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دس دًيبي اهشٍص، كبسآفشيٌي هْوششيي ٓبهل سَػِٔ اؿشغبل ٍ سَليذ ثشٍر اػز ٍ ًِ سٌْب يك اًشخبة ثلكِ يك هرشٍسر اًكبسًبدرزيش ثرشاي    

درزيشي، سَفيرو ٍ    يبثي ٍ سيؼرك  ًَآٍسي، خالقيز، خَدثبٍسي، فشكزهَفقيز دس كؼت ٍ كبس ٍ سذاٍم ٍ ديـشفز آى اػز. ثب كبسآفشيٌي، 

 اػرررررررررز.  بىٌررررررررر هَفقيرررررررررز قرررررررررشيي اػرررررررررز ٍ ثرررررررررذٍى سشديرررررررررذ آيٌرررررررررذُ اص آى كبسآفشي     

الشحليالى داًـگبّي ثب ثحشاى اؿشغبل ٍ ثيكبسي هَاخِ ّؼشٌذ كِ يكري اص ٓلرل آى ٓرذم آؿرٌبيي      دس حبل حبهش، ثخؾ ٍػئي اص فبسٕ

ّبي كؼت ٍ كبس ٍ آهَخشي دسٍع كشفب ًِشي اػز كِ ايي اهش ثبٓث افرضايؾ ًرشب ثيكربسي، دس هيربى      سرّب ٍ هْب داًـدَيبى ثب فشكز

الشحليالى ثِ ثبصاس كربس ٍ   ّب ثشاي خزة فبسٕ ّبي هشذاٍل آهَصؿي دس داًـگبُ سػذ سٍؽ الشحليالى داًـگبّي ؿذُ اػز. ثِ ًِش هي فبسٕ

ّربي كؼرت ٍ كربس ثرشاي      س چٌيي ؿشايٌي سشغيت ٍ سشٍيح كبسآفشيٌي ٍ اسائِ آهَصؽّبي اقشلبدي هؤثش ٍ كبسػبص ًيؼز. د اًدبم فٔبليز

ّربي خذيرذ    ّب ايي اهكبى سا خَاّذ داد سرب داًـردَيبى ثرب فشكرز     ػبص اػز. ايي آهَصؽ ّبي كبسآفشيٌبًِ ثؼيبس ػشًَؿز ٍسٍد ثِ فٔبليز

 دس ػررٌو ٍػررئي ايدرربد اؿررشغبل كٌٌررذ.  ّرربي خررال  ثررِ كؼررت ٍ كبسّرربي ًررَ ثررشاي خررَد ٍ ديگررشاى     اؿررشغبل ٍ سجررذيل ايررذُ 

 ّبي صيش ثبيذ آؿٌب ؿًَذ: ّب ٍ ػشفلل ثب ػذشي كشدى دسع كبسآفشيٌي، داًـدَيبى ثب هَهَّ

 ّاي اؿتغال ٍ كاسآفشيٌي هؼشفي فشصت -1

 ّاي كاسآفشيٌي ٍ كاسآفشيٌاى ّا، الضاهات ٍ ٍيظگي هْاست -2

 ّاي خالقيت ٍ ًَآٍسي سٍؽ -3

 هالي ٍ هذيشيت آى بشاي ايجاد كؼب ٍ كاس ّاي تأهيي هٌابغ سٍؽ -4

 ايذُ كؼب ٍ كاس جذيذ )ساّكاسّاي تجاسي كؼب ٍ كاس جذيذ ٍ اسصيابي اقتصادي ٍ اجشايي آى( -5

 عشح كؼب ٍ كاس جذيذ )تذٍيي عشح كؼب ٍ كاس جذيذ ٍ اسصيابي اقتصادي ٍ اجشايي آى( -6

 آؿٌايي با قَاًيي كؼب ٍ كاس دس ايشاى -7

 ّاي كاسآفشيٌي هزاكشُ ٍ ؿبكِ استباعات ٍ -8

 ّاي دسع ّاي هَفق ٍ ًاهَفق كاسآفشيٌاى با حضَس كاسآفشيٌاى بشتش دس كالع آؿٌايي با تجشبِ -9

 ّاي كاسبشدي ّاي ػولي بشاي عشاحي، ايجاد ٍ تَػؼِ كؼب ٍ كاس دس سؿتِ تخصصي هشبَط ّوشاُ با اجشاي پشٍطُ كؼب هْاست -11

 بشاي ايشاى ػضيضبا آسصٍي پيـشفت ّشچِ بيـتش 

 دكتش اهيي الَْسدي پَس

اػتاد داًـگاُ آصاد اػالهي هاكَ
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 فْشست هطبلت کتبة

( 4فصل )   

 هقذهبت کبسآفشیٌی

( 2فصل )   

 خالقیت

( 9فصل )   

 کبستیوی

 

 تؼشيفي ًؼبتاً جاهغ اص كاسآفشيٌي

گيشي كاسآفشيٌاًِ فشآيٌذ تصوين   

ي ًَپا كاسآفشيٌاًِاهكاى تـكيل فؼاليت    

اًَاع كاسآفشيٌي   

ّاي ؿخصيتي كاسآفشيٌاى ٍيظگي   

ّاي ؿخصيتي سٍيكشد ٍيظگي   

هشكض كٌتشل   

علبي حغ اػتقالل   

علبي ًياص بِ تَفيق   

خالقيت ٍ ًَآٍسي   

پزيشي هخاعشُ   

سٍيكشد سفتاسي   

فشآيٌذ كاسآفشيٌاًِ   

ؿٌاػايي ٍ اسصيابي فشصت   

تذٍيي عشح تجاسي   

بغ هَسد ًياصتؼييي هٌا   

اداسُ بٌگاُ   

كاسآفشيٌي ػاصهاًي ٍ ػلل توايل بِ  

 كاسآفشيٌي آى

فشٌّگ ػاصهاًي دس بشابش فشٌّگ  

 كاسآفشيٌي ػاصهاًي

هحيظ كاسآفشيٌي ػاصهاًي   

خصَصيات سّبشي دس كاسآفشيٌي  

 ػاصهاًي

 

 هفَْم خالقيت

تفاٍت هختشع ٍ  -خالقيت ٍ ًَآٍسي  

 كاسآفشيي

 هَاًغ خالقيت 

 فشآيٌذ خالقيت 

 ػاصي رّي آهادُ 

 هغالؼِ ٍ بشسػي 

 تغييش ٍ دگشگًَي 

 ي اًتظاس كوَى يا دٍسُ 

 جشقِ 

 تائيذ ٍ اثبات 

 اجشا 

 ّاي افضايؾ خالقيت ّا ٍ سٍؽ تكٌيك 

  عَفاى فكشي 

 DO IT - يك فشآيٌذ ػادُ بشاي خالقيت 

  دفتشچِ يادداؿت 

 عَفاى فكشي هؼكَع 

 استباعات اجباسي 

 SCAMPER-  ابذاع هحصَالت ٍ خذهات

 جذيذ

 تؼت خالقيت 

 پيَػت 

 

 

 اّويت كاستيوي

ّاي كاس تيوي ٍ كاس گشٍّي تفاٍت   

هضاياي كاستيوي   

ػاصي تين   

ّا ٍ ٍظايف ًقؾ   

هشاحل ػاخت تين   

ّاي الصم بشاي كاس تيوي هْاست   

ّاي كاستيوي چالؾ   

ّاي سّبش تين ًقؾ   

ايجاد اػتواد   

َّيت تيوي   

تفكش گشٍّيآفت الگَي    

هذيشيت خالقيت تين   

جوغ اضذاد   

تفكش ٍاگشا ٍ ّوگشا   

ػَاسي هجاًي   

ّا باصي   
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 4فصل 

 هقذهبت کبسآفشیٌی 
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 کبسآفشیٌی یؼٌی چِ؟

 ثِ چِ کسی کبسآفشیي هی گَیٌذ؟

 آیب هی تَاى کبسآفشیي ثَدى سا یبد گشفت؟

...ٍ 

ثَدُ اػز ٍ دس ػبل ّبي اخيش، افضايؾ سٔذاد افشادي چٌيي ػَاالسي ّويـِ دس هَسد هَهَّ كبسافشيٌي هٌشح 

كِ ايي ػَاالر سا دس رّي داسًذ، ًـبى دٌّذُ ي سَخِ ّش چِ ثيـشش هلي ٍ ثيي الوللي ثِ كبسآفشيٌي اػز. ايي 

ػَاالر ػبدُ ثِ ًِش هي سػذ اهب ؿبيذ كوي هٌشِشُ ثبؿذ كِ ثذاًيذ ثب ٍخَد سوبم ايي سَخْبر، سب ايي لحِِ 

 فشِ ؿذُ ي خبهْ ٍ فشاگيشي اص كبسآفشيٌي اسائِ ًـذُ اػز!سٔشيف دزيش

دس ًَل سبسيخ، ّوَاسُ سَخِ افشاد هخشلفي اص خولِ اقشلبدداًبى، سٍاى ؿٌبػبى، سبخشاى ٍ حشي ػيبػز هذاساى ثِ 

 ايي هَهَّ خلت ؿذُ ٍ ّش كذام اص صاٍيِ ي ًگبُ خَد سٔشيفي سا ثشاي كبسافشيٌي هٌشح كشدُ اًذ. ثذيْي اػز ثِ

دليل سفبٍر ّبيي كِ دس ًگشؽ ايي افشاد ٍخَد داسد، سٔشيف ّب ثب ّن هشفبٍر ّؼشٌذ ٍ هفبّيوي هثل سيؼك 

دزيشي يب ًَآٍسي، دائوب دس حبل حزف يب اهبفِ ؿذى ثِ سٔشيف ّبػز. خبلت اػز ثذاًيذ دس دٍسُ ّبي هخشلف، 

بى كليؼبّب، ػبخشوبى ّبي ٓوَهي ؿْش، گبّي ثِ دالالى ٍ ٍاػٌِ ّب كبسآفشيي گفشِ هي ؿذُ ٍ گبّي ثِ ػبصًذگ

قلِٔ ّب ٍ سبػيؼبر ًِبهي . گبّي سدبس ٍ ثبصسگبًبًي هثل هبسكَدَلَ كبسآفشيي ثَدُ اًذ ٍ گبّي هخششٓبًي هثل 

اديؼَى! گَيي افشاد دس دٍسُ ّبي هخشلف، ثِ فشاخَس ٍيظگي ّبي خبف هحيٌي ؿبى، دسک هشفبٍسي اص 

 ؼوشي اص فيل سا دس سبسيكي سدشثِ كشدُ اًذ.كبسآفشيٌي داؿشِ اًذ ٍ ّش كذام، ق
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اگش چِ ثِ ًَس دقيو ًوي سَاًين قبلت هـخلي سا ثشاي كبسآفشيي ثَدى اؿخبف اسائِ دّين، اهب دس ثيي سٔبسيف 

هخشلف، هـششكبسي ٍخَد داسد كِ هي سَاًذ ساّگـب ثبؿذ. ثْشش اػز هَهَّ سا اص آًدب ؿشٍّ كٌين كِ ثشاي اٍليي 

 اص كدب آهذ؟« سآفشييكب»ثبس، اكٌالح 

"entrepreneur"  ،ٍاػٌِ»$كبسآفشيي# يك ٍاطُ ي فشاًؼَي اػز كِ سشخؤِ ي سحز الفِلي آى دس قذين »

 ثَدُ اػز.« دالل»يب 

 ، ػيش سحَالر هفبّين ًِشي كبسآفشيٌي سا ثِ ًٍش خالكِ هشٍس هي كٌين:1-1دس خذٍل 

 سآفشييديذايؾ هفبّين ًِشي كبسآفشيٌي ٍ اكٌالح كب 1-1خذٍل 

  يب « ٍاػٌِ»سيـِ ي ايي ٍاطُ دس صثبى فشاًؼِ اػز: ثِ هٌٔبي»« 

 .قشٍى ٍػٌي: ثبصيگش ٍ ؿخلي كِ ْٓذُ داس ًشح ّبي سَليذي ثضسگ اػز سا كبسآفشيي هي گَيٌذ 

  قشى ّفذّن: كؼي كِ ثب دٍلز،قشاسدادي ثِ قيوز ثبثز هي ثٌذد ٍ سيؼك ػَد $هشس# ايي قشاسداد سا

 هحشول هي ؿَد.

 1725  سيچبسد كبًشيلَى: كؼي كِ سيؼك سا هي دضيشد ثب كؼي كِ سأهيي كٌٌذُ ػشهبيِ اػز فش:

 هي كٌذ.

 1803.خيي ثبدشيؼز ػي: ػَد ًبؿي اص كبسآفشيٌي اص ػَد ػشهبيِ هدضاػز: 

 1876 ِفشاًؼيغ ٍالگش: ثيي كؼبًي كِ ػشهبيِ سا سأهيي هي كٌٌذ ٍ ثْشُ هي گيشًذ ثب كؼبًي ك :

 يشيشي ثشخَسداسًذ سفبٍر ٍخَد داسد.سَاًبيي ّبي هذ

 1394طٍصف ؿَهذيشش: كبسآفشيي، ًَآٍس ٍ دذيذ آٍسًذُ ي فٌبٍسي ّبي سبصُ اػز: 

 1361.ديَيذ هك كلالًذ: كبسآفشيي فشدي اػز فٔبل كِ سيؼك ّبي هٔوَل سا هي دزيشد : 

 1964.ديشش دساكش: كبسآفشيي فشكز ّب سا ثِ حذاكثش هي سػبًذ: 
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 1975ٍكبسآفشيي هجشكش ٍ ػبصهبى دٌّذُ ي چٌذ ػبصٍكبس اقشلبدي ٍ اخشوبٓي اػز ٍ : آلجشر ؿبدش :

 سيؼك ٍسؿكؼشگي سا هي دزيشد.

 1980 كبسل ٍػذش: كبسآفشيي اص ديذاقشلبدداًبى، سٍاى ؿٌبػبى، سبخشاى، ٍ ػيبػز هذاساى هشفبٍر :

 اػز.

 1983ػز كِ قجال سأػيغ :گيفَسد ديي چبر: كبسآفشيي دسٍى ػبصهبًي، كبسآفشيٌي دس ػبصهبًي ا

 ؿذُ اػز.

 1985 ساثشر ّيؼشيچ: كبسآفشيٌي ٓجبسر اػز اص فشايٌذ خلو چيضي ثب اسصؽ ٍ هشفبٍر، اص ًشيو :

اخشلبف صهبى ٍ سالؽ كبفي، ّوشاُ ثب سيؼك هبلي، سٍاًي ٍ اخشوبٓي؛ ّوچٌيي دسيبفز دبداؽ ّبي 

 هبلي ٍ سهبيز ؿخلي اص ًشبيح آى.

 

بًشيلَى يكي اص ًخؼشيي ًِشيِ ّب سا دس هَسد كبسآفشيٌي ٓشهِ كشدُ اػز ٍ ثِ ّويي اص ثيي ايي افشاد، سيچبسد ك

دليل، ثشخي اٍ سا ثٌيبًگزاس ايي ٍاطُ هي داًٌذ. ثِ ٓقيذُ ي كبًشيلَى، كبسآفشيي فشدي اػز كِ چيضي سا ثِ قيوز 

غ ثِ ًِش كبًشيلَى، هٔلَم ثخشد، ثِ قيوز ًبهٔلَم ثفشٍؿذ ٍ ايي هَهَّ اٍ سا دس هٔشم خٌش قشاس دّذ. د

 كبسآفشيي اّل سيؼك اػز.

ثشخي ديگش، طٍصف ؿَهذيشش، اص اػشبداى داًـگبُ ّبسٍاسد ٍ ٓشهِ كٌٌذُ ي ًِشيِ ي سَػِٔ ي اقشلبدي سا دذس 

كبسآفشيٌي ثِ هفَْم اهشٍصي آى هي داًٌذ. ؿَهذيشش، ًَآٍسي سا ٍخِ سوبيض كبسافشيٌبى هي داًذ ٍ ثب ًشح كشدى 

 يكي اص هؤثشسشيي ًِشيِ دشداصاى ايي حَصُ اػز. " سخشيت خال"هفَْم 
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 آصهَى ٓالقِ ثِ سيؼك دزيشي 1-4خذٍل 

.هي سَاًيذ سيؼك كٌيذ ٍ دَلشبى سا دس كبسي ػشهبيِ گزاسي كٌيذ كِ ًوي داًيذ 1

 ًشيدِ اؽ چِ خَاّذ ؿذ؟

 .ّويـِ دس ػفش ٍػبيلي هثل چشش، فالػك چبي ٍ دهبػٌح سا ثب خَدسبى هي ثشيذ؟2

 .اگش اص چيضي ثششػيذ، ػٔي هي كٌيذ ثش سشػشبى غلجِ كٌيذ؟3

. دٍػز داسيذ غزاّبي خذيذ، خبّبي سبصُ، ٍ ثِ ًَس كلي سدشثِ ّبي سبصُ سا اهشحبى 4

 كٌيذ؟

 .ثبيذ حشوب دبػخ ػَاالسي سا كِ هي دشػيذ اص قجل ثذاًيذ؟5

 .دس ؿؾ هبُ گزؿشِ سيؼك كشدُ ايذ؟6

 ز غشيجِ اي ثشٍيذ ٍ ػش كحجز سا ثب ٍي ثبص كٌيذ؟.آيب هي سَاًيذ ثي هقذهِ ثِ ػو7

 .سب ثِ حبل، ٓوذا، ٍاسد خبدُ ًبآؿٌبيي ؿذُ ايذ؟8

 .قجل اص اقذام ثِ كبسي، حشوب ثبيذ كِ ثيؾ اص ؿوب ديگشاى آى سا اًدبم دادُ اًذ؟9

 . آيب سب ثِ حبل ثشاي هالقبر فشدي كِ قجال ثب ٍي ثشخَسد ًذاؿشِ ايذ، سفشِ ايذ؟10

 يش...ثلي... خ

 

 ثلي... خيش...

 ثلي... خيش...

 ثلي... خيش...

 ثلي... خيش...

 ثلي... خيش...

 ثلي... خيش...

 ثلي... خيش...

 ثلي... خيش...

 ثلي... خيش...

 

دبػخ دادُ ايذ، احشوبال الصم اػز كِ سوبيل سبى ثِ سيؼك دزيشي سا سقَيز  "ثلي"سا ثب  2،5،9اگش دشػؾ ّبي 

 كٌيذ.

 سٍیکشد سفتبسی

ايي سٍيكشد ثِ هؼيش صًذگي كبسآفشيٌبى هي دشداصد. ٍ ثِ دٍ دػشِ ي سدشثيبر ٍ ديؾ صهيٌِ ي كبسآفشيٌبى سقؼين 

 هي ؿَد.
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ثبص ّن سبكيذ هي كٌين كِ ايي ٍيظگي ّب، قبلت اػشبًذاسد ًوي ػبصد، ثلكِ فقي ثيـششيي سكشاسّب دس خبهِٔ آهبسي 

 كبسآفشيٌبى سا ًـبى هي دّذ.

 کبسآفشیٌبىسَاثق ٍ پیطیٌِ ی 

هحيي خبًَادگي دس كَدكي، سحليالر، ػي ٍ سبسيخچِ ؿغلي، اص خولِ هَاسدي ّؼشٌذ كِ دس سحقيقبر ديشاهَى 

 ػَاثو كبسآفشيٌبى هَسد ثشسػي قشاس گشفشِ اًذ.

 هحیط خبًَادگی دس کَدکی

ذُ اػز: فشصًذ دس سحقيقبر خبكي كِ دسثبسُ ي هحيي خبًَادگي كبسآفشيٌبى اًدبم  گشفشِ، هَاس صيش ثشسػي ؿ

چٌذم ثَدى، ؿغل ٍ هَقٔيز اخشوبٓي ٍالذيي، ٍ ًَّ ساثٌِ ثب ٍالذيي. ثشسػي چٌذهيي فشصًذ خبًَادُ ثَدى ًشبيح 

 هذ ٍ ًقيوي داؿشِ اػز.

ثشخي هٌبلٔبر ًـبى هي دّذ كِ ثؼيبسي اص كبسآفشيٌبى دس دٍساى كَدكي، هـكالسي خذي اص خولِ هشگ 

اي هذر قبثل سَخْي ٍ يب فقش ٍ ػبيش هـكالر هحيٌي سا سدشثِ كشدُ اًذ. ثِ ٍالذيي، خذايي يكي اص ٍالذيي ثش

ًِش هي سػذ دٍساى كَدكي ًؼجشب ػخز، كبسآفشيٌبى سا ثشاي هقبثلِ ثب هـكالسي ٍ هؼبئلي كِ دس ايٌذُ ي ؿغلي 

 سحول خَاّذ كشد آهبدُ كشدُ ٍ يب ثِ آًْب قذسر سحول ثيؾ سشي ثخـيذُ اػز.

الذيي كبسآفشيٌبى، ؿَاّذ هحكوي ٍخَد داسد كِ ًـبى هي دّذ اغلت، دذساى خَد اؿشغبل يب دس هَسد سأثيش ؿغل ٍ

كبسآفشيي داؿشِ اًذ. ايي هَهَّ ثشاي كبسآفشيي ثؼيبس الْبم ثخؾ اػز. چشا كِ اػشقالل ٍ أًٌبف دزيشي دذس دس 

 اهَس خَداؿشغبلي خَيؾ، اص ػٌيي كَدكي دس رّي كبسآفشيي سثجيز هي ؿَد.

اص ايٌكِ ٍالذيي كبسآفشيي ثبؿٌذ يب ًِ، ؿبيذ ثشَاى گفز اسسجبى ّوِ خبًجِ ٍالذيي ثب فشصًذاًـبى، هْن  كشف ًِش

سشيي خٌجِ ي سأثيش هحيي خبًَادگي دس ؿكل گيشي ًيبص ثِ فٔبليز ّيب كبسآفشيٌي دس فشد اػز. ٍالذيي 
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هؼئَليز دزيشي سا دس اى ّب كبسآفشيٌبى دـشيجبى كَدكبى اًذ ٍ خلَكيبر اػشقالل ًلجي، سَفيو ًلجي ٍ 

 سـَيو هي كٌٌذ.

 تصحیالت

هثال آًذسٍ كبسًگي ٍيليبم دٍساًز، ٌّشي  -اگش چِ ثشاي ؿشٍّ فٔبليز اقشلبدي، سلحيالر سػوي الصم ًيؼز

اهب سحليالر، ديؾ صهيٌِ  -فَسد، سَهبع اديؼَى، ٍ ٍيليبم ليش ّوگي دس هقٌْ دثيشػشبى سشک سحليل كشدًذ

كالسي كِ كبسآفشيي ثب آى ّب هَاخِ هي ؿَد ايدبد هي كٌذ. ثٌبثش سحقيقي كِ دكشش ي خَثي ثشاي حل هـ

، اػشبد داًـگبُ سگضاع اًدبم دادُ اػز، ػٌو سحليالر كبسآفشيٌبى ٍ ًَآٍساى دس ًَل ػبل 22داسيَؽ هحدَثي

ک سحليل ّبي هخشلف، هشفبٍر ثَدُ اػز. دس دٍسُ اي ٌّشي فَسد ٍ سَهبع اديؼَى، دس هقٌْ دثيشػشبى سش

هي كٌٌذ ٍ دس دٍسُ اي ديگش هبيكل دل، ثيل گيشغ ٍ هؤػؼيي گَگل، داًـگبُ ٍ سحليالر داًـگبّي سا سّب 

هي كٌٌذ. هحدَثي هٔشقذ اػز، دٍسُ ّبيي ّن ٍخَد داسد كِ سحليالر داًـگبّي خضٍ هشحلِ ّبي سايح ثشاي 

ؿذ ثبالي فٌبٍسي ّب، ديچذگي ّبي هحيي كبسآفشيٌبى ثضسگ ثَدُ اػز. ثِ ًِش هي سػذ دس دًيبي اهشٍص، ثب س

كؼت ٍ كبس، سقبثز، سٍؽ ّبي هخشلف هذيشيز ٍ ًَآٍسي ٍ... سحليل دس سؿشِ ّبي هذيشيز ٍ كؼت ٍ كبس سأثيش 

 اًكبسًبدزيش ثش فٔبليز ّبي كبسآفشيٌبًِ داؿشِ ثبؿذ.

 سي

ي ًشبيح حبكل اص سحقيو دس ايي ًوي سَاى ػي هـخلي سا ثشاي ؿشٍّ فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ديـٌْبد كشد. اهب ثشسػ

آغبص هي كٌٌذ ٍ  45سب  22صهيٌِ ًـبى هي دّذ كِ اغلت كبسآفشيٌبى، حشفِ ي كبسآفشيٌي خَد سا ثيي ػٌيي 

صًذگي ثِ فٔبليز ّبي كبسآفشيٌبًِ سٍي آٍسدُ اًذ. ايي هيبًگيي ػٌي  30دسكذ قبثل سَخْي اص آًبى دس دِّ ي 

ي ؿشٍّ حشفِ كبسآفشيٌي دس ػٌيي خَاًي ثْشش اص ػٌيي ديشي اػز. ٓوَهب ّيچ هحذٍديشي سا ايدبد ًوي كٌذ، ٍل
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ػبالگي آغبص هي كٌٌذ، دس حبلي كِ كبسآفشيٌبى  40سب  30كبسآفشيٌبى هشد، فٔبليز كبسافشيٌبًِ ي خَد سا دس اٍايل 

 ػبلگي ثِ فٔبليز كبسآفشيٌبًِ دػز هي صًٌذ. 40سب  30صى دس اٍاػي 

 تبسیخچِ ضغلی

ؿغلي ئٌي سدشثِ ّبي ؿغلي فشد، دس گزؿشِ. ّوبى ًَس كِ گفشين، ًبسهبيشي اص خٌجِ ّبي هخشلف سبسيخچِ 

ؿغل، هبًٌذ ًجَد چبلؾ يب فشكز ّبي اسسقبي ؿغلي، ًبكبهي ّب، كبسّبي هالل آٍس، ػشكَة ايذُ ّبي خذيذ ٍ ... 

ٌگبهي كِ سلوين ثِ ايدبد فٔبليز اغلت اًگيضُ خَثي اػز سب فشد فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ي ًَدبيي سا آغبص كٌذ. ّ

كبسآفشيٌبًِ اسخبر ؿذ، سدشثِ ّبي فٌي ٍ كٌٔشي گزؿشِ اّويز هي يبثٌذ ثِ ٍيظُ سدبسة دس صهيٌِ ّبي هبلي، 

 سَػِٔ كبال ٍ خذهبر، سَليذ، افضايؾ ؿجكِ ّبي سَصيْ، ٍ سْيِ ثبصاسيبثي ثؼيبس هْن اػز.

 اًگیضش

سوبم خٌشّب سا قجَل كٌذ، فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ي خَد سا آغبص كٌذ،  چِ چيضي ثبٓث اًگيضؽ كبسآفشيي هي ؿَد سب

ٍ ثب ٍخَد سوبم هَاًْ ًباهيذ كٌٌذُ ثش ػش ساُ ديشٍصي، حشفِ ي كبسآفشيٌي خَد سا ديؾ ثجشد؟ خيلي ّب هبيل اًذ 

ٍلي فقي سٔذاد  فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ي ًَدبيي سا آغبص كٌٌذ ٍ دس ٍاقْ هٌبثْ هبلي ٍ سدشثيبر الصم سا ًيض داسًذ،

ثؼيبس كوي ٓوال فٔبليز اقشلبدي خَد سا اغبص هي كٌٌذ. افشادي كِ ؿغل ايوي ٍ ثي دغذغِ داسًذ، خبًَادُ اي 

داسًذ كِ ثبيذ اص ًِش هبلي سأهيٌؾ كٌٌذ، ٍ اص ًحَُ كًٌَي صًذگي خَد ساهي اًذ ٍ ثِ ًَس هٌٌقي ثشاي اٍقبر 

داسًذ، اغلت ثِ دزيشؽ سيؼك ّبيي كِ الصهِ ي فٔبليز  ثيكبسي احشوبلي ثشًبهِ سيضي ديؾ ثيٌي ؿذُ اي

 كبسآفشيٌبًِ اػز ٓالقِ اي ًذاسًذ.

ثب ايي ّوِ، اًگيضؽ ّبيي كِ ػجت هي ؿَد فشد ثِ سٌْبيي ثِ فٔبليز كبسآفشيٌبًِ دػز ثضًذ ثؼيبس هشٌَّ اًذ. 

َاّذ ثشاي كغ  ديگشي دليلي كِ ثيؾ اص ّوِ ثشاي كبسآفشيي ؿذى ركش هي ؿَد اػشقالل اػز؛ ئٌي فشد ًخ

كبس كٌذ. سوبيل ثِ ايٌكِ فشد سئيغ خَدؽ ثبؿذ ّوبى چيضي اػز كِ ّن صًبى ٍ ّن هشداى كبسآفشيي سا دس 
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ػشاػش خْبى ٍا هي داسد سوبم سيؼك ّبي اخشوبٓي ، سٍاًي ٍ هبلي سا ثذزيشًذ ٍ ػجت هي ؿَد ػبٓز ّبي 

 َد سا دذيذ آٍسًذ ٍ ثب هَفقيز ديؾ ثشًذ.ًَالًي سا كبس كٌٌذ سب فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ي ًَدب؛ خ

دس ثيي هشداى، دَل دٍهي اػز كِ فشد سا ٍا هي داسد فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ي ًَدبي خَد آغبص كٌذ، دس حبلي كِ دس 

ثيي صًبى، ثِ سشسيت اٍلَيز، سهبيز ؿغلي، سَفيو، فشكز ديـشفز، دَل اًگيضُ ّبي اكلي ّؼشٌذ. ايي َٓاهل 

دٍم اّويز قشاس داسًذ، سب حذٍد هَقٔيز ؿغلي ٍ خبًَادگي فشد سا ًـبى هي دٌّذ ٍ ثبصسبثي اًگيضؽ كِ دس دسخِ 

 اص الگَّبي ًقؾ كبسآفشيي ّؼشٌذ.

 فشایٌذ کبسافشیٌبًِ

فشايٌذ ؿشٍّ فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ي ًَدب، دس فشايٌذ كبسآفشيٌبًِ اي سدؼن هي يبثذ كِ دايشُ ي ؿوَلِ اى فشاسش اص 

حل هـكالر ثذشداصد. كبسآفشيي ثب غلجِ ثش ًيشٍّبيي كِ دس ثشاثش ديذايؾ چيضي خذيذ آى اػز كِ فقي ثِ 

 هقبٍهز هي كٌٌذ، ثبيذ هَقٔيشي سا ثيبثذ، اسصيبثي كٌذ ٍ آى سا سَػِٔ دّذ.

 ايي فشآيٌذ چْبس هشحلِ هدضا داسد:

 .ؿٌبػبيي ٍ اسصيبثي فشكز1

 . سذٍيي ًشح سدبسي2

 . سأهيي هٌبثْ هَسد ًيبص3

 اداسُ ثٌگبُ سأػيغ ؿذُ. 4
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 خٌجِ ّبي فشآيٌذ كبسآفشيٌبًِ 1-5خذٍل 

ؿٌبػبيي ٍ اسصيبثي 

 فشكز

 اداسُ ثٌگبُ سأهيي هٌبثْ هَسد ًيبص سذٍيي ًشح سدبسي

  ايدبد ٍ افضايؾ

 فشكز

  ٍ اسصؽ حقيقي

 هفَْهي فشكز

  ٍ خٌش احشوبلي

 ثبصدُ فشكز

  سٌبػت فشكز

ثب هْبسر ّب ٍ 

 اّذاف كبسآفشيي

  سقبثشيهَقٔيز 

 .كفحِ ٌَٓاى1

 . فْشػز هٌذسخبر2

 . خالكِ هذيشيشي3

 . سحليل كٌٔز4

 . ؿشح فٔبليز اقشلبدي5

 . ًشح ثبصاسيبثي6

 . ًشح ثبصاسيبثي7

 . ًشح ػبصهبًذّي 8

 . اسصيبثي هخبًش9ُ

 . ًشح هبلي10

 . هوبئن $هذاسک11#

  هٌبثْ هَخَد

 كبسآفشيي

  ْفبكلِ ثيي هٌبث

ٍ هلضٍهبر 

 هَخَد

  ِدػششػي ث

 هٌبثْ هَسد ًيبص

 ؿيَُ هذيشيز 

  هشغيشّبي

كليذي ثشاي 

 هَفقيز

  ؿٌبػبيي

هـكالر ٍ 

 هـكالر ثبلقَُ

  آوبل ػيؼشن

 ّبي كٌششل

 

اگش چِ ايي هشاحل ثِ سشسيت ديؾ هي سًٍذ، اهب ّيچ يك ثذٍى ديگشي كبهل ًيؼز، هثال ثشاي ؿٌبػبيي ٍ 

فٔبليز اقشلبدي هَسد ًِش سا دس رّي داؿشِ ثبؿذ # كبسآفشيي ثبيذ ًَّ 1اسصيبثي هَفقيز آهيض فشكز $هشحلِ 

 .#4$هشحلِ 
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 هشحلِ اٍل:  ضٌبسبیی ٍ اسصیبثی فشصت

ؿٌبػبيي يك فشكز خَة سدبسي ٍ اسصيبثي آى، يكي اص هـكل سشيي كبسّبػز. فشكز ّبي خَة سدبسي ثِ 

هذام دس دي يبفشي كَسر ًبگْبًي ُبّش ًوي ؿًَذ، ثلكِ ثبيذ ثب َّؿيبسي ثِ دًجبلؾ گـز. كبسآفشيٌبى، 

 احشيبخبر ٍ فشكز ّب ّؼشٌذ، سب هحلَل ثْششي سَليذ كشدُ ٍ فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ي ًَدبيي سا ؿشٍّ كٌٌذ.

اكثش كبسآفشيٌبى ثشاي ؿٌبػبيي فشكز ّبي سدبسي، ػبصٍكبس اػشبًذاسد ٍ ًِبم هٌذي ًذاسًذ، ٍلي ًگبُ سيضثيٌي 

فشكز ّب سا اػشخشاج هي كٌٌذ. يكي اص ايي هٌبثْ هفيذ، هلشف  داؿشِ ٍ اص ثيي هٌبثْ هفيذي كِ اًشافـبى اػز،

ّويي خولِ هي ...« اگش هحلَلي ثَد كِ »كٌٌذگبى ّؼشٌذ. سب ثِ حبل چٌذثبس ؿٌيذُ ايذ كِ ؿخلي هي گَيذ: 

 سَاًذ خشقِ ي ساُ اًذاصي يك فٔبليز اقشلبدي خذيذ ثبؿذ.

ٌذ. ؿجكِ ّبي سَصيْ، هحلَالر سا ثِ دػز هلشف هٌجْ هفيذ ديگش، آوبي ؿجكِ سَصيْ ٍ خشدُ فشٍؿبى ّؼش

 كٌٌذگبى ًْبيي هي سػبًٌذ. دس ًشيدِ دس اسسجبى هؼشقين ثب آى ّب ثَدُ ٍ اص ًيبصّبيـبى آگبٌّذ.

ثب اػشفبدُ اص ايي هٌبثْ، دػششػي ثِ ًيبصّبي اسهب ًـذُ اي كِ هي سَاًذ هٌدش ثِ ساُ اًذاصي يك كؼت ٍ كبس 

دس ٍاقْ ّش سٍص سٔذاد صيبدي ػجت دس اًشاف هب ثِ صهيي هي افشذ، اهب آًچِ كِ ٍخَد ؿَد، ساحز سش خَاّذ ثَد. 

 ًذاسد، ديذگبُ ًيَسٌي اػز!

ثِ ّش حبل ايي فشكز سدبسي اص ّش خب اػشخشاج ؿذُ ثبؿذ، ثبيذ دس ثَسِ ي آصهبيؾ گزؿشِ ؿذُ ٍ اسصيبثي ؿَد. 

آيٌذكبسآفشيٌبًِ اػز. دس اسصيبثي، فشكز ديذا ؿذُ ؿبيذ ثشَاى گفز كِ اسصيبثي فشكز، ثحشاًي سشيي قؼوز دس فش

سا ثبال ٍ دبييي هي كٌين. اسصؽ حقيقي ٍ هفَْهي آى، خٌشار احشوبلي ٍ ثبصدُ اؽ، هيضاى سٌبػجؾ ثب هْبسر ّب 

 ٍ اّذاف خَدهبى، هضيز هشفبٍر آى دس هحيي سقبثشي ٍ ... هَهَٓبسي اػز كِ ثبيذ دس حيي اسصيبثي، ثشسػي ؿَد.

 ار ٍ ديـشفز ّبي فٌبٍسي، ثِ صٍدي فشكز ثِ دػز آهذُ سا اص چشخِ ي اقشلبدي ثيشٍى هي صًذ؟آيب سغييش
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 ثشاي ايي فشكز، چقذس ثبصدُ ٍخَد داسد؟

...ٍ 

ثشخي هٔشقذًذ كِ هي سَاى سقبهب سا دس حيي فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ايدبد كشد. اهب سدشثِ ًـبى دادُ اػز كِ ايي 

ث ؿكؼز هي ؿَد. اًذاصُ ي ثبصاس ٍ هحذٍدُ ي فشكز، اػبع اٍليِ ي هَهَّ، دس ٓول هحقو ًـذُ ٍ ثبٓ

سٔييي سيؼك ّب ٍ دبداؽ ّبػز. ايي سيؼك ّب ًـبى دٌّذُ ي ثبصاس، سقبثز، فٌبٍسي ٍ هيضاى ػشهبيِ دسگيش 

اػز. ًشيدِ ي ػٌدؾ سيؼك ّب ٍ دبداؽ ّب، ثبيذ ًـبى دّذ كِ آيب ًفْ هبلي فشكز، هشٌبػت ثب سيؼك ّبي 

 ب خيش.آى ّؼز ي

سحليل فشكز يب آًچِ كِ اغلت ثشًبهِ ي اسصيبثي فشكز هي ًبهٌذ، ّوبى ًشح سدبسي ًيؼز. سحليل فشكز دس 

هقبيؼِ ثب ًشح سدبسي ثبيذ خالكِ سش ثبؿذ؛ ثِ خبي سوشكض ثش كل فٔبليز كبسآفشيٌبًِ، هشاكض فٔبليشؾ ثِ فشكز 

آيب سٍي ايي فشكز كبس ثـَد يب خيش. $ دس چٌذيي هٌَٔف ؿَد ٍ دبيِ اي ثشاي ايي سلوين گيشي فشاّن آٍسد كِ 

 فلل اص كشبة حبهش، ثِ ًَس هفلل ثِ هَهَّ ًشح سدبسي دشداخشِ ؿذُ اػز#

دس ًشح سحليل فشكز ثبيذ ؿشح سَليذ يب خذهبر، اسصيبثي فشكز، اسصيبثي كبسآفشيي ٍ سين ّوكبس ٍي؛ هـخلبر 

شكز ثِ فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ي اقشلبدي هَفو ٍ ٓولي ٍ ّوِ فٔبليز ّب ٍ هٌبثْ هَسد ًيبص ثِ هٌَِس سجذيل ف

 هٌجْ ػشهبيِ خْز سأهيي آشجبس ًخؼشيي فٔبليز كبسآفشيٌبًِ، هيضاى سؿذ ٍ ؿكَفبيي اى ٍ ... هـخق ؿَد.

 خْز اسصيبثي فشكز اثشذا ثبيذ ػَال ّبي صيش دبػخ دّين:

 بصي دس ثبصاس اػز؟.فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ي هجٌي ثش ايي فشكز، دبػخ دٌّذُ ي چِ ًي1

 . هـبّذار ؿخلي فشد دسثبسُ ي ايي ًيبص دس ثبصاس چِ چيضّبيي ثَدُ اػز؟2

 . ؿشايي اخشوبٓي حبكن ثش ايي ًيبص كذام اػز؟3
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 .چِ حو ثجز ّبيي ثشاي سحقو ايي ًيبص الصم اػز؟4

 . چِ سقبثشي دس ايي ثبصاس ٍخَد داسد؟5

 . ثبصاس ثيي الوللي چِ ٍهٔيشي داسد؟6

 ز ثيي الوللي چِ ٍهٔيشي داسد؟. سقبث7

 . ّضيٌِ اخشاي ايي فٔبليز اص كدب سأهيي هي ؿَد؟8

 هشحلِ دٍم: تذٍیي طشح تجبسی

حبال ثب سوبم اسصيبثي ّبي اًدبم ؿذُ، فشكز خَثي ديذا كشدُ ايذ، ٍاسد هشحلِ ي دٍم هي ؿَد. دس ايي هشحلِ ثبيذ 

سشيي قؼوز دس سًٍذ كبسآفشيٌي ثبؿذ. اّويز يك ًشح ثشاي فٔبليششبى ًقـِ ثكـيذ! ؿبيذ ايي هشحلِ هـكل 

كشبة سا ثِ آى اخشلبف دادُ اين. دس  7،6،5،4سدبسي خَة، دس هَفقيز كؼت ٍ كبس سب حذي اػز كِ فلل ّبي 

 ايي فلل ّب ثِ سفليل دس ساثٌِ ثب ًشح سدبسي، كحجز هي كٌين.

 هشحلِ سَم: تؼییي هٌبثغ هَسد ًیبص

دبد فٔبليز ًيض ثبيذ هـخق ؿَد. ايي فشآيٌذ ثب ثش آٍسد هٌبثْ فٔلي كبسآفشيي آغبص هي هٌبثْ هَسد ًيبص  ثشاي اي

ؿَد. دس اثشذا ثبيذ هٌبثْ حؼبع ٍ حيبًي اص هٌبثٔي كِ فقي كوك كٌٌذُ اًذ، هشوبيض ؿَد. كبسآفشيي ثبيذ 

حلِ اغبص كبس كَؿؾ كٌذ سب خبي هوكي هَقٔيز هبلكيز خَد ثش ؿشكز سا حفَ كٌذ، ايي هَهَّ خلَكب دس هش

ثؼيبس هْن اػز. ثذيْي اػز كِ ثب ؿشٍّ فٔبليز اقشلبدي، ًيبص ثِ ثَدخِ ٍ آشجبس ثشاي سؿذ ٍ سَػِٔ، افضايؾ 

ديذا هي كٌذ ٍ ايي اهش هؼشلضم آى اػز كِ هبلكيز ثيـششي ٍاگزاس ؿَد. ثٌب ثش ايي ّش كبسآفشيي ثبيذ دغ اص 

 ؼوشي اص هبلكيز خَد كٌذ.ثشسػي ساُ ّبي هَخَد ديگش، اقذام ثِ ٍاگزاسي ق
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 هشحلِ چْبسم: اداسُ ی ثٌگبُ

حبال هٌبثْ هَسد ًيبص خوْ ؿذُ اػز، ًشح سدبسي ّن داسيذ ٍ ثشاي اخشاي ًشح ثبيذ  هٌبثْ سا ثِ كبس ثجٌذيذ. 

ثٌبثشايي ثِ اداسُ ي ثٌگبُ هي سػين. ثبيذ ػبخشبس هٌبػت، هشغيشّبي كليذي سػيذى ثِ هَفقيز ٍ ؿيَُ ي 

سا سٔشيف كٌيذ. دس اداسُ ي ثٌگبُ، ثِ ػيؼشن كٌششل ًيض ًيبص داسيذ. كٌششل ئٌي ديذا كشدى ًقبى هذيشيششبى 

اًحشاف اص ثشًبهِ. اگش دس اداسُ ي ثٌگبُ، هَفو ٓول ًكٌيذ. هشاحلي كِ دـز ػش گزاؿشِ ايذ، ثِ دسدسبى ًخَسدُ ٍ 

 ثب ؿكؼز هَاخِ خَاّيذ ؿذ.

 کبسآفشیٌی سبصهبًی ٍ ػلل توبیل ثِ آى

وبى ًَس كِ ديؾ اص ايي ًيض اؿبسُ كشدين، يكي اص ٍيظگي ّبي هحيي ّبي كبسي اهشٍص، ايي اػز كِ افشاد ّ

دٍػز ًذاسد كبسّب سا ثِ سٍؽ خَدؿبى اًدبم دٌّذ. افشادي كِ ثِ اػشٔذادّبي خَد ثبٍس داسًذ، ثيـشش اٍقبر 

ّب سا هي دزيشًذ ٍ اًگيضُ ي ثؼيبس صيبدي ٓالقِ ثِ خلو چيضي داسًذ كِ اص آى خَدؿبى ثبؿذ. داًٍلجبًِ هؼئَليز 

ثشاي ثيبى ًِشار ؿخلي ٍ داؿشي آصادي ثيـشش دس ػبخشبس ػبصهبًي داسًذ. حبال اگش ايي فوب ٍ آصادي ثشاي آى ّب 

هْيب ًـَد، احؼبع ًبسهبيشي هي كٌٌذ ٍ ثذّي اػز كِ فشد ًبسهبيشي ثشاي كبس، ؿَس ٍ ًـبى الصم سا ًذاسد ٍ اثش 

ر كن هي ؿَد. حشي دس ثٔوي اص هَاسد، ٍقشي دس داخل ػبصهبى، هٌَِس اؿخبف سبهيي ًوي ثخـي اؽ ثِ ؿذ

ؿَد. ثشاي اسهبي ًيبصّب ٍ ديذا كشدى خَد ٍاقٔي ؿبى ػبصهبى سا سشک هي كٌٌذ. يب دًجبل ػبصهبى ديگشي هي 

ًِش خَد، ساُ اًذاصي  گشدًذ كِ چٌيي ًيبصّبيي سا ثش آٍسدُ كٌذ ٍ يب خَدؿبى دػز ثِ كبس ؿذُ ٍ فٔبليشي هٌبثو

 هي كٌٌذ. ؿبيذ دس ًِش اٍل، سشک ػبصهبى يك فشد، هَهَّ هْوي ثِ ًِش ًشػذ. اهب دقيو سش ًگبُ كٌيذ.

ايي افشاد ثِ ٌَٓاى يك ًيشٍي خال  ٍ كبسآهذ، ثِ ػبصهبى ّبي سقيت هي ديًَذدٍ يب خَد، ػبصهبًي سا ايدبد كشدُ 

ذ ثؼيبس خٌشًبک ثبؿذ. ؿبيذ ايي دشػؾ دس رٌّشبى آهذُ ثبؿذ ٍ سقيت ػبصهبى ػبثقؾ هي ؿَد ٍ ايي هي سَاً

 كِ دليل ثي سَخْي ػبصهبى ّب ثِ ايذُ ّب ٍ ًيبصّبي ايي افشاد چيؼز؟
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ثب َُْس ّش سغييشي، ثِ ًَس ًبخَدآگبُ، هقبٍهز ّب كف آسايي هي كٌٌذ! ثِ كبس ثشدى ايذُ ّب ٍ ًِشار خذيذ 

سد ٍ دس ػبصهبى ّب $ثِ ٍيظُ ػبصهبى ّبي ثضسگ ٍ ثَسٍكشاسيك# كبسهٌذاى، ّويـِ هقذاسي سيؼك ثِ ّوشاُ دا

دزيشؽ ايي سيؼك اص ًشف اداسُ كٌٌذگبى ٍ ػْبهذاساى، كبس ػبدُ اي ًيؼز. چشا كِ آًْب ثيـشش ثِ ػَدّبي 

كَسبُ هذر سَخِ داسًذ. دس حبلي كِ ثِ كبس ثشدى ايذُ ّبي خذيذ هوكي اػز. ثشاي هذسي سا كبّؾ دّذ. اهب دس 

هذر، هضيز سقبثشي خَثي سا ثشاي ػبصهبى، ايدبد هي كٌذ. ثِ ّش حبل ثشاي خلَگيشي اص ًبسهبيشي ّبي ثلٌذ 

 كبسكٌبى، ايدبد كبسآفشيٌي ػبصهبًي، هٌوئي سشيي ساُ اػز.

كبسآفشيٌي ػبصهبًي ئٌي ايٌكِ ثشَاًن دس دسٍى ػبصهبى، فوبيي سا ثشاي كبسهٌذاى كبسآفشيٌي ثضًٌذ. كبسآفشيٌي 

ٍؿي اػز ثشاي سشغيت ٍ ثْشُ گيشي اص افشاد ؿبغل دس ػبصهبى، كِ ايذُ ّبي خذيذ داسًذ ٍ فكش هي ػبصهبًي س

 كٌٌذ هي سَاى كبسّبي سٍصهشُ سا ثب سٍؿي هشفبٍر ٍ ثْشش،اًدبم داد.

دس دًيبي اهشٍص، ًوي سَاى ًگبّي لَكغ ٍ غيش هشٍسي ثِ كبسآفشيٌي داؿز. چشا كِ سقبثز ّبي فـشدُ ي داخلي 

، ؿشايي اخشوبٓي ٍ فشٌّگي دائوي ًيبصّب، هشٌَّ ػبصي ٍ سَػِٔ ي سَليذار خذيذ سا هي ًلجذ. ٍ خبسخي

أًٌبف دزيشي ٍ افضايؾ سٍح كبسآفشيٌي دس ػبصهبى ّب هي سَاًذ ثِ خَثي دبػخگَي چٌيي ٍهٔيشي ثبؿذ. 

ٌبثشايي ثِ كبسآفشيٌي ثٌبثشايي ثِ كبسآفشيٌي دس ػبصهبى ّب هي سَاًذ ثِ خَثي دبػخگَي چٌيي ٍهٔيشي ثبؿذ. ث

 ػبصهبًي، ثِ ٌَٓاى يك هشٍسر ًگبُ كٌيذ.

 تالش ّبی کبسآفشیٌبًِ ی سبصهبًی، ضبهل چْبس ػٌصش کلیذی است:

 اقذام ثِ فٔبليز ّبي كبسآفشيٌبًِ ي اقشلبدي ًَدب .1

 اثذاّ ٍ ًَآٍسي .2

 ًَػبصي خَيـشي .3

 سأثيشگزاسي .4
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گبّي ثِ فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ي ثٌگبُ ًيض هي گَيٌذ#، ثِ اقذام ثِ فٔبليز ّبي كبسآفشيٌبًِ ٍ ًَدبي اقشلبدي $كِ 

خلو يك فٔبليز اقشلبدي ًَدب دس دسٍى ػبصهبى هَخَد اؿبسُ داسد. ًي ايي فٔبليز ّبي كبسآفشيٌبًِ، ثب سٔشيف 

هدذد كبالّب ٍ خذهبر هَخَد ػبصهبى يب ثب سَػِٔ ي ثبصاسّبي خذيذ ٍ يب ثب ؿكل دّي ٍاحذّب يب ؿشكز ّبيي 

ًَس سػوي سشي خَد هخشبس يب ًيوِ خَد هخشبس ّؼشٌذ، چيضّبي ثب اسصي ٍ ًَ خلو هي ؿَد. ؿكل گيشي كِ ثِ 

فٔبليز ّبي خذيذ كبسآفشيٌبًِ دس ػبصهبى، اص ثبسصسشيي ًـبًِ ّبي كبسآفشيٌي ػبصهبًي اػز. اثذاّ ٍ ًَآٍسي، ؿبهل 

ْجَد دس كبالّب، ؿيَُ ّب ٍ سًٍذّبي خلو چيضّبي ثب اسصؽ ٍ ًَػز كِ ثِ سَليذ كبالّبي خذيذ، ديـشفز ٍ ث

خذيذ سَليذ ٍ يب ثبصاسّبي خذيذ ثشاي ٓشهِ ي كبالّب،اؿبسُ داسد. ًَػبصي خَيـشي يب خَد ًَػبصي، ثِ خَد 

ػبصهبى اؿبسُ داسد. ثب ايذُ ّبي خذيذ ٍ كليذي هي سَاى، ػبخشبس ػبصهبًي ٍ ساّجشدّب سا ثْجَد داد. خَد ًَػبصي 

ٔبليز اقشلبدي ػبصهبى، ػبصهبًذّي هدذد، هٔشفي سغيشار دس ػٌو ػيؼشن كبسي ثشاي ثِ سٔشيف هدذد هفَْم ف

 افضايؾ ًَآٍسي ٍ ... هي دشداصد.

ػبصهبًْبي سبثيشگزاس، ًوَدي اص كبسآفشيٌي ػبصهبًي ّؼشٌذ. سأثيشگزاسي، دزيشؽ سيؼك ٍ خؼبسر ٍ ؿدبٓز 

يـشش فٔبليز ّبي هذيشيز اسؿذ هٌٔكغ هي اقذام ثِ اثشكبس سا دس ثش هي گيشد. چٌيي خْز گيشي ّبيي دس ث

ؿَد. ػبصهبى ّبي سأثشگزاس سوبيل داسًذ ثب اًدبم سدشثيبسي سيؼك كٌٌذ، اثشكبس ثِ خشج هي دٌّذ ٍ دس ديگيشي 

فشكز ّب خؼبسر ٍ ؿدبٓز داسًذ. ايي ػبصهبى ّب سٍحيِ ي هجشكشاًِ داسًذ ٍ ثيـشش ػٔي هي كٌٌذ ثِ خبي 

دُ ّبي كليذي سدبسي ّوچَى هٔشفي كبالّب ٍ خذهبر ًَ، فٌبٍسي ّبي ٓوليبسي، ٍ دًجبلِ سٍي سقيجبى، دس هحذٍ

 فٌَى اخشايي ديـشٍ ثبصاس ثبؿٌذ.

 فشٌّگ سبصهبًی دس ثشاثش فشٌّگ کبسآفشیٌی سبصهبًی

 سغييش ؿشايي خبهِٔ ٍ سدبسر، ٓلش خذيذي دس فٔبليشْبي اقشلبدي ايدبد كشدُ اػز: ٓلش كبسآفشيٌي.
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ػٌشي ثب ًگبُ ثِ ػبصهبًْبي كبسآفشيٌي ٍ سـخيق ًشبيح فٔبليز ّبي آى ّب، دس سالؿٌذ ّوبى  اهشٍصُ، ػبصهبًْبي

 سٍح، فشٌّگ، چبلؾ ّب ٍ دبداؽ ّبي كبسآفشيٌي سا دس ػبصهبًْبيـبى، ايدبد كٌٌذ. 

 دس ايي ثخؾ، فشٌّگ ػٌشي ػبصهبًي سا ثب فشٌّگ كبسآفشيٌي هقبيؼِ هي كٌين:

 يبسّب، ٌّدبسّب، ثبيذ ٍ ًجبيذ ّب ٍ... فشٌّگ ػبصهبًي سا هي ػبصًذ.هحيي خبف ػبصهبى، اسصؽ ّب، هٔ

 فشٌّگ سٌتی سبصهبًی:

هذيشاى ػٌشي، ػوز ٍ ػَي كبسآفشيٌبًِ ًذاسًذ ٍ سلويوبسـبى ثِ دٍس اص سيؼك ّبي احشوبلي ٍ هحبفِِ كبساًِ 

 اػز. اكَل ّذايز كٌٌذُ دس فشٌّگ ػبصهبًي ػٌشي ٓجبسر اػز اص:

 دادُ ؿذُ ٓول كٌيذ.ًجو دػشَسالٔول  -

 ّش گًَِ خٌب ٍ اؿشجبّي هوٌَّ اػز. -

 ؿكؼز ًخَسيذ. -

 دس داخل حَصُ ي خَد ثبقي ثوبًيذ ٍ هشاقت خَاًت كبس ثبؿيذ. -

 هٌشِش دػشَسالٔول ثٔذي ثبؿيذ. -

دس چٌيي هحيي دػز ٍ دبگيشي، خالقيز، ًَآٍسي، اػشقالل، سيؼك دزيشي ٍ ... كِ اكَل ساٌّوبي كبسآفشيٌبى 

 ز ػشكَة هي ؿَد.ػبصهبًي اػ

دس ؿشكز ّبي ػٌشي، خٌَى كلي قذسر ٍ هؼئَليز، كبهال خي كـي ؿذُ اػز ٍ ػيؼشن ّبي گضاسؽ گيشي، 

ػبص ٍ كبسّبي كٌششلي دقيو ٍ هبّيز ػلؼلِ هشاسجي داسًذ. چٌيي ػبخشبسي، اثذا كوكي ثِ ايدبد فٔبليز ّبي 

 كبسآفشيٌبًِ ي ًَدب ًوي كٌذ.
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 فشٌّگ کبسآفشیٌی سبصهبًی:

سفشٌّگ كبسآفشيٌي ػبصهبًي، آصهبيؾ ٍ سدشثِ كشدى، سـَيو هي ؿَد. اصايذُ ّب ٍ ديـٌْبدار اػشقجبل هي د

ؿَد. ًگبُ دائوي ًؼجز ثِ سَػِٔ ٍ سَليذار خذيذ ٍخَد داسد ٍ ػٔي هي ؿَد افشاد، ؿشكز سا اص خَد ثذاًٌذ سب ثب 

 اًگيضُ ي ثيـششي فٔبليز كٌٌذ.

بخشبس ػلؼلِ هشاسجي ًذاسد ٍ افشاد دس ػبخشبسّبي هؼٌو، ؿجكِ اي ٍ سيوي هحيي ػبصهبى ّبي كبسآفشيٌبًِ، ػ

كبس ين كٌٌذ. چٌيي فوبيي، هجشكشاى ٍ هـبٍساى فشاٍاًي سا خلو هي كٌذ. اسسجبى كبسي ًضديك ٍ ٍخَد خَ سايضًي 

 ٍ آشوبد هشقبثل، دػشيبثي ثِ ديذگبُ ّب ٍ اّذاف سا ػبدُ سش هي كٌذ.

ِ ٌَٓاى هَهَٓي دش هـقز، سكشاسي ٍ ػخز كِ ػبٓز ّب افشاد سا هـغَل خَد هي دس ايي فشٌّگ ثِ كبسّب ث

كٌذ، ًگبُ ًوي ؿَد. دس ػبصهبى كبسآفشيٌبًِ، كبسّب سٍيذادّبيي خَؽ ّؼشٌذ كِ حشي گبّي دس قبلت ثبصي ّبي 

 ideoكز كبسي اخشا هي ؿًَذ. ؿبيذ يكي اص هَفو سشيي ًوًَِ ّب دس صهيٌِ ي اًدبم ثبصي گًَِ ي كبسّب، ؿش

ثبؿذ. ايي ؿشكز ثشاي چٌذيي ػبل هشَالي اص ػَي هدالر هٔشجش دًيب، ثِ ٌَٓاى ًَآٍسسشيي ػبصهبى، اًشخبة ؿذُ 

 اػز.

دس فشٌّگ كبسآفشيٌي ػبصهبًي، هؼئَليز ّب سٍؿي اػز اهب افشاد سا دس چبسچَة قشاس ًوي دّذ. ثِ ثيبى ديگش، 

ٍ خَد، هي سَاًٌذ ديـٌْبدّبيي سا، ّن دس هحذٍدُ ٓولكشد اؿخبف ثِ خبي هشصثٌذي ثشاي حفَ حَصُ ّب ٍ قلوش

 خَدؿبى ٍ ّن دس حَصُ ّبي فشاسش اص اى اسائِ دٌّذ ٍ ثِ سشسيت، هَخت سكويل ٍ ثبٍسي ايذُ ّبي يكذيگش ؿًَذ.

 دغ ايي دٍ فشٌّگ، كبهال ثب يكذيگش هشفبٍر ّؼشٌذ. يكي سؼْيل كٌٌذُ ي ًَآٍسي ثَدُ ٍ ديگشي هبًْ آى اػز.

، دس هحيي ّبي هخشلف، ٍيظگي ّيب هخشلفي ديذا هي كٌٌذ. ثذيْي اػز افشاد دس دسٍى ايي دٍ فشٌّگ افشاد

 هشفبٍسف ػجك ّيب هخشلف فشدي ٍ هذيشيشي داسًذ.
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 دس خذٍل صيش ثشخي اص سفبٍر ّبي هذيشاى ػٌشي، كبسآفشيٌبى ٍ كبسآفشيٌبى ػبصهبًي سا آٍسدُ اين:

 يٌبى ػبصهبيي، ٍ هذيشاى ػٌشيهقبيؼِ كبسآفشيٌبى، كبسآفش 1-6خذٍل 

 كبسآفشيٌبى ػبصهبًي كبسآفشيٌبى هذيشاى ػٌشي 

سشفيْ ٍ ديگش دبداؽ  اًگيضُ اٍليِ

ّبي ػٌشي ؿشكز 

ّوبًٌذ دفشش كبس، كبسهٌذ 

 ٍ قذسر

اػشقالل، فشكشي ثشاي 

 افضايؾ، ٍ دَل

اػشقالل ٍ سَاًبيي 

ديـجشد دبداؽ ّيب 

 ؿشكشي

كَسبُ هذر ثشآٍسدُ  سَخيِ صهبًي

كشدى ػْويِ ّب ٍ 

ثَدخِ ّب؛ افو ثشًبهِ 

سيضي ّفشگي، هبّبًِ، 

 فللي ٍ ػبليبًِ

 5دػشيبثي ٍ هبًذگبسي 

ػبل سؿذ دس  10سب 

 فٔبليز اقشلبدي

ثيي هذيشاى ػٌشي ٍ 

كبسآفشيٌبى ثؼشِ ثِ 

فَسيز ثش ًشف ػبخشي 

كبس خَد ٍ ثشًبهِ صهبًي 

 ؿشكز

اخشيبس دادى ٍ ًِبسر  فٔبليز

ثيـشش اص دسگيشي 

 هؼشقين

دسگيشي هؼشقين ثيؾ اص  دسگيشي هؼشقين

 اخشيبس دادى

 سيؼك دزيشي هشٔبدل سيؼك دزيشي هشٔبدل ثب احشيبى سيؼك

ثي سَخِ ثِ ًوبدّبي  ًگشاى ًوبدّبي هَقٔيشي هَفقيز

 هَقٔيشي

ثي سَخِ ثِ ًوبدّبي 

هَقٔيشي ػٌشي ٓالقِ 

 هٌذ ثِ اػشقالل

ػٔي دس دٌْبى كشدى دسگيش ثب اؿشجبُ ٍ ػٔي دس اخشٌبة اص  ؿكؼز ٍ اؿشجبُ
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آوبل  اؿشجبُ ٍ

 غبفلگيشاًِ

ًشح ّبي هخبًشُ داس اص  ؿكؼز

 اًِبس سب آهبدُ ؿذى آى

هٔوَال هَافو ثب آى ّبيي  سلوين گيشي ّب

كِ دس هَقٔيز ّبي 

 هذيشيشي ثبالسش قشاس داسًذ

ديشٍي اص كوبل هٌلَة 

 دس سلوين گيشي ّب

خلت هَافقيز ديگشاى 

دػشيبثي ثِ دس كوك ثِ 

 كوبل هٌلَة

خَدآفشيي، هـششيبى ٍ  هـششيبى ٍ خَد آفشيي ديگشاى ْٓذُ داس اًدبم ٍُبيف

ػْبم داساى ٍ گشٍُ ّبي 

 ري ًفْ دس ػبصهبى

ّوكبسي آوبي خبًَادُ  سبسيخچِ خبًَادگي

 ثب ػبصهبى ّبي ثضسگ

فٔبليز اقشلبدي كَچك 

كبسآفشيٌبًِ، حشفِ اي يب 

 ثب دغ صهيٌِ كـبٍسصي

يز اقشلبدي كَچك فٔبل

كبسآفشيٌبًِ، حشفِ اي يب 

 ثب دغ صهيٌِ صاسٓي

ثش دبيِ اسسجبى ػلؼلِ  اسسجبى ثب ديگشاى

 هشاست

دادٍػشذ دس چْبسچَة  ثش دبيِ هٔبهلِ ٍ دادٍػشذ

 ػلؼلِ هشاست

 

 هحیط کبسآفشیٌی سبصهبًی

ثْشش اص فشٌّگ ػٌشي اػز. حبل قبٓذسب ؿوب ّن دزيشفشِ ايذ كِ فشٌّگ كبسآفشيٌي ػبصهبًي، ثؼيبس كبساسش ٍ 

ػَال ايي اػز كِ چگًَِ هي سَاى دس ػبصهبى، هحيٌي ثشاي كبسآفشيٌي ػبصهبًي ايدبد كشد ٍ دس ٍاقْ، فشٌّگ 

 ػٌشي سا ثِ فشٌّگ كبسآفشيٌبًِ سغييش داد؟
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 هحيي كبسآفشيٌبًِ ػبصهبًي 1-7خذٍل 

 ٓولكشد ػبصهبى دس هحذٍدُ فٌبٍسي 

 سـَيو ايذُ ّبي خذيذ 

 غيت آصهَى ٍ خٌبسش 

 هدبل ؿكؼز 

 ًجَد هبًْ ثش ػش ساُ فشكز 

 ْدس دػششع ثَدى ٍ هْيب ثَدى هٌبث 

 سٍؽ چٌذ گبًِ كبس گشٍّي 

 افو ثلٌذ هذر 

 ًِسٍح داًٍلجب 

 ػيؼشن دبداؽ هٌبػت 

 ٍخَد ػْبم داساى ٍ گشٍُ ّبي ري ًفْ دس ػبصهبى ٍ دـشيجبًبى 

 حوبيز هذيشاى سدُ ثبال 

 

ثبيذ سٓبيز ؿَد، هحذٍدُ ي فٌبٍسي اػز. اداسُ ي ػبصهبى ثبيذ ثش دبيِ ي هشصّبي فٌبٍسي ثبؿذ اٍليي چيضي كِ 

ًِ ّيچ چيض ديگشي. سحقيو ٍ سَػِٔ، كليذ هَفقيز دس ايذُ ّبي هحلَالر خذيذ اػز. دغ دائوب حَاػشبى ثِ 

قٔي اػز؟ ؿبيذ حو ثب ؿوب فٌبٍسي ّبي ثشسش كٌٔشي ثبؿذ. ايذُ اي اخيشا هٌشح ؿذ، ثب ًِشسبى هؼخشُ ٍ غيش ٍا

ثبؿذ اهب هشاقت ثبؿيذ! اگش ثب ايذُ ّب ثي سفبٍر ٍ يب سوؼخش آهيض ثشخَسد كٌيذ، رّي افشاد ػبصهبى سا هٌدوذ 

خَاّيذ كشد. دغ ًجو اكل دٍم، ّوَاسُ ثِ سـَيو ايذُ ّب ٍ ديـٌْبدار خذيذ ثذشداصيذ ٍ يبدسبى ثبؿذ حشوب 

 كِ هضيز سقبثشي خذي ايدبد هي كٌذ. ثيي ايي ايذُ ّب، چيضّبيي خَاّذ ثَد
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ػَم ٍ چْبسم آى كِ، سَليذار يب خذهبر خذيذ، ثِ ؿكل كبهل ٍ سؿذ يبفشِ ُبّش ًوي ؿًَذ ثلكِ ثب گزؿز صهبى 

سكبهل ديذا هي كٌٌذ. ٍ ايي سكبهل، هٌَى ثِ آصهَى ٍ خٌبػز. دس سوبم ؿشكز ّبي ثضسگ، هحلَالر خذيذ، 

حشي ثبسّب ٍ ثبسّب ؿكؼز هي خَسًذ. گبّي دس ثيٌبثيي ايي آصهَى ٍ خٌبّب، ثبسّب ٍ ثبسّب آصهبيؾ هي ؿًَذ ٍ 

 هحلَالسي هشفبٍر ثب ايذُ ي اٍليِ ًيض، خلو هي ؿًَذ. ؿبيذ ثيبى يكي اص ايي سدشثِ ّب، خبلي اص لٌف ًجبؿذ.

هذر ّب ثَد كِ هٌْذػيي الكششًٍيك ٍاحذ هجي كَر ؿشكز ػًَي طادي، دس سالؽ ثَدًذ هجي كَر كَچك 

سا ًشاحي هدذد كٌٌذ سب ثشَاًذ كذاّبي اػشيَ فًَيك دخؾ كٌذ. اهب اػششيَيي  "دشع هي"ٍ قبثل حولي ثِ ًبم 

كِ ػبخشِ ثَدًذ هَفو ًجَد. چشا كِ ٍقشي هذاس اػششيَ دس قبلت كَچك دشع هي قشاس هي گشفز، ديگش فوبيي 

ػششيَ فًَيكي ػبخشِ ثَدًذ كِ ًوي ثشاي اػشقشاس هكبًيضم هجي ٍخَد ًذاؿز. دس ٍاقْ آى ّب دػشگبُ دخؾ ا

سَاًؼز چيضي سا هجي كٌذ! ثبسّب ٍ ثبسّب كَؿؾ كشدًذ ٍ ثب ؿكؼز هَاخِ ؿذًذ اهب دػشگبُ خذيذ سا دٍس 

ًيٌذاخشٌذ. خبلت ايٌكِ خَدؿبى گبّي، دس حيي كبس سَػي دػشگبُ خذيذ هَػيقي گَؽ هي دادًذ ٍ دس ٍاقْ، 

خؾ كٌٌذُ ي هَػيقي سجذيل ؿذُ ثَد. سب ايٌكِ يك سٍص كبسهٌذي هجي كَر هَسد ًِش آى ّب ثِ يك دػشگبُ د

اص ٍاحذي ديگش ٍاسد ٍاحذ اى ّب ؿذُ ٍ قذسر كذاي دػشگبُ سا سحؼيي كشد ٍ دس هَسد ًشح كبهال ثي اسسجبًي 

كِ دس ٍاحذ آى ّب ديگيشي هي ؿذ كحجز كشد. ٍاحذ آى ّب دس سالؽ ثَد كِ ّذفَى ّبي ػجك ٍصى ٍ قبثل 

ٌذ. كبسهٌذ ًبگْبى ثِ ايذُ اي خذيذ سػيذ: چِ اؿكبلي داسد كِ دػشگبُ ؿوب قبثليز هجي ًذاؿشِ حول ًشاحي ك

 ثبؿذ؟ سشكيت دػشگبُ فٔلي ثب ّذفَى ّبي ػجك، يك دػشگبُ دخؾ قَي ٍ قبثل حول سا ايدبد هي كٌذ!

هي ؿذًذ ٍ اى سا ؿبيذ اگشهٌْذػيي ٍاحذ الكششًٍيك ػًَي، ثب ؿكؼز اٍل ٍ دٍم دػشگبُ هجي كَسـبى، ًباهيذ 

 اخششاّ ًوي ؿذ! دغ هدبل آصهَى ٍ خٌب ٍ ؿكؼز خَسدى سا ايدبد كٌيذ. "ٍاكوي"دٍس هي اًذاخشٌذ، ّشگض 

دٌدن: ؿوب ثِ ٌَٓاى يك ػبصهبى كبسآفشيي ثبيذ هٌوئي ؿَيذ كِ ّيچ گًَِ هبًْ اٍليِ اي ثش ػش ساُ ايدبد فشكز 

هَاًْ اٍليِ سا اص ثيي ثجشيذ. دس ؿكؼز ّبي ػٌشي اغلت  ّب ٍ خلو ٍ سَػِٔ ي كبالّبي خذيذ ٍخَد ًذاسد. دغ

 اص ّش خشيبًي حوبيز هي ؿَد اهب سالؽ ّبي كبسآفشيٌبى ثبلقَُ ي ػبصهبًي سا حوبيز ًكشدُ ٍ ًبكبم هي گزاسًذ.
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ٓبهل ؿـن فشاّن ثَدى هٌبثْ اػز. اگش ٍاقٔب هي خَاّيذ كِ كبسآفشيٌبى ػبصهبًي دس ؿشكز سبى فٔبل ؿًَذ، 

شِ، سالؽ كٌٌذ ٍ سيؼك ّبي ؿغلي ايدبد فٔبليز ّبي كبسآفشيٌبًِ ي ًَدب سا ثذزيشًذ، ثبيذ هٌبثْ هَسد ٍقز گزؿ

 ًيبصؿبى سا فشاّن كٌيذ. ايي هٌبثْ، دَل، ًيشٍي اًؼبًي ٍ يب ّش چيض هَسد ًيبص ديگشي هي سَاًذ ثبؿذ.

ٍ آى ثَدخِ سا ًيض ثشاي حل گبّي ؿشكز ّب ثشاي چٌيي فٔبليز ّبيي ثَدخِ ّبي اًذكي دس ًِش هي گيشًذ 

هـكالسي كِ اثشار آًي ثش هيضاى ػَدآٍسي داسد كشف هي كٌٌذ ًِ ثشاي خلو چيضي خذيذ! ؿشكز ّبيي هثل 

صيشاكغ، سشي ام، ٍاي سي اًذ سي ثب دي ثشدى ثِ اثش فشاّن ثَدى هٌبثْ، حَصُ ّبي هدضايي دس ػشهبيِ گزاسي 

ي ًَدبي داخلي سا سأهيي هبلي كٌٌذد. دغ خؼبسر سا كٌبس ثگزاسيذ ٍ  ايدبد كشدُ اًذ سب فٔبليز ّبي كبسآفشيٌبًِ

 اص صيش ثبس ّضيٌِ ّبي چٌيي فٔبليز ّبيي ؿبًِ خبلي ًكٌيذ!

ّفشن ٍ ّـشن ايٌكِ، سٍؽ چٌذگبًِ ي كبس گشٍّي ثبيذ سشغيت ؿَد. ايي سٍؽ، ًقٌِ هقبثل ػبخشبس ػبصهبًي 

ٍ هـبسكز آصاد افشاد حَصُ ّبي هخشلف، يكي اص ثبيذّبي ثٌگبُ ّبي ػٌشي ٍ ثشٍكشاسيك اػز. كبسّبي سيوي 

 ايدبد ػبصهبى كبسآفشيٌبًِ اػز.

دقز داؿشِ ثبؿيذ كِ ثبيذ ٓالٍُ ثش سشغيت كبس سيوي دس چٌيي فٔبليز ّبيي، ًگبُ ثلٌذ هذر ثشاي اسصيبثي 

ُ سش، اًشِبس ًذاؿشِ هَفقيز كل ًشح ٍ هَفقيز ّش يك اص فٔبليز ّبي كبسآفشيٌبًِ داؿشِ ثبؿيذ. ثِ صثبى ػبد

ثبؿيذ ػشهبيِ اي كِ ثشاي كبس ايي سين ّب قشاس هي دّيذ، فشدا ثِ ّوشاُ ػَدؿبى ثِ ؿوب ثش گشدد! اگش ؿوب ثِ 

ػبل، ٓذم  10سب  5ٌَٓاى يك ؿشكز، هبيل ًيؼشيذ دس كبسي ػشهبيِ گزاسي دَلي كٌيذ كِ هوكي اػز حشي 

 اسد خلو ٍ سَػِٔ ي فوبي كبسآفشيٌبًِ ي ػبصهبًي ًـَيذ.سوويي ثبصگـز دَل داؿشِ ثبؿذ، ثْشش اػز اكال ٍ

اهب اگش سَاًبيي چٌيي ػشهبيِ گزاسي ّبيي سا داسيذ، اثذا ثِ ايي ػشهبيِ گزاسي ّب ثِ چـن ّضيٌِ كشدى ّبي ثي 

هَسد ًگبُ ًكٌيذ. ايي ؿكيجبيي دس سػيذى ثِ دَل، ؿجيِ آيٌذُ ًگشي دس ػشهبيِ گزاسي اػز كِ سقشيجب ّوِ ي 

 يِ گزاساى فٔبليز ّبي كبسآفشيٌبًِ ٍ هخبًشُ آهيض داسًذ. ػشهب
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ٍيظگي ًْن: كبسآفشيٌي صٍسي ًيؼز! سٍح كبسآفشيٌي ػبصهبًي ًجبيذ ثش اؿخبف سحويل ؿَد ثلكِ ثبيذ داًٍلجبًِ 

ثبؿذ. يك كبسآفشيي ػبصهبًي ثبيذ آصادي ٓول ٍ آساهؾ داؿشِ ثبؿذ سب ثشَاًذ ًشحي ثب هَفقيز ثِ هشحلِ ي 

ثشػبًذ. ايي هَهَّ ثب اكثشيز ؿيَُ ّبي ػبصهبى ّبي ػٌشي ثشاي سَػِٔ سَليذار خذيذ كِ دس ّش هشحلِ سكويل 

اص فشآيٌذ سَػِٔ، اداسار ٍ افشاد گًَبگَى سا دخيل هي كٌذ ػبصگبسي ًذاسد. ثِ ّويي دليل اػز اكثشيز هذيشاى 

َاًٌذ كبسآفشيي ػبصهبًي هَفقي ؿشكز ّبي ػْبهي، ثِ ٍاػٌِ ي فـبسّب ٍ هحذٍديز ّبي اًشافـبى، ًوي س

 ؿًَذ.

دّويي خٌجِ، ػيؼشن دبداؽ اػز. ثب يك ًگبُ هٌلفبًِ ثِ سالؽ ّبي كبسآفشيٌبى ػبصهبيٌف اًشطي ٍ صهبًي كِ 

كشف هي كٌٌذ، سيؼك ّبيي كِ هي دزيشًذ ٍ ٓـقي كِ ثِ كبسؿبى داسًذ، لضٍم ٍخَد ػيؼشن دبداؽ، ثذيْي ثِ 

بداؽ ّب ثبيذ ثش اػبع ًيل ثِ اّذاف اخشايي ايدبد ؿذُ اػشَاس ثبؿذ ٍ ثشَاًذ سب ًِش هي سػذ. يبدسبى ثبؿذ ايي د

 حذي صيبدي ثِ كبسآفشيي، اًگيضُ ٍ ًيشٍي ؿشٍٓي خذيذ دّذ.

ٓبهل يبصدّن ايٌكِ، ػبصهبى ّبي كبسآفشيٌبًِ، ػْبهذاساى، گشٍُ ّبي ريٌفْ ٍ دـشيجبًي دس ػٌو ػبصهبى داسًذ 

ز ّبي ًبؿي اص آى حوبيز هي كٌٌذ ٍ ّن دس ثشًبهِ سيضي ّب أًٌبف دزيشًذ سب كِ ّن فٔبليز ّيب خال  ٍ ؿكؼ

اّذاف ٍ هؼيشّبي خذيذ سا ثش اػبع آًچِ كِ ًيبص اػز سذٍيي كٌٌذ. كبسآفشيٌبى ػبصهبًي هٔشقذًذ ثشاي هَفقيز 

ػشِ ؿبى سغييش يك فٔبليز اقشلبدي ٍ كبسآفشيٌبًِ ي خذيذ الصم اػز كِ ثشَاًٌذ ًشح ٍ ًقـِ ي آى سا ًجو خَا

 دٌّذ ٍ ًگشاى ايي ًجبؿيذ كِ سب چِ اًذاصُ ثِ اّذاف اص ديؾ هٌشح ؿذُ ًضديك اػز.

ٍ ثالخشُ آخشيي ٍ ؿبيذ هْن سشيي ٓبهل، حوبيز ٍ دـشيجبًي هذيشاى سدُ ثبالي ػبصهبى  اص فٔبليز ّبي 

ثب حوبيز ّبي هٌَٔي ٍ كبسآفشيٌبًِ ي ػبصهبًي اػز. ايي حوبيز ّب ّن ثبيذ ثب حوَس فيضيكي ثبؿذ ٍ ّن 

اًويٌبى دادى ثِ كبسكٌبى دس ساثٌِ ثب اهبدُ ٍ دس دػششع ثَدى اهكبًبر ٍ هٌبثْ هبلي. فشاهَؽ ًكٌيذ كِ ثذٍى 

 حوبيز ّبي هذيشاى سدُ ثبال، ًوي سَاى فوبي كبسآفشيٌبًِ ي هَفقي سا خلو كشد.
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 خصَصیبت سّجشی دس کبسآفشیٌی سبصهبًی

ّبي ػٌشي ثِ ػبصهبى ّيب كبسآفشيٌبًِ ًيض، ٍيظگي ّب ٍ خلَكيبر خبكي سا هي ثب ٍيظگي ّبي سجذيل ػبصهبى 

ًلجذ. ايي ًَّ سّجشي هثل ثبغجبًي اػز! ٍقشي گَخِ فشًگي هي خَاّيذ، ثزس آى سا دس خبكي حبكلخيض هي 

ل كبسيذ ٍ سحز هشاقجز دش هْش خَد قشاس هي دّيذ، آثيبسي هي كٌيذ ٍ ًَس هٌبػت فشاّن هي كٌيذ سب ثِ ٓو

 ثشػذ. كبسآفشيٌبى ػبصهبًي ًيض هثل ثبغجبى اص ايذُ ّبي خَد هشاقجز ٍ حوبيز هي كٌٌذ سب ثِ ًشيدِ ثشػيذ.

 خلَكيبر سّجشي كبسآفشيٌبًِ ي ػبصهبًي 1-8خذٍل 

 آؿٌبيي ثب هحيي

 دٍس اًذيـي ٍ أًٌبف دزيشي 

 خلو اخشيبسار هذيشيز

 سشغيت كبس گشٍّي

 سـَيو ثِ ثحث آصاد 

 اص دـشيجبًبى سـكيل ائشالفي

 ػوبخز ٍ دبيذاسي

 

يك كبسآفشيي ػبصهبًي ثبيذ ثب سوبم خٌجِ ّبي فوبي ػبصهبى، اؿٌب ؿَد. دٍس اًذيـي ٍ أًلبف دزيشي داؿشِ 

 ثبؿذ.

ايي افشاد سٍيب دشداصاًي چيشُ دػز ّؼشٌذ كِ ّش ًبهوكٌي سا هي سَاًٌذ سلَس كٌٌذ. سّجش يك فٔبليز كبسآفشيٌبًِ 

داؿشِ ثبؿذ ٍ ثشَاًذ ثشاي قجَالًذى سٍيبي خَد ثب ديگشاى، اص دغ هـكالر ٍ هَاًْ ثشآيذ.  ثبيذ سٍيبيي دس ػش

كبسآفشيي ػبصهبيي، سّجشي هحبفِِ كبس ٍ دس حفَ ٍهْ هَخَد ًيؼز. ثلكِ أًٌبف دزيش ثَدُ ٍ آهبدُ ي دزيشؽ 
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جذيل ثِ يك فشكز ثشاي ٍ حشي هـَ  سغييش اػز. ّش سْذيذ ٍ چبلـي هي سَاًذ ثشاي يك كبسآفشيي ػضهبًي، س

ٌّگبهي كِ اص "خلو چيضّبي خذيذ ؿَد. ديشش داسكش، دذس هذيشيز ًَيي، دس ايي صهيٌِ خولِ ي خبلجي داسد 

 "آػوبى، هبئذُ ي آػوبًي هي ثبسد، ٓذُ اي چشش ثش ػش هي گيشًذ ٍ ٓذاُ اي ثِ دًجبل قبؿو ثضسگ سش هي گشدًذ!

   ثضسگشش ّؼشٌذ.كبسآفشيٌبى ػبصهبًي، ّويـِ دس خؼشدَي قبؿَ

سّجش يك فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ثِ خَثي هي داًذ كِ كبس سيوي كحيو، ثبٓث ثبال سفشي كيفيز ًشبيح يوـَد. 

ثٌبثشايي ّوَاسُ هـَ  كبس سيوي اػز. اص ثحث آصاد اػشقجبل هي كٌذ ٍ ثش خالف هذيشاى ػٌشي كِ ّوَاسُ 

، خَد سا دسگيش گشٍُ احؼبع هي كٌذ ثب ديگشاى هشصّبي هحبفِشي قلوشٍ ٍ اهذشاسَسي ؿبى سا حفَ هي كٌٌذ

آصادي ثيبى هي دّذ. كبسآفشيي ػبصهبًي ثبيذ ّش يك اص آوبي گشٍُ سا، خلَكب دس ٍاقْ دؿَاس، سـَيو كٌذ ٍ 

اهيذٍاس ػبصد. يك سّجش خَة فٔبليز ّبي كبسآفشيٌبًِ هي سَاًذ اص ّش كؼي قْشهبى ثؼبصد. كبسآفشيي ػبصهبًي 

بليز ّبي سين دس اخشاي ايذُ اؽ ثبيذ ائشالفي اص دـشيجبًبى سا سـكيل دّذ. خلت ًِش هثجز ثشاي حوبيز اص فٔ

ػشهبيِ گزاساى، هذيشاى سدُ ثبال، ػْبهذاساى ٍ ػبيش گشٍُ ّبي ريٌفْ هي سَاًذ دس دلگشهي ّش چِ ثيـشش سين 

 كبسي، ثؼيبس هَثش ثبؿذ.

ش فٔبليز كبسآفشيٌبًِ ي ًَدب اػز. يكجبس ديگش ثِ ثَسِ ي آخشيي ٍيظگي، دبيذاسي كبسآفشيي ػبصهبًي، ثِ ٌَٓاى سّج

گَخِ فشًگي فكش كٌيذ. ثَسِ اي ػبلن كِ دُ ّب گَخِ قشهض خَؽ سًگ داؿشِ ثبؿذ. ثشاي ثِ دػز آٍسدى ايي 

ثَسِ ثبيذ اص داًِ ّبي خـك ٍ كَچك ؿشٍّ كشد. آى داًِ قٌٔب ُبّش ٍ ًٔوي ؿجيِ گَخِ فشًگي ًذاسد ٍ حشي 

ؿذى اؽ ثِ گَخِ فشًگي، هؼخشُ ثِ ًِش هي سػذ! اهب ثبغجبى اى سا ثب ٓـو دس خبک هي كبسد، گبّي سجذيل 

هحبفِز هي كٌذ ٍ ثب ديذى ثيشٍى آهذى اٍليي خَاًِ ي كَچك اص خبک، ًوي گَيذ فبيذُ اي ًذاسد ٍ ايي گَخِ 

كٌذ ٍ ايي دبيذاسي دس  فشًگي ًيؼز! ّوچٌبى ثب دبيذاسي سوبم ٓلف ّبي ّشص سا هي كٌذ ٍ ثَسِ سا هشاقجز هي

 ًْبيز گَخِ ّبي ػشب ٍ خَؿوضُ سا دس دي خَاّذ داؿز.
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يك كبسآفشيي ػبصهبًي، ًبكبهي ّب ٍ ؿكؼز ّب سا سبة هي اٍسد ٍ ثِ كَچك سشيي ديـشفز ّب ّن ثب رٍ  ٍ ؿَ  

سٍيبي  ًگبُ هي كٌذ. هشاقت سؿذ فٔبليز ًَدبي خَد ّؼز ٍ ايوبى داسد كِ دس ًْبيز، ايذُ ي خبم اهشٍصؽ،

 ًبهوكٌي سا هوكي خَاّذ كشد.
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 ًکتِ ّبی صیش سا جذی ثگیشیذ!

فلل خالقيز سا ًوي سَاى هبًٌذ ػبيش فلل ّبي كشبة، ثِ ػشٓز خَاًذ. صيشا ثشاي فْن خالقيز ٍ يبدگيشي آى 

 الصم اػز رٌّشبى ّوشاُ ثب كشبة، دسگيش هثبل ّب ٍ سوشيٌبر ؿَد.

هي كٌين اثشذا خَدسبى ثِ سوشيٌبر دبػخ دّيذ ٍ ػذغ ثِ خَاة ّب ٍ ًكشِ ّب ي آى هشاخِٔ كٌيذ. دس  سَكيِ

غيش ايي كَسر، هوكي اػز سوشيٌبر خيلي ثذيْي ثِ ًِش سػيذُ ٍ سبثيش خَد سا دس سحشيك خالقيز اص دػز 

 ؼشيذ، آغبص كٌيذ!ثذٌّذ. ثْشش اػز هٌبلِٔ ي ايي فلل سا ٌّگبهي كِ صهبى كبفي داسيذ ٍ ػش حبل ّ

 هفَْم خالقیت

 "خالقيز"ًگبُ كشدى هشفبٍر ثِ هؼئلِ ٍ سػيذى ثِ يك ساُ حل خذيذ، ّوبى چيضي اػز كِ ٓوَهب اص آى ثِ 

سٔجيش هي ؿَد، اهب خالقيز هفَْهي ًيؼز كِ ثشَاى آى سا دس يك خولِ ٍ حشي دس يك كشبة هفلل سَهيو داد. 

َص ثيي هحققبى ٍ سٍاًـٌبػبى سَافقي ثِ ٓول ًيبهذُ اػز. ؿبيذ اثْبم دس دس ساثٌِ ثب هبّيز ٍ سٔشيف خالقيز، ٌّ

ايي هَهَّ ثِ ايي ٓلز ثبؿذ كِ خالقيز، هفَْهي اًشضآي اػز. اهب ًگشاى ًجبؿيذ! ايي اثْبم ثِ هٌٔي ديچذگي 

 خَد خشيبى خالقيز ًيؼز. خالقيز سا هي سَاًيذ ثِ ساحشي دس صًذگي سٍصاًِ حغ كٌيذ.

فبٍسي اص خالقيز ٍخَد داسد كِ ثٔوي اص اًْب ٓديت ٍ حشي خٌذُ داس ثِ ًِش هي سػٌذ ثشاي سٔشيف ّبي هش

 هشٍس هي كٌين: ؿشٍّ، سٔذادي اص ايي سٔبسيف سا ثب ّن 

 خالقيز ئٌي ديذى ثِ ًَٓي هشفبٍر 

 خالقيز ئٌي سّبيي اص ٓبدسْبي رٌّي 

  خالقيز ئٌي ًگبُ ثِ چيضّبي ديؾ دب افشبدُ ٍ ديذى چيضّبي فَ  الٔبدُ ٍ غيش ٓبدي دس آى ّب 

 !خالقيز ئٌي ٍكل كشدى دٍ ؿبخِ ثِ دشيض خَسؿيذ 
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  خالقيز ئٌي سَاًبيي ديذى سٍاثي خبف ثيي اؿيبء اًؼبى ّب، فشآيٌذّب ٍ ... كِ ديگشاى اص ديذى آى ّب

 غبفلٌذ.

 ٌذى!خالقيز ئٌي ٓويو سش ك 

 !خالقيز، كحجز كشدى ٍ گَؽ دادى ثِ يك گشثِ اػز 

  ٍ خالقيز خبسج ؿذى اص چبسچَة ّبي رٌّي، حؼبع ؿذى ًؼجز ثِ كبػشي ّب، ًبّوبٌّگي ّب

دؿَاسي هؼبئل هَخَد، سالؽ ثشاي ديذا كشدى ساُ حل ّبي خذيذ ثشاي آى ّب ٍ يب ثْجَد ٍهٔيز 

 هَخَد اػز.

 !ُخالقيز ئٌي دػز دادى ثب آيٌذ 

  ِخالقيز فٔبليشي دَيب اػز كِ هٌدش ثِ خلو ايذُ ّبي خذيذ ٍ كـف ساُ ّبي هشفبٍر ثشاي دشداخشي ث

 هـكالر هي ؿَد.

 .خالقيز ّش فشآيٌذي اػز كِ ثب آى چيض خذيذي سَليذ ؿَد 

  ِخالقيز، دٍثبسُ، ٓويو سش ٍ هشفبٍر ًگبُ كشدى ٍ خشاة كشدى ديَاس قٌَس ٓبدر ٍ يكٌَاخشي، هيل ث

 ـشش، ثبصي ثب سخيالر ٍ اهكبًبر ٍ لزر ثشدى اػز.داًؼشي ثي

 ... ٍ 

دس هٌبلِٔ ي سٔبسيف خالقيز اص ديذگبُ افشاد، گبّي ثِ هَاسدي ثش هي خَسين كِ ًِش اسائِ دٌّذُ ي سٔشيف، دغ 

اص هذسي ثِ ًَس خذي دچبس سغييش ؿذُ اػز! دس صيش ثِ ًوًَِ اي اص ايي هَاسد $ثذٍى سبكيذ ثش دسػشي يب ًبدسػشي 

آى# اؿبسُ هي كٌين:ساثشر ٍيضثشگ دس يكي اص كشبثْبيؾ ثب ًبم خالقيز فشاًؼَي اػٌَسُ ي ًجَٕ، ثِ كشاحز ثيبى 

 هي داسد:

دّبي خذيذ ٍ اسصؿوٌذ اػز. اهب اخيشا ثِ هي دس سٔشيف خالقيز، گفشِ ثَدم كِ خالقيز دذيذ آٍسدى دػشبٍس"

 هْ ٍ اص ػَيي ديگش ثؼيبس هحذٍد اػز!ايي ًشيدِ سػيذُ ام كِ ايي سٔشيف، اص يك ػَ ثؼيبس خب
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خبهْ اص ايي ًِش كِ ّش دػشبٍسد خذيذ، سب صهبًي كِ اسصؿوٌذ سلقي ؿَد، دس صهشُ ي آثبس خالقبًِ خبي هي گيشد 

ٍ ًحَُ ي دذيذ آهذى آى اص ًِش دٍس هي هبًذ؛ دس كَسسي كِ ًجبيذ اص ًِش دٍس داؿز كِ سوبهي دػشبٍسدّبي 

اى خالقبًِ ًبهيذ. چشايي ايي هَهَّ دس اداهِ ٍ دس قبلت يك هثبل ثيبى ؿذُ اػز. خذيذ ٍ اسصؿوٌذ سا ًوي سَ

ّؼشٌذ ٍ دس ٓيي حبل اص اسصؽ ًبصلي ثشخَسداسًذ ٍ حشي   هحذٍد اص ايي ًِش كِ دس ايي سٔشيف، آثبسي كِ ثذيْ

ًذ خالقبًِ ثبؿذ! فبقذ اسصؽ ّؼشٌذ، اص دٍس خبسج هي ؿًَذ؛ دس كَسسي كِ يك اثش خذيذ ٍ ثي اسصؽ ًيض هي سَا

ٌّشهٌذي سا دس ًِش ثگيشيذ كِ دس ٌّگبم ًقبؿي، ثِ ًَس اسفبقي ثِ قًَي سًگ ثشخَسد هي كٌذ ٍ ثبٓث هي ؿَد 

كِ سًگ ثش سٍي ثَم دبؿيذُ ؿَد. اٍ ثشاي ايٌكِ ثشَاًذ ًشح سًگيي سا اص ثيي ثشدُ ٍ دٍثبسُ اص ثَم اػشفبدُ كٌذ، آى 

ص آى كِ ًشح سا دبک كٌذ، ديگشاى آى سا ديذُ ٍ اثشي اسصؿوٌذ سلقي هي كٌٌذ. سا ًضد خَد ًگِ هي داسد. اهب فجل ا

ثِ ًِش هي ايي ًقبؿي سا ًوي سَاى خالقبًِ ًبهيذ. صيشا ثشاي خالقبًِ ًبهيذى يك اثش، ثبيذ آى اثش دس ًشيدِ ي 

خَد ٌّشهٌذ، سًگ  اقذاهبر هجشٌي ثش ّذف يبثي دذيذ آهذُ ثبؿذ. ثذٓشي كِ ثِ اسصؿوٌذ ثبؿذ يب خيش. اهب اگش

دبؿيذُ ؿذُ سا هَسد ثشسػي قشاس دادُ ٍ ثِ ايي ًشيدِ ثشػذ كِ اثش ؿبهل خليلِ ّبيي اػز كِ هي سَاًذ اًذيـِ 

 ٌّشهٌذ ػخي ساًذ. اي سا هٌٔكغ كٌذ ٍ ٍاخذ اسصؽ ّبي ٌّشي اػز، هي سَاى اص خالقيز

ف ثيبى ؿذُ اًذ، دس ًكبسي هـششک اًذ. ّوِ ي ايي سٔبسيف كِ دس دٍساى ّبي هخشلف ٍ ثش اقشوبي ؿشايي هخشل

اػز. دس ٍاقْ چيضي هي سَاًذ ثِ ٌَٓاى خالقيز ؿٌبخشِ ؿَد كِ  "خذيذ ثَدى"خلَكيز كليذي ايي سٔبسيف 

 ثب كبس قجلي هشفبٍر ثبؿذ.

 ثِ هثبل صيش سَخِ كٌيذ:

بدي ثِ خَاًبى هخششّ ثبصي ثؼشكجبل خي ًبي اػويز ًبم داسد. اٍ كـيؾ، دضؿك ٍ هٔلن ثَد ٍ ٓالقِ ي صي

داؿز. ثش هجٌبي ايي ٓالقِ، ّوَاسُ دس دي اخششاّ ثبصي ّبيي ثَد كِ سَخِ خَاًبى سا ثِ خَد خلت كٌذ سب خوْ 

ؿذى آى ّب حَل ايي سفشيحبر ػبلن، اص خٌشار ٍ اًحشافبسي كِ سْذيذؿبى هي كٌذ، دٍس ؿًَذ. ًبي اػويز ثب 

بل سا ًشاحي كشد. ػذغ خؤي اص خَاًبى ًضديك خَد سا دس سشكيت چٌذ ثبصي اص خولِ ساگجي، اٍليي ثبصي ثؼشكج
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يك ػبلي ٍسصؿي خوْ كشدُ، قَاًيي ثبصي كِ اكٌَى ثؼيبسي اص اى ّب ّوچٌبى دس ايي ٍسصؽ ديـشفشِ سٓبيز 

هي ؿَد سا سَهيو داد. ثٔذ، اص يكي اص هؼئَليي ػبلي خَاػز كِ دٍ خٔجِ يب ُشف ثشاي اٍ ثيبٍسد سب ثشَاًٌذ سَح 

اخل آى ثيٌذاصًٌذ. هؼئَل ػبلي دغ اص خؼشدَ سَاًؼز دٍ ػجذ گالثي ديذا كٌذ. $ؿبيذ ثِ ّويي دليل سا ثِ د

هششي صهيي، دس دٍ  80/2ّن ايي ثبصي، ثؼشكجبل ثِ هٌٔبي سَح ٍ ػجذ ًبم گشفز.# ّش دٍ ػجذ دس اسسفبّ حذٍد 

ِ هي دٍيذًذ. ّيدبى، سالم، ًشف ػبلي ًلت ؿذًذ ٍ ثٔذ اص هذسي اٍليي ثبصي ثؼشكجبل سبسيخ آغبص ؿذ. ّو

ّيبَّ ٍ ٓجَس اص يكذيگش! ٍ ثالخشُ اٍليي گل سبسيخ ثؼشكجبل دس ػجذ افشبد. ثٔذ ّوِ ايؼشبًذ، ثبصي ثشاي لحِبسي 

هشَقف ؿذ، ًشدثبيي آٍسدًذ ٍ كؼي ثبال سفز سب سَح سا اص داخل ػجذ دس ثيبٍسد ٍ ثبصي اداهِ ديذا كٌذ! ٍ كوي ثٔذ 

ّيدبى ٍ ا ثِ ػوز ديگش ػبلي ثشدًذ ٍ سَح سا دٍثبسُ خبسج كشدًذ ٍ ...! سب ػبل ّب ثبصي دش ؿبيذ گل ثٔذ! ًشدثبى س

دش ػشٓز ثؼشكجبل ثِ ّويي ًحَ اًدبم هي ؿذ. سب ايٌكِ ثبالخشُ كؼي ديـٌْبد داد ثشاي حل هـكل ثبال سفشي 

ٓز ٍ ّيدبى ثؼيبس ثيـششي ًشدثبى، اًشْبي ػجذّبي سَسي سا ثجشًذ سب سَح خَدؽ اص ػجذ سد ؿَد ٍ ثبصي ثب ػش

 اداهِ ديذا كٌذ.

دس رّي ّوِ ي اًؼبى ّب سَسّبيي اػز كِ اگش سِ آى ّب سا ثجشين، صًذگي ؿكل صيجبسش ٍ ػبدُ سشي ديذا خَاّذ 

 كشد ٍ خالقيز ئٌي ثشيذى ايي سَسّبي رّي.

ب  هي افشذ ٍ دغ ثِ ًَس ػبدُ هي سَاى گفز خالقيز دس حقيقز فشآيٌيذ اػز كِ دس رّي فشد خال  اسف

 حبكل آى ؿكل گشفشي يك ايذُ ي خذيذ يب يك ساُ حل اثشكبسي اػز.

 تفبٍت هختشع ٍ کبسآفشیي -خالقیت ٍ ًَآٍسی

خيلي اص افشاد اثذاّ، خالقيز، اخششاّ، ًَآٍسي ٍ... سا هششادف ثب ّن هي داًٌذ. اهب ّش يك اص ايي كلوبر، سٔشيف 

 خبف خَد سا داسًذ.
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چيضي اص كفش يب ّيچ، فقي هخلَف خذاًٍذ اػز. فقي خذاػز كِ ّوِ ي خلقز سا ثذٍى اثذاّ ثِ هٌٔي خلو 

الگَي قجلي آفشيذُ اػز. اًؼبى ّب ّن چيضّبي خذيذ خلو هي كٌٌذ، اهب دس خلو آى ّب اص الگَّبي هَخَد دس 

اػز چـن خْبى ايذُ هي گيشًذ. هثال اگش ثخَاّين حيَاى ٓديت الخلقِ اي سا دس رّي سشػين كٌين، هوكي 

ّبي صًجَس، گشدى دساص صسافِ، دبّبي سوؼبح، گَؽ ّبي فيل ٍ ثبل ّيب ػٌدبقك سا يكدب خوْ كٌين! دس ٍاقْ 

 هَخَد خذيذي خلو ؿذُ اػز. اهب ثب ٌٓلشي كِ قجل ٍ دس خبّبي هخشلف ٍخَد داؿشِ اًذ.

، ػبخز ًوًَِ اي ٍقشي كِ اص خالقيز كحجز هي ؿَد، هٌَِس يك فشآيٌذ رٌّي ثشاي خلو ايذُ ٍ حذاكثش

قشاس  "هخششٓيي"ٍاقٔي اص اى اػز. خالقيز ٓشكِ ي آصهبيـگبُ ّب ٍ كبسگبُ ّبػز، ثٌبثشايي دس حَصُ ي ٓول 

 هي گيشد.

كؼي اػز كِ هحلَلي  "ًَآٍس"قذهي خلَسش هي سٍين. ًَآٍسي هٌَٔف ثِ ثبصاس ٍ هحلَل اػز.  "ًَآٍسي"دس 

كؼت ٍ كبس خذيذي سا ثِ ثبصاس ٓشهِ هي كٌذ. ًَآٍسي ثِ صثبى خذيذ يب سٍؽ سَليذي خذيذ ٍ يب حشي ًحَُ ي 

ػبدُ، سجذيل ايذُ ي خالقبًِ ثِ هحلَلي اػز كِ هشدم ثِ ٌَٓاى هـششي حبهش ثبؿٌذ آى سا ثخشًذ ٍ اػشفبدُ 

كٌٌذ دغ سب صهبًي كِ ايذُ دس حذ فكش، ًِش ٍ حشي ػبخز ًوًَِ اي آصهبيـگبّي اػز، ثحث خالقيز، ٍ صهبًي 

يذُ ثِ هحلَل سجذيل هي ؿَد، ثِ هقذاسي سَليذ ؿذُ ٍ دس ثبصاس هَسد خشيذ ٍ فشٍؽ قشاس هي گيشد، ثحث كِ آى ا

ًَآٍسي سا داسين. ثِ سٔجيش سئَدٍس لَيز، خالقيز، فكش كشدى ثِ چيضّبي خذيذ ٍ ًَآٍسي اًدبم چيضّبي خذيذ 

ؼشٌذ ٍ ثشاي ثقب، هَفقيز ٍ ايدبد اػز. دس دًيبي سقبثشي اهشٍص، خالقيز ٍ ًَآٍسي ؿبّشگ حيبسي ؿشكز ّب ّ

 هضيز سقبثشي ثؼيبس حبئض اّوز اًذ.

خالقيز دبيِ ي ًَآٍسي ٍ ًَآٍسي دبيِ ي كبسآفشيٌي اػز. صهبًي كِ ثش هجٌبي ايذُ اي خالقبًِ ٍ خذيذ، ًَآٍسي 

هي  كَسر هي گيشد ٍ ايي ًَآٍسي هَخت ايدبد يك كؼت ٍ كبس خذيذ، سَليذ ثشٍر ٍ افضايؾ ػٌو سفبُ خبهِٔ

 ؿَد، كبسآفشيٌي اسفب  افشبدُ اػز.
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كبسآفشيي، فشد خالقي اػز كِ ثشاي ايدبد يك كؼت ٍ كبس ٍ دس ًشيدِ، كؼت ػَد ٍ كبهيبثي، ثِ دًجبل ثشدى 

ايذُ ّيب خذيذ ٍ اػشفبدُ اص فشكز ّبي ًاليي ٍ ًبثي اػز كِ هٔوَال ثِ چـن ػبيش افشاد ًوي آيٌذ. دس ٍاقْ 

سا ثِ ًيبصهٌذي ّب  ٍ فشكز ّبي ػيؼشوبسيك ٍ هٌِوي اػز كِ خالقيز ٍ ًَآٍسي  كبسآفشيٌي ًشيدِ ي فشآيٌذ

ثبصاس ديًَذ هي صًذ. دس ايٌدب ًكشِ ي ُشيفي ّن ٍخَد داسد: ايذُ ي خالقبًِ ي ؿشٍّ كؼت ٍ كبس، هوكي اػز 

ششّ آى، اص سَػي خَد كبسآفشيي خلو ؿذُ ثبؿذ ٍ هوكي اػز كبسآفشيي ثب دشداخز حو اهشيبص يك اخششاّ ثِ هخ

 ايذُ ي ٍي دس كؼت ٍ كبس خَد اػشفبدُ كٌذ.

 يك هخششّ اػز يب يك كبسآفشيي؟ يك فشد خال  اػز يب ًَآٍس؟ "اديؼَى"حبل ثب ايي فشم، ثِ ًِش ؿوب 

$سزكش اٍل فلل سا ثِ خبًش ثيبٍسيذ. قجل اص آى كِ اداهِ ي هجحث سا ثخَاًيذ، قذسي فكش كٌيذ ٍ ثِ ػَال هٌشح 

 .#ؿذُ دبػخ دّيذ

اگش دس هَسد ايي ػَال ثِ هيضاى كبفي فكش كشديذ، ثذ ًيؼز ثذاًيذ: اديؼَى سب صهبًي كِ سد آصهبيـگبُ خَد، 

هـغَل كـف ٍ اخششاّ ثَدُ اػز ٍ حشي سبؿجي كِ هيْوبًبًي سا ثِ ثبغي كِ اص قجل، الهخ ّبي الكششيكي سا دس 

الكششيؼيشِ ٍ سٍؿي كشدى الهخ ّب، ّوِ سا ثِ  هيبى دسخشبى آى، كبس گزاؿشِ ثَد دَٓر كشدُ ٍ ػذغ ثب اسلبل

سٔدت اص ايي اخششاّ ثضسگ ٍاداؿز، دس حَصُ ي خالقيز ٍ اخششاّ قذم هي صدُ اػز. اهب ٍقشي كِ دغ اص هذسي 

سا ثٌب هي كٌذ ٍ الهخ الكششيكي سَليذ كشدُ، ثِ فشٍؽ هي سػبًذ، ثِ حَصُ ي  "خٌشال الكششيك"كبسخبًِ ي 

 اسد ؿذُ اػز.ًَآٍسي ٍ كبسآفشيٌي ٍ

 ثٌبثشايي، حو ثب ؿوب ثَد! اديؼَى ّن يك هخششّ خال  اػز ٍ ّن يك كبسآفشيي ًَآٍس.
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 هَاًغ خالقیت

گبّي چيضّبيي كِ اص قجل آهَخشِ هي ؿًَذ، يكي اص هَاًْ اكلي ثش ػش ساُ خالقيز ّؼشٌذ. ايي داًؼشِ ّب ثِ 

   خالقيز، ّوبى داًؼشِ ّيب هبػز، ًِ چيضّبيي كِكَسر ًبخَدآگبُ خلَي ثشٍص ايذُ ّبي خذي سشيي هبًْ 

 ًوي داًين.

ثِ ّوشاُ ّش آهَصُ اي، گشٍّي اص هفشٍهبر دسػز يب ًبدسػز ثِ رّي اًؼبى ٍاسد هي ؿَد دس حقيقز ثِ ّوشاُ 

آهَخشي ّش چيض خذيذي، ثِ كَسر ًبخَدآگبُ، فشهيِ ّبيي كِ دس هَسد آى هٌشح ؿذُ اػز دزيشفشِ هي ؿَد ٍ 

يِ ّب كن كن قبلت ّب ٍ چبسچَة ّبي رٌّي سا ػبخشِ ٍ هبًٔي خذي ثشاي داؿشي سفكشي هشفبٍر ايي فشه

 خَاٌّذ ؿذ. ثِ ايي ٍهٔيز، سفكش خٔجِ اي ّن هي گَيٌذ.

سشع اص اؿشجبّبر ٍ ؿكؼز ّب، دشّض اص اثْبم، ثيؾ اص حذ هٌٌقي ثَدى، ديشٍي كَسكَساًِ اص قَآذ ٍ قبًَى ّب، 

، خؼشدَ ثشاي يبفشي سٌْب يك خَاة دسػز، اهبفِ كشدى هفشٍهبر ًبدسػز ثِ سشع اص احوو خلَُ كشدى

هفشٍهبر هؼئلِ، سكيِ ثش كليـِ ّب، فوبس سٍاًي اص ثبٍسّبف سفكش هٌفي ٍ... هَهَٓبسي ّؼشٌذ كِ هٔوَال اص آى 

ي هقبثلِ ثب ّب ثِ ٌَٓاى هَاًْ ؿكَفبيي خالقيز سٔجيش هي ؿَد. ًكشِ ي قبثل سَخِ ايي اػز كِ يكي اص ساُ ّب

سٌْب ثِ دًجبل "هَاًْ خالقيز، داًؼشي ٍ ؿٌبخشي ايي هَاًْ اػز. ّويي كِ ثذاًين ًَسي سشسيت ؿذُ اين كِ 

 ، خَد دس ثشخَسد دسػز ثب اهثبل ايي هَاًْ ثؼيبس هَثش اػز."يك ساُ حل كحيو هي گشدين

ّب ٍ سوشيٌبر ػبدُ اي ثيبى ؿذُ اًذ.  دس ايي قؼوز ثشاي دسک ثْشش هَاًْ ٍ سالؽ ثشاي اص ثيي ثشدى آى ّب، هثبل

 ًكشِ ي اٍل فلل ثِ خبًش داسيذ؟

 سالؽ كٌيذ ثِ ايي ػَال اص هٌِشّبي هخشلف ًگبُ كٌيذ ٍ دبػخ ثذّيذ.

 ثب سَخِ ثِ ًكبر ٍ صٍايبي هخشلف يك هَهَّ، هي سَاى ثشاي يك ػَال، خَاة ّبي هخشلفي ديذا كشد.
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 َاًيذ چٌذ ًوًَِ دبػخ كحيو سا دس ديَػز ايي فلل هالحِِ كٌيذ.اگش ثِ دبػخ ّبي خَد فكش كشدُ ايذ، هي س

اػز. ثؼيبسي اص هَاقْ ٍقشي ثشاي يك  "دًجبل يك ٍ سٌْب يك دبػخ كحيو گـشي"يكي اص هَاًْ هْن خالقيز 

هـكل دبػخي ديذا هي ؿَد ٍ يب ٍقشي كبسي اص يك سٍؽ خبسي اًدبم هي ؿَد، كؼي ثِ دًجبل ساُ ّب ٍ سٍؽ 

وي گشدد. ايي ؿبيذ يكي اص هْن سشيي داليلي اػز كِ خالقيز ّبي ؿگفز آٍس ثشٍص ًوي كٌذ. ّبي ديگش ً

 ّويـِ ثشاي يك هؼئلِ، ساُ حل ّبي هشفبٍسي هي سَاى يبفز كِ دسػز ّن ّؼشٌذ.

ًشبيح ثِ دػز آهذُ اص يك سحقيو داًـگبّي ًـبى هي دّذ، هَهَٓي كِ ٓويقب دس رّي ّبي سحز سأثيش 

ػيؼشن ّيب آهَصؿي خب افشبدُ، فشم ٍخَد يك دبػخ كحيو اػز. يك داًـدَ ثِ ًَس هشَػي، دس ػبل ّبي 

و داسًذ؟ ايي سؼز چْبس خَاثي دبػخ هي دّذ. سؼز ّيب چْبس خَاثي چٌذ دبػخ كحي 2600سحليل خَد ثِ 

ئٌي اص هيبى دبػخ ّبي هوكي يكي ٍ سٌْب يكي سا ثيبثيذ! چٌيي ؿيَُ اي افشاد سا ثِ ايي خْز ػَ  هي دّذ كِ 

ثشاي ّش هـكل فقي ٍ فقي يك دبػخ كحيو ٍخَد داسد ٍ ثبيذ آى سا ديذا كشد. ثٌبثشايي ٓديت ًيؼز كِ ٍخَد 

ُ ثبؿذ. ٍقشي يك دبػخ كحيو يبفز هي ؿَد دبػخ ّبي سٌْب يك ساُ حل كحيو خضء خذا ًـذًي سفكش افشاد ؿذ

ديگش  كِ هوكي اػز كبسايي ثيـششي داؿشِ ثبؿٌذ، ًبديذُ گشفشِ ؿًَذ ٍ ايي يكي اص هَاًْ هْن خالقيز اػز. 

 ثٌبثشايي، اٍليي هبًْ خالقيز ايي اػز كِ سلَس كٌيذ ثشاي يك ػَال، سٌْب يك خَاة كحيو ٍخَد داسد.

 ٌيذ.ثِ سوشيي دٍم سَخِ ك

 قؼوز هؼبٍي ٍ كبهال ؿجيِ ثِ ّن $هشٌبُش# سقؼين كٌيذ. 4# هشثْ صيش سا ثِ 2سوشيي 

 $لٌفب دبػخ خَد سا سػن كٌيذ.#

 اگش خَاة يب خَاة ّبي خَد سا سػن كشدُ ايذ ثِ اًشْبي فلل هشاخِٔ كٌيذ. چيض خبلجي ثشايشبى داسين.

سش ٍ خالقبًِ سش اص اٍليي دبػخ ّبيي ّؼشٌذ كِ ثِ رّي ّوبى ًَس كِ هي ثيٌيذ. دبػخ ّبي ثٔذي ثٔوب ثؼيبس صيجب

. اگش ثيـشش فكش كٌيذ "اٍليي گل ثْبس ّويـِ ثْششيي گل ثْبس ًيؼز"هي سػٌذ. ثي اسسجبى ًيؼز كِ هي گَيٌذ 



 تْیِ ٍ تٌظین ثٌْبم ػیسی صادُ داًطجَی سضتِ تشثیت ثذًی داًطگبُ آصاد اسالهی هٌطقِ آصاد هبکَ
39 

 

ؿبيذ خَاة ّبي هشٌَّ سشي سا ًيض ديذا كٌيذ. ايي ػَال ثي ًْبيز خَاة داسد. چقذس خَة هي ؿذ اگش ّويـِ 

يك دبػخ ثِ دًجبل دبػخ ّبي ثْشش ًيض هي گـشين. ٍ سفكش خال  ئٌي ّويي. ئٌي ّوَاسُ اص  يبفشيدغ اص 

 خَدهبى ػَال كٌين كِ آيب ساُ حل ثْششي ٍخَد ًذاسد؟

ًوًَِ ي ديگش اص آى ّب اؿبسُ  2دس ّويي صهيٌِ هثبل ّب ٍ ػَاالر ثؼيبس هشٌَٓي ٍخَد داسد كِ هب دس صيش سٌْب ثِ 

 هي كٌين.

 كؼش صيش سا اداهِ دّيذ. $دبػخ يب دبػخ ّب سا دس ديَػز ثيبثيذ.## 3سوشيي 

                     A         E 

                    BCD 

 :اٍلهبًغ 

دبسُ خي هؼشقين، ثِ ًَسي كِ ثشاي سػن آًْب قلوشبى اص كبغز ثشداؿشِ ًـَد، اص  4# ػٔي كٌيذ ثب سػن 5سوشيي 

 دايشُ ي صيش ٓجَس كٌيذ. 9ّش 

، هٌوئٌب ساُ ّبي صيبدي سا اهشحبى كشديذ، ثؼيبسي اص دبػخ ّبي افشاد ؿجيِ دبػخ ّبيي اػز 5دس هَسد سوشيي 

كِ دس حبؿيِ ي دبػخ اػي سوشيي دس ديَػز آهذُ اػز. اهب آيب ثِ رٌّشبى سػيذ كِ چْبسچَة ّب سا ثـكٌيذ؟ يب 

ؿبكلِ اي اص آى سا دس رّي سشػين هي ًوبيذ؟  دايشُ  9سوبم خًٌَي كِ سػن كشديذ دس چْبسچَة هشثٔي ثَد كِ 

 ّوبى ًَس كِ دس ديَػز هي ثيٌيذ دبػخ، ؿكلي هشفبٍر ثب اى چيضي اػز كِ اًشِبس داؿشيذ.

گبّي هفشٍهبر ًبدسػز ٍ سالؽ ثشاي حفَ چبسچَة ّب، هبًٔي خذي دس ساُ خالقيز هي ؿًَذ. اًگبس ثشاي فكش 

ًوي دّذ ساُ حل ّبي خالقبًِ ي صيبدي افشيذُ ؿًَذ. ثشاي  كشدى، قبلت هـخلي سٔييي ؿذُ اػز كِ اخبصُ

 خال  ثَدى، الصم اػز قبلت ّبي رٌّي سا ثـكٌيذ ٍ ثِ ًَّ خذيذي ثِ هَهَّ ًگبُ كٌيذ.
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اي اػز كِ هب سا دس حل هؼبئل ثِ هقشٍهبر ٍاقٔي هؼئلِ اهبفِ هي كٌين. "هفشٍهبر اهبفي"دغ هبًْ دٍم 

 فشم داؿز: 4ايي سوشيي فقي 

  دبسُ خي 4سػن 

 هؼشقين ثَدى دبسُ خي ّب 

 ثشًذاؿشي قلن اص سٍي كبغز 

 ٓجَس اص ّوِ ي دايشُ ّب 

فشهي هجٌي ثش ايٌكِ ًجبيذ اص چبسچَثي كِ دايشُ ّب ايدبد كشدُ اًذ، خبسج ؿَين ٍخَد ًذاسد اهب اگش ثِ دبػخ 

دكي ّويـِ ثِ هب سزكش كِ رّي هب يكي اص هفشٍهبر خبسي سا كِ اص كَ ّبيوبى ًگبُ ًكٌين، هشَخِ هي ؿَين

ػٔي كٌيذ "دادُ اًذ،  ثِ هفشٍهبر ٍاقٔي هؼئلِ اهبفِ كشدُ اػز. ٍ آى هفشٍم اهبفي چيضي ًيؼز خض ايٌكِ

 ."اص چبسچَة خبسج ًـَيذ

 ًيض هي سَاًذ ثِ ايي هبًْ اؿبسُ اي داؿشِ ثبؿذ. 6سوشيي 

دكوِ داؿشِ ثبؿٌذ. $ثٔذ اص ايٌكِ  4م #ثب خبثِ خبيي يكي اص دكوِ ّبي صيش، دٍ خي ثؼبصيذ كِ ّش كذا6سوشيي

 حذاقل يك خَاة ديذا كشديذ، هي سَاًيذ ثِ ديَػز هشاخِٔ كٌيذ.#

 :دٍمهبًغ 

 ثِ هٌلت صيش سَخِ كٌيذ.

اديؼَى، صًذگي ٓچيت ٍ ؿگفز اًگيضي داؿز. اٍ هي خَاػز ٍػيلِ اي اخششاّ كٌذ سب ثِ ٍػيلِ ي آى ثشَاى 

فوبي سبسيك سا سٍؿي كشد ٍ سٍؿٌي آى دبيذاس سش اص سٍؿٌي ؿوْ ثبؿذ. اٍ ثشايشحقو ّذف خَيؾ، ثيؾ اص ؿؾ 

اص كبس ًكـيذ ٍ ّوچٌبى هلون  ّضاس ثبس دػز ثِ آصهبيؾ صد ٍ ايي آصهبيؾ ّب ثب ؿكؼز هَاخِ ؿذ. ٍلي دػز
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ثِ كبس خَد اداهِ داد. گبّي اص اٍ هي دشػٌذ كِ دغ اص ايي ّوِ ؿكؼز، چِ احؼبػي داسد؟ دبػخ هي داد كِ 

 ثبدا خَد سا ؿكؼز خَسدُ ًوي ثيٌذ ثلكِ ثِ ّضاساى سٍؽ ػبخز الهخ دػز ديذا كشدُ اػز!

ن هي ؿًَذ: افشادي كِ اص سٍؽ ّبي ػٌشي اػشفبدُ دػشِ سقؼي 2داًـدَيبى دس اًدبم دشٍطُ ّبي داًـدَيي ثِ 

هي كٌٌذ ٍ افشاد يكِ اص سٍؽ ّبي خالقبًِ اػشفبدُ هي كٌٌذ. سٍؽ ّبي ػٌشي هٌوئي سش ثَدُ، احشوبل ؿكؼز 

 كوششي داسًذ ٍ دس دبيبى، داًـدَيبى اص اًدبم دشٍطُ ي خَد چيضّبيي سا يبد هي گيشًذ.

سٍؽ ّبي ػٌشي ثيـشش ّؼشٌذ! اٍل ايٌكِ احشوبل ؿكؼز ثيـششي صهيٌِ ًؼجز ثِ  3سٍؽ ّبي خالقبًِ دس 

داسًذ. دٍم ايٌكِ احشوبل هَفقيز ّبي ثؼيبس ثضسگ ٍ هشفبٍسي داسًذ ٍ ػَم ايٌكِ قٌٔب ثبٓث يبدگيشي ثيـششي 

 هي ؿًَذ. ؿوب كذام ؿيَُ سا ثشاي اًدبم يك دشٍطُ ي داًـچَيي اًشخبة هي كٌيذ؟

اػز. كَساسكَ يكي اص داًـوٌذاى حَصُ  "سشع اص اؿشجبُ ٍ ؿكؼز"خالقيز،  دسػز حذع صدُ ايذ. يكي اص هَاّ

 "ّش آًچِ ؿوب سا ًكـذ، ثبٓث هي ؿَد قَي سش ؿَيذ."ي كبسآفشيٌي هٔشقذ اػز: 

اًؼبى ّبي خال  دسک هي كٌٌذ كِ اهشحبى كشدى چيضّبي خذيذ اغلت ثِ ؿكؼز هي اًدبهذ اهب ايي ؿكؼز سا 

 كشي ثشاي يبدگيشي ثيـشش سلقي هي كٌٌذ.ًِ ٓبهلي ثشاي سَقف، كِ فش

خبيي اػز كِ اسَهجيلي اص  "pit stop"ٍخَد داسد.  "pit stop"دس هؼبثقبر اسَهجيل ساًي اكٌالحي ثِ ًبم 

ديؼز هؼبثقِ ثِ خبسج ّذايز هي ؿَد، سَقف هي كٌذ سب چك ؿَد، ثِ هيضاى الصم ثٌضيي ثضًذ ٍ الػشيك ّبي 

بي ًَ ٍ ٓبخذاس سَٔين كٌذ. دس ايي حيي، اسَهجيل ّبي ديگش ثب ػشٓز اص كٌبس اٍ ػبئيذُ ؿذُ اؽ سا ثب الػشيك ّ

سد هي ؿًَذ ٍ خلَ هي صًٌذ. اهب ايي سَقف ثِ هٌٔبي ثبخشي دس هؼبثقِ ًيؼز. ؿشٍٓي ثب سَاى ثيـشش اػز كِ 

 ؿبًغ ثشًذُ ؿذى سا ثبال هي ثشد.

دس هؼيش هَفقيز سلقي هي  "pit stop"ًٌذ ؿكؼز خضء هْوي اص خالقيز اػز ٍ كبسآفشيٌبى ثضسگ آى سا هب

 كٌٌذ. چشا كِ ايي ؿكؼز ّب ّؼشٌذ كِ هي گَيٌذ چِ صهبًي ثبيذ خشيبى فٔبليز سا َٓم كشد.
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ثِ هٌَِس سَػِٔ ي كبسآيي ايذُ ّبين سب خبيي كِ هي "سيچبسد فيوي، ثشًذُ ي خبيضُ ي ًَثل فيضيك هي گَيذ: 

 "سَاًن ػٔي هي كٌن ؿكؼز ثخَسم.

 :سَمهبًغ 

اص كَدكي يبد گشفشِ اين كِ ًجبيذ اص خي ثيشٍى ثضًين ٍ فقي ثبيذ دسٍى خٌَى ًقبؿي سا سًگ كٌين! ٍ هب ٓوشهبى 

سا دس سؼلين ؿذى ثِ چٌيي قَاًيٌي ػذشي هي كٌين. گبّي اٍقبر خالقيز ثِ سَاًبيي هب دس ؿكؼز ايي قَآذ 

سا ًشاحي كشد دس رٌّؾ چيضي ثِ خبي كبلؼكِ ثؼشگي داسد. ٌّشي فَسد، ٌّگبهي كِ ثشاي اٍليي ثبس اسَهجيل 

هي ػبخز ٍ چَى اػت ّب خلَي كبلؼكِ ثؼشِ هي ؿذًذ، هَسَس اسَهجيل سا ثِ ًَس ًبخَدآگبُ دس خلَي آى 

هَسَس دس هحل ديگشي قشاس ثگيشد،  ًشاحي كشد. ػبل ّبػز كِ اسَهجيل ثب ّويي ًشح كبس هي كٌذ اهب ؿبيذ اگش

 كبسآيي اسَهجيل ثيـشش ؿَد.

اػز. قَآذ ثبٓث هي ؿَد كِ هب اًشافوبى سا آى ًَس  "دًجبل كشدى كَسكَساًِ ي قَآذ"يكي اص هَاًْ خالقيز 

كِ ّؼز ًجيٌين، ثلكِ آى ًَس ثجيٌين كِ ٓبدر كشدُ اين. ايي قَآذ گبّي ثبٓث هي ؿَد كِ خيلي اص اًالٓبسي 

ًٌذ، دس كَسسي كِ ايي اًالٓبسي كِ ثب هذل كِ ثب هذل ّبي رٌّي هب دس سوبد ّؼشٌذ، ثذٍى اػشفبدُ ثبقي ثوب

ّبي رٌّي هب دس سوبد ّؼشٌذ. ثذٍى اػشفبدُ ثبقي ثوبًٌذ. دس كَسسي كِ ايي اًالٓبر ثِ ُبّش ٓديت، هي سَاًذ 

هٌجْ هٌبػجي ثشاي ايذُ دشداصي ثبؿذ. دغ ثِ خَدسبى خشار دّيذ كِ چيضّبي ثِ ُبّش ثذيْي سا صيش ػَال 

   سشيي اًؼبى ؿٌبخشِ ؿذُ، لئًَبسدٍ داٍيٌچي اػز.ثجشػيذ. ايي ؿيَُ ي خال

 :چْبسمهبًغ 

هٌٌو ٍ اػشذالل، قؼوز ثب اسصؿي اص فشآيٌذ خالقيز اػز. ثِ خلَف ٌّگبهي كِ ايذُ ّبي هخشلف اسصؿيبثي ٍ 

سشكيت ين ؿًَذ. ٍلي دس اثشذاي سلَس ٍ خيبل، ًگشاًي ثشاي هٌٌقي ثَدى يب ًجَدى ايذُ، خالقيز سا هحذٍد هي 

سوشكض ثيؾ اص حذ ثش سٍي سفكش هٌٌقي حشي هي سَاًذ دبيِ ي يكي اص قَي سشيي خالقيز ّبي رّي، ئٌي ذ.كٌ
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دسيبفز ًبگْبًي سا ًيض ػؼز كٌذ. دسيبفز ًبگْبًي ثِ هٌٔي ايذُ ّبيي اػز كِ ثِ كَسر خشقِ ّبيي ُبّش هي 

بقي كِ ثشاي اسؿويذع دس حوبم افشبد! ؿًَذ. ايي ايذُ ّب هوكي اػز دس ّش صهبى يب هكبًي خلو ؿًَذ. هبًٌذ اسف

اخبصُ ثذّيذ كِ ايذُ ّبيشبى حشي اگش ثِ ُبّش غيش هٌٌقي ثِ ًِش هي سػٌذ، فشكز َُْس داؿشِ ثبؿٌذ. ثٌبثشايي 

 اػز. "ثيؾ اص حذ هٌٌقي ثَدى"يكي اص هَاًْ خالقيز 

 :پٌجنهبًغ 

 ثب ؿٌيذى كلوِ ي ثبصي چِ احؼبػي ثِ ؿوب دػز هي دّذ؟

 صهبى ّفشگي خَد سا ثِ ثبصي اخشلبف هي دّيذ؟ ٍ اكال چِ سٔشيف ٍ ًگبّي ثِ ثبصي كشدى داسيذ؟چقذس اص 

 "ّبّب"يك سفشبس ػشصًذُ ٍ ؿَب، اػبع سفكش خال  اػز. يبدهبى ثبؿذ كِ يك ساثٌِ ي ثؼيبس ًضديك ثيي 

 كـف ٍخَد داسد!  "آّبى"ؿَخي ٍ 

ادى كبسّب سا ثذٍى داؿشي ّيچ دغذغِ اي، ثبصثيٌي ٍ فشهَل ثبصي ايي فشكز سا ثِ هب هي دّذ كِ ساُ ّبي اًدبم د

ثٌذي كٌين. ّوبى ًَس كِ كَدكبى دس ٌّگبم ثبصي چيضّبي صيبدي هيگيشًذ، كبسآفشيٌبى ًيض دس حيي ثبصي، هي 

سَاًٌذ خالقيز خَد سا آصاد گزاؿشِ، سّب فكش كٌٌذ، ساُ ّبي هخشلف سا ثيبصهبيٌذ ٍ چيضّبي خذيذ كـف كٌٌذ، 

 اػز. "ثيَْدُ اًگبؿشي ثبصي كشدى"يي ثِ ثبصي ثِ چـن اسالف ٍقز ًگبُ ًكٌيذ. يكي اص هَاًْ خالقيز، ثٌبثشا

 :ضطنهبًغ 

 لٌفب چٌذ اًؼبى خال  سا ًبم ثجشيذ.

 اًيـشي؟ ثشٍَْى؟ داٍيٌچي؟ ...

 خَد ؿوب چِ ًَس؟ آيب خَدسبى سا فشد خالقي هي داًيذ؟
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ٍد هي كٌٌذ، صيشا گوبى هي كٌٌذ كِ خالقيز هخلَف آدم ّبي ثٔوي اص افشاد ًذاًؼشِ، خالقيز خَد سا هحذ

 خبكي اػز كِ چٌذ ًفشؿبى سا دس ثبال ًبم ثشدين.

، سفشبس هي كٌذ، ثِ كَسر ًبخَدآگبُ اص سَاى "هي خال  ًيؼشن"هشبػفبًِ كؼي كِ چٌيي ثبٍسي داسد ٍ ثش دبيِ ي 

كَسسي كِ ّش كؼي دشبًؼيل خال  ثَدى سا داسد ٍ هغضي خَد ثشاي خلو ايذُ ّبي خذيذ اػشفبدُ ًوي كٌذ. دس 

فقي الصم اػز ايي ًيشٍ سا دس خَد سقَيز كٌذ. ثٌبثشايي يكي ديگش اص هَاًْ خالقيز گوبى ثِ ايي هَهَّ اػز 

 !"هي خال  ًيؼشن"كِ 

 :ّفتنهبًغ 

ًَذ. ثٌبثشايي سفكش خال  خبي ديشٍي اص سػَم ًيؼز. ايذُ ّبي خذيذ كوشش دس فوبي ػٌشي ٍ ٓبدي ديذا هي ؿ

ثشاي خلو ايذُ، گبّي الصم اػز كبسّبيي اًدبم ؿَد كِ ثِ ًِش هشدم غيش ٓبدي ٍ احوقبًِ اػز. هب گبّي ايذُ ّب 

احوو سلَس ؿَين، ّشگض خشار اثشاص آى ّب سا ًذاسين. ؿبيذ دس  ٍ ًِشار هشفبٍر ٍ خبلجي داسين، اهب اص سشع ايٌكِ

گزؿشِ، ايذُ ي كحجز كشدى ثب ؿخلي كِ كيلَهششّب ثب هب فبكلِ داسد، ًيض ثبٓث ؿذُ ثبؿذ كِ ٓذُ اي 

 الكؼبًذس گشاّبم ثل سا احوو فشم كٌٌذ!

ُ ّبي ًبهبًَع ٍ غيش ٓبدي هي سشع اص احوو خلَُ كشدى، يكي اص هَاًْ خذي خالقيز اػز كِ هبًْ اص ثشٍص ايذ

 ؿَد.

 :ّطتنهبًغ 

سب ثِ حبل ؿذُ اػز هٔوبيي ًشح ؿَد ٍ ؿوب هلش ثبؿيذ كِ ػشيْ سش خَاة هٔوب گفشِ ؿذُ سب خيبلشبى ساحز 

 ؿَد؟

 دس دٍساى دثيشػشبى چقذس ػٔي هي كشديذ كِ دسگيش يك هَهَّ ثوبًيذ سب خَدسبى حل اؽ كٌيذ؟ 
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 ِٔ ًي كشديذ؟آيب ػشئب ثِ حل الوؼبئل هشاخ

 چقذس ثشاي سفشي ثِ خبّبي ًبؿٌبخشِ ٍ كـف آى ّب اؿشيب  داسيذ؟

يكي  "دشّيض اص اثْبم"اگش سَاًبيي سحول اثْبم سا داسيذ، يكي اص هْن سشيي هبًْ خالقيز سا اص ثيي ثشدُ ايذ چشا كِ 

ـَ.يو هي كٌذ هشفبٍر فكش اص هَاًْ خالقيز اػز. اثْبم هي سَاًذ هحشک ثضسگي ثشاي خالقيز ثبؿذ صيشا هب سا س

ت هشٌبقن دس رّي ثِ ٍخَد آيذ كِ ايي كبًبل كٌين. اثْبم ثبٓث هي ؿَد كِ دس يك صهبى دٍ ًِشيِ ي اغل

هؼشقيوي ثِ ػَي خالقيز اػز. ٍهٔيز ّبي هجْن ثبٓث هي ؿَد كِ هب هدجَس ؿَين دس فوبيي ثشسش اص 

يي ٍهٔيز هٌلَثي ًيؼز اهب ٍهٔيز ثب اسصؿي اػز هٔوَل سفكش ًوبيين. اگش چِ ٍهٔيز هجْن ثشاي يك كبسآفش

 كِ ثبٓث خؼشدَي اٍ ثشاي ايذُ ّبي خال  هي ؿَد.

ًشيدِ ايٌكِ كبسآفشيي خال  سحول اثْبم ثباليي داسًذ ٍ فشكز ّبي هٌبػجي سا ثب ايدبد ٍهٔيشْبي هجْن هي 

 يبثٌذ.

ػگ ػگ ػيبُ ٍ صؿشي سا ديذًذ كِ ثب سٍصي يكي اص ديبهجشاى خذا ٍ سٔذادي اص يبساًؾ اص خبيي هي گزؿشٌذ، 

دّبى ثبص هشدُ ثَد ٍ الؿِ ي ثؼيبس هشٔفٌي داؿز. يبساى ديبهجش ّش يك دس ساثٌِ ثب ٍهٔيز هـوئض كٌٌذُ ي 

 ػگ چيضي گفشٌذ. يكي گفز: چقذس كثيف اػز. ديگشي گفز: چِ ثَي ثذي داسد ٍ ...

 داسد.ديبهجش سٍ ثِ يبساًؾ كشدًذ ٍ گفشٌذ: چِ دًذاى ّبي ػفيذي 

 سفكش خال ، داؿشي ًگبُ صيجبييي اػز.

ٍقشي دًيب سا اص ديـز ؿيـِ اي كثيف ٍ دش اص لكِ ّبي هخشلف ًگبُ هي كٌيذ، اگش لكِ ي خذيذي اهبفِ ؿَد كِ 

هي سَاًيذ آى سا ثش ًشف كٌيذ، سغجز دبک كشدًؾ سا ًخَاّيذ داؿز. اهب ٍقشي دًيب سا اص دـز ؿيـِ اي سويض ٍ 

، اگش لكِ ي كَچكي سٍي ؿيـِ ثٌـيٌذ، حشي حبهشيذ ثب آػشيي لجبع گشاى قيوز سبى آى دسخـبى ًگبُ كٌيذ

 سا دبک كٌيذ.
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ثشاي خالقيز ثبيذ اص دـز ؿيـِ اي دسخـبى ثِ دًيب ًگبُ كشد سب اًگيضُ اي ثشاي دبک كشدى لكِ ّب، حل هؼبئل 

 ٍ هـكالر ٍ دادى ايذُ ّبي ًَ ٍ ؿگفز اًگيض ٍخَد داؿشِ ثبؿذ.

 اص هَاًْ هْن خالقيز اػز. اًَاّ سفكشار هٌفي سا هي سَاى دس قبلت خذٍلي هٌشح كشد: "سفكش هٌفي"، ثٌبثشايي

 خذٍل ًوًَِ ّبي سفكش هٌفي

 ًوًَِ ّب ٍاطُ ي هٔشف

 ٓيت خَيي ٍ خشدُ گيشي اص ديگشاى، هٌفي ثبفي ٓيت خَيي

 ؿكبيز اص سٍصگبس، ثٌب ثش ٓبدر غشٍلٌذ كشدى غشٍلٌذ

 دس كبسّب ٍ ثي ًِوي دس لَاصم ؿخلي ٍ...ثي ًِوي  ثي ًِوي

 ًٌِٔ صدى، هذاسا ًكشدى، ػشصًؾ كشدى ديگشاى ػشصًؾ كشدى

 ثِ كبس ثشدى ٍاطُ ّبي اّبًز آهيض، ثي احششاهي $حشي ثذٍى اثضاس ؿفبّي# ثِ ديگشاى ثي احششاهي

 احؼبع سشع، غن، ثذثيٌي ٍ يبع ًبسَاًي

د اػشْضاء ٍاقْ كشدى خَد، سلَس اسصيبثي هٌفي سَػي ػشصًؾ ؿذى اص ًشف ديگشاى ٍ هَس ثي اسصؿي

 ديگشاى

سلَس داؿشي صًذگي ثي هٌٔب، ثي آسهبًي، ًذاؿشي ّذف هثجز ٍ ًذاؿشٌبهيذ، احؼبع هذاٍم  ًباهيذي

 هَاخِ ؿذى ثب ثي ثؼز.
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 :ًْنهبًغ 

خَثي سَاى ايي كبس سا داسًذ. ثشاي خال  ثَدى الصم اػز ثشَاًيذ ؿكل اكلي سا اص صهيٌِ خذا كٌيذ. ٌّشهٌذاى ثِ 

آًْب هي سَاًٌذ ثب ديذى يك كحٌِ ثِ ساحشي ػَطُ سا ديذا كٌٌذ. ثشاي آًْب ثِ ػبدگي قؼوشي اص سلَيش ثشخؼشِ 

 هشثْ ثجيٌيذ. 19ؿذُ ٍ ثقيِ، هحَ ٍ كوشًگ هي ؿَد. ثب دقز دس سلَيش ثبال هيشَاًيذ 

اص صهيٌِ ي آى خذا كٌيذ. خذا كشدى ؿكل اص صهيٌِ  يكي اص هَاًْ خالقيز ايي اػز كِ ًشَاًيذ ؿكل اكلي سا

 .ثبٓث هي ؿَد كِ ثِ ساحشي ثشَاًيذ ثش ثخؾ ّبي هخشلف يك هَهَّ هشوشكض ؿَيذ ٍ آى سا سدضيِ سحليل كٌيذ

ٓالٍُ ثش هَاًْ گفشِ ؿذُ، هَاًْ ديگشي هبًٌذ فـبسّبي سٍاًي، سٍصهشگي ّب، سخلق ثؼيبس صيبد، ػي ثبال، ثبٍسّب ٍ 

 غشٍس، سشع ٍ ... ًيض هي سَاًٌذ اص هَاًْ خالقيز ؿوشدُ ؿًَذ. سٔلجبر، 

 هَافقيذ يك ثبس ديگش ثٔوي اص هَاًْ خالقيز كِ دس ايٌش فلل ثِ آى اؿبسُ كشدين سا هشٍس كٌين؟

 خذٍل صيش كوك هي كٌذ سب آًْب سا ثْشش ثِ خبًش ثيبٍسين.

 فشآیٌذ خالقیت

ؿبيذ ؿوب ّن دٍػز داؿشِ ثبؿيذ ايذُ ّبي خذيذ خلو كٌيذ. ثِ ًِش ؿوب، ايذُ ّبي خذيذ كبهال سلبدفي ثِ 

هي آيٌذ ٍ ثبيذ ثٌـيٌيذ ٍ هٌشِشسبى ثبؿيذ؟ قٌٔب ايٌٌَس ًيؼز. اگش ثب دقز ثِ فشآيٌذ خالقيز$سفكش ٍخَد 

ي هي ؿَد، يك سقؼين ثٌذي اسائِ خال # سَخِ كٌين، هي سَاى اص هشاحلي كِ ثبٓث ؿكل گيشي خالقيز دس رّ

داد. ّوِ ي افشادي كِ ثِ ًحَُ ايذُ ي خذيذي داؿشِ اًذ اص ايي هشاحل ٓجَس كشدُ اًذ. ايي گزس هي سَاًذ ثِ 

 كَسر آگبّبًِ يب ًبآگبّبًِ ثبؿذ اهب دـز ػش گزاؿشي ايي هشاحل اهشي ثذيْي اػز.

! يٌذ خالقيز، ثِ يكجبسُ ثشَاًيذ سفكش خال  داؿشِ ثبؿيذكِ ثب داًؼشي ٍ سَخِ كشدى ثِ فشآ اًشِبس ًذاؿشِ ثبؿيذ

 داًؼشي ايي فشآيٌذ سٌْب ثِ ؿوب كوك هي كٌذ هشاحل سا ثب آگبّي ٍ حشي ثب اهيذ ثيـششي ًي كٌيذ.
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فشآيٌذ خالقيز يك ػيش ّفز هشحلِ اي اػز. ؿؾ هشحلِ ي اثشذاي ايي ػيش، هشحلِ ّبي اكلي خالقيز 

حذٍدي ّوبى سجذيل ؿذى خالقيز ثِ ًَآٍسي ثَدُ كِ ثِ هٌٔي اخشاي ايذُ ي خذيذ ّؼشٌذ ٍ هشحلِ ّفشن، سب 

 ٍ خلو چيضّبي ًَ اػز.

 هشاحل فشآیٌذ خالقیت ػجبستٌذ اص:

 آهبدُ ػبصي رّي 

 هٌبلِٔ ٍ ثشسػي 

 سغييش ٍ دگشگًَي 

 ِكوَى يب دٍسُ ي اًشِبس ٍ خَاثيذى سٍي هؼئل 

 ِخشق 

 سبئيذ ٍ اثجبر 

 اخشا 

 ( دس هَسد ّوِ چیض ثخَاًیذ!preparationصی رّي )هشحلِ اٍل: آهبدُ سب

اگش چِ ثشخي سلَس هي كٌيذ كِ ايذُ ّبي خذيذ اص ثِ ّن خَسدى چيضي ؿجيِ سٓذ ٍ ثش  ًبگْبًي ثِ ٍخَد هي 

آيٌذ، اهب ٍاقٔيز ايي اػز كِ حشي اگش ايي ًَس ثبؿذ ًيض، سب ٌّگبهي كِ رٌّي آهبدگي خلو ايذُ سا ًذاؿشِ 

 ثشقي اسفب  ًخَاّذ افشبد!ثبؿذ، ّيچ سٓذ ٍ 

ثشاي خال  ثَدى ثبيذ هٌبلِٔ داؿز. يبدگيشي فشآيٌذي ًيؼز كِ اًشْب داؿشِ ثبؿذ. سٍيبسٍيي ثب ّش هَقٔيشي هي 

سَاًذ فشكز خذيذي سا ثشاي يبدگيشي فشاّن كٌذ. يك هدوَِٓ ي خَة ٍ هشٌَّ اص داًؼشِ ّبي ٓلَم هخشلف، 

ذُ ثبؿذ. چشا كِ گبّي ثشخي اص ايذُ ّب اص ثِ ّن ديَػشي هفبّين ٓلَم هي سَاًذ صهيٌِ ي هٌبػجي ثشاي ثشٍص اي

 هخشلف خلو هي ؿًَذ.
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دس سحقيو ػيؼشوبسيك ٍ ٓلوي، سٍال ثش ايي اػز كِ هحقو هٌبلٔبسؾ سا ثش حَصُ ي خبف سحقيقبسي اؽ 

داهٌِ ي  هشوشكض كٌذ اهب حَاػشبى ثبؿذ كِ ايي هشحلِ، ؿجيِ يك سحقيو ٓلوي ًيؼز. سَكيِ هي كٌين كِ

هٌبلٔبسشبى سا گؼششؽ دّيذ ٍ ثِ صهيٌِ ّبي هخشلفي اص داًؾ ثذشداصيذ. ايي كبس ثبٓث هي ؿَد رٌّشبى آهبدُ ي 

سشكيت كشدى اًالٓبر حَصُ ّبي هخشلف ثب يكذيگش ؿَد. اهب هٌبلِٔ دس ؿبخِ ّبي هخشلف ٓلَم گبّي ثبٓث ثِ 

لجي سا ثِ خبًش ثيبٍسيذ كِ ًوي داًيذ چِ صهبًي ٍ دس ّن سيخشگي رٌّي هي ؿَد. سب ثِ حبل سدشثِ كشدُ ايذ هٌب

سا خَاًذُ ايذ؟ يب گبّي ثب خَاًذى چٌذيي كشبة دس هَهَٓبر هخشلف احؼبع كٌيذ كِ هٌبلت ثب ّن  كدب آى

هخلَى ؿذُ اًذ؟ ايي ّوبى  ثِ ّن سيخشگي رٌّي اػز كِ هٔوَال ثِ ٓلز صيبد ثَدى حدن هٌبلت ٍ گًَبگًَي 

د هي آيذ. چٌيي رّي ثِ ّن سيخشِ اي كوك كوي ثِ ثشٍص خالقيز هي كٌذ. ثشاي خلَگيشي ثَدى آى ّب ثِ ٍخَ

 اص ايي هـكالر ثْشش اػز هٌبلت خَاًذُ ؿذُ سا دػشِ ثٌذي ٍ آسؿيَ كٌيذ.

 ػالٍُ ثش ایي، ًکبت صیش ًیض هی تَاًیذ دس آهبدُ سبصی رّي ثشای ثشٍص خالقیت هَثش ثبضذ:

  ديگشاى قشاس دّيذ.صهبًي سا ثشاي سجبدل ًِش ثب 

هشحلِ ي آهبدُ ػبصي رّي، صهبى هٌبػجي ثشاي سجبدل ًِش ثب ديگشاى اػز. گبّي دس ثحث ّبي دٍػشبًِ ًكبسي 

هٌشح هي ؿَد كِ افشاد سا ثِ سفكش ٍا هي داسد. ّويي هٌبلت ػبدُ دس خيلي اص هَاقْ هٌدش ثِ ؿكل گيشي صهيٌِ 

 ي خلو ايذُ هي ؿَد.

 .ػفش كٌيذ 

ـَسّبي هخشلف ٍ آؿٌبيي ثب فشٌّگ آى ّب ًيض هي سَاًذ ثِ آهبدُ ؿذى رٌّي ؿوب كوك كٌذ. ػفش كشدى ثِ ك

گبّي ٓبدار ٍ سػَم حبكن ثش خبهِٔ ثبٓث ايدبد قبلت ّبي رٌّي $يكي اص هَاًْ خالقيز# هي ؿَد. هـبّذُ ي 

 اص ثيي ثجشد. فشٌّگ ػبيش كـَسّب ٍ هقبيؼِ ي آى ثب فشٌّگ كـَس خَد، هي سَاًذ هحذٍديز ّبي فكشي سا

 .دس خلؼبر سخللي سؿشِ سبى ؿشكز كٌيذ 
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دسػز اػز كِ دس ايي هشحلِ ثبيذ داهٌِ ي هٌبلٔبسشبى سا دس حَصُ ّبي هخشلف ٓلَم گؼششؽ دّيذ، اهب 

 حَاػشبى ثبؿذ كِ اص سؿشِ ي سخللي خَد غبفل ًوبًيذ.

دس ثخؾ سٍؽ ّب ٍ $خلَكب خلؼبر ًَفبى فكشي  |ؿشكز دس هدبهْ ٍ خلؼبر سخللي سؿشِ ي خَدسبى،

 هي سَاًذ سبثيش خَثي آهبدگي رٌّي سبى داؿشِ ثبؿذ. #سكٌيك ّبي افضايؾ خالقيز، سَهيو دادُ هي ؿَد.

 دغ هشحلِ اٍل ايي اػز كِ رٌّي آهبدُ ي خالقيز داؿشِ ثبؿين.

اًذاصُ گيشي داػشبى اسؿويذع ٍ سبج دبدؿبُ سا ثِ خبًش داسيذ؟ سب ثِ حبل فكش كشدُ ايذ كِ چشا دبدؿبُ ثشاي 

هيضاى ًالي سبج خَد، ػشإ يك صسگش يب يك فشد ٓبدي اص َٓام ًشفز ٍ اص اسؿويذع خَاػز سب يك ساُ حل 

خالقبًِ ديذا كٌذ؟ قٌٔب دليل سلوين دبدؿبُ ايي ثَد كِ اسؿويذع دس آى صهبى اص ّوِ داًبسش ثَدُ ٍ اًالٓبر 

 گؼششدُ اي اص ٓلَم هخشلف داؿز.

 ( هتوشکض ضَیذ!investigationشسسی )هشحلِ دٍم: هطبلؼِ ٍ ث

يكي اص الصهِ ّبي خال  ثَدى، داؿشي دسک ثبال ٍ قذسر سحليل هؼبئل اػز. ثشاي ايذُ دشداصي دس ساثٌِ ثب ّش 

دس ساثٌِ ثب  "هٌبلِٔ سخللي"صهيٌِ اي الصم اػز دس اثشذا اكل هؼئلِ، اخضا ٍ خَاًت آى ثِ خَثي دسک ؿَد. 

سا آػبى سش كٌذ. يبدسبى ثبؿذ دس خلو ايذُ يب ديذا كشدى ساُ حلي ثشاي يك هـكل، هَهَّ هي سَاًذ ؿٌبخز آى 

قشاس ًيؼز ّوِ چيض سا اص ًَ ؿشٍّ كٌيذ. قٌٔب قجل اص ؿوب كؼبًي ثَدُ اًذ كِ دس ايي صهيٌِ يب صهيٌِ ّبي ًضديك 

سب ثِ حبل دس هَهَّ  ثِ آى فٔبليز كشدُ اًذ. هٌبلِٔ ي سخللي ثِ ايي دليل اسفب  هي افشذ كِ هشَخِ ؿَيذ

 هَسد ًِش ؿوب چِ ايذُ ّبيي ًشح ؿذُ اػز، ديگشاى چِ كشدُ اًذ، چِ گفشِ اًذ ٍ چِ يبفشِ ّبيي داسًذ.

ؿبيذ اگش دس صهبى اسؿويذع ّن دػششػي ثِ ايٌششًز ٍ ػبيز ّبي هدالر ٓلوي ٍخَد داؿز، اٍ ًيض خؼشدَي 

 ًالي سبج، اًدبم هي داد!هفللي دس هدوَِٓ ي داًؾ ثـشي هشسجي ثب اًذاصُ گيشي 
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اسؿويذع ّن قٌٔبر دس صهبى خَدؽ كبسّبي ديگشاى سا ثشسػي كشدُ ٍ اًالٓبسي سا دس ساثٌِ ثب هَاد  ثِ ّش حبل

 هخلَى، خَاف ػٌگ آّي، خَاف ًال ٍ ... خوْ آٍسي كشدُ ثَدُ اػز.

كشدُ ٍ هدوَِٓ ي كبسّبي  دس ايي هشحلِ فشد ثبيذ هبًٌذ هحققيي هٌبلٔبر ٍ سحقيقبر ػيؼشوبسيك ٓلوي سفشبس

 گفشِ هي ؿَد. "هشٍس ادثيبر"ديگشاى سا خوْ آٍسي ٍ هٌبلِٔ كٌذ. ثِ ايي كبس دس اكٌالح، 

 # سفكشسبى سا أًٌبف دزيش داسيذ!transformationهشحلِ ػَم: سغييش ٍ دگشگًَي $

ثِ ّن هشلل هي كٌين. دس ايي هشحلِ هدوَِٓ ي اًالٓبر خوْ آٍسي ؿذُ اص كبسّبي ديگشاى سا ثشسػي كشدُ ٍ 

اخشالف ًِشّب ٍ ًكبر هشـبثْي كِ دس هٌبلت ديگشاى اػز ثِ هب كوك هي كٌذ سب داػشبى ّبي هخشلف سا ثب 

ػٌبسيَي خَد ثيبى كٌين ٍ هذل خذيذي اسائِ دّين كِ هٌبلت خوْ آٍسي ؿذُ سا ًيض دَؿؾ دّذ. ايي كبس 

ف، سوبم ٌٓبكش هَخَد دس خذٍلؾ سا خَد، كـف ثبؿذ. قٌٔب هٌذلي "خذٍل هٌذليف"ؿبيذ ؿجيِ سْيِ ي يك 

ًكشدُ ثَد ثلكِ آى ّب سا ثب آسايـي خذيذ ٍ ثش هجٌبي سـبثْبر كٌبس يكذيگش قشاس دادُ ثَد. دس ٍاقْ هب ًيض ٌٓبكش 

داًـي كِ خوْ آٍسي كشدُ اين سا ثب سٍؽ خَدهبى ٍ ثش هجٌبي سـبثْبسـبى ٍ اخشالفبر آى ّب، آسايؾ دادُ ٍ دس 

هخشلف هي ًـبًين. اًالٓبسي كِ اص ًشيو سـبثْبسـبى يكذيگش سا سقَيز هي كٌٌذ ٍ يب اًالٓبسي كِ ثب خبًِ ّبي 

 يكذيگش سفبٍر داسًذ، ثِ ساحشي هب سا ثِ سفكش دس ساثٌِ ثب هَهَّ ٍا هي داسًذ.

ي كشدُ سب اسؿويذع ًيض دس ايي هشحلِ ثبيذ هٌبلت خوْ آٍسي ؿذُ ي خَد سا ثشسػي ٍ ثِ اكٌالح ثبال ٍ دبييي ه

 هشَخِ ؿَد كِ كذام يك ثِ دسد حل هؼئلِ ي سبج دبدؿبُ هي خَسد.

دس ايي هشحلِ هدوَِٓ اي اص اًالٓبر دس اخشيبس فشد اػز كِ هجٌبي حل هؼبئل خَاّذ ثَد هـخق كشدى 

شا سـبثْبر ٍ اخشالفبر هَخَد دس اًالٓبر خوْ اٍسي ؿذُ، دٍ ًَّ سفكش سا ثِ ٍخَد هي آٍسًذ كِ ٍاگشا ٍ ّن گ

 ًبم داسًذ.
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ثشاي حل ٓبدي هؼئلِ، يكي اص دٍ ًَّ سفكش ٍاگشا يب ّوگشا هَسد اػشفبدُ قشاس هي گيشد. اهب ثشاي ايٌكِ هؼئلِ اي 

ثِ كَسر خالقبًِ حل ؿَد ثبيذ اٍال ّش دٍ ًَّ سفكش سا ثب ّن داؿشِ ثبؿيذ ٍ ثبًيب ثشَاًيذ يك ًَّ سفكش سا ثِ ًَّ 

 ديگش سجذيل كٌيذ.

اًبيي ديذى سفبٍر ّبي هيبى دادُ ّيب هخشلف اػز. ئٌي ثب ايي ؿيَُ ي سفكش، فشد افكبسؽ سا سفكش ٍاگشا سَ

خؼشدَ كشدُ ٍ ثذٍى ايٌكِ ثش سٍي هؼئلِ ي اكلي سوشكض خبكي داؿشِ ثبؿذ ثِ دًجبل يبفشي هؼيشّب ٍ اهكبًبر 

َفبى فكشي $رّي اًگيضي# هخشلفي اػز كِ دس اخشيبس داسد. هٔوَال هشفكشاى ٍاگشا دس حل هؼبئل اص سكٌيك ً

 اػشفبدُ هي كٌٌذ.

اهب سفكش ّن گشا سَاًبيي ديذى ؿجبّز ٍ اسسجبى ثيي دادُ ّبي هخشلف اػز. ثذيي هٌٔي كِ ثب سفكش ّن گشا، 

ثْششيي ٍ هؤثشسشيي هؼيشّب ٍ اهكبًبسي كِ هٌدش ثِ حل هؼئلِ هي ؿًَذ اًشخبة هي ؿَد. دس ايي ًَّ سفكش، 

 ٍ هؼيشّبي سػيذى ثِ حل آى اػز.سوشكض فشد ثش سٍي هؼئلِ 

اػشفبدُ اص ّش دٍ ًَّ سفكش ثِ ايي ؿكل اػز كِ فشد خال ، دس اثشذا ثب داؿشي سفكش ٍاگشا ثِ دًجبل ايذُ ّب ٍ 

ًِشار هخشلفي اػز كِ ثيـشش اص ًشيو سكٌيك ّبيي هبًٌذ ًَفبى فكشي ثِ دػز هي آيذ. ػذغ ثب سغييش دس 

 سٍي هَهَّ هشوشكض ؿذُ ٍ ثِ حل خالقبًِ ي آى هي دشداصد. ًَّ سفكش اص ٍاگشا ثِ ّن گشا، ثش

 دس ايي هشحلِ، اًالٓبر سلفيو ؿذُ ٍ ًشيدِ ّبي ٓولي ثْششي ثِ دػز هي آيذ.

 # ثِ رّي سبى صًگ سفشيو دّيذ!incubationهشحلِ چْبسم: كوَى يب دٍسُ ي اًشِبس؛ خَاثيذى سٍي هؼئلِ $

رّي اًؼبى دٍ ثخؾ آگبُ ٍ ًبخَدآگبُ داسد. ثخؾ آگبُ رّي ّوبى اػز كِ ّوَاسُ، دس فٔبليز ّبي سٍصاًِ ثِ كبس 

گشفشِ هي ؿَد. ايي فٔبليز ّب، اثشاسي سا ثش سٍي ثخؾ ديگش رّي ئٌي رّي ًبخَدآگبُ هي گزاسد. گبّي ثشخي 

ذ، دغ اص هذسي فشاهَؽ هي ؿًَذ اهب اثش ايي اص آهَخشِ ّبيي كِ ثِ ػجت فٔبليز ثخؾ آگبُ رّي ايدبد ؿذُ اً

آهَخشِ ّب ثش ثخؾ ًبخَدآگبُ ّوَاسُ ثبقي هي هبًذ. رّي ًبخَدآگبُ ثذٍى آى كِ سفبٍسي هيبى اًذيـِ ّب ٍ افكبس 



 تْیِ ٍ تٌظین ثٌْبم ػیسی صادُ داًطجَی سضتِ تشثیت ثذًی داًطگبُ آصاد اسالهی هٌطقِ آصاد هبکَ
53 

 

يك كَُ يخ سا دس ٍػي آة سدؼن كٌيذ. ثخؾ خَة ٍ ثذ قبئل ؿَد، ّش چيضي سا ثِ ًَس كبهل دسيبفز هي كٌذ.

اص آة ثيشٍى اػز قبثل ديذى خَاّذ ثَد اهب ثخؾ آِن كَُ يخ، داخل آة ثَدُ ٍ قبثل  كَچكي اص كَُ يخ كِ

هـبّذُ ًيؼز. رّي اًؼبى ًيض ّويي حبلز سا داسد. ثخـي اص رّي، كِ هب ثِ آى دػششػي داسين ّوبى رّي 

كَُ يخ، غيش قبثل آگبُ ثَدُ ٍ هبًٌذ قؼوز قبثل ديذى كَُ يخ اػز، اهب رّي ًبخَدآگبُ هب ّوبًٌذ قؼوز صيش آة 

دػششع اػز. هب ًوي سَاًين دقيقب ثذاًين كِ دس رّي ًبخَدآگبّوبى چِ هي گزاسد اهب دس ايٌكِ ثؼيبسي اص 

 حشكبر ٍ سلوين ّبي هب ًبؿي اص اًالٓبر ايي ثخؾ اػز ؿكي ًيؼز.

سد. اگش فشد دغ فٔبليز ّبي رّي ًبخَدآگبُ ًقؾ اكلي سا دس دٍسُ ي كوَى يب خَاثيذى سٍي هؼئلِ، ثش ْٓذُ دا

اص گزساًذى هشاحل قجل ثِ ًشيدِ اي ًشػذ ٍ ًشَاًذ ايذُ اي خلو كٌذ، سبهل هي كٌذ، هؼئلِ سا سّب كشدُ ٍ دػز 

اص كبس هي كـذ. ايي سَقف دس كبس هوكي اػز ػبٓز ّب، ّفشِ ّب، هبُ ّب، ٍ حشي ػبل ّب ًَل ثكـذ. اهب ثش 

دس ٍاقْ كبس هشَقف ًوي ؿَد ثلكِ هَهَّ ثِ هويش ًبخَدآگبُ ٓكغ آًچِ كِ ُبّشا ديذُ هي ؿَد، دس ايي دٍساى 

ؿذشدُ ؿذُ ٍ ّش لحِِ هوكي اػز ساُ حل هَسد ًِش َُْس كذ. ايي دٍساى ّوبًٌذ صهبًي اػز كِ خَخِ دسٍى 

 سخن هشٕ ٍ صيش ثبل ٍ دش هشٕ هبدس دس حبل سؿذ ٍ دشٍسؽ اػز.

گزاؿشِ ؿذُ، صهيي آگبُ سا دس آساهؾ قشاس دادُ ٍ ثِ الصم اػز دغ اص خوْ آٍسي اًالٓبر، هؼئلِ ثِ ٓوذ كٌبس 

رّي ًبخَدآگبُ فشكز ٓول ثذّيذ. دس ايي هشحلِ ثبيذ، دس اكٌالح، ثش سٍي هَهَّ ثخَاثيذ ٍ ػٔي كٌيذ آى سا 

فشاهَؽ كٌيذ. ٌّگبهي كِ رّي آگبُ اص هَهَّ دٍس ؿَد احشوبل خلو ايذُ ّبي خذيذ ثيـشش خَاّذ ؿذ. ثِ صثبى 

 هشحلِ هي سَاًيذ ثِ ّش چيضي فكش كٌيذ ثدض هؼئلِ ٍ ديذا كشدى ساُ حل آى! ػبدُ دس ايي

آهذُ اػز صهبًي كِ اص ديذا كشدى ساُ حل هؼئلِ اي ًبسَاى هي ؿذ ثِ ًوبص هي  "اثي ػيٌب"دس ؿشح احَاالر 

ذ سٔبلي ايؼشبد. دٍ سكٔز ًوبص خَاًذى ثشاي اٍ دٍ ًشيدِ ي هخشلف سا ثِ ّوشاُ داؿز. اٍل آى كِ اص خذاًٍ

دسخَاػز هي كشد كِ دس فْن ثْشش هَهَّ ٍ يبفشي دبػخ آى اٍ سا يبسي دّذ ٍ دٍم آى كِ ًوبص ثشاي كؼي چَى 
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ئٌي ثشيذى اص اًشاف ٍ سَخِ كشف ثِ ػَي خذا، هثل فلـي كِ سٌْب دس يك خْز ٍ ثذٍى لغضؽ ٍ  "اثي ػيٌب"

 ًَػبى ثبيؼشذ.

ي كوَى ٍ خَاثيذى سٍي هؼئلِ داًؼز. چيضي كِ رّي آگبُ سا  سا ؿبيذ ثشَاى اص خْشي دٍسُ "اثي ػيٌب"ًوبص 

 دسگيش خَد كشدُ ٍ فقي رّي ًبخَدآگبُ سا هٌَٔف ثِ هـكل ًگِ هي داسد.

 3bثِ سٍؽ ثشاي دٍس كشدى رّي اص هَهَّ، ديـٌْبدّبيي دادُ ؿذُ اػز. اص خولِ ي ايي ديـٌْبدار هي سَاى 

# ٍ basketball#، ثبصي ٍ ٍسصؽ كٌيذ $bedز داسيذ ثخَاثيذ $اؿبسُ كشد. دس دٍسُ ي كوَى سب خبيي كِ دٍػ

#. يبدسبى ثبؿذ خشقِ ي ساُ حل هؼئلِ ي سبج دبدؿبُ دس ٍاى حوبم ثِ رّي اسؿويذع خٌَس bathحوبم كٌيذ $

 كشد، ًِ دس آصهبيـگبّؾ!

ٍ الگَّبي ثخؾ هْوي اص خلو ايذُ خيبلجبفي ٍ سٍيبدشداصي اػز. دس دٍسُ ي كوَى رّي كبهال اص سٔلجبر 

سحويل ؿذُ خبلي اػز ٍ ثْششيي فشكز ثشاي ايي كبس خَاّذ ثَد. خيبل دشداصي كشدى دس حكن سٍؿي كشدى 

 ًبخَدآگبُ ٍ خبهَؽ كشدى رّي آگبُ اػز.

 ( چشاؽ ّب سٍضي هی ضًَذ!iiiuminationجشقِ )هشحلِ پٌجن: 

 5دقيقِ سب  5سػيذى ثِ آى، اص  ايي هشحلِ ديـشفز خَد ثِ خَدي ٍ سٍؿي ؿذى هؼئلِ اػز كِ هوكي اػز سب

ػبل ًَل ثكـذ! ثب ػذشدى هَهَّ هَسد ًِش ثِ رّي ًبخَدآگبُ، صهبًي ثشاي سدضيِ ٍ سحليل ٍ فٔبليز ايي ثخؾ 

فشاّن هي ؿَد. دس ايي دٍساى ثبيذ گَؽ ثِ صًگ ثبؿيذ چشا كِ هوكي اػز دس يك لحِِ ٍ ثِ ًَس ًبگْبًي 

دس رّي سبى صدُ ؿَد. دس ايي هشحلِ ثِ يكجبسُ ؿجيِ الهذي كِ ثبالي  هشَخِ ساُ حل ؿذُ يب خشقِ ي خلو ايذُ

ػش يك داًـوٌذ سٍؿي هي ؿَد،  ّوِ چيض سٍؿي ؿذُ ٍ اص هيبى خٌَى ٍ ًشح ّبي هجْوي كِ خلَي چـن 

 اػز، ؿكل ٍ ًقؾ اكلي ثشخؼشِ ٍ كبهال ٍاهو هي ؿَد.
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لحِِ ي سبسيخي اسؿويذع سا كِ فشاهَؽ ًكشدُ ايذ؟! غًَِ ٍس ؿذى دسٍى ٍام حوبم ّوبًب ٍ يبفشي دبػخ ّوبى! 

 اػز كِ دس سبسيخ ثجز ؿذُ اػز. "يبفشن يبفشوي"يب  eureka, eurekaهب ثقي هبخشا ّن سٌْب 

حذاقل يكجبس ثشاي آًبى اسفب  " آًبى،  80داًـوٌذ ًـبى هي دّذ كِ ثِ گفشِ ي  200ًشبيح هٌبلِٔ اي ثش سٍي 

 افشبدُ اػز كِ صهبًي كِ اص هؼئلِ ثؼيبس دٍس ثَدُ اًذ، يكجبسُ ساُ حل آى ثِ رٌّـبى سػيذُ اػز.

 # ايذُ سبى سا ثِ ؿشايي ٍاقٔي سٌِين كٌيذ.verification هشحلِ ؿـن: سأئيذ ٍ اثجبر $

يـگبّي ٍ ثش سٍي كبغز ًشيدِ ي قبثل ثشخي اص هَاقْ هوكي اػز يك ايذُ ي خذيذ سٌْب دس هشحلِ ي آصهب

قجَلي داؿشِ ثبؿذ، اهب ٌّگبهي كِ دس ؿشايي ٍاقٔي اخشا هي ؿَد ثي هٌٔي ٍ ًبكبسآهذ ثبؿذ. ايي هشحلِ هـخق 

هي كٌذ كِ آيب ايذُ ي خذيذ ٓولي اػز ٍ هي سَاى آى سا ثب قيوز هٔقَلي كِ ثشاي كبسافشيي ػَدآٍس اػز سَليذ 

هي افشذ كِ يك ايذُ ي خذيذ، ثٔذ اص آصهبيؾ ّيب هٌٌقي ٍ قوبٍر ّبي  هشحلِ اسفب  كشد يب خيش؟ گبّي دس ايي

 ديگشاى كبهال سغييش هي كٌذ سب ثِ ًشبيح ثْششي هٌدش ؿَد.

 ( آهبدُ، ّذف، آتص!implementationهشحلِ ّفتن: اجشا )

ذُ ي خَد سا ٓولي ًوي ثؼيبسي اص افشاد ّؼشٌذ كِ ايذُ ّبي خذيذي خلو هي كٌٌذ اهب ثيـشش آى ّب ّشگض اي

كٌٌذ. آًچِ كِ كبسآفشيٌبى سا اص افشاد هٔوَلي هشوبيض هي كٌذ ٓولي كشدى ايذُ ّبيـبى اػز. اهب ّوبى ًَس كِ 

دس اثشذاي فلل گفشِ ؿذ، سجذيل ايذُ ثِ ٓول سا ًَآٍسي هي گَيٌذ كِ گبهي فشاسش اص خالقيز اػز. دغ هٌَِس 

فشآيٌذ خالقيز، سَليذ ٍ اسائِ ي آى ثِ ثبصاس ًيؼز. چيضي كِ دس ايي اص ٓولي كشدى ايذُ دس آخشيي هشحلِ اص 

هشحلِ هَسد ًِش قشاس هي گيشد، ايي اػز كِ ايذُ دس حذ يك ًوًَِ ي آصهبيـگبّي ػبخشِ ٍ آصهبيؾ هي ؿَد. 

 اگش هَفو ثَد ٍاسد هشحلِ ي سَليذ صيبد ؿذُ كِ خبسج اص فشآيٌذ خالقيز ٍ دس قلوشٍ ًَآٍسي خَاّذ ثَد.
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 تکٌیک ّب ٍ سٍش ّبی افضایص خالقیت

سكٌيك ّبي خالقيز ؿيَُ ّبيي ثشاي سقَيز ٍ ثشٍص خالقيز دس افشاد ّؼشٌذ كِ ثب ّذف ّبي هخشلفي ًشاحي 

گشديذُ اًذ. ثٔوي اص آى ّب ثشاي كوك ثِ ايذُ دشداصي ًشاحي ؿذُ اًذ، ثٔوي ثشاي سقَيز سَاى فكشي افشاد، 

ٍ اص ثيي ثشدى هَاًْ خالقيز ٍ ثٔوي ًيض ثِ هٌَِس حل خالقبًِ ي  ثٔوي ثشاي ؿكؼشي چبسچَة ّبي رٌّي

هؼبئل. سكٌيك ّبي خالقيز كوك هي كٌٌذ سب ثشَاًين اص صٍايبيي خذيذ ثِ هَهَّ يب هـكل ًگبُ كٌين. صٍايبيي 

ين كِ ثِ ًَس هٔوَل اص آى غبفل ّؼشين. ايي سكٌيك ّب سا ثش اػبع ؿيَُ ي اػشفبدُ، هي سَاى ثِ ػِ دػشِ سقؼ

 كشد:

  سكٌيك ّبيي كِ ثِ كَسر  گشٍّي هَسد اػشفبدُ قشاس گيشد. هبًٌذ: سكٌيكdoit ،  سلَيش ػبصي خال ،

...ٍ 

  قبثل اخشا ثَدُ ٍ ًوي سَاى اص آى ّب ثِ كَسر فشدي اػشفبدُ كشد.  "گشٍّي"سكٌيك ّبيي كِ ثِ كَسر

 ًبهشدبًغ ّب ٍ ...هبًٌذ: سكٌيك ًَفبى فكشي، دلفي، ًَفبى فكشي هٔكَع، گَسدى، سلفيو 

  ّؼشٌذ. هبًٌذ: اسسجبًبر اخجبسي، قبثل اػشفبدُ  "گشٍّي"ٍ  "فشدي "سكٌيك ّبيي كِ ثِ ّش دٍ كَسر

scamper ... ٍ فْشػز خلَكيبر، ؿكَفِ ي ًيلَفش آثي، دفششچِ يبداؿز ، 

 دس اداهِ ثشخی اص هتذاٍل تشیي تکٌیک ّبی خالقیت ضشح دادُ هی ضَد:

 خلو ًَفبًي اص ايذُ ّبي خذيذ. -#brainstormingًَفبى فكشي $

سَػي دكشش الكغ اع اػجَسى  1953ايي سكٌيك ًَٓي ايذُ يبثي گشٍّي ٍ ػبصهبى يبفشِ اػز كِ دس ػبل 

اهشٍصُ ايي سكٌيك چٌبى دس آهشيكب سٍاج يبفشِ كِ هي سَاى گفز خضئي اص صًذگي هشدم آى ؿذُ اػز.  سٔشيف ؿذ.

اي اػز كِ دس اثشذاي آى، هذيش خلؼِ هَهَّ يب هـكلي سا هٌشح كشدُ ٍ ًَفبى فكشي $رّي اًگيضي#. خلؼِ 

، چٌذ "خلؼِ" افشاد حبهش دس خلؼِ، دس ساثٌِ ثب آى هَهَّ يب ثشاي حل هـكل اقذام ثِ اسائِ ي ايذُ هي كٌٌذ.
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ػبٓز ًـؼشي سٍي يك كٌذلي خؼشِ كٌٌذُ، گَؽ دادى ثِ حشف ّبي ديگشاى ٍ ؿبيذ خويبصُ ّبي دٌْبًي سا 

ًَفبى فكشي ثش خالف ايي سَكيف، ثؼيبس خزاة، دش ػشٓز، ًَفبًي، دش ًـبى ٍ ِ يبد هي آٍسد! اهب خلؼبر ث

خالقبًِ ّؼشٌذ. ّذف ايي سكٌيك، خوْ آٍسي ايذُ ّب ٍ يبفشي ثْششيي آى ّب ثشاي هَهَّ هٌشح ؿذُ اػز. 

 ثؼذبسيذ: ثشاي ثشگضاسي كحيو ٍ لزر ثخؾ خلؼبر ًَفبى فكشي، چْبس اكل هْن سا ثِ خبًش

ّش چِ ثيـشش، ثْشش: سٔذاد ايذُ ّبي اسائِ ؿذُ ثؼيبس هْن اػز چشا كِ ّش چِ سٔذاد ايذُ ّب ثيـشش  -اكل اٍل

 ًْب.غ كويز ايذُ ّب هْن اػز ًِ كيفز آثبؿذ، احشوبل ديذا كشدى ايذُ ي هٌبػت ثيـشش خَاّذ ثَد. د

ي ايذُ ّبي ديگشاى، ًقذ يب سوؼخش آى ّب ٍ هؼخشُ كشدى هوًٌَْ! دس ًَل ثشگضاسي خلؼِ، اسصيبث -اكل دٍم

قوبٍر ّبي ٓدَالًِ دس هَسد كبسثشدي ثَدى يب ًجَدى ايذُ ّب هوٌَّ اػز. چشا كِ ايي كبس ثبٓث اص ثيي سفشي 

آشوبد ثِ ًفغ ٍ اًگيضُ ي افشاد ثشاي سلَس ٍ خيبل دشداصي ؿذُ ٍ دس ًشيدِ سَليذ ايذُ سا ثِ حذاقل هي سػبًذ. 

ايي خلؼبر افشاد ثِ ايذُ ّبي خؼَساًِ، دٍس اص رّي، ٓديت ٍ گبّي حشي خٌذُ داس ًيض فكش  الصم اػز كِ دس

 كٌٌذ.

گل+آثي;گالثي! اص آًدبيي كِ ّش ايذُ اي هي سَاًذ خشقِ ي خلو ايذُ ي سبصُ ي ديگشي ثبؿذ، اكل  -اكل ػَم

ٌذ. ّش فشدي هي سَاًذ حشي ثب ػَم ايي اػز كِ ّوِ ي آوبي خلؼِ ثبيذ ثِ ايذُ ّبي ديگشاى ثب دقز سَخِ كٌ

 سشكيت دٍ ايذُ، ايذُ ي سبصُ اي سا اسائِ دّذ.

ّن افضايي ًبؿي اص ًـبى: ايذُ ّبي ايدبد ؿذُ دس گشٍُ، ثْشش ٍ ثيـشش اص ايذُ ّبيي اػز كِ هدوَّ  -اكل چْبسم

آصاد ثگزساًذ ٍ خلؼِ اي  افشاد ثِ سٌْبيي ديـٌْبد هي كٌٌذ اهب ايي اهش دس گشٍ ايي اػز كِ افشاد گشٍُ يكذيگش سا

 دش ًـبى ٍ دش اص خٌذُ ٍ ؿبدي سا خلَ ثجشًذ. ّيچ كغ ًجبيذ هبًْ يب حبكن ايي خلؼبر ثبؿذ.
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سحقيقبر صيبدي اًدبم ؿذُ اػز  #رّي اًگيضيدس ساثٌِ ثب سٔذاد افشاد ؿشكز كٌٌذُ دس خلؼِ ي ًَفبى فكشي $

ًفش سـكيل ؿَد. اهب گبّي ايي سٔذاد كوشش يب  15سب  12كِ ًشبيح آى ّب ًـبى هي دّذ ثْشش اػز ايي خلؼبر ثب 

 ثيـشش ًيض خَاّذ ثَد.

كبس هذيش خلؼِ اص اّويز ًؼجشب ثباليي ثشخَسداس اػز. هذيش خلؼِ ٍُيفِ داسد سب خبيي كِ هوكي اػز سًٍذ 

خ دسػشي خلؼِ سا كٌششل كشدُ ٍ افشاد سا سـَيو ٍ ّذايز كٌذ ٍ دس كَسسي كِ احؼبع كشد ايذُ ّبي افشاد دبػ

ثِ هـكل هٌشح ؿذُ ًيؼز، ثب دٍثبسُ هٌشح كشدى هَهَّ ٍ سَهيو ثيـشش، كَسر هؼئلِ سا دس رّي افشاد 

سٍؿي ٍ ٍاهو كٌذ. ثب سَخِ ثِ ايٌكِ دس ًَل خلؼِ اسصيبثي ايذُ ّب هوٌَّ اػز، الصم اػز دس فشكز ديگشي 

 گيشًذ. ايذُ ّبي خوْ آٍسي ؿذُ ثِ خَثي هَسد ثشسػي ٍ سدضيِ ٍ سحليل قشاس

دس ايي خلؼبر ثبيذ يك ًفش سا ثِ ٌَٓاى هؼئَل يبداؿز كشدى ايذُ ّب دس ًِش گشفز سب دس كـبكؾ دش ّيبَّي 

 خلؼِ، ايذُ اي گن ًـَد.

دقيقِ ًَل هي كـٌذ دس ايي  20سب  15خلؼبر ًَفبى فكشي، صهبى ؿشٍّ ٍ دبيبى هـخلي داسًذ ٍ هٔوَال ثيي 

 صدى ّب ثبال ثبؿذ سب ًَالًي ثِ ساُ ثيفشذ!صهبى ًؼجشب كَسبُ، ثبيذ ػشٓز ايذُ 

 ًکتِ ّبی کلیذی

 ايذُ ّب ثيـشش ثبؿذ، احشوبل يبفشي ايذُ ي هٌبػت ثيـشش خَاّذ ثَد. ّش چِ سٔذاد 

 .هؼخشُ كشدى ايذُ ّبي ديگشاى هوٌَى ثَدُ صيشا اًگيضُ ي هشفبٍر فكش كشدى سا اص ثيي هي ثشد 

 خذيذي سا خلو كشد. اص سشكيت ايذُ ّبي هخشلفي هي سَاى ايذُ ي 

  اگش دٍ يب چٌذ چيض ثب يكذيگش سشكيت ؿًَذ، ًشيدِ ي حبكلِ  يچيضي ثيؾ اص خوْ خجشي اخضاي

 خذاگبًِ  ي آى ّب خَاّذ ثَد ٍ ايي اكل ّن افضايي ًبم داسد.

 .ًقؾ هذيش خلؼِ ًؼجشب هْن اػز صيشا ّذايز ٍ كٌششل خلؼبر سا ثش ْٓذُ داسد 



 تْیِ ٍ تٌظین ثٌْبم ػیسی صادُ داًطجَی سضتِ تشثیت ثذًی داًطگبُ آصاد اسالهی هٌطقِ آصاد هبکَ
59 

 

  دش ّيبَّ ٍ ؿبد اػز ٍ ًجبيذ ثِ ؿكل خـك ٍ خذي اداسُ ؿَد.خلؼِ ي ًَفبى فكشي، خلؼِ اي 

Doit- یک فشآیٌذ سبدُ ثشای خالقیت 

 $ؿٌبػبيي كشدى# ٍ  identify $ثبص كشدى#،  open$سٔشيف كشدى#،  defineثِ حشٍف اثشذاي كلوبر 

transform  .سجذيل كشدى# سَخِ كٌيذ$"doit" 

ي ثبالػز. ايي سكٌيك يك فشآيٌذ چْبس هشحلِ اي ػبدُ ثشاي  دس ثشداسًذُ ي هفَْم چْبس كلوِ dohtسكٌيك 

 حل خالقبًِ ي هـكل اػز.

 (: تؼشیف هطکلdهشحلِ ی اٍل)

،  "چشا ايي هـكل ثِ ٍخَد آهذُ اػز؟"دس ايي هشحلِ هـكل ثِ كَسر ٍاهو سٔشيف هي ؿَد. ػَاالسي اص قجيل: 

 "هلي دسؿذر يبفشي ايي هـكل اثش گزاس ّؼشٌذ؟چِ َٓا"يب  "ٍخَد ايي هـكل چِ سبثيشي ثش سًٍذ كبس داسد؟"

ٍ... هي سَاًذ ثبٓث افضايؾ سوشكض ثش هَهَّ، دسک ٓويو سش آى ٍ ػَْلز دس سٔشيف هـكل ؿًَذ. دس ايي هشحلِ 

 2ثبيذ سب حذ هوكي، هـكل ديؾ آهذُ سا ثِ هـكالر كَچك سش سدضيِ كشدُ ٍ ّش هـكل كَچك سا حذاكثش دس 

ايي كبس خَاًت هَهَّ ثبص ؿذُ، ثِ كَسر دقيو ٍ خبهْ سشي هَسد ثشسػي قشاس هي گيشًذ كلوِ ثيبى كشد. ثب  3سب 

حل خالقبُ ي آى سبثيش گزاس ٍ سٔشيف سٍؿي سشي اص هـكل ثِ دػز هي آيذ. سٔشيف دقيو هؼئلِ ثِ حذي دس 

حل هؼئلِ، خَة فْويذى آى اػز. خولِ ي هٔشٍفي اص اًيـشي ٍخَد داسد كِ  90%اػز كِ گفشِ هي ؿَد 

دقيقِ ي آى سا كشف سٔشيف دسػز  55ػبٓز ٍقز داؿشين،  1اگش ثشاي ًدبر كشُ ي صهيي سٌْب "هي گَيذ: 

 "دقيقِ ي ثبقيوبًذُ سا كشف سالؽ ثشاي حل هـكل هي كشدين. 5هـكل ٍ 
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 (: ثبص کشدى رّيoهشحلِ ی دٍم )

هشحلِ فشكشي اػز سب فشد ثب رّي ثبص ثِ دًجبل ساُ حل ّبيي ثشاي حل هـكل سٔشيف ؿذُ ثبؿذ. ثشاي ايي  ايي

كبس ثبيذ اص صٍايبي هخشلفي ثِ هَهَّ ًگبُ كشد. چشا كِ ديذى سوبهي اثٔبد هـكل، قلوشٍّبي ثيـششي سا ثشاي 

رّي كبهال ساحز ثَدُ ٍ هحذٍد ًـَد. خؼشدَي ساُ حل ديؾ سٍي افشاد قشاس هي دّذ. دس ايي هشحلِ الصم اػز 

ّش ايذُ اي كِ ثِ رّي هي سػذ، ثذٍى اسصيبثي ٍ سَخِ ثِ ٓولي ثَدى آى يبدداؿز هي ؿَد. هي سَاى چٌذ ايذُ 

سا ثب ّن سشكيت كشد ٍ ثِ ايذُ ي خذيذي سػيذ. يب آى ّب سا دس دػشِ ّبي هخشلف ًجقِ ثٌذي كشد. ّذف اكلي 

يذُ ّب، ثذٍى سَخِ ثِ كبسآيي آًْبػز. صيشا ايي ايذُ ّب هٌجْ خبهٔي ثشاي هشاحل ايي هشحلِ سَليذ اًجَّي اص ا

 ثٔذي خَاٌّذ ثَد.

 ( ضٌبسبیی ثْتشیي ساُ حلiهشحلِ ی سَم )

دس ايي هشحلِ ثب سَخِ ثِ ّذف ٍ هٔيبسّبي حل هـكل، ايذُ ّبي خوْ آٍسي ؿذُ هَسد سدضيِ ٍ سحليل ٍ 

َر ايذُ ّب ؿٌبػبيي ؿذُ ٍ ػٔي هي ؿَد خٌجِ ّبي هثجز ايذُ سقَيز ٍ اسصيبثي قشاس هي گيشًذ. ًقبى هٔف ٍ ق

كبسآيي هَسد ػٌدؾ قشاسگشفشِ ٍ دس ًْبيز اص ثيي  خٌجِ ّبي هٌفي آى ثشًشف گشدًذ. ّوچٌيي ايذُ ّب اص هٌِش

هي  ايذُ ّبي ثِ دػز آهذُ دس هشحلِ ي دٍم، ثْششيي ايذُ كِ ثيـششيي اثش گزاسي دس حل هـكل سا داسد اًشخبة

 ؿَد.

 (: تجذیل تئَسی ثِ ػول tهشحلِ ی چْبسم )

ايذُ ي اًشخبثي ٌّگبهي ساّگـبي هـكل خَاّذ ثَد كِ ٓولي ؿَد. دس ايي هشحلِ فشد ثبيذ ثِ ساُ ّبي ٓولي 

ؿذى ايذُ فكش كٌذ. اخشاي دسػز يك ايذُ اص اّويز ثؼيبس ثباليي ثشخَسداس اػز، صيشا اگش يك ايذُ ي خَة، ثذ 

 سٌْب ػَدي ًذاسد ثلكِ گبّي هَخت ثشٍص صيبى ّبي خجشاى ًبدزيشي خَاّذ ؿذ.اخشا ؿَد ًِ 
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 ًکتِ ّبی کلیذی

  ،دسكذ دبػخ اػز. 90هـكل ثبيذ كحيو ٍ ٍاهو سٔشيف ؿَد صيشا سٔشيف كحيو 

 .ثشاي ايذُ يبثي ثبيذ رّي ثبص ثَدُ ٍ سب حذ اهكبى هَاًْ خالقيز حزف ؿَد 

  ؿشايي هؼئلِ داسد، ثْششيي ساُ حل اػز.ايذُ اي كِ ثيـششيي ػبصگبسي سا ثب 

 .اخشاي هٌبػجز يك ايذُ ي خَة، اص اّويز ثؼيبس ثبالييي ثشخَسداس اػز 

 هحيٌي ؿخلي ثشاي ايذُ ّيب كَدكبًِ. -#collective notebook methodدفششچِ يبداؿز $

فشاد خٌَس كشدُ ٍ خشقِ گبّي دس هَقٔيز ّبي ثؼيبس غيش هٌشِشُ، ايذُ اي دس ساثٌِ ثب هَهَّ خبكي ثِ رّي ا

هي صًذ. دس اغلت اٍقبر ايي ايذُ ّب ثِ كَسر ًبگْبًي َُْس كشدُ ٍ ثِ ػشٓز ًيض فشاهَؽ هي ؿًَذ. دفششچِ ي 

يبدداؿز ايي اهكبى سا هي دّذ كِ ايي ايذُ ّب خوْ آٍسي ؿذُ، ًجقِ ثٌيذ ؿَد ٍ ثِ ٌَٓاى هٌجْ ثكشي قبثل 

ي گشٍُ، يك دفششچِ ي خيجي كَچك سْيِ هي كٌذ $ثْشش اػز اػشفبدُ ثبؿذ. دس ايي سٍؽ ّش يك اص آوب

دفششچِ ّب ؿجيِ ّن ثبؿٌذ#. كَسر هؼئلِ ٍ ثشخي دادُ ّبي هشسجي ثب هَهَّ سا دس كفحِ ي اٍل دفششچِ هي 

سٍص# اص افشاد گشٍُ خَاػشِ هي ؿَد كِ ديشاهَى  10ًَيؼٌذ. ػذغ دس يك ثبصُ ي صهبًي هـخق $هثال دس ُشف 

دفششچِ ثشًٍذ، ثبس دس سٍص# ثِ ػشإ  3ثبس دس سٍص $سشخيحب  1داصي كٌٌذ. ّش يك اص افشاد ثبيذ حذاقل هؼئلِ ايذُ دش

كَسر هؼئلِ سا ثِ دقز ثخَاًٌذ ٍ دس ساثٌِ ثب آى ايذُ دشداصي كٌٌذ. ثب سكٌيك دفششچِ يبداؿز، رّي هٌِن 

ز كِ دس آى افشاد ثِ خَد اخبصُ ؿذُ ٍ ّوِ ي ادُ ّب ثجز هي گشدًذ. ايي دفششچِ دس ٍاقْ هحيٌي ؿخلي اػ

هي دٌّذ ػبدُ ٍ كَدكبًِ فكش كٌٌذ. ّش چِ ايذُ ّبي ًبگْبًي افشاد غيش ٓبدي سش ثَدُ ٍ ديؾ فشم ّبي اهبفي 

هشػَم سا ثـكٌٌذ، ثب اسصؽ سش خَاٌّذ ثَد. كلٌدبس سفشي ثب هؼئلِ اي كِ ثشاي حل ػشيْ آى اخجبس ثيشًٍي ٍخَد 

هي سَاًذ رّي سا ثبص ٍ خال  ًگِ داسد. دغ اص دبيبى صهبى سٔييي ؿذُ، ثش دبيِ ي ًذاسد، ثْششيي ساّي اػز كِ 

ديـٌْبدّبي هٌشح ؿذُ ي افشاد، فْشػشي اص ثْششيي ايذُ ّب سْيِ هي ؿَد. گبّي ًيض افشاد گشٍُ، دفششچِ ّبي 
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ا دػشِ ثٌذي ٍ خَد سا دس اخشيبس ّوبٌّگ كٌٌذُ ي اكلي گشٍُ قشاس هي دٌّذ سب اٍ سوبم هَاسد ديـٌْبدي س

خالكِ كٌذ. خالكِ ي سْيِ ؿذُ هَسد ثحث اكلي گشٍُ قشاس هي گيشد سب اص خالقبًِ سشيي ايذُ ّبي هٌشح ؿذُ 

 اػشفبدُ ؿَد.

 ًکتِ ّبی کلیذی 

  داؿشي دفششچِ اي كِ ثشَاى ّويـِ آى سا ثِ ّوشاُ داؿز، فشكشي اػز سب ايذُ ّبي خذيذي كِ دس

 سػذ، ؿكبس ؿًَذ.هَقٔيز ّبي هخشلف ثِ رّي هي 

 .ايي دفششچِ ّب دغ اص هذسي هٌبثْ ثب اسصؿي اص ايذُ ّبي ثكش خَاٌّذ ثَد 

 ًَفبى فكشي هٌفي. -#reverse brainstormingًَفبى فكشي هٔكَع $

ايي سكٌيك ثؼيبس ؿجيِ سكٌيك ًَفبى فكشي اػز ثب ايي سفبٍر كِ دس خلؼِ ي ًَفبى فكشي، اثشذا هَهَّ ٍ يب 

ذغ دس خْز ثْجَد يب حل هـكل ايذُ دشداصي ؿذُ سب ساُ حل هٌبػجي ديذا ؿَد. اهب دس هـكلي هٌشح ؿذُ ػ

ًَفبى فكشي هٔكَع، اثشذا هحلَل يب ٍهٔيشي هٌشح ؿذُ ٍ ػذغ ثِ دًجبل يبفشي هـكالر يب ايشادار آى ايذُ 

ن هي ؿَد. ثِ دشداصي هي ؿَد. دس ًشيدِ دس ايي سكٌيك، هْن سشيي اكل ًَفبى فكشي، ئٌي اًشقبد كشدى، ًق

ثيبى ػبدُ سش، دس ايي سكٌيك ٍهٔيز آى سا ديذا كٌٌذ. ايي سٍؽ ثش هجٌبي اًشقبد ٍ هٌفي ثيٌي اػز. اهب ثبيذ 

سَخِ ؿَد كِ ايي هٌفي ثيٌي دچبس افشاى ًـَد. ثش اػبع ايي سكٌيك ّيچ چيض ثِ ُبّش هٌبػجي، كبهل ٍ ثذٍى 

داؿشي ًگبُ ٓيت يبة، كليذي سشيي ثخؾ ًَفبى فكشي ًقق ًيؼز ٍ ّوَاسُ خبي ثْشش ؿذى داسد. ثٌبثشايي 

 هٔكَع اػز. هْن ايي اػز كِ دس رّي افشاد ػَاالسي اص ايي قجيل ؿكل گيشد:

 هَهَّ هٌشح ؿذُ دس چِ صهبى ّبيي خَاة ًوي دّذ؟ -

 چِ هؼبئلي هَفقيز اؽ سا سْذيذ هي كٌذ؟ -

 چقذس ثب ؿشايي ٍاقٔي هٌبثقز داسد؟ -
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 ًکتِ ّبی کلیذی 

 ُِبّش هٌبػجي، كبهل ًيؼز ٍ ّوَاسُ خبي ثْشش ؿذى داسد. ّيچ چيض ث 

 ٔلي سا ثِ ٍهٔيز ثْششي سجذيل كشد.ثب داؿشي ًگبُ اًشقبدي ٍ ٓيت يبة هي سَاى ٍهٔيز ف 

 ايدبد اسسجبى ثيي دٍ هفَْم غيش هشسجي. -forced relationship) اسسجبًبر اخجبسي$

هجٌبي ايي سٍؽ ايدبد اسسجبى ثيي دذيذُ ّبيي اػز كِ ثِ ايي سكٌيك سَػي چبسلض ٍايشيٌگ اثذاّ ؿذُ اػز. 

ُبّش اسسجبى خبكي ثب يكذيگش ًذاسًذ. ًي فشآيٌذ ايدبد ايي اسسجبى، ايذُ ّبي خذيذ ٍ ثكشي خلو هي ؿًَذ. 

 ًـبى هي دّذ: "كبثَى"ٍ  "كبغز"خذٍل صيش كبسثشد ايي سٍؽ سا دس هَسد دٍ كلوِ ي غيش هشسجي 

 اخضا: كبغز ٍ كبثَى

 ايذُ/ الگَ سجبى / سشكيتاس

 ٍسقِ ٍسقِ كبثَى ًبصک هثل كبغز

 كبغز ثب دٍام آغـشِ ثِ كبثَى ثشاي ؿؼشي ػٌَح كبغز كفي

كبثًَي كِ ثِ كَسر ٍسقِ ّبي ًبصک سَليذ ؿذُ  كبثَى ّبي كبغزي

 اػز.

 هحلَلي كشبثچِ هبًٌذ ثب ثشگِ ّبيي اص كبثَى ًبصک كبغزّبي كبثًَي

 كبثَى دبک كٌٌذُ ي كبغز ديَاسي هي كٌذكبثَى كبغز سا سويض 

فلؼفِ ايدبد ايي سكٌيك، سئَسي هجي اًالٓبر صهيٌِ اي دس حبفِِ اػز. ػبخشبس رّي اًؼبى ثِ ًحَي اػز كِ 

ّوَاسُ اًالٓبر ثِ ّوشاُ صهيٌِ يب هحيي اًشافؾ دس حبفِِ ٍاسد ٍ هجي هي ؿَد. هثال اگش فشدي ثشاي ثبس 

ثشفي ثـٌَد، ّش صهبى ديگشي كِ آى سشاًِ سا گَؽ دّذ ًبخَدآگبُ ثبسؽ ثشف آى  ًخؼز سشاًِ اي سا دس يك سٍص

سٍص سا ثِ خبًش خَاّذ آٍسد. ئٌي هفَْم اكلي $سشاًِ# ثِ ّوشاُ صهيٌِ اؽ $سٍص ثشفي# دس رّي هجي هي ؿَد. ثب 
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خضٍ اًالٓبر صهيٌِ ؿٌيذى كلوِ ي كبثَى، اًالٓبر صهيٌِ اي هبًٌذ كف، دبكيضگي، آة ٍ... ثِ رّي هي سػذ اهب 

 اي كبثَى ًيؼز.

اسسجبى اخجبسي كوك هي كٌذ سب اًالٓبر $كبثَى# اص صهيٌِ ّبي آى $كف، آة، دبكيضگي ٍ ...# خذا ؿَد ٍ ثب 

 هفَْهي غيش هشسجي $كبغز# اسسجبى ثشقشاس كٌذ ٍ دس ايي ثيي ايذُ ّبي خذيذي خلو ؿَد.

 ًکتِ ّبی کلیذی

  هجي اًالٓبر صهيٌِ اي دس حبفِِ اػز.فلؼفِ ي ايدبد ايي سكٌيك سئَسي 

  اسسجبى اخجبسي ثبٓث هي ؿَد كِ يك هفَْم اص اًالٓبر صهيٌِ اي اؽ خذا ؿذُ، ثب هفَْم غيش هشسجٌي

 اسسجبى ثشقشاس كٌذ ٍ دس ايي حيي ايذُ ّبي خذيذي خلو ؿَد.

Scamper- .اثذاع هحصَالت ٍ خذهبت جذیذ 

ايي سكٌيك ثش دبيِ ي ايذُ يبثي فشدي ًشاحي ؿذُ اػز اهب ثِ ًحَ ثؼيبس هٌلَثي ثشاي سلويوبسشيوي ًيض هفيذ 

چك ليؼشي اػز كِ ثِ افشاد كوك هي كٌذ سب ثِ سغييشاسي كِ هي سَاى دس هحلَل فٔلي  scamperاػز. 

يل كشد، فكش كٌٌذ. اص ًكبر ايي ايدبد كشد ٍ آى سا ثِ هحلَل فٔلي ايدبد كشد ٍ آى سا ثِ هحلَل خذيذي سجذ

ليؼز ثِ دٍ هٌَِس هي سَاى اػشفبدُ كشد. يب ثِ ٌَٓاى ديـٌْبدار اكلي سغييش ثشاي اسسقبء هحلَل ٍ خذهبر 

سَػي ثبة اثشال هٔشفي ؿذُ ٍ هشـكل اص  Scamperفٔلي ٍ يب خشقِ ّبي ثكشي ثشاي ايذُ ي هحلَالر آيٌذُ. 

 ك هَسد اػشفبدُ قشاس هي گيشًذ.حشٍف اٍل كلوبسي اػز كِ دس ايي سكٌي

s-substitute )خبيگضيي كشدى / خبًـيي كشدى( 

$هثبل ػبدُ: چِ فشدي سا هي سَاى خبيگضيي فشد ديگشي كشد؟/ ثِ خبي هبدُ ي فٔلي هي سَاى چِ هبدُ ي 

؟/ چِ ديگشي سا اػشفبدُ كشد؟/ ثِ خبي فشآيٌذ سَليذ فٔلي هي سَاى چِ فشايٌذ سَليذ ديگشي سا خبيگضيي كشد
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صهبًي خبيگضيي صهبى اخشا ؿَد؟/ چِ هكبى ديگشي ثشاي كبس هٌبػت سش ثَدُ ٍ هي سَاًذ خبيگضيي هكبى فٔلي 

 ؿَد؟#

c-combine #سشكيت كشدى$ 

سشكيت كشدى ثشخي ٍاحذّب ٍ ثخؾ ّب ثب ّن/ هخلَى كشدى قٌٔبر ٍ هَاد خذيذ/ سشكيت خذهبر $هثبل ػبدُ: 

 #ثشخي اص اّذاف كَسبُ هذر/ سشكيت كشدى ايذُ ّبي هخشلفخذيذ ثب خذهبسي فٔلي/ سشكيت كشدى 

a-adapt#ػبصگبس كشدى/ ٍفو دادى$ 

 $هثبل ػبدُ: سغييش دادى ٓولكشدّبي هخشلف ٍ دػشكبسي كشدى خضئيبر ثشاي ػبصگبسي ثْشش#

m-modify/magnify #سغييش دادى / ثضسگ كشدى$ 

ُبّشي/ سغييش دس كفحبر هحلَل هبًٌذ سًگ، ؿكل،  $هثبل ػبدُ: كن ٍ صيبد كشدى اًذاصُ ّب/ ايدبد سغييشار

 كذا، سايحِ، حشكز .../ هخين سش يب ًَالًي كشدى هحلَل/ سكثيش كشدى ٍ ايدبد هدوَِٓ هحلَالر#

p-put to another use #اػشفبدُ دس ػبيش هَاسد$ 

اى اػشفبدُ كشد؟/ اص $هثبل ػبدُ: اص قٌِٔ ي فَالدي سَليذ ؿذُ دس چِ هحلَل ديگشي ٓالٍُ ثش اسَهجيل هي سَ

 سدْيضار سَليذ سيَح خويش دًذاى هي سَاى دس سَليذ سيَح كشم هشًَة كٌٌذُ ًيض اػشفبدُ كشد؟#

E-eliminate #حزف كشدى$ 

 $هثبل ػبدُ: ػبدُ ػبصي ٍ حزف كشدى قٌٔبر غيش هشٍسي / سٔذيل ًيشٍي اًؼبًي ٍاحذّب#

r-reverse/rearrange #هٔكَع كشدى/ ػبصهبًذّي هدذد$ 
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$هثبل ػبدُ: صيش ٍ سٍ كشدى فشآيٌذّبي كبسي/ خب ثِ خب كشدى قٌٔبر هحلَالر/ ػبصهبًذّي هدذد صهبى ثٌذي 

 ّب#

سلَس كٌيذ كِ هذيش سَليذ يك كبسخبًِ ي سَليذ ديچ ٍ هْشُ ّؼشيذ ٍ قلذ داسيذ هحلَل خذيذي سا ثِ ثبصاس 

ي سَليذ هحلَل خذيذ ثِ ؿوب كوك هي سَاًذ دس يبفشي ايذُ ّبي خذيذ ثشا scamperٓشهِ كٌيذ. سكٌيك 

 كٌذ.

s. 

اػشفبدُ اص هَاد ػبخشِ ؿذُ ثب سكٌَلَطي ثبال ثشاي ثخؾ ّبيي اص ثبصاس كِ دس آى ٍهٔيز هٌبػجي داسيذ. هبًٌذ 

 اػشيل ّبي ػشٓز ثبال، فيجشّبي كشثٌي، دالػشيك، ؿيـِ، هَاد غيش قبثل ثبصيبفز ٍ...

c. 

 سشكيت كشدى ديچ ّب ثب ٍاؿش، قشاس دادى آچبس دس ّش ثؼشِ ي ديچ سشكيت كشدى ديچ ٍ هْشُ ّب دس يك ثؼشِ،

a. 

 ػش ديچ ّب ثب سَخِ ثِ كبسثشدؿبى ثِ ؿكل ّبي ػشبسُ، هشثْ، رٍصًقِ، ... ثبؿذ.

m. 

 سب ثضسگششيي $اػشفبدُ دس ػبخز دل# سغييش اًذاصُ ي ديچ ّب اص كَچكششيي $اػشفبدُ دس ػبٓز#

p. 

 ّبي كَچك يب لَالاػشفبدُ اص ديچ ثِ ٌَٓاى هيلِ 

e. 
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 حزف كشدى ثٔوي اص دًذاًِ ّب ٍ ػش ديچ ّب

r. 

 ًِ ّبي ديچ/ ػبصهبًذّي هدذد هشاحل ػبخزهٔكَع كشدى دًذا

Scamper  هي سَاًذ دس ؿٌبػبيي ًيبصّبي هحلَل خذيذ ثؼيبس هفيذ ثبؿذ. اص ايذُ صدى دس ليؼزscamper 

ًگشاى ًجبؿيذ. هوكي اػز دس حبل حبهش خيلي اص ايذُ ّب ٓولي ًجَدُ ٍ يب هٌبثو ثب سدْيضار ٍ اهكبًبر سَليذ 

 ًجبؿذ اهب هي سَاًيذ اص آى ّب ثِ ٌَٓاى يك هٌجْ خَة ثشاي هحلَالر آيٌذُ اػشفبدُ كٌيذ.

 ًکتِ ّبی کلیذی 

 Scamper .چك ليؼشي ثشاي ايدبد سغييش اػز 

 يت كشدى، ػبصگبس كشدى، ثضسگ كشدى، خلو هَاسد اػشفبدُ ي ديگش، حزف كشدى ٍ خبيگضيي كشدى، سشك

 سا سـكيل هي دّذ. scamperهٔكَع كشدى ٍيظگي ّب چبسچَة سكٌيك 

 حشكز اص هفبّين دٍس ثِ ػوز هَهَّ اكلي. –# godon methodگَسدى $

س ًبخَدآگبُ ًگبّـبى هحذٍد گبّي دس خلؼبر حل هـكل، افشاد سب حذي ثِ هؼئلِ ًضديك هي ؿًَذ كِ ثِ ًَ

ؿذُ ٍ هٌَٔف ثِ ثخؾ خبكي اص هَهَّ هي ؿَد. ايي اهش ثبٓث هي ؿَد كِ ًگبُ كلي ثِ هؼئلِ اص ثيي ثشٍد ٍ 

دس ًشيدِ اثٔبدي اص هَهَّ كِ هي سَاًذ صهيٌِ ػبص ثشٍص ايذُ ّبي ساُ گـب ثشاي حل هـكل ثبؿذ، ًبديذُ گشفشِ 

ٌگل اػز، سٌْب چٌذيي دسخز اًشاف خَد سا هي ثيٌذ ٍ ًگبُ كلي ثِ ؿَد. هثال ٌّگبهي كِ ؿخلي دس ٍػي خ

خٌگل ًذاسد. ثذيْي اػز كِ اگش اص ٍي خَاػشِ ؿَد، خٌگل سا سٔشيف كٌذ يب دس ساثٌِ ثب اى اُْبس ًِشي داؿشِ 

 ثبؿذ، ايذُ ّب ٍ ًِشّبيؾ هحذٍد ثِ ّوبى دسخز ّبي اًشاف خَاّذ ثَد.
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ي خٌب ػٔي داسد حل كٌٌذگبى هؼبئل سا اص ٍػي دسخشبى خبسج كٌذ سب سكٌيك گَسدى ثب ّذف خلَگيشي اص اي

ديذ كلي سشي ًؼجز ثِ خٌگل ديذا كٌذ. ايي سكٌيك ثش خالف ثيـشش ؿيَُ ّبي سفْ خالقبًِ ي هـكل، ثب 

 گشٍّي اًدبم هي ؿَد كِ آوبي آى اص هبّيز دقيو هؼئلِ آگبّي ًذاسًذ.

هؼشقين ثِ اكل هَهَّ، يكي اص دٍسسشيي هفبّين هشسجي ثب آى سا دس خلؼبر گَسدى، هذيش خلؼِ ثذٍى اؿبسُ ي 

هٌشح كشدُ ٍ رّي افشاد خلؼِ سا ثِ آساهي ثِ ػوز هَهَّ هحَسي ّذايز هي كٌذ. ثِ ًَس هثبل، اگش هَهَّ 

اكلي ػبخز يك سٍغي هَسَس خذيذ اػز، ػَطُ ي ثحث دس اليحِ خبسخي هي سَاًذ اػشخشاج ًفز ثبؿذ. 

 ام رّي افشاد هشوشكض ثش هَهَّ اكلي ؿذُ ٍ دس ايي فشآيٌذ ايذُ ّبي خذيذي خلو هي ؿَد.ثٌبثشايي آسام آس

 ًکتِ ّیب کلیذی 

 .سكٌيك گَسدى ثبٓث هي ؿَد هَهَّ ثب ًگبّي كلي هَسد ثشسػي قشاس گيشد 

 .رّي آوبي خلؼِ ثبيذ آسام آسام هٌَٔف هَهَّ اكلي ؿَد 

 هحصَالت جذیذخلق  -(attribute listingفْشست خصَصیبت )

فْشػز خلَكيبر سَػي ساثشر كشافَسد هٔشفي ؿذُ اػز. ّذف ايي سكٌيك ثشسػي ٍ ايذُ دشداصي دس ساثٌِ ثب 

ٍيظگي ّبػز. دس ايي سٍؽ خلَكيبر هَهَّ $هحلَل# هَسد ًِش دس قبلت خذٍلي ثيبى ؿذُ ػذغ ثب سوشكض 

ّب هي سَاًذ ٓالٍُ ثش اكالح هحلَل فٔلي  ثش ّش ٍيظگي ايذُ ّبيي دس خْز سغييش آى خلو هي ؿَد ٍ ايي ايذُ

ثِ ٌَٓاى هٌجٔي ثشاي ػبخز هحلَالر آسي ًيض هَسد اػشفبدُ قشاس گيشد. گبّي هوكي اػز ثشخي ايذُ ّبي 

 هٌشح ؿذُ هَخت ثْجَد فشآيٌذ سَليذ هحلَل ؿَد.
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ْجَد ثخـيذُ ٍ ثِ ًَس هثبل فشم كٌيذ كبحت يك كبسخبًِ ي سَليذ الهخ قلذ داسد هحلَل سَليذي خَد سا ث

هحلَالر ديگشي سا ثب سَخِ ثِ ًيبصّبي هخشلف سَليذ ًوبيذ. ثشاي ايي هٌَِس هي سَاًذ ثب اػشفبدُ اص سكٌيك 

 فْشػز خلَكيبر ايذُ ّبي هخشلفي سا خوْ آٍسي كٌذ.

دس ػي اٍل خذٍل صيش ٍيظگي ّبي هحلَل فٔلي ًَؿشِ ؿذُ ٍ ػذغ ثب سوشكض ثش ّش ٍيظگي ايذُ ّبيي ثشاي 

 سغييش آى ٍ ػبخز هحلَالر خذيذ اسائِ ؿذُ اػز.

سبهيي كٌٌذُ  ًَّ الهخ ؿذر ًَس اًذاصُ ؿكل ُبّشي سًگ هَاد ػبصًذُ

 ي قذسر

 ثبًشي ّبلَطى كن خيلي ثضسگ هذسى ػيبُ فلض

 ثش  هٔوَلي هشَػي ثضسگ آًشيك ػفيذ ػشاهيك

ٌّشّبي  هشبليك ػبسٍج

 خذيذ

سٍؿي كٌٌذُ  صيبد هشَػي

 دس سٍص

 خَسؿيذ

ػفبلي $قشهض  اػخَاى

هبيل ثِ قَُْ 

 اي #

 طًشاسَس سًگيي قبثل سغييش كَچك كٌٔشي

 كَک كشدى   دػشي  ًجئي ؿيـِ

 گبص     فبثشيك چَة

 ًفز      ػٌگ

 آسؾ      دالػشيك
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 ًکتِ ّبی کلیذی 

  ؿَد.ّش ٍيظگي ثِ ًَس خذاگبًِ هَسد ثشسػي قشاس گشفشِ ٍ دس اسسجبى ثب آى ايذُ دشداصي هي 

 .اص ايذُ ّبي خلو ؿذُ هي سَاى ثشاي سغييش هحلَل فٔلي يب ػبخز هحلَالر خذيذ اػشفبدُ كشد 

 (lotus blossomضکَفِ ی ًیلَفش آثی )

ايي سكٌيك سَػي فشدي طادٌي ثِ ًبم يبػَآ هبسؼَهَسا ًشاحي ٍ اسائِ ؿذُ اػز. ايذُ ي خلو ايي سٍؽ حل 

لَفش آثي دس رّي ٍي ؿكل گشفشِ ٍ اهشٍصُ دس فشٌّگ طادي، ثِ ٍيظُ هؼئلِ ثب هـبّذُ  ثبص ؿذى ؿكَفِ ي گل ًي

 ثشاي خلو كبسثشدّبي خذيذ فٌبٍسي ّب ثؼيبس هَسد اػشفبدُ قشاس هي گيشد.

گلجشگ ّبي ؿكَفِ ي گل ًيلَفش آثي ثِ دٍس يك ّؼشِ ي هشكضي خَاًِ هي صًٌذ ٍ اص آى ًقٌِ گؼششؽ ديذا 

ص هي ؿَد. ؿيَُ ي كبس ايي سكٌيك ًيض ّوبًٌذ ؿكَفِ ي ًيلَفش آثي كشدُ سب دس ًْبيز گل ثِ كَسر كبهل ثب

ثذيي كَسر اػز كِ ديشاهَى يك هؼئلِ $ّؼشِ ي هشكضي# ايذُ ّبيي خلو هي ؿًَذ، ػذغ ايي ايذُ ّب ؿشٍّ 

ثِ گؼششؽ كشدُ ٍ ثِ كَسر خضيي سش ثشسػي هي ؿًَذ سب دس ًْبيز هؼئلِ ٍ خَاًت آى كبهال ثبص ؿذُ ٍ ساُ حل 

 ت اًشخبة ؿَد.هٌبػ

 9خبًِ اػز. ايي كفحِ هٌبثو ؿكل صيش ثِ  81ثب  9دس  9ؿكَفِ ي ًيلَفش آثي داساي يك كفحِ ي هشثْ ؿكل 

 خبًِ اي سقؼين هي ؿَد. 9هشثْ 

ي هشكضي ايي كفحِ هَهَّ اكلي ًَؿشِ هي ؿَد. ثِ ًَس هثبل ػبصهبًي هي خَاّذ هيضاى  گبم اٍل: دس خبًِ

هَهَّ هحَسي اػز ٍ دس خبًِ ي هشكضي  "ثبال ثشدى هيضاى اسصؽ افضٍدُ"اسصؽ افضٍدُ ي خَد سا افضايؾ دّذ 

ٍخَد داسد .دس ،هـخق ؿذُ اًذ  h سب  aخبًِ كِ ثب حشٍف  8كفحِ ًَؿشِ هي ؿَد. دس اًشاف خبًِ ي هشكضي، 

ّش يك اص ايي خبًِ ّب دش اّويز سشيي َٓاهلي كِ دس هيضاى اسصؽ افضٍدُ سبثيش گضاس ّؼشٌذ ،ًَؿشِ هي ؿَد 
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ؿشكب ،سٍؽ ّبي سحَيل ،كبسكٌبى ،سكٌَلَطي ،ٍ اسصيبثي .$هثال َٓاهلي چَى:سبهيي كٌٌذگبى ،ػفشُ ّبي دشّضيٌِ ،

 كبس ثب هيضاى اسصؽ افضٍدُ دس اسسجبى ّؼشٌذ.#

ٓبهل هٌشح ؿذُ ،ثِ ٌَٓاى يك هَهَّ اكلي قلوذاد ؿذُ ٍ هٌبثو ؿكل ثِ  8بم دٍم:دس ايي هشحلِ ّش يك اص گ

خبًِ خبلي ٍخَد  8هبًذُ هٌشقل هي ؿًَذ.حبال دس اًشاف ّش يك اص َٓاهل، 9دس 9هشثْ  8هشكضي سشيي خبًِ ي 

كوك ثِ هَهَّ هحَسي ئٌي افضايؾ داسد كِ خبيگبُ ايذُ ّبيي ثشاي سغييش دس ٓبهل هَسد ًِش ٍ دس ًشيدِ 

 هيضاى اسصؽ افضٍدُ اػز.

ثِ ايي سشسيت ،اثشذا َٓاهل كلي سبثيش گزاس ثش هَهَّ هحَسي ؿٌبػبيي ؿذُ ٍ ػذغ ّش يك اص َٓاهل ثلَسر 

خضيي سشيي ثبص ؿذُ ٍ دس ساثٌِ ثب ّش يك ايذُ ّبيي هٌشح هي ؿَد . سٍؽ ؿكَفِ ي ًيلَفش آثي ثبٓث هي ؿَد 

 ّ ثِ كَسر هٌِن ٍ ػبخشبس يبفشِ هَسد سدضيِ ٍ سحليل قشاس گيشد .خَاًت هَهَ

 ًکتِ ّبی کلیذی

 .سٍؽ ًيلَفش آثي ثبٓث ثبص ؿذى اثٔبد هَهَّ ٍ ثشسػي هٌِن ٍ ػبخشبس يبفشِ هي ؿَد 

  َّدس گبم دٍم ،ّش يك اص َٓاهل كلي هٌشح ؿذُ دس ساثٌِ ثب هَهَّ اكلي ،خَد ثِ ٌَٓاى يك هَه

 ديشاهَى آًْب ايذُ دشداسي هي ؿَد.اكلي قلوذاد ؿذُ ٍ 
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 اّویت کبستیوی 

ًَؿشي فْشػشي اص اػبهي سك ػشبسُ ّبيي كِ سَاًؼشِ اًذ ثب سكيِ ثش سَاًبيي ّب ٍ اػشٔذادّبيـبى ،كبسّبي ثضسگ 

رّي داسين : اثَٓلي  اًدبم دٌّذ ،كبس ػبدُ اي ثٌِش هي سػذ . ّش يك اص هب ّويـِ سٔذادي اص ايي افشاد سا دس

، اديؼَى، لئًَبسدٍ داٍيٌچي،ًيَسي ٍ ... ثِ ايي اػبهي دقز كٌيذ .چٌذ ًفش اص افشاد  ػيٌب ،ؿيخ ثْبيي،خبثشثي حيبى

ايي فْشػز ًؼجشب ًَالًي ، هشثَى ثِ دًيبي اهشٍص هب هي ؿًَذ؟ آيب هي سَاًيذ ثِ ّويي ػبدگي ،فْشػشي اص سك 

ؼيذ ؟ ّوبى ًَس كِ هشَخِ ؿذُ ايذ ،كبس هـكلي خَاّذ ثَد .اهب ٓلز ايي ػشبسُ ّبي دًيبي اهشٍص سا ثٌَي

دؿَاسي چيؼز ؟آيب هب دس دًيبي اهشٍص ،ثِ اًذاصُ ي گزؿشِ ،اخششآبر ،اكشـبفبر ٍ خلو چيضّبي سبصُ ًذاسين ٍ 

ب سَلذ قبثل سَخِ سٔذاد سك ػشبسُ ّب ؿذُ اػز؟ هؼلوب ايي ًَس ًيؼز . هب ّش سٍص ثايي هَهَّ ثبٓث كبّؾ 

ٓولي گؼششدُ ٍ اًَاّ ٍ اقؼبم ًَآٍسي ّب ٍ اثشكبسار هَاخِ هحلَالر خذيذ ، كـف سشكيجبر سبصُ،ًشبيح سحقيبر 

هي ؿَين .ثِ اًشافشبى ًگبُ كٌيذ . آيب هخششّ سلفي ّوشاُ سا هي ؿٌبػيذ ؟ ًشم افضاس گَگل اسع ػبخشِ ٍ 

كيؼز؟ آيب هي داًيذ چِ كؼي كـف كشد كِ هي  Aدشداخشِ ي چِ كؼي اػز ؟ كبؿف ٍاكؼي آًفَالًضاي ًَّ 

 سَاى ثب اػشفبدُ اص حشاسر ًَسي ،اخب  ّبي خَساک دضي ػبخز؟ٍ .......

ايي ػَاالر ًوًَِ ّبيي اص سبصُ ّبي دًيبي اهشٍص ّؼشٌذ ٍ دس دبػخـبى ،ًوي سَاى ثِ فشد هـخلي اؿبسُ كشد . 

ّبي هجشٌي ثش سَاًبيي ّبي سيوي دادُ اػز . اهشٍصُ ثِ چشا كِ هب اهشٍصُ دس دًيبيي صًذگي هيكٌين كِ هَفقيز 

خبي افشاد سَاًوٌذ ،ايي سين ّبي سَاًوٌذ ّؼشٌذ كِ كبسّب ٍ دشٍطُ ّبي ثضسگ اًدبم هي دٌّذ . دغ ٓلز اكلي 

كبّؾ سك ػشبسُ ّب ،خبيگضيي ؿذى كبس سيوي ثدبي كبس اًفشادي اػز . ٍاهو اػز دس چٌيي ؿشايٌي ،ديـشفز 

 خَاّذ ثَد كِ هْبسر ّبي كبس سيوي سا ثْشش ثـٌبػٌذ ٍ ثِ كبس گيشًذ.ثب هلز ّبيي 

كبس سيوي هَهَٓي ًيؼز كِ سبصُ هٌشح ؿذُ ثبؿذ . اهب دس صهبى هب ،ًيبص ثيـششي ثِ اػشفبدُ اص آى دس خٌجِ ّبي 

ي اهكبى سا احؼبع هي ؿَد . صيشا اًدبم كبسّب دس قبلت يك سين ، اي –ثِ ٍيظُ دس كؼت ٍ كبسّب  –هخشلف صًذگي 
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فشاّن هي كٌذ كِ اص ُشفيز ّب ٍ سَاًبيي ّبي هشٌبٍة افشاد هخشلف ،دس كٌبس ّن ٍ دس سٔبهل ثب ّن اػشفبدُ هي 

 ٍ سهبيز ثيـشش دس افشاد خَاّذ ؿذ . ؿَد . ايي اهكبى ،هَخت ثبال سفشي هيضاى ثْشُ ٍسي

ّؼشٌذ كِ ثشاي فبئو آهذى ثش آًْب ،الصم  كبسآفشيٌبى ثشاي هَفقيز دس كؼت ٍ كبس ،ثب چبلؾ ّبي صيبدي سٍ ثِ سٍ

اػز داًؾ ،هْبسر ّب،سدشثِ ّب ٍ ديذگبّْبي سوبهي كبسكٌبى فٔبليز ًَدب $يك سين كبسي ، يك ػبصهبى ٍ ثٌَس 

كلي يك كؼت كبس # ، دس كٌبس ّن قشاس گشفشِ ٍ ثب ّن سشكيت ؿًَذ .دغ سـكيل سين ّبي كبسي هَثش ثشاي 

بس ،هشٍسي ٍ هْن اػز. ايي اهش ،اّويز سٍص افضٍى كبس سيوي سا ًـبى هي دّذ . هقبثلِ ثب چبلؾ ّبي كؼت ٍ ك

دس ايٌدب ًكشِ ي هْوي ٍخَد داسد .ثِ خبًش ثؼذبسيذ كِ دٍس ّن خوْ ؿذى چٌذ ًفش ثشاي اًدبم يك كبس 

ب گشٍُ ثگزاسين ،اه"ز .ؿبيذ ثشَاًين ًبم چٌيي خؤي سا هـششک ،لضٍهب ثِ هٌٔي سـكيل يك سين كبسي ًيؼ

 ،ؿشايي خبكي سا هي ًلجذ . دس اداهِ ثِ سفبٍر ّبي گشٍُ ٍ سين، خَاّين دشداخز.ثَدى  "سين"

 تفبٍت ّبی کبستیوی ٍ کبسگشٍّی 

هدوَِٓ اي اص افشاد سا سلَس كٌيذ كِ ثشاي اًدبم كبس هـششكي دس كٌبس ّن قشاس هي گيشًذ. هؼئَليز ّب ٍ ٍُبيف 

، ثِ ًَس كبهال دقيو ثيي ؿبى سقؼين ؿذُ اػز ٍ ّشكغ ْٓذُ داس اًدبم كبس هـخلي هي ؿَد .دس ثيي آوبي 

ٌْبيي ، ثذٍى سَخِ ثِ اسسجبًؾ ثب ديگشاى ايي هدوَِٓ چيضي ثٌبم هؼئَليز ّوبٌّگي ٍخَد ًذاسد ٍ ّشكغ ثِ س

.هٔذٍد سٔبهالسي كِ دس هدوَِٓ اًدبم هي ؿَد ًيض،ثِ كَسر ٍ ثب حذاقل سٔبهل ،ثِ ٍُبيف خَد ٓول هيكٌذ 

فيضيكي ٍ سٌْب ثيي آوبيي خَاّذ ثَد كِ هؼئَليز ّبي ؿبى ،ثِ ًَس هؼشقين ثب يكذيگش دس اسسجبى اػز 

،دس ًْبيز،سَػي هدوَِٓ اي اص افشاد اًدبم خَاّذ ؿذ،سٍح گشٍّي ٍ سٔوالر .ثٌبثشايي ،ٓلي سغن ايٌكِ كبس 

خؤي ٍخَد ًذاسد . دس ٍاقْ ،چٌذ ًفش ٓوش هؼشقل ،دس كبس ّن ،كبس هـششكي سا اًدبم هي دٌّذ .ؿوب يك گشٍُ 

 سا سلَس كشدُ ايذ.
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ّب ثِ ّن قشاس هي گيشًذ . هؼئَليز حبال ، هدوَِٓ اي اص افشاد سا سلَس كٌيذ كِ ثشاي اًدبم كبس هـششكي دس كٌبس 

ًَس دقيو ٍ خي كـي ؿذُ ،ثيي ؿبى سقؼين ًـذُ ٍ ّشكغ ،ٓالٍُ ثش هؼئَليز ّبي فشدي ،هؼئَليز سيوي 

ّن ثش ْٓذُ داسد. يك ًفش هؼئَل ّوبٌّگي ثي آوب، اّذاف ٍ سًٍذ اًدبم كبسّب اػز. چشا كِ ايي هَهَّ، ثبٓث 

فشي ػٌو ثْشٍسي هي ؿَد. ّيچ كغ ثِ سٌْبيي ٓول ًكشدُ ٍ افشاد هدوَِٓ ثْشش ؿذى كيفيز اًدبم كبس ٍ ثبال س

، كبسّب سا دس سٔبهل ثب يكذيگش اًدبم هي دٌّذ . ايي سٔبهالر ،ّن سٔوالر اًالٓبسي ٍ ّن سٔبهالر فيضيكي سا 

ي ٍ ثِ ؿذر ، سٍح گشٍّؿبهل هي ؿَد . دس ًْبيز ،كبس سَػي هدوَِٓ افشادي اًدبم خَاّذ ؿذ كِ ثيي ؿبى 

سٔوالر خؤي ٍخَد داؿشِ اػز. ثِ ثيبى ػبدُ سش ، گَيي چٌذ فشد هؼشقل ، دس كٌبس ّن،فشد  ٍاحذ ٍ ثضسگي سا 

 ٍخَد آٍسدُ اًذ كِ ثؼيبس كبساسش اص سك سك ؿبى ٓول هي كٌذ. ؿوب يك سين سا سلَس كشدُ ايذ. ثِ

ٍيظيگي دس حيي فٔبليز ّبي سين ٍ ثب  الجشِ افشاد سين ، اص سٍص اٍل چٌيي ٍيظيگي ّبيي سا ًخَاّذ داؿز. ايي

 سالؽ صيبد ،ؿكل خَاٌّذ گشفز.

 ثشاي سٍؿي ؿذى ثيـشش هَهَّ، ثِ هثبل صيش سَخِ كٌيذ:

دس يك سين فَسجبل ،هدوَِٓ اي اص افشاد ،ثب سَاًبيي ّب ٍ اػشٔذادّبي هشفبٍر فشدي دس كٌبس ّن خوْ هي ؿًَذ . 

يك ّبي دفبٓي سا. افشادي هوكي اػز ثشَاًٌذ هشثبر ػشقَي سٔذادي سٍؽ ّبي حولِ سا ثلذًذ ٍ سٔذادي سكٌ

ثضًٌذ يب ثب دبي چخ ثبصي كٌٌذ ٍ فشد خبكي ّن ٍخَد داسد كِ هٔوَال ّيچ كذام اص ايي هْبسر ّب سا ًذاؿشِ اهب 

 دسٍاصُ هحبفِز كٌذ.دس َٓم ،هي سَاًذ اص چبسچَة 

ّب سا ًذاسًذ ،اهب ٌّگبهي كِ دس قبلت يك سين  ّوبى ًَسي كِ هالحوِ هي كٌيذ ،سك سك ايي افشاد سوبم هْبسر

دس كٌبس ّن قشاس هيگيشًذ ،ًقبى هٔف فشدي يكذيگش سا خجشاى كشدُ ٍ خيلي كبساسش اص صهبًي كِ سٌْب ثبؿٌذ ،ثبصي 

هي كٌٌذ . دس ٍاقْ ايي افشاد ثب ٍخَد سوبم سفبٍر ّبيي كِ ثب ّن داسًذ ،هكول هْبسسْبي يكذيگش ؿذُ ٍ ثشاي 

اّذاف سين ،ثِ ًَس ّوبٌّگ ٓول هي كٌٌذ .دسػز هبًٌذ اًگـشبى يك دػز كِ ّش كذام ثِ سٌْبيي، سػيذى ثِ 
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كبسايي كبهل ًذاؿشِ ٍ ًوي سَاًٌذ ٓولكشد قبثل قجَلي داؿشِ ثبؿٌذ،اهب دس كٌبس ّن يك دػز ّوبٌّگ،كبسا ٍ 

 .قذسسوٌذ سا سـكيل هي دٌّذ . ثِ ايي هفَْم ،ّن افضايي يب ػيٌشطي گفشِ هي ؿَد

ثِ هشاست ثيـشش  1ٍ  1ّن افضايي يكي اص هْن سشيي ٍخَُ سوبيض سين ٍ گشٍُ اػز.ثب ٍخَد ّن افضايي،حبكل خوْ 

سَاًوٌذ اسفب  هي افشذ . سين ّبيي كِ ثِ خَثي ثب هْبسر خَاّذ ثَد . اهب ايي ّن افضايي ، فقي دس سين ّبي  2اص 

 ّبي كبس كشدى دس كٌبس ّن آؿٌب ثبؿٌذ.

ّويي سين فَسجبل ،ؿٌبخز دسػشي اص قبثليز ّبي يكذيگش ًذاؿشِ ثبؿٌذ ، ثشاي ّوبٌّگ ؿذى ثب ّن اگش افشاد 

سوشيي كبفي ًكٌٌذ،ثيي ؿبى دسگيشي ٍ خبسٍ خٌدبل ٍخَد داؿشِ ثبؿذ ٍ دس ٓيي حبل ثخَاٌّذ ثلَسر سيوي 

كٌٌذ ،ثِ دػز ثيبٍسًذ ثالصي كٌٌذ ،هوكي اػز ًشيدِ ي ثذسشي سا ًؼجز ثِ صهبًي كِ ثِ كَسر فشدي ثبصي هي 

. دس ايي حبلز ،سيوي كبس كشدى افشاد ًِ سٌْب سبثيش هثجشي ًذاسد ، ثلكِ دس اكٌالح ػيٌشطي هٌفي ايدبد هي كٌذ 

ٍ اص سوبم ُشفيز ّب ٍ سَاًبيي ّبي فشدي افشاد ًيض ،اػشفبدُ ًخَاّذ ؿذ. حبال سلَس كٌيذ ثبصيكٌبى ،گشٍُ فَسجبل 

ّن ثبصي كٌٌذ! ثذيْي اػز كِ حبكل ، چيضي خض سكشٍي ّبي ثيَْدُ ٍ ًشبيح سـكيل دٌّذ ٍ ثذٍى سٔبهل ثب 

 خٌذُ داس ًخَاّذ ثَد .

 هضایبی کبس تیوی

كبسايي ٍ اثشثخـي ثبالي آى ثَدُ كِ ثخؾ ٓوذُ آى ًبؿي اص  هضيز اكلي كبس سيوي ًؼجز ثِ كبسگشٍّي ،

اخشيبس داؿشي افشاد ثضسگ ،كبسّبي ثضسگ اًدبم خبكيز ّن افضايي دس كبس سيوي اػز . سين ّب هي سَاًٌذ ثذٍى دس 

دٌّذ .ثِ ٓجبسر ديگش ،كبس سيوي ثشخالف كبس گشٍّي ،هشكي ثِ فشد خبكي ًيؼز . افشاد سين ،آسهبى هـششكي 

داؿشِ كِ ثِ آى ايوبى ٍ آشقبد داسًذ . ٓالٍُ ثش ايي ،دس ّذف گزاسي ّب ٍ سلوين گيشي ّب ًيض ػْين اًذ . ايي 

ثبٓث هي ؿَد ًؼجز ثِ سين احؼبع سٔلو كشدُ ٍ اًگيضُ ي ثباليي ثشاي اًدبم ّش چِ ثْشش كبسّب ٍيظيگي ّب ًيض 

 داؿشِ ثبؿٌذ.
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هخشلف سـَيو هي ؿَد، ايي هَهَّ ثبٓث ايدبد اسسجبًبر ثبص ٍ كبدقبًِ ؿذُ ٍ آشوبد دس سين ّب ،ثيبى ٓقبيذ 

ايي ًيض اؿبسُ ؿذ،ايي هضايب فقي دس كَسسي  ٓويو سشي ثيي افشاد ايدبد هي كٌذ . الجشِ ّوبى ًَس كِ ديؾ اص

 ٍخَد خَاٌّذ داؿز كِ سين ػبصي ثِ خَثي اًدبم گشفشِ ثبؿذ.

 تین ّب دس کٌبس ایي هضایبی غیش قبثل اًکبس ،هؼبیجی ًیض داسًذ:

غيش ثشاي هَفقيز آهيض ثَدى فٔبليز ّبي يك سين ،ثبيذ دس ًشاحي آًْب ،هؼبئل ثؼيبس صيبدي هذًِش قشاس گيشد.دس 

ايي كَسر سين ّب دس هؼيش كبسي خَد،ثب چبلؾ ّبيي سٍ ثِ سٍ خَاٌّذ ؿذ كِ سَاًبيي الصم ثشاي هقبثلِ ٍ فبئو 

آهذى ثش آًْب سا ًذاسًذ. ثِ ًَس هثبل،سشكيت آوبي سين ثؼيبس هْن اػز. چشا كِ دسگيشي ثيي آوب،يب ٓذم سَافو 

 ليز ّبي سين سا هخشل كٌذ.آًْب دس ساثٌِ ثب چگًَگي اداسُ ي سين ،هي سَاًذ فٔب

ديذا كشدى افشاد هٌبػجي كِ هْبسر ّبي كبس سيوي داؿشِ ثبؿٌذ ، هـكل اػز اهب هي سَاى ثب آهَصؽ ّبي 

هٌبػت ،ايي هْبسر ّب سا دس افشاد هخشلف ،ايدبد ٍ سقَيز كشد . دس كَسر ٓذم ٍخَد آهَصؽ ّبي الصم دس صهيٌِ 

ّب $خلَكب دس دساص هذر# ، كبسايي ٍ اثش ثخـي خَد سا اص دػز دادُ ي سين ػبصي ٍ سّجشي سين ،ثؼيبسي اص سين 

 ٍ ّن افضايي هٌفي سا سدشثِ هي كٌٌذ كِ ايي هؼئلِ ثبٓث ايدبد ًَٓي ٓذم اًويٌبى ًؼجز ثِ سين ّب هي ؿَد.

 تین سبصی

ثبصي ّبي  يك سين دَيب ٍ ّن افضا،ثش دبيِ ٍخَد يك آسهبى هـششک ٍ خَ آشوبد، ػبخشِ هي ؿَد. اػشفبدُ اص

 سيوي ًيض دس ثؼشش ػبصي ػبخز سين ،ًقؾ ثؼيبس هْوي داسد.

 آسهبى هطتشک

كِ ّذف  افشادي كِ هي خَاٌّذ يك سين سا سـكيل دٌّذ ،ثبيذ آسهبى هـششكي داؿشِ ثبؿٌذ.صيشا سب ٍقشي

كشدُ خْز ّبي هشفبٍسي ؿكل گشفشِ ٍ حشي هوكي اػز يكذيگش سا خٌثي هـششكي ٍخَد ًذاسًذ ،فٔبليز ّب دس 
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ٍ ّن افضايي هٌفي ايدبد كٌذ . ٍخَد يك آسهبى هـششک ثِ فٔبليز ّب ٍ سالؽ ّب خْز دادُ ٍ اص ّشص سفشي 

 اًشطي سين خلَگيشي هي كٌذ.

 ایجبد اػتوبد

ايدبد آشوبد دس ثيي آوبي سين ، ثؼيبس هْن ثَدُ ٍ ؿشى اكلي سين ػبصي اػز. اگش چِ آوبي سين ًقؾ هْوي 

 داسًذ ، دس ًْبيز ايي سّجش سين اػز كِ ثبيذ فوبي آشوبد سا ثيي افشاد ايدبد كٌذ.دس ؿكل گيشي آشوبد 

 استفبدُ اص ثبصی ّب

اػشفبدُ اص ثبصي ّبي سيوي ٍ سين ػبصي ،ّن دس هشاحل اٍليِ ي ػبخز سين ٍ ّن دس اداهِ فٔبليز ّب،ثؼيبس هَثش 

س آشوبد ثيـشش ثيي آوبي سين داسًذ . داػز. ايي ثبصي ّب ًقؾ هْوي دس سوشيي آسهبى هـششک ٍ ايدبد حغ 

اثشذاي سـكيل سين ، ثشاي ؿٌبخز ثيـشش افشاد اص ّن ،ؿكؼشي يخ ّب گشم ؿذى سٍاثي ثيي افشاد سين ٍ ايدبد 

آشوبد ،هي سَاى اص ايي ثبصي ّب ثْشُ ثشد ٍ دس خالل كبس سيوي ،ثشاي هٌَِسّبي هخشلفي اص خولِ ايدبد هحيي 

وكبسي ٍ حوبيز ثيي افشاد سين ،سػيذى ثِ ثْشُ ٍسي ثبال ،كوك ثِ سّجش سين اص ًشيو كبسي اثشثخؾ ، سـَيو ّ

سفَين اخشيبس ثِ آوب،سحشيك خالقيز ٍ ًَآٍسي ،افضايؾ هْبسسْبي اسسجبًي كالهي ٍ غيش كالهي سين ،كبّؾ 

 اػششع ٍ ؿبد كشدى هحيي كبسي ،هي سَاى اص ثبصي ّب اػشفبدُ كشد.

 ًقص ّب ٍ ٍظبیف:

 ٍ ٍُبيفي كِ دس ػبخز سين هٌشح هي ؿًَذ ؿبهل هَاسد صيش اػز:ًقؾ ّب 

 سّجش تین:

آوب داؿشِ ، ّش سين ًيبص ثِ يك سين داسد .آوبي سين اص سّجش اًشِبساسي داسًذ .هثال ايٌكِ سفشبس هٌلفبًِ اي ثب 

ٌِ سا ثشاي ثشٍص ًؼجز ثِ آًْب ثي ًشف ثبؿذ ٍ ًؼجز ثِ ايذُ ّبي خذيذ ثب ديذ ثبص ٓول كشدُ ٍ حشي خَد،صهي
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ايذُ ّبي خذيذ ايدبد كٌذ . سّجش سين ثبيذ فشكز ّبي چبلؾ داس دس اخشيبس افشاد قشاس دّذ سب آًْب ثشَاًٌذ سَاًبيي 

 ّبي فشدي خَد سا سَػِٔ دٌّذ.

دس سين ّبي كبسآفشيي، سّجش سَػي خَد آوب اًشخبة ٍ هٔشفي هي ؿَد. اهب دس ػبصهبًْبي هَخَد كِ يك سين 

ثشاي ّذف خبكي ايدبد هي كٌٌذ ،هٔوَال سّجش سين سَػز هذيشاى ػبصهبى اًشخبة هي ؿَد. سّجش سين خذيذ سا 

ٓالٍُ ثش ًقؾ ّبي يك هذيش ػٌشي $ثشًبهِ سيضي، ػبصهبًذّي ٍ...#چْبس ًقؾ اكلي داسد كِ ّش كذام اص ايي ًقؾ 

  ّب ثشاي هَفقيز سين حبئض اّويز اػز:

 ُ كٌٌذُ، ٍ ًقؾ هشثي. ًقؾ آغبص گش، ًقؾ الگَ، ًقؾ هزاكش

هثال آهَصؿْبي دسٍى سيوي ٍ ثشًبهِ سيضي ثشاي آى، اص خولِ ًقؾ ّبي هْن هشثي اػز كِ ثبيذ ثِ ؿكل ًِن 

 يبفشِ ٍ اص ًشيو ؿٌبػبيي سَاًبيي ّب ٍ هْبسسْبي افشاد سين اص ػَي سّجش اًدبم گيشد. 

 ٍیژکی ّبی سّجش هَثش:

 .ثِ افشاد سين قذسر سلوين گيشي هي دّذ 

 .سّجشي سا ثِ كَسر چشخـي ثِ سوبم افشاد سين ٍاگزاس هي كٌذ 

 . دس گَؽ دادى فٔبل ،هْبسر كبفي داسد 

 .ثشاي اًدبم ٍُبيف ٍ فٔبليشْب اص خَد سغجز ًـبى هي دّذ 

 اػضبی تین :

قلت ّش سين ٍ هَسَس ٍاقٔي آى، آوبي سين ّؼشٌذ. يك هذيش خَة هي سَاًذ هٌبثْ سا سبهيي كٌذ ٍ يك سّجش 

هي سَاًذ اًگيضُ كبفي دس كبسكٌبى ايدبد كٌذ . اهب ايي آوبي سين ّؼشٌذ كِ اكثش كبسّبسا اًدبم هيذٌّذ.دس  خَة

ًشيدِ ، خوْ آٍسي افشاد هٌبػت ٍ هبّش ثؼيبس هْن اػز . دس فٔبليز كبس آفشيٌبًِ ًيض سين كبسافشيي،ؿبهل ّؼشِ 
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كيل هي ؿَد كِ ّش كذام ٍُبيف خبف خَد سا هشكضي اٍليِ اػز ٍلي دس اداهِ ي كبس ،سين ّبي هخشلفي سـ

 داسًذ .

اًؼبى هي سٍد افشاد سين ،ًقؾ ّب ٍ سَاًبيي ّبي خَد سا ؿٌبخشِ ،ثب ػبيش آوب ّوكبسي هَثش داؿشِ ، اّذاف سين 

 سا ثبالسش اص اّذاف فشدي دس ًِش گشفشِ ٍ اص سلويوبر سيوي حوبيز كٌذ . 

 فشد تسْیل گش:

سّجش سين يب افشادي هبًٌذ سٍاًـٌبع ٍ هـبٍس ػبصهبى يب دشػٌب هٌبثْ اًؼبًي ثشْٓذُ ًقؾ سؼْيل گش سا هٔوَال 

هي گيشًذ. ثْيٌِ كشدى سٍاثي ثيي فشدي ، خَدؿٌبػي افشاد سين ، آشوبد ثِ ًفغ، سَاًبيي ؿٌبخز احؼبػبر ٍ 

شقبل ثشخي آهَصؽ دسک خلَكيبر آوب ثِ ؿكل هشقبثل ، فشد هزاكشُ ،هْبسسِ اي اسسجبًي ، سيؼك دزيشي ٍ اً

 ّب ثِ سين ، هي سَاًذ اص خولِ ٍُبيف سؼْيل گشاى ثبؿذ.

 هشاحل سبخت تین

سين ّب ثِ اّذاف هخشلفي سـكيل هي ؿًَذ. دس ثؼيبسي هَاسد ،افشادي كِ ثش سٍي يك هَهَّ ٍاحذ كبس هي كٌٌذ 

ٌذ . دس هَاسد ديگش يك .خَدؿبى سين يب ػبصهبى سيوي سـكيل هي دٌّذ . سين ّبي كبسافشيي اص ايي دػشِ ّؼش

هدشي، هذيش يب هَػغ ،چٌذ ًفش سا ثشاي اسهبي يك ًيبص ٍ ّذف ػبصهبًي دٍس ّن خوْ كشدُ ٍ سين سـكيل هي 

 دّذ . يك سين دس ًي ؿكل گيشي ٍ فٔبليز ،دٌح هشحلِ سا ًي هي كٌذ :

 هشحلِ اٍل: ضکل گیشی 

ؿكل گيشي سين هٌشح هي ؿَد . دس ايي هشحلِ، افشاد ثِ دٍس ّن خوْ هي ؿًَذ ٍ ػَاالر صيبدي دس هَسد ٓلز 

سين ثب يكذيگش اػز ٍ ثبيذ سّجش سين ًقؾ ثؼيبس حؼبع ٍ هْوي داسد . چشا كِ ايي هشحلِ اٍليي ثشخَسد آوبي 
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آشوبد ػبصي كَسر گيشد. ٓالٍُ ثش ايي ،ثبيذ آوب ثِ گًَِ اي ساٌّوبيي ؿًَذ كِ ّش يك ًقؾ خَد سا دس سين 

 ي هشحلِ چـن اًذاص سين سذٍيي خَاّذ ؿذ.ديذا كٌٌذ . دس اي

 هشحلِ دٍم: ثشٍص تؼبسضبت 

سين گفشِ هي ؿَد. چشا كِ سوبد ّبي هخشلفي ثيي آوبي سين ثبّن ٍ  "هشحلِ ًَفبًي"ثِ ايي هشحلِ ، اكالحب 

،ًقؾ ثب سّجش سين ،ثِ ٍخَد خَاّذ آهذ . اص خولِ َٓاهلي كِ هَخت ايي سوبد ّب هي ؿًَذ ، هي سَاى ثِ اّذاف 

ّب،اسسجبًبر كالهي ٍ غيش كالهي ، هؼئَليز ّب ٍ هْبسر ّبي ثيي فشدي اؿبسُ كشد. اگش ايي سوبد ّب هبًْ اداهِ 

 كبس ًـَد هشحلِ ي ثٔذي دس ديؾ خَاّذ ثَد .

 هشحلِ سَم : ضبثطِ هٌذی 

ن، احؼبع ساحشي دس ايي هشحلِ ًَفبى سوبم ؿذُ ٍ آوبي سين سب حذي يكذيگش سا ؿٌبخشِ  ٍ اص ثَدى دس كٌبس ّ

هي كٌٌذ. حبال آوب، ٓالقِ هٌذ ثِ حل هـكالر ٍ داًؼشي اػشبًذاسدّبي كبس ثَدُ ٍ ثِ ّن ثحث ٍ سجبدل ًِش هي 

كٌٌذ. آًْب ػٔي داسًذ ثفْوٌذ چِ چيضّبيي دس ثيي ؿبى قبثل دزيشؽ ثَدُ ٍ چِ چيضّبيي قبثل دزيشؽ ًيؼز. 

ز داسد. حبال كن كن ًقؾ سّجش سين ، ؿكل ديگشي ثِ خَد دس ايي هشحلِ،ؿٌبخز ٍ سٔييي ّذف ّب ثؼيبس اّوي

 گشفشِ ٍ ثِ ًَٓي هيبى آوبي سين دخؾ هي ؿَد. 

 هشحلِ چْبسم: ػولکشد

سين دس ايي هشحلِ ثؼيبس فٔبل اػز ٍ اًگيضُ ديـشفز ٍ اؿشيب  ثشاي ّوكبسي ثؼيبس ثبالػز آشوبد ٍ اًويٌبى ثِ 

ٓالقِ ٍ ؿٌبخز كِ ًؼجز ثِ ّن داسًذ ،دس خْز سؿذ يكذيگش ٓشوبد، يكذيگش افضايؾ هي يبثذ ٍ افشاد ثِ خبًش ا

 سالؽ هي كٌٌذ. آوبي سين دس ايي هشحلِ ثِ فكش اسسقب  ٍ افضايؾ كيفيز كبسّبي سين ّؼشٌذ. 
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 هشحلِ پٌجن: تغییش ضکل )گزاس(

ثب گزؿز صهبى ، سين سؿذ يبفٌِ ٍ سكبهل ديذا هي كٌذ . هوكي اػز هبهَسيز آى ثِ دبيبى سػيذُ ٍ هٌحل ؿَد ٍ 

 يب هوكي اػز فٔبليز خَد سا ثب ؿيَُ ٍ ػبصهبى دّي خذيذسش اداهِ دّذ. 

 هْبستْبی الصم ثشای کبس تیوی 

ْبيي ثَدُ ٍ آًْب سا دس ساػشبي سحقو اّذاف سين ثشاي اًدبم هَثش ٍ ّن افضاي كبس سيوي ، افشاد ثبيذ هدْض ثِ هْبسس

ثِ كبس گيشًذ . يكي اص هْوششيي ايي هْبسسْب ، سَاًبيي اثشكبس ٍ خال قيز اػز . ايي اثشكبس ٍ خالقيز ، ثب ّن ثِ 

 ًَس كلي ٍ ّن ثِ ًَس خبف دس صهيٌِ ي سخللي سين ٍخَد داؿشِ يبؿذ. 

ا ثِ خَثي ديگشاى هٌشقل كٌٌذ ٍ دس هوي سَاًبيي ؿٌيذى حشفْبي افشاد ثبيذ ثشَاًٌذ ًِشا ر ٍ يبفشِ ّبيـبى س

يك ديگش سا ًيض داؿشِ ثبؿٌذ. ثِ ثيبى ديگش ، اص آًدبيي كِ سٔبهل ٍ سٍاثي ثيي فشدي دس كبس سيوي ثؼيبس حبئض 

 كالهي ٍ غيش كالهي هَثشي داؿشِ ثبؿٌذ .اّويز اػز، آوبي سين ثبيذ هْبسسْبي اسسجبًي 

ثش، اهگيضُ ي صيبدي ثشاي ؿٌبخز خَد داسًذ. ثٌبثشايي ثشاي هَاخِْ ثب ٍيظگي ّبي ؿخليشغ افشاد يك سين هَ

 خَد ، آشوبد ثِ ًفغ الصم سا داؿشِ ٍ آهبدُ ي ايدبد سغييش ّؼشٌذ.

آوبي سين ًؼجز ثِ ّن احؼبع هؼئَليز هي كٌٌذ ٍ ثيي ؿبى ّن دلي ٍ دسک هشقبثل ٍخَد داسد . ّش يك اص 

سا ثِ ديگش آوبي سين اًشقبل دادُ ٍ ثِ ايي سشسيت هَخت ّن افضايي ثيـشش سين هي ؿًَذ .  آًْب هْبسسْبي خَد

ٓالٍُ ثش ايي ّب، يكي اص هْبسسْبي هْن افشاد دس ثؼيبسي اص سين ّب سيؼك دزيش اػز . ايي هَسد خلَكب دس سين 

 ّبي كبس آفشيي ثؼيبس اّويز داسد.
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 چبلص ّبی کبستیوی 

، چبلؾ ّبيي ٍخَد داسد كِ آؿٌبيي سّجش ٍ آوبي سين ثب آًْب، هْبسسْبي افشاد دس كبس سيوي دس فشايٌذ كبس سيوي 

 سا ثبال هي ثشد. ثشخي اص چبلـْب ٓجبسسٌذ اص:

 .ًقؾ ّبي سّجش سين :1

دس ثخؾ سّجشي سين ، هٌشح ؿذ كِ سّجشي هٌبػت يكي اص هَلفِ ّبي اكلي هَفقيز سين اػز. ٓذم ايفبي 

ثشدُ ؿذُ ثشاي سّجش ،هي سَاًذ ثِ ٌَٓاى يكي اص چبلؾ ّبي اكلي ديؾ سٍي كبس سيوي  هٌبػت ًقؾ ّبي ًبم

 هحؼَة ؿَد.

 .ايدبدآشوبد:2

ّوبى ًَس كِ دس ثخؾ سين ػبصي اؿبسُ ؿذ،آشوبد ، ؿبلَدُ ي كبس سيوي اػز .ثٌبثشايي هْن سشيي آػيت سيوي 

ّن حشف ثضًٌذ . آوبي سين ّبي هَثش اص آؿكبس  ايي اػز كِ آوب ًشَاًٌذ يكذيگش سا دسک كٌٌذ ٍ ثِ ساحشي ثب

ؿذى ٓيت ٍ ًقق ؿبى ًوي سشػٌذ.آًْب ثذٍى سشع اص سالفي ٍ اًشقبم خَيي ديگشاى ،لغضؽ ّب ،هٔف ّب ٍ ًگشاًي 

ّبي خَدؿبى سا قجَل هي كٌٌذ . الجشِ ايي ثذاى هٌٔب ًيؼز كِ افشاد سين ثبيذ ّوِ ي ساص ّبي خَد سا ثشهال كٌٌذ 

 هٌٔي ؿفبف ثَدى سٍاثي اػز.. ثلكِ ثِ 

 . َّيز سيوي:3

َّيز سيوي حكن دلجؼشگي افشاد سين سا داسد ٍ خذؿِ داس ؿذًؾ ثؼيبس خٌشًبک اػز . ثذٍى َّيز 

سيوي،ػبخز يك سين هَثش ٍ ّن افضا اهكبى دزيش ًيؼز .چشا كِ ٍخَد يك َّيز هـششک، افشاد سا سـَيو هي 

دػز آهذُ هؼٍَل ثجيٌٌذ. دس هوي ٍقشي افشاد احؼبع كٌٌذ كِ ّوگي  كٌذ سب خَد سا ثٌَس هشقبثل دس ًشبيح ثِ

هؼئَل ًشيدِ ي كل ٓولكشد سين ّؼشٌذ ، اص يكذيگش كوك هي گيشًذ ٍ ثِ ّن كوك هي كٌٌذ اص ديگش هضايبي 
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داؿشي َّيز سيوي ،كبّؾ اػششع ّب ٍ لزر ثشدى اص كبسػز . ايدبد َّيز هـششک اص ًشيو ايدبد ّذف 

،الگَّبي يبثذ . آفز ّذف هـششک ، هي سَاًذ سفبٍر ّب ، ػَء سٔجيشّب ،ديؾ داٍسي ّب هـششک سحقو هي

فشٌّگي ٍ ..... ثبؿذ . يكي اص ساُ ّبي ثؼيبس هْن ٍ هَثش ثشاي سػيذى ثِ َّيز سيوي  -هشٌبٍة ،ٍخَد سٌَّ فكشي

 هٌبػت اػز. اػشفبدُ اص ثبصي ّبي سين ػبصي -ّوبى ًَس كِ ديؾ سش ّن اؿبسُ ؿذ –ٍ آسهبى هـششک 

 . آفز الگَي سفكش گشٍّي:4

خٌش سفكش گشٍّي هوكي اػز ّش سين هٌؼدن ٍ ثب َّيز هـششكي سا سْذيذ كٌذ . اسٍيٌگ خبًيغ سٍاًـٌبع 

داًـگبُ ييل ثشاي اٍليي ثبس ،آفز الگَي سفكش گشٍّي سا سٔشيف كشد. ٍي سَهيو داد كِ ٍقشي آوبي يك گشٍُ ثِ 

ثِ دًجبل ساُ حل ّبي  بس ٍاثؼشگي ثِ يكذيگش هي ؿًَذ .ثيـشش اص ايٌكِ ؿذر اص لحبٍ فكشي هـبثِ ٍ دچ

گًَبگَى ٍ چبسُ ػبص ثبؿٌذ ،ثِ دًجبل ّوبٌّگي ٍ يكؼبى ػبصي ٓقيذُ ٍ فكش خَاٌّذ ٍ فكش خَاٌّذ ثَد. دس 

يٌِ ًشيدِ ،افشادي كِ ًِش هخبلفي داسًذ خشار اثشاص ٓقيذُ ؿبى سا ًخَاٌّذ داؿز . يك هثبل خَة دس ايي صه

داػشبى خليح خَک ّب دس ساثٌِ ثب خٌگ ٍ دسگيشي ّبي آهشيكب ٓليِ كَثب اػز. ثب سلوين كٌذي سئيغ خوَْس 

ؿَسٍي ّب آهشيكب سا سْذيذ ثِ اػشفبدُ اص ػالح ّبي ّؼشِ اي كشدًذ ٍلي دس ٍقز آهشيكب ثشاي حولِ ثِ كَثب،

ػز خٌگ ّؼشِ اي ثضسگي ثِ ساُ ثيفشذ،هششكذ ًشف هقبثل ،آهشيكبيي ّب ثذٍى سَخِ ثِ ايٌكِ ثب ايي كبس هوكي ا

هي ؿًَذ سلوين خَد سا ٓولي كٌٌذ . ثشخي ػيبػشوذاساى آهشيكبيي ثبٍخَد داؿشي ًِش هخبلف ّش ثبس كِ دس 

خلؼبر سلوين گيشي حوَس هي يبفشٌذ ثِ دليل ّويي آفز سفكش گشٍّي هَخَد دس خلؼِ$ٍ ايٌكِ ّوِ ي 

افو ثَدًذ ٍ ّوِ سبييذ هي كشدًذ # ًِش هخبلف خَد سا اثشاص ًوي كشدًذ . آوبي خلؼِ يكذبسچِ ثب ًِش كٌذي هَ

اؿشجبُ ثَدى حولِ ثِ كَثب كبهال ثذيْي ثَد ٍ كٌذي ّن ثٔذّب ثِ ايي هَهَّ كحِ گزاؿز ٍ سلوين خَد ٍ 

 ديگشاى سا ثؼيبس احوقبًِ خَاًذ . چيضي كِ دس خالل سلوين گيشي ، كؼي حشي ثِ آى ّن ؿك ًوي كشد.

ثشٍى سفز اص ايي چبلؾ ، سّجش سين هي سَاًذ ًقؾ هْوي داؿشِ ثبؿذ . اٍ هي سَاًذ ثب سـَيو ًِشار ٍ  ثشاي

 ًگشؽ ّبي هخشلف ٍ سقَيز خالقيز دس سين ،ًقؾ ثؼضايي داؿشِ ثبؿذ .
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 . هذيشيز خالقيز سين :5

لت سين ّبي هَفو خالقيز ٓبهل هْوي دس اًدبم كبسّبي سيوي اػز. ثؼيبسي اص اثشكبسار ٍ اخششآبر دس قب

گًَبگَى ، فكشّبي هشٌبٍة ايدبد هي كٌذ . ثب سّجشي كحيو خالقيز ّبي سين ، كَسر گشفشِ اػز . ايذُ ّبي 

هي سَاى اص سوبد ّب ٍ سْذيذّب ثِ ٌَٓاى فشكز ّبي ٓبلي ثشاي دػشيبثي ثِ اّذاف ، ػَد ثشد . دس غيش ايي كَسر 

 ثب ٍخَد سقجبي ًَآٍس ًوي سَاًذ خيلي دٍام داؿشِ ثبؿذ. ، سين كبسآفشيي ثب چبلؾ ّبي خذي هَاخِ ؿذُ ٍ

 خوْ اهذاد:. 6

گبّي دس خشيبى ثشٍص افكبس هجشكشاًِ دس سين ،سٌبقن ّبيي ديذُ هي ؿَد . ثشاي ايدبد هحيي خال  ٍ هجشكشاًِ ، 

 اٍليي قذم ، دزيشؽ سشكيت ثشخي اص ٍيظگي ّبي ثِ ُبّش هشٌبقن دس هحيي كبسي اػز.

ؿيذ كِ دزيشؽ سشكيت ايي ٍيظگي ّب ثشاي هذيشاًي كِ خٌي فكش هي كٌٌذ ثؼيبس هـكل اػز . سَخِ داؿشِ ثب

 ثشخی اص ایي ٍیژگی ّبی هتٌبقض ػجبستٌذ اص :

  سدشثِ –رّي آغبصگش 

  ًِن ٍ اًوجبى  –آصادي ٓول 

  اػشبدي ، هْبسر ٍ حشفِ اي ثَدى  –ػشصًذگي ، ؿَب ًجٔي ٍ ًـبى 

  ًشح سيضي كبس هٌبثو ثشًبهِ ي اص ديؾ سٔييي ؿذُ  –اثشكبس ٍ ًَآٍسي 

ثِ ثيبى ػبدُ سش ، ثشاي ايدبد هحيي خال  ٍ هجشكشاًِ گبّي الصم اػز افشاد دس حيي داؿشي آصادي ٓول ، ًِن ٍ 

اًوجبى سا سٓبيز كٌٌذ ٍ دس ٓيي ايٌكِ خال  ٍ ًَآٍساًِ فكش هي كٌٌذ ، دس قبلت ثشًبهِ ّبي اص ديؾ سٔييي ؿذُ 

 ثبؿٌذ.

 . سفكش ٍاگشا ٍ ّوگشا:7
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 دس هحيي كبس سيوي ، ّش دٍ ًَّ سفكش هْن اػز :سفكش ٍاگشا ٍ سفكش ّوگشا.

گشايي ٍخَد داسد ٍلي اكل ًيؼز ، ثلكِ سٌَّ ٍ اسائِ ي دس سفكش ّوگشا ، ّذف گشايي ٍ هٌٌو سػيذى ثِ ّذف 

سفكش ،ّؼشِ ي هشكضي خالقيز  ساُ حل ّب ٍ ًوبيؾ ساُ ّبي هشٔذد سػيذى ثِ ّذف ، اكل ٍ اػبع كبس اػز .

  گشا اػز.

سّجش سين ثبيذ سَاًبيي هكول قشاسدادى ايي دٍ ًشص سفكش سا داؿشِ ثبؿذ ٍ آًْب سا ّوبٌّگ كٌذ . ثشاي سشكيت دٍ 

سفكش ّوگشا ٍ ٍاگشا ،اقذاهبسي هي سَاى اًدبم داد . هثال ثٔذ اص اثضاس افكبس ٍ ًِشار گًَبگَى ،افشاد سين ديبهذ ّبي 

ٍ ًِشار خَد سا سدضيِ ٍ سحليل كٌٌذ يب كليِ ي آسا ٍ ديـٌْبدار هَسد سَافو اكثشيز سين ، ثِ چبلؾ ٍ افكبس 

 هٌبُشُ گشفشِ ؿَد.

 . ػَاسي هدبًي:8

ػَاسي هدبًي دس كبس سيوي ثِ هَاسدي اًال  هي ؿَد كِ افشادثذٍى ايٌكِ ًقؾ خَد سا ثِ ًَس هٌبػت ايفب كشدُ 

وب ،ػَد هي ثشًذ، دس اغلت هَاسدي كِ هبّيز كبس اخبصُ ي اسصيبثي فشدي سا ًوي ثبؿٌذ ، اص ًشبيح كبس ديگش آ

دّذ ، ايي حبلز ديؾ هي آيذ . هثال ٍقشي فشد يب افشادي دس سين ، ثِ دليل هٔف سّجش سين دس اسصيبثي فشدي 

ثِ اسصيبثي ّبي ،هؼئَليز خَد سا ثِ گشدى ديگش افشاد سين هي اًذاصد. دس ايي هَسد سّجش سين ثب اّويز دادى 

فشٌّگ فشدي دس كٌبس اسصيبثي سيوي ،ًقـي خذي دس خلَگيشي اص ثشٍص ايي هـكل داسد . ٓالٍُ ثش ايي، ًقؾ 

ػبصي ًيض ثؼيبس هْن اػز . ثِ ًَس هثبل ثبصي ّبي سيوي هي سَاًٌذ دس ايي صهيٌِ ّن ساّگـب ثبؿٌذ . چشا كِ 

 يدبد ّوبٌّگي ،آشوبد ػبصي ٍ ... فشٌّگ ػبصي اػز. يكي اص ٍُبيف هْن ثبصي ّب ، دس كٌبس ٍُبيفي هثل ا
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 ثبصی ّب 

كبس سيوي ًيبص ثِ افشادي داسد كِ ثشَاًٌذ سيوي ٍ ػيؼشوي فكش كٌٌذ، اهب ّوبى ًَس كِ ديؾ اص ايي ّن اؿبسُ ؿذ 

ّب  ،دس دػششع ًجَدى ايي افشاد يكي اص ًٔبيت كبس سيوي اػز كِ ثب آهَصؽ ّبي كحيو سفْ هي ؿَد. ايي آهَص

خلَكب اگش دس قبلت يك ػشي ثبصي ّبي ّذفذاس اًدبم گيشد، هي سَاًذ سبثيش ثؼضايي دس افضايؾ اثشثخـي ٍ 

كبسايي سين ّب داؿشِ ثبؿذ . ٓالٍُ ثش ايي ،گبّي كبس كشدى دس سين ّب ثؼيبس ػخز هي ؿَد . دس چٌيي هَاقٔي 

. ثبصي ّب كوك هي كٌٌذ سب آوبي سين ، أًٌبف ثبصي ّب هي سَاًٌذ سٍحيِ ٍ اًگيضُ ي افشاد سين سا ثبال ثجشًذ

ّب ، احؼبػبر ٍ سدبسة ايدبد  دزيشسش ٍ ػبصگبسسش ثبؿٌذ . ثبصي كشدى ، فشكشي ثشاي ثِ اؿششاک گزاؿشي ديذگبُ

 هي كٌذ . دسک ٍ آشوبد هشقبثل ثيـشش ًؼجز ثِ آوب ًيض اص ًشبيح فشٓي ٍ ثب اسصؽ ثبصي ّبي سيوي اػز.

ي ػشيْ ٍ اسصاى ّؼشٌذ ٍ ثِ ساحشي هي سَاى آًْب سا اخشا كشد. ايي ثبصي ّب قبثل اًٌجب  ثب اكثش ثبصي ّبي سيو

 ؿشايي خبف ّش سين ثَدُ ٍ هي سَاى ثشاي دػشيبثي ثِ يك ّذف خبف اص آًْب ثْشُ ثشد .

 ثبصي ّبي سيوي سا ثؼشِ ثِ ّذف اًدبم آى، هي سَاى ثِ دػشِ ّبي صيش سقؼين ثٌذي كشد:

 بصی ثبصی ّبی تین س

ثبصي ّبي سين ػبصي هٔوَال ثب اّذافي هثل گشم ؿذى سٍاثي ثيي افشاد سين ٍ ؿكؼشي يخ ّب ،ايدبد هحيي كبسي 

اثش ثخؾ ٍ ّن افضا، سـَيو ّوكبسي ٍ حوبيز آوبي سين اص يكذيگش ،سػيذى ثِ ثْشُ ٍسي ثبال ،سفَين اخشيبس ثِ 

ؾ هْبسسْبي اسسجبًي كالهي ٍ غيشكالهي افشاد سين اًدبم هي افشاد سين ٍ ايدبد سَاًبيي اًدبم آًْب ٍ ثبالخشُ افضاي

 گيشد.
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 ثبصی ّبی تیوی خالقیت

ثب ّذف سـَيو ٍ ثبال ثشدى سٍحيِ ي خالقيز ًَآٍسي افشاد سين ثشگضاس هي ؿَد ٍ سبثيش  ايي دػشِ اص ثبصي ّب

 صيبدي دس ثِ كبسگيشي خالقيز ّبي افشاد دس اًدبم فٔبليز ّبيـبى داسد.

 ّبی سّجشی تینثبصی 

ايي دػشِ اص ثبصي ّب ثشاي سّجش سين هشٍسي اػز . اًدبم ايي ثبصي ّب هٌدش ثِ سقَيز سّجشي سين هي ؿَد ٍ 

 كوك هي كٌذ افشاد سين ّن ؿٌبخز ثيـششي دس هَسد سّجش سين ٍ ٍُبيفؾ داؿشِ ثبؿٌذ.

 ثبصی ثضسگ ضجیِ سبصی کست ٍ کبس

يي اػز كِ افشاد اص ًشيو ؿجيِ يؼبصي ثب ٍاقٔيز ثبصاس كؼت ٍ ا "ؿجيِ ػبصي كؼت كبس "ّذف اص ثبصي سيوي 

كبس آؿٌب ؿًَذ. هثال دس ًَٓي اص ايي ثبصي ّب ، خشيذ قٌٔبر اسَهجيل اص قٌِٔ ػبصاى سَػي ػبصهبى ّبي ثضسگ 

# ، ػفبسؽ Dخلَكي ٍ دٍلشي ؿجيِ ػبصي هي ؿَد. ثشاي ايي كبس، ػبصهبًْبي ثضسگ ٍ ؿبيذ دٍلشي $گشٍُ

# دادُ ٍ قٌِٔ A# ثِ قٌِٔ ػبصاى $سين ّبي گشٍُ Bسا اص ًشيو گشٍُ ّبي ٍاػٌِ $سين ّبي گشٍُ ػبخز قٌِٔ 

هحلَالر خَد سا ثِ ٍاػٌِ ّب فشٍخشِ ٍ آًْب هحلَالر خشيذاسي ؿذُ سا ثِ ػبصاى ًيض دغ اص ػبخز قٌٔبر ،

يِ گزاسي سيؼك دزيض ثب خشيذاساى ًْبيي $ػبصهبًْبي ثضسگ# هي فشٍؿٌذ. دس ايي هيبى ٓذُ اي ثِ ٌَٓاى ػشهب

ثِ آًْب ٍام هي دٌّذ . دس دبيبى ثبصي ،سين ثشًذُ ي ّش گشٍُ   A ٍBدسيبفز ٍ ثشسػي ًشح سدبسي سين ّبي گشٍُ 

،ثش اػبع ثبالسشيي هيضاى ػَد حبكلِ سٔييي هي ؿَد. دس ايي ثبصي ٓالٍُ ثش سين ّبي اكلي ،سين ّبي اخشايي 

 خبكي ؿبهل فشٍؿٌذگبى هَاد اٍليِ ، خشيذاساى ًْبيي ، سجليغبر، دليغ ،گشٍُ قوبيي،هـبٍساى ٍ ثبًك هشكضي ًيض

ٍخَد داسًذ . سوبهي ايي گشٍُ ّب هبًٌذ ثبصاس ٍاقٔي كؼت كبس ، دس ّش لحِِ هي سَاًٌذ ؿشايي ثبصي سا سغييش دٌّذ 

. 
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ًفش  300سب ثيؾ اص  80ايي ثبصي دس ػٌو گؼششدُ قبثل اخشا ثَدُ ٍ سٔذاد افشاد ؿشكز كٌٌذُ ،هي سَاًذ ثيي 

اػز . ايي ثبصي يك ثبصي ، كبهل ٍ ّوِ خبًجِ ثَدُ ٍ  ًفش 40سب  25ثبؿذ . سٔذاد افشاد سين اخشايي ًيض ثيي 

 هٔوَال ثشاي هذيشاى ٍ كبسكٌبى يك ػبصهبى ، داًـدَيبى ٍ يب گشٍُ ّب ي ثضسگ اًدبم هي ؿَد .

سَػي ًَيؼٌذگبى ايي كشبة ، دس ػبصهبًْبي هخشلف ثشگضاسي ؿذُ اػز دس ًي دُ ػبل گزؿشِ ، ايي ثبصي ثبسّب 

 ْجَد يبفشِ اػز.ٍ دس ًَل صهبى اكالح ٍ ث

ثبصي ّبي سيوي ثؼيبس صيبدي ٍخَد داسد . كشبثْب ، ػبيز ّبي ايٌششًشي ٍ سدشثِ ي ؿشكز ّب دس ايي صهيٌِ ثؼيبس 

صيبد اػز . هب دس ايي كشبة ثيـشش ثِ هَاسدي دشداخشِ اين كِ سين ًَيؼٌذگبى ايي كشبة، سدشثِ ي ٓولي آى سا ثِ 

 كٌٔشي ؿشيف داؿشِ اًذ .سبكٌَى دس داًـگبُ  1379ٍيظُ اص ػبل 

 

 

 

 

 




