
 

 يدي که به ذهن ما مي رسد، بنويسيم. هر فکر جد -9

 اجازه دهيم هر سوالي را از ما بپرسند و سواال ت آنان را جدي بگيريم.  -01

بازي هاي فکري، ساخت اشيا با گل، مجسمه سازي، نقاشي و داستان نويسي  -00

 موجب شکوفايي ذهن و خال قيت مي گردد. 

ن هاي ناتمام در رشد تفکر خال ق طرح سوال هاي باز و تکميل جمال ت  و داستا -01

 موثر است.

از موقعيت هايي مانند مسافرت، بازديد از موزه ها، رفتن به مکان هاي تفريحي و  -01

 فرهنگي جهت آموزش تفکر خال ق استفاده کنيم. 

احساس امنيت، شادي و آرامش از عوامل شکوفايي تفکر خال ق است، آن  -01

 عوامل را از خود و ديگران دريغ نکنيم.

 جامعه رد ق خال هاي¬ور داشته باشيم تا زمينه بروز فعاليتابتکار و تخيل را با -01

 .شود فراهم

سعي کنيم پاسخ هاي ما در مقابل سواال ت ديگران به گونه اي باشد که او را به  -01

 سوال هاي جديدتري هدايت کنيم.

توانايي ديگران، حتي کودکان را بپذيريم و باور داشته باشيم که هر فرد  -01

 به فرد است و مثل و مانندي ندارد.  موجودي منحصر

وقتي کار و فکر جديد خال قانه اي را از ديگران مشاهده کرديم، با تشويق،  -01

 خوشحالي و شادي خود را ابراز کنيم.

 چگونه تفکر خال ق را در خود و ديگران پرورش دهيم؟

 .دهيم اطال عات و تجارب خود را در موقعيت هاي مختلف گسترش -0

 .هاي متعدد داشته باشد از ديگران سوال هايي را بپرسيم که پاسخ -1

شود، سعي کنيم تا ديگران مطرح مي غيرمعمولي از سوي اگر سوال هاي -1

 .کنيم با همکاري خودشان پاسخ هاي جديد و نو را کشف

دکتر حسابي و ... را  رفتارها والگوهاي افراد خال ق مثل ابوعلي سينا، -1

 .سرمشق زندگي قراردهيم

 يم. نماي استفاده به خوبي« بارش فکري»ويژه تفکر خال ق مانند  ناز فنو -1 

 کمک کنيم، زيرا تصوير سازي تقويت ديگران را تصورات ذهني خود و -1

 .بلند مدت بيشتر ذخيره شوند  حافظه مي کند تااطال عات در

از طرح و ... به جاي استفاده از نمونه  نقاشي در نوشتن داستان يا کشيدن -1

 .کنيم هاي خال ق ذهن خود استفاده

ترين نکات آن را  ينيم و مي شنويم، مهمآن چه را که مي خوانيم، مي ب -1

 يادداشت نماييم

چگونه خالقانه 

 زندگی کنیم؟
 

 مرکز مشاوره دانشجویی

 معاونت آ موزش، حتقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دانشکده علوم پزشکی اسداابد

 


