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تکنیکهای خالقیت 
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سازيجهانیپیچیدگی،اطمینان،عدمآنویژگیمهمترینکهداریمقرارعصريدراکنونما•

درنوآوريوییرتغشرایط،اینتحتسازمانیموفقیت.استتکنولوژیکیفزایندهتغییراتو

)سازدمیضروريراسومهزارهسازمانهايادارهورهبريبویژهوسازمانیفعالیتهاي

(1378فهري،کاراکاس

شانموقعیتوبقاکههستنددانشبرمبتنیهايسازمانصنعتیپساهايسازمانامروزه•

.(2003تربالنچ،ومارتینز)باشدمیابتکاروکشفنوآوري،خالقیت،بهوابسته

تکنیکهای خالقیت
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تکنیکهای خالقیت

وري بهرهي رشد سریع به افراد خالق،کمک به بقاي شرکت ، پیشرفتهاي متوالی ، اجازه•

وآوري در بیشتر و بهره مندي از سودآوري بیشتر نسبت به شرکتهاي دیگر از مزایاي ن

(2008منصوري و همکاران ، . )شرکتها است

توان آموزش داد و شرکت ها به این موضوعدهد که خالقیت را میتحقیقات نشان می•

.برده اندپی
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:کهکرداشارهبایستمیخالقیتبرايسازهوشناختسازيمفهومدر•

یفتوصراحتیبهاماشودمیدرکراحتیبهاگرچهکهاستمفاهیمازدستهآنجزخالقیت•

ههمقبولموردکهیکسانیتعریفهنوزکهاستخاطرهمینبهشاید(2000لینتون،)گرددنمی

ازکیهرکهاستشدهارائهخالقیتازمتعدديتعاریف.استنشدهارائهباشدصاحبنظران

لقخوتصورپردازي،خیالحل،راهایده،شکلبهتواندمیمحصولاین.استذهنمحصوالت

.کندبروزجدیدمفاهیم

تکنیکهای خالقیت
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تباهیاشفرضهم(هیچازچیزیکخلقوتولیدیعنیخالقیت)کهفرضاینحتی•

پردازندمیموجودهاوایدهمفاهیمترکیببهتنهاخالقافرادمواقع،ازبسیاريدر.است

کهايایدهتقویتوپرورشبهتنهااستممکنحتی.سازندمیمطرحراجدیديایده

.بپردازداندگرفتهدیگرجاياز
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وبدیعهايایدهارائهحالدردائماکهنیستتوانمندقدراینانسانیهیچذهنواقعدر•

ازبیشترارگیريبکبااندتوانستهتنهاکههستندکسانیخالقافرادمنظر،ایناز.باشدکاربردي

رکیبتتواناییمعنايبهخالقیت.دهندارائهبیشتريمبتکرانههايایدهخودذهنینیروي

.(2003اران،همکوبل)هاستایدهبینپیوستگیایجادیافردمنحصربهروشیکتحتهاایده
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یدگاهدیکوگذاشتهکنارراهافرضپیششخصآن،طیکهاستفرآینديخالقیت•

مزمانهحضوربهنیازخالقیت.اندنپرداختهآنبهدیگرانکهکندجستجوراجدیدي

سبکیبهرتفکتواناییوبودنغیرمتعارفپشتکار،هوش،قبیلازهاویژگیازتعدادي

.(2004همکاران،وراگف)داردخاص
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خالقیت چیست؟
(Weisberg)حل مسایلی که فرد قبال حل آنها را نیاموخته است توانایی -1

فرآیندی که نتیجه آن کار تازه ای باشد که توسط گروهی در یک زمان مفید و-2

( Stein.)تلقی شودارزشمند 

.دهدتوانایی فردی که بتواند اختراع یا ایده ای بکر را توسعه -3

و نو بودن مهم است در خالقیتتازگی 
.توانایی ایجاد ایده هاي جدید داراي ارزش براي مشتري

تازگی و نو بودن و ارزشمند بودن 
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، هزاران سیب در اطراف ما به زمینروزانه *
می افتند ولی چیزی که وجود ندارد، 

است«دیدگاه نیوتنی»

:  داردخالقیت نیاز به یک عامل 
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عناصر خالقیت

مهارت هاي مربوط به خالقیت . 1

مهارتهاي مربوط به انگیزه. 2

مهارتهاي مربوط به موضوع. 3



عناصر خالقیت

انگیزه
خالقیت

موضوع

دانش و شناخت مربوط به 
حقایق ، اصول و نظریات 

واند از مربوط به تحقیق که میت
طریق استعداد ، تجربه و 

آموزش بدست آید 

شکستن عادات و شیوه های
فکری و بهره گیری از 

روشهای جدید
ها و به تعویق انداختن قضاوت
ارزیابی ایده ها 

درک مسایل و تالش در 
جهت حل مسایل

متفاوت دیدن مسایل
باط وسعت فکر و برقراری ارت
میان ایده های متفاوت
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نظریه های انگیزشی

تکنولوژی.1
ساختار سازمانی.2
تولیدات.3
خدمات.4
مالیامور .5

سازمان غیر •
رسمی•
ارزشها•
عادات•
عصبانیت ها    •
احساساست•
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عناصر خالقیت و تاثیر انگیزه بر آن 



 از واژه التینMovere به معنی حرکت مشتق شده ، است .

ساان را در فرآیند احساس کمبود روان شناختی ، فیزیولوژیکی یا نیااز و ساائقه اي کاه ان

یر ، داراي فرآیندي که مستمر ، پایادار ، پایاان ناپاذ. راستاي هدفی به فعالیت وا می دارد 

. فراز و نشیب ، و پیچیده است 

18

انگیزش
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تکنیک های خالقیت



تکنیک های خالقیت 

یده یابی ، تقویت توانائی هاي خالقیت عبارتند از حقیقت جوئی ، مسئله یابی ، ایده سازي، ا•

قت درک اصل مطلب و نگرش به موضوهات از دیدگاههاي متفاوت ، راه حل یابی ، ابتکار و د

شایانی تکنیک هاي خالقیت به عنوان ابزاري براي رشد خالقیت و توان حل خالق مسئله کمک•

.  داردبه توان فرد در تمامی مراحل خالقیت 
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تکنیک طوفان ذهنی 

یک تکنیک گردهمایی که از اجراي .گردیدتوسط الکس اس آزبورن ابداع 1938تکنیک در این *

ا به وسیله طریق آن راه حلی براي مشکل با انباشته ساختن تمام ایده ها که به طور خودبخودي و درج

.میگردداعضاء ارائه 

راه حل ها ارزیابی .3یابی ایده .2حقیقت یابی .1:مسایلجزء حل خالقانه سه *
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اصول اصلی در طوفان ذهنی 

تعویق قضاوت .1
رسیدن به بهترین ایده  با القاء و حذف محدودیت هاتولید ایده بیشتر با .2
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قوانین و مقررات 
ممنوع است انتقاد .1

آزادچرخش .2

از حد لزوم ایده تولید کنیدبیش .3

و بهبود پیشنهاداتتلفیق .4

تقسیم، تعدیل ، جانشینی ، جمع ، ضرب ، اقتباس.5

تفریق
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:“چرا”تکنیک 
!زیر سؤال بردن نادانسته ها: چراهای دوران کودکی 

زیر سؤال بردن دانسته ها و : چراهای دوران بزرگسالی 
!یادگرفته ها

رشوه خواری در ادارات :مثال
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تکنیک شکوفه آبی

. کنیدموضوع اصلی پیدا یک *

.کنید، کاربرد ، راه حلهاي مرتبط با ایده اصلی رابیان ایده *

.  آورندایده هاي مبنا که ایده هاي جدیدي را بوجود می براي *
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تکنیک چه میشود اگر

.....میشود اگر چه 

واتعادها،فرضپیشموجود،شرایطذهنی،هايقالبازفکر،بایدخالقیتبرايکلیطوربه

.کندتداعیراجدیديهايایدهورویتمختلفزوایايازراموضوعبتواندتاشودآزاداستانداردها

یمجدیدهايایدهآوريجمعبرايفکرسازيآزادبهشایانیکمکتکنیکایناساسهمینبر

.شودمیتوصیهروشایندر.کند
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تکنیک چه میشود اگر

ا به استفاده کنید و آن ر"؟...چه می شود اگر"یافتن ایده هاي جدید از سواالت براي 

ان براي از این تکنیک می تو. قدري تکرار و تمرین کنید که برایتان یک عادت شود

رد،ضمن اینکه یافتن افزایش قدرت خالقیت بدون داشتن موضوع به خصوصی استفاده ک

.به عنوان یک تفریح یا شوخی و سرگرمی در همه ي اوقات قابل استفاده است
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Substitute

Combine

Adapt(adopt)

Modify(magnify)

Put to other uses

Eliminate

Rearrangement

SCAMPERتکنیک اسکمپر -2
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Substitute
چه موادي را می توان به جاي مواد قبلی به کار برد؟* 

...(  هغیر از چتر ، کال)هنگام بارندگی از چه طریقی می توان مانع خیس شدن موي سرشد؟: مثال

از چه فرایند دیگري میتوانیم استفاده کنیم؟* 

چه نیروي محرک دیگري میتوانیم به کار ببریم؟* 
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Substitute
به جاي تبلیغ در تلویزیون از چه روش دیگري میتوانیم تبلیغ کنیم؟* 

نرا ارشمیدوس براي تشخیص میزان ناخالصی تاج زرین آن را در آب فرو برد و حجم آ

بدست آورد و با ضرب کردن حجم در ورن مخصوص طال و مقایسۀ آن با وزن طالي 

ج در واقع به جاي اندازه گیري حجم تا. خالص متوجه ناخالصی تاج و میزان آن گردید

..اندازۀ جابه جایی آب را بدست آورد
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چه ایده اي را می توان ترکیب کرد؟

یک آلیاژ چه طور است؟

اگر مخلوط شود چه میشود؟

چه طور است واحدهاي سازمان را ادغام 

؟کنیم

ترکیب دو نوع عدسی و ساخت عینکهاي 

برس بزرگ با یک لوله آب درون ،دو تکه

آن براي شستن پنجره قطار



www.mshojaie.comMani Shojaie 32

این به چه چیزی شبیه است؟
اخت؟تلویزیون را شبیه چه چیزی میتوان س
ساخت هلی کوپتر از روی سنجاقک
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Modify(magnify)
است شکل و رنگش را عوض کنیم؟چطور 

چرا آن را چند برابر نکنیم؟

الستیک اسفنج براي  .وارد کردن حرکت در تابلوهاي برق تحول بزرگی در صنت تبلیغات ایجاد کرد

و بدین ترتیب ساختن بالش مناسب نبود شخصی فکر کرد که الستیک خام را مانند نان میتوان پخت

.اکنون صندلی ها و تشک هاي الستیکی مناسب تري در اختیارداریم
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Modify(magnify)
تولید الستیکهاي پهن

.چیز بگویید که با بزرگتر شدن فروششان باال می رود10

.چیز بگویید که با معطر شدن فروششان باال برود10

توپ با رنگهاي متفاوت2بازي فوتبال با 
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Put to other uses
محصوالت خراب شده چه کنیم؟با 

ه کنیم؟با طرحهای تحقیقاتی که به نتیجه نرسیده اند چ

؟استفاده دیگر از پوست پسته

، پیدا کردن عموهاxاشعه  
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ساده سازي فرایندهاي سازمان * 

امواج صوتی با طول موج کوتاهتر* 

ماشیندیزلی براي سبک کردنموتور انژکتوري به جاي* 

ش می چیز بگویید که با کوچک شدن فروششان افزای10

.یابد

Eliminate
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چه میشود اگر این تسلسل تغییر داده شود؟

یرد؟این قطعه نسبت به قطعه دیگر باید در کجا قرار گ

چه زمان دیگري براي یک کار بهتر است؟

آیا کالسکه باید قبل از اسب باشد؟

طراحی اتومبیل با موتور پشت

تغییر ساعات کار ادارات جهت کنترل ترافیک* 

Rearrangement



. کنیدنه تا نقطه را با چهار خط به هم پیوسته به هم وصل  . شودروي کاغذ برداشته مداد نباید از  .
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تکنیک در هم شکستن مفروضات

قبلی درباره هر موضوعمفروضات در هم شکستن 

برف و بام
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روش دلفی

ازیگروهنزددرموجوددانشبندیطبقهوآوریجمعبراییافتهساختارفرایندی*

بازخوردوادافراینبیندرپرسشنامه هاییتوزیعطریقازکهاستخبرگانوکارشناسان

.می گیردصورتدریافتینظراتوپاسخ هاشدهکنترل
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روش دلفی

براي«همتغیرتککاوشیک»برايروشیعنوانبهآنازدلفی،روشاهمیتبرتاکید*

شدهراحیطهدفاینبادلفیروشکهافزایدمیاو.می کندیادفناوري هاآیندهبینیپیش

فتارهايرتأثیرورودازکهبطوريکند،پذیرامکانراخبرگانمیانمباحثاتبتواندکه

برابرردمانعیبهمنجروافتدمیاتفاقگروهیمباحثاتدرمعموالًکهاجتماعیمتقابل

.نمایدجلوگیريمی شود،نظراتوعقایدیافتنشکل
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روش دلفی
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تکنیک استخوان ماهی

سائل از استخوان ماهی یا ایشیکاوا، روشی بسیار سودمند براي شناسایی و حل منمودار *

گاه توکیو در این تکنیک توسط پروفسور کائورو ایشیکاوا از دانش. طریق ایده پردازي است

ن هدف اصلی ای. با هدف قاعده مند کردن پروسه کنترل کیفیت طراحی شد1960سال 

ن روش در ای. تمرین، شناسایی و تهیه فهرستی از کلیه علل احتمالی مساله مورد نظر است

یز قابل درجه اول یک تکنیک گروهی شناسایی مسئله است اما توسط افراد به تنهایی ن

. استفاده است
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تکنیک استخوان ماهی

.سیدپس از شناسایی و تعریف مساله، آن را در داخل دایره و در سمت راست برگه کاغذ بنوی-1

.(این خط شبیه به ستون فقرات ماهی است. )یک خط مستقیم به سمت چپ بکشید-2

.درجه نسبت به خط ستون فقرات بکشید45ساقه ها یا به عبارتی تیغه هاي ماهی را با زاویه -3

اوي هر یک از ساقه ها که علل مساله نام برده می شوند را از طریق طوفان فکري بررسی و واک-4

.نمایید
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تکنیک استخوان ماهی

افی را در صورت لزوم می توانید براي تحلیل بیشتر هر علت ساقه و شاخه هاي اض-5

.ترسیم نمایید

ماهی و عللی عللی که داراي حداقل پیچیدگی هستند با کمترین فاصله نسبت به سر-6

بین هستند به که داراي بیشترین پیچیدگی هستند در قسمت دم ماهی، و علت هایی که بینا

ی از سر ماهی تا دم صورت یک زنجیره پیوسته و از کمترین پیچیدگی به باالترین پیچیدگ

.ماهی بنویسید
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TRIZتکنیک :حل خالقانه مساله

دویستمیانازاختراعتبتسندهزارچهاربررسیباآلتشولرروسی،جنریچمحقق1964سالدر•

حلتئوري)شودمیچنینآنترجمهکهاستروسیکلماتمخففTRIZتئوريهزارسند،

یکورتصبهرامبدعانهوخالقانهتفکراتبروزفراینداستدرصددتئورياین(مسئلهخالقانه

مدلیکمشمولدتوانمینیزاختراعکهکندمیبیانچنیناینونمایدتعریفسیستماتیکفرایند

.استنوآرانهتفکرات،واختراعاشخروجیآنمراحلطیبهکهباشدمرحلهبهمرحله
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:دانستاصل4شاملخالصهطوربهتوانمیراآلتشولرمطالعاتنتایج*
شدهحاصلنوآورانههاياستراتژيواصولازاندکیبسیارتعدادکاربردازهانوآوريتمام•

.اند

.هستندبینیپیشقابلقويطوربههاتکنولوژيتحولروند•

.دسازنمیفراهمرافرصتهابهتهدیداتتبدیلها،امکانحلراهکاراترینوترینقوي•
بهالتمحصووهاطراحیدرتناقضاتبردنبینازوجستجومنظوربههاحلراترینقوي•

.آیندمیوجود
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ازلتشولرآبنديدسته.شوندمیتفکیکهمازنوآوريمختلفسطوحوشکلابتداتکنیکایندر•

:استزیرشکلبهنوآوري

(هانوآوري%32حدوددر)مشخصهايحلراه-1•

(هانوآوري%45حدوددر)کوچکهاينوآوري-2•

(هانوآوري%18حدوددر)بزرگهاينوآوري-3•

(هانوآوري%4حدوددر)جدیدمفاهیم-4•

(هانوآوري%1حدوددر)بنیاديهاياکتشافات-5•
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