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ثظن هللا الززوي الززین
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یک هذل ػولیبتی ثزای پزّرع خاللیت در یک
کالص درص
یب
ثزرطی ػولکزد ّ دطتبّردُبی ػولی سهیٌَ
طبس خاللیت ّ ًْآّری ّ ارتمبء کیفیت
آهْسػی
ایي همبلَ گزدآّری اس دطتبّردُبی ػولی  8طبلَ کبر گزُّی
 .1طبرا ُوتی
 .2ػٌِبس زظي سادٍ
 .3آهبًذا زظٌی
 .4هزین ارگبًی

تِیَ ّ تٌظین  :طبرا ُوتی
دثیز زك تذریض آهْسع ّ پزّرع ّ هذرص داًؼگبٍ
هذرطَ راٌُوبیی فزساًگبى (ػِیذ ػلیزضب افؼبری):لیغزیَ خٌت
ّرسػگبٍ ػِیذ لیغزیَ
هدتوغ آهْسػی پیًْذ ادة چِبرراٍ پبرکْی خیبثبى ج کْچَ یکن
داًؼگبٍ آساد اطالهی ّازذ ػِز ری
39123239338
Sara.hemati@yahoo.com
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چکیذي:
در ایه مقالً رَشٍای عملی را مطرح می کىذ کً در
چٍار مرحلً مختلف زمیىً ایجاد خالقیت َ وُآَری را

یک میس
بىا می
کً دَر
 .ایه

ایجاد می کىذ  .ایه مراحل ٌماوىذ چٍار پایً
می باشىذ کً خالقیت َ وُآَری بر آن پایً ٌا
شُد ؛ ٌمچىیه اٌذاف متىُعی ٌماوىذ صىذلیٍایی
ایه میس چیذي شذي ویس از آن دوبال می شُد
چٍار پایً عبارتىذ از :
 -1دیذی وُ کً حیرت آَرد
 -2اوگیسي ای وُ تا اوذیشً کىذ
 -3اکتشافی وُ تا گفتگُ کىذ
 -4اجرایی وُ تا ومایش دٌذ
َ ایه چٍار پایً بً رَشٍای متىُعی اوجام شذي است
کار در ایه زمیىً
َ وتیجً عملی  8سال
دستاَردٌای علمی َ فىی در ارتقاء یادگیری َ زمیىً
ساز خالقیت َ وُآَری داوش آمُزان بُدي است .

کلمات کلیذی  :خالقیت  ،ارتقاء کیفیت یادگیری ،
حیرت  ،اوذیشً  ،اکتشاف  ،گفتگُ  ،اجرا
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The examination of practical function and production of
creativity and innovation to promote quality of learning

This article gathering by working on 8 years with :
1. Shahnaz hasasnzade
2. Amanda hasani
3. Maryam argani
4. Sara hemati

Author:Sara hemati
Teacher on farzanegan school ( shahid alireza afshari): gheytarieh ST , side the shahid
gheytarieh stadium
Teacher on peyvande adab complex : Parkvey intersection , jim ST , 1 ST
Teaching on azad university , shahre rey unit
Telephon: 09123209338 , 22040533
Address: Valiasr ST , armaghan AV , 41 NO , 5 flat
Mail address : sara.hemati@yahoo
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Abstract:
In this article explain practical method that on four stage initiate creativity . This four
stage as the same the legs of a table , that creativity and innovation placed on this legs .
and some points are like some chair around this table . These four stage are :
1. New view to perplexed
2. New motive to think
3. New discovery to conversation

4. New product to show
And these four legs has done on various manners . After 8 years the practical result
has been real effect on teaching and learning and creativity and innovation on
student’s products.
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مقذمً :

ّ خذاهٌذ خلك کزد ُظتی ّ اًظبى را در اّج ػکٍْ ّ سیجبیی آًگًَْ
اس اّ ّ .آدهی
کَ چٌیي اًتظبر ًوی رفت ّ ایي هفِْم خاللیت اطت
ػبُکبر خلمت اطت ّ خذاًّذ تدلی دٌُذٍ ّ آدهی تدلی دٌُذٍ ای دیگز
ّ چگًَْ ػبُکبری اس خلمت  ،خاللیتی ػبُکبر ًذاػتَ ثبػذ کَ ًمبع
رّس اسل چٌیي عزذ ریختَ اطت  .پض ثَ طزًْػتی کَ ًَ در خجز اطت
ثلکَ در اختیبر تبم هب ززکتی خبؽ ثزای ُز کض هوکي هی ػْد تب تدلی
دٌُذٍ ای خبؽ ّ ػبُکبری ًْ ثبػذ .پض ُزکَ خاللتز ثَ خذاًّذ
ًشدیکتز ؛ چْى ػبُذی کَ ًظبرٍ گز خاللیت اّطت ّ اس ایي ػکٍْ

ّسیجبیی ثَ ػْق هی آیذ ّ آًزا ثَ ادراکی ػویك هی چؼذ ّ در عززی
ًْ تـْیزی اس زمیمت را کَ ًؼبًی اس اّطت تدلی هی دُذ .
ّ ُظتی اّ ثیٌِبیت ػظین اطت ّ ًِبیتی ثزای ػٌبخت آى ًیظت ّدر ُیچ
چِبرچْثی ًوی گٌدذ هگز چِبرچْة ثشرگتزی ثتْاى ثزای آى یبفت ؛
چِبچْثِب ثزای ػٌبخت هسذّدٍ ای کْچک ّ خشئی اطت تب اس کٌبر ُن
لزار دادى ایي اخشاء ًمؼَ کلی ثبس ّ گؼْدٍ ػْد ّ در ایي هیبى
هسذّد کزدى ػلْم ّ فٌْى در چِبرچْثی اًدبم هی پذیزد تب سهیٌَ
ػٌبخت در ػلوی خبؽ هِیب ػْد ّ اگز ایي چِبرچْة لذرتوٌذ خلٍْ کٌذ
دیگز لذرت ػکظتي ّ فزا تز اس آى رفتي ًخْاُذ ثْد ّ لذرت خلك کزدى
ّ ثی هزس اًذیؼیذى در چِبرچْثی هسذّد سًذاًی خْاُذ ػذ .
در ایي هیبى آهْسع ّ پزّرع ًمغ کلیذی ّ ثظیبر زظبطی را ثبسی هی
کٌذ تب هفبُین ػلوی  ،فٌی  ،دیٌی ٌُ ،زی ّ فزٌُگی را ثگًَْ ای
آهْسع دُذ تب لذرت خاللیت را پزّرع دُذ ّ ثز تْاًبییِب ًْ ،آّری ،
کیفیت ّ لذت آهْسػی ثیبفشایذ .
اهب هتأطفبًَ ُوبًگًَْ کَ ػبُذین آهْسع در هسذّدٍ ای ؿْرت هی
گیزد کَ تٌِب ثز هدوْػَ هسفْظبت ّ چِبرچْثِبی آدهی هی افشایذ ّ
ُز رّس کلیؼَ ُبی ثیؼتزی را ثزای اطتفبدٍ در دطتزص اّ لزار هی
دُذ .
آهْسػی کَ ثز پبیَ آهْسع طٌتی ّ هؼلن هسْر زبکن اطت ّ تبکیذ آى
ثز افشایغ هسفْظبت ّ چِبرچْثِبی ػٌبختَ ػذٍ اطت ّ ُز رّس افزاد
را ثزای لبثلیت زفظ کزدى  ،طزػت ّ دلت هْرد طٌدغ لزار هی دُذ ّ
کْدکبى را ثزای کوجْد ایي تْاًبییِبی ظبُزی ثَ دادگبٍ ًبتْاًی
کؼبًذٍ ّ اػتوبد ثٌفض فزسًذاًوبى را ثَ ػلت ًذیذى ایي چِبرچْثِب
ثَ سیز طْال هی کؼذ  ،چگًَْ هی تْاًذ ًمغ ثؼز را در لذرت خاللیت
اّ ثیفشایذ ّ چزا ًظزات ّ تخیالت اّ را ُز چٌذ کْچک هْرد طتبیغ ّ
تؼْیك لزار ًوی دُذ .
ُظتی ّ آدهی خلمت ًبة پزّردگبرًذ ّ تٌِب ؿسٌَ ای کَ در اختیبر
آدهی تب پزدٍ اس راس خْد ثبسگؼبیذ ّ ثب هؼبُذٍ ای ػویك ثَ زیزت ّ
ػْق آیذ ّ ثز ادراک ّ تفکز ثیبفشایذ ّ در ُوبٌُگی ّ ّزذت ثب دیگز
اخشاء ُظتی کالهی ًْ ثز خِبى خْیغ تدلی دُذ .
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بررسی راٌکارٌای عملی َ دستاَردٌای آن :
ثز اطبص کبرُبیی کَ تب کٌْى طبلِب در سهیٌَ ارتمبء آهْسػی ّ
پزّرع ُْع ّ اًگیشع ّ خاللیت ّ ًْآّری هغزذ ثْدٍ ّ ثغْر هذاّم در
ایزاى ّ خبرج اس ایزاى اًدبم ػذٍ اطت هی تْاى ثَ هْارد سیز اػبرٍ
کزد کَ الجتَ ُز رّس رّػِبی ًْیٌی ثذیي هٌظْر ارائَ هی گزدد .
آهْسع خالق ّ فؼبل ّ داًغ آهْس هسْر  ،ارتمبء سهیٌَ ُْػی  IQثب
اطتفبدٍ اس آسهًِْبی خبؽ ایي ػیٍْ  ،افشایغ ُْػِبی چٌذگبًَ ّ
اثؼبد یبدگیزی  ،ارتمبء ُْع ُیدبًی یب  ، EQآهْسع ُوزاٍ ثبسی ّ

لذت آفزیٌی  ،عْفبى هغشی یب ثبرع افکبر ّ تبالر گفتگْ  ،الِبم
گزفتي اس رّیبُبی ثشرگ ّ تخیل  ،کبرگبٍ ُبی خاللیت  ،زل هظئلَ ثَ
رّع خالق ّ اطتفبدٍ اس رّػِبی تزیش ثزای ًْآّری ّ اختزاع  ،افشایغ
ّ ارتمبء ظزفیتِبی یبدگیزی ثب کوک ػیٍْ ُبی خْد ثبّری ُّوچٌیي
تؼذاد ثیؼوبردیگزی ػیٍْ ُبی هتٌْع دیگز ثَ هٌظْر افشایغ لذرت
خاللیت ّ ًْآّری کَ زبؿل تفکز ّ تالع افزاد خالق ثْدٍ ّ ًتبیح آى
ًیش در دطتزص هی ثبػذ .
هذلی کَ ایٌدب ارائَ هی گزدد ثز اطبص تدزثَ گزُّی  8طبلَ اطت کَ
ثظیبری اس رّػِبی هغزذ ػذٍ را اطتفبدٍ کزدٍ ّ تدبرة ثظیبری ثَ
ُوزاٍ دارد ایي هذل ثز پبیَ  4هسْر اؿلی هغزذ هی ػْد کَ ُز کذام
اس ایي هسْرُب را ثَ ػیٍْ ُبی هتفبّتی در همبعغ تسـیلی دثظتبى ،
راٌُوبیی ّ دثیزطتبى اًدبم ػذٍ ّ در ُوَ آًِب اُذاف سیز هْرد
پیگیزی ثْدٍ اطت  ّ .خْػجختبًَ ًتبیح رضبیت ثخؼی در پبیبى ثذطت
آهذٍ اطت .
اُذاف سیز در اًدبم ایي عزذ هْرد ًظز ثْدٍ اطت :
 .1ارتمبء دیذ ّ گظتزع چؼن اًذاس
 .2افشایغ تْاى ّ ظزفیتِب ّ اطتفبدٍ اس آًِب
 .3افشایغ رّزیَ خْدثبّری ّ اػتوبد ثٌفض
 .4سهیٌَ طبس ثزّس ػالئك ّ اطتؼذادُب
 .5افشایغ تْاى کبرگزُّی ّ ُوبٌُگی ثب کل
 .6افشایغ زض هظئْلیت پذیزی ّ اًتخبة
 .7ایدبد اًگیشٍ ّ اػتیبق ّ ػکْفبیی ّ خاللیت
 .8لذرت تسلیل ّ ًمبدی ّ اًتمبدپذیزی
 .9ایدبد هظئلَ ّ طْال سهیٌَ طبس خظتدْ ّ تفکز
 .13لذت آفزیٌی ّ ازظبص طزخْػی ٌُگبم آهْسع
ایي اُذافی اطت کَ ثذًجبل فؼبلیتِبی اًدبم ػذٍ هغزذ ثْدٍ ّ تٌِب
خْاطتبر ارتمبء کیفی آهْسع ّ یبدگیزی در طغْذ هختلف تسـیلی اطت
تب فزدی کَ ثؼذ اس گذراًذى  12طبل تسـیلی اس ػوز خْد ثؼٌْاى هسـل
فبرؽ التسـیل هی ػْد ثزای خْد ػٌبطی ّ ُظتی ػٌبطی لذم ثشرگی
ثزداػتَ ثبػذ ّ در خِت ارتمبء کیفیت ادراک ّخْد خْد راٍ ُذایت را
ثب آهْسع درطت یبفتَ ثبػذ ؛ ًَ تٌِب فزدی کَ اس اثشارُبی سیبدی
هی تْاًذ اطتفبدٍ کٌذ ثلکَ فزدی کَ هی تْاًذ راُِب ّ هفبُیوی را
خلك کٌذ یب درک کٌذ کَ خْیؼتي خْیغ ّ ُوَ اًظبًِب را ثَ زمیمت
ادراک ًشدیکتز کٌذ .
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بررسی محُرٌای کلیذی زمیىً ساز خالقیت َ اتقاء کیفیت یادگیری:
آدهی ایي خلمت ػظین خذاًّذ هْخْدیظت ثظیبر گظتزدٍ ثب اثؼبدی
ًبػٌبختَ کَ خْد ثَ تٌِبیی ًوی تْاًذ پزدٍ اس راس خلمت خْد
ثبسگؼبیذ ّ ایي طز درّى را ثیبثذ ّ ُیچ هْخْدی خش ُوبى خبلك یکتب
ًوی داًذ چَ چیش در درّى اّ هی گذرد پض ُیچ کض ًوی تْاًذ آدهی را

لضبّت ّ پیغ داّری کٌذ ّ ُیچ هٌغمی ًوی داًذ کذام راٍ آدهی را ثَ
زمیمت ّخْدی خْد ًشدیک هی کٌذ ّ گزٍ اس کبر اّ هی گؼبیذ .
ّ ایي سهبى ّ سهیي تٌِب فزؿتی اطت ثزای ادراک ّ لذهی فزاتز اس آى
ثزداػتي ؛ تٌِب هی تْاى فزؿتی ایدبد کزد تب عی آى ُز رّس آدهی ثَ
ایي ادراک اس خْد ُ ،ظتی ّ خذاًّذ ًشدیکتز ػْد .
ثَ ایي تزتیت ًتیدَ فؼبلیتِبی ایي گزٍّ ثز اطبص توبم کبرُبی
اًدبم ػذٍ ّ ًظزیبت هغزذ در ایي سهیٌَ تٌِب هی تْاًذ سهیٌَ طبس
فزؿتی ثبػذ تب ثب دیذی ًْ ثَ زیزت افتذ ّ ثب اًگیشٍ ای ًْ اًذیؼَ
کٌذ ّ ثب اکتؼبفی ًْ گفتگْ کٌذ ّ ُز آًچَ ثَ ادراک ػویك هی یبثذ
را ثَ اخزا درآّردٍ ّ ثَ ًوبیغ ثگذارد .
اَل  :دیذی وُ تا بً حیرت افتذ:
ّ خذاًّذ ُظتی را در اّج خاللیت ّ ُذفوٌذی آفزیذٍ ّ در ُز ؿسٌَ
اس ُظتی خْد ثیٌِبیت راس پٌِبى طبختَ ّ آدهی را لبدر طبختَ تب
ثز ایي راسُب دطت یبثذ پض ایي دیذ آدهی اطت کَ اّ را در ًگبٍ
کزدى ثَ ُظتی اس دیگزاى هتوبیش هی کٌذ .
ّ ُز کَ ثَ خاللیت ػظیوتزی ػبُذ ػْد ثز زیزتغ افشّدٍ هی ػْد ّ
ایي زیزت اّ را ثَ لذرت خالق اّ ًشدیکتز هیکٌذ .
ثَ ُویي هٌظْر ثزای ارتمبء دیذ ّ هؼبُذٍ ػویك فؼبلیتِبی سیز
اًدبم هی ػْد :
 .1آهْسع خذاثیتِبی ػلْم  :آهْسع هفبُین ّ اؿْل ػلوی ُوزاٍ ثب
خذاثیت  ،ایدبد زیزت ّ تؼدت ثب کوک ّطبیل کوک آهْسػی ّ
اًدبم آسهبیؼِبی خبلت ّ ثب اطتفبدٍ اس فیلوِبی هٌبطت
 .2ثزگشاری تْرُبی ػلوی در عجیؼت ّ یبفتي آهْختَ ُبی ػلوی در
هسیغِبی ػبد ُوزاٍ ثب لذت آفزیٌی در آهْسع
 .3ثزلزاری ارتجبط ثیي ػلْم ٌُ ،ز  ،تکٌْلْژی ّ ُوچٌیي ایدبد
ارتجبط هفبُین ػلوی ّ غیز ػلوی ّ ایدبد دیذ ّاگزا ّ ثی هزس
 .4ارتمبء دیذ کل ًگز ثب هزثْط کزدى ُز ػلن  ،في  ،تکٌْلْژی ،
ٌُز ّ ...ثب هجبزث هزثْط ثَ اًظبى ػٌبطی ُ ،ظتی ػٌبطی ّ
خذاػٌبطی
 .5کوک گزفتي اس ػیٍْ خذیذ آهْسػی خالق ّ فؼبل ّ داًغ آهْس هسْر
ّ اطتفبدٍ اس ُْػِبی چٌذگبًَ ّ اثؼبد یبدگیزی ثزای آهْسع
ُوزاٍ ثب لذت ّ ازظبص یبدگیزی رضبیت ثخغ تب فزد ضوي
ثکبرگیزی تْاًبییِب ّ ُْػِبی هتفبّت در اثؼبد یبدگیزی هْخت
ارتمبء دیذ آهْسػی در آًِب ػذٍ ّ اس تٌِب آهْسع کلیؼَ ای ّ
طٌتی ّ هؼلن هسْر فبؿلَ ثگیزد .
 .6اطتفبدٍ اس دیذ ُلیکْپتزی (دیذى اس ثبال) ّ طپض آهذى در درّى
هظئلَ ثزای زل آى
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دَم :اوگیسي ای وُ تا اوذیشً کىذ :
ّ خذاًّذ خِبى را در اّج ػکٍْ ّ سیجبیی آفزیذ کَ ُز آًکَ ایي
سیجبیی را ثٌگزد ّ اس آى ثَ زیزت افتذ  ،ػْر ّ ػْلی در اّ ثیذار
ػذٍ ّ اًگیشٍ ای ثزای ززکت ّ سیجب ػذى اّ را ثَ اًذیؼَ ّاهی دارد
.
ثَ ُویي هٌظْر ثزای ایدبد ػْر ّ ػْق ّ اًگیشٍ فؼبلیتِبی سیز
اًدبم هی ػْد .
 .1ثزگشاری کبرگبُِبی خاللیت ثب ػٌْاًِبی ثظیبر هتفبّت ؛ کَ
هکبًی اطت ثب فضبیی ثبس ّ هتٌْع تب ثب ایدبد اًگیشٍ افزاد
را ثَ تفکز ثزای خلك کزدى ثیٌذاسد.تب کٌْى چٌذیي ُشار
دطتظبسٍ در ایي کبرگبُِب در سهیٌَ ُبی هتفبّت ػلوی ٌُ ،زی ،
في ّ تکٌْلْژی ّ....طبختَ ػذٍ اطت .
 .2تبالر تفکز یب ثبرع افکبر  :فضبیی آرام ّ هسیغی کَ ثزای
تجبدل افکبرثب ُذایت طزپزطت هتخـؾ در سهیٌَ ُبی ػلوی،فزٌُگی
 ،فلظفی  ،تبریخی  ،اختوبػی ّ ....ثزگشار ػذٍ اطت .کَ اس
ًتبیح آى هی تْاى ثَ عززِبی خؼٌْارٍ خْارسهی ّ پژُّؼِبی
تسمیمبتی ًبم ثزد .
 .3زل هظئلَ ثَ رّع خالق ثب اطتفبدٍ اس تکٌیکِبی تزیش ّ ایدبد
اًگیشٍ ثزای پیذا کزدى راٍ زلِبی خالق خِت هظبئل اختوبػی ،
ؿٌؼت ّ تکٌْلْژی ّ ....کَ در عی ایي آهْسع عززِب ّ ایذٍ ُبی
ًْیٌی ثزای هظبئل هتٌْع هغزذ ػذ.
 .4رّػِبی خذیذ آهْسػی خالق ّ فؼبل ّ داًغ آهْس هسْر کَ ثب عزذ
طؤال آغبس ػذٍ ّ داًغ آهْس را ثَ اًگیشٍ ثزای پیذا کزدى
خْاة ّاهی دارد ّ ضوي آى هغبلت درطی ّهغزذ کزدى ًیبس داًغ
آهْس ّ ایدبد اًگیشٍ ثزای یبفتي خْاة آًِب فزد را ثَ پْیبیی
ّ اًذیؼَ ّاهی دارد .
 . 5ثبسآفزیٌی هظبئل در ًْع تفکز خالق ّ داطتبى پزداسی کَ ضوي
اطتفبدٍ داًغ آهْساى اس تخیل ّ رّیبپزداسی درثبرٍ آًچَ ثذاى
ػاللوٌذًذ ّ ًْػتي داطتبًِبی تخیلی  ،ػلوی ّ غیز ػلوی ّ تفکز
درثبرٍ آى تب ثتْاًٌذ هظبئل را خبرج اس کلیؼَ ّ
چِبرچْة ثبسآفزیٌی کٌٌذ
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سُم  :اکتشافی وُ تا گفتگُ کىذ :
ّ خذاًّذ یکتب خلك کزد آدهی ّ ُظتی را ّ هب ُزیک اخشایی اس ایي
یکتبیی ُظتین کَ در کٌبر یکذیگز هؼٌی پیذا هی کٌین ّ تـْیز ّازذی
را هی طبسین ّ در ایي هظیز آدهی ثب ًشدیکی ثَ ایي یکتبیی ثَ
زمیمت ًشدیک ػذٍ ّ خبیگبٍ خْد را ًیش خْاُذ یبفت  .اًظبى تٌِب در
خوغ هؼٌب هی یبثذ ّ راُغ را هی یبثذ ؛ گفتگْی طبلن کَ دغذغَ ػـز
زبضز اطت هْخت ارتمبء ّ ثِجْد ظزفیتِب ی آدهی ّ ػکْفبیی اّ در
سهیٌَ ُبی هتفبّت اطت .ثذیي طجت تبالر گفتگْ در هیبى خْاهغ ثب
اُذاف هختلف ثظیبر هْفك ثْدٍ ّ ایي ایذٍ ُز رّس ثَ ػکلِبی هتٌْػی
رّ ثَ گظتزع هی ثبػذ لذا هبًیش اس ایي ػیٍْ اطتفبدٍ کزدٍ این کَ
ػزذ آى ثَ ؿْرت سیز اطت :
 .1تبالر گفتگْ  :ػیٍْ ای ثزای ثب ُن اًذیؼیذى ّ گفتگْ درثبرٍ آًچَ
ثَ آى اًذیؼیذٍ این تب ثبثزرطی افکبر یکذیگز ُوزاٍ ثب رّاثظ
اختوبػی طبلن ّ دّطتبًَ ّ گفتوبى ثَ ًتبیح ثِتزی دطت یبثین .ایي
گفتگْ در سهیٌَ ُبی هتفبّت ػلوی  ،پژُّؼی  ،هؼکالت فزٌُگی ،
اختوبػی ّ هظبئل سیظت هسیغی  ،رّاًؼٌبطی پزداختَ ّ ثَ ًظزات
هؼتزک ثزای ُذفی هؼتزک دطت یبفتَ اطت .
 .2ػزکت در هظبثمبت  IYPTکَ ثب ایدبد گزُِّبی ُن فکز ّ ػاللوٌذ ثَ
یک هْضْع خبؽ کَ افزاد ثب ثزرطی یبفتَ ُبی ػخـی خْد ّ گفتگْ ثب
یکذیگز ثَ زل هظئلَ پزداختَ ثَ کبر گزُّی ّ ُوفکزی اختوبػی هی
پزداسد .
 .3ثزگشاری آسهْى خاللیت کَ ایي آسهْى ثب تٌْع ثیؼوبر طؤالِبی ػلوی
ٌُ ،زی  ،فزٌُگی  ،رّاًؼٌبطی ّ ایدبد فزؿتی ثزای اثزاس ػاللَ ّ
گفتوبى درثبرٍ ًیبسُب ّ ًمغَ ًظزات ّ گفتگْ ثب ّالذیي خْد سهیٌَ
ایدبد ثزّس ػٌبطبیی خْد ّ افزاد خبًْادٍ در راثغَ ای تٌگبتٌگ
ُوزاٍ ثب هظبثمَ ثزگشار ػذٍ کَ ًتبیح آى ایدبد ارتجبط ثِتز داًغ
آهْساى ثب ّالذیي ّ ػٌبخت خْد ّتْاًبیی اثزاس ػاللَ ّ ًظز دادى
ثْدٍ اطت .
 .4ػزکت در ثزًبهَ ُبی  ...ّ NO,LIFELINKکَ ثَ گفتگْ داًغ آهْساى
ایزاًی ّ خبرج ایزاى ّ ارتمبء ظزفیت ارتجبعبت  ،تؼبهل اختوبػی
ّتْاى پزداختي ثَ هظبئل هؼتزک ّ فزؿتی ثزای تجبدل فزٌُگی را
ایدبدکزد .

چٍارم  :اجرایی وُ تا ومایش دٌذ :
ّ خذاًّذ ُظتی را خلك کزد تب در آى خْد را ُْیذا کٌذ ّگزًَ ثز
داهي کجزیبییغ گزدی ًجْد خْاطت تب اس ایي تدلی ًوبیؼی ثگذارد اس
خاللیت خْد ّ اس آى ثَ ّخذ آیذ  .هب ًیش کَ هخلْق اّ ُظتین ُوبى
تدلی در ّخْدهبى پیذاطت تب اس آًچَ را ثَ ادراک رّػي یبفتین تدلی
دُین تب خْد اس آى ثَ ّخذ آیین ّ ثب ًوبیغ آى ثزکت یبثین .
ثَ ُویي هٌظْر فؼبلیتِبی سیز اًدبم گزفتَ اطت :
 .1ثزگشاری ُوبیؼِبی داًغ آهْسی کَ خْد آًِب هتْلی ّ اخزا
کٌٌذٍ ایي ُوبیؼِب ثْدًذ ّ هغبلت پژُّؼی ّ تسمیمبتی خْد را
ارائَ هی دٌُذ تب در ضوي افشایغ زض هظئْلیت ّ لذرت اًتخبة ّ
ثزًبهَ ریشی اػتوبد ثٌفض ّ خْدثبّری آًِب افشایغ یبثذ .
 .2ثزگشاری ًوبیؼگبُِبی داًغ آهْسی کَ در آى داًغ آهْساى
هسـْالت ّ دطت طبسٍ ُبی خْد را ثَ هؼزف ًوبیغ گذاػتَ ّ یب
هسـْالت خْد را ثَ فزّع هی گذارًذ تب ثب ًسٍْ درطت ارائِْ
ًوبیغ آػٌب ػًْذ .
 .3ثزگشاری ًوبیؼٌبهَ ُب ّ ثزًبهَ ُبی ًوبیؼی در سهیٌَ ُبی
هتفبّت ثسثِبی ػلوی  ،فزٌُگی ٌُ ،زی ؛ تب ضوي تؼبهل ّ

ارتجبط درطت ّ افشایغ ظزفیت رفتبرُبی اختوبػی ّ ارائَ ؿسیر
خْد در خوغ تب ضوي افشایغ اػتوبد ثٌفض ّ رّزیَ خْد ثبّری
فزد ثب فضبُبی هتٌْػی هْاخَ ػذٍ ّ در ایي هیبى ثز لذرت
خاللیت خْد ثیبفشایذ
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افشایغ تْاى کبرگزُّی ّ ُوبٌُگی ثب کل
افشایغ رّزیَ خْدثبّری ّ اػتوبد ثٌفض
افشایغ زض هظئْلیت پذیزی ّ اًتخبة

لذرت تسلیل ّ ًمبدی ّ اًتمبدپذیزی

نو تا
کند

ی نو
کند

ایدبد اًگیشٍ،اػتیبق ،ػکْفبیی ّ خاللیت
چؼن
گظتزع
ّ
دیذ
ارتمبء
افشایغ تْاى ّ ظزفیتِب ّ اطتفبدٍ اس آًِب

اًذاس

ایدبد هظئلَ سهیٌَ طبس خظتدْ ّ تفکز
سهیٌَ طبس ثزّس ػالئك ّ اطتؼذادُب
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وتیجً :

ًتبیح فؼبلیتِبی اًدبم ػذٍ
ػٌْاى ػذٍ ثظیبر چؼوگیز ثْدٍ
عززِب ّ پزّژٍ ُبی خؼٌْارٍ
هٌغمَ ای ُوچٌیي ثزًذٍ خْایش
اختزاػبت ًبم ثزد .

درایي طبلِب ثز اطبص فؼبلیتِبی
کَ ثغْر هختـز هی تْاى ثَ ارائَ
خْارسهی ثب هْفمیتِبی اطتبًی ّ
دطت طبسٍ ُب ی داًغ آهْسی ّ ثجت
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تقذیر َ تشکر :
خذاًّذا تْ را طپبص هی گْیین ثَ خبعز آًچَ اس رزوت ّ لغف
ثیٌِبیت خْد ثز هب هی ثخؼی ّ راٍ ُذایت ّ رطتگبری را ثز هب
هی ًوبیی ّ چٌبى کي کَ ُویؼَ ثز آى آگبٍ ثبػین ّ یکتبیی را
در ّزذت ّ ؿلر ثیبثین ًّؼبى رزوت ّ ػذل ّ خالل تْ ثبػین ثز
سهیي ّ سهبى .

پیغ اس ُزکالم طپبص ّ لذرداًی فزاّاى ًثبر اطتبد ثشرگْارم
خٌبة آلبی هسوذ ػلی عبُزی

ّ ثب تؼکز ّ لذرداًی اس خٌبة آلبی هسوذ ػبکز ّ خبًن دکتز
ازوذی
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