 .1فعبی داخٍی ٔ ٚذ ٚ ٖٛتمغیُ ثٕذی پالْ ٘ب
تٛجٗ ثٗ فعبی داخٍی ٔ ٚذ ٚ ٖٛتمغیُ ثٕذی پالْ ٘بٔ ،مؼ ِّٙی سا دس عبختبس ِؼّبسی یک ثٕب ثش ػٙذٖ داسد .
غشادی فعبیی ثب أؼطبف پزیشی ثبال  ٚتٕٛع پزیش اص ٌذبظ چیذِبْ  ٚآسایؼ عطٛح ِی تٛأذ کبسکشد ٘بی ِختٍفی سا
ثپزیشد  ٚایٓ دس دبٌی اعت کٗ ِخبغت ادغبط سظبیت ثیؾتشی اص فعب خٛا٘ذ داؽت  .اعتفبدٖ اص جذا کٕٕذٖ ٘بی
عجک  ٚلبثً دًّ ،ؽفبف عبصی ،سٔگ ثٕذی ٘بی ِتٕبعت ثب ٔیبص ٘بی ِٛجٛد ،تٕٛع ِصبٌخ ،تٛجٗ ثٗ ٔذ ٖٛلشاس
گیشی  ٚتؼبًِ ِبثیٓ فعب٘بی ِختٍف اص جٍّٗ ٚیژگی ٖ ایی ٘غتٕذ کٗ دس کٕبس عبختبس خبصی کٗ ثشای یک پالْ
ِؼّبسی دس ٔظش گشفتٗ ؽذٖ اعتِ ،ی تٛأذ ثش غٕبی آْ افضٚدٖ  ٚدتی لغّتی اص ِؾکالت آْ سا دً کٕذ .
اص غشف دیگش ِؼّبسی داخٍی ثٗ ٌذبظ ِؼیبس٘بی سٚأؾٕبعی اّ٘یت ثغیبسی داسد ِ .یضاْ إِیت ،صّیّیت ،ؽٛس ٚ
٘یجبْ  ٚآساِؼ ِٛجٛد دس یک فعب سا ثب ِی تٛاْ ثب سا٘کبس٘بی ِٕبعت تؾذیذ یب تعؼیف کشد .
٘ش کذاَ اص أغبْ ٘ب داسای تؼٍمبت رٕ٘ی  ٚسٚدی خبصی ٘غتٕذ کٗ پبعخگٛیی ثٗ ٔیبص٘بی آٔٙب دس ِؼّبسی داخٍی
اٌٛٚیت لشاس ِی گیشد ،اص ایٓ سٔ ٚگشؽی ػٍّی  ٚساعیٔٛبي دس کٕبس خاللیت ٘بی ٕ٘شی ِطشح ؽذٖ  ٚیکی اص ِغبئً
ِ ُٙدس ایٓ صِیٕٗ ایجبد تؼبًِ ّ٘ ٚبٕ٘گی ثیٓ آٔٙب اعت .
اِشٚصٖ ِجذث غشادی  ٚدکٛساعی ْٛداخٍی ،اّ٘یتی خبؿ یبفتٗ  ٚدتی ثٗ ػٕٛاْ سؽتٗ ای ِجضا تذسیظ ِی ؽٛد .
اٌگ٘ٛبی  ٚایذٖ ٘بی ِختٍفی اػُ اص ِذسْ  ٚکالعیک ،تٛعػ غشادبْ ایٓ سؽتٗ ثٗ کبس گشفتٗ ِی ؽٛد  ٚاص
ِذذٚدیت ٘بی ِؼّبسی دس صِیٕٗ اجشاِ ،ؼّٛال خجشی ٔیغت ِ ٚی تٛاْ ثٗ ایذٖ ٘بی ثٍٕذ پشٚاصأٗ ایؾبْ تجغُ
ثخؾیذ ،چٗ ثغب ثٗ گ ٗٔٛای ِیبْ گغتشٖ ایِٛ ،ظٛع فؼبٌیت سؽتٗ ٘بی ِختٍف ٕ٘شی اص ِجغّٗ عبصی گشفتٗ تب
ٔمٛػ ثشجغتٗ لشاس گشفتٗ ِیگیشد .
پیؾشفت تکٌٕٛٛژی ثٗ عجت تغٙیً دس یکغشی اص ِغبئً تبعیغبتی  ٚاجشایی اص یک غشف  ٚتٕٛع  ٚکبسآیی ثبال دس
ِذصٛالت ػشظٗ ؽذٖ ،صِیٕٗ ِغبػذ  ٚکبسآِذی سا دس عطخ جبِؼٗ ثٗ ٚجٛد آٚسدٖ
اعت؛ ثٙبٔٗ ای کٗ پشداختٓ ثٗ ِم ٌٗٛغشادی داخٍی سا جض الیٕفک فعب٘بی
ِؼّبسی ثش ِی ؽّبسد .

ِؼّبسی داخٍی  ٚتٛجٗ ثٗ جضئیبت ٚ
تضئیٕبت ثؼذ اص چٕذیٓ د٘ٗ عکٛت  ٚفشاِٛؽی ،سٚیکشدی دٚثبسٖ پیذا کشدٖ ٚ
جبٌت تش ایٕکٗ عؼی ِی کٕذ ّٔٛد ٘بیی اص ِؼّبسی گزؽتٗ سا دس تٍفیمی ثب
اٌگ٘ٛبی ِذسْ ثیبْ کٕذ؛ ِغبٌٗ ای کٗ عبي ٘ب اعت دس ِؼّبسی ِٛسد ثذث  ٚجذي
لشاس گشفتٗ  ٚتب کٕٔ ْٛتیجٗ ای دبصً ٔؾذٖ اعت .
ِؼّبسی گزؽتٗ ِب عشؽبس اعت اص ظشافت
٘ب  ٚسیضٖ کبسی ٘بیی کٗ ٘ضاساْ ایذٖ  ٚخاللیت سا دس خٛد ٔٙفتٗ اعت .
تضئیٕبت  ٚکبؽیکبسی ٘بی داخٍی ثب تٕبعجبت  ٚسٔگ ثٕذی خبؿ خٛیؼ دس کٕبس
کبٌجذ دسٔٚی ،فعبیی سِضگ ْٛسا تذاػی ِی کٕٕذ  ُ٘ ٚاکٕٔ ْٛیض اسصػ فعبیی
خٛیؼ سا دفع کشدٖ اعت
اِشٚصٖ ثب افضایؼ سٚص افض ْٚجّؼیت
ؽٙشی  ٚلیّت صِیٓ  ،عبخت  ٚعبص آپبستّبْ  ٚصٔذگی آپبستّبٔی ِمش ْٚثٗ صشفٗ
تش ؽذٖ اعت  .ثیؾتش ِب دذالً یک ثبس صٔذگی دس ِذیػ ثغتٗ آپبستّبٔی سا
تجشثٗ کشدٖ ایُ  ٚاص ِؼبیت ِ ٚؾکالت آپبستّبْ ٔؾیٕی آگب٘یُ .

یکی اص ػّذٖ ِؼبیجی کٗ ثیؾتش ِشدَ
اص آْ گٍٗ ِٕذ ٘ظتٕذ خفٗ  ٚثغتٗ ثٛدْ فعبی آپبستّبْ اعت ِ .ب ثب اعتفبدٖ
اص چٕذیٓ ٔکتٗ کٛچک کٗ ثیؾتش جٕجٗ ثصشی داسد ِیتٛأیُ ایٓ فعبی ِشدٖ سا
صٔذٖ تش  ٚآپبستّبْ خٛد سا دٌجبص تش ّٔبییُ .

 .1أتخبة سٔگ دیٛاس٘ب

أتخبة سٔگ ِٕبعت ثشای فعبی
آپبستّبٔی ثخصٛؿ آپبستّبٔٙبی ثب ِتش اژ کُ ثغیبس ِ ُٙاعت  .سٔگٙب اص ٔظش
دسخؾٕذگی  ٚؽفبفیت أٛاع ِختٍف داسٔذ کٗ ثٙتشیٓ أتخبة  ،أتخبة سٔگٙبی
سٚؽٓ ثب دسخؾٕذگی  ٚؽفبفیت صیبد اعت  .اصٛال" سٔگٙبی سٚؽٓ ثبػث ِی ؽٔٛذ کٗ
فعب ثضسگتش ثٕظش آیذ ٘ ٚش چٗ ؽفبفیت  ٚدسخؾٕذگی آْ ثیؾتش ثبؽذ ثٗ دٌیً
فط صٔذٖ تش ثٕظش ِی آیذ  .یکی اص سٔگٙبی ِٕبعت آپبستّبْ سٔگ
ا
أؼکبط ٔٛس
اعتخٛأی سٚؽٓ اعت  ،کٗ ػال ٖٚثش داؽتٓ ؽفبفیت  ٚسٚؽٕی ثب ثیؾتش سٔگٙبی
ٚعبیً ِٕضي ّٕ٘ؾیٕی داسد  ٚکّپٛصیغیِٕ ْٛبعجی سا ایجبد ِی ّٔبیذ .جٙت ایجبد
تٕٛع دس سٔگ ِیتٛأیذ دس لغّت دیٛاس اپٓ آؽپضخبٔٗ اص ِصبٌخ عٓگی ثب سٔگٙبی
ِتٕٛع اعتفبدٖ ّٔبییذ .

 .2أتخبة کفپٛػ

جٙت پٛؽؼ کف آپبستّبْ اص ِصبٌخ
گٔٛبگٔٛی ِیتٛاْ ثٙشٖ گشفت  (.اص جٍّٗ عشاِیک ٘ب  ،پبسکتٙبی غشح چٛة ،
ِٛکت  )... ٚاگش لصذ تؼٛیط کفپٛػ عبختّبْ سا داؽتٗ ثبؽیذ  ،دس صٛست
اعتفبدٖ اص عشاِیک ِی ثبیغت دس أتخبة سٔگ آْ دلت صیبدی ؽٛد ،صیشا اعتفبدٖ
اص سٔگٙبی تیشٖ دس کف  ،فعب سا فؾشدٖ تش ٔؾبْ ِیذ٘ذ ِ .ؼّٛال اعتفبدٖ اص
سٔگ ٘بی ثغیبس سٚؽٓ ِثً عفیذ ٔیض ِؼبیجی ثٗ ّ٘شاٖ داسٔذ  ،یکی اص ِؼبیت آْ
یکذعت ؽذْ فعب اعت کٗ جٙت ثشغشف کشدْ یکذعتی آْ ِی تٛاْ اص یک لبٌیچٗ دس
صیش ِیض ِجً اعتفبدٖ کشد .یب ایٕکٗ دس ِیبْ عشاِیک ٘ب غشح ٘بیی ثب سٔگٙبی
ِتفبٚت سا ثکبس گشفت.دس صٛست اعتفبدٖ اص پبسکت ٔیض ِیجبیغت ٔکبت گفتٗ ؽذٖ
سا سػبیت ّٔٛد  ٚسٔگٙبی سٚؽٓ غشح چٛة سا أتخبة کشد .

 .3أتخبة ِجٍّبْ ٔ ٚذ ٖٛلشاس گیشی

أتخبة سٔگ ِجً اختیبسی اعت اِب
اعتفبدٖ اص سٔگٙبیی ِثً کشَ سٚؽٓ  ٚیب دتی عفیذ ثٗ صٔذٖ تش کشدْ فعب کّک
ثیؾتشی ِی ّٔبیذ  ٚفعب ثضسگتش ثٗ ٔظش ِی آیذ  .دس ِٛسد أتخبة غشح ِجً ثٙتش
اعت دتی اٌّمذٚس ِجً ٘بیی ثب اؽکبي ٕ٘ذعی صٍت  ٚیب ثذِٕ ْٚذٕی أتخبة ؽٛد .
دس ِٛسد ٔذ ٖٛچیذِبْ آْ ثٙتش اعت ِجٍٙب سا تلشیجب " چغجیذٖ ثٗ دیٛاس ٘ب
لشاس داد ػٍت أتخبة ؽکً ثذِٕ ْٚذٕی ٔیض ایٓ اعت کٗ ِجٍٙب دس کٕبس دیٛاس
صبف تشکیت ِٕبعجتشی سا ایجبد ّٔبیٕذ  .دتی اٌّمذٚس عؼی کٕیذ ٚعبیً خبٔٗ سا
ٔضدیک ثٗ دیٛاس٘ب لشاس د٘یذ تب اص ٘ذس سفتٓ کٛچکتشیٓ فعب٘ب ٔیض جٍٛگیشی
ؽٛد .اگش دس جٍٛی پٕجسٖ ٘ب اص پشدٖ ٘بی پبسچٗ ای اعتفبدٖ ِی کٕیذ ثٙتش اعت
سٔگ آٔٙب ٔیض سٚؽٓ أتخبة ؽٛد

ٛٔ .4سپشداصی

ٔٛس ٔیض ٔمؼ ِّٙی سا دس صٔذٖ کشدْ
فعب ثٗ ػٙذٖ داسد  .اعتفبدٖ اص ٔٛس ِٕبعت  ٚیکٕٛاخت دس آپبستّبْ خفگی ِذیػ
سا اص ثیٓ ِی ثشد  ،اٌجتٗ اعتفبدٖ اص ٔٛس غجیؼی ثغیبس ِٕبعجتش اعت  .دس
صٛست ظؼیف ثٛدْ ٔٛس غجیؼی کّجٛد آْ سا ثب ثکبسگیشی ٔٛس ِصٕٛػی ججشاْ
ّٔبییذ .دتی اٌّمذٚس اص پشدٖ ٘بی ػّٛدی یب کشکشٖ ای اعتفبدٖ ٔکٕیذ  ،صیشا
اص ٚسٚد ٔٛس خٛسؽیذ ثٗ داخً تب ِیضاْ صیبدی جٍٛگیشی ِی ّٔبیٕذ  .پشدٖ ٘بی
پبسچٗ ای یب تٛسی ثٙتشیٓ أتخبة ةسای پٕجشٖ ٘بی آپبستّبْ ِذغٛة ِیؾٔٛذ .
صیشا ٔٛس سا ثٗ خٛثی اص خٛد ػجٛس ِی دٕ٘ذ .اعتفبدٖ اص ٔٛس پشداصی ِٛظؼی ثش
سٚی لبة ٘ب ٔ ... ٚیض ثبػث تذشک  ٚایجبد دشکت دس فعب ِیؾٛد .

 .5اعتفبدٖ اص غجیؼت

دس عبختّبٔٙبی دیبغ داس کّجٛد غجیؼت
ثٛعیٍٗ ایجبد ثبغچٗ دس کٕبسٖ ٖ ای دیبغ ججشاْ ِیؾٛد  .اِب ثشای ججشاْ آْ دس
آپبستّبْ ِیتٛاْ اص گٍذأٙبی کٛچک کٗ دس گٛؽٗ ٘بی فعب لشاس ِی گیشٔذ
اعتفبدٖ کشد  .عؼی کٕیذ گٍذأٙب سا دس کٕبس پٕجشٖ ٘ب  ٚیب تب جبیی کٗ
اِکبْ داسد دس کٕج دی ٛاس٘ب لشاس د٘یذ  ،صیشا ِؼّٛال " گٛؽٗ دیٛاس ٘ب ثذْٚ
اعتفبدٖ َی ِبٕٔذ .
دس ِٛسد اعتفبدٖ اص غجیؼت دس غشادی
داخٍی عجک فٕگ ؽٛیی دس عشاعش دٔیب غشفذاساْ ثغیبس صیبدی داسد کٗ ؽّب ِی
تٛأیذ ثشای داؽتٓ اغالػبت ثیؾتشی ثٗ عبیت جبِؼٗ ِجبصی فٕگ ؽٛیی ایشاْ کٗ ّ٘کبسی ٔضدیکی ثب عبیت خبٔٗ
غشادی داسد ِشجؼٗ کشدٖ  ٚاغالػبت ثغیبس خٛثی سا ثجیٕیذ .

دس ٔتیجٗ عؼی کٕیذ تب جبیی کٗ اِکبْ
داسد اص سٔگٙبی سٚؽٓ دس غشادی داخٍی آپبستّبْ اعتفبدٖ کٕیذ  .ؽبیذ ایٓ
عئٛاي ثشایتبْ پیؼ آیذ کٗ ثکبسگیشی ایٓ ّ٘ٗ سٔگ سٚؽٓ فعب سا یکٕٛاخت  ٚعشد
ّٔی کٕذ؟ دس جٛاة ثبیذ ثگٛیُ ایٓ ٕ٘ش ؽّبعت کٗ ثب اعتفبدٖ اص لبثٙب ٚ
ٚعبیً تضییٕی کٛچک ثب سٔگ ثٕذی ِتٕٛع فعب سا جزاة تش ّٔبییذ
تبلچٗ ٘ب ،سف ٘ب ،اسعی ٘ب٘ ،ؾتی ٘ب،
دٛض ٘ب  ٚثبغچٗ ٘ب تٕٙب ؽّبسی اص ػٕبصش وبٌجذی غشادی داخٍی دس ایشاْ
٘غتٕذ .سٚػ ِؼّبساْ گزؽتٗ ایشأی دس ثٗ وبسگیشی ایٓ ػٕبصش ،دس ساعتبی آْ
وبعت ؽٛد  ٚثٗ غٕبی فعب افضٚدٖ گشدد  .ایٓ ّ٘بْ
ٖ
ثٛدٖ تب اص جزاثیت فُشَ
ٕ٘ذعٗ ّ٘شاٖ ثب تضئیٕبت اعت .
ثٗ ٔظش ِی سعذ غشادی داخٍی دس
ایشاْ ،اص یه ع ٛدس چٕجشٖ ٔٛعتبٌژیبی تبلچٗ ٘ب ،سف ٘ب  ٚاُسعی ٘بی لذیُ
گشفتبس ِبٔذٖ  ٚاص عٛی دیگش ثٗ دوٛساعی ٚ ْٛاثؼبد دساِبتیه  ٚتضئیٕی فعب٘ب
تمٍیً یبفتٗ اعت .ثب تّبَ ایٕٙب ،غشادی داخٍی فشآیٕذی اعت وٗ ّ٘ضِبْ ِی
ثبیغت عٛیٗ ٘بی صیجبؽٕبختی  ٚػٍّىشدی سا عبِبْ د٘ذ .

غشادی داخٍی یه عبختّبْ ،داعتبٔی
اعت وٗ ؽخصیت اصٍی آْ خٛد أغبْ اعت؛ دس ایٓ ثیٓ دعٛس ا ٚدس ایٓ فعب،

چگٔٛگی آْ ٚ ٚیژگی ٘بی فعبیی وٗ أغبْ دس آْ لشاس ِی گیشدِ ،ی تٛأذ تذاػی
وٕٕذٖ اصٌٛی ثبؽذ وٗ دس اداِٗ  ۷اصً اص آٔٙب سا ِی خٛأیذ :

ٛٔ - ۱س سا دسیبة:

ٔٛس ػٕصشی اعت وٗ ثب آْ دیذْ اؽیب
ِّىٓ ِی ؽٛدٛٔ .س ِی تٛأذ سیتُ خاللبٔٗ ای ثٗ یه فعبی داخٍی ثجخؾذ  .ثذْٚ
ٔٛس ٗٔ ،فشَ سا ادغبط ِی تٛاْ وشد ٗٔ ،سٔگ سا  ٗٔ ٚثبفت ساٛٔ .سپشداصی دس
یه فعبی داخٍی پیبِذ٘بی ِّٙی دس ثشداسد  .چٗ ثغب ٔٛسپشداصی ِٕبعت یه فعب آْ
فعب سا خٛؽبِذ  ٚچؾُ ٔٛاص وٕذٛٔ .سپشداصی دس وٕبس اثؼبد صیجبؽٕبختی ،ثؼذ
ػٍّىشدی ُ٘ داسدٛٔ .س ِٕبعت دس غٛي ؽت دس یه فعبی داخٍی ِی تٛأذ دظ ِذذٚد
ثٛدْ یب اثٙبَ ٘ ٚشاط سا ثش غشف وٕذ ٛٔ .س ِٕبعت یه اتبق دتی ِی تٛأذ چٙشٖ
آدِی سا گشَ  ٚصّیّی وٕذ  .ثٗ وّه ٔٛسپشداصی ِی تٛاْ یه فعبی داخٍی سا ثٗ
جضایش ٔٛسأی ِتٕٛػی تجذیً وشد  .پظ ،اص ثبة ِثبي ،غزاخٛسی ثبیذ ٔٛس ِالیُ
اژ ٘غتٕذ .
 ٚگشِی داؽتٗ ثبؽذ یب ثٙتشیٓ ٔٛس٘ب ثشای دّبَِٕ ،بثغ ٔٛسی وُ ٌٚت

 - ۲فشَ سا ثؾٕبط:
فشَ ،تٛدٖ فیضیىی یه ؽیء اعت وٗ عٗ
ثؼذی ثٛدٖ ٚ ٚصْ داسد .فشَ ِؼّٛال ً ثٗ پٛعتٗ ثیشٔٚی ثٕب ٔغجت دادٖ ِی ؽٛد،
دس دبٌی وٗ فعبی داخٍی ُ٘ فشَ خبؿ خٛد سا تؾىیً ِی د٘ذ ِ .ؼّٛال ً فشَ فعبی
داخٍی تبثؼی اص ػٛاًِ ِختٍف اعت  .دعتشعی ٘ب  ٚطیشوٛالعیِّٙ ْٛتشیٓ ایٓ
ػٛاًِ ٘غتٕذ٘ .ش چٕذ ّٔٛد فشَ ثیؾتش دس پٛعتٗ ثیشٔٚی یه ثٕب اعت ثب ایٓ
دبي ّٔٛد ثیش ٚ ْٚدسِ ْٚی تٛأذ یه ؽىً ٔجبؽذ .

 - ۳فعب سا ادغبط وٓ:
فعب سا ِذذٚدٖ دس دعتشط وبسثشاْ
اغ آْ ثب
دأغتٗ أذ .دس غشادی داخٍی ِؼّٛال ً اعتفبدٖ ِؤثش اص فعب  ٚاستت
ِذیػ ُِٙ ،اعت ِ .غأٌٗ ای وٗ دس ساثطٗ ثب فعب ِطشح ِی ؽٛد ،سػبیت اثؼبد
أغبٔی دس غشادی داخٍی اعت .اص لشْ ٘ب پیؼ سٚیىشد ػّذٖ فیٍغٛفبْ ِ ٚؼّبساْ
ثٗ ػٕصش فعب ،ثشجغتٗ ثٛدٖ اعت .دس غی عبي ٘بی اخیش ُ٘ استجبغ ثیٓ اثؼبد
أغبٔی ثب فعب٘بی داخٍی ثٗ یىی اص فبوت ٛس٘بی ِ ُٙغشادی ثذي ؽذٖ وٗ اص آْ
تذت ػٕٛاْ اسگِٛٔٛی یب وبس پژ٘ٚی دس دیذ وٍی  ٚأذاَ عٕجی ()Anthropometry
دس دیذ جضئی ،یبد ِی ؽٛد .دس غشادی داخٍی ِی ثبیغت ساثطٗ دسعـت أغبْ ثب
فعب تؼشیـف ؽٛد  ٚاثؼبد ثذْ أغبْ ٘ب ثشای عٌٛٙت دعتشعی ٘بی فعبیی ِذ ٔظش
لشاس گیشد.

 - ۴ثبفت سا ٌّظ وٓ:

ثبفـت ِؾخصـٗ ای اص یه ؽیء اعـت وٗ
ثب ٌّظ وـشدْ یب دیذْ ثٗ چؾـُ ِی آیذ  .ثبفت ِی تٛأذ ٔشَ یب خؾٓ ،وؾیذٖ یب
ثشجغتٗ ،صثش یب ِخٍّیٓ  ٚیب اثشیؾّی ثبؽذ  .دس غشادی داخٍی پٛعتٗ ٘ب  ٚعطٛح
فعبیی ِؼّٛال ً ثغتٗ ثٗ ػٍّىشد ٘ش فعب تغییش ِی وٕذ  .چ ٖ ثغب غشادی داخٍی یه
خبٔٗ ٔیبصِٕذ عطٛدی ٔشَ ِٕ ٚؼطف ثبؽذ ،اِب فعبی داخٍی یه عیّٕب چٕیٓ عطٛدی
سا ثشٔتبثذ.

 - ۵ؽىً سا ثیبصِبی:

ؽىً ،خػ ثیشٔٚی یه ؽیء سا تؾىیً ِی
د٘ذ .دس ِؼّبسی ِؼّٛال ً ؽىً  ٚفشَ سا ثب ُ٘ اؽتجبٖ ِی گیشٔذ  .ؽىً یب صٛست
ِؼبدٌٗ وٍّٗ  Shapeفسٔگی اعت؛ دس دبٌی وٗ فشَ اِالی فبسعی ّ٘بْ  Formاعت.
ِؼّٛال ً ؽىً ٘ب یب غجیؼی ٘غتٕذ یب غیـشلبثً ِؾب٘ـذٖ یب ٕ٘ذعی  .دس تشویت
ثٕذی یه فعب ؽىً اؽیـب ػبًِ تؼییٓ وٕٕذٖ ای اعت  .غشادبْ داخٍی ثٗ وّه ایٓ
ػبًِ ِی تٛإٔذ تشویجبت ثصشی گٔٛبگٔٛی پذیذ آٚسٔذ .

 - ۶سٔگ سا دس ُ٘ ثیبِیض:

دس تؼشیف سٔگ آْ سا خبصیت ثصشی فشَ
دأغتٗ أذ .دس دمیمت ػٕصش فشَ اص غشیك سٔگ ِؼٕب ِی یبثذ  .سٔگ دس غشادی
داخٍی ادغبط آدِی سا تذت تأثیش لشاس دادٖ  ٚسٚی فشَ تأویذ ِی وٕذ ،ظّٓ
آٔىٗ سٔگ ،دظ ِمیبط سا ُ٘ ِٛجت ِی ؽٛد  .وبسثشد سٔگ ُ٘ ،اص یه فعبی داخًی
ثٗ فعبی دیگش فشق ِی وٕذ  ٚدس وبسثشد سٔگ ،تٛجٗ ثٗ خصٍت ٘بی سٚأی آدِیبْ
ظشٚست تبَ داسد.

 - ۷دجُ سا ثؾٕبط:

دجُ ػٕصش ِ ُٙغشادی داخٍی اعت .دس
ِؼّبسی عٕتی ایشاْ ،ؽب٘ذ فعب٘بی پش  ٚخبٌی ادجبَ ِؼّبسی ٘غتیُ ِ .مشٔظ ٘ب ٚ
گٛؽٛاسٖ ٘ب خٛد ثخؾی اص ادجبَ خبٌی ٘غتٓد  .دس ایٓ ِؼّبسی ِغبیً دجّی اّ٘یت
صیبدی داسدِ .ب فعبی داخٍی سا ثٗ ٚاعطٗ الیٗ ثیشٔٚی ثٕب دسن ِی وٕیُ  .ایٓ
الیٗ ثیشٔٚی دس دمیمت ّ٘بْ دجُ وٍی ثٕبعت  .دس ِؼّبسی ِذسِْ ،ؼّبس ثٗ
أتضاع  ٚجذایی پٛعتٗ یب دجُ ثٕب اص دس ْٚآْ ِی أذیؾذ  ٚایٓ جبعت وٗ
دیٛاس٘ب  ٚعمف ٘ب ،فعبیی تبویذی ایجبد ِی وٕٕذ  ٚخٛد سا اص لیذ  ٚثٕذ٘بی
فعبی داخً س٘ب ِی وٕٕذ .ایٓ جب غشادی داخٍی ثٗ ِثبثٗ یه عبِبْ یب سٚػ
ِؼّبسأٗ ِطشح ِی ؽٛد .

