
 تعشيف، هفاهين و هذيشيت آى: خالقيت و نوآوسي

 هحوذي، ناهيذ: نويسنذه 

 چىيسٜ

قٛ٘س ٚ اظ زيسٌبٜ ضٚا٘كٙبؾي  اظ ذالليت اضائٝ ٔي تؼبضيف ٔرتّفي. پطزاظز ٔمبِٝ ثٝ تكطيح ٔفبٞيٓ ٚ ٔجب٘ي ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ٔي ايٗ

ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي،  اضتجبٌ. قٛز ؾپؽ ٔٛيٛع ٘ٛآٚضي ٚ اضتجبٌ آٖ ثب ذالليت قطح زازٜ ٔي. ٔي ٌيط٘س ٚ ؾبظٔب٘ي ٔٛضز ثطضؾي لطاض

تأثيط ٔتغيطٞبي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ثط ٘ٛآٚضي اظ زيٍط ٔجبحث ايٗ ثرف  تأثيط ؾبذتبض ثط ٘ٛآٚضي، تأثيط فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ثط ٘ٛآٚضي،

ٞبي  خٙجٝ فطزي ٚ ؾبظٔب٘ي، ٚيػٌي إٞيت ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي اظ ٞبي ذالليت، ٘مف ٚ ٞبي افطاز ذالق، فطنت ٚيػٌي .ٞؿتٙس

تٛؾؼٝ ذالليت ٌطٚٞي قبُٔ َٛفبٖ فىطي، قف والٜ تفىط، ٌطزـ تريّي،  ٞبي ٞبي ذالق، ٔسيطيت ذالليت، تىٙيه ؾبظٔبٖ

.ٔٛاظي ٚ اضتجبٌ اخجبضي اظ زيٍط ُٔبِت ايٗ ٔمبِٝ ٞؿتٙس تفىط

 

 هقذهه -1

ٞبيي اؾت وٝ ثب وٕه  خبٔؼٝ ٔب ٘يبظٔٙس آٔٛظـ ٟٔبضت فت ضٚظ افعٖٚ زا٘ف ٚ تىِٙٛٛغي ٚ خطيبٖ ٌؿتطزٜ اَالػبت، أطٚظٜثب پيكط

ٔغعي ذالق ثب ٔكىالت  ٞبيي ثبقس وٝ ثتٛا٘ٙس ثب ٞسف ثبيس پطٚضـ ا٘ؿبٖ. ػّٓ ٚ فٙبٚضي ثٝ پيف ثطٚز آٖ ثتٛا٘س ٍٕٞبْ ثب تٛؾؼٝ

زا٘ف  ٞب ثتٛا٘ٙس ثٝ ذٛثي ثب يىسيٍط اضتجبٌ ثطلطاض وطزٜ ٚ ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ ا٘ؿبٖ اي وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ .ضٚثطٚ قسٜ ٚ ثٝ حُ آٟ٘ب ثپطزاظ٘س

٘يبظٔٙس آٔٛظـ ذالليت ٞؿتٙس وٝ ثب ذّك افىبض ٘ٛ ثٝ ؾٛي يه  أطٚظٜ ٔطزْ ٔب. خٕؼي ٚ تِٛيس افىبض ٘ٛ ٔكىالت ضا اظ ٔيبٖ ثطزاض٘س

ػّٓ ٚ زا٘كي ثطذٛضزاض ثبقس وٝ  ػبت، ؾجت قسٜ اؾت وٝ ٞط ا٘ؿب٘ي اظ تدطثٝ ٚضقس فعايٙسٜ اَال. لسْ ثطزاض٘س خبٔؼٝ ؾؼبزتٕٙس

ضٔٛظ  ٞب يىي اظ خطيبٖ ا٘ساذتٗ اَالػبت حبٚي ػّٓ ٚ زا٘ف ٚ تدطثٝ زض ثيٗ ا٘ؿبٖ زيٍطي فطنت وؿت آٟ٘ب ضا ٘ساقتٝ ثبقس، ِصا ثٝ

ايٗ . وؽ وٝ زض ٌٛقٝ شٞٗ اٚ ٟ٘فتٝ اؾت پي ثجطز ٞط ٞيچ وؽ لبزض ٘يؿت ثٝ ٔيعاٖ اَالػبت ٚالؼي. ٔٛفميت زض ز٘يبي أطٚظ اؾت

ٞب ثٝ  ا٘ؿبٖ زض ايٗ ٔطحّٝ. قٛز اي لٛي ؾجت ضٞب قسٖ آٖ ثٝ ثيطٖٚ شٞٗ ٔي آيس وٝ اٍ٘يعٜ ٔي اَالػبت ظٔب٘ي ثٝ حطوت زض

ت ٔيبٖ قٛز خطيب٘ي اظ ػّٓ ٚ زا٘ف ٚ تدطثيب ٟ٘بيت ؾجت ٔي وٛقٙس ٚ زض ؾط٘ٛقت يىسيٍط حؿبؾٙس ٚ زض خٟت ضقس يىسيٍط ٔي

 .ؾبظ ٘ٛآٚضي ٚ ذالليت ذٛاٞس ثٛز ٕٞيٗ أط ظٔيٙٝ آٟ٘ب خبضي قٛز وٝ

ٞب خٟت ايدبز فطٍٞٙي اؾت وٝ زض آٖ  زض ثيٗ ا٘ؿبٖ ؾبظي ٚ ثؿتطؾبظي يىي اظ ػٛأُ ٔؤثط زض ثطٚظ ذالليت زض يه خبٔؼٝ، ظٔيٙٝ

 .وٙٙس فت خبٔؼٝ وٕه ٔيزازٖ زيٍطي ٞؿتٙس ٚ ثب تأثيط ثط ضٚي يىسيٍط ثٝ پيكط ٍٕٞبٖ زض تالـ ثطاي ضقس

ٞب ثىٛقٙس زض خبٔؼٝ  ثٝ ٕٞيٗ ذبَط الظْ اؾت ا٘ؿبٖ .يىي اظ قطايٍ الظْ ثطاي پسيساض قسٖ افىبض ٘ٛ، ٚخٛز آضأف ثطاي ٔغع اؾت

. ؾبظ٘سٌي زض خبٔؼٝ ٟٔيب قٛز ثؿتط آٖ ٔغع ثيٙسيكس ٚ تىبُٔ يبثس ٚ ؾجت ؾبظ افىبض ٘ٛ قسٜ ٚ قطايٍ ثطاي قطايُي پسيس آيس وٝ زض

 وبٞف. قطايٍ ضا ثطاي قىُ ٌيطي يه ٔحيٍ آضأجرف زض خبٔؼٝ فطاٞٓ وطز تٛاٖ ٞبي اذاللي ٔي ٌصاضي ثب افعايف ؾپطزٜ

اختٕبػي ٌؿتطـ يبثس ٚ ثب ؾؿت قسٖ  قٛز وٝ ظٔيٙٝ ثطاي ٌؿؿتٝ قسٖ ضٚاثٍ ٞبي اذاللي زض خبٔؼٝ ؾجت ٔي ٌصاضي ؾپطزٜ

 .زاقت ظيطا فطنتي ثطاي تفىط وطزٖ ٚخٛز ٘رٛاٞس. قٛز زض خبٔؼٝ ؾرت تط ٔيذالليت  پيٛ٘سٞبي اختٕبػي، قطايٍ الظْ ثطاي ثطٚظ



 تعشيف خالقيت -2

 :زٞيٓ زض ايٙدب ثطذي اظ تؼبضيف ٟٔٓ ضا ٔٛضز ثطؾي لطاض ٔي. ٞبي ظيبزي قسٜ اؾت اظ ذالليت تؼطيف

  تٛاٖ اختٕبػي يب التهبزي ؾبظٔبٖذالليت يؼٙي تالـ ثطاي ايدبز يه تغييط ٞسفساض زض  

 ٞبي شٞٙي ثطاي ايدبز يه فىط يب ٔفْٟٛ خسيس اؾت ذالليت ثىبضٌيطي تٛا٘بيي  

  زض ثحث ٔسيطيت ٘ظيط ثٝ ٚخٛز آٚضزٖ يه )ذالليت يؼٙي تٛا٘بيي پطٚضـ يب ثٝ ٚخٛز آٚضزٖ يه اٍ٘بضٜ يب ا٘سيكٝ خسيس

  (ٔحهَٛ خسيس اؾت

 تبظٜ يب پيٕٛزٖ يه ضاٜ َي قسٜ لجّي ثٝ َطظي ٘ٛيٗ ذالليت ػجبضت اؾت اظ َي وطزٖ ضاٞي 

 تعشيف خالقيت اص ديذگاه سوانطناسي -2-1

فطايٙس ثبظآضايي يب تغييط اَالػبت ٚ ٕ٘بزٞبي وؿت  تفىط ػجبضت اؾت اظ. ٞبي انّي تفىط يب ا٘سيكيسٖ اؾت ذالليت يىي اظ خٙجٝ

 :تفىط ثط زٚ ٘ٛع اؾت. زضاظٔست قسٜ ٔٛخٛز زض حبفظٝ

 ٓٞ تفىط ٍٕٞطا ػجبضت اؾت اظ فطايٙس ثبظآضايي يب زٚثبضٜ ؾبظي اَالػبت ٚ ٕ٘بزٞبي وؿت قسٜ ٔٛخٛز زض حبفظٝ : ٌطاتفىط

  .زضاظٔست

 اَالػبت ٚ ٕ٘بزٞبي وؿت قسٜ ٔٛخٛز زض حبفظٝ زضاظٔست،  تفىط ٚاٌطا ػجبضت اؾت اظ فطايٙس تطويت ٚ ٘ٛآضايي: تفىط ٚاٌطا

 .ٚاٌطا ذالليت يؼٙي تفىط

ايٗ تٛا٘بيي ػجبضت اؾت اظ فطايٙس . تهٛيطؾبظي شٞٙي زاضز ثطاؾبؼ ايٗ تؼطيف ذالليت اضتجبٌ ٔؿتميٕي ثب لٜٛ تريُ يب تٛا٘بيي

خسيس ثطاي ا٘دبْ زازٖ ثٟتط  ٞبي ٞبي ازضان قسٜ زض شٞٗ ٚ ذالليت ػجبضت اؾت اظ فطايٙس يبفتٗ ضاٜ پسيسٜ تكىيُ تهٛيطٞبيي اظ

 ٞبي ٘ٛيٗ ثطاي تِٛيسات ٚ ثطاي حُ ٔؿبئُ؛ ذالليت يؼٙي اضائٝ فىطٞب ٚ َطح اضائٝ ضاٜ حُ خسيس وبضٞب؛ ذالليت يؼٙي تٛا٘بيي

 .ٞب ذسٔبت خسيس ٚ اؾتٕطاض آٖ پؽ اظ غيجت آٖ پسيسٜ

 تعشيف خالقيت اص ديذگاه ساصهاني -2-2

ٚضي، افعايف  ؛ ٔثالً افعايف ثٟطٜٞبي ؾبظٔبٖ فؼبِيت ذالليت يؼٙي اضائٝ فىط ٚ َطح ٘ٛيٗ ثطاي ثٟجٛز ٚ اضتمبء وٕيت يب ويفيت

 .ٞب، تِٛيسات يب ذسٔبت اظ ضٚـ ثٟتط، تِٛيسات يب ذسٔبت خسيس ٚ غيطٜ ٞعيٙٝ تِٛيسات يب ذسٔبت، وبٞف

 :ا٘س ٞبي ذٛز قف ػبُٔ ضا زض ذالليت افطاز ٔؤثط زا٘ؿتٝ ضٚثطت خي اؾتط٘جطي ٚ ِيٙسااي اٚٞبضا زض ثطضؾي

 .اي ٔحسٚز ٚ وؿت تدطثٝ ٚ ترهم زض ؾبِيبٖ ٔتٕبزيٜ اي زض ظٔيٗ زاقتٗ زا٘ف پبيٝ :دانص -1

 .تٛا٘بيي اضائٝ ايسٜ ذالق اظ َطيك تؼطيف ٔدسز ٚ ثطلطاضي اضتجبَبت خسيس زض ٔؿبئُ :توانايي عقالني -2



افطاز ذالق ػٕٛٔبً زض ٔمبثُ ضٚـ اضائٝ قسٜ اظ َطف ؾبظٔبٖ ٚ ٔسيطيت اضقس، ؾجه فىطي اثساػي ضا ثط  :سبل فنشي -3

 .ٌعيٙٙس ٔي

 .قٛ٘س ٞبي ذٛز ثطاٍ٘يرتٝ ٔي افطاز ذالق ػٕٛٔبً ثطاي ثٝ فؼُ زض آٚضزٖ ايسٜ :انگيضش -4

ْ ثٛزٖ زض ٔمبثُ فكبضٞبي ثيطٚ٘ي ٚ زاذّي ٚ ٔب٘ٙس ٔهط ثٛزٖ، ٔمبٚ ٞبي قرهيتي افطاز ذالق ػٕٛٔبً زاضاي ٚيػٌي :ضخصيت -5

 .ثٛزٖ زض ٔمبثُ ٚؾٛؾٝ ٕٞطً٘ خٕبػت قسٖ ٞؿتٙس ٘يع ٔمبْٚ

 .يبثٙس ٞبي حٕبيتي ثيكتط أىبٖ ظٟٛض ٔي افطاز ذالق ػٕٛٔبً زض زاذُ ٔحيٍ :هحيط -6

  

ٞب ثط تفىط ذالق ثٝ  ضف ايٗ ثط٘بٔٝذالليت تبويس ل ٞبي آٔٛظـ تطيٗ زِيُ ػسْ وبضايي ثط٘بٔٝ ايٗ ٔحممبٖ ٔكرم وطز٘س وٝ ػٕسٜ

ٞبي  ثط٘بٔٝ خبيي وٝ ؾبيط ػٛأُ ٘يع تأثيط ثؿعايي زض ٔٛفميت ٚ قىؿت. ثبقس زض ذالليت ٔي ػٙٛاٖ يىي اظ قف ٔٙجغ ٔؤثط

ٚ آٔبزٌي، ٟ٘فتٍي، اقطاق : ذالليت ثطاي ذالليت ٔطاحُ چٟبضٌب٘ٝ خٛضج اف ّ٘ط زض وتبة ٞٙط ٚ ػّٓ وٙٙس آٔٛظقي ذالليت ايفب ٔي

 .وطزٜ اؾت اثجبت ضا شوط

َطيك خٕغ آٚضي اَالػبت ثب ٔؿئّٝ يب فطنت ٔٛضز ٘ظط  اظ ايٗ زيس، افطاز ذالق اثتسا ثب ٔؿئّٝ يب يه فطنت آقٙب قسٜ ٚ ؾپؽ اظ

قٛز ٚ فطز  ٔكبٞسٜ ٕ٘ي وٙٙس، زض ايٗ ٔطحّٝ فؼبِيت ّٕٔٛؾي ثؼس افطاز ذالق ضٚي ٔؿئّٝ تٕطوع ٔي زض ٔطحّٝ. قٛ٘س زضٌيط ٔي

 زضٌيطي شٞٙي ػٕيك فطز. ٞبي لجّي ذٛز خٟت ٘يُ ثٝ يه ايسٜ زاضز ظٔيٙٝ ٞب، تدبضة ٚ زض ٘ظٓ زازٖ تفىطات، ا٘سيكٝؾؼي 

زض ٟ٘بيت . قٛز اي خسيس ٚ ثسيغ ٔي ظٟٛض ايسٜ ٔٙدط ثٝ ذّك ٚ( خٟت تفىط ثط ٔؿئّٝ)فطاٞٓ وطزٖ فطنت ( ذٛزآٌبٜ ٚ ٘بذٛزآٌبٜ)

 .ؾيُ ايسٜ ذٛيف ضا ثٝ اثجبت ثطؾب٘سنالحيت ٚ پتبٖ آيس فطز ذالق زض نسز ثطٔي

 نوآوسي -3

زيٍط ٘ٛآٚضي يؼٙي ا٘سيكٝ ذالق تحمك يبفتٝ؛  ٔٙظٛض اظ ٘ٛآٚضي ذالليت ٔتدّي قسٜ ٚ ثٝ ٔطحّٝ ػُٕ ضؾيسٜ اؾت، ثٝ ػجبضت

يه فىط يب ٔفْٟٛ  ايدبز ٞبي شٞٙي ثطاي فطايٙس ٚ ذسٔبت خسيس ثٝ ثبظاض اؾت؛ ٘ٛآٚضي ثىبضٌيطي تٛا٘بيي ٘ٛآٚضي ٕٞب٘ب اضائٝ ٔحهَٛ،

 .خسيس اؾت

 انذ؟ خالقيت و نوآوسي چگونه با هن هشتبط ضذه -3-1

يه . ٞب فطز يب ايدبز اضتجبَي غيطٔؼَٕٛ ثيٗ ا٘سيكٝ اي ٔٙحهط ثٝ ٞب ثٝ قيٜٛ ذالليت ثٝ َٛض ػبْ يؼٙي تٛا٘بيي تطويت ا٘سيكٝ

حُ ٔؿبئُ ضا اضتمب  ٞبي ٔٙحهط ثطاي ائُ يب ضاٜ حُٞبي ٘بقٙبذتٝ ثٝ ٔؽ اؾت ؾبظٔب٘ي اؾت وٝ زيسٌبٜ ؾبظٔبٖ وٝ ٔكٛق ٘ٛآٚضي

 .ثٝ ٔحهَٛ ٚ ذسٔت ٚ يب يه ضٚـ ػّٕيبتي ٔفيس اؾت اي ذالق ٚ تجسيُ آٖ ٘ٛآٚضي فطايٙس وؿت ا٘سيكٝ. زٞٙس ٔي

 نوآوسي ضاهل چه چيضهايي است؟ -3-2



زض زيسٌبٜ زْٚ . تٛا٘س ذالق قٛز ٞطوؽ ٔيثب آٔٛظـ  ثؼًي افطاز ثطايٗ ثبٚض٘س وٝ ذالليت شاتي اؾت، ثطذي زيٍط ثبٚض زاض٘س وٝ

ذالق . زيسٖ چيعٞب ازضان يؼٙي ٘حٜٛ. اي زيس ٔطوت اظ ازضان، پطٚضـ، اِٟبْ ٚ ٘ٛآٚضي چٟبض ٔطحّٝ تٛاٖ فطايٙسي ذالليت ضا ٔي

ٚضي ثجيٙس وٝ ٞبي يه ٔؿئّٝ ضا ٌ ػجبضتي يه وبضٔٙس ٕٔىٗ اؾت ضاٜ حُ ثٝ. اي ٔٙحهط ثٝ فطز زيسٖ ثٛزٖ يؼٙي چيعٞب ضا اظ ظاٚيٝ

ٞب اظ فطايٙس پطٚضـ  زض ػٛو ا٘سيكٝ. افتس ٕ٘ي ضفتٗ اظ ازضان ثٝ حميمت ثٝ ٞط حبَ فٛضاً اتفبق. تٛا٘ٙس آٖ َٛض ثجيٙٙس ٕ٘ي زيٍطاٖ

٘ىطزٖ ٘يؿت ثّىٝ زض  ايٗ ثٝ ٔؼٙبي فؼبِيت. ٞبي ذٛز تؼٕك وٙٙس ٘يبظ زاض٘س وٝ زض ٔٛضز ا٘سيكٝ ثؼًي اٚلبت وبضوٙبٖ. ٌصض٘س ٔي

 ا٘س زض ٟ٘بيت زض لبِت چيعي خسيس ثبظيبثي، ُٔبِؼٝ ٚ زٚثبضٜ قىُ زٞي وطزٜ ٞبي ا٘جٛٞي ضا وٝ شذيطٜ، حّٝ وبضوٙبٖ ثبيس زازٜايٗ ٔط

 .ٌصقت ؾبِيبٖ ثطاي َي ايٗ ٔطحّٝ أطي َجيؼي اؾت. ثطيع٘س

ٌطچٝ اِٟبْ ثٝ . ضؾٙس ثٕط ٔيَٛض ٔٛفميت آٔيع ثٝ  ٞبي لجّي قٕب ثٝ اي اؾت وٝ تٕبٔي تالـ زض فطايٙس ذالليت اِٟبْ آٖ ِحظٝ

آٖ اِٟبْ ٚ تجسيُ آٖ ثٝ  ٘ٛآٚضي يؼٙي ٌطفتٗ. ذالليت ٘يبظ ثٝ تالقي ٘ٛآٚض زاضز. ذالليت تٕبْ ٘كسٜ اؾت ا٘دبٔس أب وبض قؼف ٔي

 ۹۹ذالليت يؼٙي يه زضنس اِٟبْ ٚ »زٞٙس وٝ  ثٝ ازيؿٖٛ ٘ؿجت ٔي ايٗ ٌفتٝ ضا. ذسٔت يب ضٚـ ا٘دبْ چيعي -تِٛيسي ٔفيس

زٞس وٝ تٛؾٍ  چيعٞبيي تكىيُ ٔي زضنس ٘ٛآٚضي ضا آظٔٛزٖ، اضظقيبثي وطزٖ ٚ ثبظ آظٔٛزٖ آٖ ۹۹ثٝ ػجبضتي « ضيرتٗ ػطق زضنس

 وٙس وٝ ضٚي آٖ وبض اؾت وٝ يه فطز زيٍطاٖ ضا ثيكتط ُّٔغ ٚ زضٌيط آٖ چيعي ٔي ٔؼٕٛالً زض ايٗ ٔطحّٝ. اِٟبْ زضيبفت قسٜ اؾت

 .وطزٜ اؾت

 گزاسنذ؟ چگونه هتغيشهاي ساختاسي بش نوآوسي اثش هي -3-3

اَٚ ايٗ وٝ ؾبذتبضٞبي ٔىب٘يىي . ٌعاضٜ ضا ثيبٖ وٙيٓ تٛا٘يٓ ؾٝ ٞبي ٌؿتطزٜ، ثب تٛخٝ ثٝ ٔتغيطٞبي ؾبذتبضي ٔي ثطاؾبؼ پػٚٞف

تٕطوع زض آٟ٘ب ثيكتط اظ  تط اؾت، لٛا٘يٗ وٕتطي زاض٘س ٚ ػسْ زاض٘س ظيطا وٝ ترهم وبضي آٟ٘ب پبييٗ اثطي ٔثجت ثط ٘ٛآٚضي

 وٙس ثيكتط ٞب ضا آؾبٖ تط ٔي اُ٘جبق ٚ ثبضٚض وطزٖ ضا وٝ پصيطـ ٘ٛآٚضي ٕٞچٙيٗ ا٘ؼُبف پصيطي، لسضت. ؾبذتبضٞبي ٔىب٘يؿتي اؾت

وٝ زٞس  فطاٚا٘ي ٔٙبثغ ثٝ ٔسيطاٖ ايٗ تٛا٘بيي ضا ٔي .زْٚ ايٗ وٝ زؾتطؾي آؾبٖ ثٝ ٔٙبثغ فطاٚاٖ ػبُٔ وّيسي ٘ٛآٚضي اؾت. وٙٙس ٔي

وٙف ٔتمبثُ ذٌُٛ ؾبظٔب٘ي ثٝ  زض ٟ٘بيت اضتجبٌ ثيٗ ٚاحسٞب ثب تؿطيغ زض. ٞب ضا ثپصيط٘س ٞعيٙٝ وٙٙس ٚ قىؿت ثتٛا٘ٙس ثطاي ٘ٛآٚضي

وٝ  تٛا٘س ٚخٛز زاقتٝ ثبقس ٍٔط ايٗ اِجتٝ ٞيچ يه اظ ايٗ ؾٝ ٔتغيط ٕ٘ي. ضؾب٘س ٔي قىؿتٗ ؾسٞبي احتٕبِي زض ثطاثط ٘ٛآٚضي ٔسز

 .ؾٝ ػبُٔ ٔتؼٟس ثبقٙس ٔسيطاٖ اضقس ثٝ ايٗ

 گزاسد؟ چگونه فشهنگ ساصهاني بش نوآوسي اثش هي -3-4

ٞب پبزاـ  ٞب ٚ ٞٓ ثٝ قىؿت آٟ٘ب ٞٓ ثٝ ٔٛفميت. وٙٙس ٔي آٟ٘ب تدطثٝ وطزٖ ضا تكٛيك. ٞبي ٘ٛآٚض فطٍٞٙي ٔكبثٝ زاض٘س ؾبظٔبٖ

 :يػٌي ظيط اؾتيه فطًٞٙ ٘ٛآٚض زاضاي ٞفت ٚ. وٙٙس اقتجبٞبت تدطثٝ وؿت ٔي آٟ٘ب اظ. زٞٙس ٔي

 پصيطـ اثٟبْ -۱

 قىيجبيي زض أٛض غيط ػّٕي -۲

 ٞبي ثيطٚ٘ي وٓ وٙتطَ -۳

 ثطزثبضي زض ٔربَطٜ -۴



 قىيجبيي زض ثطذٛضزٞب -۵

 تأويس ثط ٘تبيح تب ثط ٚؾبيُ -۶

 تأويس ثط ٘ظبْ ثبظ -۷

 .زٞس پبؾد ٔي افتٙس وٙس ٚ ؾطيؼبً ثٝ تغييطات آٖ َٛض وٝ اتفبق ٔي ؾبظٔبٖ اظ ٘عزيه ٔحيٍ ضا وٙتطَ ٔي

 گزاسنذ؟ مذام هتغيشهاي هنابع انساني بش نوآوسي اثش هي -3-5

تٛؾؼٝ زا٘ف اػًبي ذٛز ضا آٖ َٛض وٝ ضٚظآٔس ثبقس  ٞبي ٘ٛآٚض فؼبال٘ٝ آٔٛظـ ٚ يبثيٓ وٝ ؾبظٔبٖ زض ٔمِٛٝ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي زض ٔي

اقتجبٜ ضا وبٞف زٞٙس ٚ  تب تطؼ اظ اذطاج ثٝ ذبَط آٚض٘س زض ؾُح ػبِي ثطاي وبضوٙبٖ ذٛز فطاٞٓ ٔي أٙيت قغّي. وٙٙس تكٛيك ٔي

 يبثس پيكتبظاٖ تغييط فؼبال٘ٝ ٚ ثب قٛض ٚ قٛق اي خسيس تىبُٔ ٔي وٝ ا٘سيكٝ ظٔب٘ي. ثركٙس وٝ تغييطپصيط ثبقٙس ثٝ افطاز خطأت ٔي

٘ٛآٚضي ثٝ ٔطحّٝ اخطا زض  زٞٙس وٝ إَيٙبٖ ٔي قٛ٘س ٚ وٙٙس ثط ٔكىالت چيطٜ ٔي ثركٙس ٚ آٖ ضا حٕبيت ٔي ا٘سيكٝ ضا تؼبِي ٔي

 .ذٛاٞس آٔس

 هاي افشاد اخالق ويژگي -4

ػٛأُ ظيط ضا « اؾتيع»ذالليت ٞؿتٙس ٔكرم وٙٙس،  ا٘س تب ٔكرهبت افطازي وٝ زاضاي ؾُح ثباليي اظ ضٚا٘كٙبؾبٖ ؾؼي زاقتٝ

 :اؾت ثطاي افطاز ذالق ثيبٖ زاقتٝ

 تٛا٘بيي ايدبز تؼساز ظيبزي ايسٜ ثٝ َٛض ؾطيغ :سالهت سواني و ادسامي  

 تٛا٘بيي زؾت وكيسٖ اظ يه لبػسٜ ٚ چبضچٛة شٞٙي :انعطاف پزيشي ادساك  

 تٛا٘بيي زض ايدبز ٚ اضائٝ پيكٟٙبزٞبي خسيس :ابتناس  

 ٞبي خسيس ٔؿبئُ پيچيسٜ تٛخٝ وطزٖ ٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ چبِف :تشجيح دادى پيچيذگي نسبت به سادگي  

 ٞبي ٘ٛ ٔتفبٚت ثٛزٖ اظ ٕٞىبضاٖ زض اضائٝ ٘ظطات ٚ ا٘سيكٝ :ي و داوسياستقالل سأ 

  

 :وٙٙس ثٙسي ٔي ٞبي افطاز ذالق ضا ثٝ نٛضت ظيط زؾتٝ اي زيٍط ٚيػٌي ػسٜ

 خصوصيات رهني:  

o وٙدىبٚي  

o ٜٞبي ظيبز زض ثبضٜ يه ٔؿئّٝ زازٖ ايس  

o ٜٞبي غيطػبزي اضائٝ ايس  

o تٛخٝ خسي ثٝ خعئيبت  

o ضٚ٘س ثٝ ٔحيٍ ثٝ ذهٛل ثٝ ٘ىبتي وٝ زض ٘ظط زيٍطاٖ ػبزي ثٝ قٕبض ٔي زلت ٚ حؿبؾيت ٘ؿجت  



o ضٚحيٝ ا٘تمبزي  

o ٝػاللٝ ٚافط ثٝ آظٔبيف وطزٖ ٚ تدطث  

o ٍ٘طـ ٔثجت ٘ؿجت ثٝ ٘ٛآفطيٙي 

 خصوصيات عاطفي:  

o َآضأف ٚ آؾٛزٌي ذيب  

o قٛخ َجؼي  

o ٝٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ظ٘سٌي ػاللٝ ثٝ ؾبزٌي ٚ ثي تىّفي زض ٘ٛع ِجبؼ ٚ خٙج  

o ً   ضٔي ٚ أيس ثٝ آيٙسٜزِ

o ٖتٛا٘بيي ثطلطاضي اضتجبٌ ػٕيك ٚ نٕيٕب٘ٝ ثب زيٍطا  

o اػتٕبز ثٝ ٘فؽ ٚ احتطاْ ثٝ ذٛز  

o قٟبٔت 

 خصوصيات اجتواعي:  

o ُپيف لسٔي زض لجَٛ ٚ ضٚيبضٚيي ثب ٔؿبئ  

o ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٔؿئِٛيت پصيطي ٚ تٛا٘بيي ؾبظٔبٖ زازٖ ثٝ فؼبِيت  

o ٖلسضت خّت حؽ اػتٕبز ٚ إَيٙبٖ زيٍطا. 

 هاي خالقيت فشصت -5

  :ثٙسي قسٜ اؾت ٞبي ذبضخي تمؿيٓ ٞبي ذالليت زض چٟبض ٌطٜٚ فطنت زاذّي ٚ ؾٝ ٌطٜٚ فطنت فطنت

 هاي داخلي فشصت  

o ٜٞبي غيطٔٙتظطٜ ٞب يب ٔٛفميت ٔثُ قىؿت: ٚلبيغ غيطٔٙتظط  

o ٞب ٘بؾبظٌبضي   

o ٘يبظٞبي فطايٙسي ٚ تغييطات زض نٙبيغ ٚ ثبظاضٞب 

 (زض ٔحيٍ ػّٕي ٚ اختٕبػي ؾبظٔبٖ) هاي خاسجي فشصت  

o تغييطات خٕؼيتي  

o تغييط ٍ٘طـ   

o زا٘ف خسيس 

 نقص و اهويت خالقيت و نوآوسي -6

 نقص و اهويت خالقيت و نوآوسي اص جنبه فشدي -6-1

  ٚ ؾٛق زٞٙسٜ ثٝ ؾٛي ذٛزقىٛفبييذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ ضقس ٚ قىٛفبيي اؾتؼسازٞب  

 ٞبي فطزي، قغّي ٚ اختٕبػي ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ ٔٛفميت. 



 نقص و اهويت خالقيت و نوآوسي اص جنبه ساصهاني -6-2

 ٖذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ پيسايف ؾبظٔب  

 ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ تِٛيسات ٚ ذسٔبت  

 ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ افعايف وٕيت، تٙٛع تِٛيسات ٚ ذسٔبت  

 ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ افعايف ويفيت تِٛيسات ٚ ذسٔبت ٚ ٔٛفميت زض ضلبثت  

 ٝٙٞب، يبيؼبت ٚ اتالف ٔٙبثغ ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ وبٞف ٞعي  

 ٖذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ افعايف اٍ٘يعـ وبضي وبضوٙبٖ ؾبظٔب  

 أُ اضتمبي ؾُح ثٟساقت ضٚا٘ي ٚ ضيبيت قغّي وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ع  

 ٖذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ اضتمبي ثٟطٜ ٚضي ؾبظٔب  

 ٖذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ ٔٛفميت ٔدٕٛػٝ ٔسيطيت ٚ وبضوٙبٖ ؾبظٔب  

 ٖذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ ضقس ٚ ثبِٙسٌي ؾبظٔب  

 ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ تحطيه ٚ تكٛيك حؽ ضلبثت  

 ٘ٛآٚضي ػبُٔ وبٞف ثٛضٚوطاؾي ازاضي؛ وبٞف پكت ٔيع٘كيٙي ٚ ٔكٛق ػُٕ ٌطايي ذالليت ٚ  

 ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ػبُٔ تحطيه ٚ ٟٔيب وطزٖ ػٛأُ تِٛيس 

 هاي ساصهاى خالق ويژگي -7

 :ٞبي ؾبظٔبٖ ذالق ػجبضتٙس اظ ثطذي اظ ٚيػٌي

 ز وٝ ضلبثت وبُٔ زض آٖ حبوٓ ثبقسپصيط زض يه ؾبظٔبٖ زض نٛضتي ذالليت نٛضت ٔي :سقابت ماهل و فطشده است.  

 ثطپبيٝ يه فطًٞٙ ذٛة، . وٙس فطًٞٙ ٔطزْ اؾت ٔسيطيت وٕه ٔي اي وٝ ثٝ ثبِٙسٌي يىي اظ ػٛأُ ػٕسٜ :فشهنگ

ٞبي پٛيب ثٟتط  ؾبظٔبٖ ثسيٟي اؾت زض چٙيٗ ثؿتط ٔٙبؾجي خٟت ضلبثت، ذالليت يب. قٛز ٔحؿٛة ٔي اتالف ٚلت ٌٙبٜ

  .ٌيطز قىُ ٔي

  اػتمبز ٞؿتٙس وٝ زا٘ف زض ؾُح ؾبظٔبٖ ثٝ ٚفٛض پطاوٙسٜ قسٜ اؾت  ٞبي ذالق ثط ايٗ زض ؾبظٔبٖ :هذيشاىدستشسي به

  .تٛا٘ٙس افىبض ٚ ٘ظطات زيٍطاٖ ضا ٔؿتميٓ ٚ ثسٖٚ ٚاؾُٝ زضيبفت وٙٙس ضاحتي ٔي ٚ ٔسيطاٖ ثٝ

 تٛا٘ٙس ٍٕٞبْ ثب ٘يبظٞبي  وٝ ٔي ٚيػٌي زيٍط ؾبظٔبٖ ذالق احتطاْ ثٝ افطاز اؾت ٚ آٟ٘ب ثبٚض زاض٘س :احتشام به افشاد

  .ؾبظٔبٖ، ضقس وٙٙس

 ٞبي اختٕبع ٚ خّت ضيبيت آحبز ٔطزْ اؾت ٞب تٛخٝ ثٝ ٘يبظٔٙسي ٞسف ٟ٘بيي زض ايٗ ؾبظٔبٖ :سائه خذهات هشدهي.  

 زض ؾبظٔبٖ ذالق افطاز زاضاي يه ترهم ٚيػٜ ٘يؿتٙس ٚ ايٗ أىبٖ ضا زاض٘س وٝ ثطاي لطاض ٌطفتٗ زض خبيٍبٜ  :تخصص

  .اؾت ٌطزـ قغّي زاقتٝ ثبقٙسٔٗ

 ماسگشوهي  

 ٞب ٚ زض ٘تيدٝ ثطذٛضزاضي آٟ٘ب اظ أٙيت  ضٚاثٍ زايٕي ٚ ثّٙسٔست وبضوٙبٖ ثب ايٗ ٘ٛع ؾبظٔبٖ :سابطه ماسمناى با ساصهاى

  .ٞبي ايٗ ؾبظٔبٟ٘بؾت قغّي اظ زيٍط ٚيػٌي



 تغييط ضا ثٝ ػٙٛاٖ تٟٙب ػبُٔ ثبثت ٚ تٕبٔي ٔسيطاٖ، ٔؿئّٝ  ٞب زض ايٗ ؾبظٔبٖ :استقبال هذيشاى اص عاهل تغييش

اؾت زض چٙيٗ ؾبظٔب٘ي يطٚضت  َجيؼي. وٙٙس زا٘ٙس ٚ ثب ذكٙٛزي آٖ ضا پصيطفتٝ ٚ زض ثطاثط آٖ ٔمبٚٔت ٕ٘ي ٔي ٌطيع٘بپصيط

خٌّٛيطي ثطذٛضز ثب تغييطات اذتهبل زٞس ظيطا ٕٞٝ ثٝ ايٗ ثبٚض  ٘ساضز وٝ ٔسيط ثرف ظيبزي اظ ٚلت ذٛز ضا ثطاي

 .تغييط يه اضظـ ٔثجت اؾت ٜا٘س ن ضؾيسٜ

 نقص هذيش دس پشوسش خالقيت -8

اؾت ثؿيبض ٟٔٓ ٚ حؿبؼ اؾت ظيطا ٔسيطيت  ٞبيي وٝ ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي اظ يطٚضيبت ٚ ػبُٔ انّي ٘مف ٔسيطيت زض ٔدٕٛػٝ

تٛا٘س ٔب٘غ ايٗ أط  ٔي ضز اٚ٘ٛآٚضي ضا زض افطاز ايدبز، تطٚيح ٚ تكٛيك وٙس ٚ يب ضفتبض ٚ ػّٕه تٛا٘س تٛا٘بيي ٚ اؾتؼساز ذالليت ٚ ٔي

ٔسيط ذالق ثبيس فًبيي . ٞبي ذالق ذالليت زيٍطاٖ ٚ پيسا وطزٖ شٞٗ اؾت اظ اؾتفبزٜ اظ  ٞٙط ٔسيط ذالق ػجبضت. حيبتي قٛز

ٜ ايٗ فًب، فًبيي اؾت وٝ اظ وبض ضٚظٔط ذٛزـ ثتٛا٘س ذالق ثبقس ٚ افطاز ؾبظٔبٖ ضا ٞٓ ٘يع ثطاي ذالليت تحطيه وٙس ٚ ثيبفطيٙس وٝ

 .وٙس وٙس تب ٞط وؿي ذٛز ٔكىُ ذٛزـ ضا حُ ٔي ثٝ زٚض اؾت ٚ ثٝ ٘حٛي تفٛيى اذتيبض

يىي . ٞب أىبٖ ثطٚظ زازٜ قٛز زض آٖ ثٝ ٘ظطيبت ٚ ا٘سيكٝ ثطاي ايٗ وٝ افطاز زض ؾبظٔبٖ ثٝ تفىط ثپطزاظ٘س ثبيس ٔحيُي ايدبز قٛز وٝ

اختٕبػي ٔكٛضت اؾت ٚ  ٔيٗ َٛض ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي ٚ حتي ضقسٞب ٚ ٜ ٟٔٓ ٚ پطخبشثٝ پطٚضـ قرهيت ا٘ؿبٖ ٞبي ثؿيبض اظ قيٜٛ

اي  ثيكتطي ثطذٛضزاض٘س ٚ آ٘بٖ وٝ اُٞ آٖ ٘يؿتٙس اظ ايٗ أتيبظ ثٟطٜ ثسٖٚ تطزيس افطازي وٝ اُٞ ٔكٛضت ٞؿتٙس اظ ػمُ ٚ فىط

ذٛزوٙتطِي ذٛزـ ضا زض ذٛاؾتٗ ٚ تٕبيُ ثطاي  .يه ؾبظٔبٖ ذالق تب ا٘ساظٜ ظيبزي ثٝ ذٛزوٙتطِي وبضوٙب٘ف ٚاثؿتٝ اؾت .٘ساض٘س

 .ٌصاضز ٔي اضائٝ اثتىبض ٚ ذالليت ثٝ ٕ٘بيف

أب ٚالؼيت آٖ . اٍ٘يعـ ضا تحت تأثيط لطاض زٞٙس ٞبي تفىط ذالق ٚ تٛا٘ٙس ٞط ؾٝ ِٔٛفٝ ذالليت يؼٙي ترهم، ٟٔبضت ٔسيطاٖ ٔي

تٛاٖ حتي ثب تغييطات خعيي  ٔي اٍ٘يعـ زضٚ٘ي ضا. ِٔٛفٝ اَٚ ثؿيبض زقٛاضتط ٚ ٚلت ٌيطتط اظ اٍ٘يعـ اؾت اؾت وٝ تأثيطٌصاضي ثط زٚ

 ٞبي تفىط ذالق ايٗ ثساٖ ٔؼٙب ٘يؿت وٝ ٔسيطاٖ ثبيس ثٟجٛز ترهم ٚ ٟٔبضت. زاز اي افعايف زض ٔحيٍ ؾبظٔبٖ ثٝ َٛض لبثُ ٔالحظٝ

ثسا٘ٙس وٝ السأبت ٔؤثط ثط اٍ٘يعـ زضٚ٘ي، ٘تبيح فٛضي  قٛز، آٟ٘ب ثبيس لساْ ُٔطح ٔيأب ظٔب٘ي وٝ اِٚٛيت ثٙسي زض ا. ضا فطأٛـ وٙٙس

 .قس تطي ضا ٔٛخت ذٛاٞٙس
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 :ٞب اظ ايٗ لطاض٘س ايٗ تىٙيه. ٞبي تٛؾؼٝ ذالليت ٌطٚٞي ثٝ قىُ خسي ٚ ٔؿتٕط اؾتفبزٜ وٙٙس تٛا٘ٙس اظ ا٘ٛاع تىٙيه ٞب ٔي ؾبظٔبٖ
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زض ايٗ تىٙيه . نٛضت ٌطٚٞي تىٙيه تحطن ٔغعي اؾت ٞب ثٝ ٞبي ٔتساَٚ زض ايدبز ذالليت ٚ فؼبَ ؾبذتٗ ا٘سيكٝ يىي اظ تىٙيه

زازٜ ٚ ثطاي آٖ  اِجساٞٝ ٚ ثٝ ؾطػت ثٝ آٖ ٚاوٙف ٘كبٖ قٛز في اضائٝ قسٜ ٚ اظ آ٘بٖ ذٛاؾتٝ ٔي اي ثٝ يه ٌطٜٚ وٛچه ٔؿئّٝ

ايٗ أط ثبػث . تٛا٘ٙس آٟ٘ب ضا ثجيٙٙس َٛضي وٝ ٕٞٝ اػًبي خّؿٝ ٔي قٛ٘س ثٝ ا ثط ضٚي تبثّٛيي ٘ٛقتٝ ٔيٜ پبؾد. پبؾري ثيبثٙس

اِٚيٗ زِيُ اثطثركي . زيٍطي قٛز اي اظ يه شٞٗ ثبػث ضٚقٙي شٞٗ شٞٗ اػًبء ثٝ فؼبِيت ثيكتطي پطزاذتٝ ٚ خطلٝ قٛز تب ٔي

 .زٞٙس حبِت ٌطٚٞي ثيف اظ حبِت ا٘فطازي لسضت تهٛض ذالق ثطٚظ ٔي افطاز زض تحطن ٔغعي افعايف لسضت ذالليت زض ٌطٜٚ اؾت،



ٕٞچٙيٗ ػسْ ٚخٛز ا٘تمبز ٚ . ٌطزز ٔي ٔغعي ٔٛخت افعايف اثطثركي  ضلبثت ٘يع ػبُٔ زيٍطي اؾت وٝ زض خّؿبت تحطن

. ٌطزز ضاي ذالليت ايدبزخّؿٝ ثب فطاغت ذبَط ثٝ اظٟبض٘ظط ثپطزاظ٘س ٚ ٔحيُي ٔؿبػس ة قٛز تب اػًبي ٞبي ؾطيغ ثبػث ٔي اضظيبثي

 .٘ظطات اؾت اِجساٞٝ ثٛزٖ ٔغعي لبثُ شوط اؾت في  ٘ىتٝ زيٍطي وٝ زض ٔؤثط ثٛزٖ تحطن
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وٛقس ٘كؿت افطاز ثٝ  وٙس ٚ اظ َطيك آٖ ٔي اضائٝ ٔي يه ضٚـ ذاللب٘ٝ« قف والٜ تفىط»ازٚاضز زٚثٛ٘ٛ پسض تفىط ذالق زض وتبة 

قٛ٘س، ثيبٔٛظز وٝ ثٝ  ٔي وٙس ثٝ وؿب٘ي وٝ ثٝ زٚض ٞٓ خٕغ ؾؼي ٔي« زٚثٛ٘ٛ». ثٕطثرف ٚ وبضا تجسيُ وٙس ضا ثٝ السأي زٚض يىسيٍط

 ذاللب٘ٝ ثيب٘سيكٙس ٚ ثب يه ٕٞبٍٞٙي ٔسثطا٘ٝ ٘تبيح ضا َجمٝ ثٙسي ٚ اِٚٛيت ٞبي تفىط ذٛز ٘ظٓ زٞٙس ٚ آٍ٘بٜ زض ايٗ ٔيبٖ ثٝ ضاٜ

تىٙيه قف والٜ تفىط زض خّؿبت لسْ ثٍصاضيس، ثٟتط  ذٛاٞيس ثب اٌط قٕب ٔي. اظ آٖ اؾتفبزٜ وٙٙسٞب  ثٙسي وطزٜ ٚ زض تهٕيٓ ٌيطي

زٞي، ٞسايت ٚ ٘تيدٝ  ٘ظٓ ايس ٚ قٕب ٔؿئَٛ تهٛض وٙيس ثٝ يه خّؿٝ لسْ ٌصاقتٝ. آٍ٘بٜ ػُٕ وٙيس اؾت ايٗ ٔمبِٝ ضا ثرٛا٘يس ٚ

ٌصاضز ثبيس  ٚاٞٙس ٌصاقت، ظيطا ٍٞٙبٔي وٝ وؿي والٜ آثي ضا ثط ؾط ٔيقٕب خ زض ايٙدب والٜ آثي ضا ثط ؾط. ٌيطي اظ آٖ خّؿٝ ٞؿتيس

 :ٔٛاضز ظيط زلت وٙس ثٝ

 ٚ ٌصاضز  وؿي وٝ والٜ آثي ثط ؾط ذٛز ٔي ضً٘ آثي ٕ٘بز آؾٕبٖ آثي ضً٘ اؾت وٝ چتط آٖ ثط ٕٞٝ خب ٌؿتطزٜ قسٜ اؾت

  .٘ظٓ ٚ تٕطوع زٞس ضا زض شٞٗ ذٛز ثٝ خطيبٖ زضآٚضز ٚ ثبيس ثتٛا٘س افىبض خبضي زض ٔحيٍ خّؿٝ

 اي ٔكرم آٖ ضا ثٝ  خٕغ، خٟت زٞس ٚ يب ثط٘بٔٝ وٙس ثٝ تفىط وطزٖ والٜ آثي ٕٞچٖٛ يه ٘طْ افعاض اؾت وٝ تالـ ٔي

  .وٙس وبضٌطزاٖ تفىط ٔب ضا ٞسايت ٔي ؾطا٘دبْ ثطؾب٘س ٚ ٌٛيي ٕٞچٖٛ يه

 ٚز ثٙكيٙيس ٚ ٔٛيٛع ٚ يب ٔكىُ ٔٛضز ثحث نٙسِي خ اوٖٙٛ ثط ضٚي. قٛز ٞب تؼييٗ ٔي ٞب ٚ ٔحسٚزيت ثب والٜ آثي اِٚٛيت

ثٍصاض٘س ٚ زض ٔٛضز  زض ٘رؿتيٗ الساْ ٚ ثب ٞسايت قٕب ٕٞٝ اػًب ثبيس والٜ ؾفيس ضا ثط ؾط. ثٙٛيؿيس ضا ثط ضٚي ترتٝ ؾيبٜ

  .ٔٛيٛع ثيبٖ قسٜ ثيب٘سيكٙس

 ٞبي ٔتىي ثٝ تدبضة ٌصقتٝ،  قبُٔ اِٟبٔبت، لًبٚت ٌصاضيس، ٘جبيس ثٝ چيعٞبيي وٝ ٍٞٙبٔي وٝ والٜ ؾفيس ضا ثط ؾط ٔي

ثبيس  حبَ قٕب. تٛخٝ وٙيس ٚ تٟٙب ثبيس ٕٞچٖٛ يه ضايب٘ٝ، فمٍ اَالػبت اضائٝ وٙيس ػٛاَف، احؿبؾبت ٚ ػمبيس اؾت

ثٙسي وٙيس ٚ اػًبي  اضائٝ قسٜ اؾت ضا خٕغ اَالػبت ثٝ زؾت آٔسٜ اظ حبيطيٗ زض خّؿٝ وٝ ثٝ ٚاؾُٝ تفىط ثب والٜ ؾفيس

  .ثب ٌصاقتٗ والٜ لطٔع ثط ؾط، قطٚع ثٝ تفىط وٙٙس ز وٙيس تبخّؿٝ ضا ٚاضز ٔطحّٝ ثغ

 اخبظٜ : تفىط وٙٙس ثبيس ثٝ ٘ىبت ظيط تٛخٝ وٙٙس ذٛاٞٙس ثب والٜ لطٔع زض ٔٛضز ٔٛيٛع ٔٛضز ٘ظط ٍٞٙبٔي وٝ حبيطيٗ ٔي

٘بٌٟب٘ي  ٞبي يبفتتٛا٘س اظ اِٟبٔبت ٚ زض قٕب حبوٓ قسٜ ٚ ثٝ ظثبٖ زضآيٙس ٚ ٞط وؿي ٔي زٞيس احؿبؾبت ٚ ػٛاَف ثط ٚخٛز

اخبظٜ ثطٚظ ٘سٞيٓ ثسٖٚ قه ٘بذٛاؾتٝ ٚ ثسٖٚ  اٌط ثٝ احؿبؾبت. ذٛيف ؾرٗ ٌٛيس ٚ زيٍط ٘يبظي ثٝ اؾتسالَ ٘يؿت

  .قسٜ ٚ چٝ ثؿب ؾجت ثطٚظ ٔكىالتي ثطاي ٔب قٛ٘س ٞب ٚاضز زلت ٘ظط، زض تهٕيٓ ٌيطي

 ٝ٘سي تطاٚقبت فىطي حبيطاٖ وطزٜ ٚ آٖ ٌبٜ ثٝ ة خٕغ پؽ اظ ايٗ وٝ تٕبْ ٘ظطات اػًبي خّؿٝ اضائٝ قس، قٕب الساْ ث

٘جبيس احؿبؾبت  ثب ٌصاقتٗ ايٗ والٜ ثط ؾط. اخبظٜ زٞيس حبيطاٖ والٜ ؾيبٜ ضا ثط ؾط ثٍصاض٘س ٔطحّٝ ثؼس لسْ ثٍصاضيس ٚ

ضا زض ذهٛل ٔكىُ يب ٔٛيٛع ٔٛضز ثحث ثٝ نٛضت  ٞبي ٔٙفي ذٛز ٔٙفي ثسٖٚ ُٔٙك ثيبٖ قٛ٘س ثّىٝ فطز ثبيس زيسٌبٜ

اظ چكٕبٖ ٔب  تٛا٘س ٔب ضا اظ ٔربَطاتي وٝ زض آيٙسٜ اظ ايٗ والٜ ثٝ ذٛثي اؾتفبزٜ قٛز، ٔي ثسٖٚ قه اٌط. ُٔٙمي ثيبٖ وٙس

. زٜ وطزتٛاٖ ثٝ فٛضيت ٔكبٜ ظيطا زؾتبٚضزٞبي آٖ ضا ٔي خصاة اؾت،« زٚثٛ٘ٛ»تفىط ٔٙفي ثٝ ٌفتٝ . ٔب٘س آٌبٜ وٙس زٚض ٔي

ثركس ٚ ثطػىؽ  ٔي ثطاي ٔب ضيبيت زض پي زاضز ٚ حّٕٝ وطزٖ ثٝ يه زيسٌبٜ زض ٔب احؿبؼ ثطتطي اثجبت ذُبي زيٍطاٖ

ٞبي اضائٝ قسٜ تٛؾٍ قٕب  ٘تبيح ثحث. ايٓ ضٚثطٚ قسٜ قٛز زض ذٛز احؿبؼ وٙيٓ ثب فطز ثطتطي ؾتٛزٖ يه ٘ظط ؾجت ٔي



ٚ قطٚع ثٝ  زيٍط اخبظٜ زٞيس حبيطاٖ والٜ ظضز ضا ثط ؾط ذٛز ثٍصاض٘س ثجت قٛز ٚ آٍ٘بٜ ثبض ثٙسي قسٜ ٚ زض ٟ٘بيت خٕغ

ٌٛيي ٞطخب ؾطاؽ اظ . قبزاثي ٚ ذٛـ ثيٙي اؾت ظضز ٕ٘بز آفتبة اؾت ٚ آفتبة قطٚػي ثطاي ؾبظ٘سٌي،. تفىط وٙٙس

 ازٔب٘ي ٚظايكي زيٍط زض ٔيبٖ اؾت ٚ تفىط ٔثجت ثبيس ثٝ ٕٞطاٜ وٙدىبٚي ٚ ـ قٛز ٌطٔي ظ٘سٌي ٚ ذٛضقيس ٌطفتٝ ٔي

ثٝ ٘ىبت اضظقٕٙس ٚ ٔثجت ٔٛيٛع  وٙس فطز ثب ٌصاقتٗ والٜ ظضز تالـ ٔي. ؾطٚض ٚ تالـ ثطاي زضؾت قسٖ وبضٞب ثبقس

ثٟطٜ  تٛا٘س ا٘دبْ زٞس يىي اظ تٕطيٙبتي وٝ فطز ثب والٜ ظضز ٔي. ٌطايي تٕبيُ زاض٘س انٛالً افىبض ؾبظ٘سٜ ثٝ ؾٛي ٔثجت. ثٍٙطز

فٛايس ٔٛخٛز زض ٔٛيٛع ٔٛضز ثحث اؾت ٚ ٞط  والٜ ظضز زض اثتسا زض نسز وكف. ٜ اؾتٌيطي اظ تدطثيبت اضظقٕٙس ٌصقت

  .زاضز وبٚز، ثيبٖ ٔي آ٘چٝ ٔي

 اوٖٙٛ حبيطاٖ ثبيس والٜ ؾجع ضا ثط ؾط . ثپطزاظيس ثٙسي ٘ظطات ثٝ زؾت آٔسٜ ثط اثط والٜ ظضز اوٖٙٛ ثبض زيٍط ثٝ خٕغ

٘ٛ ثيب٘سيكٙس وٝ  ٞبي ٌصاض٘س، ثبيس ثٝ ضاٜ افطاز والٜ ؾجع ضا ثط ؾط ٔيذالليت اؾت ٍٞٙبٔي وٝ  والٜ ؾجع، والٜ. ثٍصاض٘س

ٍٞٙبٔي وٝ حبيطاٖ والٜ ؾجع ضا . ٞبي ذاللب٘ٝ ٔٙدط قٛز ٌيطي تهٕيٓ تٛا٘س زض آٖ ٔٛيٛع ٔٛضز ٘ظط اثطٌصاض ثٛزٜ ٚ ثٝ ٔي

فطنتي ثٝ حبيطاٖ زٞيس  حبَ .يبثٙس وٝ ثٝ خؿت ٚ خٛي چيعٞبي وكف ٘كسٜ ٞسايت وٙٙس ٌصاض٘س، فطنتي ٔي ٔي ثط ؾط

 ثسٖٚ قه ثطاي ذاللب٘ٝ. ثٙسي ٘ظطات ثپطزاظيس ٞب پطزاذتٝ ٚ ثٝ خٕغ ايسٜ ٞبي ٘ٛ اضائٝ وٙٙس ٚ آٍ٘بٜ ثٝ ثجت ايٗ تب ايسٜ

تالـ وٙيس وٝ ثب والٜ آثي وٝ ثط ؾط  اوٖٙٛ قٕب ثبيس. ا٘سيكيسٖ ثبيس فطًٞٙ ذالليت ضا ثط فًبي خّؿٝ حبوٓ وٙيس

ثٙسي ٔٙبؾت ثطؾيس ٚ زض ٟ٘بيت زض خٟت حُ ٔكىُ يب پيٍيطي ٔٛضز  ثٝ يه خٕغ ثي ٘تبيح پطزاذتٝ ٚايس ثٝ اضظيب ٌصاقتٝ

أب٘ت ٌطفتٝ ٚ ثب آٖ ثٝ تفىط ثپطزاظ٘س ٚ  تٛا٘ٙس والٜ آثي ضا ثٝ ثسٖٚ قه ٞط يه اظ اػًب ٔي. تهٕيٓ ٟ٘بيي ضا ثٍيطيس ٘ظط

 وٙيس، زيٍط ز ٍٞٙبٔي وٝ خّؿٝ ضا ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔسيطيت ٔييبثي زض پبيبٖ قٕب زضٔي .زض اتربش تهٕيٕبت ثٝ قٕب وٕه وٙٙس

ٚ يب فطز زيٍطي تٟٙب ثب والٜ لطٔع تفىط  تٟٙب قبٞس آٖ ٘رٛاٞيس ثٛز وٝ يه فطز تٟٙب ثب والٜ ؾيبٜ ثٝ خّؿٝ لسْ ثٍصاضز

 .ٞبي شٞٗ ذٛز ضا اضائٝ وٙٙس ٔصوٛض تفىط وٙٙس ٚ ا٘سيكٝ وٙس؛ ثّىٝ ٕٞٝ ٔدجٛض٘س ثب قف والٜ
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ٔٛضز افطاز ذالق ٔٙتكط ٕ٘ٛز ٚ يٕٗ آٖ اػالْ  ٞبي زٜ ؾبِٝ ذٛز ضا زض ضٚا٘كٙبؾي ثٝ ٘بْ ٌٛضزٖٚ ٘تبيح پػٚٞف ۱۹۶۱زض ؾبَ 

ايدبز ٕ٘بييٓ  اثطاظ ذالليت ٚ اثتىبض زض يه حبِت ذبل ضٚا٘ي اؾت وٝ اٌط ثتٛا٘يٓ آٖ حبِت ضا زاقت وٝ شٞٗ آزٔي ثٝ ٍٞٙبْ

اي ثٝ  اػًبي ٌطٜٚ ضا اظ َطيك ثىبضٌيطي يه خطيبٖ تٕثيّي ٚ اؾتؼبضٜ ٞبي ايدبز ذالليت اٚ زض ٌطٜٚ. يبثس ذالليت أىبٖ ٚخٛز ٔي

شٞٗ افطاز زض ايٗ ٌطزـ ذيبِي ثب زؾتبٚيع  .وطز ٞب ٚ ٘ظطات ثسيؼي ضا وكف ٔي ٕ٘ٛز ٚ زض ايٗ حبِت ايسٜ تريّي تطغيت ٔي ٌطزقي

ٞبيي ضا وٝ  آ٘بٖ پسيسٜ .وطز ٞب پيسا ٔي اي ضا ثيٗ پسيسٜ ضؾيس ٚ ضٚاثٍ تبظٜ خّؿٝ ذالليت ثٛز ٔي ٞب ثٝ ٘ىبتي ٘ٛ وٝ ٞسف اؾتؼبضٜ

زض خّؿبت ذالليت ثٝ وٕه . يبفتٙس ٞبي خسيسي زؾت ٔي ثٝ ايسٜ وطز٘س ٚ چٙساٖ تدب٘ؿي ثب ٞٓ ٘ساقتٙس تّفيك ٚ تطويت ٔي

ٞب ٘يع  قيٜٛ تّفيك ٘بٔتدب٘ؽ ٌٛضزٖٚ ضاٌطفت ٚ اظ ايٗ ضٚ ضٚـ  وبض تّفيك ٚ تطويت زض شٞٗ افطاز ا٘دبْ ٔي اؾتؼبضٜ ٚ تريُ

 .ا٘س ٘بٔيسٜ

خسيس ثطاي ٔؿئّٝ ٚ ٘يع ثطاي اوتكبفبت ػّٕي  ٞبي حُ  تٟييح شٞٙي يب تىٙيه ٌٛضزٖٚ ضٚقي اؾت ثؿيبض ٔٙبؾت خٟت يبفتٗ ضاٜ

ٔفْٟٛ آٖ  ثٛزٜ ٚيه ٚاغٜ يٛ٘ب٘ي  Synectics ٚاغٜ. ٔٙحهط ثٝ فطز ٚ زض ػيٗ حبَ ٔؤثط زاضز ايٗ ضٚـ فطآيٙسي ذبل ٚ. ٚ فٙي

 :ثىبضٌيطي ايٗ ضٚيىطز ػجبضت اؾت اظ فطايٙس. پيٛ٘س اخعاي ٔتفبٚت ٚ ظبٞطاً ثي اضتجبٌ ثٝ يىسيٍط اؾت

 ٖقٙبؾبيي ٚ تدعيٝ ٚ تحّيُ ٔكىُ ثٝ ٔٙظٛض ضؾيسٖ ثٝ ٔبٞيت ٚ خٛٞطٜ آ  

 ٜٞبيي ثطاي آٖ خٛٞطٜ اظ َطيك زيسٌبٜ غيط ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛع حُ  وكف ضا  

 ُحُ ٟ٘بيي  ٞبي ثٝ زؾت آٔسٜ ثٝ ضاٜ ضاٜ حُ تالـ ثطاي تجسي. 



قٛز زليمبً انُ  اَالع زاضز ٚ ٔٛيٛػي وٝ ُٔطح ٔي قٛز فمٍ ضٞجط ٌطٜٚ اظ انُ ٔٛيٛع زض خّؿبتي وٝ اظ ايٗ ضٚـ اؾتفبزٜ ٔي

 .٘عزيه ثٝ آٖ اؾت ٔٛيٛع ٘يؿت ثّىٝ ٔٛيٛػي
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وٙس وٝ ثب افعايف اَالػبت فطز ٕٞبٖ ٌٛزاَ ضا  تٛنيف ٔي ٕٞب٘ٙس حفط ٌٛزاِي ٚايغ ايٗ قيٜٛ ازٚاضز زٚ ثٛ٘ٛ ضٚـ ٔؼَٕٛ تفىط ضا

ضا ثٝ ٘مبٌ خسيس ٔؼُٛف  ٔب٘س زض حبِي وٝ تفىط ٔٛاظي ٍ٘بٜ فطز زيسٖ خبٞبي زيٍط ثطاي حفط وطزٖ ثبظٔي ؾبظز ٚ اظ ػٕيك تط ٔي

خسيسي ضا  قٛز، ثّىٝ آٟ٘ب ضا تغييط زازٜ ٚ اٍِٛ ٚ ؾبذتبض ٞبي لجّي افعٚزٜ ٕ٘ي ا٘سيكٝ ٞبي خسيس نطفبً ثٝ ؾبظز ٚ اَالػبت ٚ تدطثٝ ٔي

ايٗ ا٘سيكٝ ٔٛخت َيطاٖ فىط ٚ شٞٗ . ٚاؾُٝ غيطٕٔىٗ اؾت ٞبي تحمك تفىط ٔٛاظي، ايدبز يه ا٘سيكٝ يىي اظ ضاٜ. وٙس ايدبز ٔي

فطو وٙيس وتبة . تهبزفي اؾت ٌط زض تفىط ٔٛاظي پيٛ٘سضاٜ زي. تٛاٖ ثٝ ا٘سيكٝ ٘ٛ ٚ ػّٕي زؾت يبفت ٔي قسٜ ٚ ثب تؼسيُ آٖ

ايٗ  زض. اي ثطؾيس وٛقيس تب آٖ ضا ثب ٔٛيٛع ٔٛضز ٘ظط پيٛ٘س زازٜ ٚ ثٝ ٘تيدٝ ٔي ذٛا٘يس ٚ ٌكبييس ٚ ِغبتي ضا ٔي فطًٞٙ ِغت ضا ٔي

 .ايس وبض قٕب اظ ضٚـ پيٛ٘س تهبزفي اؾتفبزٜ وطزٜ
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زض . آفطيٙٙسٌي ٔٛخٛز زض افطاز، قيٜٛ اضتجبٌ اخجبضي اؾت ٞب ٚ ظبٞط ؾبذتٗ تٛا٘بيي آقىبض ؾبذتٗ ذالليتٞبي  يىي زيٍط اظ قيٜٛ

 .ايدبز وطز ٞب، اضتجبَي اخجبضي قٛز ثبيس ثيٗ زٚ ٌطٜٚ اظ پسيسٜ وٝ اظ ٘بْ آٖ اؾتفبزٜ ٔي ايٗ قيٜٛ ٕٞبٖ َٛض

 


