
  
  

  ا�
	د ��ت ��� 

�� آ� در ز���� ���اي ��	 اه���� دار��� ،        	�����د ,+�ار* و �� �$( )ن ��ت ��� �� ا&	س ��آ�$� از �#	"! و �-

ا9�8ً ا�� آ�دك ز��+� ه	ی� را آ� در )ن ه	 4
	��3 دا./� ا&� �	 ارزش ��ا�� ، ��ت ��� آ�1 او . &	-/� .�* ا&� 

. را ��� ارزش ��ا��� ، �;	ی�� �+��� در ���رد -��دش -�اه�� دا.��         در :	�3 آ� ا�� وي )ن ز��+� ه�	  . �	8 -�اه� ��د 

�ا�	ی� ه	 ی	 <���4 ه	ي -��� آ� دار�� ارزش >	"! ��#�/+� ، و در �;	��! ���اي )ن =�� آ�� 4	>�� )ن       �
?� ا�4اد ��اي �

اد �ABCت ه#/+� و ی	 �� �#$� آ�/�ي از )ن ��-�ردار�� ، ارزش �4اوا�� >	"! �� .��� رو.@ ا&� آ� ای@ ���� ا�4

  .��C/�ي در ار�$	ط �	 ��ت ��� آ�1 -�اه+� دا.� 

�اد�� ،    �	�1 ، -�EF� ، ��	�/Gا H1/I� ي	ه �$+G ر آ�1 ��ت ��� از�J ��…  �&ر&� ا��! �	ا�� �4د در . >

ه�� �	.��   �	 )ن =� آ�� ��� -�ا  ) -�د ,+�ار* ی	 -�د ادراك .�* ( ه� آ�ام از ای@ ه	 د=	ر 4	�19 ��@ )ن =� آ� �� �	.� 

�د ، وي د=	ر ��ت ��� ,	ی�@ �� ���دد  ) -�د )ر�	�� ی	 -�د ای�* )ل ( C� .          @ای� O�� O�� �-	+�. ��� ��G��آ�� �	ی�� ��	 

�ن ا4#��د��    . ��ارد ، در ���Jف آ�دن )ن ه	 ه�� �Pا./� .�د �Rه� ���8A/-ا �� A/�ل ا	رت ا:/��در ��S ای@ 9

  .ی	د ا&��#�	ر ز …، �� :	�3 ، ,�=� ، ا��Uاب ، ��س و 

�ر آ�1 ا�
	د ��ت ��� �� .�ح زی� �� �	.� J �� :  

1.  ��	�/Gا �
�دش در ��@ دی�Yان  :�- ��
<�آ� �� ر4/	ر و ا:#	س �4د اP�� �� �Zارد  . ا�/;	د �4د �#$� �� �

�د . . �� �
)ی�	 آ�دآ�	ن دی��Y او    .( ارزش و ا:/�ا�� آ� دی�Yان ��اي �4د >	"! �� .��� ، &$] �	8 ر4/@ ای@ �

  )  …ی	 او را در 4
	��3 ه	یC	ن .�آ� �� ده+� ؟ و  را دو&� دار�� ؟ )

2.  �1�EF� �
�:  �^Cز و دا���د �� �+�ان یO دا�_ )�- �1�EF�ارزی�	��  . ارز.�ـ	�� �4د در �ـ�رد و�
ـ�� 

��1�EF دا�_ )��ز ��ت ��� ��1�EF را ,�ی� �� )ورد  ��
  . ا�Jا�4	ن از و�

�اد��  .3�	��- ���
�دش در -��	��اد* را .��	�! ���� .���د �;	ی��� ���4د د :���- *	��Yی	G رد�ا���� ��4ـ�د از ا:/��ـ�ام و . ر ���

  .�F$� در -	�ـ�اد* ��-ـ�ردار �	.� ��ت ��� -	��اد�� �	8 �� رود

4.  ��	�#G �
د-/�ان ��C/� ���  . .	�! ارزی	�� �4د از و�
�� G#�	�� و وی��c ه	ي <	ه�ي -�دش ا&�  :�

��9	ت ���� و ,#�ان ��C/� �� >�رتE- �+اه��� �� ده ��	�#G.  

�دش  :��ت ��� آ�1  .5- ��
  ��ي ه#/f �@ )دم -��� ی	 : �e	ل . ارزی	�� آ�1 �4د از و�

  
  اه��� ��ت ��� 

�ر -�9A ��	ن آ�د    J �� ارد زی���ان در ��  :اه��� ��ت ��� را �� 

  .�	�! ��آ�ي و ا&	&� &	ز�	ري �4دي و اG/�	�� ا&�  .1

  .�4د را��U دارد �	 .	دآ	�� و آ	رآ�د ����  .2

  .�4د را در �;	� �1�	 �ABCت آ�O �� آ+�  .3

�	 :�ودي �
?� �#	"! و �ABCت دوران آ�دآ� را G$�ان �� آ+�  .4.  

��1�EF را��U دارد  .5 �4�C�, 	�.  

�د  .6. �� ��	�/Gر.� ا �� �^+�.  

1� ���ي �� آ+�  .7G ب�I� ي	ر ه	از ر4/.  



  .�	 �+$( آ+/�ل را��U دارد  .8

 ���. �� f�#;�  : ا�4اد �� ا&	س �+$( آ+/�ل �� دو ��و* 

 H3و�� دار��  –ا���آ� �+$( آ+/�ل  ��	در �/�^� . آ# :  

-  ����� ��� �j� اي را در �U�را 	د و روی�اد ه�  .��@ ر4/	ر -

-  ���;/
  .�� ��I و ا>$	ل و �E	دف �

�ل ر4/	ر -�د �� دا�+�  -k#� ان را�Yدی.  

  .د�� �� آ++� ا:#	س �� ارز.� و �� ارا -

  :آ#	�� آ� �+$( آ+/�ل درو�� دار�� و در �/�^�  –ب 

  .روی�اده	ي �e$� ز���� را �/�^� ي �J:�ی�ي و �Aش -�د �� دا�+�  -

���3 ر4/	ر -�د را �� ,Pی���  -k#�.  

  .�� روی�اه	ي ز���� ا:#	س آ+/�ل �� آ++�  -

  .ا:#	س ارز.�+�ي �	8ی� دار��  -

  .ا��U دارد �	 ا4#�د�� و ه�A- @�+R>�� ر .9

  

  روش ه	ي ����m و ا�4ای_ ��ت ��� 

�ي ی�	د ����ي اG/��	�� ��	م دارد              �Y3اس ،ا *��. n/�+� ي ا�4ای_ ����ان ���ت ���� از )ن	ی� آ� روش ه�Y3اي  . ا���

   �Bژی��3�� ه	ي ر4/	ري ، .�+	-/� ، ��Y3ا ��ن را ( �Y3از ای@ ا �/C�� �= د* ي ه�	دي .�ن و ا&/���ر	و ) زی#�/�  ( آ

  .�	��J د&/� �+�ي آ�د* ا�� 

�ش دادن ، -�ب F9$� آ�دن در ���رد   :ي ر4/	ري ����� ه	ی� از روش ه	   � ��j� ��	�/Gي ا	رت ه	p� _ا�4ای


�� ه	 <���#�د ��-�رد آ�دن �	 �- ، �
$J خ��د ، .Gاز و��ان ، ا�Yد و دی�-.  

��G آ+�� �  :در ز��+� ي ��>�اري را��U ي :#+� �	 دی�Yان �� �B	ت زی� 

�	* را د&� آ��Y� fی�  -1��ه	ي آY/��.  

�ی� آ+��  �p	رت ��ش -2;�  .دادن 4
	ل را در -�د 

3-  ��.	� �$e� . ��+B� ��8�J ي	ه sF�.  

  .از ���U3 و .�-� ا&/�	د* آ+��  -4

��G آ+��  -5� ��Aآ ��S f"A� ��. �+
از . I$3+�� ������    -.,�	م -�د را ��	 �F3@ �+	&�$� ارا"�� آ+���       –ی

  .ار�$	ط =��C ا&/�	د* آ+�� 

  . از &tا8ت �+	&] ا&/�	د* آ+��  -6

�د 4	ش &	زي �� ��>( ا&/�	د* آ+��  از -7- .  


�یH آ+��  -8��>( از دی�Yان � ��. �+
  : ی

  .)را�_ دا./� �	.��  -

  .�B	ن و ز�	ن در&� را ا�/I	ب آ+��  -

  .ار�$	ط =��C ��>�ار آ+��  -

-  ��.	� u�<د.  



-  ��+B� _ی	از :� &/ _��.  

-  ��+B� ��;F��د�	ن را -.  

-  ��+B� ��;F�  .دی�Yان را 

�د ، ��-�رد �+	&$� دا./� �	.�� و>/� آ� از .�	  -9. �� Hی�
� . �+
  :ی

-  ����� �+I$3.  

�د را :�v آ+��  -- ��C= س	�� .  

�ش ��ه��  -�.  


�یH و ��^�� را �	دی�* ���Yی�  -�.  

-  ��+B� �e+- !�	;� ف�J از Hی�
� Oی 	�را  ��^��
�یH و �.  

�اه��  -I� w����.  

  .�	 ا�/�	د و ا��J+	ن ��BC آ+��  -

�ا&/� از دی�Yان داری� و>/� آ� در - 10-:  

  .در ��رد :;�ق و ارزش ه	ي -�د از >$! �B4 آ+��  -

-  ��.	� �$e� .  

  .از A�Gت -�ب ا&/�	د* آ+��  -

  .��E/I و ���� ��! آ+��  -

  .,B/C	ر دا./� �	.��  -

  .�tدب �	.��  -

  .از ا�/;	د ، &�ز�_ ، ��F�E زی	د ، �;	ی#� ، ا�� و ��p و �G و � sF��zه��ی�  – 11

  

  :ه	ي .+	-/� ا�4ای_ ��ت ��� روش 

�زش ��ا:�! :�! �#��1k    (دا./@ �p	رت :! �#�1k : از ��j .+	-/� )ن =� ��ت ��� را �	8 �� ��د �$	ر�+� از    �(

�ن ی�B از ی	4/� ه	ي ا�19 روان .+	&� .+	-/� ای@ ا&� آ� ا�#�	ن ه�	 4	�9ـ�1 ي ���@ -�ـ�د,+�ار* ي ای�ـ�* ال و       ) . =

�ا�+� �� �+�ان �#	�3 اي آ� �	ی� :! .�د در � �j�����Y و را* :! ه�	 و =�	ر* ه�	ی�    -ـ�د,+�ار* ي ادراك .��* را �� 

�+C+�ی��اي )ن ��ان )ن   . ��� ��� ���Y= و ���. �/-��ان �IC} آ�د آ� =� ر4/	ره	ی� )���	 ا&/�	د* از ای@ روش �� 

	�3 ��� آ��دك ای�@ ا��B	ن را ��� ده�� آ�� از        4
	���3 .�+	-/� ي :�! �#�    . ه	 را در -�د,+�ار* �� ���� اي �+	&] G	 داد 

4
	��3 ه	ي .+	-/� ، دی�Y �#	ی1_ را .+	&	ی� آ+�  uی�J .     ي	ه�	U- �3 ، ,�ه��� از	رت :�! �#�	p� @/.دا ��و* A�

  : .+	-/� زی� ��� ��ت ��� را ا�4ای_ �� ده� 

-  �$U< دو �B���رد آ�دن و ه�� =�� را &���) : ه�� ی	 ه�| ( -�� u1U� !"	#� 	�  * دی�ن	&� 	ی.  

-  ���( �m3	$� f��
�ه� :	د�Z ي �+�� و از B. �1�G#� در ی� O	�Gاي �C;� ی	 یO �	آ	�� .�1m را : 

�ن = ���1;� آ�دن و )ن را �	 آ�1	 ���C� م	����	م ��	ر و  �/#B. » و » ه���» �Cه�� « H�9��

�دن ��.  

��	وت � @/.P�� G+$� ه	ي �+�� ا��ی��Cن و از آ+	: 1�4/� ی	 9	�4 ذه+�  - �� �$e� ي	ه �$+G ر.  



.                     ���� د���3! واآ��+_ دی���Yان را �+���� ,+�ا.��/@     : ذه��@ -���ا��   –اH��3 : �/�^��� �����ي .��/	��د* .��	�!     -

  .�� د�3! ,�_ ��+� �� آ�دن : ,�_ ��ی�  –ب 

� در �	ر* ي اه��� �#	"! و .�ت ا.�/$	ه	ت -��د �$	�m3   ) : ا�Sاق ( در.� ��	ی�  -& Oآ��دن و  از ی �

  .از &�ي دی�Y ، اه��� G+$� ه	ي �e$� ز���� را آ�/� از )��R ه#� ��)ورد آ�دن 

  .از -�د ی	 دی�Yان ا�/;	د آ�دن » �$	ی� « و » �	ی� « �	 آ�1	ت : �$	رت ه	ي �	ی� دار  -

��G �� ا:#	س -�د �/�^�� ���4/@   : ا&/�8ل ا:#	&�  -� 	� . »        ��, ، f/�#دن ه�ا:#�	س ��� آ�+f آ�� آ�

�دن ه#/f :/�	 آ «  

�د �Pا./@ : ��=#] زدن  -- ��EI. ب	:# ��را  	ه	U- . fی��Y� �B+ي ای	G �� :»  * آ��دم	ا./$ « ،

 fی��� �� : » f/#دن ه�  .» ا./$	* آ	ر ه#/f ، �	ز��* ام ، آ

�+	ه	ن را �� ��دن ��4/@ و -�د را ��� -�	�J آ�	ري آ�� �;��E )ن      : .�EI &	زي و &�ز�_ -�د  -

  .�دن �$�د* ای� ، &�ز�_ آ

-  �$e� ر���pG �� ا��  .ا�9ار در �� ارزش دا�#/@ ��4;�� ه	ي -�د : �� 

���Y ا:#	&	ت �
�ي �	 در ��رد -�د�	ن ��P� �� ��Zار�� و در �/�^� �� آ���� ر4/	ر �	 Y= �� �/-	+. ي	ه	U- @ای

 ������ ��! آ�دن ���Zt�.P� �� ��Z وا>( �� .Y= �� ، آ�دن �B4 ���Y= ، �Yرت دی	$� ��ارد  .  

  

      


