تمرکس حواسConcentration :
ػذُ اي اص داًـجَيبى اص ػذم توشوض دس حيي هغبلؼِ ؿىبيت هي وٌٌذ  .فبوتَسّبي ثيـوبسي دس ػذم توشوض دخبلت
داسًذ وِ هي تَاى اص پبييي ثَدى اًگيضُ تحليلي ،هـىالت ؿخلي غيش تحليلي ،هـىالت ٍ ٍجَد اختالالت

ٍ ADD

 ٍ ADHDغيشُ اؿبسُ ًوَد  .اگش داىؿجَيي هـىل ػبعفي دس استجبط ثب ّوىالػي ثخلَف جٌغ هخبلف خَد داؿتِ ثب
ؿذ ،اًتظبس ايٌىِ ثذٍى حل ايي هـىل ثتَاًذ ثب تىٌيه ّبي توشوض حَاع آى سا حل وٌذ ٍ دس داًـىذُ هَفك ؿَد اًتظبس
ثيَْدُ اي اػت.
گشچِ تىٌيه ّباص ؿذت ٍ حذت هـىل ػبعفي هي وبٌّذ ٍلي ثخَدي خَد توبم هـىل سا هشتفغ ًوي ػبصًذ لزا هي
تَاًين ثب هشاجؼِ ثِ هـبٍس خَد ٍ ووه ّبي تخللي ثب ايي هـىل ثشخَسد ًوبيين.
تىٌيه ّبي افضايؾ توشوض حَاع دس هغبلؼِ
ثشاي افضايؾ توشوض حَاع الصم اػت هب فًٌَي سا يبدگيشين ٍ دس هغبلؼِ آًْب سا ثِ وبس ثجشين  .توشوض حَاع هْوتشيي ٍ
اػبػي تشيي اكَل يبدگيشي اػت اگش ؿوبثتَاًيذتَجِ خَدتبى ساثِ هذت 2دليمِ ثشسٍي ػبػت ؿوبعِ داسحفظ وٌيذثِ
ؿشعيوِ فىشتبى ثِ چيضّبي ديگشي ًشٍد هيتَاى گفت :توشوضحَاػتبىػبلي اػت.
دس ٌّگبم هغبلؼِ هب هوىي اػت دسثشاثش هحشن ّب ٍ كذاّبي گًَبگَى ثيشًٍي ٍ دسًٍي لشاس ثگيشين ثب ايي ٍجَد ساّْبيي
ٍجَد داسًذ وِ ثِ هب دس حفظ توشوض حَاػوبى ًؼجت ثِ هَضَع يب هغلجي ووه هي وٌٌذ  .يىي اص ايي ساُ ّب ايي اػت وِ
سٍؽ ّبي هغبلؼِ خَدهبى سا ثِ كَست صيش تغييش دّين:
 – 1خَاًذى اجوبليSurvey reading
 – 2تٌذ خَاًذى speed reading
 – 3ػجبست خَاًي phrase reading
 – 4دليك خَاًي Close reading
 – 5خَاًذى تجؼؼي Inquiry reading
 – 6خَاًذى اًتمبدي Critical reading
ثبتىٌيىْبي هتٌَع ديگشي ًيضهي تَاًين توشوضحَاع خَد سا افضايؾ دّين ايي اػتشاتظيْب ػجبستٌذاص:
پايش خود:
داًـجَيي هوىي اػت اص ػذم تنسوض حَاع ؿىبيت ًوبيذ يىي اص ػبدُ تشيي تىٌيه ّب وِ ثب ًبم ثِ وبسگيشي پبيؾ خَد
هؼشٍف اعت هي تَاًذ ضوي ؿٌبػبيي هـىل ،خَد سا ثب اثضاسّبيي ثشاي سفغ هـىل ٍ توشوض حَاع ثيـتش هجْض ًوبيذ.
دس لذم اٍل داًـجَ كفحِ اي اص دسٍع خَد سا سٍثشٍي خَد هي گيشد ٍ هي خَاًذ ّش وج ا توشوض حَاع اص ثيي سفت دس
ّوبى ًمغِ ثب هذاد ػالهت× هيضًذ ٍ اداهِ هي دّذ ايي وبس سا ثشاي يه كفحِ اًجبم هي دّذ  .ايي وبس سا هي تَاى ثب يه
وبغز ػفيذ ًيض اًجبم داد ثِ وبغز ًگبُ هي وٌين دس لحظِ اي وِ فىشهبى هٌحشف ؿذ سٍي وبغز ػفيذ ػالهت هيضًين 20 .
دليمِ ايي توشيى سا اًجبم هي دّين ٍ هـخق هي ؿَد وِ دس عي ثيؼت دليمِ چٌذ ثبس فىش هب ثِ جبّبي ديگش هي سٍد.
(اٍتي  )1984ثؼذ ثش هي گشدين ٍ دس وٌبس ّش ػالهت هـخق هي وٌين وِ فىش هب ثِ چِ چيض هٌحشف ؿذ ٍ هـخق
هي وٌين وِ آيب ػلت ايي اًحشاف دسًٍي ( هثل سٍيبّبً ،گشاًي ،اضغشاة) يب ثيشًٍي ( هثل ضشثِ ثِ دس اتبقٍ ،سٍد دٍػت يب
ّن اتبلي ،صًگ تلفي) اػت .پبيؾ ايي چٌيٌي ثِ هب يبد هي دّذ وِ آيب ػذم توشوض دسًٍي اػت يب ثيشًٍي؟ اگش ثيشًٍي ثبؿذ
هي تَاًين توْيذاتي اص جولِ لغغ تلفي دس هَلغ هغبلؼًِ،لت وبست ػذم هضاحوت ثش سٍي دس ،ثيٌذيـين ٍ

هـىل سا

هشتفغ ًوبيين .هب ثيـتش اٍلبت وبسّبي خَد سا ثؼٌَاى داًـجَ ثِ دلت اًجبم ًوي دّين ٍ ايي وبس ثؼلت هضاحوت ّب ٍ
يب وبسّبي ثذٍى ثشًبهِ سيضي يىي اص دٍػتبى ٍّن خَاثگبّي ّب اتفبق هي افتذ  .اٍلبتي پيؾ هي آيذ وِ ثب ٍجَد ايٌه ُ

ثشًبهِ سيضي ًوَدُ اين تب دس ػبػت هؼيي ،وبس هـخلي سا اًجبم دّين ثِ ايي داليل ثِ هملَد خَد ًوي سػين  .دس ايٌجب
دٍ اتفبق خَؿبيٌذ ٍ ًبخَؿبيٌذ كَست هي گيشد.
 -1ػذم اًجبم وبسدسصهبى هـخق ؿذُ وِ ثبػث هي ؿَد هباحؼبع ًبساحتي رٌّي ٍتٌؾ لبثل هالحظِ اي سا تجشثِ
ًوبيين.
-2اگش ايي وبسّب ثغَس هؼتنس كَست پزيشد ٍ خَدثخَد ثب آى تغبثك پيذا هي وٌين ٍ لزا ثٌظش هي سػذ ثبيذ وبسي اًجبم
دّين وِ يىي اص ثْتشيي وبسّبيي وِ هي تَاى اًجبم داد ٍ تَكيِ هي ؿَد ايٌؼت وِ دس چٌيي هَالؼي ثذٍى ًبساحتي سٍي
وبست وَچىي ػجبست وَتبُ« لغفبً هضاحن ًـَيذ» سا سٍي دسة اتبق آٍيضاى نًين ٍ ثب ايي وبس وَچه ثشًبهِ ّبي خَد سا
ػولي ػبصين.
-3اگش ايي ًَع سفتبسّبتىشاسؿذُ ٍهب ثؼلت ػذم هغبلؼِ ٍ وؼت ًوشُ لبثل لجَل ثب هـىل دسػي هَاجِ ؿذين احتوبالً
احؼبع گٌبُ وشدُ ٍسفتِ سفتِ دسفبص افؼشدگي ثشٍين وِ دسآًلَست تجؼبت آى ساووتش هيتَاًين وٌتشل وٌين.
ؿشنت دس وبسگبّْبي لبعؼيت ثِ هب هي آهَصد وِ دس چٌيي هَلؼيتْبيي ضوي سد دسخَاػت دٍػت هب ى پيـٌْبد صهبى
ديگشي سا وِ ثشاي هب ًيض هٌبػت اػت سا ثذّين ثِ فشم پيـٌْبد وٌين  :اهشٍص ًوي تَاًن ثب ؿوب ثِ ػيٌوب ثيبين اگش هَافك
ثبؿيذ فشدا ثؼذ اص ظْشثبّن ثبؿين».
فمظ سٍي يه دسع دس صهبى هـخق توشوض وٌين ،هغبلؼِ ًوبيين ٍ فؼبليت ػلوي اًجبم دّين  .هب ثب اٍلَيت ثٌذي دسٍع
يىي سا اًتخبة ٍ سٍي آى وبس هي وٌين ٍثؼذ دسع ديگشي ساپي هي گيشين  .چٌيي سفتبسّبيي ًِ تٌْب توشوض سا صيبد هي وٌذ
ثلىِ وبسايي هب سا ًيض ثبالتش هي ثشد  .افضايؾ توشوض ٍ حَاع ا ص عشيك ثىبسگيشي خَد ّيپٌَتيضهي ٍ تلَيش پشداصي رٌّي اص
تىٌيىْبيي اػت وِ سٍاًـٌبػبى يبدگيشي آى سا پيـٌْبد هي وٌٌذ  .اگش تلَيش پشداصي رٌّي دس هَسد ول دسع ٍ وبسّبي
ديگش ثغَس هؼتوش اًجبم يبثذ ّـيبسي هب سا ًؼجت ثِ آًْب افضايؾ هي دّذ ٍ هب سا آهبدُ اًجبم وبس هي ن ًذ ( .ثبًيبي
 )1993دس حبلي وِ خَد ّيپٌَتيضهي ٍ تلَيش پشداصي رٌّي ثبػث ثْجَدي فشايٌذ توشوض دس هَلغ ػول ٍ ثْجَد فؼبليتْبي
دسػي هي ؿَد  .چٌيي ًمـي ثشاي داًـجَيبًي وِ دس اسائِ هغلت وٌفشاًغ هـىل داسًذ ًيض وبسػبص اػت  .داًـجَ ضوي
هغبلؼِ ٍ هٌبثغ دسػي دس هَسد وٌفشاىع خَد اٍلبتي سا ًيض دس ًظش هي گيشد ٍ دس هَسد ًمـي وِ دسوالع ايفب خَاّذ ًوَد
اص جولِ هؼشفي وٌفشاًغ ،هٌبثغ اعالػبتي ٍ ايذُ اكلي ثِ تلَيش ػبصي هي پشداصد .دس ايي هشحلِ اػت وِ فشد ثب هـىالت
احتوبلي وِ دس والع سٍثشٍ خَاّذ ؿذ هَاجِ هي ؿَد ٍ يبد هي گيشد دس وجبي هظلت هوىي اػت ثِ هـىل ثشخَسد وٌذ
لزا آى سا هجذداً هغبلؼِ ٍ ثشاي وبس اكلي آهبدُ هي ؿَد.
توشوض حَاع ثب ًَع تغزيِ -ويفيت ٍ وويت خَاة ٍ تؼذاد فؼبليت ّبي حشوتي ٍ ٍسصؽ استجبط هؼتميوي داسد.
اص داًـجَيي وِ ثِ جبي غزاي گشم ٍ اكلي ثِ پفه ٍ چيپغ وِ دس اكغالح ػلوي غزاُ اي آؿغبل ؿٌبختِ ؿذُ اًذ
ثؼٌذُ هي وٌذ يب فشدي وِ خَاة وبفي ثشاي خَ .د دس ًظش ًوي گيشد ٍ ثؼلت ػذم خَاة وبفي ثِ تَّّوب ت ٍ ّزيبًْبيي
دچبس هي ؿَد ًجبيذ اًتظبس داؿتِ ثبؿين وِ توشوض حَاع داؿتِ ثبؿذٍ ٍظبيف داًـجَيي يب وبسي خَد سا ثِ خَثي اًجبم
دّذ.
توشوض حَاع اغلت ثشاي داًـجَيبًي وِ تـخيق  ADDگشفتِ اًذ ٍ يه تبسيخچِ اص تشٍهبي هحذٍد ثِ ػش يب ديگش
جشاحبت ػشثشال هغضي داؿتِ اًذ هـىل اػت ثِ دليل ايٌىِ توشوض حَاع دس ايي داًـجَيبى ٍ هـىالت ًبؿي اص آى
ثيـتش سيـِ ًَسٍلَطيىي داسدتب هحيغي ٍ دسهبًْبي عجي ثشاي چٌيي داًـجَيبًي اصا ٍلَيت خبكي ثشخَسداس اػت ٍاًتخبة
خظ اٍل هحؼَة هي ؿَد  .هتيل فٌيذيت(سيتبليي)ٍپوَليي(ػيلَت)داسٍّبيي ّؼتٌذوِ اغلت ثشاي دسهبى
هيـًَذ.

 ADDتجَيض

چٌيي داًـجَيبًي ثبيذ اٍل تـَيك ثِ تىويل دسهبًْبي داسٍيي خَد ثبؿٌذ ٍ ثؼذاً ضوي اسصيبثي تبثيشات داسٍيي تَػظ
هتخلق هشثَعِ هـبٍسيي هي تَاًٌذ تىٌيه ّبي الصم يبدگيشي سا ثشاي آًبى فشاّن آٍسًذ .تحميمبت ًـبى دادُ اػت وِ
 50تب  70دسكذ افشاد ثضسگؼبل هجتال ثِ  ADHD/ADDوِ دسهبًْبي داسٍيي سا اخز هي وٌٌذ هؼوَالً ثْجَدي ّبي لبثل
هالحظِ اي سا دستوشوض حَاع ًـبى هيذٌّذ (ًٍذس )1990لزا هـبٍسيي ضوي ؿٌبػبئي چٌيي داًـجَيبًي آًبى سا ثِ
هتخلق هشثَعِ اسجبع هي ًوبيٌذ تب پغ اص دسهبًْبي داسٍيي ًؼجت ثِ ثشًبهِ ّبي تخللي ديگش الذام ًوبيٌذ.
سٍؽ ديگشي وِ ثِ توشوضحَاع ووه هي وٌذهغبلؼِ ثشاػبع اًتخبة صهبًْبي وَتبُ هذت هغبلؼِ ٍ اػتشاحت اػتَاس
اػت يؼٌي داًـجَ يه صهبى وَتبُ هذت 15تب  20دليمِ اي سا ثشاي خَد اًتخبة هي ًوبيذ ٍ هغبلؼبت دسٍع خَدساثش
اػبع ايي صهبى هحذٍد هي ػبصد ٍ آى ساچٌذيي ثبس تىشاس هي ًوبيذ  .الجتِ فَاكل اػتشاحت ثيي ايي فؼبليتْب ًيضثبيذدسًظش
گشفتِ ؿَد.
دس ايي ساػتب ثبً ثشٍص تفىشات خَدثخَدي ٍ ؿشٍع اضغشا ة ،هي تَاًين ثب هشاجؼِ ثِ هـبٍسٍ يبدگيشي تىٌيىْبي اضغشاة
اهتحبى ايي هـىل سا ثلَست سيـِ اي حل ًوبيين  .يبدهبى ثبؿذ ػلجبًي ؿذى ثِ خَد تٌْب ثبػث افضايؾ ٍ تحشيه
ّيجبًي هب هي ؿَد وِ خَد يىي ا ص ػَاهل اكلي ػذم توشوض حَاع هيجبؿذ.
برنامه ريسي براي روياهاي روزانه:
يىي ديگش اص ػلل ػذم توشوض هؼوَالً سٍيبّبي سٍصاًِ افشاد اػت  .داًـجَ يب دس حيي هغبلؼِ يب دس ػش والع دسع
تجشثيبت ايي چٌيٌي صيبدي داسد  .يىي اص تىٌيىْبي هْن دس ايي ساثغِ ثشًبهِ سيضي لجلي ثشاي آًؼت  .سٍؽ وبس ثِ ايي
كَست هي ثبؿذ وِ ٍلتي دسحيي هغبلؼِ يب د س والع چ ًيي سٍيبّبيي ثِ ػشهبى خغَس وشد سٍي يه كفحِ اص پيؾ
آهبدُ ؿذُ آًشا ليذ هي وٌين ٍ هحتَاي سٍيب سا ًيض هي ًَيؼين ٍ لشاس هب ى ايي خَاّذ ثَد وِ ثؼذ اص هغبلؼِ يب فشاغت اص
والع دسع ثِ ايي هَسد اداهِ خَاّين دا د .ايي تىٌيه ثبػث هيـَد هجذّداً ثش سٍي صهبى حبل ٍ وبس اكلي ثشگشدين ٍ دس
ػبػت هـخق سٍيب پشداصي وٌين ٍ لزا ايي هؼئلِ ثبػث هي ؿَد دس سٍصّبي ثؼذي ووتش ثِ رّي ثيبيٌذ.
اًتخبة اّذاف اصپيؾ هؼيي ؿذُ يىي ديگشاص وبسّبيي اػت وِ ثِ توشوضحَاع ووه هي وٌذ هثالًثِ خَدهبى ثگَيين
يه فلل ايي وتبة ساخَاّن خَاًذ ثؼذثِ وبس هَسد ػاللِ ام هـغَل خَاّن ؿذ  .چٌيي اّذاف اص پيؾ ثشًبهِ سيضي ؿذُ
اي ٍلتي تحمك پيذا هي وٌٌذ اًگيضؽ سا ثبال ثشدُ ٍ ثؼذ اص چٌذيي هَسد ثبػث افضايؾ خَدثخَدي توشوض حَاع هي
گشدًذ.
ساى ثِ هغلت ٍ
ساُ ديگش توشوض حَاع ٍ افضايؾ آى ؿخلي وشدى يبدگيشي هي ثبؿذ هٌظَس اص ؿخلي وشدى ًگبُ ػَ گي ُ
گيشاى اػت.
ُ
هغبلؼِ اػت .هثبل صيش گَيبي ؿخلي وشدى ٍ ًگبُ ػَ
فشم وٌيذ فشدي ّوِ چيض سا اص دسيچِ التلبدي ًگبُ هي وٌذ سفتبس چٌيي فشدي دس ّوِ صهبًْب ٍ هىبًْبثبپَل ػجيي
هي ؿَدچٌيي فشدي دس تؼبهالت اجتوبػي فمظ ثِ پَل فىشهي وٌذثشػىغ آى ًيض كبدق اػت ماداًـوٌذاًي ساػشاؽ داسين
وِ اصًفغ هغبلؼِ لزت ٍافش هي ثشًذ  .خَدهختبسي وٌـي وِ آلپَست اؿبسُ هيىٌذٍيىي اص خلَكيبت افشادخَدؿىَفب اػت
ايٌؼت وِ اًْب اصًفغ اًجبم وبسلزت هيجشًذ.
فبوتَسّبي هحيغي ًمؾ اػبػي سا دس توشوض ثبصي هي وٌٌذ  .هغبلؼِ دس پـت اتبق ّبل ٍ دٍس اص ػش ٍ كذا ٍ تويض هب سا
ثشاي اداهِ وبس تشغيت هي وٌذٍ .جَد ٍػبيل هَسد ًيبص هغبلؼِ ًظيش ٍجَد هذاد ،هذاد تشاؽ ،خَدوبس ٍ چٌذ كفحِ وبغز ٍ
ديىـٌشي ٍ ...دس دػتشع هي تَاًذ آى سا تمَيت وٌذٍ .لتي هب ّش پٌج دليمِ ثلٌذ هي ؿَين ٍ چيضي سا ثشاي خَدهبى ٍ
اداهِ وبس هيآٍسين يب دًجبلؾ هي گشدين توشوض حَاع سا هي وـين ٍ .لتي هحيظ هغبلؼِ اص ًَس وبفي ثشخَسداس ًجبؿذ ٍ
فلل صهؼتبى ثبؿذ ٍ اػتؼذاد طًتيىي ّن داؿتِ ثبؿين هوىي اػت ثِ افؼشدگي فللي دچبس ؿَين وِ ثب ًبم ػلوي
 seasonal depressionهؼشٍف اػت .جبي هغبلؼِ ثبيذ اص ًَس وبفي ثشخَسداس ثبؿذ داًـجَيي وِ ٍػظ سٍص هحيظ اتبق

سا هثل فيلن ّبي ػيٌوبيي تبسيه هي وٌذ ٍ فمظ ًَسي اص الهپ ثخلَكي دس اتبق هي تبثذ ثذٍى ّيچ تالؿي دٍ دػتي
خَد سا دس وبم افؼشدگي سّب هي ػبصد .اگش
چٌيي فشدي اص ًظش طًتيىي هؼتؼذ افؼشدگي ثبؿذ وِ ًَس ػلي ًَس خَاّذ ثَد.
تىٌيه ديگش توشوض ثش يه هَسد دسػي هي ثبؿذ ثؼضي اصداًـجَيبى يبثِ ػلتػذم ثشًبهِسيضي
هذيشيت صهبى اص ؿبخِ اي ثِ ؿبخِ ديگش هي پشًذ ،دسػي سا اًتخبة ثؼذ ثِ كَست تىبًِاي
هخت هي وٌذ.
ػشاؽ دسع ديگش هي سًٍذ چٌيي سفتبس ي اًگيضُ ٍ توشوض حَاع سا ل
يادگيري و مطالعه از طريق افسايش هيجاني مطالعه
اص آًجبيي وِ افشادي ثب هـىالت ٍ ADHD/ADDتجؼبت ًبؿي اص آًْب اغلت ّيجبى ٍ ػغح تحشيىي ثباليي سا تجشثِ
هي وٌٌذ ثىبسگيشي فشايٌذ ّبيي ثشاي آًْب هي تَاًذ ثِ هغبلؼِ ٍ يبدگيشي ووه ؿبيبًي ثىٌذ ٍ ػغح توشوض سا افضايؾ
دّذ .هغبلؼِ ػشپبيي ،هغبلؼِ دس حبل حشوت( لذم صًي) دس اتبق يب اعشاف هي تَاًذ ساّگـب ثبؿذّ .ن چٌبًىِ دس ساثغِ ثب
ًَؿتي ًيض ثِ وبسگيشي للوْبي سًگي ٍ ّبي اليت وشدى هغلت خَاًذًي هَثش هي ثبؿذ  .هغبلؼِ دسٍع ثب ديگش داًـجَيبى
ٍ اػتفبدُ اص هَػيمي هالين وِ ثب ًبم ػلوي «ٍايت ًَيض»  white noiseؿٌبختِ ؽدُ اػت ًيض ساّىبسّبي ديگشي اػت
وِ پيـٌْبد هي ؿَد  .ػالٍُ ثش هَاسد گفتِ ؿذُ ثبال دس هَسد توشوض حَاع ٍ افضايؾ آى ،داًـجَيبى وبسّبي ديگشي ًيض
هيتَاًٌذ دس خَد والع جْت توشيي توشوض اًجبم دٌّذ .ؿشوت دس ّوِ والػْب ٍ ثبلي هبًذى ثش ايي تؼْذ ؿخلي هي
تَاًذ يىي اص ايي ساّْب ثبؿذّ .ن چٌيي ًـؼتي دس كفَف اٍليِ والع ثبػث هي گشددّش ٍقت توشوضهب ثِ ّن خَسد ػشيؼبً
آى سا ثذػت آٍسين.فَايذ ًـؼتي دسكف جلَ ػجبستٌذ اص:
* توشوض ػشيؼتش ثِ اػتبد
*آؿٌبيي ثبداًـجَيبى ػاللوٌذٍدٍػتي ثبآًْب دسػبػبت غيش دسػي ٍ اخز اعالػبت الصم دسػي
* ؿٌبختِ ؿذى اص عشف اػبتيذ
* ووه گشفتي ثِ هَلغ اص اػبتيذ ٍ دسگيش ؿذى آًْب ثشاي سفغ هـىالت داًـجَ
ثِ ّويي خبعش اػت وِ ٍلتي هب فشكت ّبي الصم سا ثشاي ػبختي هَلؼيت اجتوبػي ٍ حوبيت وٌٌذُ اص اػبتيذ ثذػت
هي آٍسين پـتيجبًي آًْب سا ثشاي سفغ هـىالت خَد ثذػت آٍسدُ اين لزا هَلغ ضشٍسي هي تَاًين اصووىْبي آًبى ثْشُ
هٌذ ؿَين.
ًت ثشداسي فؼبل دس والع هي تَاًذ يىي ديگش اص اثضاسّبي توشوض حَاع ثبؿذ

 .هب دس ايٌجب هذل ًت ثشداسي

وَسًل( (cornelسا پيـٌْبد هي وٌين:
كفحِ وبغزي سا دٍ لؼن

ت وٌيذ دس لؼوت ساػت ولوبت اكلي ٍ هفبّين ولي ٍ وليذي دس عي ا

سايِ

دسع ساثٌَيؼيذٍدسكَست تَضيح دسػوت چپ آى سادسچٌذػغشخالكِ ثٌَيؼيذ .لشاس ًيؼت توبم ولوبت اػتبد ًَؿتِ
ؿَد.ثؼضي اصداًـجَيبى وِ هؼوَالً تلَيشي ّؼتٌذهغبلت سا ثَػيلِ ًمبؿيْبي هتٌَعدسحييوالعثشسٍي كفحِ وبغزهي
وـٌذٍثبولوبت وليذيآًْبساثِ ّن سثظ هيذٌّذ.
ّن چٌيي دس ايي ساثغِ فؼبل ثَدى دس والع دسع ًيض هيتَاًذ اص ػِ ساُ فشدي -رٌّي – ػوَهي خَد سا ًـبى دّذ  .فؼبل
ثَدى دس والع هتضوي ايٌؼت وِ هب لجالً ثبهَضَع دسع آؿٌب ؿَين ٍ اعالػبت ّشچٌذ جضيي اص خَد وتبة -دٍػتبى ٍ
اػبتيذ ثگيشينً .گبُ وشدى ثِ هغبلت وِ لجالً تَضيح دادُ ؿذ  ،كحجت ثب اػبتيذ ثؼذ اص والع دس هَسد ػَاالت احتوبلي،
تـىيل گشٍّْبي والػي ٍ داًـجَيي يبدآٍس وِ دسآًجب دس هَسد هغبلت دسػي ثحث هي ؿَد ٍ ؿشوت دس فؼبليتْبي
والػي ثب ديگش داًـجَيبى ٍ اًجبم وبسّبي دػتِ جوؼي ًٍ ...وًَِ ّبئي اص فؼبل ثَدى دس والع دسع هحؼَة هي ؿًَذ.

سٍؽ ديگشي وِ ثِ ؿوب ووه هي وٌذ توشوض تبى افضايؾ پيذا وشد ُ ٍ هغبلت سا ّوِ جبًجِ ثشسػي وٌيذ اػتفبدُ اص چه
ليؼت سفتبسي خَاًذى ثجىبن اػت  .چه ليؼت ثجىبن ؿبهل ػَاالتي اص داًـجَ دس هَسد هحتَاي هغبلت خَاًذًي،
سفتبسّبيي وِ داًـجَ لجل ٍ ثؼذ دس حيي خَاًذ ى هغبلت ثِ آًْب تَجِ هي وٌذ يب ًوي وٌٌذ هي ثبؿذ ايي چه ليؼت هي
تَاًذ ثلَست يه چه ليؼت تـخيلي دس هَسد داًـجَيبى هـشٍعي ٍ يب ساٌّوبيي هفيذ ثشاي توبم داًـجَيبى هَسد
اػتفبدُ لشاس گيشد  .يىي اص هضايبي آى« ايٌؼت وِ ٍلتي داًـجَ ثب هحتَاي هغبلت آى آؿٌب ؿذ هؼوَالً هؼئَليتي سا

دس

لجبل آًْب ٍ ثىبسگيشي آًْب دس هغبلؼِ خَد احؼبع هي وٌذ ٍ ايي ؿبًغ سا ثِ داًـجَ هي دّذ وِ ثب ثىبسگيشي چِ اثضاسّب
ٍ تىٌيىْبيي هي تَاًذ هَفميت تحليلي خَد سا تضويي وٌذ .هثالً ويفيت ًگشؽ هب ثِ هَضَع هي تَاًذ آى سا تحت تبثيش
لشاس دّذ .دس حبلي وِ اگش هب پيـذاٍسي ّبي رٌّي ٍ لجلي خَد سا دس هَسد اػبتيذ ٍ حتي دسٍع خَد هثت ت وٌين ّن
چٌبًچُ داًيل ّبٍؽ ٍ ّوىبساًؾ دس داًـگبُ آػتيي تگضاع هغبلؼِ وشدُ اًذ داًـجَيبًي وِ ديذ هثجت تشي ثِ اػبتيذ
خَد داسًذ ثغَس هؼٌي داسي هَفك تش اص داًـجَيبى ديگش ػول هي وٌٌذ ٍ تحميك ديگشي ًيض ًـب

ى هي دّذ هيبًگيي

ًوشات چٌيي داًـجَيبًي ثيـتش اػت.
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