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 کرمبت مدیران توسط کارکنان خالقیت تقویت

 سرمایه نیازمند دایما مدیران کار، و کسب یک شروع زمان

 خدمات های برنامه و ،فروش بازاریابی برای مختلف منابع گذاری

 زمان و پول همچون سنگینی منابع دادن اختصاص و  مشتریان

 اندازی راه به منظور بازاریابی های استراتژی جهت اجرای

 خصوص به. هستند کسب و کار مورد نظر اثربخش و کاربردی

چرا . دارد قرار خود رونق اوج در فعالیت اقتصادی که هنگامی

 می باشد. آن عمر طول و ثبات که بهترین زمان برای افزودن

 را کار و کسب که بود هایی روش و راه دنبال به پیوسته باید

 به تا هیدد می اجازه خود رقبای به ، نگیرد صورت تالشی که هنگامی واقع در. کند تضمین را آن بهبودی و پیشرفت و بهتر

 های نوآوری و ابتکارات اکثر که گفت بتوان شاید. هاست ایده کارگیری به نوآوری و موفقیت برای گام ترین مهم. برسند شما

 ،موقعیت زمینه داشتن ولی است بوده انتظار قابل غیر حالت یک در جدید فکر یک زدن جرقه حاصل ، خالق افراد

 همه که کنند می تصور برخی.  شود آغاز خالقیت مرحله تا کند می کمک ابتکاری های طرح از استقبال و شناسی،هوشیاری

 رفیتظ افراد از بعضی آنکه حال  شوند؛ تبدیل مبتکر و خالق افرادی به ، خالقیت فراگرد کردن طی با توانند می افراد

 واندت می سازمان بنابراین دارد؛ خالق استعدادهای تجدید یا تشویق در مهمی نقش محیط. دارند خالقیت برای بیشتری

 :از دعبارتن شوند می گرفته کار به خالقیت تقویت برای که ای عمده های راه. کند ایفا خالقیت ترغیب در موثری نقش

 ههمیش باید مدیر واقع است؛در خالقیت برای محرک فضای ایجاد نوآوری، افزایش مهم های راه از یکی :خالق فضای ایجاد

 اشدب خالق های طرح جستجوی در فعال طور به باید سازمان یعنی باشد؛ سازمان کارکنان جدید فکرهای از استقبال آماده

 ایجاد ییر،تغ از استقالل بر مبتنی نگرش باید خالقیت وقوع برای. شوند ارائه خودبخود ها طرح گونه این تا نماند منتظر و

 دیگر هک فهماند می وی به است، کرده ارائه جدید پیشنهاد یک که زیردستی به رئیس زده بهت یا سرد نگاه یک زیرا شود؛

 قرار لیلتح و بررسی مورد و کرده دریافت را جدید افکار همه که کند سعی باید مبتکر مدیر. بدهد ها پیشنهاد این از نباید

 .کند یانب دهنده پیشنهاد برای دقت به را امر این دلیل باید مدیریت طرح، یک نشدن گرفته کار به صورت در همچنین. دهد
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 را نکارکنا و مدیران کار، محیط در انحرافی و فرعی مسائل با برخورد :خالقیت به افراد وقت از بخشی دادن اختصاص

 فرصت معموال و شود می فوتی و فوری مسائل با مواجهه صرف کارکنان روزانه وقت عمده گاهی. دارد می باز خالقیت از

 این جبران برای. ماند می باقی خالق تفکر برای اندکی

 و اندیشیدن به را زمانی مدت روز، در توان می وضعیت،

 هب روز در ساعت چند یا یک اختصاص. داد اختصاص خالقیت

 می جادای فرصتی برایآنها، حل راه ارائه و مسائل روی بر تمرکز

 دیگر طرفی از. بپردازند جدید افکار تفحص به مدیران تا کند

 رفتنگ درنظر و کاری زمان ریزی برنامه به را کارکنان توان می

 تاکید منض ، بنابراین کرد؛ تشویق خالق تفکر برای فرصتی

 هک شود می توصیه ، روزمره مسائل به رسیدگی ضرورت بر

 ، خود افراد از بعضی برای حداقل جدی، صورت به ها سازمان

 .کنند فراهم بودن خالق برای فرصتی

. هاست هادپیشن دریافت سیستم از استفاده خالقیت، ترغیب روشهای از یکی :پیشنهادها دریافت سیستم از استفاده

 ها ظرن دریافت ویژه کاربرگ پیشنهادها، صندوق از توانمی مثال برای شود؛ می استفاده متنوعی هایروش از منظور  بدین

 ولی رد؛ک استفاده سازنده و مفید های پیشنهاد برای تقدیرنامه ارائه یا نقدی پاداش و جایزه تعیین و پیشنهادی های طرح و

 و هاطرح به اًواقع مدیریت که کنند باور باید کارکنان واقع در نیست؛ کافی پاداش گرفتن نظر در صرفاً که داشت توجه باید

 جدی طور به را پیشنهادها همه مدیران که شودمی ایجاد کارکنان در زمانی باور این. دارد نیاز آنها اصالحی پیشنهادهای

 آن هندهد پیشنهاد و فکر صاحب برای نشدن پذیرفته علت نشد پذیرفته فکری یا طرح اگر که طوری به کنند؛ بررسی

 .درآید اجرا مرحله به حتما ، شده پذیرفته طرحی اگر و شود مشخص

 عضیب در. کنند می استخدام خالقیت و نوآوری برای را کارکنان از خاصی گروه گاهی :خالقیت و نوآوری ویژه واحد ایجاد

 هارحط یافتن صرف افراد وقت واحدها گونه این در. گیرندمی نظر در توسعه و تحقیق واحد در را گروه این جایگاه هاسازمان از

 و محصول، ،ساخت خدمات ارائه کیفیت بهبود برای جدید های فکر و

 تحقیقات و هاپژوهش. شودمی محض علمی تحقیق و پژوهش حتی

 نکهآ بدون گیرند، می انجام دانش پیشرفت برای صرفاً محض، علمی

 که ستا بدیهی. شوند تالش آنها نتایج فوری کاربرد موارد یافتن برای

 جنبه بعدی مراحل در است ممکن نیز  پژوهشها این دستاوردهای

 هشهایپژو و تحقیقات به بیشتر امروزه حال هر به کند پیدا کاربردی

 .شودمی توجه کاربردی

 

 


