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 (creativity) خالّقیت

ثِ کبسگیشی تَاًبیی ّبی رٌّی ثشای ثِ ٍجَد آٍسدى 

اًذیطِ ، هفَْم یب سٍاثط ٍ هٌُبسجبت جذیذ ، خالّلیت 

خالّلیت ، هخصَظ اًسبًی خبظ . ًبهیذُ هی ضَد 

ّوِ لبدسًذ دس سطحی اص ػلن ٍ تحت ّش ضشایط . ًیست 

اجتوبػی ٍ التصبدی ، اص تَاى خالّلیت رّي خَیص ثْشُ 

خالّلیت ، گَّش دسخطبى ٍ گشاى ثْبیی است کِ ثب . ثجشًذ

ّوشاُ  اًسبى ، صادُ هی ضَد ٍ تب لحظِ هشگ ، ّویطِ

 .اًسبى است

 (innovation) ووآوزی

ثِ کبسگیشی هفَْم ، اًذیطِ یب هٌُبسجبت جذیذِ ًبضی اص 

دس حمیمت ، . خالّلیت ، ًَآٍسی هحسَة هی ضَد 

ًَآٍسی ، فشآیٌذی است کِ هفَْم جذیذ یب اًذیطِ تبصُ 

  .تَلیذ ضذُ ثِ ٍسیلِ خالّلیت سا ثِ ػول تجذیل هی کٌذ

 ویژگی های افساد خالّق

افشاد خالّق ، داسای ٍیژگی ّبیی ّستذ کِ هی تَاى آًْب 

. سا ثب دسجبت هتفبٍت ، دس توبم افشاد جبهؼِ پیبدُ کشد 

خالّلیت ، دس اثش سخَت ٍ کن کبسی ، ساکذ ٍ کسل هی 

ثٌب ثش ایي ، ثبیذ . گشدد ؛ ٍلی ّیچ گبُ اص ثیي ًوی سٍد 

سؼی ضَد ایي ٍیژگی ّب پشٍسش دادُ ضًَذ تب خالّلیت ، 

 . دچبس سکَد ًگشدد

 سالمت فکس و زوان

افشاد خالّق ، افشادی ّستٌذ کِ اص سالهت ٍ اػتذال سٍاًی 

ایي افشاد ، لبدسًذ اًذیطِ ّب ٍ حشف ّبی . ثشخَسداسًذ 

تبصُ سا پطت سش ّن هطشح کٌٌذ ، ثذٍى ایي کِ دچبس 

 . سکَد گشدًذ

ثْشُ هٌذی اص رٌّی سبلن ، ثبص ٍ گطَدُ ، ایي اهکبى سا 

ثشای لَُّ خالّلِ فشاّن هی کٌذ تب اص آى چِ هی خَاّذ ، 

ّوچٌیي ثبیذ داًست کِ ػولی . تصَیش سٍضٌی ثیبفشیٌذ 

هٌطأ هَفمیت ٍ پیشٍصی است کِ دس ٍسای آى ، اًذیطِ 

 . ای سبلن ًْفتِ ثبضذ

ّوبى گًَِ کِ ٍسصش ، ػضالت سا لَی تش ٍ سبلن تش هی 

کٌذ ، تفکش ، هطبلؼِ کتبة ّبی خَة ٍ هفیذ ٍ ًگبسش 

تجبسة ٍ افکبس ٍ هٌص ّب ًیض ثبػث تمَیت ٍ سبلن ضذى 

سٍاى ٍ رّي گشدیذُ ، ًْبیتب هَجت ثبسٍسی ٍ ضکَفبیی 

 . خالّلیت هی گشدًذ

 اوعطاف پریسی

اًؼطبف پزیشی ، یؼٌی تَاًبیی کٌبس گزاضتي چبسچَة 

ّبی رٌّی گزضتِ ٍ دیذى اًذیطِ ّبی جذیذ ٍ ثشسسی 

ثب . افکبس ًَ ٍ پزیشش هٌبست تشیي ٍ کبسآهذتشیي ثبٍسّب 

دٍ سؤال اص خَد هی تَاًین ثِ هیضاى اًؼطبف پزیشی هبى 

 : دس صًذگی خصَصی ٍ اجتوبػی پی ثجشین

الف ـ چِ همذاس ثِ اضتجبّبت ٍ لصَس خَد دس همبثل 

 دیگشاى اػتشاف هی کٌین؟

ة ـ چِ همذاس دس همبثل آًچِ ًوی داًین ، اػتشاف هی 

 سا ثش صثبى جبسی هی کٌین ؟« ًوی داًن»کٌین ٍ کلوِ 

تکشاس دس اػتشافِ ثِ هَلغ ثِ اضتجبّبت ٍ الشاس صبدلبًِ ثِ 

آًچِ ًوی داًین ، ثبػث هی ضَد کِ ایي خصَصیت خَة 

، ثِ یک سفتبس طجیؼی ٍ ػبدت همجَل تجذیل گشدد ٍ ثِ هب 

ایي تَاًبیی سا ثذّذ کِ چبسچَة ّبی ثبطل رٌّی سا فشٍ 

 . ثشیضین

ّش اًذاصُ ، خالّلیت ٍ ًَآٍسی ثیطتش ثبضذ ، ثِ ّوبى 

اًذاصُ ، اًؼطبف پزیشی ثیطتش هی ضَد ٍ ٍلت کوتشی ثِ 

 . حشاست ٍ دفبع اص افکبس غلط گزضتِ ، صشف خَاّذ ضذ



 ابتکاز

اثتکبس ، یؼٌی ایي کِ ثتَاى ثِ پطتَاًِ اًذیطِ سبلن ٍ 

رٌّی پَیب ٍ هٌؼطف ، دس ّش صهبى ، پیطٌْبد تبصُ ای سا 

اسائِ پیطٌْبد جذیذ ، خَد ، ًَػی اص . یبفت ٍ اسائِ داد 

اًسبى ّبی خالّق ، چطوِ ّبی . خالّلیت ٍ ًَآٍسی است 

 . جَضبًی اص پیطٌْبدّبی سبصًذُ ٍ هفیذ ّستٌذ

 تسجیح دادن پیچیدگی بس سادگی

افشادی کِ خالّلیت ًذاسًذ ٍ توبیلی ثِ ثشٍص چٌیي اهشی 

سا اص خَد ًطبى ًوی دٌّذ ، ّشگض سشاؽ سختی ّب ًوی 

سًٍذ ٍ ّوَاسُ دس جستجَی ساُ ّبی ثی دغذغِ ٍ آسبى 

ّستٌذ ، ثِ طَسی کِ هؼوَالً ساُ ّبی پیوَدُ ضذُ 

سا اًتخبة هی کٌٌذ ٍ ػاللِ ای ثِ خطش  (تَسّط دیگشاى)

ایي افشاد ، . کشدى ٍ پزیشش ٍظبیف سٌگیي ًذاسًذ 

خَاّبى سبیجبى اهٌیتی سبختِ ضذُ ثِ دست دیگشاى 

ّستٌذ ، دس حبلی کِ افشاد خالّق ٍ هجتکش ، ّوَاسُ دس 

تالش ٍ تکبپَ ّستٌذ تب خَد ، پٌبّگبُ اهي دیگشاى ٍ هبیِ 

اهیذٍاسی ّوٌَػبى ٍ جبهؼِ خَد ثبضٌذ ٍ ثِ ّش 

کَسسَیی سضبیت ًوی دٌّذ ٍ پیَستِ دس جستجَی 

 . هٌطأ ًَسًذ

ثٌب ثش ایي ، سٍضي است کِ چشا افشاد خالّق ، پیچیذگی 

ّب سا اًتخبة هی کٌٌذ ٍ ثِ دًجبل یبفتي ساُ حل ّبیی 

سبدُ ثشای آًْب ّستٌذ ؛ ٍلی افشادی کِ توبیل ثِ 

خالّلیت ًذاسًذ ، ثِ جبی پشداختي ثِ سیطِ ، خَد سا ثب 

ثشگ ّب ٍ ضبخِ ّب سشگشم هی سبصًذ ٍ ثب سفتي ثِ سشاؽ 

 . هسبئل سبدُ ، خَد سا لبًغ ٍ ساضی هی کٌٌذ

 استقالل زأی و داوزی بیطسفاوه

افشاد خالّق ، ثش خالف افشادی کِ توبیلی ثِ خالّلیت 

ًذاسًذ ، اًسبى ّبیی پیشٍ ٍ دًجبلِ سٍ ًیستٌذ ٍ ثِ دًجبل 

تکیِ گبّی دس ػبلن ثیشٍى ًوی گشدًذ تب ثِ آى ، چٌگ 

ثضًٌذ ؛ ثلکِ ایي افشاد ، خَدضبى صبحت فکش ، دیذگبُ ، 

آًْب ّوَاسُ هطیغ ثی . سجک ٍ سٍضی خبظ ّستٌذ 

چَى ٍ چشای هسئَل ثبالتش ٍ افشاد ثب ًفَر ًیستٌذ ٍ اص 

جوغ ّن پیشٍی ًوی کٌٌذ ؛ ثلکِ ثش اسبس اػتمبدات ٍ 

الگَی رٌّی خَد ٍ ثش اسبس هٌطك حبکن ثش اهَس ، اص 

 . استمالل سأی ٍ لضبٍت ثشخَسداسًذ

 تمسکز ویسوی ذهىی بس واالتسیه هدف

افشاد خالّق ، ّویطِ ٍ دس ّش ضشایطی ، رّي ٍ ًیشٍّبی 

 (ثبالتشیي ّذفی کِ داسًذ)خَد سا ثش یک هَضَع ٍیژُ 

هتوشکض هی کٌٌذ ٍ ثِ دًجبل دستیبثی ثِ ّذفی اسصضوٌذ 

دس صًذگی ّستٌذ ٍ ثب ایي لصذ ٍ ایي سٍش ػول ، دس 

ًْبیت ّن ثِ سستگبسی ٍ هَفمیت هی سسٌذ ، ّوبًٌذ 

هتوشکض ضذى ًَس تَسط رسُ ثیي دس یک ًمطِ ٍ یب 

توشکض لیضس ثش یک ًمطِ کِ حتی دس فَالد ّن ًفَر هی 

 . کٌذ

اهّب اًسبى ّبیی کِ اص خاللیت کوتش ثشخَسداسًذ ، اّذاف 

ٍ هسئَلیت ّبی هتؼذّدی سا ثش هی گضیٌٌذ ٍ دس ّیچ 

 . صهیٌِ ای ّن ثِ طَس کبهل ، تَفیك حبصل ًوی کٌٌذ

ضبیذ تٌْب ثب اًذکی تفکش ، هثبل ّبیی اص هذیشاى ٍ 

هسئَالى دس هحیط اطشاف خَد ثیبثین کِ ثِ خبطش لجَل 

چٌذیي هسئَلیت ّن صهبى ٍ ػذم تَاًبیی دس توشکض ثش 

ثبیذ . سٍی یک ًمطِ ، هذیش هَفّمی ًجَدُ اًذ ٍ یب ثبلؼکس 

ثذاًین کِ دستیبثی ثِ اّذاف ، ّوَاسُ دس فضبی رٌّی 

  سٍضي ٍ هتوشکض ٍ ثب ایستبدگی ٍ پطتکبس هیسّش هی گشدد

ىیچ چیس بو اندازه خالقیت بو کامل 

در . بودن زندگی انسان کمک نمی کند

واقع، مواردی کو ما را از سایر 

موجودات متمایس می کند؛ یعنی زبان، 

ارزش ىا، ىنر و علم و فناوری در 

 .نتیجو خالقیت و تفکر خالق بشر است


