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 آرزوهاي محال،خوب هستند،اما یک ایده زمانی خالق است که زاییده
.نیمکره راست مغز باشد و نیمکره چپ مغز آن را تصدیق کند



تعاریف اولیه
موضوع یا راه حل جدیدي که به ذهن می رسد، چیزي که قبال  : ایده

.وجود نداشت

تبدیل ایده به یک کسب و کار که دیگران نیاز داشته و براي  : فرصت
.آن هزینه کنند



تعاریف اولیه
و  راه حل هاي تازهصالحیتی که همه ما براي اندیشیدن به : خالقیت

داریم و بعبارتی  حل مشکالت و یا بهبود وضعیت فعلیبه منظور  مفید
درخشش یک اندیشه و بوجود آمدن نظر و ایده هاي نو بیشتر در جنبه  

هاي فکري و نظري و به فعالیت هاي ذهنی و طراحی



تعاریف اولیه
آشکار ساختن و بهره برداري و به ظهور رسانیدن چیزي که وجود  : کشف

داشته ولی قبال کسی متوجه آن نشده است و یا آن را درك نکرده است 
...)میکروب توسط پاستور ، جاذبه توسط نیوتن و(



تعاریف اولیه
ایجاد کردن و دستیابی به چیزي یا روشی جدید است که قبال  : اختراع

...)  پنیسیلین،اشعه ایکس،برق،ماشین بخار، و(ناشناخته بوده است 
بصورت تصادفی و غیر تصادفی



تعاریف اولیه
قابل توجهی   ارزشکه  خلقتیعبارت است از : نوآوري

و مفهومی اقتصادي و .دارد)صنعت یا جامعه فرد،گروه،سازمان،(براي
  تبدیل ایده هاي خالق به محصولو در واقع تالش براي . عملی دارد

.است که ارزش اقتصادي باالئی دارد



تعاریف اولیه
تفاوت خالقیت و نوآوري:

است و بیشتر جنبه هاي فکري و نظري   نوآورينقطه آغاز  خالقیت
.بیشتر جنبه هاي کاربردي و عملی است نوآورياست و 

نوآوری  =فرآیند      +خالقیت   



تعاریف اولیه
:تفاوت اختراع و نوآوري

 اختراع ، بیشتر حالت اتفاقی دارد و بندرت اتفاق می افتد، در حالی که
.نوآوري حاصلش محصولی با ارزش است

مشتري اختراع ، محققان و مشتري نوآوري ، عموم مردم است.

  اختراع ، در کل دنیا جدید است و نوآوري ، ضرورتا در کل دنیا جدید
.نیست

هر اختراع به چندین نوآوري می تواند تبدیل گردد.

نوآوري= مفهوم + اختراع + انتفاع 



(4P) اجزاي خالقیت
محصول)Product:(

امکانات)Possibilities:(

فرآیند)Processes:(

خالقیت فردي و گروهی)Personal and group 
creativity(



(4P) اجزاي خالقیت
محصول)Product :( نتیجه فرآیند خالقیت و نوآوري باید

باشد و بگونه اي .....)کاال،خدمات،اطالعات،سیستم ها و(محصولی
.که داراي ارزش و یا ارزش معنی دار و قابل توجه باشد

امکانات)Possibilities :( براي اینکه خالقیت و نوآوري روي
)عوامل تولید(دهد باید امکانات وجود داشته باشد

فرآیند)Processes :( تکنیک هاي متعدد براي افزایش خالقیت
یاد گرفتحل مسائل به کار بست که باید آنها را 

خالقیت فردي و گروهی)Personal and group 
creativity(



خالقیت

خالقیت از دیدگاه فردي

خالقیت از دیدگاه سازمانی



خصوصیات افراد خالق
خصوصیات ذهنی

خصوصیات عاطفی

خصوصیات اجتماعی



خصوصیات افراد خالق
خصوصیات ذهنی: 

 کنجکاوي

 دادن ایده هاي زیاد درباره یک مسئله

 ارائه ایده هاي غیرعادي

 توجه جدي به جزئیات

 دقت و حساسیت نسبت به محیط به خصوص به نکاتی که در نظر دیگران عادي
به شمار می روند 

  روحیه انتقادي

 عالقه وافر به آزمایش کردن و تجربه

نگرش مثبت نسبت به نوآفرینی



خصوصیات افراد خالق
خصوصیات عاطفی

  آرامش و آسودگی خیال

  شوخ طبعی

 عالقه به سادگی و بی تکلفی در نوع لباس و جنبه هاي گوناگون
زندگی 

 دلگرمی و امید به آینده

  توانایی برقراري ارتباط عمیق و صمیمانه با دیگران

  اعتماد به نفس و احترام به خود

شهامت



خصوصیات افراد خالق
خصوصیات اجتماعی:  

 پیش قدمی در قبول و رویارویی با مسائل

 مسئولیت پذیري و توانایی سازمان دادن به فعالیت هاي گوناگون

قدرت جلب حس اعتماد و اطمینان دیگران.



خالقیت از دیدگاه سازمانی
 یا کمیت ارتقاء و بهبود براي نوین طرح و فکر ارائه یعنی خالقیت

 سازمان؛ فعالیت هاي کیفیت

 هزینه ها، کاهش خدمات، یا تولیدات افزایش بهره وري، افزایش مثالً   
.غیره و جدید خدمات یا تولیدات بهتر، روش از خدمات یا تولیدات



خالقیت از دیدگاه سازمانی
:شش عامل موثر در خالقیت افراد در یک سازمان مؤثرند

دانش

توانایی عقالنی

داشتن سبک فکري ابداعی

انگیزش

مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهاي بیرونی و داخلی و نیز : شخصیت
مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن 

حمایتهاي محیطی



فرهنگ سازمانهاي خالق
پذیرش ابهام

شکیبایی در امور غیر عملی

کنترل هاي بیرونی کم

بردباري در مخاطره

شکیبایی در برخوردها

تأکید بر نتایج تا بر وسایل

تأکید بر نظام باز



ویژگیهاي سازمانهاي خالق
  رقابت کامل و فشرده

دسترسی به مدیران

احترام به افراد

تخصص محور بودن

محوریت کارگروهی  

رابطه سازنده کارکنان با سازمان

استقبال مدیران از عامل تغییر



فرصتهاي خالقیت
مثل شکست ها یا موفقیت هاي غیرمنتظره : وقایع غیرمنتظره

ناسازگاري ها

 نیازهاي فرایندي و تغییرات در صنایع و بازارها

 تغییر نگرش سازمان

دانش جدید



مدیریت انگیزه 
مدیرت کار و زمان 

مدیریت خالقیت 





انگیزه و هدف در مدیریت



مدیریت انگیزه  





over justification effect











مقدمه

 

 
   

 



بندي اهدافریزي و الویتبرنامه

 

  

  



 
 

 

 





خالقیت در مدیریت

     
     



    
        
         
      
        

      
       
    



چگونه فرهنگ سازمانی بر نوآوري 
؟  گذارداثر می

آنها هم .آنها تجربه کردن را تشویق می کنند.سازمانهاي نو آور فرهنگی مشابه دارند

یک .آنها از اشتباهات تجربه کسب می کنند.به موفقیتها و هم به شکستها پاداش می دهند
: فرهنگ نوآور داراي هفت ویژگی زیر است

پذیرش ابهام؛ 1-

شکیبایی در امور غیر عملی؛ 2-

کنترل هاي بیرونی کم؛  3-

بردباري در مخاطره؛ 4-

شکیبایی در برخوردها؛ 5-

؛ .تاکید بر نتایج تا بر وسایل -6

.  تاکید بر نظام باز-7



  خالق افراد ویژگیهاي

روانشناسان سعی داشته اند تامشخصات افرادي که داراي سطح  
عوامل زیر را براي  » استیز«باالیی از خالقیت هستند مشخص کنند، 

: افراد خالق بیان داشته است 

توانایی ایجاد تعداد زیادي ایده به طور  : سالمت روانی و ادراکی  - 1
سریع؛

 

توانایی دست کشیدن از یک قاعده و  : انعطاف پذیري ادراك  - 2
چارچوب ذهنی؛ 

توانایی در ایجاد و ارائه پیشنهادهاي جدید؛ : ابتکار - 3



ویژگیهاي دیگر افراد خالق 



 



  خالقیت فرصتهاي



تنها ویژگی  مهم سازمان خالق 
  :عبارت است از

 



فرصتهاي خالقیت
مثل شکست ها یا موفقیت هاي غیرمنتظره : وقایع غیرمنتظره

ناسازگاري ها

 نیازهاي فرایندي و تغییرات در صنایع و بازارها

 تغییر نگرش سازمان

دانش جدید



هاي خالقيت در سه گروه فرصت داخلي و سه  فرصت•
:  بندي شده است هاي خارجي تقسيم گروه فرصت

هاي داخلي  فرصت•

در محيط علمي و (هاي خارجي  فرصت•
)  اجتماعي سازمان



– تغييرات جمعيتي 

–   تغيير نگرش

– دانش جديد

هاي داخلي  فرصت–

ها مثل شكست: وقايع غيرمنتظره–

هاي غيرمنتظره  يا موفقيت–

   ها ناسازگاري–
و نيازهاي فرايندي و تغييرات در صنايع –

بازارها



• هاي خارجي فرصت
• ) در محيط علمي و اجتماعي سازمان(  

تغييرات جمعيتي  - 

   تغيير نگرش - 

دانش جديد - 



دو اصل  مھم 

.دو ایده بهتر از یک ایده است-1

.طرف مقابل هم به اندازه من هوشمند است-2



روش حل خالقانه در مسائل
 تحقیق وتجزیه و تحلیل رویدادها و پیش آمدها  : آگاه بودن

)کنجکاو بودن(

 بر روي فکر و رویاي خود متمرکز شوید  : مصر بودن در رویاي خود
.و آن را همیشه احساس کنید

 و  . تمام راه حلهاي ممکن را در نظر بگیرید: در نظر گرفتن
زیرا باعث . ازافرادي که فکر و ایده را در شما می کشند بپرهیزید

می شوند احساس عدم موفقیت کنید و ضمنا منطق در رابطه با 
.ایده ها در این مرحله نباشد

 به درون خود رجوع کنید و ذوق و قریحه را با : رجوع به درون
).انسان هاي موفق کارشان برایشان تفریح است(ایده ها بیامیزید



روش حل خالقانه مسائل
تمام راه حلهاي ایده ها را بررسی کنید و دسته بندي :  ارزیابی

ونسبت به انتخاب یکی و یا ترکیب راه حلها اقدام نموده و  . نمائید
).استدالل را وارد کنید(غیر قابل قبولها را حذف نمائید

 راه حل و یا راه حلهاي بدست آمده نهائی را بر پایه : واقع بینی
بهترین دانش موجود مورد بررسی قرار داده و بر اساس نتائج 

.حرکت نمائید

ایده را با سئواالت ذیل ارزشیابی کنید:  ارزشیابی.

آیا ایده عملی است؟ -

نتائج چه هستند؟ -

براي تحقق نتائج به چه چیزهائی نیاز است؟ -



روشهاي افزایش قدرت خالقیت
دارد خالقیت روح مهندسی
تمرکز خود را روي اجزا اشیا کوچک امتحان کنید.
از مسائل روز یادداشت برداري کنید.
از خود سئوال کنید که از چه راهی بهتر می توان کارها را انجام داد.
با تمرکز گوش دادن را تمرین کنید.
اول بفهمید و بعد قضاوت کنید.
فکر باز داشته باشید و بسته فکر نکنید.
از ایده هاي کوچک افکار بلند بسازید.
 چه کسی؟چه چیزي؟کجا؟چرا؟(سئواالت خالق طرح کنید(.....
همیشه بهترین انتظار را از خود داشته باشید.
اقتباس و اصالح کنید.
بطور سازنده انتقادگرا باشید.
عادت فکر خالق و خیال بافی را در خود ایجاد کنید.



روشهاي افزایش قدرت خالقیت
 به مشکالت از جوانب مختلف نگاه کنید، و دیدگاه هاي جدیدي را

. انتخاب کنید که کسان دیگري از آن استفاده نمی کنند
تجسم کنید
یکی از ویژگی هاي متمایز نابغه ها استعداد تولیدي و زایایی  ! ایجاد کنید

.  آنهاست
افکار، ایده ها، تصاویر و اندیشه هایتان را ترکیب . ترکیبات جدید بسازید

کنید و دوباره ترکیب کنید و آنها را بصورت ترکیبات مختلف درآورید، 
. هرچند که طبیعی و مناسب نباشند

بین موضوعات نامشابه ارتباط ایجاد کنید. رابطه سازي کنید  .
متضاد فکر کنید .
هر فردي که ظرفیت درك شباهت هاي بین دو . استعاري فکر کنید

.قلمرو کامالً مختلف باشد و بتواند آنها را به هم ربط دهد، یک نابغه است



چند تکنیک خالقیت
(Brain Storming) طوفان مغزي تکنیک

اي ایده ها از طرف هر کس باشید و هر چه باشید خوش آمدید.

هیچ کس حق قضاوت، ارزیابی یا انتقاد ندارد.

هر چه ایده ها دورتر از ذهن، جسورانه تر، و عجیب تر باشد بهتر

هرچه تعداد ایده ها بیشتر ، بهتر

هرچه ترکیب ایده ها بیشتر ، بهتر



 (BIONICS)الگوبرداري از طبیعت



چند تکنیک خالقیت
(NOMINAL GROUPING)تکنیک گروه اسمی

 اعضاء گروه در یک میز جمع می شوند و موضوع تصمیم گیري به صورت
کتبی به هریک از اعضا داده می شود و آنها چگونگی حل مسئله را می 

نویسند؛

 هریک از اعضا به نوبه، یک عقیده را به گروه ارائه می دهد؛ عقاید ثبت
شده در گروه به بحث گـذارده مـی شود تا مفاهیم براي ارزیابی روشن تر 

و کامل تر شود؛

؛ هر یک از اعضاء مستقالً و مخفیانه عقاید را درجه بندي می کنند 

 تصمیم گروه آن تصمیمی خواهد بود که در مجموع بیشترین امتیاز را به
دست آورده باشد



چند تکنیک خالقیت
تکنیک چرا گفتن

 بر قراري ارتباط بین موضوعات کامال بر قراري ارتباط بین موضوعات کامال (تکنیک ارتباط اجباري
))نامرتبطنامرتبط

 تفکر موازي نگاه فرد را به نقاط جدید معطوف : تکنیک تفکر موازي
می سازد و اطالعات و تجربه هاي جدید صرفاً به اندیشه هاي قبلی افزوده 

نمی شود، بلکه آنها را تغییر داده و الگو و ساختار جدیدي را ایجاد می کند



چند تکنیک خالقیت
تکنیک اسکمپر

Substitute

Combine

Adapt(adopt)

Modify(magnify)

Put to other uses

Eliminate

Rearrangement



تکنیک اسکمپر

Substitute

چه موادي را می توان به جاي مواد قبلی به کار برد؟ 

ھنگام بارندگی از چھ طریقی می توان مانع خیس شدن موی ھنگام بارندگی از چھ طریقی می توان مانع خیس شدن موی : : مثالمثال
...)...)غیر از چتر ، کالهغیر از چتر ، کاله((سرشد؟سرشد؟



تکنیک اسکمپر
Adapt (adopt)Adapt (adopt)

همانند سازي یا این همانیهمانند سازي یا این همانی((  این به چه چیزي شبیه است؟این به چه چیزي شبیه است؟((



تکنیک اسکمپر
Modify(magnify)

چطور است شکل و رنگش را عوض کنیم؟

چرا آن را چند برابر نکنیم؟



تکنیک اسکمپر
Put to other usesPut to other uses

با محصوالت خراب شده چه کنیم؟با محصوالت خراب شده چه کنیم؟

با طرحهاي تحقیقاتی که به نتیجه نرسیده اند چه کنیم؟با طرحهاي تحقیقاتی که به نتیجه نرسیده اند چه کنیم؟

یا پوست بهار نارنجیا پوست بهار نارنج  استفاده دیگر از پوست پستهاستفاده دیگر از پوست پسته

کاربرد ضایعات کاغذ یا الستیک در صنعت فوالدکاربرد ضایعات کاغذ یا الستیک در صنعت فوالد



تکنیک اسکمپر
Eliminate Eliminate 

باعث کاهش هزینه ها و افزایش تولید است ساده سازي.



تکنیک اسکمپر
RearrangementRearrangement

طراحی اتومبیل با موتور پشت : مثال



تکنیک فهرست خصوصیات

موضوع را به اجزا کوچکتر تقسیم کرده و براي آنها ایده جدید می 
. دهیم

 اتومبیل: مثال
ایده فعلی اجزا

از جنس طلق از جنس شیشھ چراغ

از جنس سرامیک از جنس چدن موتور

میل لنگ موازی با محور لنگ عمود بر محور  میل موتور

برعکس شکل فعلی بدنھ

باز شدن از زیر باز شدن بھ شکل فعلی درب ھا



افزایش خالقیت کارکنان در یک سازمان
مدیریت باید همیشه آماده شنیدن ایده هاي جدید از : ایجاد فضاي خالق

.هرکس در سازمان باشد

دادن وقت براي خالقیت

برقراري سیستم پیشنهادات

گاهی گروه خاصی از کارکنان براي  :ایجاد واحد مخصوص خالقیت
نوآوري و خالقیت استخدام می شوند و در بعضی از سازمانها این گروه را 

می نامند (Think Tank)یا اتاق فکر  (R&D)واحد تحقیق و توسعه 



افزایش خالقیت کارکنان در یک سازمان
تکنیک شش کاله فکر

می شوند، جمع هم دور به که کسانی به که است آن تکنیک از هدف 
 خالقانه راه هاي به میان این در آنگاه و دهند نظم خود تفکر به که بیاموزد

 بندي اولویت و بندي طبقه را نتایج مدبرانه هماهنگی یک با و بیاندیشند
  .کنند استفاده آن از گیري ها تصمیم در و کرده



افزایش خالقیت کارکنان در یک سازمان
تکنیک شش کاله فکر

  تصور کنید به یک جلسه قدم گذاشته اید و شما مسئول نظم دهی، هدایت و
در اینجا کاله آبی را بر سر شما خواهند . نتیجه گیري از آن جلسه هستید

گذاشت، زیرا هنگامی که کسی کاله آبی را بر سر می گذارد باید به موارد زیر 
رنگ آبی نماد آسمان آبی رنگ است که چتر آن بر همه جا گسترده :دقت کند

شده است و کسی که کاله آبی بر سر خود می گذارد باید بتواند افکار جاري در 
ذهن تمام افراد حاضر در جلسه را در ذهن خود به جریان درآورد و نظم و 

.  تمرکز دهد



افزایش خالقیت کارکنان در یک سازمان
تکنیک شش کاله فکر

  در نخستین اقدام و با هدایت شما همه اعضا باید کاله سفید را بر سر بگذارند
هنگامی که کاله سفید را بر سر . و در مورد موضوع بیان شده بیاندیشند

می گذارید، نباید به چیزهایی که شامل الهامات، قضاوت هاي متکی به تجارب  
گذشته، عواطف، احساسات و عقاید است توجه کنید و تنها باید همچون یک 

حال شما باید اطالعات به دست آمده از . رایانه، فقط اطالعات ارائه کنید
حاضرین در جلسه که به واسطه تفکر با کاله سفید ارائه شده است را 

جمع بندي کنید و اعضاي جلسه را وارد مرحله بعد کنید تا با گذاشتن کاله  
. قرمز بر سر، شروع به تفکر کنند



افزایش خالقیت کارکنان در یک سازمان
تکنیک شش کاله فکر

  هنگامی که حاضرین می خواهند با کاله قرمز در مورد موضوع مورد نظر تفکر
اجازه دهید احساسات و عواطف بر وجود : کنند باید به نکات زیر توجه کنند

شما حاکم شده و به زبان درآیند و هر کسی می تواند از الهامات و دریافت هاي 
اگر به احساسات . ناگهانی خویش سخن گوید و دیگر نیازي به استدالل نیست

اجازه بروز ندهیم بدون شک ناخواسته و بدون دقت نظر، در تصمیم گیري ها 
.  وارد شده و چه بسا سبب بروز مشکالتی براي ما شوند



افزایش خالقیت کارکنان در یک سازمان
تکنیک شش کاله فکر

 جمع بندي به اقدام شما شد، ارائه جلسه اعضاي نظرات تمام که این از پس 
 اجازه و بگذارید قدم بعد مرحله به گاه آن و کرده حاضران فکري تراوشات

 نباید سر بر کاله این گذاشتن با .بگذارند سر بر را سیاه کاله حاضران دهید
 را خود منفی دیدگاه هاي باید فرد بلکه شوند بیان منطق بدون منفی احساسات

  بدون .کند بیان منطقی صورت به بحث مورد موضوع یا مشکل خصوص در
  در که مخاطراتی از را ما می تواند شود، استفاده خوبی به کاله این از اگر شک
  .کند آگاه می ماند دور ما چشمان از آینده



افزایش خالقیت کارکنان در یک سازمان
تکنیک شش کاله فکر

 تفکر به شروع و بگذارند خود سر بر را زرد کاله حاضران دهید اجازه حال 
 خوش و شادابی سازندگی، براي شروعی آفتاب و است آفتاب نماد زرد .کنند
  .است بینی



افزایش خالقیت کارکنان در یک سازمان
تکنیک شش کاله فکر

 است خالقیت کاله سبز، کاله .بگذارند سر بر را سبز کاله باید حاضران اکنون 
 که بیاندیشند نو راه هاي به باید می گذارند، سر بر را سبز کاله افراد که هنگامی
 خالقانه تصمیم گیري هاي به و بوده اثرگذار نظر مورد موضوع آن در می تواند

 .شود منجر



موانع خالقیت
:موانع محیطی خالقیت

عوامل اقتصادي

عوامل بازار و عرضه کنندگان

ویژگی و مشخصات صنعت مربوطه

سیاست هاي دولت

قوانین و مقررات

نظام آموزشی و پرورش سنتی



موانع خالقیت
:موانع سازمانی خالقیت

عدم دسترسی به اطالعات

فقدان ارتباطات افقی و عمودي مناسب

اندازه سازمان

انزوا و گوشه گیري مدیریت ارشد

ساختار نامناسب سازمان

افق زمانی کوتاه مدت مدیران

فقدان سیستم پیشنهادات موثر و سریع

فقدان لوازم و ابزار الزم

فقدان سیستم تشویق و پاداش هدفمند و منعطف



:موانع سازمانی خالقیت
ناسازگاري ، استرس و نارضایتی کارکنان

سیاست بازي هاي سازمانی

دلگرمی زیاد از حد مدیر

فشار به اخذ نتیجه سریع



موانع خالقیت
:موانع فرهنگی خالقیت

  مذهب

خیال پردازي به معنی وقت تلف کردن ، تنبلی و دیوانگی

 بازي و بازي گوشی  فقط مخصوص کودکان است

  ترجیح دادن سنت ها به تغییر و تحوالت

 هر مشکلی با پول و تفکر علمی حل می شود.



موانع خالقیت
:موانع فردي خالقیت

بی ارزش بودن ، کمروئی و(موانع احساسی  (...

ترس از شکست، عدم تحمل مسائل مهم ، تمایل به قضاوت در   (موانع هیجانی
مورد ایده ها ، نداشتن هیجان شور و رقایت پذیري ، ضعف خیال پردازي و  

(...



موانع خالقیت
:موانع ادراکی خالقیت

مانند سختی جدا کردن مسئله از سایر امور

  سختی تعریف دقیق و صحیح مشکل

  تمایل به محدود کردن قلمرو مشکل

  ندیدن مشکل از زوایاي مختلف

 نگاه کردن به جاي دیدن، گوش (استفاده نکردن از همه حواس پنج گانه
...)کردن به جاي شنیدن و 



انواع نوآوري
ریش تراش برقی ، حمل رایگان غذا به  : نوآوري در محصول و خدمات

منزل

 نوآوري در فرآیند ، یعنی تغییر در شیوه تولید محصول یا ارائه
خدمات

.نوآوري می تواند تدریجی یا ناگهانی باشد

.نوآوري می تواند ساده یا ترکیبی باشد



انواع نوآوري بر اساس کاربرد
 منجر به خلق بازار هاي جدید می شود و با سرمایه  :بنیادي

گذاري سنگین و مستمر بر روي مهارت ها و تجهیزات همراه  
.است

مصرف کنندگان بعلت کامال نو، گران بودن و احساس مخاطره داشتن 
مثل ماشین . در مصرف در ابتدا نسبت به آن رغبت چندانی دارند

بجاي  کالسکه



انواع نوآوري بر اساس کاربرد
سرمایه گذاري  تحقیق و توسعه به  ) :محصول(توسعه عملکردي

نسبت بنیادي کمتر بوده و بازگشت سرمایه سریعتر و پذیرش بازار 
مثل اضافه کردن به امکانات یک محصول. آن راحت تر است

.موبایل که دائما امکاناتی به آن اضافه می شود 



انواع نوآوري بر اساس کاربرد
با ترکیب چند فن آوري محصولی کامال   :تجدید ساخت فن آوري 
مانند. متفاوت ایجاد می شود

تانک جنگی که ترکیب موتور دیزلی کامیون هاي بزرگ،تراکتور 
.کشاورزي و تفنگ سر پر می باشد

هاورکرافت که ترکیب قایق و ماشین است 



انواع نوآوري بر اساس کاربرد
مانند افزایش سرعت تولید و افزایش قابلیت انعطاف  :فرآیند

تولید از یک محصول به محصولی دیگر با تعویض سریعتر  
)قالب ها

تغییرات در خصوصیات محصول با توجه به نیاز بازار: طراحی

تغییر در ساختار محصول فعلی بدون  : تجدید فرمول سازي
تغییر در اجزا آن مانند افزایش درجه خلوص یک تولید براي 

دوام بیشتر یا استفاده از کاتالیزور ها و تغییرات در خواص 
ملکولی و شبیه سازي



انواع نوآوري بر اساس کاربرد
سرمایه گذاري کم و بازگشت آن سریع است :ارائه خدمات  .

مانند خدمات پس از فروش موبایل یا پیک رایگان غذا

داراي هزینه سرمایه گذاري کمتر به نسبت : بسته بندي
تحقیقات بوده ولی مزیت رقابتی بلند مدتی ایجاد نمی کند 

مانند بسته بندي بادام زمینی



اجزاي نوآوري
چالش ؛ نیروي جلوبرنده نوآوري

خالقیت؛ مغز نوآوري

ارتباطات؛ شریان حیات نوآوري

همکاري؛ قلب نوآوري

تکمیل؛ عضالت نوآوري

نظارت و بازنگري؛ نردبان فرایند نوآوري

فرهنگ؛ محدوده ایفاي نقش نوآوري

مدل ایفاي نقش ؛ رهبري

منابع  ؛ افراد



اقدامات عملی براي سالمت سیستم نوآوري
هراس را در سازمان خود از بین ببرید

 کارکنان قرار دهیدنوآوري را به عنوان جزئی از سیستم ارزیابی عملکرد

 فرآیند و سیستم نوآوري را مستندسازي کنید

 آزادي عمل کافی به کارکنان خود اعطا کنید

 به افراد آموزش دهید

 ي افراد اهمیت دهیدتنوع در سبکهاي تفکر، تجربیات، دیدگاههابه

 جدا کنیدتیم هاي نوآوري از تیم هاي پروژه هاي معمول

  



عوامل موثر در شکل گیري روند نوآوري
     سطح بلوغ علوم

سطح سرمایه گذاري در توسعه فن آوري

 انرژي سبز و سفر انسان به فضا(حمایت سیاست مداران     (

     پیشرفت سریعتر بعضی علوم از بعضی علوم دیگر

 انتشار سریع یک فن آوري در بازار می تواند باعث جلوگیري از ورود فن
.     آوري دیگر شود

 گرم شدن زمین و(تغییرات محیط جهانی     (...

     بهبود ارتباطات



عوامل موثر در شکل گیري روند نوآوري
تحقیق و توسعه مداوم

وقایع غیر منتظره

   تغییرات در صنعت و بازار

استفاده از ربات بجاي کارگر ساده ، زیرا  (تغییرات و ویژ گی هاي جمعیتی
)رشد تحصیالت کارهاي کارگري ساده را بدون طرفدار نموده بود

مدیران بجاي دیدن نیمه پر لیوان شرکتشان شروع به (تغییرات در ادراك
)دیدن نیمه خالی کردند و بفکر چاره براي رفع کمبود ها افتادند



فرآیند نوآوري
 نیاز به تغییر وقتی بوجود می آید که افراد از عملکرد : تشخیص نیاز

.واقعی به نسبت عملکرد مطلوب که اعتقاد دارند،ناراضی باشند

محصول یا فن آوري جدید و یا تکنیک جدید اداره امور : ایجاد ایده اي نو
)با تحقیقات از بازار(

 بصورت کتبی و همراه با مستندات مورد نیاز که عملیاتی :ارائه طرح
)واحد هاي تحقیق و توسعه(باشد

نیاز به تائید رسمی مدیر دارد):نوآوري(تصمیم گیري براي قبول تغییر.

 ساخت نمونه آزمایشی،تولید  نمونه،مطالعه بازار(: تخصیص منابع(



مدلهاي نوآوري
)فلسفه تولید گرائی(فشار تکنولوژي

 خلق ایده با استفاده از توان تکنولوژیک واحد تحقیق و توسعه

تهیه نمونه آزمایشی و تائید آن

تولید نمونه

بازاریابی براي فروش

فروش نرفتن محصول تولید شده: مشکل 



مدلهاي نوآوري
)فلسفه بازار گرائی(کشش تقاضا 

شناخت نیاز بازار

طراحی محصول

تولید محصول

نداشتن امکانات تکنولوژیک تولید محصول مورد نیاز : مشکل 
بازار



مدلهاي نوآوري
)ترکیب دو روش فوق(مدل یک پارچه 

از دو گروه همفکر و همراه برنامه ریزي تکنولوژیکی و برنامه  
ریزي تجاري استفاده می شود



چرخه نوآوري
با کار گروهی ایده هاي نو را از قوه   :ایجاد واحد هاي تحقیق و توسعه

  .به فعل در می آورد

)  مهارت و تجربه(باعث ایجاد دانش و افزایش  :آموزش و استمرار آن
.که می تواند تولید ایده هاي نو نمایدمی شود

طراحی  -امکان سنجی ایده     -خلق ایده      -  :فرآیند نوآوري
فرآیند  -تولید محصول      -محصول و تست نمونه آزمایشی     

تحلیل بازار ، تقسیم بندي بازار ، قیمت گذاري ، توزیع و (بازاریابی
ارتقا محصول



چرخه نوآوري
  :فرآیند نوآوري

خلق ایده

امکان سنجی ایده

طراحی محصول و تست نمونه آزمایشی

تولید محصول

 تحلیل بازار ، تقسیم بندي بازار ، قیمت گذاري ،  (فرآیند بازاریابی
)توزیع و ارتقا محصول



تفکر واگرا در مقابل همگرا
دست یافتن به رهیافتهاي جدید براي حل : تفکر واگرا یا افقی یا جانبی

راه حل مختلف براي یک   از واگرا به مجموعه ايجانبی یا تفکر . مسائل
در این تفکر نقش حافظه کوتاه مدت . مسئله یا فرضیه منجر می شود

.پررنگ تر است

 

 تفکر همگرا عبارت است از فرایند بازآرایی یا دوباره سازي اطالعات و
.  نمادهاي کسب شده موجود در حافظه درازمدت



مشخصات تفکر افقی:

دهد می ترجیح یکنواختی و ایستایی به را تفاوت و تازگی که : مولد

پاسخها کمیت بر تأکید -فراوان اندیشه هاي و ایده ها تولید : بودن سیال

پاسخها تنوع بر تأکید -متنوع اندیشه هاي و ایده ها تولید : پذیري انعطاف

پاسخها پرداخت و گسترش بر تأکید –جزئیات تولید : بسط



تفکر افقی یا جانبی یا واگرا

شغل روزمره مخترع ختراعا

کشیش روان نویس

فروشنده چوب پنبه تیغ صورت تراشی

موسیقیدان عکس رنگی

متولی کفن و دفن تلفن اتوماتیک

روزنامه نگار توقف سنج خودرو

دامپزشک الستیک بادي

تعمیرکار تلویزیون نوار صوتی



تفکر عمودي یا همگرا
 تا است تالش در دائم عقل آن در که است تفکري یاهمگرا عمودي تفکر

 مختلف ازنقاط.است فکر توقف آن غایی هدف و یابد خاتمه تفکر فرآیند
 راه یک مسئله هر براي همگرا تفکر .شود می ختم نقطه یک به و شروع

 سنجش در تفکر نوع این نقش رو این از می کند تولید درست واحد حل
.است مهم بسیار هوش



تفکر عمودي یا همگرا
مشخصات تفکر عمودي

انتخاب کننده است.

در ان درستی اهمیت دارد.

یک راه را با نادیده گرفتن بقیه راهها انتخاب می کند.

مطمئن ترین راه و نزدیک و بهترین روش را انتخاب می کند.

جست و جو تا رسیدن به اطمینان بخش ترین راه ادامه می یابد.



عوامل شکست نوآوري
نبود فرهنگی که از نوآوري حمایت کند؛

احساس مالکیت نکردن و از آن خود ندانستن سازمان توسط مدیران؛

فقدان یک فرایند گسترده و فراگیر جهت نوآوري؛

تخصیص ندادن منابع کافی براي این فرایند؛

عدم ارتباط بین پروژه ها و طرحها با استراتژي سازمان؛



عوامل شکست نوآوري
صرف نکردن زمان و انرژي کافی براي رفع ابهامات سازمانی؛

 عقاید مختلف و متضاد(ایجادنکردن تنوع در فرایندها(

توسعه نـدادن ابـزارها و سنجشهـاي انـــدازه گیري پیشـرفت؛

عدم وجود مربیان و مدیران توانا در تیم هاي نوآوري؛

فقدان یک سیستم ایده پرداز مدیریتی.



کارآفرین
 کسی است که می تواند ایده اي را خلق و سپس این ایده را اجرا نماید و

.یا ایده ها را دریافت نموده و آنها را عمل نماید



ویژگی کارآفرینان
ریسکپذیري حساب شده
مستقل بودن در امورشان
به کنترل خود اعتقاد دارند و نه سرنوشت
نیاز به موفقیت و پیشرفت
ایده پرداز و خالق
اعتماد به نفس
 با آگاهی نداشتن کامل از شرایط جرات عمل دارند(تحمل ابهام(
پشتکار و پیگیري باال
پیشقدم بودن



ویژگی کارآفرینان
 اهل عمل و کار تا حرف
داشتن هدف و دور نما
نتیجه گرا
کارآمد عمل کردن
چاره جوئی در برخورد با مسائل غیر منتظره
بی صبري
عالقمند به یادگیري
رهبري



  


