آمًزش خثر
ي خثروًيسي
ضيًٌ تُيٍ ي وگارش خثر

آمًزش خثر ي خثروًيسي

خبر چيست؟


دطؾكي وٛسب ٜو ٝدبؾد ػٛيي ثطاي آٖ ثرف ٚؾيقي اظ ازثيبر ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضي ضا قىُ زاز ٜاؾز.



سقبضيف ٔشقسزي اظ ذجط ٚػٛز زاضز:
ذجط ٌعاضـ ٚالقيز ٞبؾز أب ٞط ٚالقيشي ضا ٕ٘ي سٛاٖ ذجط ٘بٔيس.ذجط ديبٔي اؾز و ٝاحشٕبَ نسق  ٚوصة زض آٖ ٚػٛز زاضز.ذجط اِعأب ٌعاضـ ضٚيساز ػبضي ( سبظ٘ ) ٜيؿز.ذجط ضٚيسازي اؾز و ٝلطاض اؾز اسفبق يجفشس.ضٚيسازي و ٝثطاي يه ٘فط يب ٌطٞٚي " اضظـ ذجطي " زاضز  ٚثطاي زيٍطاٖ ٕٔىٗ اؾز ثيي إٞييزثبقس.
-اعالفبر ٔطثٛط ث ٝآ٘چ ٝضخ زاز ٜاؾز  ،ذجط ٘بٔيسٔ ٜي قٛز.



" ذجط ٌعاضقي اظ يه ضٚيساز اؾز و ٝسٕبٔي فٙبنط ذجط زض آٖ ٚػٛز زاقش ٝثبقس  ٚاضظقٟبي ذجطي
ضا ٘يع زض ثطثٍيطز ".









آمًزش خثر ي خثروًيسي

ارزش هاي خبري چيست؟!


زض ثرف ا َٚاظ ٔيبٖ سٕبٔي سقطيف ٞب اظ ذجط ايٗ سقطيف ضا ثطٌعيسيٓ و " ٝذجط ثيب٘ي اظ يه ضٚيساز
اؾز و ٝزاضاي يه يب چٙس اضظـ ذجطي اؾز  ٚسحز سبطيط فٛأُ زض ٖٚؾبظٔب٘ي  ٚثط ٖٚؾبظٔب٘ي
ٔٙشكط ٔي قٛز".حبَ ثجيٙيٓ اضظـ ذجطي ث ٝچٔ ٝقٙبؾز.



اضظـ ٞبي ذجطي فجبضسٙس اظ:








زض ثط ٌيطي
قٟطر
ثطذٛضز ،وكٕىف ،اذشالف  ٚزضٌيطي
اؾشظٙب ،قٍفشي  ٚفؼيت ثٛزٖ
ثعضٌي  ٚفطاٚا٘ي سقساز ٔ ٚمساض
ٔؼبٚضر
سبظٌي

آمًزش خثر ي خثروًيسي

در تر گيری(Consequence/Impact):


ضٚيسازي زاضاي اضظـ ذجطي “زضثطٌيطي” اؾز و ٝثط ثؿيبضي اظ افطاز ػبٔقٝ
سبطيطٌصاض ثبقس٘ ٟٓٔ ٚيؿز و ٝايٗ سبطيط ٔظجز يب ٔٙفي ٔ ٚؿشميٓ يب
غيطٔؿشميٓ اؾز.



(ٔظُ ذجط ضطٚضر سقٛيض قٙبؾٙبٔٞ ٝب ،زاضاي زضثطٌيطي اؾز ظيطا ثطاي
سٕبٔي ٔربعجبٖ ٔ ٟٓاؾز  ٕٝٞ ٚآ٘بٖ ضا زضثط ٔي ٌيطز).



ذجطٞبيي اظ ايٗ ٘ٛؿ و ٝثطاي ثرف لبثُ سٛػٟي اظ ٔربعجبٖ إٞيز زاقشٝ
ثبقس زاضاي اضظـ زضثطٌيطي اؾز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

ضُرت(Prominence/Eminence):


اقربل،اقيبٔ ،ىبٖ ٞبٟ٘ ،بزٞب ٔ ٚفبٞيٕي و ٝزاضاي "قٟطر" ٞؿشٙس ،اظ
اضظـ ذجطي ثطذٛضزاض٘س .ايٗ اضظـ ذجطي ث ٝذٛزي ذٛز ٌٛيبؾز .اِجشٝ
ثطذي ٔٙشمسيٗ ايٗ زيسٌبٔ ٜقشمس٘س و ٝذجطٞبٔ ،طزْ فبزي ضا دٛقف ٕ٘ي
زٙٞس ،چ ٖٛو ٝآٟ٘ب اظ قٟطر ثطذٛضزاض ٘يؿشٙس  ٚضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضاٖ سٟٙب ثٝ
ٔكبٞيط ،آٖ  ٓٞثيكشط اظ ٘ٛؿ لسضسٕٙس  ٚلسضسٕساض آ٘بٖ ٔي دطزاظ٘س ،حبَ
ا٘ى ٝلٟطٔب٘بٖ ٚالقي ٔطزْ ٞؿشٙسٔ( .ظال زض ػٞ ًٙب فمظ فطٔب٘سٞبٖ زض
دٛقف ذجطي لطاض ٔي ٌيط٘س حبَ آ٘ى٘ ٝمف ؾطثبظاٖ ٘يع ثؿيبض ٔ ٟٓاؾز).



ِٚي ثٞ ٝطحبَ ضٚيسازٞبيي و ٝث ٝاقربل  ،اقيبء ٔ ،ىبٖ ٞب  ٚؾبيط
ٔٛضٛفبسي و ٝاظ قٟطر ثطذٛزاض٘س ٔطثٛط قٛز اظ ٘ؾطٌطزا٘ٙسٌبٖ ضؾب٘ٞ ٝبي
ػٕقي لبثُ ا٘شكبض سّمي ٔي قٛز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

ترخًرد ،کطمکص ،اختالف ي درگيری(conflict) :





ايٗ ٌ ٝ٘ٛاظ ضٚيسازٞب حبٚي ثطذٛضزٞبيي ٞؿشٙس و ٝزضقىُ ٞبي ٌ٘ٛبٌٖٛ
ػٌّ ٜٛط ٔي ق٘ٛس .ايٗ اضظـ زض ٔٛضز ضٚيسازٞبيي اؾز و ٝثٛ٘ ٝفي سقبزَ
ٔبزي ٔ ٚقٛٙي ػبٔق ٝضا ثطٔ ٓٞي ظ٘س .قٕبضي اظايٗ ثطذٛضزٞب ٔيبٖ
افطازٌ،طٞ ٜٚب ّٔ ٚز ٞب نٛضر ٔي ٌيط٘س.
ثطذٛضزٞب فٕٔٛب ث ٝقىُ ا٘ؿبٖ فّي ٝا٘ؿبٖ،ا٘ؿبٖ فّئ ٝحيظ  ٚعجيقز،فؼبيـ
عجيقي  ٚحٛازص ٔطثٛط ث ٝحيبر ٚحف ٞؿشٙس.
اذجبض ٔطثٛط ث ٝؾطلز ٞب،لشُ ٞب،ػٞ ًٙب،سهبزفبر ٚظِعِٞ ٝب ذجطٞبيي ثب
اضظـ ثطذٛضز  ٚزضٌيطي ث ٝقٕبض ٔي ض٘ٚس و ٝوكٕىف ٔحٛض انّي آٖ ٞب ضا
سكىيُ ٔي زٞس  ٚغبِجب اظ ضٚيسازٞبي ٔٛضز سٛػ ٚ ٝفالل ٝضؾب٘ٞ ٝب ٞؿشٙس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

استثىا ،ضگفتي ي عجية تًدن(Oddity):



ايٗ ٘ٛؿ ضٚيسازٞب اظ ٚػ ٝغيطفبزي  ٚيب فؼيت  ٚاؾشظٙبيي ثٛزٖ اظ اضظـ
ذجطي ثطذٛضزاض٘س.
ث ٝعٛض وّي ايٗ ضٚيسازٞبي ٘بزض ضا ذٛا٘ٙسٌبٖ ٔ ٚربعجبٖ ذجطٞب سحز فٛٙاٖ،
"سطيٗ ٞب" ٔي قٙبؾٙس( .ديطسطيٗ فطز ػٟبٖ ،ثّٙسسطيٗ آؾٕبٖ ذطاـ ز٘يب،
وٛچىشطيٗ ضايب٘(…ٚ ٝ

آمًزش خثر ي خثروًيسي

تسرگي ي فراياوي تعداد ي مقدار(Magnitude) :


ايٗ اضظـ ذجطي فٕسسب ث ٝاضلبْ  ٚافساز ٔطثٛط ٔي قٛز  ٚفطق ٕ٘ي وٙس وٝ
ايٗ اضلبْ ٔطثٛط ث ٝچيؿز.



ٞطچ ٝسقساز اضلبْ ثعضٌشط ثبقس،چ ٖٛػٙج ٝفطاٌيطي آٖ إٞيز ديسأي وٙس،
اظ اضظـ ذجطي ثيكشطي ثطذٛضزاض ٔي قٛزٔ( .طي ٘ 100فط ثط اطط يه
سهبزف ،اظ ٔطي ٘ 3فط زض ي زيٍط ،قب٘ؽ ثيكشطي ثطاي ٌعيٙف  ٚسجسيُ
قسٖ ث ٝذجط زاضز(.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

مجايرت(Proximity):


ٔربعجبٖ ضؾب٘ٞ ٝب سطػيح ٔي زٙٞس و ٝاثشسا اظ ذجطٞبي ٔطثٛط ثٔ ٝحّ ،ٝقٟط،
وكٛض  ٚوكٛضٞبي ٕٞؼٛاض ذٛز اعالفبر وؿت وٙٙسٔ .ؼبٚضر ثِ ٝحبػ اضظـ
ذجطي زض ز ٚقىُ ٔٛضز ٌعيٙف لطاض ٔي ٌيطز:



اِف) ٔؼبٚضر ػغطافيبيئ ،ظُ قٟط ،وكٛض ٙٔ ٚغمٔ ٝؼبٚض،
ة) ٔؼبٚضر ٔقٛٙئ ،ظُ ٔكبثٟز ٞبي فطٍٙٞي ،فميسسي ،لٔٛي ،اػشٕبفي ٔ ٚب٘ٙس
آٖ ٞب.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

تازگي(Timeliness):


زا٘ؿشٗ ايٙى ٝيه ضٚيساز ،چٚ ٝلز ثٚ ٝلٛؿ ديٛؾش ٝاؾز اظ إٞيز ٚيػ ٜاي
ثطذٛضزاض اؾزٔ .ي ٌٛيٙس:



ضٚظ٘بٔٔ ٝظُ ٘ٛظازي اؾز و ٝزض ٕٞبٖ ضٚظ سِٛس ػبٖ ٔي ؾذبضز .ثٙبثطايٗ
ضؾب٘ ٝاي اظ ِحبػ ذجطي ٔٛفك سط اؾز و ٝحبٚي اذجبض "سبظ ٜسط" " ٚثٍٙٞ ٝبْ"
ثبقس.
ذٛا٘ٙس ٜضغجشي ث ٝذٛا٘سٖ ذجطٞبي و٘ ٟٝٙساضز .دؽ ٞط ا٘ساظ ٜو ٝفبنّٝ
ٚلٛؿ ضٚيساز  ٚزضع آٖ ثٚ ٝلٛؿ ذجط٘ ،عزيىشط ثبقس ،ذجط سبظ ٜسط ذٛاٞس ثٛز.



آمًزش خثر ي خثروًيسي



ايٗ ٞفز اضظـ ذجطي ،حبِشي ٔٙحهط ث ٝفطز زاض٘س ؤ ٝي سٛا٘ٙس ػٙجٞ ٝبي
اضظقي ذجطٞب ضا دٛقف زٙٞس  ٚزا٘ؿشٗ آٖ ٞب وٓ  ٚثيف ٔي سٛا٘س ثطاي
زضن اضظـ ٞبي ذجطي وفبيز وٙس أب ثحض اضظـ ٞبي ذجطي اظ ٚػ ٜٛزيٍطي
ٛٔ ٓٞضز سٛػ ٝلطاض زاضز.



"فّيخ ٌبيبض" فطا٘ؿٛي زض وشبة "فٗ ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضي" ث ٝؾ ٝاضظـ ذجطي
اقبضٔ ٜي وٙس ٔ ٚي ٘ٛيؿس :ضٛاثظ ػٟب٘ي ذجط ،زض ذٛز ذجط ٔؿششط ٞؿشٙس
وٟبؾز  ٚثبيس آٟ٘ب ضا زض ايٗ فجبضر ػؿز" :آ٘چٛٔ ٝضز سٛػ ٚ ٝفاللٝ
ذٛا٘ٙسٌبٖ ثبقس“.



ضٛاثظ ؾٌ ٝبٌ٘ ٝبيبض فجبضر اؾز اظ:
ٚ- 1 الق ٝضٚظ ثٛزٖ (ٕٞبٖ فٙهط سبظٌي اؾز(
- 2 اططٌصاضي (زأ ٝٙا٘قىبؼ ضٚيساز زض ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ(
- 3 ؾٛزٔٙسي (عطظ سّمي ٔطزْ ٘ؿجز ث ٝضٚيساز(



زض يه ثطزاقز اظ ايٗ ٘ٛؿ ٍ٘ب ٜث ٝاضظـ ٞبي ذجطي ،ضٚيسازٞبيي ٔٛضز سٛػٝ
ضؾب٘ٞ ٝبي ػٕقي لطاض ٔي ٌيطز و ٝثطاي ٔربعجبٖ ػصاة  ٚثب إٞيز ثبقس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

عىاصر خثر چيست؟


ذجط ٘يع ٔب٘ٙس ٞطدسيس ٜزيٍطي اظ ٔؼٕٛف ٝاي اظ فٙبنط سكىيُ قسٜ
اؾز.فٙبنط ذجطي ) (News Elementsاضوبٖ  ٚدبيٞ ٝبيي اؾز و ٝذجط ثط
آٖ ٞب اؾشٛاض قس ٚ ٜؾبذشبض ذجط ضا سكىيُ ٔي زٙٞس .



ٞط ا٘ساظ ٜفٙبنط ذجطي وبُٔ  ٚػبٔـ سط ثبقٙس ،ذجط اظ ٘ؾط اعالفبسي و ٝثبيس ثٝ
ٔربعت ثسٞس ،ػصاة سط ذٛاٞس ثٛز.



ايٗ فٙبنط ث ٝدٙغ ؾٛاَ و ٝثب " "wقطٚؿ ٔي ق٘ٛس ،ثٔ ٝربعت زض ٔٛضز
ضٚيساز دبؾد ٔي زٙٞس.



ايٗ دٙغ ؾٛاَ فجبضسٙس اظ:

آمًزش خثر ي خثروًيسي

 چٍ کسي ( کٍ؟ ( [WHO]:

ذجطٍ٘بض ،ثبيس فٛأُ زضٌيط زض ٔبػطاي ذجط ضا و ٝزض ديسايف ٚ ٚلٛؿ ضٚيساز،
٘مف زاقشٝا٘س ،زليمبً قٙبؾبيي وٙس؛ ٔٛاضزي ٕٞچ٘ ٖٛبْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌي،
ؾٗٛٔ ،لقيز ،قغُ ٔ ٚحُ ؾى٘ٛز اظ ػّٕ ٝاعالفبسي اؾز و ٝثبيس زض قٙبذز
فٛأُ زضٌيطٛٔ ،ضز سٛػ ٝلطاض زاز .چ ٝوؿي وٙكٍط فقبَ زض قىٌُيطي يه
ضٚيساز اؾز ؤ ٝيسٛا٘س يه قرم حميمي يب اقربل ٔشقسز حميمي،
قرهيز حمٛلي يب ٔٛػٛزار غيط ا٘ؿب٘ي  ٚحشي اقيبء ثبقٙس.



٘ىش :ٝزض ٍ٘بضـ ذجط سٛػ ٝزاقش ٝثبقيس سٟٙب زض نٛضسي ٔيسٛاٖ اظ ٘بْ ٚ
٘بْ ذب٘ٛازٌي يه فطز زض قطٚؿ ذجط اؾشفبز ٜوطز و ٝشوط آٖ ثب سسافي چٟطٜ
فطز زض شٔ ٗٞربعتٕٞ ،طا ٜثبقس؛ يقٙي فطز آٖ لسض ٔكٟٛض ثبقس وٝ
ليبفٝاـ ثطاي ٍٕٞبٖ آقٙب ثبقس .زض غيط ايٗنٛضر ثٝػبي ٘بْ ثبيس ؾٕشٕٟبٖ
قرهيز حمٛلي ضا زض اثشساي ذجط شوط وطز  ٚؾذؽ ثٔ ٝقطفي ذٛز ا ٚثِ ٝحبػ
٘بْ دطزاذز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

 چٍ چيسی ( چٍ؟ ( [WHAT]:

فٙهط "چٝ؟" فٕسسبً ثط ٔبٞيز ضٚيسازي و ٝلطاض اؾز ث ٝذجط سجسيُ قٛز،
ٔشٕطوع اؾز .زض ٚالـ ايٗ دطؾف ،ث ٝز٘جبَ ضٚقٗ وطزٖ ٔٛضٛؿ ٛ٘ ٚؿ
حبزط ٝاؾز .ايٗ فٙهط يىي اظ ٟٔٓسطيٗ فٙبنط ذجطي اؾز  ٚغبِجب" ػٛاة آٖ
ػّٕ ٝيب ػّٕٞ ٝبي اثشسايي ذجط ضا ٔيؾبظز .چٔ ،ٝبٞيز ضٚيساز اؾز؛ ٔب٘ٙس
يه حبزط ،ٝا٘شربثبر ،اذشطاؿ ٞ ٚط چ ٝو ٝثٔ ٝبٞيز يب فقّيز ضٚيساز ٔطثٛط
قٛز.



زض يه ذجط ٕٔىٗ اؾز چٙس فٙهط "چٚ "ٝػٛز زاقش ٝثبقس و ٝثبيس اظٔيبٖ
آٟ٘ب ،آٖ ضا و ٝزاضاي اضظـ ذجطي ثيكشطي اؾز ،ثطػؿش ٝسط قٛز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

 کجا؟ [WHERE]:

ٞط ضٚيسازي عجقب زض ٔىب٘ي ضخ ٔي زٞس.فٙهط "وؼب" اظ آ٘ؼب ؤ ٝحُ ضٚيساز
ضا ٔكرم ٔي ؾبظز ٔ ٟٓاؾز ٕٞ ٚبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزض ثرف اضظـ ٞبي ذجطي
ثيبٖ قس ،فٙهط وؼب اظ ِحبػ ٔؼبٚضر زض ز ٚقىُ ػغطافيبيي ٔ ٚقٛٙي ثطٚظٔي
وٙس.



اعالفبر ٔطثٛط ث ٝفٙهط وؼب ثٚ ٝيػ ٜاٌط ٔىبٖ قٙبذش ٝقس٘ ٜجبقس ،ثبيس ثٝ
قىّي سفهيّي سط اظ ٔىبٖ ٞبي ٔكٟٛض اضائ ٝقٛز .فٙهط ٔىبٖ ٔي سٛا٘س
قبُٔ ٔٛاضزي چٙٔ ٖٛغم ،ٝوكٛض ،قٟط ،ذيبثبٖ ،وٛچ ،ٝذب٘ ،ٝدالن  ...ٚثبقس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

 چٍ يقت ( کي؟ ( [WHEN]:

وي ،ليسي اؾز و ٝظٔبٖ ٚلٛؿ ضٚيساز ضا ٔكرم ٔي وٙس .اٌط ضٚيسازي سبظٜ
 ٚاظ اضظـ سبظٌي ثطذٛضزاض ثبقس ،ثبيس ظٔبٖ ضٚيساز زض دبضاٌطاف ا َٚذجط
افالْ قٛز ظيطا سبظٌي اظ اضظـ ٞبي ٔ ٟٓذجطي اؾز .ث ٝعٛض وّي ذٛا٘ٙسٜ
ثبيس اظ ظٔبٖ ٚلٛؿ ضٚيساز (ٌصقش ،ٝحبَ  ٚآيٙس )ٜاعالؿ زاقش ٝثبقس.



ظٔبٖ ٚلٛؿ ضٚيساز ث ٝقىُ زليك يب زؾز وٓ ث ٝنٛضر سمطيجي ،ثطاي نحز
ٍ٘بضـ ذجط وبٔال الظْ اؾز .ث ٝفطاذٛض ٔٛضٛؿ ،فٙهط ظٔبٖ ٔي سٛا٘س قبُٔ
اعالفبسي زضثبض ٜؾبَٔ ،بٞ ،ٜفش ،ٝضٚظ ،ؾبفز ،زليمٚ ٝحشي زضثطذي ذجطٞب
ٔب٘ٙس ٚلٛؿ ظِعِ ٝطب٘ي ٝثبقس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

 چرا؟ [WHY]:

ايٗ فٙهط ،زِيُ يب اٍ٘يعٚ ٜلٛؿ ضٚيساز ضا ثيبٖ ٔي وٙس .ايٗ ضوٗ اظ ذجط ػٙجٝ
ٞبي سحّيّي آٖ ضا افعايف ٔي زٞس  ٚسٛضيحبسي ضا زضثبض ٜاٍ٘يعٞ ٜب ،اٞساف،
زاليُ ،ظٔيٞ ٝٙب  ٚؾبيط فٛأُ ٔٛطط زض فطآيٙس قىُ ٌيطي ضٚيساز اضائٔ ٝي
وٙس.

چگًوٍ؟ [HOW]:

ليس چٍ ،ٝ٘ٛاظ فٙبنط سكطيحي  ٚسٛنيفي ذجط اؾز و ٝسٛاِي ضٚيسازٞب ٚ
ويفيز آٟ٘ب ضا ثب شوط ٕٟٔشطيٗ فٙبنط سكىيُ زٙٞس ٜيه ضٚيساز ثيبٖ ٔي وٙس.
ٚلشي ذجطي ضٚايز ٔي قٛز زض ٚالـ زاؾشب٘ي ثطاي ٔربعت سقطيف ٔي قٛز ٚ
ايٗ ضوٗ ذجط ػٙج ٝزاؾشبٖ ٌٍ٘ٛي ذجط ضا قىُ ٔي زٞس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي



دبؾد ث ٝفٙبنط ذجطي چطا؟  ٚچغٛض؟ و ٝث ٝقىُ سٛنيفي ضٚيسازٞب ضا سجييٗ
ٔي وٙٙس ذٛاؾش ٝيب ٘بذٛاؾش ٝزض ثؿيبضي اظ ٔٛالـ ثب زيسٌبٜٞبي قرهي
ذجطٍ٘بض آٔيرشٔ ٝي قٛز ،ثٙبثطايٗ ذجطٍ٘بض ثبيس زض ا٘قىبؼ ذجط ثي عطفب٘ٝ
فُٕ وٙس  ٚاظ ػب٘جساضي ثذطٞيعز.



ٌبٞي ث ٝزِيُ إٞيز ؾطفز  ٚسبظٌي ذجط٘ ،بچبضيٓ اظ دطزاذشٗ ث ٝفٙبنط چطا
 ٚچٍ ٝ٘ٛزض ذجط چكٓ دٛقي وٙيٓ .

آمًزش خثر ي خثروًيسي

وگاَي تٍ چگًوگي وًضته خثر


ذجط ،ثب ِيس و ٝذالن ٝزاؾشبٖ اؾز ،قطٚؿ قسٔ ٚ ٜكطٚح ذجط ،ػطيبٖ وبُٔ
آٖضا ثيبٖ ٔيوٙس .زض قطح ذجط ؤ ٝيسٛاٖ آٖضا ٔشٗ ذجط ٘بٔيس ،سٛضيح ٚ
ثيبٖ سفهيّي سٕبٔي اػعائي و ٝزض ِيس ثساٖ اقبض ٜقسٔ ،ٜيآيس.



ثطاي ٘ٛقشٗ ٔشٗ ،و ٝثٙب ثٝضطٚضرٕٔ ،ىٗ اؾز اظ يه يب ز ٚػّٕ ٚ ٝثٙس سب
ثيف اظ ز ٜػّٕ ٚ ٝثٙس ع َٛزاقش ٝثبقسٔ ،طافبر لٛافس  ٚان َٛذبنّي الظْ
اؾز؛ و ٝضفبيز آٖٞب ؾجت سٛػ ٝذٛا٘ٙسٌبٖ  ٚق٘ٛٙسٌبٖ ث ٝاذجبضٔ ،مبالر ٚ
٘ٛقشٞٝبي ضٚظ٘بٍٔ٘ٝبضاٖ ٔ ٚشرههبٖ أٛض اضسجبعي قس ٚ ٜآٖٞب ضا لبثُ
چبح  ٚا٘شكبض ٔيٕ٘بيس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

ليد چيست؟






"ِيس" ث٘ ٝرؿشيٗ ثٙس يب دبضاٌطاف ذجط ٌفشٔ ٝي قٛز و ٝچىيس ٟٓٔ ٜسطيٗ
ثرف ٞبي يه ضٚيساز  ٚحبٚي ذالنٛٔ ٝضٛؿ انّي ضٚيساز اؾز.
ٚاغ ٜاٍّ٘يؿي ِيس ثٔ ٝقٙبي ٞسايز  ٚضإٙٞبيي اؾز  ٚذٛا٘ٙس ٜاي ضا و ٝدؽ
اظ زيسٖ سيشط ٔشٛػ ٝذجط قس ٜاؾز ،ث ٝذٛا٘سٖ ذجط ٞسايز  ٚسطغيت ٔي
وٙس .ثٙبثطايٗ زضذجط٘ٛيؿي ثبيس ثب ٘مُ ٔ ٟٓسطيٌٗ ،يطاسطيٗ  ٚدطٞيؼبٖ سطيٗ
لؿٕز ضٚيساززض اثشساي ذجط ،ذٛا٘ٙس ٜضا ػصة وطز .اٌط ِيس ث ٝذٛثي ا٘شربة
٘كٛز ،أىبٖ زاضز ؤ ٝربعت اظ ديٍيطي ازأٔ ٝغّت ٔٙهطف قٛز .ثٕٞ ٝيٗ
فّز ِيس ضا ٞسايشٍط  ٚضإٙٞبي ٔربعت ذجط ث ٝزضٔ ٖٚشٗ آٖ ٔي زا٘ٙس.
ِيس ضا "عالي "ٝيب "ٚضٚزي" ٔ ٓٞي ٌٛيٙس أب ٔقٕٛال ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضاٖ اظ ايٗ
وّٕبر اؾشفبزٕ٘ ٜي وٙٙس.
ذجط ثب ِيس قطٚؿ ٔ ٚكطٚح  ٚػطيبٖ وبُٔ ضٚيساز زض ٔشٗ ثيبٖ ٔيقٛز .زض
ٔشٗ ذجط  ،سٛضيح  ٚثيبٖ سفهيّي سٕبٔي اػعايي ٔيآيس و ٝزض ِيس ث ٝآٖ اقبضٜ
قس ٜاؾز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

تيتر چيست؟









سيشط يب فٛٙاٖ  ،ثيبٍ٘ط ٔحشٛاي ذجط اؾز  ٚثٔ ٝربعت أىبٖ ٔي زٞس اظ ٔيبٖ
ذجطٞب  ،آ٘چ ٝضا و ٝزض ٘ؾط زاضز ا٘شربة وٙس يب ذجطي و ٝسٛػٟف ضا ػّت ٔي
وٙس ثطٌعيٙس.
ثطاي آٖ ؤ ٝربعت ث ٝذٛا٘سٖ ذجط سطغيت قٛز ثبيس سيشطي ػصاة  ٚسبطيط
ٌصاض ا٘شربة قٛز  .سيشط ثبيس فهبض ٚ ٜچىيس ٜي ذجط ثبقس  ٚسٙبؾت وبُٔ
ٔيبٖ سيشط ٔ ٚشٗ ذجط اظ ضطٚضر ٞبي سيشط ٘ٛيؿي اؾز .
سيشطي ذٛة  ،سيشطي اؾز وٌ ٝيطا  ،نحيح  ٚلبثُ ف ٟٓثبقس  ٚاٍ٘يعٞ ٜبي
الظْ ثطاي ذٛا٘سٖ ذجط ضا زض ٔربعت ايؼبز ٔي وٙس.
زض ٘كطيبر ،زضقشي يب ضيعي لّٓ سيشط  ٚيب ٔىبٖ لطاض ٌطفشٗ آٖ زض نفح، ٝ
يىي اظ ٔ ٟٓسطيٗ فٛأّي اؾز و ٝث ٝسقييٗ إٞيز ٚ ٚظٖ ذجط وٕه ٔي وٙس .
فال ٜٚثط آٖ ثب اؾشفبز ٜاظ سيشط ٔ ،غبِت ٘كطي ٝاظ يىسيٍط سفىيه ٔي ق٘ٛس ٚ
سيشطٞب زض ظيجبيي نفحبر ٘يع سبطيط ظيبزي زاض٘س.
يىي اظ انّي سطيٗ ٔكرهٞ ٝبي يه سيشط ذٛةٔ ،يعاٖ ٞسايز ذٛا٘ٙس ٜيب
وبضثط ث ٝؾٛي ذجط اؾز  ٚذجطٍ٘بض يب زثيطي و ٝسيشط ضا ا٘شربة ٔي وٙس ثبيس
ايٗ ٘ىش ٝضا ث ٝفٛٙاٖ انّي سطيٗ فبُٔ ٌعيٙف سيط ٔس ٘ؾط لطاض زٞس .

آمًزش خثر ي خثروًيسي



ٔ ٟٓسطيٗ ٚيػٌي ٞبي سيشط ضا ٔي سٛاٖ ايٗ ٌ ٝ٘ٛثطقٕطز:


 - 1فكطز ٚ ٜوٛسبٜ



 -2زليك  ،ضٚقٗ  ٚثس ٖٚاثٟبْ



 -3ػصاة  ٚػبِت سٛػٝ



 -4زضثطزاض٘س ٜي ٔ ٟٓسطيٗ اعالفبر ذجط



 -5ثطٌطفش ٝاظ ِيس ذجط زض ؾجه ٞطْ ٚا ٚ ٝ٘ٚسّفيمي  ٚيب ثرف ٔ ٟٓذجط
زض ؾجه سبضيري



 -6زض ٔٛاضزي سٛنئ ٝي قٛز و ٝسيشط حشي االٔىبٖ زاضاي فقُ ٔٙبؾت
ثبقس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي



سيشط ثبيس ٔؿشمُ اظ ٔشٗ ذجط ثبقس  ،ثسيٗ ٔف ْٟٛو ٝآ٘چ ٝزض سيشط زضع
ٔي قٛز زض ٔشٗ ذجط سىطاض قٛز ٔ ٚشٗ ذجط ز٘جبِ ٝي سيشط ٘جبقس.



٘ىش:ٝ
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 

سيشط ذجط ٘جبيس ؾٛاِي ثبقس .سب حس ٕٔىٗ ثٟشط اؾز ؾٛاِي ٘جبقس.
زاضاي فٙبٚيٗ  ٚاِمبة ٚ ٚيػٌي ٞبي سجّيغي ٘جبقس.
اظ وّٕبر ٚ ٚاغٞ ٜبي سىطاضي اؾشفبز٘ ٜكٛز
اؾشٙجبعي ٔ ،ج ٚ ٟٓزاضاي ٔٙبثـ ٘بقٙبذش٘ ٝجبقس .
سٛػ ٝوٙيس و ٝزض ا٘شٟبي سيشط ٘مغٕ٘ ٝي ٌصاض٘س.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

وگاَي تٍ چىد سثک وًيه خثروًيسي








ؾجه ؾبفز قٙي
ؾجه ٌيالؾي
ؾجه ٚاَ اؾشطيز غٚض٘بَ
ؾجه فهُ ثٙسي
ؾجه فٟطؾز ٘ٛيؿي
ؾجه زاؾشب٘ي

آمًزش خثر ي خثروًيسي

سثک ساعت ضىي )(Hourglass structure


ؾجه ؾبفز قٙي ٕٞبٖ عٛض و ٝاظ ٘بٔف ديساؾز ؾبذشبضي ٔب٘ٙس ؾبفز
قٙي زاضز يقٙي نسض  ٚا٘شٟبي آٖ زض ثطٌيط٘س ٟٓٔ ٜسطيٗ اعالفبر ضٚيساز
اؾز  .ايٗ ؾجه لبزض اؾز ،ؾّيمٞٝبي ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛربعجبٖ ذجط ضا ضاضي ٍ٘ٝ
زاضز ٔ ٚسَ ٌؿشطـ يبفش ٝؾجه سّفيمي (سبضيري ٕٞطا ٜثب ِيس) اؾز.



زض ايٗ ؾجهِ ،يس وٕي ٔكطٚحسط ٚ ،وبُٔسط آٚضزٔ ٜيقٛز .زض ؾجه سّفيمي
دصيطفشٝايٓ و ٝلٛا٘يٗ وّٕ ٝقٕبضي ( 25سب  35وّٕ )ٝضفبيز قٛز أب زض
ؾجه ؾبفز قٙي ٕٔىٗ اؾز ِيس  60وّٕ ٝيب حشي ثيكشط  ٓٞثبقسٕٔ ،ىٗ
اؾز يه ِيس اظ ؾ ٝيب چٟبض دبضاٌطاف سكىيُ قٛز .سفبٚر زيٍط ،ايٗو ٝؾجه
ؾبفز قٙي يه دبظَ ؾ ٝسى ٝاؾز .اثشسا زضلؿٕز ثبال ،يه ِيس چٙس
دبضاٌطافي ذٛاٞيٓ زاقز و ٝث ٝؾجه ٞطْ ٚاض ٝ٘ٚسٙؾيٓ قس ٜاؾز .زض
دبييٗ يه ٞطْ و ٝزاؾشبٖ ٚالق ٝضا ث ٝسطسيت سبضيري ٌعاضـ ٔيوٙس ٚ ،زض
ٚؾظ ذجط يه ػّٕ ٝيب دبضاٌطاف لطاض ٔي ٌيطز وٞ ٝطْ ٚاض ٝ٘ٚزض ثبالي ذجط ضا
لؿٕز ا٘شٟبيي ٔشهُ ٔي وٙس .ث ٝايٗ ػّٕ ٝيب دبضاٌطاف ،ػّٕ ٝچطذكي
ٔيٌٛيٙس .ؾبذشبض ؾبفز قٙي ٔيسٛا٘س ٔب٘ٙس ٞطْ ٚاضٕٟٔ ،ٝ٘ٚشطيٗ اعالفبر
ضٚيساز ضا ث ٝقىُ اذجبض ؾرز زض اثشساي ٔغّت ػبي زٞس .ؾذؽ ثب يه
فجبضر چطذكي قٕب ضا ٚاضز انُ زاؾشبٖ ث ٝقىُ سطسيجي ٔي وٙس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

سثک گيالسي )(Glass






ؾجه ذجطي ِيٛاٖ ٕ٘ ٚبز آٖ قجي ٝثِ ٝيٛاٖ ٞبي ثؿشٙي ذٛضي اؾز و ٝثبالي
آٖ لؿٕز انّي ٔ ٚيب٘ ٝي آٖ ثبضيه  ٚزض ا٘شٟب دبي ٝاي د ٟٗلطاض زاضز.
ٍ٘بضـ ذجط زض ايٗ ؾجه ثب وٕي سفبٚر زض ؾبذشبض ،قجي ٝؾجه "ؾبفز
قٙي" اؾز.
ايٗ ؾجه ٘يع ثب "ٞطْ ٚاض "ٝ٘ٚقطٚؿ ٔي قٛز  ٚؾذؽ سب لجُ اظ ثرف دبيب٘ي
ث ٝقىُ سطسيجي  ٚسبضيري ديف ٔي ضٚز ٔ ٚقٕٛال ثب يه ػّٕ ٝيب فجبضر وٝ
ٔطسجظ ثب ِيس اؾز ،ث ٝدبيبٖ ٔي ضؾس .ايٗ ؾبذشبض ذجطي ثٌ ٝعاضقٍط أىبٖ
ٔي زٞس سب لجُ اظ آ٘ى ٝضٚي ِيس  ٚيب دبيبٖ ذجط ٔشٕطوع قٛز ث ٝؾجه سطسيجي
اسفبلبر ضا سب دبيبٖ وٙبض  ٓٞلطاض زٞس.
زض ايٗ ؾجه دبضاٌطاف قطٚؿ  ٚدبضاٌطاف دبيبٖ ٞطز ٚقبُٔ اعالفبر ٔٔ ٟٓي
قٛز .زض ايٗ ؾجه ٔقٕٛال دبيبٖ ذجط ث ٝقطٚؿ آٖ ٌط ٜذٛاٞس ذٛضز .اظ ايٗ
ؾجه ثقضي ٔٛالـ ث ٝفٛٙاٖ سىٙيه دبيبٖ زايط ٜاي ٘بْ ثطز ٜقس ٜاؾز.
٘ٛيؿٙس ٜزض ايٗ ؾجه ؾقي ٔي وٙس زض دبيبٖ ذٛا٘ٙس ٜضا ث ٝقطٚؿ ٌعاضـ
ثبظٌطزا٘س.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

سثک يال استريت شيروال )(Wall Street Journal


ايٗ ؾجه فطِٔٛي چٙس وبض ٜاؾز و ٝزض ثؿيبضي اظ اذجبض ٌ ٚعاضـ ٞبي
سٛنيفي – ذجطي ،اذجبض حبقي ٝاي  ٚذجطٞبي حٛازص و ٝضٚيىطز سٛنيفي
زاض٘س ،وبضثطز زاضز .ايٗ ؾبذشبض ثط اؾبؼ حطوز اظ ػعء ث ٝوُ عطاحي قسٚ ٜ
فطٔ َٛآٖ ث ٝلطاض ظيط اؾز:






اِف) ثب يه ِيس زاؾشبٖ ٌ ٝ٘ٛآغبظ قٛز .وب٘ ٖٛيب ٘مغ ٝسٕطوع ِيس ثبيس يه
ٔظبَ اظ ٔٛضٛؿ انّي ثبقس .اظ ٔظبَ ٞبي اقربل يب اسفبق ٞبي ٔطثٛعٝ
٘يع ٔي سٛاٖ اؾشفبز ٜوطز.
ة) دبيبٖ ذجط ٔقٕٛال" ث ٝنٛضر چطذكي  ٚثب ٔطاػق ٝثِ ٝيس ٍ٘بقشٔ ٝي
قٛز( .قجي ٝؾجه ٌيالؼ)

٘رؿشيٗ ثبض ضٚظ٘بٔٚ" ٝاَ اؾشطيز غٚض٘بَ" زض ذجطٞبي ز٘جبِ ٝزاض ذٛز زض
نفح٘ ٝرؿز اظ ايٗ ضٚـ اؾشفبز ٜوطز  ٚثٕٞ ٝيٗ ذبعط ؾجه يبز قس٘ ٜبْ
ذٛز ضا اظ ايٗ ضٚظ٘بٔٚ ٝاْ ٌطفش ٝاؾز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

سثک فصل تىدی


ؾجه  ٚؾبذشبض فهُ ثٙسي ضا ٔي سٛاٖ زض ثؿيبضي اظ ٌعاضـ ٞبي ذجطي ثٝ
وبض ثطز٘ .ىش ٝاؾبؾي زض سىٙيه فهُ ثٙسي ٌٙؼب٘سٖ ٞط ثرف زض فهّي
ٔؼعاؾز ،ث ٌٝ٘ٛ ٝاي وٞ ٝطيه ِيس  ٚدبيبٖ ذٛز ضا زاقش ٚ ٝذٛا٘ٙس ٜضا ٔؼجٛض
ث ٝازأٔ ٝغبِق ٝوٙٙس .ايٗ سىٙيه زض ضٚيسازٞبي ذجطي و ٝث ٝقي ٜٛضٚايي
٘ٛقشٔ ٝي ق٘ٛس ،ثؿيبض ٔٛطط اؾز .يىي اظ ضاٞ ٜبي ضايغ زض ؾبظٔب٘سٞي
زاؾشبٖ ٞبي ذجطي فهُ ثٙسي قس ،ٜاؾشفبز ٜاظ ٘ؾطار ٔشفبٚر اؾز .ثطاي
ٔظبَ زض زاؾشبٖ ٞبيي وٛٔ ٝضٛؿ ٞبي ثحض ثطاٍ٘يع زِٚشي ضا ديكٟٙبز ٔ ٚغطح
ٔي وٙٙسٔ ،ي سٛاٖ ٞطيه اظ ٌطٞ ٜٚبيي ضا و ٝزضٌيط يب سحز سبطيط ايٗ
ديكٟٙبز ٞؿشٙس زض يه ثرف ٔؼعا ٌٙؼب٘س  ٚث ٝايٗ سطسيت ث ٝذجط قىُ زاز.



ضا ٜزيٍطي و ٝاغّت ثطاي ؾبٔب٘سٞي ث ٝذجطٞبي فهُ ثٙسي قس ٜثىبض ٔي ضٚز
اؾشفبز ٜاظ لبِت ٞبي ظٔب٘ي اؾز .ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ؤ ٝظال اظ ظٔبٖ حبَ قطٚؿ ٚ
ؾذؽ ثطاي اقبض ٜث ٝديف ظٔي ٝٙث ٝؾٕز ٌصقش ٝحطوز وطز ،زٚثبض ٜثطاي
سٛؾق ٝزاؾشبٖ ث ٝحبَ ثبظٌكز  ٚثب آيٙس ٜزاؾشبٖ ضا سٕبْ وطز .اٌط چ ٝايٗ
سطسيتٔ ،يسٛا٘س ٔشغيط ثبقس أب فهُ آغبظيٗ ،حشٕب ثبيس حبٚي يه دبضاٌطاف
انّي ثبقس و ٝزضآٖ ٞسف اظ ٘ٛقشٗ ايٗ ضٚيساز ضا ثطاي ذٛا٘ٙس ٜسٛضيح
زٞس .سىٙيه سمؿيٓ زاؾشبٖ ث ٝثرفٞبي ٔرشّف زض ذجطٞبيي وٛٔ ٝضٛؿ
فٕيمي زاض٘س ،ثؿيبض وبضآٔس اؾز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

سثک فُرست وًيسي




فٟطؾز ٘ٛيؿي زض اذجبضي و ٝچٙسيٗ ٘ىش ٟٓٔ ٝسبويسي ضا اضائٔ ٝي وٙٙس،
وبضثطز زاضز .ايٗ ؾجه ثٛيػ ٜزض اذجبض سحميمي -آٔبضي ،ذجطٞبي ٔطثٛط ثٝ
ضٚيسازٞبي زِٚز اظ ػّٕ٘ ٝكؿزٞب ٔ ٚاللبرٞب ،حشي ٌعاضـ ٞبي ذجطي –
سٛنيفي زضثبضٔ ٜطزْ  ٚثط٘بٔٞ ٝبي ػبٔق ٝقٙبؾي (اٌط حبٚي چٙسيٗ ٘ىشٝ
وّيسي ٞؿشٙس) ث ٝوبض ٔيضٚز.
ثطاي اؾشفبز ٜاظ فٟطؾز زض ديىط ٜذجط  ٚيب دبيبٖ آٖٔ ،ي سٛاٖ ثب يه ِيس
حبٚي چىيسٔ ٜبػطا  ٚزض دي آٖ دبضاٌطاف حبٚي ٘ىش ٝانّي زاؾشبٖ ،قطٚؿ
وطز .ث ٝز٘جبَ آٖ ،اظ ٘مُ ل َٛيب شوط حمبيك نطف يب ٞط ز ٚثطاي سىٕيُ ِيس
اؾشفبز ٚ ٜؾذؽ ٘ىبر وّيسي ضا سب ا٘شٟبي ذجط عجم ٝثٙسي وطزٌ .عاضـٞبي
ٔطثٛط ث ٝسحميمبر دّيؿي اغّت فٟطؾز ضا زض ثرف آغبظيٗ زاؾشبٖ
ٔيٌٙؼب٘ٙس سب ض٘ٚس سحميمبر  ٚيبفشٞ ٝب ضا عجمٝثٙسي وٙٙس .فٟطؾزٞبي
ٌٙؼب٘س ٜقس ٜزض آغبظ ٔ ٚيب٘ٞٝبي ذجط ث ٝدٙغ لؿٕز يب حشي وٕشط ٔحسٚز
قٛز .فٟطؾزٞبي ا٘شٟبيي ٔيسٛا٘ٙس ثّٙسسط ثبقٙس .زض ؾبذشبض فٟطؾز ٘ٛيؿي
ٞط لؿٕز ثبيس زض يه دبضاٌطاف ٔؼعا اضائ ٝقٛز  .فٟطؾز ٘ٛيؿي ٕٞچٙيٗ
زض اذجبض ٔطثٛط ثٔ ٝاللبرٞب ث ٝوبض ٔيضٚز سب افٕبَ غيطٔطسجظ ثب ِيس ضا عجمٝ
ثٙسي وٙسٔ .ي سٛاٖ ثطاي فجٛض اظ يه لؿٕز ث ٝلؿٕز زيٍط ،اظ فجبضسي ٔب٘ٙس
زض ضٚيسازي زيٍط يب اظ ايٗ زؾز فجبضار ٌصاض اؾشفبز ٜوطز .فٟطؾز ٘ٛيؿي
ثطاي عجم ٝثٙسي يه زؾش ٝآٔبض يب ٞطٌ ٝ٘ٛاعالفبر دط ظحٕز زيٍط ٕٞ ٚچٙيٗ
ثطاي ثطػؿش ٝؾبذشٗ ٘ىبر وّيسي زاؾشبٖ ث ٝوبض ٔي ضٚز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

سثک داستاوي )(Narrative








زض ؾجه ضٚايي -زاؾشب٘ي و ٝقجي ٝزاؾشبٖ وٛسب ٜاؾزٛ٘ ،يؿٙس ٜزليمب اظ
سٕبْ سىٙيه ٞبي لهٌٛ ٝيي (قرهيز دطزاظي ،نح ٝٙآضاييٛٔ،لقيز ٞب ٚ
٘مغ ٝاٚع) ثٟطٔ ٜي ثطز ،ثب ايٗ سفبٚر و ٕٝٞ ٝآ٘چ ٝضا ؤ ٝي ٌٛيس حميمز
زاضز.
ثٟشطيٗ وبضثطز آٖ ظٔب٘ي اؾز و ٝيه ذجط ٟٔيغ ( )Dramatic storyثطاي
ٌفشٗ ٚػٛز زاقش ٝثبقس .زض ايٗ ٌ ٝ٘ٛذجطٞب ٌعاضقٍط ث ٝثيبٖ ػعييبر ٔي
دطزاظز  ٚوطزاض ٔطزْ ضا ثٕ٘ ٝبيف ٔي ٌصاضز .ؾجه ضٚايي ٕٞچٙيٗ قبُٔ
٘مُ لٞ َٛبيي اؾز و ٝقجي ٝزيبِٛي ٞؿشٙس.
ؾجه زاؾشب٘ي ثب سٕطوع انّي ثط ضٚي قطٚؿ ٔفهُ ذجط ٔ ٚجشٙي ثط سٛاِي،
قبُٔ ٌفشٕبٖ زاؾشب٘ي سٛؾظ قرهيز ٞبي زض ٖٚذجط ٔي ثبقس .اٌطچ ٝثطذي
٘ىبر زض قطٚؿ ذجط ،إٞيز ٔٛضٛفي ضا و ٝذجط ثط آٖ ٔشٕطوع قس ،ٜثطاي
ذٛا٘ٙسٔ ٜكرم ٔي وٙس.
ثقضي اظ اذجبض زاؾشب٘ي ثّٙس ٞؿشٙس أب ٔي سٛاٖ ثب اؾشفبز ٜاظ سىٙيه ٞبي
وٛسبٛ٘ ٜيؿي ث ٝآٖ سٛٙؿ ثركيس .ذجط ث ٝؾجه زاؾشب٘ي انٛال يه قطٚؿ
ػصاة  ٚيه دبيبٖ ث ٝيبز ٔب٘س٘ي  ٚسبطيط ٌصاض زاضز  ٚزض ثرف ٔيب٘ي زاؾشبٖ
ذجط ث ٝقىُ ضٚايي سسأ ْٚي يبثس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

قًاعد کلي يا اصًل خثروًيسي


-1ؾبزٜٛ٘يؿي؛ ذجط ثبيس ؾبز ،ٜضٚاٖ ،لبثُ ف ٚ ٟٓث ٝظثبٖ ٔ ٕٝٞطزْ ثبقس؛



 - 2سبظٌي؛ ذجط ،ثبيس ٕٞيك٘ ٝؿجز ث ٝذجط ضٚظ لجُ سبظٜسط ثٛز٘ ٚ ٜىبر
ػسيسي ضا زضثطزاقش ٝثبقس .ذجطٍ٘بض ثبيس ؾقي وٙس اظ ثيبٖ سىطاضي حمبيك ٚ
ثسيٟيّبر ذٛززاضي ٕ٘بيس.



 .3وٛسبٜٛ٘يؿي؛ اظ ان ٟٓٔ َٛذجط٘ٛيؿي ،وٛسبٜٛ٘يؿي اؾز؛ و ٝثيكشطيٗ
اعالفبر زض وٛسبٜسطيٗ ٔشٗ اضائٔ ٝيقٛز .يه ٔغّت ذجطي ،ثٝعٛض ٔشٛؾظ
٘جبيس اظ  300سب  500وّٕ ،ٝسؼبٚظ وٙسٍٔ .ط زض ذجطٞبي ٟٔٓ؛ ؤ ٝيسٛاٖ سب
چٙس ؾشٔ ،ٖٛغّت سٟي ٝوطز.



 .4سمسّْ زيٍطاٖ؛ ذجطٍ٘بض ٛ٘ ٚقشٞٝبيف ،ثبيس ثيكشط ،اظ زيٍطاٖ حطف ثع٘س
 ٚاظ ذٛز وٕشط ؾرٗ ثٔٝيبٖ آٚضز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

قًاعد کلي يا اصًل خثروًيسي


ٕٞ .5بٍٙٞي؛ ذجط ثبيس ثٌٝ٘ٛٝاي سٙؾيٓ قٛز ،و ٝثرفٞبي ٔرشّف آٖ (سيشط،
ِيسٔ ،شٗ)  ٚػٕالر ٔشٗ ذجط ،ثب يىسيٍط ٕٞبٍٙٞي  ٚسغبثك الظْ ضا زاقشٝ
ثبقٙس .آٖچ ٝو ٝذجط ضا ػصّاة ٔ ٚربعت ضا ث ٝذٛا٘سٖ ،زيسٖ  ٚيب قٙيسٖ آٖ
سطغيت ٔيوٙس ،اضسجبط ٕٞ ٚبٍٙٞي ثيٗ اػعاي آٖ اؾزٞ .طچ ٝايٗ اضسجبط،
لٛيسط ثبقس  ٚػٕالر ٔشٗ ،دطٔقٙي  ٚزض فيٗ حبَ ،وٛسب ٜثبقٙس ،ذٛا٘سٖ ٚ
قٙيسٖ آٖ ثطاي ٔربعت ػصّاةسط اؾز .ايٗ ٕٞبٍٙٞي ضا ٔيسٛاٖ ثب سىطاض
ثٛٔٝلـ ٔٛضٛؿ(ٔحٛض) انّي ،يه ٚاغٜي وّيسي ذجط ،وّٕبر  ٚفجبضار
ضثظزٙٞس ٚ ٜاؾشفبز ٜثٛٔٝلـ اظ ٘بْ ٔىبٖٞبي ٔرشّف ،فطا ٓٞوطز.



 .6ػبٔقيّز؛ يىي اظ ٔفبٞيٓ اؾبؾي ذجط٘ٛيؿي ،ػبٔقيّز ذجط اؾز .يقٙي
ايٙى ٝسب حس أىبٖ ،ذجطٍ٘بض يب زثيط ذجط ،ثبيس وّي ٝاعالفبر ٔطثٛط ث ٝضٚيساز ضا
ػٕـآٚضي  ٚزض ثؿشٝثٙسي ذٛة  ٚػصّاة اضائ ٝوٙس  ٚثبيس ثىٛقس ث ٝوّيّٝ
دطؾفٞبيي و ٝزض شٔ ٗٞربعت اؾز ،دبؾد ٌٛيس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

قًاعد کلي يا اصًل خثروًيسي


 .7زضؾز٘ٛيؿي؛ اظ ان َٛاِٚيّٛ٘ ٝقشٗ ذجط ،زضؾز٘ٛيؿي اؾزٍٙٞ .بْ
زضؾز٘ٛيؿي ،ضفبيز ٘ىشٞٝبي ٍ٘بضقي ،چ ٝزض نحيح ٘ٛقشٗ وّٕبر ٚ
سطويتٞب  ٚچ ٝزض ٘ٛقشٗ ؾبذشٕبٖ نحيح ػٕالر ،ثؿيبض إٞيز زاضز  ٚثٝ
ٔٛاظار آٖ ،چٙب٘چٔ ٝشٗ سطػٕٝقس ٜثبقس ،ضفبيز ان َٛسطػٕ٘ ٝيع ضطٚضر
زاضز .انُ ٘رؿشيٗ ثطاي زضؾز ٘ٛقشٗ ،آٌبٞي ٟٔ ٚبضر ذٛز ٘ٛيؿٙسٜ
اؾز؛ ظيطا ٔفٟٔٛي ضا و ٝا ٚثٝقي ٜٛذبل ذٛز ،زضن وطزٔ ٚ ٜيذٛاٞس ثٝ
ذٛا٘ٙسٙٔ ٜشمُ وٙس ،ذٛزـ ثٟشط اظ ٞطوؽ ٔيقٙبؾس .ثٙبثطايٗ الظْ اؾز
٘ٛيؿٙسٌبٖ ثب ٔغبِقٔ ٝشٔ ٖٛقشجط ٚ ٚظيٗ ازثئٟ ،بضر زضؾز٘ٛيؿي ذٛز ضا
افعايف زٙٞس.



 .8سطػيح انغالحبر؛ زض ٘ٛقشٗ ذجط ،ثبيس وّٕبر ٔهغّح ضا ثط وّٕبر نحيح
ِٚي ٘بٔأ٘ٛؼ ،سطػيح زاز ٞ ٚطػب وّٕٝي فبضؾي ٚػٛز زاقز ،اظ ثٝوبض ثطزٖ
وّٕبر فطثي يب اضٚدبيي ذٛززاضي وطز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

قًاعد کلي يا اصًل خثروًيسي


 .9قطٚؿ ثب وّٕبر ٔٙبؾت؛ ٞطٌع ٘جبيس ػٕالر ضا ثب وّٕبر أطٚظ ،زيطٚظ ،فطزا
 ٚيب افساز قطٚؿ وطز.



.10آغبظ ٔٙبؾت دبضاٌطافٞب؛ ٘جبيس ز ٚدبضاٌطاف دكز ؾط  ٓٞضا ثب يه وّٕٝ
آغبظ وطز.



.11اعٕيٙبٖ ث ٝنحز ذجط؛ اعٕيٙبٖ ٘ٛيؿٙس ٜث ٝنحز ذجط ٔٙشكط.ٜ

آمًزش خثر ي خثروًيسي

قًاعد کلي يا اصًل خثروًيسي


.12ؾبثم ٝذجط؛ يىي اظ ٔؿبئُ اؾبؾي زض ذجط٘ٛيؿي و ٝزض ف ٟٓثٟشط ذجط ثٝ
ٔربعت وٕه ٔيوٙس ،شوط ؾبثم ٝذجط اؾز .ؾبثم ٝيب ديكي ٝٙذجطٔ ،قٕٛالً زض
آذط ذجط  ٚثقس اظ اضائٔ ٝغبِت ػسيس  ٚثب ٚاغٜٞبي وّيكٝاي چٌ" ٖٛفشٙي
اؾز"" ،قبيبٖ شوط اؾز"  ... ٚزض ػّٕٝثٙسي ٔؿشمُ ٔيآيس .اِجشٌ ٝبٞي ٘يع
ؾبثم ٝذجط زض ٔشٗ ذجط ،ثقس اظ ِيس ثٝنٛضر ػّٕٝاي ٔؿشمُ ٔيآيس.



ٙٔ.13جـ ذجط؛ ٔٙجـ ذجط زض ازثيّبر ذجط٘ٛيؿي اظ إٞيز ثطذٛضزاض اؾز .زض
ٔغجٛفبرٔ ،قٕٛالً ٔٙجـ ذجط زض اثشساي ذجط ،يقٙي لجُ اظ ِيس ٘ٛقشٔ ٝيقٛز؛
أب زض اذجبض ضازي ٚ ٛسّٛيعيٙٔ ،ٖٛجـ ذجط ،ثٙبث ٝضطٚضر ٕٔىٗ اؾز زض اثشساي
ِيس يب زض ٔشٗ ذجط آٚضز ٜقٛز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

قًاعد کلي يا اصًل خثروًيسي


ٔ.14قطفي افطاز؛ زض ٘ٛقشٗ ذجط ،شوط اؾبٔي افطاز ٔ ٚقطفّي زليك آٖٞب الظْ
اؾز .اِجش ٝثٝعٛضوّي ،زا٘ؿشٗ ٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌي افطاز ثطاي ٔربعجبٖ اضػح
٘يؿز؛ ثّى ٝآٖچ ٝثطاي ٔربعت إٞيز ظيبز زاضز ،آٌبٞي اظ ٔمبّْٔ ،يّز ٚ
ػٙؿيّز افطاز  ٚايٗو ٝآٖٞب ا ُٞوساْ ٔٙغم ٝيب قٟط ٞؿشٙسٔ ،يثبقس .أب
زض ٔقطفي افطاز ثبيس ٘ىبسي ضا ضفبيز وطز:
 اِف) زض ِيس ،فمظ زض نٛضسي ٘بْ فطز شوط ٔيقٛز و ٝثب ذٛا٘سٖ يب قٙيسٖ
آٖ ،چٟط ٜيب فّٕىطزـ زض ش ٗٞسسافي قٛز  ٚاِّب فمظ ثبيس ث ٝشوط ؾٕز،
ؾٗ ،ػٙؽ ،اؾٓ ٔؿشقبضٔ ،حُ ؾى٘ٛز  ٚؾبيط ٔكرهبر اوشفب وطز.
 ة) اٌط فطز زاضاي چٙس ٔمبْ  ٚؾٕز ثٛز ،ا َٚؾٕز ٔقطٚف ٚ ٟٓٔ ٚ
ؾذؽ زض ثٙسٞبي ٔرشّف ذجط ،اظ ؾٕزٞبي زيٍط ا ٚاؾشفبزٔ ٜيقٛز.
 ع) زض ٔقطفي افطاز زض اقبض ٜثقس اظ ِيس ،ثٟشط اؾز زض نٛضر فسْ ِعْٚ
نطفٝػٛيي زض ٚلز٘ ،بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌي  ٚؾٕز ثٝعٛض وبُٔ ثيبٖ قٛز ٚ
زض ازأ ٝذجطٔ ،يسٛاٖ اظ يىي اظ فٙبٚيٗ ؾٕز٘ ،بْ  ٚيب ٘بْ ذب٘ٛازٌي،
ػساٌب٘ ٝثٟط ٜػؿز.
 ز) ثيبٖ ؾٕزٞبي فّٕي افطاز ٔظُ زوشطٟٙٔ ،سؼ ،آيزاهلل  ... ٚاٌط ثب
اؽٟبضار  ٚافقبَ ٔصوٛض زض ذجط اضسجبط زاقش ٝثبقس ،ضطٚضي اؾز.
ٞ ي) زض ٔقطفي ؾبظٔبٖٞب  ٚافطاز ،ثبيس اؾبٔي وبُٔ آٖٞب ٘ٛقش ٝقٛز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

مُارت َای اخالقي در وگارش خثر


 -1نسالز  ٚضاؾشٍٛيي:
 ذجطٍ٘بض وٚ ٝؽيف ٝاعالؿ ضؾب٘ي ثٔ ٝطزْ ضا ث ٝفٟس ٜزاضز ،زض حميمز
ٕ٘بيٙسٔ ٜربعجبٖ زض نح ٝٙضٚيسازٞبي ػبٔق ٝاؾز .ا ٚثبيس ثب ٔطزْ نبزق
 ٚضاؾشٍ ٛثبقس ٞ ٚط ضٚيسازي ضا آٖ عٛض وٞ ٝؿز ،ثجيٙس  ٚثىٛقس آٖ ضا
ٕٞبٖ عٛض ثيبٖ وٙس .ذجطٍ٘بض  ٚضؾب٘ ٝاي و ٝثب ٔطزْ نبزق ثبقسٔ ،طزْ اٚ
ضا ثبٚض ذٛاٙٞس وطز  ٚحطف  ٚؾرٗ آٖ ضؾب٘ ٝثطاي ٔربعجف حؼز ذٛاٞس
قس؛ چيعي و ٝآضظٚي ضؾب٘ٞ ٝبؾزٕٞ .چٙيٗ ضؾب٘ ٝثي افشجبض ثٔ ٝطٚض
ظٔبٖ ٔربعجبٖ ذٛز ضا اظ زؾز ٔي زٞس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

مُارت َای اخالقي در وگارش خثر


 -2قؼبفز:
 قؼبفز اظ نفبسي اؾز ؤ ٝقٕٛال ثطاي يه ذجطٍ٘بض ٔٛفك ثطقٕطزٔ ٜي
قٛز .وؿي و ٝاظ نبحجبٖ لسضر  ٚططٚر ٞطاؼ زاقش ٝثبقس ٞطٌع ٕ٘ي
سٛا٘س ذجطٍ٘بض ذٛثي ثبقس .ذجطٍ٘بض قؼبؿ ثطاي اعالؿ ضؾب٘ي  ٚا٘قىبؼ
ٔكىالر ٚ ٚالقيز ٞبي ػبٔق ٝاظ وؿي سطؼ  ٚثيٓ ٘ساضز .وٙؼىبٚي  ٓٞاظ
زيٍط ٚيػٌي ٞبي الظْ ثطاي ذجطٍ٘بض اؾز ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝاٌط ش ٗٞفطز،
دطؾكٍط  ٚوٙؼىب٘ ٚجبقس يب ث ٝز٘جبَ چطاٞب  ٚچٍٞ ٝ٘ٛب ٍ٘طزز ،اٞ ٚطٌع
لبثّيز ذجطٍ٘بض قسٖ ضا ٘ساضز .ذجطٍ٘بض ٚلشي ثب ٔمبٔبر ،قطوز ٞب ٚ
ٔؿئٛالٖ ؾط  ٚوبض زاضز ثبيس ٘ؿجز ثٌ ٝفشٞ ٝبي آ٘بٖ زضػ ٝثباليي اظ قه
 ٚسطزيس زاقش ٝثبقس .ا ٚثبيس ث ٝقهٞبي ذٛز افشٕبز وٙس  ٚاظ عطح
دطؾفٞبي ٔرشّف ٟ٘طاؾسٙٔ.بثـ اغّت زٚؾز زاض٘س اعالفبسي ثسٙٞس وٝ
ث٘ ٝفـ ذٛزقبٖ ثبقس .زض فيٗ حبَ ذجطٍ٘بض ثبيس ٔطالت ثبقس و ٝايٗ قه
 ٚسطزيس سجسيُ ث ٝثسٌٕب٘ي ٘كٛز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

مُارت َای اخالقي در وگارش خثر


 -3ضفشبض  ٚضٚاثظ اػشٕبفي ٔٙبؾت:
 ذجطٍ٘بض الظْ اؾز اظ نفبر نٕيٕيزٔ ،شب٘ز ،نجٛضي ،حؿٗ ٘يز،
ٔؿئِٛيز دصيطي  ٚاظ  ٕٝٞثبالسط ضاظزاضي ٔ ٚقشٕس ثٛزٖ ثطذٛضزاض
ثبقس.ا ٚثبيس زض ثطاثط افٕبِف ٔؿئ ٚ َٛدبؾرٍ ٛثبقسٕٞ .چٙيٗ ذجطٍ٘بض
ثبيس ؽبٞطي آضاؾشٔ ،ٝطست  ٚضفشبضي سٛاْ ثب ازة ٘ ٚعاوز زاقش ٝثبقس.
ٔؼٕٛف ٝايٗ ٚيػٌي ٞب ث ٝا ٚوٕه ٔي وٙس سب ثشٛا٘س ثطاي ؾِٟٛز وبض
اضسجبط ذٛثي ثب حٛظٞ ٜبي فقبِيز ذٛز ثطلطاض وٙس.
 ذجطٍ٘بض ثبيس ثب احشطاْ ٌصاقشٗ ث ٝاؾشمالَ  ٚحبوٕيز ّٔي٘ ،ؾٓ  ٚأٙيز
فٕٔٛي ٙٔ ٚبفـ ّٔي ،اظ ان ٚ َٛقطافز حطف ٝاي ذٛيف سجقيز وٙس ٚ
ٕٞچٙيٗ ث ٝان َٛزيٙي  ٚافشمبزار ٔصٞجي ،آزاة  ٚؾ ٗٙلٔٛي ّٔ ٚي،
اذالق حؿ ٚ ٝٙففز فٕٔٛي احشطاْ ٌصاضز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

مُارت َای اخالقي در وگارش خثر


ٚ -4ؽيف ٝقٙبؾي ،ضفبيز ا٘هبف  ٚثي عطفي:
 ذجطٍ٘بض ثبيس سالـ وٙس و ٝثب ضفبيز ا٘هبف زض سٟي ٝذجط ،اظ عطفي
ػب٘جساضي ٘ىٙس .اٌط ذجطٍ٘بض يب ضؾب٘ ٝاي زض اذجبض ذٛز ثٛ٘ ٝفي ثي عطفي
ضا ٘مض وٙس ،افشٕبز ٔربعجبٖ اظ ا ٚؾّت ٔي قٛز .ذجطٍ٘بض الظْ اؾز
نطف ٘ؾط اظ سقّك ؾيبؾئ ،صٞجي  ٚحشي سقّك الشهبزي ضؾب٘ٝاي و ٝزض
آٖ وبض ٔيوٙس ،زض وبض حطفٝاي ذٛز سب آ٘ؼب ؤ ٝيسٛا٘س ٔؿشمُ ثبقسٚ
حسالُ حٕبيشف اظ يه ػطيبٖ يب فطز ٘جبيس ث ٝليٕز وشٕبٖ حميمز ثبقس.
ا٘شمبَ زليك اؾٙبز ٌ ٚفشٞٝب  ٚسهٛيطٞب اظ ٚيػٌيٞبي ذجطٍ٘بض حطفٝاي
اؾز.
 ذجطٍ٘بض ثبيس ٘ؾطار قرهي  ٚسقهت ضا وٙبض ٌصاضز  ٚثٚ ٝؽيف ٝذٛز
زضلجبَ ػبٔق ٝفُٕ وٙس .ضؾبِز ذجطٍ٘بض،آٌب ٜوطزٖ ػبٔق ٝاؾز ٝ٘ ،آٖ وٝ
ٔطزْ ضا ث ٝحٕبيز اظقرم يب ٌطٞٚي ذبل سكٛيك وٙس .ذجطٍ٘بض ٚؽيفٝ
قٙبؼ سالـ ٔي وٙساظ  ٕٝٞافطاز  ٚيبعطف ٞبي ٔطسجظ ثب يه ٔٛضٛؿ،
اعالفبر زضؾز  ٚوبُٔ اضائ ٝزٞس ،ثٙٔ ٝبفـ فٕٔٛي ثيٙسيكس  ٚلضبٚر ٚ
سهٕيٓ ٌيطي ضا ثٔ ٝربعجبٖ اػبظٚ ٜاٌصاض وٙس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

مُارت َای اخالقي در وگارش خثر


 -5ضفبيز حطيٓ ذهٛني
 احشطاْ ث ٝحيظيز قرهي  ٚحطيٓ ذهٛني افطاز ،ذٛززاضي اظ سٞٛيٗ،
سٕٟز  ٚافشطا ث ٝاقربل  ٚسالـ زض حفؼ ؾالٔز  ٚآضأف ضٚا٘ي ػبٔق ٝاظ
ٚؽبيف ذجطٍ٘بضاٖ اؾز.اذالق حطفٝاي حىٓ ٔيوٙس و ٝحطيٓ ذهٛني
افطاز حفؼ قٛزٞ .ط فطز حك زاضز قأٖ ظ٘سٌي ذهٛني  ٚذب٘ٛازٌي ،ذب٘،ٝ
ؾالٔز  ٚضٚاثظ ذٛز ثب زيٍطاٖ ضا حفؼ وٙسٞ .ط ذجطٍ٘بضي اٌط ثسٖٚ
ضضبيز فطزي ،ث ٝحطيٓ ظ٘سٌي ذهٛني ا ٚسؼبٚظ وٙس ،ثط اؾبؼ لبٖ٘ٛ
ثبيس دبؾرٍ ٛثبقس.



 -6حفؼ ٔٙبثـ اعالفبر
 اظ زيٍط ٚؽبيف اذاللي ضٚظ٘بٍٔ٘ٝبض ،حفؼ ٔٙبثـ اعالفبر ٔحطٔب٘ ٝاؾز .
ذجطٍ٘بضاٖ اظ ِحبػ اذاللي ،ثبيس ٔٙبثـ ٔحطٔب٘ ٝاعالفبر ذٛز ضا فبـ
٘ىٙٙس.ذجطٍ٘بض ٔٛؽف اؾز اؾطاض حطف ٝاي ذٛز ضا حفؼ وٙس  ٚاظ افكبي
اعالفبر  ٚاذجبضي و ٝثغٛض ٔحطٔب٘ ٝث ٝزؾز ٔي آٚضز ػع ٔٛاضزي و ٝثب
حىٓ زازٌبٔ ٜكرم ٔي قٛز ،ذٛززاضي وٙس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

مُارت َای اخالقي در وگارش خثر


 -7أب٘شساضي
 ذجطٍ٘بض حطفٝاي ثب ضفبيز انُ أب٘شساضي،اعالفبر قرهي افطاز ضا ثسٖٚ
ضضبيز ايكبٖ زض ضؾب٘ٞ ٝب ٔٙشكط ٕ٘ي وٙس ٕٞ ٚچٙيٗ ايٗ اعالفبر ضا
ثس ٖٚاػبظ ٜزض اذشيبض فطز زيٍط لطاض ٕ٘ي زٞس.
 أب٘شساضي زض ػٙجٞ ٝبي زيٍط وبضي ذجطٍ٘بض ٘يع الظْ اؾز ضفبيز قٛز ٔظال
ذجطٍ٘بضاٖ زض نٛضر اؾشفبز ٜاظ اذجبض زيٍط ضؾب٘ٞ ٝب زض ٔغبِت ذجطي
ذٛز ثبيس أب٘شساض ثٛزٔ ٚ ٜغّت ضا ث٘ ٝمُ اظ ٕٞبٖ ضؾب٘ٞ ٝب شوط وٙٙس .زض
ٚالـ ذجطٍ٘بض حطفٝاي ٔشٗ زيٍطاٖ ضا ث٘ ٝبْ ذٛز ٔٙشكط ٕ٘ي وٙس  ٚثٝ
فجبضر زيٍط زؾز ث ٝؾطلز ازثي ٕ٘ي ظ٘س.



 -8اؾشمبٔز  ٚدكشىبض:
 ث ٝزؾز آٚضزٖ اذجبض  ٚاعالفبر ،اغّت زقٛاضي ٞبي ذبل ذٛز ضا زاضز ٚ
يه ذجطٍ٘بض ،ؾرشي ز٘ٚسٌي ٞبي ٔؿشٕط ثطاي وؿت ذجط ،دكز زضٞبي
ثؿشٔ ٝب٘سٖ  ٚض٘غ ٔ ٚكمز ٔربِفز ٞبي دٟٙبٖ  ٚآقىبض ٔٙبثـ ذجطي ضا ثٝ
ػبٖ ٔي ذطز  ٚث ٝؾبزٌي سؿّيٓ ٕ٘ي قٛز.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

فرايىدٌ تُيٍ خثر


ذجطٞبيي و ٝزض ضؾب٘ٞ ٝبي ػٕقي ا٘شكبض ٔي يبثٙس ثب ضٚـ ٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي
ٌطزآٚضي ٔي ق٘ٛس  ٚذجطٍ٘بضاٖ ثب قيٞ ٜٛبي ٔرشّفي الساْ ث ٝوؿت ذجط ٚ
ا٘شكبض آٖ ٔي وٙٙس.



زض ايٗ ٔجحض ضٚـ ٞبي ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛطاحّي ضا و ٝاظ ٚلٛؿ ضٚيساز سب سجسيُ
آٖ ث ٝذجط عي ٔي قٛز ثيبٖ ٔي وٙيٓ .






اِف – حضٛض زض ٔحُ ضٚيساز
ة – اعالفيٞ ٝب  ٚثيب٘يٞ ٝب
ع -ؾبيط ضؾب٘ٞ ٝب
ز -ضاثغبٖ ذجطي

آمًزش خثر ي خثروًيسي

الف – حضًر در محل رييداد


يىي اظ ضاٞ ٜبي وؿت ذجط ،حضٛض ذجطٍ٘بض زض نحٔ ٚ ٝٙحُ ٚلٛؿ ضٚيساز
اؾز .زض ضٚيسازٞبي لبثُ ديف ثيٙي يب ثط٘بٔ ٝضيعي قسٔ ٜب٘ٙس ٔطاؾٓ ،
ٌطزٕٞبيي ٞبٔ ،ؿبثمبر ٚضظقي  ،زازٌبٞ ٜب ٔ ،هبحجٔ ٝغجٛفبسي ٘ ٚؾبيط آٖ
ذجطٍ٘بضاٖ عجك ثط٘بٔ ٝزض ٔحُ ٔٛضز ٘ؾط حبضط ٔي ق٘ٛس.



زض ايٗ ٔٛاضز  ،ذجطٍ٘بضاٖ ٔكبٞسار ذٛز ٞ ٚط آ٘چ ٝضا و ٝضخ زاز ٚ ٜزاضاي
اضظـ ٞبي ذجطي اؾز زض لبِت ذجط يب ٌعاضـ سٙؾيٓ ٔي وٙٙس.



زض حٛازطي ٔب٘ٙس ؾيُ  ،ظِعِ ، ٝسهبزفبر ٘ ... ٚيع ذجطٍ٘بض دؽ اظ اعالؿ اظ
ٚلٛؿ ضٚيساز زض ٔحُ حبضط ٔي قٛز ٔ ٚكبٞسار فيٙي ذٛز ضا ثب اعالفبر
وؿب٘ي و ٝلجُ اظ ٚي زض ٔحُ ضٚيساز حضٛض زاقش ٝا٘س سّفيك ٔي وٙس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

الف – حضًر در محل رييداد


زض ايٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛاضز و ٝذجطٍ٘بض زض ٔحُ حبزط ٝحبضط ٔي قٛز عجقب ٔشٙبؾت ثب
اِعأبر حطف ٝاي  ٚدبؾرٍٛيي ث ٝفٙبنط ذجطي ،اعالفبر ٔٛضز ٘يبظ زيٍط ضا اظ
عطيك ٌفز  ٌٛ ٚثب زيٍطاٖ ٔ ،طاػق ٝث ٝآضقيٚ ٛؾٛاثك ٔطسجظ ثب ٔٛضٛؿ وؿت
 ٚذجط ضا ثب اؾشفبز ٜاظ آٖ ٞب سىٕيُ ٔي وٙس.



ذجطٍ٘بضاٖ زض ظٔبٖ حضٛض زض نح ٝٙثبيس سٕبٔي ػعييبر ضٚيساز ضا ثب زلز
ٔٛضز سٛػ ٝلطاض زٙٞس ٞ ٚط آ٘چ ٝضا و ٝضخ ٔي زٞس يبززاقز وٙٙس  ٚزض
نٛضر ٘يبظ ،ؾرٙبٖ ٔ ٚغبِت ٔ ٟٓضا ضجظ وٙٙس.



دؽ اظ ػٕـ آٚضي وّئ ٝغبِت ٔٛضز ٘يبظ ،ذجطٍ٘بض ٔشٙبؾت ثب إٞيز ٔٛضٛؿ
٘ ٚيبظ ضؾب٘ ، ٝذجط ضا سٙؾيٓ ٔي وٙس.

آمًزش خثر ي خثروًيسي

ب – اطالعيٍ َا ي تياويٍ َا


ثرف زيٍطي اظ ذجطٞب ثب ثٟطٌ ٜيطي اظ اعالفيٞ ٝب  ٚثيب٘يٞ ٝبي ٔٙشكط قس ٜاظ
عطف ؾبظٔبٖ ٞب ٔ ٚطاوع ٔرشّف زِٚشي  ٚذهٛني اؾز ؤ ٝقٕٛال ضٚاثظ
فٕٔٛي ٞب زض اذشيبض ضؾب٘ٞ ٝب ي ػٕقي لطاض ٔي زٙٞس .



اضسجبط ذجطٍ٘بض ثب ٔؿٚٛالٖ ٔرشّف ؾبظٔبٖ ٞب ٟ٘ ٚبزٞب ٛٔ ٚؾؿبر ٔرشّف ،
يىي اظ ضاٞ ٜبي وؿت ذجط اظ ايٗ ٔٙبثـ ٔحؿٛة ٔي قٛز.



ٌبٞي ايٗ ثيب٘يٞ ٝب  ٚاعالفيٞ ٝب ثطاؾبؼ إٞيز ث ٝنٛضر وبُٔ اظ ؾٛي
ضؾب٘ ٝاؾشفبزٔ ٜي قٛز  ٚزض ٔٛاضزي ٘يع چٙيٗ اعالفيٞ ٝب  ٚثيب٘يٞ ٝبيي
زؾشٕبي ٝاي ثطاي سٟي ٚ ٝسٙؾيٓ ذجط يب ٌعاضقي ٔي قٛز و ٝزض آٖ اظ ؾبيط
ٔٙبثـ ٘يع اعالفبسي وؿت  ٚث ٝآٖ افعٚز ٜقس ٜاؾز سب ذجطي ػبٔـ سط  ٚوبُٔ
سط سٟي ٚ ٝسٙؾيٓ قٛز.
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ب – اطالعيٍ َا ي تياويٍ َا


زض ٔٛاضزي اعالفيٞ ٝب  ٚثيب٘يٞ ٝبي ؾبظٔبٖ ٞب ٛٔ ٚؾؿبر ٔ ٚطاوع ٔرشّف،
ؾٛغٞ ٜب  ٚؾط٘د ٞبي ػسيسي ث ٝذجطٍ٘بض ٔي زٞس سب ثب ز٘جبَ وطزٖ آٖ ٞب
اذجبض  ٚاعالفبر سبظ ٜاي وؿت وٙس .اِجش ٝاؾشرطاع ؾٛغ ٜاظ اعالفيٞ ٝب ٚ
ثيب٘يٞ ٝب ثؿشٍي ث ٝقٓ ذجطي ٛٞ ٚـ  ٚشوبٚر ذجطٍ٘بض ٔٚيعاٖ سؿّظ ٚي ثٝ
ٔٛضٛؿ زاضز سب ثشٛا٘س ثب اؾشفبز ٜاظ ٔغبِت ٔٙشكط قس ٜذجطٞبي ػسيسي سِٛيس
وٙس.



زض ؾبَ ٞبي اذيط و ٝفٕ ْٛؾبظٔبٖ ٞب ٔ ٚطاوع ٔرشّف  ،ؾبيز ٞب  ٚدطسبَ
ٞبي ذبل ذٛز ضا عطاحي  ٚضا ٜا٘ساظي وطز ٜا٘س اذجبض  ٚاعالفيٞ ٝبي ذٛز ضا اظ
ايٗ عطيك ٔٙشكط ٔي وٙٙس  ٚذجطٍ٘بضاٖ ثب ٔطاػق ٝث ٝايٗ ؾبيز ٞب ٔي سٛا٘ٙس
اعالفبر ٔٛضز ٘ؾط ذٛز ضا وؿت  ٚثط حؿت ٘يبظ  ٚسكريم ذٛز ٔٙشكط وٙٙس.
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ج -ساير رساوٍ َا








يىي اظ ٔٙبثـ ٔ ٟٓذجطٍ٘بضاٖ ثطاي زضيبفز اذجبض  ٚاعالفبر  ٚؾط٘د
ضٚيسازٞب ،ذجط ٞبيي اؾز و ٝزض ٔغجٛفبر  ،قجىٞ ٝبي ضازي ٛسّٛيعي٘ٛي ٚ
ؾبيز ٞب ٔٙشكط ٔي ق٘ٛس ٚزض ثؿيبضي ٔٛالـ زؾشٕبي ٝي سٟي ٝاذجبض ٚ
ٌعاضـ ٞبي ثقسي ثطاي ذجطٍ٘بضاٖ لطاض ٔي ٌيطز.
ثطذي اظ اذجبضي و ٝزض ضؾب٘ٞ ٝب ٔٙشكط ٔي ق٘ٛس زاضاي ثبظسبة ٞبي اػشٕبفي
يب ؾيبؾي  ٚالشهبزي ٞؿشٙس  ٚذجطٍ٘بضاٖ ظثس ٚ ٜثبسؼطث ٝايٗ ٌ ٝ٘ٛثبظسبة ٞب
 ٚديبٔسٞب ضا ث ٝاذجبضي ذٛا٘س٘ي سجسيُ ٔي وٙٙس.
زض ثقضي اظ ٔهبحجٞ ٝب ٌ ٚعاضـ ٞب ي ذجطي ٘ىبسي ٔغطح ٔي ق٘ٛس وٝ
ؾٛغٞ ٜبي ػبِجي ثطاي سِٛيس ذجطٞبيي سبظ ٜث ٝقٕبض ٔي ض٘ٚس.
اِجش ٝايٗ ٔ ٟٓزض نٛضسي زؾز يبفشٙي اؾز و ٝذجطٍ٘بض زاضاي قٓ ذجطي
ٔٙبؾت  ٚف ٚ ٟٓزضن زضؾشي اظ ؾٛغٞ ٜب ثبقس.
اٌط ذجطٍ٘بضأٖ ،غبِت ٔٙسضع زض ضٚظ٘بٔٞ ٝب ٔ ٚغبِت ٔٙشكطقس ٜزض ضؾب٘ٝ
ٞبي ػٕقي ضا ثب زلز ز٘جبَ وٙٙسٔ ،ي سٛا٘ٙس ث ٝؾٛغٞ ٜبي ػسيس  ٚايسٞ ٜبي
سبظ ٜاي زؾز يبثٙس سب اذجبضي ذٛا٘س٘ي سِٛيس وٙٙس.
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اٌط ذجطٍ٘بضي زاضاي شوبٚر ٛٞ ،ـ  ٚقٓ ذجطي زضذٛض سٛػٟي ثبقس اظ
ثؿيبضي ٔغبِت ذجطي ؾط٘د ٞبيي ضا ث ٝزؾز ٔي آٚضز و ٝؾٛغ ٜاي ثطاي
سِٛيس ذجطٞبي ػسيس ٔي ق٘ٛس.
زض ثؿيبضي ٔٛالـ  ،حشي زض آٌٟي ٞبي سؼبضي  ٚنفحبر ٘يبظٔٙسي ٞبي ضٚظ٘بٔٝ
ٞب ٘ىبسي ٚػٛز زاضز و ٝظٔي ٝٙسٟي ٝاذجبض ٌ ٚعاضـ ٞبي ٘بثي ضا فطأ ٓٞي
وٙٙس.
ث ٝفٔ ٖٛٙظبَ زضع آٌٟي فطٚـ "فّع يبة" ٔي سٛا٘س اٍ٘يع ٜاي ثطاي ذجطٍ٘بض
ثبقس و ٝزض دي يبفشٗ ظٔيٞ ٝٙبي ٔهطف ايٗ زؾشٍب ٚ ٜوبضثطز آٖ ثبقس  ٚعجقب
احشٕبَ اؾشفبزٞ ٜبي غيط ٔؼبظ ٌٙ ٚغ يبثي ؾٛغ ٜاي ٔٙبؾت ثطاي سٟي ٝذجط ٚ
ٌعاضـ زض ايٗ ٔٛضز ذٛاٞس ثٛز.
ٌبٞي زض ٔهبحجٞ ٝبي چٟطٞ ٜبي ٙٞطي  ،ؾيبؾي  ،الشهبزي  ٚاػشٕبفي ٘ىبسي
ثيبٖ ٔي قٛز ؤ ٝي سٛا٘س ث ٝسِٛيس اذجبض ٌ ٚعاـ ٞبيي ػصاة  ٚذٛا٘س٘ي
ثيب٘ؼبٔس .
ثٙبثط ايٗ ذجطٍ٘بضاٖ ثبيس ؾبيط ضؾب٘ٞ ٝب ضا ث ٝعٛضٔساْ ضنس وٙٙس ٔ ٚغبِت
ٔطسجظ ثب حٛظ ٜذجطي ذٛز ضا و ٝزض ضؾب٘ٞ ٝب ٔٙشكط ٔي ق٘ٛس ثب زلز ديٍطي ٚ
ثطضؾي وٙٙس سب ث ٝؾٛغٞ ٜبي ػسيس ي زؾز يبثٙس.
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يىي اظ ٔٙبثـ ضؾب٘ٞ ٝب  ٚذجطٍ٘بضاٖ ثطاي اعالؿ اظ ضٚيسازٞبيي و ٝزض ٌٛقٚ ٝ
وٙبض قٟطٞب  ٚوكٛضٞب ضٚي ٔي زٞس ثٟطٌ ٜيطي اظ ضاثغبٖ ذجطي اؾز.
عجيقي اؾز و ٝضؾب٘ٞ ٝبي ػٕقي أىبٖ زؾشطؾي ث ٝاعالفبر ٔطثٛط ثٝ
ضٚيسازٞبي ٔرشّف زض سٕبٔي قٟطٞب  ٚضٚؾشبٞب ٙٔ ٚبعك ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض حٛظ ٜي
سحز دٛقف ذٛز ضا ٘ساض٘س.
ثطاي ضؾب٘ٞ ٝبي ّٔي أىبٖ حضٛض ذجطٍ٘بضاٖ الهي ٘مبط وكٛض ٚػٛز ٘ساضز ٚ
ضؾب٘ٞ ٝبي ثيٗ إِّّي ٘يع ٕ٘ي سٛا٘ٙس زض ٘ ٕٝٞمبط ػٟبٖ ذجطٍ٘بض زاقشٝ
ثبقٙس .حشي ٚػٛز ذجطٍ٘بض زض يه وكٛض يب قٟط ٘يع ٕ٘ي سٛا٘س ايٗ أىبٖ ضا
فطا ٓٞوٙس وٚ ٝي اظ سٕبٔي ضذسازٞبي قٟط يب وكٛض ٔحُ اؾشمطاض ذٛز ٔغّـ
قٛز .
ذجطٍ٘بضا٘ي و ٝزض قٟط ٞب  ٚوكٛضٞبي ٔرشّف فقبِيز ٔي وٙٙس ثبيس افطازي ضا
ثيبثٙس ؤ ٝشٙبؾت ثب ؾٛغٞ ٜبي ٔٛضز ٘ؾط ضؾب٘ ٚ ٝذجطٍ٘بض ،اعالفبر ضا زض
اذشيبض آ٘بٖ لطاض زٞس.
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فاللٙٔ ٝساٖ ثٕٞ ٝىبضي ثب ضؾب٘ٞ ٝب  ٚوؿب٘ي و ٝحبضط٘س ث ٝنٛضر افشربضي
اذجبض  ٚاعالفبر ذٛز ضا زض اذشيبض ذجطٍ٘بضاٖ لطاض زٙٞس افطاز ٔٙبؾجي ثطاي
ثطلطاضي اضسجبط ذجطي ٔحؿٛة ٔي ق٘ٛس .ايٗ افطاز ٔي سٛا٘ٙس ذجطٍ٘بضاٖ ضا
اظ ضٚيسازٞبيي و ٝزض ٔحيظ اعطاف آ٘بٖ ضخ ٔي زٞس آٌب ٜوٙٙس .
ثطذي اظ ايٗ اقربل اظ سٛا٘بيي ٞبي الظْ ثطاي وؿت  ٚا٘شكبض ذجط
ثطذٛضزاض٘س ٔ ٚي سٛا٘ٙس ثب وؿت اعالؿ اظ ضٚيسازٞب ،ذجطٞب ضا آٔبز ٚ ٜثطاي
ذجطٍ٘بض اضؾبَ وٙٙس  .اظ ايٗ افطاز ث ٝفٛٙاٖ ضاثظ ذجطي يب قٟط٘ٚس ذجطٍ٘بض
يبز ٔي قٛز .
ثطذي اظ ايٗ فاللٙٔ ٝساٖ سٛا٘بيي الظْ ثطاي سٟي ٚ ٝسٙؾيٓ ذجط ضا ٘ساض٘س ٔ ٚي
سٛا٘ٙس اعالفبر اِٚي ٝيب ؾط٘د ٞب ضا ث ٝاعالؿ ذجطٍ٘بضاٖ ثطؾب٘ٙس.
ايٗ افطاز اٌط قبٞس ضٚيسازي ثبقٙس يب ذجطي ضا ثك٘ٛٙس و ٝثطاي ضؾب٘ ٝثب
اضظـ سّمي قٛز ث ٝذجطٍ٘بض ٔٙشمُ ٔي وٙٙس .آ٘بٖ حشي قبيقبر ضا ث ٝفٛٙاٖ
ؾط٘د ث ٝذجطٍ٘بضاٖ ضؾب٘ٞ ٝب اعالؿ ٔي زٙٞس .
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ثٙبثط ايٗ ضؾب٘ٞ ٝبي ػٕقي ثطاي آٖ و ٝث ٝاذجبض  ٚضٚيساز ٞبي ٌٛق ٚ ٝوٙبض
حٛظ ٜي سحز دٛقف ذٛز زؾشطؾي زاقش ٝثبقٙس ثبيس ث ٝضاثغبٖ ذجطي ٚ
ذجطٍ٘بضاٖ افشربضي سىي ٝوٙٙس  ٚسب حس أىبٖ ث ٝقٕبض آ٘بٖ ثيفعايٙس سب حضٛض
لٛي  ٚفقبَ سطي زض فطن ٝاعالؿ ضؾب٘ي زاقش ٝثبقٙس  ٚزض وٛسب ٜسطيٗ ظٔبٖ
ٕٔىٗ ث ٝاذجبض زؾز يبثٙس.
ثطذي ضؾب٘ٞ ٝبي ػٕقي ثطاي حضٛض لسضسٕٙس سط زض فطن ٝاعّالؿ ضؾب٘ي ٚ
اؾشفبز ٜثٟي ٝٙاظ ضاثغبٖ ذجطي الساْ ث ٝثطٌعاضي زٚضٞ ٜبي آٔٛظقي ثطاي
آ٘بٖ ٔي وٙٙس  ٚاظ اثعاضٞبي سكٛيمي ثطاي ايؼبز اضسجبط ٔؿشحىٓ سط ثب ضاثغبٖ
ذجطي ثٟطٔ ٜي ٌيط٘س .
ثٙبثط ايٗ ضاثغبٖ ذجطي زؾشطؾي ٚؾيـ ضؾب٘ٞ ٝب ث ٝاذجبض ضا ثب وٕشطيٗ ٞعيٝٙ
ٔيؿط ٔي وٙٙس.
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جريان سازی رساوٍ ای يعىي چٍ؟




زض ػٟبٖ أطٚظ ػطيبٖ اعالفبر زض سٕبْ حٛظٞ ٜبي ثكطي ٘مكي سقييٗ وٙٙسٚ ٜ
وبضؾبظ زاضز .اظ ؾٛي زيٍط اضسجبعبر  ٚديبْ ضؾب٘ي ث ٝدكشٛا٘ ٝضقس ٚ
ٌؿشطـ سىِٛٛٙغي سٕبْ ػٟبٖ ضا سحز دٛقف ذٛز ٌطفش ٝاؾز ،ث ٌٝ٘ٛ ٝاي
وٞ ٝيچ فطز  ٚوكٛضي ٕ٘ي سٛا٘س ذٛز ضا ٔه ٖٛاظ سأطيط ديبْ ٞبي ٘بذٛاؾش، ٝ
ٔ ٚؿشغٙي اظ قطوز زض ػطيبٖ ثيٗ إِّّي اعالفبر ثسا٘س  ،ثٙبثطايٗ وكٛضٞب
 ٓٞثطاي ثٟطٚ ٜضي اظ زا٘ف ٔقبنط  ٚزض٘شيؼ ٝضقس  ٚديكطفز فّٕي  ٓٞ ٚثٝ
ِحبػ ٔمبثّ ٝثب اثقبز ٔرطة ػطيبٖ ثيٗ إِّّي اعالفبر ٘ ،بٌطيع اظ حضٛضي لٛي
ٔ ٚؤطط زض ايٗ ػطيبٖ ٔي ثبقٙس.
قٙبذز قيٞ ٜٛبي ػطيبٖ ؾبظي زض ضؾب٘ٞ ٝب  ٚالشضبئبر آٟ٘ب اظ ضطٚضر ٞبي
ٞط ٘ؾبْ ؾيبؾي  ٚفطٍٙٞي ثطاي سؼٟيع ،آٔبزٌي  ٚسمٛيز سٛاٖ ؾبظٔب٘سٞي زض
ثطاثط ٞؼٕ ٝاعالفبسي ضؾب٘ ٝاي اؾز.
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ؾٛ٘ ٝؿ ػطيبٖ ؾبظي ضؾب٘ ٝاي زاضيٓ:
ػطيبٖ ؾبظي وٙكي فقبَ
ػطيبٖ ؾبظي ٚاوٙكي فقبَ
ػطيبٖ ؾبظي ٚاوٙكي غيطفقبَ
ػطيبٖ ؾبظي وٙكي فقبَ :ػطيبٖ ؾبظي اؾز و ٝثط٘بٔ ٝآٖ زض زؾز ذٛز
ٔبؾز ٛٔ ٚع ضا ذٛزٔبٖ آغبظ ٔي وٙيٓ ٞ ٚسفٍصاضي ٞب ضا اظ لجُ ا٘ؼبْ زازٜ
ايٓ.
ػطيبٖ ؾبظي ٚاوٙكي فقبَ :يه ٘ٛؿ ػطيبٖ ؾبظي اؾز وٚ ٝلشي ٔٛع ضؾب٘ٝ
اي ضا عطف ٔمبثُ آغبظ وطز ٜاؾز ،أب عطف ذٛزي آ٘مسض زؾشف دط اؾز وٝ
ٔي سٛا٘س ٚاضز ػطيبٖ ؾبظي حطيف قسٛٔ ٚ ٜع ضا ثسؾز ثٍيطز  ٚآٖ ضا ثٝ
ؾٕز ذٛز ثطٌطزا٘سٔ ٚ ٜسيطيز وٙس.
٘ٛؿ ؾ ٓٞ ْٛو ٝػطيبٖ ؾبظي ٚاوٙكي غيطفقبَ اؾزٚ ،لشي نٛضر ٔي ٌيطز
و ٝزفبؿ ذٛثي زض ثطاثط ػطيبٖ ؾبظي فطز ٔمبثُ ٘ساضيٓ .زض ايٗ ٔٛاضز سٛنيٝ
ٔي قٛز وٚ ٝاضز ايٗ ٘ٛؿ ػطيبٖ ؾبظي ٘كس ٚ ٜاظ وٙبض آٖ فجٛض وٙيٓ.
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ٟٔسي فضبئّي – ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبض ٔ ٚسيطفبُٔ ؾبثك ذجطٌعاضي فبضؼ – زضثبضٜ
ػطيبٖ ؾبظي ٔٛفك ٔي ٌٛيس :زض ػطيبٖ ؾبظي ثبيس ثب افشٕبز ث٘ ٝفؽ ٚاضز
ػطيبٖ ؾبظي قٛيٓ ٌٚطٕ٘ٔ ٝىٗ اؾز زض ٔمبثُ ٚاوٙف ٞب وٓ ثيبٚضيٓ .فبُٔ
ٔ ٟٓزيٍط ايٗ اؾز و ٝاعالفبر ذٛة  ٚوبّٔي زاقش ٝثبقيس ٌٚطٕ٘ٔ ٝىٗ
اؾز ٔٙفقُ قٛيس .زض ٔٛضز ػطيبٖ ؾبظي ٚاوٙكي فقبَ ٘يع ثبيس زض اِٚيٗ
ٌبْ ٞسف عطف ٔمبثُ ضا ثيبثيس .ث ٝظٔبٖ قطٚؿ ػطيبٖ ؾبظي سٛػ ٝزاقشٝ
ثبقيس .ثقٛٙاٖ ٔظبَ ٞسف انّي ػطيبٖ ؾبظي اذيط ٔٙبفميٗ اظ ثيز آلبي
ٔٙشؾطي ظزٖ أبْ اؾز ٘ ٝچيع زيٍطي .ؾبيط اٞساف ٔي سٛا٘س ػعئي ٔ ٚمغقي
ثبقس .فبُٔ ثقسي قؼبفز  ٚضيؿه دصيطي اؾز .اٌط ايٗ فبُٔ زض ثيبٖ
ٔٛضـ ٍ٘ ٚب ٜسبٖ ٘جبقس ،عطف ٔمبثُ ٌؿشبخ سط ٔي قٛز .فبُٔ چٟبضْ ظٔبٖ
قٙبؾي اؾز .ثبيس چ ٝزض ػطيبٖ ؾبظي ٞبي وٙكي  ٚچ ٝزض ٚاوٙكي ،ظٔبٖ ضا
زض ٘ؾط ٌطفز .فبُٔ دٙؼٓ ٘يع ثحض دبضاظيز ٞب اؾز ؤ ٝي سٛا٘س ػطيبٖ
ؾبظي قٕب ضا سحز سبطيط ذٛز لطاض زٞسٔ .حيظ ديبْ زٙٞس ٚ ٜديبْ ٌيط٘سٜ
ثؿيبض إٞيز زاضز.

