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تفکر خالق
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شرایطی که  این نوع تفکر به انسان کمک می کند در برابر

ست با آن ها آشنایی ندارد و شرایطی که کامال جدید ا

بتواند راه حل های مناسب زندگی خود را بیابد  

اهدافوهاحلراه،افکاروتولیدتوانایی

دیدجچیزیتولیدوتصورتوانایی،خالقیتمهارت

وغییرت،ترکیبطریقازجدیدافکارتولیدتوانایی

موجودهایایدهوافکارکاربرد
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واگراتفکر

کهدیحبهنووبدیعموضوعیکآوردنبوجودتوانایی

باشدنظیربیکامال

یا،هاشبین،هانظریه،هاایدهتولیدبرایفردتوانایی

ایرسوعلومدرمجددبازسازیوبدیعوجدیدیاشیا

هازمینه

ابتکار،اندیشهدربودنروانیاسیالی:خالقیتعناصر،

تخیل
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وقعیتمومشکلبرای:خالقتفکرمهارتدراصلیهدف

آیددستبهفراوانیومتعددهایحلراهنظرمورد

تواندبتاکندمیکمکفردشمابهخالقتفکرمهارت

تهداشمختلفیومتفاوتهایهدفخودزندگیبرای

باشد

باشدخالقتواندمیفردیهر



مراحل خالقیت                   
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 به کار گیری مهارت ذهنی در مورد مسأله    :مرحله آمادگی
 اندیشه در مورد ایده های متفاوت وخالق  : ایده سازی
 غربال کردن ایده ها وگزینش بهترین: راه حل آفرینی

 ارزشیابی وقضاوت در مورد راه حل ها وپاسخ به :اندیشیابی
مساله                  
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فعالیت یکم
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مورددرودهیدقراربحثوبررسیموردرازیرهایموقعیت
:کنیدگفتگووبحثیکدیگرباخالقتفکرضرورت

دلیلهمینبهواستکشورازخارجبهرفتنداردکههدفیتنهاعلی

کندنمیدنبالراایحرفهوشغلهیچ

نفیمجواباوازکهوقتیازوکندازدواجفروزانبااستمایلبهنام

استآوردهموادمصرفبهرووشدهافسردهشدتبهاستشنیده

میارفرراخودرهاییراهتنهاودارداختالفشدتبهخودمادرباشیدا

داند

رسیدهتبسبنبهکهکندمیاحساسواستشدهمشروطترماینزری

نداردزندگیدردیگریچارۀواست
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انهکاربرد مهارت تفکر خالق
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تفکر. حجرتمانعوشودمیذهنپذیریانعطافباعثخالق1

شودمیتونلیدیدگاهوذهن

تفکر. هایحلراهخودزندگیبرایفردشودمیباعثخالق2

آورددستبهمتنوعومتعدد

تفکر. هایرانبحومشکالتمقابلدرفردشودمیمانعخالق3

ربتسلطاحساسوشوددرماندگیوناامیدیدچارزندگی

کندمیپیدارامشکالتباچالشوزندگی

تفکر. ندکمیپیشگیریناامیدیودرماندگیازخالق4

تفکر. کندمیگیریپیشاجتماعیوروانیهایآسیبازخالق5

تفکر. استهنریفعالیتوهنرالزمۀخالق6
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فعالیت دوم
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ثبحازاستفادهباوکردهانتخابرازیرهایمثالازیکی

برایدیگریهایحلراهتوانیدمیکهجاآنتاگروهی

کنیدپیداموقعیت
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استمعتادپدرش.کندمیزندگیتشنجازپرخانوادۀیکدرحمید،

واستگاهیدانشپیشامسالاو،دارنددرگیرییکدیگربامرتببرادرانش

دهدانجامبایدکارچهمطالعهبرایکهداندنمی

بهتانشدوس،داردشکایتدرسکالسدرتمرکزعدمازتازگیبهاحسان

کهاستننگرااحسان،کنداستفادهمحرکموادازکهانددادهپیشنهاداو

بماندتنهاهمیشهبرایهاآندرخواستپذیرشعدمصورتدر

یاربساختالفاتامااستکردهازدواجکامرانباخودشاصراربامریم

میشدنسرزنشترسازحالعیندرواستکردهپیداویباشدیدی

بگذاردمیاندرخانوادهباراموضوعکهترسد

کردهپیداشدیدیمالیمشکالتشرکت،تاسیسدنبالبهرحمانیآقای

استشدهمستاصلبسیارواست



13

فعالیت سوم
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راافرادی،گروهیبحثازاستفادهبا

اردچخالقتفکردرضعفاثردرکه

رااندشدهشدیدآسیبومشکل

بنویسیدوکردهمشخص
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اصول تفکر خالق
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عقبرااقدامیوگیریتصمیمنوعهر1.

بیندازید

ندهیدانجامقضاوتینوعهیچ2.

بگذاریدآزادراخودذهن3.

کنیدتولیدحلراهتوانیدمیکهجاآنتا4.

ذهنیبارش5.
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فعالیت چهارم
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آنرایبونمائیدانتخابراقبلیهایموقعیتازیکی

:بدهیدحلراهتوانیدمیکهجاآنتاموقعیت

راه50حدود)باشدزیادهاحلراهتعدادکنیدسعی1.

(حل

سعی. هایحلراه،مثبتهایحلراهبرعالوهکنید2

کنیدارائهنیزمنفی
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موانع خالقیت
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 !وای نه یه مشکل دیگه

 این مشکل حل نمیشه

مانع از دیدن چیزهایی می شود که از پیش می دانستیم در پیش داوری )

(واقع مانع از پذیرش تغییرات وپیشرفت ها میشود

 من هیچ کاری نمیتونم در رابطه با اون انجام بدم 

 من خالق نیستم

 عادت به کلیشه ای دیدن وفکر کردن وخود را در مانده تثبیت عملی )

(دیدن
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 این بچگانه است مردم چی میگن 

ممکن است موفق نشم

(ایده های منزجر کننده گاهی بهترین راه حل ها هستندانسدادروانشناسی )
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وناسبمحلراهیکفقطمشکلیهربرایکهباوراین1.

داردوجوددرست

ندارمخالقیتقدرتمنکهباوراین2.

ارنددخالقیتقدرتافرادبعضیفقطکهباوراین3.

کاریمشکالتممقابلدرتوانمنمیمنکهباوراین4.

دهمانجام

ردنکعملگانهبچهیعنی،بودنخالقکهباوراین5.

باورنایومشکلکردنبزرگخوردنشکستازترس6.

استماتوانازتربزرگمشکالتکه
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فعالیت پنجم
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کهیدکنمشخصوکنیدبحثیکدیگربا

میاندرخالقیتموانعازکدامیک

،استبیشترجوانان

باصحیحبرخوردنحوۀمورددرسپس

یدبدهحلراهوکنیدبحثاشکاالتاین



خصوصیات فرد خالق             
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 کنجکاو

 در جستجوی حل مشکل 

 خوش بین

 دارای قدرت تخیل

 دیدن مشکالت به عنوان فرصت جالب دیدن مشکالت

 پذیرای عاطفی مشکالت به مبارزه طلبیدن پیش فرض ها دارای 

پشتکار وسخت کوش

 دارای توانایی به تعلیق کشیدن داوری

 آماده برای مبارزه طلبی
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راه های افزایش خالقیت
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باشیدتهداشدقتوتوجهاطرافدنیایبهکنیدسعی-1

شناآمختلفهایدیدگاهونظراتباکنیدسعی-2

شوید

محیطوجهانبهبینانهواقعهاینگرشکنیدسعی-3

باشیدداشتهاطراف

دسازنمیراخودسرنوشتخودشانمردمبدانید-4

دبیاموزیرامشکالتباچالشتاکنیدسعی-5
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فعالیت ششم
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کنیدمشخصگروهیبحثبا:

شودمیشماخالقیتمانععواملیچه1.

خوددرراخالقتفکرتوانیدمیچگونه2.

دهیدافزایش



30

پذیرش

رتغیی



یک داستان در مورد تفکر خالقانه
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 ر ساختمان کتابخانه انگلستان قدیمی است وتعمیر آن نیز فایده ای ندارد قرا

اما وقتی ساخت بنا به پایان رسید .بر این شد کتابخانه جدیدی ساخته شود

یک . کارمندان کتابخانه برای انتقال میلیونها جلد کتاب دچار مشکل شدند

ن شرکت انتقال اثاثیه از دفتر کتابخانه خواست که برای این کار سه میلیو

وپانصد هزار پوند بپردازد تا این کار را انجام دهد اما بدلیل فقدان سرمایه 

بها فصل باران فرارسید اگر کتا.کافی این درخواست ارسوی کتابخانه رد شد 

بزودی منتقل نمیشد خسارت سنگین فرهنگی ومادی متوجه انگلیس می 

روزی کارمند جوانی از دفتر رییس.رییس کتابخانه نگران وبیمار شد.گردید

عبور کردبا دیدن رییس از وی پرسید چرا اینقدر پریشانی؟

رییس مشکل رابرای کارمند جوانشرح داد اما برخالف تصور وی جوان پاسخ 

داد سعی میکنم مساله را حل کنم؟؟؟؟؟؟؟؟



ممنون از همراهی شما
راشین نصیری

منیره پورشمسیان 

دکتر نسیم بهرامی-مهارت های ارتباطی
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