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 به نام خدایی که زییاست

 

 گروه ارتباط تصویری

 پرورش خالقیت

 )جلسه اول(

 

 مدرس: فاطمه خامسی

fatemekhamesi@gmail.com 

09121083617 
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 در ساغر اندازیم بیا تا گل برافشانیم و می

 فلک را سخت بشکانیم و طرحی نو در اندازیم 

 خالقیت: 

باز آفرینی زندگی  ←توانند در جهت خالقیت بردارندنخستین قدمی که افراد می

خودست که این باالترین شکل خالقیت است و رسیدن به این باز آفرینی و خالقیت با 

 شود. آموختن هنر )تغییر ذهن( )تغییر فکر( آسان می

 های هنری خیلی مهم است. فعالیت -در رشد خالقیت

 تفکر خالق و خالقیت است.  ←ی بارز انسان هاهایکی از ویژگی

کند و الزمه تکامل و پیشرفت خالقیت جز نیازهای مهم بشر است که کمک به بقاء می

 بشری است. حیات 

 گوید: خالقیت )کارل اندرسن( می -در تعریف

 )خالقیت یعنی میل به دانستن(  خالقیت یعنی عمیق تر کندن -

 دن( )خوش بو  خط زدن اشتباهات -

 )دست دادن به آینده(  های عمیق شدن وارد آب-

 )مفهومی نگاه کردن(  گرش کردن به صدای گربه -
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های ذهنی در به کارگیری توانایی خالقیت: تعریفدیدگاه بسیاری از دانشمندان در 

 تلفیق عناصر کهنه برای ایجاد یک فکر یا راه حل نو و ارزشمند و هدف دار است. 

 -های فکریگوید: خالقیت غیر عقالنی نبوده بلکه فوق عقالنی است که فعالیتمی یمروال

 دارد. هم آورده و به تحرک وا میردگی را فعاط و -ارادی

 خالقیت یعنی فردی فکری نو و متفاوت ارائه دهد در برخورد با مسائل. 

گذشته را با  هایدهد و تجربهمهارتی است که اطالعات پراکنده را به هم پیوند می

 اطالعاتی جدید ترکیب کند و به یک نتیجه غیر متعارف و منحصر به فرد برسد. 

 شود. که نتیجه آن ایجاد افکاری جدید ارزنده می←خالقیت فرایندی است ذهنی -

 افکار و نظریات جدید.  تعیینخالقیت یعنی -

تازه است. خالقیت خالقیت، هنر با هم تلفیق کردن عناصر کهنه برای ساختن چیزهای -

برای ایجاد یک فکر یا راه حل یا مفهوم جدید  ←های ذهنی به کار گیری مطلق )توانایی

 است( 

 در تجربه و مطالعه است(  ←های ذهنی)منشاء توانایی

 گوید: یلفورد( میگ

 از مسایل کوچک و بزرگ ای خالقیت یعنی حل یک مشکل یا سلسله-
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 گوید: )تورنس( می

 -عواطف -هیجان -خالقیت یک ویژگی شخصی است و عواملی نظیر انگیزش-

 های شخصی در آن نقش مهمی دارد. ها و یادگیریاحساسات و تجربه

 :گوید )مایر( می

 ها را نیاموخته. خالقیت توانایی حل مسائلی است که فرد قبالً آن-

کنند )فرد خالق مطرح می)خالق ترین افراد کسانی اند که بیشترین راه حل مناسب را 

 کند( مشابهت و محدودیت استفاده می -مشارکت -از مقایسه نتیجهبرای رسیدن به 

 ها را نیاموخته. خالقیت توانایی حل مسائلی است که فرد قبالً آن-خالقیت -

 حاصل نیروهای ذهنی فردی است که از سالمت روان و تحمل برخوردار باشد.  

 می گوید: )رابینز( 

 ی بین ایده هاست. گالقیت ایجاد پیوستخ-

 در رفتار خالقانه: -

 اصل مهم است.  2مندی هدف و تازگی 

 خالقیت یعنی اظهار وجود و استقالل طلبی و حفظ شخصیت انسان. 

 بستر مناسب برای بروز خالقیت: امنیت روانی و آزادی عمل و آرامش داشتن است. -
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 ت اند: ها دارای خالقیسوال: آیا همه انسان

 ها وجود دارد. انسان هخالقیت در ضمیر هم

 هم قابل پرورش   هم قابل آموزش است 

المی: خالقیت استعداد )ابتکار خلق کردن است و به ی)در لغت نامه روان شناسی س

صورت بالقوه در هر فردی و در هر سنی وجود دارد و در رابطه تنگاتنگ با محیط 

 اجتماعی و فرهنگی است.( 

استعدادی است عمومی مثل هوش و حافظه( و هر کس کم و زیاد  -خالقیت در انسان

 شود. زیاد میو خالق است که بر حسب محیط و شرایط کم 

 « تضاد»ید درباره خالقیت ونظریه فر

 منبع خالقیت همان تضاد است. -1

 های دوره کودکی است. تفکر خالق شکل عالی تخیالت آزاد و بازی-2

 پذیرد. فرد متبکر معموالً افکار و عقاید تازه را می-3

 های تازه کامالً تاثیر دارد. تجربیات کودکی در پیدایش افکار و اندیشه-4

 پرداختن به خالقیت( است. و خستین گام توجه ن)تضاد -5
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 طبقه بندی نیازهای اساسی انسان:

 هرم آبراهام مازلو : 

یی است و به عنوان پدر روان شناسی انسان یک روان شناس انسان گرای آمریکا

 گراست. 

 

 تعریف تفکر خالق: 

و های متعدد فکر کردن های اندیشه انسان است )یکی از راهاز پیچیده ترین جلوه

 گوییم( اندیشیدن آگاهانه به جمالت و مشاهدات ایست که به آن تفکر خالق می

 ت. همان تفکر ابتکاری و پیدا کردن راه حل متناسب اس

-حل مشکل
خالقیت

-اعتماد به نفس
عزت نفس

وابستگی-عشق-خانواده

امنیت برای سالمتی برای خانواده

(آب-غذا)فیزیولوژیک 
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جدید به وجود بیاورد )تفکر  محصولینوعی تفکر است که بتواند از یک چیز عادی 

های غیر الزم و خالق فکری است که مشخصه اصلی آن توانایی کنار گذاشتن فرض

 زایش افکار اصیل است( 

 شرط برای تفکر خالق:  5

 شود. م راسخ حاصل میزتفکر خالق با انگیزه قوی و کار سخت و ع-1

 های مدام فرد است و نه فقط هوش او ها و تالشهسته مرکزی تفکر خالق فعالیت-2

 حاصل انگیزشی درونی است تا بیرونی -3

 ها و کنار گذاشتن الگوهای مرجع. خالقیت یعنی تنظیم دوباره اندیشه-4

 های مستمر ذهن از تثبیت روی یک موضوع برای مدت طوالنی دوری از درگیری-5

 مراحل تفکر خالق: 

 های مختلف زندگی )خوب دیدن( آمادگی: توجه بیشتر به پدیده-1

 ها را بهتر درک کنیم. مطالعه: با مطالعه بیشتر روابط بین پدیده-2

 ها پرداختند. ها پی بردن و به نقد آنتغییر: به نوع روابط بین پدیده-3

 ها دهیدختگی:عمیق تر درک کردن و روابط پپ-4

 های ناگهانی دست یافتن راق: به پاسخاش-5
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 پردازیم. بررسی بهترین ایده که به آن رسیده ایم می: به وارسی -6

 آوریم. اجرا: ایده مورد تایید را به اجرا در می-7

 )فرصت تجربه ی ملموس آنچه در عالم است بخش مهمی از فرایند خالقیت است( 

است که افکار جدید از گذشته نشات گرفته های خالقیت مشاهده شده )در تمامی نمونه

 اند( 

 


