ِ٘١ی ٗطزٕ زٛیب چ ٠كویط  ٝچ ٠حطٝتٜ٘س ٗكٌْ ٗبٓی زاضٛس .ثؿیبضی كٌط ٗی ًٜٜس اُط پّٞ
ظیبزی زاقت ٠ثبقٜس ٗكٌالت ٗبٓی آ٢ٛب ت٘بٕ ٗی قٞز زض حبٓیٌ ٠ایٜغٞض ٛیؿت  ٝپّٞ
ثیكتط ٗؿبئْ ٗبٓی ثیكتطی ضا ث ٠زٛجبّ زاضز.پ، ّٞتحهیالت ،زاقت ٚیي قـْ ...ٝ
ٗكٌالت ٗبٓی ضا ثطعطف ٘ٛی ًٜس.ثٌٔ ٠ایٞ١(( ٚـ ٗبٓی))اؾت ًٗ ٠كٌالت ٗبٓی ضا

ثطعطف ٗی ًٜسُ .طٗ ٟٝیٔیبضزض رٞا ٙزض ضاؾتبی ضؾبٓت ذٞیف ً ٠آٗٞظـ حطٝت

گروه میلیاردر جوان
www.miliyarder.com

آكطیٜی ثطای ًٔیٞ٘١ ٠عٜبٗ ٙی ثبقس ٗز٘ٞػ(( ٠اكعایف ٞ١ـ ٗبٓی ث ٠ضٝـ ضاثطت
ًیٞؾبًی))ضا زض پٜذ ًتبة آٌتطٛٝیٌی آٗبزً ٟطز ٟاؾت ًٗ ٠ی تٞاٛیس آ ٙضا اظ ؾبیت ُطٟٝ
 ٝیب زیِط ؾبیت٢بی ٗؼتجط زاٞٔٛز ًتبة ،زاٞٔٛز ًٜیس .ایٗ ٚز٘ٞػ ٠ثطزاقتی ثٗٞی قس ٟاظ

آموزش ثروت آفرینی

ًتبة ٗؼطٝف ضاثطت ًیٞؾبًی ثٛ ٠بٕ ((ٞ١ـ ٗبٓی ذٞز ضا اكعایف ز١یس))ٗی ثبقس.

تماس با ما:

زٝؾتبُ ٙطاٗی! چٜبٛچ ٠ایً ٚتبة ١ب ضا ٗٞحط یبكتیس آ٢ٛب ضا ثطای زیِط زٝؾتبٛ ٙیع ث٠

info@miliyarder.com

اقتطاى ثِصاضیس تب كط َٜ١حطٝت آكطیٜی زض ًكٞض ُؿتطـ یبثس.

miliyarderha@yahoo.com
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افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
زضآذطی ٚهؿ٘ت ثرف چ٢بضٕ ثٜس ق٘بض 1 ٟچِ ٠ٛٞاضظـ شاتی ذٞز ضا اكعایف ز١یٖ ضا ثطضؾی ًطزیٖ  ٝایٜي ازاٗ ٠آ.ٙ
-۲دس داسائی ّبی ثب اسصش راتی سشهبیِ گزاسی کٌیذ.
زضثرف ؾ ٕٞزض ٗٞضز هؼیبسّبی ٍاسى ثبفت زض ٗٞضز اضظـ شاتی یي ًؿت ً ٝبض ثطای ؾطٗبیُ ٠صاضی ثحج قس .ایٚ
ٗؼیبض١ب ٗی تٞاٛس آِٞی ذٞثی ثطای ٛح ٟٞؾطٗبیُ ٠صاضی ١ط كطز ثبقس.حتی اُط كؼال ؾطٗبی ٠الظٕ ً ٝبكی ثطای ؾطٗبی٠
ُصاضی ٛساضیس ٗی تٞاٛیس ثب ت٘طی ٚایٗ ٚؼیبض١ب ثطای ؾطٗبیُ ٠صاضی٢بی ذبل ٞ١ـ ٗبٓی ذٞز ضا اكعایف ز١یس.
ًمص خاللیت دس سشهبیِ گزاسی
ذالهیت اظ ٛظط ٓـٞی ثٗ ٠ؼٜی ذٔن یي ٗٞهؼیت رسیسی ً ٠تبًٝ ٜٙٞرٞز ٛساقت ٠اؾت ٗی ثبقس ٓٝی زض اؿٔت اٝهبت
ثزبی ًٔ٘ٞٛ ٠آٝضی ً ٠تـییط زض اؾتلبز ٟاظ ضٝق٢بی ٗٞرٞز ٗی ثبقس ٛیع اؾتلبزٗ ٟی قٞز.
ظٗبٛی ً ٠زض ٗٞضز ؾطٗبیُ ٠صاضی ثط ضٝی ؾ٢بٕ یي یب چٜس قطًت كٌط ٗی ًٜیٖ قبیس ذیٔی ٛیبظی ث ٠اؾتلبز ٟاظ ذالهیت
ٞٛ ٝآٝضی ثطای ای ٠ُٛٞ ٚؾطٗبیُ ٠صاضی ١ب حؽ ٛكٞز ٓٝی ٗی تٞا ٙثب ثطضؾی نٞضت٢بی ٗبٓی ٜٗتكط ٟقطًت٢بی ُٛٞبُٙٞ
٘١ ٝیٜغٞض تحٔیٔ٢بی ٗٞضز اؾتلبز، ٟته٘یٖ الظٕ ضا ثطای ؾطٗبیُ ٠صاضی یب ػسٕ ؾطٗبیُ ٠صاضی ُطكت.
ذطیس ؾ٢بٕ نٜسٝه٢بی ؾطٗبیُ ٠صاضی  ،ذطیس اٝضام ٗكبضًت  ،ؾطٗبیُ ٠صاضی زض ثب٢ٌٛب ٝؾطٗبیُ ٠صاضی زض اضظ  ٝعال
ٛیع اظ ای ٠ِٜٛٞؾطٗبیُ ٠صاضی٢ب ١ؿتٜس ً ٠ثب تحٔیْ  ٝقٜبذت ضٛٝس١بی حطًتی ثبظاض ٗی تٞا ٙثطای ای ٠ِٜٛٞؾطٗبیُ ٠صاضی
ته٘یٖ ُطكت.
اٗب زض ؾطٗبیُ ٠صاضی٢بئی ٗبٜٛس ؾطٗبیُ ٠صاضی زض اٗالى ٗ ٝؿتـالت ثهٞضت ػبٕ یب ؾطٗبیُ ٠صاضی زض یي ًؿت ً ٝبض
ذبل ٛ،یبظ ٗجطٕ ث ٠ذالهیت ٝرٞز زاضز.
ای ٚذالهیت چ ٠ثطای تبٗی١ ًٖ ٚعیٜٗ ٠ٜبثغ ٗبٓی  ٝچ ٠ثطای ٛح ٟٞپطزاذت  ٝزضیبكت  ٝظٗب ٙثٜسی ث٢ی ٠ٜآ٘١ ٝ ٙیٜغٞض
ایزبز اضظـ اكعٝز ٟثطای ٗٔي یب آپبضت٘ب ٝ ٙحتی تٓٞیس یي ًبال یب ذسٗبت ٗی تٞاٛس ثؿیبض حبئع ا٘١یت ثبقس  ٝحتی ٗی
تٞاٛس یي ؾطٗبیُ ٠صاضی ضا اظ یي ثحطاٛ ٙزبت ز١س  ٝث ٠ؾٞز١بی ِٜ١لت ثطؾبٛس.ثؼجبضت زیِط ذالهیت ٞٛ ٝآٝضی ٗی
تٞاٛس تض٘یًٜٜ ٚس ٟازاٗ ٠ای ٠ِٜٛٞؾطٗبیُ ٠صاضی٢ب یب حیبت یي ًؿت ً ٝبض ثبقس.
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افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
ً- ۳مبط ضؼف خَد سا پَضص دّیذ.
ثحطا٢ٛبی اهتهبزی زض ضاٜ١س.اٌٗب ٙظٞ٢ض قطایغی ٛبثؿبٗبٛی ً ٌٚ٘ٗ ٠اؾت هجال ٝرٞز ٛساقت ٠اٛس ضٝظ ث ٠ضٝظ ثیكتط ٗی
قٞز.ت٢ٜب ضاٗ ٟوبثٔ ٠ثب ای ٚثحطا٢ٛب افضایص داًص ٍ ًجَؽ هبلی اؾت ً ٠ثب افضایص پٌح َّش هبلی ٍ ایدبد یکپبسچگی هبلی
حبنْ ٗی قٞز .زض ػهط اعالػبت ،داضتي داًص هبلی ثْتشیي داسائی است.
ثب قزبػت ٞ١ ٝقٜ٘سی  ،هجْ اظ ظٞ٢ض ثحطا٢ٛب ٛ ،وبط ضؼق ذٞز ً٘١ ٠بً٘ ٙجٞز زاٛف ٗبٓی ٛ ٝساقت ٚیٌپبضچِی ٗبٓی
اؾت ضا ثطعطف ًٜیس تب زض ای ٚثبظی پط١یزب ٙثحطا ، ٙحتی ثتٞاٛیس حطٝتٜ٘س تط قٞیس.
چگًَِ ًجَؽ هبلی سا دس خَد ایدبد کٌین؟
ثؿیبضی اظ ًبضقٜبؾبٗ ٙبٓی ٗ ٝكبٝضا ٙث ٠اكطاز تٞنیٗ ٠ی ًٜٜس پبئی ٚتط اظ ؾغح زضآٗس ذٞز ظٛسُی ًٜٜس  ٝپؽ اٛساظ ًٜٜس
 ٝؾپؽ پؽ اٛساظ١بیكب ٙضا زض چٜس قبذ ٠ؾطٗبیُ ٠صاضی ًٜٜس.تٞنی ٠آ٢ٛب ای ٚاؾت ً ٠٘١((٠ترٖ ٗطؿ٢بی ذٞز ضا زض
یي ؾجس ِٛصاضیس)).
ای ٚتٞنی ، ٠یي تٞنی ٠ؾغح ٗتٞؾظ اؾت زض حبٓیٌ ٠اظ ٛظط ثؿیبضی اظ ٗطزٕ یي تٞنیٞ١ ٠قٜ٘سا ٠ٛتٔوی ٗی قٞز .ایٚ
ٞٛع ِٛطـ  ٝتٞنیٗ ٠كٌٔی ثطای تٞنی ٠قٛٞس ٟایزبز ٗی ًٜس ً ٠قبیس اظ ٛظط ثطذی اظ ٞ١ازاض ٙایٞٛ ٚع ِٛطـ ٗ ،كٌْ
ٛجبقس .ایٗ ٚكٌْ ای ٚاؾت ً ٠تٞنی ٠قٛٞس ٟظٛسُی ذٞز ضا زض یي ؾغح ٗتٞؾظ ث ٠پبیبٗ ٙی ضؾبٛس.
اٗب ضاثطت ًیٞؾبًی ثطای اكعایف ٛجٞؽ ٗبٓی تٞنی ٠زیِطی زاضز.اٗ ٝی ُٞیس((پبئی ٚتط اظ ؾغح زضآٗس ذٞز ظٛسُی ٌٜٛیس))
پبئیي تش اص سغح دسآهذ خَد صًذگی ًکٌیذ.
ثؿیبضی اظ ٗب ٗی زاٛیٖ ثطای ث٢تطی ٚثٞز ٙثبیس ٢ٛبیت تالـ ذٞز ضا اٛزبٕ ز١یٖ .آجت ٠ای ٚتالـ ثبیس ٘١طا ٟثب ت٘طًع ثبقس تب
ثتٞا ٙیي ٗترهم زض ظٗیً ٠ٜبضی،تحهیٔی  ٝیب…قس ٓٝی ٗكبٝضاٗ ٙبٓی ٗؼ٘ٞال توشکض دس سشهبیِ گزاسی ضا ث ٠اكطاز
تٞنی٘ٛ ٠ی ًٜٜس .ث ٠ػجبضت زیِط صًذگی دس سغح هتَسظ ثیطتش اص صًذگی ثب استبًذاسد ثبال ثِ افشاد تَصیِ هی ضَد.
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افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
پشاکٌذگی دس سشهبیِ گزاسی ٍ فؼبلیت ،هٌغك صًذگی لطش هتَسظ خبهؼِ است .پطاًٜسُی ؾطٗبیُ ٠صاضی ٗٞرت ٗی قٞز
ؾٞز حبنٔ ٠اظ ؾطٗبیُ ٠صاضی ١بزض یي ؾغح ٗتٞؾظ یب پبئی ٚتط اظ ٗتٞؾظ ث٘بٛس.
ثرهٞل زض ًكٞض ٗب ًٗ ٠ب ؾبٓیب ٠ٛتٞضٗی ز ٝضه٘ی (ٝحتی ؾ ٠ضه٘ی زض ؾبّ ربضی)ضا تزطثٗ ٠ی ًٜیٖ ایٞٛ ٚع ؾطٗبی٠
ُصاضی ًطز ٙػ٘ٗٞب زض ث٢تطی ٚحبٓت٢ب ٜٗزط ث ٠ػوت ٛیلتبز ٙاظ ٛطخ تٞضٕ ٗی قٞز ٞٗ ٝرت اكعایف حطٝت ٘ٛی قٞز.
ثٜبثطای ٚضاثطت ًیٞؾبًی پشاکٌذگی سشهبیِ گزاسی سا ثِ ّیچ ٍخِ تَصیِ ًوی کٌذ ٍ ثِ توشکض ثش سٍی سشهبیِ گزاسی
(هطشٍط ثش ایٌکِ آهَصضْبٍ تدشثیبت الصم کست ضذُ ثبضٌذ) تبکیذ هی کٌذ .ربٓت ایزبؾت ً ٠ای ٚتٞنی ٠تٞؾظ
((ٝاض ٙثبكت)) ٛبثـ ٠ثبظاض ؾطٗبیٛ ٠یع ػٜٞا ٙقس ٟاؾت.
ضاثطت ًیٞؾبًی ٗی ُٞیس((ٗ ٚاظ ٗتٞؾظ ثٞز ٙذؿت ٠قس ٟثٞزٕ)).اٗ ٝی ُٞیس زضیبكتٖ ًٗ ٠ی تٞا ٖٛاظ اًخط ٗطزٕ حطٝتٜ٘س تط
ق ٕٞچٝ ٙٞهتی ٗٞضٞع پ ّٞزض ٗیب ٙثٞز اکثش هشدم دًجبلِ سٍ استشاتژیْب ٍ تَصیِ ّبی هبلی هتَسظ ٍ پبئیي تش اص سغح
هتَسظ ّستٌذ.
ثؼجبضتی ضاثطت ًیٞؾبًی ؾؼی زض آٗٞظـ ایٌٛ ٚت ٠زاضز ً ٠اتربش اؾتطاتػی٢بی ؾغح ٗتٞؾظ ٜٗزط ث ٠ظٛسُی زض ؾغحی
پبئی ٚتط اظ ؾغح زضآٗسی ٗتٞؾظ ذٞا١س قس  ٝاؾتطاتػی٢بئی ثب اؾتبٛساضز ثبال ً ٠اظ آ ٙث ٠ت٘طًع زض ؾطٗبیُ ٠صاضی ٛبٕ ٗی
ثطز ٗٞرت ٗی قٞز ؾغح زضآٗسی ثبالتط ضكت ٝ ٠اؾتبٛساضز١بی ؾغح ظٛسُی ٛیع ثبالتط ثطٝز.ایٌٛ ٚت ٠زض ازاٗٞ١ ٠ـ ٗبٓی
ا ٠ً ّٝث ٠آ ٙعی ثرك٢بی ا ٝ ّٝز ٕٝتحت ػٜٞاٞ١(( ٙـ ٗبٓی ًؿت زضآٗس ثیكتط)) پطزاذت ٠قس ٗی ثبقس.
چشا هطبٍساى هبلی پشاکٌذگی دس سشهبیِ گزاسی سا تَصیِ هی کٌٌذ؟
ٝاض ٙثبكت ٗی ُٞیس:
پطاًٜسُی زض ؾطٗبیُ ٠صاضی(هطاض ٛساز ٠٘١ ٙترٖ ٗطؿ٢ب زض یي ؾجس) ًَػی هحبفظت دس همبثل ًبداًی اؾت.اٗب ثطای
ًؿبٛی ًٗ ٠ی زاٜٛس زاضٛس چً ٠بضی اٛزبٕ ٗی زٜ١س ٜٗغوی ثٛ ٠ظط ٘ٛی ضؾس.
ا٘١ ٝچٜی ٚزض ٗٞضز ٗكبٝضاٗ ٙبٓی ٗی ُٞیس ً :ؿبٛی ً ٠ثهٞضت پطاًٜس ٟزض چٜس قبذ ٠ؾطٗبیُ ٠صاضی ٗی ًٜٜس اظ عطف
ٗكبٝضیٗ ٚبٓی چیعی ػبیسقب٘ٛ ٙی قٞز.
ضاثطت ًیٞؾبًی ،حطف ٝاض ٙثبكت ضا ای ٠ِٜٛٞتلؿیط ٗی ًٜس:
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افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
سشهبیِ گزاسی دس چٌذ ضبخِ هتفبٍت ،یک تَصیِ هبلی پبئیي تش اص سغح هتَسظ اص سَی هطبٍساًی پبئیي تش اص سغح
هتَسظ ثشای سشهبیِ گزاساًی پبئیي تش اص سغح هتَسظ است.
اؾتطاتػی ٗبٓی ٝاض ٙثبكت ثب زیِط ؾطٗبیُ ٠صاضاٗ ٙتلبٝت اؾت.ا ٝتوشکض هی کٌذ ٍ ثِ دًجبل یک کست ٍ کبس ػبلی ثب
لیوت ػبلی ٗی ُطزز .ا ٝؾ٢بٕ ٗكبؿْ ٗرتٔق ضا ٘ٛی ذطز ٝثؼس زػب ًٜس یٌی اظ آ٢ٛب ؾٞز ذٞثی ث ٠ا ٝثس١س .ا ٝثٛ ٠حٞی
ؾطٗبیُ ٠صاضی ٗی ًٜس ً ٠ثتٞاٛس یي قطًت ضا ثس ٙٝآٗ ٠ٌٛؿتویٖ ٗسیطیت ًٜسًٜ،تطّ ًٜس.
ًٔ٘بت ًٔیسی ٝاض ٙثبكت زض ؾطٗبیُ ٠صاضی ١بیف ،اسصش دسًٍی یب اسصش راتی اؾت  ًِ ٝپشاکٌذگی دس سشهبیِ
گزاسی .یٌی اظ ػْٔ تٞنیٗ ٠كبٝضاٗ ٙبٓی ث ٠پطاًٜسُی زض ؾطٗبیُ ٠صاضی ث ٠ؾطٗبیُ ٠صاضا ٙای ٚاؾت ً ٠ایٗ ٚكبٝضاٙ
ثسٓیْ ػذم اضشاف ثش سٍی ثبصاسّبی هختلف ٍ ّویٌغَس ػذم آضٌبئی کبفی ثب همَلِ هذیشیت کست ٍ کبس ٍ سشهبیِ ًوی
تَاًٌذ تَصیِ ای ػبلی ثِ سشهبیِ گزاساى داضتِ ثبضٌذ.
ٌٛت ٠ربٓت ای ٚاؾت اغلت هطبٍساى هبلی خَد حبضش ثِ سشهبیِ گزاسی دس هَاسدی کِ خَدضبى ثِ سشهبیِ گزاس پیطٌْبد
هی دٌّذ ًیستٌذ٘١ .یٜغٞض ثؿیبضی اظ ایٗ ٚكبٝضا ٙدسآهذ خَد سا اص ساُ هطبٍسُ ثذست هی آٍسًذ ًٍِ اص ساُ سشهبیِ
گزاسی.ثؼجبضت زیِط آ٢ٛب ًبضٜٗس ١ؿتٜس  ٠ٛؾطٗبیُ ٠صاض.
ٌٛت ٠ای ً ٠زض ٗٞضز اغلت هطبٍساى هبلی زض ًكٞض ذٞزٗب ٙثبیس ػٜٞا ٙقٞز ای ٚاؾت ً ٠پیطٌْبد سشهبیِ گزاسی آًْب دس
چبسچَة هٌبفغ خَدضبى است ًِ دس ساستبی هٌبفغ سشهبیِ گزاس .ثؼجبضتی ٗكبٝضاٜٗ ٙبكغ ؾطٗبیُ ٠صاضا ٙضا زض ٗوبثْ ٜٗبكغ
ذٞز هطاض ٗی زٜ١سٞٛ.ع ِٛطـ آ٢ٛب زض ٗوبثْ ؾطٗبیُ ٠صاضاِٛ ٙطـ ثطز-ثطز ٛیؿت .ثؿیبضی اظ ٝاؾغ١ ٠بی ٗؼبٗالت ٛیع
ثسی ٠ُٛٞ ٚػْ٘ ٗی ًٜٜس.آ٢ٛب ث ٠ضاحتی ثربعط زضیبكت حن ً٘یؿی ٙٞذٞز(ً ٠زض ٗوبثْ ٗجٔؾ ؾطٗبیُ ٠صاضی ثؿیبض ٛبچیع
اؾت) ٜٗبكغ ؾطٗبیُ ٠صاض ضا ث ٠ذغط ٗی اٛساظٛس .ث٘١ ٠ی ٚزٓیْ اؾت ً ٠اكعایف ٞ١ـ ٗبٓی ثطای تي تي اكطاز ضطٝضی
اؾت.

اًَاع َّش:
آذطی ٚتوؿیٖ ثٜسی ٞ١ـ ًٞٗ ٠ضز ٗغبٓؼ ٠هطاض زاز ٟثٞزٕ ٞ١،ـ ضا ث ٠ؾ ٠زؾتٞ١ ٠ـ شٜ١ی)ٞ١،(IQـ ١یزبٛی )(EQ
ٞ١ ٝـ ارت٘بػی)(SQتوؿیٖ ًطز ٟثٞز.زض ای ٚتوؿیٖ ثٜسی ٞ١،ـ زٜ١ی)(IQاظ ٞ١ ٠٘١ق٢ب ث٢تط قٜبذت ٠قس ٟاؾت
.اًخط اكطاز ٜٗظٞض اظ  IQضا ٗیساٜٛس  .ایٞ١ ٚـ هیضاى تَاًبئی دس هحبسجبت ٍ استجبط ثیي اخضای یک هدوَػِ  ٝحتی
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گشٍُ هیلیبسدس خَاى

افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
ًگبُ خاللبًِ ثِ هسبئل سا ًطبى هی دّذ ٞ١ ،ـ ١یزبٛی) (EQزض ُصقتً٘ ٠تط قٜبذت ٠قس ٟثٞز ٓٝی اٗطٝظ ٟزض ایٜتطٛت
ث ٠ظثب ٙكبضؾی ٗغبٓت ظیبزی ضا زض ای ٚذهٞل ٗی تٞا ٙیبكتٞ١.ـ ١یزبٛی )(EQثغٞض ذالن ٠هیضاى تَاًبئی کٌتشل
ػَاعف ٍ احسبسبت ٍ ّیدبًبت سا هی گَیٌذ ٞ١ ٝـ ارت٘بػی)ٛ(SQیع هیضاى تَاًبئی ثشلشاسی استجبط هَثش دس
اختوبع ضا ٛكبٗ ٙی ز١س.اٗطٝظ ٟزاٛكٜ٘ساٗ ٙتٞر ٠قس ٟاٛس ً ٠ػبهل هَفمیت ،داضتي َّش رٌّی )(IQثبال ًیست (ٗی
تٞاٛس ٗٞحط ثبقس) ثلکِ داضتي َّش ّیدبًی )َّ ٍ(EQش اختوبػی )(SQثبال است .رسای اظ ای ٚتوؿیٖ
ثٜسی،ضاثطت ًیٞؾبًی زض ًتبة ذٞز (ثٛ ٠وْ اظ ًتبة ٞ١اضز ُبضزٛط ًٞ١ ٠ـ ضا ث١ ٠لت زؾت ٠توؿیٖ ًطز ٟاؾت) َّ ۹ش
ضا تؼطیق ًطز ٟاؾت ً ٠ث ٠ػویسِٛ ٟبضٛس ٟایٞ١ ٚق٢ب ١ط ًسإ ٌٗ٘ ٚاؾت زض ثطُیطٛسٞ١ ٟـ زیِط ٛیع ثبقس.
ای ٚتوؿیٖ ثٜسی ث ٠قطح ظیط اؾت:
-１

َّش صثبى ضٌبختی(گفتبسی)
َّ-۲ش هٌغمی-سیبضیبتی(ضوبسضی)
َّ-۳ش هَسیمیبئی
َّ-۴ش خسوبًی-خٌجطی(فیضیکی)
َّ-۵ش فضبئی
َّ-۶ش هیبى فشدی(تؼبهل ثیي افشاد)
َّ-۷ش دسٍى فشدی(دس دسٍى خَد فشد)
َّ-۸ش عجیؼی
-۹ثصیشت
تؼبسیفۺ

َّش صثبى ضٌبختی(گفتبسی)َّش هٌغمی-سیبضیبتی(ضوبسضی)ای ٚزٞ١ ٝـ ثطای یبزُیطی ظثب ٙرسیس ٘١ ٝیٜغٞض زضؼ ذٞاٛسٞٗ ٙضز ٛیبظ ١ؿتٜس.ضؼیف ثَدى ّش کذام اص ایي دٍ َّش
هٌدش ثِ ضؼف دس یبدگیشی دسٍس هی ضَد.ایٞ١ ٚق٢ب زض ضبگشد اٍلْب ٗؼ٘ٞال هٞی اؾت.
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گشٍُ هیلیبسدس خَاى

افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
َّش هَسیمیبئیۺ یبدگیشی هَسیمی،دسٍس هَسیمی ٍ آٌّگ ضٌبسیَّش خسوبًی-خٌجطی(فیضیکی)ۺ سضذ دس ٍسصش لْشهبًیَّش فضبئیۺایي َّش ثشای دیذى فضب ّب ٍ الگَّب ٍ عشحْب استفبدُ هی ضَد.َّش هیبى فشدیۺایي َّش دس ایدبد استجبط ثب هشدم استفبدُ هی ضَدّ.شچمذس ایي َّش ثبالتش ثبضذ ثشلشاسی استجبطثْتش ٍ هَثشتش اتفبق هی افتذ.
َّش دسٍى فشدیۺایي َّش ثشای استجبط ثب خَد هغشح هی ضَد.ثؼجبست دیگش ایي َّش سا خَدآگبّی هی گَیٌذ.َّش عجیؼیۺایي َّش حسبسیت یک فشد سا ثب دًیبی پیشاهَى تَصیف هی کٌذ.ثصیشتۺلذست تطخیص یک هَلؼیت دس آیٌذُ ٍ ػکس الؼولی صحیح دس اهشٍص ًطبى اص ثصیشت داسد.آًچِ سّجشاى سااص پیشٍاى هدضا هی کٌذ داضتي یب ًذاضتي ثصیشت است.
کذام َّش ػبهل ثشٍتوٌذ یب فمیش ضذى است؟
َّش دسٍى فشدی(تؼبهل دسًٍی) یب ّوبى َّش ّیدبًی ً ٠زض هؿ٘ت هجْ اقبض ٟقس ػبهل تَاًبئی کٌتشل ػَاعف ٍ
احسبسبت است کِ هٌدش ثِ اًدبم یبػذم اًدبم ٍظبیف ٍ یب استجبط هَثشهی ضَد.
ثسیبسی اص هشدم ثذلیل ضؼف دس ایي َّش،دس اهَس هبلی هَفك ًیستٌذ ٍ ثِ دًجبل اهٌیت ضغلی ّستٌذ.دس ًتیدِ دس سغح
هتَسظ ثِ پبئیي هی هبًٌذ.
داضتي َّش دسٍى فشدی ثشای هَفمیت الصم است ٓٝی کبفی ًیست.زاضا ثٞزٞ١ ٙق٢بی زیِط هبًٌذ هیبى فشدی ٍ هٌغمی ٍ
َّش عجیؼی ٍ ثصیشت هی تَاًذ پشش اص دایشُ فمش ثِ ثشٍت سا ثسیبس سشػت ثجخطذ.
ضشایظ هبلی ٍ ًَع صًذگی ّش فشد ،هتٌبست ثب هیضاى ثْشُ َّضی آى فشد اص َّضْبی گفتِ ضذُ داسد.آجتٛ ٠وف اتلبهبت ٝ
حٞازث ٛبُ٢بٛی ٛیع ٗی تٞاٛس ٗٞرت تـییطات ٛبُ٢بٛی قٞز ٓٝی ثبظ  ٖ١ؾ ٖ٢ث٢ط ٟاظ ١ط ًسإ اظ ٞ١ق٢ب اؾت ً ٠زض ایٚ
حبٓت ٗی تٞاٛس تؼییًٜٜ ٚس ٟظٗب ٙثبظُكت ثٛ ٠وغ ٠هجٔی ثبقس.
ثشٍتوٌذاى ػوَهب داسای َّش دسٍى فشدی یب ّیدبًی لَی ّستٌذ.آ٢ٛب تَاًبئی کٌتشل ػَاعف ٍ احسبسبت ذٞز ضا زض
ؾغح ثبالئی زاضٛس ٍ ثذلیل داضتي َّش هیبى فشدی ثبال تَاًبئی ّوشاُ ٍ ّوسَ کشدى دیگشاى ثب خَد سا ًیض داسًذٞٛ .ع
6
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افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
ضكتبض آ٢ٛب ؿبٓجب خبرثِ خبصی ثشای دیگشاى داسد ًٛ ٠بقی اظ َّش دسٍى فشدی ٍ هیبى فشدی ثبالی آ٢ٛب اؾت٘١.یٜغٞض
اؿٔت آ٢ٛب َّش هٌغمی ٍ عجیؼی ٍ ثصیشت ضا ٛیع زاضٛس.
ثخطْبی هغض اًسبى:
زض ٗـع ؾ ٠ثرف انٔی ٝرٞز زاضز:
- ۱لسوت چپ هغض:
ذٞاٛسٞٛ،ٙقت،ٚنحجت ًطزٜٗ ٝ ٙغن ث ٠هؿ٘ت ؾ٘ت چپ ٗـع ٗطثٞط اؾت.هؿ٘ت ؾ٘ت چپ ٗـع ،ثیكتطی٘١ ٚطا١ی ضا ثب
ٞ١ق٢بی ظثب ٙقٜبذتیٜٗ،غن-ضیبضی  ٝزض ٙٝكطزی زاضز.
اكطازی ً ٠لسوت چپ هغضضبى لَی اؾت ثطای ٗكبؿٔی چًَ:ٙٞیسٌذگی،هٌْذسیٍ،کبلت،استبدی داًطگبُ،حسبثذاس ٍ
هطبغلی اص ایي دست ٗلیس ١ؿتٜس.
-۲لسوت سوت ساست هغض:
ٌّش،هَسیمی،تصبٍیش ٍ ثغَس کلی تخیل ٍ خاللیت دس لسوت ساست هغض صَست هی گیشدٞ١.ق٢بی كضبئی ٞٗ ٝؾیویبئی
ثیكتطی٘١ ٚطا١ی ضا ثب هؿ٘ت ؾ٘ت ضاؾت ٗـع زاضٛس.
اكطازی ً ٠ضاؾت ٗـع ١ؿتٜس دس هطبغلی چَى عشاحی،هؼوبسی،ضؼش،هَسیمیً،مبضی ٍ هطبغلی اص ایي دست هَفك خَاٌّذ
ثَد.
-۳هغض ًیوِ َّضیبس:
لذستوٌذ تشیي ثخص هغض ،ای ٚهؿ٘ت ٗی ثبقس.ای ٚهؿ٘ت هغض اثتذائی ٍ یب ضویش ًبخَدآگبُ ٛ ٖ١بٗیسٗ ٟی قٞزٞ١.ـ
زض ٙٝكطزی ثیكتطی ٚاضتجبط ضا ثب ای ٚهؿ٘ت اظ ٗـع زاضز.
َّش دسٍى فشدی ّش ضخصی تؼییي کٌٌذُ هیضاى هَفمیت اٍ دس ّش صهیٌِ ای هی ثبضذ.چطا ً ٠اگش ضویش ًبخَدآگبُ
پیشٍصی یب ضکست سا ثپزیشد ثمیِ کبسّبی هشثَط ثِ ّش پزیشش دس اداهِ اتفبق خَاّذ افتبد.
ًؿبٛی ًَّ ٠ش دسٍى فشدی ثبال زاضٛس تَاًبئی (َّش)اًتخبة ٍاکٌص هٌبست ًبخَدآگبُ ثبالئی ًیض داسًذ.زض قطایغی ً٠
ض٘یط ٛبذٞزآُب ٟتحت ًٜتطّ تطؼ زضآیس ٗطزٕ ٗتلبٝت اظ هجْ ذٞز ،كٌط  ٝضكتبض ٗی ًٜٜس.

7

www.miliyarder.com

گشٍُ هیلیبسدس خَاى

افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
تطخیص حبلت ضویش ًبخَدآگبُ ،لجل اص ّش گًَِ تفکش ٍ اتخبر تصوین ثسیبس ثسیبس هْن است.پس حبلت ضویش ًبخَدآگبُ
خَد سا لجل اص استفبدُ اص لسوت چپ ٍ ساست خَد اًتخبة کٌیذ.
ضغلْبئی کِ ًیبصهٌذ کٌتشل صیبد استشس ّستٌذ ثطای اكطاز زاضای َّش دسٍى فشدی ثبال ُعیٜٗ ٠ٜبؾجی ث ٠ق٘بض ٗی
ضٛٝس.اكطاز پٔیؽ،پطؾتبض١ب ٞ١ـ زض ٙٝكطزی ثبالئی زاضٛس.
کبسآفشیٌبى ًیبص صیبدی ثِ سغح ثبالئی اص ایي َّش داسًذ.
کذام ثخص هغض ػبهل فمیشٍ ثشٍتوٌذ ضذى است؟
توطیجب ٗ ٠٘١طزٕ زٛیب زٝؾت زاضٛس حطٝتٜ٘س قٛٞس ٓٝی ٘ٛی قٛٞس  ٝزضنس ٗؼسٝزی اظ آ٢ٛب حطٝتٜ٘س ٗی قٛٞس.زٓیْ ایٚ
ٗؿئٔ ٠ثب تٞر ٠ث ٠تٞضیحبتی ً ٠زضثبض ٟؾبذتبض ٗـع زاز ٟقس ؾرت ثٜظط ٘ٛی ضؾس.
ٝهتی اظ ًؿی ٗی پطؾیٖ آیب ٗی ذٞا١ی حطٝتٜ٘س قٞی؟پبؾد ٗخجت  ٝكٞضی ذٞا١س ثٞز.چ ٙٞپبؾد اظ هؿ٘ت ؾ٘ت چپ
ٗـع یؼٜی اظ ثرف ٜٗغوی ٗـع زازٗ ٟی قٞز زض حبٓیٌ ٠ضویش ًبخَدآگبُ ضشایظ هَخَد سا ثشای ثشٍتوٌذ ضذى غیش لبثل
ثبٍس هی داًذ.
ًذاضتي سشهبیِ،خَد کن ثیٌی،هطکالت خبًَادگی،هطکالت هْبستیً،ذاضتي اػتوبد ثِ ًفس  ٠٘١ ٝ ٠٘١ …ٝزض ضویش
ًبخَدآگبُ حي ٗی قٛٞس.
تشس اص ضکست ً ٠ػبْٗ ثؿیبضی اظ قٌؿت٢ب  ٝیب ؾٌ ٝ ٙٞػسٕ حطًت ٗی قٞز زض ض٘یط ٛبذٞزآُب ٟپصیطكتٗ ٠ی
قٞز.چطا ً ٠فشهبًذُ اصلی ّش اًسبًی ضویشًبخَدآگبُ اٍست.ثؼجبستی لذستوٌذ تشیي لسوت ٍخَدی ّش اًسبى
ضویشًبخَدآگبُ اٍست.
ثؿیبضی اظ اكطاز ثِ فمیش ثَدى هؼتبد ١ؿتٜس.آًْب فمیش ثَدى ٍ فمیش هبًذًطبى سا دس ضویش ًبخَدآگبّطبى پزیشفتِ اًذ.
چگًَِ ثبیذثیي سِ لسوت هغض تؼبدل ثشلشاس کشد؟
زضآٗٞظـ ؾٜتی ً ٠ؾبٓ٢بؾت زضٗساضؼ ًكٞض ٗب رطیب ٙزاضز ،داًص اسصش ثیطتشی ًسجت ثِ خاللیت ٍ پزیشش یک
هسئلِ ثشای هغض داسد.ثؼجبضت دیگش اسصش داًص سا فشاتش اص تَاًبئی تشکیت کشدى ّش سِ ثخص هغض هی داًذ .زض
8

www.miliyarder.com

گشٍُ هیلیبسدس خَاى

افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
حبٓیٌ ٠یک آهَصش هَثش ٍ کبسا ثبیذ ثتَاًذ تَاى ّش سِ لسوت هغض سا ثب ّن ّوتشاص کٌذ ٍ ثدبی ایي کِ سِ هغض ػلیِ
ّن کبسکٌٌذ ثب ّن کبسکٌٌذ.اُطًؿی ثتٞاٛس ١طؾٗ ٠ـع ضا ٘١طاؾتب ًطز ٝ ٟتٞؾؼ ٠ز١س قبٛؽ ثیكتطی ثطای ٗٞكویت زض
ظٛسُی ذٞا١س زاقت.
ایٞٛ ٚع آٗٞظـ ت٢ٜب ثط هؿ٘ت ؾ٘ت چپ ٗـع ٗت٘طًع ٗی قٞز ١ ٝیچ تٞر٢ی ث ٠ضویشًبخَدآگبُ ٘ٛی ًٜس .ای ٠ِٜٛٞاؾت
ً ٠ثؿیبضی اظ اكطاز ثب تٞاٛبئی ١بی ثبالی ٜٗغن  ٝضیبضی  ٝػٖٔ  ٝزاٛف كبضؽ آتحهیْ ٗی قٛٞس ٓٝی اظ قٌؿت ذٞضزٙ
 ٝپصیطكتٗ ٚؿئٓٞیت ظٛسُی ذٞز ٝحكت زاضٛس  ٝث ٠زٛجبّ اهٌیت ثدبی فشصت ٗی ُطزٛس.
ای ٚاكطاز ً ٠تؼساز آ٢ٛب زض ربٗؼٗ ٠ب ًٖ ٛیؿتٜس ثطای زاٛف ثیف اظ ١ط پبضاٗتط زیِطی هبًٌذ ضویش ًبخَدآگبُ،تخیل ٍ
خاللیت ٍ تَسؼِ هتَاصى ّشسِ ثخص هغض اضظـ هبئٜٔس  ٝنطكب كوظ ث ٠زاٛف ا٘١یت ٗی زٜ١س.آ٢ٛب پؽ اظ ؾبٓ٢ب تالـ
ثطای ث٢تطی ٚثٞز ٙزض ظٗی ٠ٜزاٛف  ،اذتیبض ؾطٗبی ٠ذٞز ضا زض اذتیبض ٗكبٝضیٜی هطاض ٗی زٜ١س ً ٠تٞنی١ ٠بیكب ٙثط
پطاًٜسُی ؾطٗبیُ ٠صاضی اؾتٞاض اؾت.
آجت ٠ای ٚتٞنی ٠اظ زیس یي ض٘یط ٛبذٞزآُب١ ٟطاؾب ،ٙیي تٞنیٞ١ ٠قٜ٘سا ٠ٛتٔوی ٗی قٞز زض حبٓیٌٝ ٠اض ٙثبكت یٌی اظ
حطٝتٜ٘ستطی ٚاٛؿب٢ٛبی ضٝی ظٗی ٚای ٚػْ٘ ضا( هحبفظت دس ثشاثش خْل)ٗی زاٛس.
چِ کسبًی ثشدًیب حکَهت هی کٌٌذ؟
دًیب تَسظ چپ هغضّب اداسُ هی ضَد .چپ ٗـع١ب كٌط ٗی ًٜٜس ت٢ٜب یي ٗـع  ٝیي ٞ١ـ ٝرٞز زاضز  ٝاظ زیِط ثرك٢بی
ٗـع ٞ١ ٝق٢بی زیِط آُبٛ ٟیؿتٜس.آًْب پَل سبختي سا ثش اسبس یک فشهَل سیبضی هی ثیٌٌذ ٍ ٍلتی یک ثحشاى یب سکَد
اتفبق هی افتذ آًْب ًیض ثِ ثي ثست هی سسٌذ.ة

چگًَِ هی تَاى هَفك ضذى سا آهَخت؟
ٝاض ٙثبكت ٗی ُٞیس((:ثبیذ ثِ ضیَُ خَدتبى فکشکٌیذ.ایٌکِ چگًَِ افشادی ثب َّش ثبال کَسکَساًِ اص دیگشاى تملیذ هی
کٌٌذّ،ویطِ هشا حیشت صدُ هی کٌذ )).ا ٝذٔن ًطز ٝ ٙیب ٞٛآٝضی ضا ثزبی تؤیس ًطز ٙاظ زیِطا ٙتٞنیٗ ٠ی ًٜس.
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گشٍُ هیلیبسدس خَاى

افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
ضاثطت ًیٞؾبًی زض تؼطیق كطایٜس آٗٞظقی ذٞزٗ ،ی ُٞیس ٝهتی ث ٠زاٛف آٗٞظا ٙثبٞ١ـ  ٝتحهیْ ًطزً ،ٟحَُ تفکش
خبسج اص سبختبسّبی سایح ٍ خلك کشدى ثدبی تملیذ کشدى ضا آٗٞظـ ٗی زازٕ ضٛٝس آٗٞظقی ثطای زاٛف آٗٞظا ٙتطؾبٜٛسٟ
ثٞز  ٝایٞٗ ٚرت ١یزبٗ ٚٗ ٙیكس.
آ٢ٛب چٜب ٙثب ًیبص ثِ اهٌیت ضغلیٍ،خَد یک فشهَل خبدٍئی ثشای سشهبیِ گزاسی ٍ پشّیض اص اضتجبُ تطؾبٛس ٟقس ٟثٞزٛس ً٠
قٌؿت ٚای ٚحٔو١ ٠بی ت ٞزض تٞی تشس ؾرت تطی ٚهؿ٘ت ًبض ٗ ٚثٞز.
ًیٞؾبًی زض ازاٗٗ ٠ی ُٞیس آ٢ٛب ثبیس یبز ٗی ُطكتٜس ًٞٗ ٠كویت ثس ٙٝاؾتلبز ٟاظ کل هغض اٌٗب ٙپصیط ٛیؿت ٝ.ثطای رٔت
تٞرٗ ٠ی ُلتٖ ((قبُطز ا٢ٓٝب ثطای قبُطز تٜجٔ٢ب ًبضٗی ًٜٜس  ٝقبُطز ز٢ٗٝب ثطای زٓٝت))ای ٚر٘ٔ ٠ثبػج ٛبضاحتی آ٢ٛب
ٗیكس ٓٝی ٝهتی ٜٗغن ذٞز ضا ثطایكب ٙتٞضیح ٗی زازٕ ٗتٞرٗ ٠ی قسٛس.
آیب تبکٌَى دس هَسد ((اػصبة آیٌِ ای)) چیضی ضٌیذُ ایذ؟
اػهبة آی ٠ٜای ُٞیف٢ٓ،ز،٠زاٗ ٠ٜزٛیبی ٗب ً ٝؿبٛی ضا ً ٠ثب آ٢ٛب ٘١طاٗ ٟی قٞیٖ ضا ٗحسٝز ٗی ًٜس.زاٛكٜ٘سا ٙػهت
قٜبؼ ٗؼتوسٛس اػصبة آیٌِ ای اص لذستوٌذ تشیي ثخطْبی یبدگیشی هغض١بی ٗب ث ٠ق٘بض ٗی آیٜس.
اػهبة آی ٠ٜای ٗبٜٛس آی ،٠ٜسفتبسّبی دیگشی سا کپی ٗی ًٜس.ضاٗب چبٛساض ٙاؾتبز ضٝاٛكٜبؾی زاٛكِبً ٟبٓیلطٛیب -ؾ ٚزیِٞ
ٗؼتوس اؾت ً ٠آًْب دس فشاگیشی صثبى ٍ تملیذ ا٘١یت ظیبزی زاضٛس.
ضاثطت ًیٞؾبًی ثب ٗغطح ًطز ٙای ٚثحج ث ٠زٛجبّ یي ٛتیز ٠اؾت ٝ.آ ٙای ٚاؾت ً ٠دس دًیبی کست ٍ کبس ٍ سشهبیِ
گزاسی،افشاد فمیش ثب گَیص یک آدم فمیش صحجت هی کٌٌذٗ.خال زض ٝضغ ًٜٛٞی ًكٞض زض ٗٞضز یبضا١ ٠ٛب ٢ًٌ٘ ٝبی زٓٝت
نحجت ٗی ًٜٜس.
ُٞیف هكط ٗتٞؾظ ٛیع ُٞیف ٗتلبٝتی اؾت .آ٢ٛب زضٗٞضز پطاًٜسُی ؾطٗبیُ ٠صاضی  ٝظٛسُی زض ؾغحی پبئی ٚتط اظ ؾغح
زضاٗس نحجت ٗی ًٜٜس  ٝاكطاز حطٝتٜ٘س ٛیع ُٞیف ذبل ذٞز ضا زاضٛس.آ٢ٛب ث ٠ت٘طًع ؾطٗبیُ ٠صاضی  ٝظٛسُی زض ث٢تطیٚ
ؾغح ٗؼتوسٛس.
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گشٍُ هیلیبسدس خَاى

افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
ث ٠ثیب ٙؾبز ٟاػهبة آی ٠ٜای ث ٠ایٗ ٚؼٜی اؾت ً ٠هغضّبی هب هبًٌذ فشستٌذُ ّب ٍ گیشًذُ ّبی تلَیضیًَی است .ثب آ٠ٌٛ
ث ٠ظب١ط ثب ًؿی نحجت ٘ٛی ًٜیٖ ٓٝی ٗـع١بی٘ب ٙزض ؾغٞح ػ٘ین ثب یٌسیِط زض اضتجبط اؾت.
ٗخال ٘١ب ٙضز  ٝثسّ ًطز ٙاٛطغی ٗخجت ٜٗ ٝلی ثی ٚآزٗ٢ب زض اضتجبعبتكب٘١ ٙب ٙاضتجبط ؾغٞح ػ٘ین ٗـع١بیكبٙ
اؾت.ضاثطت ًیٞؾبًی ٗی ُٞیس ٗ ٚآٗٞذتٖ اگش احسبس خَثی دسثبسُ خَدم ًذاضتِ ثبضن  ،هشدم ّن احسبس خَثی ًسجت
ثِ هي ًذاسًذ  ٝثطػٌؽ.ثؼجبضت زیِط ٝاًٜف زیِطاٛ ٙؿجت ثٗ ٠ب ثط اؾبؼ ػالی٘ی اؾت ًٗ ٠ب ثطایكب ٙاظ ذٞزٗبٗ ٙربثطٟ
ٗی ًٜیٖ.
یي ٌٛت ٠ذٞة اػهبة آی ٠ٜای ای ٚاؾت ً ٠هب هی تَاًین ثشداضت دیگشاى ًسجت ثِ خَدهبى سا اص عشیك تغییش ثشداضت
خَدهبى دس هَسد خَدهبى تغییش دّین.
ایٌٜبضضا ٗی تٞاٛیٖ اظ عطین تٌظین ٍ تؼذیل اػصبة آیٌِ ای ً ٠ً،بضی ؾرت ٓٝی قسٛی اؾت اٛزبٕ ز١یٖ.
ثٜبثطای ٚالصم است لجل اص ّش الذاهی ثب پشسیذى سئَاالتی خَد سا اسصیبثی کٌین  ٝثجیٜیٖ زض ًسإ عیق اظ اكطاز ربٗؼ ٠هطاض
زاضیٖ.ای ٚؾئٞاالت ٗی تٞاٛس ؾئٞاالتی ٗبٜٛس ؾئٞاالت ظیط ثبقس.
ٗویبؼ ٗب ثطای ٗٞكویت چیؿت؟ٛوبط هٞتی ً ٠ثب تٌی ٠ثط آ٢ٛب ٗی تٞا ٙپیطٝظ قس چ١ ٠ؿتٜس؟آیب ٗـع ذٞز ضا ثطای ثطٛس ٟقس ٙآٗٞظـ زاز ٟایٖ؟آیب ٗـع١بی ٗب یٌپبضچ ٝ ٠ثب ً ٖ١بض ٗی ًٜٜس یب ػٔیٖ١ ٠؟  ٝؾئٞاالتی اظ ای ٚزؾت.ضاثطت ًیٞؾبًی ٗی ُٞیس :ثسٓیْ هطاض ُطكت ٚزض ًٜبض پسض حطٝتٜ٘سٗ،تٞر ٠قسٕ همیبس هَفمیت اظ ٛظط ا ٝای ٚاؾت ً ٠چِ
هیضاى پَل دسهی آٍسد،ثب چ ٠اكطازی ٝهت ذٞز ضا ٗی ُصضاٛس،چوسض آظازی ثطای ًبضًطز ٙیب ًبضٌٛطز ٙزاضز(آظازی
ظٗبٛی) ٝچً ٠بض١بئی ضا ذٞزـ ایزبز ًطز ٟثٞز.
همیبس هَفمیت ثشای ّش فشد هوکي است ثب فشد دیگش کبهال هتفبٍت ثبضذ.زضؼ ذٞاٛس ٙزض ٗساضؼ  ٝزاٛكِب٢١بی ٗؼطٝف
ٗ ٝؼتجط،ازاٗ ٠تحهیْ زض ضقت١ ٠بی زضر ٠یي  ٝاؾترسإ یب تسضیؽ زض یي قطًت یب زاٛكِب ٟثعضٍ ٗی تٞاٛس ثطای ػسٟ
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گشٍُ هیلیبسدس خَاى

افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
ای ٗٞكویت ٗحؿٞة قٞز  ٝیب اضتوبءضتج ٠قـٔی  ٝثسؾت آٝضز ٙپؿت ١بی ٗسیطیتی ٌٗ٘ ٚاؾت ثطای ثطذی اكطاز ٗٞكویت
ٗحؿٞة قٞز زض حبٓیٌ ٠ثطای ثطذی زیِط ٌٗ٘ ٚاؾت ایٞٗ ٚاضز رصاثیتی ٛساقت ٠ثبقس.
ثِ اػتمبد هب تؼییي اٍلَیت ّبی صًذگی ثشای ّشکسی تبثغ تیپ ضخصیتی ٍ هحیظ پشٍسش یبفتي آى فشد هی ثبضذٍ.لی
تیپ ضخصیتی تبثغ لَیتشی است(زض آیٜس ٟثیكتط ث ٠اٞٛاع تیپ قرهیتی ذٞا١یٖ پطزاذت)
تؼییي اٍلَیتْب
ث ٠ثبٝض ٗبّش لذس تؼییي اٍلَیتْبی صًذگی ٍ همیبس هَفمیت دس سٌیي کوتشی صَست ثگیشد احتوبل هَفمیت ثیطتش خَاّذ
ضذ چ ٙٞت٘بٕ ٛیط١ٝب زض ضاؾتبی ا١ساف تؼیی ٚقسٗ ٟت٘طًع ذٞا١س قس  ٝظٗب ٙثیكتطی ثطای ٗٞكویت ٝرٞز ذٞا١س
زاقت.اُط چ١ ٠یچ ظٗبٛی ثطای ای ٚتؼیی ٚاٞٓٝیت٢ب  ٝاٛتربة ٗؿیط زیط ٛیؿت ٗ ٝی تٞاٛس زض ١ط ؾٜی  ٝثی ١یچ ٗحسٝزیتی
اٛزبٕ قٞز ٓٝی زض ؾٜی ٚثبالتط ثسٓیْ ای ٠ٌٜاٌٗب ٙتـییط ً٘تط ذٞا١س قس تـییط ٗؿیط ٗكٌٔتط ذٞا١س ثٞز.
ًیٞؾبًی ٗیِٞیس:ثب آٗٞظق٢بی پسض حطٝتٜ٘س زضیبكتٖ ث٢تط اؾت ّش چِ سشیؼتش اًتخبة کٌن ًٗ ٠ی ذٞا ٖ١ظٛسُی إ ثط
ٗجٜبی ٗویبؼ ٗٞكویت چً ٠ؿی ثٜب ً.ٖٜآیب ٗی ذٞاٗ ٖ١ؿیط ًبضٜٗسی ضا زٛجبّ ًٞٗ ٝ ٖٜرت حطٝتٜ٘س تط قس ٙقرم یب
اقربل زیِط ق ٝ ٕٞیب ٗؿیط پسض حطٝتٜ٘س ضا اٛتربة ً.ٖٜزض ٢ٛبیت اٛتربة ٗٗ ٚؿیط پیك٢ٜبزی پسض حطٝتٜ٘س ثٞز.
ایٌٛ ٚت ٠ضا ٛیع ٛجبیس اظ ٛظط زٝض زاقت ً ٠اًتخبة هسیش پذس ثشٍتوٌذ هسیش پشچبلص تش ٍ دضَاستشی است ٓٝی ضؾیس ٙث٠
ٗٞكویت زض آّ ٙن لزت ثخص تش است ٍ ّن هشفِ تش.
ثطای تؼییٗ ٚؿیط ظٛسُی  ٝاٛتربة ثیٗ ٚؿیط١بی ٗرتٔق پیك٢ٜبز ٗی ً ٖٜؾئٞاالت هؿ٘ت هجْ ضا اظ ذٞزتبٙ
ثپطؾیس.رٞاة نبزهب ٠ٛث ٠آ ٙؾئٞاالت ،ث ٠ق٘ب زض اٛتربة نحیح ٗؿیط ثب تٞر ٠ث ٠تیپ قرهیتیتبً٘ ٙي ذٞا١س ًطز.
چشا َّش هبلی هب ضؼیف است؟
ثؿیبضی اظ ٗب اظ ً٘تطیٞ١ ٚـ ٗبٓی ثطذٞضزاضیٖ  ٝثؼضب لبدس ثِ اتخبر سبدُ تشیي تصوین گیشیْبی هبلی ّن ًیستین  ٝیب
ای ٠ٌٜته٘ی٘بت ٗبٓی اقتجبٗ ٟی ُیطیٖ.ثؼضب ذب ٠ٛیب ٗٔي ذٞز ضا زض ثستطی ٚظٗبٗ ٌٚ٘ٗ ٙی كطٝقیٖ  ٝثبظاض ،پؽ اظ
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گشٍُ هیلیبسدس خَاى

افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
كطٝـ ضقس ظیبزی ٗی ًٜس ٗ ٝتضطض ٗی قٞیٖ.ای ٚاتلبم ثطای ثؿیبضی اظ ٗب زض ٗٞضز زاضائی ١بی زیِطٗبٛ ٙیع ٗی اكتس.آیب
تبً ٜٙٞاظ ذٞزٗب ٙپطؾیس ٟایٖ زٓیْ ای ٚضؼق ٗب چیؿت؟
ضاثطت ًیٞؾبًی زض ًتبة ذٞز ث ٠ز ٝزٓیْ اقبضٗ ٟی ًٜس ٓٝی ثٛ ٠ظط ٗ ٚیي زٓیْ زیِط ٝ ٖ١رٞز زاضز ً ٠زض ازاٗ ٠ث ٠آٙ
ذٞا١یٖ پطزاذت.
ًیٞؾبًی زٓیْ آ ٙضا ز ٝاقٌبّ ٗی زاٛس.
اضکبل اٍلۺدس هذاسس دس هَسد پَل ٍ التصبد ٍ َّش هبلی چیضی ثِ هب یبد دادُ ًطذُ است.
ای ٚاقٌبّ زض ؾیؿتٖ آٗٞظقی ًكٞض ٗب ٝ ٖ١رٞز زاضزٗ.ب زیپٖٔ ٗی ُیطیٖ ٓٝی آُب١ی٘ب ٙاظ ٗؿبئْ ٗبٓی حساهْ اؾت.حتی
ًؿبٛی ً ٠زض زثیطؾتب ٙضقت١ ٠بی ٗطتجظ ضا ٗ ٖ١ی ذٞاٜٛس چیع ظیبزی زض ای ٚذهٞل یبز ٘ٛی ُیطٛس.زض زاٛكِب٢١ب  ٖ١ث٠
٘١ی ٚتطتیت اؾت  ٝث ٠ؿیط اظ ثطذی ضقت١ ٠بی ٗطتجظ آ ٖ١ ٙاؿٔت زض ٗوغغ ًبضقٜبؾی اضقس  ،زیِط ضقت١ ٠ب چیع ظیبزی
زض ای ٚذهٞل یبز ٘ٛی ُیطٛس.ثربعط زاضٕ ثطای ٗب ً ٠زض ضقتٜ٢ٗ ٠سؾی زضؼ ٗی ذٞاٛسیٖ كوظ زٝ ٝاحس اذتیبضی زضؼ
اهتهبز ٜٗ٢سؾی ً ٠ثیكتط ٗؿبئْ ٗطثٞط ث ٠اضظـ ظٗبٛی پ،ّٞتٜعیْ  ٝاظ ای ٚزؾت ٗؿبئْ ثٞز تسضیؽ ٗی قس.
ثٜبثطای ٚثب تٞر ٠ث ٠ای ٚضؼق ؾیؿتٖ آٗٞظقی،اؿٔت ٗب هسبئل هبلی هَسد ًیبص خَد سا اص کسبًی یبد گشفتِ این کِ آًْب
ّن داسای َّش هبلی ثبالئی ًجَدُ اًذ.
ًیٞؾبًی زٓیْ ٝرٞز تؼساز ظیبز اكطاز ٗتٞؾظ ربٗؼ ٝ ٠ته٘یٖ ُیطی٢بی ٗبٓی ٗتٞؾظ ضا ث٘١ ٠ی ٚزٓیْ ٗی زاٛس.
اضکبل دٍمۺدس هذاسس ضویش ًبخَدآگبُ تمَیت ًوی ضَد.
ًیٞؾبًی ٗی ُٞیس:ؾیؿتٖ ٗساضؼ ثدبی آهَصش ثشای اًگیضُ ثخطی ،ثش تشس هتکی ّستٌذ.ؾیؿتٖ ٘ٛطٗ ٟحٞض ٗ ٝسضى
ٗحٞض ٗؼ٘ٞال ای ٠ِٜٛٞاؾت .ثزبی آٗٞظـ زاز ٙت٢سیس ٗی ًٜٜس.ثزبی ٞٛآٝضی تؤیس ضا یبز ٗی زٜ١س.ثزبی ای ٠ٌٜزٓیْ
اقتجب١بت ضا ُٞقعز ًٜٜس ،تٜجیٗ ٠ی ًٜٜس.ثزبی ثعضٍ كٌط ًطز، ٙاٗ ٚظٛسُی ًطز ٝ ٙهٜبػت ضا آٗٞظـ ٗی زٜ١س  ٝث ٠ربی
ای ٠ٌٜآٗٞظق٢بی ٗٞضز ٛیبظ زاز ٟقٞزٗ ،غبٓجی ضا ٗغطح ٗی ًٜٜس ً ٠قرم ٗی ذٞا١س ثكٜٞز.
 ٝاٗب دلیل سَم:
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افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
ث ٠ظػٖ ٗب اكطاز ،پؽ اظ ٗستی كوساٞ١ ٙـ ٗبٓی ٛ ٝیبظ ث ٠آ ٙضا ٗتٞرٗ ٠ی قٛٞس ٓٝی آُب١ی ٘١ ٝت ای ٠ٌٜثطای پیكطكت
ذٞز زض ظٛسُی ثط ضٝی ذٞز ؾطٗبیُ ٠صاضی ًٜٜس  ٝیبز ثِیطٛس ضا ٛساضٛس.أِٛیؿی ١ب ٗی ُٞیٜس:ث٢تطی ٚؾطٗبی٠
ُصاضی،ؾطٗبیُ ٠صاضی ثط ضٝی آٗٞظـ اؾت.زض حبٓیٌ ٠اًخط هطیت ث ٠اتلبم ٗب پ ّٞذطد ًطز ٙثطای آٗٞظق٢بی ؿیط
آًبزٗیي ضا ١عی١ ٠ٜبی ظایس  ٝهبثْ حصف ٗی زاٛیٖ.
ث٘١ ٠ی ٚزالیْ اؾت ً ٠ثؿیبضی اظ اكطاز ٝهتی ثبیس ثرطٛس ٗی كطٝقٜسٝ،هتی ثبیس پ ّٞذطد ًٜٜس ،پ ّٞپؽ اٛساظ ٗی ًٜٜس ٝ
ٝهتی ثبیس پؽ اٛساظ ًٜٜس ذطد ٗی ًٜٜسٝ ،هتی ثبیس قزبع ثبقٜس تطؾیس ٟاٛس ٝٝهتی ثبیس ثتطؾٜس قزبع ٗی قٛٞس.
ثب تٞر ٠ث ٠ای ٠ٌٜثؼضب ٗحٔ٢بی ؾطٗبیُ ٠صاضی  ٝیب ٛح ٟٞتبٗیٜٗ ٚبثغ  ٝپطٝؾ١ ٠بی ٗبٓی زض آٗطیٌب ثب آٛچ ٠زض ًكٞض ٗب
ٝرٞز زاضز ٗتلبٝت اؾت تالـ ثط ای ٚاؾت ًٗ ٠خبٓ٢ب ٗ ٝهساه٢بئی ًٗ ٠غطح ٗی قٛٞس ثب تٞر ٠ث ٠ضكتبض١ب  ٝضٝاٛكٜبؾی
ثٗٞی ٗطزٕ ًكٞضٗب ٙثبقس.
- ۱خشیذ دس لیوت ثبال ٍ فشٍش دس لیوت پبئیي:
ث ٠زالیٔی ً ٠زض هؿ٘ت هجٔی اقبض ٟقس  ٝزض هؿ٘ت٢بی پیكیٞٗ ٖ١ ٚضز ثحج هطاض ُطكت ٝ ،هتی ١زٛ ٕٞوسیِٜی ؾطُطزاٙ
ٗسیطیت ٛكس ٟتٞؾظ زٓٝت  ،ث ٠ؾ٘ت یي ثبظاض ضٝاٗ ٙی قٛٞس توبضب زضآ ٙثبظاض ظیبز قس ٝ ٟزض نٞضت حبثت ثٞزٙ
ػطض ،٠هی٘ت٢ب زض آ ٙثبظاض اكعایف ٗی یبثٜس.
اكعایف هی٘ت ١كساضی اؾت ثطای ػس ٟثؿیبض ظیبزی اظ ٗطزٕ ً ٠اظ ًؿت ؾٞز زض ثبظاض ثبظ ٘ٛبٜٛس ثٜبثطای ٚآ٢ٛب ٛیع ثسٙٝ
آُب١ی ٛؿجت ث ٠ظٗب ٙكطاظ  ٝكطٝز ثبظاض  ٝپبضاٗتط١ب ٛ ٝكب١ ٠ٛبی قبذم ثبظاض ،ث ٠تؤیس اظ یٌسیِط ٗی پطزاظٛس تب ظٗبٛی
ً ٠هی٘ت٢ب زض ثبظاض حبثت ٗی قٛٞس  ٝآِٛب ٟث ٠آضاٗی قطٝع ثً ٠ب١ف ٗی ًٜٜس.
ثطذی اظ ای ٚاكطاز ثِٜ١ ٠بٕ پبئی ٚآٗسً ٙبالی ذٞز ضا ٗی كطٝقٜس ٗ ٝخال اظ  ۰۱۱زضنس ٞٛؾب ٙثبظاض اظ  ۰۱زضنس آٙ
اؾتلبزٗ ٟی ًٜٜس.ثطذی اظ  ۰۱زضنس آ ٝ ٙثطذی تحت تبحیطآ ٙتت تٜس ثبظاض ً ٠زض آً ٙبالیكب ٙضا ذطیس ٟاٛس ٛ ،ع ّٝهی٘ت
ضا ثبٝض ٛساضٛس  ٝآٛوسض نجط ٗی ًٜٜس تب هی٘ت ثؼضب اظ هی٘ت ذطیسقب ٖ١ ٙپبئی ٚتط ٗی آیس  ٝآِٛب ٟزاضائی ذٞز ضا ثب ضطض
ٗی كطٝقٜس.ای ٚاتلبهبت ثبض١ب  ٝثبض١ب زض ثبظاض١بی پطٞٛؾبٛی ٗبٜٛس عال  ٝاضظ زض ًكٞضٗب ٙاكتبز ٟاؾت.
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افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
زٓیْ اتلبهبت ػٜٞا ٙقس ٟزض ثبال ػذم آگبّی اص پبساهتشّبی هَثش ثش ثبصاس ٍ حشکتْبی تملیذی ٍ ًذاضتي استشاتژی هٌبست
ثشای سشهبیِ گزاسی است ً ٠ذٞز ای ٚػٞاْٗ ٗؼٔ ّٞػٞاْٗ انٔی ػٜٞا ٙقس ٟزض هؿ٘ت هجٔی اؾت.
ضاثطت ًیٞؾبًی ًپی ًبضی  ٝتؤیس ًطز٢ٛب ضا تشس ًبضی اص هتفبٍت ثَدى ٗی زاٛس ً ٠ث ٠ظػٖ ٗب ٛب آُب١ی ضا  ٖ١ثبیس ث ٠آٙ
تطؼ اضبكً ٠طز.
اُطًؿی ثل٘٢س ًٛ ٠ؿجت ث ٠یي ثبظاض ٛبآُب ٟاؾت  ٝثرٞا١س زض آ ٙثبظاض كؼبٓیت زاقت ٠ثبقس زض حبٓت ػبزی ثسٛجبّ ثسؾت
آٝضز ٙآُب١ی زض ثبظاض ٗی ضٝز ٓٝی ٛوغ ٠ؿٖ اِٛیع زاؾتب ٙای ٚاؾت ً ٠آُب١ی ١ب زض ٗٞضز ثبظاض١ب ثؿیبض ٛبچیع اؾت ٓٝی
ازػب١ب  ٝاضائٛ ٠ظطات ًبضقٜبؾب ٠ٛاقتجب ٟظیبز اؾت .ثؿیبض اظ ٗب ذٞز ضا ٗطز تزبضت ٗی زاٛیٖ زض حبٓیٌ ٠اظ پتبٛؿیٔ٢بی
ٝاهؼی ثبظاض ثسٓیْ ٛب آُب١ی ٘ٛی تٞاٛیٖ اؾتلبزًٜ ٟیٖ  ٝحتی ضطض ٗی ًٜیٖ.
- ۲ػذم تصوین گیشی صحیح ثشای سشهبیِ
اًخط ٗطزٕ ١ط پٓٞی ث ٠زؾتكبٗ ٙی ضؾس ضا یب ذطد ٗی ًٜٜس (ذطیس ٗبقی٢ٜبی ٗسّ ثبال  ٝاٗخبّ آ)ٙتب احؿبؼ ذٞثی پیسا
ًٜٜس  ٝپؽ اظ ذطد آ ٙپ ّٞث ٠قطایغی ثستط اظ قطایظ هجٔكب ٙثط ٗی ُطزٛس ٝیب ثهٞضت ه٘بضُ ٠ٛٞزض ثبظاض١بی پط ٞٛؾبٙ
ثب آ ٙثبظی ٗی ًٜٜس  ٝزض ثؿیبضی اٝهبت ضٝظ ث ٠ضٝظ اظ اضظـ آٗ ٙی ًبٜ١س.
-۳کبستي اص ّضیٌِ ّبی ثبصاسیبثی دس دٍساى سکَد
زض ظٗب ٙضًٞز اهتهبزی كطٝـ ًبال  ٝذسٗبت ثٛ ٠حٗ ٞحؿٞؾی ًب١ف ٗی یبثس  ٝثؿیبضی اظ ًؿت ً ٝبض١ب ثٛ ٠بچبض ث٠
ًب١ف ١عی١ ٠ٜبیكب ٙضٝی ٗی آٝضٛس ٝث ٠ظػٖ آ٢ٛبآٝی١ ٚعی ٠ٜای ً ٠رب ثطای ًب١ف آٝ ٙرٞز زاضز ١عی١ ٠ٜبی
تجٔیـبت(ثبظاضیبثی  ٝكطٝـ) اؾت.
ای ٚاهسإ ثبػج ًب١ف ثیكتط كطٝـ ٗی قٞز زض حبٓیٌ ٠اتلبهی ً ٠ثبیس ثیلتس زهیوب ثطػٌؽ ای ٚهضی ٠اؾت.یؼٜی ظٗبٛی ً٠
كطٝـ ًب١ف ٗی یبثس ثبیس ثب اؾتلبز ٟاظ ٌٗبٛیعٗ٢بی اكعایف كطٝـ  ٝاكعایف ثٞزر ٠ایٌٗ ٚبٛیعٗ٢ب اؾتلبز ٟقٞز.
ٗهساه٢ب ٗ ٝخبٓ٢بی ثؿیبضظیبزی ثطای احجبت ضؼق ٞ١ـ ٗبٓی ٗطزٕ ًكٞضٗبٗ ٙی تٞاٗ ٙغطح ًطز ١ ٝط ًسإ اظ ٗب ذٞزٗبٙ
ٗٞاضز ظیبزی ضا ٗكب١سً ٟطز ٟایٖ.
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افضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی(ثخص پٌدن)
٘١ب ٠ً ٠ِٛٞٛزض ثرك٢بی هجٔی ػٜٞا ٙقس ضؼیف ثَدى َّش هبلی ً،بضی اص سضذ ًبهتَاصى سِ ثخص هغض است.ت٘بٕ
اتلبهبتی ً ٠زض ثبال قطح زاز ٟقس حبصل تصوین گیشی ّبی هبلی ثب لسوت سوت چپ هغض یؼٌی لسوت هٌغمی ٍ حسبثگش
هغض است زض حبٓیٌ ٠ثشای تمَیت َّش هبلی ثبیذ ثشخی اٍلبت ثب دس ًظش گشفتي سوت چپ هغض،اص لسوت سوت ساست
هغض کِ هٌدش ثِ استفبدُ اص لذست خاللِ هی ضَد ٍ ّویٌغَس ضویش ًبخَدآگبُ ثشای ثبٍس کشدى آًچِ لسوت سوت چپ
هغض اص لحبػ هٌغمی ًوی پزیشد  ٖ١اؾتلبزً ٟطز.
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