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   مقدمه-١

  : شوند  گروه تقسيم مي٥نيازها به طور آلي به .  زندگي در گرو برآوردن نيازهاستآرامش

  نيازهاي فيزيولوژيكي  

  نياز به امنيت  

  نيازهاي اجتماعي  

  نياز به احترام  

  نياز به خوديابي  

ه خوديابي حد آه بترتيب نيازهاي اولي نيازهاي رده پايين و نيازهاي آخري نيازهاي رده باال به حساب آمده و نياز ب

  .باالي نيازهاست

به عنوان مثال يك فرد گرسنه و آواره هرگز . برآورده شدن مناسب نيازها شرط الزم براي بوجود آمدن آمال و آرزوهاست

شود همانگونه آه بسياري از  بسياري نيز معتقدند آه خالقيت در نياز متولد مي. به فكر پرواز بر فراز آوهها نخواهد افتاد

  .اند ت بزرگ نه محصول تعريف مشكلي خاص بلكه براي برآورن نيازي خاص به وجود آمدهاختراعا

   اصول اوليه خالقيت-٢

پذيري و تحقق از خصوصيات بارز آن به  به طور آلي خالقيت فرايندي است آه طي زمان ادامه داشته و ابتكار، انطباق

خي از محققان اصولي براي مشخص شدن مرزهاي خالقيت بر. تواند جوابگويي براي مشكالت باشد آيند و مي شمار مي

اما بايد . اول اينكه خالقيت متضمن پاسخ يا مفهومي نو باشد يا آنكه احتمال وقوع آن بسيار آم باشد: اند تعريف نموده

شي از توان بخ زماني يك پاسخ را مي. توجه داشت آه نو بودن و اصالت با آنكه شرط الزم خالقيت است اما آافي نيست

اي را  دوم خالقيت بايد گره. اي با واقعيت مطابقت داشته يا اصوًال واقعي باشد يك فرايند خالقيت به شمار آورد آه تا اندازه

سوم، خالقيت واقعي مشروط به دوام آن بينش ابتكاري، . بگشايد يا با وضعيتي تناسب داشته و يا مقصود معيني را برآورد



هاي خوب دارند اما عده آمي  ها ايده خيلي«توان اينگونه بيان آرد  اي آوتاه مي در جمله.  باشدارزيابي و تفسير و رشد آن

  .دانند موضوع هوش است همچنين يكي از عواملي آه معموًال با خالقيت مربوط مي. »آنند آنها را عملي مي

   وجوه هوش-٣

 گروه ٥بندي شامل  اين نوع طبقه. گيرد انجام ميبندي، نوع فرايند و يا نحوه عملكرد خاصي است آه  يك مبناي طبقه

  باشد آه عبارتند از عوامل  اصلي از توانشهاي هوشي مي

  شناخت  

  حافظه  

  تفكر همگرا  

   واگرا و  تفكر 

  .ارزشيابي 

در . حافظه عبارت از حفظ آن چيزي است آه درك شده است. شناخت، آشف و يا آشف دوباره و بازشناسي است

پردازيم و گاهي در جستجوي تنوع هستيم در حالي  آنيم، گاهي به تفحص مي  جهات متفاوت تفكر ميتفكر واگرا ما در

واضح است . گردد  اطالعات به يك جواب درست و يا به بهترين جواب شناخته شده و قراردادي منتج مي آه در تفكر همگرا

اين نوع توليد تمامًا زاده اطالعات ارايه . شود يآه يكي از توانشهاي تفكر واگرا گوناگوني پاسخهايي است آه توليد م

  .آيد آيد آه از مباحث اصلي خالقيت به شمار مي پذيري در تفكر پيش مي در اينجاست آه مبحث انعطاف. شده نيست

با اين حال در بررسي افراد خالق اين نتيجه به دست آمده است آه اگر چه داشتن حد معيني از هوش الزم است 

توانند افراد خالق  اند در حالي آه افراد با هوش متوسط مي في نيست و لزومًا افراد با هوش خالق نبودهولي شرط آا

توان با آموزشهايي اين توانايي را در  در واقع امور خالقيت شايد بيشتر اآتسابي باشد تا فطري و مي. اي باشند برجسته

  .خود افزايش داد

   خصوصيات افراد بسيار خالق-٤

البته اين خصوصيات شخصيتي آنهاست نه اينكه با اينگونه . لعه افراد بسيار خالق موارد زير نتيجه شده استاز مطا

  :رفتارها، انسان بتواند به خالقيت برسد

  تمايل به تعريف و تمجيد از خود دارند  



كه نگران نظمي در دريافتهاي خود هستند بدون آن اشخاص خالق مخصوصًا خواهان قبول پيچيدگي و حتي بي 

نظمي را دوست دارند بلكه  اين بدان معني نيست آه آنان في نفسه بي. آشفتگي ناشي از اين امر باشند

تمايل دارند نزد ديگران به داشتن نظرات تند و . دهند نظمي را به آم مايگي نظم ترجيح مي پرمايگي موجود در بي

  . احمقانه شهرت داشته باشند

گويي از صفات بارز  طبعي و بذله شوخ. شود اينكه از موضوع پرت هستند مشخص ميآارهاي آنها با اظهار نظر  

  .توز و پرخاشگر باشند جسارت خود را حفظ آنند بايد به اين افراد آمك آرد آه بدون اينكه آينه. اين افراد است

   عوامل باز دارنده خالقيت-٥

  تالشهاي قبل از بلوغ براي حذف خيالبافي  

  ارنده قوه تدبير و آنجكاوي آودآان محدوديتهاي بازد 

و ) خصوصيتي آامًال زنانه(تكيه بيش از حد به نقش جنسيت؛ تفكر خالق مستلزم حساسيتي بيش از حد  

از همين رو يك پسر بسيار خالق نسبت به ساير . است) خصلتي آامًال مردانه(وابستگي به غير و اتكاي به خود 

  . رسد  زنانه به نظر ميهمجنسان همسال خود بيشتر داراي صفات

انديشي فرد هنگام قرار گرفتن  نحوه پاسخگويي آودآان به مسايلي آه مستلزم چاره(تاآيد زياد بر پيشگيري  

دهد آه تأآيد بر پيشگيري قوه تصور بسياري از آودآان را از رشد باز داشته  بست است نشان مي در وضعيتي بن

  ). است

  القاي ترس و آمرويي  

  .هارتهاي آالميتاآيد بر م 

آند، قضاوت يا ارزيابي تجربه فرد نيست بلكه پيشداوري است آه به تبع آن  خطري آه استعداد خالق فرد را تهديد مي

خطري آه آموزشهاي معمول چه در خانه و چه در مراآز آموزشي در بردارند . يابند تجارب بسياري در حوزه دريافت را نمي

  .گيرند  وقوع اعمال جديد خيلي زود و بيش از اندازه مورد انتقاد قرار مياين است آه نظرات نو و احتمال

   

   عوامل تشديدآننده خالقيت و نوآوري-٦

 به  سازي نمايد و در درون ذهن شبيه سازد شرايطي را آه وجود خارجي ندارند،  حس دروني تفكر، انسان را قادر مي

در واقع امور خالقيت شايد .  سايرين براي خود فرصتهاي بهتري بيافرينددهد تا در امكانات يكسان با وي اين امكان را مي

مجموعه عواملي آه باعث  .توان با آموزشهايي اين توانايي را در خود افزايش داد بيشتر اآتسابي باشد تا فطري و مي



ها و   بخش آلي انگيزهگردند آه خود به دو گردند به عوامل تشديدآننده تعبير مي تشديد و ترغيب فرد به نوآوري مي

  .شوند شوند آه در اينجا توضيح داده مي ابزارها تقسيم مي

  ها  انگيزه-١-٦

توانند به خصوصيات و زندگي خصوصي افراد مربوط باشد و يا اينكه به اجتماع  هاي ترغيب آننده به نوآوري، مي انگيزه

  .آنيم  يك را بررسي ميمحل سكونت فرد بستگي داشته باشد آه ما در اينجا داليل بروز هر

  هاي بيروني  انگيزه-١-١-٦

  :گردند شود آه خود بر اثر موارد زير ناشي مي گردند گفته مي هايي آه از جامعه به فرد القاء مي به همه انگيزه

اغلب مواقع اگر نيازي در زندگي بشر مشاهده . دانيم سرچشمه خالقيت نياز است  مي:هاي جامعه بحران 

يابند مگر در شرايطي  نيازهاي بشر معموًال به طور يكنواخت بروز مي. ه خالقيت وجود نخواهد داشتنشود، الزامي ب

هاي مختلف از جمله بحرانهاي طبيعي چون سيل و زلزله و آتشفشان و طوفان و همچنين  استثنايي مانند بحران

بروز يك بحران در اينجا مد نظر نوع و دليل . باليايي آه خود انسان مسب آنهاست آه بارزترين آنها جنگ است

تواند در جامعه  نيست و آنچه حائز اهميت است هجوم سيل عظيمي از نيازها پس از وقوع بحران است آه مي

  . سبب يك انقالب فكري در نزد افراد گوناگون گرديده و به شكل نوآوري و خالقيت بروز نمايد

يشرفت حاآم باشد، هر روز از طرف تك تك اعضاي اي آه در آن سير صعودي پ  جامعه:سطح توقعات جامعه 

در اين جامعه نوآوري به قشر متفكر و انديشمند محدود نگرديده و همه مردم را . خود شاهد خالقيت و نوآوري است

شود بطوريكه حتي تبهكاران نيز در اين جامعه هر روز به فكر خلق روشي نو در روند آاري خود  شامل مي

  .باشند مي

  هاي دروني نگيزه ا-٢-١-٦

  :باشند نامند آه شامل موارد زير مي هاي دروني مي گيرند را انگيزه هايي آه از درون شخص، منشاء مي انگيزه

 اين امر حتي بدون وجود هر گونه محرك خارجي ممكن است آگاهانه يا ناآگاهانه صورت :اسعتداد ذاتي فرد 

زايش تفكر خالق، آامًال قابل دسترسي براي همه نيازهاي هاي اف گيرد و با داشتن هوشي متوسط و آموختن راه

  . باشد زندگي مي

دارد آه در  آنند آه همواره آنان را وا مي  گاهي اوقات افراد در خود نيرويي احساس مي:نيازهاي دروني 

و اين افراد از هر جنس و سن . جهت آمك به ديگران و ارتقاي سطح زندگي در جامعه، دست به نوآوري بزنند



به عنوان مثال خانمي در آمريكا آه از آگهي هاي تجاري تلويزيون ناراضي بود آنها را مطابق . توانند باشند شغلي مي

  . نوشت با ذوق خود مجددًا مي

توانند محرك بسيار قوي در امر  هاي جامعه، مي هاي شخصي نيز مانند بحران  بحران: هاي شخصي بحران 

  .نوآوري براي شخص باشند

  ابزار ها -٢-٦

ياد  به عنوان ابزارهاي نوآوري توان از آنها آننده براي دستيابي به تفكر خالق و جود دارند آه مي برخي فاآتورهاي تعيين

  :اين ابزارها عبارتند از. آرد

  اراده  

  اعتماد به نفس  

  آميت  

  شبيه سازي  

  استمداد از ديگران  

  تباين / تشابه / مجاورت  

  تغيير دادن  

  . . .نبي و فعاليتهاي ج 

در آينده نزديك اين عوامل شرح داده . دهند اين عوامل راهكارهايي براي آموزش نوآوري و تفكر خالق ارائه مي

  .شوند مي
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