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چکیده
ایي هغالؼِ تا ّسف اضظقیاتی وتاب ػلَم اختواػی ؾال اٍل
ضاٌّوایی اظ لحاػ ضػایت ٍیػگیّا ٍ هؼیاضّای هغلَب وتاب زضؾی
اظ ًظط هؼلواى اًدام قسُ اؾت.خاهؼِ آهاضی ایي پػٍّف ،هؼلواى
ػلَم اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی قْط وطهاى قاهل ً 120فط تَزًس
ٍ ًوًَِ آهاضی تِ نَضت ؾطقواضی ،تطاتط تا خاهؼِ آهاضی زض ًظط
گطفتِ قس وِ ًْایتاً ً 105فط اظ هؼلواى پطؾكٌاهِ ضا تىویل وطزًس.
زض ایي پػٍّف اظ ضٍـ تَنیفی ـ پیوایكی اؾتفازُ قس ٍ اتعاض
گطزآٍضی زازُّا ،پطؾكٌاهِای تَز وِ تط اؾاؼ هؼیاضّای  20گاًِ
هغلَب وتاب زضؾی تْیِ قس ٍ پایایی ایي اتعاض تا ضٍـ آلفا وطًٍثاخ
همساض  0/91تِ زؾت آهس .آظهَى آهاضی تِ واضگطفتِ قسُ آظهَى
ته ًوًَِای ٍ آظهَى ًاپاضاهتطیه ضتثِای زتیلیَ وٌسال تطای
تحلیل پاؾدّا ٍ ضتثِ تٌسی هؼیاضّا تَزُ اؾت .ایي پػٍّف تِ
خْت پاؾدگَیی تِ  4ؾؤال زض ضاتغِ تا هؼیاضّای تٌاؾة هحتَا تا
اّساف ،ضػایت انَل تطًاهِ ضیعی زضؾی ،ضػایت انَل ضٍاًكٌاؾی
یازگیطی ٍ ًْایتاً ضتثِ تٌسی هؼیاضّا ،عطاحی قسُ اؾت .یافتِّا
ًكاى زاز وِ تغاتك تا اّساف آهَظقی ،تمطیثاً زض حس هغلَتی زض
وتاب ػلَم اختواػی ضػایت قسُ اؾت ٍ انَل تطًاهِضیعی زضؾی ٍ
انَل ضٍاًكٌاؾی یازگیطی زضحس هتَؾغی ضػایت قسُ اؾت.
ضتثِتٌسی هیعاى ضػایت هؼیاضّا ًكاى زاز وِ اظ ًظط خاهؼِ هؼلواى،
هؼیاض «اضتثاط هغالة اضائِ قسُ تا ظًسگی ضٍظهطُ ٍ هحیظ
اختواػی» تیكتطیي ٍ هؼیاض فطاّن ًوَزى فطنتّایی تطای فؼالیت
فَق تطًاهِ زض ذاضج والؼ ونتطیي هیعاى ضػایت ضا زض وتاب ػلَم
اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی ًكاى هیزٌّس.
واشگاى کلیدی :اضظقیاتی ،هؼیاضّای هغلَب وتاب زضؾی ،وتاب
ػلَم اختواػی ،زٍضُ ضاٌّوایی تحهیلی
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مقدمه
اًؿاى زض ظًسگی ضٍظهطُ تا اؾتفازُ اظ ػمل ؾلین ٍ تِ
اتىای تداضب ذَز ،پیَؾتِ زض حال اضظقیاتی اؾت ٍ انَالً
ّط اًتراتی هؿتلعم ًَػی اضظقیاتی اؾت .زض قطایظ وًٌَی
وِ ضقس ؾطیغ ػلَم ،تحمیمات ٍ تىٌَلَغی هَخة تغییط ٍ
تحَل زض تطًاهِّای آهَظقی قسُ اؾت ،تَخِ ٍیػُ تِ
اّساف ،ضؾالتّا ٍ ؾیاؾتّای آهَظقی ضطٍضی تِ ًظط
هیضؾس .یىی اظ ضاُّای تحمك اّساف هَضز ًظط زض ّط ًْاز
آهَظقی ،اضظیاتی آهَظقی اؾت وِ تِ هٌظَض اضتمای ویفیت
آهَظـ ٍ ضؾیسى تِ اؾتاًساضزّای هلی ٍ تیيالوللی نَضت
هیگیطز
تْیِ تطًاهِّای زضؾی ،فؼالیتی اًؿاًی اؾت وِ زاضای
پیچیسگی ٍ ظطافت ذانی اؾت ،تٌاتطایي ًویتَاًس فاضؽ اظ
تطضؾی ویفی ٍ تْثَز هؿتوط تاقس .ذلك تطًاهِّای زضؾی
تا ویفیت ٍ واضآ اظ آضهاىّای ّط ًظام آهَظقی اؾت ٍ تاال
تطزى ویفیت تطًاهِ ،هؿتلعم اضظقیاتیّای هؿتوط اظ آى
اؾت؛ هؿلواً ّط لسض هَضَع اضظـیاتی اظ حؿاؾیت ٍ تأثیط
تیكتطی تطذَضزاض تاقس ،تایس زلیكتط ٍ تط پایِ انَل ٍ
هؼیاضّای هٌغمیتط ٍ تؼطیفقسُتطی اًدام قَز (فتحی
ٍاخاضگاُ ٍ.)1381 ،تِ اػتماز خف ٍ ّوىاضاًف ّسایت ٍ
اضظقیاتی تطًاهِ زضؾی فمظ هحسٍز تِ والؼ زضؼ ًثَزُ ٍ
ّوِ ترفّای زضگیط هؤؾؿِ تا فطآیٌس تسضیؽ ٍ یازگیطی
ضا زض تط هیگیطز
اضظقیاتی تطًاهِّای زضؾی گاّی تِ هٌظَض تؼییي
اثطتركی تطًاهِ زضؾی یا هَاز آهَظقی اًدام هیقَز وِ
قاهل اضظقیاتی اظػَاهلی چَى ضٍـّای آهَظقی،
وتابّای زضؾی ،هَاز زیساضی ـ قٌیساضی ٍ اهىاًات ٍ
تدْیعات تطًاهِ زض هساضؼ اؾت
) پؽ اضظقیاتی تطًاهِ زضؾی ،هوىي اؾت
قاهل ّوِ ػٌانط تطًاهِ زضؾی یا یه ػٌهط یا خعئی اظ ّط
تطًاهِ زضؾی هاًٌس اؾتفازُ اظ فیلنّای آهَظقی هَضز تَخِ
لطاض گیطز ٍ اضظقیاب تِ ػٌَاى ٍاوٌكی زض هماتل ًیاظّای
تهوینگیطًسگاى ایفای ًمف هیوٌس
ًمف اضظقیاتی زض تطًاهِّای زضؾی ،تؼییي اضظـ
تطًاهِ زضؾی اؾت .آیا تطًاهِ زضؾی همانسی ضا وِ تطای
آًْا عطاحی قسُ تطآٍضز وطزُ اؾت؟ آیا ایي همانس زاضای

اػتثاضّؿتٌس؟ آیا تطًاهِ زضؾی تطای زاًفآهَظاًی وِ هَضز
اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت هٌاؾة تَزُ؟ آیا ضٍـّای اًتراتی
آهَظـ ،تْتطیي اًترابّاؾت؟ آیا هَاز آهَظقی تَنیِ
قسُ اظ ٍیػگیّای الظم تطای زؾتیاتی تِ همانس آهَظقی
تطذَضزاض اؾت؟ تِ ػثاضت زیگط ،تاظًگطی زض تطًاهِ تِ هٌعلِ
خطیاًی پیَؾتِ ٍ هساٍم تلمی هیقَز
ّواىعَضوِ گفتِ قس هحتَای تطًاهِ زضؾی تایس تِ
ػٌَاى یىی اظ ػٌانط هْن تطًاهِ زضؾی زائن هَضز اضظیاتی
لطاض گیطز ٍ زضوكَضّایی تا ًظام آهَظقی هتوطوع
هاًٌسوكَض ها ،وِ تطًاهِ ضیعی زضؾی تِ نَضت هتوطوع
اًدام هی گیطز وتابّای زضؾی تِ ػٌَاى هْوتطیي
هحتَای آهَظقی هحؿَب هیگطزًس ٍ هؼوَالً زض تسٍیي ّط
وتاب زضؾی اظ هؼیاضّایی تؼطیف قسُ ٍ اؾتاًساضزی وِ زض
پؽ ؾالّا تدطتِ ٍ اضظقیاتی هؿتوط تِ زؾت آهسُ اؾت،
اؾتفازُ هیقَز .تسیي تطتیة یىی اظ ضاُّای اضظقیاتی
وتاب زضؾی ،تطضؾی هیعاى ضػایت هؼیاضّای چٌسگاًِ اظ
یه یا چٌس زیسگاُ هرتلف اؾت
زضؼ هغالؼات اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی اظ اّویت
ذانی زض ضاؾتای قٌاذت خاهؼِ تَؾظ زاًفآهَظاى ٍ
خاهؼِپصیطی آًاى تطذَضزاض اؾتً .ظام آهَظـ ٍ پطٍضـ تِ
هٌظَض آهازُؾاظی خَاًاى تطای ظًسگی هٌاؾة ٍ اًدام
ٍظایف قغلی ٍ ٍضٍز تِ تاظاض واض ٍ اختواع ٍ ّوچٌیي اًدام
ّسایت تحهیلی ٍ تأهیي ؾایط ًیاظّای فطاگیطًسگاى اظ
حؿاؾیت ٍ اّویتی ٍیػُ تطذَضزاض اؾت وِ تحمك ّوِ
اًتظاضات ٍ تَخِ تِ اضظـّا ٍ ٌّداضّای خاهؼِ ٍ
زؾتاٍضزّای ػلوی ،فٌی ٍ ٌّطی ٍ همتضیات ظهاى ٍ هىاى،
تحَل ٍ تِؾاظی ضا ضطٍضی هیًوایس
) .زض ایي ضاؾتا ،تطضؾی یًَؿىَ ًكاى
هیزّس وِ ّیچ وكَضی اظ پصیطـ هؿؤٍلیتّای ذَز زض
تطتیت خَاًاى ٍ آهازُ وطزى آًاى تطای حطفِای هؼیي غفلت
ًَضظیسُ اؾت
تا تَخِ تِ اّویت زضؼ هغالؼات اختواػی ،ایي
پػٍّف تط آى اؾت وِ هحتَای تطًاهِی زضؾی هغالؼات
اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی ضا تط اؾاؼ ضػایت ٍیػگیّا ٍ
هؼیاضّای هغلَب وتاب زضؾی هَضز اضظقیاتی لطاض زّس.
یىی اظ تْتطیي ضاُّای ؾٌدف ایيوِ ٍیػگیّا ٍ هؼیاضّای
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هغلَب وتاب زضؾی تا چِ اًساظُ زض وتاب هغالؼات
اختواػی ضػایت قسُ اؾت ،هؼلواى ّؿتٌس .چطا وِ آًْا تا
تَخِ تِ تسضیؽ چٌسیي ؾالِ ایي وتاب ٍ تؼاهلقاى تا
زاًفآهَظاى ،تْتط اظ ّطوؽ ٍ ّط قیَُ زیگطی ،اظ هؼایة ٍ
هحاؾي آى هغلؼٌس ٍ هیتَاًٌس تِ اضظیاتی هحتَایی هٌاؾة
وتاب هغالؼات اختواػی زؾت تعًٌس

هؼیاضّای اًتراب هحتَا
تهوین گیطی زضذهَل ایي وِ چِ هحتَایی تایس اضائِ
قَز ،تط ػَاهل ظیازی هتىی اؾت .قَتطت (ّ )1986كت
حیغِای هؼیاضی ضا وِ قاهل خٌثِّای هْن ٍ اؾاؾی ّن
اؾت اضائِ هیوٌس ٍی هیگَیسّ ،ط چٌس تساذلی زض هیاى
هؼیاضّا زض ػول ٍخَز زاضز ٍ تَؾؼِ زٌّسگاى تطًاهِ زضؾی
هوىي اؾت زض اٍلَیت تٌسی ٍ تؼازل ضَاتظ هَخَز تِ
خای اًتراب نطف یىی تیف اظزیگطی ًیاظ زاقتِ
تاقٌس.ایي هؼیاضّا ػثاتٌس اظ 1 :ـ ًیاظّای اختواػی  2ـ
آظهَى تماء  3ـ ؾاذتاضزیؿیپلیٌی  4ـ ؾَزهٌسی  5ـ
تهوین ًاقط 6ـ فكاض ؾیاؾی 7ـ ػاللِ یازگیطًسُ ٍ  8ـ
وٌف زهَوطاتیه
ؾاظهاى پػٍّف ٍ ًَؾاظی آهَظقی
ٍیػگی ٍ هؼیاض ضا تطای یه
وتاب هغلَب تیاى وطزُ اؾت وِ ّط چٌس زض قطایظ
وًٌَی ایطاى اًتظاض ًویضٍز ّوِ ایي ٍیػگیّا زض وتابّای
زضؾی ٍخَز زاقتِ تاقس یا ضػایت قَز ،اها اهیس هیضٍز
ًَیؿٌسگاى ٍ تطًاهِ ضیعاى زضؾی تا تَخِ تیكتط تِ ایي
ٍیػگیّا زض ضاؾتای تساضن وتابّای زضؾی تْتط گام
تطزاضًس .ایي ٍیػگیّا ػثاضتٌس اظ  1:ـ تغاتك هغالة ٍ
فؼالیتّای پیكٌْازی زض وتاب زضؾی تا ّسفّای
آهَظقی  2ـ تَالی هغالة  3ـ پطٍضاًسى هفاّین ػلوی ٍ
تٌیازی ٍ ضٍـّا تِ خای اًتمال اًثَُ ٍالؼیت ٍ یافتِّای
ػلوی  4ـ تغاتك هغالة ػطضِ قسُ تا گطٍُ ؾٌی ٍ تَاًایی
شٌّی زاًفآهَظاى هتَؾظ والؼ  5ـ تأویس تط اًگیعـ ٍ
تحطن حؽ وٌدىاٍی  6ـ هیعاى زضگیطی هؿتمین
زاًفآهَظاى زض تدطتِّای یازگیطی  7ـ پطٍضـ ًگطـّا ٍ
ضفتاضّای هغلَب اًؿاًی  8ـ اضظقیاتی للوطٍّا ٍ ؾغَح
هتؼسز تفىط اًؿاًی ٍ ّوچٌیي اضظیاتی اضظـّا ً ،گطـّا ٍ
هْاضتّای واضتطزی  9ـ اضتثاط هغالة تا ظًسگی ضٍظاًِ ٍ

هحیظ اختواػی  10ـ تَخِ تِ فؼالیتّای ػولی  11ـ
اًدام فؼالیتّا تا ٍؾایل ٍ اتعاض ؾازُ ٍ زض زؾتطؼ  12ـ
زؾتیاتی تِ هفاّین خسیس ًِ فمظ تهسیك گفتِّای پیكیي
وتاب یا ضؾاًِّای زیگط  13ـ پطٍضـ هْاضتّای ػولی ًِ
فمظ قطح ٍ هطٍضی تط فؼالیتّای ػولی زیگطاى  14ـ تَخِ
تِ ظهاى الظم تطای آهَظـ واهل  15ـ تَخِ تِ ؾالهتی ٍ
آؾایف ضٍحی زاًفآهَظاى  16ـ اضائِ هغالة خسیس،
پیكطفتِ ٍ تحَل یافتِ  17ـ ایداز فطنتّایی تطای فؼالیت
فطاتطًاهِ ٍ تیطٍى اظ والؼ  18ـ پاؾدگَیی هغالة تِ ًیاظ
گطٍُّای هتفاٍت هطزم زض خاّای گًَاگَى وكَض  19ـ
لعٍم زؾتطؾی تِ زالیل ٍ هٌاتغ هتؼسز  20ـ خصاتیت ٍ
تٌاؾة وتاب تا ؾي زاًفآهَظاى

هطٍضی تط تحمیمات پیكیي
زض ضاؾتای اضظقیاتی وتة زضؾی اظ لحاػ ضػایت
هؼیاضّا ٍ یا تغثیك تا ًظطیات هرتلف ،تحمیماتی اًدام
گطفتِ اؾت .واظنپَض ٍ غفاضی
زض هغالؼِای تا ػٌَاى «اضظقیاتی تطًاهِ
زضؾی اخطاقسُ زضؼ هغالؼات اختواػی آهَظـ هتَؾغِ
قاذِ ًظطی ،تا اؾتفازُ اظ هسل ؾِ تؼسی ضٍتیتایل» تِ ایي
ًتایح ضؾیسًس وِ تطًاهِ زضؾی اخطا قسُ زضؼ هغالؼات
اختواػی آهَظـ هتَؾغِ قاذِ ًظطی 1 :ـ تا ّسفّای
ًظام آهَظقی هتٌاؾة اؾت  2ـ قطایظ ٍ اهىاًات هتٌاؾة
ضا تِ هیعاى ووی زض اذتیاض زاًفآهَظاى گصاقتِ اؾت 3ـ تِ
هیعاى ووی تِ تفاٍتّای فطزی زاًفآهَظاى تَخِ زاضز  4ـ
تِ هَفمیت تحهیلی زاًفآهَظاى تَخِ زاضز  5ـ تِ هیعاى
ووی اثطتركی الظم ضا زاقتِ ٍ ًیاظهٌس فؼالیتّای خثطاًی
اؾت
یافتِّای تحمیك ًاضهٌدی

تا ػٌَاى

«اضظقیاتی هحتَای وتاب هغالؼات اختواػی ؾال اٍل
زتیطؾتاى ًظام خسیس آهَظـ هتَؾغِ اظزیسگاُ
زاًفآهَظاى ٍ ًظطات زتیطاى قْطؾتاى تیطخٌس» ًكاى
زازوِ اظ زیسگاُ زاًفآهَظاى ٍ زتیطاى ،هحتَای وتاب
هغالؼات اختواػی 1 :ـ گطچِ تاحسٍزی تِ ًیاظّای فطزی ٍ
اختواػی زاًفآهَظاى تَخِ وطزُ اؾتٍ ،لی ایي تَخِ زض
حس تْیٌِ ًیؿت  2ـ تِ هیعاى وافی ٍ تْیٌِ هحتَای
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وتابّا تا تَخِ تِ هاّیت یازگیطًسگاى ٍ تَاًاییّای شٌّی
آًاى اًتراب ًكسُ اؾت  3ـ تِ لحاػ تَخِ تِ ػالیك
زاًفآهَظاى ،زض ٍضؼیت واهالً تْیٌِای لطاض ًساضز  4ـ تِ
هیعاى وافی ٍ تْیٌِ فطنتّای هٌاؾثی تطای فؼالیتّای
اختواػی ذاضج اظ والؼ زاًفآهَظاى فطاّن ًیاٍضزُ اؾت 5
ـ تِ هیعاى تْیٌِ ٍ وافی زض آقٌا ؾاذتي زاًفآهَظاى تا
حمَق ٍ ٍظایف اختواػی ٍ قطوت زض اهَض هسًی هَفك
ًثَزُ اؾت  6ـ تِ هیعاى تْیٌِ ؾاظهاًسّی ٍ اضتثاط هغالة
فهلّا ضا تا یىسیگط ضػایت وطزُ اؾت 7 .ـ تیي حدن وتاب
ٍ ؾاػتّای تسضیؽ آى ّواٌّگی ٍخَز زاضز
نازلیخَال

ًیع زضتحمیك ذَز

«تطضؾی ًظطات زتیطاى ٍ زاًفآهَظاى ًؿثت تِ هحتَای
وتاب زاًف اختواػی ؾال اٍل ًظام خسیس آهَظـ هتَؾغِ
زض قْطؾتاى زظفَل» تِ ًتایح ظیط زؾت یافت 1 :ـ اضتثاط
هحتَای وتاب تا ّسفّای آهَظقی زض حس هتَؾظ تَزُ
اؾت  2ـ هحتَای وتاب زاًف اختواػی ،تِ ػالیك ٍ
ًیاظّای زاًفآهَظاى زض حس هتَؾظ ٍ پاییيتط تَخِ زاقتِ
اؾت  3ـ هحتَای وتاب زاًف اختواػی ،هؿائل ،پسیسُّا ٍ
ًیاظّای اختواػی ضا زض حس هتَؾظ زض ًظط گطفتِ اؾت 4 .ـ
اضتثاط هحتَای وتاب زاًف اختواػی تا فطاگیطًسگاى زض حس
هتَؾظ اؾت  5ـ تیي حدن وتاب ٍ ؾاػتّای تسضیؽ آى
ّواٌّگی ٍخَز زاضز
ػثاؾی

زض تحمیمی تحت ػٌَاى

«تحلیل هحتَای وتابّای ػلَم اختواػی زٍضُ هتَؾغِ زض
اًغثاق تا اّساف ههَب ( ؾال تحهیلی 83ـ »)82تا ضٍـ
تحلیل هحتَا تِ ًتایح ظیط زؾت یافت :زض وتاب هغالؼات
اختواػی پایِ اٍل هتَؾغِ ٍ خاهؼِ قٌاؾی ( ٍ )1خاهؼِ
قٌاؾی ( ،)2هیعاى اًغثاق هحتَای وتاب زض حیغِ
قٌاذتی تا اّساف ههَب زضؾغح ذیلی ظیاز ،زض حیغِ
ػاعفی ایي اًغثاق زضؾغح ون تَزُ ٍ یا انالً اًغثاق
ًساقتِ ٍزضحیغِ ضٍاًی ـ حطوتی ًیع زضؾغح ذیلی ون ٍ
تا تا اّساف ههَب انالً اًغثاق ًساقتِ اؾت
ذضطلَ

زض پػٍّف ذَز تِ ایي

ًتیدِ هیضؾس وِ هحتَای وتاب زاًف اختواػی ًظام
خسیس تا هؿائل ٍ پسیسُّای اختواػی ٍ ًیاظّای خاهؼِ
هغاتمت ًساقتِ ٍ هحتَای وتاب ًتَاًؿتِ ّواٌّگی الظم تا

هؿائل ٍ ًیاظّای اختواػی آًْا تطلطاض وٌس .زض ایي ضاؾتا،
ًیع زض تحمیمی هكاتِ تِ ایي ًتیدِ
ّاؼ
ضؾیس وِ هفاّین هْن زض ظهیٌِ هغالؼات اختواػی زض
وتابّای زضؾی اختواػی هساضؼ اتتسایی آهطیىا هغطح
ًكسُ اؾت ٍ یعزاًی ٍ حؿٌی
زض همالِای تا ػٌَاى «تطضؾی هیعاى اًغثاق
اّساف ضاٌّوای تطًاهِّای زضؾی (اتتسایی ٍ ضاٌّوایی) تا
اّساف ههَب قَضای ػالی آهَظـ ٍ پطٍضـ» تِ ایي ًتایح
زؾت یافتٌس وِ زض هدوَع  %44اظ اّساف ههَب ایي
زٍضُّا تا ّیچ وسام اظ اّساف ضاٌّوای تطًاهِ ّای زضؾی
ایي زٍضُ پَقف زازُ ًكسُ اؾت .اّساف حیغِ زاًكی ٍ
هْاضتی زض ضاٌّوای تطًاهِّای زضؾی ایي زٍضُ ،تیف اظ
حیغِ زاًكی ٍ هْاضتی اّساف ههَب ٍ اّساف حیغِ
ًگطقی ووتط اظ حیغِ ًگطقی اّساف ههَب هَضز تَخِ
لطاض گطفتِ اؾتً .تایح ًكاى زاز وِ تَخِ هتؼازلی تِ
حیغِّای ؾِ گاًِ یازگیطی ًكسُ ٍ اّساف تسٍیي قسُ زض
زض
حَظُ قٌاذتی ٍ هْاضتی اؾت .اها تای
پػٍّف ذَز تیاى هیوٌسوِ تا تغییطٍ انالحات زضوتاب
ػلَم اختواػی ذَقثرتاًِ هحتَای تسٍیي یافتِ اظ هؿائل
ؾغحی ٍ تَنیفی تِ عطح هؿائل تحلیلی ٍ ػلوی تثسیل
قسُ اؾت
تاتَخِ تِ هثاًی ًظطی ٍ تأویس اوثط تحمیمات تط ٍخَز
هكىالتی زض تطًاهِ زضؾی هغالؼات اختواػی ،تحمیمی زض
ضاؾتای اضظقیاتی وتاب ػلَم اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی اظ
لحاػ ضػایت ٍیػگیّا ٍ هؼیاضّای هغلَب وتاب زضؾی اظ
ًظط هؼلواى قْط وطهاى اًدام گطفت وِ ًتایح آى زض لؿوت
تؼس اضائِ هیگطزز
روش پصوهص
زض ایي پػٍّف ؾؼی قسُ اؾت زیسگاُ هؼلواى قْط
وطهاى زض ذهَل هیعاى ضػایت هؼیاضّای هغلَب  20گاًِ
زض وتاب زضؾی ػلَم اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی هَضز
ؾٌدف لطاض گیطز .تا تَخِ تِ ّسفّای ایي پػٍّف اظ
ضٍـ تَنیفی ـ پیوایكی اؾتفازُ قسُ اؾت
خاهؼِ هَضز ًظط زض ایي پػٍّف ،تواهی هؼلواى زضؼ
ػلَم اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی زض قْط وطهاى تَز وِ
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ً 120فط ضا قاهل هیقسًس وِ اظ ایي تؼساز  105پطؾكٌاهِ
تىویل ٍ خوغآٍضی قس

یافتههای پصوهص
ؾؤال اٍل :هحتَای وتاب تا چِ اًساظُ زض ضاؾتای تحمك
اّساف آهَظقی وِ تطای ایي زضؼ هكرم قسُ تسٍیي
قسُ اؾت؟
خسٍل قواضُ ً ،1تایح تطضؾی هیعاى تٌاؾة هحتَا تا
اّساف آهَظقی وتاب ضا اظ ًظط هؼلواى تا اؾتفازُ اظ آظهَى

تِ هٌظَض تطضؾی اّساف هَضز ًظط پػٍّف ٍ پاؾد تِ
ؾؤاالت تحمیك اظ پطؾكٌاهِای اؾتفازُ قسُ وِ تط اؾاؼ
هؼیاضّای  20گاًِ هغلَب وتاب زضؾی زض ؾِ تؼس تٌاؾة
تا اّساف ،ضػایت انَل تطًاهِ ضیعی زضؾی ٍ ،ضػایت انَل
ضٍاًكٌاؾی یازگیطی تْیِ قس هؼیاضّای  1،7،8،11هطتَط
تِ تٌاؾة تا اّساف زضؼ ،هؼیاضّای ،13 ،14 ،16 ،17 ،19
 2 ،3 ،9 ،10 ،12هطتَط تِ ضػایت انَل تطًاهِ ضیعی زضؾی
ٍ هؼیاضّای  4 ،5 ،6 ،15 ،18،20هطتَط تِ ضػایت انَل
ضٍاًكٌاؾی یازگیطی تَزًس .ایي پطؾكٌاهِ زض همیاؼ
5ضتثِای لیىطت تسٍیي قس .ضٍایی پطؾكٌاهِ تِ نَضت
ضٍایی نَضی تَزوِ اظ لضاٍت ٍ تأییس هترههاى ٍ اؾاتیس
تطای تؼییي ضٍایی ؾؤاالت پطؾكٌاهِ اؾتفازُ گطزیس .تطای
ؾٌدف پایایی پطؾكٌاهِ اظ ضطیة آلفای وطًٍثاخ اؾتفازُ
قس وِ همساض  0/91تِ زؾت آهس

تهًوًَِای ًكاى هیزّس .تا تَخِ تِ ایي وِ همیاؼ اًساظُ
گیطی ،همیاؼ  5زضخِای لیىطت تَزُ اؾت ،همساض هیاًگیي
فطضی ( )3زض ًظطگطفتِ قس وِ تا هدوَع ًوطُ هیاًگیي
هیعاى ضػایت اّساف آهَظقی زض تسٍیي وتاب اظ زیس هؼلواى
همایؿِ قس.
هیاًگیي تِ زؾت آهسُ همساض ( )3/24ضا ًكاى هیزّس
وِ اظ هیاًگیي فطو قسُ آظهَى ( )3تیكتط اؾت ٍ همساض
تِ زؾت آهسُ ًكاى هیزّس وِ ایي تفاٍت زض ؾغح
( ،)0/001هؼٌازاض اؾت .تسیي تطتیة هیتَاى گفت وِ
هیعاى ضػایت اّساف آهَظقی زض وتاب ػلَم اختواػی ؾال
اٍل ضاٌّوایی اظ ًظط هؼلواى قْط وطهاى زض حس هغلَتی
تَزُ اؾت.
ؾؤال زٍم :زض تْیِ ٍ تساضن هحتَای وتاب ،تا چِ
اًساظُ انَل تطًاهِضیعی زضؾی ضػایت قسُ اؾت؟

تطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُّا اظ آظهَى آهاضی
تهًوًَِای تطای تطضؾی پاؾدّا ٍ تفاٍت ًظطات هؼلواى زض
هَضز هؼیاضّا ٍ آظهَى ضتثِای زتیلیَ وٌسال تطای ضتثِ
تٌسی هؼیاضّا اؾتفازُ قسُ اؾت

خسٍل  1ـ تٌاؾة هحتَا تا اّساف آهَظقی زضؼ ػلَم اختواػی اظ ًظط هؼلواى

متغیر
اهداف
آموزشی

مقدار میانگین فرضی3:
فراوانی

میانگین

105

3/24

انحراف استاندارد
2/46

t
3/305

سطح معناداري
0/001

خسٍل  2ـ ضػایت انَل تطًاهِضیعی زضؾی زض هحتَای وتاب اظ ًظط هؼلواى

متغیر

مقدار میانگین فرضی 3:

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

t

سطح معناداري

اصول
برنامهریسي
درسی

105

3/025

5/99

2/134

0/035
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خسٍل قواضُ ً ،2تایح تطضؾی هیعاى ضػایت انَل
تطًاهِضیعی زضؾی زض هحتَای وتاب اظ ًظط هؼلواى ضا تا
اؾتفازُ اظ آظهَى تهًوًَِای ًكاى هیزّس .تا تَخِ تِ
ایي وِ همیاؼ اًساظُ گیطی ،همیاؼ  5زضخِای لیىطت تَزُ
اؾت ،زض ایٌدا ًیع همساض هیاًگیي فطضی ( )3زض ًظطگطفتِ
قس وِ تا هدوَع ًوطُ هیاًگیي هیعاى ضػایت انَل تطًاهِ
ضیعی زضؾی زض تسٍیي وتاب اظ زیس هؼلواى همایؿِ قس.
هیاًگیي تِ زؾت آهسُ همساض ( )3/02ضا ًكاى هیزّس وِ اظ
هیاًگیي فطو قسُ آظهَى ( )3ووی تیكتط اؾت ٍ همساض
تِ زؾت آهسُ ًكاى هیزّس وِ ایي تفاٍت زض ؾغح
( ،)0/05هؼٌازاض اؾت .تسیي تطتیة هیتَاى گفت وِ انَل
تطًاهِضیعی زضؾی زض تسٍیي وتاب ػلَم اختواػی ؾال اٍل
ضاٌّوایی اظ ًظط هؼلواى قْط وطهاى (زض ؾغح هؼٌی زاضی
 )0/05زض حس هتَؾظ ضػایت قسُ اؾت.
ؾؤال ؾَم :انَل ضٍاًكٌاؾی یازگیطی تا چِ اًساظُ زض
تْیِ هحتَای وتاب زضؾی ػلَم اختواػی ؾال اٍل
ضاٌّوایی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت؟
خسٍل قواضُ ً ،3تایح تطضؾی هیعاى ضػایت انَل
ضٍاىقٌاؾی یازگیطی زض هحتَای وتاب اظ ًظط هؼلواى ضا تا
اؾتفازُ اظ آظهَى تهًوًَِای ًكاى هیزّس .تا تَخِ تِ
ایي وِ همیاؼ اًساظُ گیطی ،همیاؼ  5زضخِای لیىطت تَزُ

اؾت ،همساض هیاًگیي فطضی ( )3زض ًظطگطفتِ قس وِ تا
هدوَع ًوطُ هیاًگیي هیعاى ضػایت انَل ضٍاًكٌاؾی
یازگیطی زضتسٍیي اظ زیس هؼلواى همایؿِ قس .هیاًگیي تِ
زؾت آهسُ همساض ( )3/1ضا ًكاى هیزّس وِ اظ هیاًگیي
فطو قسُ آظهَى ( )3ووی تیكتط اؾت ٍ همساض تِ زؾت
آهسُ ّن ًكاى هیزّس وِ ایي تفاٍت زض ؾغح (،)0/001
هؼٌازاض اؾت .تسیي تطتیة هیتَاى گفت وِ انَل
ضٍاًكٌاؾی یازگیطی زض وتاب ػلَم اختواػی ؾال اٍل
ضاٌّوایی اظ ًظط هؼلواى قْط وطهاى تِ عَض هتَؾظ ضػایت
قسُ اؾت.
ؾؤال چْاضم :اظ ًظط هؼلواى ،ضتثِتٌسی ضػایت ّط یه
اظ هؼیاضّای هغلَب وتاب زضؾی ػلَم اختواػی ؾال اٍل
ضاٌّوایی تِ چِ تطتیثی اؾت؟
خسٍل قواضُ ً ،4تایح تطضؾی تفاٍت هیاًگیي هیعاى
ضػایت ّط یه اظ هؼیاضّا ضا ًكاى هیزّس .تاتَخِ تِ
زازُّای خسٍل ٍ ایي وِ همساض آظهَى زتیلیَوٌسال
( ٍ )0/105وایاؾىَئط ( )209/078زض ؾغح ذغای
وَچهتط اظ  0/01هؼٌازاض اؾت ،تایس گفت وِ تِ لحاػ
آهاضی تا اعویٌاى  0/99هیعاى ضػایت ّط یه اظ هؼیاضّای
هغلَب وتاب زضؾی ػلَم اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی اظ
ًظط هؼلواى هتفاٍت اؾت.

خسٍل  3ـ ضػایت انَل ضٍاًكٌاؾی یازگیطی زض هحتَای وتاب اظ ًظط هؼلواى

متغیر
اصول
روانشناسی یادگیري

مقدار میانگین فرضی3:
فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

t

سطح معناداري

105

3/1

3/98

3/437

0/001

خسٍل  4ـ همایؿِ هیعاى ضػایت ّط یه اظ هؼیاضّا زض تسٍیي وتاب

نمونه

105

دبیلیو کندال

0/105

X2

209/078

df

19

Sig

0/000
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خسٍل قواضُ  -5هیاًگیي ضتثِ هطتة قسُ تطای ّط یه اظ هؼیاضّای هغلَب وتاب زضؾی
هعیارّا

میانگین رتبه

 )9ارتثاط هطالة ارائِ ضذُ تا زًذگی رٍزهرُ ٍ هحیط اجتواعی

13/22

 )6تاویذ هطالة وتاب یا طرح درس رٍی درگیری هستمین داًصآهَزاى در تجارب یادگیری ٍ فعال ًوَدى آًاى.

12/57

 )1هعیي تَدى هطالة ٍ فعالیتّای پیطٌْادی در وتاب درسی تر اساس ترًاهِ هطخص ٍ ّذفّای آهَزضی.

12/05

 )2در یه خط سیر هطخص ٍ تِ صَرت هٌطمی تَدى تَالی هطالة ،تا تَجِ تِ یادگیریّای لثلی داًصآهَزاى.

11/98

 )3تاویذ هؤلف رٍی پرٍراًذى هفاّین اساسی ٍ رٍشّا ًِ ،اًتمال دادى اًثَُ ٍالعیتّای علوی.

11/90

 )7فرا ّن ًوَدى زهیٌِّا ٍ صحٌِّای هٌاسة ترای پرٍرش هعیارّا ٍ
ًگرشّای هطلَب اًساًی در هطالة ٍ فعالیتّای پیطٌْادی.
 )8در جْت ارزضیاتی للورٍّا ٍ سطَح هتعذد تفىر اًساًی ٍ
ّوچٌیي ارزیاتی ارزشّاً ،گرشّا ٍ هْارتّای عولی تَدى پرسصّا ٍ توریيّا.
 )4هطاتمت هطالة ارائِ ضذُ تا گرٍُ سٌی ٍ لَُی درن ٍ فْن داًصآهَزاى
هتَسط والس ٍ فراّن وردى فرصتّای هتعذد ترای داًصآهَزاى تا لاتلیتّای هتفاٍت.

11/75
11/73
11/50

 )12در جْت رسیذى تِ هفاّین جذیذ ٍ ًِ در جْت تصذیك گفتِّای پیطیي وتاب تَدى فعالیتّای عولی.

11/42

 )11آساى تِ ّذف رسیذى فعالیتّای عولی تا ٍسایل ٍ اتسار سادُ.

11/20

 )15رعایت سالهتی ٍ آسایص رٍحی داًصآهَزاى در هطالة ٍ فعالیتّای پیطٌْادی.

10/60

 )10ترخَردار تَدى هطالة ارائِ ضذُ از فعالیتّای علوی.

10/29

 )5تاویذ هطالة ٍ فعالیتّای پیطٌْادی رٍی اًگیسشّا ٍ تحریه حس وٌجىاٍی.

10/04

 )14تَجِ وتاب درسی تِ زهاى الزم ترای آهَزش واهل درس.

9/93

 )13در جْت پرٍرش ترخی هْارتّای عولی ٍ ًِ ضرح ٍ هرٍری

تر فعالیتّای عولی دیگراى تَدى فعالیتّای عولی ارایِ ضذُ.

9/45

 )19جلة داًصآهَزاى تِ اّویت تررسیّای ووی ٍ لسٍم دسترسی تِ دالیل ٍ هٌاتع هتعذد در هحتَای وتاب.

9/23

 )18پاسخگَ تَدى وتاب ًسثت تِ ًیازّای گرٍُّای هتفاٍت هردم در ًماط هختلف وطَر.

8/73

 )16جذیذ ،پیطرفتِ ٍ هتحَل تَدى هطالة ٍ ضیَُّای ارائِ ضذُ.

7/96

 )20جالة ٍ هتٌاسة تا سي داًصآهَزاى تَدى ضرایط فیسیىی وتاب.

7/90

 )17تطَیك تِ فراّن ًوَدى فرصتّایی ترای فعالیت فَق ترًاهِ در خارج والس.

6/56

خسٍل قواضُ ً ،5تایح تطضؾی اٍلَیتتٌسی هؼیاضّا ٍ
ٍیػگیّای هغلَب وتاب زضؾی ضا اظ ًظط هؼلواى قْط
وطهاى ًكاى هیزّس .عثك ًتایح خسٍل ،زض تیي هؼیاضّای
 20گاًِ ،تیفتطیي هیعاى ضػایت هؼیاضّا اظ ًظط هؼلواى،
هطتَط تِ هؼیاض ( 9اضتثاط هغالة اضائِ قسُ تا ظًسگی
ضٍظهطُ ٍ هحیظ اختواػی) اؾت وِ هیاًگیي ضتثِ آى تطاتط

تا  ٍ 13/22ونتطیي هیعاى ضػایت ضا هؼیاض ( 17تكَیك تِ
فطاّن ًوَزى فطنتّایی تطای فؼالیت فَق تطًاهِ زضذاضج
اظوالؼ) تا هیاًگیي ضتثِ ً 6/56كاى هیزّسّ .وچٌیي
زازُّای خسٍل حاوی اظ آى اؾت وِ پؽ اظ هؼیاض  ،9تِ
تطتیة هؼیاضّای ،5 ،10 ،15 ،11 ،12 ،4 ،8 ،7 ،3 ،2 ،1 ،6
 17 ،20 ،16 ،18 ،19 ،13 ،14تیكتطیي هیعاى ضػایت ضا زض
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وتاب زضؾی ػلَم اختواػی اٍل ضاٌّوایی زاقتٌس.
بحث و نتیجهگیری
ّسف ولی ایي پػٍّف ،اضظقیاتی وتاب ػلَم اختواػی
ؾال اٍل ضاٌّوایی اظ لحاػ ضػایت ٍیػگیّا ٍ هؼیاضّای
هغلَب وتاب زضؾی ( 20هؼیاض) اظ ًظط هؼلواى زضؼ ػلَم
اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی قْط وطهاى تَزُ اؾت .تطای
ایي هٌظَض چْاض ؾؤال ولی هغطح قس:
زض ؾَال اٍل ،هیعاى تٌاؾة هحتَا تا اّساف آهَظقی زض
تسٍیي وتاب زضؾی ػلَم اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی اظ
ًظط هؼلواى هَضز تطضؾی لطاض گطفت .تطای ؾٌدف ایي
ؾؤال ،خوغ اهیتاظات پطؾفّای هطتثظ تا  4هؼیاض اظ
هؼیاضّای  20گاًِ هغلَب وتاب زضؾی وِ هطتَط تِ اّساف
آهَظقی تَز تا ّن تطویة قس ٍ هیاًگیي ًوطات تِ زؾت
آهس .یافتِّای آظهَى تهًوًَِای ًكاى زاز وِ اظ ًظط
هؼلواى ،اّساف آهَظقی زض تسٍیي ایي وتاب ووی تاالتط اظ
هتَؾظ ضػایت قسُ اؾت .ایي یافتِ تا پػٍّفّای واظنپَض
) ٍ تاحسی تا
) ٍ نازلی خَال (
ٍ غفاضی (
تحمیمات ػثاؾی (

) وِ ًكاى زاز هیعاى اًغثاق

هحتَای وتابّای ػلَم اختواػی زٍضُ هتَؾغِ زض حیغِ
قٌاذتی تا اّساف ههَب زضؾغح ذیلی ظیاز ٍ زض حیغِ
ػاعفی ٍ ضٍاًی حطوتی یا زض ؾغح ون تَزُ یا انالً اًغثاق
) ٍ یعزاًی ٍ
ًساقتِ ،تمطیثاً ّوؿَ ٍ تا یافتِ ًاضهٌدی (
حؿٌی (

) ًاّوؿَ اؾتً .اضهٌدی زض تحمیك ذَز تِ

ایي ًتیدِ ضؾیسُ اؾت وِ هحتَای وتاب هغالؼات
اختواػی تِ هیعاى وافی تا تَخِ تِ ّسفّای آهَظـ
اختواػی اًتراب ًكسُ اؾت ٍ یعزاًی ٍ حؿٌی ًیع هؼتمس
تَزًس وِ 0/44اظ اّساف ههَب زض تسٍیي اّساف زٍضُ
اتتسایی ٍضاٌّوایی زًثال ًكسُ اؾت .زض ایي تحمیك ًتایح تِ
زؾت آهسُ اظ ایي ؾؤال ًكاى هیزّس وِ اظ ًظط هؼلواى
تغاتك هغالة ٍ فؼالیتّای پیكٌْازی وتاب زضؾی ػلَم
اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی تا هؼیاضّای هطتثظ تا
ّسفّای آهَظقی ایي وتاب قاهل :ضػایت اّساف آهَظقی
ـ پطٍضـ ًگطـّا ٍ ضفتاضّای هغلَب اًؿاًی ـ اضظقیاتی
للوطٍّا ٍ ؾغَح هتؼسز تفىط اًؿاًی ٍ ّوچٌیي اضظیاتی
اضظـّا ً ،گطـّا ٍ هْاضتّای واضتطزی ٍ اًدام فؼالیتّا
تا ٍؾایل ٍ اتعاض ؾازُ ٍ زض زؾتطؼ ،زض حس هتَؾظ زًثال

قسُ اؾت ٍ تا آگاّی تطًاهِ ضیعاى زضؾی اظ ًتایح چٌیي
اضظقیاتیّایی اهیس هیضٍز وِ زض آیٌسُ هیعاى تغاتك
هحتَای وتاب تا اّساف ایي زٍضُ تیكتط قسُ ٍ تِ حس
هغلَب تطؾس.
زض ؾؤال زٍم ،هیعاى ضػایت انَل تطًاهِضیعی زضؾی
زض تسٍیي وتاب زضؾی ػلَم اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی اظ
ًظط هؼلواى هَضز تطضؾی لطاض گطفت .تطای ؾٌدف ایي
ؾؤال ،پاؾد پطؾفّای هطتثظ تا  10هؼیاض اظ هؼیاضّای
 20گاًِ هغلَب وتاب زضؾی وِ هطتَط تِ انَل
تطًاهِضیعی زضؾی تَز تا ّن تطویة قس ٍ هیاًگیي آًْا تِ
زؾت آهس .یافتِّای آظهَى تهًوًَِای ًكاى زاز وِ اظ
ًظط هؼلواى ،انَل تطًاهِضیعی زضؾی زض تسٍیي ایي وتاب
زض حس هتَؾظ ضػایت قسُ اؾت .تا تَخِ تِ ایيوِ انَل
تطًاهِضیعی زضؾی تطویثی اظ زُ هؼیاض اؾت ،ایي یافتِ تا
)ٍ
) ٍ نازلیخَال (
تطذی اظ یافتِّای ًاضهٌدی (
ّوچٌیي تا تحمیمات تای (

) وِ هؼتمس تَز تا تغییطٍ

انالحات زضوتاب ػلَم اختواػی ذَقثرتاًِ هحتَای
تسٍیي یافتِ اظ هؿائل ؾغحی ٍ تَنیفی تِ عطح هؿائل
تحلیلی ٍ ػلوی تثسیل قسُ اؾت ّوؿَ ٍ تا تطذی زیگط اظ
)
) ًاّوؿَ اؾتً .اضهٌدی (
یافتِّا هاًٌس ّاؼ (
زض پػٍّف ذَز تِ ایي ًتایح ضؾیس وِ اگط چِ ؾاظهاًسّی ٍ
اضتثاط هغالة فهلّا تا یىسیگط تِ هیعاى تْیٌِ ضػایت قسُ
اؾت ٍ تیي حدن وتاب ٍ ؾاػتّای تسضیؽ آى ّواٌّگی
ٍخَز زاضز ،اها تِ هیعاى وافی ٍ تْیٌِ فطنتّای هٌاؾثی
تطای فؼالیتّای اختواػی ذاضج اظ والؼ زاًفآهَظاى
فطاّن ًیاهسُ اؾت ،وِ ایي تحمیك ًیع تِ ّویي ًتایح ضؾیس.
) ًكاى زاز وِ تیي حدن
یافتِّای نازلیخَال (
وتاب ٍ ؾاػتّای تسضیؽ آى ّواٌّگی ٍخَز زاضز ٍ
هحتَای وتاب زاًف اختواػی ،هؿائل ،پسیسُّا ٍ ًیاظّای
اختواػی ضا زض حس هتَؾظ زض ًظط گطفتِ اؾتّ .اؼ
) ًیع زض پػٍّف ذَز تِ ایي ًتیدِ هیضؾس وِ
(
هفاّین هْن زض ظهیٌِ هغالؼات اختواػی زضوتابّای
زضؾی اختواػی اتتسایی زض آهطیىا هغطح ًكسُ اؾت.
زض ایي تحمیك اظ ًظط هؼلواى انَل تطًاهِ زضؾی
هطتثظ تا هؼیاضّای؛ تَالی هغالة ،پطٍضاًسى هفاّین ػلوی ٍ
تٌیازی ،اضتثاط هغالة تا ظًسگی ضٍظاًِ ٍ هحیظ اختواػی،
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تَخِ تِ فؼالیتّای ػولی ،زؾتیاتی تِ هفاّین خسیس،
پطٍضـ هْاضتّای ػولی ًِ فمظ قطح ٍ هطٍضی تط
فؼالیتّای ػولی زیگطاى ،تَخِ تِ ظهاى الظم تطای آهَظـ
واهل ،اضائِ هغالة خسیس ،پیكطفتِ ٍ تحَل یافتِ ،ایداز
فطنت ّایی تطای فؼالیت فطاتطًاهِ ٍ تیطٍى اظ والؼ ٍ
تاالذطُ تأویس تطزؾتطؾی تِ زالیل ٍ هٌاتغ هتؼسز ػالٍُ تط
وتاب زضؾی ،زض ایي وتاب زض حس هتَؾغی ضػایت قسُ
اؾت وِ ایي اظ ًىات هثثت وتاب زضؾی ػلَم اختواػی
ؾال اٍل ضاٌّوایی اؾت ٍ اًتظاض هیضٍز وِ زض ؾالّای
آیٌسُ ضػایت ایي هؼیاضّا زض حس هغلَب اضظیاتی قَز.
زض ؾؤال ؾَم ،هیعاى ضػایت انَل ضٍاًكٌاؾی یازگیطی
زض تسٍیي وتاب زضؾی ػلَم اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی اظ
ًظط هؼلواى هَضز تطضؾی لطاض گطفت .تطای ؾٌدف ایي
ؾؤال ،اهتیاظات هطتَط تِ  6هؼیاض اظ هؼیاضّای  20گاًِ
هغلَب وتاب زضؾی وِ هطتَط تِ ضٍاًكٌاؾی یازگیطی تَز
تا ّن تطویة قس ٍ هیاًگیي آًْا تِ زؾت آهس .یافتِّای
آظهَى تهًوًَِای ًكاى زاز وِ اظ ًظط هؼلواى ،انَل
ضٍاىقٌاؾی یازگیطی زض تسٍیي ایي وتاب زض حس هتَؾغی
ضػایت قسُ اؾت .تا تَخِ تِ ایيوِ انَل ضٍاًكٌاؾی
یازگیطی تطویثی اظ قف هؼیاض اؾتً ،تایح ایي ؾؤال زض
)وِ ًكاى زاز
یىی اظ هؼیاضّا تا یافتِی نازلیخَال (
اضتثاط هحتَای وتاب زاًف اختواػی تا ًیاظ فطاگیطًسگاى زض
حس هتَؾظ اؾت تا اًساظُای هغاتمت زاضز اها تا یافتِ
) وِ ًكاى زاز تِ هیعاى وافی ٍ تْیٌِ
ًاضهٌدی (
هحتَای وتابّا تا تَخِ تِ هاّیت یازگیطًسگاى ٍ
)
تَاًاییّای شٌّی آًاى اًتراب ًكسُ اؾت ٍ ذضطلَ (
وِ هؼتمس تَز هحتَای وتاب زاًف اختواػی ًظام خسیس تا
هؿائل ٍ پسیسُّای اختواػی ٍ ًیاظّای خاهؼِ هغاتمت
ًساقتِ ٍهحتَای وتاب ًتَاًؿتِ ّواٌّگی الظم تا هؿائل ٍ
ًیاظّای اختواػی آىّا تطلطاض وٌس ًاّوؿَ اؾت .زض ایي
تحمیك اظ زیسگاُ هؼلواى ،انَل ضٍاًكٌاؾی یازگیطی هطتثظ
تا هؼیاضّای؛ تغاتك هغالة ػطضِ قسُ تا گطٍُ ؾٌی ٍ
تَاًایی شٌّی زاًفآهَظاى هتَؾظ والؼ ،تأویس تط اًگیعـ
ٍ تحطن حؽ وٌدىاٍی ،زضگیطی هؿتمین زاًفآهَظاى زض
تدطتِّای یازگیطی ،تَخِ تِ ؾالهتی ٍ آؾایف ضٍحی
زاًفآهَظاى ،پاؾدگَیی هغالة تِ ًیاظ گطٍُّای هتفاٍت

هطزم زض خاّای گًَاگَى وكَض ٍ تاالذطُ خصاتیت ٍ تٌاؾة
وتاب تا ؾي زاًفآهَظاى زض تسٍیي ایي وتاب زضحس
ًعزیه تِ هتَؾظ ضػایت قسُ اؾت.
زض ؾؤال چْاضم ،ضتثِتٌسی هیعاى ضػایت ّط یه اظ
هؼیاضّای هغلَب وتاب زضؾی ػلَم اختواػی اظ ًظط
هؼلواى هَضز ًظط تَزً .تایح تطضؾی ایي ؾؤال ،تفاٍت
هؼٌازاض زض هیاًگیي ضتثِ ّط یه اظ هؼیاضّا ضا ًكاى هیزّس.
ّوچٌیي یافتِّای ایي ؾؤال ًكاى هیزّس وِ اظ ًظط
هؼلواى ،هؼیاضّای اضتثاط هغالة اضائِ قسُ تا ظًسگی ضٍظهطُ
ٍ هحیظ ظًسگی ،تأویس هغالة وتاب تط زضگیطی هؿتمین
زاًفآهَظاى زضتداضب یازگیطی ٍ فؼال ًوَزى آًْا ،هؼیي
تَزى هغالة ٍ فؼالیتّای پیكٌْازی زض وتاب زضؾی
تطاؾاؼ تطًاهِ هكرم ٍ ّسفّای آهَظقی ،هٌغمی تَزى
تَالی هغالة تاتَخِ تِ یازگیطی ّای لثلی زاًفآهَظاى ،تِ
تطتیة تیكتطیي هیعاى ضػایت زض وتاب زضؾی هَضز تطضؾی
ٍ هؼیاضّای فطاّن ًوَزى فطنتّایی تطای فؼالیت فَق
تطًاهِ زض ذاضج اظ والؼ ،تٌاؾة فیعیىی وتاب تا ؾي
زاًفآهَظاى ،خسیس ٍ پیكطفتِ تَزى هغالة ٍ قیَُّای
اضائِ قسُ ،پاؾدگَ تَزى وتاب ًؿثت تِ ًیاظ گطٍُّای
هتفاٍت هطزم زض ًماط هرتلف وكَض ٍ ّوچٌیي خلة تَخِ
زاًفآهَظاى تِ اّویت تطضؾیّای ووی ٍ زؾتطؾی تِ
هٌاتغ هتؼسز ،تِ تطتیة ونتطیي هیعاى ضػایت ضا زض وتاب
ػلَم اختواػی ؾال اٍل ضاٌّوایی زاقتِ اؾت .ایي یافتِّا
تطًاهِضیعاى زضؾی هغالؼات اختواػی زض خْت

هیتَاًس تِ
تَخِ تیكتط تِ ایي هؼیاضّا ووه ًوایس ٍ پیكٌْاز هیقَز
وِ:
ـ تطًاهِضیعاى زضؾی تط هؼیاضّایی وِ اظ ًظط هؼلواى
ونتطیي تَخِ تِ آًْا زض تسٍیي تطًاهِ زضؾی قسُ اؾت
توطوع تیكتطی زاقتِ تاقٌس ٍخْت خثطاى ونتَخْی تِ
هؼیاضّا ،اٍلَیت زّی تِ آًْا تط اؾاؼ پاییيتطیي هیاًگیي
ضتثِ وؿة قسُ نَضت گیطز.
ـ هغالؼاتی هكاتِ زض خْت زؾتیاتی تِ یه ضتثِتٌسی
پایِ اظ هؼیاضّای خاهغتط زضخْت تسٍیي ضاّثطزّای هٌاؾة
تطای تطًاهِضیعاى زضؾی نَضت گیطز.
ـ هغالؼاتی زض ذهَل تطضؾی ًظط زاًفآهَظاى زض
هَضز ضػایت هؼیاضّا ٍ ٍیػگیّای هغلَب وتاب زضؾی ٍ
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تغثیك آى تا یافتِّای هطتَط تِ ًظطات هؼلواى نَضت
پصیطز ٍ ّوچٌیي تْتط اؾت هغالؼاتی تِ ضٍـ زلفی
زضخْت اضظـیاتی تطًاهِ زضؾی اظ ًظط هترههاى ٍ
ناحةًظطاى ػطنِ تطًاهِ زضؾی نَضت پصیطز.
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