
 نیستید، خالق ذاتا کنیدمی فکر اگر حتی خالقیت؛ افزایش

  بخوانید را نکات این

می جریانبه خود کارهای و امور در را نوآوری شاخصی، ویژگی و استعداد شکلبه دوستان این .هستند خالق ذاتی شکلبه افراد از بعضی

 توانیدمی همچنان نیستید، دسته این در اگر اما .تانحالبهخوش که گفت باید گیرید،می قرار افرادی همچین یدسته در اگر .داندازن

 همراه ما با پیوندد؟می وقوعبه چگونه و چطور خالقیت افزایش پرسیدمی حتما .تانحالبهخوش :بگوییم هم شما به که کنید کاری

  .بدانید بیشتر تا باشید

 سرزنش را خود ناامیدی با و شودمی کویر از ترخشک مانخالقیت یسرچشمه که دارد وجود لحظاتی ما یهمه برای که کنید قبول باید

 را بافیمنفی که است این گام اولین .کندمی تأسف و اندوه دچار دیگر سوی از را مانروح نیز خالق دوستان به خوردن غبطه .کنیممی

 است کردنیکسب مهارتی بلکه نیست، ذاتی خالقیت معتقدند، دانشمندان و محققان :دارد وجود ایامیدوارکننده واقعیت . بگذارید کنار

 تا باشید همراه ما با .دارد نیاز تمرین و ورزش به شکوفایی و رشد برای که است ایماهیچه مانند نیز مغز .داد افزایش را آن توانمی که

  .کنیم بررسی باهم را تخالقی افزایش هایراه

  بنویسید دلهره و ترسبی .۱

 اضطراب ضروری، کارهای فهرست نوشتن با که معنی این به نه اما است خوب ریزیبرنامه . کنید دور استرس و فشار از را خود ها،صبح

 طول در کارها انجام برای چهارچوبی کردن مشخص و منطقی ریزیبرنامه از فارغ کنید سعی .کنید وارد خودتان به مضاعف فشاری و

  .داردبرمی تانروان روی از را فشار که چیزی هر یا بنویسید ها استرس و هامشغولیدل از روز،

 و ترسبی نوشتن از منظور دانیدنمی اگر .کند پیدا افزایش نیز تانخالقیت ، اضطراب کاهش برعالوه تا شودمی باعث نوشتن نوع این

  :کنید دقت زیر هاینمونه به چیست دلهره

  …هستم شکرگزار افتاد برایم که خوشایندی اتفاق بابت از هفته این

  …داشتم تراضافه ساعت چند روزشبانه در اگر

  …معنایبه من برای کاری انگیزه

  …تا کنم جمع را حواسم باید امروز

 فشارها کاهش ضمن و شوند تخلیه نوعیبه خود با ما درونی نجواهای شوندمی باعث و هستند هانوشتهدل مانند که دیگری هاینمونه و

  .کنندمی کمک نیز القیتخ افزایش به دوانند،می ریشه مانروح در درون از که هاییشک و

  کنید شرکت جذاب هاییکالس در .۲
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https://www.chetor.com/39131-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


 

کالس در شرکت .کنید شرکت آموزشی کالس یک در است بهتر برید،می لذت هاالعملدستور پیروی از و هستید یادگیری دنبالبه اگر

 شرکت که کالسی نیست مهم .کرد خواهد تقویت شما در را مهارت این و شودمی خالقیت افزایش باعث مختلف آموزشی هایدوره و ها

  .بردمی باال را تفکرتان تحلیلوتجزیه قدرت که شد خواهید آشنا جدیدی هایایده با حال هر در نویسی،برنامه یا تاس آشپزی کنیدمی

 و شخصیت یدرباره تاناطالعات و شد خواهید مسلط خود قوت و ضعف نقاط بر یادگیری، و جدید هایکالس در شرکت با این،برعالوه

 و نقد .باشد داشته ارزشمندی و مهم بسیار نقش تواندمی نیز آنها از یادگیری و کنارتان در سایرین دیدن .یابدمی افزایش هایتانمهارت

 احساس اگر .است خالقیت افزایش البته و تردقیق نگاهی به یابیدست برای خوبی بسیار روش نیز هاکالسیهم کار یدرباره نظر یارائه

  .بود خواهند مفید قطعا آموزشی هایکالس در حضور کنید، معنا خود برای چگونه را خالقیت دانیدنمی و هستید سردرگم که کنیدمی

  کنید تقویت ورزش با را ذهن .۳

 یک حتی آورید،می فشار خود ذهن به و کنیدمی تالش هرقدر اوقات گاهی .است خوبی فکر نیز مغز به دادن استراحت و کردن ورزش

 در و بروید هاورزش سایر یا یوگا ، روی پیاده مانند هاییورزش سراغ به است بهتر مواقع این در .زندنمی جرقه نیز خالقانه کوچک فکر

 خالقیت مسیر در را شما غیرمستقیم که است ذهنی استراحت نوعی کار نای . بیابید دست جدید هاییایده به کنید، سعی ورزش حین

  .دهدمی قرار
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https://www.chetor.com/9547-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://www.chetor.com/9547-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/


  کنید سفر .۴

 .کنید فراهم نیز را آن برای الزم خوراک باید باشد، داشته آستین در نو هاییایده همیشه و کند عمل خالق تانذهن خواهیدمی اگر

 بوها، انواع آن در که ایگنجینه .داشت خواهد اختیار در تریقوی گنجینه مغزتان بروید، سفر به و کنید تجربه ببینید، بیشتر هرقدر

 و جدید نظراتنقطه شناخت با و رودمی باال تانشناختی پذیریانعطاف کار این با .ببینید و کنید سفر پس .دارد وجود هاتجربه ها،طعم

  ! کنید سفر خرج را تانپول تمام گویدمی هم علم که نیست راهبی پس .آورد خواهید ارمغانبه مغزتان برای را خالقیت افزایش متفاوت،

 آشنایی شانمتفاوت نگاه با کنید سعی و بشوید دقیق مختلف هایمکان و اطقمن فرهنگ در روید،می که سفرهایی خالل در باشد یادتان

  .کرد خواهد شکوفا شما در را خالقیت توجه، و دقت این .کنید پیدا

  کنید بیدار را تاندرون کودک .۵

 خالقیت افزایش برای .کنندمی خلق جدید هایایده فشاری هیچ بدون و مالحظهبی آنها .نیستند قائل خالقیت برای مرزی هیچ کودکان

 را آن .برود خواهدمی که کجا هر به ذهن بگذارید .بدهید وپربال آن به و کنید بیدار را تاندرون کودک .کنید عمل کودکان مشابه باید

  .کند حرکت تواندمی که جایی تا و دربیاید پرواز به بدهید اجازه و نکنید محدود

 را کاری هر مفرح یجنبه تا کنید تالش .کنید الگوبرداری ویژگی این از باید نیز شما .کنندمی نگاه بازی چشم به را چیزهمه کودکان

 جذاب تانبرای کار در که کنید تمرکز نقاطی بر بروید، کار سر به متحرک ایجنازه مانند روز هر اینکه جایبه .باشید داشته درنظر

  .است

  کنید همکاری دیگران با .۶

 تعامل فضاهای زیرا شود،می خالقیت پرورش و تقویت به منجر دیگران با ارتباط برقراری و همکاری که دهدمی نشان گوناگون تحقیقات

 خود شخصی حریم که دارید نیاز کنید، همکاری دیگران با اینکه برای .کنندمی بیشتر را افراد درونی لاستقال و پذیریانعطاف دیگران، با

 جهت در هاییروش کارگیریبه و خالقیت یشکوفای به نیاز پس نیست، تنهایی اوقات سادگیبه دیگر حریم این حفظ . کنید حفظ را

  .شد خواهد احساس تانموردعالقه مسیر ایجاد

 رو این از .بود خواهید روبهرو تانشخصیحریم و استقالل حفظ جهت در بیشتری دشواری با دیگران، کنار در فعالیت برای درحقیقت،

  .بگیرید کاربه بیشتر را فکرتان و باشید منعطف بیشتر باید

  نشوید غافل ناخودآگاه ضمیر از .۷

 .نیستیم اندیشیدن بر متمرکز که رسندمی مانذهن به هاییزمان در جالب و خالقانه افکار بیشتر باشد، آمده پیش هم شما برای شاید

  .ندارد وجود آنها به رسیدن امکان جدی تفکر و نشستن با که رسندمی مانذهن به بیخو هایایده گرفتن، دوش یا رانندگی هنگام مثال
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https://www.chetor.com/88854-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA/


 کمی فواصل، آن در تا گیرندمی درنظر افراد برای استراحتی هایزمان ویژگی این به توجه با معروف و بزرگ هایشرکت از بعضی در

 فشاری بدون را جدید و تازه هایایده تواندمی ناخودآگاه ضمیر .کنند دتولی جدیدی و نو هایایده بتوانند و بزنند چرتی و کنند استراحت

  .بدهد قرار شما دراختیار کند،می ایجاد موضوعات بر مستقیم تمرکز که

  کنید معاشرت خالق افراد با .۸

 شما در جدید هایعادت کنید،می معاشرت کسانی چنین با وقتی .است خالق افراد با معاشرت خالقیت، افزایش هایراه از دیگر یکی

 خالق دوستان و افراد یاری و کمک اینکه ضمن .بدهید نشان نظر دقت موضوعات از ایتازه ابعاد به که گیریدمی یاد مثال .گیردمی شکل

  .کنید عمل ترموفق کارتان و شخصی امور در شودمی باعث

 چاشنی نیز رقابت اندکی اینکه ضمن .شوندمی وری بهره افزایش به منجر که شویدمی مندبهره نقدهایی و نظرات از خالق افراد جمع در

 اسیر شباهت یتله در کنند،می فکر شما عین که کنید معاشرت افرادی با مدام اگر .است مفید بسیار البته که شد خواهد هایتانفعالیت

 و جدید افراد با است الزم پس .شوندمی خالقانه و جدید هایایده گیریشکل از مانع و کنندمی تأیید را همدیگر همه یعنی .شویدمی

  . کنید پیدا تریورزیده و ترقوی ذهن تا باشید داشته مالقات خالق

  بکشید را تانفکری هاینقشه و هاطرح .۹

 در که است آمده پیش هم شما یبرا حتما .کنید استفاده نیز کاغذ روی هابرنامه و هاایده کشیدن از توانیدمی خالقیت افزایش برای

 ویژهبه است؛ مؤثر بسیار خالقیت افزایش در کار این .ایدکرده ذهنی و ناخودآگاه هاییطرح کشیدن به شروع تانکتاب یا دفتر یگوشه

 ارتباط تاننذه مختلف هایبخش میان بهتر و ترسریع تا شودمی باعث تانذهنی هایطرح کشیدن باشد، بصری شما تفکر یشیوه اگر

 خواهید تریناب هایایده به و اندازدمی غلتک روی را تانخالقیت مغزی، مختلف هایبخش میان ارتباطی یشبکه ایجاد .شود برقرار

  .رسید

  کنید کار چاشنی را خنده و طنز .۱۰

 در تریقوی الهام منبع شودمی باعث طنز از استفاده و شادی و خندیدن .هستند خالقیت افزایش و ایجاد اصلی عوامل از شوخی و طنز

 در دارخنده و بامزه محتوای پیگیری .کنندمی عمل ترخالق معموال هستند، مطایبه و طنز اهل که افرادی .باشید داشته خالقیت ابراز

 درنتیجه و اندیشه بیشتر آزادی موجب امشآر این .بگیرد قرار شادتر فضایی و آرامش در تانذهن شودمی باعث …و یاجتماع هایشبکه

  .بود خواهد خالقیت افزایش

  بدهید گوش موسیقی به کار هنگام .۱۱

 که دهندمی نشان هاآزمایش اما دارد، وجود شبهاتی خیر، یا است مفید واقعا کار حین در موسیقی به دادن گوش اینکه سر بر هنوز

 خالل در بهتری وحالحس شودمی باعث و است مؤثر تمرکز افزایش و استرس کاهش در کاهد،می کار فشار از موسیقی به دادن گوش

  .آورید دستبه کار انجام
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 دارند، زیادی سرعت و ریتم تغییرات که هاییموسیقی کلی طوربه اما ، دارند ذهن فعالیت بر گوناگونی تأثیرات موسیقی مختلف انواع

 بسیار خالقیت افزایش در نیز موسیقی انتخاب در افراد یسلیقه البته .داشت خواهند کمتری اثرگذاری ترآرام هایموسیقی بهنسبت

 در که است همین برای .داردوامی خروشوجوش به بیشتر را خالقیت یچشمه کار هنگام کالسیک موسیقی درکل، ولی است، دخیل

  شودمی پخش بازی خالل در موسیقی نوعی ایرایانه هایبازی از بسیاری

   صوتی قاالتم

  سالمتی

  زندگی سبک

  فردی توسعه و رشد

  تحصیلی و شغلی موفقیت

  ارتباطی های مهارت

  گردشگری و سفر

  کار و کسب

  حقوقی ئلمسا

  چطور در تبلیغات

  ما با تماس

  شما و ما درباره

  فروشگاه
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