
 ترصْلِ افت

 

 کاٍش»  ترصْلِ افت از نيظُر.  است ىلصان ه کاست ه کم ، کهِ ، کهتُد نػيِ ةٌ لغُي ىظر از افت

 ةٌ لغت در افت ٍهچيْو. «  است ىانطلُب سطرِ ةٌ ةخش رضاّت سطد از آنُز داىش ترصْلِ غهلکرد

 فارسِ نتُن از ةػضِ در انا.  است صدً نطرح اكتصادداىان ىظر در ةْضتر کٌ کردن ضاّع ، ضاّػات نػياي

 است غتارت ترصْلِ افت غتارتِ ةٌ.  است صدً گرفتٌ ىظر در ترصْلِ افت نػادل ىْز ترصْل ترک کلهٌ

 . آنُزش ه ترصْل در تر پاّْو سطد ةٌ ةاالتر سطد ّک از ىزهل از

 تُان ه ةاللًُ استػداد ه تُان ةْو تُحَِ كاةل فاصلٌ کٌ است زناىِ ، آن دكْق نػياي ةٌ ترصْلِ افت 

 را کساىِ ٍهٌ تُاىد نِ تػرّف اّو گرچٌ.  ةاصد نضَُد ترصْلِ پْضرفت ه درسِ فػالْتَاي در فرد ةالفػل

 صدً نردهد ّا تخدّد اصطالح ةٌ غهدتاو ه ناىدً غلب ترصْل از ، ترصْل پِ در پِ صکستَاي دىتال ةٌ کٌ

 صانل تُاىد نِ ه صُد ىهِ خالصٌ تخدّدي ه رفُزگِ در صرفاو ترصْلِ افت نفَُم انا گْرد ةر در را  اىد

 ه ةاللًُ تُان از کهتر اه داىضگاٍِ پْضرفت ه آنُزصگاٍِ اکتساةَاي کٌ صُد داىضخُِّ ه آنُز داىش ٍر

 کم ه ترصْلِ افت دچار است نهکو ىْز تْزٍُش آنُزان داىش تػرّف اّو اساس ةر لذا.  اهست اىتظار ذد

 . ىستِ ه غام است اي نسئلٌ ترصْلِ افت لذا.  ةضُىد آنُزي

 

 نردهدي ه ترصْلِ افت ةر نؤثر غُانل

 تُان ىهِ کل در.  صُىد نِ ترصْلِ پاٌّ ّک در تُكف اذْاىاو ه ترصْلِ افت ساز زنْيٌ ، گُىاگُىِ غلل

 را ترصْلِ صکست غُانل ىظران صاذب ه نرللان اغلب.  کرد تللِ صکست ّا نُفلْت غانل را ثاةتِ غلل

 ، ىاةراةري ، زةان تػدد ةٌ ةْرهىِ غُانل از.  دٍيد نِ كرار سازناىِ ةرهن ه سازناىِ درهن طتلٌ ده در

 ه دختران ، نَاحرّو ، غْرةُنْان نثل گرهٍَا از ةرخِ نررهنْت ، رهستا ه صَر در آنُزصِ انکاىات

 اصارً ترصْلِ ىتاّج ه غاطفِ انُر ، استػداد ه ٍُش ناىيد صخصِ غُانل ، کضُرٍا نالِ نردهدّتَاي

 ساغت ه تلُّم ، آنُزصِ ٍاي ةرىانٌ نػلهان، کْفْت پرهرش ه آنُزش ىظام درهىِ غُانل از ه ىهُدً

 .  ةرد ىام تُان نِ را آنُزصِ


