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:اسائِ   

 َّضٌگ ضاّوشادی

 هصغفی سفیعی

 شیوه های تفکز

ًَػی اظ تفکط است کِ زض آى شّي بهِ وهَض ػو هك بهب  ه       

هسألِ زضگ ط هی ضَز ؛ بِ تجسهن ٍ ٍاحهس سهبظن آى ههی     

پطزاظز ؛ ٍ بِ هٌظَض تٌظ ن کطزى ًت جِ ن تفکط  ب زض بفهت  

 .هفبّ ن جس س ، هببزضت بِ جطح ٍ تؼس ل آى هی کٌس 

بهِ   –زض ا ي ًَع تفکط ببتحل ل ٍ اضظ ببی ض طِ ّبن حَازث ٍ ًتب ج آًْب 

ٍلب غ آتی پ ص ب ٌی ههی   –جبن ٍاگصاض کطزى هسبئل بِ حَازث آ ٌسُ 

 .ضًَس ٍ ػلت ّبن ٍلَع آى ّب اضظ ببی هی گطزًس 

 شیوه های تفکز

زض ا ي ض َُ افطاز بط هبٌبن اجعان اوالػهبتی  

هتٌَػی کِ زض اذت بض زاضًس ، بطان ضس سى بِ 

 .   ًت جِ  ب اصل کلی استسالل هی کٌٌس 

یعٌی تا تعوین ًتیدِ گیشیْاای  . ایي ضیَُ عکس تفکش استمشایی است 

کلی تِ هصادیك خاظ ، ًتیدِ ای ٍیژُ تِ دست هی آیاذ   یعٌای رّاي    

 .هتفکش ، پس اص ضٌاخت کل ، خْت ضٌاسایی اخضای آى حشکت هی کٌذ
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 شیوه های تفکز

زض ا ي ض َُ افطاز اظ وط ك جستجَ ٍ کسب 

اوالػبت ٍالؼی زضببضُ ن ّط ٍحؼ ت ، السام 

بِ تؼط ف ٍ تؼ  ي هسألِ هی کٌٌس ٍ پس اظ 

تجع ِ ٍ تحل ل ، ٍ اضظ ببی هٌطمهی ٍالؼ هت   

ّب ، ضٍابط هؼٌی زاض ه بى آًْب ضا کطف ههی  

کٌٌس ٍ سطاًجبم زضببضُ ن هسألِ تصو ن هی 

 .گ طًس 

 (Creativity)تعزیف خالقیت 

 ذالل ت ػببضت است اظ بِ کهبضگ طن تَاًهب ی ّهبن    ( : 1968)کایشص
 .شٌّی ، بطان ا جبز    فکط  ب هفَْم جس س 

 ّطًَع فطاگطز تفکطن کِ هسألِ ان ضا بِ وَض هف س : ّشتشت فَکس
 .ٍ بس غ حل کٌس 

 تَاًب ی ضبط زازى ٍ ٍصل کطزى هَحهَع ّهب ، صهط     : خشج سیذل
ًظط اظ ا ٌکِ زض چِ حَظُ  ب ظه ٌِ ان اًجهبم گ هطز ، اظ هبهبًی بْهطُ     

 .گ طن ذالق اظ شّي است 

 پبسد زازى است( آگبُ ضسى)ذالل ت تَاًب ی ز سى : اسیک فشٍم ٍ. 

 تَاًبئی ًگبُ جس سٍهتفبٍت بِ    هَحَع: ٍست ّایوش. 

تَاًبئی ذهبض  ضهسى اظ جْهبى هطسهَم ٍ ضز ضهسى اظ تلهِ       : ٍایي هي

 .تکطاضٍزٍببضُ هطتب کطزى وبمِ ّب

تفکط ٍاگطا زض بطابط تفکط ّوگطا: گیلفَسد. 

 َاظ    تبجط چٌ ي آههَذتن کهِ ا جهبز  ه  ه سسهِ      : آتشاّام هضل

 .تجبضن ً ع هوکي است فؼبل تی ذالق ببضس 

 

 (Creativity)تعزیف خالقیت 

8 

 بطان بطلهطاضن    بِ فطز  ا سُ ّب بِ ض َُ ان هٌحصط تلف ك  تَاًب ی :  (Creativity) خاللیت•

 .هؼوَل ب ي ا سُ ّبن هرتلف است اضتببط غ ط 

 ه  ا هسُ ذهالق ٍ تبهس ل آى بهِ هحصهَل ،        بکبضگ طن  فطآ ٌس   : (Innovation)ًَآٍسی•

 .ذسهت  ب ض َُ ان هف س است

  ٍ هجوَػهِ ّهبن    زض هحه ط ّهب   است کهِ    فطآ ٌسن :(Entrepreneurship)کاسآفشیٌی•

افهطازن    ّبن  ًَآٍضن  وط ك  اظ   س ستن زضی  تغ  طات آى وی  ٍ   هی افتس  اتفبق هرتلفی 

کِ ا ي ببػج ا جبز اضظش فطزن ٍ  سضخ هی زّ  ، هی زٌّس ًطبى  ٍاکٌص  فطصت ّب     کِ بِ

 .اجتوبػی ذَاّس ضس

 خالقیت ، نوآوری ، کارآفزینی
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 مزاحل فزاگزد خالقیت

1 
 ا جبز ًگطش هَافك بطان پص طش افکبض ٍ وطح ّبن جس س ؛•

2 
 افعا ص حسبس ت افطاز ًسبت بِ هسألِ ؛ •

3 
 هْ ب سبذتي ضطا ط ذالل ت اظ وط ك فطاّن سبذتي هَاز ذبم الظم ؛ •

4 
 ا جبز سالست فکطن•

5 
 استوطاض فؼبل ت حو ط ًبذَزآگبُ بط ضٍن هسئلِ ؛•

6 
 زضذطص ًبگْبًی    فکط•

 شیوه های افشایش سالست فکزی

شیوه های  

افشایش سالست  

 فکزی

تحلیل دادُ ّا 
 ٍ تاصدادُ ّا

تشداضت اص 
گضاسش ّا ٍ 
 ًاهِ ّا

ُ اص   استفاد
سٍیذادّای پیص  

 تیٌی ًطذُ

لشاس دادى خَد 
 تِ خای دیگشاى

ّن اًذیطی 
سلاتتی 
 هستمین

ّن اًذیطی 
 غیش هستمین 

ّن اًذیطی 
 هستمین

 تحلیل ضثکِ
تْیِ فْشست 
 ٍیژگی ّا

تغییش ضکل 
 ٍضع هَخَد

استفادُ اص 
سٍاتظ هیاى 

 افکاس

تمَیت حس  
کٌدکاٍی ٍ تَاى  
 پشسص کشدى

صهاى ٍ هکاى 
 هٌاسة

یادداضت 
 تشداسی

 خصوصیات افزاد خالق

خصوصیات  

 افزاد خالق
ُ تشای  آهاد
ُ علثی  هثاسص

 کٌدکاٍ

دس خستدَی 
 حل هطکل

 خَش تیي

داسای لذست 
 تخیل

تَاًایی تِ 
تعلیك گزاضتي 

 داٍسی

داسای لذست 
 تخیل

خالة دیذى 
 هطکالت

دیذى هطکالت 
تِ عٌَاى 
 فشصت

پزیشای عاعفی 
 هطکالت

 ُ تِ هثاسص
علثیذى پیص 

 فشض ّا

داسای پطتکاس ٍ 
 سخت کَش
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 بزخی ویژگی های افزاد خالق

 داًص .بطان کسب زاًص ٍ تسلط بط هَحَع هَضز ػاللِ ذَز صط  هی کٌٌس  افطاز ذالق سبلْبن ظ بزن ضا

کهِ بهط ضػب هت ضًٍهسّبن هٌطمهی      بطذی اظ تحصه الت  ذالل ت ضا افعا ص ًوی زّس ؛ حتی  تحص الت
 .هبًغ ذالل ت هی ضًَس تأک س هی کٌٌس ، 

 تحصیالت

 130َّضهی زض حهسٍز    بْطُ هٌسن اظ حط ب. افطاز ذالق حطٍضتبً زاضان حط ب َّضی ببال ی ً ستٌس 
 .حط ب َّضی ب ص اظ آى حطٍضتی ًساضز . کبفی است 

 َّش

 : ش ل بطذَضزاضًس  افطاز ذالق اظ تَاًب ی ّبن شٌّی
 .ًسبت بِ هسبئل حسبس ت زاضًس . 1
 .زاضًس  زض بطلطاضن اضتببط س بل ه بى چ عّب اًؼطب . 2
 .بِ جبن کلوِ ّب بِ تصبٍ ط شٌّی هی اًس طٌس . 3
 .بب تلف ك اوالػبت گًَبگَى آى ّب ضا بِ ًحَ هٌبسبی هَضز استفبزُ لطاض هی زٌّس . 4

 تَاًایی ّای رٌّی

ٍ زاضان ضرص تی هصّط ، بس بض بب اًگ عُ ، پص طان فکط ّبن ًهَ ، لهبزض    افطاز ذالق ًَػبً هربوطُ پص طًس
ا ي افطاز اظ اػتوبز بِ ًفس ظ بزن بطذَضزاضًس ، اغلهب  . بِ تحول ابْبم ٍ تحول تٌْب ی ، ٍ هستمل اًس 

 .ضَخ وبؼٌس ٍ هؼوَالً ّوطاّی بب آًبى زضَاض است 
 ضخصیت

ٍجَز تٌَع زض ظًهسگی  ًظ ط . بب ضذسازّبن هتٌَػی ّوطاُ بَزُ است  زٍضاى کَزکی افطاز ذالق هؼوَالً
 . ذبًَازگی ، ٍ کن ٍ ظ بز ضسى اهکبًبت هبلی 

 دٍساى کَدکی

 عادت ّای اختواعی .افطاز گَضِ گ ط زضٍى گطا ً ستٌس ٍ توب ل بِ تببزل افکبض بب ّوکبضاى ذَز زاضًس  افطاز ذالق بطذال 

 موانع فزدی خالقیت

موانع  

 فزدی

فمذاى 
اعتواد تِ 
 ًفس

تشس اص  
اًتماد ٍ 
 ضکست

توایل تِ 
ّوشًگی 
 تا خواعت

فمذاى 
توشکض 
 رٌّی

سٌتی 
 تَدى

استفادُ اص 
الگَّای 
 غالثی

فطاسّای 
 اختواعی

عادت تِ 
سٍیِ ّای 
 هَخَد

ضیفتگی 
 تخصصی 

 ًا اهیذی 

کوشٍیی ٍ 
 خدالت

تشس اص  
اسصیاتی 
 دیگشاى

 کاربزدهای تفکز خالق در ساسمان

کاربردهای 

 تفکر خالق

 ایداد اسصش 

استفادُ اص  
فشصت ّای 
 هَخَد

آفشیٌص 
فشصت ّای 

 خذیذ

تْثَد  
 ساصهاًی

ایداد تحَل 
 ساصهاًی

 ایداد اسصش 

 حل هسالِ

تْثَد  
هستوش 
 ساصهاى

 موانع ساسمانی خالقیت

موانع  

 ساسمانی

عذم تحول 
تفکش 
 هخالف

هحذٍد 
تَدى عشق 
استثاط تا 
 هذیش

تأکیذ تش 
افك صهاًی 
 کَتاُ هذت

سٍش ّای 
اًگیضضی 
 ًاهٌاسة

تأکیذ تش 
هلضهات  

 تَسٍکشاتیک
عذم 
تَاًایی 
 سیسک

ًظاست  
 ضذیذ

فطاس  
کاسی  
 صیاد 

هحافظِ  
 کاسی 

هحیظ 
 ًاهٌاسة
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 راه های تقویت خالقیت

 ایداد فضای خالق

اختصاظ دادى  
تخطی اص ٍلت  
 افشاد تشای خاللیت

استفادُ اص  
سیستن دسیافت  

 پیطٌْادّا

ایداد ٍاحذ ٍیژُ  
 خاللیت ٍ ًَآٍسی

 تکنیک شش کاله فکزی

 :کاله سیاه 

ضاهل خٌثِ ّای  
هٌفی ٍ علال ًاا   
هوکي تَدى کاس، 
صادلاًِ ٍ هٌغمی 
اها لضٍهاا  ًثایاذ   
. دسساات تاضااذ 
ٍخَد هطکالت سا 
هتزکش هی ضاَد  

اگاش  » ًِ ساُ حل 
ایشاًی ّا ّن ٍاسد 
صٌعت ّستِ ای 
ضااًَذ  ااِ هاای 

 « ضَد؟ 

 : کاله قزمش 

تیاى احساساات  
ٍ ضَس ّیداى ٍ 
ًیاااض خطااان، 
دیاااااااذگاُ  
احساسااااای ٍ 

هاي اص  » عاعفی 
ایي آدم خَضان  
ًوی آیذ ٍ ًوای  
خَاّن تا اٍ کااس  
کٌن، فمظ ّویي 
سا هاای تااَاًن  

 «تگَین 

 : کاله سفید 

هاًٌاااذ یاااک  
کاااهویَتش فمااظ 
اسائِ اعالعاات،  
تااای عشفااای، 
اًظثاط، هٌفعال،  
اسلام ٍ اعالعات 
هلوَس ٍ ٍالعی  

آهاسّاااااای » 
خشیذ، فاشٍش،  

، ًمال   ضاایعات 
 «لَل

 :کاله سرد 

خَش تیٌی، خٌیِ 
 ٍ ِ ّای اهیذ ٍاساً
 ِ تفکش هثثت، خٌث
ّای هثثت سٍیذاد 
ّا ٍ پیص تیٌی 
 دستاٍسدّا 

سد ضذى دس آى »
اهتحاى تْتشیي  
اتفالی تَد کِ هی 
تَاًست تشای اٍ 
تیفتذ، اٍ هسلوا  دس 
حشفِ هعلوی  
احساس سضایت 

 «ًوی کشد

 :کاله سبش 

خاللیت ٍ اسائِ 
ًظاااشات ًاااَ، 
اًگیاااااضش ٍ 

فکاش  » حشکت 
کي، ًاتیٌایاى ٍ 
هعلااااااَ ى 
خسوی  گًَِ 
اص کاااااهویَتش 
ضخصاااااای 
اسااااااتفادُ 

 «کٌٌذ؟

 :کاله آبی 

احاعاااِ،   
تٌظااااین، 
سااااصهاى 
دّی سًٍاذ  
تفکش ٍ ًیض 

کاالُ   سایش
 .ّا

 اهداف تکنیک شش کاله فکزی

اهداف شش 

 کاله فکری

 تفکش سادُ 

 تفکش دلیك

 تفکش ضفاف

 تفکش سشیع

تفکش اثش 
 تخص

تغییش آگاّاًِ  
ِ ّای   ی گًَ

 رٌّی
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 آلکس اسبزن ( Brain Storming)طوفان فکزی 

 .تاکیذ تش ایي است کِ اًذیطِ ّا تِ صَست کٌتشل ًطذُ ٍ ساصهاى ًیافتِ ٍ تِ صَست تخیلی هغشح ضًَذ

 .ّیچ فکشی هَسد اًتماد لشاس ًوی گیشد

 .ّش ِ فکشّا تکشتش ٍ تذیع تش تاضذ تْتش است

 .ّش  ِ تعذاد ایذُ ّا تیطتش تاضذ تْتش است

 .افشاد تشای تْثَد ٍ تَسعِ اتعاد فکشّایی کِ اسائِ هیذٌّذ تطَیك هیطًَذ

 . ّوِ ایذُ ّا یادداضت هی ضًَذ

 .ّیچ ایذُ ای سد ًوی ضَد تلکِ تکَیي هی یاتذ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ی
ن فکر

قواعد حاکم بر طوفا
 

 

 SCAMPERاسکمپز 

:سٍضی ساختیافتِ تشای ًگاُ تِ هسألِ اص صٍایای هختلف  

 (ًفت بٌع ي-گبظٍئ ل-ظغبل-ّ عم) . ِ  یضی سا هی تَاى تِ خای  یض دیگش تِ کاس تشد•
 جایگشینی

Substitute 

 (هَبب ل ٍ زٍضب ي  -{تطک ب زستوبل کبغصن ٍ ػطط}زستوبل کبغصن هؼطط)  ِ  یضی سا تا  ِ  یضی هی تَاى تشکیة کشد؟•
 تزکیب

Combine 

 (ذَضزى ًَضببِ بب ًی -ا جبز ذسهبت الکتطًٍ   بِ جبن زستی).... ( تشای ساحتی، صیثایی، کاستشد تْتش ٍ )آیا هی تَاى  یضی سا هتٌاسة تش کشد؟ •
 متناسب کزدن

Adapt 

ُ ان بِ جبن    فطٍضگبُ) آیا هی تَاى تغییشی دس  یضی ایداد کشد؟ آیا هی تَاى  یضی سا تضسگتش کشد؟• ُ ّبن ظًج ط  (ا جبز فطٍضگب
 تغییز یا بشرگنمایی

Magnify)Modify( 

ِ هی تَاًین تکٌین؟ • ُ دیگشی اص یک ٍسیل ُ هجسز اظ حب ؼبت تَل س) ِ استفاد  (استفبز
 به کارگیزی در کاربزد دیگز

Put to other uses 

ُ کطزى فطآ ٌسّبن ازاضن-حص  س ن اظ ٌّصظفطن هَبب ل) ِ  یضی سا هی تَاى اص یک ٍسیلِ حزف کشد؟ •  (حص  همطضات زست ٍ پبگ ط سبظهبًی -کَتب
 حذف

Eliminate 

 (تغ  ط آضا ص هح ط کبض بطان افعا ص کبضا ی-جٌس فطٍذتِ ضسُ پس گطفتِ هی ضَز)اگش  یضی سا هعکَس کٌین یا تشتیة آى سا تغییش دّین  ِ هی ضَد؟ •
 باس آرایی یا معکوس کزدن

Rearrangement (Reverse) 

Positives: 
هثثت ّا  

ًماط هثثت )
(فکش یا ایذُ  

 P.P.Cتکنیک 

 .ایي تکٌیک تشای تشسسی هسائل، هطکالت ٍ ایذُ ّا دس هحیظ ّای پَیا کِ افشاد صیادی دسگیش ّستٌذ استفادُ هی ضَد

 این تکنیک، به مسأله 

 از سه زاویه نگاه می کند

 (5W  .1H) ک1 .چ 5تکنیک 

 تکنیک 

(5W  .1H) 

 چِ چ عن؟

(What?) 

 چطا؟

)Why?( 

 چگًَِ؟

)How?( 

 چِ ظهبًی؟

)When?( 

 چِ کسی؟

)Who?( 

 کجب؟

)Where?( 

 :دس ایي تکٌیک، دس هَسد ّش  یضی ضص سؤال صیش هغشح هی ضَد
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 (Innovation)نوآوری 

فشاگشد ایداد فکشّای خذیاذ ٍ تثاذیل آى فکشّاا تاِ عوال ٍ کاستشدّاای       

 .سَدهٌذ سا ًَآٍسی هی گَیٌذ 

 :دس ساصهاى ّا ایي کاستشدّا تِ دٍ صَست اًدام هی ضَد 

 نوآوری در محصول

بههِ تَل ههس هحصههَالت  ههب اضائههِ  •
ذههسهبت جس ههس ٍ بْبههَز  بفتههِ  

 . هٌجط هی ضَز 

 نوآوری در فراگرد

هَجب بْ ٌِ ضسى ضاُ ّبن اًجبم •
 .کبض هی گطزز

 فزاگزد نوآوری محصول

ا جبز فکط 
 جس س

آظهب ص  
 ّبن اٍل ِ

تؼ  ي اهکبى 
 پص طن

 کبضبطز ًْب ی

هتغیشّای 
 ساختاسی

 سبذتبضّبن اضگبً کی•

 ٍفَض هٌببغ •

 اضتببوبت ظ بز زض •

 ب ي ٍاحسّب•

هتغیشّای 
 فشٌّگی

 پزیشش اتْام•

 کٌتشل تیشًٍی کن•

 تحول سیسک•

 تحول تضاد•

 توشکض تش ًتایح•

 کاًًَْای تا ٍیژگی•

 سیستن تاص•

هتغیشّای 
 هٌاتع اًساًی

 تؼْس ببال بِ آهَظش ٍ•

 تَسؼِ•

 اهٌ ت ضغلی ببال•

 ٍجَز افطاز ذالق•

 محزکهای فزاگزد نوآوری

محرک های 

 فرآیند نوآوری
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 موانع نوآوری در ساسمان نقش های نوآور در ساسمان

 اوگیسي َ عشق برای دستیابی بً یک ایدي َ ٌدف
(Desire) 

 آمادي سازی زمیىً برای شکل گیری ایدي
(Preparation) 

 استاداوً عمل کردن در مُرد آن
(Manipulation) 

 سپری کردن دَران شکل گیری فکر َ اودیشً َ مُاظبتٍای الزم

(Incubation) 

 ایمان بً دست یابی بً وتیجً
(Intimation) 

 رَشه شدن وتیجً
(Iustration) 

ً َ بکار گیری آن  آزمایش وتیج

(Verification) 
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