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مقدمه مرتجم

روند نوآوری ها در دنیای امروز به قدری ســریع اســت که دیگر 
اکتفا به مدل سنتی کســب و کار نمی تواند زمینه موفقیت شرکت ها را 
فراهم ســازد. به همین دلیل، نوآوری و مطرح کردن ایده های جدید، 
یکــی از پیش نیازها برای موفقیت در بازارهای پرتغییر عصر کنونی و 

نیز آینده است. 
اما چند درصــد از نوآوری ها حاصل الهام و چند درصد حاصل 
سخت کوشــی است؟ اگر نوآوری بیشــتر به دلیل الهام روی دهد، در 
این صــورت نقش مدیــر در این میان محدود اســت و صرفا باید به 
استخدام افرادی مناسب پرداخته و سپس دست آنها را برای نوآوری 
باز بگذارد. اما اگر نوآوری بیشتر به دلیل سخت کوشی و تالش روی 
دهد، مدیر نقش مهمی در این میان داشته و باید نقش ها و فرآیندها را 
مشخص کرده، اهدافی دقیق و معیارهای ارزیابی آن را تعیین کرده و 

میزان پیشرفت را در هر گام مورد ارزیابی قرار دهد. 
واقعیت این اســت که خالقیت تا حدی زیادی اکتســابی بوده و 
با بهره گیری از الگوها و شــیوه های کاربردی و علمی می توان آن را 
پرورش داد و تقویت کرد. آشنایی با این شیوه ها به ویژه در ابعاد تیمی 
در نهایت به عنوان نیروی محرکه ای برای پیشــبرد سازمان به سمت 
اهداف تعیین شده عمل کرده و موفقیت مجموعه را رقم می زند. بخش 
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نخســت این کتاب به واکاوی شــیوه های کاربردی تشکیل تیم های 
خالق و نیز روش های مختلــف تولید ایده، گزینش و اجرایی کردن 
آنها می پردازد. بخش دوم این کتاب، به یکی از معروف ترین مقاالت 
پدر مدیریت نوین، یعنی پیتر دراکر اختصاص دارد. پیتر دراکر در این 
مقاله بیان می کند که نــوآوری جایی در میانه این طیف قرار دارد. او 
در مقاله ای معروف توضیح می دهد که نوآوری نیازمند تالش اســت 
و باید همانند ســایر فعالیت های شــرکتی مورد مدیریت شود. اما از 
ســویی دیگر، نباید فرض را بر این گذاشت که نوآوری مشابه سایر 
فعالیت های شــرکتی است. در واقع نوآوری بیشــتر از آنکه حاصل 
»انجام یک سری کارها« باشد، نتیجه »دانستن یک سری موارد« است. 
دراکر بر این باور اســت که نوآورانه ترین ایده های کســب و کار، 
حاصل تحلیــل اصولی هفت حوزه اصلــی دربردارنده فرصت های 
نوآوری اســت که در شــرکت ها یــا صنایع گوناگــون وجود دارد. 
همچنین برخی از این فرصت ها را نیز می توان در رویه های اجتماعی 
یا جمعیت شــناختی جست. یک مدیر هوشــمند باید دقت کند که 
ســازمانش روی همه این هفت حوزه تمرکز دارد. البته فقط زیر نظر 
گرفتن این هفت حوزه به تنهایی کافی نیست. به محض شناسایی یک 
فرصت جذاب، بــاز هم نیازمند خیال پردازی و تصورات ذهنی برای 

رسیدن به پاسخ مناسب خواهیم بود.
در پایــان امیدوارم این کتاب به خواننــدگان عزیز کمک کند تا 
ضمن شــناخت بهتر پدیده خالقیت و نوآوری، به رشــد و بالندگی 

بیشتر در حوزه کسب وکارشان دست یابند. 
صالحسپهریفر
بهار1396
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تکنیک های شکل دهی و 
تقویت تیم های نوآور

بخش اول
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فصل اول

افزایش خالقیت تیم

آیا نیاز به طراحی محصولی جدید و نوآورانه دارید؟ آیا سازمانتان 
به دنبال طراحی منحصربه فرد برای ورود به بازارهای جدید بین المللی 
است؟ یا اینکه باید به ایده هایی جدید برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین 
واحدهای مختلف سازمان دست یابید؟ برای رسیدن به هر یک از این 

اهداف، باید تیمی خالق و نوآور داشته باشید. 
اما چگونــه تیمی که گرفتــار امروز روزمره اســت می تواند به 
ایده هایی خالقانه دســت یابد؟ خوشــبختانه با برداشتن یک سری 
گام های مشــخص می توانید تیمتان را در مسیر خالقیت قرار دهید. 
بــا درک دقیق اصول فرایند خــالق و نیز ویژگی های یک تیم خالق 
می توانید تیم خود را به سمت تفکر نوآورانه تر و در نتیجه محصوالتی 
جدید، شــیوه هایی بهتر برای حل مســئله، بهبود فرآیندها، طرح های 

راهبردی برتر و اموری دیگر سوق دهید. 

خالقیت چیست؟

توانایی دســتیابی به ایده های نو به منظور حل مسئله یا تامین نیازها را 
خالقیت می نامند. خالقیت یکی از عناصر اصلی نوآوری است. منظور 
از نوآوری نیز عملی ســازی این ایده های خالق اســت. در این کتاب 
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خواهید دید که یک تیم خالق، از گروهی از افراد تشــکیل شــده که 
می توانند راه حل هایی خالقانه برای مسائل را تصور کرده و مطرح کنند. 
افزایش خالقیت تیم، فرآیندی هدفمند و همکارانه اســت و در 
آن، از مهارت ، تجربــه و تخصص هر یک از اعضای تیم برای طرح 
ایده های نو استفاده می شود. این شــیوه تفکر صرفا به افراد »خالق« 
ســازمانتان محدود نمی شــود. خواه سرپرســت گروهی از کارکنان 
هنرمند یا حسابدار باشید یا مدیر یک سازمان غیرانتفاعی چند نفره یا 
حتی شــرکتی با هزاران کارمند، باید بدانید که همه افراد می توانند در 

این مسیر مشارکت کنند. 

موقعیت های نیازمند خالقیت

یکی از بهترین راه ها برای حل بســیاری از چالش های رایج در مسیر 
توســعه محصول، اســتفاده از تفکر نوآورانه است. برای نمونه شاید 
مسئولیت طراحی محصولی جدید به شــما سپرده شده باشد. تولید 
محصول قبلی با شکســت روبه رو شده و به همین دلیل فشار زیادی 
روی شــما قرار دارد تــا محصولی بی نظیر و ارزشــمند را طراحی 
کنید. شاید هم به تازگی ســامانه ای تحت وب راه اندازی کرده اید که 
عالقه مندان زیادی را نیز به خود جلب کرده اســت. این عالقه مندان 
اکنون اشــتیاق زیادی به اپلیکیشــن همین سامانه روی گوشی همراه 
نشان می دهند. اما این اپلیکیشن چگونه باید عمل کند؟ یا اینکه تصور 
کنید رقبای شما به تازگی محصولی بسیار جذاب را روانه بازار کرده اند. 
شرکت شما برای حفظ سهم بازار خود چه اقدامی باید انجام دهد؟ 

خالقیت به شــرکت شــما کمک می کنــد بتواند پیشــتاز بوده، 
محصوالتــی را که تجربه کاربری بهتری به همراه دارد طراحی کرده، 
شــیوه های جدیدی برای جلب و حفظ توجه مشتریان یافته، راه هایی 
جدیدی بــرای بازاریابی یک محصول پیدا کــرده و به امتیاز رقابتی 


