
 

 

 

 

 

 

 

 

پذس یب ٔبدسی وٝ اص ػخٙبٖ ٘یـذاس اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ، ػالٔت              

سٚا٘ی وٛدن سا ثٝ خطش ٔی ا٘ذاص٘ذ، صیشا ایٗ وّٕبت ٔب٘غ              

ٓ .  ثشلشاسی استجبط ٔٛثش ٚ ٔثجت اػت       ٚلتی :  تزوش غیشٔؼتمی

ا٘جبْ وبسی سا ثٝ وٛدن پیـٟٙبد ٔی دٞیذ، ثش ا٘جبْ آٖ وبس             

اصشاس ٘ٛسصیذ ٚ ٞش دلیمٝ ػشؽ غش ٘ض٘یذ صیشا صیبد اصشاس              

پغ .  وشدٖ ٞٓ اٚ سا ػصجب٘ی خٛاٞذ وشد ٚ ٞٓ ؿٕب سا              

ٔحتشٔب٘ٝ یه تزوش وٛتبٜ دٞیذ ٚ ػمت ٘ـیٙی وٙیذ؛ ٔثال             

دختش ٌّٓ ثٝ ٔبٔبٖ وٕه ٔی وٙذ تب ػفشٜ سا جٕغ            ”ثٍٛییذ  

ٗ ”اٌش ٕٞىبسی ٘ىشد فمط یه      ”  وٙیٓ؟ ثذٞیذ یؼٙی  “  پیبْ ٔ

. “خیّی دٚػت داؿتٓ دختشْ ثٝ ٔٗ وٕه ٔیىشد       ”:  ثٍٛییذ

ایٗ جّٕٝ دس آیٙذٜ ٘ضدیه، تبثیش خٛدؽ سا خٛاٞذ            

 .ٌزاؿت

ثجیٗ “ٔمبیؼٝ وشدٖ ٞبی ثی ٔٛسد ٔب٘ٙذ ایٗ وٝ ثٍٛییٓ          

آٖ وٛدن چٝ لـًٙ ػالْ ٔی وٙذ، تٛ ٘یض ایٍٙٛ٘ٝ            

ػالْ وشدٖ وٝ   “یب ثٝ ؿىُ تحمیشآٔیض  ثٍٛییٓ        “  ثبؽ

ایٗ ٔٛاسد ٕٞٝ ثبػث ٔی ؿٛد وٝ ثچٝ         “  وبسی ٘ذاسد 

احؼبع ٘بتٛا٘ی وٙذ وٝ دیٍشاٖ اص اٚ جّٛتش ٞؼتٙذ          

  .وٝ ایٗ حبِت دسٔب٘ذٌی سا دس اٚ تثجیت ٔی وٙذ

  

 

 وٛدوبٖ ٚ ػضت ٘فغ

 

1 

ٕٞٛاسٜ ثٝ د٘جبَ خٛثی ٞب، ٘مبط لٛت ٚ ٚیظٌی ٞبی ٔثجت دس 

ٔثبال اٌش وٛدن ؿٕب داسای تٛا٘بیی ٞب ٚ   ) .  فشص٘ذتبٖ ثبؿیذ

ٚیظٌی ٞب ٚ اػتؼذاد ٞبی ٔـخصی دس صٔیٙٝ ٞبی ٔختلّل    

دسػی، ٞٙشی، ٚسصؿی، ؿٙبختی ٚ اجتٕبػی اػت ٚ آٖ صٔیٙٝ 

ٞش چمذس جضیی ٚ وٛچه ثبؿذ ػؼی وٙیذ ثب تٛجٝ ٘ـبٖ دادٖ 

ٚ تـٛیك وشدٖ ٚ ثشجؼتٝ ٕ٘ٛدٖ آٖ جٙجٝ اص تٛا٘بیی ولٛدن،  

صٔیٙٝ ثشٚص ٔٛفمیت ٞب ٚ پشٚسؽ آٖ اػتؼذاد دس وٛدن خٛد سا 

 .(ثٛجٛد آٚسیذ

 

 

 

 

. ؿت ٞشوبسی داسیذ وٙبس ثٍزاسیذ ٚ ثشایؾ لصٝ ثلٍلٛیلیلذ    

ثلٝ  .  خٛثی ٞبیؾ سا ثضسي وٙیذ.  اؿتجبٞبتؾ سا ساحت ثجخـیذ

. ثی دِیُ ثغّؾ وٙیذ ٚ ثجٛػلیلذ  .  حشفٟبیؾ خٛة ٌٛؽ ثذٞیذ

ٌبٞی ثب اٚ .  سا ٍ٘ٛییذ“  اٌش ٘ىٙی ٚای ثحبِت” .  ٔمبیؼٝ اؽ ٘ىٙیذ

تٛ دیٍٝ ثضسي :  ثٝ اٚ ٍ٘ٛییذ.  وبستٖٛ ٞبیی وٝ دٚػت داسد ثجیٙیذ

دس ػفش تّفٗ وٙیذ ٚ ثٝ .  ثب فشص٘ذتبٖ ثبصی وٙیذ:  ؿذی ثچٍی ٘ىٗ

 . اٚ ثٍٛییذ دِتبٖ ثشایؾ تًٙ ؿذٜ
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:ٔٙبثغ  

 ٔجٕٛػٝ وتت فشص٘ذپشٚسی ٚصاست ثٟذاؿت دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی .1
 پشٚسؽ ٞٛؽ ٞیجب٘ی دس وٛدوبٖ؛ دوتش جبٖ ٌبتٕٗ .2

ٌشٜٚ ػالٔت سٚا٘ی اجتٕبػی  ٚ اػتیبد-ثشای وؼت اطالػبت ثیـتش ثٝ ػبیت ٔؼبٚ٘ت أٛس ثٟذاؿتی 
 :ثٝ آدسع صیش ٔشاجؼٝ فشٔبییذ -
                     ir.ac.umsu.phc.www://http                     
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ایفبی ٘مؾ یب ثبصی تخیّی  سٚؽ ػیٙی ٚ ػبدٜ ای ثلشای   

ٔیتٛا٘یلذ  .  ٘ـبٖ دادٖ ساٜ حُ ٞبی ٕٔىٗ ثٝ وٛدوبٖ خشدػبَ اػت

خٛدتبٖ ٘مؾ ثبصی وٙیذ یب اص ػشٚػه  ٞب  ٚ آدٔه ٞب اػتفبدٜ وٙیذ 

. ٚ ساٜ حُ ٞبی ٔختّ  ٔمبثّٝ ثب ٔـىُ سا ثشای وٛدن ٕ٘بیؾ دٞیذ

ثشای ٔثبَ، دس ٔٛسد دٚ ػشٚػه وٝ ثش ػش یه اػجبة ثبصی ثلبٞلٓ     

دػٛا ٔی وٙٙذ، دس ٕ٘لبیلؾ   

٘خؼت، یىی اص ػشٚػه ٞلب،  

ثذٖٚ ٞیچ پشػؾ ٚ تمبضبیی، 

اػجبة ثبصی سا اص دػلت      

دس ٕ٘بیلؾ  . دیٍشی ٔی لبپذ

دْٚ، یىی اص ػشٚػه ٞلب    

دس .   پیـٟٙبد ٔی وٙذ وٝ ثٝ ٘ٛثت اص آٖ اػجبة ثبصی اػتفبدٜ وٙلٙلذ  

ٕٞفلىلشی   ( ثبسؽ فىشی)  ٔٛسد ثچٝ ٞبی ثضسٌتش ٔی تٛاٖ اص سٚؽ 

چٖٛ دس ایٗ ٔلٛسد  .  اػتفبدٜ وشد

ٔی تٛا٘یذ ثٝ ٕٞشاٜ وٛدن ٞش ساٜ 

حّی سا وٝ ثٝ فىشتبٖ ٔی سػلذ،    

ثشای تشغیت خاللیت .  ٔطشح وٙیذ

وٛدن، اص ٕٞبٖ اثتذا ثٝ اٚ ثٍٛییذ 

وٝ ٞش پیـٟٙبدی سا وٝ  ثٝ رٞٙلؾ  

ٔیشػذ ٔطشح وٙذ ٚ اص ایٗ ٘تشػذ 

وٝ ٕٔىٗ اػت احٕمب٘ٝ ثٝ ٘ظش ثشػذ ٚ تبویذ وٙیذ تب ٔٛلؼی وٝ ٕٞلٝ  

ساٜ حُ ٞبی ٕٔىٗ یبدداؿت ٘ـٛد، ؿشٚع ثٝ ثشسػی ساٜ حُ ٞلبی  

دس ٟ٘بیت ثؼذ اص ثشسػی ػٛالت ا٘تخبة ٞلبی    .  پیـٟٙبدی ٕ٘ی وٙیذ

ٔختّ ، وٛدن سا تـٛیك وٙیذ وٝ یىی اص ساٜ حُ ٞب سا ا٘تخبة وٙلذ  

 .ٚ آٖ سا ثٝ اجشا دسآٚسد

أشٚصٜ ثیـتش ٚاِذیٗ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ ٘مؾ آٖ ٞب دس پشٚسؽ             

وٛدوبٖ ایٗ اػت وٝ ثٝ آٖ ٞب وٕه وٙٙذ  تب ثش طجك ٘یبصٞب ،                 

ثشای ا٘جبْ ایٗ وبس ٚاِذیٗ      .  ػالیك  ٚ تٕبیالتـبٖ سؿذ وٙٙذ      

سٚؿی سا دس پیؾ ٔی ٌیش٘ذ وٝ  ٘ظشیٝ پشداصاٖ سٚاٖ  ؿٙبػی ،              

. ٔی ٘بٔٙذ   »لبطغ ٚ اطٕیٙبٖ ثخؾ   «آٖ سا ػجه فشص٘ذپشٚسی     

فشص٘ذاٖ ٚاِذیٗ لبطغ ٚ اطٕیٙبٖ ثخؾ اص سٚحیٝ ٕٞىبسی ٚ            

اػتٕبد ثٙفغ ثشخٛسداس٘ذ ٚ پشا٘شطی ٚ صٕیٕی ٚ تٛإ٘ٙذ             

ثٝ “  2ثشٚؿٛس فشص٘ذپشٚسی ٔثجت ؿٕبسٜ      ”  دس ادأٝ   .  ٞؼتٙذ

ادأٝ  ٔؼشفی اػتشاتظی ٞبی ػبدٜ تمٛیت اػتٕبد ثٝ ٘فغ              

 . وٛدوبٖ، اؿبسٜ ٔی ٌشدد

 

 

ثٝ اتفبق فشص٘ذ خٛد تالؽ وٙیلذ  

تب ساٜ حُ ٞبیی ثلشای حلُ     

ٔـىالتی وٝ ثشایؾ پیؾ ٔلی  

پیـٟٙلبد ٞلبی     .  آیذ، ثیبثیذ

ٚاِذیٗ ٔی تٛا٘ذ ثؼیبس ٔفیذ ثبؿذ، ثٝ ٚیظٜ ثشای ثچٝ ٞبی 

خشدػبَ وٝ فىش وشدٖ ثٝ ساٜ حُ ٞبی ٔختّ   ثشایـلبٖ دؿلٛاس     

أب ثٝ یبد داؿتٝ ثبؿیذ وٝ ٞشٌض ٘جبیذ ٔؼئِٛیت یبفتٗ ساٜ حلُ  .  اػت

اٌش ٚالؼب ٔی خٛاٞیذ وٝ فشص٘ذتبٖ خٛدؽ ثلٝ    .  سا ثٝ ػٟذٜ ثٍیشیذ

پیـٟٙبد ٞلبیلی سا      خٛدؽ ٘تیجٝ ثشػذ، ثبیذ اٚ سا تـٛیك وٙیذ وٝ 

 .ٔطشح وٙذ

 

بزای تعییي ّذفی در جْت حل هطکل،        

اس کَدک خَد بپزسیذ کِ دٍست دارد در سهیٌِ هطکلص چِ             
پاسخ ایي سَال اغلب سادُ است، اٍ دلص هی . کاری اًجام ضَد  

خَاّذ بادبادک ضکستِ اش را تعویز کٌذ، یا یکی اس هسایل پیچیذُ 
اها هطکالتی ّن ّست کِ ًیاس بِ ضزح ٍ . ریاضی اش را حل کٌذ

بزای هثال، پسزی کِ با خَاّزش دعَا کزدُ است بایذ . تَضیح دارًذ
بفْوذ کِ آیا بْتزیي ّذف اًتقام گیزی است، یا یافتي راّی بزای 

بعضی اٍقات ّن بِ ًظز هی رسذ کِ ّیچ . جلَگیزی اس دعَاّای بعذی
هثال بْتزیي دٍست فزسًذتاى . راُ حلی بزای هطکل ٍجَد ًذارد

هیخَاّذ بِ ضْز دیگزی بزٍد، یا ٌّگام باسی در هذرسِ  بِ  آى چیشی 
در چٌیي هَاقعی، احتواال . کِ ٍاقعا دلص هی خَاستِ دست ًیافتِ است

تٌْا راُ حلی کِ پیص پای فزسًذتاى قزار دارد، ایي است کِ            
ضکست یا هحزٍهیت را بپذیزد یا بِ ّز ًحَ                                  

.               خَد را تسلی دّذ     
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