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!اگر نوآوری نبود، انسان هنوز غارنشین بود







خالقیت و نوآوری چیست؟

خالقیت چیست؟

نوآوری چیست؟



و نوآوری مهم است؟چرا خالقیت 







تمرین کالسی

قندان چه کاربردهایی دارد؟•



موانع فردی خالقیت کدامند؟

روحیه محافظه
انه و کار

تمایل به 
همرنگی با 

جامعه

عادت کردن 
ها و روشبه 

رویه های 
موجود

شیفتگی 
تخصصی 

این که مردم 
چه فکر می 

.کنند

و کمرویی 
ضعف اعتماد 

به نفس

فقدان تمرکز
ذهنی

باور به این 
که من خالق 

نیستم

باور به این 
که ممکن 

است موفق 
نشوم

مطالعه کم و 
عدم عالقه به

یادگیری 
مستمر

ضعف در قوه 
ریسک گریزیتخیل



موانع سازمانی خالقیت کدامند؟

ز بازداشتن کارکنان ا
و آزمون ریسک کردن
و خطا

بر زیاد فشار کاری 
کارکنان

انتقاد از اندیشه های
نو

در مقابل مقاومت 
تغییر 

ایجاد محدودیت در 
روش انجام کار

محدود بودن طرق 
ارتباط با مدیر

عدم تحمل اختالف 
بوروکراسی اداریسلیقه



تجربه خالق بودن

:  دپرسشگر باشی
از خودتان 

بپرسید چرا این
راه؟

حضور در 
محیط های خالقیت
پرور و همنشینی

با افراد خالق

از چارچوب بیرون
.بیایید

بروز ایده های نو 
نیاز به دانش 

.فراوان دارد

کاردستی درست
.کنید

تصاویر و ایده 
های خالقانه 
د زیادی را ببینی

.(بنچ مارکینگ)











BRAIN  STORMING



یادداشت برداری

.فکرها و اندیشه های نو از زودگذرترین چیزها هستند

در طی چند لحظه به ذهن خطور می کنند و به سرعت فراموش می 
.شوند

.بهترین راه برای حفظ آن ها ثبت کردن در هنگام بروزشان است

درصد از اطالعاتی که فرد از طریق مطالعه  کردن یا 25در حدود 
.ساعت اول فراموش می کند4شنیدن کسب می کند در 



ارتباط اجباری

بط با در این شیوه خواسته می شود که بین موضوع اصلی و موضوعی دیگر که مرت
.افتتا از نتیجه ارتباط به ایده هایی نو دست ی. آن نیست ارتباطی برقرار شود

ارتباط بین بین شیشه و بازی

.شیشه ای که در مقابل توپ مقاوم باشد•
اسباب بازی های شیشه ای•

(Chunky Soup)سوپ غلیظ شرکت کمپبل : آش و چنگال





تکنیک اسکمپر

Substitute Combine Adapt(adopt)

Modify(magnify)
Put to other 

uses
Eliminate

Rearrangement



(Substitute)جایگزینی –تکنیک اسکمپر 

استفاده از شکر 
مصنوعی به جای 

وان شکرطبیعی به عن
ی شیرین کننده برا
بیماران دیابتی



(Combine)ترکیب کردن –تکنیک اسکمپر 

(ترکیب دستمال کاغذی و عطر)دستمال کاغذی معطر 

سیستم های صوتی تصویری کنونی

های دو تکهترکیب دو نوع عدسی و ساخت عینک

برس بزرگ با یک لوله آب درون آن برای شستن پنجره قطار

کفش های کودکان که هنگام راه رفتن صدا می دهند

.چراغی که در پاشنه ی کفش روشن می شود
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اری اقتباس، انطباق و سازگ–تکنیک اسکمپر 
(Adapt )

ن افزودن نمایشگر میزا
بار در وانت توسط 

شرکت تویوتا

با ایده نوشیدن نوشابه
نی، که خمیده کردن و 

.است Lبه صورت 
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تغییر و بزرگ سازی –تکنیک اسکمپر 
(Maginfy/Modify)

چند مداد بزرگ و غول پیکر می تواند طرح 
بسیار زیبایی به ورودی یک دانشگاه بدهد

یک کپسول آنتی بیوتیک را می توان چند هزار 
برابر کرد و به عنوان تابلو یک داروخانه مورد 

استفاده قرار داد



 Put to other)دیگر کاربردهای -تکنیک اسکمپر 

purposes/Uses)

تولید کاغذ با استفاده از بازیافت کاغذ

«  چه استفاده ای می توانم از این ماشین چمن زنی خراب بکنم؟
سپس ماشین چمن زنی را به دوچرخه ی خود وصل کرد و بدین 

.طریق اولین موتور گازی دنیا متولد شد



















حذف سازی و کوچک -اسکمپرتکنیک 
(Eliminate)

حذف سیم میکروفن 
ن سبب ساختن میکروف

های یقه ای

حذف سیم تلفن موجب
ی ساخت گوشی تلفن ها

همراه 
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سازی حالت یا معکوس تغییر -اسکمپرتکنیک 
(Reverse/Rearrenge)

ها در مقابل مشتری. به جای جمله بعد از فروش پس گرفته نمی شود
.  بنویسیم بعد از فروش پس گرفته می شود

ه به جای اینکه بپرسیم دانشجوی خوب چه ویژگی های دارد بپرسیم چ
کار کنیم تا بدترین دانشجوی کالس بشیم؟

کار کنیم به جای اینکه بپرسیم خدمات مناسب به مشتری بدهیم بپرسیم چه
که پوست مشتری کنده شود؟





2تکنیک های خالقیت و نوآوری 

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
مصطفی جهانگیر

1395بهار 



(ایشیکاوا)نمودار استخوان ماهی 



(ایشیکاوا)نمودار استخوان ماهی 



چرا5تکنیک 

ت که روش کار بدین صورت اس. این تکنیک برای ریشه یابی مسائل و مشکالت بکار می رود
.روشن می شود"چرا5"زمانی که مشکلی رخ می دهد ماهیت و منشا آن تنها با پرسیدن 

:علت اصلی از کار افتادن یک ماشین

.به علت سوختن فیوز بر اثر بار زیاد: 1چرا ماشین از کار افتاد؟    ج : 1س 

.چون روغن یاتاقان کافی نبوده است: 2چرا بار ماشین بیش از اندازه بوده است؟   ج : 2س 

.چون پمپ روغن درست کار نمی کرده است: 3چرا روغن یاتاقان کافی نبوده است؟     : 3س 

.چون محور پمپ روغن فرسوده بوده است: 4چرا پمپ روغن درست کار نمی کرده؟   ج : 4س 

.چون گرد و خاک به داخل روغن راه یافته است: 5چرا محور فرسوده بوده است ؟    : 5س 

: ردیدبا تکرار چرا در پنج نوبت، علت اصلی از کار افتادن ماشین و راه حل عملی آن مشخص گ
.نصب یک فیلتر بر روی پمپ روغن



تکنیک شش کاله فکر



تکنیک شش کاله فکر



سایر تکنیک ها

(نگبنچ مارکی)بررسی اقدامات سایر شرکت ها و سازمان های مشابه 

مطالعه مقاالت علمی و کاربردی و کتابها و منابع علمی
ل جاری و تفکر انتقادی وضع موجود و بررسی مشکالت و آسیبها و مسائ

پیدا کردن راه حل برای آنها
گفتگو و مشورت با افراد متخصص و با تجربه

بارش افکار گروهی

تنوع طلبی



تبلیغات خالقانه
































