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توسعه منابع انسانی در نیروي دریایی رویکردي در جهت خالقیت و نوآوري سازمانی
نامیر دریا دار دوم عرشه ستاد محمد رضا عباسیا

بوشهر-فرمانده منطقه دوم نیروي دریایی ارتش

چکیده

بدین طریق تا عنوان یک سالح رقابتی به کار گیرندرا بهخودنیروي انسانی خود، بقاء به منظور حفظ و اهست که تمامی سازماناامروز الزم و ناپایدارمحیط متغیردر 
افراد باید براي مقابله با چالش هاي جدید قادر به انطباق خود با این تغییرات ،واضح است که در چنین محیطی با تغییرات سریع.بتوانند همراه با این تغییرات گام بردارند

از این هاي جدید، خالق و نوآور باشند وخود را با تغییرات جدید منطبق نمایندازمانی را مستلزم می کند تا  عالوه برکسب دانش و مهارتباشند که این امر، کارکنان س
ضمن  پرداختن است کهگردیده سعی مقاله حاضرلذا در.ی پوشیده نیستوري بر کسدر محیط ناپایدار کنونی اهمیت توسعه و بهسازي منابع انسانی در جهت بهرهرو 

ارتش جمهوري اسالمی ایران مورد بررسی قرار راهبرديبرخالقیت و نوآوري سازمانی در نیروي دریاییمنابع انسانیبه مفهوم شناسی خالقیت و نوآوري نقش توسعه 
.گرفته شود

نیروي دریایی، منابع انسانی، خالقیت، نوآوري:واژگان کلیدي

مقدمه - 1

عصري که در آن زندگی می کنیم عصر تغییر و تحوالت شتابنده است در چنین فضایی سازمان ها به منظور حفظ و بقاء خود و هزاره سوم میالدي 
هاي سازمان. همچنین به منظور دست یابی به رشد و تعالی باید دائما آماده تحوالت و رویارویی با تغیرات باشند و خود را با تحوالت آن هماهنگ سازند

کن ارکان مهمی از قبیل سرمایه، نیروي انسانی، فناوري و مدیریت تشکیل یافته اند که به زعم بسیاري از صاحبنظران نیروي انسانی مهمترین رامروزي از
برتري رقابتی ي رقبایشان محاصره شده اند براي ایجاد یک هانی امروز که  تمامی سازمان ها به وسیلهو در بازار ج. )1385عباسیان، (در این زمینه است

دائمی محیط کار، بسیاري براي عقب نماندن از تغیرات). 2007، 1وان( الزم است که شرکت ها نیروي کارشان را به عنوان یک سالح رقابتی به کار بگیرند
از قبیل پیشرفت هاي فنی، افزایش از سازمان ها سرمایه گذاري قابل مالحظه اي در زمینه ي توسعه منابع انسانی انجام می دهند و با وجود چالش هایی

توانایی ها و رقابت، و به روز نبودن دانش کارکنان براي سازمان هایی که با رقابت جهانی روبرو هستند ضروري است که به طور پیوسته دانش، مهارت ها، 
را کنان را  در سازمان مدیریت کنند تا کارکنان و این دانش هاي کسب شده توسط کار).2002، 2تنینت و دیگران(نگرش هاي کارکنان را ترفیع دهند

. گام بردارندجهان امروزبا توجه به خالقیت کارکنانشان همگام با تغییرات فنی و تکنولوژیکی به بار آورند و در نتیجه سازمانها نیز بتوانند خالق و نوآور 
هایشان خالق و نوآور باشند قادر خواهند بود ایده هاي تازه تی کارکنان در کارکند که وقاین صورت به بقاي سازمان کمک میخالقیت کارکنان سازمان به

ین ترتیب سازمان ها نیز می توانند با توجه به خالقیت دو مفیدي در مورد محصوالت،  عملکرد، خدمات و رویه هاي سازمان ارائه داده  و به کار گیرند و ب
لذا با توجه به ). 1998، 3دافی(عقب نمانندنیز خود همتایان ین ترتیب از دبیشان به دور بمانند  و از باازجانب رقهدیدیهاي ارائه شدهاز تکارکنانشان 

ادامه ضمن بررسی مقاله حاضر بر آن است تا در توسعه نوآوري و خالقیت در یک سازمانا و نقش منابع انسانی درخالقیت و نوآوري در سازمانهاهمیت 
با تاکید بر سازمان نیروي سازمانینوآوري خالقیت و وآوري و نقش آن در سازمانها به  نقش منابع انسانی را در گسترش خالقیت و  نمفهوم شناسی 

. دریایی بپردازد که در ادامه قبل از هر چیز مفهوم شناسی خالقیت و نواوري سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد

1. Wan
2. Tenant & others
3. duffy
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خالقیت

توانایی تفکر خالق به طور فطري درانسان به ودیعه نهاده شده ).  1382سیف، ( است4آفرینندگی یا خالقیتیکی از ویژگی هاي ممتاز تفکر آدمی، 
. تورنس معتقد است انسان نیازمند است که براي بقا ؛ قدرت خالق افراد را توسعه و مورد استفاده قرار دهد. است، اما ظهور آن مستلزم پرورش آن است

).1385حسینی،( ه اوست و با آن می تواند فشارهاي روحی ناشی از زندگی روزانه را از میان ببردخالقیت بشر مهم ترین اسلح

درلغت نامه دهخدا خالقیت، خلق کردن و بوجود آوردن است و خالق . ، به معنی آفریدن است"خلق"خالقیت واژه عربی است که ریشه آن 
ناسی وبر خالقیت عبارت از ظرفیت دیدن روابط جدید و پدید آوردن اندیشه هاي غیرمعمول و در فرهنگ روانش. شخصی است که داراي عقاید نو باشد
). 1381سلیمانی، ( فاصله گرفتن از الگوي سنتی تفکراست

یر تعب"بریدن گوشه ها، خط زدن خطاها، عمیق ترحفرکردن، رفتن به آب هاي عمیق و اتصال به خورشید"را به 6، از جنبه ادبی خالقیت5تورنس
توان گفت که به طور کلی، خالقیت عبارت به این ترتیب می. و پاسخ دادن است) آگاه شدن(معتقد است که خالقیت توانایی دیدن 7اریک فرومکند و  می

).1967تورنس، ( است از به کارگیري توانایی هاي ذهنی، براي ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید

تاکید خالقیت بر اثر یا بازده ). 1992، 8ریزال( قابیت انسان در تولید اثرهاي ابتکاري، نوآورانه و سودبخش استبه عبارتی دیگر خالقیت، استعداد و 
).1382سیف، ( دهدهمیشه هسته اصلی تمام مفاهیم مربوط به خالقیت را مفهوم تازگی تشکیل می. فکري تازه است

:ه شرح زیر استبه نظر مکینون برخی از ویژگی هاي شخصیتی افراد خالق ب

سیالی اندیشه و پرهیز از راه حلهاي سنتی و متداول-
انعطاف پذیري-
عدم پیروي از سنت ها و الگو هاي قرار دادي -
برخورداري از حساسیت اجتماعی-
انتقاد پذیري-
داشتن دامنه عالیق گسترده-
).1383شریفی، ( برخورداري از استعداد برجسته در یک یا چند زمینه مانند نقاشی موسیقی -

.اولیه وثانویه: مازلو ازدو نوع خالقیت یاد می کند

خالقیت اولیه از ناخودآگاه سرچشمه می گیرد و درهمه ي انسان ها در زمان کودکی مشترك است، اما اغلب پس از پشت سرگذاشتن کودکی، آن 
.را ازدست می دهد

.لم خالق کسی است که موفق به پیوند این دوفرآیند هشیار و ناهشیار می شودخالقیت ثانویه مبتنی برعقل سلیم ومنطق صحیح است وفرد سا

مؤلفه هاي خالقیت

:خالقیت را متشکل ازسه عنصر می داندآمابلی به نقل از  هدایتی

4. creativity
5 . Torrance
6. Creativity
7. Erich Fromm

8 . Rissal
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مهارت هاي مربوط به موضوع- 1

این مهارت به منزله مواد . انگاره هاي نهفته درآن موضوعدانش وشناخت ما نسبت به موضوع، حقایق ، اصول ونظریات و : این مهارت ها عبارتند از
.اولیه استعداد، تجربه و آموزش دریک زمینه خاص به شمار می رود

مهارت هاي مربوط به خالقیت-2

مهارت هاي خالقیت با ارزش هاي فکري،. مهارت هاي خالقیت با شکستن قالب ها، مهارت هاي موضوعی را در راه جدیدي به کارمی گیرد
.شکستن عادت، تفاوت دیدن مسائل، درك پیچیدگی آن و غیره همراه است

مؤلفه هاي مربوط به انگیزه-3

مؤلفه . انسان، بدون انگیزه درونی و بیرونی نمی تواند کارخالقانه اي انجام دهد. یکی از عناصر اساسی و شاید مهم ترین اجزاي خالقیت، انگیزه است
).1387هدایتی، ( هوش، انعطاف پذیري، ابتکار، ترکیب و تحلیلهاي شناختی خالقیت عبارتند از، 

نو آوري
( ایعنی بکارگیري نظرها و فکر هاي حاصل از خالقیت؛ نظیر ارائه محصوالت، خدمات، و راههاي جدید براي انجام کاره)innovation(نوآوري

کاربرد یک فن قدیمی در حل یک مسئله جدید؛ به گونه اي که قبال به این صورت گاهی اوقات منظور از نوآوري عبارت است از ). 1998کونتز و همکاران، 
)1975، فلیپو و همکاران( داز آن استفاده نشده باش

اگر .کندنوآوري فرایندي است که یک اختراع یا ایده را به محصول یا خدمتی که به بازار قابل عرضه است تبدیل می، معتقداست که )1988(9رابرتز
عیت هاي جدید سازمان ها و مدیرانشان بخواهند به حیات خود ادامه دهند و در بلند مدت کامیاب باشند، باید نوآور باشند و به طور مستمر خود را با وض

ن کاربرد ها به دو صورت در سازمان ها ای. فراگرد ایجاد فکرهاي جدید و تبدیل آن فکرها به عمل و کاربرد هاي سودمند را نوآوري گویند. تطبیق دهند
: انجام  می شود

نوآوري در محصول؛ که به تولید محصوالت یا ارائه خدمات جدید و - نوآوري در فراگرد؛ که موجب بهینه شدن راههاي انجام کار می گردد؛ ب-الف
رابرتز و همکاران، (شودو کاربرد یا عمل استفاده میمدیریت نوآوري در فراگرد و محصول، شامل ابداع حمایتی یا عمل کشف . شودبهبود یافته منجر می

1998.(

مورددرعمومیتوافقنوآوري،واژهگستردهکاربردواهمیت، بیان نموده که ؛ علیرغم)1382( نظري زادهدر همین زمینه درارتباط با نوآوري، 
.گرددمیاطالقباشد،شدهایجادانسانتوسطکهجدیدييپدیدهیامحصولهربهآن،عاممعنايدرواژهاینمعموالً.نداردوجودآنتعریفومفهوم

متفاوتتغییر،واختراعخالقیت،نظیرمفاهیمیباکهمیگرددارائهآنبرايخاصتريتعریفتکنولوژي،مدیریتحوزهدرودقیقترمعنايدرولی
.روش هاي جدید عملیات، دانسته اندوي همچنین  بطور کلی نوآوري را فرایند اخذ ایده خالق و تبدیل آن به محصول، خدمات و .است

خالقیت و نوآوري سازمانی با تاکید بر نیروي دریاییو توسعه منابع انسانی 

ژیکی، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادي شگرف تغیرات تکنولوعلی رغم سابقه طوالنی خالقیت در حیات بشري ، سازمان ها اخیرا به واسطه سرعت 
خالقیت سازمانی به عنوان . منابع انسانی توانمند می باشدخالقیت سازمانیجهت ، کلیدي و مستمر مزیت رقابتی و بقاکشف کرده اندکه یکی از منابع 

یکی یا کار هاي مدیریتی سازمان جدید می باشد و همچنین واقعیت ساختن تکنولوژتوسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در سازمان بوده که براي کل 
این مزیت رقابتی مستمر در قالب ایده ها محصوالت و خدمات تازه ظاهر ).  1991، 10سیمون( جدید در ارتباط با محصوالت یا فرایند هاي جدید می باشد

9. Roberts
10. simon
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به این صورت به بقاي سازمان کمک می کند که وقتی کارکنان توسعه منابع انسانی تشی می شود نامنابع انسانی آن می شود که مستقیما از تفکر خالق 
و .و به کار گیرنددر کارشان خالق و نوآور باشند قادر خواهند بود ایده هاي تازه و مفیدي در مورد محصوالت، عملکرد، خدمات و یا رویه هاي سازمان ارائه 

بعالوه آنها این ایده ها را . یش این احتمال می شود که کارکنان دیگر این ایده ها را در کارشان مورد استفاده قرار دهند وجود چنین ایده هایی باعث افزا
را ي تازه این امکان توسعه داده  و آنها را به کارکنان دیگر  براي توسعه و به کارگیري در کارشان منتقل می کنند از این رو تولید و بهره گیري از ایده ها

با وجود اینکه . به سازمان می دهد که بتواند با شرایط متغیر دنیاي کنونی منطبق شده ، به تهدیده ها و فرصت ها پاسخ به موقع داده و رشد و توسعه یابد
لبا خالقیت کارکنان خود را سرکوب تغییر و تحوالت فزاینده  محیطی سازمان ها را در برابر دو راه خالق بودن و یا از بین رفتن قرار داده اما سازمان ها غا

متر مورد می کنند تا اینکه زمینه هاي ظهور و بروز و ارتقاي آن را فراهم نمایند  در حقیقت سرکوبی خالقیت در سازمان ها به قدري رایج است که ک
شود سازمان یک ابزار رقابتی قدرتمند یعنی تولید سوال قرار می گیرد اما اکثر مدیران نادانسته خالقیت را سرکوب می کنند و زمانی که خالقیت سرکوب

فراد نمی دانند و بهره گیري از ایده هاي تازه را از دست خواهد داد در واقع مدیران درك درستی از مفهوم خالقیت و عوامل موثر بر آن نداشته و بیشتر ا
ازمان خالق وسیله اي جهت رقابتی شدن در محیط پویا و تغییر پذیر تبدیل شدن به یک س.)2008، 11جانسون( که چگونه خالقیت خود را افزایش دهند

( ت می باشدامروز شده است  لذا ترکیبی از ایده هاي خالق و مدیریت نوآوري سازمانی کلید اصلی جهت باقی ماندن در حالت نوآوري سازمانی در دراز مد
). 2006، 12آدامز و دیگران

بحث و نتیجه گیري-2

براي خالق و نوآور بودن ان طور که مشاهده می گردد منابع انسانی یکی از عوامل کلیدي براي خالقیت در هر سازمانی می باشد اما منابع انسانیهم
ونوآور تر هر سازمانی که بیشتر در جهت رشد و توسعه منابع انسانی خود عمل نماید منابع انسانی آن خالق ترلذا نیازمند حمایت و توسعه می باشند 

و هر سازمانی که خواهند بود و در نتیجه آن سازمان می تواند همگام با تغییر و تحوالت تکنولوژیکی جدید گام بردارد و از رقباي خود عقب نماند از این ر
هدف از پرداختن به این مقاله پرداختن عمل نماید از آنجایی کهده منابع اسانی خودر درجه اول در جهت رشد و توسعبخواهد خالق و نوآور باشد باید

نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایران براي عقب نماندن از تغیرات فنی و تکنولوژیکی دنیاي به موضوع و نقش منابع انسانی در نیروي دریایی می باشد لذا 
وسعه دهد و از انجایی که اموزش یکی از مولفه هاي کلیدي براي را رشد و تمنابع انسانی خوددر درجه اول حاضر  و گام برداشتن همپاي این تغیرات باید 

نتیجه خالق منابع انسانی جهت رشد و توسعه می باشد با فراهم کردن هر چه بیشتر آموزش و دانش کارکنان زمینه رشد و توسعه انان را فراهم اورد و در
تمند و پراقتدار در دنیا  براي کشور مان باشیم تا بتوانیم شاهد هر چه بیشتر یک نیروي دریایی قدرو نوآور باشد
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