
 چگونه ایده های نو خلق کنیم؟

 «!«، »باید یه کم خالقیت به خرج بدیمجدید الزم داریم ایده باید یه جور دیگه بهش نگاه کنیم!«، » »

 خورد؟ هایی به گوش میآیا در محیط کار شما هم مدام چنین حرف 

اند که ها سرانجام فهمیده ها و سازمانای که مدام در حال تغییرند، شرکت نشدنی و پیچیده های تمام در مواجهه با چالش 

باشند. برای همین الزم است که  نوآوری که مدام در حالخواهند در رقابت با دیگران عقب نمانند، ضروری است اگر می 

مان را شکوفا بکنند، و به همین دلیل است که در کارهای گروهی توانایی های جدیدی باشیم که نوآوری مدام به دنبال راه

رود. باید خودتان برای ایجاد و  خالق بودن، متفاوت فکر کردن و خلق ایده های جدید، چنین مهارت مهمی به شمار می 

 !ارت حسابی مایه بگذارید، و خبر خوب این است که این کار شدنی استپرورش این مه

خودی کنیم که ایده های نو و خوب خودبهها به اشتباه فکر می تر شد، اما با این حال خیلی وقت توان با تمرین خالق می

ها دارند  تعداد است؛ بعضیشویم که خالقیت یک اسرسند. حتی بدتر از آن، در دام این ذهنیت گرفتار می به ذهن آدم می 

افتیم؛ مثال »من اونقدر باهوش نیستم که بتونم ایده های جدید  ها ندارند. گاهی هم گیر باورهای خودویرانگر می و بعضی 

 «.و ناب داشته باشم

نها  داشته باشد. ت کننده تواند ایده های نو و متحولآیند. هر کسی میها به ندرت درست از آب در میفرض این پیش 

دهد که چگونه ایده  تان را باز کنید و متفاوت بیندیشید. این مقاله به شما یاد میچیزی که الزم است این است که ذهن 

 .های نو خلق کنید

 چطور به ایده های نو برسیم؟

شود معموال به ترکیب ایده های قبلی یا تطبیق دادن آنها با شرایط جدید توجه دارند. یقینا می  های تولید ایدهتکنیک 

خواهیم شما را به ابزارهایی مجهز کنیم که سطح کامال متفاوتی از  ما اینجا ما میها به نتیجه رسید؛ ابا همین تکنیک

رسید که بتوانید پیوندهای جدیدی بین چیزهای  ی این مسیر شما به جایی میخالقیت را در شما ایجاد کنند. در ادامه 

 .ای به مسائل نگاه کنیدربط پیدا کنید، متفاوت بیندیشید و با دید تازه بی

آید( فقط و فقط وقتی تاثیر دارند که بر موضوعی که روی آن کار  ها )که در ادامه میتان باشد؛ این تکنیکحواس فقط

ای اطالعات کافی ندارید، احتمال اینکه به ایده  کنید کامال احاطه داشته باشید. بنابراین اگر در مورد مسئلهمی

ها برای ایجاد خالقیت در  ها استفاده کنید. در ضمن این روش انگیزی برسید کم است؛ حتی اگر از این تکنیک شگفت

 .خورندها و جلسات طوفان فکری نیز به درد میگروه 

https://www.chetor.com/16996-%db%b5-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://www.chetor.com/9547-%db%b1%db%b5-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://www.chetor.com/9547-%db%b1%db%b5-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://www.chetor.com/9547-%db%b1%db%b5-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://affstat.adro.co/click/3a4ee1cb-91ee-4573-9492-f1bed1a5ecf0
https://affstat.adro.co/click/3a4ee1cb-91ee-4573-9492-f1bed1a5ecf0


 درهم شکستن الگوهای فکری

توانیم در دام الگوهای فکری خاصی بیفتیم و فقط به تفکر در چارچوب آنها گرایش داشته باشیم. درهم  ی ما میهمه 

پروراند. برای رها شدن  تان میهای جدیدی در ذهن دهد و ایده را از باتالق تکرار نجات می  شکستن این الگوها ذهن شما

 :های متعددی وجود دارداز شر الگوهای فکری کهنه روش

های  فرض گیرید، یک سری پیش برای هر موقعیتی که در آن قرار می  .ها را به چالش بکشیدفرضپیش  •

ها  حلتان را به دنیای جدیدی از راه ها چشم فرض لش کشیدن این پیش کلیدی در ذهن شما وجود دارد. به چا

توانید. این فرض را به چالش  ی جدیدی بخرید، اما چون پول رهن ندارید پس نمیخواهید خانه کند. میباز می 

شود با فروش دارایی دیگری پول جور کنید؟ آیا  تان پول ندارید، اما نمیبکشید. درست است، در حساب 

کاری کنید تا در شش ماه مقدار الزم جمع شود. اندازتان پول بردارید؟ شاید بتوانید کمی اضافهتوانید از پس می

 اند، نه؟تر شده های امید بزرگ حاال انگار روزنه

های متفاوتی ها اگر مسئله را به شکل متفاوتی مطرح کنید ایده خیلی وقت .مشکل را جور دیگری بیان کنید •

ی بیان را عوض کنید از زوایای مختلف به آن بنگرید. از خودتان سوال رسد. برای اینکه نحوه تان میهم به ذهن 

کنید. »چرا باید این مشکل را حل کنیم؟«، »چه چیزی مانع کار شده است؟«، »اگر این مشکل را حل نکنیم 

دهند؛ و بعد شاید برای  شما می هایی مثل اینها، بینش جدیدی در مورد مسئله بهافتد؟« و سوال چه اتفاقی می 

های حمل و نقل به خاطر ، شرکت ۱۹۵۰تان رسید. اواسط دهه  ای به ذهن های تازه حل این مسئله جدید، راه 

تر و  های سریع های بارکش، در حال ضرر کردن بودند. در نتیجه تصمیم گرفتند کشتیگذاری بر کشتی سرمایه 

اقی بود. یکی از مشاوران تعریف دیگری از مسئله ارائه داد. او اعتقاد تری بسازند. اما مشکل همچنان ببهینه

ها را کاهش دهیم؟« داشت که مشکلی که صنعت حمل و نقل باید به آن فکر کند این است که »چگونه هزینه 

ی مراحل مختلف کار مانند های جدیدی شکل بگیرند. این بار، همه این توصیف جدید از مسئله باعث شد ایده 

نبار کردن بارها و مدت زمان الزم برای بارگیری، مورد بررسی قرار گرفتند. حاصل این تغییر در صورت مسئله، ا

های چرخ دار مانند اتومبیل  های طراحی شده برای حمل محموله رو)کشتی -های روساخت کانتینربرها و کشتی 

 .ین مشکل نمایدها و واگن راه آهن( بود که توانست کمک زیادی به حل اها، کامیون 

رسد، قضیه را وارونه کنید. به جای اینکه تان نمیبینید هیچ چیز جدیدی به ذهناگر می .برعکس فکر کنید •

شود مشکلی دنبال راهی برای حل مشکل، بهبود پروسه یا بهتر کردن مسئول باشید، این بار ببینید چطور می

تان سرازیر  های وارونه به سوی را بدتر کرد یا کیفیت محصول را کاهش داد. سیلی از انبوه ایده  ایجاد کرد، پروسه

 .بکار بگیرید ها را دوباره برعکس کنید، و برای حل مشکل اولیه خواهد شد! همین ایده 

https://pro.chetor.com/particles/143-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%9B-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D9%84/


خواهیم  میهوش انسان انواع مختلفی دارد؛ اما به دلیل نامعلومی وقتی  .با روش دیگری مفهوم را بیان کنید  •

شود اگر این بار  کنیم. چه میمان استفاده می ها را حل کنیم فقط از قدرت استدالل کالمیدر محیط کار چالش 

شود به کمک آنها مشکل را بیان کرد. در این مرحله اصال از راه دیگری جلو برویم؟ هزار راه وجود دارند که می

تواند به فعال شدن الگوهای متفاوت بیان کردن مسئله می حل نگردید؛ فقط مشکل را توضیح دهید.دنبال راه 

توانند ما را به سوی ایده های نو راهنمایی فکری متفاوت منجر بشود. آنوقت همین الگوهای فکری جدید می

 .کنند 

 ربط به همارتباط دادن چیزهای بی

ای به چشمش  رسد، صحنه ی به گوش آدم می اند. صدایها هستند که انگار شانسی اتفاق افتادهترین ایده بعضی از بزرگ 

زند. خورد و بعد بدون اینکه هیچ ارتباطی بین اینها و مسئله وجود داشته باشد، ناگهان فکری در ذهن آدم جرقه می می

 .اندچنینی های فراوان این ای از موقعیت سیب مشهور نیوتون و کشف ارشمیدس در وان حمام گوشه 

اندازد. با  شود به محرک جدیدی برای مغز و آن را به کار میربط تبدیل میآن اتفاق بی  افتد؟چرا چنین اتفاقی می

ربط را به هم ربط بدهید و شخصا مغز را به کار  توانید خودتان عمدا سعی کنید چیزهای بیدانستن این موضوع، می

تان پیدا کنید.  ربطی بین آنها و مشکل های جدید بگردید، شاید توانستید بیندازید. در جاهای غیرمنتظره دنبال محرک 

 :ها استفاده کنیدتوانید از این تکنیک می

ای انتخاب کنید و دنبال ارتباط جدیدی بین آن کلمه و  نامه کلمه از لغت .های تصادفی استفاده کنید داده  از  •

 .تان بگردیدمشکل

بنویسید. هرچیز دیگری که به یک کلمه یا عبارت کلیدی را وسط یک صفحه کاغذ  .بکشید  ی ذهنی نقشه •

 شود اینها را یک جوری به هم ارتباط داد؟آید را هم اطراف آن عبارت یادداشت کنید. ببینید می تان میذهن 

 توانید آن تصویر را به مسئله خودتان ربط بدهید؟ آیا می  .تان بگیریدیک تصویر در دست  •

شود از اشیای دور و برتان یکی را انتخاب کنید و بعد از خودتان بپرسید که چطور می  .از اشیا استفاده کنید •

 تواند برای حل مسئله مفید باشد؟های این شیء مییک از ویژگی به کمک این وسیله، مشکل را حل کرد؟ کدام 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C


 ی دیگری به منظره بنگریدلهاز ق

کنیم. وقتی همیشه از منظر ثابتی دنیا را ببینیم،  انداز خاصی به دنیا پیدا میهرکدام از ما در طول عمرمان چشم

هایمان هم فقط مختص آن نگاه خواهند بود. اگر دنبال ایده های نو و متفاوت هستید، باید از منظر دیگری به قضایا  ایده

 :های مختلفی هست ی این کار راه نگاه کنید. برا

کردند. این  از اشخاص مختلف بپرسید که اگر آنها مشکل شما را داشتند چه کار می .از دید دیگران ببینید  •

ها، تامین دوستانی که شغل متفاوتی دارند، همسر، یک کودک نه ساله، مشتری  تواند باشد:فرد هرکسی می

اند. در یک کالم، هرکسی که ممکن است ی که فرهنگ متفاوتی داشته ها، شهروندان سالخورده، و کسانکننده 

 .نگاهش به قضیه فرق داشته باشد

 آن  در کردم؟« می حل  را مشکل چطور بودم.. …از خودتان بپرسید »اگر من   .کنید بازی « …بازی »اگر من •

 .ی که دوست داشته باشید کس هر یا فرشچیان، محمود  میلیونر،  یک :بگذارید توانیدمی  را کسی  هر خالی جای 

های شخصیتی بارز دارد. مثال یک میلیونر ممکن هر شخصی که بخواهید نقشش را بازی کنید، یک سری ویژگی

نما و پر زرق و برق باشد. حاال اگر مثل یک میلیونر فکر  های خوشپذیر، بلندپرواز و عاشق چیز است ریسک 

گرایی، تان کمال اگر جای استاد فرشچیان باشید، احتماال صفات کنید شما هم باید این صفات را داشته باشید. 

 .تان برجسته خواهد بودسماجت و مداومت و توجه به جزئیات، برای 

 کار بگیریدها را بهکنندهفعال

مک  شوند؛ اما به پیشبرد آن کهایی هستند که مستقیما به فرآیند تولید ایده منجر نمی ها اقدامات و فعالیت کننده فعال

توانید از  تان میشوند فضای مثبتی به وجود بیاید. برای تلنگر زدن به قوه خالقیت ها باعث میکننده کنند. فعال می

 :های زیر استفاده کنیدکننده فعال

تان  قبول کنید که خالق هستید، باور داشته باشید که قرار است کلی ایده به ذهن  .قبول داشتن خودتان  •

 .کند ملکردتان را بهتر میبرسد. تقویت مثبت، ع

روی کنید، موزیک گوش بدهید، با فرزندتان بازی کنید و از پروسه  چرتی بزنید، پیاده  .زنگ تفریح خالق  •

حل ها دقیقا همان وقتی راه معمول تولید ایده کمی دور شوید. ذهن شما به این استراحت نیاز دارد. خیلی وقت

 .ئله نبودهرسد که اصال دنبال حل مسبه ذهن آدم می 

کند. به جای اتاق جلسه به گاهی اوقات عوض کردن محیط اطراف، روند فکر آدم را هم عوض می  .تغییر محیط  •

 .تان بروید، و یا در حین قدم زدن در پارک با همکاران به بحث ادامه دهیدشاپ نزدیک شرکت کافی



ی. گوشی تان بهم بریزد؛ نه از نظر فیزیکی و نه از نظر روانپردازی نگذارید محل ایده .دور کردن عوامل مزاحم  •

وقت با خیال راحت شروع کنید به ها را به تلفن دیگری دایورت کنید و آن را خاموش کنید، در را ببندید، تماس

 .فکر کردن 

 .روند؛ مخصوصا اگر حرف از کار تیمی باشدهردوی اینها از عناصر اساسی به شمار می   .خنده و تفریح  •

https://www.chetor.com/114156-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-

%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/ 

https://www.chetor.com/161-8-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c-%d9%be%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1/

