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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

A. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
1. Εισαγωγή και Ορισμοί

Η δημιουργικότητα έχει μελετηθεί από πολλές και διαφορετικές πλευρές και θεω-Η δημιουργικότητα έχει μελετηθεί από πολλές και διαφορετικές πλευρές και θεω-
ρείται σημαντική σε πολυάριθμα περιβάλλοντα. Οι περισσότερες από αυτές τις προ-ρείται σημαντική σε πολυάριθμα περιβάλλοντα. Οι περισσότερες από αυτές τις προ-
σεγγίσεις δεν συμφωνούν μεταξύ τους, κι επομένως είναι δύσκολο να διαμορφω-σεγγίσεις δεν συμφωνούν μεταξύ τους, κι επομένως είναι δύσκολο να διαμορφω-
θεί μια γενικότερη συνολική άποψη. Επιπλέον, σε μια προσπάθεια να κατανοηθεί η θεί μια γενικότερη συνολική άποψη. Επιπλέον, σε μια προσπάθεια να κατανοηθεί η 
δημιουργικότητα, η έρευνα των τελευταίων 50 χρόνων έχει αποκαλύψει την εγγενή 
πολυπλοκότητα και το ‘μυστήριο’ του θέματος.

Μια πρώτη προσπάθεια να προσδιορίσουμε τη δημιουργικότητα  είναι να διαβά-
σουμε τον λεξιλογικό ορισμό, όπου η δημιουργικότητα παρουσιάζεται ως η ικανό-
τητα ‘να φέρουμε σε ύπαρξη” ή “να διαμορφώσουμε κάτι από το τίποτα”. Από την 
άλλη, εάν θεωρηθεί ως μια θεωρητική ερμηνεία, η δημιουργικότητα συνδέεται με 
την ανθρώπινη δυνατότητα να φέρει σε ύπαρξη κάτι νέο, και η βάση της είναι, πρώ-
τον, η δύναμη της φαντασίας ως η ικανότητα να γίνει το απόν παρόν∙ και δεύτερον, 
βασισμένο πάνω στο πρώτο, η φαντασία σαν ικανότητα να πραγματοποιηθεί το 
(μέχρι τώρα) ανύπαρκτο..

Γενικά, οι όροι “πρωτότυπος”, “κατάλληλος”, και “αποδεκτός” χρησιμοποιούνται ευ-
ρέως στους ορισμούς της δημιουργικότητας που συναντώνται στη σχετική βιβλιο-
γραφία. Έτσι, με βάση τη σύνθεση αυτών των ορισμών, η δημιουργικότητα θα μπο-
ρούσε γενικά να οριστεί ως ο σχηματισμός πρωτότυπων, κατάλληλων και χρήσιμων 
ιδεών από άτομα ή μικρές ομάδες.

Αντίθετα, η καινοτομία συνήθως αναφέρεται στην εφαρμογή/υλοποίηση δημιουρ-
γικών ιδεών στα πλαίσια ενός οργανισμού. Επομένως, η ατομική και ομαδική δη-
μιουργικότητα λειτουργούν  ως πηγή προέλευσης της οργανωσιακής καινοτομίας. 
Έτσι είναι χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ δημιουργικότητας και καινοτομίας. Ο 
όρος  «δημιουργικότητα» χρησιμοποιείται χαρακτηριστικά για να αναφερθεί στην 
πράξη της παραγωγής νέων ιδεών, προσεγγίσεων ή πράξεων, ενώ η «καινοτομία» 
είναι η διαδικασία της δημιουργίας αλλά και της εφαρμογής τέτοιων δημιουργικών 
ιδεών μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο περιβάλλον.  Στα πλαίσια ενός οργανισμού, 
επομένως, ο όρος καινοτομία χρησιμοποιείται συχνά για να αναφερθεί σε ολόκλη-
ρη τη διαδικασία με την οποία μια εταιρεία παράγει νέες δημιουργικές ιδέες και τις 
μετατρέπει σε πρωτότυπα, χρήσιμα και βιώσιμα εμπορικά προϊόντα, υπηρεσίες, και 
επιχειρησιακές πρακτικές, ενώ ο όρος δημιουργικότητα υπάρχει για να αποδοθεί 
συγκεκριμένα στην παραγωγή νέων ιδεών από τα άτομα ή τις ομάδες, σαν ένα απα-
ραίτητο βήμα μέσα στη διαδικασία καινοτομίας.

2. Γιατί η δημιουργικότητα είναι σημαντική

Σήμερα διεισδύουμε σε μια νέα εποχή όπου η δημιουργικότητα γίνεται ολοένα και 
πιο σημαντική και καθημερινά όλο και περισσότεροι άνθρωποι το αναγνωρίζουν. 
Σε αυτήν την εννοιολογική εποχή, θα πρέπει να προωθήσουμε και να ενθαρρύνου-
με τη «δεξιά-κατευθυνόμενη» σκέψη, που αντιπροσωπεύει τη δημιουργικότητα και 
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το συναίσθημα, σε σχέση με την «αριστερά 
– κατευθυνόμενη» σκέψη που αντιπροσω-
πεύει τη λογική, αναλυτική σκέψη. 

Η δημιουργικότητα είναι σημαντική στις 
επιχειρήσεις: οι οργανισμοί τη χρειάζονται 
για να προσαρμοστούν σε ένα γρήγορα 
εξελισσόμενο περιβάλλον και να το ανα-
νεώσουν, για να αναπτύξουν νέα προϊόντα 
και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πε-
λατών. Για να ανταποκριθούν σε αυτή την 
ανάγκη, οι διευθυντές (μάνατζερς) έχουν 
επενδύσει σε διάφορες απλές λύσεις, όπως, 
προγράμματα κατάρτισης σε δημιουργικό-
τητα, δημιουργία ομάδων και ανάπτυξη 
ηγεσίας με σκοπό τη βελτίωση. Η δημιουρ-
γικότητα βοηθάει ώστε η παραγωγική δι-
αδικασία να γίνει περισσότερο δημιουργι-
κή, και να δημιουργηθούν πιο καινοτόμες 
και δυναμικές επιχειρήσεις που προσαρμό-
ζονται στις εξελίξεις γρηγορότερα από άλ-
λες. Καλύπτει όλα τα στάδια των επιχειρη-
σιακών διαδικασιών και του σχεδιασμού 
των προϊόντων. Οι δημιουργικές κοινότη-
τες βοηθούν, επίσης, ώστε να διακριθούν 
οι επιχειρήσεις και να γίνουν πιο αναγνωρί-
σιμες λόγω της μοναδικότητάς τους.

Η δημιουργικότητα θεωρείται σημαντική 
στο εκπαιδευτικό σύστημα: τα παιδιά δεν 
φοβούνται να κάνουν λάθος. Εάν δεν είστε 
έτοιμοι να κάνετε λάθος δεν θα βρείτε τί-
ποτα αυθεντικό. Με την προώθηση της δη-
μιουργικότητας, οι δάσκαλοι μπορούν να 
δώσουν σε όλα τα παιδιά την ευκαιρία να 
ανακαλύψουν και να ακολουθήσουν τα ιδι-
αίτερα ενδιαφέροντα και ταλέντα τους.

Επιπλέον η σημασία της αποδεικνύεται και 
στην καθημερινή ζωή: η δημιουργικότη-
τα είναι μια ζωτικής σημασίας δύναμη που 
πρέπει να παγιώνεται, να παρακινείται, να 
της δίνεται ελεύθερος χώρος, να υποκινεί-
ται και να ενθαρρύνεται για να εκφραστεί 
με τρόπους που ίσως οι τρέχουσες κοινω-
νικές προτεραιότητες ή τα διανοητικά μο-
ντέλα-παραδείγματα δεν αναγνωρίζουν ως 
σημαντικούς ή παραγωγικούς.

Δημιουργικότητα όμως σημαίνει αλλαγή, 
και, η αντίσταση στην αλλαγή είναι ένα φυ-
σικό δυναμικό φαινόμενο. Έτσι, για να προ-
ωθηθεί η δημιουργικότητα στους οργανι-
σμούς, πρέπει να γίνουν γνωστές οι αντι-
δράσεις που δεν εξυπηρετούν την αλλα-
γή, όπως, η απόρριψη ιδεών και αξιολόγη-
ση από τις θέσεις κύρους1. 

Ωστόσο, έχουν βρεθεί και επισημανθεί 
πολλά  εμπόδια και πιθανοί φραγμοί [1]
στη δημιουργικότητα. Κάποιος, παραδείγ-
ματος χάριν, θεωρεί ότι το συμβατικό σύ-
στημα εκπαίδευσης (ιδιαίτερα στα προ-
σχολικά και στα πρώτα σχολικά έτη) “πνί-
γει”-αναστέλλει τη δημιουργικότητα και 
προσπαθεί να παρέχει ένα περιβάλλον φι-
λικό ως προς τη δημιουργικότητα, πλούσι-
ο, αλλά και ενθαρρυντικό για τη φαντασία 
των μικρών παιδιών. Εν τω μεταξύ, η επιχεί-
ρηση έχοντας εγκαταστήσει ορισμένα συ-
στήματα στο χώρο εργασίας, ο κίνδυνος εί-
ναι ότι θα υπάρξει αδράνεια ως προς την 
αλλαγή, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι πρό-
θυμοι να αλλάξουν απλά επειδή ένα τέτοιο 
σύστημα προυπάρχει. Επίσης κανόνες, κα-
νονισμοί και διαδικασίες μπορεί να είναι 
ένα σύνολο εμποδίων που καταστέλλει τη 
δημιουργικότητα στις εταιρείες:  εάν αυ-
τοί οι κανόνες,  οι κανονισμοί και οι διαδι-
κασίες είναι «άγονοι», οι υπάλληλοι θα τους 
εφαρμόζουν αυστηρά σε κάθε κατάσταση. 
Έτσι είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις 
να υπάρχει ένα σύστημα ανταμοιβής που 
να είναι κατάλληλο και να μην αναστέλλει 
τη δημιουργικότητα. Όταν τα συστήματα 
ανταμοιβής τιμωρούν αυστηρά την αποτυ-
χία ή το λάθος, αποθαρρύνουν την ανάλη-
ψη ρίσκου από τους υπαλλήλους, ενώ είναι 
επίσης αλήθεια ότι, όταν δίνουν υπερβολι-
κή έμφαση στην ατομική δημιουργικότητα 
ίσως αποθαρρύνουν την ομαδική δημιουρ-
γικότητα.

3. Δημιουργικότητα: 
επίλυση προβλημάτων και
περιβάλλον

Η δημιουργική επίλυση προβλημάτων εί-
ναι η διανοητική διαδικασία δημιουργίας 
μιας λύσης σε ένα πρόβλημα. Είναι μια ει-
δική μορφή επίλυσης προβλημάτων στην 
οποία η λύση δημιουργείται ανεξάρτητα 
παρά μαθαίνεται με βοήθεια. Η δημιουρ-
γική επίλυση προβλημάτων απαιτεί περισ-
σότερα από απλά τη γνώση και τη σκέψη, 
καθώς περιλαμβάνει πάντα τη δημιουργι-
κότητα. Η δημιουργικότητα απαιτεί το νέο 
ή την πρωτοτυπία σαν ένα χαρακτηριστικό 
αυτού που δημιουργείται, αλλά δεν υπονο-
εί απαραιτήτως πως ό,τι δημιουργείται έχει 
αξία ή εκτιμάται από άλλους ανθρώπους. 
Έτσι, για να θεωρηθεί δημιουργική η επίλυ-
ση ενός προβλήματος, η λύση πρέπει είτε 
να έχει αξία, είτε να λύνει ξεκάθαρα το πρό-
βλημα που έχει τεθεί, ή να εκτιμηθεί από 
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κάποιον που σύμφωνα με την άποψή του 
η λύση βελτιώνει την κατάσταση. Οι τεχνι-
κές δημιουργικής επίλυσης προβλημά-
των μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

• Τεχνικές δημιουργικότητας που έχουν 
σχεδιαστεί για να μετατρέψουν τη δι-
ανοητική κατάσταση ενός προσώπου 
σε μια που ενθαρρύνει τη δημιουργι-
κότητα. Μια τέτοια διάσημη τεχνική 
είναι το διάλειμμα και η χαλάρωση ή ο 
ύπνος μετά από εντατική προσπάθεια 
να βρεθεί μια λύση.

• Τεχνικές δημιουργικότητας σχεδια-
σμένες να θέσουν το πρόβλημα σε 
νέα βάση. Παραδείγματος χάριν, η 
επενεξέταση των στόχων ρωτώντας 
“Τι προσπαθώ πραγματικά να καταφέ-
ρω;” μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμες 
ιδέες.

• Τεχνικές δημιουργικότητας σχεδια-
σμένες να αυξήσουν την ποσότητα 
των νέων ιδεών. Αυτή η προσέγγιση 
βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένας 
μεγαλύτερος αριθμός ιδεών αυξά-
νει τις πιθανότητες μία από αυτές να 
έχει αξία. Μερικές από αυτές τις τεχνι-
κές περιλαμβάνουν την τυχαία επιλο-
γή μιας ιδέας (επιλέγοντας για παρά-
δειγμα μια λέξη από μια λίστα), σκέ-
ψεις για ομοιότητες με την ανεπιθύμη-
τη κατάσταση, και ενδεχομένως την 
έμπνευση μιας σχετική ιδέας που οδη-
γεί σε μια λύση.

• Τεχνικές δημιουργικής επίλυσης προ-
βλημάτων σχεδιασμένες να οδηγή-
σουν αποτελεσματικά σε μια φρέσκια 
προοπτική έτσι ώστε μια λύση να γίνει 
προφανής. Αυτή η κατηγορία είναι ιδι-
αίτερα χρήσιμη για την επίλυση  πολύ 
ιδιαίτερων και δύσκολων προβλημά-
των. Μερικές από αυτές τις τεχνικές 
περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό 
ανεξάρτητων διαστάσεων που διαφο-
ροποιούν (ή διαχωρίζουν) πολύ στενά 
συσχετιζόμενες έννοιες. Τέτοιες τεχνι-
κές μπορούν να υπερνικήσουν την εν-
στικτώδη τάση του μυαλού να χρησι-
μοποιεί “ υπεραπλουστευμένη συνειρ-
μική σκέψη “ κατά την οποια δυο σχε-
τικές έννοιες συνδέονται τόσο πολύ 
που οι διαφορές και η ανεξαρτησία 
τους, παραβλέπονται [2].

Πολλές επιστημονικές μέθοδοι και διαδικασίες, 
όπως η «Χαρτογράφηση σκέψης/ιδέας», ο «Κα-
ταιγισμός Ιδεών», η «Πλευρική/πλάγια σκέψη» 
(από τον Edward De Bono), ή η «Δημιουργική 
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων» (από τους 
Alex Osborn και Sid Parnes) συνδυάζουν τη δημι-
ουργικότητα και τις δημιουργικές τεχνικές επί-
λυσης προβλημάτων.

Ας προσπαθήσουμε τώρα να παρέχου-
με μια θεωρητική βάση για την ανάπτυ-
ξη των περιβαλλόντων επίλυσης προβλη-
μάτων που υποστηρίζουν τη δημιουργι-
κότητα. Δεδομένου ότι η χρήση των πε-
ριβαλλόντων επίλυσης προβλήματος γί-
νεται όλο και πιο σημαντική, η ανάγκη να 
υποστηριχθεί η δημιουργικότητα έχει γίνει 
πλέον ευρέως παραδεκτή. Το στοιχείο που 
χαρακτηρίζει ένα δημιουργικό περιβάλλον 
επίλυσης  προβλήματος είναι η παρουσία 
ροής. Η ροή είναι μια αυτόματη, αβίαστη, 
όμως ιδιαίτερa εστιασμένη κατάσταση της 
συνείδησης2 [3]. Σύμφωνα με τον ψυχολό-
γο Mihály Csíkszentmihályi, η ροή είναι η 
διανοητική κατάσταση μίας λειτουργίας 
κατά την οποία το άτομο αφοσιώνεται πλή-
ρως σε αυτό που κάνει, και χαρακτηρίζε-
ται  από ένα συναίσθημα ενεργοποιημένης 
εστίασης, από πλήρη συμμετοχή και επιτυ-
χία στη διαδικασία της δραστηριότητας. Εί-
ναι η μια πτυχή στην οποία όλα τα δημι-
ουργικά πρόσωπα είναι ομόφωνα.

Η δημιουργικότητα είναι πιθανότερο να 
προκύψει από καταστάσεις ροής, και στα 
δημιουργικά πρόσωπα αυτή η “σχεδόν αυ-
τόματη, αβίαστη, όμως ιδιαίτερα εστια-
σμένη κατάσταση της συνείδησης” συνή-
θως προκύπτει κατά τη διάρκεια των δύ-
σκολων δραστηριοτήτων που περιλαμβά-
νουν έναν βαθμό ανακάλυψης και καινο-
τομίας, με άλλα λόγια σε μια κατάσταση 
επίλυσης ενός προβλήματος. Σε κάθε δι-
αδικασία που περιλαμβάνεται στην επίλυ-
ση προβλημάτων ο χρήστης συνοψίζει και 
μετασχηματίζει τις πληροφορίες. Αυτό που 
επιδιώκουν να κάνουν όσοι λύνουν ένα 
πρόβλημα είναι να εστιάσουν την προσο-
χή τους επάνω στον πιο κοντινό και προσι-
τό στόχο, το οποίο είναι μια ικανότητα αυ-
τών που θεωρούνται ιδιαίτερα δημιουργι-
κοί. Φιλτράροντας τους σημαντικότερους 
στόχους για το χρήστη, και επιτρέποντας 
στο χρήστη να δημιουργήσει τις δικές του 
αφηρημένες έννοιες, το περιβάλλον γίνεται 
μια επέκταση του μυαλού του. Τα ακόλου-
θα είναι εννέα χαρακτηριστικά της ροής 

3. Επίλυση προβλημάτων και περιβάλλον
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που ενισχύουν τη δημιουργικότητα σε ένα 
περιβάλλον επίλυσης προβλημάτων:

1. Ισορροπία  μεταξύ των προκλήσε-
ων και των δεξιοτήτων

2. Άμεση ανταπόκριση (feedback) 
για τις ενέργειες κάποιου: Με αυτόν 
τον τρόπο, όχι μόνο γνωρίζετε τι προ-
σπαθείτε να επιτύχετε, αλλά διασφαλί-
ζετε και το πόσο καλά το κάνετε. Αυτό 
το καθιστά ευκολότερο να ρυθμιστεί 
η βέλτιστη απόδοση. Σημαίνει, επί-
σης, ότι εξ ορισμού η ροή εμφανίζεται 
μόνο όταν αποδίδετε καλά.

3. Σαφήνεια των στόχων: Η γνώ-
ση του τι προσπαθείτε να επιτύχετε δί-
νει στις ενέργειές σας προσανατολι-
σμό και σημασία.

4. Συγχώνευση της δράσης και 
της συνειδητοποίησης. Με τόσο έντο-
νη συγκέντρωση απομένει λίγη προ-
σοχή για να εξεταστεί οτιδήποτε άλλο. 
Στη ροή, είμαστε εντελώς προσηλω-
μένοι σε αυτό που κάνουμε αυτή τη 
στιγμή.

5. Η απόσπαση της προσοχής 
αποκλείεται από τη συνείδη-
ση. Οι αποσπάσεις της προσοχής 
αποκλείουν τη δυνατότητα της ροής. 
Η ροή περιλαμβάνει την αδιαφορί-
α για περισπασμούς όπως εξαγωγή 
αποτελεσμάτων, κριτές, ακροατήρια 
ή προσδοκίες άλλων ανθρώπων. Όταν 
δεν αποσπάται η προσοχή μας από 
ανησυχίες ή αντικρουόμενες προτε-
ραιότητες, είμαστε ελεύθεροι να αφο-
σιωθούμε πλήρως στο στόχο.

6. Καμία ανησυχία για αποτυχία. Η 
ροή περιλαμβάνει την απόλυτη συμ-
μετοχή και αφοσίωση για να ενδια-
φερθεί κανείς για την περίπτωση απο-
τυχίας.

7. Η δραστηριότητα γίνεται αυ-
τοτελής (ένας ο αυτοσκοπός). Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε 
πράγματα εκτός από το για να αισθαν-
θούμε την εμπειρία που παρέχουν και 
όποτε τα περισσότερα στοιχεία της 
ροής εμφανίζονται, η δραστηριότητα 
γίνεται ευχάριστη και ικανοποιητική 
για τη δική της χάρη.

8. Η αίσθηση του χρόνου για το 
χρήστη διαστρεβλώνεται. Αρ-
κετές ώρες μπορεί να δίνουν την αί-
σθηση ότι διαρκούν λίγα λεπτά, ή με-
ρικές στιγμές μπορεί να φαίνεται ότι 
διαρκούν για μεγάλο διάστημα.

9. Η αυτοσυνειδησία εξαφανίζεται.
Όταν απορροφώμαστε πλήρως από 
την ίδια τη δραστηριότητα, δεν εν-
διαφερόμαστε για την εικόνα μας, ή 
για το πώς φαινόμαστε στους άλλους. 
Όσο διαρκεί η ροή, μπορούμε ακόμη 
και να ταυτιστούμε με κάτι εξωτερικό 
ή μεγαλύτερο από την αίσθηση του 
εαυτού μας – όπως η ζωγραφική-σχε-
δίαση ή η καταγραφή ιδεών ή η ομά-
δα στην οποία συμμετέχουμε.

4. Διαδικασία 
Δημιουργικότητας

Έχει γίνει μια κοινοτοπία ότι οι οργανισμοί 
σήμερα αντιμετωπίζουν μια ευρύτερη σει-
ρά ανταγωνιστικών πιέσεων όπως ποτέ 
πριν. Πρέπει συνεχώς να αλλάζουν και να 
καινοτομούν, να προσαρμόζονται με την 
ταχύτητα του διαδικτύου για να μείνουν 
μπροστά από τις τεχνολογικές αλλαγές. 
Έτσι έχει γίνει θεμελιώδους σημασίας το 
γεγονός ότι αυτό που επιτρέπει σε μια επι-
χείρηση να προλαμβάνει τις διάφορες πιέ-
σεις είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότη-
τας ως μια σημαντική ικανότητα, που καθι-
στά κάτι καλύτερο ή νέο. Εν ολίγοις,  είναι 
ο καλύτερος τρόπος να δημιουργηθεί προ-
στιθέμενη αξία.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν 
υπάρχει μια σταθερή προσέγγιση της δη-
μιουργικότητας, αλλά η αλήθεια είναι ότι 
ο ορισμός της δημιουργικότητας πρέπει 
να χειρίζεται και να υιοθετεί κάθε νέα προ-
σπάθεια επιλέγοντας κάθε φορά μια προ-
σέγγιση που ταιριάζει με την εκάστοτε κα-
τάσταση. Η επιλογή εξαρτάται από το στό-
χο που πρέπει να επιτευχθεί και η καινοτο-
μία είναι ένας από αυτούς. Συνεπώς, πρέπει 
να ξέρουμε προς τα που πρέπει να πάμε (το 
σκοπό), τα κατάλληλα μέσα για να φτάσου-
με εκεί (οι πρακτικές), και τελικά πρέπει να 
επιλέξουμε ή να προάγουμε τους ανθρώ-
πους για να πραγματοποιήσουμε τις πρω-
τοβουλίες μας. Έτσι, η σωστή προσέγγι-
ση στη δημιουργικότητα σχετίζεται πλή-
ρως με την επίτευξη του σωστού μίγμα-
τος των σκοπών, των πρακτικών και των 
ανθρώπων.
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 Οι Jeff De Graff και Katherine A. Lawrence 
προσδιόρισαν τέσσερις κύριους τύπους 
δημιουργικότητας, που γίνονται κατανο-
ητά ως προφίλ δημιουργικότητας [4]. Με 
το προφίλ, εννοούμε μια περιγραφή των 
προδιαθέσεων και των δημιουργικών δρα-
στηριοτήτων που προτιμώνται από τα ιδι-
αίτερα άτομα, τις ομάδες και τους οργανι-
σμούς, μαζί με τα επιθυμητά αποτελέσμα-
τα  των δραστηριοτήτων τους:

Προφίλ απεικόνισης (Image profile):  εί-
ναι το προφίλ των ριζικών διασπάσε-
ων  με τις προηγούμενες ιδέες του πα-
ρελθόντος και επαναστατικές ιδέες 
που μπορούν να αλλάξουν την αγο-
ρά. Άτομα με το προφίλ απεικόνι-
σης έχουν την τάση να ασχολούνται 
με πολλούς κλάδους ή είναι καλλιτε-
χνικοί τύποι που απολαμβάνουν την 
εξερεύνηση και αλλάζουν εύκολα κα-
τεύθυνση κατά την επίλυση ενός προ-
βλήματος. Εταιρείες με αυτό το προ-
φίλ επιδιώκουν να δημιουργήσουν 
κάτι νέο που έχει θεωρηθεί αδύνατο.

Προφίλ επένδυσης (Invest profile): τα άτο-
μα με το προφίλ επένδυσης στρέφο-
νται στην απόδοση και τους στόχους. 
Ο πολιτισμός τους δίνει έμφαση σε 
αυτά τα αποτελέσματα (απόδοση και 
στόχους) και την πειθαρχία που είναι 
απαραίτητη για να προκύψουν. Αυτή 
η ομάδα περιλαμβάνει χαρακτηριστι-
κά τα μέλη του τμήματος χρηματοδό-
τησης και του μάρκετινγκ. Οι επιχειρή-
σεις με προφίλ επένδυσης επιδιώκουν 
να δημιουργήσουν γρήγορα, πριν από 
τους ανταγωνιστές τους.

Προφίλ βελτίωσης (Improve profile): το 
προφίλ βελτίωσης αντιπροσωπεύει 
την επαυξημένη δημιουργικότητα-
παίρνοντας κάτι που υπάρχει και τρο-
ποποιώντας το για να το βελτιώσει. Τα 
άτομα στο προφίλ βελτίωσης είναι με-
θοδικά,  προσεκτικά και πρακτικά. Οι 
εταιρείες με προφίλ βελτίωσης προ-
σπαθούν να δημιουργήσουν κάτι κα-
λύτερο έτσι ώστε να επωφεληθούν 
στο παρόν. Αυτές οι επιχειρήσεις τεί-
νουν να διαμορφώσουν ή να επεκτεί-
νουν τα υπάρχοντα προϊόντα με ασή-
μαντες παραλλαγές.

Προφίλ επώασης (Incubate profile): το προ-
φίλ επώασης συμπεριλαμβάνει αν-
θρώπους που πιστεύουν σε κάτι με-

γαλύτερο από την ίδια την επιχείρη-
ση και διευθύνουν τις εταιρείες τους 
για να απεικονίσουν αυτές τις αξίες. Τα 
άτομα στο προφίλ επώασης είναι πι-
θανόν να αισθάνονται ότι η δημιουρ-
γικότητα θα έπρεπε να είναι διαχρονι-
κή. Αυτή η ομάδα απασχολείται συνή-
θως στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμι-
κού, τμήμα κατάρτισης ή τις λειτουρ-
γίες ανάπτυξης του οργανισμού. Οι 
εταιρείες επώασης επιδιώκουν να δη-
μιουργήσουν κάτι ανώτερο και σημα-
ντικό που εκτιμάται από την κοινότη-
τα.

Φυσικά, άλλα είδη δημιουργικότητας είναι 
εξίσου έγκυρα και εξίσου σημαντικά, ανά-
λογα με τις περιστάσεις. Η κρίσιμη πτυχή 
που πρέπει να κατανοηθεί είναι ότι οι δη-
μιουργικές πρακτικές και δεξιότητες που 
χρησιμοποιούμε καθορίζουν τα αποτελέ-
σματα που θα πάρουμε. Έτσι αν έχουμε συ-
γκεκριμένους σκοπούς κατά νου, πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε τις σωστές πρακτικές 
και τους σωστούς ανθρώπους για να επι-
τύχουμε.

Η δημιουργικότητα είναι μια διαδικασί-
α τεσσάρων σταδίων, αρχίζοντας από την 
παραγωγή των δημιουργικών ιδεών ή  στά-
διο παραγωγής, όπου στοιχεία όπως οι 
πληροφορίες,  η σκέψη και οι ιδέες συγκε-
ντρώνονται και συνδυάζονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να δημιουργηθούν νέα πράγ-
ματα. Καταρχήν, το νέο πράγμα που θέλου-
με να δημιουργηθεί έχει προαποφασιστεί. 
Κατόπιν, οι προδιαθέσεις προκαλούνται, οι 
πληροφορίες συλλέγονται και επιδιώκο-
νται νέες δυνατότητες. Αυτό το στάδιο ακο-
λουθείται από το  στάδιο επώασης, όπου οι 
ιδέες επωάζονται, σαν απαραίτητο μέρος 
της παραγωγής των ιδεών.  Σε αυτό το ση-
μείο η βοήθεια του ασυνείδητου στρατο-
λογείται, και η πιθανότητα της παραγωγής 
πολλών περισσότερων ασυνήθιστων ή ρι-
ζικών ιδεών αυξάνεται. Το ασυνείδητο είναι 
μια θαυμάσια ενίσχυση που μας βοηθά να 
ξεφύγουμε από τις δομές που επιβάλλουμε 
στους εαυτούς μας  σε μερικά από τα βή-
ματα της φάσης παραγωγής. Η στροφή για 
να γίνει μια ιδέα πραγματικότητα, απαιτεί 
μια πιο επικριτική εστίαση για να αξιολογη-
θούν οι δημιουργικές εκβάσεις, να αναπτυ-
χθούν τα αποτελέσματα και να δημιουργη-
θούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στην 
ιδέα να πετύχει. Αυτό το στάδιο είναι γνω-
στό ως  στάδιο αξιολόγησης, και είναι το 
στάδιο όπου οι ιδέες εξετάζονται και επιλέ-

4. Διαδικασία Δημιουργικότητας

•
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γονται εκείνες που θα προχωρήσουν. Τελι-
κά, κατά τη διάρκεια του  σταδίου εφαρμο-
γής, οι δημιουργικές ιδέες μετατρέπονται 
σε πραγματικότητα έμπρακτα. Η εφαρμο-
γή των ιδεών απαιτεί την συμμετοχή άλλων 
ανθρώπων αλλά και τη δική τους υποστή-
ριξη και συμμετοχή. Εδώ απαιτείται και η 
υποστήριξη από κάποια χρηματοδότηση ή 
άλλου είδους πόρων.  Κατά την προσπάθει-
α να εισαχθεί μια νέα ιδέα, πρέπει να εργα-
στούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Η επιρ-
ροή στους άλλους, η επιδίωξη της χρημα-
τοδότησης, οι δοκιμές των παραλλαγών 
για να επιβεβαιωθεί ότι η ιδέα είναι πρακτι-
κή, όλα αποτελούν μέρος της διαδικασίας. 
Η σκληρή εργασία και η αφοσίωση συνο-
δεύουν απερίσπαστα την καινοτομία αλλά 
και η επιμονή μπορεί να βοηθήσει.

Αυτά τα τέσσερα στάδια συνοψίζουν τη δι-
αδικασία Ucello για συνεχόμενη δημιουρ-
γικότητα [5]

Σχήμα  01: Η διαδικασία Ucello για ατέρμονη δημιουργικότητα

Ένα πρώτο βήμα προς την καλύτερη δια-
χείριση της δημιουργικότητας είναι να εί-
μαστε σε θέση να προσδιορίσουμε και να 
εκτιμήσουμε τα διαφορετικά είδη δημι-
ουργικότητας. Μόλις αναγνωρίσουμε τις 
βασικές μορφές δημιουργικότητας μπο-
ρούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και 
να προσδιορίζουμε πιο ξεκάθαρα τις κα-

τάλληλες μορφές που θα χρησιμοποιήσου-
με σε διαφορετικές καταστάσεις. Έχοντας 
αναλύσει τα τέσσερα κύρια προφίλ δημι-
ουργικότητας και τα στάδια δημιουργικό-
τητας, είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι 
κύριες δυναμικές μιας δημιουργικής διαδι-
κασίας: τα κίνητρα (παρακίνηση), η περιέρ-
γεια και ο φόβος, η αποσύνθεση και σύν-
θεση συσχετίσεων, και η αξιολόγηση [6]. Εί-
ναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί πώς λει-
τουργεί η δημιουργική διαδικασία γιατί ο 
καθένας  γεννιέται με έμφυτη δημιουργι-
κή ικανότητα, και η δημιουργική ικανότητα 
αντιδρά στην άσκηση, όπως ακριβώς ένας 
μυς. Ωστόσο, οι στιγμές της δημιουργικό-
τητας και της εφεύρεσης καταλαμβάνουν 
συνήθως μόνο ένα μικρό μέρος του χρό-
νου του οποιουδήποτε και οι περισσότε-
ροι άνθρωποι δεν κάνουν πολλή πρακτι-
κή. Δεν αναμένουν και πολλά από αυτό 
όταν το ασκούν και έτσι η δημιουργικότη-
τά τους μειώνεται.

Η δημιουργικότητα περιλαμβάνει την ανα-
κάλυψη μιας αναλογίας μεταξύ δυο ή πε-
ρισσότερων ιδεών ή εικόνων που προη-
γουμένως θεωρούνταν ανεξάρτητες. Αυτή 
η ανακάλυψη δεν προκύπτει από το λογι-
κό συλλογισμό αλλά, προκύπτει μάλλον 
ως ξαφνική  διορατικότητα. Όλες οι θεωρί-
ες της δημιουργικότητας λένε ότι δημιουρ-
γική έμπνευση εμφανίζεται σε μια διανοη-
τική κατάσταση όπου η προσοχή δεν είναι 
εστιασμένη1 και η σκέψη είναι συνειρμική 
2. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να προκύ-
ψει με τρεις τρόπους: χαμηλά επίπεδα ενερ-
γοποίησης του φλοιού, σχετικά περισσότε-
ρη δραστηριοποίηση του δεξιού παρά του 
αριστερού ημισφαιρίου,  και χαμηλά επίπε-
δα ενεργοποίησης των μετωπικών λοβών. 
Οι δημιουργικοί άνθρωποι δεν παρουσιά-
ζουν όλα αυτά τα γνωρίσματα γενικά-πά-
ντα, αλλά μόνο ενώ συμμετέχουν στη δη-
μιουργική δραστηριότητα [7]:

- Χαμηλά επίπεδα ενεργοποίησης του φλοιού:
Υπάρχουν θεωρητικοί λόγοι για να πι-
στεύουμε ότι η δημιουργικότητα συ-
σχετίζεται με ένα γενικότερο επίπε-
δο φλοιώδους διέγερσης. Η διέγερση 
αντιμετωπίζεται ως μία συνεχόμενη 
διαδικασία, κυμαινόμενη από την κα-
τάσταση ύπνου, μέσω της άγρυπνης 
ετοιμότητας,  μέχρι καταστάσεις συ-
ναισθηματικής έντασης. Καθώς η πο-
λυπλοκότητα μίας δραστηριότητας/
εργασίας αυξάνεται, το βέλτιστο επί-
πεδο διέγερσης μειώνεται.
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- Περισσότερη δραστηριοποίηση του δεξιού 
παρά του αριστερού ημισφαιρίου: Υπάρ-
χουν λόγοι κατά τους οποίους θεω-
ρείται ότι η δημιουργικότητα πρέπει 
να σχετίζεται με τη διαφορική ενερ-
γοποίηση του δεξιού και αριστερού 
ημισφαιρίου του εγκεφάλου. Το δεξιό 
ημισφαίριο λειτουργεί με μια πρωτεύ-
ουσα και στοιχειώδη διαδικασία3, ενώ 
το αριστερό ημισφαίριο λειτουργεί με 
μια δευτερεύουσα και  συμπληρωμα-
τική διαδικασία 4 .

- Χαμηλά επίπεδα ενεργοποίησης των μετω-
πικών λοβών: Οι ιδιαίτερα δημιουργι-
κοί άνθρωποι τείνουν να είναι ανε-
παρκείς στον περιορισμό της νοητι-
κής λειτουργίας. Συνεπώς, τα χαμηλό-
τερα επίπεδα ενεργοποίησης μετωπι-
κών λοβών αναμένονται σε δημιουρ-
γικούς ανθρώπους σε σύγκριση με 
τους μη δημιουργικούς.

5. Τρία ενδιαφέροντα 
πρότυπα – μοντέλα 
της διαδικασίας 
δημιουργικότητας

Οι οργανισμοί έχουν συχνά την ανάγκη να 
διευκολύνουν ενεργά το κλίμα που υπο-
στηρίζει τη δημιουργικότητα και την καινο-
τομία. Αυτό μπορεί να είναι μια προκλητική 
διαδικασία για μερικές επιχειρήσεις, αλλά 
τα διαφορετικά πρότυπα της δημιουργι-
κότητας προτείνουν διάφορες σημαντικές 
έννοιες τις οποίες οι διευθυντές των οργα-
νισμών πρέπει να εξετάσουν προκειμένου 
να οικοδομήσουν ένα κοινωνικο-ψυχολο-
γικό κλίμα που ενθαρρύνει τη δημιουργι-
κή προσπάθεια.

Πρώτο πρότυπο: Ο Charles Cave [8] παρέχει 
ένα ενδιαφέρον πρότυπο που συνεπάγεται  8 
εργασίες/δοκιμασίες, που θα βοηθήσουν  τους 
ανθρώπους να είναι δημιουργικότεροι τις περισ-
σότερες φορές. Τέτοιες δοκιμασίες είναι οι εξής:

• Έρευνα. Αυτό  παραμένει ένα φλέγων 
ζήτημα για πολλούς ερευνητές, οι 
οποίοι  προτείνουν βελτιωμένα ερ-
γαλεία αναζήτησης για συγκεκριμέ-
να μέσα (όπως φωτογραφίες,  βίντεο,  
μουσική,  κ.λπ...). Τέτοιου είδους εργα-
λεία επιταχύνουν  τη  συλλογή πληρο-
φοριών σχετικά με παλαιότερες εργα-
σίες.

• Χρήση εργαλείων απεικόνισης. Αυτά τα 
εργαλεία υποκινούν την υφιστάμενη 
-προηγούμενη γνώση καθιστώντας 
την σαφή. Π.χ. με την παροχή ενός 
χάρτη της αγοράς (market map), ενός 
χάρτη γνώσης (knowledge map) για 
έναν οργανισμό ή με ένα βελτιωμένο 
λογισμικό χαρτογράφησης γενικά. 

• Συσχετισμός. Εργαλεία συσκέψεων 
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομεί-
ο (e-mail), η συνομιλία (chat) και οι 
εφαρμογές  άμεσης επικοινωνίας 
(messenger applications).

• Σκέψη. Ο πιο κοινός παράγοντας ή 
δραστηριότητα είναι η απελευθερω-
μένη σκέψη με συνειρμούς και συ-
σχετισμούς, μερικές φορές απο-
καλούμενη ως “καταιγισμός ιδεών” 
(brainstorming).

• Εξερεύνηση. Μία ακόμη σημαντική δρα-
στηριότητα κατά τη διάρκεια της δη-
μιουργικής εξερεύνησης είναι η πραγ-
ματοποίηση πειραμάτων ή υποθετι-
κών σεναρίων σχετικά με την επίπτω-
ση των αποφάσεων. Για παράδειγμα, 
τα λογιστικά φύλλα επιτρέπουν στους 
χρήστες να εξερευνήσουν τις επιπτώ-
σεις που έχουν οι αλλαγές σε ένα επι-
χειρηματικό σχέδιο, σε ένα σχολικό 
προϋπολογισμό, ή σε μια εκτίμηση 
αύξησης πληθυσμού. Τέτοιου είδους 
προσομοιώσεις διευρύνουν τη σκέψη 
των χρηστών ως προς τις διάφορες πι-
θανές δυνατότητες και λύσεις, τους 
επιτρέπει να εξερευνούν με ασφάλει-
α και να αποσαφηνίζουν τις σύνθετες 
σχέσεις..

• Τα εργαλεία σύνθεσης περιλαμβάνουν τον 
επεξεργαστή λέξεων για τη σύνθεση κάθε 
τύπου εγγράφου. Τα εργαλεία σύνθεσης 
γραφικής παράστασης δείχνουν την 
τεράστια δύναμη του λογισμικού να 
επιτρέπει σε περισσότερους ανθρώ-
πους να είναι δημιουργικοί.

• Έλεγχος: ένα από τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα που πρόκειται να προ-
στεθεί σε πολλά εργαλεία λογισμι-
κού είναι η ικανότητα να καταγράφο-
νται οι δραστηριότητες, να ελέγχονται 
και να αποθηκεύονται για μελλοντι-
κή χρήση. Αυτός ο κατάλογος επιτρέ-
πει στο χρήστη να επιστρέψει σε προ-
ηγούμενα βήματα, όπως περίπου το 

5. Τρία ενδιαφέροντα πρότυπα - μοντέλα...
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κουμπί «πίσω» στο διαδίκτυο.

• Διάχυση αποτελέσματος: τελικά, όταν οι 
χρήστες έχουν δημιουργήσει κάτι που 
τους αρέσει, έχουν την ανάγκη να το 
διαδόσουν. Μερικοί άνθρωποι θα εί-
ναι ευτυχείς μόνο με το να στείλουν 
ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σε μερικούς 
φίλους, αλλά πιο φιλόδοξες δυνατό-
τητες είναι επίσης ελκυστικές. Κατά 
τη διάρκεια μιας έρευνας, για παρά-
δειγμα, καθώς οι χρήστες συλλέγουν  
πληροφορίες  για την εργασία τους, 
παίρνουν υπόψη τους σελίδες στο 
διαδίκτυο αλλά και εργασίες πολλών 
και διαφόρων ανθρώπων-ερευνητών. 
Επομένως, ίσως θα ήταν χρήσιμο να 
μπορούν να στείλουν ευχαριστίες σε 
όλους τους ανθρώπους των οποίων 
η δουλειά άσκησε επιρροή. Τα φίλτρα 
για να αποκτήσουν τις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις αυτών των ανθρώπων, θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν τους χρή-
στες να διαδώσουν τη δουλειά τους 
σε ανθρώπους που ίσως ενδιαφέρο-
νται.

Δεύτερο πρότυπο: Η Αmabile [9] ανέπτυξε ένα 
πρότυπο δημιουργικότητας που στράφηκε κατά 
ένα μεγάλο μέρος στους παράγοντες που διευκο-
λύνουν και παρακινούν δημιουργικές συμπερι-
φορές. Συγκεκριμένα προτείνει ότι τρία συστα-
τικά αποτελούν την ατομική δημιουργικότητα 
σε ένα συγκεκριμένο πεδίο/τομέα:

• Δεξιότητες σχετιζόμενες με το πεδίο ή εξει-
δικευμένη γνώση (έμφυτες δεξιότητες). Οι 
δεξιότητες που σχετίζονται με το πε-
δίο, ή αλλιώς εξειδικευμένη γνώση, 
περιλαμβάνουν πιθανές απαντήσεις 
στις οποίες το άτομο πρέπει να βασι-
στεί όταν αντιμετωπίζει ένα δεδομέ-
νο πρόβλημα ή μια κατάσταση. Αυ-
τές περιλαμβάνουν την τεκμηριω-
μένη γνώση όπως κάποιες αρχές και 
απόψεις, τεχνικές δεξιότητες που μπο-
ρεί να απαιτούνται στο συγκεκριμένο 
πεδίο, και “ειδικά ταλέντα σχετιζόμενα 
με το πεδίο που πιθανόν συμβάλλουν 
στην δημιουργική παραγωγικότητα”. 
Οι δεξιότητες αυτές αποτελούνται 
από τις έμφυτες δεξιότητες όπως επί-
σης και από εκείνες που αποκτούνται 
μέσα από την εκπαίδευση, είτε αυτή 
είναι επίσημη είτε ανεπίσημη. Ακόμη 
όμως και όταν οι δεξιότητες που σχε-
τίζονται με το πεδίο είναι υψηλού επι-
πέδου, εάν λείπουν οι σχετικές με τη 
δημιουργικότητα διαδικασίες θα είναι 

απίθανο τα άτομα να παράγουν δημι-
ουργικά αποτελέσματα.

• Διαδικασίες σχετικές με τη δημιουργικότη-
τα (ικανότητες που μαθαίνονται). Αυτό το 
στοιχείο περιλαμβάνει:

Γνωρίσματα προσωπικότητας 
όπως η αυτοπειθαρχία, καθυστέ-
ρηση της ικανοποίησης, επιμονή, 
και ανεξαρτησία.

Τρόπος σκέψης (cognitive style), 
το οποίο περιλαμβάνει την ικα-
νότητα να γίνονται κατανοητές 
οι πολυπλοκότητες και να απορ-
ρίπτεται η κριτική.

Ύφος εργασίας, το οποίο περι-
λαμβάνει την ικανότητα να συ-
γκεντρώνεστε σε ένα αντικείμενο 
για μια εκτεταμένη χρονική περί-
οδο, να αντικαθιστάτε τις ανεπι-
τυχείς λύσεις με νέες, να επιμένε-
τε κατά τη διάρκεια των δύσκο-
λων και πιεστικών διαστημάτων 
στην εργασία και να διατηρείτε 
υψηλά επίπεδα ενέργειας, προ-
σπάθειας και παραγωγικότητας.

• Το εγγενές κίνητρο (Intrinsic motivation) 
για μία δραστηριότητα/εργασία θεωρεί-
ται πρωταρχικός παράγοντας για την 
ενίσχυση της δημιουργικότητας σε 
ατομικό επίπεδο. Πρόσφατα στοιχεί-
α έδειξαν ότι το εγγενές κίνητρο υπο-
στήριξε τη δημιουργικότητα, ενώ το 
εξωγενές κίνητρο (όπως μπόνους, ηθι-
κή επιβράβευση, κλπ.) περιόρισε τη 
δημιουργικότητα. Πρόσφατα, αυτή η 
αρχή αναθεωρήθηκε υπό την έννοια 
ότι το εξωγενές (extrinsic motivation) 
και το εγγενές κίνητρο δεν χρειάζεται 
να λειτουργούν αντίθετα, ειδικά όσον 
αφορά την επιχειρηματική δημιουργι-
κότητα (entrepreneurial creativity). Η 
επιχειρηματική δημιουργικότητα φαί-
νεται να απαιτεί ένα κίνητρο που να 
συνδυάζει και το εγγενές και το εξω-
γενές κίνητρο, το οποίο εστιάζει στην 
αναβάθμιση της αποδοτικότητας και 
των δεξιοτήτων.

Για την ενίσχυση της δημιουργικότητας, εί-
ναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη όχι μόνο 
ξεχωριστά καθένα από τα συστατικά της 
δημιουργικότητας που προαναφέρθηκαν, 
αλλά και η μεταξύ τους σχέση. Η Amabile 
προτείνει ότι η δημιουργικότητα θα είναι 
υψηλότερη σε εκείνη την περιοχή όπου τα 
τρία συστατικά «τέμνονται», δηλαδή μοι-
ράζονται τα μέγιστα κοινά χαρακτηριστι-
κά τους. Με άλλα λόγια, είναι πιθανότερο οι 
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άνθρωποι να είναι δημιουργικοί μέσα σε αυτή τη «δημιουργική διατομή» τους. Προσδιο-
ρίζοντας αυτή τη  σχέση ή  διατομή, ίσως να αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς   την ενί-
σχυση της δημιουργικότητας.

Τρίτο πρότυπο: Ο Woodman και ο Schoenfeldt πρότειναν  ένα πρότυπο αλληλεπίδρασης της δημιουργι-
κής συμπεριφοράς [10]  σε ατομικό επίπεδο, το οποίο παρέχει επίσης ένα ενσωματωμένο πλαίσιο το οποί-
ο συνδυάζει σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητας, νοητικές και κοινωνικοψυχολογικές εξηγήσεις της 
δημιουργικότητας. Αυτό το πρότυπο προτείνει ότι η δημιουργικότητα είναι το σύνθετο αποτέλεσμα της 
συμπεριφοράς ενός προσώπου σε μια δεδομένη κατάσταση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από τις συνα-
φείς1 και τις κοινωνικές επιρροές2 που είτε διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση της δημι-
ουργικότητας. 

Το σχήμα 1 παρέχει μια εννοιολογική προσέγγιση για το μοντέλο αλληλεπίδρασης στην 
οργανωσιακή δημιουργικότητα. Επεκτείνει ουσιαστικά το πρότυπο μιας δημιουργικής συ-
μπεριφοράς σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Έτσι ορίζεται η ατομική δημιουργικότητα  σαν μια 
λειτουργία εμπειριών- προηγούμενων καταστάσεων (e.g. ενίσχυση της ιστορίας από το 
παρελθόν, βιογραφικές μεταβλητές), του τρόπου σκέψης (cognitive style) και της ικανό-
τητας (π.χ. σκέψη που διαφέρει, ιδεατή ευχέρεια/ευελιξία), των χαρακτηριστικών της προ-
σωπικότητας (π.χ. αυτοεκτίμηση, ικανότητα ελέγχου), της σχετικής γνώσης, του κινήτρου, 
της κοινωνικής επιρροής και της επιρροής του περιβάλλοντος που βρίσκεται το άτομο. 
Στο σχήμα  2 η πρόταση ότι η συμπεριφορά είναι ένα περίπλοκο μίγμα όλων αυτών των 
στοιχείων, επαναλαμβάνεται σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας του οργανισμού. Η ομαδική 
δημιουργικότητα είναι μια λειτουργία που απαρτίζεται από πολλές ατομικές συμπεριφο-
ρές δημιουργικότητας όπως  η αλληλεπίδραση των ατόμων που συμμετέχουν (π.χ. η σύν-
θεση ομάδας), τα χαρακτηριστικά της ομάδας (π.χ. κανόνες,  μέγεθος, βαθμός συνοχής 
3), οι ομαδικές διαδικασίες (π.χ. προσεγγίσεις στην επίλυση προβλήματος) και οι σχετικές 
επιρροές (π.χ. ο οργανισμός, τα χαρακτηριστικά της ομαδικής εργασίας). Η οργανωσια-
κή δημιουργικότητα είναι μια λειτουργία των δημιουργικών αποτελεσμάτων των ομάδων 
που συμμετέχουν και των επιρροών του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν (οργανω-
σιακή κουλτούρα4, συστήματα επιβράβευσης των υπαλλήλων, περιορισμοί διαθεσιμότη-
τας των πόρων, και ευρύτερα περιβάλλοντα που περιβάλλουν το σύστημα).

Ένα σημαντικό γνώρισμα του μοντέλου αλληλεπίδρασης της οργανωσιακής δημιουργι-
κότητας είναι η ικανότητα του να εξετάζει τις επιρροές σε όλα τα επίπεδα της ανάλυσης. 
Αυτές οι διασταυρωμένες επιρροές απεικονίζονται από τα βέλη της κοινωνικής επιρροής 
(ΚΕ) και της σχετικής με το περιβάλλον επιρροής (ΣΕ) στο σχήμα 2 και είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικές στον προσδιορισμό και την κατανόηση των χαρακτηριστικών της ομάδας και του 
οργανισμού, τα οποία είτε ενισχύουν είτε εμποδίζουν τη δημιουργική συμπεριφορά σε 
ένα πολύπλοκο κοινωνικό σύστημα. Στο σχήμα 2 μπορούμε να δούμε τρεις περιοχές στις 
οποίες εστιάζει το πρότυπο περιλαμβάνοντας την ατομική, την ομαδική και την οργανω-
σιακή δημιουργικότητα.

Σχήμα 02:  Ένα Πρότυπο Αλληλεπίδρασης της Οργανωσιακής Δημιουργικότητας
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μαντικές πλευρές της λειτουργίας της 
ομάδας, όπως οι ομαδικές προσεγγί-
σεις στην επίλυση προβλημάτων). 

Σχετικά με την ομαδική επίλυση προ-
βλημάτων, στο παρελθόν έχουν ανα-
πτυχθεί  τεχνικές, όπως ο καταιγισμός 
ιδεών, με την πεποίθηση ότι κανόνες ή 
κανονισμοί που αναστέλλουν την αξι-
ολόγηση των ιδεών που γεννιούνται, 
θα επέτρεπαν στα μέλη να εμπνέονται 
από ιδέες άλλων ατόμων, γεγονός που 
θα κατέληγε στη δημιουργία περισσό-
τερων πρωτότυπων ιδεών. Στη συνέ-
χεια, έγινε εμφανές ότι η ομάδα απο-
τελεί το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
λαμβάνει χώρα η δημιουργική συμπε-
ριφορά. Έτσι, οι ομάδες επίλυσης προ-
βλημάτων μπορούν να γίνουν περισ-
σότερο αποτελεσματικές εκπαιδεύο-
ντας τα άτομα στις δεξιότητες επίλυ-
σης προβλημάτων. 

Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε την ση-
μασία της κοινωνικής πληροφόρησης 
που αποτελείται από λεκτικά και μη 
λεκτικά συνθήματα και σήματα που 
παρέχουν οι άνθρωποι σε άλλους, 
σχετικά με ποιους παράγοντες εκτι-
μούν στο χώρο εργασίας και πώς τους 
αξιολογούν στις τρέχουσες καταστά-
σεις τους. Η κοινωνική πληροφόρη-
ση είναι σημαντική επειδή στην προ-
σπάθειά τους να διακρίνουν την κα-
τάλληλη και χρήσιμη γνώση των με-
λών ώστε να εφαρμοστεί στην επίλυ-
ση ενός προβλήματος, οι ομάδες πρέ-
πει να παρέχουν έναν χώρο στον οποί-
ο τα μέλη τους θα μπορούν να χρησι-
μοποιούν άλλους σαν πηγές ώστε να 
αυξήσουν την ίδια τους τη γνώση. Με 
αυτόν τον τρόπο, το μέλος όχι μόνο 
βελτιώνει τη δική του γνώση αλλά 
χρησιμοποιεί και τη γνώση των άλλων 
για να διευρύνει το πεδίο χρησιμότη-
τας των δικών του δεξιοτήτων. 

Συμπερασματικά, η ομαδική δημιουρ-
γικότητα δεν είναι απλά το σύνολο 
της δημιουργικότητας των μελών της 
ομάδας ατομικά, αλλά επηρεάζεται 
και από τη σύνθεση της ομάδας (π.χ. 
ποικιλομορφία), τα χαρακτηριστικά 
της ομάδας(.π.χ. συνοχή, μέγεθος της 
ομάδας), τις ομαδικές διαδικασίες (π.χ. 
στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, 
τις διαδικασίες κοινωνικής πληροφό-
ρησης), και συναφείς επιρροές που 
προέρχονται από τον οργανισμό.

 • Ατομική δημιουργικότητα είναι η λειτουρ-
γία διαφόρων στοιχείων όπως, 

Προηγούμενες καταστάσεις (ε-
μπειρίες), τρόποι σκέψης και ικα-
νότητες (όπως η ευχέρεια στην 
έκφραση, συνειρμική ευχέρεια, 
πρωτοτυπία και ιδεατή ευχέρεια 
στην πράξη); 

Παράγοντες προσωπικότητας  
(όπως γενικά ενδιαφέροντα, έλξη 
προς την πολυπλοκότητα, υψη-
λή ενέργεια και ανεξαρτησία της 
κρίσης, αυτονομία, επιμονή και 
περιέργεια); 

εγγενές κίνητρο (intrinsic 
motivation) (για παράδειγμα, οι 
στόχοι επηρεάζουν το κίνητρο 
μέσω της επίδρασης τους στον 
αυτορυθμιζόμενο μηχανισμό);

γνώση (όπως τεχνικές δεξιότη-
τες, σχετικές με το πεδίο δεξι-
ότητες, γνωστικές δεξιότητες 
(γνώση) και γνωρίσματα της προ-
σωπικότητας που συνδέονται με 
τη δημιουργική απόδοση). 

Αυτοί οι ατομικοί παράγοντες επη-
ρεάζουν αλλά και επηρεάζονται από 
τους κοινωνικούς και τους περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες. Η ομάδα στην 
οποία εμφανίζεται και ανπτύσσεται η 
ατομική δημιουργικότητα διαμορφώ-
νει τις άμεσες κοινωνικές επιρροές 
στην ατομική δημιουργικότητα.

• Η δημιουργικότητα σε ομάδες: Υπάρχουν 
πολλές σημαντικές συνθήκες που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν εξε-
τάζουμε  την ομαδική δημιουργικό-
τητα. Πρώτον, η πιθανότητα για δημι-
ουργικά αποτελέσματα ίσως να είναι 
μεγαλύτερη όταν η διεύθυνση είναι 
δημοκρατική και συνεργάσιμη, όταν 
η δομή είναι οργανική1 παρά μηχανι-
στική2 και όπου οι ομάδες αποτελού-
νται από άτομα που προέρχονται από 
ποικίλους τομείς ή λειτουργικά υπό-
βαθρα. Επιπλέον, υπάρχουν κρίσιμοι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη δη-
μιουργική απόδοση όπως η διαθεσι-
μότητα των πόρων, η καθοδήγηση, 
το μέγεθος της ομάδας, η συνοχή, τα 
πρότυπα επικοινωνίας και η σύνθεση 
της ομάδας (τα οποία επηρεάζουν ση-



Θ
ΕΩ

ΡΙ
Α

 Τ
Η

Σ 
Δ

Η
Μ

ΙΟ
Υ

ΡΓ
ΙΚ

Ο
ΤΗ

ΤΑ
Σ

31

• Δημιουργικότητα στις επιχειρήσεις: Η ορ-
γανωσιακή κουλτούρα, όπως επίσης 
και άλλες πτυχές της επιχείρησης, θα 
ήταν ίσως δύσκολο να αλλάξουν γιατί 
οι άνθρωποι που προσελκύονται από 
τον παλιό οργανισμό μπορεί να αντι-
σταθούν στην αποδοχή νέων γνωστι-
κών μοντέλων. Για το λόγο αυτό, οι ορ-
γανωσιακές συνθήκες που υποστηρί-
ζουν τη δημιουργικότητα θα είναι 
αποτελεσματικές μόνο μέχρι το ση-
μείο που τα πιθανά και παρόντα μέλη 
του οργανισμού γνωρίζουν και προ-
τιμούν αυτές τις συνθήκες. Συνεπώς, 
η διαθεσιμότητα προγραμμάτων κα-
τάρτισης πάνω στην δημιουργικότη-
τα θα μπορούσε να θεωρηθεί μέρος 
των  σχετικών επιρροών που καθιερώ-
νουν ή ενθαρρύνουν μια οργανωσια-
κή κουλτούρα που υποστηρίζει τη δη-
μιουργική συμπεριφορά. 

Σε σχέση με  τους όρους για την οργα-
νωσιακή δημιουργικότητα, προκύπτει 
ότι ο οργανισμός πρέπει να ενθαρρύ-
νει τη λήψη ρίσκων και την ελεύθερη 
ανταλλαγή ιδεών και ότι πρέπει να νο-
μιμοποιεί τη σύγκρουση, να προκαλεί 
τη συμμετοχή, και να βασίζεται σε εγ-
γενείς 3 παρά σε εξωγενείς ανταμοι-
βές. Κατόπιν είναι πολύ σημαντικό να 
καθορίζεται σωστά η σχέση ανάμεσα 
στην απόδοση του έργου και τη σχε-
τική κυριαρχία των υπευθύνων έργου 
και των υπευθύνων λειτουργίας σε μια 
ομάδα εργασίας. Ένας κατάλληλος δι-
αχωρισμός ρόλων μεταξύ των υπευ-
θύνων έργου και λειτουργίας σε ένα 
τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης(Ε&Α)  
μπορεί να προαγάγει μια καλύτερη 
συνολική παραγωγικότητα. Οι κατάλ-
ληλοι ρόλοι για τους υπεύθυνους έρ-
γου περιλαμβάνουν την αλληλεπίδρα-
ση με άλλα μέλη του οργανισμού και 
την εξασφάλιση κρίσιμων πόρων, ενώ 
αντίθετα οι υπεύθυνοι λειτουργίας εί-
ναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των σχε-
τικών με το τεχνικό περιεχόμενο του 
προγράμματος αποφάσεων. 

Τέλος, ο Cummings και  ο O’Connell πρό-
τειναν ότι η οργανωσιακή καινοτομία δρα-
στηριοποιείται από την αξιολόγηση του 
οργανισμού ως προς την απόδοσή του σε 
σχέση με τους στόχους του, την καιροσκο-
πική επιτήρηση και τα περιβαλλοντικά χα-
ρακτηριστικά. Θεώρησαν επίσης σημα-
ντική την ανταλλαγή πληροφοριών με το 

εξωτερικό περιβάλλον, η οποία ήταν απα-
ραίτητη για να επηρεαστεί η γέννηση ιδε-
ών. Εν τέλει, έχει προκύψει ότι, τα χαρα-
κτηριστικά του οργανισμού δημιουργούν 
τις σχετικές επιρροές που λειτουργούν και 
στα άτομα και στις ομάδες, επηρεάζοντας 
με αυτόν τον τρόπο την δημιουργικότη-
τά τους. Η οργανωσιακή δημιουργικότητα 
(τα δημιουργικά αποτελέσματα ενός σύν-
θετου κοινωνικού συστήματος) είναι επο-
μένως μια λειτουργία της ομαδικής δημι-
ουργικότητας και των σχετικών επιρροών, 
περιλαμβάνοντας εκείνες που προέρχονται 
από το περιβάλλον.

Αυτό το πρότυπο αλληλεπίδρασης της ορ-
γανωσιακής δημιουργικότητας, έχει τη δυ-
νατότητα να ενσωματώνει τα διαφορε-
τικά ερευνητικά ρεύματα, προτείνοντας 
την ίδια στιγμή, υποσχόμενες διεξόδους 
για μελλοντική έρευνα. Εκτός από αυτήν 
την σημαντική λειτουργία ενσωμάτωσης, 
μια προσέγγιση αλληλεπίδρασης στη δη-
μιουργικότητα της επιχείρησης μπορεί να 
αντιμετωπίσει ποικίλα προκλητικά ζητή-
ματα. Είναι δύσκολο να φανεί πώς μπορεί 
να επιδιωχθεί η συστηματική, περιεκτική 
έρευνα στην οργανωσιακή δημιουργικότη-
τα χωρίς να αλληλεπικαλυφθούν τα επίπε-
δα ανάλυσης. Συνεπώς, μια θεωρία οργα-
νωσιακής δημιουργικότητας πρέπει να πα-
ρέχει ένα πλαίσιο που να περικλείει πολλα-
πλά επίπεδα. Τελικά, η κατανόηση της δη-
μιουργικότητας σε ένα κοινωνικό πλαίσιο 
απαιτεί μια εξερεύνηση των δημιουργικών 
διαδικασιών, δημιουργικών προϊόντων, δη-
μιουργικών ατόμων, και δημιουργικών κα-
ταστάσεων. Μια χρήσιμη θεωρία οργανω-
σιακής δημιουργικότητας πρέπει να παρέ-
χει ένα πλαίσιο ικανοποιητικής πολυπλο-
κότητας και αφθονίας για να ενσωματώσει 
αυτά τα τέσσερα συστατικά.

5. Τρία ενδιαφέροντα πρότυπα - μοντέλα...
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6. Χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας

Οι άνθρωποι διαφέρουν στο επίπεδο δημιουργικότητάς  τους καθώς επίσης και στον τρό-
πο  με τον οποίο εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους. Ο Micheal Kirton [11] προτείνει ότι 
υπάρχουν δυο τύποι δημιουργικών ατόμων: Προσαρμοστές (Adaptors), οι οποίοι προτι-
μούν να δουλεύουν μέσα στο σύστημα για να βελτιώνουν τα πράγματα, και οι Καινοτόμοι 
(Innovators) που αγνοούν ή προκαλούν το σύστημα και καταλήγουν σε ριζικότερες προ-
τάσεις για αλλαγή. Οι προσαρμοστές συμμορφώνονται, είναι αποδοτικοί και τους αρέσει 
να ασχολούνται με λίγες ιδέες τη φορά, ενώ οι Καινοτόμοι δε συμμορφώνονται, δεν είναι 
αποδοτικοί, και τους αρέσει να διαδίδουν ιδέες. Το κίνητρο των Προσαρμοστών είναι να 
κάνουν τα πράγματα καλύτερα, ενώ των Καινοτόμων είναι να κάνουν τα πράγματα διαφο-
ρετικά.

Προσαρμοστές Καινοτόμοι

• Προτιμούν να κάνουν τα πράγματα 
καλύτερα

• Επιδιώκουν επαγγέλματα που ενθαρρύ-
νουν τη σταθερότητα και την τάξη όπως 
και την υπευθυνότητα και την παραγω-
γή

• Διατυπώνουν ιδέες χωρίς να αλλάξουν 
πολύ τα αρχικά στοιχεία του προβλήμα-
τος.

• Προτιμούν να κάνουν τα πράγματα 
διαφορετικά

• Βρίσκονται σε τμήματα όπως το μάρκε
τινγκ το οποίο απαιτεί αλληλεπίδραση 
με τα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα 
(που αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα)

• Προτιμούν να παράγουν ιδέες εισάγο-
ντας νέα στοιχεία στο πλαίσιο ενός προ-
βλήματος και αλλάζοντας τη σχέση μετα
ξύ των στοιχείων του προβλήματος

Πίνακας 1: Διαφορές μεταξύ των Προσαρμοστών και των Καινοτόμων
Πηγή Πίνακα: http://www.brainstorming.co.uk/contents.html 

Πέρα από την προηγούμενη υπόθεση, πρέπει να τονίσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της 
δημιουργικότητας:

Το κίνητρο είναι το μέτρο της συναισθηματικής επένδυσης που κοστίζει στους ανθρώ-
πους για να υπερβούν τη φυσική αδράνεια και να κινηθούν από τις παρούσες συνθήκες 
σε αυτές που επιθυμούν. Η απόσταση μεταξύ των συνθηκών και της επιθυμίας, δημιουρ-
γεί συναισθηματική πίεση που ενεργοποιεί κάποιον να φτιάξει κάτι νέο. Αυτή η επιθυμία 
που ενεργοποιείται είναι η δυναμική που εντάσσει ένα πρόσωπο στη  δημιουργική διαδι-
κασία. Με άλλα λόγια, για να ξεκινήσει μια δημιουργική διαδικασία, κάθε άτομο και κάθε 
επιχείρηση χρειάζεται κίνητρο. Μόλις υπάρξει κίνητρο, ακολουθεί η περιέργεια, και μαζί 
με αυτήν έρχεται και ο φόβος. Η περιέργεια αποτελείται  από  μια αναζήτηση ενδεχομέ-
νως χρήσιμων πληροφοριών, και μετατρέπει το άγνωστο από κάτι πιθανώς επικίνδυνο σε 
κάτι εύχρηστο, ενδιαφέρον και ευεργετικό. Ωστόσο κάτι άγνωστο είναι συχνά εκφοβιστι-
κό. Σε στιγμές φόβου, η περιέργεια είναι δύσκολο να διατηρηθεί κι έτσι, μερικά άτομα, εάν 
είναι αρκετά τρομαγμένα, χάνουν το μεγαλύτερο μέρος της ικανότητάς τους για δημιουρ-
γική περιέργεια. Επιπλέον, εάν αντιμετωπίζουν νέους πιθανώς επικίνδυνους στόχους τεί-
νουν να αποφύγουν να τους αναλάβουν. Η λύση θα μπορούσε να βρίσκεται στην ισχυρή 
εγγενή πίστη και δέσμευση του ατόμου στη δουλειά, έτσι ώστε οποιαδήποτε πιθανή απο-
θάρρυνση να αναιρείται.

Η διακοπή και η παραγωγή συνδέσεων είναι το σημείο που γίνεται η περισσότερη δου-
λειά. Η διακοπή σημαίνει την καταστροφή των αυστηρών συνόλων υποθέσεων σχετικά 
με το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Σε σχέση με  τις 
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• Ευαισθησία στα προβλήματα. Τα δημιουρ-
γικά άτομα βλέπουν προβλήματα εκεί 
που οι άλλοι δεν το κάνουν. Αυτή η 
ικανότητα σχετίζεται με την περιέρ-
γεια

• Ευχέρεια. Εκείνοι που παράγουν πολλές 
ιδέες είναι πιθανότερο να έχουν και τις 
πιο σημαντικές.

• Πρωτότυπες ιδέες. Οι δημιουργικοί άν-
θρωποι έχουν ασυνήθιστες αλλά κα-
τάλληλες ιδέες.

• Ικανότητες σύνθεσης και ανάλυσης. Η δημι-
ουργική σκέψη απαιτεί την οργάνωση 
των ιδεών σε μεγαλύτερα, πιο περιε-
κτικά σχέδια και οι συμβολικές δομές 
πρέπει συχνά να αναλύονται πριν δη-
μιουργηθούν νέες.

• Πολυπλοκότητα. Ενδεχομένως σχετι-
κή με τη σύνθεση, η πολυπλοκότη-
τα αναφέρεται στον αριθμό αλληλέν-
δετων ιδεών που το άτομο μπορεί να  
χειριστεί ταυτόχρονα.

• Αξιολόγηση. Σε κάποιο σημείο, πρέπει 
να καθοριστεί η αξία των νέων ιδεών.

Είναι επίσης ενδιαφέρον να αναφερθούν 3 
σημαντικά συστατικά [14] σχετικά με τη 
δημιουργικότητα προτεινόμενα από τον 
Gilbert Tan, τα οποία είναι τα θεμέλια, οι 
ικανότητες και η υποστήριξη.

Τα θεμέλια αναφέρονται  στα συστήματα πεποί-
θησης. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι υπεύθυνοι 
πρέπει να έχουν θετικά συστήματα πεποίθησης. 
Οι υπάλληλοι πρέπει να σκέφτονται θετικά για 
τον εαυτό τους και να θεωρούν ότι μπορούν να 
είναι δημιουργικοί, ενώ οι υπεύθυνοι (ή οι επό-
πτες) πρέπει να σκέφτονται θετικά όσον αφορά 
τους υφισταμένους τους.

Με τον όρο ικανότητες εννοούμε ότι ένα άτομο 
χρειάζεται να είναι ικανό για να είναι δημιουργι-
κό. Οι υπάλληλοι πρέπει να έχουν ένα μίγμα  δημι-
ουργικότητας, τεχνικών και διαπροσωπικών δε-
ξιοτήτων προκειμένου να εφαρμοστεί η δημιουρ-
γικότητα αποτελεσματικά στον οργανισμό, ενώ 
οι υπεύθυνοι πρέπει να αποτελούν υπόδειγμα για 
τους εργαζομένους. 

Τέλος, η υποστήριξη  είναι σημαντική επειδή 
εκτός από τις ικανότητες, οι υπάλληλοι χρειάζο-
νται υποστήριξη από την επιχείρηση για να είναι 
δημιουργικοί.

συνδέσεις, το μεγαλύτερο μέρος της κα-
θημερινής δημιουργικότητας εμφανίζεται 
όταν οι άνθρωποι, με το πέρασμα του χρό-
νου, έχουν κερδίσει αυξημένη διασυνδε-
μένη γνώση σε επιλεγμένα πεδία. Αλλά αν 
αληθεύει ότι οι άνθρωποι είναι δημιουργι-
κά πιο παραγωγικοί στον κλάδο τους, αλη-
θεύει επίσης ότι αυτό θα μπορούσε συχνά 
να είναι ένα εμπόδιο στην ανακάλυψη. Η 
εξέταση των σχεδίων πληροφοριών από 
διαφορετικούς κλάδους βοηθά να διαχω-
ριστούν οι τρέχουσες γραμμές σκέψης και 
οι παλιές υποθέσεις. Είναι ένας χρήσιμος 
τρόπος να αρχίσουν οι νέες συνδέσεις.

Τελικά, η αξιολόγηση: αργά ή γρήγορα κά-
ποιος πρέπει να λάβει αποφάσεις, αλλά οι 
νέες ιδέες ούτε έρχονται ολοκληρωμένες 
ούτε είναι έτοιμες να γίνουν αποδεκτές ή 
να απορριφθούν. Χρειάζεται να εξερευνη-
θούν, να τροποποιηθούν και να προσαρμο-
στούν πριν κάποιος μπορέσει να αποφασί-
σει σωστά για την αξία τους. Η αξιολόγη-
ση τελειώνει με την απόρριψη ή την απο-
δοχή της ιδέας και η φυσική περάτωση επι-
τρέπει στο ενεργό, διερευνητικό, δημιουρ-
γικό μυαλό να επικεντρωθεί σε άλλες προ-
κλήσεις.

Όπως υποστηρίζει ο Gerhard Fischer, πρέ-
πει να τονίσουμε την  κοινωνική φύση της 
δημιουργικότητας [12]. Η δύναμη του 
αβοήθητου μυαλού είναι ιδιαίτερα υπερτι-
μημένη, και, αν και συχνά θεωρείται ότι τα 
δημιουργικά άτομα δουλεύουν απομονω-
μένα, μεγάλο μέρος απ’ τη νοημοσύνη μας 
και τα δημιουργικά αποτελέσματα προέρ-
χονται από την αλληλεπίδραση και τη συ-
νεργασία με άλλα άτομα. Η δημιουργικότη-
τα δεν συμβαίνει μέσα στο μυαλό των αν-
θρώπων, αλλά μέσα στην αλληλεπίδραση 
της ατομικής σκέψης με το κοινωνικοπο-
λιτισμικό πλαίσιο. Εντούτοις, αυτό δεν ση-
μαίνει ότι η ατομική δημιουργικότητα πρέ-
πει να θεωρηθεί άσχετη. Αντίθετα, η δημι-
ουργικότητα  πρέπει να έχει ένα  στοιχείο 
του “και” παρά  “εναντίον” όταν αφορά τη 
σχέση μεταξύ της ατομικής και της κοινω-
νικής δημιουργικότητας.

Είναι επίσης ενδιαφέρον να αναφερθεί η 
άποψη του Guilford για τη δημιουργικό-
τητα [13]. Σύμφωνα με αυτόν, η δημιουργι-
κότητα είναι ένα σχέδιο γνωρισμάτων που 
είναι χαρακτηριστικά των δημιουργικών 
προσώπων. Τέτοια γνωρίσματα ή ικανότη-
τες είναι τα ακόλουθα: 

6. Χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας
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7. Πώς μπορεί η 
δημιουργικότητα να 
αξιολογηθεί /μετρηθεί?

Η αξιολόγηση ή μέτρηση της δημιουργι-
κότητας απαιτεί την τυποποίηση των δη-
μιουργικών ιδεών εκ των προτέρων. Αυτό 
συνδέεται έντονα με τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για την προώθηση της 
δημιουργικότητας σε μια εταιρεία για να 
γίνουν οι δημιουργικές ιδέες σαφείς στα 
μέλη της επιχείρησης. 

Για την προώθηση της δημιουργικότητας, 
είναι σημαντικό να γίνει μια διάκριση σχε-
τικά με τους πόρους της επιχείρησης. Οι 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν περισσό-
τερα μέσα στη διάθεσή τους για να προ-
ωθήσουν την δημιουργικότητα. Στην πε-
ρίπτωσή τους, οι κύριες μέθοδοι που χρη-
σιμοποιούνται είναι κουτιά προτάσεων το-
ποθετημένα σε στρατηγικές θέσεις, προ-
θήκες που περιέχουν έντυπα προτάσεων,  
διανομή φυλλάδιων με πληροφορίες, κλπ. 
Προφανώς, η κατάσταση στις Μικρομεσαί-
ες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι αρκετά διαφο-
ρετική. Λίγες αισθάνονται την ανάγκη, ή τα 
οφέλη, να προωθήσουν τη δημιουργικότη-
τα ή να συλλέξουν δημιουργικές ιδέες.

Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, τουλάχιστον εν 
μέρει, από το γεγονός ότι οι μικρότερες 
εταιρείες έχουν λιγότερους διαθέσιμους οι-
κονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυνα-
μικό για τέτοιου είδους πράγματα, αλλά κι 
επειδή αυτό μπορεί να επιτευχθεί πιο απλά 
μέσω των στενών οργανωσιακών σχέσεων 
που τυπικά υπάρχουν. 

Σχετικά με την παρουσίαση ιδεών, οι μεγά-

Πέρα από αυτό, η θεωρία της δημιουργικό-
τητας προτείνει ότι σε ένα χώρο εργασίας 
η δημιουργικότητα είναι αναγκαία για την 
οργανωσιακή καινοτομία, και όταν ένα ερ-
γασιακό περιβάλλον διευκολύνει την γέν-
νηση ιδεών, τη διανομή γνώσης και τη δη-
μιουργική επίλυση προβλημάτων, τα άτο-
μα σε εκείνο το περιβάλλον είναι πιθανό-
τερο να παράγουν δημιουργικές ιδέες που 
περιλαμβάνουν μοναδικές έννοιες ή νέες 
εφαρμογές εννοιών που ήδη υπάρχουν. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι δημιουργικές ιδέες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανά-
λυση ενός προβλήματος, για βελτιώσεις δι-
αδικασιών και για την ανάπτυξη νέων υπη-
ρεσιών και/ή προϊόντων. 

λες εταιρείες συνήθως χρειάζονται μια επί-
σημη γραπτή διαδικασία, ενώ στις ΜΜΕ η 
κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική και 
γενικά, η ανάγκη για τυπικότητα σχετι-
κά με την παρουσίαση ιδεών είναι μικρή. 
Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις μπορούν 
να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα  
όταν οι ιδέες υποβάλλονται και εξετάζο-
νται όσο πιο συχνά γίνεται. Αυτό εξηγείται 
εύκολα επειδή οι υπάλληλοι που επενδύ-
ουν χρόνο και ενέργεια στη σύνταξη μιας 
πρότασης συχνά αισθάνονται απογοητευ-
μένοι εάν η εταιρεία δεν μπει στον κόπο να 
τη μελετήσει  εντός μιας λογικής περιόδου 
και είναι λιγότερο πιθανό να προτείνουν 
κάτι άλλο στο μέλλον. 

Γί αυτό  η ίδια η επιχείρηση έχει να κερδίσει 
πολλά με το να επιθεωρεί τις ιδέες το συ-
ντομότερο δυνατόν, εάν ο στόχος της είναι 
να επιτύχει αυξημένες βελτιώσεις στην πα-
ραγωγικότητα. Έτσι, η πρακτική της καθυ-
στερημένης αξιολόγησης μπορεί να είναι 
επιζήμια τόσο για τους υπαλλήλους όσο 
και για την επιχείρηση.

Στην αξιολόγηση ιδεών, τον υπεύθυνο 
προγράμματος που επιθεωρεί την ιδέα βο-
ηθά μια επιτροπή, που μπορεί περιστασια-
κά, να περιλάμβάνει κι έναν πελάτη. Τα κρι-
τήρια που χρησιμοποιούνται για να κρι-
θεί η σχετικότητα και η αξία της ιδέας είναι 
άμεσα συνδεδεμένα με τους στόχους του 
προγράμματος και στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις απαντούν στις ακόλουθες ερω-
τήσεις:

1. Επιτρέπει η ιδέα στην 
επιχείρηση να εξοικονομήσει 

χρήματα; Αυτή η ερώτηση 
είναι πιθανότερη  στις μεγάλες 

επιχειρήσεις.

2. Επιτρέπει η ιδέα στην 
επιχείρηση να βελτιώσει 

την παραγωγικότητά της και 
τις συνθήκες εργασίας των 

υπαλλήλων?

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί φο-
ρείς δίνουν προτεραιότητα σε ιδέες που 
παρουσιάζονται από ομάδες παρά από 
άτομα.
Η τελευταία σημαντική πτυχή που καλό εί-
ναι να εξετάσουμε είναι το σύστημα αντα-
μοιβών. Μπορούμε να διακρίνουμε δυο 
κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τις 
εξωγενείς ανταμοιβές, όπως το χρηματι-
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νόλου των κριτηρίων. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση προτείνεται ένα “+” για τις πε-
ρισσότερο αποδεκτές ιδέες και ένα “-” 
για τις λιγότερο αποδεκτές. Αντικείμε-
να τα οποία δεν επιδέχονται μια απλή 
κωδικοποίηση παίρνουν ένα “?”. Αυτή 
η προσέγγιση αποκαλύπτει γρήγορα 
τις περισσότερο υποσχόμενες ιδέες. 

• Η ομάδα έχει πάντα την επιλογή να 
αναδημιουργήσει το υλικό τροποποι-
ώντας τα κριτήρια

Η γενική διαδικασία εργασίας μέσω αυ-
τών των σταδίων σημαίνει ότι η ομάδα έχει 
αποκτήσει σε σημαντικό βαθμό κοινή κα-
τανόηση της παρούσας κατάστασης. Η 
ομοφωνία προκύπτει μέσα από μια τέτοια 
πλατφόρμα κοινής κατανόησης. Πράγματι 
η αποτυχία μιας ομάδας να φέρει σε πέρας 
το υλικό είναι ένδειξη μιας ατελούς διαμορ-
φωμένης ομάδας.

Το Σύστημα Κριτικής Ανάλυσης, ΣΚΑ, εί-
ναι ένα ποσοτικό, πολυκριτήριο λογισμικό 
πρόγραμμα λήψης αποφάσεων με πολλα-
πλές ιδιότητες. Είναι ένα εργαλείο σχεδια-
σμένο να υποστηρίζει το στάδιο της επιλο-
γής κατά τη λύση ενός προβλήματος όπου 
η αξιολόγηση των εναλλακτικών ή των επι-
λογών μπορεί να δομηθεί ή να αναλυθεί 
από διάφορες ιδιότητες ή κριτήρια. Συγκε-
κριμένα οφέλη αυτού του είδους διαδικα-
σίας περιλαμβάνουν την εξασφάλιση ότι 
μπορούν να αντιπροσωπευτούν με ίσους 
όρους οι προτιμήσεις των μελών της ομά-
δας και ότι ενθαρρύνεται η γρήγορη και 
σχετικά απρόσωπη συγκέντρωση σε το-
μείς συμφωνίας και διαφωνίας. Σε αυτό 
το λογισμικό, χρησιμοποιούνται αριθμητι-
κοί δείκτες/ αποτελέσματα και  θεωρείται 
αρκετά πολύτιμο στον έλεγχο αποφάσε-
ων καθώς παρέχει ένα στοιχείο που δείχνει 
πώς και πού αναπτύσσονται οι αντιληπτές 
δυνάμεις και αδυναμίες των εναλλακτικών 
μέσα στο χρόνο και την ομάδα. Ένα επιπλέ-
ον όφελος της δημιουργίας αριθμητικής 
αντιπροσώπευσης των κριτικών προτιμή-
σεων  είναι η πρόσβαση σε εργαλεία γρα-
φικής επίδειξης.

κό επίδομα ή βαθμοί που μαζεύονται από 
τους υπαλλήλους και οι οποίοι χρησιμοποι-
ούνται για να αποκτήσουν οφέλη ή δώρα. 
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει πε-
ρισσότερο συμβολικές ανταμοιβές, όπως 
ένας “ τιμητικός ρόλος” ή μια δημόσια τελε-
τή βράβευσης. Ωστόσο, οι υπάλληλοι των 
οποίων οι ιδέες έχουν βραβευτεί υποστη-
ρίζουν ότι η μεγαλύτερή τους ευχαρίστηση 
είναι η συμβολική αναγνώριση των συνει-
σφορών τους [15].

Δυο προσεγγίσεις για την αξιολόγηση ιδε-
ών και για την ενίσχυση της δυνατότητας 
δράσης τους είναι το “ Πίνακας Κριτηρίων” 
και το “ Σύστημα Κριτικής Ανάλυσης (ΣΚΑ)” 
[16] που περιγράφονται παρακάτω.

Ο Πίνακας Κριτηρίων είναι ένα εργαλείο 
που προωθεί την ανάλυση και τη δημιουρ-
γικότητα, και δεν είναι ένας σύντομος δρό-
μος. Κατά συνέπεια η ομάδα δεν ξεφεύγει 
ποτέ ή δεν προκαλεί προηγούμενες νοο-
τροπίες. Ο Πίνακας Κριτηρίων είναι μια τε-
χνική ποιοτικής αξιολόγησης που επιτρέ-
πει σε μια συνεργάσιμη και εποικοδομητι-
κή ομάδα ανθρώπων να προσδιορίσει γρή-
γορα μέσα από μια λίστα ποια εναλλακτική 
ιδέα ή σχέδιο δράσης φαίνεται πολλά υπο-
σχόμενο μέσα από ένα σύνολο κριτηρί-
ων ή ιδιοτήτων. Μια διαδικασία ποσοτικής 
αξιολόγησης θα κατανάλωνε συνήθως πε-
ρισσότερο χρόνο αλλά ίσως θα προσέφε-
ρε κάποια πιθανά οφέλη και θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί αντί για τον Πίνακα Κρι-
τηρίων ή και συμπληρωματικά. Ίσως να εί-
ναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να αξι-
ολογήσουμε  τις σχετικές δυνάμεις και αδυ-
ναμίες ενός συνόλου εναλλακτικών, από τις 
οποίες όλες ικανοποιούν κάποιες ελάχιστες 
απαιτήσεις. 

Η προσέγγιση του Πίνακα Κριτηρίων μπο-
ρεί να προσαρμοστεί σε πολλές πρακτικές 
περιστάσεις:

• Παραγωγή ιδεών χρησιμοποιώντας 
μια διαφορετική διαδικασία κρίσης.

• Παραγωγή κριτηρίων. Συνήθως, αυτά 
θα περιέχουν ένα κριτήριο κόστους/
κερδών, τεχνικής δυνατότητας πραγ-
ματοποίησης, χρονικού περιορισμού, 
αποδοχής, πρωτοτυπίας και περισσό-
τερα κριτήρια ειδικά για τις τρέχουσες 
περιστάσεις.

• Αξιολόγηση κάθε ιδέας μέσω του συ-

7. Πως αξιολογείται η δημιουργικότητα
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οργανισμός που ενθαρρύνει την αυτόνο-
μη ηγεσία είναι πιθανό να βιώσει υψηλότε-
ρα επίπεδα δημιουργικών διαδικασιών με-
ταξύ των μελών του και μικρότερο χάσμα 
ανάμεσα στην εν δυνάμει και στην αντι-
ληπτή καινοτομία και δημιουργικότητα. Η 
ομαδική εργασία είναι ένα ακόμη σημα-
ντικό εργαλείο που υποστηρίζει την καινο-
τομία και τη δημιουργικότητα: φαίνεται λο-
γική η υπόθεση ότι τα άτομα θα συμμετέ-
χουν σε περισσότερες δημιουργικές διαδι-
κασίες αν διακρίνουν δυνατή δημιουργική 
υποστήριξη από την ομάδα εργασίας τους. 
Αληθεύει σίγουρα ότι οι εργαζόμενοι που 
έχουν δυνατότητα καινοτομίας και δημι-
ουργικότητας είναι πιθανότερο να είναι πιο 
καινοτόμοι και δημιουργικοί όταν αντιλη-
φθούν μεγάλη υποστήριξη από την ομάδα 
εργασίας σε σχέση με τους εργαζόμενους 
που αντιλαμβάνονται μικρή υποστήρι-
ξη. Επίσης πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος 
του μάνατζερ στη βελτίωση της δημιουρ-
γικότητας στους οργανισμούς, ο οποίος 
πρέπει να κατευθύνει τις επεμβάσεις στα 
υποσυστήματα12. Οι επεμβάσεις πρέπει 
να στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του 
οργανισμού ως προς τις δυναμικές του 
που αλλάζουν και να προτείνουν τρόπους 
εργασίας.  Εάν εφαρμοστεί επιτυχώς, η 
επέμβαση θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας.

Ακολούθως, για να αναπτυχθεί η καινοτο-
μία και η δημιουργικότητα στο χώρο ερ-
γασίας, θα πρέπει να υιοθετηθούν συγκε-
κριμένες συμπεριφορές ηγεσίας. Οι κυρι-
ότερες πρακτικές που πρέπει να ακολου-
θήσουν οι υπεύθυνοι για να υποστηρίξουν 
και να ενθαρρύνουν την καινοτομία και τη 
δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας περι-
λαμβάνουν:

• Ενθάρρυνση των υπαλλήλων για να 
προκαλέσουν το υπάρχων καθεστώς

• Υιοθέτηση μιας ανοικτής στάσης ως 
προς τη λήψη ρίσκου

• Ικανότητα να χρησιμοποιούνται τα 
λάθη σαν ευκαιρίες μάθησης

• Χρήση και διανομή της γνώσης και 
των πληροφοριών

• Εστίαση στη συνεχή μάθηση

• Διεξαγωγή δίκαιων και ενημερωτικών 
αξιολογήσεων

8. Πώς αναπτύσσεται η 
δημιουργικότητα?

Η δημιουργικότητα “δεν είναι μόνο ένα φυ-
σικό ταλέντο· είναι επίσης μια δεξιότητα 
που ο καθένας μπορεί να αναπτύξει και να 
μάθει. Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας 
σε έναν οργανισμό απαιτεί ένα μίγμα προ-
σωπικής συμπεριφοράς και περιβαλλοντι-
κών στοιχείων”.

Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να  μεγιστο-
ποιήσουν οι άνθρωποι την δημιουργική 
τους δυνατότητα είναι να τους επιτρέπεται 
να κάνουν κάτι που αγαπούν. Η ελευθερί-
α επιλογής πάνω στο τι θα δουλέψουν, επι-
τρέπει στα άτομα να αναζητούν ερωτήσεις 
που είναι εγγενώς παρακινημένοι να εξετά-
σουν. Αυτό το υψηλό επίπεδο εγγενούς εν-
διαφέροντος θα θέσει τη βάση για το δη-
μιουργικό επίτευγμα. Στο χώρο εργασίας 
οι υπάλληλοι πρέπει να ενθαρρύνονται να 
εξερευνούν ιδέες που οι ίδιοι θεωρούν συ-
ναρπαστικές; τα εγγενή κίνητρά τους και η 
δημιουργικότητα στην εργασία μπορεί να 
ενισχυθούν αν οι προϊστάμενοί τους καθι-
ερώσουν περιβάλλοντα στα οποία οι άν-
θρωποι θα μπορούν ελεύθερα να ανταλ-
λάσουν ιδέες και να εξερευνούν κοινά ενδι-
αφέροντα στην εργασία. Για να επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος και για να διατηρηθούν τα 
εγγενή κίνητρα είναι επίσης σημαντικό να 
μειωθεί η έμφαση στους εξωγενείς περιο-
ρισμούς στο κοινωνικό περιβάλλον. Αν και 
είναι αδύνατον να εξαλειφθούν οι εξωγε-
νείς ανησυχίες στα περισσότερα μέρη απα-
σχόλησης (και ακαδημαϊκά), μπορούν να 
γίνουν προσπάθειες να μειωθεί η σημασία 
τους ή να αλλάξει ο χαρακτήρας τους.

Υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία που δημι-
ουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο άτομα 
και ομάδες αποθαρρύνονται από τη δημι-
ουργικότητα. Αυτές οι ιδιότητες περιλαμ-
βάνουν τα οργανωσιακά κίνητρα, πόρους, 
και πρακτικές καινοτομικής διαχείρισης. Οι 
φορείς θα πρέπει να αποβάλλουν περιττά 
στρώματα διαχείρισης, καθώς επίσης κάθε 
είδους εμπόδιο, να παρέχουν γενναιόδω-
ρες ανταμοιβές για δημιουργική συμπερι-
φορά και να ενθαρρύνουν τη χρήση διαλει-
τουργικών ομάδων εργασίας. 

Η αυτόνομη ηγεσία [17] για παράδειγ-
μα, είναι ένα σημαντικό οργανωσιακό ερ-
γαλείο για την οικοδόμηση ενός κλίματος 
που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα. Ένας 
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• Ανταμοιβή δημιουργικής απόδοσης

• Εφαρμογή μετέχουσας διαχείρισης 

• Αυτοεξέταση 

Όλες αυτές οι επεμβάσεις απευθύνονται 
στους ανθρώπους και στην διεύθυνση των 
οργανισμών. Ενστικτωδώς, οι φορείς ανα-
γνωρίζουν την σημασία της κατάρτισης 
των εργαζομένων στις δημιουργικές δεξιό-
τητες για να ενισχυθεί η δημιουργικότητα. 
Ωστόσο, οι δεξιότητες της δημιουργικότη-
τας, χωρίς την απαραίτητη τεχνική υποστή-
ριξη δεν θα βοηθήσουν τα άτομα ή τις ομά-
δες να καταλήξουν σε δημιουργικές λύσεις 
για προβλήματα που αφορούν τη δουλειά. 
Τελικά, υπάρχει η ανάγκη της εκπαίδευ-
σης όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις. 
Για παράδειγμα οι υπάλληλοι θα έπρεπε 
να εκπαιδεύονται στις βασικές δεξιότητες 
επικοινωνίας όπως η ενεργή ακρόαση και 
στο να δίνουν και να λαμβάνουν ανταπό-
κριση. Θα ήταν επίσης χρήσιμα προγράμ-
ματα δημιουργίας ομάδων από τη στιγμή 
που τα άτομα αναπόφευκτα θα εργάζονται 
σε αυτές.

Αντίθετα, η συγκέντρωση στη διατήρηση 
του υπάρχοντος καθεστώτος ενθαρρύνει 
την απροθυμία να αλλάξει ο τρόπος με τον 
οποίο γίνονται συνήθως τα πράγματα, κάτι 
που μπορεί να καταστείλει τη δημιουργικό-
τητα και να ελαχιστοποιήσει την πρωτότυ-
πη σκέψη και τις νέες ιδέες. Οι αποτελεσμα-
τικοί ηγέτες πρέπει επίσης να είναι πρόθυ-
μοι να αναλάβουν ρίσκα και να ενθαρρύ-
νουν την ανάληψη ρίσκου από τους υπαλ-
λήλους τους. Επιπλέον, η συμμετοχή του 
εργατικού δυναμικού στη λήψη αποφά-
σεων μπορεί να είναι ένας πολύ αποτελε-
σματικός τρόπος για να αυξηθεί η αίσθη-
ση του εργαζομένου ότι ανήκει κάπου, κα-
θώς και τα συναισθήματα της δέσμευσης 
και της ικανοποίησης από την εργασία, γε-
γονός που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας.

8. Πως αναπτύσσεται η δημιουργικότητα
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Σε αυτό το κεφάλαιο η ομάδα του TRACTORS θα προσπαθήσει να δώσει προσωρινές 
απαντήσεις σε μερικές ερωτήσεις σε σχέση με τους παράγοντες και τους φραγμούς 
της δημιουργικότητας: είναι η δημιουργικότητα ένα έμφυτο χαρακτηριστικό? Έχει 
να κάνει με τη βιολογία? Ένα δημιουργικό άτομο έχει συγκεκριμένα προσωπικά χα-
ρακτηριστικά? Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το εξωτερικό πλαίσιο? Οι άντρες είναι πιο 
δημιουργικοί από τις γυναίκες? Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που ενι-
σχύουν τη δημιουργικότητα σε έναν οργανισμό? Ποιος είναι ο ρόλος των διευθυ-
ντών?

Αυτό το κεφάλαιο εκτιμά ποιοι είναι οι πιο κοινοί παράγοντες που βοηθούν να ανα-
πτυχθεί η δημιουργικότητα σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο, βασισμένο σε  
μια τεράστια επιθεώρηση της βιβλιογραφίας, η οποία μερικές φορές αμφιταλαντεύ-
εται πάνω στο ίδιο θέμα. Οι περισσότεροι παράγοντες που επεξηγούνται πηγάζουν 
απ την κοινή λογική. Αυτή είναι μια προσπάθεια να μπουν σε μια σειρά. Ο στόχος εί-
ναι περισσότερο να προκληθεί συζήτηση παρά να δοθούν ταυτολογικές αδιαμφι-
σβήτητες  δηλώσεις και απαντήσεις.

B. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1. Εισαγωγή

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
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2. Ατομική-Ψυχολογική, κοινωνικο-πολιτιστική 
προέλευση της δημιουργικότητας

Για να μελετηθεί η ατομική-ψυχολογική απέναντι στην κοινωνικο-πολιτιστική προέλευση 
της δημιουργικότητας, πρέπει να δούμε την προέλευση της προσωπικότητας και του πο-
λιτισμού. Βασικά υπάρχουν δυο σχολές σκέψης: η πρώτη θεωρεί τον πολιτισμό, μέσω της 
δημιουργικότητας, ένα ανθρώπινο δημιούργημα, ενώ η δεύτερη είναι σχεδόν η αντίθετη: 
ο άνθρωπος σε μεγάλο βαθμό είναι προϊόν του περιβάλλοντος, δηλαδή, του πολιτισμού 
στον οποίο ανήκει.

Θα υιοθετήσουμε έναν συνδυασμό των δυο αυτών προσεγγίσεων όπως παρουσιάζεται 
στο παρακάτω διάγραμμα από τον ψυχίατρο Silvano Arieti [18]: 

Πηγή: Arieti, Silvano, “Creativity: the Magic Synthesis”, Basic Books, Inc., Publishers, Nueva York, 1976

Το φαινόμενο στο σύνολό του αποτελείται από κυκλικές διαδικασίες; ο πολιτισμός θεω-
ρείται ένας συνδυασμός γεγονότων που πηγάζουν από τον βιολογικό και ψυχολογικό εξο-
πλισμό του ανθρώπου (έντονες γραμμές στο δίκτυο C) και από τα μη ψυχολογικά γεγονό-
τα, τις κοινωνικές, γεωγραφικές και ιστορικές μεταβλητές (λεπτές γραμμές στο δίκτυο του 
C). Το άτομο και ο πολιτισμός συνυπάρχουν και είναι αλληλεξαρτημένα. Κανένα μέρος δεν 
μπορεί να ζήσει χωρίς το άλλο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον πολιτισμό· Ο 
πολιτισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον άνθρωπο.

Είναι ένα ανοικτό σύστημα που βασίζεται σε ένα μηχανισμό ανταπόκρισης. Τόσο το άτο-
μο όσο και ο πολιτισμός είναι ανοικτά συστήματα. Η δημιουργικότητα προσθέτει σχεδόν 
συνέχεια στην ανοικτή κοινωνία και τον πολιτισμό και η δημιουργικότητα είναι μια προ-
σθήκη στο ανοικτό άτομο.

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι ο πολιτισμός δεν κάνει έναν άνθρωπο σπουδαί-
ο· προσφέρει μόνο τις συνθήκες, τα στοιχεία και το κλίμα για δημιουργικότητα και καινο-
τομία, τα οποία είναι διαθέσιμα στο Ι (γραμμή b’). Επίσης, ο άνθρωπος πρέπει να έχει ειδι-
κά χαρακτηριστικά (διάστικτο μέρος του Ι) για να διακριθεί και να χρησιμοποιεί τα στοιχεί-
α που προέρχονται από την  κοινωνία που παράγει δημιουργικότητα για να παράγει με τη 
σειρά του καινοτομία (c) που θα προσφερθεί ξανά στον Πολιτισμό.   

Στις σελίδες που ακολουθούν θα αναλύσουμε τα σύνολα των χαρακτηριστικών που κα-
θορίζουν ένα εν δυνάμει δημιουργικό άτομο (ατομική δημιουργικότητα). Θα εξετάσουμε 
επίσης τον οργανισμό και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει για να είναι ένας οργανι-
σμός με δημιουργικό δυναμικό (οργανωσιακή δημιουργικότητα) όπως επίσης και τις συν-
θήκες που ενισχύουν τη δημιουργικότητα σε μια ομάδα (ομαδική δημιουργικότητα). Εντέ-
λει, θα μελετήσουμε το ρόλο που μπορεί να έχουν οι υπεύθυνοι για την ενίσχυση της δημι-
ουργικότητας και στα τρία επίπεδα.
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3. Ατομική δημιουργι-
κότητα: χαρακτηριστικά 
ενός δημιουργικού ατόμου

Δύο σημαντικές προσεγγίσεις μπορούν να 
αναγνωριστούν στην μελέτη της δημιουρ-
γικής προσωπικότητας. Η μια είναι ολιστι-
κή, δηλαδή μελετά το άτομο στο σύνολό 
του; η δεύτερη μελετά συγκεκριμένα συ-
στατικά της δημιουργικής προσωπικότη-
τας. 

Ο Maslow αντιπροσωπεύει την πρώτη 
προσέγγιση και σύμφωνα με αυτόν τα δη-
μιουργικά άτομα αναπλάθονται μόνα τους. 
Πίστευε ότι οι καθοριστικοί παράγοντες 
της δημιουργικότητας είναι κυριολεκτικά 
χιλιάδες και γι αυτό είναι ανώφελο να τους 
επισημάνει σε μια προσπάθεια να δημι-
ουργήσει έναν εύκολο δρόμο προς τη δη-
μιουργικότητα. Υποστηρίζει ότι δεν υπάρ-
χει ένα ειδικό κουμπί για τη δημιουργικότη-
τα και το δημιουργικό άτομο πρέπει να ερ-
μηνευθεί ολιστικά. Το πρόβλημα είναι ότι 
αυτή η προσέγγιση δεν οδηγεί σε εκπαι-
δευτικές αναζητήσεις και  δεν προσφέρει 
ούτε γενικές κατευθύνσεις.

Επομένως,  θα στραφούμε στην δεύτερη 
προσέγγιση και θα απαριθμήσουμε ένα 
σύνολο χαρακτηριστικών / συστατικών 
που μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργι-
κότητα σε ένα άτομο. Μερικοί από αυτούς 
τους παράγοντες έχουν πολύ μικρή σχέση 
(π.χ. νοημοσύνη) ή καμία σχέση (π.χ. γένος) 
με τη δημιουργικότητα, ενώ άλλοι σχετίζο-
νται πολύ (π.χ. γνώση, προσωπικά χαρα-
κτηριστικά, κίνητρα).

Πολλοί ερευνητές  έχουν ερευνήσει εάν 
υπάρχει σχέση μεταξύ της νοημοσύνης 
και της δημιουργικότητας. Δεν υπάρχει μέ-
χρι τώρα μια ομόφωνη άποψη για το θέμα. 
Η άποψη που κυριαρχεί είναι ότι η σχέση 
είναι αρκετά αδύναμη: πολύ έξυπνα άτο-
μα δεν είναι απαραίτητα και δημιουργικά. 
Αν και οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι έξυ-
πνοι- η νοημοσύνη απαιτείται- ένα ιδιαιτέ-
ρως υψηλό IQ δεν είναι προϋπόθεση για τη 
δημιουργικότητα. Αντίθετα, η νοημοσύ-
νη μπορεί να εμποδίζει τους εσωτερικούς 
πόρους του ατόμου είτε γιατί η αυτοκριτι-
κή είναι πολύ αυστηρή είτε γιατί το άτομο 
μαθαίνει πολύ γρήγορα όσα το πολιτιστικό 
περιβάλλον έχει να του προσφέρει.

Ορισμένες πτυχές της νοημοσύνης απαι-
τούνται σίγουρα για τη δημιουργικότη-
τα. Στο ελάχιστο, η δημιουργικότητα περι-
λαμβάνει διαφορετικές πτυχές της νοημο-
σύνης: ικανότητα σύνθεσης για να βρίσκο-
νται ιδέες, ικανότητα ανάλυσης για την αξι-
ολόγηση αυτών των ιδεών και πρακτικότη-
τα για να διαμορφωθεί ένας τρόπος για την  
αποτελεσματική διάδοση των ιδεών και για 
να πειστούν οι υπόλοιποι άνθρωποι για την 
αξία τους.

Σύμφωνα με τον Perkins οι ευφυείς άνθρω-
ποι είναι πιθανότερο να είναι δημιουργικοί 
σε σχέση με αυτούς που έχουν χαμηλότε-
ρη νοημοσύνη, αλλά αυτή η υψηλή νοημο-
σύνη δεν είναι ούτε απαραίτητη, ούτε απο-
τελεί ικανοποιητική συνθήκη για τη δη-
μιουργικότητα. Αν και πολύ δημιουργικοί 
άνθρωποι είναι και πολύ έξυπνοι, φαίνε-
ται ότι ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι, και 
σαφώς υπάρχουν πολλοί ιδιαίτερα ευφυείς 
άνθρωποι που συνήθως δεν είναι δημιουρ-
γικοί. Ιδιαιτέρως έξυπνοι άνθρωποι μπορεί 
να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν 
υψηλότερα επίπεδα δημιουργικότητας 
από τους λιγότερο έξυπνους, κατά μέσον 
όρο, ή να εκφράζουν τη δημιουργικότη-
τά τους με περισσότερο θεαματικούς τρό-
πους, αλλά αυτό δεν αποκλείει την πιθανό-
τητα ότι πολλοί άνθρωποι σε όλα τα επίπε-
δα νοημοσύνης έχουν μια μεγαλύτερη δη-
μιουργική ικανότητα, η οποία πιθανώς να 
αναπτυχθεί αυθόρμητα.

Ας αναφέρουμε εν συντομία την επιρροή 
των συναισθηματικών παραγόντων στην 
δημιουργικότητα, σε αντίθεση με τη νοη-
μοσύνη. Για να αγνοηθεί η επίδραση που 
ασκούν στη δημιουργική ενέργεια τα συ-
ναισθήματα, πρέπει να παραλειφθεί ένα 
σημαντικό σημείο. Τα ανθρώπινα συστή-
ματα δεν είναι αφηρημένες δομές. Είναι 
γεμάτα συναίσθημα. Εάν τα συναισθήμα-
τα μπορούν να εκφραστούν με υγιή τρόπο, 
προκαλούν και προωθούν την δημιουργι-
κή ενέργεια. Αν τα συναισθήματα καταπι-
έζονται ή αποθαρρύνονται, τα άτομα στον 
οργανισμό θα παραιτηθούν από τη δημι-
ουργικότητα. Θα είναι αποδυναμωμένα και 
η επιχείρηση θα στερηθεί των καλύτερων 
συνεισφορών τους [19].

Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του γένους 
και της δημιουργικότητας? Είναι οι άντρες 
περισσότερο δημιουργικοί από τις γυναί-
κες ή το αντίθετο? Όχι!

3. Ατομική Δημουργικότητα



42

Α.ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμί-
α βιολογική βάση γι αυτήν την υποτιθέμε-
νη κατωτερότητα των γυναικών στον τομέ-
α της δημιουργικότητας. Το μόνο σημεί-
ο στον οργανισμό που θα μπορούσε ψυ-
χολογικά να εξηγήσει τη διαφορά θα ήταν 
το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ωστόσο, μέ-
χρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί καμία διαφο-
ρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο μέ-
σος ανθρώπινος εγκέφαλος ζυγίζει περί-
που 1400 γραμμάρια, ή περίπου 2 τοις εκα-
τό του συνολικού βάρους του σώματος. Δε-
δομένου ότι οι γυναίκες ζυγίζουν γενικά λι-
γότερο από τους άνδρες, ο εγκέφαλός τους 
μπορεί επίσης να ζυγίσει λιγότερο, αλλά η 
απόκλιση είναι ασήμαντη. Όταν μελετήθη-
κε η αναλογία του βάρους του εγκεφάλου, 
βρέθηκε ότι οι γυναίκες γενικότερα έχουν 
αναλογικά μεγαλύτερο εγκέφαλο από τους 
άντρες. Ούτε υπάρχει κάποια σημαντική δι-
αφορά στον αριθμό νευρώνων; εκτιμήσεις 
δείχνουν ότι υπάρχουν περίπου 15 δισεκα-
τομμύρια νευρώνων στο φλοιό και των δύο 
φύλων.

Εντούτοις, σύμφωνα με μια στατιστική 
βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, 
υπάρχουν περισσότεροι δημιουργικοί άν-
δρες σε σχέση με τις δημιουργικές γυναί-
κες που έχουν υπάρξει. Αλλά οι στατιστικές 
πρέπει να ερμηνευθούν. Υπάρχουν σαφώς 
παράγοντες από το κοινωνικό-πολιτιστικό 
περιβάλλον που εξηγούν την αριθμητική  
διαφορά. Για αιώνες οι γυναίκες δεσμεύο-
νταν από τους θεσμούς του γάμου, της μη-
τρότητας και του νοικοκυριού. Η πατριαρ-
χική κοινωνία διαιώνισε αυτόν τον ρόλο και 
το κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον επι-
νόησε τρόπους, ώστε να μην δίνονται κί-
νητρα στις γυναίκες να είναι δημιουργικές: 
οι γυναίκες δεν είχαν ευκαιρίες να αναδει-
χθούν σε ένα πολιτιστικό πεδίο; είχαν απο-
θαρρυνθεί και είχαν αποκλειστεί  από το να 
ακολουθήσουν δημιουργικές κλίσεις.

Το να ανήκεις σε μια συγκεκριμένη φυλή 
ή εθνικότητα δεν αποτελεί σημάδι αλλά 
ούτε και προϋπόθεση για τη δημιουργικό-
τητα. Παραδείγματος χάριν, είναι αλήθεια 
ότι  οι Αφρικανοί στην Αφρική δεν έχουν 
συνεισφέρει πολύ στην επιστήμη και τη 
λογοτεχνία αλλά αυτό έχει να κάνει μάλ-
λον με το γενικότερο κοινωνικό-πολιτιστι-
κό πλαίσιο. Η έλλειψη δημιουργικότητας 
σε μια συγκεκριμένη ομάδα συνδέεται πε-
ρισσότερο με την ελευθερία που έχει να εί-
ναι δημιουργική σε ένα συγκεκριμένο περι-
βάλλον και όχι τόσο με τη φυλή. Εντούτοις, 

ας αναφέρουμε εν συντομία συγκεκριμέ-
νες περιπτώσεις μειονοτήτων που στερή-
θηκαν την ελευθερία και την πρόσβαση 
στις συνθήκες μιας κοινωνίας που παράγει 
δημιουργικότητα. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις μια άδικη, περιοριστική, σωφρονιστι-
κή ή καταπιεστική κοινωνία ήταν ένα ερέ-
θισμα στη δημιουργικότητα; Όπως παρα-
δείγματος χάριν, οι νέγροι στη Λουιζιάνα, 
οι οποίοι ανέπτυξαν τη τζαζ μουσική μετά 
τη χειραφέτηση ως αποτέλεσμα του εμφύ-
λιου πολέμου. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι 
μια μετριοπαθής, προσωρινή διάκριση δεν 
μπορεί να προταθεί ως τρόπος για να προ-
ωθηθεί η δημιουργικότητα.

Αφ’ ετέρου, υπάρχουν παράγοντες που 
έχουν ισχυρή σχέση με τη δημιουργικό-
τητα. 

Ένας από εκείνους είναι η γνώση [20]. Ου-
σιαστικά υπάρχουν δυο θεωρητικές από-
ψεις όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της 
γνώσης και της δημιουργικότητας: η άπο-
ψη της “ έντασης ” και η άποψη των “θεμε-
λίων”.

Σύμφωνα με την άποψη της “έντασης” 
(Frensch, & Sternberg) η δημιουργική σκέ-
ψη υπερβαίνει τη γνώση κι έτσι έμμεσα ή 
άμεσα υποτίθεται ότι υπάρχει μια ένταση 
μεταξύ της γνώσης και της δημιουργικό-
τητας. Η γνώση μπορεί να παρέχει τα βα-
σικά στοιχεία, τις δομικές μονάδες από τις 
οποίες δημιουργούνται νέες ιδέες, αλλά για 
να είναι διαθέσιμες αυτές οι δομικές μονά-
δες, ο όλμος που κρατά τις παλιές ιδέες δεν 
πρέπει να είναι πολύ δυνατός. Καθώς είναι 
παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι κάποιος 
πρέπει να κατέχει τη γνώση ενός πεδίου 
αν ελπίζει να δημιουργήσει κάτι πρωτότυ-
πο σε αυτό, υποτίθεται επίσης ευρέως ότι η 
μεγάλη εμπειρία μπορεί να αποτρέψει κά-
ποιον να προχωρήσει πέρα από τα στερε-
ότυπα. Επομένως, η σχέση μεταξύ της γνώ-
σης και της δημιουργικότητας υποτίθεται, 
ότι σχηματίζεται όπως ένα αντιστρεφόμε-
νο U, με τη μέγιστη δημιουργικότητα να εμ-
φανίζεται με ένα μέσο εύρος γνώσης.

Ορισμένοι ερευνητές (Bailin, Gruber, Hayes, 
Kulkarni & Simon, Weisberg) υποστηρίξαν 
την αντίθετη άποψη από αυτήν της “έντα-
σης “, ότι δηλαδή η γνώση συνδέεται θετικά 
με τη δημιουργικότητα. Αντί να καταστρέ-
ψει το παλιό για να παράγει το νέο, η δημι-
ουργική σκέψη δομείται πάνω στη γνώση. 
Αυτή η άποψη μπορεί να ονομαστεί άποψη 
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των “θεμελίων”. Αυτή η άποψη υποστηρί-
ζεται από μια σειρά μελετών που ερευνούν 
το θέμα και ενισχύουν τον “κανόνα των 10 
ετών” για την ανάπτυξη της δημιουργικό-
τητας: τα δημιουργικά άτομα απαιτούν ένα 
εκτενές χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχι-
κής έκθεσής τους στις πραγματικές συνθή-
κες και της παραγωγής της πρώτης σημα-
ντικής εργασίας τους. Τέτοια αποτελέσμα-
τα δείχνουν, έμμεσα τουλάχιστον, ότι η ικα-
νότητα να δουλεύεις δημιουργικά εξαρτά-
ται από την βαθιά γνώση του ατόμου για 
το πεδίο που έχει επιλέξει Σχετικές μελέτες 
έχουν βρεί στοιχεία ότι η βαθιά αφοσίωση 
στον τομέα που έχει διαλέξει κάποιος είναι 
απαραίτητη προτού να παραχθεί η καινο-
τομία. Ως εκ τούτου η πρακτική, περιλαμ-
βάνοντας χιλιάδες ώρες που καλύπτουν 
πολλά έτη, είναι αναπόφευκτη για την από-
κτηση των βασικών επιπέδων των πολύ-
πλοκων δεξιοτήτων. Αυτή η άποψη υπο-
στηρίζεται επίσης από τον Σοπενχάουερ, 
που θεώρησε ότι το ταλέντο είναι ένα εγ-
γενές χαρακτηριστικό των δημιουργικών 
ατόμων αλλά συγχρόνως αυτό το ταλέντο 
πρέπει να αναπτυχθεί για να επιφέρει δημι-
ουργικότητα: “ Το ταλέντο είναι μια τελειό-
τητα που βρίσκεται περισσότερο στη μεγα-
λύτερη μεταβλητότητα και οξυδέρκεια της 
ασυνάρτητης γνώσης παρά της διαισθητι-
κής. Αυτός που είναι προικισμένος με ταλέ-
ντο σκέφτεται γρηγορότερα και σωστότε-
ρα από τους άλλους” (Σοπενχάουερ).

Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η εκτενής 
γνώση σε ένα συγκεκριμένο τομέα είναι 
μια προϋπόθεση για τη δημιουργική λει-
τουργία.

Η προσωπικότητα των ατόμων ανήκει 
επίσης σε εκείνους τους παράγοντες που 
έχουν θετική σχέση με τη δημιουργικότη-
τα. Είναι περισσότερο ένας συνδυασμός 
διάφορων γνωρισμάτων παρά ένα ενιαίο 
χαρακτηριστικό, που δημιουργεί τη σύν-
θεση που ονομάζουμε δημιουργικό άτο-
μο [21].

Πολλοί συγγραφείς έχουν προσπαθήσει να 
διακρίνουν και να περιγράψουν ασυνήθι-
στα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα 
ενός δημιουργικού ατόμου. Αντί να παρέ-
χουμε μεγάλες λίστες από διαφορετικούς 
συγγραφείς, θα προσπαθήσουμε να συν-
θέσουμε τα επίθετα και τα γνωρίσματα της 
δημιουργικής προσωπικότητας. 

-  Επιθυμητά χαρακτηριστικά: αλτρουιστι-
κός, ενεργητικός, εργατικός, επίμονος, δυ-
ναμικός, ανεξάρτητος, ευπροσάρμοστος, 
ευαίσθητος, ειλικρινής, ανεκτικός, εκτιμά 
τη φιλία, την οποία θεωρεί ως “ιερή σχέ-
ση”

-  Λιγότερο επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
ντροπαλός, υπερευαίσθητος,      μελαγχο-
λικός.

-  Αρνητικά χαρακτηριστικά: δυσανασχετεί, 
ενοχλεί τον οργανισμό, κάνει λάθη, πει-
σματάρης και ευέξαπτος, θέλει να υπερι-
σχύει. 

-  Αποκλίνοντα γνωρίσματα: επιθυμία για 
ανακάλυψη, γοητεύεται από το μυστήριο, 
αψηφά τις συμβάσεις, ανεξάρτητος στην 
κρίση και τη σκέψη, ριζοσπάστης, έχει πε-
ρίεργες συνήθειες, χρειάζεται μοναξιά.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη δημιουργι-
κότητα ή τη δημιουργική διαδικασία? Πα-
ρακάτω γίνονται μερικές προτάσεις που 
παρέχονται από διαφορετικούς συγγρα-
φείς:

• Μη συμβατική σκέψη

• Μια γενικευμένη ευαισθησία στα προβλήμα-
τα

• Δεκτικότητα και απορρόφηση στο θέμα κά-
ποιου   

• Δυνατότητα να διακρίνουν τις σωστές ερωτή-
σεις, να χρησιμοποιούν τα λάθη και να έχουν 
αμερόληπτη αφοσίωση

• Ευχέρεια σκέψης ή ευφορία ιδεών: λεκτική 
ευχέρεια, ευχέρεια συνεργασίας, ευχέρεια έκ-
φρασης, ευχέρεια ιδεών

• Ευελιξία: η ικανότητα να εγκαταλείπουν τους 
παλιούς τρόπους και να δώσουν διαφορετικές 
κατευθύνσεις.

 Η ευελιξία μπορεί να είναι αυθόρμητη, όταν 
υπάρχει μια προδιάθεση να υποστηριχθεί μια 
μεγάλη ποικιλία ιδεών χωρίς να παρουσιάζε-
ται αδράνεια στις διαδικασίες σκέψης· η ευε-
λιξία μπορεί να προσαρμοστεί, όταν επιδιώ-
κεται κατά τη λύση ενός προβλήματος

• Πρωτοτυπία: η ικανότητα να παραχθούν ασυ-
νήθιστες απαντήσεις και μη συμβατικές συ-
σχετίσεις

3. Ατομική Δημουργικότητα
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• Επαναπροσδιορισμός: η ικανότητα να αναδι-
οργανώνουμε οτι ξέρουμε ή βλέπουμε με νέ-
ους τρόπους

• Αναλυτικότητα: η ικανότητα να χρησιμοποιη-
θούν δύο ή περισσότερες ικανότητες για την 
κατασκευή ενός πιό σύνθετου αντικειμένου

Επιπλέον, θα εξετάσουμε το κίνητρο και τη 
φύση του κινήτρου τονίζοντας τη δημιουρ-
γικότητα[22]. Η αγάπη, το πάθος, η αφοσί-
ωση, η κινητήρια απορρόφηση και η επι-
μονή είναι οι πιο κοινές απαντήσεις στην 
ερώτηση “Τι καθοδηγεί τη δημιουργικότη-
τα?” και είναι άμεσα συνδεδεμένες με το κί-
νητρο.

Έρευνα σε αυτόν τον τομέα (Barron, 
Mac Kinnon, Torrance, Heinzen Mills 
& Cameron, Albert, Csiksentmihalyi & 
Csiksentmihalyi, Amabile, Greer & Levine, 
Hennessey & Zbikowski, Carney Pollack) 
προσδιόρισε δύο τύπους κινήτρων,  το εγ-
γενές κίνητρο και το εξωγενές κίνητρο. Εγ-
γενές κίνητρο (intrinsic motivation) είναι 
το κίνητρο που έχει κάποιος για να ασχολη-
θεί με μια δραστηριότητα αρχικά για χάρη 
του, επειδή το άτομο θεωρεί τη δραστηριό-
τητα ενδιαφέρουσα, περίπλοκη, ικανοποι-
ητική, ή προκλητική για τον ίδιο. Αυτό γίνε-
ται αισθητό με την εστίαση στην πρόκληση 
και την απόλαυση της ίδιας της εργασίας. 
Σε αντίθεση,  εξωγενές κίνητρο (extrinsic 
motivation) ορίζεται ως το κίνητρο κά-
ποιου να ασχοληθεί με μια δραστηριότητα 
αρχικά για να αντιμετωπίσει κάποιο στόχο 
εξωτερικό από την ίδια την εργασία, όπως 
το να πάρει μια αναμενόμενη ανταμοιβή, 
να κερδίσει ένα διαγωνισμό, ή να ανταπο-
κριθεί σε μερικές απαιτήσεις· αυτό γίνεται 
αισθητό αν συγκεντρωθούμε στην εξωτε-
ρική ανταμοιβή, την εξωτερική αναγνώρι-
ση, και την εξωτερική κατεύθυνση της δου-
λειάς κάποιου. 

Υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των μελετητών 
σχετικά με τη θετική σχέση μεταξύ του εγ-
γενούς κινήτρου και της δημιουργικότη-
τας: παρατήρησαν ότι οι δημιουργικοί άν-
θρωποι δεσμεύονται πολύ στη δουλειά 
τους και ενεργοποιούνται από προκλητι-
κούς στόχους. Οι άνθρωποι που κάνουν 
αυτό που αγαπούν είναι δημιουργικότεροι 
στις αναζητήσεις τους. 

Αντίθετα, η σχέση μεταξύ του εξωγενούς 
κινήτρου και της δημιουργικότητας θεω-

ρούνταν  για πολύ καιρό αρνητική· το εξω-
γενές κίνητρο θεωρήθηκε ότι εμποδίζει τη 
δημιουργικότητα και έχει μια επιζήμια και 
μειωμένη επίδραση σε αυτήν, κυρίως επει-
δή με έναν ελεγχόμενο και περιορισμέ-
νο τρόπο μειώνεται η αυτονομία του ατό-
μου που απαιτείται να φέρει σε πέρας μια 
εργασία. 

Πιό πρόσφατη έρευνα υποστηρίζει την 
άποψη της θετικής επίδρασης του εξω-
γενούς κινήτρου. Εάν οι άνθρωποι – ενώ 
παρακινούνται από εξωτερικούς παράγο-
ντες – αισθάνονται ότι ελέγχονται και αξι-
ολογούνται, η επίδραση στην δημιουργι-
κότητα θα είναι επιζήμια (μη - συνεργά-
σιμοι εξωγενείς παρακινητές). Αντίθε-
τα, εάν οι εξωτερικοί παράγοντες θεωρού-
νται ως χρήσιμες πληροφορίες και εποικο-
δομητική ανατροφοδότηση που επιτρέ-
πουν στο άτομο να αποδώσει καλύτερα, 
θα ενεργούν από κοινού με τα εγγενή κίνη-
τρα και θα έχουν μια θετική επίδραση στη 
δημιουργικότητα (συνεργάσιμοι εξωτερι-
κοί υποκινητές). 

Ας εξηγήσουμε σύντομα ακόμα δύο πα-
ράγοντες, την περιέργεια και τον φόβο, 
σαν καθοδηγητές της δημιουργικότητας. 
Όταν οι άνθρωποι παρακινούνται, κινού-
νται προς τη δράση, και το επόμενο βήμα 
είναι να αρχίσει η αναζήτηση πιθανών χρή-
σιμων πληροφοριών. Αυτή η έρευνα βα-
σίζεται στην περιέργεια κατά την οποία οι 
άνθρωποι εξερευνούν τις άγνωστες δυνα-
τότητες οι οποίες γίνονται έκδηλες από τα 
κίνητρα. Η περιέργεια είναι μια πτυχή της 
αναζήτησης της γνώσης και της αίσθη-
σης. Οδηγεί τους ανθρώπους να πειραμα-
τίζονται με το περιβάλλον τους καθώς και 
σε μη σχεδιασμένες ανακαλύψεις. Αυτές οι 
ανακαλύψεις, και ιδιαίτερα τα ταξίδια μέσω 
του άγνωστου που οδηγούν σε αυτές, είναι 
συχνά φοβερές εμπειρίες. Αλλά μπορεί να 
είναι και απρόσμενα διασκεδαστικές. Και 
στις δυο περιπτώσεις, δίνουν στους αν-
θρώπους εμπειρίες μέσω των οποίων θα 
μπορέσουν να κατανοήσουν νέες  περι-
στάσεις. 

Η περιέργεια, όταν ασκείται  σε ένα  ασφα-
λές  περιβάλλον, μεταμορφώνει το άγνω-
στο από κάτι ενδεχομένως επικίνδυνο σε 
κάτι εύχρηστο και ίσως ενδιαφέρον, ακό-
μα και ωφέλιμο.

Εντούτοις, η έρευνα της ακατανόητης γνώ-
σης μέσω νέων εμπειριών μπορεί να είναι 
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τρομακτική. Για μερικούς ανθρώπους ο λί-
γος φόβος  μπορεί να μετατραπεί σε έναν 
ισχυρό φόβο. Ένας φόβος που αντιμετωπί-
ζεται δύσκολα μπορεί να κλιμακωθεί μέχρι 
το σημείο που να προκαλέσει μια πρωτό-
γονη αντίδραση “μάχη ή μάχη” που συγκε-
ντρώνει τη σκέψη και τη συμπεριφορά κα-
θαρά στην επιβίωση. Αν είναι αρκετά φο-
βισμένοι, οι άνθρωποι μπορεί να χάσουν 
την περισσότερη από την ικανότητά τους 
για δημιουργική περιέργεια. Γι αυτό υπάλ-
ληλοι που αντιμετωπίζουν νέους ενδεχο-
μένως ριψοκίνδυνους στόχους συχνά απο-
φεύγουν να τους αναλάβουν. Σε βαθύτερο 
επίπεδο, κάθε άτομο έχει διαφορετική ανο-
χή στον κίνδυνο. Ως ένα ορισμένο βαθμό 
η ανοχή του κινδύνου καθορίζεται από το 
σχετικό κίνητρο. Άνθρωποι παρακινημένοι 
από εσωτερικά κίνητρα μπορούν να ανε-
χτούν μεγαλύτερο κίνδυνο και περισσότε-
ρο φόβο.

Η λύση, σύμφωνα με τον McGhee, βρίσκε-
ται στην τόσο δυνατή εσωτερική πίστη στη 
δουλειά ώστε να μπορείς να δεσμευτείς 
μόνος σου πέρα από το σημείο της πιθανής 
αποθάρρυνσης.

Ένας διευθυντής μπορεί να διαδραματίσει 
έναν σημαντικό ρόλο στην υποκίνηση της 
περιέργειας, μειώνοντας το φόβο με την 
προσφορά ενός ασφαλούς εργασιακού πε-
ριβάλλοντος, ενισχύοντας τα κίνητρα των 
υπαλλήλων καθώς επίσης υποστηρίζοντας 
και ανταμείβοντας τις καλές ιδέες.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι θε-
μελιώδη για την ενίσχυση της δημιουργι-
κότητας και μπορούν να δράσουν σαν κα-
ταλύτης ή σαν εμπόδιο στην δημιουργικό-
τητα [23]. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές 
από τις πιο αναπτυγμένες χώρες του κό-
σμου στράφηκαν από την βιομηχανική οι-
κονομία σε μια οικονομία γνώσης, που βα-
σίζεται στη δημιουργία της γνώσης, πλη-
ροφορίας και καινοτομίας. Ωστόσο, λίγη 
προσοχή δόθηκε στις επιπτώσεις αυτής 
της οικονομικής στροφής, συγκεκριμένα 
όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα 
περισσότερα από τα σύγχρονα σχολεία και 
τα εκπαιδευτικά συστήματα σχεδιάζονται 
ακόμη με τρόπο που να ανταποκρίνεται 
στις οικονομικές ανάγκες της βιομηχανι-
κής οικονομίας με αποτέλεσμα να θεωρού-
νται απαρχαιωμένα. Ως εκ τούτου, η προ-
σαρμογή των διδακτικών μεθόδων και των 
μεθόδων εκμάθησης στης ανάγκες μιας 
κοινωνίας γνώσης γίνεται όλο και σημα-

ντικότερη. Στη δεκαετία του ‘60 ο Torrance 
είχε ήδη υποστηρίξει ότι η σχέση δάσκα-
λου- μαθητή πρέπει να κλίνει προς τη δη-
μιουργικότητα; δεν πρέπει να βασίζεται σε 
μια κατάσταση “ερεθίσματος-αντίδρασης” 
αλλά σε μια ζωντανή σχέση, σε μια κοινή 
εμπειρία. Επιπλέον, ο Torrance υποστήρι-
ξε ότι συγκεκριμένα πολιτιστικά χαρακτη-
ριστικά αναστέλλουν τη  δημιουργικότητα 
και πρέπει να αποφεύγονται, π.χ. 

- μεταχείριση της απόκλισης ως ανωμαλία, 

- ο αποκλειστικός προσανατολισμός στην επι-
τυχία παρά στο επίτευγμα για το επίτευγμα, 

- η έμφαση στην άμεση δράση και τους βραχυ-
πρόθεσμους στόχους, 

- η εργασία και το παιχνίδι δεν πρέπει να θεω-
ρούνται μη ηθικά

Υπάρχει σχετικά πρόσφατη αναγνώριση 
ότι η καινοτόμος οικονομία δεν βασίζεται 
σε μερικούς λαμπρούς και δημιουργικούς 
εφευρέτες ή επιχειρηματίες κι επομένως η 
καινοτομία σπάνια είναι μια απομονωμένη 
ατομική δημιουργία. Αντίθετα, η δημιουρ-
γικότητα είναι ένα ομαδικό φαινόμενο και 
είναι βαθιά κοινωνική. Με βάση αυτήν την 
άποψη σχολεία και οργανισμοί πρέπει να 
παρέχουν στους μαθητές/εργαζομένους 
ευκαιρίες για δραστηριότητες συνεργασίας 
πάνω στη δόμηση της γνώσης. Η ομαδική 
συνεργασία έχει γίνει ένας παράγοντας επι-
τυχίας για ένα σύγχρονο σύστημα εκπαί-
δευσης και για τις καινοτόμους εταιρείες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον πειθαρ-
χημένο αυτοσχεδιασμό σαν το καλύτερο 
μέσο να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα σε 
σχολεία και εταιρείες; Σημαίνει βασικά την 
οργάνωση συνεργάσιμης συζήτησης στην 
οποία οι μαθητές/εργαζόμενοι δομούν τη 
γνώση μαζί. Κατά τη διάρκεια της διαδια-
κασίας οι δάσκαλοι/ εκπαιδευτές, καθώς 
λειτουργούν μέσα σε μια δεδομένη δομή 
υιοθετώντας συγκεκριμένες τεχνικές, στα-
ματούν τον έλεγχο κι έτσι επιτρέπουν στην 
ομάδα να αυτοσχεδιάσει και να καταλήξει 
σε δημιουργικές λύσεις [24].

Όσον αφορά την εκπαίδευση, μια μελέ-
τη στην Ταιβάν [25] υποστηρίζει ότι η κα-
τάρτιση σε δημιουργικές τεχνικές επίλυ-
σης προβλημάτων συνεισέφερε στην βελ-
τίωση της απόδοσης της Ε&Α σε τέτοιους 
οργανισμούς. Τα αποτελέσματα μετρήθη-

3. Ατομική Δημουργικότητα
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Ένας οργανισμός αποτελεί συστατικό της 
γενικής κοινωνίας, ένα σύστημα, όπου οι 
άνθρωποι ασκούν την πιθανή δημιουρ-
γικότητά τους στην εργασία [26, 27, 28]. 
Εντούτοις, η δημιουργικότητα σε έναν ορ-
γανισμό δεν είναι απλά η ατομική δημιουρ-
γικότητα που εκφράζεται και εκδηλώνεται 
στη δουλειά. Ας εξετάσουμε τα χαρακτηρι-
στικά και τους παράγοντες ενός δημιουργι-
κού φορέα.

Αρχικά θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα μιας παραδοσιακής  οργανω-
σιακής δομής συγκριτικά με την ανάγκη για 
έναν ανοικτό, δημιουργικό οργανισμό. 

Οι παραδοσιακές οργανωσιακές δομές βα-
σίζονται στη λογική σκέψη και τη λήψη 
αποφάσεων. Σε αυτά τα πρότυπα, ο στό-
χος είναι η μείωση της αβεβαιότητας και 
η αντικατάστασή της με καθορισμένες δι-
αδικασίες. Συνεπώς, οι διαδικασίες και οι 
κανονισμοί με σκοπό να μεγιστοποιήσουν 
την προβλεψιμότητα και την τάξη έχουν 
θεωρηθεί ως θετικές επιρροές στους ορ-
γανισμούς. Οι ρόλοι μέσα στις εταιρείες κα-
θορίζονται αυστηρά σύμφωνα με τις δια-
φορετικές λειτουργίες και  αρμοδιότητες 
προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη, 
να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα και 
η αποδοτικότητα. Οι ιεραρχίες εδραιώνο-
νται για να εξασφαλίσουν την ευθύνη κάθε 
εργάτη σε έναν ανώτερο, ο οποίος έχει μια 
καλύτερη αίσθηση των εργασιών του ορ-
γανισμού και αντιλαμβάνεται πώς να εκμε-
ταλλευτεί τις ικανότητες των εργατών στο 
μέγιστο για επίτευξη περαιτέρω οργανω-
σιακών στόχων. Γενικά, οι παραδοσιακές 
οργανωσιακές απόψεις θεωρούν την απο-
τελεσματική χρήση του ελέγχου σαν έναν 
τρόπο να αποσπαστούν τα μέγιστα από 
την εταιρεία.

Στην προέλευση αυτών των παραδοσι-
ακών απόψεων βρίσκεται η δουλειά του 
Άνταμ Σμίθ, ο οποίος το 1776, άλλαξε ριζι-
κά την παραγωγικότητα προτείνοντας την 
έννοια  της εξειδίκευσης στην εργασία.

Πολλά έτη αργότερα, η κλασική αντίληψη 
του Weber (1922/1996) για τη γραφειοκρα-
τία δημιούργησε τα θεμέλια για τις παρα-
δοσιακές οργανωσιακές θεωρίες όπου οι 
κανόνες είναι «άγονοι» και οι άνθρωποι τεί-
νουν να μετατρέπονται σε γραφειοκρατι-
κές προσωπικότητες.

Οι παραδοσιακές οργανωσιακές δομές δεν 
είναι πάντα κακές καθώς έχουν το πλεο-
νέκτημα να καθιερώνουν την τάξη, την 
ασφάλεια και την υπευθυνότητα. Ωστό-
σο, από την πλευρά της δημιουργικότητας 
αυτές οι παραδοσιακές δομές και ιεραρχί-
ες απεικονίζουν ένα περιβάλλον που είναι 
αφιλόξενο για την έκφραση της δημιουρ-
γικότητας.

Παραδοσιακές διαδικασίες  που τυποποι-
ούν  τις διαδικασίες επίλυσης προβλημά-
των μέσα από τη χρήση των ιεραρχικών και 
γραφειοκρατικών συστημάτων τίθονται σε 
πρόκληση και φαίνεται να είναι ανεπαρ-
κείς. Αποτυγχάνουν να ενσωματώσουν την 
ευελιξία και την προσαρμοστικότητα που 

4. Η δημιουργικότητα σε 
έναν οργανισμό 

καν από συγκεκριμένους δείκτες (Κυκλικό 
τεστ του τεστ του Torrance πάνω στη δη-
μιουργική σκέψη και ο δείκτης τύπων των 
Myers-Briggs) και υπέδειξαν διαφορές σε 
συγκεκριμένους τομείς. Αυτές οι διαφορές 
παρόλα αυτά ήταν σημαντικές, περιλαμ-
βάνοντας προσωπικά γνωρίσματα, όπως 
η εξωστρέφεια, η ευχέρεια και η  ευελιξία 
των ιδεών, κλπ. 

Κάποιες άλλες μελέτες αξιολόγησαν την 
επίδραση της γλώσσας στη δημιουργικό-
τητα συγκρίνοντας μονόγλωσσες και δί-
γλωσσες  (και πολύγλωσσες)  ομάδες. Μια 
πρόσφατη επιθεώρηση 24 μελετών κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια θε-
τική σύνδεση μεταξύ της διγλωσσίας και 
της δημιουργικότητας; αυτό ισχύει για διά-
φορους λόγους: πρώτον, οι δίγλωσσοι μπο-
ρεί να έχουν μια πιό εύκαμπτη προσέγγιση 
στον κόσμο λόγω μιας διπλής γλωσσικής 
προοπτικής· δεύτερον, οι δίγλωσσοι μπο-
ρεί να έχουν μια μεγαλύτερη ποικιλομορ-
φία και περισσότερες συσχετίσεις για την 
ίδια έννοια γιατί τοποθετείται σε δυο δια-
φορετικά γλωσσικά εννοιολογικά δίκτυα· 
τρίτον, οι δίγλωσσοι μπορεί να έχουν με-
γαλύτερη ανοχή στην ασάφεια επειδή είναι 
άνετοι με  καταστάσεις στις οποίες μια βα-
σική ιδέα μπορεί να έχει διαφορετικές απο-
χρώσεις ανάλογα με τη γλωσσική κοινό-
τητα· ένας τελικός λόγος συνδέεται με τις 
συνθήκες διαβίωσης των διγλώσσων: συμ-
μετέχουν συχνά στις δραστηριότητες δύο 
πολιτιστικών ομάδων, σε αντίθεση με τους 
μονόγλωσσους, των οποίων οι δραστηριό-
τητες εστιάζουν ουσιαστικά σε μια πολιτι-
στική ομάδα.
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απαιτείται από τους φορείς την τρέχουσα 
χρονική περίοδο, στην οποία η μετατόπι-
ση των διεθνών αγορών και των νέων προ-
ϊόντων, οι τεχνολογίες και οι ιδέες συνεχώς 
μεταμορφώνουν βιομηχανίες. Λαμβάνο-
ντας υπόψη την πρόκληση που αντιμετω-
πίζεται από τους σημερινούς οργανισμούς, 
η σχέση της δημιουργικότητας με την επί-
λυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, 
την έρευνα και την ανάπτυξη είναι ξεκάθα-
ρη. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι 
επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να ακο-
λουθούν τις παραδοσιακές συνταγές του 
παρελθόντος; Πρέπει να μπορούν να πα-
ράγουν και να είναι δεκτικές στην καινοτο-
μία, η οποία εδώ είναι συνώνυμη με τη δη-
μιουργικότητα σε ένα οργανωτικό πλαίσιο.

Παρά αυτήν την αναγνώριση και την άφθο-
νη βιβλιογραφία/τις θεωρίες/τις πρακτικές 
συμβουλές που προάγουν την οργανωσια-
κή δημιουργικότητα, οι επιχειρήσεις πασχί-
ζουν να εγκαταλείψουν τις παλιές ιεραρχί-
ες και την ευθύνη. Πράγματι, ο ανασχεδια-
σμός των οργανισμών για να ενθαρρύνουν 
την δημιουργικότητα είναι μια διαδικασί-
α που περιλαμβάνει μια ραγδαία αλλαγή 
στην οργανωσιακή δομή και κουλτούρα. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
ενός δημιουργικού 

οργανωσιακού πολιτισμού? 

Μεταξύ της άφθονης, γενικά επικαλυπτι-
κής, έρευνας και ανάλυσης πάνω στο θέμα 
“Δημιουργικότητα στους Οργανισμούς” 
αποφασίσαμε να εστιάσουμε στο έργο της 
Επιχειρηματικής Σχολής του Χάρβαρντ και 
στα ευρήματα του Silvano Arieti, προκειμέ-
νου να παρέχουμε μια περιγραφή των πα-
ραγόντων επιτυχίας καθώς και μια πρακτι-
κή συμβουλή για να ενισχυθεί η δημιουργι-
κότητα σε έναν οργανισμό.

Η αποφυγή του ρίσκου είναι φυσιολογι-
κή και υγιής. Αλλά η πρόοδος και το ρί-
σκο είναι αχώριστοι σύντροφοι. Ένας ορ-
γανισμός χρειάζεται να προωθεί μια θετική 
στάση απέναντι στον κίνδυνο και χρειάζε-
ται να είναι ανοικτός στον πειραματισμό. 

Υπάρχουν βασικά δύο μέθοδοι διαθέσιμες 
για την αντιμετώπιση του κινδύνου: διαφο-
ροποίηση και φτηνές αποτυχίες.

1. Η διαφοροποίηση επιτρέπει στις επιχειρή-
σεις να μοιράσουν τον κίνδυνο σε πολλά τμή-
ματα, αντί σε έναν μεμονωμένο. Για παράδειγ-

μα, αν εκατό άτομα πάρουν υπολογιζόμενα ρί-
σκο πάνω σε καινοτόμους ιδέες, η εμπειρία δεί-
χνει γενικά ότι μερικές από αυτές θα είναι πλή-
ρως αποτυχημένες, άλλες μετά βίας θα λειτουρ-
γήσουν και κάποιες άλλες θα είναι πολύ επιτυχη-
μένες, δημιουργώντας μια καθαρά θετική έκβα-
ση και για τα εκατό εγχειρήματα. Επειδή κανείς 
δεν μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων ποιες ιδέ-
ες θα είναι επιτυχημένες και ποιες το αντίθετο, 
θα ήταν λογικό να υπάρχει ένα διαφοροποιημέ-
νο “χαρτοφυλάκιο” .

2. Οι φτηνές αποτυχίες είναι προγράμματα ή πει-
ράματα που ολοκληρώνονται με τις λιγότερο δυ-
νατές δαπάνες πόρων. Υποστηρίζουν υποσχόμε-
νες ιδέες με μικρούς προϋπολογισμούς και ανα-
ζητούν τρόπους να τις δοκιμάσουν με το μικρό-
τερο δυνατό κόστος. Με τον καιρό οι δυνατές 
ιδέες υποστηρίζονται, ενώ οι αδύναμες ναυα-
γούν.

Επιπλέον, οι θεωρητικοί έχουν προτείνει 
ότι πολιτισμοί που  πιστεύουν στην πρόο-
δο και έχουν μια αισιόδοξη άποψη ως προς 
το μέλλον παρακινούν τους ανθρώπους να 
δουλέψουν για να βελτιώσουν τον κόσμο. 
Αυτές οι πεποιθήσεις υπονοούν μια πολιτι-
στική αποδοχή της αλλαγής, της αύξησης 
και της απομάκρυνσης από το κατεστη-
μένο. Εκείνοι οι πολιτισμοί που δεν διατη-
ρούν πίστη στην πρόοδο, έχουν μια απαι-
σιόδοξη άποψη για το μέλλον και δεν απο-
κλίνουν εύκολα από τη συμμόρφωση, ενώ 
θεωρείται ότι η παράδοση γενικά κατα-
στέλλει τη δημιουργικότητα. 

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να περιορίζουν 
τον εαυτό τους στους μοναδικούς στόχους 
της προστασίας, της ασφάλειας, της εργα-
σιακής ασφάλειας, του κέρδους, κλπ. Χρει-
άζεται να είναι ανοιχτές σε ερεθίσματα, τα 
οποία όχι μόνο πρέπει να είναι παρόντα, 
αλλά πρέπει να απαιτούνται και να επιθυ-
μούνται. Δεδομένης μιας τέτοιας κατάστα-
σης, το άνοιγμα γενικά μετατρέπεται σε δε-
κτικότητα.

Πέρα από το καλωσόρισμα των νέων ιδε-
ών, ο οργανισμός πρέπει να αντιμετωπίζει 
την δημιουργικότητα σαν ένα φυσιολογι-
κό κομμάτι της επιχείρησης– όχι σαν μια ει-
δική δραστηριότητα που ασκείται από λί-
γους εργαζομένων. Μια επιχείρηση που δί-
νει έμφαση στην άμεση ικανοποίηση δεν 
προωθεί τη δημιουργικότητα και ίσως κα-
ταλήξει να είναι αντιπαραγωγική και επιζή-
μια. Η δημιουργικότητα είναι κάτι που αυ-
ξάνεται, έχει διάρκεια και ασχολείται τόσο 

4. Η δημουργικότητα σε έναν οργανισμό



48

Α.ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

με το μέλλον όσο και με το παρόν.

Η έκθεση σε διαφορετικά ακόμη και 
αντιπαραβαλλόμενα ερεθίσματα δεν εί-
ναι μόνο πολύτιμη αλλά και απαραίτητη σε 
ένα οργανισμό. Όταν υπάρχουν νέα ερεθί-
σματα, το προικισμένο άτομο αυξάνει την 
πιθανότητα μιας δημιουργικής σύνθεσης 
που ποτέ πριν δεν είχε συλληφθεί. Ένας 
από τους λόγους που η αρχαία Ελλάδα απέ-
κτησε την εξέχουσα πολιτιστική της θέση 
ήταν γιατί ήταν ανοικτή σε διαφορετικούς 
πολιτισμούς και δεκτική σε νέα στοιχεία. 
Ομοίως, μια επιχείρηση μέσα στην οποία 
άνθρωποι με διαφορετικά προφίλ, πολιτι-
στικά υπόβαθρα και δεξιότητες αλληλεπι-
δρούν, είναι πιθανότερο να  προετοιμάσει 
το έδαφος για δημιουργικές και καινοτόμες 
διαδικασίες και προϊόντα.

Ένας φορέας πρέπει επίσης να παρέχει ικα-
νοποιητικό χώρο για ελιγμούς, ελευθερία
και αυτονομία στους εργαζομένους ώστε 
να μπορούν να εκφράζουν την δημιουργι-
κή τους δυνατότητα. 

Στενά συνδεδεμένη με την ελευθερία είναι  
η ανοχή. Αυτό σημαίνει ανοχή και ενδιαφέ-
ρον για τις αποκλίνουσες απόψεις, όχι μόνο 
γι αυτές που προέρχονται από διαφορετι-
κούς πολιτισμούς αλλά για όλων των ει-
δών τις αποκλίσεις. Ένα δημιουργικό προ-
ϊόν ενοχλεί συχνά τους ανθρώπους επειδή 
είναι πρωτόγνωρο. Οι άνθρωποι νιώθουν 
πιο άνετα με όσα γνωρίζουν. Οι οικείοι τρό-
ποι δεν απαιτούν την αλλαγή των παλιών 
συνηθειών και την υιοθέτηση νέων και δεν 
προκαλούν δυσάρεστες εκπλήξεις. Η ανο-
χή πρέπει να ακολουθείται από μια γενναι-
όδωρη συμπεριφορά και απόαδιάκριτο εν-
διαφέρον για οτιδήποτε νέο. Κάτι νέο έχει 
μεγαλύτερη πιθανότητα να αναγνωριστεί 
κατάλληλα αν οι άνθρωποι τείνουν να πι-
στέψουν ότι θα αποκτήσουν περισσότερα 
από την καινοτομία παρά από την διαιώνι-
ση του παλιού.

Η ανοχή πρέπει να υπάρχει σε όλα τα επί-
πεδα. Οι οργανισμοί πρέπει να λαμβάνουν 
σοβαρά υπόψη τις διαφορετικές ιδέες, τις 
πεποιθήσεις, τα έθιμα και οτιδήποτε πα-
ρουσιάζεται ως πρωτότυπο και διαφορο-
ποιημένο. Η αλληλεπίδραση  πρέπει να 
ενθαρρύνεται, όχι μόνο μεταξύ των δη-
μιουργικών ατόμων αλλά και μεταξύ των 
ομάδων των ατόμων (βλέπε επίσης δημι-
ουργικότητα σε ομάδες).

Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό με την εγ-
γύηση για πρόσβαση και ανταλλαγή των 
πληροφοριών. Οι πληροφορίες μπορούν 
να διεγείρουν τη σκέψη, που οδηγεί στη 
δημιουργία ιδεών. Πράγματι, πολλές δη-
μιουργικές ιδέες γεννούνται κατά τη δια-
σταύρωση διαφορετικών γραμμών σκέ-
ψης ή τεχνολογίας. Στις ιεραρχικές εται-
ρίες, οι πληροφορίες συσσωρεύονται συ-
χνά ως πηγή οργανωσιακής δύναμης. Οι 
ροές πληροφοριών ελέγχονται και διοχε-
τεύονται μέσω της ιεραρχίας. Οι άνθρωποι 
πρέπει να καταδείξουν “μια ανάγκη να ξέ-
ρουν” και μια ανάγκη να έχουν πρόσβαση 
σε ορισμένες πληροφορίες. Αυτός ο έλεγ-
χος εμποδίζει την καταλυτική λειτουργία 
της επικοινωνίας και περιορίζει τις ευκαιρί-
ες διασταύρωσης και συνδυασμού διαφο-
ρετικών πληροφοριών στο μυαλό των αν-
θρώπων. Οι υπεύθυνοι μπορούν να ενθαρ-
ρύνουν την ελεύθερη ανταλλαγή πληρο-
φοριών με πολλούς τρόπους: ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, φυσική τοποθέτηση από κοι-
νού των μελών των ομάδων, κοινές επαγ-
γελματικές συνεδριάσεις, και τακτικά ανε-
πίσημα μεσημεριανά γεύματα.

Οι υπάλληλοι χρειάζονται επίσης  την πρό-
σβαση στις πηγές γνώσης, τόσο μέσα 
όσο και έξω από τον οργανισμό. Εκείνη η 
γνώση είναι συχνά η πρώτη ύλη της δη-
μιουργικής σκέψης. Μερικές επιχειρήσεις 
έχουν αναπτύξει επιμελημένα συστήματα 
διαχείρισης γνώσης για να διασφαλίσουν 
την γνώση, να την αποθηκεύσουν, και να 
την κάνουν εύκολα διαθέσιμη για να χρη-
σιμοποιηθεί ξανά. Αυτά τα συστήματα βο-
ηθούν να εξασφαλιστεί πως ότι έμαθε κά-
ποιος στο κεφάλαιο A δεν χρειάζεται να το 
διδαχθεί εκ νέου στο κεφάλαιο B.

Ένας άλλος τρόπος για να μπορέσουν οι 
εργαζόμενοι να εκμεταλλευτούν τις πηγές 
εσωτερικής γνώσης είναι μέσω της δημι-
ουργίας κοινοτήτων ενδιαφέροντος. Μια 
κοινότητα ενδιαφέροντος είναι μια ανεπί-
σημη ομάδα, της οποίας τα μέλη μοιράζο-
νται ένα ενδιαφέρον για κάποια τεχνολογί-
α ή εφαρμογή. Όποιο κι αν είναι το ενδια-
φέρον, τα ενημερωτικά δελτία και οι περι-
οδικές συνεδριάσεις που οργανώνουν αυ-
τές οι κοινότητες, δίνουν ευκαιρίες για να 
μοιραστεί η γνώση και να διεγερθεί η φα-
ντασία. 

Η εξωτερική γνώση είναι εξίσου σημαντική 
ως ερέθισμα για καινοτομία και δημιουργι-
κότητα. Η εξωτερική γνώση ενδυναμώνει 



49

Θ
ΕΩ

ΡΙ
Α

 Τ
Η

Σ 
Δ

Η
Μ

ΙΟ
Υ

ΡΓ
ΙΚ

Ο
ΤΗ

ΤΑ
Σ

και προσθέτει ζωτικότητα στους οργανισμούς. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε εκείνη 
τη γνώση όταν έχουν ευκαιρίες να παρακολουθήσουν επαγγελματικές και επιστημονικές 
συνεδριάσεις, να επισκεφτούν πελάτες και να αξιολογήσουν συνεργάτες και όταν εξωτερι-
κοί εμπειρογνώμονες μοιράζονται τη γνώση τους  μέσω διαλέξεων και εργαστηρίων.

Η πλευρά που αφορά το υλικό δεν μπορεί να παραμεληθεί. Η πρόσβαση στον εξοπλισμό 
και το υλικό πρέπει να είναι εγγυημένη χωρίς διακρίσεις [29].

Το φυσικό περιβάλλον μπορεί επίσης να έχει επίδραση στη δημιουργικότητα. Ακόμα κι αν 
οι δαπάνες για χώρο έρχονται συνήθως δεύτερες μόνο μετά τις ανθρώπινες δαπάνες, πολ-
λά στελέχη μόλις τώρα άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη σημασία του φυσικού περιβάλλο-
ντος. Όπως το οργανωσιακό περιβάλλον, έτσι και το φυσικό περιβάλλον μπορεί να κατα-
σκευαστεί με τρόπους που να ενθαρρύνουν υψηλότερη δημιουργική παραγωγή. Για πα-
ράδειγμα, όταν ένα περιβάλλον είναι γεμάτο με πολλούς τύπους ερεθισμάτων και παρέχει 
φυσικούς και ηλεκτρονικούς συνδέσμους, ενθαρρύνει τους ανθρώπους να βλέπουν νέες 
συνδέσεις και να σκέφτονται ευρύτερα. Η στροφή της σύγχρονης διαχείρισης προς λιγό-
τερο επίσημους τρόπους εργασίας, που βασίζονται στην ομάδα, έχει αναγκάσει τους αρ-
χιτέκτονες να δημιουργήσουν χώρους που είναι περισσότερο προσαρμόσιμοι στην ερ-
γασιακή διαδικασία και υποστηρίζουν περισσότερο τα δημιουργικά και γνωστικά σχέδι-
α της εργασίας.

Όσον αφορά το σύστημα ανταμοιβής που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, αυτό που 
πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το μεγαλύτερο βραβείο σε αυτήν είναι η ίδια η δημιουργικό-
τητα! Ο καλύτερος τρόπος να μπορέσουν οι άνθρωποι να μεγιστοποιήσουν τη δημιουρ-
γικότητά τους είναι να τους επιτραπεί να κάνουν κάτι που τους αρέσει. Η ελευθερία επι-
λογής του αντικειμένου που θα ασχοληθούν, επιτρέπει στα άτομα να αναζητούν ερωτή-
σεις που παρακινούνται εγγενώς να απαντήσουν. Αυτό το υψηλό επίπεδο έμφυτου ενδια-
φέροντος θα δημιουργήσει το εργασιακό έδαφος για δημιουργικά επιτεύγματα. Το εγγε-
νές κίνητρο και η δημιουργικότητα ενός ενήλικα στη δουλειά μπορεί να ενισχύεται αν οι 
υπεύθυνοι καθιερώσουν περιβάλλοντα, στα οποία οι εργαζόμενοι θα μπορούν ελεύθερα 
να ανταλλάσουν ιδέες και να εξερευνούν κοινά ενδιαφέροντα στη δουλειά.

Εντούτοις, τα εξωτερικά κίνητρα και βραβεία μπορούν να δυναμώσουν την ώθηση και 
να επιδράσουν στην ενίσχυση. Η απονομή του βραβείου Νόμπελ, παραδείγματος χάριν, 
προωθεί τη δημιουργικότητα. Ομοίως, ένας οργανισμός που έχει εισαγάγει ένα σύστημα 
που ανταμείβει τους δημιουργικούς ανθρώπους ή τις ομάδες ανθρώπων είναι περισσότε-
ρο πιθανό να οργανώσει έναν ενάρετο κύκλο για τη δημιουργικότητα. Ένα σύστημα αντα-

4. Η δημουργικότητα σε έναν οργανισμό



50

Α.ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

μοιβής πρέπει να συμβαδίζει με την εκτίμη-
ση για τους συνεργατικούς εξωγενείς κινη-
τήριους παράγοντες που εξηγήσαμε στην 
παράγραφο για τα κίνητρα: ένα αποδοτικό,  
επιτυχές σύστημα ανταμοιβής πρέπει να 
συμβάλει θετικά στο εγγενές κίνητρο. 

Τα εγγενή κίνητρα όπως η αναγνώριση 
(ανατροφοδότηση που βεβαιώνει την ικα-
νότητα,)για παράδειγμα, όπως επίσης και 
η ανατροφοδότηση που παρέχει σημαντι-
κές πληροφορίες για το πώς να βελτιωθεί 
η ικανότητα, γενικά έχουν θετικά αποτελέ-
σματα. Ανταμοιβές που περιλαμβάνουν πε-
ρισσότερο χρόνο, ελευθερία, ή πόρους για 
να πραγματοποιηθούν συναρπαστικές ιδέ-
ες είναι επομένως οι πιο κατάλληλες αντα-
μοιβές για να οργανωθεί και να διατηρήθεί 
ένας ενάρετος κύκλος.

Εξωγενή κίνητρα (π.χ. οικονομική αντα-
μοιβή) που εξυπηρετούν την άμεση αύξη-
ση της συμμετοχής κάποιου στην ίδια την 
εργασία, θα πρέπει να εξυπηρετούν επίσης 
στη συμπλήρωση του εγγενούς κινήτρου.
Ως εκ τούτου, ο απλούστερος τρόπος να 
διατηρηθεί το εγγενές κίνητρο και να ενι-
σχυθεί η δημιουργικότητα είναι να μειω-
θεί ο  αντίκτυπος  ή να αλλάξει ο χαρακτή-
ρας των εξωτερικών παραγόντων, ιδιαίτε-
ρα με τη μείωση του ελέγχου και της εντύ-
πωσης που έχουν οι υπάλληλοι ότι αξιολο-
γούνται. Έτσι, οι δυο παράγοντες κλειδιά 
για ένα επιτυχημένο σύστημα εξωτερικής 
ανταμοιβής είναι να μειωθεί ο έλεγχος και 
να  αφαιρεθεί κάθε τύπος αξιολόγησης. Με 
άλλα λόγια, η αξιολόγηση πρέπει να λάβει 
τη  μορφή  μιας πληροφοριακής, εποικοδο-
μητικής ανατροφοδότησης που αναγνωρί-
ζει τη δημιουργική ολοκλήρωση. 

Τέλος,  δίνουμε έμφαση  σε μερικές εκτι-
μήσεις / προτάσεις για να ενισχυθεί η  
αποδοτικότητα των εγγενών και εξωγε-
νών κινήτρων στα διαφορετικά στάδια 
της δημιουργικής διαδικασίας.

Τα εγγενή κίνητρα είναι τα κρισιμότερα σε 
εκείνα τα στάδια της δημιουργικής διαδι-
κασίας όπου η πρωτότυπη σκέψη είναι πε-
ρισσότερο κρίσιμη – το στάδιο του καθορι-
σμού του προβλήματος και το στάδιο της 
γέννησης των ιδεών.

Τα εξωτερικά κίνητρα μπορούν να διαδρα-
ματίσουν καλύτερα έναν ρόλο σε εκείνα τα 
στάδια όπου η πρωτοτυπία είναι λιγότερο 
σημαντική - τα στάδια προετοιμασίας και 

εγκυρότητας των ιδεών. Έτσι, κάποια εξω-
τερικά κίνητρα, όπως οι προθεσμίες ή η 
υπόσχεση για εξωτερική ανταμοιβή ή ανα-
γνώριση, μπορούν να κάνουν μικρή ζημιά 
σε αυτά τα στάδια, από τη στιγμή που η εύ-
καμπτη, πρωτότυπη σκέψη δεν είναι πλέ-
ον ο κυρίαρχος τρόπος. Πράγματι, εφ’ όσον 
αφήνουν την αίσθηση της αυτοδιάθεσης 
άθικτη, πρέπει να χρησιμεύσουν στο να δι-
ατηρούν τη συμμετοχή του ατόμου στην 
εργασία,  με την προσαρμογή αυτού στα 
απαιτούμενα αποτελέσματα.

Οι οργανωσιακοί παράγοντες μπορεί να 
διαφέρουν από έναν βιομηχανικό τομέα 
στον άλλον. Μελέτες σε συγκεκριμένους 
τομείς δείχνουν τις ιδιαιτερότητες στον κα-
θένα. Μια τέτοια μελέτη στις βρετανικές βι-
ομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας [30] προ-
σπάθησε να αναλύσει τη διαδικασία γέννη-
σης ιδεών. Μερικά από τα αποτελέσματα 
ήταν πράγματι απρόσμενα. Για παράδειγ-
μα, η χρήση ομάδων σε λίγους και συγκε-
κριμένους στόχους περιόρισε τη δυνατό-
τητά τους και στις περιπτώσεις που υπήρ-
χαν ξεκάθαροι στόχοι, τα άτομα δεν ήταν 
αρκετά ανεξάρτητα για να επιτύχουν τους 
στόχους που τους ανατέθηκαν. Επιπλέον, η 
συμμετοχή πελατών στην διαδικασία είχε 
μια καθαρά θετική επίδραση. 

Θυμηθείτε ότι η καινοτομία και η δημιουρ-
γικότητα είναι κυρίως κοινωνικής φύσης 
και η δύναμη του αβοήθητου, ατομικού 
μυαλού είναι ιδιαίτερα υπερτιμημένη. Αν 
και τα δημιουργικά άτομα θεωρούνται συ-
χνά ότι δουλεύουν στην απομόνωση, πολ-
λή από την νοημοσύνη και τη δημιουργικό-
τητά μας προκύπτει από την αλληλεπίδρα-
ση και τη συνεργασία με άλλα άτομα. Η δη-
μιουργική δραστηριότητα αυξάνεται μέσα 
από την σχέση μεταξύ των ατόμων και της 
δουλειάς τους, καθώς επίσης και από τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων. Η 
δημιουργικότητα δεν συμβαίνει μέσα στο 
μυαλό των ανθρώπων, αλλά στην αλληλε-
πίδραση μεταξύ των σκέψεων του προσώ-
που και του κοινωνικού-πολιτιστικού πλαι-
σίου. Στις μέρες μας η συνεργασία δεν είναι 
μόνο πολυτέλεια αλλά και ανάγκη [31].

Είναι προφανές ότι μια ομάδα θα είναι δη-
μιουργικότερη εάν της δίνεται η ευκαιρί-
α να λειτουργήσει μέσα σε ένα δημιουρ-

5. Η δημιουργικότητα σε 
γκρουπ ή σε ομάδες
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γικό πλαίσιο, το οποίο περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. ΄Ετσι, η δημιουργικό-
τητα στην εργασία αυξάνεται εάν οι υπεύθυνοι καταφέρουν να καθιερώσουν ένα ανοι-
κτό περιβάλλον που παρέχει ερεθίσματα, στο οποίο τα άτομα θα μπορούν να αλληλεπι-
δρούν ελεύθερα και να ανταλλάσουν τις ιδέες τους καθώς επίσης και να εξερευνούν κοι-
νά ενδιαφέροντα όσον αφορά τη δουλειά με ένα συνεργατικό τρόπο [32]. Παρακάτω πε-
ριγράφονται μερικοί ειδικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη δημιουργικότητα 
μέσα σε μια ομάδα.

Οι ομάδες μπορεί συχνά να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα από τα άτομα που δου-
λεύουν μόνα τους επειδή φέρνουν ένα μεγαλύτερο σύνολο ικανοτήτων, ιδεών,  και ενέρ-
γειας στην προσπάθεια. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτή η μεγαλύτερη παραγωγή, οι ομά-
δες πρέπει να έχουν τη σωστή σύνθεση.  Η “σωστή” σύνθεση, στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, σημαίνει όχι μόνο ποικιλομορφία σε ατομικό επίπεδο (γνωρίσματα προσωπικότητας, 
γλωσσικό και πολυπολιτισμικό υπόβαθρο, κτλ.) αλλά και ποικιλομορφία στον τρόπο σκέ-
ψης και τις δεξιότητες [33].

Η ομαδική δημιουργικότητα ενισχύεται όταν τόσο η ποικιλόμορφη όσο και η συγκλίνου-
σα σκέψη[34] λειτουργούν. Η δημιουργική διαδικασία ξεκινά με την ποικιλόμορφη σκέψη 
– μια απομάκρυνση από τους γνωστούς ή καθιερωμένους τρόπους του να βλέπεις και να 
κάνεις. Η ποικιλομορφία είναι ευρύτερη Το να βλέπεις τα πράγματα από μια άγνωστη προ-
οπτική καθιστά πιθανή την ανάπτυξη γνώσεων και νέων ιδεών. Αλλά είναι εκείνες οι γνώ-
σεις πολύτιμες? Αυτό προσπαθεί να απαντήσει η συγκλίνουσα σκέψη. Βοηθά για να διο-
χετευτούν τα αποτελέσματα της ποικιλόμορφης σκέψης σε συγκεκριμένα προϊόντα και 
υπηρεσίες. Καθώς οι ιδέες που δημιουργήθηκαν από ποικιλόμορφη σκέψη διαδίδονται 
σε άλλους, αξιολογούνται για να καθοριστεί ποιες ιδέες είναι γενικά πρωτότυπες και άξι-
ες να επιδιωχθούν. Κατά συνέπεια η συγκλίνουσα σκέψη είναι ένα από τα οφέλη της ομα-
δικής εργασίας. Χωρίς αυτήν, το δημιουργικό άτομο που δουλεύει μόνο του θα μπορού-
σε εύκολα να κυνηγήσει μια ιδέα που καταναλώνει χρόνο και πόρους και δεν θα οδηγού-
σε σε κάτι αξιόλογο.

Για να κινηθεί από την ποικιλόμορφη στην συγκλίνουσα σκέψη, μια ομάδα σταματά να 
δίνει έμφαση στο τι είναι πρωτότυπο και αρχίζει να εστιάζει στο τι είναι χρήσιμο. Η σύ-
γκλιση καθορίζει τα όρια και περιορίζει τις λύσεις μέσα σε ένα σύνολο περιορισμών 
(οργανωσιακός πολιτισμός, αποστολή, προτεραιότητες,…).

4. Η δημουργικότητα σε γκρούπ ή ομάδες



52

Α.ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

Μια ομάδα ωφελείται όταν τα μέλη της προσεγγίζουν την εργασία τους με   διαφορετικές 
προτιμημένες μορφές σκέψης. Το ύφος σκέψης είναι ο ασυναίσθητος τρόπος με τον οποί-
ο το άτομο βλέπει τον κόσμο και αλληλεπιδρά με αυτόν. Παρόλο που κάθε τρόπος έχει ιδι-
αίτερα πλεονεκτήματα, κανένας δεν είναι καλύτερος από τον άλλο. 

Ο δείκτης τύπων των Myers-Briggs χωρίζει τις προτιμήσεις σκέψης σε τέσσερις κατηγορί-
ες, με δύο αντίθετες τάσεις σε κάθε κατηγορία:

1. Εξωστρεφής-Εσωστρεφής: Οι εξωστρεφείς άνθρωποι βλέπουν τους άλλους  Οι εξωστρεφείς άνθρωποι βλέπουν τους άλλους  Οι εξωστρεφείς άνθρωποι βλέπουν τους άλλους 
σαν τα αρχικά μέσα επεξεργασίας πληροφοριών. Κα-θώς παίρνουν ιδέες ή παλεύουν σαν τα αρχικά μέσα επεξεργασίας πληροφοριών. Κα-θώς παίρνουν ιδέες ή παλεύουν σαν τα αρχικά μέσα επεξεργασίας πληροφοριών. Κα-θώς παίρνουν ιδέες ή παλεύουν 
με τα προβλήματα, γρήγορα τα φέρνουν στην προσοχή των άλλων για ανταπόκριση. με τα προβλήματα, γρήγορα τα φέρνουν στην προσοχή των άλλων για ανταπόκριση. με τα προβλήματα, γρήγορα τα φέρνουν στην προσοχή των άλλων για ανταπόκριση. 
Οι εσωστρεφείς άνθρωποι τείνουν να επεξεργάζονται τις πληροφορίες πρώτα Οι εσωστρεφείς άνθρωποι τείνουν να επεξεργάζονται τις πληροφορίες πρώτα Οι εσωστρεφείς άνθρωποι τείνουν να επεξεργάζονται τις πληροφορίες πρώτα 
εσωτερικά πριν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα σε άλλους.

2. 2. Αισθαντικός-Διαισθητικός: Οι αισθαντικοί άνθρωποι προτιμούν σκληρά δε- Οι αισθαντικοί άνθρωποι προτιμούν σκληρά δε-
δομένα και συγκεκριμένα γεγονότα-πληροφορίες που είναι στενά συνδεδεμένα με δομένα και συγκεκριμένα γεγονότα-πληροφορίες που είναι στενά συνδεδεμένα με δομένα και συγκεκριμένα γεγονότα-πληροφορίες που είναι στενά συνδεδεμένα με 
τις πέντε αισθήσεις. Οι διαισθητικοί άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα με ιδέες και έν-τις πέντε αισθήσεις. Οι διαισθητικοί άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα με ιδέες και έν-
νοιες με το  “μεγάλο όραμα ”.

3.3. Σκεπτόμενος-Συναισθηματικός: Οι σκεπτόμενοι άνθρωποι προτιμούν τις λο- Οι σκεπτόμενοι άνθρωποι προτιμούν τις λο-
γικές διαδικασίες και τακτικούς τρόπους για να προσεγγίσουν τα προβλήματα. Οι συ-γικές διαδικασίες και τακτικούς τρόπους για να προσεγγίσουν τα προβλήματα. Οι συ-
ναισθηματικοί άνθρωποι συντονίζονται περισσότερο με τα συναισθηματικά συνθή-ναισθηματικοί άνθρωποι συντονίζονται περισσότερο με τα συναισθηματικά συνθή-
ματα; Είναι περισσότερο πιθανό να λάβουν αποφάσεις που βασίζονται στις αξίες ή τις ματα; Είναι περισσότερο πιθανό να λάβουν αποφάσεις που βασίζονται στις αξίες ή τις ματα; Είναι περισσότερο πιθανό να λάβουν αποφάσεις που βασίζονται στις αξίες ή τις 
σχέσεις που εμπλέκονται.

4. 4. 4. Άτομο με κρίση - αντίληψη: Οι κριτικοί άνθρωποι τείνουν να προτιμούν το Οι κριτικοί άνθρωποι τείνουν να προτιμούν το Οι κριτικοί άνθρωποι τείνουν να προτιμούν το 
κλείσιμο – τους αρέσει να ασχολούνται με τους ασαφείς σκοπούς. Σε αντίθεση, στους κλείσιμο – τους αρέσει να ασχολούνται με τους ασαφείς σκοπούς. Σε αντίθεση, στους κλείσιμο – τους αρέσει να ασχολούνται με τους ασαφείς σκοπούς. Σε αντίθεση, στους 
ανθρώπους με αντίληψη αρέσουν τα πιο ελεύθερα πράγματα; τείνουν να είναι πιο ανθρώπους με αντίληψη αρέσουν τα πιο ελεύθερα πράγματα; τείνουν να είναι πιο ανθρώπους με αντίληψη αρέσουν τα πιο ελεύθερα πράγματα; τείνουν να είναι πιο 
άνετοι με την ασάφεια και συχνά θέλουν να συλλέγουν περισσότερα δεδομένα πριν άνετοι με την ασάφεια και συχνά θέλουν να συλλέγουν περισσότερα δεδομένα πριν άνετοι με την ασάφεια και συχνά θέλουν να συλλέγουν περισσότερα δεδομένα πριν 
πάρουν μια απόφαση. 

Καλά ισορροπημένες ομάδες εργασίας περιλαμβάνουν αντιπροσώπους γι αυτούς τους δι-
αφορετικούς προτιμώμενους τρόπους σκέψης. Μια ομάδα με σωστή σύνθεση επιτυγχά-
νεται επίσης όταν υπάρχει ποικιλομορφία όσον αφορά τις δεξιότητες. Για να γίνει σωστή 
δουλειά η ομάδα χρειάζεται βαθιά γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με το πρόβλημα 
που προσπαθεί να λύσει, και μια δεξιοτεχνία στις διαδικασίες που εμπλέκονται (βλέπε επί-
σης την παράγραφο που αφορά τη γνώση). 

Η δυσκολία και τα συγκρουόμενα χαρακτηριστικά αυτής της απαραίτητης ισορροπίας 
μπορούν να εξηγηθούν μέσω των αντιφατικών χαρακτηριστικών των δημιουργικών ομά-
δων. Πράγματι, πολλοί άνθρωποι υποθέτουν εσφαλμένα ότι η δημιουργικότητα είναι μια 
λειτουργία μόνο των στοιχείων της αριστερής πλευράς του πίνακα: αρχάριοι, ελευθερία,  
παιχνίδι και αυτοσχεδιασμός. Εντούτοις, την ίδια στιγμή απαιτούνται άλλα στοιχεία απα-
ριθμημένα στις δεξιές στήλες: εμπειρία,  πειθαρχία, επαγγελματισμός, προγραμματισμός. 
Αυτός ο παράδοξος συνδυασμός μπερδεύει τους υπευθύνους που έχουν ανάγκη για τάξη 
και γραμμική δραστηριότητα. Η αποδοχή είναι το πρώτο βήμα προς την επιτυχία.



53

Θ
ΕΩ

ΡΙ
Α

 Τ
Η

Σ 
Δ

Η
Μ

ΙΟ
Υ

ΡΓ
ΙΚ

Ο
ΤΗ

ΤΑ
Σ

Τα αντιφατικά χαρακτηριστικά των δημιουργικών ομάδων

Αρχάριοι Μια ομάδα χρειάζεται νέες, 
άπειρες προοπτικές καθώς 
επίσης και ειδικευμένη γνώ-
ση. Ένας χρήσιμος τρόπος να 
επιτευχθεί η απαραίτητη ισορ-
ροπία της προοπτικής είναι να 
συχνά η είσοδος ξένων

Εμπειρία

Ελευθερία Η ομάδα σας πρέπει να 
εργαστεί μέσα στα όρια των 
πραγματικών επιχειρησιακών 
αναγκών – και σε ευθυγράμ-
μιση με τη στρατηγική της επι-
χείρησής σας. Ωστόσο, χρειά-
ζεται επίσης και ελευθερία κι-
νήσεων κάποιος βαθμός ελευ-
θερίας για να καθοριστεί πώς 
θα επιτευχθεί η στρατηγική 
και θα διευθυνθούν οι ανάγκες 
της επιχείρησης

Πειθαρχία

Παιχνίδι Η δημιουργικότητα αναπτύσ-
σεται με το παιχνίδι, αλλά η 
επιχείρηση πρέπει να διευ-
θυνθεί επαγγελματικά. Παρέ-
χετε το χρόνο και το διάστημα 
για το παιχνίδι, αλλά διευκρι-
νίστε τους κατάλληλους χρό-
νους και τόπους

Επαγγελματισμός

Αυτοσχεδιασμός Προγραμματίστε το πρόγραμ-
μά σας προσεκτικά, αλλά 
θυμηθείτε ότι τα προγράμματα 
δεν πηγαίνουν πάντα σύμ-
φωνα με το σχέδιο. Ενθαρρύ-
νετε τα μέλη ομάδων να ψά-
χνουν τρόπους να μετατρέ-
ψουν απρόσμενα γεγονότα σε 
ευκαιρίες. Κρατήστε τα σχέδι-
α αρκετά εύκαμπτα για να εν-
σωματωθούν νέες ή βελτιω-
μένες ιδέες 

Προγραμματισμός

Πηγή: HMM Managing for Creativity and Innovation

Στην περίπτωση των ομάδων κάποιος πρέπει επίσης να εξετάσει  τη σύνδεση μεταξύ  της 
χρονικής πίεσης και της δημιουργικότητας. Οι περισσότερες ακαδημαϊκές μελέτες στρέ-
φονται σε μια καμπυλόγραμμη σχέση μεταξύ της χρονικής πίεσης και της δημιουργικό-
τητας – αυτό σημαίνει ότι, σε ορισμένες στιγμές η χρονική πίεση βοηθάει. Ωστόσο, πέρα 
από αυτό το σημείο, η χρονική πίεση έχει αρνητικό αντίκτυπο αν και αυτό δεν σημαίνει 
ότι καταστέλλει τη δημιουργικότητα. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Teresa 
Amabile υποστηρίζει ότι η χρονική πίεση έχει επιπτώσεις στη δημιουργικότητα με δια-
φορετικούς τρόπους ανάλογα εάν το περιβάλλον επιτρέπει στους ανθρώπους να συγκε-
ντρωθούν στην εργασία τους, εκφράζει μια σημαντική επείγουσα ανάγκη σχετικά με τους 
κοντινούς στόχους, υποκινεί ή υπονομεύει τη δημιουργική σκέψη με άλλους τρόπους. Ο 
τετράστηλος πίνακας για τη χρονική πίεση/δημιουργικότητα βοηθά τους υπευθύνους να 
κατανοήσουν πότε και πώς η χρονική πίεση επηρεάζει τη δημιουργικότητα:

4. Η δημουργικότητα σε γκρούπ ή ομάδες
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Χρονική πίεση
Χαμηλή Υψηλή

Υψ
ηλ

ή Η δημιουργική σκέψη υπό χαμηλή χρο-
νική πίεση είναι πιθανότερη όταν οι άν-
θρωποι αισθάνονται οτι είναι σε αποστο-
λή.  Αυτοί:

παρουσιάζουν δημιουργική σκέ-
ψη περισσότερο προσανατολισμέ-
νη προς την γέννηση ή εξερεύνη-
ση ιδεών παρά προς τον καθορισμό 
προβλημάτων

τείνουν να συνεργάζονται με ένα 
άτομο παρά με μια ομάδα

Η δημιουργική σκέψη υπό υψηλή χρο-
νική πίεση είναι πιθανότερη όταν οι άν-
θρωποι αισθάνονται ότι είναι σε  απο-
στολή. Αυτοί:

μπορεί να εστιάσουν σε μια δρα-
στηριότητα για ένα σημαντικό μέ-
ρος της ημέρας επειδή είναι ανενό-
χλητοι και προστατευμένοι

πιστεύουν ότι κάνουν σημαντική 
δουλειά και αισθάνονται ότι προ-
καλούνται θετικά κι ότι συμμετέ-
χουν στην εργασία

παρουσιάζουν δημιουργική σκέψη 
που είναι εξίσου προσανατολισμέ-
νη προς τον καθορισμό των προ-
βλημάτων και την δημιουργία ή 
εξερεύνηση ιδεών

Πιθανότητα 
δημιουργικής 

σκέψης

Χα
μη

λή KΗ δημιουργική σκέψη υπό  χαμηλή χρο-
νική πίεση είναι απίθανη όταν οι άνθρω-
ποι αισθάνονται σαν να είναι στον αυτό-
ματο πιλότο. Αυτοί:

λαμβάνουν μικρή ενθάρρυνση από 
την ανώτερη διαχείριση για να είναι 
δημιουργικοί

τείνουν να έχουν περισσότερες συ-
νεδριάσεις και συζητήσεις με ομάδες 
παρά με άτομα 

συμμετέχουν στη λιγότερο συλλογι-
κή εργασία συνολικά

Η δημιουργική σκέψη υπό υψηλή χρο-
νική πίεση είναι απίθανη  όταν οι άν-
θρωποι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε 
ρουτίνα. Αυτοί:

αισθάνονται αφηρημένοι

έχουν μια έντονα μοιρασμένη ημέ-
ρα εργασίας, με πολλές διαφορετι-
κές δραστηριότητες

δεν έχουν την αίσθηση ότι η δου-
λειά που κάνουν  είναι σημαντική

αισθάνονται περισσότερο πιεσμέ-
νοι από τον χρόνο από ότι όταν βρί-
σκονται “ σε αποστολή “ αν και δου-
λεύουν τις ίδιες ώρες

έχουν περισσότερες συναντήσεις 
και συνεδριάσεις με ομάδες παρά 
με  άτομα

αντιμετωπίζουν πολλές αλλαγές 
της τελευταίας στιγμής στα σχέδι-
α και τα προγράμματά τους

Ο Πίνακας της Χρονικής Πίεσης/Δημιουργικότητας. Πηγή: Teresa M. Amabile, Constance N. Hadley, and Steven J. Kramer. “Creativity 
under the gun”, Harvard Business Review, August 2002, 56

Η ποιότητα ομάδας και η συνεργασία ομάδων αναγνωρίζονται σαν ένα σημαντικό θέμα 
από πολλές εταιρείες. Ειδικότερα, οι Hewlett-Packard δημιούργησαν ένα τέτοιο πρότυπο 
[35]. Η ομοιομορφία διατηρείται καθόσον το πρόβλημα και ο καθορισμός στόχου εμπλέ-
κονται, ενώ  προωθείται η ποικιλομορφία όσον αφορά την αντιμετώπιση του θέματος. Φυ-
σικά, αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοιες ομάδες εγγυώνται την επιτυχία. Το προσωπικό ταλέντο 
και η μεγαλοφυία (ατομική δημιουργικότητα)  απαιτούνται επίσης. Το πρότυπο HP προ-
σπαθεί να λύσει όλα τα υπόλοιπα.
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6. Ο ρόλος των 
διευθυνόντων

Η γρήγορη τεχνολογική αλλαγή, ο παγκό-
σμιος ανταγωνισμός και η οικονομική αβε-
βαιότητα απαιτούν, όπως έχουμε δει, αλλα-
γή στο οργανωσιακό επίπεδο, που παρακι-
νεί επίσης νέες μορφές ηγεσίας. Τα πρότυ-
πα ηγεσίας από επάνω προς τα κάτω στους 
ιεραρχικούς οργανισμούς γίνονται λιγό-
τερο κατάλληλα όσον αφορά την ενθάρ-
ρυνση της καινοτομίας και της δημιουρ-
γικότητας. Αν και οι παραδοσιακοί διευ-
θυντές που κατευθύνουν, εξαναγκάζουν 
και είναι σχετικά αυταρχικοί μπορεί να εί-
ναι χρήσιμοι στην παρακίνηση των ομά-
δων σε απλούς στόχους,  για στόχους που 
απαιτούν δημιουργικότητα και προσωπικά 
κίνητρα είναι απαραίτητες άλλες μορφές 
ηγεσίας. Νέες μορφές ηγεσίας έχουν προ-
κύψει και έχουν διαφορετικές ονομασίες: 

• Ενδυναμωμένη και διανεμημένη ηγε-
σία 

• Ηγεσία βασισμένη στην εμπιστοσύνη

• Δημιουργική ηγεσία 

• Ηγεσία καινοτομίας 

• Ηγεσία επικεντρωμένη στην αλλαγή

• Ηγεσία δημιουργικής επίλυσης προ-
βλημάτων

• Στρατηγική ηγεσία

Η δημιουργική ηγεσία και πώς αυτή μπο-
ρεί να εφαρμοστεί για την ενίσχυση της 
δημιουργικότητας σε οργανωσιακό, ομα-
δικό και ατομικό επίπεδο τονίζεται παρα-
κάτω [36, 37].

Όπως έχουμε δει, η αλλαγή  στο οργανωσι-
ακό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο να επιτευ-
χθεί, ειδικά όταν έρχεται να αλλάξει τον πο-
λιτισμό ενός οργανισμού. Η κορυφαία δι-
αχείριση και μια μικρή ομάδα συμβούλων 
μπορούν να αλλάξουν τη δομή μιας εται-
ρείας μέσω της αναδιοργάνωσης, της συγ-
χώνευσης ή της απαλλαγής. Αλλαγή που 
περιλαμβάνει συρρίκνωση μπορεί επίσης 
να διαταχθεί από την κορυφή. Ωστόσο, 

για να αλλάξει ο πολιτισμός μιας επιχείρη-
σης, οι άνθρωποι πρέπει να παρακινηθούν 
και να προκληθούν για να σκεφτούν και να 
ενεργήσουν διαφορετικά. Μια τέτοια  ση-
μαντική στροφή απαιτεί χρόνο και υποστή-
ριξη των ατόμων σε κάθε επίπεδο. Σε πολ-
λές περιπτώσεις μια σημαντική κρίση απαι-
τείται για να υπάρξει αυτή η υποστήριξη.

Ο καθηγητής Mike Beer από την Επιχειρη-
ματική Σχολή του Χάρβαρντ θεωρεί ότι 
υπάρχουν τέσσερις βασικοί όροι για να αλ-
λάξει ο πολιτισμός ενός οργανισμού:

1. Τα ηγετικά στελέχη είναι 
αποδεκτά, αξιόπιστα και αποτε-
λεσματικά

2. Οι άνθρωποι είναι δυσα-
ρεστημένοι με το καθεστώς και 
αισθάνονται προσωπικά παρα-
κινημένοι να αλλάξουν

3. Ο οργανισμός δεν είναι ιε-
ραρχικός

4. Οι άνθρωποι είναι εξοικει-
ωμένοι και εκτιμούν τη συλλο-
γική εργασία

Εάν αυτοί οι όροι λείπουν, οι διευθυντές 
πρέπει να δουλέψουν σε αυτούς αρχικά. 
Αυτό υπονοεί:

1. Τη συμμετοχή των εργαζομένων. Οι 
εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν 
στην συζήτηση για τα τρέχοντα και 
ενδεχόμενα προβλήματα. Η διεύθυνση 
συχνά αποτυγχάνει να καταλάβει γιατί οι 
υπάλληλοι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με 
την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. 
Υπάρχει περισσότερη ενέργεια και 
δέσμευση αν τα άτομα εμπλέκονται 
στη διαδικασία αναγνώρισης των 
προβλημάτων και των λύσεων. 

2. Τη δημιουργία ενός εργασιακού 
περιβάλλοντος που βασίζεται στην 
εμπιστοσύνη και παρέχει ευκαιρίες 
στους υπαλλήλους να ενημερώνουν/ 
εκπαιδεύουν την διοίκηση σχετικά με 
την δυσαρέσκεια και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν καθώς είναι κοντύτερα σε 
αυτά από την διεύθυνση

3. Τη δημιουργία ενός ελκυστικού και 
κοινού οράματος για το μέλλον. Οι 
άνθρωποι δεν θα επενδύσουν στον κόπο 

4. Ο ρόλος των διευθυνόντων
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Α.ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

Ένας μάνατζερ/ ηγέτης μπορεί να επηρεάσει τα τρια συστατικά της δημιουργικότητας 
μέσα από τις εργασιακές πρακτικές και συνθήκες: 

• Κάνοντας το σωστό συνδυασμό: Ο συνδυασμός των κατάλληλων ανθρώπων με τις 
κατάλληλες εργασίες είναι η πιο απλή και η πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την 
ενίσχυση της ατομικής δημιουργικότητας. Ο αποτελεσματικός συνδυασμός επιτυγ-
χάνεται όταν οι υπεύθυνοι αναθέτουν στα άτομα εργασίες στις οποίες εκμεταλλεύο-
νται την περισσότερη από την εμπειρία τους, τις ικανότητες δημιουργικής σκέψης και 
τα εσωτερικά κίνητρά τους

και την προσπάθεια της αλλαγής εκτός κι αν μπορούν να δούν μια μελλοντική κατάσταση 
που είναι ουσιαστικά καλύτερη – και καλύτερη γι αυτούς– από αυτήν που υπάρχει αυτή τη 
στιγμή. Οι υπεύθυνοι μιας επιτυχημένης αλλαγής διαμορφώνουν ένα τέτοιο όραμα και το 
διαδίδουν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συναρπαστικό.

4. Την υποστήριξη της αλλαγής από την κορυφή, αλλά την ανάθεση της σκέψης και της 
πράξης στους υπεύθυνους των μονάδων και σε εκείνους που επηρεάζονται περισσότερο 
από την αλλαγή.

5. Τον εορτασμό των σημαντικών επιτευγμάτων.

Μια άλλη ευθύνη των ηγετικών στελεχών σε οργανωσιακό επίπεδο είναι να καθορίσουν 
τη στρατηγική κατεύθυνση. Εάν οι δημιουργικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πού κατευ-
θύνεται η επιχείρηση, είναι πιθανό να δημιουργήσουν και να επιδιώξουν ιδέες που δεν ται-
ριάζουν με την εταιρεία, να καταναλώσουν πόρους και σταδιακά θα απορριφθούν. Αυτό 
κοστίζει χρήματα και καταναλώνει την ενέργεια της παραγωγής ιδεών. Από τη στιγμή που 
υπάρχουν μικρά αποθέματα δημιουργικής ενέργειας και χρημάτων, είναι λογικό να ενθαρ-
ρύνεται η γέννηση ιδεών μέσα στα όρια που καθορίζονται από τη σταρτηγική της εταιρεί-
ας.

Όσον αφορά το ρόλο των διευθυντικών στελεχών στην ενίσχυση της ατομικής δημι-
ουργικότητας είναι απαραίτητο να έχουμε στο νου ότι η δημιουργικότητα σε έναν οργα-
νισμό δεν είναι τόσο θέμα ταλέντου, αλλά περισσότερο μια διαδικασία προσανατολισμέ-
νη στο στόχο για την παραγωγή καινοτομίας. Σύμφωνα με την Teresa Amabile η δημιουρ-
γικότητα αποτελείται κυρίως από 3 βασικά συστατικά  

Τα τρία συστατικά της δημιουργικότητας

Τα τρία συστατικά της δημιουργικότητας. Πηγή:  Teresa M. Amabile, “How to kill creativity”, Harvard Business Review, September-
October 1998, 77-87.
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• Δίνοντας ελευθερία: Η Amabile προ-
τείνει να είναι οι διευθυντές συγκε-
κριμένοι για τους στόχους, αλλά να 
αφήνουν τα μέσα στους υπαλλήλους. 
Αυτό θα τους κάνει περισσότερο δη-
μιουργικούς. Έτσι,  αντί να λένε: “Κά-
ντε αυτό, και έπειτα κάντε το άλλο”, 
να λένε “Αυτός είναι ο στόχος μας, 
σκεφτείτε τον καλύτερο τρόπο για να 
φτάσουμε εκεί ”

• Παρέχοντας επαρκή χρόνο και πό-
ρους. Τα άτομα είναι απίθανο να εί-
ναι όσο δημιουργικά γίνεται εάν είναι 
αδύνατο να τηρηθούν οι προθεσμί-
ες. Το ίδιο συμβαίνει όταν οι υπαλλή-
λοι αισθάνονται ότι δεν υπάρχουν αρ-
κετοί πόροι για να κάνουν σωστά τη 
δουλειά τους.

Σε  ομαδικό επίπεδο τα ηγετικά στελέ-
χη δεν μπορούν να λάβουν σωστές απο-
φάσεις εάν λειτουργούν σε  ένα κενό ή αν 
θεωρούν την καινοτομία/ δημιουργικό-
τητα μυστήριες δυνάμεις. Αντίθετα πρέ-
πει να συμμετέχουν στην καινοτομία και 
τις δημιουργικές διαδικασίες, να κατανο-
ούν τα τεχνικά θέματα που αντιμετωπίζουν 
οι οργανισμοί τους και το χαρτοφυλάκιο 
των ιδεών και των προγραμμάτων που εί-
ναι καθ’οδόν οποιαδήποτε στιγμή. Την ίδια 
στιγμή οι διευθυντές χρειάζεται να αξιολο-
γούν τακτικά την δημιουργική διαδικασί-
α μέσα στον οργανισμό και να τη βελτιώ-
νουν, αν είναι απαραίτητο. 

Είναι αναγκαίο οι διευθυντές να υπερα-
σπίζονται τις καλές ιδέες και να τους πα-
ρέχουν υποστήριξη και προστασία. Ένα τέ-
τοιο παράδειγμα είναι η εγκαθίδρυση ενός 
συστήματος ανταμοιβής που ενθαρρύ-
νει τα άτομα να προχωρήσουν πέρα από 
τα πλαίσια της κανονικής τους δουλειάς 
(βλέπε σύστημα ανταμοιβής).

Οι δημιουργικοί ηγέτες πρέπει να συνδυ-
άζουν δυο διαφορετικούς αλλά σχετικούς 
τρόπους ηγεσίας: συναλλακτική και μετα-
σχηματιστική ηγεσία. 

Η συναλλακτική διεύθυνση15 ασχολεί-
ται με τον καθορισμό στόχων, την παροχή 
ανταπόκρισης και ανταμοιβής για την από-
δοση. Τα διευθυντικά στελέχη προωθούν 
την αλλαγή, παρακινόντας τα άτομα και 
παρέχοντας ένα όραμα της προτεινόμενης 
αλλαγής. Αυτός ο τύπος διεύθυνσης μπο-

ρεί αν παρακινήσει τα μέλη των ομάδων να 
δουλέψουν σκληρότερα για να φτάσουν 
τους αδήλωτους ή σαφείς στόχους. 

Η μετασχηματιστική διεύθυνση16 μπορεί 
να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για στόχους 
που απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο εσωτε-
ρικής παρακίνησης. Ο διευθυντής της με-
τασχηματιστικής διεύθυνσης επιδιώκει την 
αλλαγή επιτρέποντας σε άλλους να έχουν 
μερίδιο σε αυτήν.

Αυτοί οι τύποι διευθυντών είναι ευαίσθη-
τοι στις ατομικές διαφορές, εστιάζουν στις 
καινοτόμους προοπτικές και προσεγγί-
σεις και προσπαθούν να εμπνέουν τα μέλη 
των ομάδων για να επιτύχουν το συλλογι-
κό στόχο τους με συνεργασία. Τέτοιοι διευ-
θυντές μπορούν να αυξήσουν την εμπιστο-
σύνη ή το επίπεδο κινήτρου της ομάδας. 
Αυτό έχει οριστεί ως δύναμη της ομάδας 
ή συλλογική αποτελεσματικότητα. Τόσο ο 
συναλλακτικός όσο και ο μετασχηματιστι-
κός έχει αποδειχτεί ότι έχουν  θετικά αποτε-
λέσματα στην απόδοση. Οι δυο τύποι διεύ-
θυνσης μπορεί να έχουν διαφορετικό ρόλο 
αλλά και επίδραση στις διάφορες φάσεις 
της δημιουργικής διαδικασίας. Στην πρώ-
τη φάση που περιλαμβάνει τη γέννηση ιδε-
ών, η συναλλακτική διεύθυνση ήταν η απο-
τελεσματικότερη στην παραγωγή ιδεών. Η 
μετασχηματιστική διεύθυνση έχει την θετι-
κότερη επίδραση στη δεύτερη φάση που 
περιλαμβάνει το γράψιμο ιδεών. 

Κατά συνέπεια, και η συναλλακτική και η 
μετασχηματιστική ηγεσία μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν στις δημιουργικές ομάδες. Η 
πρώτη μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
για την παραγωγή ή γέννηση ιδεών ενώ η 
δεύτερη μπορεί να παρέχει το κίνητρο για 
επιμονή στην αξιολόγηση αυτών των ιδε-
ών και πιθανότατα στην εφαρμογή τους. 
Ο πιο αποτελεσματικός διευθυντής επο-
μένως θα είναι αυτός που συνδυάζει και τις 
δυο ικανότητες. 

4. Ο ρόλος των διευθυνόντων



7. Μελέτη περιπτώσεων: 
Έρευνα στα εμπόδια 
και τους ανασταλτικούς 
παράγοντες της 
δημιουργικότητας

Ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε από τους  
John C. Croth και John Peters [20] περιγρά-
φει μια έρευνα πάνω στα εμπόδια της δημι-
ουργικότητας και τους ανασταλτικούς πα-
ράγοντες, που διεξάγη σε ένα δείγμα 1700 
ατόμων και 67 ομάδων κατά τη διάρκει-
α δέκα χρόνων (1988-1998). Οι συμμετέ-
χοντες – σχεδόν όλοι τους διευθυντές με-
σαίου ή πρώτου επιπέδου – κλήθηκαν να 
προσδιορίσουν:

- Αντιληπτά εμπόδια στη δημιουργικό-
τητα, σε προσωπικό επίπεδο

- Πιθανούς κοινούς ανασταλτικούς πα-
ράγοντες για τη δημιουργικότητα σε 
οποιοδήποτε εταιρικό η οργανωσια-
κό σύνολο

- Αντιληπτά εμπόδια στη δημιουργικό-
τητα στο εταιρικό/ οργανωσιακό σύ-
νολο στο οποίο εργάζονταν

Οι συμμετέχοντες δεν είχαν απαραιτήτως  
την εμπειρία ή την έκθεση σε ζητήματα 
σχετικά με τη δημιουργικότητα πρίν συμ-
μετάσχουν στην έρευνα.

Οι απαντήσεις ταξινομήθηκαν ως εξής:

Επιβαλλόμενα από τους ίδιους: 
μη συμβάλλον προσωπικό περιβάλλον, 
υγεία / έλλειψη ενέργειας, πίεση, φόβος, 
προσδοκίες, συνήθεια, εξάρτηση, διάθεση, 
έλλειψη ενδιαφέροντος, έλλειψη κινήτρου, 
έλλειψη επιθυμητών απαντήσεων, κοινωνι-
κοί κανόνες, περιορισμοί εργασίας, χρονι-
κοί περιορισμοί (που επιβάλλονται), χρό-
νος (ανεπαρκής), προτεραιότητες  (που δεν 
τίθονται), προτεραιότητες  (που δεν διατη-
ρούνται), πειθαρχία,  υπόβαθρο / ανατρο-
φή, αβεβαιότητα,  έλλειψη γνώσης, έλλει-
ψη σκοπών /  στόχων,  οικογενειακές πιέ-
σεις, αποτυχίες του παρελθόντος, απάθεια,  
έλλειψη εμπιστοσύνης, αρχικές ιδέες, κού-
ραση, όραμα διόδου, κοινωνικοποίηση, 
δομή, φόβος των συνεπειών της επιτυχίας, 
φόβος της γνώσης, επιθυμία.

Επαγγελματικό περιβάλλον: 
φόβος, υγεία και ενέργεια, πίεση, προσ-

δοκίες, συνήθεια, έλλειψη ενδιαφέροντος/
κινήτρου, αναγνώριση, κοινωνικοί κανό-
νες, φόβος της κριτικής, χρονικοί περιορι-
σμοί, πειθαρχία, εγώ, αβεβαιότητα, έλλειψη 
γνώσης, ανεπιθύμητες ιδέες, έλλειψη σκο-
πών / στόχων, εσωτερικές πιέσεις, αποτυχί-
ες του παρελθόντος, απάθεια, καμία εμπι-
στοσύνη, η δική μας στάση εναντίον της 
δικής τους, παραδείγματα, αρχικές ιδέες, 
πορεία του οράματος, κοινωνικοποίηση,  
δομή, φόβος των συνεπειών της επιτυχίας, 
φόβος της πρόκλησης, επιθυμία.

Επιβαλλόμενα από το περιβάλλον: 
προσωπικό περιβάλλον, εισβολή των κα-
θημερινών στόχων, διακοπές, πίεση, έλ-
λειψη εργαλείων / πόρων, προσδοκίες, έλ-
λειψη χρημάτων, υγεία και ενέργεια, εκπαί-
δευση (επίσημη), επαγγελματικό περιβάλ-
λον, πίεση από τους ισοδύναμους, άγχος, 
προσδοκίες, κανόνες, πρότυπα, κανονι-
σμοί, έλλειψη χρόνου, εξέγερση.

Οι συγραφείς δίνουν έμφαση σε μερικά συ-
μπεράσματα:

- οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν την πα-
ρουσία πολυάριθμων εμποδίων στη 
προθυμία για δημιουργικότητα

- τα εμπόδια υπάρχουν “σε προσωπικό 
επίπεδο ή πλαίσιο” όπως και στο επαγ-
γελματικό περιβάλλον εργασίας

- οι παράγοντες στο επαγγελματικό πε-
ριβάλλον οδηγούν σε ανασταλτικούς 
παράγοντες που μειώνουν, περιορί-
ζουν ή εξαλείφουν την προθυμία για 
δημιουργικότητα των ατόμων

- ο φόβος, με  διαφορετικές  μορφές, εί-
ναι το κυρίαρχο εμπόδιο (αναφέρθηκε  
σε 47 από  τις 67  ομάδες)

- τα εμπόδια που αναγνωρίστηκαν σε 
αυτόν τον μεγάλο σχετικά αριθμό 
ομάδων ήταν κοινά

Οι συγγραφείς κατέληξαν ότι αν οι 
μάνατζερ/διευθυντές θέλουν να αυξήσουν 
την αποδοτικότητα και τη συνεισφορά του 
ανθρώπινου δυναμικού και αν θέλουν οι 
υπάλληλοί τους να αισθάνονται ότι η δη-
μιουργικότητα είναι σημαντική, τότε θα 
πρέπει να δίνουν προσοχή στα αντιληπτά 
εμπόδια που βρίσκονται στο περιβάλλον 
αλλά και στο μυαλό των ανθρώπων.
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Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1: 
Είναι η δημιουργικότητα κυρίως ατομικό ή ομαδικό 
φαινόμενο? 

Ερώτηση 2:
Μεταξύ των ακόλουθων παραγόντων, ποιος έχει τη μεγαλύ-
τερη επίδραση στην δημιουργικότητα σε ατομικό επίπεδο? 

Επιλογή

Νοημοσύνη

Γνώση 

Γένος

Απάντηση: Γνώση 

Ερώτηση 3:
Όσον αφορά τα κίνητρα, ποιο είναι το σημαντικότερο 

Επιλογή

Εγγενές κίνητρο 

Εξωγενές κίνητρο 

Και τα δυο, από τη στιγμή που το εξωγενές κίνητρο βοηθά στην ενί-
σχυση του εγγενούς

           
Απάντηση:

Και τα δυο, από τη στιγμή που το 
εξωγενές κίνητρο βοηθά στην ενί-
σχυση του εγγενούς

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ



Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 4:
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός δημιουργικού οργανισμού?

Ερώτηση 5:
Τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τα ηγετικά στελέχη στην 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας?

 
 


