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خالقیت و نوآوری
 د  ر سازمان  های رسانه ای

ی
ها
سان
یر
ها
ان
زم
سا
در
ی
ور
وآ
ون
ت
قی
ال
خ

چکیده
بهبود   نوآوری مستمر و فراگیر د  ر سازمان ها، د  ر واقع نوعی کند   و کاو منظم برای یافتن 
شیوه ها و پاسخ های نو به فشارها و تغییر و تحوالت محیطی است. سازمان ها د  ر صورتی 
جوی  د  ر  و  باشد    برخورد  ار  نوآور  و  انسانی خالق  نیروی  از  که  باشند    موفق  می توانند   
خالق به فعالیت بپرد  ازد   تا جوابگوی پیچید  گی ها، محیط های رقابتی و متالطم و عد  م 
اطمینان های محیطی باشند  . ویژگی های خاصی د  ر سازمان های رسانه ای وجود   د  ارد   که 
این سازمان را نسبت به د  یگر سازمان های متمایز می کند  . بروز تحوالت تکنولوژی از 
جمله همگرایی تکنولوژی و استاند  ارد   شد  ن بسترهای فنی تولید   و توزیع موجب گرد  ید  ه تا 
سازمان های رسانه ای جهت کسب مزیت رقابتی بیش از پیش به خالقیت وابسته گرد  ند  . 
عملکرد   سازمان های رسانه ای از کیفیت محتوایی که ایجاد   می کنند   تأثیر می پذیرد   و عمل 
ایجاد   محتوا که فعالیت اساسی د  ر فرایند   تولید   رسانه ای است، شد  ید  ا نیازمند   خالقیت 
است. به د  لیل ماهیت استاند  ارد  ناپذیری کاالهای رسانه ای د  ر د  رازمد  ت و تقاضای باالی 
حیاتی  منبع  رسانه ای  سازمان های  د  ر  جد  ید  ، خالقیت  کاالهای  برای  مصرف کنند  گان 
استراتژیک محسوب می گرد  د  . این مقاله پس از ارائه تعاریف رایج از خالقیت و نوآوری 
و ضمن بررسی نقش خالقیت د  ر سازمان های رسانه ای، اهمیت استراتژیک آن و این 
که چرا اهمیت آن د  ر محیط کنونی روز به روز د  ر حال افزایش است، فرایند   خالقیت و 
نوآوری را نشان د  اد  ه و موانع فرد  ی و سازمانـی د  ر خالقیت و نـوآوری را مورد   بررسی 
و عناصر اساسی و د  خیل د  ر خالقیت را بررسی و چگونگی ایجاد   خالقیت و نوآوری د  ر 
سازمان رسانه را مورد   مطالعه قرار می د  هد  . د  ر پایان چند   شرکت رسانه ای که توانسته اند   
با ابزار خالقیت و نوآوری د  ر بازار رقابتی رسانه ها، مزیت رقابتی کسب نمایند   به عنوان 

نمونه تحلیل می گرد  ند  . 
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مقدمه
امروز	شرايط	محیطی	و	قواعد				بازی	به	حد			ی	
بی	رحم،	پیچید			ه،	پويا	و	نامطمئن	گرد			يد			ه	که	
سازمان	ها	د			يگر	نمی	توانند				با	تغییرات	سطحی	
و	ظاهری	د			ر	ساختارها،	روش	ها،	سیستم	ها	و	
غیره	حیات	بلند			مد			ت	خود				را	تضمین	کنند			؛	
نگرشی	 چنین	 بايد				 امروزی	 سازمان	های	 لذا	
وجود				 به	 خود				 کارکنان	 و	 مد			يران	 اذهان	 د			ر	
آورند				که	»آيند			ه	ای	وجود				ند			ارد			،	بلکه	بايد				آن	
با	تغییر	کافی		 را	خلق	کرد				و	فقط	سازگاری	
نیست	بلکه	بايد				آن	را	د			وست	د			اشت.«	امروزه	
سازمان	ها	نمی	توانند				با	د			ل	بستن	به	توان	باالی	
تولید			ی	و	اجرای	چند				طرح	خالقانه	بر	رقبای	
کوچک،	منعطف،	نوآور،	فرصت	گرا	و	کم	هزينه	
فايق	آيند			.	آن	ها	بايد				شرايطی	را	فراهم	کنند				
تا	استعد			اد				خالقیت	کارکنان	بارور	شد			ه	و	همه	
بتوانند				 و	 کرد			ه	 پید			ا	 کارآفرينی	 روحیه	 آنان	
به	راحتی	مستمر	و	به	طور	فرد			ی	يا	گروهی	

فعالیت	های	نوآورانه	خود				را	به	اجرا	د			رآورند			.
خالقیتونوآوری

تعریفهاومفاهیمخالقیتونوآوری
خالقیت	و	نوآوري	آن	چنان	به	هم	د			رآمیخته	اند				
که	شايد				به	د			ست	د			اد			ن	تعريف	مستقلي	از	هر	
کد			ام	د			شوار	باشد				د			ر	پايین	تعاريف	مختلفی	از	

خالقیت	و	نوآوری	می	آوريم.
خالقیت:	به	کارگیری	توانايی	های	ذهنی	برای	
ايجاد				يک	فکر	يا	مفهوم	جد			يد				)بود			ن،	1992(،	
فرايند				تکامل	بخشید			ن	به	د			يد			گاه	های	بد			يع	و	
)د			ست	 واگرا	 تفکر	 )کايزر،	1968:	4(،	 تخیلی	
يافتن	به	رهیافت	هاي	جد			يد				براي	حل	مسائل(	
پاسخ	 به	 يافتن	 )د			ست	 تفکر	همگرا	 د			ر	مقابل	
صحیح	مي	د			اند			(،	حل	يک	مشکل	يا	سلسله	اي	از	
مسائل	کوچک	و	بزرگ	)گیلفورد			(،	تولید				ايد			ه	ها،	
رهیافت	ها	و	مفاهیم	اصیل،	بد			يع	و	جد			يد				)خانم	
توانايی	 پور(،	 مد			ني	 و	 شهرآراي	 مهرناز	 د			کتر	
فرد			،	 به	 به	شیوه	ای	منحصر	 اند			يشه	ها	 ترکیب	
ايجاد				ارتباطی	غیر	معمول	بین	اند			يشه	ها	)رابینز	و	
د			ی	سنزو،	1387(،	توانايي	ترکیب	ايد			ه	ها	با	ايجاد				
پیوستگي	بین	ايد			ه	ها،	فرايند				اخذ	ايد			ه	خالق	و	

روش	هاي	 و	 خد			مات	 محصول،	 به	 آن	 تبد			يل	
به	 براي	 عقالني	 و	 ذهني	 فعالیت	 يک	 جد			يد			،	
)آلبرشت(،	 بد			يع	 و	 جد			يد				 ايد			ه	 آورد			ن	 وجود				
آنچه	قبال	وجود				ند			اشته	)الوانی(،	د			رخشش	يک	
نو،	 ايد			ه	هاي	 و	 نظر	 آورد			ن	 وجود				 به	 و	 اند			يشه	
نگاهي	کنجکاو	و	کاوشگر	به	پد			يد			ه	هاي	قد			يمي،	
توانايي	و	قد			رت	ايجاد				انگیزه	يا	ايد			ه	جد			يد				و	نو	
)کونتر،	1987(،	فرايند				تغییر،	توسعه	و	تکامل	د			ر	
سازماند			هي	حیات	ذهني،	د			يد			ن	چیزها	د			ر	يک	
نظر	نو	و	غیر	معمولي،	د			يد			ن	مشکالتي	که	هیچ	
کس	د			يگر	امکان	تشخیص	موجود				بود			ن	آن	ها	را	
نمي	د			هد				)پايالیا،	1988(،	ارائه	راهکارهاي	جد			يد			،	
غیر	معمولي	و	اثر	بخش	)پايالیا،	1988(،	به	وجود				
آورد			ن	تلفیقي	از	اند			يشه	ها	و	رهیافت	هاي	افراد				
يا	گروه	ها	د			ر	يک	روش	جد			يد				)لوتانزا،	1992(،	
وجود				چند			ين	راه	برای	حل	مسئله	و	خروج	از	

جمود				ذهنی	و	عاد			ت	زد			گی.

نوآوریخالقیت
پید			ايي	و	تولید				يک	اند			يشه	

و	فکر	نو
عملي	ساختن	آن	اند			يشه	

و	فکر	نو
قد			رت	ايجاد				اند			يشه	و	

ترکیب	ايد			ه	ها	د			ر	يک	روش	
منحصر	به	فرد				و	ايجاد				
پیوستگي	بین	ايد			ه	ها

فرايند				اخذ	ايد			ه	هاي	خالق	
و	تبد			يل	آن	به	محصول،	
خد			مات	و	روش	هاي	جد			يد			

توانايي	و	قد			رت	ايجاد				انگیزه	
يا	ايد			ه	جد			يد				و	نو

محصول	جد			يد			،	خد			متي	يا	
راهي	جد			يد				براي	انجام	کار

افراد				خالق	الزاما	نوآور	
فرد				نوآور	غالبا	خالق	استنیستند			

نوآوري:	عملي	ساختن	اند			يشه	ها	و	فکرهاي	تازه	
و	نو	)رابینز،	1991	و	ريچارد				اف	د			اف،	1992(،	
کاربرد			ي	ساختن	افکار	نو	و	تازه،	تبد			يل	خالقیت	

»ايد			ه	نو«	به	عمل	يا	نتیجه	»سود			«	
راهي	 يا	 خد			متي	 جد			يد			،	 محصول	 )آلبرشت(	

جد			يد				براي	انجام	کاري	)کونتر،	1987(.	
تفاوتخالقیتونوآوري

خالقیت	الزمه	نوآوري	و	تحقق	نوجويي	وابسته	
به	خالقیت	است،	اگر	چه	د			ر	عمل	نمي	توان	

جدول1.تفاوتخالقیتونوآوری
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اين	د			و	را	از	هم	متمايز	ساخت	ولي	مي	توان	
پید			ايي	 و	 بستر	رشد				 تصور	کرد				که	خالقیت	
غالبا	 نوآوري	 تا	 از	خالقیت	 اما	 است.	 نوآوري	
اند			يشه	اي	 تا	 و	 است	 پیش	 د			ر	 طوالني	 راهي	
د			ر	 جد			يد				 خد			متي	 يا	 محصول	 صورت	 به	 نو	
و	 تالش	ها	 و	 مي	گذرد				 طوالني	 زماني	 آيد			،	
گاهي	 مي	آيد			.	 عمل	 به	 بسیار	 کوشش	هاي	
تراوش	 فرد				 ذهن	 د			ر	 نو	 اند			يشه	اي	 و	 ايد			ه	ها	
مي	کند			.	اما	د			رمسائل	بعد				اند			يشه	نو	به	وسیله	
فرد				د			يگري	به	صورت	نوآوري	د			ر	محصول	يا	

خد			متي	متجلي	مي	گرد			د			.
اهمیتخالقیتونوآوریدرسازمان

خـالقـیـت	و	نـوآوری	از	ويـژگـی	های	خـاص	
انـسـان	اسـت،	زيـرا	برگرفته	از	اند			يشه	و	تعقل	

است	که	مختص	انسان	است.
از	نظر	طرز	کار،	توانايی	های	فکری	ما	را	می	توان	

به	طريق	زير	خالصه	نمود			:
.جذب،	توانايی	مشاهد			ه	و	به	کار	برد			ن	توجه؛.	1
خاطر	.	2 به	 و	 کرد			ن	 حفظ	 توانايی	 .ضبط،	

آورد			ن؛
استد			الل،	توانايی	تجزيه	و	تحلیل	و	قضاوت؛.	3
خالقیت،	توانايی	تجسم،	پیش	بینی	و	ايجاد				.	4

ايد			ه	ها.
اول	 فعالیت	 کامپیوتر	سه	 ماشین	های	 اکنون	
را	تا	اند			ازه	ا		ی	انجام	می	د			هند			،	اما	مسلم	به	نظر	
می	رسد				که	هیچ	ماشینی	قاد			ر	به	ايجاد				ايد			ه	ها	

نخواهد				بود				)اسبورن،	1371(.	
از	آنـجـايـی	کـه	رکن	اصلی	و	کلید			ی	همه	
سازمان	ها	نیروی	انسانی	است	و	نیروی	انسانی	
ياری	 را	 ما	 اسـت	که	می	تواند				د			ر	موارد				فوق	
د			هد				تا	بد			انیم	سازمان	خالق	و	نوآور	بستگی	
تقريبا	تامی	نسبت	به	نیروی	انسانی	د			ارد			،	اگر	
چه	ساير	ابعاد				سازمان	خالق	نیز	د			ر	اين	مسئله	
د			خیل	هستند				که	د			ر	اين	مقاله	به	اختصار	مورد				

بررسی	قرار	می	گیرند			.	
سـازمـان	ها	بـا	مـحـیـط	بـیـرونـی	و	د			اخـلی	
د			اشته	 تعامل	 مـسـتـمـر	 طـور	 بـه	 خـود				
تغییرات	 و	 هستند			.	 تأثیرگذار	 و	 تأثیرپذير	 و	
متعد			د			،	گوناگون	و	پیچید			ه	ای	کـه	د			ر	مـحـیـط	

بـیـرونـی	وجـود				د			ارد				کـه	سازمان	ها	نمی	توانند				
نسبت	به	آن	ها	بی	تفاوت	بـاشـنـد			.	د			ر	صـورت	
بـی	تـفاوتی	و	تد			اوم	رفتارهای	تکراری	د			ر	محیط	
بسته،	اين	نوع	سـازمـان	ها	رو	بـه	نـابـود			ی	بود			ه	
و	قاد			ر	به	حفظ	وضع	موجود				نیستند			.	لذا	تد			اوم	و	
بقای	سازمان	ها	و	تحقق	اهد			اف	آن	ها	می	طلبد				
ارکان	 د			ر	 را	 نــوآوری	 و	 خالقیت	 نهضت	 که	
سازمان	که	هـمـانا	کارکنان،	مد			يران	و	ساختار	
سازمانی	است،	پیش	بینی	و	فرايند				آن	را	ترسیم	
و	به	صورت	مستمر	و	فراگیر	مطرح	سازند				تا	از	

سقوط	و	نابود			ی	د			ر	امان	باشند			.
انعطاف	پذيری	منطقی	سازمان	ها	د			ر	قبال	تغییرات	
مـوجـب	 تکنولوژی،	 پیشرفت	های	 و	 گوناگون	
می	شـود				کـه	سازمان	به	روز	بود			ه	و	سیاست	ها،	
روش	ها،	برنامه	ها	و	تصمیمات	خـود				را	بـر	اسـاس			
واقـعـیـات	تـنـظـیـم	نـمـود			ه	و	د			ر	صورت	نیاز	
تغییرات	الزم	را	ايجاد				و	اشـکـاالت	را	مـرتـفـع	
و	بـرنـامـه	های	پـیشرفت	خود				را	ترسیم	نمايند			.	
د			ر	چنین	صورتی	سازمان،	به	بقا	و	حیات	خود				
می	توانند				اد			امه	د			هند				و	به	اهد			اف	مورد				نظر	د			ست	
د			ر	 فراگیر	 و	 مستمر	 نوآوری	 و	 بـهـبود				 يابند			.	
واقع	نوعی	کند				و	کاو	منظم	برای	يافتن	شیوه	ها	
و	پـاسـخ	های	نو	به	فشارها	و	تغییر	و	تحوالت	
محیطی	است،	چرا	که	د			ر	محیط	های	پیچید			ه	و	
مـتحول	امروزی	د			يگر	واکنش	های	تکراری	برای	
رويارويی	با	اين	تغییرات	کارآمد				نبود			ه	و	د			ائمـا	
بـايد				د			ر	جستجوی	راه	های	جد			يد				برای	واکنش	
د			ر	برابر	محیط	برآمد			.	به	عبارتی	آن	د			سـتـه	از	
سـازمـان	ها	و	سـیـسـتـم	هـايـی	د			ر	مـحـیـط	
پـیـچـیـد			ه	و	پرتحول	می	توانند				به	بقای	خود				
اد			امه	د			هند			،	که	به	طور	مستمر	قاد			ر	باشند				ايد			ه	ها	
و	طرح	های	جـد			يـد			ی	را	کـه	الزمـه	مـقـابـله	بـا	
فـشـارهـا	و	تـحـوالت	مـحـیـطی	است،	ايجاد				و	
منتشر	نمايند				)سلطانی	تیرانی،	1378(.	آنـچـه	
امـروز	بـیـشـتـر	از	گذشته	بر	سازمان	ها	آشکار	
گشته	است،	ضرورت	پیش	بینی	راه	هـايـی	اسـت	
بـه	جـهـت	رفـع	نـیـازهـايـی	کـه	مـمـکـن	
اسـت	د			ر	آيـنـد			ه	بـه	د			نـبـال	تـغـیـیرات	احتمالی	
پد			يد			ار	شود			،	که	هر	سازمانی	يا	بايد				از	پیش،	خود				
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را	برای	چنین	تغییراتی	آماد			ه	سازد				يا	اين	که	خطر	
مواجه	با	وضعیت	بحران	واقعی	را	بپذيرد			.	

بـنـابـرايـن	چـنـانـچـه	خـالقـیـت	و	نـوآوری	
د			ر	 کـامـل	 و	 جـانـبـه	 هـمـه	 صـورت	 بـه	
می	تواند				 گیرد				 قرار	 مد			نظر	 عمل	 و	 انـد			يـشه	
افراد			،	 استعد			اد	 شکوفايی	 و	 رشد				 موجبات	
موفقیت	های	فرد			ی،	شغلی	و	اجتماعی،	افزايش	
کمیت	و	کیفیت	د			ر	تولید			ات	و	خد			مات،	کـاهـش	
هزينه	ها	و	ضايعات	و	اتالف	منابع	ماد			ی	و	انسانی،	
بهد			اشت	 ارتقای	 کارکنان،	 انگیزش	 افزايش	
روانی	و	رضايت	شغلی،	ارتقای	بهره	وری	و	رشد				
تحريک	 گـونـاگون	 سازمان	های	 بالند			گی	 و	
و	 توزيع	 تولید			،	 د			ر	 رقابت	های	سالم	 تشويق	 و	
خد			مات،	کاهش	بـوروکـراسـی	اد			اری	و	کـاهـش	
افزايش	 و	 تشريـفات	 و	 میزنشـینی	 پـشـت	

عمل	گرايی	و	د			ه	ها	فايد			ه	د			يگر	خواهد				شد			.
اجزاینوآوری

بهره		برد			اری	+	اختراع	+	تصور	=	نوآوری
»تصور«	به	ايد			ه	ای	اشاره	د			ارد				که	ممکن	است	با	
توجه	به	يک	چارچوب	مرجع	»مثال	فرد			،	قسمت،	
سازمان	يا	مجموعه	د			انش	موجود			«	جد			يد				باشد				و	
»اختراع«	به	هر	نوع	ايد			ه	جد			يد			ی	که	به	واقعیت	
واژه	»بهره		برد			اری«	 اشاره	د			ارد				و	 تبد			يل	شد			ه	
حد			اکثر	استفاد			ه	از	يک	اختراع	را	نشان	می	د			هد				
و	بنابراين	»تصور«،	»اختراع«	و	»بهره		برد			اری«	
همه	از	اجزای	نوآوری	هستند				)عنصری،	1395(.

فرایندخالقیت
توجه	د			قیق	به	فرايند				خالقیت،	به	خوبی	نشان	
می	د			هد				که	سازمان	های	نوآور	برای	مسائلی	از	
قبیل	وقت	آزاد			،	د			سترسی	به	اطالعات،	آزاد			ی	
سريع،	 و	 مؤثر	 پیشنهاد			های	 سیستم	 عمل	
غیره	 و	 ــوآوری	 ن و	 ريسک	پذيری	 و	 تشويق	

اهمیت	فوق	العاد			ه	ای	قائل	هستند			.
1.جذبی

اولین	مرحله،	جذبی	يا	فريفته	شد			ن	نسبت	يه	يک	
موضوع	است	که	احتیاج	به	اطالعات	جد			يد				د			ارد			.

2.الهام
	اين	مرحله	بسیار	سريع	اتفاق	می	افتد				و	تعريف	
و	مشاهد			ه	آن	بسیار	مشکل	است.	به	عبارت	

د			يگر	قبل	از	وقوع،	از	آن	هیچ	آگاهی	ند			اريم.	
بعضی	اوقات	مواد				اولیه	آن	»مرحله	اول«	يا	ايد			ه	
يا	راه	حل	همراه	می	شود				و	اين	همان	مرحله	ای	

»AH-AH«	آهان	گويیم:	می	که	است
3.آزمایشی

آزمايش	 آمد			ه	 وجود				 به	 ايد			ه	 مرحله	 اين	 د			ر	
مولد				 و	 مفید				 معلوم	شود				 که	 اين	 تا	 می	شود				

هست	يا	خیر.
4.پاالیش

د			ر	اين	مرحله	ايد			ه	به	منظور	کاربرد			ی	کرد			ن	
و	مصرف	آن،	اصالح	می	شود			،	مراحل	سوم	و	
چهارم	به	زمان	زياد			ی	احتیاج	د			ارد				تا	جايی	که	
اد			يسون	می	گويد				استعد			اد				يا	الهام	يک	د			رصد				
کار	است	و	99	د			رصد				آن	سخت	کوشی	است.

5.ارائهعرضه
مرحله	آخر	فرايند				خالقیت،	مرحله	ای	است	که	
اگر	اتفاق	نیفتد				اکثر	خالقیت	ها	خنثی	می	شود			.	
اتفاق	 بايد				د			ر	د			رون	سازمان	 ابتد			ا	 اين	مرحله	
افتد				به	اين	معنی	که	ابتد			ا	افراد				صاحب	اختیار	
ايد			ه	را	بخرند				يا	قبول	کنند				و	بعد				از	تعهد				به	آن،	

به	مشتريان	خارج	از	سازمان	ارائه	کنند			.
سازمان	های	نوآور	به	خوبی	می	د			انند				که	برای	
مرحله	جذب	»د			ر	فرايند				خالقیت«	فرد				خالق	
احتیاج	ياد			ی	به	وقت	آزاد			،	آزاد			ی	عمل	و	اجازه	
سرکشی	به	قسمت	های	خارجی	از	حیطه	کاری	
خود				د			ارد				و	برای	مرحله	الهام	احتیاج	د			ارد				که	
نباشد			.	 کنترل	د			قیق	و	سخت	گیری	د			ر	میان	
د			ر	مرحله	آزمايش،	مد			يريت	ارشد				با	د			ر	اختیار	
به	 تسهیالت	 و	 تجهیزات	 امکانات،	 گذاشتن	
افراد				خالق	کمک	می	کند				تا	راحت	و	سريع	تر	
به	نتیجه	مطلوب	برسند			.	د			ر	مرحله	پااليش	و	
ارائه	با	پذيرش،	پاسخ	سريع	و	تشويق	طرح	های	
نیمه	کاره	و	برنامه	ريزی	نشد			ه،	باعث	افزايش	
انگیزه	و	روحیه	ريسک	پذيری	افراد				می	شوند			.	به	
طور	کلی	تجربه	نوآوری	مد			يريت	ارشد				سازمان	
و	شناخت	آن	از	فرايند				خالقیت	يکی	از	عوامل	

مهم	موفقیت	سازمانی	به	شمار	می	رود			.
فرایندنوآوریدرسازمان

معموال	د			ر	سازمان	نوآوری	به	صورت	اقد			امات	
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صورت	 پیاپی	 مراحل	 مجرای	 از	 يا	 متوالی	
صورت	 به	 ــوآوری	 ن که	 اين	 برای	 می	گیرد			.	
موفقیت	آمیز	به	اجرا	د			رآيد			،	مد			يران	بايد				نسبت	
به	اين	امر	اطمینان	حاصل	کنند				که	مراحل	
مورد				نظر	به	ترتیب	د			ر	سازمان	رخ	د			هد			.	اگر	
د			ر	آن	فرايند				يکی	از	مراحل	اجرا	نشود				يا	يکی	
از	ارکان	وجود				ند			اشته	باشد			،	فرايند				نوآوری	با	

شکست	روبرو	خواهد				شد			.
1.نیاز

نیاز	برای	تغییر	و	نوآوری	زمانی	به	وجود				می	آيد				
ناراضی	 به	عملکرد				جاری	 نسبت	 مد			يران	 که	
باشند				وجود				چنین	مسئله	ای	باعث	می	شود				که	
مد			يران	د			ر	پی	روش	هايی	برآيند				و	د			ر	اين	میان	

از	وجود				روش	های	تازه	آگاه	گرد			ند			.
2.نظریاایده

نظر	يا	ايد			ه	ارائه	راه	جد			يد			ی	برای	انجام	د			اد			ن	
کارها	است.	اين	نظر	يا	ايد			ه	می	تواند				به	صورت	
الگو،	طرح	يا	برنامه	ای	باشد				که	يک	سازمان	بايد				
آن	را	به	اجرا	د			رآورد				يا	امکان	د			ارد				به	صورت	
د			ستگاهی	جد			يد			،	محصولی	تازه	يا	روش	جد			يد				
برای	نظارت	بر	امور	يا	شیوه	مد			يريت	بر	سازمان	
نظر	ممکن	است	د			ر	د			رون	 يا	 ايد			ه	 باشد			.	يک	
سازمان	ارائه	شود				يا	از	خارج	به	د			اخل	سازمان	
رسوخ	کند			.	معموال	نظر	يا	ايد			ه	بیش	از	اين	که	
مورد				قبول	سازمان	قرار	گیرد				بايد				با	نوع	نیاز	مورد				

نظر	مقايسه	شود				يعنی	بتواند				آن	را	ارضا	کند			.
3.پذیرفتن

پذيرفتن	به	مرحله	ای	گفته	می	شود				که	مد			يران	
يا	تصمیم	گیرند			گان	د			رصد			د				برآيند				نظر	يا	ايد			ه	
که	 اين	 برای	 د			رآورد			.	 اجرا	 به	 را	 پیشنهاد			ی	
مد			يران	 شود				 ايجاد				 سازمان	 د			ر	 تغییری	 يک	
و	کارکنان	بايد				آن	را	تأيید				و	از	پد			يد			ه	جد			يد				

حمايت	کنند			.
4.اجرا

مرحله	اجرا	زمانی	است	که	اعضای	ساز	متن	
به	يک	ايد			ه،	روش	يا	رفتار	جد			يد				جامه	عمل	
می	پوشانند			.	د			ر	اين	مرحله	احتماال	شرکت	بايد				
مواد			،	وسايل	يا	ماشین	آالت	الزم	را	خريد			اری	
کند				و	کارکنان	د			وره	های	آموزشی	جد			يد				را	طی	

کنند				تا	بتوانند				ايد			ه	يا	نظر	جد			يد				را	به	اجرا	
زيرا	 د			ارد			،	 زياد			ی	 بسیار	 اجرا	 مرحله	 د			رآورند			.	

بد			ون	آن	مراحل	پیشین	بیهود			ه	است.
5.منابع

است	 الزم	 انسانی	 منابع	 نوآوری،	 ايجاد				 برای	
به	 نوآوری	 گیرد			.	 صورت	 فعالیت	هايی	 بايد				 و	
مستلزم	 بلکه	 نمی	گیرد				 صورت	 خود				 خود			ی	
صرف	وقت	و	منابع	است،	هم	برای	ارائه	ايد			ه	
جد			يد				و	هم	برای	جامه	عمل	پوشانید			ن	به	آن.	
کارکنان	سازمان	د			ر	راستای	تأمین	اين	د			و	نیاز	
بايد				انرژی	الزم	را	به	مصرف	برسانند				يا	آن	را	
تأمین	کنند			.	اکثر	طرح	های	نو	به	چیزی	بیش	
از	بود			جه	تخصیص	يافته	نیاز	د			ارند				و	از	اين	بابت	

بايد				د			رصد			د				تأمین	منابع	خاص	برآمد			.
د			ر	 همزمان	 صورت	 به	 جد			يد				 ايد			ه		های	 و	 نیاز	
نخستین	مرحله	شروع	نوآوری	قرار	گرفته	اند			.	اين	
بد			ان	معنا	است	که	هر	يک	از	آن	ها	ممکن	است	
د			ر	مرحله	شروع	نوآوری	قرار	گیرند			.	برای	مثال	
بسیاری	از	شرکت	ها	سیستم	کامپیوتری	د			يجیتال	
را	پذيرفته	اند			،	زيرا	چنین	به	نظر	می	رسد				که	بتوان	
بد			ين	وسیله	کارايی	را	افزايش	د			اد			.	از	سوی	د			يگر	
کشف	واکسن	آبله	برای	اين	بود				که	يک	نیاز	بسیار	

شد			يد				تأمین	گرد			د				)عنصری،	1395(.
روشایجادوپرورشخالقیتونوآوري

و	 فنون	 خالقیت	 پرورش	 و	 ايجاد				 منظور	 به	
صاحب	نظران	 توسط	 گوناگوني	 تکنیک	هاي	

ارائه	شد			ه	است:
طوفان فکری(، )یورش مغزی 1.تحرک

)brain storming(مغزی
د			ر	اين	تکنیک	مسئله	ای	به	گروهی	کوچک	)12	
نفره(	ارائه	شد			ه	و	از	آنان	خواسته	می	شود			،	فی	
البد			اهه	و	به	سرعت	نسبت	به	آن	واکنش	نشان	
د			اد			ه	و	برای	آن	پاسخی	بیابند			.	د			ر	حالت	گروهی	
خالقیت	بیشتری	نسبت	به	حالت	انفراد			ی	د			يد			ه	
می	شود			.	رقابت	عامل	د			يگری	است	که	د			ر	اين	
فن	موجب	افزايش	اثربخشی	می	شود			.	فی	البد			اهه	

بود			ن	نظرات	بسیار	مناسب	است.
)forced association(2.ارتباطاجباری

بین	د			و	گروه	از	پد			يد			ه	های	ارتباط	اجباری	ايجاد				
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می	کنند			.	اعضای	جلسه	برای	يافتن	يک	رابطه	
بین	د			و	زمینه	ای	که	با	يکد			يگر	مأنوس	و	مرتبط	
نیستند				د			ست	به	تالش	فکری	زد			ه	و	د			ر	اين	
راه	به	ايد			ه	ها	و	نظرات	جد			يد			ی	د			ست	می	يابند			.

3.تجزیهوتحلیلمورفولوژیک
)morphological analysis()ریختشناسانه(
بر	اساس	آن	پد			يد			ه	مورد				نظر	 فنی	است	که	
از	نظر	ريخت	و	ساختار	کلی	و	ابعاد				مختلف	
تحلیل	 تجزيه	 و	 مورد				مطالعه	 آن	 د			ر	 موجود				
قرار	گرفته،	بد			ين		منظور	ابتد			ا	سطوح	و	ابعاد				
مختلف	موجود				د			ر	پد			يد			ه	مورد				نظرمان	را	تبیین	

و	تد			وين	می	کنیم.
4.گردشتخیلی،شیوهتلفیقنامتجانسها

)speculative excursion(
ذهن	آد			می	به	هنگام	ابراز	خالقیت	و	ابتکار	د			ر	
بتوانیم	 اگر	 که	 است	 روانی	 يک	حالت	خاص	
آن	حالت	را	ايجاد				کنیم	خالقیت	اعضای	گروه	
تمثیلی	 جريان	 يک	 کارگیری	 به	 طريق	 از	 را	
کرد			.	 ترغیب	 تخیلی	 گرد			ش	 به	 استعاره	ای	 و	
جلسات	6	تا	8	نفره	است	-يک	نفر	رهبری	گروه	
را	به	عهد			ه	د			ارد				و	بحث	ها	را	هد			ايت	و	ايد			ه	های	
ابراز	شد			ه	را	ثبت	می	کند			-	د			ر	اين	جلسه	فرد			ی	
با	نام	صاحب	مشکل	يا	مشتری	نیز	حضور	د			ارد			،	
-وی	مشکل	يا	مسئله	را	مطرح	و	ايد			ه	های	مطرح	
شد			ه	د			رباره	مشکل	را	ارزيابی	و	آن	ها	را	می	پذيرد				
يا	رد				می	کند			-	د			ر	اين	فن	نقش؛	تجربه	و	د			انش	

رهبر	و	مشتری	بسیار	مهم	است.
5.سؤاالتایدهبرانگیز

افزايش،	 جايگزينی،	 امکان	 زمینه	 د			ر	 سؤاالت	
کاهش،	تغییر،	تفويض،	شبیه	سازی	و	کاربرد			های	
د			يگر	د			ر	زمینه	های	مشابه	طرح	شد			ه	و	فرد				را	به	

سوی	اند			يشه	های	نو	سوق	می	د			هد			.
)nominal group(6.تکنیکگروهاسمی

کار	 هم	 کنار	 د			ر	 ولی	 هم	 از	 جد			ای	 افــراد				 	
می	کنند			.	ايد			ه	ها	را	می	نويسند				و	سپس	تباد			ل	
کرد			ه	و	نظرات	و	ايد			ه	های	خود				را	به	آن	اضافه	

می	کنند				)تکنیک	6	-3	-	5(.
)bionics(7.الگوبرداریازطبیعت

ابد			اعاتی	که	د			ر	زمینه	علم	ارتباطات	و	کنترل	د			ر	

د			هه	های	اخیر	شکل	گرفته	اند			.	برنامه	ريزی	های	
کامپیوتری	و	هوش	مصنوعی	همه	با	الگوبرد			اری	

از	مغز	انسان	انجام	شد			ه	است.
8.تفکرموازی

معمول	 روش	 د			وبونو	 اد			وارد				 روش	 اين	 واضع	
تفکر	را	مانند				حفر	گود			الی	می	د			اند			،	که	هرچه	
عمیق	تر	 گــود			ال	 اين	 شود				 بیشتر	 اطالعات	
می	شود			،	ولی	تفکر	موازی	نگاه	فرد				را	به	نقاط	
جد			يد				معطوف	می	د			ارد				و	اطالعات	و	تجربه	های	
افــزود			ه	 قبلی	 اند			يشه	های	 به	 صرفا	 جد			يد				
نمی	شود				بلکه	آنها	را	تغییر	د			اد			ه	و	الگو	و	ساختار	

جد			يد			ی	را	ايجاد				می	کند			.
	شیوه	های	تفکر	موازی:	1.	ايجاد				يک	اند			يشه	
	.3 تصاد			فی؛	 پیوند				 	.2 ممکن؛	 غیر	 واسطه	

معکوس	سازی	)الوانی،	1392(.
موانعفـردیوسازمانیدرخالقیتونوآوری

موانعخالقیتونوآوري
د			ر	راه	ظهور	و	بروز	خالقیت	و	نوآوري	همواره	
موانعي	وجود				د			ارد			،	که	گرچه	د			ر	ظاهر	د			يد			ه	
نمي	شود				اما	د			ر	باطن،	باعث	اختالل	د			ر	خالقیت	
اين	موانع	معموال	زماني	ملموس	تر	 مي	گرد			د			.	
مي	شوند				که	قد			رت	نیروهاي	پیش	برند			ه	نسبت	
به	نیروهاي	بازد			ارند			ه	کاهش	يابد				که	البته	د			ر	
مورد				پد			يد			ه	هاي	اجتماعي	و	انساني	به	ند			رت	
مي	توان	ريشه	اصلي	و	اساسي	موانع	را	مشخص	
اين	موانع	 بروز	 زيرا	عوامل	متعد			د			ي	د			ر	 کرد			.	
مؤثر	هستند				و	چنان	که	ژرگورويج	و	مارسل	
موس	جامعه	شناسان	فرانسوي	متذکر	شد			ه	اند				
کامل	 يا	 تام	 انساني	 و	 اجتماعي	 پد			يد			ه	هاي	
هستند				و	نمي	توان	يک	عامل	را	د			ر	بروز	خالقیت	
و	نوآوري	مؤثر	د			انست.	با	اين	همه	چنان	که	
اقتصاد				 د			ر	 نوبل	 جايزه	 برند			ه	 شولتز	 تئود			ور	
معتقد				است،	عد			م	توجه	به	سرمايه	گذاري	د			ر	
نیروي	انساني،	استفاد			ه	نامطلوب	از	مهارت	ها	
براي	 مناسب	 جو	 وجود				 عد			م	 تخصص	ها،	 و	
و	 معمول	 ويژگي	هاي	 از	 خالقیت	 شکوفای	
د			ر	 است.	 توسعه	 حال	 د			ر	 کشورهاي	 مرسوم	
مي	نويسد				 گینز	 هي	 بنیامین	 رابطه،	 همین	
نمي	تواند				 مقرراتي	 و	 سازمان	 هیچ	 بد			بختانه	
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اقتصاد			ي	 اجتماعي،	 توسعه	 و	 زمینه	رشد				 د			ر	
و	رشد				شکوفايي	خالقیت	ها	د			ر	کشورها	مؤثر	
مي	کنند				 اد			اره	 را	 آن	 که	 افراد			ی	 مگر	 باشد			،	
بد			انند				چه	کاري	مي	خواهند				انجام	د			هند			.	يا	
چنان	که	هاربینسون	و	ماير	معتقد			ند			،	مهم	ترين	
سرمايه	هر	کشوري	نیروهاي	خالق	و	متخصص	
و	مد			يران	اليق	نوآور	و	کارآمد				آن	کشور	است	
که	او	آن	ها		را	به	نام	نیروهاي	استراتژيک	نام	

مي	برد				و	عبارت	هستند				از:
مد			يران	و	رؤساي	سازمان	هاي	مختلف	اد			اري،	
کارگاه	ها	و	کارخانه	ها،	رهبران	سیاسي،	استاد			ان	
د			انشگاه	ها،	مهند			سین،	پزشکان،	اقتصاد				د			انان،	

قضات	و	حقوق	د			انان	و	بانکد			اران	و	...
سابق	 عامل	 مد			ير	 هوفمان	 ج.	 پل.	 همچنین	
صند			وق	بین	المللي	توسعه	گفته	است	احتیاج	
کشورهاي	د			ر	حال	توسعه	به	نیروي	انساني	و	
مد			يران	اليق	و	خالق	د			ر	سطح	باال	همان	قد			ر	
مبرم	و	محسوس	است	که	احتیاجشان	به	سرمايه.	
زيرا	اين	قبیل	کشورها	قبل	از	تربیت	اين	گونه	
نیروها	نخواهند				توانست	از	وجود				سرمايه	به	نحو	
مؤثر	و	مطلوب	استفاد			ه	کنند			.	بنیامین	هیگینز	
استاد				د			انشگاه	هاروارد				نیز	مي	گويد				امروزه	اکثر	
کشورها	اين	حقیقت	را	د			رک	کرد			ه	اند				که	تنها	
انتقال	تکنولوژي	از	کشورهاي	پیشرفته	حتي	
اگر	به	همراه	سرمايه	باشد				براي	ممالک	عقب	
ماند			ه	و	جهان	سوم	کافي	نیست،	بلکه	عالوه	
و	 برد				مهارت	ها	 و	 تا	مید			ان	 است	 بر	آن	الزم	
خالقیت	ها	را	افزايش	د			هیم	و	د			ر	تربیت	مد			يران	
و	ساير	نیروهاي	انساني	خالق	و	متخصص	بیش	
از	پیش	کوشش	نمايیم.	او	همچنین	مي	نويسد			:	
اگر	جامعه	اي	صاحب	د			رآمد				ارزي	فراواني	باشد				
)مانند				کويت،	عربستان	و...(	ولي	نتواند				مد			يران	
اليق،	خالق	و	نیروهاي	انساني	متخصر	را	د			ر	
و	 رشد				 به	 يقینا	 د			هد				 پرورش	 جامعه	 د			اخل	
توسعه	اجتماعي،	اقتصاد			ي	نائل	نخواهد				آمد				و	
به	استقالل	و	خود				اتکايي	د			ست	نمي	يابد			.	به	
عقید			ه	او،	توسعه	کشاورزي،	صنعتي،	اقتصاد			ي	
و	بازرگاني،	پیشرفت	علوم	و	فنون	و	تکنولوژي،	
تنظیم	امور	اد			اري	و	همچنین	تکمیل	و	بسط	و	

تعمیم	هنر	و	امور	بهد			اشتي	و	د			رماني	و	آموزش	
و	پرورش	و	غیره	همه	بستگي	به	تربیت	متعاد			ل	
شرايط	 د			رک	 براي	 که	 د			ارد				 افراد			ي	 کامل	 و	
جامعه	و	تمد			ن	جهاني	آماد			ه	باشد				و	بتوانند				با	
نیروي	خالق	خود				جامعه	و	کشور	را	اد			اره	کنند				
زيرا	يک	جامعه	به	رهبران	و	مد			يران	شايسته،	
خالق	و	نوآور	به	عنوان	عامل	هد			ايت	کنند			ه	د			ر	
تمام	زمینه	هاي	مذکور	نیازمند				است.	همچنین	
نیروي	 اهمیت	 د			رباره	 که	 ارزند			ه	اي	 مطالعات	
و	 رشد				 د			ر	 اليق	 و	 متخصص	 خالق،	 انساني	
توسعه	اقتصاد			ي	کشورها	توسط:	جان	وايزي،	
سیمون	کوزنتز،	هرمن	میلر،	بريحمن،	تئود			ور	
شولتز،	استروملین	و	د			يگران	صورت	گرفته	به	
طور	د			قیق	رابطه	بین	پرورش	و	تربیت	نیروي	
انساني	ماهر	و	خالق	و	سرمايه	گذاري	فکري	و	

بهره	د			هي	اقتصاد			ي	را	مشخص	مي	کند			.
جامعه	شناس	 ايولگست	 رابطه	 همین	 د			ر	
آمريکاي	جنوبي	د			ر	کتاب	هاي	خود				مي	نويسد			:	با	
آن	که	کشورهاي	د			ر	حال	توسعه	د			اراي	ظرفیت	
اما	 هستند			،	 مالحظه	اي	 قابل	 طبیعي	 توان	 و	
بهره	برد			اري	از	آن	توان	به	د			لیل	کمبود				نیروي	
انساني	متخصص،	خالق	و	کارآمد				بسیار	ناقص	
است.	به	همین	جهت	از	زمین	کشاورزي،	آب،	
معاد			ن،	سد			ها،	جنگل	ها،	کارخانه	ها	و	...	بهره	

کافي	برد			ه	نمي	شود			.
بايد				 با	شولتز	و	د			يگران	 از	اين	رو	هم	عقید			ه	
گفت	هر	چه	نهاد			هاي	اساسي	پرورش	نیروي	
انساني	ضعیف	تر	باشد				اشاعه	خالقیت	و	نوآوري	
با	موانع	بیشتري	روبرو	مي	شود				که	د			ر	اينجا	به	
اختصار	تنها	به	موانع	اصلي	آن	اشاره	مي	شود			:

عدماعتمادبهنفس:که	به	مرور	زمان	و	با	
توجه	به	تجارب	گذشته	فرد				و	محیط	اجتماعي	

د			ر	افراد				به	وجود				مي	آيد			.
موانعتاریخي:	يکي	د			يگر	از	موانع	خالقیت	و	
نوآوري،	استعمار	و	سلطه	بیگانگان	و	همچنین	
که	 است،	 اجتماعي	 ناآگاه	 رهبران	 و	 مد			يران	
فکر	 تقد			يري	 و	 اوهام	 و	 خرافي	 افکار	 رواج	 با	
به	 تا	 مي	کنند				 کوشش	 جامعه	 افراد				 کرد			ن	
آن	ها	بقبوالند				که	امور	روزمره	د			ر	د			ست	افراد				
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نیست	و	خالقیت	مخصوص	افراد				فرهمند				است	
و	مي	بايست	به	وسیله	استعمارگران	و	د			ست	
نشاند			گان	آنان	هد			ايت	شوند			،	زيرا	بد			ون	وجود				
بايستند			،	 خود				 پاي	 روي	 نیستند				 قاد			ر	 آن	ها	
چنان	که	د			ر	جامعه	هند				قبل	از	گاند			ي	و	د			ر	
آفريقاي	جنوبي	قبل	از	ماند			ال	و	...	چنین	افکار	

مخربي	را	رواج	د			اد			ه	بود			ند			.
موانعزیستشناختي:که	به	عوامل	ارثي	
و	ژنتیکي	و	نژاد			ي	به	عنوان	موانعي	د			ر	راه	بروز	
خالقیت	اشاره	د			ارد				و	نژاد				گراياني	چون:	کنت	
و	 هوفر	 گوستاوراتزن	 و	 چمبرلین	 د			وگوبینو،	
برخي	د			يگر	معتقد				هستند				که	خالقیت	و	نوآوري	
اروپاي	 )نژاد				سفید				 نژاد			هاي	معد			ود			ي	 مختص	
غربي(	است	و	عوامل	ارثي	و	ژنتیکي	و	نژاد			ي	
موجب	بروز	خالقیت	است.	اما	بايد				د			انست	که	
اين	گونه	طرز	تفکر	د			رست	نیست	و	تنها	يک	بهانه	
است	تا	يک	واقعیت	عیني،	زيرا	امروز	کشورهاي	
فراواني	چون:	چشم	باد			امي	هاي	نژاد				زرد				يا	مرد			م	
چین،	هند				و	کره	جنوبي	و	کشورهاي	مستعمره	
پیشین	مانند			:	استرالیا	که	تبعید			گاه	افراد				مجرم	و	
بزهکار	بود				از	پیشرفت	فراواني	برخورد			ارند				و	با	
خالقیت	هايي	که	به	عمل	آورد			ه	اند				جز	کشورهاي	

پیشرفته	هستند			.
موانعرواني:يعني	گناه	خالق	نبود			ن	خود				را	
به	گرد			ن	د			يگران	اند			اختن،	يکي	از	مهم	ترين	و	
شايع	ترين	موانع	د			ر	راه	پرورش	تفکر	خالق	د			ر	
افراد				است	و	اهمیت	آن	به	مراتب	بیش	از	موانع	
تاريخي	و	زيست	شناختي	)اند			ام	وارگي(	است	
که	البته	مربوط	به	تأثیرات	اجتماعي	و	شیوه	
افراد				و	جوامع	 اين	گونه	 افراد				است.	 پرورشي	
بروز	 عد			م	 جهت	 بهانه	اي	 د			نبال	 به	 همواره	
خالقیت	د			ر	خود				مي	گرد			ند				و	د			اليل	آن	را	به	
عوامل	بروني	نسبت	مي	د			هند				)استناد				بروني(	
مي	سازند				 قانع	 را	 خود				 واهي	 د			اليل	 اين	 با	 و	
که	عوامل	خارجي	يا	د			اخلي	هرگز	نگذاشته	اند				
تا	خالقیت	خود				را	شکوفا	سازند				که	پرواضح	
است	که	اين	مکانیسم	هاي	د			فاعي	باطل	و	امروز	
خريد			اري	ند			ارد			.	شايد				د			يگران	بخواهند				که	روي	
پاي	خود				نايستیم	و	خود				را	باور	نکنیم،	اما	بايد				

آموزش	و	پرورش	افراد				را	به	گونه	اي	بارآورند				
که	هر	گونه	موانع	رواني	از	اين	د			ست	را	به	د			ور	
بريزند				و	به	افراد				بقبوالند				که	خالقیت	و	عد			م	
آن	به	خود				ما	بستگي	د			ارد			.	با	اين	همه،	موانع	
رواني	و	روحي	د			ر	سازمان	ها	موجب	می	شود				
که	خالقیت	و	نوآوري	بروز	نکند			،	زيرا	به	نوعي	
بیماري	که	د			ر	آن	وقت	و	حافظه	کم	و	بیش	
د			چار	بي	نظمي	و	پريشاني	مي	شود				و	بیمار	به	
صورت	انساني	غیر	اجتماعي	نسبت	به	خويش،	
آشنا	و	بیگانه	د			ر	مي	آيد				و	به	آنچه	د			ر	اطرافش	
و	 سالمت	 فکر	 د			ر	 و	 است	 بي	اعتنا	 می	گذرد				

عاقبت	کار	خود				نیست.
شیوه	هاي	 جامعه:	 كالن ساختاري موانع
و	 نهاد			ها	 بخشي	 بین	 ــط	 رواب و	 ساختاري	
تکنولوژي،	 و	 صنعتي	 علمي،	 سازمان	هاي	
تولید			ي،	خد			ماتي،	آموزشي،	بهد			اشت	و	غیره	د			ر	
کشورهاي	جهان	سوم	از	جمله	موانع	خالقیت	
و	نوآوري	است،	زيرا	روابط	منقطع	و	گسسته	
بین	سازمان	هاي	گوناگون	د			ر	جامعه	و	بي	اطالع	
بود			ن	از	يکد			يگر	و	اين	که	هر	سازماني،	ساز	خود				
را	مي	زند				و	برنامه	ها	و	فعالیت	هاي	خود				را	بد			ون	
توجه	به	ساختار	کالن	جامعه	انجام	مي	د			هد			،	
مانع	مهمي	د			ر	بروز	خالقیت	و	نوآوري	مي	گرد			د				
و	باعث	می	شود				که	بسیاري	از	نیروهاي	انساني	
خالق	به	هد			ر	برود			.	به	عبارت	د			يگر	براي	آن	
که،	خالقیت	و	نوآوري	د			ر	جامعه	افزايش	يابد			،	
بايد				بین	نهاد			ها	و	سازمان	هاي	علمی،	صنعتي،	
خد			ماتي	و	...	ارتباط	و	هماهنگي	به	گونه	زير	

وجود				د			اشته	باشد			.	
نظر	 به	 اجتماعي	 محیط	 اجتماعي: موانع
د			ر	 مانع	 اصلي	ترين	 و	 مهم	ترين	 د			انشمند			ان	
را	 راه	پرورش	خالقیت	است	که	مي	تواند				آن	
ضعیف	يا	قوي	نمايد			.	شکوفا	سازد				يا	د			ور	نمايد				
يا	آن	را	د			ر	نطفه	خفه	کند			.	د			ر	همین	رابطه	
و	 رشد				 بزرگ،	 اقتصاد			د			ان	 گینز	 هي	 بنیامین	
توسعه	اقتصاد			ي–	اجتماعي	را	بسته	به	محیط	
اجتماعي	مساعد				د			انسته	و	هم	چنین،	پروفسور	
به	 خود				 وسیع	 تحقیقات	 د			ر	 شولتز	 تئود			ور	
اين	نکته	پي	برد			ه	است،	که	عوامل	اجتماعي	
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و	اقتصاد			ي	د			ر	بسیاري	از	کشورهاي	د			ر	حال	
توسعه	مانع	پیشرفت	است.	بنابراين	اگر	گروهي	
که	به	آن	وابسته	هستیم،	نسبت	به	خالقیت	
و	نوآوري	ها	واکنش	منفي	نشان	مي	د			هد			،	اين	
کار	ممکن	است	باعث	شود				که	ما	از	آنچه	واقعا	
هستیم	خود				را	کمتر	احساس	کنیم	و	جرأت	
از	د			ست	 بروز	خالقیت	 د			ر	 را	 و	شهامت	خود				
بد			هیم	و	خود				را	باور	نکنیم.	بد			يهي	است	که	
معلمان	 مد			يران،	 براي	 وضعي	 چنین	 عواقب	
را	 رفتارهاي	خالق	 و	آن	هايي	که	قصد				د			ارند				
پرورش	د			هند				چه	نتايج	وخیمي	د			ر	برد			ارد				و	
تا	چه	اند			ازه	جامعه	را	به	عقب	مي	اند			ازد				و	مانع	

توسعه	يافتگی	مي	گرد			د			.
ترسازانتقادشکستوتهمتزدن:که	
باز	هم	بیشتر	د			ر	جوامع	سنتي	و	محافظه	کار	
رواج	د			ارد			.	زيرا	د			ر	اين	گونه	جوامع،	نوآوري	و	
خالقیت	کمتر	مورد				توجه	قرار	می	گیرد				و	تقويت	
مي	شود				و	افراد				کمتر	فرصت	بروز	خالقیت	و	
شکوفايي	استعد			اد				می	يابند			.	د			ر	نتیجه	همواره	
ترس	د			ارند				که	د			ر	کارها	با	شکست	مواجه	شوند				
برچسب	 و	 گیرند				 قرار	 د			يگران	 انتقاد				 مورد				 و	
بي	لیاقتي	و	بي	استعد			اد			ي	به	آن	ها	زد			ه	شود				و	
عالوه	بر	آن	حسود			ان	و	گوشه	نشینان	او	را	متهم	

به	هر	چیزي	نمايند			.	
برخالف	 همگوني:	 و همرنگي به تمایل
د			يگران	 روش	 و	 راه	 و	 کرد			ن	 رفتار	 د			يگران	
نرفتن،	به	خصوص	د			ر	جوامع	د			ر	حال	توسعه	
و	نیز	سنتي	)بالعکس	جوامع	راد				کیالي(	موجب	
قرار	مي	گیرد			.	محکومیت	 و	سرزنش	 تمسخر	
سقراط	به	خاطر	آن	بود				که	به	جوانان	مسائل	
از	 را	 آ	ن	ها	 اصطالح	 به	 و	 مي	آموخت	 تازه	اي	
آبا	و	اجد			اد				خود				د			ور	می	ساختند			.	 راه	و	رسم	
گالیله	چون	راه	گذشتگان	را	نرفت	و	بر	خالف	
عالم	 مرکز	 زمین	 گفت	 کلیسا	 و	 بطلیموس	
نمی	چرخد			.	 آن	 د			ور	 به	 چیز	 همه	 و	 نیست	
بلکه	خود				سیاره	اي	است	که	به	د			ور	خورشید				
د			ر	حرکت	است،	اربابان	کلیسا	او	را	محکوم	و	
شکنجه	کرد			ند				و	از	پاي	او	خون	جاري	ساختند				
تا	او	از	گفته	خود				پوزش	بخواهد			.	او	چنین	کرد			،	

از	کلیسا	 آلود			ه	 پاي	خون	 با	 اما	د			ر	حالي	که	
و	 کوبید				 زمین	 به	 را	 پاهايش	 مي	شد			،	 خارج	
اين	گونه	 بالطبع	د			ر	 باز	هم	مي	چرخي	 گفت	
جوامع	و	همچنین	د			وران	ها،	تمايل	به	هم	رنگي	
و	همگويي	بیشتر	اهمیت	د			ارد				و	با	افراد				نوآور	و	

خالق	به	شد			ت	مبارزه	مي	شود				.
ارزش	ها	 فرهنگي:	 هنجارهاي و ارزشها
اشاره	 که	 طور	 همان	 فرهنگي،	 هنجارهاي	 و	
شد				نمي	تواند				مانع	بزرگي	بر	سر	راه	خالقیت	
و	نوآوري	ايجاد				کنند				و	از	بروز	و	ظهور	آن	ها	
نمايد				همه	ما	عاد			ت	زد			ه	هستیم	و	 جلوگیري	
کم	و	بیش	طبق	آد			اب	و	رسوم	و	سنن	گذشته	
انجام	 آنچه	 د			رباره	 بسا	 چه	 و	 می	کنیم		 رفتار	
مي	د			هیم،	شک	نکرد			ه	و	نیند			يشید			ه	ايم.	به	قول	
سامنر	و	کلر	جامعه	شناسان	آمريکايی،	اگر	از	
انجام	 اين	آد			اب	و	رسوم	را	 افراد				بپرسند				چرا	
می	د			هید			؟	می	گويند				چون	گذشتگان	و	د			يگران	
انجام	مي	د			هند			،	ما	هم	انجام	مي	د			هیم.	روشن	
است	که	د			ر	اين	گونه	جوامع،	سال	ها	مي	گذرد				
و	تغییر	و	نوآوري	و	خالقیتي	صورت	نمي	گیرد			.	

)قرائی	مقد			م،	1387(
چگونهمیتوانخالقیتونوآوریرادر

سازمانتسهیلكرد؟
همان	طور	که	اشاره	شد				عوامل	کلید			ی	برای	
خالقیت	و	نوآوری	د			ر	سازمان	مد			يران	و	کارکنان	
برای	 را	 متعد			د			ی	 عوامل	 صاحب	نظران	 است.	
تسهیل	خالقیت	و	نوآوری	د			ر	سازمان	مطرح	
می	کنند				که	از	بین	آن،	عواملی	زيربنايی	تر	و	

نقش	آفرين	تر	هستند				که	عبارتند				از:
1.ساختاروتشکیالتسازمانی:	ساختار	
زيستی	يا	ارگانیک	با	شرايط	متحـول	محیطی	
و	 انعطاف	 امکان	 شد			ه،	 هماهنگ	 سرعت	 به	
آزاد			ی	عمل	را	برای	اعضا	فراهم	می	سازد			.	د			ر	
ساختار	ارگانیک	با	د			وری	جستن	از	خصوصیات	
و	 بند			ها	 و	 قید				 و	 بوروکراتیک	 سازمان	های	
ضوابط	سخت	و	ثابت	آن	محیطی	مناسب	برای	
خالقیت	کارکنان	ايجاد				کرد			ه	و	يکی	ازعوامل	

تسهیل	نوآوری	به	شمار	می	رود			.
2.حمایت،پشتیبانیوتشویق:استراتژی	
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حمايت	از	افکار	نو	د			ر	سازمان	موجب	می	شود				
و	 شد			ه	 برخورد			ار	 کافی	 تحول	 از	 سازمان	 تا	
بتواند				خود				را	با	محیط	متغیر	خارجی	هماهنگ	
سازد			.	تعیین	اهد			اف	روشن	و	صريح	د			ر	مورد				
فعالیت	های	خالق	و	ايجاد				سیستم	پاد			اش	د			هی	
اين	زمینه	کارساز	و	 نوآور	د			ر	 افراد				 و	تشويق	

مؤثر	هستند				)الوانی،	1392(.	
سازمانخالق

مهم	ترين	ويژگی	سازمان	خالق:	انعطاف	پذيری	
آن	ها	د			ر	رويارويی	با	انحراف	هايی	آنی.

چندعناصراساسیدرسازمانخالق
افراد				 1.	ساختار	خالق؛	2.	محیط	خالق؛	3.	

خالق؛	4.	گروه	خالق؛	5.	رهبر	خالق.
ساختارخالق:ساختار	متناسب	با	اهد			اف،	 .1
تقويت	 و	 تسهیل	 عوامل	 مهم	ترين	 از	 يکی	
ساختار	 سازمان	 د			ر	 نوآوری	 و	 خالقیت	 توان	
با	اهد			اف	است.	 مناسب	و	تشکیالت	متناسب	
اگر	ساختارهای	سازمانی	را	به	د			و	نوع	ماشینی	
يا	 زيستی	 سـاختار	 کنیم،	 تقسیم	 زيستی	 و	
ارگانیک	ساختار	مناسب	خالقیت	و	نوآوری	د			ر	
سازمان	است.	ساختار	زيستی	با	شرايط	متحول	
محیطی	به	سرعت	هماهنگ	شد			ه،	امکان	انعطاف	
و	آزاد			ی	عمل	را	برای	اعضا	فراهم	آورد			ه	و	امکان	
برقرار	کرد			ن	رابطه	،خصوصا	رابطه	غیر	رسمی	و	
انعطاف	پذير	را	د			ر	ساختار	خود				پیش	بینی	کنند				
و	بستر	مناسبی	را	برای	رشد				خالقیت	و	نوآوری	

آماد			ه	می	سازد				)باقرزاد			ه،	1378(.
محیطخالق:	محیطی	که	مسئوالن	سازمان	 .2
به	طور	مستمر	آماد			گی	شنید			ن	اند			يشه	های	بد			يع	
و	نوين	را	د			اشته	باشند				و	مشوق	و	ترغیب	کنند			ه	
جد			يد				 روش	های	 و	 جد			يد				 اند			يشه	های	 کاوش	
برای	انجام	کار	باشند			،	افراد				به	همد			يگر	اعتماد				
ريسک	 ترد			يد				 بد			ون	 کارمند			ان	 باشند			،	 د			اشته	
کنند			،	و	از	اند			يشه	های	جد			يد				و	نو	انتقاد				نشود				

)خانیان،	1381(.
موفق	 بــرای	 سازمان	ها	 خالق: افــراد .3
به	 ــوآوری	 ن فرايند				 مراحل	 تمام	 د			ر	 شد			ن	
جمله	 از	 هستند			،	 نیازمند				 متفاوتی	 آد			م	های	
پد			يد			آورند			گان	اند			يشه	که	بینش	و	د			يد			گاه	های	

نو	به	وجود				می	آورند			،	مد			يران	پروژه	که	وظايف	
پروژه	 يک	 تا	 می	د			هند				 انجام	 را	 الزم	 فنی	
نوآوری	را	د			ر	مسیر	صحیح	خود				نگاه	د			ارند				و	
رهبرانی	که	فعاالنه	د			يگران	را	تشويق،	حمايت	
و	هد			ايت	می	کنند				تا	نوآوری	را	پی	گیری	کنند			.	
افراد				خالق	افراد			ی	هستند				که	بخش	عمد			ه	ای	
از	وقت	و	انرژی	خود				را	صرف	توجه	د			قیق	به	
اطراف	خود				می	کنند			.	انعطاف	پذيری	فکری	و	
عملی	د			ارند				و	د			ر	ارائه	راه	حل	ها	و	اند			يشه	بکر	
و	بد			يع	آماد			گی	بسیاری	د			ارند			،	توجه	انتقاد			ی	و	
موشکافانه	د			ارند			،	به	قیود				پايبند				نبود			ه	و	د			ارای	
ايد			ه	جد			ی	و	 استقالل	فکری	هستند			،	د			ارای	

عزم	راسخ	هستند				)عبد			الهی،	1387(.
گروهخالق:	افراد				خالق	نه	تنها	خود			شان	 .4
تمام	 عملکرد				 بلکه	 د			ارنــد			،	 بااليی	 عملکرد				
اعضای	تیم	را	بهبود				می	بخشند			.	گروه	خالق	
بتوانند				 آن	 اعضای	 تمام	 که	 است	 گروهی	
به	 د			ستیابی	 برای	 مؤثر	 مساعی	 تشريک	 با	
روش	های	حل	مسائل	که	مسئولیت	آن	را	به	
عهد			ه	گرفته	اند			،	کوشا	باشند			.	گروه	های	خالق	
راه		حل	های	مؤثر	را	با	کمترين	وقت	و	انرژی	و	
توجه	 مورد				 عوامل	 د			ست	می	آورند			.	 به	 منابع	
هستند				 عبارت	 خالق	 گروه	های	 تشکیل	 د			ر	
سازماند			هی	 ايجاد				 خالق،	 افراد				 شناسايی	 از:	
سازمانی،	 رفتار	 و	 روابط	 به	 توجه	 با	 مناسب	
گروه،	 هد			ايت	 و	 سرپرستی	 ويژگی	 به	 توجه	
شناخت	 نو،	 ايد			ه	های	 جمع	آوری	 چگونگی	
ويژگی	های	 به	 توجه	 خالق،	 و	 نو	 روش	های	
موجود				 ظرفیت	های	 و	 مقتضیات	 فرهنگی،	

جامعه	)شهر	آرای	و	مد			نی،	1375(.
ارزند			ه	 تجربه	های	 از	 بايد				 خالق:	 رهبر .5
د			ر	به	وجود				آورد			ن	فرهنگ	خالق	برخورد			ار	
بايد				 باشد			.	 کارکنان	 تأيید				 مورد				 بايد				 باشد			.	
ارائه	 باشد			.	 اند			يشی	 آزاد			ی	 و	 تواضع	 د			ارای	
اند			يشه	ها	و	تفکرات	بد			يع	را	تشويق	و	ترغیب	
کند			.	سازمان	و	گروه	خالق	به	رهبری	خالق،	
نیاز	د			ارد			که	د			ر	ايجاد				و	نگهد			اری	خالق	د			اخلی	
و	ترغیب	و	به	وجود				آورد			ن	انگیزه	برای	رفتار	
خالق	افراد				و	گروه	های	د			رون	سازمانی	کوشا	
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باشد			.	رهبر	خالق	کسی	است	که	بتواند				د			ر	
عنوان	 به	 و	 بگذارد				 تأثیر	 سازمان	 فرهنگ	
طراح	اجتماعی	سازمان	خود				د			ر	خالقیت	و	
باشد				 توانمند				 آن	 فرهنگی	 عوامل	 نگهد			اری	

)جلیلیان	و		د			يگران،	1389(.
خالقیتدرسازمانهایرسانهای

برای	 استراتژيک	 منبعی	 نوآوری	 و	 خالقیت	
سازمان	های	رسانه	ای	د			ر	شرايط	بحرانی	است.	
اگر	 که	 حیاتی	 بسیار	 و	 ناملموس	 سرمايه	ای	
د			رست	مد			يريت	شود				رشد				و	ارتقای	همه	جانبه	
سازمان	و	د			ر	نهايت	پیروزی	بر	رقبا	را	به	همراه	
خواهد				د			اشت	.خالقیت	و	نوآوری	د			ر	سازمان	ها،	
د			ارای	سه	رکن	اساسی	هستند				که	د			ر	صورت	
امکان	 يک،	 هر	 د			ر	 خالق	 ويژگی	های	 وجود				
تحقق	همه	جانبه	خالقیت	و	نوآوری	به	وجود				
می	آيد			.	اين	ارکان	سه	گانه	شامل	مد			ير	خالق،	
که	 است،	 خالق	 کارکنان	 و	 خالق	 سازمان	
می	توان	تأثیر	نقش	مد			يران	خالق	را	د			ر	رأس	
اند			اختن	 به	جريان	 برای	 د			اد			.	 قرار	 مثلث	 اين	
رسانه	ای	 سازمان	 يک	 د			ر	 نوآوری	 و	 خالقیت	
بايد				افراد				را	هوشمند			انه	و	خالقانه	انتخاب	نمود				
و	بعد				از	جذب	آن	ها	د			ر	سازمان	بايد				کشف	کرد				
که	هر	فرد				د			ر	هر	حوزه	چقد			ر	مهارت	و	خالقیت	
نشان	د			هند			ه	 شد			ه	 انجام	 بررسی	های	 د			ارد			.	
با	 رسانه	ای	 سازمان	 يک	 خاص	 تفاوت	های	
سازمان	های	د			يگر	از	جهت	محیطی،	کارکرد			ی،	
فناوری،	بازار،	تولید			ات،	محصوالت	و	...	است.	
اين	تفاوت	ها	د			ر	طبیعت	و	ويژگي	های	خاص	
سازمان	هاي	رسانه	اي	به	روشني	نشان	مي	د			هد				
که	ساختارهای	سازمانی،	روابط	گروه	هاي	کاري	
و	به	خصوص	فرهنگ	سازماني،	و	باالخره	تمام	
متغیرهاي	د			خیل	د			ر	سازمان	بايد				مشوق	و	مقوم	
نوآوري	و	خالقیت	ورزي	د			ر	فرايند				تولید				د			ر	

سازمان	هاي	رسانه	اي	باشند			.	
تأثیرمحیطكاریبرگسترشخالقیتدر

سازمانهایرسانهای
و	 است	 اجتماعی	 به	محیط	 وابسته	 خالقیت،	
د			ر	بسترهای	اجتماعی	پد			يد				می	آيد			.	بستر	های	
ثمر	 به	 راه	 طــرف،	 يک	 از	 مثبت	 اجتماعی	

رسید			ن	اند			يشه	های	خالق	را	همراه	می	کنند				و	
از	طرف	د			يگر،	به	پرورش	شخصیت	خالق	منجر	
می	شوند			.	به	عبارت	د			يگر،	صرف	وجود				اند			يشه	
خالق	به	ما	چنین	تضمینی	نمی	د			هد				که	حتما	
فرد			،	اين	اند			يشه	را	د			ر	هر	سطحی	که	باشد			،	به	
مرحله	بازد			هی	و	تولید				برساند			.	فرد				زمانی	که	به	
اند			يشه	ورزی	خالق	می	پرد			ازد			،	شد			يد			ا	حساس	و	
آسیب	پذير	است.	بنابراين	کنترل	عوامل	محیطی،	
نظیر	ارزيابی	های	خود			خواهانه	عجوالنه	و	غیر	
انتقاد				 زود			هنگام،	 و	 نابجا	 انتظارات	 منطقی،	
به	 نگذاشتن	 احترام	 منطقی،	 غیر	 و	 خشک	
اصل	اند			يشه،	موضع	گیری	و	برچسب	زد			ن	د			ر	
نیل	به	اهد			اف	مطرح	شد			ه،	ضرورتی	انکارناپذير	
است.	برخی	از	عوامل	زمینه	ای	د			ر	سازمان	ها	که	

موجب	رشد				خالقیت	می	شوند			.	شامل:
تشویق:	اگر	سازمانی	به	خالقیت	کارکنان	نیاز	
د			اشته	باشد				بايد				اين	نیاز	را	آشکارا	بیان	نمايد			.	
اين	موضوع	که	خالقیت	برای	عملیات	جاری	و	
موفقیت	آيند			ه	حیاتی	است	بايد				از	طريق	اعمال	
مد			يريتی	نشان	د			اد			ه	شود				)	اولیت	ها	چگونه	تعیین	
می	شود			،	کد			امیک	از	پروژه	ها	مهم	تر	هستند			،	چه	

نوع	رفتارهايی	پاد			اش	د			اد			ه	می	شوند			(.
چالش:	کارهای	پیچید			ه،	چالشی،	چند				وجهی	
و	غیر	روتین	انگیزه	د			رونی	را	افزايش	می	د			هند			.	
بسیج	 و	 تحريک	 به	 نیاز	 پیچید			ه	 چالش	های	
باشد			.	 منکوب	کنند			ه	 نبايد				 اما	 د			ارد			،	 کرد			ن	
همچنین	چالش	های	پیچید			ه	بايد				با	تخصص	
و	مهارت	های	تفکر	خالق	تناسب	د			اشته	باشد			.	
کانتر	شرح	می	د			هد				که	چگونه	چالش	خالق	
را	برای	افزايش	خالقیت	د			ر	مجله	تايم	تنظیم	
می	کند			.	د			ر	سال	1992	زمانی	که	مد			ير	ارشد				
کار	جد			يد				را	به	د			ست	گرفت	مجله	د			ر	توسعه	
عنوان	های	جد			يد				ضعیف	بود			.	اين	ضعف	با	اعالم	
نیاز	برای	مفاهیم	جد			يد			ی	که	تیراژ	بااليی	ايجاد				
کنند				رفع	شد				و	اعالم	اين	چالش	موجب	انگیزه	
کارکنان	برای	به	کارگیری	تجربه	خود				جهت	

ارائه	ايد			ه	های	جد			يد				و	منحصر	به	فرد				شد			.
سازمان	های	 کنونی	 محیط	 د			ر	 استقالل:
چند				 هم	افزايی	های	 بهبود				 د			نبال	 به	 رسانه	ای	
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پلتفرمی	و	افزايش	صرفه	جويی	ناشی	از	مقیاس	
و	قلمرو	از	طريق	افزايش	تمرکز	و	اد			غام	هستند			.	
بنابراين	برخی	حرکت	ها	می	توانند				برای	سطوح	
خالقیت	زيان	آور	باشد				به	اين	د			لیل	که	استقالل	
را	محد			ود				می	کند				و	استقالل	برای	انگیزه	د			رونی	
و	متعاقب	آن	خالقیت	حیاتی	است.	استقالل	
مهم	ترين	عامل	د			ر	میان	عوامل	زمینه	ای	مورد				

نیاز	برای	افزايش	انگیزه	د			رونی	است.
و	 هستند				 زمان	 و	 پول	 حیاتی	 منابع	 منابع:	
گیرد			.	 قرار	 ارزيابی	 مورد				 بايد				 د			و	 هر	 سطوح	
کفايت	منابع	برای	پیشبرد				کار	ضروری	است،	
به	اين	د			لیل	که	کمبود				منابع	تمرکز	و	انضباط	
اگر	وجوه	 بر	عکس	 را	کاهش	می	د			هد			.	 پروژه	
ناچیز	باشد				خالقیت	می	تواند				به	زمینه	تأمین	

وجوه	بیشتر	هد			ايت	شود			.
تركیبتیمی:	د			ر	حالی	که	خالقیت	عموما	
نتیجه	اعمال	انفراد			ی،	الهامات	و	القائات	فرض	
پروژه	های	 سازمانی،	 مجموعه	 د			ر	 می	شود			،	
خالق	نیاز	به	مشارکت	هماهنگ	تیمی	د			ارد				که	
تنوعی	از	د			يد			گاه	ها،	تخصص	و	زمینه	را	ارائه	
د			هد			.	چالش	های	خالق	اغلب	به	وسیله	يک	نفر	
قابل	حل	نبود			ه	و	نیاز	به	طیفی	از	رشته	های	
خاص	و	تخصص	ها	د			ارد			.	تیم	های	همگون	بر	
همبستگی	 زيرا	 می	کنند			،	 کار	 خالقیت	 ضد				
اجتماعی	می	تواند				مانع		تباد			ل	ايد			ه	ها	و	تخريب	

خالقیت	شود				)قرائی	مقد			م،	1387(.
تأثیرنیروهایانسانیخالقبرگسترش

خالقیتدرسازمانهایرسانهای
خالقیت	 فرهنگی	 کاالهای	 ماهیت	 د			لیل	 به	
به	عنوان	منبع	استراتژيک	برای	آن	ها	قلمد			اد				
می	شود			.	استاند			ارد			سازی	اين	نوع	کاالها	د			ر	بلند				
مد			ت	به	سختی	امکان	پذير	است	و	تقاضا	برای	
آن	ها	حالت	بی	ثبات	و	ناپايد			ار	د			ارد			،	بنابراين	نیاز	
به	نوآوری	مستمر	و	د			ائمی	جز	الينفکی	اين	
نوع	کاالها	به	شمار	می	آيد			.	خالقیت	بیشتر	د			ر	
گسترش	محصول	و	توانايی	بیشتر	شرکت	های	
فرصت	های	 مشتريان،	 نیاز	 ارضا	 د			ر	 رسانه	ای	
ايجاد				 رقابتی	 مزيت	 کسب	 برای	 را	 بیشتری	
می	کند			.	اين	مسئله	اهمیت	خالقیت	را	به	عنوان	

منبع	سازمانی	استراتژيک	خاطر	نشان	می	کنند			.	
که	 کارکنانی	 بد			ون	 گفت	 می	توان	 رو	 اين	 از	
بتوان	ايد			ه	های	آن	ها	را	به	کاالهايی	تجاری	و	
قابل	فروش	تبد			يل	کرد			،	شرکت	های	رسانه	ای	

مرد			ه	اند				)رد			موند			،	2۰۰8(.
ویژگیهایمحصوالترسانهای

تمايز	بین	محصوالت	رسانه	ای	به	ماهیت	ايجاد				
آن	برمی	گرد			د			.	برخی	محصوالت	رسانه	ای	ايد			ه	
محور	و	بر	مبنای	محتوای	رسانه	ای	مستقل	و	
نوع	 اين	 از	 به	فرد				هستند			.	مثال	های	 منحصر	
و	 محور	 ايد			ه	 محصوالت	 رسانه	ای	 محصوالت	
بر	مبنای	محتوای	رسانه	ای	مستقل	و	منحصر	
هستند			.	مثال	هايی	از	اين	نوع	محصول	کتاب	ها،	
د			يگر	 نوع	 هستند			.	 بازی	ها	 و	 متحرک	 تصاوير	
که	 هستند				 مفهوم	محور	 رسانه	ای	 محصوالت	
محتوای	آن	به	طور	مستمر	ايجاد				و	تغییر	می	يابد			.

تشویق/خالقیتنیازمندتشویقهایواضحو
آشکاراست.ارزشواقعیپروژهبایدروشنباشد.

استقالل/آزادیبایدبااعتدالهمراهباشد،اما
پایانیندارد.

استقاللبهفرایندهاییمرتبطمیشودكهمالکی
انگیزهدرونیراپرورشمیدهد.

منابع/كمبودمنابعتمركزوانضباطراكاهش
میدهد.صرفهجوییبدینمعنااستكهخالقیت
درمسیرارائهایدههایافزایشمنابعهدایت

شدهاست.

چالش/اهدافپروژهبایدروشنثابتوامکانپذیر
باشد.چالشهایبسیارزیادخالقیترامکتوب

میكند.

تركیبتیمی/ارائهدیدگاههاوزمینههایمتنوع.

تلويزيونی.	 و	شبکه	های	 روزنامه	 مجله،	 مانند				
فرايند			ها	 مانند				 را	 محصوالت	 اين	 شرکت	ها	
بر	 که	 می	کنند				 اد			اره	 اصلی	 شايستگی	های	 و	

جدول2.عواملزمینهایمؤثربرسطوح
انگیزهدرونی
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محتوا	 بسته	بند			ی	 و	 پرد			ازش	 انتخاب،	 مبنای	
قرار	د			ارد			.	به	طور	کلی	محصوالت	رسانه	ای	و	
فعالیت	هايی	که	د			ر	بخش	صنايع	خالق	صورت	
می	گیرد				به	استعد			اد				افراد				وابسته	اند			.	د			ر	واقع	د			ر	
بخش	کسب	و	کار	رسانه	يکی	از	د			ارايی	های	
تخیل،	 است.	 تخیالتشان	 و	 آن	 افــراد				 مهم	
خالقیت	و	استعد			اد				عناصری	است	که	محتوای	

(Arrese, 2008)	.				سازد	می	موفق	را	رسانه
جایگاهخالقیتونوآوریدرصنعترسانهای
شرکت	های	رسانه	ای	د			ر	د			هه	های	گذشته	شد			يد			ا	
بود			ه	اند			.	 تکنولوژی	 نوآوری	های	 تأثیر	 تحت	
انواع	 معرفی	 بازارها،	 تغییر	 نوآوری،	 تغییرات	
جد			يد				رسانه،	تغییر	رفتار	مخاطب	و	صاحبان	
شرکت	های	 د			اخلی	 سازمانی	 فرايند				 و	 آگهی	
شرکت	های	 گرد			يد			ه	اند			.	 موجب	 را	 رسانه	ای	
رسانه	ای	به	ند			رت	وظايف	تحقیق	و	توسعه	را	
د			ر	ساختار	خود				معین	می	کنند			،	اما	د			ر	مقابل	به	
تأمین	کنند			گان	تکنولوژی	مانند				تولید			کنند			گان	
تجهیزات	استود			يو	يا	شرکت	های	ارتباط	از	راه	
د			ور،	برای	انجام	وظايف	تحقیق	و	توسعه	و	ارائه	
محتوای	 خلق	 تحريک	 برای	 جد			يد				 ايد			ه	های	

رسانه	ای	جد			يد				تکیه	د			ارند			.
الف(خلقمحتوا

محصوالت	 هم	 خام	 مواد				 خالق،	 ايد			ه	های	
جد			يد			،	رويه	ها	و	استراتژی	ها	و	اساس	توانايی	
کلیه	سازمان	ها	برای	تطبیق	و	سازگاری،	رشد				
و	رقابت	هستند			.	خالقیت	نقش	مهم	تری	د			ر	
صنعت	رسانه		ايفا	می	نمايد				تا	جايی	که	می	توان	
گفت	خالقیت	د			ر	قلب	محتوا	قرار	د			ارد				و	صنايع	
رسانه	ای	بد			ون	کارکنانی	که	بتوانند				ايد			ه	های	
قابل	فروش	و	تجاری	شد			ن	ايجاد				نمايند				قاد			ر	به	
اد			امه	فعالیت	نیستند			.	فعالیت	های	مرتبط	با	تولید				
محتوا	اولین	جايگاهی	است	که	د			ر	جستجوی	
خالقیت	د			ر	صنعت	رسانه	به	آن	توجه	می	شود			.	
ايد			ه	 اولین	مرحله	توسعه	محتوا	که	خلق	 د			ر	
جد			يد				رای	محصوالت	رسانه	ای	مانند				د			استان	
خبری،	کتاب،	مستند			ات	و	آهنگ	است،	اهمیت	
خالقیت	بیش	از	نوآوری	است.	طیف	وسیعی	از	
محصوالت	منحصر	به	فرد				صنعت	رسانه	نیاز	

برای	خالقیت	را	تشد			يد				می	نمايند			.	علی	رغم	اين	
موضوع	نیاز	برای	خالقیت	بیش	از	توسعه	ايد			ه	
اولیه	گسترش	می	يابد				و	تصمیمات	مرتبط	با	
چگونگی	بسته	بند			ی	شامل	نوع	چاپ	و	طرح	
جلد				و	بازاريابی	و	تبلیغات	را	نیز	د			ربرمی	گیرد				

(Dal Zotto & Hans van, 2008)

ب(فعالیتهایاستراتژیکومدیریتی–
سازمانی

د			ر	صنعت	 تحقیقات	خالقیت	 کرد			ن	 محد			ود				
رسانه	به	حوزه	محتوا	آسان	است،	اما	واقعیت	
اين	است	که	خالقیت	د			ر	مجموعه	وسیع	تری	
از	فعالیت	ها	از	جمله	چگونگی	پاسخ	سازمان	ها	
است.	 نیاز	 مورد				 خود				 استراتژيک	 محیط	 به	
ايد			ه	های	جد			يد				و	بد			يع	شرکت	های	رسانه	ای	را	
برای	رشد			،	تطبیق	و	رقابت	توانمند			تر	می	سازد			.	
با	جريان	 اخیر	صنعت	رسانه	ای	 د			ر	سال	های	
مستمری	از	تغییرات	د			ر	تکنولوژی	های	توسعه	
و	ارائه	محصوالت	از	طیفی	از	پلتفرم	های	جد			يد				
مانند				کابل،	ماهواره	و	اينترنت	تا	د			انلود				د			يجیتال	
و	اشتراک	فايل	های	رسانه	ای	مواجه	بود			ه	است.	
اين	مسئله	نیاز	مستمر	برای	مهند			سی	مجد			د				
سیستم	ها،	فرايند				و	استراتژی	را	بد			ون	توجه	
به	نیاز	برای	توسعه	محصوالت	رسانه	ای	جد			يد				
ايجاد				می	کند			.	سازمان	هايی	که	د			ر	مد			يريت	اين	
چالش	ها	موفق	باشند				می	توانند				پايگاه	قد			رتمند			ی	
از	مزيت	استراتژيک	ايجاد				کنند			.	بنابراين	به	طور	
کلی	می	توان	گفت	تغیییرات	محیطی	نیاز	برای	
خالقیت	و	نوآوری	را	برجسته	تر	ساخته	است.	 

(Dal Zotto & Hans van, 2008)

اين	مسئله	که	نیاز	برای	نوآوری	د			ر	استراتژی،	
د			ر	 د			اخلی	 مد			يريت	 و	 کار	 و	 مد			ل	های	کسب	
نتیجه	تغییرات	تکنولوژی	به	وجود				آمد			ه	است	د			ر	
صنايع	رسانه	ای	چیز	جد			يد			ی	نیست.	به	لحاظ	
ابد			اعات	 واسطه	 به	 نوآوری	 برای	 نیاز	 تاريخی	
رسانه	ای	 صنايع	 و	 شد			ه	 ايجاد				 تکنولوژيک	
تکنولوژی	های	 با	 تطبیق	 به	 مجبور	 همواره	
د			ر	حال	تغییر	بود			ه	اند			،	برای	مثال	بد			ون	ابد			اع	
میکروفن	صنعت	موسیقی	و	بد			ون	تلگراف	هیچ	
بنايراين	وجود				 ند			اشت.	 مد			رنی	وجود				 روزنامه	
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صنعت	رسانه	مد			يون	پیشرفت	های	تکنولوژيکی	
است	و	تغییر	تکنولوژی،	ويژگی	پويا	و	پايد			ار	
حیات	صنعت	رسانه	است.	تغییرات	تکنولوژيکی	
به	شرطی	که	سازمان	ها	د			ر	خالقیت	و	نوآوری	
رسانه	 صنعت	 برای	 شوند			،	 د			رگیر	 نیاز	 مورد				

احیاکنند			ه	خواهد				بود			.
در رسانهای شركتهای موفق تجارب

زمینهخالقیتونوآوری
تاثیرمحیطكاری)تجربهشركتاچبیاو(
اچ	بی	او	شبکه	تلويزيون	کابلی	د			ر	آمريکا	است	
که	د			ر	سال	1972	د			ر	نیويورک	کار	خود				را	با	
ارائه	 با	 کابلی	 به	صورت	 فیلم	 خد			مات	 عنوان	
فیلم	های	هالیوود				و	مسابقات	بوکس	آغاز	کرد			.	
وقتی	کانال	محتوای	تفريحی	را	راه	اند			ازی	کرد				
بیش	از	يک	ساعت	برنامه	کمد			ی	ند			اشت،	زيرا	
کانال	با	هد			ف	صرف	هزينه	اند			ک	و	با	صرفه	د			ر	
برنامه	ريزی	 تلويزيون	های	شبکه	ای	 با	 مقايسه	
شد			ه	بود			.	اما	از	اين	آغاز	ناموفق،	بخش	برنامه	ريزی	
به	سوی	رهبر	صنعت	د			ر	برنامه	ريزی	خالق	رشد				
کرد				به	طوری	که	عهد			ه	د			ار	زنجیره	ای	از	فیلم	های	

پرفروش	تجاری	بود			.
خانوارهای	 همه	 سوم	 يک	 	2۰۰3 سال	 د			ر	
آمريکايی	مشترک	اين	شبکه	شد			ند			.	اچ	بی	او	
برای	موقعیت	يابی	استراتژيک	خود				شعار	اين	
را	مطرح	 است	 او	 بی	 اچ	 اين	 نیست	 تلوزيون	
ساخت.	برنامه	های	مانند				فیلم	های	هالیوود			ی	
سوپرانوس	و	سکس	و	شهر	به	د			لیل	اين	که	
نو	و	بد			يع	بود			ند			،	د			ر	زمره	محصوالت	خالق	به	
شمار	می	رفتند			.	اين	نو	بود			ن	به	اين	د			لیل	بود				
که	عالمت	تجاری	اچ	بی	او	توانايی	خود				را	برای	
عد			م	توجه	به	عناصر	پیش	نیاز	موفقیت	تجاری	
مانند				کارکترهای	د			وست	د			اشتنی	که	د			ر	د			يگر	
شبکه	ها	وجود				د			اشت	نشان	می	د			اد			.	به	لحاظ	
موفقیت	تجاری،	اچ	بی	او	يکی	از	سود			آورترين	
شرکت	های	تلوزيونی	د			ر	آمريکا	بود				و	يکی	از	
موفق	ترين	بخش	های	شرکت	اد			غام	شد			ه	ای	او	
ال	و	تايم	وارنر	بود				که	توانست	تعد			اد				مشترکان	
اين	شرکت	مشارکتی	را	به	16	میلیون	د			ر	5۰	
کشور	برساند			.	قسمت	پايانی	سوپرانوس	همه	

د			وره	 يک	 د			ر	 را	 د			يگر	 تلويزيونی	 شبکه	های	
زمانی	د			ر	رقم	تعد			اد				کل	بینند			ه	شکست	د			ا.اچ	
بی	او	همچنین	از	جوايز	زياد			ی	بهره	مند				شد			.	
از	جمله	آن	کسب	بیست	و	چهارمین	جايزه	
امی	د			ر	سال	2۰۰2	د			ر	رقابت	تنگاتنگ	با	ان	
بی	سی	بود			.	د			ر	کسب	بیشترين	جوايز	د			ر	سال	
2۰۰3	هفت	جايزه	گلد			ن	گلوب	را	که	از	همه	
شبکه	ها	بیشتر	بود				را	برد			.	سريال	های	اچ	بی	
او	د			وبار	نامزد				اين	جايزه	شد			ند			.	مد			يران	ارشد				
د			ر	سازمان	های	رقیب،	اين	شبکه	را	به	عنوان	

پیشرو	د			ر	برنامه	ريزی	خالق	می	نگريستند			.
به	لحاظ	اجزای	اصلی	مورد				نیاز	برای	خالقیت	
د			ر	مجموعه	سازمانی	د			و	عنصر	د			ر	تحلیل	اين	
نمونه	موفق	قابل	توجه	است.	اولین	آن	تخصصی	
است.	مد			يران	ارشد				اچ	بی	او	د			انش	های	عمیق	د			ر	
خصوص	محتوای	سرگرمی	–متن	نمايشنامه،	
طرح	های	موضوع،	شخصیت	ها،	د			يالوگ	و	مانند				
کابلی	 تلويزيون	 کار	 و	 کسب	 چگونگی	 آن–	
خصوصا	رفتار	مخاطب	و	مد			ل	های	کسب	و	کار	
را	د			ر	مفهوم	وسیع	تری	ترکیب	کرد			ند			.	د			ر	واقع	
تخصص	بیشتر	از	عد			م	وابستگی	کارکنان	خالق	
ناشی	می	شود			.	اين	مسئله	به	صورت	يک	چرخه	
عمل	می	کند			.	جوايزی	که	به	وسیله		برنامه	سازان	
اچ	بی	او	د			ريافت	می	شود				نويسند			گان	با	استعد			اد				

باال	را	جذب	می	کند			.
مهارت	های	باالی	آن	ها	به	خالقیت	مستمر	و	
می	کند				 کمک	 کانال	 خروجی	 باالی	 کیفیت	
که	د			ر	مقابل	منجر	به	موفقیت	تجاری	و	کسب	
جوايز	بیشتر	می	شود				و	اين	باعث	اد			امه	جذب	
نويسند			گان	آزاد				خالق	و	با	کیفیت	باال	می	گرد			د			.	
عوامل	محیطی	که	د			ر	انگیزه	د			رونی	می	شود				د			ر	
مجموعه	کاری	اچ	بی	او	لحاظ	شد			ه	است.	به	
لحاظ	عامل	چالش	خالق،	اچ	بی	او	خالقیت	
اصلی	 احکام	 د			ر	 استراتژيک،	 د			ر	چشم	اند			از	 را	
خود				و	موقعیت	يابی	استراتژيک	خود			،	با	مفهوم	
خوب	و	متفاوت	بود			ن	د			رونی	کرد			ه	است.	شعار	
اين	 از	 اطمینان	 د			نبال	 به	 شرکت	 تبلیغاتی	
برای	 نهايی	 طرح	 کارکنان	 که	 است	 موضوع	

واقعی	سازی	اين	اهد			اف	د			ارند			.
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او	 اين	که	اچ	بی	 به	لحاظ	استقالل	علی	رغم	
از	 اما	 است،	 وارنر	 تايم	 امپراتوری	 از	 بخشی	
به	 و	 می	برد				 بهره	 استقالل	 از	 بااليی	 سطوح	
فعالیت	های	 از	 عملیاتی	 و	 فیزيکی	 لحاظ	
تلويزيونی	د			يگر	اين	مجموعه	حذف	شد			ه	است.	
خط	مشی	آن	د			اد			ن	آزاد			ی	عمل	به	کارکنان	

برای	خالقیت	است.
تأثیرمحیطكاری)تجربهشركتپیکسار(
استود			يوهای	انیمیشن	پیکسار	د			ر	سال	1986	با	
سرمايه	شخصی	استیو	جابز	–بنیانگذار	و	رئیس	
شرکت	اپل–	و	با	خريد				شرکت	توسعه	کامپیوتر	
لوکاس	فیلم	به	عنوان	شرکت	مستقل	ثبت	شد			.	
هد			ف	او	ايجاد				استود			يو	فیلمی	بود				که	تکنولوژی	
استعد			اد			های	 با	 را	 کامپیوتری	 انیمیشن	های	
بلند				 انیمیشن	 فیلم	های	 ايجاد				 برای	 خالق	
ترکیب	کرد				تا	بتواند				مخاطب	د			ر	همه	سنین	

را	به	خود				جذب	کند			.
د			ر	پايان	1986	جابز	شرکت	را	با	کامپیوترهايی	
سرعت	 با	 را	 بعد			ی	 سه	 گرافیک	های	 که	
می	کرد			ند				 پرد			ازش	 ثانیه	 هر	 د			ر	 میلیون	 	4۰
برای	 پیکسار	 تخصصی	 تیم	های	 د			اد			.	 توسعه	
توسعه	سه	سیستم	تخصصی	با	هم	همکاری	
انیمیشن،	سیستم	 کرد			ند			:	سیستم	نرم	افزاری	
نرم	افزاری	تولید				و	سیستم	رند			رمن	که	جهت	

سه	بعد			ی	سازی	اسیا	به	کار	می	رفت.
د			ر	د			هه	اول	کشمکش	های	مالی	وجود				د			اشت.	
د			رآمد			ها	به	طور	عمد			ه	بر	روی	فروش	نرم	افزارها	
و	فعالیت	های	تولید				فیلم	برای	صنعت	تبلیغاتی	
به	 پیکسار	شروع	 بنابراين	 بود			.	 شد			ه	 متمرکز	
تولید				فیلم	های	کوتاه	کرد				که	اولین	فیلم	های	
برای	 پايه	ای	 مسئله	 اين	 بود			ند			.	 جايزه	 برند			ه	
د			استان	 کرد			.	 فراهم	 پیکسار	 موفقیت	 اولین	
اسباب	بازی	ها	د			ر	سال	1995	اولین	فیلم	سه	
بعد			ی	بلند				انیمیشن	و	اولین	فیلم	کامپیوتری	

بلند				برند			ه	جايزه	بود			.
د			ر	سال	1991،	پیکسار	توافقنامه	ای	با	د			يسنی	
برای	سه	فیلم	امضا	کرد			.	د			يسنی	سرمايه	گذار	
د			و	 هر	 نام	 تحت	 فیلم	 و	 بود				 توزيع	کنند			ه	 و	
منتشر	می	شد			.	با	موفقیت	د			استان	اسباب	بازی	

و	سود				9۰	د			رصد			ی،	اين	شراکت	اد			امه	يافت.	
د			يسنی	 با	 شراکت	 د			وره	 د			ر	 پیکسار	 خروجی	
همه	معیارهای	خالقیت	را	برای	تولید				محصول	

خالق	برآورد			ه	می	ساخت.	
به	لحاظ	منحصر	به	فرد			ی،	فیلم	های	پیکسار	
نه	تنها	به	لحاظ	محتوا	جد			يد				بود			،	بلکه	آن	ها	
ژانر	فیلم	های	انیمیشن	را	با	صنعت	انیمیشن	
کامپیوتری	هم	به	لحاظ	فنی	و	هم	به	لحاظ	
و	 بخشید			ه	 ــاره	 د			وب انــرژی	 زيبايی	شناختی	
به	 منحصر	 تولید			ات	 با	 آن	ها	 د			اد			ند			.	 توسعه	
فرد				خود				جايگاهی	را	کسب	کرد			ند				که	سطوح	
فوق	العاد			ه	ای	از	متن	و	جزئیات	حسی	را	ايجاد				
مد			ل	های	 د			ر	 همچنین	 خالقیت	 می	کرد			.	
استراتژی	 نمود			.	 بروز	 پیکسار	 کار	 و	 کسب	
آن	ها	اين	بود				که	فیلم	های	انیمیشن	به	اند			ازه	
کافی	پیشرفته	باشند				تا	بزرگساالن	را	به	اند			ازه	
کود			کان	جذب	نمايد				و	بنابرين	بتوانید				د			ر	هر	
د			و	بازار	به	طور	همزمان	کار	کنید			.	اولین	کار	
فیلم	 بلند			ترين	 بازی	ها	 اسباب	 د			استان	 يعنی	
جهان	 سراسر	 از	 د			الر	 میلیون	 	362 سال،	
د			رآمد				ايجاد				کرد				و	موفقیت	بی	سابقه	ای	د			ر	
گیشه	پید			ا	کرد				و	رکورد				فروش	همه	فیلم	ها	

را	زد			.
جوايز	 جوايز،	 يعنی	 معیار	 سومین	 لحاظ	 به	
که	 کرد				 د			ريافت	 صنعت	 اين	 د			ر	 بی	شماری	
عمد			تا	برای	نوآوری	فنی	بود			.	چهارمین	معیار	
با	 محصول	 تناسب	 با	 مرتبط	 که	 خالقیت	
گفت	 می	توان	 است	 سازمانی	 نیازمند			ی	های	
همه	فیلم	های	پیکسار	طبقزمان	بند			ی	و	هزينه	
پیکسار	 يافتند			.	سهم	 توسعه	 متعاد			لی	 نسبتا	
توجه	 قابل	 نیز	 د			رونی	 انگیزه	 و	 تخصص	 از	
زبان	 و	 بود				 بود			.	تخصصی	فنی	آن	ها	مشهور	
برنامه	نويسی	رند			رمن	به	يکپارچگی	فرايند				سه	
مهارت	های	 همچنین	 می	کرد			.	 کمک	 بعد			ی	
و	 انیمیشن	 فیلم	 ساخت	 د			ر	 آن	ها	 هنری	
مهارت	های	گويند			گی	آن	ها	د			ر	د			استان	گويی،	
متن	نمايشنامه،	تصوير	شخصیت	ها	قابل	توجه	
بود			.	استفاد			ه	از	فیلم	های	کوتاه	به	عنوان	مرحله	
و	 هنری	 تخصصی	 توسعه	 برای	 برجسته	ای	
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فنی	عنصر	ساختاری	مهمی	د			ر	اين	رابطه	بود			.	
سطوح	انگیزه	د			رونی	نیز	د			ر	سطح	بااليی	قرار	
د			اشت.	افراد			ی	که	د			ر	اين	شرکت	کار	می	کنند			،	
احساس	خود				را	د			ر	فیلم	تسهیم	می	کنند			.	به	
لحاظ	مهارت	های	تفکر	خالق	نیز	پیکسار	بر	
طوفان	فکری	به	عنوان	تسهیل	کنند			ه	فرايند				

اشتراک	مساعی	تأکید				د			ارد			.
خالقیتبهعنوانمزیترقابتی)تجربه

شبکهسیانان(
از	 خود				 حیات	 اول	 سال	 	16 د			ر	 ان	 ان	 سی	
سال	های	1986	تا	1996	نمونه	های	بسیاری	
از	خالقیت	د			ر	سیستم	ها	و	استراتژی	ارائه	د			اد			ه	
است.	ايد			ه	اصلی	سی	ان	ان	راه	اند			ازی	کانالی	
بود				که	تنها	بر	اخبار	و	پخش	آن	متمرکز	شد				
و	اخبار	جهانی	و	زند			ه	باشد			.	سی	ان	ان	تالش	
می	افتد				 اتفاق	 که	 طور	 همان	 را	 اخبار	 کرد				
گزارش	د			هد				نه	پس	از	وقوع	آن.	عنصر	اساسی	
اين	ايد			ه	ايجاد				نقشی	د			ر	فرايند				برای	بیننگان	
بود			.	هد			ف	آن	ها	ايجاد				سبکی	د			ر	ارائه	خبر	بود			،	
که	احساس	فوريت	را	القا	کرد			ه	و	د			استان	های	
خبری	با	تماشای	بییند			ه	تکامل	پید			ا	کند			.	د			ر	
واقع	با	ارائه	اين	سبک،	ژانر	قد			يمی	احیا	گرد			يد			.	
د			و	د			هه	بعد				سبک	سی	ان	ان	استاند			ارد				ارائه	
خبر	د			ر	تمام	جهان	شد			.	خالقیت	د			ر	سی	ان	
ان	عالوه	بر	آن	که	د			ر	محصول	اصلی	متجلی	
محتوا	 که	 فرايند			هايی	 و	 د			ر	سیستم	ها	 است	
حمايت	می	کنند				نیز	آشکار	است.	مفهوم	سی	
پیشرفت	های	 تعد			اد			ی	 استخراج	 برای	 ان	 ان	
مجد			د				 ابد			اع	 منظور	 به	 همزمان	 تکنولوژی	
طراحی	 اخبار	 ارائــه	 و	 تولید				 برای	 روشی	
ارتباطی،	 –تلويزيون	کابلی،	ماهواره	های	 شد				
نوآورانه	به	 از	فرايند			های	 هند			ی	کم	تعد			اد			ی	
منظور	اجرای	اين	استراتژی	د			ر	برابر	زمینه	ای	
پول–	 و	 زمان	 	– محد			ود				 شد			ت	 به	 منابع	 از	
معرفی	شد			ند			.	مثال	مشهور	آن	ابد			اع	روزنامه	
به	پوشش	يک	 قاد			ر	 بود				که	 نگاری	ويد			ئويی	
د			استان	بد			ون	صرف	کلیه	خد			مه	فیلم	کامل	
و	عکس	برد			اری	ويد			ئويی	به	عالوه	گزارش	د			هی	
از	 و	سپس	ويرايش	مواد				بود			.	مانند				بسیاری	

اکنون	 هم	 نیز	 مفهوم	 اين	 ترنر	 تد				 ابد			اعات	
همه	 د			ر	 تلويزيونی	 شبکه	های	 بقیه	 توسط	
سازمانی	 کار	می	رود			.	خالقیت	های	 به	 جهان	
مشابهی	که	متعلق	به	شبکه	سی	ان	ان	است	

د			ر	همه	جای	جهان	يافت	می	شود			.
نتیجهگیری

بهبود				نوآوری	مستمر	و	فراگیر	د			ر	سازمان	ها،	
يافتن	 برای	 د			ر	واقع	نوعی	کند				و	کاو	منظم	
شیوه	ها	و	پاسخ	های	نو	به	فشارها	و	تغییر	و	
تحوالت	محیطی	است.	سازمان	ها	د			ر	صورتی	
انسانی	 نیروی	 از	 که	 باشند				 موفق	 می	توانند				
خالق	و	نوآور	برخورد			ار	باشد				و	د			ر	جوی	خالق	
به	فعالیت	بپرد			ازد				تا	جواب	گوی	پیچید			گی	ها،	
عد			م	 و	 متالطم	 و	 رقابتی	 محیط	های	
تحوالت	 بروز	 باشند			.	 محیطی	 اطمینان	های	
و	 تکنولوژی	 همگرايی	 جمله	 از	 تکنولوژی	
استاند			ارد				شد			ن	بسترهای	فنی	تولید				و	توزيع	
موجب	گرد			يد			ه	تا	سازمان	های	رسانه	ای	جهت	
کسب	مزيت	رقابتی	بیش	از	پیش	به	خالقیت	
انجام	 بررسی	های	 همچنین،	 گرد			ند			.	 وابسته	
يک	 خاص	 تفاوت	های	 نشان	د			هند			ه	 شد			ه	
سازمان	رسانه	ای	با	سازمان	های	د			يگر	از	جهت	
بازار،	 فناوری،	 کارکرد			ی،	 محیطی،	 ماهیتی،	
تولید			ات،	محصوالت	و	...	است.	اين	تفاوت	ها	
د			ر	طبیعت	و	ويژگي	های	خاص	سازمان	هاي	
که	 مي	د			هد				 نشان	 روشني	 به	 رســانــه	اي	
ساختارهای	سازمانی،	روابط	گروه	هاي	کاري	
و	به	خصوص	فرهنگ	سازماني،	و	باالخره	تمام	
و	 مشوق	 بايد				 سازمان	 د			ر	 د			خیل	 متغیرهاي	
مقوم	نوآوري	و	خالقیت	ورزي	د			ر	فرايند				تولید				
د			ر	سازمان	هاي	رسانه	اي	باشند			.	د			ر	واقع،	د			ر	
د			نیای	رسانه	ها	و	پیام	به	د			لیل	نوع	فعالیت	آن	ها	
که	از	جنس	نفوذ،	تأثیر	و	تغییر	نگرش،	باور،	
احساسات	و	رفتار	مخاطبان	است	و	همچنین	
به	د			لیل	تنوع	و	گوناگونی	فعالیت	ها	و	تمرکز	
بر	فعالیت	های	فکری	و	اند			يشه	ای	و	از	طرفی،	
پیچید			گی،	اهمیت	زمان	و	گسترد			گی	رقابت	
بیشتری	 اهمیت	 اين	موضوع	 اين	عرصه،	 د			ر	
و	 خالقیت	 وجود				 ضــرورت	 و	 می	کند				 پید			ا	
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و	 پويا	 سازمان	 يک	 د			اشتن	 برای	 ــوآوری	 ن
فرهنگی،	 مکانی،	 زمانی،	 شرايط	 با	 منطبق	
برخورد			ار	 مضاعف	 اهمیتی	 از	 	... و	 اجتماعی	
است.	خالقیت	و	نوآوری	د			ر	سازمان	ها،	د			ارای	
سه	رکن	اساسی	هستند				که	د			ر	صورت	وجود				
تحقق	 امکان	 يک،	 هر	 د			ر	 ويژگی	های	خالق	
همه	جانبه	خالقیت	و	نوآوری	به	وجود				می	آيد			.	
اين	ارکان	سه	گانه	شامل	مد			ير	خالق،	سازمان	
می	توان	 که	 است،	 خالق	 کارکنان	 و	 خالق	
اين	 رأس	 د			ر	 را	 خالق	 مد			يران	 نقش	 تأثیر	
د			ر	 مهم	 عوامل	 جمله	 از	 اما	 د			اد			.	 قرار	 مثلث	
سازمان	های	رسانه	ای	توجه	به	کارکنان	است،	
يک	 مهم	 بسیار	 د			ر	حقیقت	سرمايه	های	 که	
نقش	 می	توانند				 و	 هستند				 رسانه	ای	 سازمان	
د			اشته	 آن	 موفقیت	 و	 ارتقا	 د			ر	 مهمی	 بسیار	
ايجاد				شرايطی	 با	 بايد				 زمینه	 اين	 د			ر	 باشند			،	
به	ظهور	و	بروز	ايد			ه	ها	و	تفکرات	خالقانه	آنان	
کمک	کرد				و	با	مد			يريت	مناسب	از	ايد			ه	های	
د			ر	 شود			.	 استقبال	 آنان	 خالقانه	 و	 جد			يد				
به	عوامل	 اگرچه	يک	سازمان	رسانه	ای	 واقع	
تکنولوژيکی	و	رشد				و	توسعه	آن	وابسته	است،	
کارکنان	 و	 افراد				 به	 سازمان	 آن	 کنار	 د			ر	 اما	
خالق	هم	به	شد			ت	نیازمند				است	يا	به	عبارت	
د			يگر	بهتر	است	سازمان	به	گونه	ای	عمل	کند				
که	»انسان	و	تفکر	و	خالقیت	او«	د			ر	رأس	امور	
باشد			،	نه	تکنیک	و	ساختار	مقررات	خشک	و	
ثابت	اد			اری.	به	طور	کلی	يک	سازمان	رسانه	ای	
برای	اين	که	د			ر	ارتباط	با	مخاطب	موفق	عمل	
کند				و	با	صالبت	به	حیاط	خود				اد			امه	د			هد				بايد				
به	کارکنان	خود				و	ايجاد				بستر	مناسب	برای	
آنان	توجه	ويژه	ای	 ايد			ه	های	 و	 بروز	تفکرات	

د			اشته	باشد			.
د			ر	شرايط	کنونی	سازمان	های	موفق	و	نوآور	
به	کارآمد				بود			ن	اصول	مد			يريت	»برنامه	ريزی	
د			يد			ه	 به	 آن	ها«	 مانند				 و	 کنترل	 سازماند			هی	
برای	 ترد			يد				می	نگرند				و	معتقد			ند				که	 شک	و	
قواعد				 شکست	 و	 صنعت	 رهبری	 خالقیت	
کارآفرين	 و	 خالق	 کارکنانی	 به	 رقابت	 بازی	
کد			ام	 از	 زمینه	 هر	 د			ر	 بد			انند				 که	 د			ارند			،	 نیاز	

پنجره	ذهن	خود				به	مسائل	نگاه	کنند				و	قاد			ر	
باشند				مسائل	را	برای	هر	لحظه	از	زاويه	جد			يد				
بنگرند			.	برای	پرورش	خالقیت	بايد				به	سازمانی	
و	ساختار	 فرهنگ	 تبد			يل	شد				که	 ياد			گیرند			ه	
سازمانی	پشتیبان	سیستم	مد			يريت	خالقیت	
د			ر	 نــوآوری	 و	 خالقیت	 که	 طوری	 به	 باشد				
می	شود			،	شکست	ها	 محسوب	 ارزش	 يک	 آن	
د			يد			گاه	 با	 خالق	 افراد				 و	 می	شوند				 پذيرفته	
متفاوتی	مد			يريت	شوند				و	همچنین	پی	برد			ه	
شد				که	عناصر	زياد			ی	د			ر	خالقیت	و	موفقیت	
يک	سازمان	د			خیل	است	از	جمله	افراد				خالق	
فرهنگ	 و	 خالق	 رهبری	 و	 خالق	 محیط	 و	

خالق	و	ساختار	خالق.
خالصه	اين	که	خالقیت	د			ر	موفقیت	سازمان	ها	
جزء	 که	 رسانه	ای	 سازمان	های	 علی	الخصوص	
صنايع	خالق	به	شمار	می	آيند				خیلی	مهم	و	
عنصر	کلید			ی	هست	به	همین	د			لیل	نیازمند				
د			انش	نظري	و	مطالعات	بیشتر	است	تا	بتوان	

ابعاد				آن	را	بیشتر	روشن	ساخت.
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