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در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮدات  ،آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن را از دﯾﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ و او را اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﺮده  ،داﺷﺘﻦ ﻗﻮه ﺗﻔﺮ و درک ﮐﻠﯿﺎت
اﺳﺖ  .زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﻔﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﺎﻟ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ؛ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺮ را
وﺳﻌﺖ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ  ،ﭘﻮﯾﺎﯾ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ  .اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ و ذﻫﻦ را از ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ
ﻣﻌﯿﻦ رﻫﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر اﻣﻮر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣ ﺳﺎزد  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺪه ﯾ ﺟﺪﯾﺪ اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
 .ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ
ﺧﻼﻗﯿﺖ  ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻔﻬﻮﻣ اﺳﺮار آﻣﯿﺰ  ،وﺳﯿﻊ و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﻔﺮ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾ ذﻫﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ اﻣﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎور ﻗﺪﯾﻤ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻧﺎﺷ از ﻧﯿﺮوی اﺳﻄﻮره ﯾ و ﻣﺎوراﯾ ﻣ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻢ
رواﻧﺸﻨﺎﺳ و رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﻬﺎم و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ  ،ﻣﯿﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳ و ﭘﮋوﻫﺸﺮان ذﻫﻦ و روان در
 .ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﺧﻼﻗﯿﺖ  ،دارای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾ اﺳﺖ  ،اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ  ،ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ
در ﯾ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد زﯾﺮا  ،ﺑﺮای اﯾﻨﻪ در ﯾ ﺣﻮزه ﺧﺎص  ،ﺧﻼق ﺷﻮﻧﺪ ،
ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﻬﺎرت ﻻزم در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻋﻨﺼﺮ دوم ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد را در راه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازﻧﺪ  .اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ ﯾﺎ
 .ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش داد
ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮم  ،اﻧﯿﺰه اﺳﺖ  ،اﻧﯿﺰه ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ  .اﺻﻮﻻ اﻧﯿﺰه زﻣﺎﻧ اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ،ﮐﺎر را
 .ﺟﺎﻟﺐ ،ﺟﺬاب و رﺿﺎﯾﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮد
روش ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮ ﺧﻼق
 :ﻣﻌﻠﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ را در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ذﯾﻞ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎ  :اراﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺑﺎورﻫﺎ ﻣﺮﺳﻮم و ﻋﻤﻮﻣ ﻋﻠﻤ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﻌﻠﻢ در درس ﻋﻠﻮم از داﻧﺶ ‐۱
آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻗﺪﯾﻤ را رد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺮ اﻧﯿﺰاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑ ﮐﻨﻨﺪ و راه ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒ
 .ﺑﺮای آزﻣﻮن و اﺛﺒﺎت ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺜﯿﻞ  :ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ‐۲
اﻃﻼﻋﺎت  ،ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺻﻮل ﺗﺎزه ﯾ دﺳﺘﯿﺎﺑﻨﺪ  .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻠﻤ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
 .ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﺧﻸ ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺶ  :از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺠﺎی آﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻨ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ‐۳
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺎﻓﻬﺎی  ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ و
ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ  .ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻤﻦ ﯾ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ آن را ﺟﺴﺖ
 .و ﺟﻮ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻔﺮ درﺑﺎره اﻣﺎﻧﺎت و اﺣﺘﻤﺎﻻت  :ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻄﻮر  ،اﮔﺮ  ،ﯾﺎ از ﭼﻪ راﻫﻬﺎﯾ ﭘﺎﺳﺦ ۴-
داده ﺷﻮد و ﺣﺘ ﺧﻮد وادار ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﻮد  .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﯾ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﺰدﯾﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﺷﻮد .
 .ﻫﻨﺎم ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ داده ﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻣﺤﺮک  :ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﺰاره ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درک ﻋﻤﯿﻖ دارد  ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﺳﻮاﻟﻬﺎﯾ ﮐﻪ ۵-
 .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ  ،ﺗﻔﺴﯿﺮ  ،ﺗﻌﺮﯾﻒ  ،اﮐﺘﺸﺎف و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
 .اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎ رازﻫﺎﯾ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ ۶-
 .ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻧﺪﮔ اﻓﺮاد ﺧﻼق ‐۷
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠ : اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ‐۸
 .آﻧﻬﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻼق  :از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻪ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  ،ﻋﻘﺎﯾﺪی را ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ‐۹
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 .ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﺠﺎد اﺑﻬﺎم و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن  :ﻫﻤﻪ ﻣ داﻧﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان زﻣﺎﻧ ﯾﺎد ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ۱۰‐ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﯿﺎن ﻧﺘﻪ ﯾ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﻧﻬﺪارد و اﺟﺎزه دﻫﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت
 .ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ  ،اﯾﻦ روش ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺘ ﻣ ﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از روش اﮐﺘﺸﺎﻓ : در روش اﮐﺘﺸﺎﻓ ، داﻧﺶ آﻣﻮز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﺣﻞ ﻣ رود و ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎ را اﯾﻔﺎ ‐۱۱
ﻣ ﮐﻨﺪ  .در اﯾﻦ روش ﺑﯿﺶ از ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻮﻧ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .داﻧﺶ آﻣﻮز ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺣﺘ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ در آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان  ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﺬاب و ﻣﻄﺒﻮع ﻣ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﻧﯿﺰه ﻫﺎی دروﻧ آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ در ﮐﺸﻒ و ﺷﻮﻓﺎﯾ
 .اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻼق داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد
وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻼق
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻫﻤﺎﻧ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ دارﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﺧﻼق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘ و رﻓﺘﺎر وﯾﮋه ﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣ
 .ﺗﻮاﻧﺪ آن را از ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد
 .اﺳﺘﻘﻼل  :ﻓﺮد ﺧﻼق در اﻓﺎر و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ‐۱
ﮐﻨﺠﺎوی  :ﮐﻨﺠﺎوی ﯾ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺎرز ﻓﺮد ﺧﻼق اﺳﺖ  .او ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺻﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ‐۲
 .دارد
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه  :ﻓﺮد ﺧﻼق ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ را دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ‐۳
 .دﯾﺮ اﻧﺮژی ﺻﺮف ﻣ ﮐﻨﺪ
 .ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم  :ﺑﺮای ﻓﺮد ﺧﻼق ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎت  ،ﯾ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺮای او ﻧﻮﻋ ﻟﺬت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ۴-
 .اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی  :ﻓﺮد ﺧﻼق از ذﻫﻦ و ﺷﺨﺼﯿﺘ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ۵-
ﺷﻮخ ﻃﺒﻌ : ﺷﻮﺧ ، ﺧﻮد ﻧﻮﻋ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ و ﺷﻮخ ﻃﺒﻌ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻋﯿﻨ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﻓﺮاد ﺧﻼق ۶-
 .اﺳﺖ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ  :ﻓﺮد ﺧﻼق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﺶ آﮔﺎﻫ دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ از اﻋﻤﺘﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ زﯾﺎد ‐۷
 .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
اﺑﺘﺎر  :اﺑﺘﺎر داﺷﺘﻦ ﯾﻌﻨ دور ﺷﺪن از ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎ  ،ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ و ﻋﺎدت ﻫﺎی راﯾﺞ و ﺗﺮاری  .ﻓﺮد ﺧﻼق ﺑﻪ راه ﺣﻠﻬﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ ای و ‐۸
 .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺗﻔﺮ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻋﺎدت ﻋﻼﻗﻪ ای ﻧﺪارد
 .ﭘﺸﺘﺎر  :ﻓﺮد ﺧﻼق ﺗﻼﺷﺮ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮش اﺳﺖ و ﺷﺴﺘﻬﺎ او را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ‐۹
ﺗﺨﯿﻞ ﻗﻮی  :ﺗﺨﯿﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ  .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺧﻼق ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه ‐۱۰
 .اﺳﺖ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ  :ﺑﺴﯿﺎر از اﺷﯿﺎ و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺟﻠﻮه ﻣ ﮐﻨﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ‐۱۱
 .و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻓﺮد ﺧﻼق را ﺑﺮاﻧﯿﺰد
 .زﯾﺒﺎﯾ دوﺳﺘ : ﻓﺮد ﺧﻼق ﺑﻪ اﺳﺎﻧ ﻣﺠﺬوب زﯾﺒﺎﯾ ﻣ وﺷﺪو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ زﯾﺎدی دارد ‐۱۲
 .ﺗﺮدﯾﺪ  :ﻓﺮد ﺧﻼق ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ اﯾﺪه ﺗﺎزه ﯾ را ﺑﻪ راﺣﺘ ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد ‐۱۳
ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺧﻼق
 .اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﺮس ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﺪ ‐۱
 .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ  ،راه ﺣﻠﻬﺎ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﯾ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد اراﯾﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ ‐۲
 .ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻫﻨﺮی ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی دارد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ ‐۳
 .ﻗﺎﻟﺒﺎً اﯾﺪه ﻫﺎ و راه ﺣﻠﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ ۴-
 .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﻨﺰ ﭘﺮدازی ﻫﺎ و ﺷﻮﺧ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ دﯾﺮان را ﺑﺨﻨﺪاﻧﺪ ۵-
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۶-

 .از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد اﻏﻠﺐ ﺳﺆاﻻﺗ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی و ﮔﺎه ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻣ ﭘﺮﺳﺪ
 .ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷ و ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻓﺎر و اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد دارد ‐۷
 .اﻧﺘﻘﺎدﮔﺮ اﺳﺖ وﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﯾ را ﺑﻪ راﺣﺘ ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد ‐۸
.ﮔﺎﻫ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات اﯾﺪه ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﺶ در ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد ﻓﺮدی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه ﻣ ﮐﻨﺪ ‐۹
 .از ﻗﻮه ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮﺑ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ‐۱۰
 .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ وﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﺪ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح دﻫﺪ ‐۱۱
ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌ ﺧﻼﻗﯿﺖ ‐۱
ﻗﺮار دادن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸ و دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ در ﻣﻨﺰل و ﺟﺎﻣﻌﻪ ‐۲
ﻋﺪم ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻓﺮدی ‐۳
ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ ۴-
ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه و آزﻣﺎﯾﺶ ۵-
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روش ﺗﻘﻠﯿﺪی و ﻗﺎﻟﺒ در ﻋﻠﻢ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ۶-
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻔﺮ ﻫﻤﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻔﺮ واﮔﺮا ‐۷
رواج روح ﺳﻮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ‐۸
درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪن در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔ۹‐ 
ﻋﺪم ﻧﺸﺎط و ﭘﻮﯾﺎﯾ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ‐۱۰
ﻧﺎه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ آﺑﺮاﻫﺎم ﻟﯿﻨﻠﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﺎ را در ﺑﺎره ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺴﺮش ﻣ آورﯾﻢ  .آﺑﺮاﻫﺎم ﻟﯿﻨﻠﻦ در ﻧﺎﻣﻪ ﯾ ﺑﻪ آﻣﻮزاﮔﺎر
 :ﭘﺴﺮش ﻧﻮﺷﺖ
او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدل و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  .اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺷﯿﺎد  ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺻﺪﯾﻖ ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد  ،ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﯿﺪ در ازای ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺧﻮدﺧﻮاه رﻫﺒﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺘ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد  ،ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ در ازای ﻫﺮ دﺷﻤﻦ ،
 .دوﺳﺘ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻣ ﮔﯿﺮد  ،اﻣﺎ ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎﺧﺘﻦ ﭘﻨﺪ ﺑﯿﺮد و از ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن ﻟﺬت ﺑﺒﺮد  .او را از ﻏﺒﻄﻪ ﺑﺮ ﺣﻀﺮ دارﯾﺪ .
ﺑﻪ او ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﮐﺴﺐ در زﻧﺪﮔ را آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﯿﺪ ﺗﻌﻤﻖ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در در ﺣﺎل ﭘﺮواز در دل آﺳﻤﺎن دﻗﯿﻖ ﺷﻮد .
 .ﺑﻪ ﮔﻠﻬﺎی درون ﺑﺎﻏﭽﻪ  ،ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در ﻫﻮا ﭘﺮواز ﻣ ﮐﻨﺪ دﻗﯿﻖ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدود ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﻼﯾﻢ و ﺑﺎ
 .ﮔﺮدن ﮐﺸﻬﺎ ﮔﺮدن ﮐﺶ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﺣﺮف ﻣ زﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮد و ﺳﺨﻨ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش درﺳﺖ ﻣ رﺳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ  .ارزﺷﺘﻬﺎی زﻧﺪﮔ را ﭘﺴﺮم ﯾﺎد
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ در اوج اﻧﺪوه ﺗﺒﺴﻢ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ در اﺷ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﺠﺎﻟﺘ و ﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮ و
ﺷﻌﻮرش ﻣﺒﻠﻐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای دل ﺑ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  .ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣ
 .داﻧﺪ ﭘﺎی ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﺠﻨﺪ  .در ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ  ،اﻣﺎ از او ﯾ ﻧﺎزﭘﺮورده ﻧﺴﺎزﯾﺪ
ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻪ او ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﻮﻗﻊ زﯾﺎدی اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﯿﺪ .
 .ﭘﺴﺮم ﮐﻮدک ﮐﻢ ﺳﺎل ﺧﻮﺑ اﺳﺖ
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