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 موفق شود؟ خواهدنميكسي هست كه 

ست بدبخت باشم و شك خواهممیكه كسی بگوید من  رسدمینظر ه بعید ب

ر نظر طبیعی است كه فكه پس ب. آیدمیاز موفقیت بدم  اصالً بخورم یا

ه تا ب كارگیریمبهست كه تمام تالش خود را ا و همیشگی ما این هرروز

 موفقیت برسیم.

 رمایید:به این نكته توجه بف لطفاً  ی داریدوكاركسبز اینكه چه فارغ ااكنون 

اگر  ؟را دارید وكاركسبستید كه قصد انجام این آیا شما اولین نفری ه

و امیدوارم كه با رعایت  گویممیجواب مثبت است كه به شما تبریك 

موفقی داشته باشید. اما اگر جواب منفی است،  وكاركسبولی، نكات اص

م، وكاركسبتكراری بودن  باوجودا چرخب جا دارد از خودتان بپرسید؛ 

محصول و  واقعاً  ؟قرار گیرددیگران  موردتوجهباید  منمحصول یا خدمت 

 ،هارائهااز بین انبوه مشتری كه  داردكاالی من چه فرقی با دیگر رقبای من 

 محصول مرا انتخاب كند؟

و كاال و محصول را در حال  خدمت، مشابه آن واضح است كه مشتری

 ؟شركت یا موسسه یا مغازه شما بشودچرا باید جذب . دارددر اختیار حاضر 

 انریو مشت انكه برای جلب مخاطب رسیممیدر این نقطه به این واقعیت 

ینجا لزوم اقرار بگیرم. در  آنانانتخاب اول  تام یباشتفاوت مباید با دیگران 

 .كندمیمایز بودن و متفاوت ظاهر شدن خودنمایی مت
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له ئنیاز به تمایز و تفاوت را احساس كردیم مس كهاینصرف  به نظر شما آیا

 ننشیدل مقولهبه  آیدمیوقتی صحبت از تمایز به میان  ؟شودمیحل 

 متمایز بودن خالق بودن است. زمهال. رسیممیخالقیت 

 

 ؟چیست خالقیت
 این است كه بدانیمدر این زمینه  خواهیممی ما كه چیزی اولین قطعاً

 از خیلی .باشیم خالق باید چرا كه بعد به اینجا برسیم تا ستچی خالقیت

 علوم مفاهیمگرچه خالقیت از  ،نداریم بودن خالق از درستی تصور ما

 واحدی هم ندارد. تعریف ایننابرب ستا انسانی

 بندیولفرم تعاریفبرخی  و دارند خالقیت از یاستعار خیلی تعاریفبرخی 

 كه ستا این احتماالً  رسدمی ذهنمان به كه چیزهایی اولینی از یك. شده

ست. ا نداشته وجود حالتابه كه جدیدی چیز آوردن وجود بهیعنی  خالقیت

 وجود كه هاییایده تركیب ،است تركیب درواقع خالقیت كه معتقدندبرخی 

 .هاآن از جدیدی چیز خلق و دارد

 متوانیمی باشیم داشته خالقیت برایما هم اگر بخواهیم یك تعریف 

 باشند دجدی كهاست  مختلفی هایایده توانایی دادن خالقیت"بگوییم كه 
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ا ب تعریفاین  در ."رو پیش یهاچالش و مشكالت حل برای كاربردی و

 :هستیم روروبه مورد چند

 لطو در ما همه قطعاً، شدهاشاره لشچا و مشكلبه  بینیممی كهاول این

 راهی تواندمی خالقیت بنابراین هستیم روبرو یمختلف هایچالش با زندگی

 .هاچالش مدیریت این برای دباش مؤثر

 یادمان باشد كه در دادن حتماً. داریم یمتعدد هایحلراه خالقیتدر 

 فكر عسری دهیممی ایده وقتی ،نكنیم بسنده ایده یك به هاایده و هاحلراه

 فكر عسری عكسبه یا ،یموش امیدنا و فوراً  است بد مانایده كه كنیمن

 ده دادنای تنوع و تعدد در . یمهند ادامهدیگر  است و خوب خیلیكه  كنیمن

 است. بودن خالق در اساسی ركن یك

مه كل است كه مشخص كامالً  .باشند جدیدباید  هاایده كهاین عالوهبه

. این جدید بودن است مترادفبودن  جدید با ما همه ذهن در خالقانه

 چیزیككاربرد جدیدی از  كهاینكامالً جدید باشد و یا  چیزیك تواندمی

 موجود باشد.

 و چالش خواهیممی ماگر ا ،دنباش كاربردیباید  هاایده كهاین درنهایت و

 نیمك خلق را جدیدی ان چیزنیازمو یا برای  برداریم رو پیش از را یمشكل

 قابلیت اجرایی داشته باشند. مانهایایدهباید 
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 ؟است موردنیاز خالقیتچرا 
 ستا این دالیل این از یكی ؛هست موردنیاز خالقیت مختلفی دالیل به

 ویمشمی جدا هاخالق غیر بزرگ بسیار گروه از و متمایز خالقیت با ما كه

كه ممكن است وجود  سؤالیاما  .یمهبد انجام یجدید كارهای توانیممی و

 ؟داریم خالق غیرافراد  آیا ماداشته باشد این است كه 

 بارتع این .هاانسان تمام درون در شدهنهادینهو  ذاتیست ا خالقیت چیزی

عه جام افراد از ایعده كه كنید فكر شاید د،باش عجیب شما برایشاید 

 میویبگ شما به خواهیممی اما. نیستند خالق دیگر ایعده و هستند خالق

 . ایمآمده دنیا به خالق و هستیم خالق ما همه كه

 یمبود خالق همهكه  آیدمییادمان  كنیم فكر ناخودم هایكودكی به اگر

 بسیاری و كردیممی خالقانه كارهای و دادیممی انجام خالقانه هایبازی و

 با زمان مروربه اما .زدیممی كنار هایمانخالقیت با را هامحدودیت از

 ،ایمكردهدریافت  پرورشمان و آموزش و جامعه و خانواده كه از هاییآموزش

 ورمربه دیگر مسائلو بسیاری  هاآن مداوم هاینكنبكنو  هادادن خط با

 .ایمدادهازدست را خالقیتمانزمان 

 خالق هاانسان همه .نداریم خالق غیر گروه و خالق گروه درواقع ما پس

 ستیمه مجبور یموبش روبرو قضیه این با ترراحت اینكه برای اما هستند

 هاخالق غیر گروهرا  كنندنمی استفادهخودشان  خالقیت از كه را افرادی
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، یمباش هاآنجزو  ما خوداست  ممكن حتی كه، خالق غیر گروه بنامیم، پس

 .كنندنمی استفاده خالقیتشان از كه هستند ییهاخالق

و  است كه برای پیشرفت خالقیت مزایای از یكی متمایز شدن بنابراین

 كردیم هاشاربه آن  قبالًی كه موارد از دیگر یكی. موفقیت به آن نیاز داریم

رای ب بنابراین .شودمی استفاده هاچالشمدیریت  این است كه خالقیت در

نیاز  خالقیت در زندگی روزمره به هاآنو مدیریت  هاچالش وفصلحل

 خالقیت امروزی دنیای در و امروزی وكارهایكسب در سوم اینكه داریم.

تبدیل  ریضرو و حیاتی قابلیت یكبه  بلكه نیست ایویژه پارامتر دیگر

ه برای رشد بلك تنهانه وكارمانكسبو حرفه ما در بنابراین  .استشده 

 برای بقاء به خالقیت نیاز داریم.

 

 تيسخ كار یا آیدمي دست به راحتيبه خالقیت

 ؟است
 هایسختی بگیریم یاد خواهیممی ما كه ریدیگ چیز هر مثلهم  خالقیت

. یمدار تمرین به نیاز برای یادگیری هر چیزی ما قطعاًد. دار ار خودش

 مه خالقیت ،شودمی ذهنمانشده و ملكه  راحت ما برای آن كار تدریجبه

 ماا ستا راحتی كار دادن ایده افراد از بعضی برای .است صورت همین به
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برخی  برای. اما است یسختكار  هاآنبرای  كاربردی هایایده دادن

  .ستا مشكلی كار دادنایده  طوركلیبه

خود   هایقابلیتمثبت و  هایویژگیهر فرد با تمرین كردن و تمركز بر 

 چنین ماذهن  قتیو .نماید خالق ذهن به تبدیل ذهن خود را  تواندمی

 انمموردنیاز مسائل همه در ما. در این حال كندمی پیدا واگرا تفكر باشد

 عمل خالق ناخودآگاه طوربهروزمره خود  كارهای از بسیاری در حتی

 .كنیممی

 نیاز یا شچال ،مشكل حل برای ما كه است معنی این به داشتن واگرا تفكر

 ساسا بر كه منطقی حلراه یك دنبال ، نهباشیم متفاوت هایحلراه دنبال

 ردیمگمی مختلف هایحلراه دنبال وقتی .ایمگرفته یاد پیشین هایداده

 روز طول در ایمسئله هر برای كه شودمی تربیت گونهاین كمكمما  ذهن

 خالقانه همه و همه مانحرفهدر كار و  ،جامعه در ،خانواده افراد با ارتباط در

 ما به را زیادی هایروش به خود زحمت دهیم ما اینكه بدون و كند عمل

 پیش را جدیدی مناسب و حلراه درنهایتو  كند اعالم حلراه عنوانبه

 .دهدمیپای ما قرار 

رشد خالقیت،  هایدورهخالقیت، شركت در  هایكتاب مطالعهاز طریق 

ی را بازیاب مانشده رنگكمخالقیت  توانیممیتكرار و تمرین و آموزش 

 .نماییمآن استفاده  حدبیكنیم و از مزایای 
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 یك فرد خالق صحبت كنیم. هایویژگیبیاید كمی راجع به 

 

 ؟گویندمي به چه كسي خالق 
ر همه مواقع دنبال كمك فكر موضوعی هستند ده افراد خالق وقتی ب

هستند تا یك نوآوری انجام بدهند. اهم  اطرافشان هایپدیدهگرفتن از 

 به شرح زیر اشاره نمود: توانمیافراد اخالق را  هایویژگی

 متفاوتزاویه دید 

 به اطرافشان هاآن نوع نگاه و زاویه دید، ویژگی افراد خالق ترینمهم

 كنندمیایده بگیرند و تالش  پدیدهاییاز هر  كنندمیتالش  هاآن. است

كنند.  ارتباطی كشف موردنظرشان نامرتبط با موضوع كامالًحتی بین موارد 

ا بررسی بباشیم تا شگفتی بیافرینیم.  با دقت و تیزبینست كمی ا كافی

توسط  هاآنكه تمام  رسیممیابداعات و اختراعات و اكتشافات به این نكته 

 ه است.افراد خالق صورت گرفت

 گیريبهانهنبود 

انات تا با امك بنددمی. تمام تالش خود را بكار گیردنميبهانه آدم خالق 

 سالیانبعضی افراد  .بیاورد به وجوداف خود یك روش جدید موجود در اطر

یری تغی ترینكوچك كهآنبدون  دهندمیانجام  ی راكار یكنواخت متمادی
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 وكارمانكسبدر زندگی و طبیعی است كه وقتی . ورندآ به وجوددر آن 

ررات مكهیچ موردی تغییر نكند نتایج هم عوض نخواهند شد و دچار تكرار 

  باشیم. ایمعجزهخواهیم شد و نباید منتظر 

 تیزحسي

 ورتصبهست ا . فقط كافیشودمیحاصل با تمرین  راحتیبهتیزحسی 

مشاهدات خود ایده از همه  آنگاهتمركز كنید. هدفمند روی یك موضوع 

را  تیز حسی راحتیبهخالقیت  هایتكنیك. با یادگیری خواهید گرفت

 تجربه خواهید كرد.

موضوع مهمی كه باید به آن توجه كنیم این نكته طالیی است كه ما قبل 

ه اكنیم و ضمیر ناخودآگ آن كار را در ذهنمان تصوراز انجام هر كاری ابتدا 

خود را در حال انجام آن  كه ما ایگونهبهكند فرض  شدهانجامما آن كار را 

 كار ببینیم.

 

مكانیزم مغز ما براي بروز خالقیت چگونه 

 است؟ 
میانی و مغز جدید  مغزدانشمندان مغز انسان را به سه قسمت مغز قدیم 

. مغز قدیم كارش حفظ وضعیت موجود و مراقبت از سالمت اندكردهتقسیم 
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ریسك و خطر ترغیب  هرگونهماست و لذا ما را به سكون و پرهیز از 

 هایویژگیو  پردازدمی. مغز میانی به امر عواطف و احساسات ما نمایدمی

و نیز واسط بین مغز قدیم و جدید است. مغز  كندمیآن را در ما مدیریت 

منطقی و محاسباتی است و تفكر و ایده پردازی و  هاییژگیودارای  جدید

 خالقیت در آن جریان دارد. 

ا ، بین وضعیت موجود و مطلوب مكنیممیوقتی هدفی را در زندگی تعیین 

. این فاصله موجب درگیر شدن مغز ما شودمیفاصله و شكافی ایجاد 

. شودمی . در این حالت احساس استرس و اضطراب در ما ایجادگرددمی

. لذا حذف آیدمیمغز ما در تكاپوی برطرف كردن این استرس مزاحم بر

این استرس در مرحله اول بر عهده مغز قدیم است. مغز قدیم با ارائه دالیلی 

سعی در منصرف كردن ما از اهدافمان دارد.  گوییممیبهانه  هاآنكه ما به 

برطرف سازد و ما را در را از اساس  ایجادشدهفاصله  خواهدمیبا این كار 

در این صورت استرس در ما كاهش  اگرچهوضعیت موجود تثبیت نماید. 

ر و اگ آیدمیو حتی ممكن است محو شود اما شادی به سراغ ما ن یابدمی

آن احساس درجا  جایبه چراكهناپایدار خواهد بود.  باشد بسیار محدود و

 .ردگیمیدر ما شكل  آرزوهازدن و حسرت نرسیدن به 

توسط مغز ما دنبال شود. در این رویكرد با  تواندمیرویكرد دیگری نیز 

یم این فاصله را به شكل دیگری كاهش دهیم توانمی اهدافماناصرار بر 

كامل برطرف نماییم. در این  طوربهو با مداومت بر این روند این فاصله را 
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و از  گرددمیمتوجه اصرار خواسته توسط خود ما  مروربهحال مغز قدیم 

و لذا از تالش خود برای كاهش فاصله  شودمیحیث امنیت ما مطمئن 

 .سازدمیو زمینه را برای به میدان آمدن مغز جدید فراهم  كشدمیدست 

 درنتیجهدر این حال است كه مغز ما شروع به ایده پردازی و خالقیت و 

. بر این اساس با شودمیبرای برطرف كردن این فاصله  حلراهیافتن 

عالوه بر برطرف شدن استرس، شادی  موفقیترسیدن به اهداف و كسب 

 . گرددمیپایدار هم حاصل 

بدیهی است كه در هنگام ترس و وحشت، خالقیت در ما تقریباً  درنتیجه

. بدین خاطر برای فراهم ساختن شرایط مناسب برای بروز رسدمیبه صفر 

را از هرگونه ترس و اضطراب  هاآنگی و كار افراد، باید محیط  زند خالقیت

 و عوامل مزاحم دور ساخت.

 

براي آموزش یا تقویت  هایيتكنیکچه 

 خالقیت ما وجود دارد؟
كالسیك و مدرنی برای این منظور وجود دارد. هر تكنیك  هایتكنیك

بخشی از قوه خالقیت ما را فعال سازد و  تواندمیویژگی خاصی دارد و 

 صاراختبهدر اینجا  هاتكنیكاست. تعدادی از این  ترمناسب برای مواردی

 :گردندمیمعرفی 
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ه در در مواقعی ك ویژهبهاین تكنیك  :تكنیک بارش فكري

ت از قابلیت مشارك خواهیممیو یا  ایمشدهایده گرفتار  بستبن

 هایدیدگاهاز  هاایدهگروهی بهره بگیریم تا تنوع فراوانی از 

ن مهم در ای ایپایهاست. قواعد  مؤثرمختلف خلق كنیم بسیار 

كارایی آن را از بین  هاآنتكنیك وجود دارد كه عدم توجه به 

 هایپرسش؛ تبیین خوب مسئله و طرح ازجملهخواهد برد. 

در نفرات گروه، پرهیز جدی از  بخشیتنوعبرانگیزاننده مناسب، 

 اجرای نتیجه.و اطمینان بخشی از  گیریموضعنقد و 

 كندیماین تكنیك به ما كمك   :تكنیک شش كاله تفكر

تا بتوانیم خود را در مواضع فكری مختلف قرار دهیم و از انحصار 

ه ب زمانهمویژگی فكری خود خارج شویم. قابلیت دستیابی 

ه و ، بدبینانه، احساسی، خالقانبینانهخوش، بینانهواقع هایدیدگاه

 دهای ارزشمند این روش است. كالن نگر، از دستاور

 كندیماین تكنیك به ما كمك  :تكنیک جابجایي اجباري

ی جالب تالش كنیم تا ارتباط ربطبی ظاهربهتا بتوانیم بین كلمات 

قرار  در كنار هم گاههیچبیابیم. كلماتی كه تا قبل از این شاید 

 یند همراهانی جدید و جذابتوانمینگرفته بودند اكنون توسط ما 

شوند. مانند یافتن ارتباطی بین تعدادی از اسامی با تعدادی از 
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ن نمونه این كار ممك عنوانبهدیگر. باهم ارتباطبی ظاهربهصفات 

 یی مانند كت جادویی یا قابلمه شفاف منجر شود.هاایدهاست به 

السیك یك تكنیك ك عنوانبهاین تكنیك  :تكنیک اسكمپر

رد. قرار گی مورداستفادهدر همه سطوح و شرایط  تواندمی خوبیبه

برای مواردی كه نیاز به بهبود سریع  ویژهبهاین تكنیك 

مشخصات و شرایط هستیم بسیار مناسب است. از این تكنیك 

 . ودشمیی كامالً جدید و بكر استفاده هاایدهكمتر در خلق  معموالً 

ارد كه این تكنیك، هفت تكنیك دیگر را زیرمجموعه خود د

 شامل موارد زیر است:

در این تكنیك برای بخشی یا اجزایی از  :تكنیک جایگزیني

و  گیریممییك مجموعه یا روش موجود جزء جایگزین در نظر 

به این وسیله در كارایی یا مشخصات آن تغییر یا بهبود محسوسی 

بنزین در  جایبه. مانند استفاده از سوخت گاز كنیممیایجاد 

 خودروها.

 اینهگوبهدر این تكنیك دو یا چند جزء را  :تكنیک تركیب

فاوت با عملكرد مت ایمجموعهكه  كنیممیتركیب یا تلفیق  باهم

یا  داركالهو فراتر از هر یك از اجزا به دست آید. مانند لباس 

 كه تركیبی از بلوز و كاله است. سوئی شرت
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 انیروزرسبهدر این تكنیك از  :تكنیک تطبیق/سازگاري

برای انطباق یا هماهنگی با شرایط جدید استفاده  چیزیك

 برای معلوالن هاكنار پله دارشیب. مانند راه شودمی

یش  به كمك این تكنیك افزا :كردن/بهبود تربزرگتكنیک 

است. همچنین بهبود  موردنظرمحسوس تعداد و ابعاد یا وزن 

مشخصات یا كیفیت جزء یا بخشی از یك مجموعه با روش را 

در نظر گرفت. مانند خودكار چهار رنگ و ضد آب كردن  توانمی

 ساعت مچی

كه  یهایروشبسیاری از اشیا و یا  :تكنیک كاربردهاي دیگر

برای استفاده در یك حوزه خاص طراحی و یا معموالً در نظر 

 هایحوزهبه كمك این تكنیك در  توانمیرا  اندشدهگرفته

رای ب مرغتخمدیگری نیز به كار گرفت. مانند استفاده از شانه 

 آكوستیك كردن استودیو

یا كوتاه كردن یك  چیزیك  سازیكوچك :تكنیک حذف

فرایند یا برداشتن جزئی از یك مجموعه كه دیگر به آن نیاز 

 رل اداری انجام یك كایا كاهش مراح سیمبینیست.مانند تلفن 

اگر بتوانیم به چیز یا : یا بازآرایي سازيوارونهتكنیک 

ظاهری یا  ازنظروارونه ) طوربهوجود دارد  اآلنروشی كه 

 راحتیبهیم توانمیعملكردی( به آن بنگریم، به كمك این روش 
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چیز یا روش جدیدی ابداع كنیم. همچنین  انگیزحیرت طوربهو 

اجزای یك مجموعه یا اجزای یك فرایند گاهی آرایش مجدد 

 گردد. هاآنممكن است منجر به بهبود و تحول محسوسی در 

 

 بسیار موفق ذكر یک نمونه فرد خالق

ی عباس برزگر یك روستایآقای عباس برزگر را شنیده باشید. شاید اسم 

نعت كارآفرین ص عنوانبهنام او میلیاردر اهل بوانات استان فارس  است كه 

گردشگری در یونسكو به ثبت رسیده و جلوه تمام نمایی از خالقیت و 

خاطر ه شمار زیادی از گردشگران خارجی ب. در حال حاضر خودباوری است

 در اندیشه هرروز او. كنندمیدیدن دهكده گردشگری او به ایران سفر 

 اتامكان خالقیت، از تمام كارگیریبهاست و با خود  وكاركسب توسعه

  .گیردمیرسیدن به اهداف خود بهره زادگاهش برای 
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. 

 ي خود را از دست ندهیدهاایده
یا وسیله یادداشتی همراه داشته باشید و  كاغذهمیشه همراه خود قلم و 

رسید آن را فوراً یادداشت نمایید. چون  ذهنتانبه  ایایده كهاین محضبه

حتی چند ثانیه به ذهنتان  وجههیچبه. شوندمیفوراً از ذهن ما خارج  هاایده

اعتماد نكنید. حتی ممكن است ایده بسیار خوبی به ذهنتان برسد اما در 

فاصله زمانی رفتن برای ثبت آن از ذهنتان خارج شود. بنابراین وسایل 
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ام و در حم كنیممییادداشتتان باید همواره دم دستتان باشد. پیشنهاد 

كه احتمال ایده یابی شما زیاد  هرجاییدرو خود و آشپزخانه و داخل خو

است ماژیك یا خودكار همراه خود داشته باشید.بعد از ثبت كلمات كلیدی 

 هید.را بسط د هاآنبپردازید و  هاآنید به توانمی، سر فرصت تانایدهو مغز 
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 سخن آخر
الق خ ضرورتبه  یقیناً هستید فرد موفقی باشید  مندعالقهاگر شما هم 

خالقیت یك مهارت آموختنی  كه گفته شد گونههمانبودن آگاه هستید. 

ه بیك فرد خالق شناخته شوید  عنوانبه است و اگر شما هم دوست دارید

نید ما را دنبال كزیر  هایكانالو  هاسایتاز طریق   كنیممیشما پیشنهاد 

 بیشتر آشنا شوید. خالقیت هایتكنیكتا با 

 

 t.me/noafarin_group: نوآفرین گروهكانال تلگرام 

: نوآفرین صفحه اینستاگرام گروه

Instagram.com/noafarin.group 

 groupnoafarin@gmail.com:  نوآفرین ایمیل گروه

 09396477028: نوآفرین شماره تماس گروه

 

 اعضاء گروه نوآفرین:

 توفیقی . شهناز امیرحسینی . سعیده قاسمیمحمدحسن 
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