
 یتیمکار  در و نوآوری خالقیت

 

اغلب افراد تصور می کنند که تعدادی از افراد باهوش محصوالت ارزشمندی  شودزمانی که صحبت از نوآوری می

 کند. های جدید و نابی را ارئه می دهند که آنها را مشهور و ثروتمند میاختراع می کنند یا ایده را

 هایهای جدید، و ارائه راهکار در موقعیتتوانایی در سازگاری با چالش ، با ایجادخالقیت و نوآوری در کار تیمی

 . شودمی برای سازمان نتایج نوع اینکسب  به منجر قطعاً بینی نشدهپیش

ب محسومشاغل و افرادیک مزیت رقابتی برای  ،و مداوم صورت گیرد منظم طور به اما کوچک مقیاس در نوآوریاگر

ه سازمان د و بر کنندادن فرصت برای خالقیت و نوآوری سبب می شود تا کارمندان با اشتیاق بیشتری کا. می شود

 .خود متعهدتر باشند

 مایانکارفر. دشوار است استخدام فرایند طول در خالقانه تفکر و خالقیت شناسایی ،کارفرمایان برای متأسفانه

 بلیق تحصیالت و کار سابقه مورد در اطالعاتی اما این روش ،کنند بررسی را ها رزومه ،کار متقاضیان ارزیابی هنگام

 بسیاری اما ،دنکن ترنزدیک به این هدف کمی را مامی توانند  ها مصاحبه گرچه .در اختیار کارفرما قرار می دهد

 .روشن نمی سازند تفکر نوع ساختاری دارند که از ها مصاحبه از

ی کافی نوآوری را در محیطی که به اندازهتر می کند این است که یک فرد خالق چیزی که اوضاع را پیچیده

  کند.تشویق نمی کند، خالقانه عمل نمی

 ازیدس قادر را خود تیم اعضایکنید. راهکارهایی وجود دارد که می توانید خالقیت و نوآوری را تقویت  خوشبختانه

 مدیریت تحت که افرادی و خود در مناسب عادات ایجاد با. ببرند را استفاده حداکثر خود خالقانه های قابلیت از

 .دهید افزایش منظم طور به را نوآوری وقوع شانس توانید می ،شما هستند



 

  افزایش خالقیت کار تیمی

 کارها رو مفرح نگه دارید .1

 تمالاح ،باشد داشته قرار زااسترس شرایط در اگر ،باشد مبتکر یا خالق ،باهوش چقدر شخص اینکه از نظر صرف

 ارندد استرس که افرادی که است دلیل همین به. خواهد بود اندک بسیار کند کار مطلوب سطح در آنها ذهن اینکه

 .ندارند چندانی مهارت پیچیده مشکالت حل در هستند فشار تحت یا

 یتوضع به حفظ خالقیت و نوآوری در کار تیمی. اما نظر می رسداگر چه مشکل به  کارکنانروانی  سالمت حفظ

 رآیندهایف از تواندمی تنهایی به استرس. گذارد می تأثیر آنها عملکرد براین موضوع  زیرا بستگی دارد. هاآن روانی

 نگه کننده حمایت و مفرح را چیز همه بنابراین. کندمی جلوگیری هاپروژه اجرای در موفقیت کسب برای مهم

 کنید.. آن گاه خالقیت و نوآوری در کار تیمی را مشاهده میدارید

 .اعتماد ایجاد .2

زمانی که حس کنند از سوی سازمان ایجاد اعتماد در کارمندان سبب می شود تا استرس افراد کمک گردد. افراد 

 ودخ خالقیت قدرتخود حمایت نمی شوند، احساس تعهد به سازمان نمی کنند. در چنین شرایطی بعید است که 

 به وانیدت می ،آنها ترجیحات و ها دیدگاه تصدیق و کارکنان با عادالنه رفتار با .کنند متمرکز شما موفقیتبرای  را

 باشند هداشت بیشتری وفاداری شما به نسبت و باشند داشته خوبی احساس شما با همکاری از تا کنید کمکها آن

 .دهند اهمیت خود کار تیمی در نوآوریخالقیت و  به و



 

 از ورود افراد سمی به تیم اجتناب کنید. .3

یزان افراد چه م کنند. صرف نظر از اینکه اینافراد سمی تالش شما را برای ایجاد یک محیط کاری مثبت خنثی می

ها بیش از ارزشی که برای شما برای سازمان شما کسب درآمد می کنند و با چه افرادی در ارتباط هستند. آن

 کسب می کنند هزینه ایجاد می کنند. 

 ایمنی ،گرفته قرار توجه مورد اخیراً که مرتبط های پدیده از یکی اما ،دارد وجود امر این برای متعددی دالیل

 یا دالنهناعا رفتار یا ترس بدون توانند می یا ،کنند می امنیت احساس روانشناختی نظر از افراد وقتی. است روانی

 احساس، سمی فرد یک . اماکنند می بیان را آنها و دارند خوبی های ایده زیاد احتمال به ، کنند کار سرزنش

 یاریبس بلکه سازمان یک در فرد یک فقط نه دارند تمایل سمی افراد  .کندمی ایجاد افراد در ترس را یا ناراحتی

 شتوانهپ بدون افراد این کردن رها یاشرکت  استانداردهای با برخورد قاطعانه مطابق. کنند مواجه مشکل با را افراد از

 .است نوآوری پرورش برای الزم شرط ،منفی و

 

 .کنید تشویق را همکاری .4



 ایه دیدگاه با مردم زیرا نو ایجاد کند. های ایده توانند می فکری ایجاد بارش با خالق و باهوش همکاری کارمندان

 .شوند می ترغیب ترعمیق تفکر به و شوند می آشنا مختلف

 ایبر ایخالقانه هایکارراه توانند می متفاوت دانش و ها مهارت با افراد که است این همکاری مزایای از دیگر یکی

 .کنند پیدا مشکالت حل

 نتعیی در است ممکن دیگر برخی. کنند عمل بهتر مشکل تشخیص در است ممکن شما تیم اعضای از برخی

 تدسب و ارتباط برقراری درگر دیافراد  و باشند داشته مهارت کنند می استفاده مشکل حل برای که ابزارهایی

 !قدرت حل مسأله دارند که هستند افرادی و. دارند عملکرد بهترین جدید حل راه آوردن

 خالقیت و نوآوری در کار تیمی به حداکثر می رسد. ،اطالعات گذاری اشتراک و مداوم تعامل با

 

 .برسانید حداقل به را بوروکراسی .5

 یک در باید افراد ،کند چارچوب شکستن به تشویق را افراد آنکه جای به).است نوآوری برعکس اساساً بوروکراسی

 می تنها نه. باشد شما سازمان در نوآوری برای مهمی مانع تواند می بوروکراسی .(کنند فعالیت چارچوب خاص

. ندک مهار نیز را نوآورانه تفکر خود تواند می بلکه ، شود نوآورانه های ایده دارای افراد های ایده اجرای از مانع تواند

 یا یستندن موافقبا آن  که قوانینی ویژه به . کنند کار سختگیرانه قوانین محدوده در شوند می مجبور افراد وقتی

 .از بین می رود خالقیت و آزاداندیشی در آنها توانایی کنند نمی درکآن را 

 عزت نفس کارمندانتان را باال ببرید .6

. باشید هداشت خوبی نفس عزت باید .کنید بیان را خود های ایده و کنید فکر آزادانهکارمندان بتوانند  اینکه برای

رگی هم مانع بز نفس به اعتماد عدم ،کنند خفه را نوآوری توانند می سمی افراد و بوروکراتیک قوانین که همانطور

 است.

 ماداعت افزایش به که دهید انجام را کارهایی توانید می شما ،ندارد نفس به اعتماد خالق و باهوش کارمند یک اگر

 روانی منیای فرهنگ ایجاد ،شروع برای عالی نکته اولین. کند کمک نوآوری برای آنها پتانسیل و کارکنان نفس به



 وقتی. کند کمک نفس عزت ایجاد در کارکنان به تواند می ارزشمند دستاوردهای و مثبت بازخورد ارائه .است

. باشید دقصا کامالً ،انتقاد ارائه جای به و کنید استفاده سازنده بازخوردهای از ،دارند عملکرد بهبود به نیاز کارکنان

 تان افزایش دهید.خالقیت و نوآوری را در کار تیمیگونه این

 

 

 شناخت و مشارکت کارکنان .7

 خالقیت و نوآوری کار تیمی را افزایش و سایر موارد گفته شدهی که تفکر نوآورانه دارندکارکنان مشارکت و شناخت

 می دهند. 

 می قرار قدردانی مورد بیشتر آنها های تالش از یک کدام اینکه دانستن برای کارکنان به مناسب بازخورد دادن

 .ددهن قرار اولویت در را چیزهایی چهبدانند  و بشناسند بهتر را خود کار تأثیر تا کند می کمک همه به .گیرد

 

 


