پرسشنامه «نگرش به خالقیت»
میزان مطابقت جمالت زیر را با خودتان با اعداد بله یا خیر نشان دهید.
گویه ها
1
2
3
4

بازيهاي "شبيه سازي "را دوست دارم.
نقاشي راکه خودم کشيده باشم بهتر از نقاشي ديگران يا کپي از روي ديگران
مي دانم
يادگير بازيهاي جديد ناآشنا را به بازي کردن بازيهاي آشنا ترجيح مي دهم.
فكر مي کنم دانش آموزان عقايد خوب زيادي دارند ومعلمان بايد درکالس به
حرف آنها توجه کنند.

5

صرف زمان وفكر کردن به راه حل هاي متعدد را قبل از تالش براي حل يك
مسئله ضروري مي دانم.

6

فكر مي کنم از تخيل خوبي برخوردار هستم .

7

هنرمندان ونويسندگان رابيش تر از دکترها وحقوق دانان مي پسندم.

8

معموال پيدا کردن راههاي جديد براي انجام کارها را بيشتر از انجام آنها به روش
معمول دوست دارم.

9

دوستي را که سرزنده است و طرز فكر خوبي دارد را به دوستي که هميشه

10

خوب است و هميشه سعي دارد مطابق ميل من عمل کند ترجيح مي دهم.
اگر دانش اموزي فكري داشته باشد که متفاوت از ديگران است ،احتماال فكر
خيلي خوبي است وگرنه دانش اموزان ديگر نيز آن فكر را داشتند.

بله

خیر
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نمره دهی:
به ازای هر پاسخ بله یک نمره خواهید گرفت ،نمره کل شما برابر است با مجموع پاسخ های بله شما .

تحلیل آزمون:
 -1نمره  0تا  :3میزان خالقیت شما پایین است ،شما در وضعیت مناسبی قرار ندارید .عالوه بر مطالعه تفسیر
تست ،برای بررسی بیشتر به روانشناس مراجعه نمایید.
 -2نمره  4تا  : 6میزان خالقیت شما متوسط است ،برای بهبود وضعیت خود بهتراست تحلیل تست را مطالعه
نمایید.
 -3نمره  7تا  :10میزان خالقیت شما مناسب می باشد.
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راز نخست بهبود خالقيت

 )1ورزش منظم ماهیچه ی خالق
مطالعات زيادي روي مغز انسان ها انجام شده است و از نتايج آن اين گونه مشاهده شده که مغز هايمان به
ماهيچه ها شباهت زيادي دارند ،.که اين معني مي دهد که هرچه ما از آن بيشتر استفاده کنيم قوي تر
مي شود .زماني که شما فرصت هايي را براي استفاده ي اين ماهيچه فراهم کنيد ،مخصوصا زماني که فقط
براي خنده خالقيتتان باال مي رود.
بعضی از کار هایی که در این باره می توانید انجام دهید:
انجام بازي هاي فكري مثل شطرنج
گفتگو درباره ي مسائل به جاي نوشتن آن ها در يك ليست و تالش براي به کار بردن تصاوري و عالئم
درست کردن و کار روي پازل هاي سخت و اذيت کننده
به جاي خواندن يك کتاب ،از عروسك هاي بچه هايتان يكي را انتخاب کرده و در مورد آن ها هنگام
خوابشان يك داستان تعريف کنيد.

 )2شناخت خالقیت هایتان در محیط اطراف و برنامه ریزی برای زمان
آيا شما مي دانيد که در کجا بهترين فكر را داريد؟ بهترين عقيده هاي من در  ۳محل ايجاد مي شود :زماني
که دوش مي گيرم ،در پياده روي هاي طوالني و در ماشين .در اين مكان ها تنهايي و استراحت کيفيت
فعاليت هاي من را باال مي برد و ذهن من براي مشكالت راه حل بهتري پيدا مي کند .بنابراين وظيفه ي
شما اين است که هر کجا که خالقيت تان در محيط بهتر است زمان بندي کنيد تا زماني زيادي را در
وقتتان را در آنجا بگذرايد.
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شما براي شناساي محيط اطراف خود بايد هوشياري زيادي داشته باشد تا براي شما هي چيز ضايع نشود .به
اطراف به صورت ويژه و مخصوص نگاه کنيد ،گويي که براي اين کار به شما جايزه مي دهند .من به پياده
روي نياز دارم چون به وسيله ي آن خالقيتم باال مي رود .ياد بگيريد تا در استراحت هم خالقيت داشته
باشيد.

 )3در روش خود قبول کنید که بیشتر شاد باشید
" يك ضربه به پهلو" نام يك کتاب خنده دار کوچك است ومن آن را به شما پيشنهاد مي کنم .در آن درباره
گفتن "جواب درست" و "دومين جواب درست" و جواب بعدي درست بحث شده است .آن برپايه اين نكته
که در زماني ما مدرسه مي رفتيم براي جواب هر تست يك جواب درست وجود داشت اما اين ديدگاه در
مسير زندگي متفاوت است.

يك جواب درست به باال بردن خالقيت ما کمك مي کند ،ما بار ها شده است که يك جواب درست به
يادمان مي آيد .بنابراين با دادن يك جواب هم راه پيشرفت را داريم و مي توانيم جواب هاي ديگر را نيز
مطرح کنيم .آن روش که فقط يك جواب درست وجود دارد ظالمانه است .بيشتر اختراعات مهم در قدم اول
غير ممكن و مضحك به نظر مي آمدند.
زماني که شما در طوفان ذهني هستيد نمي توانيد وضعيت را به خوبي درک کنيد .و اين باعث عقب افتادن
شما مي شود .زماني که شما از پيشنهاد هاي من استفاده کنيد مطمئنا خالقيتتان بهبود پيدا مي کند .من
در حال حاضر از خالقيت هايم در کار ها لذت مي برم .حاال من در برابر موانع و مشكالت راحت تصميم مي
گيرم و با آن ها راحت تر برخورد مي کنم.

