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 ه نام خداب

 دستوالعمل ثبت و دریافت گواهینامه بازی و اسباب بازی شناختی

  های شناختیبازی

شدههای شناخی  طراح  دف ارزیاب  یا تحریک و تقوی  مشخصهصورت مشخص با هکه به سن اهای  های شنناخی  بازیمنظور از بازی

های علوم های  که با ت  ه بر نظریههای شنننناخی  یا ارزیاب  انبا ب ار روندی ل  ا بازیتوانند برای تقوی  مؤلفهها م اند. البیه تمام  بازی

شوند. های شناخی  محسوب م روند جز بازیاخی  ب ار م های شنشنناخی  و به طور اخیصناصن  برای ارزیاب  یا تحریک و تقوی  مؤلفه

باشد که پرهازند. ایا روش همانند مرب ان بدنسنازی م ها بر یک یا چند مؤلفه شنناخی  تمرکز نموهه و به ارزیاب  یا تقوی  انبا م ایا بازی

خواهند تا با انجام ایا حرکاتی به تقوی  تح  تعل م م ههند و از فره ای خاصی حرکات  منحصننر به ان عضننله را ارایه م برای تقوی  عضننله

 .ای خاص را به مقدار مورهن از تح  اموزش و تقوی  قرار ههدتواند عضله-طورکل  نم عضله مربوطه بپرهازند. بدیب  اس  که ورزش به

 

 نام در فراخوانمدارک مورد نیاز جهت ثبت -ماده یک

 فرم مشخصات مجری )میقاض ( و هم اران یا فرم مشخصات پدیداورندگان •

 فرم مشخصات بازی •

 راهنمای بازی •

  ف لم )حداکثر پنج هق قه ای( بازی یا اسباب بازی همراه با توض حات •

 های شناخی فرم خوهاظباری هر موره تحریک مولفه •

 ایهای رایانهتصویر مجوز کانون پرورش ف ری و یا بن اه مل  بازی •

 مسیندات اثربخش  هر صورت موجوه بوهن •
 

 :کنندهره ثب  ف

 .باشدافراه حق ق  یا حقوق  که پروانه انیشار بازی به نام ایشان م  •
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 روند ارزیابی -ماده دو 

پس از اتمام زمان فراخوانی کارشنننناب ثب  طره به بررسننن  اول ه طره پرهاخیه و هر صنننورت کاما بوهن مدار  و  •

  .ر کم س ون قرار خواهد هاهاطم نان از صح  انانی ان را  جب  اظبار نظر نبای  هر هسیور کا

هر صنورت وجوه هرگونه نقص و یا ماایرت مرات  به صورت کیب  به مجری )میقاض ( اعمم خواهد شد و هر صورت  •

  .غ رقابا اصمه بوهن نواقصی طره از روند بررس  خارج خواهد گرهید

و سیاه  ایهای رایانهبازیی بن اه بازیکم سن ون ارزیاب  میشن ا از کارشنناسنان هب رخانه شورای نظارت بر اسباب •

ها را ارزیاب  کرهه و با توجه به ضوابط و باشد. ایا کم س ون تمام  طرههای شناخی  م گسنیرش علوم و فناوری

  .های موجوهی نظر نبای  را اعمم خواهد کرهمقررات و همچن ا مم 
های شناخی ی هو م ل ون ریال معاهل هویس  اول ا فراخوان ارزیاب  و شناسای  بازینام و شنرک  هر هزینه ثب   :هزینه شنرک  هر فراخوان

  .باشدهزار تومان م 

  .طره اول ثب  شده رایگان خواهد بوه 051نام برای هزینه ثب  :بصرهت

 تنظیم مدارک -ماده سه 

  :فرم مشخصات مجری )میقاض ( و هم اران یا فرم مشخصات پدیداورندگان

حق ق : مشخصات مجری و هم اران با ذکر کاما نامی تخصصی تحص متی وابسیگ  سازمان ی سابقه طراح  و تول د بازیی جوایز شخص 

 و امی ازات به هس  امدهی اطمعات تماب

 شخص حقوق : نام موسسه یا شرک ی سابقه طراح  و تول د بازیی جوایز و امی ازات به هس  امدهی اطمعات تماب

 وضیحاتت

  .بخش نام بازی که مطابق با نام هرج شده هر پروانه انیشار اس  هرج گرهه هر ایا نام بازی:

  .های مخیلف سال تول د نسخه فعل  ذکر گرههسال تول د بازی ذکر شوه. هر صورت وجوه نسخه سال تولید:

 :ای هر ان قرار هارهی مشخص شوههر ایا بخش سب   که بازی رایانه :سبک بازی

 .پرهازندهای ایا سبک هر ط  روند بازی به اموزش مفاه م م بازی سبک آموزشی :

یاب  هاس ی ن ازمند حا یک معما مانند مازی مسایا اسیدالل  )منطق ( و یا موقع  تریا سبکایا سبک که جز ساهه سبک معمایی :

های ماجراجوی  و اموزش  تواند با سبکل  م شوه و اغها را شاما م های بس ار وس ع  از بازیقطعات مخیلف اس . ایا سبک گونه

  .وجه مشیر  هاشیه باشد

اس  های اس . اکیشاف و تعاما با مح ط ویژگ  اصل  ایا سبک از بازیهای رایانههای اصل  بازیی   از سبک سبک ماجراجویانه :

تاک د هارند. قدم  ایا سبک که از « روای  قصه»  و« اکیشاف»های قصه محوری هسیند که بر هو عنصر  اس . بازیبای ایا سبکی بازی

 بازی ا با چالشم  0791شده اس  به ههه های شناخیهنخسی ا سبک
ً
رسد و نام خوه را از یک بازی گرفیه اس . هر ایا سبک معموال

مخیلفی اسیفاهه از وسایا هر  وگذار هر مح طی پ دا کرهن وسایا گ ره. گش ندرت تح  تنش قرار م شوه و بهرو م های منطق  روبه
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های ای بازی نان هر یک بازی ماجرای  هسیند. بازیهای بازی جزو کارهای پایهجای مخصوص و صحب  کرهن با هیگر شخص  

 .شوندهای تعامل  تقس م م های گراف   ی مین ی ماجرای  معمای  و رمانماجراجویانه به زیر سبک

ها کنند و مم ا اسن  بازی ا هر ایا بازی-سنازی م ی یک ورزش محبوب را هر هن ای مجازی شنب ههای ایا سنبکبازیسببک ورزشبی : 

 های ورزش  اهم   زیاهی هاره؛ زیراسازی قوان ا ف زی   هر بازیهای ورزش یا مرب  یا هر نقش هیگری هاشنیه باشند. شنب هنقش بازی ا

اصل  روند بازی همان رقاب  ورزش اصل  اس  و مم ا اس  هر کنار رقاب  اصل  بازی نان از قبا با قوان ا ان ورزش اشننا هسیند. بخش 

های شننوه. بازیهاسنن  که هر منوهای م انه بازی انجام م های هیگری هم وجوه هاشننیه باشنند. مدیری ی بخش مبم  از ایا بازیحال 

های پرخطر و تخ ل  مانند ند و هسننیه هوم به ورزشهای واقع  مانند فوتبال اخیصنناص هار ورزشنن  هو هسننیه هسننیند. یک هسننیه به ورزش

 .پرهازنداسنوبره م 

  .های بازی ا برای رس دن به هدف ن ازمند تاکی ک )تداب ر( و هوش اس هر ایا بازی سبک استراتژی :

  .ای هسیندهای رایانهها ترک ب  از تجب زات ورزش  و بازیایا نوع بازی exergames :سبک

های های سریع اس  تا بر چالشها بازی ا ن ازمند سرع  عما سریعی هماهنگ  چشم و هس  و واکنشهر ایا نوع بازی : سبک اکشن

  .بازی مانند مبارزهی پریدنی هویدنی اتمام یک ت ل ف هر زمان محدوه و غ ره فایق اید

-کند. هر ایا نوع بازیر یک هن ای خ ال  کنیرل م های( خ ال  را ههر ایا سبک بازی ا یک شخص   )یا شخص   سبک ایفای نقش :

تواند شوه و با پ شرف  هاسیان م های س  که به صورت عده و رقم )اماری( نشان هاهه م -ها و توانای ها شخص   بازی ا هارای مبارت

  .های خوه را باال ببرهها و همچن ا هارای ها و توانای مبارت

ازی سها به صورت شب هسازی واقع  یک موقع  ی مح ط و یا فعال   اس . بازیبکی تمش برای شب ههر ایا س سازی :سبک شبیه

سازیی مح ط واقع  را هاره و باعث اموزش شوه که هر ان بازیگر هر ع ا انجام بازی شب همح ط  همچون مح ط عما جراح  ساخیه م 

عنوان قسمی  از اموزش واقع  اکنون بهرواز شرک  مای روساف  اشاره نموه که همساز پتوان به شب هها م گرهه. از جمله ایا بازیم 

 .گرههخلبان  اسیفاهه م 

 .هر ایا قسم  حداقا و حداکثر تعداه افراه برای بازی را مشخص کن د تعداد افراد:

  .م انگ ا مدت زمان برای انجام بازی ذکر شوه مدت زمان بازی:

 .شوه مشخص کن درم  که بازی بر روی ان اجرا م هر ایا قسم  پلیف پلتفرم:

 .توان هر نظر گرف های میفاوت  برای ارتباط ب ا فره و بازی م باشد. رابطافزاری م افزاری و سخ شاما هر هو رابط نرم تعامل:

  .افزارها و یا اینیرن های نرمتوانای  اتصال به سایر هسیگاه اتصال:

 آفالینیا  آنالین

  .هر ایا قسم  راهنمای کاما نحوه انجام بازی ذکر گرهه   :راهنمای بازی

ای همراه با توض ح هر ایا قسم  یک ف لم هر موره اسباب بازی و یا بازی رایانه :ای و یا اسباب بازی همراه با توضیحاتفیلم بازی رایانه

 .گرهه بارگذاری/ ارسالهر موره بازی 
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 :بازیفرم مشخصات اسباب

  اسباب بازییا عنوان تجاری نام 

  شرک  سازنده

  سال تول د

 : گروه اسباب بازی

 های سازنده قوای ذهن و تفکر )روان(سرگرمی

 های سازنده قوای حسی و حرکتی )تن(سرگرمی

 های جدی(ها و آموزشی )بازیهای سازنده مهارتسرگرمی

 دنیای واقعی سازیهای شبیهسرگرمی

 هاای و جورچینهای سازهسرگرمی

  جنس اسباب بازی

  تعداه افراه هر بازی

  مدت زمان بازی

 

  توضیحات

  :بازی هر ان قرار هاره مشخص شوهگروه اسباب بازی: هر ایا بخش گروه  که اسباب

های شناخی ی ذهن  و تف ری کارگ ری مبارتوی  و بههای  که با تقبازیشاما اسباب :های سازنده قوای ذهن و تفکر )روان(سرگرمی

های ف ری اس  که شاما هوش اریی تصوراتی اهرا ی تف ری قضاوتی زبان ذها )به عرب : عقا(ی مجموعه ای از توانای   .فره سروکار هاره

 ان را وجوه توانای  هوش ار بوهن و اندیشه تعریف م و حافظه م 
ً
هربرگ رنده قدرت تصوری تشخ ص و قدرهان  کنند. ذها شوه و معموال

 . شوهاس  و مسئول   پرهازش احساسات و عواطف را برعبده هاره که منجر به عمل ره و نوع رفیار افراه م 

ها اس  که به هر ترت   با ذها و قوای تف ر هر ارتباط باشد و های سازنده قوای ذها و تف ر مجموعه ای از سرگرم مقصوه از سرگرم 

 .محر  تقوی  ان باشد

  . های حرکی  اسهای  که به هنبال تقوی  حواب پنجگانه یا اندامبازیشاما اسباب :های سازنده قوای حسی و حرکتی )تن(سرگرمی

شوه. المسهی بویای ی چشای ی ب نای  و شنوای  از ایا هسیه هسیند. بازی حس  شاما هر فعال ی  اس  که باعث تحریک حواب فره م 

فعال یبای حس ی م ا اکیشاف را هر کوهکان تحریک کرهه و به طور طب ع  انبا را به کشف و اسیفاهه از قواعد علم  هر هنگام بازیی 

 .خمق  ی تحق ق و بررس  تشویق م  کنند
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شنننناخی  های اصنننل  سنننازگاریی سنننمم  جسنننمان ی اجیماع  و رشننند حرکی  از مؤلفه-هر فرایند تحولی رشننند ببنجار توانای  حسننن 

های هوشنن  و تعاما کاف  با کاری مح ط از سننوی کوه  را فراهم کرهه و باعث افزایش ظرف  اید؛ ایا مبارت توانای  هسنن م حسنناببه

های حرکی  )عضنمت و اس ل  اسیخوان ( کوهکان ن ز از طریق هم ا هس  بازی هسیخوش تحریک و اندام. شنوهمح ط و همسناالن م 

  .تقوی  خواهد شد

های حرکی  ها اس  که به هر ترت   با حواب چندگانه و اندامای از سرگرم های سازنده قوای حس  و حرکی  مجموعهمقصوه از سرگرم 

 .هر ارتباط باشد و محر  تقوی  ان باشد

 های جدی(ها و آموزشی )بازیهای سازنده مهارتسرگرمی

 .اسیای تقوی  مبارت و اموزش بازی نان اس های  که به هنبال هدف  جدی هر ر بازیشاما اسباب

وندی که شننهای نو یا موجوه به ترت  ی هر  یا تقوی  و اصننمه م ها یا انیخابیاهگ ریی کارکرهی اسنن  که با انی هانشی رفیارهای توانمندی

 . جارب منجر شوههای عمق هانشی روی ره یا رفیار نسب  به نوع و گسیره تشاید به یک تا  ر بالقوه هر ترک   هاهه

ها های یاهگ ری بازی اس  و ایا مبم از طریق اسباب بازیتریا روشهان م ی   از جدیها هارای هدف هرخوه هسیند اما م با این ه بازی

 .گ رهها و اصول  اس  که فره یاهم های مفاه می مبارتهر اینجا مقصوه از یاهگ ری همه انواع نگرش  .شوندتسب ا م 

صورت مسیق م و ها اس  که به هر ترت   هدف از طراح  انبا بهای از سرگرم ها و اموزش  مجموعههای سازنده مبارتاز سرگرم مقصوه 

 .نه ضمن  حصول ی   از انواع یاهگ ری شوه

 سازی دنیای واقعیهای شبیهسرگرمی

 هاروای صورت ابزار یا های سازنده بازافرین  هن ای واقع  بهشاما سرگرم 

باشد. ههنده عمل ره ان هر طول زمان م تقل د تقریب  یک عمل اتی فرایندی یا یک س سیم اس ی که نشان (simulation) سازیشب ه

ه دهای موقی  کوهکان و بزرگساالن اس . انجا که رویاروی  با هر پدیهای شب ه سازی هن ای واقع ی فضای فایق امده به ناتوان بازی

های کس  شده کاذب هر هن ای های هن ای واقع  اس . به زوهی توانای هزینه تر و با مقاوم  کمیر تا و روان برای رویاروی  با چالشکم

 .کننده قوه خ الی وهم و تجسم اس ها تقوی سازی شده قابا انیقال به هن ای واقع  هسیند هر ع ا این ه ایا بازیشب ه

ها اس  که به هر ترت   بخش  از هن ای واقع  را به صورت ابزارهای ای از سرگرم سازی هن ای واقع  مجموعهشب ه هایمقصوه از سرگرم 

 .ها بازسازی کرهه باشدها یا روای شخص  

 هاای و جورچینهای سازهسرگرمی

 .کندهای تف ر و حس  و حرکی  را توامان هرگ ر م های سازنده که مبارتشاما سرگرم 

های تف ر و ها از ان جب  که مبارتسازهها و هس بازیهای اسبابهای ساخین  بممنازع باشد. ایا سرگرم بازیشناید امپراطوری اسباب

کشند. تقوی  کننده قوای انسان  هر سطوه باالتر همچون خمق   و ترک   های حسن  حرکی  توامان به چالش م روان را هر کنار مبارت

توان گف  هنگام سنناخیا یک سننازه یا خلق یک کارهسننی  هماهنگ  تا و روان چگونه محقق شننده و ی   چگونه سننخی  م  هسننیند. به

 .تریا موقع   خوه نسب  به بازی اس شوه. هر چن ا نوع سرگرم  فره هر فعالموج  تقوی  هیگری م 
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های سنناخین  با الگو( شنناما ایا هسننیه از بازیا )اسننبابههای سنناخین  بدون الگو( و جورچ ابازیها )اسننبابهو هسننیه بزرس سننازه

ها اس  که به هر ترت   ساخ  شناخی  ذها ای از سرگرم ها مجموعهای و جورچ اهای سازهمقصوه از سرگرم  .ها هسیندبازیاسنباب

 .کندرا از طریق انجام هاهن تحریک و تقوی  م 

 .داه افراه برای بازی را مشخص کن دتعداه افراه: هر ایا قسم  حداقا و حداکثر تع

  .مدت زمان بازی: م انگ ا مدت زمان الزم برای انجام بازی ذکر شوه

 

 های شناختیفرم خوداظهاری در مورد مولفه

گ رند اعمم های شنننناخی  که هر ح ا بازی موره تحریک قرار م هر ایا قسنننم  الزم اسننن  مجری )میقاضننن ( نظر خوه را هر موره مولفه

  .فرمایدب

 م زان فعالسازی زیاه -4سطح 

 م زان فعالسازی میوسط -3سطح 

 م زان فعالسازی کم -2سطح 

 عدم فعالسازی -0سطح 

 امی از 6هر سیاره معاهل   :امی از
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  کارکردهای شناختی -پنجده ام

کارکرههای شننناخی  عواما ح ات  جب  رشنند و یاهگ ری هسننیند. مبارت های شننناخی  ما را قاهر به حف  اطمعات و کار کرهن با انبا هر 

 مازی تمرکز بر روی توجهی از ب ا برهن حواب پرت  و همچن ا تا  ر حاالت ذهن  م  کند. اگر چه ما با ایا مبارت ها میولد نم  شننویمی اما

رشند انبا به هن ا امده ایم. ایا روند به صورت اهسیه از ابیدای تولد شروع م  شوه وتا سا بلو  اهامه م  یابد و از طریق تجرب ات با توانای  

منا شننن نا م  گ ره. کوهکنان مبارت های خوه را از طریق مشنننارک  اجیماع  معن  هار و فعال   های لذت بخشننن  که مبارت های خوه 

م  کند کس  م  کنند. مبارت شناخی  به کوهکان کمک م  کند که به صورت همزمان بر روی چند جریان ف ری تنظ م  را هر انبا ایجاه 

میفاوت میمرکز شننوندی بر خطاها نظارت کنندی بر اسنناب اطمعات موجوه تصننم م بگ رندی مرور برنامه ها هر صننورت ن ازی و بر اثر احسنناب 

 .یا مبارتبا هر قال  فعال یبای مخیلف منجر به بببوه انبا م  شوهناکام  شیاب زهه تصم م گ ری ن نند. تمریا ا

 ترین مهارتهای شناختیمهم

زیر را  شوند و هر اغل  تعاریف عناصرای از فرایندهای شناخی  هسیند کننه عمدتا توسط قشر پ شان  ماز پشی بان  م ایا مبارتبا مجموعه

های توجه و حافظه که ایا پذیری و هر نبای ی نظاممانده  رفیارهای بازهاریی انعطافریزیی سنننازشنننونند: تع  ا هدف و برنامهشنننامنا م 

  .کنندها را هدای  م پرهازش

توجننننه و تمرکننننز: توجننننه و تمرکنننز بننه یاهگ ننری کمننک م  نند. بدیبن  اسن  کنه اگنر فنرهی توجنه و تمرکنز نداشنیه باشند  .0

رسننهی خاننه و سنایر مح طبنای توجننه بننه فننره کمننک م  ننند تننا تمننام حننواب را بننه چ ننزی کنه مبنم اسن  کمیننر ینناه م گ ننره. هر مد

 نم نز کنمعطنوف نمایند. مبنارت توجنه بنه منا کمنک م  نند تنا بنا وجنوه چ زهنای زیناهی کنه هر اطرافمنان وجنوه هاره بنر فعال یباین  تمرک

ننه بننرای مننا مبنم هسنیند. تمرکنز به منا هر تعامنا با هیگنران کمنک م  ند و بنه فنره امن ان م دهند تنا هر گفیگوهنا شنرک  کننه هر ان لحظ

 .نندفعنال هاشنیه باشنندی بننه پرسننشبای  کننه از او م  نننندی صح ننح جننواب ههنند و از زبننان بنندن هرسنن  و مناسنن  اسننیفاهه کن

هاری/ کنیرل مباری: بننازهاری تواناینن  ایجنناه هرننر هر انجنام ینک عمنا و ینا ینک جرینان شنناخی  و همچن نا تواناین  بنناز  .2

  نند. ل ممیوقنف کرهن رفیار هر حال انجام هر شنرایط نامناس  را گویند. ایا مبنارت تواناین  ارزیاب  موقع ن  و رفیاری قبا از انجنام را اعما

کنیننرل بننازهاری موجنن  عمل ننره ناهرسنن  هر ت ال نف و افزاینش احیمنال پاسنخبای ناهرسن  م گنرهه. کنیرل مباری توانای  نقننص هر 

 .داهرا  اف ار و انگ زه ها برای مقاوم  هر برابر وسوسه های حواب پرت  ها و عاهت های و میوقف کرهن انبا و ف ر کرهن قبا از عما م  باش

: حافظننننه کاریی بننننه فننننره قابل نننن  هاشننننیا حسننن  از گذشننیهی احسنناب مجننده تجرب ننات گذشننیه و حافظننننه کاری -3

انجننام  همچن ننننا قابل ننن  هاشننیا حسنن  از اینننده و پ شب ننن  حننواهی اینننده و امنناهه کننرهن خننوه بننرای ان را م دهنند. هر ببیننر

سننننیورات پ چ ننننده بننننه فننره کمننک م  ننند. حافظننه کاری کمننک م  ننند تننا قبننا از ب ننرون امنندن از هاهن ت ال ننننف مدرسننننه و ه

ه انچنن منننزلی هرچننه را الزم اسنن  برهاشننیه یننا هر کمب به خوبنن  یاههاشنن  برهاری کننند. بننرای حننا ذهننن  مسننایا ریاضنن ی هر 

ننننر اورهن همنننه قوان ننا هر طنن  بننازی بننه حافظننه کاری ن نناز اسنن  . هر اصا حافظه کاری توانای  نگه هاشیا م خواننننند و بننننه خاط

 .اطمعات هر ذها و اسیفاهه از ان م  باشد

ازمانده  سننننازمان ههنننن : هو نننننوع مبننننارت سننازمان ههنن  وجننوه هاره. سننازمانده  خننوه و سننازمانده  محیننوا. سن -4

زمانده  خننوهیبننه فننره کمننک م  ننند تنا انچنه را ن ناز هاره تب ننه کننرهه و اهننداف کوتاهمنندت و بلننند منندت خننوه را تع  نا کنند. سنا

. هاره برسندمحیننوای مربننوط بننه مسننایل  اسنن  کننه باینند هسننی اری شننوه تننا ت ل فنن  کامننا گننرهه تننا فنره بیواند بنه انچنه هر ذهنا 

رهن سننازمانده  بننه هانش امننوز کمننننک م  ننننند تننننا ت ال ننف و وظایننف هرسنن  را بنندون اتنمف وقنن  انجننام ههنند و بننا مرتنن  کنن
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 ننف اسنن  مرتنن  هننننا بننننه اهننداف برسنند. بیواننند موقع یبننای پ چ نده را ارزیابن  کنرهه و انچننه را الزمننه شننروع ت الوسننننایا و ایده

  .نماینند

برنامه ریننننزی: برنامه ریننننزی اغلنننن  شنننناما اولوی  بننننندی یننننا تصم م گ ننننری بننرای مبمیریننا کاری اسنن  کننه فننره  -5

م ههنند. برنامه ریننزی م خواهنننند انجنننام ههنند. همچن ننا شنناما تف ننر هربنناره ترت نن  و توالنن  اعمالنن  اسنن  کننه م خواهنند انجننا

خننننوب ن ازمننننند تف ننننر هربنننناره همننننه جنبه هننننای هنر موقع ن  و پ امدهنای احیمالن  انباسن . مدیرین  زمنان جزینن  از مبننارت 

جناه گنرهه. زمانن  بنه ریننننزی اسنننن . بننننرای مدیریننن  ببیننر زمنان بایند اگاهن  فنره از زمنان ب شنیر شنوه و حنس فورین  هر او ایبرنامه

  «چگونننه بننه ایننا هنندف برسننم؟« ینا « چگونه انجامنش ههنم؟»رینزی ن ناز هاریند کنه بنا سنوال خاصن  مواجنه م شنوید:برنامه

 انعطاف پذیننننری شناخی : انعطاف پذیننننری و انطبننننا  بننننا موقع یبننا و مشنن مت جدینندی مبننارت بسنن ار مبمننن  اسن . -6

ننا پذینری بنه فنره کمنک م  ننند تننا بپذینری اسن . انعطافسننرع  از کاری بننه سننرا  کار هیگننر رفیننا ن ازمنند انعطافریننزی و بهبرنامه

هنا ینا اجبنه بنا موقع  هایننن  نظ ننر بننه هننم خننورهن برنامننه ورزشنن  یننا خننواب ماننندن ببیننر کنننار اینند. ایننا مبننارت هر موموقع  

ن  حلکنننند کننه هر گذشننیه مف ند بنوهه اسن ؛ امنا اگنر راهحلباینن  اسننیفاهه م مشن مت جدیند نقنش مبمن  هاره. اغلنن  افننراه از راه

ه مشنن ا را تا  ننر هه نند. انعطاف حنا جدیندی اسنیفاهه کن ند. حین  نحنوه ننگاه خننوه بننهر موقع ینن  اثربخنش نبنوه الزم اسن  از راه

 .پذیننری شناخی  توانای  تا  ر حاالت ف ری و تنظ م جب  تا  ر خواسیه های اولوی  ها یا هیدگاه ها م  باشد

  .حا مساله: کار ذهن  برای غلبه بر موانع  اس  که سر راه هسی اب  به هدف قرار هاره -9

 یک یا هو ثان ه. ظرف   ایا حافظه حافظه: حافظه کوتاه مدت: نگبداری  -8
ً
گویه به اضننافه یا  9اطمعات به مدت چند ثان ه و بعضننا

  .باشد. حافظه بلند مدت: نگبداری اطمعات برای یک هوره طوالن  و یا برای هم شهمنبای هو م 

 

 

 

 

 


