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خالقیت
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!اگر نوآوری نبود، انسان هنوز غارنشین بود



خالقیت و نوآوری چیست؟

نوآوری چیست؟خالقیت چیست؟
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موانع فردی 
خالقیت 
چیست؟



افراد خالقویژگی های 

وایده هاتحلیلوتجزیهاطالعات،ترکیببرایخالقافراد•
.هستندبهره مندباالتریهوشازخودایده هایبه کارگیری

هوش

تاسخطاوآزمونازطریقایدهکردندنبالدرپافشاریومقاومت•

بیشتریایده هاآزمودندرپشتکاروپافشاریشاملخالقپتانسیل•
لیمتسزودتربسیارکمترخالقیتداریافراددرحالی کهاست،

.می شوند

پافشاریومقاومت



افراد خالقویژگی های 

دارایآن هاکهاستاینخالقازافرادسومویژگی•
.میباشندموضوعمورددرکافیتجربهودانش

.دارداصولازآگاهیبهنیازجدیدایده هایکشف•

تجربهودانش

.تاسمستقلخالقهقدرتواستعدادنشانگرکه•

اوارزش هشخصیتیازصفاتمجموعه ای



موانع فردی خالقیت کدامند؟

روحیه محافظه 
ه انه و تمایل بكار

همرنگی با جامعه

به عادت كردن 
ها و رویه روش

های موجود

ضعف اعتماد به 
نفس و باور به 
این كه ممکن 

است موفق نشوم

مطالعه كم و عدم 
عالقه به یادگیری

مستمر

ضعف در قوه 
ریسک گریزیتخیل
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موانع سازمانی 
خالقیت 
کدامند؟



موانع سازمانی خالقیت کدامند؟

از بازداشتن كاركنان
و ریسک كردن
آزمون و خطا

بر زیاد فشار كاری 
كاركنان

انتقاد از اندیشه 
های نو

ایجاد محدودیت در 
روش انجام كار

عدم تحمل اختالف 
بوروكراسی اداریسلیقه







تکنیک های خالقیت
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Brain  Storming



Forced Associationارتباط اجباری 

یگر در این شیوه خواسته می شود كه بین موضوع اصلی و موضوعی د
ط به ایده تا از نتیجه ارتبا. كه مرتبط با آن نیست ارتباطی برقرار شود

.هایی نو دست یافت



ارتباط اجباری آب و کمک



ارتباط اجباری کارت ویزیت و بادکنک



ارتباط اجباری کیف و سنگ
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یک جدول 
ارتباط اجباری 

ایجاد کنید



تکنیک شش کاله فکر



تکنیک شش کاله فکر



چرا5تکنیک 

رت است که زمانی که روش کار بدین صو. این تکنیک برای ریشه یابی مسائل و مشکالت بکار می رود
.روشن می شود"چرا5"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 

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



سایر تکنیک ها

بررسی اقدامات سایر شركت ها و
(گبنچ ماركین)سازمان های مشابه 

مطالعه مقاالت علمی و 
لمیكاربردی و كتابها و منابع ع

تفکر انتقادی وضع موجود و بررسی مشکالت و
نهاآسیبها و مسائل جاری و پیدا كردن راه حل برای آ

راد گفتگو و مشورت با اف
متخصص و با تجربه


