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 هقذهِ

لبثّيز س١ٕيٓ ثـٝ خب١ٔـٝ اي ؼاـ٘ـؽ     ايٗ ٠ّٓ ثىيبـي اق ؼوز آٚـؼ ٞبي ٘شبيح ٔي ثبٌؽ يدمًٚٞ ؼـ ٘ٝبْ والٔز ؼـ وٍٛـ ٔب ٠ّٓ خؽيؽ

ٖ زبـٜ اي خك سالي ٕٔـب٠ف  وٍٛـ ٔب ٔب خٟز اـسمبي ٘ٝبْ والٔز. ٔٛٔٛٞ سطميك ؼاٌشٝ وٝ وٕشفيٗ سفبٚر اق ٔٙٝف دبـاؼايٓ ٚ غِّٛب

ثـٝ   ٚ اخفاي ٔٛاثٗ ٚ ـ٠بيز ٠ؽاِز ٚ سٛقيٟ ٠بؼال٘ٝ ثفٚر ٘ؽاـيٓ ثبيؽ و١ي وٙيٓ ٔؽيفيز ٠ّْٛ ٔفثٖٛ ثـٝ سٙؽـوـشي ـا اق ضبِـز وـٙشي    

ٌيٜٛ ٞبي ٔؽيفيز اـايٝ غـؽٔبر ٔـٛـؼ ٘يـبق خب١ٔـٝ ثـٝ       ٚ اِالش ٞٓ سغييف HSRدمٍٚٞي سجؽيُ وٙيٓ ٞؽف  ٔؽيفيز ٠ّٕي ثب دٍشٛا٘ٝ

خـؽي   ثٝ ٘ٛـ ؼـ ضيٙٝ ٠ّْٛ ثبِيٗ ٚ دبيٝآٖ ٌبٜ  ٙٝٛـ اـسمبي والٔز آضبؼ خب١ٔٝ اوز ثيبيٓ اَٚ ٘ٝبْ ٔؽيفيشي غٛؼ ـا ثٟجٛؼ ثجػٍيٓٔ

٘ؽاٌـشٝ   ٚ دمٍٚٞـي  سطميك وٙيٓ سب ٘ؽا٘يٓ زٙٛـ اق ٘شبيح سطميمبسٕبٖ اوشفبؼٜ ٕ٘بييٓ سب ؼوشٛـار ٔؽيفاٖ ٘ٝبْ ثٟؽاٌـشي ٔجٙـبي ٠ّٕـي   

يبفشٝ ٞبي دمٍٚٞي ٘ؽاٌشٝ  ٔجٙبيثٟؽاٌشي وٍٛـ ثف وُ ٔد٠ٕٛٝ اـايٝ ؼٞٙؽٜ غؽٔبر ثفاي ٔشفىف ٚ ٌٞٛيبـ، لٛي، دٛيبؽ سب يه ٘ٝبْ ٙثبٌ

ٟ ، ٔىـّٕب اوـفاف اوـز   ، ٚ ثؽٖٚ ٔجٙبي ٠ّٕي دمٍٚٞي ٘مٍٝ اق ديً ٘فاضي ٌؽٜ ٞؽف ٚ ؽٖٚٞكيٙٝ وفؼٖ ث ثبٌيٓ ـيػـشٗ   ؼٚـ ؼـ ٚالـ

ده ٜٚيفـٝ   ٔي ثبٌؽ HSRدفٚلٜ ٞبي  ٘شبيح ٔدٕٛٞ ٚ ٘مٍٝ ٘يك وبغشٕبٖ ٙؽويٕٗٞبٖ HSRٟٔ ٔطمميٗ وفٔبيٝ ٞبي وٍٛـ ٔي ثبٌؽ

ٖ  ٔطمميٗ ٠ّْٛ ثبِيٗ ٚ دبيـٝ   ؼـ اغشيبـآٖ ـا  ده اق سٟيٝ ٘مٍٝ. ٗ زٟبـزٛة وّي ٘ٝبْ سٙؽـوشي ٔي ثبٌؽيسجي HSRٔطممبٖ   ثـٝ ٠ٙـٛا

ٖ سٕبيُ  ؼاٍٍ٘بٜ ٞباِطٕؽاِٝ . ىبق٘ؽسبـ ٚ دٛؼ ٘ٝبْ والٔز ٔب ـا ثسب  ٘ٝبْ والٔز لفاـ ٔي ؼٞيٓ وبغشٕبٖ ا١ٖٕٔبـ ثـٝ أـف دـمًٚٞ     فـفاٚا

 .  ـا ٘يك ٕٔيٕٝ ايٗ ؼوشٝ اق دمًٚٞ ٞب ٕ٘بيٙؽ ؽ ٍ٘في الشّبؼي٘و١ي ؼاـ ؽ ٚ٘ؼاـ وبـثفؼي ٚ ؼـآٔؽقا -٠ّٕيدفٚلٞبي  ٚ HSRٞبي 

 : اوز ضىٗ غشبْ ايٗ لىٕز ؼٚ دٙؽ ضىيٕب٘ٝ ٚ اغاللي

ٚوّٓ# ٘مُ ٌؽٜ وٝ اٌف وىي زٟبـ زيك ـا ٞـؽف ؼا٘ـً آٔـٛغشٗ     ٝٓ اٍِبٖ$ِّي اهلل ٠ّيٝ ٚ آِؼـوشبة ٔٙيٝ إِفيؽ ثٝ ٘مُ اق ديبٔجف ٠ٝي

ثـف   -1: ثـٝ ايـٗ ١ٔٙـي وـٝ اق ـٍٞـؿـ ٠ـبِٓ ثـٛؼٖ ثػٛاٞـؽ        . ٔٛخجبر ٚـٚؼ ثٝ آسً ؼٚقظ ـا ثفاي غٛيً ففاٞٓ ٔي ٕ٘بيؽ، غٛؼ لفاـ ؼٞؽ

اق أـفا ٚ ؼِٚشٕـفؼاٖ $ٔـبَ ٚ     -4ٚ ا٘ٝبـ ٔفؼْ ـا ثٝ غٛؼ خّت ٕ٘بيؽ  سٛخٝ -3ثب وفيٟبٖ ٚ ٘بثػفؼاٖ ثىشيكؼ  -2ؼإٍ٘ٙؽاٖ ٔجبٞبر ٚـقؼ 

ثفٚسي# اغؿ وٙؽ ؼـ ضؽيث ؼيٍف اق ١ّْٔٛ ؼـ ٕٞيٗ وشبة ٘مُ اوز وٝ غيجز ثٝ ٔٙكِٝ غٛـؼٖ ٌٌٛز ا٘ىبٖ ٔفؼٜ ٔي ثبٌـؽ ٚ ٌٙبٞـبٖ   

ثٝ  ايٍبٖ ـأي ثٝ ٘مُ آٖ ضفف٘ٛـي وٝ  ي١ٙي ؾوف ٠يٛة ؼيٍفاٖ ثؽٖٚ ضٕٛـ ٚي اوز ٚ آٖ قيبؼي ؼـ ِٛـر اـسىبة ثٝ آٖ ؾوف ٌؽٜ

 .  $ٌٙٛ٘ؽٌبٖ# اق آٖ ٠يت ا٘الٞ ٘ؽاٌشٝ ثبٌٙؽ ؼيٍفاٖ ٘جبٌٙؽ ٚ ٔػب٘جيٗ
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 HSR (1) پزٍپَسال ًَيسي در تحقيقبت خالصِ هجبحث

فش ٞـبي  ٘ـ ، ٟٔٓ يب ضُ يه ٍٔىُ ٔـي ثبٌـؽ   يه خٕٟ آٚـي ٘ٝبْ ؼاـ ٚ ثفلفاـي اـسجبٖ ثيٗ ؼاؼٜ ٞب ثفاي دبوع ثٝ يه دفوًسطميك 

ُ   سطميمـبسي  ثـٝ ِطـبٚ ٔبٞيـز ٞـؽفي وـٝ ؼ٘جـبَ ٔـي وٙٙـؽ ثـٝ ؼٚ ؼوـشٝ            Basic-  Applied- Basic Appliedٚ وّـي  ثـٝ ٌـى

Descriptive  ٚAnalytic  ثٝ ٞف ٌٛ٘ٝ ٔٙب١ِـٝ اي وـٝ ثـٝ ٔٙٝـٛـ سغييـف ؼـ ٌـيٜٛ ٞـبي         دمًٚٞ ؼـ ٘ٝبْ والٔزٚ سمىيٓ ٔي ٌٛ٘ؽ

دٍشيجب٘ي ٚ ٔـؽيفيشي ؼـ خٟـز اـسمـبم ٠ّٕىـفؼ     ، ؼاٍ٘دٛيي، دمٍٚٞي، آٔٛقٌي، ؼـٔب٘ي، ٌشئؽيفيز اـايٝ غؽٔبر ٔٛـؼ ٘يبق ا٠ٓ اق ثٟؽا

غبِـيز   -2ؼلز ٚيمٜ آٖ ـٚي ٍٔىالر ثٟؽاٌـشي اِٚيـٝ    -1: ٠جبـسٙؽ اق HSRٟٔٓ . ٚيمٌي ٞبي ؼؼا٘الق ٔي ٌف، ٘ٝبْ سٙؽـوشي ثبٌؽ

سبويؽ ثـف ٔمـفٖٚ    -6٘جي١ز زٙؽ ثػٍي آٖ  -5ٙٝٛـٜ آٖ اٞؽاف ٔفوت ٚ زٙؽ ٔ -4غبِيز سٙٝيٓ ٚ س١ييٗ ا٠ٕبَ آٖ  -3ٍٔبـوشي آٖ 

٘جي١ز سىفاـ ٌٛ٘ؽٜ آٖ وٝ أىبٖ اـقيبثي ٠ٕـُ   -8 ٠ّٕي ٚ لبثُ ا٘دبْ ؼـ قٔبٖ ٔٙبوتـاٜ ضُ ٞبي  ؼلز آٖ ثف -7ثٝ ِففٝ ثٛؼٖ وبـٞب 

دؿيفي ٚ وٝ  ١ٔيبـثيىز . ٌشي ٔي ؼٞؽثف٘بٔٝ ٞب ٚ وبـٞبي آسي ٚ ويبوز ٞبي ثٟؽا ٔشمبثُ سغييفار ٔٛـؼ ٘ٝف ٚ ٘شبيح ضبُِ اق آٖ ـا ثف

ٟٕٔشـفيٗ ٍٔـىالر ضـٛقٜ ف١بِيـز غـٛؼ ـا       -1: سِٛيٝ ٔي ٌـٛؼ ثٝ ٔطمميٗ ٠اللٕٙؽ ؾوف ٌؽ  ؼـ ٔجطث اَٚ HSRسطميمبر  ١ٔيبـ ـؼ

يِٛٛلي اديـؽٔ  ٚٔطمميٗ ثب سدفثٝ ٚ ٔشػّّيٗ آٔـبـ   اق سدبـة -3. و١ي وٙيؽ اففاؼ ِبضت ٘فٛؾ ـا ؼـٌيف ٔٙب١ِٝ وٙيؽ -2 .ؽيٕ٘بيِيىز 

ِـفطٝ ثـٝ    5اِي  4ٔشٙي ؼـ  -5. ثيٙب٘ٝ سٙٝيٓ وٙيؽ أىب٘بر ٚالٟ ٞبي ثٛؼخٝ ٚ ٞبي ٘فش ـا ثب سٛخٝ ثٝ ٔطؽٚؼيز ٞكيٙٝ -4. اوشفبؼٜ وٙيؽ

ٚ ، ٘يفٚي ا٘ىب٘ي ٔـٛـؼ ٘يـبق   ثفآٚـؼ، اٞؽاف ٚ ا٘شٝبـار، قثبٖ ٌٛيب ثفاي ٔطمميٗ ؼـٌيف ٔٙب١ِٝ ٚ ٔىئِٛيٗ ؾيفثٗ ثب ؼـج ٠ٙٛاٖ ٘فش  اثـكاـ 

ٟ ، ـٚي ٞبسِٛيف ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب ؾوف قٔبٖ ٚ ٔىبٖ ا٘دبْ دمًٚٞ، ٚوبيُ ٔٛـؼ ٘يبق ٌـيٜٛ  ، آٚـي ا٘ال٠ـبر  ي ا٘دبْ ٔٙب١ِٝ ٚ ٌيٜٛ ٞبي خٕـ

ٌؽٖ  و١ي وٙيؽ ثب ٔطمميٗ ؼـٌيف ٔٙب١ِٝ خّىبسي ثفاي ـٌٚٗ -6. ٞب ثب ؾوف ٔٙجٟ سبٔيٗ ا٠شجبـ سٟيٝ وٙيؽ سدكيٝ ٚ سطّيُ ٚ ثفآٚـؼ ٞكيٙٝ

ثب ٔىئِٛيٗ ؾيفثٗ يب اففاؼ ِـبضت   -7. س١ييٗ ٔىئِٛيز ٞب ٚ خّت ٘ٝف آ٘بٖ ؼاٌشٝ ثبٌيؽ، آٔٛقي، آٌبٜ وبقي، ٘دبْ ٔٙب١ِٝثيٍشف ٌيٜٛ ا

ؼاليّي وٝ ١ٕٔـٛال  ٘شـبيح دـمًٚٞ ٔـٛـؼ      ؽٙـا ٘يك ٔؽ ٘ٝف ؼاٌشٝ ثبٌوبقي ٔفؼْ  آٌبٜ -8. ٘فٛؾ ٚ ٔطمميٗ خّىبر ٍٔشفن سٍىيُ ؼٞيؽ

ٞير ففؼ يـب ٟ٘ـبؼ وّيـؽي ِـبضت      -.ويبوشٍكاـي اوز ففآيٙؽدمٍٍٚٞف فبلؽ ا٘الٞ اق  -: ٌيفؼ ٠جبـسٙؽ اق اوشفبؼٜ ويبوشٍكاـاٖ لفاـ ٕ٘ي

اـسجـبٖ ٔٙبوـجي ثـيٗ دمٍٚٞـٍفاٖ ٚ      -.٘فٛؾاٖ ٔٙبوت ٘يىشٙؽ ٞبي دمًٚٞ ثفاي اوشفبؼٜ ِبضت ؼاؼٜ -.٘فٛؾي ٔبِه ٘شبيح دمًٚٞ ٘يىز

دمٍٚٞـٍفاٖ ؼـ ٔـٛـؼ    -.وٝ ٔطممبٖ ٚ ويبوشٍكاـاٖ ـا ٔفسجٗ وٙؽ ٚخـٛؼ ٘ـؽاـؼ  زبـزٛة اؼاـي ٔٙبوجي  -.اففاؼ ِبضت ٘فٛؾ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ

 .  ٘مً غٛؼ ؼيؽ ٔطؽٚؼي ؼاـ٘ؽ

وٙؽ وجت افز يـب وـبًٞ    ٕ٘ٝي ايدبؼ ٔي ـٚ٘ؽ وبـ ويىشٓ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ زٖٛ اغالَ ٚ ثي اي غيف٠بؼي اوز وٝ ؼـ ٔىؤِٝ يب ٍٔىُ دؽيؽٜ

ثٝ ٠جبـر ؼيٍف ٔىئّٝ يب ٍٔىُ ٠جبـر اوز اق ٌىبف ثيٗ ٚٔـ١يز ٔٛخـٛؼ ٚ آ٘سـٝ    . ٌفؼؼ وٕي ٚ ويفي خفيبٖ وبـٞب ٚ ثبقؼٜ ويىشٓ ٔي

 .  وبق ثبٌؽ ٞبي ٔفسجٗ ثب آٖ ٘يك ٍٔىُ سٛا٘ؽ ؼـ ف١بِيز ويىشٓ وٝ ثبيؽ ثبٌؽ ثفٚق ٔىئّٝ ؼـ يه ويىشٓ ٔي
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آٖ ثػـً  ، ٘مبٖ وّيـؽي ، فاـ ٌيف٘ؽئُ ٟٔٓ ٚضيبسي وبقٔبٖ ٌٙبوبيي ٌٛ٘ؽ ثبيؽ ٘مبٖ اوشفاسميه ٚ وّيؽي ٔٛـؼ ثفـوي لبٔىآٖ وٝ  ثفاي

ايـٗ ٘مـبٖ غبِجـب ف١بِيـز ٞـبي      . ٞبيي ٞىشٙؽ وٝ ٘شبيح ٚ ٠ّٕىفؼٌبٖ ؼـ وُ ثف٘بٔٝ ٘مً ٟٔٓ ٚ س١ييٗ وٙٙـؽٜ اي ؼاـؼ ؽاق ٠ّٕيبر يب ٚاض

  .ٌٌّٛبٜ$٘مٙٝ وٙشفَ # اوز، ضفٛ ق٘ديفٜ وفؼ ؼـ ٚاوىيٙبويٖٛ . ٔثال اِّي ثف٘بٔٝ يب ثٝ ٠جبـر ؼيٍف ٌٌّٛبٜ ٞىشٙؽ

 ، ضيٗ اخفا يب ده اق اخفا ا٘شػبة وفؼ، مبٖ وّيؽي وٙشفَ ـا ٔي سٛاٖ ؼـ وٝ ٔمٟٙ لجُ اق اخفا٘

ٔي سـٛاٖ ٘مـبٖ ٔـؿوٛـ ـا ثـٝ     آٖ ٞب  ثف٘بٔٝ يب دفٚلٜ ٘مبٖ وّيؽي غبَ غٛؼ ـا ؼاـاوز ٚ ثب اضب٘ٝ ثٝ اخكاي ويىشٓ ٚ إٞيز، ٞف ف١بِيز

ثب٠ث ٔي ٌٛؼ ١ٔٚيز غٛؼ ـا ؼـ ٔمبيىٝ ثـب ؼيٍـفاٖ ٚ آ٘سـٝ ثبيـؽ ثبٌـؽ      ي ر ٠ّٕٔفٚـ ثف ٔشٖٛ ٚ ا٘ال٠ب. ؼـوشي ٌٙبغشٝ ٚ س١ييٗ ٕ٘ٛؼ

 ٓ ٗ ، ؼـيبثيٓ ٚ اق وٛي ؼيٍف اق سدفثٝ ٞبي ؼيٍفاٖ ثٝ وبؼٌي ؼـ ٌٙبغز ٚ ضُ ٍٔىُ ثٟفٜ خـٛيي : سجيـيٗ اِٚٛيـز ٞـب    ـاٜ ٞـبي  ٟٕٔشـفي

اث١بؼ ٔىبِٝ ٚ ٠ٛأُ ٔىبِٝ آٖ وٝ  ده اق .ٔي ثبٌؽٜ ٞكيٙٝ فبيؽ -ٔمجِٛيز -سٛا٘بيي ضُ ٍٔىُ -إٞيز قٔب٘ي -ٔٙبوجز -اـسجبٖ ٔىشميٓ

ٌٛؼ ٚ ثـفاي ضّـَٛ إ٘يٙـبٖ اق     ديبؼٜ ٔي دفٚدٛقاَ، ده اق ا٘دبْ ٔمؽٔبر وبـ، وبق ـا ٌٙبوبيي وفؼيٓ ثبيؽ ٔىبِٝ ـا غٛة سِٛيف وٙيٓ

 . ثبيؽ دبيً ٚ وٙشفَ ٌٛؼ ثف٘بٔٝ سؽٚيٗ ٌؽٜ، ٞب اخفاي ؼـوز ف١بِيز

ؼـ ٞف ٔٛـؼ  -3. ٌكاـي ٘جبيؽ ٘ٛال٘ي ثبٌؽ 2. ثبٌؽ اخكاي ٌكاـي ثبيؽ ٚأص ٚ لبثُ ؼـن ثفاي ٠ْٕٛ -1: غِّٛيبر يه ٌكاـي ٔٙبوت

وٙٙـؽٜ ٚ غٛا٘ٙـؽٜ    اغشيبـ ؼـيبفز ٌكاـي ثبيؽ وبُٔ ثبٌؽ ٚ ا٘ال٠بر ٔٛـؼ ٘يبق ـا ؼـ -4. اثشؽا وّيبر ثيبٖ ٌٛؼ ٚ ث١ؽ خكئيبر سٍفيص ٌفؼؼ

، ثٙؽي ٌكاـي ثبيؽ وـبؼٜ  خّٕٝ -6. غٛا٘ٙؽٜ ثٝ وبؼٌي آٖ ـا ؼـن وٙؽ، ثٝ ٘ٛـي وٝ ٔٙٝٓ ثبٌؽ سفسيت ٚ سٛاِي ٔٙبِت ثبيؽ -5. لفاـ ؼٞؽ

 -8. ٔفٚـي اوشفبؼٜ ٌـٛؼ  ٔٙبوت ٚ ياق خؽاَٚ ٚ ٕ٘ٛؼاـٞب، ثفاي سفٟيٓ ثٟشف ٔٙبِت -7. وٛسبٜ ٚ ثب ـ٠بيز ٘ىبر ؼوشٛـ قثبٖ فبـوي ثبٌؽ

لٕـبٚر ؼـثـبـٜ يـه    ، اـقٌيبثي ثٝ ٔفْٟٛ وـبؼٜ . ٌيفي اوز ثّىٝ ثفاي سّٕيٓ ،ثٝ يبؼ ؼاٌشٝ ثبٌيؽ ٌكاـي ؼٞي ثفاي ٌكاـي ؼٞي ٘يىز

 . اـقي اوز
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 آغبس هزحلِ دٍم پزٍپَسال ًَيسي در تحقيقبت

 HSRاجوبلي اجشای يك قبلت پزٍپَسال  تجييي

 ًکبت

 . ٌفبف خٟز ا٘الٞ ٔطمميٗ ؼـج ٌٛؼ القْ اوز آئيٗ ٘بٔٝ ٚ ؼوشٛـا١ُِٕ ٞب ٚ ٘ىبر ٟٔٓ ؼـ اثشؽاي دفٚدٛقاَ ثٝ ِٛـر -1

ثـٝ   ايـٗ خـب  ؼـ . ؼا٘ىشٗ ٘ٛٞ ٔٙب١ِٝ ثفاي ٔطمميٗ ٟٔٓ اوز ٚال١يز أف ايٗ اوز وٝ ؼـ اخفاي ٘فش دمٍٚٞي غيّـي ٟٔـٓ ٘يىـز    -4

ٚ  . ثٝ ٘ٛـسٛٔيص ٔػشّف ا٘ٛاٞ ٔٙب١ِبر ٔي دفؼاقيٓ ثـي يـب   ٔٙب١ِـبر غيـف سدف   وّي ٔٙب١ِبر ثٝ ؼٚ ؼوشٝ ٔٙب١ِبر سدفثي يب ٔؽاغّـٝ اي 

 .  سمىيٓ ٔي ٌٛ٘ؽ ٍٔبٞؽٜ اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 اًَاع هطبلؼِ

 هطبلؼبت تجزثي

، ـا سغييف ٔي ؼٞـؽ ـٚي وـبـ ٍٔـبٞؽٜ   آٖ ٞب  ٞبي ٔىشمُ وٙشفَ ؼاـؼ ٚ ثٝ ِٛـر آقاؼا٘ٝٔشغيفؼـ ايٗ ٘ٛٞ اق ٔٙب١ِبر دمٍٍٚٞف ثف ـٚي  

ثـٝ  ١ٕٔٛال ـٚي سدفثي ؼـ سطميمبر دكٌىي . ّٝ اي ٔي ٘بٔٙؽٔٙب١ِبر سدفثي ـا ٌبٞي ٔٙب١ِبر ٔؽاغ .ٔؽاغّٝ ٚ ٔدؽؼا ٍٔبٞؽٜ ٔي ثبٌؽ

ايٗ ٘ٛٞ اق ٔٙب١ِبر ؼاـاي ؼٚ ٍٔػّٝ اوشفبؼٜ اق ٌفٜٚ ٌـبٞؽ ٚ  . ِٛـر وبـآقٔبيي ثبِيٙي اوز وٝ سالي ؼاـؼ اثفار ؼـٔبٖ ـا اـقيبثي وٙؽ

 : ٔفاضُ اخفا ٌبُٔ. سّبؼفي وبقي ٔي ثبٌٙؽ

 ا٘شػبة ٕ٘ٛ٘ٝ -1

 ٚاثىشٝ ٔٛـؼ ٘ٝف ؼـ سٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب غيفٔشا٘ؽاقٜ ٌيفي ٚ ثجز  -2

 سػّيُ سّبؼفي -3

 ا٠ٕبَ ٔؽاغّٝ -4

 ٚاثىشٝ  ٞبئشغيفا٘ؽاقٜ ٌيفي ٔدؽؼ  -5

 سطّيُ ؼاؼٜ ٞب -6

 

 هطبلؼبت غيزتجزثي/هطبّذُ ای

يي ٘ٝيـف  ؼـ ايٗ ـٚي ثٝ وبؼٌي اخبقٜ ؼاؼٜ ٔي ٌٛؼ سب ٘جي١ز ٔىيف غٛؼ ـا ٘ي وٙؽ ٔطمك فمٗ ٍٔبٞؽٜ ٌف ٚ سطّيـُ ٌـف ٔيـكاٖ ٞـب     

ٌـبُٔ ؼٚ ؼوـشٝ ٔٙب١ِـبر    . ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔػشّف ثـٛؼٜ ٚ ٔؽاغّـٝ اي ؼـ وـبـ ٘يىـز    ٜ ؼـ ٌفٚآٖ ٞب  ٚ سفبٚر ٔيبٍ٘يٗ، ففاٚا٘ي، ثفٚق، ٌيٛٞ

 .  سِٛيفي ٚ ٔٙب١ِبر سطّيّي ٔي ثبٌٙؽ

 هطبلؼبت تَصيفي

ؼـ ٔٙب١ِـبر  . ٠ـؽؼي يـب ؼـِـؽ ثيـبٖ ٌـفؼؼ      ايٗ سٛقيٟ ٞب ٔي سٛا٘ؽ ثٝ ٌـىُ ففاٚا٘ـي  . ٞب ؼـ خ١ٕيز ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي دفؼاقؼٔشغيفثٝ سِٛيف  

سِٛيفي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙبوجي اق خ١ٕيز ؼـ ؼوشفن ا٘شػبة ٕ٘ٛؼٜ ٚ ا٘ال٠بر ٔٛـؼ ٘يبق ـا ثب ـٚي ٔٙبوت اق ايٗ خ١ٕيز اغؿ ٔي وٙيٓ ٚ ايـٗ  
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ٔٙب١ِـٝ ٔـ١ٙىه ٔـي     ا٘ال٠بر ـا ده اق دفؼاقي آٔبـي ثٝ ٌىُ خؽَٚ سٛقيٟ ففاٚا٘ي ٚ ٕ٘ٛؼاـ يب ؼـ لبِت ٔشٗ ٌ٘ٛشبـي ثٝ ٠ٙٛاٖ ٘شـبيح 

   .وبقيٓ

 هطبلؼبت تحليلي

ضشٓ ـاثٙٝ ٠ّز ٚ ١ِّٔٛي ـا ٍٔػُ ٕ٘ي  ثٝ ٘ٛــاثٙٝ وٍف ٌؽٜ . ايٗ ٔٙب١ِبر ؼـ ِؽؼ اثجبر يب ـؼ اـسجبٖ ثيٗ ٠ٛأُ ٔػشّف ٞىشٙؽ 

 . وٙؽ ايٗ ـاثٙٝ اق ٘فيك ٔٙب١ِبر سدفثي لبثُ ضَّٛ اوز

 : ٔي ثبٌٙؽ وٝ ٠جبـسٙؽ اقٔٙب١ِبر سطّيّي ٍٔبٞؽٜ اي ٌبُٔ وٝ ٘ٛٞ ٘فش ؼيٍف 

ٔىشمُ ٞف ؼٚ ؼـ يه ٔمٟٙ قٔب٘ي ٔٛـؼ ثفـوي  ٔشغيفٚاثىشٝ ٚ  ٔشغيفسطّيّي ٘يك ٌٛيٙؽ ، ثٝ ايٗ ٘ٛٞ ٔٙب١ِبر سِٛيفي: طزح هقطؼي -1

ٔفاضـُ  ٘طٜٛ ا٘دبْ ايٗ ٘فش ثٝ سفسيت . لفاـ ٔي ٌيف٘ؽ ي١ٙي ٠ّز ٚ ١َّٔٛ ؼـ يه ٔمٟٙ قٔب٘ي ثب ٞٓ ؼـ خب١ٔٝ دمًٚٞ ثفـوي ٔي ٌٛ٘ؽ

ٔٙب١ِبر ؼـ لبِت ايٗ ٘فش آوبٖ ٚ اـقا٘ٙؽ ؼـ ٠ْٛ ايٗ ٔٙب١ِبر ، خٕٟ آٚـي ؼاؼٜ ٞب ٚ وذه سطّيُ آٔبـي، ٠جبـر اوز اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي

 .  ٞب ؼاـ٘ؽٔشغيفوٕشفيٗ لؽـر ٚ ؼـخٝ ا٠شٕبؼ ـا ؼـ س١ييٗ اـسجبٖ ثيٗ 

خٟـز ٔٙب١ِـٝ اق    -بـ# ٚ ٌفٜٚ ٌبٞؽ$غيف ثيٕـبـ# ؼاـؼ ة ٌفٜٚ ٔٛـؼ$ثيٕ -ايٗ ٔٙب١ِبر وٝ غّيّٝ ؼاـ٘ؽ اِف :ضبّذی -طزح هَردی -2

 : ٔفاضُ اخفاي ٘فش ٠جبـسٙؽ اق. ٚاثىشٝ# ٚ ٞٓ ٠ّز ؼـ ٌؿٌشٝ ـظ ؼاؼٜ ا٘ؽ ٔشغيفٞٓ ١َّٔٛ$ -١َّٔٛ ثٝ ٘فف ٠ّز اوز ح

 ا٘شػبة ٌفٜٚ ٔٛـؼ -1

 ا٘شػبة ٌفٜٚ ٌبٞؽ -2

 فٜٚ  ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٚ ثجز ٔٛاخٟٝ ثب ٠ٛأُ غٙف ٔٛـؼ ٘ٝف ؼـ ٞف ؼٚ ٌ -3

 .  سطّيُ ؼاؼٜ ٞب ؼـ خٟز ثفـوي اـسجبٖ ثيٕبـي ٚ ٠ٛأُ غٙف ٔٛـؼ ٘ٝف ٚ ثٝ ؼوز آٚـؼٖ ٌؽر ـيىه ثفاي ٞف ٠بُٔ -4

يىىـبٖ وـبقي   . اق ٘ٝف اخفا ٍٔىُ سفيٗ ٘ٛٞ ٘فش ٔي ثبٌؽ ؼاـاي ٔػؽٚي وٙٙؽٌي ٚ سٛـي ثيٍشف ٘ىجز ثٝ ٘فش ٞبي ؼيٍف ٔـي ثبٌـؽ  

ٔٙبوت ثٛؼٖ ثفاي ٔٙب١ِٝ ديفأـٖٛ  ، اـقاٖ ثٛؼٖ، اق ٔكايبي ايٗ ـٚي. الؽأبر ؼـ اخفا ٔي ثبٌؽ ٌفٜٚ ٔٛـؼ ٚ ٌفٜٚ ٌبٞؽ يىي اق ٟٕٔشفيٗ

٘ؽاٌشٗ ٔالضٝبر اغاللي ٠ٕؽٜ ٚ ٠ؽْ ٘يبق ثٝ قٔبٖ قيبؼ ثفاي ا٘دبْ ٔٙب١ِٝ ٚ لؽـر ايٗ ٘فش ؼـ اثجبر يـب  ، ٘بؼـ ثيٕبـي ٞبي٠ٛأُ غٙف 

 . وٛٞٛـر اوز وٕشف اق ٔٙب١ِبر ثب ٘فش ـؼ اـسجبٖ ٠ّيشي ١ٕٔٛال ثيً اق ٔٙب١ِبر ٔم١ٙي ٚ

خٟز ٔٙب١ِـٝ اق ٠ّـز ثـٝ وـٕز     . ثٝ ِطبٚ ثفـوي اـسجبٖ ٠ّيشي ؼـ ٔيبٖ ٔٙب١ِبر ٍٔبٞؽٜ اي لٛي سفيٗ ٘فش اوز :طزح کََّرت -3

ٚ  ٍيفي ٔفستٌفٜٚ ا٘شػبة ٌٛ٘ؽ وذه دي ي١ٙي ٠ّز ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ١َّٔٛ ؼـ آيٙؽٜ اسفبق ٔي افشؽ ؼـ اخفا القْ اوز اَٚ ٞٓ. ١َّٔٛ اوز
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وٕشـف  ١ٕٔـٛال  ثفاي ا٘الٞ اق ايٗ أف وٝ وؽأٍبٖ ثٝ ثيٕبـي ٔٛـؼ ٘ٝف ٔجشال ٌؽٜ ا٘ؽ ثؽيٗ ٌىُ ده اق ٔؽسي وٝ  ٞٓ ٌفٜٚؼٚـٜ اي اففاؼ 

ٔـي آيـؽ اق    ثـٝ ؼوـز  اق زٙؽ وبَ ٘يىز ـٚيؽاؼ ثيٕبـي ؼـ ٌفٜٚ ٔٛاخٝ ثب ٠بُٔ غٙف ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ ٚ ـٚيؽاؼ ثيٕبـي ؼـ ٌفٜٚ غيف ٔٛاخٝ 

آيؽ وـٝ اٌـف ثـيً اق يـه ثبٌـؽ ٍ٘ـبٖ ؼٞٙـؽٜ         ثٝ ؼوزىيٓ ـٚيؽاؼ يب ثفٚق ثيٕبـي ؼـ ٌفٜٚ ٔٛاخٝ ثف ثفٚق ؼـ ٌفٜٚ غيف ٔٛاخٝ ٠ؽؼي سم

غٙفي اوز وٝ ٔٛاخٟٝ ثب ٠بُٔ ٔٛـؼ ٘ٝف ؼـ افكايً ـيىه اثشال ؼاـؼ ٚ اٌف وٕشف اق يه ثبٌـؽ ٍ٘ـبٖ ؼٞٙـؽٜ ٘مـً ديٍـٍيفي وٙٙـؽٜ       

يٕبـي ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ اوز ثٝ ايٗ ٠ؽؼ غٙف ٘ىجي ٌٛيٙؽ وٝ فمـٗ ؼـ ايـٗ ٘ـٛٞ اق ٔٙب١ِـبر لبثـُ ٔطبوـجٝ       ٔٛاخٟٝ ثب ٠بُٔ ٔٛـؼ ٘ٝف ؼـ ث

آوـيت دـؿيفي وٕشـف ؼـ ٔمبثـُ     ، أىـبٖ ٔطبوـجٝ غٙـف ٘ىـجي    ، ٔكايبي ايٗ ٘فش ٠جبـر اوز اق لؽـر قيبؼ ؼـ اثجبر يب ـؼ ـٚاثٗ. اوز

اق ؼوـز ؼاؼٖ  ، ٝ ٞبي ٘بؼـ ٚ ١ٔبيت آٖ ٠جبـسٙؽ اق ٌفاٖ ٚ ٚلز ٌيف ثٛؼٖٔػؽٚي وٙٙؽٌي ٚ سٛـي ٚ أىبٖ ا٘دبْ ٔٙب١ِٝ ديفأٖٛ ٔٛاخٟ

٘ـٛٞ ؼيٍـفي اق   . ٘بؼـ ايٗ ٘فش ٔٙبوت ٘يىـز  ثيٕبـي ٞبيؼـِؽي اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ؼاليُ ٔػشّف اق خّٕٝ ٟٔبخفر ٚ ٠ؽْ ٠اللٝ ٘يك ثفاي 

٘يـك اق   ؿٌشٝ اسفبق افشبؼٜ أب خٟز ٔٙب١ِٝ ايـٗ ٘ـفش  وٛٞٛـر سبـيػي يب ٌؿٌشٝ ٍ٘ف ٔي ثبٌؽ وٝ ٔٛاخٟٝ ٚ ثيٕبـي ؼـ ٌ ثٝ ٘بْوٛٞٛـر 

 . ٠ّز ثٝ وٕز ١َّٔٛ اوز
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 ػٌَاى طزح

 :  ٠ٙٛاٖ يه دمًٚٞ ثبيؽ ثشٛا٘ؽ ثٝ ٔٛاـؼ قيف دبوع ؼٞؽ

 ؟اق ٔٙب١ِٝ زٝ ٔي غٛاٞيؽ -1

 ؟ٔٙب١ِٝ ٌٕب ؼـ ودب ٚ ؼـ زٝ خ١ٕيشي ا٘دبْ ٔي ٌيفؼ -2

 ؟ي ٌٛؼٔٙب١ِٝ ؼـ زٝ ؼٚـٜ قٔب٘ي ا٘دبْ ٔ -3

 ًکبت هْن

 :  ايٗ ٘ىبر ـا ؼـ ٔٛـؼ ا٘شػبة ٚ ٍ٘بـي سيشف دفٚلٜ ـ٠بيز وٙيؽ

 !اق غٌٍُٛ وفؼٖ ٠ٙٛاٖ سطميك غٛؼؼاـي وٙيؽ. اِف# و١ي وٙيؽ ٔٛٔٛٞ ـٌٚٗ ٚ وبؼٜ ثبٌؽ

٠ٙـٛاٖ دـفٚلٜ   و١ي وٙيـؽ ثـب ٕٞـبٖ يـه خّٕـٝ      . ة# ٠ٙٛاٖ دفٚلٜ ـا ثٝ ِٛـر غالِٝ اي فٍفؼٜ اق آٖ زٝ ؼـ ؾٞٗ ؼاـيؽ ؼـ ٘ٝف ثٍيفيؽ

٠ٙٛاٖ وبـ ٌٕب ثبيؽ وبٔال  ٍٔػُ وٙؽ وٝ ٌٕب ٔي غٛاٞيـؽ زـٝ   . ثشٛا٘يؽ زبـزٛة وّي سطميك ٚ ٞؽف ٞبيشبٖ ـا ثٝ غٛا٘ٙؽٜ ٔٙشمُ وٙيؽ

 .  زيك ـا ٚ ؼـ زٝ ٌفايٙي ٔٙب١ِٝ وٙيؽ

ز اق ففٞ آٖ لبثـُ سٍـػيُ   # ؼـ خّٕٝ ثٙؽي ٠ٙٛاٖ دفٚلٜ ؼلز وٙيؽ سب زيؽٔبٖ آٖ ٘ٛـي ثبٌؽ وٝ آٖ زٝ اُِ ٔٛٔٛٞ سطميك ٌٕبوج

 :  ثٝ ايٗ ؼٚ ٔثبَ ؼلز وٙيؽ. ثبٌؽ

1- Red- haired Musicians and Their Preferences for Music Style 

2- Music Style Preferences of Red- haired Musicians 

أب ٠ٕال  سفبٚسي  ."٘شػبة وجه ٔٛويميوّيمٝ ٔٛقيىيٗ ٞبي ٔٛ لفٔك ؼـ ا": ؼـ ايٗ خب ٞف ؼٚ خّٕٝ ٜبٞفا  يه ٔفْٟٛ ـا ٔٙشمُ ٔي وٙٙؽ

س١جيف غٛا٘ٙؽٜ ايٗ اوز وٝ سٛخٝ ثيٍشف ٔب ثٝ ٔٛقيىيٗ ٞبي ٔٛ لفٔك اوـز ٚ  ، ثيٗ ايٗ ؼٚ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ آٖ ٞٓ ايٗ اوز وٝ ؼـ خّٕٝ اَٚ

اِٚٛيـز ثـٝ   ، ؼْٚ ثف ٠ىـه أب ؼـ خّٕٝ . ٔب اَٚ ٔٛقيىيٗ ٞبي ٔٛ لفٔك ـا ثفـوي ٔي وٙيٓ ٚ ث١ؽ ثٝ وّيمٝ ٔٛويميبيي آٖ ٞب ٔي دفؼاقيٓ

 . وجه ٞبي ٔٛويمي ٚ وّيمٝ ٔٛويميبيي ؼاؼٜ ٌؽٜ ٚ ٔٛقيىيٗ ٞبي ٔٛ لفٔك ؼـ ؼـخٝ ؼْٚ لفاـ ؼاـ٘ؽ

 : ٔمجِٛيز ثيٍشفي ؼاـؼ 2أب ٌٕبـٜ ، ؼٚ ٔثبَ قيف ؼـ ٚالٟ يىي ٞىشٙؽ، # و١ي وٙيؽ وّٕبر أبفي ـا اق ٠ٙٛاٖ دفٚلٜ ضؿف وٙيؽؼ
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1- The Systematic Development which has occurred during last 50 years and has changed 

the face of Southeast Asia 

2- Changes and Development in Southeast Asia 

 .غٛؼؼاـي وٙيؽ ٠ٙبٚيٗ ٘ٛال٘ي اق غفيت ؼـ ٠ٙبٚيٗ ٚ يثفؼٖ ٔػفف ٚالٜ ٞب ثٝ وبـاق  ٞـ#
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 ثيبى هسئلِ

سِٛيٝ ٔي وٙيٓ اٌف لّؽ اـائٝ ديً ٘فش ـا ثٝ وبقٔب٘ي ثفاي سّٛيت ٚ سـبٔيٗ ا٠شجـبـ   . ٘فش ٘ٛثز ثيبٖ ٔىئّٝ اوزده اق ٌ٘ٛشٗ ٠ٙٛاٖ 

سٛا٘يؽ ؼلز وٙيؽ زٖٛ ثيبٖ ٔىئّٝ يىي اق ثػً ٞبي دفٚدـٛقاَ اوـز وـٝ ٔىـئَٛ ٔفثٛ٘ـٝ ضشٕـب        ٔي ؼـ ٌ٘ٛشٗ ايٗ ثػً سب، آٖ ؼاـيؽ

 . غٛاٞؽ غٛا٘ؽ

 

 ة يك ثيبى هسئلِ خَ ًحَُ ًَضتي

وّٕـٝ   300وٝ وُ ّٔٙـت اق ضـؽاوثف    . ثٝ ٘طٛئفٚـر ؼاـؼ، ٜؼـ ٌ٘ٛشٗ ثيبٖ ٔىئّٝ ٍ٘بـي زٙؽ ٔٛـؼ ثٝ ٌيٛاسفيٗ ٚ ٔػشّفسفيٗ ٘طٛ

 :  سدبٚق ٘ىٙؽ

ٍٔىُ ٚ ٔىئّٝ ٔٛـؼ اٌبـٜ ؼـ ٠ٙٛاٖ سطميك زيىز؟ ثب ٠جبـار وٛسبٜ ٚ ـوبيي ٔبٞيـز ٍٔـىُ ٔـٛـؼ ٘ٝـف ـا ثيـبٖ وٙيـؽ اق سٛٔـيص         -1

 . ٔٛٔٛٞ ثيٍب٘ٝ ٘يىز غٛا٘ؽ اضشٕبال  ثب ـا ٔي ؽ ٚ ثٝ غب٘ف ؼاٌشٝ ثبٌيؽ وٝ ٌػّي وٝ ثيبٖ ٔىئّٝ ٌٕبٚأطبر ثذفٞيكي

ٟ  . ٌؽر ٚ اث١بؼ ٍٔىُ ـا ٌفش ؼٞيؽ -2 ، سـفي ؼاـؼ  اٌف ؼـ خ١ٕيشي وٝ لّؽ ا٘دبْ ٘فش ؼـ آٖ ـا ؼاـيؽ ٍٔىُ ٌؽر ثيٍشف ٚ اث١ـبؼ ٚوـي

 .  ٔٛٔٛٞ ـا ثيبٖ ٕ٘بييؽ

 .  اٌبـٜ وٙيؽ ثٝ ديبٔؽٞبي ٍٔىُ ٔٛـؼ ٘ٝف -3

 . ٞبي ٔٛخٛؼ ثفاي ضُ ٍٔىُ ـا ثٙٛيىيؽ ـاٜ ضُ -4

 . ٚ ثبالغفٜ ثٙٛيىيؽ وٝ زفا ا٘دبْ دمًٚٞ ٔٛـؼ ٘ٝف القْ اوز -5

ؼاٌشٝ ثبٌيؽ وٝ اق ٍٔػّبر يه ثيبٖ ٔىـئّٝ غـٛة    ثٝ غب٘فٞبي ٔٛـؼ ٘ٝف ثبيىشي ثب يه سٛاِي ٔٙٙمي ثٝ ٞٓ ٔشُّ ٌفؼؼ  سٕبْ ثػً

 . ٖ ؼا٘ىشٗ ٠ٙٛاٖ ٘فش ثشٛا٘ؽ آٖ ـا ضؽن ثك٘ؽثؽٚ ،ايٗ اوز وٝ غٛا٘ٙؽٜ ّٔٙت
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 هزٍر هتَى

٘يىٛسفيٗ الؽاْ ؼوشفوي ثٝ ديٍيٙٝ سطميمـبر ديفأـٖٛ ٔٛٔـٛٞ ٔـٛـؼ ٘ٝـف      ، ؼا٘ؽ وٝ ده اق ٍ٘بـي ثيبٖ ٔىئّٝ اي ٔي ٞف ٔطمك ٚـقيؽٜ

 .  ٌٛيٙؽ ٔي ثفـوي ٔشٖٛ ثٝ ايٗ وبـ ٔفٚـ يب. اوز

 زفا ٔفٚـ ٚ ثبقثيٙي ٔشٖٛ القْ اوز؟

 : ؼِيُ ٟٔٓ ثفاي ٔفٚـر ايٗ أف ٚخٛؼ ؼاـؼزٙؽ 

ثبـٞـب  ، ا٘دبْ ؼٞـؽ ، غٛاٞؽ اي ـا وٝ ٔي يبثؽ وٝ ٍٔبثٝ ٔٙب١ِٝ ٔطمك ؼـٔي، وٙؽ ٌبٜ ؼـضيٗ ثبقثيٙي ٔشٖٛ وبـي خٌّٛيفي ٔي اق ؼٚثبـٜ -1

 . آٔؽٜ ٚ ٘يبقي ثٝ اخفام ايٗ ٘فش ٘يىز ثٝ ؼوزا٘دبْ ٌؽٜ ٘شبيح ٚأص ٚ ٍٔبثٝ 

ثطـث يـب ديٍـٟٙبؼار ٔطممـيٗ ١ٕٔـٛال        لىٕز سطميمبسي ؼـ ٘فش ٞبيٌٛؼ ؼـٌكاـي ٟ٘بيي  لجّي ٔي ٞبي ٔٙدفثٝ سىٕيُ دمًٚٞ -2

وٙٙؽ وٝ ١ٕٔٛال  اق وٛي  ٔٙفش وفؼٜ ٚ ا٘دبْ سطميك ؼـٔٛـؼٌبٖ ـا ؼـغٛاوز ٔي، ٔدٟٛالسي ـا وٝ ده اق ا٘دبْ ٔٙب١ِٝ ٞٙٛق ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ

ثـٝ ِـٛـر    $ا٘دبْ دـمًٚٞ ٞـب  . افكايؽ لجّي ـا سىٕيُ وفؼٜ ٚزيكي ثف آٖ ٔئٙب١ِٝ ، ٔطمميٗ ث١ؽي اخبثز ٌؽٜ ٚ ثؽيٗ ٘طٛ ٞف دمًٚٞ

 ِ٘ٛي#

سف وفؼٜ ٚ ثـفاي ا٘دـبْ    ٔطمك ٍ٘في غٛؼ ثٝ ٔٛٔٛٞ ـا لـف، ؼٞؽ ثب يه ٔفٚـ ٔشٖٛ غٛة ا غشيبـ ٔطمك لفاـ ٔي ٞبي ٔفيؽي ؼـ ايؽٜ -3

 .  يبثؽ ٔي، ٠ّٕي خؽيؽ ـاٜ ٞبي، اي ٔٙب١ِٝ

ٍٔـىالسي ـٚثـفٚ    ؼـ ٍٞٙـبْ اخـفام ثـب    ٘فش ٞبسفيٗ  وٙؽ ٞف ٘فش دمٍٚٞي ضشي وبؼٜ ٍٔػُ ٔي ٞب ـا اق لجُ ٍٔىالر ٚ ٔطؽٚؼيز -4

ٞبي ٔٙبوت ثفاي ضُ ٍٔـىُ   ضُ ثيٙي وفؼٜ ٚ ـاٜ ايٗ ٍٔىالر ٚ ٔٛاٟ٘ ـا ديً، ٔطمميٗ ٚـقيؽٜ لجُ اق ٌفٚٞ ٔفاضُ اخفايي. غٛاٞؽ ٌؽ

 . ثيٙي ٍٔىالر اخفايي اوز ٔفٚـ ٔشٖٛ ٔٛثفسفيٗ اثكاـ ثفاي ديً. ٕ٘بيٙؽ ـا ٘يك سؽاـن ٔي

وبيف غٙبٞبي اضشٕبِي ؼـ ٔفٚـ ٌكاـي ٔٙب١ِبر ديٍـيٗ   ٚ ٔػؽٚي وٙٙؽٌي ٚ ٔيىف ٔي وبقؼ سٛـي اخشٙبة اق غٙبٞبي ٕٔىٗ ـا -5

 . اخشٙبة وفؼآٖ ٞب  سٛاٖ اق ٚ ثؽيٗ سفسيت ؼـ دمًٚٞ ؼـ ؼوز ا٘دبْ ٔي لبثُ وٍف ٞىشٙؽ

 

 هزٍر هتَى چگًَگي 

ٞب  ٞب ديفأٖٛ ٔٛٔٛٞ سطميك ثفغالف سّٛـ ثفغي فمٗ اق ٘فيك ٔفاخ١ٝ ثٝ وشت ٚ لٚـ٘بَ ي ثٝ آغفيٗ ؼا٘ىشٝٔفٚـ ٔشٖٛ ثٝ ٔفْٟٛ ؼوشفو

ٔٙب١ِـٝ وشـت    ٚ ثـب  ٔٛٔٛٞ ٔٛـؼ ٘ٝـف ا٘ال٠ـبر ٘ٝـفي وـبفي ؼاـؼ     ٔٛـؼ ٔطمك ؼـ "اِجشٝ لب٠ؽسب. ؼيٍفي ٞٓ ؼاـؼ ـاٜ ٞبئيىف٘يىز ٚ 
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وـبيف ٔطمميٙـي وـٝ ؼـغّـَٛ ٔٛٔـٛٞ دـمًٚٞ يـب         سٕـبن ثـب  . ٚـ سىٕيُ ٕ٘ٛؼٜ اوزإِمؽ ٞب ـا ضشي ٔٛخٛؼ ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ايٗ ؼا٘ىشٝ

سٛا٘ـؽ اق   ايـٗ سٕـبن ٔـي   . ٌفؼؼ ٠ٛ٘ي اق ثفـوي ٔشٖٛ ٔطىٛة ٔي ؼـ غبِت ٔٛاـؼ ثىيبـ ـاٜ ٌٍبوز ٚ غٛؼ، ا٘ؽ ٠ٛٔٛٔبر ٍٔبثٝ وبـ وفؼٜ

. ٍٞٙبْ ِفف زبي ؼـ اٚلبر اوشفاضز ِـٛـر دـؿيفؼ   ٔاللبر ضٕٛـي ٚيب ضشي ٌفشٍٛٞبي ـٚقٔفٜ ؼٚوشب٘ٝ، ٔىبِٕٝ سّفٙي، ٘فيك ٔىبسجٝ

ثبيىشي ٔٛـؼسٛخٝ ، ؼٞؽ ٞبي ٔفيؽي وٝ ثٝ ٔطمك ٔي وٕيٙبـٞب ٚ خّىبر لٚـ٘بَ والة ٞٓ ثٝ ِطبٚ ايؽٜ، ٞب وٙففا٘ه، ٞب ٌفوز ؼـ وٍٙفٜ

 . لفاـ ٌيفؼ

ديً ٘فش غٛؼ ثٙٛيىيؽ ايٗ وبـ ـا ثب ِـؽالز ٚ  ده اق ؼـيبفز ٚ ٔٙب١ِٝ سٕبْ ٔمبالر ٔٛـؼ ٘ٝف ٌٕب آٔبؼٜ ايؽ وٝ ثػً ٔفٚـ ٔشٖٛ ـا ؼـ 

ثٟشف اوز ؼـ ٔٛـؼ ٞـف ٔمبِـٝ ثـٝ ٘ـبْ     ، ٔٛـؼ ٘ٝف ٌٕب ؼاٌشٝ ا٘ؽ سطميمبسي ـا ٞٓ وٝ ٘شيدٝ اي غالف ٘شيدٝ ضشيأب٘ز ؼاـي ا٘دبْ ؼٞيؽ 

٘ـبْ   آٖ ي١ٙـي  اِجشٝ ففْ غالِٝ سف، ـٚي وبـ ٚ ٘شبيح ثٝ اغشّبـ اٌبـٜ وٙيؽ، ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ، قٔبٖ ا٘دبْ آٖ، ٔطُ ا٘دبْ ٔٙب١ِٝ، ٔطمك اِّي

 . ٔفوْٛ ٚ لبثُ لجَٛ اوز، آٔؽٜ ٘يك ؼـ ِٛـر ثفآٚـؼٖ ٘يبق ثٝ ؼوزٚ ٘شبيح  قٔبٖ ا٘دبْ دمًٚٞ، ٔطمك

 : ٔٙبثٟ وىت ا٘ال٠بر ـا ٔي سٛاٖ ثٝ وٝ ؼوشٝ سمىيٓ وفؼ

 سطميك ِبضجبٖ ا٘ؽيٍٝ ٚ ٔطمميٗ ؼـ فيّؽٞبي غبَ ٔٛٔٛٞ، ٘ػجٍبٖ، ٔٙبثٟ ـؼيف اَٚ ٔب٘ٙؽ اوبسيؽ

 اوٙبؼ ٠ّٕي، ٔمبالر ٠ّٕي، ٞبي ٔفخٟ ٔٙبثٟ ـؼيف ؼْٚ ٔب٘ٙؽ وشبة

 ايٙشف٘ز ٚ وفٚيه ٞبي آٖ، ي ا٘ال٠بسيثب٘ه ٞبٔٙبثٟ ـؼيف وْٛ ٔب٘ٙؽ 

سٛٔيص ٔػشّف أب خب١ٔي ٕٞفاٜ ثـب ـفـف٘ه ؼٞـي ِـطيص آوبؼٔيـه $اوـشب٘ؽاـؼ        ثبيؽثب ٔفٚـ وفؼٖ ٔٙج٠ٛبر ٚ ٔمبالر ٔفثٛ٘ٝ  ثٙبثفايٗ

ؼـ ايٗ ثػً ؼـ ٚالٟ ثبيؽ ثٝ . ـثبـٜ دمًٚٞ ٞبيي وٝ ديً اق ٌٕب ـٚي ايٗ ٔٛٔٛٞ ٚ ٠ٛٔٛٔبر ٘كؼيه ثٝ آٖ ا٘دبْ ٌؽٜ ثؽٞيؽٞبـٚاـؼ# ؼ

اٌشجبٞبر آٖ ٞب ـا ـفٟ ٕ٘بييـؽ ٚ يـب ٘شـبيح آٖ ٞـب ـا ـؼ     ، ؾوف دمًٚٞ ٞبيي ثذفؼاقيؽ وٝ ٌٕب لّؽ ؼاـيؽ يبفشٝ ٞبي آٖ ٞب ـا سىٕيُ وٙيؽ

ٝ اوشبؼ ـإٞٙبي ثبِمٜٛ ي ٌٕب اثجبر وٙؽ وٝ ٌٕب ٔٙب١ِٝ ٚ اضب٘ٝ ي وبفي ثٝ ّٔٙجي وٝ ٔٛٔٛٞ دمًٚٞ اوز ـا ايٗ لىٕز ثبيؽ ث. وٙيؽ

ؼـ ايـٗ  ، ٚيؽئٛ يب ٞف ٔٛـؼ ؼيٍف، ٍ٘فيٝ، زٝ وشبة ثبٌٙؽ زٝ ٔمبِٝ، ثيٍشفيٗ اوشفبؼٜ اق ٔٙبثٟ سطميك $وٝ ؼـ لىٕز آغف ٔي آيٙؽ#. ؼاـيؽ

 . لىٕز ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ
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 هٌبخذهٌبثغ ٍ 

 :  قيف ٔي ثبيؽ ؼـ ٌ٘ٛشٗ ٔٙبثٟ فبـوي ٚ اٍّ٘يىي ا٠ٓ اق ٔمبِٝ ٚ يب وشبة ـ٠بيز ٌؽٜ ثبٌؽٚ اٍِٛي ٔفاست 

 ٔٙبثٟ فبـوي ثٝ ِٛـر ٔمبِٝاٍِٛي ٔٙبوت ؼـج  -1

 . ِفطٝ ٞب: ؼٚـٜ$ٌٕبـٜ#، وبَ ٍ٘ف. ٘بْ ٔدّٝ. ٠ٙٛاٖ ٔمبِٝ. ٘بْ ٘ٛيىٙؽٜ/٘ٛيىٙؽٌبٖ ،٘بْ غب٘ٛاؼٌي

 وشبة ثٝ ِٛـرٔٙبثٟ فبـوي ـج اٍِٛي ٔٙبوت ؼ -2

 .  ِفطٝ ٞب: وبَ ٍ٘ف، ٘بٌف. ٔطُ ٍ٘ف. ٌٕبـٜ زبح#. $خّؽ. ٘بْ وشبة. ٘بْ ٘ٛيىٙؽٜ/٘ٛيىٙؽٌبٖ ،٘بْ غب٘ٛاؼٌي

 ٔٙبثٟ اٍّ٘يىي ثٝ ِٛـر ٔمبِٝاٍِٛي ٔٙبوت ؼـج  -3

 .  فطٝ ٞبِ: ؼٚـٜ$ٌٕبـٜ#، وبَ ٍ٘ف. ٘بْ ٔدّٝ. ٠ٙٛاٖ ٔمبِٝ. ٘بْ غب٘ٛاؼٌي ٘بْ ٘ٛيىٙؽٜ/٘ٛيىٙؽٌبٖ

 :  ٔثبَ

Hart IR,Harden RM. Best evidence medical education(BEME): a plan for action. Medical Teacher. 

2000 Mar,22(2): 131- 134 . 

 وشبة ثٝ ِٛـر اٍّ٘يىي ٔٙبثٟاٍِٛي ٔٙبوت ؼـج  -4

 .  ِفطٝ ٞب: وبَ ٍ٘ف، ٘بٌف. ٔطُ ٍ٘ف. ٌٕبـٜ زبح#. $خّؽ. ٘بْ وشبة. ٘بْ غب٘ٛاؼٌي ٘بْ ٘ٛيىٙؽٜ/٘ٛيىٙؽٌبٖ

 :  ٔثبَ

Eisen HN. Immunology: an Introduction to Moleculor and Cellular Principles of the Immune 

Response. 5 th ed. New York. Harper and Row,1974: 406 . 

 فزٌّگ ّب

 ٔثبَ فبـوي

 . 1364، أيفوجيف. سٟفاٖ. زبح ٞفشٓ، 5خّؽ. ففًٞٙ فبـوي. ١ٔيٗ ٔطٕؽ

 ٔثبَ اٍّ٘يىي
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Hornby As. Oxford Advanced Learners Dictionary. Oxford. Oxford University Press,1999 . 

 تزجوِ کتبة

 .  ِفطٝ ٞب: وبَ ٍ٘ف، ٔطُ ٍ٘ف٘بٌف. خّؽ. ٚ ٘بْ غب٘ٛاؼٌي ٔشفخٓ ة. ٘بْ٘بْ وشب. ٘بْ غب٘ٛاؼٌي ٘بْ ٘ٛيىٙؽٜ/٘ٛيىٙؽٌبٖ

ث١ـؽ اق ٘ـبْ وـٛٔيٗ ٘ٛيىـٙؽٜ ٔمبِـٝ يـب وشـبة         "ٚ ؼيٍفاٖ"يب وشبة اٍّ٘يىي ٚ وّٕٝ  يٗ ٘ٛيىٙؽٜ ٔمبِٝوٛٔ ٘بْ ث١ؽ اق et alوّٕٝ : سؿوف

 . ٔي ٌٛؼ آٚـؼٜ فبـوي

 #Numbering$. ـففا٘ه ٞب ثٝ سفسيت اوشفبؼٜ ؼـ ٔشٗ آٚـؼٜ ٌٛؼ: سؿوف

 .  ي ؼـ فٟفوز ٔفاخٟ ٔي آيٙؽٞب ثب ؾوف ٕٞٝ ٍٔػّبر ٔفٚـ دبيبٖ ٘بٔٝ ٞب ٚ ـوبِٝ ٞبي ؼاٍٍ٘بٞي ٘يك ٕٞب٘ٙؽ وشبة: سؿوف

 $ايٙشف٘ز# ٌجىٝ خٟب٘ي اـسجب٘بر: سؿوف

 $سبـيع ثبقيبفز ثبيؽ ليؽ ٌٛؼ#. ا٘ال٠بسي وٝ اق ايٙشف٘ز ثبقيبفز ٔي ٌٛؼ ٚ ٔبغؿ آٖ فمٗ آؼـن ٔٛخٛؼ ؼـ ٌجىٝ اوز

TIME (topics In Medical Education). Resource on the world wide web. http: //www. dundee. ac. 

uk/meded/refs/. accessed 2 December,1998 . 
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 ، اّذاف ٍيضُ ٍ فزضيِ ّبی پضٍّص ّذف اصلي

ٞؽف وّـي   .يه ٚ ٌبٞي ؼٚ ٚ ثٙؽـر زٙؽ ٞؽف وّي ؼاـؼ١ٕٔٛال ؼـ ٞؽف ثبيؽ ثٙٛيىيٓ وٝ اق ا٘دبْ ٔٙب١ِٝ زٝ ٔي غٛاٞيٓ ٞف دمٍٚٞي 

ثب ايٗ سفبٚر وٝ ؼـ ٞؽف اق اف١بِي ٘ٝيف س١يـيٗ يـب ٌـٙبغز وـٝ ١ٔٙـي ٚ      ز بـٜ ٌؽٜ اوٕٞبٖ زيكي اوز وٝ ؼـ ٠ٙٛاٖ ٔٙب١ِٝ ثٝ آٖ اٌ

 .  اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ ثٝ ٔثبَ قيف سٛخٝ ففٔبييؽ، وبـثفؼي ؼليك ٚ ٚأطي ؼاـ٘ؽ

 . 1380وبَ xٌٟف  ٝ ٞبي يع وبقيب٘غثفـوي ٔيكاٖ ٌيٛٞ آِٛؼٌي يع ّٔففي ثٝ ٔيىفٚة ٚثب ؼـ وبـ: ٠ٙٛاٖ ٘فش

 . 1380وبَ xٌٟف  ٝ ٞبي يع وبقيب٘غٔيكاٖ ٌيٛٞ آِٛؼٌي يع ّٔففي ثٝ ٔيىفٚة ٚثب ؼـ وبـ س١ييٗ: ٞؽف وّي

 

 اّذاف ٍيضُ

 ثـب ٘ـٛـي وـٝ    ؽ وٝ غفؼ ٌؽٜ اوزٙاٞؽاف ٚيمٜ ؼـ ٚالٟ اخكا ٞؽف وّي ٔي ثبٌ ث١ؽ اق ٌ٘ٛشٗ ٞؽف وّي ٔي سٛا٘يٓ اٞؽاف ٚيمٜ ثٙٛيىيٓ

ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٚ ـٌٚـٗ اوـشفبؼٜ ٔـي    ، ؼـ اٞؽاف ٚيمٜ اق اف١بَ لبثُ وٙدً. وّي ثفويٓثٝ ٞؽف  ٔي سٛا٘يٓ اٞؽاف ٚيمٜ وٙبـ ٞٓ لفاـ ؼاؼٖ

 : اوز اق ليؽ قٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٘يك ؼـ اٞؽاف ٚيمٜ اوشفبؼٜ ٌٛؼ ثٝ ٔثبَ قيف سٛخٝ ٌٛؼ ٌٛؼ ثٟشف

 . 1380 وبَ xٌٟف  ٝ ٞبي يع وبقيب٘غس١ييٗ ٔيكاٖ ٌيٛٞ آِٛؼٌي يع ّٔففي ثٝ ٔيىفٚة ٚثب ؼـ وبـ: ٞؽف وّي

 اٞؽاف ٚيمٜ

 . 1380 وبَ xٌٟف  ٝ ٞبي يع وبقيب٘غس١ييٗ ؼـِؽ ٌيٛٞ آِٛؼٌي يع ّٔففي ثٝ ٔيىفٚة ٚثب ؼـ وبـ -1

 . 1380 وبَ xٌٟف ؼـ وبـغب٘ٝ ٞبي يع وبقي  ثفضىت ؼاٌشٗ غب٘ٝ ثٟؽاٌزيع ّٔففي ثٝ ٔيىفٚة ٚثب  س١ييٗ ؼـِؽ ٌيٛٞ آِٛؼٌي -2

َ  xٌـٟف  وبـغب٘ٝ ٞبي ؼاغُ ٌٟفي ؼـ وبـغب٘ٝ ٞبي يـع وـبقي    ثفضىتة ٚثب يع ّٔففي ثٝ ٔيىفٚ س١ييٗ ؼـِؽ ٌيٛٞ آِٛؼٌي -3  وـب

1380 . 

َ  xٌـٟف  ٌٟفي ؼـ وبـغب٘ٝ ٞبي يـع وـبقي    وبـغب٘ٝ ٞبي غبـج ثفضىتيع ّٔففي ثٝ ٔيىفٚة ٚثب  س١ييٗ ؼـِؽ ٌيٛٞ آِٛؼٌي -4  وـب

1380 . 
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 ّذف يب اّذاف کبرثزدی

 : اـايٝ ٌٛؼالقْ اوز اٞؽاف وبـثفؼي ؼـ زبـزٛة س١فيف قيف 

 .  ثٝ ٔدٕٛٞ وبـثفؼ ٞبي ٠ّٕي ٔؽ٘ٝف ٔدفي يب وبقٔبٖ ؾيٙفٟ ضبُِ اق ٘شبيح دمًٚٞ ثٝ ٔٙٝٛـ اـسمبي غؽٔبر ا٘الق ٔي ٌفؼؼ

اغالق ؼـ دمًٚٞ سٟيٝ ٕ٘بيؽ ٞؽف وبـثفؼي ايٗ ٘فش اوـشفبؼٜ ٔطممـيٗ    ٔي غٛاٞؽ ففْ ـٔبيز ٘بٔٝ وّي ؼـ ٔٙب١ِٝ اي وٝ ٔدفي ٔثال 

 .اغالق ؼـ دمًٚٞ ٔشٙبوت ثب ٘ٛٞ ٘فش سطميمبسي ٔي ثبٌؽ وّياق ففْ ـٔبيز ٘بٔٝ 

 ًگبرش سَاالت ٍ فزضيبت

وٛاالر ثبيـؽ ٘ـٛـي ٍ٘ـبـي ٌـٛ٘ؽ وـٝ ٞـؽفي ـا       . اٞؽاف سِٛيفي ثٝ وٛاالر دمًٚٞ سجؽيُ ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ اٞؽاف سطّيّي ثٝ ففٔيبر آٖ 

 .  وٙيٓسجؽيُ  دمٍٚٞي ـا ثٝ وٛاَ ٕٞبٖ ٞؽف دًٌٛ ؼٞٙؽ ٔي سٛا٘يٓ ٞف ٞؽف سِٛيفي

 :  فٛق ـا ثٝ ٌفش قيف ٔي سٛاٖ ثٝ وٛاَ دمًٚٞ سجؽيُ وفؼاٞؽاف ٚيمٜ : ثبَٔ

 زٙؽ ؼـِؽ اوز؟ 1380 وبَ xٌٟف  ٝ ٞبي يع وبقيب٘غٌيٛٞ آِٛؼٌي يع ّٔففي ثٝ ٔيىفٚة ٚثب ؼـ وبـ -1

 ؟ثفضىت ؼاٌشٗ غب٘ٝ ثٟؽاٌز زٙؽ ؼـِؽ اوز000000ٌيٛٞ آِٛؼٌي  -2

 ؟زٙؽ ؼـِؽ اوز. 000000000000ثفضىت 000000ٌيٛٞ آِٛؼٌي  -3

 ٔثبَ ففٔيٝ دمًٚٞ

 اٞؽاف

 . 1380سبثيف آٚاي لفآٖ وفيٓ ثف ٔيكاٖ أٙفاة ثيٕبـاٖ لّجي ثىشفي ؼـ ثيٕبـوشبٖ ٔفوك لّت سٟفاٖ وبَ س١ييٗ -1

 ىت خٙهثف ض 1380سبثيف آٚاي لفآٖ وفيٓ ثف ٔيكاٖ أٙفاة ثيٕبـاٖ لّجي ثىشفي ؼـ ثيٕبـوشبٖ ٔفوك لّت سٟفاٖ وبَ  س١ييٗ -2

 ثف ضىت وٗ 1380سبثيف آٚاي لفآٖ وفيٓ ثف ٔيكاٖ أٙفاة ثيٕبـاٖ لّجي ثىشفي ؼـ ثيٕبـوشبٖ ٔفوك لّت سٟفاٖ وبَ  س١ييٗ -3

 :  وفؼثٝ ففٔيٝ دمًٚٞ سجؽيُ ٔي سٛاٖ  ثٝ ٌفش قيفثب ايدبؼ سغييفار ٔػشّفي  ـااٞؽاف فٛق 

 .  ـا وبًٞ ٔي ؼٞؽ 1380ؼـ ثيٕبـوشبٖ ٔفوك لّت سٟفاٖ وبَ ٔيكاٖ أٙفاة ثيٕبـاٖ لّجي ثىشفي  دػً آٚاي لفآٖ وفيٓ -1
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ثـف ضىـت خـٙه     1380ٔيكاٖ أٙفاة ثيٕبـاٖ لّجي ثىشفي ؼـ ثيٕبـوشبٖ ٔفوك لّت سٟـفاٖ وـبَ    سبثيف دػً آٚاي لفآٖ وفيٓ ثف -2

 .  سفبٚسي ٘ؽاـؼ

ٗ  1380ٔفوك لّت سٟفاٖ وبَ ٔيكاٖ أٙفاة ثيٕبـاٖ لّجي ثىشفي ؼـ ثيٕبـوشبٖ  سبثيف دػً آٚاي لفآٖ وفيٓ ثف -3 فـفق   ثف ضىت وـ

 .  ٔي وٙؽ
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 ّبهتغيزاًَاع 

ثٝ دؽيؽٜ اي ا٘الق ٔي ٌٛؼ وٝ ضـبالر ٚ ٔمـبؼيف    ٔشغيف اوز ٞبٔشغيفٔٛٔٛٞ ؼيٍفي وٝ القْ اوز ٔٛـؼ سٛخٝ ٔطمميٗ لفاـ ٌيفؼ ثطث 

 . ٞبي آٖ ٔٙب١ِٝ اوزٔشغيفٚ ثجز ضبالر يب ٔمبؼيف ٔػشّف  خٕٟ آٚـي ا٘ال٠بر ؼـ يه ٔٙب١ِٝ ؼـ ضميمز ا٘ؽاقٜ ٌيفي. ٔػشّف ثذؿيفؼ

 

 کيفيی کوي ٍ ّبهتغيز

ٗ  . ٔـثال  ٞـبي ويفـي ضـبالر ٔػشّـف ؼاـ٘ـؽ     ٔشغيفٞبي وٕي ٔمبؼيف ٔػشّف ثٝ غٛؼ ٔـي ٌيف٘ـؽ ٚ   ٔشغيف: ٞبي وٕئشغيف -1 ٚقٖ ٚ ، وـ

. ٝ ؼٚ ؼوشٝ ديٛوشٝ ٚ ٌىىشٝ سمىيٓ ٔـي ٌـٛ٘ؽ  ٞبي وٕي غٛؼ ثٔشغيف. ويفي ٔشغيفٞبي وٕي اوز ٚ خٙه يه ٔشغيف فٍبـغٖٛ اق ٘ٛٞ

 60سـب   50ٚقٖ  ثيٗ. ٔثال ثبق ٞٓ ثي ٟ٘بيز ٔمؽاـ ثشٛاٖ لفاـ ؼاؼآٖ ٞب  ٞبي وٕي ديٛوشٝ آٖ ٞبيي ٞىشٙؽ وٝ ثيٗ ؼٚ ٔمؽاـ ٔػشّفٔشغيف

 .ي ٌيفؼ٠ؽؼ ؼيٍفي لفاـ ٕ٘ 51 -50أب ثيٗ س١ؽاؼ ٘جٓ . ويّٛ ٌفْ اق ٘ٝف ـيبٔي ٔي سٛاٖ ثيٟٙبيز ٠ؽؼ لفاـ ؼاؼ

ٞـبي ويفـي اوـٕي ٞـير     ٔشغيفؼـ . ٞبي ويفي ٘يك ثٝ ؼٚ ؼوشٝ ويفي اوٕي ٚ ويفي ـسجٝ اي سمىيٓ ٔي ٌٛؼٔشغيف: ٞبي ويفئشغيف -2

ٞبي ـسجٝ اي ٔي سٛاٖ يه ـخطبٖ سفسيجي ثيٗ ضبالر يـه  ٔشغيفأب ؼـ . ٌغُ. ٔثال ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ٔشغيفـخطبٖ سفسيجي ثيٗ ضبالر ٔػشّف 

 . ٙص سطّيالرو. ٔثال يبفز ٔشغيف

 :ٞب ٌبُٔٔشغيفِؿا ٔميبن ٞبي ا٘ؽاقٜ ٌيفي 

ٚقٖ ٘ـٛقاؼي ؼٚ ثفاثـف ٘ـٛقاؼ ؼيٍـف ٔـي      ٔـثال  ِفف ٚال١ي ٔي ثبٌؽ  ٔميبن ٘ىجشي$ؼاـاي ٘ىجز ٞبي ٚال١ي ٞىشٙؽ ايٗ ٔميبن ؼاـاي -1

 ثبٌؽ#

ّٝ ٚال١ي ثيٗ ٔمبؼيف ـا ضفٛ ٔي ٕ٘بيـؽ  ٔميبن فبِّٝ اي $ؼـ ايٗ ٔميبن ٔطُ ِفف سغييف ٔي وٙؽ ايٗ سغييف ٔميبن ٞف زٙؽ وٝ فبِ -2

 أب ٘ىجز ٞبي ٚال١ي ؼيٍف ثيٗ ٔمبؼيف خؽيؽ ٔٛخٛؼ ٘يىشٙؽ#

ـا ٕ٘ي سٛاٖ ٔطبوجٝ وفؼ فمٗ ٔي سٛاٖ سفسيت ٚ سٛاِي ٚ ثكـٌشف ٚ وـٛزىشف ثـٛؼٖ ـا   آٖ ٞب  $ؼـ ايٗ ٔميبن فبِّٝ ثيٗ ٔميبن سفسيجي -3

 ٍٔػُ وفؼ#

ـ ٞبي ويفي ٔشغيفٔميبن ٞب ي ـسجٝ اي ٚ اوٕي خٟز ثجز . ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ#آٖ ٞب  ٗ$ٞير ـخطبٖ ٚ ثفسفي ثي ٔميبن اوٕي -4 ٔـي   ثٝ وـب

 .  ـٚ٘ؽ
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 ٍاثستِ هتغيزهستقل ٍ  هتغيز

 آٖ ٞب.   ٔىشمُ يب ٚاثىشٝ ثٛؼٖ. ٞب ٘يك ثبيؽ ؼـ ٌٕبـ آيؽٔشغيفؼـ ٔٙب١ِبر سطّيّي يه خٙجٝ ؼيٍف 

ثفـوـي اـسجـبٖ   "ؼـ ٔٙب١ِٝ. ٔثال ٔىشمُ ٘بٔيؽٜ ٔي ٌٛؼ ٔشغيفٍفي اوز وٝ ي اوز وٝ سغييفار آٖ سبثٟ سغييفار ؼئشغيفٚاثىشٝ  ٔشغيف

ٚاثىشٝ ٕٞبٖ وف٘بٖ ٔثب٘ٝ اوز وٝ ويفي ٚ اوٕي ٘يك اوز قيفا ؼٚ ضبِز ٚخٛؼ يب ٠ؽْ  ٔشغيف "اوش١ٕبَ ؼغب٘يبر ٚ اثشال ثٝ وف٘بٖ ٔثب٘ٝ

اوز وٝ ٔي سٛا٘ؽ ٞٓ ثٝ ٌىُ اوٕي ٔٛـؼ اوشفبؼٜ لـفاـ   ٞبي ٔىشمُ ٔٙب١ِٝ يىي ٕٞيٗ اوش١ٕبَ ؼغب٘يبرٔشغيفٚخٛؼ ـا ٔي دؿيفؼ ٚ اق 

ؼـ ٔٙب١ِـبر سطّيّـي    وـبَ#  nٌيفؼ$ويٍبـ وٍيؽٜ يب ويٍبـ ٘ىٍيؽٜ# ٚ ٞٓ ثٝ ٌىُ وٕي ٌىىشٝ$ٌبغُ س١ؽاؼ ويٍبـ ؼـ ـٚق ثٝ ٔـؽر  

 ٔشغيـف شٝ يب ٔىشمُ ثٛؼٖ يه وز وٝ ٚاثىا يه ٘ىشٝ ٟٔٓ ؼيٍف ٘يك ؼـ ايٗ ثبة آٖ. ٔىشمُ ؼاـيٓ ٔشغيفٚاثىشٝ ٚ زٙؽ  ٔشغيفيه ١ٕٔٛال 

ي ٔي سٛا٘ؽ ؼـ يه ٔٙب١ِٝ ٔىـشمُ ٚ ؼـ ٔٙب١ِـٝ   ٔشغيفثٙبثفايٗ . ٞب ٘يىز ٚ ثف اوبن ففٔيبر س١ييٗ ٔي ٌٛؼٔشغيفخك غِّٛيبر ؾاسي 

 .  ؼيٍفي ٚاثىشٝ ثبٌؽ

 

 ّبی سهيٌِ ایهتغيز

ؼـ سٕـبْ ٔٙب١ِـبر ثجـز ٔـي     ١ٕٔـٛال  ٞـب  ٔشغيفايـٗ  . قٔيٙٝ اي ٔي ٌٛيٙؽ ٔشغيفٞبي ٔفثٖٛ ثٝ غِّٛيبر ففؼي خ١ٕيز ٕ٘ٛ٘ٝ ـا ٔشغيف

ٔىشمُ  ٔشغيفٞب ٘مً ٔشغيفؼـ ثفغي ٔٙب١ِبر ايٗ . ٞبي قٔيٙٝ اي ٞىشٙؽٔشغيفٚ ١ٔٚيز سبُٞ اق ، سطّيالر، ٌغُ، خٙه، وٗ. ٌفؼ٘ؽ

 .  ـا ايفب ٔي وٙٙؽ

 

 ّبی هخذٍش کٌٌذُ هتغيز

 ٔشغيـف ٔىشمّي وٝ ٔب لّؽ ثفـوي اـسجـبٖ آٖ ـا ثـب    ٔشغيفشٝ ٚ ٞٓ ثب ٚاثى ٔشغيفي ٞٓ ثب ٔشغيفؼـ ٔٙب١ِبر سطّيّي ٌبٜ اسفبق ٔي افشؽ وٝ 

ؼـ . ٔػؽٚي وٙٙؽٜ ٔـي ٌٛيٙـؽ   ٔشغيفي ـا ٔشغيفزٙيٗ . ثٝ ٠جبـر ؼيٍف ٞٓ ثب ٠ّز ٚ ٞٓ ثب ١َّٔٛ ٔفسجٗ اوز. ٚاثىشٝ ؼاـيٓ اـسجبٖ ؼاـؼ

ؼـ ايٗ ٔٙب١ِٝ اوـش١ٕبَ ؼغب٘يـبر   ، ـا ثفـوي وٙؽ ٘ٝف ثٍيفيؽ وٝ ٔٙب١ِٝ اي لّؽ ؼاـؼ اـسجبٖ ثيٗ ٠ؽْ سطفن ٚ ثيٕبـي ايىىٕيه لّت

ؼـ . ٔػؽٚي وٙٙؽٜ اوز قيفا ٞٓ ثب ٠ؽْ سطفن ٔفسجٗ اوز$ويٍبـي ٞب وٕشف اُٞ ٚـقي ا٘ؽ# ٚ ٞٓ ثب ثيٕبـي ايىىٕيه لّت ٔشغيفيه 

ٞب ثف ٘شيدٝ ٔٙب١ِـٝ  ٔشغيف ٞبي ٔػؽٚي وٙٙؽٜ اق إٞيز ثىيبـ قيبؼي ثفغٛؼاـ اوز قيفا اٌف اثف ايٗٔشغيفٔٙب١ِبر سطّيّي ٌٙبغز سٕبْ 

 . ؼـ ٔفضّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي يب سطّيُ آٔبـي غٙثي ٍ٘ٛؼ ثٝ اضشٕبَ ففاٚاٖ ٘شبيح ضبِّٝ لبثُ ا٠شٕبؼ ٘يىشٙؽ
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 ًوًَِ ٍ ًوًَِ گيزی

ٞـف يـه اق   . ثػٍي ٔٙشػت اق خب١ٔٝ سطز ثفـوي اوز ثٝ لىٕي وٝ ثشٛاٖ اق آٖ اوشٙجبٖ ٞـبيي ؼـ ثـبـٜ خب١ٔـٝ اوـشػفاج وـفؼ     ، ٕ٘ٛ٘ٝ

ايٗ ٚاضؽ ٔـي  . ٔي غٛا٘ٙؽ يب ٚاضؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ايـا يه ٚاضؽ ا٘شػبة ، ؽٞبي خ١ٕيز وٝ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٠ٕٛي اق ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ١ٔفْ ا٘شػبة اوزٚاض

ففؼ ٞـٓ ٚاضـؽ ٕ٘ٛ٘ـٝ اي ٚ    ، ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي يه ٔفضّٝ اي اق اففاؼ. غٌٛٝ ثبٌؽ "سٛا٘ؽ ففؼ يب ٚاضؽ ٟ٘بيي يب ٔدش١ٕي اق اففاؼ يب اِٙالضب

 . ثٝ ٠جبـر ؼيٍف ؼـ ايٗ ضبِز ٚاضؽ ٕ٘ٛ٘ٝ اي ثف ٚاضؽ ٍٔبٞؽٜ اي ٔٙٙجك اوز. وزٞٓ ٚاضؽ ٍٔبٞؽٜ ا

وٕجـٛؼ ٘يـفٚي ا٘ىـب٘ي ٚ ؼـ ؼوـشفن ٘جـٛؼٖ ٚوـبيُ ٚ       ، ٔػبـج قيـبؼ ، ؼـ غيّي اق ٔٙب١ِبر ثٝ ٠ّز ٍٔىالر ٠ؽيؽٜ اق خّٕٝ وٕي ٚلز

سطميـك ثـف ـٚي   ، ؼـ ايٗ ِٛـر. ا ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ لفاـ ؼاؼسدٟيكار ثٝ ا٘ؽاقٜ وبفي ٚ دفاوٙؽٌي خ١ٕيز ٔٛـؼ ٘ٝف ٕ٘ي سٛاٖ سٕبْ خ١ٕيز ـ

ثٝ خبي سطميك وُ خ١ٕيز ٔطمك ٔـي سٛا٘ـؽ ؼلـز ثيٍـشفي ؼـ خٕـٟ      ، اق ٘ففي ؼـ ٔٙب١ِٝ ٕ٘ٛ٘ٝ. ٕ٘ٛ٘ٝ اي اق خ١ٕيز ا٘دبْ ٔي ٌيفؼ

 . آٚـي ا٘ال٠بر ثٝ وبـ ٌيفؼ ٚ ثفـوي ٠ٕيك سفي ثٝ ٠ُٕ آٚـؼ

فـوي ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ خب١ٔٝ ٔٛـؼ ثفـوي س١ٕيٓ ٔي ؼٞؽ ِؿا ثفاي ١ٔشجف ثٛؼٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبيـؽ ثـٝ ٘ىـبسي    وٝ ٔطمك ٘شبيح ضبُِ اق ثآٖ خب  اق: ٘ىشٝ

 : سٛخٝ ٕ٘ٛؼ

 ثبيىشي ثٝ غٛثي ا٘شػبة ٌٛؼ سب ٕ٘بيٙؽٜ خ١ٕيز ثبٌؽ ٕٝ٘ٛ٘. 

 ثبيىشي ثٝ ا٘ؽاقٜ وبفي ا٘شػبة ٌٛؼ ٕٝ٘ٛ٘. 

 ثبيىشي ثٝ ا٘ؽاقٜ وبفي ٔٙب١ِٝ ٌٛؼ ٕٝ٘ٛ٘. 

ؼـ ايٗ ِٛـر أىبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيـفي اق   س١ٕيٓ ٘شبيح ثٝ خب١ٔٝ ٞؽف ٔي ثبٌؽ اٌف خب١ٔٝ ٞؽف وٛزه ثبٌؽ ٞؽف ٔطمميٗ اق ا٘دبْ دمًٚٞ

ـا ٚاـؼ ٔٙب١ِٝ وفؼ وٝ اِـٙالضب   سٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔي سٛاٖ اي ٕ٘ٛ٘ٝ 50 ؼـ خب١ٔٝ ؤُثال  وّيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي خب١ٔٝ وُ ٚخٛؼ غٛاٞؽ ؼاٌز

ثىيبـ ٍٔىُ غٛاٞـؽ ثـٛؼ   ، بثي ثٝ ايٗ ضدٓ قيبؼييه اوشبٖ يب يه وٍٛـ ثبٌؽ ؼوشخ١ٕيز ، اٌف خب١ٔٝ ٞؽف أب ٌٛيٙؽ وفٌٕبـيثب آٖ 

ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  ؼاـاي، اِجشٝ ثبيؽ خ١ٕيز ٕ٘ٛ٘ٝ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي وفؼ، ٞكيٙٝ قيبؼي ٔي ّ٘جؽ ؼـ ايٗ ِٛـر ٔي سٛاٖ اق خب١ٔٝ ٞؽف ثكـي ٕٔٙب

ـٚي اضشٕبِي ٚ يب غيف اضشٕبِي ِٛـر دؿيفؼ ٌبٞي ٔٙب١ِٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ؼـ ٞف ٔٙب١ِٝ ٕٔىٗ اوز ثٝ . ٔٙبوت ٚ ١ٔفف خب١ٔٝ ٞؽف ثبٌؽ

اِٙالضب ، ـا ؼـ اثشؽا ثفاي ثفآٚـؼ سمفيجي ١ٔٚيز ٔٛخٛؼ ٚ ٕٞسٙيٗ ـفٟ ٘ٛالُ اخفايي سطميك ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي غيف اضشٕبِي ا٘دبْ ٔي ؼٞٙؽ

سطميك ـا ثـب ٕ٘ٛ٘ـٝ ٌيـفي    ، ٘ٛالُ ٔٛخٛؼ ٔي ٌٛيٙؽ ٚ ؼـ ٌبْ ث١ؽي ٚ ده اق ثفـوي ٘شبيح ديً آقٖٔٛ ٚ ـفٟ ديً آقٖٔٛثٝ آٖ ٔٙب١ِٝ 

 .  ثٝ خب١ٔٝ آٔبـي ثبٌؽ ٘شبيح آٖ لبثُ س١ٕيٓ اضشٕبِي سىفاـ ٔي وٙٙؽ سب
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 جبهؼِ

$زيكٞبي ٍٔشفن# ثفاي ٍٔػُ وفؼٖ ؼٚ ٘ـٛٞ   ي خ١ٕيز، ٚيمٌي ٞبٔد٠ٕٛٝ اي اق ٚاضؽٞبوز وٝ ؼـ زيك يب زيكٞبيي ٍٔشفن ثبٌٙؽ 

 .خ١ٕيز ثٝ وبـ ٔي ـٚ٘ؽ

 سٕبْ ٘ٛخٛا٘بٖ ٔجشال ثٝ آوٓٔثال ثبِيٙي ٚ ؼٌٔٛفافيه خ١ٕيز ٞؽف ـا س١يٗ ٔي وٙٙؽ ي ٚيمٌي ٞب -1

 . ؼـ ٌٟف سٟفاٖ 80٘ٛخٛا٘بٖ ٔجشال ثٝ آوٓ ؼـ وبَ ٔثال ي خغفافيبيي ٚ قٔب٘ي خ١ٕيز ؼـ ؼوشفن ـا س١يٗ ٔي وٙٙؽ ٚيمٌي ٞب -2

   جوؼيت آهبری

كـٌشف ٚ خ١ٕيز وُ ٘يك ٔي ٘بٔٙؽ ٔٙٝٛـ اق خ١ٕيـز آٔـبـي خب١ٔـٝ اي    خ١ٕيز ث، خب١ٔٝ آٔبـي، خ١ٕيز آٔبـي ـا ٌبٞي خ١ٕيز اِّي

خ١ٕيـز  ، ٔىـبئُ ٔفثـٖٛ ثـٝ ؼاٍ٘ـدٛيبٖ وٍـٛـ      اوز وٝ ٔٛٔٛٞ ٔٛـؼ سطميك ؼـ اـسجبٖ ثب آٖ ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔثبَ ؼـ ثفـوي

وٝ ضؽالُ ؼـ يه ِفز ٍٔشفن ٞىـشٙؽ  آٔبـي ٔٛـؼ ٘ٝف وُ ؼاٍ٘دٛيبٖ وٍٛـ ا٠ٓ اق ؼِٚشي يب غيف ؼِٚشي ٔي ثبٌؽ ٔد٠ٕٛٝ ٚاضؽٞبيي 

ِـفبر ٔـٛـؼ ٘ٝـف غـٛؼ ـا ؼـ      يـب  ٚيمٌي ٞـب ؼاٍ٘دٛ ثٛؼٖ ده القْ اوز وٝ ٔطمك اق لجُ ٔثال يه خب١ٔٝ آٔبـي ـا ٍٔػُ ٔي وٙٙؽ 

 .  خب١ٔٝ آٔبـي ٍٔػُ ٕ٘بيؽ

 جبهؼِ ّذف

ٚيمٌي  غبِي اق ١ٔيبـٞبي ٚـٚؼ اوز وٝ سٙٝيٓ س١ٕيٓ ؼاؼٜ ٔي ٌٛؼ ٚ ثٝ ١ٔٙبي ٔد٠ٕٛٝآٖ ٞب  ٌفٜٚ ثكـٌي اق ٔفؼْ وٝ ٘شبيح ٔٙب١ِٝ ثٝ

ٔٙبوت ٞىشٙؽ ٔمؽٚـ ٔي وٙؽ س١فيف خب١ٔٝ ٞؽف ثبيؽ خبٟٔ ٚ ٔـبٟ٘ ثبٌـؽ    ففاؼي وٝ ثفاي ٔٛٔٛٞ دمًٚٞ وبٔالثبِيٙي ٚ خ١ٕيشي اٞبي 

ٔـٕٗ اق ٌـَٕٛ ٚاضـؽٞبيي     ي١ٙي ايٗ س١فيف ثبيؽ زٙبٖ ثبٌؽ وٝ اق ِطبٚ قٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ٕٞٝ ٚاضؽٞبي ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ ـا ؼـ ثف ثٍيفؼ ٚ ؼـ

 . دفؼاغشٝ ٌٛؼ خٌّٛيفي ثٝ ٠ُٕ آيؽآٖ ٞب  وٝ ٘جبيؽ ثٝ ٔٙب١ِٝ

 جوؼيت در دستزط

١ٔفف خ١ٕيز ٞؽف اوز ٚ س١فيف وبـثفؼي اق خب١ٔٝ ٞؽفي ثب ١ٔيبـٞبي ٚـٚؼ ثيٍشف اوز سب ٍٔػُ وٙؽ اففاؼ ٔٛـؼ دـمًٚٞ اق ودـب ٚ   

يي وٝ ٔٙب١ِٝ ـٚي ايٍبٖ غيف اغاللي اوز يب ٔبيُ ثٝ ٌفوز ؼـ ٔٙب١ِٝ ٘يىـشٙؽ ٚ  آٖ ٞب ؼـ ٘ي زٝ قٔب٘ي ديؽا غٛاٞٙؽ ٌؽ ثٝ ٘ٛـ ٔثبَ

 .  ثؽٞٙؽ ضؿف وٙؽ، يب ثٝ ٘ٝف ٔي ـوؽ وٝ ا٘ال٠بر ثؽي
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 پضٍّطگز ثزای اًتخبة جوؼيت در دستزط دٍ راُ ػوذُ 

ؼـ ٔٙب١ِـٝ آوـبٖ اوـز ِٚـي ٠ٛأـُ       آٖ ٞـب  اـقاٖ ثٛؼٜ ٚ ضـؿف ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔجشٙي ثف ثيٕبـاٖ ثبِيٙي: ا٘شػبة ٔجشٙي ثف ثيٕبـوشبٖ -1

ٌىُ ـايح ايٗ ٔىـئّٝ ؼـٔبٍ٘ـبٜ   . ٔػؽٚي وٙٙؽٜ اي وٝ س١ييٗ ٔي وٙٙؽ زٝ وىي ثٝ ثيٕبـوشبٖ يب ؼـٔبٍ٘بٜ ٔفاخ١ٝ وٙؽ اثف ٟٕٔي ؼاـ٘ؽ

ٙبوت ٚ سػّّي ؼـ وٙص وْٛ ٔفالجز دكٌىي اوز وٝ ٔجشاليبٖ ثٝ ا٘ٛاٞ غٙف٘بن يب ٍٔىُ يه ثيٕبـي ـا وٝ سّٛـي اق ديً آٌٟي ٘بٔ

 .  خٕٟ ٔي ٕ٘بيؽ يه خبسٝبٞفار ديً دب افشبؼٜ ـا ثب ٞٓ اـايٝ ٔي وٙٙؽ 

وـٝ ٕ٘ٛ٘ـٝ   ، ا٘شػبة ٌفوز وٙٙؽٌبٖ ؼـ غب٘ٝ غٛؼٌبٖ اوز، ـاٜ ٠ٕؽٜ ؼيٍف ا٘شػبة خ١ٕيز ؼـ ؼوشفن: ا٘شػبة ٔجشٙي ثف خ١ٕيز -2

اوشفبؼٜ ؼـ ثٟؽاٌز ٠ٕٛٔي ٚ ٘جبثـز ثـبِيٙي ؼـ    ثٝ ٚيمٜ ثفاي، زٙيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔجشٙي ثف خ١ٕيز. اي ١ٔفف اق ٔٙٙمٝ غبِي ٔي ثبٌؽ

 . وُ خب١ٔٝ وٛؼٔٙؽ ٞىشٙؽ

 .  خٛأٟ ـا ثٝ ؼٚ ؼوشٝ سمىيٓ ٔي وٙٙؽ، اق ؼيؽٌبٞي ؼيٍف

 . ي ؼٞٙؽٌبٖ ٚاخؽ ٌفايٗ ؼـ يه ٌٟفأثٝ ٘ٛـ ٔثبَ ٔد٠ٕٛٝ ـ، ٌبُٔ س١ؽاؼي ٔشٙبٞي اق ٠ٙبِف اوز الف(جبهؼِ هتٌبّي

سطز  ففآيٙؽاٌف ، ي ؼاـؼ ٚ ٠ٙبِف آٖففآيٙؽثٝ ٘ٛـ وّي خب١ٔٝ ٘بٔشٙبٞي اٌبـٜ ثٝ . ٟبيز ٠ّٙف اوزٌبُٔ س١ؽاؼ ثي ٘ ة(جبهؼِ ًبهتٌبّي

اوز ا٘ال٠بر ٔفثٖٛ ثٝ آٖ ـا فمٗ ٔي سـٛاٖ اق يـه    ٘بٔشٙبٞيٚلشي خب١ٔٝ . اوز ففآيٙؽٌبُٔ سٕبْ ثف آٔؽٞبي ، ٌفايٗ يىىبٖ ٠ُٕ وٙؽ

ٕٞيٍٝ ا٘ال٠بر ٕ٘ٛ٘ٝ اي ـا فـفاٞٓ ٔـي ٕ٘بيـؽ ٚ ٟٔـٓ      ففآيٙؽت ا٘الٞ ؼـ ثبـٜ يه ثٙبثفايٗ ا٘دبْ ٍٔبٞؽٜ ثفاي وى. ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ؼوز آٚـؼ

 .  ٘يىز وٝ س١ؽاؼ ايٗ ٍٔبٞؽار زمؽـ قيبؼ ثبٌؽ

 

 اًَاع ًوًَِ گيزی

 رٍش ّبی ًوًَِ گيزی احتوبلي

ٚ ايـٗ   ىبٚي ثب ِفف اوـز ٚ اِجشٝ ٘ب ٔ ؼـ ايٗ ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٞف ٚاضؽ خ١ٕيز ؼـ ؼوشفن ٌب٘ه ا٘شػبة ١ٔيٗ ٚ ٔىبٚي ثب ثميٝ ؼاـؼ

 . ي اضشٕبِي اوزٞبٍٔػّٝ اِّي سٕبْ ا٘ٛاٞ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيف

اثشؽا وُ خ١ٕيز ؼـ ؼوشفن ٌٕبـي ٌؽٜ ٚ وـذه خ١ٕيـز ٕ٘ٛ٘ـٝ ثـٝ ـٚي سّـبؼفي اق ٔيـبٖ آٖ ٞـب        : ًوًَِ گيزی تصبدفي سبدُ -1

ايـٗ ـٚي ؼـ ٔـٛال١ي وـبـثفؼ ؼاـؼ وـٝ     . زاوشفبؼٜ اق خـؽَٚ ا٠ـؽاؼ سّـبؼفي اوـ    ، يه ـاٜ غٛة ثفاي ا٘شػبة سّبؼفي. ا٘شػبة ٔي ٌفؼؼ

 .  ٞبي اِّي ٔٛـؼ ٘ٝف ثبفز ٍٕٞٙي ؼاٌشٝ ثبٌؽٔشغيفخ١ٕيز ؼـ ؼوشفن وٓ ثبٌؽ ٚ ثٝ ِطبٚ 
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ايٗ ـٚي ثىيبـ ٌجيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سّبؼفي وبؼٜ اوز ثب ايٗ سفبٚر وٝ ده اق ٍٔـػُ وـفؼٖ ٚ ٌـٕبـٜ    ًوًَِ گيزی تصبدفي هٌظن:  -4

ٔٛاـؼ وبـثفؼ ايٗ ـٚي ٍٔـبثٝ  . ٔي ٌفؼؼ ٍٔػُ #.ٚ... 7 -5 -3 -1ٔثال ٕ٘ٛ٘ٝ ثب يه سٛاِي ٔٙٝٓ $ خ١ٕيز، ٌؿاـي خ١ٕيز ؼـ ؼوشفن

غبِي ؼـ ٔىيف ا٘شػبة لفاـ ٌيف٘ـؽ   يىي اق ٠يٛة ايٗ ـٚي ايٗ اوز وٝ اٌف ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ي ثب ٚيمٌي ٞبي ؛ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سّبؼفي وبؼٜ اوز

 .  ؽوٙٔي  سٛـي ا٘شػبة ثفٚق ؼ ؼـ ايٗ ِٛـرٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٚال١ي اق خب١ٔٝ ٞؽف ٘ػٛاٞٙؽ ثٛ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب

، ٘ـماؼ ، خٙه، ؼـ ايٗ ـٚي اثشؽا خ١ٕيز ؼـ ؼوشفن ـا اق ِطبٚ ٚيمٌي ٞبي ٟٕٔي ٘ٝيف وٗ ًوًَِ گيزی تصبدفي طجقِ ثٌذی ضذُ: -8

ايـٗ ـٚي  . ٙـؽ ثٝ قيف ٌفٜٚ ٞبيي سمىيٓ ٔي وٙٙؽ ٚ وذه خ١ٕيز ٕ٘ٛ٘ٝ ـا اق ٞف قيف ٌفٜٚ ا٘شػبة ٔي ٕ٘بي …،سطّيالر، ٔطُ وىٛ٘ز

، ٞبي ٔٛـؼ ٘ٝف ؼأٙـٝ ثـباليي ؼاـ٘ـؽ   ٔشغيفٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٍٞٙبٔي وٝ خ١ٕيز ؼـ ؼوشفن ضدٓ ثبال ٚ ٚاضؽٞبي سٍىيُ ؼٞٙؽٜ آٖ ثٝ ِطبٚ 

 .ثٟشفيٗ ـٚي اوز، ثؽٞيٓ ـٚي ٔفيؽي اوز ٚ ٍٞٙبٔي وٝ ثػٛاٞيٓ ثٝ ٚاخؽيٗ ِفبر ٘بؼـي ضشٕب ٌب٘ه ا٘شػبة

٘ٛٞ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سّبؼفي ٘جمٝ ثٙؽي ٌؽٜ ٔشٙبوت ٌٛيٙـؽ ؼـ   ،ي ٚـٚؼ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ يىىبٖ ٚ ثفاثف ثبٌؽوٝ ٌب٘ه سٕبٔي اففاؼ ثفا ِٛـسي ؼـ 

غيف ايٗ ِٛـر ي١ٙي ٌبٞي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي اق ثفغي ٘جمبر ثىيبـ دف ٞكيٙٝ سٕبْ ٔي ٌٛؼ ِؿا ٔطمك سفخيص ٔي ؼٞؽ اق آٖ ٘جمبر ثٝ ٘ىجز 

 .  في ٘جمٝ ثٙؽي ٌؽٜ ٘ب ٔشٙبوت ٌٛيٙؽوٕشفي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٕ٘بيؽ وٝ ثٝ آٖ ٘ٛٞ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سّبؼ

 .ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي اق ٘جمبر ٔي سٛاٖ اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سّبؼفي ٔٙٝٓ ٘يك اوشفبؼٜ وفؼ: ٘ىشٝ

ٌفٖ يه ٘جمٝ ثٙؽي ٔٛفك ايٗ اوز وٝ سب ضؽ أىبٖ دفاوٙؽٌي ِفز ٔٛـؼ ٘ٝف ؼـ ؼاغُ ٘جمـٝ ٞـب وـٓ ٚ ؼـ ثـيٗ ٘جمـبر قيـبؼ       : ٘ىشٝ

 .  ثبٌؽ

ايٗ ـٚي ؼـ ٔٙب١ِبر سِٛيفي ؼـ خ١ٕيز ٞبي ٚويٟ ٚ دفاوٙؽٜ $ٔثُ خ١ٕيز يه ٌٟف يـب اوـشبٖ#    :َضِ ایًوًَِ گيزی تصبدفي خ -2

ثفاوبن سمىيٓ خ١ٕيز ؼـ ؼوشفن ثٝ ٌفٜٚ ٞبي ٘جي١ي ِٛـر ٔي ٌيفؼ وٝ ايٗ ٌفٜٚ ٞـب غٌٛـٝ   . ٔٙبوت سفيٗ ـٚي ٔي ثبٌؽ١ٕٔٛال 

ثٝ ١ٔٙي وبوٙيٗ يـه  ١ٕٔٛال يه غٌٛٝ . ق غٌٛٝ ٞب ا٘شػبة ٔي ٌٛ٘ؽسّبؼفي اق ؼاغُ س١ؽاؼي ا ثٝ ٌىُ٘بْ ؼاـ٘ؽ وذه خ١ٕيز ٕ٘ٛ٘ٝ 

وٝ ٚاضؽٞبي سٍىيُ ؼٞٙؽٜ يه غٌٛٝ سدب٘ه ٘ىـجي  آٖ خب  اق. ٔٙٙمٝ خغفافيبيي اق ٔٙب٘مي اوز وٝ ٔد٠ٕٛب ٌٟف ـا سٍىيُ ٔي ؼٞٙؽ

ايٗ سدـب٘ه افـكٖٚ   ، غُ آٖ وٕشف ٌفؼؼاخشٕب٠ي ٚ الشّبؼي ثب يىؽيٍف ؼاـ٘ؽ ٚ ٞف زٝ ا٘ؽاقٜ غٌٛٝ وٛزىشف ٌٍشٝ ٚ خ١ٕيز ؼا، ففٍٞٙي

يؽ وٝ س١ؽاؼ قيبؼي غٌٛٝ اق ٔيـبٖ وـُ غٌٛـٝ ٞـب ثـفاي ٕ٘ٛ٘ـٝ       آٔي  ثٝ ؼوزؼليك سفيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اق ٘فيك ايٗ ـٚي ٍٞٙبٔي ، سف ٔي ٌٛؼ

ٛ  ، ؼـ ضبِي وٝ اٌف ثب غٌٛٝ ٞبي وٛزه ٚ دفس١ؽاؼ، ٌيفي ا٘شػبة ٌفؼؼ ٌـب٘ه  ، ؼس١ؽاؼ غٌٛٝ ثفاي اغؿ ٕ٘ٛ٘ٝ اق ؼاغُ آٖ ٞب ٌكيـؽٜ ٌـ

ثب وٕي ؼلـز ٔـي سـٛاٖ ؼـيبفـز وـٝ ؼلـز ٕ٘ٛ٘ـٝ ٌيـفي         . وٕي ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ خ١ٕيز ٕ٘ٛ٘ٝ ١ٔفف غٛثي اق خ١ٕيز ؼـ ؼوشفن ثبٌؽ

 . ده ثٝ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٍشفي ٘يبق ؼاـؼ، سّبؼفي غٌٛٝ اي اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سّبؼفي ٘جمٝ ثٙؽي ٌؽٜ وٕشف اوز
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 رٍش ّبی ًوًَِ گيزی غيزاحتوبلي

٘شـبيح لبثـُ   ، ١ٔيٗ ٕ٘ي ثبٌؽ ٚ ثٝ ٕٞيٗ ؼِيُ ؼـ ايـٗ ـٚي ٕ٘ٛ٘ـٝ ٌيـفي    ب٘ه اففاؼ خب١ٔٝ آٔبـي ثفاي ٚـٚؼ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝؼـ ايٗ ـٚي ٞب ٌ

 . اِجشٝ ؼـ ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ثٝ قٔبٖ ٚ وفٔبيٝ وٕشفي ٘يبق اوز. س١ٕيٓ ثٝ خب١ٔٝ ٞؽف ٘يىز

يب ثيٕـبـاٖ ؼـ يـه ؼٚـٜ قٔـب٘ي ٍٔـػُ ثـٝ ٠ٙـٛاٖ ٕ٘ٛ٘ـٝ        ؼـ ايٗ ٘ٛٞ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي غيف اضشٕبِي سٕبْ ٔفاخ١يٗ  :ًوًَِ گيزی هتَالي -1

 RCTايٗ ـٚي ثىيبـ ٠ّٕي اوز ٚ ؼـ ثفغي اق ٔٙب١ِبر سِٛيفي ٚ اغّت ٔٙب١ِبر سطّيّـي ٍٔـبٞؽٜ اي ٚ ٔٙب١ِـبر     .ا٘شػبة ٔي ٌٛ٘ؽ

آٖ ِـٛـر ٕٔىـٗ اوـز    سٟٙب ٔطؽٚؼيز ايٗ ـٚي ؼـ ٔٙب١ِبر وٛسبٜ ٔؽر ديفأٖٛ ثيٕبـي ٞبي ٘بؼـ اوز وـٝ ؼـ  . ثٟشفيٗ ا٘شػبة اوز

 .  س١ؽاؼ ٕ٘ٛ٘ٝ وبفي ٔٛخٛؼ ٘جبٌؽ

ٍٞٙبٔي اوشفبؼٜ . ؼـ ايٗ ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي وٝ ثٝ وبؼٌي ؼـ ؼوشفن ٔطمك ٞىشٙؽ ثفاي ٔٙب١ِٝ ا٘شػبة ٔي ٌٛ٘ؽ :ًوًَِ گيزی آسبى -4

 . وبـثفؼ ايٗ ـٚي ٔطؽٚؼ اوز، بِٓثف سفٌص اويؽ ١ٔؽٜ ؼـ اففاؼ و xٔي ٌٛؼ وٝ ا٘شٝبـ ٘شبيح ٍٔبثٝ ثب وبيف ٕ٘ٛ٘ٝ ثفٚؼ ٔثُ اثف ؼاـٚي 

ـا ؼـ ٘ٝـف ٌففشـٝ ٚ ثـٝ ديـبؼٜ     آٖ ٞـب   ٚيمٌي غبِـي اق ، ٔطمك ثفاي ٚـٚؼ ٚاضؽٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اي :ًوًَِ گيزی ّذف دار -8

 : ٛ٘ٝ ٌيفي ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ ٌبُٕٔا٘ٛاٞ ٔشٙٛٞ ايٗ ٘ٛٞ ٘. وفؼٖ ايؽٜ اي ٔي دفؼاقؼ

 ًوًَِ گيزی هَرد ضبيغ  

ؼـ ٕ٘ـب خب١ٔـٝ لـفاـ ٔـي ٌيف٘ـؽ ي١ٙـي       ، ق اففاؼي ِٛـر غٛاٞؽ ٌففز وٝ اق ٘ٝف ِفشي غبَ وٝ ؼـ ٔٙب١ِـٝ إٞيـز ؼاـؼ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ا

ؼـ ٔٙب١ِٝ اي ثب ٠ٙٛاٖ ثفـوي ٠ُّ ٌفايً ق٘بٖ ثٝ اوشفبؼٜ اق ٚوبيُ سٙٝيٓ غب٘ٛاؼٜ ٕ٘ٛ٘ـٝ ٞـب ـا اق ٔيـبٖ     . ٔثال ثيٍشفيٗ ففاٚا٘ي ـا ؼاـ٘ؽ

الشّبؼي ا٘شػبة ٔي وٙٙؽ ايٗ ٘ٛٞ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ثػَّٛ ؼـ آٌبٞي وٙدي ٞب وبـثفؼ ؼاـؼ  -ق٘ب٘ي ثب غب٘ٛاؼٜ ٞبي ٔشٛوٗ اق ٘ٝف اخشٕب٠ي

 .  ـ ؼاـ٘ؽ ٚاـؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي ٌٛ٘ؽايالر ؼـ ٕ٘ب خب١ٔٝ لفوٙص سطّ، ؼـآٔؽ، اففاؼي وٝ اق ِطبٚ وٗ ٚ

 ًوًَِ گيزی ًبّوگًَي 

ثـف  آٖ ٞـب   اغّت ؼـ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي دبييٗ ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ ٚ اوبن وبـ ثف ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي اق سٕبٔي اففاؼي اوز وـٝ اضشٕـبَ سـبثيف ٌـؿاـي    

 .  وٙٙؽاق ٘يف ٚوي١ي اق اففاؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٔي  ، ٘شيدٝ ٔٙب١ِٝ ٔي ـٚؼ ثٝ ٠جبـسي

دـبئيٗ ٚ   ، ٔشٛوٗ ، ثبال ، الشّبؼي غيّي ثبال -ٜ ٞبيي وٝ اق ٘ٝف وٙص اخشٕب٠يؼٔيبٖ ق٘ب٘ي ثب غب٘ٛا ثفاي ٔثبَ ؼـ ٔٙب١ِٝ فٛق ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ـا اق

 ٝ ثبٌـٙؽ   غيّي دبئيٗ ٔي ثبٌٙؽ ا٘شػبة ٔي ٕ٘بيٙؽ ٚ و١ي ٔي وٙٙؽ وٝ اق ٞف ؼوشٝ س١ؽاؼي اق اففاؼ ـا ٚاـؼ ٔٙب١ِٝ وفؼٜ ٚ ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼاٌـش

ٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ ؼاٍ٘ـٍبٜ   ؼـ يه ٘ٝف وٙدي اق ؼاٍ٘دٛيبٖ يه ؼاٍٍ٘بٜ ثيٗ إِّّي و١ي ٔي ٌٛؼ وٝ اق سٕبٔي ّٔيز ايٗ وٝب ٔثبَ ؼيٍف ي

 . ؼوز وٓ يه ٔٛـؼ ٚاـؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌفؼؼ
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 ًوًَِ گيزی ّوگًَي 

٠ٙٛاٖ ٔثـبَ ؼـ ٔثـبَ ثـبال ثـٝ خـبي ٘ٝـف        ثٝ .ٔطمك ٌبٞي ؼـ اخفاي ـٚي لجُ ؼزبـ ٍٔىُ ٔي ٌٛؼ ٚ ٘بزبـ ثٝ ايٗ ـٚي ـٚي ٔي آٚـؼ

ايٗ ـٚي اخفاي ٘ٝفوٙدي ٚ آ٘بِيك ا٘ال٠بر ـا آوبٖ  .ي ٔٛخٛؼ ؼـ ؼاٍٍ٘بٜ سٟٙب ثٝ ثفـوي يه ّٔيز ٔي دفؼاقؼّٔيز ٞبوٙدي اق سٕبٔي 

 . ٔي وٙؽ ِٚي ـٌٚٗ اوز وٝ ٘ىجز ثٝ ـٚي لجُ ؼلز وٕشفي ؼاـؼ ٚ سٟٙب ٔكيز آٖ وبؼٌي اي اوز

 . ٠ٛ٘ي اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٍٕٞٛ٘ي اوزٔٛـؼ ٌبيٟ   ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي: ًکتِ

 اًتْبييًوًَِ گيزی هَرد 

٠ٙٛاٖ ٔثـبَ   ثٝ. ٔٙب١ِٝ اففاؼي اوز وٝ اق ِطبٚ ٚيمٌي ٔٛـؼ ٘ٝف ٔطمك ثىيبـ غيف١َٕٔٛ ٚ يب ثٝ ٠جبـر ؼيٍف ؼـ ؼٚ وف ٘يف ٔي ثبٌٙؽ

افـفاؼي وـٝ ؼـ   » ف ايٗ ٠ٛأُ ثف ٍ٘في ؼاٍ٘دٛيبٖ دكٌـىي  ؼـ ٔٙب١ِٝ اي ثب ٠ٙٛاٖ فبوشٛـٞبي ؼغيُ ؼـ ـٚ٘ؽ سطميمبر ؼاٍ٘دٛيي ٚ سبثي

ٞبي وٓ ٘ٝيـفي ؼاٌـشٝ ا٘ـؽ ٚاـؼ ٕ٘ٛ٘ـٝ ٔـي       سطميمبر ؼاٍ٘دٛيي ثٝ ٔٛفميز غبَ ٚ وٕيبثي ؼوز ديؽا وفؼٜ ا٘ؽ يب اففاؼي وٝ ٌىىز

آٔـؽٜ ١ٔـفف    ثـٝ ؼوـز  ٕٛ٘ـٝ  ايٗ ٘ٛٞ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ثٝ ٔطمك وٕه ٔي وٙؽ وٝ خب١ٔٝ ـا ثٟشف ثٍٙبوؽ ٚ ٔطمك ثبيؽ ؼلز وٙؽ وٝ ٘. ٌٛ٘ؽ

 .  خب١ٔٝ ٕ٘ي ثبٌؽ

 ضذت ًوًَِ گيزی

ٔٙب١ِٝ اففاؼي اوز وٝ ٚيمٌي ٔٛـؼ ٘ٝف ـا ثب ٌؽر ثباليي ٍ٘بٖ ٔي ؼٞٙؽ ٔثُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سٛاْ اق ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثـب وـٙص ٠ّٕـي ثـبالي     

ـ     ٔي ؼٞٙؽبٖ ؾوف ايٗ ٘ىشٝ القْ اوز وٝ اِٛال  اففاؼي ٚيمٌي ـا ثب ٌؽر ثبال ٍ٘، ٔشٛوٗ ٚ دبييٗ ٔشٛوٗ  وـٝ ؼـ ؼٚ ٘ـفف ٔيـبٍ٘يٗ لـفا

 .  ٔي ٌيف٘ؽ ٚ ٌفزٝ ؼـ ؼاٌشٗ يب ٘ؽاٌشٗ ِفز ٔٛـؼ ٘ٝف ٌؽر ؼاـ٘ؽ أب ؼـ ؼٚ وف ا٘شٟبيي ٘يف ٕ٘ي ثبٌٙؽ

 . سٛخٝ وٙيؽ 1ٌؽر ثٝ سّٛيف ٔٛـؼ ا٘شٟبيي ٚ، ثفاي افشفاق ثيٗ وٝ ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٔٛـؼ ٌبيٟ: ٘ىشٝ
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 ًوًَِ گيزی هَرد ثحزاًي  

ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي اق ٔٛاـؼ ثطفا٘ي اوز ٚ اوبن ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ثف آٖ اوز وٝ اٌف ٔٙب١ِٝ ثفاي ٔٛاـؼ ثطفا٘ي ٚ ضىـبن خـٛاة ثؽٞـؽ ثـفاي     

ا٘ؽ ؼاً٘ ثٍؿـ ـا دبييٗ ثشٛا٘ؽ آقٔٛ٘ي IQثٝ ٠ٙٛاٖ ٔثبَ اٌف ؼاً٘ آٔٛقي ثب ٔفيت ٌٞٛي . ٔٛاـؼ وبؼٜ سف ٚ ١ِٕٔٛي ٘يك خٛاة غٛاٞؽ ؼاؼ

آٔٛقاٖ ثب ٔفيت ٌٞٛي ثبالسف ٘يك ٔي سٛا٘ٙؽ ايٗ آقٖٔٛ ـا ثٍؿـا٘ٙؽ يب اٌف يه ـٚي ؼـٔب٘ي ـٚي ثيٕبـاٖ ثـب ٔفاضـُ ثـبالي ثيٕـبـي ٔـٛثف      

وف٘بٖ غبِي  ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔثبَ ؼـ ٔٙب١ِٝ اي وٝ اثف يه ؼاـٚي خؽيؽ ؼـ وٙشفَ. ثبٌؽ ـٚي ثيٕبـاٖ ثب ٔفاضُ دبييٗ سف ٘يك ٔٛثف غٛاٞؽ ثٛؼ

ضبٔف ثٝ ّٔـفف  ، ي ـايح ؼاـ٘ؽـٚي ٞبزٖٛ اففاؼي وٝ ٔفاضُ اِٚيٝ ثيٕبـي ـا ٔي ٌؿـا٘ٙؽ ٚ أيؽ قيبؼي ثٝ ؼـٔبٖ ثب  ، ا ثفـوي ٔي وٙؽـ

، ي لجّي ٘ؽاـ٘ـؽ ـٚي ٞب٘بزبـ ؼاـٚ ـٚي ثيٕبـا٘ي وٝ ٔفاضُ ديٍففشٝ ثيٕبـي ـا ؼاـ٘ؽ ٚ أيؽ قيبؼي ثٝ ثٟجٛؼي ثب ، ؼاـٚي خؽيؽ ٕ٘ي ٌٛ٘ؽ

ثٝ اضشٕبَ لٛي ـٚي ثيٕبـا٘ي وٝ ؼـ ٔفاضُ اِٚيٝ ثيٕبـي ٞىـشٙؽ  ، اٌف ؼاـٚ ـٚي ايٗ ثيٕبـاٖ خٛاة ؼٞؽ. ١ِٝ لفاـ غٛاٞٙؽ ٌففزٔٛـؼ ٔٙب 

 . ٘يك خٛاة غٛاٞؽ ؼاؼ

  کٌٌذُ رد ًوًَِ گيزی هَرد تبييذ کٌٌذُ ٍ

ٝ ض. ٔطمك ٔٙب١ِٝ اي ـا ـٚي اففاؼ ثب ٚيمٌي غبِي ا٘دبْ ؼاؼٜ ٚ ٘شيدٝ اي ٘يك ٌففشٝ اوز ، بَ خٟز ديٍجفؼ ٚو١ز س١ٕيٓ دؿيفي ٔٙب١ِـ

ٔـي دـفؼاقؼ ؼـ ٚالـٟ ٕ٘ٛ٘ـٝ ٌيـفي      آٖ ٞـب   ٔٙب١ِٝ لفاـ ٕ٘ي ٌيف٘ؽ ٘يك ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي وفؼٜ ٚ ثٝ ثفـوي اففاؼي وٝ وبثمب  ؼـ اق اوشثٙبم ٞب ٚ

ٔٙب١ِٝ اي ثب ، ثفاي ٔثبَ. ـٌٚٗ ٘يىز ٚ ٔطمك لّؽ ٍٔػُ وفؼٖ آٖ ـا ؼاـؼآٖ ٞب  ٔٛـؼ ؼـ، اففاؼي اوز وٝ ٘شيدٝ ٔٙب١ِٝ ا٘دبْ ٌؽٜ

ثؽيٗ ٌـىُ   ، ثٝ ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٔٛـؼ ٌبيٟ ا٘دبْ ٌؽٜ اوز «ثفـوي ٠ُّ ٠ؽْ ٌفايً ق٘بٖ ثٝ اوشفبؼٜ اق ٚوبيُ سٙٝيٓ غب٘ٛاؼٜ» ٠ٙٛاٖ

سىـفاـ   ايـٗ ٘ـفش ـا  ، ضبَ ٔطمك ثفاي ٌىشفي ؼايفٜ س١ٕيٓ دؿيفي ٔٙب١ِٝ. وٝ اق ق٘ب٘ي ثب وٙص سطّيالر ٔشٛوٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي وفؼٜ ا٘ؽ

ٞـب  ٔي وٙؽ ٚ ايٗ ثبـ اق ق٘ب٘ي وٝ وٙص سطّيالر ثبالسف يب دبييٗ سف اق ٔشٛوٗ ؼاـ٘ؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي ٌيفؼ ٚ ٘شيدٝ ٔٙب١ِٝ لجّي ـا ؼـ ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 .  ثفـوي ٔي وٙؽ

 ًوًَِ گيزی فزصت طلت 

ايؽٜ ٞبي خؽيؽ ثٝ ؾٞٗ ٔطمك ، ب١ِٝثىيبـ ديً ٔي آيؽ وٝ ضيٗ ا٘دبْ يه ٔٙ. ي ديً آٔؽٜ ؼـ َ٘ٛ ٔٙب١ِٝ اوزٔٛل١يز ٞباوشفبؼٜ اق 

ي١ٙـي اق ٌـفايٗ   ، ؼـ ايٗ ٔٛاـؼ ٔطمك ؼوز ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ففِز ّ٘ت ٔـي ق٘ـؽ  . يب ففِز ثفاي ا٘دبْ يه وبـ خب٘جي ففاٞٓ ٌٛؼ ثفوؽ

ٖ    . ايدبؼ ٌؽٜ اوشفبؼٜ ٔي وٙؽ ٚ ثٝ يه وبـ ٔٛاقي ثب سطميك اِّي ٘يك ٔي دفؼاقؼ مبيىـٝ دٕـبؼ   ٔ» ثفاي ٔثبَ ؼـ ٔٙب١ِـٝ اي وـٝ ثـب ٠ٙـٛا

. ؼاٍ٘دٛيي ؼاٍٍ٘بٜ ٠ّـْٛ دكٌـىي ايـفاٖ ا٘دـبْ ٌـؽ      خّؽي ديفٚوىيىبْ ٚ اوب٘ه وبِٛيب ؼـ ثٟجٛؼ اوشئٛآـسفيز قا٘ٛ ؼـ وٕيشٝ سطميمبر

بزـبـ افـفاؼي وـٝ اوـشئٛآـسفيز     ٘ ، ؼـ س١ييٗ ٌؽر ثيٕبـي. ثٛؼ٘ؽ ٌؽ٘ؽ وٝ ؼاـاي اوشئٛآـسفيز غفيف يب ٔشٛوٗ اففاؼي ٚاـؼ سطميك ٔي

غٛؼ ـا ثفاي ايٗ اففاؼ وـٝ ٚاـؼ ٕ٘ٛ٘ـٝ    ربٔطمميٗ اق ففِز اوشفبؼٜ وفؼٜ ٚ ففْ خٕٟ آٚـي ا٘ال٠. ٙؽ ٘يك ٌٙبوبيي ٔي ٌؽ٘ؽؼاٌش ٌؽيؽ

 .  ٘فش ٔٛـؼ ٘ٝف ٘يك ٕ٘ي ٌؽ٘ؽ دف وفؼ٘ؽ سب ثفآٚـؼي اق ٌؽر آوشئٛآـيز ؼـ ٔفاخ١بٖ ثٝ آٖ ؼـٔبٍ٘بٜ ؼاٌشٝ ثبٌٙؽ
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 ًوًَِ گيزی داٍطلجي

ايـٗ  ٔي ـٚؼ ٚ ثب  ايٗ ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ثيٍشف ؼـ ٔٙب١ِبر وبـآقٔبيي ثبِيٙي ثٝ وبـ. وز وٝ غٛؼ ؼاّٚ٘ت ٞىشٙؽاففاؼي ا اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٌففشٗ

ٔثبَ ثبـق آٖ اففاؼي ٞىشٙؽ وـٝ  . ثىيبـ غٙب ؼاـؼ ِٚي ؼلز ثبالي وبـآقٔبيي ٞبي ثبِيٙي سب ضؽ لبثُ لجِٛي ايٗ غٙب ـا خجفاٖ ٔي وٙؽ وٝ

 .  ٌٛ٘ؽ ؼاّٚ٘ت ؼـٔبٖ ثب يه ؼاـٚي خؽيؽ ٔي

 ًوًَِ گيزی سْويِ ای ٍ ًوًَِ گيزی قضبٍتي

خب١ٔٝ ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ ـا ثف اوبن ِفشي وٝ إٞيز غبِي ؼـ ٔٙب١ِٝ ؼاٌشٝ ثبٌؽ ثٝ زٙؽ ٌـفٜٚ سمىـيٓ ٔـي     ،ؼـ ايٗ ؼٚ ـٚي اثشؽا ٔطمك

٘ىجز ، ٕٛ٘ٝ ٌيفي وٟٕيٝ ايايٗ اوز وٝ ؼـ ٘ سفبٚر ايٗ ؼٚ ـٚي ؼـ. وٙؽ وذه اق ٞف ٌفٜٚ ثٝ ٘ىجز خ١ٕيز آٖ ٚاـؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي ٕ٘بيؽ

ٞب ِففب  قاييؽٜ ؾٞٗ ٔطمـك   ـويؽٜ ا٘ؽ ِٚي ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي لٕبٚسي ايٗ ٘ىجز ٞب ثبثز ٌؽٜ اوز ٚ ؼـ ثفـوي ٔشٖٛ ثٝ آٖ خ١ٕيز ٌفٜٚ

جز اوز ِٚي ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي لٕبٚسي ايٗ ٘ى 6: 2: 2ٞب  ٔطمك ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي وٟٕيٝ اي ٔي ؼا٘ؽ وٝ ٘ىجز خ١ٕيز ٌفٜٚ ٔثال. ٞىشٙؽ

 . إ٘يٙبٖ ٘ؽاـؼ ـا ضؽن ٔي ق٘ؽ ٚ

ي ـٚي ٞبٞىشٙؽ وٝ اق  ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سّبؼفي ٘جمٝ ثٙؽي ٌؽٜايٗ ؼٚ ـٚي ٚ غِّٛب  ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي وٟٕيٝ اي ثىيبـ ٌجيٝ ثٝ ـٚي : ٘ىشٝ

ٝ  ِٚي سفبٚر ؼـ ايٗ ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي اضشٕبِي ٔي ثبٌؽ ـٚي اضشٕـبِي   خبوز وٝ ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سّبؼفي ٘جمٝ ثٙؽي ٌؽٜ اق ٞف خب ٌفٜٚ ثـ

ي وٟٕيٝ اي ٚ لٕبٚسي اق ٞف ٌفٜٚ ثٝ ـٚي غيفاضشٕبِي ٚ اغّت آوبٖ ٕ٘ٛ٘ـٝ  ـٚي ٞبٕ٘ٛ٘ٝ ا٘شػبة ٔي ٌفؼؼ ِٚي ؼـ  ٔثال  سّبؼفي وبؼٜ

 ٌيفؼ.ٌيفي ِٛـر ٔي 

 ًوًَِ گيزی گلَلِ ثزفي

ٞبيي وٝ ثٝ ؼِيّي ضبٔف ثـٝ   يب خ١ٕيزففٍٞٙي غٛثي ٘ؽاـ٘ؽ ٚ  -سفيٗ ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي اق خ١ٕيز ٞبيي اوز وٝ خبيٍبٜ اخشٕب٠ي ـايح

افـفاؼي وـٝ ثـٝ سٟيـٝ ٚ سٛقيـٟ ٔٛاؼٔػـؽـ ٔـي دفؼاق٘ـؽ          ، اففاؼي وٝ ؼزبـ ا٘طفافبر اغاللي ٞىـشٙؽ  ، ٔثال ٕٞىبـي ثب ٔطمك ٕ٘ي ثبٌٙؽ

 .ٔثُ ثيٕبـاٖ ٔجشال ثٝ ايؽق ، ٔدفٔيٗ ٚ ضشي ثيٕبـا٘ي وٝ ثٝ ؼِيُ ؼـن ٘بؼـوز خب١ٔٝ ٌٌٛٝ ٌيف ٌؽٜ ا٘ؽ ، ١ٔشبؼيٗ

ـا سٛخيٝ ٔي ٕ٘بيؽ ٚ ِكْٚ ا٘دبْ ٘ـفش ـا ثفايٍـبٖ    ، آٖ ٞبٔطمك اثشؽا يه يب زٙؽ سٗ اق اففاؼ خ١ٕيز ٔٛـؼ ٘ٝف ـا ديؽا وفؼٜ ؼـ ايٗ ـٚي 

ٞب ٔي غٛاٞؽ وٝ ففْ خٕٟ آٚـي ا٘ال٠بر يب دفوٍٙبٔٝ ـا ثٝ ؼـٖٚ خ١ٕيز ثـفؼٜ ٚ ثـٝ افـفاؼ ؼيٍـف خ١ٕيـز       آٖ ـٌٚٗ ٔي وٙؽ ٚ ث١ؽ اق

ٞب ـا ٕٞـبٖ افـفاؼ اِٚيـٝ خٕـٟ      ده اق ٔؽسي ففْ. ٘يك ثػٛاٞٙؽ وٝ ايٗ ق٘ديفٜ ـا اؼأٝ ؼٞٙؽآٖ ٞب  اقي ٌٙبوٙؽ ثفوب٘ٙؽ ٚ ٘ٝف وٝ ٔٔٛـؼ 

 .  ؼـ ايٗ ـٚي ٔطمك ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيً ثفغٛـؼ ٘كؼيه ٘ؽاـؼثٝ ٔطمك ثفٌفؼا٘ٙؽ  آٚـي وفؼٜ ٚ

ٞب ضبٔف ثـٝ   ٌٛ٘ٝ خ١ٕيز زفا وٝ ثىيبـي اق اففاؼ ايٗ، اٖ آٖ اوزٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي اق ؼوز ـفشٝ ففاٚ ، ايفاؼ اِّي ايٗ ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي: ٘ىشٝ

 . ٕٞىبـي ضشي ثب وىي ٔثُ غٛؼٌبٖ ٘يىشٙؽ
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 ًوًَِ گيزی فزد هبّز  

 :  ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي اق اففاؼي اوز وٝ ؼـ ٔٛـؼ غبِي سػُّ ؼاـ٘ؽ ٚ اغّت ثٝ ؼٚ ٔٙٝٛـ ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ

ثٝ ايٗ ٕ٘ٛ٘ـٝ ٌيـفي دفؼاغشـٝ    ، ّّيٗػ١ِٝ ٚ يب اضشٕبال  وٙؽ لفاـ ؼاؼٖ ٘ٝف ٔشٌبٞي ٔٙب١ِٝ اي ا٘دبْ يبفشٝ اوز ٚ خٟز اـقيبثي ٔٙب -1

 ٌـبيؽ . ٔي غٛاٞؽ ٘ٝفضبَ اق ٔشػّّبٖ ٘يك  . ٔطممي ثٝ سبثيفار ٔثجز يه ـليٓ غؿايي ؼـ ؼـٔبٖ ؼيبثز ؼوز يبفشٝ اوز . ٔثال ٔي ٌٛؼ

َ ؼـ ٘فضي وٝ ثب ٠ٙٛاٖ س١ييٗ ا٠شجـبـ ٚ دبيـبيي وـٛاالر أشطـبٖ     ؼـ ٔثب. ايٗ ـليٓ غؿايي ـا ثفاي ثيٕبـاٖ غٛؼ سدٛيك ٔي وفؼٜ ا٘ؽآٖ ٞب 

٘شبيح ضبِّٝ ، ٔطمميٗ ده اق ا٘دبْ ٔٙب١ِٝ ٚ س١ييٗ اـقي ٞف وٛاَ، ا٘دبْ ٌؽ 1380ق٘بٖ ٚ قايٕبٖ ؼاٍٍ٘بٜ ٠ّْٛ دكٌىي ايفاٖ ؼـ ٔفؼاؼ 

 .  ١ٝ ٌبٖ ؼغيُ ٕ٘ٛؼ٘ؽـا ثب ٘ٝف اوبسيؽ ؼاٍٍ٘بٜ ٘يك ٔمبيىٝ وفؼٜ ٚ ايؽٜ آ٘بٖ ـا ٘يك ؼـ اـقيبثي ٔٙبِ

ِـؿا ثـٝ خـبي ٕ٘ٛ٘ـٝ     ، ١ٔشبؼيٗ سكـيمـي  ٔثال ، ثفايً ٍٔىُ اوزآٖ ٞب  يب ؼوشفوي ثٝ ٌبٞي ٔطمك ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيً ـا ؼـ اغشيبـ ٘ؽاـؼ ٚ -2

 ؼـٔبٍ٘بٜدكٌىبٖ ٔىشمف ؼـ . ٔثال ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي اق ٔشػّّب٘ي غٛاٞؽ دفؼاغز وٝ ـٚي ايٗ اففاؼ وبـ وفؼٜ ا٘ؽ ، ٌيفي اق ١ٔشبؼيٗ سكـيمي

 .ٞبي سفن ا٠شيبؼ

 رٍش ًوًَِ گيزی چٌذ هزحلِ ای  

ـٚي ٔي سٛا٘ٙؽ ٍٕٞي اضشٕبِي يب ٍٕٞي غيف اضشٕبِي ٚ يب ٔػّٛ٘ي اق  ـٚي ٞبثبٌؽ وٝ ايٗ  اوشفبؼٜ اق زٙؽ ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سٛأب ٔي

ٗ لؽ ؼا٘ـً آٔـٛقاٖ وـالن اَٚ ٔـؽاـن ٌـٟف      ثفاي ٔثبَ ؼـ ٔٙب١ِٝ اي ثب ٠ٙٛاٖ س١يٗ ٔيبٍ٘ي. ي اضشٕبِي ٚ غيف اضشٕبِي ثب ٞٓ ثبٌٙؽٞب

ثؽيٗ ِٛـر وـٝ ٔطمـك اثشـؽا ٌـٟف سٟـفاٖ ـا ثفاوـبن ٔٛل١يـز        . اخفا وفؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي زٙؽ ٔفضّٝ اي ـا ٘فاضي ٚ يهسٟفاٖ ٔي سٛاٖ 

لفاـ  ٌٛٝ، ٞف ٔؽـوٝ ـا يه غٌفق ٚ غفة سمىيٓ وفؼٜ وذه ؼـ ٞف ٔٙٙمٝ، خٙٛة، ٌٕبَ الشّبؼي غب٘ٛاؼٜ ٞب ثٝ زٟبـ ٘جمٝ -اخشٕب٠ي

ٔي سٛاٖ ٞف والن ـا  ؼـ ٔؽاـن ا٘شػبة ٌؽٜ ٘يك ٔدؽؼا . يه يب زٙؽ غٌٛٝ ـا ا٘شػبة ٔي ٕ٘بيؽ اق ٔيبٖ غٌٛٝ ٞب ثٝ ـٚي سّبؼفي ، ؼاؼٜ

آٖ  ٞف والن ثب اوشفبؼٜ اق ؼفشف ضٕٛـ ٚ غيـبة  ؼـ ؼاغُ يه غٌٛٝ لفاـ ؼاؼٜ ثبق ثٝ ـٚي سّبؼفي وبؼٜ ثفغي غٌٛٝ ٞب ـا ا٘شػبة وٙؽ ٚ

سٛخٝ ؼاـيؽ وٝ ؼـ ايٗ ٔثبَ سٕـبْ  . ٝ لبِت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي غٛاٞؽ ثٛؼ ثٝ ـٚي سّبؼفي وبؼٜ يب ٔٙٝٓ ؼوز ثٝ ا٘شػبة ٕ٘ٛ٘ٝ ٟ٘بيي ثك٘ؽوٞب، 

 .  اضشٕبِي ثٛؼٜ ا٘ؽ ـٚي ٞب

 سّبؼفي وبؼٜ يب ٔٙٝٓ -سّبؼفي وبؼٜ -غٌٛٝ اي -سّبؼفي وبؼٜ -غٌٛٝ اي -سّبؼفي ٘جمٝ ثٙؽي ٌؽٜ

 

 بتًک

 . ٞبي ثكـي ا٘دبْ ٔي ٌٛ٘ؽ ثٝ ِٛـر زٙؽ ٔفضّٝ اي اوز ي وٝ ؼـ وٙص خ١ٕيز٘فش ٞبيٍشف ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ؼـ ثي -1
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 . سمىيٓ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ٔفاضُ ٔػشّف ثبيؽ ـ٠بيز ٌٛؼ -2

ـا ١ٔفف ٚ ؼليـك سـف   آٖ ٞب  سب ضؽ أىبٖ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي غيف اضشٕبِي ِكٚٔب ١ٔفف خب١ٔٝ ٕ٘ي ثبٌؽ ِٚي ثبيؽ و١ي ٌٛؼ ثب ٘فاضي ٔٙبوت -3

ي اضشٕبِي ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي زٙؽ ٔفضّٝ اي اوز ي١ٙي ؼـ وّىّٝ ٔفاسـت ٕ٘ٛ٘ـٝ ٌيـفي    ـٚي ٞبٚاـؼ وفؼٖ ـٚي ٞب، وفؼ يىي اق  ا٘شػبة

 .  يه يب زٙؽ ٔفضّٝ سّبؼفي ٚاـؼ ٔي ٌٛؼ اٌف زٝ ثيٍشف ٔفاضُ غيف اضشٕبِي ثبٌٙؽ، زٙؽ ٔفضّٝ اي

 

 ضيَُ جوغ آٍری اطالػبت 

ٞـبي سطـز   ٔشغيفاضُ ٘فاضي يه ٘فش سطميمبسي زٍـٍٛ٘ي خٕـٟ آٚـي ا٘ال٠ـبر ٔفثـٖٛ ثـٝ      ث١ؽ اق ثطث ٌيٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي يىي اق ٔف

ؼـ يـه  ٔـثال  زٍٛ٘ٝ ا٘ال٠بر القٔٝ ـا خٕٟ آٚـي وٙيٓ؟ وذه زٝ ا٘ال٠بسي ـا  ايٗ وٝثفـوي اوز وٝ ٌبُٔ ؼٚ ثػً ٔي ثبٌؽ ٘ػىز 

 .  ٔٙب١ِٝ ثبيؽ خٕٟ آٚـي وٙيٓ

 

 اطالػبت   جوغ آٍریگي چگًَ

ي ٌفؼآٚـي ا٘ال٠بر ثٝ ٌـفش ؾيـُ ٔـي    . ـٚي ٞبغٛؼ القْ اوز ـٚي خٕٟ آٚـي ا٘ال٠بر غٛؼ ـا ٍٔػُ وٙؽ ٞف ٔطممي ؼـ ٘فاضي

 :  ثبٌؽ

اٌـف ٍٔـبٞؽٜ ثـب    . ثفؼٖ اثـكاـ ٚيـمٜ ٔشفـبٚر اوـز     ثٝ وبـي ٚيمٜ يب ٟٔبـر ٞبيي ثب ـٚي ٞبوٝ اق يه ٍٔبٞؽٜ ٠يٙي وبؼٜ سب هطبّذُ:  -1

٘يبق ثـٝ اثـكاـ   ١ٕٔٛال ا٘ؽاقٜ ٌيفي فٍبـغٖٛ سٛوٗ فٍبـوٙح وٝ ٔثال ٔي ٌٛييٓ  ٘ؽاقٜ ٌيفياوشفبؼٜ اق ٔميبن ١ٔيٙي ِٛـر ٌيفؼ آٖ ـا ا

 .  أبفي ؼاـؼ

 هصبحجِ يب پزسطٌبهِ -4

 ـٚي ٞبثٝ ٠ٙٛاٖ ٔثبَ اوشفبؼٜ اق دفٚ٘ؽٜ ٞبي ثيٕبـاٖ ؼـ ثيٕبـوشبٖ زٖٛ ٞف يه اق ايٗ  استفبدُ اس هٌبثغ هستٌذ ٍ اطالػبت هَجَد: -8

ؼـ . آٔـؽٜ ثـٝ ضـؽ ثـباليي ثفوـؽ      ثٝ ؼوزٞبي ٜ اوشفبؼٜ ٌٛؼ سب ويفيز ؼاؼآٖ ٞب  و١ي ٔي ٌٛؼ اق سفويت١ٕٔٛال ؼاـؼ  ١ٔبيت ٚ ٔكايبيي

ايٗ ؼٚ ٠بُٔ ـاثٙٝ ١ٔىٛن ثب ٞٓ ؼاـ٘ؽ أب ١ٕٔٛال ا٘شػبة يه ـٚي خٕٟ آٚـي ثبيؽ ثٝ ؼٚ ٠بُٔ ؼلز ٚ ٠ّٕي ثٛؼٖ آٖ ـٚي سٛخٝ وٙيٓ 

 . سب ٠الٜٚ ثف ؼلز غٛة ثشٛاٖ آٖ ـا ٠ّٕي وفؼو١ي ثف ايٗ اوز وٝ ـٌٚي ا٘شػبة ٌٛؼ 

 : ؼلز يه ـٚي ثٝ ؼٚ خٙجٝ ٟٔٓ ثىشٍي ؼاـؼ
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 ا٠شجبـ -1

 . اٌف ٞف ؼٚ خٙجٝ ؼـ يه ـٚي ٔيكاٖ ثباليي ؼاٌشٝ ثبٌٙؽ ؼلز ايٗ ـٚي ا٘ؽاقٜ ٌيفي ثبال اوزثٝ ٘ٛـي وٝ  لبثيز إ٘يٙبٖ -2
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 اػتجبر ٍ پبيبيي

 اػتجبر

ٌيـفي   ثٛؼٖ ا٘ـؽاقٜ   ثٙبثفايٗ ا٠شجبـ ي١ٙي ؼـوز. ؼاٌشٝ ثبٌؽ ٞٓ غٛا٘يٌيفي ٌؽٜ ثب ٔمؽاـ ٚال١ي  ١ٙي آٖ اوز وٝ ٔمؽاـ ا٘ؽاقٜا٠شجبـ ثٝ ٔ

ٞـبي يـه ٔٙب١ِـٝ ٔٙـفش ٌـفؼؼ ؼـ       اق لىـٕز  وؽاْ يـه ا٠شجبـ ـا ثفايٗ اوبن وٝ ؼـ .ٌٛؼ ٌيفي ؼليك ٚ لبثُ ا٠شٕبؼ ٔي وٝ وجت ٘شيدٝ

 : ٘ؽ دفؼاغشٝ غٛاٞؽ ٌؽا ٌيفي ثيٍشف ٔٙفش ثٝ ٌفش ؼٚ ٘ٛٞ ا٠شجبـ وٝ ؼـ ٔجبضث ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ خب ـوٙٙؽ وٝ ؼ زٟبـ٘ٛٞ ثفـوي ٔي

 اػتجبر خبرجي 

ؼٞـؽ وـٝ    دؿيفي ٘شبيح يه ٔٙب١ِٝ ثٝ خب١ٔٝ آٔبـي ٚ ثٝ سجٟ آٖ ثٝ خب١ٔٝ ٞؽف اوز ٚ ثٝ ٠جبـر ؼيٍـف ٍ٘ـبٖ ٔـي    ٠جبـر اق لؽـر س١ٕيٓ

٠ـٛأّي  . ٞبي ؼيٍف $ؼيٍف خب١ٔٝ ٞؽف# ِـؽق ٕ٘بيـؽ   سٛا٘ؽ ؼـٔٛـؼ اففاؼ ٚ ٔىبٖ ب زٝ ضؽ ٔيٞبي ٔطمك اق ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ غبَ س ٘شيدٝ ٌيفي

 : ا٠شجبـ غبـخي ٔٛثف٘ؽ ٠الٜٚ ثف ؼلز ؼـ ا٘دبْ دمًٚٞ ٌبُٔ ٔٛاـؼ ؾيُ ٞىشٙؽ وٝ ثف

 ٕٝ٘ٛ٘ ٌيفي ٚ ا٘شػبة ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙبوت  ـٚي 

 ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙبوت 

 .  ٌٛؼ يٍشف ٚ ا٠شجبـ ؼاغّي وٕشف ٔيٞفزٝ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٍشف ٌٛؼ ا٠شجبـ غبـخي ث: ٘ىشٝ

 اػتجبر داخلي

ٚالٟ ثيبٍ٘ف ا٠شجبـ ٘شـبيح  ؼـ ثبٌؽ ٚ  اي وٝ ثفـوي ٌؽٜ اوز ٔي ٞبي ٔػؽٚي وٙٙؽٜ ؼـ ـاثٙٝٔشغيف٠جبـر اق سٛاٖ يه ٔٙب١ِٝ ؼـضؿف اثف 

ٔطبوجٝ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙبوـت ايدـبؼ    ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ ِفف ٘ٝف اق لؽـر س١ٕيٓ آٖ ثٝ خب١ٔٝ اوز يىي اق اٞؽاف ٟٔٓ آٔؽٜ ؼـ ثٝ ؼوز

ثبٌؽ ٚ ايٗ ثٝ ١ٔٙي آٖ اوز وٝ ٕٞٛاـٜ ضدـٓ ٕ٘ٛ٘ـٝ ثيٍـشف     س١بؼِي ثيٗ أىب٘بر ٔطمك ثفاي ا٘دبْ دمًٚٞ ٚ ا٠شجبـ غبـخي ٚ ؼاغّي ٔي

 . ؼٞٙؽٜ دمٍٚٞي ثب ويفيز ثبالسف ٘يىز ٍ٘بٖ

 

 قبثليت اطويٌبى  ،ييپبيب

آيؽ زٝ ٘شيدٝ ؼـوز ثبٌـؽ ٚ زـٝ ٘جبٌـؽ     ثٝ ؼوزٌيفي ٘شيدٝ ٘ػىز  بٌؽ ٚ ثب سىفاـ ٌٕ٘ٛ٘ٝيفي سىفاـدؿيف ث ثٝ ١ٔٙي آٖ اوز وٝ ا٘ؽاقٜ

 . ي ٚخٛؼ ؼاـؼيٌيفي ٘شيدٝ يىىب٘ي ضبُِ ٌٛؼ ؼٚ ٘ٛٞ دبيب ثبـ ا٘ؽاقٜ ٌيفي اوز وٝ ؼـ ٞف سىفاـدؿيفي ا٘ؽاقٜ، ييثٙبثفايٗ دبيب
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 ي خبرجييپبيب

آٖ ٞـب   ٘ففي اق خب١ٔٝ ا٘شػـبة ٌـٛ٘ؽ ٚ ٔٙب١ِـٝ ـٚي    Nٞبي  ثبٌؽ ي١ٙي اٌف ٕ٘ٛ٘ٝ سىفاـدؿيفي ٘شبيح ضبُِ اق ٔٙب١ِٝ ؼـ خب١ٔٝ ٞؽف ٔي

 .  ٌفؼؼ سىفاـ ٌٛؼ ٘شبيح يىىب٘ي ضبُِ ٔي

 ي داخلي  يپبيب

ـٚي اففاؼ ٔٛـؼ دـمًٚٞ   ٌيفي ثف ثبٌؽ ثؽيٗ ١ٔٙي وٝ ؼـ سىفاـ ا٘ؽاقٜ سىفاـدؿيفي ٘شبيح ضبُِ اق ٔٙب١ِٝ ؼـ ؼاغُ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘شػبة ٌؽٜ ٔي

 .  آيؽ ٔي ثٝ ؼوزٖ ٘شيدٝ يىىب
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 ٍ تَرش  خطب

 :  ؼـ٠ّٓ سطميك ؼٚ ؼوشٝ غٙبي سّبؼفي ٚ ٔٙٝٓ ٚخٛؼ ؼاـؼ

 خطبی تصبدفي

 ثـٝ ؼوـز  ثبـ سىفاـ ٌـٛؼ ٘شـبيح ٔشفـبٚسي     ٌيفي زٙؽ ايٗ ٘شيدٝ اٌفثٝ ٘ٛـي وٝ ٌٛؼ  ٌيفي غيفؼليك ٔي اٌشجبٞي اوز وٝ ٔٛخت ٘شيدٝ

 76ٚ 74، 78، 75، 72ٌيفي  ثبـ ا٘ؽاقٜ 5ويٌّٛفٔي ـا ؼـ  75ٚي غيفؼليمي اوز وٝ ٚقٖ يه ٌػُ آيؽ ٔثبَ وبؼٜ آٖ اوشفبؼٜ اق سفاق ٔي

اق ايٗ ـٚ افكايً ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ايدبؼ . ٕ٘بيٙؽ ايٗ ٘ٛٞ غٙبٞب اٌف ؼـ ضدٓ ٚويٟ اؼأٝ ديؽا وٙٙؽ يىؽيٍف ـا خجفاٖ ٚ ضؿف ٔي ٔي وٙؽ ثجز

ٞـبي سـفاقٚ ؼليـك ٘يىـز ٔـب       ٌيـفي  ٌٛؼ ؼـ ٕٞبٖ ٔثبَ ثبال ا٘ـؽاقٜ  ب ٔيٚ ففِز ثفاي ضؿف غٙبٞبي سّبؼفي ٘بٕٞىٛ وجت وبًٞ غٙ

 .  ثفآٚـؼ ٔٙبوجي اق ٔمؽاـ ٚال١ي ٚقٖ ففؼ ـا ٍ٘بٖ غٛاٞؽ ؼاؼ، ٔيبٍ٘يٗ ٟ٘بيي ٚقٖ

 

 خطبی هٌظن يب تَرش 

ثـفاي ٔثـبَ   . ي سىـفاـ ٌـٛؼ  ٕٞـبٖ اٌـشجبٜ لجّـ   ، اي وٝ ثب سىفاـ آٖ آقٔبيً ٌٛ٘ٝٝ ؼٞؽ ث ٔٙٝٓ سغييف ٔي ثٝ ٘ٛـاٌشجبٞي اوز وٝ ٘شبيح ـا 

 2ٌيـفي   ؼٞؽ ؼـٞـف ا٘ـؽاقٜ   ويٌّٛفْ ٍ٘بٖ ٔي 37ويٌّٛفٔي ـا  35ٚقٖ ففؼ  ويٌّٛفْ ٚ 70 ـاويٌّٛفٔي  75سفاقٚيي وٝ ٕٞٛاـٜ ٚقٖ ففؼ 

 . اي وٌٛيفي يب سٛـي اوزاـؼ ِؿا وٙؽ ويٌّٛفْ اق ٔمؽاـ ٚال١ي ثيٍشف ٌكاـي ٔي

 .  يب ا٠شجبـ ٌٛيٙؽ ٚ٘ؽاٌشٗ غٙبي ٔٙٝٓ ـا ٠ؽْ وٌٛيفي يب دبيبيي ؼلز ـا٘ؽاٌشٗ غٙبي سّبؼفي : ًکتِ

اي ِطز ثيٍشف ؼاـؼ وٝ وٌٛيفي ٚ غٙبي سّبؼفي وٕشفي ؼاٌـشٝ ثبٌـؽ    ٌٛيٙؽ ٚ ٔٙب١ِٝ ؼٚ ثفؼاـ دبيبيي ٚ ا٠شجبـ ـا ِطز : ثفآيٙؽًکتِ

 2سّٛيف 

اعتبار

صحت

پايايي

 

 4تصَيز
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 .آيؽ سٛخٝ وٙيؽ وٝ ؼـ ؾيُ ٔي جُي ثٝ وي٘ؽاقا ثفاي ؼـن ثٟشف ٔفبٞيٓ ؾوف ٌؽٜ ثٝ ٔثبَ سيف

 3سّٛيف 

 

 

 ٠شجبـ ق٘ؽ ثٝ ٠جبـسي ؼـ ايٗ ـٚ٘ؽ ٞٓ ا ٘فف ويجُ ٌّيه وٙؽ ٍٕٞي ـا ثٝ ٔفوك ويجُ ٔيٝ اٌف سفًٙ وبِٕي ـا ثٝ سيفا٘ؽاق ٔبٞفي ؼٞٙؽ سب ث

 اِف# -3 ي ٚخٛؼ ؼاـؼ $سّٛيفيٚ ٞٓ دبيب

 ـؼ زـفا وـٝ   اا٠شجبـ ؼ ـٚؼ زٖٛ سيفا٘ؽاقي اٚ سىفاـدؿيف ٘يىز ِٚي ٞٙٛق دبيبيي اق ؼوز ٔي، اٌف ٕٞيٗ سفًٙ ـا ثٝ سيفا٘ؽاقي غيفٔبٞف ؼٞٙؽ

 ة# -2سّٛيف $. ِٚي وٌٛيفي ٘ؽاـؼ ٔيبٍ٘يٗ فبِّٝ ٘مبٖ اق ٔفوك ويجُ ثب اضشٕبَ ثباليي ؼـ ٔفوك ويجُ غٛاٞؽ ثٛؼ غٙبي سّبؼفي ؼاـؼ

 وٌٛيفي غٛاٞٙؽ ؼاٌز ِٚي ثـٝ  ، ـٚؼ ٚ سٕبٔي ٘مبٖ ثٝ يه وٛ اٌف ِِٛٝ سفًٙ ـا وح وفؼٜ ٚ آٖ ـا ثٝ سيفا٘ؽاق ٔبٞفؼٞٙؽ ا٠شجبـ اق ؼوز ٔي

 ح# -3 ؼِيُ ٟٔبـر سيفا٘ؽاق دبيبيي ثفلفاـ اوز ٚ غٙبي سّبؼفي ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ $سّٛيف

 ٘مـبٖ  ، ـٚ٘ؽ قيـفا ثـٝ ؼِيـُ ٠ـؽْ ٟٔـبـر      ؼٚ اق ؼوز ٔي ا٠شجبـ ٚ دبيبيي ٞف، ٚ آٖ ـا ثٝ سيفا٘ؽاق غيفٔبٞف ؼٞٙؽ وح وفؼٜ اٌف ِِٛٝ سفًٙ ـا

ٔيبٍ٘يٗ فبِّٝ ٘مبٖ اق ٔفوك ويجُ ٘يك ٔٙٙجـك ثـف   ، ثٛؼٖ ِِٛٝ سفًٙ اِبثز سىفاـدؿيف ٘يىشٙؽ $غٙبي سّبؼفي ٚخٛؼ ؼاـؼ# ٚ ثٝ ؼِيُ وح

 ر# -3 $سّٛيف.ؼاـؼ ثبٌؽ وٌٛيفي ٘يك ٚخٛؼ ٔفوك ويجُ ٕ٘ي

 ب

 پ ت

 الف
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ٗ     ؼـٔثبَ فٛق وبٔال  ٍٟٔٛؼ اوز وٝ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙبوت ٔي: ًکتِ ، سٛا٘ؽ اثفغٙبي سّبؼفي ـا اق ثيٗ ثجفؼ $ضبِـز ؼْٚ# زـفا وـٝ ٔيـبٍ٘ي

ثٝ ٘ٛـ غالِٝ خٟـز سـبٔيٗ   . ؼـوز ٚ ١ٔشجف غٛاٞؽ ثٛؼ ِٚي افكايً ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ وبًٞ غٙبي ٔٙٝٓ اثف لبثُ سٛخٟي ٘ػٛاٞؽ ؼاٌز

 :  ـ ٚ دبيبيي سطميك ثبيؽ ٘ىبر ؾيُ ٔؽ ٘ٝف لفاـ ٌيف٘ؽا٠شجب

 ٌفٞب اق ٘فيك ضؿف يب ٍٔبثٝ وبقي وٙشفَ ٔؽاغّٝ -1

 اوشفبؼٜ اق اثكاـ ؼليك -2

 اوشفبؼٜ اق ـٚي ٔٙبوت خٟز ٌفؼآٚـي ا٘ال٠بر ٘ٝيف دفوٍٙبٔٝ ١ٔشجف -3

 اوشفبؼٜ اق ـٚي يىىبٖ ؼـ ٔٛـؼ سٕبٔي اففاؼ ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ -4

 ٞب سب ضؽ أىبٖ ٚ ا٘شػبة ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ س١ؽاؼ وبفي ا٘شػبة ٕ٘ٛ٘ٝ ي سّبؼفيـٚي ٞباوشفبؼٜ اق  -5

 ي وٛـ سب ضؽ أىبٖـٚي ٞباوشفبؼٜ اق  -6

 ٞب ٌٙبوبيي ٚ ـفٟ وٌٛيفي -7

ٔٙدف ثٝ سػٕيٗ ٘بؼـوشي اق ـاثٙٝ ثـيٗ ٠بٔـُ   ، ٔٙٝٓ ٚ ؼـ خٟشي غبَ سغييف ؼاؼٜ ثٝ ٘ٛـويىشٕبسيىي اوز وٝ ٘شبيح ـا  سٛـي، اٌشجبٜ

ؾوف ايٗ ٘ىشٝ القْ اوـز وـٝ خٟـز    . ٔي آيؽ ثٝ ؼوزٚ ضشي ثب سىفاـ ٔٙب١ِٝ ٞٓ ايٗ سػٕيٗ ٘بؼـوز خٟز ؼاـ  ٔٛاخٟٝ ٚ ديبٔؽ ٔي ٌٛؼ

آٖ ـا اق غٙبي سّبؼفي وٝ ؼـ ٞف ٕ٘ٛ٘ٝ اي ـٚي ٔي ؼٞؽ ٚ ؼـ ِٛـر سىفاـ ٔٙب١ِٝ ثٝ ٕٞبٖ ٌىُ ايدبؼ ٕ٘ـي  ، ؼاـ ثٛؼٖ اٌشجبٜ ؼـ سٛـي

ب يـ  ٞـب ـا اق غٙـبي سّـبؼفي    ثشـٛاٖ سـٛـي   ب غٙبي ويىشٕبسيه ٘يك ٔي ٘بٔٙؽ سـب يٌيفي سٛـي ـا غٙبي ا٘ؽاقٜ . ٔشٕبيك ٔي وبقؼ، ٌٛؼ

 . ك ؼاؼيسغييفار سّبؼفي سٕي

 :  أىبٖ ايدبؼ سٛـي ؼـ ٞف يه اق سطميك ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ؼـ ؾيُ ثٝ آٖ اٌبـٜ غٛاٞؽ ٌؽ

 فاج ٌٛؼ٘بلُ يب اٌشجبٜ اق ٔٙبثٟ اوشػ، ٔثبَ ا٘ال٠بر ٘بوبُٔ : ثٝ ٠ٙٛأٖفضّٝ ٔٙب١ِٝ ٘ٝفي . 

 ٕٝ٘ٛ٘ ؼـ ٕٔٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٞف سطميك اسفبق ٔي افشؽ ٚ ا٘ٛاٞ ٔشفبٚر ؼاـؼ١ٕٔٛال ايٗ ٘ٛٞ : ٔفضّٝ ا٘شػبة . 

1- Popularity Bias 

2- Centripetal Bias 

3- Riferal Filter Bias 
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4- Diagnostic Suspicion Bias 

5- Diagnostic Access Bias 

6- Diagnostic Vague Bias 

7- Diagnostic Purity Bias 

8- Un Masking or Detection Signal Bias 

9- Mimicry Bias 

10- Previous Opinion Bias 

11- Wrong Sample Size Bias  

12- Admission Rate or Berkson Bias  

13- Prevalence- Incidence or Ney Man Or Survival Bias 

14- Precedure Selection Bias 

15- Missing Clinical Data Bias  

16- Starting Time Bias  

17- Historical Control Bias or Non- Contemporaneous Bias  

18- Unacceptable Disease Bias  

19- Migration Bias  

20- Membership Bias  

21- Refusal or Non- Respons Bias  

22- Volunteer Bias  

23- Economic Bias  

24- Length of Hospital Stay Bias  

25- Surveilance Bias 
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 سٛا٘ؽ ٔٙدف ثٝ ايدبؼ سٛـي ٌٛؼ اٌشجبٜ ؼـ ٔفاضُ ا٘دبْ ٘فش ٘يك ٔي: ٔفضّٝ ا٘دبْ ٘فش آقٔبيٍٍبٞي . 

 شس١بـيف ٘بؼـو: ٔفضّٝ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٠بُٔ ٔٛاخٟٝ ٚ ديبٔؽ   ٗ قٜ ٘ـٛـ اٌـشجبٜ ؼـ ا٘ـؽا    ي يب ٔشفبٚر اق ٠بُٔ ٔٛاخٟٝ ٚ ٘يـك ديبٔـؽ ٕٞـي

 .  ٔٙدف ثٝ ايدبؼ سٛـي ٔي ٌفؼؼآٖ ٞب،  ٌيفي

  ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔثبَ وٌٛيفي وٝ آ٘بِيك وٙٙؽٜ يه سطميك ؼـ اثجـبر اـسجـبٖ ثـيٗ ديبٔـؽ ٚ ٠بٔـُ ٔٛاخٟـٝ       : آٔؽٜ ثٝ ؼوزآ٘بِيك ا٘ال٠بر

 .  ايدبؼ ٔي ٕ٘بيؽ سٛـي

 ثفاي ـفٟ آٖ اوـشفبؼٜ   ، اق ـٚي وٛـوفؼٖٔٛاـؼ سٛـي ؼـ ٔفضّٝ سفىيف ؼاؼٜ ٞب ٘يك ٔي سٛا٘ؽ ايدبؼ ٌٛؼ وٝ ؼـ ثفغي: سفىيف ؼاؼٜ ٞب

 . ٔي ٌٛؼ

 ٌبٞي ٔطمك لىٕشي اق ٘شبيح ـا وٝ ثٝ ٘فٟ ففٔيٝ ؾٞٙي اق ديً س١ييٗ ٌؽٜ اوز ٔٙشٍف ٔي وٙؽ: ا٘شٍبـ ٘شبيح  . 

 

 اًَاع تَرش

 .  دفؼاقيٓا٘ال٠بر ٚ ٔػؽٚي وٙٙؽٜ سمىيٓ ٔي وٙٙؽ وٝ ؼـ ؾيُ ثٝ ٌفش آٖ ٔي ، ـا ثٝ وٝ ؼوشٝ وّي ا٘شػبة سٛـي ٞب

آيؽ ٚ ٘شيدٝ آٖ ؼـ ٔٙب١ِبر سطّيّي سػٕيٗ ٘بؼـوز اق ـاثٙٝ ثيٗ ٠بٔـُ   ؼـ ٔفضّٝ ا٘شػبة اففاؼ ٔٛـؼ دمًٚٞ ثٛخٛؼ ٔي تَرش اًتخبة:

 .  ٔٛـؼ وٙدً ٔي ثبٌؽ ٔشغيفٔٛاخٟٝ ٚ ديبٔؽ ٚ ؼـ ٔٙب١ِبر سِٛيفي ثفآٚـؼ خٟز ؼاـ غيف ِطيص اق 

سـٛـي ؼوـشٝ   وبٔي ؼيٍفي ٔثُ سـٛـي ا٘ـؽاقٜ ٌيـفي،    وز ا٘ال٠بر ٔفثٖٛ ٔي ٌٛؼ ٚ اايٗ سٛـي ثٝ خٕٟ آٚـي ٘بؼـ :تَرش اطالػبت

 .  والويه ثٝ وٝ ؼوشٝ ٘جمٝ ثٙؽي ٔي ٌفؼؼ ثٝ ٘ٛـثٙؽي ٚ سٛـي ٍٔبٞؽٜ ٘يك ؼاـؼ ٚ 

 #Subjectسٛـي ٘بٌي اق ففؼ ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ $ -1

 #Interviewerسٛـي ٘بٌي اق ّٔبضجٝ ٌف $ -2

 #Instrumentٌيفي $ سٛـي ٘بٌي اق ؼوشٍبٜ ا٘ؽاقٜ -3

، ايٗ ٘ٛٞ سٛـي ٚخٛؼ يه فبوشٛـ غبـخي وٝ ـاثٙٝ ثيٗ ٔٛاخٟٝ ٚ ديبٔؽ ٔٛـؼ ٘ٝف ٔٙب١ِٝ ـا ٔػؽٚي ٔي وٙؽ :تَرش هخذٍش کٌٌذگي

ؼـ ٚالـٟ  ، ٠جبـر ؼيٍف ـاثٙٝ ٍٔبٞؽٜ ٌؽٜ ثيٗ ٠بُٔ ٔٛاخٟٝ ٚ ديبٔؽٝ ث، ـا ٔػؽٚي ٔي وبقؼ ئي ٕ٘بيؽ ٚ ثؽيٗ سفسيت ـاثٙٝ ٚال١ٔٙفش 

ي ٔشغيـف . ٞـبيي ثبٌـؽ  ٔشغيفٞب غٛاٞؽ ثٛؼ ٚ ٠ؽْ ٍٔبٞؽٜ يه ـاثٙٝ ٘يك ٕٔىٗ اوز ٔفثٖٛ ثٝ ٠ؽْ وٙشفَ زٙيٗ ٔشغيفثٖٛ ثٝ اثف وبيف ٔف
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٠بُٔ غٙف ثفاي ديبٔؽ ثٝ ٌٕبـ آيؽ ٚ ؼـ ٠يٗ ضبَ يه فبوشٛـ ٚاوـٙٝ اي  ، ٔػؽٚي وٙٙؽٜ اوز وٝ ـاثٙٝ اي ثب ٠بُٔ ٔٛاخٟٝ ؼاٌشٝ ثبٌؽ

 .  ٘جبٌؽ

 

 )خطبی آسهَى( طزح ّبی تحقيقبتي اًَاع خطب در

يه ففٔيٝ ِفف ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ؼـ ٠بِٓ ٚالٟ ايٗ ففٔيٝ ؼـوز يب غّـٗ غٛاٞـؽ ثـٛؼ ٚ دـه اق دبيـبٖ ٘ـفش       ، ؼـ ا٘دبْ ٞف ٘فش سطميمبسي

 . سطميمبسي ٘يك ففٔيٝ ِفف دؿيففشٝ يب ـؼ ٔي ٌٛؼ

 .  ايٗ ففٔيٝ زٟبـ ضبِز ايدبؼ غٛاٞؽ ٌؽ ثب سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ فٛق ثيٗ ِطيص يب غّٗ ثٛؼٖ ففٔيٝ ِفف ٚ لجَٛ يب ـؼ

فشبؼٜ اوز ٚ اضشٕبَ ايٗ ضبِز ثب بٌٛ٘ٝ غٙبيي اسفبق ٘ي ٞير، زٙب٘سٝ ففٔيٝ ِفف ٚال١ب  ؼـوز ثبٌؽ ٚ ؼـ آ٘بِيك سطميك ٘يك لجَٛ ٌفؼؼ -1

 . لؽـر س١ٕيٓ دؿيفي ففٔيٝ سطميك ثٝ خب١ٔٝ ثفاثف اوز

$ـؼ ففٔيٝ ِفف ِـطيص#  . ٔٙب١ِٝ ؼزبـ غٙبي ٘ٛٞ اَٚ ٌؽٜ اوز، ٔٛـؼ ٘ٝف ـؼ ٌفؼؼزٙب٘سٝ ففٔيٝ ِفف ؼـوز ثبٌؽ أب ؼـ سطميك  -2

 .  " ؼـ ٘ٝف ٔي ٌيف٘ؽ١ٔ5بؼَ آٖ ـا  ١َٕٔٛ وٙص ثٝ ٘ٛـٕ٘بيً ٔي ؼٞٙؽ ٚ  αثب ٠الٔز آٖ ـا  وٝ اضشٕبَ

شبؼٜ اوـز $دـؿيففشٗ ففٔـيٝ ِـفف     زٙب٘سٝ ففٔيٝ ِفف ٚال١ب  غّٗ ثبٌؽ أب ؼـ سطميك ٔٛـؼ ٘ٝف دؿيففشٝ ٌٛؼ غٙبي ٘ٛٞ ؼْٚ اسفبق اف -3

" 20سطميمـبسي ضـؽاوثف    ٘فش ٞبي١َٕٔٛ ؼـ  ثٝ ٘ٛـٍ٘بٖ ٔي ؼٞٙؽ ٚ  βثب ٠الٔز آٖ ـا  غّٗ يب ـؼ ففٔيٝ آِشف٘بسيٛ ِطيص# وٝ اضشٕبَ

 . ؼـ ٘ٝف ٌففشٝ ٔي ٌٛؼ

شٕبَ ايٗ ضبِز ٔيـكاٖ  وز ٚ اضٌٛ٘ٝ غٙبيي ٍ٘ؽٜ ا زٙب٘سٝ ففٔيٝ ِفف غّٗ ثبٌؽ ٚ ؼـ سطميك ٔٛـؼ ٘ٝف ـؼ ٌفؼؼ ٔطمك ؼزبـ ٞير -4

" ٌفؼؼ ثؽيٗ ١ٔٙي اوز وٝ ايـٗ ٔٙب١ِـٝ سـب    80ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔثبَ زٙب٘سٝ اضشٕبَ ايٗ ضبِز ؼـ ٔٙب١ِٝ اي . ـا ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ لؽـر ٔٙب١ِٝ

ه " لؽـر ؼاـؼ وٝ ـاثٙٝ ثيٗ يه ٠بُٔ غٙف ٚ ديبٔؽ آٖ ـا $ؼـ ِٛـر ٚخٛؼ اـسجبٖ# ٍ٘بٖ ٔـي ؼٞـؽ ٚ اٌـف ؼـ زٙـيٗ ضـبِشي ؼـ يـ      80

" اضشٕـبَ ؼاـؼ وـٝ ثـب    20٘يبٔؽ ٕ٘ي سٛاٖ ثب لب١٘يز ٔٙىف ٚخٛؼ ايٗ اـسجبٖ ٌـؽ قيـفا    ثٝ ؼوزسطميك اـسجب٘ي ثيٗ ٠بُٔ غٙف ٚ ديبٔؽ 

 .  ٔطمك سٛاٖ اثجبر ايٗ اـسجبٖ ـا ٘ؽاٌشٝ ثبٌؽ، ٚخٛؼ اـسجبٖ ٚال١ي ثيٗ ٠بُٔ غٙف ٚ ديبٔؽ ٔٙب١ِٝ

 

 فزضيِ صفزجذٍل 



42 
 

  ففٔيٝ ِفف

 ؼـوز غّٗ

 #CCٔفيت إ٘يٙبٖ $ #βغٙبي ٘ٛٞ ؼْٚ $ اضشٕبَ

 لؽـر س١ٕيٓ دؿيفي ثٝ خب١ٔٝ

 قجَل

 فزضيِ صفز
 ٔٙب١ِٝ لؽـر

$POWER# 

 رد #αاضشٕبَ غٙبي ٘ٛٞ اَٚ $

 

 بتًک

ٔـي سـٛاٖ   ، اق ٔمـؽاـ يـه   αِؿا ثب وٓ وفؼٖ ، ثفاثف يه غٛاٞؽ ثٛؼآٖ ٞب  ٔىُٕ يىؽيٍف ثٛؼٜ ٚ ضبُِ خٕٟ αٔمبؼيف ٔفيت إ٘يٙبٖ ٚ  -1

 . ٖ ٔفيت إ٘يٙبٖ يه ٔٙب١ِٝ ـا ٔطبوجٝ ٕ٘ٛؼٔيكا

ٔـي  ، ِؿا ٔمؽاـ لؽـر يه ٔٙب١ِٝ ـا ؼـ ثؽٚ ا٘دبْ ٔٙب١ِٝ. ثفاثف يه ٔي ٌفؼؼآٖ ٞب  ٔىُٕ يىؽيٍف ثٛؼٜ ٚ ضبُِ خٕٟ βٚ  ٔمبؼيف لؽـر -2

غٙبي ٘ـٛٞ اَٚ ٚخـٛؼ ؼاـؼ ِـؿا    ده اق يه سطميك زٙب٘سٝ ففٔيٝ ِفف ـؼ ٌفؼؼ اضشٕبَ ايدبؼ . اق ٠ؽؼ يه سػٕيٗ قؼ βسٛاٖ ثب وٓ وفؼٖ 

ؼـ زٙـيٗ ٌـفايٙي اضشٕـبَ ايدـبؼ     . اِكأـي اوـز   P valueٌكاـي وٕشفيٗ اضشٕبَ ـؼ ففٔيٝ ِفف ؼـ ِٛـسي وٝ ؼـوز ثبٌؽ يب ٕٞبٖ 

 .  غٙبي ٘ٛٞ ؼْٚ ٔٙشفي اوز

٘ػٛاٞؽ ؼاٌز ِؿا ٌكاـي ٔمؽاـ  زٙب٘سٝ ٔطمك ٘شٛا٘ؽ ففٔيٝ ِفف ـا ـؼ ٕ٘بيؽ $لجَٛ ففٔيٝ ِفف# ؼيٍف اضشٕبَ ايدبؼ غٙبي ٘ٛٞ اَٚ ٚخٛؼ

P value ؼـ زٙيٗ ضبِشي اضشٕبَ غٙبي ٘ٛٞ ؼْٚ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٔطمك ثبيؽ ١ٔيٗ ٕ٘بيؽ وٝ ايـٗ ٔٙب١ِـٝ    ايٗ وٝأب ثب سٛخٝ ثٝ . اِكأي ٘يىز

زٙـيٗ ضـبِشي   ٚال١ـي ٔٙب١ِـٝ ٚ ٌـكاـي آٖ ؼـ     لؽـر ؼاـؼ ِؿا ٔطبوجٝ لؽـر خٟز اثجبر ٚخٛؼ اـسجبٖ ثيٗ ٠بُٔ غٙف ٚ ديبٔؽ زٝ ٔيكاٖ

 .  اِكأي غٛاٞؽ ثٛؼ

ُ     ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ وٕشفيٗ اغشالف ٔٛـؼ ٘ٝف ضدٓ، غٙبي ٘ٛٞ اَٚ، لؽـر ، ويىشٓ ثىشٝ اي ـا سٍىيُ ٔي ؼٞٙؽ وٝ ثب ٍٔـػُ ٕ٘ـٛؼٖ وـٝ ٠بٔـ

 .  ٠بُٔ زٟبـْ لبثُ ٔطبوجٝ غٛاٞؽ ثٛؼ

٘ٝف ٔي سٛاٖ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ـا ٔطبوجٝ  اغشالف ٔٛـؼ لجُ اق ا٘دبْ ٔٙب١ِٝ ثب ؼاٌشٗ سػٕيٙي اق غٙبي ٘ٛٞ اَٚ ٚ لؽـر ٔٛـؼ ا٘شٝبـ ٚ وٕشفيٗ

ٔطمك ثٝ ؼ٘جبَ آٖ اوز وٝ وٕشفيٗ ٔيكاٖ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ـا ثب وٕشفيٗ غٙبي ٘ـٛٞ اَٚ ٚ ؼْٚ ٚ  ، ؼـ ٚالٟ ؼـ اثشؽاي يه ٔٙب١ِٝ سطّيّي. ٕ٘ٛؼ

القْ ثٝ ؾوف اوـز وـٝ ثـب    . آٚـؼ زثٝ ؼوثٝ سفسيت ؼـ ِٛـر ـؼ ٚ لجَٛ ففٔيٝ ِفف  # ٚ لؽـرCCؼـ ٘شيدٝ ثيٍشفيٗ سٛاٖ س١ٕيٓ دؿيفي $
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ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ٚ ِؿا ٔطبوجٝ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔٙب١ِبر ثٝ غٙبي آٖ ٞب  سٛخٝ ثٝ ٔبٞيز ٔٙب١ِبر سِٛيفي أىبٖ ايدبؼ غٙبي ٘ٛٞ ؼْٚ ؼـ

 . ٘ٛٞ ؼْٚ اـسجب٘ي ٘ػٛاٞؽ ؼاٌز

ٜ ٌٛؼ و١ي ٌؽٜ اوز ثفغي اق ففِٟٔٛبي آٔـبـي  ٍٔبٚـ اوشفبؼ ثٝ ٠ٙٛاٖؼـ غَّٛ س١ييٗ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ سِٛيٝ ٔي ٌٛؼ اق ٔشػّّيٗ آٔبـ 

 .س١ييٗ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ؾوف ٌٛؼ وٝ ثٝ ٌفش قيف ٔي ثبٌؽ
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 تؼييي حجن ًوًَِ  ّبیُ ضيَ

  ًَع هطبلؼِ ثَدىتَصيفي 

يـٟ ٔـي سٛا٘ـؽ ثـٝ     ايـٗ سٛق . ٞب ؼـ خ١ٕيز ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي دفؼاقؼٔشغيفٔٙب١ِبر ٍٔبٞؽٜ اي سِٛيفي ثٝ سِٛيف سٛقيٟ : س١فيف ٔٙب١ِٝ سِٛيفي

 .  ٌىُ ففاٚا٘ي ٠ؽؼي يب ؼـِؽ ثيبٖ ٌفؼؼ

 .  اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ 1زٙب٘سٝ ٔيكاٖ ٔيبٍ٘يٗ ثفآٚـؼ ٌؽٜ ثبٌؽ ؼـ ايٗ ِٛـر خٟز ٔطبوجٝ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اق ففَٔٛ ٌٕبـٜ  -اِف

1ففَٔٛ ٌٕبـٜ    N;Z2α × δ
2 

 d
2 

N- ضدٓ خ١ٕيز ٞؽف يب س١ؽاؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔٛـؼ ٘يبق ثفاي ا٘دبْ ٘فش 

α- ضشٕبَ غٙبي ٘ٛٞ اَٚ $ـؼ ففٔيٝ اHo  ٚ #ِطيصZα ٖوٝ آٖ خب  اق. ٘فش ؼـ س١ٕيٓ ٘شبيح ثٝ خب١ٔٝ اوز ثيبٖ وٙٙؽٜ ٔفيت إ٘يٙب

 . ـاثٙٝ ٔىشميٓ ؼاـؼ Nثب  Zα. ٞفزٝ ؼلز ٔٙب١ِٝ ثيٍشف ثبٌؽ ٘يبقٔٙؽ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٍشفي غٛاٞؽ ثٛؼ

δ-  #ز ؼـ اففاؼ ٔٛـؼ دمًٚٞ ثيٍـشف ثبٌـؽ   فوٝ ٞفزٝ دفاوٙؽٌي ِ ز ٚ اق آ٘دبئئٛـؼ ٘يبق ؼـ خب١ٔٝ ٞؽف او ٔشغيفٚاـيب٘ه $دفاوٙؽٌي

ـاثٙٝ ٔىـشميٓ ؼاـؼ ٚ ثـب افـكايً دفاوٙـؽٌي      Nثب  δ2. ثبيؽ س١ؽاؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثيٍشفي ا٘شػبة ٌفؼؼ، خٟز ٌجبٞز ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ خب١ٔٝ ٞؽف

 . ٘يبق ثٝ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبالسفي ايدبؼ ٔي ٌٛؼ، ز ٔٛـؼ ثفـوي ؼـ خب١ٔٝفِ

ٓ  4ثف ٠ؽؼ  سففيك وفؼٜ ٚ ضبُِ ـا طبوجٝ آٖ ٔي سٛا٘يٓ ثيٍشفيٗ ٚ وٕشفيٗ ٔيكاٖ ِفز ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ ـا اق ٞٓثفاي ٔ يـب اق  . سمىيٓ وٙـي

 .  ففَٔٛ قيف اوشفبؼٜ ٔي وٙيٓ

δ  ;  ∑(Xi- X¯ 2) 

n 
ثٝ ِٛـر ؼـِؽ ثبٌؽ ٚاـيب٘ه  12سب  6ؼـ خب١ٔٝ  UTIزٙب٘سٝ ٌيٛٞ

4

612 δ= ٌ ٛؼٔطبوجٝ ٔي . 

d- ٖٔيبٍ٘يٗ ٌّٕٞٛـٛثيٗ ؼـ افـفاؼ    ، ٔثالٔٛـؼ ٘يبق اوز، ثٝ خب١ٔٝآٖ ٞب  اوز وٝ ٟ٘بيشب  خٟز ٌكاـي ٘شبيح ٘فش ٚ س١ٕيٓ فبِّٝ إ٘يٙب

ٚ ٘يـبق ثـٝ    ؼلز ٔٙب١ِٝ ثيٍـشف غٛاٞـؽ ثـٛؼ   ، ثٙبثف ايٗ ٞفزمؽـ فبِّٝ إ٘يٙبٖ وٕشف ثبٌؽ. فبِّٝ إ٘يٙبٖ اوز 3ثبٌؽ ٠ؽؼ  312 اٌف

٠ىه يىؽيٍف ٔي آٖ ٞب  اق ايٗ ـٚ فبِّٝ إ٘يٙبٖ ثب ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ـاثٙٝ ١ٔىٛن ؼاـؼ ٚ خٟز سغييفار. ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٍشفي غٛاٞؽ ؼاٌز

 .  ثبٌؽ

 . اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ 2ؼـ ايٗ ِٛـر خٟز ٔطبوجٝ ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اق ففَٔٛ ٌٕبـٜ  ثبٌٙؽي ثفآٚـؼ ٞب ٘ىجز زٙب٘سٝ -ة
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p- ٔٛـؼ ٘ٝف ؼـ خب١ٔٝ ِفزاٚا٘ي ٚخٛؼ فف ٘ىجز ديً ففٔي اق 

 N ;Z2α ×p(1- p) 2ففَٔٛ ٌٕبـٜ
 d

2 

ث١ـؽ اق س١ـيٗ ضدـٓ     ثٟشف اوـز  ٕ٘ٛ٘ٝ آٚـؼٖ ضدٓ ٔٙبوت ثٝ ؼوزثبٌؽ ثفاي  000/10وٝ ضدٓ خب١ٔٝ ٞؽف وٕشف اق  ؼـ ِٛـسي: ٘ىشٝ

 .  ٕ٘ٛ٘ٝ ثفآٚـؼ ٌؽٜ ٔٙبثك ففَٔٛ ثبال اق ففَٔٛ قيف اوشفبؼٜ وٙيٓ

ñ =

N
n

n

1 

ñ ; ٕٝ٘ٛ٘ ضدٓ ٔٙبوت 

n ; ٜضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفآٚـؼ ٌؽ 

N ضدٓ خب١ٔٝ ٞؽف ; 

 

 ًَع هطبلؼِ  تحليلي ثَدى

آقٖٔٛ وفؼٖ ففٔيبر ي١ٙي اثجبر يب ـؼ اـسجـبٖ ثـيٗ ٠ٛأـُ ٔػشّـف ٞىـشٙؽ ٔٙب١ِـبر سطّيّـي         ثٝ ؼ٘جبَسطّيّي ٔطمميٗ  ؼـ ٔٙب١ِبر

 :  ٍٔبٞؽٜ اي ٌبُٔ

 . ٠ّز ٚ ١َّٔٛ ثب ٞٓ ؼـ يه ٔمٟٙ قٔب٘ي ثفـوي ٔي ٌٛ٘ؽؼـ ايٗ ٔٙب١ِبر ٘فش ٔم١ٙي:  -1

 ٔي ثبٌؽ.  خٟز ٔٙب١ِٝ اق ١َّٔٛ ثٝ وٕز ٠ّز  ٚ اوز ٠ّز ٚ ١َّٔٛ ؼـ ٌؿٌشٝ ـظ ؼاؼٜ : ٌؿٌشٝ ٍ٘ف يب ٌبٞؽي -٘فش ٔٛـؼ -2

 ٔي ثبٌؽ.  خٟز ٔٙب١ِٝ اق ٠ّز ثٝ وٕز ١َّٔٛ  -ٔٙبوت اوزثفاي س١ييٗ ـاثٙٝ ٠ّيشي  :آيٙؽٜ ٍ٘ف يب يٞٓ ٌفٚٞ٘فش  -3

ٌـفٜٚ   ٚؼ. يبفشٗ ـاثٙٝ ٠ّيشـي ٞىـشٙؽ   ؼؼـ ايٗ ٘ٛٞ ٔٙب١ِبر ٔطمميٗ ؼـِؽ، ٔٙب١ِبر سدفثي ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ ثٝ ٘بْاِجشٝ ٘ٛٞ ؼيٍف اق ٔٙب١ِٝ 

 .  ؼـ ٟ٘بيز ؼٚ ٌفٜٚ ثب ٕٞؽيٍف ٔمبيىٝ ٔي ٌٛ٘ؽ. ٔؽاغّٝ ـٚي ٌفٜٚ ٔٛـؼ ِٛـر ٔي ٌيفؼ، سّبؼفي ا٘شػبة ٔي ٌٛ٘ؽ ثٝ ِٛـر

 . اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ 3ٔٛـؼ ثفاثف ثبٌٙؽ اق ففَٔٛ ٌٕبـٜ ٚ دٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ؼٚ ٌفٜٚ ٌبٞؽ وٝ ض ؼـ ِٛـسي

P0 :ٔيكاٖ ٌيٛٞ ِفز ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ ؼـ ٌفٜٚ ٌبٞؽ 

P1 : ٜٚٔٛـؼٔيكاٖ ٌيٛٞ ِفز ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ ؼـ ٌف 
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 P) -P(1 2β)  -1+Z α -12(Z N=  ٜ3ففَٔٛ ٌٕبـ 

(P0- P1)2 
 اق ففَٔٛ قيف ٔطبوجٝ ٔي ٌٛؼ Pٔمؽاـ 

P ; P0+P1 
 2

 

 . اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ 4ٔٛـؼ يىىبٖ ٘جبٌٙؽ اق ففَٔٛ ٌٕبـٜ  ٚ اٌف ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌفٜٚ ٌبٞؽ

r ٘ىجز ٌبٞؽ ثٝ ٔٛـؼ اوز.        P) -P(1 2β)  -1α +Z -12( Z×2r ;N 4فَٔٛ ٌٕبـٜ ف 

(1+r) (P0- P1)2 
١ٔـفٚف ٞىـشٙؽ ؼـ    fؼ ـا ثب ٔطمك لٟٙ ٔي وٙٙؽ وٝ ثٝ اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ؼـ ضيٗ ٔٙب١ِٝ ثٝ ؼاليّي ٕٞىبـي غٛ ٔٙب١ِبر ؼـِؽي اق ثفغيؼـ 

 . اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ 5ايٗ ِٛـر اق ففَٔٛ ٌٕبـٜ 

P) -P(1 2β)  -1+Z α -12( Z×2r ;N  ٜ5ففَٔٛ ٌٕبـ 

(1+r) (1- f) (P0- P1)2 
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 هالحظبت اخالقي

سِٛيٝ ٔي وٙيٓ ففْ ـٔـبيز ٘بٔـٝ آٌبٞب٘ـٝ اغـالق ؼـ     ، ؽؼاـاي وٛلٜ ا٘ىب٘ي يب ضيٛا٘ي ؼاـاي ٔالضٝبر اغاللي ٔي ثبٌٙ ٘فش ٞبي٠ٕؽٜ 

 .  ٔٙب١ِٝ وٙيؽ سٟيٝ ٚ ـا دمًٚٞ

 :  اَِٛ اغالق ؼـ دمًٚٞ ضَٛ وٝ ٔطٛـ قيف ٔي ثبٌؽ

 . ٌففشٗ ـٔبيز ٘بٔٝ اغالق ؼـ دمًٚٞ ٔٛيؽ اُِ اضشفاْ ثٝ وٛلٜ اوز: اُِ اضشفاْ ثٝ وٛلٜ -1

 .وفٝ سفاقٚي غيف ثبيؽ ٕٞيٍٝ وٍٙيٗ سف ثبٌؽ. اُِ غيفـوب٘ي اوز وٛؼ ٚ قيبٖ ٔٛيؽ اـقيبثي ٔيكاٖ: اُِ غيفـوب٘ي -2

ْ  ٕٞٝ ٌفٜٚ ٞب ٚيمٜ ٌفٚ ٜ ٞبي آويت دؿيف ٚ ؼـ ٘ٝف ؼاٌشٗٝ سٛخٝ ثٝ ا٘شػبة آقٔٛؼ٘ي ث: اُِ ٠ؽاِز -3 سٛقيـٟ ٔٙـبفٟ ٚ ٕٔـفار     ٍٞٙـب

 . ٔٛيؽ اُِ ٠ؽاِز اوز، ٘بٌي اق ا٘دبْ دمًٚٞ

ففًٞٙ خب١ٔـٝ اوـالٔي ٔـب ثـف      ٌفٞ ٔمؽن ٚٚيمٌي ٞبي  ٘يك ٚ ؼـ غَّٛ ٔالضٝبر اغالليي ـٚش وّي ضبوٓ ثف ثيب٘يٝ ٞبي ثيٗ إِّّ

ٞـبي اضشٕـبِي    اضشفاق اق سطٕيُ قيبٖ، ضمٛق ٚ ـفبٜ ٚي، ضفٛ وفأز، اضشفاْ ثٝ اوشمالَ ٚ اغشيبـ ا٘ىبٖ: ـ٠بيز ٔٛاقيٗ اغاللي اق خّٕٝ

ٍٍٚٞفاٖ ٘ىجز ثٝ ـاقؼاـي ؼـ لجبَ ا٘ال٠بسي وٝ ؼـ ثؽٚ ٚ يب ؼـ ضـيٗ سطميـك   س١ٟؽ دم ، ثفغٛـؼ ِبؼلب٘ٝ ثب آقٔٛؼ٘ي، ثف اففاؼ ٔٛـؼ سطميك

ؼـ وٍٛـ ٔب ٘ػىشيٗ سالي ٞب ؼـ خٟز ٟ٘بؼيٙٝ وفؼٖ ٔٛٔٛٞ اغالق ؼـ دمًٚٞ ثـب   .ِطٝ ٔي ٌؿاـؼ، ؼـ ٔٛـؼ آقٔٛؼ٘ي وىت ٔي ٕ٘بيٙؽ

شٝ وٍٛـي اغالق ؼـ دمًٚٞ ٞـبي ٠ّـْٛ دكٌـىي    وٕي 80ؼـ اٚاغف ؼٞٝ . ا٘دبْ ٌؽ 1372سٍىيُ ٔفوك ٔٙب١ِبر اغالق دكٌىي ؼـ وبَ 

ٌب٘ٝ ضفبٜز اق آقٔٛؼ٘ي ؼـ سطميمبر ٠ّْٛ دكٌىي ـا ثب ا٠ٕبَ ٔالضٝبر ففٍٞٙي ٔشٙبوت ثب وٍٛـ سّٛيت ٕ٘ٛؼ سـب ثـٝ ٠ٙـٛاٖ     26اَِٛ 

 . ٌيفؼٚ ٔفاوك سطميمبسي ٔٛـؼ اوشفبؼٜ لفاـ ؼاٍٍ٘بٜ ٞبؼوشٛـا١ُِٕ اخفايي وٕيشٝ ٞبي ٔٙٙمٝ اي اغالق ؼـ دمًٚٞ ؼـ 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 هٌبثغ ثزای هطبلؼِ ثيطتز

١ٔبٚ٘ز سطميمـبر ٚ فٙـآٚـي ٚقاـر   . ؼـٔب٘ي، ثٟؽاٌشي ؼٜ ٌبْ دمًٚٞ ؼـ ويىشٓ ٞبي. ضىيٗ قيف٘ٝف ّٔه افّٕي، و١يؽ آِف قاؼٜ -1

 . 1380. سبثىشبٖ. زبح ؼْٚ ثطفا١ِّْٛ، ؼـٔبٖ ٚ آٔٛقي دكٌىي، ثٟؽاٌز

 . 1379، زبح ؼْٚ. ؼاٍٍ٘بٜ ٠ّْٛ دكٌىي لكٚيٗ ا٘شٍبـار، ؼـٔب٘ي، ثٟؽاٌشي ٔىبِٝ يبثي ؼـ ويىشٓ ٞبي. و١يؽ آِف قاؼٜ -2

ٓ  ٔفسٕي، ؼلوبْ ٔطٕٛؼ، وشٛؼٜ ٔفاْاوفٙؽيبـ سفخٕٝ . ـٚي سطميك ؼـ ويىشٓ ٞبي ثٟؽاٌشي. وبقٔبٖ خٟب٘ي ثٟؽاٌز -3 ٖ . ق٠ـي . سٟـفا

 . 1376، ا٘شٍبـار ١ٔبٚ٘ز دمٍٚٞي ٚقاـر ثٟؽاٌز ؼـٔبٖ ٚ آٔٛقي دكٌىي

ا٘شٍبـار ١ٔبٚ٘ـز دمٍٚٞـي ٚقاـر   . سٟفاٖ. ق٠يٕسبح اَٚ ٔفسٕي ٚيفاوشٝ. سطميك ؼـ ويىشٓ ٞبي ثٟؽاٌشي. ٖ خٟب٘ي ثٟؽاٌزوبقٔب -4

 . 1369، ثٟؽاٌز ؼـٔبٖ ٚ آٔٛقي دكٌىي

 .  1381ثٟبـ . ، ؼاٍٍ٘بٜ ٠ّْٛ دكٌىي ٍٟٔؽ. ثب اذ ان آـ آٌٙب ٌٛيٓ. ٔطٕؽـٔب يياوفٌّك -5

6- Brownlee,Ann. Duran Gonzales,Lilia. Pathmanathan,Indra. strategies for involving universities and 

research institutes in health systems research. IDRC- 288e. vol 3. 1991 . 

7- Brownlee,Ann. promoting health systems research as a management tool. IDRC- 286e. vol 1. 1991.  

8- Pathmanathan,Indra. manageing health systems research. IDRC- 289e. vol 4. 1991.  

9- Pathmanathan,Indra. Nik- safiah,N. I. training of trainers for health systems research. IDRC- 290e. vol 

5. 1991.  

10- Corlien M ,Varkevisser. Indra, Pathmanathan. Ann, Brownlee: Designing and conducting health 

systems research projects. health systems research training series. WHO,IDRC. VOL 2,1991.  
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 هٌبثغ 

١ٔبٚ٘ز سطميمـبر ٚ فٙـآٚـي ٚقاـر   . ؼـٔب٘ي، ثٟؽاٌشي ؼٜ ٌبْ دمًٚٞ ؼـ ويىشٓ ٞبي. ضىيٗ قيف٘ٝف ّٔه افّٕي، و١يؽ آِف قاؼٜ -1

 . 1380. سبثىشبٖ. زبح ؼْٚ ثطفا١ِّْٛ، بٖ ٚ آٔٛقي دكٌىيؼـٔ، ثٟؽاٌز

 . 1382سبثىشبٖ . ٚقاـر ففًٞٙ ٚ اـٌبؼ اوالٔي، وبقٔبٖ زبح ٚ ا٘شٍبـار. ٔمؽٔٝ اي ثف ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ؼـ سطميك. وفايي ضىٗ -2

 .  1381ثٟبـ . ، ؼاٍٍ٘بٜ ٠ّْٛ دكٌىي ٍٟٔؽ. ثب اذ ان آـ آٌٙب ٌٛيٓ. ٔطٕؽـٔب يياوفٌّك -3

. دفٚدٛقاَ ٘ٛيىي ٕٞفاٜ ثب ١ٔففي اخٕبِي ٘ـفش اي سطميمـبسي ٔمِٛـٝ دـمًٚٞ ؼـ ٘ٝـبْ وـالٔز       آٔٛقي. ي ٘ماؼاوشبؼواليٝ ٠ّييٛوف -4

 . 1384زبح اَٚ. ا٘شٍبـار ٌٟفآة ٚ آيٙؽوبقاٖ

5- Calloway M. a new method to assess mental health system/client outcomes ,mental health systems 

and services research ,recently completed projects. feb. 2001.  

6- Pathmanathan Indra,Nik- safiah N. I. training of trainers for health systems research. IDRC- 290e. 

vol 5. 1991.  

7- Morrisey J. P. tidewater managed care study ,mental health systems and services research 

,recently completed projects. feb. 2001.  
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   خَد آسهبيي

 .  سمىيٓ ٔي ٌٛ٘ؽ................................................. وّي ٔٙب١ِبر ثٝ ؼٚ ؼوشٝ ثٝ ٘ٛـ -1

 ٍٔبٞؽٜ اي -ٔؽاغّٝ اي -اِف

 وبـثفؼي -سطّيّي -ة

 وبـآقٔبيي -ٌبٞؽ ٔٛـؼي -ج

 ٜ ائٍبٞؽ -سِٛيفي -ؼ

 اِف: خٛاة

 يه ٠ٙٛاٖ ٔٙبوت ثبيؽ ثٝ وؽاْ وٛاَ دبوع ؼٞؽ؟   -2

 ؟اق ٔٙب١ِٝ زٝ ٔي غٛاٞيؽ -اِف

 ؟ٔٙب١ِٝ ٌٕب ؼـ ودب ٚ ؼـ زٝ خ١ٕيشي ا٘دبْ ٔي ٌيفؼ -ة

 ؟ٔٙب١ِٝ ؼـ زٝ ؼٚـٜ قٔب٘ي ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ -ج

 ٕٞٝ ٔٛاـؼ -ؼ

 ؼ: خٛاة

وٝ ؼـ ٠بِٓ ٚالٟ ايٗ ففٔيٝ ؼـوز يب غّٗ غٛاٞؽ ثٛؼ ٚ دـه اق دبيـبٖ ٘ـفش    يه ففٔيٝ ِفف ٚخٛؼ ؼاـؼ ، ؼـ ا٘دبْ ٞف ٘فش سطميمبسي -3

 . سطميمبسي ٘يك ففٔيٝ ِفف دؿيففشٝ يب ـؼ ٔي ٌٛؼ

 ِطيص -اِف

 غّٗ -ة

 اِف: خٛاة
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ٌيـفي وـٝ وـجت     ثـٛؼٖ ا٘ـؽاقٜ    ي١ٙـي ؼـوـز  . ؼاٌـشٝ ثبٌـؽ   ٞٓ غـٛا٘ي ٌيفي ٌؽٜ ثب ٔمؽاـ ٚال١ي  ثٝ ١ٔٙي آٖ اوز وٝ ٔمؽاـ ا٘ؽاقٜ -4

 .ٌٛؼ ٌيفي ؼليك ٚ لبثُ ا٠شٕبؼ ٔي يدٝ٘ش

 ا٠شجبـ -اِف

 ا٠شٕبؼ -ة

 ـٚايي -ج

 اِف ٚ جٔٛاـؼ  -ؼ

 ؼ: خٛاة

 

 .ٔي ٌٛيٙؽ ..............ٔشغيفٞبي ٔفثٖٛ ثٝ غِّٛيبر ففؼي خ١ٕيز ٕ٘ٛ٘ٝ ـا ٔشغيف -5

 ٚاثىشٝ -اِف

 ٔىشمُ -ة

 قٔيٙٝ اي -ج

 ٔػؽٚي وٙٙؽٜ -ؼ

 ج: خٛاة
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 کليذ ٍاصگبى

 Bias غٙب، سٛـي

 Patient- based assessment (PBA)  اـقيبثي ثف اوبن ثيٕبـ

 Assess impact اـقيبثي وٙدً

 Learner evaluation اـقيبثي ففاٌيفاٖ

 Context evaluation اـقٌيبثي قٔيٙٝ اي

 Cost- effectiveness evaluation اـقٌيبثي اثفثػٍي ٞكيٙٝ ٞب

 criterion- refereced evaluation اـقٌيبثي ٔالوي

 decision- oriented evaluation اـقٌيبثي سّٕيٓ ٔؽاـ

 Evaluation program اـقٌيبثي ثف٘بٔٝ

 Formative evaluation اـقٌيبثي سىٛيٙي

 Evaluation tools اثكاـ اـقٌيبثي

 Inferential اوشٙجب٘ي

 Extraction اوشػفاج

 Nominal اوٕي

 Standard error اٌشجبٜ اوشب٘ؽاـؼ

 standard error of estimate اٌشجبٜ اوشب٘ؽاـؼ ثفآٚـؼ

 Validity ا٠شجبـ

 Content ا٠شجبـ ٔطشٛا

 discriminative validity ا٠شجبـ سٕييكي

 face validity ا٠شجبـ ِٛـي

 Probability اضشٕبَ

 paradigm اٍِٛ

 Standard deviation ا٘طفاف اوشب٘ؽاـؼ$١ٔيبـ#

 Measurement ا٘ؽاقٜ ٌيفي

 sample size ا٘ؽاقٜ ٕ٘ٛ٘ٝ

 Point أشيبق

 Probability proportional to size (pps) اضشٕبَ ٔشٙبوت ثب ضدٓ$غٌٛٝ# ثب

 with replacement  ثب خبيٍؿاـي

 Feed- back ثبقغٛـؼ

 discussion and conclusion ثطث ٚ ٘شيدٝ ٌيفي

 Output ثفٚ٘ؽاؼ

 without replacement ثؽٖٚ خبيٍؿاـي

 Estimate ثفآٚـؼ

 estimation ثفآٚـؼ$ وفؼٖ#

 regression estimate ثفآٚـؼ ـٌفويٛ٘ي

 Estimator ثفآٚـؼ وٙٙؽٜ

 Ratio estimate ثفآٚـؼ ٘ىجشي
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 sample estimate ثفآٚـؼ ٕ٘ٛ٘ٝ اي

 Assessment ثفـوي

 Non- response ثي خٛاثي

 Population parameter دبـأشف خ١ٕيز

 Panel ُ٘دب

 reliability دبيبيي

 Variability دفاوٙؽٌي

 complete coverage دًٌٛ وبُٔ

 incomplete coverage دًٌٛ ٘بلُ

 outdomes ديبٔؽٞب

 Effect سبثيف

 Design effect سبثيف ٘فش

 Impact سبثيف ٟ٘بيي

 Explanation سجييٗ

 Synthesis سفويت

 homogeneity سدب٘ه

 Replication #سدؽيؽ$ٔٙب١ِٝ

 Empirical سدفثي

 Experimental سدفثٝ اي

 Analysis سدكيٝ ٚ سطّيُ

 Content analysis سطّيُ ٔطشٛا

 experimental research سطميك آقٔبيٍي

 field research سطميك ٔيؽا٘ي

 cost- benefit analysis وٛؼٔٙي -سطّيُ ٞكيٙٝ

 cost- effectivess analysis اثفثػٍي -سطّيُ ٞكيٙٝ

 mastery سىّٗ

 statistical difference سفبٚر آٔبـي

 biological difference سفبٚر ثيِٛٛليىي

 Interpretation سفىيف

 Random سّبؼفي

 correction سّطيص

 correction for continuity سّطيص ثفاي ديٛوشٍي

 equilibrium س١بؼَ

 Adjustment س١ؽيُ

 Effort سالي

 Power سٛاٖ

 Contingency سٛافمي

 descriptive سِٛيفي

 Bias سٛـي

 Selection bias سٛـي ا٘شػبة
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 estimation bias سٛـي ثفآٚـؼ

 Consistent bias سٛـي وبقٌبـ

 Observation bias سٛـي ٍٔبٞؽٜ

 distribution سٛقيٟ

 Poisson distribution سٛقيٟ دٛقاٖ

 Binomial distribution سٛقيٟ ؼٚ خّٕٝ اي

 hyper- geometric distribution سٛقيٟ فٛق ٞٙؽوي

 Normal distribution سٛقيٟ ٘فٔبَ

 standard normal distribution سٛقيٟ ٘فٔبَ اوشب٘ؽاـؼ 

 Sampling distribution سٛقيٟ ٕ٘ٛ٘ٝ اي

t ٔٛثف effective t 

 Current خبـي

 Society خب١ٔٝ

 statistical population خب١ٔٝ آٔبـي

 Rondom digits table خؽَٚ ا٠ؽاؼ سّبؼفي

 population خ١ٕيز

 Data gathering (collection) خٕٟ آٚـي ؼاؼٜ ٞب

 Chart زبـر

 quartile زبـن

 Frame زبـزٛة

 sampling frame زبـزٛة ٕ٘ٛ٘ٝ

 Abstract زىيؽٜ

 Skew زِٛىي

 Accountability ضىبثفوي$دبوػٍٛيي#

 Upper limit ضؽ ثبال

 Lower limit ضؽ دبييٗ

 Confidence limits.  ضؽٚؼ إ٘يٙبٖ

 Score limits ضؽٚؼ ٕ٘فٜ

 Elimination ضؿف

 population size ضدٓ خ١ٕيز

 sample size ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ

 Scope ٔيؽاٖ -ضٛقٜ

 cognitive domain ضٛقٜ ٌٙبغشي

 Input ؼـٚ٘ؽاؼ

 Interpolation ؼـٖٚ يبثي

 Range ؼأٙٝ

 Data ؼاؼٜ

 precision ؼلز

 Desired precision ؼلز اضشٕبِي ّٔٙٛة

 Accuracy ؼلز ٚال١ي
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 Governor or selector ؼوشٍبٜ اخفا وٙٙؽٜ

 Dichotomy ؼٚ ضبِشي، ؼٚ اـقٌي

 Binomial ؼٚ خّٕٝ اي

 Two- tailed ؼٚ ٘ففٝ

 decile ؼٞه

 Risk- factor ـاثٙٝ ٠بُٔ

 Polling ـاي خٛيي

 Strategies ـاٞجفؼٞب

 Regression ـٌفويٖٛ

 Ordinal ـسجٝ اي

 Ranking ـسجٝ ثٙؽي

 Reliability ـٚايي

 Mthods ـٚي ٞب

 Split half method ـٚي ٘يٕٝ وفؼٖ

 Trend ـٚ٘ؽ

 Approach ـٚيىفؼ

 Root ـيٍٝ

 Root mean square errors ـيٍٝ ؼْٚ ٔيبٍ٘يٗ ٔدؿٚـار اٌشجبٜ

 Leadership ـٞجفي

 Domain قٔيٙٝ

 Sub- sampling قيف ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي

 Sub- population قيف خ١ٕيز

 Adjustment وبقٌبـي

 cybernitics وبيجف٘شيىه

 Acknowledgement وذبوٍكاـي

 Activity level وٙص ف١بِيز

 Basal age وٗ دبيٝ

 Clinical assessment وٙدً ثبِيٙي

 Proportion وٟٕيٝ

 Policy making ويبوشٍؿاـي

 item discrimination index  ٌبغُ سٍػيُ وٛاَ

 Item easiness index ٌبغُ وبؼٌي وٛاَ

 design ٘فش

 Proposal ٘فش سطميمبسي

 Stratified ٘جك ثٙؽي ٌؽٜ

 Refusal ٘ففٜ ـفشٗ$اق خٛاة#

 Correction factor ٠بُٔ سّطيص

 Forien element ٠ّٙف غبـخي

 Title ٠ٙٛاٖ

 Objectivity ٠يٙيز
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 Practical ٠ّٕي

 Non- probobility غيف اضشٕبِي

 Confidence interval فبِّٝ إ٘يٙبٖ

 Frequency ففاٚا٘ي

 Process ففآيٙؽ

 Null hypothesis ففٔيٝ ِفف

 Alternative hypothesis ففٔيٝ ٔمبثُ

 List فٟفوز

 central limit theorem لّيٝ ضؽ ٔفوكي

 Clinical trial ٙيوبـآقٔبيي ثبِي

 efficiency وبـايي

 Sampling fraction وىف ٕ٘ٛ٘ٝ اي

 Holistic وُ ٌفا

 Quality ويفيز

 Data collection ٌفؼآٚـي ؼاؼٜ ٞب

 Sub- group ٌفٜٚ فف٠ي

 Not found ٌٓ ٍ٘بٖ

 Recall ٔفاخ١ٝ ٔدؽؼ

 Observation.  ٍٔبٞؽٜ

 Blind study ٔٙب١ِبر وٛـ

 Case- control ٚ ٌبٞؽٔٙب١ِبر ٔٛـؼ 

 Cross sectional ٔٙب١ِبر ٔم١ٙي

 Case study ٔٙب١ِبر ٔٛـؼي

 Cohort study ٔٙب١ِبر وٛٞٛـر

 Inclusion criteria ١ٔيبـ ٚـٚؼ

 Exclusion criteria ١ٔيبـ ـؼ

 Concept ٔفْٟٛ

 Essay ٔمبِٝ

 Quantile ٔمىٓ

 Introduction ٔمؽٔٝ

 criterion ٔميبن/ٔالن

 Criterion نٔال

 Constraints ٔطؽٚؼيز

 Abscissa ٔطٛـ افمي

 Ordinate ٔطٛـ ٠ٕٛؼي

ٓٝٙٔ Systematic 

 Material & methods ـٚي ٞبٔٛاؼ ٚ 

 Effective ٔٛثف

 Rate ٔيكاٖ

 Mean squares ٔيبٍ٘يٗ ٔدؿٚـار
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 Mean squares errors ٔيبٍ٘يٗ ٔدؿٚـار اٌشجبٜ

 incomplete ٘بلُ

 incompatable ٘بسٛاٖ

 Un- restricted ٘بٔميؽ

 not at home ٘جٛؼٖ ؼـ ٔٙكَ

 results ٘شبيح

 attitude ٍ٘في

 rate ٘فظ

 norm ٘فْ/ٞٙدبـ

 ratio/proprtion ٘ىجز

 indicator/benechmark ٍ٘بٍ٘ف

 raw score ٕ٘فٜ غبْ

 bar gram ٕ٘ٛؼاـ ٔيّٝ اي

ٕٝ٘ٛ٘ sample 

 sampling ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي

 probability sampling ي اضشٕبِيٕ٘ٛ٘ٝ ٌيف

 haphazard sampling ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي اسفبلي

 purposive sampling ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي س١ٕؽي

 random sampling ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سّبؼفي

 simple random sampling ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سّبؼفي وبؼٜ

 stratified random sampling ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي سّبؼفي ٘يمٝ اي

 cluster sampling ٌٝ ايٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي غٛ

 quota sampling ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي وٟٕيٝ اي

 systematic sampling ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ويىشٕبسيه

 judgement sampling ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي لٕبٚسي

 non- probability sampling ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي غيف اضشٕبِي

 confidence belts ٘ٛاـٞبي ٔفقي إ٘يٙبٖ

 unit ٚاضؽ

 missing unit ؼٜٚاضؽ اق لّٓ افشب

 selection unit ٚاضؽ ا٘شػبة

 foreign unit ٚاضؽ غبـخي

 blank(unit) $ٚاضؽ#غبِي

 sampling unit ٚاضؽ ٕ٘ٛ٘ٝ اي

 between- strata variance ٚاـيب٘ه ثيٗ ٘جمٝ اي

 within- strata variance ٚاـيب٘ه ؼـٖٚ ٘جمٝ اي

 key word ٚالٌبٖ وّيؽي

 judgement لٕبٚر

 objective/aim ؽفٞ

 correlation ٕٞجىشٍي

 overlapping ٕٞذٌٛب٘ي
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 homogeneity ٍٕٞٙي

 norm ٞٙدبـ

 one- tailed يه ٘ففٝ

 


