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دٍرُ اٍل

رٍیذاد اٍل

هقذهِ
داًطگبُ ّب ثِ لحبل تخػػی دس حَصُ تذٍیي ثشًبهِ دسسی
ًیبصهٌذ ساٌّوبیی ٍ آگبّی هی ثبضٌذ ،چشا وِ اص اغَل ٍ
فشایٌذّبی آى ثؼٌَاى یه فؼبلیت تخػػی آگبّی الصم ًذاسًذ ٍ
ّوچٌیي فبلذ ثشخَسداسی اص چبسچَة هطخع ٍ جبهغ ثشای
تذٍیي ثشًبهِ ّبی دسسی داًطگبّی هی ثبضٌذ .لزا ثِ ارػبى خَد
داًطگبُ ّب فمذاى ساٌّوبی ػولی جبهغ دس خػَظ چگًَگی
تذٍیي ثشًبهِ ّبی دسسی داًطگبّی دس ثذًِ آهَصش ػبلی وطَس
ثِ ضذت احسبس هی ضَد .ثش ایي هجٌب ٍ ًظشداضت ثِ اًتظبسی
وِ اص هَسسِ پژٍّص ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصش ػبلی ثؼٌَاى اتبق
فىش آهَصش ػبلی ٍ پطتیجبى فىشی ٍ تخػػی سیبست گزاسی
ّب ٍ تػویوبت هذیشیتی ٍ اجشایی آهَصش ػبلی وطَس هی سٍد،
پیگیشی ٍ تحمیك دس ثبة چٌیي ًیبص ٍ ؾشٍستی ثِ ثذًِ ػلوی
هَسسِ اًتمبل ٍ وبسگشٍّی تخػػی جْت ثشسسی آى تطىیل
گشدیذ .ثش ایي هجٌب تجشثِ ای وِ لشاس است اهشٍص ثِ اضتشان
گزاضتِ ضَد تجشثِ پژٍّطی هتطىل اص دٍ ٍجِ ثٌیبدی ٍ
وبسثشدی استّ .ذف اص ٍجِ ثٌیبدی آى وبلجذضىبفی پذیذُ ثشًبهِ
دسسی دس آهَصش ػبلی است ٍ ٍجِ دیگش دس پی دست یبثی ثِ
خشٍجی هلوَس ٍ ػیٌی ٍ وبسثشدی دس لبلت اسائِ ساٌّوبی ػول
ثشای افضایص داًص ٍ آگبّی جبهؼِ داًطگبّی اػن اص استبداى،
هذیشاى ،ثشًبهِ سیضاى ،داًطجَیبى ٍ .دس تذٍیي ثشًبهِ ّبی دسسی
داًطگبّی دس توبهی سضتِ ّب ٍ داًطگبُ ّبی سكح یه ٍ دٍ
است وِ قجك آییي ًبهِ تفَیؽ اختیبس ثشًبهِ سیضی دسسی اص
آصادی ػول دس صهیٌِ تذٍیي ٍ ثبصًگشی ثشًبهِ دسسی ثشخَسداس هی
ثبضٌذ .ثذیي هٌظَس دس گبهل اٍل ٍؾؼیت گزضتِ ٍ هَجَد
داًطگبُ ّبی ایشاى دس صهیٌِ تذٍیي ثشًبهِ دسسی هَسد ثشسسی
لشاس گشفت .ػالٍُ ثش آى تجشثیبت وطَسّبی پیطشٍ ٍ دس حبل
تَسؼِ ثشسسی ٍ دس گبم سَم ًسجت ثِ تذٍیي ساٌّوبی ػول
تذٍیي ثشًبهِ ّبی دسسی داًطگبّی ٍ اػتجبسسٌجی آى الذام ثِ
ػول آهذ.
«ًسشیي ًَسضبّی؛ سئیس هَسسِ پژٍّص ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصش ػبلی»

طزح هسئلِ

طزح هسألِ
ثشًبهِ دسسی چیست؟ چشا ثبیذ هْن ثبضذ؟ چشا اخیشاً
وِ ثحث تغییش  DNAآهَصش ػبلی هكشح است،
ثشًبهِ دسسی هْن جلَُ هیوٌذ؟ ثشًبهِّبی دسسی اص
ػٌبغش

هْن

داًطگبُّب

ّستٌذ

وِ

ًمص

غیشلبثلاًىبسی دس تحمك اّذاف ٍ سسبلتّبی آهَصش
ػبلی اصًظش ووی ٍ ویفی ثش ػْذُداسًذ .ثِ ّویي
دلیل اص آى ثِػٌَاى للت تپٌذُ داًطگبُ ٍ هْنتشیي
ػٌػش ًظبم آهَصش ػبلی ًبمثشدُ هیضَد .دسٍالغ پل ی
هیبى سكح والى ٍ ٍاحذّبی داًطگبّی است .دس ایي
خػَظ ایي سؤال هكشح هیضَد وِ ٍالؼیتّبی
هَجَد دس ًظبم آهَصش ػبلی ایشاى چیست؟ دسایيثبسُ
هیتَاى ثِ ٍالؼیتّبی هيجولِ؛ پشٍسش ًیشٍ اًسبًی
ثبلبثلیتّبی ًِچٌذاى هتٌبست ثب ًیبصّبی جبهؼِ،
هَفك ًجَدى ثشًبهِّبی دسسی دس ووه ثِ
داًطجَیبى ثشای ووه ثِ وست هْبستّب ٍ
اقالػبت الصم جْت ایفبی ًمططبى دس دًیبی اهشٍص ٍ
ػذم آضٌبیی داًطجَیبى ثب ػشغِّبی هختلف
خذهبتی ٍ ثبصاس وبسّ ،وبٌّگی ثسیبس اًذن هیبى
سشػت ضتبثبى تَلیذ ػلن ٍ داًص ٍ ثشًبهِ دسسی.
ػذم سٍصآهذسبصی ثشًبهِّبی دسسی ،تَجِ ًذاضتي ثِ
اسٌبد ثبالدستی دس تذٍیي ثشًبهِّبی دسسی ٍ ػذم
سبصگبسی ثشًبهِّبی دسسی ثب تمبؾبی ثبصاس وبس
ثِػٌَاى ضَاّذ ٍ هػبدیك ٍالؼیتّبی ثشًبهِ دسسی
آهَصش ػبلی دس ایشاى است .ولیِ ایي هَاسد ًطبى اص
ایي داسد وِ ثشًبهِّبی دسسی ٍ سٍیىشدّبی آى
هؼیَة ٍ ًبهٌبست است .ثٌبثشایي ثب تَجِ ثِ ایي

هطىالت ٍ ًظش ثِ تحَالت هلی ٍ ثیيالوللی ٍ ثحث

ػٌبغش ثشًبهِ دسسی ًیض ثِاًذاصُ تؼبسیف آى هتفبٍت ٍ

تغییش وِ ثسیبس دس وطَسّبی پیطشٍ هَسدتَجِ است،

هتٌَع است .ثٌبثشایي ثبٍجَد تؼبثیش ٍ پیشٍ آى ػٌبغش

تَجِ ثًِظبم قشاحی ٍ تذٍیي ٍ ثبصًگشی ثشًبهِّبی

هتفبٍت ٍ هتؼذد ٍ هتٌَع اص ثشًبهِ دسسی دسًْبیت

دسسی داًطگبّی ثسیبس هْن ٍ اسبسی است.

چْبسػٌػش اص ثشًبهِ دسسی است وِ خذضًِبپزیش

بزًبهِ درسی چیست؟

است؛ ّذف ،هحتَا ،فؼبلیتّبی یبدگیشی ٍ ،اسصضیبثی
استٍ .لی آًچِ هجٌبی ایي پژٍّص لشاسگشفتِ است،

داًطگبُ یىی اص هْنتشیي دستبٍسدّبی ثطش است وِ

الگَی اگش ثَدُ است وِ ثیص اص چْبسػٌػش

دس قَل تبسیخ تحَالت صیبدی سا تجشثِ وشدُ است ٍ

هكشحضذُ سا داسا است  .یؼٌی هٌكك داسد؛ هٌكك

ػٌػش ثشًبهِ دسسی ػٌػشی ثسیبس تؼییيوٌٌذُ ثشای

ثشًبهِ دسسی وَس لؿیِ است ٍ سپس هحتَا،

تغییشًَ ،آٍسی ٍ دستیبثی ثِ تَسؼِ است .اص ثشًبهِ

ساّجشدّبی تذسیس ،فؼبلیتّبی یبددّی یبدگیشی،

ثشداضتّبی هختلفی ّوچَى ثشًبهِ دسسی ثِػٌَاى

هَاد ٍ هٌبثغ یبدگیشی ،گشٍُثٌذی داًطجَیبى ،صهبى ٍ

هحتَا ،ثشًبهِ دسسی ثِػٌَاى سشفػل ،ثشًبهِ دسسی

هىبى یبدگیشی ٍ ،اسصضیبثی است .الجتِ الگَ یب هجٌبی

ثِػٌَاى دٍسُ ٍ ..اسائِضذُ استّ .وچٌیي ثشًبهِ
دسسی ثِػٌَاى حَصُ هكبلؼبتی ،ثِػٌَاى داًص
سبصهبىیبفتِ اجتوبػی ،ثِػٌَاى گفتگَ ،ثِػٌَاى آیٌِ
ٍ پٌجشُای ثشای دیذى ،دیگش تؼجیشّبی اخیشتش ثشًبهِ
دسسی است .دس ایٌجب ثشًبهِ دسسی ثِقَسولی ثب تَجِ
ثِ ّوِ ایي تؼبثیش ٍ ثب تَجِ ثِ ثبٍسّبی فلسفی

درس آهَختِۺ
بزداضت ّای هتفاٍت اس بزًاهِ درسی بز
هبٌای باٍرّای فلسفی
ًقص بزًاهِ ّای درسی در ًَآٍری ٍ تغییز

خبغی وِ هكشح ضذ ،ثشًبهِ دسسی سا ػجبست اصآًچِ
دس هذسسِ یب داًطگبُ تذسیس هیضَد ،هجوَػِای اص
هَؾَػبت ،هحتَا ،ثشًبهِ هكبلؼبتی ،هَاد آهَصضی،
تَالی هبدُّبی دسسی ،اّذاف ػولىشدی ،یه دٍسُ
هكبلؼبتی ٍ ،هَاسدی اص ایي لجیل است.

ایي تجشثِ پژٍّطی الگَیی تشویجی است وِ هجٌبی
آى الگَی اوش است ٍلی اص هَاسد دیگش ّن

عٌبصز بزًبهِ درسی
ثشًبهِ ثِػٌَاى ّش چیضی دس ًظش گفتِ ضَد ٍ ثِ ّش
ًحَی دیذُ ضَد داسای ػٌبغش ٍ هؤلفِّبی است.

استفبدُضذُ است.

داًطگبُ ٍ بزًبهِ درسی

سبختبر

اهطٍظُ وبضوطز آهَظـ ٖبلی زچبض تحَالت ظیبزی

داًطگبّی؛ اس توزکش تب عذم توزکش

قسُ اؾت .زض ؾبل  2002ؾبظهبى ّوىبضی ٍ

ذیلی هْن اؾت وِ ٍلتی قوب هیذَاّیس ثطًبهِ

تَؾِٗ التهبزی چْبض وبضوطز؛ قىل زازى ثِ

زضؾی تسٍیي وٌیس ،ؾبذتبض قوب هتوطوع اؾت؟

ؾطهبیِّبی اًؿبًی ،ایدبز هجبزی زاًف ،اًتكبض ٍ

ًیوِهتوطوع اؾت؟ یب غیطهتوطوع اؾت؟ اگط

اؾتفبزُ اظ زاًف ،حفبْت اظ زاًف وِ ثحث

ؾبذتبض هتوطوع اؾت تٗسازی اظ افطاز تحت

ضّجطی ٖلوی ضا ثؿیبض هْن زاًؿتِاًس ٍ ثحث

ٌَٖاى ثطًبهِضیع ٍ َطاحبى آهَظقی السام ثِ

ضقس حطفِای ٍ ؾپؽ زض ؾبل  2003حتی

تسٍیي ثطًبهِ زضؾی هیوٌٌس .زض حبلت

آًؿلي اقبضُوطزُ اؾت وِ ثطای ثطضؾی هَئَ

ًیوِهتوطوع وِ زض قطایٍ فٗلی ثط آهَظـ ٖبلی

تسضیؽ ٍ یبزگیطی زض آهَظـ ٖبلی ثبیس ثِ

ایطاى حىن فطم اؾت ،اذتیبض ثِ زاًكگبُ ٍاگصاض

تغییطات هحیٍ ٍ فًبی حبون ثط خبهِٗ تَخِ

هیقَز ٍلی ًِ ثََِض وبهل .ثٍِالٕ هیگَیٌس

وطز ٍ ایٌىِ زاًكگبُ زض ّعاضُ خسیس ًبچبض ثِ

« ضوا خَدتاى صالح خَدتاى را تْتز

تغییط اؾت .ثٌبثطایي ثطًبهِّبی زضؾی ؾی ؾبل
پیف ثِغیطاظ ٖمت ًگِزاقتي زاًكدَیبى چیع
زیگطی ًیؿت ٍ زضًْبیت زض ؾبل 2011
ویطیؿتیي ؾي ٍ آیطیي هُطح وطزًس وِ زی اى
ای آهَظـ ٖبلی زض حبل تغییط اؾتًَ .یؿٌسگبى
زض فهل چْبضزّن وتبة ذَزقبى ثب ٌَٖاى
ضلبثت هتًبز ثِ هَئَ ثطًبهِ زضؾی ٍ ًمف آًْب
زض تغییط وبضوطز زاًكگبُ ثؿیبض اقبضُوطزُاًس ٍ
زض ایي اقبضُ ثط ثطًبهِّبی زضؾی ثٌَِٖاى هٌكأ
تغییطًَ ،آٍضی تأویس قسُ اؾت.

تذٍیي

بزًبهِّبی

درسی

هیداًیذ ،لذا تزًاهِّای درسی خَدتاى را
تذٍیي کٌیذ ٍ تزای ها تفزستیذ ٍ چٌاًچِ تا
اصَل ٍ سیاستّای ها در تٌالض ًثاضذ
تزًاهِ درسی پیطٌْادی هَردپذیزش ٍ
تصَیز لزار هیگیزد ».ثٍِالٕ یه ًٓبضتی اظ
ثبال ٍخَز زاضز .پؽ ثؿتِ ثِ ایٌىِ ؾبذتبض
چگًَِ اؾت ثطًبهِ زضؾی ًیع هیتَاًس هتفبٍت
ثبقس.
ًٓبم آهَظـ ٖبلی ایطاى پؽ اظ اًمالة ٍ ثٍِیػُ
پؽ اظ ثطًبهِ ؾَم تَؾِٗ ٍاضز تَؾِٗ ووی قس.
ٍظاضت فطٌّگ ٍ آهَظـ ٖبلی پیكیي ٍ ؾپؽ
ٍظاضت ُٖف فٗلی ثًِبچبض زض پبؾد ثِ ًیبظّبی

انالحبت

الساهبت قبیؿتِ تسٍیي آییيًبهِ تفَیى اذتیبض

خبهِٗ

ٍ

ثبلُجٕ

پسیسُ

اٍلَیتثٌسیّبی ضا اًدبم زازًس ٍ تمسم تَؾِٗ

ثطًبهِضیعی زضؾی زاًكگبُّب زض اضزیجْكت

ٖلوی ضا ًؿجت ثِ ؾبیط خٌجِّبی تَؾِٗ ٍ
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تمَیت ٖلن ٍ فٌبٍضی ضا زض زؾتَض وبض لطاضزازًس.
زض چٌیي قطایُی زاًكگبُّب ثٌَِٖاى ًْبزّبیی
پَیب ،فٗبل ٍ ذَزگطزاى ثبیؿتی اظ اؾتمالل ًؿجی
ثطذَضزاض ثبقٌس .زضایيثبضُ ،زض ؾبل  2012چْبض
وبضوطز؛ ضّجطی ٖلوی ،ضقس حطفِای ،آهَظـ،
تَؾِٗ فٌبٍضی ٍ آهَظـ ٖبلی ثطای آهَظـ ٖبلی

ثٗس اظ قطٍٔ انالحبت ٍ تمسم تَؾِٗ ٖلوی ثط
ؾبیط خٌجِّبی تَؾِٗ ثِ زلیل ایٌىِ زاًكگبُّب
ٖبزت ثِ ًْبزی آظاز ،ذَزگطزاىً ،مبز ٍ پبؾرگَ
ٍ هؿئَل ثَزى ًساقتٌس .ثِ ٖجبضتی ٍلتی
ثِیهثبضُ تفَیى اذتیبض هیقَز ثطای آًْب ثؿیبض
ؾرت ثَز چطاوِ ظهیٌِ ٍ قطایٍ اؾتفبزُ اظ آى
ضا ًساقتٌس .ثِ ّویي زلیل زضًْبیت ٖسم توبیل

درس آهَختِۺ
لشٍم استقالل آکادهیک بزای تحقق رّبزی
علوی
کیفیت رابطِ هتقابل داًطگاُ ٍ بزًاهِ درسی
در گزٍ استقالل داًطگاّی

زاًكگبُّب ثِ پسیسُ تفَیى اذتیبض ثطًبهِضیعی
زضؾی ثبٖث ضقس ًیبفتي زاًكگبُّب ٍ ٖسم ٍخَز
ؾبذتبض ًْبزی ثطای اًدبم ایي ٍْیفِ ذُیط ٍ
ّوچٌیي تأثیط تغییط زٍلتّب ثٗس اظ انالحبت زض
یه زٍضُ ّكتؾبلِ ثِنَضت غیطضؾوی ایي
اذتیبض اظ زاًكگبُّب ؾلت قس.
ثٌبثطایي هب قبّس یه ؾیبؾت پبًسٍلی ّؿتین
وِ گبّی توطوع ،گبّی ًیوِهتوطوع ،غیطهتوطوع

زض ًٓط

گطفتِقسُ ثَز .ثحث ضّجطی ٖلوی

هحمك ًرَاّس قس هگط اؾتمالل ًٓبم زاًكگبّی
تأهیيقسُ ثبقس .ثٌبثطایي اؾتمالل ًؿجی ٍ آى
اؾتمالل زاًكگبّی وِ اظ ثطًبهِ ؾَم ثِ ثٗس هسام
تأویس لطاض هیگطفت ،ذیلی ًمف تٗییيوٌٌسُای
ضا زض تَؾِٗ ٖلن ٍ تغییط زض ثطًبهِّبی زضؾی
هیثبیؿت ایفب ًوبیس .زض ایي ظهیٌِ یىی اظ

زض حَظُ تسٍیي ٍ ثبظًگطی ثطًبهِ زضؾی
زاًكگبّی ضا لجل ٍ ثٗس اظ اًمالة حبون ثَزُ
اؾت .ثٌبثطایي ایي ؾیبؾت پبًسٍلی ّوچٌبى ثب
تغییط زٍلتّب ازاهِ یبفت .زض ؾبل ٍ 1312ظاضت
ٖتف زض اٍلیي الساهبت ذَز زٍثبضُ اذتیبض تسٍیي
ٍ ثبظًگطی ثطًبهِّبی زضؾی ضا ثِ زاًكگبُّب
ٍاگصاض وطز .ایي آییيًبهِ زض هَضخ 1312 /11/23

ثب اؾتٌبز ثِ لبًَى  6 ٍ 2لبًَى اّسافٍْ ،بیف ٍ

انل تغییطٍ ،يٗیت هَخَز ثبظتَلیس هیقَز.

تكىیالت ٍظاضت ٖتف هدسز تأویس هیوٌس وِ

ثٌبثطایي تغییط ثٌَِٖاى خعئی خساییًبپصیط اظ

ثِهٌَٓض توطوعظزایی ٍ افعایف ؾُح اذتیبضات

ثطًبهِ زضؾی ثِحؿبة هیآیس .الجتِ ایي تغییط

اذتیبضات

هساٍم اؾت ٍ زض ؾُح هُلَة تغییط ٍ ثبظًگطی

ثطًبهِضیعی زضؾی ثِ زاًكگبُّب ٍ هطاوع آهَظـ

ثطًبهِ زضؾی زض ثبظُ ظهبًی  2ؾبلِ هَضز تأویس

ٖبلی ثبظًگطی ٍ ثِ زاًكگبُّب اثال٘ هیقَز.

لطاض هیگیطز.

زاًكگبُّب،

آییيًبهِ

ٍاگصاضی

ؾپؽ هُطح هیقَز وِ زاًكگبُّبی ؾُح یه
ٍ زٍ وِ ثطذی زض تْطاى ٍ ثطذی زض قْطؾتبىّب
هؿتمط ّؿتٌس هلعم ثِ تسٍیي ٍ ثبظًگطی
ثطًبهِّبی زضؾی ّؿتٌس .آًچِ زض ایي هیبى ثِ
چكن هیآیس ایٌىِ ّطوسام اظ زاًكگبُّب ثب تَخِ
ثِ تَاى ٖلوی ذَزقبى ثِ تسٍیي ٍ ثبظًگطی
پطزاذتٌس ٍ ثطذی ٌَّظ ًویتَاًؿتٌس ایي وبض ضا
اًدبم ثسٌّس .لصا ایي هَاضز يطٍضت َطاحی
چبضچَة هٌؿدن ثطای تسٍیي ثطًبهِّبی زضؾی
زاًكگبّی ضا یبزآٍض هیًوَز.
تغییز ٍ ببسًگزی بزًبهِ درسی :رٍیِّب؛
چبلصّب
ثِ تٗجیط ضٍاى قٌبؾبى ّط تغییطی چبلكی ثِ
ّوطاُ ذَز ثِ زًجبل زاضز .زضٍالٕ زض همبثل
تغییط؛ همبٍهت ،هربلفت ..ٍ ،اؾتٍ .لی ثب ّوِ
ایي اٍنبف ًجبیس زض ثطاثط ایيّب وَتبُ آهس ٍ
هیثبیؿت تغییط ضا ثٌَِٖاى تٌْب انل ثبثت زض
خْبى زض ًٓط گطفت ،چطاوِ زض نَضت ًپصیطفتي

زض زالیل ایدبز تغییط زض ثطًبهِّبی زضؾی
زاًكگبّی هیتَاى ثِ َٖاهل زضًٍی ،تغییط ثط
اؾبؼ ًیبظّبی اختوبٖی ٍ فطزی ،تغییط ثطای
ًٓبم تًویي ویفیت اقبضُ وطزّ .وچٌیي
ًیوِٖوط زاًف پٌح ؾبل اؾت ثطای ّویي ًیبظ
اؾت وِ ثِنَضت هساٍم ثِ انالح ٍ تغییط

درس آهَختِۺ
تغییز بعٌَاى اصل جذایی ًاپذیز اس بزًاهِ
درسی
تٌَع ٍ جاهعیت در باب عَاهل تَجیِ کٌٌذُ
تغییز
پزّیش اس سادُ اًگاری در باب تغییز
تغییز هی بایست هبتٌی بز هطارکت باضذ
فْن تغییز در گزٍُ فْن فزایٌذ ٍ چگًَگی
اًجام تغییز

ثطًبهِّبی زضؾی پطزاذتِ قَزٖ .الٍُ آى ثبیس

هتهسیبى ثطًبهِ ٍ اخطای تغییط ،تكىیل گطٍُ

پصیطفت وِ تغییط آؾبى ًیؿت ٍ ًویتَاى ًگبّی

ثبظًگطی ،ثِ وبض گوبضزى ،تَظیٕ هؿئَلیت،

ؾبزُاًگبضاًِ ّویكِ ثِ آى زاقت .اظ تهوین ثطای

پیفثیٌی هٌبثٕ ٍ فطاّن وطزى آًْب زض فطایٌس

تغییط تب اخطایی قسى آى ًیبظ ثِ تغییطات ثؿیبض

تغییط ٍخَز زاضزّ .وچٌیي َطاحی ،تسٍیي ٍ

ظیبزی اؾتً ،یبظ ثِ ظهبى ظیبزی اؾت .لصا تغییط

ثبظًگطی ثطًبهِ زضؾی هؿتلعم حوبیت هبلی ٍ

ثطًبهِّبی زضؾی زاًكگبُ آؾبى ًیؿت ٍ همبٍهت

هٌَٗی تهوین ؾبظاى ًٓبم آهَظـ ٖبلی اؾت.

ظیبزی زضثبضُ آى ٍخَز زاضز وِ زض اوثط هَاضز

يوي آًىِ هكبضوت حساوثطی ثِ حسی هْن

ًبزیسُ گطفتِ هیقَز ٍ ثِ ّویي زلیل اؾت وِ

اؾت وِ اگط ایي هكبضوت حساوثطی شیًفٗبى

هٌدط ثِ قىؿت هیقَز.

ًجبقس ّوبى ثطًبهِ زضؾی تهبزفی اتفبق ذَاّس

ثٌبثطایي ٍلتیوِ ثبظًگطیّب ذیلی ؾُحی
هیقَز هب زچبض یه ًَٔ ثطًبهِضیعی زیگطی
هیقَین تحت ٌَٖاى ثطًبهِضیعی زضؾی
تهبزفی .یٌٗی هجٌبّ ،سف ٍ ایٌىِ هیذَاّس

افتبز.
راٌّوبی عول تذٍیي ٍ ببسًگزی بزًبهِّب ی
درسی داًطگبّی

پبؾرگَی چِ چیعی ثبقس هكرم ًیؿت ٍ زض

اٍلیي هطحلِ زض تسٍیي یهضقتِ یب ثطًبهِ زضؾی

چٌیي قطایُی تغییط ٍ ثبظًگطی ؾُحی ٍ

خسیس تَخِ ثِ هٌُك ایي وبض اؾت ایٌىِ چطا

غیطانَلی ثطًبهِ زضؾی هیتَاًس هرطة ٍ

ثبیس ضقتِای خسیس تسٍیي قَز؟ چطا ثبیس ثطًبهِ

ترطیتگط ثبقس .ازثیبت حَظُ ثطًبهِ زضؾی ثیبى

زضؾی خسیس تسٍیي قَز؟ ٍ ؾپؽ ثِ ازثیبت

هیزاضز وِ ثطای تغییط ،فْن فطایٌس تغییط هْن ٍ

هطاخِٗ قَز وِ آیب زض زًیب ایي ضقتِ ٍخَز زاضز

اؾبؾی اؾت .فْن ایٌىِ چطا تغییط يطٍضی اؾت.

؟ اگط اؾت آًْب چِ ؾیالةّبی زاضًس؟ ایي ًتیدِ

ٖالٍُ ثط آى فْن فطایٌس تغییط ثِ هب هیگَیس وِ
هسیطیت اؾتطؼ ،ايُطاة ،همبٍهت ،توبیلّب
ثطای تغییط ٍ آهبزُ قسى ثطای ایدبز تغییط،
قٌبؾبیی هٌبثٕ فكبض ثطای تغییط ٍ ثبظًگطی،
آهبزگی ثطای پبؾرگَیی ثِ چطایی تغییط،
چگًَگی زضگیط وطزى افطاز ،شیًفٗبى ٍ ،ؾبیط

حبنل قس وِ تسٍیي یهضقتِ یب ثطًبهِ زضؾی
خسیس زاضای ؾِ ثرف؛ پیف اظ تسٍیي حیي
تسٍیي ٍ پؽ اظ تسٍیي اؾت.

پیص اس تذٍیي
ثرف پیف اظ تسٍیي قبهل زٍ گبم ًیبظؾٌدی ٍ
هُبلٗبت پكتیجبى اؾت .اگط ثٌبؾت یهضقتِ یب
گطایف تسٍیي یب ثبظًگطی قَز الظم اؾت
ًیبظؾٌدی قَز وِ يطٍضت ایي وبض هكرم
قَز .پؽ گبم اٍل زض ثرف پیف اظ تسٍیي اًدبم
ًیبظؾٌدی ثِنَضت؛ هكبضوتی ،خبهٕ ،هٗتجط ٍ
هؿتٌس اؾت وِ وبهالً ثط ْٖسُ ذَز زاًكگبُّب
اؾتً .یبظ یٌٗی فمساى یب يطٍضت یب قىبف ثیي

لَتّبی ضقتِ/گطایف زض پبؾد ثِ ًیبظّب اضائِ
قَز .زضٍالٕ ّسف ایي اؾت وِ ضقتِ یب گطایف
هَضزتمبيب هجتٌی ثط یه ًیبظ ٍالٗی تسٍیي،
پیكٌْبز ٍ ایدبز قَز .ثرف ًیبظؾٌدی زاضای
ثبالتطیي اّویت اؾت (زاضای اٍلَیت ثب ؾِ
ؾتبضُ) ٍ چٌبًچِ ثطًبهِای ثب یه اؾٌبز
ًیبظؾٌدی لَی تسٍیي قَز قبًؽ ایدبز،
هَافمت یب همجَلیت ٍ هَفمیت آى ثؿیبض ثبالتط
ذَاّس ثَز.

ٍيٕ هَخَز ٍ هُلَة ٍ ًیبظؾٌدی ثِ هٌٗبی

زض ٍّلِ زٍم ،وبضگطٍُ تسٍیي ،تیوی ضا ثٌَِٖاى

فطایٌس خوٕآٍضی ٍ تحلیل اَالٖبت ثِهٌَٓض

گطٍُ هُبلٗبت پكتیجبى هیتَاًس هكرم وٌس

قٌبؾبیی ،اًساظُگیطی ٍ تٗییي ًیبظّب ثطای

وِ ایي ثرف ضا ّسایت ٍ اخطا ًوبیس .تطویت

تسٍیي یب تَؾِٗ ضقتِ اؾت.

افطاز ایي گطٍُ هیتَاًس اظ افطاز گطٍُ ًیبظؾٌدی

وبضگطٍُ تسٍیي ،تیوی ضا ثٌَِٖاى گطٍُ
ًیبظؾٌدی ٍ فطزی ضا ثٌَِٖاى هؿئَل ایي گطٍُ
تٗییي هیوٌس .هٌجٕ قٌبؾبیی ایي ًیبظ ثبیؿتی
هكرم قَز وِ هیتَاًس یه فطز یب ؾبظهبى یب
گطٍُ ٍیػُای ٍ یب تطویجی اظ ایي افطاز ثبقسً .حَُ
ًیبظؾٌدی وِ هجتٌی ثط یهضًٍس ٖلوی
ضٍـقٌبؾی ذبنی اؾت هیتَاًس قطح زازُقسُ
ٍ هؿتٌسؾبظی قَز .چٌبًچِ ایي ضًٍس زض لبلت
یه پطٍغُ ٖلوی پػٍّكی اضائِ قَزٖ ،لویتط
ثَزُ ٍ ثؿیبضی اظ همبنس اهط تأهیي ذَاّس قس.
زض ًیبظؾٌدی ثٗس ًیبظ زض لبلت هٌُمِای ،هلی ٍ
ثیيالوللی ٍ ؾَُح هرتلف ثبیس زیسُ قَز ٍ

هتفبٍت ثبقس .اهب چٌبًچِ اظ افطاز گطٍُ ًیبظؾٌدی
زض توبهی هطاحل تسٍیي ثْطُ گطفتِ قَز ثِ
غٌبی وبض افعٍزُ ذَاّس قس .ثبایيٍخَز ذَز
وبضگطٍُ تسٍیي هیتَاًس ایي ثرف ضا اًدبم زّس.
هكرهبت هدطی ایي گطٍُ ثبیؿتی تىویل قَز.
ّوچٌیي تبضیرچِ ضقتِ/گطایف زض زًیب ٍ زض
ایطاى ثبیؿتی تكطیح قَز.

زضنَضتیوِ

ضقتِایای ثطای اٍلیي ثبض زض ایطاى تسٍیي
هیقَز ایي هَئَ زض تبضیرچِ ضقتِ زض ایطاى
شوط گطزز .فلؿفِ ضقتِ ًیع ثبیس تسٍیي قَز.
اؾٌبزی وِ زض هُبلِٗ پكتیجبى ثطای تسٍیي

ضقتِ/گطایف هَضزًٓط ثِ وبض گطفتِاًس ثبیس

هُبلٗبت پكتیجبى اؾت یب آؾیتقٌبؾی ایي

هكرم قًَس.

زضؼ ضا ثطای ضقتِ/گطایف يطٍضی تكریم

هزحلِ تذٍیي
زض زٍهیي ثرف وِ ثرف تسٍیي ثطًبهِ اؾت،
اثتسا هطحلِ هٌُك هُطح هیقَز ،ثطای ایي گبم
فطهی لطاض زازُقسُ اؾت وِ زض آى هكرهبت
ولی وبضگطٍُ تسٍیي ثطًبهِ زضؾی ثبیس تىویل
گطزز .افطاز ایي وبضگطٍُ زض توبهی ثرفّبی
ثٗسی هیتَاًٌس ثبثت ثبقٌس .زض هطحلِ تٗییي
اّساف ،اّساف ضقتِ ثََِضولی ٍ اّساف ضقتِ
زض زٍضُ/همُٕ هتٌبؾت ثب اّساف ،هأهَضیتّب،
چكناًساظ ٍ ضؾبلت زاًكىسُ یب زاًكگبُ هطثََِ
ثبیس تسٍیي ٍ تَخیِ قَز .زض گبم ثٗس ،ثبیس
فٗبلیتّبی هطثََِ ثِ هحتَای ضقتِ/گطایف
هَضزتَخِ لطاض گیطز .هحتَا یىی اظ ثرفّبی
هْن زض تسٍیي ضقتِ/گطایف اؾت .هكرهبت
ولی ٍاحسّبی ایي ضقتِ/گطایف هَضزًٓط ٍ
هكرهبت ّط یه اظ زضٍؼ هطثٌَ ثِ
ضقتِ/گطایف زض ثطگِّبی ایي ثرف ثبیس تىویل
قَز .ایي هكرهبت قبهل ٌَٖاى زضؼ ثِ
فبضؾی ،اًگلیؿی ،تٗساز ٍاحس زضؼ ثِنَضت
ولی ٍ ثِ تفىیه ًٓطی ٍ ٖولیٍ ًَٔ ،احس
زضؼ ًَٔ ،زضؼ ،پیفًیبظّبّ ،ن ًیبظّب ٍ هٌجٕ
ًیبظ زضؼ اؾت .هٌجٕ ًیبظ زضؼ زضٍالٕ هكرم
هیوٌس وِ زضؼ پیكٌْبزی آیب حبنل ًتبیح

زازُ یب تطویت ّط زٍ ایي هَاضز ثَزُ اؾت.
اّساف زضؼ ٍ ًتبیح یبزگیطی هطتجٍ ثب آىّب زض
ثرف ثٗسی ثبیس تىویل قًَس.
ّط زضؾی زاضای هدوَِٖای اظ ؾطفهلّب اؾت
وِ ایي ؾطفهلّب ثبیس فْطؾت قًَس .هٌبثٕ
پیكٌْبزی ثطای زضؼ ثِنَضت اذتیبضی
هیتَاًٌس زضج قًَس .گبم ثٗسی ثِ تسٍیي
ضاّجطزّبی یبززّی-یبزگیطی هطثٌَ هیقَز.
ثطای ّط زضؼ اظ هدوَِٖای اظ فٗبلیتّبی
یبززّی-یبزگیطی ثْطُ گطفتِ هیقَز وِ ثبیس
هكرم قًَس .چٌبًچِ ضاّجطزّبی زیگطی
هسًٓط وبضگطٍُ اؾت هیتَاًس ايبفِ قَز.
ثْطُگیطی اظ قیَُّبی یبزگیطی هبًٌس یبزگیطی
تدطثی،یبزگیطی

هٌُٗف،

یبزگیطی

فٗبل،

هكبضوتی ٍ غیطُ ثطای ّط زضؼ زض خسٍل ثٗسی
ثبیس هكرم قَزّ .سف ایي اؾت وِ ثط اّویت
ثْطُگیطی اظ ایي قیَُّبی یبزگیطی زض تسضیؽ
زضٍؼ ٍ وبضثطز هتٌبؾت آىّب ثطای ّط زضؼ
تَخِ قَز .اظآًدبییوِ اظ ًمف اؾبتیس زض
پیكجطز هَفك یه ثطًبهِ زضؾی ٍ ضاّجطزّبی
یبززّی  -یبزگیطی ًویتَاى غبفل قس ،اظایيضٍ،
ثبیس زض تسٍیي ثطًبهِ هكرم قَز وِ چِ
ضٍیىطز/ضٍیىطزّبیی

ثطای

تَؾِٗ

حطفِای

اؾتبزاى ثِوبضثطزُ ذَاّس قس .زض تسٍیي ًتبیح

وِ ثطای حهَل اَویٌبى اظ زؾتیبثی ثِ ًتبیح

یبزگیطی یىؿطی نالحیتّب یب هْبضتّبیی

یبزگیطی

ٍ

ثٌَِٖاى پیففطو وِ زض ثیي اوثط ضقتِّب

هْبضتّبیی وِ پؽ اظ اضائِ ثطًبهِ زضؾی زض

زاضای اّویت ّؿتٌس ثطای زاًفآهَذتگبى آى

فطاگیطاى ایدبز هیقَز) زض فطاگیطاى چِ

ضقتِ/گطایف هَضز تسٍیي لحبِ قسُ اؾت .افطاز

قیَُّبیی اضظقیبثی هیتَاًٌس ثِ وبض ثؿتِ قًَس.

گطٍُ هیتَاًٌس حؿت ضقتِ /گطایف هَضزًٓط

ؾبذتبض ًوطُ زّی ٍ ًحَُ ثبظذَضز ًوطُ ثِ

ذَز ،نالحیتّب یب هْبضتّبی هتٌبؾجی ضا

فطاگیطاى ثبیؿتی هتٌبؾت ثب قیَُ اضظقیبثی ًیع

هكرم یب ٖالهتگصاضی وٌٌس .فطاگیطاى

هكرم قَز .قیَُّبی اضظقیبثی هطتجٍ ثب ّط

ضقتِ/گطایف ثبیس اظ َطیك ثطًبهِ زضؾی

زضؼ زض ثرف ثٗسی ثبیس تٗییي قَز .ایي

تسٍیيقسُ ثِ ایي نالحیتّب یب هْبضتّب زض

قیَُّب زض خسٍلی اضائِقسُاًس ٍ تٌْب ثبیؿتی

لبلت ًتبیح یبزگیطی زؾت یبثٌس .ثطذی اظ ایي

ثطای ّط وس زضؼ قیَُّبی هتٌبؾت ضا

ًتبیح یبزگیطی هبًٌس اقتغبل پصیطی ،زاًف ٍ

ٖالهتگصاضی وطز.

یبزگیطی ٍ ّوىبضی ثبیس زض توبهی ضقتِّب لحبِ
گطزز،

اظایيضٍ،

زض

اٍلَیت

لطاضگطفتِاًس.

هكرمقسُ

(نالحیتّب

پس اس تذٍیي

زضنَضتیوِ نالحیتّب یب هْبضتّبیی زض لبلت

گبم ًْبیی ٍ ؾَهیي ثرف اظ تسٍیي ثطًبهِ

ًتبیح یبزگیطی فطاتط اظ هَاضز هكرمقسُ زض

زضؾی زاًكگبّی ،ثبظذَضز ٍ ثبظًگطی اؾت .ایي

خساٍل هسًٓط وبضگطٍُ تسٍیي اؾت ،هیتَاًٌس زض

ثرف تحت ٌَٖاى پؽ اظ تسٍیي ًبمگصاضی قسُ

خسٍل هدعایی لحبِ گطزًسّ .ط یه اظ زضٍؼ،

اؾت .زضٍالٕ پؽ اظ تسٍیي ثطًبهِ ٍ اخطای آى زض

هیتَاًٌس هدوَِٖای اظ نالحیتّب یب هْبضتّب

یه ثبظُ ظهبًی تَافمی(پٌحتب ّفت ؾبل) ،اهط

(ًتبیح یبزگیطی) زض فطاگیطاى ایدبز وٌٌس وِ

پبیف اظ شیًفٗبى ،زضیبفت ثبظذَضز اظ آىّب ٍ

ثبیؿتی زض خسٍل ًْبیی ایي ثرف هكرمقسُ

ؾپؽ تهوین ثط ثبظًگطی ٍ یب ثبظ تسٍیي ثطًبهِ

ٍ تُجیك زازُ قًَس .اضظقیبثی آذطیي گبم اظ

زضؾی گطفتِ ذَاّس قس .زض ظهبى ثطضؾی

ثرف زٍم هطحلِ تسٍیي ثطًبهِ زضؾی اؾت.

ثبظذَضز ثطًبهِ پؽ اظ اخطای ثطًبهِ ،هكرهبت

قیَُ اضظیبثی ثطای لًبٍت زض ذهَل ًتبیح

هدطی ثبیس هكرم گطزز .اظایيضٍ ،زض ظهبى

یبزگیطی فطاگیطاى ثطًبهِ زضؾی زض خسٍلی

تسٍیي ثطًبهِ ًیبظی ثط تىویل ایي فطم ًیؿت.

تٗییي هیقَز .زضٍالٕ ایي خسٍل ًكبى هیزّس

تىویل ایي ثرف ثِ ثٗس اظ اخطای ثطًبهِ زضؾی

تسٍیيقسُ (خسیس)ٍ فطاضؾیسى ظهبى اضظیبثی آى

زضؾی ثبقس ،ثبیس هحسٍزُ ّبی هَضزثبظًگطی

هطثٌَ اؾت .ثبایيحبل ،ثبظُ ظهبًی اضظیبثی ثطًبهِ

هكرم قَز.

ثبیس ّنظهبى ثب تسٍیي ثطًبهِ هكرم قَز .ایي
ثبظُ ظهبًی زضٍالٕ لطاضزازی اؾت ٍ ثطای پبیف اظ

دیذگبُّب ٍ ًظزات

شیًفٗبى ،زضیبفت ثبظذَضز اظ آىّب ٍ تهوین ثط

احوذ رٍضي؛ عضَ ّیئتعلوی هَسسِ

اؾبؼ ایي ثبظذَضز ثطای ثطًبهِ زضؾی ،زض ًٓط

پژٍّص ٍ بزًبهِریشی آهَسش عبلی

گطفتِ هیقَز (ثٌَِٖاىهثبل ثٗس اظ  2یب  3ؾبل
پؽ اظ اخطای ثطًبهِ زضؾی ،ثطًبهِ ثبیس اضظیبثی
قَز) .هطخٕ انلی پیكٌْبززٌّسُ اضظیبثی ثطًبهِ
پؽ اظ ؾپطی قسى ثبظُ ظهبًی هكرم اخطا ٍ زض
ظهبى اضظیبثی ثطًبهِ هیتَاًس هٗطفی قَزًَٔ .
تهویوی وِ پؽ اظ اضظیبثی ثطًبهِ ثطای ثطًبهِ
زضؾی گطفتِ ذَاّس قس (ذَاُ ثبظًگطی ثبقس
ذَاُ ثبظ تسٍیي) ًیع پؽ اظ اخطای اضظیبثی ٍ
ثبظذَضز ثطًبهِ لحبِ ذَاّس قس .قبیبى تَخِ
اؾت وِ ظهبًی یهضقتِ ثبظًگطی هیقَز وِ
تغییطات اٖوبلقسُ تب حسٍز 30زضنس ثبقس ٍلی
چٌبًچِ پؽ اظ اضظیبثیّبی ثِٖولآهسُ هیعاى

هي دس رٌّن ایي سؤال ثَد وِ چشا دس تؼشیف هسئلِ

تغییطات ثِ هطظ  30زضنس یب ثبالتط ثطؾس زض آى

ٍ چگًَگی ضىلگیشی آى تٌْب ثِ ثبصاس وبس تَجِ ضذُ

نَضت ضقتِ یب گطایف ثبظ تسٍیي هیقَز ًِ

است .یؼٌی یه ًفش فبسؽالتحػیل ضذُ ٍ ٍاسد ثبصاس

ثبظًگطی .هیعاى ویفیت ثطًبهِ زضؾی تسٍیيقسُ

وبس هیضَد ٍلی تَاًبیی ٍ لبثلیتّبی الصم ثشای وبس

ًیع ثط اؾبؼ پبیف اظ شیًفٗبى ثبیس اضظیبثی قَز.

سا ًذاسد ،ثٌبثشایي ثشًبهِ دسسی هوىي است هطىل

اضائِ اؾٌبز اضظیبثی ثطًبهِ ٍ پبیف اظ شیًفٗبى زض

داضتِ ثبضذ .ػشؼ هي ایي است وِ هسئلِ ثشًبهِ

ظهبى اٖالم تهوین زض ذهَل ثطًبهِ زضؾی

دسسی هحذٍد ثِ ثبصاس وبس ًیست .دس ایي هیبى چگًَِ

يطٍضت زاضز .چٌبًچِ تهوین ثط ثبظًگطی ثطًبهِ

صًذگی وشدى ،هؼٌبیبثی ثشای صًذگی ،سّجشی،
یبدگیشی ،حل هسئلِ ،تفىش اًتمبدی ایيّب ثِ ًظش هي

هْنتش است .هْنتشیي ًىتِ ایٌىِ اغالً فلسفِ

ثِ ساٌّوبی ػول تذٍیي ایي ثشًبهِّب ًیض تَجِ

آهَصش ػبلی ایشاى چیست؟ هب ثِ وجب هیخَاّی ن

غَست گیشد.

ثشٍین؟ فشؼ وٌیذ وِ ضوب یه هبضیٌی قشاحی
وشدیذ ٍلی ًویداًیذ دس وذام جبدُ ٍ وذام همػذ

عببس رضٌَادی :عضَ ّیئتعلوی هَسسِ

هیخَاّیذ ثشٍیذ .آیب ایي همػذ وَّستبًی است،

پژٍّص ٍ بزًبهِریشی آهَسش عبلی

ثشفی است ٍ ،والً چِ ضشایكی داسد .ػشؼ هي ایي
است وِ اثتذا ثِ ثٌین وجب هیخَاّین ثشٍین ٍ فلسفِ
آهَصش ػبلی هب چیست ٍ ثؼذ ًسجت ثِ تذٍیي ثشًبهِ
دسسی الذام ثىٌین .ثٌبثشایي ثِ ًظش هي یه خأل هْن
داًطی دس آهَصش ػبلی هب ایي است وِ فلسفِ
آهَصش ػبلی تذٍیيًطذُ است.
هب ضْشًٍذ خَة هیخَاّین؟ یب سشهبیِ اًسبًی خَة؟
ًیشٍی وبس ثشای ثبصاس وبس هیخَاّین؟ ثِ ًظش هي
هْنتشیي ریًفغ آهَصش ػبلی داًطجَ است .خیلی
هَالغ داًطجَ خیلی ثْتش اص استبد ٍ دیگشاى هیداًذ

دلیمِ هطىل چیست« .بِطَر هثال یکٍقت
ضوا یک هتخصص اتَهبیل را بزای بزرسی
هاضیي هیآٍریذ ٍ بٍِقت با تاکسیدارّا
هیرٍی صحبت هیکٌی کِ اضکال کار جی

هي غحجتن سٍی الگَی اگش است وِ هجٌبی وبس
لشاسگشفتِ است .دس حمیمت ایٌجب تبٍَى وَس اغلی
هسئلِ هٌكك ثشًبهِ دسسی ثَد .ثٌذُ اػتمبدداسم وِ

است؟ یا حتی با هکاًیک ٍ یا حتی دسدّای

یه ثشًبهِ ثستشی ثشای تحػیل یه ّذف است.

کِ هاضیي را هیدسدًذ» هٌظَسم ایي است وِ

ایي حبلت ولی است یؼٌی یه ثشًبهِ ثِ ًخَسی

اگش سٍیىشد ریًفغ هذاسی داسین یؼٌی هثالً ثب سٍیىشد

قشاحی هیضَد وِ ثستشی ثبضذ ثشای سسیذى ثِ یه

حىوشاًی خَة هیخَاّین ثشًبهِ دسسی سا ثشسسی

ّذف .اصایٌجبوِ ّذف اغلی دس آهَصش ػبلی تَلیذ

وٌین ،ثبیستی وِ داًطجَ دس اٍلَیت ثبضذ ٍ هطبسوت

لذست ثب سٍیِّبی سخت ٍ ًشم آى است ،دس هٌكك

دادُ ضَدً .ىتِ آخشم ایي است وِ فَقثشًبهِّب اص

ثشًبهِسیضی ثِ ًظش هیآیذ ثِ تجؼیت ایي هَؾَع هب

ثشًبهِّبی دسسی سسوی هْنتش ّستٌذ ٍ الصم است

ثبیذ یهسٍیِ ٍ ٍجِ ًشم ٍ سخت سا لحبل وٌین .هي

احسبس هیوٌن ثِقَس هثبل ضَسای تحَل ػلَم

زضؾی اؾت وِ ذیلی زض زاًكگبُ ثِ ّن تأویس

اًسبًی اگشچِ هوىي است اػؿبی آى افشادی غذ

هیوٌٌس یه ثطًبهِ زضؾی ثٌَیؽ ٍلی ٌَّظ ّن

دسغذ هٌبست ثشای آى جبیگبُ ًجبضٌذ ٍلی خبلی اص

ًٌَقتن.

هٌكك ًیست .یؼٌی دس حمیمت ایي ضَسای تحَل
ًَػی اص ّوبى هٌكك ثشًبهِسیضی است ،هٌتْب هوىي
است اػؿبی آى ثِدسستی اًتخبةًطذُ ثبضٌذ .دس ایي
الگَی وِ هكشحضذُ است ٍ ثش اسبس آى وبس
ضىلگشفتِ است ثٌذُ ًخَاستن هتَجِ ضَم وِ ثشًبهِ
پٌْبى آهَصضی دس آى لحبل ضذُ ثبضذ ،یؼٌی چِ
ثشًبهِای هیخَاّذ ٍ چِ وسی هیخَاّذ آى سا
تذٍیي وٌذ .ثِ ػجبستی دسٍالغ هب هیخَاّین ثگَیین
چِ وسی هتَلی آى سٍیِ ًشم ثشًبهِسیضی است ٍ وجب
ثبیذ آى سا پیگیشی ٍ هكبلجِ وٌین؟
هحوذجَاد صبلحی :عضَ ّیئتعلوی
هَسسِ پژٍّص ٍ بزًبهِریشی آهَسش
عبلی

ؾؤالن ایي اؾت وِ ایي ثطًبهِ زضؾی وِ اآلى
هَضزثحث اؾت چِ ووىی هیتَاًس ثِ هي ثىٌس؟

هي زض اٍلتطم ثِ ثچِّب هیگَین ّط ٍلت

یٌٗی هي ایي ثطًبهِ زضؾی ضًٍَقتن ،چِ ووىی

هیذَاؾتیس ؾؤالی ثپطؾیس ٍ احؿبؼ وطزیس آى

هیذَاّس ثِ هي ثىٌس؟ ویفیت وبض هي ثْتط

ؾؤال هوىي اؾت ذٌسُزاض ثبقس حتوب ثپطؾیس

ثكَز؟ لصا چِ ووه ٍ تأثیطی ثط وبض هي اؾتبز

چَىوِ احتوبالً ؾؤال ًَز زضنس ثمیِ والؼ

ذَاّس زاقت؟ ایيّب ؾَا التی اؾت زض حَظُ

اؾت ٍلی ذدبلت هیوكٌس ،هُطح وٌٌس .هي

ثطًبهِ زضؾی هُطح اؾت ٍ هیثبیؿت هَضز تأهل

االى ذَزم گطفتبض ّنچیي قطایُی قسم .هي

لطاض گیطز.

ایيگًَِ ذسهت قوب هیگَین وِ زٍ چیع ضٍ زض
ظًسگی قرهی ذَزم ٌَّظ ًتَاًؿتن زضؾت وٌن
یىی ًٓن ٍ حًَضٍغیبة ،یىی ّن ًَقتي ثطًبهِ

سّزا رضیذی :عضَ ّیئتعلوی هَسسِ
پژٍّص ٍ بزًبهِریشی آهَسش عبلی

اختوبٖی ضا زض ًٓط ثگیطین ،ثطًبهِ زضؾی
هیتَاًس پبؾرگَ ثبقسٍ .لتی اظ لفّ اختوبٖی
اؾتفبزُ هیوٌن ،هٌَٓض ایي اؾت وِ حتی ثطًبهِ
زضؾی ثتَاًس ثطای ٖوَم حتی ایدبز ظیطؾبذت
ّن وٌس .ؾؤال ایي اؾت وِ آیب ایي چبضچَة
تسٍیي ثطًبهِ زضؾی هیتَاًس پبؾرگَی هؿبئل
اختوبٖی هب ثبقس؟
هعصَهِ قبرٍى :عضَ ّیئتعلوی هَسسِ
پژٍّص ٍ بزًبهِریشی آهَسش عبلی

ثٌسُ زض یه تدطثِ پػٍّكی وِ زض حَظُ ضٍـ
تسضیؽ زاقتن هیثبیؿت اثتسا تٗطیف هكرهِ
ذَزم اظ ثطًبهِ زضؾی ضا هُطح هیوطزم .ثِ
تٗساز افطازی وِ ٍخَز زاضز تٗبثیط هتفبٍتی اظ
ثطًبهِ زضؾی ٍخَز زاضز.
هي زض تدطثِ ذَزم ذیلی فىط وطزم وِ چگًَِ
یه تٗطیفی زاقتِ ثبقن وِ ذیلی لبثلیت ٖولی
زاقتِ ثبقس .اظ یه تٗجیطی اؾتفبزُ وطزم تحت

آًچِ هي ّوشاّی وشدم ثب ایي لؿیِ ٍ اص آى ثشداضت

ٌَٖاى پلت فطم اختوبٖی .چَى اآلى ثحث

وشدم ایي است وِ یه سشی هطىالت اسبسی دس

هؿئَلیت اختوبٖی ذیلی هُطح اؾت ٍ
زاًكگبُّب زض ًؿل چْبضم ذیلی ضٍی ایي هؿئلِ
توطوع وطزًس ٍ ثِ ایي نَضت وِ اگط هب هؿبئل

ثحث تذٍیي ثشًبهِ دسسی ٍجَد داسد وِ ثِ ی ه
هَؾَع ولیتش دس ًظبم التػبدی اجتوبػی ٍ
ثِخػَظ آهَصش ػبلی هب ثشهیگشدد ٍ آىّن ایي

است وِ ّویطِ تفَیؽ اختیبس ثِ داًطگبُّب ثِ ایي

حست دٍسُ تحػیلی ،گشٍُّبی آهَصضی ٍ ًَع

غَست ثَدُ است وِ ثِاغكالح «پاّای آًْا را

آهَصش هتٌَع ثبضذ ٍ ثتَاًذ یه فؿبی ثسیبس

باس کزدین گفتین در یک هحیط پز اس سٌگالخ

اًؼكبفپزیشی سا دس اختیبس داًطگبُّب لشاس ثذّذ.

راُ بزٍ ٍلی دستضَ بستین کِ با سزّوو ی
خَرُ سهیي ٍ دستص ّنبستِ است کِ
حذاقل جلَگیزی کٌِ کِ صَرتص ًخَرد
سهیي ».ایيیه هػذاق خیلی خالغِ اص تفَیؽ دس

هقصَد فزاستخَاُ :عضَ ّیئتعلوی
هَسسِ پژٍّص ٍ بزًبهِریشی آهَسش
عبلی

ًظبم آهَصش ػبلی است .ثٍِالغ ایي آییٌِ استمالل
داًطگبّی دس وطَس هب است .دس ثحث تذٍیي ثشًبهِ
دسسی ًیض ایي ثحث ٍجَد داسد ٍ ثِخَثی هكشح ضذ.
فىش هیوٌن اگش دس سیش تبسیخی ّن ثشسسی ضَد
ّوَاسُ تؼذادی اص داًطگبُّب اص تفَیؽ اختیبس تذٍیي
ثشًبهِ دسسی استفبدُ وشدًذ ٍ یه تؼذادی ّویطِ
ًتَاًستٌذ اص ایي اختیبس ثْشُ ثجشًذ.
حبال ایٌىِ چشا ایي داًطگبُّب هیتَاًٌذ استفبدُ وٌٌذ
ثمیِ ًویتَاًٌذ ،خَد آىّن یه آسیتضٌبسی است
وِ هیتَاًذ ثِ حل ایي لؿیِ ووه وٌذ .ثٌبثشایي ،دس
ایي ضشایف ّوِ اص ًحَُ تفَیؽ اختیبس اػتشاؼ داسًذ،
صیشا یه سشی ًویتَاًٌذ اص آى استفبدُ وٌٌذ ٍ یه
سشی ّن ثِ خبقش ثشٍوشاسی ٍ تؼذد ًْبدّبی صیبد ٍ
هسیشّبی قَالًی دسٍى ٍ ثشٍى داًطگبّی دس تبئیذ ٍ
تػَیت ثشًبهِ دسسی ،داًطگبُّب سا ثب هحذٍدیتّبی

ثٌسُ تهَضم ایي اؾت وِ ثطًبهِ زضؾی ثِهثبثِ
یه پلت فطم اختوبٖی اؾت .ثطًبهِ زضؾی یه
پلت فطم اختوبٖی اؾت وِ هیذَاّس فطنتّب ٍ

جذی هَاجِْ وشدُ است .لزا هي ًظشم ایي است وِ

ثحثّبی آهَذتي ضا ثِنَضت هساٍم تَلیس،

دس ساٌّوبی ػول یب چبسچَة تذٍیي ثشًبهِ دسس ی

ثبظتَلیس ،تَؾِٗ ٍ تَظی ٕ ثىٌس وِ ّوِ ثتَاًٌس اظ

داًطگبّی هسبئل هشثَـ ثِ تفَیؽ اختیبس ًیض دیذُ

َطیك ایي پطٍتىل اختوبٖی؛ ظًسگی ،ثَزى،

ضَد ٍ ؾوي آًىِ الصم است ایي ساٌّوبی ػول

هؿبلوت ،پیكطفت وطزى ،ؾبظگبضی ثب زًیبی

ذالق ،تَؾِٗ یبفتي ٍ  ..ضا یبز ثگیطًس.

ثطًبهِ ثبیس یه پطٍتىل اختوبٖی ثبقس وِ فطز ضا

ثِٖجبضتزیگط ،پطٍتىل اختوبٖی یٌٗی ّوِ

تَؾِٗ زّس ،یٌٗی ثط يس تهبزف ثبقس .اهب ٍلتی

قطوب ٍ ّوِ شیًفٗبى اختوبٖی هكبضوت وٌٌس

ّویي هفَْم زضظهیٌِٔ ٍ ثؿتط ایطاى ٍاضز

تب ثطًبهِ زضؾی ثِ ٍخَز ثیبیس .ثجیٌیس هي تهَض

هیقَز ،وبضوطز انلی ذَزـ ضا اظ زؾت

هیوٌن هب ذیلی اظ چیعّبی زًیبی هسضى ضا زیط

هیزّس ٍ ثِخبی ایٌىِ يس تهبزف ثكَز ،يس ٍ

ثؿتطؾبظی وطزین؛ یٌٗی ظهیٌِ ظزایی وطزین .ثِ

هبًٕ ذاللیت هیقَز .لصا ّط همساض زض ایطاى

هٌٗبیی ،چیعّبیی اظ زًیبی هسضى گطفتین ٍ اظ آى

ثطًبهِ ثیكتط اؾت ،ذاللیت ووتط اؾت .یٌٗی ّط

ظهیٌِ ظزایی وطزین .هفَْم ضا ثِ قىل تطخوِای

همساض ثطًبهِ ظیبز اؾت ّوبىلسض ّن ذاللیت ون

گطفتِام ٍلی ثب هفَْم ،ظهیٌِ ضا ّن ظزٍزین .ثِ

اؾت .ایي هؿئلِ اؾت .ثجیٌیس چَُض قسُ وِ

ٖجبضتی ،یهچیعی ضا اظ ظهیٌِاـ گطفتین ٍلی

ثطًبهِای وِ آهسُ ثَز ثط يس تهبزف ثبقس ثط يس

ثسٍى آى ظهیٌِ زًجبلف هیوٌین ٍ زضًتیدِ

ذاللیت قس؛ «تزًاهِ درسی اسثی تَد جلَی

ظهیٌِ ظزایی وطزین.

گاری ٍلی اآلى تِ گاری است جلَی اسة!

ایي ضا ثِ ثیبى زاًفآهَظی ثٌسُ هیتَاى ظهیٌِ

ضوا ًویتَاًیذ تصَر کٌیذ گاری را جلَی

ظزایی ًبهیس .ثجیٌیس ،ثطًبهِ زضظهیٌِٔ ذَز زض

اسة تثٌذًذً .ویداًن چِ هیضَد ٍلی اآلى

همبثل تهبزف ایدبز قس .اؾبؾبً ثطًبهِ زض زًیبی

ایيطَری ضذُ .یعٌی هي تا تزًاهِام هیرٍم

هسضى چیعی اؾت ٍ هَخَزی اؾت وِ ٖلیِ

در کالس هشاحن حزکت کالس هیضَم،

تهبزف پسیس آهس؛ «تزًاهِ یک ًْیة هیسًذ

داًطگاُ تا تزًاهِاش هیرٍد هشاحن جاهعِ

تِ االتختکی تَدى سًذگی ،هیگَیذ تثیي اگز

هیضَد ٍ ایي خیلی عجیة است».

سًذگیات االتختکی تطَد آسیة هیتیٌی».
زًیبی هسضى ٍ ٖمالًیت زًیبی هسضى وِ الجتِ
اآلى هحل ًمس تَؾٍ ذَزـ ًیع اؾت ،زًیبی
ثَزُ وِ ذیلی فطنتّب ٍ گكبیفّب پسیس آٍضزُ
اؾت .زض زًیبی هسضى اٖتمبز ثط ایي ثَز وِ هب
ًویتَاًین آهَذتي ضا ثِ یه ٍيٗیت تهبزفی
هَوَل وٌین ،لصا ثبیس ثطًبهِ زاقتِ ثبقین .ایي

ثٌبثطایي ثِ ثٌیس ثطًبهِ زضؾی انالً زض زًیب ثطای
ایي آهس وِ آهَذتي ٍ ٖلنآهَظی یه پطٍغُ
ثبقس .لصا ّط ثحثی یه پطٍغُ اختوبٖی ثطای
تغییط ٍ تَؾِٗ اؾت .ثسیي هٌٗب وِ چیع خسیسی
قىل ثگیطز ،زض ذَز زاًكگبُ احؿبؼ ًیبظی
ثكَز ،یه ؾفبضقی ثِ ٍخَز ثیبیس ،زض ذَز
زاًكگبُ هطظّبی زاًف هیذَاٌّس تَؾِٗ ثسٌّس.

ثِ ًٓط هي زضؼ ٍ ثطًبهِ زضؾی یٌٗی یب زض

هذرکن را تگیزم .یک پیواى ًاًَضتِ ٍ

زاذل زاًكگبُ ثط اؾبؼ آگبّیّبی وِ ثََِض

تَافكًاهِ ًاًَضتِای ّن تیي هي ٍ

هثبل ّسف ایي اؾت وِ ضٍظًِّبی خسیسی زض

داًطجَیاى اتفاق هیافتذ تِطَریکِ آىّا

هطظّبی زاًف ثبظ ثكَز ،زض ذَز زاًكگبُ

هیگَیٌذ کِ ها دًثال ارتماء ّستین ٍ هي

احؿبؼ ًیبظی ثكَز ،یه ؾفبضقی ثِ ٍخَز
ثیبیس .ایيّب هیقَز یه ثطًبهِ زضؾی .یب اظ
ثیطٍى قطٍٔ هیقَز ٍ یب ثبّن اضتجبٌ زاضًس.
ثََِض هثبل اظ ثیطٍى هیگَیس هي یه هكىلی
زاضم وِ ثطای آىیه ضاُحل یبزگیطی یب ضاُحل
زاًكی الظم اؾت ٍ ایي هیقَز ثطًبهِ زضؾی.
ذیلی ضٍقي اؾت ٍ ایي ضا زٍؾتبى قیوی،
فیعیه ،هٌْسؾی ٍ ..هیزاًٌس.

ّن تِطَر ًاًَضتِ هیخَاّن ًوزُ تگیزم
ٍظیفِهاى رٍ اًجام هیدّین ٍ در هزاتة
تاالتز ّن تِ ّویي ضکل است ».لصا هي فىط
هیوٌن زض تسٍیي ثطًبهِ زضؾی ؾفبضـ ثطًبهِ
زضؾی ثبیس زض ًٓط گطفتِ قَز ،چَى پطٍتىل
اختوبٖی گفتین ،پؽ زاًكگبُ ثبیس ؾفبضـ
ثگیطز وِ چِ ثطًبهِ زضؾی؟ٍ ًمف زاًكگبُ
ثٌَِٖاى ظهیي هْن ثبظی ذیلی اؾبؾی اؾت،

اهب اآلى ثطًبهِ زضؾی زض ایطاى چیؿت؟ ثجركیس.

زاًكگبُ ثبیس ؾفبضـ اختوبٖی ثگیطز ،شیًفٗبى

ثطًبهِ وِ زضٍالٕ پطٍغُ ثَز ثطای هب چِ قسُ؟

ثطًبهِ زضؾی هكبضوت زازُ قًَس تب ثطًبهِ زضؾی

غبلت قسُ ،تىلیف قسُ ،یٌٗی یه ٍْیفِ ازاضی

ثِهثبثِ یه ٖول اختوبٖی ثِ ٍخَز ثیبیس.

قسُ اؾت« .هي ٍلتی سیالبّا را هی تٌین
احساس هیکٌن یک رٍح کٌص گزی
ایستادُ فَراى کٌِ تا سیالتس هیگَیذ
تیایذ تا تیست ًفز سی ًفز هي تا ایي طزحن
هیخَاّن یک کاری تکٌن .درحالیکِ ایٌجا
هیگَیین تزای هي چْار ٍاحذ تایذ درس
تذم ٍظیفِام را اًجام هیدّین تا سز هاُ
حمَلن رٍ تگیزم ،ارتماء ارتما پیذا کٌن رٍ
تگیزم ٍ ّویي رٍ سزایت هیدّین تِ تچِّا
ٍ تچِّا ّن هیگَیٌذ ٍاحذم رٍ تگذراًین ٍ

یعقَة اًتظبری :عضَ ّیئتعلوی هَسسِ
پژٍّص ٍ بزًبهِریشی آهَسش عبلی

تؿْیل گط تَلیس ٍ تَظیٕ آى زاًف للوساز
هیقَز.
فزیذُ جعفزی :کبرضٌبس اًتطبرات هَسسِ
پژٍّص ٍ بزًبهِریشی آهَسش عبلی

ثِ ًٓط هي ثطًبهِ زضؾی ایيََضی ًیؿت وِ هب
ثتَاًین تسٍیٌف ثىٌین .زضٍالٕ یهضقتِ
تحهیلی هتَلس هیقَز ،ضقس هیوٌس ،تَؾِٗ
پیسا هیوٌس ٍ زضًْبیت اظ ثیي هیضٍز .یٌٗی یه
ؾیىل ظًسگی زاضز .ایٌىِ هب ثرَاّین اظ اثتسا
ّوِچیع ضا زلیك ٍ حؿبةقسُ ثجیٌین ان الً
ّنچیي چیعی ًیؿت ٍ اؾبؾبً اهىبىپصیط ًیؿت.

هٗوَالً ٍلتی زضزی یب هكىلی زض خوٗی گفتِ
هیقَز افطاز اٍى خوٕ اظ ًگبُ ذَزقبى ثِ زضز ٍ
هكىالت فىط هی وٌس .زض هَضز ثطًبهِ ضیعی
زضؾی اظ هٌٓط ضقتِ ذَزم هی ذَاّن ٖطو

لصا یه ضقتِ ٍ ثطًبهِ ثِ ایي قىل ًویتَاًس

وٌن .آلبی زوتط ضٍقي ثِ زضؾتی فطهَزًس وِ

تسٍیي قَز.

ثطای تسٍیي ثطًبهِ زضؾی ٍالٗب خبی زاًكدَ

زض حمیمت ،یهضقتِ یب ثطًبهِ زضؾی ذَزثِذَز

ذبلی اؾت .زضؾتِ ٍلی هي هی ذَاّن ایي ضا ّن

ثب تَخِ ثِ ٖطيِ ٍ تمبيبی زاًكی وِ زض آى

ايبفِ وٌن وِ زاًكدَیبًی وِ زض حَظُ ضقتِ

ضقتِ ٍخَز زاضز ثِ ٍخَز هیآیس ٍ ثطًبهِ زضؾی

ذَزقبى هكغَل ثِ وبض ّؿتٌس ّن هی تَاًس

اثطگصاض ثبقٌس .چًَىِ ظهبًی وِ قوب ثب یه ضقتِ
ذبنی هكغَل ثِ وبض هی قَیس زض ٍالٕ چبلف
ّب ٍ هعیت ّبی اٍى ضقتِ ٍ زضن وبهلی اظ

ًستزى هبلویز :داًطجَی دٍرُ دکتزی
بزًبهِ ریشی درسی داًطگبُ خَارسهی

ٍيٗیت آى ضقتِ ضا لوؽ هی وٌیس.
ذ ت ٍالٗب ثطذی اظ هكىالت ٍ يٗف ّب ٍخَز
زاضز وِ اًتٓبض زاضیس ثطای همُٕ زوتطی ثطای آى
فىطی اًسیكیسُ قسُ ثبقسٍ ،لی ٍلتی هی ضٍیس
هی ثیٌیس ایٌگًَِ ًیؿت یٌٗی آى خبّبی ذبلی
ٌَّظ ٍخَز زاضز .زض ثطًبهِ ضیعی زضؾی ثِ ًٓط
هي ایي لًیِ ذیلی اّویت زاضز؛ هثال ثطای
ّویي ضقتِ وتبثساضی زض همُٕ زوتطی زیگِ
چِ زضٍؼ ٍ هحتَایی هی ثبیؿت ايبفِ وٌٌس وِ
وتبثساضاى هْبضتكبى ثیكتط قَز .ثلِ گفتِ قس وِ
فمٍ ثب ٌٖبٍیي وبض هی وٌٌسّ .ویي ضقتِ

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ٍظاضت ٖتف ثؿتطی ضا ثطای اضائِ

وتبثساضی فمٍ آهسًس ٍ ثب ٌَٖاى ضقتِ ّط چٌس

پیكٌْبزّب زض خْت ثبظًگطی زضٍؼ زاًكگبّی

ؾبل یه ثبض ثبظی وطزًس ،اظ وتبثساضی آهسًس ثِ

فطاّن وطزُ اؾت ،یىی اظ اؾبتیس ثِ هب پیكٌْبز

ٖلن اَالٖبت ٍ زاًف قٌبؾی ضؾیسًسٍ ،لی

زازًس وِ ؾطفهل ّبی زضٍؼ ضا ثِ نَضت

زضزی اظ زضزّبی ضقتِ زٍا ًىطزُ اؾت .زض ٍالٕ

گطٍّی ثبظًگطی ٍ ثِ ٍظاضت ٖتف پیكٌْبز زّین.

ّسف ثطًبهِ زضؾی چی ّؿت؟ ذت ایٌىِ ثطًبهِ

ذت هي زض اثتسای ایي وبض اٍلیي ؾَالی وِ زض

زضؾی تسٍیي ثكَز ،آهَذتِ ثكَز ٍ ثٗس

شٌّن هُطح قس ایي ثَز وِ ًمُِ قطٍٔ ثطای

وبضثطزی ثكَز .لصا زض ثحث وبضثطز ٍ ثِ ذهَل

ثبظًگطی زضٍؼ زاًكگبّی ثِ ذهَل ضقتِ

زض همُٕ تحهیالت تىویلی يٗف ّبی ظیبزی

ذَزم ودبؾت؟ ذت هي اؾٌبز ٍ ؾطفهل ّبی

ٍخَز زاضز.

هطتجٍ ثب ضقتِ ذَزم ضا هطٍض وطزم ثٗس هتَخِ
قسم وِ ثطای اثطثركی ّط چِ ثیكتط ثبظًگطی
زٍضؼ زٍضُ زوتطی ثْتط اؾت یه ثبظًگطی ضٍی

ؾطفهل ّبی زٍضُ اضقس زاقتِ ثبقین .ثطضؾی

هَخَزیت هُبلٗبتی هیبى ضقتِ ای ثب زاهٌِ

ّبی ثیكتط ًكبى زاز الظم اؾت ثِ یه هطحلِ

هفبّین ٍ وبضوطزّبی گؿتطزُ اؾت .زض چٌیي

ٖمت تط یٌٗی ثبظًگطی زضٍؼ وبضقٌبؾی تَخِ

گصاضی ،هبّیت ،تٗطیف ٍ ًَٔ هَاخِْ ثب زٍ

قَز وِ هتبؾفبًِ چٌیي ضقتِ ای زض ایي همُٕ

هَئَ ولیسی ثطًبهِ زضؾی یٌٗی زاًف ٍ

ٍخَز ًساضز .ثبظ ایي ؾَال ضا ثب ذَزم هطٍض هی

یبزگیطی زچبض تغییطات اؾبؾی قس.

وطزم وِ ًمُِ قطٍٔ ایي ثبظًگطی ثالذطُ
ودبؾت .زیسگبّن ضا َٖو وطزم ٍ یه زیسگبُ
هسیطیتی فطٌّگی خبهِٗ قٌبؾی اتربش وطزم .لصا
ثِ ًٓطم آهس ثطای ثبظًگطی ثطًبهِ زضؾی توبهی
ضقتِ ثبیس ثِ فطٌّگ ؾبظهبًی آى زاًكگبُ تَخِ
قَز .ثبظ هتَخِ قسم ثبیس ثِ ٖمت ثطگطزم ٍ
فطٌّگ زاًكىسُ ،فطٌّگ گطٍُ ٍ ثالذطُ فطٌّگ
والؼ ضا ثبیس هَضز ثطضؾی لطاض ثسّن.
حبهذ کوبلی :داًطجَی دٍرُ دکتزی
آهَسش عبلی داًطگبُ ضْیذ بْطتی
ٖمیسُ ٍ ًٓط هي ایي اؾت وِ هؿبلِ خبهِٗ
زاًكگبّی ایطاى لجل اظ فمساى چبضچَثی ثطای
تسٍیي ٍ ثبظًگطی ثطًبهِ ّبی زضؾی زاًكگبّی،
هؿبلِ فْن ثطًبهِ زضؾی اؾت .ثجیٌیس ثب ثطضؾی
ؾطگصقت ثطًبهِ زضؾی هی تَاى هتَخِ قس وِ
ایي حَظُ زض ََل حیبت ذَز زچبض تحَالت
َّیتی ٍ وبضوطزی ظیبزی قسُ اؾت .هحَض ایي
تحَالت تغییط هَخَزیت ثطًبهِ ضیعی زضؾی
ثٌَٗاى یه في ٍ فٗبلیت هٌْسؾی گًَِ ثِ یه

ثطًبهِ زضؾی ثٌَٗاى هَخَزیتی فٌی (ثطًبهِ
ضیعی زضؾی) زض ٖهط نٌٗتی ثِ ٍخَز آهس.
ٖهطی وِ قبذهِ آى زیؿیپلیي هحَضی ٍ
اًتٓبض اظ هحیٍ آهَظقی ثٌَٗاى هحیُی هؿئَل
زض تطثیت هترهم ثطای ثبظاض وبض ثَز .زض چٌیي
قطایُی ،زاًف ثٌَٗاى خطیبًی ؾبوي ٍ ثبثت زض
ًٓط گطفتِ هی قس وِ ثطًبهِ زضؾی زض لبلت
َطح ٍ ًمكِ ثؿتط خطیبى اًتمبل ایي زاًف ضا ثط
پبیِ ضٍیىطزی گصقتِ هحَض ،هحهَل هحَض ٍ

ؾبزُ ؾبظاًِ ثِ زاًكدَیبى ثطْٖسُ زاقت .ایي

تَخِ لطاض گطفت .لصا هي فىط هی وٌن زض اثتسا

یه فطایٌس وبضذبًِ ای ٍ هٌْسؾی گًَِ ثَزُ

ًیبظ اؾت خبهِٗ زاًكگبّی ثب َّیت تحَل یبفتِ

اؾت وِ زضٍى زاز ،فطایٌس ٍ ثطٍى زازّبی

ثطًبهِ زضؾی آقٌب ٍ آى ضا فْن ًوبیٌس تب ثتَاًس

هكرم ٍ اظ پیف تٗییي قسُ ای ثب شوط

ثب وبضوطزّب ٍ ٍیػگی ّبی آى ٍ ًمكی وِ هی

خطئیبت ثطای آى لبئل هی ثَز .ایي َّیتی ثَز وِ

تَاًس زض تَلیس ٍ تَظیٕ خطیبى زاًف زاقتِ ثبقس

ثطًبهِ زضؾی زض ٖهط نٌٗتی ٍ زض اٍایل تَلس تب

آقٌب ؾبظز ،اهطی وِ قَاّس ٖیٌی ٍ پػٍّكی

زِّ چْلن اظ ٖوط ذَز اظ آى ثطذَضزاض ثَز .اظ

حبوی اظ فبنلِ ظیبز ثب آى زاضز ٍ ووبوبى ثطًبهِ

اٍایل زِّ قهت ثب ٍضٍز ثِ ٖهط زاًبیی ٍ

زضؾی ثِ ٌَٖاى یه هَخَزیت فٌی ٍ تىٌیىبل ٍ

اَالٖبتَْْ ،ض هىبتت ضٍقٌفىطاًَِ ،طح هجبحث

هتطازف ثب ؾیالثؽ زضؾی هیبى خبهِٗ

خْبًی ؾبظی ٍ هَاخِْ قسى ًٓبم آهَظقی ثب

زاًكگبّی ٍ هسیطیتی وكَض قٌبذتِ هی قَز ٍ

چبلف ّبی هتٗسز ،زیگط ثطًبهِ زضؾی ثٌَٗاى

اظ آى ًگطاى وٌٌسُ تط ؾیُطُ ایي فْن هیبى ذَز

هَخَزیتی فٌی پبؾرگَی هحیٍ هتغیط ٍ

خبهِٗ ٖلوی ثطًبهِ زضؾی اؾت وِ يطٍضت

هؿبیل پیطاهَى ًجَز ٍ ًمسّبی اؾبؾی ثط آى

تَخِ خسی پػٍّكگطاى ،اًٖبی ّیأت ٖلوی ٍ

ٍاضز قس .زض ایي زٍضاى ثطًبهِ زضؾی ًِ ثٌَٗاى

زاًكدَیبى ایي ضقتِ ثطای تطهین َّیت حطفِ

یه في ثلىِ ثٌَٗاى زاًكی للوساز قس وِ

ای ضقتِ ٍ اًدبم فٗبلیت ّبی هتٌَٔ خْت

هكرهِ ثبضظ َّیتی آى تحَل هفَْم یبزگیطی،

قٌبؾبیی نحیح ایي حَظُ ثِ خبهِٗ زاًكگبّی

فطاتط ضفتي یبزگیطی اظ ؾُح زضؼ ،تغییط هفَْم

ضا یبزاٍض هی قَز.

زاًف ثٌَٗاى اهطی ایؿتب ثِ اهطی ؾیبل ٍ هساٍم،
اختوبٖی ؾبذتِ قسى زاًفً ،مف شی ًفٗبى زض
یبزگیطی ،ظایف ٍ ذلك زاًف ٍ .ثِ حؿبة هی
آهس .ثسیي تطتیت ثطًبهِ زضؾی ثٌَٗاى ٖلوی
هیبى ضقتِ ای وِ ًِ ًَقتِ هی قَز ثلىِ زض
ثبفتی اختوبٖی ؾبذتِ قسُ ٍ ظهیٌِ اًدبم
فٗبلیت ٖلوی تَؾٍ افطاز ٖلوی ضا فطاّن هی
آٍضز ،للوساز قس ٍ اضتجبٌ آى ثب هجبحث هرتلف
اٖن اظ ًػاز ،فطٌّگ ،ؾیبؾت ،خٌؿیت ٍ .هَضز

