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:دپشتکار داشتن را یاد بگیری- 5

اول، و سپس تحلیل و القاي براي پیدا کردن چیزي در وهله
افکار و نظرات خود به دیگران باید از پشتکار کافی برخوردار 

. »چسبید«آن ، باید اغلب به بعد از هر اکتشافی.بود
براي دفاع ... همه از مبارزاتی که پاستور ، فروید و ادیسون و 

از خود انجام دادند باخبر هستند، با رعایت همه جوانب، 
ممکن است . مشکالت مشابهی مواجه شویدممکن است با 

اعتماد به نفس خود را از دست داده باشید، اگر محیط و 
اطرافیانش شما را بازیچه و ساده لوح تلقی کنند، به محض 

به راه حل هاي تازه تري دست خواهید شروع جلو بروید،
.یافت

:داف پذیري درونی خود را گسترش دهیانعط- 6
صورت لزوم ، قادر بودند به طرز فکر خالق ترین افراد، در

.برگردندکودکانه

: انتقال از یک احساس به یک تصور- 7
در اینجا موضوع عبارت است از بیان ویژگی و منش خاص 

اگر پل یکی از : یک شخص یا یک وضعیت، به عنوان مثال
رنگها بود چه رنگی می شد؟ طرح جدید به چه صورتی

.توصیف کنیدیامی بود؟ آنرا بکشید و

:پیش بروید و ابداع کنید-8

فرد خالق کسی است که بین پدیده هاي ظاهراً بی ربط 
برخورداري از استعداد بیان فکر و . روابطی ایجاد کند

یک . اظهارنظر نوعی تکنیک تفکر خالق به شمار می رود
ماهی نده، به او به گرسنه: ضرب المثل چینی می گوید
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خالقیت



راههاي جهت پرورش خالقیت
:دی کنید خالقیت خود را بهبود بخشیسع- 1

ان نتیجه چند فعالیت خالق، همانند اغلب رفتارهاي انس
به عنوان مثال براي هر،باشداستعداد اکتسابی می

مسئله اي که پیش روي شما قرار می گیرد راه حلهاي 
ه نظرتان خیلی مهم مختلفی را اراده دهید حتی اگر راه حل ب

نظر دیگران را نیز در این موردجلوه نکند حتی می توانید
.جویا شوید

:تآموزش گروهی مؤثرتر اس- 2
وسعت معلومات، تصورات و تجارب چند فرد بیشتر از وسعت 

فکري که یکی از اعضاي گروه ارائه . معلومات یک فرد است
است که خالقیت دیگران را می دهد نقطه آغازي

.برمی انگیزاند

: واقعیت و تجارب جدید را بپذیرید-3
برخوردار است ذهن خالق روي عناصر اطالعاتی که هر کس 

، می توان با افزایش اطالعات مورد نیاز بر ثیر می گذاردأت
.افزودمقدار خالقیت

:دخود را بشناسید و قبول کنی-4
ه هاي شخصیت طرد و عدم پذیرش ناخودآگاه بعضی از جنب

که سرکوبی نامیده می شود، سبب بسته شدن ذهن و فکر 
.نتیجه در بروز خالقیت خدشه وارد می کندآدمی شده و در

کاربردهاي تفکر خالق
خالقیت وسیله اي است براي از میان برداشتن موانعی که 

.هماهنگ کائنات آفریده ایمخود، بر سر راه جریان طبیعی و 
است که در مسیر ر خالقیت تنها زمانی به راستی مؤث

واالترین هدفها و نیات ما، و براي عالیترین خیر و صالح همه 
اگر کسی بخواهد از این فن قدرتمند . موجودات به کار رود

براي نیتی زیان بخش و مخرب و خود خواهانه سود جوید 
.می دهدقانون طبیعت را نشاناز خود را بی خبري تنها

آنچه در حق ،آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد
، خواه محبت و کمک و خواه کاري مخرب و دیگري بکنید

این بدان معناست . منفی، همواره به خودتان باز خواهد گشت
که هر چه از تفکر خالق براي محبت و خدمت به دیگران و 

د، بیشتر سود جویید، طبیعتاً همچنین براي آمال واالي خو
سوي شما راه خواهد محبت و شادمانی و کامیابی بیشتري به

.گشود

، آن را بیازمائید د در وضعیتها و موقعیتهاي متفاوتسعی کنی
هر گاه براي . و براي حل مسئله تا می توانید آن را بکار ببرید

ر ههر چیز، خود را نگران یا گیج و آشفته یافتید، یا درباره 
اي احساس نومیدي و دلسردي کردید، از خود مسئله

بپرسید آیا راهی هست که بتواند یاریتان کند؟ اگر بی درنگ 
. احساس موفقیت کامل نکردید، دلسرد نشوید، صبور باشید

عمري طول کشیده تا دنیایتان را به شکلی که اکنون هست 
اومت و اما با مد،شاید لزوماً بی درنگ عوض نشود. آفریده اید

فهم درست این فرایند موفق خواهید شد چیزهایی را 
بیافرینید که در زندگیتان چون معجزه هایی بسیار به نظر 

خالقیت انگیزش بزرگی است ك زندگی را .خواهد رسید
شادتر و جالبتر می کند و براي کارکردن با دیگران به صورت 

رت زیرا از این مها. یک گروه چارچوبی را فراهم می کند
می توان در منزل، به هنگام تفریح و برقراري رابطه با دیگران 

پیگیري آرزوها و احتماالت و حس ماجراجویی . استفاده نمود
.تفریح می شودباعث ایجاد احساسات نیروبخش و لذت و

خالقیت فرایندي است ذهنی که نتیجه آن ایجاد افکاري 
است یعنی دنباله و خالقیت یک فرایند. است جدید و ارزنده

. نتیجه عناصري است که به افکار جدید منجر می شود
استعداد و ابتکار و خلق کردن است که به صورت بالقوه در 
هر فردي و در هر سنی وجود دارد و با محیط اجتماعی و 

خالقیت در انسان . فرهنگی در رابطه تنگاتنگی می باشد
برخالف نظر وش و حافظه و استعدادي است عمومی مثل ه

، بشریت بین مبتکران و غیر مبتکران تقسیمعامیانه
برحسب محیط و هر کسی کم و بیش خالق است و . نمی شود

محیطهاي مساعدي . ، کم یا زیاد بروز می کندشرایط دیگر
براي خالقیت وجود دارد که شکوفا می شود یا گسترش

هست که ، محیطهاي دیگري هم می یابد و رشد می کند
بزرگترین استعداد خالقیت بالقوه نمی تواند در آنجا بروز 

فرد خالق در برابر مسئله مطرح شده بی تفاوت . کند
نمی ماند و می تواند مسئله را به صورت دیگري مطرح کند و 

، به تجزیه و تحلیل تقسیم آن به مسائل فرعی و کوچکتربا 
، به معنی به وجود در ساده ترین شکل خود. می پردازدآن 

اگر افراد .آوردن چیزي است که قبالً وجود نداشته است
، به افکار و تخیالتی مخرب خویشبتوانند با تسلط بر خیاالت 

سازنده توفیق یابند، بسیاري از مشکالت آنها حل خواهد شد 
و به دنبال آن انرژیهاي اسیرشان آزاد خواهد شد و به این 

شده با استواري عمل خواهد کرد و ترتیب این انرژیهاي آزاد
ارمغان خواهد موفقیت را یکی پس از دیگري برایشان به

.آورد

در این بروشور راهکارهایی براي پرورش خالقیت ارائه       
:می گردد


