
 

 بررسی هیساى یبدگیرًدُ بَدى دبیرستبى ّبی دختراًِ ضْر سبری 

 *زوتط ویَهطث ًیبظ آشضی

 **زوتط یبؾوي هساًلَ

 ***زوتط تطاًِ فٌبیتی

 ****ؾیسُ هقصَهِ حؿیٌی ضؾتوی

 

ایي پػٍّف ثِ هٌؾَض ثطضؾی هیعاى یبزگیطًسُ ثَزى زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی ثط  چکیدُ:

ِ ٍ ثط اؾبؼ پٌذ ظیط ؾیؿتن تَؾقِ لبثلیت ّبی فطزی، چكن اًساظ هكتطن، هجٌبی هسل پیتط ؾٌگ

اصلی وِ ؾٌگِ، ایزبز   5الگَّبی شٌّی، یبزگیطی تیوی ٍ تفىط ؾیؿتوی اًزبم قسُ اؾت. زض ٍالـ 

تحمك ّوعهبى آًْب هی زاًس. ضٍـ پػٍّف تَصیفی، اظ ًَؿ پیوبیكی T ؾبظهبى یبزگیطًسُ ضا هكطٍط ثِ 

قْط ؾبضی  1قبهل ولیِ زثیطاى زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ زٍلتی ٍ غیط اًتفبفی ًبحیِ  ٍ ربهقِ آهبضی

ًفط ثِ ضٍـ تصبزفی عجمِ ای ثِ فٌَاى ًوًَِ اًتربة قسًس.  196ًفط( ثَز. اظ ربهقِ آهبضی فَق،  400)

% )ثط اؾبؼ هسل 93ؾَالی ثب ضطیت آلفبی وطًٍجبخ  30اثعاض اًساظُ گیطی، پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ 

گعیٌِ ای ثَز. ًتبیذ تحمیك، هیعاى یبزگیطًسُ ثَزى  4سُ( زض عیف ـــِ اظ ؾبظهبى یبزگیطًــؾٌگ

زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی ضا زض توبهی ظیط ؾیؿتن ّبی پٌزگبًـــِ زض ؾغحی ثبالتط اظ هتَؾظ 

ًیع اظ ًؾط هیعاى اضظیبثــی وطز. ّوچٌیي زض ثطضؾی همبیؿِ ای ثیي زثیطؾتبى ّبی زٍلتی ٍ غیطاًتفبفی 

 یبزگیطًسُ ثَزى تفبٍت ٍرَز  زاضز.   

                                                                                                                                     

طن، الگَّبی شٌّی، ؾبظهبى یبزگیطًسُ، تَؾقِ لبثلیت ّبی فطزی، چكن اًساظ هكت :ٍاشُ ّبی کلیدی

 یبزگیطی تیوی، تفىط ؾیؿتوی                                                                                        

 

 همدهِ

ًَیٌی اؾت وِ تَرِ ثؿیبضی ضا ثِ ذَز رلت وطزُ اؾت ٍ  ؾبظهبى یبزگیطًسُ هفَْم ًؿجتبً

مبء فولىطز ؾبظهبى ّب ٍ تغجیك ثب تغییطات ؾطیـ ثِ فٌَاى اثعاضی ثطای یبزگیطی، رْت اضت

(. هغبلقبت اٍلیِ ای وِ ثغَض رسی ؾبظهبى 1386هحیغی قٌبذتِ قسُ اؾت )ضحوبى ؾطقت،

پٌزویي فطهبى »زض وتبة  1تَؾظ پیتط ؾٌگِ 1990یبزگیطًسُ ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازُ زض ؾبل

                                                           

 ، تْطاى، ایطاىاؾتبزیبض زاًكگبُ آظاز اؾالهی، ٍاحس ؾبضی، گطٍُ فلَم تطثیتی *

 اؾتبزیبض زاًكگبُ آظاز اؾالهی، ٍاحس ًىب، گطٍُ فلَم تطثیتی، تْطاى، ایطاى. )ًَیؿٌسُ هؿئَل( **

 اؾتبزیبض زاًكگبُ آظاز اؾالهی، ٍاحس ؾبضی، گطٍُ فلَم تطثیتی، تْطاى، ایطاى ***

 وبضقٌبؼ اضقس هسیطیت آهَظقی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ؾبضی ****

1- Peter Senge 

 ی تحمیمبت هدیریت آهَزضیفصلٌبهِ علوی پصٍّط

 1390ؾبل زٍم، قوبضُ چْبضم، تبثؿتبى 
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(. ٍلی 2005، 2ٍ اظهیط 1وؿَصَضت گطفتِ اؾت )آ« ٌّط ٍ فول زض ؾبظهبى ّبی یبزگیطًسُ

اؾبؼ ایسُ ٍ فمبیس زِّ  ّوبى گًَِ وِ ؾٌگِ ًیع ثیبى هی وٌس هفَْم ؾبظهبى یبزگیطًسُ ثط

 ّبی گصقتِ ثٌب قسُ اؾت.                                                                                 

ثغَض هساٍم ؽطفیت ذَز ضا ثطای ذلك ؾٌگِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ ضا ؾبظهبًی هی زاًس وِ 

آیٌسُ تَؾقِ هی زّس. ثطای چٌیي ؾبظهبًی، فمظ حفؼ حیبت وبفی ًیؿت ٍ زض آى یبزگیطی 

ثطای ثمب یب آًچِ یبزگیطی تغبثمی ًبهیسُ هی قَز، ثب یبزگیطی هَلس زضّن آهیرتِ هی قَز وِ 

ى یبز ًگطفت، چَى ؽطفیت ذالق ثَزى هب ضا افعایف هی زّس. زض چٌیي ؾبظهبًی ًوی تَا

 (.      1990یبزگیطی ثِ ًحَی زض ثبفت ظًسگی آى ربؾبظی قسُ اؾت)ؾٌگِ، 

ؾبظهبى یبزگیطًسُ ؾبظهبًی اؾت وِ زض آى افطاز ثِ عَض هؿتوط تَاًبیی ّبی ذَز ضا اضتمبء 

الگَّبی رسیس تفىط ضقس  ،هی ثركٌس تب ثِ ًتبیزی وِ هس ًؾط اؾت زؾت یبثٌس. ثِ ایي تطتیت

كِ ّبی زؾتِ روقی گؿتطـ هی یبثٌس. ؾبظهبى ّبی یبزگیطًسُ ًیبظّبی هحیغی ضا ٍ اًسی

تكریص هی زٌّس، اثعاضّبی ّوبٌّگی ذَز ضا ثب آًْب فطاّن هی ؾبظًس، ذَز ضا ثِ هحل 

                                                                                           (.                                           1991، 3یبزگیطی تجسیل هی ًوبیس ٍ یبزگیطی ضا رطیبى هی زٌّس )ثطاٍى

ثِ ًؾط پیتط ؾٌگِ ؾبظهبى ّبی پیچیسُ رْبى اهطٍظ ثطای ایٌىِ تَاًبیی تغبثك  ثب زگطگًَی 

. اٍ ّبی هساٍم ضا ثطای ًیل ثِ هَفمیت زاقتِ ثبقٌس، ثبیس آهَظًسُ )یبزگیط، یبزگیطًسُ( قًَس

هقتمس اؾت وِ تٌْب هعیت ضلبثتی پبیساض زض ثلٌسهست ثطای ؾبظهبى ّب یبزگیطی ؾطیـ تط ًؿجت 

 ؾٌگِ،)ثِ ضلجبؾت ٍ چٌبًچِ ؾبظهبى ثِ ایي اهط ًبئل قَز احطثرف تط ٍ وبضاتط ذَاّس قس 

1999                                                                                .)  

فَاهل هحیغی، ؾبظهبى ّبی ؾٌتی زیگط لبزض ثِ  ثب تَرِ ثِ پیچیسگی ٍ پَیبیی ضٍظافعٍى

هجحج ؾبظهبى ّبی  ،اظ ایي ضٍ .ّوبٌّگی ثب تغییطات ًیؿتٌس ٍ زض حبل ًبثَز قسى هی ثبقٌس

یبزگیطًسُ ثِ فٌَاى اثعاضی ثطای ثمب ٍ ّوبٌّگی هَضز تَرِ ثؿیبضی اظ ؾبظهبى ّب لطاض گطفتِ 

                                                    اؾت.   

اظ آًزبیی وِ تحَل ّط ربهقِ ثط تحَل ًؾبم آهَظقی آى اؾتَاض اؾت ٍ آهَظـ ٍ پطٍضـ ثِ 

فٌَاى اؾبؾی تطیي ضوي تَؾقِ ٍؽیفِ زقَاض پطٍضـ ًیطٍی اًؿبًی ضا ثط فْسُ زاضز، زض لطى 

بضّبی آهَظقی و ؼ یبزگیطًسُ ثِ فٌَاى ؾبظٍثیؿت ٍ یه اّویتی حیبتی تط یبفتِ اؾت ٍ هساض

ویٌسضظ هقتمس اؾت آهَظـ ٍ پطٍضـ ثِ  ربهقِ زاًف هساض، ضاُ حل ًیل ثِ ایي اّساف ّؿتٌس.

                                                           

1- Aksu                                                             3- Brown

2- Ozdemir 
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هٌؾَض افوبل ًمف هَحطی وِ زض حطٍت آفطیٌی ٍ التصبز هجتٌی ثط زاًف زاضز ًیبظهٌس ثىبضگیطی 

ؼ هی تَاًٌس ثِ ًحَ هَحط اظ ایي في الجتِ ظهبًی هساض .اعالفبت ٍ اضتجبعبت زض هساضؼ اؾت

قطیفی ٍ اؾالهی  آٍضی ثْطُ ثجطًس وِ اظ ٍیػگی ّبی ؾبظهبى یبزگیطًسُ ثطذَضزاض ثبقٌس.

ثطضؾی ٍضقیت زثیطؾتبى ّبی زٍلتی زذتطاًِ قْط گطهؿبض اظ ًؾط اًغجبق »تحمیمی ضا ثبفٌَاى 

زازًس. ًتبیذ ثِ زؾت آهسُ اًزبم  «87 – 88ثب ٍیػگی ّبی ؾبظهبى یبزگیطًسُ زض ؾبل تحصیلی 

ًكبى زاز وِ زثیطؾتبى ّبی زٍلتی زذتطاًِ قْط گطهؿبض اظ توبم ٍیػگی ّبی ؾبظهبى یبزگیطًسُ 

ثیي ًؾطات آظهَزًی ّب زض هَضز  ،ثطذَضزاض ثَزُ ٍ زض ٍضقیت هغلَثی لطاض زاضًس. ّوچٌیي

هكبّسُ ًكسُ  ٍیػگی ّبی ؾبظهبى یبزگیطًسُ اظ ًؾط ؾي ٍؾغح تحصیالت تفبٍت هقٌی زاضی

تفىط  اؾت. اهب ثط حؿت ًَؿ زثیطؾتبى تفبٍت هقٌی زاضی اظ ًؾط ٍیػگی ّبی لبثلیت قرصی ٍ

پػٍّكی ضا تحت  1387ضًزجط زض ؾبل% هكبّسُ قسُ اؾت. 5اضی  ؾیؿتوی زض ؾغح هقٌی ز

ی اؾتبى طًسُ زض هطاوع آهَظـ فٌی ٍ حطفِ اگبًِ ؾبظهبى یبزگی 5فٌَاى آقٌبیی ثب هؤلفِ ّبی 

اؾبؼ هسل ؾٌذ زض زاًكگبُ آظاز ٍاحس گطهؿبض اًزبم زاز. ًتبیذ ثِ زؾت آهسُ اظ  ٌبى ثطؾو

پػٍّف ًكبى زاز وِ هیبًگیي هحبؾجِ قسُ ثطای ته ته هؤلفِ ّبی هصوَض اظ هیبًگیي ربهقِ 

حطفِ ای اؾتبى ؾوٌبى اظ  چٌیي اؾتٌتبد هی قَز وِ هطاوع آهَظـ فٌی ٍ ،لصا .ثبالتط اؾت

   بظهبى یبزگیطًسُ ثطذَضزاض هی ثبقس.                                                                                            ٍیػگی ّبی یه ؾ

ثب فٌَاى همبیؿِ زثیطؾتبى ّبی زٍلتی ٍ غیط اًتفبفی  1385زض تحمیمی وِ ثَضثَض زض ؾبل 

ی ؾبظهبى یبزگیطًسُ اًزبم زاز ًتبیذ ظیط تْطاى ثِ لحبػ ثطذَضزاضی اظ ٍیػگی ّب قْط 3هٌغمِ 

 ثِ زؾت آهس:                     

ذَضزاضی اظ قْط تْطاى اظ ًؾط هیعاى ثط 3غمِ ّبی زٍلتی ٍ غیطاًتفبفی هٌ ثیي زثیطؾتبى

ٍیػگی تفىط ؾیؿتوی، تؿلظ فطزی، هسل شٌّی ٍ آضهبى هكتطن تفبٍت هقٌی زاضی ٍرَز 

زاضی اظ ٍیػگی یبزگیطی تیوی ثیي زثیطؾتبى ّبی زٍلتی ٍ غیط ًساضز. اهب اظ ًؾط هیعاى ثط ذَض

 قْط تْطاى تفبٍت هقٌی زاضی ٍرَز زاضز. زض ول ثیي زثیطؾتبى ّبی زٍلتی ٍ 3اًتفبفی هٌغمِ 

قْط تْطاى اظ ًؾط هیعاى ثط ذَضزاضی اظ ٍیػگی ؾبظهبى یبزگیطًسُ تفبٍت  3غیطاًتفبفی هٌغمِ 

                                     هقٌی زاضی ٍرَز ًساضز.          

ثب فٌَاى هیعاى اؾتفبزُ اظ هَلفِ ّبی   1388 زض تحمیمی وِ فغبفط ٍ ثْطاهی زض ؾبل 

قْط وطز ثط اؾبؼ پٌذ هَلفِ  آظاز اؾالهی زض سُ زض زاًكگبُ ّبی زٍلتی ٍــؾبظهبى یبزگیطً

تفىط ؾیؿتوی صَضت  لبثلیت ّبی فطزی، الگَّبی شٌّی، آضهبى هكتطن، یبزگیطی تیوی ٍ

زض زاًكگبُ آظاز « ّبی فطزی لبثلیت» اًزبم زازًس. ًتبیذ حبوی اظ آى ثَز وِ هیعاى اؾتفبزُ اظ
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ثیف اظ ؾغح هتَؾظ ٍ زض زاًكگبُ زٍلتی زض ؾغح هتَؾظ لطاض زاقت. هیعاى اؾتفبزُ اظ 

تفبزُ اظ زض ّط زٍ زاًكگبُ آظاز ٍ زٍلتی ووتط اظ ؾغح هتَؾظ ٍ هیعاى اؾ« الگَّبی شٌّی»

زض زاًكگبُ آظاز ثیف اظ ؾغح هتَؾظ « تفىط ؾیؿتوی»ٍ « یبزگیطی تیوی»، «آضهبى هكتطن»

ّبی روقیت قٌبذتی  ٍ زض زاًكگبُ زٍلتی ووتط اظ ؾغح هتَؾظ ثطآٍضز گطزیس. همبیؿِ ٍیػگی

ثط  ًكبى زاز وِ تفبٍت هقٌبزاضی اظ ًؾط هیعاى اؾتفبزُ اظ هَلفِ ّبی ؾبظهبى یبزگیطًسُ ثیي افطاز

حؿت رٌؿیت زض ّط زٍ زاًكگبُ ٍرَز ًساقت. ٍلی هیعاى اؾتفبزُ اظ الگَّبی شٌّی زض 

زاًكگبُ زٍلتی زض ثیي افضبی ّیبت فلوی ثیكتط اظ وبضهٌساى ٍ ّوچٌیي هیعاى اؾتفبزُ اظ 

                                                                                                                 ّبی فطزی زض ثیي هسیطاى ٍ افضبی ّیبت فلوی ثیكتط اظ وبضهٌساى ثَز.                          لبثلیت

( تحمیمی ضا ثب فٌَاى چبلف ّبی فلؿفِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ زض یه 2006زض ؾبل ) 1ضتٌبًٍی 

هبى یبزگیطًسُ هی تَاًس زض اًزبم زاز. ّسف ثطضؾی ایي ثَز وِ آیب هفَْم ؾبظ هسضؾِ زض ؾٌگبپَض

هساضؼ ؾٌگبپَض ثِ وبض ضٍز ٍ ثب چِ چبلف ّبیی هَارِ اًس. ؾَاالت پػٍّف ثیكتط ثِ ایي 

صَضت ثَزًس وِ آهَظـ تب چِ حس هْن اؾت ٍ چطا؟ چطا ؾبظهبى ّب ًبچبض اظ یبزگیطی ّؿتٌس؟ 

ذ ًكبى زاز وِ فَایس ٍ هضطات وبضثطز ؾبظهبى یبزگیطًسُ زض هسضؾِ ؾَال قس. ًتبی ،ّوچٌیي

ؾَیی  اگطچِ هفَْم ؾبظهبى یبزگیطًسُ هی تَاًس زض هسضؾِ ثِ زلیل فَایسـ اؾتفبزُ قَز اهب اظ

تَاًس ثب تقبضضبت فطٌّگی ثبلمَُ، اثْبهبت ٍ تٌبلضبتی ًیع هَارِ قَز. هؿئلِ فطٌّگ،   هی ،زیگط

                       هسضؾِ زاضز.                                                                                                                   ضاثغِ ثیي ظیط زؾتبى ٍ هبفَق زض احطی فویك ثط ًحَُ ؾبذتبضّب، اذتیبض ٍ

( زض زاًكگبُ ٍیطریٌیب تحمیمی ضا ثب فٌَاى ضّجطی هسیطاى 2004) 2الضیي ٍ گطافَضز 

زض ؾبظهبى یبزگیطًسُ اًزبم زازًس. ًتبیذ پػٍّف ًكبى زاز وِ زثیطؾتبى ّب: افوبل ٍ افتمبزات 

اصل ؾبظهبى یبزگیطًسُ اظ رولِ لبثلیت قرصی، تفىط  5ّط وسام اظ هسیطاى زثیطؾتبى ّب ثِ 

ؾیؿتوی، یبزگیطی تیوی، آضهبى هكتطن ٍ هسل ّبی شٌّی ثطای تَؾقِ ٍ ًگْساضی 

یبزگیطًسُ تكىیل یه تین ضّجطی زض  قبى هقتمس ثَزًس ٍ ثطای حطوت ثِ ؾوت ؾبظهبى هساضؼ

هسضؾِ ٍ تغییطات هقلن هحَض ٍ ّوچٌیي ثطای زؾتیبثی ثِ تغییطات، ذاللیت ٍ زاقتي ثیٌف 

 هكتطن ضطٍضی اؾت.                                                                                                      

صس اظ آهَظـ ّبی ؾٌتی ثِ یبزگیطی ٍالقی زض هحیظ ّبی زض 90اؾبؼ یه تحمیك،  ثط 

وبض تجسیل ًوی قًَس. زض ضوي اگط ؾبظهبًی اظ ٍیػگی ّبی ؾبظهبى یبزگیطًسُ ثطذَضزاض ثبقس 

ی پبیساض ضا ثِ اضهغبى ـــهعیت ضلبثت ًتبیذ اضظقوٌسی ضا ًؾیط ًَآٍضی، ّوؿَیی ثْتط ثب هحیظ ٍ

ؿت هعیتی ضلبثتی تَرِ ثِ اهط آهَظـ ٍ یبزگیطی وبضوٌبى یىی اظ ضاُ ّبی و ،هی آٍضز. ثٌبثطایي

                                                           

1- Retenani                                                        2- Larrine & Grawford
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آهَظـ ٍ یبزگیطی قطط اصلی پیكطفت ّط ؾبظهبًی اؾت ٍ اظ آًزبیی وِ ًؾبم  ،اؾت. اهطٍظُ

آهَظـ ٍپطٍضـ ًیع ثِ زًجبل ثْجَز زض اهط آهَظـ اؾت قبیؿتِ اؾت وِ اظ ؾبذتبض ؾبظهبى 

ایي پػٍّف رْت ثطضؾی هیعاى یبزگیطًسُ  ،یبزگیطًسُ زض هساضؼ ثْطُ گیطز. ثِ ّویي هٌؾَض

ّبی هصوَض ثط  ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی، ثِ ثطضؾی ٍضـ هَرَز زثیطؾتبى ثَزى زثیطؾتبى

 هجٌبی هسل ؾٌگِ ٍ پبؾد ثِ ؾَاالت ظیط اًزبم قسُ اؾت:                                                         

ِ قْط ؾبضی زض ظیط ؾیؿتن تَؾقِ لبثلیت ّبی ّبی زذتطاً ٍضقیت هَرَز زثیطؾتبى -1

 فطزی چگًَِ اؾت؟ 

ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی زض ظیط ؾیؿتن الگَّبی شٌّی چگًَِ  ٍضقیت هَرَز زثیطؾتبى -2

 اؾت؟

ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی زض ظیط ؾیؿتن چكن اًساظ هكتطن  ٍضقیت هَرَز زثیطؾتبى -3

 چگًَِ اؾت؟

طاًِ قْط ؾبضی زض ظیط ؾیؿتن یبزگیطی تیوی چگًَِ ّبی زذت ٍضقیت هَرَز زثیطؾتبى -4

 اؾت؟

ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی زض ظیط ؾیؿتن تفىط ؾیؿتوی چگًَِ  ٍضقیت هَرَز زثیطؾتبى -5

 اؾت؟

 ّبی زٍلتی ٍ غیط اًتفبفی تفبٍت ٍرَز زاضز؟                        آیب ثیي هیعاى یبزگیطًسُ ثَزى زثیطؾتبى -6

 

 رٍش

ي تحمیك قبهل ولیِ زثیطاى زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ زٍلتی ٍ غیطاًتفبفی ربهقِ آهبضی ای

هكغَل ثِ وبض  1388-1389ًفط( هی ثبقس، وِ زض ؾبل تحصیلی 400ٍالـ زض ًبحیِ یه )

ًفط تقییي گطزیس. ًوًَِ گیطی ثِ  197اؾبؼ رسٍل وطرؿی ٍ هَضگبى  ثَزًس. حزن ًوًَِ، ثط

ز زثیطاى زض زثیطؾتبى ّبی زٍلتی ٍ غیطاًتفبفی ضٍـ تصبزفی عجمِ ای، ثطحؿت ًؿجت تقسا

  .اًزبم قس
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 هی ثبقس.  1ٍیػگی ّبی ًوًَِ هَضز هغبلقِ ثِ قطح رسٍل قوبضُ 
                                                              

 طٍُ ًوًَِ تحمیك ثط حؿت ٍیػگی ّبی روقیت قٌبذتیتَصیف گ .1جدٍل 

 زضصس فطاٍاًی ٍیػگی

 

 ًَؿ هسضؾِ

 7/79 157 زٍلتی

 3/20 40 غیط اًتفبفی

 

 رٌؽ

 37/58 115 ظى

 57/38 76 هطز

 

 ابسار

ؾَالی هحمك ؾبذتِ هی ثبقس. ّسف ایي پطؾكٌبهِ،  30اثعاض گطزآٍضی زازُ ّب، پطؾكٌبهِ 

زثیطؾتبى ّبی هَضز هغبلقِ، اظ ٍیػگی ّبی ؾبظهبى یبزگیطًسُ  تقییي هیعاى ثطذَضزاضی

ِ سُ هی قَز. ثــگعیٌِ ای ؾٌزی 4)هؿترطرِ اظ هسل ؾٌگِ( اؾت. پطؾكٌبهِ هصوَض ثب عیف 

( ًكبًگط هَافمت ثیكتط آظهَزًی ّب ثب ؾَال 1( ًؿجت ثِ فسز پبییي تط )4وِ فسز ثبالتط ) عَضی

                                             هطثَعِ هی ثبقس.                 

ًفط اظ صبحجٌؾطاى ٍ افوبل  10رْت تقییي ضٍایی هحتَایی، پطؾكٌبهِ ثب ًؾطذَاّی اظ 

اصالحبت تبییس قس. ثطای هحبؾجِ پبیبیی پطؾكٌبهِ فَق اظ عطح ارطای همسهبتی آظهَى اؾتفبزُ 

 ثِ زؾت آهس. 93/0قس ٍ پبیبیی آى 

 

 ًتبیج

هیعاى یبزگیطًسُ ثَزى زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ ًبحیِ یه ؾبضی ٍ پبؾد ثِ رْت تقییي 

تب پٌزن پػٍّف، ًوطات ثِ زؾت آهسُ اظ هیبًگیي ظیطؾیؿتن ّبی پٌزگبًِ ثب  ًرؿتؾَاالت 

)هیبًگیي ًؾطی(، اظ عطیك آظهَى تی ته گطٍّی هَضز همبیؿِ لطاض  5/2هیبًگیي هَضز اًتؾبض 

 آهسُ اؾت.  2قوبضُ  گطفتِ اؾت وِ قطح آى زض رسٍل

ثطای پبؾد ثِ ؾَال قكن تحمیك اظ آظهَى تی زٍ گطٍُ هؿتمل اؾتفبزُ قسُ ٍقطح آى زض 

 .ًَقتِ قسُ اؾت 3رسٍل 
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 ته گطٍّی  tًتبیذ آظهَى .2جدٍل 

 ّب قبذص

 ظیطؾیؿتن

هیبًگیي 

 ًوًَِ

هیبًگیي 

هَضز 

 اًتؾبض

اًحطاف 

 هقیبض
t 

زضرِ 

 آظازی

 

t 
 ثحطاًی

ؾغح 

 هقٌبزاضی

 

َؾقِ لبثلیت ّبی ت

 فطزی

02/3 5/2 49/0 68/14 196 96/1 000/0 

 000/0 96/1 196 01/15 49/0 5/2 03/3 الگَّبی شٌّی

 000/0 96/1 196 28/13 49/0 5/2 96/2 چكن اًساظ هكتطن

 000/0 96/1 196 96/13 47/0 5/2 97/2 یبزگیطی تیوی

 000/0 96/1 196 38/13 42/0 5/2 90/2 تفىط ؾیؿتوی

 

 نتحلیل ًتیجِ سَال ٍیصُ ضوبرُ یک

ٍضقیت زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی زض ظیطؾیؿن تَؾقِ لبثلیت ّبی فطزی چگًَِ 

 اؾت؟

( هكرص هی گطزز وِ تفبٍت هقٌبزاضی 00/0ٍ ؾغح هقٌبزاضی ) 2ثب هالحؾِ رسٍل قوبضُ 

رَز زاضز. ٍ 5/2ثیي ٍضقیت هَرَز ظیطؾیؿتن تَؾقِ لبثلیت ّبی فطزی ٍ هیبًگیي ًؾطی 

( 02/3همبیؿِ هیبًگیي ّب ًكبى هی زّس وِ هیبًگیي ظیطؾیؿتن تَؾقِ لبثلیت ّبی فطزی )

% اعویٌبى هی تَاى ٍضقیت هَرَز 95ثَزُ اؾت. ثٌبثطایي، ثب  5/2ثیف اظ هیبًگیي هَضز اًتؾبض 

 زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی ضا زض ظیط ؾیؿتن تَؾقِ لبثلیت ّبی فطزی ثبالتط اظ ؾغح

 هتَؾظ اضظیبثی وطز.

 تحلیل ًتیجِ سَال ٍیصُ ضوبرُ دٍ

 ٍضقیت زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی زض ظیطؾیؿتن الگَّبی شٌّی چگًَِ اؾت؟

( هكرص هی گطزز وِ تفبٍت هقٌبزاضی 00/0ٍ ؾغح هقٌبزاضی ) 2ثب هالحؾِ رسٍل قوبضُ  

 ٍرَز زاضز. 5/2ثیي ٍضقیت هَرَز ظیطؾیؿتن الگَّبی شٌّی ٍ هیبًگیي ًؾطی 

(  ثیف اظ 03/3همبیؿِ هیبًگیي ّب ًكبى هی زّس وِ هیبًگیي ظیطؾیؿتن الگَّبی شٌّی )

% اعویٌبى هی تَاى ٍضقیت هَرَز 95ثَزُ اؾت. ثٌبثطایي، ثب  5/2هیبًگیي هَضز اًتؾبض 

زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی ضا زض ظیط ؾیؿتن الگَّبی شٌّی ثبالتط اظ ؾغح هتَؾظ 

 وطز. اضظیبثی
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 تحلیل ًتیجِ سَال ٍیصُ ضوبرُ سِ

 ٍضقیت زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی زض ظیطؾیؿتن چكن اًساظ هكتطن چگًَِ اؾت؟

( هكرص هی گطزز وِ تفبٍت هقٌبزاضی 00/0ٍ ؾغح هقٌبزاضی ) 2ثب هالحؾِ رسٍل قوبضُ  

 زاضز.ٍرَز  5/2ثیي ٍضقیت هَرَز ظیطؾیؿتن چكن اًساظ هكتطن ٍ هیبًگیي ًؾطی 

( ثیف اظ 96/2همبیؿِ هیبًگیي ّب ًكبى هی زّس وِ هیبًگیي ظیطؾیؿتن چكن اًساظ هكتطن )

% اعویٌبى هی تَاى ٍضقیت هَرَز 95ثَزُ اؾت. ثٌبثطایي، ثب  5/2هیبًگیي هَضز اًتؾبض 

زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی ضا زض ظیط ؾیؿتن چكن اًساظ هكتطن ثبالتط اظ ؾغح هتَؾظ 

 اضظیبثی وطز.

 لیل ًتیجِ سَال ٍیصُ ضوبرُ چْبرتح

 ٍضقیت زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی زض ظیطؾیؿتن یبزگیطی تیوی چگًَِ اؾت؟

( هكرص هی گطزز وِ تفبٍت هقٌبزاضی 00/0ٍ ؾغح هقٌبزاضی ) 2ثب هالحؾِ رسٍل قوبضُ  

 ٍرَز زاضز. 5/2ثیي ٍضقیت هَرَز ظیطؾیؿتن یبزگیطی تیوی ٍ هیبًگیي ًؾطی 

( ثیف اظ 97/2هیبًگیي ّب ًكبى هی زّس وِ هیبًگیي ظیطؾیؿتن یبزگیطی تیوی )همبیؿِ 

% اعویٌبى هی تَاى ٍضقیت هَرَز 95ثَزُ اؾت. ثٌبثطایي، ثب  5/2هیبًگیي هَضز اًتؾبض 

زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی ضا زض ظیط ؾیؿتن یبزگیطی تیوی ثبالتط اظ ؾغح هتَؾظ 

 اضظیبثی وطز.

 پٌج ل ٍیصُ ضوبرُتحلیل ًتیجِ سَا

 ٍضقیت زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی زض ظیطؾیؿتن تفىط ؾیؿتوی چگًَِ اؾت؟

( هكرص هی گطزز وِ تفبٍت هقٌبزاضی 00/0ٍ ؾغح هقٌبزاضی ) 2ثب هالحؾِ رسٍل قوبضُ  

 ٍرَز زاضز. 5/2ثیي ٍضقیت هَرَز ظیطؾیؿتن تفىط ؾیؿتوی ٍ هیبًگیي ًؾطی 

( ثیف اظ 90/2هی زّس وِ هیبًگیي ظیطؾیؿتن تفىط ؾیؿتوی )همبیؿِ هیبًگیي ّب ًكبى 

% اعویٌبى هی تَاى ٍضقیت هَرَز 95ثَزُ اؾت. ثٌبثطایي، ثب  5/2هیبًگیي هَضز اًتؾبض 

زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾبضی ضا زض ظیط ؾیؿتن تفىط ؾیؿتوی ثبالتط اظ ؾغح هتَؾظ 

 اضظیبثی وطز.

 تحلیل ًتیجِ سَال ٍیصُ ضوبرُ ضص

 یب ثیي هیعاى یبزگیطًسُ ثَزى زثیطؾتبى ّبی زٍلتی ٍ غیط اًتفبفی تفبٍت ٍرَز زاضز؟ آ

 3هؿتمل اؾتفبزُ قسُ وِ ًتبیذ آى زض رسٍل قوبضُ   tآظهَىثطای پبؾد ثِ ؾؤال فَق اظ 

 ًَقتِ قسُ اؾت.
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 هؿتمل tًتبیذ آظهَى  .3جدٍل

اًحطاف  هیبًگیي تقساز گطٍُ هتغیط

 هقیبض

T 
 رسٍل

  Tهمساض 

بؾجِ هح

 قسُ

 زضرِ 

 آظازی

ؾغح 

 هقٌبزاضی

یبزگیطًسُ 

 ثَزى

 002/0 195 161/3 96/1 41/0 02/3 157 زٍلتی 

 40/0 86/2 40 اًتفبفیغیط

 

( هكرص هی گطزز وِ تفبٍت هقٌبزاضی ثیي 002/0) ثب  هالحؾِ رسٍل فَق ٍ ؾغح هقٌبزاضی

 غیطاًتفبفی ٍرَز زاضز. اظ آًزبیی هیعاى یبزگیطًسُ ثَزى زثیطؾتبى ّبی زٍلتی ٍ زثیطؾتبى ّبی

% 95وِ هیبًگیي زثیطؾتبى ّبی زٍلتی ثیكتط اظ زثیطؾتبى ّبی غیطاًتفبفی اؾت ثٌبثطایي ثب 

اعویٌبى هی تَاى ًتیزِ گطفت وِ زثیطؾتبى ّبی زٍلتی یبزگیطًسُ تط اظ زثیطؾتبى ّبی 

 غیطاًتفبفی هی ثبقٌس.                                     

ٌؾَض ثطضؾی زلیك تط ؾَال ٍیػُ قكن تحمیك، ظیطؾیؿتن ّبی پٌزگبًِ ؾبظهبى یبزگیطًسُ ثِ ه

 هَضز همبیؿِ لطاض هی گیطز.                                               4زض هساضؼ زٍلتی ٍ غیطاًتفبفی ثِ قطح رسٍل قوبضُ 
 

 ذالصِ ًتبیذ آظهَى تی گطٍُ ّبی هؿتمل .4رسٍل 

اًحطاف  هیبًگیي سازتق گطٍُ هتغیط

 هقیبض

T 
 رسٍل

همساض 
T 

هحبؾجِ 

 قسُ

 زضرِ 

 آظازی

ؾغح 

 هقٌبزاضی

تَؾقِ لبثلیت 

 فطزی

 176/0 195 36/1 96/1 50/0 04/3 157 زٍلتی 

 47/0 92/2 40 غیطاًتفبفی 

الگَّبی 

 شٌّی

 028/0 195 22/2 96/1 48/0 06/3 157 زٍلتی 

 51/0 87/2 40 غیطاًتفبفی 

ن اًساظ چك

 هكتطن

 137/0 195 49/1 96/1 49/0 98/2 157 زٍلتی 

 49/0 86/2 40 غیطاًتفبفی 

یبزگیطی 

 تیوی

 002/0 195 161/3 96/1 48/0 02/3 157 زٍلتی 

 36/0 76/2 40 غیطاًتفبفی

 069/0 195 83/1 96/1 42/0 93/2 157 زٍلتی  تفىطؾیؿتوی

 43/0 79/2 40 غیطاًتفبفی 
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عَض وِ اظ رسٍل فَق هالحؾِ هی قَز: ؾغح هقٌبزاضی ظیطؾیؿتن ّبی تَؾقِ  ّوبى

هی تَاى  ،هی ثبقس. ثٌبثطایي 05/0لبثلیت فطزی، چكن اًساظ هكتطن، تفىط ؾیؿتوی ثعضگتط اظ 

ًتیزِ گطفت ثیي ظیطؾیؿتن ّبی تَؾقِ لبثلیت فطزی، چكن اًساظ هكتطن ٍ تفىط ؾیؿتوی زض 

لتی ٍ غیط اًتفبفی تفبٍت هقٌبزاضی ٍرَز ًساضز. اهب ؾغح هقٌبزاضی ثیي زثیطؾتبى ّبی زٍ

هی تَاى  ،هی ثبقس ثٌبثطایي 05/0ظیطؾیؿتن ّبی الگَّبی شٌّی ٍ یبزگیطی تیوی وَچىتط اظ 

گفت وِ ثیي ظیطؾیؿتن ّبی الگَّبی شٌّی ٍ یبزگیطی تیوی زض زثیطؾتبى ّبی زٍلتی ٍ غیط 

 .                                                   اًتفبفی تفبٍت هقٌبزاضی ٍرَز زاضز

                                                   

 بحث ٍ ًتیجِ گیری

تحمیك ًكبى زاز وِ: زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط  ًرؿتًتیزِ ثِ زؾت آهسُ اظ ؾؤال 

 اظ هیبًگیي لطاض زاضًس.ؾبضی اظ ًؾط ظیطؾیؿتن تَؾقِ لبثلیت ّبی فطزی زض ٍضقیتی ثبالتط 

(، 1387(، قطیفی ٍ اؾالهیِ )1387) ثب ًتبیذ پػٍّف ّبی ضًزجط ًرؿتًتبیذ ؾَال ٍیػُ 

ذَاًی زاضز. ؾبظهبى ّب زض صَضتی هی تَاًٌس یبز ثگیطًس وِ زاضای  ( ّن2004) گطافَضز الضیي ٍ

یقٌی ثِ ٍرَز فبصلِ  افطاز یبزگیطًسُ ثبقٌس ٍ افطاز ظهبًی یبز هی گیطًس وِ احؿبؼ ًیبظ وٌٌس.

هی تَاى گفت وِ افطاز ثِ فٌَاى اصلی تطیي  ،ثیي ٍضقیت هَرَز ٍ هغلَة پی ثطزُ ثبقٌس. پؽ

فٌبصط ؾبظهبى یبزگیطًسُ چٌبًچِ اظ تَاًبیی قرصی ثبالیی ثطذَضزاض ثبقٌس، تغییطات ضا زضن 

بض ــــثِ اثتىوطزُ ٍ ثب آى ّوؿَ هی قًَس ٍ ثبفج اضتمبی ذَز ٍ ؾبظهبًكبى هی قًَس، زؾت 

( ًیع 2005) 1ًتیزِ تحمیك زیَیؽكبى احؿبؼ هؿئَلیت ثیكتطی زاضًس. هی ظًٌس ٍ زض وبضّبی

زٌّس ٍ آًچِ ضا وِ زض هَضز  ّبی یبزگیطًسُ ثِ شیٌفقبى ذَز اّویت هی ثیبًگط آى ثَز وِ ؾبظهبى

  ثٌسًس.               گیطًس، ثِ وبض هی هكتطیبى، ثبظاضّب ٍ ضلجبی ذَز یبز هی

زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط  ًتیجِ بِ دست آهدُ از سؤال دٍم تحمیك ًطبى داد کِ:

ؾبضی زض ظیطؾیؿتن الگَّبی شٌّی زض ٍضقیتی ثبالتط اظ هیبًگیي لطاض زاضًس. ًتبیذ ؾَال ٍیػُ 

(، الضیي ٍ گطافَضز 1387(، قطیفی ٍ اؾالهی )1387ثب ًتبیذ پػٍّف ّبی ضًزجط ) ًرؿت

 اضًس.     ذَاًی ز ( ّن2004)

ثؿیبضی اظ ثْتطیي ایسُ ّب وِ حبٍی ًگطـ ّب ٍ فبهل ًَآٍضی زضؾبظهبى ّؿتٌس، ثِ زلیل 

ّیچ گبُ هزبل ٍ فطصِ رسی ضا ًوی یبثٌس. ضّجطاى  قبضض شاتی ثب هسل ّبی شٌّی غبلجبًت

ؾبظهبى ّبی یبزگیطًسُ ثبیس هْبضت ًوبیبى ؾبذتي ٍ هحه ظزى هسل ّبی شٌّی ضا زاقتِ 
                                                           

1- Davis                                                             2- Kelly
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ا ضفتبض ثؿیبض هكَْز ٍ لبثل هالحؾِ زض ؾبظهبى ّبی یبزگیطًسُ ایي اؾت وِ آًْب ثب ظیط .ثبقٌس

فبهل تبهل،  3تَرِ ثِ الگَ ّبی شٌّی تىبهل یبفتِ، ّوَاضُ ثط حل هؿبئل ٍ هكىالت ذَز ثِ 

( زض پػٍّف ذَز ثِ ایي ًتیزِ ضؾیس وِ 1381پطؾف، تسافـ تَرِ ذبصی زاضًس. زیوطچلی )

الگَّبی شٌّی زض زاًكگبُ قْیس ثْكتی ًؿجت ثِ اصَل زیگط زضؾغح لبثلیت ّبی فطزی ٍ 

ی ـــطن ٍ یبزگیطی تیوـــثبالتطی لطاض زاضز ٍ هكىل زاًكگبُ زض تفىط ؾیؿتوی، آضهبى هكت

( ًیع ثبٍضّبی غلظ وبضوٌبى زضثبضُ لسضت هسیطاى ٍ الگَّبی شٌّی 1380هی ثبقس. قفبفی )

( 2000اًـ فوسُ ایزبز ؾبظهبى یبزگیطًسُ هی زاًس. ولی )غلظ هسیطاى زض هَضز وبضوٌبى ضا اظ هَ

ّن ثِ ایي ًتیزِ زؾت یبفت وِ لبثلیت قرصی، هسل ّبی شٌّی ٍ یبزگیطی تیوی زض حس لبثل 

  .لجَلی زض زاًكىسُ هَضز هغبلقِ اـ ٍرَز زاقتِ اؾت

 بضیًتیزِ ثِ زؾت آهسُ اظ ؾؤال ؾَم تحمیك ًكبى زاز وِ: زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ قْط ؾ

اظ ًؾط ظیطؾیؿتن تَؾقِ چكن اًساظ هكتطن زض ٍضقیتی ثبالتط اظ هیبًگیي لطاض زاضًس. ًتبیذ  

( ٍ الضیي ٍ 1387(، قطیفی ٍ اؾالهیِ )1387ؾَال ٍیػُ ؾَم ثب ًتبیذ پػٍ ّف ّبی ضًزجط)

ذَاًی ًساضز، زلیل ًبّورَاًی  ( ّن1381( ّورَاًی زاضز. ثب تحمیك زهیطچلی )2004گطافَضز )

تَاًس زض ربهقِ آهبضی هتفبٍت ثبقس. آضهبى هكتطن زض ؾبزُ تطیي ؾغح پبؾد ثِ ایي ؾَال هی 

 چِ چیع ّبیی ضا هی ذَاّین ذلك وٌین؟  اؾت وِ ؾبظهبى ثِ وزب هی ذَاّس ثطٍز ٍ

ؾبظهبى ثب آضهبى هكتطن ایزبز هی قَز ٍ ثب آى هكىالت یبزگیطی زض همبیؿِ ثب اّویت 

ه رلَُ هی وٌس. آضهبى هكتطن ٍؾیلِ ایی اؾت ثطای ؾبذتي هس، وَچآآًچِ ثِ زؾت ذَاّس 

ایي اؾت  هقٌبی هكتطوی وِ تقْس حمیمی ضا زض افطاز تمَیت هی وٌس. هجٌبی آضهبى هكتطن ثط

وِ ّط ؾبظهبًی ؾطًَقتی زاضز، ّسف فویمی وِ ثیبًگط زلیل ٍرَزی ؾبظهبى اؾت ایي ّسف 

ب ؾقی ٍ تالـ، زیسگبُ ذَز ضا زض هَضز آضهبى گبُ قٌبذتِ ًوی قَز اهب افطاز هی تَاًٌس ث ّیچ

 هكتطن قفبف تط ًوبیٌس.                            

زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ  ًتیجِ بِ دست آهدُ از سؤال چْبرم تحمیك ًطبى داد کِ:

یذ ؾَال ؾبضی زض ظیطؾیؿتن یبزگیطی تیوی زض ٍضقیتی ثبالتط اظ هیبًگیي لطاض زاضًس. ًتب قْط

(، الضیي ٍ گطافَضز 1387، قطیفی ٍ اؾالهیِ )(1387)  ّف ّبی ضًزجطبضم ثب ًتبیذ پػٍٍیػُ چْ

( ًیع زض تحمیك ذَز ًكبى زاز وِ ًؾبم آهَظـ ٍ 1384(، ّورَاًی زاضز. هحوَز ظازُ )2004)

پطٍضـ وكَض زض حس ذَثی زاضای هَلفِ ّبی تَاًوٌسی قرصی، هسل ّبی شٌّی، یبزگیطی 

 1هجبحخِ ٍ تفىط ؾیؿتوی اؾت. ًتبیذ تحمیك زاًط ٍ ّوىبضاى روقی هجتٌی ثط گفتگَ ٍ

                                                           

1- Dawner et al
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(، اضتجبط آظازاًِ ثیي افطاز زض زاًكگبُ ّب ضا ًكبى زاز، ّوچٌیي ّوىبضی ثیي زاًكزَیبى، 2005)

افضبی ّیبت فلوی ٍ وبضوٌبى هَضز تبییس لطاض گطفت. افطاز زض ثبظی ّبی تیوی، ؽطفیت ذبضق 

زٌّس. تین ّب ثب تىٌیه ّبیی هخل گفتگَ ٍ هصاوطات هبّطاًِ،  القبزُ ای ثطای فولیبت ثطٍظ هی

تفىط روقی ضا هتحَل وطزُ ٍ هی آهَظًس وِ اًطغی ٍ تَاى ذَز ضا ثطای وؿت اّساف ثؿیذ 

ی ــوٌٌس ٍ ثِ تَاًبیی ٍ ثصیطتی ثیف اظ هزوَؿ اؾتقساز افضب زؾت یبثٌس. زض ضوي ّن رْت

ثِ ّسض ضفتي اًطغی آًبى رلَگیطی قَز. زض ٍالـ  ًیطٍ ّبی وبض زض ؾبظهبى ؾجت هی قَز وِ اظ

                                                         اًطغی ّبی هَرَز ّوؿَ قسُ اؾت ٍ زض آًبى احؿبؼ یىپبضچگی ٍ ّوبٌّگی ایزبز هی قَز.                                                

زثیطؾتبى ّبی زذتطاًِ  ن تحمیك ًطبى داد کِ:ًتیجِ بِ دست آهدُ از سؤال پٌج

زض ظیطؾیؿتن تفىط ؾیؿتوی زض ٍضقیتی ثبالتط اظ هیبًگیي لطاض زاضًس. ًتبیذ ؾَال  قْط ؾبضی

(، هحوَزظازُ 1387، قطیفی ٍ اؾالهیِ )(1387) ٍیػُ پٌزن ثب ًتبیذ پػٍ ّف ّبی ضًزجط

( ًیع تفىط غیط ؾیؿتوی، 1380) ( ّورَاًی زاضز. قفبفی2004(، ٍ الضیي ٍ گطافَضز )1384)

                                                                                            .ذغی ٍ ذطزثیٌی ضا اظ هَاًـ ایزبز ؾبظهبى یبزگیطًسُ هی زاًٌس

                                                                                          

ثیي هیعاى یبزگیطًسُ ثَزى  ًتیجِ بِ دست آهدُ از سؤال ضطن تحمیك ًطبى داد کِ:

زثیطؾتبى ّبی زٍلتی ٍ غیط اًتفبفی زذتطاًِ قْط ؾبضی تفبٍت ٍرَز زاضز. الجتِ ایي تفبٍت زض 

َض هَضز هؤلفِ ّبی الگَ ّبی شٌّی ٍ یبزگیطی تیوی ثَزُ اؾت. ًتبیذ ایي پػٍّف ثب تحمیك ثَضث

هؤلفِ )یبزگیطی تیوی، تفىط ؾیؿتوی، آضهبى هكتطن ٍ تَؾقِ لبثلیت ّبی  4( زض هَضز 1385)

فطزی( ّورَاًی زاضز. زض ظهیٌِ هؤلفِ الگَ ّبی شٌّی ّورَاًی ٍرَز ًساضز. یقٌی ثیي 

زثیطؾتبى ّبی زٍلتی ٍ غیطاًتفبفی زضظهیٌِ هؤلفِ ّبی تَؾقِ لبثلیت ّبی فطزی، آضهبى 

یؿتوی زض ّط زٍ تحمیك تفبٍت ٍرَز ًساضز. اهب زض ظهیٌِ هؤلفِ یبزگیطی هكتطن ٍ تفىط ؾ

 تیوی تفبٍت ٍرَز زاضز.                                                    

ثب تَرِ ثِ یبفتِ ّبی تحمیك، زض یه روـ ثٌسی ولی هی تَاى گفت ّط چٌس ٌَّظ ّن 

پیف اؾت ٍلی ًتبیذ تحمیك حبضط ًكبى زاز وِ ثطای زؾتیبثی ثِ ٍضقیت آضهبًی ضاُ ظیبزی زض 

ّبی هَضز هغبلقِ زض ؾغحی ثبالتط اظ هیبًگیي لطاض زاضز. ثب  هیعاى یبزگیطًسُ ثَزى زثیطؾتبى

ّبی  وِ هیعاى یبزگیطًسُ ثَزى زثیطؾتبى ،احتیبط هی تَاى ثِ ایي ًتیزِ ضؾیس، ثب ایي حبل

ضؾبلت ٍ وبضوطز آهَظقی ٍ پػٍّكی ٍلی هَؾؿبت آهَظقی ثِ ٍاؾغِ  ،هرتلف، هتفبٍت اؾت

زگیطًسُ ذَز ٍ ثب تَرِ ثِ ًَؿ ذسهبتی وِ اضایِ هی زٌّس، تب حسٍزی اظ ٍیػگی ّبی ؾبظهبى یب

                                ًَفی ؾبظهبى یبزگیطًسُ هحؿَة هی قًَس.                                                                                ثطذَضزاض ّؿتٌس ٍ هبّیتبً
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