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 فلسفِ هشبیگشی 

فلؿفِ اظ یه ؾطی انَل ٍ ػمبیس تكىیل قسُ وِ ثِ افطاز یبضی هی ًوبیس تب ثب هَلؼیت ّبی ثیكوبضی وِ زض 

ّط هطثی ثبیس فلؿفِ هرهَل ثِ ذَز زاقتِ ثبقس . ظًسگی ثب آى هَاخِ هی گطزًس همبثلِ وطزُ ٍ هَفك قًَس 

ٌّگبهی وِ یه هطثی هكغَل وبض هطثی گطی ذَیف . چطا وِ زض قطایُی هتفبٍت اظ زیگطاى هطثی گطی ًوبیس 

هی ثبقس فلؿفِ اٍ ثیكتط اظ زاًف ٍ آگبّی اـ اظ یه ضقتِ ٍضظقی ثِ اٍ ووه هی ًوبیس تطزیس ٍ زٍ زلی اٍ ضا 

 :ًؿجت ثِ 

  لَاًیي توطیي 

  ؾجه ثبظی 

  اًًجبٌ تیوی 

  اّساف وَتبُ هست ٍ ثلٌس ٍهست ٍ غیطُ ضا اظ ثیي هی ثطز . 

 ٍسصضکبساى بیطتش چیضی خَاٌّذ ضذ کِ هشبی هی ببضذ

 . ًِ آى چیضی کِ هشبی دسخَاست تبذیل ضذى بِ آى سا داسد 

 

 ًقص ّبی هتوبیض هشبیبى ٍسصش

 :هطثیبى ٍضظـ زض ًمف ّبی گًَبگَى ٍ هتوبیع هی تَاًٌس ظبّط گطزًس 

 . هطثی زض ًمف ضّجط ، ّسایت وٌٌسُ ٍ هكرم وٌٌسُ هؿیط هی ثبقس  : ( Leader)سّبش  -1

هطثی ثِ ػمبیس زیگطاى احتطام گصاقتِ ٍ اظ آى ّب ثطای ضٍیبضٍیی ثب هؿبئل یبضی  : ( Rollower)پیشٍ  -2

 .هی خَیس 

هطثی ٍضظـ زض ًمف هؼلن ، آهَظـ زٌّسُ فٌَى ٍ هْبضت ّبی ػولی ٍ اذاللی  : ( Teacher)هعلن -3

ثِ هطٍض ظهبى قرهیت ثبظیىٌبى ثِ ًَع قرهیت هطثی ٍ تیوی وِ اٍ اًتظبض زاضز . هحؿَة هی گطزز 

 .تجسیل هی گطزًس 

هطثی ثب ٍالغ ثیٌی ذَز ثِ ثطضؾی هؿبئل پطزاذتِ ٍ زض قطایٍ ٍیػُ : ( Restricter) تعییي کٌٌذُ -4

 .تهوین گیطًسُ هی ثبقس 
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هطثی هی ثبیؿت ثب ذهَنیبت ضٍحی ٍ  : ( Psychologist or con seller) سٍاًطٌبس یب هطبٍس -5

اذاللی ثبظیىٌبى تین ذَز آقٌب ثَزُ ، ٍ آى ّب ضا زض ضؾیسى ثِ ایسُ آل ّبی فىطی ٍ ػولی یبضی   

 .ًوبیس 

هطثی هی ثبیؿت ضفبلتی ؾبظًسُ هجتٌی ثط اػتوبز ٍ نویویت ثب ثبظیىٌبى تین ثطلطاض  : ( Friend )دٍست -6

 .ًوبیس 

هطثی ٍضظـ گبُ الظم هی گطزز وِ اظ زیسگبُ یه ٍلی ثِ ٍضظقىبض  : ( As parent) جبًطیي ٍالذیي -7

 .ذَز ثٌگطز ٍ ثِ ضفغ هؼًالت اٍ ثپطزاظز 

یه هطثی ثب تظبّط زض ّط یه اظ ًمف ّبی تَيیحی زض هتي ثبال ثِ التًبی هَلؼیت تین ٍ یب ٍيؼیت ّط یه اظ 

افطاز تین هی تَاًس ووه ّبی اضظًسُ ای ثِ ٍضظقىبضاى ذَز ًوَزُ ٍ ثب ضفغ هكىالت خبًجی ، آًبى ضا ثِ ثبال 

 .تطیي ؾُح ػولىطز ٍضظقی  ًعزیه ًوبیس 

 

 تقسن بٌذی هشبیبى ًب کبس آهذ اص دیذگبُ سٍاًطٌبسی ٍسصش

هٌظَض اظ ایي گًَِ هطثی ، فطزی اؾت وِ هسػی اؾت ّوِ چیع ضا هی زاًس ٍ زض نحجت :هشبی پشٍفسَس -1

 .ّبیف ثِ ََض هساٍم اظ ٍاغُ ّبی ترههی اؾتفبزُ هی ًوبیس 

هطثی پط هسػب ّطگع حبيط ثِ پصیطفتي اقتجبّبت ذَز ًوی ثبقس ٍ توبم اقتجبّبت ٍ ذُب : هشبی پش هذعب  -2

 .ّب ضا ثِ ثبظیىٌبى ذَز هؼَُف هی زاضز 

هطثی ثس ظثبى ثِ ََض هساٍم زض حبل َؼٌِ ظزى ٍ اًتمبز وطزى اظ ثبظیىٌبى ٍ وبزض تین هی : هشبی بذ صببى  -3

 .ثبقس 

هطثی قىالتی ثِ ََض هساٍم زض حبل تحؿیي ٍ خبیعُ زازى ثِ وبزض تین ذَیف هی : هشبی ضکالتی  -4

 . ثبقس

ایي گًَِ هطثی زض ّط لحظِ تهویوی اتربش وطزُ ٍ ّط ثبض ثِ گًَِ ای هتفبٍت : هشبی دهذهی هضاج  -5

 .ػول هی ًوبیس 

ایي گًَِ هطثیبى ثِ ََض هطتت زض حبل حطف ظزى ٍ تصوط زازى ثِ ثبظیىٌبى تین ذَیف : هشبی حشاف  -6

 . هی ثبقٌس 
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چٌیي هطثی .هطثی نَضت ؾٌگی ثِ هطثی گفتِ هی قَز وِ ثسٍى احؿبؼ اؾت : هشبی صَست سٌگی  -7

ای ًِ تٌْب زض قبزی پیطٍظی ّب ٍ هَفمیت ّبی تین قطوت ًوی ًوبیس ثلىِ حتی زض غن قىؿت ّبی 

 .ٍضظقىبضاى تین ذَز ًیع ًوَز ػیٌی ًساضز 

زض پبیبى هُلت هی تَاى زضیبفت وِ یه هطثی لُؼب هی ثبیؿت زاضای یه فلؿفِ خْت ّسایت ٍ ضّجطی تین 

ذَز ثبقس زض ػیي حبل هی ثبیؿت هتٌبؾت ثب ؾبذتبض ٍ ٍيؼیت تین ًَع هكىل هَضز هَاخِْ زض هؿبثمبت ثِ ََض 

 . هتغییط زض ّط یه اظ ًمف ّب ظبّط هی گطزز 

 ؟ ٍیژگی ّبی هشبیبى هَفق چیست 

 هطثیبى هی ثبیؿت ٍیػگی ّبیی ضا وِ هی وَقٌس ثِ تین قبى تعضیك وٌٌس زض اذتیبض زاقتِ ":زوتط خوی ٍیلیبهع 

  ذَززاض ٍ هٌظن ثب قٌس زض ٍّلِ –ثطای ًوًَِ اگط قوب اظ اػًبی تین هی ذَاّیس وِ هتىی ثِ ًفؽ . ثبقٌس 

  ".ًرؿت هی ثبیس ّوِ ایي ٍیػگی ّب ضا ذَز زاضا ثبقیس

زیي اؾویت، ؾطهطثی ؾبثك تین ثؿىتجبل زض وبضٍلیٌبی قوبلی ثِ ػٌَاى فطزی قٌبذتِ هی قَز وِ زاضای هدوَػِ 

اٍ ّویكِ ثب . ای اظ هؼیبضّب ثطای هطثیبًی اؾت وِ ثب یه قرهیت اذاللی ذَة تین ضا ّسایت هی وٌٌس

ٍضظقىبضاى ثب احتطام ضفتبض هی وطز ، ّوبًٌس هطزاى هؿئَل ٍ ضقس یبفتِ ای وِ ؾعاٍاض اػتوبز ، تَخِ ٍ هطالجت 

   .هی ثبقٌس

 

 ضخصیت  

 .قرهیت، یه فًیلت اؾت وِ هظْط ًیطٍی اذاللی ، هْطثبًی ، ووبل فطزی ٍ ٍخساى اؾت

ٍضظقىبضاى هؼوَال ثب هطثی ای وِ اظ یه قرهیت ذَة . ولوبت ٍ اػوبل قوب، تدلی قرهیت قوبؾت

قرهیت ثطای ایدبز ثْتطیي تین .ثطذَضزاض اؾت، ثیكتط آضاهف ٍ توطوع زاضًس ٍ هكتبق ثِ پیكطفت ّؿتٌس

 .ٍضظقی ووه ًرَاّس وطزاهب هی تَاًس تین ضا ووه وٌس تب ثْتطیي آى چِ هی تَاًس ثبقس

  احتشام گزاضتي ٍ هَسد احتشام بَدى 

قبیس تَخِ . هطثی ذَة ، اّویت ًیبظ ثِ احتطام هتمبثل ٍ تبثیط آى ثط ثبظی ؾُح ثبال ضا زضن هی وٌس

وطزُ ثبقیس وِ ٍلتی ثب ٍضظقىبض ثب احتطام ثطذَضز هی وٌیس ، آًبى اقتیبق ثیكتطی ثِ تالـ ّوِ خبًجِ 
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. ثِ ػالٍُ ٍلتی هطثیبى ثِ ٍضظقىبضاى احتطام هی گصاضًس ضٍح ٍفبزاضی قىل هی گیطز. ًكبى هی زٌّس

هب ّویكِ قبّس آى ّؿتین  ٍضظقىبضاًی وِ هَضز احتطام لطاض هی گیطًس ، ؾرتی ، هكمت ٍ فساوبضی 

 .ثیكتطی ضا ثِ ذبَط زؾت یبثی تین ثِ اّسافف هی پصیطًس

 :بشخی ضیَُ ّبی ابشاص احتشام بِ ٍسصضکبساى دس طَل فصل عببستٌذ اص 

 هطثی ًظطات ٍضظقىبضاى ضا زض هَضز توطیي خَیب قسُ ، ثِ آى ػول هی وٌس . 

 هطثی آًبى ضا زض ٍيغ لَاًیي ٍؾیبؾت ّبی تین هبًٌس ظهبى ٍضٍز ٍ ذطٍج ،هكبضوت هی زّس. 

 هطثی ثِ لَلف پبیجٌس اؾت ٍ ّطگع ایي ََض ًیؿت وِ چیعی ثگَیس ٍ وبض زیگطی اًدبم زّس. 

  تحمیط ٍضظقىبضاى ذَززاضی هی وٌٌس ٍ ثِ ًسضت ٍضظقىبضاى ضا تٌجیِ هی وٌٌس ٍ ثِ قرهیت

 .آى ّب ذسقِ ٍاضز هی وٌٌس 

 

  داًص هشبیگشی 

ّطچِ هطثیبى زاًف ثیكتطی زض . فمساى زاًف زض آهَظـ هْبضت ّب ذُط نسهِ ٍ ًب اهیسی ضا زض پی زاضز 

آهَظـ هْبضت ّب پبیِ ضقتِ ٍضظقی ذَز ضا زاضا ثبقٌس ٍ زضثبضُ فٌَى هطثیگطی ٍ تطثیت نحیح ٍ آهَظـ 

 .ثساًٌس، هطثی ٍ ٍضظقىبضاى اظ وبض لصت ثیكتطی ذَاًس ثطز 

  اًگیضُ هشبیگشی 

اگط هطثی توبم فٌَى ٍ هْبضت ّب ٍ زاًف ّب ضا . هطثیبى ثطای هَفك قسى ثِ اًگیعُ ًیبظ زاضًس ٍ ًَخَاًبى ثِ ظهبى 

گبّی هطثیبى اًگیعُ .ثطای آهَظـ ثساًس ٍلی فبلس اًگیعُ ثطای اؾتفبزُ اظ آى ّب ثبقس هطثی هَفمی ًرَاّس ثَز 

 زاضًس اهب ٍلت ًساضًس یؼٌی اًگیعُ ثطای ٍلت گعاضی ٍ ثْتط قسى ضا ًساضًس 

 استببط 

اضتجبٌ ذَة . اضتجبٌ ذَة ثب هطحلِ پصیطـ ثبظیىٌبى خسیس قطٍع هی قَز: استببط خَة اصل هشبیگشی است 

ثب یه اضتجبٌ ذَة ، هكىالت ٍ فكبضّبی .ثیي هطثی ٍ تین ثِ ایدبز هحیٍ اػتوبز ٍ اَویٌبى ووه هی وٌس

 . هطثیگطی ذیلی ضاحت وٌتطل هی قًَس

 .بعضی اص ساُ ّبیی کِ بِ ضوب کوک هی کٌذ تب بب ٍسصضکبساى بْتش استببط بشقشاس کٌیذ
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 گَـ زازى 

  اًتمبل پیبم 

 توطوع ضٍی ًىبت هثجت 

 احتطام گصاقتي ٍ احتطام ثِ زؾت آٍضزى 

 ایدبز اػتوبز ٍ حفظ آى 

 ًكبى زازى زلؿَظی 

شوط ایي هُلت ثؿیبض هْن اؾت وِ ثِ ذبَط زاقتِ ثبقین ضفتبض ضا اظ . اضتجبٌ ذَة ، ولیس اًتمبل پیبم ٍ زض ًتیدِ 

ًِ ایي وِ ثِ ًمس . قوب ثبیس ضفتبض ٍ اػوبلی ضا وِ ٍضظقىبض هی تَاًس ثْجَز ثركس ثِ اٍ تصوط زّیس. فطز خسا وٌین

هي ضاّی ضا وِ تَ پیف هی ضٍی زٍؾت زاضم ٍ ): ثطای هثبل هوىي اؾت قوب ثگَییس . آًْب ثِ ػٌَاى فطز ثپطزاظیس

ذَقن هی آیس وِ ٍلتی : )یب ثگَییس  (ذَقحبلن وِ تَ زض ایي تین ّؿتی اهب تبذیط تَ زض توطیي ثبیس انالح قَز

اظ . (اهب الظم اؾت ثساًین چطا تَ هىطضا اظ توطیي غیجت هی وٌی. ایي خب ّؿتی توبم تالقت ضا ثِ وبض هی گیطی

ّسف قوب چِ گطفتي . ایي َطیك ، حبلت زفبػی ثبلمَُ ضا وِ هوىي اؾت هبًغ اضتجبٌ قَز ثِ حسالل هی ضؾبًین

 .ٍ چِ زازى یه پیبم هٌفی ثبقس ثبیس ؾجت ًفی ذكًَت ٍ ػهجبًیت ٍ تؿْیل تؼبهل ٍ پصیطـ آى قَز

هَفمیت هطثیبى تب حسی ظیبز . اضتجبٌ تٌْب اضؾبل پیبم ًوی ثبقس ثلىِ زضیبفت پیبم ًیع اظ ػٌبنط انلی اضتجبٌ اؾت 

اغلت هطثیبى زض اضؾبل پیبم هَفك ّؿتٌس ٍ هْبضت زاضًس اهب زض . ثِ تَاًبیی هطثیبى ثِ ثطلطاضی اضتجبٌ ثؿتگی زاضز 

ثِ زاقتي هْبضت ّبی ثبالی قٌیساضی ثطای هَفمیت زض هطثیگطی ٍ هسیطیت ًیبظ . زضیبفت پیبم يؼیف ّؿتٌس 

 اضتجبٌ اظ زٍ ثرف هحتَی ٍ احؿبؼ تكىیل قسُ .اؾت تب ًِ فمٍ ثكٌَین ثلىِ هحتَای پیبم ضا زضن وٌین 

 زضنس اظ اضتجبٌ 70اؾت حؿی اؾت وِ هب ًؿجت ثِ هحتَی پیبم زاضین الظم اؾت تَخِ زاقتِ ثبقین وِ ثیف اظ 

 .ّب غیط والهی اؾت 

 .  گَـ زازى هكىل اؾت ٍ ٌّطی اؾت وِ وؿت آى ًیبظهٌس ٍلت ٍ نجَضی اؾت:گَش دادى

 ایي ػول ثِ ایي هؼٌی اؾت وِ آى فطز . ظهبًی وِ یه ٍضظقىبض ًعز قوب هی آیس فمٍ ثِ اٍ گَـ زّیس

پیبم اٍ ضا خسی ثگیطیس حتی اگط ثطای قوب ثی هؼٌی . ثطای قوب اضظـ زاضز ٍ اؾتحمبق ٍلت قوب ضا زاضز

 .ثبقس

 گَـ وطزى ثِ یه ٍضظقىبض ضا ثب پصیطـ گفتِ ّبی اٍ اقتجبُ ًگیطیس. 
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 ثِ ََض ًبلم ثِ حطف ّبی اٍ گَـ ًسّیس . 

   ًكبى “ ثلِ” ظهبًی وِ اٍ زض حبل نحجت وطزى اؾت اظ َطیك تىبى زازى ؾط ٍ ػالین والهی هبًٌس

 زّیس وِ ٌَّظ ثِ ؾرٌبى اٍ گَـ هی زّیس

 اگطچِ هكىل اؾت اهب ثِ ََض اثطثركی ًكبى هی زّس وِ آى فطز فطنت زاضز . حطف اٍ ضا لُغ ًىٌیس

 . حطفف ضا ثِ ََض وبهل ثِ اٍ ثگَیس

 اگط فىط هی وٌیس وِ آى . آًچِ ضا وِ هی ذَاّیس ثگَییس ًگِ زاقتِ ٍ احؿبؾبت ذَز ضا ثؼسا ثیبى وٌیس

 . ّب ضا فطاهَـ ذَاّیس وطز ، آًْب ضا یبززاقت وٌیس

 ایي ضٍـ فٌی اؾت وِ ثِ گَیٌسُ ًكبى هی زّس وِ هي . اظ هْبضت گَـ زازى ثبظگكتی اؾتفبزُ وٌیس

قوب هوىي اؾت نحجت ّب ، . ثِ قوب گَـ هی زّن ٍ آى چِ ضا وِ قوب گفتِ ایس فْویسُ این

ایي )ثطای هثبل اگط یه ٍضظقىبض ثِ قوب قىبیت وٌس وِ . احؿبؾبت ٍ یب ّط زٍ آًْب ضا تىطاض وٌیس

 (.ثٌبثطایي قوب ٍلت ثیكتطی هی ذَاّیس)قوب خَاة هی زّیس  (همساض ظهبى ثبظی ثطای هي وبفی ًیؿت

 ایي ذیلی ثس اؾت اهب تَ تب ثِ حبل ثِ اًساظُ ):اگط زض اثتسا ثِ هكىل ٍضظقىبض ثِ ایي نَضت پبؾد زّیس

قوب ثب ایي ضفتبض هبًغ اضتجبٌ قسُ ٍ یب آى ضا  (وبفی ذَة ثبظی ًىطزُ ای تب ٍلت ثیكتطی ثِ تَ ثسّن

 . هوىي اؾت احؿبؼ ضاًسُ قسى ٍضظقىبض ثبػث قَز وِ اٍ زٍثبضُ ثِ قوب اػتوبز ًىٌس. لُغ وطزُ ایس

  ِثْتط اؾت نجط وٌیس تب ٍضظقىبض نحجت وطزُ ، ؾپؽ ثِ ضٍقی هثجت زض هَضز ایي ثحث وٌیس وِ چ

حبال وِ ایي هَيَع ضا هی زاًین :(ثطای هثبل ثگَییس. وبضی ثبیس اًدبم قَز تب ایي هكىل ثطَطف گطزز

 (قوب چِ ضاّی ضا پیكٌْبز هی وٌیس تب ّط زٍی هبضا زض ضؾیسى ثِ آًدِ ًیبظ زاضین ووه وٌس

 اهب ٍضظقىبض احؿبؼ ثعضگی ٍ ٍلبض . هوىي اؾت هكىل ثِ ََض وبهل زض پبیبى ایي گفتگَ حل ًكَز

قوب ّط زٍثبیس ًؿجت ثِ گبم ثؼسی ، وِ ثِ َطف حل هكىل ثطهیساضیس هبًٌس گصاقتي یه لطاض .هی وٌس

 .ثطای گفتگَ ٍ یب زًجبل وطزى یه ًمكِ آگبُ ثبقیس

 اًتقبل پیبم

. ظهبًی وِ قوب هی ذَاّیس پیبهی ضا هٌتمل وٌیس هوىي اؾت یه ٍضظقىبض ًرَاّس وِ ثِ قوب گَـ زّس

ٍضظقىبض ؾتبضُ قوب هؿیطّبی ظیبزی ضا ذُب وطزُ اؾت ٍ ظهبًی وِ ون وبضی اٍ هكرم هی قَز اٍ یه پیبم 

قوب ٍ ّیئت هطثیگطی چگًَِ ایي ٍيؼیت ضا ؾبهبى هی زّیس؟ گصقتِ . هٌفی ضا ثِ ّن گطٍُ ّبی  ذَز هی زّس
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اظ ّوِ ایي ّب اگط ایي ٍضظقىبض ثی اًًجبٌ ثبقس ، ٍضظقىبضاى زیگط تین ، آى ضا ًبقی اظ يؼف هطثیگطی هی 

 .زاًٌس

ثطای حل ایي هكىل آیب قوب خلؿِ ای ضا ثطای تین هی گصاضیس ٍ ثِ آى ٍضظقىبض هی گَییس وِ چِ لسض ثِ تین ٍ 

ذَزـ نسهِ ظزُ اؾت ٍ اٍ ضا تْسیس هی وٌیس وِ اگط ذَزـ ضا ػَو ًىٌس ، اٍ ضا تطثیت ذَاّیس وطز؟ آیب 

خلؿِ ای ضا فمٍ ثب حًَض هطثیبى ٍ ذَز ٍضظقىبض تطتیت هی زّیس تب ٍيؼیت ضا ؾبهبى زّیس ٍ یب قبیس یه 

خلؿِ ته ثِ ته وِ زض آى فمٍ هطثی ٍ ٍضظقىبض زض هَضز ٍيؼیت ثِ ٍخَز آهسُ ثحث وٌٌس تطتیت هی 

زض یه خلؿِ ی تیوی یب زض یه خلؿِ ؾِ ثِ یه ، ٍضظقىبض هوىي اؾت ثِ قست حبلت تسافؼی پیسا . زّیس؟

وٌس ًیطٍی ذَز ضا ووتط اظ هْبخویي ثجیٌیس ٍ احؿبؼ قىؿت وٌس هَلؼیتی ثِ ٍخَز ذَاّس آهس وِ زض آى ّیچ 

 .وؽ ثطًسُ ًیؿت

 پیطٌْبد هی ضَد کِ سش هشبی ٍ ٍسصضکبس بِ تٌْبیی بب یکذیگش هالقبت داضتِ ببضٌذ

 . ٍ اص سٍش استببط سبصًذُ استفبدُ کٌٌذ

  سشهبیِ عبطفی 

 چگًَِ هی تَاًین زض حؿبة ػبَفی ذَز ؾپطزُ گصاضی ًوبیین ؟

 :اظ َطیك ازة ، ًعاوت ، تَايغ ، فطٍتٌی ، هْطثبًی ، تَخِ ، نسالت ٍ ضاؾتی ، احؿبؼ تؼْس ذَـ لَلی، هثبل

 تكىط ٍ لسض زاًی ، احَال پطؾی ، تحؿیي ، ًعاوت ٍ ازة : هْطثبًی ّبی وَچه ٍ ؾبزُ هبًٌس  -1

 نسالت ٍ ضاؾتی ، ٍفب وطزى ثِ ػْس ٍ پیوبى ٍ ثط ؾط لَل ذَز ایؿتبزى  -2

 ًجَزى اذتالف زض گفتبض ٍ ػول ، ثِ ّن هی گَیین ذاللیت هی ذَاّین اهب ثِ ّوطًگی پبزاـ هی زّین  -3

ًىتِ ذَثی ضا زض هیبى گصاقتی ثیب ثطٍین ایي هَيَع ضا زض )ٍفبزاضی ٍ خلَگیطی اظ غیجت زیگطاى ،  -4

آى گبُ زیگطاى ذَاٌّس فْویس زض هَضز آى ّب ًیع ّویي ََض ضفتبض  (.حًَض ذَزـ هُطح وٌین 

 .ذَاّس قس

 تَاًبیی ّبی خَد سا کطف کٌیذ 

ثْتط اؾت وِ لَی تطیي ٍ يؼیف تطیي ٍیػگی ّبی قرهیتی وِ زض هطثیگطی تبى ، ثطٍظ هی زّیس ضا قٌبؾبیی 

گبُ .یه هطثی ٍضظـ هی ثبیؿت نبزلبًِ اقىبالت ٍ هؼبیت ذَز ضا یبفتِ ٍ زضنسز انالح آى ثط آیس . وٌیس
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یه .ایي ضٍیبضٍیی ثب ٍالؼیت ٍخَزی ٍ ذَز اضظیبثی هی تَاًس زضزًبن ثبقس ٍ هٌدط ثِ فطاض اظ ذَیكتي گطزز 

هطثی هی ثبیؿت هطتت اظ ذَز ثپطؾس هي وِ ّؿتن ؟ اظ ظًسگی چِ هی ذَاّن ؟ اّسافن ثِ ػٌَاى یه هطثی 

ٍضظـ چیؿت ؟ آیب ثِ ػٌَاى یه هطثی هَفك اضظیبثی هی گطزم ؟ ٍ یب چِ ػَاهلی اظ هي یه هطثی ثْتط ٍ وبض 

 .آظهَزُ ذَاّس ؾبذت 

 یک سٍش ابتکبسی ایي است کِ ایي سَاالت سا بشای ٍسصضکبساى ٍ ًَآهَصاى خَد هطشح کٌیذ ٍ اص آى ّب 

 :بخَاّیذ بذٍى رکش ًبم ایي پشسص ّب سا پبسخ دٌّذ 

 ثْتطیي ٍیػگی هي ثِ ػٌَاى یه هطثی چیؿت؟ 

 چِ خٌجِ ّبیی اظ هطثیگطی ام ضا ثبیس ثْجَز ثركن؟ 

ٍ چبضُ ای )اگط ثیكتط اظ ًیوی اظ ٍضظقىبضاى ثِ یه ٍیػگی ًظط اًتمبزی ٍ هٌفی زاضًس هُوئٌب ثبیس ًگطاى قَیس 

هی تَاًیس تهوین ثگیطیس ثب گبم ّبی اؾتَاض ایي ٍیػگی ضا تغییط زّیس ظیطا احتوبل هی ضٍز هبًؼی ثط ؾط  (ثیٌسیكیس

ضاُ هطثیگطی وبضآهس ثبقسٍ ثب چٌیي ضٍقی هی تَاًیس توبیل ذَز ضا ثِ پیكطفت ٍ تغییط ضا وِ ذَز یه ٍیػگی 

 .لَی قرهیتی اؾت ثِ زیگطاى ثٌوبیبًیس

 

 

 هسئَلیت ّبی هشبیبى 

قوب ثِ ػٌَاى یه هطثی هؿئَلیت اًدبم ٍظبیف هرتلف ٍ ایفبی ًمف ّبی هؼلوی ، هطثیگطی ٍ هسیطیت ضا ثط 

 .ػْسُ زاضیس 

  ًِپبیجٌسی ثِ ثبظی ّبی خَاًوطزا 

 ًِالمبی اضظـ ّبی ثبظی ّبی هٌهفب 

  احیبی ضٍحیِ ی ٍضظقىبضی 

 آگبّی اظ اًگیعُ ّبی قطوت ٍضظقىبضاى زض ٍضظـ 

  ػاللِ هٌس - هُلغ ًگِ زاقتي آى ّب - هاللبت هٌظن ثب ٍالسیي - تَخِ ثِ ًمف ٍالسیي زض ثطًبهِ ّب

 ؾبذتي آى ّب ثِ پیگیطی ٍيؼیت فطظًسقبى
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 ببصی ّبی هٌصفبًِ 

ثبظی هٌهفبًِ فلؿفِ هطثیگطی اؾت ثط ایي هجٌب اؾت وِ ٍضظـ ًَػی زًجبل وطزى انَل اذاللی اؾت ٍ ّوِ 

 .پیبم ثبظی ّبی هٌهفبًِ ، تمَیت ضٍح ووبل گطایی ، نسالت ٍ ضاؾتی اؾت .افطاز ثبیس زض آى قطوت وٌٌس 

 :ساّبشد ّبیی بشای پیطبشد ببصی ّبی هٌصفبًِ

  هحتطم قوطزى لَاًیي ثبظی 

  احتطام ثِ زاٍضاى ٍ لجَل ضای آًبى 

  ؾَال وطزى هَزثبًِ اظ هطثی ٍ زاٍضاى 

 احتطام ثِ حطیف 

 تؼطیف وطزى اظ ثبظی ذَة زیگطاى حتی حطیف 

 ُتجطیه گفتي ثِ ثطًس 

 ثبظی وطزى ثِ قیَُ ؾبلن ٍ ایوي 

  اگط ذُبی اٍ ثَز“ ذُبی هي”گفتي 

 هوبًؼت وطزى اظ نسهِ ظزى ثسًی ثِ وؿی 

 تكَیك وطزى ّن ثبظی ّب ، ثِ ٍیػُ آى ّبیی وِ تالـ هٌبؾجی زاضًس 

 ووه وطزى ٍ تكَیك ّن ثبظی غیط هبّط 

 پكتیجبًی اظ آى ّبیی وِ تَؾٍ زیگطاى ون اضظـ ٍ هؿرطُ قسُ ّؿتٌس 

 توبیل زاقتي ثِ ثیطٍى ًكؿتي زض ثؼًی هَالغ تب زیگطاى فطنت ثبظی وطزى پیسا وٌٌس 

  ُذَززاضی وطزى اظ ثِ وبض ثطزى اؾبهی تَّیي آهیع ٍ تْوت ّبی ولیكِ ای ٍ ذَززاضی اظ هؿرط

 وطزى زیگطاى

  ٍحفظ ٍلبض ٍ هتبًت زض توبم قطای 

 پطٍضـ ضٍحیِ ضلبثتی هفیس ٍ تهَیط شٌّی هثجت اظ ذَیكتي زض ّط ٍضظقىبض 

  زض اًتْبی ثبظی ، ثبظیىٌبى نبزلبًِ ثب حطیفبًكبى زؾت هی زٌّس ٍ ثطای ظهبى وَتبّی ثب آى ّب نحجت 

 .هی وٌٌس

 یه حطیف ثِ ظهیي هی افتس ٍ ثبظیىٌی اظ تین همبثل ثِ اٍ ووه هی وٌس تب ثلٌس قَز. 
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هَاضز ثبال ضفتبضّبیی ّؿتٌس وِ قوب ثبیس آى ّب ضا ًوًَِ لطاض زّیس ، آهَظـ زّیس ، ثحث وٌیس ٍ ثطای افعایف 

ٍلتی قوب زضیبفتیس وِ ثبظیىٌبى ایي هْبضت ّب ضا ثِ وبض هی .ضفتبضّبی ذَة ثبظیىٌبًتبى آى ّب ضا تكَیك ًوبییس

 .ثطًس ، آى ّب ضا تحؿیي وٌیس

ّویي ََض ٌّگبهی . ثب ایي حبل ، ًوًَِ لطاض زازى ، آهَظـ زازى ، ثحث وطزى ٍ تكَیك ایي ضفتبضّب وبفی ًیؿت

اگط قوب . وِ ثبظیىٌبى هْبضت ّبی ثیي فطزی يؼیف ضا ثِ وبض هی ثطًس ، قوب ثبیس پب زض هیبًی ٍ هساذلِ ًوبییس

چِ .چٌیي اػوبلی ضا زیسیس ٍ آى ّب ضا ًبزیسُ گطفتیس ، زض ایي نَضت قوب ثسیي اهط هَافمت  ٍ ضيبیت زازُ ایس

 هَلغ ثبیس پبزضهیبًی وطز ؟

 :پیطٌْبد هی ضَد کِ دس هَاسد صیش هذاخلِ کٌیذ 

 اًتمبز وطزى اظ ثبظی ّوجبظی ّب 

 قىبیت وطزى یب غطٍلٌس وطزًَ فطیبز ظزى ثِ زاٍضاى 

 ّل زازى ، تٌِ ظزى یب وكیسى ، پكت پب ظزى ثِ ّن ثبظی ّب یب حطیفبى 

 گطفتي تَح ثِ خجط 

 ذیطُ ًگبُ وطزى ٍ انُىبن ٌّگبم ثطًسُ قسى تین 

  قوب ذَة ًیؿتیس: حولِ ّبی لفظی ثِ حطیفبى ، هثل. 

 ضیبؾت وطزى ثِ ؾبیط ثبظیىٌبى 

 نسهِ ظزى ثِ وؿی ثِ ذبَط ثطًسُ قسى 

  هؿرطُ وطزى ّوجبظی ّب ثِ ذبَط ضیرت ٍ لیبفِ ، هْبضت ،لَم یب ًػاز 

  احوك ٍ غیطُ: نسا ظزى ثِ اؾبهی زیگط هثل. 

 ؾطظًف وطزى زیگطاى ثِ ذبَط اقتجبّبت. 

 لطاض گطفتي زض ٍيؼیت ثی هیلی. 

 ًبزیسُ پٌساقتي ثبظیىٌبى غیط هبّط ٍقىبیت وطزى زض هَضز ثبظیىٌبى غیط هبّط 

 آغبظ وطزى ظزٍذَضزّبی لفظی ٍ ثسًی 
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  دس سضتِ دٍ هبساتَى1972فشاًک ضَتش بشًذُ هذال طالی الوپیک : 

 حفظ ٍقبس بِ ٌّگبم پیشٍصی ٍ حفظ هتبًت ٌّگبم ضکست اص اّویت خبصی بشخَسداس است 

 

 :بشای آى ّب تَضیح دّیذ 

 .ثسٍى حطیف ضلبثتی ٍخَز ًرَاّس زاقت پؽ حطیف ضا زٍؾت ثساضیس

 .ًْبیت ؾؼی ٍ تالـ زض ثبظی ّب هْن تط اظ ثطز ٍ ثبذت اؾت 

 .قوب لجل اظ ایي وِ یبز ثگیطیس چَُض پیطٍظ قَیس ثبیس ثیبهَظیس چگًَِ قىؿت ثرَضیس 

 .صحبت ّبیطبى سبصًذُ ٍ هثبت ببضذ ًِ هخشة ٍ هٌفی : ببیذ بِ ببصیکٌبى خَد بیبهَصیذ 

 

 :ًوًَِ سخٌبى هٌفی بب خَد

 .زفؼِ زیگط ثِ اٍ ًكبى هی زّن اٍ زیگط ّطگع ظٍز تط اظ هي ثِ ذٍ پبیبى ًرَاّس ضؾیس  -

 .ای آزم ذٌگ وبضت ذدبلت آٍض ثَز اخبظُ زازی یه آزم ثی ًبم ٍ ًكبى قىؿتت ثسّس  -

 .ای آزم احوك ٍالؼب حوبلت وطزی وِ تَح ضا اظ زؾت زازی  -

 .هي ثبیس اٍ ضا زض ایي هؿبثمِ قىؿت زّن  -

 

 : ًوًَِ سخٌبى هثبت بب خَد

 .ذًَؿطز ثبـ اظ اهطٍظ یبز ثگیط ثبض زیگط لَی تط ػول وٌی  -

 .ثبیس ّوِ چیع ضا ّویي االى ضّب وٌی  -

 ؾرت ًگیط ثبض زیگط َطظ ایؿتبزًت ضا ووی تغییط ثسُ ٍ ضٍی پبقٌِ پبیت تیع تط ثچطخ -
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 هَثش تشیي ساُ ّب جْت اًگیضش ببصیکٌبى 

 سٍش هشبی گشی ضوب هَثشتشیي عبهل دس اًگیضش ببصیکٌبى است

پػٍّف ّبی ػلوی ًكبى زازُ اؾت وِ تمَیت هثجت ٍتىٌیه ّبی هٌبؾت ثْتطیي ضاُ  تمَیت اًگیعُ ، ضٍحیِ ، 

 ؾبلِ ضاثُِ ًعزیه ثب یبزگطفتي 18 تب 8اًگیعُ زضؾٌیي ثیي . ضيبیت ، ػولىطز ٍ اًؿدبم گطٍّی زض ٍضظـ اؾت

لصت . هْبضت ّب ، لصت ثطزى ، پیكطفت زضتَاًبیی خؿوی ٍ ضٍاًی ٍ زض هدوَع تمَیت ثْساقتی ضٍاًی زاضز 

 .. ثطزى یىی اظ زالیل انلی قطوت زض فؼبلیت ّبی ٍضظقی اؾت

. احتوبال هْن تطیي ػبهلی وِ ضٍی اًگیعـ ثبظیىٌبى اثط هی گصاضز ، ضٍـ ّبی هثجت هطثی گطی قوب اؾت

ؾجه ّب یب لبثلیت ّبیی وِ هطثیبى ثِ وبض هی ثطًس هتفبٍت اؾت ، اهب اوثط آى ّب ضا هی تَاى زض زٍ َجمِ ثٌسی 

 ضٍـ هثجت- 2ضٍـ هٌفی - 1: لطاض زاز 

 سٍش هٌفی

زض چٌیي ضٍقی توطوع هطثی ضٍی ػولىطزّبی اقتجبُ ثَزُ  ٍ ثطای اًگیعـ ثبظیىٌبى اظ تطؾبًسى ، زقوٌی ٍ تٌفط 

ػیت خَیی ، َؼٌِ ظزى . ضٍـ هٌفی ، وبضآیی هٌبؾجی ضٍی ثبظیىٌبى خَاى ًساضز.ٍ یب ػهجبًیت اؾتفبزُ هی قَز

ٍ فطیبز وكیسى ّبی زائوی غبلجب ثبظیىٌبى خَاى ضا ًب اهیس هی ؾبظز ، اػتوبز ثِ ًفؽ ضا اظ ثیي هی ثطز ٍ ًْبیتب 

ثِ یبز زاقتِ ثبقیس وِ ثبظیىٌبى خَاى زض تَؾؼِ هْبضت ّب هجتسی ّؿتٌس ٍ ذَز ازضاوی . اًگیعُ ضا وبّف هیسّس

 .آى ّب يؼیف ٍ قىٌٌسُ اؾت

 سٍش هثبت 

هثجت ًمُِ ی ضٍـ .ضٍی خٌجِ ّبی نحیح ػول توطوع وٌیس ٍ ثِ همساض ظیبز اظ تحؿیي ٍ تكَیك اؾتفبزُ ًوبییس

زض ایي ضٍـ هطثی ضٍی خٌجِ ّبی نحیح ػولىطز توطوع زاضز ٍ تكَیك ّب ٍ تحؿیي . همبثل ضٍـ هٌفی اؾت

ٌّگبم ضٍیساز . ّبی فطاٍاًی ضا ثطای وبضّبیی وِ ثبظیىٌبى ثِ قىل نحیحی اًدبم هی زٌّس ثِ وبض هی ثطز

 .اقتجبّبت ، هطثی ای وِ اظ ضٍـ هثجت اؾتفبزُ هی وٌس ، اقتجبّبت ضا ثب اًتمبزّبی ؾَزهٌس تهحیح هی ًوبیس



 

14 
 

ٌّگبم هطثی گطی ثبظیىٌبى خَاى ، ثطای حفظ اًگیعُ زض ثبالتطیي ؾَُح ، حوبیت اظ ضٍـ هثجت اهطی يطٍضی 

 .انَل ولیسی ایفبی ضٍـ هثجت ثطای هطثی گطی َی هَاضز ظیط تَيیح زازُ قسُ اؾت. اؾت

 

 اصَل کلیذی بشای ایفبی سٍش هثبت دس هشبی گشی

 ثِ وبضگیطی تىطاض خوالت زلگطم وٌٌسُ ٍ پبزاـ ّباؾت. 

  آى ّب .  هْن تطیي پبزاـ ّب ضا هی تَاى ثِ نَضت هؼٌَی ٍ ثسٍى اؾتفبزُ اظ اهىبًبت هبزی اًدبم زاز

قبهل زؾت ًَاظـ ٍ تحؿیي ثِ پكت ثبظیىي وكیسى ، لجرٌس ظزى ، وف ظزى ٍ تكَیك وطزى ، 

 .. تحؿیي لفظی ، یب تىبى زازى زٍؾتبًِ ؾط هی ثبقٌس 

  ّط هَلغ اهىبى زاضیس ثبظیىٌبى ضا تودیس وٌیس ، ثِ ذهَل ثؼس اظ یه تالـ ثبضظ 

  زض گفتبض ، وطزاض ٍ ؾیؿتن اػُبی پبزاـ ذَز ، آًچِ ضا وِ ثطا ی قوب هْن ثَزُ ٍ ثط آى تبویس زاضیس

 .هٌؼىؽ وٌیس 

  ّطگع آزاة اًًجبَی ضا ثِ هٌظَض تٌجیِ ًوَزى ، ٍيغ ًىٌیس. 

  آزاة اًًجبَی ضا ثطای آهَظـ زازى ثطلطاض ؾبظیس. 

  ثطای نحجت ثب ثبظیىٌبى ثِ ََض اًفطازی خْت ثطاًگیرتي آى ّب ٍ حل هؿبئل ٍلت نطف وٌیس. 

  اظ قؼط ّبی الْبم ثرف ٍ گفتِ ّبی َّقوٌساًِ ثطای تْییح ثبظیىٌبى اؾتفبزُ ًوبییس. 

  ّیچ گبُ پیكبپیف هدبظات یب خطیوِ ترلف اظ لبًَى ضا اػالم ًىٌیس. 

  هی تَاًس ثطای یه ثبظیىي پیبهی اقتجبُ زض  (وبّف ظهبى ثبظی فطز ذبَی ثِ ػٌَاى تٌجیِ  )تؼلیك ًبوبم

 .ثطزاقتِ ثبقس 
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 ًقص هشبی دس بْذاضت سٍاًی 

  هطثیبى ٍضظـ هبًٌس آهَظگبضاى ثؼس اظ اٍلیبء ًمف هْوی زض تبهیي ثْساقتی ضٍاًی وَزوبى ٍ ًَخَاًبى

 . تبثیط ثؿیبض زاضًس ثط اػتوبز ثِ ًفؽ ٍ ذَزپٌساضی ٍ چگًَگی ضٍاثٍ آى ّب ثب زیگطاىزاضًس ٍ 

  ثب ٍخَز ایي ًمف هْن ٍ اّویت الگَ پصیطی ٍ ّوبًٌس ؾبظی وَزن ٍ ًَخَاى ثب هطثیبى ذَز ، ایي

هطثیبى غبلجب اَالع ظیبزی اظ فطایٌس ّبی فیعیَلَغیىی ضٍاًكٌبذتی ٍ تىٌیه ّبی خسیس ثطای تمَیت 

اًگیعُ افطازٍ قٌبذت اظ قرهیت آى ّب زض خَ ٍضظقی ٍ ذبضج اظ آى  ثِ ٍیػُ زضؾُح لْطهبًی 

هطثیبى غبلجب اضتجبٌ ػبَفی ًبهٌبؾت تَام ثب اًتظبضات ٍ تَلؼبت ظیبز اظ آى ّب زاضًس ٍ تٌْب اظ آى .ًساضًس

زض ثؿیبضی اظ هَاضز  هطثیبى ثِ ًفغ ثطذی اظ ثبظیىٌبى تجؼیى لبئل هی قًَس ٍ  .ّب پیطٍظی هی ذَاٌّس

ضفتبض ّبی ًبخَاًوطزاًِ ٍ غیطُ ٍضظقىبضاًِ ای هثل َؼٌِ ٍوٌبیِ ظزى ٍ ، تَخِ ًىطزى ثِ خٌجِ ّبی هثجت 

 .، ًؿجت ثِ آى ّب ثطٍظ هی زٌّس 

 پػٍّكگطاى زض تحمیمی وِ زض هَضز ضاثُِ لصت ثب تَاًبیی ٍ پیكطفت زض وكتی : لزت بشدى اص ٍسصش

 ؾبلِ هؿبثمِ وكتی اًدبم زازًس زضیبفتٌس وِ پؿطاًی اظ ٍضظـ وطزى  لصت هی ثطًس وِ 14 تب 9گیطاى 

هطثیبى  اظ ػولىطز آًْب ضايی ثَزًس ٍ فكبض ووتطی اظ ؾَی آى ّب احؿبؼ هی وطزًس ، ضفتبض ّبی هٌفی 

 . ووتطی اظ آًْب هی زیسًس 

  فمساى لصت اظ ٍضظـ زض زٍضاى ّبی اٍلیِ ظًسگی ؾجت هی قَز وِ فطز زض ثعضگؿبلی ًیع چٌساى

ایي تدطثِ ّبی . ضغجتی ثِ ٍضظـ ًساقتِ ثبقس ٍ اظ ایي خْت ثِ ثْساقت ػوَهی اٍ لُوِ ٍاضز هی قَز 

اٍلیِ زٍضاى ضقس وَزوی ٍ ًَخَاًی اگط هُلَة ًجبقس ثِ ًَػی تٌجلی ٍ ثی تفبٍتی ٍ گَقِ گیطی 

 خؿوی ٍ ضٍاًی هٌدط هی قَز وِ ػَالت ثْساقتی ًبؾبلن فطزی ٍ اختوبػی ثِ ّوطاُ زاضز

 تحمیمبت زضثبضُ گطیع وَزوبى ٍ ًَخَاًبى اظ ٍضظـ ًكبى هی : گشیض کَدکبى ٍ ًَجَاًبى اص ٍسصش

تدطثِ ّبیی اظ لجیل . زٌّس وِ هؼوَال تدطثِ ّبی ًبهُلَة ٍضظقی چٌیي ٍيؼی ضا ایدبز هی وٌٌس 

قطوت ًسازى آى ّب زض ٍضظـ ، تبویس ثطضلبثت ،ٍضظـ ّبی ؾٌگیي ، زٍؾت ًساقتي هطثی ، لصت 

زض حبلی وِ ایي گًَِ ثطًبهِ ّب ثِ ٍیػُ زض ؾٌیي هسضؾِ وِ لصت  .ًجطزى ٍ تٌجیِ قسى ثِ ػلت قىؿت



 

16 
 

خؿوبًی زض ثطزاضًس ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ فطز ضاتمَیت هی وٌٌس ، ؾجت اظزیبز فؼبلیت ّبی خؿوبًی ٍ زض 

 .ًتیدِ تساٍم ؾالهت خؿوبًی ٍ ضٍاًی ٍ ًكبٌ ٍ تحطن هساٍم زض ظًسگی هی قَز 

 

 

 

 


