
 

 

 
 
 

تکفیزی،  یّب گزٍُدر هقبثلِ ثب  ًشاجب سرّی هستقل خیت عولیبت کالسیک

 تبرضگزی
1*كاؿيیىسیغ   

2ّتاس روایی     
 چکیذُ

ةا  غیُكث ؿال دفاع ىلغس ةا اتیاز جسؼة یؼیگ ةِؼه و یىادگآةا  ٌؽازا ىـحلم زرُی پیج

 یُا گؼوهًؼف الزم را در ةؼاةؼ ُؼگٌَّ جضؼك از  یآىادگ یؽیر ةؼٌاىَقٍاظث کاىم و 

ىـحلم  پیجّيهیات کالؿیک جتییً ، ُغف ایً پژوُف. را داقحَ ةاقغ جارقگؼی جکفیؼی،

، ایً ىّوّع ثیىاُةا جّزَ ةَ  .ةاقغ یىجکفیؼی، جارقگؼی  یُا گؼوهزرُی ٌؽازا در ىلاةهَ ةا 

آىیعحَ روش  ةَ ُا دادهجسؽیَ و جضهیم  و جّمیفیروش اٌسام آن  ،پژوُف کارةؼدی

ةا اؿحفاده از  یا حاةعاٌَکاًالّات ةَ دو روش ىیغاٌی و  یآور . زيِاؿث اٌسام قغه )جؼکیتی(

زاىَْ ٌيٌَّ  .مّرت گؼفحَ اؿثو پؼؿكٍاىَ  ٌُؼان ماصباؿٍاد و ىغارك، ىناصتَ ةا  اةؽار

. ةاقغ یىىـحلم زرُی ٌؽازا  پیجفؼىاٌغُان، زاٌكیٍان و ىْاوٌیً از  ٌفؼ 41 ایً پژوُف

. آزىّن ةغؿث آىغ 87/0ةؼ اؿاس فؼىّل وؼیب آنفای کؼوٌتاخ ؿكٍاىَ پایایی ؿئّاالت پؼ

جک و  فؼىاٌغُی و کٍحؼل( ٌكان داد کَ ةیً α;5%) ظٌای پٍر درمغ پژوُف در ؿٌش

وزّد  یدار یىٍْ راةٌَ ىـحلیو و جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوهدر ىلاةهَ ةا قغه  ُياٍُگ

 دارد.
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 هقذهِ

در چٍغ ؿال اظیؼ کكّرُای غؼب آؿیا ةَ ٍّّان دغغغَ زِان ةَ قيار رفحَ و جضّالت آن ةَ 

ُایی کَ در دَُ اظیؼ  كؼار داده اؿث. از زيهَ زؼیان ؼیجأد، جياىی زِان را جضث ىؤدؼای  گٌَّ

قّد،  ایفا کؼده و ُؼ روز ٌیؽ ةؼ داىٍَ ٌفّذ آن در ىٌٍلَ افؽوده ىی ٌلف ةـیاری در ىٌٍلَ

ُای یاد قغه در زِان اؿالم از اةحغای  اؿث. زؼیان 1ُای جکفیؼی، جارقگؼی زؼیان گؼوه

اٌغ. نػا اكغاىات  پیغایف، در زِث اصیای ظالفث اؿالىی در پٍَِ زِان اؿالم وزّد داقحَ

ُا ةَ  ىـهيان ّؼاق و ؿّریَ و آٌچَ از ؿّی ایً زؼیان ُا در کكّرُای جؼوریـحی ایً گؼوه

ُا  ُای رؿيی و غیؼرؿيی کكّرُای ّؼب ىٌٍلَ از ایً زؼیان رؿغ و صيایث ىٍنَ َِّر ىی

ُای دٌیای اؿالم اؿث کَ ىٌٍلَ غؼب آؿیا را وارد ىؼصهَ زغیغ و  یکی از ةؽرگحؼیً چانف

 .(199: 1394امفِاٌی،  ؿازی کؼده اؿث )ؿيیْی ؿؼٌّقث

و زٍگ  ٌاُيحؼازدر صّزه  رو فیپ غاتیةا جّزَ ةَ جِغ و جضيیهی پؾ از زٍگ یُا ؿالدر 

زِث  یظّة یآىادگ ،ىعحهف یُا ًؼحو ةا اٌسام  قغهاٌسام  یا گـحؼده لاتیجضل کیکالؿؼیغ

ةا  ؼانیا یاؿالى یزيِّرٌیؼوُای ىـهش اکٍّن و اظػ ٌيّده  کیکالؿؼیغ یؼوُایىلاةهَ ةا ٌ

 ،یؽیر ةؼٌاىَةا قٍاظث کاىم و  غیُكث ؿال دفاع ىلغس ةا اتیاز جسؼة یؼیگ ةِؼه و یىادگآ

 .غٍرا داقحَ ةاق جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوهالزم را در ةؼاةؼ ُؼ گٌَّ جضؼك از ًؼف  یآىادگ

و  اٌغ ةّدهفؼىاٌغُان  ًیکَ در دوران دفاع ىلغس ُيّاره ةَ ٍّّان ىكث آٍُ یزرُ یُا گانی

از  ییُا ثیكاةهرٌغ ةْهث داقحً ىلغورات و ىلغس را در کارٌاىَ ظّد داجسؼةَ ُكث ؿال دفاع 

و  ییایيیق یُا جکىلاوىث زره در ىلاةم  ،ِی، صسو آجف وؿیارجتاط كّ ،كزيهَ جضؼ

نػا ىضلق  .ةاقٍغ ُا یؼوزیپدر  یا کٍٍغهً ییّاىم جْ جّاٌٍغ یى گهّنَ از اٌفسار یٌاق یُا جؼکف

ىـحلم زرُی ٌؽازا در ىلاةهَ ةا  پیجّيهیات کالؿیک  یةؼرؿدارد کَ در پژوُف ظّد ةَ  یؿْ

 پیجىٍاؿب را زِث ّيهکؼد ىٌهّب  یکارُا راهپؼداظحَ و جکفیؼی، جارقگؼی  یُا گؼوه

 .غیارائَ ٌياجکفیؼی، جارقگؼی  یُا گؼوهدر ٌتؼد ةا ىـحلم زرُی 
 

 ثیبى هسئلِ

ای ةّده اؿث کَ صىّر  یغهُای اظیؼ ىحأدؼ از فىای ةـیار پیچ ىٌٍلَ غؼب آؿیا در ؿال

ُای آٌان ىّزب ایً  ُای فؼوىهی و کٍف ای و ٌیؽ گؼوه ای، فؼاىٌٍلَ ةازیگؼان ىحْغد ىٌٍلَ

ٌؽدیک قاُغ  ی ٍغهیآچَ ىـهو اؿث ایً اؿث کَ ایً ىٌٍلَ در  پیچیغگی گؼدیغه اؿث. آن

                                                 
  جؼوریـحی - 1
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ّرد. دتات و آراىف ٌعّاُغ ةّد و ةَ دالیم ىعحهف جضّالت زغیغی در آن ركو ظّاُغ ظ

ُای اؿحکتار در ىٌٍلَ ُـحٍغ، ًی  ُا و جًّئَ جارقگؼی کَ ةؼآىغه از ٌلكَ ،ُای جکفیؼی گؼوه

زّ، ةَ قکم جِغیغی ةؼای  ُای ؿهٌَ رو ةَ ٍّّان اةؽاری در دؿث كغرتفیپُای  ؿال

زيِّری اؿالىی ایؼان ةاكی ظّاٍُغ ىاٌغ. جِغیغی کَ ةایغ ُيّاره زیؼٌُؼ گؼفحَ قّد و صؼکات 

ةیٍی قّد جا از غافهگیؼی زيِّری اؿالىی ایؼان در  آن رمغ و جضؼکات آیٍغه آن پیفکٌٍّی 

 ىلاةم آٌان در کهیَ ؿٌّح راُتؼدی جا جاکحیکی زهّگیؼی گؼدد.

جارقگؼی ةَ  ،ُای جکفیؼی قغن و صحی جساوز گؼوه کیٌؽدجٍِا اصحيال  در قؼایي کٌٍّی، ٌَ  

قث، ةهکَ ةَ دالیم گٌّاگّن ایً جّان از ٌُؼ دور دا را ٌيی يِّری اؿالىی ایؼانزىؼزُای 

 کكّررؿغ. ةؼظی از دالیم ایً ادّا جِغیغات ُيیكگی ّهیَ  ةَ ٌُؼ ٌيی ؽرویغاد چٍغان ةْیغ ٌی

و اؿحکتار زِاٌی از ایً  یا فؼاىٌٍلَزيِّری اؿالىی ایؼان، صيایث گـحؼده کكّرُای 

ؿّیی  در ایؼان و ُو ی صاکو ُا ةا ىکحب ىحؼكی قیَْ ُا، دقيٍی ایغئّنّژیک ایً گؼوه گؼوه

ةا اجفاق در ّؼاق  ًیاُا ةا رژیو اقغانگؼ مِیٌّیـحی اؿث.  اُغاف و راُتؼدُای ایً گؼوه

ةَ ّؼاق و  ُای آن ُو ّّاكب و آؿیب غافهگیؼی ٌیؼوُای دفاّی و اىٍیحی دونث ُيؼاه ةّد.

ازد. اٌغ ةَ ىعاًؼه ىیرا  زيِّری اؿالىی ایؼان ةهکَ اىٍیث ىهی قّد، یظحو ٌي َیؿّر

ُا را ةَ  جارقگؼی در صّزه ؿیاؿی و ٌُاىی در ؿّریَ و ّؼاق آن -ٌكیٍی ٌیؼوُای جکفیؼی ّلب

ؿيث کكّرُای دیگؼ کكاٌغه اؿث جا قکـث ظّد را در ؿّریَ و ّؼاق زتؼان ٌيایٍغ. ایً 

 فىاُای زغؼافیایی پیؼاىّن راةیكحؼ از گػقحَ ؿّدای جساوز ةَ  ُا آنىّوّع ؿتب گؼدیغه کَ 

 ةپؼوراٌٍغ. در ؿؼ

 ـحویدر ؿ ىٍضنؼ ةَ فؼد یا ّهیق یظّد دارا یدر جضؼکات ٌُاى جارقگؼی ،ٌیؼوُای جکفیؼی

جضؼك و قّك از  ،یؼیغافهگ ،کؽؼىحيؼیغازؼای ىحيؼکؽ و  کٍحؼلُـحٍغ، و کٍحؼل  یفؼىاٌغُ

 قیاز ًؼ ِیؿؼ یُا ّرشیُـحٍغ.  جارقگؼی در ىٌٍلَ ،ُای جکفیؼی گؼوه یجِازي ُای جاکحیک

گؼوه را كادر ؿاظحَ جا در  ًیا یؼیگ غافمجضؼك و  ازیقّد. اىح یاٌسام ى یا زاده َقتک

 .از وزن ظّد َاُؼ قّد فیة یآفٍغ یُا اتیّيه

و ّغم جّاٌایی  َیدرکكّر ّؼاق و ؿّر جارقگؼی -یؼیجکف یُاؼویٌ غنیةا جّزَ ةَ ؿتک زٍگ

آیٍغ.  ةؼای کكّر ىا ةَ قيار ىی ُا ُيّاره یک جِغیغ کاىم دونث ّؼاق در کٍحؼل آٌان، ایً گؼوه

ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان ةٍاةؼایً، ةا جّزَ ةَ ایً کَ در كاٌّن اؿاؿی جنؼیش قغه اؿث کَ 

ی  ، ُيَپاؿغاری از اؿحلالل و جياىیث اروی و ٌُام زيِّری اؿالىی کكّر را ةؼ ِّغه دارد

ُای ىـحلم  جیپ صحيانی ةاقٍغ.ویژه ٌؽازا ىکهف ةَ ىلاةهَ ةا ایً جساوز ا ُای آزا و ةَ انیگ
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را ةَ ٌضّ  ثیىأىّرزرُی ٌؽازا ٌیؽ ةعكی از ٌیؼوُای ٌُاىی ُـحٍغ کَ ةایـحی ةحّاٌٍغ ایً 

 اصـً اٌسام دٍُغ.

ىـحلم زرُی ٌؽازا در ىلاةهَ  پیج، ىضلق ایً دغغغَ را دارد کَ ّيهیات کالؿیک ةَ ایً ؿتب

یاةغ چگٌَّ  پژوُكگؼ ةَ دٌتال آن اؿث کَ در ؟ةایغ ةاقغ جکفیؼی، جارقگؼی چگٌَّ یُا گؼوه ةا

ُای جکفیؼی، جارقگؼی ىلاةهَ  قغه ةا گؼوه و جک ُياٍُگ جّان در صّزه فؼىاٌغُی و کٍحؼل ىی

در  ٍَیو ُؽ تجهفا ًیجؼ کوجضيم ةا ةحّان  ،در مّرت جساوز ةَ ظاك ىلغس کكّرىان ٌيّد جا

 ًییجت یٌان را ةَ ظّةآروش ىلاةهَ ةا  ویحّاٌاؿث چٍاٌچَ ة یِیةغ ٌيّد.ٌان ىلاةهَ آاةْاد ةا  ُيَ

ويً درُو قکـحً دقيً،  جّان یىو  افحَیکاُف  یظّد یُاؼویٌ یؼی، اصحيال غافهگوییٌيا

 پیججتییً ّيهیات کالؿیک ، پژوُفُغف کهی از اٌسام ایً  .اةحکار ّيم را در دؿث گؼفث

و ىضلق جالش ىی کٍغ  .ةاقغ یى جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوهىـحلم زرُی ٌؽازا در ىلاةهَ ةا 

 پیجةکارگیؼی جاکحیکی ةاّخ ّيهیات کالؿیک ازؼای  رؿغ یىةَ ٌُؼ ایً فؼض کهی را کَ، 

ادتات کٍغدر ایً راةٌَ  ظّاُغ قغ. جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوهدر ىلاةهَ ةا ىـحلم زرُی 

 فؼوِای ظؼدجؼی ٌیؽ ةَ قؼح زیؼ ىغ ٌُؼ ىضفف ىی ةاقغ 

در ىـحلم زرُی  پیجةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی فؼىاٌغُی و کٍحؼل ی ازؼا رؿغ یىةَ ٌُؼ  .1

 ظّاُغ قغ. جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوه ىلاةهَ ةا

در ىـحلم زرُی  پیجةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی قغه  جک ُياٍُگازؼای  رؿغ یىةَ ٌُؼ  .2

 ظّاُغ قغ.جکفیؼی، جارقگؼی  یُا گؼوه ىلاةهَ ةا
 

 یقت ٍ ضزٍرت تحقیاّو

 ثیزِان اؿالم و کم ةكؼ یةؼا یحیظٌؼ اىٍ ًیىِيحؼ یکٌٍّ يیدر قؼا ـثیؼورج غیةغون جؼد

 یکكّرُا انیجفؼكَ ى سادیةؼ ا یاؿحْيار ىتٍ یكگیراُتؼد ُي یکَ در راؿحا قّد یى ىضـّب

و ّؼاق از  َیدر ةضؼان ؿّر ژهیکَ ةَ و جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوه .اؿث افحَیگـحؼش  یاؿالى

 یاز کكّرُا یو ةؼظ یدؼوجيٍغ ّؼة یاز کكّرُا یةؼظ یجضایو جـه یىه یُا ثیصيا

 یو قِؼوٌغان کكّرُا یارو ثیجياى یىِو ةؼا یةَ ظٌؼ هاىؼوز ،اٌغ قغهةؼظّردار  یا فؼاىٌٍلَ

 یکو اؿحؼاجژ یاؿیث ؿیةَ ّهث ىّكْ ؼانیا یاؿالى یكّر زيِّرک. اٌغ قغه میجتغ یاؿالى

حؼ ؽ از ُيَ ىِيیؼ ٌفث و گاز و ٌیظااوان ذفؼ یٍیؼزىیدر زِان و ىٌٍلَ، ىٍاةِ ز ّدظاص ظ

 گؼ َِّرید یاز ؿّ غ دقيٍان كؼار دارد.یف در ىْؼض جِغیف از پیّىث ىـحلم و آزاد، ةکص

 یؼیپػ بیغ و آؿیؽان جِغیى ،یٌااىٍ سادیو ا ؿیاآغؼب در ىٌٍلَ  جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوه
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در ً راؿحا یدر ا ةایغ ىـهش ُایؼویٌنػا  كّرىان را دو چٍغان ٌيّده اؿث.ک ییایزغؼاف یىؼزُا

 ّهیقروز ىسِؽ ٌيّده و در ٌّع و  یآور ، ظّد را ةا فًیاؿالى یان زيِّرکیزِث دفاع از 

و زٍگ  یَ از ٌُؼ كغرت رزىکو یداٌ یى یؼا ةَ ظّةیغ، زیغ ٌُؼ ٌيایظّد جسغ یُا یکحکجا

 ّهیقؼ در یینػا ةا جغىلاةهَ ةا ىا را ٌغارٌغ  یارای جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوه یکالؿک

و  کٍٍغ یىةَ مّرت ٌاىٍُو ّيم  ُا گؼوه ًیا ٍکَیظّد و ةا جّزَ ةَ ا یؼوُایٌ یؼیارگک ةَ

در ىلاةهَ  یظام یُا کیجاکح یـحیةا كؼفحَیپ یُا ؿالحةَ  ُا گؼوه ًیقغن ا ؽیجسِ ًیُيچٍ

جّاٌغ  یق ىیجضل ًیا ماصب ٌُؼان و کارقٍاؿان اتیجسؼة قیةا جهف ًیُيچٍ ویاجعاذ کٍ ُا آنةا 

ىـحلم  پیجةکارگیؼی جاکحیکی  ً زِثیٌّ یُا یکحکٌّ و جا یُا ّهیافحً قیدر  یٌلٌَ ٌّف

ةا جّزَ ةَ ٌیؼوُای ىـهش ج.ا.ا  .ةاقغ جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوه در ىلاةهَ ةازرُی ٌؽازا 

ىتٍا اؿحفاده از ً یٍغ. ةؼ ایٌيا یفا ىیرا ا یؿاز ةّده و ٌلف صـاؿ ؿؼٌّقث کَ دارٌغ ییُا ثیكاةه

ساد ی، در زِث ایو كغرت جغافْ یاز جّان رزى یا ةَ ٍّّان ةعف ّيغه زرُی یُا گانی

رؿغ. ّالوه ةؼ  یةَ ٌُؼ ى یار وؼوریً زىان ةـیدر ا ُا گؼوُکایً  ىؤدؼ، در ةؼاةؼ یةازدارٌغگ

ی ةکارگیؼی جاکحیکدر ظنّص  یغٍ یُا ٌاىًَ ییحب، آکات، یيتّد ٌكؼکّّاىم فّق ةَ ّهث 

ی غه و زغ  یالت ّغکو وزّد ىك جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوهدر ىلاةهَ ةا ىـحلم زرُی  پیج

در ىـحلم زرُی  پیجةکارگیؼی جاکحیکی ةاره رد قی، جضلزرُی یُا گانیفؼىاٌغُان  یفؼا رو

ی و جسؼةیات ّيه یُا اٌغوظحَ کالؿیکّيهیات  ٍَیدر زى جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوه ىلاةهَ ةا

ؽ یىّرد ٌُؼ ىضلق ٌ یُا ثیرؿغ. و فْان یى ٌُؼ ةَ یوؼور ٌُؼان ماصب کارقٍاؿان وگؼاٌلغر 

 ةاقغ. یً راؿحا ىیدر ُي

 
 دضٍّص یضٌبس رٍش

كؼار ظّاُغ ىـحلم زرُی ٌؽازا  پیجاؿحفاده  ٌحایر صامم از جضلیق، ىّرد کًَ یاةا جّزَ ةَ 

 (آىیعحَ) کيی و کیفیؼد گؼفث، نػا ٌّع جضلیق کارةؼدی اؿث. روش پژوُف جّمیفی ةا رویک

ىـحلم زرُی  پیجّيهیات کالؿیک چگٌّگی ازؼای ةاقغ. در ایً جضلیق ىضلق ةَ دٌتال  ىی

 یآور ً پژوُف، زيِیاٌسام ا یةؼا .ةاقغ یى جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوهٌؽازا در ىلاةهَ ةا 

از  ازیىّردٌالّات ، اًکارً یا یمّرت گؼفحَ اؿث. ةؼا یا حاةعاٌَکاًالّات ةَ دو روش ىیغاٌی و 

اؿث.  آىغه دؿث ةَ یو ظارز یاًالّات داظه یُا و ةاٌک یٍحؼٌحی، ایا حاةعاٌَک یق زـحسّیًؼ

 23 ةؼجّؿي ىضلق جِیَ و ىكحيم ىیغاٌی ٌیؽ ّيغه اًالّات از ًؼیق پؼؿكٍاىَ  روش در

جک  فؼىاٌغُی و کٍحؼل و ىؤنفَ دوکَ  ؿؤال 19قٍاؿایی و  ؿؤال 4ای کَ دار اؿث ؿؤال
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و  1نیکؼت یا ٍَیگؽ ةؼ اؿاس ًیف پٍر ُا پؼؿكٍاىَ. دُغ یىرا ىّرد ةؼرؿی كؼار قغه  ُياٍُگ

را ةَ مّرت جسؽیَ و کالؿیک ّيهیات ازؼای گؼدیغه و چگٌّگی  یؼیگ اٌغازه یا فامهَىلیاس 

، جٍُیو قغه اؿث. پایایی ةغؿث آىغه ةؼ اؿاس فؼىّل غهیگؼدجضهیم جّمیفی اًالّات اٌسام 

ؿكٍاىَ، . ةَ ىٍُّر اًيیٍان از روایی پؼةاقغ یى 87/0ی کؼوٌتاخ ةؼای پؼؿكٍاىَ وؼیب آنفا

را ٌؽازا  ىحعنل، آگاه و ىسؼب و دارای ؿاةلَ ظغىث در ٌُؼان ماصبجْغادی از اؿاجیغ و 

اٌحعاب قغٌغ و پؼؿكٍاىَ ىلغىاجی ةا جّزَ ةَ ٌُؼات و پیكٍِادات آٌان آىاده قغ. پؾ از  دارٌغ

كٍِادات ارائَ قغه کَ در راؿحای افؽایف روایی و پایایی پؼؿكٍاىَ ةّد، ةازةیٍی دكیق پی

ارؿال قغ. در اٌحِا زِث ٌكان دادن ٌؽازا  ىـحلم زرُی پیجةَ پؼؿكٍاىَ ٌِایی جٍُیو و 

کهیَ  جضلیق، ی. زاىَْ آىارغهیگؼدصامم از ىٍاةِ، جضهیم ٌِایی اٌسام  یُا داده یپّقاٌ ُو

از آٌسا کَ ایً جضلیق در  .ةاقغ یىٌؽازا  ىـحلم زرُی پیج ٌیًٌغُان، زاٌكیٍان، ىْاوفؼىا

نػا ةَ زِث ىضؼىاٌَ ةّدن آىار کارکٍان  ؼدیپػ یىمّرت ىـحلم زرُی ٌؽازا  پیجؿٌش 

ٌفؼ در ٌُؼ گؼفحَ  100وؼیتی جْییً قغه، کَ پؾ از اصحـاب وؼیب ىؼةًَّ زاىَْ آىاری 

روش ٌيٌَّ  اىَْ ٌيٌَّ ىضاؿتَ گؼدیغ.ةا اؿحفاده از فؼىّل کّکؼان صسو ز کَ قغه اؿث.

از ًؼیق ىضاؿتات زیؼ جْییً  ُا ٌيًٌَّتلاجی ىحٍاؿب و جْغاد  گیؼی ةَ مّرت جنادفی

 .قّد یى
 زاىَْ آىاری پژوُف( 1زغول قياره 

 هتغیزّب

 جبهعِ 

 خیتفزهبًذّبى 

 هستقل سرّی ًشاجب

 خیت جبًطیٌبى

 هستقل سرّی ًشاجب

 خیت هعبًٍیي

 هستقل سرّی ًشاجب

جوع 

 کل

 100 50 30 20 جبهعِ آهبری

 41 21 12 8 جبهعِ ًوًَِ 

 

100503020 زيِ کم ; 

N

n
ب ٌيٌَّیوؼ 

41.0
100

41
ب ٌيٌَّیوؼ 

841.020   ;ىـحلم زرُی ٌؽازا پیجفؼىاٌغُان  جْغاد 

1241.030   ;ىـحلم زرُی ٌؽازا پیجٍان زاٌكی جْغاد 

2141.050   ;ىـحلم زرُی ٌؽازا پیجىْاوٌیً  جْغاد 

                                                 
1
. Likert 
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Z  ری از روی جضلیق اٌسام گؼفحَ % ىضاؿتَ قغه و واریاٌؾ زاىَْ آىا98ةا وؼیب اًيیٍان

زِث اٌحعاب  5/0 جا 2/0 ًیة جّاٌغ یىوؼیتی اؿث کَ ىضلق  Dجْییً قغه اؿث.  74/3قغه 

 در ٌُؼ گؼفحَ اؿث.را  2/0 ٌُؼ ةگیؼد. کَ در ایً جضلیق ىضلق زاىَْ آىاری ىٍاؿب در

 

 هجبًی  ًظزی 
 کیکالس بتیعول

ىـهش را  یؼوُایفؼد و گؼوه جا کم ٌ کیاز  یُدر جيام ؿٌّح فؼىاٌغ یٌُاى یُا کیاىؼوزه جاکح

 یُا کیاز جاکح یاٌْکاؿ قغٌغ یکَ در زٍگ اؿحفاده ى ییُا گانی. در واكِ قٌّغ یقاىم ى

: 1379)ىْیً وزیؼی،  اؿث ؼ کؼدهییةَ ٌـتث جغ ؽیُا ٌ آن بیاٌغ و اٌغازه و جؼک ّنؼقان ةّده ُو

و ىاٌّر  فیآرا ،در ٌتؼد ُا گانی یؼیارگک ةَ اؿث: قغه فیمّرت جْؼ ًیرا ةَ ا کیجاکح (.27

از صغاکذؼ جّان  یةؼدار در ىلاةم دقيً ةَ ىٍُّر ةِؼه ایو  گؼیکغیدر ىلاةم  ُا گانیىٍُو 

و دقيً ةَ  ًیّّارض زى گؼ،یکغیدر ىلاةم  ُا گانیو ىاٌّر ىٍُو  فیقاىم آرا کیُا, جاکح آن

را  یٌُاى یُا کیاؿث. جاکح فاجضاٌَ یاو ٌتؼدُ ُا یؼیةانلّه ٌتؼد ةَ درگ یؼویٌ میجتغ ّرىٍُ

 (.28: 1379ىْیً وزیؼی، ) ُو زؽو ّهو داٌـث و ُو ٍُؼ جّان یى
 

 سرّی یّب گبىیعولیبت 

. زٍگ چؼیکی از گؼدد یىازؼا  یٌُاى قتٌَاىٍُو و  یُا ؿازىانایً ٌّع زٍگ اکذؼاً جّؿي 

 یُا کیجاکحودر آن ّيهیات رزىی ىغاوىی کَ در كهيؼو دقيً ازؼا و پكحیتاٌی گؼدیغه 

. ایً گؼدد یىجكکیم  قّد یىزٍگ و گؼیؽ ةَ کار ةؼده  ىعحنؼ، و ، ّيهیات قغیغ ویؼیگ غافم

 ّيهیات ىيکً اؿث ةَ ىیؽان ىحفاوجی جّؿي یک ىٍتِ ظارزی ٌیؽ پكحیتاٌی قغه ةاقغ

 (.150: 1385)ّيهیات زرُی، 

 

 داخلی يیتأه عولیبت 

کكّر کيک گیؼٌغه در  یؼٌُاىیغامّالً  یُا ؿازىانیؼ ایً ّيهیات قاىم پكحیتاٌی پهیؾ و ؿا

آٌان ةؼای صفٍ صانث كاٌٌّی، ىياٌْث از اّيانی ةؼ ّهیَ ىٍاةِ، مٍایِ وىّؿـات  یُا ثیىـئّن

کكّر کيک گیؼٌغه، و صفاَث زان و ىال ایً کكّر در مّرت ىیٍِی و ةا کارةؼد جيام 

 .(150: 1385)ّيهیات زرُی،  غةاق یىاىکاٌات، در مهش و زٍگ، غیؼ از دفاع ٌُاىی 
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 کوک هستطبریعولیبت 

دادن ٌیؼوُای  آىّزشآىّزقی ىحضؼك جعننی ةؼای  یُا ویجایً کيک قاىم فؼاُو ٌيّدن 

 (.34: 1392)اةؼاُیيی،  ةاقغ یى یا رؿحَىٍُو یا قتَ ٌُاىی در رؿحَ یا ىّوّّات 
 

 عولیبت اطالعبتی

ىی ىْيّنی ةّده ةهکَ ةَ ّيهیات ازحياّی غیؼ ّيهیات اًالّاجی ٌَ جٍِا قاىم اًالّات رز 

اًالّاجی کكّر کيک گیؼٌغه ٌیؽ  یُا ثیفْانٌُاىی، ٌُاىی، اكحنادی، ؿیاؿی، رواٌی، وؿایؼ 

 .(150: 1350)ّيهیات زرُی،  اةغی یىجّؿَْ 
 

 عولیبت تبکتیکی ثز علیِ ًیزٍّبی ضَرضیطزح ریشی 

 .گؼدٌغ یىاکذؼ ّيهیات چؼیکی از ّيهیات یگان کّچک جكکیم  -1

 ّيهیات جاکحیکی ةٌّر کهی جْؼض ةّده و پؾ از آغاز قغن ىغاوم ظّاٍُغ ةّد. -2

و ةؼای ةِؼه ةؼداری از وْف آٌان  ّيهیات جاکحیکی ةيٍُّر کاؿحً كغرت گؼوُِای ىـهش -3

 (.493: 1393دىكلی، ) قٌّغ یىاظحناص داده 
 

 عولیبت

زغؼافیایی در دٌیا الزم ةَ ازؼا ّيهیات ةؼّهیَ ٌیؼوُای قّرقی ىيکً اؿث کَ در ُؼ ىٌٍلَ 

زرُی ةایـحی ةا ىٌٍلَ جّزیَ ةاقٍغ جا ةحّاٌٍغ از ِّغه قؼایي ىحغیؼ  یُا گانیةاقغ. ةٍاةؼایً 

ایً ّيهیات از ٌیؼوُایی ةاجضؼك ر د یةٌّرکه ةؼایٍغ. زىیً و فٍّن ىعنّص الزم ةؼای زٍگ

ةَ پیغا کؼدن، داةث ٌيّدن، کَ كادر  ُا رؿحَىؼکب از  یُا ویجىعحهي و  یُا گؼدانزیاد، 

 قّد یىزٍگیغن و ىٍِغم کؼدن ٌیؼوُای اغفال کٍٍغه دقيً ةاقٍغ صغاکذؼ اؿحفاده صامم 

 .(499: 1393فؼىاٌیان، )

 

 هقبثلِ ثب تزٍریسن یّب راُ

 : ؿالح اؿاؿی ةؼای ىتارزه ةا جؼوریـحِای ؿازىان یافحَ چّن گؼوُِای جؼوریـحیدونث -1

وغ آٌِاؿث و ؿَ گؼوه ُغف وزّد دارد کَ دونث ةایغ ٌـتث  انلاّغه و داّف, ّيهیات ةؼ

 ةازیگؼان ظارزی.و  قّرقیان ،زاىَْ .ةَ آٌِا صـاس ةاقغ
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: یک ٌیؼوی ٌُاىی در ةؼٌاىَ ّيهیاجی ّهیَ جؼوریـو ؿازىان یافحَ قف ٌیؼوی ٌُاىی -2

یات ّيه ،کٍحؼل ىٍاةِ و ىؼدم ،ّيهیات غیؼ زٍگی ،ّيهیات رواٌی ،ّيهیات ّيغه اًالّاجی

 .(59 :1394، ی ٌاة) دٍُغ یىجاکحیکی و ىكاوره را در دؿحّر کار كؼار 
 

 هفبّین عولیبتی جٌگ ثب تزٍریسن

: ةا ةؼظّرداری از اةحکار ّيم و صؼکث رو ةَ زهّ و جِازيی ةّدن افؼاد زیؼ دؿث اةحکار ّيم -1

)دؿحّر رزىی ىلاةهَ ةا جؼوریـو  قٌّغ یىةَ ًّر ىـحلم و در چارچّب ًؼح کهی وارد ّيم 

 .(60: 1394و قّرش، 

: ٌتؼد در ّيق ةؼای در ُو گـیعحً, ةَ جأظیؼ اٌغاظحً و ٌاةّد کؼدن ٌیؼوُای ّيق -2

 .قّد یىجؼوریـث در ىٍاًق ىِو ًؼاصی 

: یک فؼىاٌغه ظّب, ىتحکؼ و ىٌٍْف اؿث و ظّد را ةا قؼایي ىعحهف ُياٍُگ چاالکی -3

 .ةؼد یىضؼیک, چاالکی ٌیؼوی درگیؼ ّيهیات وغ جؼوریـث را ةاال . پّیایی و جکٍغ یى

جاکحیکی و غیؼ جاکحیکی, ٌُاىی و غیؼ ٌُاىی ةایغ ُياٍُگ  یُا اتیّيه: ُو زىاٌی اكغاىات

و اُغاف اؿاؿی کكّر  ُا اؿثیؿةایغ ةا  ُا اتیّيهةاقٍغ و از یکغیگؼ صيایث کٍٍغ. ةَ ّالوه 

 (.60: 1394ا جؼوریـو و قّرش، )دؿحّر رزىی ىلاةهَ ة ُيـّ قٌّغ
 

 اصَل عولیبتی

. اًالّات آگاُی الزم را در ةاقغ یى: اًالّات جاکحیکی کهیغ قکـث جؼوریـو اطالعبت -1

. ةغون ىٍاةِ اًالّاجی, دُغ یى, ٌلاط وْف و كّت ةَ فؼىاٌغه ُا ثیفْانىّاردی چّن ىکان, 

 در ّيهیات جِازيی ىضغود اؿث. ظنّماً قاٌؾ ىّفلیث 

: یگان ّيهیات وغ جؼوریـو ةَ قؼایي جاکحیکی واةـحَ اؿث. واصغُای ایً تبکتیکی ٍضعیت -2

. یگان ّيهیات ىـحلهی قٌّغ یىیگان ةؼای ىلاةهَ ةا جؼوریـو ؿازىاٌغُی قغه و ةکار گؼفحَ 

جا ىٍاًق  ؿازد یىر را كاد ُا آن. ایً اىؼ دٍُغ یىىاٌٍغ گكث و کيیً را ةَ مّرت ىحيؼکؽ اٌسام 

)دؿحّر رزىی ىلاةهَ ةا جؼوریـو و قّرش، ُيؽىان جضث پّقف كؼار دٍُغ  ًّر ةَی را ةیكحؼ

1394 :68). 

ةایغ ىٌٍْف ةاقٍغ و جّاٌایی ؿازگاری ؿؼیِ ةا جغییؼات جاکحیکی را  ُا گانی :یزیدذ اًعطبف -3

غُای را ىهؽم ةَ جّاٌيٍغی در جغییؼ ؿؼیِ از واص ُا گانیداقحَ ةاقٍغ. ًتیْث زٍگ ةا جؼوریـو 

جا کارایی ظّد را در ّّارض صـاس زىیً و  کٍغ یىةؽرگ ةَ واصغُای کّچک و ةؼّکؾ 

 جِازيی و جغافْی صفٍ کٍٍغ. یُا اتیّيه



 1395، جاةـحان ،36قياره  ، دوازدُوّهّم و فٍّن ٌُاىی، ؿال  فنهٍاىَ                                       92

 

 

 

جا ةحّاٌٍغ ةا آٌِا ىلاةهَ  داقحَ ةاقٍغ ثةایغ دارای جضؼکی ةیكحؼ از جؼوریـ ُا گانی: تحزک -4

کَ ىٍاؿب پیكؼوی پؼ ؿؼّث  دٍُغ یىدر ىٍاًلی ّيهیات اٌسام  ىْيّالً ُاثـیجؼور. کٍٍغ

وؿیهَ صيم و ٌلم و ةا ؿؼّث ةاال از یک ىکان ةَ  ًیجؼِ یؿؼةا  ُاثـیجؼور کَ یزىاٌ. ٌیـث

ؼکی ظّد ةَ ٌضّ كادر ظّاٍُغ ةّد از ّّارض زىیً و ةؼجؼی جض قٌّغ یىىکان دیگؼی ىٍحلم 

  .(68: 1394)دؿحّر رزىی ىلاةهَ ةا جؼوریـو و قّرش،  غٍاصـً اؿحفاده کٍ
 

 رٍش جٌگ ٍ دکتزیي تبکتیکی گزٍّک )تکفیزی( داعص در هزاحل هختلف عولیبتی:

 ی قجل اس عولیبتّب کیتبکت

 اٌسام ّيهیات اًالّات و قٍاؿایی دكیق كتم از ُؼگٌَّ اكغام جاکحیکی 

 ُياٍُگی كتهی ةا قیّخ و ؿؼان ّكیؼه ىٍاًق ىّرد جِازو 

 ىأذٌَ ُای ىـازغ، اس ام اس، وایتؼ و....از )ةا اؿحفاده  قؼوع جِازو ةا ّيهیات رواٌی 

 (ُا هویف

  َةّىی و اؿحلؼاری پٍِان یُا ُـحَاجکا اًالّاجی و ّيهیاجی ة 

 ایساد ؿاظحار ؿهـَ ىؼاجتی در ىٍاًق آؿیب پػیؼ اُم ؿٍث. 

  اًالّاجی، اىٍیحی، اٌحُاىی و ٌُاىی یُا دؿحگاهةِؼه گیؼی از ٍّامؼ ٌفّذی در 

  در فىای ىسازی ةَ ىٍُّر جـِیم ارجتاًات  یا رؿاٌَ یُا ـحویؿةِؼه گیؼی ةِیٍَ از

 ىیغاٌی

 ةِؼه گیؼی از پّقف ظتؼٌگار ةَ ىٍُّر زيِ آوری ُای ىیغاٌی كتم از ّيهیات 

 ةِؼه گیؼی از پّقف ىْيّنی، ٌُاىی و اٌحُاىی 

  ٌُاىی و اٌحُاىی، اًالّاجی و اىٍیحی یُا دؿحگاهزػب و اؿحعغام ٍّامؼ آؿیب پػیؼ در 

 ؼوُا.یَ ىلاوىث ىؼدم وٌیً ةؼدن روصیاز ة یؼی از فىای ارّاب و وصكث ةؼاةِؼه گی 

 )ّایساد ُياٍُگی و ُيـّیی ةا زؼیاٌات اپّزیـّن ىعانف، ىْاٌغ و غیؼ ُيـ. 

  (44: 1393پّرصـً، ) (ؽمٍْحیک، ىؼایىٍاةِ آب واٌؼژ)جيؼکؽ ّيهیاجی ةؼ ىؼاکؽ صیاجی. 

 

 حیي عولیبت یّب کیتبکت

 ِ(ُا اؿحانُای ةؽرگ )پایحعث، ىؼکؽ ؼجيؼکؽ جِازو ةَ ق 

 اًالّاجی، اىٍیحی، اٌحُاىی و ٌُاىی یُا دؿحگاهاز ٍّامؼ ٌفّذی در  یؼیگ ةِؼه 

 َ(.ُيؽىان مّرت ةَىْتؼ امهی  دوصغ اكم ىْتؼ )چٍغ قِؼُا از  ورود ة 

  ؼیپػ بیآؿجيؼکؽ ّيهیات در ىٍاًق. 
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 ُف.یصؼ یوُاؼیٌ یجّزَ ظاص ةَ ىضامؼه ؿاز و ویىـحل یؼیؽ از درگیپؼ 

  اریً در اظحیيَ ؿٍگیوٌ کؽات ؿتیاز جسِ ىؤدؼاؿحفاده. 

 ات.یً ّيهیدر ص ةّىی و اؿحلؼاری پٍِان یُا ُـحَاًالّاجی و ّيهیاجی  ثیؿحيؼار فْانا 

 از ظارج وداظم ُغف. یوٍّامؼ ٌفّذک گؼوُ یات جِازيیقؼوع ُيؽىان ّيه 

  یيَ ؿٍگیؽات ٌیؿالصِا وجسِصاىم قاؿی ةهٍغ  یظّدروُاةَ کار گیؼی گـحؼده از.ً 

 از كتم ک یهَ ّّاىم ىضهیات ةّؿیىّرد اؿحفاده در ّيه یىّامالج یُا زادهً یجأى یةؼكؼار َ

 .اٌغ قغه آىاده

 ِیؼیارجتاط در مضٍَ درگ یةؼكؼار یّجاه ةؼاکةؼد  یؽات ارجتاًیاؿحفاده از جس. 

 زن. یىٍضٍ یؿالصِا یتاٌیپكح یُا آجفةَ  یصغاكه یاکاج 

 ف..یصؼ یؼوُایؼدن جهفات ةَ ٌکوارد  یژه ةؼایو یؼوُایؼ اٌغازُا وٌیج کاؿحفاده از ج ذؼکصغا 

  ىحضؼك ظّد اجکاء یُا گانیةِؼه گیؼی از. 

 ٌفؼه. 11و ٌفؼه  22 ةَ اؿحْغاد یاجیّيه کّچک یُا ویوج ُا گؼوهم کیجك 

 غان ٌتؼد.یدر ى یاجیىحْغد ّيه یُا گاهیپام کیجك 

 ُ(.44: 1393پّرصـً، ) ةا ىلاوىث ةاالدر ىٍاًق  یؼیدرگ ؽ ازیپؼ 

 

 ثعذ عولیبت یّب کیتبکت

 ایساد ؿاظحار ؿهـَ ىؼاجتی در ىٍاًق آؿیب پػیؼ اُم ؿٍث 

 از اؿحفاده ٍّامؼ ٌفّذی ىضهی یؼیگ ةِؼه 

  اًالّاجی، اىٍیحی، اٌحُاىی و ٌُاىی یُا دؿحگاهةِؼه گیؼی از ٍّامؼ ٌفّذی در 

  ٌفؼ در  3جا  7اؿحلؼار در پؼده پّقی ةا اؿحْغاد )ّغم اؿحلؼار در ىّاوِ كاًِ پغافٍغی

 ىّوِ(

 در فىای ىسازی ةَ ىٍُّر جـِیم ارجتاًات  یا رؿاٌَ یُا ـحویؿگیؼی ةِیٍَ از ةِؼه

 ىیغاٌی

  ىٍحِی ةَ ُغف ةَ ىٍُّر زىیً گیؼ  یىضّرُاظؼج گػاری وؿیِ در ىٍاًق ّيهیاجی و

 ؿاظحً ىغافْیً.

 یث ُغف اقغانیجذت یةؼا ؼفاؿحلؼار جک جیؼ اٌغازان در ىّوِ ىك 

 از جٌّم ةَ ىٍُّر اكغاىات جغافْی و جِازيی یؼیگ ةِؼه 

  ٌُاىی، اٌحُاىی و اىٍیحی یُا گانیقٍّد گـحؼده ىکانيات 
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  ِ(.44: 1393پّرصـً، )اؿحفاده گـحؼده از فىای ىسازی ةؼای جىْیف ٌیؼوی ىغاف 
 

 سرّی تیخ هستقل

پ ٍّامؼ رزىی, پكحیتاٌی رزىی, پكحیتاٌی یک ؿازىان اداری و جاکحیکی اؿث در ایً جی

اىات ظامی را در ٌتؼدُا اٌسام ظغىات رزىی ىٌاةق زغول ؿازىان و جسِیؽات وزّد دارٌغ و اكغ

 .(90: 1386)رؿحيی,  دٍُغ یى
 

 یسرّ هستقل خیت تیهأهَر

ّم ا دفِ ُسیاو  یؼیا دؿحگیقغن ةَ دقيً ةا اؿحفاده از آجف و ىاٌّر ةَ ىٍُّر اٌِغام  یکٌؽد

 .(95: 1378زرُی،  یُا یداٌـحٍ) کو ازؼای پاج یکهَ آجف رزم ٌؽدیدقيً ةّؿ
   

 یسرّ یّب گبىیهطخصبت 

قّد. ةغٌَ ىلاوم و فّالدی  وؿیهَ ظّدروُای قٍیغار فؼاُو ىی صفاَث زرُی ةَ: حفبظت سرّی

ای ؿتک ُ ُا و گهّنَ ؿالح از ٌُؼ جؼکف ظيپاره ُا جاٌکقّد کَ ٌفؼات داظم  ةاّخ ىی ُا جاٌک

 اصـاس اىٍیث ٌيایٍغ.

ُای ادواجی ُـحٍغ ةاّخ  کَ ىسِؽ ةَ ىّقک ُا جاٌکو ةْىی از  ُا جاٌکجّپ وجیؼةار : قذرت آتص

 .(121: 1378زرُی،  یُا یداٌـحٍ) قّد کَ كغرت آجف ةؼای ایً ادوات ایساد ٌيایٍغ ىی

ؼ ایً کَ وؼةث ّالوه ة ُا جاٌکافؽارُای جاٌک و مغای غؼش  اؿحفاده از زٍگ: عول ضزثت

ٌيایغ وؼةث قغیغی ةَ روصیَ و روان ٌفؼات دقيً  ىٍاؿب را ةَ ُغف ىكعل قغه وارد ىی

ٌيایغ. ّيم وؼةث ّالوه ةؼ كغرت جعؼیتی کَ ةؼ روی ٌفؼات پیاده ظّدی، كّت كهب  وارد ىی

 قّد. ىضـّب ىی

 

ایً ادوات  و ُيچٍیً قْاع ّيم آٌِا ةاّخ جضؼك ُا آنوصؼکث  ُا جاٌکكغرت ىّجّر : تحزک

قّد و در مّرت ؿانو ةّدن ایً ادوات ٌیازی ةَ کكف و ٌیؼوی ىضؼکَ کيکی  ىضـّب ىی

 .(132: 1378زرُی،  یُا یداٌـحٍ) ٌیـث.

ُا  ةَ ّهث داقحً ؿیـحو ارجتاط داظهی و ظارزی ایً ادوات کهیَ ظغىَ: هخبثزات عبلی

ی ةاالجؼ از ظّد  ا ادوات دیگؼ و ردهجّاٌٍغ ةا ُيغیگؼ در ارجتاط ةاقٍغ و ُيچٍیً ُؼ ادواجی ة ىی

 جّاٌغ در ارجتاط ةاقغ. ىی
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ُای  ةَ ُيَ ظّاؿحَ ییگّ زّابجضؼك ایً ادوات و زىیٍی ةّدن ُيَ آٌِا و : قبثلیت اًعطبف

ؿازٌغ کَ در یک ىٌٍلَ وؿیِ ّيم  ُای ىعحهف ازؼای ایً ادوات را كادر ىی فؼىاٌغُی درده

ىٍاؿب را اجعاذ  یةٍغَ ؿِّنث جٌتیق داده و مّرت ٌيّده و ةا ُؼ ٌّع ووْیحی ظّد را ة

 (142: 1378 زرُی، یُا یداٌـحٍ) ٌيایٍغ
 

 یسرّ یّب گبىی یّب تیهأهَر

 یق در زتِة دقيً و اصاًَ وؿیٌفّذ ّي.ِ 

 ث.یاز ىّفل یةؼدار ةِؼه 

 یات جغافْیّيه 

 ًیو جأى ییقٍاؿا 

 دقيً. یكات زرُیاٌِغام آرا 

 اده.یپ یکٌؽد یتاٌیپكح 

 (154: 1378زرُی،  یُا یداٌـحٍ) در كّا. ییزّ مؼفَات یّيهث در کقؼ 
 

 یسرّ یّب گبىیهقذٍرات 

 غان ٌتؼد.یدر ى یةا صفاَث زرُ یآجف كّ یث ىاٌّر و ازؼایكاةه 

 گؼ.یىٌٍلَ ةَ ىٌٍلَ د یکِ از یث ؿؼکكغرت صؼ 

 ؼ آجف دقيً.یز کةا پاج کج یازؼا 

 ٌ دقيً ةا آجف. یزرُ یؼویاٌِغام 

 یكَ ؿؼؽ و جفؼکكغرت جيؼ.ِ 

 یكغرت ىلاوىث كاةم ىالصَُ در ىلاةم ادؼات اجي. 

 ةا دقيً.یؿؼ یؼیو كٌِ درگ یؼیكغرت درگ ِ 

 (165: 1378 زرُی، یُا یداٌـحٍ) ً ةَ ىّاوِ دقيًیؿٍگ یُا کج یكغرت ازؼا. 

 

 یسرّ یّب گبىی یّب تیهحذٍد

 وزن یٍیؿٍگ 

 م دادن ُغف ةؽرگ.کیجك 

 غ.یث دیىضغود 

 ذوّاروَ. یهیظ یُاً یزىدر  كّغم جضؼ 
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 یکٌؽد یتاٌیاج ةَ پكحیاصح. 

 (.168: 1378زرُی، یُا یداٌـحٍ) و اظؼازات یات، ٌگِغارکال جغارکاق 

 

 دضٍّص یّب بفتِی

 تحقیق )دزسطٌبهِ(: یّبِ یفزضحبصل اس تجشیِ ٍ تحلیل کوی  یّب بفتِیالف( 

پژوُف پؼداظحَ  پژوُف؛ اةحغا ةَ ادتات فؼویَ اول یُاَ یفؼوىؼةّط ةَ  یُا افحَیدر ةیان 
ىـحلم زرُی  پیجازؼای فؼىاٌغُی و کٍحؼل ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی ؛ در ایً فؼویَ قّد یى

اؿث. ةَ ُيیً ىٍُّر  قغه پؼداظحَ ظّاُغ قغ،جکفیؼی، جارقگؼی  یُا گؼوهدر ىلاةهَ ةا 
د ( وزH1ّ) یآىارىلاةم  ( ّغم وزّد راةٌَ ةیً ایً دو ىحغیؼ و فؼویHoَ) یآىارفؼویَ مفؼ 
ازؼای فؼىاٌغُی و ظنّص  در یىاصنم ٌُؼظّاُ. غیٌيا یىرا ةؼرؿی  ىحغیؼ راةٌَ ةیً دو

 یُا گؼوهةؼای ىلاةهَ ةا  ُا گانیةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی ایً ىـحلم زرُی  پیجکٍحؼل 
آن ةَ پٍر  یُا ٌيؼهةؼای جّمیف ایً ىحغیؼ، کَ  ،آىغه دؿث ؿؤال ةَ 6 یً جارقگؼیجکفیؼی، 

 گؼدیغه اؿث. یةٍغ ویجلـ زیاد یهیظکو، ىحّؿي، زیاد و  ،کو یهیظ گؽیٍَ

 ّبِ یفزضتذٍیي  گبم یکن:

Ho : ىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا  پیجازؼای فؼىاٌغُی و کٍحؼل ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی
 جکفیؼی، جارقگؼی ٌعّاُغ قغ. یُا گؼوه

:H1  ىلاةهَ ةا ىـحلم زرُی در  پیجازؼای فؼىاٌغُی و کٍحؼل ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی
 جکفیؼی، جارقگؼی ظّاُغ قغ. یُا گؼوه

 هحبسجِ آهبرُ آسهَى گبم دٍم:

   ∑
(       )

 

   
      

 

   

 

 یهحبسجِ آهبرُ ثحزاً گبم سَم:

     
         

       

df =) r – 1 ()  c – 1(=) 2 - 1 ()  5 - 1(= 4 

 (یزیگ نیتصو) قضبٍت گبم چْبرم:

آىغه در ةاال، ازآٌساکَ آىاره آزىّن ةا درزَ  دؿث و ىلغار آىاره آزىّن ةَ یةا جّز َ ةَ ىلغار ةضؼاٌ

جؼ  زغول ةؽرگ یگیؼد و از ىلغار ةضؼاٌ كؼار ىی H1َ ی% در ٌاص5دار  و ؿٌش ىٍْی 4 یآزاد

فؼىاٌغُی و کٍحؼل ةاّخ ازؼای ً یگؼدد، ةٍاةؼا َ ادّا جأییغ ىییَ مفؼ رد و فؼویاؿث، نػا فؼو

 .جکفیؼی، جارقگؼی ظّاُغ قغ یُا گؼوهىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا  پیجةکارگیؼی جاکحیکی 
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2چّن 
X  ٌَكان دٍُغه آن اؿث کَ ةیً دو مفث ىحغیؼ ُيتـحگی وزّد دارد ةؼای ىضاؿت

 :قّد یى قغت آن )وؼیب جّافلی( از فؼىّل زیؼ اؿحفاده

  √
  

    
 √

     

        
 √           

ةؼای ىلاةهَ ةا فؼىاٌغُی و کٍحؼل ازؼای  ًی( ةیب جّافلی)وؼ یتـحگُيب یقغت وؼ یٍْی

گؼ ىـحلم یغیکاز  ؼیً دو ىحغیً ایةٍاةؼا؛ ةّده اؿث 66/0ؽان یةَ ى جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوه

 .ةاقٍغ یىُيغیگؼ جأدیؼگػار  ةؼٌتّده و 

ازؼای جک ؛ در ایً فؼویَ قّد یىپژوُف پؼداظحَ  دومات فؼویَ در اداىَ ةَ ةؼرؿی و ادت

جکفیؼی،  یُا گؼوهىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا  پیجقغه ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی  ُياٍُگ

( ّغم وزّد راةٌَ ةیً Ho) یآىاراؿث. ةَ ُيیً ىٍُّر فؼویَ مفؼ  قغه پؼداظحَجارقگؼی 

. غیٌيا یىراةٌَ ةیً دو ىحغیؼ را ةؼرؿی  ( وزّدH1) یآىارىلاةم  ایً دو ىحغیؼ و فؼویَ

ىـحلم  پیجقغه ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی  ازؼای جک ُياٍُگظنّص  در یىاصنم ٌُؼظّاُ

ةؼای جّمیف ایً  کَ ،آىغه دؿث ةَؿؤال  6 یً جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوهزرُی در ىلاةهَ ةا 

گؼدیغه  یةٍغ ویجلـ ادیز ظیهی ، کو، ىحّؿي، زیاد وکو یهیظ گؽیٍَآن ةَ پٍر  یُا ٌيؼهىحغیؼ، 

 اؿث.
 ّبِ یفزضتذٍیي  گبم یکن:

Ho : ىـحلم زرُی در  پیجقغه ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی  ازؼای جک ُياٍُگ رؿغ یىةَ ٌُؼ

 جکفیؼی، جارقگؼی ٌعّاُغ قغ. یُا گؼوه ىلاةهَ ةا

:H1  در  ىـحلم زرُی پیجقغه ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی  ازؼای جک ُياٍُگ رؿغ یىةَ ٌُؼ

 ظّاُغ قغ.جکفیؼی، جارقگؼی  یُا گؼوه ىلاةهَ ةا
 هحبسجِ آهبرُ آسهَى گبم دٍم:

   ∑
(       )

 

   
      

 

   

 

 یهحبسجِ آهبرُ ثحزاً گبم سَم:

     
         

       
df =) r – 1 ()  c – 1(=) 2 - 1 ()  5 - 1(= 4 

 (یزیگ نیتصو) ضبٍتق گبم چْبرم:

آىغه در ةاال، ازآٌساکَ آىاره آزىّن ةا درزَ  دؿث و ىلغار آىاره آزىّن ةَ یةا جّز َ ةَ ىلغار ةضؼاٌ

جؼ  زغول ةؽرگ یگیؼد و از ىلغار ةضؼاٌ كؼار ىی H1َ ی% در ٌاص5دار  و ؿٌش ىٍْی 4 یآزاد
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قغه ةاّخ  ؼای جک ُياٍُگازً یگؼدد، ةٍاةؼا َ ادّا جأییغ ىییَ مفؼ رد و فؼویاؿث، نػا فؼو

 جکفیؼی، جارقگؼی ظّاُغ قغ. یُا گؼوهىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا  پیجةکارگیؼی جاکحیکی 

ٌكان دٍُغه آن اؿث کَ ةیً دو مفث ىحغیؼ ُيتـحگی وزّد دارد ةؼای ىضاؿتَ  2X چّن

 :قّد یىقغت آن )وؼیب جّافلی( از فؼىّل زیؼ اؿحفاده 

  √
  

    
 √

     

        
 √           

ةؼای ىلاةهَ ةا قغه  ازؼای جک ُياٍُگ ًی( ةیب جّافلی)وؼ یتـحگُيب یقغت وؼ یٍْی

گؼ ىـحلم یغیکاز  ؼیً دو ىحغیً ایةٍاةؼا؛ ةّده اؿث72/0ؽان یةَ ى جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوه

 .ةاقٍغ یىُيغیگؼ جأدیؼگػار  ةؼٌتّده و 
 

ِ ٍ تحلیل کیفی اّذاف اجزایی تحقیق )هطبلعِ اسٌبد ٍ هذارک ٍ هصبحجِ حبصل اس تجشی یّب بفتِیة( 

 (ًظزاى صبحتثب 

فیؼی، جک یُا گؼوهدر ىلاةهَ ةا ىـحلم زرُی  پیجدر راةٌَ ةا چگٌّگی ازؼای ّيهیات کالؿیک 

الزىَ ُؼ گٌَّ اكغام یا ّيهیات ٌُاىی اّيال کَ  اٌغ داقحَاذّان  ٌُؼان ماصبجارقگؼی 

ُغایث ّيهیات از  ،آن اؿث دؿحؼؿی و دؿحیاةی و اؿحفاده از ارجتاًات ىحٍّعفؼىاٌغُی ةؼ 

 یُاً یکيؿازىاٌی و غیؼؿازىاٌی و  یُا آجفاؿحفاده از  ، اؿحفاده از ّّاىم کٍحؼنی،ٌؽدیک

ّيهیات کالؿیک ةایـحی ةا  ازؼای ،اصحيانی جسيِ آٌان یُا ىضمآجكتاری و دتث جیؼ روی 

 :رؿغ یىچٍغیً ىّرد وؼوری ةَ ٌُؼ  ذکؼ ،ٌّغٌاىٍُو جهفیق ق یُا کیجاکح

ٌفّذ در  و ّيهیات جْاكب و ُا جاٌکىـهش ةا اؿحفاده از ؿؼّث ةاالی  یُا گؼوهىضامؼه ؿؼیِ  -1

 .ىٌٍلَ ىّرد ٌُؼ جا ایٍکَ ٌحّاٌٍغ زِث پكحیتاٌی ظّد اكغام کٍٍغ

و  ُا گؼوهةا ایً  ( زِث ىلاةهَ ؿؼیِیرزى گؼوه)جكکیم واکٍف ؿؼیِ  یُا گانیاؿحفاده از  -2

و ىٍِغؿی جیپ کَ ٌحّاٌٍغ ىّاوِ ىـحضکو و  ةا ازؼای ّيهیات کيیً جّؿي گؼوُان جکاور

زىان کيحؼی زِث جهَ گػاری و ایساد ىّاٌِ و صحی ایٍکَ زىاٌی ةؼای کـب درآىغ از ىٍاةِ 

 ىٌٍلَ را داقحَ ةاقٍغ.

 یآور زيِ یُا ـحویؿ یؼیگارکجّان ةا ة ی، پؼدازش و اٌحكار اًالّات را ىیآور زيِ چؼظَ

ار فْال ٌيّد و ٌلف کم ظّدک، ةَ قُا دادهاٌحلال  یُاَ کو قت ُا اٌَیرا، پؼدازش یکیحؼوٌکان

از  فؼىاٌغهقغن  اُف زىان ىٌهِکار، کً یاز ا یُغف امهو  رؿاٌغهرا ةَ صغاكم  یّّاىم اٌـاٌ

ٍحؼل کؿاىاٌَ  ٍحؼلکساد اظحالل در یةؼای زهّگیؼی از ا. غ اؿثیزغ یکیحکث جایووْ

 ىّارد زیؼ را ةایـحی اٌسام داد: یفؼىاٌغُ
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 یٍحؼل فؼىاٌغُکژه در وؼةَ زدن ةَ ؿاىاٌَ یو یؼوُایٌ یؼیارگکة -1

 یکحؼوٌکزٍگ ان یُا ییاؿحفاده از جّاٌا -2

 و جّپعاٌَ کو جاٌیؼىـحلیدوردؿث غ یُا اؿحفاده از آجف -3

ً یغ. ایٌيا یث ىیرا ُغا یاجیگٌَّ ّيهُؼ ٍحؼل،کو  یـحو فؼىاٌغُیش ؿیمضارةؼد کفؼىاٌغه ةا 

 یتاٌیا از زٍگ پكحیّياًل رزم ٌيّده و  فؼىاٌغُانَ ةا اؿحفاده از آن کاؿث  یؿاىاٌَ اةؽار

ای اةحغا ىحّزَ ؿاىاٌَ رزىایف اؿث ةغیً ىٍْی کَ چگٌَّ  ٍٍغ. فکؼ فؼىاٌغه در ُؼ ردهک یى

غافٍغ ىحيؼکؽ ٌيایغ. فؼىاٌغه )گؼوه رزىی را در زىان و ىکان ىْیً ةؼای آفٍغ و یا پ ُا گؼوُان

ًّر مضیش ؿازىاٌغُی ٌيّده و  را ةَ ُا آن، ىأىّرو ٍّامؼ  ُا گؼوُان( ةؼای کارةؼد مضیش کجاٌ

 دُغ. یى گؼوُاٌی كؼار یُا ویجیا  ُا گؼوُانُان  در اظحیار فؼىاٌغه

گیؽ ٍُگام مغای رّب اٌ وزرُی ةَ ظاًؼ غؼش و ؿؼ یُا گانیدر ّيهیات آفٍغی کالؿیک 

 ،از ةْغ رواٌی ةؼای دقيً ایساد جؼس ،صؼکث و روقً قغن وصكحٍاك ٍُگام جیؼاٌغازی

ؼ زرُی ةَ ظاً یُا گانیُيچٍیً  ،کٍغ یىی ایساد دنگؼىی وصكث و ةؼای ٌیؼوُای ظّد

ةؼ  ظّدةَ ُغف ٌؽدیک و ةا كغرت آجف ةا ؿؼّث  جّاٌٍغ یىصفاَث زرُی ظّب و جضؼك ةاال 

در ّيهیات  ةاّخ ىّفلیث ةیكحؼ ُا رؿحَُيکاری ةا ؿایؼ  ،را وارد کٍٍغ دقيً جهفات ؿٍگیٍی

 ىتغأةَ ٍّّان یک  کٍغ یىىیً صؼکث ادوات زرُی را ىحّكف در زایی کَ ز ،قّد یىآفٍغی 

آفؼیٍی پكحیتاٌی آجف ٌیؼوُای پیاده ٌلف ةؼای جّاٌغ یى آجف ةـیار كغرجيٍغ در ىّاوِ ىٍاؿب

ؼه ٌیؼوی وْیف قغه دقيً در ّلتَ، حفاده از ىّفلیث و ىضامُيچٍیً ةؼای ّيهیات اؿ ،کٍغ

از جاٌک و یگان ىٍِغؿی ةؼای جضکیو ُغف ةا  ،اؿحفاده ىؤدؼی کؼد جّان یىةعاًؼ جضؼك ةاال 

 .اؿحفاده کؼد جّان یىةَ راصحی  ،ازؼای اكغاىات جضکیو ُغف

دقيً را وادار ةَ جغییؼ  ،ور ةایغ ؿْی ٌيایٍغ ةا اجعاذ ىاٌّرُای ىٍاؿبفؼىاٌغُان ٌیؼوُای جک

ووْیث ٌيّده و از ىّاوِ جِیَ قغه ظّد ةیؼون کكاٌغه و در ىّكْیث ٌاىٍاؿب كؼار دٍُغ و ةا 

ىاٌّر و ازؼای آجكِای ُياٍُگ قغه از زيهَ آجف جِیَ و آجف وغ  یُا کیجکٍةکارگیؼی 

و ُؼ اٌغازه ٍغ صفٍ ؿازىان و آرایف ٌیؼوُا ةا دقيً ىلاةهَ ٌيای ،فؼىاٌغُی و کٍحؼل ،آجكتار

ةاقغ، اصحيال ىّفلیث او ٌیؽ در ازؼای  جؼ یكّكغرت جفکؼ و جسـو صاالت زٍگ در یک فؼىاٌغه 

 ىاٌّر ةیكحؼ ظّاُغ ةّد
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 یزیگ جِیًت

 یُا گؼوهدر ىلاةهَ ةا ىـحلم زرُی  پیجدر ظنّص جتییً چگٌّگی ازؼای ّيهیات کالؿیک 

وع یک آفٍغ ُؼ کغام از اٌّاع ّيهیات ىيکً اؿث ةا قؼ کَ گفث جّان یىجکفیؼی، جارقگؼی 

اٌسام گیؼد یا ایٍکَ ةؼ صـب ووْیث پؾ  ثیىأىّرآفٍغی ةَ دٌتال یکغیگؼ و در زِث جکيیم 

را در ىـیؼ ّيهیات زیادی  یُا روزٌَو  ُا راه ،صال زػر و ىغُای ىیغان ٌتؼدُؼ ةَو پیف قٌّغ 

ٌَ و در ّیً صال ةا جغةؼ و نیکً پیؼوزی از آن ًؼفی اؿث کَ زـّرا دُغ یىآفٍغی كؼار 

 .ُّقیاراٌَ وارد ّيم قّد
جکفیؼی،  یُا گؼوهدر ىلاةهَ ةا ىـحلم زرُی  پیجةٍاةؼایً ذکؼ ىّارد زیؼ ةاّخ ةکارگیؼی ةِحؼ 

 .رقگؼی ظّاُغ قغجا

 .جيؼکؽی ةاقغّرت ًؼح ریؽی جيؼکؽی و ازؼای غیؼفؼىاٌغُی و کٍحؼل ةایـحی ةَ م -1

 .و و ٌاىٍُو ةا صسو آجف ةاال و ازؼای پؼده دودپكحیتاٌی آجف ةَ مّرت ىٍُ-2

ىحکی ةَ جکفیؼی، جارقگؼی  یُا گؼوه ىْيّالًکَ ةاقغ دتث جیؼ روی ىضّرُای ىّامالجی  -3 

 .ىضّرُای ىّامالجی ُـحٍغ

 .جکفیؼی یُا گؼوهدر ىلاةهَ ةا  ُا گانیمضیش و ةکار ةؼدن مضیش  یؼیگ ویجنياجعاذ  -4

 قٌّغ یىغ کٍٍغه در زىان و ىکان صیاجی ّخ ازدیاد جّان رزىی آفٍازؼای آجف ىحيؼکؽ کَ ةا -5

جکفیؼی ازؼای جک ُياٍُگ قغه ةایـحی ةا جّزَ ةَ  یُا گؼوهةا جّزَ ةَ ؿؼّث ةاالی  -6

و  72ادوات زرُی ىذم جاٌک جی ؿؼّث در ّيهیات در ٌُؼ گؼفحَ قّد یٍْی از ؿؼّث ةاالی 

 .ةَ ٌضّ ىٌهّب ةِؼه ةؼد 2 یپ ام یةٌفؼةؼ 

ُؼگؽ ٌتایغ ةَ ٍُگام رزم قایـحگی در رُتؼی را ٌادیغه گؼفث و فؼىاٌغُان ةا آراىف و  -7

 .ٌيایٍغ یةؼدار ةِؼه ثیىأىّرّكْیحی ةؼای پیكتؼد اّحياد ةَ ٌفؾ در ُؼ ى

 .جفّیه اظحیار فؼىاٌغه جا رده دؿحَ اٌسام قّد -8

ىذم  ُا گؼوهَ ةؼ پیکؼ ایً آفٍغی ظّد در كانب ىاٌّرُای ىٍاؿب و ىاُؼاٌ یدرپ یپوؼةات -9

 ُا آنجک ُياٍُگ قغه و جْاكب و دٌتال کؼدن جا ٌاةّدی 

فامهَ ةا  ًیجؼ کیٌؽدفؼىاٌغُی ُؼ رده ةایـحی کاىالً ىحضؼك ةّده و در  یُا ؿاىاٌَ -10

 ّيم کٍٍغه كؼار داقحَ ةاقٍغ. یُا ّغه

 .ةاقغ یىوری اؿحفاده، ارؿال، آىّزش، وؼاىٍیث ىعاةؼات در جيام ىؼاصم جِیَ، -11

 یٍْی کیةَ ُيان ؿتک زٍگ کالؿ زىیٍی یؼوُایةا ٌ یٌلف جّپعاٌَ در ةضخ ُيکار-12

 .اٌسام دُغ غیپؼ رٌگ ةا اریآجف را ةا قغت و ةـ یتاٌیپكح
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و ّيهیات  ُا جاٌکةا اؿحفاده از ؿؼّث ةاالی جکفیؼی، جارقگؼی  یُا گؼوهىضامؼه ؿؼیِ  -13

 .ٌحّاٌٍغ زِث پكحیتاٌی ظّد اكغام کٍٍغ کًَ یاا ٌفّذ در ىٌٍلَ ىّرد ٌُؼ ج جْاكب و

و  ُا گؼوه( زِث ىلاةهَ ؿؼیِ ةا ایً یرزى گؼوهجكکیم واکٍف ؿؼیِ ) یُا گانیاؿحفاده از  -14

و ىٍِغؿی جیپ کَ ٌحّاٌٍغ ىّاوِ ىـحضکو و  ةا ازؼای ّيهیات کيیً جّؿي گؼوُان جکاور

غ از ىٍاةِ زىاٌی ةؼای کـب درآى کًَ یاو ایساد ىّاٌِ و صحی  یگػار جهَ زىان کيحؼی زِث

 .ىٌٍلَ را داقحَ ةاقٍغ

  ییاجزا یطٌْبدّبید

ةَ  ٌؽازاً در کر ًیجؼ ىِوارآىغ، کو  یفکی یاٌـاٌ یؼویٌ :ًشاجب هعبًٍت ًیزٍی اًسبًیالف( 

و  یغات ةانفْم و ةانلّه دقيٍان اٌلالب اؿالىیو جِغ یٌٍّکي صـاس ی. در قؼاغیآ یى صـاب

 یُا پیجةَ م، ىْاوٌث ٌیؼوی اٌـاٌی زِث واگػاری ٌیؼوی اٌـاٌی ىّرد ٌیاز ً ىؼز و ةّیا

 .اكغام ٌيایٍغىـحلم زرُی ٌؽازا 

اٌفساری در اًؼاف قِؼُای  یُا جهَ ،تث ةَ اصغاث ىّاوِ فؼیتٍغهٌـ :ًشاجب هعبًٍت هٌْذسیة( 

 وزّد دارد اكغام ٌيایٍغ جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوهيال ٌفّذ حىؼزی کَ اص

در ظنّص  اظحیار كؼاردادن اظتار و اًالّات الزم زِث کـب و در :ًشاجب هعبًٍت اطالعبتح( 

ىـحلم  یُا پیججکفیؼی، جارقگؼی ةَ  یُا گؼوه یُا کیجکٍو  ُا کیجاکحآظؼیً ووْیث و 

 زرُی ٌؽازا.

 جكکیم ةا ،الزم یُا ًؼحزِث ُياٍُگی و مغور دؿحّرات ّيهیاجی و  :ًشاجب هعبًٍت عولیبتت( 

 و جضهیم جسؽیَ را جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوه ةا ىٍاؿب یُا کیجاکحو  ىلاةهَ یُا راه فکؼ اقاج

ٌـتث ةَ ، ٌيایغ اةالغ ّيهیاجی یُا گانی ةَ ٌاىًَ ییآ ٍّّان جضث کارةؼدی را ةنّرت و ٌحایر

 یُا فیرزىاٌحایر و پیكٍِادُای ازؼایی، ةؼگؼفحَ قغه از ایً پژوُف در یکی از  یؿاز ادهیپ

الزم در زِث ىلاةهَ  یؽیر ًؼحیک در ظنّص ازؼای ّيهیات کالؿ ٌؽازاانگّ در ؿٌش 

هی اكغام ٌيایغ، اجعاذ و ٌـتث ةَ ةازظّرگیؼی ّي جکفیؼی، جارقگؼی یُا گؼوهاصحيانی ةا 

 ، جااٌسامةاالجؼ  یُا رده جّؿي دفْات ةَجيؼکؽی  یُا یؽیر ًؼحٌث ّيهیات جنّیب کٍغ، ىْاو
ووْیث، یا ٌُام  درکَ  قّدقّد. و جفِیو  ازؼاجيؼکؽی غیؼ مّرتی ةَ یگان زرُ یفؼىاٌغُ

 اؿث. ؿعث یؼیگ ویجنيؿهـهَ ىؼاجتی، 

 ٌـتث ةَاكغام ٌيایٍغ،  ُا گانیزِث پكحیتاٌی اكالم ىعحهف آىادی  :ًشاجب هعبًٍت آهب ٍدص

 یُا گؼوهآىادُا در ىٍاًق ىعحهف قِؼُای ىؼزی کَ اصحيال دؿث اٌغازی  یؿاز ؼهیذظ



 1395، جاةـحان ،36قياره  ، دوازدُوّهّم و فٍّن ٌُاىی، ؿال  فنهٍاىَ                                       102

 

 

 

زرُی ةَ اٌّاع  یُا گانیٌـتث ةَ جسِیؽ ٌيّدن  وزّد دارد اكغام ٌيایٍغ، کفیؼی، جارقگؼیج

 ىغرن و ظّروُای ؿتک و ؿؼیِ ةا جضؼك ةاال یُا ؿالح

ىلاةهَ ةا  یُا کیجاکح آىّزش ىؼجتي ةا یُا ةؼٌاىَدر ظنّص  :ًشاجب هعبًٍت تزثیت ٍ آهَسشث( 

ازؼای ّيهیات رواٌی در  یُا آىّزشارائَ  ،ُا نگایدر ریكَ ةؼٌاىَ  وگٍساٌغن ُا گؼوُکایً 

جکفیؼی ةَ کهیَ  یُا گؼوهرواٌی  یُا ثیفْانؿٌش وؿیِ و گـحؼده و ُيچٍیً ّيهیات ىلاةهَ ةا 

 ُا فیىعحهف فؼىاٌغُی را در رزىا یُا ةَ رده اریاظح هیجفّّه یقٌؽازا، ٍان پایّر و وَیفَ کارک

َ ىؽیغ ٌيّدن ٌحایر و پیكٍِادُای ازؼایی ةؼگؼفحَ ٌـتث ة كؼار دٍُغ، یاةیً و ارزیىّرد جيؼ

ویژه رزم  یُا آىّزشارائَ  زرُی اكغام ٌيائیغ، یُا گانیىّزقی قغه از ایً پژوُف در ىحّن آ

 .ُا گانیدر ىٍاًق قِؼی و گٍساٌغن در ریكَ ةؼٌاىَ جفىیهی 

 ییؽات قٍاؿایجسِةَ  یُا و ادوات زرُ کؽ جاٌیٌـتث ةَ جسِ :ًشاجب هعبًٍت جْبد خَدکفبییج( 

 ٍغ.یاكغام ٌيا یةّى یُا یآور ةَ فً ُا آنغُا و ُّقيٍغ ٌيّدن یجِغ
 

 

 

 هٌبثع

 (،1390داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا)داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد آزااٌحكارات  ،آییً ٌاىَ ىحساوز.  

 اٌحكارات ،جِؼان ،و زِاٌی قغن اىٍیث ظاورىیاٌَ یگؼ یٌّؿهف ،(1392) انَ یٌت ،اةؼاُیيی 

 .پژوُكکغه ىٌانْات راُتؼدی

 اٌحكارات ایؼان ؿتؽ ،ٌُاىی، جِؼان یُا واژه، فؼٍُگ (1386) رؿحيی، ىضيّد 

 اٌحكاراتقیؼاز ،یرؿحَ زرُ ییقٍاؿا(1378) یؼازىؼکؽ آىّزش زرُی ق یکحکجا آىّزش گؼوه ،  

  .یزرُ آىّزش ؽکىؼ

 اٌحكارات داٌكکغه زرُی ،قیؼاز، و دوم اولزهغ  ،ّيهیات زرُی (1389)ةی ٌا. 

 ُای آن ةؼ اىٍیث زيِّری ؿهفیث جکفیؼی و آدار و پیاىغ یٍاؿق انیزؼ، (1393) ؼیکذ اةً، دىكلی

 .قياره چِارم ،ؿال دوازدُو ،فنهٍاىَ راُتؼدی ،اؿالىی ایؼان

 (1378ةی ٌا) ٍؼازیق یغه زرُکداٌك، قیؼاز، اٌحكارات یزرُ یُا یداٌـح. 

 كو ،ىْامؼ یگؼ یؿهف، زؼیان قٍاؿی ةَ کّقف ىضـً افىم آةادی ،(1393) ّهی ،فؼىاٌیان، 

 .اًِار )ع(ىؼکؽ فلِی ائيَ ٌحكارات ا

 اٌحكارات ٌیؼوی زىیٍی ارجف  ،جِؼان ،و قّرش ـویىلاةهَ ةا جؼور یدؿحّر رزى(1394ٌا)ةی

 .زيِّری اؿالىی ایؼان
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 داٌكگاه اىام اٌحكارات،  ،جِؼان ،گؼایی و ؿهفیَةٍیاد ،(1390) اصيغ، صـیً و پاکحچی ،ُّقٍگی

 .مادق )ع(

 ىؼکؽ فلِی ائيَ اًِار اٌحكارات   ،كو ،زؼیان قٍاؿی وُاةیث  ،(1393) صـیً ،ّهیؽاده ىّؿّی

 .()ع

 (1393ةی ٌا )ىْاوٌث ؿیاؿی ؿازىان  جِؼان، ،ُای آنو پیاىغ یؼیگ قکمّهم و ّّاىم  فحٍَ داّف

 .ّلیغجی ؿیاؿی ٌازا

 ىؤؿـَ اىام مادق اٌحكارات  ،كو ،ىتاٌی فکؼی و کارٌاىَ ّيهی ،وُاةیث ،(1390) زْفؼ ،ؿتضاٌی

 .)ع(

 ةعف دونث ؿّریَ و ّؼاق رُای دتاتکا ُای جکفیؼی و راه ، گؼوُک(1394)ؼوایّهامفِاٌی،  ؿيیْی 

  ( زؼ1393پّرصـً، ٌامؼ ،)فنهٍاىَ  ،یاؿالى یغاریىضنّل واکٍف ٌُام ؿهٌَ ةَ ة ،یؼیجکف انی

 .24قياره  ،یاؿیىٌانْات ؿ

  َداٌكگاه اٌحكارات جِؼان،  ات، زهغ یکو، ٌاىَ ّيهی ًییآ ،(1379) ىْیً وزیؼی، ٌنؼت ان

 .فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا


