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هقذهِ

در چٍغ ؿال اظیؼ کكّرُای غؼب آؿیا ةَ ٍّّان دغغغَ زِان ةَ قيار رفحَ و جضّالت آن ةَ
گٌَّای ىؤدؼ ،جياىی زِان را جضث جأدیؼ كؼار داده اؿث .از زيهَ زؼیانُایی کَ در دَُ اظیؼ
ٌلف ةـیاری در ىٌٍلَ ایفا کؼده و ُؼ روز ٌیؽ ةؼ داىٍَ ٌفّذ آن در ىٌٍلَ افؽوده ىیقّد،
زؼیان گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی 1اؿث .زؼیانُای یاد قغه در زِان اؿالم از اةحغای
پیغایف ،در زِث اصیای ظالفث اؿالىی در پٍَِ زِان اؿالم وزّد داقحَاٌغ .نػا اكغاىات
جؼوریـحی ایً گؼوهُا در کكّرُای ىـهيان ّؼاق و ؿّریَ و آٌچَ از ؿّی ایً زؼیانُا ةَ
ىٍنَ َِّر ىیرؿغ و صيایث ُای رؿيی و غیؼرؿيی کكّرُای ّؼب ىٌٍلَ از ایً زؼیانُا
یکی از ةؽرگحؼیً چانف ُای دٌیای اؿالم اؿث کَ ىٌٍلَ غؼب آؿیا را وارد ىؼصهَ زغیغ و
ؿؼٌّقثؿازی کؼده اؿث (ؿيیْیامفِاٌی.)199 :1394 ،
در ؿالُای پؾ از زٍگ جضيیهی و ةا جّزَ ةَ جِغیغات پیفرو در صّزه ٌاُيحؼاز و زٍگ
غیؼکالؿیک جضلیلات گـحؼدهای اٌسام قغه و ةا اٌسام ًؼحُای ىعحهف ،آىادگی ظّةی زِث
ىلاةهَ ةا ٌیؼوُای غیؼکالؿیک اظػ ٌيّده و اکٍّن ٌیؼوُای ىـهش زيِّری اؿالىی ایؼان ةا
آىادگی و ةِؼهگیؼی از جسؼةیات ُكث ؿال دفاع ىلغس ةایغ ةا قٍاظث کاىم و ةؼٌاىَریؽی،
آىادگی الزم را در ةؼاةؼ ُؼ گٌَّ جضؼك از ًؼف گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی را داقحَ ةاقٍغ.
یگانُای زرُی کَ در دوران دفاع ىلغس ُيّاره ةَ ٍّّان ىكث آٍُیً فؼىاٌغُان ةّدهاٌغ و
جسؼةَ ُكث ؿال دفاع ىلغس را در کارٌاىَ ظّد دارٌغ ةْهث داقحً ىلغورات و كاةهیثُایی از
زيهَ جضؼك ،ارجتاط كّی ،صسو آجف وؿیِ ،ىلاوىث زره در ىلاةم جکُای قیيیایی و
جؼکفُای ٌاقی از اٌفسار گهّنَ ىیجّاٌٍغ ّاىم جْییً کٍٍغهای در پیؼوزیُا ةاقٍغ .نػا ىضلق
ؿْی دارد کَ در پژوُف ظّد ةَ ةؼرؿی ّيهیات کالؿیک جیپ ىـحلم زرُی ٌؽازا در ىلاةهَ ةا
گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی پؼداظحَ و راهکارُای ىٍاؿب را زِث ّيهکؼد ىٌهّب جیپ
ىـحلم زرُی در ٌتؼد ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ارائَ ٌيایغ.
ثیبى هسئلِ

ىٌٍلَ غؼب آؿیا در ؿالُای اظیؼ ىحأدؼ از فىای ةـیار پیچیغهای ةّده اؿث کَ صىّر
ةازیگؼان ىحْغد ىٌٍلَای ،فؼاىٌٍلَای و ٌیؽ گؼوهُای فؼوىهی و کٍفُای آٌان ىّزب ایً
پیچیغگی گؼدیغه اؿث .آنچَ ىـهو اؿث ایً اؿث کَ ایً ىٌٍلَ در آیٍغهی ٌؽدیک قاُغ
 - 1جؼوریـحی
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دتات و آراىف ٌعّاُغ ةّد و ةَ دالیم ىعحهف جضّالت زغیغی در آن ركو ظّاُغ ظّرد.
گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی کَ ةؼآىغه از ٌلكَُا و جًّئَُای اؿحکتار در ىٌٍلَ ُـحٍغً ،ی
ؿالُای پیفرو ةَ ٍّّان اةؽاری در دؿث كغرتُای ؿهٌَزّ ،ةَ قکم جِغیغی ةؼای
زيِّری اؿالىی ایؼان ةاكی ظّاٍُغ ىاٌغ .جِغیغی کَ ةایغ ُيّاره زیؼٌُؼ گؼفحَ قّد و صؼکات
کٌٍّی آن رمغ و جضؼکات آیٍغه آن پیف ةیٍی قّد جا از غافهگیؼی زيِّری اؿالىی ایؼان در
ىلاةم آٌان در کهیَ ؿٌّح راُتؼدی جا جاکحیکی زهّگیؼی گؼدد.
در قؼایي کٌٍّیٌَ ،جٍِا اصحيال ٌؽدیک قغن و صحی جساوز گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ةَ
ىؼزُای زيِّری اؿالىی ایؼان را ٌيیجّان از ٌُؼ دور داقث ،ةهکَ ةَ دالیم گٌّاگّن ایً
رویغاد چٍغان ةْیغ ٌیؽ ةَ ٌُؼ ٌيیرؿغ .ةؼظی از دالیم ایً ادّا جِغیغات ُيیكگی ّهیَ کكّر
زيِّری اؿالىی ایؼان ،صيایث گـحؼده کكّرُای فؼاىٌٍلَای و اؿحکتار زِاٌی از ایً
گؼوهُا ،دقيٍی ایغئّنّژیک ایً گؼوهُا ةا ىکحب ىحؼكی قیَْی صاکو در ایؼان و ُوؿّیی
اُغاف و راُتؼدُای ایً گؼوهُا ةا رژیو اقغانگؼ مِیٌّیـحی اؿث .ایً اجفاق در ّؼاق ةا
غافهگیؼی ٌیؼوُای دفاّی و اىٍیحی دونث ُيؼاه ةّدّّ .اكب و آؿیبُای آن ُو ةَ ّؼاق و
ؿّریَ ظحو ٌيیقّد ،ةهکَ اىٍیث ىهی زيِّری اؿالىی ایؼان را ةَ ىعاًؼه ىیاٌغازد.
ّلبٌكیٍی ٌیؼوُای جکفیؼی -جارقگؼی در صّزه ؿیاؿی و ٌُاىی در ؿّریَ و ّؼاق آنُا را ةَ
ؿيث کكّرُای دیگؼ کكاٌغه اؿث جا قکـث ظّد را در ؿّریَ و ّؼاق زتؼان ٌيایٍغ .ایً
ىّوّع ؿتب گؼدیغه کَ آنُا ةیكحؼ از گػقحَ ؿّدای جساوز ةَ فىاُای زغؼافیایی پیؼاىّن را
در ؿؼ ةپؼوراٌٍغ.
ٌیؼوُای جکفیؼی ،جارقگؼی در جضؼکات ٌُاىی ظّد دارای قیّهای ىٍضنؼ ةَ فؼد در ؿیـحو
فؼىاٌغُی و کٍحؼل ُـحٍغ ،کٍحؼل ىحيؼکؽ و ازؼای غیؼىحيؼکؽ ،غافهگیؼی ،جضؼك و قّك از
جاکحیکُای جِازيی گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی در ىٌٍلَ ُـحٍغ .یّرشُای ؿؼیِ از ًؼیق
قتکَ زادهای اٌسام ىیقّد .اىحیاز جضؼك و غافمگیؼی ایً گؼوه را كادر ؿاظحَ جا در
ّيهیاتُای آفٍغی ةیف از وزن ظّد َاُؼ قّد.
ةا جّزَ ةَ ؿتک زٍگیغن ٌیؼوُای جکفیؼی -جارقگؼی درکكّر ّؼاق و ؿّریَ و ّغم جّاٌایی
کاىم دونث ّؼاق در کٍحؼل آٌان ،ایً گؼوهُا ُيّاره یک جِغیغ ةؼای کكّر ىا ةَ قيار ىیآیٍغ.
ةٍاةؼایً ،ةا جّزَ ةَ ایً کَ در كاٌّن اؿاؿی جنؼیش قغه اؿث کَ ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان
پاؿغاری از اؿحلالل و جياىیث اروی و ٌُام زيِّری اؿالىی کكّر را ةؼ ِّغه داردُ ،يَی
یگانُای آزا و ةَ ویژه ٌؽازا ىکهف ةَ ىلاةهَ ةا ایً جساوز اصحيانی ةاقٍغ .جیپُای ىـحلم
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زرُی ٌؽازا ٌیؽ ةعكی از ٌیؼوُای ٌُاىی ُـحٍغ کَ ةایـحی ةحّاٌٍغ ایً ىأىّریث را ةَ ٌضّ
اصـً اٌسام دٍُغ.
ةَ ایً ؿتب ،ىضلق ایً دغغغَ را دارد کَ ّيهیات کالؿیک جیپ ىـحلم زرُی ٌؽازا در ىلاةهَ
ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی چگٌَّ ةایغ ةاقغ؟ پژوُكگؼ ةَ دٌتال آن اؿث کَ در یاةغ چگٌَّ
ىیجّان در صّزه فؼىاٌغُی و کٍحؼل و جک ُياٍُگقغه ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ىلاةهَ
ٌيّد جا در مّرت جساوز ةَ ظاك ىلغس کكّرىان ،ةحّان ةا جضيم کوجؼیً جهفات و ُؽیٍَ در
ُيَ اةْاد ةا آٌان ىلاةهَ ٌيّد .ةغیِی اؿث چٍاٌچَ ةحّاٌیو روش ىلاةهَ ةا آٌان را ةَ ظّةی جتییً
ٌياییو ،اصحيال غافهگیؼی ٌیؼوُای ظّدی کاُف یافحَ و ىیجّان ويً درُو قکـحً دقيً،
اةحکار ّيم را در دؿث گؼفثُ .غف کهی از اٌسام ایً پژوُف ،جتییً ّيهیات کالؿیک جیپ
ىـحلم زرُی ٌؽازا در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ىیةاقغ .و ىضلق جالش ىی کٍغ
ایً فؼض کهی را کَ ،ةَ ٌُؼ ىیرؿغ ازؼای ّيهیات کالؿیک ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ
ىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ظّاُغ قغ .ادتات کٍغدر ایً راةٌَ
فؼوِای ظؼدجؼی ٌیؽ ةَ قؼح زیؼ ىغ ٌُؼ ىضفف ىی ةاقغ
 .1ةَ ٌُؼ ىیرؿغ ازؼای فؼىاٌغُی و کٍحؼل ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم زرُی در
ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ظّاُغ قغ.
 .2ةَ ٌُؼ ىیرؿغ ازؼای جک ُياٍُگقغه ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم زرُی در
ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ظّاُغ قغ.
اّویت ٍ ضزٍرت تحقیق

ةغون جؼدیغ جؼوریـث در قؼایي کٌٍّی ىِيحؼیً ظٌؼ اىٍیحی ةؼای زِان اؿالم و کم ةكؼیث
ىضـّب ىیقّد کَ در راؿحای راُتؼد ُيیكگی اؿحْيار ىتٍی ةؼ ایساد جفؼكَ ىیان کكّرُای
اؿالىی گـحؼش یافحَ اؿث .گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی کَ ةَ ویژه در ةضؼان ؿّریَ و ّؼاق از
صيایثُای ىهی و جـهیضاجی ةؼظی از کكّرُای دؼوجيٍغ ّؼةی و ةؼظی از کكّرُای
فؼاىٌٍلَای ةؼظّردار قغهاٌغ ،اىؼوزه ةَ ظٌؼی ىِو ةؼای جياىیث اروی و قِؼوٌغان کكّرُای
اؿالىی جتغیم قغهاٌغ .کكّر زيِّری اؿالىی ایؼان ةَ ّهث ىّكْیث ؿیاؿی و اؿحؼاجژیک
ظاص ظّد در زِان و ىٌٍلَ ،ىٍاةِ زیؼزىیٍی فؼاوان ذظایؼ ٌفث و گاز و ٌیؽ از ُيَ ىِيحؼ
صکّىث ىـحلم و آزاد ،ةیف از پیف در ىْؼض جِغیغ دقيٍان كؼار دارد .از ؿّی دیگؼ َِّر
گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی در ىٌٍلَ غؼب آؿیا و ایساد ٌااىٍی ،ىیؽان جِغیغ و آؿیبپػیؼی
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ىؼزُای زغؼافیایی کكّرىان را دو چٍغان ٌيّده اؿث .نػا ٌیؼوُای ىـهش ةایغ در ایً راؿحا در
زِث دفاع از کیان زيِّری اؿالىی ،ظّد را ةا فًآوری روز ىسِؽ ٌيّده و در ٌّع و قیّه
جاکحیکُای ظّد جسغیغ ٌُؼ ٌيایغ ،زیؼا ةَ ظّةی ىیداٌیو کَ از ٌُؼ كغرت رزىی و زٍگ
کالؿیک گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی یارای ىلاةهَ ةا ىا را ٌغارٌغ نػا ةا جغییؼ در قیّه
ةَکارگیؼی ٌیؼوُای ظّد و ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ایً گؼوهُا ةَ مّرت ٌاىٍُو ّيم ىیکٍٍغ و
ُيچٍیً جسِیؽ قغن ایً گؼوهُا ةَ ؿالحُای پیكؼفحَ ةایـحی جاکحیکُای ظامی در ىلاةهَ
ةا آنُا اجعاذ کٍیو ُيچٍیً ةا جهفیق جسؼةیات ماصب ٌُؼان و کارقٍاؿان ایً جضلیق ىیجّاٌغ
ٌلٌَ ٌّفی در یافحً قیّهُای ٌّ و جاکحیکُای ٌّیً زِث ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم
زرُی ٌؽازا در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ةاقغٌ .یؼوُای ىـهش ج.ا.ا ةا جّزَ ةَ
كاةهیثُایی کَ دارٌغ ؿؼٌّقثؿاز ةّده و ٌلف صـاؿی را ایفا ىیٌيایٍغ .ةؼ ایً ىتٍا اؿحفاده از
یگانُای زرُی ةَ ٍّّان ةعف ّيغهای از جّان رزىی و كغرت جغافْی ،در زِث ایساد
ةازدارٌغگی ىؤدؼ ،در ةؼاةؼ ایً گؼوُکُا در ایً زىان ةـیار وؼوری ةَ ٌُؼ ىیرؿغّ .الوه ةؼ
ّّاىم فّق ةَ ّهث کيتّد ٌكؼیات ،کحب ،آییًٌاىَُای غٍی در ظنّص ةکارگیؼی جاکحیکی
جیپ ىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی و وزّد ىكکالت ّغیغه و زغی
فؼا روی فؼىاٌغُان یگانُای زرُی ،جضلیق درةاره ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم زرُی در
ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی در زىیٍَ ّيهیات کالؿیک اٌغوظحَُای ّيهی و جسؼةیات
گؼاٌلغر کارقٍاؿان و ماصبٌُؼان وؼوری ةٌَُؼ ىیرؿغ .و فْانیثُای ىّرد ٌُؼ ىضلق ٌیؽ
در ُيیً راؿحا ىیةاقغ.
رٍشضٌبسی دضٍّص

ةا جّزَ ةَ ایًکَ ٌحایر صامم از جضلیق ،ىّرد اؿحفاده جیپ ىـحلم زرُی ٌؽازا كؼار ظّاُغ
گؼفث ،نػا ٌّع جضلیق کارةؼدی اؿث .روش پژوُف جّمیفی ةا رویکؼد کيی و کیفی (آىیعحَ)
ىیةاقغ .در ایً جضلیق ىضلق ةَ دٌتال چگٌّگی ازؼای ّيهیات کالؿیک جیپ ىـحلم زرُی
ٌؽازا در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ىیةاقغ .ةؼای اٌسام ایً پژوُف ،زيِآوری
اًالّات ةَ دو روش ىیغاٌی و کحاةعاٌَای مّرت گؼفحَ اؿث .ةؼای ایًکار ،اًالّات ىّردٌیاز از
ًؼیق زـحسّی کحاةعاٌَای ،ایٍحؼٌحی و ةاٌکُای اًالّات داظهی و ظارزی ةَدؿثآىغه اؿث.
در روش ىیغاٌی ٌیؽ ّيغه اًالّات از ًؼیق پؼؿكٍاىَ جّؿي ىضلق جِیَ و ىكحيم ةؼ 23
ؿؤال اؿث کَ دارای  4ؿؤال قٍاؿایی و  19ؿؤال کَ دو ىؤنفَ فؼىاٌغُی و کٍحؼل و جک
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ُياٍُگقغه را ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیدُغ .پؼؿكٍاىَُا ةؼ اؿاس ًیف پٍر گؽیٍَای نیکؼت 1و
ىلیاس فامهَای اٌغازهگیؼی گؼدیغه و چگٌّگی ازؼای ّيهیات کالؿیک را ةَ مّرت جسؽیَ و
جضهیم جّمیفی اًالّات اٌسام گؼدیغه ،جٍُیو قغه اؿث .پایایی ةغؿث آىغه ةؼ اؿاس فؼىّل
وؼیب آنفای کؼوٌتاخ ةؼای پؼؿكٍاىَ  0/87ىیةاقغ .ةَ ىٍُّر اًيیٍان از روایی پؼؿكٍاىَ،
جْغادی از اؿاجیغ و ماصبٌُؼان ىحعنل ،آگاه و ىسؼب و دارای ؿاةلَ ظغىث در ٌؽازا را
دارٌغ اٌحعاب قغٌغ و پؼؿكٍاىَ ىلغىاجی ةا جّزَ ةَ ٌُؼات و پیكٍِادات آٌان آىاده قغ .پؾ از
ةازةیٍی دكیق پی كٍِادات ارائَ قغه کَ در راؿحای افؽایف روایی و پایایی پؼؿكٍاىَ ةّد،
پؼؿكٍاىَ ٌِایی جٍُیو و ةَ جیپ ىـحلم زرُی ٌؽازا ارؿال قغ .در اٌحِا زِث ٌكان دادن
ُوپّقاٌی دادهُای صامم از ىٍاةِ ،جضهیم ٌِایی اٌسام گؼدیغه .زاىَْ آىاری جضلیق ،کهیَ
فؼىاٌغُان ،زاٌكیٍان ،ىْاوٌیً جیپ ىـحلم زرُی ٌؽازا ىیةاقغ .از آٌسا کَ ایً جضلیق در
ؿٌش جیپ ىـحلم زرُی ٌؽازا مّرت ىیپػیؼد نػا ةَ زِث ىضؼىاٌَ ةّدن آىار کارکٍان
وؼیتی جْییً قغه ،کَ پؾ از اصحـاب وؼیب ىؼةًَّ زاىَْ آىاری ٌ 100فؼ در ٌُؼ گؼفحَ
قغه اؿث .کَ ةا اؿحفاده از فؼىّل کّکؼان صسو زاىَْ ٌيٌَّ ىضاؿتَ گؼدیغ .روش ٌيٌَّ
گیؼی ةَ مّرت جنادفی ًتلاجی ىحٍاؿب و جْغاد ٌيٌَُّا از ًؼیق ىضاؿتات زیؼ جْییً
ىیقّد.
زغول قياره  )1زاىَْ آىاری پژوُف
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 Zةا وؼیب اًيیٍان  %98ىضاؿتَ قغه و واریاٌؾ زاىَْ آىاری از روی جضلیق اٌسام گؼفحَ
قغه  3/74جْییً قغه اؿث D .وؼیتی اؿث کَ ىضلق ىیجّاٌغ ةیً  0/2جا  0/5زِث اٌحعاب
زاىَْ آىاری ىٍاؿب در ٌُؼ ةگیؼد .کَ در ایً جضلیق ىضلق  0/2را در ٌُؼ گؼفحَ اؿث.
هجبًی ًظزی
عولیبت کالسیک

اىؼوزه جاکحیکُای ٌُاىی در جيام ؿٌّح فؼىاٌغُی از یک فؼد و گؼوه جا کم ٌیؼوُای ىـهش را
قاىم ىیقٌّغ .در واكِ یگانُایی کَ در زٍگ اؿحفاده ىیقغٌغ اٌْکاؿی از جاکحیکُای
ُوّنؼقان ةّدهاٌغ و اٌغازه و جؼکیب آنُا ٌیؽ ةَ ٌـتث جغییؼ کؼدهاؿث (ىْیً وزیؼی:1379 ،
 .)27جاکحیک را ةَ ایً مّرت جْؼیف قغهاؿث :ةَکارگیؼی یگانُا در ٌتؼد ،آرایف و ىاٌّر
ىٍُو یگانُا در ىلاةم یکغیگؼ و یا در ىلاةم دقيً ةَ ىٍُّر ةِؼهةؼداری از صغاکذؼ جّان
آنُا ,جاکحیک قاىم آرایف و ىاٌّر ىٍُو یگانُا در ىلاةم یکغیگؼّّ ،ارض زىیً و دقيً ةَ
ىٍُّر جتغیم ٌیؼوی ةانلّه ٌتؼد ةَ درگیؼیُا و ٌتؼدُای فاجضاٌَاؿث .جاکحیکُای ٌُاىی را
ىیجّان ُو زؽو ّهو داٌـث و ُو ٍُؼ (ىْیً وزیؼی.)28 :1379 ،
عولیبت یگبىّبی سرّی

ایً ٌّع زٍگ اکذؼاً جّؿي ؿازىانُای ٌاىٍُو و قتٌَُاىی ازؼا ىیگؼدد .زٍگ چؼیکی از
ّيهیات رزىی ىغاوىی کَ در كهيؼو دقيً ازؼا و پكحیتاٌی گؼدیغه ودر آن جاکحیکُای
غافمگیؼیّ ،يهیات قغیغ و ىعحنؼ ،و زٍگ و گؼیؽ ةَ کار ةؼده ىیقّد جكکیم ىیگؼدد .ایً
ّيهیات ىيکً اؿث ةَ ىیؽان ىحفاوجی جّؿي یک ىٍتِ ظارزی ٌیؽ پكحیتاٌی قغه ةاقغ
(ّيهیات زرُی.)150 :1385 ،
عولیبت تأهیي داخلی

ایً ّيهیات قاىم پكحیتاٌی پهیؾ و ؿایؼ ؿازىانُای امّالً غیؼٌُاىی کكّر کيک گیؼٌغه در
ىـئّنیثُای آٌان ةؼای صفٍ صانث كاٌٌّی ،ىياٌْث از اّيانی ةؼ ّهیَ ىٍاةِ ،مٍایِ وىّؿـات
کكّر کيک گیؼٌغه ،و صفاَث زان و ىال ایً کكّر در مّرت ىیٍِی و ةا کارةؼد جيام
اىکاٌات ،در مهش و زٍگ ،غیؼ از دفاع ٌُاىی ىیةاقغ (ّيهیات زرُی.)150 :1385 ،
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عولیبت کوک هستطبری

ایً کيک قاىم فؼاُو ٌيّدن جیوُای آىّزقی ىحضؼك جعننی ةؼای آىّزش دادن ٌیؼوُای
ىٍُو یا قتَ ٌُاىی در رؿحَ یا ىّوّّات رؿحَای ىیةاقغ (اةؼاُیيی.)34 :1392 ،
عولیبت اطالعبتی

ّيهیات اًالّاجی ٌَ جٍِا قاىم اًالّات رز ىی ىْيّنی ةّده ةهکَ ةَ ّيهیات ازحياّی غیؼ
ٌُاىیٌُ ،اىی ،اكحنادی ،ؿیاؿی ،رواٌی ،وؿایؼ فْانیثُای اًالّاجی کكّر کيک گیؼٌغه ٌیؽ
جّؿَْ ىییاةغ (ّيهیات زرُی.)150 :1350 ،
طزح ریشی عولیبت تبکتیکی ثز علیِ ًیزٍّبی ضَرضی

 -1اکذؼ ّيهیات چؼیکی از ّيهیات یگان کّچک جكکیم ىیگؼدٌغ.
ّ -2يهیات جاکحیکی ةٌّر کهی جْؼض ةّده و پؾ از آغاز قغن ىغاوم ظّاٍُغ ةّد.
ّ -3يهیات جاکحیکی ةيٍُّر کاؿحً كغرت گؼوُِای ىـهش و ةؼای ةِؼه ةؼداری از وْف آٌان
اظحناص داده ىیقٌّغ (دىكلی.)493 :1393 ،
عولیبت

ّيهیات ةؼّهیَ ٌیؼوُای قّرقی ىيکً اؿث کَ در ُؼ ىٌٍلَ زغؼافیایی در دٌیا الزم ةَ ازؼا
ةاقغ .ةٍاةؼایً یگانُای زرُی ةایـحی ةا ىٌٍلَ جّزیَ ةاقٍغ جا ةحّاٌٍغ از ِّغه قؼایي ىحغیؼ
زىیً و فٍّن ىعنّص الزم ةؼای زٍگ ةؼایٍغ .ةٌّرکهی در ایً ّيهیات از ٌیؼوُایی ةاجضؼك
زیاد ،گؼدانُای ىعحهي و جیوُای ىؼکب از رؿحَُا کَ كادر ةَ پیغا کؼدن ،داةث ٌيّدن،
زٍگیغن و ىٍِغم کؼدن ٌیؼوُای اغفال کٍٍغه دقيً ةاقٍغ صغاکذؼ اؿحفاده صامم ىیقّد
(فؼىاٌیان.)499 :1393 ،
راُّبی هقبثلِ ثب تزٍریسن

 -1دونث  :ؿالح اؿاؿی ةؼای ىتارزه ةا جؼوریـحِای ؿازىان یافحَ چّن گؼوُِای جؼوریـحی
انلاّغه و داّفّ ,يهیات ةؼ وغ آٌِاؿث و ؿَ گؼوه ُغف وزّد دارد کَ دونث ةایغ ٌـتث
ةَ آٌِا صـاس ةاقغ .زاىَْ ،قّرقیان و ةازیگؼان ظارزی.
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ٌ -2یؼوی ٌُاىی  :یک ٌیؼوی ٌُاىی در ةؼٌاىَ ّيهیاجی ّهیَ جؼوریـو ؿازىان یافحَ قف
ّيهیات ّيغه اًالّاجیّ ،يهیات رواٌیّ ،يهیات غیؼ زٍگی ،کٍحؼل ىٍاةِ و ىؼدمّ ،يهیات
جاکحیکی و ىكاوره را در دؿحّر کار كؼار ىیدٍُغ (ةی ٌا.)59 :1394 ،
هفبّین عولیبتی جٌگ ثب تزٍریسن

 -1اةحکار ّيم  :ةا ةؼظّرداری از اةحکار ّيم و صؼکث رو ةَ زهّ و جِازيی ةّدن افؼاد زیؼ دؿث
ةَ ًّر ىـحلم و در چارچّب ًؼح کهی وارد ّيم ىیقٌّغ (دؿحّر رزىی ىلاةهَ ةا جؼوریـو
و قّرش.)60 :1394 ،
ّ -2يق ٌ :تؼد در ّيق ةؼای در ُو گـیعحً ,ةَ جأظیؼ اٌغاظحً و ٌاةّد کؼدن ٌیؼوُای
جؼوریـث در ىٍاًق ىِو ًؼاصی ىیقّد.
 -3چاالکی  :یک فؼىاٌغه ظّب ,ىتحکؼ و ىٌٍْف اؿث و ظّد را ةا قؼایي ىعحهف ُياٍُگ
ىیکٍغ .پّیایی و جضؼیک ,چاالکی ٌیؼوی درگیؼ ّيهیات وغ جؼوریـث را ةاال ىیةؼد.
ُو زىاٌی اكغاىاتّ :يهیاتُای جاکحیکی و غیؼ جاکحیکیٌُ ,اىی و غیؼ ٌُاىی ةایغ ُياٍُگ
ةاقٍغ و از یکغیگؼ صيایث کٍٍغ .ةَ ّالوه ّيهیاتُا ةایغ ةا ؿیاؿثُا و اُغاف اؿاؿی کكّر
ُيـّ قٌّغ (دؿحّر رزىی ىلاةهَ ةا جؼوریـو و قّرش.)60 :1394 ،
اصَل عولیبتی

 -1اطالعبت :اًالّات جاکحیکی کهیغ قکـث جؼوریـو ىیةاقغ .اًالّات آگاُی الزم را در
ىّاردی چّن ىکان ,فْانیثُاٌ ,لاط وْف و كّت ةَ فؼىاٌغه ىیدُغ .ةغون ىٍاةِ اًالّاجی,
قاٌؾ ىّفلیث ظنّم ًا در ّيهیات جِازيی ىضغود اؿث.
ٍ -2ضعیت تبکتیکی  :یگان ّيهیات وغ جؼوریـو ةَ قؼایي جاکحیکی واةـحَ اؿث .واصغُای ایً
یگان ةؼای ىلاةهَ ةا جؼوریـو ؿازىاٌغُی قغه و ةکار گؼفحَ ىیقٌّغ .یگان ّيهیات ىـحلهی
ىاٌٍغ گكث و کيیً را ةَ مّرت ىحيؼکؽ اٌسام ىیدٍُغ .ایً اىؼ آنُا را كادر ىیؿازد جا ىٍاًق
ةیكحؼی را ةًَّر ُيؽىان جضث پّقف كؼار دٍُغ (دؿحّر رزىی ىلاةهَ ةا جؼوریـو و قّرش،
.)68 :1394
 -3اًعطبفدذیزی :یگانُا ةایغ ىٌٍْف ةاقٍغ و جّاٌایی ؿازگاری ؿؼیِ ةا جغییؼات جاکحیکی را
داقحَ ةاقٍغً .تیْث زٍگ ةا جؼوریـو یگانُا را ىهؽم ةَ جّاٌيٍغی در جغییؼ ؿؼیِ از واصغُای
ةؽرگ ةَ واصغُای کّچک و ةؼّکؾ ىیکٍغ جا کارایی ظّد را در ّّارض صـاس زىیً و
ّيهیاتُای جِازيی و جغافْی صفٍ کٍٍغ.

فنهٍاىَ ّهّم و فٍّن ٌُاىی ،ؿال دوازدُو  ،قياره  ،36جاةـحان1395 ،

92

 -4تحزک :یگانُا ةایغ دارای جضؼکی ةیكحؼ از جؼوریـث داقحَ ةاقٍغ جا ةحّاٌٍغ ةا آٌِا ىلاةهَ
کٍٍغ .جؼوریـثُا ىْيّالً در ىٍاًلی ّيهیات اٌسام ىیدٍُغ کَ ىٍاؿب پیكؼوی پؼ ؿؼّث
ٌیـث .زىاٌیکَ جؼوریـثُا ةا ؿؼیِجؼیً وؿیهَ صيم و ٌلم و ةا ؿؼّث ةاال از یک ىکان ةَ
ىکان دیگؼی ىٍحلم ىیقٌّغ كادر ظّاٍُغ ةّد از ّّارض زىیً و ةؼجؼی جضؼکی ظّد ةَ ٌضّ
اصـً اؿحفاده کٍٍغ (دؿحّر رزىی ىلاةهَ ةا جؼوریـو و قّرش.)68 :1394 ،
رٍش جٌگ ٍ دکتزیي تبکتیکی گزٍّک (تکفیزی) داعص در هزاحل هختلف عولیبتی:
تبکتیکّبی قجل اس عولیبت















اٌسام ّيهیات اًالّات و قٍاؿایی دكیق كتم از ُؼگٌَّ اكغام جاکحیکی
ُياٍُگی كتهی ةا قیّخ و ؿؼان ّكیؼه ىٍاًق ىّرد جِازو
قؼوع جِازو ةا ّيهیات رواٌی ةا اؿحفاده از (ىأذٌَ ُای ىـازغ ،اس ام اس ،وایتؼ و....
فیهوُا)
اجکا اًالّاجی و ّيهیاجی ةَ ُـحَُای ةّىی و اؿحلؼاری پٍِان
ایساد ؿاظحار ؿهـَ ىؼاجتی در ىٍاًق آؿیب پػیؼ اُم ؿٍث.
ةِؼه گیؼی از ٍّامؼ ٌفّذی در دؿحگاهُای اًالّاجی ،اىٍیحی ،اٌحُاىی و ٌُاىی
ةِؼه گیؼی ةِیٍَ از ؿیـحوُای رؿاٌَای در فىای ىسازی ةَ ىٍُّر جـِیم ارجتاًات
ىیغاٌی
ةِؼه گیؼی از پّقف ظتؼٌگار ةَ ىٍُّر زيِ آوری ُای ىیغاٌی كتم از ّيهیات
ةِؼه گیؼی از پّقف ىْيّنیٌُ ،اىی و اٌحُاىی
زػب و اؿحعغام ٍّامؼ آؿیب پػیؼ در دؿحگاهُای ٌُاىی و اٌحُاىی ،اًالّاجی و اىٍیحی
ةِؼه گیؼی از فىای ارّاب و وصكث ةؼای از ةیً ةؼدن روصیَ ىلاوىث ىؼدم وٌیؼوُا.
ایساد ُياٍُگی و ُيـّیی ةا زؼیاٌات اپّزیـّن ىعانف ،ىْاٌغ و غیؼ ُيـّ).
جيؼکؽ ّيهیاجی ةؼ ىؼاکؽ صیاجی (ىٍاةِ آب واٌؼژی ،ىؼاکؽمٍْحی) (پّرصـً.)44 :1393 ،

تبکتیکّبی حیي عولیبت






جيؼکؽ جِازو ةَ قِؼُای ةؽرگ (پایحعث ،ىؼکؽ اؿحانُا)
ةِؼهگیؼی از ٍّامؼ ٌفّذی در دؿحگاهُای اًالّاجی ،اىٍیحی ،اٌحُاىی و ٌُاىی
ورود ةَ قِؼُا از چٍغ ىْتؼ (صغ اكم دو ىْتؼ امهی ةَمّرت ُيؽىان).
جيؼکؽ ّيهیات در ىٍاًق آؿیبپػیؼ.
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پؼُیؽ از درگیؼی ىـحلیو و جّزَ ظاص ةَ ىضامؼه ؿازی ٌیؼوُای صؼیف.
اؿحفاده ىؤدؼ از جسِیؽات ؿتک وٌیيَ ؿٍگیً در اظحیار.
اؿحيؼار فْانیث اًالّاجی و ّيهیاجی ُـحَُای ةّىی و اؿحلؼاری پٍِان در صیً ّيهیات.
قؼوع ُيؽىان ّيهیات جِازيی گؼوُک وٍّامؼ ٌفّذی از ظارج وداظم ُغف.
ةَ کار گیؼی گـحؼده از ظّدروُای قاؿی ةهٍغ صاىم ؿالصِا وجسِیؽات ٌیيَ ؿٍگیً.
ةؼكؼاری جأىیً زادهُای ىّامالجی ىّرد اؿحفاده در ّيهیات ةّؿیهَ ّّاىم ىضهی کَ از كتم
آىاده قغهاٌغ.
اؿحفاده از جسِیؽات ارجتاًی ةؼد کّجاه ةؼای ةؼكؼاری ارجتاط در مضٍَ درگیؼی.
اجکای صغاكهی ةَ آجفُای پكحیتاٌی ؿالصِای ىٍضٍی زن.
صغاکذؼ اؿحفاده از جک جیؼ اٌغازُا وٌیؼوُای ویژه ةؼای وارد کؼدن جهفات ةَ ٌیؼوُای صؼیف..
ةِؼه گیؼی از یگانُای ىحضؼك ظّد اجکاء.
جكکیم گؼوهُا وجیوُای کّچک ّيهیاجی ةَ اؿحْغاد ٌ 22فؼه و ٌ 11فؼه.
جكکیم پایگاهُای ىحْغد ّيهیاجی در ىیغان ٌتؼد.
پؼُیؽ از درگیؼی در ىٍاًق ةا ىلاوىث ةاال (پّرصـً.)44 :1393 ،

تبکتیکّبی ثعذ عولیبت











ایساد ؿاظحار ؿهـَ ىؼاجتی در ىٍاًق آؿیب پػیؼ اُم ؿٍث
ةِؼهگیؼی از اؿحفاده ٍّامؼ ٌفّذی ىضهی
ةِؼه گیؼی از ٍّامؼ ٌفّذی در دؿحگاهُای اًالّاجی ،اىٍیحی ،اٌحُاىی و ٌُاىی
ّغم اؿحلؼار در ىّاوِ كاًِ پغافٍغی (اؿحلؼار در پؼده پّقی ةا اؿحْغاد  7جا ٌ 3فؼ در
ىّوِ)
ةِؼهگیؼی ةِیٍَ از ؿیـحوُای رؿاٌَای در فىای ىسازی ةَ ىٍُّر جـِیم ارجتاًات
ىیغاٌی
ظؼج گػاری وؿیِ در ىٍاًق ّيهیاجی و ىضّرُای ىٍحِی ةَ ُغف ةَ ىٍُّر زىیً گیؼ
ؿاظحً ىغافْیً.
اؿحلؼار جک جیؼ اٌغازان در ىّوِ ىكؼف ةؼای جذتیث ُغف اقغانی
ةِؼهگیؼی از جٌّم ةَ ىٍُّر اكغاىات جغافْی و جِازيی
قٍّد گـحؼده ىکانيات یگانُای ٌُاىی ،اٌحُاىی و اىٍیحی
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 اؿحفاده گـحؼده از فىای ىسازی ةؼای جىْیف ٌیؼوی ىغافِ (پّرصـً.)44 :1393 ،
تیخ هستقل سرّی

یک ؿازىان اداری و جاکحیکی اؿث در ایً جیپ ٍّامؼ رزىی ,پكحیتاٌی رزىی ,پكحیتاٌی
ظغىات رزىی ىٌاةق زغول ؿازىان و جسِیؽات وزّد دارٌغ و اكغاىات ظامی را در ٌتؼدُا اٌسام
ىیدٍُغ (رؿحيی.)90 :1386 ,
هأهَریت تیخ هستقل سرّی

ٌؽدیک قغن ةَ دقيً ةا اؿحفاده از آجف و ىاٌّر ةَ ىٍُّر اٌِغام یا دؿحگیؼی او یا دفِ ُسّم
دقيً ةّؿیهَ آجف رزم ٌؽدیک و ازؼای پاجک (داٌـحٍیُای زرُی.)95 :1378 ،
هطخصبت یگبىّبی سرّی

حفبظت سرّی :صفاَث زرُی ةَوؿیهَ ظّدروُای قٍیغار فؼاُو ىیقّد .ةغٌَ ىلاوم و فّالدی
جاٌکُا ةاّخ ىیقّد کَ ٌفؼات داظم جاٌکُا از ٌُؼ جؼکف ظيپارهُا و گهّنَ ؿالحُای ؿتک
اصـاس اىٍیث ٌيایٍغ.
قذرت آتص :جّپ وجیؼةار جاٌکُا و ةْىی از جاٌکُا کَ ىسِؽ ةَ ىّقکُای ادواجی ُـحٍغ ةاّخ
ىیقّد کَ كغرت آجف ةؼای ایً ادوات ایساد ٌيایٍغ (داٌـحٍیُای زرُی.)121 :1378 ،
عول ضزثت :اؿحفاده از زٍگافؽارُای جاٌک و مغای غؼش جاٌکُا ّالوه ةؼ ایً کَ وؼةث
ىٍاؿب را ةَ ُغف ىكعل قغه وارد ىی ٌيایغ وؼةث قغیغی ةَ روصیَ و روان ٌفؼات دقيً
وارد ىی ٌيایغّ .يم وؼةث ّالوه ةؼ كغرت جعؼیتی کَ ةؼ روی ٌفؼات پیاده ظّدی ،كّت كهب
ىضـّب ىیقّد.
تحزک :كغرت ىّجّر جاٌکُا وصؼکث آنُا و ُيچٍیً قْاع ّيم آٌِا ةاّخ جضؼك ایً ادوات
ىضـّب ىی قّد و در مّرت ؿانو ةّدن ایً ادوات ٌیازی ةَ کكف و ٌیؼوی ىضؼکَ کيکی
ٌیـث( .داٌـحٍیُای زرُی.)132 :1378 ،
هخبثزات عبلی :ةَ ّهث داقحً ؿیـحو ارجتاط داظهی و ظارزی ایً ادوات کهیَ ظغىَُا
ىی جّاٌٍغ ةا ُيغیگؼ در ارجتاط ةاقٍغ و ُيچٍیً ُؼ ادواجی ةا ادوات دیگؼ و ردهی ةاالجؼ از ظّد
ىیجّاٌغ در ارجتاط ةاقغ.
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قبثلیت اًعطبف :جضؼك ایً ادوات و زىیٍی ةّدن ُيَ آٌِا و زّابگّیی ةَ ُيَ ظّاؿحَُای
فؼىاٌغُی دردهُای ىعحهف ازؼای ایً ادوات را كادر ىیؿازٌغ کَ در یک ىٌٍلَ وؿیِ ّيم
ٌيّده و ةا ُؼ ٌّع ووْیحی ظّد را ةَ ؿِّنث جٌتیق داده و مّرت ةٍغی ىٍاؿب را اجعاذ
ٌيایٍغ (داٌـحٍیُای زرُی)142 :1378 ،
هأهَریتّبی یگبىّبی سرّی









ٌفّذ ّيیق در زتِة دقيً و اصاًَ وؿیِ.
ةِؼهةؼداری از ىّفلیث.
ّيهیات جغافْی
قٍاؿایی و جأىیً
اٌِغام آرایكات زرُی دقيً.
پكحیتاٌی ٌؽدیک پیاده.
قؼکث در ّيهیات مؼفَزّیی در كّا( .داٌـحٍیُای زرُی)154 :1378 ،

هقذٍرات یگبىّبی سرّی










كاةهیث ىاٌّر و ازؼای آجف كّی ةا صفاَث زرُی در ىیغان ٌتؼد.
كغرت صؼکث ؿؼیِ از یک ىٌٍلَ ةَ ىٌٍلَ دیگؼ.
ازؼای جک ةا پاجک زیؼ آجف دقيً.
اٌِغام ٌیؼوی زرُی دقيً ةا آجف.
كغرت جيؼکؽ و جفؼكَ ؿؼیِ.
كغرت ىلاوىث كاةم ىالصَُ در ىلاةم ادؼات اجيی.
كغرت درگیؼی و كٌِ درگیؼی ؿؼیِ ةا دقيً.
كغرت ازؼای جکُای ؿٍگیً ةَ ىّاوِ دقيً (داٌـحٍیُای زرُی.)165 :1378 ،

هحذٍدیتّبی یگبىّبی سرّی






ؿٍگیٍی وزن
جكکیم دادن ُغف ةؽرگ.
ىضغودیث دیغ.
ّغم جضؼك در زىیًُای ظیهی ذوّاروَ.
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 اصحیاج ةَ پكحیتاٌی ٌؽدیک.
 اقکال جغارکاتٌ ،گِغاری و اظؼازات (داٌـحٍیُای زرُی.)168 :1378،
یبفتِّبی دضٍّص
الف) یبفتِّبی حبصل اس تجشیِ ٍ تحلیل کوی فزضیِّبی تحقیق (دزسطٌبهِ):

در ةیان یافحَُای ىؼةّط ةَ فؼویَُای پژوُف؛ اةحغا ةَ ادتات فؼویَ اول پژوُف پؼداظحَ
ىیقّد؛ در ایً فؼویَ ازؼای فؼىاٌغُی و کٍحؼل ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم زرُی
در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ظّاُغ قغ ،پؼداظحَ قغه اؿث .ةَ ُيیً ىٍُّر
فؼویَ مفؼ آىاری (ّ ) Hoغم وزّد راةٌَ ةیً ایً دو ىحغیؼ و فؼویَ ىلاةم آىاری ( )H1وزّد
راةٌَ ةیً دو ىحغیؼ را ةؼرؿی ىیٌيایغ .ىاصنم ٌُؼظّاُی در ظنّص ازؼای فؼىاٌغُی و
کٍحؼل جیپ ىـحلم زرُی ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی ایً یگانُا ةؼای ىلاةهَ ةا گؼوهُای
جکفیؼی ،جارقگؼی ًی  6ؿؤال ةَدؿث آىغه ،کَ ةؼای جّمیف ایً ىحغیؼٌ ،يؼهُای آن ةَ پٍر
گؽیٍَ ظیهیکو ،کو ،ىحّؿي ،زیاد و ظیهی زیاد جلـیوةٍغی گؼدیغه اؿث.
گبم یکن :تذٍیي فزضیِّب

 :Hoازؼای فؼىاٌغُی و کٍحؼل ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا
گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ٌعّاُغ قغ.
 :H1ازؼای فؼىاٌغُی و کٍحؼل ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا
گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ظّاُغ قغ.
گبم دٍم :هحبسجِ آهبرُ آسهَى
)

(

∑

گبم سَم :هحبسجِ آهبرُ ثحزاًی

df =) r – 1)( c – 1(=) 2 - 1)( 5 -1(= 4
گبم چْبرم :قضبٍت (تصوینگیزی)

ةا جّزَ ةَ ىلغار ةضؼاٌی و ىلغار آىاره آزىّن ةَدؿثآىغه در ةاال ،ازآٌساکَ آىاره آزىّن ةا درزَ
آزادی  4و ؿٌش ىٍْیدار  %5در ٌاصیَ  H1كؼار ىیگیؼد و از ىلغار ةضؼاٌی زغول ةؽرگجؼ
اؿث ،نػا فؼویَ مفؼ رد و فؼویَ ادّا جأییغ ىیگؼدد ،ةٍاةؼایً ازؼای فؼىاٌغُی و کٍحؼل ةاّخ
ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ظّاُغ قغ.
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چّن ٌ X2كان دٍُغه آن اؿث کَ ةیً دو مفث ىحغیؼ ُيتـحگی وزّد دارد ةؼای ىضاؿتَ
قغت آن (وؼیب جّافلی) از فؼىّل زیؼ اؿحفاده ىیقّد:
√

√

√

یٍْی قغت وؼیب ُيتـحگی (وؼیب جّافلی) ةیً ازؼای فؼىاٌغُی و کٍحؼل ةؼای ىلاةهَ ةا
گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ةَ ىیؽان  0/66ةّده اؿث؛ ةٍاةؼایً ایً دو ىحغیؼ از یکغیگؼ ىـحلم
ٌتّده و ةؼ ُيغیگؼ جأدیؼگػار ىیةاقٍغ.
در اداىَ ةَ ةؼرؿی و ادتات فؼویَ دوم پژوُف پؼداظحَ ىیقّد؛ در ایً فؼویَ ازؼای جک
ُياٍُگقغه ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی،
جارقگؼی پؼداظحَ قغه اؿث .ةَ ُيیً ىٍُّر فؼویَ مفؼ آىاری (ّ )Hoغم وزّد راةٌَ ةیً
ایً دو ىحغیؼ و فؼویَ ىلاةم آىاری ( )H1وزّد راةٌَ ةیً دو ىحغیؼ را ةؼرؿی ىیٌيایغ.
ىاصنم ٌُؼظّاُی در ظنّص ازؼای جک ُياٍُگقغه ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم
زرُی در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ًی  6ؿؤال ةَدؿثآىغه ،کَ ةؼای جّمیف ایً
ىحغیؼٌ ،يؼهُای آن ةَ پٍر گؽیٍَ ظیهیکو ،کو ،ىحّؿي ،زیاد و ظیهی زیاد جلـیوةٍغی گؼدیغه
اؿث.
گبم یکن :تذٍیي فزضیِّب

 :Hoةَ ٌُؼ ىیرؿغ ازؼای جک ُياٍُگقغه ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم زرُی در
ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ٌعّاُغ قغ.
 :H1ةَ ٌُؼ ىیرؿغ ازؼای جک ُياٍُگقغه ةاّخ ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم زرُی در
ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ظّاُغ قغ.
گبم دٍم :هحبسجِ آهبرُ آسهَى
)

(

∑

گبم سَم :هحبسجِ آهبرُ ثحزاًی
df =) r – 1)( c – 1(=) 2 - 1)( 5 -1(= 4
گبم چْبرم :قضبٍت (تصوینگیزی)

ةا جّزَ ةَ ىلغار ةضؼاٌی و ىلغار آىاره آزىّن ةَدؿثآىغه در ةاال ،ازآٌساکَ آىاره آزىّن ةا درزَ
آزادی  4و ؿٌش ىٍْیدار  %5در ٌاصیَ  H1كؼار ىیگیؼد و از ىلغار ةضؼاٌی زغول ةؽرگجؼ
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اؿث ،نػا فؼویَ مفؼ رد و فؼویَ ادّا جأییغ ىیگؼدد ،ةٍاةؼایً ازؼای جک ُياٍُگقغه ةاّخ
ةکارگیؼی جاکحیکی جیپ ىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ظّاُغ قغ.
چّن ٌ X2كان دٍُغه آن اؿث کَ ةیً دو مفث ىحغیؼ ُيتـحگی وزّد دارد ةؼای ىضاؿتَ
قغت آن (وؼیب جّافلی) از فؼىّل زیؼ اؿحفاده ىیقّد:
√

√

√

یٍْی قغت وؼیب ُيتـحگی (وؼیب جّافلی) ةیً ازؼای جک ُياٍُگقغه ةؼای ىلاةهَ ةا
گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ةَ ىیؽان 0/72ةّده اؿث؛ ةٍاةؼایً ایً دو ىحغیؼ از یکغیگؼ ىـحلم
ٌتّده و ةؼ ُيغیگؼ جأدیؼگػار ىیةاقٍغ.
ة) یبفتِّبی حبصل اس تجشیِ ٍ تحلیل کیفی اّذاف اجزایی تحقیق (هطبلعِ اسٌبد ٍ هذارک ٍ هصبحجِ
ثب صبحتًظزاى)

در راةٌَ ةا چگٌّگی ازؼای ّيهیات کالؿیک جیپ ىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی،
جارقگؼی ماصبٌُؼان اذّان داقحَاٌغ کَ الزىَ ُؼ گٌَّ اكغام یا ّيهیات ٌُاىی اّيال
فؼىاٌغُی ةؼ آن اؿث دؿحؼؿی و دؿحیاةی و اؿحفاده از ارجتاًات ىحٍّعُ ،غایث ّيهیات از
ٌؽدیک ،اؿحفاده از ّّاىم کٍحؼنی ،اؿحفاده از آجفُای ؿازىاٌی و غیؼؿازىاٌی و کيیًُای
آجكتاری و دتث جیؼ روی ىضمُای اصحيانی جسيِ آٌان ،ازؼای ّيهیات کالؿیک ةایـحی ةا
جاکحیکُای ٌاىٍُو جهفیق قٌّغ ،ذکؼ چٍغیً ىّرد وؼوری ةَ ٌُؼ ىیرؿغ:
 -1ىضامؼه ؿؼیِ گؼوهُای ىـهش ةا اؿحفاده از ؿؼّث ةاالی جاٌکُا و ّيهیات جْاكب و ٌفّذ در
ىٌٍلَ ىّرد ٌُؼ جا ایٍکَ ٌحّاٌٍغ زِث پكحیتاٌی ظّد اكغام کٍٍغ.
 -2اؿحفاده از یگانُای واکٍف ؿؼیِ (جكکیم گؼوهرزىی) زِث ىلاةهَ ؿؼیِ ةا ایً گؼوهُا و
ةا ازؼای ّيهیات کيیً جّؿي گؼوُان جکاور و ىٍِغؿی جیپ کَ ٌحّاٌٍغ ىّاوِ ىـحضکو و
زىان کيحؼی زِث جهَ گػاری و ایساد ىّاٌِ و صحی ایٍکَ زىاٌی ةؼای کـب درآىغ از ىٍاةِ
ىٌٍلَ را داقحَ ةاقٍغ.
چؼظَ زيِآوری ،پؼدازش و اٌحكار اًالّات را ىیجّان ةا ةکارگیؼی ؿیـحوُای زيِآوری
انکحؼوٌیکی ،پؼدازش رایاٌَُا و قتکَُای اٌحلال دادهُا ،ةَ قکم ظّدکار فْال ٌيّد و ٌلف
ّّاىم اٌـاٌی را ةَ صغاكم رؿاٌغه و ُغف امهی از ایً کار ،کاُف زىان ىٌهِقغن فؼىاٌغه از
ووْیث جاکحیکی زغیغ اؿث .ةؼای زهّگیؼی از ایساد اظحالل در کٍحؼل ؿاىاٌَ کٍحؼل
فؼىاٌغُی ىّارد زیؼ را ةایـحی اٌسام داد:
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 -1ةکارگیؼی ٌیؼوُای ویژه در وؼةَ زدن ةَ ؿاىاٌَ کٍحؼل فؼىاٌغُی
 -2اؿحفاده از جّاٌاییُای زٍگ انکحؼوٌیک
 -3اؿحفاده از آجفُای دوردؿث غیؼىـحلیو جاٌک و جّپعاٌَ
فؼىاٌغه ةا کارةؼد مضیش ؿیـحو فؼىاٌغُی و کٍحؼلُ ،ؼگٌَّ ّيهیاجی را ُغایث ىیٌيایغ .ایً
ال رزم ٌيّده و یا از زٍگ پكحیتاٌی
ؿاىاٌَ اةؽاری اؿث کَ ةا اؿحفاده از آن فؼىاٌغُان ّي ً
ىیکٍٍغ .فکؼ فؼىاٌغه در ُؼ ردهای اةحغا ىحّزَ ؿاىاٌَ رزىایف اؿث ةغیً ىٍْی کَ چگٌَّ
گؼوُانُا را در زىان و ىکان ىْیً ةؼای آفٍغ و یا پغافٍغ ىحيؼکؽ ٌيایغ .فؼىاٌغه (گؼوه رزىی
جاٌک) ةؼای کارةؼد مضیش گؼوُانُا و ٍّامؼ ىأىّر ،آنُا را ةًَّر مضیش ؿازىاٌغُی ٌيّده و
در اظحیار فؼىاٌغهُان گؼوُانُا یا جیوُای گؼوُاٌی كؼار ىیدُغ.
در ّيهیات آفٍغی کالؿیک یگانُای زرُی ةَ ظاًؼ غؼش و ؿؼو مغای رّب اٌگیؽ ٍُگام
صؼکث و روقً قغن وصكحٍاك ٍُگام جیؼاٌغازی ،از ةْغ رواٌی ةؼای دقيً ایساد جؼس،
وصكث و ةؼای ٌیؼوُای ظّدی ایساد دنگؼىی ىیکٍغُ ،يچٍیً یگانُای زرُی ةَ ظاًؼ
صفاَث زرُی ظّب و جضؼك ةاال ىیجّاٌٍغ ةا ؿؼّث ةَ ُغف ٌؽدیک و ةا كغرت آجف ظّد ةؼ
دقيً جهفات ؿٍگیٍی را وارد کٍٍغُ ،يکاری ةا ؿایؼ رؿحَُا ةاّخ ىّفلیث ةیكحؼ در ّيهیات
آفٍغی ىیقّد ،در زایی کَ زىیً صؼکث ادوات زرُی را ىحّكف ىیکٍغ ةَ ٍّّان یک ىتغأ
آجف ةـیار كغرجيٍغ در ىّاوِ ىٍاؿب ىیجّاٌغ ةؼای پكحیتاٌی آجف ٌیؼوُای پیاده ٌلفآفؼیٍی
کٍغُ ،يچٍیً ةؼای ّيهیات اؿحفاده از ىّفلیث و ىضامؼه ٌیؼوی وْیف قغه دقيً در ّلتَ،
ةعاًؼ جضؼك ةاال ىیجّان اؿحفاده ىؤدؼی کؼد ،از جاٌک و یگان ىٍِغؿی ةؼای جضکیو ُغف ةا
ازؼای اكغاىات جضکیو ُغف ،ةَ راصحی ىیجّان اؿحفاده کؼد.
فؼىاٌغُان ٌیؼوُای جکور ةایغ ؿْی ٌيایٍغ ةا اجعاذ ىاٌّرُای ىٍاؿب ،دقيً را وادار ةَ جغییؼ
ووْیث ٌيّده و از ىّاوِ جِیَ قغه ظّد ةیؼون کكاٌغه و در ىّكْیث ٌاىٍاؿب كؼار دٍُغ و ةا
ةکارگیؼی جکٍیکُای ىاٌّر و ازؼای آجكِای ُياٍُگ قغه از زيهَ آجف جِیَ و آجف وغ
آجكتار ،فؼىاٌغُی و کٍحؼل ،صفٍ ؿازىان و آرایف ٌیؼوُا ةا دقيً ىلاةهَ ٌيایٍغ و ُؼ اٌغازه
كغرت جفکؼ و جسـو صاالت زٍگ در یک فؼىاٌغه كّیجؼ ةاقغ ،اصحيال ىّفلیث او ٌیؽ در ازؼای
ىاٌّر ةیكحؼ ظّاُغ ةّد
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ًتیجِگیزی

در ظنّص جتییً چگٌّگی ازؼای ّيهیات کالؿیک جیپ ىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا گؼوهُای
جکفیؼی ،جارقگؼی ىیجّان گفث کَ ىيکً اؿث ةا قؼوع یک آفٍغ ُؼ کغام از اٌّاع ّيهیات
آفٍغی ةَ دٌتال یکغیگؼ و در زِث جکيیم ىأىّریث اٌسام گیؼد یا ایٍکَ ةؼ صـب ووْیث پؾ
و پیف قٌّغ ةَ ُؼصال زػر و ىغُای ىیغان ٌتؼد ،راهُا و روزٌَُای زیادی را در ىـیؼ ّيهیات
آفٍغی كؼار ىیدُغ نیکً پیؼوزی از آن ًؼفی اؿث کَ زـّراٌَ و در ّیً صال ةا جغةؼ و
ُّقیاراٌَ وارد ّيم قّد.
ةٍاةؼایً ذکؼ ىّارد زیؼ ةاّخ ةکارگیؼی ةِحؼ جیپ ىـحلم زرُی در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی،
جارقگؼی ظّاُغ قغ.
 -1فؼىاٌغُی و کٍحؼل ةایـحی ةَ مّرت ًؼح ریؽی جيؼکؽی و ازؼای غیؼجيؼکؽی ةاقغ.
-2پكحیتاٌی آجف ةَ مّرت ىٍُو و ٌاىٍُو ةا صسو آجف ةاال و ازؼای پؼده دود.
 -3دتث جیؼ روی ىضّرُای ىّامالجی ةاقغ کَ ىْيّالً گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ىحکی ةَ
ىضّرُای ىّامالجی ُـحٍغ.
 -4اجعاذ جنيیوگیؼی مضیش و ةکار ةؼدن مضیش یگانُا در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی.
 -5ازؼای آجف ىحيؼکؽ کَ ةاّخ ازدیاد جّان رزىی آفٍغ کٍٍغه در زىان و ىکان صیاجی ىیقٌّغ
 -6ةا جّزَ ةَ ؿؼّث ةاالی گؼوهُای جکفیؼی ازؼای جک ُياٍُگ قغه ةایـحی ةا جّزَ ةَ
ؿؼّث در ّيهیات در ٌُؼ گؼفحَ قّد یٍْی از ؿؼّث ةاالی ادوات زرُی ىذم جاٌک جی  72و
ٌفؼةؼ ةیامپی  2ةَ ٌضّ ىٌهّب ةِؼه ةؼد.
ُ -7ؼگؽ ٌتایغ ةَ ٍُگام رزم قایـحگی در رُتؼی را ٌادیغه گؼفث و فؼىاٌغُان ةا آراىف و
اّحياد ةَ ٌفؾ در ُؼ ىّكْیحی ةؼای پیكتؼد ىأىّریث ةِؼهةؼداری ٌيایٍغ.
 -8جفّیه اظحیار فؼىاٌغه جا رده دؿحَ اٌسام قّد.
-9وؼةات پیدرپی آفٍغی ظّد در كانب ىاٌّرُای ىٍاؿب و ىاُؼاٌَ ةؼ پیکؼ ایً گؼوهُا ىذم
جک ُياٍُگ قغه و جْاكب و دٌتال کؼدن جا ٌاةّدی آنُا
 -10ؿاىاٌَُای فؼىاٌغُی ُؼ رده ةایـحی کاىالً ىحضؼك ةّده و در ٌؽدیکجؼیً فامهَ ةا
ّغهُای ّيم کٍٍغه كؼار داقحَ ةاقٍغ.
-11اىٍیث ىعاةؼات در جيام ىؼاصم جِیَ ،اؿحفاده ،ارؿال ،آىّزش ،وؼوری ىیةاقغ.
ٌ-12لف جّپعاٌَ در ةضخ ُيکاری ةا ٌیؼوُای زىیٍی ةَ ُيان ؿتک زٍگ کالؿیک یٍْی
پكحیتاٌی آجف را ةا قغت و ةـیار پؼ رٌگ ةایغ اٌسام دُغ.
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 -13ىضامؼه ؿؼیِ گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ةا اؿحفاده از ؿؼّث ةاالی جاٌکُا و ّيهیات
جْاكب و ٌفّذ در ىٌٍلَ ىّرد ٌُؼ جا ایًکَ ٌحّاٌٍغ زِث پكحیتاٌی ظّد اكغام کٍٍغ.
 -14اؿحفاده از یگانُای واکٍف ؿؼیِ (جكکیم گؼوهرزىی) زِث ىلاةهَ ؿؼیِ ةا ایً گؼوهُا و
ةا ازؼای ّيهیات کيیً جّؿي گؼوُان جکاور و ىٍِغؿی جیپ کَ ٌحّاٌٍغ ىّاوِ ىـحضکو و
زىان کيحؼی زِث جهَگػاری و ایساد ىّاٌِ و صحی ایًکَ زىاٌی ةؼای کـب درآىغ از ىٍاةِ
ىٌٍلَ را داقحَ ةاقٍغ.
دیطٌْبدّبی اجزایی

الف) هعبًٍت ًیزٍی اًسبًی ًشاجبٌ :یؼوی اٌـاٌی کیفی و کارآىغ ،ىِوجؼیً رکً در ٌؽازا ةَ
صـاب ىیآیغ .در قؼایي صـاس کٌٍّی و جِغیغات ةانفْم و ةانلّه دقيٍان اٌلالب اؿالىی و
ایً ىؼز و ةّم ،ىْاوٌث ٌیؼوی اٌـاٌی زِث واگػاری ٌیؼوی اٌـاٌی ىّرد ٌیاز ةَ جیپُای
ىـحلم زرُی ٌؽازا اكغام ٌيایٍغ.
ة) هعبًٍت هٌْذسی ًشاجبٌ :ـتث ةَ اصغاث ىّاوِ فؼیتٍغه ،جهَُای اٌفساری در اًؼاف قِؼُای
ىؼزی کَ اصحيال ٌفّذ گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی وزّد دارد اكغام ٌيایٍغ
ح) هعبًٍت اطالعبت ًشاجب :زِث کـب و در اظحیار كؼاردادن اظتار و اًالّات الزم در ظنّص
آظؼیً ووْیث و جاکحیکُا و جکٍیکُای گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی ةَ جیپُای ىـحلم
زرُی ٌؽازا.
ت) هعبًٍت عولیبت ًشاجب :زِث ُياٍُگی و مغور دؿحّرات ّيهیاجی و ًؼحُای الزم ،ةا جكکیم
اجاق فکؼ راهُای ىلاةهَ و جاکحیکُای ىٍاؿب ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی را جسؽیَ و جضهیم
و ٌحایر را ةنّرت کارةؼدی جضث ٍّّان آییًٌاىَ ةَ یگانُای ّيهیاجی اةالغ ٌيایغٌ ،ـتث ةَ
پیادهؿازی ٌحایر و پیكٍِادُای ازؼایی ،ةؼگؼفحَ قغه از ایً پژوُف در یکی از رزىایفُای
انگّ در ؿٌش ٌؽازا در ظنّص ازؼای ّيهیات کالؿیک ًؼحریؽی الزم در زِث ىلاةهَ
اصحيانی ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی اجعاذ و ٌـتث ةَ ةازظّرگیؼی ّيهی اكغام ٌيایغ،
ىْاوٌث ّيهیات جنّیب کٍغً ،ؼحریؽیُای جيؼکؽی ةَ دفْات جّؿي ردهُای ةاالجؼ اٌسام ،جا
فؼىاٌغُی یگان زرُی ةَ مّرت غیؼجيؼکؽی ازؼا قّد .و جفِیو قّد کَ در ووْیث ،یا ٌُام
ؿهـهَ ىؼاجتی ،جنيیوگیؼی ؿعث اؿث.
هعبًٍت آهب ٍدص ًشاجب :زِث پكحیتاٌی اكالم ىعحهف آىادی یگانُا اكغام ٌيایٍغٌ ،ـتث ةَ
ذظیؼهؿازی آىادُا در ىٍاًق ىعحهف قِؼُای ىؼزی کَ اصحيال دؿث اٌغازی گؼوهُای
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جکفیؼی ،جارقگؼی وزّد دارد اكغام ٌيایٍغٌ ،ـتث ةَ جسِیؽ ٌيّدن یگانُای زرُی ةَ اٌّاع
ؿالحُای ىغرن و ظّروُای ؿتک و ؿؼیِ ةا جضؼك ةاال
ث) هعبًٍت تزثیت ٍ آهَسش ًشاجب :در ظنّص ةؼٌاىَُای آىّزش ىؼجتي ةا جاکحیکُای ىلاةهَ ةا
ایً گؼوُکُا وگٍساٌغن در ریكَ ةؼٌاىَ یگانُا ،ارائَ آىّزشُای ازؼای ّيهیات رواٌی در
ؿٌش وؿیِ و گـحؼده و ُيچٍیً ّيهیات ىلاةهَ ةا فْانیثُای رواٌی گؼوهُای جکفیؼی ةَ کهیَ
کارکٍان پایّر و وَیفَ ٌؽازا ،قیّه جفّیهاظحیار ةَ ردهُای ىعحهف فؼىاٌغُی را در رزىایفُا
ىّرد جيؼیً و ارزیاةی كؼار دٍُغٌ ،ـتث ةَ ىؽیغ ٌيّدن ٌحایر و پیكٍِادُای ازؼایی ةؼگؼفحَ
قغه از ایً پژوُف در ىحّن آىّزقی یگانُای زرُی اكغام ٌيائیغ ،ارائَ آىّزشُای ویژه رزم
در ىٍاًق قِؼی و گٍساٌغن در ریكَ ةؼٌاىَ جفىیهی یگانُا.
ج) هعبًٍت جْبد خَدکفبیی ًشاجبٌ :ـتث ةَ جسِیؽ جاٌکُا و ادوات زرُی ةَ جسِیؽات قٍاؿایی
جِغیغُا و ُّقيٍغ ٌيّدن آنُا ةَ فًآوریُای ةّىی اكغام ٌيایٍغ.

هٌبثع

 داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا)1390(،آییً ٌاىَ ىحساوز ،اٌحكارات داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا.
 اةؼاُیيیٌ ،تیانَ (ٌّ ،)1392ؿهفیگؼی و زِاٌی قغن اىٍیث ظاورىیاٌَ ،جِؼان ،اٌحكارات
پژوُكکغه ىٌانْات راُتؼدی.
 رؿحيی ،ىضيّد ( ،)1386فؼٍُگ واژهُای ٌُاىی ،جِؼان ،اٌحكارات ایؼان ؿتؽ

 گؼوه آىّزش جاکحیک ىؼکؽ آىّزش زرُی قیؼاز ()1378قٍاؿایی رؿحَ زرُی ،قیؼاز ،اٌحكارات
ىؼکؽ آىّزش زرُی.
 ةی ٌا(ّ )1389يهیات زرُی ،زهغ اول و دوم ،قیؼاز ،اٌحكارات داٌكکغه زرُی.

 دىكلی ،اةًکذیؼ ( ،)1393زؼیانقٍاؿی ؿهفیث جکفیؼی و آدار و پیاىغُای آن ةؼ اىٍیث زيِّری
اؿالىی ایؼان ،فنهٍاىَ راُتؼدی ،ؿال دوازدُو ،قياره چِارم.
 ةی ٌا( )1378داٌـحٍیُای زرُی ،قیؼاز ،اٌحكارات داٌكکغه زرُی قیؼاز.

 فؼىاٌیانّ ،هی ( ،)1393ةَ کّقف ىضـً افىم آةادی ،زؼیان قٍاؿی ؿهفیگؼی ىْامؼ ،كو،
اٌحكارات ىؼکؽ فلِی ائيَ اًِار (ع).
 ةیٌا()1394دؿحّر رزىی ىلاةهَ ةا جؼوریـو و قّرش ،جِؼان ،اٌحكارات ٌیؼوی زىیٍی ارجف
زيِّری اؿالىی ایؼان.

ّيهیات کالؿیک جیپ ىـحلم زرُی ٌؽازا در ىلاةهَ ةا گؼوهُای جکفیؼی ،جارقگؼی
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ُّ قٍگی ،صـیً و پاکحچی ،اصيغ ( ،)1390ةٍیادگؼایی و ؿهفیَ ،جِؼان ،اٌحكارات ،داٌكگاه اىام
مادق (ع).
ّ هیؽاده ىّؿّی ،صـیً ( ،)1393زؼیان قٍاؿی وُاةیث ،كو ،اٌحكارات ىؼکؽ فلِی ائيَ اًِار
(ع).
 ةی ٌا( )1393فحٍَ داّف ّهم و ّّاىم قکمگیؼی و پیاىغُای آن ،جِؼان ،ىْاوٌث ؿیاؿی ؿازىان
ّلیغجی ؿیاؿی ٌازا.
 ؿتضاٌی ،زْفؼ ( ،)1390وُاةیث ،ىتاٌی فکؼی و کارٌاىَ ّيهی ،كو ،اٌحكارات ىؤؿـَ اىام مادق
(ع).
 ؿيیْیامفِاٌیّ ،هیؼوا( ،)1394گؼوُکُای جکفیؼی و راهکارُای دتاتةعف دونث ؿّریَ و ّؼاق

 پّرصـًٌ ،امؼ ( ،)1393زؼیان جکفیؼی ،ىضنّل واکٍف ٌُام ؿهٌَ ةَ ةیغاری اؿالىی ،فنهٍاىَ
ىٌانْات ؿیاؿی ،قياره .24


ىْیً وزیؼیٌ ،نؼت انَ ( ،)1379آییً ٌاىَ ّيهیات ،زهغ یکو ،جِؼان ،اٌحكارات داٌكگاه
فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا.

