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آشنايي با معني مسئله و فلسفه حل مسئله
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:تعریف مسئله

!چه معنی است، اما عموماً تعریف درستی از آن ارائه نمی دهیمبهمسئله همه می دانیم 
!!شاید درک و انتقال درست این مفهوم جزو حلقه های مفقوده کل دوران آموزشی ما باشد

به چه معنا است؟مسئلهاز دید شما 

4



(:ادامه)تعریف مسئله
:تعاریف اولیه

.موانعی که محیط بر سر راه تحقق اهداف ما قرار می دهد•
عاً به آن موقعیت یا تکلیفی که فرد نمی تواند از طریق کاربرد اطالعات و مهارت های خود سری•

.پاسخ دهد
ت موقعیتی که در آن با عدم قطعیت یا دشواری در راه رسیدن به آنچه که می خواهیم به دس•

.آوریم مواجهیم
انحراف بین آنچه هست و آنچه باید باشد•
ده، مواجهه با موقعیتی که برای عبور از آن پاسخ فوری وجود ندارد و نیازمند پاسخی پیچی•

.مبهم و پر تعارض هستیم
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(:ادامه)تعریف مسئله
:تعریف جامع

در وضعیت مطلوببا وضعیت موجود عبارت است از تفاوت بین مسئله•
!نسبیمواجهه با یک پدیده، موقعیت یا رخداد و امری است 
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(:ادامه)تعریف مسئله

:سئوال کلیدی

نوبت اول در حوزه کسب و کار یا سازمان

شما چیست؟مسئله •

ود به سازی مسئله خشناسایی درست، بیان صحیح و مکتوب آیا توانایی 
صورت شفاف را دارید؟

7



د و آن خود هدف نیستند، بلکه ابزارهای مناسبی برای رسیدن به هدف هستنمسئله و حل •
.در حل هر مسئله ای ابتدا شناخت مسئله استگام نخست 

"تزندگی سراسر حل مسئله اس"کتابی دارد با نامانگلیسی فیلسوف بزرگ کارل پوپر 
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(:ادامه)تعریف مسئله
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فرايند حل مسأله 

Problem Solving Process
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نمای کلي فرآيند حل مسئله
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سازمانو خالقیت، کارآفريني 
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مقدمه

هاییویژگمهمترینازواستنوآوریوخالقیتنوعیمستلزمکارآفرینی
راخودجای،هاسازماندرثباتامروزه.شودمیمحسوبنیزکارآفرینی

جایکهقدیمیوسنتیصنایعواستدادهاطمینانعدموثباتیبیبه
سازمانوموسسات.استدادهآنیافتهتوسعهوجدیدانواعبهراخود
،مداومطوربهودادهتشخیصرامهمامراینبایدخدماتیوتولیدیهای
.بکوشندآنبودجهتدریادهند،ارائهراجدیدخدماتوکاال

پاسخدر،نوآوریوخالقیتکاربردسیستماتیکفرآیندنتیجهکارآفرینی
نانکارآفری.استبازاردرموجودهایفرصتازاستفادهونیازهابهگویی
یکریزیپایه)مندهدفاقداماتیانجامطریقازراخودخالقهایایده

.کنندمیتبدیلواقعیتبه(جدیدکاروکسب
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ادامه-مقدمه

منابعجبسیها؛فرصتشناسائیباکهاستنوآوریفردکارآفرین
یعرضهبرایراسازمانییاکاروکسبمخاطرات؛قبولو

وسودوکسبهدفبابازار؛بهجدیدخدمتییاومحصول
وروتثافزایشبهمنجرفرآینداین.کندمیاندازیراهموفقیت،

وژی،تکنولوپیشرفت؛نوآوریوخالقیتتوسعهاجتماعی،رفاه
.گرددمیاشتغالایجاد
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اهمیت و ضرورت خالقیت و نوآوری در سازمان ها

.اندتازهوبدیعنظراتونوهایاندیشهنیازمندبقاءبرایهاسازمانهمه
ازراآنوشودمیدمیدهسازمانهکالبددرروحیهمچونجدیدنظراتوافکار

عوضحفظحتیپیشرفتوبقاءبرایماعصردر.دهدمینجاتفناونیستی
آننابودیورکودازتابخشیدتداومسازماندررانوآوریونوجوییجریان،موجود

بایداددادامهحیاتبهمتغیرومتالطمدنیایدربتوانکهآنبرای.شودجلوگیری
برایمحیطتحوالتوتغییراتشناختضمنوآوردرویخالقیتونوآوریبه

برتتحوالاینازتأثیرپذیریهمراهودیدتدارکتازهوبدیعپاسخهایرویارویی
.داددلخواهشکلهابدانونهادتأثیرآنها
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در سازمان(CPS)حل خالقانه مسئله 

ایمحصولیااندیشدمیهاهزینهکاهشبرایجدیدیروشبهسازمانازعضویکهبارهر
حل، کندکمکسازمانبهچگونهکهگیردمیتصمیمیاوکندمیاختراعجدیدیخدمت
Creativeآنبهخالقیتوجودصورتدروگرفتهصورتمسئله Problem Solvingیا

.گویندمیمسئلهخالقحل
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:در فرآیند حل خالق مسئله، هشت مرحله اصلی وجود دارد که عبارتند 
تحلیل محیط •
 تشخیص مسئله •
 شناخت مسئله •
 فرضیه سازی •
 ارائه راهکارها•
 انتخاب از میان راه کارها•
 اجرای راه کار انتخاب شده •
کنترل•

ادامه-سازماندر (CPS)حل خالقانه مسئله 
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تعاريف
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سه محور خالقیت

Source:  Teresa M. Amabile, How to Kill Creativity, Harvard Business Review, Sep-Oct 1998

دانش و مهارت

انگیزش

خالقیت

مهارت های 
تفکر خالق
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:(1969)بارون 
زی نوو ایجاد چیاییه شکل بسیار ساده بعنوان توانبخالقیت را می توان 
.بدیع تعریف کرد 

:(1972)پارنز
بدون دانش و. خالقیت عبارت است از کنش دانش ، تخیل و ارزیابی 

ات ری ندارد و بدون تخیل نیز اطالعمو ثزدهعات فراوان، تخیل باالاط
، در نهایت بدون توان ترکیب. فراوان چاره ساز و گره گشا نیستند

ت میسر ه کشف و خالقیبتلفیق ، ارزیابی و گسترش ایده ها دستیابی 
.نیست

خالقیت و نوآوریتعاریف 
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:(1962)تورنس

خالقکرِتفوینظربه.استدادهقرارنظرمدگشاییمسألهنوعیبعنوانراخالقیت
،عاتاطالدرموجودکاستی هاییامسائلکردنحسفرآیندازعبارتستمختصراً
،افرضیه هآزمودنوارزیابی،کاستی هارفعومسائلحلدربارهسازیفرضیه

.دیگرانبهنتایجانتقالسرانجاموآنهابازآزماییوبازنگری

ادامه-خالقیت و نوآوریتعاریف 
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( :1962)تورنس 

ست از به نظر وی تفکرِ خالق مختصراً عبارت. است داده خالقیت را بعنوان نوعی مسأله گشایی مد نظر قرار 
حس کردن مسائل یا کاستی های موجود در فرآیند 

زمایی رفع کاستی ها ، ارزیابی و آزمودن فرضیه ها ، بازنگری و بازآو اطالعات ، فرضیه سازی درباره حل مسائل 
.آنها و سرانجام انتقال نتایج به دیگران 

:سایر منابع
(1385، صمدآقایی)جدیدمفهوم فکریا خالقیت یعنی به کار گیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک . 1
رمعمول بین فرد برای برقراری ارتباط غیمنحصر به خالقیت عبارت است از توانایی تلفیق ایده ها به شیوه ای . 2

(1380مقیمی،)ایده های مختلف 
ها فوق العاده و غیرعادی در آندیدن چیزهای خالقیت یعنی نگاه به چیزهای معمولی و پیش پا افتاده و . 3
(1387مقیم، احمدی )

ادامه-خالقیت و نوآوریتعاریف 
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ایجاد ، منابع ثروت زای جدیدآن کارآفرینابزاری است که توسط . نوآوری عمل مختص کارآفرینی است
نوآوری ز ا. بخشد تا پتانسیل آنها برای تولید ثروت، فزونی پذیردغنا می می کند، یا منابع موجود را 

:می شودآنها اشاره تعاریف زیادی ارائه گردیده است که در اینجا به برخی از 
ی جدید، قطعات جدید، ارائه فرآیندهامواد یا شومپیتر نوآوری را ایجاد کسب و کار جدید با استفاده از . 1

(1387مقیم، احمدی )تشکل های سازمانی جدید می داند یا بکارگیری ایجاد بازارهای جدید و 
بدیل های قابل عرضه به بازار تبه ایده نوآوری فرآیندی است که کارآفرینان توسط آن فرصت ها را . 2

(1386کیا، سعیدی )که آنها به تغییرات شتاب می بخشند است، به کمک این ابزار . می کنند
ایده های و عملیاتی کردنتحقق بخشیدن نوآوری عبارت است از فرآیند اجرای خالقیت یا به عبارتی . 3

(1380هاشمی، گلستان )نتیجه ی عینی خالقیت به نو و به طور کلی تبدیل 

ادامه-خالقیت و نوآوریتعاریف 
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مرتبطمفاهیمبرخیوآورینوباخالقیتتفاوت
اختراع،ابداعابتکار،نوآوری،خالقیت،هایواژهمردم،عموممیاندرتازگیواختراعابداع،ابتکار،نوآوری،خالقیت،تفاوت

هاآنازیکهرمتخصص،ونظرصاحبافرادنزدوتخصصیکتبدراماروند،میکاربهمعنایکبههمگیتازگیو
:ازعبارتندکهداردایجداگانهکاربردوتعریفمفهوم،

.ارزشباوجدیدچیزهرایجادفرآیند:(Creativity)خالقیت
مهمیارزشاجتماع،یاصنعت،سازمانگروه،فرد،برایکهجدیدیچیزهرایجادفرآیند:(Innovation)نوآوری

نوآوری،دجدیخدماتیاومحصولارائهفکر،یکایجادبرایذهنیهایتواناییکارگیریبهدیگرعبارتبه.باشدداشته
.است

.استنداشتهوجودقبالًکهجدیدیچیزهرایجادفرآیند:(Originality)ابتکار
واستناچیزازچیزآوردنپدیدیانیستیازچیزیآوردنپدیدیاآفرینشمعنیبهواژهاین:(Creation)ابداع
نیستیوعدمازراچیزهمهکهاستخداوندتنهاچوناست؛اجراقابلسبحانخداوندبرایفقطبالطبع

کند؛نمیاستفادهالگوییگونههیچازخالقیت،ایندروآفریندمی
آوردنبیرونبلکهنیست،دیگرچیزازچیزیآوردنپدیدیاابتکاروتألیفنوعازاستخداوندخاصکهآفرینشنوعاین

.استیعتطبازعمدهطوربهکهالگوستوسابقهبهمسبوقهمهانسانهاخالقیتکهحالیدراست؛هستیبهنیستیاز

ادامه-خالقیت و نوآوریتعاریف 
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ابزارهای خالقیت
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خالقیت قابل تربیت و فراگیری است
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تکمیلی-تعریف مسئله و توجه به مفهوم تضاد

.  مسئله وقتی بوجود می آید که یک مانع ما را از رسیدن به هدف باز دارد
(Problem)مسئله (=Obstacle)مانع + (Objective)هدف 

!تضاد
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انواع مسئله و تاثیر خالقیت

مسائل باز
نکار باز مسائلی هستند که ما تمایل داریم وضعیت جاری را بنحوی تغییر دهیم ولی مانعی وجود دارد که ما را از ای•

.می دارد

مسائل بسته
.که وضعیت جاری آن چیزی نیست که ما انتظار داریماین مسائل زمانی ظاهر می شوند •
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ادامه-انواع مسئله و تاثیر خالقیت

با راه حل همگرا
حل به همان روش های قدیمی یا تکراری•

با راه حل واگرا
حل با روش جدید و خالقانه یا با ترکیب روش های هم گرا•
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-فرایند منطقی حل مسئله
خالقیت در شناسایی مسئله و راه حل ها
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خالقیت و ابزارهای آن

.خالقیت یعنی دیدن به نوعی دیگر•
.خالقیت یعنی رهایی از عادت های ذهنی•
.حیات ذهنیدهیتغییر، توسعه و تکامل در سازمانفرایندخالقیت یعنی •
.خالقیت یعنی دور شدن از چیزهای واضح و معمولی یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت•

.که سایر مردم نیز آنها را می نگرندخالقیت یعنی نگاهی متفاوت به پدیده هایی•
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منابع خالقیت

معصوميت•
تجربه•
انگيزش•
داوري تنظيم شده•
اتفاق و پيشامد•
اشتباه و جنون•
رهايي•
گريزانديشي•
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تکنیک های خالقیت

تکنیک های فردیبرخی از 

تکنیک پنج دبلیو  و یک اچ•
تکنیک های گریز اندیشی •
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?What•تكنيك پنج دبليو و يك اچ

•Why?

•Who?

•When?

•Where?

•How?

W W W W W

ادامه-تکنیک های خالقیت



34

گریزاندیشی
که با افزایش  است مانند حفر گودالی هادوارد دبونو روش معمول تفکربه نظر •

اطالعات فرد همان گودال را عمیق تر می سازد و از دیدن جاهای دیگر برای حفر کردن
.باز می ماند

در حالیکه تفکر موازی نگاه فرد را به نقاط جدید معطوف می سازد و اطالعات و •
یر داده و تجربه های جدید صرفاً به اندیشه های قبلی افزوده نمی شود، بلکه آنها را تغی

.دالگو و ساختار جدیدی را ایجاد می کن

ادامه-تکنیک های خالقیت
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ابزارهای گریزاندیشی 

.به مشکالت و نقاط ضعف به صورت چالش و فرصت نگاه کنید:معکوس سازی•
حرکت . 3فرار از چیزی که پذیرفته ایم؛. 2تشریح چیزی که به صورت مثبت پذیرفته ایم؛ . 1: تکنیک فرار یا گریز•

.برای یافتن ایده های جایگزین
الحاق کلمه یا مفهومی ظاهراً بی ربط به موضوع مورد نظر: تکنیک ورودی اتفاقی•
وان آیا در اینجا راه دیگری وجود دارد؟ چه جایگزین هایی وجود دارد؟ چه کار دیگری می ت: استفاده از جایگزین ها•

کرد؟ 

ادامه-تکنیک های خالقیت
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:تکنیک ارتباط اجباری

مبدع آن چارلز، اس ، وایتینگ•
بر قراری ارتباط بین موضوعات کامال نامرتبط•
“فرضیه ضبط اطالعات زمینه ای”مبنی بر رهایی از •

محصوالت شیشه ای و اسباب بازی:  مثال
لوازم خانگی و بازیها

ارتباطات و پنیر
دستگاه زیراکس و بوها

ادامه-تکنیک های خالقیت
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: تکنیک درنگ خالق

سرمایه گذاری در )ولی باید توقف کنیم؛نیستبرای توقفدلیل موجهیزمانی که *
. (خالقیت

سری که درد نمی کند را دستمال*  !یممی بند
.به کمک آن از برخی عادت ها دست می کشیم و مسأله یا مشکلی را کشف می کنیم* 
.نشان دهنده تالش آگاهانه ما برای خالق بودن است*
مشتریان هتل دوست دارند غذا برای آنها    : مثال* 

.تهیه و سرو شود
.برگزاری کارگاه به شیوه کنونی مطلوب است

ادامه-تکنیک های خالقیت
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:تکنیک درنگ خالق

کشف نیازهای پنهان و شناخته نشده که مشتریان 
.نمی کنندابراز

:مثال
سرنشینرانندگی اتومبیل بدون

ادامه-تکنیک های خالقیت
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:وارونه سازی مسأله-3

سیستم الگوساز”با ورود اطالعات به ذهن از آنجا که ذهن 
است، سعی می کند در کمترین زمان “ خود سازمان دهنده

ین اطالعات ورودی را در نزدیکترین ، شبیه ترین و آشناتر
.قالب ذهنی قرار دهد

ادامه-تکنیک های خالقیت
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:فایده وارونه سازی مسأله

استفاده از این تکنیک کمک شایانی به شناسایی قالبهای ذهنی پنهان -1
.خود و دیگران می کند

در ضمن ترس از شکست فرد کاهش و توان فرد برای فرارازنگرش به -2
.شیوة متداول افزایش می یابد

فروشگاههای زنجیره ای: مثال
تنش های روانی در منزل و محل کار

ادامه-تکنیک های خالقیت
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تحریک

ه هدف از تکنیک تحریک، به وجود آوردن ایده هایی فراتر از ایده هایی است ک
گشت و تحریک تصویر مشابه تکنیک. از طریق توفان فکری به دست می آید

نرا مثالً با به استثنای اینکه شرکت کنندگان به جای به یک سفر آ. گذار است
.دیدن تصاوی تجسم می کنند

ادامه-تکنیک های خالقیت
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تکنیک ورودی اتفاقی
ت اما بسیار این تکنیک ساده ترین شیوه در میان فنون خالقیت است بسیار توانمند اس•

.غیر منطقی بنظر می رسد

ه ای را بنابراین ما کلم. آنجا که به ایده ای نو نیاز داریم پس به خالقیت نیاز داریم•
م آن بدست می آوریم که هیچ ارتباط ظاهری با مسئله ما ندارد، سپس سعی می کنی

ما به از این الحاق یا به هم نزدیک کردن،. کلمه و مسئله مان را به هم نزدیک نمائیم
.  ایده های جدیدی دست پیدا می کنیم

ادامه-تکنیک های خالقیت
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:تکنیک ارتباط اجباری

بر قراری ارتباط بین موضوعات کامال نامرتبط
“فرضیه ضبط اطالعات زمینه ای”مبنی بر رهایی از 

:مثال
لوازم خانگی و اسباب بازی کودکان•
یک پوشیدنی با یک خوراکی •
دستگاه کپی و بوم نقاشی•

ادامه-تکنیک های خالقیت
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توان از اين تكنيك استفاده کرد؟در چه مواقعي مي

.زمانی که احساس می کنید کامالً از ایده خالی شده اید•
جا پروژه ای به شما محول شده است که به ایده ای نو نیاز دارد و شما نمی دانید از ک•

.آغاز کنید و هیچ ایده ای ندارید
.وقتی شما به ایده های اضافی احتیاج دارید•

.وقتی ذهن شما واقعاً قفل شده است و هیچ راهی به جلو پیدا نمی کنید•

:ادامه-تکنیک ارتباط اجباری

ادامه-تکنیک های خالقیت
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روش های انتخاب کلمه ی ورودی اتفاقی

کلمه ای60انتخاب از یک فهرست •
استفاده از لغت نامه•
استفاده از روزنامه•

استفاده از صندوقچه ی کلمات•

ادامه-تکنیک های خالقیت
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تله های استفاده از تکنیک ورودی اتفاقی

نکنیدکلمه اتفاقی را به ایده های ذهن خود وصل –
دقیقاً همان کلمه ی داده شده را بکار ببرید و حروف را دوباره مرتب نکنید –
گام های زیادی برندارید–
تمام مشخصه های کلمه ی  اتفاقی را فهرست نکنید–
گری کلمه  ی حاضر را سریعاً غیر قابل استفاده تصور نکنید و فوراً به جستجوی کلمه ی دی–

نپردازید

ادامه-تکنیک های خالقیت
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شش کاله تفکر

ارائه اطالعات به شکل بیطرفانه/ کاغذ سفید

درک مستقیم/احساسات و هیجانات/ آتش و گرما

قضاوت انتقاد آمیز/ قاضی با خرقه سیاه

خوشبینی و داشتن نگاه منطقی و مثبت/ آفتاب

تالش برای خالقیت/ گیاه و سبزینه

کنترل فرایند و در بر گرفتن ایده ها/ آسمان

ادامه-تکنیک های خالقیت
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:برانگیزایدهسئواالتطرح
مغزیطوفانبرایمکملیخودکهتطبیقیفهرستیکآوردندستبه،فوقسئواالتطرحبرایفعالیتنخستین

.باشدمی،استمتافوریکروشیاو(فکری)

Bob)ابرلبابفهرست،یابیایدهفهرستترینمعروف Eberle)اسکمپرآنبهکهباشدمی(SCAMPER،
.باشدمی(ذیلحروفمخفف

Substitute:(....ودیگریجایچه،ایمادهچه،فرآیندیچه)؟نمودجایگزینتوانمیراچیزیچه

Combine:جدیدمجموعهیکایجاد،آلیاژ،کردندرستمخلوط)؟نمودترکیبآنباتوانمیراچیزیچه،
(...ومفاهیم،هاایده،اهداف

Adapt:(...وگذشتهوضعیت،مواد،هاایده)؟یابدوفقآنباتواندمیو؟استاینمثلدیگرچیزیچه

ادامه-تکنیک های خالقیت
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ادامه–برانگیزایدهسئواالتطرح

Modify:(...وشکل،رایجه،صدا،حرکت،رنگ،معنی)؟دادتغییرتوانمیراچیزیچه

Put to other uses:هچگوناستفادهجدیدهایراه)؟قرارداددیگریکاربردهایبهتوانمیچگونه
...و؟دیگرافرادتوسطو،دیگرجاهایدرکاربرد،؟است

Eliminate:تنکاس،کردنمتراکم،کردنترکوچک)؟شودمیحاصلبهبودی،کردنحذفباآیا
(...و،کردنتکهتکه،

Rearrange:وتقدموتوالی،دیگرنقشهیاالگوتهیه).آنهاکردنجاجابهواجزاءدادنترتیبتغییر
(...وومعلولعلتکردنجاجابه،دیگرتاخیر

ادامه-تکنیک های خالقیت
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سپاس از توجه شما


