روش های افزایش خالقیت برای ایده یابی
( ۵روش کاربردی(
کاهش هزینه ها = افزایش خالقیت = افزایش درآمد
همه ما زمان زیادی را صرف آموزش های مختلف میکنیم و قصد داریم در جهت پیشرفت خودمان قدم هایی را برداریم .یکی از مهارت های
مهم برای موفقیت در هر زمینه ای مهارت خالقیت و ایده پردازی است  .در این مقاله روش هایی برای افزایش خالقیت به شما آموزش می دهیم
 .این توانایی بسیار مهم و حیاتی می باشد و در زمانی های بحرانی می تواند شما را از پس مشکالت رها کند .خالقیت می تواند برای شما پولساز
باشد و یا حتی در برخی موارد به شما در کم کردن هزینه ها کمک کند .یک فرد خالق همیشه راه های متفاوتی برای پول در آوردن در ذهن خود
دارد و همینطور برای حل معضالت خود راه حل های زیاد و گوناگونی دارند.
برخی افراد به اشتباه فکر می کنند که خالقیت یک مزیت خدادادی است و ما به هیچ وجه دخل و تصرفی در آن نداریم .از طرفی همه می گویند
که برای شرکت های مدرن (و همینطور افرادی که در آن کار می کنند ) خالقیت و نوآوری بسیار ارزشمند هستند .مشکل این است که چگونه
می توانیم خالقانه فکر کنیم و ایده های خوب برای پیشرفت مجموعه معرفی کنیم .شما هر لحظه توانایی افزایش خالقیت و قدرتمند سازی
مهارت ایده پردازی خود را دارید .این مقاله را تا پایان مطالعه نمایید تا به شما بگوییم که چطور ذهنتان را به یک کارخانه ایده سازی تبدیل کنید.

- ۱سه ” اگر ” برای خودتان بسازید

افزایش خالقیت
بسیاری از افراد خالق و نو آور یک جسم  /محصول  /خدمت موجود را می یابند و سؤال های هوشمندانه ای را مطرح می کنند تا مفهوم آن را
تغییر دهند و یا از آن موضوع  /محصول  /خدمت جدیدی بسازند .به طور مثال استیو جابز با ایده یک گوشی هوشمند شروع نکرد .او فقط تلفن
همراه موجود را دریافت کرد و از یک سؤال بسیار ساده اما هوشمندانه شروع کرد  :چگونه می توانیم آن را بهتر کنیم یا آن را تبدیل به بهترین
کنیم ؟

بیایید رو راست باشیم ! هیچ دستورالعمل جهانی برای نوآوری وجود ندارد و هر فرد باید رویکرد خود را با توجه به تخصص ،عالقه ،نوع تفکر یا
حتی نوع شرکت در آن ،با موضوعغ درگیر شود .من به شما پیشنهاد میکنم برای ایجاد نوآوری در مسائل خود حداقل سه سوال با ” اگر ” برای
خود ایجاد کنید و سپس به دنبال پاسخ آنها بگردید .به طور مثال سوال های زیر از خود بپرسید :

- ۱چه اتفاقی می افتد اگر من آن را تغییر دهم (ارتباط شی  /سیستم  /اجتماعی و غیره)؟
- ۲اگر میخواستم  ۱۱سال از آن استفاده کنم ،چه چیزی را در مورد این شیء تغییر یا بهبود میداد؟
- ۳اگر من یک سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی برای بهبود آن داشته باشم ،چه کاری انجام
میدهم؟
این سواالت میتوانند به ابزاری قدرتمند برای شما تبدیل شوند و باعث متفاوت فکر کردن و افزایش خالقیت شما بشود.
این نوع سواالت در نهایت به راه حل های عالی ختم می گردند .کافیست مقداری زمان بگذارید و از این تکنیک استفاده
کنید .

- ۲ترک عادت کنید!

عادت
بسیاری از ما با دیدن این تیتر یاد ضرب المثل خاصی می افتیم! مغز ما از میلیون ها نرون تشکیل شده است .نورون ها سلول های عصبی مغز ما
هستند که با ایجاد ارتباط بین یک دیگر باعث انجام دادن کار توسط ما می گردند( .این موضوع در اینجا به سادگی هر چه تمام تر ارائه شده است).
زمانی که ما کاری را به طور عادت انجام می دهیم ،با توجه به شکل گیری قبلی این ارتباطات در مغز ،این کار به ساده ترین و با کمترین میزان
مصرف انرژی انجام می شود .اما زمانی که کاری را به صورت غیر معمول انجام می دهید ،نورون ها مجبور به برقراری ارتباط بین یکدیگر می

شوند .این ارتباطات باعث ایجاد تجربیات جدید در مغز می شود و هر چه این ارتباطات بیشتر باشد احتمال افزایش خالقیت و تولید ایده های جدید
بیشتر است .برای تمرین می توانید در طول هفته این کار ها را انجام دهید:

شنبه ها  :ساعت مچی خودتان را برعکس ببندید!
یکشنبه ها  :با دست غیر معلول مسواک بزنید.
دوشنبه ها  :به یک رادیوی خارجی گوش دهید و سعی کنید متوجه بشوید که چه می گوید.
سه شنبه ها  :با دست مخالف صبحانه بخورید !
چهار شنبه ها  :یک موسیقی با سبکی جدید گوش دهید.
پنجشنبه ها  :با دست غیر تخصصی یک نقاشی بکشید ( نگران خراب شدنش نباشید!!!).
جمعه ها  :صبحانه را در فضایی جدید میل کنید .
و هر کار دیگری از این نوع باعث ایجاتد ارتباطات جدیدی بین سلول های عصبی مغز می گردد و در نتیجه خالقیت شما افزایش می یابد .

- ۳از هر دو نیمکره مغزتان استفاده کنید

مغز ما از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده است  .هر کدام از این نیمکره ها وظایفی را بر عهده دارند .ما به طور ناخواسته همیشه از یک طرف
مغزمان استفاده می کنیم  .استفاده نصفه از توانایی مغز موجب عدم بُروز خالقیت می گردد .مغز ما زمانی خالقیتش شکوفا می گردد که ما بتوانیم
از هر دو طرف مغز خودمان استفاده کنیم.

- ۴با دفترچه ایده سازی تبدیل به کارخانه ایده پردازی شوید

دفترچه ایده
این یک تمرین فوق العاده برای تبدیل شدن به یک کارخانه ایده پردازی است .یک دفترچه تهیه کنید و هر روز خودتان
را متعهد به نوشتن  ۱۱ایده در درون این دفترچه بکنید .فرقی ندارد در رابطه با چه موضوعی ایده می نویسید .از ایده
ای برای حل مشکل الیه ازون تا ایده ای برای حل کوچکترین مشکل خود  ،را بنویسید  .این کار به شدت به افزایش
خالقیت شما کمک می کند .مغز شما عادت به ایده سازی می کند و به راحتی می تواند موارد را با یک دیگر ترکیب کند
 .ایده سازی به شدت به پولساز شدن ذهن شما کمک میکند .همین کار ساده که شاید در طول روز چند دقیقه از زمان
شما را بگیرد اما به شدت به خالق شدن شما کمک می کند.

- ۵در دوره آموزش خالقیت شرکت کنید
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