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 هقدهه

 ٞتب  ا٘ػتبٖ زا رزٔمبثتُ ا٘اتسا     . ؾتٙبخت بغتت ٞ ا٘ػبٖتسیٗ زاٜ ٞدایت  ٔغٕئٗ زغتٍبزی ٚ ؾٙبخت غسآغبش

ٚ حضٛز ثبؾد زغیدٜ  ؾٙبخت وبُٔا٘ػبٖ وبُٔ وػی اغت وٝ ثٝ  .ٞبغت آٖ ٔالن ثستسی ٚ وٙد ٘بپریس ٔی آغیت

 تٛا٘تد  یٔت ٚ ٍ٘یٗ آفتسیٙؽ  خّیفٝ رز شٔیٗ  رزٔمبْا٘ػبٖ  ٚخٛر حع وسرٜ ثبؾد. ی ٕٞٝثب ٚ خب  ا رز ٕٞٝخدا ز

زٚحی  ٞبی یؽٌساٚ  اغتؼدارٞب ٞب، خكٛقیتٞب،  قفت ی ٕٞٝا٘ػبٖ  .فسؾتٍبٖ آغٕب٘ی ثبؾد ی غددٜ ی یػتٝؾب

ٞػتی  ی ؾبِٛرٜاٚ ؾخكیت ٚ  غت.ای اش ٔاجت اِٟی ا خّٜٛ ا٘ػبٖخّمت اٚغت.  ی الشٔٝوٝ زا رازر  ای ٚ زٚا٘ی

 .ثبؾدٞبی ش٘دٌی ثػیبز ٟٔٓ  آٔٛشؼ ٟٔبزت ی یغٝح رز تٛا٘د یٔٔػدد  ٞبی یتفؼبِ ،زاغتب . رزایٗزیصر یٔزا 

 

 هعنوی ی خانهجاهعه 

ریتدٖ   ثتصزي  ٘مؽ اغبغتی راؾتتٝ ثبؾتد.    ٚ خب٘ٛارٜفسش٘داٖ  ثخؿی رز ٞٛیتتٛا٘د  ٔیٔٙبغت  ازتجبط قایح ٚ

 ٞتبی  یتآغت اش  ٞب آٖغبشی  ٔكٖٛ ،ٞب ثٝ خب٘ٝ ٚ خب٘ٛارٜ آٖ وسرٖٝ رِجػت ٞب، ثب آٖ ػبعفی ی غٝزاثایدبر  وٛروبٖ،

اش آغبش خّمت یبر  ٞب ا٘ػبٖ ٚزغٓ چٍٛ٘ٝ ثٛرٖ زغبِت ثصزٌی اغت وٝ ثس ٌسرٖ ٔبغت. اختٕبػی ٚ یبرآٚزی زاٜ

ٙتد ٚ  وٙوٕتس تٛخٝ  ؾبٖ یرزٚ٘ یٞب ثٝ افىبز ٚ احػبظ ،ثسای وبز ٚ فؼبِیت رز ر٘یبی ثیسٖٚ تالؼ وٙٙد ا٘د ٌسفتٝ

تتدثیس زا   وتٛرن  یبرآٚزاٖ خٛثی ثبؾیٓ. شٔیٙٝ رزایٗ تٛا٘یٓ یٔوٝ ٔب  وٙٙد ٔیٌبٞی ٘یص حمٛق خٛیؽ زا فسأٛؼ 

 ش٘دٌی زا رز رَ ریٍساٖ ایدبر وٙد. ی یصٜاٍ٘تب  آٔٛشر یٔتاػیٗ زا  ٚ تب آیٙدٜ زا رزن وٙد آٔٛشر یٔ

ٚ  ؾتٛر  ؾٙبختٝ ٞب یطٌیٚچٙب٘چٝ آٖ  .ای آفسیدٜ اغت بی ؾبیػتٝٞ خداٚ٘د ا٘ػبٖ زا ثب قفبت ٚ ٚیطٌی

ّی اغتت وتٝ   ئایٗ أس رز ٌسٚ یتبرآٚزی ٔػتب   ثػبشر.آَ ٚ وبُٔ  ایدٜ فسری اش ا٘ػبٖ دتٛا٘ یٔ ،وبز ٌسفتٝ ؾٛر ثٝ

غپع ثٝ ثٟتتسیٗ ؾتىُ رز خٟتت حتُ آٖ      ،زا ؾٙبخت ا٘ػبٖثبید ٘یبشٞبی  ٘خػت، .فسأٛؼ وسرٜ اغت ا٘ػبٖ

 ،ٔتفبٚتی وتٝ رز ش٘تدٌی اختٕتبػی    یٞب ٘مؽرز ٕٞٛازٜ  ،رِیُ غبختبز خبـ فیصیِٛٛضیىی ثٝ ا٘ػبٖتالؼ وسر. 



ٖ ثسای ایٙىٝ ٔتب   رز زٚیبی زغیدٖ ثٝ ٔٛفمیت اغت. ،وٙد یٔ التكبری ٚ... ایفب ،خب٘ٛارٌی ٓ   ا٘ػتب  ،ختٛثی ثبؾتی

 .ثخؿیٓتداْٚ زا  ثٛرٖ ٖ خٛةٚ ثؼد اش آ وٙیٓفساٞٓ  آٖ زاغپع زاٜ ایدبر  ،خٛة زا ثؿٙبغیٓ ا٘ػبٖثبید  ٘خػت

ٝ  ی یفٝٚظ یٗتس ٟٔٓآَ  ایدٜ یا٘ػب٘ای ٚ ؾٙبغبیی خبیٍبٜ  ازتمبی حسفٝ ،ٞدایت رائٕی آَ  ایتدٜ  ای خبٔؼت

ٞتس   ثتسای ٞبی ٔتٙٛع ٚ ٔتٙبغتت   ثب ثس٘بٔٝ ٔػدد .اشعسیك ٔػبخد آٔٛشؼٍٔس ثب  یبثد یٕ٘اغت. ایٗ أس تامك 

ثتسای   .رٞتد  آٔٛشؼ ٔیاش ریدٌبٜ ریٗ ٔجیٗ اغالْ  زا اختٕبػی اخالق فسری ٚ ٚ ٞبی ش٘دٌی ٟبزتٔ غٙیٌسٜٚ 

ٝ  .ویفیت وٙیٓ ثبید آٔٛشؼ ثبویفیت زا خبیٍصیٗ آٔٛشؼ ثی ، ٘خػتآزٔب٘ی ای خبٔؼٝغبختٗ  ٗ  ثبید خبٔؼت  ای أت

 وٙتد.  ٔیثٍرازر وٝ اٚ زا ثٝ ٔؼٙٛیت ٘صریه لدْ  تس یٔتؼبِای  خب٘ٝ ٝث ؾٛر یٔاش خب٘ٝ خبزج ثػبشیٓ تب ٚلتی فسر 

 وٙد.  ٔٛشؾی وٕه ثصزٌی ٔیآی ٞب یؽٕٞب ثسٌصازیآٔٛشؼ ٔداْٚ ؾٟسٚ٘د ٚ زاغتب،  رزایٗ

  پیطرفت جاهعهعناصر 

 اقتصاد. 1

ثػیح ؾتٛ٘د، ثبیتد    ،رز زاٜ رغتیبثی ثٝ ٞد  ،أىب٘بت ی ٕٞٝٚ لساز اغت  ٟ٘د یٔازج  اٌس خبٔؼٝ ٞد  تٛغؼٝ زا

 .دٔٙبغتت تؿتٛیك وٙت    یزا ثٝ پیسٚی اش اٍِٛی زفتبز اختٕبػی ٔٙبغت افسار -ثب ایدبر ؾسایظ التكبری ٘خػت

حسوت ثٝ غٕت تٛغؼٝ زا ٔسٔت ثخؿد یب ثسػىع رز ایٗ زاٜ ٔب٘غ ایدبر  تٛا٘د یٔزفتبز افسار خبٔؼٝ  ،تستیت یٗدث

 وٙد.

 وتربیت تعلین. 2

خدیتد   ٞبیٝ تدسث ثساثسرز آٖ رزافسار وب٘ٛ٘ی اغت وٝ خبٔؼٝ  ای رازر. خبیٍبٜ ٚیطٜافسار ٚتسثیت  خبٔؼٝ رز تؼّیٓ

ازتجبط ٚ  .وٙد یٔٞبی اختٕبػی فساٞٓ  ٞبی خدید ػسقٝ زا ثسای وػت ٟٔبزت ٚخٛر افسار ٚ ٌسٜٚ .دٌ٘یس یٔلساز 

ٚ تٕتبیالت   ثبٚزٞب ات،تفىس ،ٞب ٍ٘سؼ ،ثیس شیبری زٚی ػالیكأت وٙیٓ یٔای وٝ رز آٖ ش٘دٌی  رِجػتٍی ثٝ خبٔؼٝ

 ٔب رازر.

 اعتواد هتقابل. 3

ٞتس   ی یٝغتسٔب  یٗتتس  ٟٔٓٚ اػتٕبر ٔتمبثُ  یٕبٖپاحتساْ ثٝ ػٟد ٚ  ،ؾدٖ یىی یٍساٖر ثب، یٍساٖرٝ ٚ تٛخٝ ث یُتٕب

 رٞتد  یٔت  یٛ٘تد پثٝ ٞتٓ   یسش٘د یٞب زؾتٝٚ ٕٞچٖٛ  آٚزر یٔ یسٖٚثآ٘چٝ خبٔؼٝ زا اش قٛزت آحبر  اغت.خبٔؼٝ 



 یغٚغت رز غتغح   یّٔت  یٕٞجػتٍٚ  یاختٕبػٕٞبًٞٙ  ٞبی یتفؼبِ ی اقُ اػتٕبر ٔتمبثُ اغت وٝ پؿتٛا٘ٝ یٕٗٞ

 . اغت

 عدالت . 4

ثبز  یصػص خٟت یثزا وٝ  یٍسر ای ٚ زٚح ػدٜ وٙد یٔ خٛ یٙٝوا٘د آشزرٜ ٚ  زا وٝ ٔاسْٚ ؾدٜ ای زٚح ػدٜ ٞب یضتجؼ

 ٔیبٖٚ  یرؾٕٙ٘فست ٚ  ،ا٘تمبْ، یٙٝو ،حػد ای عجمٝ یبٖٔ. وٙد یٔ وٗ ٚ اغسا  یىبزٜث ،شٚرز٘ح ،حٛقّٝ ا٘د وٓ آٔدٜ

رز  یضتجؼت وٝ رز اثتس   ٞبیی یٙٝو. ؾٛر یٔ یداپ وبزی اغسا  ٚ ٘داؾتٗ اغتمبٔت ثٝ وبز، یحٛقٍّٓ و یٍسر ای عجمٝ

 ِٓ ؾٛر. بغجت پسٚزؼ ظ ٚ فسٚ زٚر ؿبٖٕٔىٗ اغت ثٝ اػٕبق زٚح ؾٛر یٔ یداپ افسار رز زٚح یٗلٛا٘ یاخسا

 رضد فرهنگی ی تربیت الزهه

ٖ   ثٝ ،ٞب ػبٖ٘. اا٘د یٕٞدِٞدایت، حٕبیت ٚ  ٘یبشٔٙدٞب  آٖ د.٘رِی پبن ٚ زٚحی پسؾٛز راز ٞب ا٘ػبٖ  ،ٚیتطٜ وٛروتب

 ٚ ٞتب  آفتت ثیٗ ٘یبش راز٘د تب اٚ زا اش  ای ٞػتٙد وٝ ثسای زؾد ٚ ثبِٙدٌی ثٝ ثبغجب٘ی رِػٛش ٚ زٚؾٗ ٟ٘بَ ٘ٛزغیدٜ

ٌٕتبٖ یىتی اش    ثتی پسٞیصوتبز  ٞبی  ٚ پسٚزؼ ا٘ػبٖ ٞب ا٘ػبٖتسثیت ٚ آٔٛشؼ ٞب رز أبٖ رازر. ثٟبرارٖ ثٝ  حبرثٝ

 ٞبی آؾىبز زؾد فسٍٞٙی خبٔؼٝ اغت.  ٘ؿب٘ٝ

. وسرٜ اغتت  شٔیٙٝ ارا حك ٔغّت زا رزایٗ ،وب٘ت، ٔتفىس ٚ فیّػٛ  ٘بٔی إِٓب٘ی ی حىیٕب٘ٝ ی ٌفتٝؾبید 

تسثیتت  . رازی ٚ تسثیتت  ، ّٕٔىتزغد یٕ٘ ٞب رز رؾٛازی ثٝ پبی آٖ ٞیچ وبز ریٍسی اغت وٝ رٚ وبز ٌٛید اٚ ٔی

ٞبی زٚحی ا٘ػبٖ ثٝ حدی  پیچیدٌی ؛وٝ اٚ ٔٛخٛری پیچیدٜ ٚ ػظیٓ اغتاغت  وبزی رؾٛازا٘ػبٖ اش ایٗ خٟت 

زاغُ،  ثستسا٘د خبعس ؾد. ای ٔؿخف رزآٚزر ٚ اش آٖ آغٛرٜ تات ضبثغٝ یغبرٌ ثٝزفتبز اٚ زا  تٛاٖ یٕ٘ اغت وٝ

شٔیٙٝ ثٟتس  وٝ ٌفتبز ٔٗ رزایٗ وٙد یٔٞبیی ٍ٘بؾتٝ اغت اػتسا   تسثیت وتبة ی فیّػٛ  اٍّ٘یػی، وٝ خٛر رزثبزٜ

ٌٛ٘ٝ آٔتٛشؼ ٚ تخككتی    وٝ ٘جبید تسثیت زا وبزی آغبٖ پٙداؾت وٝ ثٝ ٞیچ رٞد یٔ٘ؿبٖ  ٞب یٗااش وسرازْ ثٛر. 

 ٘دازر.٘یبش 

 و نقص هسجد هراحل تربیتی کودکاى

ای  ٚ رز ٞس ٔسحّتٝ ٘یبشٞتبی تسثیتتی ٚیتطٜ     وٙٙد یٔزا عی  یٞبی ٔختّف فسش٘داٖ رز رٚزاٖ ش٘دٌی خٛر ٔسحّٝ 

ٓ  ٕبٖفسش٘دا٘ یٓتٛا٘ یٕ٘ٞبی الشْ  ٟٔبزت وػتثدٖٚ آؾٙبیی ثب ایٗ ٔساحُ تسثیتی ٚ  راز٘د. ؾتبید   .زا تسثیت وٙتی

 یخٛث ثٝخٛر زا  ی فساٞٓ آٚز٘د، ٚظیفٝ ؿبٖ زافسش٘دا٘ یٔبری ٚ تاكیّ ٔٛلؼیتاٌس  وٙٙد یٌٕٔبٖ  ٚاِدیٗثسخی 



ُ . خب٘ٛارٜ وتبٖ٘ٛ پتریسایی اش    ٞبغت یٗاپدز ٚ ٔبرز ثػیبز فساتس اش  ی حبَ آ٘ىٝ ٚظیفٝ ؛ا٘د رارٜا٘دبْ   یٞتب  ٘ػت

 .رز وٙبز فسش٘داٖ ،اغتخب٘ٛارٜ حضٛز رز ٔػدد  ی ٚ ٚظیفٝآیٙدٜ اغت 

ٝ  ٞبی ٘مؽ ٔػدد ایٗ اغت وٝ اؾىبَ ایٙدب٘ت،ثٝ ٘ظس   ثتسای تؼتبِی اختالق    ،اَٚ ی خٛر زا رز ٔسحّت

ٚلتی  .ا٘دبْ ؾٛرٖ رز ٔػدد اػْٕٛ حبضس٘ظسخٛاٞی وتجی اش  ٌسفتٗ ید ثبایٗ وبز ثب .زفغ وٙد ،فسری ٚ اختٕبػی

 تٛا٘د یٔٔػدد ٍ٘بٜ آ ،دٙخٛر زا اش٘ظس اخاللی ٚ اختٕبػی زفغ وٙ ٞبی ا٘تمبرپریس ثبؾٙد ٚ اؾىبَٔػدد ٔػئٛالٖ 

ؾٙبغتی ریٙتی ٚ اخاللتی زا     ثبید زٚاٖأبْ خٕبػت  اوٖٙٛ، .تؼدار ثیؿتسی اش افسار ٔاّٝ یب اختٕبع ثبؾدپریسای 

ٔسرْ زا خرة وٙد ٚ اش  وسرٖ پسغی رارٖ ٚ احٛاَ ثب رغت ،اش وٛچه تب ثصزي ازتجبط ثسلساز وٙدثب ٔسرْ  ،ثیبٔٛشر

ٚلتتی وتٛروی ٚازر   ثبیتد  . وٛروبٖ ثیؿتس إٞیتت رار  ثٝ ٔٛزر ، ثبید رزایٗاِجتٝحضٛزؾبٖ رز ٔػدد تؿىس وٙد. 

رارٖ ثتٝ   یؼٙتی ازشؼ  ؛غتٟٔٓ ٔػبخد ا یٞب ٘مؽایٗ خٛر یىی اش . ثٝ اٚ ثبؾد ٖحٛاغٕب ی ٕٞٝ ،ؾٛر یٔٔػدد 

 .ؾٛر یٔافسار ٌٛ٘بٌٖٛ وٝ خٛر ثبػث تؼبِی اخالق فسری ٚ اختٕبػی 

 در تربیت کودک خانوادهنقص 

ایفتب  وٝ خب٘ٛارٜ رز غبختبز زٚحی ٚ اخاللی ا٘ػبٖ ایفب وٙٙد ٘مؿی زا تٛا٘ٙد  ٕ٘یٞیچ یه اش ٟ٘برٞبی اختٕبػی  

غتؼبرت   .ٞبغتت  خب٘ٛارٜرز  ٞبیی اغت وٝ ٘بؾی اش ٘بثػبٔب٘ی ٞبی اختٕبػی رز ثػیبزی ٔٛازر ٘بثػبٔب٘ی .وٙد ٔی

ؾتىُ   ثب تسثیتیی تِٛد، ا٘ػبٖ  اش ِاظٝرازر. ثػتٍی  غؼبرتٕٙدٞبی غبِٓ ٚ  ثٝ ٚخٛر خب٘ٛارٜعٛزوبُٔ  ثٝاختٕبع 

 ٘متؽ  ٞب خب٘ٛارٜ. اٌس  ؾٛر یٔٚ ٘بآٌبٞب٘ٝ ثٝ ٔػیسی خبـ غٛق رارٜ  وٙد یٔوٝ اش پدز ٚ ٔبرز رزیبفت  ٌیسر ٔی

ایٗ  تٛا٘ٙد ٕ٘ی غیسٜ( ٔػبخد ٚٞبی ٌسٚٞی  ٟ٘برٞبی اختٕبػی ریٍس )ٔدزغٝ، زغب٘ٝ ،رزغتی ایفب ٘ىٙٙدٝ خٛر زا ث

 ؛اغت یثیؽ اش ٞس رٚزاٖ ریٍس ،٘ٛخٛا٘ی ی رز رٚزٜ ،تسثیت فسش٘د ٞبی یچیدٌیپٞب ٚ  خالء زا پس وٙٙد. رؾٛازی

ثب  . خب٘ٛارٜ رز ثسخٛزردٙوٙ یٔ رٚزاٖ وٛروی خدا شیسا رز ایٗ رٚزٜ ٘ٛخٛاٖ ثب خٟؽ فىسی ٚ ػبعفی خٛر زا اش

 ٘یػت.« وٛرن»رزیبثد وٝ اٚ ریٍس  شٚرؾىیجب ٚ ٞٛؾیبز ثبؾد ٚ  ،ثیٗ زٚؾٗثبید  ٘ٛخٛاٖ

زا پیدا  ٞبی الشْ ٌبٞیآرز زٚاثظ خٛر ثب فسش٘داٖ ٘ٛخٛاٖ ٔؿىالتی راز٘د وٝ اٌس  ٞب خب٘ٛارٜثػیبزی اش 

راؾت. ثػیبزی اش ٔؿىالت اخاللی ٚ زفتبزی ٘ٛخٛا٘تبٖ  خٛاٞد ر٘جبَ  ثٝ ای ػٛالت ٘بخٛاغتٝ بئُایٗ ٔػ ٘ىٙٙد،

 وتٝ رز  یثیؿتتس ٘ٛخٛا٘تب٘   رارٜ اغترازر. تدسثٝ ٘ؿبٖ  زیؿٝ رز ثسخٛزرٞبی ٘بٔٙبغت پدزاٖ ٚ ٔبرزاٖ ٚ ٔسثیبٖ

ٗ  ا٘تد.  رغت آٚزرٜ ثٝش٘دٌی غبِٓ ٚ ٔٛفمی  ا٘د، ثصزي ؾدٜؾبیػتٝ  ای ٔسثیوٕه  ثٝای آٌبٜ ٚ  خب٘ٛارٜ ٔػتئّٝ   ایت



رز اختالق ٚ زفتتبز ثسختی اش آ٘تبٖ      ٞبیی ی٘بثػبٔب٘پریس ٞػتٙد ٚ اٌس  تسثیت یخٛث ثٝوٝ ٘ٛخٛا٘بٖ  رٞد یٔ٘ؿبٖ 

ٞبی اعسا  خٛر  ایٗ اغت وٝ خب٘ٛارٜ ٘یص ٘مؽ ٔػبخد .اغت٘بؾی ؾدٜ ، اش ٘جٛر تسثیت قایح ؾٛر یٔٔؿبٞدٜ 

ثب زفتبز ٚ اختالق   راز٘د، یفساٚا٘ ٞبی اؾىبَ ٞبٖ آاٌس  حتی ؛دٙرٚغتب٘ٝ ثسلساز وٙ ی زاثغٝ ٞبٖ آد ٚ ثب ٙزا ثؿٙبغ

 د.ٙزا خرة ٔػبخد وٙ ٞبٖ آ ،خٛة ٚ اختٕبػی

 پیطنهادی  یراهکارها

 . آهوزش ضهرونداى1

 ایدبر) اغت ٍ٘سؼ یبرآٚزی یب تغییس فسراِٚیٗ زاٞىبز رز آٔٛشؼ  وسریٓ،ٔغسح لجّی عٛزوٝ رز ٔجبحث  ٕٞبٖ

 تغییس ،آٔٛشؼ ؾٟسٚ٘د .س ٍ٘سؼ ثبید ٔٛلؼیت ٚ أىب٘بت زا ثؿٙبغیٓثسای تغیی .(ٚ ریٙیٍ٘سؾی خدید 

 ؾسط ٔٛفمیت خبٔؼٝ اغت. ٌرؾتٝ ٚ آؾٙبیی ٚی ثب حمٛق ؾٟسٚ٘دی  یٞب ٍ٘سؼ

 . ایجاد انگیسه2

ٔٛتٛز پیؿسفت ٞس فسری  ، اٍ٘یصٜ. رزٚالغ ؾٛر یٔٔغّٛة  یغٛی ٞدف ایدبر اٍ٘یصٜ ٔٛخت ٞدایت زفتبز فسر ثٝ

ٞبی اقیُ ریٙی وٕه  ب٘دٖ ازشؼغؾٙباٍ٘یصٜ ثسای ش٘دٌی غبِٓ ٚ ازشؾی اغت. ِی خبٔؼٝ ی تؼب ٔمدٔٝ. اغت

تٛا٘د  ثبؾد، ٕ٘ی ثیٍب٘ٝاقیُ ٚ ثب اٍِٛٞبی  ؿٙبغد٘زا  ٞب ازشؼفسر وٙد. اٌس  ٔثجت ٔی ی ثصزٌی ثٝ ایدبر اٍ٘یصٜ

ٚ  ٞب یتٔٚ ٔاسٚ وٕجٛرٞبغ ٘مؽ ٟٕٔی راز٘د. زف ٚ ٔػبخد ٞب زغب٘ٝ ،ٔدزغٝ ،خب٘ٛارٜثبزٜ،  رزایٗپیؿسفت وٙد. 

 . ؾٛر یٔغجت ایدبر ٚ تمٛیت اٍ٘یصٜ ػّٕىسرٞبی ٘بٔٙبغت ٚ ٘ظٓ ثی ٚ ٞبی اخسایی غّظ ؾیٜٛاقالح 

 پرکردى اوقات فراغت .3

ی  رزشٔیٙٝٞبی آٔٛشؾی  ٞبی اخسایی ٚ تؿىیُ رٚزٜ ٘بٔٝ تدٚیٗ ؾیٜٛ ،غبشی آٖ غٙی ،پسوسرٖ اٚلبت فساغت

تؼداری اش ٔػبخد ٚ زاثغٝ  ثس ثبؾد . اِجتٝ الشْ ثٝ ذوس اغت وٝ رزایٗؤیبز ٔثػ تٛا٘د یٔٞبی ش٘دٌی  ٟٔبزت

، تبثػتبٖ ی اٚلبت فساغت غٝ ٔبٜ .أب وبفی ٘یػتا٘د،  رارٜ٘دبْ ا ای وبزٞبی ثػیبز ازش٘دٜ ریٍس یٞب ٔىبٖ

زا  ٔب تٛا٘د یٔی ػظیٕی ثٝ ٘بْ ٘یسٚی ا٘ػب٘ی  ثیىبزی ٚ غسٔبیٝ ٞبی غبػت ،زٚشٞبی تؼغیُ ٘ٛزٚش، تؼغیالت ػید

 .وٙدرز ایٗ زاٜ یبزی 



 گیری نتیجه

ثػیبز  دٙتٛا٘ یٔٞبی ش٘دٌی  ا٘ػب٘ی ٚ آٔٛشؼ ٟٔبزت یٞب ازشؼخب٘ٛارٜ ٚ ٔػبخد رز زؾد  ،ٚپسٚزؼ آٔٛشؼ

ٚ اٍِٛٞبی خبٔؼٝ ثسای آ٘بٖ  ؾٙبغٙد زا ٕ٘ی ٞب ازشؼثّىٝ ٚاِدیٗ ٘یص  ،تٟٙب فسش٘داٖ وبزغبش ثبؾٙد. ٌبٞی ٘ٝ

ِرا ثبید  ؛وٙد ثبزٜ ٔی ثسای آٔٛشؼ ؾٟسٚ٘داٖ تالؼ وسر. ٔػدد وٕه ثصزٌی رزایٗثبید  بثسایٗ،ثٙ٘بؾٙبختٝ اغت. 

ٞبی زایٍبٖ یب  ٞبیی ٔب٘ٙد والظ عسحزا ثٝ ٔػدد خرة وسر.  ،ٚیطٜ وٛروبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ثٝ ،زاٞی ا٘دیؿید تب افسار

ٌیسی  خب٘ٛارٜ ثس ؾىُٚ  ؾٛر یٔفسر رز خب٘ٛارٜ ٔتِٛد  .آ٘بٖ اغتغفسٞبی تفسیای اثصاز خٛثی ثسای خرة 

ثیس شیبری رازر. خب٘ٛارٜ أت ،ػضٛی اش اختٕبع ٚ ٔٛخٛری ٔتفىس ٚ رازای ازارٜ ٚ ؾٙبخت رزٔمبْ ،ؾخكیت فسر

احػبغبت ٚ  ،اػٕبَ ٘ٛع زفتبز ٚاِدیٗ ٚ اعسافیبٖ .ٌیسر یٔاغت وٝ فسر رز آٖ لساز  ای ٘خػتیٗ ٔایظ اختٕبػی

 غجت زؾد خب٘ٛارٜٞٓ  ؛ شیساای ا٘دیؿید ٚ خب٘ٛارٜ زا ثب ٔػدد پیٛ٘د رار ثبید چبزٜ .غبشر یٔؾخكیت وٛرن زا 

  زٚ٘ك ٔػدد ٚ تؼبِی خبٔؼٝ.ٞٓ غجت ٚ  ؾٛر ٔی
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