
 تکنیک های خالقیت و نوآوری
 دوره آموزش سازمانی گروه بازرگانی آریان
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 از خالقیت تا نوآوری



 ؟چيست( Creativity) خالقيت

 نو هاي ایده ارائه و بینی پیش تجسم، توانایی•
   جدید مفاهیم کشف•
  مسائل حل براي جدید هاي راه یافتن•
 مشتري براي ارزش دارايجدید هاي ایده ایجاد توانایی•

 
 

 



 ؟چیست( Innovation)نوآوری 

 خالقیت شدن عملیاتی   
نو هاي ایده کردن عملیاتی 
جدید هاي حل راه اجراي    
مفید شیوه یا خدمت ،محصول یک به آن تبدیل و خالق ایده یک بکاربردن 

 







!اگر نوآوری نبود، انسان هنوز غارنشین بود  



 عوامل و زمینه های خالقیت چیست؟



 رابطه بین خالقیت و نیمکره های مغز چیست؟

 راستنیمکره هاي  فعالیت
 تجسمتصور و 

 ها شناخت رنگ
 موسیقی

 آهنگوزن 
 خیاالت

 پچنیمکره هاي  فعالیت
     ریاضیات

     زبان و ترکیب عبارات کالم

      منطق
     بررسی و تجزیه و تحلیل

   نویسندگی



 رابطه بین خالقیت و هوش چیست؟

 :اند کرده ذکر انسان براي را هوش دونوع•
    I.Qمنطقی هوش•
  E.Q عاطفی هوش•
 

 اجتماعی و شغلی شخصی، زندگی در انسان کامیابی و موفقیت کننده تعیین چه آن•
 .است عاطفی هوش است

  .تاس منطقی هوش ثمره معموالً باال نمرات اخذ و تحصیلی موفقیت•
 منفی و مثبت :است گونه دو به عاطفی هوش•

 

 



چیست؟هوش عاطفی رابطه بین خالقیت و   

•E.Q+ (مثبت احساسات) مرهون موفقیت %80 و بوده خالقیت عاطفی ساز زمینه که  
 :ایجاد عامل و است آن
 نفس عزت احساس•
 خود داشتن عزیز و داشتن دوست•
 پذیري مسئولیت•
 ذهن و مغز ریزي برنامه•
 اندیشی مثبت•
 پذیري تغییر•
 ماجراجویی•

 



چیست؟هوش عاطفی رابطه بین خالقیت و   

•E.Q- (منفی احساسات) ایجاد عامل و  هست نیز خالقیت بازدارنده که: 
 بدبینی•
 شکست از ترس•
 اضطراب•
 ناتوانی احساس•
 حقارت احساس•
 تنبیه از ترس•
 امنیت عدم احساس•
 مسئولیت پذیرش از فرار•
 گناه احساس•











 خالقیت با چه موانعی رو به رو است؟



 موانع فردی خالقیت کدامند؟

 و تمایل به همرنگی با جامعهانه محافظه کارروحیه •
   موجودو رویه هاي ها  روشکردن و مأنوس شدن با عادت •
 تخصصی شیفتگی •

 شدندلسرد امیدي و نا •

 .کننداین که مردم چه فکر می از  و دیگراناز ارزیابی بوسیله ترس •
 خجالتو کمرویی •
 بیرونیهاي  گرایش به پاداش•

 
 



 موانع فردی خالقیت کدامند؟

 کوتاه مدتچاره جویی •
 ذهنیتمرکز فقدان •
 خالق نیستمباور به این که من •
 نشوماست موفق باور به این که ممکن •
 آموزش سنتی در جهت خالف خالقیت•

 
 

 



 موانع سازمانی خالقیت کدامند؟

 و آزمون و خطا کردنکارکنان از ریسک بازداشتن •
 کارکنانبر زیاد کاري فشار •
 از اندیشه هاي نوانتقاد •

 تغییر  در مقابل مقاومت •

 کارمحدودیت در روش انجام ایجاد •
 نمودن برخورد کارکنان موفقیت عدم هاي نشانه عنوان به مشکالت با•

 



 موانع سازمانی خالقیت کدامند؟

 مدیر با ارتباط طرق بودن محدود•
 سلیقه اختالف تحمل عدم•
 مدت کوتاه زمانی افق بر تاکید•
 موجود وضع حفظ در نفع ذي افراد نفوذ و کاري محافظه•
 اداري بوروکراسی•
 



 یک نوآوری ساده 







 افراد خالق چه ویژگی هایی دارند؟



 افراد خالق چه ویژگی های اکتسابی دارند؟

 پرسشگر و کنجکاو•
 یادگیري به مند عالقه•
 انتقادي روحیه داشتن•
 خود خالق ایده کردن آزمایش به عالقه•
   آینده به امیدوار و اندیش مثبت•
 زیادياعتماد به نفس داراي •
 امورانجام در پیشقدم •

 



 افراد خالق چه ویژگی های اکتسابی دارند؟

 .پذیرندمسئولیت •
 جزئیات  به توجه •
 مرتبطغیر عادي و غیر نظرات داشتن •
 دیگرانتخیل قوي تري نسبت به قوه داشتن •
 تمرکزاستقامت و  ،اصرار•
 فراترانجام تکلیف از فراتر رفتن •
 خودو آگاهی دانش توسعه دائمی •



 افراد خالق چه ویژگی های اکتسابی دارند؟

 پذیرریسک •
 مستمرپشتکار و تالش •
 خودقواي فکري از حداکثري استفاده •
 پروانهتجسم آینده و برنامه ریزي حتی بلند قدرت داشتن •
 دخوفرهنگ لغات از غیر ممکن کلمه حدف  •
 نشادرباره افکاردیگران به اظهار نظر ترغیب •
 یادداشت برداري ایده ها وتفکرات•

 
 
 



 چه راه هایی برای افزایش خالقیت وجود دارد؟

 جزئیات در دقت•
   کارها انجام نحوه مورد در زیاد هاي پرسش طرح•
 سؤالی بیست مسابقه شطرنج، بازي جدول، و معما حل :مانند فکري هاي بازي•
 موسیقی نواختن سازي، مجسمه  نقاشی، دستی، کارهاي•
 موفق هاي انسان بیوگرافی خواندن و مطالعه•
 عمومی و تخصصی کتب مطالعه•
 .آید می اندیشه به آنچه نوشتن و نویسندگی •
 گروهی کار•
  طبیعت از الهام•













 تفکر خالقانه چیست؟



 تفکر خالقانه چه مراحلی دارد؟

فهرست حل ها راه  و تعریف مساله جمع آوري، اطالعات مرحله این در :آمادگی مرحله 
   .می شوند

مساله، حل براي می کند تالش ذهن و است ناخودآگاه مرحله این :نهفته مرحله 
 .کند ترکیب هم با را غیرمرتبط تفکرات

پیدا را خالقانه حل راه ذهن و می شود ایجاد بصیرت مرحله این در :اشراق مرحله  
 .می کند

و داده تطبیق انتظارات و استانداردها با حل راه مرحله این در :تصدیق مرحله 
 .می شود ارزیابی

 



 تفکر چه روش هایی دارد؟

   :همگرا تفکر•
  .رسد می نقطه یک به و شود می شروع مختلف هاي راه و مسائل از•
 مسائل براي استاندارد هاي حل راه ایجاد و سازي همانند سازي، الگو•
 .می کند تولید درست واحد حل راه یک مسئله هر براي همگرا تفکر•

 



 تفکر چه روش هایی دارد؟

   :واگرا تفکر•
   .شود می ختم مختلف هاي حل راه و مسائل به و شروع نقطه یک از•
 مختلف هاي جنبه از مسأله یک بررسی ایده، خلق تکثر،•
  می شود منجر فرضیه یا مسئله یک براي مختلف راه حل مجموعه اي به واگرا تفکر•
 .می کند ایفا اساسی نقش خالقیت فرآیند در تفکر این•

 









 خالقیت چه تکنیک هایی دارد؟



 توفان فکری

 انباشتن با بخصوص مسئله یک براي حلی راه کوشند می گروهی آن طریق از که گردهمایی•
 .بیابند گردد می ارائه اعضاء بوسیله جا در که هایی ایده تمام

 برد روي بر فکري توفان موضوع نوشتن•
 داوطلبی یا ترتیبی صورت به نظرات ابراز•
 ممنوع نظرات از انتقاد•
 آزاد فکر تشویق•
 نظرات تعداد حداکثر•
 ها ایده همه یادداشت•
 ها ایده ترکیب امکان•



BRAIN  STORMING 



 یادداشت برداری

 .هستند چیزها زودگذرترین از نو هاي اندیشه و فکرها•
 .شوند می فراموش سرعت به و کنند می خطور ذهن به لحظه چند طی در•
 .است بروزشان هنگام در کردن ثبت ها آن حفظ براي راه بهترین•
 می کسب شنیدن یا کردن  مطالعه طریق از فرد که اطالعاتی از درصد 25 حدود در•

 .کند می فراموش اول ساعت 4 در کند
    



 خواب روی مساله

 .شود می خستگی دچار مساله یک روي بر زیاد فکر و کار از بعد انسان•
  .شود داده کافی فراغت خودآگاه ذهن به که است این کار بهترین•
 .پردازد می مساله براي حل راه یافتن به ناخودآگاه ذهن مدت این در•
 .نامند می مساله روي بر خواب را زمان این•

 
 .کنیدمسئله خود فکر درباره قبل از خواب •
 .  کنیدبالفاصله آن را یادداشت از خواب بیدار شدید اگر نیمه شب با یک راه حل •
 .یادداشت کنیدبه ذهنتان رسیده که حل هایی براي مسئله راه پس از بیداري •

 



 سواالت خالقانه

 دارد؟ وجود کار این انجام براي جدیدي راه آیا•

  دارد؟ وجود آن براي جانشینی آیا•
 ؟ کنیم عمل برعکس ما اگر افتد می اتفاقی چه•
 کرد؟ ترکیب را ها ایده توان می آیا•

 دارد؟ وجود آن براي دیگري کاربردهاي آیا•

 بسازیم؟ ماده این از توانیم می دیگري چیز چه•

 دارد؟ وجود محصول این براي دیگري بازارهاي آیا•

 



 ارتباط اجباری

  برقرار ارتباطی نیست آن با مرتبط که دیگر موضوعی و اصلی موضوع بین که شود می خواسته شیوه این در•
 .شود

 .یافت دست نو هایی ایده به ارتباط نتیجه از تا•
 

   .کنید ایجاد اي رابطه مختلف هاي بازي و بطري آینه، لیوان، چراغ، ،حباب بین•
 داد انجام خاصی بازي ،آن روي هاي نقش با بتوان که لیوانی طراحی•
 .باشد مقاوم توپ مقابل در که اي شیشه•

 
 بازيشیشه اي و اسباب محصوالت •
 بازي هاخانگی و لوازم •
 پنیرو ارتباطات •
 زیراکس و بوهادستگاه •

 

 



 واژه تصادفی

 می دیگري کتاب یا نامه لغت از که تصادفی کلمه یک و موضوع بین اجباري ارتباط•
 .یافت دست جدیدي هاي ایده به توان

 







 تکنیک اسکمپر

Substitute Combine Adapt(adopt) Modify(magnify) 

Put to other 
uses 

Eliminate Rearrangement 



جایگزینی -تکنیک اسکمپر   

 ؟  به کار بریمموارد فعلی مواردي را می توان به جاي چه •
 می توانیم استفاده کنیم؟فرآیند دیگري چه از •

 ؟به کار بردمواد قبلی  چه موادي را می توان به جاي•
 

 شکرطبیعیاز شکر مصنوعی به جاي استفاده •
چتیر و  از سرشید؟ غییر   بارندگی از چه طریقی می توان مانع خییس شیدن میوي    هنگام •

 کاله

 
 



ترکیب کردن –تکنیک اسکمپر   

•x  ؟  کرد ترکیبرا با چه چیزي می توان 
 

 (عطرترکیب دستمال کاغذي و )دستمال کاغذي معطر •
و  mp3ترکییب تلویزییون، رادییو، ضیبط صیوت      ) هاي صوتی تصیویري کنیونی   سیستم •

VCD و)... 
 دو تکههاي  عینکدو نوع عدسی و ساخت ترکیب •
 بزرگ با یک لوله آب درون آن براي شستن پنجره قطاربرس •

 
 



انطباقیا اقتباس  -تکنیک اسکمپر   

 چیز مشابهی وجود دارد که بتوان از آن اقتباس کرد؟  آیا •
 ایده هاي دیگري پیشنهاد می کنید؟ چه •

 
 است؟به چه چیزي شبیه این •

 ؟کوپترهلی •
 ؟سنجاقک•
 ؟پرنده•
 ؟هواپیما•

 
 



دیگرکاربردهای  -تکنیک اسکمپر   

 کرد؟مواد زاید استفاده هایی می توان از چه •

 مناسب گردد؟ کاربرد جدید چگونه می توان این موضوع را تغییر داد تا براي  •

 کرد؟شرکت استفاده می توان از مواد محصوالت دیگري در چه •

 چیست؟استعدادهاي این فرد کاربردهاي دیگر •

 کرد؟چه می توان ایده هاي شکست خورده با محصوالت مردود شده یا •
 و ضایعات کاغذ؟ دیگر از پوست پستهاستفاده •

 



حذفسازی و کوچک -اسکمپرتکنیک   

   کرد؟ حذف x از توان می چیزي چه•
 

 شود کوچکتر.....و عرض طول، وزن، حجم، اندازه اگر که کنید پیشنهاد را چیز چند•
 .رود می باالتر آن فروش

 اي یقه هاي میکروفن ساختن سبب میکروفن سیم حذف•
   همراه هاي تلفن گوشی ساخت موجب تلفن سیم حذف•
 سازمانسازي فرایندهاي ساده •
 ماشیندیزلی براي سبک کردن  انژکتوري به جايموتور •
 

 



سازیحالت یا معکوس تغییر -اسکمپرتکنیک   

 شود؟ می چه کنیم برعکس را x اگر•
 

  بنویسیم ها مشتري مقابل در .شود نمی گرفته پس فروش از بعد جمله جاي به اگر•
 اطمینان با مشتري آیا افتاد، خواهد اتفاقی چه .شود می گرفته پس فروش از بعد

 کرد؟ خواهد خرید بیشتري

 .ترافیک کنترل منظور به ادارات کار خاتمه و شروع ساعات تغییر•
 ؟کنیم عوض را رنگش و شکل است چطور•
 پهنالستیکهاي تولید •
 .فروششان باال می رودچند مورد که با معطر شدن •
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؟...تکنیک چه می شود اگر  

 .می شود خورشید  به دور زمین گردش می کردچه •
 



 تکنيک ایفای نقش 

 .دهید قرار بداخالق یا  گیر سخت مشتري یک نقش در را خود•
 



 الگوریتم ارتباطي

 ایجاد ارتباط بین دو عنصر مساله، از کلمات رابط استفاده می شودبراي . 
 از کلمات رابط عبارتند ازبرخی: 

 درباره◦

 برعکس◦

 خارج از◦

 مانند◦

 حول و حوش◦

 ازقبل ◦



 الگوریتم ارتباطی

اصلی موضوع دو مشتریان و خدمات هستند، ناراضی ما شرکت خدمات از مشتریان 
 :رسید زیر نتایج به می توان ارتباطی عبارات از استفاده با که هستند مساله این

 
 (دیگر مشتریان طریق از مشتریان به خدمات ارائه مثل) خدمت عنوان به مشتري◦
 .(خدماتی نیروي و مشتریان همکاري مثل) خدمت و مشتري◦
 .(خدمات بهبود به کمک براي مشتریان کانونی گروه مثل) خدمت براي مشتري◦
 .(مشتریان به خدمات ارائه مکان تغییر مثل) مشتري نزدیکی در خدمات◦
 .(مشتریان ورود از قبل سفارش خدمات تدارك مثل) مشتریان از قبل خدمات◦



حس بدن 5استفاده كارا از   

 را ها رنگ تفاوت و کنید توجه رنگ نوع یک از رنگ پانزده به رفتید باغ به :بینایی•
 .کنید درك

 به را صدا و.کنید توجه مختلف اصوات به موسیقی شنیدن هنگام در :کردن گوش•
 .نمائید شنیدن براي تمرکز و کنید کم مرور

 را ها آن و کنید لمس بسته چشم با سپس و دیده ابتدا را شی تعدادي :کردن لمس•
 .دهید تشخیص

  قسمت کدام و دارند اي مزه چه که کنید تمرکز و بچشید را مختلف غذاهاي :چشیدن•
 .شود می متوجه را آن زبان

 را ها نآ باز چشمان با سپس و کنید بو را مختلف گلهاي و ببندید را چشمان :بوییدن•
 بدهید تشخیص را گل هر و کنید بو

 



، مداد  نه تا نقطه را با چهار خط به هم پیوسته به هم وصل کنید
 .از روي کاغذ برداشته شودنباید 
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