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 خالقیت

 مدرسان کاریزما
چگونه مدرس حرفه ای و پولسازی  

 باشیم؟

 

 

 دکتر علی جاوید

 1399اسفند ماه 
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...معرفی  

علی جاوید 
دکتری مدیریت کسب و کار 
 بنیان گذار و مدیرعامل آکادمی و 

گروه مشاورین کسب و کار کاریزما 

 عنوان کتاب 5مولف بیش از 

 شرکت بزرگ و متوسط 150مشاور و مدرس در بیش از 

 هزار نفر ساعت کارگاه و سمینار 300مدرس و سخنران بیش از 
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 دیگه چی؟
 خالقیت 
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خالقیت چیست؟ 
 مهارت ذهنی-

 اکتسابی  -

 ایده های نوین و کاربردی-

 فرآیند پویا-

 مساله گشایی-

 

 خالقیت 
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 :آمابایلتریزا 

 روزمره زندگی در خالقیت معمولی میزان و کم میزان از داری ادامه سطوح
 ، نمایش اساسی، ابداعات در خالقیت باالی سطوح تا که دارد، وجود

 از ای درجه ، بعالوه  . میخورد چشم به هنری کارهای و علمی اکتشافات
 سطح .دارد وجود ، محدود زمینه یک در حتی فرد هر کار در خالقیت
 خالقیت اجزاء تابع ، میکند ایجاد زمانی نقطه یک در فرد هر که خالقیتی

 وجود فرد آن اطراف و درون در و میروند، کار به زمان همان در که است
   .دارند

 تئوری خالقیت
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 مهارتهای فنی در یک حوزه -1•

 فرآیندهای شناختی تفکر نوین -2•

 انگیزه انجام کار، احساس لذت و تمایل به رقابت -3•

 تعامل با محیط اجتماعی -4•

 

 

 اجزای تئوری خالقیت
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 حقیقت یابی -1•

 پاالیش -2•

 تجزیه و تحلیل -3•

 ایده یابی -4•

 راه حل یابی -5•

 دریافت بازخورد -6•

 

 

 فرآیند خالقیت
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اطالعات ممکن است قدرت تصور »
 « .را خفه کند

 
 : جان لیتکس متخصص علوم تربیتی آمریکا 
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 تعریف مساله -1•

 آماده سازی -2•

 جمع آوری و گزینش داده ها -3•

 

 

 حقیقت یابی -1
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 گزینش داده های مناسب•
 

 پاالیش -2
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 کنکاش و جستجو•

 (تالش ناآگاهانه ذهنی) دوره کمون •

 تجزیه و تحلیل -3
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 ایجاد ایده -1•

 ایده های آزمایشی و سرنخ های اولیه                   

 پروندان ایده ها -2•

 انتخاب بهترین ایده ها، تغییر و ترکیب                  

 ایده یابی -4
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 ارزشیابی فردی -1•

 گزینش نهایی -2•

 

 راه حل یابی -5
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 پس از پیاده سازی ایده ها انجام می شود•

 بررسی ضعف ها و ایرادات•

 تکمیل محتوا و ایده ها با دانش و تجربه•

 

 دریافت بازخورد -6
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 خیال پردازی -1•

 هیپنوتیزم پذیری باال -2•

 تفاوت در تمرکز -3•

 

 خصوصیات افراد خالق
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 در تمرکز توجه، علت تفاوت در خالقیت استتفاوت . 

 کسی بتواند تنها به دو چیز در یک زمان توجه کند فقط یک قیاس اگر
 شودممکن در آن زمان می تواند کشف 

 داشتممکن وجود خواهد  ٔ  اگر به چهار چیز توجه کند شش مقایسه. 
 خالق توجه نامتمرکز دارند که با سطوح پایین فعال سازی قشری همراه افراد

 .است

 سوی دیگر افراد غیر خالق توجه خود را زیادتر متمرکز می کنند و این از
 .آن ها را از فکر کردن در ایده های نوآورانه بازمی دارد

 مندلسون
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برای خالقیت باید دیوانه بود، دیوانگان  
 .خالق ترینانند

 علی جاوید
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افراد خالق روش های . یک سندرم بازداری زدایی استخالقیت   
گوناگون اغلب نامأنوسی را به کار می برند که معتقدند در خالقیت 

شاید رایج ترین روش، گوشه گیری  . بیش تر به آن ها کمک می کند
باشد که نزدیک به محرومیت حسی است یعنی شرایطی که 
انگیختگی قشری را کاهش می دهد که این موضوع به علت 

 .آن هاستحساسیت بیش از حد 

 مارتیندل وایزنیک
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 خیال پردازی -1•

 هیپنوتیزم پذیری باال -2•

 تفاوت در تمرکز -3•

 هوش -4•

 فکر سیال -5•

 اعتماد به نفس -6•

 استقالل -7•

 انعطاف پذیری -8•

 دانش -9•

 

 خصوصیات افراد خالق
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گمان اینکه مسئله تنها یک راه حل درست دارد. 
سعی بر اینکه همیشه منطقی باشیم. 
 بی چون و چرا از قوانیناطاعت. 
ترس از ابهامات و عالقه به مشخص بودن همه چیز. 
اصرار بر اینکه همیشه عملی فکر کنیم. 
ترس از شکست و پرهیز از انجام کارهای مخاطره انگیز. 
عدم تفریح و سرگرمی. 
تخصص پیدا کردن تنها در یک کار. 
ترس از احمق جلوه داده شدن توسط دیگران. 
تمایل به همرنگی با جماعت. 
اعتقاد نداشتن به اینکه می توانیم خالق باشیم. 

 

 موانع خالقیت
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 اهداف بزرگ داشته باشیم -1•
 مشکالت بزرگ داشته باشیم -2•
 سواالت متمرکز بپرسیم -3•

 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونه خالق باشیم؟
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 شنا بر خالف جهت آب -1•
 زیر سوال بردن بدیهیات -2•
 ایده گرفتن از سایر کسب و کارها -3•
 تقلید نکردن -4•
 ایده گرفتن از سایر کشورها -5•

 خالقیت در کسب و کار
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 نفر 7تا  3 -1•
 دقیقه 60تا  15 -2•
 تعداد مهم است -4•
 قضاوت ممنوع -5•
 انتخاب مدیر -6•
 ثبت ایده ها -7•

 تکنیک طوفان ذهنی



Charisma 

Feel the Infinity 

 کاریزما
 گروه مشاورین کسب و کار

www.charismabs.com  
 

 یک سوال بپرسید و  •

 های زیاد پیدا کنیدجواب •
 توقف -1•
 شروع -2•
 افزایش -3•
 کاهش -4•

 تکنیک سوال
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 محصوالت متفاوت کاربرد -1•
 متفاوت بندی  بسته -2•
 محصول سایز تغییر -3•

 خالقیت در محصوالت



Charisma 

Feel the Infinity 

 کاریزما
 گروه مشاورین کسب و کار

www.charismabs.com  
 

 رایگان مطالب و ها کتاب -1•
 ما سای رقبای -2•
 اعداد رنج -3•
 فایل جستجوی -4•
 دقیق جستجوی -5•
 گوگل کتابخانه -6•

 جستجوی مطالب
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 رشد به رو روندها -1•
 جغرافیایی های مکان -2•
 مرتبط مطالب -3•

Google trends 
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 مجالت -1•
 اعضا از کمک -2•
 خبری های سایت -3•
 اینفوگرافیک -4•
 رقبا -5•

 ایده یابی
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 ساده •
 منابع و ها توانایی•
 خوب حس و شادی•
 هدف بازار مطابق•

 ایده های عالی
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 ظاهر -1•
 ها کتاب جلد -2•
 محصوالت -3•
 محتوا و مطالب -4•
 کار مدل -5•
 درآمدی مدل -6•

 
 
 
 
 

 یافتن فردی هم سلیقه
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 دانش بردن سوال زیر -1•
 
 
 
 
 

 چرا؟تکنیک 
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 به عمدی خطاهای با•
 به دیگر ای گونه

 کنید نگاه مسائل
 
 
 
 
 

 توهم خالقتکنیک 
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 نسبی اطمینان وجود مواقع در
 مثبت نکات به توجه -1•

 منفی نکات به توجه -2•

 تازه و جالب نکات -3•

ها محدودیت موانع، مثبت، مهم، نکات لیست تهیه -4•

 ...اگر شود می جالب چقدر
 

 

 

 

 

 PMIتکنیک 
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 DOITتکنیک 
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 توسط یاسوآماتسومورا
 

 تکنیک شگوفه نیلوفر آبی
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 سازی جانشین -1
 کردن ترکیب -2
 سازگاری و تعدیل -3
 سازی بزرگ/تغییر -4
 موارد سایر در استفاده -5
 کردن حذف -6
 سازی معکوس/ بازآرایی -7

 
 
 
 
 

 Scamperتکنیک 
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 فکری طوفان مشابه -1•
 محرمانه -2•
 انفرادی -3•
 افراد به ها ایده تمام ارسال -4•
 جدید های ایده آوری جمع -5•

 
 
 
 
 

 Delfiتکنیک 
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 ایشکاوا ماهی استخوان -1•
 سنکیتکس -2•
 تفکر کاله شش -3•
 مفروضات ریختن دور -4•
 مشتری به بازگشت -5•
 اسمی گروه -6•

 
 
 
 
 

 سایر تکنیک ها


