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در ٍاقع، هَاردی . ّیچ چیس بِ اًدازُ خالقیت بِ کاهل بَدى زًدگی اًساى کوک ًوی کٌد

کِ ها را از سایر هَجَدات هتوایس هی کٌد؛ یعٌی زباى، ارزش ّا، ٌّر ٍ علن ٍ فٌاٍری در 

 .ًتیجِ خالقیت ٍ تفکر خالق بشر است

 

 خَد اص خالق سفتبسی ٍلت، ّش .داسد اٍ جؼن ػالهت ٍ فشد ؿبدهبًی ٍ سٍاى ٍ سٍح ثب هؼتمین استجبعی خاللیت،

ِ اؽ عشح اص ًمبؽ یه ّیجبى .هی وٌین ػشصًذگی احؼبع دیگش صهبى ّش اص ثیؾ هی دّین ًـبى  یب خاللبً

 ٍفك ؿشایغی ّش ثب سا خَد تمشیجب خالق افشاد .ثگیشیذ ًظش دس سا جذیذ فٌبٍسی تَلیذ دس اثتىبسؽ اص داًـوٌذ

 ٍاطُ ای ثْتشیي .هی وٌٌذ اػتفبدُ اػت، دػتشع ؿبى دس وِ چیضی ّش اص خَد اّذاف ثِ سػیذى ثشای ٍ هی دٌّذ

 دس وِ ٍیظگی ای دٍ داسًذ؛ ّن وٌبس دس سا ػول ٍ تفىش آًْب .اػت پیچیذگی ًبهیذ، سا خالق افشاد آى ثب هی تَاى وِ

 .ّؼتٌذ وبلجذ یه دس ًفش چٌذ گَیی ثبؿٌذ، ًفش یه وِ ایي جبی ثِ آًْب .هی ؿَد دیذُ ته ته هشدم اوثش

 

 هتوشوض ثؼیبس وبسؿبى دس ٍ هی وٌٌذ وبس ػبػت ّب ٍ ّؼتٌذ آسام ظبّشا اگشچِ خالق افشاد :پراًرشی اًد -1

 اص آًْب ٍالغ دس .هی آٍسًذ ٍجَد ثِ اؿتیبق ٍ عشاٍت اص فضبیی خَد اعشاف هحیظ دس ٍ ثَدُ پشاصاًشطی اهب هی ؿًَذ،

 .ّؼتٌذ ػبلن ٍ داؿتِ اًشطی ػبلگی ؿبى 80 یب 70 دس حتی آًْب اغلت .ثشخَسداسًذ خَثی ثؼیبس فیضیىی هَّجت

 طًتیىی ثشتشی كشفب ٍ هی گیشد ًـبت هتوشوضؿبى ثؼیبس رّي ػجت ثِ ٍجَد دسٍى اص اًشطی ایي دسحمیمت،

 ٍ هی خَاثٌذ ثؼیبس حمیمت دس .ّؼتٌذ ثیؾ فؼبل خالق افشاد وِ ًیؼت هفَْم ایي ثِ هَضَع ایي الجتِ .ًیؼت
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 ثشاحتی ثبؿذ الصم ٍلت ّش .هی وٌٌذ وٌتشل سا خَد اًشطی ثخَثی آًْب وِ اػت ایي هَضَع .هی وٌٌذ اػتشاحت

 فؼبلیت ؿذُ اًذ هتَجِ آًْب .هی وٌٌذ ؿبسط سا خَد ثبتشی ثؼشػت لضٍم هَالغ دس ٍ هی ؿًَذ هتوشوض هَضَػی سٍی

 .اػت اّذاف ؿبى ثِ سػیذى ثشای هْن جضء دٍ اػتشاحت، ٍ

 

 خالق ثؼیبس افشاد ٍلتی هی سػذ ًظش ثِ :هی کٌٌد استفادُ بیشتر ذٌّشاى خام هَاد از -2

 وٌذ، پیذا استجبط اثتىبسؿبى لذست ثب ّذف آى ٍلتی ثَیظُ ثشػٌذ، ّذفی ثِ یب وٌٌذ حل سا هـىلی هی وٌٌذ ػؼی

ِ ای تلَیش ثخَاّیذ هؼوَلی فشد یه اص اگش هثال .هی وٌٌذ اػتفبدُ هغضؿبى اص ثیـتش ػبدی افشاد ثِ ًؼجت  سا گشث

 ًمبؽ یه اهب هی وـذ، هی داًذ، گشثِ یه اص سا آًچِ دلت ثب ٍ هی وٌذ فىش گشثِ یه ظبّشی ؿىل ثِ اٍ ثىـذ،

ِ تٌْب هی اًذیـذ؛ ػومی تش خالق،  اًجبم آى وِ وبسی ایؼتبدُ، وِ هىبًی ثِ ثلىِ هی وٌذ فىش گشثِ خَد ثِ ً

 اًؼبًی ػَاعف ٍ ؿخلیت آى ثِ اػت هوىي حتی .هی وٌذ دلت ثذًؾ ًگبس ٍ ًمؾ ٍ خغَط ثِ حتی ٍ هی دّذ

 .هی دّذ تحَیل ؿوب ثِ گشثِ یه اص ثیؾ ٍالؼب چیضی ٍ ثذّذ

 ثِ ًؼجت خبم هَاد ایي ووه ثب ٍالغ دس هی سػٌذ، ّذفـبى ثِ خبم هَاد اص ثیـتش ثؼیبس اػتفبدُ ثب خالق افشاد

 .هی وٌٌذ تَلیذ ثیـتشی ثىش ایذُ ّبی هؼوَلی فشد یه

 

 َّؿی ضشیت وِ افشادی ؿذ هـخق تحمیمی دس .ثبالػت خالق افشاد ػوَهی اعالػبت :آگاُ ّستٌد- 3

 ّن اػت 120 اص ثبالتش َّؿی ؿبى ضشیت وِ افشادی اهب دٌّذ، ًـبى خاللیت خَد اص ًوی تَاًٌذ داسًذ، 120 صیش

 وِ آًجب اص .داسًذ تؼلظ هتضبد تفىشّبی سٍی خالق افشاد ٍالغ دس .ًوی دٌّذ ًـبى خَد اص صیبدی خاللیت الضاهب

 اص سا هؼبئل هی تَاًٌذ ٍ داسًذ اًؼغبف آًْب .هی سػذ رّي ؿبى ثِ فىش ٍ ایذُ ولی ثبالػت، ػوَهی ؿبى اعالػبت

ِ ّبی  .وٌٌذ ثشسػی هختلف جٌج

 

 ػختىَؽ .هی گیشًذ ًظش دس ّن سا ؿَخی ٍ ثبصی اًضجبط، ٍ ًظن وٌبس دس خالق افشاد :طبع اًد شَخ -4

 ٍ ؿَخی چبؿٌی ثب ػختـبى وبسّبی پغ اص هی تَاًٌذ ٍ ًوی وٌٌذ فشاهَؽ سا ؿَخ عجؼی ّشگض اهب ّؼتٌذ،

 .ثشآیٌذ ثبهضُ تخیالت

 دس حمیمی هٌبثغ ثب سا آى ٍ هی سًٍذ فبًتضی فىشّبی ٍ تخیل ػشاؽ ثِ خالق افشاد :خیالپردازًد-5

 غبلجب هشدم .اػت هتفبٍت فؼلی صهبى اص وِ اػت دًیبیی ثِ تخیل اص جْـی دسٍالغ ثشجؼتِ ػلن ٍ ٌّش .هی آهیضًذ

 .ًوی آیذ ٍجَد ثِ ًیض اختشاع ٍ اثتىبس ثبؿذ، ًذاؿتِ ٍجَد تخیل تب اهب هی پٌذاسًذ، تخیل كشفب سا تفىشات گًَِ ایي



 ثِ ؿشٍع فشدی ٍلتی .هی وٌٌذ ثبص ٍالؼیت ػَی ثِ ساّی آًْب دسٍى، اص ٍ ؿذُ تخیالت دس غشق گبّی خالق افشاد

 .هی ؿَد ثشداؿتِ فىشوشدى هٌغمی فمظ ؿشٍط ّبی ٍ ؿشط توبم هی وٌذ، خاللبًِ تفىش
 دسًٍگشا ّن ٍ ثشًٍگشا ّن داسًذ توبیل خالق افشاد :هی دٌّد برٍز خَد از هتضاد یصگی ّایٍ-6

ِ ای یب ثبؿین هشدم وٌبس ٍ جوؼیت دس داسین دٍػت یب هی دّین؛ ًـبى توبیل ػوت یه ثِ هؼوَال هب .ثبؿٌذ  گَؿ

 دسًٍگشا ٍ ثشًٍگشا افشاد اػت ؿذُ هـخق سٍاى ؿٌبػی تحمیمبت دس حمیمت، دس .وٌین توبؿب فمظ ٍ ثٌـیٌین

 دٍ ّش هی سػذ ًظش ثِ خالق افشاد عشفی اص اهب هی وٌذ، هتوبیض یىذیگش اص سا آًْب وِ داسًذ ثبثتی ثؼیبس ؿخلیت

ِ ای گبّی ثبؿٌذ، هشدم جوغ دس داسًذ دٍػت وِ حبل ػیي دس آًْب .هی دٌّذ ثشٍص خَد اص ّوضهبى سا ٍیظگی  گَؿ

 ثِ هی وٌذ ووه آًْب ثِ ثَدى جوغ دس ٍالغ دس .هی ؿًَذ هـغَل خَد خاللبًِ تفىش ثِ ٍ وشدُ اًتخبة سا خلَت

 .وٌٌذ پیذا دػت جبلت ایذُ ّبی
ِ ّبیی ٍ هی وٌٌذ افتخبس خَد ثِ وِ حبل ػیي دس خالق افشاد :ّستٌد هتَاضع ٍ غرٍرم -7  اص ًـبً

 هی وٌیذ فىش وِ ثجیٌیذ سا هـَْسی فشد اػت جبلت خیلی .ّؼتٌذ هتَاضغ ثؼیبس هی دٌّذ، ثشٍص خَد دس غشٍس

ِ سٍ فشدی ثب ػَم دس اهب ثبؿذ، هتىجش ٍ هغشٍس ثؼیبس ثبیذ ِ ًفؼی ٍ اػت خجبلتی وِ ؿَیذ سٍث  ایي .هی وٌذ ؿىؼت

 وشدُ اًذ، دسیبفت یبفتي آگبّی ثشای اثتذا دیگشاى اص وِ هٌبثؼی ثِ ًؼجت ٍ ایؼتبدُ اًذ وجب دس هی داًٌذ دلیمب افشاد

 ثَدُ هَثش هَفمیتـبى دس تبحذی وِ خَؽ ؿبًؼی ًمؾ اص ضوي دس .لبئلٌذ احتشام آًْب ثشای ٍ ّؼتٌذ آگبُ وبهال

 خَد خاللبًِ ایذُ ّبی ٍ خَد ثِ ػَیی اص ٍ هی ؿَد ٍجَدؿبى اص جضئی فشٍتٌی ثٌبثشایي .داسًذ اعالع اػت،

 .هی ثبلٌذ
 ثِ جٌؼیت ثشاػبع وِ هؼئَلیت ّبیی اص حذی تب خالق افشاد :ّستٌد گریساى هحدٍدیت ّا زا -8

 دختشاًی هی دّذ ًـبى اػت، ؿذُ جَاى پؼشاى ٍ دختشاى سٍی وِ آصهبیؾ ّبیی .هی گشیضًذ هی ؿَد، تحویل آًْب

ِ ای ّؼتٌذ خالق وِ  خَد ّوجٌؼبى اص حؼبع تش خالق پؼشاى اهب داسًذ، دیگش دختشاى اص ػخت تــــش سٍحی

 ّش تَاًبیی ّبی ٍ ٍیظگی ّب هی تَاًٌذ خالق افشاد ٍالغ، دس .هی دٌّذ ثشٍص خَد اص تْبجوی سفتبسّبی ووتش ٍ ثَدُ

 .دٌّذ ًـبى سا جٌغ دٍ
ِ کار -9 ِ وبس وِ حبل ػیي دس خالق اؿخبف :ّستٌد شَرشی ٍ هحافظ  ّن آؿَة ّؼتٌذ، هحبفظ

ِ وبسًذ ّن ٍ ّؼتٌذ لبئل اسصؽ هَجَد ػٌت ّبی ثشای ّن آًْب .هی وٌٌذ پب ثِ  هَلغ ّوبى دسػت ٍ هحبفظ

 ٍ وٌٌذ ایجبد صًذگی دس تغییشی ًوی تَاًٌذ ثبؿٌذ، ػٌت گشا فمظ اگش ٍالغ دس .هی ؿًَذ ثت ؿىي ٍ وشدُ ؿَسؽ

 ػٌَاى ثِ سا ًَ ٍ تبصُ هَاسد ًوی تَاًٌذ ثشًٍذ، جذیذ فشكت ّبی ػشاؽ ثِ گزؿتِ ثِ احتشام ٍ تَجِ ثذٍى ّن اگش



 ّؼتٌذ، لبئل اسصؽ هبًذُ ثبلی گزؿتِ اص وِ هَجَد هَاسد ثشای وِ ّوبًمذس حمیمت، دس .ثگیشًذ ًظش دس پیـشفت

 .هی دٌّذ اسائِ ًَ ایذُ ّبی ٍ داؿتِ وشدى خغش ؿْبهت
 ثِ ؿشٍع وِ ایي اص لجل خالق افشاد :هی کٌٌد فکر شًَد، کار بِ دست کِ ایي از قبل -10

 ًظش دس سا هتفبٍتی احتوبالت ٍ وشدُ هشٍس سا هَضَع ٍ هی گیشًذ ووه رٌّـبى اص وٌٌذ، وبسی دادى اًجبم

ِ ای ٍلتی .هی وٌٌذ هـخق سا جْتی ٍ هی گیشًذ  ثِ دػت فَسا اٍ وٌذ حل ثذّیذ، هؼوَلی فشد یه ثِ سا هؼبل

 وٌبس سا هحذٍدیت ّب ًوی تَاًذ هی ؿَد، هتوشوض هؼبلِ آى حل سٍی ثـذت رٌّؾ وِ ایي ػلت ثِ ٍ هی ؿَد وبس

ُ حل ّبی ثِ ولی عَس ثِ ٍ ثضًذ  دس سا هـىل خالق ثؼیبس فشد یه اهب هی وٌذ، فىش هـخق ٍ هؼوَلی ثؼیبس سا

 هختلف ػٌبسیَّبی ثِ ٍ هی پشػذ خَد اص ػَال ّبیی .هی وٌذ ػٌگیي ٍ ػجه سا آى حذی تب ٍ هی چشخبًذ ػشؽ

 .هی وٌذ اػتفبدُ ثی سثظ اعالػبت اص هـىلؾ حل ثشای اٍلبت گبّی حتی ٍ هی وٌذ فىش
 اسائِ وشد ثضسي جؼجِ یه ثب هی ؿَد وِ وبسّبیی ثشای ایذُ ّبیی ثخَاّیذ خالق ًؼجتب ؿخق یه اص اگش هثال

ِ ّب ثِ فَسا اٍ دّذ ِ ّب اػجبة ثبصی یب اًجبس :هی وٌذ فىش هؼوَل ؿبى اػتفبدُ ٍ جؼج  سا پب خالق ثؼیبس فشد یه اهب ثچ

 .هی دّذ اسائِ جبلجی ایذُ ّبی هؼوَال ٍ هی وٌذ فىش جؼجِ اص اػتفبدُ هختلف ؿىل ّبی ثِ ٍ هی گزاسد فشاتش ایي اص

 ؿذُ خبلی ًَ تفىشات ٍ ثىش ایذُ ّبی اص وٌذ احؼبع اٍ وِ اػت صهبًی خالق فشد یه ثشای لحظِ دسدًبن تشیي

 .هی ؿَد غوگیي ٍ افؼشدُ ثؼیبس اٍ لحظبت ایي دس .اػت
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 عَس ثِ ٍ هذیشیت كٌؼت، تىٌَلَطی، ٍ ػلن دس جْبًی پشؿتبة تحَالت

 هَفك ّبی ؿشوت ٍ ّب ػبصهبى اص ثؼیبسی هؼیبسّب، ٍ ّب اسصؽ ولی

 ثِ جْت دس سا خَد ػالئك ٍ گشایؾ اّذاف، وِ داؿتِ آى ثش سا جْبى

 .وٌٌذ ّذایت ًَآٍسی ٍ خاللیت وبسگیشی


