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مقطع اول  آموزش خالقيت در سطح نوجوانان  

 دبيرستان 

 
مقطععع آموزان  دكتر منطقی در بحث آموزش خالقيت در سطح دانش

مقطععع أله در نوجوانععان  ، نخست به مسأله توانایی حل مساول دبيرستان

، اشاره دارد. وي بععا یععادآوري نظریععه پيععانه، خاطرنشععان اول دبيرستان

 0-2حركتععی )  -سازد، تحول ذهنی فرد، با تحقق سه دوره، حسععیمی

سععال( و دوره عمليععات ذهنععی یععا  2-11سععال(، دوره عمليععات عينععی )

 رسد.سال(، به انجام خود می12,11 -16,15صوري )

، بععا عبععور از مقطععع اول دبيرسععتاننوجوانان  بندي اخير،  طبق تقسيم     

مرحله تفكر عينی )كه در جریان آن، منطق ابتدایی كودك، در برابععر 

گيععري داد(، به مرحله شكلاشياي عينی و ملموس، درست جواب می

تععدریت تفكععر جدیععدي در فععرد ه  رسععند و بعع تفكر ذهنی یا انتزاعی می

رفته به صععورت اي ابعاد عينی، رفتهتواند ورگيرد كه وي میشكل می

ذهنی عمل كند، ولی با این وجود، نوجوان تا رسيدن به سععطح ذهنععی 

سععالگی محقععق   15-16سععال كععه تععا حععدود  بععزر هاي  معمول انسان

شود، فاصله دارد، از این رو در ایععن مقطععع كععه تفكععر نوجععوان، از می

بععه تفكععر بععه طععور كامععل،    ، ولیتفكر عينی عبور كرده استهاي  مرز

تععوان از نوجععوان، بععه سععب  ذهنی مععورد نظععر دسععت نيافتععه اسععت، می

پيشرفتی كه در تفكرش داشته است، در قيععاس بععا كودكععان دبسععتانی، 

ي قععادر تربيشي داشت و انتظار داشت وي با توان  تربيشسطح توقع  
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به سب   در مرتبه نخستبه حل مسایل فرارویش باشد، اما با این همه،  

در مرتبععه ي و تحقق كامل تفكر صوري در نوجععوان و  گيرعدم شكل

به دليل فقععدان تجربيععات اجتمععاعی عزم و عععدم ممارسععت كععافی   بعد

، در سععطح مقطععع اول دبيرسععتانفكععري وي، انتظععار از نوجععوان دوره 

 سال، نخواهد بود.انتظار از افراد دبيرستانی و بزر 

آموزان ق به دانشدر جریان ارایه تكاليف خال مؤلفاز همين رو،      

متعععددي از ایععن مععوارد، در هاي  )كه نمونععه  مقطع اول دبيرستان  مقطع

اند(، ضععمن ارایععه تكععاليفی كععه از مباحث وي مورد استناد قرار گرفته

كاسته شده است، انتظارات انتزاعی زیادي را از ها  جنبه عينی بودن آن

ان نمونععه، ، مطرح نكععرده اسععت. بععه عنععومقطع اول دبيرستاننوجوانان  

 مجموعععه)كععه در  مقطع دوم دبيرستانآموزان برخالف تكاليف دانش

بعد مطرح شده اسععت(، مؤلععف در جریععان ارایععه حععل خععالق مسععایل 

، توجيععه اقتصععادي مقطععع اول دبيرسععتانآمععوزان مختلععف، از دانش

طرحشان را درخواست نكرده اسععت، در حععالی كععه در جریععان ارایععه 

ها ، از آنجا كه آنمقطع دوم دبيرستانزان آمومشابه به دانشهاي  طرح

اند، توجيه اقتصادي طععرح به لحاظ نظري، به تفكر انتزاعی دست یافته

 را نيز درخواست كرده است.ها تهيه شده آنهاي و یا طرح
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دومين محور مورد بحث دكتر منطقی، در آموزش خالقيت در سععطح 

بسترسععازي در جهععت تربيععت »  ، به مسألهمقطع اول دبيرستاننوجوانان  

اختصععاي یافتععه اسععت. بحععث اخيععر حععاوي سععه زیععر   «،انسانی متعادل

 باشد:مجموعه به شرح زیر می

 مؤلفه خانواده، -

 مؤلفه مدرسه، -

 مؤلفه جامعه. -

با بيان این كه در تربيععت متعععادل فععرد، هععر سععه مؤلفععه گر  پژوهش     

جععا كععه در مقطععع سععهم هسععتند، از آنخععانواده، مدرسععه و جامعععه ذي

ابتدایی، به بحث درباره خانواده پرداخته بود، در این مقطععع، از مقولععه 

این، وي با ارجاع  خانواده با اشاره گذرایی عبور كرده است. عالوه بر

ن، در این قسمت، بحث خععود دبيرستادوم  بحث مؤلفه جامعه به مقطع  

 بر روي مؤلفه مدرسه، متمركز كرده است. را صرفاً

كتر منطقی در بحث نقش مدرسه در تربيت انسانی متعادل، به دو د     

نظععام   تععر«مشكالت جععدي»  و  »مشكالت سطحی«  زیر مجموعه فرعی،

 كند.آموزشی اشاره می

مؤلععف، در جریععان طععرح مشععكالت سععطحی نظععام آموزشععی، از      

محدودیت امكانات آموزشی مدارس یاد كرده است. وي با استناد بععه 

داشته اسععت، بععه  مقطع اول دبيرستاندر سطح مدارس  كههایی  بررسی
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بيان مسایلی مانند: مشععكالت فيزیكععی مدرسععه )نظيععر كو عع  بععودن 

هععاي )ماننععد نيمكتها  مدرسه(، مشكالت كالسهاي  حيات و كالس

وجود حشرات مععوذي در ها،  كو   و نامناس ،  كه كردن كالس

آموزشی گرفتععه   هاي)از پوسترها( و كمبود امكانات آموزشی  كالس

 كند.تا وسایل آزمایشگاهی(، یاد می

رویكرد تر نظام آموزشی،  دكتر منطقی در تشریح مشكالت جدي     

دارد، مدار و سععنتی مععدارس را مععورد نظععر قععرار داده، بيععان مععیحافظه

رویكرد اخير كه متناس  با جهان معاصر نيسععت، مشععكالت جععدي را 

آورد. برخععی از ایععن پدیععد مععیبععراي نظععام آموزشععی و فراگيععران آن 

شكن، ایجاد تحقيرآميز و شخصيتهاي  مشكالت عبارتند از: برخورد

هرز   بودن خالقيت در نظام آموزشی و  ءهاباضطراب در شاگردان، بی

 آموزان.رفتن استعداد دانش
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تحقيرآميععز و مبتنععی بععر نفععی و انكععار هاي  مؤلف در توصيف برخورد

ترین تبعات حاكميت نظام زد، یكی از سادهساخاطرنشان میها،  انسان

فاقد امكانات بوده   مدار، در مدارسی كه غالباًحافظه  آموزشی سنتی و

هستند، خستگی و اسععتنكاف   نفره  40  شلوغ بعضاًهاي  و داراي كالس

شاگردان از فراگيععري مباحععث نظععري و حفععا كردنععی اسععت كععه بععه 

سععته شععدن نظمععی و شععلوغی كععالس و در نتيجععه خآشععفتگی و بی

نهایععت  انجامععد و ماحصععل ایععن كععنش و واكععنش، درمعلمانشععان می

 زند.فضایی سخت، خشن و شكننده را رقم می
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معلمععان، مایععه تنهععا    اخير در حدي اسععت كععه نععههاي  تشنت كالس     

ماشععين  گيرند، بلكععه فرضععاًاگردان قرار میتمسخر و مورد استهزاي ش

اندازند و فراتععر ي آن خط میاز سوي شاگردان پنچر شده یا روها  آن

و هععدم و نععابود  آسي  زدنآموزان به اندیشه برخی از دانشها،  از این

 پردازند.به گزارش آن می گاهیافتند كه كردن معلمانشان می

ایجاد اضطراب در شاگردان، وجه دیگر نظععام مبتنععی بععر آمععوزش      

هععایی عيععار نسنتی است. به این معنععا كععه  ععون در ایععن نظععام، نمععره، م

از ی  نفر   تربيشبه    باعترین نمره و معدل نيز غالباً  شود، وشمرده می

تأیيد ی  نفر، بقيه هاي  یابد، بنابراین در نظام اخير، به باختصاي نمی

 گردند.كالس به نوعی نفی و انكار می

از   اخير، خالقيت وجهی ندارد و در غال  موارددر نظام آموزشی       

شود و یععا حتععی وقتععی خالقيتععی از موزشی، شناخته نمیسوي اولياي آ

شععاگردي سععر بزنععد، آنععان از كنععار ایععن خالقيععت، بععه سععادگی عبععور 

 كنند.می

آمععوزان بسععيار مؤلف با به نمایش در آوردن برخععی از آرععار دانش     

 20ایععن آرععار خععالق )نظيععر تهيععه بععيش از  شععود،خععالق، یععادآور می

بععه عنععوان   كالسی(، در مععدارس عمععدتاًكاریكاتور ماهرانه از ی  هم

 شود.آموزان، در نظر گرفته میمدرك تخلف انضباطی دانش
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ظععام آموزان، وجه بارز دیگري است كععه در نهرز رفتن استعداد دانش

شععود، بععه عنععوان مثععال، مالحظععه می  مععداريآموزشی مبتنی بععر حافظه

كنند، بععه فععرا بععراي پاسعع  بععه آموزانی كه اذعان میبرخی از دانش

انععد )و سععد كنجكاوي خودشان، حتی دست در دهععان سععد كععرده

حفععا كععردن تنهععا    را گاز گرفته است(، در نظععام آموزشععی كععهها  آن

رفته كارشان به جایی محفوظات را از آنان انتظار دارد، رفته  يسری 

گسععترده خودشععان را از سععمت و سععوي هععاي  رسد كععه كنجكاويمی

هند كه شععاید  نععدان لمی، به سمت مسایل دیگري سوق میمسایل ع

 آموزان:هم مطلوب طبع نباشد. به تعبير یكی از دانش

امروز اگر كنجكاو هععم باشععند، كنجكاویشععان در ایععن هاي  جوان»     

 ه شلوار قشععنگی پوشععيده اسععت، تععوي   ،این پسر  مثالًزمينه است كه  

 مععثالً نععد خریععده  یععا این موندن كه بععرن ازش بسرسععن كععه شععلوار را 

قدر كوتاه هست، من هععم بععرم ه  مانتوش    ،كنجكاوند كه اون دختره

رفيععق بشععود یععا در ایععن ها  خواهد با پسرشبيه مانتوي او را بخرم، یا می

با  ند نفر دیگه رفيق   ،كنند كه این دوست پسرممسأله كنجكاوي می

-ري قرطیطوه این فكرند كه   ياین دوره زمونه توهاي  هست. بچه

نععه تععوي مسععایل    ،كنجكاونععدموندنععد و  هععا  تععوي این  ،بازي دربيارنععد

 «.سياسی و اجتماعی

مجموعه آنچه به اجمال از آن یاد شد، خسته شدن و گریزان شدن      

آموزان از نظام آموزشی را به دنبععال دارد. دكتععر منطقععی ضععمن دانش
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ين گریععزان شععدن ارایه برخی از اسناد و شواهد در این ارتباط، بععه تبيعع 

 پردازد.می نگر آموزشیمستعدترین شاگردان از نظام بسته

كه برخی از هایی  مباحث این قسمت، با بيان معيارهاي  مؤلف در انت     

پردازان خالقيت در مورد حفا خالقيت در مدارس، از آن یععاد نظریه

هععاي اند )مانند توجععه بععه تفكععر واگععرا، دانععش عمععومی، مهارتكرده

و تشویق تحمل ابهععام ها  تمركز و تعهدكاري شاگردان، انگيزهخاي،  

ارایه شده اخير و هاي  گيرد كه بين معياراز سوي فراگيران(، نتيجه می

واقعيات موجود در بسععياري از مععدارس ایععران، فاصععله زیععادي وجععود 

از آن كه در جهت متعادل بععار آوردن و   تربيشدارد، و مدارس ایران  

آموزان، حركت كننععد، بععه دليععل مشععكالت دانش  خالق تربيت كردن

عميقی كععه بععا آن مواجهنععد، در عمععل شععاگردانی تحویععل   كم و بيش

دردسععر   دهند كه ضمن یافتن درونی ناآرام و متالطم، با پععرجامعه می

نهند تا دردسر دیدن گام نهادن در وادي خالقيت، آن را به كناري می

 مشقات مترت  برآن را نداشته باشند.

بسترسععازي جهععت تععداوم » دكتععر منطقععی در جریععان طععرح عنععوان     

عنوان فرعی زیر، در این ارتبععاط   15از    «،خالق نوجوانانهاي  برخورد

 یاد كرده است:

 حل مسأله،هاي  روش  -

 هنري، هاي  انجام كار   -

 جدید،هاي وري استفاده از فنا  -

  ،  هاي خالقارایه الگو   -
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 خواندن و نوشتن خالق،   -

 تداعی، هاي فهرست   -

 ها، فهرست سوال  -

 اجباري، هاي ارتباط   -

 شناسانه،تجزیه و تحليل ریخت  -

 تفكر جانبی،  -

 كاله تفكر )فكري(،  6 -

 مغزي،هاي مدیریت مهارت   -

 بصيرت پس از نهفتگی )بصيرت ناگهانی(،  -

 استقبال از تنگناي زمانی،  -

 (.آموزش تلفيقی )خالقيت در گردونه تحول  -

 
كععه بععه تععداوم خالقيععت نوجوانععان هععایی  روش  دكتر منطقی در بحععث

انجامد، ضمن طرح برخی از موارد پيشين در سععطحی فراتععر )حععل می

جدید، ارایه الگو، هاي ورياستفاده از فناهنري، هاي  مسأله، انجام كار

هاي خوانععدن و نوشععتن خععالق(، بععه طععرح مععوارد جدیععدي )فهرسععت

اجبععاري، تجزیععه و تحليععل هععاي ارتباطا، هتععداعی، فهرسععت سععوال
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، مععدیریت -فكععري -كععاله تفكععر 6شناسععانه، تفكععر جععانبی، ریخععت

مغزي، بصيرت پس از نهفتگی، استقبال از تنگناي زمععانی هاي  مهارت

 پردازد.و آموزش تلفيقی( می

مؤلف در بيان روش حل مسأله، با یادآوري عناوین پيشنهادي حل      

تكميل داستان ایی )مانند: تكميل تصاویر نيمه تمام،مسأله در مقطع ابتد

فكري، حل معما، رمزنویسی و رمزگشایی، هاي  نيمه تمام، انجام بازي

متفاوت و جدیععد(، بععه هاي  مورد نياز و تهيه طرحهاي  طراحی دستگاه

پيشععنهاد نظرسععنجی در سععطح پيشععرفته و داوري مبتنععی بععر پععژوهش، 

 پردازد.می

شععریح داوري مبتنععی بععر پععژوهش، خاطرنشععان پژوهشععگر، در ت     

پردازان )مانند: پيععانه، پععا ول، بلععوم و نظععایر سازد، بسياري از نظریهمی

 اند.ها(، با دیدي انتقادي، نظام آموزشی معاصر را به  الش كشيدهآن

پردازان، مععاتيو ليععسمن اسععت. وي بععا نقععد نظععام یكی از ایععن نظریععه     

شود كه عصاره تربيععت در حععال حاضععر، آموزشی معاصر، یادآور می

الگوي تحصيل بدون تفكر است، در این الگو، معلععم منبععع اطالعععاتی 

هععا گععردد، درسشمرده شده، خال ی در دانععش معاصععر مالحظععه نمی

منفعل، باید بععه   شوند، شاگردان در حالتی كامالًمیجداي از هم ارایه  

در   ،و ماننععد آن  اخذ اطالعات ارایه شده از سوي معلععم اقععدام ورزنععد

نيععاز دارد كععه هایی حالی كه به زعم ليسمن، جامعععه معاصععر، بععه انسععان

عقالنععی دسععت بععه اي هحدود آزادي خویش را تشخيص داده، به گون

گيري بزنند. به همين منظور، هر شهروندي باید در برخععورد بععا تصميم
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مختلفی كععه فععراروي وي قععرار دارد، دسععت بععه بررسععی و هاي  گزینه

بععه  در برابر الگوي تحصيل بدون تفكععر، يق بزنند. از این رو ليسمنتحق

زنععد كععه طبععق ایععن الگععو، معلععم ارایه الگوي تفكر تععأملی، دسععت می

به ها  جایزالخطاست، شناخت انسان از جهان، داراي ابهام است، درس

هم مرتبط هستند و نظایر آن. از این رو ليسمن، نظام آموزشععی خاصععی 

د كه راه رسيدن به تفكر انتقادي مطلوب طبععع وي را كنرا پيشنهاد می

 سازد.هموار می

 هنري، به طععرح نمایشععنامه،هاي  دكتر منطقی در پيشنهاد انجام كار     

از كععار هایی هنععري پرداختععه، نمونععههععاي تهيععه آرععار مكتععوب و كار

 گذارد.آموزان در موارد فوق را به نمایش میدانش

حععععاوي هععععایی تواننععععد، نمایششععععنهادي میپيهاي نمایشععععنامه     

 -احمععق، شععجاع -خسععيس، بععاهوش-متضععاد )ولخععر  هاي  شخصيت

پردازي خالق )مانند لمس كردن، گععوش ها(، نمایشترسو و نظير آن

كردن و استشمام اشيا و نقش بازي كردن بر مبناي الهامی كععه فععرد از 

 موارد مزبور گرفته است( و پانتوميم باشد.

توانند مواردي نظير پيشنهاد تهيععه یعع  توب پيشنهادي، میآرار مك     

 شعر در شرایط و فضایی مهيت باشد.

دو هاي  تواند به صورت تهيه كارت پسععتالهنري میهاي  تهيه كار     

هنععري بععا مصععالح طبيعععی )ماننععد: بععر ، هععاي و سه بعععدي، تهيععه كار

هرز خشعع  شععده، سععاقه هاي  خش  شده، علفهاي  گلبر  یا گل

برگرفتععه از هععاي ك،نععف، پنبععه،  ععوب، ریشععه و پوسععتهياهععان، پ،ر،گ
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دانه و هسته گياهععان، پوسععت تخععم مععرغ، سععند، ریععد و ها،  درخت

ماسه، خاك و نظععایر آنهععا( و مععواد افزودنععی )ماننععد خععرده یونوليععت، 

هاي اسعععفنت، اشعععياي بریعععده شعععده بعععا تختعععه سعععه ع، نعععوار  سععع 

، -رنگععی و فسععفريهاي  -فسفري، گواش، مانی هاي  رندفسفري،

 باشد. ها(تصاویر پرندگان و حيوانات و نظير آن
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، بععا پيشععرفتهارتبععاطی  هععاي  وريؤلف در مقدمه بحععث اسععتفاده از فنام

ارتبععاطی جدیععد هععاي  وريكه به فرصععت و تهدیععد بععودن فنااي  هاشار

ارتبععاطی در هععاي  وريسازد، مطالعه تاریخچععه فناشان میدارد، خاطرن
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وري جدیععدي، ظهععور هععر فنععا جهان حكایت از آن دارد كععه بععاسطح  

اند. وري برخورد كردهابا آن فنگروهی با اميد و گروه دیگري با بيم،  

وري، استفاده مثبت و بهينه از آن فنا  اما خيرخواهان جوامع بشري براي

عی مزبععور، سعع هاي  وريفناهاي  با بسترسازي در جهت افزایش فرصت

را محدود و محدودتر كنند. امععا ها  وريدید این فنااند، عرصه تهكرده

گيععري رونععدي متفععاوت بررسی تطبيقی مسأله اخير در ایران، از شكل

وري ارتبععاطی جدیععدي . به این معنا كه با ورود هر فناكندحكایت می

به ایران، غال  مسووعن فرهنگی كشور، با آن بععه مثابععه یعع  تهدیععد 

موجود براي بسترسازي فرهنگی و  برخورد كرده، در این ميان فرصت

اند. از این رو بععه سععب  عععدم آن را از دست دادههاي  افزایش فرصت

ارتبععاطی جدیععد هععاي  وريسازي مناس  و بهينععه در مععورد فنافرهند

(، و تبلععت  تلفن همععراه  یویی، رایانه، اینترنت، ماهواره ،ویدهاي  )بازي

سععطح جامعععه قليععل بععوده، در  ها  وريستفاده مناس  و بهينه از این فناا

خععود را بععه معععرا دیععد هععا  وريتهدیععد ایععن فناها،  از فرصت  تربيش

انععد. بععا ایععن اوضععاع و احععوال، بععالطبع از نظععام آموزشععی كععه بععا نهععاده

سياسععی  -اجتمععاعی -فرهنگععیهاي كارانه با رخدادرویكردي محافظه

تععوان انتظععار داشععت كععه بععه شععكل مناسعع  و جامعه، برخوردارد، نمی

 ارتباطی مورد بحث، استفاده كند.هاي ورياز فنااي ههينب

از تهيه تمبر، طراحععی محوطععه و هایی  دكتر منطقی با نمایش نمونه     

 آموزانسازي، تهيه روي جلد كتاب و كارت پستالی كه دانشمحوطه

انععد، از پرداختععههععا  با استفاده از رایانه بععه تهيععه آن  مقطع اول دبيرستان
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تعداد آنععان در ایععن زمينععه یععاد كععرده، بععر ضععرورت تغييععر عالیق و اس

هععاي وريوزشی )و جامعه( در برخورد با فنارویكرد نامناس  نظام آم

 ورزد.ارتباطی جدید، تأكيد می
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از خویش در ایععن اي همؤلف در تشریح روش ارایه الگو، با ذكر تجرب

وسععط آموزشععی تهاي دارد، وي بععراي تهيععه پوسععتربيععان مععی ينععهزم

آموزشععی، بععا هاي پس از شرح زیربناي علمععی تهيععه پوسععتر  فراگيران،

آموزشععی جهععت تفهععيم هر ععه بهتععر هاي از پوسععترهایی ارایععه نمونععه

موضوع براي فراگيران، از آنان خواست تا به تهيه كار مورد نظر اقدام 

هاي بععه تهيععه پوسععتراي  هورزند كه آنان نيععز بععه شععكل مناسعع  و بهينعع 

 رخواستی، مبادرت ورزیدند.آموزشی د
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گععر در تشععریح روش خوانععدن خععالق، در سععطحی فراتععر از پععژوهش

و هععا ه در مقطععع دبسععتان، زدن حاشععيه بععر كتابشععد مباحععث مطععروح

از متن قبل از اي  همقاعت، نقد و بررسی نظرات ارایه شده، تهيه خالص

مطالعه آن، متوقف كردن خواندن مععتن و حععدس زدن پایععان و انجععام 

كار را پيشنهاد كرده اسععت. وي در بحععث مشععابهی، در مععورد نوشععتن 

خالق، عععالوه بععر مباحععث مطععرح شععده در دوره دبسععتان، از مععواردي 

خویش كه  هايطی یادداشتیابی )به معناي طرح مسایلی مانند: مسأله

ماننععد هایی تععاكنون كسععی متوجععه آن نشععده اسععت(، تهيععه مجموعععه

 كنداد میی مجيد و نظایر آنهاي قصه

تعععداعی، روش پيشعععنهادي فيشعععر بعععراي افعععزایش هاي فهرسعععت     

فردي و سازمانی است. وي در این روش بععا ارایععه كليععد هاي  خالقيت

وانه مععورد نظععر بععه رایانععه، نععوعی از تععداعی را از رایانععه درخواسععت 

ت  كلمات بععه دسععت آمععده در تواند با ت كند. كار اخير كه میمی

انجام گيععرد، بععه تهيععه مجموعععه متنععوع و خالقععی   دوبارهدور نخست،  

داشععته اي  هتوانععد از آن اسععتفاده مناسعع  و بهينعع انجامد كه فععرد میمی

 باشد.

هاي مشععابه، اسععبورن پيشععنهاد اسععتفاده از صععورت  در روشی نسععبتاً     

تطبيقی در تفكر خالق را داده است. به این معنا كه فععرد قبععل از تهيععه 

امكان بععروز و خطععور ها، اند با ورق زدن روزنامهتومتن مورد نظر، می

 جدیدي به ذهنش را فراهم آورد.هاي ایده
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مانند: دیععدن صععفحات مختلععف هایی  دكتر منطقی با افزودن روش     

ردوبععدل شععده و ي هععاهععا و كليعع ، عكععسهععاوِب، مالحظععه پيام 

هاي گعع  اینترنتععی، بععه بحععث فهرسععتهععاي اظهععارنظر افععراد در اتاق

 پردازد.می آموزان در همين ارتباطكار دانش اعی، به ارایه نمونهتد

كه توسط اسبورن ارایه شده است، مبتنی بر ها روش فهرست سوال     

جدید در ذهععن فععرد هاي  است كه امكان بروز ایدههایی  پرسش سوال

 آورد.را فراهم می

 د:پيشنهادي اسبورن در این رابطه، به شرح زیرنهاي سوال     

را جععایگزین اي  هتوان شععيی، طععرح یععا اندیشعع سازي، آیا میجانشين  -

 شيی، طرح و اندیشه مورد نظر كرد؟

توان به شيی، طرح و اندیشه مورد نظر،  يزي افزود تركي : آیا می  -

 و با آن تركي  كرد؟

كه با آن سروكار داریم، قابععل اي  ه: آیا شيی، طرح و یا اندیشتطبيق  -

 اندیشه دیگري هست؟ طرح و تطبيق با شيی،

توان در ارتباط شيی، طرح یا اندیشه فرارو، تعدیل و اصالح: آیا می  -

 سازي زد؟سازي یا كو  دست به اصالح، بزر 

حذف كردن: آیا  يزي از شيی، طرح و یا اندیشه مورد نظر، امكان   -

 حذف شدن دارد؟

آن روبععرو كععه بععا  اي  هدیگر: آیععا شععيی، طععرح و اندیشعع هاي  كاربرد  -

 هستيم، در جایی دیگر و با كاربردي دیگر، قابل استفاده هست؟
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-هتوان در ترتي  اجزاي شيی، طرح و یا اندیشعع تغيير ترتي : آیا می  -

 كه با آن مواجه هستيم، تغييري ایجاد كنيم؟اي 

سازي آنچه با آن روبععرو هسععتيم، توان با وارونهسازي: آیا میوارونه  -

 دیشه جدیدي برسيم؟به شيی، طرح یا ان

آمععوزان در همععين از كععار دانشهایی و نمونععهها برخععی از توصععيه     

 رابطه، خاتمه بخش بحث اخير هست.

است تا با ایجاد رابطه بععين دو   در صدداجباري،  هاي  روش ارتباط     

ارتباطی با یكدیگر ندارند، ارتباطی اجبععاري و   معموعًیا  ند  يز كه  

 د آورد.تحميل شده، پدی

گونععه در جریان مرتبط شدن دو شيی، پدیده و یا دو فكر كه هععي       

حاصععل گععردد اي  هارتباطی با یكدیگر ندارند، ممكن است مفهوم تاز

 یابی و ایجاد ی  طرح و فكر خالق گردد.براي ایدهاي هكه زمين

از تالقی مواد خام موجععود در طبيعععت بععا هایی مؤلف با ارایه نمونه     

جدید به هاي ایدهها، اشياي خانه یا تالقی دادن مواد مزبور با انواع هنر

دست آمده را معرفی كرده، غنععاي روش اخيععر را مععورد تأكيععد قععرار 

 دهد.می

شععود، بایععد شناسععانه، پيشععنهاد میدر روش تجزیه و تحليل ریخععت     

براي برخورد خالق با ی  پدیده، آن را به عناصععر تشععكيل دهنععده و 

، جهععت مععثالً. زدهععا مؤررش تقسيم كرده، دست به احصععاي دقيععق آن

-خشعع  وحشععی مععیهاي  فروش موفق فروشگاهی كه به فروش گل

)در وكيوم، تابلو، به صععورت ها  توان  گونگی عرضه گلپردازد، می
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گععران، مؤسسععات، زنععان كارت پستال و مانند آن(، مخاطبان )گععردش

و نظير آن(، و نوع تبليغات مععورد صنایع دستی  هاي  دار، فروشگاهخانه

نظر )اینترنت، روزنامه، بروشور، نمایشگاه، نمایشگاه خيابععانی و ماننععد 

اجبععاري هاي  آن( را در نظر گرفت و سسس با استفاده از روش ارتباط

یكععی از هاي یا تهيه دوایر متحدالمركز )كه هر دایره، به زیر مجموعععه

دست به برقراري ارتباط بععين   گفته اختصاي یافته است(،عوامل پيش

دسععت   نععو و جدیععديهاي  شقوق مختلف زد و به این ترتي  بععه ایععده

  .یافت


