
 تکٌیک ؼکَفِ ی ًیلَفر آثی

 

 CLOVER هبتعَهَرا، رئیط ثخػ تحمیمبت هذیریت شیبظَآ

ایذُ یک ؼکَفِ  طراحی کرد. ٍی از را درچیجبظتی شاپي، ایي تکٌیک

هؽبثِ ثب اصَل ثرًبهِ  ًیلَفر آثی الْبم گرفت، اهب اصَل هکبًیک

کرد. گلجرگ  ثِ آى اضبفِ را 3-2-1)ًیلَفرآثی(  صفحِ گعتردُ لَتَض

آى  از هی زًٌذ ٍیک ّعتِ هرکسی خَؼِ  آثی ثِ دٍر ّبی ؼکَفِ ًیلَفر

ثرًبهِ ّبی  در گعترغ هی یبثٌذ. ثب ایجبد پٌجرُ ّبیی هؽبثِ ثب پٌجرُ ّبی هَرد اظتفبدُ ًمطِ

تمیعن ثٌذی کرد کِ یک هَضَع  هی تَاى ثِ صَرتی یک تبثلَی ایذُ ّب را کبهپیَتری ، ثخؽْبیی از

ثِ ًَثِ خَد هراکس هجوَػِ  هَرد اظتفبدُ لرار گیرد ٍ پٌجرُ ّبی جبًجی ّب دراصلی ثرای اظتخراج ایذُ 

 :اظت تؽکیل هی دّذ. فرآیٌذ آى ثِ صَرت زیر ّبی جذیذ پٌجرُ ّب را

 ًَؼتِ MY آثی هرکس ًوَدار ؼکَفِ ًیلَفر غیرُ در یک هَضَع اصلی، ایذُ، هعئلِ، هَضَع، ٍ -1

 ؽَد.هی

از ؼرکت کٌٌذگبى خَاظتِ هی ؼَد ثِ ایذُ ّب یب کبرثردّب یب راُ  -2

داخل دایرُ  کٌٌذ. ظپط ایي ایذُ ّب در هَضَػبت هرتجط، فکر ٍ حلْب

 ًوَدار ٍ اطراف هَضَع اصلی ثجت هی ؼَد.  هرکس ّبیی ٍالغ در

ثِ  آثی اضبفی را آًگبُ ایي ایذُ ّب هجٌبی خلك ًوَدارّبی ًیلَفر -3

اطراف  در ّؽت خبًِ را هجوَػِ ای از  Aهثبل، ٍجَد هی آٍرد. ثرای

 ...، ٍ B ،Cخَد خَاّذ داؼت. ّویٌطَر

آٍریْب یب هحصَالت  فرٌّگ شاپٌی ّب ثِ ٍیصُ ٌّگبهی کِ ثرای خلك کبرثردّبی جذیذ في ایي رٍغ در

 .هَجَد ثِ کبر هی رٍد ثعیبر خَة ػول هی کٌذ

ثٌبثرایي، ایي اظت.  «خاللیت ثرای هٌبظت ظبزهبًی ثعتر ایجبد» هَضَع کٌیذ فرض –ثرای هثبل

 هَضَع داخل هرثغ ٍظط ًوَدار اصلی ثجت هی ؼَد. ّن چٌیي فرض کٌیذ ایذُ ّبی هطرح ؼذُ 

  :ًیس ػجبرت ثبؼٌذ از
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، (C)، ثرگساری جلعبت تفکر خالق(B) ، اظتفبدُ از تکٌیکْبی خاللیت(A) ایجبد کویتِ ّبی خالق          

 ، رلبثت ایذُ(F) ، ایجبد هحیط تحریک کٌٌذُ(E)جت گرایی، ایجبد رٍحیِ هث(D) پرّیس از تظبّر ثِ کبر

(G) هفرح ، کبر (H)در ایي صَرت همَلِ ّبیی کِ در دایرُ ّبی اطراف هَضَع اصلی ٍ هرثغ ٍظط ، 

MY ّبی جبًجی ثجت هی ؼًَذ از A تب H اظت.  

ّبی هطرح  ثیٌذیؽٌذ، ایذُ  (A)حبل از ؼرکت کٌٌذگبى خَاظتِ هی ؼَد در هَرد ایجبد کویتِ ّبی خالق

 .اداهِ هی یبثذ H لرار هی گیرًذ ٍ ایي رًٍذ تب ایذُ A ؼذُ در دایرُ ّبی اطراف هرثغ

 .در ًْبیت ایذُ ّبی ثذظت آهذُ هَرد ثحث ٍ ارزیبثی لرار هی گیرًذ

، ظٌبریَّبی راّجردی هی تَاى ثِ خلك کبرثردّب، في آٍری، فرٌّگ ظبزهبًی جذیذ MY از اّن کبرثردّبی

  د. ٍ... ًبم ثر

 اداهِ دارد.....

 

 ادارُ تَظؼِ فٌبٍری ظالهت

 

 

 

 

 


