
 بنام خداوند هستی بخش

 رزومه فعالیتهای موسسه آموزشی و پژوهشی منشور هنر و روانشناسی مهر

فؼاِیت خٛد سا تاا ٘ااْ    1381ایٗ ٔٛػؼٝ تا ٞذف آٔٛصؿٟای تخللی ٚیظٜ وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ دس ػاَ 

ی سا اص ٚصاست فشًٞٙ ٚ  تداسی ا٘ذیـٝ ػثض آغاص ٕ٘ٛد ٚ خٟت تاال تشدٖ ویفیت ٔذیشیت آٔٛصؿی خٛد ٔدٛص

 دسیافت ٕ٘ٛد. 556/13571/30اسؿاد اػالٔی تٝ ؿٕاسٜ 

پغ اص آٖ خٟت پیؾ تشد اٞذاف پظٚٞـی تفاٞٓ ٘أٝ ای سا تا دا٘ـىذٜ ػّْٛ پایٝ دا٘ـٍاٜ تٛػّی ػیٙا ی 

ٕ٘ٛد ٚ دس ایٗ ٔیااٖ تٛا٘ؼامیٓ تاا ٕٞىااسی اػااتیذ ٔخمّاا دس دا٘ـاىذٜ ادتیااته دا٘ـاىذٜ           ءٕٞذاٖ أضا

٘ـٙاػیه دا٘ـىذٜ ػّْٛ پضؿىی ٕٞذاٖه تطمیمات سا آغاص ٚ پّی ٔیاٖ سؿمٝ ٞای ٔزوٛس دس خٟت ؿٙاخت سٚا

 یٓ.یٞشزٝ تٟمش وٛدن ایداد ٕ٘ا

ٔٛػؼٝ ای سا تاا ٘ااْ تدااسی ضاشف ػاثض دس       1385ه دس ػاَ ػاَ واس ٔذاْٚ پظٚٞـی 4تؼذ اص ٌزؿت 

سی ٕٞذاٖ ایداد ٕ٘ٛدیٓ. اص ػاٛی دیٍاش ٚ تاا    ٚاِذیٗ ٚ ٔشتیاٖ صیش ٘ظش اػما٘ذاخٟت تشٚیح فشًٞٙ آٔٛصؿی 

یااتی واٛدن دس ؿاٟش ٞاای      تٛخٝ تٝ سٚؿٟای ٘ٛیٗ آٔٛصؿی ٚ پظٚٞـی تٛا٘ؼمیٓ عشضی سا تٝ ٘اْ اػامؼذاد 

ػااَ اخاشا ٚ    2یٓ ٚ ٘ماایح آٖ سا تؼاذ اص   یٕٞذاٖه سؿته ػٙٙذجه وشٔا٘ـاٜ ٚ تٟشاٖ تٝ ػٙٛاٖ پایّٛت اخشا ٕ٘ا

ٔؼیش تغییشات لشاس دٞیٓ ٚ ٔذیشیت صٔااٖه ٞضیٙاٝ ٚ ٔمخلاق اخاشای     دس  1387پظٚٞؾ ٕٞضٔاٖه دس ػاَ 

 یٓ. یعشش سا دسٌیش تطَٛ ٚ دٌشٌٛ٘ی ٕ٘ا

دس ٕٞیٗ ػاَ تٛد وٝ ٔٛفك تٝ اخز ٔدٛص اص ػاصٔاٖ فٙی ٚ ضشفٝ ای وـٛس تا ٘اْ تداسی ٔٙـاٛس ػّآ ٚ   

شدیٓ. ٛصؿاٟای ایاٗ ٌاشٜٚ تا    ٔٙذه تٟشٜ تؼیاسی اص آٔٚیىشد پشٚسؽ ٔشتیاٖ دَ ػٛص ٚ ٞٙشٞٙش ٌشدیذیٓ ٚ تا س

ٞای تؼایاسی سا   ٙذ دس صٔیٙٝ ٞای خاللیت ٚ ٔمذٔات آٔٛصؿٟای ٞٙشی دػت آٚسداوٖٙٛ ایٗ ٔشتیاٖ تٛا٘ؼم

اِثمٝ ایٗ سٚ٘ذ آٔٛصؿی ٕٞسٙاٖ ادأٝ داسد ٚ یىی اص ٟٕٔمشیٗ دغذغٝ ٞای ایٗ ٌشٜٚ آٔٛصؿای   داؿمٝ تاؿٙذ.

 ٔی تاؿذ.

آصٟٔٛ٘ایی سػٕی اص  تغییشات ٟ٘ایی دس تٝ عَٛ ا٘دأیذ ٚ 1390ایٗ پشٚطٜ تضسي تا ػاَ  پایا٘یتطمیمات 

ٔداأغ  اص ایٗ پاشٚطٜ ٟٔآ دس   ػٛی ٕٞىاساٖ ٚ اػاتیذ سؿمٝ ٞای ٔخمّا تشػیٓ ؿذ وٝ دس ٟ٘ایت تٛا٘ؼمیٓ 

مٝ ػاَ ٌزؿ 4یاتی وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ دس  ٚ تشای فشاٌیش ػاخمٗ فشًٞٙ اػمؼذاددفاع وٙیٓ  تیٗ إِّّی ػّٕی

 خا٘ٛادٜ ٕ٘ٛد داؿمٝ اػت. 820تالؿٟای تؼیاسی تٝ ا٘داْ سػیذٜ اػت وٝ ثٕشٜ آٖ دس تیؾ اص 

یٓ ٚ اص آٖ ی٘اتغٝ تیٗ إِّّی سا تٝ خٟاٖ ٔؼشفی ٕ٘ا 7ػاَ ٌزؿمٝ تؼذاد  4اص ػٛی دیٍش ٔا تٛا٘ؼمیٓ دس 

 سا ٕٞیـٝ ٚ دس ٕٞٝ ضاَ داسیٓ.تٛد وٝ آسصٚی ٔٛفمیمؾ  "تاسا پیشآیٙذٜ"ػاِٝ ای تٝ ٘اْ  9دػت دخمش تسٝ 



ٔٛػؼاٝ   تطِٛی ٘ٛیٗ سا دس ایٗ ٌاشٜٚ ٞاای آٔٛصؿای ایدااد ٕ٘اٛدیٓ ٚ آٖ ساٜ ا٘اذاصی        1390 دس ػاَ

ٓ آٔٛصؿی ٚ پظٚٞـی ٔٙـٛس ٟٔش  ٚ تاٝ ِغاا    تٛد وٝ ٔدٛص آٖ سا ٘یض اص ػاصٔاٖ ٘ظاْ سٚا٘ـٙاػی اخز ٕ٘اٛدی

 ـغَٛ فؼاِیت ٌؼمشدٜ دس ایشاٖ اػالٔی ٞؼمیٓ.ػاَ اػت وٝ تا ایٗ ٘اْ تداسی ٔ 4خذاٚ٘ذ ٔٙاٖ اوٖٙٛ 

آٔٛصؿی ٚیظٜ اخمالالت خاف ٚ ٘یض اخز ٔدٛص -اص دیٍش اٞذاف آیٙذٜ ایٗ ٔٛػؼٝ ساٜ ا٘ذاصی ٔشاوض دسٔا٘ی

 اص ػاصٔاٖ تٟضیؼمی وـٛس ٔی تاؿذ.

ٕٞسٙیٗ پشٚطٜ اػمؼذادیاتی ٔا دس ضاَ ا٘داْ ٔشاضُ آٔاسی ٚ ٘شْ وشدٖ آصٟٔٛ٘ا خٟت تثذیُ ؿاذٖ تاٝ   

 تٝ ثٕش تشػذ. 1395ٔی تاؿذ ٚ أیذٚاسیٓ وٝ تا پایاٖ ػاَ  ISIٔماالت 

 ٍزاسد.٘أیذ آٖ داسیٓ وٝ خذاٚ٘ذ تّٙذ ٔشتثٝ ٔا سا دس ایٗ ٔؼیش ػخت ِطظٝ ای تٝ خٛدٔاٖ ٚا 

 

 

 

 تا تـىش

 اضٕذ اخٛاٖ ػغاس

 ٔذیشػأُ ٚ ػضٛ ٞیات ٔٛػغ ٚ ٞیات ٔذیشٜ

 ٔٛػؼٝ آٔٛصؿی ٚ پظٚٞـی ٔٙـٛس ٟٔش

 ٌزاس اػمؼذادیاتی زٙذ ؿاخٝ ای دس ایشاٖ تٙیاٖ



 شرح فعالیتهای موسسه منشور مهر:

ٔخاعثاٖ  هاكّی تٝ ػٝ ٌشٜٚ ی خٛدایٗ ٔٛػؼٝ دس ساػمای اٞذاف خٛد تٛا٘ؼمٝ اػت تا تمؼیٓ فؼاِیمٟا

 سا تٝ تٟمشیٗ ؿىُ یاسی سػاٖ تاؿذ ٚ ؿشش فؼاِیمٟا تٝ لشاس صیش ٔی تاؿذ. خٛد

 تٙیاٍ٘زاس سٚؽ ٘ٛیٗ ػٙدؾ ٚ آٔٛصؽ تا ٘میدٝ كذ دس كذ.(استعدادیابی چند ضاخه ای( . 

o ).اػمؼذادیاتی ٞٙشی. )یه دٚسٜ وأُ ػٙدؾ ٚ آٔٛصؽ تٝ ػٙٛاٖ پیؾ ٘یاص 

o ّی. )خٟت ٌشٜٚ ٞای ػٙی ٘ٛخٛاٖ ٚ خٛاٖ.(اػمؼذادیاتی ؿغ 

o ).اػمؼذادیاتی ٔٛػیمی. )تٕأی ٌشٜٚ ٞای ػٙی 

o ).ٖاػمؼذادیاتی ٚسصؿی. )خٟت ٌشٜٚ ٞای ػٙی ٘ٛخٛاٖ ٚ خٛا 

o ).ٖاػمؼذادیاتی پظٚٞـی. )خٟت ٌشٜٚ ٞای ػٙی ٘ٛخٛاٖ ٚ خٛا 

o ).ٖاػمؼذادیاتی سیاضی. )خٟت ٌشٜٚ ٞای ػٙی ٘ٛخٛاٖ ٚ خٛا 

o  ٖآٔٛصی. )تٕأی ٌشٜٚ ٞای ػٙی.(اػمؼذادیاتی صتا 

o ).ٖاػمؼذادیاتی فٙی ٚ ٟٔٙذػی. )خٟت ٌشٜٚ ٞای ػٙی ٘ٛخٛاٖ ٚ خٛا 

o ).ٖاػمؼذادیاتی تطلیّی. )خٟت ٌشٜٚ ٞای ػٙی ٘ٛخٛاٖ ٚ خٛا 

 

 سٚؿٟای ٘ٛیٗ پشٚسؽ ٚ ٘یض ٟٔاست آٔٛصی تٕشوض تش خاللیمٟا.(پرورش خالقیت های چندگانه( . 

o  تٕأی ٌشٜٚ ٞای ػٙی.( خاللیت.دٚسٜ ٞای وٛتاٜ ٔذت پشٚسؽ( 

o .دٚسٜ ٞای پشٚسؽ خاللیت ٚ زٍٍٛ٘ی تٟشٜ تشداسی اص خاللیمٟا دس اخمٕاع 

o       سؿاذ  دٚسٜ تخللی خاللیت ٚ ٔذیشیت ٔغاض دس تٟاشٜ ٔٙاذی اص خاللیمٟاا دس خٟات

اخمٕاػیه ؿغّیه تطلیّی ٚ خا٘ٛادٜ. )ایٗ دٚسٜ تا عثمٝ تٙذی ٌشٜٚ ٞاای ػاٙی تاشای    

 تٝ تاال عشاضی ؿذٜ اػت.(تٕأی افشاد ػٝ ػاَ 

o  دٚسٜ ٞای آٔٛصؽ ٔشتیاٖ خٟت اؿمغاَ دس ٔشاوض ٚاتؼمٝ ٕٞسٖٛ ٟٔذ وٛدن ٞاه پیؾ

 دتؼما٘ی ٞا ٚ ٔذاسع.

o     واسٌاٜ ٞای خاللیت دس فشص٘ذ پشٚسی تٝ سٚؽ كطیص. )ایٗ دٚسٜ ٞاا تاشای ٚاِاذیٗ دس

یاه   ٞاش خاا٘ٛادٜ  "خٟت آٔٛصؽ ٚ سؿذ تٛاٖ ػّٕی ایـاٖ عشاضی ٌشدیذٜ ٚ تا ؿاؼاس  

خضٚ پش ٔخاعة تشیٗ دٚسٜ ٞاای ٔٛػؼاٝ ٔٙـاٛس ٟٔاش تاٛدٜ ٚ       "،ٌشٜٚ آٔٛصؿی اػت

 ٞؼت.

 



o   واسٌاٜ خاللیت ٚ ٔذیشیت. )ٚیظٜ ٔذیشاٖ آٔٛصؿی ٚ كاضثاٖ ٔـاغُ ٚاتؼمٝ تٝ واٛدن

 ٚ ٘ٛخٛاٖ تا دا٘ؾ ٞٙشیه ٔذیشیت ٚ تاصسٌا٘ی تشٌضاس ٔی ٌشدد.(

 

 دنه ٘ٛخٛاٖ ٚ خٛا٘اٖ.(. )تشٌضاسی آصٟٔٛ٘ای وٛآزمونهای سنجص و توانایی 

آصٖٔٛ ٚػیّٝ ای اػت ػیٙی ٚ اػما٘ذاسد ؿذٜ وٝ تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص سفماس یا خلایق آدٔی تٝ واس ٔی سٚد. دس 

ایٗ تؼشیا ه ٔشاد اص ػیٙی آٖ اػت وٝ سٚؽ اخشا ه ٕ٘شٜ دادٖ ٚ تؼثیش ٚ تفؼیش ٘مایح آصٖٔٛ تشاػاع لٛاػذی ٔؼیٗ ٚ ٔـخق 

لضاٚت ٚ ٘ظش ؿخلی دس آٟ٘ا تی تاثیش اػت. تشای ٞش آصٖٔٛ دػمٛساِؼُٕ خاكی دس ٔٛسد ٘طٜٛ اخشا ه عَٛ  كٛست ٔی ٌیشد ٚ

 .ٔذت آصٔایؾه دػمٛسٞای ؿفاٞی ٚ ٘طٜٛ اسائٝ ٔثاِٟا ٚ سٚؽ تفؼیش ٕ٘شٜ ٞا تٟیٝ ٔی ؿٛد

٘ظش دس تٛتٝ آصٔایؾ ٌزاؿمٝ  اكغالش اػما٘ذاسد ؿذٜ تذیٗ ٔؼٙاػت وٝ آصٖٔٛ لثال دس ٔٛسد ٌشٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص افشاد ٔٛسد

ؿذٜ ٚ ٘مایح پظٚٞـٟای ٔشتٛط تٝ آٖ اص ساٜ سٚؿٟای آٔاسی ٔٛسد تدضیٝ ٚ تطّیُ لشاس ٌشفمٝ ٚ سٚایی ٚ اػمثاس آٖ تؼییٗ ؿذٜ 

اػت . تٝ ػالٜٚ داسای خذاَٚ ٘شْ یا ٞٙداسٞایی اػت وٝ ٕ٘شٜ ٞای خاْ آصٖٔٛ تش ٔثٙای آٖ تؼثیش ٚ تفؼیش ٔی ؿٛ٘ذ. ٔملٛد اص 

ٛ٘ٝ ای اص سفماس یا خلایق آٖ اػت وٝ دس ٞش آصٖٔٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای وٛزىی اص سفماس یا خلایق فشد وٝ تٝ دلت ا٘مخاب ؿذٜ ٕ٘

اػت ٔٛسد ٔـاٞذٜ ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی لشاس ٌیشد. ٕٞسٙا٘ىٝ یه ٔمخلق ؿیٕی تشای تؼییٗ ٔٛاد ٔطَّٛ دس آب لغشٜ ای اص آٖ سا 

 تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی اػمؼذاد سیاضی یه فشد ٔیمٛا٘ذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی اص تٛا٘ایی ٚی سا ٔٛسد آصٔایؾ لشاس ٔی دٞذه سٚا٘ـٙاع ٘یض ٔثال

 .دس ضُ ٔؼایُ ه ٔطاػثات وٕی ٚ یا اػمذالَ سیاضی ٔٛسد ٔغاِؼٝ لشاس دٞذ

o  آصٟٔٛ٘ای ػٙدؾIQ ٚ EQ  تشآٚسد تٛا٘ایی ٞای ٔغض. )تٕأی ٌشٜٚ ٞای ػٙی.(خٟت 

o ٔی ٌشٜٚ ٞای ػٙی.(آصٟٔٛ٘ای تـخیق اخمالالت اػاػی فشدی. )تٕا 

o  تـخیق تیؾ فؼاِی. )تٕأی ٌشٜٚ ٞای ػٙی.(آصٟٔٛ٘ای 

o ).آصٟٔٛ٘ای ضیغٝ اخمٕاػی. )تٕأی ٌشٜٚ ٞای ػٙی 

o ).آصٟٔٛ٘ای ػٙدؾ تٛا٘ایی ٞای دٚ ٘یٕىشٜ ٔغض. )تٕأی ٌشٜٚ ٞای ػٙی 

o  ؿخلیت. )تٕأی ٌشٜٚ ٞای ػٙی.(آصٟٔٛ٘ای 

o ػٙی.( آصٟٔٛ٘ای ٞٙشی ٚ ػٙدؾ اػمؼذاد. )تٕأی ٌشٜٚ ٞای 

 

 ٔاٜ اص تذٚ تِٛذ.( 60ٔاٜ تا  2. )ٌشٜٚ ػٙی آزمونهای پایص رضد روانطناسی کودک 

اهشٍصُ دس جاهعِ ها سخٌاى صیادی دس تاب پایص سالهت کَدک تِ گَش هی سسذ، اهّا سَال ایٌجاست کهِ جایاهاُ سهالهت    

 سٍاًطٌاختی کَدکواى دس ایي هیاى کجاست؟

دی دستاسُ سضذ سٍاًطٌاختی کَدک تِ دست آٍسدُ اًذ ٍ داًص سٍاًطٌاسی سضذ کَدک دس دًیای ًَیي، داًطوٌذاى داًص صیا

ًقص حیاتی ٍ ٍصف ًاپزیشی دس اسائِ خذهات سالهت ٍ تعلین ٍ تشتیت تِ کَدکاى ایفا هی کٌذ. آیها کَدکهاى هها ًیهض دس ایهشاى اص      



هحتشم اسادُ آى سا داسد کِ پاسخ هثثت تِ ایي سَال خذهات داًص سٍاًطٌاسی سضذ تْشُ هٌذ ّستٌذ؟ تین ها تا ّوکاسی ضوا ٍالذیي 

تذّذ. پس دس ایي سفش جزاب تا ها ّوشاُ ضَیذ تا ضوا ًیض جضء ٍالذیي ّای فشّیختِ ای تاضیذ کِ اص خذهات علن سٍاًطٌاسی سضهذ  

 کَدک تشای استقای سالهت سٍاًطٌاختی کَدکطاى تْشُ هی گیشًذ. 

هی کٌین. پهایص سضهذ کهَدک یهک ساُ هیهاى تهش اسهت: اههشٍصُ پهایص سضهذ دس            تشای سسیذى تِ ایي ّذف ها تِ ضوا کوک

کطَسّای پیطشفتِ اص اّویت تاالیی دس هشاقثت اص سالهتی کَدکاى تشخهَسداس اسهت. تقشیثهام توهاهی تشًاههِ ّهای تعلهین ٍ تشتیهت ٍ         

 تی ّذ استاست دس اهشیکا.هشاقثت پیص دتستاًی هثتٌی تش داًص پایص سضذ کَدک است. اص جولِ تشًاهِ دٍلتی ٍ ایاال

پایص سضذ کَدک تِ ًَعی اص خذهات سٍاًطٌاختی ٍ هطاٍسُ اطالق هی گشدد کِ تا استفادُ اص پشسطٌاهِ ّها ٍ ههَادی اًجهام    
اسائِ هی ضًَذ. ایي  2ّیجاًی -ٍ پشسطٌاهِ سٌیي ٍ هشاحل اجتواعی 1هی ضَد کِ تا کوک سَهیي ٍیشایص پشسطٌاهِ سٌیي ٍ هشاحل

تَسط آقای دکتش هشتضی ًظیفی اص صتاى اصلی تِ صتاى فاسسی تشجوِ ضذُ ٍ تشای تافت فشٌّای ایهشاى اًبثهاق دادُ ضهذُ     اتضاسّا ّا
هیالدی تَسط ضشکت اًتطاساتی  2002ٍ  2009اًذ. الصم تِ رکش است ًسخِ ّای صتاى اصلی ایي پشسطٌاهِ ّا تِ تشتیة دس سال ّای 

 ی تالتیوَس اهشیکا، لٌذى اًالستاى ٍ سیذًی استشالیا هٌتطش ضذُ است. تبَس ّوضهاى دس ضْشّا 3پال اچ. تشٍکض

ASQ-3  سهال ٍ ًهینر سضهذ سٍاًطهٌاختی      5ههاّای    6ههاّای تها ض هت ٍ     1ضاهل پشسطٌاهِ ّای هتعذدی است کِ اص سي
 کَدک سا دس حیبِ ّای صیش تِ دقت هی سٌجذ:

 سضذ صتاى-1

 سضذ هْاستْای حشکتی دسضت-2

 سضذ هْاستْای حشکتی ظشیف-3

 سضذ تَاًایی ّای حل هسألِ -4

 سضذ تَاًایی ّای ضخ ی ٍ اجتواعی -5

، 42، 36، 33، 30، 27، 24، 22، 20، 18، 16، 14، 12، 10، 9، 8، 6ههاّای،   4ههاُ ٍ سهی سٍصر،    2سٍص تها   0هاُ ٍ 1هاّای   2

 سٍصر. 0هاُ ٍ  66سٍص تا  0هاُ ٍ  57هاّای   60ٍ  54، 48

 

                                                           
1
 - Ages and Stages Questionnaire-Third edition (ASQ-3) (Published in 2009 by Paul H. Brookes Publishing Co.) 

2
- Ages and Stages Questionnaire-Social Emotional (ASQ-SE) (Published in 2002 by Paul H. Brookes Publishing 

Co.) 
3
- Paul H. Brookes Publishing Co., Inc.  



 فعالیتهای درمانی غیر دارویی موسسه منطور مهر

تٝ ٞشٌٛ٘ٝ دسٔاٖ اخمالالت سٚا٘ـٙاخمی ٚ ط٘میىی واٝ تاذٖٚ داسٚ تاؿاذ ٚ اص عشیاك ٞٙاش دسٔاا٘یه وااس        

 دسٔا٘یه ٌفماس دسٔا٘ی ٚ غیشٜ ٌفمٝ ٔی ؿٛد.دسٔا٘یه تاصی دسٔا٘یه ٘ٛیض تشاپیه ٔٛػیمی 

اص ایٗ سٚ ایٗ ٔٛػؼٝ پظٚٞـی تؼذ اص تـخیق اخمالالت اص عشیك سٚؿٟای فٛق تٝ ٚػیّٝ ٔمخللاٖ آٖ 

 سؿمٝ الذاْ تٝ دٚسٜ دسٔاٖ ٕ٘ٛدٜ ٚ ایٗ سٚؿٟا تا ٕٞىاسی ٚاِذیٗ ٔؼیش تٟمشی سا عی ٔی وٙذ.

ؼٝ آٖ اػت وٝ ٕٞٝ ٚاِذیٗ ٚ خاا٘ٛادٜ سٚؿاٟای وااس دس    ٘ىمٝ لاتُ تٛخٝ دس فؼاِیمٟای دسٔا٘ی ایٗ ٔٛػ

 ٔٙضَ سا آٔٛصؽ ٔی تیٙٙذ ٚ اص عشیك تٕشیٙات ٔشتٛعٝ سٚ٘ذ دسٔاٖ سا تؼشیغ ٔی ٕ٘ایٙذ.

تش ایٗ اػاع دس عَٛ فؼاِیمٟای دسٔا٘ی ٚاِذیٗ ٘یض ٞش خّؼٝ دس وٙاس فشد داسای اخمالَ آٔٛصؿٟای خٛد 

 سا ٔی تیٙٙذ ٚ اص آٖ تٟشٜ ٔی ٌیش٘ذ.

یٗ سٚؿٟا دس اوثش وـٛسٞای پیـشفمٝ خٟاٖ دس ضاَ اخشا ٔی تاؿذ ٚ تٟٙا تفاٚت ٞای آٖ ٞٙدااس یااتی   ا

 ؿذٖ آصٟٔٛ٘ا تا فشًٞٙ تٛٔی ٚ الّیٕی ػشصٔیٗ ٞای ٔخمّا ٔی تاؿذ.

٘ىمٝ لاتُ تٛخٝ آ٘ىٝ دس ٔٛػؼٝ پظٚٞـی ٔٙـٛس ٟٔش فمظ آصٟٔٛ٘ای ٔمذاَٚ تشٌضاس ٕ٘ی ؿٛد ٚ سٚؿٟای 

ٌزاؿمٝ ٔی ؿٛد. ایٗ ٔٛػؼٝ تا تٛاٖ پظٚٞـی خٛد ٚ تاش اػااع پیـاشفمٟای تىِٙٛاٛطیىی      ٘ٛیٗ ٘یض تٝ اخشا

تغییشات ط٘میىی ٚ یادٌیشی ٔغض افشاد دس ػااِٟای اخیاشه تٛا٘ؼامٝ اػات تاا      ضاكُ اص سٚ٘ذ خٟا٘یه ٕٞسٙیٗ 

٘ذ ٚ ٕٞىاسی ٔمخللاٖ ٚ پظٚٞـٍشاٖ سؿمٝ ٞای ٔخمّاه آصٟٔٛ٘ا ٚ سٚؿٟای دسٔا٘ی خذیذی سا تٝ ثثت تشػا

 خٟت آؿٙایی تیـمش ٔخملشی تٝ ؿشش صیش اسائٝ ٔی ٕ٘ایٓ.

  ،هنر درمانی 

فذاس ثٍ عىًان یه سيش دسمبوی ي آمًصشی ثشای ثُجًد ادسان فضب ي صمابن دس داواآ آماًصان ب ابة     

غیاش ب ای ي ايهیاٍ اص     "داسد. بشوت اظُابسا  و اجتب   6ي میبن فشدی  5،تغبثمی  4وبسسب اَمیتی دسين سياوی

سغًح دسيوی تش است. بشوت يسیلٍ ای ثشای سيثشي شذن ثب محیظ ي یه يسیلٍ ثشلشاسی استجبط ثب دیگشان 

(. ثذين بشوت صوذگی يجًد وخًاَذ داشت. ایه اطل ثشای تمبمی جًاوات َ اتی   1002است )وًسسیىی ،

اص هحبػ ج می ایه م أهٍ خیلی لبثل دسن است، َىگبمی وٍ مبَیچٍ  او بن ثٍ عًس م بيی ثٍ وبس می سيد،
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َب بشوت وىىىذ خشه خًاَىذ شذ. ل متی اص ثذن بیب  خًد سا اص دسات مای دَاذ، اص هحابػ رَىای ي      

ًَشی ویض ایه م أهٍ لبثل تًجٍ است، مغضی وٍ آمًصش تفىش ي تحشن وجیىذ ساوذ می مبوذ ي لاذس  تفىاش   

(. تئاًسی عای سابهُبی متمابدی سيشاُبی      2996، 7بشوت است )پیشاواً    –ش سا اص دست می دَذ، تفى

ثبصپشيسی ي آمًصشی گًوبگًوی ثشای وًدوبن ي داوآ آمًصاوی وٍ دچابس اخات د دس اماش یابدگیشی سیب ای      

وٍ دس مًس ٍ مىشًس مُش اجاشا میشاًد    خی اص ایه سيشُبش)ب بة( َ تىذ، پذیذ آمذٌ است، وٍ دس ادامٍ ث

 :وشد اشبسٌ خًاَیم

o  بشوتی؛ –سيش ادساوی 

o سيش چىذ ب ی ؛ 

o استفبدٌ اص اثضاسَبی آمًصشی خبص عشابی شذٌ ؛ 

o سيش سبصمبوذَی مجذد اعظبة مشوضی ؛ 

o سيش استفبدٌ اص ثشخی آصمًوُب ؛ 

o سيش سشذ صثبن ؛ 

o سيش تغییش سفتبس؛ 

o سيش استفبدٌ اص يسبیل ومه آمًصشی ؛ 

o . سيش استفبدٌ اص مًسیمی ي بشوت 

ایىىٍ اخت د يیژٌ یبدگیشی، یه اخت د عظت صی ت شىبختی است، وٍ اص دیش ثبص تحات  ثب عىبیت ثٍ 

عىًان آسیت خفیف مغض مًسد شىبسبیی ثًدٌ است ي ثب تًجٍ ثٍ یبفتٍ َبی اخیاش دس خظاًص واشين صایای     

مشواضی داسای   پ تبوذاسان ي يالعیتُبی لبثلیت تغییش شىل پزیشی سی تم عظاجی ي ایىىاٍ سی اتم اعظابة    

است ي ایه سی تم فشآیىذ تحًد سا َم ثٍ عًس سل لٍ مشاتت پشت سش مای گازاسد،    تبس سل لٍ مشاتتسبخ

 هزا دس عی ديسٌ آمًصشی ایه پژيَآ، پژيَشگش می خًاَذ اص بشوب  سیتمیه استفبدٌ ومبیذ.

سیتمیه شىلی اص سيان دسمبوی است وٍ ثش استفبدٌ خ ق اص بشوت ثاشای ثشگشداواذن    8بشوت دسمبوی 

اوبیی ي پبسخ َبی راتی ثىب شذٌ است. بشوت یه بمیمت اسبسی صوذگی است، تمابمی سفتبسَابی لبثال    تً

بشوتای یابدگیشی ي پیشاشفت،     –مشبَذٌ او بن اص بشوت ثذن تشىیل شذٌ اوذ، بشوت َبی اخیش ب ای  
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تحًد شىبختی مشخض می وىىذ، ثع يٌ بشوت دس فعبهیتُابی شاىبختی ثشاش     اَمیت اسبسی بشوت سا دس

مآ محًسی سا اشغبد می وىذ، ثٍ عًس مًثش ثٍ وظش می سسذ وٍ مب ثب بشوب  ثذوی خًد فىش می وىایم. دس  و

شبمل سبختبسَبی مشتجظ ثٍ َم می شًوذ. داسای یاه سی اتم دایىابمیىی غیاش      "سی تم بشوتی  "بمیمت 

ویاشي َابی    ی اصن یه عشح بشوتای لاشاس داسد اماب جض ا    خًد سبصمبن دَىذٌ، تًصیعی است وٍ دس آ خغی،

 (.1000، 9داخلی ي خبسجی ثذن است وٍ یه بشوت ًَشمىذاوٍ سا خلك می وىذ )جی 

 

  ،کار درمانی 

ؿاخٝ ای اص ػّْٛ پضؿىی اػت وٝ ٞذف آٖ تاصپشٚسی فشد تٝ  Occupational therapy واسدسٔا٘ی

فاشدی واٝ عاشف     ٌٛ٘ٝ ای اػت وٝ تمٛا٘ذ تغٛس ٔؼممُ ص٘ذٌی وٙذه ِٔٛذ تاؿذ ٚ اص ص٘ذٌی خٛد ِزت تثاشد. 

واسدسٔا٘ی اػت وؼی اػت وٝ تٝ ػّت تیٕاسیه تلادف یا ٔؼٗ ؿذٖ تٛا٘ایی ٞای عثیؼی سا وٝ افشاد دیٍاش  

 .داس٘ذ ٘ذاؿمٝ یا آٟ٘ا سا اص دػت دادٜ اػت

تسٝ ٞایی وٝ تٝ ػّت ٔـىالت ٔادسصادی تٛا٘ایی ٞای عثیؼی سا ٘ذاس٘ذه وؼا٘ی وٝ تٝ ػّت ػمة افمادٌی 

واسٞای ٔؼِٕٛی سا ا٘داْ تذٞٙذه افشادی وٝ تٝ ػّت افضایؾ ػٗ ٚ ٘اتٛا٘ی ٞای ٘اؿی اص  ٞای رٞٙی ٕ٘یمٛا٘ٙذ

آٖ دس ٔشالثت اص خٛد دزاس ٔـىُ ؿذٜ ا٘ذه وؼا٘ی وٝ تٝ ػّت آػیة ٞای ٘اؿی اص تلادف ٕ٘یمٛا٘ٙذ فؼاِیت 

سٔااٍ٘ش اػامفادٜ   ٞای ؿغّی خٛد سا ٔا٘ٙذ لثُ ا٘داْ تذٞٙذ ٚ تؼیاسی افشاد دیٍش ٔیمٛا٘ٙذ اص وٕه یاه واسد 

 .وٙٙذ

تٝ فشد ٘اتٛاٖ یاد ٔیذٞذ وٝ زٍٛ٘ٝ اص خٛد ٔشالثت وٙذه  Occupational therapist کاردرماوگر

تٝ زٝ كٛست واس وٙذ ٚ زٍٛ٘ٝ تفشیص وٙذ. تٝ ٚی آٔٛصؽ ٔیذٞذ تا یاد تٍیاشد زٍٛ٘اٝ غازا تخاٛسده ِثااع      

 .واسؽ سا ا٘داْ دٞذ تپٛؿذه ضٕاْ تشٚده غزا دسػت وٙذ ٚ واسٞای خا٘ٝ ٚ ٔذسػٝ ٚ ٔطُ

ٞش زیضی سا وٝ ٔا٘غ ا٘داْ فؼاِیت ٞای عثیؼی ؿخق تاؿذ تغییش ٔیذٞاذ. ٚی دس ٔطایظ    کاردرماوگر

ص٘ذٌی ٚ واس فشد تغییشاتی ٔیذٞذ تا ٚی تٟمش تمٛا٘ذ ص٘ذٌی وٙذ. دس ٘ٛع واس ؿخق تغییشاتی ٔیذٞذ تا تٟماش  

تٝ فشد ٔیذٞاذ تاا ٚی تاا وٕاه آٟ٘اا تمٛا٘اذ تٟماش        تمٛا٘ذ اص ػٟذٜ ٚظایا ٔطِٛٝ خٛد تشآیذ. اتضاسٞای خاكی 

  .واسٞاااایؾ سا ا٘دااااْ دٞاااذ ٚ ٟٔااااست ٞاااای فاااشد سا دس ا٘دااااْ فؼاِیااات ٞاااایؾ افاااضایؾ ٔیذٞاااذ  

 

آٔٛصؽ ٞای الصْ سا دیذٜ اػت تا تا فشدی وٝ اص ِطاػ رٞٙی لاذسی وٙاذ اػات ٚ یاا      کاردرماوگریه 

 .ٔـىالت ػاعفی ٔا٘ٙذ افؼشدٌی یا اضغشاب داسد تشخٛسد ٔٙاػة داؿمٝ ٚ اٚ سا آٔادٜ یه ص٘ذٌی تٟمش وٙذ
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ٔٛػؼاٝ ٔٙـاٛس ٟٔاش اص عشیاك      .ٔیمٛا٘ذ تٝ تسٝ ٞایی وٝ ٔـىالت صیش سا داس٘ذ وٕه وٙاذ  کاردرماوی

 ٟای ٔخمّا ٔـىالت صیش سا دس ٔؼیش دسٔاٖ لشاس ٔی دٞیٓ.سٚؿ

 صادی ٚ آػیة ٞای ٔٛلغ تِٛذ تیٕاسی ٞای ٔادس. 

 الٔؼٝ. ٔـىالت ضؼی ٚ 

 آػیة ٞای ٔغض ٚ ٘خاع. 

 ٔـىالت یادٌیشی. 

  ٜٚاٚتیؼٓعیا ٌش. 

 اخمالالت رٞٙی ٚ سفماسی. 

 ارتًپذی ٔـىالت. 

 تاخیش دس سؿذ. 

 اسپایىا تیفیذا. 

 ٛلغغ ػض. 

 ٖػشعا. 

 آػیة ٞای ؿذیذ دػت. 

 فلج مغسی اْ اعه. 

 

  ،بازی درمانی 

تاصی دسٔا٘ی یىی اص سٚؿٟای ٔؤثش دس دسٔاٖ ٔـىالت سفماسی ٚ سٚا٘ی وٛدواٖ اػت. تغاٛس وّای تااصی    

تٛاٖ تٝ تؼیاسی اص ٚیظٌیٟا ه ٔؼائُ ٚ سؿذ وٛدن پی  داسد ٚ دس خالَ تاصی ٔی سؿذ وٛدن ٘مؾ ٔؤثشی دس

ػاص٘ذ تفاٚتٟایی تا یىذیٍش داس٘ذ. ٞش زٙذ  تشد. تاصیٟای وٛدواٖ ٔخمّا ٚ ٘ٛع ٚیظٌیٟایی وٝ اص خٛد ظاٞش ٔی

إٞیات   ٞای ٌشٜٚ ػٙی ٔـمشواتی داسده أا ٘ٛع ؿشوت وٛدن دس تااصی  ٘ٛع تاصیٟا دس ٌشٟٚٞای ػٙی ٚ تسٝ

وٙذ  وٙذ ٚ تالؽ ٔی ٚیظٜ داسد. تاصی دسٔاٍ٘ش دس ٚالغ اص ٔٛلؼیت تاصی تشای ایداد استثاط تا وٛدن اػمفادٜ ٔی
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اؽ تپاشداصد. ٚیشخثیٙاا ٚ اػاالیٗ اص تااصی      تٝ تخّیٝ ٞیدا٘ی ٚ ضاُ ٚ فلاُ ٔـاىالت اٚ دس ص٘اذٌی ػاادی     

  .دسٔاٍ٘شاٖ ٔغشش دس ایٗ صٔیٙٝ ٞؼمٙذ
 

 اصًل تازی درماوی

وٙاذ ٚ ٔؼمماذ اػات     ای سا تشای اخشای سٚؽ تاصی دسٔا٘ی ٔؼشفی ٔی اكَٛ پایٝ 1982اػىالیٗ دس ػاَ 

 .تذٖٚ سػایت ایٗ اكَٛ ساتغٝ ٚ ؿشایظ اِٚیٝ تشای تاصی دسٔا٘ی ایداد ٘خٛاٞذ ؿذ

 

   دسٔاٍ٘ش تایذ تٝ تٛػؼٝ یه ساتغٝ ٌشْ ٚ دٚػما٘ٝ تا وٛدن تپشداصد. ایٗ ساتغٝ إٞیت ؿایاٖ تاٛخٟی

ٝ    تش  ای ٚیظٌیٟاایی سا دس   ٔؤثش تٛدٖ ایٗ سٚؽ خٛاٞذ ؿذ. ؿایذ دسٔاٍ٘ش ٘ازاس ؿٛد تاشای ایدااد زٙایٗ ساتغا

ایداد ساتغٝ ٔفیذ تؼایاس ضاشٚسی ٚ    ٞای سٚاٖ دسٔا٘ی تضسٌؼاالٖ ؿیٜٛ ٔٛلؼیت تاصی تپزیشد. ٕٞا٘غٛس وٝ دس

ای ٌاْ اَٚ دس ؿشٚع دسٔاٖ اػات ٚ   دس ٚالغ اػاع واس اػته دس تاصی دسٔا٘ی وٛدواٖ ٘یض ایداد زٙیٗ ساتغٝ

 .تذٖٚ آٖ ٞیر پیـشفت دس واس دسٔاٖ تٛخٛد ٘خٛاٞذ آٔذ

 مشط اص وٛدن داؿمٝ تاؿذ. تٝ ػثاستی واٛدن تاذٖٚ دس ٘ظاش ٌاشف    دسٔاٍ٘ش پزیشؽ تذٖٚ لیذ ٚ ؿ ٗ

ٚیظٌیٟای خٛب ٚ تذی وٝ داسد یا واسٞای خٛب ٚ تذی وٝ داسد ٔٛسد پزیشؽ لشاس تٍیشد. ػىغ ایاٗ ضاِات   

چًن ایه کار تدذ را اوادا     :ٌٛیٙذ افمذ وٝ دسٔاٍ٘ش ٚاِذیٗ یا اعشافیاٖ تٝ وٛدن زٙیٗ ٔی صٔا٘ی اتفاق ٔی

ه ٌفمٗ زٙیٗ ٔغاِثی تٝ وٛدن یا ایداد ؿشایغی وٝ زٙیٗ پیغأی سا تٝ وٛدن ستت وذار دادی دیگر دي

ػاصد. وٛدن الصْ اػت اضؼاع وٙذ اٚ  داس ٔی تشػا٘ذه دس وٛدن اضؼاع پزیشؽ تذٖٚ لیذ ٚ ؿشط سا خذؿٝ

مذ وااسی  اف سا تذٖٚ دس ٘ظش ٌشفمٗ واسٞایؾ دٚػت داس٘ذه اٚ ٔٛخٛد اسصؿٕٙذی اػت ٚ اٌش تٙثیٟی اتفاق ٔی

وٙاذ دس عاَٛ خشیااٖ     وٝ تٛػظ اٚ ا٘داْ ٌشفمٝ صؿت تٛدٜ ٚ ٘ٝ ؿخلیت اٚ. تش ایٗ اػاع دسٔاٍ٘ش تالؽ ٔی

 .تاصی دسٔا٘ی زٙیٗ اضؼاػی سا دس وٛدن ص٘ذٜ وٙذ

  تایذ ؿشایظ ٚ ٔٛلؼیمی ضاوی اص اضؼاع آصادی تشای وٛدن تٛخٛد تیایذ. تاصی دسٔاٍ٘ش ایٗ واس سا تا

دٞذه تا وٛدن اضؼاع آصادی وٙذ. ایٗ آصادی ه  طذٚد وٙٙذٜ ػخت ٌیشا٘ٝ ا٘داْ ٔیوٙاس ٌزاؿمٗ سٚؿٟای ٔ

ؿٛد. تغٛسی وٝ تمٛا٘اذ اضؼاػات خاٛد سا     آصادی دس ػُٕ ٚ سفماس ٚ ٕٞسٙیٗ آصادی دس اضؼاع سا ؿأُ ٔی

تذٖٚ اضؼاع ٔطذٚدیت ظاٞش ػاصد. تٝ ػٙٛاٖ یه ٔثاَ دس یه خّؼٝ تاصی دسٔا٘ی وٛدن زٙایٗ آصادی سا  

 .وٛزىی سا وٝ ٕ٘ادی اص تشادس وٛزىمش اػته ٔفلال ومه تض٘ذ ػشٚػه وٙذ وٝ اع ٔیاضؼ

      ٝدسٔاٍ٘ش ضضٛس فؼاَ ٚ ػّٕىشد ػشیؼی دس خشیاٖ دسٔاٖ داسد. تش ضؼاة ؿاشایظ ٚ ٔٛلؼیمٟاایی وا

ؿٛد ٚ تا ٔذاخّٝ ٔثال تفؼیش اضؼاػات  ص٘ذ تٝ ٔٛلغ ٚاسد ػُٕ ٔی آیذ سفماسٞایی وٝ اص وٛدن ػش ٔی پیؾ ٔی

 .وٙذ اػمفادٜ اص سفماسٞای خایٍضیٗ تٝ وٛدن وٕه ٔیٚ 

 وٙذ ٚ دس فشكامٟای ٔٙاػاة اص    ؿٕاسد ٚ تالؽ ٔی دسٔاٍ٘ش تٛا٘اییٟای وٛدن سا ٟٔٓ ٚ تا إٞیت ٔی

آٟ٘ا تشای ضُ ٔـىُ اػمفادٜ وٙذ. دسٔاٍ٘ش تشای ایٗ واس تایذ تالؽ صیادی دس خٟت ؿٙاخت وٛدن ٚ تاٛیظٜ  

ٝ تٛا٘اییٟای اٚ ا٘داْ دٞذ ٚ ص ای  یشوا٘ٝ اص ایٗ تٛا٘اییٟا تٝ ٘فغ وٛدن اػمفادٜ وٙذ. تٝ ػثاستی تٝ كٛست فؼاال٘ا

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


دٞذ ٚ تا تأویذ تش ٟٔاستٟای اٚ ه اٚ سا دس خشیاٖ دسٔاٖ تغٛس ٔؼاوٛال٘ٝ   وٛدن سا دس خشیاٖ دسٔاٖ ؿشوت ٔی

 .وٙذ ٞذایت ٔی

 وٙاذ.   ا واٛدن ایفاا ٔای   ؿٛد تیـمشیٗ ٘مؾ اِٚیٝ س دس ؿشایغی وٝ دس خشیاٖ تاصی دسٔا٘ی ایداد ٔی

ػاصد ٚ تاصی دسٔاٍ٘ش تٝ ػٙٛاٖ ٞذایت وٙٙذٜ ٚ تفؼیش وٙٙذٜ سٚؿٟای اٚ سا پیٍیشی  وٛدن ؿشایظ تاصی سا ٔی

ٌزاسد تا تاٝ تااصی    وٙذ ٚ وٛدن سا آصاد ٔی وٙذ. دسٔاٍ٘ش ٞیر ٘ٛع تاصی ٚ ؿشایغی سا تشای وٛدن اِما ٕ٘ی ٔی

دٞاذ ٚ اص آٖ تاشای دسٔااٖ واٛدن اػامفادٜ       ا ٔٛسد تشسػی لشاس ٔیتپشداصد ٚ دسٔاٍ٘ش آٖ ٞٛؿیاسا٘ٝ تاصی اٚ س

 .وٙذ ٔی

 وٙذ وٝ فشآیٙذ دسٔاٖ سا ػشػت تثخـذ. تاصی دسٔا٘ی تٝ كٛست تذسیدی ادأاٝ ٚ   دسٔاٍ٘ش تالؽ ٕ٘ی

 .یاتذ تا تٝ ٘میدٝ ٔٛسد ٘ظش تشػذ ٌؼمشؽ ٔی

 ٔطذٚدیمٟایی تٟٙا تا ٞاذف   داسد دس وٙاس آصادی ٚ اخمیاس ػُٕ وٝ وٛدن دس خشیاٖ تاصی دسیافت ٔی

ؿٛد ٚ تٛخٝ وٛدن سا تٝ ٔؼوِٛیت خاٛد ٚ اضؼاػاات خاٛد     ٘ضدیه ػاصی دسٔاٖ تٝ د٘یای ٚالؼی اػٕاَ ٔی

 .ٕ٘ایذ خّة ٔی

 

  و ریتم درمانی نویس تراپی -صوت درمانی ، 

   SOUND THERAPYصًت درماوی

ضًد, ارتعاضات صًتی وًزدَم ضىاختٍ ضذ. گفتٍ میویريی درماوی صذا ايلیه تار تٍ يسیلٍ پسضکان در اياخر لرن 

تا مًجُایی در فرکاوسُای مختلف در اعمال معیه فیسیًلًشیکی ي َیااوی، ماوىذ ضرتان للة ي تدىف  تثییرگدرار   

تًاوىذ تثییر داضدتٍ   َستىذ. حتی صًتُایی در فرکاوسُای مافًق میسان ضىًایی گًش اوسان )آستاوٍ ضىًایی( می

کىىذ. ي تا یک صذا یا يسایل مًزیکدال یدا الکتريویکدی تدرای      َای متفايتی استفادٌ می َا از ضیًٌ رتاضىذ. درماوگ

کىىدذ.  دَدذ,کارمی  گرداوذ ي خًد التیامی را افسایص می تًلیذ امًاج صًتی، کٍ آوُا مذعیىذ، تعادل را تٍ تذن تر می

 صًت درماویُا در غرب ي شاپه ویس لاتل دستیاتی َستىذ.

 تاریخچٍ

اٞثاٖ تٛدایی ٚ ٔشتاضاٖ ٞٙذی اص لذیٓ االیاْ سػٓ ػاشٚدخٛا٘یه سا تاشای ایدااد یاه ضاِات خؼإی ٚ سٚضای اكاالش ؿاذٜ          س

ا٘ذه ٚ اػمفادٜ اص ضشتات عثُ تشای تطشیه ػشتاصاٖ لثُ اص یه خًٙ دس تؼذادی اص فشٍٟٞٙا ٔمذاَٚ اػته ػاللٝ عة تاٝ   داؿمٝ

 تٛا٘ؼمٝ ٔٛػیمی ٔخمّا ا٘ٛاع وٝ وشد٘ذ وـا ٔمطذٜ ایاالت پضؿىاٖ  ٍأیىٝتشاٍ٘یخمٝ ؿذه ٞٙ 1896كٛت اِٚیٗ تاس دس ػاَ 

 .دٞذ افضایؾ سا رٞٙی ؿفاٞیت ٚ تطشیه سا خٖٛ خشیاٖ

تٙاذ   تٛػؼٝ یافمٙذ. یه ؿىؼمٝ 1960ٚ  1950دػمٍاٟٞای اػمفادٜ وٙٙذٜ اص أٛاج كٛتی تٝ ػٙٛاٖ ؿىّی اص دسٔاٖ دس ػاِٟای 

ٝ  سا دسٔاا٘ی         (peter/mannersاٍّ٘یؼی تٝ ٘اْ دومش )پیمشٔا٘شص  ٝ  داده تٛػاؼ ٗ  وا  دس اػامفادٜ  ٔاٛسد  سٚؽ ٔماذاِٚمشی

 ALFRED( ٚ آِفشدتٕااتیغ ) guy Berard) تاشاسد  ٌای  دوماش  ٘أٟاایی  تٝ فشا٘ؼٛی ٌٛؽ ٔمخللیٗ. اػت ٔمطذٜ ایاالت



Tomatis( سٚؽ پشٚسؽ تلطیص ؿٙٛایی )AIT        ؿیٜٛ تٕاتیغ سا پیـاٟٙاد وشد٘اذ واٝه تمشتیاةه ٞاش واذاْ ػالیاك سا دس ٚ )

دس  1990(ه دس اٚایاُ ػااَ   PAMا٘ذ. تىٙیه دیٍشه ؿیٜٛ ؿٙاػی ػإؼی ا ػّٕای )    تشیما٘یا ٚ ایاالت ٔمطذٜ ٚ اسٚپا خزب وشدٜ

فٙال٘ذ پیـشفت وشده ٚ ٞٓ اوٖٙٛ دس اسٚپا خایی تٝ دػات آٚسدٜ اػات. ػاشٚدخٛا٘ی دس تؼایاسی اص فشٍٟٞٙاا ٔماذاَٚ اػاته ٚ        

ؿٛد ٚ تیٕاس تاٝ ٔٛػایمی واٝ     خٛس ضثظ ٔی CDتٝ یه ضثظ  AITٔغِٛیه وٝ اتضاس ” پشكذای“تىٙیىٟایی ٘ظیش ػشٚد خٛا٘ی 

ٞای كٛتی ٔـىُ ؿٛد. وٛدواٖ ؿٛد تا تـخیق فشوا٘غٔی« تشتٓ»یا « صیش»وٙذ وٝ  ش ؿذٜ ٌٛؽ ٔیتلٛست اِىمشٚ٘یىی فیّم

 تٟشٜ تثش٘ذ. AIT  ٞا یا دسٖٚ ٌشایی ٕٔىٗ اػت اصٔثمال تٝ اخمالَ دس دسن ٘ٛؿمٝ

 

ی دس غشب تاٝ دػات   ایداد ؿذه تٝ ٚیظٜ دس لشٖٚ خذیذه ٔطثٛتیم jill purceتٝ ٚػیّٝ یه دسٔاٍ٘ش اٍّ٘یؼی تٝ ٘اْ طیُ پشع 

 آٚس٘ذ. ٔی

ؿٛده ٞش ٘ٛػاٖ دس فشوا٘غ خٛدؽه یا یه داً٘ه اص عشیك ػلة ؿٙٛایی تاٝ ٔغاض    كٛت تٝ كٛست ٔٛخٟای فـاسیه ٔٙمـش ٔی

ؿٛد. دس ایٗ ٘ظشیٝه پیأٟای ؿٙٛایی ٕٔىٗ اػت تش ػیؼمٓ اػلاب خٛدواس ٘یض اثاش ٌزاس٘اذه واٝ اػضاای داخّای ٚ       ٔٙممُ ٔی

ٞا ٔؼممذ٘ذ وٝ اػضا داخّی ٚ ػِّٟٛاه ؿاثیٝ أاٛاج    ٔشاخؼٝ وٙیذ(. تشخی اص دسٔاٍ٘ش 71وٙذ )تٝ كفطٝ  ٔیاػٕاَ تذ٘ی سا تٙظیٓ 

ٝ        ؿٛ٘ذ. ایٗ فشوا٘غ كذاه دس فشوا٘ؼٟای خاكی ٔشتؼؾ ٔی ای اص  ٞا دس تذٖ ػآِ ٔماذاسی ثاتات داس٘اذه أاا ٞاش اخمالِای ٘ـاا٘

آٖ تاا اػامفادٜ اص أاٛاج كاٛتی      خمُ ؿذٜ تٝ ٕٞااٍٞٙی عثیؼای   تیٕاسی اػت. ٞذف كٛت دسٔا٘ی تشٌشدا٘یذٖ تٛاصٖ داخّی ٔ

 ٌیش٘ذ: ٞا تؼذادی اص سٚؿٟا سا تٝ واس ٔی تاؿذ. دسٔاٍ٘ش ٔی

ٌٛیٙاذ ایاٗ ؿایٜٛ تاػا       وٙذ. ٔای  اص ٔیاٖ پٛػت تٝ ٘اضیٝ خاكی اص تذٖ ؿٕا ٔٙممُ ٔی  یه دػمٍاٜ أٛاج كٛتی سا ٞا: لشیٙٝ

 ستؼاؽ دسآیٙذه عٙیٗ ػالٔمی.ؿٛد ػِّٟٛای تذٖ دس ضذ ٔغّٛتی تٝ ا ٔی

ُ  دس ؿاٛد  ٔی ٌفمٝ وٝ آٔٛص٘ذ ٔی سا ؿذٜ وـیذٜ ضشفی كٛتٟای ایداد تیٕاسا٘ـاٖ تٝ خٛاٖ ػشٚد ٞای تىٙؼیٗ   ٖ  داخا ٝ  تاذ  تا

 وٙذ. ؽ آٔذٜ ٚ ضاِمی اص خٛؿی خؼٕی ٚ ػاعفی سا ایداد ٔیاستؼا

دس ایٙداه ٘اضیٝ وثذ اػات ا ٚ    -ٌیشد یه دػمٍاٜ دس تاالی لؼٕمی اص تذٖه وٝ تایذ دسٔاٖ ؿٛد لشاس ٔی cymaticsدس دسٔاٖ  

 ؿٛد. ا٘ذاصی ٔی تا فشوا٘ؼی ٔغاتك تا آٖ زٝ وٝ ػِّٟٛا دس یه تذٖ ػآِ داس٘ذ ساٜ

٘ؼٟای كٛتی ٔؼیٙی سا ٞذف دػمٍاٟٞا تاص آٔٛصی تیٕاسا٘ی اػت وٝ ٕٔىٗ اػته ٕٞاًٞٙ ؿذٖ تا فشوا ٚ تٕایمغ: AITؿیٜٛ 

ػخت تیاتٙذ ٔا٘ٙذ )ٔثمالیاٖ( تٝ دسٍٚ٘شایی ٚ اخمالَ دس دسن ٘ٛؿمٟاه ؿٙیذٖ ٚ ٌٛؽ وشدٖ تٝ عٛس كطیص. ؿٕا تاٝ ٔاٛصیىی   

 وٙیذه ای تأویذ داسد. تا فـاس تٝ ٔغض تشای ؿٙیذٖ ٚ لذْ تٝ لذْ تا آٟ٘ا واس وشدٖ, ٌٛؽ ٔی وٝ تش فشوا٘ؼٟای ٚیظٜ



PAM٘ـایٙیذ پخاؾ    ٛتشی تِٛیذ ؿذٜه اص عشیك تّٙذٌٛیی وٝ دس كٙذِی ٔخلٛكی واٝ ؿإا سٚیاؾ ٔای    : أٛاج كٛتی وأپی

 دٞذ. تش آٚسدٜ فـاس ػضال٘ی سا واٞؾ ٔی ؿٛ٘ذه وٝ ادػا تش ایٗ اػت فـاسخٖٛ سا پاییٗ ٔی

ٌٛیٙذ وٝ ضاِمی تفىاشی   ٌیشیذه ٔی ػشٚدخٛا٘یه ؿٕا اػمفادٜ وشدٖ اص آٍٟٞٙایی سا دس كذایماٖ تشای خّك كٛت خاِق یاد ٔی

 .وٙذ  سا تِٛیذ ٔی

یاتذ. ػشٚد خاٛا٘ی ٕٔىاٗ اػات دس     ؿٛد وٝ تٝ ٔذت زٙذیٗ ٔاٜ ادأٝ ٔی ػاػمی سا ؿأُ ٔی 1دسٔاٖ ٔؼٕٛالً خّؼات ٞفمٍی 

 ٞای ؿثا٘ٝ آٔٛخمٝ ؿٛد.واسٌاٜ آخش ٞفمٝ یا دس

 ؿٛاٞذ ٚ تطمیمات

ا٘ذ وٝ آ٘اٖ ٕٔىٗ اػت دس دسٔاٖ ٔـىالت سفماسی وٕه وٙٙذٜ تاؿٙذ.  ٚ ؿیٜٛ تٕاتیغ پیـٟٙاد وشدٜ AITٔغاِؼات سإٞٙای 

ٚ         وٙٙذٜ تٟشضاَه ٞیر ٔغاِؼٝ تاِیٙی لا٘غ  ای تشای تاییذ ادػاٞای استؼااؽ ػاِّٟٛای تاذٖ یاا اثاشات دسٔاا٘ی كاٛته سٚی اػضاا 

 ٘ذاسد. تافمٟای تذٖه ٚخٛد

 وظرات پسضکی

ٗ  اص سػإی  عة –وٙٙذ  تافمٟای ٔخمّا تذٖ أٛاج كٛتی سا تٝ كٛست ٔمفاٚتی خزب ٚ ٔٙؼىغ ٔی ٗ  دس ؿایٜٛ  ایا  ٞاای  اػاى

ٖ  دس ػاِّٛی  استؼاؿاات  تاا  ”ؿذٖ وٛن ٞٓ“ ایذٜ ٔٛسد دس پضؿىاٖ اوثش ضاَه تٟش. وٙذ ٔی اػمفادٜ تِٛذ اص لثُ اِٚمشاػٛ٘ذ  دسٔاا

 .ٞؼمٙذ تشدیذ دزاس تیٕاساٖ

 احتیاط َا

  اخمٙاب وٙیذ. cymaticsپیغ ٔیىش( داسیذ اص دسٔاٖ  pacemakerٌش تاعشی لّثی )ا    
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دیٛیاذ )داٚٚد( زٙاً   مفادٜ سػٕی اص آٖ ؿذٜ اػات.  اػ 1940ٚخٛد استثاط تیٗ ٔٛصیه ٚ تٟثٛد لذیٕی اػته أا فمظ اص ػاَ 

 .”سٚش اص اٚ وٛذ وشد“ّه یه سٚش پّیذ دس آٔذٜ تٛده ٘ٛاخت. ٚ تٕ تٝ اٚ  سا ٍٞٙأیىٝ saulپادؿاٜ ػائَٛ 

 تاریخچٍ

تشای تشاٍ٘یخمٗ ٞیدا٘ات ٔٛسد اػمفادٜ تٛدٜ اػته ٚ دس ٔٛسد ٘یشٚی اِمیأی ٔٛصیه دس وماب ا٘دیُ ٚ ادیؼٝ  اص ػاِٟایٔٛصیه 

ٞٛٔش, ٌضاسؿٟایی ٚخٛد داسد. سٚؽ خذیذ ٔٛػیمی دسٔا٘ی دس پایاٖ خًٙ خٟا٘ی دْٚ دس ایاالت ٔمطذٜه دس پاػخ تاٝ فـااسٞای   

ذا وشد. ٔٛفمیت دس دسٔاٖ آ٘اٖه اِٚیای أاٛس پضؿاىی سا تاٝ ػإت تاٝ      ػلثی فیضیِٛٛطیىی ػشتاصاٖ تشٌـمٝ اص خًٙه تٛػؼٝ پی



دس ایااالت ٔمطاذٜ تأػایغ     1950ٞا دس تیٕاسػماٟ٘ا ٞذایت وشده ٚ ٔؤػؼٝ ّٔی ٔٛصیه دسٔا٘ی دس ػاَ  واسٌیشی ٔٛػیمیذاٖ

 ؿذ.

ٖ دس واس ٔیاٖ وٛدوااٖ  وٝ تشای پیـمذْ ؿذ julette Alvin آِٛیٗ طِٚیت ٘اْ تٝ اٍّ٘یؼی وٙؼشت سٞثش یه 1958 ػاَ دس 

ٖ پیا٘یؼات  1974ٔثمال تٝ ٔـىالت یادٌیشی تٝ ٔؼشٚفیت سػیذه ا٘دٕٗ تشیما٘یایی ٔٛػیمی دسٔاا٘ی سا تـاىیُ داد. دس ػااَ    

ه clive Robbinsٚ یه ٔشتی ٔمخلق آٔٛصؽ تٝ ٘اْ والیٛ ساتیٙض  paul nordoffآٔشیىایی یه وٙؼشت تٝ ٘اْ پُ ٘شدف 

اؿاٖ سا دس ِٙذٖ  ٖ ٔثمال تٝ خٛدٌشایی ٚ آؿفمٍی ػاعفیه تٝ ؿٟشت سػیذ٘ذه اِٚیٗ ٔشضّٝ آٔٛصؿیوٝ تٝ ػّت واسؿاٖ تا وٛدوا

وٙٙذه وٝ تا  دسٔاٍ٘ش ٔاٞش ٔٛصیه دس تشیما٘یا ٞؼمٙذ وٝ تؼذادی اص آ٘اٖ دس ػشٚیغ ػالٔت ّٔی واس ٔی 300آغاص وشد٘ذ. ضذٚد 

 وٙٙذ. اتشی ٔی٘فش دس اػمشاِیا تش 300٘فش ٔٛخٛد دس ایاالت ٔمطذٜ ٚ  7000

 مطايرٌ تا درماوگر

ای اص وؼاا٘ی واٝ دس خؼامدٛی یااسی تاشای       ؿٛد ٚ تیٕااساٖ, ٔطاذٚدٜ   دسٔاٖ تٝ كٛست یه ٘فش تا یه ٘فش یا ٌشٚٞی ا٘داْ ٔی

وـاٙذ ٚ   ػااػت عاَٛ ٔای    1ٌیشد. خّؼات ٔؼٕٛالً  ٔـىالت ػاعفی ٞؼمٙذ تا افشاد ٘اتٛاٖ ٔؼَّٛ رٞٙی یا خؼٕی سا دس تش ٔی

دسٔاٖ تشاػاع ؿشایظ ؿٕا ٔمفاٚت اػت. ٞذف دسٔاٖ وٕه ٕ٘ٛدٖ تٝ ؿٕا تشای سٞا وشدٖ فـاس ػلثی ٚ ٔماتّٝ تاا  عَٛ ٔذت 

ٔـىالت ٔؤثشتش تٝ ٚػیّٝ تیاٖ ػٛاعا تٝ ؿیٜٛ غیشصتا٘ی ٚ ایداد یه ساتغٝ اعٕیٙاٖ تخؾ تاا دسٔااٍ٘ش یاا ػاایش اػضاا ٌاشٜٚه       

 تاؿذ. ٔی

خٛا٘اذ. ضإٗ افاضایؾ اػمٕااد      ٘ٛاصده یاا یاه آٚاص سا ٔای    دسٔاٍ٘ش یه آًٞٙ سا ٔیؿٛد وٝ  یه خّؼٝ ٔؼٕٛالً دس ضاِی آغاص ٔی

ؿٛیذ. ؿٕا ٘ثایذ ٘ٛاخمٗ  اِثذاٞٝ تا تٝ كذا دس آٚسدٖ اتضاسٞای ٔٛػیمی یا تا كذای خٛدتاٖ ٔی تٙفغه تـٛیك تٝ پاػخ ٌفمٗ فی

ٕٔىٗ اػات ؿإا لاادس تاٝ تیااٖ اضؼاػاات تاٝ        ٞیر ػاصی سا یاد تٍیشیذ ٚ اعالع داؿمٗ اص ٔٛػیمی ضشٚستی ٘ذاسد. ػشا٘داْه 

 سٚؿٟای خذیذی تـٛیذ.

ای ٔٛػیمی سا تشای ٌٛؽ وشدٖ  دس ٔٛسد ٔـىالت ٘اؿی اص اػمشع ٚ تؼىیٗ دسده ٕٔىٗ اػت تىٙؼیٗ اص ؿٕا تخٛاٞذ تا لغؼٝ

تٛا٘اذه خااعشاتی سا    ؿایٜٛ ٔای  ایذ. دس ٔٛسد تیٕاساٖ ػإِٙذ ٚ تیٕاسیٟای ٘اػالجه ایٗ  دٞٙذٜ یافمٝ ا٘مخاب وٙیذه وٝ آٖ سا تؼىیٗ

ٌٛیٙذ آًٞٙ سیمٓ ٔٛػیمی ٘یض دس اػٕاَ فیضیِٛٛطیىیه ٔا٘ٙذ ضاشتاٖ لّاة   تطشیه وٙذه وٝ تأثیشی دسٔا٘ی دس خٛدؽ داسد. ٔی

 تخـذ. ٞای عثیؼی دسد دس خٛد تذٖه تٟثٛد ٔی ٞا سا, اص تیٗ تش٘ذٜ یا تٙفغه ٔؤثش اػته ٚ سٞاؿذٖ آ٘ذسفیٗ

تٛا٘ٙذ تٝ ٌؼمشؽ ٟٔاستٟای استثااعیه   یادٌیشی ا ضمی آ٘ا٘ی وٝ لادس تٝ كطثت وشدٖ ٘یؼمٙذ ا ٔی  وٛدواٖ ٔثمال تٝ ٔـىالت 

 تٝ ٚػیّٝ پاػخ تٝ ٔٛصیه ٚ تأثیش ٔمماتُ تا ٔٛػیمی دسٔاٍ٘شٞاه تـٛیك ؿٛ٘ذ.

ٔٛثش تاؿذ. )وؼا٘ی تٛا٘ذ تٝ ٚیظٜ دس وٛدواٖ  تٛا٘ٙذ تاػ  سٞا ؿذٖ ػٛاعا فشاٚاٖ ؿٛ٘ذ. ٔٛػیمی دسٔا٘ی ٔی ٞاه ٔی ٘ٛاخمٗ عثُ

 اخمیاس ٚ تذٖٚ ٚلفٝ اػت. وٝ( ٚاوٙـٟایـاٖ تٝ ٔٛصیه اغّة تی

 ضًاَذ ي پصيَطُا

دس  1991ای دس ٔٛسد اثشات ٔٛصیه سٚی ػیؼمٓ ایٕٙی دس ضاَ ا٘داْ ؿاذٖ اػات. تطمیمااتی واٝ دس ػااَ       تطمیمات ٌؼمشدٜ

ا٘ذه تٟثٛدی ػشیؼمشی ٘ؼثت تٝ ضاذ   ٝ تٝ ٔٛصیه ٌٛؽ وشدٜایاالت ٔمطذٜ تشیما٘یا ٚ إِٓاٖ تٝ زاج سػیذه ٘ـاٖ داد تیٕاسا٘ی و

ه 1980ٚ  1990ا٘ذ. تشضای ٔغاِؼاات )ا٘دااْ ؿاذٜ( دس ػااِٟای       ا٘ذ ٚ اضؼاع اضغشاب ٚ ٘اساضمی وٕمشی داؿمٝ ٔمٛػظ داؿمٝ

ٔٛصیاه تاا   ا٘اذ واٝ    دس إِٓاٖ ا٘داْ ؿذه پیـٟٙاد واشدٜ ” Ralph spintge“ٔا٘ٙذ آٟ٘ایی وٝ تٝ ٚػیّٝ دومش ساِا اػپایٙمً 



آٍٞٙی خاف ٕٔىٗ اػت اػمشع سا تٝ ٚػیّٝ وٓ وشدٖ ضشتاٖ لّةه فـاسخٖٛ ٚ تٙفغه واٞؾ دٞذ. تطمیمات ا٘داْ ؿاذٜ دس  

ٖ  دس تٛا٘اذ  ٔی دسٔا٘ی –دس اسٚپاه ایاالت ٔمطذٜ ٚ اػمشاِیاه ثاتت وشد وٝ ٔٛصیه  1980ػاَ  ٝ  ٔثمالیاا  ٚ رٞٙای  ٔؼِّٛیمٟاای  تا

 .تاؿذ ػٛدٔٙذ خؼٕی

 وظرات پسضکی

وشدٖ ٞیدا٘ات ٚ آسأؾ یافمٗ وٕاه وٙاذه ٚ ٕٔىاٗ     تٛا٘ذ تٝ تیٕاساٖ دس آصاد ا٘ذ وٝ ٔٛػیمی دسٔا٘ی ٔی ضؿىاٖ تلذیك وشدٜپ

اػت خضء ػٛدٔٙذی دس ٔشالثت اص افشاد ٔؼَّٛ رٞٙی ٚ خؼٕی تاؿذ. زٙیٗ تیٕاسا٘ی تٝ ٔیضاٖ صیاد تٝ ٔٛصیه دسٔاٍ٘شٞا اسخاع 

ٓ       ؿٛ٘ذه اٌش زٝ اوثش پضؿىاٖ ٔمماػذ  ٔی ٞاای تاذٖه    تٝ لذست ٔٛصیه دس دسٔاٖ تیٕااسی تاٝ ٚػایّٝ تاأثیش ٔؼاممیٓ تاش ػیؼام

 ا٘ذ. ٘ـذٜ

 ،تم درمانی

ٞا پشداخت. ٚی ٔماْ ٔیىؼاِٛیذیٗ سا ضاضیٗه ٔمااْ     تٙذی تٓ تٝ عثمٝ« خٕٟٛس»٘خؼمیٗ تاس افالعٖٛ فیّؼٛف یٛ٘ا٘یه دس وماب 

ٓ  1918آٚس تؼشیا ٕ٘ٛد. ػپغ دس ػاَ  دٚسیٗ ٚ فشیظیٗ سا ٔطشن ٚ ٔماْ ِیذیٗ سا ٘ـاط ٞاا سا تاٝ زٟااس ٌاشٜٚ      اٚاػیّیٛعه تا

تٙاذی ٕ٘اٛد. دس ایاشاٖ ٘یاض تاشای       ه عثمnarcoticٝآٚس  ه خٛابsedativeخؾ ت ه آساsimulativeْه ٔطشن tonicتمٛیمی 

ٞاای ٔٛػایمی سا تاٝ ٞفات ٌاشٜٚ صیاش        ؿٙاخمی ٚ تأثیشات ػاعفیه تٓ ( تشاػاع ضاِمٟای سٚا1381ٖتاسه صادٜ ٔطٕذی) ٘خؼمیٗ

 تٙذی ٕ٘ٛد: عثمٝ

  Relaxation Themesٞای آساْ ػاص  تٓ (１

  Mood – Making Themesٞای خّك ػاص  تٓ (２

 Somatization Themesٞای خؼٕا٘ی ػاص  تٓ (３

ٞای  تٙاتشایٗ تؼشیا تٓ دسٔا٘ی دس ٚالغ تدٛیض ٔٛػیمی تشاػاع تٓ ٚ تأثیش اضؼاػی ٚ ؿٙاخمی ٔٛػیمی اػت. دس صیش تٝ ٚیظٌی

 ؿٛد. ٞای تٙیادیٗ ٚ ٔٛاسد ػٕٛٔی تدٛیض آٟ٘ا اؿاسٜ ٔی ؿٙاخمی ٞش یه اص تٓ ٔٛػیمایی ٚ سٚاٖ

  سازَای آرا   تم *

تاؿاٙذ. تطشیاه وٙٙاذٜ ٚ ٟٔایح      ٞای آساْ ػاص داسای سیمٓ ٚ ّٔٛدی ػادٜ ٚ یىٙٛاخت تٛدٜ ٚ ضذالُ اِمای خّاك سا داسا ٔای   تٓ

٘یؼمٙذ. تٝ ػثاست دیٍشه اص ِطاػ ٞیدا٘ی ٚ ػاعفی خٙثی ٞؼمٙذ. تأثیشات سٚا٘ی ضشومی دس آٟ٘ا ا٘ذن تٛدٜ ٚ تیـامش دس ػاغص   

  ٌزاس٘ذ. ؿٙاخت اثش ٔی

ٞای اِىمشٚ٘یه ٔا٘ٙذ تؼیاسی اص آثاس ویماسٚه ٚ٘دّیغ ٚ لغؼات اسوؼمشٞای  ی غشتیه آثاس تؼیاسی تٝ ٚیظٜ دس ٔٛػیمیدس ٔٛػیم

تخاؾ داس٘اذ. تشخای اص آثااس والػایه       ٞا ٘یض تأثیش آساْ تخؾ ٞؼمٙذ. تؼیاسی اص ته ٘ٛاصی  پاج ٔا٘ٙذ خاص ٔالیٓه داسای تٓ آساْ

  تاؿاٙذ.  داسای تٙاٛع دس سیامٓ ٚ ّٔاٛدی ٚ دیٙأیاه ٞؼامٙذ( ٘یاض ٔٙاػاة ٔای        ٞاای السٚن)ٞشزٙاذ    غشتی ٚ تٝ ٚیاظٜ ػاثه  

تخؾ  ٔٛػیمی دػمٍاٞی ایشاٖه تٝ دِیُ اِما خّك خٙذاٖ ٔٙاػة ایٗ واس ٘یؼته أا اص ایٗ ٔیاٖه تشخی اص لغؼات ٔاٞٛس تٓ آساْ

  تٛا٘اذ ٔفیاذ تاؿاذ.    ٚ ٔطاُ وااس ٔای    ٞای آساْ ػاص تشای ٔغاِؼٝه سا٘ٙذٌی)تٝ ٚیاظٜ دس ٔؼایشٞای پاش تشافیاه(     داس٘ذ. ٔٛػیمی

اػت. اص آ٘داا واٝ خّؼاٝ دس     Trance – Making Themesٞای خّؼٝ ػاص  ٞای آساْ ػاصه تٓ یىی اص تمؼیٕات فشػی تٓ



ٞای خّؼٝ ػااصه ضإٗ    وٙٙذ. تٓ تش سا ایداد ٔی تش ٚ ٘اب ٞا ٘یض آسأـی ػٕیك تش اػته ایٗ تٓ ٚالغ ٘ٛػی آسأؾ پیـشٚ٘ذٜ ٚ ٘اب

ٞای آساْ ػاصه تا ٔطذٚد وشدٖ ٔیذاٖ تٛخٝه تأثیش تش أٛاج ٔغضی ٚ واٞؾ ضشتاٖ لّة ٚ تٙفغه ضاِمی  ٞای تٓ ٖ ٚیظٌیداسا تٛد

تٛا٘ذ  تاؿٙذ ٚ اص آٖ ٔی وٙذه تٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔٙاػة سا٘ٙذٌی ٚ ٔغاِؼٝ ٕ٘ی اص ػثىی ٚ خّؼٝ تٝ ٕٞشاٜ آسأؾ ػٕیك سا ایداد ٔی

ضاِت ٞیپٙٛتیضْه آساْ ػاصی ٚ تٕشیٙات ٔشالثٝ اػامفادٜ ؿاٛد. زٙایٗ تٕای سا دس آثااس      خٛاتی ٚ ایداد  تشای واٞؾ اضغشابه تی

ٞاای   تاٛاٖ دسیافات. ٕٞسٙایٗ ٔٛػایمی     وٙذه ٔی ای اتٟاْ ٚ تؼّیك سا ایداد ٔی والػیه غشتیه دس ػثه أپشػیٛ٘یؼٓ وٝ ٌٛ٘ٝ

ٓ  ػٕاػی)دف ٕٞشاٜ ػاص( وٝ سیمٕی یىٙٛاخت ٚ یا زشخـی داس٘ذه تشای ایداد خّؼٝ ٔ ٞاای خّؼاٝ ػااص     ٙاػثٙذ. ایٗ آثااس سا تا

 ایٓ. ٕ٘ایـی ٘أیذٜ

  َای خلك ساز تم *

یاا ػشخٛؿای    Blueٞایی ٕٞساٖٛ غآ    ٞا داسای سیمٓ ٚ ّٔٛدی غٙی ٚ ٔمٙٛع ٞؼمٙذ تٝ عٛسی وٝ ٔٙدش تٝ اِمای خّك ایٗ تٓ

Elation ٔی     ٓ ٞااه یاه ضاِات     ٌشدد. تؼیاسی اص لغؼات ٔٛػیمی اكیُ ایشا٘ی داسای زٙیٗ ٚیظٌی ٞؼمٙذ. تاا ؿاٙیذٖ ایاٗ تا

ٞاای خّاك ػااص     ٞاا ٘یاض داسای ٚیظٌای    ٌشدد. ٔٛػیمی اغّة فیّٓ ؿٙاخمی ؿٙٛ٘ذٜه ایداد ٔی خّمیه تؼمٝ تٝ ٘ٛع ٚ ؿشایظ سٚاٖ

  تاؿذ. ٔی

ٞا داسای عیفی ٚػیغ اص آساْ ػاص تا خؼٕا٘ی ػاص ٞؼمٙذ. وشا٘ٝ آساْ ػااص   ایٗ تٓوٙٙذ.  ٞا خّك ػاص دس ػغص ٞیداٖ ػُٕ ٔی تٓ

 آٚس٘ذ. ٞای ٕ٘ایـی سا تٝ ٚخٛد ٔی آٟ٘ا داسای ضاِمی خّؼٝ ػاص ٚ وشا٘ٝ خؼٕا٘ی ػاص آٟ٘اه تٓ

  َای جسماوی ساز تم*

ه تٝ عٛسی وٝ ؿٙٛ٘ذٜ سا تٝ ا٘دااْ ضشواات   ٞا داسای سیمٓ ٚ ّٔٛدی تؼیاس ٔمٙٛع ٚ اغّة دیٙأیه لٛی ٚ تٕپٛی تٙذ تٛدٜ ایٗ تٓ

ٓ     تااذ٘ی ٚا ٔاای    وٙٙااذ. ٞااا دس ػااغص تااذٖ ػٕااُ ٔاای   داسد. تااأثیشات سٚا٘اای ضشوماای ٚ اتٛ٘ٛٔیااه آٟ٘ااا تاالػاات. ایااٗ تاا

ؿٙاخمی ؿٙٛ٘ذٜ تٛخٝ ٌشدد. تٝ عٛسی وٝ یه تآ خؼإا٘ی ػااص تاٝ      ٞا تایذ تٝ ػأُ صٔاٖ ٚ ؿشایظ سٚاٖ دس اػمفادٜ اص ایٗ تٓ

  خااااٛاتی ٔٙدااااش تااااٝ ػااااشدسدٞای تٙـاااای ٌااااشدد.     ٕٔىااااٗ اػاااات ػااااالٜٚ تااااش تاااای   ٍٞٙاااااْ خااااٛاب  

تاؿاذ واٝ دس آٟ٘ااه ػأاُ سیامٓ ٚ       ٔای  Force – Making Themesٞاای ٘یاشٚ ػااص     یىی اص تمؼیٕات فشػی ایٗ تٓه تٓ

ٓ  ای داسد ٚ اغّة تشای فؼاِیت دیٙأیه إٞیت ٚیظٜ ػااصه  ٞاای خؼإا٘ی    ٞای ٚسصؿی ٔٙاػة اػت. اص دیٍش تمؼیٕات فشػی تا

تاؿذ وٝ دس ٚالغ یه تٓ تشویثی اػاته صیاشا داسای ػٙاكاشی اص تآ خّاك ػااص        ٔی Hysteroid Themesٞای ٕ٘ایـی  تٓ

ٓ  واستشدٞاای  اص یىی. ٞؼمٙذ ضاِمی زٙیٗ داسای …ٞای ؿؾ ٞـمٓ ایشا٘یه سان ٚ  تاؿذ. ا٘ٛاع ٔٛػیمی ٔی  خؼإا٘ی  ٞاای  تا

 .اػت ٞیدا٘ات تخّیٝ ٔٙاػةه اػمفادٜ كٛست دس ػاصه

 

 ،گفتار درمانی 

 ای اص ػّْٛ تٛا٘ثخـی اػت وٝ تاٝ تشسػای ٔاٞیات     ؿٙاػی ٌفماس ٚ صتاٖ سؿمٝ ٌفماسدسٔا٘ی یا آػیة

ای  ػاذٜ  .پاشداصد  ا٘ٛاع اخمالالت ٌفماس ٚ صتاٖ ٚ ٘یض سٚؿٟای تـخیق ٚ دسٔااٖ ایاٗ اخامالالت ٔای    

صتااٖ   دا٘ٙذ. ٘ی ٔیاسصیاتی ٚ تـخیق اخمالَ دس تّغ سا ٘یض دس ضیغٝ تخلق ٔمخللاٖ ٌفماس دسٔا

تـىیُ ؿذٜ ٚ ٌفمااس داسای زٟااس    expressive ٚ تیا٘ی comprehensiv اص دٚ تخؾ دسوی



 ٚ تـاذیذ  voic ه كاٛت fluancy ه سٚا٘ای articulation تِٛیذ تاؿذ وٝ ػثاستٙذ اص: لؼٕت ٔی

resonance. 

 اػامفادٜ كاطیص اص    پشداص٘ذ وٝ دس فشاٌیشی صتاٖ ٔاادسی یاا   ٌفماس دسٔاٍ٘شاٖ تٝ دسٔاٖ وٛدوا٘ی ٔی

 ا٘اذ.  ٌفماس دزاس ٔـىُ ٞؼمٙذ ٚ ٘یض تضسٌؼاال٘ی وٝ تٝ دِیّیه تٛا٘ایی ٌفماسی خٛد سا اص دػات دادٜ 

دسٔا٘ی دس عَٛ دٚساٖ تطلیُ تا آ٘اتٛٔی ٚ فیضیِٛٛطی ا٘ذاْ ٌفماس ٚ ٘یاض ٔثاضا     ٔمخللیٗ ٌفماس

ٝ   ؿٛ٘ذ. تٝ ٕٞیٗ خٟت ٌفماس دسٔا٘ی  صتا٘ـٙاػی ٚ سٚا٘ـٙاػی آؿٙا ٔی ای تاٝ   یه سؿامٝ تایٗ سؿام

 .آیذ ضؼاب ٔی

 

 اَمیت ي ضريرت علم گفتار درماوی

  داؿمٗ تا دیٍشاٖ ٚ ا٘ممااَ خٛاػامٝ    "استثاط  "یىی اص ضشٚسی تشیٗ ٘یاصٞای ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ا٘ؼاٖه

ٞاه ػالیكه ٔـىالت ٚ دسٍٚ٘شیٟای خٛد تٝ آٟ٘اػت.ٌفماس سا ٔی تٛاٖ ٘ظأی لشاسدادی دا٘ؼت وٝ تٝ 

استثاط تیٗ ا٘ؼاٟ٘ا تٝ واس ٔیشٚد ٚ اص یه پـمٛا٘ٝ دسوی ٚ ؿٙاخمی )صتاٖ( تشخٛسداس اػت. ٞش ٔٙظٛس 

زٙذ ٘ٛؿمٝ ٞاه اؿاساته ٘ـا٘ٝ ٞاه ضاالت زٟشٜ ٚ ... ٍٕٞای ساٟٞاای ٔخمّاا ا٘ممااَ ا٘ذیـاٝ ٞاا ٚ       

 .خٛاػمٝ ٞای فشد ٔی تاؿٙذ ه ِٚی ٌفماس اكّی تشیٗ ٚػیّٝ استثاعی ا٘ؼاٖ اػت

  ٚ ٔادساٖ تا وؼة آٌاٞی ٞای الصْ تٛا٘ؼمٝ ا٘ذ تا ٔـىُ ٌفماسی وٛدن خٛد آؿٙا ؿذٜ ٚ أشٚصٜ پذس

دس ٌزؿمٝ ػّآ   تٝ ٔٛلغه ساٜ ٞای پیؾ ٌیشی اص آٖ سا خؼت ٚ خٛ ٚ الذاْ تٝ ٌفماس دسٔا٘ی ٕ٘ایٙذ.

ه ٘مؾ وٓ سٍ٘ی دس خأؼٝ ایفا ٔی وشد ٚ تٝ دِیُ ػغص آٌاٞی پااییٗ خاا٘ٛادٜ ٞااه    «دسٔا٘ی ٌفماس»

وٛدواٖ تا ٔـىُ ٌفماسیه تذٖٚ دسٔاٖ ٔی ٔا٘ذ٘ذ ٚ دس دٚساٖ ٘ٛخٛا٘ی ٚ تضسٌؼاِیه ٔـىالتی  اغّة

دس ص٘ذٌی اخمٕاػی خٛد پیذا ٔی وشد٘ذ. ٌٛؿٝ ٌیشیه اص خٕغ ٌشیضاٖ تٛدٖ ٚ تٕؼاخش اعشافیااٖ ٚ   

ٕٞؼاالٖ ٔٛخة ٔی ؿذ آ٘اٖ اص پیـشفت ٞای تطلیّی ٚ اخمٕاػی تٝ دٚس تاؿٙذ. أشٚصٜ ٔمخللاٖ 

تٛا٘ؼمٝ ا٘ذ ایٗ ٔـىُ سا تٝ ساضمی ضُ ٕ٘ٛدٜ ٚ دغذغٝ ٚ ٍ٘شا٘ی سا اص خاا٘ٛادٜ ٞاا   « ماس دسٔا٘یٌف»

 .دٚس ػاص٘ذ

 

    ٔی دا٘یٓ وٝ صتاٖه ٚػیّٝ ای تشای اتشاص ػٛاعا ٚ اضؼاػات ٚ استثاط افىاس ٚ ا٘ذیـٝ ٞاػت واٝ اٌاش

س ٔای سفات تؼایاسی اص    ٚخٛد ٘ذاؿت یا ٕ٘ی تٛا٘ؼت واسآیی خٛد سا تٝ ٔؼشم ٕ٘ایؾ تٍزاسده ا٘مظا

فؼاِیت ٞای سٚصٔشٜ ی ص٘ذٌیه تٝ وٙذی پیؾ سٚد ٚ استثاعات ٘مٛا٘ذ تذاْٚ یاتذ.دس ٔثط  سؿاذهاٌش  

ٔطذٚدیمی دس یىی اص ػیؼمٓ ٞای سؿذی وٛدن ایداد ؿٛدهخؼااست خثاشاٖ ٘اپازیشی دس ا٘مظااس     

 داؿمٝ تاؿاذ.  وٛدن اػت.دس تٕاْ ؿاخٝ ٞای سؿذی تایذ ٕٞاٍٞٙی ٚ تٛاصٖ تذٖٚ ٔطذٚدیمی ٚخٛد

ضشومیه ؿٙاخمیه ٌفماسیه تیٙاییه خؼٕی ٚ...( پیـشفت ٞای وٛدن سا اخمالَ دس ٞش ٔٛسد سؿذی )

دس  خایٍضیٗ آٖ ٔی ٌشدده دزاس تطشاٖ ٔی وٙذ ٚ اػممالَ اص اٚ ػّة ٌـمٝ ٚ ٘یاصٔٙذی تٝ دیٍشاٖه



س سٚاتظ اخمٕاػی تا ضاِی وٝ اػممالَه تٛا٘ایی ٞای وٛدن سا افضایؾ دادٜ ٚ ٔٛخة ٔی ؿٛد وٝ اٚ د

 .ٞٓ ٘ٛػاٖ خٛیؾ تمٛا٘ذ ٘مؾ ٞای وّیذی سا تٝ دػت آٚسد

 

ضاَ تایذ تٝ ػشم تشػا٘ٓ ایٟٙا ٌٛؿٝ ای اص فؼاِیمٟای ٔا دس ٔٛػؼٝ ٔٙـٛس ٟٔش تٛد وٝ تاا تٛخاٝ تاٝ دا٘اؾ     

ٌشفمٝ تخللی ٚ پظٚٞـی ٕٞىاساٖ ٔا دس ایٗ ضٛصٜ تٛا٘ؼمٝ ا٘ذ ساٜ واسٞای تشتش ٚ ٘یض سٚؿٟای خذیذی سا تش

اص دیٗ ٔثیٗ اػالْ تٝ آٖ تیافضائیٓ ٚ اص آٖ ٟٕٔمش پیشٚ دػمٛسات تشتیمای پیاأثش تّٙاذ ٔشتثاٝ اػاالْ )ف(ه      

ؼاشیغ دس  تٚ تٝ خذیت ػشم ٔی واٙٓ   ٚ تشتیمی سا تٝ ٕٞشاٜ داسد أأاٖ )ع( ٚ ا٘ثیاء ساػمیٗ ٔؼیشی ٔؼٙٛی

 ٘میدٝ ٚ ػالٔت سا تٝ ٕٞشاٜ داسد. تذػت آٚسدٖ

 

تشػذ وٝ ٔشدْ ػضیض ٔا إٞیت دسٔاٟ٘ای غیش داسٚیی سا تٝ خاٛتی دسن وٙٙاذ ٚ اص آٖ تٟاشٜ    أیذ اػت سٚصی 

 ٔٙذ ٌشد٘ذ تا ػٛاسم دیٍش سا ٞشٌض تدشتٝ ٘ىٙٙذ.

 

 

 ٚ ٔٗ اهلل تٛفیك

 اضٕذ اخٛاٖ ػغاس
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