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  مقدمه
كه موضوع آن آينده يك فناوري ابزاري براي توليد ايده است ولي هنگامي 1انگيزيذهن

شود. با آن كه پيش از اين نگاري بدل ميو مسير پيشرفت آن باشد، به روشي براي آينده
نوان ابزاري براي ساخت سناريو و در مبحث سناريوسازي به استفاده از اين روش، به ع

تري آن را به عنوان يك روش مستقل، طور جامعپرداخته بوديم، در اين فصل نيز، به
  دهيم.مورد بحث قرار مي

هاي جديد در وليد ايدهتنام موقعيتي است كه در آن گروهي از افراد براي » انگيزيذهن«
توانند با اي است كه افراد ميونهوش به گآيند. قواعد اين ريك زمينه خاص گرد هم مي

ها و هاي فكري جديد سوق داده شوند و در نتيجه ايدهآزادي فكر كنند و به سوي زمينه
تواند نظر خود را بدون هرگونه هاي متنوعي ارائه دهند. در اين روش هر فردي ميحلراه

و يا بر روي  كنندهاي خود را مطرح  ميها ايدهكنندهمحدوديت آشكار سازد. شركت
شود و هيچ يك مورد انتقاد قرار ها نوشته ميي ايدهكنند. همههاي ديگران كار ميايده
يابي ها ارزشرسد، ايدهبه پايان مي انگيزيذهني گيرد. تنها، زماني كه مرحلهنمي
هاي سنتي و معرفي راه انگيزيذهنهاي زش روششوند. هدف از اين بخش، آمومي

  ي ارتقاي اين روش است.پيشرفته برا

  ند از:اوجود دارد، عبارت انگيزيذهنهاي گوناگوني كه براي تعريف
 هاي جديد است.فرايندي براي توليد ايده انگيزيذهن  
 »حلي براي يك ها راهروشي است كه در آن گروهي از افراد با گردآوري ايده

 

1 Brain storming 
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  2»يابند.خاص مي مسأله
 هاي هاست كه توليد ايدهها و قاعدهراهاز  ايكاربردن مجموعهبه انگيزيذهن

هاي معمول به دست وشرهرگز به  ،هاييكنند. چنين ايدهجديد را تقويت مي
  آيد.نمي

 دست آوردن بيشترين ايده بدون توجه به فرايندي است كه براي به انگيزيذهن
  ها مورد نظر است.ارزش آن

 جتماعي معمول را فراد قواعد اموقعيتي است كه در آن گروهي از ا انگيزيذهن
  كنند.يمهاي جديد براي توليد نقض حلراهها و با هدف توليد ايده

 دربارةد بدون داوري هاي جديو شامل خلق ايده مسألهبخشي از حل  انگيزيذهن 
  ها است.آن

 هاي جديد است.ي فكري براي توليد ايدهخلق شرايط بهينه انگيزيذهن  
 ها هاي مختلف براي شكل بخشيدن به ايدهي ايدهزادانهمشاركت آ انگيزيذهن

  و مفاهيم جديد است.

هاي جديد است. جالب آن است كه اين روش سبب پيدايي ايده انگيزيذهنبنابراين، 
شويم كه رسد. ياد آور ميتنها با صرف زماني اندك و تالشي مختصر به نتيجه مي

ليدات و فرايندهاي ن روش براي توسعه تويك فرايند امتحان شده است. اي انگيزيذهن
  هاي جاري زندگي كاربرد دارد .شغلي و حتي براي بهبود روش

طور طبيعي رسد. بهشود، به نتايج جالبي مياين روش در صورتي كه از قواعد آن پيروي 
پذير به قدري انعطاف انگيزيذهنهر محيطي براي افراد خاصي مناسب است ولي فرايند 

تواند براي هر فرد با هر موقعيت و شخصيتي مناسب باشد. اين كه مياست كه 
كار بريم، بستگي به شرايط دارد. به شرط صورت گروهي يا انفرادي بهرا به انگيزيذهن

. آميز خواهند بودرد موفقيت، هر دو موطور درستي پياده شوداينكه اين روش به
  ند.كنرا آسان مي انگيزيذهنسازي پيادهكه اند افزارهايي نيز طراحي شدهنرم

 

2 Alex Osborn 
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  سنتي انگيزيذهن
اين است كه گروهي از افراد در مكاني گرد آيند و بدون ترس و  انگيزيذهننماي كلي 

هاي خود را بيان كنند. اين افراد بايد بدانند كه حق اظهار نظر منفي با آزادي كامل ايده
شود كه هر يك از افراد آزادانه نسبت به آراي ديگران را ندارند، اين شرط سبب مي

ترين حس ناخوشايندي داشته باشند. هاي خود را مطرح سازند، بدون اين كه كوچكايده
توانيم، ايده هاي ديگران توجه كنند. هدف اين است كه به اندازه كه ميافراد بايد به ايده

هاي د فراوان ايدهها را در مراحل بعدي تحليل كنيم از ميان تعداتوليد و سپس اين ايده
خورد. زيرا محيط اي دارد، به چشم ميهايي كه ارزش خاص و ويژهايده پيشنهادي، حتماً
هاي ها، محيطي كامال آزاد است. به سبب جو موجود در اين فرايند، ايدهتوليد اين ايده

  آيند.شوند كه در حالت عادي به ذهن نميجديدي پديدار مي

  پيشرفته انگيزيذهن
 انگيزيذهنشود، در واقع نمونه گسترده همان اي كه در اين روش پيشنهاد ميهنمون

رساني هاي تازه، فرايندي بهتر، اطالعسنتي است ولي با فرايندي ساده تر و موثر تر راه
  پيشرفته بر نوع سنتي آن است. انگيزيذهنتر و جامع

سنتي  انگيزيذهنمايز آن از رود و سبب تكار ميپيشرفته به انگيزيذهنكه در  مواردي
  ند از:ااست، عبارت

 دربارةهاي جديد براي كاهش ابراز احساسات افراد فرايندهاي نو و آموزش 
  هاي ديگرانايده

 هاي خالق و تفكر متفاوتروش  
 انگيزيذهنافزار نرم  
 هاايده ةسازي و ذخيرابزارهاي جديد براي شبيه  

دا بايد روش سنتي آن را به خوبي بياموزيم و از پيشرفته، ابت انگيزيذهنبراي شناخت 
  تاريخچه آن آگاه شويم:
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  تاريخچه
الكس اوسبورن كه يك مجري تبليغاتي بود، دريافت كه گردهم آيي  1941در سال 

هاي نو است، بنابراين قواعدي را پيشنهاد كرد كه محرك تجاري سنتي مانع پيدايش ايده
پي تدوين قواعدي بود كه به مغز افراد آزادي كامل  هاي جديد باشد. او درپيدايي ايده

  هاي جديد بدهد. قواعد پيشنهادي او عبارت بود از:براي آشكار سازي ايده

 ها ممنوع!انتقاد از ايده  
 هاحركت به سوي افزودن بر تعداد ايده  
 هاي ديگرانتفكر درباره ايده  
 آميز و دور از ذهنهاي مبالغهتشويق ايده  

ها شود. با افزايش ايدههاي زيادي پديدار ميكارگيري اين قواعد ايدهه با بهاو دريافت ك
شود كه اين امر سبب پيدايي تعداد زيادي ايده ي مفيد هاي اصيل افزوده ميبر تعداد ايده

هاي كار گيري اين قوانين، افراد ايدهشود. با بهاست. در واقع كميت سبب ايجاد كيفيت مي
شوند ايده هايي را كه پيش از اين غلط كنند و حتي حاضر ميبيان ميخود را راحت تر 

هاي احمقانه نقطه دانستند. بيان كنند. وي، همچنين دريافت كه توليد ايدهيا احمقانه مي
ها سبب تغيير طرز تفكر افراد است. هاي بسيار مفيد است. زيرا اين ايدهآغاز پيدايي ايده

اي به انقالبي هاي ابتكاريچنين روش ييم گفت، توسعههمان طور كه پس از اين خواه
در دنيا منجر شد كه آن را دگرگون كرد. الزم به ذكر است كه نيازي نيست با دست يابي 

 را متوقف كرد بلكه بايد آن را ادامه داد تا انگيزيذهنبه يك ايده ناب و جديد فرايند 
  بتوان به نتايج بهتري دست يافت.

در سرتاسر دنيا طرفداران بسياري يافته است. بيشتر  انگيزيذهنا كنون ت 1941از سال 
ها و هاي خيريه، دولتمديران تحصيل كرده با اين روش آشنايي دارند. موسسه

سال نخست  50هاي تجاري معتبر همگي به مزاياي اين روش ايمان دارند. در شركت
هاي خود، تنها از همان يشرفت شركتمسائل و پ حلراهابداع اين روش، افراد براي يافتن 
  كردند.قواعد ساده ابتدايي استفاده مي
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  سنتي انگيزيذهناجراي  يشيوه
تصميم به برگزاري  موفق، پيش از آغاز آن و حتي قبل از انگيزيذهنبراي اجراي يك 

خستين مرحله هايي را كه از نجلسه، بايد آماده شد. در اين بخش فرايندها و فعاليت
  شويم:ها الزم است، يادآور ميگيري تا مرحله تحليل ايدهمتصمي

  انگيزيذهنتعيين ضرورت اجراي . 1
  هست؟ انگيزيذهننخستين پرسش اين است كه آيا اصوال نيازي به استفاده از 

ها و ي تحليل ايدهبراي توليد ايده است، نه برا انگيزيذهنبايد گفت كه يك نشست 
ها و نتيجه گيري هست در مراحل بعدي، نياز به تحليل ايده اًدستيابي به نتيجه. مطمئن
الزم است كه در بعضي  توجه به اين نكته انگيزيذهنهاي ولي بدون نياز به تكنيك

نيم و ككنيم، ذخيره مي انگيزيذهناي را كه صرف موارد، بهتر است كه زمان و هزينه
تواند به مصرف زينه ذخيره، ميهان و كار گيريم. زمهاي موجود  و شناخته را بهحلراه

هاي كامپيوتري يا مسائل مهم تر و حياتي تر برسد برخي از مسائل با شبيه سازي
  محاسبات رياضي قابل حل است.

هاي خود هاي خالق معتقدند كه براي تحقيق در يك زمينه خاص، ابتدا بايد ايدهانسان
 ،هاي ديگران استفاده كنند. نتيجه كار آناندهتي كه تنها از ايكار گيرند، چون در صوررا به

  مشابه نتايج ديگران خواهد بود.

  كننده در جلسهافراد شركت دربارةگيري تصميم. 2
ي رسيدن به اي به خوبي طرح شده باشد و مطمئن باشيم كه بهترين روش برامسألهاگر 
چگونه اجرا  انگيزينذهه است، بايد تصميم بگيريم ك انگيزيذهنآن استفاده از  حلراه

كنند. اين نكته بسيار مهم است كه طريقه اداره شود و چه كساني در آن شركت
  كننده هماهنگ باشد.بايد با موضوع و افراد شركت انگيزيذهن

نقشي اساسي در موفقيت اين جلسه دارد. او بايد  انگيزيذهنجلسه  3كنندههماهنگ
ر جلسه قواعد را رعايت كنند. او پيوسته بايد افراد فضايي ايجاد كند كه همه افراد حاضر د

 

3 Facilitator 
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كنندگان شركتهمة كند و مواظب است كه را تشويق كند. اين فرد جلسه را هدايت مي
كننده، بيش از هر چيز جلسه فعال و راحت باشند. بنابراين، درستي انتخاب فرد هماهنگ

  ديگر مهم است.

ه ي ست كه چه كساني بايد در جلسي بعد، مرحله تصميم گيري براي آن امرحله
ش كنند. راه طبيعي، انتخاب از ميان همكاران و دوستان است. اين روشركت انگيزيذهن

هاي ديگر نيز توان اشخاص ديگري را از گروهدهد. البته ميميخوبي نتيجه  معموالً
يابند هاي متفاوت در جلسه حضور ميانتخاب كرد در اين صورت افراد زيادي با شخصيت

انجامد. در يك جلسه تعداد افراد بيشتر به هاي بكر بيشتري ميكه اين امر به ايجاد ايده
مناسبي هاي متنوع تر است. البته اگر تعداد افراد از اندازه خارج شود، جو نامعناي ايده

  ايجاد خواهد شد. زيرا افراد مجال ابراز ايده نخواهند يافت. 

  الزم سازي مكان و ابزارهايآماده
وقعيت يكساني انتخاب اتاق طبيعتاً وابسته به امكانات است. براي آن كه افراد از م
زي ممكن نباشد، برخوردار باشند، بايد دور يك ميز گرد بنشينند. در صورتي كه چنين چي

مناسبي است.  حلراهقراردادن تعدادي ميز كوچك بر محيط يك دايره فرضي 
شكل قرار داد.  Uتوان افراد را در يك مكان باشد، ميمكان جلسه مناسب ن كهدرصورتي

  كند.چنين موقعيتي به ايجاد حس تساوي ميان افراد كمك مي

بزرگي از كاغذ قرار  صفحاتخوب است كه پشت سر افراد ( مثال براي هر دو نفر يكي) 
ها بگذارند. به اين ترتيب، هاي مختلف در دسترس آندهند و تعدادي خودكار با رنگ

نويسند. البته افراد بايد خودكار افراد به محض داشتن ايده جديد آن را براي ديگران مي
كنند، اگر هاي خود را بيان ميو كاغذي در اختيار داشته باشند تا زماني كه ديگران ايده

اي به نظرشان رسيد، آن را روي كاغذ يادداشت كنند تا بعداً آن را با جمع در ميان ايده
اي از قلم اي در هيچ مرحلهر هر صورت بايد اطمينان حاصل كرد كه هيچ ايدهگذارند. د

اصلي و توضيحات آن و  مسألهبراي نوشتن صورت  4توان از اورهدنيفتاده است. مي
 

4 Over Head 
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  تصاوير احتمالي استفاده كرد.

اي اندازهها وجود داشته باشد. البته بهاي باشد كه فضاي كافي بين صندليگونهاتاق بايد به
ها بايد كامال راحت كه گروه از قرار گرفتن در آن احساس حقارت و كوچكي نكند. صندلي

را در وسط جمع قرار دهيم، اين جسم به تمركز افراد توانيم جسميو مناسب باشند. مي
طرح ايده خود به صورت ديگران نگاه كنند، هنگام بهها به جاي اين كه آن .كندكمك مي

جسم خيره شوند. موظف ساختن يك يا دو منشي براي يادداشت كردن توانند به آن مي
تواند كند و او ميها مفيد است. اين كار فشار را از روي فرد هماهنگ كننده كم ميايده

  زمان بيشتري را صرف راهنمايي فرايند كند.

توان زار ميتوان كار را ساده تر كرد. از اين نرم افمي انگيزيذهنبا استفاده از نرم افزار 
  هاي جديد استفاده كرد.وجوي ايدهبراي تسهيل و جست

  هاكنندگان و دعوت آنسازي شركتآماده
، حداقل انگيزيذهنشدن مكان و انتخاب افراد براي شركت در جلسه ي پس از آماده

ها كه حاوي زمان، مكان و مدت زمان بايد سه زمان متفاوت تعيين شود. دعوت نامه
بايد با پست يا پست الكترونيكي به دست افراد برسد. بهترين زمان و مكاني جلسه است، 

گويي داند، بايد اعالم شود و براي پاسخ، آن را مناسب ميانگيزيذهنكه هماهنگ كننده 
ها يادآوري شود كه اي در نظر گرفته شود. الزم است كه به آنافراد به نامه سقف زماني

رسد به اطالع مي انگيزيذهناب را بفرستند. در نامه، موضوع قبل از زمان تعيين شده، جو
كدام از الزم است. بايد از افرادي كه در هيچ ها كامالً شود كه كمك آنو يادآوري مي

نظر شود. و در پايان زمان و مكان نهايي به اطالع جلسات قادر به شركت نيستند، صرف
  ها قدرداني شود.همه افراد برسد و از آن

كنندگان در جلسه و مكان و زمان آن كامال مشخص شد، بايد از اينكه شركت پس
ها اطمينان حاصل كرد كه همه افراد از هدف جلسه آگاه هستند. براي اين كار بايد از آن

 انگيزيذهنرا مطالعه كنند. در اين صورت  انگيزيذهنخواست كه به دقت نكات و قواعد 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

هاي ابتدايي براي شركت . زيرا همه ي افراد از آمادگيبه بهترين صورت اجرا خواهد شد
  مندند.بهره انگيزيذهندر جلسه 

  برگزاري جلسه
بايد زودتر از بقيه خود را به مكان مورد نظر برساند و  انگيزيذهنهماهنگ كننده جلسه 

ر را در يك مكان مناسب و در معرض ديد افراد قرا انگيزيذهناتاق را آماده سازد. قواعد 
دهد. از نظر ذهني خود را آماده ي برگزاري جلسه كند و بايد بداند كه الزم است برخوردي 
دوستانه و رفتاري منعطف داشته باشد و همواره افراد را تشويق كند. به محض ورود 

كننده را با ها خوش آمد بگويد و سعي كند كه افراد شركتكنندگان به آنيكايك شركت
ها خوش آمد ي آنسازد تا با يكديگر هم صحبت شوند. به همه طوري آشنايكديگر به

  .بگويد و هدف جلسه را مجدداً بيان كند
  ي مورد نظر به هر تعداد كه ممكن باشدمسألهبه دست آوردن ايده براي حل 

 مسألهمواظب باشد تا هنگام طرح  انگيزيذهنالزم است كه هماهنگ كننده جلسه 
را براي  انگيزيذهنقواعد و نكات مهم از اي خالصه ،بايد ابتدا حلي پيشنهاد نكند، اوراه

  جمع شرح دهد.

كنندگان يك موضوع جالب و كامالً نامربوط كننده بايد براي آمادگي شركتفرد هماهنگ
ي بيابد. اين كار حلراه، براي آن انگيزيذهنبا موضوع اصلي را انتخاب كند و به روش 

كند بيشتر آشنا مي انگيزيذهنها را با جو انگيزد و آند را بر ميقوه ابتكار و خالقيت افرا
آورد. در زمينه موضوع اصلي فراهم مي انگيزيذهنو محيط مناسبي را براي برگزاري 

بهتر كردن «يا  »هابهتر ساختن شكل و ظاهر ماشين«هايي مانند توان از موضوعمي مثالً
استفاده كرد. بنابراين  »هاي جديد تلويزيونيبرنامه توليد«يا » ظاهر و ابزارهاي آشپزخانه

  هر موضوع سرگرم كننده نامربوطي، مفيد است.

دقيقه موضوع اصلي را معرفي كند.  10تا  5پس از آن، هماهنگ كننده جلسه بايد طي 
ها، شود. بايد به افراد تذكر داد كه براي فراموش نكردن ايدهجلسه با نظرخواهي شروع مي

هاي غير منتظره خود را بگويند. ا يادداشت كنند. سپس از افراد خواسته شود كه ايدهها رآن
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باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

توان از هاي بزرگي نوشته و روي ديوار چسبانده شود. البته ميها بايد بر كاغذاين ايده
سياه، كامپيوتر، ترنس پرينت يا كاغذ نيز، استفاده كرد. موظف ساختن يك، دو يا حتي تخته

ها ياد ايدهها مفيد است. بايد اطمينان حاصل شود كه تمامييادداشت ايدهسه نفر براي 
هاي ديگران را سرآغاز شود كه ايدهاند. در اين مرحله به افراد يادآوري ميداشت شده

ها هاي ديگران را بخوانند و آنها خواسته شود كه ايدههاي خود قرار دهند. بايد از آنايده
  پيروي شود: انگيزيذهنهمواره از قواعد استاندارد را تغيير دهند. بايد 

 ها به زمان ديگري واگذار شود.قضاوت درباره ايده  
 هاي نو و اغراق آميز تشويق شوند.ايده  
 ها مهم دانسته شود نه كيفيت آنها.در اين مرحله تنها كميت ايده  
 هاي ديگران كار شود.روي ايده  
 ها ارزش يكساني دارند.افراد و ايده  

هاي ديگر از ها را تغيير دهد، منحرف كند و منتظر توليد ايدهايده كننده بايدهماهنگ
ها را پيشنهاد كنند. البته حلترين راهعجيبتا بخواهد  هاسوي افراد گروه باشد. از آن

ها هاي معمولي نيز، استقبال خواهد كرد. همواره آنها يادآور شود كه از ايدهگاهي به آن
  ها تعريف كند.هاي آنق و از ايدهرا تشوي

ي به همه »انتقاد ممنوع!«به او يادآور شود كه به آرامي ،اي انتقاد كرداگر فردي از ايده
سرعت توليد ايده را باال ببرد،  ،طور يكسان و با لبخند نگاه كند. بايستي سعي كندافراد به

  ها نماند.طوري كه فرصتي براي انتقاد و ارزشيابي ايده

كاهد. همواره بايد از ضمير افراد را با اسم صدا نزند. زيرا اين كار از همبستگي گروه مي
ها بگويد كه اين يك تالش گروهي است و همه بايد با ياري ما استفاده كند و به آن

  يكديگر جو مفيدي بسازند.

د بود و هاي زيادي همراه خواه، در برخي از مراحل با ايدهانگيزيذهنيك نشست  طبعاً
روند و ايده در برخي آرام و ساكت خواهد بود. همچنين، گاهي افراد به سكوت فرو مي
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

رسد. هماهنگ كننده بايد سعي كند كه اين امر را به عنوان شان نميجديدي به ذهن
  ي منفي جلوه ندهد. افراد براي فكركردن نياز به زمان و فضا دارند.يك نكته

هاي جديدي خواهند هايي با يكديگر صحبت كنند، به ايدهاگر افراد در چنين موقعيت
اي كه بر كاغذ نوشته شده اند، بازگردد و يكي هاي قبليكننده بايد به ايدهرسيد. هماهنگ

  هاي جالب را انتخاب كند و از گروه بخواهد آن ايده را ارتقا دهند.از ايده
ي گروه چيست، نظر و ميزان تجربهمورد  مسألهبسته به اين كه طبيعت  انگيزيذهني جلسه
 15تا  5هاي ساعت طول بكشد. زمان انجام اين روش بايد به بخش 2دقيقه تا  5تواند از مي

اي تقسيم شود تا افراد تجديد قوا كنند. مدت زمان استراحت بسته به محدوديت زماني دقيقه
هاي بيشتري در ه توليد ايدهست آمده است. در اين فرصت، افراد بايد بدههاي بو زيادي ايده

كنند. زمان ها براي تفكر استفاده ميمراحل بعدي تشويق شوند. افراد معموال از اين فرصت
استراحت نبايد اجباري باشد و بايد خود گروه آن را تعيين كند. آزادي شروع و توقف بسيار 

  كاهد.مهم است. زيرا اين آزادي از فشار اضافي بر گروه مي
ها اين است كه افراد نبايد به ماندن در جلسه مجبور شوند. ماندن آن ،هم ديگري منكته

بايد به ميل خودشان باشد. بايد از افراد خواسته شود كه طي زمان  انگيزيذهنو ادامه 
خواهند با يكديگر گفت و گو كنند و همچنين از استراحت كوتاه، درباره هرچه كه مي

و توليد ايده قدرداني شود. هماهنگ كننده بايد توجه ها به خاطر شركت در جلسه آن
ها بخواهد ها روي آن گردآوري شده اند، جلب كند. او بايد از آنها را به تابلويي كه ايدهآن

هاي كه در پايان استراحت در مكاني متفاوت از مكان نخست خود بنشينند و با همسايه
ند. قوانين و هدف جلسه نيز بايد دوباره به جديد خود آشنا شوند و كار را دوباره آغاز كن

  ها يادآوري شود.آن

اگر به نظر برسد كه توليد ايده در جلسه كاهش يافته است، بايد تغييري در فرايند 
  هاي زير استفاده كرد:توان از يكي از ايدهمي ايجاد شود. مثالً انگيزيذهن

 گروه بر بخشي از  هاي كوچكي تقسيم و هراز افراد خواسته شود به گروه
را  انگيزيذهنها نوشته شده اند، متمركز شوند و ها روي آنكاغذهايي كه ايده
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باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  كار بندند.به
 ها هاي خود را روي يك كاغذ بنويسند، سپس كاغذاز افراد درخواست شود كه ايده

ها خواسته شود كه طور تصادفي ميان افراد تقسيم شود و از آنآوري و بهجمع
  هاي نوشته، بيفزايند.ي بر ايدهيهاايده

 انگيزيذهنپيشرفته استفاده شود. مثال از نرم افزار  انگيزيذهنهاي روش از  
  پايان جلسه

بايد توجه همه افراد را جلب  ،خواهد جلسه را پايان بخشدكننده ميزماني كه هماهنگ
ده در ذهن شان باقي ها را به پايان رسانند و هرچه ايها بخواهد نوشتن ايدهد و از آنكن

ها يادآور شود كه از كند و به آن رها به خاطر شركت در جلسه تشكاست، بنويسند. از آن
آوري كرده است. هاي زيادي جمعفرايند انجام شده، بسيار لذت برده است و ايده

ها را برايشان بفرستد. ها پيشنهاد دهد كه فهرستي از ايدهتواند به آنكننده ميهماهنگ
ها بگويد كه اگر در طول روز، در خانه، زمان حمام يا حتي در طول هفته آينده به آن
كننده ها خوشحال خواهد شد. هماهنگاي به نظرشان رسيد، از شنيدن نظر آنايده

  ها قرار دهد.بايستي آدرس، شماره تلفن و آدرس پستي خود را در اختيار آن

ها خواسته شود كه اتاق را به همان رند، بايد از آندر انتهاي جلسه كه افراد ذهني خسته دا
آوري شود. اگر در اين ها جمعي كاغذصورت ترك كنند و به استراحت بپردازند. بايد همه

اتاق را ترك كند، ممكن است كه همه چيز را فراموش كند. بنابراين،  ،كنندهزمان هماهنگ
ه كه انجام شده بينديشد، خواهد توانست اي در ميان اتاق بنشيند و به آنچاگر چند دقيقه

هاي خوبي به ذهن متبادر ايده هاي جديدي را توليد كند. در چنين مواقعي معموالًايده
ي برگزاري جلسه بنويسد و پيشنهادهايي طريقه دربارةشود. همچنين، بايد نظر خود را مي

ها را به همراه خود ذكننده بايد تمام كاغبراي بهتر ساختن آن يادداشت كند. هماهنگ
  ببرد.

  هااز جلسه و تحليل ايده بعد
شده، بايد در يك فهرست قرار بگيرد. اگر تصميم بر اين است هاي گردآوريي ايدههمه

ها توان اين ايدهد يا با ديگران در ميان گذارده شوند، در اين صورت، مينكه تحليل شو
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  براي اين منظور مناسب است. Excelافزار را در كامپيوتر ذخيره كرد. نرم

تحليل شروع شده است. دوباره  يپايان يافته و مرحله انگيزيذهن در اين مرحله، عمالً
فقط براي توليد انبوه ايده است نه براي تحليل آن. از  انگيزيذهنكنيم كه تاكيد مي

گي چگون ةدربار يمعني است، نكات كوتاهآنجايي كه توليد ايده بدون تحليل آن بي
  كنيم:تحليل ايده بيان مي

كننده باشد. در تواند بر عهده يك گروه يا فقط يك هماهنگها ميتحليل ايده
ها بايد بهتر است از يك گروه خارجي استفاده شود، بنابراين براي تحليل ايده انگيزيذهن

ها را هاستفاده كرد. الزم است پيش از تحليل، ايد انگيزيذهناز گروهي متفاوت با گروه 
هاي غير عملي را حذف كنيم. البته حذف ايده بايد بر هاي تكراري و ايدهمرتب و ايده
ها هايي مانند هزينه، زمان و قوانين صورت پذيرد و تا حد امكان از حذف ايدهاساس ارزش
  ي ابتدايي پرهيز شود.در اين مرحله

  ها بايد به سه فهرست مجزا تقسيم شود:فهرست ايده

  هايي كه به سرعت قابل اجرا است.اي عالي: ايدههايده .1
هايي كه احتماال مفيد است يا براي تشخيص خوب بودن هاي جالب: ايدهايده .2

  ها نياز به تحليل است.آن
  هايي كه عملي نيست.هاي غيرمفيد: ايدهايده .3

  كوچك هايپيشنهادهايي براي گروه
براي پيشبرد كار به افراد كمتري تر است، ولي در عوض هاي كوچك، راحتهدايت گروه

دسترسي داريم. روش پيشرفته كه پس از اين خواهيم آورد، كمك بسياري به ايجاد 
تواند حول يك ميز كوچك با يك كنند. يك گروه خيلي كوچك، معموالً ميها ميايده

برگه كاغذ كوچك مشترك براي تمام افراد تشكيل شود. بايد افراد كامالً به يكديگر 
  ديك باشند و احساس دوري نكنند.نز
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باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  هاي بزرگپيشنهادهايي براي گروه
هاي بزرگ، قراردادن افراد بر محيط يك دايره، بدون اين كه از يكديگر دور در گروه

نباشند، غير ممكن است. در اين موقعيت، بايد افراد را به رديف پشت سر هم بنشانيم، 
  ار بگيرد.طوري كه فرد هماهنگ كننده برابر جمع قربه

در صورتي كه نياز به استفاده از ميكروفن باشد، گروه بسيار بزرگ است و امكان اجراي 
ها بايد صبر كنند. در اين نيست. زيرا افراد براي رسيدن ميكروفن به آن انگيزيذهن

هايي به اين بزرگي، روند اگر الزم باشد كه براي گروهها از بين ميصورت، بسياري از ايده
هاي خود را بر كاغذ يا كامپيوتر كار ببريم، بايد از هر فرد بخواهيم كه ايدهرا به انگيزيذهن

ها كار برند و در پايان ايدههاي جديد بهها را براي توليد ايدهبنويسد و سپس افراد اين ايده
  گردآوري شود.

  انگيزيذهنقواعد 
  پردازيم:مي انگيزيذهندر اين بخش به قواعد 

  هاايده ي: به تعويق انداختن قضاوت درباره1 ةقاعد
ها ابراز شود. مثل اين عقيده كه ي منفي درباره ايدههرگز نبايد عقيده انگيزيذهندر 

ها خوب است. قضاوت ايده يبايد توجه داشت كه همه. »فالن ايده غيرعملي است«
بحث موردنظر در  ها بايد در مراحل بعد صورت گيرد، در غير اين صورتايده يدرباره

ها بايد هدايت شود و بدون استثنا ي ايدهجلسه به انتقاد يا اعتراض خواهد انجاميد. همه
دهند كه دهند، يا راهي نشان ميحلي ارائه ميها يا راهموردتوجه قرار گيرد. زيرا اين ايده

هاي يي ايدههايي كه به نظر احمقانه است، به پيداحلي منجر خواهد شد. حتي ايدهبه راه
 انگيزيذهنتوان به جاي استفاده از كه در اين مرحله مي تانجامد. بايد دانسثر ميؤم

توانيم بر مدت زمان جلسه هاي جديد توليد كرد. بايد تا ميها، ايدهخود براي سنجش ايده
  بيفزاييم. انگيزيذهن
  آميزهاي اغراقتشويق ايده: 2 ةقاعد

ي تر از توليد يك ايدهآميز، بسيار راحتي اغراقبود يك ايدهدر مراحل نخست، هدايت و به
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

آميزتر باشد، بهتر است. پس مطلوب و بهينه است. بنابراين، در اين مرحله ايده هر چه اغراق
مصرف و ناشيانه توليد شود. بايد باور داشت كه هيچ ظاهر غيرقابلهاي بهابتدا بايد ايده

ها و تواند مطرح شود. روشي عجيبي ميش هر ايدهاي مضحك نيست. در اين روايده
  كار رود.ابزار خالق تفكر بايد به منظور آغاز تفكر در يك جهت جديد و تازه به

  هاها نه كيفيت آنش كميت ايده: سنج3 ةقاعد
ها در اين مرحله بايد براي توليد بيشترين تعداد ممكن ايده باشد. اگر تعداد تالش ةهم
ها شود. ايدههاي خوب زيادتر ميدشده، بسيار زياد باشد، شانس يافتن ايدههاي توليايده

بايد بر سرعت تفكر  ،بايد به صورت خالصه و بدون ذكر جزئيات بيان شود. در اين مرحله
  و توليد ايده افزوده شود.

  هاي ديگرانايده دربارةتحقيق  :4 ةقاعد
هاي ديگران افزوده شود. بايد به ايدهبايد همواره سعي بر اين باشد كه ايده ي جديدي 

هاي ديگران ها و صحبتدانست كه افراد خالق انسان هايي هستند كه به خوبي به ايده
دهند. بايد چند ايده در هم آميخته شود و ايده ي جديدي پديد آيد. ايجاد گوش مي

  هاي ديگران.است كه ارتقاي ايده هاي جديد به همان اندازه با ارزشايده
  ها ارزش يكساني دارندص و ايده: اشخا5 ةقاعد

كننده بايد به ديدگاه ديگران توجه نشان دهد. ديدگاه افراد قابل احترام است. هر شركت
شود. به كل گروه تعلق دارد نه به شخص ارائه كننده آن. اگر اي كه توليد ميهر ايده

كنند، توانايي گروه در اجراي راحتي مطرح هاي خود را بههمه افراد راحت باشند و ايده
  نمايد. بنابراين، هماهنگ كننده بايد به ايجاد چنين جوي كمك كند.رخ مي انگيزيذهن

  انگيزيذهن ةپرداصول پشت
پردازيم. دانستن اين اصول بسيار مهم است. اين اصول مي انگيزيذهندر اينجا به اصول 

  هاي جديد طراحي شده است.بر ايدهگيري ما در برابراي جلوگيري از مقابله و جبهه

  ترس از اشتباه
شود. بسياري از افراد از در دنياي انساني، معموالً يك اشتباه به دردهاي فكري منجر مي



  127  انگيزيذهنفصل چهارم: روش 

باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

بينند. در يك جامعه مدرن آزار ميسميهاي جهاي فكري بسيار بيشتر از ضربهاضطراب
كه افراد معموالً با ترس از دست و مرفه، معموالً يافتن غذا و سرپناه ساده است، درحالي

اشتباهي در برابر  يها از به زبان راندن جملهدادن موقعيت اجتماعي روبه رو هستند. آن
هراسند. ترس از اشتباه در هنگام انجام وظيفه، ترس شايعي است. زيرا رييس خود مي

  شغلي فرد را از بين ببرد. يتواند آيندهمي ،يك اشتباه

دانند كه تمام موقعيت س افراد از اشتباه را دست كم بگيريم. افراد ميهرگز نبايد تر
دانند كه ها و كسب درآمد دارد و نيز، ميها بستگي به شغل آناجتماعي و خانوادگي آن

  ها شود.يك اشتباه كوچك، ممكن است سبب بي كاري آن

ايد صبر داشت و جو ارائه دهند. ب مسألهتوانند هزاران ايده خوب براي حل يك قطعاً مي
و مشكل اصلي فراهم آوردن چنين جوي  مسألهها ايجاد كرد. مناسبي براي بروز اين ايده
 يآيد كه افراد تصميم بگيرند به هيچ عنوان، دربارهدست مياست. اين جو زماني به

هاي به ظاهر كردن و ايدههاي ديگران نظر ندهند. در چنين موقعيتي نه تنها اشتباهايده
ها شوند. ايدهكردن قابل قبول است، بلكه افراد به اين عمل تشويق مياشتباه مطرح

اي طراحي شده است كه ترس افراد از ايراد به گونه انگيزيذهنگاه اشتباه نيست. هيچ
كاهد. مهارت يافتن اعضاي گروه در برگزاري برد يا از آن مييك اشتباه را از بين مي

هاي موفقيت در رسيدن به هدف است. به همين ها كليدآن يهو رفتار هم انگيزيذهن
ها را رعايت كنند. همچنين وجود يك دليل، افراد بايد قواعد را به خوبي فراگيرند و آن

  ي ماهر، مفيد و مؤثر است.كنندههماهنگ

  ترس از مدير
ر است. اگر هاي جديد وجود دارد، ترس از مدييكي از مشكالتي كه معموالً در ابراز ايده

گذارد، ميان مي رييس اداره، انساني انتقادپذير باشد، فرد به راحتي نظر خود را با رييس در
ارزشمند و صحيح ابراز  يهاگونه نيست و بسياري از ايدهولي در بسياري از موارد اين

كاري فرد  يهايي است كه ممكن است بر آيندهشود كه دليل آن ترس از ارائه ايدهنمي
ترس از  سبببه  ،هاي شغليمصاحبهدر  ،هار نامطلوب بگذارد. در بسياري از موقعيتاث
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  شود.هاي ارزشمند ابراز نميرييس، ايده

 يكنندگان از ارائهوجود بيايد كه طي آن شركتخاصي بايد به جوّ انگيزيذهن يدر جلسه
خود چنين جوي ايجاد  نظرهاي مخالف نظر مديران نهراسند. يك مدير موفق بايد در سازمان

وجه نبايد هيچكند تا بتواند كيفيت مديريت خود را ارتقا بخشد. توجه به اين نكته الزم است كه به
ها را تشويق كرد. به اين ترتيب اي به باد انتقاد گرفت. بلكه بايد آناشخاص را به سبب طرح ايده

  يابد.مي شود و كيفيت مديريت ارتقاترس از مدير در كاركنان كم مي

  »خودداري از قضاوت«ي: نكات مربوط به قاعده
 رسد، پس از انجام تغييرات، مفيد فايده به نظر ميهايي كه در ابتدا بيگاهي ايده

  شود.واقع مي
 كند.ها افراد را به اظهار نظرها تشويق مياين ايده  
 كنند. هاي خود را بيانشود كه افراد به يكديگر اجازه دهند كه ايدهسبب مي  
 كند.هاي بكر را بيشتر مياحتمال بروز ايده  
 شود. زيرا هيچ فردي قدرت ذهني خود را معطوف هاي جديد بيشتر توليد ميايده

  پردازند.كند و افراد فقط به توليد ايده ميبه  انتقاد نمي
  آميزهاي مبالغهتشويق ايده: 2نكات مربوط به قاعده 

 ها از يك فهرست تن آنتر از يافت بلند راحتهاي خوب از يك فهرسيافتن ايده
  كوتاه است.

 هاي بيشتري ها راحت تر از توليد آن است. پس بايد ايدهمعموال سنجش ايده
  ها را تحليل كنيم.بسازيم و بعد آن

 تواند از تركيب چند ايده كوچك به دست آيد.يك ايده خوب مي  
 د.توليد سريع ايده فرصت قضاوت را از افراد ميگير  
 شود.در اينجا كميت سبب ايجاد كيفيت مي  
 دهند.تر ايده ارائه ميشود، پس افراد راحتها كم ميمركز روي ايده  
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باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  هاي ديگرانده: كار كردن روي اي4نكات مربوط به قاعده 
 شود، فوايدي دارد.اي كه مطرح ميهر ايده  
 هاي كارآمد تبديل شود.تواند به ايدههاي باطل ميايده  
 هاي بهترهاي ديگران براي رسيدن به ايدهافراد به استفاده از ايده تشويق  
 هاي جديد و بكر است.هاي ديگران ساده تر از توليد ايدهمعموال ارتقاي ايده  

  ها ارزش يكساني دارندص و ايده: اشخا5اصول مربوط به قاعده 
 آيد.تر به دست ميها با وجود افراد بيشتر آسانحلهار  
 شده برآمده از تفكر اشخاص مختلفي است. دتوليهاي ايده  
 هاي ديگران توجه كنند.شود كه به ايدهافراد تشويق مي  
 ها ارزش يكساني دارند.ايده  
 آيد.پديد مي سالمي انگيزيذهنجو  ،اگر مشاركت افراد در بحث راحت باشد  

  و چگونگي غلبه بر آنها انگيزيذهنخطرات ناشي از 

هايي براي اين خطرات را براي يافتن راه افوايدي دارد. در اينج خطرات و انگيزيذهن
  كنيم:ها ذكر ميمقابله با آن

  به دليل نداشتن اطالعات كافي انگيزيذهنخطر از دست دادن اعتماد به 
خوريم. بسياري به مشكالتي برمي سنتي استفاده كنيم، طبعاً انگيزيذهنتنها از روش  راگ

شناسند و اغلب انتظار دارند كه تنها با استفاده را مي انگيزيذهند كه كنناز افراد فكر مي
آنها گاهي حتي قوانين  هاي فراواني به دست آورند.موفقيت انگيزيذهناز قوانين ابتدايي 

كنند. بايد دانند و تنها بر اساس تصورهاي خود اين روش را اعمال ميرا نمي انگيزيذهن
  آن استفاده كرد. دربارةنش كافي ، بدون داشتن دانگيزياذهندانست كه نبايد از 

براي گروه خود  انگيزيذهنراه مقابله با اين خطر اين است كه از يك متخصص تعليم 
  كار بنديم.استفاده كنيم و پس از آموزش افراد اين روش را به
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  خطر برگزاري يك نشست بد
اي خوب مكن است نتيجهنگاهي سطحي داشته باشيم، م انگيزيذهناگر نسبت به 

كنند كه اين روش دانند و فكر مينگيريم. بعضي افراد در چنين مواقعي روش را مقصر مي
ي افراد كار مفيدي است. ولي اگر همهدر حالي كه اين روش قطعاً قابل استفاده نيست. 

 شود. اگرگروه، همزمان در حال فراگيري روش باشند، اين روش به سختي موثر واقع مي
نيز استفاده  انگيزيذهنكار رود و از نرم افزار روش هايي كه در ادامه خواهيم گفت، به

رويي با اين خطر بسيار كم خواهد بود. در هر حال بايد تمام اين شود، آنگاه احتمال روبه
كار طور كامل شناخته شوند، حتي اگر براي بار اول اين روش به درستي بههخطرات ب

  مطلوبي به دست نيامده باشد.نرفته و نتيجه 

  كند:خطرات زير، گروه داراي يك نشست ناموفق را تهديد مي

 هاي نو و جديد نيست و افراد رسد كه قادر به ايجاد ايدهگروه به اين نتيجه مي
  كنند كه خالق نيستند.حس مي

 به سبب اين كه در نشست نخست مقصر  ،ايجاد ترس در گروه هنگام ابراز عقيده
  اند.ه شدهدانست

  در صورتي كه مدير گروه جو دوستانه و راحتي انگيزيذهندلزدگي گروه از ادامه ،
  را در نشست ايجاد نكند.

  آميز براي تعدادي از افراد گروه، درصورتي به محيطي وحشت انگيزيذهنتبديل
  كه تمركز روي اشخاص باشد و نه كل گروه.

، از انگيزيذهناميدهاي گروه نسبت به  ،خالصه اين كه اگر دقت كافي نداشته باشيم
رود. با وجود اين، بايد دانست كه اگر قبل از اجراي اين روش براي انجام آن آماده بين مي

ي افراد گروه آماده شده باشند، كار براي ترسيدن وجود ندارد! اگر همهدليلي شده باشيد، 
  گروه پيچيده و سخت نخواهد بود.
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  پيشرفته انگيزيذهن
سنتي اين است كه افراد بايد از ابراز احساسات خودداري كنند.  انگيزيذهنفرض  پيش

هاي جديد ولي در واقع، اين كار بسيار دشوار است. همچنين، براي افراد تفكر در جهت
ها در زير بدون كمك گرفتن از ديگران مشكل است. اين مشكالت و داليل پيدايي آن

كند اين مشكالت را در حد امكان برطرف عي ميپيشرفته س انگيزيذهنآمده است. 
  سازد.

  سنتي انگيزيذهنمشكالت احتمالي 
 .براي يك جلسه ي گروهي زمان و امكانات الزم فراهم نيست  
 توانند از ابراز احساسات خودداري كنند.افراد نمي  
 شود.ها همواره تكرار ميايده  
 نند.كهاي جديد مبارزه ميافراد با انديشيدن به شيوه  
 توان آن را انجام داد.براي انجام آن به گروهي از افراد نياز است و به تنهايي نمي  
 گذرد.مقاطع زماني زيادي در جلسه موجود است كه به سكوت مي  
 مشاركت ندارند. كنند و برخي افراد اصالًجلسه را بيشتر از يك يا دو نفر اداره مي  
 گان را تشويق كند.كنندفرد هماهنگ كننده همواره بايد شركت  

  داليل احتمالي پيدايي مشكالت
  كنند.احساس راحتي نمي انگيزيذهنتعداد زيادي از افراد در محيط  
 .افراد به خالقيت خود ايمان ندارند  
 .هدف كامال مشخصي تعيين نشده است  
 طوري كه افراد دچار كنند بهطور ناخودآگاهي اعمال ميمديران اختيارات را به

  ند.شوترس مي
 دانند.ي تفكر خالق را نميكنندگان طريقهشركت  
 برند.كار نميكنندگان روش تفكر خالق را بهشركت  
 كنندگان مناسب نيست. تركيب شركت  
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 دارند. انگيزيذهنهاي مختلف كهاي متفاوت نياز به سبشخصيت  
 كنندگان كافي نبوده است.آموزش شركت  
 طراحي نشده است.كنندگان گي شركتبراي آماد يهيچ تمرين  
  مخالف خالقيت است. انگيزيذهنجو موجود در جلسه  
 كنند.نمي هاي ديگران استفادهافراد از ايده  

  پيشرفته انگيزيذهننتيجه 
 تربهتر و روان انگيزيذهن  
 ترجو راحت تر و خالق  
  انفرادي انگيزيذهنتوانايي اجراي  
 و خالقيت درازمدت انگيزيذهن  
 كند.هاي جديد توقف نميگاه براي ايدههيچ  
 ها به ها و مهيجهاي اصيل و در دسترس بودن محركها و مهيجوجود محرك

  اندازه كافي

پيشرفته به  انگيزيذهنبهتر است.  انگيزيذهنپيشرفته به معناي  انگيزيذهنبنابراين، 
اي هشود. همچنين ابزار و روشمنجر مي انگيزيذهنثرتر فرايند ؤتر و ماجراي راحت

استاندارد  همچنان از قواعد ،هاست. البته در اين روشمدرن سبب توليد بيشتر ايده
  شود.پيروي مي انگيزيذهن

  از: اندپيشرفته، عبارت انگيزيذهنروش و ابزار 
 هاي تفكر خالقروش  
  و ابزارهاي ديگر 5انگيزيذهننرم افزار  
 ترراي ايجاد جو خالقبهاي پيشرفته مغزي و روش  

هاي تفكر خالق كنندگان با روشن كاري كه بايد انجام شود، اين است كه شركتنخستي
 

5  Brainstorming Toolbox افزار در آدرس اين نرم
http://www.brainstorming.couk/extra/productservices.html .قابل دسترسي است  
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سازد، آشنا شوند. در مرحله بعد، بايد ابزار مناسبي كه روش را موثر تر و آسانتر مي كامالً
هاي و ابزارهاي ديگر، روش انگيزيذهنكنندگان قرار گيرد. نرم افزار در اختيار شركت

ي نهايي، كند. در مرحلهجريان انديشه را سريع تر و اصيل تر مي تفكر خالق را زنده و
توان چيره شد و چگونه سنتي مي انگيزيذهنبايد بررسي شود كه بر چه تعداد از موانع 

  گيرد.تر شكل مييك جو خالق

  انفرادي انگيزيذهن
ين كار با برگزار شود. ا طور انفراديبه انگيزيذهندر بسياري از مواقع الزم است كه 

پيشرفته اين كار را امكان  انگيزيذهنسنتي تقريباً ممكن نيست ولي  انگيزيذهنروش 
پذير ساخته است. در واقع، بسياري از افراد بر اين باورند كه به تنهايي در مقايسه با زماني 

  كنند.تر عمل ميسنتي هستند، خالق انگيزيذهنكه عضوي از يك گروه 
 اي ديگر ديده شود.از زاويه مسألهشود تا از فكر خالق استفاده مي ،اقعدر و ،براي اين كار

 انگيزيذهنافزار هاي جديدي به كمك نرمهاي ديگران بايد ايدهبه جاي استفاده از ايده
  هايي كه پس از اين توضيح خواهيم داد، توليد شود.يا روش

سوي يك محرك ديگر درنگ بايد به بست برسد، بيزماني كه توليد ايده به بن
دقت به اين نكته الزم است كه با  هاي جديدي توليد شود.گيري كرد تا ايدهجهت

توانند بيش از زماني كه در يك گروه قرار انفرادي، افراد  مي انگيزيذهنكارگيري به
  شود، خالق باشند.به خوبي انجام نمي انگيزيذهندارند و 

  خالقيت و تفكر خالق
تواند يك جسم، يك ديد آوردن چيزي كه قبال نبوده است. اين چيز، ميخالقيت يعني پ

  يابد.هاي زير بروز ميفرايند يا يك فكر باشد. خالقيت به صورت
 .چيزي كه قبال نبوده است، اختراع شود  
  ،چيزي كه قبال وجود داشته است ولي از وجود آن اطالعي در دست نبوده است

  اختراع شود.
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 م كاري اختراع شود.فرايندي براي انجا  
  فرايند يا محصولي كه از قبل وجود داشته است، در يك مكان و موقعيت جديد

  كار رود.به
 ا كاري به گونه جديدي انجام شود.به چيزي از يك منظر جديد نگريسته شود ي  

معرفي يك چيز  ندارد كه خالقيت حتماً ها خالق هستند. لزوميي انسانهمه ،در واقع
شمار ي جديد براي خود افراد، خالقيت بهيا باشد. بيشتر مواقع معرفي يك ايدهجديد به دن

  كند.ر ميآيد. اگر افراد تغيير كنند، دنيا تغييمي
رود. در واقع، كار ميي جديد بهتفكر خالق فرايندي است كه براي رسيدن به يك ايده

يك صورت تفكر  انگيزيذهنهايي است كه قبالً تركيب نشده است. در هم آميختن ايده
هاي جديد كننده، ايدههاي افراد شركتبا در هم آميختن ايده انگيزيذهنخالق است. در 

  شود. خلق مي
اي تفكر خالق، پديده تواند آگاهانه يا تصادفي باشد. در واقع معموالًفرايند تفكر خالق مي

هاي ايده ةبراي توسع هاي ويژه تفكر خالق آگاهانهكارگيري روشهبا ب تصادفي است.
شود و فرايندها و ها ميشود. اين روش سبب در هم آميختن ايدهجديد مفيد واقع مي

آورد. البته بسياري از افراد بدون اين كه آموزشي در اين فكرهاي جديدي را پديد مي
ر اين كنند. اگر اين افراد آموزشي دها استفاده ميزمينه ديده باشند، ناخودآگاه از اين روش

  خالق تر خواهند بود. موارد ببينند، قطعاً 

ي تصادفي و آيد. خالقيت مداوم، هر دو طريقهتفكر خالق با تمرين مداوم به دست مي
رساند. در واقع با تمرين مداوم آگاهانه، خالق ترين حد ميآگاهانه تفكر خالق را به بيش

هاي اول اين است كه روشي بودن به سرعت قسمتي از رفتار فرد خواهد شد. مرحله
د تفكر خالق فرا گرفته شود. در پايان، بايد روش هايي كه آموخته شده است تمرين شو

  تا بر مهارت افراد افزوده شود.

  روش تفكر خالق
ها را توان ايدهها ميكنند كه با استفاده از آنهاي تفكر خالق، روشي را ارائه ميروش
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هاي معمولي هاي جديدي كه به روشآميخته و به ايده طور آگاهانه با يكديگر درهمبه
  آيند، دست يافت. فرايند تفكر خالق به صورت زير خالصه شده است:به دست نمي

  ي جديدايده                2ي + ايده 1ي ايده

اي مناسب كه قابل تلفيق باشد كار ساده يالبته اين فقط تئوري است. زيرا يافتن دو ايده
  تواند بسيار مشكل باشد.اجرايي، مي حلراهي جديد به يك مچنين ارتقاي ايدهنيست. ه

هايي دارند كه ما را به ها و محركگر آن است كه ديگران ايدهسنتي نشان انگيزيذهن
با گردآوري افراد همكار و مشابه  انگيزيذهنشود. اگر سوي تفكر جديدي رهنمون مي

هاي هم هاي مشابهي خواهيم رسيد، زيرا افراد به ايدهايده برگزار شود. به احتمال زياد به
پيشرفته به آن نياز داريم، تعداد زيادي ايده است  انگيزيذهنعادت كرده اند. آنچه كه در 

هاي تفكر خالق منجر شود. و اين امر با استفاده از روش حلراهكه با هم بياميزد و به 
  شود.ممكن مي

ي ها در جلسهتوان از آنايم كه ميهاي تفكر خالق پرداختهدر زير به برخي از روش
گروهي يا انفرادي استفاده كرد و اطمينان داشت كه هيچگاه براي بروز يك  انگيزيذهن

  ايده جديد نياز به انتظار طوالني نيست.
  

 كلمه تصادفي
  تصوير تصادفي

  وب سايت تصادفي
  هاي اشتباهقاعده
  هكارگيري دوباروجو و بهجست

  به چالش درآوردن حقايق
  فرار از واقعيت
  قياس و تشبيه
  تفكر آرزومندانه

  نقش بازي كردن
  

تواند شريك خوبي براي احساس است، ميطرف و بياي بياز آنجاي كه كامپيوتر پديده
ها خواهيم فراهم آوردن ايده باشد. در آينده به طريقه استفاده از هر كدام از اين روش

ها استفاده شود. الزم از همه روش انگيزيذهنشود كه در جلسات د ميپرداخت. پيشنها
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هاي باال و براي ايجاد يك محرك، به ذكر است كه براي استفاده از هر كدام از روش
هاست كه شامل همه اين روش انگيزيذهنافزار نيازي به كامپيوتر نيست. نرم لزوماً

بخشد. پس از يافتن يك محرك خوب، فرايند دسترسي به نتيجه مطلوب را سرعت مي
هايي را براي بايد از آن براي بدست آوردن ايده ي مفيدي استفاده كرد. در اينجا روش

  كنيم:هاي مفيد ارائه ميها به ايدهارتقاي محرك
  كارگيري آنها. استخراج مفاهيم و اصول از محرك و به1

آورد؟ چه افرادي آن را به دست مي آورد؟ چگونهكند؟ چيزي را به دست ميچگونه كار مي
  كنند و چرا؟در آن شركت مي

  . استخراج آينده از يك محرك و استعمال آن2
آيد و كار ميخواص فيزيكي آن چيست؟ چرا به اين شكل است؟ در چه فرايند هايي به

  چرا؟ چه كسي به موفقيت آن نياز دارد؟
  . استخراج يك خاصيت مثبت از محرك و تكرار آن3
كند، چگونه موفق زاياي محرك چيست؟ چرا محرك در كار خود خوب عمل ميم

  كند ؟هايي بهتر كار ميشود؟ در چه موقعيتمي
  حل فعلياهها بين محرك و ر. استخراج تفاوت4

رسند؟ چرا محرك هاي متفاوت به يك امر مشترك ميفعلي از راه حلراهچگونه محرك و 
كند؟ از نظر فيزيكي تفاوت آن دو در چيست؟ ي انتخاب ميحل فعلراه متفاوتي را از راه

  از نظر فرايند چه تفاوتي دارند؟
هاي تر از تجربهكارگيري تصور و تخيل بسيار الزم است. زيرا بسيار ارزانبايد توجه داشت به

عنوان يك ، بايد خود را به استفاده از محرك بهانگيزيذهن ةكنندفيزيكي است. هماهنگ
  شود، استخراج كند.هايي را كه توليد ميوادار سازد و ايده مسألهبراي  حلراه

  زماني كه محرك يك سوال است:

 گونه ترسي پاسخ داده شود.طور مستقيم و بدون هيچسوال به  
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 هاي طرق ممكن پاسخ داده شود. بسياري از سواالت جوابال به تماميؤس
  مختلفي دارند.

 تنوع به ويژه ديدگاههاي راديكال پاسخ داده شود:هاي مختلف و مال از ديدگاهؤس  
 .سبب طرح سوال بررسي شود  
 ال با جزئيات بسيار دقيق پاسخ داده شود.ؤس  

هاي تفكر خالق باخبر باشند بايد دقت داشت كه تمام افراد حاضر در جلسه بايد از روش
آشنا شده سنتي و پيشرفته كامال  انگيزيذهنو به كمك مراجعه به مراجع مربوط با 

آشنايي  انگيزيذهنباشند. پس از اينكه اطمينان حاصل كرديم كه همه ي افراد با قواعد 
پيشرفته يك محرك توليد كنيم و  انگيزيذهنهاي كامل دارند، بايد با استفاده از روش
هاي توليدي ها بخواهيم كه عالوه بر استفاده از ايدهبه افراد ارائه دهيم. سپس از آن

از محرك مطرح براي توليد ايده، استفاده كنند. بايد دقت داشت كه همواره افراد ديگران 
دقيقاً از محرك استفاده كنند. همچنين، نبايد محرك را به سرعت تغيير داد. همواره 

هاي ها براي توليد ايده سخت تر است، به توليد ايدههايي كه استفاده از آنمحرك
  شوند.تر منجر ميتر و جالبراديكالي

توان به سرعت ي تمرين و آمادگي يا براي تغيير حال و هواي جلسه، ميالبته در جلسه
طور كلي تر فكر كنند و فرصت تحليل نداشته باشند، بهمحركي توليد كرد تا افراد سريع

  بهتر است كه محرك جديد به سرعت معرفي نشود.
  روش كلمه تصادفي

ي تصادفي است. در اين روش تفاده از روش كلمهاساسي ترين روش براي توليد ايده اس
مجبور به استفاده  مسألهشود و افراد براي حل يك كلمه به عنوان مهيج در نظر گرفته مي

طور طبيعي افراد مجبور خواهند شد با ديدگاه شود كه بهشوند. مشاهده مياز آن مي
كنند و از اين لمه فكر ميك ينگاه كنند. در اين روش، ابتدا به ريشه مسألهجديدي به 

كلمه  دهند. بايد به اين نكات دقت شود كه اوالًموردنظر ربط مي مسألهطريق آن را به 
برقرار شود از  مسألهموردنظر مربوط باشد. ارتباط واقعي ميان ريشه كلمه و  مسألهبايد به 

  تر خودداري شود.ه به كلمات راحتتبديل آن كلم



  نگاري تكنولوژيآينده  138

باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

است، كلمه تصادفي است كه محرك ابتدايي خواهدبود.  نخستين چيزي كه موردنياز
اي است بر مبناي كلمه تصادفي. ي ارتباطي توليد شود كه ايدهسپس بايد يك ايده

  است. انگيزيذهنافزار ترين راه توليد كلمه تصادفي، استفاده از نرمراحت
استفاده كرد.  »هانماشي« دربارةجديد  يبراي توليد ايده »بالن«توان از كلمه مثالً مي

توان بالن را زير ماشين باد كرد. فايده آن اين تواند اين باشد كه ميي ارتباطي ميايده
هاي احتمالي در امان تواند روي يك سطح نرم باال بيايد و از ضربهاست كه ماشين مي

نيرو را هايي براي ماشين باشد كه تواند اختراع جكي نهايي بدست آمده، ميبماند.  ايده
  طور مساوي در تمام سطح ماشين و زمين پخش كند.به

نامه نيز توان از لغتترين راه يافتن يك كلمه تصادفي، استفاده از كامپيوتر است. ميسريع
طور تصادفي از يك كه يك صفحه، يك پاراگراف و يا يك كلمه را بهاستفاده كرد، يا اين

هاي ي تصادفي پيدا شود، راهكه يك كلمهانتخاب كنيم. در صورتي ي عمومي مجله
  مختلفي براي استفاده از آن نيز موجود است.

ي تصادفي جايگزين و مشاهده كرد كه را با كلمه مسألهتوان شيء موردنظر مي .1
شود. اگر اين فوايد افتد و چه فوايدي از اين جايگزيني حاصل ميچه اتفاقي مي

اي رسيدن به چنين فوايدي از طريق عملي عملي نبود، بايد ديد كه آيا راهي بر
توان اي موجود نيست، معايب چه هست و چگونه ميوجود دارد؟ اگر هيچ فايده

  ها را از بين برد؟آن
ي تصادفي و اين كلمه تصادفي چگونه رفتار اين كلمه ءبه ريشه و سرمنشا .2

ط هاي آن چيست؟ چرا در محيكند؟ مشخصهكند؟ چرا اينگونه رفتار ميمي
خودش سازگار است ولي جاهاي ديگر قابل استفاده نيست؟ همچنين بايد ديد 

كار برد. مهارت مورد نظر به مسألهتوان اصول به دست آمده را براي كه چگونه مي
در اين است كه به ناكارآمدي كلمه فكر نكند بلكه راهي  انگيزيذهناجرا كننده 

  براي كاربري آن پيدا كند.
توان به فوايد ه آيا مورد نياز هست، بررسي شود. چگونه ميفوايد آن و اينك .3
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  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

توان يابد و چگونه ميمشابهي دست يافت؟ لغت انتخابي چگونه به فوايد دست مي
  از اين اصول استفاده كرد.

كنيد، فردي كه در قسمت توليد چرخ ماشين در يك كارخانه ماشين  يك مثال: فرض
جديدي براي تاير ماشين توليد كند. لغت تصادفي هاي كند، بخواهد ايدهسازي كار مي

است. ابتدا شايد تصور كنيد كه به هيچ وجه اين دو با هم ارتباطي ندارند.  »مسواك«فرد 
  رسد، در زير آمده است:هايي كه به اين ترتيب به ذهن ميبرخي از ايده

  جايگزين كردن چرخ با مسواك

  هاي رابط:ايده

  سواك ساخته شود فوايد آن چيست ؟اگر تمام تاير از موهاي م
  موقع لغزندگي جاده و بهتر در اصطكاك بيشتر .1
  كند.در حال حركت، جاده را تميز مي .2

  هاي مربوط به دست آمده:ايده

  توليد چرخ زمستاني .1
  انعطاف در تايرهاهاي قابلدادن ميخ قرار .2
اب هايي كه در تاير از آزار عابران هنگام حركت ماشين و پرتايجاد گودي .3

  ها جلوگيري شود.سنگريزه

  ي مسواكآينده

  هاي رابط:ايده

  دهند.ها به مرور زمان تغيير رنگ ميبرخي از مسواك .1
  پاشند.ها به هنگام استفاده خميردندان را به اطراف ميبعضي از مسواك .2
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  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

هاي كشسان هستند تا باعث جلوگيري از فشار ها داراي دستهبعضي از مسواك .3
  بيش از حد شوند.

شوند موهاي مسواك تا عمق عضي داراي شكل خاصي هستند كه باعث ميب .4
  ها را تميز كند.دندان

  شوند.هاي پالستيكي قرار داده ميبراي حمل و نقل در جعبه .5
  زنند.افراد دو بار در روز دندان هايشان را مسواك مي .6
  هاي مربوط به دست آمده:ايده

متفاوت با دو رنگ مختلف داشته توان تايري ساخت كه الستيك آن دو اليه مي .1
ي زيرين نشانگر فرارسيدن زمان تعويض الستيك باشد كه نمايان شدن اليه

هاي فرسوده را تواند تايرباشد. همچنين به اين طريق پليس از راه دور مي
  تشخيص دهد.

توان در تاير نمك تعبيه كرد تا در هنگام گذر از جاده يخي تردد ماشين را آيا مي .2
  كند؟ تسهيل

  توان از يك ماده قابل انعطاف استفاده كرد ؟آيا به جاي فلز در چرخ مي .3
هاي نرم و سخت ساخته شود، آيا قطعات اگر الستيك تاير از تركيب الستيك .4

  تر هماهنگي بيشتري خواهد داشت ؟ها راحتنرم با چاله
  ند؟ها در برف قفل نكنها ابداع كرد كه چرختوان پوششي براي تايرآيا مي .5
اي ساخت كه با آن هر كسي بتواند، روزانه ميزان فرسودگي توان وسيلهآيا مي .6

  تاير ماشين خود را اندازه بگيرد ؟

  فوايد مسواك چيست؟

  هاي رابط:ايده

  شوند.ها خراب نميدندان .1
  كند.مواد كثيف را از دندان دور مي .2
  شود.ها ميباعث تميز شدن و هموار شدن دندان .3
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  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  به دست آمده: هاي مربوطايده
شرايط داخلي يك تاير را  xاي ساخت كه با استفاده از اشعه توان وسيلهآيا مي .1

  گيري كند؟اندازه
توان ها را جمع كند؟ آيا ميريزهاي براي تاير ساخت كه سنگتوان شانهآيا مي .2

  هاي همين شركت كار كند؟اي ساخت كه فقط براي تايرگونهاين شانه را به
هاي روي زمين براي تميز شدن خود استفاده ن تايري ساخت كه از آبتواآيا مي .3

  كند؟

ها رها شود كلمه ي انتخابي، ي تصادفي استفاده كرد. اگر برخي از كلمهبايد از هر كلمه
نگريسته نخواهد شد. بنابراين، خالقيت  مسألهتصادفي نخواهد بود و از جوانب جديدي به 

ي هاي زيادي به ايدهدانيم كه بهتر است بدون واسطهاز بين خواهد رفت. الزم است ب
هاي قبلي زياد است. همچنين صورت، امكان بازگشت به ايدهرغير ايندجديدي برسيم. 

شود. يعني براي تاييد هاي قديميي تصادفي انتخابي نبايد منجر به بازتوليد ايدهكلمه
  ها را دوباره توليد كرد.بايد آنهاي قبلي نايده

كننده و شخصيت افراد شركت مسألهي كلمات مفيدند و برخي نه. اين امر به ماهيت بعض
وابسته است. البته هيچ تضميني براي كاربري بهتر يك كلمه نسبت به كلمه ديگري وجود 

كار برد. اما اگر تعداد از كلمات را بهتعداد زيادي يا تعداد كمي مسألهتوان براي يك ندارد. مي
ها دقت داشت. بعضي اوقات تعداد كار بردن آنزياد باشد، بايد در به رودكار ميكلماتي كه به

تر نزديك مسألهشود كه تنها در پي كلماتي باشيم كه از نظر ما به حل زياد كلمات سبب مي
هايي را به هاي جديدي توليد كنيم. گاهي كلمه تصادفي ايدهتوانيم ايدهاست. بنابراين، نمي

  كه قبال به ذهن رسيده است ولي يادداشت نشده است. آوردياد مي
  روش تصوير تصادفي

اين روش، بسيار مشابه روش كلمه تصادفي است و بسياري از نكات گفته در بخش قبل، 
شود. برخي از همچنان مفيد است. در اين روش به جاي كلمات از تصاوير استفاده مي

دانند و برخي ديگر برعكس فاده از كلمات ميتر از استافراد استفاده از تصاوير را راحت
  .كار رود تا مشخص شود كه كدام يك مفيدتر استهبايد هر دو روش ب
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  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

آشكار است كه نخستين چيزي كه در اين تكنيك مهم است، يك تصوير تصادفي است. 
به  انگيزيذهنتوان از يك مجله، دانشنامه، كتاب تصوير يا نرم افزار اين تصوير را مي

دريافت كرد. به دقت به تصوير  Websiteتوان تصوير را از يك ت آورد. همچنين، ميدس
در آن دريافت شود. بايد تمام نكات ريز تصوير نيز  مسألههاي مربوط به نگريسته و ايده

  دقت شود. به اين سواالت نيز بايد پاسخ داد:
شوند؟ افراد چه كارهايي هايي ديده ميهايي در حال انجام هستند؟ چه موقعيتچه فعاليت
  دهند و چرا؟انجام مي

دقت داشت.  بايد در كنار گذاشتن يك تصوير و استفاده از تصوير ديگري كامالً
هاي تكراري قبلي خواهند رسيد، بايد تصوير را به صورت، افراد به همان ايدهدرغيراين

  .هاي جديد بودهاي دانسته قبلي ارتباط نداد و به دنبال ايدهايده

  روش وب سايت تصادفي
كار هايي كه در آن بهتوان با نگريستن به يك وب سايت تصادفي، ايدهدر اين روش مي

كار برد. در اين روش بايد هاي جديد بهها را براي توليد ايدهآوري كرد. و آنرفته را جمع
سايت دقت كرد ها و مفاهيم موجود در وب ها، ايدهحلهاي استفاده از توليدات، راهبه راه
هاي كار برد. يك وب سايت تصادفي از راهي مورد نظر بهمسألهها را براي حل و آن

توان يك وب سايت را كه داراي تعداد زيادي وب سايت در گوناگوني ميسر است. مي
صورت تصادفي يكي را انتخاب كرد. راه مناسب هاي ديگر است، در نظر گرفت و بهسايت

  وجو است.هاي جستسايت ديگر، استفاده از

. در دهمانند سه روش پيشين بايد دقت كرد كه يك سايت به آساني كنار گذاشته نشو
اين صورت، ديگر سايت مورد استفاده تصادفي نخواهد بود. بايد دقت كرد كه اينترنت 

از ايده است. هاي مفيد باشد و منبع عظيميتواند براي توليد ايدهعالوه بر اينكه مي
ترين عامل اتالف وقت باشد. به تمام جزئيات سايت بايد دقت داشت و تواند بزرگمي

اند، پيدا كرد. افراد چه كارهايي هايي را كه در سايت نشان داده شدهسعي كرد كه موقعيت
شوند؟ چرا و چگونه اين توليدات دهند و چرا؟ چه توليداتي استفاده يا فروخته ميانجام مي
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  شوند؟فروخته مي

  هاي اشتباهروش قاعده
ي مورد نظر مربوط نيست،  مسألهتوان قواعدي را كه به هاي جديد، ميبراي توليد ايده

كار برد. در اين روش يك قاعده، ايده، جمله يا پيشنهاد از جايي دريافت و براي حل به
قع مفيد وا شود. اين قاعده يك قاعده اشتباه است زيرا قبالًموردنظر اعمال مي مسأله

  نشده است.

نخستين چيزي كه نياز است، يك قاعده اشتباه به عنوان محرك ابتدايي است. اين قاعده 
ها، هاي قوانين ورزشي يا بازياز كتاب هاي مختلفي دريافت كرد. مثالًتوان از مكانرا مي

جديدي هاي توان با استفاده از آن ايده. سپس ميانگيزيذهنافزار ها يا نرماز دستورالعمل
  را توليد كرد.

  ي اشتباه عبارتند از:هاي استفاده از قاعدهراه
  يا موقعيت جاري براي اين كه معلوم شود آيا  مسألهاعمال مستقيم قاعده به

  آيد يا نه.ي جديدي به دست ميايده
  بايد كشف كرد كه اين قاعده براي چه وضع شده است؟ آيا مشابه اين قاعده

  ؟مورد نياز است يا خير
 .به مزاياي كاربري اين قاعده توجه شود  
 صورت همان كار بردن يك قاعده نااميد شد. چراكه درغير ايننبايد به آساني از به

  هاي قبلي توليد خواهد شد. بايد چگونگي استفاده از قاعده فهميده شود.ايده
  الي از استعمال روش قاعده اشتباهمث

  از سيستم تلفن ادههاي جديد براي استف: توليد ايدهمسأله
  سال سن داشته باشند. 18ي اشتباه: متقاضيان بايد باالي قاعده

نحوي هاي مربوط به افراد بزرگسال بايد بهكنندگان به شمارهي ارتباطي: تلفنايده
افراد  االتي كه معموالًؤبا جواب دادن به س بزرگسال بودن خود را به اثبات رسانند. مثالً
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  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  دانند.ا را ميهبزرگسال جواب آن

توان براي هر فرد بزرگسال يك كلمه عبور شخصي كه بتواند آن را از پست ايده: مي
دريافت كند، در نظر گرفت. دريافت استفاده غير مجاز از اين شماره سبب قطع كد مورد 

  نظر خواهد شد.
  : پس از بازكردن در يخچال نگهداري شود.2ي اشتباه قاعده

توان كاري كرد كه تلفن ز تلفن به مدت طوالني استفاده نكنند، ميايده: اين كه افراد ا
اي داشته باشند، دقيقه 10پس از مدتي مكالمه قطع شود. يا اين كه اگر افراد يك مكالمه 

  اي ديگر داشته باشند.دقيقه 10نتوانند به زودي و پس از آن يك مكالمه 
  بري دوبارهوجو و كاروش جستر

كارگيري تجربه ديگران در حل تقدند كه اين روش توليد يك ايده با بهبسياري از افراد مع
هايي كه شان است. پرسشهاي تخصصي و كارشناسيمشكلي مشابه بالاستفاده از زمينه

  ند از:امعموال ممكن است در اين روش مطرح باشد عبارت
 چه كسي و در كجا اين مشكل را حل كرده است؟  
 تواند اين مشكل را حل كند؟مي هاي تخصصي مشابهيچه زمينه  
  شود؟چگونه حل مي مسألهآيا شخصي در سازمان وجود دارد كه بداند اين  
 كار بريم؟توانيم براي حل مشكل بهچه چيزهايي را مي  
 را بدانند؟ مسألهاين  حلراههاي ديگري ممكن است چه سازمان  
 تا كنون چه مسائل مشابهي حل شده است و چگونه؟  
 هاي مشابه چگونه است؟يع ديگر نسبت به مشكلرويكرد صنا  

  شد. روبروتوان به درستي با مشكل ها ميبا يافتن پاسخ اين پرسش

  گيري دوبارهكاروجو و بهيك مثال از جست

راحتي به يك اتاق خواهد پيانويي بسازد كه بهاين است كه سازنده پيانو مي مسألهصورت 
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باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

روش هايي از وارد شود. موارد زير نمونه غذاخوري كه داراي درهاي كوچكي است،
  وجو و كاربري دوباره است:جست
 ابزارسازي  
 هاي ابزارماشين  
 سازيقالب  
 هاي جادوييحقه  
 هاي وسايلدهندهانتقال  

هاي توليدي به كمك موارد هاي مختلفي است كه ايدهمرحله بعدي تفكر پيرامون راه
  توانند مشكل را حل كنند.باال، مي
  دوكاو و بازبيني حقايقروش كن

هاي اكتسابي ها بر اساس دانشها، خود حقيقت هستند و كدام يك از آنكدام واقعيت
  اند؟شكل گرفته

انكار باقي بماند. در حقيقت، تفكر در طول زمان غيرقابلخصوصيتي بسيار بعيد است كه 
آموزند. ي تفكر را ميهاها و مهارتويژه وقتي كه دانشانسانها با يكديگر متفاوت است، به

حتي يك نسل نسبت به نسل ديگر اهداف، آرزوها و قواعد اخالقي متفاوتي دارد. 
هاي مورد قبول يك نسل ممكن است براي نسل ديگر ضد ارزش دانسته شود. ارزش

كنند. كنند، نظراتشان را عوض ميتغيير مي خود احزاب سياسي همچنان كه طرافداران
ها دهند. فناوريلسفه زندگي خود را ظرف مدت چند ماه تغيير ميها همه فگاهي انسان

ها، ها با اين فناوريواختراعات جديد، با سرعتي بيش از سرعت سازگاري شدن انسان
شود. آيا ممكن است كه محصول فعلي به سبب تغييراتي كه موجب دگرگوني جهان مي

پاسخ به اين سواالت  ؟ح شودهاي انساني و سبك زندگي پديد آمده است، اصالدر ارزش
ها را باطل و وارونه پنداشت. ولي بايد به چالش كشيدن واقعيت هاست. نبايد واقعيت

  ها حقيقت نباشند، چه رخ خواهد داد؟انديشيد كه اگر واقعيت
بينند. هر فردي كه بعضي حقايق را باطل و ناصحيح مي نيستدر اين  روشاهميت اين 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

گيري براي آن كار كه بر مبناي اطالعات خود در زمان تصميمدهد كاري را انجام مي
صحيح ترين گزينه است و راه فعلي ممكن است يافت شود و اين به سبب آن است كه 

  بشري در حال گسترش و توسعه است. كل دانش

دارد و هاي فعلي وا ميروش كندوكاو و بازبيني حقايق، افراد را به تفكر درباره واقعيت
ها را ها، حقيقت نداشته باشد و زماني دانش بشري آننديشند كه اگر اين واقعيتاينكه بي

  افتد؟رد كند، چه اتفاقي مي

اين روش بر پايه باطل پنداشتن و ناباوري نسبت به حقايق نيست. بلكه مبتني بر اين 
كاري تصميم هاي خود براي انجامها و دانستهباور است كه هر فردي بر اساس آگاهي

هايش به خالف ها و باالبردن سطح آگاهيگيرد و ممكن است پس از ارتقاي دانشمي
گرد ها برسد. زماني همه بر اين باور بودند كه خورشيد به دور زمين ميگيريآن تصميم

  كرد، هم اكنون ما نيز آن را باور داشتيم.و اگر دانش كنوني آن را نقض نمي

شود و نه چيز هاي نو بازبيني ميبراي توليد ايده ها تنهادر اين روش حقايق و واقعيت
ها تهيه كنيم و سپس مباحثي كه الزم است آن ابتدا بايد فهرستي از واقعيت. ديگر

هاي ها براي توليد ايدهها در آن به چالش كشيده شود، انتخاب و آنگاه از چالشواقعيت
  آمده است.جديد استفاده كنيم. در زير يك مثال از كاربرد اين روش 

  ها متناسب با مدت زمان كاركرد كارمندان به آنان پول پرداخت كنند.شركت واقعيت:
  كنند.هاي تسهيالت و خدمات شركت را تامين ميكارمندان بخشي از هزينه چالش:

اش هاي جديد بر مبناي كاربرد روش چالش واقعيت: هر كارمند بر مبناي رتبه سازمانيايده
كند كه از اين پاداش، هاي شركت پاداشي دريافت مياركت در فعاليتو يا مدت زمان مش

شود. بدين ترتيب كارمند با توجه به ميزان استفاده از خدمات سازمان، مقداري كسر مي
ها گذارد و براي بهبود آنطور مستقيم بر كيفيت تسهيالت و خدمات سازمان اثر ميبه

  كند.كسب انگيزه مي



  147  انگيزيذهنفصل چهارم: روش 

باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  روش گريز از واقعيت
ها را در جايي ترين چيزترين و احمقانهترين و وحشتناكتوان غيرمتعارفبا اين روش مي

كار برد. كه قواعد اخالقي، قوانين و آداب و رسوم مشخص و استانداردي وجود ندارد، به
هاي فيزيكي جهان فرار كرد. در اين روش حل از محدوديتتوان براي يافتن بهترين راهمي

كنند. ديدگاه حاكم بر اين روش اين با چيزي به جز تخيل خود محدود نمي افراد خود را
  ترين نظرات ابزار شود.ترين و بامزهدارترين، احمقانهترين، خندهاست كه غيرمنطقي

توان انديشيد و براي رسيدن به فوايد اين در اين روش به فوايد كاربردي نظرات مي
 حلراهتوان نين بايد مشخص كرد كه چگونه مينظرات در عالم واقعيت تالش كرد. همچ

توان به همين پيشنهادي را طوري اصالح كرد كه كاربردي و مفيد باشد. و چگونه مي
توان ايجاد كرد تا اين ايده عملي و ممكن باشد؟ نتيجه رسيد؟ چه تغييراتي در جهان مي

  ساخت.توان وقوع اين تغييرات را حتمي و چگونه مي

  ربرد روش فرار از واقعيتامثالي از ك

  : جلوگيري از سرقتمسأله
  مشوق: استفاده از موز

  گيرد (در تئوري)سختي در دست قرار ميايده واسطه: پوست موز بسيار لغزنده است و به
  فرد باز شود.جواب بالقوه: دري ساخته شود كه فقط با يك قطعه منحصربه

م، ميوه آن از پوستش به بيرون پرتاب ايده واسطه: وقتي كه به شدت موزي را فشار دهي
  شود.مي

ها طراحي شود كه از باالي بام اي براي ساختمانجواب بالقوه: سيستم هشدار دهنده
عالمتي به اطراف منتشر كند و محل دزدي را مشخص سازد. و به افرادي كه در برابر 

  اند، هشدار دهد كه از آن مكان دزدي شده است.مكان سرقت ايستاده
گيرند، شوق و محرك: يك تير بار ساخته شود كه به مزاحماني كه در برابر در قرار ميم

  شليك كند.
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  ن جلوگيري كند.اواسطه: موانعي ايجاد شود كه از ورود سارق ةايد
اي ابداع شود كه تصوير افرادي را كه وارد خانه جواب بالقوه: دوربين عكاسي الكترونيكي

  پليسي در يك حافظه ذخيره كند. اتشوند، براي انجام عمليمي
  طور خودكار بسته شود.ها و درهايي ابداع شود كه به محض ورود سارق بهمشوق: پنجره

طور جواب بالقوه: پنجره و درهايي ساخته شود كه نزديك شدن افراد را احساس كند و به
  خودكار قفل و بسته شود. اين را فقط افراد داخل ساختمان بايد باز كنند.

  وش قياس و تشبيهر
اي كه قبالً حل مسألهمورد نظر با  مسألهاز مقايسه  انگيزيذهندر اين مرحله از آموزش 

  توان رسيد.شده است، به روش و ايده مفيدي مي
  و تشبيه است. هسيقامنو،  ةدر اين روش اولين مرحله خلق يك ايد

  يادآور چه موضوع ديگري است؟ مسألهاين موقعيت و 
  از كار و يا زندگي شبيه اين موقعيت بوده است؟ كدام مرحله

  هاي ديگر، كاري مشابه انجام داده است؟چه كسي در زمين

  چند مثال:

  هاي تئاتر است.اداره يك شغل مانند اداره برنامه
  تعويض تاير يك ماشين شبيه پوشيدن كفش است.

و آنگاه و با  راه ديگر اين است كه براي تشبيه يك موضوع خاصي در نظر گرفته شود
  هاي نو به دست آيد.آن موضوع تشبيه ايده مسألهربط 

  بندي يك محصول مانند يك تخم مرغ است.بسته
  بازي شبيه رانندگي تانك است.توليد يك عروسك و اسباب

  تبليغات و آگاهي دادن به مشتري مانند فرايند پخت يك غذا است.
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باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

هاي خلق نظريهرد و سپس از آن براي مشابه را حل ك مسألهدر اين روش، ابتدا بايد 
  جديد استفاده كرد.

  مديريت يك شغل مانند مديريت برنامه تئاتر است. :تشابه
شود. آيا نياز هست كه بخش فروش به دو ايده جديد: برنامه تئاتر به دو بخش تقسيم مي

  بخش بعد و قبل از فروش تقسيم شود.
  است. تشابه: تعويض تاير ماشين مانند پوشيدن كفش

بندد. آيا كه احساس كند شل شده است، ميايده جديد: انسان بند كفش خود را هنگامي
  گر طراحي كرد كه در صورت شل شدن تاير به راننده هشدار دهد.توان يك حسمي

  بندي يك محصول مانند يك تخم مرغ است.تشابه: بسته
توان خورد. آيا ميرا مي ايده جديد: جوجه طي مراحل رشد خود به تدريج سفيد تخم مرغ

  اي تعبيه كرد كه تغيير رنگ آن، مدت عمر آن بسته را نشان دهد ؟در هر بسته ماده
  تشابه: تبليغات و آگاهي دادن به مشتريان مانند فرايند پخت غذا است.
برد. كننده را باال ميايده جديد: استشمام بوي خوش به هنگام خوردن غذا، توقع مصرف

  از اين خاصيت در تبليغ يك محصول استفاده كرد؟  توانآيا مي
  روش تفكر آرزومندانه

هاي جديد بسيار مفيد شناسيم و براي دستيابي به ايدهروشي است كه ما همه آن را مي
توان به چيزهايي دست يافت كه ي ايده آل ميحلراهاست. با تخيل درباره موقعيت و 

  تر هستند.قعيتر و واهمان نتايج را دارند ولي عملي

هاي آل خود را براي استفاده بهتر ارزيابي كند و بخشحل ايدهتواند راههر فردي مي
  د.كنمورداستفاده آن را معلوم 

  تواند از خود بپرسد:اي كه هر فردي ميهاي آرزومندانهپرسش
 حل مطلوب و دلخواه چيست؟راه  
 آل چه تاثير دارد؟حل ايدهراه  
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

 ها موضوعي حقيقي نبودند؟اختالفات قانونشد اگر پول و چه مي  
 كرديم؟پاياني داشتيم، چه مياگر قدرت و منابع بي  
 آل شبيه چيست؟حل ايدهراه  

كه به پاسخ مطلوب و ايده آل رسيديم بايد تحقيق كنيم كه چه اندازه و چگونه هنگامي
  ت چه فوايد كاربردي دارد.امكانپذير اس

  روش معادل پاورقي

هاي جديدي در هاي مستقيم به خلق ايدهكه با استفاده از پرسش SCAMPERروش 
هايي گويي به پرسشكند و وادار ساختن افراد به پاسخزمينه موضوع موردنظر كمك مي

ها از زواياي مختلفي شود، به دست آمده است اين پرسشكه در شرايط عادي طرح نمي
ف اول هفت كلمه به دست از حرو SCAMPERشود. واژه نسبت به موضوع طرح مي

  آمده است:
Substitute تفكر كردن درباره جايگزيني بخش يا قسمتي از محصول، فرايند يا چيز :

  كند.ديگر. اين كار به خلق ايده جديد كمك مي
يا ايده چه جايگزيني الزم است؟  حلراههاي موضوعي: براي اصالح و بهبود يك پرسش

توان مكان و زمان و مواد و افراد را افتد؟ چگونه ميدر صورت جايگزيني چه اتفاقي مي
  جا كرد؟جابه

Combine هاي مختلف محصول. اين كار سبب ها و قسمتتركيب بخش دربارة: تفكر
  افزايي است.دستيابي به محصول يا فرايند جديد و بهبود هم

توان نمي هاي موضوعي: چه مواد، خواص، فرايندها، افراد، محصوالت و اجزايي راپرسش
  توان هم افزايي ايجاد كرد؟تركيب كرد؟ در كجا مي

Adaptتواند : (سازگاري و مطابقت) تفكر درباره اينكه كدام بخش از محصول يا فرايند مي
توان طبيعت فرايند اينكه چگونه مي دربارةبراي برطرف ساختن مشكل تغيير يابد و تفكر 
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  يا محصولي را تغيرداد؟
توان تغيير داد و به چه دليل؟ چه بخش از محصول يا فرايند را مي هاي موضوعي:پرسش

  افتد؟، چه اتفاقي مياگر خصوصيات اجزا را تغيير دهيم
Modity/ distort (اصالح يا دگرگوني) تفكر درباره تغيير بخشي از شرايط فعلي يا همه :

فزوني عالقه افراد آن و يا تبديل آن به روشي كامال غير معمول. در واقع، در اين روش ا
كارگيري هاي متنوع و بهها به توليد محصولهاي جديد كار، آنبه روش يبه دستياب

  شوند.هاي مختلف تشويق ميراه
  چه خواهد شد؟ هاي موضوعي: اگر فرايند تاحدودي اصالح شودپرسش

Put to other purposeتوان : (استفاده براي هدفي ديگر) تفكر درباره اين كه چگونه مي
ها، محصوالت و فرايندهاي جاري براي هدفي ديگر استفاده كرد و چگونه حلاز راه
هاي توانند به روشتوان از راهي متناوب براي حل معضلي خاص بهره جست. افراد ميمي

  ديگر حل معضل دست يابند. و يا بازار جديدي براي محصول خود بيابند.
صول كدام است؟ چه كسي يا چه چيز ديگري هاي موضوعي: بازار جديد اين محپرسش

  تواند از اين محصول استفاده كند؟مي
Eliminate تفكر درباره اتفاق هايي كه در صورت حذف محصول يا فرايند يا معضلي :

  خاص روي خواهد داد و چگونگي آن.  
شد اگر جزئي يا بخشي از موضوع حذف شود؟ چگونه هاي موضوعي: چه ميپرسش

  به پاسخ آن رسيد؟ مسألهحل  طبيعي يك ون توجه به راهتوان بدمي
Rearrangeكه اجزاي محصول نحوه عملكرد هنگامي دربارةكردن) تفكر : (دوباره مرتب

و معضل از زواياي مختلف و  مسألهيا فرايند، معكوس شود. اين روش براي نگريستن به 
  هاي تازه مفيد است. رسيدن به ايده

  شود؟گر بخشي از موضوع حذف شود چه مياهاي موضوعي: پرسش
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

را پاسخ داد و  SCAMPERهاي مربوط به هاي جديد بايد پرسشبراي رسيدن به ايده
ها براي همه در برخي موارد مسائل را به چالش كشيد. واضح است كه همه اين پرسش

قيم طور مستهايي را كه بهشرايط مفيد نيست و بايد مفهوم سوال را تشخيص داد و آن
  به شرايط مربوط است، انتخاب كرد.

  روش نقش بازي كردن
هاي تغيير نگرش نسبت به جهان، نگاه كردن به مسائل از منظر ديگران يكي از روش

روند و از ديدگاه او به است. با استفاده از اين روش افراد در نقش فرد ديگري فرو مي
هاي متفاوتي در زمينه ها و دانشينگرند، از آنجايي كه افراد مختلف از آگاهموضوع مي

دان يا شود. يك رياضيخاص خورد نظر برخوردار هستند، اين روش مفيد واقع مي مسأله
  نگرند.هاي متفاوتي به دنيا مييك هنرمند با ديدگاه

ترين راه براي اين كار، ها تهيه شو كه سادهدر ابتداي كار بايد فهرستي از مشاغل و حرفه
طور تصادفي انتخاب ها را بهاست. سپس بايد يكي از حرفه انگيزيذهنافزار رماستفاده از ن

صداترين گزينه ترين و بيشود كه از انتخاب سادهكرد. اين انتخاب تصادفي سبب مي
نگريست.  مسألهپرهيز شود. پس از انتخاب شغل، بايد از جايگاه و ديدگاه شغل موردنظر به 

  يار مفيد است.ها بساستفاده از اين پرسش

  ممكن است چگونه فكر كنند؟      دهند؟ كجا اين كار را انجام مي
  كنند؟از چه اشيا و ابزاري استفاده مي    دهند ؟را توضيح مي مسألهچگونه 

  نگرند ؟مي مسألهچگونه به       كنند؟ حل ميچگونه مسائل را 

  انگيزيذهن ةسمشكالت احتمالي در يك جل

  كنندو همه احساس ناراحتي ميجلسه روند طبيعي ندارد 
، وجود يك نامناسبشود، مثل گردآوري يك گروه به داليل مختلفي ايجاد مي مسألهاين 

جو كه اعتقادي به ريزي ناصحيح وجود يك مدير عيبكننده زورگو، برنامهشركت
 باشد بايد براي حل آن راهي جست. بد قبلي. هرچه كه بةندارد يا داشتن تجر انگيزيذهن
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باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  :مثالً
  و بخشي از جلسه را براي تمرين در  قرار دهيمكيد أرا مورد ت انگيزيذهنقوانين

  نظر بگيريم.
 كننده و نامناسب است، آن را تغيير دهيم.اگر چيدمان اتاق ناراحت  
 .ترتيبي دهيم كه يك موسيقي آرام محيط را خوشايند سازد  
 ي مبالغه آميز بدهند. هاافراد را تشويق كنيم كه فقط به عنوان محرك، پاسخ  
 هاي ارزش با افراد صحبت كنيم.هاي مبالغه آميز به ايدهدر زمينه تبديل ايده  
 .لطيفه تعريف كنيم  
 فرايند مورد نظر بحث و مشكالت را سبب يابي كنيم. دربارة  
  از افرادي كه معتقد به نوآوري هستند، دعوت كنيم از قبل براي جلسات برنامه

  اد در اين زمينه آگاهي دهيم.ريزي كنيم و به افر
  افراد زورگو و خودراي را به جلسه دعوت نكنيم. البته فقط به دليل اينكه فردي

هاي خوبي را از دست طور كامل حذف كنيم. چون ايدهزورگواست، نبايد او را به
هاي خود را بر كاغذ بنويسند و ها را تشويق كنيم كه ايدهخواهيم داد. تنها آن

  دست آيد.بندي جلسات هربار تغيير يابد تا تنوع بيشتري بهئه دهند. قالبارا بعداً
  انديشندهاي جديد ميافراد همواره به روش
ها را براي كنند و نياز دارند كه كسي آنهاي موجود بسنده ميحلگاهي، افراد فقط به راه

  تفكر بر مبناي الگوهاي جديد ترغيب كند. در اين مواقع بايد:
 ي تفكر نوآورانه معرفي و استفاده شود.هاروش  
 كار رود.هاي متفاوت بهروش  
  توانند نوآور باشند.تفكر نوآورانه تمرين شود تا باور كنند كه مي دربارةبا افراد  
 داده شود تا افراد افكارشان  انگيزيذهنافزار ي داراي نرمبه هر شخص يك رايانه

  را با هم تركيب كنند.
  يك استراحت كوتاه در نظر گرفته شود.در ميان هر جلسه  
  گذردبه سكوت مي هاي طوالنيمدت

د شد. در واقع وقتي نقرار خواهكنندگان ناراحت و بيساكت باشد، شركت وقتي اتاق كامالً
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هايي از جلسه به سكوت خواهد گذشت كه كنند، زمانهايشان فكر ميايده دربارةافراد 
  در اين هنگام بايد:

  طبيعي است. كه گذشت لحظاتي از جلسه به سكوت، كامالًهمه بدانند  
 هاي كوتاه مدت اين جنيني را بشكند.كننده نبايد سكوتهماهنگ  
 كننده بايد در لحظات سكوت با تبسم و تاييد غيرگفتاري جمع را تشويق هماهنگ

  كند.
 .يك موسيقي آرام براي پرساختن لحظات سخت سكوت مفيد است  

  ايي جلسه را تحت سيطره خود دارند.يك يا دو نفر به تنه
كنند برخي از جلسات تحت سيطره افرادي است كه عقايد خود را با داد و فرياد مطرح مي

موجب پويايي تفكر كه كننده بايد ميان افرادي سازند. هماهنگوعقايد ديگران را خفه مي
فرياد  هافراد با اينك سازند، تمايز قايل شود. برخي ازشوند و آنهايي كه آن را خفه ميمي
هاي كنند، ولي برخي ديگر مفيد نيستند. در صورت امكان بايد از تواناييزنند، كمك ميمي

هاي مفيد در چنين موقعيت هايي، عبارت است حلصورتي سازنده استفاده كرد. راهافراد به
  از:

 را بپرسيم.هاي ديگران از ساير اعضاي گروه بخواهيم كه بيشتر مشاركت كنند. ايده  
 ها را جمع آوري كنيم و به افراد را تشويق كنيم كه عقايد خود را بنويسند و آن

  ها بينديشند.تا به تنهايي به آنديگران ارائه دهيم 
  بايد به افراد سلطه يادآور شويم در صورت ادامه جلسه به اين شكل، ساير افراد

هاي خود را يادداشت كه ايده ها بگوييمعقايد خود را ابراز نخواهند كرد و به آن
  كنند و بعد ارائه دهند.

 ها از مديران بخواهيم كه كارمندان خود را به شركت در جلسات دعوت كنند و آن
ها را مطمئن سازند كه ارائه نظرات به ظاهر احمقانه هيچ پيامد بدي براي آن

  ندارد.
 يك بازي از ايده فرد  ها بخواهيم مانندهاي همه را به نوبت بپرسيم و از آنايده

  قبل از خود استفاده كنند.
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  كنندي ازافراد همكاري نميبرخ
ها افراد باهوشي هستند و كنند، در حالي كه آنبرخي از افراد در جلسات مشاركت نمي

  هاي خوب زيادي در ذهن خود دارند.ايده
  بهتر است.برگزار شود، اين افراد بپرسيم كه جلسه چگونه از  
 ها را از ابراز ايده هايشان بازدارد، بپرسيم. رباره هرچه كه ممكن است آنها داز آن

كشند، بهترين راه ها از انتقاد و اظهار نظر درباره افراد ديگر خجالت مياگر آن
  ها را ارزيابي كند.اي را ابراز و واكنش آناين است كه هماهنگ كننده ايده

 را اداره كنند.ها بخواهيم كه در صورت تمايل جلسه از آن  
 ها بخواهيم كه پاسخ هايشان را يادداشت و بعدا ارائه كنند.از آن  

  :دست نيامده استحل موفقي در پايان جلسه بهنتيجه يا راه

 شود، ايده با هاي جلسه و تمام عقايدي كه ارائه ميگاهي با وجود تمام جذابيت
حل فعلي ايراد دارد و يا راه آيد. بايد بفهميم كه آيا خود فرايندارزشي به دست نمي

موجود، خود راه بهينه است. به عالوه، ممكن است هماهنگ كننده احساس كند 
  ها رسيده است و از خود بپرسد:دهكه قبالً به همه اين اي

  الزم بوده است يا نه؟ انگيزيذهنآيا جلسه  
  د كه به مناسب بوده است؟ و آيا بهتر نبو انگيزيذهنآيا موضوع انتخابي براي

  شد؟، كار تحليلي انجام ميانگيزيذهنجاي برگزاري 
 آيا محيط جلسه محرك بوده است؟  
  را تحليل كرد و نكاتي از آن فراگرفت. مثالً  انگيزيذهندر هر صورت بايد جلسه

بعدي چه  يبهتري برگزار كرد؟ براي جلسه يتوان جلسهكه چگونه مياين
كنندگان يا الزم است كه با برخي از شركتاشخاص ديگري را بايد دعوت كرد؟ آ

  صحبت كنيم؟ 

  نامناسب انگيزيذهنهنگام برگزاري  انگيزيذهنكننده در شركت يوظيفه

شركت در  ؟نامناسب بايد چه كرد تا بيشترين سود به دست آيد انگيزيذهنبا يك جلسه 
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كه خوب اداره شود، اي انگيزيذهنآور است .جلسه دلهره ، كميانگيزيذهناولين جلسه 
هايشان است. افراد حاضر در اين جلسات كنندگان و ايدهمكان خوشايندي براي شركت

بايد احساس كنند كه عضوي از گروه هستند و به عنوان يك گروه و نه به تنهايي با 
از آنجا بروز  انگيزيذهنرو هستند. مشكل اصلي در يك جلسه مشكل موردنظر روبه

رود. اگر جلسه كار نميدرستي بهدرستي تنظيم نشده است و يا بهيا به كند كه قواعدمي
توان هاي خود راحت نيستند ميتا آن اندازه محدود و بسته است كه افراد براي ارائه ايده

  هاي زير استفاده كرد:از راه

و در رسد، آن را يادداشت كنند اي به ذهنشان ميافراد قلم و كاغذي بردارند و وقتي ايده
  كننده جلسه تحويل دهند.پايان جلسه به هماهنگ

تعريف نشده است، اما ممكن است كه افراد  انگيزيذهناگرچه اين كار در قاموس 
هاي منطقي را ارائه ها را ارزيابي كنند و تنها ايدهبخواهند قبل از ارائه نظرات خود آن

  دهند.
ممكن «مثل عبارت زير شروع كنند:  بهتر است كه افراد پيشنهادهاي خود را با عبارتي

اين ايده ممكن به اين صورت مفيد نباشد اما من «، ». . .  است احمقانه به نظر برسد اما
براساس ذات «و يا  ». . . مؤثري تبديل كنيم  يتوانيم آن را به ايدهمطمئنم كه ما مي

  ». . . كنم كه من پيشنهاد مي انگيزيذهن
لي از نظرات تند ديگران استفاده كنند. اين كار به افراد امكان افراد با نيت و قصد قب

دهد كه هم در هرگونه سرزنشي با ديگران شريك شوند و هم ديگران را تشويق مي
  هاي ديگران به عنوان نقطه شروع استفاده كنند.كنند. از ايدهمي

م و وقتي كسي از ها را تأييد كنيكنند، آنخوب است كه وقتي افراد از قواعد پيروي مي
كند، به او اعتراض كنيم. همچنين، اگر كسي از ايده ديگري انتقاد قوانين سرپيچي مي

  كرد، به عنوان هشدار به او كارت زرد داده شود. (شبيه به بازي فوتبال)

جالب ديگر اين است كه اگر فردي خود را فردي نوآور و خالق بنماياند، ديگران  ينكته



  157  انگيزيذهنفصل چهارم: روش 
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  دهند بيش از اين خالق باشد.كنند و اجازه ميهم او را باور مي
  


