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خالقیت

2مریم غنوي

.به کارگیري توانایی هاي ذهنی براي ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید

ترس از انتقاد و شکست فقدان اعتماد به نفس

ذهنیفقدان تمرکز  تمایل به همرنگی با جمع

موانع خالقیت

نوآوري

3مریم غنوي

خالقیت از حاصل ایده ساختن عملی

فرآیند در نوآوري

محصول در نوآوري

رایجاد کننده فک

حفظ اطالعات

مدیر پروژهقهرمان محصول

رهبر نوآوري

محدودن بودن راه ارتباط با مدیر عالی

حاکمیت جو عدم تحمل اختالف سلیقه

افراد ذي نفع در حفظ وضع موجود

تاکید بر افق زمانی کوتاه مدت

گرتصمیم گیرندگان بیش از حد حساب

اعطاي پاداش هاي نامناسب

تاکید بیش از حد بر الزامات بروکراتیک

نقش هاي 

موردنیاز در  

سازمان هاي نوآور

موانع 

نوآوري 

در 

سازمان

مقایسه مدیران کارآفرین با دیگر مدیران

4مریم غنوي

احساس خطر نسبت به تغییر         . 1

ناتوان در شرایط عدم اطمینان      . 2

حمایت از حفظ وضع موجود          . 3

ترجیح امور قابل پیش بینی             . 4

در انتظار انجام  کارها. 5

اطمینان به توان خود                   .  1

     تمایل به قبول مخاطره. 2

     تشخیص فرصت ها. 3

انجام کارهاي شگفت انگیز     . 4

ارهاتوانایی به انجام رساندن ک. 5

ویژگی هاي مدیران 

دمتولی حفظ وضع موجو
ویژگی هاي مدیران 

کارآفرین

تالش براي 

نوآوري

تالش براي 

حفظ وضع موجود
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ویژگی هاي افراد خالقبرخی 

5مریم غنوي

شخصیت

دانش

تحصیالت

هوش

 توانایی هاي

ذهنی

دوران 

کودکی

عادت هاي 

اجتماعی

تفکر   

خلّاق

علّی

استقرایی

قیاسی

تحلیلی
تمثیلی

شهودي

فرآیند خالقیت

6مریم غنوي

ایجاد نگرش موافق  

براي پذیرش افکار و 

طرح هاي جدید

افزایش حساسیت افراد  

نسبت به مسئله

مهیا ساختن شرایط 

خالقیت از طریق فراهم  

ساختن مواد خام الزم

ایجاد سالست و روانی  

فکر

  استمرار فعالیت ضمیر

ناخودآگاه بر روي مسئله

درخشش ناگهانی یک 

فکر

فنون خالقیت و نوآوريبرخی 

7مریم غنوي

استفاده از روابط میان  

افکار

تغییر شکل وضع 

موجود

تهیه فهرست 

ویژگی ها
هم اندیشی مستقیمتحلیل شبکه

هم اندیشی  

غیرمستقیم

هم اندیشی رقابتی  

مستقیم

قرار دادن خود به  

جاي دیگران

استفاده از رویدادهاي  

پیش بینی نشده

تحلیل داده ها و 

بازداده ها

درنگ خالقنقشه هاي روندفن چراشش کاله فکريمانع شکنی

نقشه هاي ذهنیDOITتکنیک ایفاي نقش
د  چه  می شو«تکنیک 

»؟...اگر
PMIتکنیک 

تسهیل خالقیت و نوآوري در سازمان ها

8مریم غنوي

ساختار انعطاف پذیر

تشویق نظام مند خالقیت

ایجاد فضاي خالق

اختصاص بخشی از وقت افراد به خالقیت

استفاده از سیستم دریافت پیشنهادها


