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 خالقيت آاريست خدايي  انساني ، آاريست توليد

– آمريكاييفيلسوف من دي 



 دارد    وجود    برتري   موجود     آننده   انسان توليد        باالتر از         

 بين مي برد       را از   و جاه طلبي   حسادت    انگيزة خالقيت           
 
  

آلماني ففيلسو - فدريك نيچه                                                 



 ايجاد آرده     آه ديگري ايجاد آنم يا بردة آن باشم    خودم بايد من
 

 است آردن  من خلقپيشة -  ندارم  مقايسه    و آوريدليل   برايوقت

                                               
هنرمند انگليسي  -ويليام بليك                                                                                                           



 ؟ خالقيتچرا

 و پويا  پيشرفته جوامع افتادگي از عقب جبران روش مؤثرترينخالقيت   
-   است

- ايست  به نفس حرفه اطمينان قوي ترين عامل اآتسابخالقيت   
   

است  جهان امروز صنعتي در   بقاي يك سيستم مداوم الزمةخالقيت    -



    ؟ چيستخالقيت

 ارادي  غير  ي  بخش   تاو    نامشخص    طريقي  از   نوين      يك ايدة    تصور   



 زمينة تكنولوژي        در خالقيت    =اختراع      



طبقه بندي اختراعات       

  اختراع زمينه شده در  هاي شناخته طريق روش از حلراه -      
  شده در با استفاده از روشهاي شناخته تغييرات نه چندان اساسي  -      
  اختراعزمينه
  زمينه هاي ديگر در با استفاده از تكنولوژيهايي آهتغييرات اساسي -      

 داده توسعه
شده اند          

 علمي جديد   با استفاده از دستاوردهاي جديد سيستم هاي خلق -      
   آامًال نوين بر اساس اآتشافات مهم علمي سيستم هاي خلق -      



 است   هنر  نظير انواع       ها حرفه  از  اصلي برخي   خالقيت مايه   
 

 ؟ خالقيت دارد  به نياز آيا حرفة مهندسي

آپي آردن نقاشي ديگران  =خالقيت   بدونمهندسي  



 : گر  آپيمهندس
 ا  بهينه يابي در پي پيوسته و را ميداند موجود است آناليز آنچه فنونآنكه
 ست

 :مهندس مخترع 
 ساخته  به آناليز و به آمك فنون بخشد  مي آنچه نيست موجوديت   بهآنكه
   ميدهدمعني خود



     مساله حل روش

  :روش تحقيق 
    حل هاي راه گزينه بررسي و شناخت مسأله در پيگيري سيستماتيك     

  تفكر عمقيسسابر ا -         
   نياز  و تعيين منابع مورد برنامه ريزيامكان -         
ي  د ارا تفكر-  در دوره تحقيق هاي با برنامهامكان وقفه  -          
  ممكن نتايجامكان پيش بيني   -          

 يا مقاله فني گزارش   :ارائه نتيجه



 
   :يابداع  روش 
حل  سنتز آردن راه  و با پديده هاي فيزيكي تطبيق  ،امكانات  فضايدرك

تفكر گسترده سساابر  -           
   ) اي جرقه ( برنامه ريزي غير قابل  قابل پيش بيني ،غير د-             

 
      هاي نامنظم وقفه بااآثرًا بي وقفه يا -           
   تفكر ارادي و غير ارادي ازترآيبي  -           

                                                                                                 
 ثبت اختراع – حل  راه شرح- ساخت نمونه   :ارائه نتيجه                      



  ابداعي مسائل   الزم براي حل  ابزار  

دانش پديده ها  -
 مواد و ميدانها  دانش-
 ضداد ا استفاده از -
 روند تكامل تكنولوژي   دانش  -



 : ترآيب اضداد  با مواجه  در

     گريدآودك مي -      

مي آند) بهينه يابي ( گر مصالحه     آپيمهندسي -      
 

 فضاي مساله را     و شكند  درهم مي محدوده ها رامهندس مخترع -      
  تضاد مي آند   ازخالي         
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  روش جداسازي   

 جداسازي در زمان   -
 جداسازي در مكان   -



Altshuler’s Priciples



The 40 Principles



روند تكامل تكنولو  ژي 



 : بازدارنده خالقيت تكنولوژيكي            وامل    ع 
 
  
ج و استراحت  ر  عالقة زياد به تفريح ، تف -   
 به نفس  اطمينان   ضعف -   
 علمي و فني   دانش ضعف -   
افراط در نظم آار    -   
حرفه   ، محافظه آاري در     پذيرش ريسك در شهامت  فقدان -   
    تأمين در تقليدراحتي -   
   دلي در تغيير  دو  و مقاومت  -   
 حلها   راه  در تجسم  نامعلومات  و  نامفهومات  ل م  تحعدم -   
 رواني گشتاور -   



16داستان لونا 



 ؟ را آموخت    مخترع شدن       ميتوان      آيا

  :الزمه ها بلي ،    
طلب -   
درست و طرز تلقي نگرش -   
 دانستن علوم و فنون پايه و عميق بودن در حد اقل يك زمينه -   
 مرز وى بي حدآنجكاوي -   
 پديده ها  انبوه ميان جالب در براي دريافتن پديده هاي  بيني تيز -   
فراوان  و حجم آار خالق تمرين -   
 بودن  ) جامعتالطراف( چند جانبه آگاه  -   
 درستكار بودن-   
     تاثير مثبت گرفتن از ناماليمات زندگي -   
مسير پويش   ازندبر  و لذت نتيجه  نبستن بهدل ،هدف داشتن -   
 عشق به معني دادن به زندگي و ابدي شدن -   



 خالقيتتمرين 
   

 ، سريعتر ، ارزانتر ، فرآيندهاتي بهتر يا محصوالت  ايجاد نيازها جهتتوجه به -
 ، قوي تر ، آم مصرف تر ، آوچكتر ، بزرگتر تر ، سنگين ، سبك تر ، خطرترآم   

 ، زيست محيط براي  ، آم مطلوب تر صداترآم   
. .  ) ،  ولكرو و گياه چسبنده ، آتري جيزوات سيب نيوتن ، ( پديده هاتوجه به -
توجه به مشاهدات تصادفي  -
 انتخاب ارادي و تصادفي موضوع مورد اختراع  -
 قابليتهاي محصوالت با يكديگر   تبادل -
 محصوالت  در قابليتهاي طبيعت تعبيه -



انتقال قابليت از محصول به محصول                    



انتقال قابليت از طبيعت به محصول                   



ي مغز    طوفان روش

  :آنيد    مشخص    رااهدفه -
 محصول يا خدمات           براي ايده  -      

 جديد در محصول يا خدمات            براي يك قابليت         ايده -      
 نام گذاري   -      

 آيفيت     ارتقاء    براي روشهاي   ايده -      
 براي انجام چيزي        جديد فرآيند   -      

 آنيد     مشخص   محدوديتها را      و  خواسته ها    -



قوانين

 احمقانه نيستهيچ ايده اي بد و -1 
د يباشخالق  -2 
ريسك پذير باشيد  -3 
   نكنيد ابراز شده انتقاد هاي ايدهاز -4 



چگونگي عملكرد  

 آنيد ايجاد ايده    -1
 ميتوان  فكر خالق سازي آماده بازيها جهت برخي تمرينها واز  -   

 آرداستفاده
  ميتوان استفاده جديد  بازيهاي تمرينها و از شد آهسته توليد ايدههرگاه  -   
آرد

 
  پروژآتور آامپيوتر يا سياه تخته استفاده از (آنيد  دقيق نت برداري  -2

)  شودتوصيه  مي  
 



مرحله جمع بندي  

  آنيد مرور را ابراز شده هايايده -1
  مورد نظر هاي و تعداد ايده آنيد  رأي گيري ها ايدهبراي -2
 آنيد       محدود را
  محدوديتها را بررسي آنيد   ملزومات و -3
  برتر را برگزينيد ايده تا دهپنج -4



 بعديقدمهاي 

 آنيد  مشخص   را بعديقدمهاي  -1
 شود  ايجاد شده تحقيق  هايدر مرور ايده -        
 ميان گذاشته شود در با گره بزرگترنتيجة مرحله قبل   -        

 و  برنامه ريزي نموده  يانتخاب  هاي ايده  پيوستن تحقق به براي -2
آنيداجراي برنامه را آنترل    



براي مخترع شدن چه آنم؟     



  شروع آن      از امروز  

 بر  سيستمي آه يا فرآيند باش و به هر محصول ، آاونده وآنجكاو -   
 و فكر آن    بنگر با عالقه  و تيز هوشانهخوريمي 

 مورد  سيستمهاي ، يا فرآيند ، يك از محصوالت  در مورد هدف هر-  
 فكر آن   هدفهاي باالتر به- سؤال آن  خوداز تفكرت

  

  يك2 و 1  چرا. است 2 به 1 اتصال قطعه  پيچها هدف اين: مثال 
 مورد لزوم است ؟ قطعه اين آيا اصالٌ  ؟ دننباش واحدقطعة 



 شروع آن   امروزاز ...

 فكر   قلمرو هاي ديگر  در  همگون ها     توسط تفكر گسترده به     -  
آن   

  از راه به چشم و دوباره        افكارت را     طريق رسم و نقاشي     از -  
 مغز برگردان   بهچشم    

 باش و   داشته . . .  دوم ، سوم ،       بعدهايتفكر تصويري در      -  
  هميشه غوطه ور       تقريباً   رنگارنگ      اين تفكر جالب و        دنياي در 

   باش  
  توست آنرا براي خودت         فكرت خلق آردي اختراع        با هر چه  -  

ثبت آن     


