


بی کرانگی انسان 

! عجب موجودي است اين انسان 

پايان ،خردش ستايش برانگيز ، استعدادش بي

!با صورتي ستودني  و با حركتي سريع 

! در كردار چونان فرشتگان و در فهم و ادراك همچون خداي 

!   مايه زيبايي عالم و فخر همه جانداران 

شكسپير ، هملت



خالقیت

آشنایی با تکنیک های آن



خالقيتمفهوم
  توليد ايده هاي نو

توانايي ارائه راه حل جديد براي حل مسائل

روشي طي كردن راهي تازه يا پيمودن يك راه طي شده قبلي به
نوين  

فرايند يافتن راه هاي جديد براي انجام دادن بهتر كارها

فهوم جديدبه كارگيري توانائيهاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا م

سبد مخصوص جمع آوري  -متري2.8-بازي بسكتبال توسط اسميت
بريدن انتهاي سبدها                                      –گالبي 

خالقيت بريدن تورهاي ذهني



تعريف خالقيت از ديدگاه سازماني

راي خالقيت يعني ارائه فكر و طرح نوين ب–
ليت هاي  بهبود و ارتقاء كميت يا كيفيت فعا

سازمان

يدات  افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها، افزايش تول:مثال•
يرهيا خدمات از روش بهتر، توليدات يا خدمات جديد و غ



نوآوري

قدمي جلوتر از كارآفريني•
وليدي  نوآور كسي هست كه محصولي جديد يا روش ت•

ه جديد و يا حتي نحوه ي كسب و كار جديدي را ب
.بازار عرضه مي كند



حل خالق مساله 



حل خالق مساله 



هاي حل خالق مساله تكنيك

تحليل محيط
رويه هاي برتر  -الگو برداري  

به كار گيري مشاوران 
جستجوي فرصت  

تحليل محيط



تشخيص مساله 

تشخيص مساله



هاي حل خالق مساله تكنيك

تشخيص مساله

گرد اوري و فهرست بندي شكايات
چر؟-نمودار چرا؟ 
چك ليست   

پيمايش راهبردي



ارائه راه حل



موانع خالقیت
صرفا به دنبال يک راه حل صحيح گشتن1.
اضافه كردن مفروضات نادرست به مساله2.
ترس از اشتباه و شکست3.
دنبال كردن كوركورانه قواعد4.
بيش از حد منطقی بودن5.
بيهوده انگاشتن بازي 6.
گمان به اينکه من فرد خالقی نيستم7.
ترس از احمق جلوه كردن8.
پرهيز از ابهام9.
تفکر منفی.     10
عدم توانايی جداكردن سوژه اصلی از زمينه.    11



صرفا به دنبال يک راه حل صحيح گشتن

نيدقسمت مساوي و شبيه تقسيم ك4مربع زير را به •



صرفا به دنبال يک راه حل صحيح گشتن

نيدقسمت مساوي و شبيه تقسيم ك4مربع زير را به •



ترس از اشتباه و شکست

ادیسون و شش هزار بار اشتباه •



دنبال كردن كوركورانه قواعد

.در نقاشی نباید از خطوط بیرون بزنیم•

اختراع ماشین با قواعد کالسکه•



بيهوده انگاشتن بازي 

شوخ طبعی یکی از نشانه های خالقیت•



گمان به اينکه من فرد خالقی نيستم

چند انسان خالق نام ببرید؟•



تفکر منفی

روزی تعدادی با هم از گذری عبور می کردند سگی مرده•

...را دیدند



عدم توانايی جداكردن سوژه اصلی از زمينه

در این تصویر چند مربع می بینید؟•



موانع خالقیت

هايماندانستهننهاستهايماندانستهازخالقيتمانعبيشترين•

ازبهترندشوميموضوعيكواردتازگيبهكهافراديبنابراين

بدهندايدهتوانندميآگاهافراد



فرایند خالقیت

صصیشركت در جلسات تخ-سفر-تبادل نظر-مطالعهآماده سازي ذهن
مرور ادبيات كسب و كارمطالعه و بررسی

اتصال و ارتباط اطالعات جمع آوري شدهتغيير و دگرگونی
نماز ابن سينا-بخش آگاه و ناخود آگاه كمون يا دوره انتظار

سال 5دقيقه تا 5جرقه
تطبيق با شرايط واقعیتاييد و اثبات

ورود به قلمرو نوآورياجرا



مسافرت•

گوش دادن به صحبتهاي ديگران•

كارآموزي•

يافتن دوستان جديد•

آموختن و كسب عادتها يا مهارتهاي جديد•

آموختن يك زبان جديد•

تماشاي اخبار، مطالعة مجالت و روزنامهها•

مطالعة موضوعاتي به غير از آنچه تاكنون به آنها عالقهمند بودهايد•

بحث در مورد وقايع جاري با دوستان و مربيان•

و ايده يابيراههاي بازكردن ذهن



تكنيكهاي خالقيت •
تكنيك ارتباط اجباري  

اسكمپر
شكوفه نيلوفر آبی

طوفان فكري
دفترچه یادداشت

طوفان فكري معكوس
گوردون



BRAIN  STORMING

طوفان فکریرافكارش با



فكريطوفان 

.  هي استفكري مؤثرترين واحتماالً متداولترين فرآيند گرووفان ط
سال پيش به منظور افزايش كميت و 60اين تكنيك بيش از 

ن را به اين دليل نام آ. كيفيت ايده هاي تبليغاتي طراحي شد
فكري گذارده اند كه مغز و فكر شركت طوفان يورش يا 
.را در مسئله ايجاد مي كردطوفاني كنندگان 

نفره، يك 12تا 6فكري با يك گروه طوفان فرآيند : گروه
.سرپرست و يك منشي سرو كار دارد



فكريطوفان قوانين گروه 

.گيردنميصورتپيشنهاديهيچدربارهقضاوتيهيچگونه-1

.يرندگميقراراستقبالموردغيرعمليوپوچهايايدهحتيهاايدهكليه-2

.انجامدميكيفيتبهزيرااست،اصليهدفهاايدهكميت-3

.كردانتخابواصالحتركيب،توانميراهاايده-4



دفترچه یاد داشت
موضوع به افراد •

روزی یکبار تا سه بار  –روز 10•

دفترچه های یکسان•

بررسی خالصه ایده ها در پایان زمان•



طوفان فکری معکوس

يني  يافتن مشكالت و ايرادات محصولي خاص، انتقاد و منفي ب•



:سخنان يك كشيش در بستر مرگ

ر كه بزرگت. وقتي بچه بودم، دلم مي خواست دنيا را عوض كنم
در . شدم گفتم دنياخيلي بزرگ است،كشورم را تغييرمي دهم

م را كشور خيلي بزرگ است بهتر است شهر: نوجواني گفتم
جوان كه شدم گفتم شهر خيلي بزرگ است. دگرگون سازم

:  مكه رسيدم گفتمحله ام را تغيير مي دهم ،  به ميان سالي،
، اما در اين لحظه هاي آخر عمر از خانواده ام شروع مي كنم

ز اگر تغيير را ا. شروع مي كردمخودممي بينم كه بايد از 
كشورم و, خودم شروع كرده بودم، خانواده ام، محله ام، شهرم 

“.دنيا را به قدر توانم تغيير مي دادم



سؤاالت ايده برانگيز یا تکنیک اسکمپز

آلكس اسبورن سؤاالتي طرح كرد و واژه                     را به معناي فرار 

:كردن را ساخت برخي سؤاالت عبارتند از 

آيا مي توان با تغيير كوچكي مجموعه را دو منظوره كرد؟

آيا در شكل،رنگ،حركات وسايرمشخصات آن مي توان تغيير داد

چگونه مي توان سرعت،كارآيي،بهره وري را ارتقا داد؟

آيا مي توان درحجمي كمتر،وزني سبك تروقيمتي ارزانترعرضه كرد ؟

آيا جانشيني براي اين محصول مي توان يافت ؟

آيا مي توان روش را معكوس كرد ؟ 

scamper



هم پيوستن و تركيب كردنبه
فاق و سازگارير
ايگزيني و ساده كردنج
غييروتعديلت
اربردهاي ديگرك
ذف وكاهشح
عكوس كردنم

• را بخاطر بسپاريدمحك تجربهبراي يادگيري آسان 



:كاله فكري6تكنيك 

را تعريف كرده و شش جنبه يا سبك فكري

براي هر يك كاله رنگي خاصي را به 

.عنوان سمبل تعيين مي كند



:كاله سفيد
.با موضوعات و شكل هاي واقعي سروكار دارد 

مورد جستجوواقعيت هابدون هيچگونه قضاوتي فقط 

.مي گيردقرار



:كاله سرخ

جنبه هاي هيجاني ،  احساسي وبراي بيان و جستجوي

غيراستداللي و براي اظهار نظرات با اين كاله دليلي

.خواسته نمي شود



ابزار مناسبي براي بيرون ريختن احساسات هيجانات، استقرارها، حدسها، دركهاي شهودي و اموري كه-1

.احتياج به استدالل نداشته باشد

اگر در فرآيند تفكر و صحبت ها به اين گونه امور توجهي نشود آنها در پس پرده، پنهان شده و به صورت-2

.مخفي بر تمام تفكر فرد و مذاكرات اثر مي گذارند

مقاومت، و بنابراينبا استفاده از اين كاله پي گيري يا حدس زدن احساسات ديگران لزومي پيدا نكند -3

ستيزه جويي و سوءتفاهمات كاهش مي يابد و از طرف ديگر از پافشاري و وسوسه براي توجيه عواطف 

.كاسته مي شود

.هنگام گفتن با كاله سرخ گوينده احساس شرم، گناه يا غيرمنطقي بودن نمي كند-4



:كاله سياه

براي بيان و جستجوي جنبه 

هاي منفي، بدبينانه اما واقعي 

مخالف مشابه گروههاي)

(.خوان



:كاله زرد

.اقعيواام  ، خوش بينانه،براي بيان و جستجوي جنبه هاي مثبت



.معجوني است از كنجكاوي ، لذت و ميل به عملي كردن چيزها-1

.فرصت ديدن موضوعاتي كه به نظر ديگران تهديد مي آيد-2

. تالشي آگاهانه و سنجيده براي مثبت فكر كردن-3



:كاله سبز

براي بيان و جستجوي جنبه هاي جديد، خالقانه و تازه



مي تو ان بسيا ري اوقات ( تفكر جانبي ) با اين كاله 

ذهن خالق ديگران ، عمداً فكرهاي براي تحريك

اين افكار حتي اگر برانگيزنده .غيرمنطقي بيان كنيم

هم نباشند، براي پيشگيري از انجماد فكرهاي ناشي از

.كاله سياه الزم و مفيدند



:كاله آبي

براي تنظيم و ساماندهي فرآيند برنامه ريزي براي تفكر و استفاده ازكالههاي

(كاله نظارت)ديگر 



به اصل موضوع فكر نمي كنيم ، بلكه به سبك تفكري فكر مي كنيم كه براي بررسي و

.پژوهش موضوع الزم است

تعيين مرحله هاي مختلف فكري و اولويت آنها

ارزيابي اولويت ها، فهرست كردن محدوديت ها، تعيين حد تمركز و يا نشان دادن هدف .


