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ویژگی های افراد خالق کدامند؟
 ۱۰ شرط الزم برای خالقیت

ــا  ــرفت م ــب پیش ــه موج ــت ک ــی اس ــی از ویژگی های ــاق یک ــی خ ــتن ذهن داش
ــی  ــه ســایرین بهتــر از پتانســیل های درون می شــود. در واقــع افــراد خــاق نســبت ب
ــبقت را در  ــوی س ــد ک ــوال می توان ــم معم ــن ه ــرای همی ــد. ب ــتفاده می کنن ــود اس خ
رقابــت بــا دیگــران برباینــد. امــا ســوال اینجاســت کــه آیــا خاقیــت 
ــن  ــرورش داد؟ در ای ــوان آن را پ ــا می ت ــت ی ــی اس ــی ذات ــک ویژگ ی
ــاق  ــراد خ ــای اف ــی ه ــی از ویژگ ــراغ برخ ــه س ــت ب ــرار اس ــه ق مقال
ــه ذهنــی خــاق داشــته باشــیم. پــس اگــر  ــم که چگون ــم و ببینی بروی
ــا پایــان ایــن  ــه دنبــال پــرورش یــک ذهــن خــاق هســتید، حتمــا ت ب

مقالــه همــراه مــا باشــید.  

           ویژگی های خدادادی افراد خالق

بیشــتر مــردم تصــور می کننــد کــه خاقیــت یــک ویژگــی ذاتــی 
ــزی  ــن چی ــا چنی ــد می شــوند. ام ــا آن متول ــراد ب ــه برخــی اف اســت ک
ــاب شــخصیت شــما  ــه در خاصــه کت ــع همانطــور ک ــدارد. در واق ــت ن اصــا حقیق
ــول  ــد در ط ــما می توان ــار ش ــخصیت و رفت ــم، ش ــح دادی ــت توضی ــگی نیس همیش
ــر هســتند.  ــل تغیی ــم قاب ــی شــخصیتی شــما ه ــس ویژگی های ــد. پ ــر کن ــان تغیی زم
بــرای همیــن هــم خاقیــت یــک ویژگــی شــخصیتی خــدادادی بــه حســاب نمی آید. 
ــت  ــده خاقی ــن کنن ــاال تضمی ــوش ب ــد ه ــور کنن ــا تص ــاید خیلی ه ــال ش ــرای مث ب
ــتن ضریب  ــودن داش ــاق ب ــرای خ ــه ب ــد ک ــان می دهن ــات نش ــا تحقیق ــت. ام اس
ــای  ــر روی ســایر جنبه ه ــد ب ــراد بای ــن اف ــر ای ــی اســت. عــاوه ب هوشــی نرمال کاف
هــوش مانند هــوش درون فردی و هــوش میــان فردی نیــز کار 

ــد. ــل کنن ــر عم ــود بهت ــای خ ــده پردازی ه ــا در ای ــد ت کنن
پرســش بعــدی ایــن اســت کــه آیــا جنســیت در میــزان خاقیــت 
ــنتمیهایی می گوید،  ــای چیکس ــور که میه ــت؟ آنط ــر اس ــراد موث اف
میــزان خاقیــت  آنهــا هیــچ ربطــی بــه جنسیتشــان نــدارد. امــا یــک 
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــاق ب ــان خ ــردان و زن ــان م ــب می ــاوت جال تف
زنــان خــاق نســبت بــه ســایر همجنس هــای خــود اعتمــاد بــه نفــس 
بیشــتری دارنــد. بــه بیــان دیگــر، آن هــا برون گــرا تــر از ســایر زنــان 
ــت.  ــس اس ــا برعک ــردان کام ــوع در م ــن موض ــا همی ــتند. ام هس
ــرا  ــرادی درون گ ــاق اف ــردان خ ــه م ــد ک ــان می دهن ــات نش تحقیق

هســتند.

۱- رویاپردازی و تصویرسازی
اولیــن ویژگــی افــراد خــاق کــه احتمــاال همــه شــما حــدس زدیــد، توانایــی در 
رویاپــردازی و تصویرســازی ذهنــی اســت. البتــه ایــن دو مقولــه بــا هــم تفاوت هایــی 
دارنــد. برخــاف آنچــه کــه والدیــن یــا معلمــان شــما بهتــان گفته انــد، رویاپــردازی 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــات نش ــع تحقیق ــت. در واق ــد نیس ــم ب ــی ه ــی خیل ــا خیالباف ی
ــذار  ــان تاثیرگ ــده تصمیم گیری هایت ــما از آین ــر ش ــد در تصوی ــردازی می توان رویاپ
باشــد. عــاوه بــر ایــن زمانــی کــه شــما ذهــن خــود را آزاد می گذاریــد تــا بــه هرجــا 
ــه  ــا راه حل هــای خاقان ــکار ی ــد، ممکــن اســت برخــی اف کــه دوســت دارد ســفر کن
درون آن شــکل بگیــرد. ایده  هایــی کــه در آینــده می توانیــد از آن هــا اســتفاده 
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ــد. کنی
تصویرســازی اما کمــی بــا رویاپــردازی تفــاوت دارد. اگرچــه هــر دو ایــن 
اعمــال درون ذهــن شــما اتفــاق می افتنــد، امــا تصویرســازی بــه مراتــب هدفمندتــر 
از خیال بافــی کــردن اســت. مثــا اگــر از شــما خواســته شــده کــه راه حلــی خاقانــه 
ــردن  ــور ک ــا تص ــد ب ــد، می توانی ــنهاد دهی ــان پیش ــط کاریت ــکات محی ــرای مش ب
گزینه هایــی کــه بــه ذهنتــان می رســند و عواقــب انتخــاب هریــک بهتریــن 
آن هــا را انتخــاب کنیــد. در واقــع هنــگام تصویرســازی، شــما افــکاری کــه در طــول 

ــود  ــکات خ ــل مش ــرای ح ــیده اند را ب ــان رس ــه ذهنت ــردازی ب رویاپ
ــن  ــه ای ــد شــد ک ــه خواهی ــب متوج ــن ترتی ــه ای ــدو ب ــه کار می گیری ب
ــرود،  ــان ن ــتند. یادت ــد هس ــدازه کارآم ــه ان ــا چ ــا ت ــا ایده ه ــکار ی اف
ــاق  ــراد خ ــای اف ــن ویژگی ه ــردازی از مهمتری ــازی و رویاپ تصویرس

ــد. ــت کنی ــود تقوی ــرار آن را در خ ــن و تک ــا تمری ــس ب هســتند، پ

راه حل خالقیت:
هــر روز زمانــی را بــه خیال پــردازی کــردن و تصویرســازی 
ــب  ــا موج ــه تنه ــن کار ن ــد. ای ــاص دهی ــود اختص ــده خ ــاره آین درب
ــم  ــا ه ــه در تصمیم گیری ه ــود، بلک ــما می ش ــت ش ــش خاقی افزای

ــرد. ــد ک ــان خواه کمکت
 

۲- کنجکاوی و بازیگوشی
ــورد،  ــم می خ ــه چش ــاق ب ــراد خ ــام اف ــا در تم ــه تقریب ــی ک ــن ویژگ دومی
ــه ایــن عاقــه دارنــد کــه  کنجــکاوی و بازیگوشــی آن هاســت. ایــن افــراد معمــوال ب
بــه همــه جــا ســرک بکشــند. آن هــا از امتحــان کــردن و بــازی کــردن بــا ایده هــای 
ــاق  ــراد خ ــا اف ــه ب ــوال در مواجه ــم معم ــن ه ــرای همی ــد. ب ــذت می برن ــف ل مختل
ــی  ــن بازیگوش ــه ای ــد. البت ــادی دارن ــی ش ــه زندگ ــم ک ــاس می کنی ــد احس و هنرمن
ــد  ــا هدفمن ــکاوی کام ــن کنج ــع ای ــت. در واق ــدی نیس ــز ب ــا چی ــکاوی اص و کنج
و حســاب شــده اســت و موجب افزایــش خاقیــت او می شــود. مثــا یــک 
ــگ را  ــت و رن ــن فون ــر چندی ــک تصوی ــی ی ــرای طراح ــت ب ــن اس ــت ممک گرافیس

انتخــاب و آن هــا را یــک بــه یــک امتحــان کنــد. در نتیجــه کنجــکاوی 
ــه  ــد ک ــزی باش ــان چی ــی هم ــرح نهای ــه ط ــد ک ــد ش ــث خواه او باع

ــد. ــذت می برن ــش ل ــه از دیدن هم

راه حل خالقیت:
ــس  ــردن ح ــرکوب ک ــای س ــه ج ــد ب ــعی کنی ــد س ــه بع ــن ب از ای
ــه آن هــدف ببخشــید.  ــا کودکتــان، ســعی کنیــد ب کنجــکاوی خــود ی
بــه ایــن ترتیــب یکــی از ویژگــی هــای افــراد خــاق را در خــود تقویــت 

ــد.   کرده  ای
 

۳- دقت و نظم
ــا  ــاق ب ــراد خ ــای اف ــی ه ــام ویژگ ــا تم ــه؟ تقریب ــب اســت ن جال

ــا شــنیدن  ــا ب ــه م ــزی اســت ک ــن تضــاد چی ــه ای ــم دیگــر در تضــاد هســتند. البت ه
ــی کــه همــه شــما کمابیــش تمامــی  ــم. در صورت ــن ویژگی هــا حــس می کنی اســم ای
ــزان  ــرل می ــم کنت ــاز داری ــزی کــه نی ــد. تنهــا چی ــا را درون خــود داری ــن ویژگی ه ای
ــن حــال  ــراد خــاق در عی ــم. اف ــه ویژگــی ســوم برگردی ــد ب آن هاســت. خــب بیایی
ــه  ــان ب ــه حواسش ــد، همیش ــی را می دهن ــه بازیگوش ــان ادام ــه ذهنش ــدام ب ــه م ک
ــخص  ــی را مش ــی هدف ــا وقت ــه آن ه ــر اینک ــت. از آن مهمت ــان هس کنجکاوی هایش
ــد.  ــه کار می گیرن ــردن آن ب ــق ک ــرای محق ــود را ب ــتکار خ ــت پش ــد، نهای می کنن
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چیــزی کــه شــاید در ظاهــر اینطــور بــه نظــر نرســد. در واقــع مــا وقتــی افــراد خــاق 
یــا هنرمنــد را می بینیــم، پیــش از هرچیــز بــه ایــن فکــر می کنیــد کــه احتمــاال آن هــا 
اهمیــت زیــادی بــه زندگــی نمی دهنــد و زندگــی آن هــا نظــم و قاعــده خاصــی نــدارد. 
ــاش  ــختی ت ــه س ــان ب ــاختن اهدافش ــق س ــرای محق ــراد ب ــن اف ــه ای ــی ک در حال

. می کننــد

راه حل خالقیت:
ــدی  ــق و زمان بن ــه موف ــک برنام ــد! داشــتن ی ــزی کنی ــه ری برنام
شــده بــه شــما کمــک خواهد کــرد تــا بــه نظــم مــورد نیازتــان برســید. 
ــن راه  ــما در ای ــه ش ــواس جمع ب ــن ح ــاب ذه ــه کت مطالعه خاص

ــرد. ــد ک ــک خواه کم

۴- ریسک پذیری و جاه طلبی
همانطــور کــه گفتیــم، افــراد خــاق بیخیــال زندگــی و کار 
ــن  ــاده پذیرفت ــه آم ــا همیش ــس، آن ه ــه برعک ــتند. بلک ــردن نیس ک
ــراد  ــه اف ــت ک ــن اس ــش ای ــد. دلیل ــک های جدیدن ــا و ریس چالش ه
ــت  ــه دس ــی ب ــه راحت ــزرگ ب ــوب و ب ــای خ ــد ایده ه ــاق می دانن خ
نمی آینــد. پــس بایــد بــرای یافتــن آن هــا ابتــدا حــس کنجکاوی شــان 
ــه  ــردن ب ــک ک ــا ریس ــرده و ب ــک ک ــپس ریس ــد، س ــه کار گیرن را ب
چیــزی کــه می خواهنــد برســند. امــا تمــام ایــن اتفاقــات زمانــی می افتــد کــه یــک 
ویژگــی دیگــر همراهشــان باشــد. آن ویژگــی شــخصیتی چیــزی نیــس بــه جــز جــاه 
ــن  ــر آن نیســت. ای ــوع پرخط ــری از ن ــی و ریســک پذی ــاه طلب ــن ج ــه ای ــی. البت طلب
ــا  ــد. مث ــخص می کنن ــتانداردهایی را مش ــداف و اس ــود اه ــرای خ ــوال ب ــراد معم اف
ــه  ــا روزان ــد ت ــف می کن ــود را موظ ــد، خ ــاب بنویس ــک کت ــد دارد ی ــه قص ــی ک کس
ــاق تنهــا در یــک صــورت ممکــن اســت،  ــن اتف ــه ای حتمــا ۵۰۰ کلمــه بنویســد. البت
وقتــی کــه “نظــم” بــه عنــوان یکــی دیگــر از ویژگــی هــای افــراد خــاق در زندگــی 

ــد. ــته باش ــای داش ــما ج ش

راه حل خالقیت:
ــا  ــد ج ــای جدی ــنهادات و فرصت ه ــا پیش ــدن ب ــرو ش ــگام روب هن
نزنیــد. ســعی کنیــد بــا تــاش و پشــتکار آن هــا را تبدیــل بــه فرصــت 

ــد. کنی
 

۵- استقالل
امــا بــه نظرتــان چــه چیــزی باعــث تقویــت حــس ریســک پذیری 
و جــاه طلبــی می شــود؟ بلــه، اســتقال. یکــی از مهمتریــن ویژگی هــای 
ــه هیــچ  ــودن آن اســت. افــراد خــاق ب یــک ذهــن خــاق، مســتقل ب
چیــز و هیــچ کــس وابســته نیســتند. بــرای همیــن هــم شــجاعت و جســارت ریســک 
ــد هــا را  ــد. همیــن موضــوع باعــث می شــود کــه آن هــا بیشــتر تهدی کــردن را دارن
بــه چشــم فرصــت نــگاه کننــد. آن هــا بــه جــای اینکــه در مقابــل موانــع جــا بزننــد، 
بــه دنبــال راه حلــی خاقانــه بــرای دور زدن آن هــا می گردنــد. افــراد خــاق اگرچــه 
ــد،  ــا کمــک کنن ــه آن ه ــد ب ــد و دوســت دارن ــذت می برن ــران ل ــا دیگ ــکاری ب از هم
ــه  ــوع ب ــن موض ــه ای ــد. البت ــان می گیرن ــی را خودش ــات نهای ــوال تصمیم ــا معم ام
ــا از جایگاهشــان  ــه درک آن ه ــا نیســت، بلکــه بیشــتر ب ــودن آن ه ــرور ب خاطــر مغ

برمی گــردد.

راه حل خالقیت:
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مســئولیت پذیــری اولیــن گام مســتقل شــدن اســت. پــس ســعی کنیــد از همیــن 
امــروز مســئولیت پذیــری را تمریــن کنیــد.

۶- غرور و فروتنی
ــذت  ــته اند ل ــه داش ــتاوردهایی ک ــان از دس ــاق اطرافم ــراد خ ــام اف ــا تم تقریب
ــا  ــرور شــدن آن ه ــن افتخــار باعــث مغ ــا ای ــد. ام ــا افتخــار می کنن ــه آن ه ــرده و ب ب
ــرام  ــه دســتاوردهای دیگــران احت ــا تمــام وجــود ب ــراد ب ــن اف ــع ای نمی شــود. در واق

ــک  ــا کم ــردازی آن ه ــه ایده پ ــه ب ــی ک ــام نکات ــی تم ــد. حت می گذارن
ــا از  ــه آن ه ــد. البت ــژه ای برخوردارن ــگاه وی ــان از جای ــد، برایش کرده ان
اهمیــت و کیفیــت کارهــای خــود آگاه هســتند، امــا هیچــگاه روی ایــن 
ــود  ــث می ش ــم باع ــوع ه ــن موض ــد. همی ــز نمی کنن ــوع تمرک موض

ــب مغــرور و از خــود راضــی نباشــند. ــراد اغل ــن اف ــه ای ک

راه حل خالقیت:
بــه جــای آنکــه مــدام بــه موفقیت هــای گذشــته خــود فکــر کنیــد، 
ــن اســت کــه عوامــل موفقیــت  ــن کار ای ــده بیندیشــید. بهتری ــه آین ب
ــرای افزایــش میــزان  خــود را در یــک  دفترچــه یادداشــت کــرده و ب

خاقیــت خــود هــر چنــد وقــت یکبــار بــه ســراغ آن هــا برویــد.
 

۷- داشتن ذهنی باز و انعطاف پذیر
ــا  ــام م ــدازه تم ــه ان ــا ب ــدام از م ــد “هیچک ــه می گوی ــت ک ــروف هس ــه مع جمل
باهــوش نیســت!”. افــراد خــاق هــم دقیقــا از همیــن جملــه اســتفاده می کننــد. آن هــا 
ــت  ــه، هیچوق ــای خاقان ــا و ایده ه ــردن راه حل ه ــدا ک ــرای پی ــه ب ــد ک ــاور دارن ب
ــاده  ــه آم ــم همیش ــن ه ــرای همی ــد. ب ــکا کنن ــان ات ــه خودش ــا ب ــد تنه نمی توانن
ــی در  ــه قضاوت ــدون آنک ــا ب ــتند. آن ه ــران هس ــرات دیگ ــا و نظ ــنیدن ایده ه ش
ــن کار  ــنوند. ای ــا را می ش ــا آن ه ــد، صرف ــراد انجــام دهن ــکار اف ــا اف ــورد نظــرات ی م
۲ فایــده دارد. نخســت اینکــه گاهــی اوقــات از دل نظــرات بــه ظاهــر احمقانــه افــراد، 
ــرات  ــن نظ ــام ای ــه تم ــد. دوم اینک ــرون می آی ــری بی ــه بی نظی ــای خاقان ایده ه

ــض  ــه مح ــود و ب ــره می ش ــا ذخی ــودآگاه آن ه ــر ناخ ــی در ضمی جای
ــای  ــا ایده ه ــم از دل آن ه ــوند، می توانی ــک ش ــاره تحری ــه دوب اینک

ــم. ــرون بیاوری ــی بی خوب
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــاق ای ــراد خ ــای اف ــی ه ــر از ویژگ ــی دیگ یک
ــل نظــرات مخالــف، از فــرد می خواهنــد  جــای جبهــه گرفتــن در مقاب
ــه آن هــا ممکــن  ــرای نظــرش بیــان کنــد. اینگون کــه دلیــل خــود را ب
ــود را  ــت خ ــه و ذهنی ــاد گرفت ــدی ی ــز جدی ــتدالل او چی ــت از اس اس
ــع خاقیــت،  ــا دوری از موان ــا ب ــن ترتیــب آن ه ــه ای ــد. ب اصــاح کنن

ــد.  ــد ش ــود خواهن ــث پیشــرفت خ باع

راه حل خالقیت:
ــا  ــه جــای پرخــاش و ی ــی شــنیدید، ب ــه نظــر مخالف ــد ک ــه بع دفع

عصبانــی شــدن از طــرف مقابــل بخواهیــد دلیــل خــود را بــرای شــما توضیــح دهــد. 
ــی آن را  ــه راحت ــت، ب ــدی نیس ــز ح ــی چی ــان خیل ــورد بحثت ــوع م ــم موض ــر ه اگ
نادیــده بگیریــد. وقــت و اعصــاب شــما بســیار ارزشــمندتر از آن اســت کــه صــرف 

ــود. ــوده ش ــای بیه چیزه
 

۸- پر انرژی اما دقیق
ــترک  ــاق مش ــراد خ ــام اف ــن تم ــا در بی ــه تقریب ــی ک ــر از خصوصیات ــی دیگ یک
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اســت، پــر انــرژی بــودن آن هــا اســت. ایــن افــراد می تواننــد ســاعت ها زمــان خــود 
ــا  ــوند ی ــته ش ــه خس ــدون آنک ــم ب ــد. آن ه ــده بکنن ــک ای ــردن ی ــدا ک ــرف پی را ص
ــوم  ــر معل ــد در ظاه ــا نبای ــرژی حتم ــن ان ــه ای ــد. البت ــت بدهن ــان را از دس تمرکزش
ــرژی  ــر ان ــای پ ــما ردپ ــتند. ش ــال نیس ــاق بیش فع ــراد خ ــه اف ــا هم ــد و لزوم باش
ــی و  ــاظ بدن ــه از لح ــا چ ــع آن ه ــد. در واق ــان می بینی ــا را در کارهایش ــودن آن ه ب
ــد کــه تمــام آن را صــرف کارهــای خــود  ــادی دارن ــرژی زی چــه از لحــاظ فکــری ان
ــرژی  ــرف ان ــیر ص ــن آگاهی مس ــه کمک ذه ــا ب ــر آن ه ــان دیگ ــه بی ــد. ب می کنن
ــت  ــدر رف ــزان ه ــن می ــد. در نتیجــه کمتری ــود را مشــخص می کنن خ
ــم از  ــل ه ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه می کنن ــی را تجرب ــی و بدن ــرژی ذهن ان

کار کــردن لــذت می برنــد و زود احســاس خســتگی نمی کننــد.
ــه  ــرژی را ب ــن ان ــد ای ــا می توانن ــه آن ه ــر اینک ــب دیگ ــه جال  نکت
ــت  ــوان گف ــس می ت ــد. پ ــل کنن ــم منتق ــم ه ــک تی ــای ی ــایر اعض س
ــا  ــان آن ه ــه درد اطرافی ــاق ب ــراد خ ــای اف ــی ه ــورد از ویژگ ــن م ای
هــم می خــورد. مثــا فکــر کنیــد اعضــای تیــم فــروش یــک شــرکت 
قــرار اســت در جلســه  ای بــرای کمپیــن جدیــد برنامه ریــزی و 
ــه ای  ــن جلس ــاق در چنی ــرد خ ــک ف ــود ی ــد. وج ــردازی کنن ایده پ
ــه ارمغــان مــی آورد، بلکــه  ــا ب ــرای آن ه ــد ب ــا ایده هــای جدی ــه تنه ن
بــا تزریــق انــرژی و اشــتیاق، ســایر افــراد حاضــر در جلســه را نیــز بــه 

فکــر کــردن و ایده پــردازی تشــویق می کنــد.

راه حل خالقیت:
ــا در  ــد. تنه ــد بمانی ــد پایبن ــی کردی ــود طراح ــرای خ ــا ب ــه قب ــه ای ک ــه برنام ب
ــای  ــرف کاره ــود را ص ــرژی خ ــی ان ــه خوب ــد ب ــه می توانی ــت ک ــورت اس ــن ص ای

ــد. ــودمند کنی س

۹- حساس بودن
ــودن  ــاق حســاس ب ــراد خ ــارز اف ــای ب ــی ه ــر از ویژگ ــی دیگ یک
ــی تر  ــران احساس ــه دیگ ــبت ب ــوال نس ــراد معم ــن اف ــت. ای ــا اس آن ه
ــدارد.  ــی ای ن ــای منف ــودن اصــا معن ــن احساســی ب ــه ای هســتند. البت
ــار  ــاز در کن ــع نی ــه در مواق ــد ک ــعی می کنن ــاق س ــراد خ ــع اف در واق
ــه نظــرات دیگــر افــراد گــوش  ــا صبــر و حوصلــه ب دیگــران باشــند. ب
ــه ای  ــای خاقان ــا راه حل ه ــد ت ــک می کنن ــا کم ــه آن ه ــد و ب می کنن
پیــدا کننــد. بــه همیــن دلیــل هــم معمــوال روابــط قوی تــر و 
محکم تــری دارنــد. ایــن حساســیت همچنیــن می تــوان میــزان 
ــرای  ــه ب ــی ک ــد. اتفاق ــط اطــراف بیشــتر کن ــه محی توجــه ایشــان را ب
ــه  ــا توج ــا ب ــه آن  ه ــرا ک ــت، چ ــد اس ــیار مفی ــاق بس ــرد خ ــک ف ی
ــه ای  ــد و خاقان ــای جدی ــد ایده ه ــان می توانن ــط اطرافش ــه محی ب
ــه آن هــا ســپرده  ــا مســئولیتی ب درون ذهنشــان شــکل دهنــد. همچنیــن وقتــی کار ی
ــرا؟  ــد. چ ــام دهن ــوان آن را انج ــاش و ت ــت ت ــا نهای ــد ب ــعی می کنن ــود، س می ش

ــت. ــم اس ــا مه ــرای آن ه ــم ب ــران ه ــت دیگ ــون رضای چ

راه حل خالقیت:
حســاس بــودن یعنــی درک دیگــران. پــس دفعــه بعــد کــه از شــما خواســته شــد 
کاری را انجــام دهیــد، ســعی کنیــد بــا نهایــت مســئولیت پذیــری آن را بــه ســرانجام 

ــرام گذاشــته اید. ــز احت ــران نی ــوق خــود و دیگ ــه حق ــه ب ــانید. اینگون برس
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۱۰- توازن، مهمترین مورد از ویژگی های افراد خالق
امــا در بیــن تمــام ویژگــی هــای افــراد خــاق یکــی از آن هــا از بقیــه مهمتــر اســت 
ــک  ــه در ی ــه ای ک ــن نکت ــوازن. مهمتری ــتن ت ــز داش ــزی نیســت ج ــی چی و آن ویژگ
ــان  ــراد همزم ــا اف ــت. مث ــار او اس ــودن رفت ــوازن ب ــد مت ــد دی ــاق می توان ــرد خ ف
ــگام  ــد، در هن ــردازی آزاد می گذارن ــذار و رویاپ ــت و گ ــرای گش ــان را ب ــه مغزش ک
ــند.  ــده می اندیش ــول ش ــا مح ــه آن ه ــه ب ــئولیتی ک ــه مس ــز ب ــت تمرک ــا نهای کار ب
آن هــا اگرچــه از دســتاوردهای خــود بــا خبرنــد، امــا هیچــگاه در بــاد غــرور گذشــته 

نمی خوابنــد. افــراد خــاق اگرچــه انــرژی بســیار زیــادی دارنــد، امــا 
ــدر  ــد ه ــازه نمی دهن ــد و اج ــرف می کنن ــت ص ــا دق ــرژی را ب ــن ان ای
رود. آن هــا در عیــن حــال کــه بــه اعضــای تیمشــان کمــک می کننــد، 
بســیار مســتقل هســتند. یــک فــرد خــاق اگرچــه کنجــکاو و 
بازیگــوش اســت، امــا در هنــگام نیــاز تمامــی مراحــل یــک کار را هــم 

ــود. ــکل ش ــار مش ــادا دچ ــا مب ــد ت ــازی می کن تصویرس
تمامــی ایــن نــکات و مثال هــا نشــان می دهنــد کــه تــوازن 
ــی  ــل اصل ــا عام ــات و ویژگی ه ــن خصوصی ــن ای ــردن بی ــرار ک برق
موفقیــت افــراد خــاق اســت. پــس شــما هــم اگــر دوســت داریــد بــه 
فــرد خاقــی تبدیــل شــوید، بایــد حتمــا بیــن ویژگی هــای شــخصیتی 
خــود تــوازن و تناســب برقــرار کنیــد. آن گاه بــه مــرور زمــان خواهیــد 
ــرای یادگیــری  ــد. ب ــه افزایــش می یاب ــد کــه خاقیــت شــما چگون دی

نحــوه تغییــر رفتارهــا و عادت هایتــان هــم پیشــنهاد می کنیــم حتما خاصــه 
ــد.  ــاب عــادت هــای اتمــی را بخوانی کت

           ویژگی های افراد خالق ؛ سخن پایانی

همانطــور کــه دیدیــد، بیشــتر خصوصیــات افــراد خــاق درون همــه مــا 
ــدازه  ــه ان ــا چ ــا ت ــدام از م ــه هرک ــت ک ــن اس ــا ای ــی ام ــوع اصل ــود دارد. موض وج
ــرار  ــوازن برق ــا ت ــن آن ه ــا بی ــم و ی ــرورش داده ای ــخصیتی را پ ــای ش ــن ویژگی ه ای
ــه  ــی گفت ــر ویژگ ــد از ه ــه بع ــی ک ــتفاده از راهکارهای ــا اس ــد ب ــعی کنی ــم. س کرده ای

ــد.  ــت کنی ــان تقوی ــا را در خودت ــن خصوصیت ه ــم ای ــما ه ــده ش ش
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