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 خالقيت

 سرچشمه قدرت و شكوفايى شخصيت
 
 

خالقيت، يعنى پويايى تفكر، توليد انديشه برتر، . هاى واالى شخصيتز هوش و خصيصهااى است خالقيت در يك نگاه كلى، آميزه
 سرحلقه گرفتن دستبه خالقيت، يعنى .مطلوب وضعيت ترسيم تجسم و اى، درك وضع موجود وز باورهاى كليشهااى فراتر ايده

 ادن با فرداها!د دست ها،بستبن شكستن يعنى خالفيت، علمى و نوين هاىيافته و هافناورى زنجيره
 بر حاكم روابط متفاوت و سريع درك يعنى خالقيت، و هالهئمسنسان در درك و حلاتوان  يعنى ،دهاهوش در يك بيان س

 زمانهم شخصيت، قدرگران هاىمؤلفه آرامي،دل و خالقيت و تيزهوشى كه گاهآن واگرا.ز تفكر امندى هبهر با هاآن حل و هامسئله
 گردد.ها هستي مىز برترين سرمايهااى ن است كه جامعه مفتخر به گنجينهآشوند، بسان نسان مىاپر شكوفاى  وجود زينت

 در تجسس و است مطلوب عبادت هستى هاىپديده در كنجكاوى .كنجكاوى، خمير مايه خداجويى و بستر خالقيت است
مدارى غيب انديشه و رفتار تالشتر هاى هستى،مل در شگفتىأكر و تتف كنجكاوى، حس پرورش .مذموم رفتار شخصي احواالت
 رفتارى هاىويژگى جمله از ي پرورش تفكر خالق است.اترين بستر بررويى در كودكان و نوجوانان الزمه آفرينش مطلوبو گشاده

آرامي، رويى، دلدآفرينى، تبسم، گشادهامي انديشى،مثبت شكنى،بستبن واگرا، تفكر كنجكاوى، هوشمندى، خالق، افراد شخصيتى و
نوس أانديشه به وضع مطلوب، احساس زيباى مذهبى، نشاط معنوى، احساس رفاقت با دوستان و رقابت با خويشتن خويش و م

 .عاطفى هاى پيوند كانون خانواده با حاكميتمدار در بودن با والدين محبوب و تالش
هاى كارگزاران ز خطيرترين رسالتاى كودكان و نوجوانان تيزهوش، اويژه برفراهم نمودن مستعدترين بستر پرورش خالقيت به
 اهميت را دارد. تربيت كشور بيشترينوين مهم در كانون خانواده و نظام تعليمافهيم و بصير و هوشمند و بالطبع خالق جامعه است، 

 ميليون يك از بيش در روگشاده و صالبت پر و وجود پر فروغ معلمان فهيم و هوشمند، خالق و خالق پرور، پر مهر يقيناً
 ضرورت يك اسالمى ايران گستره در انسانى، منابع مديريت بزرگ سرمايه مثابهبه ،در مناطق شهري و روستايي درس كالس
 .است تاپذير اجتناب

ها، نهادينه ى همه خانوادها، با فراهم نمودن تسهيالت و خدمات اجتماعى بر«منيت روانىااحساس » تقويت است، بديهى
 ويژهى همگان، بهاخدمات عمومى برو  ادارى و حقوقى و قضايى شغلى، اقتصادى، بهداشتى و پزشكى، آموزشي، هاينمودن امنيت

 صاحبان از پاسدارى و حمايت هنگام،هاى بستر مطلوب شناسايي بهترين مؤلفهز اصلىاجوانان و پژوهشگران خالق جامعه،  براي
 .باشدمي خالق هوشمندان و برتر هاىانديشه
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