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نخستیـن گام در پژوهش، آمـوزش نیست؛ 
فـرد  در  الزم  انگیـزه هـاي  و  زمیـنه ها  بایـد 
به وجـود آید. پس از آن است که کارورزِي 
در  را  پژوهشـگري  ملکۀ  آمـوزه ها، مي تـواند 

طّلب ایجاد کند.
مي کوشد  پژوهش«  سـوي »به مجموعۀ 
به ترویج و  قالب ها،  از کوتاه ترین  با استفاده 
تقویت فرهنگ پژوهش بپردازد و راه تحقیق و 
براي طـّلب جوان، هموارتر  را  معرفت جویي 

کند.

از همین مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه کتاب مي خوانند؟

2. تمرکز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانیم؟

4. از شنیدن تا گوش کردن!
5. مهارتهاي یادداشت برداري در کلس درس

6. تکنیک هاي مرور
7. چگونه فرایند یادگیري خود را مدیرّیت کنیم؟

8. روشهاي عملي تقویت حافظه
9. مدیرّیت سرعت مطالعه

10. شیوۀ نگارش مقاله و رسالۀ علمي
11. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)1(
12. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)2(

13. خّلقّیت، نوآوری و شکوفایی

قیمت:100تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.
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هر شب، قبل از استراحت، جالب ترین اّتفاقات آن 
روزتان را یادداشت کنید.

 چند روز بعد، یادداشت هایتان را دوباره بخوانید
 و به موضوعات مورد علقه تان، فکرکنید. پس از
 چند هفته، مي توانید در یادداشت های خود، موضوع
 مورد علقه تان را پیدا کنید و بدانید که به چه زمینه هایی،

بیشتر علقه مند هستید.
4وقتیبهچیزییاموضوعیعلقهمندشدید،

آنرادنبالکنید.
توّجه شما به اموری چون نّقاشی، داستان نویسی، 
شعر یا سینما، اگر درست جهت داده شود، می تواند 

زمینۀ خّلقّیت و نوآوری را در شما، شکوفا کند.
اگر فکر تازه ای در زمینۀ ساخت و تولید چیزی 
به ذهن شما رسید، آن را دنبال کنید و هیچ گاه از 

اظهار آن و مشورت با دیگران، خجالت نکشید.
5صبحها،باهدفمعّینی،بیدارشوید.

افراد خـّلق و نوآور، برای هر روزشان، برنامۀ 
خاّصی دارند و با شور و شوق خاّصی، از خواب 

بیدار می شوند.
6بـرایخـودتـان،جـدولزمـانیوبرنـامۀ

مشّخصی،تهّیهکنید.
کار  برای  شبانه روز،  از  چه ساعاتی  در  ببینید 
و مطالعه، بیشتر انگیزه دارید. بعضی افراد، شبها 

سرحال ترند و برخی، صبحهای زود.
که  باشد  طوری  برنامه ریزی تان،  و  زمان بندی 
بدانید انرژی خّلق شما، در کدام ساعات شبانه روز،

 

بیشتر است.
7وقتتانرادرجاهاییسپریکنیدکهخّلقّیت

شمارابرمیانگیزد.
 برخی افراد، از سیر و سیاحت در جاهای سرسبز،

آبشارها و بودن در کنار دریا، لّذت می برند و در 
این گونه مکانها، ذهنشان فّعال تر می شود.

تاریخ،  داستان،  کتابهای  خواندن  از  نیز  برخی 
رمان، شعر یا قّصه، لّذت می برند.

اینها می تواند زمینۀ خّلقّیت و نوآوری را  همۀ 
در شما، شکوفا کند.

منابع:
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بهار 1373.
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تهّیهوتنظیم: سّیدمهدی موسی زاده
تألیف: محّمدصادق شجاعی

نظارتعلمي: حّجت االسلم هادی رّزاقی
ویرایشوصفحهآرایي: محسن فصاحت

خشت  خانوادۀ  شما،  انتقادهاي  و  پیشنهادها 
اّول را در ارائۀ ویرایشهاي بعدي این بروشور، 

یاري مي رساند.
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به زودي منتشر مي شود:

منتشر شده است:

بروشورهاي خشـت اّول
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»خّلقيّت، نوآوری و شکوفايی« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.
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1. Creativity.
2. Innovation.

3. منبع 1، ص 60.

تعریفخّلقّیت1ونوآوري2
اگر چه واژه هاي خّلقّیت و نوآوری، به یک معنا 
و به طور مترادف، به کار می روند؛ اّما اغلب محّققان 
معتقدند که دو اصطلح نوآوری و خّلقّیت، دارای 

مـعـانی و تعاریف جداگانه ای هستند.
خّلقّیت، عبارت است از به کارگیری توانایی های 
ذهنی برای ایجاد یک فکر، مفهوم یا نظرّیۀ جدید؛ و 
نوآوری، عبارت است از تبدیل آن فکرها به عمل.3

این تعریف، نشان می دهد که خّلقّیت و نوآوری، 
علی رغم تفاوتهای مفهومی، چگونه با هم مرتبط اند. 
خّلقّیت، اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد؛ 
و نوآوری، به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو 

و ارائۀ خدمات جدید است.
به عبـارت دیگر، در خّلقّیت، اّطلعات به دست 
می آید و در نوآوری، آن اّطلعـات، به صورتهای 

گوناگون عرضه می شود.

اهّمّیتخّلقّیتونوآوری
خّلقّیت و نوآوری، هم در جنبۀ فردی و هم در 
عرصۀ اجتماعی، از اهّمّیت بسزایی برخوردار است. 
بدون شّک، خّلقّیت و نوآوری، اساس و پایۀ رشدِ 

اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.
گواه این مطلب، توسعۀ سریع کشورهای ژاپن، 
کرۀ جنوبی، هنگ کنگ و برخی از کشورهای دیگر 

است.
در کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما، 
بدون توّجه به اهّمّیت و جایگاه خّلقّیت و نوآوری، 
همواره منتظر بوده ایم تا دیگران، برای ما فکرکنند 
فراورده های  و  خدمات  محصوالت،  تولید  به  و 
جدید بپردازند و نتایج آنها را پس از مّدتی طوالنی 

و به بهایي سنگین، در اختیار ما قرار دهند.
نوآوری  و  خّلقّیت  اهّمّیت  کنونی،  شرایط  در 
پویایی،  زیرا  است؛  انکارناپذیر  ما،  جامعۀ  برای 
و  خّلقّیت  به  ما،  ماندگاری  و  استقلل، شکوفایی 
نوآوری افراد جامعۀ ما در عرصه های گوناگون، 

بستگی دارد.

1. منبع 5.
2. منبع 2، صص 135-105.

1. منبع 5.

1. منبع 3، صص 179-180. 2. منبع 6.
1. در 1996.

2. منبع 4، صص 41-40.

ویژگیهایافرادخّلقونوآور
خّلقّیت و نوآوری، در جامعه تحّقق نخواهدیافت، 
مگر اینکه افراد خّلق و نوآور، با ویژگی های خاّصی،

 

در آن پرورش یابند.
بر اساس تحقیقات انجام شده، مهمّ ترین ویژگی های

 

افراد خّلق و نوآور، عبارت اند از:
1انگیزةپیشرفتسطحباال

انگیزۀ پیشرفت، عـبارت است از میل به انجام دادِن

 

خوِب کارها. افراد خّلق و نوآور، از انگیزۀ پیشرفت 
سطح باالیی، برخوردار بوده و علقه مندند کارها 
را به بهترین نحو ممکن، انجام دهند؛ آنان هیچ گاه 
کار  علقه،  و  با عشق  و  نمی شوند  کار خسته  از 

می کنند.1
2اعتمادبهنفس

بسیاری از افراد مشهور و موّفق، مهارتهای ناشی 
و  داده  قرار  خود  کار  مبنای  را  نفس  به  اعتماد  از 
خّلقّیت و نوآوری آنان نیز، محصول همین ویژگی 

است.
آثار  یا  خّلقانه  دستاوردهای  از  مملّو  کتابها، 
نویسندگان و شعرای معروف و دستاوردهای علمی 

دانشمندان است.
ممکن است در گزینش آثار خّلقانه، اختلف نظر 
وجود داشته باشد؛ ولی همه قبول دارند که کارهای 
 جالب هنـری و آثار عـالی ادبی، محصـول و نتیجۀ

پشِت کار و انگیزۀ پیشرفت و اعتماد به نفِس باالست. 
برای پرورش توانایی خّلقّیت و نوآوری، ضروری 

است در جهت تقویِت اعتماد به نفس، تلش کنیم.2
3کنجکاویوعلقهمندیبهکار

افراد خّلق و نوآور، کنجکاو هستند و سالهای 
بر موضوع  تسلّط  و  دانش  برای کسب  را  زیادی 
معتقدند  برخی  می کنند.  علقۀ خود، صرف  مورد 
هنرمندان، نویسندگان و مخترعان، از چنان نبوغ و 
هوش باالیی برخوردارند که توانایی و مهارتهای 
آنان، بدون هر گونه تمرین و آمادگی قبلی، خود به 

خود، شکوفا می شود.
نوآور،  و  افراد خّلق  انجام شده روی  تحقیقات 
حاکی از آن است که هر چند داشتن حّد معّینی از 

هوش، در ایجاد خّلقّیت و نوآوری، ضروری است؛

 

باهـوش،  افـراد  لزومًا  و  نیست  کافی  ولی شـرط 
خّلق نبوده اند. افراد با هوش متوّسط نیز می توانند 
و  خّلقّیت  مرحلۀ  به  خود،  کوشش  و  تلش  با 

نوآوری برسند.
در واقع، خّلقّیت، بیشتر اکتسابی است تا فطری؛

 

و می توان با آموزشهای خاّص، این توانایی را در 
خود افزایش داد. امروزه، پژوهشـگران با این نظر 
موافق اند که افراد برای ارائۀ کارهای خّلقـانه، باید 
وقت زیادی را صرف یادگیری و تمرین فّعالّیتهای 

ذهنی کنند.
در مقاله ای که هایز در سال 1988 منتشر کرد، 
گزارش داد که آثار قابل توّجه 131 نفر از نّقاشان 
بزرگ، بیشتر زمانی خلق شده که آنها حّداقّل مّدت 

شش سال، هنر خود را تمرین کرده بودند.1
ویش بو نیز زندگی 66 شاعر مشهور را تحلیل کرد 
و به این نتیجه رسید که خّلقّیت، با تمرین و آموزش 
ذهنی، فّعالّیتهای  به  علقه مندی  و  کنجکاوی  و 

 

بیان ساده، بدون داشتن  به  ارتباط مستقیم دارد. 
در  وقت  بدون صرف  و  دانش  از  مطلوبی  میزان 
فّعالّیتهای ذهنی، نمی توان نویسنده یا فیزیک دان یا 

مخترع برجسته ای شد.2
4تـوانـاییدسـتکشیـدنازیکقـاعـدهو

چارچوبذهنی
افـراد خّلق و نوآور، خودمختـار و مستقـّل و 
کامًل خودکفا هستند؛ در نتیجه، خود را اسیر روش 

خاّصی در تفّکر و نگرش به پدیده ها نمی کنند.
افراد معمولی، تمایل  به آسانی می توان دید که 
به هم نوایی دارند و سعی می کنند خود را در قالبها 
آنها  دهند؛  قرار  خاّصی،  فکری  چارچوب های  و 
را  چارچوب ها  این  از  بیرون رفتن  جرئت  هیچ گاه 
گونه اي  به  و  دیگر  زاویۀ  از  نمی توانند  و  ندارند 

متفاوت، به موضوع نگاه کنند.
در فرهنگ ما، ناخواسته و به شیوه های مختلف، 
دوران  همان  از  ما  می شود.  حمایت  ایده،  این  از 
 کودکی، به گونه ای تربیت می شویم که روی حرف

بزرگ ترها حرف نزنیم! هر چند این کار، یک رفتار 
وقتی اّما  می شود؛  محسوب  اخلقی،  و  پسندیده 

 

و علمی  مسـائل  در  می شویم،  بزرگ تر   خودمـان 
تصمیم گیری های کلِن مربوط به خانواده و جامعه 
چرا  کنیم؛  هم نوایی  دیگران  با  می کنیم  سعی  نیز، 
که در حقیقت، این نوع رفتار را احترام به دیگران 
تفّکر، مطرح کنندگاِن  می دانـیم. ما بر اساس همین 
و  اعتماد  غیرقابل  را  جدید  نظرّیات  و  راه حلّ ها 

غیرمتعّهد می پنداریم.
کردن،  برخورد  نوع  این  روان شناسان،  نظر  از 
 موجب »انسدادهای ادراکی« می شود. انسداد ادراکی،

به این معنـاست که فرد، اسیـر روش خاّصی در 
نگریستن به پدیده ها و رویدادها مي شود و استقلل 

فکری و آزاداندیشی خود را از دست مي دهد.
 بنابراین، هر چند نواندیشی، همیشه و در همه جا،

که  داشت  توّجه  بایـد  اّما  نیست؛  مـا  تأیید  مـورد 
ذهنی چارچوب های  در  فکرکردن  و   هم نـوایی 

از پیش تعیین شده، در بسیاری موارد، خّلقّیت را 
از بین می برد.

به منظور پرورش خّلقّیت و نوآوری در کودکان

 

و نوجوانان، باید شرایطی را به وجود آورد که آنها 
بتوانند از زاویۀ نگاه خودشان، به مسائل بنگرند.

که  دریافته اند  خود  تحقیقات  در  روان شناسان، 
افراد خّلق، دارای »تفّکر واگرا« هستند؛ تفّکر واگرا،

 

و  می گسلد  موجود  الگوهای  از  که  است  تفّکری 
نظري تـازه و بدیـع را مطـرح می کند.

در برابر تفّکر واگرا، »تفّکر هم گرا« قرار دارد. در

 

به  پاسخ  برای  می کنند  سعی  افراد  هم گرا،  تفّکر 
واحد،  پذیرفتنی  پاسخ  یک  سمت  به  مسئله،  یک 
که  اینست  روان شناسان،  توصیۀ  حرکت کنند.1 
به  باید کودکان و نوجوانان را  والدین و معلّمان، 

تفّکر واگرا، تشویق کنند.
5ریسککردنوخطرپذیری

نوآور،  و  خّلق  افراد  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
ریسک کردن و خطرپذیری است. باید توّجه داشت 
افراد خّلق و نوآور، همیشه موّفق نمی شوند؛  که 
مواجه  شکست،  با  و  می کنند  اشتباه  فراوان  بلکه 

می شوند.
نیست؛  آنها  ناتوانی  و  ضعف  نشانۀ  این،  البّته 
بلکه نشان می دهد که از توانایی خطرپذیری باالیی 
 برخوردارند و اهل ریسک کردن هستند و اگر چند بار

کار از  بـاز هم دسـت   با شکـست مواجـه شدند، 
بر نمی دارند و با امید و احتمال موّفقّیت، به راهشان 

ادامه می دهند.
 برای مثال، پیکاسو، نّقاش اسپانیایی قرن دوازدهم،
بیش از 20000 نّقاشی کشید؛ ولی تمام آنها، شاهکار 
نشدند. این، نشان می دهد که افراد خّلق و نوآور،

 

بـا شکـستهای خـود، کنـار می آیند و از توانـایی 
خطرپذیری و ریسک کردِن باالیی، برخوردارند.

6ارزیابیدقیقوواقعبینانهازکار
بر خلف این تصّور همگاني که آدمهای خّلق 
و نوآور، خودمحور و خیلی ذهن گرا هستند، اکثر 
این افراد سعی می کنند از کارشان، ارزیابی دقیق، 

عینی و واقع بینانه داشته باشند.
و  دارند  ملکهایی  خود،  قضاوتهای  برای  آنها 
بها  دیگران،  ارزشیابی های  و  منفی  به قضاوتهای 

نمی دهند.
به این ترتیب، از اظهارنظرهای دیگران، ناراحت 
نمی شوند؛ بهتر و عمیق تر می اندیشند؛ به نتایج کار 
خود، امیدوار هستند و با جّدّیت و پشتکار، اهداف 

خود را دنبال می کنند.

پیـشبـهسـویخّلقّیت،
نوآوریوشکوفایی

شکوفایی،  و  نوآوری  خّلقّیت،  رشد  چگونگی 
از موضوعات مهّم روان شناسی است. از راه های

 

مختلفي می توانیم با خّلقّیت، نوآوری و شکوفایی، 
آشنا شویم.

یکی از راه های بسیار ساده، این است که زندگی 
و نحوۀ کار افراد خّلق و نوآور را مطالعه کنیم و 

زیر نظر داشته باشیم.
 سیکزنت میهالی1     از طریق مصاحبه با 90 شخصّیت
 برجستۀ سیـاسی، علمی و هنری، سعی کرد طرز

زندگی افراد خّلق و نوآور را شناسایی کند.
او متوّجه شد فرد خّلق و نوآور، پیوسته درگیر 
چالشهایی می شود که او را در خود غرق می کند. 
او بر مبنای مصاحبه هایش با افراد خّلق و نوآور، 
نتیجه گرفت اّولین گام برای رشد خّلقّیت، این است 
تحریک کنیم  را  خود  علقۀ  و  کنجکاوی  حّس  که 
دقیق تری  نگاه  برمان،  و  دور  پدیده های  به  و 

داشته باشیم.2
سیکزنت میهالی، برای پرورش خّلقّیت، نوآوری 

و شکوفایی، توصیه های زیر را مطرح می کند:
1احساسودرکتازهازپدیدههاداشتهباشید.

هر روز، از تجربۀ جهان اطراف خود، احساس 
بِر  و  دور  اشیای  به  دّقت  با  داشته باشید.  تازه ای 

خود، نگاه کنید.
چیز  این  کنید.  متعّجب  چیزی،  با  را  خودتان 
تعّجب آور، می تواند چیزی باشد که آن را دیده اید؛ 

شنیده اید یا در کتابها و روزنامه ها خوانده اید.
2سؤالطرحکنید.

 از خـودتـان، سـؤاالتی بپرسیـد. برای هر چیـز
پیش پـا افتـاده و ساده، سعی کنید راه حّل و جواب 

قانع کننده ای، داشته باشید.
3هرروز،چیزهاییراکهباعثتعّجبتانشده

وسؤالبرانگیزبوده،یادداشتکنید.
دفتر و  خاطرات  دفترچۀ  با  خّلق،  افراد  اکثر 

 

 یادداشت، جلوی فراموش شدن تجارب و خاطراتشان
را می گیرند.
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»خّلقيّت، نوآوری و شکوفايی« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش
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1. Creativity.
2. Innovation.

3. منبع 1، ص 60.

تعریفخّلقّیت1ونوآوري2
اگر چه واژه هاي خّلقّیت و نوآوری، به یک معنا 
و به طور مترادف، به کار می روند؛ اّما اغلب محّققان 
معتقدند که دو اصطلح نوآوری و خّلقّیت، دارای 

مـعـانی و تعاریف جداگانه ای هستند.
خّلقّیت، عبارت است از به کارگیری توانایی های 
ذهنی برای ایجاد یک فکر، مفهوم یا نظرّیۀ جدید؛ و 
نوآوری، عبارت است از تبدیل آن فکرها به عمل.3

این تعریف، نشان می دهد که خّلقّیت و نوآوری، 
علی رغم تفاوتهای مفهومی، چگونه با هم مرتبط اند. 
خّلقّیت، اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد؛ 
و نوآوری، به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو 

و ارائۀ خدمات جدید است.
به عبـارت دیگر، در خّلقّیت، اّطلعات به دست 
می آید و در نوآوری، آن اّطلعـات، به صورتهای 

گوناگون عرضه می شود.

اهّمّیتخّلقّیتونوآوری
خّلقّیت و نوآوری، هم در جنبۀ فردی و هم در 
عرصۀ اجتماعی، از اهّمّیت بسزایی برخوردار است. 
بدون شّک، خّلقّیت و نوآوری، اساس و پایۀ رشدِ 

اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.
گواه این مطلب، توسعۀ سریع کشورهای ژاپن، 
کرۀ جنوبی، هنگ کنگ و برخی از کشورهای دیگر 

است.
در کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما، 
بدون توّجه به اهّمّیت و جایگاه خّلقّیت و نوآوری، 
همواره منتظر بوده ایم تا دیگران، برای ما فکرکنند 
فراورده های  و  خدمات  محصوالت،  تولید  به  و 
جدید بپردازند و نتایج آنها را پس از مّدتی طوالنی 

و به بهایي سنگین، در اختیار ما قرار دهند.
نوآوری  و  خّلقّیت  اهّمّیت  کنونی،  شرایط  در 
پویایی،  زیرا  است؛  انکارناپذیر  ما،  جامعۀ  برای 
و  خّلقّیت  به  ما،  ماندگاری  و  استقلل، شکوفایی 
نوآوری افراد جامعۀ ما در عرصه های گوناگون، 

بستگی دارد.

1. منبع 5.
2. منبع 2، صص 135-105.

1. منبع 5.

1. منبع 3، صص 179-180. 2. منبع 6.
1. در 1996.

2. منبع 4، صص 41-40.

ویژگیهایافرادخّلقونوآور
خّلقّیت و نوآوری، در جامعه تحّقق نخواهدیافت، 
مگر اینکه افراد خّلق و نوآور، با ویژگی های خاّصی،

 

در آن پرورش یابند.
بر اساس تحقیقات انجام شده، مهمّ ترین ویژگی های

 

افراد خّلق و نوآور، عبارت اند از:
1انگیزةپیشرفتسطحباال

انگیزۀ پیشرفت، عـبارت است از میل به انجام دادِن

 

خوِب کارها. افراد خّلق و نوآور، از انگیزۀ پیشرفت 
سطح باالیی، برخوردار بوده و علقه مندند کارها 
را به بهترین نحو ممکن، انجام دهند؛ آنان هیچ گاه 
کار  علقه،  و  با عشق  و  نمی شوند  کار خسته  از 

می کنند.1
2اعتمادبهنفس

بسیاری از افراد مشهور و موّفق، مهارتهای ناشی 
و  داده  قرار  خود  کار  مبنای  را  نفس  به  اعتماد  از 
خّلقّیت و نوآوری آنان نیز، محصول همین ویژگی 

است.
آثار  یا  خّلقانه  دستاوردهای  از  مملّو  کتابها، 
نویسندگان و شعرای معروف و دستاوردهای علمی 

دانشمندان است.
ممکن است در گزینش آثار خّلقانه، اختلف نظر 
وجود داشته باشد؛ ولی همه قبول دارند که کارهای 
 جالب هنـری و آثار عـالی ادبی، محصـول و نتیجۀ

پشِت کار و انگیزۀ پیشرفت و اعتماد به نفِس باالست. 
برای پرورش توانایی خّلقّیت و نوآوری، ضروری 

است در جهت تقویِت اعتماد به نفس، تلش کنیم.2
3کنجکاویوعلقهمندیبهکار

افراد خّلق و نوآور، کنجکاو هستند و سالهای 
بر موضوع  تسلّط  و  دانش  برای کسب  را  زیادی 
معتقدند  برخی  می کنند.  علقۀ خود، صرف  مورد 
هنرمندان، نویسندگان و مخترعان، از چنان نبوغ و 
هوش باالیی برخوردارند که توانایی و مهارتهای 
آنان، بدون هر گونه تمرین و آمادگی قبلی، خود به 

خود، شکوفا می شود.
نوآور،  و  افراد خّلق  انجام شده روی  تحقیقات 
حاکی از آن است که هر چند داشتن حّد معّینی از 

هوش، در ایجاد خّلقّیت و نوآوری، ضروری است؛

 

باهـوش،  افـراد  لزومًا  و  نیست  کافی  ولی شـرط 
خّلق نبوده اند. افراد با هوش متوّسط نیز می توانند 
و  خّلقّیت  مرحلۀ  به  خود،  کوشش  و  تلش  با 

نوآوری برسند.
در واقع، خّلقّیت، بیشتر اکتسابی است تا فطری؛

 

و می توان با آموزشهای خاّص، این توانایی را در 
خود افزایش داد. امروزه، پژوهشـگران با این نظر 
موافق اند که افراد برای ارائۀ کارهای خّلقـانه، باید 
وقت زیادی را صرف یادگیری و تمرین فّعالّیتهای 

ذهنی کنند.
در مقاله ای که هایز در سال 1988 منتشر کرد، 
گزارش داد که آثار قابل توّجه 131 نفر از نّقاشان 
بزرگ، بیشتر زمانی خلق شده که آنها حّداقّل مّدت 

شش سال، هنر خود را تمرین کرده بودند.1
ویش بو نیز زندگی 66 شاعر مشهور را تحلیل کرد 
و به این نتیجه رسید که خّلقّیت، با تمرین و آموزش 
ذهنی، فّعالّیتهای  به  علقه مندی  و  کنجکاوی  و 

 

بیان ساده، بدون داشتن  به  ارتباط مستقیم دارد. 
در  وقت  بدون صرف  و  دانش  از  مطلوبی  میزان 
فّعالّیتهای ذهنی، نمی توان نویسنده یا فیزیک دان یا 

مخترع برجسته ای شد.2
4تـوانـاییدسـتکشیـدنازیکقـاعـدهو

چارچوبذهنی
افـراد خّلق و نوآور، خودمختـار و مستقـّل و 
کامًل خودکفا هستند؛ در نتیجه، خود را اسیر روش 

خاّصی در تفّکر و نگرش به پدیده ها نمی کنند.
افراد معمولی، تمایل  به آسانی می توان دید که 
به هم نوایی دارند و سعی می کنند خود را در قالبها 
آنها  دهند؛  قرار  خاّصی،  فکری  چارچوب های  و 
را  چارچوب ها  این  از  بیرون رفتن  جرئت  هیچ گاه 
گونه اي  به  و  دیگر  زاویۀ  از  نمی توانند  و  ندارند 

متفاوت، به موضوع نگاه کنند.
در فرهنگ ما، ناخواسته و به شیوه های مختلف، 
دوران  همان  از  ما  می شود.  حمایت  ایده،  این  از 
 کودکی، به گونه ای تربیت می شویم که روی حرف

بزرگ ترها حرف نزنیم! هر چند این کار، یک رفتار 
وقتی اّما  می شود؛  محسوب  اخلقی،  و  پسندیده 

 

و علمی  مسـائل  در  می شویم،  بزرگ تر   خودمـان 
تصمیم گیری های کلِن مربوط به خانواده و جامعه 
چرا  کنیم؛  هم نوایی  دیگران  با  می کنیم  سعی  نیز، 
که در حقیقت، این نوع رفتار را احترام به دیگران 
تفّکر، مطرح کنندگاِن  می دانـیم. ما بر اساس همین 
و  اعتماد  غیرقابل  را  جدید  نظرّیات  و  راه حلّ ها 

غیرمتعّهد می پنداریم.
کردن،  برخورد  نوع  این  روان شناسان،  نظر  از 
 موجب »انسدادهای ادراکی« می شود. انسداد ادراکی،

به این معنـاست که فرد، اسیـر روش خاّصی در 
نگریستن به پدیده ها و رویدادها مي شود و استقلل 

فکری و آزاداندیشی خود را از دست مي دهد.
 بنابراین، هر چند نواندیشی، همیشه و در همه جا،

که  داشت  توّجه  بایـد  اّما  نیست؛  مـا  تأیید  مـورد 
ذهنی چارچوب های  در  فکرکردن  و   هم نـوایی 

از پیش تعیین شده، در بسیاری موارد، خّلقّیت را 
از بین می برد.

به منظور پرورش خّلقّیت و نوآوری در کودکان

 

و نوجوانان، باید شرایطی را به وجود آورد که آنها 
بتوانند از زاویۀ نگاه خودشان، به مسائل بنگرند.

که  دریافته اند  خود  تحقیقات  در  روان شناسان، 
افراد خّلق، دارای »تفّکر واگرا« هستند؛ تفّکر واگرا،

 

و  می گسلد  موجود  الگوهای  از  که  است  تفّکری 
نظري تـازه و بدیـع را مطـرح می کند.

در برابر تفّکر واگرا، »تفّکر هم گرا« قرار دارد. در

 

به  پاسخ  برای  می کنند  سعی  افراد  هم گرا،  تفّکر 
واحد،  پذیرفتنی  پاسخ  یک  سمت  به  مسئله،  یک 
که  اینست  روان شناسان،  توصیۀ  حرکت کنند.1 
به  باید کودکان و نوجوانان را  والدین و معلّمان، 

تفّکر واگرا، تشویق کنند.
5ریسککردنوخطرپذیری

نوآور،  و  خّلق  افراد  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
ریسک کردن و خطرپذیری است. باید توّجه داشت 
افراد خّلق و نوآور، همیشه موّفق نمی شوند؛  که 
مواجه  شکست،  با  و  می کنند  اشتباه  فراوان  بلکه 

می شوند.
نیست؛  آنها  ناتوانی  و  ضعف  نشانۀ  این،  البّته 
بلکه نشان می دهد که از توانایی خطرپذیری باالیی 
 برخوردارند و اهل ریسک کردن هستند و اگر چند بار

کار از  بـاز هم دسـت   با شکـست مواجـه شدند، 
بر نمی دارند و با امید و احتمال موّفقّیت، به راهشان 

ادامه می دهند.
 برای مثال، پیکاسو، نّقاش اسپانیایی قرن دوازدهم،
بیش از 20000 نّقاشی کشید؛ ولی تمام آنها، شاهکار 
نشدند. این، نشان می دهد که افراد خّلق و نوآور،

 

بـا شکـستهای خـود، کنـار می آیند و از توانـایی 
خطرپذیری و ریسک کردِن باالیی، برخوردارند.

6ارزیابیدقیقوواقعبینانهازکار
بر خلف این تصّور همگاني که آدمهای خّلق 
و نوآور، خودمحور و خیلی ذهن گرا هستند، اکثر 
این افراد سعی می کنند از کارشان، ارزیابی دقیق، 

عینی و واقع بینانه داشته باشند.
و  دارند  ملکهایی  خود،  قضاوتهای  برای  آنها 
بها  دیگران،  ارزشیابی های  و  منفی  به قضاوتهای 

نمی دهند.
به این ترتیب، از اظهارنظرهای دیگران، ناراحت 
نمی شوند؛ بهتر و عمیق تر می اندیشند؛ به نتایج کار 
خود، امیدوار هستند و با جّدّیت و پشتکار، اهداف 

خود را دنبال می کنند.

پیـشبـهسـویخّلقّیت،
نوآوریوشکوفایی

شکوفایی،  و  نوآوری  خّلقّیت،  رشد  چگونگی 
از موضوعات مهّم روان شناسی است. از راه های

 

مختلفي می توانیم با خّلقّیت، نوآوری و شکوفایی، 
آشنا شویم.

یکی از راه های بسیار ساده، این است که زندگی 
و نحوۀ کار افراد خّلق و نوآور را مطالعه کنیم و 

زیر نظر داشته باشیم.
 سیکزنت میهالی1     از طریق مصاحبه با 90 شخصّیت
 برجستۀ سیـاسی، علمی و هنری، سعی کرد طرز

زندگی افراد خّلق و نوآور را شناسایی کند.
او متوّجه شد فرد خّلق و نوآور، پیوسته درگیر 
چالشهایی می شود که او را در خود غرق می کند. 
او بر مبنای مصاحبه هایش با افراد خّلق و نوآور، 
نتیجه گرفت اّولین گام برای رشد خّلقّیت، این است 
تحریک کنیم  را  خود  علقۀ  و  کنجکاوی  حّس  که 
دقیق تری  نگاه  برمان،  و  دور  پدیده های  به  و 

داشته باشیم.2
سیکزنت میهالی، برای پرورش خّلقّیت، نوآوری 

و شکوفایی، توصیه های زیر را مطرح می کند:
1احساسودرکتازهازپدیدههاداشتهباشید.

هر روز، از تجربۀ جهان اطراف خود، احساس 
بِر  و  دور  اشیای  به  دّقت  با  داشته باشید.  تازه ای 

خود، نگاه کنید.
چیز  این  کنید.  متعّجب  چیزی،  با  را  خودتان 
تعّجب آور، می تواند چیزی باشد که آن را دیده اید؛ 

شنیده اید یا در کتابها و روزنامه ها خوانده اید.
2سؤالطرحکنید.

 از خـودتـان، سـؤاالتی بپرسیـد. برای هر چیـز
پیش پـا افتـاده و ساده، سعی کنید راه حّل و جواب 

قانع کننده ای، داشته باشید.
3هرروز،چیزهاییراکهباعثتعّجبتانشده

وسؤالبرانگیزبوده،یادداشتکنید.
دفتر و  خاطرات  دفترچۀ  با  خّلق،  افراد  اکثر 

 

 یادداشت، جلوی فراموش شدن تجارب و خاطراتشان
را می گیرند.
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»خّلقيّت، نوآوری و شکوفايی« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش
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1. Creativity.
2. Innovation.

3. منبع 1، ص 60.

تعریفخّلقّیت1ونوآوري2
اگر چه واژه هاي خّلقّیت و نوآوری، به یک معنا 
و به طور مترادف، به کار می روند؛ اّما اغلب محّققان 
معتقدند که دو اصطلح نوآوری و خّلقّیت، دارای 

مـعـانی و تعاریف جداگانه ای هستند.
خّلقّیت، عبارت است از به کارگیری توانایی های 
ذهنی برای ایجاد یک فکر، مفهوم یا نظرّیۀ جدید؛ و 
نوآوری، عبارت است از تبدیل آن فکرها به عمل.3

این تعریف، نشان می دهد که خّلقّیت و نوآوری، 
علی رغم تفاوتهای مفهومی، چگونه با هم مرتبط اند. 
خّلقّیت، اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد؛ 
و نوآوری، به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو 

و ارائۀ خدمات جدید است.
به عبـارت دیگر، در خّلقّیت، اّطلعات به دست 
می آید و در نوآوری، آن اّطلعـات، به صورتهای 

گوناگون عرضه می شود.

اهّمّیتخّلقّیتونوآوری
خّلقّیت و نوآوری، هم در جنبۀ فردی و هم در 
عرصۀ اجتماعی، از اهّمّیت بسزایی برخوردار است. 
بدون شّک، خّلقّیت و نوآوری، اساس و پایۀ رشدِ 

اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.
گواه این مطلب، توسعۀ سریع کشورهای ژاپن، 
کرۀ جنوبی، هنگ کنگ و برخی از کشورهای دیگر 

است.
در کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما، 
بدون توّجه به اهّمّیت و جایگاه خّلقّیت و نوآوری، 
همواره منتظر بوده ایم تا دیگران، برای ما فکرکنند 
فراورده های  و  خدمات  محصوالت،  تولید  به  و 
جدید بپردازند و نتایج آنها را پس از مّدتی طوالنی 

و به بهایي سنگین، در اختیار ما قرار دهند.
نوآوری  و  خّلقّیت  اهّمّیت  کنونی،  شرایط  در 
پویایی،  زیرا  است؛  انکارناپذیر  ما،  جامعۀ  برای 
و  خّلقّیت  به  ما،  ماندگاری  و  استقلل، شکوفایی 
نوآوری افراد جامعۀ ما در عرصه های گوناگون، 

بستگی دارد.

1. منبع 5.
2. منبع 2، صص 135-105.

1. منبع 5.

1. منبع 3، صص 179-180. 2. منبع 6.
1. در 1996.

2. منبع 4، صص 41-40.

ویژگیهایافرادخّلقونوآور
خّلقّیت و نوآوری، در جامعه تحّقق نخواهدیافت، 
مگر اینکه افراد خّلق و نوآور، با ویژگی های خاّصی،

 

در آن پرورش یابند.
بر اساس تحقیقات انجام شده، مهمّ ترین ویژگی های

 

افراد خّلق و نوآور، عبارت اند از:
1انگیزةپیشرفتسطحباال

انگیزۀ پیشرفت، عـبارت است از میل به انجام دادِن

 

خوِب کارها. افراد خّلق و نوآور، از انگیزۀ پیشرفت 
سطح باالیی، برخوردار بوده و علقه مندند کارها 
را به بهترین نحو ممکن، انجام دهند؛ آنان هیچ گاه 
کار  علقه،  و  با عشق  و  نمی شوند  کار خسته  از 

می کنند.1
2اعتمادبهنفس

بسیاری از افراد مشهور و موّفق، مهارتهای ناشی 
و  داده  قرار  خود  کار  مبنای  را  نفس  به  اعتماد  از 
خّلقّیت و نوآوری آنان نیز، محصول همین ویژگی 

است.
آثار  یا  خّلقانه  دستاوردهای  از  مملّو  کتابها، 
نویسندگان و شعرای معروف و دستاوردهای علمی 

دانشمندان است.
ممکن است در گزینش آثار خّلقانه، اختلف نظر 
وجود داشته باشد؛ ولی همه قبول دارند که کارهای 
 جالب هنـری و آثار عـالی ادبی، محصـول و نتیجۀ

پشِت کار و انگیزۀ پیشرفت و اعتماد به نفِس باالست. 
برای پرورش توانایی خّلقّیت و نوآوری، ضروری 

است در جهت تقویِت اعتماد به نفس، تلش کنیم.2
3کنجکاویوعلقهمندیبهکار

افراد خّلق و نوآور، کنجکاو هستند و سالهای 
بر موضوع  تسلّط  و  دانش  برای کسب  را  زیادی 
معتقدند  برخی  می کنند.  علقۀ خود، صرف  مورد 
هنرمندان، نویسندگان و مخترعان، از چنان نبوغ و 
هوش باالیی برخوردارند که توانایی و مهارتهای 
آنان، بدون هر گونه تمرین و آمادگی قبلی، خود به 

خود، شکوفا می شود.
نوآور،  و  افراد خّلق  انجام شده روی  تحقیقات 
حاکی از آن است که هر چند داشتن حّد معّینی از 

هوش، در ایجاد خّلقّیت و نوآوری، ضروری است؛

 

باهـوش،  افـراد  لزومًا  و  نیست  کافی  ولی شـرط 
خّلق نبوده اند. افراد با هوش متوّسط نیز می توانند 
و  خّلقّیت  مرحلۀ  به  خود،  کوشش  و  تلش  با 

نوآوری برسند.
در واقع، خّلقّیت، بیشتر اکتسابی است تا فطری؛

 

و می توان با آموزشهای خاّص، این توانایی را در 
خود افزایش داد. امروزه، پژوهشـگران با این نظر 
موافق اند که افراد برای ارائۀ کارهای خّلقـانه، باید 
وقت زیادی را صرف یادگیری و تمرین فّعالّیتهای 

ذهنی کنند.
در مقاله ای که هایز در سال 1988 منتشر کرد، 
گزارش داد که آثار قابل توّجه 131 نفر از نّقاشان 
بزرگ، بیشتر زمانی خلق شده که آنها حّداقّل مّدت 

شش سال، هنر خود را تمرین کرده بودند.1
ویش بو نیز زندگی 66 شاعر مشهور را تحلیل کرد 
و به این نتیجه رسید که خّلقّیت، با تمرین و آموزش 
ذهنی، فّعالّیتهای  به  علقه مندی  و  کنجکاوی  و 

 

بیان ساده، بدون داشتن  به  ارتباط مستقیم دارد. 
در  وقت  بدون صرف  و  دانش  از  مطلوبی  میزان 
فّعالّیتهای ذهنی، نمی توان نویسنده یا فیزیک دان یا 

مخترع برجسته ای شد.2
4تـوانـاییدسـتکشیـدنازیکقـاعـدهو

چارچوبذهنی
افـراد خّلق و نوآور، خودمختـار و مستقـّل و 
کامًل خودکفا هستند؛ در نتیجه، خود را اسیر روش 

خاّصی در تفّکر و نگرش به پدیده ها نمی کنند.
افراد معمولی، تمایل  به آسانی می توان دید که 
به هم نوایی دارند و سعی می کنند خود را در قالبها 
آنها  دهند؛  قرار  خاّصی،  فکری  چارچوب های  و 
را  چارچوب ها  این  از  بیرون رفتن  جرئت  هیچ گاه 
گونه اي  به  و  دیگر  زاویۀ  از  نمی توانند  و  ندارند 

متفاوت، به موضوع نگاه کنند.
در فرهنگ ما، ناخواسته و به شیوه های مختلف، 
دوران  همان  از  ما  می شود.  حمایت  ایده،  این  از 
 کودکی، به گونه ای تربیت می شویم که روی حرف

بزرگ ترها حرف نزنیم! هر چند این کار، یک رفتار 
وقتی اّما  می شود؛  محسوب  اخلقی،  و  پسندیده 

 

و علمی  مسـائل  در  می شویم،  بزرگ تر   خودمـان 
تصمیم گیری های کلِن مربوط به خانواده و جامعه 
چرا  کنیم؛  هم نوایی  دیگران  با  می کنیم  سعی  نیز، 
که در حقیقت، این نوع رفتار را احترام به دیگران 
تفّکر، مطرح کنندگاِن  می دانـیم. ما بر اساس همین 
و  اعتماد  غیرقابل  را  جدید  نظرّیات  و  راه حلّ ها 

غیرمتعّهد می پنداریم.
کردن،  برخورد  نوع  این  روان شناسان،  نظر  از 
 موجب »انسدادهای ادراکی« می شود. انسداد ادراکی،

به این معنـاست که فرد، اسیـر روش خاّصی در 
نگریستن به پدیده ها و رویدادها مي شود و استقلل 

فکری و آزاداندیشی خود را از دست مي دهد.
 بنابراین، هر چند نواندیشی، همیشه و در همه جا،

که  داشت  توّجه  بایـد  اّما  نیست؛  مـا  تأیید  مـورد 
ذهنی چارچوب های  در  فکرکردن  و   هم نـوایی 

از پیش تعیین شده، در بسیاری موارد، خّلقّیت را 
از بین می برد.

به منظور پرورش خّلقّیت و نوآوری در کودکان

 

و نوجوانان، باید شرایطی را به وجود آورد که آنها 
بتوانند از زاویۀ نگاه خودشان، به مسائل بنگرند.

که  دریافته اند  خود  تحقیقات  در  روان شناسان، 
افراد خّلق، دارای »تفّکر واگرا« هستند؛ تفّکر واگرا،

 

و  می گسلد  موجود  الگوهای  از  که  است  تفّکری 
نظري تـازه و بدیـع را مطـرح می کند.

در برابر تفّکر واگرا، »تفّکر هم گرا« قرار دارد. در

 

به  پاسخ  برای  می کنند  سعی  افراد  هم گرا،  تفّکر 
واحد،  پذیرفتنی  پاسخ  یک  سمت  به  مسئله،  یک 
که  اینست  روان شناسان،  توصیۀ  حرکت کنند.1 
به  باید کودکان و نوجوانان را  والدین و معلّمان، 

تفّکر واگرا، تشویق کنند.
5ریسککردنوخطرپذیری

نوآور،  و  خّلق  افراد  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
ریسک کردن و خطرپذیری است. باید توّجه داشت 
افراد خّلق و نوآور، همیشه موّفق نمی شوند؛  که 
مواجه  شکست،  با  و  می کنند  اشتباه  فراوان  بلکه 

می شوند.
نیست؛  آنها  ناتوانی  و  ضعف  نشانۀ  این،  البّته 
بلکه نشان می دهد که از توانایی خطرپذیری باالیی 
 برخوردارند و اهل ریسک کردن هستند و اگر چند بار

کار از  بـاز هم دسـت   با شکـست مواجـه شدند، 
بر نمی دارند و با امید و احتمال موّفقّیت، به راهشان 

ادامه می دهند.
 برای مثال، پیکاسو، نّقاش اسپانیایی قرن دوازدهم،
بیش از 20000 نّقاشی کشید؛ ولی تمام آنها، شاهکار 
نشدند. این، نشان می دهد که افراد خّلق و نوآور،

 

بـا شکـستهای خـود، کنـار می آیند و از توانـایی 
خطرپذیری و ریسک کردِن باالیی، برخوردارند.

6ارزیابیدقیقوواقعبینانهازکار
بر خلف این تصّور همگاني که آدمهای خّلق 
و نوآور، خودمحور و خیلی ذهن گرا هستند، اکثر 
این افراد سعی می کنند از کارشان، ارزیابی دقیق، 

عینی و واقع بینانه داشته باشند.
و  دارند  ملکهایی  خود،  قضاوتهای  برای  آنها 
بها  دیگران،  ارزشیابی های  و  منفی  به قضاوتهای 

نمی دهند.
به این ترتیب، از اظهارنظرهای دیگران، ناراحت 
نمی شوند؛ بهتر و عمیق تر می اندیشند؛ به نتایج کار 
خود، امیدوار هستند و با جّدّیت و پشتکار، اهداف 

خود را دنبال می کنند.

پیـشبـهسـویخّلقّیت،
نوآوریوشکوفایی

شکوفایی،  و  نوآوری  خّلقّیت،  رشد  چگونگی 
از موضوعات مهّم روان شناسی است. از راه های

 

مختلفي می توانیم با خّلقّیت، نوآوری و شکوفایی، 
آشنا شویم.

یکی از راه های بسیار ساده، این است که زندگی 
و نحوۀ کار افراد خّلق و نوآور را مطالعه کنیم و 

زیر نظر داشته باشیم.
 سیکزنت میهالی1     از طریق مصاحبه با 90 شخصّیت
 برجستۀ سیـاسی، علمی و هنری، سعی کرد طرز

زندگی افراد خّلق و نوآور را شناسایی کند.
او متوّجه شد فرد خّلق و نوآور، پیوسته درگیر 
چالشهایی می شود که او را در خود غرق می کند. 
او بر مبنای مصاحبه هایش با افراد خّلق و نوآور، 
نتیجه گرفت اّولین گام برای رشد خّلقّیت، این است 
تحریک کنیم  را  خود  علقۀ  و  کنجکاوی  حّس  که 
دقیق تری  نگاه  برمان،  و  دور  پدیده های  به  و 

داشته باشیم.2
سیکزنت میهالی، برای پرورش خّلقّیت، نوآوری 

و شکوفایی، توصیه های زیر را مطرح می کند:
1احساسودرکتازهازپدیدههاداشتهباشید.

هر روز، از تجربۀ جهان اطراف خود، احساس 
بِر  و  دور  اشیای  به  دّقت  با  داشته باشید.  تازه ای 

خود، نگاه کنید.
چیز  این  کنید.  متعّجب  چیزی،  با  را  خودتان 
تعّجب آور، می تواند چیزی باشد که آن را دیده اید؛ 

شنیده اید یا در کتابها و روزنامه ها خوانده اید.
2سؤالطرحکنید.

 از خـودتـان، سـؤاالتی بپرسیـد. برای هر چیـز
پیش پـا افتـاده و ساده، سعی کنید راه حّل و جواب 

قانع کننده ای، داشته باشید.
3هرروز،چیزهاییراکهباعثتعّجبتانشده

وسؤالبرانگیزبوده،یادداشتکنید.
دفتر و  خاطرات  دفترچۀ  با  خّلق،  افراد  اکثر 

 

 یادداشت، جلوی فراموش شدن تجارب و خاطراتشان
را می گیرند.
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»خّلقيّت، نوآوری و شکوفايی« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش
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1. Creativity.
2. Innovation.

3. منبع 1، ص 60.

تعریفخّلقّیت1ونوآوري2
اگر چه واژه هاي خّلقّیت و نوآوری، به یک معنا 
و به طور مترادف، به کار می روند؛ اّما اغلب محّققان 
معتقدند که دو اصطلح نوآوری و خّلقّیت، دارای 

مـعـانی و تعاریف جداگانه ای هستند.
خّلقّیت، عبارت است از به کارگیری توانایی های 
ذهنی برای ایجاد یک فکر، مفهوم یا نظرّیۀ جدید؛ و 
نوآوری، عبارت است از تبدیل آن فکرها به عمل.3

این تعریف، نشان می دهد که خّلقّیت و نوآوری، 
علی رغم تفاوتهای مفهومی، چگونه با هم مرتبط اند. 
خّلقّیت، اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد؛ 
و نوآوری، به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو 

و ارائۀ خدمات جدید است.
به عبـارت دیگر، در خّلقّیت، اّطلعات به دست 
می آید و در نوآوری، آن اّطلعـات، به صورتهای 

گوناگون عرضه می شود.

اهّمّیتخّلقّیتونوآوری
خّلقّیت و نوآوری، هم در جنبۀ فردی و هم در 
عرصۀ اجتماعی، از اهّمّیت بسزایی برخوردار است. 
بدون شّک، خّلقّیت و نوآوری، اساس و پایۀ رشدِ 

اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.
گواه این مطلب، توسعۀ سریع کشورهای ژاپن، 
کرۀ جنوبی، هنگ کنگ و برخی از کشورهای دیگر 

است.
در کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما، 
بدون توّجه به اهّمّیت و جایگاه خّلقّیت و نوآوری، 
همواره منتظر بوده ایم تا دیگران، برای ما فکرکنند 
فراورده های  و  خدمات  محصوالت،  تولید  به  و 
جدید بپردازند و نتایج آنها را پس از مّدتی طوالنی 

و به بهایي سنگین، در اختیار ما قرار دهند.
نوآوری  و  خّلقّیت  اهّمّیت  کنونی،  شرایط  در 
پویایی،  زیرا  است؛  انکارناپذیر  ما،  جامعۀ  برای 
و  خّلقّیت  به  ما،  ماندگاری  و  استقلل، شکوفایی 
نوآوری افراد جامعۀ ما در عرصه های گوناگون، 

بستگی دارد.

1. منبع 5.
2. منبع 2، صص 135-105.

1. منبع 5.

1. منبع 3، صص 179-180. 2. منبع 6.
1. در 1996.

2. منبع 4، صص 41-40.

ویژگیهایافرادخّلقونوآور
خّلقّیت و نوآوری، در جامعه تحّقق نخواهدیافت، 
مگر اینکه افراد خّلق و نوآور، با ویژگی های خاّصی،

 

در آن پرورش یابند.
بر اساس تحقیقات انجام شده، مهمّ ترین ویژگی های

 

افراد خّلق و نوآور، عبارت اند از:
1انگیزةپیشرفتسطحباال

انگیزۀ پیشرفت، عـبارت است از میل به انجام دادِن

 

خوِب کارها. افراد خّلق و نوآور، از انگیزۀ پیشرفت 
سطح باالیی، برخوردار بوده و علقه مندند کارها 
را به بهترین نحو ممکن، انجام دهند؛ آنان هیچ گاه 
کار  علقه،  و  با عشق  و  نمی شوند  کار خسته  از 

می کنند.1
2اعتمادبهنفس

بسیاری از افراد مشهور و موّفق، مهارتهای ناشی 
و  داده  قرار  خود  کار  مبنای  را  نفس  به  اعتماد  از 
خّلقّیت و نوآوری آنان نیز، محصول همین ویژگی 

است.
آثار  یا  خّلقانه  دستاوردهای  از  مملّو  کتابها، 
نویسندگان و شعرای معروف و دستاوردهای علمی 

دانشمندان است.
ممکن است در گزینش آثار خّلقانه، اختلف نظر 
وجود داشته باشد؛ ولی همه قبول دارند که کارهای 
 جالب هنـری و آثار عـالی ادبی، محصـول و نتیجۀ

پشِت کار و انگیزۀ پیشرفت و اعتماد به نفِس باالست. 
برای پرورش توانایی خّلقّیت و نوآوری، ضروری 

است در جهت تقویِت اعتماد به نفس، تلش کنیم.2
3کنجکاویوعلقهمندیبهکار

افراد خّلق و نوآور، کنجکاو هستند و سالهای 
بر موضوع  تسلّط  و  دانش  برای کسب  را  زیادی 
معتقدند  برخی  می کنند.  علقۀ خود، صرف  مورد 
هنرمندان، نویسندگان و مخترعان، از چنان نبوغ و 
هوش باالیی برخوردارند که توانایی و مهارتهای 
آنان، بدون هر گونه تمرین و آمادگی قبلی، خود به 

خود، شکوفا می شود.
نوآور،  و  افراد خّلق  انجام شده روی  تحقیقات 
حاکی از آن است که هر چند داشتن حّد معّینی از 

هوش، در ایجاد خّلقّیت و نوآوری، ضروری است؛

 

باهـوش،  افـراد  لزومًا  و  نیست  کافی  ولی شـرط 
خّلق نبوده اند. افراد با هوش متوّسط نیز می توانند 
و  خّلقّیت  مرحلۀ  به  خود،  کوشش  و  تلش  با 

نوآوری برسند.
در واقع، خّلقّیت، بیشتر اکتسابی است تا فطری؛

 

و می توان با آموزشهای خاّص، این توانایی را در 
خود افزایش داد. امروزه، پژوهشـگران با این نظر 
موافق اند که افراد برای ارائۀ کارهای خّلقـانه، باید 
وقت زیادی را صرف یادگیری و تمرین فّعالّیتهای 

ذهنی کنند.
در مقاله ای که هایز در سال 1988 منتشر کرد، 
گزارش داد که آثار قابل توّجه 131 نفر از نّقاشان 
بزرگ، بیشتر زمانی خلق شده که آنها حّداقّل مّدت 

شش سال، هنر خود را تمرین کرده بودند.1
ویش بو نیز زندگی 66 شاعر مشهور را تحلیل کرد 
و به این نتیجه رسید که خّلقّیت، با تمرین و آموزش 
ذهنی، فّعالّیتهای  به  علقه مندی  و  کنجکاوی  و 

 

بیان ساده، بدون داشتن  به  ارتباط مستقیم دارد. 
در  وقت  بدون صرف  و  دانش  از  مطلوبی  میزان 
فّعالّیتهای ذهنی، نمی توان نویسنده یا فیزیک دان یا 

مخترع برجسته ای شد.2
4تـوانـاییدسـتکشیـدنازیکقـاعـدهو

چارچوبذهنی
افـراد خّلق و نوآور، خودمختـار و مستقـّل و 
کامًل خودکفا هستند؛ در نتیجه، خود را اسیر روش 

خاّصی در تفّکر و نگرش به پدیده ها نمی کنند.
افراد معمولی، تمایل  به آسانی می توان دید که 
به هم نوایی دارند و سعی می کنند خود را در قالبها 
آنها  دهند؛  قرار  خاّصی،  فکری  چارچوب های  و 
را  چارچوب ها  این  از  بیرون رفتن  جرئت  هیچ گاه 
گونه اي  به  و  دیگر  زاویۀ  از  نمی توانند  و  ندارند 

متفاوت، به موضوع نگاه کنند.
در فرهنگ ما، ناخواسته و به شیوه های مختلف، 
دوران  همان  از  ما  می شود.  حمایت  ایده،  این  از 
 کودکی، به گونه ای تربیت می شویم که روی حرف

بزرگ ترها حرف نزنیم! هر چند این کار، یک رفتار 
وقتی اّما  می شود؛  محسوب  اخلقی،  و  پسندیده 

 

و علمی  مسـائل  در  می شویم،  بزرگ تر   خودمـان 
تصمیم گیری های کلِن مربوط به خانواده و جامعه 
چرا  کنیم؛  هم نوایی  دیگران  با  می کنیم  سعی  نیز، 
که در حقیقت، این نوع رفتار را احترام به دیگران 
تفّکر، مطرح کنندگاِن  می دانـیم. ما بر اساس همین 
و  اعتماد  غیرقابل  را  جدید  نظرّیات  و  راه حلّ ها 

غیرمتعّهد می پنداریم.
کردن،  برخورد  نوع  این  روان شناسان،  نظر  از 
 موجب »انسدادهای ادراکی« می شود. انسداد ادراکی،

به این معنـاست که فرد، اسیـر روش خاّصی در 
نگریستن به پدیده ها و رویدادها مي شود و استقلل 

فکری و آزاداندیشی خود را از دست مي دهد.
 بنابراین، هر چند نواندیشی، همیشه و در همه جا،

که  داشت  توّجه  بایـد  اّما  نیست؛  مـا  تأیید  مـورد 
ذهنی چارچوب های  در  فکرکردن  و   هم نـوایی 

از پیش تعیین شده، در بسیاری موارد، خّلقّیت را 
از بین می برد.

به منظور پرورش خّلقّیت و نوآوری در کودکان

 

و نوجوانان، باید شرایطی را به وجود آورد که آنها 
بتوانند از زاویۀ نگاه خودشان، به مسائل بنگرند.

که  دریافته اند  خود  تحقیقات  در  روان شناسان، 
افراد خّلق، دارای »تفّکر واگرا« هستند؛ تفّکر واگرا،

 

و  می گسلد  موجود  الگوهای  از  که  است  تفّکری 
نظري تـازه و بدیـع را مطـرح می کند.

در برابر تفّکر واگرا، »تفّکر هم گرا« قرار دارد. در

 

به  پاسخ  برای  می کنند  سعی  افراد  هم گرا،  تفّکر 
واحد،  پذیرفتنی  پاسخ  یک  سمت  به  مسئله،  یک 
که  اینست  روان شناسان،  توصیۀ  حرکت کنند.1 
به  باید کودکان و نوجوانان را  والدین و معلّمان، 

تفّکر واگرا، تشویق کنند.
5ریسککردنوخطرپذیری

نوآور،  و  خّلق  افراد  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
ریسک کردن و خطرپذیری است. باید توّجه داشت 
افراد خّلق و نوآور، همیشه موّفق نمی شوند؛  که 
مواجه  شکست،  با  و  می کنند  اشتباه  فراوان  بلکه 

می شوند.
نیست؛  آنها  ناتوانی  و  ضعف  نشانۀ  این،  البّته 
بلکه نشان می دهد که از توانایی خطرپذیری باالیی 
 برخوردارند و اهل ریسک کردن هستند و اگر چند بار

کار از  بـاز هم دسـت   با شکـست مواجـه شدند، 
بر نمی دارند و با امید و احتمال موّفقّیت، به راهشان 

ادامه می دهند.
 برای مثال، پیکاسو، نّقاش اسپانیایی قرن دوازدهم،
بیش از 20000 نّقاشی کشید؛ ولی تمام آنها، شاهکار 
نشدند. این، نشان می دهد که افراد خّلق و نوآور،

 

بـا شکـستهای خـود، کنـار می آیند و از توانـایی 
خطرپذیری و ریسک کردِن باالیی، برخوردارند.

6ارزیابیدقیقوواقعبینانهازکار
بر خلف این تصّور همگاني که آدمهای خّلق 
و نوآور، خودمحور و خیلی ذهن گرا هستند، اکثر 
این افراد سعی می کنند از کارشان، ارزیابی دقیق، 

عینی و واقع بینانه داشته باشند.
و  دارند  ملکهایی  خود،  قضاوتهای  برای  آنها 
بها  دیگران،  ارزشیابی های  و  منفی  به قضاوتهای 

نمی دهند.
به این ترتیب، از اظهارنظرهای دیگران، ناراحت 
نمی شوند؛ بهتر و عمیق تر می اندیشند؛ به نتایج کار 
خود، امیدوار هستند و با جّدّیت و پشتکار، اهداف 

خود را دنبال می کنند.

پیـشبـهسـویخّلقّیت،
نوآوریوشکوفایی

شکوفایی،  و  نوآوری  خّلقّیت،  رشد  چگونگی 
از موضوعات مهّم روان شناسی است. از راه های

 

مختلفي می توانیم با خّلقّیت، نوآوری و شکوفایی، 
آشنا شویم.

یکی از راه های بسیار ساده، این است که زندگی 
و نحوۀ کار افراد خّلق و نوآور را مطالعه کنیم و 

زیر نظر داشته باشیم.
 سیکزنت میهالی1     از طریق مصاحبه با 90 شخصّیت
 برجستۀ سیـاسی، علمی و هنری، سعی کرد طرز

زندگی افراد خّلق و نوآور را شناسایی کند.
او متوّجه شد فرد خّلق و نوآور، پیوسته درگیر 
چالشهایی می شود که او را در خود غرق می کند. 
او بر مبنای مصاحبه هایش با افراد خّلق و نوآور، 
نتیجه گرفت اّولین گام برای رشد خّلقّیت، این است 
تحریک کنیم  را  خود  علقۀ  و  کنجکاوی  حّس  که 
دقیق تری  نگاه  برمان،  و  دور  پدیده های  به  و 

داشته باشیم.2
سیکزنت میهالی، برای پرورش خّلقّیت، نوآوری 

و شکوفایی، توصیه های زیر را مطرح می کند:
1احساسودرکتازهازپدیدههاداشتهباشید.

هر روز، از تجربۀ جهان اطراف خود، احساس 
بِر  و  دور  اشیای  به  دّقت  با  داشته باشید.  تازه ای 

خود، نگاه کنید.
چیز  این  کنید.  متعّجب  چیزی،  با  را  خودتان 
تعّجب آور، می تواند چیزی باشد که آن را دیده اید؛ 

شنیده اید یا در کتابها و روزنامه ها خوانده اید.
2سؤالطرحکنید.

 از خـودتـان، سـؤاالتی بپرسیـد. برای هر چیـز
پیش پـا افتـاده و ساده، سعی کنید راه حّل و جواب 

قانع کننده ای، داشته باشید.
3هرروز،چیزهاییراکهباعثتعّجبتانشده

وسؤالبرانگیزبوده،یادداشتکنید.
دفتر و  خاطرات  دفترچۀ  با  خّلق،  افراد  اکثر 

 

 یادداشت، جلوی فراموش شدن تجارب و خاطراتشان
را می گیرند.
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»خّلقيّت، نوآوری و شکوفايی« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش
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1. Creativity.
2. Innovation.

3. منبع 1، ص 60.

تعریفخّلقّیت1ونوآوري2
اگر چه واژه هاي خّلقّیت و نوآوری، به یک معنا 
و به طور مترادف، به کار می روند؛ اّما اغلب محّققان 
معتقدند که دو اصطلح نوآوری و خّلقّیت، دارای 

مـعـانی و تعاریف جداگانه ای هستند.
خّلقّیت، عبارت است از به کارگیری توانایی های 
ذهنی برای ایجاد یک فکر، مفهوم یا نظرّیۀ جدید؛ و 
نوآوری، عبارت است از تبدیل آن فکرها به عمل.3

این تعریف، نشان می دهد که خّلقّیت و نوآوری، 
علی رغم تفاوتهای مفهومی، چگونه با هم مرتبط اند. 
خّلقّیت، اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد؛ 
و نوآوری، به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو 

و ارائۀ خدمات جدید است.
به عبـارت دیگر، در خّلقّیت، اّطلعات به دست 
می آید و در نوآوری، آن اّطلعـات، به صورتهای 

گوناگون عرضه می شود.

اهّمّیتخّلقّیتونوآوری
خّلقّیت و نوآوری، هم در جنبۀ فردی و هم در 
عرصۀ اجتماعی، از اهّمّیت بسزایی برخوردار است. 
بدون شّک، خّلقّیت و نوآوری، اساس و پایۀ رشدِ 

اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.
گواه این مطلب، توسعۀ سریع کشورهای ژاپن، 
کرۀ جنوبی، هنگ کنگ و برخی از کشورهای دیگر 

است.
در کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما، 
بدون توّجه به اهّمّیت و جایگاه خّلقّیت و نوآوری، 
همواره منتظر بوده ایم تا دیگران، برای ما فکرکنند 
فراورده های  و  خدمات  محصوالت،  تولید  به  و 
جدید بپردازند و نتایج آنها را پس از مّدتی طوالنی 

و به بهایي سنگین، در اختیار ما قرار دهند.
نوآوری  و  خّلقّیت  اهّمّیت  کنونی،  شرایط  در 
پویایی،  زیرا  است؛  انکارناپذیر  ما،  جامعۀ  برای 
و  خّلقّیت  به  ما،  ماندگاری  و  استقلل، شکوفایی 
نوآوری افراد جامعۀ ما در عرصه های گوناگون، 

بستگی دارد.

1. منبع 5.
2. منبع 2، صص 135-105.

1. منبع 5.

1. منبع 3، صص 179-180. 2. منبع 6.
1. در 1996.

2. منبع 4، صص 41-40.

ویژگیهایافرادخّلقونوآور
خّلقّیت و نوآوری، در جامعه تحّقق نخواهدیافت، 
مگر اینکه افراد خّلق و نوآور، با ویژگی های خاّصی،

 

در آن پرورش یابند.
بر اساس تحقیقات انجام شده، مهمّ ترین ویژگی های

 

افراد خّلق و نوآور، عبارت اند از:
1انگیزةپیشرفتسطحباال

انگیزۀ پیشرفت، عـبارت است از میل به انجام دادِن

 

خوِب کارها. افراد خّلق و نوآور، از انگیزۀ پیشرفت 
سطح باالیی، برخوردار بوده و علقه مندند کارها 
را به بهترین نحو ممکن، انجام دهند؛ آنان هیچ گاه 
کار  علقه،  و  با عشق  و  نمی شوند  کار خسته  از 

می کنند.1
2اعتمادبهنفس

بسیاری از افراد مشهور و موّفق، مهارتهای ناشی 
و  داده  قرار  خود  کار  مبنای  را  نفس  به  اعتماد  از 
خّلقّیت و نوآوری آنان نیز، محصول همین ویژگی 

است.
آثار  یا  خّلقانه  دستاوردهای  از  مملّو  کتابها، 
نویسندگان و شعرای معروف و دستاوردهای علمی 

دانشمندان است.
ممکن است در گزینش آثار خّلقانه، اختلف نظر 
وجود داشته باشد؛ ولی همه قبول دارند که کارهای 
 جالب هنـری و آثار عـالی ادبی، محصـول و نتیجۀ

پشِت کار و انگیزۀ پیشرفت و اعتماد به نفِس باالست. 
برای پرورش توانایی خّلقّیت و نوآوری، ضروری 

است در جهت تقویِت اعتماد به نفس، تلش کنیم.2
3کنجکاویوعلقهمندیبهکار

افراد خّلق و نوآور، کنجکاو هستند و سالهای 
بر موضوع  تسلّط  و  دانش  برای کسب  را  زیادی 
معتقدند  برخی  می کنند.  علقۀ خود، صرف  مورد 
هنرمندان، نویسندگان و مخترعان، از چنان نبوغ و 
هوش باالیی برخوردارند که توانایی و مهارتهای 
آنان، بدون هر گونه تمرین و آمادگی قبلی، خود به 

خود، شکوفا می شود.
نوآور،  و  افراد خّلق  انجام شده روی  تحقیقات 
حاکی از آن است که هر چند داشتن حّد معّینی از 

هوش، در ایجاد خّلقّیت و نوآوری، ضروری است؛

 

باهـوش،  افـراد  لزومًا  و  نیست  کافی  ولی شـرط 
خّلق نبوده اند. افراد با هوش متوّسط نیز می توانند 
و  خّلقّیت  مرحلۀ  به  خود،  کوشش  و  تلش  با 

نوآوری برسند.
در واقع، خّلقّیت، بیشتر اکتسابی است تا فطری؛

 

و می توان با آموزشهای خاّص، این توانایی را در 
خود افزایش داد. امروزه، پژوهشـگران با این نظر 
موافق اند که افراد برای ارائۀ کارهای خّلقـانه، باید 
وقت زیادی را صرف یادگیری و تمرین فّعالّیتهای 

ذهنی کنند.
در مقاله ای که هایز در سال 1988 منتشر کرد، 
گزارش داد که آثار قابل توّجه 131 نفر از نّقاشان 
بزرگ، بیشتر زمانی خلق شده که آنها حّداقّل مّدت 

شش سال، هنر خود را تمرین کرده بودند.1
ویش بو نیز زندگی 66 شاعر مشهور را تحلیل کرد 
و به این نتیجه رسید که خّلقّیت، با تمرین و آموزش 
ذهنی، فّعالّیتهای  به  علقه مندی  و  کنجکاوی  و 

 

بیان ساده، بدون داشتن  به  ارتباط مستقیم دارد. 
در  وقت  بدون صرف  و  دانش  از  مطلوبی  میزان 
فّعالّیتهای ذهنی، نمی توان نویسنده یا فیزیک دان یا 

مخترع برجسته ای شد.2
4تـوانـاییدسـتکشیـدنازیکقـاعـدهو

چارچوبذهنی
افـراد خّلق و نوآور، خودمختـار و مستقـّل و 
کامًل خودکفا هستند؛ در نتیجه، خود را اسیر روش 

خاّصی در تفّکر و نگرش به پدیده ها نمی کنند.
افراد معمولی، تمایل  به آسانی می توان دید که 
به هم نوایی دارند و سعی می کنند خود را در قالبها 
آنها  دهند؛  قرار  خاّصی،  فکری  چارچوب های  و 
را  چارچوب ها  این  از  بیرون رفتن  جرئت  هیچ گاه 
گونه اي  به  و  دیگر  زاویۀ  از  نمی توانند  و  ندارند 

متفاوت، به موضوع نگاه کنند.
در فرهنگ ما، ناخواسته و به شیوه های مختلف، 
دوران  همان  از  ما  می شود.  حمایت  ایده،  این  از 
 کودکی، به گونه ای تربیت می شویم که روی حرف

بزرگ ترها حرف نزنیم! هر چند این کار، یک رفتار 
وقتی اّما  می شود؛  محسوب  اخلقی،  و  پسندیده 

 

و علمی  مسـائل  در  می شویم،  بزرگ تر   خودمـان 
تصمیم گیری های کلِن مربوط به خانواده و جامعه 
چرا  کنیم؛  هم نوایی  دیگران  با  می کنیم  سعی  نیز، 
که در حقیقت، این نوع رفتار را احترام به دیگران 
تفّکر، مطرح کنندگاِن  می دانـیم. ما بر اساس همین 
و  اعتماد  غیرقابل  را  جدید  نظرّیات  و  راه حلّ ها 

غیرمتعّهد می پنداریم.
کردن،  برخورد  نوع  این  روان شناسان،  نظر  از 
 موجب »انسدادهای ادراکی« می شود. انسداد ادراکی،

به این معنـاست که فرد، اسیـر روش خاّصی در 
نگریستن به پدیده ها و رویدادها مي شود و استقلل 

فکری و آزاداندیشی خود را از دست مي دهد.
 بنابراین، هر چند نواندیشی، همیشه و در همه جا،

که  داشت  توّجه  بایـد  اّما  نیست؛  مـا  تأیید  مـورد 
ذهنی چارچوب های  در  فکرکردن  و   هم نـوایی 

از پیش تعیین شده، در بسیاری موارد، خّلقّیت را 
از بین می برد.

به منظور پرورش خّلقّیت و نوآوری در کودکان

 

و نوجوانان، باید شرایطی را به وجود آورد که آنها 
بتوانند از زاویۀ نگاه خودشان، به مسائل بنگرند.

که  دریافته اند  خود  تحقیقات  در  روان شناسان، 
افراد خّلق، دارای »تفّکر واگرا« هستند؛ تفّکر واگرا،

 

و  می گسلد  موجود  الگوهای  از  که  است  تفّکری 
نظري تـازه و بدیـع را مطـرح می کند.

در برابر تفّکر واگرا، »تفّکر هم گرا« قرار دارد. در

 

به  پاسخ  برای  می کنند  سعی  افراد  هم گرا،  تفّکر 
واحد،  پذیرفتنی  پاسخ  یک  سمت  به  مسئله،  یک 
که  اینست  روان شناسان،  توصیۀ  حرکت کنند.1 
به  باید کودکان و نوجوانان را  والدین و معلّمان، 

تفّکر واگرا، تشویق کنند.
5ریسککردنوخطرپذیری

نوآور،  و  خّلق  افراد  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
ریسک کردن و خطرپذیری است. باید توّجه داشت 
افراد خّلق و نوآور، همیشه موّفق نمی شوند؛  که 
مواجه  شکست،  با  و  می کنند  اشتباه  فراوان  بلکه 

می شوند.
نیست؛  آنها  ناتوانی  و  ضعف  نشانۀ  این،  البّته 
بلکه نشان می دهد که از توانایی خطرپذیری باالیی 
 برخوردارند و اهل ریسک کردن هستند و اگر چند بار

کار از  بـاز هم دسـت   با شکـست مواجـه شدند، 
بر نمی دارند و با امید و احتمال موّفقّیت، به راهشان 

ادامه می دهند.
 برای مثال، پیکاسو، نّقاش اسپانیایی قرن دوازدهم،
بیش از 20000 نّقاشی کشید؛ ولی تمام آنها، شاهکار 
نشدند. این، نشان می دهد که افراد خّلق و نوآور،

 

بـا شکـستهای خـود، کنـار می آیند و از توانـایی 
خطرپذیری و ریسک کردِن باالیی، برخوردارند.

6ارزیابیدقیقوواقعبینانهازکار
بر خلف این تصّور همگاني که آدمهای خّلق 
و نوآور، خودمحور و خیلی ذهن گرا هستند، اکثر 
این افراد سعی می کنند از کارشان، ارزیابی دقیق، 

عینی و واقع بینانه داشته باشند.
و  دارند  ملکهایی  خود،  قضاوتهای  برای  آنها 
بها  دیگران،  ارزشیابی های  و  منفی  به قضاوتهای 

نمی دهند.
به این ترتیب، از اظهارنظرهای دیگران، ناراحت 
نمی شوند؛ بهتر و عمیق تر می اندیشند؛ به نتایج کار 
خود، امیدوار هستند و با جّدّیت و پشتکار، اهداف 

خود را دنبال می کنند.

پیـشبـهسـویخّلقّیت،
نوآوریوشکوفایی

شکوفایی،  و  نوآوری  خّلقّیت،  رشد  چگونگی 
از موضوعات مهّم روان شناسی است. از راه های

 

مختلفي می توانیم با خّلقّیت، نوآوری و شکوفایی، 
آشنا شویم.

یکی از راه های بسیار ساده، این است که زندگی 
و نحوۀ کار افراد خّلق و نوآور را مطالعه کنیم و 

زیر نظر داشته باشیم.
 سیکزنت میهالی1     از طریق مصاحبه با 90 شخصّیت
 برجستۀ سیـاسی، علمی و هنری، سعی کرد طرز

زندگی افراد خّلق و نوآور را شناسایی کند.
او متوّجه شد فرد خّلق و نوآور، پیوسته درگیر 
چالشهایی می شود که او را در خود غرق می کند. 
او بر مبنای مصاحبه هایش با افراد خّلق و نوآور، 
نتیجه گرفت اّولین گام برای رشد خّلقّیت، این است 
تحریک کنیم  را  خود  علقۀ  و  کنجکاوی  حّس  که 
دقیق تری  نگاه  برمان،  و  دور  پدیده های  به  و 

داشته باشیم.2
سیکزنت میهالی، برای پرورش خّلقّیت، نوآوری 

و شکوفایی، توصیه های زیر را مطرح می کند:
1احساسودرکتازهازپدیدههاداشتهباشید.

هر روز، از تجربۀ جهان اطراف خود، احساس 
بِر  و  دور  اشیای  به  دّقت  با  داشته باشید.  تازه ای 

خود، نگاه کنید.
چیز  این  کنید.  متعّجب  چیزی،  با  را  خودتان 
تعّجب آور، می تواند چیزی باشد که آن را دیده اید؛ 

شنیده اید یا در کتابها و روزنامه ها خوانده اید.
2سؤالطرحکنید.

 از خـودتـان، سـؤاالتی بپرسیـد. برای هر چیـز
پیش پـا افتـاده و ساده، سعی کنید راه حّل و جواب 

قانع کننده ای، داشته باشید.
3هرروز،چیزهاییراکهباعثتعّجبتانشده

وسؤالبرانگیزبوده،یادداشتکنید.
دفتر و  خاطرات  دفترچۀ  با  خّلق،  افراد  اکثر 

 

 یادداشت، جلوی فراموش شدن تجارب و خاطراتشان
را می گیرند.
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»خّلقيّت، نوآوری و شکوفايی« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش
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1. Creativity.
2. Innovation.

3. منبع 1، ص 60.

تعریفخّلقّیت1ونوآوري2
اگر چه واژه هاي خّلقّیت و نوآوری، به یک معنا 
و به طور مترادف، به کار می روند؛ اّما اغلب محّققان 
معتقدند که دو اصطلح نوآوری و خّلقّیت، دارای 

مـعـانی و تعاریف جداگانه ای هستند.
خّلقّیت، عبارت است از به کارگیری توانایی های 
ذهنی برای ایجاد یک فکر، مفهوم یا نظرّیۀ جدید؛ و 
نوآوری، عبارت است از تبدیل آن فکرها به عمل.3

این تعریف، نشان می دهد که خّلقّیت و نوآوری، 
علی رغم تفاوتهای مفهومی، چگونه با هم مرتبط اند. 
خّلقّیت، اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد؛ 
و نوآوری، به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو 

و ارائۀ خدمات جدید است.
به عبـارت دیگر، در خّلقّیت، اّطلعات به دست 
می آید و در نوآوری، آن اّطلعـات، به صورتهای 

گوناگون عرضه می شود.

اهّمّیتخّلقّیتونوآوری
خّلقّیت و نوآوری، هم در جنبۀ فردی و هم در 
عرصۀ اجتماعی، از اهّمّیت بسزایی برخوردار است. 
بدون شّک، خّلقّیت و نوآوری، اساس و پایۀ رشدِ 

اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.
گواه این مطلب، توسعۀ سریع کشورهای ژاپن، 
کرۀ جنوبی، هنگ کنگ و برخی از کشورهای دیگر 

است.
در کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما، 
بدون توّجه به اهّمّیت و جایگاه خّلقّیت و نوآوری، 
همواره منتظر بوده ایم تا دیگران، برای ما فکرکنند 
فراورده های  و  خدمات  محصوالت،  تولید  به  و 
جدید بپردازند و نتایج آنها را پس از مّدتی طوالنی 

و به بهایي سنگین، در اختیار ما قرار دهند.
نوآوری  و  خّلقّیت  اهّمّیت  کنونی،  شرایط  در 
پویایی،  زیرا  است؛  انکارناپذیر  ما،  جامعۀ  برای 
و  خّلقّیت  به  ما،  ماندگاری  و  استقلل، شکوفایی 
نوآوری افراد جامعۀ ما در عرصه های گوناگون، 

بستگی دارد.

1. منبع 5.
2. منبع 2، صص 135-105.

1. منبع 5.

1. منبع 3، صص 179-180. 2. منبع 6.
1. در 1996.

2. منبع 4، صص 41-40.

ویژگیهایافرادخّلقونوآور
خّلقّیت و نوآوری، در جامعه تحّقق نخواهدیافت، 
مگر اینکه افراد خّلق و نوآور، با ویژگی های خاّصی،

 

در آن پرورش یابند.
بر اساس تحقیقات انجام شده، مهمّ ترین ویژگی های

 

افراد خّلق و نوآور، عبارت اند از:
1انگیزةپیشرفتسطحباال

انگیزۀ پیشرفت، عـبارت است از میل به انجام دادِن

 

خوِب کارها. افراد خّلق و نوآور، از انگیزۀ پیشرفت 
سطح باالیی، برخوردار بوده و علقه مندند کارها 
را به بهترین نحو ممکن، انجام دهند؛ آنان هیچ گاه 
کار  علقه،  و  با عشق  و  نمی شوند  کار خسته  از 

می کنند.1
2اعتمادبهنفس

بسیاری از افراد مشهور و موّفق، مهارتهای ناشی 
و  داده  قرار  خود  کار  مبنای  را  نفس  به  اعتماد  از 
خّلقّیت و نوآوری آنان نیز، محصول همین ویژگی 

است.
آثار  یا  خّلقانه  دستاوردهای  از  مملّو  کتابها، 
نویسندگان و شعرای معروف و دستاوردهای علمی 

دانشمندان است.
ممکن است در گزینش آثار خّلقانه، اختلف نظر 
وجود داشته باشد؛ ولی همه قبول دارند که کارهای 
 جالب هنـری و آثار عـالی ادبی، محصـول و نتیجۀ

پشِت کار و انگیزۀ پیشرفت و اعتماد به نفِس باالست. 
برای پرورش توانایی خّلقّیت و نوآوری، ضروری 

است در جهت تقویِت اعتماد به نفس، تلش کنیم.2
3کنجکاویوعلقهمندیبهکار

افراد خّلق و نوآور، کنجکاو هستند و سالهای 
بر موضوع  تسلّط  و  دانش  برای کسب  را  زیادی 
معتقدند  برخی  می کنند.  علقۀ خود، صرف  مورد 
هنرمندان، نویسندگان و مخترعان، از چنان نبوغ و 
هوش باالیی برخوردارند که توانایی و مهارتهای 
آنان، بدون هر گونه تمرین و آمادگی قبلی، خود به 

خود، شکوفا می شود.
نوآور،  و  افراد خّلق  انجام شده روی  تحقیقات 
حاکی از آن است که هر چند داشتن حّد معّینی از 

هوش، در ایجاد خّلقّیت و نوآوری، ضروری است؛

 

باهـوش،  افـراد  لزومًا  و  نیست  کافی  ولی شـرط 
خّلق نبوده اند. افراد با هوش متوّسط نیز می توانند 
و  خّلقّیت  مرحلۀ  به  خود،  کوشش  و  تلش  با 

نوآوری برسند.
در واقع، خّلقّیت، بیشتر اکتسابی است تا فطری؛

 

و می توان با آموزشهای خاّص، این توانایی را در 
خود افزایش داد. امروزه، پژوهشـگران با این نظر 
موافق اند که افراد برای ارائۀ کارهای خّلقـانه، باید 
وقت زیادی را صرف یادگیری و تمرین فّعالّیتهای 

ذهنی کنند.
در مقاله ای که هایز در سال 1988 منتشر کرد، 
گزارش داد که آثار قابل توّجه 131 نفر از نّقاشان 
بزرگ، بیشتر زمانی خلق شده که آنها حّداقّل مّدت 

شش سال، هنر خود را تمرین کرده بودند.1
ویش بو نیز زندگی 66 شاعر مشهور را تحلیل کرد 
و به این نتیجه رسید که خّلقّیت، با تمرین و آموزش 
ذهنی، فّعالّیتهای  به  علقه مندی  و  کنجکاوی  و 

 

بیان ساده، بدون داشتن  به  ارتباط مستقیم دارد. 
در  وقت  بدون صرف  و  دانش  از  مطلوبی  میزان 
فّعالّیتهای ذهنی، نمی توان نویسنده یا فیزیک دان یا 

مخترع برجسته ای شد.2
4تـوانـاییدسـتکشیـدنازیکقـاعـدهو

چارچوبذهنی
افـراد خّلق و نوآور، خودمختـار و مستقـّل و 
کامًل خودکفا هستند؛ در نتیجه، خود را اسیر روش 

خاّصی در تفّکر و نگرش به پدیده ها نمی کنند.
افراد معمولی، تمایل  به آسانی می توان دید که 
به هم نوایی دارند و سعی می کنند خود را در قالبها 
آنها  دهند؛  قرار  خاّصی،  فکری  چارچوب های  و 
را  چارچوب ها  این  از  بیرون رفتن  جرئت  هیچ گاه 
گونه اي  به  و  دیگر  زاویۀ  از  نمی توانند  و  ندارند 

متفاوت، به موضوع نگاه کنند.
در فرهنگ ما، ناخواسته و به شیوه های مختلف، 
دوران  همان  از  ما  می شود.  حمایت  ایده،  این  از 
 کودکی، به گونه ای تربیت می شویم که روی حرف

بزرگ ترها حرف نزنیم! هر چند این کار، یک رفتار 
وقتی اّما  می شود؛  محسوب  اخلقی،  و  پسندیده 

 

و علمی  مسـائل  در  می شویم،  بزرگ تر   خودمـان 
تصمیم گیری های کلِن مربوط به خانواده و جامعه 
چرا  کنیم؛  هم نوایی  دیگران  با  می کنیم  سعی  نیز، 
که در حقیقت، این نوع رفتار را احترام به دیگران 
تفّکر، مطرح کنندگاِن  می دانـیم. ما بر اساس همین 
و  اعتماد  غیرقابل  را  جدید  نظرّیات  و  راه حلّ ها 

غیرمتعّهد می پنداریم.
کردن،  برخورد  نوع  این  روان شناسان،  نظر  از 
 موجب »انسدادهای ادراکی« می شود. انسداد ادراکی،

به این معنـاست که فرد، اسیـر روش خاّصی در 
نگریستن به پدیده ها و رویدادها مي شود و استقلل 

فکری و آزاداندیشی خود را از دست مي دهد.
 بنابراین، هر چند نواندیشی، همیشه و در همه جا،

که  داشت  توّجه  بایـد  اّما  نیست؛  مـا  تأیید  مـورد 
ذهنی چارچوب های  در  فکرکردن  و   هم نـوایی 

از پیش تعیین شده، در بسیاری موارد، خّلقّیت را 
از بین می برد.

به منظور پرورش خّلقّیت و نوآوری در کودکان

 

و نوجوانان، باید شرایطی را به وجود آورد که آنها 
بتوانند از زاویۀ نگاه خودشان، به مسائل بنگرند.

که  دریافته اند  خود  تحقیقات  در  روان شناسان، 
افراد خّلق، دارای »تفّکر واگرا« هستند؛ تفّکر واگرا،

 

و  می گسلد  موجود  الگوهای  از  که  است  تفّکری 
نظري تـازه و بدیـع را مطـرح می کند.

در برابر تفّکر واگرا، »تفّکر هم گرا« قرار دارد. در

 

به  پاسخ  برای  می کنند  سعی  افراد  هم گرا،  تفّکر 
واحد،  پذیرفتنی  پاسخ  یک  سمت  به  مسئله،  یک 
که  اینست  روان شناسان،  توصیۀ  حرکت کنند.1 
به  باید کودکان و نوجوانان را  والدین و معلّمان، 

تفّکر واگرا، تشویق کنند.
5ریسککردنوخطرپذیری

نوآور،  و  خّلق  افراد  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
ریسک کردن و خطرپذیری است. باید توّجه داشت 
افراد خّلق و نوآور، همیشه موّفق نمی شوند؛  که 
مواجه  شکست،  با  و  می کنند  اشتباه  فراوان  بلکه 

می شوند.
نیست؛  آنها  ناتوانی  و  ضعف  نشانۀ  این،  البّته 
بلکه نشان می دهد که از توانایی خطرپذیری باالیی 
 برخوردارند و اهل ریسک کردن هستند و اگر چند بار

کار از  بـاز هم دسـت   با شکـست مواجـه شدند، 
بر نمی دارند و با امید و احتمال موّفقّیت، به راهشان 

ادامه می دهند.
 برای مثال، پیکاسو، نّقاش اسپانیایی قرن دوازدهم،
بیش از 20000 نّقاشی کشید؛ ولی تمام آنها، شاهکار 
نشدند. این، نشان می دهد که افراد خّلق و نوآور،

 

بـا شکـستهای خـود، کنـار می آیند و از توانـایی 
خطرپذیری و ریسک کردِن باالیی، برخوردارند.

6ارزیابیدقیقوواقعبینانهازکار
بر خلف این تصّور همگاني که آدمهای خّلق 
و نوآور، خودمحور و خیلی ذهن گرا هستند، اکثر 
این افراد سعی می کنند از کارشان، ارزیابی دقیق، 
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 از خـودتـان، سـؤاالتی بپرسیـد. برای هر چیـز
پیش پـا افتـاده و ساده، سعی کنید راه حّل و جواب 
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 یادداشت، جلوی فراموش شدن تجارب و خاطراتشان
را می گیرند.
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نخستیـن گام در پژوهش، آمـوزش نیست؛ 
فـرد  در  الزم  انگیـزه هـاي  و  زمیـنه ها  بایـد 
به وجـود آید. پس از آن است که کارورزِي 
در  را  پژوهشـگري  ملکۀ  آمـوزه ها، مي تـواند 

طّلب ایجاد کند.
مي کوشد  پژوهش«  سـوي »به مجموعۀ 
به ترویج و  قالب ها،  از کوتاه ترین  با استفاده 
تقویت فرهنگ پژوهش بپردازد و راه تحقیق و 
براي طـّلب جوان، هموارتر  را  معرفت جویي 

کند.

از همین مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه کتاب مي خوانند؟

2. تمرکز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانیم؟

4. از شنیدن تا گوش کردن!
5. مهارتهاي یادداشت برداري در کلس درس

6. تکنیک هاي مرور
7. چگونه فرایند یادگیري خود را مدیرّیت کنیم؟

8. روشهاي عملي تقویت حافظه
9. مدیرّیت سرعت مطالعه

10. شیوۀ نگارش مقاله و رسالۀ علمي
11. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)1(
12. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)2(

13. خّلقّیت، نوآوری و شکوفایی

قیمت:100تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 113-37184 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37195/1485

تلفن:	0251-7837976
Email: Khesht.Avval@Gmail.com

معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم
ادارة امور پژوهشي طّلب

واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تکميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايکوتاه
ویژةطّلبمدارسعلمّیه

بهسوي
پژوهش

13

یی
وفا

شک
و
ری

آو
نو
ت،

ّلقّی
خ

هر شب، قبل از استراحت، جالب ترین اّتفاقات آن 
روزتان را یادداشت کنید.

 چند روز بعد، یادداشت هایتان را دوباره بخوانید
 و به موضوعات مورد علقه تان، فکرکنید. پس از
 چند هفته، مي توانید در یادداشت های خود، موضوع
 مورد علقه تان را پیدا کنید و بدانید که به چه زمینه هایی،

بیشتر علقه مند هستید.
4وقتیبهچیزییاموضوعیعلقهمندشدید،

آنرادنبالکنید.
توّجه شما به اموری چون نّقاشی، داستان نویسی، 
شعر یا سینما، اگر درست جهت داده شود، می تواند 

زمینۀ خّلقّیت و نوآوری را در شما، شکوفا کند.
اگر فکر تازه ای در زمینۀ ساخت و تولید چیزی 
به ذهن شما رسید، آن را دنبال کنید و هیچ گاه از 

اظهار آن و مشورت با دیگران، خجالت نکشید.
5صبحها،باهدفمعّینی،بیدارشوید.

افراد خـّلق و نوآور، برای هر روزشان، برنامۀ 
خاّصی دارند و با شور و شوق خاّصی، از خواب 

بیدار می شوند.
6بـرایخـودتـان،جـدولزمـانیوبرنـامۀ

مشّخصی،تهّیهکنید.
کار  برای  شبانه روز،  از  چه ساعاتی  در  ببینید 
و مطالعه، بیشتر انگیزه دارید. بعضی افراد، شبها 

سرحال ترند و برخی، صبحهای زود.
که  باشد  طوری  برنامه ریزی تان،  و  زمان بندی 
بدانید انرژی خّلق شما، در کدام ساعات شبانه روز،

 

بیشتر است.
7وقتتانرادرجاهاییسپریکنیدکهخّلقّیت

شمارابرمیانگیزد.
 برخی افراد، از سیر و سیاحت در جاهای سرسبز،

آبشارها و بودن در کنار دریا، لّذت می برند و در 
این گونه مکانها، ذهنشان فّعال تر می شود.

تاریخ،  داستان،  کتابهای  خواندن  از  نیز  برخی 
رمان، شعر یا قّصه، لّذت می برند.

اینها می تواند زمینۀ خّلقّیت و نوآوری را  همۀ 
در شما، شکوفا کند.

منابع:

 1. زارعی متین، حسن؛ دانشمدیرّیت؛ شمارۀ 24،
بهار 1373.

کودکان؛  خّلقّیت شکوفایی ترزا؛  آمابلی،   .2
ترجمـۀ حسـن قاسم زاده و پرویـن عظیـمی؛ نشر 

دنیای نو، 1375.
معّلمان؛  برای روانشناسی دیوید؛  فونتانا،   .3

ترجمـۀ مهشید فروغان؛ نشر آگه، 1382.
روانشناسی؛  زمینۀ دبلیو؛  جان  سانتراک،   .4
خدمـاتي  مؤّسـسۀ  فیـروزبخـت؛  مهـرداد  ترجمۀ 

فرهنگی رسا، 1383.
5. Hayes, J.R; Characteristics of Notable 

Composers and Painters; Carnegie Mellon 
University, Pittsburgh, Pennsylvania, 1988.

6. Wishbow, N; Creativity in Poets. 
Unpublished doctoral dissertation; Carnegie 
Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, 
1988.

تهّیهوتنظیم: سّیدمهدی موسی زاده
تألیف: محّمدصادق شجاعی

نظارتعلمي: حّجت االسلم هادی رّزاقی
ویرایشوصفحهآرایي: محسن فصاحت

خشت  خانوادۀ  شما،  انتقادهاي  و  پیشنهادها 
اّول را در ارائۀ ویرایشهاي بعدي این بروشور، 

یاري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37195/1485 
تلفن:0251-7837976

Email: Khesht.Avval@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّیۀقم

ادارةامـورپژوهشيطّلب
واحدترویجپژوهش

به زودي منتشر مي شود:

منتشر شده است:

بروشورهاي خشـت اّول
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کند.

از همین مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه کتاب مي خوانند؟

2. تمرکز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانیم؟

4. از شنیدن تا گوش کردن!
5. مهارتهاي یادداشت برداري در کلس درس

6. تکنیک هاي مرور
7. چگونه فرایند یادگیري خود را مدیرّیت کنیم؟

8. روشهاي عملي تقویت حافظه
9. مدیرّیت سرعت مطالعه

10. شیوۀ نگارش مقاله و رسالۀ علمي
11. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)1(
12. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)2(

13. خّلقّیت، نوآوری و شکوفایی

قیمت:100تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 113-37184 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37195/1485

تلفن:	0251-7837976
Email: Khesht.Avval@Gmail.com

معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم
ادارة امور پژوهشي طّلب

واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تکميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايکوتاه
ویژةطّلبمدارسعلمّیه
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هر شب، قبل از استراحت، جالب ترین اّتفاقات آن 
روزتان را یادداشت کنید.

 چند روز بعد، یادداشت هایتان را دوباره بخوانید
 و به موضوعات مورد علقه تان، فکرکنید. پس از
 چند هفته، مي توانید در یادداشت های خود، موضوع
 مورد علقه تان را پیدا کنید و بدانید که به چه زمینه هایی،

بیشتر علقه مند هستید.
4وقتیبهچیزییاموضوعیعلقهمندشدید،

آنرادنبالکنید.
توّجه شما به اموری چون نّقاشی، داستان نویسی، 
شعر یا سینما، اگر درست جهت داده شود، می تواند 

زمینۀ خّلقّیت و نوآوری را در شما، شکوفا کند.
اگر فکر تازه ای در زمینۀ ساخت و تولید چیزی 
به ذهن شما رسید، آن را دنبال کنید و هیچ گاه از 

اظهار آن و مشورت با دیگران، خجالت نکشید.
5صبحها،باهدفمعّینی،بیدارشوید.

افراد خـّلق و نوآور، برای هر روزشان، برنامۀ 
خاّصی دارند و با شور و شوق خاّصی، از خواب 

بیدار می شوند.
6بـرایخـودتـان،جـدولزمـانیوبرنـامۀ

مشّخصی،تهّیهکنید.
کار  برای  شبانه روز،  از  چه ساعاتی  در  ببینید 
و مطالعه، بیشتر انگیزه دارید. بعضی افراد، شبها 

سرحال ترند و برخی، صبحهای زود.
که  باشد  طوری  برنامه ریزی تان،  و  زمان بندی 
بدانید انرژی خّلق شما، در کدام ساعات شبانه روز،

 

بیشتر است.
7وقتتانرادرجاهاییسپریکنیدکهخّلقّیت

شمارابرمیانگیزد.
 برخی افراد، از سیر و سیاحت در جاهای سرسبز،

آبشارها و بودن در کنار دریا، لّذت می برند و در 
این گونه مکانها، ذهنشان فّعال تر می شود.

تاریخ،  داستان،  کتابهای  خواندن  از  نیز  برخی 
رمان، شعر یا قّصه، لّذت می برند.

اینها می تواند زمینۀ خّلقّیت و نوآوری را  همۀ 
در شما، شکوفا کند.

منابع:

 1. زارعی متین، حسن؛ دانشمدیرّیت؛ شمارۀ 24،
بهار 1373.

کودکان؛  خّلقّیت شکوفایی ترزا؛  آمابلی،   .2
ترجمـۀ حسـن قاسم زاده و پرویـن عظیـمی؛ نشر 

دنیای نو، 1375.
معّلمان؛  برای روانشناسی دیوید؛  فونتانا،   .3

ترجمـۀ مهشید فروغان؛ نشر آگه، 1382.
روانشناسی؛  زمینۀ دبلیو؛  جان  سانتراک،   .4
خدمـاتي  مؤّسـسۀ  فیـروزبخـت؛  مهـرداد  ترجمۀ 

فرهنگی رسا، 1383.
5. Hayes, J.R; Characteristics of Notable 

Composers and Painters; Carnegie Mellon 
University, Pittsburgh, Pennsylvania, 1988.

6. Wishbow, N; Creativity in Poets. 
Unpublished doctoral dissertation; Carnegie 
Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, 
1988.

تهّیهوتنظیم: سّیدمهدی موسی زاده
تألیف: محّمدصادق شجاعی

نظارتعلمي: حّجت االسلم هادی رّزاقی
ویرایشوصفحهآرایي: محسن فصاحت

خشت  خانوادۀ  شما،  انتقادهاي  و  پیشنهادها 
اّول را در ارائۀ ویرایشهاي بعدي این بروشور، 

یاري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37195/1485 
تلفن:0251-7837976

Email: Khesht.Avval@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّیۀقم

ادارةامـورپژوهشيطّلب
واحدترویجپژوهش

به زودي منتشر مي شود:

منتشر شده است:

بروشورهاي خشـت اّول



234567

بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  مـا 
»خّلقيّت، نوآوری و شکوفايی« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
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1. Creativity.
2. Innovation.

3. منبع 1، ص 60.

تعریفخّلقّیت1ونوآوري2
اگر چه واژه هاي خّلقّیت و نوآوری، به یک معنا 
و به طور مترادف، به کار می روند؛ اّما اغلب محّققان 
معتقدند که دو اصطلح نوآوری و خّلقّیت، دارای 

مـعـانی و تعاریف جداگانه ای هستند.
خّلقّیت، عبارت است از به کارگیری توانایی های 
ذهنی برای ایجاد یک فکر، مفهوم یا نظرّیۀ جدید؛ و 
نوآوری، عبارت است از تبدیل آن فکرها به عمل.3

این تعریف، نشان می دهد که خّلقّیت و نوآوری، 
علی رغم تفاوتهای مفهومی، چگونه با هم مرتبط اند. 
خّلقّیت، اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد؛ 
و نوآوری، به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو 

و ارائۀ خدمات جدید است.
به عبـارت دیگر، در خّلقّیت، اّطلعات به دست 
می آید و در نوآوری، آن اّطلعـات، به صورتهای 

گوناگون عرضه می شود.

اهّمّیتخّلقّیتونوآوری
خّلقّیت و نوآوری، هم در جنبۀ فردی و هم در 
عرصۀ اجتماعی، از اهّمّیت بسزایی برخوردار است. 
بدون شّک، خّلقّیت و نوآوری، اساس و پایۀ رشدِ 

اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.
گواه این مطلب، توسعۀ سریع کشورهای ژاپن، 
کرۀ جنوبی، هنگ کنگ و برخی از کشورهای دیگر 

است.
در کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما، 
بدون توّجه به اهّمّیت و جایگاه خّلقّیت و نوآوری، 
همواره منتظر بوده ایم تا دیگران، برای ما فکرکنند 
فراورده های  و  خدمات  محصوالت،  تولید  به  و 
جدید بپردازند و نتایج آنها را پس از مّدتی طوالنی 

و به بهایي سنگین، در اختیار ما قرار دهند.
نوآوری  و  خّلقّیت  اهّمّیت  کنونی،  شرایط  در 
پویایی،  زیرا  است؛  انکارناپذیر  ما،  جامعۀ  برای 
و  خّلقّیت  به  ما،  ماندگاری  و  استقلل، شکوفایی 
نوآوری افراد جامعۀ ما در عرصه های گوناگون، 

بستگی دارد.

1. منبع 5.
2. منبع 2، صص 135-105.

1. منبع 5.

1. منبع 3، صص 179-180. 2. منبع 6.
1. در 1996.

2. منبع 4، صص 41-40.

ویژگیهایافرادخّلقونوآور
خّلقّیت و نوآوری، در جامعه تحّقق نخواهدیافت، 
مگر اینکه افراد خّلق و نوآور، با ویژگی های خاّصی،

 

در آن پرورش یابند.
بر اساس تحقیقات انجام شده، مهمّ ترین ویژگی های

 

افراد خّلق و نوآور، عبارت اند از:
1انگیزةپیشرفتسطحباال

انگیزۀ پیشرفت، عـبارت است از میل به انجام دادِن

 

خوِب کارها. افراد خّلق و نوآور، از انگیزۀ پیشرفت 
سطح باالیی، برخوردار بوده و علقه مندند کارها 
را به بهترین نحو ممکن، انجام دهند؛ آنان هیچ گاه 
کار  علقه،  و  با عشق  و  نمی شوند  کار خسته  از 

می کنند.1
2اعتمادبهنفس

بسیاری از افراد مشهور و موّفق، مهارتهای ناشی 
و  داده  قرار  خود  کار  مبنای  را  نفس  به  اعتماد  از 
خّلقّیت و نوآوری آنان نیز، محصول همین ویژگی 

است.
آثار  یا  خّلقانه  دستاوردهای  از  مملّو  کتابها، 
نویسندگان و شعرای معروف و دستاوردهای علمی 

دانشمندان است.
ممکن است در گزینش آثار خّلقانه، اختلف نظر 
وجود داشته باشد؛ ولی همه قبول دارند که کارهای 
 جالب هنـری و آثار عـالی ادبی، محصـول و نتیجۀ

پشِت کار و انگیزۀ پیشرفت و اعتماد به نفِس باالست. 
برای پرورش توانایی خّلقّیت و نوآوری، ضروری 

است در جهت تقویِت اعتماد به نفس، تلش کنیم.2
3کنجکاویوعلقهمندیبهکار

افراد خّلق و نوآور، کنجکاو هستند و سالهای 
بر موضوع  تسلّط  و  دانش  برای کسب  را  زیادی 
معتقدند  برخی  می کنند.  علقۀ خود، صرف  مورد 
هنرمندان، نویسندگان و مخترعان، از چنان نبوغ و 
هوش باالیی برخوردارند که توانایی و مهارتهای 
آنان، بدون هر گونه تمرین و آمادگی قبلی، خود به 

خود، شکوفا می شود.
نوآور،  و  افراد خّلق  انجام شده روی  تحقیقات 
حاکی از آن است که هر چند داشتن حّد معّینی از 

هوش، در ایجاد خّلقّیت و نوآوری، ضروری است؛

 

باهـوش،  افـراد  لزومًا  و  نیست  کافی  ولی شـرط 
خّلق نبوده اند. افراد با هوش متوّسط نیز می توانند 
و  خّلقّیت  مرحلۀ  به  خود،  کوشش  و  تلش  با 

نوآوری برسند.
در واقع، خّلقّیت، بیشتر اکتسابی است تا فطری؛

 

و می توان با آموزشهای خاّص، این توانایی را در 
خود افزایش داد. امروزه، پژوهشـگران با این نظر 
موافق اند که افراد برای ارائۀ کارهای خّلقـانه، باید 
وقت زیادی را صرف یادگیری و تمرین فّعالّیتهای 

ذهنی کنند.
در مقاله ای که هایز در سال 1988 منتشر کرد، 
گزارش داد که آثار قابل توّجه 131 نفر از نّقاشان 
بزرگ، بیشتر زمانی خلق شده که آنها حّداقّل مّدت 

شش سال، هنر خود را تمرین کرده بودند.1
ویش بو نیز زندگی 66 شاعر مشهور را تحلیل کرد 
و به این نتیجه رسید که خّلقّیت، با تمرین و آموزش 
ذهنی، فّعالّیتهای  به  علقه مندی  و  کنجکاوی  و 

 

بیان ساده، بدون داشتن  به  ارتباط مستقیم دارد. 
در  وقت  بدون صرف  و  دانش  از  مطلوبی  میزان 
فّعالّیتهای ذهنی، نمی توان نویسنده یا فیزیک دان یا 

مخترع برجسته ای شد.2
4تـوانـاییدسـتکشیـدنازیکقـاعـدهو

چارچوبذهنی
افـراد خّلق و نوآور، خودمختـار و مستقـّل و 
کامًل خودکفا هستند؛ در نتیجه، خود را اسیر روش 

خاّصی در تفّکر و نگرش به پدیده ها نمی کنند.
افراد معمولی، تمایل  به آسانی می توان دید که 
به هم نوایی دارند و سعی می کنند خود را در قالبها 
آنها  دهند؛  قرار  خاّصی،  فکری  چارچوب های  و 
را  چارچوب ها  این  از  بیرون رفتن  جرئت  هیچ گاه 
گونه اي  به  و  دیگر  زاویۀ  از  نمی توانند  و  ندارند 

متفاوت، به موضوع نگاه کنند.
در فرهنگ ما، ناخواسته و به شیوه های مختلف، 
دوران  همان  از  ما  می شود.  حمایت  ایده،  این  از 
 کودکی، به گونه ای تربیت می شویم که روی حرف

بزرگ ترها حرف نزنیم! هر چند این کار، یک رفتار 
وقتی اّما  می شود؛  محسوب  اخلقی،  و  پسندیده 

 

و علمی  مسـائل  در  می شویم،  بزرگ تر   خودمـان 
تصمیم گیری های کلِن مربوط به خانواده و جامعه 
چرا  کنیم؛  هم نوایی  دیگران  با  می کنیم  سعی  نیز، 
که در حقیقت، این نوع رفتار را احترام به دیگران 
تفّکر، مطرح کنندگاِن  می دانـیم. ما بر اساس همین 
و  اعتماد  غیرقابل  را  جدید  نظرّیات  و  راه حلّ ها 

غیرمتعّهد می پنداریم.
کردن،  برخورد  نوع  این  روان شناسان،  نظر  از 
 موجب »انسدادهای ادراکی« می شود. انسداد ادراکی،

به این معنـاست که فرد، اسیـر روش خاّصی در 
نگریستن به پدیده ها و رویدادها مي شود و استقلل 

فکری و آزاداندیشی خود را از دست مي دهد.
 بنابراین، هر چند نواندیشی، همیشه و در همه جا،

که  داشت  توّجه  بایـد  اّما  نیست؛  مـا  تأیید  مـورد 
ذهنی چارچوب های  در  فکرکردن  و   هم نـوایی 

از پیش تعیین شده، در بسیاری موارد، خّلقّیت را 
از بین می برد.

به منظور پرورش خّلقّیت و نوآوری در کودکان

 

و نوجوانان، باید شرایطی را به وجود آورد که آنها 
بتوانند از زاویۀ نگاه خودشان، به مسائل بنگرند.

که  دریافته اند  خود  تحقیقات  در  روان شناسان، 
افراد خّلق، دارای »تفّکر واگرا« هستند؛ تفّکر واگرا،

 

و  می گسلد  موجود  الگوهای  از  که  است  تفّکری 
نظري تـازه و بدیـع را مطـرح می کند.

در برابر تفّکر واگرا، »تفّکر هم گرا« قرار دارد. در

 

به  پاسخ  برای  می کنند  سعی  افراد  هم گرا،  تفّکر 
واحد،  پذیرفتنی  پاسخ  یک  سمت  به  مسئله،  یک 
که  اینست  روان شناسان،  توصیۀ  حرکت کنند.1 
به  باید کودکان و نوجوانان را  والدین و معلّمان، 

تفّکر واگرا، تشویق کنند.
5ریسککردنوخطرپذیری

نوآور،  و  خّلق  افراد  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
ریسک کردن و خطرپذیری است. باید توّجه داشت 
افراد خّلق و نوآور، همیشه موّفق نمی شوند؛  که 
مواجه  شکست،  با  و  می کنند  اشتباه  فراوان  بلکه 

می شوند.
نیست؛  آنها  ناتوانی  و  ضعف  نشانۀ  این،  البّته 
بلکه نشان می دهد که از توانایی خطرپذیری باالیی 
 برخوردارند و اهل ریسک کردن هستند و اگر چند بار

کار از  بـاز هم دسـت   با شکـست مواجـه شدند، 
بر نمی دارند و با امید و احتمال موّفقّیت، به راهشان 

ادامه می دهند.
 برای مثال، پیکاسو، نّقاش اسپانیایی قرن دوازدهم،
بیش از 20000 نّقاشی کشید؛ ولی تمام آنها، شاهکار 
نشدند. این، نشان می دهد که افراد خّلق و نوآور،

 

بـا شکـستهای خـود، کنـار می آیند و از توانـایی 
خطرپذیری و ریسک کردِن باالیی، برخوردارند.

6ارزیابیدقیقوواقعبینانهازکار
بر خلف این تصّور همگاني که آدمهای خّلق 
و نوآور، خودمحور و خیلی ذهن گرا هستند، اکثر 
این افراد سعی می کنند از کارشان، ارزیابی دقیق، 

عینی و واقع بینانه داشته باشند.
و  دارند  ملکهایی  خود،  قضاوتهای  برای  آنها 
بها  دیگران،  ارزشیابی های  و  منفی  به قضاوتهای 

نمی دهند.
به این ترتیب، از اظهارنظرهای دیگران، ناراحت 
نمی شوند؛ بهتر و عمیق تر می اندیشند؛ به نتایج کار 
خود، امیدوار هستند و با جّدّیت و پشتکار، اهداف 

خود را دنبال می کنند.

پیـشبـهسـویخّلقّیت،
نوآوریوشکوفایی

شکوفایی،  و  نوآوری  خّلقّیت،  رشد  چگونگی 
از موضوعات مهّم روان شناسی است. از راه های

 

مختلفي می توانیم با خّلقّیت، نوآوری و شکوفایی، 
آشنا شویم.

یکی از راه های بسیار ساده، این است که زندگی 
و نحوۀ کار افراد خّلق و نوآور را مطالعه کنیم و 

زیر نظر داشته باشیم.
 سیکزنت میهالی1     از طریق مصاحبه با 90 شخصّیت
 برجستۀ سیـاسی، علمی و هنری، سعی کرد طرز

زندگی افراد خّلق و نوآور را شناسایی کند.
او متوّجه شد فرد خّلق و نوآور، پیوسته درگیر 
چالشهایی می شود که او را در خود غرق می کند. 
او بر مبنای مصاحبه هایش با افراد خّلق و نوآور، 
نتیجه گرفت اّولین گام برای رشد خّلقّیت، این است 
تحریک کنیم  را  خود  علقۀ  و  کنجکاوی  حّس  که 
دقیق تری  نگاه  برمان،  و  دور  پدیده های  به  و 

داشته باشیم.2
سیکزنت میهالی، برای پرورش خّلقّیت، نوآوری 

و شکوفایی، توصیه های زیر را مطرح می کند:
1احساسودرکتازهازپدیدههاداشتهباشید.

هر روز، از تجربۀ جهان اطراف خود، احساس 
بِر  و  دور  اشیای  به  دّقت  با  داشته باشید.  تازه ای 

خود، نگاه کنید.
چیز  این  کنید.  متعّجب  چیزی،  با  را  خودتان 
تعّجب آور، می تواند چیزی باشد که آن را دیده اید؛ 

شنیده اید یا در کتابها و روزنامه ها خوانده اید.
2سؤالطرحکنید.

 از خـودتـان، سـؤاالتی بپرسیـد. برای هر چیـز
پیش پـا افتـاده و ساده، سعی کنید راه حّل و جواب 

قانع کننده ای، داشته باشید.
3هرروز،چیزهاییراکهباعثتعّجبتانشده

وسؤالبرانگیزبوده،یادداشتکنید.
دفتر و  خاطرات  دفترچۀ  با  خّلق،  افراد  اکثر 

 

 یادداشت، جلوی فراموش شدن تجارب و خاطراتشان
را می گیرند.
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نخستیـن گام در پژوهش، آمـوزش نیست؛ 
فـرد  در  الزم  انگیـزه هـاي  و  زمیـنه ها  بایـد 
به وجـود آید. پس از آن است که کارورزِي 
در  را  پژوهشـگري  ملکۀ  آمـوزه ها، مي تـواند 

طّلب ایجاد کند.
مي کوشد  پژوهش«  سـوي »به مجموعۀ 
به ترویج و  قالب ها،  از کوتاه ترین  با استفاده 
تقویت فرهنگ پژوهش بپردازد و راه تحقیق و 
براي طـّلب جوان، هموارتر  را  معرفت جویي 

کند.

از همین مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه کتاب مي خوانند؟

2. تمرکز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانیم؟

4. از شنیدن تا گوش کردن!
5. مهارتهاي یادداشت برداري در کلس درس

6. تکنیک هاي مرور
7. چگونه فرایند یادگیري خود را مدیرّیت کنیم؟

8. روشهاي عملي تقویت حافظه
9. مدیرّیت سرعت مطالعه

10. شیوۀ نگارش مقاله و رسالۀ علمي
11. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)1(
12. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)2(

13. خّلقّیت، نوآوری و شکوفایی

قیمت:100تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 113-37184 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37195/1485

تلفن:	0251-7837976
Email: Khesht.Avval@Gmail.com

معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم
ادارة امور پژوهشي طّلب

واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تکميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايکوتاه
ویژةطّلبمدارسعلمّیه

بهسوي
پژوهش

13

یی
وفا

شک
و
ری

آو
نو
ت،

ّلقّی
خ

هر شب، قبل از استراحت، جالب ترین اّتفاقات آن 
روزتان را یادداشت کنید.

 چند روز بعد، یادداشت هایتان را دوباره بخوانید
 و به موضوعات مورد علقه تان، فکرکنید. پس از
 چند هفته، مي توانید در یادداشت های خود، موضوع
 مورد علقه تان را پیدا کنید و بدانید که به چه زمینه هایی،

بیشتر علقه مند هستید.
4وقتیبهچیزییاموضوعیعلقهمندشدید،

آنرادنبالکنید.
توّجه شما به اموری چون نّقاشی، داستان نویسی، 
شعر یا سینما، اگر درست جهت داده شود، می تواند 

زمینۀ خّلقّیت و نوآوری را در شما، شکوفا کند.
اگر فکر تازه ای در زمینۀ ساخت و تولید چیزی 
به ذهن شما رسید، آن را دنبال کنید و هیچ گاه از 

اظهار آن و مشورت با دیگران، خجالت نکشید.
5صبحها،باهدفمعّینی،بیدارشوید.

افراد خـّلق و نوآور، برای هر روزشان، برنامۀ 
خاّصی دارند و با شور و شوق خاّصی، از خواب 

بیدار می شوند.
6بـرایخـودتـان،جـدولزمـانیوبرنـامۀ

مشّخصی،تهّیهکنید.
کار  برای  شبانه روز،  از  چه ساعاتی  در  ببینید 
و مطالعه، بیشتر انگیزه دارید. بعضی افراد، شبها 

سرحال ترند و برخی، صبحهای زود.
که  باشد  طوری  برنامه ریزی تان،  و  زمان بندی 
بدانید انرژی خّلق شما، در کدام ساعات شبانه روز،

 

بیشتر است.
7وقتتانرادرجاهاییسپریکنیدکهخّلقّیت

شمارابرمیانگیزد.
 برخی افراد، از سیر و سیاحت در جاهای سرسبز،

آبشارها و بودن در کنار دریا، لّذت می برند و در 
این گونه مکانها، ذهنشان فّعال تر می شود.

تاریخ،  داستان،  کتابهای  خواندن  از  نیز  برخی 
رمان، شعر یا قّصه، لّذت می برند.

اینها می تواند زمینۀ خّلقّیت و نوآوری را  همۀ 
در شما، شکوفا کند.

منابع:

 1. زارعی متین، حسن؛ دانشمدیرّیت؛ شمارۀ 24،
بهار 1373.

کودکان؛  خّلقّیت شکوفایی ترزا؛  آمابلی،   .2
ترجمـۀ حسـن قاسم زاده و پرویـن عظیـمی؛ نشر 

دنیای نو، 1375.
معّلمان؛  برای روانشناسی دیوید؛  فونتانا،   .3

ترجمـۀ مهشید فروغان؛ نشر آگه، 1382.
روانشناسی؛  زمینۀ دبلیو؛  جان  سانتراک،   .4
خدمـاتي  مؤّسـسۀ  فیـروزبخـت؛  مهـرداد  ترجمۀ 

فرهنگی رسا، 1383.
5. Hayes, J.R; Characteristics of Notable 

Composers and Painters; Carnegie Mellon 
University, Pittsburgh, Pennsylvania, 1988.

6. Wishbow, N; Creativity in Poets. 
Unpublished doctoral dissertation; Carnegie 
Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, 
1988.

تهّیهوتنظیم: سّیدمهدی موسی زاده
تألیف: محّمدصادق شجاعی

نظارتعلمي: حّجت االسلم هادی رّزاقی
ویرایشوصفحهآرایي: محسن فصاحت

خشت  خانوادۀ  شما،  انتقادهاي  و  پیشنهادها 
اّول را در ارائۀ ویرایشهاي بعدي این بروشور، 

یاري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37195/1485 
تلفن:0251-7837976

Email: Khesht.Avval@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّیۀقم

ادارةامـورپژوهشيطّلب
واحدترویجپژوهش

به زودي منتشر مي شود:

منتشر شده است:

بروشورهاي خشـت اّول



89

نخستیـن گام در پژوهش، آمـوزش نیست؛ 
فـرد  در  الزم  انگیـزه هـاي  و  زمیـنه ها  بایـد 
به وجـود آید. پس از آن است که کارورزِي 
در  را  پژوهشـگري  ملکۀ  آمـوزه ها، مي تـواند 

طّلب ایجاد کند.
مي کوشد  پژوهش«  سـوي »به مجموعۀ 
به ترویج و  قالب ها،  از کوتاه ترین  با استفاده 
تقویت فرهنگ پژوهش بپردازد و راه تحقیق و 
براي طـّلب جوان، هموارتر  را  معرفت جویي 

کند.

از همین مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه کتاب مي خوانند؟

2. تمرکز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانیم؟

4. از شنیدن تا گوش کردن!
5. مهارتهاي یادداشت برداري در کلس درس

6. تکنیک هاي مرور
7. چگونه فرایند یادگیري خود را مدیرّیت کنیم؟

8. روشهاي عملي تقویت حافظه
9. مدیرّیت سرعت مطالعه

10. شیوۀ نگارش مقاله و رسالۀ علمي
11. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)1(
12. آشنایي با مهارتهاي تفّکر انتقادي)2(

13. خّلقّیت، نوآوری و شکوفایی

قیمت:100تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 113-37184 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37195/1485

تلفن:	0251-7837976
Email: Khesht.Avval@Gmail.com

معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم
ادارة امور پژوهشي طّلب

واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تکميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايکوتاه
ویژةطّلبمدارسعلمّیه

بهسوي
پژوهش

13

یی
وفا

شک
و
ری

آو
نو
ت،

ّلقّی
خ

هر شب، قبل از استراحت، جالب ترین اّتفاقات آن 
روزتان را یادداشت کنید.

 چند روز بعد، یادداشت هایتان را دوباره بخوانید
 و به موضوعات مورد علقه تان، فکرکنید. پس از
 چند هفته، مي توانید در یادداشت های خود، موضوع
 مورد علقه تان را پیدا کنید و بدانید که به چه زمینه هایی،

بیشتر علقه مند هستید.
4وقتیبهچیزییاموضوعیعلقهمندشدید،

آنرادنبالکنید.
توّجه شما به اموری چون نّقاشی، داستان نویسی، 
شعر یا سینما، اگر درست جهت داده شود، می تواند 

زمینۀ خّلقّیت و نوآوری را در شما، شکوفا کند.
اگر فکر تازه ای در زمینۀ ساخت و تولید چیزی 
به ذهن شما رسید، آن را دنبال کنید و هیچ گاه از 

اظهار آن و مشورت با دیگران، خجالت نکشید.
5صبحها،باهدفمعّینی،بیدارشوید.

افراد خـّلق و نوآور، برای هر روزشان، برنامۀ 
خاّصی دارند و با شور و شوق خاّصی، از خواب 

بیدار می شوند.
6بـرایخـودتـان،جـدولزمـانیوبرنـامۀ

مشّخصی،تهّیهکنید.
کار  برای  شبانه روز،  از  چه ساعاتی  در  ببینید 
و مطالعه، بیشتر انگیزه دارید. بعضی افراد، شبها 

سرحال ترند و برخی، صبحهای زود.
که  باشد  طوری  برنامه ریزی تان،  و  زمان بندی 
بدانید انرژی خّلق شما، در کدام ساعات شبانه روز،

 

بیشتر است.
7وقتتانرادرجاهاییسپریکنیدکهخّلقّیت

شمارابرمیانگیزد.
 برخی افراد، از سیر و سیاحت در جاهای سرسبز،

آبشارها و بودن در کنار دریا، لّذت می برند و در 
این گونه مکانها، ذهنشان فّعال تر می شود.

تاریخ،  داستان،  کتابهای  خواندن  از  نیز  برخی 
رمان، شعر یا قّصه، لّذت می برند.

اینها می تواند زمینۀ خّلقّیت و نوآوری را  همۀ 
در شما، شکوفا کند.
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