عواملی که درجه عدم تمرکز اختیار را تعییه می کند کدامند؟

هؼوَال هذیشاى ًوی تَاًٌذ ثش لِ یب ػلیِ توشکض اختیبس هَضغ گیشی ًوبیٌذ .آًْب هوکي است تشجیح دٌّذ اختیبس سا
تفَیض دٌّذ .یب هوکي است دٍست داضتِ ثبضٌذ توبم تصویوبت سا خَد اتخبر کٌٌذ .لْزا ػَاهل هتؼذدی ،تفَیض
اختیبس سا تحت تبثیش لشاس هی دّذ.
 -1گشاًی تصوین  :ثِ عَس کلی ّش لذس تصوین کِ ثبیذ اتخبر ضَد گشاى تش ٍ پش ّضیٌِ تش ثبضذ  ،تصوین دس
سغح ثبالتشی اص هذیشیت اتخبر خَاّذ ضذ.
 -2یکٌَاختی خظ هطی :ػبهل دیگشی کِ توشکض اختیبس سا تَصیِ هی ًوبیذ ،گشایص دس جْت ثِ دست آٍسدى
خظ هطی یکسبى ٍ یکٌَاخت است  .کسبًی کِ ثِ ثجبت ٍ پبیذاسی اسصش صیبدی هی دٌّذ عشفذاس اختیبس
هتوشکض ّستٌذ چَى ایي سبدُ تشیي ساُ سسیذى ثِ آى است.
 -3اًذاصُ التصبدیّ :ش لذس هَسسِ ای ثضسگتش ثبضذ ،تصویوبت ثیطتشی ثبیذ اتخبر گشدد ٍ ّش لذس هحلْبیی کِ
ثبیذ تص ویوبت دس آى اتخبر گشدد صیبدتش ثبضذ ّوبٌّگ سبختي آًْب هطکلتش خَاّذ ضذّ .ش لذس تصویوبت
ثب آٌّگ آّستِ تشی اتخبر گشدد ّضیٌِ آًْب ثیطتش خَاّذ ضذ ثشای ثِ حذالل سسبًذى ایي ّضیٌِ اختیبس ثبیذ
دس ّش جبیی کِ اص ًظش التصبدی لبثل تَجِ ثبضذ غیش هتوشکض گشدد.
 -4فلسفِ هذیشیت  :ػالٍُ ثش تبسیخچِ هَسسِ ،خصَصیبت هذیشاى سغح ثبال ٍ فلسفِ آًْب دس هَسد هذیشیت
داسای تبثیش صیبدی دس دسجِ توشکض اختیبس هی ثبضذ .گبّی اٍلبت هذیشاى سغح ثبال هستجذ ثَدُ ٍ اجبصُ ًوی
دٌّذ دیگشاى دس التذاس آًْب دخبلت ًوبیٌذ ثشخی اص هذیشاى التذاس سا تفَیض ًوی ًوبیٌذ چَى اص اثتذای
هبلکیت یک کبسگبُ کَچک خَد ّوِ اهَس سا اداسُ هی کشدُ اًذ ٍلی ثؼضی دیگش هالحظِ کشدُ اًذ کِ ػذم
توشکض ٍسیلِ هَثشی ثشای اداسُ هَسسبت ثضسگ است الجتِ ثب تَجِ ثِ کبسایی ٍ اًضجبط دس ایي هَسسبت
ثضسگ ،هی تَاى اظْبس داضت کِ اجبصُ دادى ثِ افشاد کِ ػمب یذ خَد سا ثیبى کٌٌذ خاللیتْبی خَد سا ظبّش
سبصًذ ٍ دس اداسُ اهَس سبصهبى ًمص داضتِ ثبضٌذٌَّ .ص ّن هسئلِ ای است کِ سبصهبًْبی ثضسگ ثبیذ آى سا
حل کٌٌذ.
 -5توبیل ثِ استمال :ل :ایي جضٍ خصَصیبت افشاد گشٍّْبست کِ توبیل داسًذ تب حذٍدی استمال:ل داضتِ ثبضٌذ.
هثال افشاد هوکي است اص تبخیشی ک ِ دس اتخبر تصویوبت اص عشیك خغَط استجبعی عَالًی سخ دّذ ٍ اص
ثبصی پبس دادى افشاد همبهبت ثبالتش ٍالؼب خستِ ضًَذ ایي سشگشداًی هوکي است هٌتْی ثِ اص دست دادى
افشاد خَة ضَد.
 -6کوجَد هذیشاى ثب تجشثِ  :کوجَد ٍالؼی استؼذادّبی هذیشیتی دسجِ ػذم توشکض سا هحذٍد خَاّذ کشد ،چَى
ثخص تصوین گیشی هٌَط ثِ دس دستشس ثَدى هذیشاى آهَصش دیذُ است.
 -7تکٌیک ّبی کٌتش:ل :ػبهل دیگشی کِ ثِ دسجِ ػذم توشکض اثش هی گزاسد هشثَط ثِ ٍضؼیت تَسؼِ تکٌیک
ّبی کٌتش:ل هی گشدد ً ،وی تَاى اص یک هذیش خَة دس ّش سغحی اص سبصهبى اًتظبس داضت کِ التذاس سا

ثذٍى داضتي ساّْبیی ثشای کٌتش:ل استفبدُ صحیح اص آى تفَیض ًوبیذ .ػذم اعالع اص چگًَگی کٌتش:ل غبلجب
هَجت ػذم توبیل ثِ تفَیض اختیبس هی گشدد.
 -8کبسدّی غیش هتوشکض :ایي هَضَع ثِ ػَاهلی هثل تمسین التصبدی کبس ،فشصت استفبدُ اص هبضیي آالت
هبّیت کبسّبیی کِ ثبیذ اًجبم ض َد ٍ هحل هَاد اٍلیِ ،ػشضِ کبسٍ ،هطتشیبى داسد  .اگش چِ ایي ًَع ػذم
توشکض هبّیتب هوکي است جغشافیبیی یب هبدی ثبضذ ٍلی ثش توشکض اختیبس تبثیش هی گزاسد.
 -9پَیبی هَسسِ  :خصَصیبت پَیبیی یک هَسسِ ًیض دسجِ ػذم توشکض اختیبس سا تحت تبثیش لشاس خَاّذ داد.
اگش هَسسِ ای ثِ عَس فضایٌذُ ای سضذ یبثذ ٍ ثب هسبیل پیچیذُ تَسؼِ هَاجِ ضَد هذیشاى هوکي است
هججَس ضًَذ تصویوبت خیلی ثیطتشی اتخبر ًوبیٌذٍ .لی سشاًجبم ایي پَیبیی هَسسِ هوکي است ایي
هذیشاى سا ٍاداس سبصد تب ایي هذیشاى اختیبس خَد سا ثب تَجِ ثِ هحبسجِ سیسک ٍ ّضیٌِ ّبی اضتجبّبت آى
تفَیض ًوبیٌذ.
 -11تبثیش هحیظ :دس تؼییي دسجِ ػذم توشکض  ،هسبئل داخلی هَسسِ ٍ ّوچٌیي التصبد ػذم توشکض اًجبم
کبسّب یب کبسدّی ٍ خصَصیبت پَیبیی هَسسِ تَضیح دادُ ضذٍ .لی ّش یک اص هسبئل فَق ضبهل ػٌبصشی
است کِ خبسج اص کٌتش:ل هذیشاى است ثِ ػالٍُ ػَاهل خبسجی هطخصی ٍجَد داسًذ کِ ثش دسجِ ػذم توشکض
تبثیش هیگزاسًذ .هْوتشیي ایي ػَاهل ػجبست اص کٌتش:ل ّبی دٍلتی ،اتخبریِ ّبی کبسگشی هلی ٍ سیبستْبی
هبلیبتی هی ثبضٌذ.

دکتر حمید سرایداریان

