شوا هی تَاًید تزای هطالعِ ی تیشتز در هَرد هْارت ّای تحصیلی
شاهلّ :دف گذاری تحصیلی ،تزًاهِ ریشی درسی ،هْارت ّای
هطالعِ صحیح ،توزکش حَاس ،هدیزیت سهاى ،تقَیت حافظِ ،خالصِ
ًَیسی ،هْارت حضَر در کالس ،درهاى اّوال کاریَّ ،ش ٍ
استعداد ،یادداشت تزداری ،هْارت ًِ گفتي! ٍ داًلَد هحصَالت
رایگاى تِ سایت ها هزاجعِ کٌید.
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ایي کتاب رایگاى است!
شوا هی تَاًید ایي کتاب را تِ دٍستاًتاى ّدیِ دّید!
شوا هی تَاًید ایي کتاب را تزای داًلَد رایگاى در سایت یا ٍتالگ خَد قزار دّید!
شوا هی تَاًید ایي کتاب را در شثکِ ّای اجتواعی تا دٍستاًتاى تِ اشتزاک تگذارید!
شوا هی تَاًید ایي کتاب را تِ عٌَاى ّدیِ رایگاى تِ ّوزاُ هحصَالت خَد ارائِ
ًوایید!
ٍلی...
شوا حق فزٍش ایي کتاب را ًدارید.
شوا حق تغییز هطالة ایي کتاب را ًدارید.

فْزست
ٔمذٔٝ
تؼییٗ  ٚتٙظیٓ ٞذف تحلیّی
ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی
ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی ثشای ٔغبِؼ ٝدسٚع ٔ ٟٓتش
لب٘ ٖٛتىشاس ٔ ٚشٚس
ؿیٞ ٜٛبی ٔغبِؼٝ
ػٛأُ آػیت صا دس ٔغبِؼٝ
٘ظبْ ثشتش ٔغبِؼ ٝیب سٚؽ پغ ختبْ

هقدهِ
دا٘ـدٛی ػضیضٛٔ ،فمیت ؿٕب دس دا٘ـٍب ٜثٔ ٝیضاٖ صیبدی ثٟٔ ٝبست ٞبی تحلیّی ؿٕب ثؼتٍی داسد.
ٔٛفمیت دس تحلیُ ثیؾ اص آ٘ى ٝثٔ ٝیضاٖ ٔؼّٔٛبت ثؼتٍی داؿت ٝثبؿذ ،ث ٝچٍٍ٘ٛی اػتفبد ٜاص
تىٙیه ٞب ٟٔ ٚبست ٞبی تحلیّی ٚاثؼت ٝاػت .وبسؿٙبػبٖ یبدٌیشی ٔؼتمذ٘ذ و ٝػٛأُ ٔٛفمیت دس
تحلیُ ث ٝػ ٝػبُٔ صیش ٚاثؼت ٝاػت:
 -1لبثّیت ٞب  ٚتٛا٘بیی ٞبی فشدی " 02
 -0اعالػبت وبُٔ دس ٔٛسد ٔٛضٛع ٔٛسد ٔغبِؼ" 02 ٝ
 -0اػتفبد ٜاص ٟٔبست ٞبی تحلیّی  ٚتىٙیه ٞبی ٔغبِؼ" 02 ٝ
خٛؿجختب٘ٔ ٝی ثیٙیذ و " 82 ٝایٗ فٟشػت وبٔالً لبثُ یبدٌیشی اػتٕٔ .ىٗ اػت ؿٕب ٚلت  ٚا٘شطی
صیبدی سا كشف آٔٛصؽ  ٚیبدٌیشی وٙیذ أب ث٘ ٝتید ٝدِخٛا ٜدس أتحب٘بت پبیبٖ تشْ  ٚیب ث ٝعٛس وّی
اٞذاف تحلیّی خٛد ٘شػیذ .ایٗ ٔؼئّ ٝث ٝدِیُ ػذْ آٌبٞی ؿٕب اص ٟٔبست ٞبی تحلیّی اػت .ث ٝیبد
داؿت ٝثبؿیذ دا٘ـدٛیب٘ی وٕ٘ ٝش ٜػبِی وؼت ٔی وٙٙذ ،اِضأبً ثبٛٞؽ تش اص ػبیش ٕٞىالػی ٞبی خٛد
٘یؼتٙذ؛ ثّىٟٔ ٝبست ٞبی تحلیّی خٛد سا استمبء داد ٜا٘ذ .اٌش اص ٘ضدیه ث ٝسفتبس ایٗ دا٘ـدٛیبٖ دلت
وٙیذٔ ،تٛخٔ ٝی ؿٛیذ و ٝآٟ٘ب ثش٘بٔ ٝسیضی دسػتی داس٘ذ ،اص ٚلت ٘ ٚیشٚی خٛد ث ٝكٛست ثٟیٝٙ
اػتفبدٔ ٜی وٙٙذ  ٚصٔبٖ ٞبی ٔـخلی سا  ٓٞث ٝاػتشاحت یب تفشیح خٛد اختلبف ٔی دٙٞذٟٔ .بست
ٞبی تحلیّی ؿبُٔ ٔٛاسدی ٔب٘ٙذ تؼییٗ ٞذف تحلیّی ،ثش٘بٔ ٝسیضیٔ ،ذیشیت صٔبٖ ،ایدبد آسأؾ
دس ر ،ٗٞداؿتٗ ٟٔبست  ٚپـتىبس دس ٔغبِؼ ٝی كحیح  ... ٚاػت .ثب آٔٛختٗ  ٚث ٝوبس ثشدٖ ٞش یه اص
ایٗ ٟٔبست ٞبٌ ،بْ ثؼیبس ٔٛثشی دس ساٛٔ ٜفمیت تحلیّی خٛد ثشداؿت ٝایذ .دس ایٗ وتبة اِىتش٘ٚیه
ثب ٕٟٔتشیٗ ٟٔبست ٞبی تحلیّی آؿٙب ٔی ؿٛیذ ٗٔ .تٕبْ ػؼی خٛدْ سا وشد ٜاْ و ٝوتبة ثی ٟ٘بیت
ٔختلش ٔ ٚفیذ ثبؿذ.

تعییي ٍ تٌظین ّدف تحصیلی
ثذٞ ٖٚذف اٍ٘یض ٜای ثشای ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚاخشای آٖ ٘ذاسیٓ .ثٙبثشایٗ ثبیذ ا َٚاٞذاف ص٘ذٌی خٛد سا
اػٓ اص تحلیّی ،ؿغّی ،خب٘ٛادٌی ،خؼٕی ،رٙٞی ،اختٕبػی  ٚغیش ٜتؼییٗ وٙیٓ .ثب تؼییٗ ٞذف ؿٕب
تلٕیٓ ٔی ٌیشیذ ؤ ٝی خٛاٞیذ ث ٝچ ٝچیضی ثشػیذ ٌ ٚبْ ٞبی سػیذٖ ث ٝآٖ وذاْ اػت .اص ص٘ذٌی
چٔ ٝی خٛاٞیذ؟ ٚلتی دلیمب ثذا٘یذ اص ص٘ذٌی چٔ ٝی خٛاٞیذ ،آٍ٘بٔ ٜی دا٘یذ ثش سٚی چ ٝچیضی
تٕشوض وٙیذ تب ث ٝاٞذافتبٖ ثشػیذ.
ػال ٜٚثش ایٗ ثب تؼییٗ ٞذف سٚؿٗ خٛاٞذ ؿذ و ٝچ ٝوبسٞبیی ثیٟٛد ٜاػت  ٚدس سػیذٖ ث ٝاٞذافتبٖ
ث ٝؿٕب وٕىی ٕ٘ی وٙذ .ضٕٙبً داؿتٗ ٞذف ٞبی صیبد ٔٙدش ث ٝػشدسٌٕی ٔی ؿٛد  ٚؿٕب سا اص اٞذاف
اكّی تبٖ ثبص ٔی داسد .ثٙبثشایٗ دس ٞش ثبص ٜصٔب٘ی یه یب دٞ ٚذف ٔ ٟٓثشای خٛد ا٘تخبة وٙیذ  ٚسٚی
آٟ٘ب ٔتٕشوض ؿٛیذ  ٚػپغ ثشای سػیذٖ ث ٝآٟ٘ب ٟ٘بیت تالؿتبٖ سا ث ٝوبس ثجشیذ .ثشای تؼییٗ ٞذف ٚ
اِٛٚیت ثٙذی آٟ٘ب ٌبْ ٞبی صیش ٔی تٛا٘ذ ساٌ ٜـب ثبؿذ:
 -1تؼییٗ اٍ٘یضٞ ٜب
اٍ٘یض ٜخٛدتبٖ اص ا٘دبْ وبسٞبی ٔتفبٚت خٛد سا تؼییٗ وٙیذ  ٚثش سٚی یه ٚسل ٝوبغز ثٛٙیؼیذٔ .ثالً
اٍ٘یض ٜخٛدتبٖ اص تحلیُ سا ٔـخق ٕ٘بییذ  ٚاص خٛد ثپشػیذ ثشای چ ٝتحلیُ ٔی وٙیذ.
 -0ا٘تخبة اٞذاف ٚالغ ٌشایب٘ٝ
ث ٝخبی اٞذاف خیّی ثضسي  ٚوٕبَ ٌشایب٘ٞ ٝذف ٞبی ٚالؼی ،خٛؽ ثیٙب٘ ٚ ٝدػت یبفتٙی ا٘تخبة
ٕ٘بییذ .اٌش اٞذاف خٛد سا دس حذ ٔتؼبدَ لشاس دٞیذ ،ساحت تش ٔی تٛا٘یذ اص ٔٛا٘غ ػجٛس وشد ٚ ٜثٝ
اٞذافتبٖ ثشػیذ .ایٗ ٌبْ ٞبی وٛچه اػتٕبد ث٘ ٝفغ ؿٕب سا ثشای سػیذٖ ث ٝاٞذاف ثضسٌتش تمٛیت
ٔی وٙذ.
 -0تؼییٗ اٞذاف سفتبسی ٔ ٚـخق وشدٖ وبسٞب

اٞذاف  ٚوبسٞبی ثضسي سا ث ٝوبسٞبی وٛچه تش تمؼیٓ وٙیذ تب دس صٔبٖ وٛتب ٜا٘دبْ ؿٛد .ثب ایٗ
الذاْ ،دؿٛاسی ا٘دبْ وبسٞب وٕتش ٔی ؿٛدٔ .ثالً ؿٕب دس تحلیُ ٕٔىٗ اػت اٞذاف آسٔب٘ی  ٚغبیی
ٔثُ سػیذٖ ث ٝدسخ ٝدوتشی داؿت ٝثبؿیذ .ثبیذ ایٗ ٞذف آسٔب٘ی سا ث ٝاٞذاف سفتبسی ٌشفتٗ ٔذسن
وبسؿٙبػی ،وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚدوتشی تمؼیٓ وٙیذ .ػپغ ثب ثش٘بٔ ٝسیضی ثىٛؿیذ دس ٞش تشْ ثب ٔؼذَ
خٛة لج َٛؿٛیذ تب ٟ٘بیتبً  ٚثٔ ٝشٚس صٔبٖ دسخ ٝدوتشی سا ث ٝدػت آٚسیذ.
 -4تمؼیٓ ثٙذی وبسٞب ثش اػبع إٞیت  ٚفٛسیت
پغ اص تؼییٗ وبسٞب آٟ٘ب سا دس چٟبس دػت ٝتمؼیٓ ثٙذی  ٚاِٛٚیت ثٙذی وٙیذ:
اِف#وبسٞبی ٔ ٚ ٟٓفٛسیٔ :ب٘ٙذ ٔشٚس دسػی و ٝفشدا دس والع یب أتحبٖ داسیذ .ثشای ایٗ دػتٝ
وبسٞب ثی دسً٘ ٚاسد ػُٕ ؿٛیذ.
ة #وبسٞبی ٔ ٚ ٟٓغیش فٛسیٔ :ب٘ٙذ ٔغبِؼ ٝصثبٖ اٍّ٘یؼی یب ٚسصؽ وشدٖ و ٝدس دساص ٔذت ثش ویفیت
ص٘ذٌی ؿٕب تبثیش ٔی ٌزاسد .ثشای ا٘دبْ ایٗ دػت ٝوبسٞب ٚلتی تؼییٗ وٙیذ.
ج #وبسٞبی غیش ٔ ٚ ٟٓفٛسیٔ :ب٘ٙذ تبیپ تحمیك والػی تبٖ .ایٗ دػت ٝوبسٞب سا ث ٝوغ دیٍشی
ٚاٌزاس وٙیذ .حتی اٌش ٔدجٛس ؿٛیذ ثشای ایٗ وبس پ َٛثپشداصیذ ایٗ وبس سا ثىٙیذ.
د #وبسٞبی غیش ٔ ٚ ٟٓغیش فٛسی ٔ :ب٘ٙذ تٕبؿبی ٔؼبثم ٝفٛتجبَ .و ٝثب ا٘دبْ ٘ذادٖ آٖ اتفبق خبكی
ٕ٘ی افتذ  ٚصیب٘ی ٔتٛخٔ ٝب ٘یؼت .دس كٛست وٕجٛد ٚلت ٔی تٛا٘یٓ ایٗ ٘ٛع وبسٞب سا اص ثش٘بٔٝ
خٛدٔبٖ حزف وٙیٓ.
ثب اػتفبد ٜاص ایٗ سٚؽ اِٛٚیت ثٙذی ٕٛٞاسٔ ٜی تٛا٘یذ ٔغٕئٗ ثبؿیذ و ٟٓٔ ٝتشیٗ  ٚتبثیشٌزاستشیٗ
وبسٞبی خٛد سا ا٘دبْ داد ٜایذ  ٚدس كٛست حزف ثشخی وبسٞب اص ا٘تٟبی ِیؼت ث ٝدِیُ وٕجٛد ٚلت،
ٔـىُ خبكی پیؾ ٘خٛاٞذ آٔذ.
 -0تٙظیٓ اٞذاف ثش اػبع صٔبٖ ٛ٘ ٚع دػتشػی ث ٝآٖ ٞب

اٞذاف خٛد سا ث ٝكٛست فشآیٙذی تٙظیٓ وٙیذ ٘ ٝث ٝكٛست پیبٔذی .یؼٙی ثش آ٘چ ٝلشاس اػت أشٚص
ا٘دبْ دٞیذ تٕشوض وٙیذ تب ثش آ٘چٟ٘ ٝبیتبً لشاس اػت دس آخش وبس ث ٝكٛست یه ٘تید ٝث ٝدػت آٔذٜ
ثبؿذ .صیشا ٔب فمظ تٛا٘بیی ٔذیشیت تالؽ خٛدٔبٖ دس ِحظ ٝحبَ سا داسیٓ ِٚی تٛا٘بیی ٔذیشیت
اتفبلبت آیٙذٔ ،ٜیضاٖ تالؽ  ٚأىب٘بت دیٍشاٖ  ٚػبیش ؿشایظ سا ٘ذاسیٓ .ثٙبثشایٗ تٕشوض ثش ٘تیدٟ٘ ٝبیی
ٕٔىٗ اػت ٌبٞی ٞذف سا ثشایٕبٖ ثؼیبس ػخت  ٚدٚس اص دػتشع خّ ٜٛدٞذ  ٚیب ٔمبیؼٞ ٝبی
٘بسٚای خٛدٔبٖ ثب دیٍشاٖ اٍ٘یضٔ ٜب سا وٓ وٙذ .ثٙبثشایٗ ثٟتش اػت ٕٞیـ ٝث ٝخٛد ثٍٛییٓ :تالؽ
ٔؼبٚی اػت ثب ٔٛفمیت  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔٗ  ٕٝٞی تالؿٓ سا ٔی و ٚ ٓٙث ٝاحتٕبَ ثؼیبس صیبد ث٘ ٝتیدٝ
دِخٛأ ٓٞی سػٓ.
 -6تؼییٗ اػتشاتظی
ثشای سػیذٖ ث ٝاٞذاف خٛد ثبیذ یه ٘مـٔ ٝؼیٗ داؿت ٝثبؿیذ  ٚوبسٞبی خٛد سا ثب تٛخ ٝث ٝاٞذاف،
٘یبصٞب ،تٛا٘بیی ٞب  ٚأىب٘بت خٛد تؼییٗ ٕ٘بییذ.
 -7تٕشوض ثش ٞذف
ٔٛضٛع ٔٛسد ػالل ٝی خٛد سا ٞذف ٔٙحلش ث ٝفشد ،دس ص٘ذٌی خٛد لشاس دٞیذ .یه ٞذف سا وٝ
ثیـتش اص ثمی ٝضشٚسی اػت یب آٖ سا ثیـتش اص ثمی ٝدٚػت داسیذ ،ثشای ص٘ذٌی خٛد ٔؼیٗ ٕ٘بییذ ٚ ٚلتی
آٖ سا ا٘تخبة ٕ٘ٛدیذ ،خٛد سا ث ٝعٛس وبُٔ ٚلف آٖ وٙیذ .ث ٝیبد داؿت ٝثبؿیذ پشتٞٛبی خٛسؿیذ تٟٙب
ٚلتی ٔی تٛا٘ٙذ آتؾ ایدبد وٙٙذ ؤ ٝتٕشوض ؿذ ٜثبؿٙذ.
 -8اكالح ٍ٘شؽ ثٞ ٝذف
ػبؿك وبستبٖ ٞ ٚذف تبٖ ثبؿیذ تب ٞش سٚص ثشایتبٖ ٔثُ یه سٚص تفشیحی ثبؿذ .یه ایذ ٜؿٍفت اٍ٘یض
ایٗ اػت و ٝاٌش ػبؿك وبس ٞ ٚذفتبٖ ثبؿیذ ٞ ،یچ ٚلت خؼتٕ٘ ٝی ؿٛیذ٘ ٟٓٔ .یؼت و ٝچمذس ٚلت
كشف ٞذف ٔی ٕ٘بییذ ٟٓٔ ،ایٗ اػت وٕٞ ٝیـٔ ٝی خٛاٞیذ ثیـتش وبس وٙیذ .آیب ٔی تٛاٖ ٌفت
ٔیىُ آ٘ظ ػبػت ٞب ثشای تشاؿیذٖ ٔدؼٕٞ ٝبیؾ وبس ٔی وشد؟ ٘ ٝاٞ ٚشٌض وبس ٕ٘ی وشد .ا ٚوبسؽ

سا دٚػت داؿت  ٚاص آٖ ِزت ٔی ثشد ٞ ٚش ػبػتی و ٝكشف ٔدؼٕٞ ٝبیؾ ٔی وشد ،دس ٚالغ
تفشیحی ثشای ا ٚثٛد .دس ٘تید ٝوبس ا ٚاص لّجؾ ػشچـٕٔ ٝی ٌشفت .ؿٕب چیضی ٞؼتیذ و ٝاص ت ٝلّت
ٔی خٛاٞیذ ثبؿیذ ٝ٘ ،آ٘چ ٝسا و ٝآسصٔ ٚی وٙیذ .خٛاػت ٝؿٕب ٞشچ ٝثبؿذ ،وشداستبٖ ٕٞبٖ ٔی ؿٛد ٚ
وشداستبٖ ٞشچ ٝثبؿذ ،ػش٘ٛؿتتبٖ ٕٞبٖ ٔی ؿٛد.
 -9اػتٕبد  ٚثبٚس ث ٝخٛد
ٔـىُ ثیـتش ٔشدْ ایٗ اػت و ٝوٙتشَ ثیش٘ٚی داس٘ذ  ٚایٗ ثبٚس اؿتجب ٜسا پزیشفت ٝا٘ذ و ٝص٘ذٌی ؿبُٔ
پیـبٔذٞب  ٚاتفبلبت دٚس  ٚثش آٟ٘بػت  ٚخٛاػت آ٘بٖ ٘مؾ صیبدی دس ص٘ذٌی ؿبٖ ٘ذاسد .دس كٛستی
و ٝافشاد ٔٛفك وٙتشَ دس٘ٚی داس٘ذ  ٚاختیبس  ٚا٘تخبة خٛد سا دس ص٘ذٌی ٔٔ ٟٓی دا٘ٙذ .افشاد ٔٛفك ثٝ
إٞیت خٛاػت ٚ ٝتالؽ خٛدؿبٖ دس ص٘ذٌی ثبٚس داس٘ذ  ٚثب اػتٕبد ث٘ ٝفغ دس سا ٜسػیذٖ ث ٝخٛاػتٝ
ٞبیـبٖ تالؽ ٔی وٙٙذ .ثٙبثشایٗ تلٕیٓ ثٍیشیذ ؤ ٝی خٛاٞیذ چ ٝوبسی ا٘دبْ دٞیذ .ث ٝعٛس لغغ
ثٍٛییذ ٔٗ ایٗ وبس سا ا٘دبْ ٔی د .ٓٞػپغ سٚی آٖ وبس ٔتٕشوض ؿٛیذ  ٚثب تالؽ  ٚپـتىبس ٞذف
خٛد سا ٔحمك ػبصیذ.
 -12تؼییٗ ػجه ص٘ذٌی ثش اػبع اٞذاف
ا٘ؼبٖ ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔغٕئٗ ثبؿذ ٔٛاٞت ٔبدی و ٝأشٚص داسد ،فشدا  ٓٞخٛاٞذ داؿت؛ أب اػتؼذادٞب ٚ
لذست تلٕیٓ ٌیشی ،ثشٚت ٞبی ا٘ؼبٖ ٞؼتٙذ وٞ ٝیچ ٚلت اص ثیٗ ٕ٘ی س٘ٚذ .یه فشد ٕ٘ی تٛا٘ذ ثب
ا٘ذٚختٗ ٔمذاس صیبدی ثشٚت ثضسي ؿٛد ،أب ثب وـف اػتؼذاد  ٚپشٚسؽ ٟٔبست  ٚتؼّظ  ٚتجحش ثش
سؿت ٝی خٛد ٔی تٛا٘ذ ث ٝایٗ ٔ ٟٓدػت یبثذ .افشادی ٔب٘ٙذ دوتش حؼبثی  ٚدوتش ػٕیؼی ص٘ذٌی خٛد
سا ٚلف یه ٞذف دس ر ٚ ٗٞد٘جبَ وشدٖ آٖ تب ػبِی تشیٗ ٔشتج ٝدس سؿت ٝخٛیؾ وشد ٜا٘ذ .ثٙبثشایٗ
تبویذ ٔی و ٓٙیه ٞذف دس ص٘ذٌی داؿت ٝثبؿیذ  ٚسٚی آٖ ٔتٕشوض ؿٛیذ  ٚآٖ سا ث ٝدػت آٚسیذ
ػپغ ث ٝػشاؽ ٞذف ثؼذی ثشٚیذ .تٕشیٗ ٞذف ٌزاسی اٌشچ ٝثؼیبس ػبد ٜاػت أب ٔی تٛا٘ذ ثؼیبس
تؼییٗ وٙٙذ ٚ ٜدس ٔؼیش ٔٛفمیت وبسٌـب ثبؿذ .دا٘ـدٛیب٘ی و ٝاٞذاف خٛد سا ٔىتٛة وشد ٜا٘ذ ٍٙٞبْ

پشداختٗ ثٞ ٝش فؼبِیتی ایٗ ػٛاالت سا اص خٛد ٔی پشػٙذ و : ٝآیب ایٗ فؼبِیت ٔ ٟٓاػت؟ آیب ضشٚست
داسد و ٓٞ ٗٔ ٝاو ٖٛٙث ٝایٗ فؼبِیت ثپشداصْ یب ایٗ و ٝوبس  ٚفؼبِیت ٔ ٟٓتشی داسْ و ٝثبیذ ا٘دبْ
دٓٞ؟ ایٗ دا٘ـدٛیبٖ دس ثشخٛسد ثب ٞش فؼبِیت خیّی ػشیغ تلٕیٓ خٛد سا ٌشفتٛٔ ٚ ٝضغ خٛد سا
ٔـخق ٔی وٙٙذ  ٚدػت ث ٝیه ا٘تخبة آٌبٞب٘ٙٔ ٚ ٝبػت دس ساػتبی ٞذفـبٖ ٔی ص٘ٙذٞ .ش چٙذ
ٞذف ٌزاسی  ٚاِٛیت ثٙذی وبسٞب ثش اػبع ٞذف دس تٕبْ ع َٛص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٘مؾ ٕٟٔی ایفب ٔی
وٙذ  ٚثخؾ ٕٟٔی اص ٔذیشیت صٔبٖ ثش اػبع آٖ ا٘دبْ ٔی ؿٛد؛ أب ا٘دبْ ٔ ٚشٚس آٖ دس صٔبٖ ٞبی
خبكی ٔب٘ٙذ أتحب٘بت ٘مؾ ثؼیبس حیبتی داسدٞ .ذف ٌزاسی تؼییٗ وٙٙذ ٜایٗ اػت و ٝؿٕب دس ؿت
أتحبٖ ثب ٕٟٔبٖ  ٓٞاتبلی تبٖ ٌفتٍ ٛوٙیذ یب دسع ثخٛا٘یذ یب تٕشیٗ ٔٛػیمی تبٖ سا ا٘دبْ ثذٞیذ؟
ٞذف ٌزاسی دس ٚالغ چشاغی سا سٚؿٗ ٔی وٙذ و ٝدس پشت ٛآٖ ؿٕب ٔی تٛا٘یذ اص ػشٌشدا٘ی  ٚاتالف
ٚلت ٘دبت پیذا وشد ٚ ٜثب تٕشوض ثش ٞذف آٖ سا دس ص٘ذٌی تبٖ ث ٝدػت آٚسد.

تزًاهِ ریشی درسی
پغ اص تؼییٗ ٞذف تحلیّی ٔ ٟٓتشیٗ وبس ؿٕب ثش٘بٔ ٝسیضی اػت .اٌش اص سٚؽ ثش٘بٔ ٝسیضی ثشای
ٔغبِؼبت خٛد ساضی ٘یؼتیذ  ٚاٌش ثبسٞب ثش٘بٔ ٝسیضی وشد ٜایذ ِٚی ٘تٛا٘ؼت ٝایذ ث ٝآٖ ػُٕ وٙیذ،
احتٕبالً اؿىبَ دس سٚؽ ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٕبػت .دا٘ـدٛیبٖ اغّت دس ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی ثب ٔـىُ
ٔٛاخٔ ٝی ؿ٘ٛذ ،دِیُ آٖ  ٓٞایٗ اػت و ٝیب سٚؽ ثش٘بٔ ٝسیضی سا ٕ٘ی دا٘ٙذ  ٚیب ا٘تظبساتی غیشٚالؼی
 ٚوٕبَ ٌشایب٘ ٝاص ثش٘بٔ ٝسیضی خٛد داس٘ذ .دس ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی چٙذ ٔٛسد إٞیت ٚیظ ٜای داسد وٝ
ػجبستٙذ اص:
 تٙظیٓ ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی دس ساػتبی سػیذٖ ثٞ ٝذف تحلیّی سدیبثی صٔبٖ ٞبی پشثبصد ٜدس ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی اػتفبد ٜاص سٚؽ كحیح ٔغبِؼ ٝثشای ٔذیشیت ثٟتش صٔبٖ سػبیت لب٘ ٖٛتىشاس ٔ ٚشٚس داؿتٗ پـتىبس دس ػُٕ ث ٝثش٘بٔ ٝسیضیدس ایٙدب ٔب چٍٍ٘ٛی تٙظیٓ خذ َٚثش٘بٔ ٝسیضی دسػی خٛدوٙتشَ اػىیٙش سا تٛضیح ٔی دٞیٓ٘ .ىبت
ٔ ٟٓدس تٙظیٓ خذ َٚثش٘بٔ ٝسیضی دسػی خٛدوٙتشَ اػىیٙش ػجبستٙذ اص:
 -1ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی سا ٞفتٍی ا٘دبْ دٞیذ.
ٔٙبػت تشیٗ ٚاحذ صٔب٘ی ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی یه ٞفت ٝاػت .صیشا اص یه ػ ٛافشاد ثٟتش ٔی تٛا٘ٙذ
وبسٞبی خٛد سا ثشای یه ٞفت ٝپیؾ ثیٙی وٙٙذ  ٚاص ػٛی دیٍش اسصیبثی  ٚاكالح ثش٘بٔ ٝثٟتش كٛست
ٔی ٌیشد.
 -0ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی سا ثش اػبع تٛاٖ خٛد ا٘دبْ دٞیذ.
ا٘شطی  ٚتٛاٖ افشاد ثشای ٔغبِؼٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٔیضاٖ دسن  ٚیبدٌیشی افشاد ثب ٔ ٓٞتفبٚت اػتٞ .شٌض
ٔیضاٖ ٔغبِؼ ٝی خٛد سا ثب دیٍشاٖ ٔمبیؼ٘ ٝىٙیذ .ؿبیذ ثشای ؿٕب یه دٚس ٔغبِؼ ٝثشای یبدٌیشی یه

دسع دس یه وتبة وبفی ثبؿذ أب ٕٞىالػی ؿٕب ثشای یبدٌیشی ٕٞبٖ دسع ث ٝػ ٝثبس ٔشٚس احتیبج
داؿت ٝثبؿذ .پغ خٛدتبٖ سا فمظ ثب خٛدتبٖ ٔمبیؼ ٝوٙیذ .ث ٝایٗ ٔٙظٛس یه ٞفتٔ ٝغبِؼٕ٘ ٝبییذ تب
ٔیبٍ٘یٗ ٔغبِؼ ٝخٛد سا ث ٝدػت آٚسیذ .ثشای ٔثبَ ٞفت ٝای  10ػبػت .ػپغ ث ٝتذسیح ثٔ ٝمذاس ٔغبِؼٝ
خٛد اضبف ٝوٙیذ .افضایؾ ثیٗ  62تب  92دلیم ٝدس ٞش ٞفتٙٔ ٝبػت اػت .ث ٝیبد داؿت ٝثبؿیذ ؤ ٝغبِؼ٘ ٝیض
ٔب٘ٙذ وبسٞبی دیٍش ثبیذ ث ٝتذسیح ث ٝكٛست ػبدت دس آیذ.
 -0ثٟتشیٗ ػبػت ٔغبِؼ ٝخٛد دس ؿجب٘ ٝسٚص سا ٔذ ٘ظش داؿت ٝثبؿیذ.
وّیـ ٝخبكی ثشای  ٕٝٞی ا٘ؼبٖ ٞب ٚخٛد ٘ذاسد .ثشخی كجح صٚد یبد ٔی ٌیش٘ذ ،ثشخی ػلشٞب .دس
ٔغبِؼ ٝثبیذ آٔبدٌی  ٚحبَ ٛٞ ٚای دسع خٛا٘ذٖ داؿت ٝثبؿیذ .اٌش ثب وؼبِت  ٚخٛاة آِٛدٌی
ٔغبِؼٕ٘ ٝبییذ ،یبدٌیشی ویفیت ٘خٛاٞذ داؿت .ثٙبثشایٗ خٛة اػت ػبػت ٔغبِؼ ٝخٛد سا دس ؿجب٘ٝ
سٚص دس ػبػبت اٚج ثبصدٞی خٛد لشاس دٞیذ  ٚثشای اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص آٖ ػبػبت ثش٘بٔ ٝسیضی وٙیذ.
 -4اػتشاحت ثیٗ ٔغبِؼبت سا فشأٛؽ ٘ىٙیذ.
ث ٝیبد داؿت ٝثبؿیذ ؤ ٝغبِت خٛا٘ذ ٜؿذ ٜثشای ایٙى ٝدس حبفظ ٝثّٙذ ٔذت خبی ٌیش٘ذ ٘یبص ث ٝصٔبٖ
داس٘ذ ،صٔبٖ الصْ ثشای خب افتبدٖ یبدٌیشی سا دٚس ٜتحىیٓ ٔی ٘بٔٙذ .یبدٌیشی ثبیذ ٔدبَ پیذا وٙذ تب
تحىیٓ  ٚتثجیت ؿٛد  ٚثٛٔ ٝلغ ٔٛس د اػتفبد ٜلشاس ٌیشد .وؼب٘ی و ٝث ٝیبدٌیشی خٛد ٔدبَ تحىیٓ
ٕ٘ی دٙٞذ ،فشأٛؿی ثیـتشی داس٘ذ .ثٙبثشایٗ ثؼذ اص یبدٌیشی یه ٔغّت حتٕبً اػتشاحت ٕ٘بییذ .عجك
یه اكُ یبدٌیشی دس آخش ؿت پبیذاستش اص ا َٚكجح خٛاٞذ ثٛد صیشا دس آخش ؿت پغ اص ٔغبِؼ ٝثٝ
خٛاة ٔی سٚیذ  ٚدس ٘تیدٔ ٝغّت تبص ٜای ٚاسد رٕ٘ ٗٞی ؿٛد.
ثشخی وبسؿٙبػبٖ فشآیٙذ صیش سا ثشای ٔغبِؼ ٚ ٝاػتشاحت دس یه ؿجب٘ ٝسٚص پیـٟٙبد ٔی وٙٙذ:
 -1صٔبٖ ٔٙبػت ثشای یبدٌیشی ثبس ا 92 َٚدلیم – ٝصٔبٖ اػتشاحت ثبس ا 02 َٚدلیمٝ
 -0صٔبٖ ٔٙبػت ثشای یبدٌیشی ثبس د 70 ْٚدلیم – ٝصٔبٖ اػتشاحت ثبس ا 02 َٚدلیمٝ
 -0صٔبٖ ٔٙبػت ثشای یبدٌیشی ثبس ػ 62 ْٛدلیم – ٝصٔبٖ اػتشاحت ثبس ػ 40 ْٛدلیمٝ

 -4صٔبٖ ٔٙبػت ثشای یبدٌیشی ثبس چٟبسْ  00دلیم – ٝصٔبٖ اػتشاحت ثبس چٟبسْ خٛاة ؿت.
 -0دس ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی تٛٙع داؿت ٝثبؿیذ.
اختلبف یه یب چٙذ سٚص پیبپی  $ث ٝاػتثٙبی سٚصٞبی أتحب٘بت #ثشای ٔغبِؼٔ ٚ ٝشٚس یه دسع ٕ٘ی
تٛا٘ذ ثبصد ٜخٛثی داؿت ٝثبؿذ .ثشای یه سٚص حذالُ د ٚػٛٙاٖ دسػی سا ٔغبِؼ ٝوٙیذ .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ
و ٝلب٘ٔ ٖٛشٚس  ٚتىشاس ثبیذ سػبیت ٌشدد ٕٝٞ ،ی دسٚع تشْ سا دس ثش٘بٔ ٝسیضی ٞفت ٝلشاس دٞیذ.
 -6ثشای  ٕٝٞی وبسٞبی خٛد ثش٘بٔ ٝسیضی وٙیذ.
چ ٝدس اثتذای سأ ٜغبِؼٞ ٝؼتیذ  ٚچ ٝداسای ٔذاسج ػّٕی ثبال ثشای ٔغبِؼ ٝدسٚع  ٚػبیش وبسٞبی خٛد
ثش٘بٔ ٝسیضی وٙیذ .تٟٙب دس كٛستی و ٝثش٘بٔ ٝسیضی وٙیذ ٔی تٛا٘یذ ثش٘بٔٞ ٝبی ٔٛسد ٘یبص  ٚػالل ٝخٛد
سا اص ٔیبٖ وبس ٞبی دػت  ٚپبٌیش  ٚغیشضشٚسی  ٚاٚلبتی وٞ ٝذس ٔی س٘ٚذ ،د٘جبَ وٙیذ .دس ادأٝ
ٔغّت یه ٕ٘ ٝ٘ٛاص خذ َٚثش٘بٔ ٝسیضی خٛد وٙتشَ اػىیٙش ٘ ٚىبت ٔشثٛط ث٘ ٝح ٜٛتٙظیٓ آٖ سا
ٔـبٞذ ٜخٛاٞیذ وشد .ایٗ خذ َٚثشای ٔغبِؼ ٝدسػی عشاحی ؿذ ٜأب دس ػبیش فؼبِیت ٞب ٔ ٓٞی تٛاٖ
اص آٖ اػتفبد ٜوشد .خذِٚی ث ٝؿىُ صیش تٟی ٝوٙیذ  ٚدسٚع خٛد سا دس آٖ ثٛٙیؼیذ.

حبال و ٝخذ َٚثش٘بٔ ٝسیضی سا تٟی ٚ ٝدسٚع خٛد سا دس آٖ یبدداؿت وشدیذ؛ ٘ٛثت ث ٝتىٕیُ ایٗ
خذٔ َٚی سػذ .خٟت تىٕیُ خذ ٚ َٚاػتفبد ٜاص آٖ ث ٝؿی ٜٛصیش ػُٕ وٙیذ.
 -1اثتذا ثب تٛخ ٝث ٝدس ٘ظش ٌشفتٗ تٕبْ ؿشایظ  ٚوبسٞبی ٞفت ٝاص خّٕ ٝتـىیُ والع ٞب ٔ ... ٚمذاس
ٔغبِؼٞ ٝش سٚصتبٖ سا دس خذ َٚپیؾ ثیٙی  ٚتؼییٗ ٕ٘بییذ .تٛچ ٝداؿت ٝثبؿیذ و ٝصٔبٖ پیؾ ثیٙی ؿذٜ
ٔغبِؼ ٝثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔیضاٖ ٚلت آصاد ؿٕب تٙظیٓ ٔی ؿٛد .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٕٔىٗ اػت ؿٕب دس یه
سٚص ؿّٛؽ ٞیچ صٔب٘ی سا ثشای ٔغبِؼ ٝدس ٘ظش ٍ٘یشیذ.
 -0دس خذٔ َٚـخق ٕ٘بییذ وٞ ٝش سٚص چ ٝدسػی سا ٔی خٛاٞیذ ٔغبِؼٕ٘ ٝبییذ .ثٟتش اػت دسٚع
ٔغبِؼٕٞ ٝب ًٙٞثب ثش٘بٔ ٝوالػی ؿٕب ثبؿذ یؼٙی ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ثش٘بٔ ٝوالػی سٚص یىـٙج ٝثشای ٔغبِؼٝ
دس سٚص ؿٙج ٝتٙظیٓ ؿٛد تب ثتٛا٘یذ دسٚع یىـٙج ٝسا آٔبد ٚ ٜدس والع ٔٛفك ػُٕ وٙیذ.
ٞ -0ش صٔبٖ و ٝآٔبدٌی وبُٔ ثٔ ٝغبِؼ ٝداؿتیذ ،ؿشٚع ثٔ ٝغبِؼٕٛ٘ ٝد ٚ ٜدس پبیبٖ ٔمذاس ٔغبِؼ ٝخٛد
سا ثجت ٕ٘بییذ .دس پبیبٖ ٞش سٚص ٘یض ٔمذاس ٔغبِؼ ٝسٚصا٘ ٝسا دس ػت ٖٛخٕغ روش وٙیذ .یبدداؿت وشدٖ
صٔبٖ ٔغبِؼٞ ٝش دسع دس وُ سٚص وّیذی تشیٗ فؼبِیت ایٗ ثش٘بٔ ٝاػت و ٝثبیذ حتٕبً سػبیت ؿٛد.
یبدداؿت وشدٖ صٔبٖ ٔغبِؼٞ ٝش دسع اٚالً یه خٛدآٌبٞی وّی دس ٔٛسد ٔیضاٖ تٛإ٘ٙذی ؿٕب دس
ٔغبِؼ ٝث ٝدػت خٛاٞذ داد .ثب٘یبً دس ؿٕب ثشای ادأ ٝسا ٜاٍ٘یض ٜایدبد خٛاٞذ وشد ،پغ صٔبٖ ٔغبِؼ ٝسا
حتٕبً یبدداؿت وٙیذ.
 -4دس پبیبٖ ٞش ٞفتٔ ٝمذاس ٔغبِؼٚ ٝالؼی سا ثب پیؾ ثیٙی ٔمذاس ٔغبِؼٔ ٝمبیؼٕ٘ ٝبییذ  ٚثب تٛخ ٝثٝ
ثذػت آٔذٖ ٔیبٍ٘یٗ ٔغبِؼٞ ٝفت ،ٝثش٘بٔٔ ٝغبِؼٞ ٝفت ٝآیٙذ ٜسا ٔـخق ٕ٘بییذ.

تزًاهِ ریشی درسی تزای هطالعِ درٍس هْن تز
ؿبیذ ایٗ ػٛاَ ثشای ؿٕب پیؾ ثیبیذ و ٝآیب ثش٘بٔ ٝسیضی ٔ ٚغبِؼ ٝثشای دسٚع ٔختّف یىؼبٖ اػت ٚ
ؿیٔ ٜٛغبِؼ ٝدس دسٚع ػبدی  ٟٓٔ ٚیب آػبٖ ٔ ٚـىُ ثبیذ ث ٝیه ؿی ٜٛثبؿذ؟  ٚآیب اص اك َٛثش٘بٔٝ
سیضی دسػی خٟت ٔغبِؼ ٕٝٞ ٝی دسٚع ث ٝعٛس یىؼبٖ ٔی تٛاٖ اػتفبد ٜوشد؟ پبػخ ایٗ ػٛاَ ایٗ
اػت و ٝثشخی اكٔ َٛشثٛط ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی ثشای ٔغبِؼ ٝاػت  ٚثشخی دیٍش ٔشثٛط ثٔ ٝجبحثی وٝ
ثبیذ ٔغبِؼ ٝؿٛد .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ لب٘ٔ ٖٛشٚس  ٚتىشاس دس ٔغبِؼ ٚ ٝپیؾ ثیٙی صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص ٞش دسع دس
ٞفت ٚ ٝسٚؽ ٞبی ٔغبِؼٔ ٝؤثش تمشیجبً ثشای  ٕٝٞدسٚع وبسثشد ٚاحذی داسدِٚ ،ی ؿىُ ٔ ٚیضاٖ ٔغبِؼٝ
تب حذٚدی ٕٔىٗ اػت ثشای دسٚع ٔختّفٔ ،تفبٚت ثبؿذ .اِجتٞ ٝشچمذس دسٚع ٔـىُ  ٚحدٓ آٟ٘ب
صیب د ثبؿذ ،یبدٌیشی آ٘بٖ اص لٛا٘یٗ ٔشثٛط ث ٝیبدٌیشی تجؼیت ٔی وٙذ .ثٙبثشایٗ دسٚع ٞش چمذس آػبٖ
یب ٔـىُ ثبؿٙذ ،سػبیت لٛا٘یٗ ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚحبفظ ٝث ٝیبدٌیشی ثٟتش ،ػشیؼتش  ٚپبیذاستش آٟ٘ب وٕه
ٔی وٙذ .ث ٝػجبست دیٍش ثٟتش اػت دسٚع سا ثب ٔ ٓٞمبیؼ٘ ٝىٙیٓ ثّى ٝث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛخ ٝداؿت ٝثبؿیٓ
و ٝاػتفبد ٜاص فٔ ٖٛٙؤثش ٔب٘ٙذ ٞذف ٌزاسی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٔ ... ٚی تٛا٘ذ ػّٕىشد ٔب سا دس تٕبٔی
دسٚع افضایؾ دٞذ .ثب ایٗ ٚخٛد ،ثشای ٔغبِؼ ٝدسٚػی و ٝاص ٘ظش دا٘ـدٛیبٖ ٔـىُ ث٘ ٝظش ٔی سػذ،
سػبیت ٔٛاسد صیش ٔی تٛا٘ذ ساٌ ٜـب ثبؿذ:
 -1ثشای یبدٌیشی دسع ٞبی ٔـىُ ثیـتش اص دسع ٞبی آػبٖ ٚلت ثٍزاسیذ .صٔب٘ی و ٝدس آسأؾ
ٞؼتیذ  ٚػالل ٝصیبدی ثٔ ٝغبِؼ ٝداسیذ ایٗ دسع ٞب سا ٔغبِؼ ٝوٙیذ.
 -0حتٕبً دس خّؼبت تذسیغ اػبتیذ ؿشوت وٙیذ  ٚاص دسع ٞب یبدداؿت ثشداسی وٙیذ  ٚتىبِیف ٚ
تٕشیٗ ٞب سا ا٘دبْ دٞیذ .دٚػتبٖ تبٖ اِضأبً خض ٜٚوبّٔی ٕ٘ی ٘ٛیؼٙذ.
 -0ا٘ؼبٖ ثیـتش اص سا ٜؿٙیذٖ ٔی آٔٛصد تب اص سأ ٜغبِؼ ٝوتبة ،ثٙبثشایٗ دس والع دسع خٛة ٌٛؽ
وٙیذ ،خٛة ثجیٙیذ  ٚخٛة یبدداؿت ثشداسی وٙیذ تب ػبِی یبد ثٍیشیذ.

 -4یبدٌیشی أشی تذسیدی اػت  ٚدس ؿشایغی اتفبق ٔی افتذ و ٝفشد ث ٝتذسیح ث ٝعٛس ٔؼتٕش ثش
اعالػبت خٛد ٔی افضایذ .ػؼی وٙیذ ایٗ ٘ىت ٝسا دس دسٚع ٔـىُ ثیـتش سػبیت وٙیذ .ثٙبثشایٗ
یبدٌیشی دسع سیبضی دس  0خّؼ 0 ٝػبػت ٝدس د ٚسٚص ٔتٛاِی٘ ،تید ٝثخؾ تش اص یبدٌیشی دس  1خّؼٝ
 4ػبػت ٝدس یه سٚص اػت.
ٚ -0لتی ػشحبَ ٞؼتیذ  ٚآٔبدٌی وبفی ثشای دسع خٛا٘ذٖ داسیذ ثٔ ٝغبِؼ ٝدسع ٞبی ٔـىُ
ثپشداصیذٞ .شٌض ٔغبِؼ ٝدسٚع ػخت سا دس صٔبٖ خؼتٍی ا٘دبْ ٘ذٞیذ چ ٖٛثش اثش خؼتٍی ثبصدٞی ٚ
ویفیت ٔغبِؼ ٝؿٕب وٓ ؿذ ٚ ٜایٗ أش ثش اػتٕبد ث٘ ٝفغ ؿٕب تبثیش ٔٙفی ٔی ٌزاسد.
 -6اٌش دس فبكّٔ ٝغبِؼبت اػتشاحت ٘ىٙیذ ،پغ اص ٔذت وٛتبٞی اص لذست ٔغبِؼ ٝؿٕب وبػتٔ ٝی
ؿٛد  ٚاحؼبع ٔی وٙیذ ٔغبِجی سا ؤ ٝغبِؼٔ ٝی وٙیذ دسن ٕ٘ی وٙیذ .خؼتٍی یىی اص ٔٛا٘غ ثضسي
تٕشوض حٛاع اػت .ثٙبثشایٗ خٛة ثخٛسیذ ،خٛة ثخٛاثیذ  ٚدس وٙبس دسع فؼبِیت ثذ٘ی ٔب٘ٙذ وبس
٘یٕٚ ٝلت یب ٚسصؽ ث ٝكٛست ٔٙظٓ داؿت ٝثبؿیذ.
 -7اٌش ثٔ ٝغبِؼ ٝیه دسع ػالل ٝچٙذا٘ی ٘ذاسیذ ،خٛدتبٖ سا لب٘غ وٙیذ  ٚث ٝخٛدتبٖ اٍ٘یض ٜثذٞیذ .ثٝ
خٛدتبٖ ثٍٛییذ ٔٗ ٔی خٛا ٓٞثب ٔؼذَ خٛة ایٗ تشْ سا پـت ػش ثٍزاسْ  ٚثشایٓ ثؼیبس ٔ ٟٓاػت وٝ
حتی دس ایٗ دسع و ٝػالل ٝای ث ٝآٖ ٘ذاسْٕ٘ ،ش ٜخٛثی ثٍیشْ.

قاًَى تکزار ٍ هزٍر
تىشاس وشدٖ ٔؼدض ٜای دس حبفظ ٝثٚ ٝخٛد ٔی آٚسد .دس ٔیبٖ ػٛأُ ٔٛثش دس ٔٛفمیت تحلیّی ،ثذٖٚ
ؿه وّیذی تشیٗ  ٚلغؼی تشیٗ ػبُٔ لب٘ ٖٛعالیی تىشاس ٔ ٚشٚس اػتٔ .ی تٛا٘یذ ٔغٕئٗ ثبؿیذ وٝ
ٞیچ ٔجحث ٛٔ ٚضٛػی سا ثب یه ثبس ٔغبِؼ ٝوبٔالً یبد ٘خٛاٞیذ ٌشفت .پغ ٔٛضٛع سا ثبسٞب  ٚثبسٞب
ثشای خٛدتبٖ تىشاس وٙیذٞ ،ش چ ٝثیـتش ثٟتش! ٔؼدض ٜحبفظ ٝتىشاس وشدٖ اػتٞ .شٔبٖ اثیٍٟٙبٚع اِٚیٗ
وؼی ثٛد و ٝفشأٛؿی سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد .ا ٚثب خّك ٞدبٞبی ثی ٔؼٙی  ٚیبددادٖ آٖ ٞب ث ٝافشاد
دس ٔٛسد فشآیٙذ فشأٛؿی ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ ؤ ٝیضاٖ فشأٛؿی ثب ٌزؿت صٔبٖ  ٚتٕشیٟٙب استجبط داسد
 ٚػشػت فشأٛؿی ٔغبِت دس اثتذای یبدٌیشی ػشیغ  ٚثؼذ وٙذتش اػت .ا ٚدسیبفت و ٝیه ػبػت
پغ اص حفظ وشدٖ یه فٟشػت اص ٞدبٞبی ثی ٔؼٙی تٟٙب ٔی تٛا٘ذ  "40آٖ سا ث ٝیبد آٚسد .پغ اص
یه سٚص  ٚ "00پغ اص یه ٞفت ٝیبدآٚسی ث "01 ٝوبٞؾ یبفت.
تحمیمبت دا٘ـٕٙذاٖ ٘ـبٖ داد ٜاػت ؤ " 82 ٝغبِت خذیذ ٔغبِؼ ٝؿذٔ ٜؼٕٛالً پغ اص  04ػبػت
فشأٛؽ ٔی ؿ٘ٛذٔ .شٚس وشدٖ آ٘چ ٝآٔٛخت ٝایذ دس ایٗ  04ػبػت ٔی تٛا٘ذ لذْ ثؼیبس ٔٛثشی دس
یبدٌیشی ؿٕب ثبؿذ .ثٟتشیٗ سٚؽ ثشای ایٗ ٔشٚس  ٓٞسٚؽ پشػؾ اص خٛد اػت .ثب تٛخ ٝث ٝثشسػی
دیذٌبٞ ٜبی ٔختّف لب٘ ٖٛعالیی تىشاس ٔ ٚشٚس ث ٝؿشح صیش اػت:
 -1اِٚیٗ ٔشٚس٘ :خؼتیٗ ٔشٚس ثبیذ پغ اص پبیبٖ ٔغبِؼ ٝثبؿذ .یؼٙی یه ثبس ٔغبِت ٔ ٟٓدس لبِت ػٛاَ
اص خٛد پشػیذ ٚ ٜپبػخ داد ٜؿٛد .دس سٚؽ پغ ختبْ ٘یض ٔ ٟٓتشیٗ ٔشحّ ٝپبػخ دادٖ ث ٝخٛد اػت.
 -0دٔٚیٗ ٔشٚس :صٔبٖ ٔشٚس د 1 ْٚسٚص ثؼذ اص یبدٌیشی اػت وٛٔ ٝخت ٔی ؿٛد ٔغّت ثیٗ  7تب 12
سٚص دس حبفظ ٝتثجیت ؿٛد.
 -0ػٔٛیٗ ٔشٚس :صٔبٖ ٔشٚس ػ ْٛیه ٞفت ٝثؼذ اص دٔٚیٗ ٔشٚس اػت و ٝثبػث ٔی ؿٛد ٔغّت ثیؾ اص
ٔ 1ب ٜدس حبفظ ٝتثجیت ؿٛد.

 -4چٟبسٔیٗ ٔشٚس :صٔبٖ ٔشٚس چٟبسْ یه ٔب ٜثؼذ اص ػٔٛیٗ ٔشٚس اػت وٛٔ ٝخت تثجیت ٔغّت ثیؾ
اصٔ 0ب ٜدس حبفظ ٝثّٙذ ٔذت ٔی ؿٛد.
 -0پٙدٕیٗ ٔشٚس :صٔبٖ ٔشٚس پٙدٓ ٔ 0ب ٜثؼذ اص چٟبسٔیٗ ٔشٚس اػت و ٝثبػث تثجیت ٔغّت ثیؾ اص 6
ٔب ٜدس حبفظ ٝثّٙذٔذت ٔی ؿٛد.
 -6ؿـٕیٗ ٔشٚس :صٔبٖ ٔشٚس ؿـٓ ٔ 6ب ٜپغ اص پٙدٕیٗ ٔشٚس اػت و ٝثبػث تثجیت ٔغّت ثٔ ٝذت
یه ػبَ دس حبفظ ٝثّٙذ ٔذت ٔی ؿٛد.
ٕٞبٖ عٛس و ٝاص صٔبٖ ثٙذی ثبال ٘تیدٌ ٝشفتٔ ٝی ؿٛد ،اٌش ٞش ؿؾ ٔشحّ ٝاخشا ٌشددٔ ،غبِت
یبدٌشفت ٝؿذ ٜثیؾ اص یه ػبَ ٘ ٚیٓ دس حبفظ ٝثّٙذ ٔذت تثجیت ٔی ٌشدد .ضٕٙب دا٘ـدٛیب٘ی و ٝفمظ
ٔی خٛاٙٞذ دس ٞش تشْ ٕ٘شات خٛثی داؿت ٝثبؿٙذ  ٚضشٚستی ٕ٘ی ثیٙٙذ و ٝؿؾ ٔشحّ ٝسا اخشا ٕ٘بیٙذ
ٔی تٛا٘ٙذ اص سٚؽ صیش اػتفبد ٜوٙٙذ:
 -1یه سٚص ثؼذ اص یبدٌیشی ٞش دسػی آٖ سا ٔشٚس وٙٙذ.
 -0یه ٞفت ٝثؼذ اص یبدٌیشی دٚثبس ٜآٖ سا ٔشٚس وٙٙذ.
 -0یه ٔب ٜپغ اص ٔشٚس دٔ ْٚغبِت سا دٚثبسٔ ٜشٚس وٙٙذ.
 -4پغ اص پبیبٖ تشْ  ٚدس ثبص ٜصٔب٘ی پیؾ اص أتحب٘بت ٔغبِت سا دٚثبسٔ ٜشٚس وٙٙذٔ .شٚس چٟبسْ ٚ
ٟ٘بیی ث ٝؿشط ا٘دبْ دادٖ ػٔ ٝشحّ ٝلجّی ،ثبصدٞی ثؼیبس صیبدی داسد.
اٚج ٔٙحٙی یبدٌیشی ث ٝایٗ ؿىُ اػت:
 -1یه سٚص ثؼذ اص یبدٌیشی
 -0یه ٞفت ٝثؼذ اص ٔشٚس اَٚ
 -0یه ٔب ٜثؼذ اص ٔشٚس دْٚ
 -4ػٔ ٝب ٜثؼذ اص ٔشٚس ػْٛ
چٙذ ٘ىت ٟٓٔ ٝو ٝثشای تىٙیه ٞبی تىشاس ٔٚشٚس ٔشتت ثبیذ ث ٝخبعش داؿت ٝثبؿیذ ایٟٙب ٞؼتٙذ:

ٙٔ -1حٙی ٞبی فشأٛؿی ٘ـبٖ ٔی دٙٞذٔ ،غبِؼٞ ٝش دسع دس ٕٞبٖ سٚص ثٟتش اص آٖ اػت و ٝدسع ٞش
سٚص سا لجُ اص والع ثؼذی ثخٛا٘یذ .ث ٝػجبست دیٍش سٚص ا َٚپغ اص یبدٌیشی  ،و ٝث 04 ٝػبػت
عالیی یبدٌیشی ٔؼشٚف اػت سأ ،غت ٓٙثـٕبسیذ.
 -0فبكّ 04 ٝػبػت ثشای فشأٛؽ وشدٖ وٓ اػت .ؿٕب تب حذ صیبدی ٔی تٛا٘یذ ٔ ٕٝٞغبِت یه سٚص
لجُ سا ث ٝػشػت  ٚدس وٕتشیٗ صٔبٖ ث ٝخبعش آٚسیذ .ثٙبثشایٗ ٔشٚس صٔبٖ ثؼیبس وٕی اص ؿٕب ٔی ٌیشد.
ٔ -0شٚس ٔغبِت ثبیذ ثب فبكّ ٝی صٔب٘ی ٔٙبػت  ٚدسػت كٛست ثٍیشد .اص سٚؽ پشػؾ اص خٛد
اػتفبد ٜوٙیذ.
ٙٔ -4حٙی ٞبی یبدٌیشی  ٚفشأٛؿی ثٙیبد ٘ظشی  ٚػّٕی لٛا٘یٗ یبدٌیشی  ٚخؼج ٝالیتٙش سا تبییذ ٔی
وٙذ.
 -0دا٘ـدٛیب٘ی و ٝتشٔی دسع ٔی خٛا٘ٙذ  ٚتٛٙع دس دسٚع سا داس٘ذ ٕٔىٗ اػت ٔشحّ ٝأ َٚشٚس
یؼٙی یه سٚص ثؼذ سا ٘تٛا٘ٙذ اخشا وٙٙذ ِٚ .ی صٔبٖ ػٌ ٝب٘ ٝیه ٞفت ٝثؼذ  ٚیه ٔب ٜثؼذ  ٚػٔ ٝب ٜثؼذ
سا حتٕبً اخشا ٕ٘بیٙذ تب ث ٝثٟتشیٗ ٘تید ٝثشػٙذ.

شیَُ ّای هطالعِ
ػبدت وشدٖ ثٔ ٝغبِؼ ٝی كحیح یه أش اوتؼبثی اػت ،یؼٙی ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝا٘ؼبٖ خٛا٘ذٖ ٛ٘ ٚؿتٗ
سا یبد ٔی ٌیشد ٔ ،ی تٛا٘ذ سا  ٜكحیح ٔغبِؼ ٝسا  ٓٞیبد ثٍیشدٔ .تٙبػت ثب ٞذفی و ٝفشد اص ٔغبِؼ ٝداسد
 ٚحتی ث ٝتٙبػت ٔحتٛا ٛٔ ٚضٛع ٛ٘ ٚع ٔغّت سٚؽ ٞبی ٔختّفی ٚخٛد داسد .ثبیذ ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛخٝ
داؿت و ٝایدبد  ٚپشٚسؽ چٙیٗ ٟٔبست ٞبیی ثب ایٗ ٞذف كٛست ٔی ٌیشد و ٝخٛا٘ٙذ ٜثتٛا٘ذ ثشای
ٔغبِت ٔختّف ػشػت ٞبی ٔتٙبػت ثب آٟ٘ب سا ث ٝوبس ثشد ٚ ،ث ٝخبی وبسثشد یه سٚؽ ٚاحذ دس
ٔغبِؼ ،ٝا٘ؼغبف ٘ـبٖ دٞذ ٔ ٚتٙبػت ثب ٘یبص سٚؽ خٛد سا تغییش دٞذ .ثش اػبع تحمیمبت ٔٛػؼٟٔ ٝبست
ٞبی تحلیّی  ٚخٛا٘ذٖ ثبِذسیح دس  422دا٘ـىذ ،ٜؿؾ سٚؽ ٔغبِؼٚ ٝخٛد داسد .ایٗ ؿؾ سٚؽ
ػجبستٙذ اص ٔغبِؼ ٝاخٕبِی ،ػجبست خٛا٘ی ،ػشیغ خٛا٘ی ،دلیك خٛا٘ی ،ا٘تمبدی  ٚتدؼؼی و ٝدس ادأٝ
ثٔ ٝؼشفی  ٚوبسثشد آٟ٘ب ث ٝكٛست خالكٔ ٝی پشداصیٓ.
ٔ -1غبِؼ ٝاخٕبِی
دس ٔغبِؼ ٝاخٕبِیٞ ،ذف آؿٙبیی وّی ثب وتبة ٔٛسد ٔغبِؼٔ ٝی ثبؿذ  ٚثذیٗ ٔٙظٛس ٘یبص ث ٝدػت یبثی
ث٘ ٝىبت ٔ ٚغبِت ٔ ٟٓوتبة دس یه صٔبٖ وٛتب ٚ ٜثب ػشػت صیبد اص ػٛی خٛا٘ٙذ ٜضشٚسی اػت .دس
ایٗ سٚؽ اص خضئیبت كشف ٘ظش ٔی ؿٛد ،ث ٝتلٛیشٞب ،ػٙبٚیٗ ،خذٞ َٚبٕٛ٘ ،داسٞب ٍ٘ب ٜؿذٚ ٜ
خٕالتی اص ثٙذٞب خٛا٘ذٔ ٜی ؿٛد  ٚفٟشػت  ٚخالك ٝیب ٘تید ٝی فلُ ٞب ٔغبِؼٔ ٝی ؿٛد .دس ایٗ
سٚؽ ٘یبص ثٔ ٝغبِؼ ٝوُ وتبة ٘یؼت .خٛا٘ٙذ ٜاٌش اص ٞش  02كفح ٝیه كفح ٝآٖ سا ثخٛا٘ذ ٔی تٛا٘ذ
ث ٝػٛاالت رٙٞی خٛد پبػخ ٌٛیذ .ایٗ سٚؽ ثیـتش دس صٔب٘ی و ٝافشاد للذ خشیذ وتبة سا داس٘ذٔ ،ی
تٛا٘ذ ٔفیذ ثبؿذ .دا٘ـدٛیبٖ ٔؼٕٛالً دس ؿیٔ ٜٛغبِؼ ٝاخٕبِی ضؼیف ٞؼتٙذ.
ٔ -0غبِؼ ٝػجبست خٛا٘ی
دس ٔغبِؼ ٝػجبست خٛا٘ی ،خٛا٘ٙذ ٜث ٝچـٓ خٛد ػبدت ٔی دٞذ و ٝث ٝخبی ٔىث ثش سٚی یه یه
وّٕبت ثتٛا٘ذ ٌش ٜٚوّٕبت سا ثجیٙذٔ ،یذاٖ دیذ خٛد سا ٚػیغ وٙذ  ٚثیـتش ثٔ ٝؼٙب تٛخٕ٘ ٝبیذ .افشادی

و ٝػجبست خٛا٘ی ٔی وٙٙذٍٙٞ ،بْ ٔغبِؼ ٝوٕتش ث ٝػمت ثش ٔی ٌشد٘ذ  ٚثٟتش ٔی فٕٟٙذ ،صیشا حشوت
چـٓ آٟ٘ب ث ٝػّت ایٙى ٝدس ٞش ثبس تٛلف ث ٝخبی یه وٌّٕ ٝشٞٚی اص وّٕبت سا ٔی ثیٙذٔ ،غبِؼ ٝی
آٟ٘ب سا ثب ٘ح ٜٛتفىش وشد٘ـبٖ ٕٞبٔ ًٙٞی ػبصد ٔ ٚغبِؼ ٝی آٟ٘ب ٕٞشا ٜثب افضایؾ دسن ٔغّت ٚ
وؼت ِزت اػت .دا٘ـدٛیبٖ ٔؼٕٛالً دس ؿیٔ ٜٛغبِؼ ٝػجبست خٛا٘ی ٔتٛػظ ٞؼتٙذ.
ٔ -0غبِؼ ٝػشیغ خٛا٘ی
دس ٔغبِؼ ٝػشیغ خٛا٘ی ،ػشػت خٛا٘ٙذ ٜثؼیبس صیبد اػت ٍٙٞ ٚبٔی ٔفیذ اػت و ٝثشداؿت وّی تش
ٔحتٛای ٘ٛؿتٛٔ ٝسد ٘یبص ثبؿذ .ایٗ سٚؽ وبُٔ وٙٙذ ٜسٚؽ اخٕبِی اػت .دس ایٗ سٚؽ اص آ٘دب و ٝاص
ٔیضاٖ دلت وبػتٔ ٝی ؿٛد ،فمظ دس ٔٛالؼی ٔفیذ اػت و ٝلجالً ٔغبِت یبدٌشفت ٝؿذ ٜثبؿذ  ٚفشد
ثخٛاٞذ دس یه صٔبٖ خیّی وٛتبٔ ٜغّجی سا ٔشٚس وٙذ .دس سٚؽ ػشیغ خٛا٘ی فشكت خٛا٘ٙذ ٜثؼیبس
وٓ اػت ٔب٘ٙذ ٔغبِؼ ٝیه وتبة دسػی د ٚػبػت لجُ اص أتحبٖ .دا٘ـدٛیبٖ ٔؼٕٛالً دس ایٗ سٚؽ
ٔغبِؼٔ ٝتٛػظ ٞؼتٙذ .ػذْ آٌبٞی دا٘ـدٛیبٖ ٘ؼجت ثٔ ٝغبِؼ ٝػشیغ خٛا٘ی ٔٛخت ٔی ؿٛد و ٝآٟ٘ب
ث ٝحفظ عٛعی ٚاس تٕبْ ٔغبِت وتبة یب ٔتٗ خبف پشداخت ٚ ٝدس ٘تید ٝاص ٔٙظٛس اكّی آٖ ثبص ٔب٘ٙذ ٚ
دسن دسػتی اص ٔغبِت خٛا٘ذ ٜؿذ ٜدس ر٘ ٗٞذاؿت ٝثبؿٙذ.
ٔ -4غبِؼ ٝدلیك خٛا٘ی
دس ٔغبِؼ ٝدلیك خٛا٘ی ،خٛا٘ٙذ ٜؿی ٜٛای اتخبر ٔی وٙذ ؤ ٝغبِت ث ٝعٛس ٔٙغمی ٙٔ ٚظٓ دس حبفظٝ
ثبلی ٔب٘ذ ٚ ٜثبصؿٙبػی ٔغبِت ثشای اػتفبدٞ ٜبی ثؼذی ٔیؼش ثبؿذ .ثب اػتفبد ٜاص ایٗ سٚؽٔ ،فبٞیٓ ثٟتش
دسن ٔی ؿ٘ٛذ  ٚاكٔ ٚ َٛفبٞیٓ ث ٓٞ ٝسثظ دادٔ ٜی ؿ٘ٛذ .دس ایٗ سٚؽ ،خٛا٘ٙذ ٜث ٝحبؿیٛ٘ ٝیؼی ٚ
ػالٔت ٌزاسی ٔی پشداصد ٘ ٚىبت ٔ ٟٓثب دایش ٜیب وشٚؿ ٚ ٝخظ وـیذٖ ٔـخق ٔی ؿٛد  ٚدس
ٔٛاسدی  ٓٞخالكٛ٘ ٝیؼی ٔی ؿٛد .سٚؽ دلیك خٛا٘ی دس ػ ٝثخؾ كٛست ٔی ٌیشد -1 :تٛخ ٝثٝ
خضئیبت  ٚایدبد استجبط ٔفٟٔٛی ثیٗ آٟ٘ب -0 ،حبؿیٛ٘ ٝیؼی ثش ٔتٗ خٛا٘ذ ٜؿذ ٜثب خظ وـیذٖ صیش

ٔغبِت دؿٛاس یب ثشخؼت ٝوشدٖ ٔغبِت -0 ،ثبصٌ ٛوشدٖ ٔغّت خٛا٘ذ ٜؿذ ٜث ٝصثبٖ خٛد ثٙٔ ٝظٛس
دسن دسػت .دا٘ـدٛیبٖ دس حذ ٔتٛػظ اص ؿیٔ ٜٛغبِؼ ٝدلیك خٛا٘ی آٌبٞی داس٘ذ.
ٔ -0غبِؼ ٝا٘تمبدی
ٔٙظٛس اص ٔغبِؼ ٝا٘تمبدی ،لضبٚت وشدٖ دسثبس ٜدسػتی ،اػتجبس یب اسصؽ ٔغبِت ثش اػبع ٔالن ٞب یب
اػتب٘ذاسٞبی كحیح اػت .خٛا٘ذٖ ا٘تمبدی ،ثب یه ر ٗٞفؼبَ  ٚپشػٙذ ٜثشای لضبٚت وشدٖ دسػت
إٞیت داسد .خٛا٘ذٖ ا٘تمبدی وّیذ ف ٟٓكحیح ٔغبِت  ٚدسٌیشی ثب ٔغبِت اػت و ٝثشای تـخیق ٚ
اسصؽ ٌزاسی ٘ٛؿتٞ ٝبی خالق ضشٚست داسد .پغ ٔی تٛاٖ ٌفت ٞذف اكّی اص ٔغبِؼ ٝا٘تمبدی
ا٘ذیـیذٖ ٔؼٛال٘ ٝدا٘ـد ٛدسثبسٔ ٜغّت خٛا٘ذ ٜؿذ ٜاػت و ٝایٗ صٔی ٝٙداٚسی دسػت  ٚكحیح سا
ثشای ٚی فشأ ٓٞی وٙذ.
ٔ -6غبِؼ ٝتدؼؼی
سٚؽ ٔغبِؼ ٝتدؼؼی ٔجتٙی ثش ػٛاَ وشدٖ ث ٝعٛس خذی  ٚپیٍیش ثشای ف ٟٓػٕیك ٔغبِت اػت وٝ
وٙدىبٚی ٞ ٚذف خٛا٘ٙذ ٜسا اص خٛا٘ذٖ ٔغبِت اسضب ٔی وٙذ .خشیب٘ی ٔٙظٓ اص ػٛاالت  ٚوٙتشَ ثش
سٚی ویفیت  ٚخٟت آٟ٘ب ٚخ ٜٛتـخیق سٚؽ ٔغبِؼ ٝتدؼؼی اػت .ایٗ ػٛاالت ٔی تٛا٘ذ خشئی یب
وّی ،ػبد ٜیب پیچیذ ،ٜػیٙی یب ا٘تضاػی یب تشویجی اص ٔٛاسد ٔزوٛس ثبؿذ .ثش ایٗ اػبع ٔی تٛاٖ ٌفت
ٞذف اكّی ٔغ بِؼ ٝتدؼؼی افضایؾ دأ ٝٙتٕشوض حٛاع  ٚدسن ػٕیك تش ٔؼب٘ی اػت .اٌش دا٘ـدٛ
ثخٛاٞذ ٔؼب٘ی ٟ٘فت ٝدس ػغٛس یه اثش ػّٕی سا وـف وشدٞ ٚ ٜذف اكّی ٘ٛیؼٙذ ٜسا ث ٝعٛس دلیك
دسن وٙذ ،ساٞی خض ثٟشٌ ٜشفتٗ اص سٚؽ ٔغبِؼ ٝتدؼؼی ٘ذاسد.

عَاهل آسیة سا در هطالعِ
ٔ -1غبِؼ ٝثیؾ اص حذ
ػالل ٝؿذیذ ث ٝیبدٌیشی ٔ ٚغبِؼ ٝثیؾ اص حذ لبثُ تحؼیٗ اػت أب ٌبٞی خٛا٘ذٖ ثیؾ اص حذ ػجت
ٔی ؿٛد فشد ؿذیذاً خؼت ٝؿذ ٚ ٜسفتبسٞبی ػلجی اص خٛد ٘ـبٖ دٞذ .ایٗ سفتبسٞب ثشای فشد  ٚاعشافیبٖ
٘بساحت وٙٙذ ٜاػت ٕٔ ٚىٗ اػت دس فشد حبِت ٘فشت اص ٔغبِؼ ٝایدبد ؿذٛٔ ٚ ٜخت ػّت آسأؾ
سٚا٘ی ٌشدد 4 .ػبػت ٔغبِؼ ٝدس ٞش سٚص وبٔالً وبفی اػت .اِجت ٝدس ٔٛالغ ِضٔ ْٚی تٛاٖ ثب تٕشیٗ ایٗ
صٔبٖ سا افضایؾ داد ٞ ٚش ٞفت 62 ٝتب  92دلیم ٝثٔ ٝیضاٖ آٖ افضٚد.
 -0ػذْ تٛخ ٝث ٝاػتشاحت ر ٚ ٗٞثذٖ
ٔغبِت خٛا٘ذ ٜؿذ ٜثشای ایٙى ٝدس حبفظ ٝثّٙذ ٔذت خبی ثٍیش٘ذ ،ث ٝصٔبٖ ٘یبص داس٘ذ .یبدٌیشی یه
أش تذسیدی اػت .یؼٙی ثبیذ آساْ آساْ آٔٛختٞ ٝبی خذیذ سا ث ٝآٔٛختٞ ٝبی لجّی اضبف ٝوٙیذ ٚ
استجبعی ٔؼتحىٓ ثیٗ آٟ٘ب ثشلشاس وٙیذ .یبدٌیشی ِحظ ٝای  ٚفـشدٔ ٜفبٞیٓ وبُٔ ٚ ،دس آیٙذ ٜلبثُ
ثبصیبثی ٘خٛاٙٞذ ثٛد .دأ ٝٙیبدٌیشی حذ خبكی داسد .سٚا٘ـٙبػبٖ ػّت ػٕذ ٜی فشأٛؿی سا تذاخُ
آٔٛختٞ ٝبی خذیذ ثب آٔٛخت ٝای لجّی ٔی دا٘ٙذ و ٝاكغالحبً ٔٙغ ثؼذی یب ٔضاحٕت یبدٌیشی خذیذ
دس یبدآٚسی آٔٛختٞ ٝبی لجّی ٘بٔیذٔ ٜی ؿٛد .ثذیٗ كٛست و ٝاٌش ٔغّجی سا ثخٛا٘یذ  ٚثالفبكّ ٝثؼذ
اص آٖ ٔغّت دیٍشی سا ثخٛا٘یذ ٔغّت خذیذ دس ٔغّت لذیٕی تذاخُ وشد ٚ ٜاص تحىیٓ آٖ
خٌّٛیشی خٛاٞذ وشد.
 -0ػذْ تٛخ ٝث ٝدٚس ٜتحىیٓ یبدٌیشی
صٔبٖ الصْ ثشای خب افتبدٖ یبدٌیشی سا دٚس ٜتحىیٓ ٔی ٘بٔٙذ .ر ٗٞخٛد سا ٔب٘ٙذ یه وتبثخب٘ ٝدس ٘ظش
ثٍیشیذ و ٝوتبثٟب دس آٖ ثش اػبع ٔٛضٛع عجم ٝثٙذی ؿذ ٚ ٜدس د ٖٚلفؼٞ ٝب ٔشتت چیذ ٜؿذ ٜا٘ذ .دس
كٛستی و ٝوتبة ٞب ث ٝتذسیح ٚاسد وتبثخب٘ ٝؿ٘ٛذ ،وتبثذاس فشكت ٔٙبػت خٟت ثشسػی  ٚعجمٝ
ثٙذی وتبة ٞبی خذیذ سا خٛاٞذ داؿت؛ ِٚی صٔب٘ی و ٝتؼذاد صیبدی وتبة ث ٝیه ثبسٚ ٜاسد وتبثخب٘ٝ

ٔی ؿ٘ٛذٚ ،ی ٕ٘ی تٛا٘ذ آٟ٘ب سا ث٘ ٝحٔ ٛغّٛة ػبصٔب٘ذٞی  ٚعجم ٝثٙذی وٙذ  ٚثٙبثشایٗ احتٕبَ خغبی
ٚی ثیـتش ٔی ؿٛد .ر ٗٞؿٕب ٘یض ٕٞیٗ ٌ ٝ٘ٛاػتٚ .لتی اعالػبت ثٔ ٝشٚس ٚاسد ؿ٘ٛذ ،ر ٗٞث ٝكٛست
٘بخٛدآٌبٔ ٜغبِت سا ثب ٔغبِت لجّی دس استجبط لشاس داد ٚ ٜدس خبی دسػت رخیشٔ ٜی وٙذ .صٔبٖ
أتحبٖ ٘یض ث ٝػبدٌی ٔی تٛا٘ذ ث ٝایٗ دػتشػی پیذا وٙذ؛ ِٚی اعالػبتی و ٝث ٝیه ثبسٚ ٜاسد رٔ ٗٞی
ؿ٘ٛذ ،صٔبٖ الصْ خٟت ػبصٔب٘ذٞی سا ث ٝرٕ٘ ٗٞی دٙٞذ  ٚثٙبثشایٗ ث ٝخٛثی عجم ٝثٙذی  ٚخبیٍضیٗ
ٕ٘ی ؿ٘ٛذ  ٚصٔبٖ أتحبٖ ٘یض رٕ٘ ٗٞی تٛا٘ذ ث ٝآػب٘ی آٟ٘ب سا ثیبثذ ٕٔ ٚىٗ اػت ثخـی اص آٟ٘ب سا پیذا
وٙذ .اص ػٛی دیٍش ،اػتشاحت وٛتب ٜثیٗ ٔغبِؼبت ٔٛخت ٔی ؿٛد و ٝفىشتبٖ تبصٌ ٜشدد تب ثتٛا٘یذ
سٚی ٔغبِت تٕشوض ثیـتشی پیذا وٙیذ .ؿٕب ثب اػتشاحت وٛتب ٜدس ٚلت  ٓٞكشف ٝخٛیی ٔی ٕ٘بئیذ.
اٌش یه اػتشاحت وٛتب٘ ٜذاؿت ٝثبؿیذ ،فىش ؿٕب ثذ ٖٚایٙى ٝثخٛاٞیذ ث ٝكٛست ٔمغؼی تٕشوض خٛد
سا اص دػت ٔی دٞذ  ٚایٗ ٔٛضٛع وٓ وٓ ث ٝوُ ٚلت ٔغبِؼ ٝؿٕب ػشایت ٔی وٙذ .اػتشاحت ثیٗ
ٔغبِؼبت صٔبٖ اص دػت سفت٘ ٝیؼت ،ثّى ٝفشكتی ثشای تدذیذ لٛا  ٚا٘شطی  ٚآسأؾ اػلبة  ٚوبٞؾ
فـبسٞبی سٚا٘ی ٘بؿی اص وبس  ٚخؼتٍی اػتٔ .غبِؼ ٚ ٝاػتشاحت ٘ ٚیض وبس  ٚآسأؾ دس وٙبس  ٓٞثٝ
٘تیدٔ ٝغّٛة ٔی سػٙذٚ .لتی خؼتٍی پذیذ ٔی آیذ ثبیذ ٔغبِؼ ٝسا وٙبس ٌزاؿت .ثب تٛخ ٝث ٝتفبٚت
ٞبی فشدی ٕٔىٗ اػت یه دا٘ـد ٛثب یه ػبػت ٔغبِؼ ٝخؼت ٝؿٛد  ٚدا٘ـدٛی دیٍش ثب پٙح ػبػت.
ثٙبثشایٗ صٔبٖ ثٙذی ٔغبِؼٔ ٝتفبٚت اػت أب ث ٝعٛس وّی ٌفتٔ ٝی ؿٛد و ٝث ٝاصای ٞش  92دلیمٔ ٝغبِؼٝ
ث 02 ٝدلیم ٝاػتشاحت ٘یبص اػت تب ٔغبِت ٔغبِؼ ٝؿذ ٜدس ر ٗٞتثجیت ؿ٘ٛذ.
 -4ؿشٚع ٔغبِؼ ٝثب ٔغبِت ػبدٜ
دا٘ـدٛیی و ٝدس اثتذای ٔغبِؼ - ٝو ٝپشا٘شطی  ٚػشحبَ اػتٔ -غبِت ػبد ٜسا ٔی خٛا٘ذ ٍٙٞ ٚبٔی
و ٝخؼتٔ ٝی ؿٛد ث ٝػشاؽ ٔغبِت  ٚدسٚع ػخت تش ٔی سٚد ٔؼٕٛالً ث ٝدِیُ خؼتٍی رٙٞی دچبس
ػذْ تٕشوض ٔی ؿٛد  ٚدس اثش دسن ٘ىشدٖ ،اص ٔغبِؼ ٝدِؼشد ٔی ؿٛد .ثٙبثشایٗ ثٟتش اػت دا٘ـد ٛدس

اثتذای صٔبٖ ٔغبِؼ ٝدسٚع ػخت تش سا ثخٛا٘ذ  ٚدس كٛست خؼت ٝؿذٖ ث ٝػشاؽ دسٚع ػبد ٜتش ثشٚد.
دس ایٗ حبِت اػتفبد ٜوبُٔ اص صٔبٖ ٔغبِؼ ٝثب ٔغبِؼ ٝدسٚع ػبد ٜتش أىبٖ پزیش ٔی ؿٛد.
 -0ثّٙذخٛا٘ی یب صٔضٔ ٝوشدٖ ٔغّت
ثّٙذ خٛا٘ی ٔٛخت اتالف ا٘شطی  ٚایدبد حٛاع پشتی ث ٝػّت ؿٙیذٖ كذای خٛد  ٚتٛخ ٝث ٝسیتٓ ٚ
ثّٙذی  ٚوٛتبٞی كذا ٔی ؿٛدٕٞ .چٙیٗ ثّٙذخٛا٘ی ػشػت ٔغبِؼ ٝسا ث ٝؿذت وبٞؾ ٔی دٞذ.
دا٘ـدٛیبٖ ٔٛفك دسٚع سا ثب چـٓ  ٚدس ر ٗٞخٛد ٔغبِؼٔ ٝی وٙٙذ.
ٔ -6غبِؼ ٝدس وٙبس ٚػبیُ كٛتی تلٛیشی یب تّفٗ ٕٞشاٜ
ٚالؼیت ایٗ اػت وٌٛ ٝؽ دادٖ ث ٝیه لغؼٛٔ ٝػیمی و ٝاص ضجظ كٛت یب تّٛیضی ٖٛپخؾ ٔی ؿٛد،
ثبػث تمؼیٓ فؼبِیت ٞبی رٙٞی ا٘ؼبٖ ث ٝد ٚثخؾ ٔی ؿٛد و ٝیىی ٔتٛخٔ ٝغبِؼ ٝوتبة  ٚدیٍشی
ٔتٛخٛٔ ٝػیمی اػت .ثٞ ٝشحبَ ٞش ٘ٛع ػش  ٚكذای ٔضاحٓ ،ػبُٔ ػذْ تٕشوض حٛاع ٍٙٞبْ ٔغبِؼٝ
اػت .ػبُٔ ٔ ٟٓدیٍشی و ٝتٕشوض سا ثٔ ٓٞ ٝی ص٘ذ تّفٗ ٕٞشا ٜؿٕبػتٍٙٞ .بْ ٔغبِؼ ٝثٟتش اػت
ٌٛؿی خٛد سا ث ٝكٛست ػبیّٙت دس آٚسد ٚ ٜدس فبكّٔ 0 ٝتشی خٛد لشاس دٞیذ  .تٟٙب ثب یه ثبس
ٔغبِؼ ٝث ٝایٗ سٚؽ ٔتٛخٔ ٝی ؿٛیذ و ٝتٕشوض  ٚثبصدٞی ؿٕب ثٔ ٝیضاٖ لبثُ تٛخٟی افضایؾ یبفتٝ
اػت.
ٔ -7غبِؼ ٝدس حیٗ سا ٜسفتٗ
سا ٜسفتٗ ػبُٔ خؼتٍی صٚد ٍٙٞبْ  ٚوبٞؾ صٔبٖ ٔغبِؼ ٝاػت .وبٞؾ تٕشوض ٔ ٟٓتشیٗ ٔـىُ
ٔغبِؼ ٝدس حیٗ سا ٜسفتٗ اػت ،چشا و ٝفشد ثبیؼتی ٔٛاظت دیٛاس ٚ ٚػبیُ ٔٛخٛد دس اتبق ثبؿذ و ٝثٝ
آٟ٘ب ثشخٛسد ٘ىٙذ  ٚایٗ ٔٛخت ػذْ تٕشوض ٍٙٞبْ ٔغبِؼ ٝاػت .دس كٛست ٔغبِؼ ٝدس پبسن یب
ٔحٛع ٝدا٘ـٍب ٜػٛأُ دیٍشی ٘یض ٔٛخت ػذْ تٕشوض رٔ ٗٞی ؿ٘ٛذ.
 -8خظ وـیذٖ یب ٞبی الیت وشدٖ ٔغبِت

خظ وـیذٖ صیش ٔغبِت یب ٞبی الیت وشدٖ ٔغبِت ،ر ٗٞسا تٙجُ ثبس ٔی آٚسد  ٚاخبصٕ٘ ٜی دٞذ
حبفظ ٝثشای ث ٝیبدػپبسی ٚاسد ػُٕ ؿٛد .اص حبفظ ٝخٛد وبس وـیذٖ یؼٙی ٔغبِت سا ثب ػجبسات ٚ
خٕالت خٛد خالكٕٛ٘ ٝدٖ  ٚدػت ٝثٙذی آٟ٘ب دس حبفظ . ٝثٙبثشایٗ ث ٝخبی خظ وـیذٖ صیش ٔغبِت،
ث ٝصثبٖ خٛدتبٖ اص آٟ٘ب یبدداؿت ثشداسی وٙیذ.

ًظام تزتز هطالعِ یا رٍش پس ختام
فشأٛؿی ٔغبِت خٛا٘ذ ٜؿذ ٜدس ٔٛلغ ٘یبص ؤ ٝؼٕٛالً خّؼ ٝأتحبٖ اػت ،ثذتشیٗ احؼبػی اػت وٝ
یه دا٘ـدٔ ٛی تٛا٘ذ تدشث ٝوٙذ .ثبسٞب  ٚثبسٞب دس ػش خّؼ ٝأتحبٖ اص صثبٖ دا٘ـدٛیی و ٝثشٌ ٝخٛد
سا ث ٝكٛست تمشیجب خبِی  ٚػفیذ تحٛیُ ٔی دٞذ ایٗ خٕالت سا ؿٙیذ ٜاْ :خیّی خ٘ٛذ ٜثٛدْ ِٚی
فشأٛؽ وشدْ! یب تب كجح داؿتٓ ٔغبِؼٔ ٝی وشدْ أب االٖ لبعی وشدْ!
دس ٚالغ دا٘ـدٛیبٖ ٔغبِت سا فشأٛؽ ٘ىشد ٜا٘ذ ثّى ٝدس ٔٛلغ ِض ْٚلبدس ث ٝیبدآٚسی ٔغبِت ٔغبِؼٝ
ؿذ٘ ٜیؼتٙذ .ایٗ احؼبع وبرة فشأٛؿی دس دسخ ٝا َٚثش اػتٕبد ث٘ ٝفغ آٟ٘ب تبثیش ٔٙفی ٔی ٌزاسد ٚ
حتی ٕٔىٗ اػت ثبػث ؿٛد آٟ٘ب أتحب٘بت ثؼذی خٛد سا ث ٝخٛثی ٘ذٙٞذ .دس دسخ ٝد ْٚافشاد ثٝ
ٔغبِؼ ٝدٚثبس ٜیب حتی چٙذ ثبس خٛا٘ذٖ ٔغبِت دسػی سٚی ٔی آٚس٘ذ و ٝث ٝؿذت اػتشع صا ٔ ٚخشة
اػت.
وبسؿٙبػبٖ یبدٌیشی ٔؼتمذ٘ذ سٚؽ پغ ختبْ صٔی ٝٙغشل ٝػبصی افشاد فشاٌیش دس ٔغبِؼبت سا فشأ ٓٞی
ػبصد  ٚفـبس  ٚاػتشع ؿت أتح بٖ سا ث ٝحذالُ ٕٔىٗ وبٞؾ ٔی دٞذ .اػتفبد ٜاص ایٗ سٚؽ اص آٖ
خٟت تٛكیٔ ٝی ؿٛد ؤ ٝی تٛا٘ذ تٛا٘بیی ؿٕب سا ثشای ٔغبِؼ ٚ ٝث ٝخبعشػپبسی  ٚیبدآٚسی ٔغبِت
دسػی تب  " 07افضایؾ دٞذ .سٚؽ پغ ختبْ ثشای  ٕٝٞی ٔمبعغ تحلیّی ٔفیذ  ٚثش ػ ٝاكُ اػتٛاس
اػت:
 -1ثِ ٝػبصی حبفظ :ٝثبالتش ثشدٖ ػّٕىشد حبفظ ٝدس یبدٌیشی
 -0ثؼظ ٔؼٙبیی :یؼٙی ایدبد استجبط ثیٗ یبدٌیشی ٞبی خذیذ  ٚلجّی  ٚیبدٌیشی ٔفٟٔٛی ث ٝخبی
یبدٌیشی  ٚحفظ عٛعی ٚاس ٔغبِت
 -0تؼٕیٓ  ٚثبصیبثی  :تٛا٘بیی ػبصٔب٘ذٞی ٔٛاد حبفظ ٚ ٝیبدآٚسی ٔٛثشتش آٟ٘ب دس ٔٛلغ ِضْٚ
ٔشاحُ سٚؽ پغ ختبْ
ٔ -1شحّ ٝپیؾ خٛا٘ی

اِٚیٗ ٌبْ ثشای ٔغبِؼ ٝیه وتبة دسػی ثشسػی ٔمذٔبتی یب ٔغبِؼ ٝاخٕبِی یب وّی خٛا٘ی اػت .دس
ایٗ ٔشحّٔ ٝغبِت یه فلُ ثشای دػت یبثی ث ٝیه دیذ وّی دسثبسٛٔ ٜضٛػبت  ٚثخؾ ٞبی اكّی
آٖ پیؾ خٛا٘ی ٔی ؿٛدٔ .شحّ ٝپیؾ خٛا٘ی ؿبُٔ خٛا٘ذٖ ػغحی ٔغبِت فلُ ،تٛخ ٝث ٝػٙبٚیٗ
اكّی  ٚف شػی وتبةٍ٘ ،بٞی ٌزسا ث ٝتلبٚیشٕٛ٘ ،داسٞب ٔ ٚثبَ ٞب  ٚخٛا٘ذٖ ثخؾ خالك ٝآخش فلُ
اػت .دس پیؾ خٛا٘ی عشحٛاسٞ ٜبی یبدٌیش٘ذ ٜؿىُ ٔی ٌیش٘ذ .ػبصٔب٘ذٞی ٔغبِت ا٘دبْ ٔی ؿ٘ٛذ.
دس پیؾ خٛا٘ی تیتشٞبی اكّی  ٚفشػی ٕ٘ٛداسٞب ،پبساٌشاف ٞب ؿىُ ٞب  ٚغیشٛٔ ٜسد تٛخ ٝلشاس ٔی
ٌیش٘ذ ٔ ٚدٕٛػبً ٚ " 12لت ٔغبِؼ ٝثبیذ ث ٝایٗ لؼٕت اختلبف یبثذ.
ٔ -0شحّ ٝعشح ػٛاَ
پغ اص خبتٕ ٝاخٕبِی یه ثخؾ اص وتبة ،دس ٔشحّ ٝد ْٚاص ػٙبٚیٗ اكّی  ٚفشٞی لؼٕت ٞبی ٔٛسد
ٔغبِؼ ٝػٛاَ عشح ٔی ؿٛد .یؼٙی ثشای ٞش كفح ٝیب لؼٕتی ؤ ٝی خٛا٘یذ دس ساثغ ٝثب ٞذفی و ٝداسیذ
ػٛاَ یب ػٛاالتی عشح ٔی وٙیذ .عشح ػٛاَ  ٚخٛاة دادٖ ث ٝػٛاالت اعالػبت سا ػٕیك تش ٌ ٚؼتشدٜ
تش ٔی ٕ٘بیذ  ٚایٗ أش ثبػث الضایؾ تٕشوض  ٚتفىش ٛٔ ٚخت تحشیه حغ وٙدىبٚی ٔی ؿٛد .ثب
ایٗ أش ٔغّت ٔٛسد ٘ظش ث ٝخٛثی فٕٟیذٔ ٜی ؿٛد .فٔ ٟٓغّت ثب ػٛاَ وشدٖ یب عشح ٔؼئّ ٝكٛست
ٔی ٌیشدٔ .ؼشٚف اػت و ٝعشح ػٛاَ ٘لف ػّٓ اػت.
ٔ -0شحّ ٝخٛا٘ذٖ
پغ اص عشح ػٛأَ ،شحّ ٝخٛا٘ذٖ ٚخٛد داسد .دس ایٗ ٔشحّٔ ٝغبِؼ ٝػٕیك  ٚدلیك ٔحتٛای دسػی
ثشای ف ٚ ٟٓدسن كحیح ٔغّت ضشٚسی اػت .دس ایٗ ٔشحّ ٝػؼی ثش ایٗ اػت و ٝث ٝػٛاالت عشح
ؿذ ٜپبػخ دلیك  ٚكحیح  ٚوبُٔ داد ٜؿٛد .دس ٔغبِؼ ٝث ٝا٘ذیـٞ ٝب  ٚایذٞ ٜبی اكّی  ٚفشػی ٔتٗ
تٛخٔ ٝی ؿٛدٔ .غبِت ٔمذاسی تٛضیح  ٚتفؼیش پیذا وشدٔ ،ٜؼٙب داس ؿذ ٚ ٜثب  ٓٞاستجبط ٔی یبثٙذ .دس
ایٗ ٔشحّٔ ٝغبِت فٕٟیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ  ٚلؼٕت ٞبیی و ٝفشاٌیش ث ٝخٛثی ٕ٘ی فٕٟذ ثب ٌزاؿتٗ ػالٔت

ٔـخقٛٔ ،لتب ً اص وٙبس آٖ ٔی ٌزسد تب دس ٔشاحُ ثؼذ ػشاؽ آٖ ثیبیذ ٔ ٚغبِت خٛا٘ذ ٜؿذ ٜسا ثؼظ ٚ
ٌؼتشؽ دٞذ .ثٙبثشایٗ تلٛیش ػبصی رٙٞی  ٚتٛضیح دادٖ ثیـتش ٔتٗ دس ایٗ ٔشحّ ٝا٘دبْ ٔی ؿٛد.
ٔ -4شحّ ٝپبػخ دادٖ ث ٝخٛد
دس ایٗ ٔشحّٔ ٝغبِت سا ثشای خٛد اص حفظ ٔی ٌٛییٓ  ٚ ٚث ٝصثبٖ ػبد ٜثشای خٛد ثبصٌٔ ٛی وٙیٓ .دس
ایٗ ٔشحّ ٝثبیذ تالؽ ٕ٘ٛد تب ایذٞ ٜبی اكّی ٔحتٛای ٔٛسد ٔغبِؼ ٚ ٝػٛاالت عشح ؿذ ٜدس ٔشحّٝ
لجُ ،اص حفظ پبػخ داد ٜؿٛد .ثشای ایٗ وبس ٔی تٛاٖ ٔغبِت سا ثب كذای آٞؼت ٝیب ثّٙذ ثشای خٛد
دسع پغ دادٔ .شحّ ٝپبػخ دادٖ ث ٝخٛدٔ ،شٚس  ٚتىشاس فؼبال٘ٔ ٝغبِت دسػی اػت .اٌش آٖ سا ا٘دبْ
٘ذٞیذ ،یبدٌیشی ؿٕب ٘بلق ٔ ٚغبِت آٔٛخت ٝؿذ ٜفشّاس خٛاٙٞذ ثٛد .تب ایٗ ٔشحّ ٝیىی اص اك َٛاِٚیٝ
یبدٌیشی ثشای تثجیت اعالػبت دس حبفظ ٝا٘دبْ ؿذ ٜاػت .دس ایٗ ٔشحّ ٝوبٔالً ٔـخق ٔی ؿٛد چٝ
لؼٕت ٞبیی سا خٛة یبدٌشفت ٝایٓ.
ٔ -0شحّ ٝآصٖٔٛ
پغ اص ٔشاحُ چٟبسٌب٘ ٝیبدٌیشی تحمك یبفت ٚ ٝثبیذ خٛد سا اسصیبثی وٙیٓ .دس ایٗ ٔشحّ ٝدسٔی یبثیٓ
ؤ ٝغبِت سا تب چ ٝا٘ذاص ٜخٛة ٚػٕیك آٔٛخت ٝایٓ  ٚوذاْ لؼٕت ٞب سا ٘یبٔٛخت ٝایٓ .دسج ػٛاالت،
تٕشیٙبت  ٚخٛدآصٔبیی ٞب دس پبیبٖ ٞش فلُ اص وتبثٟبی دسػی ثٙٔ ٝظٛس ا٘دبْ ٔشحّ ٝپٙدٓ اػت .دس
ایٗ ٔشحّ ٝثذٔ ٖٚشاخؼ ٝثٔ ٝتٗ وتبة ث ٝػٛاالت ٔ ٟٓپبػخ ٔی دٞیٓ  .سفغ ٘ٛالق ٔغبِؼ ٝدس ایٗ
ٔشحّ ٝا٘دبْ ٔی ؿٛد  ٚلؼٕت ٞبیی سا و٘ ٝتٛا٘ؼت ٝایٓ خٛاة ثذٞیٓ دٚثبسٔ ٜغبِؼٔ ٝی وٙیٓ.

ث ٝػٛٙاٖ آخشیٗ ٘ىبت ثحث ٔغبِؼ ٝایٗ سا ثذا٘یذ ؤ ٝغض ا٘ؼبٖ ٘یض ٔب٘ٙذ ٞش ٔبٞیچ ٝدیٍشی دس
كٛست تٕشیٗ ،دس ٔغبِؼ ،ٝث ٝیبدػپبسی  ٚث ٝیبدآٚسی ثٟتش  ٚثٟتش ٔی ؿٛد ،پغ دس ٞش ٔمغغ تحلیّی
وٞ ٝؼتیذ آٔٛختٗ ایٗ ٟٔبست سا دس ثش٘بٔ ٝوبسی خٛد لشاس دٞیذ .ضٕٙبً خظ فمش ٔغبِؼ ٝدس ػبَ

 ،0210ؿبُٔ خٛا٘ذٖ  ٚدسن  022وّٕ ٝدس دلیم ٝثٛد .یؼٙی اٌش ؿٕب ثب ػشػت وٕتش اص  022وّٕ ٝدس
دلیمٔ ٝغبِؼٔ ٝی وٙیذ ،ث ٝثٟجٛد ٟٔبست ٔغبِؼ ٝخٛد ٘یبص داسیذ.

شوا هی تَاًید تزای هطالعِ ی تیشتز در هَرد هْارت ّای تحصیلی
شاهلّ :دف گذاری تحصیلی ،تزًاهِ ریشی درسی ،هْارت ّای
هطالعِ صحیح ،توزکش حَاس ،هدیزیت سهاى ،تقَیت حافظِ ،خالصِ
ًَیسی ،هْارت حضَر در کالس ،درهاى اّوال کاریَّ ،ش ٍ
استعداد ،یادداشت تزداری ،هْارت ًِ گفتي! ٍ داًلَد هحصَالت
رایگاى تِ سایت ها هزاجعِ کٌید.
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ایي کتاب رایگاى است!
شوا هی تَاًید ایي کتاب را تِ دٍستاًتاى ّدیِ دّید!
شوا هی تَاًید ایي کتاب را تزای داًلَد رایگاى در سایت یا ٍتالگ خَد قزار دّید!
شوا هی تَاًید ایي کتاب را در شثکِ ّای اجتواعی تا دٍستاًتاى تِ اشتزاک تگذارید!
شوا هی تَاًید ایي کتاب را تِ عٌَاى ّدیِ رایگاى تِ ّوزاُ هحصَالت خَد ارائِ
ًوایید!
ٍلی...
شوا حق فزٍش ایي کتاب را ًدارید.
شوا حق تغییز هطالة ایي کتاب را ًدارید.

