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ایده پردازی چیست ؟

میرائهانیاز،وکمبودهایشرایطدرکهبودهمطلوبشرایطازذهنیتصورنوعیکواقعدر
.باشدمیفعلیشرایطازپیشرفتورشدبرایموثرگامینتیجهدروشود

شکلبههکباشندانتزاعیمفاهیمیمیتوانندهمچنینایدهها.استذهنیتصوریکحقیقتدر
برآوردهیالمشکیکحلبرایگاماولینرادادنایدهبتوانشاید.نمیشوندارائهذهنیتصاویر
یکرابربدرانسانکهاستحلیراهسادهترینایدهدیگرعبارتبه.دانستنیازیککردن
.میکندفکرآنبهنیازیامسئله



مهمترین تکنیک های ایده پردازی

۱.اسکمپرتکنیک(SCAMPER)



Substitute

Combine

Adapt(adopt)

Modify(magnify)

Put to other uses

Eliminate

Reverse 



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 

جانشین سازی(Substitution)

ارائهدراینبخش،ایدههاییدررابطهباجایگزینیهایسادهدرخدماتیامحصوالتموردنظرشما
.میشود

باشددربخشجانشینسازی،یافتنپاسخبرایپرسشهایزیرمیتواندکمککنندهومفید:

کنیم؟آیامیتوانیمدستگاهفعلیرابادستگاهدیگریکهعملکردبهتریداردجایگزین

چهبخشیازفرآیندرامیتوانبدونتأثیرگذاریبرکلپروژهجایگزینکرد؟

چهکسییاچهچیزیبدونتأثیربرروندمیتواندجایگزینشود؟

آیامیتوانیمازجایگزیندیگریازX استفادهکنیم؟

آیامیتوانیمفرآیندفعلیرابافرآیندسادهتریجایگزینکنیم؟

شیوه های مختلف آموزش



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 

  تركیب كردن(Combine )

میتوانبهرویکردیجدیددستپیداکرد...باترکیبدومحصول،هدف،سرویسو.

استبراینمونهترکیبصندلیبادستگاهماساژورکهنتیجهیآنتولیدصندلیماساژور.

:دربخشترکیبمیتوانیدبهپرسشهایزیرپاسخدهید

•آیامیتوانیمدومرحلهازروندراباهمادغامکنیم؟

•آیامیتوانیمدوفرآیندراهمزمانانجامدهیم؟

•آیامیتوانیمدویاچندمؤلفهراباهمترکیبکنیم؟

Blended learning



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 

سازگاركردن(Adapt )-

تابهایصوتیمثالتولیدکبرای.برخیایدههاپتانسیلبزرگیدرسازگاریباشرایطمختلفدارند
.برایافرادیکهبهعلتمشغلههایفراوان،فرصتمطالعهیکتابهایفیزیکیراندارند

:نمونهایازپرسشهاییکهمیتوانیددربخشسازگارسازیموردبررسیقراردهید

برایرسیدنبهنتایجبهترکداممواردرابایدتغییردهیم؟

چطورمیتوانخدماتدانشگاهرامتناسبباشرایطدانشجویانارائهکرد؟

چگونهمیتوانروندموجودرابهبودبخشید؟

چگونهمیتوانیممحصولموجودراسازگارکنیم؟

چگونهمیتوانفرآیندراانعطافپذیرترکرد؟



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 

اصالح كردن(Modify )

ااصالحآنها،خودتانرابارقبایتانمقایسهکنید،دراینمقایسهبهمواردیدستپیدامیکنیدکهب
.مشتریان،شمارابررقبایتانترجیحخواهندداد

:دربخشاصالح،یافتنپاسخبرایپرسشهایزیرمیتواندمفیدباشد

اصالحفرآیندچگونهموجببهبودنتایجخواهدشد؟

یفیتداشتهباشیم؟کدامفرایندهادردانشگاهبایستیمورداصالحقرارگیرندتافاراغالتحصیالنیباک

اگربازارمتفاوتبود،فرآیندچگونهمیشد؟

آیامیتوانیمفرآیندراتغییردهیمتاکارآمدترعملکنیم؟

چهمیشود؟کمشوداگرسنواتتحصیل،



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 

اصالح كردن(Modify )



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 

استفاده در سایر موارد(Put to other uses)

صولجدیدشمامیتوانیدباتغییرایدههاومحصوالتوفرایندهایقبلیخود،آنهارادرقالبیکمح
.ارائهکنید

:دربخشترکیبمیتوانیدپرسشهایزیرراموردبررسیقراردهید

•چگونهمیتوانیمخدماتدانشگاهرابصورتیدیگروبرایافراددیگرارائهدهیم؟

•اگربازاردیگریرابرایمحصولفعلیموردهدفقراردهیم،چهاتفاقیرخمیدهد؟

•گردشگریسالمت

•آیامیتوانیمزبالههارابرایمصارفدیگربازیافتکنیم؟



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 

حذف كردن(Elimination)

رشمامیتوانیدباحذفیکیاچندویژگیازمحصوالتخود،آنهارابرایبازارهدفجذابت
متمحصولبرایمثالمیتوانیدباکوچککردنسایزیکمحصولیاحذفیکویژگی،قی.کنید

.خودراکاهشدهید

دربخشحذفکردنمیتوانیدبهپرسشهایزیرپاسخدهید:

•اگراینقسمتراحذفکنیمچهاتفاقیمیافتد؟

•چگونهمیتوانیمبدونوجودبخشخاصیازفرایندآموزشبههمانخروجیبرسیم؟

•آیابهایناینکهدانشجویانپزشکیپایاننامهبنویسنداحتیاجداریم؟



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 

معکوس سازی(Reverse)

هترنسبتبهگذشتهدراینبخش،بامعکوسسازیپروسهیوترتیبوقایعفعلی،بهنتایجیمتفاوتوب
.دستپیداکنید

:نمونهایازپرسشهاییکهمیتوانیددربخشمعکوسسازیموردبررسیقراردهید

•ربالیناگرروندمعکوسرادرپیشبگیریم،چهاتفاقیرخخواهدداد؟مثالیکسالاولحضورد

•چگونهمیتوانیموضعیتفعلیرابرایخروجیبهتردوبارهتنظیمکنیم؟

•آیامیتوانیمالمانهایاصلیراتغییردهیم؟



( SCAMPER)اسکمپرتکنیک 



(Brainstorming)فکریطوفان 

نفراستدرکناریکدیگرجمعمیشودوتمام۱0تا6گروهیازافرادکهمعموالًجمعیمتشکلاز
.ایدههایخودرامطرحمیکنند

۳=۱+۱?

دهندهایبزرگوبهظاهردستنیافتنیبهترنتیجهمیایدهمواقع

:قوانینی برای اثربخش شدن جلسه

(کالمی،غیرکالمی)عدمارزشیابیایدهها

کمیتمهمترازکیفیتاست!

ازنکوهشیاتمسخرایدههایافرادپرهیزکنید

پذیرایایدههایغیرمعمولباشید

یکجمعناهمگنباشید

ازقبلآمادهشوید



(Brainstorming)فکریطوفان 

یکجمعناهمگنباشید



لیست سازی

هایمختلفتهیهلیستیکروشکامالتحلیلیاستکهدرآنباشناسایینقاطقوت،خصوصیت
میکفرایندرامثالبرایاینکهبفهمیمچطورمیتوانی.محصولیاخدمتارائهشدهرافهرستمیکنیم

بهترکنیم،اجزایآنراازهمجدامیکنیم،ویژگیهایهرجزءرایادداشتمیکنیموتمام
بتیامنفیدرکارکردهایهرجزءرابررسیمیکنیمتاببینیمتغییردرهریکازاینهاچهتأثیرمث

.عملکرددارد



(  Mind Mapping)ذهنینقشه ی 
مختلفاطالعاتنقشهیذهنیتکنیکیگرافیکیاستکهبرایترسیمِارتباطموجودمیانقسمتهای

وبعدبادراینتکنیک،هردادهیاایدهرویکاغذنوشتهشده.گردآوریشدهیاایدههابهکارمیرود
.خطیامنحنیبهایدهیادادهیقبلیابعدازخودشوصلمیشود

 www.xmind.net

 www.biggerplate.com

https://www.xmind.net/


تصویرسازی و محرک های تصویری

نکتهاما.یکنیمتصویرسازییعنیبرایفهمیدنیکمسئله،آنرابهصورتبصرییاتصویریبررس
سئلهیاصلیفکراینجاستکههمینطورکهبهتصویرنگاهمیکنید،ضمیرناخودآگاهشماکماکانبهم

میرسدکهبدینترتیب،ازطریقکشفوشهود،ناگهانراهحلهایزیادومتنوعیبهذهنتان.میکند
.بایدبهسرعتآنهارایادداشتکنید

محرکهایبصریبهتراستبهویژگیهایمسئلهیموردبحثاشارهکنند

بایدازلحاظبصریجذابباشد،تصویر

بهچندینموضوعدرآناشارهشدهباشد

انوعمختلفیازارتباطاترابهنمایشگذارد



بازی نقش

ستاینروش،هریکازافراد،نقشِیکیازاعضایااجزایدخیلدرایدهرابرعهدهمیگیردودردر
.مثلیکتئاترآننقشرابازیمیکند؛همفالاستوهمتماشا

اعثاینکارب.لذتمیبریدوهمافرادازالکدفاعیبیرونمیآیندوذهنشانبازترمیشودهم
.میشود،تاهرلحظهانتظارایدهیمحشریراداشتهباشید

پیوندهای اجباری

یدهیجدیدبهایدههایکامالمتفاوترابههمربطمیدهیمتایکا:اینیکتکنیکبسیارسادهاست
.دستبیاوریم

دوغیرهکهماشینحسابهمهست؛کفشیکهچراغمیزند؛ناخنگیریکهدربازکنهمدارساعتی.
شودامامعموالکمترپیشمیآیدکهنتیجهیاینروشبهکشفهایجدیدیامحصوالتانقالبیمنجر

.محصوالتبهدستآمده،بازارخوبیدارند

خانههایبازی

سریالآموزشی



رویا پردازی

ههایعالیبااینکهخیلیهاقبولندارند،امارؤیاپردازییکیازبهترینروشهابرایرسیدنبهاید
روش،بااین.اجازهمیدهد،خیلیراحتوبازیگوشانهفکرکنیم«رؤیاپردازی»خودکلمهی.است

.سانمیکندرابطهایعاطفیبینفردومسئلهبرقرارمیشودکهدستیابیبهایدهایفوقالعادهراآ



(Brain writing)افکارنویسی

نویسندبراآنهاایدههایشان،اعالمِجایبهبخواهیدشرکتکنندگاناز.استسادهخیلیهمروشاین.
.بدهددیگریردفبهرانوشتههایشبایدهرکسبعدوبگیریدنظردروقتکاراینبرایدقیقهایچند
قیقهدچندازبعددوباره.میکنداضافهچندتاییآنهابههمخودشومیخواندرانوشتهفرد،این

جلسه،هماندرومیکندجمعرابرگههانفریکدقیقه،۱۵مثالازبعد.میشوندبدلوردبرگهها
میکنیدبحثآنهادربارهی

تاثیراتمنفیگروهراکممیکند

استقاللاعضاحفظمیشود



تفکر معکوس

جایفکرکردندربارهیمسئلهبایدبهایدههایمخالففکرکنیمبه!

جذاباستبیشترافرادایدهپردازیمنفیسادهتراستچونبیشتربرای!

فراریدادندانشجویانازکالسدرسچیکارکینم؟برای

براینابودکردنکیفیتآموزشچهراهکاریپیشنهادمیدهید؟



شخصیت های برجسته و سمبلیک 

دا،مسیح،چهمیشداگرشمایکیازشخصیتهایبرجستهیتاریخبودیدمثلمادرترزا،بو.خب
اوباما،استیوانیشتین،هیتلر؟یاحتیاگرازشخصیتهایبرجستهحالحاضربودیدچطور؟باراک

رموردموقعیتیکهاگرچنینشخصیبودیدد.… جابز،بیلگیتس،وارنبافت،استیوناسپیلبرگو
جانانگیزاالندرآنهستیدچطورفکرمیکردید؟اینتکنیکخالقیتدرایدهپردازیبسیارهی

.است

 (Superpowers)قدرت ماورایی

ازنشگفتچهمیشداگرشماقدرتهایماوراییوقهرمانانهداشتیدمثالسوپرمنیامردعنکبوتیی
؟انگیزبودید؟چهکاریمیکردید



موانع ایده پردازی و راه های غلبه بر آن

استایدهپردازیهرجومرجوابهامخودرابههمراهدارد،کهبرایتیمآموزشدیدهدقیقاًهمانگونه
یتهایایدهومیتواندبرنتایجفعال-براییکتازهوارد،اینناراحتکنندهاست.کهبایدباشد

.پردازیتأثیرمنفیبگذارد

استفادهازتمریناتWarm up

واعتمادبهنفسهایناآشنابهخوبیمیتوانندمنجربهسرخوردگی،پویاییمنفیتیم،درگیریتیم
.تیمشوند



موانع ایده پردازی و راه های غلبه بر آن

فضای غیر دوستانه

یمیاافرادمسنپیکربندیفضاییبهطورجدیبرنحوهدرکوتعاملافرادبایکدیگروبارهبرانت
.تأثیرمیگذارد

رروحیوایجادیکمحیطباز،برابروغیرتهدیدآمیزکهآزادیبیانوانعطافپذیریراچهازنظ
.چهازنظرجسمیتسهیلمیکند،ضروریاست

بفضاهایایدهسلسلهمرات.درحالتایدهآلبهفضایینیازداردکهبهراحتیقابلتنظیممجددباشد
.پردازیراآزادنگهدارید

داریدفضاهایایدهپردازیرابهخوبیروشن،تهویهوعاریازحواسپرتییاتداخلخارجینگه.

ذهن مرتب= مکان مرتب 



موانع ایده پردازی و راه های غلبه بر آن

اهداف نامشخص

جلسههرگزگروهمتنوعیازافرادرابدونداشتنیکیاچندهدفمشخصوبیانمشکل،بهیک
وعاتیتمایلدارندبایدبهیادداشتهباشیدکهمردمبهطورطبیعیبهسمتموض.ایدهپردازینفرستید

.کهدرخطدیدمستقیموتأثیرگذاریآنهاقراردارد

سلسله مراتب

مجموعهایازقوانینرابرایانجامایدهپردازیجستجوکنید

هایخالقبرایگشودنکافیکانال-حتیبهصورتلحظهای-یکنواختسازیساختارسازمانی
هایدههایخوببهندرتازسویافرادیحاصلمیشودکهتوسطشخصیتیادرج.الزماست

.دیگرانخفهشدهاند

دراآزادانهبیانخالقیتتیمیوقتیبهترینعملکردراداردکههمهبرابرباشندوهمهبتوانندهمهعقای
.کنند

بسیاریازروشهایایدهپردازی،مانندBrainwalkingوBrainwriting،سازوکارهای
.داخلیبرایجلوگیریازتحتالشعاعقراردادنروندوسلسلهمراتبدارند



موانع ایده پردازی و راه های غلبه بر آن

ذهنیت بسته

.فردباذهنبستهمتقاعدشدهکهایدههایشبهترازدیگراناست

ردوسپسپردازیگروهیزمانیبهترینعملکردراداردکهبتوانهمهایدههارابهطورمساویبیانکایده
.بعداًبهروشهاینامتعارفبایکدیگرمخلوطکرد

در.مایدههایبدمنجربهایدههایخوبمیشوند،گاهیاوقاتازراههاییکههرگزتصورنمیکردی
دلیلاستکهبههمین.ناشی می شود( بدترین)بهترین ایده دقیقاً از خالف آنبعضیمواقع،

.درواقعیکروشایدهآلاست"بدترینایدهممکن"روش

غیرقانونیایجاد-بله،حتی-ازشرکتکنندگانبخواهیدلیستیازایدههایبد،وحشتناک،احمقانه،یا
دراتهیهکردند،هنگامیکهشرکتکنندگانلیستیازبدترینایدههایخو.کنندتامشکلشماحلشود

.بایدگروهرابهچالشبکشیدتااینایدههایوحشتناکرابهایدههایخوبتبدیلکند

!درواقع،دراینروشحتیبستهترینفردسرانجامازذهنخوداستفادهمیکند



موانع ایده پردازی و راه های غلبه بر آن

محدود كردن ایده ها

،"افیخوببهاندازهک"ممکناستتمایلطبیعیوجودداشتهباشدکهتیمهابهمحضداشتنچندایده
.ایدههایخودراقطعکنند

.ندکردنایدههابهاولینایدههایظاهراًموثر،هرجلسهایدهپردازیگروهیرابیاهمیتمیکمحدود

یازایدههارااست،زیراشمافقطمیتوانیدطیفمتنوعكمیتازاصولبنیادیتولیدایدههدفیکی
.نیدارزیابیکنیدبرایالگوهاوخصوصیاتیکهمیتوانیدازآنهاچیزهایشگفتانگیزراباهمترکیبک



موانع ایده پردازی و راه های غلبه بر آن

قضاوت اولیه و وكیل شیطان

داختن به تعویق انیکیدیگرازاصولاساسیدرایدهپردازی،حداقلدرمراحلاولیهایدهپردازی،
.استقضاوت

انطورکهاینبدانمعناستکهبایداجازهدادهشودایدههابدونانتقاد،سرزنشیادرخواستجزئیات،هم
.هستبیانشود،مگراینکهراههایبیانآنهابهسادگیدرکنشدهباشد

.شوداساساًازورودبهاتاقمنع"مدافعشیطان"

كسل كننده/ فقدان تخیل یا جدی بودن بیش از حد 

ون،رئیستوماسواتس-".منفکرمیکنمشایدبرایپنجکامپیوتربازارجهانیوجودداشتهباشد"
IBM ،1943 

فرادبرخیازمحیطهایسازمانیچناندردادههایآماری،منطقوعقالنیتجاافتادهاندکهدرنهایتا
اهیگ-ابرازعقایدنامتعارف،نامطلوبیا.تواناییتفکرخارجازچارچوبخودراازدستمیدهند

.احمقانهممکناستدرمحدودهراحتیبرخیاززمینههایتخصصینباشد-اوقات

صرفهزینهدرناسابرایتولیدخودکار:مثال



موانع ایده پردازی و راه های غلبه بر آن
الگوهای تفکر قدیمی

میتواندبهوجودمیآیدوخودخوشنودیوقتیبرایمدتیبیشازحدبااوضاعآشناوراحتشدیم،
.چشماندازمادربارهآیندهراتیرهوتارکند

.خوب، دشمن عالی است:جمیزکالینز

مقاومتدربرابرتغییر

"نوآوری كنید یا بمیرید"

(Man with the Hammer Syndrome)مبتال به سندرم چکشمرد 

"To the man with a hammer every problem looks like a nail”

.پردازندافرادتمایلطبیعیدارندکهبااستفادهازمهارتهاوتخصصهایاصلیخودبهمشکالتب

.باشدارکردهتمایلبهاستفادهازراهحلهاییوجودداردکهممکناستقبالًبراییکمسئلهمرتبطک



موانع ایده پردازی و راه های غلبه بر آن

تفکر گروهی

.ماانسانهاتمایلداریمکههنجارهایافرادیراکهباآنهاوقتمیگذرانیم،اتخاذکنیم

دیشههایجدیدچیزیکهمیتواندتفکرابتکاریراازبینببردوازجریانان،جمعیذهنیت بسته 
.جلوگیریکند

دالهمهازوتکاننخوردنقایقوپرهیزازبحثوج(فیتشدن)عدماعتمادبهنفس،تمایلبهجاشدن
.عواملانسانیموثردرجهتتفکرگروهیاست



موانع ایده پردازی و راه های غلبه بر آن
قاتالن ایده

 :Yes, but...

 It already exists!

 We don't have time.

 NO!

 It's not possible.

 It's too expensive!

 Let's be realistic.

 That's not logical.

 We need to do more 

research.

 I'm not creative.

 We don't want to make 

mistakes.

 Get real.

 It's not my responsibility.

 It's too difficult to master.

 That’s too big a change.

 The market is not ready yet.

 Let's keep it under 

consideration.

 It is just like ______.

 The older generation will not 

use it.

 We are too small for that.

 It might work in other places 

but not here.

 Since when are you the 

expert?

 That's for the future.

 There are no staff members 

available.



Why not get started right away?


