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 چکیده
 یبزگیطی ضٍـ اثطثركی ثطضؾی هٌؾَض ثِ حبضط پػٍّف

 زضؼ ثِ آهَظاى زاًف ًگطـ ٍ تحهیلی فولىطز ثط هكبضوتی

 اًدبم زثیطؾتبى اٍل پبیِ زض چیي خَض الگَی اؾبؼ ثط فطثی

 پیف عطح اظ ٍ ثَزُ آظهبیكی قجِ ًَؿ اظ پػٍّف ضٍـ. قس

 ًوًَِ. گطزیس اؾتفبزُ وٌتطل گطٍُ ثب آظهَى پؽ ٍ آظهَى

 ًبحیِ زثیطؾتبى اٍل ؾبل زذتط آهَظاى زاًف اظ ًفط 24 آهبضی

 گیطی ًوًَِ نَضت ثِ وِ ثَزًس، ثْبضؾتبى قْطؾتبى زٍ

 ثِ وٌتطل ٍ آظهبیكی گطٍُ زٍ ثِ تهبزفی اًتؿبة ٍ ای ذَقِ

 آٍضی خوـ خْت. قسًس اًتربة قسُ ّوتب ّبی گطٍُ نَضت

 آظهَى ٍ ؾٌح ًگطـ ؾبذتِ هحمك پطؾكٌبهِ زٍ اظ ّب زازُ

 ثطای ول پبیبیی ضطیت. قس اؾتفبزُ تحهیلی پیكطفت

 آظهَى، وطزى ًیوِ زٍ ضٍـ ثِ تحهیلی پیكطفت پطؾكٌبهِ

 پطؾكٌبهِ ثطای آهسُ زؾت ثِ وطًٍجبخ آلفبی ٍ اؾت 78/0

 وٍَاضیبًؽ تحلیل ًتبیح. اؾت 86/0 لیىطت ًَؿ ؾٌح ًگطـ

 اظ اؾبؼ ثط هكبضوتی یبزگیطی ثط هجتٌی آهَظـ وِ زاز ًكبى

 ًگطـ ٍ تحهیلی فولىطز هقٌبزاضی عَض  ثِ چیي خَض الگَی

 ًْبیت، زض. زاز افعایف ضا فطثی زضؼ ثِ آهَظاى زاًف

 فولىطز ثط هكبضوتی یبزگیطی آهَظـ ثطًبهِ اثطثركی

 الگَی اؾبؼ ثط فطثی زضؼ ثِ آهَظاى زاًف ًگطـ ٍ تحهیلی

 . گطفت لطاض ثحث هَضز چیي خَض

 ًگطـ، تحهیلی، فولىطز چیي، خَض الگَی :کلیذی واژگاى

 هكبضوتی یبزگیطی
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مقدمه

 تىیِ ثب هقلوبى وِ ّبؾت هست ایطاى، آهَظقی ًؾبم زض

 ثِ ضا آهَظاى زاًف ؾرٌطاًی، ٍیػُ ثِ ؾٌتی، ّبی ضٍـ ثط

 ایي ضغن فلی. وٌٌس هی تطغیت فلوی هفبّین تىطاض ٍ حفؼ

 اظ نحجت اخطایی حتی ٍ تطثیتی ٍ فلوی هحبفل زض وِ

 اهب قَز هی اٍ اًسیكی ٍآظاز فىطی ضقس قبگطز، ثَزى فقبل

. اًس گطفتِ ذَز ثِ ققبضگًَِ خٌجِ ّبیی ًؾطگبُ چٌیي فوالً

 اؾت، ؾٌتی ّب آهَظـ اوثط زض غبلت ؾجه حبلت، ایي زض

 هفبّین یبزگیطی ظهیٌِ زض آهَظاى زاًف وِ هقٌب ثسیي

قًَس هی هَاخِ آٍض چبلف ّبی هَلقیت ثب ووتط زضؾی،

 ٍ تغییطات ثِ تَخِ ثب وِ اؾت ثسیْی

 آهَظاى زاًف زّس، هی ضٍی فلَم زض وِ ؾطیقی ّبی پیكطفت

 ّبی هْبضت ثِ آًْب عطیك اظ وِ ّؿتٌس ّبیی ضٍـ ًیبظهٌس هب

 ٍ تط ؾطیـ ٍ ثْتط ضا فلَم ثتَاًٌس ذَز تب یبثٌس زؾت یبزگیطی

 ثیبهَظًس ّب پیكطفت ثب ّوگبم

 خبیگبُ ٍ هقلوبى تسضیؽ قیَُ ثِ تَخِ ثب هقوَالً

 ٍ هساضؼ زض تَاى هی یبزگیطی فطایٌسّبی زض آهَظاى زاًف

 اظ ٍ هكرم ضا یبزگیطی هحیظ ًَؿ ؾِ آهَظقی ّبی ًؾبم

 تٌْب آى زض وِ اؾت ضلبثتی هحیظ ًرؿت،. وطز هتوبیع ّن

 هٌفی زضًٍی ٍاثؿتگی ًَفی ٍ ثطًس هی ؾَز ًفط چٌس یب یه

 ٍ آیس هی ٍخَز ثِ ّسف ثِ ضؾیسى ثطای آهَظاى زاًف ثیي زض

 ّن ثب قسى فطز ثْتطیي یبفتي ثطای آهَظاى زاًف ًتیدِ زض

 یبزگیطی زضوٌٌس هی ضلبثت

 ذَز اّساف ثِ ظهبًی ثطًس هی گوبى آهَظاى زاًف ضلبثتی

 اّساف آى ثِ ّوىالؾبى اظ یه ّیچ وِ ضؾیس ذَاٌّس

 آى زض وِ هحیغی. اؾت اًفطازی هحیظ زٍم، هحیظ. ًطؾٌس

 تالـ تٌْبیی ثِ فطزی ّط ٍ اؾت آهَظ زاًف فطز ضٍی تأویس

 ضا ذَز ّوىالؾبى هَفمیت ٍ ثطؾس ذَز اّساف ثِ تب وٌس هی

 ّسف اظ هؿتمل اٍ ّسف ٍ زاًس ًوی ذَز هَفمیت هبًـ

 هحیظ، ًَؿ ایي زضاؾت ؾبیطیي

 حوبیت ٍ ووه تَلـ ذَز ّبی ّوىالؾی اظ آهَظاى زاًف

آًْبؾت انلی هطخـ هقلن ٍ ًساقتِ

 ًَؿ ایي زض. اؾت هكبضوتی هحیظ ؾَم، هحیظ

 فقبلیت ٍ هكبضوت ّوىبضی، عطیك اظ آهَظاى زاًف هحیظ

ضؾٌس هی یبزگیطی ثِ ّب گطٍُ لبلت زض گطٍّی

 هؿؤٍلیت احؿبؼ یبزگیطی لجبل زض ٍ

 ّوِاظ ًمل ثًِوبیٌس هی

 گطفتِ، ًؾط زض آًبى ثطای هقلن وِ وبضی ثط گطٍُ، افضبی

 وِ زاًس هی گطٍُ افضبی اظ یه ّط ٍ وٌٌس هی فقبلیت

 گطٍُ ول قىؿت یب هَفمیت زض فطز، ّط قىؿت یب هَفمیت

 والؼ زضزاقت ذَاّس تأثیط

 انلی هطخـ ضا هقلن وِ ایي خبی ثِ آهَظاى زاًف ّویبضی

 اضظـ ثب ٍ هْن هطخـ فٌَاى ثِ ذَز ّبی ّوىالؼ ثِ ثساًٌس

 وٌٌس هی ًگبُ زاًف

 ،«ّویبضی عطیك اظ آهَظـ» یب هكبضوتی یبزگیطی

 تَخِ اذیط زِّ ؾِ زض وِ زًیبؾت زض خسیس ضٍیىطزی

 ثِ ٍؾیـ تحمیمبت ظیطا اؾت وطزُ خلت ذَز ثِ ضا ظیبزی

 ظهبًی وِ زٌّس هی لطاض تأویس هَضز ضا ًىتِ ایي آهسُ فول

 یىسیگط ثب هتمبثل اضتجبط ثطای ّبیی فطنت آهَظاى زاًف وِ

 لحبػ اظ ّن ثركٌس، تحمك ضا ذَز هكتطن اّساف تب زاضًس

 عطیك اظ. وٌٌس هی پیكطفت اختوبفی لحبػ اظ ّن ٍ فلوی

 هؿبئل هَضز زض تب گیطًس هی یبز آهَظاى زاًف هتمبثل، ضٍاثظ

 اذتالف وٌٌس، هغطح ضا ذَز ّبی ایسُ ثرَاٌّس، تَضیح

 خسیسی ّبی اؾتٌجبط ٍ ّب ثطزاقت ٍ ؾبظًس ٍاضح ضا ًؾطّب

 آٍضًس ٍخَز ثِ

 هقطفی هكبضوتی یبزگیطی زض گًَبگًَی الگَّبی

 اظ یىیچیي خَض الگَی وِ اًس قسُ

 ثطای آهَظاى زاًف ضٍـ ایي زض. قَز هی تلمی آًْب هْوتطیي

 هرتلف ّبی ثرف ثِ وِ زضؾی هَضَؿ ضٍی وبضوطزى

. زٌّس هی تكىیل ًفطُ 6 تب 4 ّبی تین اؾت قسُ تمؿین

 ٍ فْن زض ثحث ثِ ترههی افطاز اظ هتكىل گطٍُ ؾپؽ،

 ثِ ضا یبزگیطی هبحهل ٍ ًوبیٌس هی تالـ هغلت یبزگیطی

 وِ ًیع اٍلیِ گطٍُ افضبی زیگط اظ ٍ وٌٌس هی اضائِ اٍلیِ گطٍُ

. گیطًس هی یبز ضا هغبلجی اًس ًوَزُ زًجبل ضا فطایٌس ّویي

 گًَبگَى ّبی ثرف ثِ تَاى هی ضا ًبهِ ظًسگی یه هثبل ثطای

 ّب، هَفمیت ًرؿتیي ظًسگی، ًرؿت ّبی ؾبل لجیل اظ

 هَضز قرم ًمف ٍ فوط ّبی ؾبل هبًسُ ثبلی هْن، هؿبئل

 ثِ افضب یه ّط ضٍـ ایي زض. وطز تمؿین تبضید زض ًؾط

 ّبی تین افضبی ؾپؽ پطزاظز هی ذَز ٍیػُ ثرف هغبلقِ

 هٌؾَض ثِ اًس وطزُ هغبلقِ ضا هكتطوی ّبی ثرف وِ هرتلف

 ترههی گطٍُ یه هصوَض هغبلت پیطاهَى ثطضؾی ٍ ثحث
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 ثبظ ذَز تین ثِ یه ّط آى اظ پؽ زٌّس هی تكىیل

 زض تین افضبی ثِ ذَز ثرف آهَظـ هٌؾَض ثِ ٍ گطزًس هی

 ّب ثرف فطاگیطی ضاُ تٌْب وِ خب آى اظ گیطًس هی لطاض ًَثت

 ثِ تَخِ اًگیعُ ّبؾت تین ّن تَضیحبت زلیك قٌیسى

قَز هی تمَیت ؾبیطیي زض ّب تین ّن وبض ٍ هغبلت

 چیي خَض الگَی فطایٌس 1 قوبضُ قىل 

 ًكبى آهَظاى زاًف اظ ًفطی چْبض ّبی گطٍُ لبلت زض ضا

 زّس هی

 یه ثِ زؾتیبثی هٌؾَض ثِ آهَظاى زاًف الگَ ایي زض

 یىسیگط ثب هحَلِ ٍؽیفِ وبهل اخطای ثطای ٍ هكرم ّسف

 تسضیؽ هقلن ضٍـ ایي حمیمت، زض. وٌٌس هی ّوىبضی

 ضفـ ضا اقىبالت فمظ ٍ زاضز ضا ضاٌّوب ًمف ثلىِ وٌس، ًوی

 آهَظاى زاًف فْسُ ثِ یبزگیطی ٍ زازى یبز ٍؽیفِ. وٌس هی

 گطٍُ، زض فضَ ّط ثٌبثطایي(. ) اؾت

 آهَظاى زاًف ٍ(  )  اؾت فقبل

 اضتجبط ًتیدِ زض گیطًس، هی یبز هقلن اظ ّن ٍ یىسیگط اظ ّن

 ٍ زازى گَـ هْبضت ٍ ایدبز آهَظاى زاًف ثیي تطی هحىن

) قَز هی تمَیت هغبلت ضٍی وطزى توطوع

 اضظیبثی ثِ ثبیؿتی هقلن فطایٌس ایي اخطای اظ ثقس(. 

. ثپطزاظز ًؾط هس هَضَفبت زض آهَظاى زاًف یبزگیطی هیعاى

 فطایٌس زض آهَظاى زاًف ّوِ آیب وِ ًوبیس ثطآٍضز ثبیؿتی

 اظ یثبیؿت ایي ثط فالٍُ ذیط؟ یب اًس زاقتِ فقبلیت یبزگیطی

 ّبی  آهَذتِ اضظیبثی ثِ وِ قَز ذَاؾتِ ًیع آهَظاى زاًف

 ثبیؿت هی ؾپؽ ٍ ًوبیٌس السام گطٍُ افضبی زیگط ٍ ذَز

 ًوَز هكرم ضا ثقس خلؿِ ثطای یبزگیطی هجبحث ٍ اّساف

 . زاز ذبتوِ ضا زضؼ خلؿِ ٍ

  زازُ ًكبى تدطثی نَضت ثِ ًَیي، ّبی پػٍّف اظ ثطذی

 تحهیلی پیكطفت ثط هكبضوتی یبزگیطی ضٍـ وِ اؾت

 هسضؾِ ٍ زضؼ ثِ ًؿجت آًبى ّبی ًگطـ ٍ آهَظاى زاًف

 ٍ( . )اؾت زاقتِ هثجتی تأثیط

 ذَز ّبی پػٍّف زض( ) اًَاض ٍ فعیع

 ًؿجت هكبضوتی ّبی گطٍُ زض آهَظاى زاًف وِ زازًس ًكبى

 زض ثْتطی تحهیلی پیكطفت آهَظـ اًفطازی ّبی ضٍـ ثِ

 ثَزُ هثجت ضیبضی ثِ آًْب ًگطـ ٍ زاقتِ ضیبضی زضؼ

 زض(  &) خوقِ ٍ الربعت اؾت؛

 فولىطز ضٍی هكبضوتی یبزگیطی تأثیط فٌَاى ثب ذَز تحمیك

 تفبٍت وِ زازًس ًكبى خجط زضؼ زض ّكتن پبیِ آهَظاى زاًف

 یبزگیطی گطٍُ زض آهَظاى زاًف فولىطز ثیي هقٌبزاضی

چیي خَض الگَی ولی عطح ـ 1 قىل
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)  آلسضیچ ٍ قیوبظٍ زاضز؛ ٍخَز ؾٌتی ٍ هكبضوتی

 ثب ضاثغِ زض وِ تحمیمی زض( 

 زاز اًدبم ؾٌتی ضٍـ ثب هكبضوتی یبزگیطی همبیؿِ

 یبزگیطی اظ ثْتطی زضخِ هكبضوتی یبگیطی زض وِ زضیبفتٌس

 ٍ ّب هْبضت آهَظاى زاًف ٍ پصیطز هی نَضت افطاز زض

 گیطًس هی یبز ثْتط هكبضوتی زضگطٍُ ضا اختوبفی ّبی اضظـ

 ثِ ضا پیكطفتِ ؾغح زض اًتمبزی تفىط ّبی هْبضت ّوچٌیي

) ّوىبضاى ٍ تَلوی پػٍّف ًتبیح آٍضًس؛ هی زؾت

 یبزگیطی اختوبفی اثطات هَضز زض ًیع،( 

 حدن ثِ ای ًوًَِ قبهل وِ اثتسایی هساضؼ زض هكبضوتی

 لبثل ّبی پیكطفت ثَز، ؾبلِ 12 تب 9 آهَظ زاًف 575

 ضٍاثظ وِ زضیبفتٌس آًْب. زاز ًكبى آًبى ضٍاثظ زض ضا تَخْی

 ایدبز اضغطاة ٍ ثَزُ گطٍّی ّبی هْبضت ثْجَز حبنل ثْتط،

 ذَز ًَثِ ثِ اهط ایي ٍ ًوَزُ هتقبزل ضا تقبهالت زض قسُ

 (. گطزز هی ضٍاثظ قسى غٌی ثِ هٌدط

 ًمف اظ حبوی ًیع هب وكَض زض قسُ اًدبم تحمیمبت

 یبزگیطی ـ یبززّی فطایٌس زض هكبضوتی ضٍـ ولیسی ٍ هْن

 عبلجی ٍ هٌكئی ودجبف، فبقَضی، هثبل، ثطای. اؾت 

 وِ زازًس ًكبى ذَز پػٍّف زض( )

 افعایف ثبفث ؾٌتی ضٍـ ثطذالف هفَْهی ًمكِ ضٍـ

 ّوچٌیي. اؾت قسُ تحهیلی پیكطفت ٍ پیكطفت اًگیعُ

 افعایف ثبفث ؾٌتی ضٍـ ثطذالف هكبضوتی یبزگیطی ضٍـ

 پیكطفت اًگیعُ زض زٍ آى هیبى اهب قسُ، تحهیلی پیكطفت

 .ًساقت ٍخَز هقٌبزاضی تفبٍت

 ضٍـ اظ ثیكتط هفَْهی ًمكِ ضٍـ آى ثط فالٍُ 

 اهب قسُ، تحهیلی پیكطفت افعایف ثبفث هكبضوتی یبزگیطی

 ٍخَز هقٌبزاضی تفبٍت پیكطفت اًگیعُ زض زٍ آى هیبى

 اؾتفبزُ ثب ذَز تحمیك زض( ) قىبضی ًساقت؛

 هكبضوتی یبزگیطی ضٍـ وِ زاز ًكبى تدطثی قجِ ضٍـ اظ

 ّبی هْبضت ضقس زض تسضیؽ ؾٌتی ّبی ضٍـ ثِ ًؿجت

( ) وًَبًی اؾت؛ هؤثطتط آهَظاى زاًف اختوبفی

 ذاللیت ثط هكبضوتی یبزگیطی وِ زاز ًكبى ذَز تحمیك زض

 تبثیط تدطثی فلَم زضؼ زض آهَظاى زاًف تحهیلی پیكطفت ٍ

 ثطضؾی زض( ) وطاهتی اؾت؛ زاقتِ هؤثطی

 پیكطفت ثط هكبضوتی یبزگیطی تأثیط فٌَاى تحت ذَز

 فیعیه، زضؼ زض اًطغی هَضَؿ زض آهَظاى زاًف تحهیلی

 تسضیؽ ضٍـ همبثل زض ضا هكبضوتی یبزگیطی هَفمیت

 تَخِ لبثل تبثیط اظ حبوی ًتبیح ظیطا. زاز ًكبى هتساٍل

 زض آهَظاى زاًف تحهیلی پیكطفت ثط هكبضوتی یبزگیطی

 تحمیك زض( ) ذٌساى ثَز؛ آظهبیكی گطٍُ

 ثب همبیؿِ زض هكبضوتی یبزگیطی ضٍـ وِ زاز ًكبى ذَز

 ووه ضاّجطزّبی اظ اؾتفبزُ زاضی هقٌب عَض ثِ ؾٌتی ضٍـ

 ٍ ضیبضی اضغطاة ٍ افعایف آهَظاى زاًف زض ضا علجی

 ؾیفی ٍ زّس؛ هی وبّف آًْب زض ضا علجی ووه اظ اختٌبة

 الگَی وِ زاز ًكبى ذَز تحمیك زض( ) پَض

 هغبلت یبززاضی ٍ تحهیلی پیكطفت ثط چیي خَض

 زاقتِ هثجت تأثیط  اختوبفی هغبلقبت زضؼ زض آهَظاى زاًف

 افكبضی ٍ هحوسظازُ وطهی، ضاؾتب، ّویي زض(. اؾت

 زض ًیع( )

 ثط هكبضوتی تسضیؽ ضٍـ تأثیط ثطضؾی ثِ پػٍّكی

 زٍضُ آهَظاى زاًف زض تحهیلی پیكطفت ٍ گطایی گطٍُ

 تأثیط هؤیس آًْب ّبی یبفتِ وِ اًس پطزاذتِ نَضت هتَؾغِ

 تحهیلی پیكطفت ٍ گطایی گطٍُ ثط ضٍـ ایي هقٌبزاض

 . اؾت ثَزُ آهَظاى زاًف

 خبٍیس ذؿطٍ نبزلی، فجیطی، پػٍّف ًتبیح ّوچٌیي،

 اٍل ؾبل آهَظاى زاًف هیبى زض( ) افمی ٍ

 ّویبضی ضٍـ وِ زازًس ًكبى فیعیه زضؼ زض هتَؾغِ

 ضٍـ زٍ ثِ ًؿجت تَخْی لبثل هیعاى ثِ( هكبضوتی)

 پیكطفت زض هقٌبزاض افعایف هَخت ؾرٌطاًی ٍ اوتكبفی

 . اؾت قسُ فیعیه زضؼ ثِ آًْب ًگطـ ٍ تحهیلی

 پػٍّكی وبضّبی ثطضؾی ٍ هغبلقبت هطٍض پبیِ ثط

 وِ گطزز هی هالحؾِ ضاثغِ، ایي زض قسُ اًدبم هرتلف

 اضتمبی ثب خَضچیي، الگَی اؾبؼ ثط هكبضوتی یبزگیطی

 ثِ تَاًس هی زضؼ والؼ اختوبفی ـ ضٍاًی فضبی ویفیت

 گطٍّی ثطٍى ٍ گطٍّی زضٍى ضٍاثظ خطیبى زض آهَظاى زاًف

 پصیطـ تمَیت خولِ اظ اضظقوٌسی ّبی هْبضت وؿت ثطای

 لبثلیت افعایف ًتیدِ زض هتفبٍت، ًؾطات ًمغِ ٍ ّب ایسُ

 گطٍّی ٍاثؿتگی عطیك اظ ظیؿتي ّن ثب ثطای یىسیگط تحول

 قٌبذتی ٍ ضٍاًی اختوبفی، ّبی خٌجِ  تَؾقِ ثب ٍ وٌس ووه

 ثَزى اًؿبى حطفِ ثطای چیع ّط اظ ثیف ضا آًْب آهَظاى، زاًف

 .   ًوبیس آهبزُ
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 ثِ ٍ فطثی ظثبى یبزگیطی هْبضت زیگط، ؾَی اظ

 یىسیگط ثب آهَظاى زاًف اضتجبط ثطلطاضی هؿتلعم آى وبضگیطی

 اتفبق اًعٍا ٍ ذأل زض آى وبضثطز ٍ یبزگیطی وِ چطا. اؾت

 اضتجبعبت آٍضزى فطاّن ثب تَاًس هی خَضچیي الگَی. افتس ًوی

 ووه ّسف ایي تحمك ثِ گطٍّی ثطٍى ٍ گطٍّی زٍضى

 . ًوبیس

 زیگط وكَضّبی زض ظیبزی تحمیمبت وِ ایي ضغن فلی

 ّب ضقِ ٍ ّبُ  زٍض زضٍؼ، زض هكبضوتی یبزگیطی ثب اضتجبط زض

 تأثیطات اظ حبوی ًتبیح ٍ پصیطفتِ نَضت تحهیلی همبعـ ٍ

 اًسوی  تحمیمبت هب وكَض زض اؾت، ثَزُ ضٍیىطز ایي هثجت

 زٍضُ زض تحمیمبت ثیكتط ٍ گطفتِ اًدبم ظهیٌِ ایي زض

 زٍضُ زض اذیط ّبی ؾبل زض تٌْب ٍ اؾت ضاٌّوبیی ٍ اثتسایی

 . اؾت گطفتِ نَضت زضٍؼ هقسٍزی تقساز زض هتَؾغِ

  پژوهص روش

 عطح اظ اؾتفبزُ ثب تدطثی قجِ پػٍّف یه هغبلقِ ایي

 خبهقِ. اؾت وٌتطل گطٍُ ثب آظهَى پؽ ٍ آظهَى پیف

 اٍل پبیِ زذتط آهَظاى زاًف ولیِ پػٍّف ایي زض آهبضی

 تحهیلی ؾبل زض ثْبضؾتبى قْطؾتبى زٍ ًبحیِ هتَؾغِ

 هسضؾِ 9 تقساز ًبحیِ ایي زض. ّؿتٌس 1393 -1394

 تقساز ٍ هتَؾغِ اٍل والؼ 57 زذتطاًِ، زٍلتی هتَؾغِ

 ًفط  1726 ًیع هتَؾغِ اٍل ؾبل زذتط آهَظاى زاًف

 24 تقساز تحمیك ًَؿ ٍ هبّیت ثِ تَخِ ثب. اًس ثَزُ

 گطٍُ زض ًفط 12 ٍ آظهبیكی گطٍُ زض ًفط 12) آهَظ زاًف

 تحمیك ایي ًوًَِ تقساز ًتیدِ زض ٍ قسًس اًتربة( وٌتطل

 زض وِ اؾت زثیطؾتبى اٍل پبیِ آهَظاى زاًف اظ ًفط24 قبهل

 ایي اًتربة ثطای اًس ثَزُ تحهیل ثِ هكغَل والؼ یه

 اؾتفبزُ ای هطحلِ چٌس ای ذَقِ گیطی ًوًَِ ضٍـ اظ والؼ

 . قس

 پطٍضـ ٍ آهَظـ ًبحیِ زٍ ثیي اظ وِ هقٌی ثسیي

 اظ ٍ اًتربة تهبزفی عَض ثِ ًبحیِ یه ثْبضؾتبى، قْطؾتبى

 24 والؼ یه هسضؾِ آى اظ ٍ هسضؾِ یه آى، هساضؼ ثیي

 ایي اظ ًفط 24 تقساز ًْبیت زض ٍ قس اًتربة ًفطُ

 پػٍّف ًوًَِ فٌَاى ثِ تهبزفی نَضت ثِ آهَظاى زاًف

 گیطی ًوًَِ نَضت ثِ گیطی ًوًَِ ضٍـ. گكتٌس اًتربة

 وٌتطل ٍ آظهبیكی گطٍُ زٍ ثِ تهبزفی اًتؿبة ٍ ای ذَقِ

( والؾی هقسل اؾبؼ ثط) قسُ ّوتب ّبی گطٍُ نَضت ثِ

 . پصیطفت اًدبم

 هیعاى تقییي ثطای آظهًَی پیف گطٍُ، زٍ ّط زض

 فولىطز ٍ فطثی زضؼ ثِ ًؿجت آهَظاى زاًف ًگطـ ؾٌدف

 آهَظـ خلؿِ 16 عی آظهبیكی گطٍُ ؾپؽ ٍ اخطا تحهیلی

  هصوَض  هتغیطّبی  هدسزا  آهَظـ، پبیبى اظ پؽ . قس  زازُ

 

 .قسًس گیطی اًساظُ

 هساذلِ اظ ثَز فجبضت پػٍّف ایي زض هؿتمل هتغیط

 هجٌبی ثط ٍ گطٍّی نَضت ثِ وِ فطثی زضؼ زض آهَظقی

 هساذلِ. گطفت نَضت خَضچیي هكبضوتی یبزگیطی انَل

 ّط زض وِ ثَز خلؿِ 16 قبهل هكبضوتی یبزگیطی آهَظقی

 آهَظقی هجبحث ثِ زلیمِ ای زلیمِ پٌح ٍ ّفتبز خلؿِ

 . قس هی زازُ اذتهبل

 اؾتفبزُ هَضز آهَظقی خلؿبت هتي وِ اؾت شوط لبثل

 زٍم زٍضُ اٍل پبیِ فطثی وتبة ثِ تَخِ ثب پػٍّف ایي زض

 ثِ آهَظقی خلؿبت ایي فٌَاى ٍ اؾت قسُ تسٍیي هتَؾغِ

 .اؾت ظیط قطح

 فولىطز ٍ فطثی زضؼ ثِ آهَظاى زاًف ًگطـ ایي زض

 قسًس گطفتِ ًؾط زض ٍاثؿتِ هتغیط فٌَاى ثِ آًبى تحهیلی

 همیبؼ ٍ فطثی زضؼ ثِ ًگطـ ّبی آظهَى ٍؾیلِ ثِ وِ

 ایي هكرهبت. گطفتٌس لطاض ؾٌدف هَضز تحهیلی فولىطز

 .اؾت قسُ تكطیح ازاهِ زض ّب پطؾكٌبهِ

 فطثی زض ؾٌح ًگطـ پطؾكٌبهِ
 فطثی، زضؼ ثِ ًؿجت آهَظاى زاًف ًگطـ ؾٌدف ثطای

 زاضای ًگطـ ایي. قس اؾتفبزُ ؾبذتِ هحمك ؾٌح ًگطـ اظ

 اظ یىی اظ اؾتفبزُ ثب آهَظاى زاًف وِ اؾت گعاضُ 15

 پبؾد آى ثِ ظیبز ذیلی ٍ ظیبز ون، ون، ذیلی ّبی گعیٌِ

 اثقبز وِ اؾت قسُ تْیِ ای گًَِ ثِ ؾٌح ًگطـ. زٌّس هی

 ثِ ًؿجت ضا آهَظاى زاًف ًگطـ ضفتبضی ٍ قٌبذتی فبعفی،

 .زّس هی لطاض ؾٌدف هَضز ضا فطثی زضؼ

 ّبی گعاضُ اظ یه ّط ثِ آهَظاى زاًف وِ ایي اظ پؽ

 ولیس پبیِ ثط آًبى ّبی پبؾد زازًس، پبؾد ؾٌح ًگطـ

 ثِ ظیبز ذیلی ٍ ظیبز ون، ون، ذیلی ّبی گعیٌِ ثِ) تهحیح

 ًوطُ ٍ گصاضی ًوطُ( گیطز هی تقلك 4 تب  1 ی ًوطُ تطتیت

 . قَز هی هكرم ؾٌح ًگطـ اظ آًبى ول



 1335 پاییز سال سیزدهن، (،50 )پیاپي 23ضواره ریزی درسي، دوره دوم،  در برناهه پژوهص /111

 ًگطـ اظ حبوی ثبال ًوطُ وؿت ؾٌح ًگطـ ایي زض

 زضؼ ثِ ًؿجت هٌفی ًگطـ اظ حبوی پبییي  ًوطُ ٍ هثجت

 اؾتبزاى ًؾط پبیِ ثط قسُ تْیِ ؾٌح ًگطـ. اؾت فطثی

 زاضای آهَظقی وبضقٌبؾبى اظ گطٍّی ٍ هكبٍض ٍ ضاٌّوب

 آلفبی هیعاى ًیع حبضط پػٍّف زض. اؾت هحتَایی ضٍایی

 .آهس زؾت ثِ 88/0 پطؾكٌبهِ ایي وطًجبخ

 

 ؾبذتِ هحمك فطثی تحهیلی پیكطفت آظهَى
 هتَؾغِ اٍل پبیِ فطثی  وتبة اؾبؼ ثط آظهَى ایي

 اخطا هكبضوتی یبزگیطی ضٍـ اخطای اظ پؽ ٍ قس تسٍیي

 ًؾط پبیِ ثط قسُ تْیِ تحهیلی پیكطفت آظهَى. گطزیس

 اظ گطٍّی ٍ زضؼ ایي تسضیؽ حیغِ زض هترهم هقلوبى

 زازُ تكریم آى هحتَایی ضٍایی زاضای آهَظقی وبضقٌبؾبى

 . اؾت قسُ

 زض وِ اؾت ؾؤال 24 قبهل ای ًوطُ 20 آظهَى ایي

 چْبض ًَقتبضی، پبؾری ته ّبی قیَُ ثِ ثرف چْبض لبلت

 گطزیس عطاحی تطویت ٍ تدعیِ ٍ تطخوِ، ای، گعیٌِ

 

 پژوهص های یافته

 ٍ آظهَى پیف ًَؿ اظ وِ حبضط پػٍّف عطح ثِ تَخِ ثب

 ثِ ٍ ّب زازُ تحلیل ثطای ثَز، وٌتطل گطٍُ ثب آظهَى پؽ

 اؾتفبزُ وٍَاضیبًؽ تحلیل اظ آظهَى پیف اثط وٌتطل هٌؾَض

خَضچیي یبزگیطی هكبضوتی اؾبؼ ثط ؽیتسضی ظهبً خسٍلـ  1خسٍل   

 صفحٍ ديرٌ آمًسضی درس مًضًعات تدریس
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 خولِ اظ وِ اؾت ّبیی هفطٍضِ زاضای تحلیل ًَؿ ایي قس،

 ّبی قیت ّوگٌی وٍَاضیبًؽ تحلیل ّبی هفطٍضِ

 هتغیطّبی ٍ( آظهَى پیف) تهبزفی هتغیط هیبى ضگطؾیًَی

 ضگطؾیَى ذظ ّبی قیت پػٍّف ایي زض وِ اؾت، ٍاثؿتِ

 ایي زض .ثَزًس هَاظی هغبلقِ هَضز هتغیطّبی توبهی زض

 ًگطـ هتغیطّبی ثطای آظهَى پیف ٍ گطٍُ تقبهل هغبلقِ

 ٍ  > 05/0) قٌبذتی ًگطـ ،(;416/0 ٍ  > 05/0) ول

 ٍ  > 05/0) فبعفی حیغِ زض ًگطـ ،(;215/0

 ٍ  > 05/0) ضفتبضی حیغِ زض ًگطـ( ;418/0

 ،(;562/0 ٍ  > 05/0) تحهیلی فولىطز ٍ ،(;473/0

 فطو پیف ایي وِ گفت تَاى هی ضٍ، ایي اظ ًیؿت، هقٌبزاض

 ّوگٌی آظهَى ایي ّبی هفطٍضِ زیگط اظ. اؾت قسُ ضفبیت

 زٍ ّبی ٍاضیبًؽ ّوگٌی ثطضؾی ثطای وِ اؾت ّب ٍاضیبًؽ

 ّوگٌی آظهَى اظ آظهَى، پؽ ٍ آظهَى پیف هطحلِ زض گطٍُ

 قسُ هحبؾجِ لَیي آظهَى. قس اؾتفبزُ لَیي ّبی ٍاضیبًؽ

 آهبضی لحبػ اظ ثطضؾی هَضز هتغیطّبی اظ یه ّیچ هَضز زض

 ٍ  > 05/0 ول ًگطـ ّب؛ آظهَى پؽ) ًجَز، هقٌبزاض

 ،;62/1 ٍ  > 05/0 تیقٌبذ حیغِ زض ًگطـ ،;116/0

 ضفتبضی حیغِ زض ًگطـ ;15/2 ٍ  > 05/0 فبعفی

 ٍ  > 05/0 تحهیلی فولىطز ٍ ،(;245/0 ٍ > 05/0)

 تأییس ًیع ّب ٍاضیبًؽ ّوگًَی هفطٍضِ ثتبثطایي ،(;086/0

 ایي انلی ّبی هفطٍضِ ثطلطاضی ثِ تَخِ ثب ضٍ ایي اظ قس

 ًتبیح. ّؿتین آهبضی آظهَى ایي اظ اؾتفبزُ ثِ هدبظ آظهَى،

 ٍ آظهَى پیف زض ّب گطٍُ تفىیه ثِ حبضط پػٍّف تَنیفی

.اؾت قسُ اضائِ 2 قوبضُ خسٍل زض آظهَى پؽ

 اؾتبًساضز اًحطاف ٍ هیبًگیي ًوطات 2 قوبضُ خسٍل زض

 اؾت قسُ زازُ ًكبى تطتیت ثِ وٌتطل ٍ آظهبیكی ّبی گطٍُ

 ثِ ًگطـ ٍ تحهیلی فولىطز همیبؼ زض آظهبیكی گطٍُ وِ

 افعایف وٌتطل گطٍُ ثِ ًؿجت آظهَى پؽ زض فطثی زضؼ

 ٍ فبعفی قٌبذتی، ًگطـ همیبؼ ظیط زض. زّس هی ًكبى

 ثب همبیؿِ زض آظهبیكی گطٍُ زض آظهَى پؽ زض ًیع ضفتبضی

 ًكبى افعایف ّب همیبؼ ظیط ایي هیبًگیي وٌتطل، گطٍُ

.زّس هی

  
 آظهَى زض افطاز زٍ گطٍُ آظهبیكی ٍ وٌتطلآظهَى ٍ پؽـ هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز پیف 2خسٍل 

 مًقعیت متغیز
 گزيٌ کىتزل گزيٌ آسمایص

 اوحزاف استاودارد میاوگیه اوحزاف استاودارد میاوگیه

 عملکزد تحصیلی
 19/3 35/12 64/4 79/11 پیص آسمًن

 01/3 16/13 67/2 27/17 پس آسمًن

 وگزش کل
 18/5 25/23 19/5 91/23 پیص آسمًن

 69/6 58/23 16/5 39 پس آسمًن

 وگزش در حیطٍ ضىاختی
 51/0 58/7 05/1 25/7 پیص آسمًن

 55/1 33/7 66/2 11 پس آسمًن

 وگزش در حیطٍ عاطفی
 99/4 33/8 88/4 75/8 پیص آسمًن

 82/4 75/8 84/3 75/12 پس آسمًن

 33/2 33/7 90/2 91/7 پیص آسمًن وگزش در حیطٍ رفتاری

 10/3 50/7 45/2 08/14 پس آسمًن 

 



 1335 پاییز سال سیزدهن، (،50 )پیاپي 23ضواره ریزی درسي، دوره دوم،  در برناهه پژوهص /120

 آهَظـ ًبهِثط) هساذلِ یب گطٍُ اثط آظهَزى ثطای

( تحهیلی فولىطز) ٍاثؿتِ هتغیط ثط( ضوتی هكب یبزگیطی

. قَز ظزٍزُ ّوپطاـ فبهل فٌَاى ثِ آظهَى پیف اثط ثبیس

 هتغیط ظزٍزى یب حصف ثب هساذلِ یب گطٍُ اثط زاز ًكبى ًتبیح

 ٍ   05/0) اؾت ثَزُ هقٌبزاض آهبضی لحبػ اظ ًیع ّوپطاـ

 ثطًبهِ گطفت ًتیدِ تَاى هی ثٌبثطایي(. (1ٍ 21; ) 11/43

 قسُ ّب گطٍُ زض تغییط ثبفث هكبضوتی یبزگیطی آهَظـ

 زیگط فجبضت ثِ یب 50/0 اثط اًساظُ هیعاى ایي ثط افعٍى. اؾت

 فضَیت ثِ هطثَط تحهیلی فولىطز تغییطات اظ زضنس 50

.اؾت گطٍّی

 ثیي قَز هی هكبّسُ 4 قوبضُ خسٍل زض چٌبًچِ

 ول ًگطـ ّبی همیبؼ ظیط آظهَى پؽ ّبی ًوطُ هیبًگیي

 حیغِ زض ًگطـ ،>( 1 21ٍ; ) 09/44 ٍ  005/0=

 زض ًگطـ ،>( 1 21ٍ; ) 53/19 ٍ  05/0= قٌبذتی

 ًگطـ ٍ> ( 1 21ٍ; ) 68/6 05/0ٍ= فبعفی حیغِ

 اظ ثقس> ( 1 21ٍ; ) 63/33 ٍ  05/0= ضفتبضی حیغِ زض

 ثٌبثطایي،. زاضز ٍخَز هقٌبزاضی تفبٍت آظهَى پیف اثط حصف

 ّبی همیبؼ ظیط ٍ ول ًگطـ آظهَى پؽ ّبی ًوطُ هیبًگیي

.اؾت وٌتطل گطٍُ اظ ثیكتط هقٌبزاضی نَضت ثِ آى

 یبزگیطی آهَظـ گفت تَاى هی زیگط ؾري ثِ 

 افعایف ثبفث زاضی هقٌب نَضت ثِ فطثی زضؼ زض هكبضوتی

 گطٍُ آهَظاى زاًف زض آى گًَبگَى ّبی حیغِ زض ًگطـ

. اؾت قسُ آظهبیكی

 ًگطـ ول، ًگطـ ّبی همیبؼ ظیط زض اثط اًساظُ هیعاى

 زض ًگطـ ٍ فبعفی حیغِ زض ًگطـ قٌبذتی حیغِ زض

 ثِ یب61/0 ٍ 24/0 ، 48/0 ٍ 67/0 تطتیت ثِ ضفتبضی حیغِ

 ظیط تغییطات اظ زضنس 61 ٍ 24 ، 48 ٍ  67 زیگط فجبضت

.اؾت گطٍّی فضَیت ثِ هطثَط ّب همیبؼ

گیری نتیجه و بحث

 یبزگیطی ضٍـ تأثیط هیعاى ثطضؾی هغبلقِ ایي ّسف

 تحهیلی پیكطفت ثط( ؾبٍ خیگ الگَی) هكبضوتی

 زضؼ ثِ آًبى ًگطـ ٍ هتَؾغِ اٍل پبیِ زذتط آهَظاى زاًف

 تحهیلی ؾبل زض ثْبضؾتبى قْطؾتبى زٍ ًبحیِ زض فطثی

پیكیي ّبی پػٍّف ّبی یبفتِ ثب ّوؿَ. ثَز 1393 -1394

؛

؛؛

؛

؛

؛؛

؛؛؛

؛؛

ٍ ؛؛؛

 وِ زاز ًكبى حبضط پػٍّف ،

 ّب گطٍُ زض تغییط ثبفث هكبضوتی یبزگیطی آهَظـ ثطًبهِ

 ّبی یبفتِ ضٍ، ایي اظ. اؾت قسُ( یتحهیل فولىطز اضتمبی)

 اؾت آى هجیي قسُ اقبضُ ّبی پػٍّف ًیع ٍ حبضط پػٍّف

 آهَظـ ّوسیگط هكبضوت ثب ٍ ّب گطٍُ زض وِ آهَظاًی زاًف

وٌتطل ٍ آظهبیكی گطٍُ فولىطز تحهیلی زٍـ ًتبیح تحلیل وٍَاضیبًؽ هطثَط ثِ هتغیط  3خسٍل   

 مىابع تغییزات متغیز
مجمًع 

 مجذيرات

درجٍ 

 آسادی

میاوگیه 

 مجذيرات
F 

سطح 

 معىاداری
 مجذير اتا

 

عملکزد 

 تحصیلی

 68/0 05/0 21/46 71/122 1 71/122 پیص آسمًن

 67/0 05/0 11/43 46/114 1 46/114 گزيٌ

 - - - 65/2 21 75/55 خطا

 - - - - 24 5838 کل
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 تىطاض ٍ تَضیح ٍ گطٍّی تالـ ذبعط ثِ وطزًس هی زضیبفت

 وِ خب آى اظ. ثَزًس تط هَفك آهَظـ اهط زض ّن ثطای هغبلت

 ذَز ضا آهَظاى زاًف ثَز تَاًؿتِ هكبضوتی یبزگیطی ضٍـ

 حبل زض یىسیگط ثب هطتت وِ عَضی ثِ آٍضز ثبض فقبل ٍ خَـ

 آهَظاى زاًف تحهیلی پیكطفت لصا ثبقٌس؛ توطیي ٍ قِهغبل

 ّوچٌیي،. اؾت ؾٌتی ّبی گطٍُ اظ ثیكتط ّب گطٍُ ایي زض

 اًگیعـ افعایف زض تَاًس هی ضٍـ ایي اظ اؾتفبزُ

 تأثیط فطثی زضؼ یبزگیطی ثِ ًؿجت آهَظاى زاًف

ثبقس زاقتِ گیطی چكن

 حبضط تحمیك ًتبیح پػٍّف، زٍم فطضیِ ثب اضتجبط زض

 زضؼ زض هكبضوتی یبزگیطی آهَظـ ثطًبهِ وِ زاز ًكبى

 زض ًگطـ افعایف ثبفث زاضی هقٌب نَضت ثِ فطثی

 ّبی پؽ آظهَى ًگطـ زض زضؼ فطثی زض زٍ گطٍُـ ًتبیح تدعیِ ٍ تحلیل وَاضیبًؽ خْت همبیؿِ ًوطُ 4خسٍل 

 مىابع تغییزات َامتغیز
مجمًع 

 مجذيرات

درجٍ 

 آسادی

میاوگیه 

 مجذيرات
F 

سطح 

 معىاداری

مجذير 

 اتا

 

وگزش 

 کل

 17/0 04/0 37/4 730/135 1 730/135 آسمًنپیص 

 67/0 05/0 09/44 45/1367 1 45/1367 گزيٌ

 - - - 09/31 21 18/651 خطا

 - - - - 24 25713 کل

 

وگزش 

در حیطٍ 

 ضىاختی

 012/0 62/0 253/0 145/1 1 145/1 پیص آسمًن

 48/0 05/0 53/19 538/88 1 538/88 گزيٌ

 - - - 53/4 21 189/95 خطا

 - - - - 24 2238 کل

 

وگزش 

در حیطٍ 

 عاطفی

 23/0 05/0 40/6 62/92 1 62/92 پیص آسمًن

 24/0 05/0 88/6 53/99 1 53/99 گزيٌ

 - - - 45/14 21 43/303 خطا

 - - - - 24 3343 کل

وگزش 

در حیطٍ 

 رفتاری

 16/0 05/0 22/4 962/36 1 962/36 پیص آسمًن

 61/0 05/0 63/33 270/294 1 270/294 گزيٌ

 - - - 74/8 21 705/183 خطا

 - - - - 24 2536 کل

 



 1335 پاییز سال سیزدهن، (،50 )پیاپي 23ضواره ریزی درسي، دوره دوم،  در برناهه پژوهص /122

 قسُ آظهبیكی گطٍُ آهَظاى زاًف زض آى گًَبگَى ّبی حیغِ

 ًگطـ ول، ًگطـ ّبی همیبؼ ظیط زض اثط اًساظُ هیعاى. اؾت

 زض ًگطـ ٍ فبعفی حیغِ زض ًگطـ قٌبذتی حیغِ زض

 اظ زضنس 61 ٍ 24 ، 48 ٍ  67 تطتیت ثِ ضفتبضی حیغِ

 ایي. اؾت گطٍّی فضَیت ثِ هطثَط ّب همیبؼ ظیط تغییطات

گطیفیي ٍ گطیفیي ّبی پػٍّف ًتبیح ثب یبفتِ

آوسًیع ٍ تطین ،

ؾَال آیىیي ٍ ایفبهَآ ،

لؿی اؾتَى ،ٍیٌؿتَى ،

 ذَاًی ّنخَضج ٍ

 یبزگیطی وِ اًس زازُ ًكبى هصوَض پػٍّكگطاى ظیطا. زاضز

 ثِ فاللِ افعایف ّوىبضی، حؽ تمَیت هَخت هكبضوتی

 ضٍحیِ گطٍّی، ٍ فطزی هؿؤٍلیت احؿبؼ ٍ یبزگیطی،

 ثْجَز زازى، گَـ لسضت تمَیت پصیطی، اًتمبز ٍ اًتمبزگطی

 تمَیت ، زیگطاى ٍ ذَز ثِ احتطام افعایف فبعفی، ضٍاثظ

 ٍ ٍاثؿتگی وبّف اضغطاة، وبّف قٌبؾی، ٍؽیفِ حؽ

قَز هی آهَظاى زاًف ضّجطی ذَز افعایف

 ًتیدِ تَاى هی هصوَض ی ّب یبفتِ اؾبؼ ثط تطتیت، ایي ثِ

 هٌدط ضٍـ ایي ثِ فطثی زضؼ هغبلت یبزگیطی وِ؛ گطفت

 اٍ ظیطا قَز، هی یبزگیطی هحتَای ثط آهَظ زاًف تؿلظ ثِ

 ٍ زاضز فْسُ ثِ ًیع ضا گطٍُ افضبی ؾبیط آهَظـ هؿؤٍلیت

 تؿلظ یبزگیطی هحتَای ثط ثْتط چِ ّط تب وٌس هی تالـ

 ًىطزُ وَتبّی ذَز آهَظقی هؿؤٍلیت ثِ ًؿجت تب وٌس پیسا

 ضا چِ آى تب وٌٌس هی پیسا فطنت آهَظاى زاًف ثٌبثطایي ثبقس،

 یىسیگط ثِ ٍ زٌّس تَضیح یىسیگط ثطای ضا اًس گطفتِ یبز وِ

 زض گطٍُ افضبی ٍ وٌٌس ووه هؿؤٍلیتكبى اًدبم ثطای

 ّبی آهَذتِ ثِ ًؿجت تَاًٌس هی وِ گیطًس هی لطاض قطایغی

 ٍ وٌٌس اضائِ ثبظذَضز یىسیگط یبزگیطی ضٍـ ٍ ذَز

 آهَذتِ ٍ یبزگیطی ضٍـ ثْجَز ٍ انالح ثطای ضٌّوَزّبیی

 الگَی اظ اؾتفبزُ ثب هكبضوتی ضٍـ زض ٍالـ، زض. ًوبیٌس اضائِ

 غیط فضبی آٍضزى فطاّن ثب ؾٌتی، ضٍـ ذالف ثط چیي، خَض

 اظ آى زض وِ ًحَی ثِ والؼ، زض وٌٌسُ ٍحوبیت تْسیس

 آهَظ زاًف ّط ًؾط ًمغِ ٍ قَز اؾتمجبل هتفبٍت آضای

 ثِ آهَظاى زاًف احؿبؾبت ّوچٌیي، ٍ قَز قوطزُ هحتطم

 وَقف آهَظاى زاًف ًتیدِ زض قًَس، تمَیت ٍ ثیبى ذَثی

 هتقبلجبً ٍ زٌّس هی ًكبى ذَز اظ یبزگیطی خطیبى زض ثیكتطی

 ذَاٌّس ثبٍض ایي ثط آًبى ظیطا زاقت، ذَاٌّس ثْتطی فولىطز

 قرهی فقبلیت ًتیدِ زض آًْب تحهیلی پیكطفت وِ ثَز

 لجَل آى اظ ًبقی پیبهسّبی ثطای زلیل ّویي ثِ ٍ آًْبؾت

وٌٌس هی هؿؤٍلیت

 هؤثط ّبی قیَُ اظ یىی هكبضوتی یبزگیطی وِ آًدبیی اظ

 پطٍضقی ٍ آهَظقی آثبض ثب ٍ اؾت هقبنط خْبى زض وبضآهس ٍ

 ضقس ثطای ضا الظم اًگیعُ تَاًس هی زاضز، وِ ظیبزی ثؿیبض

 ضا فطاگیطاى ٍ آٍضز ٍخَز ثِ آهَظاى زاًف اختوبفی ٍ فلوی

 آهبزُ آیٌسُ زًیبی هتغیط ٍ پیچیسُ ٍضقیت زض ظًسگی ثطای

 یبزگیطی وِ زّس هی ًكبى هَضز ایي زض تحمیمبت. ؾبظز

 ثبالتط تفىطؾغح ّبی هْبضت زض ضا آهَظاى زاًف هكبضوتی

 تفىط فطاقٌبذتی ّبی هْبضت افعایف هَخت ٍ وٌس هی زضگیط

 ّن ثب آهَظاى زاًف وِ ٌّگبهیقَز هی

 ثِ هٌفقالًِ عَض ثِ وِ ایي خبی ثِ وٌٌس هی فقبلیت

 فقبالًِ عَض ثِ زٌّس گَـ هقلن تَؾظ قسُ ثیبى اعالفبت

قًَس هی زضگیط یبزگیطی فطایٌس زض

 اقتطان ثِ ضا ذَز اعالفبت ٍ ًؾطات ّب، ایسُ

 پطٍضـ زض تقبهل ثطای ضا ّبیی فطنت ٍ گصاضًس هی

آٍضًس هی ٍخَز ثِ ضا ثبالتط فىطی ّبی هْبضت

 اًتمبزی تفىط هكبضوتی یبزگیطی ایي، ثط فالٍُ

 آهَظاى زاًف ثِوطزُ تحطیه ضا آهَظاى زاًف

 هجبحثبت عطیك اظ ضا ذَز ًؾطات ٍ ّب ایسُ تب وٌس هی ووه

وٌٌس ثیبى ٍاضح ٍ ضٍقي عَض ثِ گطٍّی

 آهَظ زاًف هكبضوتی غیط ّبی گطٍُ زض وِ اؾت حبلی زض ایي

 هَضز زض ثالفبنلِ یب ٍ وٌس هی زضیبفت فَضی ثبظذَضزی

 وِ ایي ثسٍى آهَظ زاًف. گیطز هی لطاض ؾؤال هَضز فمبیسـ

زّس پبؾد ؾؤاالت ثِ ثبیس ثبقس، زاقتِ تفىط ثطای فطنتی

.

 افعایف هَخت چیي خَض ضٍـ ثِ هكبضوتی یبزگیطی

 زض آًْب چَى. قَز هی آهَظاى زاًف ّبی اؾتسالل ؾغح

 هَضز زض زیگطاى ؾَاالت ثِ هدجَضًس هكبضوتی ّبی هَلقیت

 ضاّجطزّبی هؿألِ ایي ٍ زٌّس پبؾد ؾطیـ فمبیسقبى

 ضٍاثظ عطیك اظ ظیطا. وٌس هی تمَیت ضا وطزى اؾتسالل

 تَضیح هؿبئل هَضز زض تب گیطًس هی یبز آهَظاى زاًف هتمبثل،

 ٍاضح ضا ًؾطّب اذتالف وٌٌس، هغطح ضا ّبیكبى ایسُ ثرَاٌّس،
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آٍضًس ٍخَز ثِ خسیسی ّبی اؾتٌجبط ٍ ّب ثطزاقت ٍ ؾبظًس

. 

 هرتلف ّبی گًَِ ثطای هجٌبیی هكبضوتی یبزگیطی

 ٍ گطٍُ ؾٌدی ذَز ّب، گطٍُ هكبّسُ هثل ؾٌدف

 ّبی فطنت ٍ وٌس هی فطاّن ضا وَتبُ فطزی ّبی ؾٌدف

 پطؾف اؾتسالل، تَضیح، تقبهل هكبّسُ، ثطای ظیبزی

 هٌبثقی ّب ایي. ؾبظز هی فطاّن هقلن، ثطای ثحث ٍ ؾَاالت

 اظ ثْتط ذیلی ٍ اؾت آهَظاى زاًف تَاًبیی ؾٌدف ثطای

 ّبی پطٍغُ فالٍُ ثِ. وٌس هی ووه هقلن ثِ وتجی اهتحبى

 اؾت آهَظاًی زاًف ؾٌدف ثطای هٌبؾجی خبًكیي گطٍّی

 ضا وتجی اهتحبى زض ثْیٌِ گَیی پبؾد ٍ قطوت تَاًبیی وِ

اؾت آهَظاى زاًف ثیبى ثطای ذَثی خبًكیي ٍ ًساضًس

 اؾت ای گًَِ ثِ فطثی ظثبى هفبّین هبّیت وِ آًدبیی اظ

 گطفتِ فطا ثْتط گطٍّی ّوىبضی ٍ ثحث عطیك اظ وِ

 ٍ هؿألِ حل ضاّجطزّبی اظ اؾتفبزُ ضطٍضت قًَس، هی

 پیف اظ ثیف چیي خَض ضٍـ زض هَخَز گطٍّی آهَظـ

 هحتَای هجبحث تسضیؽ وِ ضٍز هی اًتؾبض ٍ گطزز هی آقىبض

 ضا آهَظاى زاًف ثتَاًس تسضیؽ الگَی ایي اظ اؾتفبزُ ثب وتبة

 زض آى وبضثطز ّوبًب وِ فطثی ظثبى یبزگیطی انلی ّسف ثِ

 وِ ایي ثِ تَخِ ثب ّوچٌیي،. ثطؾبًس اؾت، گؿتطزُ ؾغح

 آثبض ٍ هكبضوتی یبزگیطی ضٍـ ثب هقوبى اوثط حبضط حبل زض

 ایي ّبی یبفتِ زاًٌس، هی گیط ٍلت ضا آى ٍ ًساضًس آقٌبیی آى

 ٍ فطة ازثیبت زثیطاى اؾتفبزُ هَضز تَاًس هی پػٍّف

 قبّس ووی ضقس هَاظات ثِ ثتَاًین تب گیطز لطاض آهَظاى زاًف

 ًیع فطثی زضؼ ثِ ًؿجت هثجت ًگطـ افعایف ٍ ویفی ضقس

ثبقین

 ٍ زضؾی ضیعی ثطًبهِ هترههبى ثِ ّوچٌیي،

 آگبّی ثب وِ قَز هی پیكٌْبز زضؾی ّبی وتبة ًَیؿٌسگبى

 هحتَای هكبضوتی یبزگیطی ضٍـ تدطثی ٍ ًؾطی هجبًی اظ

 عطیك اظ وِ وٌٌس ؾبظهبًسّی ای گًَِ ثِ ضا زضؾی ّبی وتبة

 ٍ ثبقس یبزگیطی ٍ آهَظـ لبثل هكبضوتی یبزگیطی ضٍـ

 اخطای ثب هٌبؾت فیعیىی تدْیعات ٍ اهىبًبت ایي، ثط فالٍُ

 ّبی نٌسلی ٍ هیع خولِ اظ هكبضوتی یبزگیطی ضٍـ

 چْطُ ثِ چْطُ تقبهل الظهِ وِ ضا خبثدبیی لبثل ٍ هتحطن

 فطاّن هصوَض ضٍـ وبضآیی ویفیت ؾغح افعایف ثطای اؾت

 ثط هتوطوع حبضط، پػٍّف ًتبیح وِ اؾت ثسیْی. وٌٌس

 آتی ویفی تتحمیمب مبـًدا لصا، اؾت، زَُـث ووی یّبزازُ

 ٍ اتهكبّس ّب، ؾٌدی ًؾط اظ حبنل یّبزازُ اظ اؾتفبزُ ثب

 غٌبی ثِ ظاىهَآًفزا ٍ ىهقلوب ثب فومی یههبحجِّب

 گیطی ثْطُ خْت الظم ظهیٌِ ٍ ًوبیس ووه حبضط پػٍّف

 ّنافط قیظهَآ ضاىوبضًساؾتز ایثط ضا اثطثرف ضٍـ ایي اظ

ؾبظز.

هنابع
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