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 هَصؽ ٍپشٍسؽ ؿْشػتبى قیشٍکبسصیيکبسهٌذ آ-1

 چکیدُ:

ثبصی سا هی تَاى ثِ گزؿتِ ّبی دٍس، حتی اص ثذٍ پیذایؾ اًؼبى ًؼجت داد. دس حقیقت ثبصی خضئی اص صًذگی اًؼبى اص 

حتی اص ثذٍ پیذایؾ اًؼبى ًؼجت داد. دس ثذٍ تَلذ تب صهبى هشگ اػت.ؿشٍع ثبصی سا هی تَاى ثِ گزؿتِ ّبی دٍس، 

حقیقت ثبصی خضئی اص صًذگی اًؼبى اص ثذٍ تَلذ تب صهبى هشگ اػت.اًؼبى اص ًظش فیضیَلَطیکی ًیبص ثِ خٌجؾ ٍ حشکت 

داسد ٍ ثبصی خضء هْن ایي خٌجؾ ٍ حشکت اػت. اًؼبى ثشای سؿذ رٌّی ٍ اختوبػی خَد ًیبص ثِ تفکش داسد ٍ ثبصی 

ػت.دس اثتذا ثبصیچِ ثـش، هَاد ٍ اؿیبء خبم ٍ عجیؼی ثِ دػت آهذُ اص عجیؼت ثَد. قغؼِ ای ػٌگ، ثِ خویشهبیِ تفکش ا

دػت گشفتي آى، حشکت دادى آى ٍ ػشاًدبم غلتبًذى یب پشتبة آى ّوِ ًَػی ثبصی هحؼَة هی ؿذ.سؿذ رٌّی یب 

یؼی سا ثِ ٍخَد آٍسد ٍ اص ایي صهبى اختوبػی اًؼبى ٍ تؼلظ پیؾ سًٍذُ اٍ ثش عجیؼت، اهکبى دػت کبسی دس اؿیبء عج

اؿیبء ثِ خَاػت اًؼبى تغییش ؿکل دادًذ تب ثتَاًٌذ اًذیـِ اٍ سا دس ؿکل دّی ثِ ثبصی غٌبی ثیـتشی ثخـٌذ ٍ سٍح اٍ سا 

ساضی تش گشداًٌذ. اص ایي صهبى ّب آثبسی دس دػت اػت. حدبسی ّبی سٍی دیَاسُ غبسّب ٍ تـبثِ آى ّب ثب هَاد هَسد ًیبص 

 .ی ثِ ثشداؿت هـب اص قـذهـت ثبصی اسصؿی ثیـتش خَاّذ ثخـیذثبص

 ،سؿذ حشکت دثؼتبى، ،کَدک، ثبصی  کلوات کلیدی:

 

 هقدهِ:

ثبصی سا هی تَاى ثِ گزؿتِ ّبی دٍس، حتی اص ثذٍ پیذایؾ اًؼبى ًؼجت داد. دس حقیقت ثبصی خضئی اص صًذگی اًؼبى اص 

تَاى ثِ گزؿتِ ّبی دٍس، حتی اص ثذٍ پیذایؾ اًؼبى ًؼجت داد. دس ؿشٍع ثبصی سا هی .ثذٍ تَلذ تب صهبى هشگ اػت

اًؼبى اص ًظش فیضیَلَطیکی ًیبص ثِ خٌجؾ ٍ حشکت .حقیقت ثبصی خضئی اص صًذگی اًؼبى اص ثذٍ تَلذ تب صهبى هشگ اػت

ٍ ثبصی  داسد ٍ ثبصی خضء هْن ایي خٌجؾ ٍ حشکت اػت. اًؼبى ثشای سؿذ رٌّی ٍ اختوبػی خَد ًیبص ثِ تفکش داسد

س اثتذا ثبصیچِ ثـش، هَاد ٍ اؿیبء خبم ٍ عجیؼی ثِ دػت آهذُ اص عجیؼت ثَد. قغؼِ ای ػٌگ، ثِ .دخویشهبیِ تفکش اػت

سؿذ رٌّی یب .دػت گشفتي آى، حشکت دادى آى ٍ ػشاًدبم غلتبًذى یب پشتبة آى ّوِ ًَػی ثبصی هحؼَة هی ؿذ

بى دػت کبسی دس اؿیبء عجیؼی سا ثِ ٍخَد آٍسد ٍ اص ایي صهبى اختوبػی اًؼبى ٍ تؼلظ پیؾ سًٍذُ اٍ ثش عجیؼت، اهک

اؿیبء ثِ خَاػت اًؼبى تغییش ؿکل دادًذ تب ثتَاًٌذ اًذیـِ اٍ سا دس ؿکل دّی ثِ ثبصی غٌبی ثیـتشی ثخـٌذ ٍ سٍح اٍ سا 

ب ثب هَاد هَسد ًیبص ساضی تش گشداًٌذ. اص ایي صهبى ّب آثبسی دس دػت اػت. حدبسی ّبی سٍی دیَاسُ غبسّب ٍ تـبثِ آى ّ

 .ثبصی ثِ ثشداؿت هـب اص قـذهـت ثبصی اسصؿی ثیـتش خَاّذ ثخـیذ

 تعریف بازی

 .ّش ًَع ٍسصؽ یب فؼبلیتی کِ تَػظ کَدکبى ثِ هٌظَس تفشیح ٍ تفٌي اًدبم گیشد، ثبصی ًبهیذُ هی ؿَد
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اص آى ًَع فؼبلیتی کِ ثب هیل ٍ  هشثیبى ٍسصؿی اص ثبصی تلقی خبهغ تشی داسًذ. آى ّب هؼتقذًذ کِ ثبصی، ػجبست اػت

ثشخالف ًظشیبت گزؿتگبى کِ ثبصی سا تٌْب ٍػیلِ ای ثشای صشف اًشطی هبصاد .اختیبس دس اٍقبت فشاغت اًدبم هی ؿَد

ثذى هی داًؼتٌذ، کَدکبى ثِ ٌّگبم ثبصی ثخـی اص ًیشٍی فکشی ٍ ثذًی خَد سا ثِ کبس هی گیشًذ ٍ ثبصی سا ثخـی اص 

حؼبة هی آٍسًذ، ٍلی ًجبیذ فشاهَؽ کشد کِ دس ایي ًَع فؼبلیت ّب کَدک ثِ ّیچ ٍخِ خَد  صًذگی ػبدی خَیؾ ثِ

 .سا هدجَس ثِ اًدبم آى احؼبع ًوی کٌذ ٍ اص آى لزت هی ثشد

 ۺثبصی ثِ صَست ّبی ریل تؼشیف ؿذُ اػت« ٍ ثؼتش»دس فشٌّگ ًبهِ 

 .الف( حشکت، خٌجؾ ٍ فؼبلیت ثِ هثبثِ حشکت ػضالت

 .ٍدُ ای برای حرکت یا جٌبشب( آزادی یا هحد

 .ج( فؼبلیت یب توشیي ثشای ػشگشهی، تفشیح یب ٍسصؽ

 فَاید بازی

 .ثبصی فَایذ ثؼیبس داسد کِ هی تَاى آى ّب سا ثِ اختصبس دس ػِ ثخؾ ثیبى کشد

 خؼوبًی-1

 ػقالًی-2

 اختوبػی ٍ ػبعفی-3

احؼبػبت ٍ هکًٌَبت قلجی کِ اص سٍح فؼبلیت ّبی دػتِ خوؼی دس ثبصی ّب ثِ کَدکبى کوک هی کٌذ تب ثِ ثیبى 

ّیدبًبت، کوجَدّب ٍ تشع ّبی خَد سا اص دل ثیشٍى ثشیضًذ ٍ ثِ  .لغیف ٍ ثی آالیؾ آى ّب ػشچـوِ هی گیشد، ثپشداصًذ

فشاهَؿی ثؼپبسًذ. کَدکی کِ ثِ ٌّگبم ثبصی قبین ثبؿک، ثشای یبفتي دیگشاى حتی ثِ ثیغَلِ ّبی تبسیک ػش هی کـذ ٍ 

صیش ػقف ّبی هتشٍکِ تٌْب ثِ خؼتدَ هی پشداصد دس ٍاقغ ثِ عَس غیشهؼتقین تشع ّبی هََّهِ کَدکبًِ سا  دس هکبى ّب ٍ

اص تبسیکی ٍ تٌْبیی، اص ٍخَد خَد دٍس هی ػبصد. کَدکبى قبدس ًیؼتٌذ کِ آًچِ سا احؼبع هی کٌٌذ ثِ عَس سٍؿي ٍ 

ُ کَدکبى اص اثضاس ٍ ٍػبیل ثبصی ّبی فشدی دس ثیبى ٍاضح ثیبى کٌٌذ. تشتیت دادى ثبصی ّبی ًوبیـی ٍ ّوچٌیي اػتفبد

احؼبػبت ٍ افضایؾ خضاًِ لغبت ٍ هفبّین کلوبت آى ّب سا کوک خَاّذ کشد.پظٍّؾ ّبی سٍاًـٌبػی ٍ تؼلین ٍ تشثیتی 

ًـبى هی دّذ کِ آغبص سؿذ آفشیٌٌذگی ٍ ایدبدگشی دس کَدکبى دس ػٌیي آهبدگی پیؾ اص دثؼتبى اػت. دس ایي ػي، 

ثبصی، .ت کَدک ًؼجت ثِ دٍساى خشدػبلیؾ، تغییش هی یبثذ ٍ سٍاثظ خذیذی هیبى تفکش ٍ ػول ٍی پذیذ هی گشددفؼبلی

ػوذُ تشیي ؿکل فؼبلیت کَدک ٍ هٌبػت تشیي آى ثشای ثشٍص ٍ سؿذ اػتؼذاد ایدبدگشی اٍ ثِ ؿوبس هی سٍد. ثبصی دس 

داسد. ضوي ثبصی ثؼیبسی اص خصَصیبت  ثبصی ًقؾ ثضسگی دس صًذگی ٍ سؿذ کَدک.کَدک تحَل ایدبد هی کٌذ

هثجت آًبى پشٍسؽ هی یبثذ. اخز ًتبیح تشثیتی هغلَة اص ثبصی ثِ هیضاى صیبدی ٍاثؼتِ ثِ کبسداًی هشثی ٍ آهَصگبس، آؿٌبیی 

اٍ ثب حیبت ٍ خصَصیبت ػٌی ٍ خَد ٍیظگی ّبی خشدػبالى، سّجشی صحیح ٍ هغبثق ثب اػلَة ثبصی ّبی 

ی کَدکبى، ٍظیفِ ای هقذع ٍ ؿشیف ثشای اًدبم ایي ٍظیفِ اػت. ثشای ایي کبس ثبیذ قجل اص تأهیي خَؿجخت.گًَبگًَؼت

ّشچیض دس دثؼتبى ّب، ّوِ گًَِ ؿشایظ سؿذ ٍ پشٍسؽ کَدک فشاّن ؿَد، ثبیذ کَدکبى سا گشاهی داؿت، ثِ آى ّب 

َیت هْبست خَاًذى ٍ سفغ اختالالت تَخِ کبهل کشد، ػبقالًِ ٍ هبّشاًِ دس تؼلین ٍ تشثیتـبى کَؿیذ.لزا دس ساػتبی تق

 .یبدگیشی داًؾ آهَصاى ثبصی ّبی آهَصؿی ثشای پبیِ ّبی اٍل، دٍم ٍ ػَم دثؼتبى پیـٌْبد هی ؿَد
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 پایِ اٍل طریقِ گرٍُ بٌدی

 بازی با تَپ

 ۺاثتذا افشاد ثِ صَست حلقِ ای هی ایؼتٌذ ٍ ثب سٍؽ ّبی هختلف گشٍُ ثٌذی هی ؿًَذ هبًٌذ سٍؽ صیش

تَخِ ثِ ًبم خبًَادگی خَد ثب اٍلیي حشف آى یک اػن ثشای خَد اًتخبة کشدُ ٍ ثب صذا کشدى آى اػن ثبیذ افشاد ثب 

تَح سا ثِ عشف آى پشتبة کٌٌذ. هثالً دس دٍس اٍل اػن هیَُ ٍ دس دٍس دٍم اػن حیَاى ٍ... دس ّش دٍسُ افشاد ثب تَخِ ثِ 

 .تؼذاد گشٍُ ّب ثیشٍى آهذُ ٍ تـکیل گشٍُ هی دٌّذ

 یباز

 .اثتذا افشاد پـت ثِ پـت ّن سٍی صٌذلی هی ًـیٌٌذ

ّش یک اص ...(ثِ افشاد ثذٍى آًکِ پـت ػشی آى هتَخِ ؿَد اؿیبء هختلف سا دادُ هبًٌذ )ػذد، ػتبسُ، دکوِ، حیَاى،

 افشاد ثِ ًَثت اؿیب یب اثضاسی کِ دس دػت داسد ثشای پـت ػشی خَد تَصیف هی کٌذ ثِ صَست هـبّذُ ٍ ًِ اػتٌجبعی،

عشف دیگش ؿکل آى سا ثِ عَسی کِ هی ؿٌَد سٍی کبغز تشػین کشدُ ٍ ثِ ػکغ. هثالً ؿکل دکوِ. دایشُ ای اػت کِ 

دس پبیبى کبس، افشاد ؿکل .سٍی آى ثشخؼتگی داسد ٍ دس صیش آى ػَساخی کَچک داسد ٍ ثشای پَؿؾ ثِ کبس هی سٍد

تَضیح هی دٌّذ کِ اگش ثِ گًَِ ای دیگش تَضیح هی داد، افشاد ثِ ّن .ّبی کـیذُ ؿذُ ٍ اؿیب سا ثِ ّن ًـبى هی دٌّذ

 ؿبیذ هتَخِ آى هی ؿذ،

 ًتیجِ گیری از ایي بازی

دقت ًظش، ّوکبسی گشٍّی دٍ ًفشُ، تفکش، تقَیت هْبست دػت ثشای ًقبؿی کشدى، اػتوبد ثِ ًفغ، ؿْبهت گفتي، 

کشدُ ٍ خٌغ آًْب سا هـخص هی کٌٌذ. هثالً افشاد دس گشٍُ ّبی خَد ًـؼتِ ٍ دسثبسُ اؿیب ثب ّن صحجت  تدؼن خیبلی

 ......کذام یک ًشم ٍ کذام صثش ٍ کذام یک اص آًْب خزة آّي سثب هی ؿًَذ ٍ

 کار عولی

 1هرحلِ

 .اثتذا دٍ ٍسقِ ػفیذ سا ثِ دٍ قؼوت هؼبٍی تقؼین هی کٌین

یب اػذادی سا هی ًَیؼین ٍ  سٍی یکی اص ٍسقِ ّب تصبٍیش خبًَساى یب اؿیب سا هی کـین ٍ سٍی یکی دیگش حشٍف الفجب

 .ثِ تؼذاد گشٍُ ّب تکثیش هی کٌین

ًکتِۺ اگش اص حشٍف الفجب اػتفبدُ هی کٌین ثبیذ حشٍفی سا اًتخبة کٌین کِ دس آى حیَاى یب ؿی ثِ کبس سفتِ ثبؿذ. هثالً 

 )دۺ ػجذ

 .ثِ ّش گشٍُ یک ثشگِ اص تصَیشّب ٍیک ثشگِ اص اػذاد یب حشٍف الفجب سا هی دّین

 .اثتذا افشاد ثبیذ ایي ثشگِ ّب سا قیچی کشدُ ٍ ثِ صَست کبست دسثیبٍسًذدس 

افشاد ثبیذ فکش ثکٌٌذ کِ کذام یک اص ایي اػذاد یب حشٍف هشثَط ثِ تصبٍیش اػت ٍ عَسی آًْب سا استجبط ثذٌّذ کِ 

 .دسآخش ّیچ حشف ٍّیچ تصَیش اضبفی ًیبیذ

 .ِ صَست صٍج دٍ تب دٍ تب ثبؿٌذّش تصَیشی ثبیذ یک حشف یب ػذد سا داؿتِ ثبؿذ ٍ ث
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تصبٍیش ٍ حشٍف یب اػذاد سا ثِ صَست پـت ثِ پـت ثِ ّن هی چؼجبًٌذ ثِ عَسی کِ هثالً تصَیش ػجذ دس یک عشف 

 .کبست ثبؿذ ٍ حشف )ة( دس پـت آى دس عشف دیگش ثبؿذ

 هرحلِ ۲

 .صیش ثبؿذ کبست ّب سا سٍی ّن گزاؿتِ ثِ صَستی کِ تصَیشّب سٍ ثبؿذ ٍ اػذاد یب حشٍف دس

ّش یک اص افشاد گشٍُ ثِ تشتیت ثبیذ یکی اص کبستْب سا ثشداسد ثِ عَسی کِ ػذد یب حشف صیشآى سا ًِ خَد فشد ٍ ًِ 

آى فشد ثبیذ حذع ثضًذ کِ دس صیش ایي تصَیش چِ ػذد یب حشفی هی تَاًذ ثبؿذ اگش حذع آى .دیگش اػضبی گشٍُ ثجیٌٌذ

 .د ٍ اگش اؿتجبُ ثَد کبست سا دس صیش کبست ّبی دیگش هی گزاسددسػت ثَد کبست سا ثشای خَد ًگِ هی داس

ثؼذ اص دٍس اٍل دس دٍس دٍم ایي کبس تکشاس هی ؿَد ٍ اگش دس دٍس ثؼذ )دٍس دٍم( فشدی ًتَاًؼت دسػت حذع ثضًذ، 

 .دیگش اػضبی گشٍُ هی تَاًٌذ ثِ اٍ کوک کٌٌذ یب خَد فشد اًتخبة کٌذ کِ چِ کؼی اص گشٍُ ثِ اٍ کوک کٌذ

 .کبست داسًذ ۳تب  ۱ّیچ کبستی سٍی هیض ًوی هبًذ ٍ ّش یک اص اػضبی گشٍُ  ۲دس پبیبى هشحلِ 

دس ساػتبی تقَیت هْبست خَاًذى ٍ سفغ اختالالت یبدگیشی داًؾ آهَصاى پبیِ دٍم ثبصی ّبی آهَصؿی صیش پیـٌْبد 

 ۺهی ؿَد

 طریقِ گرٍُ بٌدی بازی با تَپ

تٌذ ٍ ثشای خَد اػذاد صٍج یب اػذاد فشد سا اًتخبة هی کٌٌذ ٍ ثبگفتي ػذد هَسد اثتذا افشاد ثِ صَست حلقِ ای هی ایؼ

 .ًظش تَح سا پشتبة کشدُ ٍ ثب تَخِ ثِ تؼذاد گشٍّْب افشاد ثیشٍى آهذُ ٍ تـکیل گشٍُ هی دٌّذ

ى ثب خوغ ثشای ػَْلت کبس ثْتش آى اػت کِ افشاد کلوبت ساًَؿتِ ٍ ثِ گشدى خَد آٍیضاى کٌٌذ. ایي ثبصی سا هی تَا

 ۷ثبیذ تَح سا ثِ ػذد  ۸سا هی گَیذ ػذد  ۱۵اػت ٍ هشثی ػذد  ۸اػذاد سیبضی ًیض اًدبم داد. هثالً تَح دػت ػذد 

 .ثشای ػَْلت کبس ثْتش آى اػت کِ افشاد اػذاد ساًَؿتِ ٍ اص گشدى خَد آٍیضاى کٌٌذ. پشتبة کٌذ

 بازی

هحیظ آلَدُ کـیذُ ؿذُ ثبؿذ ٍ دس دیگشی هحیظ ػشػجض سػن  اثتذا دٍ سٍصًبهِ دیَاسی تْیِ کشدُ کِ دس یکی اص آًْب

 .ؿذُ ثبؿذ

 .ّش یک اص افشاد یک خبًَس دس هحیظ آلَدُ هثل هَؽ ٍ یک خبًَس دسهحیظ ػشػجض هثل هشغبثی تْیِ کٌذ

 .پـت ٍ سٍ کشدى سٍصًبهِ ّب ٍ صدى آًْب سٍی دیَاس ثذٍى ایٌکِ کؼی اص افشاد هتَخِ ثـَد

 .عالع اص ؿکل سٍصًبهِ ّب ثبیذ حیَاًبت سا ثِ دٍ دػتِ تقؼین ٍ دس صیش سٍصًبهِ ّب ثضًٌذافشاد ّش گشٍُ ثذٍى ا

 .ثشگشداًذى سٍصًبهِ ّب ثؼذ اص آًکِ افشاد گشٍُ حیَاًبت خَد سا دس صیش ّش سٍصًبهِ صدًذ

 .قشاس دادى ٍ اصالح کشدى حیَاًبتی کِ ثِ عَس اؿتجبُ قشاسدادُ ثَدًذ دس صیش سٍصًبهِ ّب

 .حیَاًبت تَػظ ػشگشٍُ ّبی ّش یک اص گشٍُ ّب دس خبی هٌبػت ٍ هحل صًذگی خَد حیَاًبتگزاؿتي 

ًتیدِ گیشی کشدى دس گشٍُ ّب اص اًدبم ایي فؼبلیت ٍتْیِ گضاسؽ اص کبس خَد ٍ دلیل آٍسدى ٍ هغشح کشدى ػَاالتی 

 .ایٌگًَِ ػؤاالت تَػظ گشٍُ ّبی دیگشاص قجیل ایٌکِ چشا ػگ یب گشثِ دس هحیظ آلَدُ صًذگی هی کٌذ ٍ پبػخ دادى ثِ 

 .دس پبیبى افشاد گشٍُ احؼبع خَد سا ًؼجت ثِ اًدبم ایي فؼبلیت ثیبى ثکٌٌذ

دس ساػتبی تقَیت هْبست خَاًذى ٍ سفغ اختالالت یبدگیشی داًؾ آهَصاى پبیِ ػَم، ثبصی ّبی آهَصؿی صیش پیـٌْبد 

 ۺهی ؿَد



 
 ٍ برًاهِ ریسی ٍرزشی هدیریت

 پایِ سَم

 طریقِ گرٍُ بٌدی

سػیذًذ آى فشد ثبیذ  ۵ٍقتی ثِ ؿوبسُ  ۴... ۳... ۲... ۱َست حلقِ ای هی ایؼتٌذ ٍ ثِ تشتیت هی ؿوبسًذ اثتذا افشاد ثِ ص

ٍ... سػیذًذ تب پبیبى ٍ دس آخش توبم کؼبًی کِ  ۲۱... ۱۵... ۱۱اػن یک حیَاى دٍصیؼت سا ًبم ثجشد، ّویٌغَس ٍقتی ثِ ػذد 

 .تـکیل گشٍُ دٌّذًبم یک حیَاى دٍصیؼت سا هثبل صدًذ، ثیشٍى ثیبیٌذ ٍ 

 ـ دٍر اٍل: پستاًداراى

 ـ دٍر دٍم: پرًدگاى

 ـ دٍر سَم: خسًدگاى

 ـ دٍر چْارم: دٍزیستاى

 ـ دٍر پٌجن: هاّی ّا

 کاربرد

ایي ثبصی سا هی تَاى دس اًـبًَیؼی ًیض اًدبم داد کِ افشاد کلوبتی سا ثِ دلخَاُ ثگَیٌذ ٍ ثؼذ اص تـکیل گشٍُ افشاد کلوبت 

 .گزاؿتِ ٍ خولِ ثب هغلجی سا ثیبى کٌٌذخَد سا کٌبس ّن 

 1بازی

 گشٍُ تقؼین کشدُ ٍ آًْب سا ثِ پـت ٍ ثِ صَست حلقِ ای قشاس هی دّین ۵اثتذا افشاد سا ثِ 

گشٍُ دٍصیؼتبى، پشًذگبى، خضًذگبى، پؼتبًذاساى، هبّی ّب اص قجل آهبدُ کشدُ این  ۵ـ گشدًجٌذ حیَاًبت سا کِ دس 

 .ِ گشدى آًْب اص پـت آٍیضاى هی کٌینثذٍى ایٌکِ افشاد ثجیٌٌذ ث

 .ـ ثْتش آى اػت کِ ثِ صَست پشاکٌذُ حیَاًبت هختلف سا ثِ افشاد ثذّین

ـ افشاد ثبیذ ثب اؿبسُ ٍ ثذٍى گفتي کَچکتشیي ػخٌی یکذیگش سا ساٌّوبیی کشدُ تب اص حیَاًی کِ دس پـت گشدى آى 

 .آٍیضاى اػت، هغلغ ؿَد ٍ ّن گشٍّی خَد سا پیذا ثکٌذ

ثؼذ اص تـکیل گشٍُ ّب افشاد ّش گشٍُ ثبیذ دسثبسُ خبًذاسی کِ دس دػت داسًذ ثحث کٌٌذ، هثل ایي کِ ایي خبًذاس ـ 

 ......دس کدب صًذگی هی کٌذ، پَؿؾ ثذى آى اص چیؼت ٍ

 .ـ ّشگشٍُ حیَاًبت خَد سا سٍی تکِ هقَایی چؼجبًذُ ٍ صیش ّش حیَاى تَضیحبت الصم سا هی ًَیؼذ

ػشگشٍُ ّش گشٍُ دسثبسُ حیَاًبت تَضیح هی دّذ ٍ ثقیِ گشٍُ ّب هی تَاًٌذ ػَاالت خَد سا هغشح ـ دس پبیبى کبس، 

 .ثکٌٌذ

 .هثالً ایٌکِ چشا خفبؽ ٍ ًٌْگ کِ ثِ ظبّش پشًذُ ٍ هبّی ثِ ًظش هی سػٌذ، خضء دػتِ پؼتبًذاساى ّؼتٌذ

 2بازی

  تکِ کبغز هی دّیناثتذا افشاد سا گشٍُ ثٌذی هی کٌین ٍ ثِ ّش یک اص اػضبی گشٍُ یک. 

 ّش فشد اص گشٍُ ثذٍى آًکِ ثغل دػتی آى هتَخِ ؿَد، یک ػذد ػِ سقوی ثب دٍسقوی سا هی ًَیؼذ. 

  ثؼذ افشاد ّش گشٍُ ثِ تشتیت ثشای دیگش اػضبی گشٍُ خَد ػذد هَسد ًظش سا ثِ عَس غیشهؼتقین ساٌّوبیی هی

تَضیحبت حذع هی صًٌذ یب دس رّي خَد ًگِ هی  کٌذ تب ثقیِ افشاد گشٍُ ثِ صَست فشدی ػذد سا کِ ثبتَخِ ثِ

 .داسًذ



 
 ٍ برًاهِ ریسی ٍرزشی هدیریت

 ثؼذ اص اتوبم کبس اػضبی ّش گشٍُ ثِ تشتیت ػذد خَد سا سٍ کشدُ تب دیگش اػضبی گشٍُ هتَخِ ثـًَذ. 

  ػذدی ّؼتن ػِ سقوی کِ یکبًن کَچکتشیي ػذد صٍج هی ثبؿذ ٍ دّگبًن فقظ ثش یک ٍ  ۸۷۲هثالً ػذد

 .ج اػتخَدؽ ثخؾ پزیش اػت ٍ صذگبًن صٍ

  ِهوکي اػت ثؼضی اص افشاد گشٍُ ػذد هَسد ًظش سا دسػت حذع ًضدُ ثبؿٌذ دس ًتیدِ ثِ آى فشد هی گَیٌذ ک

 .اگش ثِ ایي صَست تَصیف هی کشدی هب هتَخِ آى ػذد هی ؿذین

 دس پبیبى کبس افشاد اػذاد خَد سا دس ّش گشٍُ اص ثضسگ ثِ کَچک ًَؿتِ ٍ اػذاد صٍج ٍ فشد سا خذا هی کٌٌذ. 

  ثضسگتشیي یب هـکل تشیي ػذد سا دس ّش گشٍُ هؼیي کشدُ ٍ ػشگشٍُ ّب ثشای دیگش گشٍُ ّب تَضیح هی دٌّذ تب

پغ اص پبیبى ثبصی افشاد هی تَاًٌذ دسثبسُ ػئَاالت صیش  ..گشٍُ ّبی دیگش ثب هـَست ّن آى ػذد سا حذع ثضًٌذ

 ثبّن ثحث کٌٌذ

 کدبی ایي ثشًبهِ ثشای گشٍُ ّب خبلت ٍ خزاة ثَد؟ 

 هـکالتی کِ دس تَصیف ٍ ثیبى ػذد داؿتٌذ چِ ثَد؟ 

 چگًَِ ثبیذ اػذاد سا تَصیف کٌٌذ کِ صٍدتش ثِ خَاة دسػت ثشػٌذ؟ 

 :هٌابع

 ۱۳۶۹کتبثْبی دسػی   سیضی ّبی آهَصؿی، هقذم ـ هصغفی ـ تشکوبى هٌَچْش ـ دفتش تحقیقبت ٍ ثشًبهِ ثبصی .1

 ۱۳۸۱ؿٌبػی ثبصی، هْدَس ـ ػیبهک سضب  سٍاى .2

 اػتبى هذاسع ثذًی تشثیت خبسی ّبی ثشًبهِ ٍضؼیت تحلیل ٍ ٍتدضیِ ،ثشسػی۱۳۷۱هحوذ، کبؿف،هیش .3

  اسؿذ کبسؿٌبػی ًبهِ ،پبیبى غشثی آرسثبیدبى

 ٍ تحقیق ،ٍاحذ آى تٌگٌبّبی ٍؿٌبخت هذاسع خبسی ٍضؼیت ثشسػی۱۳۶۸هدتْذی،حؼیي،.کبؿف،هدیذ .4

  پشٍسؽ ٍ آهَصؽ کل اداسُ سیضی ثشًبهِ
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