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پظٍّؾ ّبی اختوبفی ؿذى دس ٍسصؽ ثب تَػقِ ی خبهقِ ؿٌبػی ٍسصؽ استجبط هؼتمین داؿتِ اػت .عی دِّ  ٍ ۰۶۹۱اٍایل دِّ
 ۰۶۹۱ثشای تجییي خٌجِ ّبی گًَبگَى ؿشکت دس فقبلیت ّبی ٍسصؿی تالؽ ثؼیبسی ؿذُ اػت .اغلت هغبلقبت اختوبفی ؿذى دس ٍسصؽ
حَل دٍ هؼألِ هتوشکض ثَدُ اػت  .یکی پیـبیٌذ ّبی ؿشکت دس ٍسصؽ یقٌی ایٌکِ چگًَِ ٍ تحت چِ ؿشایغی ؿخق ثِ ٍسصؽ سٍ هی
آٍسد ٍ دیگشی پیبهذ ّبی ؿشکت دس ٍسصؽ .ایي دٍ فشایٌذ سا اختوبفی ؿذى دسًمؾ اختوبفی ٍ اختوبفی ؿذى اص عشیك ًمؾ اختوبفی ًیض
ًبهیذُ اًذ  .لزا دس اغلت هٌبثـ دٍ فٌَاى اختوبفی ؿذى دس ٍسصؽ ٍ اختوبفی ؿذى اص عشیك ٍسصؽ ثِ چـن هی خَسد .دس اٍلی فشد دس ًمؾ
ٍسصؿی هبًٌذ «ٍسصؿکبس » ،اختوبفی هی ؿَد ٍدسدٍهی ثِ یبد گیشی ًگشؽ ّب  ،اسصؿْب  ،هْبست ّب ٍ گشایؾ ّبیی کلی – هبًٌذ
خَاًوشدی ،اًضجبط ٍ ...اؿبسُ داسد کِ تلَس هی ؿَد اص فقبلیت ّبی ٍسصؿی حبكل ؿَد.اختوبفی ؿذى اص عشیك ٍسصؽ فجبست اػت اص تأثیش
ٍسصؽ ثش ثبٍسّب ً ،گشؽ ّبٍ ...چٌیي پٌذاؿتِ هی ؿَد کِ دس دسع ّبیی کِ اص ؿشکت کشدى دس ٍسصؽ هی آهَصین ثِ ػبیش خٌجِ ّبی
اختوبفی اًتمبل پزیش اػت ٍ اص ایي عشیك فشد سا ثشای ؿشکت هَفمیت آهیض دس آى صهیٌِ ّب یبسی هی دّذ.
داًیؾ اؽْبس هی داسد کِ افشاد هْابست ّابی استجابط ٍ تلاوین گیاشی سا ثاب ؿاشکت دس ٍسصؽ کؼات های کٌٌاذ  .سًٍاذ اختوابفی
ؿذى کَدکبى ثب فقبلیت ّبی اٍلیِ ٍسصؿی آًبى آغبص هیـَد ٍ هَخجبت سؿذ ٍ تکبهل حشکتی دس دٍسُ کَدکی ٍ هـبسکت ٍسصؿی آًابى دس
ػبل ّبی ثقذ سا فشا ّن هی کٌذ .تشثیت ثذًی دس لجَل هؼَلیت ثشای پشٍسؽ ٍ المبی اسصؽ ّبی اختوبفی دس افشاد خبهقِ ػْین ثَدُ ٍ ثِ
فٌَاى فبهلی دسخْت تمَیت اسصؽ ّبی اختوبفی ٍ سفتبس ّبی هغلَة اًؼبًی هَثش اػت .اّتوبم ثِ هَضَؿ اختوبفی ؿاذى ٍ ساثغاِ ی
آى ثب ٍسصؽ صهبًی ثِ اٍج خَد سػیذ کِ ػویٌبسی ثیي الوللی ثب هَضَؿ « اختوبفی ؿذى اص عشیك ٍسصؽ» ثش پب ؿذ ایاي ػاویٌبس کاِ دس
ػبل  ۰۶۹۰دس کبًبدا ثشگضاس گشدیذ ثِ ایي ًتیدِ سػیذ کِ فشٌّگ ثذًی فبهلی هْن دس اختوبفی ؿذى فشد هی ثبؿذ.
ًیشٍی ؿبغل ثخؾ هَلذ خبهقِ سا تـکیل هی دّذ  .تَػقِ التلبدی ثش پبیِ ػالهت ًیشٍی کبس اػتَاس ثَدُ ٍ تَػقِ اختوبفی ًیض
ًیبصهٌذ حفؼ حمَق آًْب اص خولِ حك داؿتي ػالهت خؼن ٍ سٍاى ٍ سفبُ اػت ٍ .خَد ثیوبسیْبی حشفِ ای ًبؿی اص کبس ثِ لحبػّ :ضیٌِ
دسهبًی  ،ایدبد ًبتَاًی ّب ،فَاهلی ًؾیش صهبى اص دػت سفتِ کبسی ٍ کبّؾ تَلیذ ،ثبس ػٌگیٌی ثشدٍؽ التلبد هلی تحویل هیکٌذ  .ثٌبثشایي ثب
تَخِ ثِ ایٌکِ ًبسػبیی خؼن ٍسٍاى هَخت خؼبسات ّبی هبلی ٍ خبًی هی گشدد ،ایي هَضَؿ ثِ تٌْبیی ثشای تَخیِ ثشًبهِ ّبی ثْؼبصی ٍ
تَػقِ فشٌّگ ٍسصؽ ،دلیل لبًـ کٌٌذُ ای اػت .
پشداختي ثِ ػالهتی ًیشٍی اًؼبًی ٍ سػیذگی ثِ هؼبیل سفبّی ٍ آػبیؾ ٍ ّوچٌیي ثکبسگیشی ساّکبسّبیی دس خْت تغجیك ٍضقیت
کبس ثب ؿشایظ خؼوی ٍ سٍاًی آًْب  ،اهشٍصُ ثِ فٌَاى یک اهتیبص هحؼَة ًگشدیذُ ثلکِ یک ٍؽیفِ سا تذافی هی ًوبیذ ٍ ّش اًذاصُ دس كذ
سػیذگی ثِ ػالهت ًیشٍی اًؼبًی ثبالتش ثبؿذ تبثیش گزاسی ثش سًٍذ سؿذ ٍ تَػقِ ػبصهبى ّب ٍ خبهقِ ثیـتش خَاّذ ثَد .دس ایي هیبى ًمؾ
هذیشیت ثِ فٌَاى فبهل اكلی دس استمبء ػغح ػالهت ٍ سفبُ ػبصهبى ٍ دس ًتیدِ دػتیبثی ثِ سؿذ ػبصهبًی ًوَد ثیـتشی هی یبثذ.
ثغَسکلی ّش فقبلیتی کِ ثبفث تمَیت سٍح  ،خؼن ٍ رّي گشدد ٍسصؽ هحؼَة هی ؿَد .ثذیْی اػت کِ ؿغشًح یک ثبصی فکشی ثَدُ
ٍ اًذیـِ اًؼبًی سا ثِ کبس هی گیشد .ثش آگبّبى ثبصی ؿغشًح پَؿیذُ ًیؼت کِ کوتش ثبصی یب هؼبثمِ ای هی تَاى یبفت کِ هبًٌاذ ؿاغشًح
کلیِ هـبفش ٍ توبهی ٍخَد اًؼبى اص خؼن ٍ سٍح اٍ سا اػیش ٍ هدزٍة خَد ػبصد.
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ؿغشًح اص صهبى اثذاؿ آى دس لشًْبی گزؿتِ ثب تقبسیف ٍ هفبّین گًَبگًَی سٍثِ سٍ ثَدُ اػت کِ ثغَس خالكِ هی تَاى ثاِ خٌجاِ ّابی
هختلفی اص خولِ :یک ثبصی تفشیحی ،یک ٍسصؽ ثشخَسداس اص هضبهیي فلوی ثب ًـبًِ ّابی گَیابیی اص هٌغاك سیبضای ،ػشؿابس اص ٌّاش ٍ
ثبالخشُ یک اثضاس آهَصؿی کِ دس خبی خَد ثحث هفلل ٍ خبهقی سا هی علجذ ٍ ایي همبلِ سا فشكت پشداختي ثِ آى ًیؼت.
ثغَسکلی توبهی کؼبًی کِ ثب ؿغشًح ػش ٍ کبس داسًذ ٍ آًْبیی کِ ثب لْشهبًبى  ،ثبصیکٌبى ٍ دٍػتذاساى ؿغشًح دس سفت ٍ آهذًذ ثاِ ایاي
حمیمت سػیذُ اًذ کِ فشا گشفتي ؿغشًح ٍ سٍی آٍسدى ثِ آى ّ ،وَاس کٌٌذُ ساُ هَفمیت ٍ کبهیبثی دس غبلت فقبلیت ّابی سٍصهاشُ اًؼابى
ثـوبس هی سٍد .ثب اًذکی دلت ًؾش دسهی یبثین کِ ّش کذام اص ػی ٍ دٍ هْشُ ثی خبى ؿغشًح سٍی ؿلات ٍ چْابس هشثاـ ػایبُ ٍ ػافیذ
صهبًی ثِ حشکت دس هی آیٌذ کِ فشهبى حشکت اص عشف ثبصیکي كبدس ؿَد .كذٍس ایي فشهبى تَػظ یاک ؿاغشًدجبص آگابُ ًیبصهٌاذ فاشاّن
آٍسدى همذهبتی اػت کِ ّش کذام اص آًْب اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداسًذ ٍ دسكذس ّوِ آًْب انديشه و تفکر ،یقٌی فٌلش اكلی ٍ الیٌفک
ثبصی ؿغشًح لشاسداسد.
کبفی اػت ػشی ثِ ػبلي هؼبثمبت ؿغشًح ثضًیذ  .آًدب هـبّذُ خَاّیذ کشد کِ چگًَِ ثبصیکٌی دس ػکَت کبهل چـن ثِ كحٌِ ًجاشد
دٍختِ ٍ فبسك اص آًچِ دس اعشافؾ هی گزسد غشق اًذیـِ اػت  .ایي اهش تٌْب اختلبف ثاِ ػابلي هؼابثمبت ٍ ًجاشد لْشهبًابى ٍ اػاتبداى
كبحت ًبم ًذاسد .یک ثبصی دٍػتبًِ دس هحفل خبًَادگی ٍ ثیي دٍ ثبصیکي تبصُ کبس ّن اص ایي لبفذُ هؼتثٌی ًیؼت .حابل ثبیذدیذکاِ ایاي
اًذیـِ ٍ تفکش دس حَل ٍ حَؽ چِ هؼبئلی دٍس هی صًذ .
ثشسػی ٍ اسصیبثی ٍضـ هَخَد ،خؼتدَی ًمبط ضقف ٍ لذست  ،هـخق کشدى ّذف  ،عشح سیضی ٍ یبفتي ثْتشیي عشح ثشای سػیذى ثاِ
ّذف اص پیؾ تقییي ؿذُ ٍ ثبالخشُ چگًَگی اخشای عشح هَسد ًؾش ٍ دس کٌبس آًْب پی ثشدى ثِ ّذف ٍ عشح سلیت ٍ خؼتدَی ساُ همبثلِ
ثب آى  ،اّذافی اػت کِ دسثبصی ؿغشًح تقمیت هی گشدد.
کذاهیک اص آًچِ هَسد اؿبسُ لشاس گشفت دس صًذگی سٍصهشُ هب هلذاق ًذاسد .هْن ًیؼت کِ ؿوب چِ حشفِ ای داسیذ داًؾ آهَص یب آهَصگبس ،
داًـدَ یب اػتبد  ،فشٍؿٌذُ یب خشیذاس ،کبسگش یب کبسفشهب ،کبسهٌذی ػبدُ یب فبلی ستجِ ٍ ،کیل یب ٍصیش ٍ یب  ...ثغَس کلی ّش اًؼبًی کِ دس ایي
دًیبی خبکی عی عشیك هی کٌذ ّوَاسُ ثب ایٌگًَِ هؼبئل سٍثِ سٍػت .ثذٍى تشدیذ هَفمیت اص آى کؼی اػت کاِ تفکاش ٍ اًذیـاِ پیـاِ
کٌٌذّ ،ذف داؿتِ ثبؿذ ،عشح سیضی ثذاًذ .تَاًبئیْبی خَد سا ثؼٌدذ ٍ ثْتشیي ساُ سػیذى ثِ ّذف سا دسیبثذ.
هدفمند بودن حركت:
یک ؿغشًح ثبصّ ،ذف اص ثبصی خَد سا هبت کشدى حشیف همبثل دس کٌبس یک ًشهؾ فکشی هیداًذ .ثشای ّش حشکت خَد ًیض ّاذفی داسد .
حشکبتی ثِ هٌؾَس گؼتااشؽ ثبصی ،تأهیي اهٌیت ؿبُ ٍآسایؾ هْشُّب ثشای حولِ یب دفبؿ اص ایي لجیل حشکبت اػت.دس ثبصیّبی حشفاِای
ثِ هٌؾَس ؿٌبخت ّش چِ ثیـتش ػجک ثبصی حشیفبىً ،یبص اػت کِ ثبصی حشیفبى ،چٌذ ثبس ثشسػی ؿذُ ٍ هَسد تدضیِ تحلیل لشاس گیشد .یک
هذیش ػبصهبى تَلیذی ٍیب خذهبتی ًیض هیثبیؼت اّذاف ثلٌذ ٍ کَتبُ هذت خَد سا ثب تَخِ ثاِ ٍضاقیت پیشاهًَیرؿاشایظ ثابصاس ،تْذیاذّب ٍ
فشكتْبً ،مبط ضقف ٍ لااَت ٍ )...تشػین کشدُ ٍ ثشًبهِّبی فولیبتی ثشای دػتیبثی ثِ آى سا هـخق ٍ ثِ كاَست هاذاٍم آى سا کٌتاشل
کٌذً .کتِ هْن دس تقییي اّذاف ػبصهبًی ،اًتخبة كحیح اّذاف ثب تَخِ ثِ تحلیل ثبصاس ٍ سلجب ،هـخق کشدى صهبى ،هدشی ،هٌبثـّ ،ضیٌِ
اًدبم پشٍطُ ٍ ّوچٌیي تقییي ؿبخلی ثِ هٌؾَس اًذاصُگیشی هیضاى دػتیبثی ثِ ّذف اػت.
هدايت مهرهها:
ثِ هٌؾَس هبت کشدى حشیف کبفی اػت توبهی هْشُّب سا ثِگًَِای کٌبس ّن لشاس دّیذ کِ ضاوي پـاتیجبًی آًْاب اص یکاذیگش ،خبًاِّابی
حشکت ؿبُ حشیف هؼذٍد گشدد .هؼلوب اگش ّش یک اص آًْب ثذٍى تقبهل ثب دیگش هْشُّب ،دس گَؿِای اص كفحِ ؿغشًح ثِ کبس گشفتِ ؿًَذ،
ؿوب پیشٍص هیذاى ًخَاّیذ ثَد .دس یک ػبصهبى ًیض اگش پشػٌل ٍاحذّبی هختلف اص خولِ کیفیت ،هٌْذػی ،تَلیذ ،اداسی ٍ غیاشُ ّاش یاک
ػشگشم فقبلیتّبی خَیؾ ثبؿٌذ ٍ دس یک ساػتب ّذایت ًـًَذ ،آى ػبصهبى ثِ اّذاف خَیؾ ًبیل ًخَاّذ ؿذ.
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برنامهريسي:
ثشای هبت کشدى حشیف ًیبص ثِ ثشًبهِسیضی اػت .هؼلوب ثذٍى ثشًبهِ ٍ تٌْب خَاة ثبصی حشیف سا دادى ،ؿوب سا ثاِ هملاَد ًوایسػابًذ .
ثشًبهِسیضی دس فلن هذیشیت ًیض اص اّویت ٍیااااظُ ایی ثشخَداس اػت .هذیشاى ثِ خَثی هیداًٌذ ،ثذٍى ثشًبهِسیضی ثِ ّیچ ّذفی ًخَاٌّذ
سػیذ.
حفظ مهرهها:
اص دیگش فٌَى هْن ثبصی ؿغشًح ،حفؼ هْشُّبػت .دس ثبصی ؿغشًح ّش هْشُ اسصؿی ًؼجی داسد ٍ ،ایي اسصؽ ثؼتِ ثِ هَلقیت ثبصی هتغیش
اػتً .یشٍّبی اًؼبًی ّش ػبصهبًی ًیض ثبتَخِ ثِ هؼٍَلیتّب ٍ فقبلیتّبیی کِ اًدبم هیدٌّذ داسای اسصؽ ًؼجی ّؼتٌذ ٍ هغوئٌاب ّایچ
ًیااااشٍی ثیاسصؿی ٍخَد ًذاسد ،صیشا ثب ٍخَد ایي ًیبصی ثِ اػتخاااااااذام آى فاشد دس ػابصهبى احؼابع ًوایگشدیاذ.ثٌابثشایي ،حفاؼ
ًیشٍّبی اًؼبًی ثشای دػتیبثی ثِ اّذاف ػبصهبى ّوبًٌذ ثبصی ؿغشًح ثؼیبس هْن اػت .فشاّن کشدى هٌبثـ ٍ صهیٌِّبی الصم خْت اخشای
هغلَة اهَس هحَلًِ ،ـبى دادى تَخِ ٍ اّویت ؿوب ثِ فقبلیت کبسکٌبى ،فشاّن ػبختي ثؼتش سؿااذ ٍ خاللیت پشػٌل ٍ ثِ کبسگشفتي ػبیش
سٍؿْبی اًگیضؿی اص خولِ تکٌیکّبی حفؼ ًیشٍّب دس ػبصهبى اػت.
حمايت مهرهها:
اگش هْشُ ػشثبص ثب حوبیت ٍّذایت ؿوب ثِ اًتْبی كفحِ ؿغشًح ثشػاذ ،تجاذیل ثاِ هْاشُ ثباسصؿای ّوچاَى ٍصیاش هایگاشدد .دس یاک
ػااابصهبى ًیض اگش ًیشٍّبی اًؼبًی ثِ عَس هٌبػجی اصعشیك ػیؼتنّبی آهَصؿی ٍاًگیضؿی سؿذ پیذا کٌٌذ ،هغوئٌبً فَایاذ ثیـاتشی ثاشای
ػبصهبى ثِ اسهغبى هیآٍسًذ .
پيشبيني حركات بعدي:
یکی اص هْوتشیي فٌَى ثبصی ؿغشًح ،ثبصی خَاًی آى اػت .لجل اص ّش حشکت هیثبیذحاذالل چٌاذ حشکات خاَد ٍ حشیاف سا دس رّاي
ثشسػی ٍ تدضیِ ٍ تحلیل ٍ ػپغ الذام ثِ ثبصی کشدّ .وبًٌذ ایي ثبصی ،هذیشاى ًیض هیثبیؼت لجل اص اخز ّش تلاویوی ،پیبهاذّبی آى سا
پیؾ خَد تدضیِ ٍتحلیل کشدُ ٍ ثبتَخِ ثِ فَالت آى ،تلوین سا اتخبر کٌٌذ .ثبسّب ٍ ثبسّب هتبػفاااااااااابًِ حتی دس تلوینگیشیّابی
کالى هذیشیتی ًیض ؿبّذ ایٌگًَِ تلویوبت فدَالًِ ثَدُاین .تلویوبتی کِ چٌذ حشکت ثقذ آى خَاًذُ ًـذُ ثَد.
پرهيس از حركات اضافي:
دس ؿغشًح ،ثبصی ثب هْشُ ػفیذ یک هضیت هحؼَة هیگشدد ،صیشا یک حشکت اص هْشُ ػیبُ پیؾ ثَدُ ٍ لذست تْبخن سا دساختیابس داسد.
ایي هَضَؿ حبکی اص اّویت ّش حشکت اػت ،لزا دس ایي ثبصی ثبیذ هشالت ّش حشکت ثَد تب ایي هضیت سا حفؼ کشدُ ٍ ثب اػتفبدُ اص حشکت
اضبفی حشیف  ،ثبصی سا ثِ دػت گشفت .دس یک هحیظ سلبثتی ًیض اگش هذیشاى حشکت اضبفی ٍ ًبدسػتی اصخولِ پزیشؽ تَلیذ هحلاَالت
ثذٍى تمبضب ،اخشاج کبسکٌبى هَثش ٍ ...داؿتِ ثبؿٌذ دسخْت تضقیف ػبصهبى گبم ثشداؿتِ ٍ چِ ثؼب ثبصاسسا ثِ سلجب ٍاگزاسخَاٌّذکشد .
هٌجـ:
1-http://www.rasekhoon.net/article/show-92354.as
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