راس چيذهاى هحصَالت در فزٍضگاُّا
اّشٗص ٙسقبثت ّيبٓ ـشٗضيبٛ ٙبي ّختَؿ ثشاي جزة ّطتشي اـضايص يبـت ٚاست ٗ دييش قيْت پبيئ ّحص٘الت تٖٜب عبٌّ ّؤثرش دس خشيؤذ
ّطتشيبٓ ٕيست .يني اص ع٘اَّي م ٚتأريش ثسيبس صيبدي دس جزة ّطتشيبٓ ث ٚيل ـشٗضيب ٙداسدٕ ،ح٘ٙي چيذّبٓ ّحص٘الت ّختَؤؿ دس نٓ
ـشٗضيب ٙاست.
دسثبس ٙچيٕ٘يي چيذّبٓ ّحص٘الت دس يل ـشٗضيبٕ ٙنبت صيبدي ّطشح ّيض٘د م ٚدس ائ ّقبٍ ٚسعي ّيضؤ٘د ثؤ ٚتعؤذادي اص نٓٛؤب مؤٚ
ثيطتشئ تأريش سا دس ثبال ثشدٓ ـشٗش داسٕذ اضبس ٙض٘د.

ًواي جلَيي فزٍضگاُ را آرامبخص كٌيذ
استفبد ٙاص سٕوٛبي نساُثخص دس ْٕبي جَ٘يي ،دس ٗسٗد ّطتشي ث ٚـشٗضيب ٙاْٛيت ثيطتشي داسد.
سعي مٖيذ ّحص٘التي سا دس ائ قسْت ـشٗضيب ٙقشاس دٛيذ م ٚدس ثستٚثٖذي نٓٛب سٕوٛبيي ّبٕٖذ سجض ٗ نثي سٕو ؼبٍت ٛستٖذ .ثب ت٘جٚ
ث ٚضَ٘ؼي ٗ اصدحبُ ّعبثش ٗ خيبثبٓٛب اىش ّطتشي احسبس مٖذ م ٚدس ـشٗضيب ٙضْب ّيت٘إذ چٖذ دقيقٚاي حؤ

نساّؤص سا تبشثؤ ٚمٖؤذ،

ّطْئٔ ثبضيذ سشي ث ٚضْب ّيصٕذ.

حَاستاى بِ قسوت اًتْايي راّزٍي فزٍضگاُ باضذ
خشيذاسآ ّعْ٘الً تْبُ ساٛشٗٛبي يل ـشٗضيب ٙسا ثبال ٗ پبيئ ْٕيمٖٖذ .نٓٛب دقيقبً سشاغ ْٛبٓ ّحصٍ٘ي ّيسٕٗذ مّ ٚيخ٘اٖٛذ .ثْٛ ٚئ
دٍيٌ است مّ ٚعْ٘الً استقجبً صيبدي اص ثخصٛبي إتٜبيي ساٛشٗٛب ث ٚعٌْ ْٕينيذ .مبسضٖبسبٓ چيذّبٓ ـشٗضيبٛي پيطٖٜبد ّيمٖٖذ مؤٚ
ّحص٘التي ّبٕٖذ ضيش دس دٗستشئ ٕقطّْ ٚنٔ ٕسجت ث ٚدسة ـشٗضيب ٙىزاضت ٚض٘د چ٘ٓ خيَي اص ّطتشيبٓ ضيش ّيخشٕذ ٗ ائ مبس ثبعث
ّيض٘د دس طً٘ ّسيش ّحص٘الت صيبدي سا دس ـشٗضيب ٙثجيٖٖذ؛ ثٖبثشائ ّطتشيبٓ دس ّسؤيش خؤ٘د ثؤ ٚسؤْت ضؤيش ثبسٛؤب ٗ ثبسٛؤب ٗس٘سؤٚ
ّيضٕ٘ذ م ٚخشيذ مٖٖذْٛ .چٖئ ثشاي ؼَج ٚثش ائ ّسئَّ ٚيت٘إيذ ّحص٘الت تخفيؿ خ٘سد ٙيب ّحص٘التي سا م ٚثٚص٘ست اضبٕتي٘ٓ اسائٚ
ّيضٕ٘ذ دس قسْتٛبي إتٜبيي ـشٗضيب ٙقشاس دٛيذ تب ّطتشيبٓ سؼجت ثيطتشي ث ٚسـتٔ ائ قسْتٛب داضت ٚثبضٖذ.

بخصّاي طاليي فزٍضگاُ را ضٌاسايي كٌيذ

دس ٛش ـشٗضيبّٖ ٙبطقي ٗج٘د داسد م ٚخشيذاسآ ّبج٘س ٛستٖذ اص نٓٛب عج٘س مٖٖذ ،ائ قسْتٛب ثٜتشئ ّنبٓ ثشاي اسؤتٖذٛؤبي ْٕؤبيص
ّحص٘الت ،تجَيػ ّحصً٘ جذيذ ٗ يب ـشٗش سشيع ّحص٘الت تخفيؿخ٘سد ٙاست .ايٖبب ْٛبٓ جبيي است مّ ٚطتشيبٓ ثذٗٓ ايٖنؤ ٚقصؤذ
خشيذ ّحصٍ٘ي سا داضت ٚثبضٖذ ،ثب ديذٓ نٓ تشؼيت ث ٚخشيذ ّيضٕ٘ذ.

هحصَالت غيز هزتبط را كٌار ّن قزار ًذّيذ
ائ سٗصٛب دس ـشٗضيبٛٙب اص ضيش ّشغ تب جبٓ ندّيضاد پيذا ّيض٘د .ثٖبثشائ قشاس دادٓ يب ٕذادٓ ثشخي اص ّحص٘الت دس مٖبس  ِٛثيصاصپؤيص
اْٛيت داسد .تحقيقبت ٕطبٓ ّيدٛذ م ٚدس رّ ٔٛطتشيبٓ ؼزا ٗ پ٘ضبك سثطي ثٕ ِٛ ٚذاسٕذ ثٖبثشائ اىش ائ دٗ ثخؤص دس ـشٗضؤيب ٙمٖؤبس
ت٘ج ٚداضت ٚثبضيذ م ٚثخص

 ِٛقشاس ثييشٕذ ث ٚاحتْبً صيبد س ِٜيني اص نٓٛب يب ٛشدٗي نٓٛب دس سجذ خشيذ ّطتشي مبٛص ّييبثذ .پ

پ٘ضبك دقيقبً مٖبس ثخص ّ٘اد ؼزايي قشاس ٕذاضت ٚثبضذ .دس صٖؿ عطبسي ِٛضْب ّيت٘إيذ ّحص٘الت ثيسثط سا ضٖبسبيي مٖيذ ٗ ائ اصؤٌ
سا سعبيت ـشّبييذ.

بِ طزاحي كف ٍ قفسِّاي فزٍضگاُ تَجِ كٌيذ
ث ٚيبد داضت ٚثبضيذ مّ ٚحيط اطشاؾ ّحص٘الت ٍ٘م

ثبيذ ثب ّحيط اطشاؾ ّحص٘الت ّصشـي سٗصإّ ٚتفبٗت ثبضذ .خشدٙـشٗشٛبي ثضسه

ٗ ضٖبختٚضذ ٙدس دٕيب اجٖبس ىشآقيْت ٗ عبيتٗؼشيت سا ّعْ٘الً ثب سٕو ٗ طشاحي ّتفبٗتي دس ّعشض ديؤذ ّطؤتشيبٓ قؤشاس ّؤيدٖٛؤذ.
طشاحي ّتفبٗت ّحص٘الت ٍ٘م

ائ ح

سا ثّ ٚطتشيبٓ اٍقب ّيمٖذ م ٚدس حبً خشيذٓ يل ّحصً٘ خبظ ٗ ّٖحصشثٚـشد است.

سطح ًگاُ خزيذار را در ًظز بگيزيذ
تٖبست استفبع ّحص٘الت دس ـشٗضيب ٙثب سطح ٕيبّ ٙطتشيبٓ يل سٗش عبٍي ثشاي ـشٗش ّحص٘الت ث ٚضْبس ّيسٗد اىش ّحصؤً٘ ّتٖبسؤت
ثب سطح ٕيب ٙخشيذاسآ دس قفس ٚقشاس ىشـت ٚثبضذّ ،يضآ ـشٗش نٓ ثٚط٘س چطْييشي اـضايص خ٘اٛذ يبـت .ثٖبثشائ ّحص٘التي سا مٛ ٚذؾ
نٓٛب م٘دمبٓ ٛستٖذ ،دس قفسٛٚبي پبييٖي ثيزاسيذ تب دس ّعشض ديذ م٘دمبٓ ثبضٖذ ٗ نٓٛب اص ٗاٍذئ خ٘د ثخ٘اٖٛذ م ٚنٓ ّحصؤً٘ سا دس
سجذ خشيذضبٓ قشاس دٖٛذ .ثٜتش است ّحص٘التي سا م ٚثشايتبٓ س٘د ثيطتشي داسٕذ دس قفسٛٚبي ّيبٕي قشاس دٛيذ چ٘ٓ دس ائ ص٘ست ايؤٔ
ّحص٘الت ثيطتش دس ّعشض ديذ ّطتشيبٓ ث٘د ٗ ٙخشيذاسي ّيضٕ٘ذ.

رٍي كطَي دخلتاى هحصَالتي را بزاي فزٍش بگذاريذ
ـشٗضيب ٙداسآ ثب ت٘ج ٚث ٚضشايط نة ٗ ٘ٛايي ّيدإٖذ م ٚچّ ٚحصٍ٘ي ّطتشي سا جزة ّيمٖذّ .ثالً ضْب ّيت٘إيذ دس ـصؤٌٛؤبي سؤشد
مٖبس دخٌ ـشٗضٖذّ ٙحص٘الت ّشتجط ثب سشّب خ٘سدىي ٗ ثيْبسيٛبي سايج ـصٌ سشّب سا ثشاي ـشٗش قشاس دٛيذ .دس سٗصٛبي نـتبثي ّيت٘آ
دس ْٛئ ثخص مشُ ٛبي ضذ نـتبة ىيبٛي سا ثشاي ـشٗش ىزاضتْٛ .چٖئ صّبٕي مّ ٚطتشي دس صؿ پشداخؤت ّٖترؤش ايسؤتبد ٙاسؤت،
ّيت٘آ ثب إ٘اع ّختَؿ ّبَ ٗ ٚمبتبٍ٘هٛبي تجَيؽبتي م ٚحٌْ مشدٓ نٓٛب نسبٓ است ت٘ج ٚاٗ سا جَت مشد.

هحصَالت هطابِ را كٌار ّن قزار دّيذ
ـشٗضيب ٙداسآ ثشخي اص ّحص٘الت سا عْذاً دس مٖبس ّحص٘الت دييش قشاس ّيدٖٛذّ .ثالً ضْب ّعْ٘الً چيپ
صيشا خشيذ يني اص ائ ّحص٘الت ،احتْبً خشيذ ّحصً٘ دييش سا ٕيض اـضايص ّيدٛذ.

ٗ ٕ٘ضبث ٚسا مٖبس ّ ِٛيثيٖيؤذ،

بزاي سيز ًظز گزفتي رفتار هطتزياى اس دٍربييّاي اهٌيتي استفادُ كٌيذ
تحقيقبت دسثبسٕ ٙح٘ ٙچيٖص ّحص٘الت دس ـشٗضيبٛٙب اص ٍحبظ تنٍٖ٘٘طي پيطشـت مشد ٙاست .دٗسثئٛبي اّٖيتي قبدس ٛسؤتٖذ دادٛٙؤبي
سـتبسي ّ٘سدٕرش ـشٗضيب ٙداس سا تٜي ٗ ٚث ٚمبّپي٘تش ّٖتقٌ مٖٖذ .ثب ت٘ج ٚث ٚايٖن ٚائ دٗسثئٛب سـتبسٛبي ضؤذاجتْبعي ّبٕٖؤذ دصدثؤشي سا
 ِٛضجط ّيمٖٖذ ،ـشٗضيب ٙداسآ ثسيبسي خ٘اٛبٓ خشيذ نٓٛب ٛستٖذّ .يت٘إيذ ثب استفبد ٙاص ائ ٗسيَ ٚسـتبس ّطتشي سا تحت ٕرش ثييشيذ
ٗ ثب تؽييش چيٖص ّحص٘الت ّيضآ ـشٗضتبٓ سا اـضايص دٛيذ.
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