میکىذ؟
يیژگیَبییشمبساثٍیکمذیشخالقتجذیل 

چٍ

خاللیت ،ابتىبرًَ ،آٍری ٍ ایذُ پزداسی یىی اس ٍیژگیّبی هذیزاى خالق استّ .ز ضخػی هیتَاًذ بِ یه هذیز
تبذیل ضَد اهب ّز هذیزی ًویتَاًذ یه هذیز خالق ببضذ.
ضبیذ یه هذیز فَق الؼبدُ در حیطِی وبری خَد ببضیذ اهب خالق بَدى وبر ّز هذیزی ًیست .هذیز خالق ارسش
آفزیي است .هذیز خالق یه ایذُ پزداس ٍالؼی است .هذیز خالق یه هذیز ریسه پذیز است.
دًیبی وسب ٍ وبر بِ هذیزاًی احتیبج دارد وِ بب لذرت توبم بِ سَی خاللیت پیص بزًٍذ .اگز ًتَاًیذ ابتىبر ٍ
ًَآٍری را در وسب ٍ وبر خَد بَجَد بیبٍریذ بِ راحتی اس چزخِی رلببت وٌبر خَاّیذ رفت .خاللیت السهِی
یه هذیز است.
تین "وبفِ ًیبس" در ایي همبلِ ٍ 5یژگی وِ ّز هذیز خاللی هیتَاًذ داضتِ ببضیذ بِ ضوب ارائِ خَاّذ داد .اگز یه
هذیز ّستیذ سؼی وٌیذ بب یبدگیزی ایي ٍیژگیّب بِ یه هذیز خالق تبذیل ضَیذ.
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ثبمبَمشاٌثبشیذ....

 .1مذیشانخالقفشصتطلجىذ

فزغتّب ّویطِ ٍ ّوِ جب ٍجَد دارد .تفبٍت ًگبُ هذیزاى بِ ایي ًَع فزغتّب فزق هیوٌذ .اس ًظز هذیزاى
هؼوَلی ایي فزغتّب فمط یه فزغت وَچه است وِ ّیچ تغییزی در رًٍذ وبری آًْب ایجبد ًویوٌذ اهب
هذیزاى خالق فزغت طلبّبی خَبی ّستٌذ ٍ ایي فزغتّب را وِ هبًٌذ ابز در گذرًذ یه فزغت استثٌبیی بزای
تغییز هیبیٌٌذ.
تغییز پذیزی در ایي ًَع هذیزاى سیبد است .آىّب وَچىتزیي فزغتّب را هیبیٌٌذ ٍ اگز بز خالف رٍیِی
وبریطبى ببضذ بِ سزػت تغییز هسیز هیدٌّذ .تغییز هسیز آًْب بِ گًَِای ًیست وِ اّذاف خَدضبى را فزاهَش
وٌٌذ بلىِ بب ووی تغییز فمط راُ رسیذى بِ ّذف خَد را تغییز هیدٌّذ.
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 .2حسکىجکبيیدسمذیشخالقصیبداست

آهَسش ،یبدگیزی ،تحمیك ،جستجَ ٍ داًستيً ،یبس یه هذیز خالق است .هذیزاى خالق ّوِی ایي ٍیژگیّب را
تحت ػٌَاًی بِ ًبم وٌجىبٍی دارًذ .آىّب یه حزظ سیزی ًبپذیز ًسبت بِ وٌجىبٍی دارًذ.
هذیزاى خالق بزای تحمك خَاستِّبیطبى هذام در حبل یبدگیزی ٍ آهَسش ّستٌذ .آىّب اطالػبت وبری
خَدضبى را رٍس بِ رٍس آپذیت هیوٌٌذ .هذیزاى خالق تب جبیی وِ هوىي است تَاًبییّب ٍ داًستٌیّبی خَدضبى
را هَرد بزرسی لزار هیدٌّذ.
ایي هذیزاى اس ضىستّب ٍ اضتببّبت خَدضبى درس هیگیزًذ .آىّب ضىست را بِ ػٌَاى یه آهَسش ٍ یه
یبدگیزی دٍببرُ هیبیٌٌذ .ضىست آًْب را ًویتزسبًذ .بز ػىس یبد هیگیزًذ ٍ حس وٌجىبٍی آًْب را بیطتز اس
پیص هیوٌذ .هذیزاى خالق دٍست دارًذ ّوِ چیش را بِ ّن بزیشًذ تب یبد بگیزًذ حتی اگز اضتببُ ببضذ.
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 .3سیسکپزیشی

بزتزی هذیزاى خالق ًسبت بِ هذیزاى هؼوَلی ایي است وِ هذیزاى خالق ّن اضخبغی ریسه پذری ّستٌذ ٍ
ّن ریسهّبی خَدضبى را هذیزیت هیوٌٌذ.
ایي اضخبظ ریسهّبیی هیوٌٌذ وِ ّیچ هذیزی در سهبى وبری خَدش اًجبم ًویدّذ .هذیزاى خالق اس دایزُ
راحتی خَد بیزٍى هیآیٌذ ٍ در بزابز ّز هطىل یه بزًبهِی هطخع اس پیص تؼییي ضذُ دارًذ .آىّب اس لبل
هیداًٌذ وِ در بزابز هطىالت چِ وبری ببیذ اًجبم دٌّذ.
هذیزاى خالق ریسه هیوٌٌذ چَى هیداًٌذ وِ بذٍى ریسه پذیزی ،وسب ٍ وبرضبى بِ جبیی ًخَاّذ رسیذ.

4

سبیت تبلیغبتی

Kafeniaz.com

میتًاویذ ثب رکش مىجع ایه کتبةیبمقبلٍ سا دس سبیت یب يثالگ خًد مىتشش ومبییذ.
شمب 

میکىىذ
 .4مذیشانخالقثبشجبعتيثذينتشسمذیشیت 

هذیزاى خالق در ّز ًَع هَلؼیت وِ ببضٌذ بذٍى تزس ٍ بب ضجبػت وبهل هذیزیت هیوٌٌذ .اگز لزار است وِ
ضخػی را اخزاج وٌذ بذٍى تزس اس ایٌىِ ایي ضخع بْتزیي وبرهٌذ ٍی بَدُ است ایي وبر را هیوٌذ .چَى در
بؼضی هَالغ ببیذ چطنّب را بست ٍ بْتزیي تػوین را بب لبطؼیت گزفت.
آىّب هسئَلیت توبم وبرّبیی را وِ اًجبم هیدٌّذ خَدضبى بز ػْذُ هیگیزًذ .بذٍى تزس اس اضتببّبتی وِ
وزدُاًذ ٍ بب توبم لذرت ٍ ضجبػت هی گَیٌذ" :مهمسئًلمایهاشتجبٌَستم".
اگز ًظزضبى بب توبم وبرهٌذاًص هتفبٍت ببضذ ٍ بذاًذ وِ وبرهٌذاًص غحیح هی گَیٌذ بب ضجبػت توبم ّز چِ را
غالح ٍ هػلحت وسب ٍ وبرش ببضذ بذٍى تزس اس ًبم هذیزیتی وِ یذن هیوطذ اًجبم هیدّذ ٍ ایي یىی اس
بشرگتزیي هشیتّبی یه هذیز خالق ًسبت بِ هذیزاى هؼوَلی است.
هذیزاى خالق در توبم هَارد ًظزاتطبى را در هیبى هیگذارًذ حتی اگز اضتببُ ببضذ ٍ بِ ّیچ ػٌَاى دیگزاى را
هجبَر بِ پذیزش ًظز خَدش ًخَاّذ وزد .چَى در ایي هَارد غالح وسب ٍ وبر در هیبى است ًِ ایٌىِ بخَاّذ
اس ًبم ٍ لذرت هذیزیتی خَد ًسبت بِ دیگزاى استفبدُ وٌذ.
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 .5مذیشانخالقشىبختدقیقیاصکستيکبسخًدداسوذ

بزتزی وِ هذیزاى خالق ًسبت بِ دیگز هذیزّب دارًذ ایي است وِ بب تَجِ بِ ًَع هذیزیتطبى ،ضٌبخت بْتزی
ًسبت بِ وسب ٍ وبر ،هطتزیّب ٍ ببسار ّذف خَد دارًذ .آىّب فزغت طلبّبی خَبی ّستٌذ ٍ در بذتزیي
ضزایط ّن وسب ٍ وبرضبى را اس ٍرضىستگی ًجبت هیدٌّذ.
آىّب در توبهی ّوبیصّب ،وٌفزاًسّب ٍ سخٌزاًیّب حضَر دارًذ ٍ اس ًظزات رلببی خَد استفبدُ وبهل را
هیبزًذ .ایي هذیزاى تحلیل رلبب را بِ خَبی اًجبم هیدٌّذ بِ خبطز ّویي است وِ ضٌبخت دلیمی اس وسب ٍ
وبر خَد ٍ رلببی خَد دارًذ.
آىّب هیداًٌذ وِ رلببیطبى در وجبی ببسار ّستٌذ ٍ تب چِ اًذاسُ ببسار را در اختیبر دارًذ .هذیزاى خالق بب تَجِ
بِ ًَع ضٌبختی وِ اس وسب ٍ وبر دارًذ ّویطِ بْتزیي رٍشّب را در بْتزیي ضزایط رٍی وسب ٍ وبر خَد اجزا
هیوٌذ.
تحلیل رلبب یىی اس بزتزیّب ٍ هشیتّبی یه هذیز خالق است .بزتزی وِ ّزگش یه هذیز هؼوَلی ًخَاّذ داضت.
هذیز هؼوَلی فمط بِ فىز ایي است وِ غبح را بِ ظْز بزسبًذ ٍ ظْز بِ هٌشل بزٍد .اهب هذیز خالق ضب ٍ رٍس بِ
فىز وسب ٍ وبرش است وِ یه ایذُ در آى پیبدُ سبسی وٌذ.
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سخهآخش
هذیز خالق بَدى وبر ّز هذیزی ًیست ٍلی غیز هوىي ّن ًیست .اگز هیخَاّیذ در حیطِی وبری خَد بْتزیي
هذیز ببضیذ سؼی وٌیذ ایي ٍیژگیّب را بب توزیي سیبد اًجبم دّیذ.
خاللیت بِ خزج دادى ،ایذُ پزداسی وزدى ،ابتىبر ٍ ًَآٍری در وسب ٍ وبر ایجبد وزدى هیتَاًذ ضوب را بِ یه
هذیز خالق تبذیل وٌذ.
هذیزاى خالق سؼی هیوٌٌذ لبل اس ایٌىِ هطىل احتوبلی بزای وسب ٍ وبرضبى بِ ٍجَد هیآیذ آًْب را پیص
بیٌی وٌٌذ ٍ در دل ّویي هطىالت ّن راُ حل آى را بذست بیبٍرًذ .آىّب هذیزاًی خَش بیي بِ آیٌذُ ّستٌذ.

میثیىیذ؟
يیژگیَبسادسخًد 

آیبشمبَمایه

مبسادسشجکٍَبیاجتمبعیدوجبلکىیذ
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