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خالقيت
ايٗ تؼبضيف ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝذالليت زضثطٌيط٘س ٜايٗ ٔٛاضز اؾت:
•تٛا٘بيي زيسٖ چيع ٞب ثَ ٝطظي ٘ٛ
• آٔٛذتٗ اظ تدبضة لجّي  ٚاضتجبٌ زازٖ ايٗ يبزٌيطي ثٛٔ ٝلؼيت ٞبي تبظٜ
•تفىطي ا٘ؼُبف پصيط  ٚقىؿتٗ ٔحسٚزيت ٞب
•اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبي غيط ؾٙتي ثطاي حُ ٔكىالت
•فطاتط اظ اَالػبت ٌبْ ثطزاقتٗ
•آفطيسٖ چيعي ٔٙحهط ث ٝفطز يب انيُ
ٔه وّط(ٔ)1957ؼتمس وٞ ٝط تفىط ذاللي ٔٙبثؼي ثيط٘ٚي زاضز و ٝقبيس زٚض يب ٘عزيه،آٌبٞب٘ ٝيب ٘بآٌبٞب٘ ٝثبقس.ذالليت زض ذال
ايدبز ٕ٘ي قٛز.ػبُٔ ذالق زض اضتجبٌ ثب ايٗ ٔٙبثغ اؾت  ٚزض يٕٗ اَالػبت ٌطفت ٝقس ٜاظ ايٗ ٔٙبثغ ضا ؾبظٔب٘سٞي زٚثبضٔ ٜي
وٙس.
ثطاي ايٗ وبض ث ٝايٗ ٞب ٘يبظ زاضيٓ:
•ٟٔبضت  ٚتٛا٘بيي الظْ ثطاي فؼّت ثركيسٖ ث ٝػمبيسٔبٖ
ٔدٕٛػ ٝاي اظ زا٘ف  ٚزضن ثطاي وبٚـ  ٚيبفتٗ تطويجبت تبظٜ
• ٍ٘طـ ٞب  ٚآٔبزٌي ٞبيي ؤ ٝب ضا لبزض ٔي ؾبظز تىّيفي ضا تب ٔطحّ ٝث ٝفؼّت ضؾب٘سٖ ػمبيسٔبٖ ازأ ٝزٞيٓ.
ذالليت يؼٙي يبفتٗ اضتجبٌ ثيٗ آٖ چيع ٞبيي و ٝلجالً ثب  ٓٞثي اضتجبٌ ثٛز٘س ثَ ٝطلي و ٝاظ ٘ظط ذٛز فطز تبظٔ ٚ ٜؼٙي زاض
اؾت.
تريُ ػجبضت اؾت اظ
(ثبظي ثس ٖٚػُٕ)
(تٛا٘بيي ٔدؿٓ وطزٖ تهٛضات ثيٙبيي،حؽ  ٚقٛٙايي زض ش)ٗٞ
(تٛا٘بيي ث ٝتهٛض زض آٚضزٖ آ٘چ٘ ٝيؿت)
تريُ٘( -يطٚيي ثطاي قىُ زازٖ ث ٝتهٛضاتي وٛٙٞ ٝظ قىُ ٍ٘طفت ٝا٘س)
(زيسٖ چيعي و٘ ٝيؿت).
(تٛا٘بيي قىُ زازٖ تهٛضات شٙٞي ٔتٛٙع  ٚغٙي يب ٔفبٞيٕي اظ ٔطزْ،خبٞب،چيع ٞبٛٔ،لؼيت ٞبيي وٚ ٝخٛز ٘ساضز)
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(تٛا٘بيي قٙبذتي ث ٝتهٛض زض آٚضزٖ ٚالؼيتي زيٍط زض ش)ٗٞ
(تريُ-اِٟبْ،تهٛض،ذيبَ)...
(آ٘چ ٝا٘ؿب٘ي اؾت)
تخيل
ايٗ تؼبضيف ثؼًي اظ ػٙبنطي ضا و ٝثركي اظ تريُ اؾت ٘كبٖ ٔي زٞس.
تخيل كردن يعىي:
•خسا وطزٖ ذٛز اظ خٟبٖ ّٕٔٛؼ  ٚپيف ضفتٗ ث ٝفطاؾٛي ٔٛلؼيت ٞبي ػيٙي.
•ٔحسٚز ٘جٛزٖ ث ٝخٟب٘ي و ٝازضان ٔي وٙيٓ.
•خسا وطزٖ ػُٕ  ٚاقيبء اظ ٔؼٙبيكبٖ زض خٟبٖ ٚالؼي  ٚثركيسٖ ٔؼٙبي تبظ ٜث ٝآٖ.
•يىي وطزٖ  ٚا٘ؿدبْ زازٖ ث ٝتدبضة  ٚازضاوبت.
•ؾبذتٗ آ٘چ٘ ٝيؿت ِٚي ٔي تٛا٘س ثبقس؛ٚإ٘ٛز وطزٖ.
ايٗ ٌ ٝ٘ٛازضاوبت فطز ٔجسَ ث ٝتهٛضات ٔي قٛز،شذيطٔ ٜي قٛز ٚث ٝوبض ٔي ضٚز ثؿتٍي ث ٝذٛز فطز فطز زاضزٞ.ط فطزي ٕٔىٗ
اؾت تريّي ضا تطخيح زٞس  ٚتٛا٘بيي تريُ وطزٖ زض افطاز ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت.
ثطاي ٔثبَ،ثٍٙٞ ٝبْ تريُ اظ ايٗ ٞب ٔسز ٔي ٌيطيٓ:
•تدبضة ثيٙبيي-آ٘چ ٝزيس ٜايٓ.
•تدبضة قٛٙايي-آ٘چ ٝقٙيس ٜايٓ.
•تدبضة حؿي-آ٘چ ٝحؽ وطز ٜايٓ.
تريُ ،زض٘ٚي وطزٖ ازضاوبت ٔبؾت  ٚوبضثطز آٖ ٞب  ٚاقيبؾت ثطاي ذّك ٔؼب٘ي اي وٚ ٝاثؿت ٝث ٝخٟبٖ ثيط٘ٚي ٘يؿتٙس.
ارتباط بيه خالقيت ي تخيل
اظ ايٗ تؼبضيف چٙيٗ ثط ٔي آيس و ٝذالليت  ٚتريُ زض ػيٗ حبَ و ٝيىي ٘يؿتٙس ِٚي وبٔالً ث ٓٞ ٝضثٍ زاض٘س .ذالليت غبِجبً
ٔؿتّعْ وبضثطز تريُ اؾت .ثطاي ٔثبَ:
• چؿت ِجبؼ و ٝوبض زوٕ ٝضأي وٙس  ٚثؿيبض ضاحت تط اظ زوٕ ٝثؿتٗ اؾت زض ٘تيدٔ ٝكبٞسات ٔجسع آٖ ذّك قس .اٚ
ٍٙٞبٔي و ٝاظ ٔعضػٔ ٝي ٌصقت زيس و ٝذبض  ٚذؿه ثِ ٝجبؾف چؿجيس ٜاؾت .ا ٚاظ ايٗ ٔكبٞس ٜثب اؾتفبز ٜاظ تريّف ٔسِي
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ثطاي ثؿتٗ ِجبؼ اثساع وطز .ثؿيبضي اظ افطاز زض َ َٛؾبَ ٞب ٔي زا٘ؿتٙس و ٝذبض  ٚذؿه چ ٝذبنيتي زاضز ِٚي ا ٚاِٚيٗ
وؿي ثٛز و ٝوبضثطز ٌؿتطز ٜتط آٖ ضا زيس.ا ٚثب اؾتفبز ٜاظ ذالليتف ٔكبٞساتف اظ ذبض  ٚذؿه ضا ثِ ٝجبؼ اضتجبٌ زاز.
•زا٘كٕٙساٖ ثطاي زضٌيط قسٖ زض وبض ػ٘تيه خٕؼيت،اػساز ذيبِي اثساع وطز ٜا٘س.خصض ٟٔٙبي يه زض ز٘يبي ٚالؼي ٚخٛز ٘ساضز
 ٚزض فطٔٞ َٛبيي و ٝزض ايٗ ظٔي ٝٙث ٝوبض ٔي ضٚز إٞيتي حيبتي زاضز .ثس ٖٚايٗ ػسز ذيبِي ٔكىالت غ٘تيه خٕؼيت حُ
ٕ٘ي قس  ٚتفىط پيكطفت ٕ٘ي وطز.
ٍٙٞبٔي و ٝضٚاثٍ تبظ ٜاي وكف ٔي وٙيٓ غبِجبً ثب تٛؾُ ث ٝتريُ ذٛز ضا اظ خٟبٖ اَطاف ذٛز خسا ٔي وٙيٓ،ازضاوبت ذٛز ضا
زض٘ٚي ٔي وٙيٓ  ٚاحتٕبالت ٔرتّفي ضا ثطضؾي ٔي وٙيِٓٚ .ي ثٍٙٞ ٝبْ وبضثطز تريُ ذٛز ٕٞيك ٝذالق ٘يؿتيٓ .ثطاي
ٔثبَ،ثبظي تريّي وٛزوبٖ ٔي تٛا٘س تىطاضي ثبقس .آ٘بٖ ٕٔىٗ اؾت نطفبً ٘مف ٞب  ٚؾٙبتٛض ٞبيي ضا ؤ ٝي زا٘ٙس تىطاض وٙٙس.
تؼبضيف تريُ  ٚذالليت وٌ ٝبضز٘ط  ٚفطا٘ؿيؽ اضائ ٝوطز٘س ثٔ ٝب وٕه ٔي وٙس تب تفبٚت ضا ثفٕٟيٓ-تريُ تٛا٘بيي ث ٝتهٛض
زضآٚضزٖ آٖ چيعي اؾت وٚ ٝخٛز ٘ساضز،ػٙهط ذالق يؼٙي ٔجسَ وطزٖ تريُ ثٚ ٝالؼيت .يب ث ٝل َٛفطٚثّٛلتي ٔب ذالليٓ وٝ
(ث ٝتفىط ذٛز خؿٓ ثسٞيٓ. . .آ٘چ ٝغيط لبثُ زيسٖ اؾت لبثُ زيسٖ وٙيٓ).
ييژگي َاي خالقيت در كًدكان خردسال
غبِجبً چيع ٞبيي و ٝوٛزوبٖ وكف ٔي وٙٙس تبظ٘ ٜيؿتٙس ٔ ٚست ٞب لجُ وؿبٖ زيٍطوكفكبٖ وطز ٜا٘سِٚ .ي ايٗ وكفيبت ثطاي
وٛزن تبظٌي زاضز .ذالليت زض وٛزوبٖ يؼٙي ٚلتي و ٝثطاي اِٚيٗ ثبض اضتجبَي ضا وكف وطز ٜا٘س و ٝلجالً وكف ٘ىطزٜ
ثٛز٘س.آيع٘جطي  ٚيبالٍ٘ ٛزض تؼطيف ذالليت زض ؾبَ ٞبي اِٚي ٝوٛزوي ايٗ ضاٞ ٜب ضا پيكٟٙبز ٔي وٙٙس.
وٛزوب٘ي ذاللٙس زض نٛضتي و:ٝ
•وبٚـ وٙٙس  ٚثيبظٔبيٙس.
•ثب اؾتفبز ٜاظ ظثبٖ  ٚثبظي ث ٝخٟبٖ ذٛز ٔؼٙب ثجركٙس.
•ٔستي َٛال٘ي ثط ضٚي يه تىّيف تٕطوع وٙٙس.
•ث ٝآقفتٍي ٘ظٓ ثسٙٞس  ٚثب پسيس ٜلسيٕي  ٚآقٙب وبضي تبظ ٜوٙٙس.
•ثب تىطاض چيعي تبظ ٜثيبٔٛظ٘س.
ارتباط خالقيت ي بازي
ثيٗ فطايٙس ذالق  ٚثبظي اضتجبٌ ٞب ٕٞ ٚپٛقي ٞبي ثؿيبضي ٚخٛز زاضز .ثبظي  ٚذالليت ٚيػٌي ٞبي ٔكتطوي زاض٘س .زض
حميمت ثبظي غبِجبً ثركي اظ فطايٙس ذالق اؾتٞ .ط ز ٚايٗ ٞب ايٗ ٔٛاضز ضا زض ثط ٔي ٌيطز:
•يه ٍ٘طـ  ٚيه فطايٙس
•ٚيؼيتي شٙٞي  ٚآٔبزٌي
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•آٔبزٌي وٙبض آٔسٖ ثب ػسْ إَيٙبٖ
•تٛا٘بيي وبٚـ زض ٔفبٞيٓ تبظٜ
•تفىط  ٚاٌط،يؼٙي تٛا٘بيي ٍ٘ب ٜوطزٖ ث ٝيه ٔكىُ اظ ضاٞ ٜبي ٔرتّف
•ػسْ اخجبض
•فطنت ا٘تربة زاقتٗ
•آفطيٙف  ٚثبظ آفطيٙي اثتىبض زاقت ٝثبقيٓ
اثتىبض ػجبضت اظ زٚض قسٖ اظ چيع ٞبي ٚايح ٔ ٚؼِٕٛي يب لُغ ضاثُ ٝثب تفىط ٔجتٙي ثط ػبزت اؾت .ايسٞ ٜبي اثتىبضي اظ ٘ظط
آٔبضي وٕيبة ا٘س .زض ٚالغ،ثطذي اظ ٔحمميٗ تطخيح ٔي زٙٞس ث ٝخبي اثتىبض ِغت«ٔٙحهط ث ٝفطز»ضا ث ٝوبض ثجط٘س .زض آظٖٔٛ
ٞبي ذالق ٔؼٕٛالً اضتجبَي ثبِٙؿج ٝلٛي ثيٗ ؾيالٖ  ٚاثتىبض ٚخٛز زاضزٔ .ؼصاِه ،ثَٛ ٝض وّي ٔميبؼ ٞبي اثتىبض ضفتبض زليك
تط پيف ثيٙي ٔي وٙٙس تب ٔميبؼ ٞبي ؾيالٖ .ثسيٗ تطتيت ،زض ػيٗ آ٘ى ٝؾيالٖ (ايدبز ؾطيغ تؼساز ظيبزي ايسٔ)ٜؿّٕبً ايٗ
احتٕبَ ضا و ٝايسٞ ٜبي اثتىبضي ايدبز قٛز ثبال ٔي ثطز،تًٕيٙي ٚخٛز ٘ساضز و ٝايٗ ُّٔت اتفبق ثيفتس .زض ٘تيد ٝايٗ ٔٛيٛع
حبئع إٞيت اؾت و ٝثؼًي اظ ٚيػٌي ٞبي ايس ٜاثتىبضي ٔرتّف  ٚضٚـ ٞبي ثبال ثطزٖ احتٕبَ ايدبز چٙيٗ ايسٞ ٜبئي ضا ٔٛضز
ثطضؾي لطاض زٞيٓ.
اٌط قطح يه ٚيؼيت ٔؿئّ ٝؾبظ ٔؼِٕٛي ٔس٘ظط ثبقس،فطزي و ٝزض حُ ٔؿبئُ زاضاي قبيؿتٍي ثبقس ثبيس ثتٛا٘س ضاٞ ٜبي
ٔؼِٕٛي يب ثط َجك ػبزت ذٛز ضا ثطاي حُ ٔؿئّ ٝقطح زازٔ،ٜؤثط ثٛزٖ آٖ ٞب ضا اضظيبثي ٕ٘ٛز ٚ ٜضا ٜحُ ٞبي ٔرتّفي تسٚيٗ
وٙس .اٌط قطح يه ٚيؼيت ٔؿئّ ٝؾبظ غيطػبزي زاز ٜقس ٜثبقس،فطزي و ٝزض حُ ٔؿبئُ قبيؿتٍي زاضز ثبيس ثتٛا٘س ثطذي اظ
ضٚـ ٞبي ؾٙديس ٜايدبز ضا ٜحُ ٞبي ٔٙبؾت ضا ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض زٞسٔ .ؼٕٛالً،اؾتفبز ٜاظ چٟبضلب٘ ٖٛيٛضـ فىطي،وبضثطز
نٛضت ٞبي تُجيك اؾىٕپط تسٚيٗ قس ٜتٛؾٍ اثطَ ضٚـ ٞبي ٚيػ ٜؾيٙتيىع،تفىط خب٘جي((ازٚاضز زثٕ٘))ٛ٘ٛبيف ٞبي اختٕبػي
 ٚؾبيط اثعاض ٞبيي وٙٔ ٝدط ث ٝايدبز ايسٞ ٜبي اثتىبضي ذٛاٞس ٌطزيس .ثب ٚخٛز ايٗ،ػٛأُ ػبَفي،غيط ُٔٙمي،فٛق ُٔٙمي ٚ
اٍ٘يعـ ثٚ ٝيػ ٜزض ايدبز ايسٞ ٜبي اثتىبضي حبئع إٞيت ا٘سٔ .تفىط ٔجتىط ثبيس اظ ايٙى ٝثب زيٍطاٖ ٔتفبٚت ثبقس(يب زض الّيت يه
٘فطي لطاض زاقت ٝثبقس)احؿبؼ ضاحتي وٙسٚ .اِسيٗٔ،طثيبٖ،وبضفطٔبيبٖ،ؾطپطؾتبٖ  ٚؾبيط افطازي و ٝزض ٞسايت خبٔؼ٘ ٝمف
ػٕس ٜاي ايفب ٔي وٙٙس ٔي تٛا٘ٙس ثب لبئُ قسٖ احتطاْ ثطاي ضاٞ ٜبي غيط ػبزي ايدبز قس٘،ٜكبٖ زازٖ ايٗ َطظ فىط و ٝايسٜ
ٞبي غيط ػبزي ٕٔىٗ اؾت ٔفيس ثبقٙس ثب فطا ٓٞؾبذتٗ ٚلت ثطاي تٕطيٗ ثس ٖٚاضظيبثي٘ ٚ،ظبيط آٖ،ايٗ فطايٙس ضا تٟؿيُ وٙٙس.
ييژگي راٌ َاي ابتكاري
زض ثؿيبضي ٔٛاضز،اثتىبض ث ٝاؾبؼ ((ؾبتٛضي)) ٚذالليت تريّي ذيّي ٘عزيه ٔي قٛز .زض ثؿيبضي اظ آظٔٞ ٖٛبي ذالليت،ثطاي
آ٘ىٔ ٝؼّ ْٛقٛز يه ايس ٜاثتىبضي اؾت يب ٘،ٝيبثُ٘ ٝسضت آٔبضي يب وٕيبثي ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔي ٌيطزٔ .ؼصاِه،ضاٞ ٜبي
ٔرتّف ثبيس ٕٞچٙيٗ ٘كب٘ ٝيه خٟف فىطي-زاض!ثٛزٖ((٘يطٚي))ذالليت ثٛز ٚ ٜاظ آ٘چٚ ٝايح اؾت ثسٚض ثبقس .ثسيٗ تطتيت،
ٕ٘ي تٛا٘يٓ ضاٞي ضا و ٝثط َجك ػبزت ث ٝفىط ذُٛض ٔي وٙس يب ٔىطضاً اتفبق ٔي افتس اثتىبضي اضظيبثي وٙيِٓٚ .ي زض ثؿيبضي
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ٔٛاضز ،ضاٞ ٜبيي و ٝث٘ ٝسضت اضائٔ ٝي ٌطزز ٘كب٘ ٝيه خٟف فىطي ثٛز ٚ ٜزاضاي لٛت ذالليت اؾت  ٚتّمي وطزٖ آٖ ثؼٛٙاٖ
ٔٛخ ٝاؾت.
ٕٔىٗ اؾت ٔفيس ثبقس و ٝثجي ٓٙچٍ ٝ٘ٛايٗ َطح زض ضاٞ ٜبي ٔرتّفي و ٝآٔس ٜػُٕ ٔي وٙس .ضاٞ ٜبي ٔرتّفي ضا و ٝثطاي
وبضثطز ٞبي غيط ػبزي اتٔٛجيُ ٞبي اؾمبَي ايدبز ٌطزيس ٔٛضز ثطضؾي لطاض زٞيسٞ .طيه اظ ضاٞ ٜبي ٔرتّف ظيط ضا و ٝشوط
وطزيس ػالٔت ثع٘يس  ٚثجيٙيس پؽ اظ حصف ايٗ ٞب چ ٝپبؾد ٞبيي ثبلي ٔي ٔب٘س:
•ٙٞطٙٞ،ط ا٘تعاػئ،دؿٕ ٝؾبظي ٔسضٖٙٞ،ط تٛز ٜپؿٙس  ٚغيط.ٜ
•اتٔٛجيُ ٞب،يه اتٔٛجيُ اظ چٙس اتٔٛجيُ اؾمبَي ثؿبظيس.
•اتٔٛجيُ ٞب،ثطاي ثبظي ثچٞ ٝب و ٝتظبٞط ث ٝضا٘سٖ اتٔٛجيُ وٙٙس.
•نٙسِي ٞب.
•ترطيت وّي.
•ٕ٘بيف اتٔٛجيُ ٞبي تهبزفي ثطاي ٞكساض ث ٝضا٘ٙسٌبٖ.
• اؾتفبزٞ ٜبي آٔٛظقي،زٚثبض ٜؾبظي ثطاي يبزٌيطي آٖ ث ٝخٛاٖ ثطاي يبزٌيطي زضثبض ٜاتٔٛجيُ.
•وبقتٗ ٌيبٞبٖ.
•ٔؿبثم.ٝ
•تؼٕيط ٚفطٚـ آٖ ٞب.
•اؾتفبزٞ ٜبي آٔٛظقي،زٚثبض ٜؾبظي.
•يبزٌيطي زضثبض ٜاتٔٛجيُ.
•ذٛضز ٜآ،ٗٞذٛضز ٜفّع ٚغيط.ٜ
•ٚؾبئُ يسوي ثطاي اتٔٛجيُ ٞبي زيٍط.
•اؾتفبز ٜاظ تبيط ٞب ثطاي ٌطزا٘سٖ ث ٝػٛٙاٖ اؾجبة ثبظي.
•ثب چىف ضٚي آٖ ٞب ثىٛثيس تب تٙف ذٛز ضا اظ ثيٗ ثجطيس.
•ثبظ ؾبظي تبيط ٞب ثطاي فطٚـ.
•اؾجبة ثبظي زض ظٔيٗ ثبظي.
پطتيباوي از ساير رضتٍ َا ي تحقيقات خالقيت
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ايسٚ((ٜحست ايساز)) ٚفطايٙس ٞبي فىطي ٔطث ٌٛث ٝػٛٙاٖ فطآيٙس ٞبي غيط ٚاپؽ ض ٚؾُح ثبالٙٔ،حهط ث ٝضٚا٘ىبضي ٘يؿت ٚ
ٔستٟبؾت و ٝزض ٔأذص ٕ٘بيكي ٔٛؾ ْٛثٛز ٜاؾت .زض ٚالغ،ثيكتط ٕ٘بيف ٞبي ثعضي ٔطث ٌٛث ٝحُ ذالق اذتالفبت ٕٞطا ٜثب ثط
ذٛضز ثٛز ٚ ٜايٗ ا٘فدبضات ثيٙف ظاؾت و ٝزض تأتط ٔٛضز تحؿيٗ لطاض ٌيطز.ضٚثطت ازِط،ث ٝايٗ پسيسٞ ٜب((ٚحست ايساز))اَالق
ٕ٘ٛز ٚ ٜاػتجبض ايٗ ايس ٜضا اظ َطيك ؾبذت  ٚثبظي وطزٖ ؾٙبضيٞ ٛبيي ٘ظيط ؾٙبضيٞ ٛبي زضاْ اختٕبػي و ٝلجالً شوط آٖ ضفت
٘كبٖ ٔي زٞس.اؾتفبز ٜاظ ايٗ چٙيٗ اذتالفبتي زض ٘ٛقت ٝزضأبتيه ثٚ ٝؾيّ ٝاٍ٘طي زض ٘ٛقت ٝوالؾيه ٚي ٔٛؾ ْٛثٙٞ ٝط
٘ٛيؿٙسٌي زضأبتيه قطح زاز ٜقس ٜاؾت.
ٔفٚ ْٕٟٛحست ايساز ٕٞچٙيٗ زض تحميمبت زضثبض ٜافطاز ذالق زيس ٜقس ٜاؾت .ثٚ ٝيػ ٜزض تحميمبت ٔه وي ٚ ٖٛٙثبضٚ ٖٚ
ٕٞىبضا٘كبٖ زض((ا٘ؿتيتٛي اضظيبثي  ٚتحميمبت قرهيت ٞب))زض زا٘كٍب ٜوبِيفط٘يب ٚايح  ٚضٚقٗ اؾت .آ٘بٖ زضيبفتٙس و ٝافطاز
فٛق اِؼبز ٜذالق ثيف اظ ٕٞتبيبٖ وٕتط ذاللكبٖ زض ٚفك زازٖ ذٛز ثب تًبز ٞبي زض٘ٚي قبٖ ٔٛفك ثٛز ٜا٘س .آ٘بٖ زض آٖ ٚاحس
زاضاي ٚيػٌي ٞبي ٔصوط ٚ ٚيػٌي ٞبي ٔؤ٘ثٔ،ؿتمُ ٚ ٚاثؿت،ٝزاضاي،ذٛزوبضي ثيكتط ٘ ٚيع پصيطا تط  ٚثبظ تط ٘ؿجت ث ٝايسٞ ٜبي
زيٍطاٖٕٞ،طً٘ خٕبػت تط  ٚذٛز ضؤي تط ٞؿتٙس .ثؿيبضي اظ افطاز وٕتط ذالق ٘ؿجت ث ٝايٗ ٚيػٌي ٞبي ٔتًبز زض ثيٗ افطاز
ذالق  ٚاظ ٘تبيح چٙيٗ تحميمبتي زض تؼدت ا٘س .چٙيٗ ذهٛنيبت ٔتًبز اظ ٘ظط ُٔٙمي لبثُ تٛخ٘ ٝيؿتٙس  ٚثطاي افطاز وٕتط
ذالق چٙيٗ چيعي لبثُ زضن ٘يؿت.
ضخصيت خالق
ثب ٚخٛز زاليُ ٔؼتجطٔ،ي تٛاٖ پصيطفت و ٝضٚـ ٞبي ٔجتىطا٘ ٝزض افطازي و ٝثب ثهيطت ػُٕ ٔي وٙٙس،تب حسٚزي ػبزي اؾت.
زض قطح حبَ افطاز ٘بثغٛ٘ ٚ ٝآٚض ٕٛٞاضٔ ٜي تٛاٖ ٘كب٘ي اظ تفىطات ٘ٛآٚضا٘ ٝپيسا وطز اِجت،ٝافىبض ٔؼسٚزي ث ٝذٛز ازأ ٝزازٚ ٜ
قٟطت ذٛز ضا زض يبز ثدبي ٌصاضز ٜا٘س.ثبظز ٜثؿيبض ثبال ثطاي افطازي و ٝوبض ٞبي چكٍٕيطي اضاي ٝزاز ٜا٘س،يه لبػس ٜاؾت ٝ٘ ٚ
يه اؾتثٙب .ث٘ ٝظط ٔي ضؾس وٚ ٝاوٙف ٞبي ٔجتىطا٘ ٝزض ثطذي زيٍطٞ،يچٍب ٜاظ تفىطات ٔطؾ ٚ ْٛلبِجي ذٛز زؾت ٕ٘ي وكٙس.
اٌط ثطذي اظ افطاز ٕٛٞاضٔ ٜجتىطا٘ ٝػُٕ وطز ٚ ٜثطذي زيٍط ذيط،ايٗ ث ٝخٟت اٍِٞ ٛبي ٔؼيٗ ٚيػٌي ٞبي ٘ؿجتبً پبيساضي
اؾت،و ٝايدبز وٙف ٞبي ٔجتىطا٘ ٝضا  ٓٞتؿٟيُ ثركيس ٓٞ ٚ ٜثب ٔب٘غ ضٚثطٔ ٚي ؾبظز.
آ٘چٔ ٝب ذالليت ٔي ٘بٔيٓ زض ٚالغ ث ٝزؾت آٚضزٖ چيعي ٔٙحهط ث ٝفطز  ٚيب حسالُ وٕيبة اؾت٘ .مف اٍِٛيي ٔؼّٓ زض ضقس
ذالليت
 ٚزض ثبال ثٛزٖ لسضت ذالليت زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي إٞيت ثؿعايي اؾت .تحميمبت ٘كبٖ زاز ٜا٘س افطاز ذالق ذيّي ثيكتط اظ
افطاز غيط ذالق زض پطٚضـ ذالليت ٔٛفمتط٘سٔ .ؼّٕي و ٝاظ اٍ٘يع ٜذالق ثطذٛضزاض اؾت  ٓٞذٛز اٍِٛيي ثطاي ذالق ثٛزٖ ٓٞ ٚ
فطايٙس ذالليت ضا تمٛيت ٔي وٙس .آٟ٘ب ثٚ ٝاؾٍُ٘ ٝطقي و ٝزاض٘س اظ زا٘ف آٔٛظاٖ اَالػبت  ٚپيطٚي ٔحى ٕ٘ي ذٛاٙٞس،ثّىٝ
ث ٝآٖ ٞب آظازي الظْ ضا ذٛاٙٞس زاز تب ثتٛا٘ٙس ذٛز وكف  ٚاثساع وٙٙس .اظ ؾؤاالت غيط ٔٙتظط ٚ ٜحتي ث ٝظبٞط ٘ب ٔؼمٚ َٛ
ػديت آٖ ٞب اؾتمجبَ ٔي وٙٙس  ٚث ٝثحث ٌ ٚفتٍ ٛپيطأ ٖٛآٖ ٔي پطزاظ٘س  ٚثب فطا ٓٞآٚضزٖ ٔحيٍ ٔٙبؾت ث ٝزا٘ف آٔٛظاٖ
فطنت ٔي زٙٞس،تٛا٘بيي ثبِم ٜٛذٛيف ضا ٔحمك ؾبظ٘س  ٚزض ٟ٘بيت تالـ ٔي وٙٙس آ٘چٛٔ ٝخت تٛؾؼ ٝذالليت  ٓٞزض زا٘ف
آٔٛظاٖ  ٓٞ ٚزض ذٛزقبٖ ٔي ٌطزز ضا ثكٙبؾٙس  ٚث ٝوبض ثٍيط٘س .آٔبثيُ ٔؼتمس اؾت ٔؼّٕبٖ ثب ثيبٖ آظاز احؿبؼ ذٛز ٔب٘ٙس
ػكك  ٚقبزي،وٙدىبٚي ث ٝأٛض ٔي تٛا٘ٙس اٍِٛي ٔٙبؾجي ثطاي وٛزوبٖ ثبقٙس.
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تًصيٍ َايي براي رضذ خالقيت
• ٔىبٖ ٞب  ٚظٔبٖ ٞب ضا ؤ ٝؼٕٛالً ايسٞ ٜبي خسيسي ث ٝشٙٞتبٖ ٔي ضؾس،قٙبؾبيي وطز ٚ ٜؾؼي وٙيس ضٚظي يىجبض زض آٖ
ٔٛلؼيت لطاض ثٍيطز(لجالً وبغص  ٚلّٓ ثطاي يبززاقت ثطزاضي آٔبز ٜوٙيس).
• ٍٙٞبٔي و ٝثب ٔكىّي ضٚثطٔ ٚي قٛيس ثؼس اظ ٘يٓ ؾبػت ؾؼي وٙيس خبي ذٛز ضا ػٛو ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ ٛٞاي تبظ ٜاؾتٙكبخ ٕ٘بييس.
ثَٛ ٝض وّي حبَ ٛٞ ٚاي ذٛز ضا ػٛو وٙيس  ٚزٚثبض ٜثٛٔ ٝيٛع فىط وٙيس.
•ٔطتت ثب ذٛز فىط وٙيس اٌط ٔكىُ يب ٔؿئّ ٝاْ حُ قٛز چ ٝذٛاٞس قسٕٞ .يٗ تهٛض ث ٝقٕب ٘يطٚيي ثطاي حُ ٔؿئّ ٚ ٝزيسٖ
آٖ ظٚايبي ٔرتّف ٔي زٞس.
•ث ٝآٞ ًٙٞبي اِٟبْ ثرف ثيكتط ٌٛـ زٞيس.
•اظ ٔىبٖ ٞبي ضٚيبيي ٔثُ ٔٛظٞ ٜب  ٚآثبض ثبؾتب٘ي ...ٚثيكتط زيسٖ وٙيس.
•ثب افطاز ذالق ثيكتط ٔؼبقطت وٙيس.
•ث ٝخبٞبيي و ٝتب ث ٝحبَ ٘طفت ٝايس ثيكتط ٔؿبفطت وٙيس.
•ثَ ٝجيؼت ثيكتط ثطٚيسٔ .رهٛنبً خبٞبيي و ٝتب ث ٝحبَ ٘طفت ٝايس.
•ذالليت ٕ٘ي تٛا٘س تحت قطايٍ فكبض ايدبز قٛز .اٌط ػدّ،ٝتكٛيك يب ٔكغِٛيت ٍ٘ ٚطا٘ي ظيبزي زاضيس آٖ ٞب ضا ثطَطف
ٕ٘بييس.
•اقيبيي ضا و ٝضٚي ٔيع يب خّٛي چكٕتبٖ لطاض ٔي زٞيسٔ،تٛٙع ثبقسٕٞ .چٙيٗ ؾؼي وٙيس اظ چيع ٞبيي ا٘تربة وٙيس وٝ
ذالليت ضا ثيكتط تحطيه ٔي وٙٙسٔ .ثُ اقيبء ػديت  ٚغطيت،ػتيم ٚ ٝيب حتي لطايٞ ٝبي ثي اضظـ.
•ؾؼي وٙيس ٌبٞي ٔربِف ػبزت ٞبي ذٛز ضفتبض وٙيس .ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاٌط ػبزت ث ٝؾيٍبض يب آزأؽ زاضيس حسالُ ٌبٞي آٖ ضا
وٙبض ثٍصاضيس  ٚيب اٌط ٕٞيك ٝثب اتٔٛجيُ قرهي ثٔ ٝحُ وبض يب ٔؿبفطت ٔي ضٚيس ٌبٞي ثب ٚؾبيُ ػٕٔٛي ثطٚيس  ٚيب اٌط ٕٞيكٝ
اظ وب٘بَ ضازي ٛيب تّٛظي ٖٛذبني اؾتفبزٔ ٜي وٙيس ٌبٞي اظ وب٘بَ ٞبي زيٍط ٘يع اؾتفبز ٜوٙيس ٕٞ ٚچٙيٗ اٌط ػبزت وطز ٜايس
وٕٞ ٝيك ٝث ٝضؾتٛضاٖ ٔكرهي ضفت ٚ ٝزض ٔحُ ٔؼيٙي ثٙكيٙيس ٌبٞي ثط ذالف آٖ ػُٕ وٙيس ...ٚ
•زوٛضاؾيٙٔ ٖٛعَ يب ٔحُ وبض ذٛز ضا ٔطتت تغييط زٞيس.
•ٕٞيك ٝاظ ٕ٘بيكٍب ٜاذتطاػبت  ٚاوتكبفبت زيسٖ وٙيس.
• اظ افطاز غطيج ٝيب ثي ذجط اظ ٔٛيٛع،حتي ثچٞ ٝب زض حُ ٔؿئّ ٝتبٖ اؾتفبز ٜوٙيس.
•ثطاي حُ ٔكىُ ٔٛضز ٘ظطتبٖ يه ظٔبٖ يطة اِؼدُ ٔؼيٗ وٙيس.
•ؾؼي وٙيس ذٛزتبٖ ضا خبي ٔٛيٛع يب ٔكىُ  ٚاظ زضيچ ٝزيس آٖ ثٔ ٝؿبئُ ٍ٘ب ٜوٙيس.
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•ٔؼٕب ظيبز حُ وٙيس.
• ؾؼي وٙيس تىٙيه قف وال ٜفىطي ضا زض ٔحُ وبض يب ٔٙعَ  ٚثيٗ الٛاْ  ٚزٚؾتبٖ ضايح وٙيس.

ريضُاي افسايص خالقيت
يىي اظ ثٟتطيٗ ضاٜٞب ثطاي ضقس ذالليت ،ذجط ٜقسٖ زض آٖ حٛظ ٜاؾت .ثب زاقتٗ زضن ػٕيك اظ ٔٛيٛع ،ثٟتط لبزض ذٛاٞيس ثٛز
و ٝث ٝتفىط زضثبض ٜضاٜحُٞبي اثتىبضي ٛ٘ ٚآٚضا٘ ٝثطاي ٔؿبئُ ثپطزاظيس .ثٌ ٝفت ٝضاثطت اؾتط٘جطي ،ضٚاٖقٙبؼِ قٙبذتي ،ذالليت
ضا ٔيتٛاٖ چٙيٗ تؼطيف وطز ...« :فطايٙس ثٚ ٝخٛز آٚضزٖ چيعي و ٓٞ ٝثسيغ  ٚتبظ ٜثبقس  ٓٞ ٚثباضظـ  ٚث ٝزضز ثرٛض» .ذالليت
ثٔ ٝؼٙي يبفتٗ ضاٜٞبي خسيس ثطاي حُ ٔكىالت ٘ ٚعزيه قسٖ ث ٝقطايٍ اؾت .ذالليتٟٔ ،بضتي ٘يؿت و ٝفمٍ ٔٙحهط ثٝ
ٙٞطٔٙساٖٛٔ ،ؾيميسا٘بٖ يب ٘ٛيؿٙسٌبٖ ثبقس .ثّىٟٔ ٝبضت ؾٛزٔٙسي اؾت و ٝزض ٔ ٕٝٞطزْ ٔيتٛا٘س ٚخٛز زاقت ٝثبقس.
ضإٙٞبئي ظيط ث ٝافعايف ذالليت قٕب وٕه ٔيوٙٙس:
٘ -1ؿجت ث ٝضقس ذالليت ٔتؼٟس ثبقيس
٘رؿتيٗ ٌبْ ايٗ اؾت و ٝذٛز ضا ثَٛ ٝض وبُٔ ٚلف ضقس  ٚتٛؾؼ ٝتٛا٘بئيٞبي ذاللب٘ ٝذٛز وٙيس .اظ تالـ زؾت ثط٘ساضيس.
ٞسف ٌصاضي وٙيس ،ضٚي وٕه زيٍطاٖ حؿبة ثبظ وٙيس  ٚثطاي ضقس ٟٔبضتٞبي ذٛز ،ظٔب٘ي ضا زض ٞط ضٚظ وٙبض ثٍصاضيس.
 -2ذجط ٜقٛيس
يىي اظ ثٟتطيٗ ضاٜٞب ثطاي ضقس ذالليت ،ذجط ٜقسٖ زض آٖ حٛظ ٜاؾت .ثب زاقتٗ زضن ػٕيك اظ ٔٛيٛع ،ثٟتط لبزض ذٛاٞيس ثٛز
و ٝث ٝتفىط زضثبض ٜضاٜحُٞبي اثتىبضي ٛ٘ ٚآٚضا٘ ٝثطاي ٔؿبئُ ثپطزاظيس.
 -3ثطاي وٙدىبٚي ذٛز اضظـ لبئُ قٛيس
يىي اظ ٔٛا٘غ ٔتسا َٚثط ؾط ضا ٜذالليت ،وٓ إٞيت زازٖ ث ٝوٙدىبٚي اؾتٍٙٞ .بٔي و ٝوٙدىبٚي قٕب ٘ؿجت ث ٝچيعي
ثطاٍ٘يرتٔ ٝيقٛز ث ٝخبي آٖ و ٝذٛز ضا ؾطظ٘ف يب تٛثيد وٙيس ،ث ٝتحؿيٗ ذٛز ثپطزاظيس  ٚث ٝذٛز پبزاـ زٞيس .ثطاي ذٛز
ايٗ فطنت ضا ثٚ ٝخٛز آٚضيس و ٝث ٝوكف ٔٛيٛػبت تبظ ٜثپطزاظيس.
 -4ثبٚض وٙيس و ٝذالليت ث ٝذٛزي ذٛز ثب اضظـ اؾت
ضقس اٍ٘يعٜٞبي زض٘ٚي ثؿيبض إٞيت زاضز .ايٗ ثبٚض ضا زض ذٛز تمٛيت وٙيس و ٝذالليت ث ٝذٛزي ذٛز اضظقٕٙس اؾت حتي اٌط
ث ٝزؾتبٚضز ذبني ٔٙدط ٘كٛز.
 -5ذُطپصيط ثبقيس
ثطاي تمٛيت ٟٔبضتٞبي ذاللب٘ ٝذٛز ،ثبيس آٔبز ٜذُطپصيطي ثبقيسٕٔ .ىٗ اؾت تالـٞبي قٕب ٕٞيك ٝثٛٔ ٝفميت ٘يٙدبٔس أّب
ُٕٔئٗ ثبقيس و ٝتمٛيت اؾتؼسازٞبي ذاللب٘ ٚ ٝزؾتيبثي ثٟٔ ٝبضتٞبي تبظ ٜزض آيٙس ٜث ٝزضزتبٖ ذٛاٞس ذٛضز.
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 -6ث ٝذٛز اػتٕبز زاقت ٝثبقيس
ثياػتٕبزي ث ٝتٛا٘بئيٞبي ذٛزٔ ،ب٘غ ذالليت ٔيٌطزز .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ،تمٛيت حؽ اػتٕبز ث٘ ٝفؽ إٞيت ظيبزي زاضز.
پيكطفتٞبيي و ٝث ٝزؾت آٚضزٜايس ضا ثجت وٙيس ،اظ تالـٞبي ذٛز ذكٛٙز ثبقيس ٕٞ ٚيك ٝزض نسز يبفتٗ ضاٞي ثطاي تحؿيٗ
ذالليت ذٛز ثبقيس.
 -7ظٔبٖ الظْ ضا ثطاي ذالليت زض ٘ظط ثٍيطيس
اٌط ظٔبٖ الظْ  ٚوبفي ضا ثطاي ضقس اؾتؼسازٞبي ذاللب٘ ٝذٛز اذتهبل ٘سٞيس ،زض ايٗ وبض ٔٛفك ٘رٛاٞيس قس .زض ٞط ٞفتٝ
ظٔب٘ي ضا ثطاي تٕطوع ثط ضٚي يه ٘ٛع پطٚغ ٜذاللب٘ ٝوٙبض ثٍصاضيس.
ٍ٘ -8طـٞبي ٔٙفي ضا وٙبض ثٍصاضيس
ثطاؾبؼ يه ُٔبِؼ ٝپػٞٚكي ٍ٘ ,طـ ٔثجت ٔيتٛا٘س تٛا٘بيي قٕب زض تفىط ذاللب٘ ٝضا افعايف زٞس .ثسيٗ ذبَط ،ثط ضٚي حصف ٚ
وٙبض ٌصاقتٗ افىبض ٔٙفي يب ذٛز-ا٘تمبزي ؤ ٝيتٛا٘س ٔب٘غ ضقس ٟٔبضتٞبي ذاللب٘ ٝقٕب ٌطزز ،تٕطوع وٙيس.
 -9ثط تطؼ ذٛز اظ قىؿت غّج ٝوٙيس
تطؼ اظ اقتجب ٜوطزٖ يب قىؿت ذٛضزٖ اظ پيكطفت قٕب خٌّٛيطي ٔيوٙسٞ .طٌب ٜچٙيٗ افىبض  ٚاحؿبؾي ث ٝؾطاغتبٖ آٔس ،ثٝ
ذٛزتبٖ يبزآٚض قٛيس و ٝاقتجبٞبت ،ذٛز ثركي اظ فطايٙس اؾت .ثب ٚخٛزي وٌ ٝبٞي اٚلبت ٕٔىٗ اؾت ثب ٔٛا٘ؼي زض ٔؿيط
ذالليت ذٛز ضٚثط ٚقٛيس أّب ٟ٘بيتبً ث ٝاٞساف ذٛز ذٛاٞيس ضؾيس.
 -10ثطاي ث ٝزؾت آٚضزٖ ايسٜٞبي خسيس اظ يٛضـ فىطي اؾتفبز ٜوٙيس
يٛضـ فىطي ضٚـ ٔتساِٚي زض ٔحيٍٞبي ػّٕي  ٚحطفٝاي اؾت أّب ٔيتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ اثعاضي لسضتٕٙس ثطاي ضقس ذالليت ٘يع
ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز .لًبٚتٞبي ذٛز ضا وٙبض ثٍصاضيس  ٚقطٚع ثٛ٘ ٝقتٗ ٞط ايس ٚ ٜضاٜحّي و ٝث٘ ٝظطتبٖ ٔيضؾس ثىٙيس.
ٞسف اظ ايٗ وبض ،تِٛيس ٞط چ ٝثيكتط ايس ٜزض يه زٚض ٜظٔب٘ي وٛتب ٜاؾت .ؾپؽ ثط ضٚي پباليف  ٚضٚقٗتط وطزٖ ايسٜٞبي ذٛز
تٕطوع وٙيس تب ث ٝثٟتطيٗ ٌعئٕ ٝٙىٗ زؾت يبثيس.

 -11ثسا٘يس و ٝاغّت ٔؿبئُ ضاٜحُٞبي ٔتؼسز زاض٘س
ثبض ثؼس و ٝث ٝحُ ٔؿبِٝاي پطزاذتيس ،ؾؼي وٙيس ث ٝز٘جبَ ضاٜحُٞبي ٔرتّف ثٍطزيس .ث ٝخبي آٖ ؤ ٝؿتميٕبً ث ٝؾطاؽ
٘رؿتيٗ ايسٜاي و ٝث ٝفىطتبٖ ضؾيس ثطٚيس ،وٕي تبُٔ وٙيس  ٚث ٝضاٜٞبي زيٍط ثطاي ٘عزيه قسٖ ثٔ ٝؿبِ ٝفىط وٙيس .ايٗ وبض
ؾبز ،ٜضا ٜذٛثي ثطاي ايدبز ٟٔبضتٞبي حُ ٔؿبِ ٚ ٝتفىط ذالق زض قٕبؾت.
 -12ثطاي فؼبِيتٞبي ذاللب٘ ٝذٛز زفتط يبززاقت تٟي ٝوٙيس
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ثطاي پيٍيطي فطايٙس ذالليت زض ذٛز  ٚايسٜٞبيي و ٝث٘ ٝظطتبٖ ضؾيس ٜاؾت ،زفتطچ ٝيبززاقتي زضؾت وٙيسٚ .خٛز ايٗ
زفتطچ ٝوٕه قبيب٘ي ث ٝثبظتبة زؾتبٚضزٞبي قٕب  ٚزض ٘ظط ٌطفتٗ ضاٜحُٞبي احتٕبِي زيٍط ذٛاٞس ثٛز .ايسٜٞبيي و ٝزض ايٗ
زفتطچ ٝثجت ٔيق٘ٛس ٔيتٛا٘ٙس زض آيٙس ٜاِٟبْ ثرف قٕب ٌطز٘س.
٘ -13مك ٝشٙٞي ايدبز وٙيس
«٘مك ٝشٙٞي» ٚؾيّ ٝذٛثي ثطاي ٔطتجٍ ؾبذتٗ ايسٜٞب  ٚخؿتد ٛثطاي پبؾدٞبي اثتىبضي  ٚذاللب٘ ٝث ٝؾٛاالت اؾت٘ .مكٝ
شٙٞي چٙيٗ زضؾت ٔيقٛز :اثتسا ٔٛيٛع يب ٚاغ ٜانّي ضا ضٚي وبغص ثٛٙيؿيس .ؾپؽ ػجبضات يب ايسٜٞبي ٔطتجٍ ضا پيطأ ٖٛآٖ
ثٛٙيؿيس  ٚث ٝآٖ پي٘ٛس زٞيس .ايٗ ضٚـ ثب ٚخٛزي و ٝقجي ٝيٛضـ فىطي اؾت أّب ث ٝقبذ ٝقبذ ٝقسٖ ايسٜٞب وٕه ٔيوٙس ٚ
أىبٖ ٔكبٞس ٜچٍٍ٘ٛي اضتجبٌ آٖٞب ثب  ٓٞضا فطأ ٓٞيؾبظز.
 -14ذٛز ضا ث ٝچبِف ثىكيس
فطايٙس ضقس ٟٔبضتٞبي ذاللب٘ ،ٝپبيبٖ پصيط ٘يؿت .ثٙبثطايٗ ،چبِف ٔسا ْٚذٛز ثٙٔ ٝظٛض ضقس ثيكتط لبثّيتٞب  ٚتٛا٘بئيٞبيتبٖ
ثؿيبض إٞيت زاضز .ث ٝخؿتدٛي ضٚيىطزٞبي پيچيسٜتط ثطآئيس ،چيعٞبي خسيس ضا أتحبٖ وٙيس  ٚاظ ث ٝوبضٌيطي ٕٞبٖ
ضاٜحُٞبيي و ٝزض ٌصقت ٝاؾتفبز ٜوطزٜايس اختٙبة ٕ٘بئيس.
 -15ضٚـ « 6وال »ٜضا أتحبٖ وٙيس
ضٚـ « 6والٔ »ٜؿتّعْ ٍ٘ب ٜوطزٖ ثٔ ٝؿبِ ٝاظ  6زيسٌبٔ ٜتفبٚت اؾت .ثب ايٗ وبض ٔيتٛا٘يس ٘ؿجت ثٛٔ ٝلؼي و ٝفمٍ اظ يه يب
ز ٚزيسٌب ٜثٔ ٝؿبِٔ ٝيٍ٘طيؿتيس ،ايسٜٞبي ثيكتطي ث ٝزؾت آٚضيس.
وال ٜلطٔع :ثٚ ٝيؼيت َٛض احؿبؾي ثٍٙطيس .احؿبؾتبٖ ث ٝقٕب چٔ ٝيٌٛيس؟
وال ٜؾفيس :ثٚ ٝيؼيت ثَٛ ٝض ػيٙي ثٍٙطيسٚ .الؼيتٞب چٞ ٝؿتٙس؟
وال ٜظضز :ثٚ ٝيؼيت ثب زيس ٔثجت ثٍٙطيس .وساْ ػٙبنط ضا ٜحُ ػُٕ ذٛاٙٞس وطز؟
وال ٜؾيب :ٜثٚ ٝيؼيت ثب زيس ٔٙفي ثٍٙطيس .وساْ ػٙبنط ضا ٜحُ ػُٕ ٘رٛاٙٞس وطز؟
وال ٜؾجع :ذاللب٘ ٝفىط وٙيس .ايسٜٞبي زيٍط چٞ ٝؿتٙس؟
وال ٜآثي :وّّي  ٚخبٔغ فىط وٙيس .ثٟتطيٗ ضا ٜحُ وّّي چيؿت؟

 -16ث ٝز٘جبَ ٔٙبثغ اِٟبْثرف ثٍطزيس
ٞطٌع ا٘تظبض ٘ساقت ٝثبقيس و ٝذالليت ث ٝيىجبض ٜاتفبق افتس .ث ٝز٘جبَ ٔٙبثغ خسيس اِٟبْثرف ثطاي ث ٝزؾت آٚضزٖ ايسٜٞب ٚ
اٍ٘يعٜٞبي تبظ ٜو ٝث ٝتِٛيس پبؾدٞبي يٍب٘ ٝث ٝؾٛاالات ٔيا٘دبٔس ،ثٍطزيس .وتبة ثرٛا٘يس ،اظ ٔٛظٜٞب ثبظزيس وٙيس ،ثٛٔ ٝؾيمي
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ٔٛضز ػاللٝتبٖ ٌٛـ وٙيس  ٚيب ث ٝثحث ؾبظ٘س ٜثب يه زٚؾت ثپطزاظيس .اظ ٞط ضٚـ يب ضاٞجطزي و ٝثطايتبٖ ٔفيستط اؾت اؾتفبزٜ
وٙيس.
 -17ثطاي ذالليت ،فطنت ايدبز وٙيس
ػال ٜٚثط خؿتدٛي ٔٙبثغ اِٟبْثرف ،ثبيس ذٛزتبٖ ٘يع فطنت الظْ ضا ثطاي ذالليت ايدبز وٙيسٔ .ثالً زض زؾت ٌطفتٗ يه پطٚغٜ
تبظ ٜيب پيسا وطزٖ اثعاضٞبي خسيس ثطاي اؾتفبز ٜزض پطٚغٜٞبي فؼّي.
 -18ؾٙبضيٞٛبي ٔتفبٚت ضا زض ٘ظط ثٍيطيس
ثٍٙٞ ٝبْ تٕطوع ثط ضٚي حُ يه ٔؿإِ ،ٝاظ ؾٛاالت «چٔ ٝيقٛز اٌط  » ...ثطاي زض ٘ظط ٌطفتٗ ؾٙبضيٞٛبي احتٕبِي اؾتفبزٜ
وٙيس .اٌط ايٗ ضا ٜضا زض پيف ٌيطيٓ ٘تيدٝاـ چ ٝذٛاٞس قس؟ ثب ٍ٘ب ٜوطزٖ ث ٝايٗ ؾٙبضيٞٛبي ٔرتّف ،ثٟتط ٔيتٛا٘يس ثٝ
ضاٜحُٞبي ذاللب٘ ٝثطاي ٔؿبئُ زؾت يبثيس.
 -19اظ ض٘ٚس ٕ٘ب اؾتفبز ٜوٙيس
ٍٙٞبٔي و ٝپطٚغ ٜخسيسي ضا زض زؾت ٔيٌيطيس ،ض٘ٚسٕ٘بيي (فّٛچبضت) ثطاي ٕ٘بيف پطٚغ ،ٜاظ اثتسا تب ا٘تٟب ،ثىكيس .ثٔ ٝؿيطٞب
يب ز٘جبِٔ ٝرتّف ضٚيسازٞبيي ؤٕ ٝىٗ اؾت اتفبق افتس ٍ٘ب ٜوٙيس .ض٘ٚس ٕ٘ب ث ٝقٕب وٕه ٔيوٙس ؤ ٝحهٟ٘ َٛبيي ضا ثٟتط
ٔدؿٓ وٙيس ٔ ٚكىالت احتٕبِي ضا اظ ٔيبٖ ثطزاضيس.
 -20اظ ضٚـ «ٌّ ِٝٛثطف» اؾتفبز ٜوٙيس.
تب ؤ ٖٛٙتٛخ ٝقسٜايس و ٝچٍ ٝ٘ٛيه ايس ٜذٛة ٔؼٕٛالً ث ٝايس ٜذٛة زيٍطي ٔيا٘دبٔس؟ قٕب ٔيتٛا٘يس ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ
«ٌّ ِٝٛثطف» ثٍٙٞ ٝبْ تِٛيس ايس ٜثطاي پطٚغٜٞبي ذٛز ،اظ ايٗ ٔعيت ثٟطٜٙٔس قٛيس .اٌط ايس ٜثطاي وبض خبضي قٕب ٔفيس ٚ
ٔٙبؾت ٘جبقس ،آٖ ضا ثطاي وبضٞبي ثؼس  ٚاؾتفبز ٜزض پطٚغٜٞبي آتي وٙبض ثٍصاضيس.
ذالليت ،ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ٞب ضا ظيجب ٕ٘ٛزَ ٚ ٜطاٚت  ٚقبزاثي زِٙكيٙي ضا ثٚ ٝخٛز ٔي آٚضز.
ا٘ؿبٖ ٔي تٛا٘س ثُٛضاضازي تٛخ ٝذٛز ضاوٙتطَ ٞٚسايت ٕ٘بيس زضغيطايٗ نٛضت (( تٛخ ))ٝا٘ؿبٖ ثُٛض٘بذٛزآٌبٚ ٜاتٔٛبتيه ٚاضثٝ
تدبضة ٌصقتٚ ٝاٍِٞٛبي شٙٞي لجّي ٔؼُٛف ٔي قٛز.زضؾت ٕٞبُ٘ٛضو ٝش ٗٞضا٘ٙسٌبٖ ٍٙٞبْ ضا٘ٙسٌي زضيه ٔؿيط وبٔال
آقٙب ٔتٛخٔ ٝؿبيُ زيٍطٔي ٌطزز.
يىي اظاضظقٟبي ايٗ تىٙيه آٖ اؾت و ٝا٘ؿبٖ ضا ٔدجٛضٔي ؾبظز تب زلبيمي ثطذالف لبِجٟبي شٙٞي اـ تفىطوٙس ٚثٝ
ٔطٚض٘ؿجت ث ٝلبِجٟبي شٙٞي ذٛزآٌب ٜتط ٔ ٚؿٍّ تطقٛز ِصا آٔبزٌي شٙٞي ثيكتطي ثطاي ذالليت پيسا ٔي وٙس.
٘بْ ايٗ تىٙيه ثطٌطفت ٝقس ٜاظحطٚف ا َٚؾ ٝوّٕ plus ٝثٔ ٝؼٙي افعٚزيminus ،ثٔ ٝؼٙي وبؾتٗ interesting ٚثٔ ٝؼٙي
خبِت ٔي ثبقس .ضٚـ وبضچٙيٗ اؾت و ٝاثتسا فطز تٛخٟف ضا ث٘ ٝىبت ٔثجت( ٛٔ )pيٛع يب پيكٟٙبزٞب ٚؾپؽ ث٘ ٝىبت ٔٙفي
( ٟ٘ٚ )mبيتب ث٘ ٝىبت خبِت ٚتبظ ٜآٖ ؤ ٝ٘ ٝثجت اؾت ٙٔ ٝ٘ٚفئ ،ؼُٛف ٔي وٙس ٚزضپبيبٖ ٘ؿجت ث ٝتٟيِ ٝيؿت ٘ىبت خبِت
ٚتبظٛٔ ٜيٛع الساْ ٔي وٙس.
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اظآ٘دبيي و ٝافطاز غيطذالق تٕبيّي ث ٝزيسٖ ٘ىبت ٔثجت ٚخبِت ٔٛيٛػبت ٘ساض٘س ٚثيكتطث٘ ٝىبت ٔٙفي تٛخٔ ٝي وٙٙس ايٗ
تىٙيه تٕطيٗ ذٛثي ٘يعثطاي ٔثجت ا٘سيكي ٚزٌطا٘سيكي افطاز ٔي ثبقس .زضٚالغ اي ٍٝ٘ٛٙاثعاضٞب ،زضحىٓ ػيٙىي ٞؿتٙس و ٝفطز
ثٚ ٝؾيّ ٝآٖ ٔي تٛا٘س  ٕٝٞظٚايبي ٔٛيٛع ضا زليك تط،وبُٔ تطٚقفبف تطثجيٙس.
يىي اظٕٟٔتطيٗ وبضثطزٞبي ايٗ تىٙيه ظٔب٘ي اؾت و٘ ٝؿجت ث ٝيه لًي ٝإَيٙبٖ زاضيٓ ٘ٛٔ ٝاضزي و٘ ٝؿجت ث ٝآٖ قه
ٚاثٟبْ زاضيٓ .ث ٝػجبضت زيٍطٞطچ٘ ٝؿجت ثٛٔ ٝيٛػي ثيكتطثسثيٗ يب( ذٛقجيٗ) ثبقيٓ اؾتفبز ٜاظايٗ تىٙيه وبضٌكبتطٚاثطثرف
تطذٛاٞس ثٛز .اِجت ٝالظْ اؾت ٍٙٞبْ اؾتفبز ٜاظايٗ تىٙيه ثب وال ٜفىطي ؾفيس،ظضز ٔ ٚكىي آقٙب قس ٜثبقيٓ.
اؾتفبز ٜاظايٗ تىٙيه زضٔدٕٛع ثبػث ٔي قٛز تب اثؼبز ٚخٛا٘ت ٔٛيٛع ثيكتطآقٙب قٛيٓ .
فطو وٙيس پيكٟٙبز قس ٜاؾت تٕبْ اتٔٛجيّٟب،ضً٘ ظضز ظز ٜقٛز .ثٙبثطايٗ ؾِ ٝيؿت ٔثجتٙٔ،في ٚخبِت
ظيطتٟي ٝقٛز.
٘ىبت ٔثجت
زضخبزٞ ٜب ضاحت تطزيسٔ ٜي ق٘ٛس.قجٟب ثٟتط زيسٔ ٜي ق٘ٛس.ٔكىُ ا٘تربة ضً٘ ٘ساضيٓ.ٔٙتظط تِٛيس ٔبقيٗ ثب ضً٘ زِرٛا٘ ٜرٛاٞيٓ قس.ثطاي تِٛيس وٙٙس ٜضاحت تطاؾت.تِٛيس وٙٙسٛٔ ٜخٛزي وٕتطي ذٛاٞس زاقت.ثدبي تٛخ ٝث ٝضً٘،ثٛٔ ٝاضز فٙي ثيكتطتٛخٔ ٝي قٛز.چكٓ ٕٞٚچكٕي زضايٗ ٔٛضز اظثيٗ ٔي ضٚز.٘ىبت ٔٙفي
وؿُ وٙٙسٔ ٜي قٛز.چكٓ ضأي ظ٘س.تكريم ٔبقيٟٙب ٔكىُ ٔي قٛز.ؾطلت ٔبقيٗ ضاحتتطٔي قٛز.آظازي ا٘تربة ضً٘ اظثيٗ ٔي ضٚز.13

ٔي تٛا٘س ث ٝنٛضت

ٕٔ-ىٗ اؾت ثؼًي اظوبضذب٘دبت ضً٘ اظثيٗ ثط٘ٚس.

٘ىبت خبِت
خبِت ٔي قٛز اٌطقيسٞبي ٔرتّف ضً٘ ظضز ايدبز قٛز.خبِت ٔي قٛز اٌطٔطزْ ثٔ ٝؿبيُ ٔطث ٌٛث ٝايٕٙي اتٔٛجيُ تٛخ ٝثيكتطٕ٘بيٙس.خبِت ٔي قٛز اٌطٌطايكٟبي ٔطزْ ٘ؿجت ث ٝاتٔٛجيُ ػٛو قٛز.خبِت ٔي قٛز اٌطتٛزٚظي ٔبقيٗ ضٍٟ٘بي ٔرتّفي قٛز.اٌطاخطا قٛزخبِج. ٝ زيسٖ افطازي و ٝاظضً٘ ظضز ذٛقكبٖ ٔي آيس ٍٙٞبْ اخطاي ايٗ َطح خبِج. ٝثطاي يبفتٗ ٘ىبت خبِت وبفي اؾت خّٕ(( ٝچمسضخبِت ٔي قٛز اٌط ))...ضاوبُٔ وٙيٓ ٔ .ثال ثٍٛييٓ چمسضخبِت ٔي قٛز
اٌطخبزٞ ٜب ٘يعضً٘ ظضز ظز ٜقٛزٚيب چمسضخبِت ٔي قٛز اٌطقيك ٝاتٔٛجيّٟب ٘يعظضز ضً٘ ق٘ٛس.
تٕطيٟٙبي تىٙيه ضاخغ ث ٝپيكٟٙبز ضؾيس ٜزضٔٛضز اخجبضافطاز زضپٛقيسٖ ِجبؼ ٔتٙبؾت ثب ذّك ٚذٛي ذٛزچ ٝفىطٔي وٙيس( ٘ىبت ٔثجتٙٔ،فيٚخبِت آ٘طا ثٛٙيؿيس)
 فطو وٙيس پيكٟٙبز قس ٜاؾت ٞطثچ ٝاي ثبيس يه ٘فط ٔطالت زاقت ٝثبقس. فطو وٙيس پيكٟٙبز قس ٜاؾت ٞطوؿي اخبظ ٜزاقت ٝثبقس ٔحُ ذطج وطزٖ ٔبِيتٟبي پطزاذتي اـ ضأكرم وٙس.فطو وٙيس ،نبحت ٞطاتٔٛجيُ ثبيس يه ضا٘ٙس ٜقرهي زاقت ٝثبقس. فطو وٙيس لطاضاؾت ٞطوؽ و ٝثب پبضتي ثبظي پؿت ٙٔٚهجي ضا ثسؾت آٚضز ٜاؾت اذطاج ٚثدبيف فطز قبيؿت ٝاي لطاضزٙٞس. فطو وٙيس زِٚت  ،تٕبْ ثطٚتٟبيي و ٝاظضا ٜذالف خٕغ قس ٜاؾت ضا پؽ ثٍيطز!________________________________________
ليست تكىيک َاي خالقيت فردي يگريَي
تىٙيه ٞبي ذالليت اظ ٘ظط اؾتفبز ٜوٙٙس ٜث ٝؾ ٝزؾت ٝتمؿيٓ ٔي قٛز ،تىٙيه ٞبي ذالليت فطزي ،تىٙيه ٞبي ذالليت
ٌطٞٚي  ٚتىٙيه ٞبي ذالليت فطزي ٌ -طٞٚي ،زض ايٗ ُّٔت ػال ٜٚثط آقٙبيي ٔرتهط ثب ا٘ٛاع ايٗ ضٚـ ٞب ث ٝقطح وبُٔ يىي
اظ پطوبضثطزتطيٗ ضٚـ ٞبي ذالليت فطزي ٌ -طٞٚي ؾبظٔبٖ ٞبي ثعضي ٔي پطزاظيٓ.
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تكىيک َاي خالقيت فردي:
تىٙيه ٞبيي ٞؿتٙس و ٝفمٍ تٛؾٍ يه فطز لبثُ اخطا  ٚاؾتفبز ٜثٛزٕ٘ ٚ ٜي تٛاٖ آٖ ٞب ضا ث ٝنٛضت ٌطٞٚي ث ٝوبض ثطز .ثطذي
اظ ايٗ تىٙيه ٞب ػجبضتٙس اظ:
تىٙيه تؼٕك

Meditation

تىٙيه ت ٓٞٛذالق
تىٙيهdo it

Creative illusion
Do it technique

تىٙيه ضؾٓ ػالئك

Doodles

تىٙيه ذٛاة ذالليت

Creative Dream

تىٙيه ٍ٘ب ٜثب چكٓ شView with mind eyes ٗٞ
Unconscious mind
تىٙيه حُ ٘بذٛزآٌبٔ ٜؿبئُ
fishbone diagram
تىٙيه ٕ٘ٛزاض اؾترٛاٖ ٔبٞي
Osborn's Checklist

چه ِيؿت اؾجٛضٖ
تكىيک َاي خالقيت گريَي:

تىٙيه ٞبيي ٞؿتٙس و ٝثٙٔ ٝظٛض اؾتفبز ٜزض ٌطَ ،ٜٚطاحي قس ٜا٘س  ٚأىبٖ اؾتفبز ٜثٚ ٝؾيّ ٝي يه فطز ث ٝتٟٙبيي ضا ٘ساض٘س.
تىٙيه ٞبي ٌطٞٚي ػجبضتٙس اظ:
تىٙيه ايس ٜوبتٛض

Ideation

Role playing
تىٙيه ايفبي ٘مف
تىٙيه تىٙيه ايفبي ٘مف ترت ٝزاؾتبٖ Storyboards
T.K.j technique
تىٙيهT.K.J
Dialectic technique
تىٙيه خسَ
تىٙيه زِفي
تىٙيه ؾيٙىتيىؽ
تىٙيه قف وال ٜفىطي

Delphi technique
Synectics
Six thinking hats

تىٙيه ٌط ٜٚتريّي
تىٙيه َٛفبٖ فىطي

Speculative excursion
Brain storming
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تىٙيه َٛفبٖ فىطي ٔىتٛة
تىٙيه َٛفبٖ فىطي ٔؼىٛؼ
تىٙيه ٌط ٜٚاؾٕي
تىٙيه زِفي

Brain Writing
Inverse brain Storming
Nominal group
Delphi method

تكىيک َاي خالقيت فردي  -گريَي:
تىٙيه ٞبيي ٞؿتٙس ؤ ٝي تٛاٖ اظ آٖ ٞب ثٞ ٝط ز ٚنٛضت فطزي ٌ ٚطٞٚي اؾتفبز ٜوطز .ثطذي اظ تىٙيه ٞبي فطزي ٌ -طٞٚي
ػجبضتٙس اظ:
تىٙيه اضتجبٌ اخجبضي
تىٙيه اؾىٕپط
پطٚضـ پي آي ؾي اَ
تىٙيه پي اْ آي
تىٙيهP.P.C

Forced association
SCAMPER
P.I.C.L
P.M.I

تىٙيه تدعي ٚ ٝتحّيُ ٔبتطيؿي Matrix Analysis
?What if….
تىٙيه چٔ ٝي قٛز اٌط...؟

تكىيک پي ام آي

P.M.I

يىي اظ اضظـ ٞبي ايٗ تىٙيه آٖ اؾت و ٝا٘ؿبٖ ضا ٔدجٛض ٔي ؾبظز تب زلبيمي ثط ذالف لبِجٟبي شٙٞي اـ تفىط وٙس  ٚثٝ
ٔطٚض ٘ؿجت ث ٝلبِت ٞبي شٙٞي ذٛز آٌب ٜتط ٔ ٚؿٍّ تط قٛز ِ ،صا آٔبزٌي شٙٞي ثيكتطي ثطاي ذالليت پيسا ٔي وٙس ٘ .بْ ايٗ
تىٙيه ثط ٌطفت ٝاظ حطٚف ا َٚؾ ٝوّٕ ٝثٔ ٝؼٙي افعٚزٖ  ،وبؾتٗ  ٚخبِت ٔي ثبقس  .ضٚـ وبض چٙيٗ اؾت و ٝاثتسا فطز
تٛخٟف ضا ث٘ ٝىبت ٔثجت ٔٛيٛع يب پيكٟٙبز  ٚؾپؽ ث٘ ٝىبت ٔٙفي ٟ٘ ٚبيتب ث٘ ٝىبت خبِت  ٚتبظ ٜي آٖ ؤ ٝ٘ ٝثجت اؾت ٚ
٘ٙٔ ٝفي ٔ ،ؼُٛف ٔي وٙس  ٚزض پبيبٖ ٘ؿجت ث ٝتٟيِ ٝيؿت ٘ىبت ٔثجت يب ٔعايبي ٔٛيٛع ِ ،يؿت ٔٛا٘غ ٔ ،حسٚزيت ٞب ٘ ٚىبت
ٔٙفي ٔٛيٛع ِ ٚيؿت ٘ىبت خبِت  ٚتبظٞي ٔٛيٛع الساْ ٔي وٙس  .يىي اظ ٕٟٔتطيٗ وبضثطزٞبي ايٗ تىٙيه ظٔب٘ي اؾت وٝ
٘ؿجت ث ٝيه لًي ٝإَيٙبٖ زاضيٓ ٘ٛٔ ٝاضزي و٘ ٝؿجت ث ٝآٖ قه  ٚاثٟبْ زاضيٓ .ث ٝػجبضت زيٍطٞط چ٘ ٝؿجت ثٛٔ ٝيٛػي
ثيكتط ثسثيٗ يب ذٛقجيٗ ثبقيٓ اؾتفبز ٜاظ ايٗ تىٙيه وبضٌكبتط  ٚاثط ثرف تط ذٛاٞس ثٛز.
ثطاي يبفتٗ ٘ىبت خبِت وبفي اؾت و ٝخّٕ ٝي (( چمسض خبِت ٔي قٛز اٌط  ))......ضا وبُٔ وٙيٓ.
وٛقكٟبي التهبزي ا٘ؿبٖ ٕٛٞاضٔ ٜؼُٛف ثط اٖ ثٛز ٜاؾت و ٝحساوثط ٘تيد ٝضا اظ حسالُ تالقٟب  ٚأىب٘بت ثسؾت آٚضز  .ايٗ
تٕبيُ ضا ٔيتٛاٖ اقتيبق ٚن َٛث ٝثٟطٚ ٜضي افع٘ٚتط ٘بْ ٟ٘بز .
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خٕيغ اذتطاػبت  ٚاثساػبت ثكط اظ اثتسائي تطيٗ اثعاض وبض زض اػهبض ثسٚي ٌطفت ٝتب پيچيس ٜتطيٗ  ٚثغط٘ح تطيٗ تدٟيعات ٔىب٘يىي
 ٚاِىتط٘ٚيىي ظٔبٖ حبيط ٔتبثط اظ ايٗ تٕبيُ  ٚاقتيبق ٔيجبقس .
أب ٕٛٞاض ٜايٗ ؾٛاَ ُٔطح اؾت و ٝچطا وكٛضي پيكطفت وطز ٜزض حبِي و ٝوكٛض ٔكبث ٝاظ ٘ظط ٔٙبثغ اِٚي ٚ ٝأىب٘بت ثٟطٜ
ٚضي زاضاي قطايٍ ثٟتطي ثٛز ٚ ٜػمت ٔب٘س ٜاؾت  .چ ٝػبُٔ ٕٟٔي زض قطايٍ ٔكبث ٝثبػث پيكطفت ٛٔ ٚفميت ( وكٛض – ٌطٜٚ
– فطز )  ٚثبػث ػمت ٔب٘سٌي  ٚػّٕىطز ٘بزضؾت ثؼًي زيٍط ٔيكٛز .
پبؾد ث ٝايٗ ؾٛاَ ضا ثبيؿتي زض اضتجبٌ ٔؿتميٓ ٕٞ ٚجؿتٍي ٔثجت ثيٗ ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي  ٚؾُح ثٟطٚ ٜضي
ؾبظٔبٖ ٞب خؿتدٕٛ٘ ٛز
ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي الظٔ ٚ ٝپيف زضآٔس تٛؾؼ ٚ ٝپيكطفت  ٚتؼبِي يه ؾبظٔبٖ  ٚخبٔؼ ٝاؾت  ٚآٌبٞي اظ ٔت ٚ ٖٛتىٙيه ٞبي
آٖ يطٚضتي اختٙبة ٘بپصيط ثطاي ٔسيطاٖ – وبضوٙبٖ  ٚپػٞٚكٍطاٖ ػاللٙٔ ٝس اؾت .
افعايف ذالليت زض ؾبظٔبٟ٘ب ٔيتٛا٘س ث ٝاضتمبي وٕيت  ٚويفيت ذسٔبت  ،وبٞف ٞعيٞ ٝٙب  ،خٌّٛيطي اظ اتالف ٔٙبثغ  ،وبٞف
ثٛضٚوطاؾي  ٚثبتجغ افعايف وبضآيي  ٚثٟطٚ ٜضي  ٚايدبز اٍ٘يعـ  ٚضيبيت قغّي زض وبضوٙبٖ ٔٙدط ٌطزز .
ثب ثٟط ٜخٛيي اظ ٔت ٖٛذالليت ٛ٘ ٚآٚضي زض ؾبظٔبٖ ٞبي آٔٛظقي ( ثب تٛخ ٝث ٝآ٘ى ٝؾتبزٞ ٜبي آٖ ثركي اظ ٟ٘بزٞ ٜبي اثط
ثرف زيٍط ؾبظٔبٟ٘ب ٞؿتٙس ) ٕٞ ٚچٙيٗ ثرف آٔٛظـ ؾبظٔبٖ ٞب ذٛاٞيٓ تٛا٘ؿت ثَ ٝطيمي وبض آٚضز اثط ثرف ث ٝاٞساف
ذٛز ضؾيس ٚ ٜؾبظٔبٖ  ٚخبٔؼ ٝاي تٛؾؼ ٝيبفت ٚ ٝپيكط ٚزاقت ٝثبقيٓ .
ثب پيكطفت ضٚظ افع ٖٚزا٘ف  ٚفٙبٚضي  ٚخطيبٖ ٌؿتطز ٜاَالػت أطٚظ ٜخبٔؼٔ ٝب ٘يبظٔٙس پطٚضـ ا٘ؿبٟ٘بيي اؾت و ٝثتٛا٘ٙس ثب
ٔغعي ذالق ثب ٔكىالت ضٚثط ٚقس ٚ ٜث ٝحُ آٟ٘ب ثپطزاظ٘س  ٚاظ ايٗ ضٚيىطز ٘يبظ ث ٝآٔٛظـ ذالليت  ٚذّك افىبض ٘ ٛثطاي ضؾيسٖ
ث ٝخبٔؼ ٝاي ؾؼبزتٕٙس اظ إٞيت ذبني ثطذٛضزاض اؾت .
•

تعريف خالقيت ي مؤلفٍ َاي آن

ذالليت ٕٛٞاضٔ ٜفٟٔٛي اؾطاض آٔيع ٚؾيغ  ٚثؿيبض پيچيس ٜثٛز ٜاؾت  .ذالليت ضا قبيس ثتٛاٖ ثطتطيٗ ؾُح يبزٌيطي ثكط ،
ثبالتطيٗ تٛإ٘ٙسي تفىط ٔ ٚحهٟ٘ َٛبيي ش ٚ ٗٞا٘سيك ٝا٘ؿبٖ زا٘ؿت ( .ل  - 16افكيٗ ؾّيٕب٘ي)
ذالليت اظ زيسٌب ٜضٚاٖ قٙبؾي يىي اظ خٙجٞ ٝبي انّي تفىط يب ا٘سيكيسٖ اؾت  .تفىط ػجبضت اؾت اظ فطآيٙس ثبظآضايي يب تغييط
اَالػبت ٟ٘ ٚبزٞبي وؿت قسٛٔ ٜخٛز زض حبفظ ٝزضاظ ٔست  ٚثط زٛ٘ ٚع ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا تمؿيٓ ثٙسي قس ٜاؾت .
تفىط ٍٕٞطا ػجبضتؿت اظ فطايٙس ثبظ آضايي يب زٚثبض ٜؾبظي اَالػبت ٕ٘ ٚبزٞبي وؿت قسٛٔ ٜخٛز زض حبفظ ٝزضاظ ٔست .
تفىط ٚاٌطا ػجبضتؿت اظ فطآيٙس تطويت ٘ٛآضايي اَالػبت ٕ٘ ٚبزٞبي وؿت قسٛٔ ٜخٛز زض حبفظ ٝزضاظ ٔست  .ذالليت يؼٙي
تفىط ٚاٌطا
•

تعريف خالقيت از ديذگاٌ سازماوي :
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ذالليت يؼٙي اضائ ٝفىط َ ٚطح ٘ٛيٗ ثطاي ثٟجٛز اضتمبي وٕيت يب ويفيت فؼبِيتٟبي ؾبظٔبٖ ( ثٟجٛز ػّٕىطز ) ٔثال افعايف ثٟطٜ
ٚضي يؼٙي افعايف تِٛيسات يب ذسٔبت وبٞف ٞعيٞ ٝٙب  -ضٚقٟبي ثٟتط  ٚذسٔبت خسيس چٙب٘چٔ ٝالحظٔ ٝيكٛز ذالليت ثب
ثٟطٚ ٜضي ضاثُٔ ٝؿتميٓ زاقتٛٔ ٚ ٝخت ثبال ضفتٗ ؾُح ػّٕىطز زض يه ؾبظٔبٖ ذٛاٞس قس .
ثب تٛخ ٝتؼبضيف فٛق ٔ 3ؤِف ٝذالليت و ٝػجبضتٙس اظ ترهم  ،تفىط ذالق  ٚاٍ٘يعـ ؤ ٝيتٛا٘س زض٘ٚي يب ثيط٘ٚي ثبقس ٘ ،مف
ٔسيط زض پطٚضـ ذالليت ثب اؾتفبز ٜاظ تحطن  ٚتكٛيك وبضوٙبٖ – تفٛيى اذتيبض ث ٝوبضوٙبٖ  ،پيسا وطزٖ شٟٙٞبي ذالق ،
اخطاي ٘ظبْ ٔسيطيت ٔكبضوتي – ٔكٛضت  ٚتكٛيك اثتىبضات ٔيتٛا٘س ثؿيبض اثط ٌصاض ثبقس .
•

ييژگيُاي خالقيت

-1

ذالليت فطآيٙسي فىطي ضٚا٘ي اؾت

-2

ٔحه َٛذالليت ٔيتٛا٘س ث ٝقىُ يه اثط – ايس – ٜضا ٜحُ – يه ٔف يب ٞط چيع زيٍطي ظٟٛضوٙس

-3

ٔحه َٛذالليت پسيس ٜاي ٘ ٚ ٛخسيس اؾت ( ٘ٛآٚضي)

-4

ٔحه َٛذالليت ػال ٜٚثط خسيس ثٛزٖ زاضاي اضظـ ٘يع ٞؿت

 -5ذالليت يه تٛا٘بيي ػٕٔٛي اؾت  ٚزض  ٕٝٞافطاز وٕب ثيف ٚخٛز زاضز
-6
•

ذالليت لبثُ پطٚضـ اؾت  ٚثب ٔحيٍ اختٕبػي اضتجبٌ ٔؿتميٓ زاضز
تفايت خالقيت ي وًآيري تغيير

ذالليت ثُٛض ػبْ يؼٙي تٛا٘بيي تطويت ا٘سيكٞ ٝب ث ٝقيٞٛبي ٔٙحهط ث ٝفطز يب ايدبز اضتجبَي غيط ٔؼٕ َٛثيٗ ا٘سيكٞ ٝب ( ل
 – 4ذالليت زض ٔسيطيت )
٘ ٛآٚضي  :فطآيٙس اذص ايس ٜذالق  ٚتجسيُ آٖ ثٔ ٝحه َٛذسٚات  ٚضٚقٟبي خسيس ػّٕيبت اؾت.
ا٘تفبع  +اذتطاع ٔ +فٛ٘ = ْٟٛآٚضي
زض ٔؼبزِٛ٘ ٝآٚضي ٔ -ف : ْٟٛاقبض ٜثط ايس ٜاي اؾت و ٝثب تٛخ ٝث ٝچٟبض چٛة ٔطخؼي آٖ فطز  ،ؾبظٔبٖ يه زا٘ف ا٘جبقت ٝقسٜ
خسيس اؾت .
اذتطاع  :ايس ٜخسيس و ٝث ٝحميمت ضؾيس ٜثبقس
ا٘تفبع  :حساوثط اؾتفبز ٜاظ يه اذتطاع زالِت زاضز
زض ٔٛضز ٘ٛآٚضي  ٚتغييط ٘يع تفبٚتٟبيي ٚخٛز زاضز  .ثطاي ٔثبَ تغييط ٔيتٛا٘س ث ٝثٟجٛز ضيبيت قغّي يه فطز اَالق قٛز زض
حبِي وٛ٘ ٝآٚضي ٘تيد ٚ ٝتبثيطي ثيف اظ يه فطز ضا زض ثط ٔي ٌيطز  ٚثطاي زپبضتٕبٖ ايدبز وٙٙس ٜاؾت ( الضؾٗ  . ) 1993اظ
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ايٗ ض ٚتٕبْ ٘ ٛآٚضيٟب ٔي تٛا٘ٙس يه تغييط ثبقٙس زض حبِي و ٝتٕبْ تغييط ٞب ٘ٛآٚضي ٘يؿتٙس  .تغييط ٘تيد ٝفطآيٙس ذالليت ٚ
٘ٛآٚضي فطز اؾت ( ل  – 4ػجبؼ َبِت ثيسذتي )
تغييط ؾبظٔب٘ي ث ٝػٛٙاٖ اتربش يه فىط يب ضفتبض خسيس ثٛؾيّ ٝؾبظٔبٖ ٔكرم ٔي قٛز  ،أب ٘ٛآٚضي ؾبظٔبٖ اتربش يه ايس ٜيب
ضفتبض اؾت و ٝثطاي ٘ٛع ٚيؼيت ؾبظٔبٖ  ،ثبظاض ٔ ٚحيٍ وّي ؾبظٔبٖ خسيس اؾت  .اِٚيٗ ؾبظٔب٘ي و ٝايٗ ايس ٜضا ٔؼطفي ٔي
وٙس ث ٝػٛٙاٖ ٘ ٛآٚض زض ٘ظطيٌ ٝطفتٔ ٝي قٛز ٚؾبظٔب٘ي و ٝوپي ٔي وٙس يه تغييط ضا اتربش ٕ٘ٛز ٜاؾت
يه ؾبظٔبٖ ؤ ٝكٛق ٘ ٛآٚضي اؾت ؾبظٔب٘ي اؾت و ٝزيسٌبٟٞبي ٘بقٙبذت ٝثٔ ٝؿبئُ يب ضا ٜحُ ٞبي ٔٙحهط ثطاي حُ
ٔؿبئُ ضا اضتمبء ٔي زٞس ٛ٘ .آٚضي فطآيٙس وؿت ا٘سيك ٝذالق  ٚتجسيُ ثٔ ٝحه ٚ َٛيه ضٚـ ػّٕيبتي ٔفيس اؾت .
ؾٔ ٝدٕٛػ ٝاظ ٔتغييط ٞب ٚخ ٛزاض٘س ؤ ٝيتٛا٘ٙس ٘ٛآٚضي ضا ايدبز وٙٙس  .آٟ٘ب ث ٝؾبذتبض ؾبظٔب٘ي
ا٘ؿب٘ي ٔطثٔ ٌٛي قٛز .

– فط ٚ ًٙٞتٛا٘بيي ٔٙبثغ

ؾبظٔبٟ٘بي ٘ٛآٚض تدعي ٝوطزٖ ضا تكٛيك ٔي وٙٙس  .آٟ٘ب  ٓٞثٛٔ ٝفميتٟب  ٓٞ ٚث ٝقىؿتٟب پبزاـ ٔي زٙٞس  .اظ اقتجبٞبت تدطثٝ
وؿت ٕ٘ٛز ٚ ٜوبض ذٛز ضا زض خٟت ثٟجٛز ػّٕىطز انالح ٔي وٙٙس .
زض ايٗ ٔمبِ ٝفطٛ٘ ًٙٞآٚض ٙٔ ٚبثغ ا٘ؿب٘ي و ٝتبثيط ٚيػ ٜاي ثط ثٟجٛز ػّٕىطز  ٚثبال ضفتٗ ثٟطٚ ٜضي زاض٘س ٔٛضز ٘ظط ثٛز ٚ ٜتبثيط
آ« ٚظـ فؼبال٘ ٚ ٝتٛؾؼ ٝزا٘ف اػًبي ؾبظٔبٖ آٖ َٛض ضٚظ آٔس يبقس ٔٛضز تكٛيك لطاض ٌطفت ٚ ٝپطٚضـ ذالليت ٔس ٘ظط اؾت .
ثٙبثط ايٗ ؾبظٔبٖ ٞبي ٘ ٛآٚض أٙيت قغّي زض ؾُح ػبِي ثطاي وبضوٙبٖ ذٛز فطأ ٓٞي آٚض٘س  ٚث ٝافطاز خطات ٔي زٙٞس وٝ
تغييط پصيط ثبقٙس .
ظٔب٘ي و ٝا٘سيك ٝاي خسيس تىبُٔ ٔي يبثس پيكتبظاٖ تغييط فؼبال٘ ٚ ٝثب قٛض  ٚقٛق ا٘سيك ٝا٘فؼبِي ثركيس ٚ ٜاٖ ضا حٕبيت
 – 5ذالليت زض
ٕ٘ٛز ٚ ٜثط ٔكىالت چيطٔ ٜي ق٘ٛس  ٚإَيٙبٖ ٔي زٙٞس وٛ٘ ٝآٚضي ثٔ ٝطحّ ٝاخطا زض ذٛاٞس آٔس( .ل
ٔسيطيت – ٘بٞيس ٔحٕسي)
اظ ٚظبيف ٔسيطاٖ پيسا ٕ٘ٛزٖ  ٚقٙبؾبيي شٞ ٗٞبي ذالق زض ؾبظٔبٖ  ٚحٕبيت اظ آٖ ئ ايدبز أٙيت زض ضيبيت قغّي ٚ
اٍ٘يعـ زض ايٗ وبضوٙبٖ زض خٟت اؾتفبز ٜاظ افىبضقبٖ زض ؾبظٔبٖ اؾت ٚ .يػٌيٟبي ظيط ضإٙٞبيي خٟت قٙبذت ايٗ افطاز اؾت
.
•

ييژگيُاي ضخصيت خالق

اؾتمالَ  :فطز ذالق ػمبيس  ٚا٘سيكٞ ٝبيف ضا ٚاثؿت ٝث ٝافىبض زيٍطاٖ ٕ٘ي زا٘س  ٚافىبض  ٚوبضٞبي ذٛيف اظ اؾتمالَ ثباليي
ثطذٛضزاض اؾت.
ضيؿه پصيطي  :فطز ذالق ا ُٞذُط وطزٖ اؾت ٔ ٚبخطاخٛيي ضا زٚؾت زاضز  ،زض ثطذٛضز ثب ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت خطات ثيكتطي
ث ٝذطج ٔي زٞس ٔ ٚؼٕٛال ٍ٘طاٖ قىؿت ٞبي احتٕبِي ذٛز ٘يؿت وٙدىبٚي  ٚػالل ٝث ٝوبضٞبي پيچيس : ٜاظ ؾُح ظبٞطي
يه ٔؿئّ ٝفطاتط ضفت ٚ ٝت ٛقىبفي ٕ٘ٛز ٚ ٜزض حُ ٔكىالت پيچيس ٜا٘طغي ظيبزي نطف ٔي وٙس .
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تحُٕ اثٟبْ  :ثطاي فطز ذالق ٔٛاخ ٝقسٖ ثب اثٟبٔبت يه ٔجبضظٔ ٜحؿٛة قسٛ٘ ٚ ٜػي ِصت ثس٘جبَ زاضز .
ا٘ؼُبف پصيطي  :اٌط ا ٚزض خطيبٖ حُ يه ٔؿئّ ٝثب پبؾري ثطذٛضز وٙس ٔؿيط فىطي ذٛز ضا ث ٝؾِٟٛت تغييط زاز ٚ ٜآٖ ٔٛيٛع
ضا اظ ظٚايب  ٚاثؼبز زيٍطي ثطضؾي ٕ٘ٛز ٚ ٜافىبض  ٚضا ٜحُ ٞبي ٔتٛٙع ضا ثىبض ٔي ٌيطز ٕٛٞ ٚاض ٜخبيي ثطاي تغييط  ٚتح َٛثبلي
ٔي ٌصاضز .
قٛخ َجؼي :فطز ذالق اظ ظطافت زيس ٘ ٚىت ٝؾٙدي ظيبزي ثطذٛضزاض اؾت  ٚاغّت لبزض اؾت ثب اظٟبض ٘ظطٞب ثيبٖ ٘ىتٞ ٝب ٚ
ذّك ٔٛليتٟب ي خبِت زيٍطاٖ ضا ث ٝػٟس ٜزاضز .
اػتٕبز ث٘ ٝفؽ ثبال ٘ :ؿجت ث ٝذٛز  ٚتٛإ٘ٙسيٟبيف آٌبٞي زاضز ٔ ٚؼتمس اؾت و ٝايسٞ ٜب ٘ ٚظطاتف اضظقٕٙس ٞؿتٙس .
اثتىبض  ٚتريُ لٛي  ٚحؿبؾيت  :ايسٞ ٜبي أ ٚؼٕٛال ثب ايسٞ ٜبي زيٍطاٖ ثؿيبض ٔتفبٚت اؾت  ٚزض ٔٛاضزي و ٝزيٍطاٖ ثٝ
ضاحتي  ٚضٚظٔطٌي اظ آٖ ٔي ٌصض٘س ش ٗٞذيبَ پطزاظ لٛي زاضز .
ظيجبيي زٚؾتي  :فطز ذالق ث ٝاؾب٘ي ٔدصٚة ظيجبيي ٔي قٛز ٘ ٚؿجت ث ٝآٖ تٛخ ٚ ٝزلت ظيبزي ٔي وٙس  ٚث ٝفؼبِيتٟبي ٙٞطي
ػاللٙٔ ٝس اؾت .
تطزيس  :اغّت ثؿيبضي اظ لٛا٘يٗ ضايح خبٔؼ ٝثطاي ا ٚخبي ؾؤاَ ثبلي ٔي ٌصاض٘س  .ايٗ ٔكىٛن ثٛزٖ  ٚػسْ اػتٕبز فطز ذالق
ٔؼٕٛال ٘بقي اظ ػالل ٝزض٘ٚي ا ٚث ٝتغييط – انالح أٛض ػبزي  ٚذّك ايسٞ ٜبي ثٟتط اؾت ( ل  – 36والؼ ذالليت )
« اؾتيع » ػال ٜٚثط ٚيػٌيٟبي فٛق ٔٛاضز ظيط ضا ٘يع ثط ايٗ ٚيػٌيٟب ٔي افعايس :
-1

ؾالٔت ضٚا٘ي  ٚازضاوي

-2

تٛا٘بيي ايدبز تؼساز ظيبزي ايس ٜثُٛض ؾطيغ

-3

زٍِطٔي  ٚأيس ث ٝآيٙسٜ

-4

ػالل ٝث ٝؾبزٌي  ٚثي تىّفي زض ٘ٛع ِجبؼ  ٚخٙجٞ ٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛظ٘سٌي

-5

ضٚحي ٝا٘تمبزي

-6

آضأف  ٚآؾٛزٌي ذيبَ

-7

تٛا٘بيي ثطلطاضي اضتجبٌ ػٕيك  ٚنٕيٕب٘ٝ

-8

قٟبٔت

-9

لسضت

 -10خّت حؽ اػتٕبز  ٚإَيٙبٖ زيٍطاٖ
ٔ -11ؿئِٛيت پصيطي  ٚتٛا٘بيي ؾبظٔبٖ زازٖ ث ٝفؼبِيتٟبي ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛحؿبؾيت ثٔ ٝؿبئُ ٔ ٚكىالت اختٕبػي
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•

بُرٌ يري در سازمان ي تًسعٍ ويريي اوساوي

ضاثُ ٝثيٗ ؾتبز ٜزض يه ؾبظٔبٖ ٟ٘ ٚبزٞ ٜبي ٔٛضز ٘يبظ آٖ ٔف ْٟٛؾبز ٜاي ثطاي ثٟطٚ ٜضي اؾت ٔ .ب ٔي تٛا٘يٓ ثب تمؿيٓ ؾتبزٜ
ٞب ثط ٟ٘بزٞ ٜب ٔمساض ثٟطٚ ٜضي ضا تؼييٗ وٙيٓ ٕٞچٙيٗ ثب ثٟجٛز ايٗ ٘ؿجت ثط ٔيعاٖ ثٟطٚ ٜضي ثيفعائيٓ  .ثسيٗ ٔؼٙب و ٝث ٝؾُح
ٔؼٙي اظ ٟ٘بزٞ ٜب ؾتبزٞ ٜبي ثيكتط يب ثٟتطي ثسؾت آٚضيٓ ( ل  – 17ضإٙٞبي خبٔغ ٔسيطيت ثٟطٚ ٜضي )
ثط ٖٚزاز ÷ زض ٖٚزاز = ثٟطٚ ٜضي
ػبُٔ پيچيس ٜزيٍطي ؤ ٝيتٛا٘س ٔٛخت ثٟجٛز ثٟطٚ ٜضي  ٚثٟطٌ ٜيطي اثط ثرف تط اظ ٔٙبثغ ثبقس ويفيت ٔحه َٛاؾت وٝ
ثبيؿتي زض ؾتبز ٞبي يه ؾبظٔبٖ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌيطز .
آٖ زؾت ٝاظ ؾبظٔبٟ٘بيي و ٝث ٝإٞيت ٘مف ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي پي ثطز ٜا٘س اضظـ لسضت ٘يطٚي وبض ٔتؼٟس – ذالق  ٚزض نح ٝٙضا
ٔيسا٘ٙس ِصا ٔٙبثغ ٔ ٚ ٟٓا٘طغي ٞبيي فطاٚاٖ اظ ٔسيطيت ضا نطف ايدبز ٔحيُي ٔيٕٙبيٙس و ٝوبضوٙبٖ ثتٛا٘ٙس ثب حساوثط تٛاٖ
ذٛز زض ثٟجٛز ػّٕىطز ؾٟيٓ ثبقٙس ( ل ٕٞ – 101بٖ وتبة )
 HDIاؾت و٘ ٝكبٍ٘ط زضخٛٔ ٝفميت ٔ ٚيعاٖ
يىي اظ قبذهٞ ٝبي تٛؾؼ ٝيبفتٍي زض وكٛضٞب تٛؾؼ ٝا٘ؿب٘ي ثب قبذم
زؾتيبثي ث ٝتٛؾؼ ٝزض ٞط وكٛض اؾت  .زا٘ف  ،ثٟساقت  ََٛ ٚػٕط ز ٚقبذهي ٞؿتٙس و ٝقىُ ٌيطي لبثّيت ٞبي ا٘ؿب٘ي ضا
اضظيبثي ٔي وٙٙس ( ل  – 15قبذم  ٚتٛؾؼ ٝيبفتٍي )
ايٗ لبثّيت ٞب أطٚظ ٜاظ ٕٟٔتطيٗ ػٛأُ زض پيكطفت  ٚتٛؾؼ ٝثكٕبض ٔي ض٘ٚس و ٝزض ؾبظٔبٖ ٞب تالـ زض ثبال ثطزٖ ويفيت
ظ٘سٌي وبضي  ٚاؾتطاتػيٟبي ٔكبضوت وبضوٙبْ زض خٟت ضقس ايٗ لبثّيت ٞب ثٛزٔ ٚ ٜيتٛا٘س ؾُح ثٟطٚ ٜضي زض ؾبظٔبٖ ضا
افعايف زازٙٔ ٚ ٜدط ث ٝثٟجٛز  ٚزض ٘تيد ٝثؿتطي ثطاي ؾؼبزت  ٚتٛؾؼ ٝيبفتٍي اختٕبػي ثبقس .
اوثط تؼطيفٟبي ضؾٕي و ٝاظ ويفيت وبضي اضائ ٝقس ٜاؾت ثيبٍ٘ط ٕٞؿٛيي ٕٞ ٚرٛا٘ي ثيٗ ٞسف ٞبي فطزي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ
ؾبظٔبٖ اؾت ٘ .مف وبضوٙبٖ زض تهٕيٓ ٌيطي – ٔكبضوت زض حُ ٔكىالت – ؾٟيٓ قسٖ زض اَالػبت  ٚوبض ٌطٞٚي  ٚتكطيه
ٔؿبػي  ٚأٙيت قغّي ٔؤِفٞ ٝبي زيٍط ويفيت وبضي ثبال زض يه ؾبظٔبٖ ذٛة اؾت .
•

عًامل مؤثر در بُرٌ يري ي خالقيت در سازماوُاي آمًزضي

٘ظطي ٝچٙس ػبّٔي ثٟطٚ ٜضي  ٚذالليت زض ؾبظٔبٟ٘بي آٔٛظقي
ظٟٛض  ٚؾمّٔ ٌٛتٟب ضا ٔيتٛاٖ زض ؾطتبؾطتبضيد خٟبٖ ثب ٔكرم ؾبذتٗ ثٟطٚ ٜضي آ٘بٖ تؼييٗ  ٚپيف ثيٙي ٕ٘ٛز ّٔ .تٟبيي وٝ
زض َ َٛتبضيد ؾمٕٛ٘ ٌٛز ٜا٘س ٌٛيي و ٝث ٝثيٕبضي تهّت قطائيٗ ٔجتال ٔيجبقٙس .
التهبزقبٖ پيط  ٚفطتٛت قس ، ٜؾطػت اُ٘جبق يبفتٗ آ٘بٖ ثب تحٛالت خٟب٘ي ٘ٚيع پبؾرسٞي آ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝتحٛالت ٛ٘ ٚآٚضي
ٞبي ُّٔ  ٚالٛاْ زيٍط وبٞف پيسا وطز ٜاؾت  ٚثبالذط ٜزض ٔؿيطي لطاض ٌطفت ٝا٘س و ٝاظ اثؼبز ٔرتّف التهبزي  ٚ ٚفطٍٙٞي اظ
ض٘ٚك افتبز ٜا٘س (آٍ٘ٛؼ ٔبزيؿ1982 ٖٛ
ػُّ وبٞف ثٟطٚ ٜضي زض خٛأغ ٔيتٛا٘س اظ ٞطيه اظ ػٛأُ ظيط ثبقس
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•

اِف ) التهبز ٘ب وبضآٔس

•

ة ) ٔمطضات ٘ب وبضآٔس زِٚتي

•

ج ) ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٘ب وبض آٔس ( غيط ٔترهم ٔ ٚؿتؼُٕ )

•

ز ) ؾبظٔبٟ٘بي ٘ب وبضآٔس

زض ايٗ ٔيبٖ زض تبٔيٗ وٕيت  ٚويفيت آٔٛظـ وبضوٙبٖ زض ؾبظٔبٟ٘بي وكٛض ٚ ٚيػٌي ٞبي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي قبغُ زض ايٗ ٔطاوع ٚ
ثٟطٚ ٜضي ّٔي ضاثُٔ ٝؿتميٓ ٚخٛز زاضز .
ثٙبثط ايٗ اٌط زؾت ا٘سض وبضاٖ ٔ ٚؿئِٛيٗ ؾبظٔبٟ٘بي وكٛض ذٛاؾتبض افعايف ثٟطٚ ٜضي ؾبظٔبٟ٘ب ٞؿتٙس ٘بٌعيط ثبيس ٘يطٚي
ا٘ؿب٘ي  ٚثٟطٚ ٜضي وبضوٙبٖ ضا تبحس ٕٔىٗ ثب تٛخ ٝثٔ ٝؼيبض ٞبي خٟب٘ي ضقس زاز ٜزض ؾُحي ثٟي ٚ ٝٙلبثُ ضلبثت ثب وكٛض ٞبي
زض اثؼبز ٔرتّف التهبزي – ؾيبؾي – فطٍٙٞي  ٚاختٕبػي زيٍط حفظ وٙٙس .
اظ ايٗ زيسٌبٟ٘ ٕٝٞ ٜبز ٞب  ٚؾبظٔبٟ٘ب ي فؼبَ زض وكٛض ٕٞب٘ٙس ؾّٞ َٛبي ثسٖ يه ٔٛخٛز ظ٘س ٜزاضاي ضٚاثٍ ٔتمبثُ ثب يىسيٍط
ٞؿتٙس  ٚضقس  ٚتح ٚ َٛپيكطفت ٞط ٟ٘بز يب ؾبظٔبٖ زض ٟ٘بزٞب  ٚؾبظٔبٖ ٞبي زيٍط اثط ٔي ٌصاضز  .زض ايٗ ٔيبٖ ؾبظٔبٟ٘بي
آٔٛظقي اظ إٞيت ٚيػ ٜاي ثطذٛضزاض اؾت .
ؾبظٔبٟ٘بي آٔٛظقي ضا ٔترههبٖ – نبحجٙظطاٖ  ٚا٘سيكٕٙساٖ وكٛض تكىيُ ٔي زٙٞس ثٙبثط ايٗ ثب إَيٙبٖ ٔيتٛاٖ ٌفت وٝ
افعايف ثٟطٚ ٜضي ايٗ ٘يطٚي ػظيٓ ثيكتطيٗ تبثيط ضا ثط ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي فؼبَ فؼبَ زض ٟ٘بز ٞب  ٚؾبظٔبٟ٘ب ي زيٍط ( ثٟساقتي –
نٙؼتي – ٙٞطي – ٘ظبٔي  ٚحمٛلي ٔ ) .....ي ٌصاضز  ٚوبٞف ثٟطٚ ٜضي ايٗ ٘يطٚي ٔترهم  ٚنبحجٙظط ٘يع ّٟٔىتطيٗ اثط ضا
ثط ؾبظٔبٟ٘بي زيٍط  ٚزض ٘تيد ٝوُ خبٔؼ ٝذٛاٞس زاقت ( ل  – 10زوتط ٔحٕٛز ؾبػتچي )
ٞطچٙس ػٛأُ ٔتؼسز  ٚزض ٓٞثبفت ٝاي ثبػث ٔيك٘ٛس تب ثٟطٚ ٜضي يه ؾبظٔبٖ افعايف يبفت ٚ ٝزض ؾُح زِرٛا٘ ٜيع ثبثت ثبلي
ثٕب٘س ٕٞچ ٖٛاضظيبثي ػّٕىطز وبضوٙبٖ  ٚا٘تربة افطاز ٔٙبؾت ٔ ٚتؼٟس زض تهسي پؿت ٞبي ٔسيطيت  ٚزٚضٞ ٜبي آٔٛظقي
ٔفيس .
ٕٞؿٛيي اٞساف ؾبظٔبٖ  ٚاٞساف وبضوٙبٖ ٕٞ ٚرٛا٘ي تحّيُ ٔكبغُ ٚ ٚيػٌي ٞبي قرهيتي قغُ ( قٙبذتي – ٞيدب٘ي ٚ
ضفتبضي ) – ايدبز اٍ٘يعـ  ٚثبال ثطزٖ ويفيت وبضي ايدبز ضيبيت قغّي  ٚپبئيٗ آٚضزٖ فكبض ضٚا٘ي زض ؾبظٔبٖ  ٚايدبز ٔحيٍ
فطٍٙٞي ٔٙبؾت اظ زيٍط ػٛأُ ٔؤثط زض ثٟطٚ ٜضي ثٛز ٚ ٜثب ايٗ ضٚيىطز آٔٛظـ ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي ٔيتٛا٘س زض وّي ٝايٗ ػٛأُ
تبثيطات ٔثجت ٟ٘بزَ ٚ ٜجك فطآيٙس حُ ذالق ٔؿئّ ٝزض قطايٍ ايس ٜآَ قبُٔ ٔطاحُ ( حميمت يبثي – ايس ٜيبثي  ٚضا ٜحُ
يبثي )
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حميمت يبثي  :تكريم ٔكىُ ثٙيبزي اظ ٔكىالت حبقي ٝاي  ٚظائيسٔ ٜكىالت انّي

-2

ايس ٜيبثي  :ايسٞ ٜبي خسيس  ٚاٍ٘يعٞ ٜبي ٘ٔ ٚ ٛغبيط ثب ػبزات  ٚا٘تظبضات

-3

ضا ٜحُ يبثي  :ا٘تربة وٓ ٞعي ٝٙتطيٗ  ٚؾطيؼتطيٗ ضا ٜثطاي ضؾيسٖ ثٞ ٝسف
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ؾبظٔبٖ ٔيتٛا٘س ثب حُ ٔؿبئُ ٔطث ٌٛثٞ ٝطيه اظ ػٛأُ شوط قس ٜثب تغييطات ٚاضز ٜث ٝؾيؿتٓ ٕٞؿ ٛقس ٚ ٜثٞ ٝسف ثٟطٚ ٜضي
ثيكتط زؾت يبثس .
حبَ اٌط ُّٔت فٛق ضا ثهٛضت ٔؼبزِ ٝظيط ٘كبٖ زٞيٓ
٘ ٛآٚضي  +ثٟطٚ ٜضي = ثٟجٛز ٔؿتٕط ػّٕىطز
ٔكبٞسٔ ٜيكٛز ذالليت  ٚثٛٔ ٝخت آٖ زؾتيبثي ثٛ٘ ٝآٚضي  ٚثبال ضفتٗ اثط ثركي  ٚوبضآيي ( ثٟطٚ ٜضي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي )
ٔيتٛا٘س خٟت حطوت ؾبظٔبٖ ضا ٘ؿجت ث ٝتغييطات خٟب٘ي ٔ ٓٞحٛض  ٚث ٝؾٕت تٛؾؼّٔ ٝي ثبِٙس ٜؾبظز .
•

اوگيسش ي خالقيت ي بُبًد عملكرد

ٞطٌ ٝ٘ٛتغييط  ٚتحِٛي ضا و ٝتبثيطات ٔثجت زاقت ٝثبقس ثٟجٛز ٔي ٘بٔيٓ  .تغييط  ٚثٟجٛز ضا زض ز ٚقىُ وّي ٔيتٛاٖ زيس يىي
تغييطات  ٚانالحبت خعئي و ٝثب  ٚ Kailzenيب تح َٛزائٕي ٔؼطٚف اؾت  ٚزيٍطي انالحبت  ٚتغييطات وّي ٚ ٚؾيغ و ٝثٝ
٘ٛآٚضي ٔؼطٚف ٔي ثبقس .
ٞطٌبٛ٘ ٜآٚضي ٕٞطا ٜثب وبيعٖ ثبقس زض َي ظٔبٖ اؾتب٘ساضزٞبي خسيس ثبالتط اظ اؾتب٘ساضز ٞبي لجّي لطاض ٔيٍيط٘س ٕٛ٘ ٚزاض ثٟطٜ
ٚضي ثهٛضت تكٛيمي زيسٔ ٜيكٛز و٘ ٝكبٖ زٙٞس ٜثٟجٛز ػّٕىطز زض ؾيؿتٓ اؾت .
٘ٛآٚضي  +ثٟط ٚ ٜضي = ثٟجٛز ػّٕىطز  ٚيب ويفيت ٔؿتٕط
تغييط ػبُٔ ٔ ٟٓاٍ٘يعـ اؾت ٘ ٚيبظ ث ٝضا ٜحُ يبثي زض ٔٙكبء تغييطات ذّك اِؿبػ ٝذالليت ث ٝثبض ٔي آٚضز  .حطوت اظ حبِت
فكبض ث ٝضيبيت ثبػث ٘ٛػي آضأف ُّٔٛة ٔيكٛز و ٝذس ثؿتط تغييط  ٚظٔي ٝٙؾبظ ذالليت ٞبي ثؼسة اؾت .
ثٟجٛز التهبزي ٞط وكٛض ٍٙٞبٔي آغبظ ٔيكٛز و ٝذٛاٞبٖ ػّٕىطز ثباليي ثبقس ايٗ ثٟجٛز ػّٕىطز چيعي اؾت و ٝوكٛضٞبي
خٟبٖ ث ٝآٖ ٘يبظ زاض٘س  ( .زوتط تٛضزاَ – ) 1990
•

ٔٛظـ  ٚپطٚضـ ػٕٔٛي ذالليت  ٛ٘ ٚآٚضي

آٔٛظـ اؾبؾي تطي خٙج ٝتٛؾؼٙٔ ٝبثغ ا٘ؿب٘ي ثكٕبض ٔي ضٚز  .ثب تٛخ ٝث ٝظٔي ٝٙاثط آٔٛظقٟب آٟ٘ب ث ٝز ٚثرف تمؿيٓ ٔي ق٘ٛس
اِف ) آٔٛظقٟبي اذتهبني وٛٔ ٝخت اضتمبي ويفي  ٚوٕي تٛاٖ فطز آٔٛظـ ٌيط٘س ٜزض ظٔئ ٝٙكرم ٔيٍطزز ٔب٘ٙس
•
ضقتٞ ٝبي فٙي  ٚحطف ٝاي
ة ) آٔٛظقٟبي ػٕٔٛي  :آٖ ثرف ضا زضثط ٔيٍيطز و ٝزض ٔدٕٛػ ٝفؼبِيتٟبي فطز يب حسالُ ثركي اظ آٟ٘ب اثط ٔثجت ٔي
•
ٌصاضز  ٚتىٙيىٟب  ٚتٕطيٙبت تمٛيت حبفظ ، ٝتٙس ذٛا٘ي  ٚذالليت اظ آٖ خّٕ ٝا٘س .
زض خٟبٖ أطٚظ ٞط ّٔتي ثب تمٛيت ذالليت ؾؼي زض اظايف ؾطػت پيكطفت ٔ ٚكىُ ٌكبيي ٞط چ ٝؾطيؼتط زاضز  .زض خٙيٗ
قطايُي ظٔيٚ ٝٙؾيغ  ٚزض ػيٗ حبَ اؾبؾي پيكطفت زض خٙجٞ ٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛتٕسٖ  ٚفط ، ًٙٞذالليت ٛ٘ ٚآٚضي اؾت وٝ
الظْ اؾت ؾطيؼب فؼبِيت زض ظٔي ٝٙافعايف آٖ تٛؾؼ ٝيبثس  .ثُٛض وّي ٞسف اظ آٔٛظـ ذالليت قبُٔ ٔطاحُ ظيط اؾت
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1.قٙبذت فطاٌيطاٖ اظ اؾتؼساز ذالليت
2.پي ثطزٖ ث ٝاؾتؼساز ذالليت زض ذٛيكتٗ
3.اػتمبز ث ٝضقس اؾتؼساز ذالليت  ٚؾؼي زض خٟت آٖ
4.ثىبض ٌيطي تٛاٖ ذالليت زض حُ ٔؿبئُ ٔٚكىالت ظ٘سٌي ( ل  – 154ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي زض ا٘ؿبٟ٘ب  ٚؾبظٔبٟ٘ب )
•

ضرايط ايجاد خالقيت ي وًآيري

فًبي ذالق  :يىي اظ ضاٞ ٜبي ٔ ٟٓظٟٛض ٘ٛآٚضي ثٛخٛز آٚضزٖ فًبي ٔحطن ذالليت اؾت
ثىبض ٌيطي ؾيؿتٓ ٔسيطيت اؾتؼساز  TMSاثعاض ٔؤثطي زض ؾبظٔبٖ ثكٕبض ٔي ضٚز  .وكف  ،خصة  ،حفظ  ٚازاضٔ ٚ ٜسيطيت
اؾتؼساز ٞب اظ ػٙبنط انّي ايٗ ٔسيطيت اؾت ٔ .ىبٖ ذبني ضا زض ازاض ٜخٟت ذالليت افطاز زض٘ظط ٌطفت ٚ ٝا٘ٛاع ٚؾبيُ  ٚاثعاض
ذالليت ضا زض آٖ لطاض زٞيس ( پٛؾتط ٞب – فيّٕٟب – ٘طْ افعاض ٞبي وبٔپيٛتط ) .... ٚ
•

زازٖ ٚلت  ٚآظازي فىط ثطاي ذالليت :

ثطلطاضي ؾيؿتٓ پيكٟٙبزات  ٚتمٛيت ٘ظطات  ٚػمبيس خسيس  ٚاضظـ لبئُ قسٖ ثطاي افطاز ذالق  ٚؾرت وٛـ ( لٟطٔب٘بٖ آضاْ
)
ايدبز ضٚاثٍ ٌطٞٚي  ٚاؾتفبز ٜاظ ؾيٙطغي  ٚقٟٛز زض ٌطٜٚ
ايدبز فًبٞبيي ثطاي ؾطٌطٔي ٞبي ايس ٜؾبظ – ٚضق ظزٖ وتبثٟب ٔ ٚدالت ٔ ٚؿبئُ ُٔطح زض ثيٗ خٛا٘بٖ خبٔؼٝ
پيبز ٜضٚي ثهٛضت فطزي وٛ٘ ٝػي آضأف فىطي ثس٘جبَ زاضز  ٚزض آٖ تساػي آظاز شٙٞي ا٘دبْ قس ٜافىبض  ٚايسٞ ٜبي ٘ ٛپيبٔس
آٖ اؾت
ٔٛؾيمي ٔٙبؾت اثط ذبضق اِؼبز ٜاي زض تطاٚـ افىبض زاقت ٚ ٝتهٛيط ؾبظي ش ٗٞضا فؼبَ ٔيىٙس  ٚاظ آٖ ٔيتٛاٖ زض فًبٞبي
ٙٞطي  ٚآٔٛظقي خٟت تطاٚـ ذالليت اقربل ثٟط ٜخؿت ( ذالن ٝثطزاضي  ٚتحّيُ ٞبي ٘ٛيؿٙس ٜاظ وتبثٟبي ضفط٘ؽ زازٜ
قس) ٜ
تىٙيىٟبي ذالليت
تىٙيه چطا  :ايٗ تىٙيه  ٓٞثطاي حُ ٔؿبئُ  ٓٞ ٚثطاي ايس ٜيبثي  ٚايس ٜپطزاظي ثىبض ٔيطٚز  .ثطاي قٙبؾّيي  ٚتؼطيف زضؾت
ٔؿئّٔ ٝيتٛاٖ اظ ايٗ تىٙيه اؾتفبز ٜوطز .
ؾپؽ ايسٞ ٜبي خسيسي زض ضاثُ ٝثب ٔٛيٛع ثسؾت ٔي آيٙس  ٚچطاي زيٍطي ُٔطح ٔي قٛز  ٚثبيس تٛخ ٝزاقت و ٝؾٛاالت تب
آ٘دب ازأ ٝپيسا ٔي وٙس و ٝث ٝيه ثهيطت  ٚثيٙف ثطؾيٓ  ٚيب زض يه ثبتالق فط ٚضٚيٓ ( ل  – 20خّيُ نٕس آلبيي ) ايٗ
تىٙيه ضا ٔيتٛاٖ ثب تىٙيه ؾؤاالت ايس ٜثط اٍ٘يع ) ( SCAMPERتطويت ٕ٘ٛز
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تىٙيه يٛضـ فىطي  : Brain Stormingايٗ تىٙيه ضا ٘رؿتيٗ ثبض زوتط آِىؽ اؾجٛضٖ ُٔطح وطز  ٚچٙبٖ ٔٛضز
اؾتفبز ٚ ٜاؾتمجبَ ٔطزْ  ٚؾبظٔبٟ٘ب زض غطة لطا ٌطفت ٝو ٝخعئي اظ ظ٘سٌي آ٘بٖ قس ٜاؾت.
يٛضـ فىطي زض ٚاغ٘ ٜبٔ ٝثيٗ إِّّي « ٚثؿتط » چٙيٗ تؼطيف قس ٜاؾت  :اخطاي يه تىٙيه ٌطز ٕٞبيي و ٝاظ َطيك آٖ
ٌطٞٚي ٔي وٛقٙس ضا ٜحّي ثطاي يه ٔؿئّ ٝثرهٛل ثب ا٘جبقتٗ تٕبْ ايسٞ ٜبيي و ٝزض خب ثٛؾيّ ٝاػًبء اضائٔ ٝيٍطزز ثيبثس .
زض ايٗ تىٙيه تٕبْ قطوت وٙٙسٌبٖ ث ٝايس ٜيبثي زض ٔحيُي ؤ ٝؤوسا ذبِي اظ ػٛأُ ثبظزاض٘س ٜاؾت ٞسايت ٔيك٘ٛس ٕٞ ٚيٗ
ضٚحي ٝآظاز ٔٙدط ث ٝآ٘چ ٝؤ ٝيتٛاٖ آ٘طا ايسٞ ٜبي ذبضق اِؼبز٘ ٜبٔيس ٔيٍطزز .
چٟبض لب٘ ٖٛاؾبؾي زض ايٗ تىٙيه شوط ٔي قٛز
-1

ا٘تمبز ٕٔٛٙع

-2

چطذف آظاز  ٚخؿبضت َطح ايسٞ ٜبي ذبضج اظ ش ٗٞثب اؾتمجبَ ضٚثطٔ ٚي قٛز

-3

وٕيت ايسٞ ٜب ٔٛضز ٘ظط اؾت

-4

تطويجبت ايسٞ ٜب  ٚانالح آٖ

تىٙيه قف وال ٜفىطي ٔ :جسع ايٗ تىٙيه زوتط ازٚاضز زٚث ٛ٘ٛاؾت  .ثُٛض وّي ايٗ تىٙيه قف خٙج ٝيب ؾجه فىطي ضا
تؼطيف وطز ٚ ٜثطاي ٞطوساْ وال ٜضً٘ ذبني ضا ثؼٛٙاٖ ؾٕجُ تؼييٗ ٔي ٕ٘بيس تب ثٛؾيّ ٝآٖ ثتٛاٖ ثُٛض ضٚقٗ  ٚؾطيغ ا ظ
ؾجه فىطي ( ٌطايف – حبِت – احؿبؼ – فىط – ٔٛيغ – ٍ٘طـ ) ذٛز  ،آٌب ٜقس ا٘طا تغييط زاز يب ثسيٍطاٖ اػالْ ٕ٘ٛز  ٚاظ
ؾه فىطي زيٍطاٖ ٘يع آٌب ٜقس  .اِجت ٝثب وٕي زلت زض انُالح « وال ٜذٛزت ضا لبيي وٗ » ٔتٛخٔ ٝي قٛيٓ و ٝثٛ٘ ٝػي
چٙيٗ ضٚقي زض فط ًٙٞايطا٘ي – اؾالٔي ٚخٛز زاقت ٝاؾت  .زض ايٗ تىٙيه ضً٘ والٔ ٜتٙبؾت ثب ؾجه فىطي ٔطث َٝٛاؾت .
وال ٜؾفيس  :ؾفيس ضً٘ ذٙثي ٙٔ ٚفؼُ اؾت  .وال ٜؾفيس ثب ٔٛيٛػبت  ٚقىُ ٞبي ا٘فؼبِي ؾط  ٚوبض زاضز ٚ .الؼيتٟب ثسٖٚ
ٞيچٍ ٝ٘ٛلًبٚتي ٔٛضز خؿتد ٛلطاض ٔي ٌيطز
وال ٜؾطخ  :ؾطخ ٘كب٘ ٝذكٓ قٛض ٞ ٚيدبٖ اؾت  .ثيٙف ٞيدب٘ي  ٚخٙجٞ ٝبي احؿبؾي  ٚغيط اؾتسالِي ( اثعاض ٔٙبؾجي ثطاي
ثيط ٖٚضيرتٗ احؿبؾبت اؾت )
وال ٜؾيب٘ : ٜكب٘ٙٔ ٝفي ٍ٘طي  ٚافؿطزٌي اؾت  .ثيبٍ٘ط خٙجٞ ٝبي ٔٙفي  ٚثس ثيٙب٘ ٝاؾت
وال ٜظضز  :ظضز ٘كب٘ ٝآفتبة ٔ ٚثجت اؾت  .خٙجٞ ٝبي ٔثجت  ٚذٛقجيٙب٘ٝ
وال ٜؾجع ٘ :كب٘ ٝضٚيف  ٚثبضٚضي  .ثيبٍ٘ط ذالليت  ٚفىط ٞبي ٘ ٛاؾت
وال ٜآثي  :ؾطزي  ٚآؾٕبٖ  .ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚؾبٔب٘سٞي وال٘ ٜظبضت  ٚاؾتفبز ٜاظ ثمي ٝوالٞ ٜبؾت (ل  – 44نٕس آلبيي )
تغييط احؿبؼ ظاٚي ٝزيس ؾجه فىطي ٍ٘ ٚطـ زض ثبظي ثب والٞ ٜب ٔٛخت آٖ ٔي قٛز تب ث ٝفىط ذٛز ٔؿٍّ قس ٚ ٜچيع ٞبيي ضا
ؤ ٝي ذٛاٞيٓ فطا ذٛا٘يٓ  .ػال ٜٚثط ايٗ چ ٖٛفىط ثب ضً٘ وال ٜػٛو ٔيكٛز فكبضي ثط قرهيت فطز ٚاضز ٘كس ٚ ٜفمٍ ضٚـ
فىطي ػٛو ٔيكٛز ٔ ٚربِفت ا٘تمبَ يب ٔٛيغ ٌيطي ضا زض ٌط ٜٚاظ ثيٗ ٔي ثطز .
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تىٙيه ٌط ٜٚاؾٕي  :No mial Grup Teechnigفطآيٙس تهٕيٓ ٌيطي قبُٔ ٔ 5طحّ ٝاؾت:
اػًبء ٌط ٜٚزض ثطضؾي يىسيٍط زٚض يه ٔيع خٕغ ٔيك٘ٛس ٔؿئّ ٝثهٛضت وتجي ثٞ ٝطيه اظ اػًبء زازٔ ٜيكٛز  ٚآٟ٘ب چٍٍ٘ٛي
حُ ٔؿئّ ٝضا ٔي ٘ٛيؿٙس .
ٞطيه اظ اػًبء ثٛ٘ ٝثت يه ػميس ٜضا ثٌ ٝط ٜٚاضائٔ ٝي زٞس  ،ػمبيس ثجت قس ٜزض ٌط ٜٚث ٝثحث ٌصاضزٔ ٜيكٛز تب ٔفبٞيٓ خٟت
اضظيبثي ضٚقٗ تط  ٚوبّٔتط قٛز ٞ .طيه اظ اػًبء ٔؿتمال ٔ ٚرفيب٘ ٝػمبيس ضا زضخ ٝثٙسي ٔي ٕ٘بيس  .تهٕيٓ ٌط ٜٚآٖ تهٕيٕي
ذٛاٞس ثٛز و ٝزض ٔدٕٛع ثيكتطيٗ أتيبظ ضا ثسؾت آٚضز ٜثبقس  ( .ل  – 4ػجبؼ َبِت ثيسذتي )
تىٙيه اٍِ ٛثطزاضي اظ َجيؼت )  : ( Bionicsيىي اظ تىٙيىٟبي ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي و ٝزض اثساػبت فٙي وبضثطز ٌؿتطزٚ ٜ
ٔٛفمي زاقت ٝاٍِٛثطزاضي اظ يؼيف اؾت  .ثط٘بٔ ٝضيعي ٞبي وبٔپيٛتط ٛٔ ٚيٛع ٛٞـ ٔهٛٙػي  ٕٝٞثب اٍِ ٛثطزاضي  ٚتمّيس اظ
فؼبِيتٟبي ٔغع آزٔي ا٘دبْ قس ٜاؾت .
ش ٗٞثب لسضت ا٘تربثٍط ذٛز خطيبٟ٘بي َجيؼت ضا زضلبِت لب٘ ٖٛضيرت ٚ ٝػطنٞ ٝبي خسيسي ضا پيف ضٚي ثكطيت ٔي ٌكبيس ٚ
اثساػبت  ٚاذتطاػبت تبظ ٜاي ضا ث ٝا ٚاضظا٘ي ٔيساضز (ل  – 126ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي )
تىٙيه زِفي )  : ( Delphi tecزض ايٗ تىٙيه افطاز ٞيچٍب ٜثهٛضت ٌط ٜٚزض يه خّؿ ٚ ٝثهٛضت ضٚيبضٚيي ٔؿتميٓ خٕغ
ٕ٘ي ق٘ٛس  ٚايٗ تىٙيه زض پٙح ٔطحّ ٝنٛضت ٔي پصيطز .
1.اػًبء ٌط ٜٚثهٛضت ٔرفيب٘ ٝضا ٜحُ وتجي اضائٔ ٝي زٙٞس
٘2.ظطات وتجي ث ٝيه ايؿتٍبٔ ٜطوعي اضؾبَ ٔي قٛز
٘ ٕٝٞ3.ظطيبت ثطاي ٞط يه اظ اػًبء ٌط ٜٚاضؾبَ ٔيكٛز
4.اػًبء زض ثبض٘ ٜظطيبت زيٍطاٖ اظٟبض ٘ظط وتجي ث ٝايؿتٍبٔ ٜطوعي ٔي فطؾتٙس
ٔ5.طاحُ  4 ٚ 3آ٘مسض تىطاض ٔيكٛز تب اتفبق آضاء ثسؾت آي ( ٚي  ،خي  ،پب٘ي ( ) 1982 ٝل  – 122ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي )
 Tkjيه تىٙيه ذالليت حُ ٔؿئّ ٝغاپٙي اؾت و ٝث ٝنٛضت ٌطٞٚي ا٘دبْ ٔي ٌيطز.
تىٙيه  : TKGحُ ٌطٞٚي ٔؿئّ ٝو ٝتٛؾٍ وٛثبيبقي  ٚوبضاويتب زض ؾبَ  1964اثساع قس  .ايٗ ضٚـ ٔجتٙي ة ٔدٕٛػٝ
ٚاليتٟبيي اؾت و ٝقطوت وٙٙسٌبٖ تِٛيس ٔي وٙٙس  .ايٗ ٚالؼيتٟب زاضاي  3قطٌ ظيط٘س
-1

ثبيس ثٔ ٝؿئّٛٔ ٝضز ٘ظط ٔطث ٌٛثبقٙس

-2

َٛض ػيٙي اثجبت پصيط ثبقٙس

-3

ٔ ٟٓثبقٙس

TKGزاضاي ٔ 2طحّٝ
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•

اِف ) تؼطيف ٔؿئّ : ٝقطوت وٙٙسٌبٖ ٚالؼيت ٞبي ٔطث ٌٛث ٝظٔيٛٔ ٝٙضز ٘ظط ضٚي وبضت ٔي ٘ٛيؿٙس

•

ة ) حُ ٔؿئّ ) ٝقطوت وٙٙسٌبٖ ضا ٜحُ ٞبي پيكٟٙبزي ضا ٔي ٘ٛيؿٙس  ٚؾپؽ ثهٛضت ٔدٕٛػ ٝاي لطائت ٔي قٛز

تىٙيىٟبي زيٍط ذالليت ٘يع و ٝزض پطٚضـ شٔ ٗٞيتٛاٖ اؾتفبز ٜاظ آٖ ٕ٘س ػجبضتٙس اظ :
تىٙيه ايسوبتٛض ( تفىط والٔي  ٚزيساضي  ٚاؾتفبز ٜاظ ؾٕجٞ َٛبي ٌطافيىي ثدبي وّٕبت ) – تىٙيه يٛضـ فىطي ٔؼىٛؼ :
ٔؼطفي ٚيؼيت ُّٔٛة  ٚپيسا ٕ٘ٛزٖ ٘مبٌ لٛت يب اقتجبٞبت آٖ  -تىٙيه ٘ : PMIىبت ٔثجت ٘ ٚىبت ٔٙفي ٔٛيٛع ٟ٘ ٚبيتب
٘ىبت خبِت  ٚتبظٛٔ ٜضز ضا ِيؿت ٕ٘ٛزٛٔ ٚ ٜيٛع ضا اظ ٘ظط ٔحسٚزيتٟب ٔ ٚعايب  ٚتبظٌي ٞبي آٖ ثطضؾي ٔي ٕ٘بيس – تىٙيه
ايفبي ٘مف – تٍٙيه چٔ ٝي قس اٌط  .....؟ تىٙيه ٚاضا٘ ٝؾبظي ( وكف چيعٞبيي وٚ ٝخٛز ٘ساضز ) وبضٞبيي و ٝا٘دبْ ٕ٘ي
زٞيس ..... ٚ
 ٚزيٍط تىٙيه ٞب و ٝزض حٛنّ ٝايٗ ٔمبِٕ٘ ٝي ٌٙدس تىٙيه ٞبيي اؾت و ٝثب آٔٛظـ آٟ٘ب زض والؼ ذالليت ٔيتٛاٖ ثط افطاز
ذالق ؾبظٔبٟ٘ب افعٚز ٟ٘ ٚبيتب ث ٝثٟطٚ ٜضي ثٟي ٚ ٝٙويفيت ُّٔٛة زؾت يبفت .
آٔٛظـ وبضثطزي ذالليت  ٚحُ ذالق ٔؿئّ ٝزض ٚاحس ؾبظٔبٖ آٔٛظقي (والؼ زضؼ)
ضاٞىبضٞبي وبضثطز ذالليت زض حُ ٔؿبئُ ُٔطح قس ٜزض ؾبظٔبٖ آٔٛظقي ( والؼ زضؼ )
-1

اضائ ٝتهٛيطي اظ لؿٕتي اظ زضؼ  ٚزضذٛاؾت ؾبذتٗ زاؾتب٘ي زض ثبض ٜآٖ اظ ٞط يه اظ فطاٌيطاٖ

-2

ػٛٙاٖ ٕ٘ٛزٖ خّٕ ٝاي ٔطث ٌٛث ٝزضؼ  ٚزضذٛاؾت ؾبذتٗ زاؾتب٘ي زض ثبض ٜآٖ اظ ٞط يه اظ فطاٌيطاٖ

 -3اضائ ٝوّٕبت وّيسي  ٚزضذٛاؾت تغييط قىُ ٘ٛقتبضي ٚاغ ٜثَٛ ٝضي ؤ ٝؼٙي ذبني ضا زض ثبضٛٔ ٜيٛع زضؼ يب چيعي
ؤ ٝطث ٌٛث ٝآٖ اؾت ث ٝشٔ ٗٞتجبزض ؾبظز
اؾتفبز ٜاظ خٕالت تحطيه وٙٙسٞ ٚ ٜيدبٖ اٍ٘يع ٔب٘ٙس ذٛز ضا زض خبي  ....ثٍصاضيس – ث ٝخبي ٘مُ ٝچيٗ ثط اؾبؼ
-4
ٔٛيٛع زضؼ تّٛظي – ٖٛيرچبَ – ٔٛخٛزات ؾيبض ٜػُبضز – ٘پت – ٖٛثبوتطي – ثٕت ؾبػتي ٔ ...... ٚيتٛا٘س لطاض ثٍيطز .
 -5اؾتفبز ٜاظ اٍِٞٛبي َجيؼت ٘ ٚظبْ ٔٛخٛز زض آٖ زض تٛييح ُٔبِت ػّٕي  ٚؾبظٔبٖ زٞي زض ثبضُٔ ٜبِت زض يه ٔٛضز
ا٘تعاػي  ٚتدعي ٚ ٝتحّجُ ٔٛفِٛٛغيه
 -6اؾتفبز ٜاظ ذٛاة ذالق يب ٘بذٛز آٌب ٜث ٝايٗ تطتيت وٛٔ ٝيٛع زضؾي ٔثال ٔٙظ ٝٔٛقٕؿي ضا زضيه حبِت ٘يٕ ٝذٛاة ٚ
 Relaxeثطاي زا٘ف آٔٛظاٖ ثهٛضت تهٛيط ذالق ثيبٖ ٕ٘ٛز ٚ ٜآٟ٘ب ضا ثب وٙتطَ ذٛاة ذٛز خع ٚچيعٞبي خبِت  ٚذاللي ضا
زيس ٚ ٜؾپؽ زض ثبض ٜآٖ ػال ٜٚثط يبزٌيطي زا٘كي زضؼ ذاللب٘ ٝث ٝثحث ٌ ٚفتٍ ٛثپطزاظ٘س .
ٕٞ -7فىطي زض ٌط ٜٚزض ثبض ٜيه ٔؿئّ ٝاثتسا ثهٛضت فطزي ثٔ ٝؿئّ ٚ ٝپبؾد آٖ ٔي ا٘سيكس  ٚؾپؽ ضا ٜحُ ٞب ضا زض ٌطٜٚ
ث ٝثحث ٌصاقت ٚ ٝثٟتطيٗ ضا ٜحُ ثط اؾبؼ آضاء ا٘تربة ٔي قٛز .
 -8ثجت ايس ٜاي خسيس ٘ ٚبٌٟب٘ي  ٚاػالْ آٖ زض ٞط قطايُي زض والؼ و ٝالظٔ ٝآٖ زازٖ فىط ٌ ٚفتبض زض والؼ اؾت ايٗ
ايسٞ ٜب ٔيتٛا٘س ضاخغ ثٛٔ ٝيٛع زضؾي ٞط خّؿ ٝثبقس .
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ا٘دبْ زازٖ وبضٞبي ؾبز ٜثط ذالف ػبزت ٕٞيكٍي  ٚتغييط ٘ٛع ٌفتبض – حطوبت چٟط ٚ ٜثسٖ  ٚقىُ ٘ٛقتٗ  ٚغيطٜ
-9
ٔيتٛا٘س ث ٝتغييط ػبزت وٕه وٙس .
 -10تحٕيُ ضٚاثٍ  :ثطاي چيعٞبي ٘بٔطث ٌٛتكبثٟبتي پيسا وٙيس  .اظ ٔٛيٛػبت زضؾي اؾتفبزٕٛ٘ ٜز ٜز ٚوّٕ٘ ٝب ٔطتجٍ ضا ثب
تٛخ ٝثٛٔ ٝيٛع زضؼ ػٛٙاٖ ٕ٘ٛز ٚ ٜتكبثٟبت آٖ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاضزاز ٚ ٜيب زض لؿٕتي وبٔال قجي ٝضا ثطضؾي ٕ٘ٛز ٚ ٜپيسا
وٙيس و ٝتب چ ٝتًبزٞبيي ثب  ٓٞزاض٘س ٔثبَ  ( :نبث – ٖٛوبغص ) نبث ٖٛوبغصي [ ضا ٜحُ ٔب٘ٙس تٛلف زض پبٌطز پّىبٖ اؾت .
٘ظطي ا٘ساذتٗ ث ٝايٙى ٝث ٝودب ٔي ضٚيٓ  ٚاظ ودب آٔس ٜايٓ  ] .خبيي ثطاي ٘فؽ تبظ ٜوطزٖ
•

٘تيدٌ ٝيطي  ٚپيكٟٙبز ٞبي تحميك

زض ايٗ ٔمبِ ٝتبثيط ؾبظٔبٟ٘بي آٔٛظقي ضا ثط ثبال ضفتٗ ثٟطٚ ٜضي وُ ؾبظٔبٖ ثطضؾي ٕ٘ٛز ٜاؾتسالَ ٕ٘ٛزيٓ و ٝافعايف ثٟطٜ
ٚضي ٔترههبٖ  ٚنبحجٙظطاٖ  ٚا٘سيكٕٙساٖ وكٛض و ٝؾبظٔبٟ٘بي أٛظقي ضا تكىيُ ٔي زٙٞس ثيكتطيٗ تبثيط ضا ثط ٘يطٚي
ا٘ؿب٘ي فؼبَ زض ٟ٘بزٞب  ٚؾبظٔبٟ٘ب ي زيٍط ( ثٟساقتي – نٙؼتي – ٙٞطي – ٘ظبٔي ٔ ) ..... -ي ٌصاضز ِصا آٔٛظـ ذالليت ٚ
پطٚضـ فطآيٙس ذالق حُ ٔؿئّ ٚ ٝتٛخ ٝثٛ٘ ٝآٚضي ٞبي افطاز ٔيتٛا٘س ٔٛخت افعايف ويفيت ؾتبزٞبي ؾبظٔبٖ آٔٛظقي ٌطزز ٚ
ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ايٗ ؾتبزٞ ٜب ثؼٛٙاٖ ٟ٘بزٞبيي ذالق ثب ٚضٚز ث ٝثبظاض وبض  ٚؾبظٔبٖ ٞبي ؾبظ٘س ٜخبٔؼ ٝيه اضتمبء ؾُح ثٟطٚ ٜضي
ؾبظٔبٖ ٞب شيطثٍ قس ٚ ٜثب افعايف ثٟطٚ ٜضي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي زض ايٗ ؾبظٔبٟ٘ب خبٔؼ ٝث ٝؾٕت ضقس التهبزي  ٚتٛؾؼ ٝيبفتٍي
لسْ ثطزاقتٕٞ ٚ ٝب ًٙٞثب تغييطات خٟب٘ي پيف ذٛاٞس ضفت .
ِصا آٔٛظـ ذالليت  ٚثىبضٌيطي آٖ زض والؾٟبي زضؼ ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝيٛع ذبل زا٘كي آٖ خّؿبت زض ؾبظٔبٖ آٔٛظقي اظ
٘يبظٞبي ثؿعاي آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ثٛز ٚ ٜثبيؿتي زض ؾيبؾتٍصاضي والٖ آٔٛظقي ثط٘بٔ ٝضيعيٟبيي ثط اؾبؼ پػٞٚف ٔيسا٘ي زض
ثبض ٜآٖ ا٘دبْ ٌيطز  .ايٗ زٚضٞ ٜبي آٔٛظقي ٔيتٛا٘س زض ؾبظٔبٟ٘ب ٘يع خٟت ثٟجٛز ػّٕىطز وبضوٙب ٖ ثطٌعاض ٌطزز .
پيكٟٙبز ٔيٍطزز ثطاي اضظيبثي ٕٞجؿتٍي ٔثجت ثيٗ ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي  ٚثٟطٚ ٜضي زض ؾبظٔبٟ٘ب اظ ضٚـ ٔيسا٘ي  ٚزٌ ٚطٜٚ
آظٔبيف ق٘ٛسٌٛ ٚ ٜا ٜاؾتفبزٕٛ٘ ٜز ٔؼّٕيٗ ضا ث ٝػٛٙاٖ ٟ٘بزٞ ٜب ٔٛضز آٔٛظـ تىٙيىٟبي ذالليت  ،قٙبؾبيي افطاز ذالق زض
والؼ زضؼ  ٚتمٛيت ايٗ ٚيػٌيٟب لطاض زاز ٜق٘ٛس ٚضٚقٟبي ذالق حُ ٔؿئّ ٝث ٝآ٘بٖ آٔٛظـ زاز ٜقٛز .
پؽ اظ زٚض ٜآٔٛظقي زا٘كي و ٝتٛؾٍ ايٗ ٔؼّٕيٗ ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙيىٟبي ذالليت ا٘دبْ ٔي پصيطز ٔيعاٖ ذالليت ؾتبزٞ ٜبي
والؼ آ٘بٖ ضا ثب پطؾكٙبٔ ٝذالليت ؾٙديس ٚ ٜپؽ اظ ٚضٚز ايٗ ٔحه َٛث ٝؾبظٔبٟ٘بي ٔرتّف ثٟطٚ ٜضي تِٛيس ٌط ٜٚآٔعـ
زيسٌ ٚ ٜطٌٛ ٜٚا ٜضا ٔٛضز اضظيبثي لطاض زاز ٜتبثيط آٔٛظـ ذالليت ثط ٟ٘بزٞ ٜب ( ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي )  ٚافعايف ثٟطٚ ٜضي ضا ا٘ساظٜ
ٌيطي ٕ٘ٛزٕٞ ٚ ٜجؿتٍي ٔيبٖ ايٗ ز ٚثسؾت ٔي آيس .
الظْ ث ٝشوط اؾت ٕٞجؿتٍي ٔثجت ثيٗ ٘ٛآٚضي  ٚذالليت  ٚثٟطٚ ٜضي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ثهٛضت تُجيمي زض َي تبضيد اثجبت قسٜ
 ٚاذتطاػبت  ٚاثتىبضات ثكط ضٚظ ث ٝضٚظ اظ ٞعيٞ ٝٙب وبؾت ٚ ٝثط ؾٛز آٚضي ايٗ فٗ آٚضيٟب زالِت زاضز
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