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  اش آفریننده روح از ای ذره که خدایی نام با کنیم آغاز سخن
  همـواره «خالق اندیشة امواجِ تالطم» تا دمید انسان در را

 پیدا میل «مـردابی سکون» به او که نگذارد هیچ و بماند زنده
 .کند

 دل بر وجودش از رخشان ای ذره اگر که جاوید مهـرِ آن نام با
 میشود ممکن ناممکنها همه و گـریزند، می ذهن آفات بتابد،



 

 خالقیت
 چیست؟



 خالقیت 
 
   «ابتکاری پاسخ به منتهی مستقلِ برخوردِ طرز»
 
  سه به است موکول پاسخ و مستقل نگاه این و

 : پیش
 
«مستقل اندیشیدن» 
«داشتن مشکل»  

«مشکل به متفاوت نگاه» 



 

 کار و زندگی طول در انسانها همه

 خالقانه و متفاوت نگاهی
 و بیان فرصتِ همه اما اند داشته

 را گذاری اشتراک به و اندیشی هم
 .اند نداشته



 

 تخته خالقیت
 محلِ بروز ِاندیشیدن ماست



 

 به اشتراک گذاری افکار و ایده ها

 طلب همکاری از اجتماعی که در آن هستیم

 «نتیجه متفاوت»و « نگاه خالق»سهیم شدن در جریان 

 داغ کردن تنور اندیشیدن برای رسیدن به نتایج بهتر

 ایده های خام و اولیه« چکش کاری شدن»

 در سازمان« مشارکت و هم اندیشی»فرهنگ سازی 

 برکارها و مشکالت توسط هر بخش« تمرکز بخشی»



 



 

  رخ «کار حین در» و «ها بزنگاه» در خالقیت عموما

  -ایده این اصلی های خصیصه از «بودن خام» .میدهد

 .است خالقانه های

  به توانیم می «کار محیط در خالقیت تخته» داشتن با

 و نشود «فراموشی» گرفتار تا کنیم ثبت را آن سرعت

 کنیم پخته را آن کار، در درگیر افراد دیگر کمک به



 

  به و ایده یک پختن در کاری مجموعه یک افـراد همه مشارکت

 .است «خالقیت تخته» قوت نقطه مهمترین آن، نشاندن ثمـر

 !!این مشارکت، بیشمار برکات دیگر نیز در پی خواهد داشت  



 

 خالقیت، تخته
 سازمان بر مکملی» یک تواند می

 .باشد نیز موسسه «پیشنهادات نظام
 بر عالوه طرح این پرداز ایده هرچند
  درنظام ِاجرایی اساسی ایرادات

 دیگری روشهای یکسری پیشنهادات،
 تخته همانند) جایگزینی برای نیز

  و ها پتانسیل اما دارد، (خالقیت
 که «خالقیت تخته» باالی های قابلیت
  خواهد ارزشمندی آوردهای دست

 مستقل صورت به و تنهایی به داشت،
 مشارکت خیمه ستون» تواند می

 باشد «خالقانه



 

  بر مکملی» تواند می خالقیت تخته چرا اشاره
 ؟! باشد موسسه «پیشنهادات نظام سازمان

 طول در پیشنهادات نظام سامانه در «شده ثبت نظرات و ها ایده تعداد» به نگاهی
 هزینه و اند گذاشته اجرا به و شده تصویب که «اجـرا قابل» های ایده و اجرا مدت

  نظام هرچند .باشد مدعا این بر خوبی شاهد میتواند ... و پاسخگویی و بررسی
 !گردد شده تعیین اهداف مطلوب تا داد تغییر ماهیتا و ذاتا باید را پیشنهادات



 تغییرات دستوری و چکشی و یا بخشنامه ای،
 !و اگر شود پایدار نیست! حاصل نمی شود

 از اصلی ترین  پایه های فرهنگ سازی 

 است« تغییرات آرام اما پایدار و عمیق»

میتواند  گامی بلند و  « تخته خالقیت»و 

 عمیق در رسیدن به این 

 . باشد« فرهنگ سازمانی»



 

 راز داشتن فرهنگی شایسته و موثر در راستای  

 «  پرورش کارمندانی خالق و پویا » 

 تداوم در اجرای ساختارهای فرهنگ ساز است

 و این قدمت و پشتکار، پشتوانه آینده روشن سازمان است



 

 ؟!چیست« تخته خالقیت»واقعا 
  یک در متر یک موکت یک «خالقیت تخته»

 شعبه یا اداره اتاق از ای گوشه در که است، متر
 قرار دیدکارمندان معرض در و شود می نصب
 و بدیع نظرات یا ایده تواند می کسی هر و دارد

 .کند نصب آن در و نوشته کاغذ رو خود جدید
 منظور بدین میتوان هم برد وایت تخته از

 ! کرد استفاده
 

    !سادگی همین به



 !یک نکته
 

 «تناسب با شرایط»و   «  سنجش سلولی»



 

 هـشـدار

یا « صندوق انتقادات و پیشنهات» هرگزتخته خالقیت 
 !!نیست« ارتباط با رده باالتر»

 تخته خالقیت، فقط تخته خالقیت است



 

 از تخته خالقیت می توان بیشمار بهـره ها برد

 نمونه ای از کاربرد تخته خالقیتدر ادامه 

 .را باهم مرور میکنیم



 

 موسسه اعتباری ثامندر 
 

 شعبه داریم    600تعداد   

 
 به فرض، 

 .اتاق و اداره در واحد های ستاد داریم  100تعداد  

 
تخته خالقیت نصب شده « واحدها»اگر در تمام این 

 ......باشد، آنگاه 
 



 



 

به صورت ماهانه، یک سوال که مشکل یا مساله ای برای سازمان باشد را  

نصب « سازمانتخته خالقیت  700» به تمام واحد ها ارسال کنیم تا در 

شود، یک ماه در کنار نگاه خالقانه شان به مسائل درونی خود، به این 

خود را در  « پاسخها و نظرات گروهی» مساله نیز بیاندیشند، و در پایان، 

 سامانه ثبت کنند



 

 و ناممکنها به دستیابی راز کامیابی، و رسیدن شوقِ

 میکند معجزه ایمان، با شوق .ناهمواریهاست از گـذر



 
 عـشق کوه کَنَد

 شهـرتش فرهاد بَرَد



 

 :می فرمایند( ع)امام علی
 .نامه تو، سفیر و نماینده و معـرف توست

 

کوشیدم این سفیر را هرچه بهتر و کاملتر تقدیم 
اگر آن را ذره ای . کنم، اما یقینا کاستی هایی دارد

مفید و کاربردی یافتید، برای دفاع،توجیه و توضیح 
 !بیشتر ِ حضوری و شفاهی حاضرم
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