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خاًَادُ ٍ تأثیش آى تش تشتیت فشصًذاى ٍ هْاست ّای اساسی دس تشتیت فشصًذاى
ٔغي ٚؽب٘٘ ،ٝؾٌتيٗ  ٚثب ؿٚاْ تليٗ ٣بّٔي اًت و ٝؿك كُـ ُؾٔيت وٛؿوبٖ تإحيل ٔي ٌقاكؿ  ٚافلاؿ
ؽب٘ٛاؿ٘ ٜمَ ثٌيبك ٔؤحلي كا ؿك آُٙب ولؿٖ وٛؿوبٖ ث ٝم٘ـٌي رٕ٤ي  ٚفلٍٙٞي ربٔ ٝ٤ؿاك٘ـ .ؽب٘ٛاؿ ٜيىي
ام ٛ٣أُ ٔؤحل ؿك كفتبك فلم٘ـاٖ ٔي ثبُـ .ؿك يه ؽب٘ٛاؿ ،ٜك ٍٚوبك ٛ ٚلم اكتجب ٙث٘ ٝغٛي اًت ؤ ٝغيٚ
كا ثلاي تإٔيٗ اعتيبربت اًبًي وٛؿوبٖ ،ص ٝؿك مٔي ٝٙي رٌٕي  ٚص ٝؿك مٔي ٝٙي كٚا٘ي  ٚيب ارتٕب٣ي
ٌٔب٣ـ ٔي ًبمؿ٣ .بؿتي و ٝوٛؿن ؿك ؽب٘ ٝثـًت ٔي آٚكؿ ٌبٞي ٕٔىٗ اًت ٓغيظ ٣ ٚمال٘ي ثبُـ ٚ
ٌبٞي ٔب٘ ٢كُـ ٛجي٤ي اٌ ٚلؿؿ .ؽب٘ٛاؿ ٜثل ا٘ـيِ ٚ ٝثبٚكٞبي وٛؿوبٖ ُ ٚي ٜٛي ثل ؽٛكؿ آٟ٘ب ثب ؿيٍلاٖ
تإحيل ٔي ٌقاكؿٕٛ٤ٔ .الً پـك ٔ ٚبؿك ا٘ت٠بكات ؽبٓي ام فلم٘ـاٖ ؽٛؿ ؿاك٘ـٌ ،بٞي ايٗ ا٘ت٠بكات ثب ٚال ٢ثيٙي
ٕٞلا ٜاًت  ٚاؽتالِي ؿك كفتبك وٛؿن ثٚ ٝرٛؿ ٕ٘ي آٚكؿ  ٚؿك ٔٛاكؿ ٔؾتّف ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔغلن اًبًي،
فلم٘ـاٖ كا ث ٝف٤بِيت ٚ ُٕ٣ ٚاؿاُت ٝؽب٘ٛاؿ٘ ٜمَ اًبًي ؿك عفً ٞالٔت كٚا٘ي  ،ارتٕب٣ي  ٚرٌٕب٘ي
وٛؿوبٖ ٚٚاِـيٗ ؿاكؿ  .ؽب٘ٛاؿ ٜاِٚيٗ ٕٟٔ ٚتليٗ ثبفت ارتٕب٣ي كا ثلاي كُـ اٌ٘بٖ فلأ ٓٞي ًبمؿ .ؿك
رليبٖ كُـ ٛجي٤ي ٞل وٛؿن يه ًلي تغييلات ُٙبؽتي ٣ ،بٛفي  ٚارتٕب٣ي اتفبق ٔي افتـ  ٕٝٞ .ي
وٛؿوبٖ ؿك رليبٖ ًبمٌبكي ثب ايٗ تغييلات ؿصبك ِٔىالتي ٔي ُ٘ٛـ  ٚاًتلى  ٚت٤بكٗبتي و ٝث ٝؿ٘جبَ آٖ
ٔي آيـ ٔي تٛا٘ـ ثِٔ ٝىالت كفتبكي ٣ ،بٛفي  ٚيبؿٌيلي ؿك آٟ٘ب ثيب٘زبٔـ  .تلثيت ًبم٘ـ ٜي فلم٘ـاٖ
ُبُٔ ٟٔبكت ٞبيي ثلاي ٔلالجت  ،عٕبيت ،ؿًٚت ؿاُتٗ ،كإٙٞبئي  ٚاكُبؿ وٛؿوبٖ ٔي ثبُـ .
ثلاي تلثيت وٛؿوبٖ المْ اًت ٚاِـيٗ ام كٞ ٍٚبي تلثيتي ٓغيظ اٛال ١ؿاُت ٝثبُٙـ ثٕٞ ٝيٗ ٔٛ٠ٙك
ث ٝثلؽي ام كٞ ٍٚبي تلثيتي اُبكٔ ٜي ُٛؿ.
ُيٞ ٜٛبي فلم٘ـ پلٚكي ُبُٔ :
 #1كٞ ٍٚبيي اًت وٚ ٝاِـيٗ ثلاي تلثيت فلم٘ـاٖ ؽٛؿ ثىبك ٔي ٌيل٘ـ.
ٍ٘ #2لٍ ٞبيي اًت وٚ ٝاِـيٗ ٌ٘جت ث ٝفلم٘ـاٖ ؽٛؿ ؿاك٘ـ .
٤ٔ #3يبكٞب  ٚلٛا٘يٙي اًت وٚ ٝاِـيٗ ثلاي فلم٘ـاٖ ؽٛيَ ٔ ٢ٗٚي وٙٙـ .
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ُيٞ ٜٛبي ٓغيظ فلم٘ـ پلٚكي ٔي تٛا٘ـ ٘مَ اًبًي ؿك ًالٔت كٚا٘ي ؽب٘ٛاؿ ٜؿاُت ٝثبُـ .ث ٝوبك
ٌلفتٗ ف ٖٛٙفلم٘ـ پلٚكي ٔي تٛا٘ـ كفتبكٞبي ٘بپٌٙـ وٛؿوبٖ كا وب َٞؿٞـ ،ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي آٟ٘ب كا
افنايَ ؿٞـ  ٚؿك ٟ٘بيت ثب٣ج ثٛرٛؿ آٔـٖ يه ؽب٘ٛاؿ ٜي ًبِٓ ٌلؿؿ .
ٔي ؿاكؿ ٌ ٚبٞي ٘ين ٚاِـيٗ ثـ ٖٚتٛر ٝث ٝتٛا٘بيي ٞبي فلم٘ـاٖ ؽٛؿ ا٘ت٠بكات ؽٛؿ كا ثل آٟ٘ب تغٕيُ
ٔي وٙٙـ.

ساختاس خاًَادُ ّا :
ٛلم ثلؽٛكؿ ٓغيظ ا٘٣بي ؽب٘ٛاؿ ٜثب يىـيٍلٕٞ ،لاٞي آٟ٘ب ؿك ؽب٘ ٝثلاي ت٤ييٗ ٞـف ٞبي ؽب٘ٛاؿٌي
 ٚتإٔيٗ ٔٔبِظ ؽب٘ٛاؿ ٜام ٛ٣أُ ٔؤحل ؿك كُـ وٛؿن ٔي ثبُـ .پيلٚي افلاؿ ؽب٘ٛاؿ ٜام ك٣ ٍٚمال٘ي ؿك
وّيُ ٝئ ٖٛؽب٘ٛاؿٌيُ ،لوت ؿاؿٖ تٕبْ ا٘٣بء ؿك تٕٔيٓ ٌيلي ٞب  ،تمٌيٓ وبك ٌٔ ٚئِٛيت ٔيبٖ
ا٘٣بء  ٚؿاؿٖ فلٓت وبفي ثلاي اٟٟبك ٘٠ل ث ٝتٕبْ افلاؿ ثب٣ج ٔي ُٛؿ اًجبة كُـ وٛؿن ؿك رٙجٝ
ٞبي ٔؾتّف ُؾٔيتي ثٟتل فلاٌ ٓٞلؿؿ .ثٜٛك وّي ؽب٘ٛاؿٞ ٜب ثل اًبى ٘ ١ٛاكتجب ٙثب يىـيٍل ثب
اًتفبؿ ٜام ًبؽتبكٞبي ٔتفبٚت ٔخُ ٣بٛفي يب كفتبكي ،تإحيلات ٔؾتّفي ثل پلٚكٍ وٛؿوبٖ  ٚكفتبك آٟ٘ب
ؿاك٘ـ ؿك ايٗ رب ث ٝاؽتٔبك ؿك ٔٛكؿ ًبؽتبك ٣بٛفي  ٚكفتبكي ؽب٘ٛاؿٓ ٜغجت ٔي ُٛؿ.

ساختاس عاطفی خاًَادُ ّا :
ً -1بؽتبك آماؿِٔٙب٘ ٝثب اًتفبؿ ٜام ك٣ ٍٚمال٘ي ؿك وّي ٝي ُئ ٖٛم٘ـٌي :ؿك ايٗ ًبؽتبك تٕبْ افلاؿ
ؽب٘ٛاؿ ٜلبثُ اعتلاْ ٌٞتٙـ .ا٘٣بي ؽب٘ٛاؿٓ ٜالعيت اٟٟبك ٘٠ل ؿكثبك ٜي ِٔىالت ٔلث ٙٛث ٝؽٛؿ كا
ؿاك٘ـ ٕٝٞ .ي افلاؿ ؽب٘ٛاؿ ٜعك ؿاك٘ـ ؿك تٕٔيٕبتي و ٝؿكثبك ٜي آٟ٘ب يب وبك ٔل ث ٙٛث ٝآٟ٘ب ٌلفتٔ ٝي
ُٛؿ ُلوت وٙٙـ  ٚؿك ٣يٗ عبَ ٌٔئِٛيت ؿاك٘ـ و ٝؿك اؽق تٕٔيٓ  ٚا٘زبْ ٟٚبيف ؽٛؿ ٣بلالُٕ٘٣ ٝ
وٙٙـ .ك٣ ٍٚمال٘ي ؿك وّي ٝي ُئ ٖٛم٘ـٌي ايٗ ؽب٘ٛاؿ٘ ٜفٛف ؿاكؿٕٞ .ىبكي ،اًبى م٘ـٌي  ٚف٤بِيت
افلاؿ ؽب٘ٛاؿ ٜكا تِىيُ ٔي ؿٞـ .ثضٞ ٝبيي و ٝؿك ايٗ ؽب٘ٛاؿ ٜپلٚكٍ ٔي يبثٙـ ثٛٔ ٝل ٢ام ٔغجت
ٚاِـيٗ اًتفبؿٔ ٜي وٙٙـُ .ؾٔيت آٟ٘ب ؿك ؽب٘ٛٔ ٝكؿ اعتلاْ اًت  ٚربي آٟ٘ب ؿك ٌل ٜٚؽب٘ٛاؿٌي
ِٔؾْ ٔ ٚغفٔ ٝٛي ثبُـ .
فلم٘ـاٖ صٙيٗ ؽب٘ٛاؿٞبيي افلاؿ تٛا٘بٛٔ ،فك ً ٚبمٌبك ؽٛاٙٞـ ُـ٤ٔ .يٗ ثٛؿٖ ٞـف  ٚ ٓ٠٘ ٚتلتيت
أٛك ؽب٘ٛاؿٌي ،كا ٚ ٜكًٓ م٘ـٌي كا كٔ ُٗٚي ًبمؿ .ثضٞ ٝب ٔي فٕٟٙـ صلا ثبيـ ام ا٘زبْ وبكي
ؽٛؿؿاكي وٙٙـ يب ؿك ٔٛال٤ٔ ٢يٗ ٟٚبيف ؽبٓي كا ثب ٚاِـيٗ ؿك ٔيبٖ ٌقاكؿ ٚ ٜؿيـٌبٞ ٜبي ؽٛؿ كا
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ثيبٖ ولؿٟٔ ٚ ٜبكت ٞبي ؽٛيَ كا ٟبٞل ًبم٘ـ .ا٘زبْ اي ٍٝ٘ٛٙأٛك أٙيت ؽبٛل آٟ٘ب كا فلاً ٓٞبؽتٚ ٝ
كُـ آٟ٘ب كا ؿك مٔيٞ ٝٙب ي ٌ٘ٛبٌٕٔ ٖٛىٗ ٔي ًبمؿ.
ً -2بؽتبك ثي ليـ  ٚثٙـ  ٚثي وٙتلِي  :ؿك ايٗ ً٘ ١ٛبؽتبك ٞيش يه ام ا٘٣بي ايٗ ؽب٘ٛاؿ ٜؿك وبك
ؿيٍلي ؿؽبِت ٘ـاك٘ـ .ؽٛاًتٞ ٝب عبوٓ ثل إ٣بَ افلاؿ اًت ٞ ٚل فلؿي ٜٔبثك ؿِؾٛا ٜؽٛؿ ٔ ُٕ٣ي
وٙـ .م٘ـٌي ا٘٣بي ايٗ ؽب٘ٛاؿ ٜثب ٞلد ٔ ٚلد  ٚثي ٕ٘٠ي ٕٞلا ٜاًت .آحبك تنِنَ ؿك ايٗ ؽب٘ٛاؿ ٜؿك
كفتبك وٛؿوبٖ ٘ين ِٔبٞـٔ ٜي ُٛؿ .افلاؿ ؿك ايٗ ؽب٘ٛاؿ ٜافلاؿي ثي ثٙـ  ٚثبك ،ثي ٞـف ًُٟ ،اٍ٘بك،
ؽٛؿؽٛا ٚ ٜثي ٞـف ٌٞتٙـ ،افىبكٔ ،يناٖ عبوٓ ثل إ٣بَ  ٚكفتبك آٟ٘ب ٘يٌت .اعٌبى ٌٔئِٛيت
ٕ٘ي وٙٙـ  ٚلبؿك ث ٝم٘ـٌي ارتٕب٣ي ٘يٌتٙـٕ٘ .ي تٛا٘ٙـ ثب ؿيٍلاٖ ثً ٝل ثل٘ـ  ٚاغّت ثب ُىٌت ك ٚثٝ
كٔ ٚي ُ٘ٛـ ٕٞ ٚيٗ ؽٔٓٛيبت ؿك كفتبك ثضٞ ٝبيي و ٝؿك اي ٍٝ٘ٛٙؽب٘ٛاؿٞ ٜب پلٚكٍ يبفت ٝا٘ـ ٘ين
ِٔبٞـٔ ٜي ٌلؿؿ.
ً -3بؽتبك ؿيىتبتٛكي ٌٔ ٚتجـا٘ : ٝؿك ايٗ ًبؽتبك يه ٘فل عبوٓ ثل إ٣بَ  ٚكفتبك ؿيٍلاٖ اًت .فمٚ
ا ٚتٕٔيٓ ٔي ٌيلؿٞ ،ـف ت٤ييٗ ٔي وٙـ  ٚكاِ٘ ٜبٖ ٔي ؿٞـ .اٟٚ ٚيف ٝي افلاؿ كا ِٔؾْ ٔي ًبمؿ ٚ
أٛك م٘ـٌي كا تلتيت ٔي ؿٞـ ٕٝٞ .ثبيـ ٜٔبثك ٔيُ ا ٚكفتبك وٙٙـ .ا ٚفم ٚعك اٟٟبك ٘٠ل ؿاكؿ ٚ
ؿًتٛك ا ٚثـ ٖٚص ٚ ٖٛصلا ثبيـ ام ٛلف ؿيٍلاٖ ارلا ُٛؿ .ثل٘بٔ ٝي وبك افلاؿ كا ٔ٤يٗ ٔي وٙـ  ٚؿك ٞل
وبكي و ٝؿيٍلاٖ ا٘زبْ ٔي ؿٙٞـ ؿؽبِت ٔي ٕ٘بيـ  ٚؿيٍلاٖ ثبيـ ٘٠ل ا ٚكا ثـ ٖٚؿك ٘٠ل ٌلفتٗ ٔٔبِظ
لج َٛوٙٙـ .ؿك ايٗ ؽب٘ٛاؿُ ،ٜؾٔيت  ٚؽٛاًتٞ ٝب ٘ ٚيبم وٛؿوبٖ ثٞ ٝيش ٚرٛٔ ٝكؿ تٛر٘ ٝيٌت ٚ
٘يبمٞبي ثٙيبؿي ثض ٝتإٔيٗ ٕ٘ي ُٛؿ .ام ٔغجت ؽجلي ٘يٌت .ثض ٝؿك ايٗ ؽب٘ٛاؿ ٜاعٌبى أٙيت ٕ٘ي
وٙـ  ٢ٗٚ ٚإٞ ٚئِ ٝتنِنَ اًت .ايٗ ٌ ٝ٘ٛثضٞ ٝب ؿك ٟبٞل عبِت تٌّيٓ ،آكأًَ ،بمٌبكي  ٚاٛب٣ت
ام ؽٛؿ ِ٘بٖ ٔي ؿٙٞـ ،أب ؿك ٚال ٢ؿصبك ٞيزبٖ  ٚاٜٗلاة ٌٞتٙـ .ايٗ ثضٞ ٝب اغّت ؿك ٔمبثُ ؿيٍلاٖ
عبِت ؿُٕٙي ث ٝؽٛؿ ٔي ٌيل٘ـ .ث ٝثضٞ ٝبي  ٌٕٗٞيب وٛصه تل ام ؽٛؿ آماك ٔي كًب٘ٙـ .ام ثٌل ثلؿٖ
ثب ؿيٍلاٖ ٘بتٛا٘ٙـ .ؿك مٔي ٝٙي ٣بٛفي  ٚارتٕب٣ي كُـ وبفي ٘ـاك٘ـ  ٚؿك وبكٞبي ٌلٞٚي ٕ٘ي تٛا٘ٙـ
ُلوت وٙٙـ .اغّت ام اكائ ٝي كفتبك ٔٙبًت ٚا ٔي ٔب٘ٙـ .ام لجٌٔ َٛئِٛيت ؽٛؿؿاكي ٔي وٙٙـ ،ؿك
ٔلاعُ ٔؾتّف م٘ـٌي ام ٗ٤ف  ٚثي ِيبلتي ك٘ذ ثلؿ ٚ ٜغبِجبً ؿك وبك  ٚتغٔيُ ٘ين ٔٛفك ٕ٘ي ُ٘ٛـ.
ً -4بؽتبك تلويجي  :ؿك ايٗ ًبؽتبك ،ؽب٘ٛاؿٞ ٜب ٌبٞي ام يه اٌٍِ ٚ ٛبٞي ام اٍِٛي ؿيٍل ثب ًبؽتبك
ؿيٍلي اًتفبؿٔ ٜي وٙٙـ .ثضٞ ٝبي ثي اكاؿ ، ٜتلًٔ ٚ ٛتنِنَ ؿك ثل ؽٛكؿٞبي ارتٕب٣ي عبُٓ پلٚكٍ
ؿك اي ٍٝ٘ٛٙؽب٘ٛاؿٞ ٜب ٔي ثبُٙـ .غبِجبً ايٗ ٌ ٝ٘ٛثضٞ ٝب ً٤ي ؿك رجلاٖ ًلؽٛكؿٌي ٞبي ؽٛؿ ؽٛاٙٞـ
ؿاُت  ٚؿك كا ٜتإٔيٗ وٕجٛؿٞبي ُؾٔيتي  ٚآماؿي ًّت ُـ ٜثٛٓ ٝكت ًلٌِت ٝايٞ ،ـف ٞبي
اًبًي م٘ـٌي ؽٛؿ كا ثي إٞيت تّمي ولؿٌ ٚ ٜبٞي آٟ٘ب كا وٙبك ٔي ٌقاك٘ـ.
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ساختاس سفتاسی خاًَادُ ّا :
 -1وٙتلَ ميبؿٔ ،غجت وٓ  :ثلؽي ام ٚاِـيٗ ٣ميـ ٜؿاك٘ـ وً ٝؾت ٌيلي ٌ٘جت ث ٝفلم٘ـاٖ ثٟتليٗ
ُي ٜٛي تلثيتي ٗ ٚبٔٗ ٔٛفميت آٟ٘ب ؿك آيٙـ ٜاًت .ؿك ايٗ كاًتب ،ثلؽي ام ٚاِـيٗ ًؾت ٌيلي كا ام
ا٘ـامٔ ٜي ٌقكا٘ٙـ .آٟ٘ب فلأٔ ٍٛي وٙٙـ وٞ ٝل وٛؿوي ثٛٛ ٝك ٛجي٤ي تٕبيُ ث ٝآماؿي  ٚاًتمالَ
 ُٕ٣ؿاكؿً .ؾت ٌيلي ثيَ ام عـ ،كٚط آماؿي كا ؿك وٛؿن ام ثيٗ ٔي ثلؿ .ؿك ايٗ ؽب٘ٛاؿٞ ٜب
فلم٘ـاٖ ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي ؽٛؿ كا ام ؿًت ٔي ؿٙٞـ  ٚؿك تٕٔيٓ ٌيلي ٞبي ٔ ٟٓؿك م٘ـٌي ٘بٔٛفك
ؽٛاٙٞـ ثٛؿ ،ميلا ٕٞيِ ٝايٗ ٚاِـيٗ ٌٞتٙـ و ٝتٕٔيٕبت المْ كا ثلاي آٟ٘ب ٌلفت ٝا٘ـ.
 -2وٙتلَ وٓٔ ،غجت ميبؿ  :ؿك ايٗ ًبؽتبك كفتبكيٚ ،اِـيٗ ِ٣ك ٔ ٚغجت ثيَ ام ا٘ـام ٜثـ ٖٚإ٣بَ
وٙتلَ ٞبي المْ كا اثلام ٔي ؿاك٘ـ .ثلؽي ام ٚاِـيٗ ؿك ٔمبثُ اُتجبٞبت فلم٘ـُبٖ كفتبكٞبي ٘بًبمٌبك ٚ
٘بٕٞؾٛاٖ ِ٘بٖ ٔي ؿٙٞـ .يه وٛؿن ؿك يه ٔٛل٤يت ثلاي وبكي و ٝولؿ ٜاًت تٛثيؼ ٔي ُٛؿ  ٚؿك
ٔٛل٤يت ؿيٍل ا٘زبْ ٕٞبٖ وبك يب ٘بؿيـ ٜاٍ٘بُتٔ ٝي ُٛؿ يب عتي ٔٛكؿ تِٛيك للاك ٔي ٌيلؿ ،ايٗ وبك
وٛؿن كا ٌيذ ٔي وٙـ .ثلؽي ام ٚاِـيٗ عتي ؿك ُلايٜي و ٝوٛؿن ثبيـ تٙجيٌ ٝلؿؿ ام ايٗ وبك ًل ثبم
ٔي م٘ٙـ  ٚيب ثب أ ٚؾبِفت ٕ٘ي وٙٙـ .كٓ ٍٚغيظ ٔ ٚت٤بؿَ ،پقيلٍ فلم٘ـ ٔ ٚغجت ث ٝا ٚ ٚؿك ٣يٗ
عبَ تٙجي ٝا ٚث ٝؽبٛل ثلؽي وبكٞبًت .ايٗ كفتبك ،ث ٝوٛؿن ايٗ عي كا اِمبء ٔي وٙـ وٚ ٝاِـيٗ
ؿًٚتَ ؿاك٘ـ أب ثلؽي كفتبكٞب  ٚإ٣بَ ا ٚكا تإييـ ٕ٘ي وٙٙـ .ؿك ايٗ ًبؽتبك وٛؿن اعتٕبالً ِٛى ثبك
ٔي آيـ  ٚاٍِٞ ٛبي كفتبكي ٗـ ارتٕب٣ي ٔ ٚزلٔب٘ ٝام ؽٛؿ ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ.
 -3وٙتلَ وٓٔ ،غجت وٓ  :وٛؿن ٕ٘ي تٛا٘ـ ؿك ؽالء ٣بٛفي كُـ يبثـ .اٌل ٚاِـيٗ ٞيش ٌِ٣ ٝ٘ٛك ٚ
ٔغجتي ِ٘بٖ ٘ـٙٞـ م٘ـٌي ثلاي وٛؿن ثي اكمٍ  ٚثي حٕل ٔي ُٛؿٍٙٞ .بٔي وٚ ٝاِـيٗ كفتبك فلم٘ـ كا
ث ٝكٓ ٍٚغيظ وٙتلَ وٙٙـ ا ٚؿكن ٔي وٙـ و ٝوٙتلَ ولؿٖ ثلاي يه م٘ـٌي ارتٕب٣ي آكاْ وبٔالً
ٗلٚكت ؿاكؿ .ثٕٞ ٝيٗ تلتيت فلم٘ـاٖ ٘يبم ثٔ ٝغجت ؿاك٘ـٍٙٞ .بٔي و ٝفلم٘ـ اعٌبى ؽٜل ٔي وٙـ
آغٔ ٍٛبؿك ث ٝا ٚإٛيٙبٖ  ٚآكأَ ٔي ثؾِـٕٞ .ضٙبٖ و ٝوٛؿن ثنكي تل ٔي ُٛؿ وّٕبت إٛيٙبٖ
ثؾَ ٔبؿك ربي آغ ٍٛا ٚكا ٔي ٌيلؿ٘ .يبمي ث ٝفول ايٗ ٘ىت٘ ٝيٌت و ٝثيبٖ ِ٣ك ٔ ٚغجت ٗلٚكت
ل٤ٜي ثلاي كُـ ًبِٓ فلم٘ـ ؿاكؿ  ٚؿك غيبة آٖ ُؾٔيت وٛؿن ؿصبك اؽتالَ ؽٛاٞـ ُـ .وٛؿوب٘ي وٝ
ؿصبك فمل ٔغلٔٚيت ٞيزب٘ي ٣ ٚبٛفي ثبُٙـ ٕ٘ي تٛا٘ٙـ ؿك آيٙـُ ٜليه ؽٛثي ؿك م٘ـٌي م٘بُٛيي
ؽٛؿ ثبُٙـ ،ميلا پي٘ٛـ ٔٛفك ثيٗ م٘ـٌي ؿ ٚفلؿ ام ٛليك ِ٣ك ثل للاك ٔي ٌلؿؿ .ثٙبثلايٗ ٞيزب٘بت ثبيـ
ثُ ٝي ٜٛي لبثُ لجِٛي ت٠ٙيٓ  ٚوٙتلَ ٌلؿ٘ـ .وٙتلَ ٚاِـيٗ ،كإٙٞبيي المْ كا ثلاي ثيبٖ اعٌبًبت ٚ
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ٞيزب٘بت ؿك اؽتيبك فلم٘ـاٖ للاك ٔي ؿٞـٕٞ .ضٙيٗ اعٌبًبت ؿك صٟبك صٛة آٖ ثلٚم ؿاؿٔ ٜي ُ٘ٛـ.
فلم٘ـ پلٚكي ثـ ٖٚوٙتلَ ٔ ٚغجت ّٜٔٛة ٘يٌت.
 -4وٙتلَ وبفئ ،غجت وبفي  :ام آ٘ض ٝتبوٌ ٖٛٙفتُ ٝـ ٜوبٔالً ك ُٗٚاًت و ٝثٟتليٗ ًبؽتبك كفتبكي
ُ ٚي ٜٛي فلم٘ـ پلٚكي آٖ اًت وٕٞ ٝلا ٜثب وٙتلَ ٔٙبًت ٔ ٚغجت وبفي ثبُـٚ .اِـيٗ ثبيـ ثيٗ
وٛؿن ثٛٙ٣ ٝاٖ يه اٌ٘بٖ ام يه ً ٚ ٛكفتبكٞبي وٛؿوب٘ ٝي ا ٚام ًٛي ؿيٍل تفبٚت لبئُ ُ٘ٛـٚ .اِـيٗ
ثب ًجه تلثيتي فٛق ايٗ فلق كا ثيٗ وٛؿن  ٚإ٣بَِ لبئُ ٔي ُ٘ٛـ .آٟ٘ب وٛؿن كا ث ٝؽبٛل كفتبكٞبي
پٌٙـيـ ٜاٍ تِٛيك  ٚث ٝؽبٛل إ٣بَ ٘بپٌٙـٍ تٙجئ ٝي وٙٙـ.

ًقص ّای هتعذد خاًَادُ دس ایجاد احساس اهٌیت:
-1اعٌبى أٙيت ام ايٗ و ٝوٛؿن  ٛ٘٣يه ٌل ٜٚحبثت  ٚپبيـاك اًت ٘ ٚيبم ث ٝاعتلاْ  ٚعٕبيت ؿاكؿ.
ٚ-2رٛؿ افلاؿي ؿك ؽب٘ ٝو ٝوٛؿن ٔي تٛا٘ـ ؿك اكٗبي ٘يبمٞبي فينيىي يب كٚا٘ي ؽٛؿ ث ٝآٖ ٞب ٔتىي
ثبُـ.
ٚ-3رٛؿ افلاؿي ؤ ٝي تٛا٘ٙـ ثلاي عُ ٌٔبئُ ِٔ ٚىالت وٛؿن ثٛ٠ٙٔ ٝك ًبمٌبكي ؿك م٘ـٌيٚ ،ي كا
وٕه وٙٙـ.
-4تِٛيك وٛؿن ؿك وٌت ٔٛفميت ٞبي تغٔيُي  ٚم٘ـٌي ارتٕب٣ي ...ٚ

ٍیژگی ّای خاًَادُ سالن یا سضذ دٌّذُ:
٘-1مَ پـك ٔ ٚبؿك ؿك ؽب٘ٛاؿٔ ٜـيليت  ٚكٞجلي اًت  ٝ٘ ٚتغىٓ  ٚفلٔب٘لٚايي.
- 2كفتبك ٚاِـيٗ ثب آٖ ص ٝث ٝفلم٘ـاٖ ؽٛؿ ٔي ٌٛيٙـ ٜٔبثمت وبُٔ ؿاكؿ  ٚؿك ايٗ كا ٜام ؽٛؿ ٓـالت
ثٌيبكِ٘بٖ ٔي ؿٙٞـ.
ٚ-3اِـيٗ ٔي ؿا٘ٙـ و ٝتغييل  ٚتغ َٛام ٚيوٌي ٞبي م٘ـٌي اًت ،ثٙبثلايٗ ٔي پقيل٘ـ و ٝفلم٘ـاٖ آ٘بٖ
ثً ٝل٣ت ٔلاعُ ٔؾتّف كُـ كا ٛي ٔي وٙٙـ ٞ ٚيش ٌب٘ ٜجبيـ ًل كا ٜكُـ  ٚتغييل فلم٘ـاٖ ؽٛؿ للاك
ٌيل٘ـ.
ٚ-4اِـيٗ فلم٘ـاٖ ؽٛؿ كا ثُ ٝي ٜٛي ٓغيظ ثلاي كٚيبكٚيي ثب ِٔىالت ٟٔيب ٔي وٙٙـ  ٚؿك عيٗ كُـ
ث ٝآٖ ٞب صٍٍ٘ٛي عُ ِٔىالت ،ؽالليت ٛ٘ ٚآٚكي آٔٛمٍ ؿاؿٔ ٜي ُٛؿ.
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هْاست ّای اساسی دستشتیت:
ثٌيبكي ام ٚاِـيٗ تٛر ٝوٕي ث ٝآ٘ض ٝو ٝؿك ؽب٘ ٝاتفبق ٔي افتـ ؿاك٘ـ  ٚثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ ٕٔىٗ اًت
ِٔىالت كا ثيِتل  ٟٓٔ ٚتل  ٚثبِ٤ىي وٕتل  ٚوٓ إٞيت تل ام آ٘ض ٝوٌٞ ٝت اكميبثي وٙٙـ  .ثلاي
ٔخبَ ،وٛؿوبٖ ٌبٞي ٘ك ٔي م٘ٙـ ،ثٛيو ٜؿك مٔبٖ ؽٌتٍي  ،ثيٕبكي  ٚيب تغييلات ٔغيٜي  ٚاٌل ٚاِـيٗ
ؽٛؿُبٖ ؽٌت٘ ٚ ٝبكاعت ثبُٙـ ٕٔىٗ اًت ايٗ ِٔىُ كا ؽيّي ثنكي رّ ٜٛؿٙٞـ ٌ ٚبٞي ثبِ٤ىي
ٚاِـيٗ ث ٝوٛؿوي ؤ ٝلتجبً ثب ٌٕٞبالَ٘ ؿٛ٣ا ٔي وٙـ ٚاِـيٗ ثي تٛرٟي ولؿ ٚ ٜآٖ كا ٛجي٤ي ٔي
ؿا٘ٙـ ٞ ٚيش الـأي ٕ٘ي وٙٙـ .
اِٚيٗ ٌبْ ثلاي تغييل يه كفتبك ٘بّٜٔٛة  ٚيب ايزبؿ يه كفتبك ّٜٔٛة ،حجت كفتبك $حجت ؿف٤بت تىلاك آٖ
كفتبك ؿك كٚم ٔ ،ىبٖ ثلٚم آٖ كفتبك  ،كٚيـاؿٞبي پيَ ام ثلٚم كفتبك ٘ ٚغ ٜٛي ّٕ٣ىلؿ ُٕب ؿك پبًؼ ثٝ
ثلٚم كفتبك ٔ #...ٚي ثبُـ .
حجت كفتبك ث ٝايٗ ؿاليُ وٕه وٙٙـ ٜاًت :
اِف #ثُٕ ٝب فلٓت ٔي ؿٞـ ثلكًي وٙيـ آيب آ٘ض ٝؿك ثبك ٜي كفتبك وٛؿن ؽٛؿ فىل ٔي وٙيـ ٚال٤بً
ؿكًت اًت .
ة #ثُٕ ٝب وٕه ٔي وٙـ ٚاوٞ َٙبي ؽٛؿ كا ٌ٘جت ث ٝكفتبك وٛؿن ؽٛؿ اكميبثي وٙيـ .
د #ثُٕ ٝب اربمٔ ٜي ؿٞـ و ٝاكميبثي وٙيـ آيب كفتبك وٛؿن تغييل ٔي وٙـ .
ؿ #ثُٕ ٝب ٔي ٌٛيـ ص ٝمٔب٘ي ثٞ ٝـف ؽٛؿ كًيـ ٜايـ .
صٍٔ ٝ٘ٛي ُٛؿ كاث ٜٝثٟتلي ثب فلم٘ـاٖ ؽٛؿ ؿاُت ٝثبُيـ ؟
%اٚلبت ؽٛثي كا ثب فلم٘ـا٘تبٖ ثٍقكا٘يـ :
ٔليٓ ٔ :بٔبٖ ثجيٗ ص٘ ٝمبُي لٍِٙي وِيـ ٜاْ!
ٔبٔبٖ  :ؽٛة و ٝصي! ٕ٘ي ثيٙي ؿاكْ تّٛيني ٖٛتٕبُب ٔي و!ٓٙ
ٕٔٛ٤الً ٚاِـيٗ مٔبٖ ثٌيبك وٕي كا ثب فلم٘ـُبٖ ٔي ٌقكا٘ٙـ  ٚثيِتل ٔٛال٤ي و ٝثٟ ٝبٞل ثب ثضٞ ٝب
ٌٞتٙـ اغّت ث ٝف٤بِيت ؿيٍلي ِٔغٔ َٛي ثبُٙـ .ثٟتل اًت ؿك  َٛٛكٚم  ٚثٛٛ ٝك ٔىلك مٔبٖ ٞبيي كا
ثب وٛؿن تبٖ ثٍقكا٘يـ .مٔبٖ ٞبي وٛتب 1$ ٜتب  10ؿليمٔ # ٝفيـتل اًت.
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مٔبٖ ٔٙبًت ٚلتي ايزبؿ ٔي ُٛؿ و ٝا ٚثلاي ٌفتٗ صيني  ،پلًيـٖ ًؤاِي  ٚيب ُلوت ؿاؿٖ ُٕب ؿك
ف٤بِيتَ ث٘ ٝنؿتبٖ ٔي آيـٚ .لتي ايٗ اتفبق افتبؿ ُٕ ٚب ِٔغ َٛوبك ٕٟٔي ٘يٌتيـ وبك ؽٛؿ كا ٔتٛلف
وٙيـ  ٚؿك ؿًتلى ا ٚثبُيـ  .اٌل ؿك آٖ مٔبٖ ِٔغٌٞ َٛتيـ ً٤ي وٙيـ ثٔ ٝغٖ ايٗ و ٝتٛاٌ٘تيـ
مٔب٘ي كا ثلاي ا ٚاؽتٔبّ ؿٞيـ .
%ثب وٛؿن تبٖ ٓغجت وٙيـ :
ؿك ٔٛكؿ صينٞبيي و ٝفلم٘ـ ُٕب ث ٝآٖ ٣الل ٝؿاكؿ ٓغجت وٙيـ ٠٘ .لات  ٚاٛال٣بت ؽٛؿ كا ثب فلم٘ـ
ؽٛؿ ؿك ٔيبٖ ثٍقاكيـ  ٚث ٝاِ٘ ٚبٖ ؿٞيـ و ٝث ٝآ٘ض ٝأ ٚي ٌٛيـ ٣اللٙٔ ٝـ ٌٞتيـ.
%اعٌبًبت ؽٛؿ كا ث ٝوٛؿن تبٖ ِ٘بٖ ثـٞيـ :
ك ٍٚؿيٍل وِ٘ ٝبٖ ٔي ؿٞـ ُٕب ٣اللٙٔ ٝـ ٌٞتيـ  ٚث ٝا ٚتٛرٔ ٝي وٙيـ ايٗ اًت و ٝاعٌبًبت
ؽٛؿ كا ثٛٓ ٝكت ّٕ٣ي ِ٘بٖ ؿٞيـ ٔخالً
فلم٘ـا٘تبٖ كا ثغُ وٙيـ ِٕ ،ي وٙيـ  ،ؿك آغ ٍٛثٍيليـ  ،ثجًٛيـ ٔ ،بًبه ؿٞيـ ،لّمّه ثـٞيـ  ...ٚايٗ
وبكٞب ث ٝوٛؿوبٖ وٕه ٔي وٙـ و ٝام ٔٛكؿ تٛر ٝثٛؿٖ ٛٔ ٚكؿ ٔغجت ٚالُ ٢ـٖ اعٌبى آكأَ وٙٙـ
 ٚكاث ٜٝي ٣بٛفي آٟ٘ب ٔغىٓ تل ُٛؿ .
%اٌل ٔبيّيـ فلم٘ـ ُٕب كفتبك ّٜٔٛثي ا٘زبْ ؿٞـ ٟٔبكت ٞبي تِٛيك ولؿٖ كا ثيبٔٛميـ :
كفتبك ّٜٔٛثي كا ؤ ٝي ؽٛاٞيـ وٛؿن تبٖ ا٘زبْ ؿٞـ ؿليمبً ِٔؾْ وٙيـ .ثلاي ٔخبَ "ؿاُتٗ ٘ٓ٠"ثلاي وٛؿن ٔج ٟٓاًت .ث ٝربي آٖ ٔي تٛا٘يـ ام وٛؿن ؽٛؿ ثؾٛاٞيـ ٔخالً اًجبة ثبمي ٞب كا ؿك ٔغُ
ؽٛؿ للاك ؿٞـ.
ؿك ٞل ٘ٛثت يه كفتبك كا ا٘تؾبة وٙيـ ٚ ٚلتي فلم٘ـ ُٕب آٖ كفتبك كا ثٛٓ ٝكت ؽٛؿوبك ا٘زبْ ٔي ؿٞـكٚي كفتبك ؿيٍلي تٕلون وٙيـ.
ام كٞ ٍٚبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛتِٛيك ولؿٖ اًتفبؿ ٜوٙيـ .تِٛيك ٞبي ُٕب ٔي تٛا٘ـ والٔي ثبُـ ثلاي ٔخبَ :آفليٗ ؿؽتلْ! ٔٗ ٚال٤بً ام ايٗ و ٝث٤ـ ام تٕبْ ُـٖ ثبمي اًجبة ثبمي ٞبيت كا ٔلتت ولؿي ؽُٛغبِٓ.
يب تِٛيك ٞبي غيل والٔي ٔخُ ِجؾٙـ مؿٖ  ،صِٕه مؿٖ  ،ثغُ ولؿٖ  ..... ،و ٝوٛؿوبٖ ام آٖ ِقت ٔي
ثل٘ـ  .اٌل ام تِٛيك ٔبؿي  $ؽليـ يه ًٚيّ # ٝاًتفبؿٔ ٜي وٙيـ ،ؿلت وٙيـ آٖ ًٚيٌّ ٝلاٖ ٘جبُـ ِٚي
ٔٛكؿ ٣الل ٝي فلم٘ـتبٖ ثبُـ .
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ث٤ـ ام ايٙى ٝوٛؿن تبٖ كفتبك ّٜٔٛة كا ا٘زبْ ؿاؿ ربين ٜي ؿك ٘٠ل ٌلفتُ ٝـ ٜكا تٟي ٝوٙيـ  ٚث٣ٚ ٝـٜي ؽٛؿ  ُٕ٣وٙيـ.
-اٌل ؿك تِٛيك ولؿٖ فلم٘ـ تبٖ ثلاي ا٘زبْ يه كفتبك ّٜٔٛة ٘بٔٛفك ٌٞتيـ ثب ٔتؾْٔ ِٔٛكت وٙيـ.

%گَش دادى فعال :
يىي ام ٘يبم ٞبي اًبًي افلاؿ ،ؿاُتٗ يه فلؿ ٔٛكؿ ا٣تٕبؿ اًت و ٝث ٝعلف ٞبي آٟ٘ب ٌ ٍٛؿٞـ .
لب٣ـتبً ثضٞ ٝب ثب ؿاُتٗ پـك ٔ ٚبؿك ايٗ ِٔىُ كا ٘ـاك٘ـ ،ص ٖٛؿك ُلايٛ ٚجي٤ي پـك ٔ ٚبؿك كا ٔٛكؿ
ا٣تٕبؿ ٔي ؿا٘ٙـ  .آ٘ض ٟٓٔ ٝاًت ايٗ اًت ؤ ٝب ُ٘ٛٙـ ٜي ؽٛثي ثبُيٓ تب آٟ٘ب ث ٝكاعتي ثتٛا٘ٙـ ثب ٔب
ؿكؿ ؿَ وٙٙـ ٌٍٛ .ؿاؿٖ ف٤بَ ٘يبم ث ٝيبؿٌيلي  ٚتٕليٗ ؿاكؿ وٞ ٝل پـك ٔ ٚبؿكي ثبيـ آٖ كا ثيبٔٛمؿ ٚ
ثب اًتفبؿ ٜام آٖ ث ٝوٛؿن وٕه وٙـ تب اعٌبًبتَ كا ثيبٖ وٙـ  ٚام ٛلفي ايٗ ٌٔئّ ٝثب٣ج ٘نؿيه تل
ُـٖ ٔب ث ٝوٛؿوبٖ ٔبٖ ٔي ُٛؿ  ٚث ٝآٟ٘ب وٕه ٔي وٙـ و ٝث ٝكا ٜعُ ٞبي رـيـي ثلاي ٌٔبئُ ُبٖ
فىل وٙٙـ.
ساُ ّای گَش دادى فعال :
-1ؿك ٍٙٞبْ ٓغجت ثب وٛؿن ٔبٖ ٣اللٙٔ ٝـي  ٚتٛرِ٘ ٝبٖ ؿٞيٓ .ثب ثلللاكي تٕبى صِٕي ا ٚكا
ٕٜٔئٗ وٙيٓ ؤ ٝتٛر ٝاٍ ٌٞتيٓ .ثلاي ايٗ وبك المْ اًت تّفٗٛٔ ،ثبيُ ،تّٛيني......ٚ ٖٛكا فلأٍٛ
وٙيٓ .
ٓ-2غجت ولؿٖ وٛؿوبٖ كا تِٛيك وٙيٓ .ث٘٤ي وٛؿوبٖ ٘يبم ؿاك٘ـ و ٝثلاي ُلٓ ١ٚغجت ام آٟ٘ب ؿٛ٣ت
ُٛؿ  .وٛؿوبٖ ٚلتي ٣مبيـ ؽٛؿ كا ثيبٖ ٔي وٙٙـ اعٌبى ٔي وٙٙـ ٔ ٟٓتل٘ـٔ .خالً ً ًٗٛؽب٘ٓ ٚلتي
ٔي ثيٙـ ؿؽتلٍ ٍ٘لاٖ اًت ؿك اثتـا ام اًٛ ٚاَ ٔي وٙـٛٛ :كي ُـٔ ٜبٔبٖ ؟ ٓجب ٔي ٌٛيـٛٛ ٝ٘ :كي
ِ٘ـٔ !ٜبؿك ام أ ٚي ؽٛاٞـ  ٕٝٞصين كا ثلاي ا ٚت٤ليف وٙـ  ٚام ايٗ ٛليك ٓجب ِٔىَّ كا ثلاي اٚ
ٜٔلط ٔي وٙـ .
ٓ-3جٛكا٘ ٌٍٛ ٝؿٞيـ ٕٝٞ .ي ٔب ًلي ٢تل ام علف مؿٖ ٔبٖ فىل ٔي وٙيٓ .أب وٛؿوبٖ ث ٝؿِيُ فؽيلٜ
ي ِغبت ٔغـٚؿتل ٌ٘جت ثٔ ٝب  ٚتزلث ٚ ٝتٕليٗ وٕتل ؿك علف مؿٖٚ ،لت ثيِتلي كا ٓلف ٔي وٙٙـ تب
ِغبت ٔٙبًجي پيـا وٙٙـٔ .ب ثبيـ ٛٛكي ث ٝعلف آٟ٘ب ٌ ٍٛؿٞيٓ و ٝآٟ٘ب ٕٜٔئٗ ُ٘ٛـ ثلاي  ٕٝٞي
علف ٞبيِبٖ ٚلت وبفي ؿاكيٓ .لجُ ام تٕبْ ُـٖ ٓغجت ،علف آٟ٘ب كا ل٘ ٢ٜىٙيٓ.
وٛؿوبٖ ٣مبيـُبٖ كا ٜٔلط وٙٙـ.
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-4ث ٝاُبكات غيل والٔي ُبٖ تٛر ٝوٙيٓ .وٛؿوبٖ پيبْ ٞبي ميبؿي كا ثٛٓ ٝكت غيلوالٔي ٔي فلًتٙـ،
ٔخُ اؽٓ ولؿِٖٔ ،ت ولؿٖ ؿًت ٞب يب كفتبكي ٔخُ ٘بؽٗ رٛيـٖ ٔٛلٍ٘ ٢لا٘ي ٞب  ...ٚام ايٗ ِ٘ب٘ٞ ٝب
ٔي تٛا٘يٓ ٘ىبت ثيِتلي كا ؿكن وٙيٓ.
-5ام ًؤاَ ٞبي ثٌت ٝثپلٞينيًٓ .ؤاَ ٞبيي و ٝرٛاة ُبٖ ثّ ٝيب ؽيل اًت رّٛي ٌفت ُٛٙ ٚؿ كا ٔي
ٌيل٘ـ ٔ ٚىبِٕ ٝكا مٚؿ ٔي ثٙـ٘ـ.
-6اعٌبًبتَ كا ثبم ٕ٘بيي وٙيٓ  ٚوٕىَ وٙيٓ تب تزبكثَ كا تِليظ وٙـ.
-7ؽٛؿٔبٖ كا ربي ا ٚثٍقاكيٓ  ٚث ٝاِ٘ ٚبٖ ؿٞيٓ ؤٌ ٝئّ ٝاٍ كا ؿكن ٔي وٙيٓ  ٚثب إٞ ٚـَ
ٌٞتيٓٔ .خالً آٞب ! عبال فٕٟيـْ! تٔ ٛـاؿ تلاٍ ؿًٚتت كا ٌلفت ٝاي  ٚعبال ٕ٘ي ؿا٘ي آٖ كا وزب
ٌقاُت ٝاي؟!
-8اعٌبًبت وٛؿن كا ٔٙىل ِ٘ٛيٓ .اعٌبًبت وٛؿن ثلاي ؽٛؿٍ عميمي ا٘ـ ٔخالً وٛؿوي و ٝام
ًٛمٍ ؿًتَ ُبوي اًت ٍ٘ٛئيـ :ايٗ و ٝصين ٕٟٔي ٘يٌت! ؽٛة ٔي ُٛؿ! ثّى ٝؿكًت اًت ٔخالً
ثٍٛئيٓٔ :ي ثي ٓٙؿًت ًٛؽت !ٝؽيّي ٔي ًٛمٜ؟!
ٍٙٞ-9بْ ٓغجت ثب ا ٚام وّٕبت ًؾت اًتفبؿ٘ ٜىٙيٓ .وّٕبت ثبيـ ثب ف ٟٓوٛؿن ٔتٙبًت ثبُـٔ .خالً اٌل
وٛؿن ٌفت :ألٚم ٘ب ٟٓثيٗ ٔٗ ٤ً ٚيـ فلق ٌقاُت! ٍ٘ٛئيٓ :ت ٛفىل ٔي وٙي ٘ب ٟٓآؿْ ٣بؿَ ٚ
ٜٔٙمي ٘يٌت ؟!
ٌ-10فتٍ ٛكا ؿك مٔبٖ ٔٙبًت ا٘زبْ ؿٞيٌٓ .بٞي وٛؿن ٕ٘ي ؽٛاٞـ ؿكثبكٌٔ ٜئّ ٝاٍ ٓغجت وٙـ يب
ٔي ؽٛاٞـ ٔـتي ثب اعٌبًبتَ تٟٙب ثبُـ .ؿك آٖ ِغ ٝ٠ث ٝؽّٛت وٛؿن اعتلاْ ثٍقاكيٓ ،أب ٔتٛر ٝاٚ
ثبُيٓ  ٚؿك فلٓتي ٔٙبًت پبي ٓغجت ا ٚثِٙيٙيٓ .

تقَیت اعتواد تِ ًفس دس کَدک:
وبك آّي ٚاِـيٗ وٕه ث ٝوٛؿن ؿك رٟت پلٚكٍ ٟٔبكت ٞبيي اًت و ٝثتٛا٘ٙـ ؿك ثٟتليٗ تٛا٘بئي
ٞبي ؽٛؿ ثٛٔ ٝفميت ثلًٙـ .
كاٟٞبيي ؤ ٝي تٛا٘ٙـ ٔٙزل ث ٝتمٛيت ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي ٔخجت ؿك وٛؿوبٖ ُ٘ٛـ :
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٣ #1الئك  ٚتٛا٘بئي ٞبي وٛؿن ؽٛؿ كا تِٛيك وٙيـ ٚ :اِـيٗ ثبيـ ؿك ٔٛكؿ ٣الئك وٛؿن ؽٛؿ  ٚتٛا٘بئي
٤ٗ ٚف ٞبي ا ٚؿك مٔيٞ ٝٙبي ٔؾتّف آٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ ٟٔ ٚبكت ٞبي ا ٚكا ؿك آٖ تٛا٘بيي ٞب افنايَ
ؿٙٞـ .ايٗ أل ايٗ اعٌبى ؽٛة كا ؿك وٛؿن ايزبؿ ٔي وٙـ و ٝعـالُ ث ٝا٘ـام ٜي ثمي ٝي وٛؿوبٖ
 ٌٕٗٞؽٛؿ ؿك آٖ مٔي ٝٙوفبيت ؿاكؿ.
ٔ #2لتجبً كفتبكٞبي ّٜٔٛة وٛؿن كا تِٛيك وٙيـ.
ٛٔ #3فميت ٞبي ٛجي٤ي وٛؿن كا تِؾيْ ؿٞيـ  :ث ٝربي ايٗ وٙٔ ٝت٠ل ثبُيـ وٛؿن وبك ثلرٌتٝ
اي ا٘زبْ ؿٞـ ،پيِلفت ٞبي ٛجي٤ي ا ٚكا تِؾيْ ؿاؿ ٚ ٜتِٛيك وٙيـٔ .خالً ٘مبُي ٞبي ا ٚكا ؿك ربيي
و ٝؿك ٔ٤لٕ ؿيـ ثبُـ للاك ؿٞيـ
 #4وٛؿن ؽٛؿ كا ؿك تٕٔيٓ ٌلفتٗ تِٛيك وٙيـ  :اٌل ُٕب ؿك تٕبْ ٔٛاكؿ ثلاي وٛؿن ؽٛؿ تٕٔيٓ
ٌيلي ٕ٘بئيـ ا ٚؿك آيٙـ ٜؿك تٕٔيٓ ٌيلي ٞب ِٔىُ ؽٛاٞـ ؿاُت ٞ ٚيش ٌبُ ٜب٘ي تزلث ٝي اعٌبى
ٔٛفميت ثلاي تٕٔيٕبت ؽٛة  ٚاعٌبى ُىٌت ثلاي تٕٔيٓ ٞبي ٘بؿكًت كا پيـا ٘ؾٛاٞـ ولؿ .ؿك
ٕٞبٖ ًبَ ٞبي ا َٚم٘ـٌي ٌٔئِٛيت تٕٔيٓ ٌيلي كا ثبيـ ث ٝوٛؿوبٖ ؿك ٔٛاكؿ وٛصه ثـٞيٓٔ .خالً
ا٘تؾبة پيلا ٗٞام ثيٗ ؿ ٚپيلاٙٞي ؤ ٝبؿك پيِٟٙبؿ ٔي وٙـ .
 #5اربم ٜؿٞيـ وٛؿن ٌبٞي كيٌه وٙـ  :ؿك ث٘٤ي ٔٛاكؿ اربم ٜؿٞيـ وٛؿن ُىٌت كا تزلث ٝوٙـ.
ٔخالً ثٌيبكي ام ٚاِـيٗ اربم ٜي ثلؿٖ ثِمبة ُىٌتٙي كا ث ٝوٛؿن

ً 3بِ ٝي ؽٛؿ ٕ٘ي ؿٙٞـ .ؿك

عبِي و ٝاٌل ؿك ثلؿٖ آٟ٘ب ٔٛفك ُٛؿ ُٕ ٚب ا ٚكا تِٛيك وٙيـ ،ا ٚاعٌبى ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي ثيِتلي
ؽٛاٞـ ولؿ .اٌل ثِمبة ثيفتـ  ٚثِىٙـ ثٛٙ٣ ٝاٖ يه اتفبق ثبيـ اٗٚب ١كا ؿك ؿًت ثٍيليـ تب وٛؿن
ثيبٔٛمؿ صٍ ٝ٘ٛثب ُىٌت ٔٛارُٛ ٝؿ .ؿك وٛؿوبٖ وٛصه تل ثبيـ تالُي كا و ٝا٘زبْ پقيلفت ٝتِٛيك
وٙيـ ٝ٘ ،ايٗ و ٝفم٘ ٚتيز ٝي  ُٕ٣كا پبؿاٍ ؿٞيـ  ٚث٤ـ ام ايٗ و ٝؿك يه وبكي ُىٌت ؽٛكؿ ث ٝاٚ
وبكي ثـٞيـ و ٝاعتٕبَ ٔٛفميتَ ؿك آٖ وبك ثيِتل ٔي ثبُـ.
 #6ث ٝوٛؿن ؽٛؿ ٌٔئِٛيت ثـٞيـ ٞ :ـف ٔب وٕه ث ٝوٛؿن ؿك ثـًت آٚكؿٖ عي پيِلفت ٚ
ٕٞىبكي ثب ؽب٘ٛاؿٔ ٜي ثبُـٔ .ب فم ٚث٘ ٝتيز ٝي وبك إٞيت ٕ٘ي ؿٞيٓ ،ثّى ٝتالٍ ا ٚكا تِٛيك ٔي
وٙيٓ.
 #7ام وٛؿن ؽٛؿ ٘ؾٛاٞيـ و ٝوبُٔ ثبُـ  :اٌل ام وٛؿن ؽٛؿ ثؾٛاٞيـ و ٝوبُٔ ثبُـ ٘بأيـ ؽٛاٞيـ
ُـ  ٚوٛؿن يبؿ ٔي ٌيلؿ وٞ ٝيش ٌبٕ٘ ٜي تٛا٘ـ ا٘ت٠بكات ُٕب كا ثلآٚكؿ ٜوٙـ  ٚص ٖٛوٛؿوبٖ ؿًٚت
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ؿاك٘ـ ٚاِـيٗ ام آٟ٘ب كاٗي ثبُٙـ ،ايٗ ٔ ١ٛٗٛثب٣ج ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي پبييٗ ؿك آٟ٘ب ٔي ُٛؿ .ثزبي
ؿكؽٛاًت وبُٔ ثٛؿٖ تالٍ ٞبي وٛؿن ؽٛؿ كا تِٛيك وٙيـ.
 #8ؿك تٓٛيف وٛؿن ؽٛؿ ّٜٔك ٘جبُيـ  :ام ٌفتٗ ايٗ رٕالت ثپلٞينيـ :تٕٞ ٛيِ ٝوبكٞب كا اُتجبٜ
ا٘زبْ ٔي ؿٞي! ٞ .يش ٚلت ٞيش وبكي كا ؿكًت ا٘زبْ ٕ٘ي ؿٞي  ....ٚثب ٌفتٗ ايٗ رٕالت وٛؿن اٍ٘ينٜ
ي ؽٛؿ كا ثلاي تغييل ام ؿًت ٔي ؿٞـ .ثزبي ايٗ رٕالت ٔي تٛا٘يـ آ٘ض ٝكا ؿك ٚال٤يت ِٔبٞـٔ ٜي
وٙيـ تٓٛيف ٕ٘بييـ ٔ .خالً ألٚم ث٤ـام ٟٟل ٚال٤بً اتبلت ث ٓٞ ٝكيؾت ٝثٛؿ! $ثب ٌفتٗ ايٗ رّٕ ٝا ٚكا
ُّؾت ٝلّٕـاؿ ٘ىلؿ ٜايـ. #
 #9ثبمؽٛكؿٞبي ٔٙفي كا ٔغـٚؿ وٙيـ :ثبمؽٛكؿٞبي ٔٙفي ٘٠يل ٘٘ ، ٝىٗ ،ثٌ ٝؿيٍ ...ٚ ٝكا ثؾٔ ّٛؿك
ٚاِـيٗ وٛؿوبٖ ِزجبم ثيِتل ِٔبٞـٔ ٜي وٙيٌٓ .بٞي ٚاِـيٗ ثب يه ثبم ؽٛكؿ ٔخجت ُلٔ ١ٚي وٙـ،
ِٚي ٘تيز ،ٝآؽل ٔٙفي ٔي ُٛؿٔ .خالً ٔبؿك ٔي ٌٛيـ :پٌلْ ت ٛألٚم وبك ؽٛثي ولؿي اًجبة ثبمي ٞبيت
كا رٕ ٢ولؿي! صلا ٕٞيِ ٝايٗ وبك كا ٕ٘ي وٙي؟!
 #10ث ٝوٛؿن ؽٛؿ ٣ٚـ ٜاي ٘ـٞيـ و٘ ٝتٛا٘يـ آٖ كا ّٕ٣ي وٙيـ  :ؿك ايٗ ٓٛكت وٛؿن فىل ٔي وٙـ
ث ٝا ٚتٛرٟي ٘ـاكيـ  ٚثلايَ اعتلاْ لبئُ ٘يٌتيـ .ؿك ٘تيز ٝاكمٍ ؽٛؿ كا ميل ًؤاَ ٔي ثلؿ  ٚا٣تٕبؿ ثٝ
٘في ا ٚوٓ ٔي ُٛؿ .
 #11وٛؿن كا تِٛيك وٙيـ تبؽٛؿ ٌٛيي ٔخجت ام ؽٛؿ ؿاُت ٝثبُـ :مٔب٘ي و ٝوٛؿن يه وبك ؽٛثي
ا٘زبْ ؿاؿ ث ٝا ٚيبؿ ثـٞيـ رٕالت ٔخجت ؿكثبك ٜي ؽٛؿ ثٍٛيـ٠٘ ،يل ،ص ٝوبك ؽٛثي ا٘زبْ ؿاؿْ! .ايٗ وبك
كا ٔي تٛا٘يـ ام ٛليك اٍِ ٛثلؿاكي ام ؽٛؿتبٖ ثٚ ٝي آٔٛمٍ ؿٞيـٔ .خالً ؽٛؿتبٖ ثب ٓـاي ثّٙـ ثٍٛييـ:
ٔٗ فىل ٔي و ٓٙايٗ ًب٘ـٚيضي و ٝؿكًت ولؿْ ؽيّي ؽُٕٛنُ ٜـ ٜاًت! .
 #12ث ٝوٛؿن ؽٛؿ ٟٔبكت عُ ٌٔئّ ٝكا آٔٛمٍ ؿٞيـ  :ام عُ ولؿٖ تٕبْ ِٔىالت وٛؿن ؽٛؿ
ارتٙبة وٙيـ .ؿك  ٕٛ٣ك ٍٚعُ ِٔىالت كا ث ٝا ٚآٔٛمٍ ؿٞيـ .ثٟتليٗ ٔغُ ثلاي ُل ١ٚآٔٛمٍ
عيٗ ثبمي ولؿٖ ٔي ثبُـ .اثتـا وٕه وٙيـ كا ٜعُ ٞبي ٕٔىٗ كا ؿك ٘٠ل ثٍيلؿً .پي ٞل وـاْ كا
اكميبثي ولؿ ٚ ٜثٟتليٗ آٟ٘ب كا ا٘تؾبة ٕ٘بيـ.
 #13ث ٝوٛؿن ؽٛؿ ٟٔبكت ٞبي ارتٕب٣ي كا آٔٛمٍ ؿٞيـ  :وٛؿوب٘ي ؤٟ ٝبكت ارتٕب٣ي ؽٛثي ؿاك٘ـ،
ثبم ؽٛكؿ ٞبي ٔخجت ثيِتلي ٘ين ؿكيبفت ٔي وٙٙـ  ٚؿك ٘تيز ٝث ٝا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي ثيِتلي ؿًت
ؽٛاٙٞـ يبفت .مٔب٘ي و ٝث ٝوٛؿن ؽٛؿ ايٗ ٟٔبكت ٞب كا ٔي آٔٛميـًٜ ،ظ تىبّٔي ا ٚكا ث ٝؽبٛل ؿاُتٝ
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ثبُيـٔ .خالً ثلاي وٛؿن ً 2بِ ٝثبمي ثـ ٖٚؽِ٘ٛت اًت  ٚؿك وٛؿن

ً 5-7بِ ٝآٔٛمٍ ثبمي ٞب

ثٔٛكت ِٔبكوت ثب يىـيٍل ٔي ثبُـ.
ٌ #14قكا٘ـٖ ٚلت ثب وٛؿن ،ايٗ پيبْ كا ٔي ؿٞـ و ٝام ثٛؿٖ ثب ٚي ِقت ٔي ثليـ.
 #15وٛؿن ؽٛؿ كا ثپقيليـّ٣ :ي كغٓ  ٕٝٞي ٘مبيْ وٛؿن ؽٛؿ كا ثپقيليـ $ايٗ رنءآّي ٞل اكتجبٙ
٣بُمب٘ ٝاًت  #ايٗ ٌٔئّ ٝث ٝؽٔ ّٛؿك ٔٛكؿ وٛؿوبٖ ِزجبم ام إٞيت ميبؿي ثلؽٛكؿاك اًت .
ؽالٓ:ٝ
تلثيت ًبم٘ـ ٜي فلم٘ـاٖ ُبُٔ ٟٔبكت ٞبيي ثلاي ٔلالجت  ،عٕبيت ،ؿًٚت ؿاُتٗ ،كإٙٞبئي  ٚاكُبؿ
وٛؿوبٖ ٔي ثبُـ ٛ٠ٙٔ .ك ام ُيٞ ٜٛبي فلم٘ـ پلٚكي كٞ ٍٚبيي اًت وٚ ٝاِـيٗ ثلاي تلثيت فلم٘ـاٖ
ؽٛؿ ثىبك ٔي ٌيل٘ـٍ٘ ،لٍ ٞبيي اًت وٌ٘ ٝجت ث ٝفلم٘ـاٖ ؽٛؿ ؿاك٘ـ٤ٔ ،يبكٞب  ٚلٛا٘يٙي اًت وٝ
ثلاي فلم٘ـاٖ ؽٛيَ ٔ ٢ٗٚي وٙٙـ  .اِٚيٗ ٌبْ ثلاي تغييل يه كفتبك ٘بّٜٔٛة  ٚيب ايزبؿ يه كفتبك
ّٜٔٛة ،حجت كفتبك ٔي ثبُـ .حجت كفتبك وٕه ٔي وٙـ تب ثلكًي وٙيـ آيب آ٘ض ٝؿك ثبك ٜي كفتبك وٛؿن
ؽٛؿ فىل ٔي وٙيـ ٚال٤بً ؿكًت اًت يب ؽيل ،وٕه ٔي وٙـ تب ٚاوٞ َٙبي ؽٛؿ كا ٌ٘جت ث ٝكفتبك
وٛؿن ؽٛؿ اكميبثي وٙيـ ،ثُٕ ٝب اربمٔ ٜي ؿٞـ و ٝاكميبثي وٙيـ آيب كفتبك وٛؿن تغييل ٔي وٙـ ،ثٝ
ُٕب ٔي ٌٛيـ ص ٝمٔب٘ي ثٞ ٝـف ؽٛؿ كًيـ ٜايـٚ .اِـيٗ ثبيـ يبؿ ثٍيل٘ـ و ٝكاث ٜٝي ثٟتلي ثب فلم٘ـاٖ
ؽٛؿ ؿاُت ٝثبُٙـٕٛ٤ٔ .الً ٚاِـيٗ مٔبٖ ثٌيبك وٕي كا ثب فلم٘ـُبٖ ٔي ٌقكا٘ٙـ  ٚثيِتل ٔٛال٤ي و ٝثٝ
ٟبٞل ثب ثضٞ ٝب ٌٞتٙـ اغّت ث ٝف٤بِيت ؿيٍلي ِٔغٔ َٛي ثبُٙـ .ثٟتل اًت ؿك  َٛٛكٚم  ٚثٛٛ ٝك
ٔىلك مٔبٖ ٞبيي كا ثب وٛؿن تبٖ ثٍقكا٘يـ .ؿك ٔٛكؿ صينٞبيي و ٝفلم٘ـ ُٕب ث ٝآٖ ٣الل ٝؿاكؿ ٓغجت
وٙيـ  .يىي ام ٘يبم ٞبي اًبًي افلاؿ ،ؿاُتٗ يه فلؿ ٔٛكؿ ا٣تٕبؿ اًت و ٝث ٝعلف ٞبي آٟ٘ب ٌٍٛ
ؿٞـ  .لب٣ـتبً ثضٞ ٝب ثب ؿاُتٗ پـك ٔ ٚبؿك ايٗ ِٔىُ كا ٘ـاك٘ـ ،ص ٖٛؿك ُلايٛ ٚجي٤ي پـك ٔ ٚبؿك كا
ٔٛكؿ ا٣تٕبؿ ٔي ؿا٘ٙـ  .آ٘ض ٟٓٔ ٝاًت ايٗ اًت ؤ ٝب ُ٘ٛٙـ ٜي ؽٛثي ثبُيٓ تب آٟ٘ب ث ٝكاعتي ثتٛا٘ٙـ
ثب ٔب ؿكؿ ؿَ وٙٙـ .وبك آّي ٚاِـيٗ وٕه ث ٝوٛؿن ؿك رٟت پلٚكٍ ٟٔبكت ٞبيي اًت و ٝثتٛا٘ٙـ ؿك
ثٟتليٗ تٛا٘بئي ٞبي ؽٛؿ ثٛٔ ٝفميت ثلًٙـ ُ .يٞ ٜٛبي ٓغيظ فلم٘ـ پلٚكي ٔي تٛا٘ـ ٘مَ اًبًي ؿك
ًالٔت كٚا٘ي ؽب٘ٛاؿ ٜؿاُت ٝثبُـ .ث ٝوبك ٌلفتٗ ف ٖٛٙفلم٘ـ پلٚكي ٔي تٛا٘ـ كفتبكٞبي ٘بپٌٙـ وٛؿوبٖ
كا وب َٞؿٞـ ،ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي آٟ٘ب كا افنايَ ؿٞـ  ٚؿك ٟ٘بيت ثب٣ج ثٛرٛؿ آٔـٖ يه ؽب٘ٛاؿ ٜي ًبِٓ
ٌلؿؿ.
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ؽب٘ٛاؿ ٜثٛٙ٣ ٝاٖ ٘ؾٌتيٗ ٟ٘بؿ ارتٕب٣ي ٘مَ پبيـاكتل  ٚت٤ييٗ وٙٙـٜ

تلي ؿك ُىُ ٌيلي كفتبك ٚ

افىبك ُ ٚؾٔيت فلم٘ـاٖ ايفب ء ٔي وٙـ .ؽب٘ٛاؿ ٜاِٚيٗ  ٚلـيٕي تليٗ ٔغّي اًت و ٝوٛؿن ؿك آٖ ثب
ؿيٍلاٖ اكتجب ٙثلللاك ٔي وٙـ ٌٔ ٚئِٛيت ا٘تمبَ اكمٍ ٞبي اؽاللي ٔ ،قٞجي  ٚارتٕب٣ي كاؽب٘ٛاؿ ٜثٝ
ٟ٣ـ ٜؿاكؿ.يه ؽب٘ٛاؿ ٜام ٘٠ل ًبؽتبكي ٔي تٛا٘ـآماؿِٔٙب٘، ٝثي ليـ  ٚثٙـ ،ؿيىتبتٛك يب تلويجي ثبُـ .ؿك
ام ٘٠ل ٣بٛفي ؽب٘ٛاؿ ٜثٛٓ ٝكت وٙتلَ ميبؿٔغجت وٓ،وٙتلَ وٓ ٔغجت ميبؿ ،وٙتلَ وٓ ٔغجت وٓ
تمٌيٓ ثٙـي ٔي ُٛؿ.
٘غً ٚ ٜٛبؽتبك ت٤بُٔ وٛؿن ثب ؿيٍلاٖ ٔ ٚغي ٚارتٕب٣ي ؿك ؿٚكاٖ ث٤ـي تغت تإحيل كفتبكي اًت وٝ
ام ٔغي ٚؽب٘ٛاؿٌ ٜلفت ٝاًت .كٞ ٍٚبيي وٚ ٝاِـيٗ ؿك ثلؽٛكؿ ثب فلم٘ـاٖ ؽٛؿ إ٣بَ ٔي وٙٙـ ؿك
ُىُ ٌيلي ُؾٔيت  ٚكُـ وٛؿن ٚ ٚيوٌي ٞبي كفتبكي  ٚاؽاللي ا ٚتبحيل فلاٚاٖ ٌ ٚبٕٞ ٜيٍِي
ؿاكؿ .ثٙبثلايٗ ؽب٘ٛاؿ ٜيىي ام ًبؽتبكٞبي لـكتٕٙـ ٔلالجت  ٚتلثيت افلاؿ ؿك ؿٚكاٖ ٛفِٛيت  ٚوٛؿوي
اًت  ٚآُٙب ولؿٖ فلم٘ـاٖ ثب ٔ٤يبكٞبي ارتٕب٣ي  ٚاؽاللي ،آ٘بٖ كا ثلاي ٚكٚؿ ث ٝارتٕب ٚ ١م٘ـٌي
رٕ٤ي ٟٔيب ٔي ًبمؿ .ؿك ٓٛكت ُىُ ٌيلي ا٣تٕبؿ ؿك وٛؿن ،رٟبٖ ثلاي أ ٚغُ أٙي ؽٛاٞـ ثٛؿ
و ٝثـٚ ٖٚا ٕٝٞلبؿك ث ٝاوتِبف  ٚثلكًي آٖ ٔي ُٛؿ  ٚاٛلافيبَ٘ كا افلاؿ ؿًٚت ؿاُتٙي  ٚلبثُ
إٛيٙبٖ ٔي ثيٙـ ،ؽب٘ٛاؿ٘ ٜين ٔغّي ٔي ُٛؿ و ٝؿك ثغلاٖ ٞب  ٚؿُٛاكي ٞب ٔي تٛا٘ـ ث ٝآٖ پٙب ٜثيبٚكؿ.

%اغَل تشتیت ساصًذُ دسفشصًذاى :
تلثيت ًبم٘ـ ٜكُٚي اًت و ٝؿك آٖ كُـ وٛؿوبٖ تمٛيت  ٚكفتبك آ٘بٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ًبم٘ـ ٚ ٜثي ٗلك
ٔـيليت ٔي ٌلؿؿ.
ايٗ ُي ٜٛثلاًبى اكتجب ٙؽٛة  ٚتٛرٔ ٝخجت ث ٝوٛؿوبٖ ،ثلاي وٕه ث ٝكُـ آ٘بٖ پبي ٝكيني ُـٜ
اًت .وٛؿوب٘ي و ٝثب ُي ٜٛي تلثيت ًبم٘ـ ٜپلٚكٍ ٔي يبثٙـ اعتٕبَ كُـ ٟٔبكت ٞب  ٚايزبؿ اعٌبى
ؽٛة ٌ٘جت ث ٝؽٛؿ ؿك آٟ٘ب ثيِتل  ٚاعتٕبَ ثلٚم ِٔىالت كفتبكي ؿك آٟ٘ب وٕتل اًت .
المْ اًت ٚاِـيٗ ثـا٘ٙـ ٍٙٞبٔي ؤِ ٝىّي كػ ٔي ؿٞـ ص ٝثبيـ ثىٙٙـ ،ام كٞ ٍٚبي ٔؾتّف ثلاي
اؿاكِٔ ٜىالت كفتبكي وٛؿوبٖ اٛال ١ؿاُت ٝثبُٙـ ٟٔ ،بكت تِٛيك كفتبك ّٜٔٛة ؿك وٛؿوبٖ كا ثـا٘ٙـ ٚ
ؿك ٓٛكت ٘يبم ثتٛا٘ٙـ كفتبكٞب ٟٔ ٚبكت ٞبي رـيـ كا ث ٝوٛؿوبٖ آٔٛمٍ ؿٙٞـ .ؿك ايٗ رب ؿك ٔٛكؿ
ثلؽي ام آً َٛبم٘ـ ٜؿك تلثيت وٛؿوبٖ ٓغجت ٔي وٙيٓ:
-1آٔبؿ ٜولؿٖ يه ٔغي ٚأٗ ٛٔ ٚكؿ ٣الل : ٝثّ٤ت ايٙى ٝعٛاؿث ؽبٍ٘ي يىي ام  ُّ٣آًيت ؿك وٛؿوبٖ
ؽلؿًبَ اًت ،ؿاُتٗ ٔغيٜي أٗ ثـيٗ ٔٙ٤ي و ٝوٛؿن ثتٛا٘ـ ٕٗٗ رٌت  ٚر ،ٛثبمي ً ٚلٌلٔي ام
آًيت ؿيـٌي ٔٔ ٖٛثبُـٗ ،لٚكي ث٠ٙل ٔي كًـ .ؽب٘ ٝاي پل ام اُيبء ربِت ثلاي وٛؿن ٔب٘ٙـ ًٚبيُ
آُپنؽب٘ ،ٝوٙزىبٚي وٛؿن  ٚكُـ مثب٘ي  ٚلٛاي  ٍٛٞا ٚكا تغليه ؽٛاٞـ ولؿ  ٚا ٚكا ًلٌلْ  ٚف٤بَ
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ٍ٘ ٝؿاُت ٚ ٝاعتٕبَ ثـكفتبكي ا ٚكا وبٔ َٞي ؿٞـ .وٛؿوبٖ ٘يبم ث٠٘ ٝبكت ٔٙبًت ؿاك٘ـ ثـيٗ ٔٙ٤ي
و ٝثـا٘يـ وٛؿن وزبًت  ٚص ٝوبكي ا٘زبْ ٔي ؿٞـ ٠٘$بكت غيل ٌٔتميٓ.#
-2ايزبؿ ٔغيً ٚبم٘ـ ٜثلاي يبؿٌيلي ٚ :اِـيٗ المْ اًت ؿك ؿًتلى وٛؿوبٖ ثبُٙـ .ايٗ ثـاٖ ٔٙ٤ي
٘يٌت وٕٞ ٝيِ ٝثب وٛؿن ؽٛؿ ثبُيـ ثّىٛ٠ٙٔ ٝك آٖ اًت و ٝؿك ٍٙٞبٔي و ٝوٛؿن ث ٝوٕه يب
ٔلالجت ٘يبم ؿاكؿ ؿك ؿًتلى ا ٚثبُيـ .ؿك عميمت ويفيت مٔبٖ ٔ ٟٓاًت ٘ ٝوٕيت ثٛؿٖ ثب وٛؿن.
-3اًتفبؿ ٜام ا٘٘جب ٙلب٤ٛب٘ : ٝثٙ٤ٔ ٝي حجبت ؿك كفتبك ثب وٛؿن  ،يٙ٤ي ث ٝيه كفتبكوٛؿن ؿك مٔبٖ ٞب ٚ
ٔىبٖ ٞبي ٔؾتّف ٚاو َٙيىٌبٖ ِ٘بٖ ؿٞيٓ ٍٙٞ .بْ ثـكفتبكي وٛؿن  ٚآٔٛمٍ ث ٝوٛؿوبٖ ثلاي اكايٝ
ي كفتبك لبثُ لجٚ ،َٛلتي ٚاِـيٗ ام ا٘٘جب ٙلب٤ٛب٘ ٝاًتفبؿ ٜوٙٙـ ،وٛؿوبٖ ٔي آٔٛم٘ـ ٌٔئِٛيت كفتبك
ؽٛؿ كا ثپقيل٘ـ ،ام ٘يبمٞبي ؿيٍلاٖ آٌبُ٘ٛ ٜـ  ٚوٙتلَ ثلؽٛيَ كا افنايَ ؿٙٞـ.
ٔ-4لالجت ام ؽٛؿ ثٛٙ٣ ٝاٖ پـك يب ٔبؿك ٚ :لتي ٘يبمٞبي ُؾٔي ُٕب ٔب٘ٙـ اكتجبٕٓ ٙيٕبٕ٘ٞ ،ٝلاٞي،
تفليظ  ... ٚثلآٚكؿُٛ ٜؿ پـك يب ٔبؿك ثٛؿٖ آًبٖ تل ٔي ٌلؿؿ  .ايٗ ث ٝايٗ ٔٙ٤ي ٘يٌت و ٝوٛؿن ثل
م٘ـٌي ُٕب تٌّ ٚؿاُت ٝثبُـ .اٌل ٘يبمٞبي ُؾٔي ُٕب ثٛٙ٣ ٝاٖ يه ثنكٌٌبَ ثلآٚكؿُٛ ٜؿ رٌٛك
ثٛؿٖ ،حجبت ؿاُتٗ  ٚؿك ؿًتلى وٛؿوبٖ ثٛؿٖ ثلاي ُٕب آًبٖ تل ٔي ُٛؿ.
ٔ-5ـيليت كفتبك ٘بّٜٔٛة  ٕٝٞ :ي وٛؿوبٖ المْ اًت يبؿ ثٍيل٘ـ و ٝعـٚؿ  ٚلٛا٘يٗ كا ثپقيل٘ـ ٚ
٘بوبٔي ؽٛؿ كا ٍٙٞبٔي و ٝث ٝؽٛاًتٞ ٝبي ؽٛؿ ٕ٘ي كًٙـ وٙتلَ وٙٙـٔ .ـيليت ايٗ ٔٛفميت ٞب ثلاي
ٚاِـيٗ ٕٔىٗ اًت پلؿكؿًل ثبُـ ،أب كٞ ٍٚبي ٔخجت ٔ ٚؤحلي ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝث ٝوٛؿوبٖ وٕه ٔي
وٙـ وٙتلَ ثلؽٛيَ $ؽٛيِتٗ ؿاكي #كا يبؿ ثٍيل٘ـٍٙٞ .بٔي وٚ ٝاِـيٗ ثلاي ثـكفتبكي وٛؿوبٖ ام
پيبٔـٞبي فٛكئٌ ،تٕل  ٚلب ٢ٛاًتفبؿ ٜوٙٙـ وٛؿوبٖ وٙتلَ ثل ؽٛؿ كا ٔي آٔٛم٘ـ.

%سٍش ّای هختلف تشای اداسُ هطکالت سفتاسی کَدکاى :
اِف  -لٛا٘يٗ اًبًي ٚ ٚاٗظ كا  ٢ٗٚوٙيـ  :وٛؿوبٖ ٘يبم ث ٝت٤ييٗ عـٚؿ ؿاك٘ـ تب ثـا٘ٙـ و ٝام آٟ٘ب صٝ
ا٘ت٠بكي ؿاك٘ـ  ٚصٍ ٝ٘ٛثبيـ كفتبك وٙٙـ .صٙـ لب٘ ٖٛآّي ثلاي ؽب٘$ ٝ

 4يب  5لب٘ٔ #ٖٛي تٛا٘ـ وٕه

وٙٙـ ٜثبُـ .لٛا٘يٗ ثبيـ ث ٝوٛؿوبٖ ثٍٛيٙـ ص ٝوبكي ا٘زبْ ؿٙٞـ ٘ ٝايٙى ٝص ٝوبكي ا٘زبْ ٘ـٙٞـ.
ثلاي ٔخبَ  :ؿك ؽب٘ ٝآكاْ كا ٜثل! ٚ
لٛا٘يٗ اٌل ًبؿ ٜثبُٙـ ،ا٘زبْ آٟ٘ب كاعت ثبُـ  ٚثتٛاٖ پيبٔـي ثلاي آٖ ؿك ٘٠ل ٌلفت ؽيّي ٘تيز ٝي
ثٟتلي ؽٛاٞـ ؿاُت٤ً .ي وٙيـ وٛؿن كا ؿك تٕٔيٓ ٌيلي ثلاي لٛا٘يٗ ؽب٘ٛاؿُ ٜلوت ؿٞيـ.
ُٕب ٔي تٛا٘يـ يه رٌّ ٝي ؽب٘ٛاؿٌي ؿاُت ٝثبُيـ  ٚؿك ٔٛكؿ ثلؽي لٛا٘يٗ ثب ؽب٘ٛاؿ ٜي ؽٛؿ تٕٔيٓ
ٌيلي وٙيـ.
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-1ؿك اثتـا ثلاي ُل ،١ٚت٤ـاؿ وٕي لب٘ ٖٛؿك ٘٠ل ثٍيلؿ .
-2اٛب٣ت ام لٛا٘يٗ ثبيـ آًبٖ ثبُـ .
-3لٛا٘يٗ ثبيـ ثٔٛكت ٔخجت ثيبٖ ُٛؿ .
-4لٛا٘يٗ ثبيـ ًبؿ ٜثبُـ .
-5لٛا٘يٗ ثبيـ لبثُ تمٛيت ُـٖ ثبُٙـ .
اٌل ٞيش وي ؿك ؽب٘ ٝلٛا٘يٗ كا ك٣بيت ٕ٘ي وٙـ ا٘ت٠بك ٘ـاُت ٝثبُيـ و ٝوٛؿن ُٕب ايٗ وبك كا ا٘زبْ
ؿٞـ .
ة -ام ثغج ٌٔتميٓ ثلاي ثل ؽٛكؿ ثب لبُ٘ ٖٛىٙي اًتفبؿ ٜوٙيـ  :ثٟتليٗ ٔٛكؿ ثغج ٌٔتميٓ ٍٙٞبٔي
اًت و ٝوٛؿن ٌبٌ ٜبٞي يىي ام لٛا٘يٗ اًبًي ؽب٘ ٝكا فلأٔ ٍٛي وٙـ .ايٗ وبك ُبُٔ رّت تٛر ٝثٝ
وٛؿن ٌ ،فتٗ ِٔىُ ث ٝوٛؿن  ،تٗٛيظ ٔؾتٔل و ٝصلا ايٗ يه ِٔىُ اًت  ٚتٗٛيظ يب ؿكؽٛاًت ام
وٛؿن ثلاي ا٘زبْ يه كفتبك ٔٙبًت اًت ً ٚپي كفتبك ٔٙبًت ثبيـ تٕليٗ ُٛؿ .
ثلاي ٔخبَ ٔ :ليٓ ت ٛؿاكي ؿك ؽب٘ٔ ٝي ؿٚئٕ ،ىٗ اًت صيني كا ثِىٙي ،لب٘ٔ ٖٛب ؿك ٔٛكؿ كا ٜكفتٗ
ؿك ؽب٘ ٝصيٌت؟ عبال ث ٗٔ ٝكٓ ٍٚغيظ كا ٜكفتٗ ؿك ؽب٘ ٝكا ِ٘بٖ ثـ ،ٜثلٌلؿ ثٛ ٝلف ؿك  ٚؿٚثبكٜ
ُل ١ٚوٗ!
ثلاي ايٙى ٝثغج ٌٔتميٓ كا ٔؤحلتل وٙيـ وٛؿن كا ٚاؿاك وٙيـ و ٝكفتبك ٓغيظ كا ؿٚثبك ٜتٕليٗ وٙـ .
د٘ -بؿيـٌ ٜلفتٗ  :ثلاي ٔٛار ٟٝثب ِٔىالت كفتبكي اًتفبؿٔ ٜي ُٛؿ .ثلاي وٛؿوبٖ ً 1-7بَ ٘بؿيـٜ
ٌلفتٗ ثٙ٤ٔ ٝي تٛر٘ ٝىلؿٖ ٕ٣ـي ث ٝوٛؿن ،ثٍٙٞ ٝبْ ثلٚم ِٔىالت كفتبكي وٛصه اًت ٔب٘ٙـ ٌليٝ
ولؿٌٖ ،فتٗ وّٕبت مُت ٍٙٞ ...... ٚبٔي و ٝيه كفتبك كا ٘بؿيـٔ ٜي ٌيليـ ث ٝوٛؿن ٍ٘ب٘ ٜىٙيـ  ٚثب اٚ
ٓغجت ٘ىٙيـ .وٛؿن ٕٔىٗ اًت ؿك اثتـا ُّ ٥ٛوٙـ ٤ً ٚي ؿك رّت تٛرُٕ ٝب ؿاُت ٝثبُـ ،ؿك
ٓٛكت ِن ْٚكٚي ؽٛؿ كا ثلٌلؿا٘يـ  ٚؿٚك ُٛيـ٤ً ،ي وٙيـ آكاْ ثبُيـ ،ؿك ٓٛكت ٘يبم صٙـ ٘في آكاْ ٚ
ٕ٣يك ثىِيـ .
٘بؿيـٌ ٜلفتٗ كا تب مٔب٘ي ؤِ ٝىُ كفتبكي اؿأ ٝؿاكؿ اؿأ ٝؿٞيـ ٞ ٚل مٔب٘ي و ٝوٛؿن ِٔىُ كفتبكي
كا ٔتٛلف ولؿ ا ٚكا تغٌيٗ وٙيـ ِٔ ٚىالت رـي تل ٔخُ آًيت كًب٘ـٖ ث ٝؿيٍلاٖ يب تؾليت اُيبء كا
٘بؿيـٍ٘ ٜيليـ.
ؿ -ؿًتٛك ؿاؿٖ :اغّت ِٔبٞـٔ ٜي ُٛؿ ٚاِـيٗ ؿًتٛكاتي ث ٝوٛؿوبٖ ؽٛؿ ٔي ؿٙٞـ و ٝث ٝكاعتي ٕ٘ي
تٛا٘ٙـ آٟ٘ب كا ا٘زبْ ؿٙٞـ.
ؿًتٛكاتي ؤ ٝؤحل ٚالٕ٘ ٢ي ُٛؿ ؿاكاي يىي ام ايٗ ؽٔٓٛيبت ٌٞتٙـ:

17

 -1ؿًتٛكات م٘زيل ٜاي  :ؿك ؿًتٛكات م٘زيل ٜاي صٙـيٗ ؿًتٛك ؿك يه مٔبٖ ث ٝوٛؿن ؿاؿٔ ٜي
ُٛؿٔ$خبَِ :جبًت كا ثپ ،ٍٛؿ٘ـاٟ٘بيت كا ٌٔٛان ثنٖٞٛٔ ،بيت كاُب٘ ٝوٗ  ٚ ،ثيب ٓجغب٘ ٝثؾٛك  ،#ؿك
عبِي و ٝوٛؿن ٛٙٞم تٛا٘بيي ث ٝؽبٛل ًپلؿٖ  ٕٝٞي آٟ٘ب كا ٘ـاكؿ .پي ثٟتل اًت ؿًتٛكات ث ٝثؾَ
ٞبي وٛصىتلي تمٌيٓ ُٛؿ ٞ ٚل ثؾَ كا ث ٝتٟٙبيي  ٚرـاٌب٘ ٝام وٛؿن ثؾٛاٞيـ ا٘زبْ ؿٞـ.
 -2ؿًتٛكات ٔج : ٟٓؿًتٛكاتي وٚ ٝاٗظ ٘يٌتٙـٔ .خالً ثض ٝي ؽٛثي ثبٍ .ؿك ٚال ٢وٛؿن ٕٔىٗ اًت
٘ـا٘ـ وٚ ٝال٤بً ص ٝصيني ام ا ٚؽٛاًتٔ ٝي ُٛؿ .ثٟتل اًت ٔخالً ث ٝوٛؿن ٌفتُٛ ٝؿ :اًجبة ثبمي ٞبيت
كا ثب ثلاؿكت ِٔتلن اًتفبؿ ٜوٗ.
 -3ؿًتٛكات ًؤاِي  :ؿك ايٗ ٌ ٝ٘ٛؿًتٛكات ام وٛؿن پلًيـٔ ٜي ُٛؿ و ٝآيب ايٗ وبك كا ا٘زبْ ٔي
ؿٞـ؟  ٚؿك ٚالٌٔ ٢تميٕبً ث ٝا ٚؿًتٛك ا٘زبْ وبكي ؿاؿٕ٘ ٜي ُٛؿٔ .خبَ :آيب ؿًٚت ؿاكي و ٝاالٖ اتبلت
كا تٕين وٙي ؟ ؿك ايٗ ٔٛكؿ وٛؿن ِزجبم ثً ٝبؿٌي ٔي تٛا٘ـ ثٍٛيـ ٘.ٝ
 -4ؿًتٛكاتي و ٝث ٝؿ٘جبَِ ؿِيُ ٜٙٔ ٚك آٚكؿٔ ٜي ُٛؿ ٔ :خبَ  :اًجبة ثبمي ٞب كا ثلؿاك ،صٔ ٖٛبؿك
ثنكٌت ايٙزب ٔي آيـ  ٚتٔ ٛي ؿا٘ي و ٝا ٚؽب٘ ٝي تٕين كا ؿًٚت ؿاكؿ ! ِٔىُ ؿك ايٙزب ايٗ اًت وٝ
وٛؿن ٕٔىٗ اًت ؿًتٛك آّي كا فلأ ٍٛوٙـ.
ثب پلٞين ام ايٗ ٘ ١ٛؿًتٛكات  ٚك٣بيت آ َٛميل ٔي تٛاٖ ا٘ت٠بك ؿاُت و ٝوٛؿن ؿًتٛكات ُٕب كا ثب
اعتٕبَ ثيِتلي ا٘زبْ ؿٞـ :
 تٛر ٝوٛؿن كا ث ٝؽٛؿ رّت ولؿ ٚ ٜلجُ ام ؿاؿٖ ؿًتٛك ،ثب ا ٚتٕبى صِٕي ثلللاك وٙيـ . ثب ٓـاي ٔغىٓ  ٚلب ٢ٛثب وٛؿن ٓغجت وٙيـ ،اِجتٓ ٝـايتبٖ ثّٙـ  ٚؽِٗ ٘جبُـ . ؿًتٛكي ث ٝوٛؿن ثـٞيـ و ٝؽبّ ً ٚبؿ ٜثبُـ .ام هًت ٞبي فينيىي ثٜٛك ٔٙبًت اًتفبؿ ٜوٙيـ ٔ $خالً ث ٝربيي و ٝثبيـ اًجبة ثبمي كا ثٍقاكؿ اُبكٜوٙيـ. #
ام ؿًتٛكات ٔخجت ث ٝربي ؿًتٛكات ٔٙفي اًتفبؿ ٜوٙيـ .اٛب٣ت ام ؿًتٛك كا پبؿاٍ ثـٞيـ .ثٟتل اًت ام ؿًتٛكات ًبؿ ٜتلي ؤٕٜ ٝئٗ ٌٞتيـ ٔي تٛا٘ـ ا٘زبْ ؿٞـ ُل ١ٚوٙيـ .ف -ؿًتٛكات ؽٛؿ كا ثب پيبٔـٞبي ٜٔٙمي تمٛيت وٙيـ :پيبٔـٞبي ٜٔٙمي ثلاي ِٔىالت كفتبكي ؽفيف
و ٝؽيّي ميبؿ كػ ٕ٘ي ؿٙٞـ ،ثلاي وٛؿوبٖ ً 2-12بِ ٝلبثُ اًتفبؿ ٜاًت .اٌل وٛؿن ام يه لب٘ ٖٛيب
يه ؿًتٛك ؿاؽّي پيلٚي ٕ٘ي وٙـ پيبٔـي كا ا٘تؾبة وٙيـ وٙٔ ٝبًت آٖ ٔٛل٤يت ثبُـ .ؿك ٓٛكت
أىبٖ يه ف٤بِيت يب اًجبة ثبمي كا ؤ ٝغٛك ِٔىُ اًت ثلؿاكيـ $ثلاي ٔـت  5 -30ؿليم.#ٝ
پيبٔـٞبي ٜٔٙمي ؿك ٓٛكت وٛتب ٜثٛؿٖ ثٟتل ٔ ُٕ٣ي وٙٙـ .
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ٔخبَ ٍٙٞ :بٔي وً ٝبكا ٍ٘ ٚبك ؿك عيٗ ثبمي ًل يه اًجبة ثبمي ؿٛ٣ا ٔي وٙٙـ تب ٚلتي و ٝؿٛ٣اي آٟ٘ب
ؽٜلي ثلاي آٟ٘ب ؿك ثل ٘ـاكؿ ٔبؿك ٞيش ؿؽبِتي ٕ٘ي وٙـ ،أب ٍٙٞبٔي وُ ٝل ١ٚث ٝپلت ولؿٖ اًجبة
ثبمي ٞب ثًٕ ٝت ٔ ٓٞي وٙٙـ ٔبؿك  ٓٞاًجبة ثبمي ٞب كا ام ٞل ؿٚي آٟ٘ب ٔي ٌيلؿ ٔ ٚي ٌٛيـ ثلاي
 15ؿليم ٝاربم٘ ٜـاك٘ـ ثب اًجبة ثبمي ٞب ثبمي وٙٙـ.
ٍٙٞ%بٔي ؤِ ٝىّي كػ ٔي ؿٞـ ٔلاعُ ميل كا ؿ٘جبَ وٙيـ :
- 1كفتبك ٘بّٜٔٛة وٛؿن كا ل ٢ٜوٙيـ :ثب وٛؿن ثغج يب ِٔبرل٘ ٜىٙيـ .تٗٛيظ ؿٞيـ صلا اًجبة ثبمي كا
ثل ٔي ؿاكيـ  ٚيب ف٤بِيت كا لٔ ٢ٜي وٙيـ ٔ$خبَ :صُٕ ٖٛب ٛٙٞم ؿك ٔٛكؿ تّٛينئِ ٖٛبرلٔ ٜي وٙيـ
تّٛيني ٖٛثلاي  10ؿليم ٝؽبٔٔ ٍٛي ُٛؿ.#
 - 2ف٤بِيت يب ًٚيّ ٝي ٌلفتُ ٝـ ٜكا ثبم ٌلؿا٘يـ :ث ٝيبؿ ؿاُت ٝثبُيـ و ٝث ٝتٛافك پبيجٙـ ثبُيـٚ .لتي
مٔبٖ تٕبْ ٔي ُٛؿ ،ف٤بِيت كا ثبمٌلؿا٘يـ ،ثٛٛ ٝكي و ٝو ٝوٛؿن ثتٛا٘ـ كفتبك ٔٙبًت كا تٕليٗ وٙـ $
ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔخبَ  :ؿك ٔٛكؿ ثبال ث٤ـ ام  10ؿليم ٝتّٛيني ٖٛكا كٔ ُٗٚي وٙيٓ تب ثضٞ ٝب تٕليٗ وٙٙـ وٝ
ثـ ٖٚثغج ِٔ ٚبرل ٜثب  ٓٞتّٛينيٍ٘ ٖٛب ٜوٙٙـ٤ً .#ي وٙيـ ثب وٕه ولؿٖ ث ٝوٛؿن ام اتفبق ٔزـؿ
صٙيٗ صينٞبيي رٌّٛيلي وٙيـ.
- 3ؿك ٓٛكت ِن ْٚام پيبٔـ ؿيٍلي اًتفبؿ ٜوٙيـ :اٌل ث٤ـ ام ثبمٌلؿا٘ـٖ آٖ ف٤بِيت ث ٝوٛؿنِٔ ،ىُ
ؿٚثبك ٜپيَ آٔـ ،ف٤بِيت كا ثٔ ٝـت ٛٛال٘ي تلي ٔ$خُ ثمي ٝي كٚم #ثلؿاكيـ  ٚيب ام مٔبٖ ؽّٛت
اًتفبؿ ٜوٙيـٚ .لتي وٛؿن ؿك مٔبٖ ؽّٛت اًت ث ٝا ٚتٛرٟي ٘ىٙيـ .ا ٚؿك ايٗ مٔبٖ ثبيـ ًبوت ثبُـ
٘ ٝايٗ وٓ ٝغجت وٙـ يب تٛر ٝؿيٍلاٖ كا ث ٝؽٛؿ رّت وٙـٚ .لتي وٛؿن ؿك مٔبٖ ت٤ييٗ ُـً ٜبوت
ٔب٘ـٔ ،ي تٛا٘ـ ٔزـؿ ث ٝف٤بِيت لجّي ثل ٌلؿؿ .
مٔبٖ ؽّٛت ٕٔٛ٤الً ؿك ٕٞبٖ اتبلي ؤِ ٝىُ كػ ؿاؿٔ ،ٜي ثبُـ .ثلاي وٛؿوبٖ تب ٔ18ب ٜتؾت ؽٛاة
يب ربيٍب ٜثبمي وٛؿن ٔي تٛا٘ـ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔغُ ًبوت اًتفبؿُٛ ٜؿ .وٛؿوبٖ ثنكي تل ٔي تٛا٘ٙـ كٚي
مٔيٗ يب ٓٙـِي ثِٙيٙٙـ .ؿٚك ٜاي وٛتب ٜؿك مٔبٖ ؽّٛت ٔؤحلتل ام ؿٚك ٜاي ٛٛال٘ي ٔي ثبُـ  .ثلاي
وٛؿوبٖ ً2بِ ٝيه ؿليم ٝثلاي وٛؿوبٖ ً 5-10بِ ٝعـاوخل  5ؿليم ٝلبثُ اًتفبؿ ٜاًت .
ٔ ٟٓاًت و ٝوٛؿن لجُ ام اًتفبؿ ٜام مٔبٖ ؽّٛت ثـا٘ـ ص ٝا٘ت٠بكي ام ا ٚؿاكيـ .ثلاي وٛؿن ؿك يه
مٔبٖ ٔٙبًت تٗٛيظ ؿٞيـ و ٝص ٝكفتبكٞبي ؽبٓي مٔبٖ ؽّٛت ثـ٘جبَ ؽٛاٞـ ؿاُت.
- 4ث ٝوٛؿن آ٘ض ٝكا ثبيـ ا٘زبْ ؿٞـ ثٍٛييـٚ :لتي ِٔىُ كفتبكي كػ ٔي ؿٞـً ،لي ُٕ٣ ٢وٙيـ .ثٝ
وٛؿن ؽٛؿ ٘نؿيه ُٛيـ .تٛر ٝا ٚكا رّت وٙيـ  ٚث ٝا ٚآ٘ض ٝكا و ٝثبيـ ا٘زبْ ؿٞـ ثٍٛييـ ٔ$خبَّ٣ :ي
ٕٞيٗ االٖ ؿًت ام  ُٞؿاؿٖ ؽٛاٞلت ثلؿاك  ٚثب ا ٚثبمي وٗ ! .#اٌل ِٔىُ كفتبكي ٔتٛلف ُـ ،وٛؿن
كا ثلاي ا٘زبْ آٖ ص ٝو ٝام ا ٚؽٛاًت ٝايـ تغٌيٗ وٙيـ.
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- 5ؿًتٛكات ؽٛؿ كا ثب مٔب٘ي ؽّٛت تمٛيت وٙيـ :اٌل ِٔىُ كفتبكي اؿأ ٝپيـا ولؿ يب ؿك ً َٛٛب٣ت ث٤ـ
ٔزـؿاً تىلاك ُـ ،ث ٝوٛؿن آٖ ص ٝكا و ٝاُتجب ٜا٘زبْ ؿاؿ ٜاًت ثٍٛييـ $ت ٛؿًت ام  ُٞؿاؿٖ
ؽٛاٞلت ثل٘ـاُتي ٚ #پيبٔـ آٖ $پي عبال ث ٝمٔبٖ ؽّٛت ثل . #ٚآكاْ  ٚلب ٢ٛثبُيـ ،ؿك ٓٛكت ِنْٚ
$اٌل وٛؿن ؽٛؿٍ ٕ٘ي كٚؿ #ؽٛؿتبٖ ا ٚكا ث ٝمٔبٖ ؽّٛت ثجليـ .ا٣تلاٗبت ا ٚكا ٘بؿيـ ٜثٍيليـ  ٚثغج
ِٔ ٚبرل٘ ٜىٙيـ .
 - 6ث ٝوٛؿن لٛا٘يٗ كا يبؿآٚكي وٙيـٕٞ :بٖ ٛٛك و ٝوٛؿن كا ؿك مٔبٖ ؽّٛت للاك ٔي ؿٞيـ ث ٝا ٚيبؿ
آٚكي وٙيـ و ٝاٌل ثلاي ٔـت ت٤ييٗ ُـً ٜبوت ثٕب٘ـ ٔي تٛا٘ـ ث ٝف٤بِيت لجّي اٍ ثبم ٌلؿؿ .اٌل
وٛؿن ؿك مٔبٖ ؽّٛت آكاْ ٕ٘ي ِ٘يٙـ ام مٔبٖ ٔغلٔٚيت  $مٔبٖ ٔغلٔٚيتٔ :تٛلف ولؿٖ ف٤بِيت
ٞبي وٛؿن ثلاي صٙـ ؿليمٔ ٝب٘ٙـ :ؽبٔ ٍٛولؿٖ تّٛينيٍٙٞ ٖٛبْ ِٔبرل ٜي وٛؿوبٖ ثل ًل ٍ٘بٜ
ولؿٖ ثل٘بٔ ٝؽبّ #اًتفبؿٕ٘ ٜبييـ .
ٚلتي مٔبٖ ؽّٛت تٕبْ ُـ ١ٛٗٛٔ ،كا يبؿآٚكي ٘ىٙيـ .وٛؿن كا تِٛيك وٙيـ و ٝوبكي ا٘زبْ ؿٞـ
يب ث ٝف٤بِيت لجّي اٍ ثلٌلؿؿ  $ثبمي  .#ث٤ـ ام مٔبٖ ؽّٛت ،وٛؿن كا ثلاي ا٘زبْ كفتبك ّٜٔٛثَ
تغٌيٗ وٙيـ .اٌل ِٔىُ كفتبكي ٔزـؿ كػ ؿٞـ ،المْ اًت مٔبٖ ؽّٛت كا تىلاك وٙيـ.
 - 7اًتفبؿ ٜام اتبق ؽّٛت $اؽلاد #ثلاي ٔٛار ٟٝثب كفتبكٞبي ٘بّٜٔٛة ُـيـ ً2-10 $بَ :#اًتفبؿ ٜام
اتبق ؽّٛت يه ُي ٜٛي ٔخجت ثلاي وٙتلَ كفتبكٞبي ٘بّٜٔٛة وٛؿن اًت $ثلؽالف فليبؿ مؿٖ ،تٟـيـ
ولؿٖ  ،يب وته مؿٖ و ٝ٘ ٝتٟٙب وبكآيي ٔٙبًت كا ٘ـاك٘ـ ،ثّى ٝآًيت كًبٖ ٘ين ٌٞتٙـ .#ايٗ كٍٚ
ٍٙٞبٔي و ٝثٛٛ ٝك ٓغيظ اًتفبؿُٛ ٜؿٔ ،ي تٛا٘ـ ك ٍٚثٌيبك ٔؤحلي ثلاي وٕه ث ٝوٛؿوبٖ ؿك
يبؿٌيلي وٙتلَ ثل كفتبك ؽٛؿ  ٚثلٚم كفتبكٞبي ّٜٔٛة ثبُـ .ؿك مٔبٖ اًتفبؿ ٜام اتبق ؽّٛت المْ اًت
آكاْ ثبُيـ .اٌل ٔ٣جب٘ي ُٛيـ اعتٕبَ ؿاكؿ وٙتلَ ؽٛؿ كا ام ؿًت ثـٞيـ  ٚث ٝوٛؿن آًيت ثلًب٘يـ
$اتبق ؽّٛت اتبلي اًت و ٝؿٚك ام ثمي ٝللاك ؿاكؿ .ؿكة اتبق كا ثبم ثٍقاكيـ ٌلص ٝؿك ٓٛكتي و ٝوٛؿن
ؿك اتبق ٕ٘ب٘ـٕٔ ،ىٗ اًت المْ ثبُـ آٖ كا ثجٙـيـ.#
اتبق ؽّٛت ايٗ فلٓت كا ثٔ ٕٝٞ ٝي ؿٞـ و ٝآكاْ ثبُٙـُٕ .ب ٔي تٛا٘يـ ام اتبق ؽّٛت مٔب٘ي اًتفبؿٜ
وٙيـ و ٝوٛؿن ؿك مٔبٖ ؽّٛت ٕ٘ي ٔب٘ـ  ٚيب ثٛٙ٣ ٝاٖ ٘تيز ٝي پلؽبٍُلي ٞبي وٛؿن  ٚيب كفتبكٞبي
٘بٔٙبًت رـي ٔخُ آًيت ث ٝؿيٍلاٖ اًتفبؿ ٜوٙيـ.
اٌل اتبق ؽٛاة وٛؿن پل ام اًجبة ثبمي ً ٚبيل صينٞبي ٔٛكؿ ٣الل ٝي وٛؿن اًتُٕ ،ب ٕٔىٗ اًت
ٔزجٛك ُٛيـ اتبق ؿيٍلي كا ثلاي اًتفبؿ ٜثٛٙ٣ ٝاٖ اتبق ؽّٛت ؿك ٘٠ل ثٍيليـ .اتبق ؽّٛت ثبيـ اتبلي
ثبُـ وٛٔ ٝكؿ ٣الل ٝي وٛؿن ٘جبُـِٚ ،ي ٘ٛك  ٚتٟٛي ٝي ٔٙبًت ؿاُت ٝثبُـ ًٚ ٚبيُ ؽٜل٘بن ؿك آٖ
اتبق ٘جبُـ. #
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ٔخبَ:
ًبكا ّ٣ :ي ثل! ٌِٕٛ ٚ
ٔبؿك ً :بكا لجالً ث ٝتٌ ٛفت ٝثٛؿْ ؿك ٓٛكت ثىبك ثلؿٖ وّٕبت مُت تٙجئ ٝي ُٛي! عبال ثبيـ  5ؿليمٝ
كٚي ٓٙـِي تٛي كاٞل ٚثِٙيٙي !
ًبكا ٘ :ؾيل ؿًٚت ٘ـاكّْ٣ ،ي ٔٗ كا افيت ولؿ ،عمَ ثٛؿ ث ٝا ٚايٜٛٙكي ثٍٛيٓ!
ٔبؿك ؿًت ًبكا كا ٌلفت  ٚا ٚكا ثًٕ ٝت ٓٙـِي وِيـً .بكا ُل ١ٚث ٝفليبؿ وِيـٖ ولؿ .
ٔبؿكً :بكا اٌل  5ؿليم ٝايٙزب ٌِ٘ٙتئ ،زجٛكْ ت ٛكا تٛي اتبق ثٍقاكْ!
ًبكا آكاْ ِ٘ـٔ .بؿك ؿًت ا ٚكا ٌلفت  ٚؿك عبِي و ٝا ٚكا ثًٕ ٝت اتبق ٔي ثلؿ ٌفت :مٔبٖ ت ٛام ٚلتي
ُلٔ ١ٚي ُٛؿ وً ٝبوت ؿكاتبق ثٕب٘ي!
ًبكا ث٤ـ ام وٕي ٌلي ٝآكاْ ٌلفت ٔ ٚبؿك مٔبٖ كا ٍ٘ب ٜولؿ .ث٤ـ ام  5ؿليمٌ ٝفتً :بكا ٔي تٛا٘ي ام اتبق
ؽبكد ُٛي!

*هْاست تطَیق سفتاس هطلَب دس کَدکاى:
اِف :تِٛيك والٔي وٛؿوبٖ ٕٞلا ٜثب تٓٛيف كفتبكي :
تٕبْ وٛؿوبٖ  ٚثنكٌٌبالٖ ؿًٚت ؿاك٘ـ و ٝام آٟ٘ب ت٤ليف ُٛؿ .تغٌيٗ ولؿٖ ٕٔىٗ اًت فم ٚتإييـ
والٔي ُٕب ثبُـ $ص ٝؿؽتل ؽٛثي! ،#يب تغٌيٗ ٕٞلا ٜثب تٓٛيف كفتبك ّٜٔٛة ٚ ٗٔ$ال٤بً ام ايٗ و ٝث٤ـ
ام اتٕبْ ثبمي ِٛامْ ؽٛؿ كا ٔلتت ولؿي ؽُٛغبِٓ! #ام ثيبٖ ٓغجت ٞبيي ؤِ ٝىُ كفتبكي ايزبؿ ٔي
وٙـ پلٞين وٙيـ  $ؽيّي ؽٛة اًت ؤ ٝي ثيُٕ ٓٙب ؿ ٚتب ثٛ٘ ٝثت ثبمي ٔي وٙيـ  ٚؿٛ٣ا ٕ٘ي وٙيـ! .#
ة ِ٘ :بٖ ؿاؿٖ تٛرٟبت غيل والٔي :
كاٞ ٜبي ثٌيبكي ثلاي ِ٘بٖ ؿاؿٖ تٛرٚ ٝرٛؿ ؿاكؿ .يه ِجؾٙـ ،صِٕه ،ثغُ ولؿٖ  ٚ .... ٚا٘ٛا١
ٔؾتّف تٛر ٝو ٝوٛؿوبٖ ام آٖ ِقت ٔي ثل٘ـ ٔ ٚي تٛا٘ٙـ ثلاي تِٛيك كفتبكي و ٝؿًٚت ؿاكيـ
اًتفبؿُ٘ٛ ٜـ .ايٗ إ٣بَ ث ٝوٛؿن ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ و ٝصمـك ام كفتبك ا ٚؽُٛغبَ ٌٞتيـ.
د :فلا ٓٞولؿٖ ف٤بِيت ٞبي ِقتجؾَ ثلاي وٛؿن:
فلا ٓٞآٚكؿٖ ف٤بِيت ٞبي ربِت ً ٚلٌلْ وٙٙـ ٜثلاي وٛؿوبٖ ،آ٘بٖ كا ثٌٔ ٝتمُ ثبمي ولؿٖ تِٛيك
ٔي وٙـ .اًجبة ثبمي ٞب  ٚف٤بِيت ٞب ثلاي ربِت ثٛؿٖ ٘يبمي ٘يٌت وٌ ٝلاٖ ثبُٙـ.
%آٔٛمٍ كفتبكٞب ٟٔ ٚبكت ٞبي رـيـ ث ٝوٛؿوبٖ:
اِف ِٔ :ؾْ ولؿٖ اٞـاف ٔتٙبًت ثب ٔلعّ ٝي كُـ وٛؿن :لجُ ام ايٙىٟٔ ٝبكتي كا ث ٝوٛؿن ؽٛؿ
ثيبٔٛميـ ،ام تٛا٘بيي ا ٚثلاي ا٘زبْ آٖ ف٤بِيت إٛيٙبٖ عبُٓ وٙيـ .ام ك٘ٚـ كُـ ٛجي٤ي وٛؿوبٖ آٌبٜ
ُٛيـ  ٚثل اًبى آٖ ،اٞـاف ؽٛؿ كا ت٠ٙيٓ ٕ٘بييـ.
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ة  :اٍِٛي ؽٛثي ثبُيـ ٕٝٞ :ي ٔب ام ٛليك ؿيـٖ يبؿ ٔي ٌيليٓ ،ثلاي تِٛيك وٛؿن ث ٝا٘زبْ
كفتبكٞبي رـيـ ،ث ٝا ٚاربم ٜؿٞيـ وُٕ ٝب كا تٕبُب وٙـ .آ٘ض ٝكا و ٝا٘زبْ ٔي ؿٞيـ تٓٛيف وٙيـ  ٚثٝ
وٛؿن اربم ٜؿٞيـ ام ُٕ ُٕ٣ب تمّيـ وٙـ.
د :فلإٛ٘ ٓٞؿٖ ٔغي ٚثلاي آٔٛمٍ يه كفتبك يب ٟٔبكت  :ثلاي آٔٛمٍ يه ٟٔبكت ام لجُ ثل٘بٔ ٝكيني
وٙيـ ٔ ٚغي ٚكا ام رٟت ايٕٗ ثٛؿًٖ ،لٌلْ وٙٙـ ٜثٛؿٖ  ٚأىب٘بت المْ ثلاي يبؿٌيلي آٔبؿ ٜوٙيـ.
ؿ :اًتفبؿ ٜام آٔٛمٍ ٞبي اتفبلي ٚ :لتي وٛؿوبٖ ثلاي ٌلفتٗ اٛال٣بت ،وٕه يب تٛر٘ ٝنؿ ُٕب ٔي
آيٙـ ،آٟ٘ب ٕٔٛ٤الً ثب اٍ٘ين ٚ ٜآٔبؿ ٜي يبؿٌيلي ٌٞتٙـُٕ .ب ؿك ٔٛل٤يتي ٌٞتيـ ؤ ٝي تٛا٘يـ صين
رـيـي كا ث ٝوٛؿن ؽٛؿ آٔٛمٍ ؿٞيـ .ايٗ وبك آٔٛمٍ اتفبلي ؽٛا٘ـٔ ٜي ُٛؿ.
تلثيت ًبم٘ـ ٜؿك فلم٘ـاٖ
ؽالٓ:ٝ
وٛؿوب٘ي و ٝثب ُي ٜٛي تلثيت ًبم٘ـ ٜپلٚكٍ ٔي يبثٙـ اعتٕبَ كُـ ٟٔبكت ٞب  ٚايزبؿ اعٌبى ؽٛة
ٌ٘جت ث ٝؽٛؿ ؿك آٟ٘ب ثيِتل  ٚاعتٕبَ ثلٚم ِٔىالت كفتبكي ؿك آٟ٘ب وٕتل اًت  .وٛؿوبٖ ٘يبم ثٝ
٘٠بكت ٔٙبًت ؿاك٘ـ ثـيٗ ٔٙ٤ي و ٝثـا٘يـ وٛؿن وزبًت  ٚص ٝوبكي ا٘زبْ ٔي ؿٞـ ٠٘$بكت غيل
ٌٔتميٓٚ .#اِـيٗ المْ اًت ؿك ؿًتلى وٛؿوبٖ ثبُٙـ .ايٗ ثـاٖ ٔٙ٤ي ٘يٌت وٕٞ ٝيِ ٝثب وٛؿن
ؽٛؿ ثبُيـ ثّىٛ٠ٙٔ ٝك آٖ اًت و ٝؿك ٍٙٞبٔي و ٝوٛؿن ث ٝوٕه يب ٔلالجت ٘يبم ؿاكؿ ؿك ؿًتلى اٚ
ثبُيـ ٕٝٞ .ي وٛؿوبٖ المْ اًت يبؿ ثٍيل٘ـ و ٝعـٚؿ  ٚلٛا٘يٗ كا ثپقيل٘ـ ٘ ٚبوبٔي ؽٛؿ كا ٍٙٞبٔي وٝ
ث ٝؽٛاًتٞ ٝبي ؽٛؿ ٕ٘ي كًٙـ وٙتلَ وٙٙـ .وٛؿوبٖ ٘يبم ث ٝت٤ييٗ عـٚؿ ؿاك٘ـ تب ثـا٘ٙـ و ٝام آٟ٘ب صٝ
ا٘ت٠بكي ؿاك٘ـ  ٚصٍ ٝ٘ٛثبيـ كفتبك وٙٙـ .اًتفبؿ ٜام اتبق ؽّٛت يه ُي ٜٛي ٔخجت ثلاي وٙتلَ
كفتبكٞبي ٘بّٜٔٛة وٛؿن اًت $ثلؽالف فليبؿ مؿٖ ،تٟـيـ ولؿٖ ،يب وته مؿٖ و ٝ٘ ٝتٟٙب وبكآيي
ٔٙبًت كا ٘ـاك٘ـ ،ثّى ٝآًيت كًبٖ ٘ين ٌٞتٙـ .#ايٗ كٍٙٞ ٍٚبٔي و ٝثٛٛ ٝك ٓغيظ اًتفبؿُٛ ٜؿٔ ،ي
تٛا٘ـ ك ٍٚثٌيبك ٔؤحلي ثلاي وٕه ث ٝوٛؿوبٖ ؿك يبؿٌيلي وٙتلَ ثل كفتبك ؽٛؿ  ٚثلٚم كفتبكٞبي
ّٜٔٛة ثبُـ .اٌل تلثيتً ،بم٘ـ ٜثبُـ كُـ وٛؿوبٖ تمٛيت  ٚكفتبك آ٘بٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ًبم٘ـ ٚ ٜثي ٗلك
ٔـيليت ٔي ٌلؿؿ.

اختالالت سٍاًی – سفتاسی ضایع دس کَدکاى:
ًالٔت كٚاٖ تٟٙب ثٙ٤ٔ ٝي ٘ـاُتٗ ثيٕبكي كٚا٘ي ٘يٌت ثّى ٝثٙ٤ٔ ٝي صٍ ٝ٘ٛؿك آكأَ  ٚكٗبيت
م٘ـٌي ولؿٖ اًت .
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ثٟـاُت كٚا٘ي يٙ٤ي ايٗ ؤ ٝب ؿك كٚيبكٚيي ثب ٔٛل٤يتٟبي ٔؾتّف م٘ـٌي صٛٛ ٝك فىل ٔي وٙيٓ ،
صٍ ٝ٘ٛاعٌبى ٔي وٙيٓ ّٕ٣ ٚىلؿ ٔبٖ صٍ ٝ٘ٛاًت.
ًالٔت كٚا٘ي ثل ٍ٘لٍ افلاؿ ث ٝؽٛؿ ،م٘ـٌي  ٚاٛلافيبِ٘بٖ تإحيل ٔي ٌقاكؿ.
ٚلتي ثٛٙ٣ ٝاٖ يه ٚاِـ ،يه آٔٛمٌبك يب ٔلثي ام ًالٔت كٚا٘ي ٔٙبًجي ثلؽٛكؿاك ثبُيٓ  ،ايٗ ٔ ١ٛٗٛثل
٘غ ٜٛي ٔلالجت ٔب ام وٛؿن  ٚك ٍٚتلثيتي ٔبٖ احل ٔي ٌقاكؿ ؿك ٘تيز ٝثؾِي ام ًالٔت كٚاٖ وٛؿوبٖ
ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ثٔ ٝغي ٚؽب٘ٛاؿ ٚ ٜك ٍٚتلثيتي ٚاِـيٗ ثٌتٍي ؿاكؿ.
ثؾِي ثٔ ٝـكًٔ ٚ ٝلثي  ٚلٌٕت ٕ٣ـ ٜاي  ٓٞث ٝه٘تيه ً ٚلُت وٛؿن ٔ ٚغي ٚربٔٔ ٝ٤لثٔ ٙٛي
ُٛؿ.
ايٗ ٔزٕ ٝ٣ٛثل ايٗ ً٤ي ؿاكؿ ؤ ٝلثيبٖ ٌلأي  ٚؿٌِٛكم كا ثب ثلؽي ام اؽتالالت ثٟـاُت كٚا٘ي
وٛؿوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ِٔ ٚىالت كفتبكي آ٘بٖ و ٝؿك اكتجب ٙثب ٔـكًٟٟٛ ٓٞ ٝك پيـا ٔي وٙـ  ،آُٙب  ٚتب
عـ أىبٖ كاٞىبكٞبي ٔمبثّ ٚ ٝثلؽٛكؿ ثب صٙيٗ ِٔىالتي كا آٔٛمٍ ؿٞـ صلا وٌ ٝبٞي تِؾيْ ٚ
ٔـاؽّ ٝثٛٔ ٝلٔ ٢لثي آٌبٕٞ ٚ ٜىبكي ثب ٚاِـيٗ ؿاَ٘ آٔٛم  ،وٛؿن يب ٘ٛرٛا٘ي كا ام ثغلا٘ي آًيت ما
٘زبت ٔي ؿٞـ.
المْ ث ٝفول اًت ثلؽي ام ايٗ اؽتالالت ام ؿٚكاٖ ؽلؿًبِي  ٚپيَ ام ؿثٌتبٖ ُلُ ١ٚـ ٚ ٜتب پبيبٖ
وٛؿوي اؿأ ٝؿاكؿ  ٚث٘٤ي ؿيٍل ام ًبَ ٞبي اِٚي ٝؿٚكاٖ كإٙٞبيي يٙ٤ي اثتـاي ؿٚكاٖ ٘ٛرٛا٘ي ُل١ٚ
ٔي ُٛؿو ٝؿك ٔتٗ ث ٝآٖ اُبكُ ٜـ ٜاًت.
ؿك ميل ث ٝثلؽي ام ايٗ اؽتالالت وُ ٝي ١ٛثيِتلي ؿاكؿ اُبكٔ ٜي وٙيٓ :

( ADHDاختالل تیص فعالی  -کن تَجْی)
اؽتالَ ثيَ ف٤بِي – وٓ تٛرٟي  # ADHD $يىي ام ُبي ٢تليٗ اؽتالَ ؿٚكاٖ وٛؿوي اًت و ٝتمليجبً
 5ؿكٓـ وٛؿوبٖ ًٙيٗ ٔـكً ٝث ٝآٖ ٔجتال ٔي ُ٘ٛـ.
ؿك ايٗ اؽتالَ ٕٔٛ٤الً ٔب ثب وٛؿوي پلتغلن ،پلعلف  ،عٛاى پلت ،تىبِ٘ي ثلؽٛكؿ ؿاكيٓ و ٝلبؿك ثٝ
ارلاي لٛا٘يٗ والى ٔ ٚـكً٘ ٝيٌت ٕ٘ ٚي تٛا٘ـ ثب ٌٕٞبالٖ  ٚآٔٛمٌبك ؽٛؿ اكتجبٙٔ ٙبًجي ثلللاك
وٙـٌ .لص ٝايٗ ٔٛاكؿ ٌبٞي ؿك وٛؿوبٖ ٛجي٤ي  ٓٞث ٝؿكربتي ٚرٛؿ ؿاكؿ أب وٛؿن ثيَ ف٤بَ ايٗ
ِ٘ب٘ٞ ٝب كا ث ٝؿكر ٝاي ثلٚم ٔي ؿٞـ و ٝثب ّٕ٣ىلؿ ٛجي٤ي اٍ ؿك ٔٙنَ ٔ ،ـكً ٚ ٝاكتجب ٙثب اٛلافيبٖ
تـاؽُ ايزبؿ ٔي وٙـ.
ايٗ وٛؿوبٖ ث ٝؿِيُ كفتبكٞبي تىبِ٘ي  ٚثـ ٖٚفىل  ،ثٛٛ ٝك ٔىلك ام ًٛي ٚاِـيٗ ٔ ٚلثيبٖ ًلمَ٘ ٔي
ُ٘ٛـ و ٝثل ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي آ٘بٖ تإحيل ٔٙفي ٔي ٌقاكؿ.
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ايٗ اؽتالَ اغّت مٔب٘ي و ٝوٛؿوبٖ ٚاكؿ ٔـكًٔ ٝي ُ٘ٛـ ،تِؾيْ ؿاؿٔ ٜي ُٛؿ  ،يٙ٤ي ٍٙٞبٔي وٝ
ام آٖ ٞب ا٘ت٠بك ٔي كٚؿ وبكٞبي ٔ ٓ٠ٙتل  ٚپيضيـ ٜتل ا٘زبْ ؿٙٞـ  ٚثب ٌٕٞبالٖ ؽٛؿ اكتجبٔ ٙؤحل ثلللاك
وٙٙـ .اِجت ٝالمٔ ٝتِؾيْ ايٗ اؽتالَ لجُ ام ً 7بٍِي اًت  ٚايٗ وٛؿوبٖ ٣ال ٜٚثل ٔـكً ٝثبيـ ؿك
يه ٔىبٖ ؿيٍل ا ٓ٣ام ٔٙنَ ٕٟٔ ،ب٘ي  ٓٞ... ٚايٗ اؽتالالت كفتبكي كا ِ٘بٖ ؿٙٞـ.
عالین ٍ هطخػات تالیٌی:
ًٚ ٝيوٌي ٕ٣ـ ٜي ايٗ اؽتالَ ٣جبكتٙـ ام :
ف٤بِيت  ٚتغلن ميبؿ
اؽتالَ ؿك تٛر ٚ ٝتٕلون
كفتبكٞبي تىبِ٘ي
ٛجك تمٌيٓ ثٙـي ٔت ،ٖٛاؽتالَ  ADHDث ًٝ ٝؿًت ٝثيَ ف٤بَ $پلتغلن ، #وٓ تٛر ،ٝثيَ ف٤بَ ٚ
وٓ تٛر ٝتمٌيٓ ثٙـي ٔي ُٛؿ پي ؿك يه وٛؿن ٔجتال ثٕٔ ADHD ٝىٗ اًت ٞل يه ام ايٗ ًٝ
ؿًت٣ ٝاليٓ كا ث ٝتٟٙبيي يب ثب ِٔ ٓٞبٞـ ٜوٙيٓ.

*فعالیت ٍ تحشک صیاد:
ايٗ وٛؿوبٖ ثيِتل اٚلبت ؿك عبَ علوت  ٚرٙت  ٚرٌٞ ٍٛتٙـ .ث٠٘ ٝل ٔي كًـ ٞيش ٌب ٜؽٌتٕ٘ ٝي
ُ٘ٛـ .اٌل ٔزجٛك ثبُٙـربيي ثِٙيٙٙـ ٔلتت ٔ َٚٚي ؽٛك٘ـٕٛ٤ٔ .الً ًب٣ت ٔ َٕٛ٤والى كا ٕ٘ي
تٛا٘ٙـ تغُٕ وٙٙـ ٔ ٚلتجبً ؿك والى كأ ٜي ك٘ٚـ  ٚثب ؿيٍل ؿاَ٘ آٔٛماٖ ٓغجت ٔي وٙٙـ.

*سفتاس تکاًطی:
ث٠٘ ٝل ٔي كًـ اوخل وٛؿوبٖ ثيَ ف٤بَ ،ثـ ٖٚآٖ و ٝث ٝپيبٔـ ٘ ٚتيز ٝي إ٣بِِبٖ فىل وٙٙـ ،ؿًت
ث ٝا٘زبْ آٖ ٞب ٔي م٘ٙـٌ .لصٕٔ ٝىٗ اًت ثبكٞب ٘تيزٙٔ ٝفي إ٣بَ ؽٛؿ كا ثجيٙٙـ ِٚي ثبم ؿكى
٣جلت ٕ٘ي ٌيل٘ـ  ٚايٗ ٔ ١ٛٗٛام ًٛي ٚاِـيٗ  ٚاٛلافيبٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ت٤جيل ٔي ُٛؿ و ٝآٟ٘ب ِزجبم ٚ
٘بفلٔبٖ ٌٞتٙـ  ٚكفتبكٞبيِبٖ ٕ٣ـي  ٚثلاي افيت ولؿٖ ؿيٍلاٖ اًت ؿك عبِي ؤِ ٝىُ آّي آٟ٘ب
 ُٕ٣ولؿٖ لجُ ام فىل ولؿٖ ٌٙ٘ ٚزيـٖ آؽل ٣ ٚبلجت وبكُبٖ اًت.
ؿك والى ؿكى ؿيـٔ ٜي ُٛؿ ،ايٗ وٛؿوبٖ ثـ ٖٚك٣بيت ٘ٛثت  ٚثب ٣زّ ٝثً ٝؤاالت آٔٛمٌبك پبًؼ ٔي
ؿٙٞـ  ،علف ؿيٍلاٖ كا لٔ ٢ٜي وٙٙـ ٕٔ ٚىٗ اًت ثـ ٖٚفىلولؿٖ رٛاة ؿٙٞـ.
ايٗ وٛؿوبٖ ٕٔىٗ اًت ؿك عيٗ ٌِ٘تٗ كٚي ٓٙـِي  ،ثي ؿِيُ ٕٞىالًي ؽٛؿ كا افيت وٙٙـ ٔخالً اٚ
كا  ُٞثـٙٞـ يب ث ٝأِ ٚت ٍِ ٚـ ثن٘ٙـ!

*تی تَجْی ٍ عذم توشکض:
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ؿك ايٗ لٌٕت ّٕٔ٤بٖ ٔ ٚلثيبٖ ثٟتليٗ ٌناكٍُلاٖ ثل اكميبثي تٛر ٚ ٝتٕلون وٛؿوبٖ ٌٞتٙـّٓ٤ٔ .
ٔتٛرٔ ٝي ُٛؿ و ٝوٛؿن ًلوالى ث ٝؿكى ٌٕ٘ ٍٛي ؿٞـ ،ؿك ُلٞ ١ٚل وبك وٙـ اًت ٌيذ اًت ٚ
ث ٝكٚيب فلٔ ٚي كٚؿ – لبؿك ث ٝتٕبْ ولؿٖ تىّيف ؽٛؿ ٘يٌت $يب ث ٝؿِيُ وٙـثٛؿٖ يبثّ٣ ٝت ثّٙـ ُـٖ
ٞبي ٔىلك ام ٓٙـِي ؽٛؿ ٌٓ .#ولؿٖ يب رب ٌقاُتٗ ٔىلك ًٚبيُ ؽٛؿ  ٓٞام ٣الئٓ ٣ـْ تٕلون اًت ثي
ؿلتي ؿك أال اغّت ثٛٓ ٝكت رب ا٘ـاؽتٗ رنيي ام وّٕ ٝاًتٕٔ .ىٗ اًت وّٕ ٝاي كا ؿك ربيي ؿكًت
 ٚؿك ربي ؿيٍلي غّ ٚثٛٙيٌـ .ايٗ وٛؿوبٖ ٕٔٛ٤الً ؿك ا٘زبْ تىبِيف كيبٗي ثٟتل ٔ ُٕ٣ي وٙٙـ صٖٛ
ث ٝف ٟٓثيِتلي ٘يبم ؿاكؿُٛ٘ .تٗ ِٔك ٘يبم ث ٝتٕلون ثيِتلي ؿاكؿ  ٚثلاي ايٗ وٛؿوبٖ ؽٌت ٝوٙٙـٜ
اًت.
وٛؿوبٖ ٔجتال ث ٝاؽتالَ تٛرٕٔ ٝىٗ اًت ًب٣تٟب ثـٚ ٖٚلفِٔ ٝغ َٛثبمي كايب٘ ٝاي يب ؿيـٖ فيّٓ
ٔٛكؿ ٣الل ٝي ؽٛؿ ُ٘ٛـ  ٚام ربي ؽٛؿ تىبٖ ٘ؾٛك٘ـ أب ؿك ا٘زبْ ف٤بِيتٟبي ٞـفـاك ٔب٘ٙـ ِٔك
ُ٘ٛتٗ ،پُٛيـٖ ِجبى  ... ٚؿصبك وٙـي ِٔ ٚىُ ٔي ُ٘ٛـ صٕ٘ ٖٛي تٛا٘ٙـ تٕلون ؽٛؿ كا ٔـا ْٚثل
كٚي يه وبك عف ٞوٙٙـ.
ٌبٞي اٚلبت اؽتالَ تٛر ٝثـ ٖٚاؽتالَ پلتغلوي اًت  ٚوٛؿن آكاْ  ٚؽيّي وٙـ  ٚكٚيبيي ث٠٘ ٝل ٔي
كًـ پي ٕٞيِ ٝثب ُٙيـٖ وّٕ ADHD ٝا٘ت٠بك يه وٛؿن پلتغلن ٘ ٚبفلٔبٖ  ٚآًيت كًبٖ كا
٘ـاُت ٝثبُيـ.

ًکتِ:
%افٌلؿٌي  ،اٜٗلاة ٔٔ ٚلف ثلؽي ام ؿاكٞٚب ٔ ٓٞي تٛا٘ـ اؽتالَ تٕلون  ٚتٛر ٝثـٞـ و ٝاِجت ٝؿك
ايٗ ٔٛاكؿ تٛر ٝثً ٝبيل ٣اليٓ ٘يبم ٔي ثبُـ%
صٛ٣ ٝأّي ؿك ثلٚم اؽتالَ ثيَ ف٤بِي ًٟيٓ ٌٞتٙـ؟
ّ٣ت آّي ايٗ اؽتالَ ِٔؾْ ٘يٌت .ثٌيبكي ام ٔلؿْ فىل ٔي وٙٙـ و ٝوٕجٛؿ تٛر ٚ ٝثيَ ف٤بِي
٘تيز ٝتلثيت ٘بؿكًت  ٚفلم٘ـ پلٚكي ٘بٔٙبًت اًت ؿك عبِي و ٝايٗ ثبٚك اُتجب ٜاًت ٘ ٚجبيـ ٚاِـيٗ كا
ث ٝؿِيُ ؿاُتٗ صٙيٗ فلم٘ـا٘ي ًلمَ٘ ولؿ.
ٌفتٔ ٝي ُٛؿ ايٗ اؽتالَ ؿك  80ؿك ٓـ ٔٛاكؿ اًبى ٚكاحتي  ٚؽب٘ٛاؿٌي ؿاكؿ  20ٚؿكٓـ ٔٛاكؿ ٘تيزٝ
ي يه آًيت ٔغني اًت ٕٟٔتليٗ لٌٕت ٔغن ؤٌ ٝئ َٛثلٚم ٣اليٓ ؿك ايٗ وٛؿوبٖ اًت لٌٕتٟبيي
ام ِٛة پيِب٘ي اًت ؤٌ ٝئ َٛوٙتلَ ٟٔ ٚبك پبًؼ ٞبي اٌ٘بٖ اًت .وٛؿوبٖ ثيَ ف٤بَ  ٚوٓ تٛرٝ
تٛا٘بيي ؿك ٟٔبك پبًؼ ٞب كا ثٛٛ ٝك ّٜٔٛة ثـًت ٘يبٚكؿ ٜا٘ـ
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ثٙبثلايٗ آٖ ٞب ؿك ٍٙٞبْ ٔٛار ٟٝثب يه ٔغلن ٕ٘ي تٛا٘ٙـ ام اٛال٣بت ٔٛرٛؿ  ٚتزلثيبت لجّي ثلاي
پبًؼ ؿاؿٖ اًتفبؿ ٜوٙٙـ ثٙبثلايٗ كفتبكٞبيِبٖ ثـ ٖٚفىل  ٚثـ ٖٚتٛر ٝثٌٔ ٝبئُ يبؿٌلفتُ ٝـ ٜي
لجّي اًت.
آًيجٟبي عيٗ تِٛـ ثٔ ٝغن ٕٔىٗ اًت ؿك ُىُ ٌيلي ايٗ اؽتالَ ٘مَ ؿاُت ٝثبُـ.
تِٛـ مٚؿ ٍٙٞبْ ٚ ٚمٖ وٕتل ام ٛجي٤ي ؿاُتٗ ٚ ،اكؿآٔـٖ ٗلثٞ ٝبي ُـيـ ثً ٝلٔٔ ،لف اِىُ يب
ًيٍبك ؿك ؿٚكاٖ ثبكؿاكي يب ٔٛارٔ ٟٝبؿك ثب ٞلٌ٣ ٝ٘ٛبُٔ ًٕي يب ٣ف٘ٛت ؿك عبٍّٔي ٔي تٛا٘ـ ام ٛ٣أُ
ؽٜلًبم ثلاي پيـايَ  ADHDثبُـ.
ٕٞضٙيٗ للاكؿاُتٗ ؿك ٔ٤لٕ ٔغلٔٚيتٟبي كٚا٘ي – ارتٕب٣ي ُـيـ ؿك ٔلاعُ اِٚي ٝي كُـ  ٚم٘ـٌي
ؿك ٔغيٟٜبي ثٌيبك آُفت $ٝو ٝايٗ ٔٛكؿ ثب ٔـاؽّ ٝثٛٔ ٝل ٚ ٢مٚؿكى ؿك ٔلاعُ اِٚي ٝلبثُ رجلاٖ
اًت #امؿيٍلٛ٣أُ اًت.
٤ٗٚيت التٔبؿي – ارتٕب٣ي ؽب٘ٛاؿ٘ ٜمِي ؿك ثلٚم ايٗ اؽتالَ ٘ـاكؿ.
المْ ث ٝفول اًت ايٗ اؽتالَ ؿك پٌلٞب  2-9ثلاثل ثيَ ام ؿؽتلٞب ؿيـٔ ٜي ُٛؿٕٛ٤ٔ .ال ام ًٗ
ًبٍِي ؽٛؿ كا ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ
ايٗ وٛؿوبٖ ام ٘٠ل ُٛٞي تفبٚت ِٔؾٔي ثب ًبيل وٛؿوبٖ ٘ـاك٘ـ
تٔٛكات ميبؿي ؿك ؽٔ ّٛتإحيل ٔٛاؿ غقايي ؿك پيـايَ ٣اليٓ ايٗ وٛؿوبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚعتي ثب٣ج
ُـ ٜثلؽي ام ٚاِـيٗ لٛا٘يٗ ًؾتي ثلاي تغقي ٝايٗ وٛؿوبٖ ثٍقاك٘ـ  ٚآٟ٘ب كا ام ؽٛكؿٖ ُىالت ،
وبوبئٛٔ ٚ ٛاؿ كٍ٘ي ٔغل ْٚوٙٙـ.
تبوٞ ٖٛٙيش يبفتّٕ٣ ٝي ٔ٤تجلي ٔجٙي ثل ايٗ و ٝكهيٓ غقايي ؽبٓي ٔي تٛا٘ـ ّ٣ت ايٗ اؽتالَ ثبُـ
يبفت ِ٘ـ ٜاًت أب ثٟلعبَ افنٚؿ٘ي ٞبي ؽٛكاوي ُٛ٘ ٚبثٞ ٝبي ٌبمؿاكٔٔ ،لف ميبؿ وبوبئُ ٚ ٛىالت
ؿك كهيٓ غقايي يه وٛؿن ًبِٓ ٘ ٓٞجبيـ ميبؿ ؿيـُٛ ٜؿ ثب ايٙى ٝتإحيل ُٙبؽتُ ٝـ ٜاي ؿك ثلٚم
٘ ADHDـاكؿ.

چشا اختالل تیص فعالی – کن تَجْی اّویت داسد؟
ٌّٔٓ اًت و ٝتِؾيْ  ٚؿكٔبٖ ثٛٔ ٝل ٢ايٗ اؽتالَ ام ٛ٣اكٗي ٔب٘ٙـ افت تغٔيّي ،افٌلؿٌي ٚ
اٜٗلاة  ٚوب َٞا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي وٛؿن رٌّٛيلي ٔي وٙـ ٕٗٗ .ايٙى ٝؿكٓـي ام ايٗ وٛؿوبٖ ؿك
ٓٛكت ؿكٔبٖ ِ٘ـٖ ثًٕ ٝت اؽتالَ ًّٛن و ٝپيَ ؿكأـ ُؾٔيت ٗـ ارتٕب٣ي اًت پيَ ٔي
ك٘ٚـو ٝآًيجٟبي رجلاٖ ٘بپقيلي ث ٝؿ٘جبَ ؿاكؿ.
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ًيل ايٗ اؽتالَ ثٌيبك ٔتغيل اًت ٌفتٔ ٝي ُٛؿ عتي تب

ٛٔ "50اكؿ ِ٘ب٘ٞ ٝب تب ٘ٛرٛا٘ي ؿٚاْ ٔي

آٚك٘ـ أب ٕٔىٗ اًت تب ثّ ٥ٛثٌيبكي ام ٣اليٓ فلٚوَ يبثٙـ ٕٔٛ٤الً وب َٞتٛر ٚ ٝاؽتالَ ؿك وٙتلَ
تىب٘ٔ ٝـت ٛٛال٘ي تلي ثبلي ٔي ٔب٘ـ.
ايٗ ٌٔإِِ٘ ٝبٖ ٔي ؿٞـ ؿكٔبٖ ؿاكٚيي  ٚكفتبكي ايٗ وٛؿوبٖ عـالُ تب ًٙيٗ ٘ٛرٛا٘ي ثبيـ اؿأ ٝيبثـ.
چگًَِ تایذ تا یک کَدک هثتال تِ  ADHDتشخَسد کشد؟
اثتـا ُٙبًبيي وٛؿن ِٔىُ ؿاك  ٚؿك ثيبٖ ٌقاُتٗ ٌٔإِ ٝثب ٚاِـيٗ ٗلٚكت ؿاكؿ و ٝاِجتٕٛ٤ٔ ٝالً
ٚاِـيٗ لجُ ام ٚكٚؿ ثٔ ٝـكًٔ ٝتٛر ٝايٗ ٣الئٓ ؿك وٛؿن ؽٛؿ ُـ ٜا٘ـ ً .پي تٗٛيظ إٞيت ثلؽٛكؿ
ثب ايٗ اؽتالَ ٔ ٚلار ٝ٤ث ٝپنُه  ٚؿكيبفت ؿكٔبٖ ؿاكٚيي ثلاي ؽب٘ٛاؿٞ ٜب ٗلٚكي اًت.
ؿكٔبٟ٘بي ؿاكٚيي ايٗ وٛؿوبٖ ُبُٔ ك يتبِيٗ$ ،اًتيٕـيتٌ #بٞي كيٌپليـُ ٚ ٖٚلثتٟبي آكاْ ثؾَ
ٔب٘ٙـ ٞيـكٚوٌي ميٗ  ٚؿيفٗ ٞيـكأيٗ اًت .و ٝاِجت ٝؿكٔبٖ آّي ٕٞبٖ آٔفتبٔيٗ ٞب يب كيتبِيٗ
اًت و ٝثلاي افنايَ تٕلون وٛؿن  ٚوب َٞكفتبكٞبي پلتغلوي ؿاؿٔ ٜي ُٛؿ.
ايٗ ؿاكٞٚب ٕٔىٗ اًت ؿك ثلؽي وٛؿوبٖ ًجت ًلؿكؿ  ،ثي ؽٛاثي  ،وٓ علفي  ٚوٓ اُتٟبيي ثِ٘ٛـ وٝ
ٕٔٛ٤الًرنيي ٛٔ ٚلتي ٌٞتٙـ ٔ ٟٓايٗ اًت و ٝؿاكٞٚب ؿك وٛؿوبٖ ا٣تيبؿ آٚك ٘يٌتٙـ.
ٕٔٛ٤الً ٔ ّٓ٤ثبيـ ام ٔٔلف ؿاك ٚت ًٚٛوٛؿن اٛال ١ؿاُت ٝثبُـ  ٚالمْ ٘يٌت ؿيٍل ؿاَ٘ آٔٛماٖ ٚ
ا٘٣بي ٔـكً ٝام ايٗ ٌٔإِ ٝاٛال٣ي ؿاُت ٝثبُٙـ ٔ ٟٓايٗ اًت و ٝوٛؿن ثـا٘ـ ؿاك ٚكا ثلاي وٙتلَ
كفتبكٞب  ٚافنايَ تٛر َٟث ٝؿكى ٔي ؽٛكؿ  ٚثلصٌت ٔٙفي ثلاي ٔٔلف ؿاكٍ٘ ٚيلؿ ٔخالً «اعٌبى
٘ىٙـ ص ٖٛوٛؿن ثـي اًت ثبيـ للّ ثؾٛكؿ تب ؽٛة ً ٚلث ٝكاُٛ ٜؿ» ايٗ وٛؿوبٖ ٕٔىٗ اًت ؿك
مٔي ٝٙآٔٛمٍ ٘يبم ث ٝتٛر ٝرـاٌب٘ ٝاي ؿاُت ٝثبُٙـ ٔخالً رّٛي والى  ٚؿك وٙبك ٔين ٔ ّٓ٤ثِٙيٙٙـ ٚ
تٛرٚ ٝيو ٚ ٜاؽتٔبٓي تل كٚي يبؿٌيلي  ٚتٕلون ايٗ ؿاَ٘ آٔٛماٖ ٌقاُتُٛ ٝؿ.
اًتفبؿ ٜام تمٛيت وٙٙـٞ ٜبي ٔخجت  ٚؿاُتٗ لٛا٘يٗ  ٚا٘ت٠بكات ِٔؾْ ام ايٗ وٛؿوبٖ ؿك وٙتلَ
كفتبكٞبي آ٘بٖ ٔٛحل اًت.
ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔخبَ:
%ؿاؿٖ پبؿاٍ ٞبي وٛصه ث ٝاماء ٞل كفتبك ٔٙبًت ؿك والى يب تلن يه كفتبك ٘بٔٙبًت
%ؿاؿٖ ثلصٌت يب أتيبم ؿك ٓٛكت ٞلٌ ٝ٘ٛپيِلفت ؿكًي يب ت٤بُٔ ٔخجت ثب ًبيل ٕٞىالًبٖ
ٔ%غلً ْٚبمي ٔٛلت  ٚعقف أتيبمات  ٓٞؿك ٔٛاكؿي احل ثؾِي ٔخجتي ؿاكؿ.
تٛر ٝث ٝايٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝاًت و ٝايٗ وٛؿوبٖ ؿك ثلاثل ؿيٍلاٖ تغميل ً ٚلمَ٘ ِ٘٘ٛـ ٞ ٚل ؽلاثىبكي ٚ
لبُ٘ ٖٛىٙي ؿك ٔـكً ٝثي ؿِيُ ث ٝايٗ افلاؿ ٌ٘جت ؿاؿِٛ٘ ٜؿ  .تٛر ٝث ٝؽٔٓٛيبت ٔخجت كفتبكي ٚ
ؿكًي ؿك تمٛيت ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي ايٗ وٛؿوبٖ ٘مَ ٕٟٔي ؿاكؿ .
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« وٛؿوبٖ ثيَ ف٤بَ -وٓ تٛر ٝث ٝؽٔ ّٛاٌل  ٍٛٞثباليي ؿاُت ٝثبُٙـ  ٚثٛٔ ٝل ٢تِؾيْ ؿاؿٜ
ُـ ٚ ٜؿكٔبٖ ُ٘ٛـ
ٔي تٛا٘ٙـ ثًٜ ٝظ ّٜٔٛثي ام ّٕ٣ىلؿ ؿك آيٙـ ٜثلًٙـ  ٚتفبٚتي ثب ًبيل وٛؿوبٖ ؿك ايٗ مٔي٘ ٝٙـاُتٝ
ثبُٙـ »

اختالل سلَک)Conduct( :
ايٗ اؽتالَ ٔزٕ ٝ٣ٛكفتبكٞبيي اًت و ٝؿك  َٛٛمٔبٖ ؿك وٛؿن ٛ٘ ٚرٛاٖ ُىُ ٔي ٌيلؿ ِٔ ٚؾٔٝ
آٖ پلؽبٍُلي  ٚتزبٚم ث ٝعمٛق ؿيٍلاٖ اًت.
ٔزٕ ٝ٣ٛاي ام ٣الئٓ  ٚكفتبكٞب ؿك يه ٘ٛرٛاٖ ٔجتال ث ٝاؽتالَ ًّٛن ؿيـٔ ٜي ُٛؿ و ٝيىي امٔٛاكؿ
ٔ ٟٓآًيجٟبي ارتٕب٣ي  ٚام  ُّ٣ثنٞىبكي ٘ٛرٛا٘بٖ اًت.
ام رّٕ ٝايٗ كفتبكٞبپلؽبٍُلي ٌ٘جت ث ٝاٌ٘بٟ٘ب  ٚعيٛا٘بت ثٛٓ ٝكت آماك عيٛا٘بت  ،تٟـيـ ؿيٍلاٖ،
ؿٛ٣اٞبي رٌٕب٘ي  ،مٚكٌٛيي  ٚاًيت كًب٘ـٖ ؿيٍلاٖ تؾليت أٛاَ ثٛٓ ٝكت آًيت كًب٘ـٖ ث ٝأٛاَ
ؿيٍلاٖ يب أبوٗ ٔب٘ٙـ ٔـكً ،ٝآتَ افلٚمي ؿمؿي  ،والٞجلؿاكي  ٚؿكٌ ٥ٚفتٗ ،ثّٙـ ولؿٖ ارٙبى ام
ٔغبمٞ ٜب ،ثلؿاُتٗ ًٚبيُ ؿيٍل ؿاَ٘ آٔٛماٖ ٘مٖ رـي ٔملكاتُ :جٟب ثيل ٖٚام ؽب٘ٔ ٝي ٔب٘ـ  $لجُ ام
ً 13بٍِي  ، #فلاك ام ؽب٘ ٝؿاكؿ ،ام ٔـكً ٝفلاك ٔي وٙـ عتي ؿكٌيلي ثب لب٘ ٖٛپيـا ٔي وٙـ.
ايٗ اؽتالَ ٕٔٛ٤الً ٕٞلا ٜوٛؿوبٖ  ADHDؿكٔبٖ ِ٘ـ ،ٜافٌلؿ ٜيب ؿاكاي اؽتالالت يبؿٌيلي ؿيـٔ ٜي
ُٛؿ .ؿك  0/1-10ربٔ ٝ٤ؿيـٔ ٜي ُٛؿ.
ؿك پٌلٞب ًٗ ُل ١ٚپبييٗ تل  ٚام ًٗ ً 10-12بٍِي ٣الئٓ ؽٛؿ كا ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ ؿك عبِي و ٝؿك
ؿؽتلاٖ ؿك ًٗ ً 14-16بٍِي ٕٔىٗ اًت ُلُٛ ١ٚؿ .ؿك پٌلٞب  4ثلاثل ُبي٤تل ام ؿؽتلٞب ؿيـٔ ٜي
ُٛؿ.

علت پیذایص اختالل سلَک :
ٞيش ٣بُٔ ِٔؾْ ٚ ٚاعـي ٕ٘ي تٛا٘ـ كفتبك ٗـ ارتٕب٣ي  ٚاؽتالَ ًّٛن ؿك وٛؿن كا تٛري ٝوٙـ
ثّى ٝثٛ٣ ٝأُ ٔؾتّف ميٌتي  ،ه٘تيىي  ،تلثيتي  ٚارتٕب٣ي ثٌتٍي ؿاكؿ ام رّٕ: ٝ
تلثيت ؽِٗ  ٚتٙجيٟي ٚاِـيٗ ثٛٓ ٝكت پلؽبٍُلي رٌٕي  ٚوالٔي ُـيـ ٤ٗٚيت آُفت ٝؽب٘ٛاؿٚ ٜ
ٛالق ؽب٘ٛاؿٞ ٜبيي و ٝآًبٖ ٌيل ٌٞتٙـ ٠٘ ٚبكت وبفي ثل إ٣بَ  ٚكفتبك وٛؿن ٘ـاك٘ـ.
ٔغلٔٚيتٟبي التٔبؿي – ارتٕب٣ي ٔب٘ٙـ ثيىبكي ٚاِـيٗ ٘جٛؿٖ ٚاِـيٗ ؿك ف٤بِيتٟبي ارتٕب٣ي ٔخجت
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افنايَ ُئٔ ١ٛلف ٔٛاؿ  ٚاِىُ.وٛؿوب٘ي و ٝؿك ٔغيٟٜبي آُفت ٚ ٝثـ ٖٚتٛر ٝثنكي ٔي ُ٘ٛـ ثٝ
ؿِيُ ايٙى ٝث٘ ٝيبمٞبي آٟ٘ب وبٔالً تٛرٕ٘ ٝي ُٛؿ اعٌبى ٕٞـِي ٕٞ ٚـكؿي ثب ؿيٍلاٖ كا ٕ٘ي آٔٛم٘ـ ٚ
ٌٔت٤ـ اثتال ث ٝاؽتالَ ًّٛن ٌٞتٙـ.
وٛؿن آماكي ًٛ ٚء كفتبك ثب وٛؿن ص ٝثٛٓ ٝكت رٌٕي  ٚص ٝثٛٓ ٝكتٟبي رٌٙي  ٚوالٔي اعتٕبالً
ؽِ٘ٛت كا ؿك وٛؿن ف٤بَ ولؿٛٔ ٚ ٜرت ٘مٖ عمٛق ؿيٍلاٖ ٔي ُٛؿ.
٣ـْ تٛافك ٚاِـيٗ ثل ًل تلثيت وٛؿن ٚ ،رٛؿ اعتٕبِي ٘بٔبؿكي يب ٘بپـكي ؿك ؽب٘ٛاؿ ، ٜثضٞ ٝبي
عبُٓ عبٍّٔي ٞبي ٘بؽٛاًت ٝؿك وٙبك ؿيٍل ٛ٣أُ وٛؿوبٖ كا ٌٔت٤ـ ثلٚم اؽتالَ ًّٛن ٔي وٙـ.
ايٗ وٛؿوبٖ ٕٔىٗ اًت تٟبرٕي  ،پلؽبٍُل  ،ثـ ؿٌٌ ، ٗٞتبػ ٘ ٚبفلٔبٖ ثٛؿ ٜث ٝوٛؿوبٖ وٛصىتل ام
ؽٛؿ مٚكٌفت ٚ ٝآٟ٘ب كا تٟـيـ وٙٙـ  ٚثب ثنكٌتلٞب ام ٛليك ؿكٚغٍٛيي  ٚفليت ٚاكؿ ُـ ٚ ٜثي ا٣تٕبؿي
ؽٛؿ كا ث ٝآ٘بٖ ِ٘بٖ ؿٙٞـ .آٛالً اعٌبى ٌٙب ٜيب تمٔيلي ؿك ٔٛكؿ كفتبكٞبي ؽٛؿ ٘ـاك٘ـ  ٚعبٗل ثٝ
پبًؼ ٌٛيي ؿك ثلاثل إ٣بَ  ٚكفتبك ؽٛؿ ٘يٌتٙـ.
٘ٛرٛا٘بٖ ٔجتال اؽتالَ ًّٛن ٌٔت٤ـ ٌلايَ ثٔٔ ٝلف ٔٛاؿ ثٛؿٕٛ٤ٔ ٚ ٜالً ؿك ؽب٘ٛاؿٞ ٜبيي م٘ـٌي ٔي
وٙٙـ و ٝيه پـك اِىّي يب ٔجتال ثًٛ ٝء ٔٔلف ٔٛاؿ  ٚرٛؿ ؿاكؿ  .تِؾيْ ُٙ ٚبًبيي مٚؿكى ايٗ
وٛؿوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ٕٔىٗ اًت ث ٝؿكٔبٖ ؿاكٚيي  ٚكٚا٘ي ارتٕب٣ي آ٘بٖ وٕه وٙـ.

دسهاى:
ؿك ٔٛاكؿي و ٝاؽتالَ ؽفيف اًت  ٚوٛؿن  ٍٛٞؽٛثي ؿاكؿ ٔي تٛاٖ ث٘ ٝتبيذ ؿكٔبٖ أيـٚاك ثٛؿ.
ايٗ وٛؿوبٖ ث ٝا٘ٛا٣ي ام ؿكٔبٖ ٞبي كٚا٘ي كفتبكي  ٚارتٕب٣ي ٘يبم ؿاك٘ـ و ٝثبيـ ثٔ ٝلاون ٔؾّٔٛ
اكرب ١ؿاؿُ ٜـ ٚ ٜثب ثل٘بٔ ٝكيني ٛٛال٘ي ٔـت كٚي ٟٔبكت ٞبي آٟ٘ب وبك ُٛؿ.

اختالل تیک
تیک چیست؟
تيىٟبي علوتي يب ٓٛتي :ؿك ٚال ٢علوبت ،هًت ٞب  ،اؿاٞب يب ٓـاٞبيي ٌٞتٙـ و٘ ٝبٌٟب٘ي  ٚتىلاك
ُ٘ٛـ ٜا٘ـ  .اغّت ثٛٓ ٝكت عّٕ ٝاي  ٚؿك ٔٛال ٢اٜٗلاة  ٚثلاٍ٘يؾتُ ٝـٖ يب اًتلاعت ثيَ تل ٔي
ُ٘ٛـ  ٚؿك مٔبٖ تٕلون ثل ف٤بِيت رٌٕي يب فٙٞي وبٔ َٞي يبثٙـ .
ٌبٞي افلاؿ ؿك ٔٛار ٟٝثب ٌلٔب ؿصبك تِـيـ تيه ٔي ُ٘ٛـ .ؿك ثيِتل ٔٛال ٢تيىٟب ٍٙٞبْ ؽٛاة ٘بپـيـ
ٔي ُ٘ٛـ.
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ثٙبثلايٗ ربي ت٤زت ٘يٌت اٌل وٛؿوي ٍٙٞبٔي و ٝتٙجئ ٝي ُٛؿ يب ام فل ٙؽُٛغبِي ثُ ٝـت ثٝ
ٞيزبٖ ٔي آيـ ،ث ٝتيه ؿصبك ُٛؿ ٕٞ ٚيٗ وٛؿن ٍٙٞبٔي ؤِ ٝغ َٛثبمي فىلي اًت ،تيه ٘ـاُتٝ
ثبُـ.
لجُ ام ثلٚم تيه ،فلؿ ؿصبك اعٌبًي ٔي ُٛؿ وِٙٔ ٝبء رٌٕي ؿاكؿ ٔخالً لجُ ام پّه مؿٖ اعٌبى
ؽبكٍ يب ٘بكاعتي ؿك پّه ؿاكؿ و ٝثب ايٗ وبك اعٌبى ثٟتلي پيـا ٔي وٙـ و ٝاِجتٛٔ ٝلت اًت ٚ
ؿٚثبك ٜربي ؽٛؿ كا ث ٝاعٌبى ٘بكاعتي ٔي ؿٞـ.
تيىٟب ثٜٛك ٔ َٕٛ٤ؿك ؿٚكاٖ وٛؿوي ُلٔ ١ٚي ُ٘ٛـ ٕٔ ٚىٗ اًت ٌقكا ثبُٙـ يب ًيل ٛٛال٘ي ؿاُتٝ
ثبُٙـ  ٚثل كٚي ثٌيبك ي ام عٛمٞ ٜبي م٘ـٌي فلؿ تإحيل ثٍقاك٘ـ.

اًَاع اختالالت تیک:
تيه ٞب ثل اًبى ٔـت مٔبٖ ع٘ٛك ُ ٚىُ ُبٖ ث ٝا٘ٛا ١ميل تمٌيٓ ٔي ُ٘ٛـ:
 تيه ٌقكا ُ :بُٔ تيه علوتي ٌقكا  ،تيه ٓٛتي ٌقكا  ٚتيه ٕٞنٔبٖ ٓٛتي  ٚعلوتي ٌقكا ٔيثبُـ ايٗ اؽتالَ ام عـالُ ٞ 4فت ٝيب عـاوخل يىٌبَ ٔ َٛٛي وِـ.
 تيه ٔنٔٗ ُ :بُٔ تيه علوتي يب تيه ٓٛتي اًت و ٝثيَ تل ام يىٌبَ ٔ َٛٛي وِـ.تيه ٓٛتي – علوتي ٔنٔٗ  :و ٝاؽتالَ تٛكت ٘بٔيـٔ ٜي ُٛؿ  ٚثيِتل ام يىٌبَ ٔ َٛٛي وِـ.ٕٔىٗ اًت ؿك يه ؿٚك ٜي مٔب٘ي ثيٕبك تيه ٘ـاُت ٝثبُـ أب وٕتل ام ٔ 3ب ٜايٗ عبِت ٔ َٛٛي وِـ.
ثبيـ ؿك اؽتالَ تٛكت ؿًت وٓ ؿ ٚتيه علوتي  ٚيه ٓٛتي ٚرٛؿ ؿاُت ٝثبُـ.

اضکال هختلف تیک :
ٕٔىٗ اًت تيه تٟٙب يه علوت ًبؿٔ ٜب٘ٙـ ثبال ا٘ـاؽتٗ ُب٘ ٝثبُـ  ٚيب يه علوت پيضيـٔ ٜب٘ٙـ
ٔلتت ولؿٖ ٔٓ ،ٛبف ولؿٖ ِجبى ثبُـ تيه ٓٛتي ًبؿٔ ٜب٘ٙـ ثبال وِيـٖ ثيٙي ٓ ،بف ولؿٖ ٓـا ٚ
تيه ٓٛتي پيضيـٔ ٜب٘ٙـ ثىبك ثلؿٖ يىٌلي وّٕبت ٣ ٚجبكات ؽبّ عتي وّٕبت مُت !
تيىٟبي ًلٌ ٚلؿٖ ُبي٤تليٗ ٌٞتٙـ ٔب٘ٙـ پّه مؿٖ  ،علوبت اٛلاف ثيٙي  ٚؿٞبٖ  ،علوبت ٌلؿٖ ٚ
ُبُ٘ ٝىّه ؿكآٚكؿٖ  ،پيضب٘ـٖ اٍِ٘تبٖ  ،تىبٖ ؿاؿٖ پبً ،ىٌى ٚ ٝآ ٜوِيـٖ ٔ ٓٞي تٛا٘ـ تيه ثٝ
عٌبة آيـ.

چشا تیک اّویت داسد؟
ت٤ـاؿ ٚاِـيٙي و ٝوٛؿوِبٖ كا ث ٝؽبٛل علوبت ٘بٔٙبًت ٓ ٚـاٞبي ٘بٙٞزبك ٔٛكؿ تٙجي ٝللاك ٔي ؿٙٞـ
وٓ ٘يٌت .ص ٖٛتيىٟب ُـت ٤ٗ ٚف ؿاك٘ـ  ٚؿك ثلؽي ٔٛاكؿ وٙتلَ ٔي ُ٘ٛـ ٕٔىٗ اًت ثمي ٝفىل
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وٙٙـ ثب تٙجي ٚ ٝتقول ٔي تٛاٖ رّٛي آٟ٘ب كا ٌلفت يب ايٙى ٝوٛؿن ثلاي ِزجبمي ثب آٟ٘بايٗ وبك كا اؿأٝ
ٔي ؿٞـ.
ؿك عبِي و ٝتيىٟب ؿك ٛٔ ٕٝٞل٤يتٟب لبثُ وٙتلَ ٘يٌتٙـ ثؾٔ ّٛؿك ٔٛاكؿ پل اًتلى .تغميل  ٚتٌٕؾل
ايٗ وٛؿوبٖ ٔٛرت ثلٚم ِٔىالت ٞيزب٘ي  ٚكفتبكي ٔب٘ٙـ افٌلؿٌي  ٚاٜٗلاة ؿك ايٗ ٌلٔ ٜٚي ُٛؿ
يب ثب٣ج اعٌبى عمبكت ،ؽِٓ  ٚوب٣ َٞنت ٘في  ٚافت ّٕ٣ىلؿ تغٔيّي ُ ٚغّي ٔي ُٛؿ .تيه ؿك
ًٗ ً 7-11بٍِي ثيِتليٗ ُي ١ٛكا ؿاكؿ  ٚؿك پٌلٞب ُبي ٢تل ام ؿؽتلاٖ اًت.
ثب ثبالكفتٗ ًٗ ُي ١ٛاؽتالَ تيه وبٔ َٞي يبثـ.

چِ عَاهلی تا تشٍص تیک دس استثاط ّستٌذ؟
ثيٕبكي ٞبيي ٔب٘ٙـ  ٚ ADHDاؽتالَ ًٛٚاى ثيِتل ثب تيه ٌناكٍ ُـ ٜا٘ـ .اًتلى ؿك وٛؿن ٔٙزل
ث ٝف٤بَ ُـٖ ٣الٔت تيه  ٚتِـيـ آٟ٘ب ٔي ُٛؿ.
ِٚي ٟٔتليٗ ّ٣ت اؽتالالت تيه ٛ٣أُ ه٘تيىي ٚ ٚكاحتي اًتٌ .بٞي ثلؽي ٔٛاكؿ تيه ث ٝؿ٘جبَ
٣ف٘ٛت اًتلپتٛوٛوي ؿيـٔ ٜي ُٛؿ و ٝثٛٓ ٝكت عبؿ ثلٚم ٔي وٙـ.
٘غ ٜٛي تل ثيت ٚاِـيٗ ٘مِي ؿك ثلٚم تيه ٘ـاكؿ صلا وّ٣ ٝت آٖ ثّٕ٣ ٝىلؿ ٔغن ٔلثٔ ٙٛي ُٛؿ.

دسهاى ٍ سٍش تشخَسد تا اختالل تیک :
ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝتيىٟب ٘يٕ ٝاكاؿي ٌٞتٙـ  ٚؿك ٔٛل٤يتٟبي اًتلى ما تِـيـ ٔي ُ٘ٛـ ،ايٙى ٝفىل وٙيٓ
وٛؿن يب ٘ٛرٛا٘بٖ وبٔالً ثلعلوبت  ٚآٛات ؽٛؿ وٙتلَ ؿاكؿ ٓغيظ ٘يٌتٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛوٌ ٝفتُ ٝـ
ٚاِـيٗ ايٗ وٛؿوبٖ ث ٝؿِيُ اعٌبى ؽزبِت  ٚؽِٓ ام فلم٘ـاٖ ؽٛؿٌ ،بٞي ؿاُتٗ تيه كا ؿك فلم٘ـ
ؽٛؿ ٔؾفي ٔي وٙٙـ ؿكعبِيى ٝپقيلٍ ايٗ أل ؿك ؿكٔبٖ وٕه وٙٙـ ٜؽٛاٞـ ثٛؿ.
ٚاوّٕ٤ٔ َٙبٖ ؿك والى ٌ٘جت ث ٝتيىٟبي ؿاَ٘ آٔٛماٖ يٙ٤ي تٛرِ٘ ٝبٖ ؿاؿٖ  ٚيب تٙجي ٝولؿٖ
ؿاَ٘ آٔٛماٖ ث ٝؿِيُ ث ٟٓمؿٖ ٘ ٓ٠والىٙٔ ،زل ث ٝثـتل ُـٖ اؽتالَ  ٚپيبٔـٞبي ٘بٌٛاك افٌلؿٌي،
تلن تغٔيُ ٔ ... ٚي ُٛؿ.
پي المْ اًت ؽب٘ٛاؿٞ ٜب ثب ّٕٔ٤بٖ ؿك اكتجب ٙثبُٙـ  ٚاٛال٣بت ٓغيغي كا ؿك ؽٔ ّٛثيٕبكي  ٚك٘ٚـ
ؿاَ٘ آٔٛم ٔجتال ؿك اؽتيبكُبٖ للاك ؿٙٞـ.
ّٕٔ٤بٖ  ٓٞثب پقيلٍ تيه ؿك ؿاَ٘ آٔٛم ،ث٘ ٝمبٔ ٙخجت ا ٚتٛر ٝولؿٓ ٚ ٜجل  ٚع ّٝٓٛآ٘بٖ ث ٝثٟتليٗ
ٚاوِٙي اًت ؤ ٝي تٛا٘ـ ث ٝوٓ ُـٖ اًتلى ؿاَ٘ آٔٛم ٔجتال  ٚآكاْ ُـٖ ر ٛوالى ٔٙزل ُٛؿ.
ٌبٔ ٜي تٛاٖ ث ٝؿاَ٘ آٔٛم فلٓت ؿاؿ تب اًتلاعت وٛتبٞي ؽبكد ام والى ؿاُت ٝثبُـ  ٚؿك آٖ رب
تيىٟبي ؽٛؿ كا تؾّي ٝوٙـ ؿك ؿاَ٘ آٔٛما٘ي و ٝؿك أتغب٘بت ُفبٞي ؿصبك تِـيـ تيىٟب ٔي ُ٘ٛـٔ ،ي
تٛاٖ ثٛٓ ٝكت اؽتٔبٓي أتغبٖ وتجي ثلايِبٖ ثلٌناك ولؿ
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دسهاى داسٍیی :
ٚلتي ؿاك ٚاًتفبؿ ٜؽٛاٞـ ُـ وُ ٝـت يب فلوب٘ي تيه ٞب ميبؿ ٘ ٚبتٛاٖ وٙٙـ ٜثبُـ يب ٔٙزل ثٝ
ِٔىالت رٌٕي ٔب٘ٙـ ؿكؿ ٘٣الت ٔ ٚفبُٓ ُٛؿ يب ا يٙى ٝاٛلافيبٖ ٔ ٟٓفلؿ ،پقيلٍ تيه ٞبي ا ٚكا
٘ـاُت ٝثبُٙـ.
ؿاكٞٚبيي و ٝؿك عبَ عبٗل اًتفبؿٔ ٜي ُ٘ٛـ احل ثؾِي ٌ٘جي ؿاك٘ـ  ٚتإحيل ؿك ًيل ثيٕبكي ٘ـاُتٚ ٝ
لبؿك ث ٝكيِ ٝوٗ ولؿٖ آٖ ٘يٌتٙـ.
احل ثؾِي ؿاكٞٚب پي ام صٙـ ٞفت ٝتب صٙـ ٔب ٜاًت ً ٚلي ٢احل ٕ٘ي وٙـٕٔ .ىٗ اًت ؿك عيٗ ٔٔلف
ؿاكُ ٓٞ ٚؾْ ؿصبك تِـيـ عٕالت تيه ُٛؿ و ٝايٗ ثٔ ٝبٞيت ايٗ ثيٕبكي ثل ٔي ٌلؿؿ.

اختالالت دفعی
تی اختیاسی ادساس:
ثي اؽتيبكي اؿكاك يب ُت اؿكاكي يه ٣الٔت ُبي ٢ؿك وٛؿوبٖ اًت و ٝث ٝتٟٙبيي يب ٕٞلا ٜثب ًبيل
اؽتالالت ت٠بٞل پيـا ٔي وٙـ ٛجك ت٤ليف ايٗ اؽتالَ مٔب٘ي ٜٔلط ٔي ُٛؿ و ٝوٛؿوي و ٝعـالُ ًٗ
اً 5 ٚبَ اًت ؿك ٞفت ٝعـالُ  2ثبك ؽٛؿ كا ؽيي وٙـ ايٗ ثي اؽتيبكي ٔي تٛا٘ـ فمُ ٚجٟب يب فمٚ
كٚمٞب يب ٞل ؿٛٔ ٚل ٢ثبُـ.
ثي اؽتيبكي ٔي تٛا٘ـ اِٚي ٝثبُـ يٙ٤ي وٛؿن ٞيش ٌب ٜوٙتلَ اؿكاك كا ثـًت ٘يبٚكؿ ٜثبُـ يب ايٙىٝ
حب٘ٛي ٝثٛؿ ٜيٙ٤ي پي ام ٔـتي و ٝوٙتلَ ؿاُت ٝؿصبك ثي اؽتيبكي اؿكاك ُـ ٜثبُـ.
ُي ١ٛايٗ ثيٕبكي ٘ين ؿك پٌلاٖ ثيِتل اًت ثب افنايَ ًٗ ُي ١ٛآٖ وبٔ َٞي يبثـ.

علت تیواسی:
ٕ٘ي تٛاٖ يه ّ٣ت ؽبّ كا ثلاي ثيٕبكي ٜٔلط ولؿ .رٙج ٝه٘تيىي ٚ ٚكاحتي ايٗ ثيٕبكي ثبكم اًت
اٌليىي ام ٚاِـيٗ ًبثمُ ٝت اؿكاكي ؿاُت ٝثبُـ فلم٘ـ ٘ين ث ٝاعتٕبَ ثيِتلي ؿصبك ُت اؿ كاكي
ؽٛاٞـ ُـ.
ؿك ٘ ١ٛاِٚي ٝث٤ـ ه٘تيىي لٛي تل اًت ٔ ٚي تٛا٘ـ ٘٣ٛي تبؽيل تىبّٔي  ٚكُـي ٜٔلط ثبُـ.
٘ ١ٛحب٘ٛي ٝوٕٛ٤ٔ ٝالً ؿك ً 5-7بٍِي كػ ٔي ؿٞـ ٔي تٛا٘ـ ِ٘ب٘ ٝاي ام ٚرٛؿ اًتلى ؿك وٛؿن ثبُـ.
ٔب٘ٙـ تِٛـ ٘ٛماؿ رـيـ ٟٔبرلت  ٚتغييل ٔىبٖ  ،ؿٛ٣اٞبي ؽب٘ٛاؿٌي  ،اؽتال ف ،رـايي ٛ ٚالق  ،تٛ٤يٖ
ٔـكًٚ ٚ ٝكٚؿ ثٔ ٝـكً ٝرـيـ.
ٔٛاكؿي  ٓٞام ٕٞلاٞي ُت اؿكاكي ثب اؽتالَ ثيَ ف٤بِي وٓ تٛرٟي  ٚيب ًبيل اؽتالالت كفتبكي ؿيـٜ
ُـ ٜاًت.
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ؿكٓـ ثٌيبك وٕي ام وٛؿوبٖ ٕٔىٗ اًت  ُّ٣رٌٕي ٔب٘ٙـ ؿيبثت  ،وٓ وبكي تيلٚئيـ ٘ ٚمبيْ
ًبؽتٕب٘ي ؿًتٍب ٜاؿكاكي ؿاُت ٝثبُٙـ.
ثٟتلاًت ٣ف٘ٛت اؿكاكي ثؾٔ ّٛؿك ؿؽتلاٖ ؿك ُت اؿكاكي ثلكًي ُٛؿ .وٛؿوب٘ي ٘ين ٌٞتٙـ و ٝثٙب
ث ٝث٘٤ي ام ؿاليُ كٚاِ٘ٙبؽتي آة ٤ٔ ٚبي٤بت ميبؿي ٔٔلف ٔي وٙٙـ ٔ ٚت٤بلت آٖ ؿصبك ُت اؿكاكي
ٔي ُ٘ٛـ.

* سیش تیواسی :
ُت اؿكاكي يه ثيٕبكي ؽ ٍٛؽيٓ  ٚؽٛؿ ثؾٛؿ ٔغـٚؿ ُ٘ٛـ ٜاًت .ثٟجٛؿ ثؾٔ ّٛؿك ًٗ
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ًبٍِي  ٚپي ام ً 12بٍِي كػ ٔي ؿٞـ ٘ىت ٟٓٔ ٝؿك ايٗ وٛؿوبِٖٔ ،ىالت ارتٕب٣ي ٞ ٚيزب٘ي اًت
و ٝثلاي آٟ٘ب پـيـ ٔي آيـ ٔب٘ٙـ اعٌبى ؽزبِت  ٚتغميل ٣ ،نت ٘في پبييٗ ِٔ ٚىالت ؿاؽُ ؽب٘ٛاؿٜ
و ٝثبيـ ث ٝآٖ تٛرٚ ٝيو ٜؿاُت.

دسهاى :
اٌل ثيٕبكي ث ٝؿ٘جبَ اًتلى ؽبّ ام رّٕٛ ٝالق  ،اؽتالفبت ؽب٘ٛاؿٌي  ،ربثزبيي ٟٔ ٚبرلت .... ٚ
ايزبؿ ُـ ٜثبُـ ثل ٛلف ولؿٖ ايٗ ت٤بكٗبت  ٚاًتلًٟب ؿك وٛؿن رٙج ٝآّي ؿكٔبٖ اًت.
ؿك وٛؿوي و ٝث ٝؿِيُ ثي اؽتيبكي اؿكاك ثؾٔ ّٛؿك ًٙيٗ ٔـكً ٝؿصبك وب َٞا٣تٕبؿ ثٙفي ٚ
ِٔىالت ؽب٘ٛاؿٌي ُـٔ ٜـاؽّ ٝؿك ؿكٔبٖ المْ اًت .
ؿكٔبٟ٘بي كفتبكي ؿك ايٗ ٔٛكؿ ٔٙبًجتليٗ ؿكٔبٟ٘ب ٌٞتٙـ .ام رّٕ ٝتِٛيك  ٚتٙجي ٝثٛٔ ٝل ٢وٛؿن ،
اًتفبؿ ٜام رـً َٚتبك ....ٚ ٜتِٛيك ثٙ٤ٔ ٝي ِٔؾْ ولؿٖ پبؿاٍ ثلاي مٔبٟ٘بيي اًت و ٝثٌتل وٛؿن
ؽِه اًت  ٚيب ٔي تٛاٖ ث ٝت٤ـاؿ ُجٟبيي و ٝكؽتؾٛاة ؽٛؿ كا ؽيي ٘ىلؿ ٜثلاي اً ٚتبكٌ ٜقاُت ٚ
پي ام ٞل صٙـ ًتبك ٜث ٝا ٚپبؿاُي و ٝؿًٚت ؿاكؿ ،ؿاؿ.
تٙجي ٝثٙ٤ٔ ٝي تٙجي ٝثـ٘ي يب ًلمَ٘  ٚتغميل ٘يٌت صلا و ٝايٗ ٘ ١ٛتٙجئِ ، ٝىالت وٛؿن كا ثٝ
ٔلاتت ثيَ تل ٔي وٙـ اًتفبؿ ٜام ثلؽي ام ٔغلٔٚيتٟب ،ؿؽبِت ؿاؿٖ وٛؿن ؿك ٌُتٗ ِجبًٟب  ٚثٌتل
ؽٛؿ ٔ ،ي تٛا٘ـ ؿك وٙتلَ اؿكاك ٔؤحل ثبُـ .ثب ايٙىُ ٝت اؿكاكي ؿك اوخل ٔٛاكؿ ثي اؽتيبك اًت  ٚوٛؿن
ام ٚرٛؿ آٖ ثي اٛال ١اًت أب كُٟٚبي كفتبكي ثل احل ُلٛي ًبمي ؿك وٙتلَ اؿكاك ٔؤحل ثٛؿ ٜاًت.
وٓ ولؿٖ ٔبي٤بت لجُ ام ُت  ،ثيـاك ولؿٖ وٛؿن ؿك ًب٣ت ِٔؾْ ثلاي كفتٗ ث ٝؿًتِٛيي ،
اًتفبؿ ٜام ًٚئّ ٝؾٔٔ ّٛب٘ٙـ «تِىض ٚ ٝمً٘»  ٓٞؿك ٔٛاكؿي ٔؤحل اًت.
ؿكٔبٟ٘بي ؿاكٚيي ؿك ٔٛاكؿٔمب ْٚاًتفبؿُ ٜـ ٜاًت ٕٛ٤ٔ ٚالً احل ٔٛلت ؿاكؿ.
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تی اختیاسی هذفَع:
ُي ١ٛوٕتلي ٌ٘جت ثُ ٝت اؿكاكي ؿاكؿ ِٚي ٌفتٔ ٝي ُٛؿ اٌل وٛؿن

ً 4بَ ًٗ ؿاُت ٝثبُـ ،ؿك

ٔىبٖ  ٚربي ٘بٔٙبًت يب ِجبى ؽٛؿ ثٜٛك ٕ٣ـ يب غيل ٕ٣ـ ٔـف ١ٛوٙـ  ٚعـالُ ٔبٞي يىجبك ايٗ وبك كا
ا٘زبْ ؿٞـ ٔجتال ث ٝثي اؽتيبكي ٔـف ١ٛاًت.
تب  75ؿكٓـ وٛؿوبٖ ٔجتال ث ٝثي اؽتيبكي ٔـف ١ٛيجًٛت ؿاُتِ٘ ٚ ٝت ٔـف ١ٛآثىي  ُُ ٚؿك ِجبى
ؽٛؿ ؿاك٘ـ.

علت :
ؿك ايٗ ٔٛكؿ ّ٣ ٓٞت ٚاعـي ٕ٘ي تٛاٖ ثلاي ثيٕبكي ؿك ٘٠ل ٌلفت ٛٔ .اكؿي ث ٝؿ٘جبَ اًتلى ٔب٘ٙـ
اؽتالف ٚاِـيٗ  ،ثـ كفتبكي يب وٛؿن آماك رٌٙي ُ .... ٚلٔ ١ٚي ُٛؿ.
ٗلٚكي اًت ؿك ايٗ وٛؿوبٖ  ُّ٣رٌٕي ايزبؿ وٙٙـ ٜيجًٛت يب اًٟبَ ٔنٔٗ ٔٔ ٚلف ّٔيٗ ٞب
ثلكًي ُٛؿ.
ؿك ثلؽي وٛؿوبٖ ايٗ عبِت ٘٣ٛي تٛرّٛ ٝجي ٔٙفي اًت يٙ٤ي وٛؿن ث٣ٛ٘ ٝي ٔي ؽٛاٞـ تٛرٝ
ٚاِـيٗ كا ث ٝؽٛؿ رّت وٙـ ٌ ٚبٞي ٣ٛ٘ ٓٞي ِزبرت ؿك ثلاثل ٚاِـيٗ ٔؾٔٓٛبً ؿك آٔٛمٍ تٛاِت ٔي
ثبُـ ثلؽي اٚلبت ٕٔىٗ اًت وٛؿن ام كفتٗ ث ٝؿًتِٛيي تلى ؿاُت ٝثبُـ و ٝثبيـ ايٗ ِٔىُ ثل
ٛلف ُٛؿ .اٌل آٔٛمُٟبي ؽِٗ ثلاي وٙتلَ ٔـف ٚ ١ٛاًتفبؿ ٜام تٛاِت ثلاي وٛؿن ٚرٛؿ ؿاُت ٝثبُـ
ؿك ُىُ ٌيلي ايٗ ثيٕبكي احل ؿاكؿ.

سیش تیواسی چگًَِ است؟
ثي اؽتيبكي ٔـف ١ٛثّ٣ ٝت آٖ ٔ ،يناٖ  َٛٛوِيـٖ ِ٘ ،ب٘ٞ ٝب ِٔ ٚىالت كفتبكي ٕٞلا ٜآٖ ثٌتٍي
ؿاكؿ .ؿك ثٌيبكي ام ٔٛاكؿ ايٗ اؽتالَ ؽٛؿثؾٛؿ ام ثيٗ ٔي كٚؿ.
ؿك ثي اؽتيبكي ٔـف ١ٛص ٖٛثلاي اوخل افلاؿ يه عبِت ٘بكاعت وٙٙـ ٚ ٜثيناكي ٚرٛؿ ؿاكؿًٜ ،ظ تَٙ
ؿك ؽب٘ٛاؿ ٜثبالًت ٌٕٞ .بالٖ وٛؿن ٕٔ ٓٞىٗ اًت ا ٚكا ٛلؿ وٙٙـ.
اٚد ثٟجٛؿ ؿك پٌلاٖ ً 6بٍِي  ٚؿك ؿؽتلاٖ ً 8بٍِي اًت .ثيٕبكي تب ًٗ ٘ٛرٛا٘ي وبٔالً ثٟجٛؿ ٔي
يبثـ.
پي ام ثلكًي  ُّ٣پنُىي  ٚكٚاِ٘ٙبؽتي ٔب٘ٙـ اًتلًٟب ،ثبيـ ًٜظ ت َٙؽب٘ٛاؿ ٜپبييٗ ثيبيـ  ٚتٙجيٝ
وٛؿن عقف ُٛؿ .ؿك ٔغئ ٚـكً ٓٞ ٝثبيـ الـأبتي ا٘زبْ ُٛؿ وًٜ ٝظ ُلٔٙـٌي وٛؿن پبييٗ
ثيبيـ.
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ٞـف ايٗ اًت و ٝوٛؿن ثتٛا٘ـ ث ٝتٟٙبيي  ٓ٠ٙٔ ٚام تٛاِت اًتفبؿ ٜوٙـ  ٚؽب٘ٛاؿٕٞ ٓٞ ٜىبكي المْ
كا ؿك ايٗ مٔي ٝٙؿاُت ٝثبُٙـ .ام تٙجيً ٚ ٝلمَ٘ وٛؿن ؽٛؿؿاكي ُٛؿ  ٚكُٟٚبي تِٛيمي ٔ ٚخجت
ربيٍنيٗ ُٛؿ.

اختالالت سفتاسی عادتی یاقالثی:
ايٗ اؽتالالت ُبُٔ كفتبكٞبي علوتي تىلاكي اًت و ٝارجبكي ث٠٘ ٝل ٔي كًـ  ٚثٔ ٝيناٖ ميبؿي ؿك
ف٤بِيتٟبي ٛجي٤ي وٛؿن تـاؽُ ايزبؿ ٔي وٙـ ٌبٞي اٚلبت ؿك ٓٛكت ٣ـْ ٔغبف٠ت ًجت آًيت ثٝ
وٛؿن ٔي ُٛؿ.
ام رّٕ ٝايٗ اؽتالالت :وٛثيـٖ ًل ٘ ،بؽٗ رٛيـٖ  ،ؽٛؿ آماكي ٘٠يل وٙـٖ لٌٕتي ام پًٛت ثـٖ ....ٚ
ٔي ثبُـ.

کَتیذى سش:
ؿك پٌلاٖ  3ثلاثل ٌ٘جت ث ٝؿؽتلاٖ ُبي٤تل اًت .ؿك ايٗ اؽتالَ ًل ثٜٛك يىٛٙاؽت ٛٔ ٚم ٖٚثٌٟٛ ٝاكٜ
يب يه ًٜظ ًؾت وٛثيـٔ ٜي ُٛؿ.
ايٗ وٛثيـٖ اغّت ٔٛلتي اًت أب ٌبٞي تب اٚاً ٚوٛؿوي ٔ َٛٛي وِـ .ايٗ ٘ ١ٛوٛثيـٖ ثب وٛثيـ٘ي
و٘ ٝبُي ام عٕالت لِملق وٛؿن اًت تفبٚت ؿاكؿ ؿك آٖ رب وٛؿن ٘ف ٢حب٘ٛي ٝؿ اكؿ  ٚثب ايٗ وبك ثٝ
ٞـف ؽٛؿ ؿًت ٔي يبثـ.

ًاخي جَیذى:
ٕٔىٗ اًت عتي ام يىٌبٍِي ُ ٓٞلُٛ ١ٚؿ ٔ ٚيناٖ ثلٚم آٖ تب

ً 12بٍِي افنايَ ٔي يبثـٌ .بٞي

اٚلبت ث ٝلـكي ايٗ ٣بؿت ُـيـ اًت وٙٔ ٝزل ثٌ ٝبم ٌلفتٍي  ٚآًيت اٍِ٘تبٖ ٔي ُٛؿ ِٚي اوخل
ٔٛاكؿ ؽ ٍٛؽيٓ اًت  ٚؽٛؿثؾٛؿ پي ام ٔـتي ثٟجٛؿ ٔي يبثـ .ث٠٘ ٝل ٔي كًـ ٚلتي ُؾْ ثي
ع ّٝٓٛيب ٜٔ٘لة اًت ايٗ  ، ُٕ٣تِـيـ ٔي ُٛؿ ثلاي ؿكٔبٖ كُٟٚبيي پيِٟٙبؿ ُـ ٜام رّٕٝ
اًتفبؿ ٜام رـ َٚكفتبكي و ٝؿك اؿأ ٝؽٛاٞـ آٔـ.
٘بؽٗ رٛيـٖ ٌب ٜثب پلت ولؿٖ عٛاى وٛؿن ِٔ ٚغُ َٛـٖ ا ٚث ٝربي ؿيٍلي ثٟجٛؿ ٔي يبثـ ٚ
ٕٔٛ٤الً عٌبًيت ٚاِـيٗ  ٚاٛلافيبٖ ايٗ  ُٕ٣كا تِـيـ ٔي وٙـ.
ؿك ٔبٖ ؿاكٚيي ؿك ٔٛاكؿ ُـيـ وٙٔ ٝزل ث ٝآًيت اٍِ٘ت يب ٣ف٘ٛت ٔي ُٛؿ تٓٛئ ٝي ُٛؿ.
ؽالٓ:ٝ
ثلؽي اؽتالالت ُبي ٢كٚا٘ي – كفتبكي ؿك وٛؿوبٖ ُبُٔ $ ADHDثيَ ف٤بِي-وٓ تٛرٟي ،#اؽتالَ
ًّٛن ،تيه ،ثي اؽتيبكي اؿكاك ٔ ٚـف، ١ٛاؽتالالت كفتبكي ٣بؿتي ٔي ثبُـ.
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٣ :ADHDالئٓ ثيَ ف٤بِي $پل تغلوي ،پل علفي  ٚثيملاكي٣ ،ـْ تغُٕ ًب٣ت ٔ َٕٛ٤والى ؿكى#
كفتبكٞبي تىبِ٘ي$كفتبكٞبي ٘بٌٟب٘ي ثـ ٖٚفىل ولؿٖ ثٛ٣ ٝالت  ٚپيبٔـٞبي آٖ #
ثي تٛرٟي ٣ ٚـْ تٕلون $وٙـي ؿكوبكٞبٌ ،يذ ثٛؿِٖٔ ،ىالت تغٔيّي ٌٓ،ولؿٖ ًٚبيُ#
المٔ ٝتِؾيْ ايٗ اؽتالَ ُل٣ ١ ٚالئٓ لجُ ام ً 7بٍِي اًت ٕٔ.ىٗ اًت ٞليه ام ايٗ ٣الئٓ ثٝ
تٟٙبيي يب ثب ٚ ٓٞرٛؿ ؿاُت ٝثبُـ.
ّ٣ت٘ :بِٔؾْ اًت.ثٛ٣ ٝأُ ٔت٤ـؿ ٚكاحتئ ،غيٜيُ ،لاي ٚثبكؿاكي  ٚتِٛـ ثٌتٍي ؿاكؿ
إٞيت :ؿك ٓٛكت ٣ـْ ؿكٔبٖ تجـيُ ث ٝاؽتالَ ًّٛن ،افت تغٔيّي ،افٌلؿٌي  ٚاٜٗلاة ٔي ُٛؿ
ؿكٔبٖ  :ؿكٔبٖ ٞبي كفتبكي  ،ؿاكٞ ٚب ُبُٔ كيتبِيٗ  ،كيٌپليـُ، ٖٚلثت ٞبي آكاْ ثؾَ اؽتالَ
ًّٛنِٔ:ؾٔ ٝآٖ پلؽبٍُلي  ٚتزبٚم ث ٝعمٛق ؿيٍلاٖ اًت ٣الئٓ ثٛٓ ٝكت پلؽبٍُلي  ،ؽِ٘ٛت،
ؿمؿي ،ؿكٌ ٥ٚفتٗ ،فلاك ام ٔـكً ٚ ٝؽب٘، ٝتؾليت أٛاَ ٔي ثبُـ.
ّ٣تّ٣ :ت ِٔؾْ ٚ ٚاعـي ٘ـاكؿ ثٛ٣ ٝأُ ٔؾتّف ميٌتي ،م٘تيىي ،تلثيتي  ٚؽب٘ٛاؿٌي ثٌتٍي ؿاكؿ.
ؿكٔبٖ :ؿكٔبٖ ٞبي كٚا٘ي كفتبكي  ٚارتٕب٣ي تيه:يه اؽتالَ ٘يٕ ٝاكاؿي اًت و ٝثب ا٘ٛا ١علوتي يب
ٓٛتي ِٔؾْ ٔي ُٛؿ  .ايٗ علوبت  ٚآٛات ثب اًتلى  ٚتٛر ٝولؿٖ تِـيـ ُـ ٚ ٜثب آكأَ  ٚؿك
ٌيل ُـٖ ؿك ٌٔبئُ فىلي  ٚؽٛاة ام ثيٗ ٔي ك٘ٚـ .تيه ٞبي ٌقكا ؿك  َٛٛيىٌبَ ام ثيٗ ٔي ك٘ٚـ ٚ
تيه ٔنٔٗ ثيِتل ام يىٌبَ ٔ َٛٛي وِـ .تيه ٞب ام ٘٠ل تإحيل ثلا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي وٛؿن  ٚتِٙي وٝ
ؽب٘ٛاؿ ٜايزبؿ ٔي وٙٙـ إٞيت ؿاك٘ـ
ؿكٔبٖ:ثٛٓ ٝكت وب َٞاًتلى ،ثي تٛرٟي ث ٝتيه  ٚؿك ٟ٘بيت ؿكٔبٖ ؿاكٚيي ٔي ثبُـ.
ثي اؽتيبكي اؿكاك ثٛٓ ٝكت ؽيي ولؿٖ ِجبى يب ثٌتل پي ام ً 5بٍِي عـالُ ؿ ٚثبك ؿك ٞفت ٝت٤ليف
ٔي ُٛؿ و ٝثب ٞيزب٘بت وٛؿن ،تغييل ٔغي ٚ ٚاًتلى  ٚفِبك ؿك ؽب٘ٛاؿٌ ٚ ٜبٞي ِٔىالت رٌٕي ؿك
اكتجب ٙاًت.
ؿكٔبٖ:ثٛٓ ٝكت ؿاكٚيي  ٚكفتبكي اًت  ٚتب ًٗ ٘ٛرٛا٘ي ام ثيٗ ٔي كٚؿ ثي اؽتيبكي ٔـف :١ٛؿف٢
ٔـف ١ٛاكاؿي ؿك ٔىبٖ ٞبي ٘بٔتٙبًت اًت و ٝعـالُ يىجبك ؿك ٔب ٚ ٜام ًٗ

ً 4بٍِي كػ ٔي ؿٞـ.

كُٟٚبي تلثيتي ؽب٘ٛاؿ ٜؿك آٔٛمٍ وٙتلَ ؿف،٢اًتلى ٞب ٚتٞ َٙب  ٚتٙجيٞ ٝب ؿك ثلٚم ُ ٚـت آٖ
٘مَ ؿاكؿ  ٚؿكٔبٖ ُ ٓٞبُٔ ٔٛاكؿ كفتبك ؿكٔب٘ي  ٚكفِٔ ٢ىُ رٌٕي وٛؿن اًت.
اؽتالَ كفتبكي ٣بؿتي يب لبِجي:يىٌلي علوبت ارجبكي ؿك وٛؿن ٌٞتٙـ و ٝثب ف٤بِيت ٞبي ٛجي٤ي اٚ
تـاؽُ ايزبؿ ٔي وٙٙـ ٌ ٚبٞي عتي ثب٣ج آًيت ث ٝأ ٚي ُ٘ٛـ ٔب٘ٙـ ًل وٛثيـٖ٘ ،بؽٗ رٛيـٖ
ؿكٔبٖ :كفتبك ؿكٔب٘ي  ٚآٔٛمٍ ٚاِـيٗ ٌ ٚبٞي ؿكٔبٖ ؿاكٚيي ٔي ثبُـ.
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اختالالت اضطشاتی ٍاختالالت خلقی:
ثيٕبكي ٞبي اٜٗلاثي  ٚؽّمي ام اؽتالالت ٔ ٟٓؿٚكاٖ وٛؿوي ٛ٘ ٚرٛا٘ي اًت و ٝآُٙبيي ثب ٣الئٓ آٖ
 ٚتِؾيْ ثٛٔ ٝلٔ ٢ي تٛا٘ـ ؿك پيٍِيلي ام ٔٛاكؿي ٔب٘ٙـ افت تغٔيّي ،تلن تغٔيُ ،فلاك ام ؽب٘ٚ ٝ
ٔـكً ، ٝؽٛؿوِي ،ثي ثٙـ  ٚثبكي رٌٙي  ٚإ٣بَ ؽالف لب٘ٛٔ ٖٛحل ثبُـ.
اؽتالالت اٜٗلاثي ُبُٔ ٛيفي ام ثيٕبكي ٞب ٔب٘ٙـ اٜٗلاة ٔٙتِل ،اٜٗلاة رـايي ،تلى ٞبي ثيٕبك
ٌ$ ٝ٘ٛفٛثيبًٛٚ #اى ،اٜٗلاة أتغبٖ يب اٜٗلاة ٔٛل٤يتي ،اٜٗلاة ارتٕب٣ي  ٚتلى ام ع٘ٛك ؿك
رٕٔ ٢ي ثبُـ.
ثيٕبكي ٞبي ؽّمي ُبُٔ افٌلؿٌي ته لٜجي  ٚثيٕبكي ؿٚلٜجي ٔي ثبُـو ٝؽٛؿ كا ثب ؿٚكٞ ٜبي
افٌلؿٌي ٔ ٚب٘يب ُ$يـاييِ٘ #بٖ ٔي ؿٞـ
ؿك اؿأ ٝث ٝثلكًي ايٗ اؽتالالت ٔي پلؿاميٓ .

اضطشاب :
اٜٗلاة ُبُٔ ٛيفي ام ثيٕبكيٟب ٔب٘ٙـ اٜٗلاة ٔٙتِل  ،اٜٗلاة ارتٕب٣ي  ٚتلى ام ع٘ٛك ؿك رٕ، ٢
اٜٗلاة رـايي  ٚثيٕبكي ًٛٚاى ٚارجبك ٔي ُٛؿ.
اٜٗلاة  ،اعٌبى ٘بؽُٛبيٙـ ٘ ٚبكاعت وٙٙـ ٜاي اًت و ٝؿك آٖ  ،فلؿ ٔٛل٤يتٟبي ٔغيٜي كا ثيَ تل
ام آ٘ضٌٞ ٝت  ،پلؽٜل اعٌبى ٔي وٙـ  ٚعتي ٔٛل٤ي و ٝؽٜلي ؿك وبك ٘يٌت اعٌبى تٚ َٙ
ٍ٘لا٘ي ٔي وٙـ.
٣الئٓ رٌٕي  ٚفٙٞي ؿاكؿٔ .ب٘ٙـ عبِت ت ،١ٟٛؿَ ؿكؿً ،لؿكؿِ ،لمٍ ،ت٤ليك ،تىلك اؿكاك ،اعٌبى
تٍٙي ٘في ،اُىبَ ؿك تٕلون ،اعٌبى ًجىي ًلٍ٘ ،لا٘ي كار ٢ثٚ ٝل ١ٛاتفبلبت ٘بٌٛاك ؿك آيٙـ٘ ،ٜيبم ثٝ
تإييـ ٔغي ٚ ٚؿيٍلاٖ ،عٌبى ُـٖ كٚي وفبيت  ٚوبكآيي ُؾٔي ايٗ عبِت  ،ثلاي فلؿ ٣قاة آٚك
اًت  ٟٓٔ ٚايٗ اًت و ٝؿيٍلاٖ ايٗ عبِتٟب كا غيل ٜٔٙمي  ٚثي إٞيت ٘ـا٘ٙـ ثّى ٝثب إٞ ٚـكؿي
ولؿ ٚ ٜا ٚكا ؿكن وٙٙـ

دسهاى :
اربم ٜؿٞيـ وٛؿن يب ٘ٛرٛاٖ ثٛٛ ٝك ثبم  ٚآُىبك كار ٢ث ٝاعٌبًبت  ٚافىبكٍ ٓغجت وٙـ  ٚثب آكأَ
ثٓ ٝغجتٟبي ا ٌٍٛ ٚؿٞيـ.
وٕه ث ٝا٘تؾبة ُيٞ ٜٛبي ٓغيظ م٘ـٌي  ٚت٠ٙيٓ يه ثل٘بٔ ٝكٚماً٘ ٝبِٓ ٔخُ  :تغقيٙٔ ٝبًت ،
اًتلاعت وبفي ٚ ،كمٍ  ،ؿٚكي ام ٔٔلف ًيٍبك  ٚاِىُ ٔي تٛا٘ـ تإحيل ؽٛثي ؿك ثٟجٛؿ فلؿ ؿاُت ٝثبُـ.
 ٚؿك ٔٛاكؿي  ٓٞاًتفبؿ ٜام ؿاٚكٞبي ٗـ اٜٗلاة  ٚكُٟٚبي ُٙبؽت ؿكٔب٘ي ِٔ ٚبٚك ٜوٕه ٔي وٙـ.
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اختالل اضطشاب جذایی :
ايٗ اؽتالَ ثيِتليٗ ِٔىُ اٜٗلاثي ؿك ًٗ ميل ً 18بَ اًت .ؿك ايٗ اؽتالَ ،وٛؿن اٜٗلاة ٚ
ٍ٘لا٘ي ُـيـي ؿك ٍٙٞبْ رـا ُـٖ ام اُؾبّ ٔ ٟٓم٘ـٌي ؽٛؿ اعٌبى ٔي وٙـ.
وٛؿن ٍ٘لاٖ اًت ٔجبؿا آًيجي ث ٝؽٛؿٍ يب اٛلافيبٖ ثلًـ .ؿِٛاپي اًت ؤ ٝخالً ٔبؿك ؽٛؿ كا ام
ؿًت ثـٞـ يب عبؿح ٝاي ٘بٌٛاك ثب٣ج رـايي ٔبؿك ام اُٛ ٚؿ .
ايٗ وٛؿوبٖ ؿك تٟٙب ؽٛاثيـٖ ،تٟٙب ٔب٘ـٖ ؿك ٔٙنَ  ،كفتٗ ثٟٔ ٝـوٛؿن ٔ ٚـكًِٔ ٝىُ ؿاك٘ـ عتي
اٌل ف٘بي اتبق ؽٛاة آٟ٘ب ثٌيبك ربِت ثبُـ ثبم تلريظ ٔي ؿٙٞـ ثب ٞل ُلايٜي ؿك وٙبك ٚاِـيٗ ؽٛؿ
ثبُٙـ عتي ٌب ٜوبثًٟٛبي ٔىلك ٔجٙي ثل رـايي ام ٚاِـيٗ ٔي ثيٙٙـ.
ِٔىُ ٕ٣ـ ٜؿك كفتٗ ثٔ ٝـكً ٝاًت وٛؿوبٖ ً 5-8بَ ثٔ ٝبؿك ؽٛؿ ٔي صٌجٙـ  ٚاِتٕبى ٌ ٚلئ ٝي
وٙٙـ  ،وٛؿوبٖ ً 9-12بَ ٘بكعتي ُـيـي ٍٙٞبْ رـا ُـٖ ام ؽٛؿ ِ٘بٖ ٔي ؿٙٞـ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ثب
٣الئٕي ٔخُ ؿَ ؿكؿ ً ٚلؿكؿ  ،ت ٚ ١ٟٛاًتفلا ٥ام كفتٗ ثٔ ٝـكًً ٝل ثبم ٔي م٘ٙـ.

علت ضٌاسی :
ٛ٣أُ ه٘تيىي ،ؿِجٌتٍي ٞبي ٘ب ٜٔئٕٗ ؿك اثتـاي وٛؿوي ،ؽب٘ٛاؿٞ ٜبي ته ٚاِـي  ،ؽب٘ٛاؿٞ ٜبيي
و ٝكٚاث ٚثٌيبك ٘نؿيه  ٚؿك  ٓٞتٙيـ ٜثب  ٓٞؿاك٘ـ .وٛؿوبٖ ؽزبِتي  ٚؿكٌ ٖٚلا ٔ ،غي ٚپل اًتلى ٚ
ِٔىالت ؽب٘ٛاؿٌي ٔب٘ٙـ ٛالق ٔ ،لي  ،رـايي  .... ٚؿك ُىُ ٌيلي اؽتالَ اٜٗلاة رـايي ٔي تٛا٘ٙـ
٘مَ ؿاُت ٝثبُٙـ.

دسهاى:
ك٣بيت ايٗ ٘ىبت ؿك ثلؽٛكؿ ثب اٜٗلاة رـايي ٔفيـ اًت:
ٕٔىٗ اًت ؿك ٔٛاكؿ ُـيـ ٘يبم ث ٝؿكٔبٖ ؿاكٚيي ثبُـ.
اًتلًٟبي ٔٛرٛؿ ؿك ؽب٘ٛاؿ ٜثبيـ ٔٛكؿ ٔـاؽّ ٝللاك ٌيلؿ.
ثبيـ ٚاِـيٗ تِٛيك ُ٘ٛـ تب ٘يبم وٛؿن كا  ٓٞث ٝأٙيت  ٓٞ ٚث ٝم٘ـٌي ٌٔتمُ  ٚغيل ٚاثٌت ٝؿكن
وٙٙـ
ثٟتل اًت ايٗ وٛؿوبٖ ثب ٔ ١ٛٗٛتلى ؽٛؿ كٚثلُ٘ٛ ٚـ يٙ٤ي ؿك ٞل ٓٛكت ثٔ ٝـكً ٝثل٘ٚـ.
ٌبٞي المْ ٔي ُٛؿ رـايي ام ٔبؿك تـكيزي ثبُـ يٙ٤ي ٔبؿك ؿك كٚمٞبي أ َٚـتي ؿك وٙبك وٛؿن ثبُـ.
ًپي پِت ؿك والى ثبُـ ًپي ؿك عيب ٚ ٙث٤ـ ام آٖ تٟٙب تب ٔـكً ٝا ٚكا ٕٞلاٞي وٙـ.
ثلاي تالٍ ٞبي ٔٛفميت آٔين وٛؿن  ،پبؿاٍ  ٚربين ٜؿك ٘٠ل ٌلفتُٛ ٝؿ.
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اٌل وٛؿن ثٞ ٝل ؿِيُ ام كفتٗ ثٔ ٝـكً ٝأتٙبٔ ١ي وٙـ  ٚؿك ؽب٘ٔ ٝي ٔب٘ـ ٘جبيـ ٔغي ٚثلايَ ؿِپقيل
٣ ٚبؿي ثبُـ ص ٖٛايٗ ٔ٘ ،١ٛٗٛلفتٗ وٛؿن ثٔ ٝـكً ٝكا تِـيـ ٔي وٙـ.

اضطشاب اهتحاى :
ؿكربتي ام اٜٗلاة أتغبٖ ؿك  "20-30وٛؿوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ؿاَ٘ آٔٛم ؿيـٔ ٜي ُٛؿ .ايٗ ٔ ١ٛٗٛؿك
ؿؽتلاٖ ُبي ٢تل ام پٌلاٖ اًت
اثتـا ثبيـ اٜٗلاة ٛجي٤ي كا ام اٜٗلاة ثيٕبكٌ ٝ٘ٛرـا ولؿ.
آٖ ص ٌّٓٔ ٝاًت ؿكربتي ام اٜٗلاة  ٚاًتلى ٔي تٛا٘ـ ٔخجت ثبُـ  ٚاعٌبى ثـًت آٚكؿٖ يه
فلٓت ث ٝفلؿ ثـٞـ ؿك عـي و ٝتٕلون كٚي ٜٔبِ ٝ٤ثٟتل ُٛؿ  ٚثل٘بٔ ٝكيني ٔ ٓ٠ٙتل ٔ ٚـيليت مٔبٖ
ؿاُت ٝثبُـ ايٗ اٜٗلاة ثب٣ج افنايَ ّٕ٣ىلؿ ُؾٔي ٔي ُٛؿ.
مٔب٘ي اٜٗلاة ٔٙفي اًت و ٝاعٌبى وٙيٓ اٗٚب ١ام وٙتلَ ؽبكد اًت  ،تٕلون ؽٛؿ كا ام ؿًت ؿاؿٜ
ايٓ  ٚافت ّٕ٣ىلؿ پيـا وٙيٓ
٣الئٓ رٌٕي اٜٗلاة أتغبٖ  :تپَ لّتً ،لؿكؿ٣ ،لق ولؿِٖ ،لمٍ ؿًت  ٚا٘ـأٟب ،كً٘ پليـٌي ،
عبِت ت ٚ ١ٟٛاًتفلا٣ ٥الئٓ فىلي ُٙٚبؽتيٍ٘ :لاٖ ُىٌت ٘ ٚبوبٔي ثٛؿٖ ،تغميل ً ٚلمَ٘ ؽٛؿ،
ٔمبيٌ ٝي ؽٛؿ ثب ؿيٍلاٖ  ،فلأ ٍٛولؿٖ ٜٔبِت ؽٛا٘ـُ ٜـ.ٜ
صلا ث٘٤ي ؿصبك اٜٗلاة أتغبٖ ٔي ُ٘ٛـ؟
ٛ٣أُ ٔت٤ـؿي ث٠٘ ٝل ٔي كًـ ؿك ايٗ مٔي٘ ٝٙمَ ؿاك٘ـ.
ُ ُّ٣ -1ؾٔيتي  :افلاؿي و٣ ٝن ت ٘في پبييٙي ؿاك٘ـ ُ ،ىٌتٟبي ٔت٤ـؿي كا تزلث ٝولؿ ٜا٘ـ يب
ثيٕبكي اٜٗلاة ٔٙتِل ؿاك٘ـ ثيِتل ٌٔت٤ـ اٜٗلاة أتغبٖ ٌٞتٙـ.
 ُّ٣ -2ؽب٘ٛاؿٌي  :اٍِٛي ؽِه  ٚغيل لبثُ اٜ٘٤بف تلثيت وٛؿن  ،ا٘ت٠بكات ثيَ ام عـ ٚاِـيٗ،
وٕبَ ٌلايي  ،تٙجيً ٚ ٝلمَ٘  ،تِٛيك ٘بٔٙبًت٤ٗٚ ،يت التٔبؿي

– ارتٕب٣ي پبييٗ رنء ٛ٣أُ

ؽب٘ٛاؿٌي عٌبة ٔي ُ٘ٛـ.
 ُّ٣ -3آٔٛمٍُبٞي  :ا٘ت٠بكات ثيَ ام عـ ٘ ٚبثزبي ٔ ،ّٓ٤ؿكى  ٚأتغبٖ ٞبي ؿُٛاك ،ث٤ـ كلبثتي ثبال،
ٔغـٚؿيتٟبي مٔب٘ئ ،غي٘ ٚبٔٙبًت أتغبٖ ،إٞيت ؽٛؿ أتغبٖ ٔب٘ٙـ وٙىٛك ..... ٚ

ساّْای هقاتلِ تا اضطشاب اهتحاى :
 -1وب٣ َٞاليٓ رٌٕي اٜٗلاة ٕٞ :بٜ٘ٛك و ٝاُبكُ ٜـ ؿك مٔبٖ اًتلى  ٚاٜٗلاة تغييلاتي ٔب٘ٙـ
كً٘ پليـٌيً ،فت ُـٖ ٘٣ال تِ ،لمٍ ،تٍٙي ٘في ،كػ ٔي ؿٞـ اٌل ُؾْ ثيبٔٛمؿ ثٛ ٝليمي
ثـٖ ؽٛؿ كا آكاْ وٙـِ٘ ،ب٘ٞ ٝبي اٜٗلاة  ٓٞوبٔ َٞي يبثـ .ثب اًتفبؿ ٜام كٞ ٍٚبي ميل :
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اًتفبؿ ٜام تىٙيه ٞبي آكاْ ًبمي ٘ #Relaxation $في ٕ٣يك ؿٌ ٍٚلفتٗ ،علف مؿٖ ثب يه
ؿًٚت ،لـْ مؿٖ ،تٕبُبي يه فيّٓ ٌٍٛ ،ؿاؿٖ ث ٝيه ًٔٛيمي آكا ْ ؿ٣ب ؽٛا٘ـٖ  ٚاًتفبؿ ٜام
كاٞىبكٞبي ٔٛٙ٤ي
 -2وب٣ َٞاليٓ فىلي ُٙ ٚبؽتي اٜٗلاة :
ٌفت ٌٛ ٚي ٔٙفي ثب ؽٛؿ كا وٙبك ٌقاكؿٔ ٜخالً ٔلتت ث ٝؽٛؿ ٍ٘ٛيـ «ٔٗ لجٕ٘ َٛي ُ ،ْٛصلا ٞيضي
يبؿْ ٘يٌت اٌل كؿ ُ ْٛثمي ٝصٔ ٝي ٌٛيٙـ»
ا٘ت٠بكات غيل ٜٔٙمي  ٚايـ ٜآَ كا وٙبك ٌقاكؿ ٔ :خالً ثبيـ ؿك ايٗ أتغبٖ ثٟتليٗ ٕ٘ل ٜثٍيلْ ٗٔ ،ثبيـ
پنُىي لجُْٛ َٛ
ٚاِـيٗ ّٕ٤ٔ ٚبٖ ثبيـ ا٘ت٠بكات غيل ٚال٤ي  ٚوٕبَ ّٛجب٘ ٝؽٛؿ كا ت٤ـيُ وٙٙـ.
ثبيـ فلؿ تِٛيك ُٛؿ كار ٢ث ٝاعٌبًبت ٍ٘ ٚلا٘ي ٞبيَ ثب ٚاِـيٗ ٓ ّٓ٤ٔ ٚغجت وٙـ.
ت٤زيُ ُ ٚتبة وٛؿن كا ثبيـ وب َٞؿاؿٔ :خالً ؿك ثل٘بٔ ٝكيني ؿكًي  ٓ٠ٙٔ ٚؽٛا٘ـٖ ث ٝا ٚوٕه ثبيـ
ولؿ.
 -3تغييل ك ٍٚم٘ـٌي ؿك ثل٘بٔ ٝكيني ٔ ٚـيليت م ٔبٖ:
ُ٘ٛتٗ ثل٘بٔ ٝكٚماً٘ ٚ ٝبؿ ٜولؿٖ رـ َٚثل٘بٔٞ ٝب
٘ ٓ٠ؿاؿٖ ث ٝف٘بي ٜٔبِٔ ٚ ٝ٤غي ٚؿكًي وٛؿن
اًتلاعت ولؿٖ
ٚكمٍ ٔٔ ٓ٠ٙخالً  30ؿليمٚ ٝكمٍ ًجه
ؽٛاة وبفي
تغقي ٝؽٛة ٙٔ ٚبًت

ٍسَاس دس کَدکاى:
ي  ٚثب كُـ
ي ْي آ ؿ
ي ٛ٣أُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛام رّٕٚ ٝكاحت پـ ؿ
ًٛٚاى ين اؽتالَ ٔ٣تي اًت و ٝتغت تإثك
يٖ ٘ٓي كٚؿ.
وٛؿن ام ة
ئبك ي
ي ث ٝين ا٘ـام ٜاًتًٛٚ .اى ين ٘ ١ٛة
ئبك ي ؿك پٌلاٖ  ٚؿؽتلاٖ تمل ثبً
اعتٕبَ ثلٚم ايٖ ة
ي اًت و ٝؿ ٚثؾَ ًٛٚاى فىلي ًٛٚ ٚاى ُٕ٣ي ؿاكؿ.
اٜٗلاة
يٖ ْي
ًٛٚاى فىلي :ثٗ٤ٔ ٝي فىلٞبيي و ٝؿائٓ ؿك ف ٗٞفلؿ تىلاك ْي ُ٘ٛـ  ٚآكأَ فٗٞي ا ٚكا ام ة
ثل٘ـ ٔب٘ٙـ :
ئبك ي
ٍ٘لاٖي ؿك ٔٛكؿ آِٛؿيي  ٚوجيفي ً ٚلايت ولؿٖ ة40

ٍ٘لاٖي ؿك ٔٛكؿ آىية ؿيؿٖ ؽٛؿ اي ؿيٌلاٖي ث ٝا٣ـاؿ ،وّٕبت اي كٍٟ٘بيي و ٝث ٝا٣تمبؿ افلاؿ ًٛٚاىي ٘غي ٌٞتٙـ ٛٔ ٚرت ثـُب٘يي
ا٣تمبؿ ُـ ؿْي ُ٘ٛـ.
فىل ولؿٖ ٔـا ْٚثٌٔ ٝبئُ رٙيي و ٝثلاي فلؿ ؽُٛبي٘ـ ٖيًت َٚي اكاؿ ٜاي ؿك ٔتٛلف ولؿٖ آٟ٘ب٘ـاكؿ.
ي ِٔؾْ
فىل ولؿٖ ٔـا ْٚثٓ ٝـاٞب ،وّٕبت اي تٔب ٚكاُتغبَ فٗٞي م ايؿ ثب اؽالقيات ٌٔ ٚبئُ ٔقٞتي ٔخُ م٘ـيي پي ام ٔلي ٌ ٚب ٜي اٞب٘ت ثٔ ٝمـًبتيي ام تىلاك افىبك
ٍسَاس عولی  :ث ٝإ٣بَ ٙٔ ٚبًه ؽبّي ٌفتْ ٝي ُٛؿ و ٝفلؿ ثلاي رّٛيك
يٖ ثلؿٖ اعٌبًبت ثـ عبُٓ ام آٖ افىبك ا٘زبْ ْي ؿٞـ.
ًٛٚاىي  ٚثلاي ام ة
ٔخالً ثب فىل آِٛؿيي  ٚتلى ام ٘زبًت ٔلتت ؿًتٟب كا ٌُتِْ ٛي ؿٞـ اي ٔخال وٛؿن ًٛٚاىي ثلاي
غّج ٝثل فىل تلى ام ين اتمبق ثـ ،ؽٛؿ كا ٔزجٛك ْي وٙـ تب لجُ ام كىيؿٖ ثٔ ٝـكًٔ 25 ٝبٍيٖ ًفيؿ
كا ثِٕبكؿ.
پبن ولؿٖ ٔىلك ِٔمٟب  ٚپبك ٜولؿٖ ٚكلٟب ثٛٓ ٝكت ٔىلك ث ٝؿَيَ وٛؿن ْي ؽٛاٞـ ُ٘ٛتٞ ٝبي وبٔالً
ٔلتت ٕٞ ٚب ًٙٞثبُـ  ٚايٖ وبك ٔٙزل ثٛٛ ٝالٖي ُـٖ مٔبٖ ُ٘ٛتٗ ْي ُٛؿ.
ٌب ٜي وٛؿوبٖ ام كفتبك ؽٛؿ ؽزبِت وَيؿْ ٚ ٜي ؽٛاٙٞـ كفتبكٞبي ٣ذية ؽٛؿ كا ٔؾفي وٙٙـ ٔخالً
وٛؿني ا٣تمبؿ ؿاكؿ اٌل كٚي ين ؽٌٔ ٚتكيْ كا٘ ٜلٚؿ ٛٔ ٚمائيوٟب ي حياؿ ٜك ٚكا ِٕ٘بكؿ آٖ كٚم
أتغبَ٘ كا ؽلاة ؽٛاٞـ ولؿ.
ي ؽٛؿ ثلاي ٚكٚؿ افىبك ًٛٚاىي الـأبتي ا٘زبْ ْي ؿٙٞـ ٔب٘ٙـ
ٌب ٜي اٚلبت عتي وٛؿوبٖ  ٓٞثلاي تٙتٜ
م ايؿ ؿ٣ب ؽٛا٘ـٖ اي ٕ٘بم ٔىلك ؽٛا٘ـٖ
ٌب ٜي اٚلبت وٛؿوبٖ ٕٔىٗ اًت ٍ٘لاٖ ثبُٙـ وُ٘ٛ ٌٓ ٝـ اي عبؿح٘ ٝبٌٛاكي ثلاي ٚاِـيِ٘بٖ اتفبق
يفتـ ايٖ ٍ٘لاٖيٞبي ٛتي١ي فمٌ ٚب ٜي ٚرٛؿ ؿاك٘ـ ِٔ ٚىُي رـي ايربؿ ٘ٓي وٙٙـ ٚثل٣ىي ايٖ
ة
يأٛمؿ َٚي پبك ٜاي ٚلتٟب ايٖ
ٍ٘لاٖي ٞب ْي تٛا٘ـ ث ٝوٛؿوبٖ كُٟٚبي ائٗ ثٛؿٖ ٔ ٚلالجت ام ؽٛؿ كا ة
ي اًت و ٝؿائٓ تىلاك ْي ُٛؿ  ٚوٛؿن ٔزجٛك اًت ثلاي وبًتٗ ام ايٖ افىبك،
ٍ٘لاٖي ٞب ثمـكي ُـ ؿ
كفتبكٞبي ًٛٚاىي ام ؽٛؿ ِ٘بٖ ؿٞـ.

عَاهل ایجاد ٍسَاس:
ئبك ي
يني ام ٛ٣أُ ٔ ٟٓايربؿ وٙٙـًٛٚ ٜاى ،تٛاكث اًتٕٛ٤ٔ .الً افلاؿي و ٝؿك ؽب٘ٛاؿُ ٜبٖ ًبثم ٝة
ي ؿيٌل كا ؿاك٘ـ ،اعتٕبَ ايٖ و ٝثًٛٚ ٝاى ؿصبك ُ٘ٛـ ثبالتل اًت.
ئبك يٞبي اٜٗلاة
ًٛٚاى  ٚثلػي ة
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ي صٙـ ٣بُٔ  ،ايربؿ ْي ُٛؿ.
اؽتالَ ًٛٚاى ٔ ٓٞب٘ٙـ غبِت اؽتالالت كٚا٘پنُهي  ،ث ٝؿ٘جبَ تإثك
اؽتالَ ؿك ف٤بَيتٟب ي ٔغني ثٛٓ ٝكت اُىبَ ؿكييك٘ـٞ ٜب ٛٔ ٚاؿ ٍيْ اييي حيغبْ آٚك ٔ٣تي  ،ؿك
ي  ٚتغت
يؿ
ة
ئبك ي ًٛٚاى كػ ْي ؿٞـ يٗ٣ي فلؿي ٕٔىٗ اًت ثب اًت٤ـاؿ اثتال ثًٛٚ ٝاى ث ٝؿٖاي ا
ة
ئبك ي
يي ام ٚاِـيٖ ٔ #جتال ث ٝة
يت ٘بٔٙبًت ؽب٘ٛاؿيي $ام ٛليق ياؿيك
ي اًتلًٟبي ٔظيٙي  ٚثب تلة
تإثك
ًٛٚاى ُٛؿ.
ئبك ي ًٛٚاى ١ٛ٘ ،ي پبًؼ ىيًتٓ ائٗي ث٣ ٝف٘ٛت اًتلپتٛوٛني ٌّ ٛاًت و ٝؿك
عتي ؿك ٔٛاكؿي ة
ايٖ ٌٛٔ ٝ٘ٛاكؿ ٣الئٓ ثٛٓ ٝكت ٘بٌٟبٖي  ٚثب ُـت م ايؿ ي ثلٚم ْي وٙٙـ ٌ ٚب ٜثب تيوٟب ي ٔؾتّف ٕٞلاٜ
اًت.
يٖ ا٘٣بء آٟ٘ب  ،كٚاث ٚؽٕٔب٘ ٚ ٝا٘تمبؿ ٞبي ؿائٓي ٚرٛؿ ؿاكؿ  ٚاي افلاؿ ثٝ
ٕٔٛ٤الً ؿك ؽب٘ٛاؿٞ ٜبيي و ٝة
ي ثٛؿ ٚ ٜإ٣بَ ٘٠ل ْي وٙٙـ اعتٕبَ ٛ٣ؿ ًٛٚاى ثبالتل اًت.
ُـت ؿك ٌٔبئُ  ٓٞؿكيك
اعٌبى ٌٙب ٜؿك ايربؿ ًٛٚاى ٘مَ ٘ـاكؿ ثّى ٝمْيً٘ ٝبم افٌلؿيي اًت.
ٕٞ ٚبٜ٘ٛك و ٝاُبكُ ٜـ اٍِ ٛثلؿاكي  ٚآٔٛمٍ ٌلفتٗ ام ٚاِـيٖ  ،ؿك ًٛٚاىي ولؿٖ وٛؿن ٔؤحل اًت
ٔخالً ٔبؿكي ؤ ٝلتت ؽٛؿ كا ٌُت ْ ُٛ ٚي ؿٞـ ثب ثلاي آثىَي ث ٝوٛؿن ٔـاْ تقول ْي ؿٞـ  ٚكفتبك
 ٚإ٣بَ ا ٚكا وٙتلَ ْي وٙـ ،ايٖ ٣بؿت ؽٛؿ كا ام ٛليق اٍِ ٛثلؿاكي ث ٝاٙٔ ٚتمُ ْي وٙـ.

تفاٍت ٍسَاس تا اختالل ضخعیت ٍسَاسی:
ي  ٚافىبك ٔناعٓ ِ٘بٖ ْي ؿٞـ
ئبك ي اًت و ٝؽٛؿ كا ثب إ٣بَ  ٚكفتبك تىلاكي ٚ ٚلت يك
ًٛٚاى ين ة
فلؿ كا ٔجتال ث ٝافٌلؿيي ولؿٌ ٚ ٜب ٜي ؽٛاة  ٚاُتٟبي ا ٚكا ٔ ٓٞؾتُ ْي وٙـٔ .ب٘ ٢ام ّٕ٣ىلؿ
ٛتي١ي وٛؿن ْي ُٛؿ  ٚثب٣ج اعٌبى ؽزبِت ُ ٚلٔٙـيي  ٚا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي پبييٖ ؿك اْ ٚي ُٛؿ.
يت ْي ُ٘ٛـ و٘ٙٔ ٝجٚ
اؽتالَ ُؾْيت ًٛٚاىي :ؿك ؽب٘ٛاؿٞ ٜبي وٕبَ ٌلا ٘ٙٔ ٚج ، ٚفلم٘ـاٖي تلة
 ٚعٌبى ث ٝارلاي لٛاٖيٖ ثـ ٖٚاٜ٘٤بف ٌٞتٙـ.
ي ٚ ُٔٛ٣اكحتي ٚ
ي ي اًت و ٝام وٛؿني ُل ١ٚثُ ٝىُ ٌلفتٗ ْي وٙـ  ٚتغت تإثك
ُؾْيت س م
ياً پبي ثٙـ ث ٝلٛاٖيٖ ؽِه  ٚثـٖٚ
ٔظيٙي ْي ثبُـ .افلاؿ ؿصبك اؽتالَ ُؾْيت ًٛٚاىيُ ،ـ ؿ
ي تغٓيَ ْي وٙٙـ
ي ٖم
اٜ٘٤بف ثٛؿ ، ٜؿك ك٣بيت ٘ٔ ٚ ٓ٠ملكات افلاْ ٙي وٙٙـ  ٚايٖ عبِت كا ث ٝثك ٜ
ٕٔٛ٤الً وبكي و ٝت ًٚٛؿيٌلاٖ ا٘زبْ ُـ ٜكا صٙـاٖ لج٘ َٛـاك٘ـ ٍٔل اي٘ى ٝتغت ٘٠بكت ؽٛؿُبٖ
ي ثٛؿ ٚ ٜث٤ـاً ؿك م٘ـيي م٘بُٛيي ِٔ ٓٞىالتي حيؿا ْي وٙٙـ ٞل
ا٘زبْ ُـ ٜثبُـ .ايٖ افلاؿ اٜ٘٤بف ٘بپق ك
صٙـ و ٝثٟ ٝبٞل افلا ؿ ٔٛفكي ؿك ارتٕب ١ثبُٙـ.
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ي ٘ ،مَي ؿك ايربؿ اؽتالَ ًٛٚاى ؿك وٛؿن ٘ـاك٘ـ
 %ؽب٘ٛاؿٞ ٜبي ٔ٘ٙج ٚ ٚوٕبَ ٌلا ً ٚؾت يك
َٚي ثب٣ج كُـ ُؾْيت ًٛٚاىي ؿك اْ ٚي ُ٘ٛـ

 %تطخیظ ٍسَاس دس کَدک:
ثب تٛر ٝث٣ ٝالئٓي وٌ ٝفتُ ٝـ تب عـٚؿ م ايؿ ي ث ٝاؽتالَ ًٛٚاى ؿك وٛؿن ْي تٛاٖ ُه ولؿ.
ي يٗ٣ي ٕٔىٗ اًت ام
ٕٞبٜ٘ٛك و ٝفول ُـ ٌب ٜي ًٛٚاى رٙج ٝاكثي ؿك وٛؿن ؿاكؿ ٌ ٚب ٜي اوتٌبة
ٛليق ٚاِـيٖ ايٖ كفتبك كا فلا ٌلفت ٝثبُـ ؿك ايٖ ٓٛكت ثب  ٕٛ٣ولؿٖ ٔظي ٚ ٙآٔٛمٍ ٔٙبًت  ،ايٖ
٣بؿات ام ٚي ؿٚك ؽٛاٙٞـ ُـ.
يٖ ْي كٚؿ ٔخالً ؿك ًٗ 2/5-4
ٌبًٛٚ ٜاى ين پـيؿ ٜي كُـي اًت و ٝثب ثنكٌتل ُـٖ وٛؿن ام ة
ًبًِي ٕٔٗ اًت وٛؿن ؽلؿًبَ ٣بؿات ًٛٚاىي ِ٘بٖ ْي ؿٞـ وٌ ٝقكاًت ٔخالً وٛؿ ن ث ٝػيى
ي ِجبى كا  ٕٛ٣وٙـ ايٖ عبِت ْي تٛا٘ـ ٔٛلت
ُـٖ ِجبًٟبي ؽٛؿ ػيَي عٌبى اًت  ٚعتٕبً ثب ؿ
ي آٖ كا رـي ٌلفت
ثبُـ َٚي اٌل اؿأ ٝحيؿا ولؿ اي ث ٝرٙجٞ ٝبي ؿيٌل م٘ـيي وٛؿن ٚ ٓٞاكؿ ُـ ثب ؿ
ي ٌبم اي آة كا ثبكٞب صه وٙٙـ أب وٛؿن ث ٚ ٓ٠٘ ٝتلتية
ثنكٌٌبالٖ ٔجتال ثًٛٚ ٝاى ٕٔىٗ اًت ٍك
ي للي٘ٛ ٚ ٝجك للاك ؽبّي ؿك ربي ؽٛؿ للاك ثًيك٘ـ اي
ًٚبيَ ؽٛؿ ػيَي عٌبى ْي ُٛؿ اٍياء ثب ؿ
ين وٛؿن ٔجتال ثًٛٚ ٝاى ٕٔىٗ اًت تٟٙب ثؾٛاٞـ ُّٛاك و ٚ ٟٝٙپبك ٜؽٛؿ كا ثپُٛـ اي كفتبك تىلاكي
يفتـ .
٣ذيةي ام ؽٛؿ ِ٘بٖ ؿٞـ تب ٔجبؿا ثلاي يني ام ثٌتٍبَ٘ اتمبق ثـي ة
ي وبك ؽٛؿ ؿَيَ
يٛٞؿ ٚ ٜتىلاكي ثٛؿٖ إ٣بَ ؽٛؿ آٌب ٜي ٘ـاك٘ـ  .آ٘بٖ ثلاي تٛد ٜ
وٛؿوبٖ ًٛٚاىي ث ٝة
يٖ آٟ٘ب  ٚا٘٣بي ؽب٘ٛاؿْ ٜي ُٛؿ صّ٣ ٖٛت
يي ة
تلاٍي ْي وٙٙـ  ٚكفتبك تىلاكي ُبٖ ٌب ٜثب٣ج ؿكيك
ياٖ ٘ٓي وٙٙـ.
كفتبكي  ٚتمبٗبٞبي ؽٛؿ كا ة

دس هاى:
اؽتالَ ًٛٚاى اٌل ؿكٔبٖ ِ٘ٛؿ ثب٣ج وب َٞا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي  ٚآىية رـي ث ٝا ٚ ٚؿٚك ُـٖ ام
ٔظي ٚ ٙاٛلافياٖ ْي ُٛؿ.
ي اي افٌلؿيي كا
ئبك ي اٜٗلاة
ٕٔىٗ اًت ايٖ وٛؿن اي ٘ٛرٛاٖ ؿك وٙبك ًٛٚاى ٣الئٓ ؿيٌلي ام ة
ِ٘بٖ ؿٞـ پي ؿكٔبٖ ثٛٔ ٝل ٢آٖ آٞيت ؽبّي ؿاكؿ.
ئبك ي ؿك اوخل ٔٛاكؿ  ،ؿك ً 3-4بَ ٛ٣ؿ ْي وٙـ أب
ٕٔٛ٤الً ؿكٔبٖ اؽتالَ ًٛٚاى  ،احل ٔٛلتي ؿاكؿ  ٚة
فبيؿ ٜؿكٔبٖ ولؿٖ ًٛٚاى ؿك ًٗيٖ پبييٖ ايٖ اًت و ٝفلؿ ؿٚكاٖ ٛاليي كُـ ُؾْيتي ؽٛؿ كا ام
ؿًت ٘ٓي ؿٞـ .حيُلفت ؿك تغْيَ ؽٛؿ كا ؿاكؿ ٟٔ ٚبكتٟبي اكتجبٙي  ٚعُ ٌٔإِ ٝكا ؿك ايٖ ؿٚكاٖ
آٔٛؽت ٝاًت.
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ئبك ي ٔخُ ًٛٚاى وٙبك آٔـٜ
يأٛمؿ صٍ ٝ٘ٛثب ين ة
ٌبٕٔ ٜىٗ اًت ٞـف ام ؿكٔبٖ ايٖ ثبُـ و ٝفلؿ ة
ئبك ي
ي ؿاُت ٝثبُـ  .پي ؿك ؿكٔبٖ ٞـف  ،كيُ ٝوٗ ولؿٖ ة
 ٚثب ٚرٛؿ آٖ م٘ـيي ؽٛة ّٜٛٔ ٚة
ئبك ي  ٜيس ٚلت ٛ٣ؿ ٘ىٙـ .
ي و ٝة
ٖيًت ٔ ٚب ا٘ت٠بك ٘ـاك ْ
ٞـف ام ؿكٔبٖ  ،ؿاؿٖ أىبٖ كُـ ًبِٓ ث ٝوٛؿن اًت ؿكٔبٟ٘بيي و ٝثلاي ًٛٚاى ثنكٌٌبَ ؿك ٘٠ل
ٌلفتْ ٝي ُٛؿ ُبُٔ ؿكٔبٖ ؿاكٚيي  ٚكفتبك ؿكٔبٖي اًت.
ي ؿاك٘ـ ٕٛ٤ٔ ٚالً يني ثـٚ ٖٚرٛؿ
ي تٛر ٝؿاُت وٞ ٝل ؿٚي ايٖ ؿكٔبٟ٘ب ؿك وٙبك  ٓٞاحل ثؾَي ؽٛة
ثب ؿ
ي وبفي ٘ـاكؿ ؿاكٞٚب ًٜظ ٔٛاؿ ٍئب يي  ٚييك٘ـٞ ٜب كا تٞٙيْ ْي وٙـ  ٚكفتبك ؿكٔبٖي
ؿيٌل ي تإثك
كاٟٞبي غّج ٝثل ًٛٚاى ٔ ٚجبكم ٜثب افىبك اُتجب ٜكا ثُ ٝؾْ ْي آٔٛمؿ
فّ ٛوٌتيٖ  ،فّٚٛوٌبْيٖ ً ،لتلاَيٖ ام ؿاكٞٚبي آُي ؿكٔبٖ ًٛٚاى ٌٞتٙـ وٛ ٝجك ٘٠ل پنُه
ي ُـ ٚ ٜؿك مٔبٖ ٔٙبًت تـكيربً لُ٘ٛ ٢ٜـ.
ي تز ٛم
ثب ؿ
ي ي اي پلؽبٍُلي  ،وٛؿوب ِ٘بٖ كا ام ارلاي آؿاة
ٔتإًفب٘ ٝثلػي ام ؽب٘ ٛاؿٞ ٜب  ،ثب إ٣بَ كُٟٚبي تٙتٜ
ي وٛؿن كاث ٝكٚا٘پنُه اكرب ١ؿاؿ ٚ ٜؿك
ٙٔ ٚبًه ًٛٚاىي ْٔ ٢ٙي وٙٙـ ؿك عبَي و ٝؿك ايٖ ٔٛاكؿ ثب ؿ
ؽب٘ٛ ٓٞ ٝجك ؿًتٛكات كٚاٖ ؿكٔبٖي  ،ثب وٛؿن كفتبك وٙٙـ ٕٞ ٚبٖ وبكٞأيي كا و ٝؿكٔبٍ٘ل ؿك ؿكٔبٍ٘بٜ
ا٘زبْ ْي ؿٞـ ؿك ؽب٘ ٝا٘زبْ ثـٙٞـ.
يٍ تليٖ ٘مَ اَٚايي ٔـكً ٝؿك ُٙبًبيي ايٖ ؿاَ٘ آٔٛماٖ اًت  .يٗ٣ي ٚلتي وٛؿني ؿك ا٘زبْ
ة
يٍ ام عـ المْ ك٣بيت ْي وٙـ  ٚؽٛؿ كا ؿكٔٚ ٍٝٙٙ
وبكٞبيٍ وٙـ اي ٜٔ٘لة اًت  ٚلٛاٖيٖ كا ة
صبكصٛة ؽبّي للاك ْي ؿٞـ ٌٔإِ ٝكا ثب ٚاِـيٖ وٛؿن ؿك ْياٖ ثٍقاك٘ـ  ٚآ٘بٖ كا ث ٝين ِٔبٚك ثب
تزلث ٝاكرب ١ؿٙٞـ.
ٚاٗظ اًت ٞلص ٝؿكٔبٖ ؿك ًٗ پبييٖ تل آغبم ُٛؿ تإثيكات ثٟتل ٛٔ ٚحلتلي ؽٛاٞـ ؿاُت  ٚام تؾلية
يي ؽٛاٞـ ُـ.
كُـ ُؾْيتي وٛؿن رّٛيك

افسشدگی :
اوخل ٔب فىل ٔي وٙيٓ ؿكٚاٖ وٛؿوي ٕٞيُِ ٝبؿ  ٚثي ؿغـغ ٝث ٝؿٚك ام ٍ٘لا٘ي ٞب ٌٔ ٚئِٛيت ٞبًت ٚ
يه وٛؿن ثبيـ ٕٞيُِ ٝبؿ ثبُـ  ٚؿك كٚيب  ٚثبمي غلق ُٛؿ ؿك عبِي وٚ ٝال٤بً اي٘ ٍٝ٘ٛٙيٌت وٛؿوبٖ
 ٓٞافٌلؿٔ ٜي ُ٘ٛـ ٞل صٙـ ثب ؿكٓـ ثٌيبك وٕتلي ام ثنكٌٌبالٖ  ٚثب ٣الئٕي ٔتفبٚت اًت.
ص ٖٛوٛؿوبٖ ٕ٘ي تٛا٘ٙـ افٌلؿٌي كا ثب وّٕبت  ٚمثبٖ ثٔ ٝب ٔٙتمُ وٙٙـ ثبيـ ام ٤ٗٚيت ؽٛاة ٚ
ؽٛكان  ٚثبمي ايِبٖ ثفٟيٓ و ٝؿك ص ٝعبِت ٞيزب٘ي اي ٌٞتٙـ.
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ثل ؽالف ٘٠لات لجّي  ،عتي ٘ٛماؿاٖ  ٚثضٞ ٝبي وٓ ًٗ ً ٚبَ  ٓٞافٌلؿٔ ٜي ُ٘ٛـ .ؿٚكي ام ٔبؿك يب
وٌي و ٝث ٝا ٚؿِجٌتٍي پيـا ولؿ ٜاًت ثب٣ج ثيملاكي ٌ ،لي ٝولؿٖ ِٔىالت ؽٛاة  ٚؽٛكان ؿك ٚي
ٔي ُٛؿ.
ؿك ثضٞ ٝبي پيَ ؿثٌتب٘ي افٌلؿٟ ،ٜبٞل غٍٕيٗ  ،اكتجب ٙوالٔي ٔغـٚؿ ،كُـ وٓ ٚ ،مٖ ٍ٘لفتٗ،
ٌلي ٝؿيـٔ ٜي ُٛؿ.
ؿك ًٙيٗ ٔـكً ، ٝوٛؿن ثٟتل ٔي تٛا٘ـ كار ٢ث ٝؽّك غٍٕيٗ ؽٛؿ ًؾٗ ثٍٛيـٌ ،لئ ٝي وٙـ،
تغليه پقيل ٔ٣ ٚجب٘ي اًتِٔ ،ىُ تٛر ٚ ٝوب َٞاٍ٘ين ٜپيـا ٔي وٙـ  ٚايٗ ث ٝافت ّٕ٣ىلؿٍ ؿك
ٔـكًٙٔ ٝزل ٔي ُٛؿ .ام ٘بكاعتي ٞبي رٌٕي ٔخُ ًلؿكؿ  ٚؿَ ؿكؿ ٔي ٘بِـٕٞ .ضٙيٗ ٕٔىٗ اًت
افىبك ؽٛؿوِي  ٓٞؿاُت ٝثبُـ وٚ ٝاِـيٗ ام آٖ آٌب٘ ٜيٌتٙـ.
ؽٛؿ وِي ؿك وٛؿوبٖ ميل ً 10بَ تمليجبً ٕٞيِ ٝث ٝعٌبة ٔلٌٟبي تٔبؿفي ٌقاُتٔ ٝي ُٛؿ.

عالئن افسشدگی:
ٕٞبٜ٘ٛك وٌ ٝفتُ ٝـ اوخل وٛؿوبٖ ٕ٘ي تٛا٘ٙـ تب لجُ ام ً 7بٍِي ام عبِتٟبي ؿك٘ٚي ؽٛؿ ًؾٗ ثٍٛيٙـ
أب ام ٟبٞل آ٘بٖ ٌٌ ُٝٛيلي  ٚا٘نٚا ،ثبمي ٘ىلؿٖ ثب ٌٕٞبالٖ  ٚوب٣ َٞالل ٝث ٝف٤بِيتٟبيي و ٝلجالً
ؿًٚت ؿاُت٤ٗٚ ٚ ٝيت ؽٛاة  ٚاُتٟبي آ٘بٖ ٔي تٛاٖ تب عـٚؿي ٔتٛر ٝافٌلؿٌي ُـ.
پي ام ٚكٚؿ ثٔ ٝـكً ، ٝوٛؿوبٖ ث ٝؿِيُ افنايَ ٟٔبكتٟبي والٔي ثٟتل ٔي تٛا٘ٙـ اعٌبًبت  ٚعبالت
ؿك٘ٚي ؽٛؿ كا ثيبٖ وٙٙـ ِٔىالت تٛر ٚ ٝتٕلون  ،ثي اٍ٘ينٌي  ٚؽّك پبييٗ  ،ثل تغٔيُ وٛؿن احل
ٔٙفي ٔي ٌقاكؿ  ٚثب٣ج ٔي ُٛؿ ٕ٘لات ا ٚافت وٙـ.
ٚاِـيٗ ثٟتل ٔي تٛا٘ٙـ ؿك ٔٛكؿ ٣الئٓ ثيل٘ٚي ٔب٘ٙـ پلؽبٍُلي  ،ؿكٌٛ ٥ٚيي  ٚر ٚ ًٙؿٛ٣ا ٌناكٍ
ؿٙٞـ  ٚاعٌبًبت ؿك٘ٚي ٔب٘ٙـ اٜٗلاة  ،افىبك ًٛٚاًي  ،افٌلؿٌي  ،افىبك ؽٛؿوِي  ٚثي اكمُي كا
ؽٛؿ وٛؿن ٛ٘ ٚر ٛاٖ ثٟتل ثبمٌٔٛي وٙٙـ.
ؽٛاة  ٚاُتٟبي ٔؾتُ  ،تغييل ٚمٖ ثـٖ يب ٘لًيـٖ ثٚ ٝمٖ ٔٛكؿ ا٘ت٠بك ،ثي للاكي يب وٙـي علوتي
ميبؿ ،اعٌبى ؽٌتٍي  ٚثي ا٘لهي ثٛؿٖ  ،اعٌبًبت ٔٙفي ؿكثبكٟ ٜبٞل ؽٛؿ ؿاُتٗ ،مٚؿك٘ذ ثٛؿٖ ٚ
مٚؿٌلي ٝولؿٖ ُ ،ىبيت ٞبي رٌٕي ٔب٘ٙـ ًلؿكؿ  ٚؿَ ؿكؿ ٣ـْ ِقت ثلؿٖ ام ٣اللٙٔ ٝـي ٞب ٚ
ف٤بِيتٟب ٔب٘ٙـ ٌقُت ، ٝعٌبًيت ثٛ ٝلؿ ُـٖ  ،تغليه پقيلي ٔ٣ ٚجب٘يت  ،غيجت ٔىلك ام ٔـكًٚ ٝ
افت تغٔيّي ام ؿيٍل ٣الئٓ افٌلؿٌي ٔي ثبُـ.

45

ثضٞ ٝبي افٌلؿٕٛ٤ٔ ٜالً ام ؽٛؿُبٖ ثٛٓ ٝكت ٔٙفي ٓغجت ٔي وٙٙـ ٗٔ .مُت ٌٞتٓ  ٗٔ ،ث ٝؿكؿ
ٕ٘ي ؽٛكْ  ،ؿؽتل ثـي ٌٞتٓٞ ،يش وي ٔ ٛٙؿًٚت ٘ـاكٜ
ُي ١ٛافٌلؿٌي :اٌل وٛؿوب٘ي و ٝؿك ًٙيٗ لجُ ام ٔـكًٌٞ ٝتٙـ ؿصبك افٌلؿٌي ٔي ُ٘ٛـ ُ ٚي١ٛ
وّي افٌلؿٌي ؿك وٛؿوبٖ ٛ٘ ٚر٘ٛبٖ  2ؿكٓـ اًت.

علت :
افٌلؿٌي وٛؿوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ  ُّ٣ه٘تيىي  ٚؽب٘ٛاؿٌي ؿاكؿ.
افٌلؿٌي ٚاِـيٗ كٚي ثضٞ ٝب احل ٔي ٌقاكؿ  ٓٞام ٛليك ه٘تيه  ٓٞ ٚام ٛليك يبؿٌيلي  ٚاٍِٛ
للاكؿاؿٖ آٟ٘ب.
٘جٛؿ كاث ٜٝي ٔٙبًت ثيٗ ٚاِـيٗ  ٚآُفتٍي ٞبي ؽب٘ٛاؿٌي  ،غفّت  ،ثـ كفتبكي ثب وٛؿوبٖ  ،آماك
رٌٕي  ٚرٌٙي  ،ام ؿًت ؿاؿٖ يىي ام ٚاِـيٗ يب ٘نؿيىبٖ امٛ٣أُ ايزبؿوٙٙـ ٜافٌلؿٌي ؿكوٛؿن
ٛ٘ٚرٛاٖ اًت .م٘ـٌي ؿك ٔغي ٚپل اًتلى  ،فمل  ٚثي وبكي  ٚا٣تيبؿ اعتٕبَ افٌلؿٌي كا ثبال ٔي ثلؿ.
ؿك وُ ثضٞ ٝبيي و ٝؿيـ ٔٙفي ثٔ ٝغي ٚؿاك٘ـ ٔ ،ـاْ ٘ك ٔي م٘ٙـ  ٚث ٝآيٙـ ٜثـثيٗ ٌٞتٙـ ثيِتل
ٌٔت٤ـ افٌلؿٌي ٔي ُ٘ٛـ.

چشا تطخیع افسشدگی دس کَدک ٍ ًَجَاى اّویت داسد؟
افت تغٔيّي ،فلاك ام ؽب٘ ، ٝثنٞىبكي ٔٔ ٚلف ٔٛاؿ ،ؽٛؿوِي ،افت كٚاث ٚارتٕب٣ي امٛ٣اكٕ ٟٔٓ
افٌلؿٌي ؿك ايٗ ًٙيٗ ٌٞتٙـ.پي تِؾيْ  ٚؿكٔبٖ ثٛٔ ٝل ٢آٖ ام إٞيت ؽبٓي ثلؽٛكؿاك اًت

افسشدگی دس ًَجَاًاى :
٣الئٕي وٌ ٝفتُ ٝـ وٓ  ٚثيَ ؿك ٘ٛرٛا٘بٖ ٘ين ؿيـٔ ٜي ُٛؿ ِٚي ٕٔىٗ اًت يه ٘ٛرٛاٖ افٌلؿٜ
ثيَ ام عـ ٔ٣جب٘ي  ٚتغليه پقيل ثبُـ ،تٕبيّي ث ٝع٘ٛك ؿك ٔـكً٘ ٝـاُت ٝثبُـ ،فلاك ام ٔـكً، ٝ
غيجت ٌ ،لايَ ثًٛ ٝء ٔٔلف ٔٛاؿ  ٚثي ثٙـ  ٚثبكي رٌٙي  ،ؿكٌيلي ثب لب٘ٔ ٖٛي تٛا٘ـ ام ٣الئٓ
افٌلؿٌي ؿك ايٗ ًٙيٗ ثبُـ.
ؿٔٚيٗ ّ٣ت ٔلي ؿك ًٗ ً 15-24بَ پي ام عٛاؿث  ،ؽٛؿوِي اًت و٣ ٝبكٗ ٟٓٔ ٝافٌلؿٌي
ؿكٔبٖ ِ٘ـ ٜاًت
دسهاى  :ؿكٔبٖ ؿاكٚيي ُٙ ،بؽت ؿكٔب٘ي  ،وٓ ولؿٖ اًتلى ٔغي ، ٚثٟجٛؿ كٚاث ٚؽب٘ٛاؿٌي
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اختالل دٍ قطثی:
اؽتالَ ؿ ٚلٜجي $و ٝؿك ٌقُت ٝث ٝآٖ ٔب٘يه

– ؿپلًيٌ ٓٞٛفتٔ ٝي ُـ #يىي ام اؽتالالت كٚاٖ

پنُىي اًت و ٝؿك آٖ ؿك ؽّك ًٜ ،ظ ا٘لهي  ،كفتبك ٘ ٚغ ٜٛتفىل فلؿ ثيَ ام عـ ٔ َٕٛ٤تغييلاتي كػ
ٔي ؿٞـ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي وّٕ٣ ٝىلؿ ا ٚكا عـالُ ؿك يىي ام عٛمٞ ٜبي اكتجبٛي  ،ارتٕب٣ي ُ ،غّي يب
تغٔيّي ٔؾتُ ٔي وٙـ .ايٗ ثيٕبكي ٔي تٛا٘ـ ث ٝؿ ٚؿٚكٔ ٜب٘يب  ٚافٌلؿٌي تمٌيٓ ُٛؿ

عالین ٍ ًطاًِ ّا یی هاًیا (ضیذایی) :
فلؿ عـالُ يه ٞفت ٝؽّك ثيَ ام عـ ُبؿ يب ٔ٣جي  ٚتغليه پقيل ؿاكؿ ِ٘ ٚب٘ٞ ٝبيي ٔب٘ٙـ پلعلفي
ثيَ ام عـ ٔ ، َٕٛ٤افىبك پلاوٙـ ٜوٌٛ ٝيي ثب ٌٔ ٓٞبثمٌ ٝقاُت ٝا٘ـ ٕٞ ٚنٔبٖ ث ٝفىل فلؿ ٔي آيٙـ.
وب٘ َٞيبم ث ٝؽٛاة  ،عٛاى پلتي افنايَ ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي يب افىبك ؽٛؿ ثنكي ثيٙب٘ ٝثي للاكي علوتي
 ،ؿكٌيلي ثيَ ام عـ ؿك ف٤بِيتٟبي ِقت ثؾَ ؤ ٝي تٛا٘ـ ٛ٣الت ؽٜل٘بوي ؿاُت ٝثبُـ كا ؿاكؿ
٣الئٓ افٌلؿٌي  ،ثٛٓ ٝكتيى ٝؿك ثغج افٌلؿٌي ٌفتُ ٝـ ؿك ايٙزب ٚ ٓٞرٛؿ ؿاكؿ.
مٔب٘ي ٌفتٔ ٝي ُٛؿ فلؿ ٔجتال ث ٝاؽتالَ ؿ ٚلٜجي اًت و ٝؿك ٛٛك ٕ٣ل ؽٛؿ عـالُ يه ثبك ؿصبك
٣اليٓ ٔب٘يب ُـ ٜثبُـ.

عالین اختالل دٍ قطثی دس کَدکاى ٍ ًَجَاًاى چِ تفاٍتی تا تضسگساالى داسد؟
ثل ؽالف ثنكٌٌبالٖ  ،ؿك وٛؿوبٖ ٕ٘ي تٛاٖ ث ٝكاعتي عتي يه ؿٚكِٔ ٜؾْ افٌلؿٌي ُ ٚيـايي كا ام
يىـيٍل ٔزنا ولؿ  ٚؿك اوخل ٔٛال٣ ٢الئٓ ٞل ؿٚكٕٞ ،ٜنٔبٖ  ٚث ٝعبِتٟبي ٔؾتّف ؿيـٔ ٜي ُٛؿ ٕٔىٗ
اًت ؿك  َٛٛيه كٚم ٔىلكاً ؽّك  ٚا٘لهي وٛؿن تغييل وٙـ  ٚؿك ثيِتل ٔٛال ٢كٚعي ٝي ا ٚتغليه
پقيل  ٚثيملاك ث٠٘ ٝل ثلًـ.
ام ٛلفي ٕٔىٗ اًت ُل ١ٚثيٕبكي تـكيزي ٔ ٚنٔٗ ثبُـ  ٚثٜٛك ِٔؾْ ٘م ٜٝآغبم ؿليمي كا ٘تٛاٖ
ثلاي آٖ ِٔؾْ ولؿ ٣الٔت ؽّك ثبال ُ ٚبؿ صٙبٖ و ٝؿك ثنكٌٌبالٖ ؿيـٔ ٜي ُٛؿ ٕٔىٗ اًت ؿك
وٛؿوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ٚرٛؿ ٘ـاُت ٝثبُـ  ٚثيَ تل ثُ ٝىُ ٛٛفبٖ ٞبي ٣بٛفي  ٚلِلق ٞبي ؽِ٘ٛت
آٔين ِٔبٞـُٛ ٜؿ.
ٕٔىٗ اًت وٛؿن  ٚيب ٘ٛرٛاٖ اثلام وٙـ و ٝعبَِ ام ٕٞيِ ٝثٟتل اًت  ،ؿك  ٕٝٞوبكٞب ثيَ ام
ؿًٚتبٖ ٕٞ ٚىالًي ٞب رّٛتل اًت يب ام  ٕٝٞثب ٍٛٞتل  ٚميجبتل اًت .تٛرّٛ ٝجي ٞبي ا ٚافنايَ ٔي
يبثـ  ،ثيَ ام لجُ تٕبيُ ث ٝثيل ٖٚكفتٗ  ٚف٤بِيت ؿاكؿ وٓ تل ام لجُ لب٘ ٖٛپقيل اًت  ٚؿك ٔمبثُ ٛ٣أُ
لـكت ٔب٘ٙـ ٚاِـيٗ ٘ ّٓ٤ٔ ٚب فلٔب٘ي يب پلؽبٍُلي ثيَ تلي ام ؽٛؿ ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ.
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ؽيبَ پلؿاميٟبي وٛؿن ٕٔىٗ اًت ثيَ ام عـ ٛجي٤ي ُٛؿ  ٚث٠٘ ٝل ثلًـ وٛؿن ؿكٚغٍُ ٛـ ٜاًت.
ؽٛاة ثيٕبك وٕتل ام عـ ٛجي٤ي ُـً ٜب٣بت وٕتلي كا ؿك ُجب٘ ٝكٚم ٔي ؽٛاثـ ٕٔىٗ اًت ؿيلتل ام
لجُ ث ٝؽٛاة كفت ٚ ٝؿيلتل ثيـاك ُٛؿ ؿك ٔمبيٌ ٝثب ٌقُت ٝتٛر ٚ ٝتٕلون ثٌيبك وٓ تل ٔي ُٛؿ ؿك
ف٤بِيتٟبي ٔـكً ٝايٗ عبِت ثيِتل ؽٛؿ كا ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ.
ف٤بِيتٟبي ٞـفٕٙـ ٕٔ ٓٞىٗ اًت افنايَ يبثـ ٔخالً ثيِتل ام لجُ وتبة ثؾٛا٘ـ يب ؿك وبكٞبي ؽب٘ٝ
وٕه وٙـ  ،ثيِتل ام لجُ پ َٛؽلد ٔي وٙـ ٕٔٛ٤الً وبكٞب كا ث ٝپبيبٖ ٕ٘ي كًب٘ـ.
افنايَ ٔيُ رٌٙي  ،ؿًٚتي ثب غليجٞ ٝب  ،فلاك ام ؽب٘ ٝيب ٔـكًٔٔ ، ٝلف ٔٛاؿ ٔؾـك ٔ ٓٞي تٛا٘ـ ام
٣الئٓ ايٗ ؿٚك ٜثبُـٌ .بٞي ِ٘ب٘ٞ ٝبي كٚاٖ پل يِي ٔب٘ٙـ تُٙ$ ٓٞٛيـٖ ٓـاٞبي اٗبفي يب ؿيـٖ
تٔبٚيلي وٚ ٝرٛؿ ؽبكري ٘ـاكؿ #يب ٞقيبٖ ٔ $ب٘ٙـ ثـ ثيٙي ث ٝاٛلافيبٖ  ،ثنكي ِٔٙي ثيَ ام عـ #ؿك
آٖ ؿٚكٕٞ ٜلا٣ ٜالئٓ ؿ ٚلٜجي ؿيـٔ ٜي ُٛؿ.
ؿك اؽتالَ ؿ ٚلٜجي ؿٚك ٜوٛؿوي  ٚاٚايُ ٘ٛرٛا٘ي ٕٔىٗ اًت ؿك  َٛٛيه كٚم  ،صٙـيٗ ثبك ٣اليٓ
ؿٚكُ ٜيـايي  ٚافٌلؿٌي ث ٝتٙبٚة يب عتي  ٓٞمٔبٖ ؿيـُٛ ٜؿ.
ٌبٞي  ٓٞؿك اثتـاي ُل ١ٚاؽتالَ ،اٜٗلاثٟبي ُـيـ  ٚثيٕبكٌ ٝ٘ٛؿيـٔ ٜي ُٛؿ يب ثيٕبك ٔىلكاً ؽٛاثٟبي
ؽِ٘ٛت آٔين ٔي ثيٙـ.
ثبيـ ؿك ٘٠ل ؿاُت ِ٘ ٕٝٞب٘ٞ ٝبي فول ُـ ٜؿك يه ثيٕبك ثلٚم ٕ٘ي وٙـ .تغييلات ٚاٗظ كفتبكي وٝ
ٔٙزل ث ٝافت ّٕ٣ىلؿ ُٛؿ يب ٚرٛؿ كفتبكٞبي ٘ب ٔتٙبًت و ٝافت تغٔيّي  ٚاكتجبٛي كا ؿك پي ؿاكؿ ٘يبم
ث ٝاكميبثي ؿاكؿ.
تفبٚت ٔيبٖ ِ٘ب٘ٞ ٝبي اؽتالَ ؿ ٚلٜجي ًٛ٘ ٚب٘بت ٛجي٤ي ؽّك  ٚؽٔ ٛتٙبًت ثب ًٗ ثيٕبك صيٌت ؟
 ٕٝٞي اٌ٘بٖ ٞب تغييلات ٛجي٤ي ؽّك كا ام ٛيف غٍٕيٙي تب ُبؿي ؿك  َٛٛكٚم تزلثٔ ٝي وٙٙـ أب
ٚر ٝتٕبين تغييلات ؽّمي ؿك ثيٕبكي ؿ ٚلٜجي ام عبِت ٛجي٤ي ُ ،ـت ٞيزبٖ تزلثُ ٝـٚ ٚ ٜاثٌتٝ
٘جٛؿَ٘ ثٛٔ ٝل٤يتٟبي ٔؾتّف اًت ٕٞ ٚضٙيٗ ٣ـْ وٙتلَ آٖ ؿك ثيٕبكي ؿ ٚلٜجي ثبكم اًت.
يه وٛؿن ٕٔىٗ اًت ؿك پبًؼ ثٔ ٝغلٔٚيت ام ف٤بِيت ٔٛكؿ ٣الل ٝپلؽبٍُلي ِ٘بٖ ؿٞـ يب يه
٘ٛرٛاٖ ؿك ؿٚك ٜثغلا٘ي ؽٛؿ تٕبيُ ث ٝتغليه پقيلي ِ ،زبرت  ٚلٟل ولؿٖ ثب ؽب٘ٛاؿ ٜؿاكؿ أب ؿك
عبِت ٣بؿي ايٗ كفتبكٞب ؿك ٚاو َٙثٛٔ ٝل٤يت ؽبٓي ايزبؿ ٔي ُ٘ٛـ  ٚتب عـٚؿي لبثُ وٙتلَ ٌٞتٙـ
ٕٞضٙيٗ اؽتالَ ؿك ّٕ٣ىلؿ تغٔيّي  ٚاكتجبٛبت ارتٕب٣ي ثٜٛك ٚاٗظ ايزبؿ ٕ٘ي وٙٙـ.
ؿك ثيٕبكي ؿ ٚلٜجي ُـت ٞيزب٘بت تزلثُ ٝـ ٜام عبِت ٣بؿي ثيِتل اًت  ٚفلؿ لبؿك ث ٝوٙتلَ
ٞيزبٖ ؽٛؿ ٘يٌت  ،تغييل ؿك ؽٛاة  ،اُتٟب  ،ا٘لهي ً ٚبيل ِ٘ب٘ٞ ٝب ؿك ايٗ اؽتالَ ؿيـٔ ٜي ُٛؿ ؿك
عبِيى ٝؿك يه فلؿ ٛجي٤ي صٙيٗ تغييلاتي كا ٕ٘ي ثيٙيٓ  .افت ّٕ٣ىلؿ تغٔيّي يب اكتجبٛي ٘ ٚبؿيـٜ
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ٌلفتٗ لٛا٘يٗ ثٜٛك ٔىلك  ،افنايَ ٔيُ رٌٙي ثٛٓ ٝكت كفتبكٞبي ِٔؾْ رٌٙي ٔٔ ،لف ٔٛاؿ ،
تٕبيُ ث ٝؽٛؿوِي ام ؿيٍل ٣الئٓ اؽتالَ ؿ ٚلٜجي ٔي تٛا٘ـ ثبُـ.
ؿك ٞل عبِت ٕٔىٗ اًت ِ٘ب٘ٞ ٝبي اؽتالَ ؿ ٚلٜجي ثٛٓ ٝكت تـكيزي ٔ ٚنٔٗ ؿك وٛؿوي  ٚاٚايُ
٘ٛرٛا٘ي ُلُٛ ١ٚؿ پي ٞل ٌب ٜؽب٘ٛاؿ ٜاعٌبى وٙـ كفتبك وٛؿن يب ٘ٛرٛاٖ ثلاي ؽٛؿٍ يب ؿيٍلاٖ
آماك ؿٙٞـ ٜاًت ثٟتل اًت ٘٠ل ٔتؾْٔ كا ؿك ايٗ ثبك ٜرٛيب ُٛؿ  ٚؿك ٓٛكتيى ٝكفتبكٞب ٘بُي ام ك٘ٚـ
ٛجي٤ي كُـ ثبُـ ثب ِٔبٚك ٜث ٝؽب٘ٛاؿ ٜثب ؽيبِي آًٛؿ ٜتل ثلاي ثلؽٛكؿ ثب ايٗ كفتبكٞبي ٛجي٤ي آٔٛمٍ
ٔي ثيٙـ  ٚاٌل ٘يبم ث ٝؿكٔبٖ تؾٔٔي ؿاُت ثب كإٙٞبيي كٚا٘پنُه ؿكٔبٖ كا ُلٔ ١ٚي وٙـ.

ًکاتی دس هَسد اختالل دٍقطثی دس سٌیي کَدکی ٍ ًَجَاًی :
اثتال ث ٝاؽتالَ ؿ ٚلٜجي فلؿ كا ؿك ٔ٤لٕ كفتبكٞبي پلؽٜل ٔب٘ٙـ ًٛء ٔٔلف ٔٛاؿ  ٚاِىُ  ،كفتبكٞبي
پلؽٜل رٌٙي  ،ؽٛؿوِي يب آًيت رـي ث ٝؽٛؿ  ٚؿيٍلاٖ  ،فلاك ام ؽب٘ ٝيب ٔـكً ٝللاك ٔي ؿٞـ.
ثلٚم ِ٘ب٘ٞ ٝبي افٌلؿٌي ؿك يه ٘ٛرٛاٖ ٔي تٛا٘ـ ؿك آيٙـ ٜاؽتالَ ؿ ٚلٜجي كا ؿك ٚي ثٕٞ ٝلا ٜؿاُتٝ
ثبُـ اؽتالَ ؿٚلٜجي مٔي ٝٙؽب٘ٛاؿٌي ٚ ٚكاحتي ؿاُت ٚ ٝؿك وٌب٘ي و ٝيه ٚاِـ آٟ٘ب ٔجتال اًت اعتٕبَ
ثلٚم ث25 ٝؿكٓـ ٔي كًـ.
عٛاؿث اًتلى ما ٔ ،غيٞ ٚبي ٘بٔٙبًت ؽب٘ٛاؿٌي  ،ام ؿًت ؿاؿٖ ٣نيناٖ ًٛ ،ء ٔٔلف ٔٛاؿ ام ٛ٣أُ
ؽٜل ايزبؿ وٙٙـ ٜثيٕبكي ؿٚلٜجي ؿك افلاؿ ٌٔت٤ـ ٔي ثبُٙـ.

دسهاى :
ٔٔلف ؿاك ٚرنء ٗلٚكي ؿكٔبٖ اًت ٔٔ ٚلف ٔ ٓ٠ٙآٖ ٛجك تزٛين پنُه ثبيـ رـي ٌلفتُٛ ٝؿ  .ؿك
ؿٚك ٜعبؿ ؿاك ٚثب عـاوخل ٔيناٖ ٔٛكؿ ٘يبم ؿاؿٔ ٜي ُٛؿ  ٚپي ام فلٚوَ ٣الئٓ عبؿ  ٓٞؿكٔبٖ ؿاكٚيي
اؿأٔ ٝي يبثـ تب ام ٛ٣ؿ اؽتالَ رٌّٛيلي ُٛؿ  .ؿاك ٚعـالُ ٔ 18ب ٜثب ٘٠ل پنُه اؿأ ٝيبثـ ث٤ـ ام ايٗ
ٔلعّ ٝو٣ ٝالئٓ عبؿ فلٚوَ ولؿ  ،كٚاٖ ؿكٔب٘ي وٕه وٙٙـ ٜؽٛاٞـ ثٛؿ.
اؽتالَ ؿٚلٜجي  ،يه اؽتالَ ٔنٔٗ اًت ٘ ٚيبم ث ٝؿكٔبٖ ٛٛال٘ي ؿاكؿ ثيٕبكي  ،ثب وٕه ؿاك ٚتغت
وٙتلَ ؿك ٔي آيـ ِٚي وبٔالً ام ثيٗ ٕ٘ي كٚؿ ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٔٛل٤يت ل ٢ٜؿاك، ٚثب تِؾيْ ٠٘ ٚبكت
كٚاٖ پنُه ث ٝآٌٞتٍي ؿاك ٚلٔ ٢ٜي ُٛؿ أب ؽٜل ٛ٣ؿ ٕٞضٙبٖ ؿك ٕ٣ َٛٛل ٚرٛؿ ؿاكؿ.
ام ؿاكٞٚبي ٔٛكؿ اًتفبؿ ٜؿك ؿكٔبٖ اؽتالالت ؿ ٚلٜجي ٔي تٛاٖ ثِ ٝيتيٓ ً ،ـيٓ ٚا ِپلٚات ،
وبكثبٔبمپيٗ . ،الٔٛتليويٗ يب اال٘ناپيٗ اُبك ٜولؿ .ؿك  ّْٛ٣پنُىي ٕٔىٗ اًت ٞل ؿاك ٚؿك ؿكٔبٖ صٙـ
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ثيٕبكي ٔؾتّف وبكثلؿ ؿاُت ٝثبُـ ٔخالً ًـيٓ ٚا ِپل ٚات  ٚوبكثبٔبمپيٗ  ٚالٔٛتليو يٗ ؿك ؿكٔبٖ تِٙذ
ٓ ٚل ١اًتفبؿٔ ٜي ُ٘ٛـ أب ؽبٓيت وٙتلَ ؽّك  ٓٞؿاك٘ـ.
ؽالٓ:ٝ
اٜٗلاة  ،اعٌبى ٘بؽُٛبيٙـ ٘ ٚبكاعت وٙٙـ ٜاي اًت و ٝؿك آٖ  ،فلؿ ٔٛل٤يتٟبي ٔغيٜي كا ثيَ تل
ام آ٘ضٌٞ ٝت ،پلؽٜل اعٌبى ٔي وٙـ ٛٔ ٚل٤ي و ٝؽٜلي ؿك وبك ٘يٌت اعٌبى تٍ٘ ٚ َٙلا٘ي ٔي
وٙـ.
٣الئٓ رٌٕي  ٚفٙٞي آٖ ٣جبكتٙـ ام  :ت ، ١ٟٛؿَ ؿكؿً ،لؿكؿ ِ ،لمٍ  ٚت٤ليك  ٚتىلك اؿكاك  ،اعٌبى
تٍٙي ٘في ،اُىبَ ؿك تٕلون ... ٚ
اٜٗلاة رـايي ثب ؿِٛاپٌي وٛؿن ؿك ٔٛكؿ رـاُـٖ ام ٔبؿك يب ٔلالت ؽٛؿ ثلٚم ٔي وٙـ  ٚوٛؿن
ٍ٘لاٖ اًت ؤ ٝجبؿا ؽب٘ٛاؿ ٜؽٛؿ كا ام ؿًت ثـٞـ ثٙبثلايٗ ام كفتٗ ثٔ ٝـكً ٝيب ٔىبٟ٘بيي ث ٝؿٚك ام
ٔبؿك ارتٙبة ٔي وٙـ و ٝؿكٔبٖ آٖ كفتبك ؿكٔب٘ي ٌ ٚبٞي ؿكٔبٖ ؿاكٚيي ؽٛاٞـ ثٛؿ.
اٜٗلاة أتغبٖ ثٌت ٝثُ ٝؾٔيت افلاؿٔ ،غي ٚؽب٘ٛاؿٌي ٔ ٚغي ٚآٔٛمٍُب ٜؿك ثلؽي ام وٛؿوبٖ ٚ
٘ٛرٛا٘بٖ ؿيـٔ ٜي ُٛؿ و ٝثب ٣الئٓ رٌٕي  ٚفٙٞي اٜٗلاة ٕٞلا ٜاًت  ٚؿكٔبٖ آٖ ثب تىٙيه آكاْ
ًبمي  ، #Relaxation $تٙفي ٕ٣يك ،ؽٛؿٌٛيي ٞبي ٔخجت  ،ؿ٣ب ؽٛا٘ـٖ  ،وٕه ث ٝثل٘بٔ ٝكيني
ٔ ٓ٠ٙؿكًي ٔ ...ٚي ثبُـ.
ًٛٚاى  :اؽتالِي اًت و ٝؿك وٛؿوي ٛ٘ ٚرٛا٘ي ُي ١ٛوٕي ؿاكؿ أب ثب ايٙغبَ ُلًٛٚ ١ٚاى اغّت ام
ؿٚكٛ٘ ٜرٛا٘ي اًت ًٛٚاى ث ٝؿٛٓ ٚكت فىلي ّٕ٣ ٚي ؿيـٔ ٜي ُٛؿ وٌ ٝبٞي فلؿ افىبك ًٛٚاًي
آماكؿٙٞـ ٜؿاكؿ ٌ ٚبٞي ؿك پبًؼ ث ٝافىبك إ٣بَ ًٛٚاًي ارجبكي ثلاي وب َٞاٜٗلاة ؽٛؿ ا٘زبْ ٔي
ؿٞـ.
ثيٕبكي ًٛٚاى اغّت ثب ًبيل ثيٕبكيٟبي اٜٗلاثي ؿيـٔ ٜي ُٛؿ  ٚؿكٔبٖ آٖ ث ٝؿٛٓ ٚكت ؿاكٚيي ٚ
كفتبكؿكٔب٘ي ٔي ثبُـ.
افٌلؿٌي ٕ٣ـ ٜؿك ؿٚكاٖ وٛؿوي ؽٛؿ كا ثب ٟبٞل غٍٕيٗ ٣ ،ـْ ُلوت ؿك ثبميٟبي ٌلٞٚي ٌُٝٛ ٚ
ٌيلي  ،كُـ وٌٓ ،لي ٝولؿٖ ٌ ٚبٞي تغليه پقيلي ٔ٣ ٚجب٘يت ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ .وب َٞتٛر ٚ ٝوبَٞ
اٍ٘ين ٜؿك وٛؿن ٙٔ ،زل ث ٝافت ّٕ٣ىلؿٍ ؿك ٔـكًٔ ٝي ُٛؿ.
ايٗ ثيٕبكي ٔي تٛا٘ـ  ٓٞثّ٣ ٝت ه٘تيىي  ٓٞ ٚث ٝؿِيُ اٍِ ٛثلؿاكي ام ٚاِـيٗ افٌلؿُ ٚ ٜلائ ٚغيٜي
٘بٔٙبًت ٔب٘ٙـ م٘ـٌي ؿك ٔغي ٚپل اًتلى  ٚپلرٙزبَ  ،فمل  ٚثيىبكي  ٚا٣تيبؿ ايزبؿ ُٛؿ  .ام ٛ٣اكٕ
افٌلؿٌي ؿك ايٗ ًٙيٗ  ،افت تغٔيّي  ،فلاك ام ؽب٘ٔٔ ٚ ٝلف ٔٛاؿ  ٚؽٛؿوِي ٔي ثبُـ.
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ثيٕبكي ؿ ٚلٜجي ثب ُي ١ٛوٕتل ام افٌلؿٌي ٕ٣ـ ٜؿك ًٗ وٛؿوي ٛ٘ ٚرٛا٘ي ؿيـٔ ٜي ُٛؿ .ؿك ؿٚكٜ
ٞبي ٔب٘يبُ$يـايي٣ #الئٕي ٔب٘ٙـ ؽّك ثبال ُ ٚبؿ يب تغليه پقيل ٔ٣ ٚجب٘ي  ،ا٘لهي ميبؿ  ،پلعلفي ،
افنايَ ٔيُ رٌٙيِٚ ،ؾلري  ٚوبكٞبي ؽٜل٘بن ،ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي ثيَ ام عـ ؿيـٔ ٜي ُٛؿ.و ٝؿك پبكٜ
اي ام ٔٛاكؿ ٔٙزل ث ٝآًيجٟبي ؽٜل٘بن  ٚرجلاٖ ٘بپقيلي ٔي ُٛؿ .ؿك ايٗ ٔٛاكؿ ؿكٔبٖ ؿاكٚيي عتٕبً
المْ ٌ ٚبٞي ثٌتلي وٛؿن يب ٘ٛرٛاٖ ٗلٚكي ٔي ثبُـ.

سایش اختالالت سٍاًپضضکی :
ثٌيبكي ام اٚلبت ثب وٛؿوب٘ي ٔٛارٔ ٝي ُٛيٓ و ٝؿك ؿكى  ٚتغٔيُ ِٔىُ ؿاك٘ـ ٕ٘ ٚي تٛا٘ٙـ
ٔتٙبًت ثب ًٜظ والى پيَ ثل٘ٚـ ُّ٣ .ايٗ ِٔىالت ،ؿاُتٗ  ٍٛٞپبييٗ يب ٔلمي ،ا ؽتالَ يبؿٌيلي،
اؽتالَ ثيَ ف٤بِي – وٓ تٛرٟي ٣ ٚـْ اٍ٘ين ٜؿاَ٘ آٔٛم ثلاي تالٍ  ٚيبؿٌيلي ٔي ثبُـ .
ؿك ثلؽٛكؿ ثبوٛؿوي و ٝؿك يبؿٌيلي ؿكٚى ِٔىُ ؿاكؿ ٕ٘ ٚي تٛا٘ـ ٍٕٞبْ ثب والى پيَ آيـ ثٝ
ٔٛاكؿي و ٝفول ُـ ثبيـ تٛر ٝؿاُت .ؿك ٔيبٖ ٌقاُتٗ ِٔىُ ثب ؽب٘ٛاؿ ٚ ٜآٌبٞي ام مٔئ ٚ ٝٙيناٖ
 ٚ ٍٛٞاًت٤ـاؿ وٛؿن وٕه وٙٙـ ٜؽٛاٞـثٛؿ.
تٓٛي ٝثٚ ٝاِـيٗ ثلاي ٔلار ٝ٤ث ٝكٚاِ٘ٙبى ثلاي اكميبثي ثٟلُٛٞ ٜي ؿاَ٘ آٔٛم المْ اًت أب وٛؿن
ؿاكاي ِٔىُ تغٔيّي ِنٔٚبً وٓ تٛاٖ فٙٞي ٘يٌت.
ؿك اؿأ ٝث ٝثلكًي وٓ تٛا٘ي فٙٞي ً ٚبيل ِٔ ُّ٣ىالت تغٔيّي ام رّٕ ٝاؽتالَ يبؿٌيلي ،افٌلؿٌي
،اٜٗلاة  ٚثيٕبكي ؿ ٚلٜجي ؿك وٛؿوبٖ ٔي پلؿاميٓ.

عقة هاًذگی رٌّی (:)MR
٣مت ٔب٘ـٌي فٙٞي يب وٓ تٛا٘ي فٙٞي ث٤ٗٚ ٝيتي اٛالق ٔي ُٛؿ وُ ٝؾْ  ،ثٟلُٛٞ ٜي پبييٗ تل ام
عـ ٣بؿي ؿاُت ٝثبُـ  ٚؿك ٟٔبكتٟبي تٜبثمي ٗ٤يف  ُٕ٣وٙـ.
ٔيناٖ ثٟلُٛٞ ٜي كا ٔي تٛاٖ ام ٛليك آمٔٞ ٖٛبي ُٛٞي اًتب٘ـاكؿ ث ٝؿًت آٚكؿ و ٝؿك وٓ تٛا٘ي
فٙٞي ٣ـؿ آٖ ميل  70-75اًت.
ٟٔبكتٟبي تٜبثمي ٗ٤يف كا ؿك ايٗ افلاؿ ٔي تٛاٖ ثب اكميبثي ّٕ٣ىلؿ ؿك عٛمٞ ٜبي ميل ًٙزيـ:
اكتجب ٙثب ؿيٍلاٖ
ف٤بِيتٟبي كٚمٔلٜ
ارتٕب٣ي ثٛؿٖ
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ٟٔبكتٟبي علوتي
ٟٔبكتٟبي علف ٝاي ُ ٚغّي
ّٕ٣ىلؿ تغٔيّي
ٔلالجت ام ؽٛؿ
ؿك افلاؿ وٓ تٛاٖ فٙٞي ًٜظ ُٙبؽتي  ٚؿكوي ٣ ًٗ$مّي  #وٓ تل ام ًٗ تمٛيٕي اًت ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔخبَ
يه وٛؿن ً 10بِ ٝكفتبكُٙ ،بؽت  ٚؿكن  ٚيبؿٌيلي اٍ ؿك عـ يه ثض ٝي ً 5بِ ٝاًت و ٝاِجتٝ
ايٗ ثٕ٘ ٝل ٜي ُٛٞي ا ٚثٌتٍي ؿاكؿ.
تمٌيٓ ثٙـي ميلٔ ،غـٚؿ ٜي ٛ ٍٛٞجي٤ي  ٚغيلٛجي٤ي كا ِٔؾْ ٔي وٙـ.
ثٟلُٛٞ ٜي ٛجي٤ي = 90-100

ٔ ٍٛٞلمي =

75-90

٣مت ٔب٘ـٌي فٙٞي

ٗ٤يف=55-75
٣ 35-55مت ٔب٘ـٌي فٙٞي ٔتًٚٛ

٣مت ٔب٘ـٌي فٙٞي ُـيـ  20-35ميل ٣ 20مت ٔب٘ـٌي

فٙٞي ٕ٣يك
ؿكٔ ٍٛٞلمي ،وٛؿن ٔي تٛا٘ـ تب ثبالتل ام ؿثٌتبٖ ثؾٛا٘ـ .وٛؿن ؿك ٔـاكى ٣بؿي ٔي تٛا٘ـ ؿكى
ثؾٛا٘ـ ِٚي ٌٔتّنْ تالٍ ٓ ٚلف ٚلت ثيِتلي ٔي ثبُـ.
ؿك ٣مت ٔب٘ـٌي فٙٞي ؽفيف ٕٔٛ٤الً وٛؿوبٖ ٔي تٛا٘ٙـ تب ًبَ ٞبي پبيب٘ي ؿٚكاٖ ؿثٌتبٖ ثؾٛا٘ٙـ ٚ
ؿك ٘ٔ ١ٛت ًٚٛتب والى ا ٚ َٚؿ ْٚؿثٌتبٖ كا ٔي تٛا٘ٙـ ثؾٛا٘ٙـ.
ٞل ص٣ ٝمت ٔب٘ـٌي فٙٞي ُـيـتل ثبُـ يبفتٗ ّ٣ت آٖ آًبٖ تل اًت .
وٛؿوب٘ي و ٝام ثٟلُٛٞ ٜي پبييٗ تل ام ً ٓٞبالٖ ؽٛؿ ثلؽٛكؿاك٘ـ ٕٔٛ٤الً ؿك اكتجبٛبت ارتٕب٣ي ٗ٤يف
ٔ ُٕ٣ي وٙٙـً ،بؿِٛ ٜط  ٚمٚؿ ثبٚك٘ـ  ٚؿيٍلاٖ كاعت تل ًل آٖ ٞب والٔ ٜي ٌقاك٘ـ .مٚؿ فليت
ٔيؾٛك٘ـ ٕ٘ ٚي تٛا٘ٙـ ام عك ؽٛؿ ؿفب ١وٙٙـ ؿك يه رٕ ٢يب ٌلٕٔ ٜٚىٗ اًت ٘تٛا٘ٙـ كفتبك ٓ ٚغجت
ؽٛؿ كا ت٠ٙيٓ وٙٙـ  ٚل٘بٚت ٓغيغي ا٘زبْ ؿٙٞـ.
ٕٔىٗ اًت ثب افلاؿ وٛصىتل ام ؽٛؿ ؿًٚت ُ٘ٛـ ص ٖٛام ٘٠ل ُٙبؽتي ًٜ ٓٞظ آٖ ٞب ٌٞتٙـ  ٚيب
ثل٣ىي ثب افلاؿ ثنكٌتل ام ؽٛؿ ث ٝؿِيُ ؿاُتٗ عبٔي  ،ؿًٚت ُ٘ٛـ.
ُي MR ١ٛيه ؿكٓـ وُ رٕ٤يت ُ ٚل ١ٚآٖ ميل ً 18بَ اًت .ؿك پٌلاٖ ا٘ـوي ُبي ٢تل ام ؿؽتلاٖ
اًت ثيَ تل ا٘ٛا MR ١كا ٘ ١ٛؽفيف تِىيُ ٔي ؿٞـ.

علل پیذایص کن تَاًی رٌّی (:)MR
ؿاليُ ه٘تيىي ُ :بُٔ ثيٕبكيٟبي اكحي  ٚولٛٔٚمٔٚي ٔي ثبُـًٙ .ـكْ ؿا ، ٖٚثيٕبكيفٙيُ وتٛ٘ٛكي ُبي٤تليٗ ٌٞ ُّ٣تٙـ.
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ًٗ ثبالي ٚاِـيٗ  ٚللاك ٌلفتٗ ؿك ٔ٤لٕ اُ X ٝ٤اعتٕبَ اؽتالالت ولٛٔٚمٔٚي كا ثبال ٔي ثلؿ.٣ف٘ٛتٟب  ًْٕٛ ٚؿك  َٛٛثبكؿاكي كٚي ٔغن رٙيٗ احل ٔٙفي ٔي ٌقاك٘ـٔ$خُ ًلؽز – ٝتٛوٌٛپالًٕٛم– ا٣تيبؿ ٔبؿك #
عٛاؿث ٗ ٚلثٞ ٝبي ٍٙٞبْ مايٕبٖ ٔب٘ٙـ مايٕبٖ ًؾت ٛٛ ٚال٘ي ٘ ،لًيـٖ اوٌيوٖ وبفي ث ٝرٙيٗ ٚ٘ٛماؿ ٚ ،مٖ وٓ عيٗ تِٛـ ٘ ٚبكًيٗ ،لث ٝثً ٝل ٘ٛماؿ ٔب٘ٙـ افتبؿٖ ام ثّٙـي
ثيٕبكيٟبي ٔبؿك ٔخُ ؿيبثت  ،فِبكؽ ٖٛثبال  ٚوٓ ؽ٘ٛيٛ٣أُ فلٍٙٞي ارتٕب٣ي :وٛؿوبٖ ؿك ٔٙبٛك ٔغل ْٚؤ ٝغلن ٞبي آٔٛمُي وٕي ؿكيبفت ٔي وٙٙـيب ام ٘٠ل تغقي ٝؿك ٔغلٔٚيت ٌٞتٙـ ثيَ تل ام ًبيليٗ ؿك ٔ٤لٕ ايٗ ٣بكٌٗٞ ٝتٙـ.
ٌبٞي اٚلبت فٕٟيـٖ مٚؿٍٙٞبْ ّ٣ت ثيٕبكي ٔي تٛا٘ـ ام پيِلفت آٖ  ٚتإحيل ثل  ٚ ٍٛٞكفتبك وٛؿن تب
عـ ميبؿي رٌّٛيلي وٙـ ٔخالً ؿك ٞيپٛتيلٚئيـي تِؾيْ مٚؿكى ؿك ٘ٛماؿي  ٚيب ؿك ثيٕبكي فٙيُ
وتٛ٘ٛكي تِؾيْ ثٛٔ ٝل ٚ ٢ت٠ٙيٓ كهيٓ غقايي ُ ٚيل ٘ٛماؿ ،ام پيبٔـ ٔٙفي ايٗ ثيٕبكيٟب ثل ٍٛٞ
ؽٛاٞـ وبًت.

خػَغیات تالیٌی:
 MRؽفيف ٕٔىٗ اًت تب ٚكٚؿ وٛؿوبٖ ٔجتال ،ثٔ ٝـكً ٝتِؾيْ ؿاؿِٛ٘ ٜؿٟٔ .بكتٟبي ارتٕب٣ي ٚ
تٛا٘بيي ثلللاكي كٚاث ٚايٗ وٛؿوبٖ ؿك ًبِٟبي لجُ ام ٔـكًٕٔ ٝىٗ اًت وبفي ثبُـ ِٚي ٚلتي ثنكٌتل
ٔي ُ٘ٛـ ٘مبئٖ ُٙبؽتي ٔب٘ٙـ تٛا٘بيي وٕتل ثلاي تفىل ا٘تنا٣ي ثب٣ج تٕبين ايٗ وٛؿوبٖ ام ًٗ ٓٞ
ٞبيِبٖ ٔي ُٛؿ.
ٞلصٙـ وٛؿوبٖ ٔجتال ث MR ٝؽفيف تب ًبِٟبي پبيبٖ اثتـايي ٔي تٛا٘ٙـ تغٔيُ وٙٙـ  ٚثلاي تإٔيٗ
م٘ـٌي ؽٛؿ يه ٟٔبكت علف ٝاي كا وٌت وٙٙـ ِٚي رقة ارتٕبُ ١ـٖ ٕٔىٗ اًت ثلايِبٖ ؿُٛاك
ثبُـ ،ص ٖٛؿك ثلللاكي اكتجب ٙؿصبك ِٔىُ ٌٞتٙـ ٣ ،نت ٘في پبييٗ ؿاك٘ـ ٚ ٚاثٌت ٝث ٝافلاؿ ثنكٌتل
ٔي ثبُٙـ.
ثلؽي ام ايٗ افلاؿ ٕٔىٗ اًت ؿك ٌلٌٕٞ ٜٚبالٖ ٔٛكؿ ًٛء اًتفبؿ ٚ ٜاًتخٕبك للاك ٌيل٘ـ .ؿك اوخل
ٔٛاكؿ ٔجتاليبٖ ث MR ٝؽفيف ؿك ٔغيٜي عٕبيت وٙٙـٔ ٜي تٛا٘ٙـ ث ٝؿكربتي ام ٔٛفميت ارتٕب٣ي ٚ
ُغّي ؿًت پيـا وٙٙـ.
ٔ MRت ًٚٛاعتٕبالً مٚؿتل ؿك ًٙيٗ لجُ ام ٔـكًُٙ ٝبًبيي ٔي ُٛؿ .ايٗ وٛؿوبٖ تب ًبِٟبي ٔيب٘ي
اثتـايي لبؿك ث ٝتغٔيُ ٌٞتٙـ ِٚي ٔي تٛا٘ٙـ ٟٔبكتٟبي ٔلالجت ام ؽٛؿ كا ثب تٛر ٝوبفي ؿيٍلاٖ  ،كُـ
ؿٙٞـ .ايٗ وٛؿوبٖ ام ٘مبيْ ؽٛؿ آٌبٙٞـ  ٚاغّت اعٌبى ثيٍبٍ٘ي ام ٌٕٞبالٖ ث ٝؿِيُ ٔغـٚؿيتٟب ثٝ
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آٖ ٞب ؿًت ٔي ؿٞـ .ثً ٝلپلًتي ُـيـ ٘يبم ؿاك٘ـ  ٚؿك ٔغيٜي عٕبيت وٙٙـٔ ٜي تٛا٘ٙـ ؿك ا٘زبْ
تىبِيف ُغّي وبكآيي پيـا وٙٙـ.
ُ MRـيـ ؿك ًبِٟبي لجُ ام ٔـكً ٝآُىبك اًت .تىّٓ ايٗ وٛؿوبٖ ؿك ًٜظ عـالُ اًت  ٚكُـ
علوتي آ٘بٖ ٗ٤يف اًت ٕٔٛ٣بً ٘يبم ثً ٝلپلًتي ٔـا ْٚؿاك٘ـ تب ًٗ ثنكٌٌبِي ٕٔىٗ اًت ٔؾتٔلي
تىّٓ كا يبؿ ثٍيل٘ـ ٟٔ ٚبكتٟبي ًبؿٔ ٜلالجت ام ؽٛؿ كا فلاٌيل٘ـ .عتي ؿك ثنكٌٌبِي ٔ ٓٞلالجت
پلًتبكي المْ اًت.
ؽٔٓٛيبتي و ٝثٜٛك وّي ؿك ٔجتاليبٖ ث MR ٝثيِتل ؿيـٔ ٜي ُٛؿ ٣جبكتٙـ ام  :ثيَ ف٤بِي  ،تغُٕ
وٓ ؿكثلاثل ٘بوبٔي  ،پلؽبٍُلي  ،ثي حجبتي ٣بٛفي  ،كفتبكٞبي علوتي لبِجي  ٚتىلاكي  ٚا٘ٛا ١كفتبكٞبي
آًيت ث ٝؽٛؿ ٔب٘ٙـ ٌبم ٌلفتٗ  ،ؽلاُيـٖ پًٛت ... ٚ
ؿكٔبٖ  :اٌل ّ٣ت لبثُ تِؾيْ  ٚثيٕبكي مٔي ٝٙاي ٔب٘ٙـ وٓ وبكي تيلٚئيـٞ ،يـكًٚفبِي ٚ ... ٚرٛؿ
ؿاُت ٝثبُـ ؿك ٔلاعُ اِٚي ٝؿكٔبٖ پقيل اًت .اؽتالالت كفتبكي ٞ ٚيزب٘ي وٛؿن ثب ؿاك ٚوٙتلَ ٔي
ُٛؿ.
ؽـٔبت تٛا٘جؾِي  ،وبكؿكٔب٘يٌ ،فتبكؿكٔب٘ي  ٚكفتبك ؿكٔب٘ي  ٚآٔٛمٍ ٚاِـيٗ ثٛ٠ٙٔ ٝك وبًتٗ ام
ِٔىالت كفتبكي ٞ ٚيزب٘ي ثلاي ايٗ وٛؿوبٖ اكائٔ ٝي ُٛؿ.

کَدکاى کن تَاى رٌّی دس هذسسِ

:

ثٌيبكي ام ٚاِـيٗ و ٝوٛؿن ٔجتال ثِٔ ٝىُ فٙٞي ؿاك٘ـ ام پنُىبٖ ٔي پلًٙـ فلم٘ـٔبٖ كا ثٔ ٝـكًٝ
٣بؿي ثفلًتيٓ يب ثٔ ٝـكً ٝاًتخٙبيي ؟
پبًؼ ث ٝايٗ پلًَ ٌٔ ، ٟٓب ٜثٌيبك ؿُٛاك اًت مٔب٘ي و ٝوٓ تٛا٘ي فٙٞي وٛؿن ؿك عـ ٔتٚ ًٚٛ
ُـيـ ثبُـ ثـيٟي اًت و ٝث ٝؽـٔبت ٌٌتلؿ ٜتٛا٘جؾِي  ٚوبك ؿكٔب٘ي ٌ ٚفتبك ؿكٔب٘ي ٘يبم ؿاكؿ
ؿك ٔٛكؿ وٛؿن  MRؽفيف يب ٔ ٍٛٞلمي تٔيٓ ٌيلي ِٔىُ اًت ص ٖٛثٛؿٖ ؿك ٔـاكى اًتخٙبئي
ثلاي ٚاِـيٗ اعٌبى ؽٛثي ثٛرٛؿ ٕ٘ي آٚكؿ  ٚثٛؿٖ ؿك ٔـاكى ٣بؿي ٛٔ ٓٞرت غيل ًٜ ٓٞظ ثٛؿٖ
وٛؿن ام ٘٠ل كُـ ُٙبؽتي  ٚيبؿٌيلي ثب ًبيل ؿاَ٘ آٔٛماٖ  ٚؿك ٘تيزٛٔ ٝكؿ ًٛء اًتفبؿ ٜللاك ٌلفتٗ
ت ًٚٛؿيٍلاٖ ٔي ُٛؿ ٕٞضٙيٗ ايٗ وٛؿوبٖ ث ٝؿِيُ ٔتٛرُ ٝـٖ تفبٚت ؽٛؿ ثب ثمي ٝا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي
وٕي پيـا ٔي وٙٙـ  ٚثيِتل ؿصبك افٌلؿٌي  ٚاٜٗلاة ٔي ُ٘ٛـ.
ٌلص ٝثٟتل اًت ايٗ وٛؿوبٖ ؿك ٔـاكى ٣بؿي ؿكى ثؾٛا٘ٙـ .أب ٔـاكى  ٓٞثبيـ ثٌيبك ٔلالجتي ثبُٙـ
 ٚؿاَ٘ آٔٛماٖ ّٕ٤ٔ ٚبٖ آٔٛمٍ ٞبي المْ كا ثلاي ثلؽٛكؿ  ٚاكتجب ٙثب ايٗ افلاؿ ؿيـ ٜثبُٙـ .ايٗ ٌلٜٚ
ٕٔىٗ اًت ٣ال ٜٚثل آٔٛمٍ ت ّٓ٤ٔ ًٚٛؿٚك ٜؿيـ٘ ٜيبم ث ٝآٔٛمُٟبي ؽبّ  ٚاٗبفي  ٓٞؿاُت ٝثبُٙـ.
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اختالالت یادگیشی:
اؽتالَ يبؿٌيلي يٙ٤ي كُـ ٘بوبفي ٟٔبكتٟبيي ؽبّ تغٔيّي وّ٣ ٝت آٖ ثيٕبكي رٌٕي يب ٔ٣جي
٘جبُـ  .ايٗ وٛؿوبٖ ث ٝكغٓ ٛ ٍٛٞجي٤ي  ،ؿك يه يب صٙـ عٛم ٜي ؿكًي ِٔىُ يبؿٌيلي ؿاك٘ـ ٚ
ٟٔبكتٟبيي ٔب٘ٙـ ؽٛا٘ـٖ ُٛ٘ ،تٗ يب كيبٗيبت ثٛٛ ٝك لبثُ تٛرٟي وٕتل ام ًٜظ تٛا٘بيي ٕٔٛ٣ي وٛؿن
اًت.
ؿك اغّت ٔٛاكؿ ٚاِـيٗ ام ايٗ ٌّٙٔ ٝـ٘ـ و ٝث ٝكغٓ ّٕ٣ىلؿ ؽٛة فلم٘ـُبٖ ؿك عٛمٞ ٜبي غيلؿكًي ،
ٚي ؿك ٔـكً٤ٗ ٝيف ٔ ُٕ٣ي وٙـ  ٚؿك يه يب صٙـ ؿكى ِٔ ،ىُ اًبًي ؿاكؿ.
ُبي٤تليٗ ٘ ١ٛاؽتالَ يبؿٌيلي اؽتالَ ؽٛا٘ـٖ اًت #dyslexia$
ايٗ وٛؿوبٖ ؿك ٓغيظ ؽٛا٘ـٖ ً ،ل٣ت  ٚؿلت ؿك ؽٛا٘ـٖ  ٚؿكن ّٜٔت ٘ين ؿصبك ِٔىُ ٔي ُ٘ٛـ.
ؿك يبؿآٚكي  ٚف ٟٓآ٘ض ٝؽٛا٘ـ ٜا٘ـ ِٔىُ ؿاك٘ـ  .ؽٜبٞبي پبيـاك ؿك ؽٛا٘ـٖ ؿاك٘ـ ٕٛ٤ٔ ٚالً ام ؽٛا٘ـٖ
ثٛٓ ٝكت ثّٙـ ارتٙبة ٔي وٙٙـ .ؿك پٌلٞب ُبي٤تل ام ؿؽتلاٖ ؿيـٔ ٜي ُٛؿ.

 25ؿكٓـ ايٗ وٛؿوبٖ

اؽتالَ ثيَ ف٤بِي ٕٞنٔبٖ ؿاك٘ـ.
وٛؿوب٘ي و ٝاؽتالَ ُ٘ٛتٗ ؿاك٘ـ  ،ؿك ٞزي ولؿٖ ٓغيظ وّٕبت  ٚؿيىت ٝي آٖ ٞب ٕٞ ٚضٙيٗ
اًتفبؿ ٜام ؿًتٛك مثبٖ ٗ٤يفٙـ ؿًت ؽ ٚثـي ؿاك٘ـ ٕٔ ٚىٗ اًت ؿك يه ٔتٗ  ،يه وّٕ ٝكا ث ٝصٙـ
ُىُ ثٛٙيٌٙـ.
ٕٔٛ٤الً ام تىبِيف ُ٘ٛتٙي ارتٙبة ٔي وٙٙـ ،تىبِيف ؿكًي ؽٛؿ كا ث ٝوٙـي ا٘زبْ ٔي ؿٙٞـ  ٚؽٜبٞبي
حبثت ؿك ُ٘ٛتٗ ؿاك٘ـ ايٗ وٛؿوبٖ ؿك ُ٘ٛتٗ رٕالت اِ٘بيي ؽٛؿ ٕٔٛ٤الً ٗ٤يف ٌٞتٙـ وي  ،وزب ٚ
صٍ ٝ٘ٛؿك اثتـاي رٕالت آٟ٘ب ٚرٛؿ ٘ـاكؿ رٕالت ُفبٞي آٟ٘ب ٘ين اُتجبٞبت ؿًتٛكي ميبؿ ؿاكؿ.
وٛؿوب٘ي و ٝاؽتالَ ؿك كيبٗيبت ؿاك٘ـ ؿك اًتـالَ يب ٔغبًجبت كيبٗي ٗ٤يف ٌٞتٙـ  ٚؿك ٟٔبكتٟبي
كيبٗي و ٝث ٝؿكن ٔفبٞيٓ پبي ٝاي ٘يبم ؿاكؿ ،ثب ِٔىُ ٔٛار ٝا٘ـ ؿك يبؿٌيلي  ٚيبؿآٚكي ا٣ـاؿ ِٔىُ
ؿاك٘ـ .ايٗ اؽتال َ ٕٔىٗ اًت ؿك ؿؽتلٞب ُبي٤تل ثبُـ.
اوخل ٔٛاكؿ ايٗ اؽتالَ كا ؿ ْٚيب ً ْٛؿثٌتبٖ ٔي تٛاٖ ُٙبًبيي ولؿ  .وٛؿن ٔجتال ث ٝايٗ اؽتالَ ؿك
رٕ ٢مؿٖ ُٕ ٚبكٍ ثٔ ٝيناٖ صٍِٕيلي پبييٗ تل ام عـ ٔٛكؿ ا٘ت٠بك ثلاي ًٗ  ٍٛٞ ٚاًٚت .
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ؿك وُ اؽتالالت يبؿٌيلي ٔ٤بؿَ ٣مت ٔب٘ـٌي فٙٞي يب اؽتالالت ٞيزب٘ي ٣ ٚبٛفي ٘يٌت وٛٔ ٝرت
افت تغٔيّي ٚاٗظ ٔي ُٛؿ  .ثبيـ ؿك تِؾيْ ايٗ اؽتالَ ثٛٔ ٝاكؿي ام لجيُ وٛؿوبٖ ؿ ٚمثب٘ ٝيب
وٌب٘ي ؤ ٝـاْ ؿك عبَ ربثزبيي ثٛؿ ٚ ٜيب ع٘ٛك ٘بٔ ٓ٠ٙؿك ٔـكً ٝؿاك٘ـ تٛر ٝولؿ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔخبَ
وٛؿوي و ٝث ٝمثبٖ ٔبؿكي ٌّٔ ٚاًت  ٚميبٖ فبكًي كا ؽٛة ثّـ ٘يٌت يب تغت آٔٛمٍ ِٔؾْ ٚ
ٔـأٚي ٘جٛؿ٘ ٜجبيـ تِؾيْ اؽتالَ يبؿٌيلي ؿك ٔلعّ ٝا َٚثٍيلؿ.

علت :
ّ٣ت اؽتالالت يبؿٌيلي ٘بُٙبؽت ٝاًت أب اعتٕبالً يىٌلي ٘مبيْ ٔ٣جي – ُٙبؽتي ٔي تٛا٘ـ ٘مَ
ؿاُت ٝثبُـ .لٌٕتٟبيي ام ٔغن ؿك ايٗ وٛؿوبٖ تىبُٔ وبفي ٘يبفت ٚ ٝثٔ ٝزٕ ٝ٣ٛاي ام ٛ٣أُ اكحي ٚ
ٔغيٜي ثٌتٍي پيـا ٔي وٙـ.
ٛ٣أُ ٔغيٜي ٔلتجُ ٚبُٔ ٘بكى ثٛؿٖ وٛؿن ٍٙٞبْ تِٛـِٔ ،ىالت عٛاِي تِٛـ  ،فمل ًٛ ٚء تغقي،ٝ
ًٛء ٔٔلف ٔٛاؿ ؿك ٚاِـيٗ  ،ثـكفتبكي  ٚغفّت ام وٛؿن  ٚآٔٛمٍ ٗ٤يف ؿك ٔـكً ٝاًت.
ؽٜل ؽب٘ٛاؿٌي ثٌتٍبٖ ؿكر ٝيه وٛؿوبٖ ثب اؽتالالت ؽٛا٘ـٖ ثيٗ  35-45ؿك ٓـ اًت.

اّویت تطخیع اختالالت یادگیشی:
ثٌيبكي ام وٛؿوب٘ي و ٝاؽتالَ يبؿٌيلي ؿك آٟ٘ب تِؾيْ ؿاؿٔ ٜي ُٛؿٕٛ٤ٔ ،الً اثتـا ث ٝؿِيُ ِٔىالت
ٞيزب٘ي  ٚكفتبكي ثٔ ٝلاون ؿكٔب٘ي آٚكؿٔ ٜي ُ٘ٛـ  ٚثٌيبكي ام وٛؿوبٖ ؿك ًٗ ثبالتل  ،حب٘ٛي ٝثٝ
ِٔىالت يبؿٌيلي ؿصبك ٘بكاعتي ٞبي كٚا٘پنُىي ٔي ُ٘ٛـ.
ؿك ؿٚكٛ٘ ٜرٛا٘ي اكتجب ٙثيٗ اؽتالَ يبؿٌيلي  ٚاؽتالَ ًّٛن ٚرٛؿ ؿاكؿ .ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي وٓ ،
اٜٗلاة  ،افٌلؿٌي ٘ ،مْ ؿك وفبيت ارتٕب٣ي ٌ ٚلايَ ثًٛ ٝء ٔٔلف ٔٛاؿ ام ٛ٣اكٕ اؽتالالت
يبؿٌيلي ٔي ثبُـ.
ٕٞبٜ٘ٛك و ٝاُبكُ ٜـ ؿك وٛؿوبٖ ثب ِٔالت ٞيزب٘ي  ٚكفتبكي ثبيـ اؽتالَ يبؿٌيلي ثٜٛك ؽبّ ثلكًي
ُٙ ٚبًبيي ُٛؿ

دسهاى :
ؿك ثلؽٛكؿ ثب ايٗ وٛؿوبٖ ٚ ٚاِـيٗ آٟ٘ب ايٗ ٔٛاكؿ كا ؿك ٘٠ل ثٍيليـ:
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ثب وٛؿن ٚ ٚاِـيٗ ٓغجت ولؿ ٚ ٜثٜٛك آُىبك آٟ٘ب كا ام ِٔىّي و ٝؿك مٔي ٝٙيبؿٌيلي ٚرٛؿ ؿاكؿ آٌبٜ
وٙيـ.
ث ٝآٟ٘ب يبؿآٚكي وٙيـ وٛؿن ث ٝكُٚي ٔتفبٚت ؿك مٔي ٝٙيبؿٌيلي  ٚآٔٛمٍ ٘يبم ؿاكؿ.
٘مب ٙلٛت  ٚاًت٤ـاؿٞبي وٛؿن كا ثِٙبًيـ  ٚآٟ٘ب كا تمٛيت وٙيـ.
ثب وٛؿن ٕٞىبكي المْ كا ؿك ثىبكٌيلي فٚ ٖٛٙيو ٜؿاُت ٝثبُيـ.
وٛؿوب٘ي ؤِ ٝىُ تٛر ٚ ٝتٕلون ٕٞنٔبٖ ؿاك٘ـ ،ث ٝؿكٔبٖ ؿاكٚيي ٘ ٓٞيبم ؿاك٘ـ.
وٛؿن ؿك ف٤بِيتٟبي ارتٕب٣ي ُلوت ؿاؿُٛ ٜؿ ٟٔ ٚبكتٟبي ارتٕب٣ي كا آٔٛمٍ ثجيٙـ.

خالغِ :
ِٔىالت تغٔيّي ؿك وٛؿوبٖ ٔي تٛا٘ـ ٘بُي اماؽتالَ يبؿٌيلي،وٓ تٛا٘ي فٙٞي،اؽتالَ ثيَ ف٤بِي –
وٓ تٛرٟي ٣ ،ـْ اٍ٘ين ٜؿاَ٘ آٔٛمِٔ ،ىالت ؽب٘ٛاؿٌي  ٚافٌلؿٌي  ٚاٜٗلاة ثبُـ.
اؽتالَ يبؿٌيلي ؿك وٛؿوب٘ي كػ ٔي ؿٞـ و٘ ٍٛٞ ٝلٔبَ ؿاك٘ـ  ٚؿك ًبيل رٙجٞ ٝب ثزن ٔٛٔ ١ٛٗٛكؿ
٘٠ل ِٔىُ ٘ـاك٘ـ ُ ٚبُٔ اؽتالَ ؿك ؽٛا٘ـٖ  ،اؽتالَ ؿك ُ٘ٛتٗ ٞ ٚزي ولؿٖ وّٕبت  ٚاؽتالَ ؿك
كيبٗيبت ٔي ُٛؿ و٘ ٝمْ ٞل وـاْ امايٗ مٔيٞ ٝٙب آٔٛمٍ ٚيو ٚ ٜرـاٌب٘ ٝاي كا ٔي ّٛجـ.
وٛؿوبٖ وٓ تٛاٖ فٙٞي ث ٝصٟبك ؿًت ٝؽفيف ٔ،تُ ،ًٚٛـيـ ٕ٣ ٚيك تمٌيٓ ٔي ُ٘ٛـ  .افلاؿي ؿاكاي
ٔ ٍٛٞلمي ثب ٕ٘لُٛٞ ٜي ثيٗ  75-90تٛا٘بيي تغٔيُ ؿك ٔـاكى ٣بؿي ثب آٔٛمٍ ٞبي ٚيوٚ ٜ
اؽتٔبٓي كاؿاك٘ـ.
اكميبثي ّ٣ت مٔي ٝٙاي  ٚ MRؿكٔبٖ ثٛٔ ٝل ٢ثلؽي ٔٛاكؿ ٔب٘ٙـ ٞيپ ٛتيلٚئيـي  ،فٙيُ وتٛ٘ٛكي .... ٚ
ؿك پيٍِيلي ام ٣مت ٔب٘ـٌي فٙٞي ٔٛحل اًت.
وٛؿوبٖ ِٔ MRىالت ٞيزب٘ي  ٚكفتبكي ؽبٓي ؿاك٘ـ و ٝثب ؿكٔبٖ ؿاكٚيي  ٚكفتبك ؿكٔب٘ي تب عـٚؿي
لبثُ وٙتلَ اًت.
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اختالالت سٍاًی سفتاسی ضایع دس دٍساى ًَجَاًی:
٘ٛرٛا٘ي يىي ام ٕٟٔتليٗ ُٚبيـ ثغلا٘ي تليٗ ؿٚكاٖ ٕ٣ل ٔي ثبُـ و ٝثب تغييلات رٌٕي  ٚكٚعي
ميبؿي ٕٞلا ٜاًت  .آُٙبيي ثب ايٗ تغييلات فينيِٛٛهيه  ٚكٚا٘ي ٔب كا ؿك ٞـايت ثٟتل ٘ٛرٛاٖ ؿك ايٗ
ؿٚك ٜوٕه ٔي وٙـ .ؿٚكٞ ٜبي ٘ٛرٛا٘ي ؿك ثلؽي ربٞبثب ثغلاٖ  ٚت ٚ َٙؿك ث٘٤ي ؿيٍل ثب آكأَ
ٌ٘جي ًپلي ٔي ُٛؿ ايٗ أل ث ٝؿِيُ يه ًلي تغييلات ؿك ٘ٛرٛا٘بٖ و ُبيـ يه ًلي تغييلات ؿك
ٚاِـيٗ اًتٚ .رٛؿ ايٗ تغييلات  ٚكفتبكٞب ؿك ٘ٛرٛا٘بٖ ٛجي٤ي اًت .اٌل ٚاِـيٗ ٘تٛا٘ٙـ ؽٛؿ كا ثب تغييل
 ٚتغٛالت ؿٚكاٖ ٘ٛرٛا٘ي فلم٘ـُبٖ ٚفك ؿٙٞـ  ،ثغلاٖ ثٚ ٝرٛؿ ٔي آيـ ٣ ٚجٛك ام ٔلعّٛ٘ ٝرٛا٘ي
ِٔىُ ًبم ٔي ُٛؿ.
ؿك ايٗ ثغج ث ٝتغييلات ؿٚكاٖ ٘ٛرٛا٘ي ؿك ًٙيٗ ٔؾتّف ٘ ٚغ ٜٛثلؽٛكؿ ثب ثلؽي ام ٌٔبئُ ُبي ٢ؿك
ايٗ ؿٚكٔ ٜب٘ٙـ ثغلاٖ ٘ٛرٛا٘ي  ٚپلؽبٍُلي ؿك ٘ٛرٛاٖ ٔي پلؿاميٓ .

آضٌایی تا دٍسُ ی ًَجَاًی
ًَجَاًی چِ دسٍُ ای است ؟
٘ٛرٛا٘ي ؿك ٔلعّ ٝي ا٘تمبَ ام وٛؿوي ث ٝثنكٌٌبِي  ٚيىي ام ؿٚكٞ ٜبي ٛٛال٘ي م٘ـٌي اًت وٝ
تغييلاتَ ثٌيبك ًلي ٢كٚي ٔي ؿٞـ  ٚثب تغييلات ٕ٣يمي ؿك ثُ٤ـ ميٌت ُٙبؽتي  ،كٚاٖ ُٙبؽتي ٚ
ارتٕب٣ي ِٔؾْ ٔي ُٛؿ.
ُل ١ٚتغييلات رٌٕب٘ي  ٚفينيِٛٛهيه ٘ٛرٛا٘ي ثب ًل٣ت ٌلفتٗ كُـ فينيىي $افنايَ ٚمٖ  ٚلـٚ #
آغبم كُـ رٌٙي ِٔؾْ ٔي ُٛؿ  ٚثب تغييلات ثـ٘ي ٕٞلا ٜاًت و ٝكاث ٜٝي ٌٔتميٕي ثب ف٤بِيت
ٛٞكٔ٘ٛي رٌٙي ؿك ثـٖ ؿاكؿ.
ُل ١ٚتغييلات كٚاٖ ُٙبؽتي ثب تٌلي ٢كُـ ُٙبؽتي $تفىل  ٚاًتـالَ ٚ #كُـ ُؾٔيت ؽٛؿ كا ِ٘بٖ
ٔي ؿٞـ.
ؿك ُلٛ٘ ١ٚرٛا٘ي تفىل ٕٛ٤ٔ ،الً ا٘تنا٣ي ٔ ،فٟٔٛي  ٚآيٙـٌ ٜلا ٔي ُٛؿ ٛ٘ .رٛاٖ كا ٜعّٟبي ٔؾتّفي
ثلاي ٌٔبئُ ٔي يبثـ فلٗي ٝاكائٔ ٝي ؿٞـ  ٚث ٝآمٔبيَ ايٗ فلٗيٞ ٝب ٔي پلؿامؿ،ثٌيبكي ام ٘ٛرٛا٘بٖ ،
ؽالليت لبثُ ٔالع ٝ٠اي ام ؽٛؿ ِ٘بٖ ٔي ؿٙٞـ.
يىي ام ًٛاالتي و ٝثلاي ٞل ٘ٛرٛا٘ي ايزبؿ ٔي ُٛؿ ًئٛاَ «ٔٗ ويٌتٓ» اًت .ث ٝؿ٘جبَ ايٗ ًئٛاَ
٘ٛرٛاٖ ؿك رٟت رٌت  ٚرٛي ٛٞيت ؽٛؿ تالٍ ٔي وٙـ  ٚث ٝفىل ربيٍب ٜارتٕب٣ي ؽٛؿ ٔي افتـ .ؿك
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عميمت يىي ام ٕٟٔتليٗ رٙجٞ ٝبي كًيـٖ ثٛٞ ٝيت ثلاي آٖ ٞب  ،تٕٔيٓ ٌيلي ؿك ٔٛكؿ تغٔيُ ٚ
ُغُ آيٙـُ ٜبٖ اًت.
ام ٘٠ل كُـ ارتٕب٣ي ٛ٘ ،رٛا٘ي ؿٚك ٜي آٔبؿً ٜبمي ثلاي پقيلٍ ٘مَ آتي ؽٛؿ ثٛٙ٣ ٝاٖ يه
ثنكٌٌبَ اًت .ايٗ  ،يه فلآيٙـ ٕٞيٍِي  ٚثٌيبك ٗلٚكي ثلاي ٘ٛرٛا٘بٖ اًت و ٝام ٛليك ٚاِـيٗ،
ٌٕٞبالٖٔ ،ـكً ٚ ٝكًب٘ٞ ٝبي ٌلٞٚي تإحيل ٔي ٌيلؿ.
٘ٛرٛا٘ي ٕٔٛ٤الً ث ًٝ ٝؿٚك ٜتمٌيٓ ٔي ُٛؿ.
اٚايُ ٘ٛرٛا٘ي ً12 -14 $بٍِي : #ؿٚك ٜاي و ٝثٌيبكي ام تغييلات ٚاٗظ رٌٕي  ٚكفتبكي ؿك ٘ٛرٛاٖ
ِٔبٞـٔ ٜي ُٛؿ
اٚاًٛ٘ ٚرٛا٘ي ً 14-16 $بٍِي : #ؿٚك ٜاي و ٝثيَ تل تٕبيُ ثٌٔ ٝتمُ ثٛؿٖ ؿك آٖ ِٔبٞـٔ ٜي
ُٛؿ.
اٚاؽل ٘ٛرٛا٘ي ً 17-19 $بٍِئ #لعّ ٝاي وُ ٝؾْ ُل ١ٚث ٝپقيلٍ ٌٔئِٛيتٟبي ؿٚك ٜثنكٌٌبِي
ٔي وٙـ  ٚم٘ـٌي ٌٔتمُ تلي كا آغبم ٔي وٙـ
 %ؿك ؿٚكاٖ ٘ٛر٘ٛي كاثٚ ٜٝاِـ -فلم٘ـي وٓ ٔي ُٛؿ  ٚيه ٘ٛرٛاٖ ؿًٚتبَ٘ كا ٘نؿيه تل ام ٚاِـيٗ ٚ
افلاؿ ؽب٘ٛاؿ ٜاٍ ٔي ؿا٘ـ

تحشاى ًَجَاًی چِ هَقع ایجاد هی ضَد ؟
ؿٚكٞ ٜبي ٘ٛرٛا٘ي ؿك ثلؽي ربٞبثب ثغلاٖ  ٚت ٚ َٙؿك ث٘٤ي ؿيٍل ثب آكأَ ٌ٘جي ًپلي ٔي ُٛؿ ايٗ
أل ث ٝؿِيُ يه ًلي تغييلات ؿك ٘ٛرٛا٘بٖ ُ ٚبيـ يه ًلي تغييلات ؿك ٚاِـيٗ اًت.
وٛؿوبٖ ثب ٚكٚؿ ث ًٗ ٝثّ ، ٥ٛكُـ ُٙبؽتي پيـا ٔي وٙٙـ ،تينٔ ٍٛٞي ُ٘ٛـ  ،اٛال٣بت ٕٔٛ٣ي آٟ٘ب
ثبال ٔي كٚؿ ٛ ٚجي٤ي اًت و ٝؿك ايٗ ٍٙٞبْ  ٚ ٍٛٞفوبٚت ؿًٚتبٖ آٟ٘ب ٓٞميبؿ ٔي ُٛؿ ثٙبثلايٗ آٟ٘ب
٘٠ل ؿًٚتبٖ ٌٕٞ ٚبالٖ كا ثٚ ٝاِـيٗ تلريظ ٔي ؿٙٞـ.
٘ٛرٛا٘بٖ تٕبيُ ؿاك٘ـ ثيَ تل ٚلت ؽٛؿ كا ؿك اتبق ث ٝتٟٙبيي ثٍق كا٘ٙـُ ،بيـ ؿِيَّ ايٗ اًت وٕ٘ ٝي
ؽٛاٙٞـ ثب ٚاِـيٙي ؤٌ ٝبئُ آٖ ٞب كا ؿكن ٕ٘ي وٙٙـ ٔٛارُ٘ٛ ٝـ ٕٞ ٚضٙيٗ ث ٝعليٓ ؽٔٓٛي
ثلاي ؽٛؿ ٘يبم ؿاك٘ـ.
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٘ٛرٛا٘بٖ ٔؾبِفت رٔ ٛي ُٛؿ ٠٘ ،يل  ٗٔ ٝ٘ « :ؽٛؿْ ٔي ؿا٘ٓ ص ٝوبك و ،ٓٙثٍٛ٘ ٗٔ ٝئيـ صِ ٝجبًي
ثپ »ُٓٛايٗ ٔؾبِفت ٞب ث ٝايٗ ؿِيُ ٟبٞل ٔي ُٛؿو ٝثٚ ٝاِـيٗ  ٚؿيٍلاٖ ثٍٛيـ و ٝؽٛؿٍ ٓبعت
٣مُ اًت ٔ ٚي ؽٛاٞـ ٌٔتمُ ُٛؿِ .قا ثلاي احجبت اًتمالَ ؽٛيَ  ،ؿك ٞل ٔ٣ٛٗٛي ٔـاؽّٔ ٝي وٙـ
 ٚاربمٕ٘ ٜي ؿٞـ ٚاِـيٗ ؿك تٕٔيٕبت ا ٚؿؽبِت وٙٙـ.
٘ٛرٛا٘بٖ ٔي ؽٛاٙٞـ ام ٛليك ِجبىٔ ،ـَ ٔ ٌٍٛ ٚ ٛؿاؿٖ ثًٛٔ ٝيمي ِٔبثٌٕٞ ٝبالٖ ؽٛؿ كا ثب
رٕ ٢ؿًٚتبٖ يىي  ٚام ايٗ ٛليك اثلام ٛٞيت وٙٙـٚ .اِـيٗ ام ايٗ و ٝفلم٘ـُبٖ ام ؿيٍلي تمّيـ ٔي
وٙـ ؽٍِٕيٗ ٔي ُ٘ٛـ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ٚ ٓٞاِـيٗ ؽٛؿ كا ثب ٚاِـيٗ ؿًٚتبِ٘بٖ ٔمب ئٌ ٝي وٙٙـ  ٚآٟ٘ب كا
ٔٛكؿ ا٘تمبؿ للاك ٔي ؿٙٞـ.
٘ٛرٛا٘بٖ ؿًت ثٔ ٝبرلارٛيي ٔي م٘ٙـ  ،ؿِِبٖ ٔي ؽٛاٞـ ٚكمٍ  ٚوبكٞبي ؽٜل٘بن ا٘زبْ ؿٙٞـ صٖٛ
ثل ايٗ ثبٚك٘ـ وٕ٣ ٝل ربٚؿا٘ ٝؿاك٘ـ .تٕبيُ ث٣ ٝـاِت ؿاك٘ـ وٌ ٝبٞي ث ٝؿكٌيلي ثب ٌٔئٛالٖ ٔـكًٝ
ٔٙزل ٔي ُٛؿ.
ام ؿيٍل تغييلات ٣اليٓ ثّ ، ٥ٛافنايَ ٔ٣جب٘يت  ٚمٚؿ ك٘زي  ،وٓ تغُٕ ُـٖ  ،وٓ عٍّٓٛي ٍ٘ ،لا٘ي
ؿك ٔٛكؿ تغييلات ٟبٞلي  ٚثـ٘ي  ،كفتبك ُٛكُي  ٚرٛك ُـٖ ثب ٌٕٞبالٖ  ،تٕبيُ ثٔٔ ٝلف ٌلايي
اكٔب٘ي ُـٖ  ٚاعٌبى ثنكٌي ٔي ثبُـ.
ٚرٛؿ ايٗ تغييلات  ٚكفتبكٞب ؿك ٘ٛرٛا٘بٖ ٛجي٤ي اًت .اٌل ٚاِـيٗ ٘تٛا٘ٙـ ؽٛؿ كا ثب تغييل  ٚتغٛالت
ؿٚكاٖ ٘ٛرٛا٘ي فلم٘ـُبٖ ٚفك ؿٙٞـ  ،ثغلاٖ ثٚ ٝرٛؿ ٔي آيـ ٣ ٚجٛك ام ٔلعّٛ٘ ٝرٛا٘ي ِٔىُ ًبم ٔي
ُٛؿ.
اٌل ثلؽي ام ايٗ تغييلات فول ُـ ٜكا ؿك ٘ٛرٛاٖ ؽٛؿ ؿيـيـ ٍ٘لاٖ ٘جبُيـ ايٗ كفتبكٞب ثؾِي ام ك٘ٚـ
ٛجي٤ي كُـ ٔغٌٛة ٔي ُ٘ٛـ.
ًٗ ٔت ًٚٛثّ ٥ٛثلاي ؿؽتلٞب ً 11بٍِي ٔ$غـٚؿً 8-13 ٜبَ ٚ #ثلاي پٌلٞب ً 13بٍِي ٔ$غـٚؿٜ
ً10-14بَ #اًت ؿؽتلٞبيي و ٝثّ ٥ٛمٚؿكى پيـا ٔي وٙٙـ ،ام ٤ٗٚيت رٌٕب٘ي ٟ ٚبٞل ؽٛؿ كاٗي
٘يٌتٙـ ث ٝؿِيُ ٔ٤بُلت ثب ٘ٛرٛا٘بٖ ثنكٌتل اؽتالالت كفتبكي پيـا ٔي وٙٙـ ،ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي پبييٗ
ؿاك٘ـ ٕٔ ٚىٗ اًت افت تغٔيّي پيـا وٙٙـ ثٙبثلايٗ ؿك ٔمبثُ ثغلاٖ ٘ٛرٛا٘ي آًيت پقيلتل٘ـ  ٚثل
٣ىي پٌلٞبيي و ٝؿيلتل كُـ ٔي وٙٙـ  ٚثّ ٥ٛآٟ٘ب ثب تإؽيل ٕٞلا ٜاًت ٕٔٛ٤الً ِٔىالتي ؿك ٣نت
٘في پيـا ٔي وٙٙـ  ٚام ٘٠ل ؿًٚتبِ٘بٖ ٔلؿا٘ ٝث٠٘ ٝل ٕ٘ي كًٙـ ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ ٕٔىٗ اًت ًلوَ
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تل  ٚتىب٘ ٝاي تل ثبُٙـ  ٚثلاي ِ٘بٖ ؿاؿٖ تٛإ٘ٙـي ٞبي ؽٛؿ ؿًت ث ٝكفتبكٞبي ؽٜل٘بن ثن٘ٙـ  ٚثٝ
ؿِيُ ٚرٛؿ ايٗ اًتلًٟب ٌٔت٤ـ ثغلاٖ ٘ٛرٛا٘ي ٌٞتٙـ.
٘ٛرٛا٘ب٘ي وٚ ٝاِـيٙي ٔ٤تبؿ يب اِىّي ؿاك٘ـ ثيِتل ٌٔت٤ـ ثغلاٖ ٘ٛرٛا٘ي ٌٞتٙـ  ٚؿك ثلؽي ام آ٘بٖ
اعتٕبَ ٌلايَ ثٔٔ ٝلف ٔٛاؿ ثيِتل ٔي ُٛؿ  .ؿك مٔئٟ ٝٙبكت ٞبي عُ ٌٔإِ ٚ ٝكٚاث ٚثب ؿيٍلاٖ
ؿصبك ِٔىُ ٔي ُ٘ٛـ.
ٕٞضٙيٗ ٘ٛرٛا٘ب٘ي وٚ ٝاِـيٗ افٌلؿ ٜؿاك٘ـ ؿك ؽٜل ثغلاٖ ٘ٛرٛا٘ي ٌٞتٙـٛ .الق پـك ٔ ٚبؿك ٚرٛؿ
اؽتالفبت ؽب٘ٛاؿٌي  ٓٞام ٛ٣أُ ٌٔت٤ـ وٙٙـ ٜثغلاٖ ٘ٛرٛا٘ي ٔي ثبُـ.

تشای گزس اص تحشاى ًَجَاًی تایذ چِ کاس کٌین ؟
ٚاوٚ َٙاِـيٗ ث ٝتغييلات رٌٕي ٘ٛرٛاٖ ثبيـ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ثبُـ و ٝؿك اٌ٘ ٚجت ث ٝتغييلات ايزبؿ ُـٜ
اعٌبى ٔخجتي پـيـ آٚكؿ المْ ٘يٌت ٚاِـيٗ ؿك ٔٛكؿ تغييلات  ،اٟٟبك ٘٠ل والٔي ٌٔتميٓ ِ٘بٖ ؿٙٞـ،
ثّىٔ ٝي تٛا٘ٙـ ثب ؿاؿٖ ثلؽي ٌٔئِٛيتٟب ثٛ٘ ٝرٛا٘بٖ ًٟ ٚيٓ ولؿٖ آ٘بٖ ؿك أٛك ؽب٘ ٝاعٌبى ثنكي
ُـٖ ؿك آٟ٘ب ايزبؿ وٙٙـ.
ؿك ؿؽتلاٖ و ٝثّ ٥ٛمٚؿكى ؿاك٘ـٚ ،اِـيٗ ثبيـ كفتبكي ِ٘بٖ ؿٙٞـ وٛ٘ ٝرٛا٘بٖ اعٌبى ؽٛثي ٌ٘جت ثٝ
ؽٛيَ ؿاُت ٝثبُٙـ عتي ؿك ٔـكً٘ ٝين ّٕ٤ٔ ،بٖ ٔي تٛا٘ٙـ ثب ؿاؿٖ ٌِٔٛيت ثيِتل ث ٝايٗ ؿؽتلاٖ ٚ
تإييـ آٟ٘ب  ،ام اعٌبى ُلٌٔبكي آٟ٘ب ؿك ثلاثل ٌٕٞبالٖ ثىبٙٞـ
ثٟتل اًت ٔبؿك ؿك ٔٛكؿ ثّ ٥ٛثب ؿؽتل ؽٛؿ  ٚپـك ثب پٌل ؽٛؿ ٓغجت وٙـ .ؿك ٔيبٖ ٌقاُتٗ تزلثيبت
ٚاِـيٗ ثب ٘ٛرٛاٟ٘ب ؿك ايٗ ؽٔٔ ، ّٛي تٛا٘ـ ث ٝآٟ٘ب وٕه وٙـ .
ثبيـ ام ٔٙنٚي ُـٖ ٘ٛرٛاٖ رٌّٛيلي ولؿ  ٚوٕه ولؿ تب ٘ٛرٛاٖ ِٔىالت ؽٛؿ كا ثب وٌب٘ي و ٝلجَٛ
ؿاك ؿ  ٚث ٝآٟ٘ب اعتلاْ ٔي ٌقاك ؿ ٔب٘ٙـ ّٕٔ٤يٗ يب ِٔبٚكيٗ ٔـكً ٝؿك ٔيبٖ ٌقاكؿ.
ؿك ٘ٛرٛا٘ب٘ي و ٝيه ٚاِـ ٔ٤تبؿ يب افٌلؿ ٜؿاك٘ـ ٚاِـ ًبِٓ ثبيـ تالٍ ثيِتلي وٙـ تب ٘ٛرٛاٖ ٟٔبكتٟبي
ارتٕب٣ي كا يبؿ ثٍيلؿ ث ٝف٤بِيتٟبي ارتٕب٣ي ٔب٘ٙـ ٚكمٍ ثپلؿامؿ عتي ام يه ٔ ، ّٓ٤ؿًٚت ِٔ ٚبٚك
ٕٜٔئٗ وٕه ثٍيلؿ.
ثٌيبكي ام ٚاِـيٗ ام تغييلات ث ُٕ٣ ٝآٔـ ٜؿك ٘ٛرٛاٟ٘بيِبٖ $ثٚ ٝيو ٜاًتمالَ ٛجي آٟ٘ب #ؿصبك ٚعِت
ٔي ُ٘ٛـ  ٚث ٝربي ًبمٌبكي ثب ايٗ تغييلات  ٚثلؽٛكؿ ٔٙبًت ثب آٟ٘ب  ٚتمٛيت اكتجب ٙثب ٘ٛرٛاٖ  ،ثب اٚ
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ثٍٔ ٚ ٍٛٔ ٚ ٛمبثّٔ ٝي وٙٙـ و ٝايٗ ٌٔإِ ٝمٔيً ٝٙبم ت٘٤يف كاث ٜٝآٟ٘ب ثب ٘ٛرٛاٖ ٌ ٚلايَ ا ٚثٝ
ؿًٚتبٖ  ٚافلاؿ ؿيٍل ٔي ُٛؿ و ٝؽٛؿ ًجت آًيت پقيلي ٘ٛرٛاٖ ؿك ايٗ ؿٚكاٖ ؽٛاٞـ ُـ.

پشخاضگشی ٍ خطًَت دس ًَجَاًاى:
پلؽبٍُلي يىي ام ِٔىالت كفتبكي ثٌيبكي رـي ٍ٘ ٚلاٖ وٙٙـ ٜؿك ٘ٛرٛا٘ي اًت وُ ٝبُٔ ثـؽّمي
 ،ثغج ِٔ ٚبرل ٜمٚكٌٛيي  ،ؽلاة ولؿٖ ِٛامْ ُؾٔي  ٚثي كعٕي ٌ٘جت ث ٝعيٛا٘بت  ٚؿٛ٣ا ولؿٖ
ٔي ُٛؿ.
پلؽبٍُلي ٕٔٛ٣بً يه ُج ٝاتفبق ٕ٘ي افتـ ثّى ٝؿك  َٛٛمٔبٖ ٌٌتلٍ ٔي يبثـ اٌل وٛؿوي پي ام 6
ًبٍِي  ٓٞث ٝكفتبكٞبي پلؽبٍُلا٘ٔ ٝب٘ٙـ ٍِـمؿٖ ،ؽلاة ولؿٖ اُيبء  ٚآماك ؿيٍلاٖ  .... ٚاؿأ ٝؿاؿ ثٝ
اعتٕبَ ميبؿ ؿك ٘ٛرٛا٘ي  ٓٞپلؽبٍُل اًت.
يىي ام ٛ٣أُ ٌٔت٤ـ وٙٙـ ٜي پلؽبٍُلي ٚ ،الُ ٢ـٖ فلؿ ؿك ٔ٤لٕ ؽِ٘ٛت ؿيٍلاٖ اًت امرّٕٝ
آماك رٌٕي  ٚتٙجي ٝثـ٘ي ُـٖ ِٔ،بٞـ ٜي ؽِ٘ٛت ؿك ؽب٘ ٝيب ؿك كًب٘ٞ ٝب
ٚاِـيٙي و ٝثلاي وٙتلَ كفتبك ٘ٛرٛاٖ ام تٙجي ٝثـ٘ي  ،فليبؿ مؿٖ ً ٚلمَ٘ ولؿٖ اًتفبؿٔ ٜي وٙٙـ
كفتبك پلؽبٍُلا٘ ٝكا ثٛ٘ ٝرٛا٘بٖ ؽٛؿ يبؿ ٔي ؿٙٞـ.
پلؽبٍُلي ٔي تٛا٘ـ ِ٘ب٘ ٝيه اؽتالَ كٚا٘ي ٔب٘ٙـ افٌلؿٌي يب ؿ ٚلٜجي ٚآًيت ؿيـٌي ُـيـ ثٝ
ٔغن  ٓٞثبُـ.
٘بتٛا٘ي ٞبي يبؿٌيلي ٛٔ ،ل٤يت ارتٕب٣ي التٔبؿي پبييٗ تل ٞ ٚل ٣بّٔي و ٝثب٣ج ٘بوبٔي ٘ٛرٛاٖ ُٛؿ
 ٓٞام ٛ٣أُ ؽِ٘ٛت اًتٌ .ب ٜؽِ٘ٛت ِ٘ب٘ ٝتٛرّٛ ٝجي ٘ٛرٛاٖ اًت ثؾٔٛ٘ ّٛرٛا٘ب٘ي و ٝام
ٚاِـيٗ ؿٚك ُـ ٜا٘ـ ثلاي وٌت عٕبيت  ٚتإييـ ثًٛ ٝي ٌٕٞبالٖ وِيـٔ ٜي ُ٘ٛـ ؤ ٝب٘ٙـ ؽٛؿُبٖ
ثبُٙـ  ٚاعتٕبَ ؿاكؿ ؿًت ث ٝإ٣بَ ؽِ٘ٛت ثبك ثن٘ٙـ.
اغّت ٘ٛرٛا٘بٖ ٔجتال ث ٝپلؽبٍُلي ٟٔبكتٟبي ارتٕب٣ي ؽٛثي ٘ـاك٘ـ ؿ٘يب كا يه ٔىبٖ پلؽبٍُلي ٔي
ثيٙٙـ  ٚاعٌبى ٔي وٙٙـ ؿيٍلاٖ ٔي ؽٛاٙٞـ ث ٝآٟ٘ب ٓـٔ ٝثن٘ٙـ .اِجت ٝكؽـاؿٞبي اتفبلي پلؽبٍُلي
يب ؿٚكٞ ٜبي وٛتبٔ ٜـت كفتبكٞبي پلؽبٍُلاٍ٘٘ ٝلاٖ وٙٙـ٘ ٜيٌت اٌل ايٗ كفتبكٞب ثب كفتبكٞبي ٗـ
ارتٕب٣ي ؿيٍل ٔب٘ٙـ ؿكٌيلي ثب ًبيل افلاؿ٣ ،ـْ پيلٚي ام ٚاِـيٗ يب ٔ ، ّٓ٤فلاك ام ؽب٘ ، ٝؿكٚغٍٛيي ٚ
الـاْ ث ٝؿمؿي ٕٞلا ٜثبُـ ّ٣تي ثلاي ٍ٘لا٘ي ثيَ تل ؽٛاٞـ ثٛؿ.

ٍالذیي تایذ دس هقاتل سفتاس پشخاضگشاًِ ی ًَجَاًاى چِ کاسی اًجام دٌّذ؟
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ام آ٘زبيي وٚ ٝاِـيٗ اغّت ام ؽِٓ  ،اكميبثي ؿكًتي ٘ـاك٘ـ ٕ٘ي تٛا٘ٙـ ثب ؽِٓ ٘ٛرٛاِ٘بٖ ثلؽٛكؿ
ؿكًتي ؿاُت ٝثبُٙـٕٔ .ىٗ اًت عتي ٔٙىل آٖ ُ٘ٛـ وٛ٘ ٝرٛاِ٘بٖ آٛالً ٔ٣جب٘ي اًتٕٔ ،ىٗ اًت
ؽِٓ ا ٚكا ٘بؿيـ ٜثٍيل٘ـ يب ثب ثـكفتبكي ٔ ٚزبمات ثؾٛاٙٞـ ايٗ ؽِٓ كا ام ثيٗ ثجل٘ـ يب ايٙى ٝثب ؽِٓ
فلم٘ـاٖ وٙبك ٔي آيٙـ  ٚث ٝآٟ٘ب كُٔ ٜٛي ؿٙٞـ يب ٔغـٚؿيتٟب كا ثل ٔي ؿاك٘ـ ايٗ الـأبت ًجت ٔي
ُٛؿ وٛ٘ ٝرٛاٖ ٞب ٘تٛا٘ٙـ ث ٝپـك ٔ ٚبؿكُبٖ ثٍٛيٙـ ام ص٘ ٝبكاعت ٌٞتٙـ.
ٚاِـيٗ ثبيـ ثٛ٘ ٝرٛا٘بٖ ؽٛؿ وٕه وٙٙـ تب اعٌبًبت  ٚؽِٓ آٟ٘ب ثٛٓ ٝكتي ٔٙبًت ٟبٞل ُٛؿ  ٚام
ا٘جبُتُ ٝـٖ ٔ٣جب٘يت ؿك آٖ ٞب رٌّٛيلي ث ُٕ٤آيـ.
ٔؤحلتليٗ ك ٍٚثلؽٛكؿ ايٗ اًت و ٝث ٝآٟ٘ب وٕه وٙٙـ تب اعٌبى ٘بكاعتي  ٚك٘زَ ؽٛؿكا اثلام ّ٣ ٚت
ٔ٣جب٘يت ؽٛؿ كا ثيبٖ وٙٙـ.
ثٛ٘ ٝرٛا٘بٖ اربم ٜؿٙٞـ آماؿا٘ٔ ٝؾبِفت  ٚا٣تلإ ؽٛؿ كا اثلام وٙٙـ أب ٘ ٝثب تٙـؽٛيي ٔ٘ٚيغت ولؿٖ .
ٔلٛ٣ة ًبمي يب ثـ مثب٘ي كا ٜعُ ٘يٌت  ،ثّى ٝثبيـ ًٛاَ وٙٙـ  ٚثـا٘ٙـ ٘ٛرٛاِ٘بٖ ام ص ٝؽٍِٕيٗ
اًتٚ .اِـيٗ ثبيـ ؿك ثلؽٛكؿ ثب ٘ٛرٛاٖ ٘مب ٙلٛت ا ٚكا ثيِتل ثجيٙٙـ  ٚام تِٛيك ،ثيِتل ام تٙجيٝ
اًتفبؿ ٜوٙٙـً .لمَ٘ ٔـا ْٚثب٣ج ٔ٣جب٘يت ٚك٘زَ ؽبٛل آٟ٘ب  ٚكفتبكٞبي تٟبرٕي ٔي ُٛؿ.
ؿك ٕٗٗ ٞل صٙـ ٘ٛرٛا٘بٖ اًتمالَ ثيِتلي كا ٔي ّٛجٙـ ِٚي ايٗ ثٔ ٝف٣ ْٟٛـْ ؿؽبِت ٚاِـيٗ
٘يٌتٚ ،اِـيٗ ثبيـ ٛ٣الت ٞل كفتبكي كا ام لجُ ِٔؾْ وٙٙـ  ٚث٤ـ ام آٖ و ٝكفتبك اتفبق افتبؿ ٛجك
تٕٔيٓ ٌيلي لجّي  ُٕ٣وٙٙـ .ؿٛ٣أِ ،برل ٚ ٜثغج ثب ٘ٛرٛا٘بٖ ٓغيظ ٘يٌت ص ٖٛؿك ايٗ ٔٛكؿ
ٚاِـيٗ ثبم٘ـ ٜآّي ٌٞتٙـ ثٙبثلايٗ ثبيـ لٛا٘يٙي  ٢ٗٚوٙٙـ ٛ ٚجك آٖ ثب فلم٘ـاٖ ؽٛؿ كفتبك وٙٙـ
٘٠بكت ثل اًتفبؿ ٜولؿٖ ام ثل٘بٔٞ ٝبي كًب٘ٞ ٝب ٔ ٚغـٚؿ ولؿٖ تٕبُبي ٔ٣ٛٗٛبت ؽِ٘ٛت آٔين ،
ُلوت ولؿٖ ؿك ٌٔبثمبت ٚكمُي  ،كفتٗ ث ٝپبكن يب كفتٗ ثٔ ٝىبٖ ٞبي فلٍٙٞي ٔ ٚقٞجئ .ي تٛا٘ـ ام
ثلٚم پلؽبٍُلي رٌّٛيلي وٙـ.
ؽالٓ: ٝ
٘ٛرٛا٘ي ؿٚك ٜاي ثب تغييلات ًلي ٢ؿك اث٤بؿ ٔؾتّف ميٌتي  ،كٚا٘ي  ٚارتٕب٣ي اًت .تفىل ؿك ايٗ ؿٚكٜ
ٕٔٛ٤الً ا٘تنا٣ي ٔفٟٔٛي  ٚآيٙـٍ٘ ٜل اًت ٛ٘ .رٛاٖ ث ٝؿ٘جبَ ٛٞيت ؽٛؿ اًت  ٚايٗ ؿٚكٔ ٜلعّٝ
عٌبًي ثلاي تٕٔيٓ ٌيلي ؿكثبكُ ٜغُ  ٚآيٙـ ٜي اًٚت ٔ .ؾبِفت رٛيي ث ٝؿِيُ تٕبيُ ث ٝاًتمالَ
ّٛجي ؿك ايٗ ؿٚكاٖ ميبؿ ُـ ٚ ٜيىٌلي ٣الئٓ كفتبكي ٔب٘ٙـ ٔ٣جب٘يت  ٚوٓ عٍّٓٛي  ،كفتبك ُٛكُي ،
رٛكُـٖ ثب ٌٕٞبالٖ ٔ ٚؾبِفت ثب ٚاِـيٗ ثيِتل ؿيـٔ ٜي ُٛؿ ثّ ٥ٛمٚؿكى  ٚؿيلكى ٞل ؿ ٚام ٛ٣أُ
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ِٔىالت كٚعي كٚا٘ي ؿك ٘ٛرٛاٖ ٔي ثبُـ پي ثلؽٛكؿ ٓغيظ ثب ايٗ ٔ ١ٛٗٛؿك وب َٞآًيت ثٝ
٘ٛرٛاٖ ٔؤحل اًت.
٘ٛرٛا٘ي وٚ ٝاِـيٗ ٔ٤تبؿ يب افٌلؿ ٜؿاكؿ  ،ؿك ؽب٘ٛاؿٞ ٜبي ؿاكاي ِٔىُ اكتجبٛي م٘ـٌي ٔي وٙـ  ٚيب
ؿكًبمٌبكي ثب ٌٔبئُ ؿٚكاٖ ثِّٔ ٥ٛىُ ؿاكؿ ثيِتل ٌٔت٤ـ ثغلاٖ ٘ٛرٛا٘ي ٔي ثبُـ.
پلؽبٍُلي ؿك ٘ٛرٛاٖ ٔي تٛا٘ـ ِ٘بٖ ؿٙٞـ ٜي يه ِٔىُ رـي ٔب٘ٙـ افٌلؿٌي يب ثيٕبكي ؿ ٚلٜجي،
آًيت ؿيـٌي ٔغني يب ٣ـْ اكتجبٓ ٙغيظ ثب ٚاِـيٗ ثبُـ.
ٚاِـيٗ ثبيـ ثٛ٘ ٝرٛاٖ ؽٛؿ ؿك ثلٚم ٓغيظ اعٌبًبت  ٚؽِٓ وٕه وٙٙـ.
ِٔبرل ٚ ٜثغج ثب ٘ٛرٛاٖ ٓغيظ ٘يٌت  ٢ٗٚ .لٛا٘يٗ ِٔؾْ ؿك ؽب٘ٛاؿ٠٘ ٚ ٜبكت ثل ٘ٛرٛاٖ ثٝ
وٙتلَ كفتبك پلؽبٍُلي وٕه ٔي وٙـ.

*افسشدگی دس ًَجَاًاى
ؿٚكاٖ ٘ٛرٛا٘ي ثب تغييلات كٚعي كٚا٘ي ؿك فلؿ ٕٞلأ ٜي ثبُـ ُٙبؽت تغييلات ٛجي٤ي ايٗ ؿٚكاٖ ٚ
افتلاق آٖ ام اؽتالالت ِٔىُ ًبم ث ٝؽب٘ٛاؿ ٜوٕه ٔي وٙـ تب ٔٛاكؿ ثيٕبكٌ ٝ٘ٛؿك اًلٚ ١لت ُٙبًبيي
ُـٔ ٚ ٜـاؽالت ٔٙبًت ؿك ٔلاعُ اِٚي ٝا٘زبْ ٌيلؿ  ٚث ٝايٗ تلتيت ام ٛ٣الت ث٤ـي رٌّٛيلي ُٛؿ،
ثٙبثلايٗ آُٙبيي ثب ثلؽي ام ُبي٤تليٗ ايٗ اؽتالالت ٔب٘ٙـ افٌلؿٌي  ،اؽتالالت ؽٛكؿٖ ًٛ ،ء ٔٔلف
ٔٛاؿ ٌ ُّ٣ $لايَ ٣ ،الئٓ ٔٔلف  ٚپيٍِيلي ام آٖ  #ا٣تيبؿ ث ٝايٙتل٘ت ٛٔ ،ثبيُ ٚ
فٗ آٚكيٟبي رـيـ .ثلاي ٚاِـيٗ ٗلٚكي ٔي ثبُـ.
ؿك ٘ٛرٛا٘بٖ ُي ١ٛافٌلؿٌي ثبال ٔي كٚؿ  ٚثٔ "4-8 ٝي كًـ .ث٤ـ ام ثّٛ٘ ٥ٛرٛا٘بٖ ؿؽتل  2-3ثلاثل
ٌ٘جت ث ٝپٌل ٞب ؿصبك افٌلؿٌي ٔي ُ٘ٛـ ٘ٛرٛا٘بٖ اعٌبًبت ؽٛؿ كا ث ٝكاعتي ثلٚم ٕ٘ي ؿٙٞـ ٚ
ٔب٘ٙـ ثنكٌٌبالٖ افٌلؿ ٜعبِتٟبيي ص٘ ٖٛبأيـي  ٚؽٛؿ ثي اكمٍ پٙـاكي كا ث ٝكاعتي آُىبك ٕ٘ي وٙٙـ
ثٌيبكي ام آٟ٘ب اعٌبى افٌلؿٌي ؽٛؿ كا ؿك ميل پُِٛي ام ثي للاكي  ،ثي عٍّٓٛي  ،ؽٛؿ ثيٕبكاٍ٘بكي
 ٚعتي ٔجبؿكت ث ٝإ٣بِي ص ٖٛؽِ٘ٛت ،ؿاُتٗ كٚاث ٚرٌٙي  ٚثنٞىبكي ٔؾفي ٔي وٙٙـ.
٘ٛرٛا٘بٖ ثب ٣اليٕي ٔب٘ٙـ تغليه پقيلي ٔ٣ ٚجب٘يت  ،افت ّٕ٣ىلؿ تغٔيّي يب غيجت ام ٔـكً ، ٝكفتبك
ٔمبثّ ٝاي يب ٘بفلٔب٘ي  ،وٙبكٌ ٜيلي ام ف٤بِيتٟبي ٔتٙبًت ًٗ  ٚرـايي ام ؿًٚتبٖ ُ ٚىبيتٟبي رٌٕي
 ،افٌلؿٌي كا ثلٚمٔي ؿٙٞـ.
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فمـاٖ اعٌبى ِقت ؿك يه ٘ٛرٛاٖ ٔي تٛا٘ـ ِ٘ب٘ ٝي افٌلؿٌي ثبُـ يٙ٤ي ث ٝف٤بِيتٟبي ٔلث ٙٛثًٗ ٝ
ؽٛؿ  ٚتفليظ  ٚؿك رٕ ٢ؿًٚتبٖ ثٛؿٖ ٣الل ٝاي ِ٘بٖ ٕ٘ي ؿٞـ .
وب َٞيب افنايَ ثيَ ام عـ ٚمٖ ؿك ٘ٛرٛا٘بٖ ِٔ ،ىُ ؿك ؽٛاة  ،اعٌبى ؽٌتٍي ،وب َٞتٛا٘بيي
تفىل يب تٕلون  ٓٞام ؿيٍل ٣الئٓ افٌلؿٌي اًت  ٚؿك ٟ٘بيت ٘با ٔيـي  ،اعٌبى ٌٙب ، ٜافىبك ؽٛؿوِي
ؿك آٟ٘ب ِٔبٞـٔ ٜي ُٛؿ ؤ ٝـاؽّ ٝرـي كا ٔي ّٛجـ
ؿك ثلؽٛكؿ ثب صٙيٗ ٘ٛرٛا٘ب٘ي ٚ ،اِـيٗ ثبيـ ثب كفتبكي ؿًٚتب٘ ٝؿك وٙبك آٟ٘ب ثبُٙـ  ٚوٕه وٙٙـ تب آٟ٘ب
اعٌبًبتِبٖ كا ث ٝكاعتي ثيبٖ وٙٙـ ،آٟ٘ب كا تٟٙب ٍ٘قاك٘ـ  ٚثب وٕه  ٓٞكا ٜعّي ثلاي ِٔىُ آٟ٘ب پيـا
وٙٙـ .
ٌٔإِ ٟٓٔ ٝؿيٍل تِؾيْ ثٛٔ ٝل ٢افٌلؿٌي ؿك ٘ٛرٛاٖ اًت و ٝثب ٣الئٓ ٌفتُ ٝـ ٜؿك ٓٛكت ُه
ثٚ ٝرٛؿ آٖ ٔ ،لار ٝ٤ث ٝپنُه  ٚؿكٔبٖ ٗلٚكي ٔي ثبُـ .ثبيـ ثلاي ٘ٛرٛاٖ تٗٛيظ ؿاؿ و ٝافٌلؿٌي
يه ثيٕبكي عميمي اًت و٘ ٝيبم ث ٝؿكٔبٖ ؿاكؿ  ٚتغت وٙتلَ اكاؿي فلؿ ٘يٌتٔ .لار ٝ٤ث ٝپنُه ،
ِ٘ب٘ ٝي ٗ٤ف ٘يٌت آٟ٘ب ٘جبيـ ام ٚرٛؿ صٙيٗ ثيٕبكي اعٌبى ُلٔٙـٌي وٙٙـ.
ٔلالجت ام ٘ٛرٛاٖ افٌلؿ ٜثلاي پيٍِيلي ام ؽٜل ؽٛؿوِي  ،تٟٙب ٍ٘قاُتٗ ا ٚ ٚؿٚك ٍٟ٘ـاُتٗ ًٚبيُ
 ٚؿاكٞٚبي ؽٜل٘بن ام ا ٚيه ٌٔإِٔ ٟٓٔ ٝي ثبُـ
ِ٘ب٘ٞ ٝبي ؽٜل ؽٛؿوِي ؿك ٘ٛرٛا٘بٖ ٣جبكتٌت ام :
 تغييل ٘بٌٟب٘ي ؽّك ٔ$خال ٘ٛرٛاٖ افٌلؿ٘ ٜبٌٟبٖ ؽُٛغبَ ُ ٚبؿ ُٛؿ#تِـيـ ٣الئٓ افٌلؿٌي  ٚثي للاكي ٔـاْٚا٘نٚا ٌ ٌُٝٛ ٚيليؿاُتٗ افىبكي ؿك ثبك ٜي ٔلياؽتالَ ؽٛاة  ٚؽٛكؿٖ ٌ ٚلي ٝولؿٖ ميبؿًٛاالتي ام ؿم وِٙـ ٜؿاكٞٚب-ؿاُتٗ ًبثم ٝؽب٘ٛاؿٌي ؽٛؿوِي
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ًبثم ٝالـاْ ث ٝؽٛؿوِيٛ٘ "40 $رٛا٘ب٘ي و ٝام ؽٛؿوِي ٔي ٔيل٘ـ ً ،بثم ٝالـاْ ث ٝؽٛؿوِيؿاك٘ـ#.
ام ؿًت ؿاؿٖ يىي ام ٘نؿيىبٖ ؿك ٔبٟٞبي اؽيلؽٛؿوِي اؽيل يىي ام ؿًٚتبٖ ؽٛؿؿك ايٗ ٔٛاكؿ ٚاِـيٗ ثبيـ ٕٞيِ ٝعلف ٘ٛرٛا٘بٖ كا ؿك مٔئ ٝٙلي  ٚؽٛؿوِي رـي ثٍيل٘ـ ٌٔ ٚتميٕبً
ؿك ٔٛكؿ افىبك ؽٛؿوِي  ٚتٕبيُ ثٔ ٝلؿٖ آم آٟ٘ب پلًَ وٙٙـ  .اًتلى ٘ ٚبكاعتي ا ٚكا پيـا وٙٙـ  ٚثب
ا ٓٞ ٚؿِي ِ٘بٖ ؿٙٞـ كاٞي پيـا وٙٙـ وٛ٘ ٝرٛاٖ ثتٛا٘ـ ثب اًتلى ٘ ٚبكاعتي ؽٛؿ ٔٛارُٛ ٝؿ  ٚؿك
يبفتٗ كا ٜعُ ث ٝا ٚوٕه وٙٙـ اٌل ِٔىُ ٌٔتميٕبً ثٔ ٝـكًٔ ٝلثٔ ٙٛي ُٛؿ ٔـكً ٝكا ؿك رليبٖ
ثٍقاك٘ـ  ٚؿك ايٗ فلٓت ٔلار ٝ٤ث ٝكٚا٘پنُه يب كٚاِ٘ٙبى كا فلأ٘ ٍٛىٙٙـ.
اؽتالالت اٜٗلاثي :ؿك ٔجغج اؽتالالت كٚا٘ي – كفتبكي ُبي ٢ؿك وٛؿوبٖ تٗٛيظ ؿاؿُ ٜـ ٜاًت.اؽتالَ ؿ ٚلٜجي :ؿك ٔجغج اؽتالالت كٚا٘ي – كفتبكي ُبي ٢ؿك وٛؿوبٖ تٗٛيظ ؿاؿُ ٜـ ٜاًت.-اؽتالَ ًّٛن :ؿك ٔجغج اؽتالالت كٚا٘ي – كفتبكي ُبي ٢ؿك وٛؿوبٖ تٗٛيظ ؿاؿُ ٜـ ٜاًت.

*اختالالت خَسدى:
اؽتالالتي و ٝؿك آٟ٘ب فلؿ كفتبكٞبي غيل ٛجي٤ي ؽٛكؿٖ كا ثٕ٘ ٝبيَ ٔي ٌقاكؿ «اؽتالالت ؽٛكؿٖ»
ٌفتٔ ٝي ُٛؿ وُ ٝبُٔ ثي اُتٟبيي ٔ٣جي  ٚپلؽٛكي ٔ٣جي ٔي ثبُـٞ .ل ؿ ٚايٗ اؽتالالت ؿك ثيٗ
ؿؽتلاٖ ٘ٛرٛاٖ ُبي٤تل ام پٌلاٖ اًت
ثي اُتٟبيي ٔ٣جي  :رـي تليٗ اؽتالَ ؽٛكؿٖ  ،ثي اُتٟبيي ٔ٣جي اًتِٔ .ؾٔ ٝي آّي ايٗ
اؽتالَ تلى ٞ ٚلاى ٘ٛرٛاٖ ام صبق ُـٖ اًت يٙ٤ي ٘ٛرٛاٖ ثيَ ام عـ ثٟ ٝبٞل ؽٛؿ تٛرٔ ٝي وٙـ
 ٚثٛٓ ٝكت ًٛٚاى ٌ ٝ٘ٛؿك ٔٛكؿ الغلي  ٚوبٚ َٞمٖ اُتغبَ فٙٞي ؿاكؿ ثب ايٙى ٝايٗ افلاؿ ٕٔٛ٤الً
الغل ٌٞتٙـ ٚ ٚمٖ ميل ٘لٔبَ ؿاك٘ـ ثبم  ٓٞاعٌبى صبلي ؿاك٘ـ ٔ ٚلتت كفتبكٞبيي رٟت وبٚ َٞمٖ
ا٘زبْ ٔي ؿٙٞـ ٔخالً ث ٝؽٛؿ ٌلًٍٙي ٔي ؿٙٞـٚ ،كمُٟبي ُـيـ ٔي وٙٙـ  ٚعتي ٌبٞي ؽٛؿ كا ٔزجٛك
ث ٝاًتفلا ٚ ٥ثلٌلؿا٘ـٖ ٔٛاؿ غـايي ؽٛكؿُ ٜـٔ ٜي وٙٙـ يب ؿك ٔٛاكؿي ام ٌٔٔ ٚ ُٟـك اًتفبؿٔ ٜي
وٙٙـ.
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ٕٔٛ٤الً ٌفتٔ ٝي ُٛؿ ٚمٖ ايٗ افلاؿ ميل ٚ " 80مٖ ٘لٔبَ اًت يب ؿك ؿٚكاٖ كُـ ثٚ ٝمٖ ٘لٔبَ ؽٛؿ
ٕ٘ي كًٙـ.
ام ٛ٣اكٕ ؽٜل٘بن ايٗ وبٚ َٞمٖ ،وٓ ؽ٘ٛي  ،افت فِبك ؽ ،ٖٛوبٗ َٞلثبٖ لّت ،ؽِه ُـٖ
پًٛت ثـٖ ،ث ٟٓؽٛكؿٖ اِىتلِ ٚيتٟبيي ٔب٘ٙـ ًـيٓ  ٚپتبًيٓ ؿك ثـٖ  ،كينٍ ٔٞٛب  ،ل ٢ٜلب٣ـٌي ،
وٓ ؽٛاثي  ٚافٌلؿٌي ٔي ثبُـ  ٚعتي ؿك ٔٛاكؿ ُـيـ ٔٙزل ثٔ ٝلي ٘ٛرٛاٖ ٔي ُٛؿ.
پلؽٛكي ٔ٣جي :ؿك پلؽٛكي ٔ٣جي فلؿ تب ٔي تٛا٘ـ غقا ٔي ؽٛكؿ  ٚثلكٚي ؽٛكؿٖ ؽٛؿ وٙتلَ ٘ـاكؿ .
ثيَ تل ،غقاٞبي پلوبِلي ٘٠يل ُيليٙي ،ويه يب وّٛصٔ ٝي ؽٛكؿ.
ؿك يه مٔبٖ ٔغـٚؿ ٔخالً ً 2ب٣ت ٔمـاك ثيَ تلي ام ٔلؿْ ٣بؿي غقا ٔي ؽٛكؿ .ايٗ وبك ٕٔٛ٤الً ؿك
ؽّٛت  ٚث ٝتٟٙبيي ٓٛكت ٔي ٌيلؿ  ٚفلؿ اغّت ثل كٚي كفتبك ؽٛؿ وٙتلَ ٘ـاكؿٚ .لتي ثيٕبك ،ؿيٍل ًيل
ٔي ُٛؿ ٕ٘ ٚي تٛا٘ـ ثؾٛكؿ ام ؽٛؿٍ ثـٍ ٔي آيـ ،ام وبك ؽٛؿ پِيٕبٖ ٔي ُٛؿ  ٚث ٝؿِيُ اعٌبى
ٌٙب ٚ ٜتلى ام صبلي  ،كفتبكٞبي رجلا٘ي ثلاي پيٍِيلي ام افنايَ ٚمٖ ا٘زبْ ٔي ؿٞـ.
اغّت ايٟٙب ٕ٣الً ؽٛؿ كا ٚاؿاك ث ٝاًتفلأ ٥ي وٙٙـ ،ام ّٔيٗ ٞب ًٛء اًتفبؿٔ ٜي وٙٙـ كٚمٌ ٜلفتٗ ٚ
كهيٓ ٞبي ًؾت ٚ ٚكمُٟبي ثيَ ام ا٘ـامًٍٙ ٜيٗ  ٓٞام ؿيٍل الـأبت آٟ٘بًت.
ايٗ ثيٕبكاٖ ٘ين ٔب٘ٙـ ثي اُتٟبيي ٔ٣جي  ،تٔٛك غّٜي ام ُىُ ثـٖ ٚ ٚمٖ ؽٛؿ ؿاك٘ـ ِٚي ثلؽالف
آٟ٘بٕٛ٤ٔ ،الً ٚمٖ ٛجي٤ي ؿاك٘ـ ٞل صٙـ ٕٔىٗ اًت الغل يب صبق تل ام عـ ٛجي٤ي  ٓٞثبُٙـ .ؽٜل ايٗ
ثيٕبكي  ،اًتفلاٞ ٥بي ٔىلك  ٚث ٟٓؽٛكؿٖ اِىتلِٚيتٟبي ثـٖ  ٚپبكٌي ٔلي اًت.
٘ٛرٛاٟ٘بيي و ٝثب اؽتالَ ؽٛكؿٖ كٚثلٔ ٚي ُ٘ٛـ اغّت وٕبَ ٌلا ٌٞتٙـ ٔ ٚي ؽٛاٙٞـ  ٕٝٞوبكٞبيِبٖ
كا ؿكًت ا٘زبْ ؿٙٞـ٤ً ،ي ٔي وٙٙـ ا٘ت٠بكات ٔـكً ٚ ٝؽب٘ٛاؿ ٜكا فلا ٓٞوٙٙـ .تإويـ ؽب٘ٛاؿٔ ٚ ٜغيٚ
كٚي الغلي  ٚتجّيغبت كًب٘ٞ ٝب كٚي ٚكمٍ  ٚالغلي ايٗ افلاؿ كا ثيِتل ٌٔت٤ـ اؽتالَ ؽٛكؿٖ ٔي
وٙـ.
ؿك ٔجتاليبٖ ثِٔ ٝىالت ؽٛكؿٖ ٘ين ت٤بكٗبت ؽب٘ٛاؿٌي ميبؿ اًت  .ؿك ايٗ ؽب٘ٛاؿٞ ٜب ًٜٛط ثبالتلي
ام ؽٔٔٛت  ،آُفتٍي  ٚا٘نٚا ًٜٛ ٚط پبييٗ تلي ام عٕبيت ٕٞ ٚـِي ٚرٛؿ ؿاكؿ.
 %ثل ؽٛكؿ ٚاِـيٗ ثب اؽتالَ ؽٛكؿٖ صٍ ٝ٘ٛثبيـ ثبُـ؟
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ٚاِـيٗ ثبيـ اثتـا اٛال٣بت وبفي ام ايٗ اؽتالَ ؿاُت ٝثبُٙـٍ٘ .لا٘ي ؿك ٔٛكؿ ٚمٖ  ٚكٚي آٚكؿٖ ثٝ
ٚكمٍ ؿك ًٙيٗ ٘ٛرٛا٘ي تب عـٚؿي ألي ٛجي٤ي ث٠٘ ٝل ٔي كًـ ِٚي ٚلتي ؿك ايٗ كفتبك افلاُ ٙـٜ
ٛ٘ ٚرٛاٖ ًٛٚاى ٌ ٝ٘ٛؿك ٔٛكؿ ٟبٞل ثـٖ ؽٛؿ عٌبى ُـ ؽٜل اثتال ث ٝاؽتالَ ؽٛكؿٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ.
اِٚيٗ ٌٔإِ ، ٝآُٙب ولؿٖ ٘ٛرٛاٖ ثب تغقيً ٝبِٓ ٣ ٚبؿات غقايي ٔٙبًت اًت.
ثبال ثلؿٖ ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي ٘ٛر ٛاٖ  ٚؽٛؿ پقيلي ا ٚؿك پيَ ٌيلي ٔؤحل اًت .ام ٟبٞل ٚمٖ ٘ٛرٛاٖ
ؽٛؿ ا٘تمبؿ ٘ىٙيـ  ٚآٟ٘ب كا ٕٞبٜ٘ٛك وٌٞ ٝتٙـ لج َٛوٙيـ  ٚثب ٌٕٞبالِ٘بٖ ٔمبيٌ٘ ٝىٙيـ.
اٌل ؽٛؿ ٚاِـيٗ  ٓٞؿك مٔيٚ ٝٙمِ٘بٖ عٌبى ثبُٙـ كفتبك آٟ٘ب اٍِٛيي ثلاي ٘ٛرٛاٖ ؽٛاٞـ ثٛؿ
ثبيـ ثٛ٘ ٝرٛا٘بٖ ٌفتُٛ ٝؿ ٔـَ ٞب ٔ ٚب٘ىٗ ٞب ًبؽتبك ه٘تيىي الغل تل  ٚثّٙـ تل ؿاك٘ـ  ٚاوخليت ٔلؿْ
ٔخُ آٟ٘ب ٘يٌتٙـ  ٚثـ ٖٚايٗ ؤ ٝخُ ايٗ ٔـِٟب ثبُٙـ رقاة ٌٞتٙـ.
ؽٜل اؽتالَ ؽٛكؿٖ كا ثٛ٘ ٝرٛا٘بٖ ٌُٛنؿ وٙيـ  ٚؿك ٔٛكؿ تإحيلات رٌٕي  ٚكٚا٘ي وبٚ َٞمٖ ثٝ
آ٘بٖ آٔٛمٍ ؿٞيـ.
ا٘زبْ ؿاؿٖ ف٤بِيتٟبي ٚكمُي كا ثٛٙ٣ ٝاٖ كفتبكي تفليغي ٔٛكؿ تِٛيك للاك ؿٞيـ ،ص ٖٛايٗ ف٤بِيتٟب
ٔي تٛا٘ـ ؿك ايزبؿ ٟٔبكتٟب  ٚثبالثلؿٖ ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي ثـ ٖٚعٌبى ثٛؿٖ ثٟ ٝبٞل ثـٖ وٕه وٙـ
اٌل ٣الئٓ اؽتالَ ؿك ٘ٛرٛاٖ ِٔبٞـُ ٜـ ثبيـ ٚي كا ٘نؿ پنُه ثلؿ ٚ ٜؿكٔبٖ ولؿٌ .بٞي ؿك ؿكٔبٖ
ثٌتلي ولؿٖ ٘ٛرٛاٖ المْ ٔي ُٛؿ ثٚ ٝيو ٜؿك ٔٛاكؿ ًٛء تغقيُ ٝـيـ  ٚؽٜلات رٌٕي.
ؿكٔبٟ٘بي افٌلؿٌي  ٚافىبك ٍ٘ ٚلُٟبي ًٛٚاًي  ٓٞت ًٚٛكٚا٘پنُه ٓٛكت ٌلفتِٔ ٚ ٝبٚك ٜثب
كٚاِ٘ٙبى آٔٛمٍ ؿيـ ٓٞ ٜالمْ ٔي ثبُـ.

*علل گشایص ًَجَاًاى تِ سَء هػشف هَاد :
تٕبيُ ث ٝاًتفبؿ ٜام ٔٛاؿ ؿك ٘ٛرٛا٘ي ميبؿ ؿيـٔ ٜي ُٛؿ وٕٛ٤ٔ ٝالً ُل ١ٚآٖ ثب ًيٍبك  ٚاِىُ اًت
ًپي عِيَ ً ٚبيل ٔٛاؿ اٗبفٔ ٝي ُٛؿ ؿك اٚاؽل ٘ٛرٛا٘ي تٕبيُ ث ٝاًتفبؿ ٜام اوي  ٚولان كايذ
ٔي ُٛؿ.
ؿك ٔلعّ ٝا٣ ، َٚبُٔ ٔٔٔ ٟٓلف  ،وٙزىبٚي  ٚا٘زبْ ؿاؿٖ وبكي اًت وٌٕٞ ٝبالٖ ا٘زبْ ٔي ؿٙٞـ
ٕٔٛ٤الً ثٛٓ ٝكت تفليغي  ٚع٘ٛك ؿك رٕ ٢صٛٔ ٖٛاؿ ٔؾـك ث ٝآٟ٘ب ِقت ٔي ثؾِـ  ٚام ليـ  ٚثٙـ
كٞب ٔي وٙـ  ٚام ٛلفي ثب٣ج پقيلٍ آٟ٘ب ام ٛلف ٌٕٞبالٖ ٔي ُٛؿ .فِبك ٌٕٞبالٖ ثب ايٙىٌٔ ٝإِٝ
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رـي ٟٔ ٚي اًت أب ٔيناٖ ٘فٛف آٟ٘ب ثل كٚي ُؾْ  ،ث ٝويفيت كاثٛ٘ ٜٝرٛاٖ ثب ٚاِـي َٙثٌتٍي
ؿاكؿ كٚاث ٚپل ت َٙثب ٚاِـيٗ  ٚؽب٘ٛاؿٞ ٜبي پل ِٔىُ  ،اعتٕبَ ٔٔلف ٔٛاؿ كا ؿك ٘ٛرٛا٘بٖ ثبال ٔي ثلؿ.
ثلؽي ام ٘ٛرٛا٘بٖ ثلاي فلاك ام فِبكٞبي م٘ـٌي ثٔٔ ٝلف ٔٛاؿ كٚي ٔي آٚك٘ـ ايٗ ٘ٛرٛا٘بٖ تبة
ٔمبٔٚت ؿك ثلاثل ًل ؽٛكؿٌيٟب ُ ٚىٌتٟبي ٣بٛفي كا ٘ـاك٘ـ.ؿاُتٗ افٌلؿٌي  ٚاٜٗلاة ؿك ٘ٛرٛاٖ ،
وٕلٚيي ٘ ٚـاُتٗ كٚاث ٚارتٕب٣ي ؽٛة ٚ ،ي كا ثًٕ ٝت ٔٔلف ٔٛاؿ ًٛق ٔي ؿٞـ.
تمّيـ ام ثنكٌتلٞب  ،لٟلٔب٘بٖ ٚكمُي ً ٚتبكٌبٖ ًيٕٙب  ٚؿك ؿًتلى ثٛؿٖ ٔٛاؿ ؿك ربٔ ٓٞ ٝ٤ام ٛ٣أُ
ارتٕب٣ي ًٛء ٔٔلف ٌٞتٙـ ٣.ـْ وٙتلَ ٞيزب٘بت  ٚؽٛاًتٞ ٝب تٛ٘ ًٚٛرٛاٖ ٔخال وٌب٘ي و ٝاؽتالَ
ثيَ ف٤بِي  ٚوٓ تٛرٟي ؿاك٘ـً ،# ADHD $بثم ٝؽب٘ٛاؿٌي ًٛء ٔٔلف ٔٛاؿً ،بثمًٛ ٝء اًتفبؿٜ
رٌٙي ؿك وٛؿوي  ٓٞام رّٕٛ٣ ٝأُ ٔٛحل ؿك ٌلايَ ثًٕ ٝت ٔٔلف ٔٛاؿ ؿك ٘ٛرٛا٘بٖ ٔي ثبُـ.

ًطاًِ ّای سَء هػشف هَاد دس ًَجَاًاى:
تغييلات كفتبكي ٕٛ٤ٔ ،الً رنء ِ٘ب٘ٞ ٝبي اِٚي ٝاًتتغييلات ؿًٚتبٖ ٘ٛرٛاٖ ٤ٔ ٚبُلت ثب افلاؿي و٤ٗٚ ٝيت ٘بّٜٔٛة ؿاك٘ـ.ؿٚكي ٌنيـٖ ام ارتٕب٣بت ؽب٘ٛاؿٌي  ٚؿًٚتبٖ لـيٕيغيجت ام ٔـكً ٚ ٝافت تغٔيّيؿكٌيلي ثب ا٘٣بي ؽب٘ٛاؿٔ ، ٜـكًٕٞ ٚ ٝىالًي ٞبؿيل ؽٛاثيـٖ  ٚؿيل ثيـاك ُـٖؽٛاة آِٛؿٌي ؿك والىوٓ ع ٚ ّٝٓٛثـ اؽالق ُـٖميبؿ ؿكٌ ٥ٚفتٗ ٔ ٚلٔٛم ُـٖميبؿ ُـٖ تّفٗ ٞبي ؽٔٓٛيًلػ ُـٖ صِٓ ٞب  ،اًتِٕبْ ثٛي ؿٚؿ ام ِجبًٟبؿكؽٛاًت پ َٛاٗبفي ٘ ٚبپـيـ ُـٖ ٘بٌٟب٘ي پ َٛام ٔٙنَ69

كا٘ٙـٌي پل ؽٜلام ؿًت ؿاؿٖ ٣الل ٝث ٝف٤بِيتٟبي لجّياِجت ٝثلؽي ام ايٗ ٣اليٓ ؿك افٌلؿٌي  ٚثلؽي ثيٕبكيٟبي كٚا٘ي ؿيٍلي ٘ين ِٔبٞـٔ ٜي ُٛؿ ،أب ثبؿيـٖ ايٗ ِ٘ب٘ٞ ٝب ثبيـ ثيِتل ٔلالت آٟ٘ب ثبُيـ.

پیطگیشی اص سَء هػشف هَاد دس فشصًذاى:
احلثؾِي پيٍِيليُٛ :اٞـ پوِٞٚي  ٚتغميمي ميبؿي ؿك ًبِٟبي اؽيل ِ٘بٖ ؿاؿ ٜاًت و ٝآٔٛمٍ
ٟٔبكتٟبي م٘ـٌي ٔ ٚفبٞيٓ پيٍِيلا٘ ٝؿك ث ٝتإؽيل ا٘ـاؽتٗ ًٗ ُلٔٔ ١ٚلف ٔٛاؿ غيللب٘٘ٛي ٔٛفك
ثٛؿ ٜاًت.
آٔٛمٍ پيٍِيلي ام ا٣تيبؿ مٔب٘ي احل ثؾَ تل اًت و ٝؿك ؽبكد ام ثل٘بٔٔ ٝـكً٘ ٝين ؿ٘جبَ ُٛؿ .ايٗ
ثل٘بٔٞ ٝب كا ٔي تٛاٖ ؿك ٌٔبرـ  ،وّٛپٟب  ،وبٟ٘٘ٛبي فلٍٙٞي – ٚكمُي ٔ ٚغي ٚوبك ارلا ولؿ.
فلم٘ـاٖ مٔب٘ي تٕٔيٕبت ؽلؿٔٙـا٘ ٝاي ٔي ٌيل٘ـ و: ٝ
كٚاث ٚؽب٘ٛاؿٌي لٛي  ٚپبيـاك  ٚثب حجبتي ؿاُت ٝثبُٙـ.
كٚاثٚ ٚاِـ – فلم٘ـي ؽٛثي ؿاُت ٝثبُٙـ.
ٚاِـيٗ ُٔٛٞ ٚ ٢ّٜيبكي ؿاُت ٝثبُٙـ.

پیطگیشی اص سَء هػشف هَاد دس سالْای پیص اص دتستاى:
ٕٔىٗ اًت فىل وٙيٓ ٌفتٍ ٛؿك ٔٛكؿ ٔٛاؿ ثب وٛؿوبٖ پيَ ؿثٌتب٘ي ،مٚؿ ث٠٘ ٝل كًـ أب ٍ٘لُٟب ٚ
٣بؿاتي و ٝآٟ٘ب ؿك ايٗ ًٗ ُىُ ٔي ؿٙٞـ٘ .مَ ٕٟٔي ؿك پيٍِيلي اك ًٛء ٔٔلف ٔٛاؿ ؿاكؿ .ؿك ايٗ
ًٙيٗ آٟ٘ب ِٔتبق ٌٞتٙـ و ٝام لٛا٘يٗ آٌبُ٘ٛ ٜـ  ٚآٟ٘ب كا ث ٝؽبٛل ثٌپبك٘ـ ،آٟ٘ب ٔي ؽٛاٙٞـ ٘٠ل
ٚاِـيٗ كا ؿك ٔٛكؿ صينٞبي ؽٛة  ٚثـ ثـا٘ٙـ آٟ٘ب ث ٝلـكي ثنكي ٌٞتٙـ و ٝثفٕٟٙـ ًيٍبك وِيـٖ ثـ
اًت أب آٔبؿٌي ٘ـاك٘ـ اٛال٣بت پيضيـٔ ٜلث ٙٛثً ٝيٍبك  ،اِىُ ٛٔٚاؿ كا ؿكيبفت وٙٙـ.
ؿٚك ٜپيَ ؿثٌتب٘ي مٔبٖ ؽٛثي ثلاي تٕليٗ ٟٔبكتٟبي تٕٔيٓ ٌيلي  ٚعُ ٌٔإِ ٝاًت تب آٟ٘ب ؿك آيٙـٜ
ثتٛا٘ٙـ ثٍٛيٙـ « ٘ »ٝؿكايٗ ؿٚك ٜآٔٛمُٟبيي ٘٠يل احلات تغقيً ٝبِٓ ٔٔ ،لف ٘ىلؿٖ ٔٛاؿ ًٕي ٚ
ؽٜل٘بن ٔب٘ٙـ ٚايتىي  ،رٞٛلٕ٘ه  ،ؿاكٞٚب  ٚاًتفبؿ ٜام ٞل صين ثب ٘٠بكت  ٚاٛالٚ ١اِـيٗ ٔٛحل اًت.
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مٔبٖ وبفي ثلاي فلم٘ـ اؽتٔبّ ؿاؿٖ  ،ثبمي ولؿٖ ثب ا ٚ ٚتٛر ٝث٘ ٝيبمٞبيَ  ،ثلللاكي يه كاثٜٝ
٣بٛفي ٕٜٔئٗ  ،آٌبٞي ام ف٤بِيتٟبي ؿِؾٛا ٜا ٚ ٚصينٞبيي و ٝؿًٚت ٘ـاك٘ـ ،تِٛيك فلم٘ـ ث ٝپيلٚي ام
ؿًتٛكات ٚاِـيٗ آٔٛمٍ ٟٔبكت عُ ٌٔإِ ٝؿك ٍٙٞبْ ثلؽٛكؿ ثب٘بوبٔيٟب  ،يبؿ ؿاؿٖ ٟٔبكت تٕٔيٓ
ٌيلي ثب ؿاؿٖ عك ا٘تؾبة ِجبى ًٚ ٚبيُ ث ٝوٛؿن ،ام كُٟٚبي ٔؤحل ٔ ٚفيـ ؿك پيٍِيلي ام كفتبكٞبي
پلؽٜل ؿك آيٙـ ٜاًت
وٛؿوبٖ ً 5-8بِٔ ٝي تٛا٘ٙـ ٔف ْٟٛا٣تيبؿ كا ث ٝمثبٖ ًبؿ ٜثفٕٟٙـ ايٗ ًبِٟب مٔب٘ي اًت وُٕ ٝب ٔي
تٛا٘يـ تٗٛيظ ؿٞيـ ًيٍبك ،اِىُ ٛٔ ٚاؿ صيٌت  ٚپيبٔـ ٔٔلف كا ثلايِبٖ تٗٛيظ ؿٞيـ ثلاي اُ ٚلط
ؿٞيـ صٍٞ ٝ٘ٛل صٚ ٝاكؿ ثـٖ ٔي ُٛؿ ثلاي ثـٖ ٔفيـ ٘يٌت ٛٔ ٚاؿ ٔي تٛا٘ـ ثب ٣ج ثيٕبكي ُـيـ ٚ
عتي ٔلي  ٓٞثِٛؿ.
ؿك وٛؿوبٖ ً 9-11بِٔ ٝي تٛاٖ ؿك ٔٛكؿ ايٙى ٝصلا ثلؽي افلاؿ رقة ٔٛاؿ ٔي ُ٘ٛـ ث ٝثغج ٌ ٚفتٍٛ
پلؿاؽت ٔ ٚي تٛاٖ تٗٛيظ ؿاؿ صٍٔٔ ٝ٘ٛلف ايٗ ٔٛاؿ ًجت ٚلبي ٢ؽٜل٘بن ارتٕب٣ي ٔب٘ٙـ ٛالق،
ؿٛ٣ا  ٚلتُ ٔ ...ي ُٛؿ.
تإحيلات ؿًٚتبٖ ٌٕٞ ٚبالٖ ام ايٗ ًٗ ِٔؾْ ٔي ُٛؿ پي ثٟتلاًت ام لجُ آُٙبيي ٌ٘جي ثب ٔٛاؿ
ٔ٘ل  ٚؽٜل٘بن ٓٛكت ٌلفت ٝثبُـ .ؿاليُ ؽٜل٘بن ثٛؿٖ ٔٛاؿ ثلاي ثـٖ ،تإحيلات ارتٕب٣ي ٚ
ؽب٘ٛاؿٌي ٔٔلف ٔٛاؿ ،تإحيلات فٛكي ًيٍبك ٛٔ ٚاؿ ثل كٚي ثـٖ ٔي تٛا٘ـ ؿك ايٗ ًٗ ثلاي وٛؿوبٖ ثٝ
ثغج ٌقاُتُٛ ٝؿ.
ث ٝوٛؿوبٖ اربم ٜؿٞيـ ام ُٕب ثٛٙ٣ ٝاٖ يه ٔغـٚؿيت ٣ٕٛٙٔ ٚيت اًتفبؿ ٜوٙٙـ  ٚؿك پبًؼ ثٝ
ٌٕٞبالٖ ثٍٛيٙـ « ٔبؿكْ ؽيّي ٘بكاعت ٔي ُٛؿ ».اٌل پـك يب ٔبؿكْ ثفٕٟـ وً ٗٔ ٝيٍبك وِيـ ٜاْ ٔلا
ٔي وِـ»
ؿًٚتبٖ فلم٘ـ ؽٛؿ كا ثِٙبًيـ  .ثـا٘يـ و ٝآٟ٘ب وزب ٔي ك٘ٚـ  ٚصٔ ٝي وٙٙـ .ثب ٚاِـيٗ ؿًٚتبٖ فلم٘ـ
ؽٛؿ كاث ٜٝؿاُت ٝثبُيـ ثب آٟ٘ب ٌفتٍٔ ٚ ٛاللبت وٙيـ .وٛؿوبٖ ؿك ايٗ ًٗ ٚال٤بً ث ٝتٛرٔ ٚ ٝلالجت ُٕب
لـك  ٚاكمٍ ٔي ٟ٘ٙـ.

پیطگیشی اص سَء هػشف هَاد دسًَجَاًاى:
ؿك ٌلًٙ ٜٚي ً 12-14بِ ٝث٠٘ ٝل ٔي كًـ ٛغيبٍ٘لي ٔ ٚؾبِفت ثب ٚاِـيٗ افنايَ ٔي يبثـ ثيِتل ام
ٌلٌٕٞ ٜٚبَ تج٤يت ٔي وٙٙـ أب ثب ايٙغبَ ثيِتل ام لجُ ٘يبم ث ٝعٕبيت ِٔ ،بكوت  ٚكإٙٞبي ٚاِـيٗ
ؿاك٘ـ.
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٘ٛرٛاٖ ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛوٌ ٝفتُ ٝـ ؿك ايٗ ًٗ ؿصبك اعٌبى ًلؿكٌٕي  ٚاًتلى اًت  ٚث ٝؿ٘جبَ ٛٞيت
ؽٛؿ ٔي ٌلؿؿ ٚ.ث٤يـ ٘يٌت ؿك ايٗ ًٗ ثلاي اِٚيٗ ثبك ًيٍبك يب ٔٛاؿ  ٚاِىُ كا ٔٔلف وٙـ.
اٛالٚ ١اِـيٗ ام ٔغي ٚپيلأٛ٘ ٖٛرٛاٖ  ٚؿًٚتبٖ ٚي  ،ثٌيب كٔ ٚ ٟٓوٕه وٙٙـ ٜؽٛاٞـ ثٛؿ.
ٔنايبي ؿاُتٗ تٔٛيل ٟ ٚبٞل ارتٕب٣ي ؽٛة  ٚپيبٔـٞبي فٛكي  ٚتٙفلآٚك ٔٔلف ًيٍبك  ٚعِيَ ...ٚ
كا ثٛ٘ ٝرٛاٖ ٔتقول ُ ٛيـ  ٚؿك ٔٛكؿ احلات ؿكامٔـت ٔٛاؿ ثب ا ٚثغج ٌ ٚفتٍ ٛوٙيـ ٔب٘ٙـ اعتٕبَ اثتال
ثً ٝلٛبٖ كي ٝاعتٕبَ تٔبؿف ولؿٖ ٤ٔ ٚتبؿ ُـٖ اعتٕبَ ٔلي  ٚآًيجٟبي غيللبثُ ثلٌِت ٘ ،بتٛا٘ي
ؿك يبؿٌيلي ٟٔبكتٟبي ارتٕب٣ي ٣ ٚبٛفي ٔٙبًت ،ام رّٕ ٝايٗ احلات اًت.
٘ٛرٛا٘بٖ ً 15-17بِٕٔ ٝىٗ اًت لجالً ؿك ٔٛكؿ ايٙىً ٝيٍبك  ،اِىُ  ٚيب ٔٛاؿ ٔٔلف وٙٙـ يب ٘، ٝ
تٕٔيٕبتي ٌلفت ٝثبُٙـ  ٚوٌب٘ي كا ؿيـ ٜا٘ـ وٛٔ ٝاؿ ٔٔلف ولؿ ٜا٘ـ ٤ٔ ٚتبؿ ُـ ٜا٘ـ.
ثلاي ٔمبٔٚت ؿك ثلاثل فِبك ٌٕٞبالٖ ٛ٘ ،رٛا٘بٖ ثيِتل ٘يبم ث ٝپيبْ وّي ٕٔٛ٣ ٚي ٔٔلف ٘ىلؿٖ ؿاك٘ـ .
آٟ٘ب ٘يبم ؿاك٘ـ و ٝؿك ٔٛكؿ احلات ٔلٌجبك ٔٛاؿ رـيـ اٛال٣بتي وٌت وٙٙـ ٚ .اِـيٗ ثبيـ ث ٝآٟ٘ب ثٍٛيٙـ
ٞل وٌي ؿك ٔ٤لٕ ؽٜل اًتفبؿ ٜؿائٕي  ٚا٣تيبؿ اًت  ٚعتي ٔٔلف تفٙٙي ٕٔ ٓٞىٗ اًت آًيجٟبي
رـي  ٚؿائٕي ٚاكؿ وٙـ.
ؿك ايٗ ًٗ ص ٖٛآيٙـٍ٘ ٜلي ثلاي ٘ٛرٛاٖ ٔٔ ٟٓي ُٛؿ ٔي تٛاٖ ث ٝتإحيلات ٔٛاؿ كٚي ام ؿًت ؿاؿٖ
ٔ ٛل٤يتٟبي ارتٕب٣ي ؽٛة ُ ٚغُ  ٚامؿٚاد ٔٙبًت اُبك ٜولؿ.
ثٌيبك ٔ ٟٓاًت وٚ ٝاِـيٗٛ٘ ،رٛاٖ ؽٛؿ كا ث ٝؽبٛل وبكٞبي ؽٛة  ٚتٕٔيٕبت ؿكًت تِٛيك وٙٙـ.
ٚلتي ٌ٘جت ث ٝفلم٘ـ ؽٛؿ ا عٌبى غلٚك ُ ٚبؿي ٔي وٙيـ عتٕبً ايٗ اعٌبى كا ث ٝاٙٔ ٚتمُ وٙيـ.
ثلؽي ام رٕالتي وٛ٘ ٝرٛا٘بٖ ؿك ايٗ ًٗ ثلاي تٛرئٔ ٝلف ثىبك ٔي ثل٘ـ ٣جبكتٙـ ام عِيَ
ؽٜل٘بن ٘يٌت ٚص ٖٛام ٌيب ٜثـًت ٔي ايـ ٗلكي ٘ـاكؿ اٌب ٜولؿٖ ٘ٛرٛاٖ امٛ٣اكٕ ٔٔلف ٚايٗ
و ٝعِيَ ٔي تٛا٘ـٔمـٔٔٔ ٝلف ًبيلٔٛاؿثبُـ ٔٛحلؽٛاٞـثٛؿ.

*اعتیاد تِ ایٌتشًت ٍ في آٍسیْای استثاطی جذیذ:
ألٚم ٜوبٔپيٛتل ،ؿك ٔٙ٤بي وّي $ا ٓ٣ام ثبميٟب ٛٔ ،ثبيُٛ٘ ،ت ثٛوٟب  ٝ٘ #...تٟٙب ثؾِي ام م٘ـٌي كٚمٔلٜ
ٔب ُـ ٜثّى ٝافىبك  ،اعٌبًبت  ٚكٚاثٔ ٚب كا ٘ين ميل  ٚك ٚولؿ ٜاًتُ .بيـ تب ث ٝعبَ ٍ٘بٔ ٜب ث ٝايٗ
پـيـٕٔٛ٣ ، ٜبً تٛؤْ ثب تغٌيٗ  ٚا٣زبة  ٚتٌّيٓ ثٛؿ ٜأب ٚلبي٤ي ؿكثبك ٜتإحيلات كٚاٖ ُٙبؽتي ٕ٣يك
ايٗ پـيـ ٜؿك ربٞبي ؿيٍل ؿيـٔ ٜي ُٛؿو ٝتإُٔ ثلاٍ٘ين اًت.
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ٔخالً ؿك ول ٜرٛٙثي ثيَ ام ٔ 140لون ف٤بَ ِٔبٚك ٜرٟت اؽتالَ ٚاثٌتٍي ث ٝايٙتل٘ت ٚرٛؿ ؿاكؿ .ؿك
ّٙٞـ ٔلوني ثلاي ثٌتلي ُـٖ ٚاثٌتٍبٖ ث ٝثبميٟبي وبٔپيٛتل ؿايل ُـ ٜاًت.
ؿك وِٛك ٔب ٘ين ٚكٚؿ فل ًٙٞايٗ پـيـ ٜفٗ آٚكي  ٚتاللي آٖ ثب فلًٙ ًٙٞتي ربٔٚ ،ٝ٤اوِٟٙبي
ٔؾتّفي كا ؿك پي ؿاُت ٝاًت  ٚؿيـٔ ٜي ُـ .ؿك ثلؽي ؽب٘ٛاؿٞ ٜب ٌلايَ فلم٘ـاٖ ث ٝثبميٟبي
وبٔپيٛتل  ٚايٙتل٘ت ٚ ٚة ٌلؿي  ٚاًتفبؿ ٜام صت ك ْٚتجـيُ ثّ٘٤ٔ ٝي اًبًي ُـ ٜا ًت.
ث٣ ٝميـ ٜثيِتل ٔتؾٔٔبٖ ،ايٙتل٘ت ٔي تٛا٘ـ ا٣تيبؿآٚك ثبُـ صلا و ٝاًتفبؿ ٜوٙٙـ ٜكا ًلؽٚ ٍٛ
ًلعبَ  ٚآٜالعبً « ٔ »highي وٙـ  ٚثب ٣ـْ اًتفبؿ ٜافٌلؿٌي  ٚتغليه پقيلي ايزبؿ ٔي وٙـ .ؿك
ٕٗٗ  ،ؿك ٞل ثبك اًتفبؿ ٜام ايٙتل٘ت ُؾْ مٔبٖ ثيِتلي كا ٔي ّٛجـ  ٚؿَ وٙـٖ ام آٖ ثلايَ
ًؾت تل ؽٛاٞـ ثٛؿ  ٚايٗ يىي ام ٔؤِفٞ ٝبي ا٣تيبؿ ٔب٘ٙـ ا٣تيبؿثً ٝيٍبكٛٔ ،اؿ ٔ ...ي ثبُـ.
ؿك ٞل عبَ اٌل اًتفبؿ ٜام ايٙتل٘ت ٛٔ ٚثبيُ اؽتالِي ؿك كٚاث ٚؽب٘ٛاؿٌي  ،تغٔيُ  ٚوبك  ٚاعتلاْ ٚ
ا٣تجبك ارتٕب٣ي ايزبؿ ولؿ ٜايٗ ِٔىُ اكمٍ ثلكًي كا ؿاكؿ.

عَاسؼ استفادُ هذام اص ایٌتشًت:
تإحيل ثل عٛم ٜفىل  ٚم٘ـٌي ٔٛٙ٤ي :ؿاُتٗ ٞيزبٖ  ٚاٜٗلاة ؿك ف٤بِيتٟبي ايٙتل٘تي  ٚمٔب٘ي و ٝثلاي
ايٗ ف٤بِيتٟبٓلف ٔي ُٛؿ ٚ ،كٚؿ ثً ٝبيتٟبي رٌٙي  ٚؿاُتٗ تؾيالت رٌٙي تإحيل ؽٛؿ كا ؿك ايٗ
عٛمِ٘ ٜبٖ ٔي ؿٞـ.
تـاؽُ ثب وبك  ٚتغٔيُام ثيٗ ثلؿٖ اعتلاْ  ٚا٣تجبك ُؾٔي ٌ :بٞي ؿك ثلؽي افلاؿ ٔ ،ؾٔٓٛبً ثب ٚكٚؿ ثً ٝبيتٟبي پٛكٌ٘ٛلافيٞ $لمٍ٘ ٜبكي رٌٙي  #ام ٔيناٖ ا٣تجبك ُؾٔيت آٟ٘ب ؿك ع٘ٛك ؽب٘ٛاؿ ٜوبًتٔ ٝي ُٛؿ.
تإحيل ثل كٚاث ٚارتٕب٣ي :ثٌيبكي ام ٔلؿْ ثلاي ٌلين ام ٛ٣اكٕ ٓ ٚـٔبت ٘بُي ام كٚاث ٚم٘ـٌي ٚال٤يث ٝكٚاث ٚايٙتل٘تي پٙبٔ ٜي آٚك٘ـ  .ؿك ٘ٛرٛا٘بٖ  ٓٞؿيـٔ ٜي ُٛؿ ،افلاؿ ؽزبِتي و ٝام كٚاث ٚارتٕب٣ي
ٌلين ؿاك٘ـ ثب اكتجب ٙايٙتل٘تي ِٔىُ ؽٛؿ كا عُ ٔي وٙٙـ ؿك عبِيىٕٞ ٝيٗ ٌٔإِ ٝثب٣ج ؿٚك ُـٖ
ثيِتل آٟ٘ب ام ارتٕب٣ ٚ ١بِٓ ٚال٤يت ُـٚ ٜآٖ ٞب كا ؿك عُ ٌٔبئُ فلؿي ؿصبك ِٔىُ ٔي ًبمؿ.
ؿك ًبَ ٞبي اؽيل ،عبُٓ ٘بآٌبٞي  ٚثي اٛال٣ي ٚ ْٕٛ٣اِـيٗ  ،فبٌّٓ ٝلفتٗ آٖ ٞب ام وبٔپيٛتل ٚ
ف٤بِيتٟبي ايٙتل٘تي فلم٘ـ  ٚؿك ٚالٚ ٢اٌقاكي وبُٔ ٔيـاٖ ث ٝا ٚثلاي تبؽت  ٚتبم  ٚافلا ٙؿك ٔٔلف  ٚيب
اًتفبؿ ٜام ف٤بِيتٟبيي ٔخُ پٛكٌ٘ٛلافي ٞ $لمٍ٘ ٜبكي رٌٙي  #ثٛؿ ٜاًت.
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ٌبٞي ٔـَ ؿيٍل ثي اٛال٣ي ،تلى  ،پلؽبٍُلي ٔ٣ ٚجب٘يت اًتٚ .لتي ٚاِـي ٔي ثيٙـ وٙتلَ اٗٚب١
ام ؿًتَ ؽبكد ُـٚ ٜفلم٘ـٍ ؿائٓ ِٔغ َٛث ٝثبمي وبٔپيٛتلي اًت ٔ٣جي  ٚؿًتپبصٔ ٝي ُٛؿ  ٚثب
پلؽبٍ ٔ٣ ٚجب٘يت  ،كاث ٜٝؽٛؿ ثب فلم٘ـ كا  ٓٞتؾليت ٔي وٙـ .ثلؽي ام ٚاِـيٗ  ٓٞث ٝايٙزب ٔي كًٙـ
و ٝوُ ِٔىُ كا ا٘ىبك ٔي وٙٙـ  ٚا٘ت٠بك ؿاك٘ـ و ٝفلم٘ـ ؽٛؿٍ ؿك م٘ـٌي يبؿ ثٍيلؿ صٍ ٝ٘ٛثب ايٗ
ٌٔإِ ٝوٙبك آيـ.
ام رّٞ ٜٛبي ٔخجت اًتفبؿ ٜام ايٙتل٘ت كًيـٖ ث ٝؽالليت  ٚؽٛؿ ُىٛفبيي اًت ٌٔ .إِ ٝاي و ٝؽب٘ٛاؿٜ
ٞبي ميبؿي ثب ايٗ ٛٙ٣اٖ ام اًتفبؿ ٜفلم٘ـُبٖ ام ايٗ ًيٌتٓ  ،اًتمجبَ ٔي وٙٙـ اِجت ٝاٌل ٕ٘ٛؿ ثيل٘ٚي
ايٗ ؽٛؿ ُىٛفبيي ؿك افنايَ تٛاٖ ٙٞلي  ،اؿثي يب ّٕ٣ي ؿيـُٛ ٜؿ ٔ ،ب كا ث ٝايٗ ؽٛاًت ٝؽٛؿ ٔي
كًب٘ـ أب اٌل فلم٘ـ ٔب ًب٣تٟب ؿك عبَ اًتفبؿ ٜام ايٙتل٘ت ثبُـ  ٚؽجلي ام كُـ ُ ٚىٛفبيي  ٚؽالليت
٘جبُـ پي ص ٝاتفبلي ؿاكؿ ٔي افتـ؟
فلم٘ـي و ٝثب ٚكٚؿ ٞل ٕٟٔبٖ ثٙٔ ٝنَ يب ثب ٞل ؿكؽٛاًت ٜٔٙمي ث ٝاتبق  ٚوبٔپيٛتل پٙبٔ ٜي ثلؿ ،آيب
ايٗ ؿًتٍب ٜثلاي ا ٚتٟٙب پٙبٍٞبٞي ثلاي ٌلين ام ِٔىالت  ٚكٚاث ٚارتٕب٣ي ِ٘ـ ٜاًت ؟ آيب فلم٘ـ ٔب
ثزبي ُىٛفبيي اًت٤ـاؿ  ٚؽالليت اًيل ٣بؿات  ٚتىلاكٞبي ٔـا ْٚكٚماُ٘ ٚ ٝجب٘ ٝؿك ف٘بي ايٙتل٘ت ِ٘ـٜ
اًت؟

فشصًذاى ها دس ایٌتشًت تیطتش تِ چِ فعالیتْایی هی پشداصًذ؟
تجبؿَ پيبْ ٔ :ي تٛا٘ـ ثٛٓ ٝكت ٘بٔ ٝاِىتل٘ٚيىي  #email $ثبُـ  ٚيب پيبْ غيلٌٔتميٓ #off line $
يٙ٤ي اكًبَ  ٚؿكيبفت پيبْ ٞبي وٛتبٚ ٜلتي وٛ ٝلف ٔمبثُ ث ٝايٙتل٘ت ٘ ُٓٚيٌت.
صت ٌ$فتٍٛيي ايٙتل٘تي : #صت ٔي تٛا٘ـ ؿك ف٘بي ؽٔٓٛي ٔ ًْٛٛث ٚ #PM$ ٝيب ؿك اتبق ٞبي ٔزبمي
ثب ع٘ٛك افلاؿ ٔت٤ـؿ ا٘زبْ ُٛؿ ٔي تٛا٘ـ تٔٛيلي ٛٓ ،تي ُٛ٘ ،تبكي يب تّفيمي ام ٞل ً ٝثبُـ .ؿك ايٗ
ف٘بٞب افلاؿ ٔؾتّف ثب ٞل ٣ميـ ٚ ٜكفتبك ٌ ٚفتبكي ٔي تٛا٘ٙـ ٚاكؿ ُ٘ٛـ.
ٚة ٌلؿي ً :لمؿٖ ثٞ ٝل آؿكى ايٙتل٘تي وُ ٝبُٔ اؽجبك  ،اٛال٣بت ٕٔٛ٣ي ّٕ٣ ،ي ًٛٔ ،يمي ... ٚ
اًت .
ٚة ٌلؿي ثلاي ث٘٤ي ٞب ثٛٓ ٝكت ٣بؿت ًٛٚ ٚاى ؿكآٔـ ٜاًت  ٚؽيّي ام ايٗ آؿكى ٞبِ٘ ،ب٘ي
ٔٙبًجي ثلاي ًلمؿٖ وٛؿوبٖ ث ٝآٖ رب ٘يٌت.
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ٌلٟٞٚبي ثغج  ٚؽجلٔ :غّي اًت ثلاي ٌفت  ٚ ٌٛ ٚتجبؿَ ٘٠ل صٙـ ٘فل ؿكثبك٣ٛٗٛٔ ٜي ِٔتلن ٚ
ٔٛكؿ ٣الل ، ٝأب غبِجب ثٛٓ ٝكت ٌقاُتٗ ٘٠ليبت ؽٛؿ ؿك ًبيت اًت ٕٛ٤ٔ .الً ؿك ًٙيٗ ٘ٛرٛا٘ي ٚ
ثبالتل ام ايٗ ف٤بِيت اًتفبؿٔ ٜي ُٛؿ.
ٚثالي ٞب ِ٘ :ب٘ي ٞبيي ٌٞتٙـ و ٝافلاؿ ثب ٔلار ٝ٤ث ٝآٖ ٞب اٛال٣بتي كا ؿكثبك٣ٛٗٛٔ ٜي وٌت ٔي
وٙٙـ ٚ .ثالي ٔي تٛا٘ـ وبٔالً ُؾٔي ٌٔ ٚتمُ يب ٚاثٌت ٝثٔ ٝؤًٌبت ؽٔٓٛي يب ؿِٚتي ثبُـ ٚ
ٜٔبِت آٖ ؿك فٛآُ وٛتبٞي  ،ث ٝكٚم  ٚرـيـ ٔي ُ٘ٛـ.
ثبمي ٞبي ايٙتل٘تي ٔ :خُ ٕٞبٖ ٌيٓ ٞبي وبٔپيٛتلي ا٘ـ ِٚي ؿك ايٗ رب ٕٞجبمي ٞبيي ام ٞل ربي ؿ٘يب،
ٔي تٛا٘ٙـ فلم٘ـتبٖ كا ؿك ؽبٕ٘ٞ ٝلاٞي وٙٙـٔ ،خُ ٞل ثبمي ؿيٍلي ٚ ،اِـيٗ ثبيـ ٔلالت تٔٛيلٞبي
ؽِ٘ٛت فينيىي  ٚرٌٙي  ٚيب اِفب ٝكويه ؿك ثلؽي ام آٟ٘ب ثبُٙـ.
پٛكٌ٘ٛلافي ٞ $لمٍ٘ ٜبكيً : #بيتٟبي غيلاؽاللي  ٚرٌٙي پل ام ت٘بؿ ٣$ىي  ٚفيّٓ ٚ #ؿاًتبٟ٘ب ثب
ٕٔ٘ ٖٛرٌٙي ث ٝؿٚك ام ٞل ٌ ٝ٘ٛاٛالّٕ٣ ١ي  ٚثٟـاُتي ؿكثبكً ٜىي  ٚرٌٙيت  .ؤ ٝي تٛا٘ـ ٔٙزل
ث ٝا٣تيبؿ رٌٙي  ،ثي ٣اللٍي ث ٝكٚاث ٚم٘بُٛيي ؽب٘ٛاؿٌي  ،آُٙبيي ثب افلاؿ ًٛؿرًٛ ٚ ٛء اًتفبؿٜ
وٙٙـ ٜام وٛؿوبٖ ،تزبٚمٞبي ؽِٗ رٌٙي ؿك ًٜظ ربُٔٛ ٝ٤ؿ.

چِ اغَلی سا دس جلَگیشی اص تواس کَدکاى تا پَسًَگشافی سعایت کٌین ؟
ام تٕبى اٛفبَ ثب تٔبٚيل رٌٙي ثٞ ٝل ٛليك ٕٔىٗ رٌّٛيلي وٙيـ .صٙيٗ ٔ٣ٛٗٛي ثبيـ رنء لٛا٘يٗ ٕٝٞؽب٘ٞ ٝب ثبُـ.
ث ٝآٖ ٞب يبؿ ثـٞيـ اٌل ؿك ف٘بي ايٙتل٘ت وٌي ثلاي آٖ ٞب تٔٛيل رٌٙي فلًتبؿ  ٚيب تٔٛيليتٔبؿفي ثل كٚي وبٔپيٛتل ثبم ُـ ثالفبّٓ ٝام ايٙتل٘ت ؽبكد ُـ ٚ ٜثٚ ٝاِـيٗ اٛال ١ؿٙٞـ.
ثٞ ٝيش ًبيتي و ٝثلاي ميل ٞيزـً ٜبَ ٕٔ ١ٛٙاًت ٚاكؿ ِ٘٘ٛـ. اٌل فلم٘ـ ُٕب ثب ٞل يه ام ايٗ تزلثٞ ٝب ٔٛارُ ٝـ  ٚثُٕ ٝب اٛال ١ؿاؿ  ،ث ٝؽبٛل ٕٞىبكي ؽٛة اما ٚتمـيل  ٚتِىل وٙيـ  .ث ٝآٟ٘ب إٛيٙبٖ ؿٞيـ ام ؿًتِبٖ ٔ٣جب٘ي ٘يٌتيـ  ٚصٙيٗ اتفبلي تمٔيل آٟ٘ب
٘يٌت يبؿآٚكي وٛتبٞي وٙيـ و ٝثلؽي ام آؿْ ٞب وبكٞبي ٘بٔٙبًت ؿك ايٙتل٘ت ا٘زبْ ٔي ؿٙٞـ وُٕ ٝب
ثبيـ ام آٖ ٞب ؿٚكي وٙيـ.

چگًَِ ًگشاًی هاى سا اص ٍاتستگی فشصًذ تِ ایٌتشًت ٍ گین  ،تا اٍ هطشح کٌین؟
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پي ام رٕ ٢آٚكي ُٛاٞـ  ٚوٌت إٛيٙبٖ ام كٚاث ٚايٙتل٘تي فلم٘ـ يب ٚاثٌتٍي ا ٚؿك ٌبْ ا َٚثلاي عُ
ِٔىُ  ،ثبيـ آٖ كا ٜٔلط وٙيٓ.
اٞـاف تبٖ ام ٓغجت كا ث ٝؿلت  ٚپيِبپيَ ِٔؾْ وٙيـ  .اثتـا ثلاي ؽٛؿتبٖ ؿليك ت٤ييٗ وٙيـ وٝ
ؿك ايٗ ثبك ٜام فلم٘ـتبٖ صٔ ٝي ؽٛاٞيـٞ .ـف ٓغجت ثبيـ كِٔ ٚ ُٗٚؾْ ٓ ٚليظ ثبُـ.
مٔبٖ ٔٙبًت كا ثلا ٜٔلط ولؿٖ ٍٔ٘ ٚ ١ٛٗٛلا٘ي ٞبيتبٖ ا٘تؾبة وٙيـ .ثـتليٗ مٔبٖ ٚ ،لتي اًت و ٝاٚ
پِت وبٔپيٛتل ِٔغ َٛايٙتل٘ت يب ٌيٓ اًت .مٔبٖ ٔٙبًت ثبيـ ٔٛكؿ تإييـ  ٚتٛافك ؿٛ ٚلف  ٚؿك
٤ٗٚيتي ث ٝؿٚك ام ؿٛ٣ا ٔ٣ ٚجب٘يت ثبُـ.
ٍ٘لا٘ي  ٚؽٛاًتٞ ٝبي تبٖ كا ؿكثبكًٛ ٜء ٔٔلف ٚ ٚاثٌتٍي ا ٚث ٝايٙتل٘ت ثٛٛ ٝك ِٔؾْ  ٚؿليك ثيبٖ
وٙيـ .تفٟيٓ وٙيـ و ٝكفتبك افلاٛي ٣ ٚبؿت ُـيـ ا ٚص ٝتإحيلي ثل كٚعيُٕ ٝب ٌقاُت ٝاًت ثب ثٝ
فلم٘ـتبٖ ثٍٛييـ و ٝصمـك اعٌبى ٍ٘لا٘ي  ٚؿِِٛك ٜام ثبثت فلأ ٍٛولؿٖ ٟٚبيف تغٔيّي اٍ ؿك
ُٕب ثٚ ٝرٛؿ آٔـ ٜاًت.
ثب ٘ ٕٝٞبكاعتي ٔ٣ ٚجب٘يتي وُ ٝبيـ ؿصبكٍ ٌٞتيـ ،تب ٟ٘بيت أىبٖ ام ًلمَ٘ پلٞين وٙيـ .ث ٝربي
ُل٣ ١ٚالٔت ثب ت ٛو ٝعبِت تٟبرٓ ث ٝوالٔتبٖ ٔي ؿٞـ ام ِف ٗٔ ٞاًتفبؿ ٜوٙيـٔ .خالً «ٔٗ ثٛٙ٣ ٝاٖ
ٔبؿكت اعٌبى ٍ٘لا٘ي ٔي و ٓٙو ٝث ٝتىبِيف ٔـكً ٝات وٕتل تٛرٔ ٝي وٙي »
ثب ٕٞـِي  ٚؿٌِٛما٘ ٝث ٝا ٌٍٛ ٚوٙيـ .ؿك ِغ ٝ٠اي و ٝآ ٚغجت ٔي وٙـ فىلولؿٖ ث ٝؽٛؿ  ٚؽٛاًتٝ
ٞبي تبٖ كا ٔتٛلف وٙيـ.
ثب ايٗ عبَ ثلاي پبًؼ ٞبي ٔٙفي ٌ ٢ٗٛٔ ٚيلي  ٚا ٘ىبك ِٔىُ ام رب٘ت ا٘ ٚين آٔبؿ ٜثبُيـ .ؿك ايـ ٜآَ
تليٗ عبِت ا ٚث ٝؿكؿ  ٚك٘ذ ُٕب تٛر ٝؽٛاٞـ ولؿ ٠٘ ٚل ُٕب كا ؽٛاٞـ پقيلفت .أب ؿك ٔٛار ٟٝثب
ٚاثٌتٍي  ٚا٣تيبؿ پبًؼ ٔٙفي ٣ ٚـْ ٕٞىبكي ثٌيبك ُبي ٢اًت .
ٞلٌٛ ٝ٘ٛفل ٚ ٜفلاك ام ِٔ٘ ، ١ٛٗٛب٘ ٝاًتلى فلم٘ـتبٖ ام ٔ٣ٛٗٛي اًت وُ ٝبيـ ثتٛا٘يـ ثب ٌ ٍٛؿاؿٖ
ٕٞـال٘ٔ ٝتٛر ٝايٗ ٘بكاعتي ُٛيـ .غبِجبً ثب يه ثبك ٓغجت ث٘ ٝتيزٕ٘ ٝي كًيـ تالٍ وٙيـ ؿك ٚلت
ٔٙبًت ؿيٍلي و ٝآكأَ ثيِتلي ؿاكؿ ثب ا ٚتٛافك وٙيـ.
كاٟٞبي ؿيٍل كا ؿك ٘٠ل ثٍيليـ٘ .بٔ ٝاي ث ٝا ٚثٛٙيٌيـ يب عتي ثلايَ ايٕيُ ثفلًتيـ ؿك ٓٛكتيى ٝتٕبْ
تالُٟبيتبٖ پبًؼ ٔٙفي ؿاُت ثِٔ ٝبٚك ٔلار ٝ٤وٙيـ.
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ثلاي فلم٘ـا٘ي و ٝصت ٔي وٙٙـ ص٘ ٝىبتي ٗلٚكي اًت؟ ثلؽي فىل ٔي وٙٙـ اتبق صت ثلاي فلم٘ـاٖ
پيَ ام ثّ ٥ٛف٘بي ًبِٓ ٕٜٔ ٚئٙي اًت ٔتإًفب٘ ٝاتبق صت تفليغٍب ٜثٌيبكي ام ٔٙغلفبٖ رٌٙي
ألٚمي اًت يب فلٕ وٙيـ فلم٘ـ ُٕب ؿك عبِي و ٝؿك ف٘بي ايٙتل٘ت اًت ٔلتت صٙيٗ پيبٟٔبيي كا
ؿكيبفت وٙـ« ث ٝمٚؿي ٔي ٔيلي» « ٔبٔبٖ  ٚثبثبت ام تٔ ٛتٙفل٘ـ » .يب علفٟبي مُت  ٚكويه ثجيٙـ
اعٌبى فلم٘ـ ؽٛؿ كا ام ؿكيبفت ايٗ رٕالت  ٚتِٛيَ  ٚاًتلًي و ٝث ٝاٚ ٚاكؿ ٔي ُٛؿكا ٔي تٛا٘يـ
عـى ثن٘يـ يب ثبمولؿٖ يه پيبْ  ٚث ٟٓكيؾتٗ وُ ًيٌتٓ وبٔپيٛتلتبٖ كا ؿك ٘٠ل ثٍيليـ پي ثب ايٗ
ٔمـٔ ٝتٓٛئ ٝي ُٛؿ:
وبٔپيٛتل كا ؿك ربيي للاك ؿٞيـ و ٝف٤بِيت ايٙتل٘تي وٛؿوتبٖ وبٔالً لبثُ ؿيـ ٠٘ ٚبكت ثبُـ.
ايٙتل٘ت عليٓ ُؾٔي وٛؿوتبٖ ٘يٌت .ؿائٓ ٔلالت ٘ ٚبٟل ث ٝف٤بِيت ا ٚؿك ايٙتل٘ت ثبُـ  ٚفم ٚؿك اتبق
ٔ ٚغُ لبثُ ٘٠بكت اربم ٜصت ولؿٖ ث ٝا ٚثـٞيـ.
ثلاي ف٤بِيتٟبي ايٙتل٘تيَ مٔبٖ لبئُ ُٛيـ.
ثٛٛ ٝك ٔ ٓ٠ٙام وٛؿن ؽٛؿ ؿكثبك ٜف٤بِيتٟبي ايٙتل٘تي  ٚؿًٚتبَ٘ ًٛاَ وٙيـ.
ٔ ٢ّٜثبُيـ ٞلوي  ٛ٘٣اتبق صت ٔي ُٛؿ ايٕيُ اٍ ٔي تٛا٘ـ حجت ُٛؿ پي اعتٕبَ اكًبَ پيبْ
ٞبي رٌٙي  ٓٞثلاي اٚ ٚرٛؿ ؿاكؿ.
ث ٝآٖ ٞب يبؿ ثـٞيـ و ٝث ٝپيبْ ٞبي ُؾٔي  ٚفٛكي ام آؿْ ٞبي غليج ٝرٛاة ٘ـٙٞـ  ٚآٖ ٞب كا عقف
وٙٙـ.
ث ٝوٛؿوتبٖ تقول ؿٞيـ ٞلٌن اٛال٣بت ُؾٔي ٘ $بْ ٚال٤ي  ،تّفٗ  ،آؿكى ٣ ،ىي  #... ٚكا ثٞ ٝيش
غليج ٝاي ؿك ايٙتل٘ت ٘ـٞـ.
وٛؿوتبٖ ٞيش ٌب ٜثـ ٖٚاٛالُٕ ١ب ثب افلاؿي و ٝؿك ايٙتل٘ت آُٙب ُـ ٜللاك ٔاللبت ٍ٘قاكؿ.
ث ٝآٖ ٞب تٗٛيظ ؿٞيـ ث٘٤ي ام افلاؿي و ٝؿك اتبق صت ٌٞتٙـ ٚال٤بً ثض٘ ٝيٌتٙـ  ٚايٗ ٚال٤يت كا ٘ين
ٔؾفي ٔي وٙٙـ.
ث ٝوٛؿوتبٖ يبؿ ؿٞيـ ث ٝاتبق ٞبي صتي و ٝثب ًٗ ا ٚتٙبًت ٘ـاك٘ـ ٚاكؿ ِ٘ٛؿ.
فلم٘ـتبٖ ث ٝايٕيُ افلاؿ ٘بآُٙب پبًؼ ٘ـٞـ ثّى ٝثٚ ٝاِـيٗ اٛال ١ؿٞـ تب ؽٛؿُبٖ الـاْ وٙٙـ.
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ٞلوي ث ٝثـٌٛيي ؿكثبكٚ ٜاِـيٗ يب ّٕٔ٤بٖ ٓغجت ولؿ ثُٕ ٝب اٛال ١ؿٙٞـ.
اٌل فلم٘ـتبٖ ُت ٞب ٚلت ثٌيبكي كا ٓلف ايٙتل٘ت ٔي وٙـ ٍ٘لاٖ ٔ ١ٛٗٛثبُيـ  ٚآٖ كا ثلكًي وٙيـ.
٣الئٓ ِٞـاكؿٙٞـٚ ٜاثٌتٍي ث ٝثبميٟبي وبٔپيٛتلي :
ٓلف ٚلت ميبؿ  $ثيَ ام ً 3ب٣ت ؿك كٚم  #يب ايٙىٞ ٝل ثبك ٚلت ثيِتلي ٌ٘جت ث ٝلجُ ثٍقاكؿ.
اعٌبى ٞيزبٖ ً ٚلؽُٛي ميبؿ ؿك عيٗ ثبمي  ٚاعٌبى ثيملاكي يب افٌلؿٌي مٔب٘ي ؤِ ٝغ َٛثبمي
٘يٌت.
٘بتٛا٘ي ؿك ؿًت وِيـٖ ام ثبمي
كٞب ولؿٖ ف٤بِيتٟبي ٚكمُي  ٚارتٕب٣ي ث ٝؽبٛل ا٘زبْ ثبمي
فلأ ٍٛولؿٖ ٟٚبيف تغٔيّي يب ف٤بِيتٟبي ُغّي
اؽتالالت ؽٛاة ٘بُي ام ثبمي $ثيـاك ٔب٘ـٖ ثلاي ثبمي#
ؿكٌ ٥ٚفتٗ ث ٝؿيٍلاٖ ؿكثبك ٜمٔبٖ ٓلف ُـ ٜثلاي ثبمي
ثلٚم ؽٌتٍي  ٚپل ؽ٘ٛي صِٓ ً ،لؿكؿ  ،ؿكؿ ٘بعئ ٝش ً ٚب٣ـ
فلأ ٍٛولؿٖ ثٟـاُت ُؾٔي يب ٣ٚـٞ ٜبي غقايي
ثلاي وٙتلَ ثبمي وبٔپيٛتلي وٛؿوبٖ ؿك ٍٙٞبْ ؽليـ ث ٝثلصٌت ٞبي كٚي ثبمي ؿلت وٙيـ وٛ ٝجمٝ
ثٙـي ثبمي ٞب كا ثل عٌت ٔغتٛا  ًٗ ٚافلاؿ ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ ٔخالً علف ِ٘ AOب٘ ٝآٖ اًت و ٝاٛفبَ
ّٜٔمبً ٕ٘ي تٛا٘ٙـ ام صٙيٗ ثبمي اًتفبؿ ٜوٙٙـ .ام فلُٙٚـ ٜثبمي ؿكثبكٔ ٜغتٛا  ٚويفيت  ١ٛ٘ ٚثبمي
اٛال٣بت المْ كا وٌت وٙيـ  ٚلجُ ام اًتفبؿ ٜفلم٘ـتبٖ ٔ ٓٞغتٛاي ثبمي كأِبٞـ ٚ ٜاكميبثي وٙيـ.
تلريغبً ام ثبميٟبيي اًتمجبَ وٙيـ و ٝك ٍٚعُ ٌٔبئُ كا ٔي آٔٛم٘ـ  ،لـكت تٕٔيٓ ٌيلي ؿكثبكٜ
ٌٔبئُ ارتٕب ٣ي ٔي ؿٙٞـ  ٚؽالليت فلم٘ـتبٖ كا تمٛيت ٔي وٙٙـ.
مٔبٖ ثبمي كا ؿليمبً ِٔؾْ وٙيـ ام ًب٣ت صٙـ تب صٙـ $ثيِتل ام يه ًب٣ت ؿك كٚم ٘جبُـ#
لجُ ام ا٘زبْ ثبمي  ،اِنأبً ثبيـ تىبِيف ؿكى ٌٔ ٚئِٛيتٟبي ؿيٍل ا٘زبْ ُـ ٜثبُـ.
تلريغبً ثبمي وبٔپيٛتلي ٚ ٚيـئٛيي ؿك ربيي للاك ٌيلؿ و ٝلبثُ ٘٠بكت ثبُـ.
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%صٍ ٝ٘ٛثب ًٛء ٔٔلف يب ٚاثٌتٍي فلم٘ـتبٖ ث ٝايٙتل٘ت كٚثلُٛ ٚيـ؟
ٔ -1ب٘ٙـ ثٌيبكي ام ٔ٣ٛٗٛبت ؿيٍل  ،امافلا ٚ ٙتفلي ٚپلٞين وٙيـ .ثلؽي ام ٚاِـيٗ ام اًتفبؿ ٜميبؿ
فلم٘ـُبٖ ام وبٔپيٛتل عتي اعٌبى ٔجبٞبت ٔي وٙٙـ  ٚث ٝا ٚاربم ٜپيِلٚي ؿك ايٗ وبك كا تب عـ
ٓـٔبت رجلاٖ ٘بپقيل ٔي ؿٙٞـ  ٚثلؽي ثب وٛصىتليٗ اًتفبؿ ٜاي وبك كا ث ٝلٟل  ٚپلؽبٍُلي  ٚوٙتلَ
ُـيـ فلم٘ـ ٔي وِب٘ٙـ ايٗ كُٟٚب ثب٣ج تؾليت اكتجبُٕ ٙب ثب فلم٘ـ ٔي ُٛؿ.
مٔب٘ي كا و ٝفلم٘ـتبٖ ام ايٙتل٘ت اًتفبؿٔ ٜي وٙـ ؿليمبً ٔغبًج ٝوٙيـ تب  ٓٞؽٛؿ ث ٝآٌبٞي  ٚآكأَ
ثلًيـ  ٓٞ ٚث ٝفلم٘ـ ؽٛؿِ٘بٖ ؿٞيـ لٔـ اتٟبْ مؿٖ ً ٚلمَ٘ ٘ـاكيـ.
ٜٔبثك آٓ َٛغيظ اكتجبٛي ِٔ ،ىُ كا ثب أٜ ٚلط وٙيـ  .تٛر ٚ ٝؿٌِٛمي تبٖ كا ِ٘بٖ ؿٞيـ ٚ
مٚكٔـاكا٘ ٝكفتبك ٘ىٙيـ .
ٞل ص ًٗ ٝفلم٘ـ ثبالتل ٔي كٚؿ آ َٛلٛا٘يٗ ثيِتل ثبيـ ؿٛ ٚلف ٚ ٝتٛافمي ثبُـ ثل٘بٔ ٝاي و ٝؽٛؿ
فلم٘ـ ؿك آٖ ٘مَ ؿاُت ٝثبُـ لبثُ ارلاء اًت ت٤ييٗ مٔبٖ ً ٚب٣بت اًتفبؿ ٜام ايٙتل٘ت  ٚثبمي ... ٚ
ؿليك ِٔؾْ ُٛؿ  ٚؿك ٓٛكت ٣ـْ ك٣بيت  ،پيبٔـ ٔٙفي ث ٝؿ٘جبَ ؿاُت ٝثبُـ.
آٔبؿٛ ٜفل ٜكفتٗ فلم٘ـتبٖ ام ثل٘بٔٔ ٚ ٝمبٔٚت ا ٚثبُيـ ٌبٞي المْ اًت ٞل ؿ ٚتّٛيني ٚ ٖٛوبٔپيٛتل كا
ؽبٔ ٍٛولؿ ٚ ٜتفليظ ِٔتلن ٌ ٚلؿٍ ؿ٘ ٚفل ٜؿاُت ٝثبُيـ.
فلم٘ـتبٖ كا ث ٝا٘زبْ ؿاؿٖ ًبيل ف٤بِيت ٞب ٚ $كمٍ  ٚتفليظ ثب ؿًٚتبٖ #تِٛيك وٙيـ.
ؿك ٓٛكت ِن ْٚام وٕه ثيل٘ٚي ِٔ ٚبٚك ٜاًتفبؿ ٜوٙيـ ٔي تٛا٘يـ ثب ًبيل ٚاِـيٗ ؿك ايٗ ثبكٓ ٜغجت ٚ
ام تزلثُ ٝبٖ اًتفبؿ ٜوٙيـ.
اٌل ثبم  ٓٞفلم٘ـتبٖ ٔ ١ٛٗٛكا ث ٝوّي ا٘ىبك وٙـ  ٚپلؽبٍُلي ِ ٚزبرت ثيَ ام عـ ا٘زبْ ؿٞـ ِٔبٚكٜ
تؾٔٔي كا ثٛٛ ٝك رـي ؿك ٘٠ل ثٍيليـ.
ؽالٓ: ٝ
ُي ١ٛافٌلؿٌي ؿك ٘ٛرٛا٘بٖ  "4-8اًت  ٚؿك ؿؽتلاٖ  2-3ثلاثل ٌ٘جت ث ٝپٌلاٖ ؿيـٔ ٜي ُٛؿ.
٣الئٓ افٌلؿٌي ؿك ٘ٛرٛاٖ ٔي تٛا٘ـ ثٛٓ ٝكت تغليه پقيلي ٔ٣ ٚجب٘يت  ،افت ّٕ٣ىلؿ تغٔيّي ٚ
كٚاث٘ ، ٚبفلٔب٘ي ،ؽِ٘ٛت  ،ؿاُتٗ كٚاث ٚرٌٙي  ٚثنٞىبكي ثبُـ.
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ؿك يه ٘ٛرٛاٖ افٌلؿ ٜؽٜل الـاْ ث ٝؽٛؿوِي كا ثبيـ رـي ٌلفت.
اؽتالالت ؽٛكؿٖ ُبُٔ ثي اُتٟبيي ٔ٣جي  ٚپلؽٛكي ٔ٣جي ٔي ثبُـ.
ثي اُتٟبيي ٔ٣جي ٔي تٛا٘ـ ٔٙزل ث ٝوبٚ َٞمٖ ،وٓ ؽ٘ٛي  ،افت فِبكؽ ، ٖٛوبٗ َٞلثبٖ لّت ٚ
ث ٟٓؽٛكؿٖ اِىتلِٚيت ٞب ؿك ثـٖ ُٛؿ و ٝعتي ٔٙزل ث ٝثٌتلي  ٚؿك ثلؽي ٔٛاكؿ ُـيـ ثب٣ج ٔلي
ٔي ُٛؿ پلؽٛكي ٔ٣جي ٔي تٛا٘ـ ثب ٚمٖ ٛجي٤ي فلؿ يب عتي اٗبفٚ ٝمٖ ٕٞلا ٜثبُـ .ؽٜل ايٗ ثيٕبكي،
اًتفلاٞ ٥بي ٔىلك  ٚث ٟٓؽٛكؿٖ اِىتلِٚيتٟبي ثـٖ  ٚپبكٌي ٔلي اًت.
ثبالثلؿٖ ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي ٘ٛرٛاٖ  ٚؽٛؿ پقيلي ا٣ ،ٚـْ تٛر ٝميبؿ ٜام عـ ثٚ ٝمٖ ٟ ٚبٞل أ ٚ ٚمبيٌٝ
٘ىلؿٖ ثب ٌٕٞبالٖ ٔي تٛا٘ـ ؿك پيٍِيلي ام ايٗ اؽتالَ ٔٛحل ثبُـ.
ام ٌ ٟٓٔ ُّ٣لايَ ثًٛ ٝء ٔٔلف ٔٛاؿ ،وٙزىبٚي  ٚؿكؽٛاًت ٌٕٞبالٖ  ،كٚاث ٚپلت َٙؿك ؽب٘ٛاؿ، ٜ
افٌلؿٌي  ٚاٜٗلاة ؿك ٘ٛرٛاٖ ً ٚبثم ٝي ؽب٘ٛاؿٌي ًٛء ٔٔلف ٔي ثبُـ.
آُٙبيي ثب ٔٛاؿ ا٣تيبؿآٚك  ،آٌبٞي ام ؽٜلات ٛ٣ ٚاكٕ ٔٔلف ،آٔٛمٍ ٟٔبكتٟبي م٘ـٌي ؿك رٟت
وٙتلَ ٞيزب٘بت  ٚكفتبك رلآت ٔٙـا٘، ٝاكتجبٛٔ ٙحل ٚاِـيٗ  ٚفلم٘ـاٖ ؿك پيٍِيلي ام ًٛء ٔٔلف ٔٛحل
ؽٛاٞـ ثٛؿ.
ؿك ؿ٘يبي ألٚم يىي ؿيٍل ام ٛ٣أُ ٍ٘لاٖ وٙٙـ ٚ ٜث٘٤بً ا٣تيبؿآٚك فٗ آٚكيٟبي رـيـ ٔب٘ٙـ ٔٛثبيُ ٚ
ايٙتل٘ت ٔ ٚبٛٞاك ٜاًت و ٝؿك ٣يٗ ٔفيـ ثٛؿٖ ٔي تٛا٘ـ ثب تإحيل ثل عٛم ٜفىل  ٚم٘ـٌي ٔٛٙ٤ي  ،تـاؽُ
ثب وبك  ٚتغٔيُ ٔ ٚؾتُ ولؿٖ كٚاث ٚارتٕب٣ي آًيت كًبٖ ثبُـ.
ثي اٛال٣ي ٚاِـيٗ ام وبٔپيٛتل  ٚايٙتل٘ت ٚ ٚاوِٟٙبيي ٕٞلا ٜثب ٔ٣جب٘يت  ٚتلى ؿك ٔٛار ٟٝثب فلم٘ـاٖ،
ؿك تِـيـ ايٗ آًيجٟب ٔؤحل اًت.
آٔٛمٍ اًتفبؿٓ ٜغيظ ام ايٙتل٘ت ث ٝوٛؿوبٖ  ٚؿك ٔ٤لٕ ؿيـثٛؿٖ ف٤بِيتٟبي ايٙتل٘تي فلم٘ـاٖ ٢ٗٚ ،
لٛا٘يٗ ِٔؾْ  ٚپبيـاك ؿك ٔٛكؿ ٔـت مٔبٖ اًتفبؿ ٜام ايٗ اثناك ٔ ،ي تٛا٘ـ ؿك وٙتلَ آًيت وٕه
وٙٙـ ٜثبُـ.
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سفشاًس:
ٔتٗ آٔٛمُي ٟٔبكت ٞبي فلم٘ـپلٚكي اكًبِي ام ٛلف ٚماكتؾب٘ٝ ًالٔت كٚا٘ي  ٚاؽتالالت كٚا٘پنُىي ؿك وٛؿوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ُ٘ٛت ٝؿوتل فليجب ٣لثٍُ ا٘تِبكات لٜلٜا٣تيبؿ ث ٝايٙتل٘ت ٛٔ ٚثبيُ ُ٘ٛت ٝؿوتل فلٚؿ عٕيـيبٖ ا٘تِبكات لٜلٜ-كاث ٜٝي ٚاِـيٗ ٛ٘ ٚرٛاٖ ُ٘ٛت ٝؿوتل ُىٛفًٛٛٔ ٝي ا٘تِبكات لٜلٜ
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