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CLARIFICAREA PROBLEMEI  
 
DISTORSIONAREA - TEHNICI DE PRODUCERE A IDEILOR CARE MODIFICĂ NATURA PROBLEMEI 
 
Presupunerile pe care le facem despre o problemă pot fi obstacole fundamentale în calea soluțiilor pe 
care le-am putea da. Setul de tehnici din această secvență - multe dintre ele clasice deja, create de 
părintele teoriei creativității, Alex Osborn - modifică sau distorsionează natura problemei pentru a 
permite găsirea unor noi soluții uimitoare. Faceți exercițiile pe loc. Daca le lăsați pe mai târziu, probabil că 
nu le veți mai face niciodată. Citiți până la capăt tehnicile. Notați-vă cum și unde le puteți folosi. Și folosiți-
vă de ele când vine ocazia. 
 
NOTĂ: 
Această secțiune se concentrează în cea mai mare parte asupra folosirii tehnicilor care permit producerea 
de idei noi; uneori însă trebuie să fie distorsionată nu doar problema, ci chiar cultura în care încercăm să 
fim creativi. Dacă nu există o cultură instituțională care să sprijine creativitatea, oricât de bune ar putea fi 
unele idei, ele nu vor fi transpuse în practică. Creativity and Innovation for Managers de Brian Clegg se 
ocupă de aspectele culturale și instituționale ale creșterii creativității. 
 
 
EXERCIȚIU/TEHNICA: DISTORSIONAREA 
 
Pregatire:  nici un fel. 
Timp necesar:  15 minute. 
Ce va trebuie:  nimic. 
Frecvența: când este nevoie. 
 
 
La majoritatea problemelor, dimensiunile sunt clare. Ele pot fi spațiale, numerice sau referitoare la timp. 
De exemplu, dacă vrem să îmbunătățim modalitatea de plată și control la ieșirea dintr-un supermarket, 
dimensiunile includ numărul caselor de marcat, numărul de angajați, numărul clienților, mărimea spațiilor 
de la case și programul lor de lucru. 
 
În acest exercițiu, trebuie să luați o dimensiune esențială a problemei și să o distorsionați. Făceți-o mult 
mai mare sau mult mai mică decât în realitate. În exemplul nostru, puteți analiza implicatiile existenței a 
1.000 de case sau a uneia singure. Situația în care ar exista un singur cumpărător sau un milion. Spațiile 
caselor de mărimea unei cutii de chibrituri sau a unui depozit. Programul de funcționare a casei timp de o 
secundă sau un an. Nu încercați să epuizați posibilitățile – alegeți o dimensiune și ocupați-vă de ea. 
Exersați chiar acum, pe exemplul cu supermarketul. 
 

După ce ați notat implicațiile distorsionării, reveniți la realitate. De exemplu, dacă ați ales spațiul casei de 
mărimea unei cutii de chibrituri, puteți propune un rezultat direct al distorsiunii – spațiu de control mai 
mic, doar pentru coșuri, Iăsând mai mult loc liber. Sau puteți analiza o implicație cum ar fi folosirea unor 
angajați minusculi. În lumea reală, ,,angajați minusculi" înseamnă spațiu foarte mare în spatele tejghelei 
de control. Nu cumva spațiul acordat angajatului împiedică buna servire? O modificare a spațiului sau a 
amplasamentului ar putea să îmbunătățească situația ? Și așa mai departe. 
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Feedback La unele probleme, de obicei cele care vizează direct oamenii, nu este ușor de găsit 
dimensiunea potrivită. Daca așa stau lucrurile, folosiți altă tehnică. Se mai poate întampla ca dimensiunea 
aleasă să nu dea rezultate prea bune. Alegeți alta, dar numai după ce ați analizat cu adevărat posibilitățile 
- nu o abandonați doar pentru că distorsionarea vi s-a părut dificilă; chiar așa și trebuie să fie. 
 
Rezultatul Atunci când această tehnică funcționează cum trebuie, rezultatele sunt foarte bune, deoarece 
dimensiunea aleasă era o restricție majoră a gândirii dumneavoastră. 
 
Variațiuni Nu vă lăsați tentați să vă ocupați de mai multe distorsionări cu un singur grup. Atunci când sunt 
mai multe echipe, este util să se împartă distorsionarile, pentru ca gama sugestiilor obținute să fie mai 
mare. 
 
 
Cultură     
Tehnici     
Dezvoltare personală   
Energie mentală   
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