چطًریکتمةاوگیسٌدرزوذگیخًدمىفجرکىیم؟

سسیذٖ تٞ ٝذف  ٚخٛاستٞٝا اٍ٘یضٜای ٔیخٛاٞذ و ٝاص ٕٞاٖ اتتذای واس تا لذست ت ٝسٕت اٞذافت لذْ تشداسیذ.
اٍ٘یضٜای و ٝص٘ذٌیات سا ٔتح َٛیا دچاس تغییشات اساسی وٙذ .تغییشاتی و ٝتأثیشاتی ضٍفت اٍ٘یض دس ص٘ذٌی ضٕا
ایجاد وٙذ.
أا ٔطىُ اغّی ایٗ است و ٝتؼذ اص چٙذ ٔذت اٍ٘یض ٜالصْ سا اص دست ٔیدٞیٓ  ٚوٓ وٓ ایٗ ضشایظ س ٚت ٝافَٛ
ٔیسٚدٔ .تأسفا٘ ٝدس ایٗ عٛس ٔٛالغ ٞش ضخػی غذٞا دِیُ ٔیآٚسد و ٝاٍ٘یضٜاش سا اص دست داد ٜاست .اص جّٕ:ٝ
اص ٔا ٌزضت ،ٝدیٍٔ ٝا پیش ضذیٓ ،دیٍ ٝسٗ  ٚساَ ٔا ت ٝایٗ حشفٞا ٕ٘یخٛس ٗٔ ،ٜپٚ ٚ ِٓٛلتٕٞ ٛذس ٕ٘یدْٗٔ ،
ی ٝتاس ضىست خٛسد ٜتٛدْ دیٍ ٝسیسه ٕ٘یو ٗٔ ،ٓٙاغالً سیسه پزیش ٘یستٓ .... ٚ
دلیلایهامرچیست؟
ییاتذ؟
یريیماماتعذازمذتیاوگیسٌکاَصم 
چراريزَایايلچىانتالذرتپیصم 
چراکاَصاوگیسٌلذرتصازایجاداوگیسٌتیطتراست؟
تٕاْ لذست ایجاد اٍ٘یض ٜدس ر ٗٞضٕا است .ر ٗٞا٘ساٖ لذستٕٙذتشیٗ آفشیذٜی خذا٘ٚذ استٕٝٞ .ی ٔٛفمیتٞا،
ضىستٞا ،ثشٚتٞا ،تذتختیٞا ،خٛضثختیٞا ٞ ٚش چیضی سا و ٝتػٛسش سا وٙیذ ،تشخٛاست ٝاص ر ٗٞضٕاست .آٖ
چ ٝسا دس ص٘ذٌی جزب ٔیوٙیذ تشٌشفت ٝاص ر ٗٞاست.
1

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیاممالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

ٞش چ ٝر ٗٞضٕا لذستٕٙذتش تاضذ ت ٝعثغ لذست جارتٝی رٙٞتاٖ  ٓٞتیطتش خٛاٞذ تٛد  ٚچیضٞایی و ٝتػٛسش
سا ٕ٘یوشدیذ تذست خٛاٞیذ آٚسد .ایٙجاست و ٝضٕیش ٘اخٛدآٌا ٜضٕا ضشٚع ت ٝواس ٔیوٙذ  ٚافىاسی سا ت ٝرٗٞ
ضٕا ٚاسد ٔیوٙذ ؤ ٝایٝی خٛضثختی  ٚیا تذتختی ضٕا ٔیضٛد.

یضًد؟
اماایهتمةاوگیسٌچطًرمىفجرم 
اٌش دس ص٘ذٌیتاٖ اٍ٘یضٜای ٘ذاضت ٝتاضیذ ت ٝاٞذافت  ٚخٛاستٞٝای خٛدتاٖ ٘خٛاٞیذ سسیذ .اٌش ٌالی ٚ ٝضىایت
وٙیذ  ٚاص صٔیٗ  ٚصٔاٖ تذٌٛیی وٙیذ ت ٝساحتی اٍ٘یض ٜخٛدتاٖ سا اص دست خٛاٞیذ داد.
تشای ٔٙفجش وشدٖ ایٗ تٕة اٍ٘یض ٜسؼی وٙیذ واسٞایی وٛٔ ٝسد ػاللٝتاٖ است سا ا٘جاْ دٞیذ .چیضی و ٝضٕا سا
خٛضحاَ ٔیوٙذ .حتی اٌش ٌٛش دادٖ ت ٝآٛٔ ًٙٞسد ػاللٝتاٖ تاضذ.
تیٓ "واف٘ ٝیاص" سؼی داسد  7سا ٜتشای ایجاد اٍ٘یضٙٔ ٚ ٜفجش وشدٖ یه تٕة اٍ٘یض ٜت ٝضٕا ٘طاٖ دٞذ .ایجاد
اٍ٘یض ٜدس دس ٖٚا٘ساٖ ضىُ ٔیٌیشد ٔ ٚا ایٗ ساٜٞا سا ت ٝضٕا ٘طاٖ خٛاٞیٓ داد.

َ .1ذفداضتٍتاضیذ

2

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیاممالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

ٟٔٓتشیٗ دِیُ ایجاد اٍ٘یض ٜداضتٗ ٞذف است .اٞذافی ٚاضح و ٝآیٙذٜای سٚضٗ سا تشای ضٕا سلٓ ٔی ص٘ذٞ .ش چٝ
لذس ٚاضحتش تذا٘یذ و ٝاص ص٘ذٌی چٔ ٝیخٛاٞیذ اٍ٘یضٜای ٔضاػف پیذا خٛاٞیذ وشد.
تالش ضٕا تشای ادأٝی ص٘ذٌی صٔا٘ی ٘تیج ٝخٛاٞذ داد و ٝاٞذافی ٔطخع ٔ ٚىتٛب ضذ ٜداضت ٝتاضیذ .اٞذافی
و ٝفمظ دس ر ٗٞتاضذ تیطتش ت ٝیه سؤیا  ٚآسص ٚضثاٞت داسد .اٌش ٔیخٛاٞیذ اٞذافتاٖ تٚ ٝالؼیت تپی٘ٛذد آٟ٘ا سا
یادداضت وٙیذ ٞ ٚش سٚص آٖ سا ٔشٚس وٙیذٞ .ذفٍزاسی الصٔٝی ایجاد اٍ٘یض ٜاست.
اٞذاف یادداضت ضذٔ ٚ ٜشٚس سٚصا٘ ٝآٖ ،چٙاٖ اٍ٘یضٜای دس ضٕا ایجاد خٛاٞذ وشد و ٝتا سسیذٖ ت ٝاٞذافتاٖ دست
اص واس ٘خٛاٞیذ وطیذ .پس اص ٕٞیٗ االٖ یه واغز  ٚلّٓ تشداسیذ  ٚتٕاْ اٞذافتاٖ سا اص وٛچه  ٚتضسي  ٕٝٞسا
یادداضت وٙیذ ٞ ٚیچ تشسی اص ٘ٛضتٗ ٘ذاضت ٝتاضیذ .فمظ تٛٙیسیذ.

 .2تجسمخالقداضتٍتاضیذ

تا لذست جارت ٝتٞ ٝش آ٘چ ٝو ٝفىش وٙیذ خٛاٞیذ سسیذٞ .ش چ ٝسا ؤ ٝیخٛاٞیذ  ٚفشاتش اص اٞذافتاٖ تجسٓ وٙیذ.
ت ٝایٗ فىش ٘ىٙیذ و ٝچغٛس ٔیتٛا٘یذ یه ٔاضیٗ ٔ 011یّی٘ٛی سٛاس ضٛیذ .ت ٝایٗ فىش ٘ىٙیذ و ٝچغٛس ٔیضٛد
3

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیاممالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

و ٝیه خا٘ٔ 011 ٝیّی٘ٛی خشیذاسی وٙیذ .ت ٝایٗ فىش ٘ىٙیذ و ٝچغٛس ٔیضٛد و ٝدس ػشؼ یه ٔا ٜغذٞا
ٔیّی ٖٛتٔٛاٖ دسآٔذ داضت .فمظ تجسٓ وٙیذ .تجسٓ ایٙى ٝدس سٚیاٞایتاٖ ت ٝتٕاْ اٞذافتاٖ سسیذٜایذ.
ر ٗٞضٕا ٞیچ ٔحذٚدیتی ٘ذاسد  ٚوسی  ٓٞتشای ایٗ تجسٕتاٖ ضٕا سا تاصخٛاست ٘خٛاٞذ وشد .تا تجسٓ سٚصا٘ٝ
اٞذافتاٖ  ٚایٙى ٝت ٝتٕاْ سٚیاٞای خٛدتاٖ سسیذٜایذ چٙاٖ اٍ٘یضٜای ت ٝضٕا ٔیدٞذ و ٝغثحٞا صٚدتش تیذاس
خٛاٞیذ ضذ  ٚضةٞا دیشتش ت ٝسختخٛاب خٛاٞیذ سفت.
تجسٓ اٞذاف تٟٙا چیضی است وٞ ٝیچ وٙتٛسی ٘ذاسد  ٚتذ ٖٚافتادٖ ضٕاس ٜت ٝساحتی ٔیتٛا٘یذ تٞ ٝش آ٘چٝ
ٔیخٛاٞیذ فىش وٙیذ ٞ ٚیچ وسی ٔ ٓٞتٛج٘ ٝخٛاٞذ ضذ .فمظ خٛدتاٖ صٔا٘ی ٔتٛج ٝخٛاٞیذ ضذ و ٝوٓ وٓ
اٞذافی و ٝتػٛس وشدٜایذ تثذیُ ت ٝجسٓ ضذ ٚ ٜدس سٚتشٚی ضٕا ظاٞش ٔیضٛد .فمظ وافی است و ٝسٚیاٞایتاٖ سا
تجسٓ وٙیذ.

 .3اَذافتراتٍاَذافکًچکترتمسیمکه

4

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیاممالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

صٔا٘ی ٔیتٛا٘یذ ت ٝاٞذاف اغّی خٛدتاٖ دست پیذا وٙیذ و ٝآٟ٘ا سا ت ٝاٞذاف وٛچىتش تمسیٓ تٙذی وٙیذ  ٚیىی
یىی آٟ٘ا سا تٔ ٝشحّٝی اجشا تشسا٘یذ .ایٗ تٟتشیٗ سٚضی است و ٝخیّی اص اضخاظ و ٝاٞذاف تضسٌی داس٘ذ ا٘جاْ
ٔیدٙٞذ .ایٗ ٔٛسد یىی اص تٟتشیٗ سٚشٞای ایجاد اٍ٘یض ٜاست.
ت ٝعٛس ٔثاَ اٌش ٔیخٛاٞیذ یه سایت سا تا چٙذ وّٕٝی وّیذی ت ٝغفحٝی ا ٌٌُٛ َٚتشسا٘یذ سؼی وٙیذ آٟ٘ا
سا دست ٝتٙذی وٙیذ .اتتذا اص وّٕٝی وّیذی استفاد ٜوٙیذ و ٝوٕتش ٔٛسد جستجٛی ٔخاعثیٗ استٞ .ش صٔاٖ وٝ
ت ٝغفحٝی ا َٚسسیذیذ ت ٝسشاؽ وّٕٝی تؼذی تشٚیذ تا صٔا٘ی و ٝتٕٟٔ ٝتشیٗ وّٕٝی وّیذی سسیذیذ.
ٞش وذاْ اص ایٗ اٞذاف سا یادداضت  ٚت ٝآٖ صٔاٖ تذٞیذ  ٚعثك صٔاٖ تٙذی ،خٛدتاٖ سا ٔتؼٟذ وٙیذ و ٝتٞ ٝذف
خٛد دس صٔاٖ ٔطخع ضذ ٜتشسیذ.

 .4تٍخًدتانلًلتذَیذکٍتٍتماماَذافتانترسیذ

صٔا٘ی و ٝاٞذفتاٖ سا ت ٝغٛست ٚاضح ٔ ٚطخع یادداضت  ٚسپس آٟ٘ا ت ٝاٞذاف وٛچىتش تمسیٓ وشدیذٚ ،لت آٖ
است و ٝت ٝخٛدتاٖ ل َٛتذٞیذ تشای ت ٝتٕأی آٟ٘ا دست پیذا وٙیذ .تشای ایٙى ٝاٍ٘یضٜتاٖ تیطتش ضٛد سؼی وٙیذ
تٕاْ لَٞٛایی سا و ٝدادٜایذ یادداضت وٙیذ ٞ ٚش سٚص آٟ٘ا سا ٔشٚس وـٙیذ.
ٞش صٔاٖ و ٝسشخٛسد ٚ ٜتی اٍ٘یض ٜضذیذ اٞذافتاٖ سا ٔشٚس  ٚلَٞٛایی و ٝت ٝخٛدتاٖ دادٜایذ سا ت ٝیاد تیاٚسیذ .تٝ
خٛدتاٖ تٍٛییذ و ٝچشا تایذ ت ٝاٞذافتاٖ تشسیذ  ٚاٌش ٘شسیذ چ ٝاتفاقٞایی خٛاٞذ افتاد.
5

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیاممالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

 .5ترایرسیذنتٍاَذافتسرگازاَذافکًچکضريعکىیذ

افضایص اٍ٘یض ٜصٔا٘ی أىاٖ پزیش است و ٝدس اتتذای واس ت ٝاٞذاف وٛچىتش خٛدتاٖ تشسیذ .سسیذٖ ت ٝاٞذاف
وٛچهتش ٔیتٛا٘ذ اٍ٘یضٜای تاضذ تشای سسیذٖ ت ٝاٞذاف تضسٌتش.
فشؼ وٙیذ ٔیخٛاٞیذ تٟتشیٗ فشٚضٙذ ٜتیٕٝی ػٕش دس ضٟش خٛدتاٖ تاضیذ .دس اتتذای واس فىش ایٙى ٝسٚصا٘ ٝیه
تیٕٝی ػٕش تفشٚضیذ سا اص سشتاٖ تیش ٖٚوٙیذ .ایٗ واس فمظ اٍ٘یضٜی ضٕا سا اص تیٗ ٔیتشد.
ضٕا دس ا َٚساٞ ٜستیذ  ٚتایذ سؼی وٙیذ ٔاٞی یه ػذد یا دس خٛضثیٙا٘ ٝتشیٗ حاِت آٖ سٞ ٝفتٝای یه تیٕٝی
ػٕش تفشٚضیذٞ .ش ٚلت و ٝت ٝایٗ حذ سسیذیذ سؼی وٙیذ دٞ ٚفتٝای یه تاس تفشٚضیذ ٕٞ ٚیٗ حاِت سا ادأٝ
دٞیذ.
اٌش ٕٞیٗ واس سا ادأ ٝدٞیذ ت ٝساحتی ت ٝتٟتشیٗ فشٚضٙذ ٜػٕش ٔثذَ خٛاٞیذ ضذ ت ٝضشط آ٘ى ٝضشایظ ضشٚع اص
اٞذاف وٛچىتش سا سػایت وٙیذ.

6

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیاممالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

مًفكتریهافراد

مطالعٍیتیًگرافی

.6

افشاد ٔٛفك دس ایٗ د٘یا وٓ ٘یستٙذ .اص تیُ ٌیتس ٌشفت ٝتا ٔاسن صاوشتشي ،استی ٛجاتض ،داسٖ ٞاسدی ،تشایاٖ
تشیسی ،آ٘ت٘ٛی ساتیٙض  ٚغذٞا ٞ ٚضاساٖ ٘فش دیٍش ٔثُ ایٗ اضخاظ.
ٕٝٞی ایٗ افشاد اص سختتشیٗ ضشایظ ضشٚع وشدٜا٘ذ  ٚت ٝتٟتشیٗ ضشایغی و ٝخٛدضاٖ خٛاستٝا٘ذ سسیذٜا٘ذ.
تیٌٛشافی ٔ ٚغاِؼٝی ص٘ذٌیٙأٝی ایٗ افشاد اٍ٘یضٜی ضٕا سا افضایص ٔیدٞذ .اٌش ایٗ اضخاظ دس تذتشیٗ ضشایظ
ص٘ذٌی وشدٜا٘ذ  ٚتٟتشیٗ ٔذاسج دست پیذا وشدٜا٘ذ پس ضٕا ٔ ٓٞیتٛا٘یذ.
ٔغاِؼٝی ص٘ذٌیٙأ ٝایٗ افشاد صٔا٘ی ت ٝضٕا اٍ٘یضٔ ٜیدٞذ و ٝتشای سسیذٖ ت ٝاٞذافتاٖ تالش وٙیذ ٌٚش٘ ٝایٗ
ٔغاِؼٞٝا تٞ ٝیچ دسدی ٘خٛاٞذ خٛسد.

7

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیاممالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

 .7تطخیصتُتریهزمانممکهکٍتیطتریهاوگیسٌراداریذ

خیّی اص اضخاظ ٔی ٌٛیٙذ :تشای ٔٗ ساػات اِٚیٝی غثح تٟتشیٗ صٔا٘ی است و ٝتیطتشیٗ اٍ٘یض ٜتشای سسیذٖ
ت ٝاٞذاف  ٚوٕتشیٗ افىاس ٔٙفی سا دس ر ٗٞداسْ .چ ٖٛتذ٘ٓ استشاحت وشدٞ ٚ ٜیچ ٔطىّی اص ٘ظش تذ٘ی ٘ذاسْ.
تشخی دیٍش ٔی ٌٛیٙذ ٗٔ :ضةٞا تیطتش ٔیتٛا٘ٓ سٚی اٞذافٓ واس و.ٓٙ
ایٗ تستٍی ت ٝضٕا داسد  ٚپیذا وشدٖ ایٗ ساػات چٙذاٖ ٔطىُ ٘یست .فمظ وافی است و ٝیه ٔمذاس فىش وٙیذ
 ٚتثیٙیذ چ ٝساػاتی اص سٚص تیطتشیٗ ا٘شطی سا داسیذ .ایٙى ٝضٕا دس ساػاتی و ٝتیطتشیٗ اٍ٘یض ٜسا داسیذ تشای
سسیذٖ ت ٝاٞذافتاٖ تالش وٙیذ جای تحسیٗ داسد  ٚت ٝعٛس یمیٗ تٟتشیٗ ٘تیج ٝسا  ٓٞخٛاٞیذ ٌشفت.

8

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیاممالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

سخهآخر
ایجاد اٍ٘یض ٜفمظ  ٚفمظ ت ٝضٕا تستٍی داسد .ایٙى ٝتشای ص٘ذٌیتاٖ ٞذف داضت ٝتاضیذ ،ایٙى ٝتخٛاٞیذ دس آیٙذٜ
دس تٟتشیٗ ضشایظ ص٘ذٌی وٙیذ ،ایٙى ٝدغذغٝی ٔاِی ٘ذاضت ٝتاضیذ ٞ ٚضاساٖ دِیُ دیٍش ،فمظ ت ٝاٍ٘یضٜای احتیاج
داسد و ٝتتٛا٘ذ تاس ایٗ  ٕٝٞدِیُ سا ت ٝدٚش تىطذ.
تا رٙٞتاٖ تاصی وٙیذ .خٛدتاٖ سا دس سسیذٖ ت ٝاٞذافتاٖ تجسٓ وٙیذ  ٚتٕاْ ایٗ ٔٛاسد سا دس ص٘ذٌی خٛد ت ٝواس
تثٙذیذ.
ایهوکتٍرافرامًشوکىیذکٍمىفجرکردنتمةاوگیسٌفمطتٍضماتستگیدارد.

مارادرضثکٍَایاجتماعیدوثالکىیذ
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میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیاممالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

