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 1فیّٓ ضٕبرٜ

 ٘ظبرت ثبِیٙی چیست؟

 ػٙٛاٖ ثٝآٔٛسضی ٔؼّٓ است  ٚ اٌز لزار ثبضذ تغییزی در ٘ظبْ آٔٛسضی رخ  ثذٞذ ، ثبیذ ٔؼّٓ را  ٘ظبْػٙػز  تزیٗ ٟٔٓ

 . لزار ثذٞیٓ  رأسٞذف اغّی ٔٛرد تیز 

یبدٌیزی ٔٛرد ٞذف لزار -اٚ را در فزایٙذ یبددٞی دا٘ص ، حزفٝ ٚ سغح ػّٕی   یؼٙیٔٙظٛر اس ٞذف لزار داٖ  ٔؼّٓ ،

 . دٞیٓ 

 . یبددٞی ٚ یبدٌیزی لّت رٞجزی ٔذرسٝ است

،ثستزسبسی ثزای فزایٙذ یبددٞی ٚ یبدٌیزی است  وٝ فمظ اس عزیك ٔؼّٕبٖ اتفبق  ٔذارسٚظیفٝ ٔذیزاٖ   تزیٗ ٟٔٓ

 . افتذ ٔی

 .  دٞٙذ ٔییبدٌیزی ٔحتٛای درسی اختػبظ ٔذیزاٖ  ٚلت ثسیبر وٕی را ثزای یبدٌیزی دا٘ص آٔٛساٖ ٚ 

وٝ ثٝ ایٗ وبر ، پیص رٞجزی آٔٛسضی یب ٘ظبرت  ٌذار٘ذ ٔیٔذیزاٖ اس عزیك ٔؼّٕبٖ ثز فزایٙذ یبددٞی ٚ یبدٌیزی تبثیز 

 .  ٌٛییٓ ٔیآٔٛسضی 

یؼٙی ٔؼّٓ را در آٖ سغحی وٝ لزار دارد  – (ٔؼّٓ ای حزفٝارتمب ٚ ثبِٙذٌی )ٔؼّٓ  ای حزفٝ٘ظبرت آٔٛسضی ؟ یؼٙی رضذ 

 . ثٝ سغح ثبالتز ثجزیٓ  ضذٜ ٚالغ وٝٚ  ٔٛضؼی 

 . ضٛد ٔیخٛد ثبػث ثٟجٛد یبددٞی ٚ یبدٌیزی  ٘ٛثٝ ثٝٞذف، ثبال ثزدٖ سغح ػّٕىزد ٔؼّٕبٖ است وٝ ایٗ وبر 

چیذٜ حبوٓ ثز والس د٘یبی پیدرن درستی اس » ٚ ٔٙغك آٖ « ٔؼّٓ  ای حزفٝرضذ » پس ٞذف اس ٘ظبرت آٔٛسضی 

 . درس است

 . ضٛد ٔییبد « ٔؼّٓ  ای حزفٝثبِٙذٌی »٘ظبرت آٔٛسش تحت ػٙٛاٖ 

 ٔؼّٓ چیست ؟ ای حزفٝثبِٙذٌی 

 عجیؼی  ٞبی تجزثٝتٕبْ  .1

 آٌبٞب٘ٝ  ٞبی فؼبِیتیبدٌیزی ٚ  .2



  ضذٜ ریشی ثز٘بٔٝ .3

  غیزٔستمیٓفٛایذ ٔستمیٓ ٚ  .4

 ٚ ٔذرسٝ  ٞب ٌزٜٚٔؼّٕبٖ،  ته تهثزای  .5

 ارتمبء ویفیت آٔٛسضی در والس درس  .6

 . ٌذار٘ذ ٔیٔؼّٓ تبثیز  ضغّیس٘ذٌی  ی چزخٝوٝ در 

  ای حزفٝثبِٙذٌی ≠ضٕٗ خذٔت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2فیّٓ ضٕبرٜ

ثزای ارتمب سغح دا٘ص ٚ  ضذٜ ریشی ثز٘بٔٝتجزثی ٚ چٝ  غٛرت ثٝٔؼّٓ ؟ تٕبْ تجبرثی وٝ چٝ  ای حزفٝثبِٙذٌی 

چٝ در ٔحیظ ٚالؼی -ا٘فزادی ٚ چٝ ٌزٚٞی غٛرت ثٝچٝ  ضٛد ٔیس٘ذٌی ضغّی  اٚ ا٘جبْ  ی چزخٝٔؼّٓ در  ٞبی ٟٔبرت

 .ثبِٙذٌی حزفٝ  ٔؼّٓ ٌٛیٙذتذ را والس ٚ چٝ در درٖٚ والس درس اتفبق ثیف

دچبر تغییزات اسبسی  خذٔتضٕٗ  ٞبی آٔٛسشجذیذی است ٚ ٘سجت ثٝ  رٚیىزدیه  ثز اسبسٌی ایٗ  تؼزیف ثبِٙذ

 .ٔٙبثغ ػّٕی  ٔٛجٛد در د٘یب ٚجٛد داردپبرادایٕی است وٝ  ٍ٘بٞی یب تغییزات ایٗ. ضذٜ است

را ثٝ سٕتی  ٞب ٟٔبرتٚ آٔٛسش اس ا٘تمبَ دا٘ص  ٌیزی جٟتادٜ، ٔؼّٕب اتفبق افت ای حزفٝاِٚیٗ تغییزی وٝ در ٘ظبْ رضذ 

 . ٘بة یبدٌیزی را اس عزیك خٛد ٚ سبیز ٕٞىبراٖ در فضبی ٚالؼی ثٝ دست ثیبٚر٘ذ ٞبی فزغتوٝ ٔؼّٕبٖ ثتٛا٘ٙذ  ثزیٓ ٔی

ٔؼّٕبٖ خٛدضبٖ ٔسئِٛیت یبدٌیزی خٛدضبٖ را  ایٗ است وٝ  ضٛد ٔییه تغییز ٟٔٓ اس آٖ یبد  ػٙٛاٖ ثٝ٘ىتٝ دیٍز وٝ  

 . ثز ػٟذٜ ثٍیز٘ذ

 . ثمُ یبدٌیزی ٔؼّٕبٖ خٛدضبٖ ٞستٙذ ی ٘مغٝٚ .  سپبرد ٕ٘ییبدٌیزی خٛدش را  ثٝ دیٍزی  ای حزفٝیه فزد 

ضٕٗ )را اس ثیزٖٚ فضبی والس درس ٞب آٔٛسشایٗ است وٝ ٔب  دادٜ رختغییزی وٝ در د٘یب ،خیّی ٟٔٓ دیٍز  ی ٘ىتٝ

 . وٝ أزٚسٜ ایٗ وبر جبری ٚ سبری است  .ثجزیٓ  (حیٗ خذٔت)ثٝ درٖٚ فضبی والس درس  ٚ ٔذرسٝ  (دٔتخ

یبد دٞٙذٌی ٔذیز ٔذرسٝ یب ٔذرسٝ ٔحٛر ٚ  ٞبی استزاتژیتحت ػٙٛاٖ  افتذ ٔیدرٖٚ والس درس ٚ ٔذرسٝ اتفبق  آ٘چٝ

 . ایٗ دادٜ رخثٙبثزایٗ ایٗ ٘ٛع جبثجبیی ٞٓ . ضٛد ٔیحیٗ خذٔت یبد  ٞبی آٔٛسشٚ   ٞب یبدٌیزییب 

 . ثجزیٓ  اِؼٕز ٔبدأْب یبدٌیزی  را اس سغح ٔمغؼی ثٝ سٕت دائٕی ٚ جبثجبیی یب تغییز ٍ٘بٜ دیٍز ایٗ است وٝ ، 

ثزای آٔٛسش  خبظ  سٔبٖ یهدر  یه ٔىبٖ خبظ ثزدٜ ٚ یب ٞزاسٌبٞی ٔؼّٕبٖ را در  رأٙظٛر ایٗ ٘یست وٝ ٔب ٔؼّٓ 

 .ثبیذ یه یبدٌیز٘ذٜ ثبضذ « ٔبٞیت وبرش » ثز اسبس، ثّىٝ ٔؼّٓ ٕٞیطٝ رد ٞٓ جٕغ وٙیٓ  ي دیذٖ 

آ٘چٝ در ایٗ . اس فزد ٔحٛری ثٝ جٕغ ٔحٛری یب ٔطبروتی رفتٝ است ای حزفٝ، ایٗ است وٝ رضذ  دادٜ رختغییز دیٍز 

 ( را ثٝ اضتزان ثٍذار٘ذ ضبٖ یبدٌیزیچٝ دٚ ٘فز  ثبضٙذ ٚ چٝ ثیص اس آٖ ، ) وتبة ٔذ٘ظز است، یبدٌیزی ٔطبروتی است 

 ٘ٛع ٔذ٘ظز ٔبست  وذاْٚجٛد دارد  ٚ  ای حزفٝحبَ ثبیذ ثذا٘یٓ چٝ ٘ٛع رضذ 

 . ٘ظبرتی  ٚجٛد دارد  ٞبی ٌشیٙٝیب  ای حزفٝا٘ٛاع رضذ 

 : وٙیٓ ٔی ثٙذی تمسیٓ دٚدستٝرا ثٝ  ٞبی آٔٛسشاَٚ ، وّیٝ  ثٙذی دستٝدر 



 (in the job training)ضٕٗ خذٔت  ٞبی آٔٛسش .1

 (on the job training)حیٗ خذٔت  ٞبی آٔٛسش .2

 .  افتذ ٔیاتفبق  ٔذرسٝحیٗ خذٔت در درٖٚ  ٞبی آٔٛسش

 :ضٛ٘ذ ٔیتمسیٓ  دٚدستٝثٝ  خذٔتحیٗ  ٞبی آٔٛسش

 : وٝ ضبُٔ   وٙٙذ ٔیثٝ ٔؼّٓ وٕه  ٔستمیٕبًوٝ  ٞبیی آٖ. اِف

 ٘ظبرت ثبِیٙی  .1

 ٔزثیٍزی ٕٞتب  .2

 ٕ٘بیص تذریس  .3

 ثٝ ٔؼّٕبٖ ثب استفبدٜ اس اثشار ٚ ٚسبیُ آٔٛسضی  وٕهتذریس ٔطتزن  .4

 : وٙٙذ ٔیثٝ ٔؼّٓ وٕه  غیزٔستمیٓ غٛرت ثٝوٝ  ٞبیی آٖ( ة

 یبدٌیزی خٛد راٞجزی ٔؼّٓ.  1

 (الذاْ پژٚٞی)ٔطبروتی  تحمیك. 2

 (ضٛراٞب) ٔطبروت ٔحٛر  ای حزفٝرضذ  ٞبی ٌزٜٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3فیّٓ ضٕبرٜ

 ٘ظبرت والس درس ٔحٛری یب ٘ظبرت ثبِیٙی چیست؟

 . وّٕٝ وّیٙیىی است ثبِیٙی یه

 . ٔستمیٓ ثٝ ٞذایت ٚ وٕه ٔؼّٓ ثطتبثذ عٛر ثٝ. یؼٙی حضٛر یه ٘بظز در والس درس ٔؼّٓ  

، ٞذایت ٚ  ٔشاحٕتی ٘یست،ثّىٝ ثٝ ٔؼٙی وٕه دخبِتایٗ . یه فزایٙذ آٌبٞب٘ٝ دخبِت وزدٖ در وبر ٔؼّٓ است 

 .است  ثستزسبسی

 . اٖ استآٔٛس دا٘صاغالح یبدٌیزی  ثؼذاسآٖ ٔتمبثالًٞذف ٘ظبرت ثبِیٙی، اَٚ اغالح یبدٌیزی ٔؼّٓ  ٚ  

 :ثبِیٙی  ٘ظبرت ٞبی ٚیژٌی

 در فزایٙذ یبددٞی ٚ یبدٌیزی  ضذٜ ریشی ثز٘بٔٝدخبِت آٌبٞب٘ٝ ٚ  .1

پز وزدٖ یه فزْ ٘یست ثّىٝ ثٝ د٘جبَ حُ ٔطىُ خبغی اس ٔؼّٓ  ٔٙشِٝ ثٝفزایٙذی ٞذف ٔذار است  ٚ  .2

 . ٌزدد ثزٔی آٔٛس دا٘صٔؼّٓ، ٔذرسٝ ٚ  ٘یبسٞبی٘ظبرت ثبِیٙی ثٝ  ٞذفٕٙذیٚ ثٙبثزایٗ .   ٌزدیٓ ٔی

، ٔفیذ، سٛدٔٙذ ٚ خاللب٘ٝ یبد ػٙٛاٖ ثٝوٝ اس آٖ تٙص    وٙذ ٔیاٌزچٝ دخبِت است، أب ٘ٛػی تٙص ایجبد  .3

وٓ وٙذ   ٚ ثٝ سٕتی  تٛا٘ذ ٔی٘بظز ثبیذ ایٗ تٙص را تبجبیی  وٝ . افتذ ٔیٖ ٔؼّٓ ٚ ٘بظز اتفبق وٝ ثی  وٙیٓ ٔی

 . ثجزد ٌٝ یبدٌیزی اتفبق ثیفتذ

ثبیذ اس ٍ٘بٜ سّسّٝ ٔزاتجی ٚ  اداری ٚ رسٕی ثىبٞذ   تٛا٘ذ ٔی٘بظز تب جبیی وٝ . وٓ وزدٖ فبغّٝ ثیٗ ٘بظز ٚ ٔؼّٓ  .4

، ایجبد وٙذ تب ٔطىالت  آٔبدٌیارتجبعبت ٚ ایجبد  ثز اسبسٚ ایٗ فبغّٝ را .  دٚ فبغّٝ ثیٗ خٛد ٚ ٔؼّٓ را وٓ وٗ

 .. ٔؼّٕبٖ ثٝ حذالُ ثزسذ

 ٘ظبرت ثبِیٙی  ی چزخٝ 

 . است  ثستزسبسییب  سبسی آٔبدٜ، تحت ػٙٛاٖ ا٘ذ وزدٜٔٛاردی وٝ ایٗ چزخٝ را احبعٝ 

٘بظز ثبیذ ثب ایٗ چزخٝ ثٝ ٔؼّٕبٖ وٕه وٙذ وٝ . ٞذف اغّی ٘ظبرت ثبِیٙی است  ٘ٛػی ثٝٔزوشی چزخٝ ٚ  ی ٞستٝ

 وبرٞبیطبٖٚ در ٔٛرد  ثیٙذیطٙذوزدٜ، « تفىز »،  ضبٖ رٚسا٘ٝ ٞبی فؼبِیت، در ٔٛرد ضبٖ یبدٌیزیٚ  یبددٞیدر فزایٙذ 

 . وٙٙذ« پژٚٞص»



 است آٔبدٌیثستز چزخٝ تحت ػٙٛاٖ ایجبد 

. ثبیذ ضخع یبدٌیز٘ذٜ را آٔبدٜ وٙیٓرا دارد،  یبد دٞٙذٌیا٘جبْ ثذٞیٓ ٚ سٔیٙٝ یبدٌیزی ٚ  خٛاٞیٓ ٔیوٝ  خزوبری

 . پس ثٝ ٔمذٔبتی لجُ اس یبدٌیزی ٘یبس است . فزد ایجبد وٙیٓ  آٖ یبدٌیزیثبیذ ثستزٞبیی ثزای 

 چیست ؟ سبسی آٔبدٜٔٙظٛر اس 

،ثزلزاری ارتجبط ٔثجت ، اعالع یبفتٗ ٘بظز اس ٘ظبْ ثبٚر ٔؼّٓ ، ایجبد  اػتٕبدسبسیثحث : اجتٕبػی–رٚا٘ی جٛ  .1

 در فزًٞٙ ٚ جٛ ٔذرسٝ  ٚ ضٙبخت ایٗ دٚ آٔبدٌی

٘ظبرت  ٞبی آٔٛسشٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ وسب٘ی وٝ لزار است    . ٘ىتٝ ٟٔٓ دیٍز ایٙىٝ ٔب ثبیذ ثٝ خٛد ٔؼّٓ ٞٓ آٔٛسش ثذٞیٓ 

 . دٜ ضٛدالسْ دا ٞبی آٔٛسشثبِیٙی  دادٜ ضٛد، ثبیذ 

ایٗ . ثبیذ سٔیٙٝ ٚ ثستز فیشیىی ، ثستز لٛا٘یٗ ٚ ثستز حبٔیبٖ را ثزای ایٗ وبر فزاٞٓ وٙیٓ : سبختبری  آٔبدٌی .2

پس ثبیذ سبختبری ثزای ایٗ وبر فزاٞٓ . در حبَ ایجبد است ٚپزٚرش آٔٛسشدٚ سبَ اخیز در ٚسارت  دریىیٔبر 

ٔبدی ٚ ٔؼٙٛی اس سٛی  ٞبی حٕبیتٚ .  وبر فزاٞٓ وٙیٓ را ثزای ایٗ  ٞبیی ثخطٙبٔٝلٛا٘یٗ،ٔمزرات ٚ . وٙیٓ

 . ٔسئِٛیٗ ثزای ایٗ وبر اتفبق ثیفتذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4فیّٓ ضٕبرٜ

 :اِٚیٗ ٔزحّٝ چزخٝ، ٘طست لجُ اس ٔطبٞذٜ است 

ٚارد والس درس ثطٛیٓ ، ثتٛا٘یٓ در یه جّسٝ اٞذاف خٛدٔبٖ را  ٚ ٞذف اس ٘ظبرت  ٚ اعٕیٙبٖ  ٔستمیٕبًلجُ اس ایٙىٝ 

 . ثخطی ثٝ وبر ٔؼّٓ ٚ خٛد ٔؼّٓ را در ایٗ جّسٝ ایجبد وٙیٓ 

وٙذ ٚ ثٝ  ٔٙذ ٘ظبْثیٗ ٔؼّٓ ٘بظز آٔٛسضی است تب فزایٙذ ٔطبٞذٜ اس والس ٔؼّٓ را ٞذف ٔذار ٚ  رٚدررٚغحجتی 

 . سِٟٛت عی ثطٛد

 ٞبی درسٔیٙٝفزاٞٓ وزدٖ ٔمذٔبت ضزٚری ٚ تٛافك . ثٝ والس درس است  ٚاردضذٜثزای  ریشی ثز٘بٔٝٞذف اس ایٗ وبر، 

ا٘جبْ ثطٛد، اٌز در ٔزحّٝ  خٛثی ثٝاست ، اٌز « جٙجٝ وبر » تزیٗ ٟٔٓضبٞذٜ،  وٝ لجُ اس ْ ٘طستاست   ٔٛرد٘ظز

 . را ثزعزف وٙیٓ  ٞب آٖ تٛا٘یٓ ٔی، در ایٗ ٘طست دادٜ رخٔطىالتی  آٔبدٌی

 . است « ٔحزٔب٘ٝ»ثبیذ ثٝ ٔؼّٓ اعٕیٙبٖ ثذٞیٓ وٝ اعالػبت 

 . رد والس ثطٛدٚا خٛاٞذ ٔیدٚٔیٗ وبری وٝ ثبیذ ا٘جبْ دٞیٓ، وبٞص ایٗ اضغزاثی است وٝ ضخع ثبِثی 

اٖ آٔٛس دا٘صٚ  ٔؼّٕیٗوٝ  رفتبریٚ افىبر  ٚ  ثبٚرٞبدر ٔٛرد   ٞبیی فزؼ پیصوٝ ثبد ا٘جبْ دٞیٓ ، ضٙبخت  دیٍزیوبر 

 . سزدار٘ذدر والس درس در 



پس سٔبٖ ٚرٚد ثٝ والس درس . ا٘جبْ دٞیٓ « اعالع لجّی »ٟٔٓ دیٍز ایٙىٝ ٔب لزار است  ٘ظبرت را ٕٞزاٜ ثب  ی ٘ىتٝ

 . ثب ّٟٔٓ ثٝ تٛافك ثزسیٓ « عَٛ ثبسدیذ » ػالٜٚ ثز سٔبٖ ، ثبیذ در ٔٛرد  . را ثبیذ فزاٞٓ وٙیٓ  ٔؼّٓ

ثبیذ در چٝ ٔٛضٛػی یب ٔؼّٓ در وذاْ ٔٛضٛع درسی است  وٝ ٔب ثزٚیٓ ٚ وبرش را ٔٛرد ثبسدیذ لزار  وٝ ایٗدیٍز  ی ٘ىتٝ

 . پس ثبیذ  در ٔٛرد ٔٛضٛػی وٝ لزار است تذریس است ٞٓ ثٝ تٛافك ثزسیٓ . دٞیٓ 

 . را ٔطخع وٙیٓ « سٔبٖ ٘طست ثؼذ اس ٔطبٞذٜ» تٛا٘یٓ ٔیدر ایٗ جّسٝ 

  ٘طست لجُ اس ٔطبٞذٜ ٞبیفؼبِیت 

  ٔطبٞذٜ فزایٙذدرن ٔطتزن ٘بظز ٚ ٔؼّٓ اس 

 ُٞذف ٔطبٞذٜ را ٔطخع وٙیٓ  دِی ٚ 

 ٜ(ٔٛضٛع ٔٛرد ٔطبٞذٜ)تٕزوش ٔطبٞذ 

  ٜ(اثشارٞبی ٔطبٞذٜ)رٚش ٚ ٘ٛع ٔطبٞذ 

 ٗا٘تظبرات ٘بظز ٚ ٔؼّٓ  سبسی رٚض 

 دٚٔیٗ ٔزحّٝ چزخٝ ، ٔطبٞذٜ والس درس است 

 ثبیذ در والس درس ٔٛرد ٔطبٞذٜ لزار ٌیزد ؟ چیشٞبییچٝ  -

 ٔطبٞذٜ چٍٛ٘ٝ ثبیذ ا٘جبْ ضٛد وٝ ثیطتزیٗ تبثیز را داضتٝ ثبضذ ؟ -

 را ثبیذ ثٝ دست ثیبٚریٓ ؟ ثٝ وٕه چٝ اثشارٞبیی ؟  ٞبیی دادٜچٝ  -

 تطىیُ«  غیزٚالؼید٘یبی ثیزٖٚ اس والس درس یب د٘یبی » ٔطبٞذٜ والس درس را در  ی ضبوّٝ سؤاالتایٗ 

 . دٞٙذ ٔی

« پیچیذٜ»ثسیبر  ثسیبرثٛدٜ  آٔٛس دا٘صاست  ثیٗ ٘بظز ٚ ٔؼّٓ ٚ  سٔب٘ی ٞٓد٘یبی ٚالؼی خٛد ٔتضٕٗ ٔسبئُ سیبد ٚ 

 . است

٘بظز ثبیذ ٚارد والس درس ثطْٛ ٚ آٖ چیشی وٝ در   ػٙٛاٖ ثٝاِٚیٗ  ٔٛضٛع ، ٔطبٞذٜ تذریس چیست ؟ٔٗ  ػٙٛاٖ ثٝ

 . ثبضٓ  خٛثی وٙٙذٜ ٔطبٞذٜثبیذ . ثبضٓ  ٌز ٘ظبرٜرا  افتذ ٔیوالس درس اتفبق 

 ثٝ د٘جبَ چٝ چیشی ثبیذ در والس ثبضٓ؟

 



 (ایٗ وبر وبر سختی است)والس درس را ٔطبٞذٜ وٙٓ  ٞبی جٙجٝتٕبْ  تٛا٘ٓ ٔیٔٗ  -

 . است ٚ ٔؼّٓ ٔطىالت خٛدش را ٘یش ثیبٖ وزدٜ   ایٓ وزدٜٔب در جّسٝ لجُ ٔطبٞذٜ ، ٞذفٕبٖ را ٔطخع 

 . ثبضیٓ  تٛا٘یٓ ٔیثٙبثزایٗ ثٝ د٘جبَ ٞذف ٚ ٔٛضٛع خبظ ٞٓ 

 خبظ   ٔ درسٔیٙٝرفتبرٞبی ٔؼّٓ  

 . ثٝ وٓ وٙذ تٛا٘ذ ٔیخبظ در  ایٙجب  درسٔیٙٝٚ ٔؼّٓ  آٔٛس دا٘صتؼبُٔ 

اس اثشارٞبی غٛتی ٚ تذریس را ٔٛرد ٔطبٞذٜ لزار ثذٞیٓ،ٞبی  وٝ ٔب اٌز ثخٛاٞیٓ تٕبْ جٙجٝ ضٛد ٔیتٛغیٝ اویذ 

 ری استفبدٜ وٙیٓ تػٛی

 . وٙیٓ تأویذ، یبدٔبٖ ثبضذ رٚی ٔٛلؼیت ٚ سٔبٖ خبظ ،  دٞیٓ ٔی  ا٘جبْایٗ وبر را  تٟٙبیی ثٝاٌز 

وٝ  ای تجزثٝ ثیوٝ ثزای ٔؼّٓ در ایٗ ٔزحّٝ ٘ظبرتی لزار دارد ، ایٗ است وٝ یه ٘بظز  ٞبی آسیت تزیٗ ثشريیىی اس 

 . ثٙطیٙذ ٚ در آخز لضبٚت ضخػی خٛدش را ا٘جبْ ثذٞذ( ػمت)درس اس والس  ای ٌٛضٝ یهتٕبیُ داضتٝ ثبضذ ثٝ 

 . ٘یست « لضبٚت »یبدٔبٖ ثبضذ در ٘ظبرت ثحثی ثٝ ٘بْ 

 .غیز ٔشاحٓ ٞستیٓ ٌز ٘ظبرٜٔب در ایٙجب 

 . ٚ ثجت را ثٝ ثیزٖٚ اس والس ٔٛوَٛ وٙیٓ .  چیشٞبیی را ٞٓ ثجت ٘ىٙیٓ  تٛا٘یٓ ٔیحتی 

 تفبٚت لضبٚت، استٙجبط ٚ ٔطبٞذٜ 

 دخُ ٚ تػزف  ٌٛ٘ٝ ٞیچثذٖٚ « ٞست »تٛغیف چیشی وٝ : ٔطبٞذٜ

 ثزداضت ضٕب اس ٚالؼیتی وٝ اتفبق افتبدٜ : استٙجبط 

 . ٚ سْٛ ارسضیبثی وزد ٖ آٖ چیشی وٝ استٙجبط ضٕبست 

 . آٖ لضبٚت رخ ثذٞذ تجغ ثٝضخػی ٘ذاریٓ  وٝ  ٞبی ٚ ثزداضتتٙجبط اس ػٙٛاٖ ثٝ٘بظز، ثحثی  ػٙٛاٖ ثٝ ایٙجبٔب در 

ٚ ثذٖٚ ٞیچ دخُ ٚ تػزفی آٖ ٔٛلؼیت ٔٛرد٘ظزٔبٖ را تحّیُ ، تٛغیف ٚ . ٚالؼی ثبضیٓ  وٙٙذٜ ٔطبٞذٜٔب لزار است 

. تجشیٝ وٙیٓ 

 ( .  ٘ٛیسیٓ ٔیفمظ ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فبیُ ٔتٙی دیٍز فیّٓ ٞب ثٝ سٚدی در وب٘بَ ضٕٗ خذٔت لزار ٔی ٌیزد 
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