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 م ی شو   ل یتبد   پرداز   دهی فرد ا   ک ی چگونه به  
 و نوآوری  ت ی خالق  ت ی تقو   ی برا  تکنیک   12

 ست ی چ   یپرداز   ده ی ا

 ط ی مح  کیمعموالً در    گران،ی به د  یز یتجو  یایده هاتوسعه و انتقال    فرایند به    یپرداز   دهیا
  توانند یم  ایده ها.  کندیم  فیتا اجرا توص  یافکار را از مفهوم اصل  یتوالو    اشاره دارد  یتجار 

تأث  ایاز دانش گذشته   اعتقادات    ،یرونیب  رات یحال،  بگ  ،اصول  اینظرات،  .  رند یسرچشمه 
 ( منبع )  کرد. انیب  یشفاه ای  ینوشتار  ،ی کی گراف  صورتبه توانیمرا  دهیا

 : ی س ی به انگل  یپرداز   ده ی ا

Ideation 

 مقدمه 

ا  یبخش ارائه  کار من  آن    دیگران  است:  دهیاز  ا  یپرداز   دهیا  ندیگویمبه  کار   نیمحتوا. 
ز  تیسرگرم کننده است و خالق از جهات  را  کرده است. من قطعًا چند   تیتقو  یادیمن 

 . توضیح خواهم دادرا  پرداز دهیفرد ا کی شدن به  لیتبد یترفند در مورد چگونگ

هم نو  دان،ی قیموس  کیهمواره  من    .امبودهخالق    شهیمن  وبالگ  تنبل،  و   سیهنرمند 
 . ام بودهدر حال یادگیری   لمسازیف 

ب در  خالق  شتری اما  مبتن  ت یمواقع،  است    یمن  خو  و  خلق  و   یعنی  -بر  پراکنده 
ایده ارائه    یبرا   هاکی و تکن  هایاز استراتژ   یبرخ  یر یادگی  ن ی؛ بنابرااست  ینیبشی پ رقابلیغ

 ارزشمند بوده است.  ییدارا  یک من یبرا   ، همیشهی فور  یها

به    دیبتوان  شما نیز  که  دوارمیام   و   گذارمیمبه اشتراک    با شما  نجایمن آن ترفندها را در ا 
 . د یآن را دار ییتوانا دانمیمکه  دیشو لیتبد خالق  یفرد
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 ی ل ی فرد تخ   ف ی تعر   ؟ ست ی پرداز ک   ده ی ا

و اختراعات خود را پردازش کرده   ایده هاکه    ی. فردکندیممولد خلق    یایده هاکه    یفرد
کمک    یز دیگریچ یا خدمت یا هر    کاال  کیانتشار    ایتا به فروش    کندیممنتقل    گران یو به د

 (منبع . )کند

  د ی جد  یایده هاتازه و    یهابرداشت  یافتن و درک  اشیاصلعالقه  است که    ایده پرداز فردی
 باشد. 

 است؟ یبه چه معن این  . اماشودیم محسوب پرداز   دهیو ا یلیتخ یفرد  چنین

مهارت    ،و جالب  دیجد  می و مفاه  ایبه زوا   دنیشیاند  کشف و   است که در  یپرداز کس  دهیا
 دارد. 

موضوعات مختلف به هم   ن یرا ب  جدا افتاده از هم  یها نقطه  تواندیم   پرداز   دهی فرد ا  کی
 . ارائه نمایدرا  یاتازه یهادگاهیوصل کند و اغلب د

 کرد و آموخت.   ت ی آن را تقو   توان ی است که م   ی مهارت   پرداز  ده ی فرد ا   ک ی شدن به    ل ی تبد 

 و تفکر خالق مهم است؟   ی پرداز   ده یچرا ا 

  ت در مورد مشکال   و جمع آوری اطالعات  یر یادگیاز    یدیکل  یمرحله انتقال  کی  یپرداز   دهیا
 ( منبع. )است هاحلراهارائه   فاز به

و عدم    ابهام  از  مملو  و   هدی چ ی ، نامطمئن، پپرنوسان  یهادر زمان  شرو ی پ  یهااز چالش  یکی
 یی هاطیبه مح  ییپاسخگو  یثر براوم  یسازمان  یاستراتژ   جادی تفکر و ا  یی، توانااطمینان 

  شه یاز هم  ترع یسر  اریکه بس  میکنیم   ی زندگ  ییایما در دن  .اند امدهینبه وجود  است که هنوز  
در ما    یو ابزارها  یکار   ی ها طیشدن مح  یتالیج یددر عصر    در حال رشد و توسعه است.

هستند که   یع یدر حال مختل کردن صنا  نانیاز کارآفر  یدیو نسل جد  حال تغییر هستند
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نوآورانه   یایده هامسلح به تفکر خالق و  . این افراد  بودند  باثبات  ، یسنت  صورتبه  یزمان
 . دهستن

  سمت   و به  شوندیدور م  یتمیروش الگور  کار کردن به  ها ازها و سازماناز بخش  یار یبس
 میحاصل کن   نانیاطم   دیما با  به همین دلیل  .کنندیمحرکت    ترخالقانهو    تریاکتشاف   کردیرو 

  متفاوت   یها وهیشفکر کردن به  و قادر به    میشویمسازگار    دیدوره جد  این  یازها یکه با ن
 ( منبع) .میهست  انهو نوآور دیجد ی هاحلراه  جادی ا یبرا

 ست؟ ی پرداز بودن چ   ده ی ا  ی ا یمزا 

 کند یمرده و تقویت ک زیذهن را ت ▪
 کند یم تیتقو  ،د یکنیم عرضه را که  ییهاارزشو  اتیخالصه تجرب ▪
 خواهید کردکشف  ترع یسررا  دیجد ی هافرصت ▪
 عمل خواهید کرد روندها بهتر  صی در تشخ ▪
 ( منبع) دیشویم ترخالق ▪
 ابدییمافزایش  نفستاناعتماد به  ▪
 ( منبع) بود دی خواه ترمثبتشادتر و  ▪
 کرد  دیخواهعمل موانع بهتر غلبه بر مشکالت و  ت یریدر مد ▪
 شد   دیارتباط بهتر خواه یو برقرار  (ابراز وجود ) خود انیدر ب ▪

 ؟ م ی شو   ل ی تبد   پرداز   ده یفرد ا   کی چگونه به  

 م ی پرداز باش  ده یچگونه خالق و ا 

 درباره   قتیحق   کیمهارت و    کی  نی. اعمل کندبهتر    ایده هادر ارائه    تواندیم  یهر کس
 است.   تیخالق

 ت یخالق   ش ی افزا  و   ت یاعمال محدود   -  1
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 ی برا   ت یاعمال محدود  رایز  است.  ت ی خالق  تیتقو  یراه محبوب برا  کی   و   نکته   نیاول  نیا
و با استفاده از منابع محدود   میکه خارج از چارچوب فکر کن  کند یمما را مجبور    انجام کارها 

 . یابیمدست   ایتازه یایده ها به 

 کنند ی م وادار   فکر کردن   انه خالق   ما را به ها ت ی محدود

گز  یگاه داشتن  و    ها،نهیاوقات،  تحل  تواند یم  ادیز  مسیرهایابزارها  فلج  به  ی لیمنجر 
(analysis paralysis)  .رد. بب نیرا از ب ینوآور  یبرا ازیفشار مورد ن ا یشود 

استفاده از ابزارها و   نوآوری  گریدعبارتبه.  تمامًا در مورد حل مشکالت است  ی نوآور   زیرا
 . است د ی جد یبه روش ولی کسانی منابع 

 ن ی کمپ  برگزاری  یرا برا  تبلیغ نویسی  یهانهیگز  از  یامجموعه  دی با  دی، فرض کن مثالعنوانبه
ده  خود  یآت   یابیبازار صورت  .دی ارائه  این  کردن  دی توانیم  در  محدود  کلمات    با  تعداد 

 ا ی  .تحت فشار قرار دهیدکاراکتر، خود را    60به کمتر از    تان ی سینوتبلیغ    استفاده شده در
سوال   کی  طرح  که به  تبلیغاتی  عناوینخود را با ارائه    موضوع تبلیغ نویسی  نیاول  دیتوانیم

 . دیمحدود کن  ،شودیممخاطب ختم  یبرا

به    هاراه  نیترآسانانتخاب    یجا به  که  کنندیشما را وادار م  هاتیمحدود  نی، ادرهرصورت
 . دی فکر کن و خالقانه  ع یبد یهاروش

 ( کسب کنید   د ی جد   ی هاتجربه سفر )   -  2

 است   تیخالق  جادی ا  یبرا  یعال  یراه   امنتان، و خارج شدن از مناطق    دیتجارب جدکسب  
  د ی توانیماگر    نی؛ بنابرااست  کار  نیانجام ا  یبرا   هاراه  نیترجالبو    نیاز بهتر  یک ی سفر به  و  

 ییماجراجو  کی  این سفر  اگر  .دی کن  یز یبرنامه ر  تانسفر  یبرا  دیکن  یسع  د،یکن   مسافرت
 ( منبع) .بیشتری به همراه خواهد داشت یهاپاداشامتیازات و  باشد، یانفراد
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تا جهان    کندیممتفاوت، شما را وادار    یبا فرهنگ و زبان  و   گر ید  یگذراندن زمان در کشور 
به   از    دینیبب  د یجد  یهاوهیشرا  دربارهمتفاوت  یهاروشو    ها دگاهیدو  به   ی  کردن   فکر 

 . دی کن استفاده موضوعات مختلف

شما   تیو خالق ابدییمشما گسترش  ینیسفر است. جهان ب ریاجتناب ناپذ یجانب اثر نیا
دلیل معرض    به  در  گرفتن  هاقرار  زندگ   برای  دیجد  یهاروشو    ایده   شیافزا  ،یتجربه 

 . شودیم  شتریب یمنجر به نوآور  بیشتروجود دارد که تنوع  یلیدل  .ابدییم

 د یکن   تفکیک انتظارات   ا ی   تی ف ی را از ک   ایده ها   -  3

 ی گاه   .وجود دارندقضاوت کرد. آنها نه خوب هستند و نه بد. آنها فقط    دیرا نبا  ایده ها
شوند، شاید دلیل این موضوع این   ایده ها   نیبهتر   تبدیل به  توانندیم بد    ی ایده هااوقات،  

 . دارند از یزمان و دقت ن یآنها فقط به کم است که

. قرار ندهید   انتقاد   سریع مورد  ای  نکنید  خود را زود قضاوت  یایده ها  دیکن  یسع  ن،یبنابرا
 .میاست که در کنار آمدن با آنها بهتر شو نیما ا یهدف اصل

 است.  یمرحله بعد  جزئی از ،ایده هامیان تمام  ما از  یایده ها نیکردن بهتر لتریف 

 : ذکر شده است   ، تیف ی ک   با   مرتبط  ی م یاز مفاه   ایده ها تفکیک   ی چند راه برا   نجا ی در ا 

 ( منبع)  آنها تیفی ک جایبه ایده ها تیتمرکز بر کم ▪
 دیآگاه شو ییتله کمال گرا از  ▪
ی ▪ از  پردازی  ایده  زمان  مقدار   دیکن  استفاده  مریتا  کدر  و محدودیت    تیفور  یو 

 د یکن جادی ا زمانی
 ( منبع) دی شو ندگراتری فراو   دیسفر تمرکز کن  مسیر یرو  ▪
 د ی"بد" را قضاوت نکن   یایده ها ▪
   بی خوب، بد، عج    :دیسیرا بنو زیهمه چ ▪
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 .د ی کارها عجله نکن  انجام  است که در  نیبه آن اشاره کنم ا  نجایدر ا  توانمیمکه    ی انکتهتنها  
 صبر الزم است.  ، یو عال تیف یبا ک یایده ها نمایان شدن یبرا

 د یمعکوس را امتحان کن  ی طوفان فکر   -  4

روش   نیا  دییا یاست. اما ب  دیجد  یایده هاارائه    یبرا  ینقطه شروع خوب  یطوفان فکر 
 .میارتقا ده یرا کم کیکالس

 . میمعکوس را امتحان کن  یطوفان فکر  دییایب

 افتن ی  به دنبال  حل مشکل،  فکر کردن به  جایبه  فرایندی است که  معکوس   یطوفان فکر 
 . کندیم تاکید مشکل   کیبدتر کردن  است که به ییهاراه

نظر    ی رمنطقیغ  یکم  کار  ن یاانجام   اما  رسدیم به  کشف   یبرا  یعال  یراه  تواندیم، 
 .دیگرفتینمصورت در نظر    نیا  ریباشد که در غ   ایتازه  یا ی تنگناها و زوا  د،یجد  ی هادگاهید

  یی هابه راه  تالش کنید تا مسئله،    ک یحل    یبرا  ییهافکر کردن به راه  جایبه،  مثالعنوانبه
 بدتر کند.  یرا حت مشکل برطرف کردنکه  دیفکر کن 

از طرح   پرس  که  ییایده ها پس    د ی توانی، مدیآ یمبه دست    االتوس  از  نوع  نی ا  دنیبا 
 .د یبه جلو حرکت کن ایده پردازی فرایند تا در   دی کن لتریرا ف  هانیبهتر

 د یکن   ی ساز ی  باز را   ی پرداز   ده یا   فرایند   -  5

 . کندیمکار  ولی  ،است جی را دواژهیکل کی  )بازی سازی( شنی کی فیمیگ

و    امکرده خود استفاده    یلمساز یو ف   ییبه اهداف ترانه سرا  دنیرس  یروش برا  نیمن از ا
 . کندیمکار  این روش :می را به شما بگو زیچ کی توانمیم

با استفاده از این روش در حاال باال  من    تیاست و خالق  شی نظم و انضباط من در حال افزا
 رفتن است. 
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وارده به ما  فشار    ،یباز   کی مانند  ی ز یبه چ  ایده پردازی  فرایند  ادغام کردن کنمیم من فکر 
 . برد یم نیرا از ب باکیفیت باال یذهن یبه داشتن خروج ازین ایعملکرد خوب برای داشتن 

 : ذکر شده است  ی پرداز   ده ی ا  فرایند   ی ساز   ی باز  ی چند راه برا   نجا ی در ا 

 د یاستفاده کن مریاز تا ▪
( ی)در مورد هر موضوع  دیجد  دهی ا  10  ،هر روز  ماه  کی، به مدت  مثالعنوانبه •

 د یارائه ده 
 د یریبگ در نظر پاداش برای خودتان (ایده هاشده )  لیتکم  یکارها  یبرا ▪
  د ی و آن را بچرخان  دیکن  میترس  )نمودار عنکبوتی(  نرینمودار با اسپ  یموضوعات را رو  ▪

 د یانتخاب کن یپرداز  دهیا ی تا موضوع خود را برا

   ی بان ی پشت  داشتن و  مناسب    ط یمح قرار گرفتن در    –  6

ع ا نوااز    یستی ل  چیه  نی؛ بنابرا صحنه را به نفع خودم بچینماست که    نیمن تمام تالشم ا
 نکته کامل نخواهد بود.  نیبدون ذکر ا تیخالق

زم را    یپرداز   دهیا  تیفیک  تواند یمما    یرونیب   نهی اغلب،  ب  ای  بهبود بخشد ما  ببرد.    نیاز 
  ت یموفق  ی خود را برا   ،دادن آنها انجام  با    میتوان یموجود دارد که ما    ییخوشبختانه، کارها

 . میآماده کن 

 توجه کنم:   ی اصل   نه یمن دوست دارم به سه زم 

 من   ی حلقه درون   - الف 

 ؟ دیگذرانیموقت  شتریب ی با چه کس ▪
 د؟ یدار ایده ها کمک به شکل دادن به  یبرا یمیت ایآ ▪
 هستند؟  یپرداز  دهی و ا تی شما الهام بخش خالق یافراد حلقه درون ایآ ▪

 من   ی رون ی ب   ره ی دا  - ب 
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 ؟د ی کنیممصرف  ییچه نوع محتوا ▪
از طرز فکر خالق    د یکنیکه تماشا م  ییدئوها یو ها و ها، پادکستها، مقالهوبالگ   ایآ ▪

 کنند؟ یم  یبانیپشت

 من   ط ی مح  - ج 

 کار شما چگونه است؟  طیمح ▪
 است؟  یپرداز  دهی و ا تی الهام بخش خالق این محیط ایآ ▪

 ( د ی پرداز هست   ده یا   کی   د ی)باور کن  د ی ده  ر یی طرز فکر خود را تغ   -  7

 ( منبع) است.  زیطرز فکر شما همه چ که: گفته شده است شتریبار و ب  هاونیلیم

پ آنجا  تا  اغلب  واقع، من  بگو  روم یم  شی در  فکر  میکه  برا  نیتر مهم  و   تنها  ،طرز    ی عامل 
 است.  تیو خالق  تیموفق 

 مهم است:   ار ی بس  ایده پردازی   ی برا فکر   طرز که چرا   شده است ذکر   ل ی چند دل   نجا ی در ا 

 است یخودباور  موضوعش ▪
 کند یم  شتریشما را ب زهی انگ  ▪
 دهد یمکاهش  ایده پردازی   فرایند یاسترس و اضطراب را برا ▪
 کندیم  جادیا  یشتر ینظم و تمرکز ب ▪
 دهد یم"بد"   یها شکست  ای ایده هانسبت به  ی مثبت دیبه شما د نیا ▪
 کند یم  ترکنندهسرگرمو  ترآسانروند را  ▪

  یی ها راهخوشبختانه    ،مهم است   اریطرز فکر بس  که  موافق هستندافراد  شتریکه ب   طورهمان
 توسعه آن وجود دارد.  یبرانیز 

شکل خوب و آماده    به و حفظ طرز فکرم    ر یی تغ   ی که من برا  ذکر شده   ی چند استراتژ   نجا یدر ا 
 : کنم ی م بهتر استفاده   ی پرداز   ده یو ا   تی خالق  ی برا 

8

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://www.jakeyou.com/blog/your-mindset-is-everything-change-how-you-think


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 (ی رساز یتصو) و تجسم شنی تیمد ▪
 روزانه  یبردار  ادداشتی ▪
 خالق    و   رشد تیذهن   افراد دارای با شتری ب  معاشرت ▪
  نانهیواقع ب یافق زمانداشتن  ▪
 د یکن میتقس ترکوچک یعمل و اقدامات را به مراحل تربزرگ اهداف   ▪
 د ی را تجربه کن دیجد یزهایو چ دیسفر کن ▪

 دی مدرن استفاده کن  ی از ابزارها  -  8

 نشئت فقط از شما    منبع الهام  که  ستین  یاز یتازه ن  یایده ها  یالهام برا  گرفتن  منظوربه
 است.  یرواقعیغ ینوعبه در واقع  چنین دیدگاهی. ردیبگ

  م یچه ما متوجه شو  -هستند    درصد اصیل  100هرگز(    اگرنه)   ندرتبه  عیبد  یایده ها  رایز
بند  ای بسته  و  اوج  نقطه  اغلب  آنها   د یجد  یهاروشبه    یم یقد  یایده هامجدد    ینه. 

 گری کدیو الهام از    دیگران  ریثاو تحت ت  میریگ یمقرض    از هم  را  میما دائمًا مفاه   هستند.
  ه ی مدرن تک  ی به ابزارها   دیی ایاست. پس ب  تی و خالق  ینوآور   تیواقع  نیا  .میریگ یمقرار  

 .نماییمتر تا کارمان را آسان میکن

  OpenAIتوسط  ، ارائه شده    ChatGPT  ابزار  رسدیمکه به ذهن    یخاص   یاز ابزارها  یکی
ابزار  نیا  است. و    گانیرا   یک  جر  پردازی   دهی ا  روند  در  یجد  رییتغ   کیاست  کار   انیو 

 است.  ایجاد کردهخالقانه من 

 دن ی منبع الهام است )نه فقط دزد  عنوانبه  یاستفاده از هوش مصنوع  این ابزار  یاصل   تیمز
 باشد(.  یعموم یکم  تواندیمکه   ایده ها

پلت    کی( و استفاده از  یاز منابع اضاف   یار یبس  ی)برا  Mind Tools  گرید  دیمف  یابزارها 
 ها هستند.  دهیا یتجسم و سازمانده  ی( برا Coggleذهن )مانند  یفرم نقشه بردار 

 را به هم وصل کنید   ها نکته و نقاط و    دی را مطالعه کن   ی اد ی ز   یزها ی چ  -   9
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 ن یارتباطات منحصر به فرد ب  جادیا   جهی( نتیاد یو تفکر نوآورانه )تا حد ز  یعال  یایده ها
 متفاوت است.  ظاهربهموضوعات 

کنار هم گذاشتن و    (connect the dotsبگذارد )را کنار هم    قیحقا  تواند یم پرداز    دهیا  کی
 است.  متفاوت  موضوعاتو   هامکانمختلف از  یزها یچ یر ی ادگی یبه معنا حقایق

اما   .گردآورنده اطالعات  ای  دی بهتر است متخصص باش  ایکه آ  میشوینمبحث    این   ما وارد
هرگز   ،شتریو کسب دانش ب   یر یادگی ساده وجود ندارد که    تی واقع  نیا  درباره  یبحث  چیه
 . نخواهد بود هودهیتالش ب کی

از تنوع دانش و    یانمونه   عنوان به   وجود دارد که من دوست دارم آنها را  ی موارد   نجا یدر ا 
و ارتباطات منحصر به    کنم ی م   ب یخودم مطالعه کنم، )که اغلب آنها را ترک   ی مهارت   ق ی عال 
   (: م ی نما ی م  جاد ی آنها ا  بین   ی فرد

 ی ژاپن ی زبانر یادگی ▪
 ادیت ویدئو ▪
 ی لمساز یف  ▪
 ی قیموس دیتول ▪
 ییترانه سرا ▪
 آواز خواندن  ▪
 یسیموتور جستجو( و وبالگ نو یساز   نهیسئو )به ▪
 ی سندگینو ▪
 محتوا   یز یبرنامه ری و و استراتژ  تالیج ی د یابیبازار ▪
 ی نیکارآفر ▪
 یو امور مال یگذار  هیسرما ▪
 و طرز فکر فردیتوسعه  ▪

 + بهتر شدن  ن ی تمر   -  10
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 است.  دهی مستلزم ارائه ا پرداز دهیفرد ا کی شدن به  لیتبد

و آماده شدن    یز یکه برنامه ر  میکن   یادآور یاست که به شما    نیا  ذکر عبارت باال از  هدف  
 جه ینت   )ایده پردازی(  پرداز هرگز به اندازه انجام دادن کار  ده یفرد ا  کی شدن به    ل یتبد  یبرا

 نخواهد داد. 

هر روز    . د یکن  ی پرداز   ده یپس شروع به ا   ، د یپرداز شو   ده یا   ک ی به    ل ی تبد   د یخواه ی ماگر  
 . د ی کن  ن ی تمر 

 ی حت  ایخوب )  یلیشما خ  یایده هاسخت باشد، و    انجام این کار  ممکن است در ابتدا 
نباشند. د یجد دادن    (  انجام  و  کردن  شروع  خیک  اما  از    یلیکار  دستبهتر  روی   دست 

 است.  و منتظر ماندن  گذاشتن

 : ذکر شده است شروع )و در واقع بهتر شدن(    یچند نکته برا   نجا ی در ا 

 ( د یکن هی)و به آنها تک دی خود را بشناسنقاط قوت   ▪
 ( د یکن  یبرون سپار  ای کرده و   تیتقو آنها را) د ینقاط ضعف خود را بشناس  ▪
  ن ی تمر ، ایده پردازی را هر روز  در  د ی جد  ده ی ا 10ارائه  ی خود برا  دن یبا به چالش کش  ▪

 وجود ندارد(  تی فیک روی بر تاکیدی چیه  نجایا - ی)هر موضوع دیکن 
 د یده رییتغ ای  داده قیتطب خود را ازیو در صورت ن  دی کن  افت ی بازخورد در  ▪
باش ▪ داشته  زمان  دی توجه  چه  چ   یکه  همه  چرا    تر سخت  ای  ترآسانشما    یبرا   زیو 

 شود یم
 ید نباش  زه ی منتظر انگ  ▪

 د یس ی را بنو   ز یهمه چ  -   11

فکر    دیجد  یایده هادر لحظه به    دیکه بتوان  ستین  معنی  نیا  به  شهیپرداز بودن هم  دهیا
است که به طور    میاز مفاه  یفهرست شخص  ک ی در مورد داشتن    شتری ب  ایده پردازی  .دیکن
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  نکته  نیا  نی ؛ بنابرادیسپاریمدر لحظه مناسب به خاطر    ای  دی کنیماستفاده  مداوم از آن  
 داشته باشد:  یمعن  کی تواندیمفقط 

 د یس ی را بنو   ز ی همه چ 

که دم دستتان قرار دارد    یا یکاغذدستمال  از   یحت  ای  ادداشت،یدفترچه    کیاز    دیتوانیم
 .ی ز چی هراز   واقعاً  – دیاستفاده کن  برای یادداشت کردن، 

  زده شگفت  کنم یمرا مرور    میو مفاه  ایده ها  در مورد   یمی قد  ی هاادداشتی  یمن اغلب وقت
آنها کامالً تصادف   ی. گاهشومیم اما آنها    کامالً متفاوت هستند.  حوزه  کیو در    ی اوقات 

 هستند.  دیمف  العادهفوق

 ( شوید برنده   تواند ی نم )هر روز    خیالتان راحت باشد   –  12

  ت ی موفق  تواندینم  یا دهی اهر    و   د ی برنده باش  تواندینم: هر روز  دیرا به خاطر داشته باش  نیا
 باشد.  زیآم

است   یک فرایند  نیبد خواهند بود. اما ا  یحت  ای  احتماالً متوسط  ایده ها  شتری در واقع، ب
 . فقط هست. ستیبد ن ایخوب   ،تی و خالق

خود   یکل  یاست که در زندگ   نیو هدفم ا  دهمیمقرار    ت اولوی  در  را   حیتفر  شهی من هم
بودن نسبت به    آگاه  شهیاما قدم اول هم   .ستی آسان ن  شهیهم  نیالبته، ا  باشم.  ترالیخیب

 . میابییماست که خود را تحت استرس  یی هالحظه

 یادگیری   که از سفر  دیداشته باش   اد یو به    دیدور شو از موضوع  .  دیاستراحت کن   یپس کم
 . دیخود لذت ببر یپرداز  ده ی مهارت ا

 د ی شناسی م را   ی پرداز   ده ی ا  ی ها  ک یتکن   ا یآ 

 د؟ ی انتخاب کن   د یرا با   ی پرداز   دهی ا   ک ی: کدام تکن ی پرداز   ده ی ا  ی ها  ک ی تکن  ن ی تر ی ضرور 
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که    ییایده هابا نوع    د یکن یماستفاده    که  ییها کیتکن  باید  ،یپرداز   دهی ا  تیماه  بهباتوجه
تکن  دیکن  دیتول  د یخواهیم باشد.  داشته  م   ییهاکی مطابقت  انتخاب  با   د ی با  دیکنیکه 
  ی پرداز   دهی ها در جلسات اخالقانه و تجربه آن  یور   بهره  تی وضع  ، یپرداز   دهیا  می ت   یازهاین

 باشند.  داشتهمطابقت 

 : خواهیم کرد   یپرداز   ده ی ا  ی ها   ک ی تکن  ن ی تر ی بر ضرور  ی مرور   نجا ی در ا 

 ( Brainstormingفکری ) طوفان    -  1

ایده  به    دنیرس  ی گروه برا  (Synergy)  ییشما از هم افزا  ،یجلسه طوفان فکر   کی در طول  
 ی برا   ایده هاهمه  .  دی کنیماستفاده    گرانید  استفاده از ایده پردازی توسطبا    د یجد  یها

ترک  دهیا  ک ی  جادیا هم  با  بیان  ،  شوندیم  بیخوب  شرکت 3=1+1"  تر سادهبه  است.   "
خود بحث کنند. شما    یایده ها ترس از انتقاد درباره    نبتوانند آزادانه و بدو  دیکنندگان با

ناسازگار و    واردیوانه  یایده ها کنندگان از  که در آن همه شرکت  دیکن   جادیا  یط ی مح  دیبا
 دور شدن از نحوه   که با  دهدیامکان را م  نیبه شما ا. استفاده از این روش  استقبال کنند

 . دیبرس ،دیتوانیمشکل، به فراتر از آنچه م کیدر مورد  یتفکر منطق 

 ( Brainwritingی ) س ی ذهن نو   -  2

نو نگاری  یسیذهن  ذهن  فکر   هی شب  اریبس  ز ین  یا  طوفان  جلسه  ،  حالباایناست.    یبه 
تکه کاغذ خود   قه، یو پس از چند دق   سندینویکاغذ م   یخود را رو   یایده هاکنندگان  شرکت

. دهدیم  حی شخص اول را توض  یایده ها   در آنکه    فرستندیم  یگر ی کننده د  شرکت  رایرا ب
 لی تحو  یگر یخود را به شخص د   کاغذهای  دوبارهکنندگان  بعد، تک تک شرکت قهیچند دق 

  ی را جمع آور   تمامی کاغذها  قه،یدق   15. پس از حدود  ابد ییروند ادامه م  نیو ا  دهندیم
 . دهندیمقرار  موردبحثکرده و آنها را 

 ( Brainwalkی ) راه رفتن فکر   -  3
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   ی هاتکهدادن    یجا کنندگان به، شرکتحالباایناست.    ی سیذهن نو  هیشب  یراه رفتن فکر 
 ید ی جد  «یپرداز   دهیا  یهاستگاهی و به طور مداوم »ا  زنندی، در اتاق قدم مبه یکدیگر  کاغذ

 دهند.  حیکنندگان توض شرکت گری د شان را براییایده ها توانندیکه در آن م کنندیم  دایپ

 ( Worst Possible Idea)  ممکن  ده ی ا  ن ی بدتر   -  4

برا   دی توانیموثر است که م  اریبس  یممکن روش  دهیا  نیبدتر انداختن   انیبه جر  یاز آن 
خود چندان اعتماد به    یایده ها  ان ی ب  یکه برا  یبه کسانو    دیخالقانه استفاده کن  یهاموج

به    نکهیا  جایبه.  کندیماین روش برعکس طوفان فکری عمل  .  دیکمک کن   ،نفس ندارند
باش  یایده هادنبال   آن  دی خوب  ب  هابه  ت  ییایده ها  نیبدتر  تا   دیاوریفشار  که  شما    میرا 

 . مطرح نمایندارائه دهد،  تواندیم

و به    بردیم   نیرا از ب  اعتماد به نفس کار هرگونه اضطراب و مسائل مربوط به    نیانجام ا
اجازه   ز  گوشیباز  شتریب   دهد یمافراد  باشند،  ماجراجو  هاکه    دانند یم   رایو    شان ی ایده 

نه به   ، ی. گفتن "هشودینم، قضاوت  ه نامشخص بودن ارائه دهنده اید  لیبه دل  طورقطع به
 است.   گفتن عکس این جملهاز  ترساده اریست" بسیبد ن ی اندازه کاف 

 ( Challenge Assumptionsبه چالش کشیدن مفروضات )   –  5

با آن    ی از چالش در مورد   یاالت مهموو س  دیقدم به عقب برگرد  کی   هستید،  روروبهکه 
 . دی بپرس ،در آن قرار دارید یتیموقع ایمحصول، خدمات  بارهکه در  یمفروضات

تمام شده است،    تانیایده ها  ای  دیارکردهیگ  یفعل  یفکر   یها   م ی پارادا که در    یهنگام  ژهیو به
 زها یچ  نیکه ما در مورد ا  ییهایژگیو   ایثر است. آوم  بدیهی  مفروضات  دنیبه چالش کش

هستند که همه ما به   ل یدل  نیفقط به ا  ای  نددار  یاتیح  یها جنبهواقعًا    میدانیم  یهیبد
 ؟میاکردهآنها عادت 

 ( Mindmapی )نقشه ذهن   -  6
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 جاد یاز روابط را ا  یا شبکه  ،است که در آن شرکت کنندگان  ی کیگراف  کی تکن  کی  ینقشه ذهن 
 ا یمشکل    هی انیب  کیشرکت کنندگان    ،یشکل نقشه ذهن  نیترسادهشروع با    ی. برا کنندیم

که به ذهنشان    ییایده هاو    هاحلراه سپس    .سندینویمرا در وسط صفحه    یدیعبارت کل
 یایده ها و    هاحل. پس از آن، شرکت کنندگان راه  سندی نویمرا در همان صفحه    رسدیم

( مرتبط یبعد  ای  ی)قبل  یاصل  ایکوچک    دهیا  ای  تی خطوط به واقع  ای  هایمنحنخود را با  
 . کنندیم

 ( Sketch or Sketchstormطوفان طرحی یا طراحی )   –  7

، بالقوه  یهاحلو راه  ایده ها  انیب  برای  ارزشمند  نیتمر  کی   ،یپرداز   دهیدر طول جلسات ا
کلمات    استفاده صرف از  جایبه  کننده  کیتحر  یهادر قالب نمودارها و طرح  ترسیم آنها 

  عی وس  چشم اندازیو ارائه    شتریب  یایده ها  ختنیبرانگ  یبرا   یراه  استفاده از تصاویراست.  
را که ارزش    ییبایز  یهایکه نقاش  ستین  نیا   ایده ها  میترس  روش  .برای اندیشیدن است

ساده   تاحدامکان  دیبا  ها طرح.  دیکن   جادی را داشته باشند، ا  وارید  یو نصب رو   گرفتن  قاب
 باشند.  اانتقال معن یبرا   یکاف  اتیو با جزئ 

 ی تا به شما کمک کند فضا   دی کن  هیاثبات شده، تک   یابزار طراح  کیبه    یطراح  رایب  دیتوانیم
 از موعد   شی پ  یهایطراحو از دام تمرکز بر انتخاب    دیخود را به طور کامل کاوش کن  یطراح
 ترخالقانهتفکر بازتر و    یبا کمک به شما برا   توانندیم  هاطرحبه طور خاص،    .دیکن   یر یجلوگ

به شما کمک کنند    توانندیمآنها    کمک کنند.   ی طراح  فرایندبه شما در    یتانایده هادر مورد  
به شما کمک   هاطرح.  دی آنها خلق کن  ت یفیدر مورد ک  یرا بدون نگران  یفراوان  یایده ها تا  
بحث،    همچنین آنها.  دیابداع و کشف کن  ایده ها  ع یثبت سر  ییرا با توانا  میتا مفاه  کنندیم

است   لیدل  نی. به همکنندیتر مرا آسان  گرانی با د  یتانایده هانقد و به اشتراک گذاشتن  
هستند که    ییایده هادر انتخاب    متانی کمک به شما و ت  یبرا  یعال  یهایها ابزارکه طرح

  ارزش دنبال کردن را دارند.

 ( Storyboard)  مصور   ه یا داستاننام  لم ی ف   -  8
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 نگیبرد  یو کاوش هستند. استور   یر یادگ یارتباط،    برقراری  یبرا  یدی کل  یالهیوس  هاداستان
  دیخواهیماست که    ی راه حل  ایمربوط به مشکل، طرح    یداستان بصر   کی  جادی ا  شامل
را   یتیبه شما کمک کند موقع  تواندیم  داستان سرایی مصور  .دیکشف کن  ای  دیده   حیتوض

 ت ی موقع  کی  ییایو پو  افتدیم  ینشان دهد که در طول زمان چه اتفاق  تواندیم  د،یزنده کن
داستان آنها از    یدرک بهتر زندگ  یبا افراد برا   یهمدل پس از    دیتوانیمرا کشف کند. شما  

 . دی استفاده کن مصور

به شما کمک    توانندیم   مصور  داستان  ی. تابلوهاد یکن  می آنها را ترس  یها داستان  دیتوانیم
متشکل    ییوهای. سنارد ی را نشان ده  دیآوریم به دست    قیکه در طول تحق  یکنند اطالعات

ا  ریاز تصاو  ممکن   د،یهست  ایده ها. اگر در حال توسعه  د ی کن  جادیو نقل قول از کاربران 
 . شوندیمختم  به کجا    هر یک  دینیتا بب  دی مختلف باش  یوهایبا سنار  یاست به دنبال باز 

باز  یخط داستان  کی با  تنش    د یکن  ی. سعدیکن   جادیطرح ا  کی  به همراه  گرانیمنسجم 
  احساسات   ختنی. برانگدی را در داستان خود بگنجان  رمنتظرهیغ   یهایر یغافلگو   دیکن   جادیا

 کاربر.  راضی کردنو  هاتنشو رفع  یر یادگی تیو نشان دادن کشمکش و در نها

به نام »هفت عنصر   یاز روش   دیتوانیم  د،یکن یم  جادیخود را ا   بورد  یاستور که    یهنگام
   .دیریخوب ارسطو« الهام بگ ییداستان سرا

 فایل این روش را دانلود کنید:   د یتوان ی م در این قسمت 

 لینک دانلود ارسطو 

 ( Analogies)  ها اس ی ق  -   9

 گر ی خالق د  یها حرفهانواع    صاحبان  ، هنرمندان، رهبران و نگارانروزنامه  ،سانینوداستان
ایده ارتباط و جرقه زدن    یبرقرار   یقدرتمند برا   یابزار   عنوانبه  هاتی تشب  جادیبر ا همواره  

قلب و پمپ. ما    سهیمقا  مثالعنوانبهاست،    زیدو چ   نیب   سهیمقا  ،اسیق  .اندکرده  هی تک  ها
  دهند یمبه ما اجازه  آنها    رایز  م؛یکن یمارتباط برقرار    با هم  هااسیقبا استفاده از    شهیهم
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ب  دهیا را  پ  ای  م یکن  انیخود  روش   ده یچ ی موضوعات  به  انگ  یرا  و    ح یتوض  یزشیقابل درک 
   (منبع) .میده

 موفق  ی پرداز   ده ی ا  ی برا  از ی مورد ن   ی های ژگ ی و 

 یعیطب  هایژگ یو   نیخاص است، خواه ا  یهایژگیو مستلزم اتخاذ هدفمند    یپرداز   دهیا
طرز تفکر،   ای  ت یداشته باشند. صرف نظر از شخص  یر یادگیو    قیبه تشو  ازین  نکهیا  ایباشند  

پا دام  در  ما  و    یبند یهمه  الگوها  تما  میافتیمآشنا    یهانهی زمبه  همان   میدار   لیو  از 
مورد   یامر بار شناخت  نی ا  رایز  م،یاستفاده کن  مشکالتحل    یبرا  همیشگی  یهادستورالعمل

را  ازین موضوع  یک  بررسی  و  .  دهدیم کاهش    برای  دائمًا    دیبا  کارهاتازهمتخصصان 
 ر یز  یهایژگیو از    یبرخ  این را داشته باشند کهو عمدًا قصد    حفظ کنند  را  شانیخودآگاه

  در خود  رمتعارفیغ یایده ها جرقه زدن   یمساعد برا یا نهی زمباز و   ی ذهنکه  را اتخاذ کنند
 . نمایند جادیا

 از:  اند عبارت   یها ی ژگ ی و   این  از   ی برخ

 تطبیق یا انطباق پذیری   –  1

 . دیده رییدرک و گسترش تفکر خود را تغ د،ینحوه د دیبتوان د،یجد یورود  جادی با ا

 ارتباط   برقرار کردن   –  2

به    دی امکانات جد  جادیا  منظوربهنامرتبط را    ظاهربه  نیمضام  ای  هایژگ ی و   م،یمفاه  دیبتوان
 . دیهم متصل کن

 و درهم گسیختن   مختل کردن  -  3

مرسوم    یکردها یدر رو   دنظری تجد  منظوربهرا    جیرا  یهنجارها  ایباورها، مفروضات    دیبتوان
 . دی واژگون کن 

 تغییر مسیر   –  4
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  شتر، یب  یجهت به سمت ماندگار   ع یسر  رییتغ  ایآنها    بازتعریفرا با    هاوقفه  ای  ها بستبن  
 . د یکن لیبه فرصت تبد

 تصویرسازی و    پردازی   ا ی رو   –  5

 یها داستان  ای  ریبه تصاو   یانتزاع  ی ازهاین  لیرا با تبد  تی از واقع  یدیجد  ریتصو  دیبتوان
 . د یتجسم کن ،ملموس

 گرایی   ه تجرب  –  6

 سک یو ر  کردهرا کشف    بیشتری   تا احتماالت  د یو کنجکاو باش  فکر کنید   باز  یبه اندازه کاف 
 . دیها باشناشناخته یسوبه رفتن و مشتاق  داشته ایده ها  شی آزما به لی مات . دیکن

 د یالگوها را بشناس   -  7

. قادر دی باش  کارها  دادن  انجام  و   دنید  یهاوهی، ش یمعنا   بین  مشترک  وجوه  افتنیبه دنبال  
  د یباش   یو ورود  عوامل تاثیرگذاراز    یف یط  میان  مشترک در  ری مقاد  ای  هایژگیو   صی به تشخ

 . کنیدراه حل استفاده  یافتن یاشتراکات برا نیا  طریق درک  از یدبتوان ت یدر نهاو 

 ی کنجکاو   –  8

پرس  لیما احمقانه  کنندهناراحتسواالت    دنیبه  برادیباش   واردیوانه  یحت  ای،  و    ی.  درک 
 .د ی به کشف و تجربه باش لیو متفاوت، ما دی جد یزهایچ  یر یادگی

 منبع: 

jakeyou.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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