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 فراد خالق چگونه هستند؟اچیست؟خالقیت 

 

 

 و نسانا توانایی و قابلیت تریناساسی و ترین مهم خالقیت، یا آفرینشگری یا آفرینندگی

 حیاتی کامالً نقش وی زندگی جوانب و ابعاد همه در که است ارزش ایجاد عامل ترینبنیادی

 تولیدات، علوم، همه. است انسان هایویژگی واالترین از نوآوری و خالقیت. کندمی ایفا

 اساس کلی طور به و معماری موسیقی، ادبیات، هنرها، اختراعات، ابداعات، صنایع، ها،فناوری

 و خالقیت گوناگونِ هایجلوه بشری، دستاوردهای کلیه و تاکنون ابتدا از هاتمدن انواع

 .نیست پذیرامکان خالقیت بدون وی زندگی و انسانی تمدن. است نوآوری

 :خالقیتتعریف 

 به .استداده قرار نظر مد گشاییمسئله نوعی عنوان به را خالقیت تورنس، مثال عنوان به

 رد موجود هایکاستی یا مسائل کردن حس فرایند از عبارتست مختصر خالقِ تفکرِ وی نظر

 فرضیهها، آزمودن و ارزیابی ها،کاستی رفع و مسائل حل ٔ  درباره سازیفرضیه اطالعات،

 هارتم را خالقیت رجایی حمید.دیگران به نتایج انتقال سرانجام و هاآن بازآزمایی و بازنگری

 علوم و خالقیت محرکه موتور حدس گویدمی همچنین.داندمی تازه ایده تولید برای ذهنی

 . است

 

 از گرفته نشأت و باشد ارزشمند هم و اصیل هم که است چیزی تولید شامل خالقیت

 تخالقی مایه جان معتقدند هم برخی البته. باشدمی انسان ناخودآگاه و خودآگاه فرایندهای

 مانند دیگر هاییزمینه در که است شده افزون امری ارزشمندی و است ایده یک تولید

 اام. شودمی مطرح هازمینه سایر و فناوری علم، فرهنگ، سازی، تجاری نظر از بودن ارزشمند

 ایده تساخ و نوفهمی( یافته قوام تقریباً مهارت یک مثابه به) توانایی روانشناختی، لحاظ به

 یگاه خالق تفکر محصوالت علمی دیدگاه یک دیدگاه از. است خالقیت جوهر تمام تازه، و نو

 تعریف یا دیدگاه یک علم در هاپدیده دیگر همانند. شودمی داده ارجاع واگرا تفکر به اوقات

  فرایند: استشده منسوب زیر موارد به متنوع طور به و ندارد وجود خالقیت از یگانه



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 2 

 

 

 

 هایبیماری نبوغ، مانند مواردی همچنین و شانس فردی، ویژگی اجتماعی، محیطی شناختی،

 .استشده داده پیوند طبعیشوخ و روانی

 که ودشمی تولید زمانی خالق تفکرات است شکسته فرضیات فرایند دیگر مناسب تعریف

 آن به دیگران که کند جستجو را جدیدی دیدگاه یک و گذاشته کنار را هافرضپیش شخص

 پشتکار، هوش، قبیل از هاویژگی از تعدادی همزمان حضور به نیاز خالقیت. اندنپرداخته

 الشت و زحمت بدون و خودکار خالقیت،. دارد خاص سبکی به تفکر توانایی و بودن غیرمتعارف

 مهل توسط مراحلی آن برای. آیدمی وجود به خودانگیخته ذهنی تصورات همچون غالباً و است

 .تحقق-۴ الهام-۳ نهفتگی دوره-۲ آمادگی-۱: استشده پیشنهاد واالس و هولتز

 

 ق :خال افراد خصوصیات

 دیگران از ترساده و آورندمی خاطر به بهتر را خود رویاهای و هستند پردازخیال خالق افراد

 سیارب افراد چون. دارند ارتباط هم با طرقی به خالقیت و اسکیزوفرنی. شوندمی هیپنوتیزم

 ژنتیکی پیوند است ممکن شده دیده بسیار اسکیزوفرن افراد بستگان بین در خالق

 .باشد داشته وجود خصوصیت دو این بین مستقیمی

 واندبت کسی اگر. است خالقیت در تفاوت علت توجه تمرکز در تفاوت کرد عنوان مندلسون

 د،شو کشف تواندمی زمان آن در ممکن قیاس یک فقط کند توجه زمان یک در چیز دو به تنها

 توجه خالق افراد. داشت خواهد وجود ممکن ٔ  مقایسه شش کند توجه چیز چهار به اگر

 رغی افراد دیگر سوی از است، همراه قشری سازیفعال پایین سطوح با که دارند نامتمرکز

 نوآورانه هایایده در کردن فکر از را هاآن این و کنندمی متمرکز زیادتر را خود توجه خالق

 ادافر. است زدایی بازداری سندرم یک خالقیت کنندمی مطرح وایزنک مارتیندل. داردبازمی

 به تربیش خالقیت در معتقدند که برندمی کار به را نامأنوسی اغلب گوناگون هایروش خالق

 .کندمی کمک هاآن
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 یشرایط یعنی است حسی محرومیت به نزدیک که باشد گیریگوشه روش، ترینرایج شاید 

 حد از بیش حساسیت علت به موضوع این که دهدمی کاهش را قشری انگیختگی که

 .دارند واکنشیبیش فیزیولوژیایی نظر از افراد این. هاستآن

 

 و قوی هایمحرک نه و ذهنی تحریک دنبال به و هستند تازگی ٔ  شیفته خالق افراد

 کردن هرس که است این جدید ٔ  یافته پت، از استفاده با. هستند واقعی جهان آمیزمخاطره

 خالقیت موجب تواندمی شود واقع سایکوپاتولوژی سطح و عادی سطح میان در که نورونی

 ادافر که است این دارد وجود خالقیت با راست ٔ  نیمکره ارتباط برای که دیگری دالیل. شود

 .دارند راست ٔ  نیمکره بر بیشتر تکیه کلی طور به نه و فرایند این طی تنها خالق

 

 آن ولمسئ پیشانی ٔ  قطعه که هستند شناختی بازداری در ناکارایی دچار باال خالقیت با افراد

 اهدهمش خالق افراد در را پیشانی ٔ  قطعه سازیفعال از تریپایین سطوح باید بنابراین است،

 .استکرده تأیید را فرضیه این تکالیف ٔ  ارائه و هاآزمایش که کنیم

 

 که هاویژگی این. کندمی متمایز مردم سایر از را آنها که دارند هایویژگی عموماً خالق افراد

 تحقق و دیگران دیدگاه و منظر در انسان تخیلی و تفکری نیروهای بروز و ظهور همان

 :از عبارتند است، خارج عالم در آنها عملکردهای

 

o هوش: 

 هوش دارای هایانسان لزوماً یعنی. برخوردارند هوش از کافی اندازه به همواره خالق، افراد

 نحو به را خود هوش اندتوانسته که هستند خالق کسانی بلکه. نیستند خالقی هایانسان باال،

 .کنند سازماندهی و تربیت مطلوبی
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o سیال فکر: 

 .است برخوردار ایده زیادی تعداد سریع ایجاد توانایی از

 

o ادراکی پذیریانعطاف: 

. دارند را جدید هایچارچوب یافتن و چارچوب و قانون و قاعده یک از کشیدن دست توانایی

 دست جدید الگوهای به و کند شکنی قالب تواندمی تر سریع و بهتر آنها ذهن دیگر، بیانی به

 .یابد

 

o ابتکار: 

 محیطی هایمحرک به واکنش در را مرسوم و غیرمعمول هایجواب ایجاد به تمایل و توانایی

 ویژگی این هایخاصیت دیگر از روتین صورت به کارها انجام از بیزاری و طلبی تنوع. دارند

 .است

 

o داوری و رأی استقالل: 

 هایوابستگ از دور به استدالل و منطق مبنای بر هاایده و افکار سنجش و بودن متکی خود به

 .است افراد این هایویژگی دیگر از جماعت با همرنگی به تمایل عدم و هاساالری غوغا و

 

o نفس به اعتماد: 

 خود هایتوانمندی حدود و امکانات از واقعی تصویری و دارند باور و اعتماد خود توانایی به

 .دارند
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o خطرپذیری: 

 .نندکمی تلقی یادگیری برای هاییفرصت را اشتباهات و ندارند ترسی شکست و انتقاد از

 

o ذهنی تمرکز: 

 .پردازندمی ایده به عملی، نظر از هم و ذهنی نظر از هم پرتالش، و فعال طور به

 

o دانش: 

 صرف خود عالقه مورد موضوع بر تسلط و دانش کسب برای را زیادی هایسال خالق، افراد

 .هستند خود آگاهی و دانش دائمی توسعه حال در همواره آن بر عالوه و کنندمی

 

o تاریخی پیشینه: 

 نظیر بزرگی هایفقدان بعضاً و اندبوده متنوعی رخدادهای دچار زندگی در عموماً خالق، افراد

 دهش نیاز احساس برانگیختن موجب عموماً هافقدان این. اندداشته مالی امکانات یا والدین

 .بیندیشد خالقانه هایحل راه به خود نیاز رفع جهت در تا اندواداشته را فرد و

 

o موفقیت کسب به نیاز: 

 نیاز این. کنند پیدا دست هاییموفقیت به خود، هایهدف کسب در دارند نیاز خالق افراد

 ازه،ت هایحل راه به دستیابی زمینه در فرد مضاعف تالش برای کننده دلگرم و قوی منبعی

 .است موضوع روی بر تر قوی تمرکز و بیشتر پذیری ریسک
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 خالقیت پرورش هایراه

 به که را ما تجربه و دانش طرفی از که دهیم انجام کارهایی باید خالقیت پرورش خاطر به

 هدایت و اصالح را ما تفکر شیوه دیگر طرف از و ببرد باال هستند خالقیت خام ماده عنوان

 مدانیمی. بدهد ما به تصورسازی امکان و بخشیده بهبود را ما تخیل قدرت سویی از و کند

 پس. است بدیع هایاندیشه به یابی دست برای ذهنی و فکری تکاپوی نوعی خالقیت که

 لورتب و اندیشیدن فرصت ما به و وادارد تکاپو به راستا این در را ذهن بتواند که کارهایی

 .شودمی خالقیت افزایش موجب بدهد، خارج جهان در را آن

 

o تجربه: 

 ائهار خالقانه هایایده بتواند انسان شودمی موجب که است عاملی و سوخت منبع ترینغنی

 طشرای با مخصوصاً مسافرت انگیز، مخاطره و متنوع کارهای انجام از توانمی را تجربه. بدهد

 ،کودکان بویژه دیگران با شخصی هایتماس افتاده، دور هایمکان به و بار مصیبت و سخت

 .آورد دست به...  و رادیو کردن گوش تلویزیون، کردن تماشا افراد، حال شرح خواندن

 

o فکری هایبازی: 

 مسائل حل آزاد، هوای در بازی ها،سوالی بیست متقاطع، کلمات شطرنج، جدول، معما، حل

 قدرت تقویت در هستند ذهنی ورزش نوعی که احتمال و هندسه مسائل بخصوص ریاضی

 .موثرند تفکر

 

o زیاد کوشش: 

 مضاعفی کوشش بلکه نیست العادهفوق نبوغ و هوش لزوماً شود،می خالقیت موجب آنچه

 کردن عادت و کوشی سخت. وادارند تصور به را مغز تا دهندمی انجام خالق افراد که است

 .کندمی یاری خالقانه هایایده تولید هنگام در را ما تالش و کار به
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o دانش: 

 است تصورسازی اولیه ماده دانش حقیقت در. دارد فراوان دانش به نیاز نو هایایده بروز

 .دارند بدیلی بی نقش خالقانه هایایده بروز در وسیع اطالعات و دانش دائمی توسعه

 

o گریپرسش روحیه: 

 نداشته واهمه کودکانه ظاهر به هایسؤال طرح از انسان اینکه و گری پرسش روحیه تقویت

 و شودمی انسان در کنجکاوی پرورش باعث کند، مطرح برانگیزچالش هایسؤال و باشد

 .کندمی تسریع را ذهنی هایقالب ساختارشکنی

 

o انتزاعی زندگی: 

 صورت به توانند می پیرامون، انسانهای حتی یا شود می انجام زندگی در که کارهایی تمام

 االًاحتم است؟ منفی یک کدام و مثبت یک کدام: نمونه بطور. باشند سمبولیک و انتزاعی

 مدام ذهن تا شود می باعث این. منفی هم و هستند مثبت هم که دارد وجود هایی برنامه

 را خود زندگی شخص اینگونه دهم؟ افزایش ام زندگی در را مثبت توانم می چگونه: بپرسد

 است انداخته کار به را مغز خالقیت نتیجه در و کرده انتزاعی

 


