
 

 

 های خالقیت در حل مسئلهتکنیک
 مقدمه 

 چالش به را خود یکهنه دیعقا افراد که است نیا مستلزم دارای خالقیت تفکر معتقدند کارشناسان از یاریبس

 هایی است.و آن دارای تکنیک بکشند

 پردازیم.ئله میهای خالقیت در حل مسما در این مقاله به تکنیک

 حل مسئله های خالقیت درمورد از تکنیک ۸
 تا است آنها مطابقت و بیترک بهترین راه. کنند یم کار موارد یبرخ در مسئله حلیت خالق یهاکیتکن تمام

 کنید. دایپ دستتری  مناسب حل راه کی به که یزمان

 :دیکن امتحان را مسئله حل یبرا ریز یهاکیتکن از یبیترک د،یشد روبرو دشوار چالش کی با که یهنگام

 ای بپرسیدع کنندهسؤاالت قان (1

 نیا از استفاده با. طرح کنید ندهیآ به مختلف یوهایسنار طرح یبراؤاالتی س دیکن استفاده "شود چه اگر" از

 بدون را مختلف یوهایسنار که دیده اجازه خود ذهن به تا کشدیم چالش به را شما مسئله حل خالقانه روش

 .کند اجرا انتقاد و قضاوت

 آن. قبل نه دهدیم رخ مسئله حل خالقانه ندیراف از پس شهیهم قضاوت 

 
 دیکن دایپ را خود مرکز (2

 و ندیربایم را ما ذهن مختلف هایبخش. ندیآیم به وجود یدرونهای یسردرگم لیدل به مشکالت شتریب

 یعمل حل راه به واضح تفکر از را ما هاقسمت نیا .دهندیم ما به را یمتناقض یهادگاهید و دیعقا ها،خواسته

 .داردیبازم

 حل یبرا خالقانه کیتکن نیقدرتمندتر دیشا مسئله کی به شدن کینزد از قبل، خود تیمرکز به عادت 

 .باشد مسئله



 

 

 متن اوشک (3

 .میشویم غافل یکل طیشرا یبررس و مسئله یمحتوا ییبزرگنما از ما که است نیا از یناش مشکالت از یاریبس

 را خود یکل صنعت نهیزم فروش، یاستراتژ در یبازنگر یجا به، است تهافی کاهش فروش اگر :مثال عنوان به

 :دیکن یبررس

 است؟ کرده رییتغ شما صنعت ایآ

 د؟یاشده جدا خود یمشتر ازین از شما ایآ

 است؟ شده منسوخ شما محصول ایآ

 دیباش داشتهی مسئله درباره گسترده دگاهید کی خاص، مورد در کردن محدود از قبل. 

 دانش طلب (4

 .کند جادیا یرتیبص یها دگاهید تواندیم شما مشکلحل  یبرا صنعت از خارج از باتجربه مشاور کیاز 

اگر جای شما  دیبپرس آنها ازدادند، کاری انجام می چه شما طیشرا در دیبپرس آنها از نکهیا یجا به: بهتر یحت

 .پرسیدندیم یسوال چه بودند،

 
 رها کردن (5

. آن را رها کنید. دیکن متوقف را آن حل یبرا تالش که است نیا مشکل کی حل یبرا راه نیبهتر اوقات یگاه

، است یضرور تیخالق روند یبرا این الگو. آوردیم ارمغان به را Wanderer یالگو کهن مشکل، از شدن دور

 .دیبشنو را خودتفکرات  دهدیم امکان شما به رایز

 در تیخالق مسئله حل. دیشبک مسئلهکردن یک  حل دست از دیبا موقع چه دیبدان که است نیا یاصل نکته 

 .است زحمت بدون ندیفرا کی واقع

 دیده رییتغ را هاقشن (6

 .شودیم "یکور میپارادا" به منجر و ،دارد یمیقد یالگوها به لیتما ما ذهن



 

 

 قراررا  باغبان کاله یحت ای مهندس کاله دیکن یسع ،دیدار یابیبازار به مربوط مشکل کی اگر: مثال عنوان به

 .دیشو کینزد مسئله به دیجد هیزاو کی از دیبتوان تا دیده رییتغ را خود دگاهید که است نیا دهیا. دیده

 .دیشو کینزد مسئله به دیجد هیزاو کی از دیبتوان تا دیده رییتغ را خود دگاهیددر نتیجه بتوانید 

 استفاده کنید تفکر کاله شش از (7

 استفاده آنها از مشکل کی حل هنگام تا کندیم اهمفر مختلف دگاهید شش شما میت و شما یبرا فکرت کاله شش

 حل و یگروه یفکر طوفان یبرا آل دهیا ابزار کی را به عنوان کاله شش، مسئله حل خالقیت یهاکیتکن. دیکن

 .است مشکالت خالقانه

 کمک اشم به تنها نه - یدگاهید چیه به دادن ازیامت بدون - سرعت به اندازها چشم رییتغ یبرا شما ییتوانا

 .دیشو یبهتر رهبر تا کند یم کمک شما به بلکه دیکن حل را مشکالت کندمی

 

 
 

 های انبوهدهیا دیتول (۸

 کی در دیتوانیم که آنجا تا ،یابیارز از قبل حل، راه نیبهتر کشف یبرا راه نیموثرتر که دهدیم نشان قاتیتحق

 .دیریبگ دهیا یرقضاوتیغ طیمح

 .هستندموثرتر  هاراه گرید از رهایمس از یبرخ حال، نیا با. دارد وجود نظر ردمو پاسخ افتیدر یبرا راه نیچند

 کار نیبهتر شما یبرا دیکن کشف را کی کدام تا دیکن کشف را یمختلف هایروش که است نیا یاصل نکته 

 .بود خواهد موثرتر مختلف یهانهیزم در مختلف هایروش. بود خواهد

 و ابدییم بهبود درونی خود یراهنما با شما ارتباط ،زمان گذشت با. شوندیم عمل وارد شهود و خرد، نجایا رد

 .شود لیتبد یخود به خود روند کی به تواندیم مشکالت خالقانه حل


