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 هقابلَ با افظزدگي

أتظبس ِي سٚد وٗ دس دٚسٖ ٘بيي اص ػّش دس . ٘ش وغي دس ىٛي صٔذگي خٛد افغشدگي سا تجشثٗ وشدٖ ٚ يب خٛا٘ذ وشد

دس ايٓ دٚساْ ادغبط غّگيٕي ِزوٛس . ِجبسصٖ ثب ِؾىالت صٔذگي ٚ يب دتي ثذْٚ دٌيً دچبس غّگيٕي ٚ يب ٔبسادتي ؽٛيذ

 .ؽذيذ ٚ ىٛالٔي ِي ؽٛد ىٛسي وٗ ِّىٓ اعت ػٍّىشد سٚصأٗ ثشايتبْ ِؾىً گشدد

 :ًؼاًَ ُاي افظزدگي عبارتٌذ اس

دتي اص فؼبٌيت ٘بيي وٗ ِؼًٌّٛب ثٗ ادغبط ثٙتشي ِٕجش ِي گشدد؛ ادغبط ثي اسصؽي ٚ گٕبٖ؛ _ ٔبتٛأي اص ٌزت ثشدْ 

دس ثؼني . ٚ تغييش دس خٛاة ٚ ػبدات خٛسدْ, وٕبسٖ گيشي اص ِشدَ؛ خغتگي؛ تذشيه پزيشي؛ ثال تقّيّي؛ تّشوض مؼيف

 .ِٛاسد ايٓ ادغبعٙب آٔمذس ؽذيذ ِي ؽٛد وٗ افىبس آعيت ثٗ خٛد ٚ پبيبْ دادْ ثٗ صٔذگي ؽبيذ تٕٙب ساٖ ِٛجٛد ثٗ ٔظش ثشعذ

فمذاْ سٚاثو ِؼٕي داس؛ : ػجبستٕذ اص (ثٛيژٖ ثشاي دأؾجٛيبْ)چشا ثؼني اص ِشدَ افغشدٖ ِي ؽٛٔذ؟ داليً ػِّٛي 

ثؼذ اص فشاغت اص )؛ ِؾىالت تذقيٍي؛ تؼبسك ثب ٚاٌذيٓ؛ يب ٔگشأي دس ِٛد آيٕذٖ (دٚس ؽذْ اص خبٔٗ ٚاٌذيٕي)  تشن ِٕضي

عبيش ػٛاًِ . ايٕٙب فمو تؼذادي اص ػٛاًِ ٘غتٕذ, (تذقيً چٗ وبسٖ خٛاُ٘ ؽذ؟ چٗ چيضي اص صٔذگي ِي خٛاُ٘؟ ٚ غيشٖ

 .ِذييي ٚ صيغت ؽيّيبيي ٔيض ِّىٓ اعت دس افغشدگي ٔمؼ داؽتٗ ثبؽٕذ

 

 

 بَ ٌُگام افظزدگي چَ كاري بايذ اًجام دُين؟

. اٌٚيٓ ِغبٌٗ يبدآٚسي ايٓ دميمت اعت وٗ ّ٘ٗ ِشدَ دس دٚسٖ يب دٚسٖ ٘بيي اص صٔذگي خٛد دچبس افغشدگي ِي ؽٛٔذ

دس ثغيبسي اص ِٛاسد ادغبط غّگيٕي ٚاوٕؾي . ثشاي اسصيبثي ايٓ وٗ چشا دچبس افغشدگي ؽذٖ ايذ صِبٔي سا دس ٔظش ثگيشيذ

ِٛسد أتظبس ٚ ِتٕبعت ثٗ يه فؾبسصا ٚ يب ِٛلؼيت اعت؛ ثٙشدبي ٚلتي ادغبط غّگيٕي ثشاي ِذت صِبٔي ىٛالٔي تذاسَ 

ثؼني اص . ػبلالٔٗ خٛا٘ذ ثٛد اگش دس تغييش ٚمؼيت تبْ ثىٛؽيذ, يبفت ٚ يب دس تٛأبيي ؽّب ٚ دس ػٍّىشد٘بيتبْ تذاخً وشد

 :وبس٘بيي وٗ ِي تٛأيذ أجبَ د٘يذ ايٕٙب ٘غتٕذ
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 .ا٘ذاف سٚصأٗ وٛچىي سا أتخبة وشدٖ ٚ عؼي وٕيذ وٗ ثٗ آٔٙب ػًّ وٕيذ. ثٗ سٚص٘بيتبْ عبختبس د٘يذ

ثٗ خٛد ثگٛييذ وٗ چيضي ثشاي ٌزت ثشدْ ٚجٛد داسد . ثشاي ٘ش سٚص فؼبٌيتٙبي ٌزت ثخؼ ٚ ؽبدي آٚس دس ٔظش ثگيشيذ

 .وٗ ِغتٍضَ فشف ِمذاسي ٔيشٚ اص جبٔت ؽّبعت

 . دٚ ٚ تٕيظ ثپشداصيذ, ؽٕب, ثٗ ٚسصؽٙبيي پش تذشن اص لجيً

 .اِب دس آٔٙب افشاه ٔىٕيذ, ثٗ أذاصٖ وبفي اعتشادت ٚ خٛاة داؽتٗ ثبؽيذ

 .خٛسدْ غزا٘بي ؽٛس سا ليغ وٕيذ. اص سژيُ ٘بي غزايي ِتؼبدي اعتفبدٖ وٕيذ

اگش ػقجبٔي . گشيٗ وٕيذ, اگش ثٗ گشيٗ وشدْ ادغبط ٔيبص ِي وٕيذ. ثٗ خٛد اجبصٖ تجشثٗ وشدْ ادغبعبت خٛد سا ثذ٘يذ

 .٘غتيذ سا٘ي ِيّئٓ ثشاي ثيبْ خؾُ خٛد دس ِذت صِبٔي وٛتبٖ پيذا وٕيذ

ايٓ سٚػ سا٘ي ِيّئٓ ثشاي تجشثٗ ادغبعبت . چگٛٔگي ادغبط ٚ تفىش خٛد سا يبدداؽت ّٔبئيذ, وبغزي ثشداسيذ

 .ِي ثبؽذ, خٛدتبْ دس تنبد ثب ٔگٙذاسي آٔٙب دس دسْٚ

, ثٗ آٔچٗ وٗ فىش ِي وٕيذ دسعت. ِجبسصٖ وٕيذ, ثب ٘ش گٛٔٗ خٛد گٛيي يب پيبِذ٘بي ِٕفي وٗ ِّىٓ اعت ثٗ خٛدتبْ ثذ٘يذ

ثٗ ِٛاسد ِٕفي . ٚالؼي ٚ ٍِّٛط اعت چٕگ ثضٔيذ ٚ اص ٔتيجٗ گيشيٙب ٚ فشميٗ عبصي ٘بي ؽتبة صدٖ خٛدداسي ّٔبئيذ

 .تّشوض ٔىٕيذ

تؾٛيك وٕٕذٖ ٚ ِتؼبدي , ؽبًِ ٘ش وغي وٗ ِي تٛأذ دّبيت وٕٕذٖ. يه تيُ دّبيتي اص افشاد خٛة ثشاي خٛد فشاُ٘ وٕيذ

 .وٕٕذٖ ثبؽذ

 چگًَْ هي تْاًين بَ يك فزد افظزدٍ كوك كٌن؟ 

وٛؽؼ جٙت , عشصٔؼ ؽخـ ثٗ خبىش افغشدگي. دّبيت وٕٕذٖ ثٛدْ اعت, ِّٙتشيٓ ػبًِ دس وّه ثٗ يه فشد افغشدٖ

ثغيبس ُِٙ اعت وٗ ثٗ . تشن عشيغ افغشدگي تٛعو ؽخـ ٚ يب عبيش سٚؽٙبي ِٛاجٙٗ اي ِي تٛأذ ٚمؼيت سا ثذتش وٕذ

ثشاي اٚ  (دّبيت وٕٕذٖ)ؽخـ فشفت د٘يذ تب دسيبثذ وٗ ٔگشاْ اٚ ٘غتيذ ٚ َ خٛا٘يذ ثٗ اٚ وّه وٕيذ ٚ ِبيٍيذ ِٕجؼي 

ٚعؼت وّه ؽّب اص گٛػ دادْ ثٗ اٚ تب پيؾٕٙبد ثٗ ٚي ثشاي ِاللبت يه ِتخقـ ثٙذاؽت سٚأي جٙت دسيبفت . ثبؽيذ

 .وّه سا ؽبًِ ِي گشدد
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 غوگيٌي ُا ّ افظزدگي ّػيٍْ ُاي هْاجَِ با آى

 چگًَْ هي تْاًيذ بز افظزدگي ّ غوگيٌي غلبَ كٌيذ؟ 

اِىبْ ايٓ ٚجٛد داسد وٗ . آيب ادغبط تٕٙبيي، غّگيٕي ٚ تشديذ ِي وٕيذ؟ تمشيجًب ّ٘ٗ دس ِٛالؼي ايٓ ادغبعٙب سا داسٔذ

ؽّب ِي تٛأيذ ثش غّگيٕي ٘ب ٚ ! اِب ؽّب گشفتبس ٔخٛا٘يذ ؽذ. تٛعو ايٓ ادغبعٙب گيش افتبدٖ ٚ دس داَ آٔٙب گشفتبس ؽٛيذ

سٚؽي خبؿ ٚ يب تشويجي اص سٚؽٙب وٗ دس ِٛسد . دس ايٕجب ثؼني اص سا٘ٙبي ِمبثٍٗ ِؼشفي ِي ؽٛٔذ. افغشدگي غٍجٗ وٕيذ

 .  اص ىشيك آصِبيؼ خٛا٘يذ فّٙيذ وٗ وذاِيه ثٗ ؽّب ثيؾتش وّه ِي وٕذ. ٘ش وغي وبسثشد داؽتٗ ثبؽذ ٚجٛد ٔذاسد

 آًچَ كَ هي تْاًيذ اًجام دُيذ 

 : اس رختخْاب خارج ػْيذ

دتي دس )يىي اص وبس٘بي ثغيبس ِّٙي وٗ ِي تٛأيذ أجبَ د٘يذ، ثيذاس ؽذْ دس فجذٙب دس ِٛػذ ِؾخـ اعت 

داؽتٓ ٔظُ ثٗ وبسوشد ىجيؼي ثذْ ؽّب وّه وشدٖ ٚ .  فجخ يب صٚدتش پيؾٕٙبد ِي ؽٛد7تشجيذًب عبػت . (تؼييالت پبيبْ ٘فتٗ

 .دس ٔتيجٗ ادغبعٙبي ثٕٙجبسي خٛا٘يذ داؽت

 

 :ًْر 
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پشدٖ ٘ب . ثٕبثشايٓ ثٗ ِذل ثيذاس ؽذْ، خٛد سا دس ِؼشك ٔٛس لشاس د٘ذ. ٔٛس ثٗ ثٙتش ؽذْ وبسوشد ثذْ وّه ِي وٕذ

اص آْ ثٙتش، ٘ش چٗ عشيؼتش اص ِٕضي خبسج ؽذٖ ٚ دس ِؼشك تبثؼ . سا ثٗ وٕبسي ثضٔيذ تب ٔٛس ثيؾتشي ثٗ دسْٚ خبٔٗ ثتبثذ

. (ػيٕه ثخؾي اص اؽؼٗ ٘بي ٔٛس سا پظ ِي صٔذ)جٙت تغٙيً دس ٚسٚد ٔٛس ػيٕه تبْ سا ثشداسيذ . ٔٛس خٛسؽيذ لشاس گيشيذ

 .!اٌجتٗ ثٗ خٛسؽيذ خيشٖ ٔؾٛيذ

 

 

 :حزكت

 دليمٗ دس اىشاف ساٖ ثشٚيذ ٚ دس فٛست 10 اٌي 5ثٗ ايٓ ِؼٕي وٗ ثيذاس ؽذٖ ٚ ثٗ ِذت ! فؼبي ثبؽيذ اوغيژْ جٍت وٕيذ

ِي سعبٔذ  (ثٛيژٖ ِغض)ٚسصػ ِاليُ ثٗ جشيبْ خْٛ وّه وشدٖ ٚ اوغيژْ ثيؾتشي سا ثٗ ثذٔتبْ . اِىبْ دٚچشخٗ عٛاسي وٕيذ

 . ٚ ٘ٛؽيبسي ٚ عشصٔذگي سا دس ؽّب ثٙتش ِي وٕذ

 

 :صبحاًَ 

ٕ٘گبِي وٗ ثيذاس ِي ؽٛيذ، . ؽشٚع وٕيذ (گٛؽت، تخُ ِشؽ، وشح ثبداَ صِيٕي، آجيً، پٕيش)فجذبٔٗ خٛد سا ثب پشٚتئيٓ 

ثشاي ِتؼبدي وشدْ ٚػذٖ ٘بي غزايي . أذاِٙبي ثذْ ؽّب جٙت تبِيٓ ٔيشٚي الصَ، آِبدٖ جزة غزا ٚ ثٛيژٖ پشٚئتئيٓ ٘بعت
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. افٍي تبْ يه ػذد پشتمبي يب عبيش ِيٖٛ ٘بي تبصٖ ٚ ٔيض دجٛثبت يب ٔبْ گٕذَ سا ٔيض ثٗ سژيُ غزايي تبْ امبفٗ وٕيذ

 

 :با كظي صحبت كٌيذ

ٔجبيذ فىش وٕيذ وٗ ثٗ ٕ٘گبَ افغشدگي . يىي اص عشيؼتشيٓ سا٘ٙب ثشاي ِجبسصٖ ثب افغشدگيٙب، ايجبد استجبه ثب ديگشاْ اعت

ثب وغي وٗ دٚعتؼ داسيذ دس ِٛسد . ثٕبثشايٓ ِغئٍٗ سا ثشاي خٛد ٚ ديگشاْ آعبْ ثگيشيذ. ثبيذ اص ديگشاْ دٚسي وشد

ٚ خٛد سا ِججٛس وٕيذ ثٗ وغبٔي وٗ دس والط . ِٛمٛػي ٌزت ثخؼ فذجت وٕيذ ٚ ثٕبثشايٓ ثب ّ٘ذيگش داد ٚ عتذ داؽتٗ ثبؽيذ

" عالَ."وٕبستبْ ٔؾغتٗ أذ، ثٗ ّ٘غبيٗ ٘ب ي خٛد ٚ ثٗ ٘ش وغي وٗ اىشافتبْ ثبؽذ

 .وٕيذ
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عؼي وٕيذ وٗ فجذٙب ثيؼ اص يه فٕجبْ لٙشٖ . ِٛجت افغشدگي ِي ؽٛد (چٙبس عبػت يب ثيؾتش)وبفئيٓ دس دساص ِذت 

وبفئيٓ . اِب ثؼذ اص ِذتي ٚمؼيتي ِتنبد ثٗ ثبس ِي آٚسد. لٖٙٛ ثشاي عبػتي ِٛجت افضايؼ ٘ؾيبسي ؽّب ِي ؽٛد. ٔخٛسيذ

ٚلتي عيٛح لٕذ خْٛ وب٘ؼ . ِؼّٛاًل ِٛجت تشؽخ أغٌٛيٓ ثٗ دسْٚ خْٛ ِي ؽٛد ٚ أغٌٛيٓ لٕذ خْٛ سا وب٘ؼ ِي د٘ذ

يبفت، ادغبط اىّيٕبْ وّتشي ثٗ خٛد داؽتٗ ٚ عيخ ٔيشٚيتبْ وب٘ؼ ِي يبثذ، وٗ آْ ٔيض ثٗ غّگيٕي ٚ افغشدگي ِٕجش ِي 

 . گشدد

 :هصزف قٌذ را هحذّد كٌيذ 

لٕذ دس آغبص ٔيشٚي خٛثي ثٗ ؽّب ِي د٘ذ اِب ثؼذ اص يه عبػت لٕذ خْٛ وب٘ؼ ِي يبثذ ٚ ٚلتي لٕذ خْٛ پبييٓ ثبؽذ ؽّب 

 . ٔيض ادغبط پبييٕي خٛا٘يذ داؽت

لٕذ گشفتبس ؽذ ـ خٛسدْ لٖٙٛ، ٔٛؽيذٔي ٘بي وبفئيٓ داس يب - ثشادتي ِي تٛاْ دس داَ چشخٗ وبفئيٓ . لٕذ/ چشخٗ وبفئيٓ

ػالٖٚ . لٕذ گشفتبس خٛإ٘ذ وشد- ؽيشيٕي ٘بي وبفئيٓ داس ٘ش دٚ عبػت يىجبس جٙت ثيذاس ِبٔذْ ؽّب سا دس داَ چشخٗ وبفئيٓ 

ثش ايٓ وٗ، ايٓ چشخٗ ِٛجت غّگيٕي ِي گشدد، ػٛاسمي ديگش اص لجيً ٚاثغتگي، تغزيٗ ٔبِٕبعت ٚ چبلي سا ٔيض ثذٔجبي  

 . داسد وٗ خٛد ايٕٙب ٔيض ِٛجت ادغبط غّگيٕي ثيؾتشي ِي گشدٔذ

 :اس غذاُاي فيبزدار اطتفادٍ كٌيذ

غزا٘بيي . ِٛاد فيجشي ثبػث ِي ؽٛد وٗ غزا دس ٔظبَ گٛاسؽي ثٗ أذاصٖ ِٕبعت جزة ؽذٖ ٚ ٔيشٚي پبيذاس تش تٌٛيذ گشدد

وٗ خيٍي عشيغ جزة ِي ؽٛٔذ، جشيبْ عشيؼي اص أشژي سا تٌٛيذ ِي وٕٕذ وٗ دس ٔٙبيت ايتٓ دبٌت ِّىٓ اعت ثب افغشدگي 

اص ىشيك خٛسدْ يه پشتمبي يب گشيپ فشٚت ٚ ٔٗ فمو ٔٛؽيذْ آة آٔٙب ِي تٛأيذ ِٛاد فيجشي ِٛسد ٔيبص سا ٚاسد . دٔجبي گشدد

 .  غالت ٚ دجٛثبت سا ٔيض ِقشف وٕيذ عجضيجبت ، ِيٖٛ ٘بي تبصٖ،. ثذٔتبْ وٕيذ

 

 

 اطتزص ب كاهپلض 

ؽّب ِي تٛأيذ .  وّپٍىظ دبٌؾبْ ثٙتش ِي گشددBثؼني اص اؽخبؿ گضاسػ ِي وٕٕذ وٗ اص ىشيك ِقشف ٚيتبِيٓ 

ثؼني اص ِتخققبْ تغزيٗ ِي . ايٓ ِٛمٛػي ثذث أگيض اعت. ٔبِيذٖ ؽذٖ پيذا وٕيذ " 50B"يب  " Bاعتشط"آٔچٗ سا وٗ 

ؽّب . ايٓ فىش خٛثي ٔيغت" ٔٗ"ٚ ػذٖ اي ديگش ِي گٛيٕذ " ثٍٗ ايٓ ِٛمٛػي اعت وٗ ٚالؼًب ثبيذ دس ٔظش گشفتٗ ؽٛد"گٛيٕذ 

 فٛست  اگش ثشايتبْ ِٛثش ثٛد دس آْ. ِي تٛأيذ ثب آصِبيؼ وشدْ دس ِٛسد ِفيذ ثٛدْ آْ دس ِٛسد خٛدتبْ تقّيُ ثگيشيذ

 . ثبيذ ثب يه ِتخقـ تغزيٗ دس ِٛسد عبيش سا٘ٙبي ٚاسد وشدْ آْ دس سژيُ غزايي تبْ ِؾٛست وٕيذ

 اعوال عادي 
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ِي تٛأيذ تشويت جذيذي اص ٌجبعٙب سا أتخبة . ثب ٘ذف وّه ثٗ ؽىغتٓ غّگيٕي ٘ب، سفتبس٘بي ػبدي خٛد سا تغييش د٘يذ

جٙت وّه ثٗ . ٚ دس ِىبٔي ديگش غزا ثخٛسيذ. وٕيذ، ثجبي سإٔذگي، پيبدٖ سٚي ّٔبييذ، ؽيٖٛ سفتبسي جذيذي سا أتخبة وٕيذ

 . تغييش سفتبس٘بي ػبدي، وبس٘بيي ِتفبٚت أجبَ د٘يذ

ثيذاس ؽذْ صٚد ٕ٘گبَ، دس ِؼشك ٔٛس لشاس گشفتٓ، خٛسدْ غزا٘بي ِمٛي دس فجذبٔٗ، . أجبَ اػّبي فٛق عخت اعت

 . خٛد سا ِؾغٛي وشدْ ٚ دفظ چٕيٓ ثشٔبِٗ اي آْ ُ٘ ثشاي ّ٘يؾٗ وبس آعبٔي ٔيغت

وغي ثبيذ ثٗ ؽّب وّه وٕذ تب ػبدتٙبي خٛة سا دس خٛد . ثشاي ايٓ وبس ؽّب دس چٕذ سٚص اٚي ٔيبصِٕذ ثٗ وّه ٘غتيذ

ايجبد وٕيذ، اص اص سختخٛاة ثيشْٚ ثيبييذ، دس ِؼشك ٔٛس لشاس ثگيشيذ، فجذبٔٗ خٛثي داؽتٗ ثبؽيذ ٚ وغي وٗ ثٗ ؽّب دس 

. يه ساٖ خٛة، ثغتٓ لشاسداد ثب يه دٚعت ٚ يب دٚعتبٔي اعت وٗ ِي خٛإ٘ذ ؽب٘ذ تغييش ؽّب ثبؽٕذ. فؼبي تش ؽذْ وّه وٕذ

 . ؽبيذ ثٗ ٔظش ؽشَ آٚس ثشعذ اِب آْ دٚعتبْ ِي خٛإ٘ذ ؽّب سا عبٌُ ٚ ؽبد ثجيٕٕذ ٚ ٔٗ افغشدٖ ٚ دچبس ِؾىً ثب اىشاف

 :تْجَ

اگش ادغبط ِي وٕيذ وٗ ثيؼ اص عٗ يب چٙبس سٚص ثٗ يبسي فشدي ديگش ٔيبصِٕذ ٘غتيذ، ثٙتش اعت ثب يه ِؾبٚس يب سٚاْ 

 . ؽّب ّٔي خٛا٘يذ وٗ دٚعتبْ خٛد سا خغتٗ وٕيذ. دسِبٔگش تّبط دبفً وٕيذ

 : بزاي خْد هٌابع حوايتي ايجاد كٌيذ

ثٗ ايٓ ِٛمٛع ثبيذ ثيؾتش فىش وٕيُ، اگش . اغٍت ِب ٔظبِٙبي دّبيتي خٛثي سا تذاسن ٔذيذٖ ايُ. دٚعتبْ لذيّي ِذؾشٔذ

 فٛست دّبيتٙبيي وٗ ثشاي خٛد ايجبد وشدٖ ايُ، دس فٛست ٔيبص دس دعتشط  ثٗ ادغبط غّگيٕي آعيت پزيش ٘غتيُ دس آْ

ػالٖٚ ثش گغتشػ ِٕبثغ دّبيتي . فشَ روش ؽذٖ دس ثخؼ آخش ايٓ ثشٚؽٛس سا تىّيً وشدٖ ٚ آِبدٖ داؽتٗ ثبؽيذ. خٛإ٘ذ ثٛد

خٛدتبْ، ؽبيذ الصَ ثبؽذ ثب گشٚ٘ٙبي دّبيتي اجتّبػي وٗ اص افشاد ِجتال ثٗ دٚسٖ ٘بي غّگيٕي تؾىيً ؽذٖ اعت، ٔيض ِشتجو 

جٙت وغت اىالػبت دس ِٛسد ٚجٛد گشٚ٘ٙبيي وٗ ِي تٛأيذ ثٗ ػنٛيت آٔٙب دس آئيذ ثب دفتش ِؾبٚسٖ دأؾگبٖ تّبط . گشديذ

 . دبفً ّٔبئيذ

 صِبٔي وٗ خٛدَ دس داَ غّگيٕي گشفتبس ِي ؽَٛ چٗ ِي تٛأُ ثىُٕ؟

ثشاي . صِبٔي وٗ ثب افت ػبىفي ِٛاجٗ ٘غتيذ، ٚجٛد تغييش دس خٛد سا ثؾٕبعيذ، آْ سا أىبس ٚ يب ادغبط گٕبٖ ٔىٕيذ

ؽبيذ فشفٕظش وشدْ اص يه سٚص وبسي دس ػٛك أجبَ دادْ چيض٘بي ِيٍٛة ثٗ ثٙجٛد . س٘بيي اص آْ خٛد سا تمٛيت وٕيذ

ِّىٓ اعت ايٓ ادغبط .  ؽٕب ثشٚيذ ساٖ ثشٚيذ، ثبغجبٔي وٕيذ، دٚچشخٗ عٛاسي ّٔبيٕذ ٚ ثٗ: ثيؾتش ٚسصػ وٕيذ. ؽّب وّه وٕذ

 .  ٚپيؾگيشي وٕٕذٖ ٘بي افغشدگي اعت اِب ٚسصػ يىي اص ثٙتشيٓ ثبص داسٔذٖ ٘ب. سا ٔذاؽتٗ ثبؽيذ

 :ّاًوْد كٌيذ 

آيب ايٓ خٛد . ساعت ثبيغتيذ ٚ لبِت خّيذٖ ٚ افغشدٖ ٚاس ثٗ خٛد ٔگيشيذ. ٌجخٕذ ثضٔيذ ٚ تظب٘ش وٕيذ وٗ خٛؽذبي ٘غتيذ

تذميمبت ٔؾبْ ِي د٘ذ وٗ ؽىً ثيبْ چٙشٖ اي ٚالؼًب ٔٛع ادغبط ؽّب سا تغييش ِي د٘ذ ٚ ٚأّٛد . فشيجي اعت؟ ٔخيش ٔيغت

افشاد تشؽشٚ، غّگيٓ تش ٘غتٕذ ٚ ثٕبثشايٓ . وشدْ ثٗ تجشثٗ يه دبٌت ػبىفي ٚالؼًب آْ دبٌت سا دس ؽّب ايجبد ِي وٕذ

ثؾىٍي وٗ ثبػث )ثٗ خٛدتبْ ثٗ ديگشاْ : ثٕبثشايٓ ثخٕذيذ. ػٛاسك افغشدگي دس آٔٙب چٕذيٓ عبػت ثٗ ىٛي ِي أجبِذ

وٛؽؼ امبفي دس ؽىغت . ثب اىّيٕبْ ثٗ ٕ٘گبَ ادغبط غُ ثخٕذيذ. ، دتي ثٗ دسختبْ، عگٙب ٚ گشثٗ ٘ب(ٔبسادتي آٔٙب ٔؾٛد

 . غّگيٕي ثٗ ؽّبوّه خٛا٘ذ وشد

دس فٛست اِىبْ، . ثؼذًا ؽّب خٛد سا خٛؽذبي خٛا٘يذ يبفت. ٌجبعٙبي سٚؽٓ ٚ ؽبد ثپٛؽيذ ٚ ٚأّٛد ثٗ ؽبد ثٛدْ وٕيذ

پٛؽيذْ ٌجبعٙبي ؽبد ٚ . دتي ٌجبط خٕذٖ داس ثپٛؽيذ ٚ يب وال٘ي ثچٗ گبٔٗ ثش عش ثگزاسيذ ٚ ثجيٕيذ وٗ ديگشاْ ثٗ ؽّب ِي خٕذٔذ

 .  ٚأّٛد ثٗ ؽبدي وشدْ ِي تٛأذغّگيٕي سا وب٘ؼ د٘ذ



8 
 

 بذًبال طٌش ّ ػْخي باػيذ 

 وبستْٛ خٕذٖ داسي ديذيذ،  ٘ش گبٖ.  وّذي گٛػ د٘يذCDفيٍّي خٕذٖ داس ثجيٕيذ، وتبة ىٕض ثخٛأيذ ٚ يب ثٗ يه ٔٛاس يب 

٘ش گبٖ ادغبط وشديذ وٗ غّگيٓ ِي ؽٛيذ ثٗ ىٛس آگب٘بٔٗ ثشاي اعتفبدٖ اص آٔٙب تقّيُ . ثشاي خٛدتبْ يىي داؽتٗ ثبؽيذ

 . آٚاص خٛأذْ ٔيض ِي تٛأذ ِفيذ ثبؽذ ايٓ وبس سا أجبَ د٘يذ. ثگيشيذ

 ّرسع 

پيبدٖ سٚي وٕيذ، . ٚسصػ سا٘ي ثشاي ؽىغتٓ افغشدگي اعت. تبويذ ِجذد ثش ٚسصػ، اسصػ آْ ساِؾخـ ِي وٕذ

أجبَ ٘ش " ِٓ آْ سا دٚعت ٔذاسَ"دچشخٗ عٛاسي وٕيذ، ثٗ ؽٕب ثشٚيذ اجبصٖ ٔذ٘يذ وٗ دبٌت غّگيٕي دسٚٔتبْ ثٗ ؽّب ثگٛيذ 

 . وبس عبصٔذٖ ِي تٛأذ ثشايتبْ ِفيذ ثبؽذ

ايٓ فشَ سا دس . فشَ افغشدگي صيش سا وبًِ وٕيذ. صِبٔي وٗ ادغبط خٛثي داسيذ خٛسد سا ثشاي تّبيالت آيٕذٖ آِبدٖ وٕيذ

. تب دس ِٛلغ ٌضَٚ ِٛسد اعتفبدٖ لشاس د٘يذ. دعتشط داؽتٗ ثبؽيذ

 

  چيشُايي كَ اًجام آًِا بزاين لذت بخغ اطت   
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 . (أجبَ آٔٙب ثشايتبْ ٌزت ثخؼ ثٛدٖ اعت، ثٕٛيغيذ فؼبٌيت ٘بيي وٗ دس گزؽتٗ) 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

ٔبَ ٚ ؽّبسٖ تٍفٓ دٚعتبْ فؼٍي ٚ وغبٔي وٗ دس آيٕذٖ اِيذٚاسيذ ثب ؽّب دٚعت ؽٛٔذ سا )افشادي وٗ ِي تٛأُ ثٗ آٔٙب صٔگ ثضُٔ 

 . (ثٕٛيغيذ

 ؽّبسٖ تٍفٓ  ٔبَ 

1.   

2.   

  

  

 : تذّيي ّ گزدآّری

 ادغبْ فکٛس     سٚاْ ؽٕبط

 


