
با قانون زندگی کنیم 
در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف، توسط متخلف صورت گیر د برای 

هر یک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می شود
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پریدن پلک چشم می تواند فوق العاده آزاردهنده 
و دیوانه کننده باشد، اما خوشبختانه پریدن چشم 
معمواًل دردناک نیست و به ندرت نگران کننده 
خواهد بود. در واقع علت آن تحریک بیش از 
از  بیش  تحریک  این  است.  چشم  حد عضالت 
که  عضالت  ارادی  غیر  انقباض  به  منجر  حد 
 نشان دهنده ی کشش های کوچک و یا حرکات 

غیرارادی اندام ها در چشم شما است، می شود.
 به گزارش جام جم آنالین، در اینجا آنچه شما 
و  بدانید  چشم  پلک  پرش  مورد  در  دارید  نیاز 
آنچه شما می توانید انجام دهید تا آن را رفع کنید 

را توضیح می دهیم.
چند علت احتمالی برای پرش چشم وجود دارد 
و بسیاری از آنها را می توان به راحتی رفع کرد. 
خوابی  کم  و  استرس  رایج ترین ها،  از  تا  دو 
است. همچنین مصرف کافئین، الکل و نیکوتین 

می تواند به پرش چشم منجر شود.
نیز  چشم  خشکی  دلیل  به  می تواند  چشم  پرش 
از  تعدادی  توسط  می تواند  خود  که  شود  ایجاد 
عوامل مختلف ایجاد شود. خشکی چشم می تواند 
ناشی از یک بیماری خودایمنی باشد، اما معمواًل 
می دهد.  رخ  داروها  مصرف  یا  پیری  علت  به 
و  افسردگی  ضد  داروهای  هیستامین ها،  آنتی 
داروهای ضد گرفتگی بینی از جمله این داروها 

هستند.

یک  از  عالمتی  می تواند  همچنین  چشم  پرش 
سیاه  )آب  گلوکوم  جمله  از  چشمی  مشکل 
)نوع  یووئیت  پلک(،  )التهاب  بلفاریت  چشم(، 

دیگری از التهاب چشم( و یا زخم قرنیه باشد.
چه زمانی به پزشک مراجعه کنید؟

پرش چشم معمواًل خوش خیم است و فقط برای 
چند هفته به طول می انجامد. پرش طوالنی چشم 
بیشتر منجر شود که خود  به اضطراب  می تواند 
مانع رفع این حالت خواهد شد. مشکل اینجاست 
یک  صورت  به  چشم  پریدن  این  معمواًل  که 

چرخه گسترش خواهد یافت.
زمان  مدت  برای  چشم  پرش  اگر  حال  این  با 
دوبینی  دچار  شما  اگر  یا  و  ماند  باقی  طوالنی 
چشم شدید، مردمک چشمتان انقباضات نامنظم 
از  خارج  به  انقباضات  آن  دنبال  به  و  داشت 
یک  به  حتمًا  یافت،  توسعه  پلک  محدوده 

متخصص چشم مراجعه کنید.
از  می تواند  چشم  پرش  نادر،  بسیار  موارد  در 
نشانه های اولیه یک بیماری جدی از جمله فلج 

مغزی، ام اس )MS( و یا سندرم تورت باشد.
چگونه پریدن چشم را متوقف کنیم؟

تغییر در شیوه زندگی اغلب می تواند پرش چشم 
را متوقف کند. اگر فکر می کنید که استرس یا 
خستگی باعث پرش چشم شما می شود، باید به 
اندازه ی کافی به چشم هایتان استراحت بدهید و 

آن ها را بسته نگه دارید.
سعی  و  باشید  داشته  راحت  و  کافی  خواب 
یوگا(  )مانند  اعصاب  تمدد  تکنیک های  کنید 
نیز  کافئین  مصرف  محدود کردن  بیاموزید.  را 
می تواند مؤثر باشد. اگر پرش مربوط به خشکی 
مصنوعی  اشک  از  استفاده  است،  چشمتان 

می تواند مفید باشد.
نمایش  صفحات  مشاهده  زمان  کاهش 
 ... موبایل و  تبلت،  تلویزیون،  مثل  الکترونیکی 
مهم  چشم  پرش  از  جلوگیری  و  بهبود  در  نیز 

است.
توصیه می شود هر 10 دقیقه یک بار به چشمان 
عضالت  استراحت  برای  دهید.  استراحت  خود 
چشم، چشمان خود را ببندید. سپس به یک جسم 
دور نگاه کنید. شما باید مشابه این استراحت را 
هنگام خواندن کتاب و یا هر زمان که چشم شما 
به شدت درگیر است، داشته باشید. این کار فقط 
10 تا 15 ثانیه طول می کشد، بنابراین »نداشتن 

وقت« بهانه ی خوبی نیست.

 Attention که مخفف ،ADHD این عارصه
است   Deficit Hyperactivity Disorder
در  اختالالت  از  یکی  و  می شود  نامیده 
سنین 8 تا 10 سال است. والدین هر نوع 
فعالیت کودکان را که به نظرشان خارج 
در  می نامند،  فعالی  بیش  باشد  عرف  از 
صورتی که این اختالل توسط مشاوران و 
متخصصان تشخیص داده می شود، هرچند 

هنوز علت قطعی آن اعالم نشده است.
به طور معمول پنج درصد کودکان به این 
مشکل مبتال می شوند و در هر مدرسه ای 
که  می شوند  یافت  کودکان  قبیل  این 
شناسایی، تشخیص، رعایت برنامه غذایی 
مناسب در درمان آن ها مؤثر است. عمده 
مشخصه این اختالل، عدم تمرکز و توجه 
خود  توجه  نیست  قادر  کودک  و  است 
در  کودکان  این  اغلب  کند.  متمرکز  را 
یادآوری  و  دادن  گوش  حواس،  تمرکز 
معمواًل  آنان  می شوند  روبرو  مشکل  با 
و  تکانشگری  توجهی،  بی  پرتی،  حواس 
نمی توانند  را  کارها  دارند.  جنبشی  فزون 
تغذیه ضعیفی  و  اغلب خواب  کنند  تمام 
دارند هرچند ممکن است نابهنجاری های 

آن ها با اختالالت رفتاری دیگری نیز در 
ارتباط باشند. این کودکان در بخش هایی 
از مغز که به تمرکز و تنظیم فعالیت های 
اختالل  دچار  است  ارتباط  در  حرکتی 
بروز  باعث  رفتارشان  تنظیم  عدم  هستند. 
خانوادگی،  روابط  در  عدیده ای  مشکالت 
در  آموزش  کودکان،  دیگر  با  ارتباط 
این  مشکالت  از  یکی  می شود.  مدرسه 
کودکان رفتارهای ناگهانی است، قبل از 
به  مبادرت  و  می دهند  پاسخ  سؤال  پایان 
پرتاب اشیا می کنند و ناخواسته به دیگران 
صدمه می زنند و معمواًل در فعالیت هایشان 
تصور می شود موتوری در درون آنها فعال 
قرار هستند.  نمی نشینند و بی  است. آرام 
دارد  الزم  تمرکز  که  فعالیت هایی  در 
مشخص  کودکان  دیگر  با  آنها  تفاوت 
واکنش  آنها  به  نسبت  اطرافیان  می شود. 
به  ابتدا  برای درمان  نشان می دهند.  منفی 
می شود.  توجه  مربیان  و  والدین  آموزش 
از  والدین  از  بعضی  مشاوره  بر  عالوه 
تا  می کنند  استفاده  نیز  دارویی  درمان 
جلوگیری  آن ها  حد  از  زیاده  فعالیت  از 
و  دارند  این کودکان تحمل کمی  کنند. 
در مقابل کارها قبل از فکر کردن عکس 
العمل نشان می دهند، بیش فعالی ناشی از 
مناسب  تغذیه  و  است  بیولوژیک  عوامل 
می تواند کمک بزرگی در رفتارهای این 
تخم  کنجد،  بعضی  باشد.  داشته  کودکان 
کدوتنبل، تخم آفتاب گردان، ماهی تن، 
ماهی قزل آال، ماهی ساردین و تخم کتان 
توصیه می کنند همچنین نان جو، برنج و 

سیب زمینی هم توصیه شده است.

علت پریدن چشم و راه رفع آن

آگهی احضار متهم 
و  عمومی  دادسرای  دادیاری   24 شعبه   9509987124400683 شماره  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
انقالب شیراز خانم معصومه خان زاده به موجب شکایت مریم بهرامی به  اتهام کالهبرداری رایانه 
ای تحت تعقیب قرار دارد و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و 
عدم دسترسی به او، طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه طلوع 
آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته 

خواهد شد. 4896/م الف           24565/14340      
دادیار شعبه 24 دادسرای عمومی شیراز

آگهی احضار متهم
در  اینترنت  طریق  از  کالهبرداری  اتهام  به  قربانی  علیرضا  آقای  اینکه  به  نظر 
پرونده کالسه 9409987123400134 از طرف این دادسرا تحت تعقیب است 
نگردیده  میسر  او  اقامت  محل  بودن  نامعلوم  واسطه  به  احضاریه  اوراق  ابالغ  و 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شیراز ناحیه 2 به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد. 
پس از انقضا یک ماه از تاریخ انتشار  این آگهی به موجب مواد 174 قانون یاد 
شده تصمیم غیابی اتخاذ می گردد. 4895/م الف               24568                       

 دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شیراز

آگهي احضار متهم
نظر به اینکه آقاي  علی دهقان فرزند محمد به اتهام مشارکت در ساخت و نگهداری 390 لیتر 
تحت  دادسرا  این  از طرف  پرونده کالسه 9509980727200979  در  داخلی  الکلی  مشروب 
تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، بدینوسیله 
در اجراي ماده 174 قانون آیین دادرسي کیفري مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
به  انقالب شیراز   از درج آگهي در شعبه 22 دادیاري دادسرای عمومی و  مدت یک ماه پس 
منظور پاسخگویي و دفاع از اتهام انتسابي حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از مهلت 

قانوني به صورت غیابي اتخاذ تصمیم مي گردد.4893/م الف
  24566

دادیار شعبه 22 دادسراي عمومي و انقالب شیراز

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای اسماعیل مرادی توتکله فرزند علی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در 
پرونده کالسه 9509980701601055 از طرف این دادسرا تحت تعقیب است و ابالغ اوراق 
احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او میسر نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در 
به منظور پاسخگویی و دفاع از  ناحیه 2  شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز 
اتهام انتسابی حاضر گردد. پس از انقضا یک ماه از تاریخ انتشار  این آگهی به موجب مواد 174 

قانون یاد شده تصمیم غیابی اتخاذ می گردد. 4894/م الف
             24567

           دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شیراز

آگهی حصر وراثت
آقای سعید جوکار دارای شناسنامه شماره 26972 به شرح دادخواست به کالسه 1 سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی رضا جوکار 
به شماره شناسنامه 1257 در تاریخ 1396/2/17 در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- سعید جوکار فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 26972 پسر 

متوفی 2- سارا جوکار فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 11358 دختر متوفی 3- شهناز نصیرزاده سالم فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 8199 همسر متوفی
اینک شورا پس از انجام تشریفات درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به 

این شورا مراجعه و تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
6/329                      265/م الف

شریعت - رییس شورای حل اختالف شهر کنارتخته

آگهی حصر وراثت
آقای حمیدرضا معمار فرزند مرحوم محمدرضا به شرح درخواستی که به کالسه 96ش4 این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم 
محمدرضا معمار فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 7581-1303-2370075872 صادره 
نموده  دایمی خود شهرستان کازرون فوت  اقامتگاه  در  تاریخ 1396/2/25  در  از کازرون 
وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1- اسمعیل معمار به شماره ملی 1333-2371776319 
کازرون پسر متوفی 2- حمیدرضا معمار به شماره ملی 2371790281-1335 کازرون پسر 
متوفی 3- قاسم معمار به شماره ملی 2371810691-1337 کازرون پسر متوفی 4- موسی 
معمار به شماره ملی 2371825603-1339 کازرون پسر متوفی 5- مسیح معمار به شماره ملی 
2371855200-1343 کازرون پسر متوفی 6- محمود معمار به شماره ملی 2295271819-

1348 شیراز پسر متوفی 7- محمدعلی معمار به شماره ملی 2295271800- 1348 شیراز 
پسر متوفی 8- مهدی معمار به شماره ملی 2371974951-1359 کازرون پسر متوفی 9- لعیا 

معمار به شماره ملی 2371838047-1341 کازرون دختر متوفی والغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به 

این شورا مراجعه و تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
6/344                  269/م الف

زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  که  درخواستی  شرح  به  اله  سیدفتح  مرحوم  فرزند  موسوی  الهه  خانم 
194-96 ش4 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
ملی  شماره  به  سیدمحمدتقی  فرزند  مؤدبی  بیگم  خاتون  داشته  اعالم  و  نموده 
اقامتگاه  در  تاریخ 1396/1/15  در  از کازرون  2370120940- 1309 صادره 
دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1- 
سیدعبدالحسین مؤدبی به شماره ملی 2372326211- 1331 کازرون پسر متوفی 
پسر  کازرون  ملی 2370250542- 1334  شماره  به  موسوی  سیدعبدالرضا   -2
متوفی 3- سیدعلی رضا موسوی به شماره ملی 2371865486- 1345 کازرون 
پسر متوفی 4- سیدمحمد مؤدبی به شماره ملی 2371594504- 1329 کازرون 
-1337 کازرون  ملی 2371811777  به شماره  هاجر موسوی  متوفی 5-  پسر 
 1343  -2370314648 ملی  شماره  به  موسوی  بیگم  خدیجه   -6 متوفی  دختر 
ملی 2371890871- 1349  به شماره  متوفی 7- زهرا موسوی  کازرون دختر 
ملی 2371890871- 1349  به شماره  متوفی 7- زهرا موسوی  کازرون دختر 
 1352  -2370420316 ملی  شماره  به  موسوی  الهه   -8 متوفی  دختر  کازرون 

کازرون دختر متوفی والغیر
می  آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  تشریفات  انجام  از  پس  شورا  اینک 
نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
6/343                             268/م الف

زمانی بخش- رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
خانم سمیه بازیار دارای شماره ملی 2372035381 به شرح دادخواست به کالسه 96/146 
ش 4 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
شریعت افتاده به شماره ملی 2370271531 در تاریخ 95/12/8 در اقامتگاه دایمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرصع پارسا به شماره 
ملی 2370154268-1312 صادره از حوزه کازرون مادر متوفی 2- زینب بازیار به شماره 
ملی 2372101031-1364 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 3- سمیه بازیار به شماره 
ملی 2372035381-1361 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 4- سمانه بازیار به شماره 
به  بازیار  ریحانه   -5 متوفی  دختر  کازرون  حوزه  از  صادره   1367-2372545930 ملی 

شماره ملی 2360259571-1371 صادر از حوزه کازرون دختر متوفی 
اینک شورا پس از انجام تشریفات درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه 

به این شورا مراجعه و تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
6/341                       249/م الف

زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره 444 - 95 ش16 مورخ 96/3/1  صادره از شعبه شانزدهم  شورای حل 
اختالف کازرون که طی دادنامه شماره 512 - 95/11/4 شعبه شانزدهم دادگاه حقوقی کازرون 
قطعیت یافته محکوم علیه حمیدرضا رهبری فرزند حسن محکوم است به حکم به اثبات وقوع عقد 
بیع و الزام خوانده ردیف اول به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال رسمی 
خودروی تندر ال 90 سفید رنگ به شماره انتظامی 16-546 ص 47 در حق خواهان و پرداخت 
بزمی   محمد  له  محکوم  در حق  باشد  می  علیه  محکوم  عهده  بر  دولت  در حق  اجرایی  عشر  نیم 
بدینوسیله ابالغ می شود ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام 

واال برابر مقررات قانونی حکم مزبور اجرا خواهد شد. 
6/342                 267 / م الف                                  

      رییس شعبه شانزدهم شورای حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   2372085239 ملی  شماره  دارای  رضاخواه  محترم  خانم 
96/181 ش 4 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد اسفندیاری به شماره ملی 2360730746 در تاریخ 96/2/22 در اقامتگاه 
دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ایمان 
اسفندیاری فرزند جلیل به شماره ملی 1357/2370458682 صادره از حوزه کازرون پدر 
از  ملی 1363/2372085239 صادره  به شماره  احمد  فرزند  محترم رضاخواه  متوفی 2- 

حوزه کازرون مادر متوفی
اینک شورا پس از انجام تشریفات درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه 

به این شورا مراجعه و تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
6/329                             264/م الف

زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شده  اعالم  المکان  مجهول  که  عبدالواحد  فرزند  بلواری  ابراهیمی  اسماعیل  به  بدینوسیله 
ابالغ می گردد که به اتهام کالهبرداری موضوع شکایت سیدمحمود امام در پرونده کالسه 
960155 ش 103 دادگاه کیفری 2 کازرون تحت پیگرد می باشد وقت رسیدگی پرونده 
بایست در وقت مقرر در جلسه  تعیین گردیده که می  برای روز 96/4/10 ساعت 9/30 

دادگاه حاضر در صورت عدم حضور رأی غیابی صادر خواهد شد.
6/345                    270/ م الف                  

      رییس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان کازرون

آگهی حصر وراثت
شهادتنامه  استناد  به  کازرون  شناسنامه 43625- 1353  شماره  به  کازرونی  زمانی  علیرضا  آقای 
و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 96/191 ش 4 تقدیم این شورا 
نموده و چنین اشعار داشته که شادروان محمدحسن زمانی کازرونی به شماره شناسنامه 1321-35 
کازرون در تاریخ 93/8/10 در اقامتگاه دایمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
متوفی  همسر  متولد 1333  کازرون   402 شناسنامه  شماره  به  نژاد  پروین دخت صفایی   -1 از: 
 -3 متوفی  پسر   1353 متولد  کازرون   43625 شناسنامه  شماره  به  کازرونی  زمانی  علیرضا   -2
مرضیه زمانی کازرونی به شماره شناسنامه 234 کازرون متولد 1349 دختر متوفی 4- لیال زمانی 
کازرونی به شماره شناسنامه 144 کازرون متولد 1350 دختر متوفی 5- زینب زمانی کازرونی 
به شماره شناسنامه 1867 کازرون متولد 1362 دختر متوفی 6- زهرا زمانی کازرونی به شماره 

شناسنامه 1774 کازرون متولد 1364 دختر متوفی
تا هرکس  نماید  نوبت آگهی می  را یک  مزبور  تشریفات درخواست  انجام  از  اینک شورا پس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این 

شورا مراجعه و تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
6/340                         266/م الف

زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

اختالل بیش فعالی

مشاور  و  عمومی  شناس  روان  ارشد  کارشناس  یک 
دیگران  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  خانواده  و  کودک 

درباره من چگونه فکر می کنند، توضیحاتی را ارائه داد.
 در این مطلب ما به شرح و تفسیر آزمون شخصیت دکتر 

فیل می پردازیم.
آزمون: من از نگاه دیگران چه شخصیتی دارم

بهترین و آرام ترین احساس  از روز  1 - در چه زمانی 
را دارید؟
الف(صبح

ب( عصر و غروب
ج( شب

2 - معموالً چگونه راه می روید؟
الف( نسبتًا سریع، با قدم های بلند

ب( نسبتًا سریع، با قدم های کوتاه، ولی تند و پشت سر هم
ج( آهسته تر، با سری صاف روبرو

د( آهسته و سربه زیر
ه( خیلی آهسته

3 - هنگام صحبت کردن با دیگران
الف( می ایستید و دست به سینه حرف می زنید.

ب( دست ها را در هم قالب می کنید.
ج( یک یا هر دو دست را در پهلو می گذارید.
د ( دست به شخصی که با او صحبت می کنید، می زنید.

ه( با گوش خود بازی می کنید، به چانه تان دست می زنید 
یا موهایتان را صاف می کنید

4 - وقتی آرام هستید، چگونه می نشینید؟
الف( زانوها خم و پاها تقریبًا کنار هم

ب( چهارزانو
ج(پای صاف و دراز به بیرون

د( یک پا زیر دیگری خم
است، چگونه  جالب  شما  برای  واقعًا  چیزی  وقتی   -  5

واکنش نشان می دهید؟
الف( خنده ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده

ب( خنده، اما نه بلند
ج( با پوزخند کوچک

د(لبخند بزرگ )خنده با دهان بسته(
ه( لبخند کوچک

6 - هنگام ورود به یک میهمانی و یا یک جمع
الف( با صدای بلند سالم و حرکتی که همه متوجه شما 

شوند، وارد می شوید.
دنبال  به  سریع  و  می کنید  سالم  آرامتر  صدای  با  ب( 

شخصی که می شناسید، می گردید.
به  می کنید  سعی  می شوید،  وارد  آرام  امکان  حد  در  ج( 

نظر سایرین نیایید.
7 - سخت مشغول کاری هستید، بر آن تمرکز دارید، اما 

ناگهان دلیلی یا شخصی آن را قطع می کند.
ایجاد شده راضی هستید و از آن استقبال  الف( از وقفه 

می کنید.
ب( به سختی ناراحت می شوید.

ج( حالتی بینابین این ۲ حالت ایجاد می شود.
8 - کدامیک از مجموعه رنگ های زیر را بیشتر دوست 

دارید؟
الف( قرمز یا نارنجی

ب( سیاه
ج( زرد یا آبی کمرنگ

د( سبز
ه( آبی تیره یا ارغوانی

و( سفید
ز( قهوه ای، خاکستری، بنفش

در آخرین  )در شب(  هستید  در رختخواب  وقتی   -  9
لحظات پیش از خواب، در چه حالتی دراز می کشید؟

الف( به پشت
ب( روی شکم )َدَمر(

ج( به پهلو و کمی خم و دایره ای
د( سر بر روی یک دست

ه( سر زیر پتو یا مالفه
10 - آیا شما غالبًا خواب می بینید که:

الف( از جایی می افتید
ب( مشغول جنگ و دعوا هستید

ج( به دنبال کسی یا چیزی هستید
د( پرواز می کنید یا در آب غوطه ورید

ه( اصاًل خواب نمی بینید
و( معمواًل خواب های خوش می بینید

امتیازات
امتیاز(،   ۴( ب  امتیاز(،   ۲( الف  اول:   سؤال 

ج )۶ امتیاز(
امتیاز(،   ۴( ب  امتیاز(،   ۶( الف  دوم:   سؤال 

ج )۷ امتیاز(، د )۲ امتیاز(، ه )1 امتیاز(
امتیاز(،   ۲( ب  امتیاز(،   ۴( الف  سوم:   سؤال 

ج )5 امتیاز(، د )۷ امتیاز(، ه )۶ امتیاز(
امتیاز(،   ۶( ب  امتیاز(،   ۴( الف  چهارم:   سؤال 

ج )۲ امتیاز(، د )1 امتیاز(
امتیاز(،   ۴( ب  امتیاز(،   ۶( الف  پنجم:   سؤال 

ج )۳ امتیاز(، د )5 امتیاز(، ه )۲ ا. متیاز(
امتیاز(،   ۴( ب  امتیاز(،   ۶( الف  ششم:   سؤال 

ج )۲ امتیاز(
امتیاز(،   ۲( ب  امتیاز(،   ۶( الف  هفتم:   سؤال 

ج )۴ امتیاز(
امتیاز(،   ۷( ب  امتیاز(،   ۶( الف  هشتم:   سؤال 
ج )5 امتیاز(، د )۴ امتیاز(، ه )۳ امتیاز( و )۲ امتیاز(، ز 

)1 امتیاز(
امتیاز(،   ۶( ب  امتیاز(،   ۷( الف  نهم:   سؤال 

ج )۴ امتیاز(، د. )۲ امتیاز(، ه )1 امتیاز(
امتیاز(،   ۲( ب  امتیاز(،   ۴( الف  دهم:   سؤال 

ج )۳ امتیاز(، د )5 امتیاز(، ه )۶ امتیاز(، و )1 امتیاز(
امتیازهایتان را جمع کنید. عدد به دست آمده را با جدول 

زیر مقایسه کنید و شخصیت خودتان را بشناسید.
نتیجه گیری

اگر امتیاز شما باالی 60 است: دیگران در ارتباط و رفتار 
با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آن ها شما را مغرور، 
خودمحور و بی نهایت سلطه جو می دانند، گرچه شما را 
تحسین می کنند و به ظاهر می گویند »کاش من جای تو 
بودم!«، اما معمواًل به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد 

رابطه ای عمیق و دوستانه با شما بی میل و فراری هستند.
اگر از 51 تا 60 امتیاز دارید: بدانید دوستانتان، شما را 
تحریک پذیر می دانند، بدون فکر عمل می کنید و سریع 
به  عالقه مند  می شوید،  برآشفته  ناخوشایند  موضوعات  از 
)هرچند  دارید  سریع  های  تصمیم گیری  و  جمع  رهبری 
اغلب درست از کار درنمی آیند( دیگران شما را جسور 

و اهل مخاطره می دانند. کسی که همه چیز را تجربه و 
امتحان می کند، از ماجراجویی لذت می برد و در مجموع 
آن ها به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از 

همراهی تان لذت می برند.
اگر از 41 تا 50 امتیاز به دست آوردید: به خود امیدوار 
کننده،  سرگرم  سرزنده،  بانشاط،  را  شما  دیگران  باشید، 
جمع  توجه  مرکز  دائمًا  شما  می بینند.  جذاب  و  جالب 
فردی  هستید.  بهره مند  رفتاری خوبی  تعادل  از  و  هستید 
قادر  می رسید.  نظر  به  فهمیده  و  کار  مالحظه  مهربان، 
هستید به موقع باعث شادی و خوشی دوستانتان شوید و 
اسباب خنده آن ها را فراهم کنید و در همان شرایط و در 

صورت لزوم بهترین کمک برای اعضای گروه هستید.
نظر  در  بدانید  شد:  شما  نصیب  امتیاز   40 تا   31 اگر 
سایرین معقول، هوشیار، دقیق، مالحظه کار و اهل عمل 
هستید،  استعداد  با  و  باهوش  شما  می دانند  همه  هستید. 
اما مهم تر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و 
سادگی با دیگران باب دوستی را باز نمی کنید. اما اگر با 
کسی دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. 
طرف  از  صمیمیت  و  صداقت  این  بازگشت  انتظار  اما 

دوستانتان را دارید.
از 21 تا 30 امتیاز: در نظر سایرین فردی زحمت کش 
شما  هستید.  ایرادگیر  اوقات  گاهی  متأسفانه  اما  هستید، 
به نظر می رسید.  نهایت مالحظه کار  بسیار محتاط و بی 
انسانی زحمتکش که در کمال آرامش و با صرف زمان 
زیاد در جمع بار دیگران را به دوش می کشد و بدون فکر 
و براساس تحریک لحظه ای و آنی هرگز نظر نمی دهد. 
را  کارها  جوانب  تمام  همیشه  شما  می دانند  دیگران 

می سنجید و سپس تصمیم می گیرید؛
دیگران شما را خجالتی،  امتیاز داشتید:  و اگر کمتر از 21 
عصبی و آدمی شکاک می دانند شخصی که همیشه سایرین برایش 
تصمیم می گیرند و از او مراقبت می کنند. کسی که اصاًل تمایل به 
ندارد. را  دیگر  افراد  با  ارتباط  و  گروهی  کارهای  در  درگیرشدن 
مرجان پلویی کارشناس ارشد روان شناسی عمومی و مشاور کودک 
این نکته را حائز اهمیت دانست که هیچ کدام  به  و خانواده توجه 
و  حال  شرح  بدون  و  تنهایی  به  روانشناسی  ابزارهای  یا  تست  از 

مصاحبه بالینی مورد قبول نیستند.

دیگران درباره من چگونه فکر می کنند؟
 تست روانشناسی

نادره کازرونی- دبیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز
با ویرایش سید عبدالرحمن اعتماد استاد علوم تربیتی دانشگاه های فرهنگیان و پیام نور


