ﺟﻠﺴﻪ  :١٨اﺻﻮل ﺧﻼﻗﯿﺖ آﯾﻨﺪه)اﺻﻞ اول(
آرزوھﺎ)ﻣﻤﻜﻦ و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ(
ﺗﻤﺮﯾﻦ
-

-

-

در ﻛﻼس :اﺻﻞ اول :ھﺪف آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻛﺠﺎﯾﯿﺪ و ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ دارﯾﺪ؟
از ﺧﻮدﺗﺎن و از زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری دارﯾﺪ؟
آرزوھﺎیﺗﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
آنھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪیﻛﻨﯿﺪ.
در آرزوھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﯿﺪ و آﻧﮫﺎﯾﯽ را ﻛﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ از
ﻏﯿﺮﻣﻤﻜﻦھﺎ ﺟﺪا ﻛﻨﯿﺪ)ﻣﺜﻼ ً اﯾﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺮهی ﻣﺮﯾﺦ ﺳﻔﺮ ﻛﻨﯿﺪ ،دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ و اﯾﻦﻛﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻓﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ(.
در ﺧﺼﻮص آرزوھﺎی ﻏﯿﺮﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻛﻨﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد آنھﺎ را ﺑﻪ آرزوھﺎی دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﺮد.
آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎیﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﯽدھﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﻛﺮهی ﻣﺎه ﻗﺪم
ﺑﮕﺬارﯾﺪ؟)درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺎر ﺑﻪﻧﻈﺮ دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ(
ﺳﻌﯽ ﻛﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﻢاﯾﻦ آرزوھﺎ ھﺪف ھﺎی ﺧﻮدﺗﺎن از زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﻛﻪ آرزو دارﯾﺪ ﻛﻪ ﯾﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺑﯽدﻏﺪﻏﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ
ﻛﺎر ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ .و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ دﻛﺘﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎران را
ﻧﺠﺎت دھﯿﺪ .ﭼﻪ ﻛﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻜﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ آرزو ﺑﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻛﺎرھﺎ را ﻟﯿﺴﺖ ﻛﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ اھﺪاف را در آرزوھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﻨﯿﺪ.
ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اھﺪاف را ﭘﯿﺪا ﻛﻨﯿﺪ و ﻧﻘﺎط اﻓﺘﺮاق را ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و ﯾﻚ ﻟﯿﺴﺖ
ﻛﻠﯽ ﻛﻪ از ھﻤﻪی اﯾﻨﮫﺎ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اھﺪاف ﻣﻦ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﻛﻨﯿﺪ.

ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻣﻨﺰل:
اھﺪاف ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦﻛﻪ ﻛﺪام را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﻛﺪام را ﻛﻢﺗﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻛﻨﯿﺪ؟
دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺮ را در ﺧﺼﻮص اھﺪاف ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ:
اﻟﻒ -در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪفﺗﺎن ﭼﻪ ﻛﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ؟ ب -ﺧﻮدﺗﺎن را رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ھﺪفﺗﺎن
ﻓﺮض ﻛﻨﯿﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن و زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن و ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﻛﻨﯿﺪ.

٦٠

ﺟﻠﺴﻪ  :١٩اﺻﻮل ﺧﻼﻗﯿﺖ آﯾﻨﺪه)اﺻﻞ اول(
ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻛﻼس :اﺻﻞ اول :ھﺪف آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ +آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﺪفھﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت،
ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺗﻌﯿﯿﻦ آنھﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
 ھﺪفھﺎﯾﯽ ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﻪی ﻗﺒﻞ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻛﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آنھﺎ واﯾﻦﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻛﻨﯿﺪ.
 -ﻟﯿﺴﺖ اھﺪاف ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻛﻨﯿﺪ.

ﺟﻠﺴﻪ  :٢٠اﺻﻮل ﺧﻼﻗﯿﺖ آﯾﻨﺪه)اﺻﻞ اول(
ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻛﻼس :اﺻﻞ اول :ھﺪف آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ +آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ طﺮﯾﻘﻪی ھﺪفﮔﺬاری.
ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻣﻨﺰل :ھﺪفﮔﺬاری ﻛﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ھﺪفھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را در ﻣﻘﺎطﻊ ﺣﺴﺎس
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺟﻠﺴﻪ  :٢١اﺻﻮل ﺧﻼﻗﯿﺖ آﯾﻨﺪه)اﺻﻞ دوم(
ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻛﻼس :ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ +ﺗﺼﻮﯾﺮ ذھﻨﯽ ﻣﻄﻠﻮب از ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﺎﯾﻜﻮﺳﺒﯿﺮﻧﺘﯿﻚ +ﺗﺼﻮﯾﺮ ذھﻨﯽ ﻣﻄﻠﻮب آﯾﻨﺪه و ﺗﺼﻮر ﻛﺮدن ﺧﻮد در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺮوزی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻗﺮار دادن ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻜﺴﺖھﺎ در ذھﻦ
ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻣﻨﺰل :ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذھﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ

ﺟﻠﺴﻪ  :٢٢اﺻﻮل ﺧﻼﻗﯿﺖ آﯾﻨﺪه)اﺻﻞ ﺳﻮم(
ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻛﻼس :ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف و ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﻮﯾﺪ +ﺑﺮای ھﺪف
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺧﻮد ﯾﻚ دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﻛﻨﯿﺪ در آن دورهی
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻣﻨﺰل :ﺑﺮای ھﺪف ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺧﻮد ﯾﻚ دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﻛﻨﯿﺪ در آن دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

٦١

ﺟﻠﺴﻪ  :٢٣ﺗﺮﻛﯿﺐ اﺻﻮل ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻛﻼس :ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ +در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮫﺪات ﺧﻮد ،ﺧﻮد را
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﻛﻨﯿﺪ +ھﺮ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﮫﺪ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻓﻖ آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻣﻨﺰل :در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮫﺪات ﺧﻮد ،ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﻛﻨﯿﺪ +ھﺮ روز ﻗﺒﻞ
از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﮫﺪ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻓﻖ آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺬﻛﺮ
ﺷﻮﯾﺪ.

٦٢

