
 

 تکٌیک ضص کالُ تفکز

پذر تفکز خالق( است. در ایي تکٌیک ثِ طَر کلی ثب استفبدُ اس ضص )ادٍارد دٍثًََ ثذاع کٌٌذُ ایي تکٌیک ا

ضَد. ثزای ّز یک اس ضص سجک فکزی ًیش یک کالُ ثب  سجک فکزی، هَضَع یب هسئلِ هَرد ًظز، ثزرسی هی

 .ثبضذ گز طزس تفکز ٍ ًگزش افزاد هی ّب ًوبیبى کالُرًگی هخصَظ در ًظز گزفتِ ضذُ است. در ٍاقغ رًگ 

 

ذ ٍ ثِ تفکز خَد ٍسؼت یذ کِ تک ثؼذی فکز ًکٌی، ثیبهَسهی ضَیذکسبًی کِ دٍر ّن جوغ  سؼی کٌیذ

ذ ٍ ثب یک ّوبٌّگی هذثزاًِ ًتبیج را طجقِ ثٌذی کزدُ ٍ در یّبی خالق ثیبًذیط ذ ٍ آًگبُ ثِ راُیدّ

 .ذیگیزی اس آى استفبدُ کٌ تصوین

 .ذیدّ بى تغییز ت بى را ثزاسبس رًگ کالُت بى، سجک فکزیتّب ثز سز گذاضتي ّز یک اس کالُ ثب

 ّبی رًگی ثِ ضزح سیز است: سجک فکزی ّز کذام اس کالُ

ّبی اًفؼبلی سز ٍ کبر دارد. کسیی کیِ    خٌثی ٍ هٌفؼل است. کالُ سفیذ ثب هَضَػبت ٍ ضکلرًگی  سفیذ،

ّوبًٌیذ   دّیذ  گًَیِ قایبٍتی هیَرد کٌکیبش قیزار هیی       ّب را ثذٍى ّیچ ٍاقؼیت ایي کالُ را ثز سز گذاضتِ،

  .توبهی هحتَیبت جیجص را ثِ رٍی هیش ثزیشدکَدکی کِ   

ّبی احسبسی ٍ غیز استذاللی  است. در کالُ قزهش ثیٌص ّیجبًی ٍ جٌجٍِ احسبس ًطبًِ ّیجبى  ،رًگ قزهش

 ًظزاتی کِ هی ضَد دًجبل دلیل ًوی گزدًذ.در ایي سجک تفکز، ثزای اظْبر ثبضذ.  هذ ًظز هی

ّبی هٌفی ٍ  ، جٌجِرا ثِ سز هی گذاردایي کالُ  فزدی کِ ًگزی ٍ افسزدگی است. ًطبًِ هٌفی ،رًگ سیبُ  

  کٌذ. هَضَع را اثزاس هیاهب ٍاقؼی ثیٌبًِ ثذ 

ِ    ،سرد رًگ  اهیب ٍاقؼیی   ّیبی هثجیت ٍ خَضیجیٌبًِ     ًطبًِ آفتبة ٍ هثجت است. فزد صیبحت کیالُ سرد جٌجی

  دّذ. هَرد ثزرسی قزار هیرا هَضَع 

ُ ًطبًِ رٍیص ٍ ثبرٍری است. ثِ ّویي جْت اس کالُ سیجش ثیزای اثی   یب کالُ خالقیت ،  ،رًگ سجش ّیب ٍ   زاس اییذ

 ضَد. خالقبًِ استفبدُ هیّبی جذیذ ٍ حل راُ

ّب است. کسی کِ ایي کالُ را ثز سز  سزد است. ایي کالُ کٌتزل کٌٌذُ ٍ سبسهبى دٌّذُ اًذیطِ ،آثیرًگ 

ثقیِ صبحجبى ًظزات ًقص هذیز را ثبسی هی کٌذ، اٍلَیت ّب ٍ هحذٍدیت ّب را تؼییي هی کٌذ، گذاضتِ، 

                                    .ٌذک دّی هی دادُ ٍ سبسهبىّب را هَرد ارسیبثی قزار  کالُ
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