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 اتفاق  ک ی است نه   فرایند   ک ی  ت ی خالق 
 مقدمه 

 ی در حال قدم زدن در باغ   خیدانشمندان تار  نیرگذارتریاز تأث  یکی،  میالدی   1666در سال  
 . تحریک شد داد، رییکه جهان را تغ تفکر خالق او بود که 

  ی که رو   دیرا د  یبی بود، س  ستادهیا  بیدرخت س  هیسا  ریز  کهیدرحال  وتنیسر اسحاق ن
"  د؟یفرود آ  نیعمود بر زم  دیبا  شهیهم  بی چرا آن س"با تعجب گفت:    وتنیافتاد. ن  نیزم
 نیمرکز زم  سمت  ، بلکه دائمًا به حرکت کند  به سمت باال  ای  پهلوبه سمت    دیچرا نبا"

در ماده   نی؛ بنابراکشدیمآن را    نیاست که زم  نیآن ا  لی؟ مطمئنًا دلشودیمکشیده  
 (منبع )  "وجود داشته باشد. یکشش  یروین دیبا

 مفهوم جاذبه متولد شد.   ب،یترت  نیو بد

 لیخالق تبد  تفکر  لحظه   نیماندگار و نماد  یهانمونهاز    یکیبه    بیداستان سقوط س
لحظه  شما در آن "که مغز    ذهن است  ازاز نبوغ الهام گرفته شده    ی نماد  نیشده است. ا

 . کندیم ایجادخالقانه مناسب است،   طی" که شراورکای   ی ها

  ست یب  باً یتقر  وتنیاست که ن  ن یا  کنندیم مردم فراموش    شتریکه ب   یز ی، چحالنیباا
  شگامانه ی کتاب پ  1687در سال    نکهی خود در مورد گرانش کار کرد تا ا  یهادهی ا  ی سال رو 

سقوط که در حال    یبیس  را منتشر کرد.  "یع ی فلسفه طب   ی اض ی اصول: اصول ر "خود به نام  
  ن یچند  یبود که برا   بگوییم "تفکر خالق"  تردرستیا    رشته فکر  ک یبود، صرفًا سرآغاز  
 دهه ادامه داشت. 

. تفکر خالق  کردیمنرم    وپنجهدست  یعال  دهی ا  کیبا    هاسالکه    ستین  یتنها کس  وتنین
، علم تفکر خالق را به اشتراک  (ر یکل  مزیجمن )   مقاله  نیدر ا  .همه ما  یاست برا  یندیفرا
مانع    یک از آنها  و کدام  کندیم  کی را تحر  تی خالق  یطی چه شرا  نکهیدر مورد ا  گذارم،یم

م مورد  شود یآن  عمل  دهمیمقرار  بحث    را  نکات  ارائه    را  تیخالق  افزایش  یبرا  ی و 
 . کنمیم
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 توسعه؟   ای تفکر خالق: سرنوشت  

 ا ی نامرتبط ارتباط برقرار کند. آ  ظاهربه  یها دهیا  نیدارد که ب  ازیتفکر خالق به مغز ما ن 
 ؟ میدهیم آن را پرورش    نیتمر  قیاز طر  ای  مییآیم  ایاست که ما با آن به دن   ی مهارت  نیا
 .می کن دایپ یتا پاسخ  مینگاه کن  ات علمیق یبه تحق  دییایب

کودک    1600  یرا بر رو  ایمطالعهمحقق عملکرد خالق به نام جورج لند    کی ،  1960در دهه  
  ی زمان  گرفتند.  ازیخالق" امت  اریدرصد از کودکان در محدوده "بس  98 انجام داد و    سالهپنج

کسب    ازیخالقانه امت  اریدرصد در محدوده بس  30ساله بودند، تنها    10که همان کودکان  
درصد کاهش    2به    یسالگ  25درصد و در    12به    یسالگ  15تعداد در سن    ن یکردند. ا

  ت ی خالق  ی، به طور موثر شدند یمنزدیک  بزرگ    یکه کودکان به بزرگسال  طورهمان.  افت ی
 (منبع )  ."شودیمخالقانه آموخته    ریلند، "رفتار غ  ترل دک. به قو دادندیمدست  را از    خود

مطالعه    کی ،  مثالعنوانبهکشف شده است.    گریتوسط محققان د  یمشابه  یروندها
است،    افتهی  شیافزا  1990از سال    IQنشان داد که اگرچه نمرات    آموزدانش  272599  یرو 

 ( منبع) است. افته یاما نمرات تفکر خالق کاهش 

  ک ی است. ژنتنی و قابل یادگیری  درصد آموخت  100  ت یکه خالق  ستیبدان معنا ن  نیا
آن در  روان  نیز  پروفسور  کر،  باربارا  گفته  به  دارد.  از    22  باً یتقر"  ،یشناسنقش  درصد 

کشف با مطالعه تفاوت در تفکر   نی. ا"ها استژن  ریتأث   لی[ به دلتی]در خالق  انسیوار 
 ( منبع) .و اثبات گردید دوقلوها انجام شد ای از مجموعه  نیخالق ب

 ی هاآدمتیپ  "من از آن    نکهیا  یادعا  و   گفتن  ی برا  که  دهدیماین تحقیقات نشان    همه
از افراد    یاجتناب از تفکر خالق است. مطمئنًا برخ  یبرا   فیضع  یا بهانه"  ستمیخالق ن

مربوط   یهامهارتاز    یبا سطح   یهر فرد  باً ی، تقر حالبااین  هستند.  گرانیاز د  ترخالق
  و یادگیری   تفکر خالق قابل آموزش  یهاییتوانا  تیو اکثر  دیآیم   ایبه دن  یت خالق  به

 است. 
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بهبود بخش  توان یماست که    یمهارت   تیخالق  میدانیم اکنون که   را  در    دییا یب  د،ی آن 
ا تأث  کارایی تفکربر    یر یادگ یو    نتمری  چگونه  و چرا    نکه یمورد    گذارد یم  ریخالق شما 

 .می صحبت کن

 هوش و تفکر خالق 

 د؟ی خالقانه خود را آزاد کن لیالزم است تا پتانس  یز یچه چ

باالی    درصد  1ذکر کردم، قرار گرفتن در    آستانه  ی تئور که در مقاله خود در مورد    طورهمان
  د ی ندارد. در عوض، شما فقط با  العاده خارقبا خالق بودن    یارتباط  چیه  باهوش  افراد 

  و تمرینات   و تکرارها  دی کن  نیتمر  عمداً   د،ی)نه نابغه( و سپس سخت کار کن  دیباهوش باش 
 .دیبه کار ببر در عمل خود را

در دسترس   یخوببه  و تفکر خالق  کار خالقانه  ،برسیداز هوش    یا آستانهکه به    یتا زمان
"ما   انجام شد، گفتند که  2013در سال    که  مطالعه   کی . محققان در  ردیگیم قرار    شما

 یبرا  یت ی شخص، عوامل  خود برسیمآستانه هوش    به  ی که وقت  میبه دست آورد   یشواهد
 (منبع ) ."شوندیم ترکننده ینیب شی پ تیخالق

 رشد  طرز فکر یا ذهنیت 

" که محققان  یتی"عوامل شخص  ن ی، اشودیم تفکر خالق شما    تی صحبت از تقو  یوقت
 ست؟یچ  قاً یدق کنندیمبه آنها اشاره 
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 ی در درون خود م  تانیاستعدادها  به  است که چگونه  نیا  هامؤلفه  نیترمهماز    یکی
  ن یبه ا  یاد یخالقانه شما تا حد ز  یهامهارت. به طور خاص،  نگیرید و به آنها باور دارید

و تفکر    خالقانه   فرایندطرز فکر رشد به    کی   ایثابت    طرز فکر  کیبا    ایدارد که آ  یبستگ
 . دی کنیمنگاه   خالق

ب  کتاب    نیا  ن یتفاوت  در  فکر  فکر "،  کارول دوک  العادهخارقدو طرز  روانشناس طرز    ی : 
 شرح داده شده است.  لیبه تفص "تیموفق  د ی جد 

 ا انجام دادن ب   ،میکنیم  را انتخابثابت    طرز فکر  کیما    یاست که وقت  نیا  یاصل  دهیا
گو  میکنیمبرخورد    یاگونهبه  فیوظا و    ییکه  و    یهاییتوانااستعدادها  ثابت  ما 
را   مانیهاییکه توانا  میرشد، ما معتقد  طرز فکر  کی، در  حالبااین  است.  ر یرناپذییتغ
بر   میتوانیم  یراحتبهکه ما    نجاستی . جالب اد یبهبود بخش  نیبا تالش و تمر  توانیم

سمت از دو   کی خود را به    ،آنهااز    دیو تمج   مان یهاتالشدرباره    اساس نحوه صحبت
سوق    سر این طیف )یک سمت طیف، طرز فکر ثابت و در سمت دیگر طرز فکر رشد(

 . میده

 از سخنان دوک آورده شده است:   ی اخالصه   نجا ی در ا 

  از هوش، استعداد   دی تمج  ستایش و   به ما آموخت که  اشتباهبه  عزت نفس کل جنبش  "
.  شودیم   دیگری  یعال   زی، عزت نفس و هر چاعتماد به نفس  تیباعث تقو   ،هاییتوانا  و 

مورد    شاناستعداد   لی که به دل  یمعکوس دارد. افراد   جهینت  این کار،  که  میاما متوجه شد
انجام    مورددر    خصوصبه  هستند،  ینگران انجام کار بعد  همیشه  ،رندیگیمقرار    نیتحس
بودن آنها   بااستعداد  عدم موفقیت در انجام این کارها،  شودیمکه باعث    سخت  یکارها

؛  شود   دارخدشه  نابغه بودن  یبرا  آنها  که شهرت  شودیم باعث    نی و ا  ،را زیر سوال ببرد
و در صورت شکست،    چسبندیراحت خود م   امن و   ، آنها به منطقه در عوض  ،نیبنابرا

 . رندیگیم   یواقعًا حالت تدافع

که    یو پشتکار، ظرافت  ی، سرسختاستراتژی تالش،    م؟ی کن  نیتحس  دیرا با  یز ی پس چه چ 
، بازگشت  دهند یمکه در مواجهه با موانع نشان    ی، انعطاف دهند یمنشان    از خود  مردم

در مرحله بعد چه    نکه یو دانستن ا  رودیم  پیش  اشتباه  زیکه همه چ  یبه عقب هنگام
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رشد    تیذهن  جیاز ترو   یبخش بزرگ  کنمیممن فکر    نی ؛ بنابرادنامتحان کن  دیرا با  یکار 
  ی پاداش دادن به افراد   مانند:  ،محور است  فرایند  یهاارزش   تشویق  شامل  کار،  طیدر مح
 " .رندیگیمی  موفق جهینت به افرادی که و نه فقط کنند، یمشارکت م فرایند یککه در 

 ( منبع) کارول دوک 

 تفکر خالق و خجالت یا شرمندگی 

در تجربه من،    م؟یبه کار ببر  تیدر خالق  یعمل  صورتبهرشد را    تی ذهن  میتوانیمچگونه  
هنگام   خود، دادن ن  نشان و کم هوش به بد   لی: تماشودیممربوط  ز یچ کیموضوع به  

 . تی فعال کی  یر یگیپ

متمرکز است تا    فرایند  یبر رو   شتریرشد ب   ت یذهن  ،د یگویمکه کارول دوک    طورهمان
سخت است. اکثر مردم    اریآسان است، اما در عمل بس  یامر در تئور   نیا  رشی . پذجه ینت
الزم است،    دیمهارت جد  کی  یر یادگ ی  باهمراه    ی که اغلبشرم  ای  خجالتبا    خواهندینم

   .ندی ایکنار ب

  کنم یکوتاه است. فکر م  اریبس  د یکن  اصالحآنها    دیتوانینمکه هرگز    یاشتباهات  ستیل
حدود  شتریب تا  ا  ی ما  هست  نی متوجه  ما  میموضوع  کتاب  می دانیم.  اگر  که    یکه 
را    ینام کس  ،ی در هنگام معرف   ای  م یرد شو  یک امتحاندر    ایفروخته نشود    میسینویم

چیزی که ما را نگران لزومًا   به این معنی که  نخواهد شد.  ودما ناب یزندگ  م،یفراموش کن 
احتمال احمق    نیا  ، بلکهافتد یماتفاق    دادیرویک  که بعد از    همان چیزی نیست  کندیم

مانع    اساساً است که    ریمواجهه با خجالت در طول مس  ای   ریاحساس تحق  دن، ی به نظر رس
 . شودیم یا آموختن یک مهارت جدید از طرف ماکار  یک از شروع

 ن یا  علیه  د یباش   لیما  دیخود، با  تفکر خالق  تیرشد و تقو  طرز فکرکامل    رشیپذ  یبرا
 .د یکن مبارزه، کنندیممنصرف از انجام بسیاری از کارها احساسات که اغلب ما را 

 و تفکر خالق را در خود تقویت کنیم   م ی باش   تر خالقچگونه  
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خود و   ی درون  یهاترسمواجهه با    ،سخت  یبه انجام کارها  لی شما ما  نکهی با فرض ا
  ی چند استراتژ   نجایدر ا   د،یهست  که ممکن است بخورید،  ییهاشکست  رغمی علتالش  

 شده است.  ذکر و تقویت تفکر خالق شتری ب  تیخالق  یبرا یعمل

 تقویت تفکر خالق:   یها ی استراتژ 

 خودت را محدود کن   -  1

طراح  ییها  ت یمحدود دقت  با  اند    یکه  بهتر  یکیشده  برا   یابزارها  نیاز    ی شما 
کلمه    50  استفاده از  به   فقط  که خود را  یزمان  دکتر سوس  تفکر خالق هستند.  ختنیبرانگ

  ن ی در زم  ی فوتبال وقت   کنانی ز. با(منبع)  کتاب خود را نوشت  نیمحدود کرد، معروف تر
از خود به نمایش می را    یتر   دهیچ ی پ  یکنند، مجموعه مهارت ها   یم  یباز   یکوچکتر 
  اس ی بهتر در مق  یطرح ها  جاد ی ا  یبرا  ینچ یا  5در    3توانند از بوم    یطراحان مگذارند.  

 .میشو یمدبرتر م م،ی خودمان را محدود کن  شتری بزرگ استفاده کنند. هر چه ب

 س ی بنو   شتر یب  -   2

  تی ساوب  در  دیمقاله جد  کی  هر دوشنبه و هر پنجشنبه  من  به سه سال،  کی نزد  یبرا
متوجه شدم که   شتری، بماندم   بندیبرنامه پا   نی به ا  شتری. هر چه ب کردمیممنتشر    خودم

  ک ی  ایده اصلی بپرورانم و از این میان  کشف  از  قبل  رامتوسط    ده یحدود دوازده ا  دیبا
احتمال  ،  بیشتر  حجم کار  دیبا تول  .سمیبنورا انتخاب کرده و راجع به آن  درخشان    دهیا

ذهن من خطور کند و تفکر خالق مرا تقویت نماید، بیشتر  به    ی اخالقانهجرقه    اینکه
 کردم. 

صفحات    ن ی روت   د؟ی ندار  یعموم  صورتبهخود    یهانوشته  یبه اشتراک گذار   یاعالقه
  ت یخالق  شیافزا  یاستفاده از نوشتن برا   یبرا   العادهفوق  یروش  کامرون  ا ی جول   ی صبحگاه 
 . دیرا ندار گرانید  یاگر قصد نوشتن برا  یاست حت

 د ی گسترش دهدانش خود را   -   3

است که خودم را مجبور کنم در مورد    نیخالقانه من ا  یها یاستراتژ   نیترموفقاز    یکی
 ی هایاستراتژ که از    یمثال، زمان   یبرا  .سمی متفاوت بنو  ظاهربه  ی ها دهیاموضوعات و  
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 ف یتوص  یبرا  سمیبود   در  ذن  ا ی  ی میقد  پردازواژه  یافزارها نرم  ا ی  1980بسکتبال دهه  
استفاده    یرفتارها خود  باکنمیم روزانه  روانشناس    د ی ،  گفته  به  باشم.  رابرت  خالق 
  د ی ه بهتر عمل خوا  یو زندگ   یدر روانشناس  د،ی"اگر دانش خود را گسترش ده  ،نی اپستا 
 کرد." 

 د ی بخواب شتر یب   -  4

از دانشگاه پنس  ای مطالعه،  خواب بهتر  ی چگونگ در مقاله خود در مورد   به    را  ایلوانیرا 
تأث که  گذاشتم  ذهن  یباورنکردن  ریاشتراک  عملکرد  بر  آشکار    یخواب    افته ی  .کردیمرا 

و اگر به مدت دو هفته    شودیم انباشته    پیوسته  صورتبهکمبود خواب  بود:    نیا  یاصل
کاهش   یشما به همان سطح  یو جسم  یعملکرد ذهن  د،یساعت در شب بخواب  6  یمتوال

  ، ی شناخت  یمانند تمام عملکردها  .دیامانده  داریب  یساعت متوال  48  ییکه گو  ابدییم
  .شودیماز خواب مختل  تی در اثر محروم یتفکر خالق به طور قابل توجه

 د ی ر ی را در آغوش بگ  ی ش یمثبت اند   -  5

 ی قابل توجه  یهاشرفتی پبه    تواند یم، اما تفکر مثبت  دیآینمجور در    زیادذائقه من    با
مثبت نگر نشان داده است که    یروانشناس  قاتیدر تفکر خالق منجر شود. چرا؟ تحق

گسترش    ه ینظر   عنوانبهمفهوم که    نیا  .میفکر کن  شتریب   میدار  لیتما  م،یشاد هست  یوقت
ارتباط خالقانه    جاد ی ، اشودیمشناخته  (  Broaden and Build Theory)  و ساخت

  ی غم و اندوه و افسردگ   رسدیم. برعکس، به نظر  کندیم  ترآسانما    یرا برا  ها دهیا  نیب
 . شودیممنجر به تفکر محدودتر 

 نتیجه گیری

 در مورد تفکر خالق  یی نظرات نها 

  با   دی . شما باستین  ورکایلحظه    کی فقط    نی. ا اتفاق  کیاست نه    فرایند  کی   تیخالق
 . دیکن  نیکه حرفه خود را عمدًا تمر  دیمتعهد شو  دی . شما بادرگیر شوید  خود  یموانع ذهن 

تا نبوغ    د ی باش  بندیروند پا  نیبه ا  وتن،یمانند ن  هادهه  یحت  دیشا   یا  هاسال  دی شما با
 . دیخالق خود را شکوفا کن 
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