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يوه هاي فرآيند تفکري است که موجب حل مسائل به ش: هربرت فوکس
.مفيد و بديع گردد

توانايي ديدن و پاسخ دادن:اريک فروم

يدبکارگيري توانايي هاي ذهني براي ايجاد يک فکر يا مفهوم جد
خالقيت ذهني است و هم به افراد و هم به محيط بستگي دارد.
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امکان پذيرش خطرات را فراهم مي نمايد.
به افراد اجازه فعاليت در زمينه هاي مورد عالقه خود را مي دهد.
ود مي نمايدساير کارکنان را تشويق به ارتباط بيشتر با همکاران فعال خ.
برخي اشتباهات را تحمل مي کند.
از روش هاي تشويقي بهره مي برد.
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توانايي توليد سريع بسياري از ايده هاي متنوع و بکر
سالست ذهني به معني توانايي بيان ايده ها به صورت مطلوب
توانايي برجستگي ميان ديگران
به استقبال مشکالت رفتن
روحيه پشتکار در تعقيب اهداف
توانايي تشخيص و جداسازي منبع و محتوا در ارزيابي اطالعات
اشتياق به صرف زمان در تحليل و کشف اطالعات
تأمل در تصميم گيري و اظهار نظر سريع
عالقمندي حقيقي به موضوعات فکري و ادراکي
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(ن در دنيانو بود)جديد( محصول، فرآيند يا سيستم)ايده يا ساخت فناوري
حاصل هوش و تفکر
ايده جديدي که به واقعيت تبديل شود.
از ميان اختراعات ممکن است تعداد کمي به بازار راه يابند
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ا قطعات ايجاد کسب و کار جديد با استفاده از مواد ي:جوزف شومپيتر
ري جديد، ارائه فرآيندهاي جديد، ايجاد بازارهاي جديد و يا به کارگي

ا هوش بيشتر ناشي از خواست و اراده است ت)تشکل هاي سازماني جديد
(افراد

ترکيبي از دو حوزه فناوري و تجارت
اگر اختراعي به عرصه تجارت وارد شود نوآوري اتفاق مي افتد.
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نوآوري

اکتشافات علميبازار

اختراعات
ري مولد اختراع و نوآو:خالقيت

.است
هنگامي است که :اختراع

.د آيدتغييري در يک فناوري پدي
هنگاميست که :نوآوري

اختراعي پا به عرصه بازار مي 
با مصرف کننده مواجه مي )نهد

(شود

نوآوري( = ايده)تصور+ اختراع + بهره برداري 
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جذب به يک موضوع که :جذب1.
.احتياج به اطالعات داد

ا راه بسيار سريع و همراه با ايده ي:الهام2.
حل اتفاق مي افتد

ده براي اينکه معلوم شود اي:آزمايش3.
مفيد مي باشد يا خير؟

دناصالح براي کاربردي ش:پااليش4.

ابتدا توسط سازمان ايده :عرضه5.
ه دريافت يا خريداري شده و سپس ب

.مشتريان خارجي ارائه مي گردد

عرضه-5

آزمايش-3جذب-1

پااليش-4

الهام-2
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احتياج به وقت آزاد، اجازه سرکشي به قسمت هاي خارج از:جذب1.
.حيطه کاري خود دارد

.الزم است کنترل دقيق و سخت گيرانه در ميان نباشد:الهام2.

وجود امکانات، تجهيزات و تسهيالت براي افراد خالق:آزمايش3.

اصالح براي کاربردي شدن:پااليش4.

تشويق طرح هاي نيمه کاره و برنامه ريزي نشده:عرضه5.
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روشهايي که به دنبال افزايش بهره وري هستند

االت چرا و تمام قطعات محصول ليست شده و با سو:تجزيه و تحليل مشخصات محصول◦
چگونه

(دوچرخه: مثال.)مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد◦

مورد بررسي قرار منافع مستقيم و غيرمستقيم محصول فهرست شده و:تجزيه و تحليل منافع◦
مي گيرد

ايش محصول به گروهي مصرف کننده ارائه مي شود تا مورد آزم: آزمايش کاذب محصول◦
.قرار گيرد و ويژگيهاي محصول به تفکيک ليست شود

د بررسي مي تغييرات و داليلشان که در طي زمان  بوجود مي آين:توسعه ويژگيهاي محصول◦
.شوند
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به دنبال  بررسي نيازمنديهاي ارضاء شده و ارضاء نشده هستيم زمانی که-2

با استفاده از پرسشنامه يا روشهاي ديگر: بررسی نظرات مصرف کنندگان◦

که نمي بررسي مصرف کنندگان در هنگام خريد به دنبال تشخيص نيازمنديهايي: مشاهده◦
.توانند آنها را ابراز نمايند

ماي باتجربه گروه کوچکي از مصرف کنندگان بالقوه و بالفعل به همراه راهن: تمرکز گروهی◦
(دوچرخه: مثال)به دنبال کشف و ارزيابي نيازها
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.زمانی که از ترکيب چند متغير به خلق محصمل ميرسيم-3

محورهاي در طول( عملکرد، مزايا، ويژگيها)دو متغير توصيفي محصول: ماتريس دوبعدي◦
ماتريس دوبعدي قرار مي گيرد

چندين متغير مورد توجه قرار ميگيرد: تجزيه و تحليل چند بعدي◦
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حوزه تجزيه وتحليل چند بعدي-4
نوعيت مم.)با طرح سواالت و روياهاي بزرگ به دنبال استخراج سناريوها هستيم: روياي بزرگ◦

(وسايل نقليه موتوري
.نيازمنديهاي بزرگ و دورانديشانه مطرح مي شود:دورنگري◦



13

وآوريمبتني بر تفکر گروهي براي توسعه ن: حوزه تکنيک هاي گروهی-5
به همراه يک راهنما با هدف توليد بيشترين( نفر8تا 6)گروهي از افراد:فکري( طوفان)يورش◦

ايده هاي مختلف براي حل يک مسئله
کيفيت ايده ها  بعداً مورد ارزيابي قرار مي گيرد
هيچ انتقادي جايز نيست
هيچ کس احساس محدوديت جلوگيري از ذکر عقايد خود را نخواهد داشت

ريافت پاسخ و ارسال ارسال پرسشنامه و د. اعضاء تفکر تيمي بطور فيزيکي در کنار هم  نيستند: دلفی◦
...نتايج با سواالت جديد و 

.ي شودبجاي توسعه محصول سواالت در معايب و مشکالت پرسيده م: يورش فکري معکوس◦
ده هاي خود افراد دور يک ميز نشسته و پس از تشريح موضوع توسط رهبر جلسه، اي: گروه اسمی◦

ت بندي مي را مکتوب و تشريح مي نمايند، سپس هر عضو بطور مخفيانه همه ايده ها را ارزيابي و اولوي
نمايد

...........و◦
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تکنيکهاي ديگر خالقيت و نوآوري
(هوش مصنوعي، شبکه عصبي: مثل)الگوبرداري از طبيعت◦



 تأثير مي گذاردسيستم هاو فرآيندها، خدمات، محصوالتنوآوري بر.
(ترانزيستور)باعث تغييرات اساسي، ناشي از يک اختراع، کمياب :بنيادي◦
(ساخت نوت بوکفلسفه ژاپني کايزن،)باعث تغييرات جزئي، فرآيند بهبود مستمر:تدريجی◦
(ر روابط اجزاءتغيير د–اجزاء سيستم ثابت.)باعث تغيير در معماري سيستم مي شوند:معماري◦
.ندمعماري سيستم دچار تغيير نمي شود، ولي دانش طراحي تغيير زيادي مي ک:مدوالر◦

تغيير نکردهتدريجيمدوالر

معماري
تغيير کردهمعماريبنيادي

تقويت شدهواژگون شده

دانش فناوري
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 (کسزيرا. )کمک کند تا از سوي بازار پذيرفته شودتوليد ارزشنوآوري بايد به
(مايکروسافت و اپل)نوآوري به لحاظ مزاياي رقابتيزمان عرضه
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ابعاد و سطوح نوآوري
Tفناوري يا تکنولوژي جديد ◦

Aکاربرد جديد در شکل محصول، خدمت يا فرآيند ◦

Mبازار جديد يا بخش هاي بازار و گروه هاي مصرف کننده ◦

Oسازماندهي يا رويکرد مديريتي جديد ◦

(حلزونيمسير)مسير نوآوري يک رخداد مجزا نيست، اگرچه خود ابعاد مستقل هستند

A

T

O

M
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 يند و مي گونوآورنخستين سازماني که محصول جديدي را ارائه مي کند، سازمان
.سازمانهاي بعدي که آن را ارائه مي کنند در واقع تغييرات را پذيرفته اند

آوري الزم است مديران بر اجرا و ترتيب مراحل نوآوري نظارت کنند تا فرآيند نو
.موفقيت آميز باشد

نيازها. 1

(نظر)ايده. 2
اجرا. 4تطبيق. 3

مسائل يا موقعيت ها

خالقيت هاي درون سازمان

منابع. 5

مشتريان
شرکت هاي رقيب
قوانين
مقررات
نيروي کار

عرضه کنندگان مواد
سازمان هاي مشاور
کتاب ها و نوشته هاي تحقيقاتي

محيط



19

روش هاي توسعه نوآوري
(به نيازمنديهاي بازار توجه نمي شود: اشکال)مدل فشار فناوري -الف

(هنگام طراحي و ساخت متوجه کمبودها و ناسازگاريها مي شود)مدل کشش بازار-ب

مدل يکپارچه فشار فناوري و کشش بازار-ج

تحقيق و توسعه
R&D

توليد بازاريابي نياز بازار

نياز بازار بازاريابي تحقيق و توسعه
R&D

توليد

تحقيق و توسعه
R&D

نوآورينياز بازار

اکتشافات علمي، دانش کاربرديتقاضاي بازار، ازدياد کاربرد، کيفيت و بهره وري
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سازگاريهاي نيازهاي بازاري و توانايي هاي فناوري همراه با منابع سازمان
انواع عوامل ديگر:

:خارجي يا محيطي سازمان◦
 (رشد اقتصادي يکنواخت و نرخ تورم کم)محيط اقتصادي

 (سياستهاي حمايتي يا محدود کننده–محيط حقوقي )سياست هاي دولت
 (نوآوري زياد-نوآوري کم ولي صنعت تکامل يافته-صنعت جوان)ويژگيهاي صنعت مورد نظر

:داخلي سازمان◦
 (بروکراسي کمتر و انعطاف بيشتر:منابع کافي، کوچک: بزرگ)اندازه سازمان

 (مديريت دانش و توليد دانش جديد)استفاده از فناوري اطالعات در سازمان

 (نقش ايده پرداز، مديريت و رهبري نوآوري)منابع انساني

مديريت
منابع مالي
ساختار سازماني
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از کارهاي کوچک شروع کنيد.
تنها مسئوليت تيم پروژه را تحقق نوآوري بدانيد.
ت کار فشار الزم را در جهت تحقق اهداف فراهم آورده و متناسب با پيشرف

.بر حمايتهاي خود بيافزاييد
منابع خود را بر روي کاربردهاي اصلي متمرکز کنيد.

نياست و نه يک معيار فاقتصادي-تجاريمعيار موفقيت نوآوري 



داستانی واقعی به نقل از 

سر ارنست راترفورد

فیزيکدان، ريیس وقت آکادمی 

سلطنتی انگلیس و 

برنده جايزه نوبل شیمی

1908در سال 



ز يک نخ به انتهای فشارسنج می بنديم، ا

ین باالی ساختمان، فشارسنج را آرام آرام پاي

وی می دهیم تا به خیابان برسد، طول نخ مسا

!ارتفاع ساختمان است

ارسنج فش: راه حل با استفاده از دانش فیزيک

م و را از باالی ساختمان به پايین می اندازي

زمان افتادن آن را اندازه می گیريم، با 
و قرار دادن h=½at²استفاده از فرمول 

g به جایa ارتفاع ساختمان بدست می ،

!آيد



نج و طول فشارسنج را در يک روز آفتابی بیرون می بريم، با اندازه گیری طول فشارسنج، طول سايه فشارس

!سايه ساختمان، ارتفاع ساختمان با استفاده از يک تناسب ساده بدست می آيد

هنگام . يدفشارسنج را در دست بگیريد، از خیابان شروع کنید و از پله ها باال برو: يک روش ساده و مستقیم

طول باالرفتن، در هر طبقه فشارسنج را کنار ديوار گذاشته و روی ديوار تا سقف نشانه هايی به ارتفاع

ذاشته شده ضربدر وقتی به پشت بام رسیديد، ارتفاع ساختمان برابر است با تعداد نشانه های گ. فشارسنج بگذاريد

!طول فشارسنج

ز دوره نوسانات فشارسنج را به يک نخ ببنديد و آنرا مانند پاندول نوسان بدهید، با استفاده ا: يک روش پیچیده تر

تاب قاعدتًا با استفاده از اختالف اين دو ش. پاندول، شتاب جاذبه را در خیابان و در باالی ساختمان اندازه بگیريد

.بايد بتوان ارتفاع ساختمان را محاسبه کرد

در پايین بفرستید تا به باالی ساختمان برويد و فشارسنج را آنق. فشارسنج را به يک نخ بلند ببنديد: روش جايگزين

می آن را مانند پاندول به نوسان درآوريد و با اندازه گیری دوره نوسان آن. درست باالی خیابان آويزان بماند

.توانید ارتفاع ساختمان را محاسبه کنید

ان بدهید و فشارسنج را به او نش. به طبقه همکف برويد و نگهبان ساختمان را پیدا کنید: روشی از جنس ديگر

مان را به من اگر ارتفاع ساخت! اين يک فشارسنج نو و سالم است و چیز ارزان قیمتی هم نیست! هی آقا»: بگويید
!و او ارتفاع ساختمان را به شما خواهد گفت« !بگويی، آن را به تو می دهم



فیزيکدان و همکار ارنست راترفوردنیلز بور ،

 مبدع مدل اتمی بور

از پايه گذاران نظريه کوانتوم

ريیس انستیتو فیزيک تئوری کپنهاگ

 1922برنده جايزه نوبل فیزيک در سال



ايجاد خالقیت را مي توان به شكل بسیار ساده بعنوان توانايی: بارون

.چیزي نو و بديع تعريف كرد 

خالقیت عبارت است از كنش دانش، تخیل و ارزيابي : پارنز

ائل يا تفكِر خالق مختصرًا عبارتست از فرآيند حس كردن مس: تورنس

كاستي هاي موجود در اطالعات، فرضیه سازي درباره حل مسائل و 

ي رفع كاستي ها، ارزيابي و آزمودن فرضیه ها، بازنگري و بازآزماي

آنها و سرانجام انتقال نتايج به ديگران



يك راه خالقيت، شکستن کليشه ها، توانائي تغيير در چارچوب طرح  و: تاد پری
.جديد برای رسيدن به ايده ها است

اموخته خالقيت توانايي حل مسايلي است که فرد قبال حل آنها را ني: ويسبرگ
.است

ط گروهي خالقيت فرآيندی است که نتيجه آن کار تازه ای باشد که توس: اشتاين
.در يك زمان مفيد و ارزشمند تلقي شود



ر توانائی خارج شدن از جهان مرسوم و رد شدن از تله تکرا: واين من

و دوباره طبقه بندی کردن راه حلها

خالقیت عبارت است از هر نوع روند تفکری که: هربرت فوکس

.مسئله ای را بطور مفید و بديع حل کند

خالقیت توانايی ديدن و آگاه شدن و پاسخ دادن است: اريک فروم.





تغییرات محیط می تواند باعث تغییر در کیفیت محصوالت و

ا     خدمات، فن آوری، ساختار، فرايندها، سهم بازار، روابط کارگری ي

. هرقسمت ديگر از سازمان شود

 به مرور زمان، سازمانهای غیر خالق از دور خارج میشوند يا مجبور

.می شوند سیستم خود را اصالح کنند

يت            سازمان در مسیر تطبیق خود با تغییرات محیط، ناگزيراز تقو
.فرايندهای نوآوری و خالقیت است



دنیای امروز به قدری پیچیده، پويا و نامطمئن

رشد، پیشرفت واست که ما مجبوريم برای 

.هر لحظه مشکل جديدی را حل کنیمحّتی بقا 



در خالقیت با تفکر و يافتن نظرها، راهها و روشهای جديد و نوآوری

.کاربرد آنها سرو کار دارد

 در برنامه ريزی گاهی از صدها فکر جديد در تنظیم برنامه های

.مديريتی استفاده می شود

و ترويج خالقیت يکی از بهترين راه های برون رفت از مشکالت

.مواجه شدن با شرايط جديد در سازمان است



بهبود سازمانی
بهبود مستمر◦

تحول◦

حل مساله

 ايجاد ارزش

استفاده از فرصت های موجود

آفرينش فرصت های جديد

آينده نگری و حرکت به سوی آينده

ايجاد انگیزش در میان کارکنان و مديران



آيا خالقیت ارثي است يا اكتسابي؟

آيا خالقیت مترادف با هوش است يا با آن تفاوت دارد؟

ارد؟خالقیت با پیشرفت تحصیلي و شخصیت فرد چه ارتباطي د

خصوصیات افراد خالق و خصوصیات كار خالق كدام است؟

میان نبوغ و خالقیت چه رابطه اي وجود دارد؟

آيا مي توان از طريق آموزش، خالقیت را پرورش داد؟

روش هاي افزايش خالقیت فردي و سازماني كدامند؟

منظور از فضاي خالقیت چیست؟



آموزش سنتی در جهت خالف خالقیت

استفاده از الگوهای غالبی

فشارهای اجتماعی

چاره جوئی کوتاه مدت

ترس از ارزيابي بوسیله ديگران

داشتن روحیه محافظه كارانه و تمايل به همرنگی با جامعه

عادت كردن، مأنوس شدن و اطمینان به روشها و رويه هاي موجود

 شیفتگي تخصصي

نا امیدی و دلسرد شدن

ترس از احمق جلوه كردن يا كمرويي و خجالت

فقدان تمرکز ذهنی



يک مشکل ديگر! وای نه!

اين مشکل حل نمی شود

من خالق نیستم

اين بچه گانه است

مردم چه فکر می کنند

ممکن است موفق نشوم

من هیچ کاری نمی توانم در رابطه با آن انجام دهم

اين مشکل و مساله به من مربوط نیست.

اينها فرضیه است، اهل عمل باش!

بازی عملی لغو و  بیهوده است.



به حساب نیاوردن ديگران: بزرگترين گناه با هوشها

مدل منطقي و فوري در هر مورد

 زود به نتیجه میرسند و جزيیات را از دست مي دهند)سرعت انتقال باال(

نیاز به همیشه حق داشتن و مقبول بودن

ترجیح كاربرد نقادانه هوش به كاربرد سازنده آن

ترجیح زيركي به حكمت



تغییر در عادات

تغییر در نگاه

تغییر در رفتار

تغییر در تفکر



محدود بودن طرق ارتباط با مدير

حاکمیت جو عدم تحمل اختالف سلیقه

تاکید بر افق زمانی کوتاه مدت

پاداشها و روش های انگیزشی نامناسب

تاکید بیش از حد بر ملزمات بوروکراتیک

بازداشتن كاركنان از ريسك كردن

 بر كاركنانزياد فشار كاري

و شديدنظارت و مراقبتهاي آشكار

محیط فاقد انگیزه، محرك و آزادي

 (استقبال نكردن از آزمون و خطا)ريسک ناپذيری

محافظه کاری و نفوذ افراد ذی نفع در حفظ وضع موجود



ه باشدتكنولوژي مربوط به ايده ارائه شده به حد كافي توسعه داده نشد.

بازاري براي آن ايده موجود نباشد.

پتانسیل و توان ايده توسط مديريت تشحیص داده نشده باشد.

د ر مقابل ايده هاي جديد مقاومت وجوو دايده هاي قديمي مسلط باشند
.داشته باشد

اشدمنابع الزم در دسترس نبوده  يا تخصیص منابع الزم داده نشده ب.

همكاري و مشاركت و ارتباطات ضعیف و كم باشد.



د صرفًا به هرايده تازه اي كه از طرف زير دستان به شما ارائه مي شود با ترديد و بدگماني نگاه كنی-1

.به اين علت كه هم جديد است و هم از طرف زير دستان پیشنهاد شده است

تدا به چندين بر اين پافشاري كنید كه كاركناني كه براي اقدام به كاري، به تصويب شما نیاز دارند، اب-2

.طبقه ديگر از مديران مراجعه كرده و از آنها نیز تأيیديه بگیرند

آنها از واحد هاي سازماني و افراد بخواهید در مورد پیشنهادهاي يكديگر به بحث و مجادله پرداخته و-3

است فقط كافي. اين تدبیر بار تصمیم گیري را از شانه شما بر مي دارد. ) را مورد انتقاد قرار دهند

.(نظريه موفق را انتخاب كنید

اين كار همواره زير دستان را) انتقادات خود را آزادانه ابرازكنید، اما از تحسین خودداري كنید -4

.بگذاريد بدانند كه امكان اخراج آنها همیشه وجود دارد(. مضطرب و گوش به زنگ نگه مي دارد

براي منصرف كردن افراد از گزارش كردن اشكاالت در حوزه كاري خود، با مشكالت به عنوان -5

.نشانه هاي عدم موفقیت آنها برخورد كنید



ميکهآنچهبطور مكرر همه چیز را با دقت كنترل كرده و اطمینان حاصل كنید كه افراد، به هر-6

.تواند مهم باشد، اهمیت مي دهند

ي آنها را در مورد تجديد سازمان يا تغییر در سیاستها، محرمانه تصمیم بگیريد و به صورت ناگهان-7

.(اين تدبیر نیز آنها را در حالت آماده باش نگه مي دارد. ) به افراد اعالم كنید

زبور اطمینان حاصل كنید هر نوع تقاضا براي دريافت اطالعات كاماًل دلیل داشته باشد و اطالعات م-8

(اب برسدببديهي است مايل نخواهید بود اطالعات به دست افراد نا) .شودنبه راحتي توزيع 

راد را تحت عنوان واگذاري اختیار و مشاركت، مسئولیت تشخیص كنار گذاردن و يا جابجا كردن اف-9

.به سطح مديريت پايین تر واگذار كنید

ارمهم تر از همه، فراموش نكنید كه شما مقامات باالتر، بايد از همه نكات مهم درباره اين كسب و ك-10
.مطلع شويد(ابتکار)جديد 



کنجکاو

در جستجوی حل مشکل

آماده برای مبارزه طلبی

خوش بین

دارای قدرت تخیل

دارای توانايی به تعلیق گذاشتن داوری

ديدن مشکالت به عنوان فرصت

جالب ديدن مشکالت

پذيرای عاطفی مشکالت

به مبارزه طلبیدن پیش فرض ها

دارای پشتکار و سخت کوش



تفکر، مسأله گشايی، فرآيندها، روش های افزايش خالقیت





از مسائل و راه های مختلف شروع می شود و به يک : تفکر همگرا

الگو سازی، همانند سازی و ايجاد راه حل های )نقطه می رسد 

(استاندارد برای مسائل
تفكر همگرا براي هر مسئله يك راه حل واحد درست تولید مي كند از اين رو◦

.نقش اين نوع تفكر در سنجش هوش بسیار مهم است

از يک نقطه شروع و به مسائل و راه حل های مختلف: تفکر واگرا

تکثر، خلق ايده، بررسی يک مسأله از جنبه های . )ختم می شود

(مختلف
تفكر واگرا به مجموعه اي راه حل مختلف براي يك مسئله يا فرضیه منجر◦

ساسي ايفا مي شود و از اين جهت اين تفكر در فرآيند آفرينندگي يا خالقیت نقش ا
.مي كند 



از . استزتهور آمیو تفکر واگرا تفكر حلقه بسته تفکر همگرا تفكر در 

د در هم در مي آمیزنبه ظاهر نامربوطرهگذر تفكر تهور آمیز عناصر 

.تشكیل گردديك اثر هنري، نظريه علمي يا يك اختراع تا هسته 



یار با دقت و مالحظه بسفكر همگرا در برابر مسأله اي كه بايد حل شود، 

اين فكر . خود را در چارچوب داده هاي مقدماتي محدود و مقید مي سازد

ينكه بدون اهمگرا با احتیاط و دقت و مو شكافي نتیجه گیري مي كند و 

به راه حليدر مسیر اولیه خود باقي مي ماند و خود را به خطر اندازد 

در ا تفكر واگردر حالي كه جوهر . منجر مي شود كه غالبًا اصیل نیست

م تولید اشكال جديد واتصال عواملي كه طبق عادت مستقل و جدا از ه

تخیل مسیر ذوق،اگر متوجه باشیم اين همان . فرض شده اند نهفته است

.استو آفرينندگي 





ن نقاط زير را با چهار پاره خط مستقیم به هم وصل کنید بدو: مسأله
.اينکه نوک قلم از روی کاغذ بلند شود



1

2

3

4



اگر اين آقا چوب را رها کند چه اتفاقی می افتد؟





ابداع شداين روش که توسط آلکس ازبرن برای استفاده در کارهای تبلیغاتی

.و خودداری کامل از انتقاد استمعاشرت آزاد و مراوده با ديگرانمبتنی بر

ازمان تاکید اين روش بر اين است که انديشه ها به صورت کنترل نشده و س

.نیافته و به صورت تخیلی مطرح شوند

قواعد جلسه در اين روش عبارتست از:
هیچ فکری مورد انتقاد قرار نمی گیرد.

هرچه فکرها بکرتر و بديع تر باشد بهتر است.

هر چه تعداد ايده ها بیشتر باشد بهتر است.

افراد برای بهبود و توسعه ابعاد فکرهايی که ارائه میدهند تشويق میشوند.

همه ايده ها يادداشت می شوند .

هیچ ايده ای رد نمی شود بلکه تکوين می يابد.



ه رنگي در اين تکنیک، شش جنبه يا سبك فكري تعريف و براي هر يك كال
.خاصي به عنوان سمبل تعیین شده است

 راجع (به صورت سمبلیک)هر کس می تواند با به سر گذاشتن اين کاله ها
.به مسأله به صورت مشخص و از دريچه تفکر مربوطه اظهار نظر کند

فرد در اثر تعويض كالههاي فكري، نقشش را در گروه تغییر مي دهد و
.نهايتًا تنوع و كثرت اين تغییرها باعث رشد خالقیت فرد مي شود

 خود يا قالب هاي ذهني جدا من هنگام بازي كردن نقش ها، فرد فكرش از
.شده و به سمت نقش هدايت مي شود

مي افراد به فكر خود مسلط مي شوند و تنها چیزهايي را كه مي خواهند، فرا
.خوانند

 ت انسان اسمنيكي از محدوديت هاي اصلي در فكر كردن، مقابله و مقاومت
.كه باعث اشتباهاتي در تفكر مي گردد



 رقام و مانند يك كامپیوتر فقط ارائه اطالعات، بي طرفي، انظباط، منفعل، ا: كاله سفید
«آمارهاي خريد، فروش، ضايعات، نقل قول» اطالعات ملموس و واقعي  

 ز من ا» بیان احساسات و شور هیجان و نیز خشم، ديدگاه احساسي و عاطفي : كاله قرمز
«اين آدم خوشم نمي آيد و نمي خواهم با او كار كنم، فقط همین را مي توانم بگويم 

 ًا شامل جنبه هاي منفي و علل نا ممكن بودن كار، صادقانه و منطقي اما لزوم: كاله سیاه
اگر ايرانی ها هم وارد » وجود مشكالت را متذكر مي شود نه راه حل . نبايد درست باشد

« صنعت هسته ای شوند چه می شود؟ 
 ا و خوش بیني، جنیه هاي امید وارانه و تفكر مثبت، جنبه هاي مثبت رويداد ه: كاله زرد

پیش بیني دستاوردها 
مًا در حرفه رد شدن در آن امتحان بهترين اتفاقي بود كه مي توانست براي او بیفتد، او مسل»

«معلمي احساس رضايت نمي كرد
 لوالن فكر كن، نابینايان و مع» خالقیت و ارائه نظرات نو، انگیزش و حركت : كاله سبز

«جسمي چگونه از كامپیوتر شخصي استفاده كنند؟
 احاطه، تنظیم، سازمان دهي روند تفكر و نیز ساير كاله ها: كاله آبي.



ید پرداختن جداگانه به عواطف، منطق، اطالعات، ام: ساده كردن تفكر

و خالقیت

رتفكري ساده تر، دقیق تر، شفاف تر، سريع تر و اثربخش ت

 فراهم كردن زمینه جهت تغییر آگاهانه الگوهاي ذهني به منظور
استفاده از تمامي ظرفیت هاي ذهني



روشی ساختیافته برای نگاه به مسأله از زوايای مختلف
◦Substitute-جايگزينی

◦Combine-ترکیب

◦Adapt–متناسب کردن

◦Modify (Magnify)–تغییر يا بزرگنمايی

◦Put to other uses–به کارگیری در کاربرد ديگر

◦Eliminate-حذف

◦Rearrangement (Reverse)–باز آرايی يا معکوس کردن



چه چیزی را می توان به جای چیز ديگر به کار برد؟
نفت، کاغذ، آب، هوا به جای بنزين◦

کاله، سفره پالستیکی به جای چتر◦

شكر مصنوعي به جاي شكر طبیعي◦

قطعه تولید داخل به جاي قطعه خارجي◦



چه چیزی را با چه چیزی می توان ترکیب کرد؟
ترکیب دو نوع عدسی و ساخت عینکهای دو تکه◦

برس بزرگ با يک لوله آب درون آن برای شستن پنجره قطار◦

(تركیب دستمال كاغذي و عطر) دستمال كاغذي معطر◦

موبايل و دوربین◦

ارتباط سیستم پیشنهادها با سیستم پرسنلی◦



 اربرد برای راحتی، زيبايی، ک)آيا می توان چیزی را متناسب تر کرد؟

(بهتر و غیره
خوردن نوشابه با نی و خمیده کردن نی◦

گذاشتن زيپ روی لباس به جای دکمه◦

ايجاد خدمات الکترونیک به جای دستی◦

(خانواده)ايجاد بسته بندی های بزرگ برای مواد غذايی ◦



 آيا می توان تغییری در چیزی ايجاد کرد؟ آيا می توان چیزی را

بزرگتر کرد؟
ساختن کفش های بسیار بزرگ برای تبلیغ◦

ايجاد فروشگاه های زنجیره ای به جای يک فروشگاه◦

تغییر در جنس قطعات برای دوام بیشتر◦



چه استفاده ديگری از چیزی می توانیم بکنیم؟
استفاده از موتور ماشین خراب چمن زنی به عنوان موتور محرکه دوچرخه ◦

توسط هوندا

استفاده مجدد از ضايعات تولید◦

استفاده از گلدان به جای زيرپايی◦



چه چیزی را می توان از چیزی حذف کرد؟
کوتاه کردن فرآيندهای اداری◦

کم کردن وزن موتور◦

حذف سیم از هنذزفری موبايل◦

حذف مقررات دست و پاگیر سازمانی◦



ود؟اگر چیزی را معکوس کنیم يا ترتیب آن را تغییر دهیم چه می ش
.جنس فروخته شده پس گرفته می شود◦

مراجعه پزشک به بیمار◦

معکوس کردن محل سوراخ سوزن خیاطی و اختراع چرخ خیاطی توسط آقای ◦
Howe

طراحی اتومبیل با موتور در پشت◦

تغییر ساعات استراحت در شرکت◦

تغییر ترتیب مونتاژ قطعات◦

تغییر آرايش محیط کار برای افزايش کارايی◦



 حال يک . دقیقه محیط و روش های کار خود را مجسم کنید5برای

:دهیدپیشنهاد بهبود با استفاده از يکی از روش های اسکمپر ارائه ب
◦Substitute-جايگزينی

◦Combine-ترکیب

◦Adapt–متناسب کردن

◦Modify (Magnify)–تغییر يا بزرگنمايی

◦Put to other uses–به کارگیری در کاربرد ديگر

◦Eliminate-حذف

◦Rearrangement (Reverse)–باز آرايی يا معکوس کردن



از اين روش برای ايجاد سؤاالت بی شمار بهبود استفاده می شود.

در اين تکنیک، در مورد هر چیزی شش سؤال زير مطرح می شود:
◦What?–چه چیزی؟

◦Why?–چرا؟

◦Where?–کجا؟

◦When?–چه زمانی؟

◦Who?–چه کسی؟

◦How?–چگونه؟



ه افراد اين تکنيك برای بررسي مسائل، مشکالت و ايده ها در محيط های پويا ک
.زيادی درگير هستند استفاده مي شود

در اين تکنيك، به مسأله از سه زاويه نگاه مي شود:
◦Positives : (نقاط مثبت فکر يا ايده)مثبت ها
◦Possibilities : (فرصت ها، تعميم مسأله)احتماالت
◦Concerns :نگراني ها



تغییر و اصالح واكنش افراد نسبت به ايده هاي جديد ديگران

د، ايجاد، تقويت و رشد و توسعه استعداد و فرهنگ خالقیت در فر

خانواده، سازمان و جامعه

مستمرًا تأثیر مثبت و ارتقاء قدرت ارزيابی در افراد يا سازمانهايي كه

با ايده ها و پیشنهادات ديگران سروكار دارند و يا برخورد آنان در

ارس، مانند مد)سرنوشت ايده و انگیزه پیشنهاد دهنده تأثیر مي گذارد 
(هدانشگاه ها، تیم های تحقیق و توسعه، مديريت بازاريابی و غیر



 است، سعي سیستم الگوساز خود سازمان دهندهبا ورود اطالعات به ذهن از آنجا كه ذهن

ن قالب مي كند در كمترين زمان اطالعات ورودي را در نزديكترين ، شبیه ترين و آشناتري

.ذهني قرار دهد

 در اين تكنیك اطالعات وارونه وارد ذهن مي شوند، در نتیجه احتمال اينكه وارد قالب

ك جديد اين در. جديدي شوند افزايش مي يابد و خروجي قالب، با گذشته تفاوت خواهد داشت

.ماده اولیه براي مراحل بعدي فرآيند تفكر است و موجب خالقیت مي شود

ن مي كنداستفاده از اين تكنیك كمك شاياني به شناسايي قالبهاي ذهني پنهان خود و ديگرا.

گرش به با استفاده از اين تکنیک، ترس از شكست فرد كاهش و توان فرد براي فرار از ن

.شیوة متداول افزايش مي يابد



چگونه می توانیم شهروند بدی برای شهر خود باشیم؟

 ماه ورشکسته 3چگونه می توانیم کاری کنیم که شرکت در عرض
شود؟



آهنگ باران: به آهنگهای الهام بخش گوش کنید؛مثال!
از مکانهای رويايی مثل موزه ها و آثار باستانی بیشتر ديدن کنید.
به جاهايی که تا به حال نرفته ايد بیشتر سفر کنید.
یداشیای محل کارتان و روی میزتان را از اشیای پیچیده و عجیب و غريب انتخاب کن.
سعی کنید مخالف عادتهای خود رفتار کنید.
دکوراسیون منزل و محل کار خود را مرتب تغییر دهید.
همیشه از نمايشگاه اختراعات و اکتشافات ديدن کنید.
از افراد غريبه، بی خبر و حتی بچه ها در حل مساله تان کمک بگیريد.
 ايده حداقل50برای خلق ايده ها حداقل تعیین کنید؛ مثال
معما زياد حل کنید.
مراقب وسوسه ارزيابی اقتصادی قبل از موعد باشید.
به مشکالت به عنوان فرصت نگاه کنید.
اگر مساله ای دو راه حل دارد آن را از راه سوم حل کنید!



oيادداشت برداري
oانتخاب زمان و مكان مناسب
oتقويت حس كنجكاوي و توان پرسش كردن
oاستفاده از روابط ميان افكار
oتغيير شكل وضع موجود
oتهيه ي فهرست ويژگي ها
oتحليل شبكه
هم انديشي مستقيم
هم انديشي غير مستقيم
هم انديشي رقابتي مستقيم
قرار دادن خود به جاي ديگران
بيني نشدهاستفاده از رويدادهاي پيش
هابرداشت از گزارشها و نامه
هاها و بازدادهتحليل داده



هن براي ثبت انديشه هاي نو و فكرهاي جديدي كه به ذ
.استفاده كرد“ فيش”خطور مي كند از 



ساعات خاصي از شبانه روز كه در آن ذهن آدمي بهتر 
.مي تواند به فعاليت هاي خالقانه بپردازد

افراد مختلف     ساعات متفاوت 



«  چرا»تقويت فراگرد خالقيت  با سوال هايي كه با 
.آغاز مي شوند« چگونه»و 

حتي در جنبه هاي واضح



بسياري از افكار انسان به هم ارتباط دارند و 
؛ مجموعه ي به هم پيوسته اي را تشكيل مي دهند

از اين رو قدرت تداعي، نقش كارساز و موثري را 
.در ايجاد و ظهور فكرها و طرح هاي جديد دارد



تجديد ترتيب
جايگزيني
افزودن يا كاستن
تغيير جهت دادن



ويژگي هاي مختلف اشياء يا مفاهيم، فهرست 
.مي شوند

....رنگ، اندازه، اجزاء، قيمت و 



ندرابطه اجباري  ميان دو شيء يا دو فكر كه قبال رابطه نداشته ا
فهرستي از فكرها و اشياء مورد نظر گردآوري مي شوند

استفاده از يك شبكه دو بعدي



مبتني بر معاشرت آزاد و مراوده با ديگران، و خودداري كامل
.از انتقاد است

مان تأكيد  برطرح انديشه ها به صورت كنترل نشده و ساز
نيافته و تخيلي

كميت فكرها
گروه با تخصص هاي متفاوت

ارزيابي در پايان



هيچ فكري مورد انتقاد قرار نمي گيرد.
هرچه فكرها بكرتر و بديع تر باشند، بهتر است.
(.ي آنها نه قابليت اجرا) ابتدا بر كميت فكرها تأكيد مي شود
دهند، افراد براي بهبود و توسعه ي ابعاد فكرهايي كه ارائه مي 

.تشويق مي شوند



ه اي كه ابتدا افرادي را بدقت انتخاب مي كنند، به گون
.با مسأله آشنا باشند

رهبر گروه نقشي حياتي دارد
دوره زماني طوالني تر



گروه را به گروه هاي كوچكتر تقسيم مي كنند 
هر گروه موظف به ارائه يافته هاي خود به ساير 

گروهها



ه ها، يكي از روش هاي مفيد براي دست يافتن به انديش
راه حل ها و طرح هاي جديد همين است كه خود را 

گر جاي ديگران قرار دهيم و خالقانه تصور كنيم كه ا
با اهداف، مشكالت و امكانات آنها مواجه بوديم، چه 

!مي كرديم



رويدادها را به منزله ي سرنخ در نظر مي گيرند
يك رخداد غير عادي يا يك حادثه ي شگفت انگيز

مسيرهاي جديد
زاويه هاي جديد



با اين روش، اطالعات و طرح هاي جديدي در مورد 
بهبود فراگرد توليد محصول

فراگرد كسب اهداف
، ادراك مفاهيم 

.و بهبود روابط سازماني به دست مي آيد



تحليل خروجي و نتايج
سپس داده ها يا منابع موجود را فهرست مي كند

راه ها و فراگردهايي تبديل منابع موجود به خروجي مطلوب



ايجاد فضاي خالق
اختصاص دادن بخشي از وقت افراد براي خالقيت
استفاده از سيستم دريافت پيشنهادها
ايجاد واحد ويژه خالقيت و نوآوري



ايجاد فضاي محرك براي خالقيت 
برخورد مثبت با پيشنهاد

اظهار نظر و عملكرد مثبت
بررسي و تحليل



عمده ي وقت روزانه ي كاركنان صرف مواجهه با مسائل 
(روزمره)فوري و فوتي مي شود 

.فرصت اندكي براي تفكر خالق باقي مي ماند
اتاق فكر



.  هادهاستترغيب خالقيت،با استفاده از سيستم دريافت پيشن
صندوق پيشنهادها

كاربرگ ويژه ي دريافت نظرات و طرح هاي پيشنهادي
تعيين جايزه و پاداش نقدي

ارائه ي تقدير نامه
باور نياز مدير
بررسي و اقدام



استخدام گروه خاصي از كاركنان را براي نوآوري و خالقيت
واحد تحقيق و توسعه 

يت وقت صرف يافتن طرح ها و فكرها جديد براي بهبود كيف
.ارائه ي خدمات و ساخت محصول مي شود

تحقيقات محض


