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آ ن ت خالق د ها ا از ا دي نقش

ت اهاژگازكخالق تان داداكها ت ا

نقش مديران و سازمان ها در خالقيت و نوآوري
)قسمت اول (

استعدادباكهاست انسانهايويژگيازيكي،خالقيت
  .نـمـايـد خـلق را چيزها از بسياري تواند مي الهي

بشرزندگيصحنه ازرانوآوريوخالقيتچـنـانچه چ وريويچ يزرو رز ب
 ، پويايي ، حركت به خالص تير واقع در ، بگذاريم كنار
تكراروركودزيرا . ايمزدهبشرزندگيحياتوبقا

.است نابوديومرگمساويزندگيحقيرانه

اد اندن زاز انا انخالقد از سازمان،خالقمديرانامـروزسـازمـانـيدنـيـايدر
  خـالقـيـت مثلث اضالع خالق كاركنانو خالق هاي

نـوآوريوخـالقـيـتيـكهـربـدونكـههـسـتـنـد ون وريوييرب و
.رسد نمي مقصود مـنـزل سـر بـه

گرد آورنده دكتر مجيد حسن زاده 



 ، حمايت ، مناسب سازماني ساختار
 دو مديران الزم تشويق و پشتيباني

ا االقا اف و.افرادندخـالقـيتدراسـاسـيعـنـصـر
  الزامي امري خالقيت شرايط و ها زمينه
فراهمراآنبايستمهاسازمانكهاست فراهم راآنبايستميهاسازمانكهاست
.يابند دست نظر مورد اهداف به تا سازند

مديريتوخالقيت
  ها سـازمـان شـد اشـاره كـه هـمـانـطـور

فاااا

 مـجـمـوعـه در مـديـريـتنـقـش
 از نـوآوري و خـالقـيـت كـه هـايـي

لا لا اا ا پيشرفتورشدوبقاءوحياتتداومبراي
 .هـسـتـنـد نـوآوري و خـالقـيـت محتاج

ان ازم اس مفهوميكخودخوديبهه

  سـازمـاناصـلي عـوامـلوضـروريـات
 ، است حساس و مهم بـسـيـار اسـت
تتوانايتواندممديريتزيرا ي الق خ مفهوم يكخودخوديبههـاسـازمـان

 و مديران( انساني نيروي وجود با كه هستند
راپيشرفتوپويايي،حركت)كاركنان

 خـالقـيـتتوانايي تواندميمديريتزيرا
 و ترويج ايـجـاد، افـراد در را نـوآوري و

     او عملكردو رفتار ياوكندتشويق
.زنندميرقم

. 
.شودحياتي امر اينمانعتـواندمي



  :از است عبارت خالق مدير هنر

 هاي ذهن كردن پيدا و ديگران خالقيت از استفاده
ومديرانبين،روابطخالقهايسـازماندرخالق

تشريكوروشني ،صميميتبرمبتنيكاركنان
  و امنيت احساس به منجر امر اين و است مساعي
ش ا اددخاطآ داف ش .شودميافراددرخاطرآرامش
  فرصت ايجاد در مديران ديگر به نسبت خالق مديران

برايسازمانيمحيطفضاسازي،مناسبشغليهاي ييزيبيي يز بر
 بـازده بـردن بـاال و كـاركـنـان بـيـشـتـر   تالش

 در آنـان .كـنـنـد مـي عـمـل كارآمدتر ، سـازمان
وتنگناهارفعدر ابـتـكـاريايگـونـهبـهراهايـن

.كوشند مي مشكالت



 تحول و تغيير به كنند مي كمك خالق مديران .١
  كار در نامساعد و نامناسب هنجارهاي و هـا ارزش

نـيازمندتالشوكارفرصتايجادزيرا.توليد و

 ويژگيهاي از . 5
 خالق مديران
ه ج دههت ن آ يو زالشورريجزيرو ي

 دست هاي محدوديت و ها نگرش ، مقررات اصالح
  آيند برمي آن عهده از خالق مديران كه گير پا و

ي تض ا

آيـنـدهبـهتـوجـه
  فـرصت شـكـار و

.است طاليي هاي
.استضروري

  نـمـي خـوردن شـكـسـت از خالق مديران .2
لا الطكق

  گيرنده تصميم خود كارآفرين و خالق مديران . 6
دنـبـالبـهخـطـريـكقـبـولبـاوتـرسـنـد ديگرانالقائات تـاثـيـر تـحـتكـمـتـروهستند

     جـديـد رقـابـت و كـار فـضـاي كـردن بـاز
.رونـدمـي

ررو ني ر ي
.هستند) سازان تصميم(

ان7 نخالقد آف ازيهكا فا شك
 و خود خالقيت از درستي به خالق مديران .3

.كنندمياسـتـفـادهديگران

  شكوفاسازيبه كارآفرينوخالقمديران.7
  سازي مناسب .كنند مي توجه كاركنان اسـتعدادهاي

 آوردن فـراهـم ، كاركنان تخصص و عاليق با كار نوع
االاف اآالقكاا ن ر يي

  هاي واقعيت و شرايط با هماهنگ خالق مديران .4
ه(كا عا ا انن هان اهدتج ش

 ها، آنعالقهمورد كار انجاموتالشبرايفـرصت
 و بـجا قـدردانـي و نـو هـاي طـرح ارائه به آنان تشويق
شواهدوتجربه،انسانيمـنـابع،سرمايه(كار      كمك كاريبازده افزايشبه،زحماتشانازكافي

.كندمي  .كنند مي اقدام )علمي



؟ است مانده عقب كس چه كسي عقب مانده است ؟چه

 در )معلولين المپيك( پاراالمپيك هاي بازي جريان در پيش سال چند
خطپشتمتر100دويكنندگانشركتازنفر9آمريكاسياتلشهر خطپشتمتر1 دويكنندگانشركتازنفر9آمريكاسياتلشهر
 را آنها ما كه بودند افرادي نفر 9 اين همه" .گرفتند قرار مسابقه آغاز
".خوانيم مي جسمي و ذهني مانده عقب

هرگزآنهاكهاستبديهي.كردندحركتتپانچهصدايشنيدنباآنها  نبه چيي يهيررپ زهب ر
  قدم سرعت به توانستند نمي حتي و نبودند دويدن سريع به قادر

 مسير تا كوشيد مي فراوان تالش با خود نوبه به يك هر بلكه بردارند
. شودپاراالمپيكمدالبرندهوكردهطيرامسابقه پلرورير ر وپ

 اين .خورد پيچ كنندگان شركت از يكي پاي مچ راه بين در ناگهان  
.افتاد گريه به و خورد زمين روي غلت تا دو يكي دختر

همهسپس،ايستادند آنهاشنيدند،رااوگريهصدايديگرنفرهشت   
 .رفتنداوطرفبهوبازگشتندعقببه
 )رواني و جسمي شديد اختالل( داون سندروم به مبتال كه آنها از يكي  

ارسال كننده سركار خانم ساكني از روابط عمومي دانشگاه . بوسيد را گريان دختر و شد خم بود،
خطبهزنانقدمرا خود وانداختندهمبازويدربازونفر9هرسپس 

 به ورزشگاه جمعيت تمام .شدند اول آنها همه واقع در   .رساندند پايان
.زدند كف آنها براي دقيقه 10 و خواستند پا



تبحرواستعدادمكانيكيهايدستگاهتعميردركهبودمهندسي
  خوش خاطري و ياد با صادقانه خدمت سال 30 از پس او .داشت

بهاشكالرفعدربارهشركتطرفازبعد،سالدوشدنشستهباز بهاشكالرفعدرباره شركتطرفازبعد،سالدو.شدنشستهباز
 او با دالري ميليون چندين هاي دستگاه از يكي الينحل ظاهر
 داده انجام آمد مي بر دستشان از كه كاري هر آنها .گرفتند تماس

كفااشكالاك .كندرفع رااشكالبودنتوانستهكسيهيچوبودند
  از بسياري رفع در كه بودند شده متوسل او به نوميدانه بنابراين،

   رغبتبهراامراين مهندس،.استبودهموفقمشكالتاين
دروپردازدميدستگاهوارسيبهتمامروزيكاو.پذيردمي

 مخصوص قطعه يك روي ضربدر عالمت گچ تكه يك با كار، پايان
»!اينجاستاشكال«:گويدميسربلنديباوكشدميدستگاه !اينجاستاشكال :گويدميسربلنديباوكشدميدستگاه

 .افتد مي كار به ديگر بار دستگاه و شود مي تعمير قطعه آن
  .كند مي معرفي دالر 50000 را خود دستمزد مهندس
ا ائتقاضاا شا ا اگ فات ميمصرفيموادصورتحسابوگزارشارائهتقاضايحسابداري

 قطعه يك بابت« :دهد مي را گزارش اين مختصر بطور او و كند
49999:بزنمكجارا ضربدراينكهدانستنبابتودالر1:گچ
»دالر



!
اينقدر راحت دلي رو با قضاوت غلط مون نشكنيم.اينقدر ساده به ديگران نمره هاي پائين و منفي نديم

:!بود شدهنوشتهآنروىكهديدنداعالناتدرتابلوىرابزرگىاطالعيه،رسيدندادارهبهكارمندانوقتىروزيك

ديروز فردى كه مانع پيشرفت شما در اين شركت بود درگذشت
ا ا ش ا ك ش ا ا ك1ش دعوتمىكنيم10شما را به شركت در مراسم تشييع جنازه ساعت

،مدتى از پس امّا مىشدند ناراحت همكارانشان از يكى مرگ خبر دريافت از همه ،ابتدا در
كا اانكهكهشدندك فتآن كتش داشدش فكا صفىدركارمندان.شدهشركت در پيشرفتآنهامانعكسيچهكهمىشدندكنجكاو 

مىكردند نگاه تابوت درونبه وقتى و مىرفتند تابوت نزديك يكىيكى و گرفتند قرار
دبندزبانشانزدخشكشانناگهان آ مىآمدبندزبانشانومىزدخشكشانناگهان 
  ،مىكرد نگاه درونتابوتبه كس هر و بود شده داده قرار تابوت درون آينهاى
ديدراخودتصوير بودآينهكناردرمضمونبديننيزنوشتهاىم بودآينهكنار در مضمونبديننيزنوشتهاىمىديدراخودتصوير
شماييد خود واوهمشود شما رشد مانع مىتواند كه دارد وجود نفر1 تنها
باشيدگذاراثرهايتانموفقيتو تصوراترويبرتوانيدميكههستيدكسيتنهاشما ييييه يووررويبرو نو يرري ب

  تغيير كنند تغيير ، شريكزندگيتان والدينتان، دوستانتان ، رئيستان وقتي شما زندگي
كنيدتغيير شماكهميكند.تغييروقتيشمازندگيكندنمي ييي

"بينديشيم زيبا"كنيم سعياوست ديد وسعت ي اندازه به هركس جهان

.



 به ناهار براي شركت مدير و دفتر منشي فروش، مسوول روز يك
ناداغههزدندقدلفت كننداز

لطيفه
كننميپيدازمين روي جادوچراغيهيهو.زدندميقدمسلفسمت

.ميشه ظاهر چراغ جن و ميدن مالش رو اون روي و
  .كنم مي برآورده آرزو يك شما از كدوم هر براي من :ميگه جن

  كه خوام مي من ...!من اول ، من اول« :ميگه و جلو پره مي منشي
 و نگراني هيچ و باشم شيك بادباني قايق يه سوار باشم، باهاماس توي
.ميشهناپديدمنشي!پوووف...»باشمنداشتهدنياازغمي .ميشه ناپديدمنشي!پوووف...باشمنداشتهدنياازغمي

   من ...!من حاال ، من حاال« :ميگه و جلو پره مي فروش مسوول بعد
يهوشخصيماساژور يهبدم،لمساحلكنارهاواييتويخواممي مي ييويو مملرو يويژوريب

  باشم راحت عمرم تمام و باشم داشته خنك نوشيدني انتهاي بي منبع
.ميشه ناپديد هم فروش مسوول !پوووف ...»

كهخوامميمن«:ميگه مدير.توئهنوبتحاال:ميگهمديربهجنبعد
!»باشن شركت توي سريعا ناهار از بعد دوشون هر تا دو اون

صحبتاولرئيست كهبدهاجازههميشهاينكه،اخالقينتيجه
.كنه



خانه ي دوست كجاست؟
در فلق بود كه پرسيد سوار  

رآسمان مكثي كرد ي ن م آ
رهگذر شاخه ي نوري كه به لب داشت

به تاريكي شن ها بخشيد 
گفت و ي دا س داد نشان انگشت وبه انگشت نشان داد سپيداري و گفتوبه

نرسيده به درخت
كوچه باغي است كه از خواب خدا سبز تر است
ا آ اق ا ا ان ش ودر آن عشق به اندازه ي پرهاي صداقت آبي استآ

مي روي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ ،سربه در مي آرد
پس به سمت گل تنهايي مي پيچي

دو قدم مانده به گل
پاي فواره ي جاويد اساطير زمين مي ماني

و ترا ترسي شفاف فرا مي گيرد
در صميميت سيال فضا، خش خشي مي شنوي  

كودكي مي بيني  
وررفته از كاج بلندي باال،جوجه بردارد از النه ي نور ي ز ر بر جوج ب ي ب ج ز ر

واز او مي پرسي
خانه ي دوست كجاست؟



  شيشهپشت بچسبانيو”استتعطيل“بنويسيكاغذتكهيكرويبايدوقتهايييك
ير به بگذاري سرت زيرراهايتدستبكشي،درازبدهياستراحتخودتبهبايدافكارت، يروبب زب ير ريرزيرريب بب
  پشت كه افكاري تمام به بخندي دلت در بزني، سوت خيال بي و شوي خيره آسمان
:بگوييخودتبا وقتآناند،كشيدهصفذهنتشيشه

مم خوردهفريب گاهي!امبخشيدهگاهي!امباخته گاهيزندگيدر.بمانندبگذارمنتظر
! ام مرده تنهايي در گاهي !ام افتاده گاهي !ام كرده گريه گاهي!ام
ا گكاالا :بگويمكهرسيدهزمانشحالاما

شايد ساده ! اكنون خوشحالم كه خودم هستم! من از تمام اينها درس آموخته ام 
.باشم اما صادقم، من خودم هستم و اين برايم كافيست

خانم لشكري پور از دانشكده پزشكي:ارسالي 



alireza

تاريخ تولدت:اهل دلي ميگفت
من دلم مي خواهد

خانه اي داشته باشم پر دوست،
حيفم آمد كه صبح را ، با نفس 

!نكنم "ها"خوب خدا 
ا"" ا

TE

a e a

MH

ي ول خ ر
.  مهم نيست، تاريخ تحولت مهمه

اهل كجا بودنت مهم نيست، اهل 
منطقه . و بجا بودنت مهمه

زندگيت مهم نيست، منطق

و پر م ب ي
كنج هر ديوارش

دوست هايم بنشينند آرام
؛...گل بگو گل بشنو

  

را ، با "من بودن"بيت بي معني 
!نكنم "ما"غزلهاي صدا 

حيفم آمد كه در اين روز دل انگيز 
گره ي كوچكي از قلبي را ، به ...خدا

نكنم وا دعا !سرانگشت ق هم ز
درود بر كساني . زندگيت مهمه

.  كه دعا دارند و ادعا ندارند
.  نيايش دارند و نمايش ندارند

رسم.دارند و ريا ندارند.حيا

هر كسي مي خواهد
وارد خانه پر عشق و صفايم گردد

يك سبد بوي گل سرخ
.به من هديه كند

!سرانگشت دعا وا نكنم
حيفم آمد كه در اين روزگه زود 

...گذار
اينهمه مهر كه بر من بخشيدند ، 
...عاقبت در نگه منتظري جا نكنم ر ر و مر ر

 .دارند و اسم ندارند
شرط وارد گشتن

شست و شوي دل هاست
شرط آن داشتن

...يك دل بي رنگ و رياست

م

زندگي فردا نيست،
ق گ ا ا گ

MH
ري و ر بي ل ي

  
بر درش برگ گلي مي كوبم
روي آن با قلم سبز بهار

اي يار مي نويسم 

پرنده هايي كه روي شاخه 
!!!نشستند 

هرگز ترس از شكستن شاخه  
...ندارند 

ا ا ا آ ا ا ا

زندگي امروز است، زندگي قصه عشق
است و اميد،

.صحنه ي غمها نيست
به چه مي انديشي؟ نگراني بيجاست،

TE

خانه ي ما اينجاست
  
تا كه سهراب نپرسد ديگر 

 خانه دوست كجاست؟  "

زيرا اعتماد آنها به شاخه ها نيست
...ايشان است اااااااابلكه به بال ه...
د اااااااااهميشه به خودت اعتما 

خودت را باور كن  ،داشته باش 

عشق اينجا و تو اينجا و خدا هم
اينجاست،

پاي در راه گذار،ر اهها منتظرند،
يتا تو هر جا كه بخواهي برسي، ر ي و ر و

پس رها باش و رها تا نماند قفسي



  و مي بردم مختلف مغازه هاي به داشتم كه ژياني با را مواد اين من
ماز استپرفروتنفروتنبهروزبهروززندگي راه روبه كارهايمهمه تقريبا كه روزيهماندرستامامي فروختم رو يمريبروزينري رروبر

 خودم وقتي گرفته، آتش كارگاه خبردادند من به تلفني، بود شده
  آنها وقتي اما بود رسيده هم آتش نشاني ماشين رساندم، آنجا به را

 مخزن درآبيهيچ شدند متوجهكردندبازراتانكرآبشير

ي زپرروروروزروزز
 فرود هايي بسيار، نشيب هاي  و فراز
 از خيلي براي آنها يكي از تنها كه

ايعزندگيقيدكهاستكافيماها
صن

ايع
صن

 كارگاه آندركهسرمايه اي همههمينبراي.نداردوجودماشين
 نتوانستم كاري هيچ من و شد خاكستر چشمانم جلوي داشتم
 و نگذاشتم بدشانسي پاي به را اتفاق اين هيچ وقت من اما بكنم

فتت دكهگ كنكاهلهآدا

آسماندوختنباوبزنيمراكردن
 گله بدمان بخت از به هم، زمين و

 تجربه عاشق فروتن اما كنيم

يي
غذا

ع 
يي

غذا
ع 

  بيشتري تجربه هاي دوست دارد شده ساله 65 كه هم حاال
.بياورد دست به

.كنم كارچهمرحله آن در بايدكهگرفتمتصميمسريع
  با و كردم تميز را كارگاه از گوشه اي و شدم كار به دست بالفاصله
 به شروع بود، مانده جا به آتش سوزي از كه آهن آالتي فروش

.كردبچهپوشاكوگياهيداروهايبستهبندي

  .استكردنشروعنوازوكردن

هرو
ي ب

هرو
ي ب

زمين زندگيدركهبارهرمن«شانسجايبهتالش
  خوب خيلي .شدم بلند قبل دفعه هاي از تردزو خوردم
 بايد را ليوان پر نيمه هميشه مي گويند بعضي ها كه نيست

لااالاظ

.كرد بچه پوشاكوگياهيداروهايبسته بندي
  دنيا به تهران اميريه محله در 1324 ماه فروردين يازدهم فروتن
 گرفت ياد كودكي از او بود خوب خانواده مالي وضع آنكه با اما آمد
 با شدم كاردنيايوارد سالگي 7 از«.بايستدخودشپايرويكه

زز
عمل از پروديدهمراخالينيمهبايدمننظربهديد،
 و فراز ديگر آدم هاي از خيلي مانند هم من زندگي .كرد

 وقت هيچ من اما داشت خواهد و داشته زيادي نشيب
دشدخاتفاقات الشاناهاآ اق

 و مي كرديمدرست فانوس وروروكبادبادك،دوستانم
  اجاره را آن و بودم خريده هم فوتبال توپ يك .مي فروختيم

 را موفقيت هايم همين براي كردم، شروع زود خيلي را كار .مي دادم
اششال1 اكفكن ا اقبال و شانسحساببهراآمدهپيشبدوخوباتفاقات

 فروش با كه بود 63 سال هست يادم خوب .نمي گذارم
 راه  كوچكي كارگاه كردن، قوله و قرض و همسرم طالهاي
شبودمانداخته انحلقههايولاستسختباو ازدواج

  اما كرد فوتپدرمكه نداشتم بيشترسال10.هستمپدرممديون
 براي مرا او .آموخت را زندگي كردن رسم و راه من به واقعا او

  براي اما مي كرد معرفي مي شناخت كه مغازه داراني به شاگردي
پولمغازهدارهابهخودشبچشمراكاركردنلذتمناينكه ازدواجمانحلقه هايولياستسختباورش.بودمانداخته

 مثل غذايي مواد كوچك، كارگاه يك در   .فروختيم هم را
.مي كرديم درست زيتون و ترشي

  پول مغازه دارهابه خودش بچشمراكاركردنلذتمناينكه
».بدهند من به دستمزد عنوان به تا مي داد



  و ترشي مانند غذايي مواد همسرم همراه به خانه زيرزمين در
افك ااآ

 درس شبانه دانشگاه در«
اند دكازهاخ   خودروي باراآنهامن مي فروختيم،ومي كرديمدرستزيتونك

  مغازه هاي به فروش براي داشته ام نگه را آن هم هنوز كه ژياني
 از كنم رقابت رقيب هايم با بتوانم اينكه براي و مي بردم مختلف

ها فتمپولمغازهدا گ گفتمنم وقتم اغذايمواده

.مي كردم كارروزهاومي خواندم
 كه گذاشته ام سر پشت را روزهايي

 در خوابيدن، براي فرصتم تنها
كتاتوبوس زمانآنبودواحدش

 هم اينكه براي مي خواندم درس شب ها و مي كردم كار روزها 
سمبه سمد مهمب وكا اببودممج كنمعملشدهح

 را غذاييموادهروقت مي گفتمنمي گرفتمپوليمغازه دار ها
 استفاده سوء آنها از خيلي البته .بدهيد را پولم فروختيد
 اين تمام با اما مي كردند پرداخت دير را پولم و مي كردند
».شوم موفقتوانستم و داد نتيجهتالش هايمباالخرهسختي ها،

زمانآن .بودواحدشركتاتوبوس
.نداشتم خوبي مالي وضع

.كنمعمل شدهحساببودممجبوركارم،همبرسمدرسمبه
 به اتوبوس با كه بود زماني مي ماند، خوابم براي كه وقتي تنها
 بايد كه بود شلوغ آن قدر هم اتوبوس مي رفتم، كارم محل

بهكهبود همحواسمبايدهمطرفيازمي خوابيدم،ايستاده

مري موش قو ومو

 بستگانش از نفر 11 همراه به فروتن بهروز كه زماني از سال ها
مي مي كردنددرست را محصوالتشانخانه اشزيرزميندر بي و يزي يمر مب ببومو

 مي كردم رد را ايستگاه اگر كه چرا شوم هداپي ايستگاه در موقع
 اضافه بليت خريد براي پولي چون برمي گشتم پياده بايد

 او كه چرا مي كرد اداره را آموزشگاه يك زماني فروتن ».نداشتم

 توليد كارخانه هاي معتبرترينازيكيفروتنحاالمي گذرد،
 او كه كارمنداني تعداد و مي كند اداره را كشورمان غذايي مواد

  اما رسيده نفر 1500 به است درارتباط آنها با مستقيم به طور
دا دتالشگذشتهان ك شريك، يك بامدتي«دارد؛معلميوتدريسبهزياديعالقه

 كه بي جايي اعتماد به خاطر اما مي كردم، اداره را آموزشگاهي
 داشتم؛ فرودي زندگيم از مرحله اين در كردم، شريكم به

ك هش هايه زانازكهشه فتهدانشآ ادگ

.مي كندتالشگذشتهمانندهنوزاو

رابوديم گرفتهدانش آموزانازكهشهريه ايهمهشريكم
 پيش كه مشكالتي و ماندم من همين براي .رفت و برداشت

  همين، براي بود، خودم اشتباه كه كردم قبول اما بود آمده
مجبورزمان آندر.گرفتمگردنبهراآموزشگاهكارهايبيشتر ر يبي نبروزر مر ننرر جبورز
  خانه مستاجر و مبفروش را مخانه ا ضررها جبران براي مشد
.مبشو مخود



زمستانهايميوهآسايمعجزهخواص زمستانيهايميوهآسايمعجزهخواص
 ده ها و نارنگي ليمو، پرتقال، از مي شود پر ميوه بازار مي رسد، راه از كه زمستان و پاييز     

زيو  به .استسرماخوردگيشروعفصلپاييز،فصلديگر، طرفاز.ديگرمفيدوخوشمزهميوه ريوو ررزي ييزلي يروعلپ ور بر
 با فصل، اين لذيذ ميوه هاي و خوراكي ها كمك با و باشيم فكر به است بهتر دليل همين

.كنيم دور خود خانواده و خانه از را آن و كنيم مقابله سرماخوردگي
 اعضاي.هستند مركباتمي شود،يافتوفوربهنيزفصل ايندركهمفيدميوه هايازگروهي

:از عبارتند داشتني دوست ي خانواده اين

با تشكر از آقاي صبا غيان
تغذيه كارشناس تغذيهكارشناس



CتااشاانانااناناباالييCويتامينميزانپرتقالپرتقال ل لپر نپر نز يو
آن مصرفدليلهمينبه.دارد

 با مقابله براي مي تواند
سيستم تقويتوسرماخوردگي

 وCويتامين از سرشار منبعياناناساناناس
 از يكي آناناس .است فيبر از سرشار همچنين

 زيادي منيزيم توانيد مي كه است هاي محل
ددا كن

 و سرماخوردگي عالئم شدت كاهش به پرتقال مصرف
پرتقال مصرف.مي كندكمكآنمدتطولكاهش

 .كرد اعتماد آن به توان مي نيز بدن سازي استخوان نظر از و.باشدمفيدبدنايمني
  ها آن كه چرا كنيد خودداري رنگ سبز هاي آناناس خريد از

دهاصال س ينولاندن وآنبدنهويازبايداآناناسبهت

 .كنيدپيدا

.مي شودقلبيبيماري هايبرابردرحفاظتموجب
 افزايش به بنابراين است، نامحلول نوع از پرتقال فيبر
در آن حركتبهبخشيدنسرعتومدفوعحجم

 و آن بدنهروياز بايد را آناناسبهترينولياندنرسيدهاصال
.كنيد انتخاب اند شده سبز كامال كه آن هاي برگ

 چربي كاهش باعث  فروتفروت  گريپگريپ
ن كطانهاخخ هك ازيكي ترتيباينبه.مي كندكمكگوارشدستگاه

 بزرگ، روده سرطان به ابتال از پيشگيري روش هاي
 .است مركبات انواع فراوان و منظم مصرف

 به كمكوسرطان ها، برخيوخون،
 فروت، گريپ .شود مي ...و غذا هضم
 وزن ساختن متعادل براي مفيدي ميوه
باشدبدن يپم وتگ شوزانهف ب مصرف باردارمادرانبهلذااستفوالتدارايپرتقال

  .مي شود توصيه پرتقال جمله از اسيدفوليك منابع
  آب برابر در عدسي ها از حفاظت به مركبات مصرف

كا كك

 را شما پرخوري جلوي تا بخوريد آن از ميوه اي هر از 
 كمك خون كلسترول كاهش به فروت گريپ .بگيرد

كند گوخطم وستاتشدنبز دهدكاهشاپ دم

بيشروزانهفروت گريپ.مي باشدبدن

.مي كندكمكمرواريد
 كمك غذايي رژيم در آهن جذب افزايش بهC ويتامين
.مي كند

 در .مي دهدكاهش را پروستاتشدنبزرگوخطرمي كند
 و شده اند مبتال لوپوس و مفصلي روماتيسم به كه افرادي

 از فروت گريپ روزه هر مصرف دارند، التهابي اختالالت يا
آسانراهضمعملگريپفروت،.ميكاهدبيماريشدت  آسانراهضم عمل گريپ فروت،.مي كاهدبيماريشدت

  سرعت را صفرا كيسه و معده شيره ترشح و مي كند
  .است پتاسيم وcويتامين از سرشار فروت گريپ  .مي بخشد



  مي كه است قوي بسيار اكسيدان آنتي يك انارانار
  مختلف هاي بيماري مقابل در شما بدن از تواند

آلزايمر،توانندميهابيمارياين.كندمحافظت
به راحتي پوستش  نارنگينارنگي

آن مصرف و شود م كنده  آلزايمر، توانندميهابيمارياين.كندمحافظت

 از .مي دهدافراد به خوبي آرامشميوهاينخوردن

كنده مي شود و مصرف آن  
بخصوص براي بچه ها بسيار 

. راحت و آسان است
رنگ انارها . سرطان و بسياري ديگر از بيماري هاي مختلف باشند

آن دقت نكنيد تنها براي انتخاب   خيلي مهم نيست و به پوست 
د اش داشته ه ت ان دن ن نگ ه انا ن هت

 و معمولي سردردهاي تسكين باعث ليموليمو

ن شيوينور زيربوبير
 شده، خالل صورت به مي شود هم آن پوست
 به يا و شيريني ها و غذاها تهيه در تازه يا خشك
 نارنگي.كرداستفاده نارنگي، پوستمربايصورت

.بهترين انار به سنگين بودن ان توجه داشته باشيد

دركنيدسعي.مي شودميگرنيسردردهاي
 .كنيد استفاده ليمو آب از نوشيدني هايتان

 با را ليمو عدد يك صبح روز هرچنانچه

يپورور يرر ر
 به زيرا دارد، خواب آوري خاصيت سيب مانند هم

 قلب مفرحB وC،A ويتامين هاي داشتن دليل
 نارنگي.كندتنظيم را قلب اعمالمي تواندواست

 در طريقاينازو است منيزيمزياديمقدارحاويآ
  عصبي سيستم و گوارش دستگاه عضالني، فعاليت

 مواد و ويتامين ها وجود علت به نارنگي .است موثر

نوشيدنجاي بهمايعايننوشيدنكنيد،ميلگرمآبمقداري
 بهتر البته باشيد، داشته سالم تري بدن شما مي شود باعث چاي
 غذا از قبل ليموترش خوردن .بنوشيد ميان وعده در را چاي است

اغذااا  براي ومي شودهوش و حافظهتقويتباعثمعدنيكاكاا
.است مفيد نيز بي اشتهايي رفع

هضمضمن درمي كندزيادوتحريكرااشتهاغذا،باهمراه و
 با همچنين .مي كند حفظ را غذا آهن و بوده نيز غذا كننده

 و شده درخشان تر شما چشم هاي ليموترش، آب از استفاده
لاالت اق اشخ .داشتخواهيدقبلازسرحال ترپوستي



خالقيت 
ش ف در فرشد
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