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مقدمه
قطعیت، عدم با امروزه اقتصاد وضعیت که آنجایی از
ریسکپذیریوپویاییشناختهمیشود،خالقیتبهعنوان

یکمنبعحیاتیازمزیترقابتیبرایسازمانهاتبدیلشده
است.شواهدقابلتوجهینشانمیدهدکهخالقیتنقش
مهمیدرنوآوریسازمانی،کاراییوبقادارد؛بنابراین،تشویق

چكیده
اهداف: مدیران خالق، سازمان های خالق و کارکنان خالق در دنیای سازمانی امروز اضالع مثلث خالقیت هستند که 
بدون هر یک خالقیت و نوآوری به سر منزل مقصود نمی رسد. ساختار سازمانی مناسب، حمایت، پشتیبانی و تشویق 
الزم رهبران و مدیران دو عنصر اساسی در خالقیت افرادند و زمینه ها و شرایط خالقیت امری الزامی است که سازمان ها 
می بایست آن را فراهم سازند تا به اهداف مورد نظر دست یابند. این مقاله نقش مهم رهبری و مدیریت در فرایند نوآوری 

سازمان ها را بررسی می کند.
روش: این مقاله از نوع مروری است و در تدوین آن از جستجوهای اینترنتی با استفاده از موتورهای جستجوگر، 
 Magiran, Noormags, کلیدواژه های خالقیت، رهبری و مدیریت، نوآوری سازمانی در پایگاه داده های معتبر از جمله
Scientific Information Database,Science Direct, Google Scholar و مطالعات کتابخانه ای در کتب و مقاالت 

علمی منتشره استفاده شده است. در طی این فرایند 43 منبع انگلیسی و فارسی مرتبط در بازه زمانی 1985-2017 و 
1387-1397 یافت شد که 34 منبع استفاده گردید.

یافته ها: ساختار رهبری سازمان ها به نتایجی می انجامد که می تواند خالقیت و نوآوری را تشویق کند. بااین وجود، هر 
نوع سبک رهبری در ایجاد این فرصت مؤثر نیست. سرمایه گذاری در نوع خاصی از سبک های رهبری و مدل ها می تواند 
نتایجی را ایجاد کند که خالقیت را گسترش دهد. سازمان های موفق کشف کرده اند که رهبری مشارکتی و همکاری 

جویانه، به جای مدیریت قهرمانانه و اقتدارگرا، چیزی است که توانایی سازمان ها را گسترش می دهد.
نتیجه گیری: خالقیت و نوآوری پدیده ای است که محتاج مدیریت نمودن، برنامه داشتن، هدفمند بودن را می طلبد و با 
اراده فردی و جمعی، خودباوری، رنج و تالش به ثمر نشسته و شکوفایی و پیشرفت را به ارمغان می آورد. بنابراین رهبران 
باید محیطی را که بتواند تجدید ساختار و فرهنگ سازمانی که مشوق خالقیت و نوآوری است را ایجاد کنند. خالقیت 
سازمانی نیز به این بستگی دارد که چگونه رهبران تنوع در سازمان را مدیریت و تشویق؛ و همچنین یک ساختار رهبری 

مؤثر ایجاد می کنند که روند نوآوری را در سازمان حفظ می کنند.
کلمات کلیدی: رهبری، مدیریت، خالقیت، نوآوری، سازمان
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خالقیتیکسازمانانتخابیاستراتژیکاست)1(.همخالقیت
وهمنوآوریشاملتولیدایدههایجدیدمیشوند،امااین
دومفهومیکساننیستند.درحالیکهبراساسعقیدهبرخیاز
نویسندگان،خالقیتمعموالًباایجادایدههایجدیدبهعنوان
پایاندادنبهخوددرارتباطاستونوآوریبرقابلیتاستفاده

ازایدههایجدیدبرایحلمشکالتخاصاست)2(.
همانطورکهتوسطآمابیلوهمکارانش)1996(گزارش
شدهاست:"همهنوآوریهاباایدههایخالقانهآغازمیشود.
نوآوریرابهعنوانپیادهسازیموفقایدههایخالقدریک
سازمانتعریفمیکنند.درایندیدگاه،خالقیتتوسطافرادو
گروهها،نقطهشروعبراینوآوریاست؛خالقیتمنبعمهمی
براینوآوریسازمانیوهمچنینمزیترقابتیاست)1(
کهسازمانهابهطورفزایندهایبهدنبالآنهستند.شیوههای
مختلفمدیریتیبرمحیطکاریتأثیرمیگذارندکهیکیاز
عواملمهمدرخالقیتدرسازمانهااست؛بنابراینمدیرانبا
چالشایجادزمینهمناسبوشرایطخالقیتبرایشکوفایی

مواجههستند)2(.
مدلهایبسیاریازسازمانها،درگذشتهاستفادهمیشدهو
دیگرجوابگویکاراییوموفقیتدرمحیطسازمانیقرنبیست
ویکمنیستند.وضعیتدربخشهایمختلفسازماناززمانی
کهمحیطوپروسههاپایداربودهتغییرکردهاست)3(.امروزه
دربسیاریازبخشها،فرایندهایکاریباسرعتبیشتریدر
حالتغییراست،زیراسازمانهاباچالشهایفناوریبهسرعت
درحالتغییر،جهانیشدن،عدماطمینان،پیشبینیناپذیریو
آشفتگیمواجههستند.درگذشته،بهدلیلانحصارفنآوری،
بازاریانامتجاری،آنهامیتوانستانتظارداشتهباشندکه
برایمدتطوالنیبهرغمعدمتوانایییاعدمنوآوریموفق
شوند)4(.بااینحال،باتوجهبهمحیطبیثباتدراینبخشها،
بسیاریازاینسازمانهادرحالورشکستشدنهستندو
نیازبهخالقیتونوآوریمداومبرایحفظرقابتوموفقیت
دارند.اینبدانمعنیاستکهآنهابایدخالقیتورهبری

راکهدرسازمانبرایمدیریتفرآیندهاینوآوریموجود
است،شناساییوبهکارگیرند.طراحیاستراتژیک،فناوری،
فرهنگواستراتژیسازمانیممکناستقادربهحفظآن
آن، بر اینکهعالوه مگر نباشد، بسیارطوالنی برایمدت
سازمانساختاریایجادکندکهبهطورمداومرهبرانخالق
رابرایاجراوپیگیریاینروندپرورشدهد.ایناستراتژی
بهسازمانهااینامکانرامیدهدتامحیطهاییراایجادکنند
کهبهتجدیدسازندهکمکمیکنند،فرهنگسازمانیراایجاد
میکندکهنوآوریراتشویقمیکندوتنوعسازمانیراایجاد
میکندکهبهنوبهخودکمکمیکندتااینسازمانهارقابتی

باقیبمانند)5(.
امروزهخالقیتونوآوریبهقدریاهمیتپیداکردهاندکه
تعدادیازدانشگاههایمعتبرجهان،ماننددانشگاهبوفالوی
آمریکادررشتهخالقیت،دورهکارشناسیارشدبرگزارمیکنند
وتنهاازایندانشگاهدرسال1994،یکصدنفرفارغالتحصیل
میشوندواهمیتروزافزونآنبهحدیاستکهبرایسال
2004میالدیتعداد571کالسسهواحدیدررابطهباخالقیت
و4115کالسبهنامنوآوریدرهنرتنهادرمقطعتحصیلی
لیسانسدردانشگاههایمختلفدنیاطراحیشدهاست)6(.
آقاجانیوشوقی)1393(درپژوهشیباعنوان"بررسیسبک
رهبریمدیرانبرخالقیتکارکنان"،تاثیرمثبتومعنادارسبک
رهبریمدیرانبرخالقیتکارکناندرجامعهپژوهشخودرا
تاییدکردومعتقدندکهسازمانهاجهتانطباقبادنیایمتغیر
ومتحولامروزیبراینهادینهکردنجوخالقیتونوآوری
درسازمان،بایستیقادرباشنداستراتژیهاییراجهتهدایت
وکنترلاینتغییراتبهمددرهبرانتحولآفرینایجادنمایند
)7(.نجفیوعباسیمنزه)1394(درپژوهشیتحتعنوان
نوآوری برخالقیتو آفرین تاثیررهبریتحول "بررسی
سازمانیدردیوانمحاسباتکشور"بدیننتیجهرسیدندکه
بینرهبریتحولآفرینوخالقیتسازمانیرابطهمعنیداری
وجودداردووهمچنینبینرهبریتحولآفرینونوآوری
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سازمانیبهطورغیرمستقیموازطریقمیانجیگریخالقیت
سازمانیرابطهمعناداریبرقراراست)8(.بوسیوکدرسال
2013درمقالهایتحتعنوان"سبکهایرهبریوخالقیت"
ماهیتسازهرهبریوخالقیتراروشنساختهاست.بدین
منظورمقیاسهایECCI-iوLSQرابرای140رهبرازدو
جنسزنومرددرکسبوکارهایمتفاوتاجراکرد.اطالعات
آنهانشاندادکهارتباطمعناداریبینابعادساختارخالقیتو
سبکهایرهبریاستبدادی،دموکراتیکولیبرالوجوددارد
وهمچنینجنسییتهیچتاثیریدربیانسبکهایرهبری
وخالقینندارد)9(.سالیاوهمکاران)2015(درتحقیق
خودبدیننتیجهرسیدندکهرهبریموثقبرعملکردشغلی،
خالقیت،نوآوری،هدایتکارکنانواعتمادتأثیرمیگذارد
)10(.یافتههایپژوهشرگووهمکاراننشاندادرهبری
موثقازطریقامیدواریوآثارمثبتبرکارکنان،خالقیت
راافزایشمیدهد)11(.شینوژوها)2013(درپژوهشی
تحتعنوان"اثباتخالقیترهبریتحولآفریندرکره"که
برروی260کارمندوسرپرستانشاناز46شرکترابررسی
کردندبهایننتایجرسیدندکهکارمندانخالقانهترتحتنظر
رهبریتحولآفرینهستندورهبریتحولآفرینیکرابطه

مثبتباخالقیتونوآوریسازمانیدارد)12(.
خالقیتیاآفرینشگریازواژهcreativityوبهمعنایخلق
کردناستودراصطالحبهمعنایپدیدآوردنچیزیازچیز
دیگربهگونهایمنحصربهفرداست.بهعبارتدیگرخالقیت
بهمعنیکمیازیادکردنیکپدیدهوتغییرشکلویاترکیب
کردنآنباسایرپدیدهها،اشیاءوچیزهااست.لذاخالقیت
تازهومنحصربهفرداستکه بهمعنایخلقکردنچیزی
بهگونهایمناسبومفید،موجبحلیکمسئله،سؤالیانیاز
علمی،صنعتی،اجتماعیومانندآنباشد)13(.صاحبنظران
واندیشمندانهریکبهزعمخودمعناییرابرایخالقیت
ونوآوریذکرکردهاندکهمیتوانمجموعهآننظراترا

بهصورتسهدیدگاهجمعبندینمود:

دیدگاهیکهنوآوریرابیشتریکامرروانشناختیو .1
مربوطبهمیزانهوشواستعدادهایفردیتلقینموده
است؛بنابراین،درسازماناستفادهازامکاناتآموزشیو
سیستمپاداشوتقویتکنندههایمثبترابرایپرورش
استعدادهاوخالقیتافرادباهوشوبااستعدادتوصیه

مینماید.
دیدگاهاجتماعیکهخالقیتونوآوریسازمانیرابیشتری .2
امریجامعهشناختیومربوطبهفراهمآمدنمحیطو
زمینهمناسبجهتبروزاستعدادهامیداند.ایننگرش
غنیسازیامکاناتوزمینههایالزمدرسازمانرابرای
ایجادواستمرارخالقیتهاونوآوریهاتوصیهمینماید.
دیدگاهسیستمیکهایجادنوآوریهاواستمراروفراگیری .3
آنهادرسازمانرایکامرسازمانییعنیفراترازعوامل
فردیوفراهمآوردنصرفامکاناتوزمینههایالزم
تلقیکردهومعتقداستکهبایدبامجموعهوسیستمی
ازعواملدرسطحفردیوگروهیهمراهباساختارها،
کارکردهاونقشهایمرتبطبهآنونیزارزشهاوباورهای
خاصیسازمانفراهمآیدتابتوانخالقیتهاونوآوریها
رادرسازمانبهصورتمستمروفراگیردرآوردهوآنرا
بهعنوانپیشفرضیاساسیبرایبقاءورشدنهادینمود

.)14(
برایناساسمتخصصانمدیریت،نوآوریرامترادفباابداع
میدانندومعتقدند،نوآوریفرآیندپایانیخالقیتوبهعبارتی
جلوهونمودبیرونیآنمیباشدکهبهصورتیکمحصول
یاتولیدبدیعوتازهآشکارمیشود)15(.هدفازانجاماین
پژوهشبررسینقشمهمرهبریومدیریتدرفرایندنوآوری

سازمانهامیباشد.

روش
با و مستندات و متون بر مروری بهصورت مقالهحاضر
استفادهازمطالعاتکتابخانهایومنابعاینترنتیدرسال1397
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انجامشدودرتدوینآنازجستجوهایاینترنتیبااستفاده
ازموتورهایجستجوگر،کلیدواژههایخالقیت،رهبریو
انگلیسی و فارسی بهصورت سازمانی نوآوری مدیریت،
 Magiran, Noormags,پایگاهدادههایمعتبرازجمله در
 Scientific Information Database, Science Direct,

Google Scholarومطالعاتکتابخانهایدرکتبومقاالت

علمیمنتشرشدهاستفادهشدهاست.درطیاینفرایند43
منبعانگلیسیوفارسیمرتبطدربازهزمانی1985-2017و

1387-1397یافتشدکه34منبعاستفادهگردید.

یافتهها
نظرات و نو اندیشههای نیازمند بقاء برای همهسازمانها
افکارونظراتجدیدهمچونروحیدر تازهاند. بدیعو
کالبدسازمانهادمیدهمیشودوآنراازنیستیوفنانجات
میدهد.درعصرحاضربرایبقاءوپیشرفتوحتیحفظوضع
موجود،جریاننوجوییونوآوریدرسازمانتداومبخشیده
شدتاازرکودونابودیآنجلوگیریشود.برایآنکهبتوان
دردنیایمتالطمومتغیربهحیاتادامهداد؛بایدبهنوآوریو
خالقیترویآوردوضمنشناختتغییراتوتحوالتمحیط
برایرویاروییپاسخهایبدیعوتازهتدارکدیدوهمراه
تأثیرپذیریازاینتحوالتبرآنهاتأثیرنهادوبدانهاشکل
دلخواهداد.درکشورهایپیشرفته،نسبتزیادیازجمعیت
بهکارابداع،فرآوریوتولیددانشمشغولهستند؛درچنین
روزگاریاگرنتوانیمخودراباسیرشتابانتحوالتسازگار
سازیمواگردانش،محصولویاخدمتجدیدیرابرای
عرضهنداشتهباشیم،دیرزمانینخواهدگذشتکهشاهداز
بینرفتنفرهنگ،دلبستگیهاومنابعخودخواهیمبود)16(.
اهمیتوضرورتخالقیتازدوجنبهیمادیومعنوی
قابلبررسیمیباشد.دربعدمادیاهمیت،نقشوجایگاه
خالقیتبهحدیاستکهدرمغربزمینگفتهمیشود"یا
مرگیاخالقیت"واساسًاانسانرا"حیوانخالق"مینامند.بر

ایناساس،انسانبدونخالقیتیعنیحیوان.امروزهسازمانها
وبنگاههایاقتصادیکوچکوبزرگدرکشورهایصنعتی
بدونخالقیتمستمر،سریعوبهموقعمحکومبهفناهستند
و پویا پیچیده، بهقدری محیطیکسبوکار شرایط و )6(
نامطمئنگردیدهاستکهدیگرنمیتواندباروشهایتفکر
گذشتهمسائلومشکالتامروزراحلکرد.همانطورکه
حلمسائلقبلیباروشهایجدیدکارسازنیست.لذایک
تغییروتحولاساسیدرنظامفکریالزموضروریاست.
بهطورخالصهعواملیکهباعثضرورتخالقیتدربعد
مادیشدهاندعبارتنداز:کاهشمنابعطبیعی،رقابتفشرده،
تنوعطلبیمصرفکنندگانوکاهشزمانمطلوبیتکاالهاو
جهانیشدنصنعتاقتصاد)17(.صرفنظرازضرورتهای
خالقیتدربعدمادی،خالقیتدربعدمعنویناشیازمقام
وجایگاهواالیانسانبهعنوانخلیفهاهللاست.بدیهیاستکه
انسانبایدبالقوهدارایصفاتوویژگیهایخداونددرسطح
دقیقوانسانیتابهچنینمقامینائلمیآید.کمالانسانیدر
گرونوبینیونوگراییاست.لذاتاانسانبهکمکقوهخالقیت
قالبهایذهنیپوچوغلطنجاتنیابد،نمیتواندبهجایگاه

حقیقیخوددستیابد)18(.
سازمانهابامحیطبیرونیوداخلیخودبهطورمستمرتعامل
داشتهوتأثیرپذیروتأثیرگذارندوتغییراتمتعددوپیچیدهای
درمحیطبیرونیوجودداردکهسازمانهانمیتوانندنسبتبه
آنهابیتفاوتباشند.درصورتبیتفاوتیوتداومرفتارهای
تکراریدرمحیطبسته،ایننوعسازمانهاروبهنابودیبودهو
قادربهحفظوضعموجودنیستند.لذاتداوموبقاءسازمانهاو
تحققاهدافآنهامیطلبدکهنهضتخالقیتونوآوریرا
درارکانسازمانکههماناکارکنان،مدیرانوساختارسازمانی
هستند،پیشبینیوفرآیندآنراترسیموبهصورتمستمرو
فراگیرمطرحسازندتاازسقوطونابودیدرامانباشند)17(.
انعطافپذیریمنطقیسازمانهادرقبالتغییراتگوناگونو
پیشرفتهایتکنولوژی،موجبمیشودکهسازمانبهروزبوده
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وسیاستها،روشها،برنامههاوتصمیماتخودرابراساس
واقعیاتتنظیمنمودهودرصورتنیازتغییراتالزمراایجادو
اشکاالترامرتفعوبرنامههایپیشرفتخودراترسیمنمایند.
درچنینصورتیسازمان،بهبقاءوحیاتخودمیتوانندادامه
دهندوبهاهدافموردنظردستیابند)15(.سازمانهااین
نکتهرابایدمدنظرداشتهباشندکههیچگاهنمیتوانندفراتراز
کارکنانشانحرکتکنند.اگرمدیران،مجبورندسازمانیخالق
ونوآورداشتهباشند،بایدفرهنگ،سیستمها،ساختار،روشها،
سبکمدیریتو...راطوریطراحیکنندکهباویژگیهای
افرادخالقسازگارباشند)18-17(.درادامهیافتههایاین

پژوهشدرسهبخشمجزاارائهمیشود.
الف( نقش مدیر و رهبر در فرایند نوآوری:نقشمدیردر
سازمانازساختار،نیرویانسانی،تجهیزاتوسایرعوامل
تأثیرگذارتراست.چنانچهمدیرازدانش،اطالعات،تجربیات
وهنرالزممدیریتبرخوردارباشدتاحدیکهبتواندرهبری
سازمانیرانیزعماًلعهدهدارگردد،نقشوتأثیراودوچندان
خواهدشد)16(.نقشمدیریتدرمجموعههاییکهخالقیت
ونوآوریازضروریاتوعواملاصلیسازماناستبسیار
مهموحساساست،زیرامدیریتمیتواندتواناییخالقیت
ونوآوریرادرافرادایجاد،ترویجوتشویقکندویارفتار
وعملکرداومیتواندمانعاینامرحیاتیشود.هنرمدیر
خالقعبارتاستازاستفادهازخالقیتدیگرانوپیداکردن

ذهنهایخالق)2(.
استراتژی، سازمان، ساختار چگونه که دریافتند محققان
فنآوری،فرهنگودیگرابزارهایمدیریتکمکمیکندتا
اثربخشیومزیترقابتیرابرایسازمانهابهارمغانآورند
قرن21، درمحیطسازمانی که کردند بیان )3(.همچنین
خالقیتونوآوریمنبعاصلیمزیترقابتیهستند.بااینحال،
ایننویسندگانکمیدربارهنقشرهبریدرفرایندنوآوری
میگویند.سازمانهایخالقومؤثربهطورتصادفیظاهر
نمیشوند.آنهابهرهبرانینیازدارندتاتغییراتعمدیساختار،

فرهنگوفرایندراکنترلکنندتاآنهارابهسازمانهاییخالق،
کارآمدوسازندهتبدیلکنند.اگرچهبسیاریازسازمانهادر
ساختار،استراتژی،تکنولوژیوفرهنگخودرقابتیبهنظر
میرسند،امارهبریمهمترینمنبعمزیترقابتیاست.رهبران
سازمانهامعموالًتصمیممیگیرندکهچهاتفاقیدرسازمان
میافتدوجهت،دیدوحرکتیکهموفقیترابهارمغانمیآورد
رامشخصمیکنند؛بنابراین،رهبرانکاتالیزورانیهستندکه
محیط،فرهنگسازمانیواستراتژیهاییکهنوآوری،اثربخشی
وموفقیتدرسازمانراتشویقوپشتیبانیمیکنندراایجاد
ومدیریتمیکنند)2(.مدیرانخالقدرایجادفرصتهای
شغلیمناسب،فضاسازیمحیطسازمانیبرایتالشبیشتر
کارکنانوباالبردنبازدهسازماننسبتبهمدیرانغیرخالق،
کارآمدترعملمیکنند.آناندراینراهبهگونهایابتکاری
دررفعتنگناهاومشکالتمیکوشند)15(.بنابراین،برای
شروعفرایندنوآوریدرهرسازمان،ابتداسازمانبایدرهبران
وساختاررهبریرادرجایمناسبقراردهد.عالوهبراین،
رهبرانبایدبهنوآوریعالقهمندباشند؛درغیراینصورت،
آنهامیتوانندخالقیتونوآوریرادرسازمانازبینببرند.
رهبرانبرتردرسازمانمعموالًدارایقدرتواقتداربرای
توسعهاستراتژیهاییهستندکهمنجربهنوآوریمیشوند،به
اینمعنیکهاگرآنهاقادربهدرکفرصتبرایتجدیدنظر،
مایلبهبهرهبرداریازآنهاویاقادربهپاسخبهآنهانیستند،
اینرهبرانمیتوانندنوآوریرامختلکنندومانعآنشوند.
برعکس،اگراهدافرهبرانپویا،جاهطلبانهونوآورانهباشند
واگرآنهانگرشهایفعاالنهوهمچنینتواناییپاسخبهتغییر
رانشاندهند،اینمیتواندبهبازسازی،نوآوریوموفقیت

سازمانکمککند)5و13(.
برخینظریهپردازانمدعیهستندکهاستراتژیمؤثر،فرهنگ،
فرایندهایکاریکارآمدوسایرابزارهایمدیریتیونهرهبری،
موفقیتسازمانراتعیینمیکنند)3و19(.بهعنوانمثال،آنها
بهصنعتخودرووفنآوریژاپنیاشارهمیکنندتانشاندهند
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کهفرهنگسازمانیقویآنهادرموفقیتآنهاکمککنندهبود.
عالوهبراین،تحقیقاتتجربینشاندهندهاهمیتفرهنگدر
عملکردسازمانیاست.بااینحال،شیننشاندادهاستکه
رهبرانکسانیهستندکهفرهنگسازمانراتوسعهمیدهند
)20(.مثاًلزمانیکهآیبیاممجبورشدفرهنگخودرا
تغییردهدتاسازمانرانوسازیکند،لوگروستنررابهعنوان
مدیرعاملجدیدخودمعرفیکرد.بهطورمشابه،جکولش،
مدیرعاملجدید،برایتغییرفرهنگجنرالالکتریکبرای
کمکبهنوآورانهوموفقشدنآنمنصوبشد.کامرونوکوین
معتقدندکهتغییرفرهنگبدونمشارکت،تعهدوحمایتفعال
رهبریکهمکرراًبرایمتقاعدکردناعضایسازمانبهمزایا
ونیازبهتغییرفرهنگسازمانیتالشمیکنند،رخنمیدهد
تمایل هستند رهبریضعیف دارای که سازمانهایی .)5(
دارندکهکمترکاراییداشتهباشندوبرایاصالحمشکالت
خودمستعدبازسازیوکاهشمداومهستند.ازسویدیگر،
سازمانهاییکهرهبرانخالقومؤثردارند،برایجلوگیریاز
نیازبهبازسازیوکمکردنحجمکارتالشمیکنند.رهبران
اینسازمانرابهطورمؤثرادارهمیکنندوازاینطریقمانع
ازرسیدنبهمرحلهبازسازیبزرگمیشوند)21(.شرکت
مشاورهCSC،497شرکتدرایاالتمتحدهو1275شرکت
دراروپاراموردبررسیقرارداد.هشتادوپنجدرصدازاین
شرکتها،کمویاهیچتالشیبرایاجرایطرحهایبازسازی
گزارشنکردهاند.بااینحال،شرکتهاییمانندموتوروال،کمپا
وژنرالالکتریکموفقبهاجرایطرحهایموفقبازسازی
شدندزیرارهبرانخالقومؤثربرایمدیریتاینفرایند
داشتند)21(.شرکتهایدیگرازابتکاراتمدیریتکیفیت
فراگیر(TQM) استفادهکردهاندوبرایدستیابیبهکاراییدست
بهکوچکسازیسازمانزدهاند.بسیاریازاینشرکتهانیز
شکستخوردهاند.شرکتمشاورراسواستون،500شرکت
فورچونراکهطرحهایTQMرااجراکردهاندموردبررسیقرار
دادندودریافتندکهتنها20درصدبهاهدافشاندستیافتند.

بههمینترتیب،یکنظرسنجیازانجمنمدیریتآمریکایی
نشاندادکهکمتراز45درصدازشرکتهایکوچکسازی
شدهدردههگذشتههرگونهافزایشسودراگزارشکردهاند.
اینآماربهنظرمیرسدنشانمیدهدکهبسیاریازشرکتهایی
کهطرحهایبازسازیراانجامدادهاندبهدلیلعدمخالقیت
ورهبریمؤثربرایمدیریتفرایندشکستخوردهاند.این
از بهتنهایینمیتوانند ابزارهایمدیریت نشانمیدهدکه
خالقیتسازمانیاطمینانحاصلکنندکهمنجربهنوآوری،
کاراییوموفقیتمیشود.سازمانهانیازمندرهبریخالقو
مؤثربرایکمکبهابزارهایمدیریتیهستند)22(.باوجود
اینکهسازمانهامعموالًبدونرهبریمؤثرنمیتوانندبهاهداف
خودبرسند،امابسیاریازآنهاازنوعرهبرانیهستندکه
خالقیتراتشویقمیکنندوموفقمیشوند.سنگودمینگ
معتقدندکهبسیاریازمشکالتوشکستهاییکهسازمان
باآنهاروبرومیشوند،ناشیازعدمرهبریخالقهستند.
درنتیجه،رهبری،مزیترقابتیبنیادیوپایهایبرایموفقیت
است؛زیرابدونرهبریخالقومؤثردرسازمانها،استراتژی،
تکنولوژیونوآوریهابهموفقیتنمیرسند.سازمانهانیازمند
رهبریخالقومؤثربرایمدیریتاجرایاستراتژیوتشویق

نوآوریدرسازمانهستند)21(.
براساسیکمطالعهتوسطموسسهمشاورهایاندرسون،قیمت
سهامشرکتهاییکهادعامیکردندرهبریخالقرادرطول
یکدوره10سالهافزایشدادهاند،درمقایسهباشرکتهایی
کهتصورمیشدرهبریخالقراندارند،رشدی74درصدی
داشتند؛بنابراین،کلیدبازسازیخالقدرسازمانها،توانایی
آنهادرایجادساختاریاستکهرهبرانجدیدوخالقرا
برایمدیریتاینسازمانپرورشوتوسعهمیدهد.مدیریت
خالقنمیتوانددربندشیوههایسنتیومعمولباشد،بلکه
سبکیرابرایمدیریتبرمیگزیندکهبرایسازمانخالقو
نوآورمناسبباشدومنجربهمحیطیگرددکهروحابتکار
ونوآوریدرآنحاکمباشد.درسازمانهایخالقروابط
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بینمدیرانوکارکنانمبتنیبرصمیمیتوتشریکمساعی
استواینامرمنجربهاحساسامنیتوآرامشخاطردر

افرادمیشود)2(.
ب( سبک رهبری مشوق نوآوری و خالقیت:ساختاررهبری
سازمانهابهتولیدنتایجیمیانجامدکهمیتواندخالقیتو
نوآوریراتشویقکند.بااینوجود،هرنوعمدلرهبریدر
ایجاداینفرصتمؤثرنیست.سرمایهگذاریدرنوعخاصی
ازسبکهایرهبریومدلهامیتواندنتایجیراایجادکندکه
خالقیتراگسترشدهد.سازمانهایموفقکشفکردهاندکه
رهبریمشارکتیوهمکاریجویانه،بهجایمدیریتقهرمانانه
واقتدارگرا،چیزیاستکهتواناییسازمانهاراگسترش
میدهد.سازمانهاییکهازمدلاقتدارگرا،سلسلهمراتبی،
فرماندهیوکنترلاستفادهمیکنند،جاییکهرهبرانعالیکار
تخصیصاطالعات،تصمیمگیریهاوتخصیصمنابعراکنترل
میکنندوکارکنانیکهدارایتوانمندی،خالقیتوبهرهوری
کمترهستند،باعثعدمگسترشنوآوریوخالقیتدرسازمان
میشود)23(.ایننوعمدل،بررهبریبهعنوانیکفرایندعمل
وارادهرهبرعالیتمرکزدارد.اینمدلقهرمانانهرهبریدر
قرننوزدهممحبوببوداماامروزهدربسیاریازسازمانها
همچنانادامهدارد)24(.سازمانهانسخهمدرناینرهبریرا
درادراکاترهبرانبهعنوانکسانیکهباتمامایدههایعالیو
موفقیتهایبزرگیکهدرسازمانبهتنهاییدستیافتهاندبیان
میکنند.درچنینسازمانهاییرهبران،جایگاههایمرکزی
رااشغالمیکنندوپیروانمعتقدندکهاینرهبراندرنهایت
مسئولهرنتیجههستندوهمچنیناطمینانحاصلمیکنند
کهفرایندهایسازمانیبهطورصحیحکارمیکنند)25(.این
رویکردقهرمانانهبهرهبریفرصتکمیبرایبهدستآوردن
نوآوریونوسازیمیدهد؛چراکهرهبرانسازمانرابهخوبیو
موفقیتآمیزهدایتنمیکنند.درعوض،رهبریشاملبسیاری
ازافرادباابزارومهارتهایمختلفاستکهباهمسازمان
راتغییرمیدهند.شکلمتناوبرهبریایناستکهتوانایی

یکفردبرایکنترلکردنآنشخصنیست،بلکهتوانایی
الهام،توانمندسازیواعمالنفوذگستردهدرسازماناست
)26(.رهبرانمعاصرمیدانندکههیچفردیایدهها،مهارتها
وزمانبرایانجاموظایفپیچیدهرهبریمعاصرراندارد.
آنهامیدانندکهسازمانهادرصورتیزندهمیمانندکهرهبری
آنهامحدودبهرهبرانبرترشود،زیرافرصتهایرهبری
درهرسطحسازمانوجوددارد؛بنابراین،براییکسازمان
نوآورانهوموفق،بایدازخالقیتتماماعضایآنبهرهمندشد.
سازمانهامیتوانندبااستفادهازتمامیتواناییهایرهبری
خود،اینکارراانجامدهندوهرکسدراینسازمانبهنوعی

بایددررهبریخوددخالتکند)27(.
رائینمعتقداستکهسازمانهایقرنبیستویکممبتنیبر
دانشهستندونیازمندهمۀتجربههایخدمتبهعنوانرهبر
بهاشتراکگذاشتنقدرت، بدانمعنااستکه این است؛
مسئولیت،ارزشهاوآرمانهاوهمکاریبایکدیگربرای
بهدستآوردنموفقیتدرسازمانضروریمیباشد)26(.
وابستگیضعیف از اتفاقمیافتد،سازمان این هنگامیکه
طرفدارانبهرهبرعالیخالصمیشودوبهآنهاآزادیمیدهد
تاتواناییهایطبیعیخودرادرسازمانبهمشارکتبگذارند
)2(.همچینتیکیبیانمیکندکهبسیاریازسازمانهای
خالقوموفقامروزهبهمنابعمتعددرهبریمؤثردرتمام
سطوحبستگیدارندنهحفظساختاررهبریفرماندهیو
کنترلکهاغلبخالقیترانابودمیکند؛بنابراین،بهترینراه
برایایجادنوآوریمؤثردرسازمان،پرورشرهبرانیاست
کهازطریقآموزشومربیگریتوانمندمیشوندتاخودشان

رهبرانخالقومؤثرباشند)28(.
ج( چگونگی تشویق خالقیت و نوآوری توسط رهبران:برای
توسعهخالقیتونوآوریدرهرسازمانی،بایدنقشرهبراندر
تشویقخالقیترامعینکرد.رهبرانبهصورتموفقیتآمیزی
میتوانندخالقیتونوآوریسازمانراباطراحیسازمانبرای
ایجادمحیطیکهبرایخالقیتبرایشکوفاییمفیداست،
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تشویقکند.رهبرانمیتواننداینکارراباساختنشرایطکار
دوستانهوفراگیربرایاعضایسازمانانجامدهند.هنگامیکه
ساختاراجتماعیسازمانکمکمیکندتاکارگراناحساس
امنیتوپذیرشکنند،خالقیتآنهارابهارمغانمیآورد.
درنتیجه،رهبرانسازمانیبایدبهغنایایدهها،زمینههاو
دیدگاههایهرکارمنداحترامبگذارند،ارزشقائلشوندو
بهآنهااجازهدهندازکاروتجربهشخصیمنحصربهفردخود
برایکاردرسازماناستفادهکنند)29(.عالوهبراین،رهبری
ارشدسازمانبایدخودخالقیتراارزیابیکندودرمورد
تشویقتحوالتجدیدمشتاقباشد.اینچالشموردنیازو
فرصتهاییرابرایافراددرسازمانفراهممیکندکهخالق
باشند.چشماندازواهدافاستراتژیکرهبریتعیینکننده
ایناستکهآیاسازمانفعاالنهخالقیتراپرورشمیدهد.
ازاینرو،چشماندازهیجانانگیزکمکمیکندتایکمحیط
کاریایجادشودکههرکسیبتواندبهطورکاملشرکتکندو
بهدنبالرشدچشمگیروحرفهایدردستیابیبهدیدگاهمشترک
باشد.دراینجا،رهبر،دیگرکارمنداندرسازمانراتشویق
میکندتاخالقیتخودراازطریقایجادیکدیدمشترک
سازمانیکهآنهابایدبسازند،بهارمغانبیاورد.رهبردیگران
رابههدفومفهومبیشترمأمورمیکند.ایننوعمحیطکار
باعثخالقیتمیشود،درحالیکهایننوعرهبریموجب
تغییردرپیروانمیشودکهدرنهایتآنهارابهرهبرانمؤثر
وخالقتبدیلمیکند)13(.عالوهبراین،رهبرانمیتوانندبا
رفتارسازمانیدرتشویقخالقیتبهعنوانسیستمهایزندگی
پرازپویاییوپتانسیلنوآورانهموجوددرهمهمردم،مؤثر
باشند.اینپتانسیلخالقانهاستکهرهبرانبرایمقابلهوحل
مسائلسازمانیتالشمیکنند.دراصل،رهبراننهتنهاباید
دیدگاهیکهکارکنانسازمانرابهعنوانماشینآالتمیپندارد
رامتوقفکند،بلکهبایدبهآنهابهعنوانموجوداتزندهایکه
کاردرسازمانکهبهعنوانسیستمیزندهاستپنداشتهشود.
اینجهانبینیبهرهبرانکمکمیکندتاسازمانهاییراایجاد

کنندکهباپیرواناحساسکنندکهقادربهسازگاریهستند،
بهتغییراتدرمحیطشانعالقهمندهستندومیتوانندبهطور
هدفمندنوآوریکنند.بااینحال،تنهاراهرهبران،میتواند
اینروحنوآورانهباشدکهآنهاهمهکارکنانرابهشرکتدر
راهحلهاودرایجادفرآیندهایسازمانیدعوتکنند.اینبه
اینمعنیاستکهرهبرانبایددرکلسیستمدرگیرشوندتا
بتواندهوشوخالقیتراکهدرسراسرسازمانوجوددارد،
بهکارگیرد)30(.همچنینرهبرانمیتوانندباتهییجکارکنان
خودبهایجادخالقیتدرسازمانهایشانکمککنند.آنهااین
کارراباچالشوآزادگذاشتنکارکنانبرایتولیدراهحلهای
تازهبرایمشکالتانجاممیدهند.رهبرانسؤاالتیرامطرح
میکنندکهباعثمیشودکارکنانوپیروانآنهاآزادانهفکر
کنند.رهبرمهیجچالشهاییراایجادمیکندکهکاردرسازمان
شکلمیگیرد.ایننوعرهبریاسترسکارکنانراازبینمیبرد
وهوشوخالقیتخودرابرمسائلواهدافسازمانیدر

مسیرهایجدیدمتمرکزمیکند)13(.
فرانکسوننبرگوبورلیگلدبرگمعتقدندکهسختترین
راهحلخالقیت،غلبهبرفرهنگسازمانیایاستکهعلیه
خالقیتونوآوریمقاومتمیکند.ایننوعفرهنگ،ایناعتقاد
رابهوجودمیآوردکهشیوهایکهسازماندرگذشتهعمل
میکندایناستکههمیشهبایدآنراانجامدهد.انگیزههای
چنینرفتاریمعموالًازترسازشکست،سیاستهایسازمانی
وناآرامیباهرچیزجدیدیامتفاوتاست.رهبرانخالق
قادربهپذیرفتنتغییروتشویقپیروانبهسؤالازاینکهچرا
سازمانکاریبهنحویخاصانجاممیدهدوسپسبهدنبال
راههایجایگزینبرایانجامکارهااست.اینرهبرانبهعنوان
بخشیازفرایندیادگیریاشتباهاترامرتفعمیکنندوپیروانی
راکهایدههایجدیدراامتحانمیکنندوشکستمیدهند،
مجازاتنمیکنند؛بنابراین،آنهابهایجادفرهنگسازمانی
کمکمیکنندکهکارکنانمیتوانندخطراتوحتیاشتباهاتی

رامرتکبشوند)2(.
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است؛ نوآوری برای توانایی سازمان، قلب در نهفته تنوع
بنابراینرهبرانبایدخالقیتونوآوریراازطریقایجاد
محیطیمناسببرایتنوعبرایرشدفعاالنهتشویقکنند.
هدفمدیریتتنوعتوسطرهبرانایناستکهتفاوتهای
پیروانرابرایعملکردکارآمدترسازمانبهکارگیرند.اینبه
اینمعنیاستکهرهبرانبایدساختارهایاجتماعیسازمان
رابهگونهایطراحیکنندکههمهکارگراناحساستعلقداشته
باشند.آنهاهمهاعضایسازمانراباارزش،امینوموردقبول
میدانندکهبهآنهاامکانمیدهدکهبیشترازاستعدادهای
خودوخالقیتخودرادراختیارسازمانقراردهند.اینبدین
معنیاستکهرهبرسازمان،ارزشهاوتفاوتهایموجود
درهرشخصرادرکمیکندوبسیاریازسازمانهاموانعی
دارندکهمانعازایجادمهارتها،ایدههاوانرژیدرموفقیت

سازمانمیشود)31(.
بااینحال،سازمانهاوقتیکهموانعوتنوعرابهرسمیتشناخته
وحذفمیکنند،تعهدوسهمکاملازکلنیرویکارخود
رابهدستمیآورند.جاییکهتنوعواقعیدریکسازمان
وجوددارد،برایراهحلهاینوآورانهایآسانترمیشود)13(.
کار، نیروی در متفاوت ذهنیت ادواردز،حضور عقیده به
انعطافپذیری،حلمسئلهونوآوریراافزایش خالقیت،
میدهد.وقتیافرادباپسزمینهواستعدادمتنوعبهیکسازمان
ایدههایجدیدوچالش بهتزریق ملحقمیشوند،تمایل
اتفاق تغییریکشبه بااینحال، دارند. اندیشههایسازمانی
نمیافتد.درعوض،رهبرانسازمانهاابتدابایدازمنافعتغییر
متقاعدشوندوبهنوبهخوددیگراعضایسازمانرابهنفعخود
متقاعدسازند.هنگامیکهایناتفاقمیافتد،آنهاسیاستهاو
استراتژیهاییراایجادمیکنندکهتغییردرسازمانراایجاد
میکنند)32(.دراصل،رهبریسازمانیمهمترینجنبهی
خالقیتسازمانیونوآوریاست.هیچسازمانینمیتواند
خودرامتحولیانوگراکند،مگراینکهرهبراناینفرآینددر
حالحرکتراحفظوادامهدهند؛بنابراین،سازمانهانیازبه

رهبرانخالقدارندتاروندنوآوریرامدیریتکنند.ازاینرو،
خالقیتیکسازمانبهاینبستگیداردکهرهبر،سازمانیرا
طراحیمیکندومحیطیراایجادمیکندکهخالقیتراتوسعه
میدهد.همچنینمیتواندبهچگونگیتشویقومدیریت
تغییردرسازمانبستگیداشتهباشد.درنهایت،اینبستگی
بهاینداردکهچگونهرهبرهمهراتشویقمیکندتابهترین
خالقیتخودرابیابدوازآنبرایکمکبهسازماندهیو

تغییرسازماناستفادهکند)2(.

بحثونتیجهگیری
هدفازانجاماینپژوهشبررسینقشمهمرهبریومدیریت
درفرایندنوآوریسازمانهامیباشد.رهبریبهعنوانیکیاز
وظایفمهممدیرانعلموهنرنفوذدرافرادبهمنظوردستیابی
بهاهدافمیباشدوسبکرهبریتعیینکنندهجو،فرهنگ
وراهبردهایحاکمبرسازماناست.درگذشتهتئوریهای
سنتیرهبریمبتنیبرسلسلهمراتبیبودهاندکهقدرتیدرباالی
سازمانوجودداشتودستوراتازباالبهپاییندیکتهمیشد
وپیرواندرسطوحپایینتربهعنوانیکعضوسازمانی،ملزم
بهپیرویازایندستوراتبودند،اماامروزهبنابهدالیلیاز
جملهپیشرفتدرسطحسوادکارکنانتئوریهایسنتیرهبری
دیگرپاسخگونمیباشد.همچنینضرورتوجودخالقیتو
نوآوریدرسازمانهابهحدیاستکهبرخیمنابععدموجود
خالقیترابرابربانابودیسازماندردرازمدتدانستهاند
)33(.سازمانیکهخالقیتونوآورینداشتهباشد،نمیتواند
بقایابدودرطولزمانازصحنهرقابتمحومیشود؛ازاین
روسازمانهاپیوستهدرجستجویراههاییهستندتاخالقیت
فردیوسازمانیراتقویتنمودهوآنرابینکارکنانخود
ترویجدهند.زیراافزایشخالقیتدرسازمانهامیتواندبه
ارتقایکمیتوکیفیتخدمات،کاهشهزینهها،جلوگیریاز
اتالفمنابع،کاهشبوروکراسی،افزایشکاراییوبهرهوری،
ایجادانگیزش،افزایشرضایتشغلیوکاهشنرخجابجایی
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دربینکارکنانسازمانشود)34(.بدینجهتاینپژوهشبا
هدفبررسینقشرهبریومدیریتدرخالقیتونوآوری
سازمانیانجامگرفتهاست،یافتههابیانگرتاثیرسبکرهبری
مدیرانورهبرانبرخالقیتونوآوریسازمانیمیباشد.
انتخاب بایدمناسبترینسبکرهبریرا بنابراینمدیران
نمایندتابتوانندارتباطمناسبتریباکارکنانخودداشتهباشند
تابتواندنوآوریوخالقیترادرسازمانخودتوسعهدهند.
یافتههایاینپژوهشمروریبایافتههایپژوهشیآقاجانیو
شوقی)1393(،نجفیوعباسیمنزه)1394(،بسیوک)2013(،
سلیاوهمکاران)2015(،رگووهمکاران)2012(وشینو

زیوها)2013(مطابقتدارد.
درسازمانهاینوآور؛ساختار،استراتژی،فرهنگوصاحبان
قدرتدرسازمانازنوآوریحمایتمیکنند.دراینگونه
سازمانها؛استراتژیها،بصیرتها،ارزشهایمدیرانعالی،
خطمشیهاوانتظاراتسازمانبرتقویتروحیهکارآفرینی
تأکیددارند.ازآنچهمطرحشدمیتوانچنیننتیجهگیریکرد
کهخالقیتونوآوریاستعدادیاستکهدرهمهانسانها
وجودداردکهایناستعدادمحتاجزمینههاوبسترهاییاست
کهباتالشوکوششفردیوجمعیدرشرایطووضعیتهای
گوناگونبروزوظهورمییابد.خالقیتونوآوریپدیدهای
استکهمحتاجمدیریتنمودن،برنامهداشتن،هدفمندبودن
رامیطلبدوباارادهفردیوجمعی،خودباوری،رنجوتالش
بهثمرنشستهوشکوفاییوپیشرفترابهارمغانمیآورد.
خالقیتونوآوریشعارگونهواحساسیهیچگاهمارابه
پیشرفتوشکوفاییدرتولیدعلموخدماتوبهرهجوییهای
مادیومعنوینمیرساندبلکهباکوششوتالشمستمر،
اصالتدادنبهعلمودانشواقعی،مدیریتنمودنعمیقو
کارآمدمیتوانازایننعمتخدادادوالهیبهرههایفراوان
برد.بنابراینوظایفرهبرانومدیرانخالقازچندزاویه
قابلتأملوبررسیاست.وظایفرهبرانومدیرانخالق
ازنظرایجادشرایط،رشدوتوسعهخالقیتموردنظراست

بهصورت مباحث نتیجهگیری و درجهتجمعبندی که
خالصهبهآناشارهمیشود.رهبرانومدیرانکارآفرینو
خالقبهدنبالنوآوریوتغییراتجدیدهستند)15(.لذا
چنانچهشرایطراتدابیرایجادوضعموجودفعالیتهاسازمان
ومدیریتمعنیکنیم،ایجادوضعموجودفعالیتکارکنانبر
عهدهرهبرانسازمانهااستکهبرخیازمهمترینمصادیق

آنرااشارهمینماییم؛
کمک به تغیر و تحول ارزش ها و هنجارهای نامناسب  ـ 
و نامساعد در کار و تولید:زیراایجادفرصتکارو
تالشنیازمنداصالحمقررات،نگرشهاومحدودیتهای
برمیآیند آن عهده از مدیرانخالق که گیر دستوپا

ضروریاست.
ریسک پذیری و تحمل ابهام:آنهاازشکستخوردن ـ 
نمیترسندوباقبولیکخطربهدنبالبازکردنفضایکار
ورقابتجدیدمیروند؛یعنیقبولابهامیکهپیشبینی

پذیرنیست.
استفاده درست از خالقیت خود و دیگران:مدیرانخالق ـ 
وکارآفرینازاینویژگیدرخودوکارکنانبهنحودرست

ومناسباستفادهمیکنند.
هماهنگ با شرایط و واقعیت ها: مدیرانخالقوکارآفرین ـ 
باتوجهبهسرمایه،منابعانسانی،تجربهوشواهدعلمی
ولیهماهنگباشرایطوواقعیتهایکاراقداممیکنند.
توجه به آینده و شکار فرصت های طالیی:مدیرانخالق ـ 
وکارآفرینبهآیندهتوجهدارندوخودوکارکنانرابه
شکارفرصتهایطالییترغیبمیکنند.آنهادربهنتیجه
رساندنفرصتهاوطرحهایابتکاریحوصلهوتحمل

فراوانیدارندوباعالقهبهپیگیریآنهامیپردازند.
تصمیم گیرندگان مستقل:مدیرانخالقوکارآفرینخود ـ 
تصمیمگیرندههستندوکمترتحتتأثیرالقائاتدیگران
)تصمیمسازان(اند.آنهامتکیبهنفسودارایروحیهای
کاماًلمستقلهستند)نهمستبد(بهعبارتدیگرارادهقوی
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ازآنانشخصیتیمیسازدکهمیتواننددربرابرنامالیمات
مقاومتکنند.آغازتصمیماتهمراهباریسکوپذیرش

طرحهاینونیازمنداستقاللدراندیشهوعملاست.
رشد دهندگی، عالقه مندی و بهره وری:مدیرانخالق ـ 
وکارآفرینبهشکوفاسازیاستعدادهایکارکنانتوجه
میکنند.مناسبسازینوعکارباعالیقوتخصصکارکنان،
فراهمآوردنفرصتبرایتالشوانجامکارموردعالقه

آنها،تشویقآنانبهارائهطرحهاینووقدردانیبجاو
کافیاززحماتشان،بهافزایشبازدهکاریکمکمیکنند.

تقدیروتشکر
نویسندگانصمیمانهازکلیهکسانیکهمارادرانجاماینتحقیق
یاریوراهنمایینمودندتشکروقدردانیبهعملمیآورند.
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The Role of Leadership and Management in Organizational 
Innovation and Creativity

Araei M1, Mohammadimehr M2 

Abstract

Goals: In today’s organizational world, Creative Directors, Creative Organizations and Creative Workers 

are the sides of the creative triangle which do not get the meaning without any creativity or innovation. 

The appropriate organizational structure and support and encouragement of leaders and managers are two 

essential elements in creativity, and contexts and conditions of creativity is a requirement that organizations 

must provide to achieve the desired goals. This paper examines the important role of leadership and 

management in the process of innovation of organizations.

Method: This study is a review article in which internet searches using search engines and creative 

keywords of leadership and management and organizational innovation in credible databases such as 

Magiran, Noormags, Scientific Information Database, Science Direct, and Google Scholar, as well as Library 

Studies in published scientific books and articles are carried out. During this process, 43 relevant Persian and 

English sources during the period 1985-2017 were found, while only 34 sources were used.

Findings: The organizations’ leadership structure ends in results which can encourage creativity and 

innovation. However, any kind of leadership style is not effective in creating this opportunity. Investing in 

a particular type of leadership styles and models can create results that will expand creativity. Successful 

organizations have discovered that participatory and collaborative leadership, rather than heroic and 

authoritative management, is what empowers organizations.

Discussion and Conclusion: Creativity and innovation is a phenomenon that requires management, 

plan, and purposefulness, and is brought forth with individual and collective will, self-confidence, suffering and 

endeavor and brings prosperity and progress. Therefore, leaders must create an environment that can revise 

organizational culture and structure which encourages creation and innovation. Organizational creativity also 

depends on how leaders manage and encourage diversity in the organization, as well as creating an effective 

leadership structure that maintains innovation process in the organization. 
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