خالقیت و راهکارهای
افزایش خالقیت

بانکدارایدههای
خالقانه باشید

مقدمه
گنجینه دانــش امــروز میراث اندیشه خــاق پیشینیان
است .تولید دانش از خالقیت سرچشمه میگیرد .به نوبه
خود ،نوآوری تبلور ملموس یک فکر بکر و ناب محسوب

هادی نجفی
مـربـی مـرکـز آمـوزش بـهـورزی
دانشکده علوم پزشکی نیشابور

میشود که در قالب یک مفهوم ،محصول یا خدمت جدید
ارایــه شــده اســت .خالقیت برآیندی اســت که در ذهن

زهره نصراله زاده
کارشناس آمـوزش سالمت
دانشکده علوم پزشکی مشهد

فرد انجام شده و منجر به ابداع یک فکر بکر میشود.

بنابراین شــالــوده دانــش بشری خالقیت اســت و بنای

همه مراحل خالقیت ،نوآوری وکارآفرینی؛ شما هستید.

اهداف آموزشی

ابتکار و نوآوری

ازخوانندگان انتظارمیرود پس ازمطالعه این مقاله:

zمـفــاهـیـم ابـتـکـار و نــوآوری را شـرح دهـنـد.
zتفاوت تفکرمنطقی وتفکرجانبی را بیان کنند.
zعادتها و الگوهای تفکرخالق را نام ببرند.
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ابتکار عبارت از دور شدن از چیزهای واضح و معمولی

یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت است .ایدههای
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ابتکاری از نظر آماری کمیاب هستند .در واقع برخی از

تا آن که دوبــاره کــار را در جــای قبلی آغــاز کنیم .تفکر

به فرد» را به کار ببرند .نوآوری توانایی کاربرد راه حلی

حالی که تفکر جانبی آغاز مجدد در جای دیگر است.

محققان ترجیح میدهند به جای ابتکار لغت «منحصر

خالقانه بــرای مشکالت یــا فرصتها؛ ایــجــاد تحول یا
افزایش کیفیت زندگی خود و دیگران است .فرد نوآور
قادر است مفهوم؛ فــرآورده یا خدمتی جدید را معرفی

کند .همچنین میتوانند در محصول یا خدمت موجود
تغییرات و دگرگونی ایجاد کند.

کارآفرینی
کارآفرینی نتیجه فرآیند سیستماتیک کاربرد خالقیت و

نوآوری در تأمین نیازها و استفاده از فرصتهای موجود در
بازار است کارآفرینان ایدههای خالق خود را از طریق انجام

اقدامهای هدفمند به واقعیت تبدیل میکند .تفکر خالق

منطقی ،عمیقتر کــردن چاله یا گــودال قبلی اســت ،در

عادتها و الگوها برای تفکر خالق و اثربخش
همه ما عاداتی را در فکرکردن و رفتارهای مان ،صرفنظر
از خوب یا بد بودن آنها داریم .اینها نظم یا تمایل ثابت

ما برای رویکرد به مسایل از طریقی معین هستند ،که

با تکرار و تداوم تبدیل به طبیعت ثانویه ما شده است.
عاداتی که مورد بحث قرار خواهدگرفت ،جزو مشخصات
ه افراد
افراد خالق و متفکران نوآور است .البته لزوما هم 

خالق واجد تمام این عادات نیستند.

تفکر جانبی برای یافتن فرضیات

مهارتی ذاتی است که خداوند در وجود همه انسانها به ودیعه

عادتی که باید آن را یاد بگیرید یا در خود ایجاد کنید،

خود نمیتواند مدت زیــادی در تنهایی به تفکر بپردازد.

تفکر خــاق ایفا میکنند .انیشتین در زمینه تفکر و

گذاشته است .همچنین انسان با توجه به طبیعت اجتماعی

خالقیت

پیدا کــردن فرضیات اســت .فرضیات نقشی حیاتی در

یافتن چنین فرضیاتی مشهور است .او میگوید :فرض

کنید ،خلبان یک سفینه فضایی هستید که با سرعت

روشــن است که ما نمیتوانیم با موهبت خدا داده ،از

نور ،در کهکشانها در حال حرکت است .در این صورت

که موجود اســت ،کار خود را شــروع میکنند .اســاس و

عمومینسبیت بود .شما آزادانــه میاندیشید و به طور

هیچ ،چیزی خلق کنیم .همه افراد بشر با تمام چیزهایی
جوهره همه چیز قبال به وجود آمده است .انسانها فقط

قادر هستند چیزی را که وجود دارد ،برای خلق چیزی

که موجود نیست ،تفکیک ،ترکیب و ارزشیابی کنند.
اگر خالقیت را با فکری محدود تعریف کنیم «آفرینش
چیزی که وجود ندارد ،بدون هر گونه زمینه با مواد قبلی»

آنگاه تنها خداوند است که میتواند خلق کند.

تفکر منطقی -تفکر جانبی

پدیدهها را چگونه میبینید؟ نتیجه حاصله ،تئوری
موقت فرضیه را در مورد یک پدیده ،ایجاد میکنید.

شانس و اقبال
متفکران خالق آنهایی هستند که هنگام تفکر یا کارکردن

روی یــک مسأله از هــر چیزی کــه پیرامون شــان اتفاق

میافتد ،آگاه هستند و آن را جذب میکنند .این آگاهی

مانند یک رادار ،شانس و اقبال را از میان رویدادهای
محیطی دریافت میکند .در مورد نقش شانس در نوآوری،

منطق ابــزاری است که آن را به منظور حفر گودالهای

مــوارد بسیاری در این زمینه وجــود دارد که میتوان به

را در محلی نامناسب حفر کنیم ،تالشهای بعدی برای

سیب از درخت و قانون نیوتن اشاره کرد.

عمیقتر و بزرگتر و بهتر به کار میبریم ،ولی اگر گودال
بهبود آن بینتیجه خواهدبود .مهم نیست این کار برای

حفرکننده تــا چــه انـــدازه روشــن بــاشــد ،در هــر صــورت
آسانتر است که برای حفاری به محل مشابه دیگر برویم

کشف پنی سیلین توسط الکساندر فلیمینگ ،افتادن

توقف پشت سدمسأله
این همان عملی است که موجب میشود افــراد گاهی
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احساس کنند پس از مدتی کار روی یک مسأله و موفق

نشدن ،فکرشان متوقف شده یا به اصطالح قفل کرده
است! این امر صرفا ً خستگی ذهنی نیست .فرد کار را

کنار مـیگــذارد؛ چون مرتب همان پاسخهای قدیمیبه
ذهنش میآیند .از ایــن رو ،نیاز دارد که قفل ذهنش

شکسته شود .در این فاصله ممکن است بخوابد ،رمان

بخواند ،به مسافرت برود یا هر کار دیگری را انجام دهد.

تعلیق داوری
افــراد خالق قادرند ارزشگ ــذاری فــرآوردههــای ذهن را از

سایر عملکردهای ذهــن شامل تجزیه ،ترکیب و تفکر

یکپارچه تفکیک کنند .اگر میل دارید ایدههای خود را
پــرورش دهید؛ از ارزشیابی سریع خ ــودداری کنید و به

دانههای کاشته شده شانسی برای رویش بدهید .شما
برای فکرکردن به سایر افراد نیاز دارید .زیرا تفکر فعالیت
اجتماعی است .یک اید ه جدید بسیار حساس است و

میتواند با یک اشاره ابرو نابود شود ،یا با یک کالم فرد

ناآگاه از بین برود .البته انتقاد باید انجام شود زیرا در هر
مرحله از کار ممکن است اشتباهات پر هزینهای انجام

شود .ولی ارزشیابی انتقادی در هنگام شکلگیری ایدهها

نباید انجام شود .گاهی اوقات قبل از آنکه ایدهها را مورد
استفاده قرار دهیم ،باید آنها را کامال ً تغییر دهیم .بهترین
ایدهها آنهایی هستند ،که بتوانند از عهده انتقاد برآیند.

گامهای مقایسه

بانکداری ایدهها
مجموعهای از ایدهها ،اطالعات یا مفاهیمیکه در ذهن

شما وجود دارد ،میتواند تأثیر بسزایی در توانایی خالق
شما داشتهباشد .این عمل فرآیندی طبیعی است ،در
صورتی که چشم و گــوش شما بــاز باشد ،اطالعات در

ذهــن شما جمع میشود .عــادت کنجکاوی ،مشاهده،

گــوشدادن ،مطالعه ،سفر و ثبت سوابق در واقع مانند
بانکداری ایدههاست.

کنجکاوی یکی از ویــژگ ـیهــای بـــارز افــــرادی اســت که
قــو ه ادراک نیرومندی دارن ــد .مـیتــوان گفت کنجکاوی

سرچشمه ادراک اســـت .انــســانهــای خ ــاق کنجکاو
هستند .زیــرا نیازمند جمع آوری اطــاعــات از منابع
مختلف هستند.

مقایسه؛ عادت دیگر برای تفکر خالق است ،که در مقابل

البته ایــن نــوع کنجکاوی بــا تجسس در کــار دیــگــران

اســت .ولــی منطق مفهومی ،انتزاعی و غیرقابل رویت

فکر یا رفتار دیگران است .کنجکاوی واقعی اشتیاق به

منطق قــرار میگیرد .مقایسه مستلزم کاربرد تصاویر

است .مقایسه یک مهارت است.

متفاوت است .مورد اخیر شامل دخالت یا اعتراض به

آموختن و دانستن است .این نوع کنجکاوی خردمندانه

تمثیل و استعاره زمانی اتفاق میافتد ،که یک واژه یا

و غیرسودجویانه میتواند تبدیل به یک عادت شود.

دگرگون و متفاوت منتقل شود .ولی مقایسه آن است

شامل توانایی دیدن واقعیت چیزهایی است که روبروی

یک عبارت توصیفی به شکل تصاویر یا مفاهیم شکلی
که ببینیم این نمادها تا چه اندازه قابل تشبیه هستند.

خیلی از اختراعات بشری ناشی از الهام گرفتن مخترعان
از طبیعت است .مثل اختراع چاپ توسط گوتنبرگ ،که
بر اساس شبیهسازی بود.

سالس یوسوم  /تابستان  / 1401شمار ه 113

48

مشاهده یک مهارت اســت که در پایین ترین سطح،

شما قرار گرفتهاست .تقریبا غیر ممکن است بتوانیم
تمام آنچه را که اتفاق میافتد ،مشاهده کنیم .ما تمایل
داریم فقط آنچه که میدانیم یا دوست داریم ،بدانیم را
مشاهده کنیم .این تمایل ما را از بسیاری از امکانات

خالقیت بــاز مــــیدارد .ذهــن مــا بــه نــحــوی برنامهریزی

یافتههای گذشته را به دید ه تردید نگاه کنیم .سفر را

بعضی از پدیدهها بیش از پدیدههای دیگر توجه میکند.

خود در طول زندگی مورد استفاده قرار دهید.

شدهاست که با توجه به انگیزهها و تجربیات قبلی به

ما براساس عادت ،بعضی از ایدهها یا اصول مشاهده را

به شکل گزینشی درک میکنیم .ولی باید نسبت به آنچه
مشاهده نشده است ،حساس باشیم و به سرزمینهای

ناشناخته سفر کنیم.

به عنوان وسیلهای برای تغذیه و تحرک حس کنجکاوی

تالش برای ارتباط
به منظور گسترش ایدههای خالق ،باید به برقراری ارتباط
ایدهها پرداخت .این امر میتواند به شکل نوشتاری انجام

توانایی ضعیف گوش کــردن یک عارضه عمومیاست.

پذیرد ،زیرا زبان نوشتاری در طول زمان باقی میماند و

خوب فردی کنجکاو است که تمایل به یادگیری دارد.

دیگر ،قــرار دادن ایدهها در معرض و دسترس دیگران

ولی افراد خالق از این عارضه رنج نمیبرند ،یک شنونده
این کار نیازمند تواضع به عنوان کلید ذهنی آزاد است.
زیرا اگر تصور کنیم همه چیز را میدانیم یا حداقل بیش

از فرد مقابل اطالع داریم ،به سختی حاضر به شنیدن

حرفهای او میشویم.

مطالعه به عنوان محرک تفکر خالق
گاهی بگذارید کتابها به جای شما فکر کنند و با افکار

میتواند با ارزیابی شدیدتری موردنظر قرار گیرد .از سوی
به ما فرصت میدهد تا مجدد به آنها نظر بیندازیم و

دقایقی آنها را ارزیابی کنیم .ارزیابی سبب میشود تا
ایدههایمان را روشنتر و مشخصتر تعریف کنیم.

نتیجهگیری
در هــر مــکــانــی از زنــدگــی کــه مـیایــســتــیــد ،مــیتــوان با

روشهـــای خالقانه زنــدگ ـیتــان را بهبود بخشید .این

دیگران شریک شوید .برای بسیاری از افــراد خواندن و

خالقیت است که ما را در طول زندگی در جست وجوی

تفکر بهتر است .ولی خواندن برای تفریح یا کسب اطالعات

مقاومت اقتصادی از طریق سختیها ،تغییرات شغلی و

مطالعه ،وسیلهای برای پرهیز از تفکر ،به جای کمک به

با مطالعه بــرای آفرینش ایــدههــای جدید تفاوت دارد.

مسافرت

رهنمودهای زندگی سالم ،دوستیهای عالی با ارزش،
رشد مذهبی افراد به حرکت در آورده است.

پیشنهادها

سفر به محیطهای تازه و شگفتآور محرک قوای خالقه

اگر متوجه شدهاید که در هر یک از روندهای زندگی فاقد

است .سفر همچنین باعث تقویت روحیه میشود .با
یک سفر نسبتا ً کوتاه به جاهایی که برای شما تازه است،

و پرورش را دارد؛ با تمرینهای زیاد ،میتوانیم خود را در

منتقل کنید .از طریق مسافرت خود را در معرض محیط

هوش در شکوفایی خالقیت مؤثر است؛ اما هر فرد حتی با

میتوانید دیدگاه خود را از این فرهنگ به فرهنگ دیگر
جدید و ناشناخته قرار میدهیم .این کار باعث میشود

خالقیت هستند با توجه به اینکه خالقیت قابلیت رشد

مسیر آن به جریان بیندازیم و آن را پرورش دهیم .اگر چه
هوش متوسط میتواند این استعداد را در خود شکوفا سازد.
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