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  "موالنا"       لشنی، گُلگُات گر بود اندیشه

  پیشگفتار
  

  
 مولود هنر خداوند و هنر، مولود خالقیت انسان است. همانطورکه خالقِ خالقیت

کار بردن به او نیز بروز دادن و به ما بزرگ خالقیت به ما اعطا کرده است، سپاس
ۀ وجـود اوسـت.   بزرگترین جلوة خالقیت خدا و آین آفرینشآن خالقیت است. 

روز در کـار آفرینشـی تـازه اسـت.     ي خلقت اسـت، هرچنـد خـدا هـر     خلق ابتدا
اي از خالقیت الهی است؛ از اینروست که انسان خلّاق میتواند خالقیت انسان بارقه

خلق کند. همچنین، خالقیت توانایی توسـعه و پـرورش    و جدید چیزي نو (تازه)
و  مسـائل هـاي تـازه، کشـف راههـاي جدیـد و نگـاه کـردن بـه         ها و ایـده اندیشه

بدیع است. در واقع نوعی ابداع است که ریشه در تفکر دارد.  مشکالت از منظري
لیکن این بارقۀ الهی در هر کس  ،خالقیت و نوآوري در آحاد انسانها وجود دارد

  به اندازه ظرفیتش به او داده شده است. 
ویـژه در فرهنـگ   خالقیت، به معناي نوین این کلمه، در فرهنگ مـا و بـه       

در دورة کودکی و شکوفایی خود سـیر میکنـد. امـا    آموزش کشور ما، هنوز 
 نه پدر و مادرها، مربیـان، معلمـان و کـارگزارا   ویژخوشبختانه، همه افراد، به

آموزشی به آن عالقمندند و پیوسته در پی یافتنِ روشهاي پـرورش خالقیـت   
ید ـفلسفۀ خالقیت میگوید: از رفتن نباید ترس اند.آموزاندر کودکان و دانش

ت. ـطا و اشتباه، که کُشنده و مانع خالقیـت اسـت، هـراس نبایـد داشـ     و از خ

 چ



از  انــد.ردان کامیــاب و خلّــاق معمــوالً از شکســت، میــوة پیــروزي چیــده ـمــ
  اند: تا زمین نخوري بلند نمیشوي!  کودکی به ما گفته

دربارة فرهنگ خالقیت و روشهاي گسترش و پرورش آن کاري سهل  نوشتن      
نوآوري در  و این اثر تالش شده تا به مباحث مربوط به خالقیتدر  !و ممتنع است

هاي پرورش خالقیت پرداختـه شـود.   خانه، مدرسه، خالقیت در آموزش و شیوه
بـا دقـت همـراه     کتـاب  هرچند کوشش بسیاري شده که تدوین (تألیف) و چاپ

رو نز ایباز ممکنست نکاتی وجود داشته باشد که بتوان آنها را بهبود بخشید. ا ،باشد
امید است همکاران، استادان و دانشجویان محترم که این کتاب را مـورد اسـتفاده   

  . قرار میدهند ما را نسبت به این نکات آگاه سازند
در تـالیف  (مدرس آموزش خالقیـت) کـه    *از سرکار خانم زهره عالمین

  ارم.زبسیار سپاسگ اند،اي داشتهاین اثر همکاري شایسته
آقـاي رسـول    ،سرکار خانم الهـام منتظـري  همکاري  زاهمچنین جا دارد 

در زاده و شـیما طبیـب  شهودي (دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه عالمـه)  
. از ویراستاري علمی سرکار کنمتشکر میاین اثر  تکمیل و تکمیل، تصحیح

خانم مریم اکبرزاده (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان) ممنـونم. از  
ریزي آموزشی ود امانی طهرانی و سازمان پژوهش در برنامهآقاي دکتر محم

بــراي فرصــتی کــه بــه اینجانــب دادنــد کــه بــه مطالعــه و پــژوهش بپــردازم،   
  سپاسگزارم.

  

  1ابوالفضل بختیاري
 
 

1 Bakhtiari.Abolfazl@gmail.com            Zohre.alamin57@gmail.com* 

  ح





 

1فصل   

   خالقیت شناخت ضرورت
  تعاریف خالقیت

  
بپرسید شما ، بکند میتواندنپرسید کشورتان چه کاري براي شما "

   "توانید براي کشورتان بکنبد. چه کاري می
  جان اف کندي

  

  
  



 
    سراي مدرسه و بحث علم و طاق و رواق

  چون دل دانا و چشم بینا نیست، چه سود
  حافظ

  
  مقدمه

خداوند انسان را خالق آفریده و خالقیـت را در ذات او بـه ودیعـه گذاشـته     
یادي آموزان مدت ز ازآنجا که دانشانسان به طور ذاتی خالق است و، است

لـذا  ، گیرند کنند و تجارب زیادي را از مدرسه فرا می را در مدرسه سپري می
مهم و اساسـی  مدرسه نقش بویژه توان ادعا کرد که آموزش و پرورش و  می

لـذا آمـوزش و   . آموزان در آینده به عهده دارنـد  دانش را در تحقق خالقیت
بروز خالقیـت  هاي پرورش و  پرورش باید سعی کند به طرق گوناگون زمینه

هـاي   آموزان را فراهم آورده و بدین ترتیب موجب پرورش مهارت در دانش
فشـرده  هـاي   در دنیاي پیچیده کنونی که شاهد رقابـت . شهروندي آنها گردد

جوامـع گونـاگون بـراي دسـتیابی بـه جدیـدترین فـن آوري و منـابع قــدرت         
ترین بهـا  صـاحبان اندیشـه بـه مثابـه گـران      خـالق و ، افـراد تیزهـوش  ، هستیم
ما امروزه بیش . ها از جایگاه بسیار واال و ارزشمندي برخوردار هستند سرمایه

زیـرا جوامـع در دوره   ، از هر زمان دیگر نیاز به افراد هوشمند و خالق داریم
هاي خالق براي حل مسئله آینده و حـال   حل نیاز مبرمی به راه، انتقال و تغییر
  . و فردا دارند

  



   3  تعاریف خالقیت ضرورت شناخت خالقیتفصل اول: 
 

  تخالقیشناخت ضرورت 
جانبه شخصیت ترین هدف نظام آموزشی پرورش همهشاید بتوان گفت مهم

کمـال  ، الیاز بعـد معنـوي و متعـ   آموزان و پرورش خالقیت آنهاسـت.  دانش
اوسـت و تـا    و خالقیـت  نوگرایی ،نوبینینوجوئی، نوآوري، ، انسان در گرو

 واندمیتن، هاي ذهنی پوچ نجات نیابد انسان به کمک قوة خالقۀ خود از قالب
، امـا از بعـد اقتصـادي   . دسـت یابـد  ، به جایگاه حقیقی که کمال انسانی است

: میشـود ضرورت و اهمیت خالقیت در دنیاي امروز به حدي است که گفتـه  
هـاي اقتصـادي کوچـک و     هـا و بنگـاه   امـروزه سـازمان  . یا مرگ یا خالقیت

سـریع   ،بدون خالقیت مستمر، هاي اقتصادي بزرگ و نیز افراد فعال در حوزه
اکنـون دنیـاي کسـب و کـار و      هـم . موقع محکوم به شکست و فنا هستند و به

آوري اطالعـات   مثل گذشته نیست که با جمـع ، شرایط و قواعد بازي رقابت
اي کنـار   شـده  را طبق نقشه و طرح از پیش تعیین 1بتوانیم اطالعات یک پازل

رو و موفق بایـد   پیشهاي  به نتیجه برسیم؛ بلکه افراد و سازمان، هم قرار داده
  گیرند؛  کنار هم قرار نمیل کنند که قطعات آن به روش منظم پازلی را کام

  
  
  
 
 

 Puzzle جورچین چیستان، معما،  1



4    فرهنگ خالقیت  

  
  

گیرد بلکه ممکن است  خصوص قرار نمی یعنی هر قطعه فقط در کنار یک قطعۀ به
داند چند قطعه در اختیار  هیچ کس نمی. با قطعات دیگري نیز جفت و جور شود

  . ح نهایی پازل به چه شکلی خواهد بودداند طر کس نمی دارد و هیچ
داشـتن   پیشرفت و حتی بقـا درچنـین فضـایی درگـرو    ، رقابت، ردنکارک
. حرفـی نـو بزننـد    زواننـد هـر رو  توانمندي و کارآفرینی است تـا بت ، خالقیت

و نــامطمئن پویــا ، کــار بــه قــدري پیچیــده اکنــون شــرایط محیطــی کســب و
امـروز   )مشـکالت (قبلی مسـائل  هاي  با روش میشودگردیده است که دیگر ن

یک تغییر و تحول اساسی در نظام فکري الزم اسـت  ، رو از این، را حل کرد
هـاي   باشـد چـون تـا زمانیکـه بـا روش      که همان تأکید بر مقولۀ خالقیت مـی 

کسـب و کـار خـود را    غیـرممکن اسـت بتـوانیم امور   ، کنیم تفکر می گذشته
لی که باعث ضـرورت خالقیـت   عوام، طور خالصه به. بهبود و توسعه بخشیم

  : اند از خصوص در حوزة کسب و کار هستند عبارت به
  یابی منابع طبیعی کاهش و کم -
  رحم؛ رقابت فشرده و بی -
طلبــی متقاضــیان و محصــوالت (کــاال و خــدمات) و کــاهش زمــان   تنــوع -

  مطلوبیت محصوالت؛
  جهانی شدن اقتصاد و صنعت؛ -
  ؛ اندازهاقتصاد تنوع در مقابل اقتصاد  -

  د انسانها وجود دارد.خالقیت و نوآوري در وجو
 



   5  تعاریف خالقیت ضرورت شناخت خالقیتفصل اول: 
 

  . وپرورش افراد خالق آموزش -
. هاي بسیار در زمینه خالقیت انجام شده است پژوهش، در چند دهه اخیر

در مجموع به این نتیجـه  ، هاي انجام شده در زمینه آموزش خالقیت پژوهش
  . توان آموزش و هم پرورش داد خالقیت را هم میرسیده است که 

  

جربـه در  طی پانزده سال ت: گوید می 1تورنس
ام  شواهدي دیـده ، مطالعه و آموزش تفکر خالق

آمـوزش   تـوان  دهـد خالقیـت را مـی    که نشان می
پاسـخ  : گوینـد  و همکارانش مـی  2فلدهوسن. داد

توان خالقیت را آموزش  آیا می«به این سؤال که 
  . مثبت است» داد؟
  

هرچنـد کـه برخـی در یـک      ،ها داراي قوه خالقه هسـتند  تمام انسان
 تیـ خالق. اي دیگـر    و برخی در زمینـه باشند  اي خالقیت بیشتري میزمینه دار

در فراگیران شکوفا گشته و یا  ، معلمان و پدرمادرهاوسیله مدرسان  به میتواند
باید محیط و فضاي مساعدي براي رشد و پرورش قـوه  ، بنابراین. از بین برود

  . خالقیت فراگیران فراهم آورد
  
  
 
 

1 Torrance 
2 Feldhocen 

  
  

Ellis Paul Torrance 



6    فرهنگ خالقیت  

  
  
  
  

1   
  
  
  

اي مسـاعد   بایـد زمینـه  . شرایط صـادق اسـت    یت هم همیندر مورد خالق
از جملـه  . فـراهم کـرد   آمـوزان دانشبراي رشد و توسعه خالقیت فرزندان و 

توان با فراهم کردن امنیـت   در روانشناسی این استکه می "تورنس"تجربیات 
  . احتمال ظهور خالقیت سازنده را افزایش داد، روانی و آزادي

توان انتظار خالقیت  اي نمی ز هر کسی در هر زمینهباید توجه داشت که ا
اي خاص خالقیـت داشـته    و ابتکار داشت؛ زیرا ممکن است هر فرد در زمینه

ها را شناسایی کرد و زمینه  ق و زمینهئعالسالئق، ، باید بسترها، از اینرو. باشد
  . آنها را فراهم نمود و پرورش رشد

  : ارد ذیل تحقق یابدخالقیت و نوآوري موجب خواهد شد که مو
  سوي خودشکوفایی؛  دهنده به رشد و شکوفایی استعدادها و سوق -
  شغلی و اجتماعی؛، هاي فردي موفقیت -
  
  
 
 

1 Carl Rogers 

روشن است که خالقیت را "نویسد:  در این زمینه می 1کارل راجرز
توان با فشار ایجاد کرد؛ بلکه باید به آن اجازه داد تـا ظهـور    نمی

کند. همانگونه که کشاورز نمیتواند جوانه را به زور از دانه بیـرون  
 "مناسبی براي رشد دانه فراهم آورد. شرایط  میتواندبیاورد، اما 

 



   7  تعاریف خالقیت ضرورت شناخت خالقیتفصل اول: 
 

  پیدایش سازمان؛ -
  تولیدات و خدمات؛ -
  تنوع تولیدات و خدمات؛، افزایش کمیت -
  افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت؛ -
  ایعات و اتالف منابع؛ض، ها کاهش هزینه -
  افزایش انگیزش کاري کارکنان سازمان؛ -
  ارتقاي سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان؛ -
  وري سازمان؛ ارتقاي بهره -
  موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان؛ -
  رشد و بالندگی سازمان؛ -
  تحریک و تشویق حس رقابت؛ -
  ؛»گرایی هش پشت میزنشینی و مشوق عملکا«کاهش بوروکراسی اداري  -
  .  )1389، (نیازيتحریک و مهیا کردن عوامل تولید  -

درواقع میتوان گفت خالقیت و نـوآوري باعـث سـرعت، ذقـت، شـوق،      
-تحرك، پویائی، نوجوئی، کارآفرینی، افزایش کـارایی، کارآمـدي و بهـره   

  وري میشود.
  
  
  



8    فرهنگ خالقیت  

  
  

    مشتقات خالقیت
بـارز رفتـار انسـانی اسـت کـه بـه نظـر میرسـد          هاي یکی از مشخصهخالقیت 

تـرین مشخصـه در پیشـرفت     اسرارآمیزترین ویژگـی و در عـین حـال حیـاتی    
کننـد کـه خالقیـت یعنـی چیـزي از هـیچ امـا         بعضی فکر می. باشد آدمی می

هـاي نـو از    اینگونه نیست و در حقیقت خالقیت نوعی توانایی در تولید ایـده 
به کار گیـري آنهـا و ارائـه یـک طـرح جدیـد       تغییر و دوباره ، طریق ترکیب

، اي بسـیار خالقانـه   ایـده ، گاهی ممکن اسـت در اثـر ترکیـب و تغییـر    . است
در هـر  . خوب و عملی، اي ساده برجسته و عالی ظهور کند و گاهی هم ایده

 . انگیزي از خود به جاي بگذارند اند تأثیر شگفت حال هر دو توانسته

ندارد و با توجه به نیـروي درونـی خـود     خالق بودن به سن و سال ربطی
باورهـاي  ، ها تربیت، ها احساس، باورها ارزشها، که عبارت است از مجموعه

  . توان خالقیت را در خود تقویت کرد متافیزیکی و پرورش آنها می
  . باشد می Creativeو  Creat ،Creationعبارت از  1مشتقات خالقیت

  
  

 
 

1  Creativity 

 تمام انسانها داراي قوه خالقه هستند.



   9  تعاریف خالقیت ضرورت شناخت خالقیتفصل اول: 
 

Creat : این فعـل در قـرن   . است» بوجود آوردن«یا » خلق کردن«به معنی
 . چهاردهم میالدي وارد زبان انگلیسی شد

Creation : ایـن  . اسـت » عمـل سـاختن  «یـا  » عمـل خلـق کـردن   «به معنی
  . مصدر در قرن چهاردهم میالدي وارد زبان انگلیسی شد

Creative : این صـفت  . است» داشتن نیرو و توانایی خلق کردن«به معنی
-Dictionary Merriamالدي وارد زبـان انگلیسـی شـد (   در قرن هفدهم مـی 

Webster(  .  
Creative        هم به محصوالت تازه و ارزشـمند و هـم بـه افـرادي کـه ایـن

در حـالی کـه   . )1378، 1کنند اشـاره دارد (ویزبـرگ   محصوالت را تولید می
  .  باشد خالقیت دربردارنده همۀ این مشتقات می

  

  تعاریف خالقیت
ها خصوصاً  واژههاي پیچیده، مبهم و چندبعدي است؛ ژهخالقیت، یکی از وا

مـبهم و شـاید   ، پیچیـده ، است» انسان«در حوزه علوم انسانی که موضوع آن 
ها براي معانی و مفـاهیم   این واژه. باشند پذیر می بتوان گفت به سختی تعریف

تمامی معـانی و مفـاهیم را    میتوانندتنها نقش نوك کوه یخ را بازي کرده و ن
  . ه تصویر بکشندب

  
 
 

1  Weisberg 
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: گویـد  نظر خالقیـت مـی   هاي معروف و صاحب مشاور سازمان براي مثال
فـورد  از نظر. کننده دارد کلمه خالقیت معنی و مفهومی بسیار گسترده و گیج

ترین و اسرارآمیزترین موضـوعات   ) خالقیت یکی از پیچیده1995( 1و گیویا
، هاي مدرن در مدیریت سازمان باشد؛ خصوصاً ها می مرتبط با عملکرد انسان

معتقـد اسـت کـه     2لنـدبرگ . اسـت بیشتري برخـوردار    خالقیت از پیچیدگی
هـاي علمـی    حـوزه . خالقیت بسیار گسترده و مغشوش اسـت  و پیشینۀ ادبیات

مـدیریت و  ، شناسـی  زبـان ، شناسـی  روان، ادبیـات ، هنـر ، مختلفی نظیر فلسـفه 
بنـدي مناسـب    سعی نمود تا با جمـع  باید. اند مشاوره در این زمینه دخیل بوده

دست آورد (فورد  بینش مناسبی از خالقیت به، این ادبیات مغشوش و پیچیده
  .  )1995، و گیویا
مـدخلی بـراي رسـیدن بـه     ، پرداختن بـه تعـاریف مختلـف خالقیـت    ، لذا

منظور کالبدشکافی هـر چـه بیشـتر مفهـوم پیچیـدة       ها و ابعاد خالقیت به جنبه
  . باشد ها می ین جنبهخالقیت بر محور ا

 
 

1  Ford and Gioia 
2  Lundberg 

باشـد   اي که بر یکی گرفتن خالقیت و تغییر وارد مـی  ایراد عمده
این است که هر خالقیتی باعث تغییـر شـده امـا هـر تغییـري      

  خالقیت نیست.  
 



   11  تعاریف خالقیت ضرورت شناخت خالقیتفصل اول: 
 

خالقیت همان فرآیند تغییـر و تکامـل اسـت کـه     ، )1952( 1از نظر گزلین
، عنـوان فرآینـد   در این تعریف بر خالقیت به. دهد در حیات ذهنی ما رخ می

  . باشد تأکید شده و خالقیت مترادف با تغییر و تکامل می
ازار هـدف  اگر سازمانی محصـولی جدیـد تولیـد و وارد بـ    ، عنوان مثال به
باشد کـه منجـر بـه تغییـرات و تحـوالت       می  این خود حاصل خالقیت، نماید
ــرون درون ــد از   . میشــودســازمانی  ســازمانی و ب ــا تقلی ــا چنانچــه ســازمان ب ام

هر چند ایـن محصـول   ، برداري نماید هاي دیگر اقدام به تولید و کپی سازمان
خالقیــت ولـی محصـول خـالق و حاصـل     ، میشـود باعـث تغییـر و تحـوالتی    

اي  اندیشـه ، اثري ملموس میتواند) خالقیت 1955( 2نظر فرانکل  به. باشد نمی
نـاملموس و یـا خـدمتی باشـد کـه یـک فـرد بـه دیگـران داده و باعـث معنـا            

این تعریف بر خروجـی و پیامـد   . )1977، 3(شولتز میشودبخشیدن به زندگی 
  . خالقیت تأکید دارد

 میشـود ن چیزي اسـت کـه باعـث    خالقیت آ، )1955(" 4فروم"به عقیده 
انسان از ماهیت منفعل و تصادفی وجود فراتر رفته و بر این اساس به احساس 

  .  )1977، آزادي و هدف داشتن دست یابد (شولتز
  : از دو راه میتوان از زندگی منفعل فراتر رفت "فروم"از دیدگاه 

 
 

1  Ghiselin 
2 Frankel 
3 Schultz 
4 Fromm - Erich 
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تـرین   و سـالم  تـرین  خالقیت استعداد بالقوة بشري است و مطلـوب  :خالقیت - 1

شیوه فراتر رفتن از زندگی منفعل حیوانی جهت رسیدن به اسـتقالل و آزادي  
  .  میشوداست و نهایتاً باعث سالمت روان خوشبختی 

ــی -2 ــه ویران میــل بــه ویرانــی در طبیعــت انســان ریشــه داشــته و   :میــل ب
این میل باعـث درد  . ترین شیوه فراتر رفتن از زندگی منفعل است مخرب

توان چنین اسـتنباط   بر این اساس می. میشودیرانگر و ویران شده و رنج و
  : شوند کرد که نوع بشر به دو دسته کلی تقسیم می

  . زنند افرادي که طبیعت و دیگران سرنوشت آنها را رقم می: افراد منفعل -1
همـانطوري کـه   . افردي که در تعامل فعال با طبیعـت میباشـند  : افراد فعال -2

  . شوند فراد خود به دو دسته خالق و ویرانگر تقسیم میگفته شد این ا
ها با سه دسته افراد منفعـل (تکـرار    سازمان، توان گفت از این دیدگاه می

، دار هـدف ، افراد ویرانگر (افرادي مسـتقل ، مکررات در فرآیند انجام کارها)
سازنده و سالم) مواجـه  ، مستقل، ولی مخرب) و افراد خالق (افرادي هدفمند

سازي براي خالقیت بایستی بـه ایـن نکتـه ریـز      از اینرو جهت زمینه. باشند می
کارهــا و ، محصــوالت، هــا توجــه شــود کــه خروجــی افــراد ویرانگــر (ایــده 

امـا بـا توجـه بـه     ، باشـد  ها) از مالك تازه و بدیع بودن برخـوردار مـی   فعالیت
د از همانطوریکه مالحظه میشـو . ارزشمند نیست، هاي سازمان فلسفه و ارزش

  "فروم"                                        اند.همه افراد بطور بالقوه، خالق
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، و منبع و خاستگاه خالقیت اند خالق، همۀ افراد بطور بالقوه "فروم"نظر 
امـا بعضـی بـه علـل مختلـف در بـه       . باشـد  میل به آزادي و داشتن هدف مـی 

   .کنند فعلیت رساندن آن اقدام نمی
ــه   2خالقیــت را تفکــر واگــرا ، )1959( 1گیلفــورد ــافتن ب جهــت دســت ی

، در تعریف گیلفـورد از خالقیـت  . داندهاي جدید براي حل مسائل می حل راه
نــوع خروجــی خــالق ، بـر منبــع و خاســتگاه خالقیــت (وجــود یــک مســئله) 

نوعی تفکر (تفکر واگرا) و ، هاي خروجی خالق (تازگی) ویژگی، حل) (راه
  . حل مسئله تأکید شده است

ــان ، )1962( 3مـــازلو در مـــورد خالقیـــت بیـ
ن ؛ از یک بازرگان آموختم که یک سازمامیکند

از یـک  ، هاي خـالق داشـته باشـد    فعالیت میتواند
 میتوانـد ورزشکار آموختم که یک حملـه مـؤثر   

مانند تولید یک محصول یـا سـرودن یـک شـعر     
ــت  ــن فعالی ــۀ ای ــت   باشــد و هم ــانگر خالقی ــا بی ه

  .باشد می
  

 
 

1 Guilford 
2 Divergent Thinking 
3 Maslow 

  
Abraham Maslow 
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هـاي افـراد    تـرین ویژگـی   خالقیت یکـی از مهـم   "مـازلو "از نظر  

  است؛ خودشکوفا
هر چند خالقیت آنهـا همـواره چـون    . مبتکر و نوآورند، لاین افراد اصی 

همچنـین او  . هنرمند و سراینده نیستند، خلق هنري نیست و همۀ آنها نویسنده
ها تشبیه کرده و  تعصب و مستقیم به کارها و فعالیت خالقیت را به نگرش بی

بیان سالمت روان و مربـوط بـه شـیوه    ، گوید خالقیت بیشتر یک گرایش می
هـر  ، بنـابراین . هنـري   و طرز واکنش نسبت به جهان است تـا آفریـده   ادراك

میتوان گفـت  . ود خالقیت نشان دهداز خ میتواندکس در هر شغلی که باشد 
  هر فردي، در هر کاري میتواند خالقیت از خود نشان دهد.

خالقیـت   ،انـد  ها بطـور بـالقوه خـالق    انسان  همۀ "مـازلو "از دیدگاه 
باشـد و خروجــی خـالق دربردارنـده تنــوعی از     یمخـتص زمینـه خاصــی نمـ   

شــعر و انجــام یــک عمــل) ، چیزهــاي مختلــف (نظیــر تولیــد یــک محصــول
بـه  . ع و سطوح خالقیت نیز توجه داشته اسـت امازلو همچنین به انو. باشد می

 ،ورزشــی، هــاي مختلــف (نظیــر بازرگــانی ایــن معنــی کــه بــه تعــداد حــوزه 
یت مواجه بوده و همچنین از نظـر میـزان   ) با انوع خالق. . . هنري و آموزشی،

  . باشیم مواجه با سطوح مختلف خالقیت می، خالقیت و اهمیت آن

  خالقیت، یکی از مهمترین ویژگیهاي انسانهاي خود شکوفاست.
  (مزلو)
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بـر خالقیـت از نیسـتی بـه هسـتی در      ، ) در تعریف خـود 1967( 1کوستلر
ایجـاد  ، ایـن عبـارت کـه خالقیـت را    بـه  . قالب ذهنیات و عینیات تأکید دارد

، صـورت عینـی   ت ذهنی و چـه بـه  صور چه به ،وجود نداشته است  نچه قبالًآ
  .  میکندتعریف 

خالقیــت را بکــارگیري ، ) بــا تأکیــد بــر خروجــی خــالق1968( 2کــایزر
تأکید این تعریف بر . هاي ذهنی براي تولید یک ایده یا مفهوم میداند توانایی

  . باشد ذهنی بودن فرآیند خالقیت و خروجی خالق می
خالقیـت  ، و خروجی خـالق  با تأکید بر فرآیند خالقیت، )1974( 3استین

عنـوان چیـزي قابـل دفـاع      را فرآیند انجام کار جدیدي که در زمان خـود بـه  
  .  میکندتعریف ، مورد قبول گروهی از افراد قرار بگیرد

با تأکید بر این نکته که خاستگاه خالقیت ذهن ناخودآگـاه  ، )1976( 4آریتی
  . داند رمنطقی مغز میسحرآمیز نیروهاي ابتدایی یا غی 5خالقیت را سنتز، است

توسعه ، فرآیند تولید ایده، ) اندیشمند مدیریت و سازمان1977( 6آتریک
  .داند ها را خالقیت می توسعه ایده و عملیاتی کردن ایده

 
 

1 Koestler 
2 Kaiser 
3 Stein 
4 Arieti 

 Synthesis)= آمیختگی( ترکیب  5
6 Atrik 



16    فرهنگ خالقیت  

  
  
  
بلکـه بـه   ، عنوان نوعی فرآیند توجه داشـته   تنها به خالقیت به  آتریک نه 

  . داشته است ها نیز عنایت خروجی خالق تحت عنوان عملیاتی کردن ایده
عنـوان فراینـدي ذهنـی و انـواع      ) در تعـریفش از خالقیـت بـه   1986( 1بازرمن

بدین صورت کـه خالقیـت فرآینـدي ذهنـی     . توجه داشته است، خروجی خالق
  . میشود ]نو[کاال یا اکتشافی تازه ، مفهوم، است که منجر به تولید یک ایده

نظر خالقیت و استاد  ) صاحب1976( 2آمابیل
ــگا ــاروارد«ه دانش ــر   ، »ه ــت ب ــف خالقی در تعری

مواردي چون سـطوح خالقیـت و محـیط تأکیـد     
بدین معنی کـه خالقیـت عبـارت اسـت از     . دارد

و ارزشـمند توسـط یـک     هاي تازه تولید ایده
فرد یا گروه کـوچکی از افـراد کـه بـا هـم کـار       

) در تعریف دیگري خالقیت را متشکل از سه عنصـر  1998آمابیل (. کنند می
انگیزش «و » هاي تفکر خالق مهارت«، »هاي مربوط به حوزه فعالیت مهارت«

هـر سـه جـزء خالقیـت خصوصـاً انگیـزش        پژوهشـگر ایـن  . داند می» درونی
  . داند شدت متأثر از محیط کار می درونی را به

 
 

1 Bazerman 
2 Amabile 

  
Teresa Amabile 

کودکان امروز الزمست بزرگساالنی خالق و مبتکر باشند، زیرا جهان به 
سرعت در حال تغییر و دگرگونی است و آنان نیاز دارند براي رویارویی 

  آنها خالقانه فکر و عمل کردن را بیاموزند.  با مشکالت و چیره شدن بر
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در تعریفشان بـه سـه خروجـی عمـدة خالقیـت عنایـت       ، )1988( 1کونتز و اودانل
ـا        به این صـورت کـه خ  . اند داشته ـارت از عرضـه یـک محصـول جدیـد ی القیـت عب

  .  باشد خدمت تازه و یا ابداع یک روش نو می
ــائو  ــر ک ــت1989( 2از نظ ــدي ، ) خالقی فرآین

ــازه و    انســانی اســت کــه منجــر بــه یــک نتیجــه ت
از نکــات . )1999، 3کــان (مــک میشــودارزشــمند 

اینســتکه خالقیــت ، قابــل بحــث در ایــن تعریــف 
ایـن معنـی کـه از     بـه . محدود به انسان شده است

تنهــا انســان داراي قــوه ، میــان تمــامی موجــودات
ــا درحالیکــه همــۀ مولکــول . خالقیــت میباشــد ، ه

بـدین صـورت کـه اشـکال     . باشـند  و حیوانـات خـالق مـی   ، گیاهان، ها سلول
به اشـکال جدیـدي تغییـر رفتـار میدهنـد و بـه طـرق        ، کنند جدیدي ابداع می

  . شوند یسابقه ترکیب م بینی و بی غیرقابل پیش
ــودن کــل هســتیاز  "پــوپر کــارل"بــراي مثــال،  تحــت عنــوان  خــالق ب

تـرین   بـه احتمـال زیـاد بـزرگ    «ترین معماي هستی یاد میکنـد و میگویـد:    بزرگ
» معماي عالم هستی آن است که تمامی کائنـات بنحـوي از انحـاء خـالق هسـتند     

  ).  1998، 4(لند و جارمن
  

 
 

1 Koontz and O, Donnell 
2 Kao 
3 McCann 
4 Land and Jarman 

  
William James 
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دعت و نوآوري در ماهیـت اشـیاء بـه    ب، "ویلیام جیمز"همچنین به اعتقاد 
گیـري   بر این اساس میتوان نتیجه. )1377، اي ذاتی نهفته است (فرهنگی گونه

کرد که همۀ هستی خالق بوده و در طبیعـت بـا انـواع و سـطوح مختلفـی از      
  . باشیم خالقیت مواجه می

ــف ــرت تعری ــترنبرگ راب ــتاد) 1989( 1اس  اس
ــگاه    روان ــی و مـــدیریت دانشـ از  »ییـــل«شناسـ

هـاي   روشـنگر مـواردي چـون ویژگـی    ، خالقیت
به ایـن  . باشد می  افراد خالق و پیامدهاي خالقیت

، معنــی کــه خالقیــت ترکیبــی از قــدرت ابتکــار 
پــذیري و حساســیت در مقابــل عقایــدي  انعطــاف

و مفیـد   ]نـو [ نماید خارج از تفکر معمول به نتـایج بـدیع   است که فرد را قادر می
  . بود رضایت شخصی و خشنودي دیگران خواهدکه پیامد آن ، بیندیشد

عنوان  خالقیت بهبا تأکید بـر  ، ) اندیشمند مدیریت1990( 2چارلز هندي
هـاي تـازه اندیشـیدن     خالقیـت را روش ، بـدیع   نوعی تفکر به شـیوه 

 
 

1 Robert Sternberg  
2 Charles Handy 

  
  

Robert Sternberg 

  امنیت روانی و آزادي عمل احتمال ظهور خالقیت را افزایش میدهد
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اي شـده و    دربارة چیزهاي آشنا که موجب آزاد شدن نیروهاي تازه
  . داند می، میکندپذیر  چیزها را امکان انواع مختلف
ـیکزنتمی ـالی سـ ــگاه  1990( 1هـ ـتاد دانش ـیکاگو«) اسـ ــگرو » شـ ـتمی  پژوهش سیسـ

ـته و معتقـد      خالقیت بر اهمیت محیط در شکل گیري و پذیرش خالقیـت تأکیـد داش
ـا محصـول  ، است که خالقیت شامل هر عمل اسـت کـه باعـث     و جدیـدي  نـو  ایده ی

، بنحـوي کـه ایـده    تغییر یا دگرگونی یک حوزه معین بـه یـک حـوزه جدیـد شـود؛     
ـا عمـل    ـیکزنتمی . مـورد قبـول آن حـوزه قـرار گیـرد     ، محصـول و ی ـالی در قالـب    س ه

، »فـرد «بـر ایـن نظـر اسـت کـه خالقیـت متـأثر از        ، دیدگاه سیستمی خود از خالقیت
  .  باشد می» زمینه فعالیت مربوطه«و » حوزه علمی مربوطه«

ا ایجـاد ترکیبـی از   ) اسـتاد رفتـار سـازمانی، خالقیـت ر    1995( "2لوتـانز  فرد"
داند. ایـن تعریـف    می ]نو[ ها در یک روش جدید ها توسط افراد یا گروه حل راه

عنـوان نـوعی حـل     عالوه بر اینکه مشخص کننده خروجی خالق و خالقیـت بـه  
  مسئله بوده، خالقیت را در سطح فردي و گروهی نیز مطرح میکند.  

اع خروجـی خـالق و   ) با تأکیـد بـر انـو   1993( 3ساویر و گریفین، وودمن
، ایـده ، رویـه ، خالقیـت را خلـق یـک فرآینـد    ، هاي خروجی خـالق  ویژگی

خدمت و یا محصول جدید و ارزشمند بوسیله افراد مشغول به کـار در یـک   
  .  دانند سازمان اجتماعی پیچیده می

 
 

1 Mihaly Csikszentmihalyi 
2 Luthanz 
3 Woodman & Sawer & Griffen 
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خالقیت را فرآیندي ذهنی با هدف تولید یـک  ، )1994( 1بارتل و مارتین
ایـن تعریـف بـر ذهنـی بـودن      . داننـد  یا کشفی تازه میمحصول ، مفهوم، ایده

  . خالقیت و خروجی خالق تأکید دارد
عنوان نوعی تفکر و خروجـی   بر خالقیت به، ) در تعریفش1997( 2لوسیر

اي از تفکر است که  خالقیت شیوهبدین صورت کـه  . میکندخالق تأکید 
    .)1386، میريامال  (صادقی میشودهاي جدید  باعث تولید ایده

  

  بنديجمع
ـاریف خالقیـت از   ، در این فصل به ضرورت شناخت خالقیت مشتقات خالقیت و تع

ـتر و     الزم به ذکر اسـت کـه  . صاحبنظران مختلف پرداخته شد منظر ـنایی بیش بـراي آش
 .مطالعه فصل یک از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت  ، کنابآتی هاي  ورود به فصل

ـاوت دارد، خالقیـت اغلـب     بـ  "ابداع"اشاره شود  الزم استهمچنین   ــت تف ا خالقـی
ـاد فکـر (ایـده)     ـا         به توانائی و قـدرت ایج ـا ابـداع ی ـاي جدیـد و نـو گفتـه میشـود، ام ه

  3هاي نو ناشی از خالقیت است.نوآوري به معناي بکارگیري ایده
 
 

1 Martin and Bartel 
2 Lussier 

  نگاه کنید به: بیشتر اطالع براي 3
  .سطرونی: تهران. خالقیت). 1387( خورشیدي عباس و میرکمالی محمد  -

خالقیت، عبارتست از عرضۀ یک محصول جدید (نو) یـا خـدمت   
  تازه و یا ابداع یک روش نو

 



 

  2فصل 
 خالقیت در مرحله کودکی

  
و خالق کودکان هاي  ما براي بقا نیازمندیم که به پرورش توانایی"

آیـا بـراي مقابلـه بـا اسـترس و فشـارهاي       . نوجوانانمان بپردازیم
   "شناسید؟  می بهتر از خالقیتي  زندگی امروز اسلحه

 تورنس

  

  
 

 



 
    چینم می از درخت علم، سیب سرخ آرزوها را

  بینم می با نگاه علم، هر چه را با چشم نتوان دید
  محمود کیانوش

  
  مقدمه

تمـام   .ن بـارداري مـادر شـروع کـرد    دورااز را باید  خالقیتپرورش 
جنین ثبت و ضبط میکند.  ،ها، کلمات و ... راحرکات، سکنات، واژه

بسیاري معتقدند دوران پیش از تولد، هم میتواند در رفتار و شخصیت 
برخـورد  ، آیـد  مـی  اي که کودك به دنیـا لحظهکودك مؤثر باشد. از

راي کـودکش  وقتـی کـه مـادر بـ    . خالق والدین بسیار با اهمیت است
، کنند می پدر و مادر با کودك بازي، گوید می قصه، خواند می الالیی

خالقیت شروع  پرورش در واقع. . . دهند و می اسامی اشیا را به او یاد
 گیرد و به زندگانی باز می کودك خالقیت را از زندگانی. شده است

نمـی  ، آفتابی و خـالق نباشـند   ؛تا هنگامی که پدر و مادر. گرداند می
خالقیت و اندیشـه ورزي حرفـی بـراي    ، توانند از زیستن در روشنایی
اگر آموزش خالقیت و استفاده از ابزار . گفتن به کودك داشته باشند
  . توانیم کودکانی خالق تربیت کنیم می، مختلف را وارد زندگی کنیم
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  نقش بزرگساالن در خالقیت کودکان
  آورند یوجود م بزرگساالن احساس تعلق را به

  ."شودنابرده رنج، گنج میسر نمی"گوید: المثلی فارسی است که میضرب
ز با سـعی  جکند که پایان خوش هرکاري مضمون این پند حکایت از این واقعیت می

شود؛ براي هرکار مفیدي باید زحمت کشید و بردبار و صبور بـود  و تالش فراهم نمی
ی و کوشش را باید جـوهر هـر فعالیـت خالقانـه     و از تالش باز نایستاد. با این نگاه، سع

ناپـذیر  دانست. براي آن که خالق بود یا به خالقیت رسید، تالش کردن امري اجتناب
از دوران کـودکی آمـوزش داده شـود و     "سعی و کوشش"است، چه بهتر که اصل 

 پرورش پیدا کند. طبیعی است اگر فرد تا پایان دوران نوجوانی تالشگر و ساعی تربیت
  ).1379، پیرخائفیشود، مواجهه با دشواریهاي سایر دوران سؤال برانگیز نخواهد بود (

  
  

 
  

 
  
  

  
  
  
  

  نیاز به نظم 
 و زیباشناسی

  کسب معرفتنیاز به 
 نسبت به جهان هستی 

 خودیابی و خودشکوفایی

 قدرت -شخصیت  –احترام 

 عاطفه -تعلق  –اجتماعی 

 ایمنی و امنیتی

 نیازهاي فیزیولوژیکی یا جسمانی

 اي مزلوسلسله مراتب نیازه
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در » آبراهام مزلو«. داراي نیازي براي بیان خود و خالق بودن هستند، ها انسان
اي ه که نیاز براي بیان ویژگی میکنداظهارنظر  ،»1سلسله مراتب نیازها«، بندي طبقه

 - (خـود » 2خود - ابراز«که  از اینراضی و خشنود قرار دارد؛  فردي در وجود فرد
، بتوانـد اتفـاق بیفتـد   ، طور که مزلـو آن را نامیـد   همان، »3خود شکوفایی«بیانی) و 

، نقـل از  1943، بایست مناسب و مطلوب باشد (مزلو شرایط و اوضاع و احوال می
، ضـرورت سـالم بـودن   ، تري ماننـد  هاي اساسی ضروري نیازمندي. )1386سیف، 

بیشتر کودکان در محیط آموزشـی مـا   . وجود دارد، تغذیه شدن و دوست داشتن
الزم است بدانند که آنها را ، چنین شوند؛ اما کودکان هم سالم هستند و تغذیه می

ارزش قائل هستند و قبل از اینکه خود را در معرض کـار  آنها  دوست دارند براي
احساس کنند بخشی از اجتماعی هستند که محیط آموزشـی   ،جدیدي قرار دهند

نظـر  ، آمیـز نباشـد    موفقیتآنها  د که اگر دستاوردنآنها الزم است بدان. هاست آن
تشویق خواهند شد آنها  عوض نخواهد شد و اینکهآنها  محیط آموزشی در مورد

ي اي بـرا آمـوز مقدمـه  هاي دانـش در مدارس باید شکست. که دوباره سعی کنند
پیروزي و موفقیت آنها باشد، نه سرزنش، تحقیر، تهدید، تنبیه آنها، باعث ترس از 

  ادامه تالش شود.
 
 

1 Hieraechy of Needs 
2 Self Expression 
3 Self-Actualization 

ننـد  بزرگساالن باید بدانند که کودکانی که اعتماد به نفس دارنـد، میتوا 
  خالقیت را در خود پرورش و توسعه دهند.
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  کنند بزرگساالنی که ابزار را انتخاب می
ـا را مـی  تمسخر، تهدید، ترس، تنبیه، سرزنش قـوه خالقیـت و نـوآوري بچـه     کشـد.  ه

ي ابزار مؤثر برامیشود؛ ترغیب، تشویق به تالش و رفتن راههاي نو باعث بروز خالقیت 
ـاب    . تشویق خالقیت مهم و اساسی است ـا دقـت انتخ کارشناسان الزم است ابزار را ب

، استفاده کننـد آنها  ها از طوري که کودکان بتوانند در گسترة متفاوتی از روش کنند به
عنوان یک تلفن و هم یک ماشین حساب بـه   به میتواندقطعه چوبی که هم ، براي مثال
هایی کـه فقـط یـک عملکـرد      بازي نسبت به اسباب، یلی پربارتري منجر شودبازي تخ

، طور منظم تمیز شوند ابزار الزم است با دقت نگهداري و به. میشوددارند ترجیح داده 
ـایی   . طوري که همیشه براي استفاده جذاب به نظر برسند به این امر بدیهی اسـت ابزاره

ـتفاده قـرار   شوند در سطح عملک که با دقت مراقبت می ردي باالتري در بازي مورد اس
ـتند    ـاالن داراي ارزش کمـی هس ایـن امـر   ، خواهند گرفت تا ابزاري که از نظر بزرگس

ـایی در     . براي کودکان کامالً روشن است این مسئله بخصوص زمانی کـه مقـدار فض
یک نقش با زور در یک گوشۀ تار بازي ایفاي، هایی مانند تا به زمینه میشودنظر گرفته 

ـته باشـد    ـین     ، جا داده شود و ابزار کافی نیز وجـود نداش خیلـی زود بحـث و مجادلـه ب
در همان فضایی کـه کـودك   ، مقداري سوسیس سرخ کند میکندکودکی که سعی 

ـامرغوب   ، دیگري سعی در حمام کردن بچه را دارد ، درخواهد گرفت! ابـزار کـم و ن
ـاهده     والـد  میتوانـد دهد و  بدي را به بازي می رسم و رسوم ینی را نگـران کنـد کـه مش

ـاد   ، کنند در این شرایط درهم و بـرهم  می ـادگیري زی ـایر     ، نـه ی نـه خالقیـت و نـه از س
ـیوه     آنها  سپس. دهد اتفاقی رخ نمی، جهات ـتري را بـر ش ـار بیش ـاي   ممکن اسـت فش ه

  . میشودرسمی تدریس و یادگیري وارد آورند که بیشتر تحت کنترل کارشناسان ظاهر 
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  بزرگساالن به کودکان براي آشنا شدن با مواد و ابزارکمک 
کودکان به گسترة وسیعی از مواد نیاز دارند تا قبل از اینکه بتوانند مبتکر و خالق شوند 

طوري که  به زمان زیاد و کمک بیشتري نیاز دارند؛ به، همچنینآنها  .آشنا شوندآنها  با
ـتفاده نماینـد   هبتوانند یاد بگیرند چگونه از ابزار و مواد ب ایـن  . صورت سالم و مؤثري اس

کودکان به تدریس . دقیقاً این معنی را داشته باشد» تدریس«مثالی است براي زمانی که 
ـتفاده     ، واضح و روشن نیاز دارند ـین دوخـت و قیچـی اس راجع به اینکه چگونه از ماش

بندهاي نقاشـی   چگونه انواع مختلفی از وسایل موسیقی را بنوازند و چگونه پیش، کنند
ـات بـه    . خود را ببندند ـان      زمانی که ایـن دانـش و اطالع ـا و مناسـب باشـد و کودک ج

ـند    موقعیت و امکانات بسیاري براي تمرین این مهارت ـته باش ـا داش ـا   پـس ، ه آزاد آنه
بـه ایـن   . استفاده نماینـد آنها  دست بگیرند و به دلخواه خود از را بهآنها  هستند تا کنترل

  . سازد تا خالق شوند کودکان را قادر می کارشناس، ترتیب
  

  بزرگساالن بیانی روشن و رسا داشته باشند
الزم اســت از خالقیــت بــا ، محــیط آموزشــی و هــم فراســوي آنخانـه و  در 

و ، »1برنامۀ درسی«بیش از هر زمینۀ دیگر . اطمینان و با قاطعیت پشتیبانی شود

 
 

1 Curriculum 

ها براي خـالق شـدن بایـد    در خانه و مدرسه، تالش و کوشش بچه
  حمایت شود.

  

 


