سخن سردبیر
یکی اس هجبحث هْن رٍس در سبسهبى ّبی اهزٍسی اًگیشش است .اًگیشش در تؼزیف ػجبرت است اس درجِ تالش،
دّذ .اس ًظز رٍاًطٌبسی فبصلِ ثیي
کَضص ٍ ایستبدگی کِ یک فزد در جْت اّذاف سبسهبى اس خَد ًطبى هی
غزیشُ (غزائش) ٍ اًگیشش ػجبرت اس تفبٍت ثیي ػکس الؼول ًبآگبّبًِ ثذًی ٍ ػکس الؼول قبثل کٌتزل رفتبر در هزدم
است .غزائش ًطبى دٌّذُ فطبرّبئی ّستٌذ کِ اسبس آًْب را ًیبسّبی فیشیَلَصیک ثذى اًسبى تطکیل هی دّذ درصَرتی
کِ اًگیشش ثیبًگز گَضِ ّبئی اس رفتبرّبی آهَختِ ضذُ ارادی ٍ آگبّبًِ است  .اًگیشُ ّن ًظیز احسبسبت هیتَاًذ
سبسًذُ یب هخزة ثبضذ .اگز غزیشُ پذیذُ ای اًفؼبلی است اًگیشش اًتخبة آگبّبًِ است .
اًسبىّبی دارای اًگیشُ (ّذف) اس خَد کٌتزلی ثبالیی ثزخَردار ٍلی اًسبى ّبی فبقذ اًگیشُ فبقذ قذرت کٌتزل ّستٌذ .
ّزچٌذ کتبة ّبی رفتبر تئَری ّبی اًگیشش را اس سلسلِ هزاتت ًیبسّبی هبس لَ آغبس هی کٌٌذ ٍلی در حقیقت اٍلیي
پبیِگذار اًگیشُ در سبسهبى تیلَر ثَد  .چزا کِ ثب ٍضغ اصَل هذیزیت ػلوی هجتٌی ثز  :ثْتزیي راُ ثزای اًجبم ّزکبر( ،ثِ
هؼٌبی کَتبُ تزیي سهبى ثزای اًجبم ّزکبر )  ،ثْتزیي فزد ثزای اًجبم ّزکبر ٍ ثْتزیي اثشار ثزای اًجبم ّزکبر ٍ سپس
 .سپس اثزاّبم
سماى سٌجی ،کبرسٌجی ٍ هشدسٌجی ًخستیي ثٌب را ثزای پزداخت ثیطتز ثز هجٌبی کبر ثیطتز گذاضت
ریشی کزد  .هتبسفبًِ ّز دٍ ایي
هبسلَ کِ ثب تئَری سلسلِ هزاتت ًیبسّبی خَد اسبس ٍ ثٌیبى هزاتت اًگیشش را پی
ثٌیبًگذاراى ًظزیِ ّبی اًگیشش در ثزخی کالس ّب ٍ کتبة ّب مٍرد ًقذّبی غیزهٌصفبًِ ای قزار هی گیزًذ کِ ّز چٌذ
ثزاسبس ایي ًقذّب ًیبس ثِ «احتزام» هْوتزیي هٌجغ اًگیشش است ٍلی ٌَّس ّن «پَل» حزف اٍل را در هحزکْبی
ثیزًٍی ثزای ایجبد اًگیشُ در فزد هی سًذ ٍ ّز چٌذ ًظزیِ ّبی گًَبگًَی هطبثِ سلسلِ هزاتت ًیبسّبی هبسلَ هطزح ضذُ
است ٍلی ٌَّس ایي سلسلِ هزاتت کِ هجتٌی ثز ًیبسّبی حیبتی ( ًیبس ثزای سًذُ هبًذى ) است حزف اٍل را در ایجبد ًیبس،
ّذف ٍ اًگیشُ ثیبى هی کٌذ ٍ ثْتز است هٌتقذاى ثب ًگبُ ثبستزی ثِ ایي دٍ ًظزیِ ًظز داضتِ ثبضٌذ ٍ ثِ خصَظ آى کِ
ک ًیبسّبغزیشی ّستٌذ (هبًٌذ احسبس گزسٌگی ٍ تطٌگی ٍ ٍ )...لی خَاستِ
ثیي ًیبس ٍ خَاستِ تفبٍت قبئل ضًَذ  .چزا ُ
ّب قبثل اًتخبة (هثل ًَع غذا ٍ ًَضیذًی  )...ػلیایحبل سیزثٌبی اًگیشُ ًیبس است کِ تجذیل ثِ ّذف ٍ ّذف هَجت
ایجبد اًگیشُ ٍ خَدکٌتزلی ٍخَد هذیزیتی ثزای حزکت ٍ تالش ٍ ایستبدگی در راُ رسیذى ثِ ّذف است .
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