
 اًگیضُ دسًٍی بشای تغییش

 اًگیضُ، هفَْم بِ هطلب ایي دس اسضذ وبسضٌبسی ّبی آصهَى هطبٍس ٍ داًطگبُ استبد هحشابیَى، هحوذ دوتش

 .پشداصد هی اًگیضُ حفظ ًْبیت دس ٍ اًگیضُ ایجبد فشایٌذ سپس

 سا ضوب حشوت ٍ دادُ جْت ضوب تحصیلی ٍ هطبلؼبتی فشایٌذ بِ تَاًذ هی ٍ است هْوی هَضَع اًگیضُ ایجبد

 هؼوَال وِ هطىالتی اص یىی یؼٌی. است اًگیضُ حفظ اًگیضُ، ایجبد اص تش هْن هطوئٌب اهب. وٌذ تش سشیغ

 اًگیضُ وِ است ایي داسًذ تىویلی تحصیالت ّبی آصهَى بشای هخصَصب هطبلؼبتطَى حیي دس داًطجَیبى

 .است اًگیضُ ایجبد اص تش سخت هشاتب بِ اًگیضُ حفظ ٍ ضَد هی ایجبد

 ایي پشداصین؛ هی اًگیضُ فشایٌذ ٍ هفَْم بِ اٍل لسوت دس. وٌین هی تمسین لسوت دٍ بِ سا ّفتِ ایي بحث

 .پشداصین هی اًگیضُ حفظ بشای ّبیی ساُ بِ بؼذ گبم دس ٍ ضَد هی ایجبد طَس چِ اًگیضُ وِ

 

 اًگیضُ هفَْم. 1 

 اًگیضُ وِ است ایي داسد ٍجَد اًگیضُ هَسد دس وِ آوبدهیىی تؼشیفی. داسد ٍجَد هتؼذدی تؼبسیف اًگیضُ بشای

. وٌٌذ سفتبس خبصی گًَِ بِ افشاد ضَد هی ببػث ایي ٍ است رٌّی ًیشٍی ًَع یه ًیشٍ ایي. است ًیشٍ ًَع یه

 اًگیضُ وِ بگیشین ًظش دس ابتذا سا ایي ببیذ پس. ببضذ هتفبٍت B فشد سفتبس بب  A فشد سفتبس ضَد هی ببػث یؼٌی

 وپی لببل یب بیبٍسیذ دست بِ ساحتی بِ بتَاًیذ ضوب وِ ًیست ػیٌی چیضی یؼٌی. است رٌّی هَضَع یه

 وِ ایي بش هبٌی ادػبّبیی پس. است هتفبٍت دیگشی بِ ًسبت فشد ّش دس ٍ است رٌّی اًگیضُ. ببضذ بشداسی

 !است اضتببُ وٌین تلمیي ضوب بِ سا خَدهبى اًگیضُ یب بذّین اًگیضُ ضوب بِ تَاًین هی هب

 ایجبد ضوب دس وِ ایي ًِ وٌٌذ، صیبدتش سا ضوب اًگیضُ اًذ تَاًستِ ٍالغ دس دٌّذ، هی اًگیضُ ضوب بِ وِ افشادی

 .ًیست اوتسببی ٍ است راتی ٍ رٌّی وبهال فشدی، وبهال چیض یه اًگیضُ ایجبد. وٌٌذ اًگیضُ

 

 آیذ؟ هی ٍجَد بِ طَس چِ اًگیضُ 

 ّبی بشِّ دس هؼوَال افشاد دیگش، ػببست بِ. ضَد هی ایجبد ًطذُ، اسضب وِ ًیبص یه اسبس بش هؼوَال اًگیضُ

 ًیبص ایي. ّستٌذ ًطذُ اسضب ابتذا دس ّب ًیبص ایي وِ ضًَذ هی هتفبٍتی ًیبصّبی دچبس ضبى صًذگی اص هختلفی

 وِ ایي بشای فشد. وٌذ هی ایجبد رٌّی دغذغِ ًَع یه بْتش سخي بِ یب تٌص ایجبد افشاد دس هؼَال ًطذُ اسضب

 اًگیضُ. وٌذ هی اًگیضُ ایجبد خَد دس وٌذ، تش ون سا آى تٌص یب ٍ وشدُ پیذا سّبیی رٌّی دغذغِ ایي اص بتَاًذ

 ٍ صدُ دست سفتبسی بِ فشد وِ ضَد هی ببػث هحشن ًیشٍی ایي ٍ وٌذ هی ایجبد فشد دس هحشن ًیشٍی یه

 .دّذ اًجبم سا وبسی



 هختلف افشاد ٍ ًطذُ اسضب وِ ًیبصی است، ًیبص یه اًگیضُ آهذى ٍجَد بِ ػبهل داًیذ هی وِ طَس ّوبى پس

 .داسًذ ضبى ًیبصّبی ًطذگیِ اسضب اص هختلفی دسجبت ٍ ًیبصّب هختلف سطَح هتفبٍت، ًیبصّبی طبیؼتب ًیض

 هطبلؼِ هسیش دس ٍ وٌیذ هی ضشٍع سا وشدى هطبلؼِ تىویلی تحصیالت بشای ضوب وِ هَلؼی هب دلیل ّویي بِ

 تىویلی تحصیالت ّبی آصهَى سوت بِ سا ضوب وِ ًیبصی ایي ببیٌیذ ببیذ ابتذا ّستیذ، تىویلی تحصیالت

 است؟ ًیبصی ًَع چِ دادُ سَق

 هی فىش ٍ ًذاسیذ اطویٌبى آى ٍجَد بِ اصال ضوب وِ است ًیبصی یب است؟ ًطذُ اسضب ًیبص یه ًیبص ایي آیب

 هي اًذ، گشفتِ ًتیجِ ٍ وشدُ الذام تىویلی تحصیالت اداهِ بشای افشاد سشی یه وِ جوؼیتی فشایٌذ آى وٌیذ

 آى ببیٌیذ وٌیذ بشسسی ٍ وٌیذ دلت ببیذ ضوب. ًیست دسستی دلیل دلیل، ایي بشٍم؟ سوت ایي بِ ببیذ ّن

 چیست؟ بشٍیذ اسضذ وٌىَس ببسی هطبلؼِ سوت بِ ضوب است ضذُ ببػث وِ ای ًطذُ اسضب ًیبص

 

 دس وِ ّبیی ضىست اص ببضذ ای فشٍخفتِ خطن تَاًذ هی یىی بشای. داسًذ هتفبٍتی ّبی اًگیضُ هختلف افشاد

 سا خَدش دٍببسُ ٍ. وٌذ جبشاى سا ّب ضىست ایي تىویلی تحصیالت آصهَى دس بخَاّذ ٍ داسد اش صًذگی

 احسبس. وٌذ هی ضؼف احسبس وبس هحیط دس وِ ببضذ بحث ایي تَاًیذ هی دیگش فشدی بشای. وٌذ هطشح

 فشد ایي ٍ اًذ گشفتِ لشاس ـ تىویلی تحصیالت ٍاسطِ بِ ـ بْتشی ضغلی ضشایط دس ّوىبساًص وِ وٌذ هی

 ایي بشای ًیبص ایي دیگشی فشد بشای است هوىي. ضَد اسضب دیگشی ًحَ بِ ببیذ احسبس ایي وٌذ هی احسبس

 فشایٌذ یه داسد اش صًذگی وِ فشایٌذی وٌذ هی حس یؼٌی. ضَد خبسج اش صًذگی ًَاختی یه اص وِ ببضذ

 تحصیالت ّبی آصهَى طشیك اص تَاًذ هی وٌذ هی فىش فشد ٍ داسد تغییش ٍ تىبى یه بِ ًیبص ٍ است یىٌَاخت

 .ببشد بیي اص سا یىٌَاختی ایي ببالتش همطغ یه دس تحصیل ٍ تىویلی

 سا آى دلیل است؟ چیضی چِ ضوب بشای ًطذُ اسضب ًیبص ایي ببیٌیذ وِ وٌن هی تبویذ ضوب بِ حتوب ٍ حتوب

 اًگیضُ احسبس خَدم دس وٌن هی سؼی وِ ایي بب ٍ ًذاسم اًگیضُ گَیٌذ هی بچِ ّب ٍلت خیلی. وٌیذ پیذا

  سا ًطذُ اسضب ًیبص آى وِ است ایي ػلت. ًذاسم وبفی ببصدّی ٍ وٌن هطبلؼِ هٌبسبی صَست بِ تَاًن ًوی وٌن

 ضص ببضیذ حبضش آى خبطش بِ ضوب وِ ببضذ ًیبصی ببیذ ًطذُ اسضب ًیبص آى. ًىشدًذ هطخص خَدضبى بشای

 .دّیذ تغییش سا تبى صًذگی سًٍذ ٍ بضًیذ تبى تفشیحبت اص دّیذ، تغییش سا تبى صًذگی هبُ ّفت

 آى تَاًذ ًوی وسی ٍ است فشدی ًطذُ اسضب ًیبص ایي وِ است ایي ببضیذ داضتِ ًظش دس ببیذ وِ هْوی ًىتِ

 ضوبست، پیشاهَى افشاد ٍ جبهؼِ ًظشات اص اوتسببی ضوب اًگیضُ وِ وٌیذ هی فىش اگش یؼٌی. وٌذ المب ضوب بِ سا

 حتوب پس. وٌذ ًوی اًگیضُ ایجبد طبیؼتب وِ فطبس ًَػی. است فطبس ًَع یه ًیست، اًگیضُ آى ببضیذ هطوئي

 وٌیذ فىش ٍ وٌیذ تؼشیف خَدتبى بشای سا اًگیضُ وِ ایي اص لبل وِ است ایي ػضیض دٍستبى ضوب بِ هي تَصیِ

 اسضب ًیبص آى حتوب وٌذ، هی اًگیضُ ایجبد ضوب دس وِ است ضشایطی داسد، لشاس آى دس ضوب وِ ضشایطی ایي وِ



 ضوب بِ سا آى تَاًذ ًوی وسی ٍ است رٌّی ٍ فشدی ًطذُ اسضب ًیبص آى. وٌیذ هطخص خَدتبى بشای سا ًطذُ

 .وٌذ تحویل یب دیىتِ

 ایي ٍ وٌذ هی ایجبد تٌص یه گفتن وِ طَس ّویي ضَد، هی ایجبد ضوب دس ًطذُ اسضب ًیبص ایي ایٌىِ اص بؼذ

 وِ است ایي ایي ّن ببص ضوب بِ هي تَصیِ پس. دّذ هی سَق سفتبس آى سوت بِ سا ضوب وِ است تٌص

 .وٌیذ اًگیضُ ایجبد خَدتبى دس اًگیضُ فشایٌذ هبٌبی بش ٍ وٌیذ ضٌبسبیی سا ًطذُ اسضب ًیبص ٍ تٌص آى بیبییذ

 دس وِ سا لحظبتی آى حتوب داسم، سا اًگیضُ ایي هي حبال وِ وشدیذ ایجبد خَدتبى دس سا اًگیضُ وِ ایي اص بؼذ

 ٍ ببضذ ضوب سٍحی حبالت آى بیبًگش وِ ببضیذ داضتِ سا ای جولِ یؼٌی. دّیذ اًتمبل وبغز بِ سا داسیذ لشاس آى

 .بوبًذ پبیذاس ضذُ، ایجبد ضوب دس وِ اًگیضُ ایي وِ ضَد هی ببػث ایي. ببضیذ داضتِ ّوشاُ بِ ّویطِ سا آى


