قٌبؾبيي فَاهل تبثيطگصاض ثط ويفيت پبيبىًبهًَِيؿي
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چىيسُ
همسهِ :اّويت ٍ خبيگبُ پبيبىًبهِّبی زاًكگبّي ثط وؿي پَقيسُ ًيؿت .ظيطا ثرف فؾيوي اظ تحميمبت وكَضی زض لبلت
پبيبىًبهِّب قىل هيگيطًس ٍ ًيع زاًكدَيبى اظ ايي عطيك هيتَاًٌس قيَُّب هرتلف پػٍّف ضا تدطثِ وٌٌس ٍ ثب انَل ولي
پػٍّف آقٌب قًَس.
ّسف :ايي پػٍّف ثب ّسف قٌبذت فَاهل تبثيطگصاض ثط افعايف ويفيت پبيبىًبهِّبی وبضقٌبؾي اضقس فلن اعالفبت ٍ
زاًفقٌبؾي اًدبم قسُ اؾت.
ضٍـقٌبؾي :خبهقِ پػٍّف زاًفآهَذتگبى فلن اعالفبت ٍ زاًفقٌبؾي اظ زاًكگبُّبی تْطاى ّؿتٌس وِ عي چٌس ؾبل اذيط
زض يىي اظ ايي زاًكگبُّب اظ پبيبىًبهِ ذَز زفبؿ وطزُاًس .ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَِگيطی ّسفوٌس ٍ گلَگِ ثطفيً 20فط اظ آًْب ثِ فٌَاى
ًوًَِ پػٍّف اًتربة قسًس .ايي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ ضٍيىطز ويفي ٍ ضٍـ هغبلقِ هَضزی خوقي اًدبم قسُ اؾت .زازُّبی
پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض ههبحجِ گطزآٍضی قسُاًس ٍ اظ عطيك وسگصاضی گطاًسز تئَضی تحليل قسُاًس.
يبفتِّب :ضاّىبضّبی هتقسزی ٍخَز زاضز وِ تَخِ ثِ آًْب هيتَاًس ثبفث افعايف ؾَزهٌسی پبيبىًبهًَِيؿي گطزز .ايي ضاّىبضّب
ثطای ّطيه اظ گبمّبی فطايٌس پبيبىًبهًَِيؿي (اًتربة هَضَؿ ،پطٍپَظالًَيؿي ،تسٍيي ّط يه اظ فهلّبی پبيبىًبهًِ ،گبضـ
هتي پبيبىًبهِ ،اذالق پػٍّف ،ضضبيت اظ اؾتبز ضاٌّوب ٍ هكبٍض) ثِ نَضت هدعا تَنيف قسُ اؾت.
ًتيدِگيطی :زض خْت تحمك ضاّىبضّبی اضائِ قسُ زض زضخِ اٍل ًيبظ ثِ تالـ ٍ پكتىبض زاًكدَيبى اؾت ٍ زض هطحلِ ثقسی
ثطًبهِ ضيعی هؿؤالى آهَظقي ٍ تَخِ آًْب ثِ ًيبظّبی زاًكدَيبى قطط اؾت .زض ًْبيت ثبيس تَخِ ثيكتطی ثِ ثطذي اظ فَاهل
فطٌّگي-اختوبفي خبهقِ قَز وِ زض اضتجبط ثب پػٍّف ٍ پػٍّكگط ّؿتٌس.

وليس ٍاغُّب :پبيبىًبهِ ،پبيبىًبهًَِيؿي ،وبضقٌبؾي اضقس  ،زاًكدَيبى فلن اعالفبت ،ضاّىبضّبی ثْجَز ويفيت پبيبىًبهِّب.

1ثْيهْط ،ؾبضا؛ ضيبحيًيبً ،هطت ٍ هٌهَضيبى ،يعزاى ( )1392قٌبؾبيي فَاهل تبثيطگصاض ثط ويفيت پبيبىًبهًَِيؿي ،فهلٌبهِ فلوي پػٍّكي
ضّپَيِ ٌّط ،ؾبل  ،3ـ ،25 .ل.12-26 .
 .2زاًكدَی زوتطی فلن اعالفبت ٍ زاًفقٌبؾي زاًكگبُ ذَاظهي
 .3اؾتبز گطٍُ فلن اعالفبت ٍ زاًفقٌبؾي زاًكگبُ ذَاضظهي
 .4زاًكيبض گطٍُ فلن اعالفبت ٍ زاًفقٌبؾي زاًكگبُ ذَاضظهي
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همسهِ
زض زٍضُّبی تحهيالت تىويلي ٍ آهَظـ فبلي ،زض وٌبض ثحث آهَظـ ،پػٍّف ًيع هغطح اؾتٍ .خِ پػٍّف ايي
زٍضُّب فوستبً زض لبلت پبيبىًبهِّب خلَُگط هي قَز ٍ زاًكدَيبى ثِ فٌَاى ثركي اظ تحهيالت ذَز هلعم ثِ ًگبضـ
آى ّؿتٌس .پبيبىًبهِ ّب اظ آًدب وِ هَضَؿ هحسٍز ٍ ترههي اظ يه حَظُ ضا زض ثط هيگيطًس ٍ ثِ فلت ٍيػگي
غضفًگطی ،اظ لحبػ پػٍّكي ثؿيبض ثب اّويت ّؿتٌس ٍ هيتَاًٌس هجٌبی پػٍّفّبی زيگط ثبقٌس ٍ ًمف هْوي زض
تَليسات فلوي ّط وكَضی زاضًس.
ّوچٌيي حدن فوسُای اظ پػٍّفّبی زاًكگبّي زض لبلت پبيبىًبهِ اًدبم هيقًَس ٍ ثؿيبضی اظ همبلِّبی فلوي
هؿترطج اظ ّويي پبيبىًبهِّب ٍ ضؾبلِّب ّؿتٌس .اظ ايي ضٍ پبيبىًبهِّب ًمف هْوي زض تَليس زاًف خسيس زاضًس ،ثِ
ثيبى زيگط پبيبىًبهِ ًِ تٌْب توطيي تدطثِ خسی پػٍّكي زاًكدَيبى اؾت ،ذَز يىي اظ ضٍـّبی تَليس زاًف خسيس
هحؿَة هيقَز (هٌهَضيبى ،1389 ،ل  .)80ثطضؾي هؿبئل هطثَط ثِ پبيبىًبهِّبی وبضقٌبؾي اضقس اظ خْبت
هتقسزی حبئع اّويت اؾت اوٌَى زض وكَض هب زاًكدَيبى ايي زٍضُ ثِ ٍاؾغِ العام ثِ تسٍيي پبيبىًبهِ وِ فقبليتي
پػٍّكي للوساز هيقَز ثِ فٌَاى هحمك خبهقِ هحؿَة هيقًَس .اظ ؾَی زيگط تسٍيي پبيبىًبهِ ،هقوَالً اٍليي
فقبليت پػٍّكي هؿتمل ٍ هسٍى زاًكدَی تحهيالت تىويلي ثِ حؿبة هيآيس وِ هيتَاًس ثطای ٍی تدبضة هتقسزی
ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس .فالٍُ ثط ايي ،پبيبى ًبهِ ثطای اؾتبزاى ًيع حبئع اّويت اؾت .ثطذي اظ اؾتبزاى ضاٌّوب ّسايت
پبيبىًبهِ ضا ثب اًگيعُ وؿت هَفميت ٍ افتجبض اظ عطيك تطثيت زاًكدَيبى هحمك ٍ هَفك ثط فْسُ هيگيطًس ٍ ثطذي
زيگط هوىي اؾت وِ تحميك گؿتطزُتطی ضا آغبظ وٌٌس وِ ثطذي اظ ّوىبضاى آى پػٍّف زاًكدَ يب زاًكدَيبًي اظ
زٍضُ وبضقٌبؾي اضقس ثبقٌس .پبيبىًبهِّب اظ ثقس اختوبفي ًيع هيتَاًٌس ثب اًدبم پػٍّفّبی وبضثطزی ،حل ثركي اظ
هكىالت ٍ هؿبئل خبهقِ زض اثقبز هرتلف ضا ثط فْسُ گيطًس (ًيليً ،هط ٍ اوجطی ،1386 ،ل .)113
ثسيي تطتيت ثب چٌيي پػٍّكي وِ ؾقي ثط اضائِ ضاّىبضّبيي خْت اظ ثيي ثطزى چبلفّبی پبيبىًبهًَِيؿي زاضز
هيتَاى ثِ افعايف ؾغح ويفي ٍ وبضثطزی هحتَای پبيبىًبهِّب وِ ثرف فوسُای اظ تحميمبت وكَض ضا تكىيل
هيزٌّس ،ووه وطز ٍ ظهبى ٍ ّعيٌِّبی تحميمبت ضا ًيع وبّف زازً .تبيح ايي پػٍّف هيتَاًس ثطای زاًكدَيبًي ( ثِ
ٍيػُ فلن اعالفبت ٍ زاًفقٌبؾي )وِ ثب پبيبىًبهًَِيؿي ضٍثِضٍ ذَاٌّس قس هفيس ثبقس ،تب اظ تدبضة ٍ پيكٌْبزات
زيگط زاًكدَيبى زض وبضقبى ثْطُ ثجطًس .فالٍُ ثط ايي اؾتبزاى ايي ضقتِ هيتَاًٌس اظ ًمبط لَت ٍ ضقف ٍ ووجَزّبی
زاًكدَيبى زض ايي ظهيٌِ آگبُ قسُ ٍ زض خْب ضفـ آى ثىَقٌس.
زض ايي ضاؾتب ،خْت ثطضؾي پيكيٌِّبی هطتجظ ثِ ثبًهّب ٍ پبيگبُّبی اعالفبتي ٍ پبيگبُّبی ثجت پبيبىًبهِ ٍ
وتبثربًِ ّبی هتقسز هطاخقِ قس .تَخِ ثِ ايي اهط ضطٍضی اؾت وِ زض اضتجبط ثب هَضَؿ حبضط تبوٌَى وتبةّب ٍ همبالت
هتقسزی چِ ثِ نَضت تأليف ٍ چِ ثِ نَضت تطخوِ هٌتكط قسُ وِ هتفبٍت اظ وبض پػٍّف حبضط اؾت .ثٌبثطايي اظ
اقبضُ ثِ آًْب زض ايٌدب پطّيع قسُ ٍ فمظ ثِ ثطذي اظ پػٍّفّبی هطتجظ اقبضُ هيقَز.
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فساييفطالي( )1374زض همبلِای هطٍضی ثب فٌَاى «تحليلي ثط ضٍـّبی تْيِ پبيبىًبهِّبی زٍضُ وبضقٌبؾي
اضقس ٍ زوتطی» ،ثِ تحليل چگًَگي ًگبضـ پبيبىًبهِّبی زٍضُّبی هصوَض هيپطزاظز .ؾقي ايي همبلِ ثط آى اؾت تب
ثركي اظ هؿبيل زض ضاثغِ ثب اًتربة هَضَؿ ،عطح پيكٌْبزی تحميك هطاحل تهَيت ٍ ثطًبهِ ظهبىثٌسی پيكٌْبزی
ثطای اخطا پبيبىًبهًِ ،حَُ ا ضتجبط زاًكدَ ثب ضاٌّوب ٍ هكبٍض ٍ ايدبز آهبزگي خْت قطوت زض خلؿِ زفبؿ ضا هغطح
ًوبيسً .يلي ٍ ّوىبضاى ( )1386زض همبلِای ثِ ثطضؾي ويفيت فولىطز ضاٌّوبيي اؾتبزاى ضاٌّوبی زٍضُ وبضقٌبؾي
اضقس زاًكگبُ انفْبى ثط حؿت هطاحل ٍ اثقبز گًَبگَى ضاٌّوبيي پطزاذتِاًس .تحميك اظ ًَؿ پيوبيكي ثَزُ ٍ ثب
اؾتفبزُ اظ ههبحجِ ٍ پطؾكٌبهِ اًدبم گطفتِ اؾت .يبفتِ ّبی پػٍّف ثيبًگط آى اؾت وِ اؾتبزاى ضاٌّوب فوستبً زض
هطاحل اٍليِ پػٍّف هبًٌس تسٍيي پيكٌْبزُ تحميك ٍ ّوچٌيي هطاحل آذطيي هبًٌس تسٍيي گعاضـ پبيبىًبهِ ثيفتطيي
حس ضاٌّوبيي ضا زاقتِاًس.
ضاز افكبض ٍ ّوىبضاى ( )1389ثِ قٌبذت زيسگبُّبی زاًكدَيبى زاًكگبُ فلَم پعقىي گيالى زض هَضز اّساف زضؼ
پبيبىًبهِ ٍ چگًَگي اًتربة هَضَؿ ٍ اؾتبز ضاٌّوب هيپطزاظز .اظ عطيك پطؾكٌبهِ زض ؾِ حيغِی فطآيٌس اًدبم
پبيبىًبهِ ،اًتربة هَضَؿ ٍ اؾتبز ضاٌّوب ،زازُّب گطزآٍضی قسُاًس .هحمك زض آذط ثِ توبيل زاًكدَيبى ثِ وؿت
اعالفبت زض لبلت ٍاحس زضؾي ثطای آقٌبيي ثب انَل ًگبضـ ٍ تسٍيي پبيبىًبهِ اقبضُ هيوٌس .فغبضاى ،ظييآثبزی ٍ
عَالثي( )1389زض همبلِ ای ثِ اضظقيبثي ويفيت ضٍاثظ زاًكدَيبى ثب اؾتبزاى ضاٌّوب ثِ هٌؾَض حفؼ ٍ ثْجَز ويفيت
آهَظـ ٍ يبزگيطیً ،گبضـ ضؾبلِ ٍ تَليس زاًف زض زٍضُ زوتطا پطزاذتِاًسً .تبيح پػٍّف حىبيت اظ آى زاضز وِ
ضضبيت اظ اًتربة ٍ ضاثغِ ثب اؾتبز ضاٌّوب زض ؾغح ًؿجتبً هغلَثي لطاض زاضز .ثب تحليل هحتَای ؾؤاالت ثبظ
پطؾكٌبهِّب ،پيكٌْبزاتي ثطای اًتربة اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ ضاثغِ زاًكدَيبى ثب آًْب ،اضائِ قسُ اؾت.
اًتكبض ًدف آثبزی ،چكوِ ؾْطاثي ،افكبض ( )1390پػٍّكي ضا ثب ّسف ثطضؾي وبضثطز پبيبىًبهِّبی وبضقٌبؾي اضقس ٍ
زوتطی ضقتِ فلَم وتبثساضی ٍ اعالؿضؾبًي زض وتبثربًِّبی انفْبى اًدبم زازُاًس .ايي تحميك اظ عطيك ضٍيىطز ويفي
ٍ ثب ههبحجِ اظ هؿؤالى ٍ هسيطاى وتبثربًِ ّبی هصوَض نَضت گطفتِ اؾت .هحمك زض ايي پػٍّف ثِ زاليل هفيس ًجَزى
پبيبىًبهِّب پطزاذتِاًس ٍ ًتبيح ًكبى زازُ وِ يىي اظ هَاًـ انلي وبضثطز پبيبىًبهِّب ،هطثَط ثِ هكىلّبيي زض پيًَس ثب
ؾبذتبض ٍ هحتَای پبيبىًبهِ ّب اؾت وِ قبهل هَاضزی چَى اًتربة هَضَؿ ًبهٌبؾت ،هقتجط ًجَزى ًتبيح پبيبىًبهِ ٍ
ضقف ؾبذتبضی ٍ قىل ؽبّطی پبيبىًبهِّب اؾت.
وطؾتب ٍ 1په هي )2005( 2پػٍّكي ضا ثب فٌَاى « وبضآهسی اؾتبزاى زض ضاٌّوبيي پبيبىًبهِّبی زاًكدَيبى زوتطی زض
زاًكگبُ وبضًيل» اًدبم زازُ اًس .ايي پػٍّف ًگبُ خسيسی ضا ثِ فقبليت اؾتبزاى زاًكگبُ زض ضاثغِ ثب وبضآهسی آًْب زض
ضاٌّوبيي پبيبىًبهِّبی زوتطی زاضز .ايي پػٍّف ضقتِ ّبی هرتلف زاًكگبُ ضا زض عَل قف ؾبل هَضز ثطضؾي لطاض
زازُ اؾتً .تبيح ًكبى هيزّس وِ هؿؤليتّبی اؾتبزاى ضاٌّوب زض ضقتِّبی هرتلف ثِ قىلّبی هتفبٍت ٍخَز زاضز.
ّوچٌيي هيعاى هست ظهبى فقبليت اؾتبزاى زض زاًكگبُ يه فبهل هْن زض هيعاى وبضآهسی ثطای ضاٌّوبيي زاًكدَيبى
. Crosta
. Pack man
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اضظيبثي قسُ اؾت .وبًتط )2006( 1هغبلقِای ضا ثِ هٌؾَض قٌبؾبيي تأثيطات تدطثِ پػٍّكي ٍ ضٍـّبی آهَظقي
پػٍّكي ثط تسٍيي پػٍّف ّبی زاًكدَيبى اًدبم زازُ اؾتً .تبيح حبنل اظ ايي پػٍّف حبوي اظ آى اؾت وِ؛
زاًكدَيبى ٌّگبهي وِ هَضَؿ تحميك ضا ذَزقبى اًتربة هيوٌٌس فاللِ ٍ اًگيعُ ثيكتطی ثطای اًدبم آى زاضًس.
ّوچٌيي اغلت زاًكدَيبى پػٍّف ذَز ضا ثِ ّسف خلت ضضبيت ٍ اًدبم ذَاؾتِّب ٍ اًتؾبضات اؾتبزاى ذَز اًدبم
هيزٌّس .زض آذط ٍی پيكٌْبز هيزّس وِ ذظ هكي ای خبيگعيي ثِ فٌَاى تكَيك ٍ ايدبز اًگيعُ زض زاًكدَيبى ،ثطای
تحميك ثِ خبی اخجبض ٍؽيفِ ثطای ًگبضـ پػٍّف زاًكگبّي ٍخَز زاقتِ ثبقس .هبضقبل ٍ 2ثطًبى )2006( 3زض همبلِای
هطٍضی ثط ضٍی ًمف زاًكدَيبى ٍ اؾتبزاى ضاٌّوب زض فطآيٌس پبيبىًبهًَِيؿي ثحث هيوٌٌس .ايي همبلِ ثطاؾبؼ زيسگبُ
ٍ ًؾطات اؾتبزاى زض  20زاًكىسُ زض اًگلؿتبى زض عَل  11ؾبل ثسؾت آهسُ اؾت .زض عَل همبلِ ثِ لبلت ٍ قىل ولي
پبيبىًبهِ ٍ هقطفي ّط ثرف اظ پبيبىًبهِ پطزاذتِ هي قَز ٍ ًيع پيكٌْبزاتي ضا خْت اضتمب ٍ ثْجَز ويفيت پبيبىًبهِّب
هغطح هيقَز .زض ًْبيت ًَيؿٌسگبى اؽْبض زاقتِاًس وِ ّوىبضی ثيي اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ زاًكدَ زض ًَقتي پبيبىًبهِ
ًمف وليسی زاضزّ .وچٌيي ثط ضفبيت اذالق ٍ انَل پػٍّف زض پبيبىًبهِ تبويس هيقَز.

ّسف ٍ ؾؤاالت پػٍّف
 قٌبذت فَاهل تبثيطگصاض ثط پبيبىًبهًَِيؿي اظ زيسگبُ زاًكدَيبى فلن اعالفبت ٍ زاًفقٌبؾي ٍ اضائِ ضاّىبضّبيي
زض خْت اضتمب ؾغح ويفي پبيبىًبهِّبی وبضقٌبؾي اضقس.

پطؾفّبی پػٍّف:
 .1چِ فَاهلي ثِ زاًكدَيبى ووه ذَاّس وطز تب ثتَاًٌس هَضَؿ هٌبؾجي ثطای پبيبىًبهِ اًتربة وٌٌس؟
 .2هْوتطيي ضاّىبضّبی ضفـ چبلفّبی پبيبىًبهًَِيؿي ثطای زاًكدَيبى اظ ًؾط ذَزقبى وساهٌس؟
 .3چِ الساهبتي ثِ زاًكدَيبى ووه هيوٌس تب زض تسٍيي «فهل اٍل» (وليبت پػٍّف) هَفك ثبقٌس؟
 .4زاًكدَيبى ثطای تسٍيي «فهل زٍم پبيبىًبهِ» (پيكيٌِ پػٍّف) ثِ چِ هْبضتّب ٍ اهىبًبتي ًيبظ زاضًس؟
 .5چِ پيكٌْبزاتي ضا هيتَاى ثطای اظ ثيي ثطزى چبلفّبی ثرف «ضٍـ قٌبؾي پػٍّف» هغطح ًوَز؟
 .6چِ فَاهلي ثبفث هيقَز تب زاًكدَيبى زض ٌّگبم «گطزآٍضی زازُّبی پػٍّف» هَفك ثبقٌس؟
 .7چِ هَاضزی ؾجت هيقَز وِ زاًكدَيبى هطحلِ «تحليل زازُّب ٍ اضائِ يبفتِّب» ضا ثب هَفميت پكت ؾط ثگصاضًس؟
 .8زاًكدَيبى چگًَِ هيتَاًٌس ضقفّبی ذَز ضا زض «فهل پٌدن پبيبىًبهِ»( ثحث ٍ ًتيدِگيطی) اظ ثيي ثجطًس؟
 .9چِ هَاضزی ثِ زاًكدَيبى ووه ذَاّس وطز تب ثتَاًٌس اعالفبت پػٍّف ضا ثِ قىل هىتَة اًتمبل زٌّس؟
 .10اظ زيسگبُ زاًكدَيبى ضاّىبضّبی العام ثِ پبيجٌسی ثط اذالق پػٍّف زض پبيبىًبهًَِيؿي وساهٌس؟
 .11چِ فَاهلي هيتَاًس هكىالت زض ضاثغِ ثب «اؾتبز ضاٌّوب ٍ اؾتبز هكبٍض» زض فطآيٌس پبيبىًبهًَِيؿي ضا ضفـ وٌس؟

1

. kanter
. Marshall
3
. Brennan
2
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ضٍـقٌبؾي تحميك
ثٌبثط آًچِ ثِ فٌَاى ّسف ايي پػٍّف شوط گطزيس؛ ضٍيىطز پػٍّف ويفي 1ثطای ضؾيسى ثِ ّسف تحميك اًتربة
قسُ اؾت .پػٍّكگطاى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ هغبلقِ هَضزی خوقي يب هَضز وبٍی خوقي 2ؾقي وطزًس تب زيسگبُ
زاًكدَيبى ضا زض ضاثغِ ثب پبيبىًبهًَِيؿي ثطضؾي ًوبيٌس .ثط ّويي اؾبؼ وليِ زاًكدَيبى فلن اعالفبت وِ زض يىي اظ
زاًكگبُّبی قْط تْطاى زض ضقتِ فلن اعالفبت ٍ زاًفقٌبؾي زض همغـ وبضقٌبؾي اضقس ،زض عي ؾبلّب 89-91
پبيبىًبهِ ًگبقتِاًس ٍ زفبؿ وطزُاًس ،خعء خبهقِ پػٍّف ايي تحميك هحؿَة هيقًَس .اظ آًدب وِ زض هغبلقِ ويفي
هجٌبی تقييي حدن ًوًَِ پػٍّف ضؾيسى ثِ ًمغِ اقجبؿ 3زض گطزآٍضی زازُّبی پػٍّف اؾت ،پػٍّكگط گطزآٍضی
زازُّب ضا تب ً 20فط اظ زاًكدَيبًي وِ خع خبهقِ پػٍّف ثَزًس ،ازاهِ زاز .ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَِگيطی ّسفوٌسٍ 4
ًوًَِگيطی گلَلِ ثطفي

5

افضبی ًوًَِ پػٍّف اًتربة قسًس .اثعاض "ههبحجِ" ثطای گطزآٍضی زازُّب اًتربة قس ٍ

توبم ههبحجِّب ضجظ قسًس ٍ هطحلِ ثقسی ّط يه اظ گفتٍگَ ّب ثِ عَض خساگبًِ تَؾظ هحمك ٍاغُ ثِ ٍاغُ هىتَة
قسًس .پػٍّكگط پؽ اظ هغبلقِ ّط ههبحجِ ًىتِّبيي ضا وِ ثب پطؾف ّبی پػٍّف زض پيًَس ثَزًس اظ هتي ههبحجِ خسا
ٍ عجمِثٌسی وطز .ههبحجِّب ثِ قىل ًيوِ ؾبذتبضيبفتِ اًدبم گطفت ٍ اظ پطؾفّبی ثبظ ٍ ذٌثي اؾتفبزُ گكتً .يع
ؾقي گطزيس تب پبؾد ّب ٍ ًؾطات ههبحجِ قًَسگبى هحسٍز ثِ ؾؤاالت ذبل پػٍّكگط ًجبقس ٍ ،اًقغبف پصيطی الظم
خْت ثسؾت آٍضزى توبهي پبؾد ّبی احتوبلي ههبحجِ قًَسگبى زض عَل ههبحجِ حفؼ قَز .تحليل زازُّب ثط اؾبؼ
انَل ولي ٍ هكتطن زض تحليل زازُ ّب زض پػٍّف ويفي نَضت گطفت .پػٍّكگط پؽ اظ اًدبم اٍليي ههبحجِ قطٍؿ
ثِ تحليل زازُّب ًوَز ٍ تحليل هحتَای ويفي ٍ هجبًي وسگصاضی وِ زض هجبًي ًؾطيِ گطاًسز تئَضی(زازُ ثٌيبز) اؾتفبزُ
هيقَز ثطای تحليل زازُّب ٍ قٌبؾبيي هفبّين اؾتفبزُ قسُ اؾت.

يبفتِّبی پػٍّف
زض ايي ثرف ثِ اضائِ تحليلّبی ثسؾت آهسُ اظ زازُّبی گطزآٍضی پطزاذتِ هيقَز ٍ ًتبيح ثطاؾبؼ ثرفّبی
هرتلف پبيبىًبهِ تَنيف ذَاٌّس قس.
 اًتربة هَضَؿ پبيبىًبهِ
ًرؿتيي گبم قطٍؿ ّط پػٍّكي گعيٌف هَضَؿ آى پػٍّف اؾت اهب اًتربة هَضَؿ پػٍّف ثطای زاًكدَيبى
هطحلِای هكىل اؾت ٍ زاًكدَيبى ظهبى ظيبزی ضا ثطای يبفتي يه هَضَؿ هٌبؾت نطف هيًوبيٌس .فَاهلي وِ
هيتَاًس ثِ زاًكدَيبى ووه وٌس تب ثِ هَضَؿ هٌبؾجي زؾت يبثٌس زض خسٍل ظيط آهسُاًس.

. Qualitative approach
. Collective case study
3
.saturation point
1
2

. purposeful sampling
. Snowball sampling
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4

5

خسٍل  .1ضاّىبضّبی حل هكىالت اًتربة هَضَؿ

ضزيف
/

همَلِّب

هؤلفِّب (ضاّىبضّب)

ضزيف
/

همَلِّب

هؤلفِّب (ضاّىبضّب)

1

قٌبذت حيغِ هَضز فاللِ

11

ثطضؾي ٍة ؾبيتّب ٍ پبيگبُّبی اعالفبتي

2

اًتربة هَضَؿ هَضز فاللِ

12

هغبلقِ ثرف پيكٌْبزات پبيبىًبهِّب

3

هغبلقِ زض ظهيٌِ هَضز فاللِ

13

هحسٍز ٍ ذبل ًوَزى هَضَؿ

4

پيگيطی اًتربة هَضَؿ اظ قطٍؿ زٍضُ

14

هغبلقِ هتَى فوَهي ٍ ترههي

15

ثطضؾي فٌَاىّبی پبيبىًبهِّب (فبضؾي ٍ التيي)

اًتربة هَضَؿ ثطاؾبؼ اهىبًبت

16

اًتربة هَضَفبت خسيس ٍ هغطح زض خْبى

7

تمَيت تفىط اًتمبزی ثطای وكف ًيبظّب

17

هكَضت ثب وتبثساضاًي وِ فبضكالتحهيل قسُاًس

8

هكَضت ثب اؾتبزاى ٍ نبحتًؾطاى ضقتِ

18

ّوىبضی اؾتبزاى ثطای اًتربة هَضَؿ

9

ظهبى وبفي ثطای اًتربة هَضَؿ

19

10

قطوت زض ؾويٌبضّب،وبضگبُّبّ ،وبيفّب

20

فَاهل

تمَيت ظثبى اًگليؿي ثطای هغبلقِ هتَى التيي

فطزی
5
6

فَاهل
فطزی

فَاهل
آهَظقي

پطٍضـ ذالليت زض زاًكدَ
آهَظـ چطايي ٍ چگًَگي زض پػٍّف

ايي پيكٌْبزّب زض زٍ زؾتِ ولي اضائِ قسُاًس« :فَاهل فطزی(زاًكدَ)» وِ هطثَط ثِ ذَز زاًكدَيبى اؾت ٍ ثبيس
ذَز زض تحمك آًْب تالـ ًوبيٌس ٍ زؾتِ زيگط «هَاضز آهَظقي» زض زاًكگبُ اؾت وِ اؾتبزاى ٍ هؿؤالى زاًكگبُ ثبيس
ثِ آًْب تَخِ ًوبيٌس .يىي اظ هَاضزی وِ زض نحجتّبی ههبحجِقًَسگبى زض ضاثغِ ثب ثحث اًتربة هَضَؿ ثِ آى اقبضُ
قس ،اًتربة هَضَؿ ،تَؾظ ذَز زاًكدَ ٍ وبهالً هؿتمل ،زض همبثل اًتربة هَضَؿ ثب ّوىبضی ٍ تهوين گيطی ثِ ّوطاُ
اؾتبز ضاٌّوب ،اؾت .زض ايي هَضز ًؾطات هتفبٍتي اظ زيسگبُ زاًكدَيبى هغطح قس ،فسُای وبهالً ثط اًتربة هَضَؿ
تَؾظ زاًكدَ تبويس وطزُاًس ٍ اؽْبض زاقتٌس اظ آًدب وِ لطاض اؾت زاًكدَ پبيبىًبهِ ضا ثٌَيؿس ،پؽ ثبيس ذَزـ ًيع
هَضَؿ ضا اًتربة وطزُ ٍ ثِ آى فاللِ هٌس ثبقس تب تَاًبيي اًدبم وبهل آى ضا زاقتِ ثبقس .اهب زض همبثل ايي زيسگبُ،
ثطذي اظ ههبحجِقًَسگبى فميسُ زاقتٌس وِ تسٍيي پبيبىًبهِ ثب ّوىبضی اؾتبز ضاٌّوب ٍ زاًكدَ اًدبم هيقَز ٍ ثبيس
اؾتبز ضاٌّوب زض اًتربة هَضَؿ ًمف اؾبؾي زاقتِ ثبقس .اهب ثبيس يبز آٍضقس وِ ّيچ يه اظ ايي زٍ زيسگبُ وبهل
ًيؿتٌس ٍ زض آًْب تقبزل ضفبيت ًكسُ اؾتّ .وبىعَض وِ ثطذي اظ ههبحجِقًَسگبى ًيع اقبضُ ًوًَس :هؿؤليت اًتربة
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هَضَؿ ثط فْسُ زاًكدَ اؾت ٍ اؾتبزاى هيتَاًٌس ًمف ضاٌّوبی هٌبؾجي ضا ثطای زاًكدَ ايفب وٌٌس .زاًكدَ زض
ٌّگبم اًتربة هَضَؿ ثب تقساز ظيبزی اظ ايسُّبی ذاللبًِ زضگيط هيقَز ٍ اؾتبزاى ّؿتٌس وِ زض ايي اٍليي تدطثِ
پػٍّكي هي تَاًٌس ثِ ٍی ووه وٌٌس ٍ ،شّي اٍ ضا ًؾن ثركٌس ٍ هَضَؿ ًبپرتِ ضا ثِ يه هَضَؿ وِ لبثليت پػٍّف
زاضز ،تجسيل ًوبيٌس .زض هَضز فَاهل تبثيطگصاض ثط اًتربة هَضَؿ ثِ ًوَزاض  1اقبضُ وطز.
هَضَؿ پبيبىًبهِ
فَاهل فطزی (زاًكدَ)

ضىاخت ي آگاَی
داوص چگًوگی
تحقیق
وگزش داوطجً بٍ
پایانوامٍوًیسی
تبادل وظز مًضًعی
در بیه داوطجًیان

تجزبٍَای داوطجً

يیژگیَای ضخصیتی
عالقٍ

مطالعٍ
آضىایی با حًسٌَای
مختلف علمی

اوگیشٌ

ضزایط ي مًقعیت

تجزبٍ ضغلی

امکاوات ي تًاواییَا

تجزبٍ پژيَطی

مًقعیت مکاوی ي
سماوی پژيَص

خالقیت

سمان کافی

مطًرت با استادان
فَاهل هَضَفي

عىًان پایانوامٍ

سایىذگی مًضًع( استخزاج مقالٍ)
اصالت مًضًع

اَمیت اوتخاب مًضًع

مًضًعات بیه رضتٍای

فزآیىذ سمانبز اوتخاب مًضًع

پًضص مًضًعی

وتایج حاصل اس پژيَص
فَاهل آهَظقي

آمًسش چگًوگی پژيَص

راَىمایی استادان

پتاوسیل پژيَطی در گزيٌ ي داوطکذٌ

ًوَزاض .1فَاهل هؤثط ثط اًتربة هَضَؿ پبيبىًبهِ

اظ ايي ًوَزاض هيتَاى زضيبفت وِ چگًَِ «فَاهل فطزی (زاًكدَ)» ٍ «فَاهل آهَظقي» ٍ «فَاهل هَضَفي» زض
اًتربة هَضَؿ پبيبى ًبهِ اثط گصاضًس .زاًكدَ ثب زض ًؾط گطفتي ّط يه اظ فَاهل هغطح قسُ ثِ اًتربة هَضَؿ
پبيبىًبهِ ذَز هيپطزاظز.
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 پطٍپَظال ( عطح همسهبتي پػٍّف)
پط ٍپَظال يب عطح همسهبتي پػٍّف ًمف هْوي زض خطيبى پػٍّف ايفب هيًوبيس .چطا وِ زض ٍالـ ًمكِ اٍليِ يه
پػٍّف ثِ حؿبة هيآيس ٍ چبضچَة ولي ّط پػٍّف ثِ ٍؾيلِ آى هكرم هيگطزز .اهب زاًكدَيبى ًگبضـ پطٍپَظال
ضا چٌساى آؾبى ًويپٌساضًس .زض ايي ضاؾتب زاًكدَيبى تدطثيبت ذَز ضا ثطای ضفـ هكىالت ايي گًَِ هغطح وطزُاًس.
خسٍل.2ضاّىبضّبی حل چبلفّبی پطٍپَظالًَيؿي
همَلِّب

ضزيف/

هؤلفِّب(ضاّىبضّب)

ضزيف/

هغبلقِ ٍ تؿلظ ثط هَضَؿ

6

تسٍيي يه پطٍپَظال خبهـ

7

فَاهل

خسی گطفتي پطٍپَظالًَيؿي

8

آهَظقي

هغبلقِ ًوًَِّبيي اظ پطٍپَظالّب

9

ؾرتگيطی ثيكتط زض تهَيت پطٍپَظالّب

قطوت زض وبضگبُّبی پطٍپَظالًَيؿي

10

هغبلقِ ٍ تؿلظ ثط هَضَؿ

1
2
3
4

فَاهل فطزی
(زًكدَ)

5

هؤلفِّب(ضاّىبضّب)

همَلِّب

آهَظـ پطٍپَظالًَيؿي زض زاًكگبُّب
اًقغبف پصيطی زض فطم پطٍپَظالّب
تقييي اؾتبز ضاٌّوب لجل اظ ًگبضـ پطٍپَظال

زاًكدَ ثبيس ثط هَضَؿ اًتربثي ذَز اقطاف وبهل زاقتِ ثبقس ٍ ًيع اظ اّويت تسٍيي يه پطٍپَظال خبهـ ضا زضن
وٌس ٍ ثب هغبلقِ هٌبثـ هرتلف ٍ ثطضؾي ًوًَِّبيي اظ پطٍپَظالّب ثب پطٍپَظالًَيؿي آقٌبيي پيسا وٌٌس .زض وٌبض ايي
فَاهل زض زاًكگبُّب ثبيس فطنتي ثطای يبزگيطی ًحَُ پطٍپَظالًَيؿي فطاّن آيس.
 فهل اٍل پبيبىًبهِ(وليبت پػٍّف)
فهل اٍل پبيبىًبهِ ،هقطفي پػٍّف ثِ هربعت اؾت وِ ايي فهل ثرفّبی هتفبٍتي ضا زض ثط هيگيطز .اهب
زاًكدَيبى چگًَِ هيتَاًٌس ضقف ّبی ذَز ضا ثطعطف ؾبظًس ؟ زض خسٍل ًيع قبّس ثطذي اظ پيكٌْبزات ّؿتين.

ضزيف/

همَلِّب

جدول .3راهکارهای حل چالشهای تدوین فصل اول پایاننامه
هؤلفِّب (ضاّىبضّب)
هغبلقِ وبفي زض هَضز هَضَؿ تحميك

1
2

فَاهل

هغبلقِ هٌبثـ ضاٌّوبی پبيبىًبهًَِيؿي

3

فطزی (زاًكدَ)

هغبلقِ چٌس ًوًَِ پبيبىًبهِ

4
5

اًدبم توطييّبی ًگبضقي ثطای هَضَفبت فطضي
فَاهل آهَظقي

آهَظـ :

 -زض وبضگبُّبی پبيبىًبهًَِيؿي،

 -زض زضؼ" ؾويٌبض تحميك"

هْنتطيي فبهل ثطای اظ ثيي ثطزى هكىالت تسٍيي فهل اٍل ،هغبلقِ زاًكدَ اؾت .زاًكدَيبى لجل اظ قطٍؿ
تسٍيي پبيبىًبهِ ثبيس تؿلظ وبفي ثط حيغِ هَضَؿ پبيبىًبهِ ذَز زاقتِ ثبقس تب ثتَاًٌس آًچِ ضا زض شّي ثِ فٌَاى
هؿألِ پػٍّف زاضًس زض فهل اٍل اًتمبل زٌّس .زاًكدَيبى ضاّىبض حل چبلفّب زض فهل اٍل ضا هغبلقِ ٍ توطيي
زاًؿتِاًس ٍ ّوچٌيي ًيبظ ثِ آهَظـّبيي زض زاًكگبُ ثطای ًحَُ ًگبضـ ٍ هحتَای فهل اٍل ٍخَز زاضز.
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 فهل زٍم پبيبىًبهِ(پيكيٌِ پػٍّف)
هطٍض ٍ ثطضؾي ًَقتبضّب يىي اظ همسهبت اؾبؾي ٍ يىي اظ ًرؿتيي هطاحلي اؾت وِ ثطای اًدبم ثؿيبضی اظ
پػٍّفّب ،اظ خولِ پبيبىًبهِّب ،عطح ّبی تحميمبتي ٍ همبالت پػٍّكي ضطٍضت زاضز (فتبحي ٍ پطيطخ،1377 ،ل.)62
ثب تَخِ ثِ اّويت ايي ثرف زض خسٍل ظيط ًگبّي ثِ هْبضتّب ٍ اهىبًبتي وِ زض زاًكدَيبى ثطای تىويل ايي فهل ًيبظ

زاضًس ،هيپطزاظين.
خسٍل .4هْبضتّب ٍ اهىبًبت هَضز ًيبظ ثطای تسٍيي فهل زٍم پبيبىًبهِ
ضزيف/

هؤلفِّب (ضاّىبضّب)

همَلِّب  /ظيطهمَلِّب

تؿلظ ثط ظثبى اًگليؿي

1
2

هْبضتّبی

ؾَاز ضايبًِای

3

ؾَاز اعالفبتي

آقٌبيي ثب پبيگبُّبی اعالفبتي

4

آقٌبيي ثب قيَُّبی خؿت ٍ خَ

5

تطؾين ًمكِ شٌّي خؿتٍخَ

6

ثرفثٌسی خؿتٍخَ اظ ول ثِ خعء

هْبضتّبی

7

خؿتٍخَی هؿتوط تب پبيبى تحميك

خؿتٍخَی هٌبثـ

8

اذتهبل فطنت ٍ ظهبى وبفي

9

هْبضتّبی

قىيجبيي ٍ پكتىبض

10

فطزی

هىبتجِ ٍ اضتجبط ثب هَلفبى هٌبثـ

11

(زاًكدَ)

12

تَاًبيي

اضتجبط ثب اؾتبزاى ٍ نبحتًؾطاى

زؾتطؾي ثِ هٌبثـ

هطاخقِ ثِ وتبثربًِ هلي ايطاى

13
14
15

هطاخقِ ثِ هطوع هساضن فلوي ايطاى(ايطاى زان)
ثِ ضٍظ زاقتي اعالفبت زض حَظُ پػٍّف

قٌبذت ٍ زاًف

هغبلقِ خبهـ هٌبثـ هطتجظ
خسی گطفتي تسٍيي پيكٌِ پػٍّف

16
17

هْبضتّبی

پطّيع اظ ًگبضـ وليكِای

18

ًگبضـ

ًگبضـ ثِ نَضت اًتمبزی

19
20
21

ثِ وبضگيطی ًَآٍضی ٍ ذالليت
آهَظـ ًحَُ ًگبضـ پيكٌِ پػٍّف

اهىبًبت آهَظقي

ايدبز اهىبى زؾتطؾي ثِ پبيگبُّبی ذبضخي
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پيكيٌِ پػٍّف
خؿتٍخَی آثبض هطتجظ

ًمكِ

تساٍم ٍ

هْبضتّبی

شٌّي

اؾتوطاض

ؾَاز اعالفبتي

تكريم هٌبثـ
هطتجظ

پكتىبض ٍ قىيجبيي

ظهبى وبفي

زؾتطؾي ثِ آثبض هطتجظ
ظهبى
وبفي

پبيگبُّبی اعالفبتي

هطاخقِ ثِ اًَاؿ
وتبثربًِّب

اضتجبط ثب هؤلفبى
حَظُ هطتجظ

اضتجبط ثب نبحت
ًؾطاى زض هَضَؿ

ًگبضـ پيكيٌِ پػٍّف
تدطثِ ًگبضـ
هتَى فلوي

ضاٌّوبی
اؾتبزاى

ذالليت زض
ًگبضـ

اقطاف ثط
هَضَؿ

هغبلقِ وبهل
هتَى هطتجظ

تفىط اًتمبزی

ًوَزاض  .2فَاهل تأثيط گصاض ثط تسٍيي پيكيٌِ پػٍّف

اظ ًوَزاض  2هيتَاى زضيبفت وِ ثطای ّطيه اظ ثرفّبی؛ خؿتٍخَ آثبض هطتجظ ،زؾتطؾي ثِ آثبض هطتجظ ٍ تسٍيي
پيكيٌِ پػٍّف چِ فَاهلي اثط گصاض ّؿتٌس .فمساى ّطيه اظ فَاهل ثبال هيتَاًس ثبفث قَز وِ زاًكدَ هطحلِ تسٍيي
پيكٌِ پػٍّف ضا چبلفثطاًگيع ثساًس.
 اًتربة ٍ ثِ وبضگيطی «ضٍـ تحميك» هٌبؾت ثب ّسف پبيبىًبهِ
ثطای اًدبم ٍ ثِ ثوط ضؾيسى ّط پػٍّكي ًيبظ ثِ ضٍـ ٍ في نحيح ٍ هتٌبؾت ثب ٍيػگيّبی آى پػٍّف اؾت .يىي
اظ اّساف پبيبىًبهًَِيؿي زض زاًكگبُّب اظ زيسگبُ نبحتًؾطاى يبزگيطی «ضٍـ قٌبؾي تحميك» اؾت .زض ايي خب ثِ
فَاهلي وِ هَخت هيقَز تب زاًكدَيبى ثب "ضٍـ قٌبؾي تحميك" آقٌبيي يبثٌس اقبضُ زاضين.
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خسٍل  .5ضاّىبضّبی حل هكىالت اًتربة ٍ اخطای " ضٍـ تحميك"
ضزيف/

همَلِّب

هؤلفِّب(ضاّىبضّب)

ذطزُ همَلِّب

آقٌبيي ثب اًَاؿ ضٍـّبی تحميك

1
2

فَاهل فطزی

3

(زاًكدَ)

هغبلقِ وتبةّبی ضٍـ تحميك

قٌبذت ٍ آگبّي

قٌبذت ٍ آگبّي وبهل ثط "ضٍـ تحميك" پبيبىًبهِ

4

هغبلقِ پػٍّفّبيي ثب "ضٍـ تحميك" هكبثِ

5

تطويت خٌجِّبی فولي ثب ًؾطی زض تسضيؽ

6

ثِ وبضگيطی اؾتبزاى هدطة ٍ هترهم زض تسضيؽ
زضؼ "ضٍـ تحميك"

7

فَاهل

8

آهَظقي

آهَظـ ضٍـّبی ويفي
افعايف ٍاحسّبی زضؼ زض زٍضُ وبضقٌبؾي اضقس
گٌدبًسى زضؼ زض زٍضُ وبضقٌبؾي

9
10

ضاٌّوبيي زاًكدَ زض اًتربة ٍ اخطای "ضٍـ تحميك"

اؾتبز ضاٌّوب

زاًكدَيبى فميسُ زاضًس وِ ثطای اظ هيبى ثطزاقتي هؿبئل هطتجظ ثب «ضٍـ تحميك» ًيبظ ثِ تالـ ٍ هغبلقِ ٍ يبزگيطی
ذَزقبى اؾت ٍ ًيع ثبيس زض ؾيؿتن آهَظقي هب زض زاًكگبُّب ثِ زضؼ «ضٍـ تحميك» اّويت ثيكتطی زازُ قَز .آًْب
ٍخَز تقساز ٍاحسّبی ثيكتطی ضا ثطای «زضؼ ضٍـ تحميك» ضطٍضی هيزيسًس.
 گطزآٍضی زازُّبی پػٍّف
ثطای تسٍيي فهل چْبضم پبيبىًبهِ ٍ اًدبم آى ًيبظ ثِ گطزآٍضی زازُّبی پػٍّف اظ خبهقِ پػٍّف اؾت .اهب ايي
ضاُ ثطای زاًكدَيبى ثِ آؾبًي هيؿط ًيؿت .الظم اؾت وِ زض ايي هطحلِ اظ پػٍّف زاًكدَيبى ٍ هؿؤالى آهَظقي
ًىبتي ضا زض ًؾط ثگيطًس.
خسٍل .6ضاّىبضّبی ضفـ هَاًـ گطزآٍضی زازُّب
ضزيف

هؤلفِّب(ضاّىبضّب)

همَلِّب

1
2
3

زلت زض اًتربة خبهقِ پػٍّف
تالـ زض ثطلطاضی اضتجبط ثب خبهقِ پػٍّف

فَاهل فطزی

قىيجبيي ٍ پكتىبض زض گطزآٍضی زازُّب
اذتهبل ظهبى ٍ فطنت وبفي

4
5

فَاهل آهَظقي

حوبيت زاًكگبُ اظ زاًكدَيبى زض خصة ّوىبضی خبهقِ پػٍّف

6

فَاهل

فطٌّگؾبظی زض تقبهل ٍ ّوىبضی ثب پػٍّكگط

7

فطٌّگي -اختوبفي

آگبّي ضؾبًي اظ اضظـ پػٍّف
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گطزآٍضی زازُّب

پػٍّكگط

تًاوایی ي مُارتَای بزقزاری
ارتباط

ضکیبایی ي پطتکار

رفتار ي وحًٌ تعامل

صزف سمان کافی

خبهقِ پػٍّف

َمکاری جامعٍ پژيَص
بٍ ضکل الکتزيویکی

َمکاری ساسمانَا بزای در
اختیار گذاضته اطالعات

آضىایی ي آگاَی افزاد اس
مًضًع پژيَص

اثعاض پػٍّف

میشان َمکاری ي تعامل افزاد

دستزسی بٍ جامعٍ پژيَص

ضىاخت ي آگاَی بز کاربزدَا
ي محذيدیتَای آوُا

اهىبًبت پػٍّف
حمایت داوطگاٌ در جذب َمکاری
جامعٍ پژيَص

َشیىٍَای مالی

سیز ساختَای ارتباط الکتزيویکی

ًوَزاض  .3فَاهل تأثيطگصاض زض هطحلِ گطزآٍضی زازُّب
ّوبىعَض وِ اظ ًوَزاض  3لبثل زضن اؾت ،چْبض فبهل پػٍّكگط ،خبهقِ پػٍّف ،اثعاض پػٍّف ٍ اهىبًبت پػٍّف
زض گطزآٍضی زازُ ّب تأثيط ذَاّس گصاقت ثٌبثطايي تَخِ ثِ آًْب ٍ فَاهل هطتجظ ثب آًْب هْن اؾت.
 تحليل زازُّب ٍ اضائِ يبفتِّب
ثْتطيي هدوَفِ زازُّبی گطزآٍضی قسُ اگط ثِ زلت تحليل ًكًَس ٍ ًتبيح ايي تحليل ثِ ضٍقٌي ٍ ثب شوط
خعئيبت وبفي ثِ ذَاًٌسُ اضائِ ًكَز ،فوالً فطآيٌس زقَاض گطزآٍضی ٍ تحليل ثيًتيدِ هبًسُ اؾت .اظ ايي ضٍ زاًكدَيبى
ثبيس يبفتِّب ٍ آهَذتِ ّبی ذَز ضا اظ فطآيٌس گطزآٍضی ٍ تحليل زازُّب ثِ ضٍقٌي ٍ ثب زلت وبفي زض پبيبىًبهِ هٌقىؽ
ؾبظًس (هٌهَضيبى ،1389 ،ل .)85اظ زيسگبُ زاًكدَيبى فطآيٌس تحليل زازُّب ثِ ضاحتي اًدبم ًويگيطز ٍ ًيبظ اؾت تب

تَخِ الظم ثِ ضاّىبضّبی شوط قسُ زض خسٍل ظيطٍ ،خَز زاقتِ ثبقس.
خسٍل .7ضاّىبضّبی ثط عطف ًوَزى چبلف تسٍيي فهل چْبضم پبيبىًبهِ
ضزيف/

همَلِّب

1
2
3
4
5

فَاهل
فطزی
(زاًكدَ)

هؤلفِّب( ضاّىبضّب)

ضزيف/

اًدبم تحليلّب ثِ ٍؾيلِ ذَز زاًكدَ

6

همَلِّب

هؤلفِّب( ضاّىبضّب)
آهَظـ ضٍـّبی تحليل زازُّب

يبزگيطی ضٍـّبی تحليل زازُّب

7

فَاهل

ضاٌّوبيي اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ هكبٍض زض اًدبم تحليلّب

يبزگيطی تحليلّبی آهبضی

8

آهَظقي

اؾتفبزُ اظ وبضقٌبؼ آهبض زض وٌبض اؾتبزاى هكبٍض ٍ ضاٌّوب

هكَضت ثب يه هكبٍض آهبض آگبُ
هكَضت ثب نبحتًؾطاى
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اظ ايي خسٍل هي تَاى زضيبفت وِ زاًكدَ ثب هغبلقِ ٍ هكَضت ٍ تالـ زض ايي هطحلِ هيتَاًس هَفك قَزّ .وچٌيي
اظ آًدب وِ تحليلّبی زازُ ّب ًتيدِ هؿتمين ثط ضٍی ًتيدِ پػٍّف زاضز ،اًدبم ايي هطحلِ ثِ ٍؾيلِ ذَز زاًكدَ زض
پػٍّف ًمف وليسی ضا ايفب هيوٌس .آهَظـّبی زاًكگبّي ثطای يبززّي ضٍـّبی هتفبٍتّ ،وطاُ ثب اضائِ هثبل ًيع
حبئع اّويت اؾت.

 فهل پٌدن پبيبىًبهِ (ثحث ٍ ًتيدِگيطی)
زض ايي هطحلِ زاًكدَ ثبيس تَاًبيي خوـ ثٌسی ًْبيي ضا اظ پػٍّف ذَز زاقتِ ثبقس ٍ ثب تىيِ ثط تحليلّبی
اًدبم قسُ ثط ضٍی زازُّبی پػٍّف ثِ يه ًتيدِگيطی ولي ثطؾس .ثطای آًىِ زاًكدَيبى ثتَاًٌس ضقفّبی ذَز
ضا زض تسٍيي ايي فهل ضفـ ؾبظًس هيتَاًٌس ثِ فَاهل هٌسضج زض ًوَزاض ظيط تَخِ وٌٌس.
ثحث ٍ ًتيدِگيطی
لسضت همبيؿِ ٍ تحليل

زيس اًتمبزی

اقطاف ثط يبفتِّبی پػٍّف

اقطاف ثط تحليل زازُّب

آگبّي اظ ًتبيح آثبض هطتجظ

اقطاف ثط هَضَؿ پػٍّف

ذالليت

هْبضتّب ٍ تَاًبييّبی ًگبضقي

ًوَزاض  .4فَاهل تأثيطگصاض زض ثحث ٍ ًتيدِگيطی

ثحث ٍ ًتيدِگيطی
اظ زيسگبُ زاًكدَيبى ،آًبى ثبيس ثب هغبلقِ ّط چِ ثيكتط ٍ وؿت اعالفبت زض حَظُ پػٍّف شٌّكبى ضا ثطای ثحث آهبزُ
ؾبظً س .زاًكدَ ثبيس ثِ فٌَاى پػٍّكگط ٍ فطز تحهيل وطزُ ،زيس اًتمبزی ٍ تحليلگط ثِ هحيظ اعطاف ذَز زاقتِ
ثبقس ٍ ايي ٍيػگيّب ضا زض ذَز تمَيت ًوبيس .آًْب ثب تمَيت ّطيه اظ فَاهل هغطح قسُ هيتَاًس اظ هكىالت ذَز زض
ًگبضـ ٍ تسٍيي فهل پٌدن پبيبىًبهِ ثىبٌّس.
ً گبضـ هتي پبيبىًبهِ ٍ اًتمبل اعالفبت ثِ قىل هىتَة
اظ ًىبت هغطح زض ظهيٌِ پبيبىًبهًَِيؿي هؿألِ ًگبضـ هتي پبيبىًبهِ ٍ ضفبيت لَافس ٍ اؾلَة ًگبضـ اؾت .چطا
وِ ؾجه ٍ قيَُ ًگبضـ هتي پبيبىًبهِ ؾْن فوسُای زض قىلگيطی يه پبيبىًبهِ زاضز .ايي زضحبلي اؾت وِ
زاًكدَيبى زض چگًَگي ًَقتي ٍ اضائِ اعالفبت هكىل زاضًس ٍ ثب ًگبضـ هتي فلوي آقٌبيي وبفي ًساضًس .ثٌبثطايي
ثطای اظ ثيي ثطزى چٌيي ًمبط ضقفي ثِ فَاهل شوط قسُ زض خسٍل ظيط هيتَاى اقبضُ وطز.
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خسٍل . 8ضاّىبضّبی ضفـ هكىالت ًگبضـ هتي پبيبىًبهِ
ضزيف/

همَلِّب

1
2
3
4
5

فَاهل
فطزی
(زاًكدَ)

هؤلفِّب( ضاّىبضّب)

ضزيف/

هغبلقِ هتَى فلوي (همبالت ٍ پبيبىًبهِ)

6

آهَظـ هْبضتّبی ًگبضقي

ضٍاىًَيؿي ٍ ؾبزًَُيؿي

7

خسی گطفتي زضؼ اًكبء

اًدبم توطييّبی ًگبضقي

8

تمَيت هْبضتّبی ًگبضقي

9

هغبلقِ هٌبثـ ضاٌّوبی پبيبىًبهًَِيؿي

10
11

همَلِّب

فَاهل
آهَظقي

هؤلفِّب( ضاّىبضّب)

تسٍيي هٌبثـ ضاٌّوبی پبيبىًبهًَِيؿي زض وتبثساضی
تسٍيي آيييًبهِّبی خبهـ پبيبىًبهًَِيؿي
اًقغبفپصيطی زض لبلت آيييًبهِّب
اؾتبًساضزؾبظی ٍ يه زؾتؾبظی آيييًبهِّب
( ثطای ّط ضقتِ زض ّوِ زاًكگبُّب)

زاًكدَيبى ثب هغبلقِ ٍ ،توطيي ًگبضـ هيتَاًٌس هْبضت ذَز ضا زض ًَقتي ثْجَز ثركٌس .زض ؾيؿتن آهَظقي
ثبيس تَخِ ثيكتطی ثِ ايي هغلت قَز ٍ اظ پبيِ ّبی اثتسايي تحهيل ثط آى تىيِ قَز .زض ايي ثيي ًجبيس اظ ًمف ضاٌّوب ٍ
ٍخَز آيييًبهِ ّبی زاًكگبّي وِ تقييي وٌٌسُ چبضچَة ًگبضـ ّؿتٌس ٍ وتبةّبی ضاٌّوبی پبيبىًبهًَِيؿي غبفل
ثَز .زض نَضتي وِ آًْب خبهـ ٍ هبًـ تسٍيي قسُ ثبقٌس هيتَاًس ّوچَى چطاغي زض ضاُ ًگبضـ پبيبىًبهِ ثبقٌس.
 ضفبيت اذالق پػٍّف زض پبيبىًبهِّب
ّط تحميك پؽ اظ اًتكبض ،حتي اگط زض چٌس ًؿرِ تْيِ گطزز ،پسيسُای اختوبفي تلمي هيقَز .ظيطا اهىبًبت
هرتلف خبهقِ پسيسآهسى آى ضا هيؿط ؾبذتِ اؾت .ثِ ّويي لحبػ پػٍّكگط هؿؤليتي اختوبفي ثط زٍـ زاضز .ثط ايي
اؾبؼ ،الظم اؾت وِ پيَؾتِ حمَق هقٌَی ؾبيط پػٍّكگطاى ٍ ًَيؿٌسگبى يب نبحت آضاء ٍ اًسيكِّبی هرتلف حفؼ
ٍ ضفبيت قَز .ضفبيت لَافس اذاللي زض ًَقتِ ًِ تٌْب اظ زيسگبُ هؿؤليتّبی اختوبفي ثط ّط ًَيؿٌسُای فطو اؾت،
ثلىِ ًكبًِای اظ افتجبض ٍ اؾتَاضی وبض پػٍّكگط ًيع قوطزُ هيقَز (حطّی،1381،ل  .)153اهب هتأؾفبًِ ثِ هَاضز
هتقسزی اظ ثيتَخْي ثِ اذالق پػٍّف زض پبيبىًبهِّب هيتَاى اقبضُ وطز ( هبًٌس فسم ضفبيت اهبًتزاضی زض اؾتفبزُ
اظ هٌبثـ ،ؾَگيطی زض گطزآٍضی ٍ تحليل زازّبً ،بزضؾتي زض گعاضـ يبفتِّب ،تطخوِ ٍ ًگبضـ پبيبىًبهِّب تَؾظ افطاز
زيگط) زض چٌيي قطايغي ثطای پبيجٌسی زاًكدَيبى ثِ اذالق پػٍّف چِ ثبيس وطز؟ زض خسٍل  9ثِ ثطذي اظ ضاّىبضّب
اقبضُ قسُ اؾت.
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خسٍل  .9ضاّىبضّبی العام زاًكدَيبى ثِ پبيجٌسی ثِ اذالق پػٍّف زض پبيبىًبهًَِيؿي
ضزيف/
1
2

هؤلفِ(ضاّىبضّب)

همَلِّب

تالـ ثط پبيجٌسی ثِ اذالق

فَاهل فطزی (زاًكدَ)

زضًؾط گطفتي ٍخساى قرهي

3

آهَظـ انَل اذالق پػٍّف (هبًٌس آهَظـ اؾتٌبززّي)

4

شوط اذالق پػٍّف زض آيييًبهِّبی زاًكگبُ

5

اعالؿضؾبًي اظ فَالت فسم پبيجٌسی ثِ اذالليبت

6

تفْين اضظـ پػٍّف ٍ پػٍّكگط

فَاهل آهَظقي

7

ًؾبضت اؾتبزاى ،خْت ضفبيت اذالق پػٍّف

8

ثطذَضز ثب زاًكدَيبى ذغبوبض

9

الگَ ثَزى اؾتبزاى

10

فطٌّگؾبظی ثطای ضفبيت حمَق زيگطاى

11
12

فَاهل فطٌّگي -اختوبفي

اضظـگصاضی ثطای پػٍّف ٍ پػٍّكگط
پبيٌسی ثِ اذالق زض اضتمبء هساضج فلوي
خلَگيطی اظ تجليغبت پبيبىًبهًَِيؿي

13

اظ آًدبيي وِ اذالق ٍ ضفبيت آى خع ٍيػگيّبی قرهيتي ّط فطز هؿئَليتپصيط ٍ آگبُ هحؿَة هيقَز
ثٌبثطايي اؾبؾيتطيي العام ضا ذَز زاًكدَيبى هي تَاًٌس ثطای پبيجٌسی ثِ اذالق پػٍّف ثِ ٍخَز آٍضًس .زض زاًكگبُّب
ٍ هطاوع آهَظقي ثب آگبّيضؾبًي ٍ آهَظـ هؿبئل اذالق پػٍّف هيتَاى ؾغح آگبّي زاًكدَيبى ضا اظ اذالق پػٍّف
ثبال ثطز .زض وٌبض ايي هَاضز ،فَاهل فطٌّگي-اختوبفي زض خبهقِ تأثيط هيگصاضًس .زض ؾيبؾت گصاضیّبی والى ثبيس ثِ
فطٌّگ ؾبظی زض خبهقِ زضثبضُ پػٍّف ٍ اذالق پػٍّف پطزاذت .وٌتطل ٍ ًؾبضت ثط ضفبيت اذالليبت زض پػٍّف
پبيبىًبهِّب هيتَاًس زاًكدَيبى ضا هلعم ثِ پبيجٌسی ثِ اذالليبت وٌس .زاًكدَيبى ثِ خع اظ عطيك آهَظـ ،اظ اؾتبزاى ٍ
هؤلفّبيي وِ زض زاًكگبُّب اذالليبت ضا ضفبيت هيوٌٌس ،الگَ ثطزاضی هيوٌٌس.
 وبؾتيّبی هطتجظ ثب ضاٌّوبيي اؾتبز ضاٌّوب ٍ اؾتبز هكبٍض پبيبىًبهِ
زض قىلگيطی پبيبىًبهِ زض وٌبض زاًكدَيبى ،اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ هكبٍض ًمف زاضًس .ثطاؾبؼ لَاًيي تقطيف قسُّ ،ط
زاًكدَ ثب ضاٌّوبيي ٍ هكَضت اؾتبز ضاٌّوب ٍ هكبٍض پبيبىًبهِ ذَز ضا قطٍؿ هيوٌس ٍ ثِ پبيبى هيضؾبًس .اهب ّويكِ
ايي تقبهل ثسٍى چبلف ًيؿت ٍ اظ ًؾط زاًكدَيبى هيتَاى ايي تقبهل ضا ثْجَز ثركيس ٍ زض خسٍل  10ثِ هَاضزی اقبضُ
قسُ اؾت.
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خسٍل  .10ضاّىبضّبی ضفـ وبؾتيّبی هطتجظ ثب اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ هكبٍض پبيبىًبهِ

ضزيف/

هؤلفِّب (ضاّىبضّب)

همَلِّب

1

ثِ ضٍظ ًگِ زاقتي اعالفبت

2

هغبلقِ زض حَظُ پػٍّف زاًكدَ

3

ثطضؾي زليك ّوِ فهلّبی پبيبىًبهِ

4

ثطگعاضی خلؿبت هٌؾن ثب زاًكدَ

5

وٌتطل ٍ ضؾيسگي ثط ضًٍس وبض پبيبىًبهِ

6

تالـ زض ثطلطاضی تقبهل ثب زاًكدَ

اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ هكبٍض

7

احؿبؼ هؿؤليت زض همبثل زاًكدَ

8

اذتهبل ظهبى وبفي ثطای زاًكدَ

9

پبيجٌسی ثِ انَل اذالق پػٍّف

10

تكَيك ٍ ايدبز اًگيعُ زض زاًكدَ

11

زض زؾتطؼ ثَزى اؾتبزاى

12

اًتربة اؾتبز ضاٌّوبی آگبُ ثِ هَضَؿ

13

اًتربة اؾتبزاى ضاٌّوبی ثطذَضزاض اظ ضٍحيِ ّوىبضی

14

زاًكدَ

اضائِ گعاضـ هؿتوط ثِ اؾتبزاى

15

تالـ ثطای ثطلطاضی تقبهل ثب اؾتبزاى

16

هكرم ثَزى حَظُ ٍؽبيف اؾتبزاى ٍ زاًكدَ زض پبيبىًبهًَِيؿي زض آيييًبهِّب

17

اهىبى اًتربة اؾتبز ضاٌّوب ٍ هكبٍض تَؾظ زاًكدَ

18

تٌبؾت تقساز زاًكدَيبى ثب اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ هكبٍض

19

20

ؾيؿتن آهَظقي -زاًكگبُ

ًؾبضت ثط فولىطز اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ هكبٍض
ٍخَز يه پطًٍسُ پػٍّكي ثطای ثجت ٍ حفؼ هىبتجبت زاًكدَ ٍ اؾتبزاى

ًيبظ اؾت تب اؾتبز ضاٌّوب ٍ هكبٍض تَخِ ثيكتطی ثِ زاًكدَيبى زاقتِ ثبقٌس ٍ زض ضاُ پبيبىًبهًَِيؿي وِ اٍليي
تدطثِ پػٍّكي خسی ثطای آًبى اؾت ثب آًْب ّوطاُ قًَس ٍ ًؾبضت ثط وبض تحميمكبى زاقتِ ثبقٌس .زض همبثل ثطای
تقبهل ثْتط ،زاًكدَ ثبيس ٍؽبيف ذَز ضا ثِ زضؾتي اًدبم زّس ٍ زض زضخِ ثقس اظ اؾتبزاى هكبٍض ٍ ضاٌّوبی ذَز اًتؾبض
ووه ٍ ّسايت زاقتِ ثبقس .زض ايي ثيي هؿؤالى ؾيؿتن آهَظقي زض زاًكگبُّب ،هيتَاًٌس ثب تسٍيي آيييًبهِّب ٍ ذظ
هكيّبی فطآيٌس ًگبضـ ٍ ّسايت پبيبىًبهًَِيؿي ضا تَؾظ زاًكدَ ٍ اؾتبزاى هكرم ًوبيٌسّ .وچٌيي زض ٌّگبم
پصيطـ زاًكدَيبى ثِ ؽطفيت زاًكگبُ زض ّسايت ٍ ضاٌّوبيي تقساز هقيي زاًكدَيبى ثيبًسيكٌس ٍ اهىبًبت الظم ضا
ثطای زاًكدَ ٍ اؾتبزاى فطاّن آٍضًس .زض وٌبض فَاهل هغطح قسُ زاًكدَيبى ثطذي ٍيػگيّب ضا ثطای اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ
هكبٍض ضطٍضی هيزاًٌس ،وِ زض ًوَزاض  5ثِ آًْب اقبضُ قسُ اؾت.
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اؾتبز ضاٌّوب ٍ اؾتبز هكبٍض
فاللِ ثِ هَضَؿ پػٍّف

اًگيعُ ٍ ّسف

احؿبؼ هؿؤليت زض ثطاثط زاًكدَ

ضٍحيِ ّوىبضی گطٍّي

تكَيك ٍ ّسايت زاًكدَ

پيگيطی هساٍم ٍ هؿتوط ضًٍس تحمك

تؿلظ ٍ آگبّي وبفي ثط هَضَؿ

ثِ ضٍظ ًگِ زاقتي اعالفبت

هغبلقِ زليك ًَقتِّبی زاًكدَ

اذتهبل ظهبى وبفي ثطای زاًكدَ

تفبّن ٍ تقبهل اؾتبز ضاٌّوب ٍ هكبٍض

تَخِ ثِ ويفيت ثِ خبی وويت
ضاٌّوبيي ٍ يب هكبٍضُ تقساز هحسٍز زاًكدَ زض ّط تطم

ثطگعاضی هٌؾن خلؿبت هاللبت حضَضی ثب زاًكدَ

ًوَزاض ٍ :5يػگيّبی اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ هكبٍض

 ثحث ٍ ًتيدِگيطی
ثب زض ًؾط گطفتي پيكٌْبزات زاًكدَيبى زض حل هكىالت پبيبىًبهًَِيؿيً ،يبظ اؾت تب زض يه زؾتِثٌسی ثِ
هكىالت زاًكدَيبى تَخِ قَز .ثؿيبضی اظ ضاّىبضّبی اضائِ قسُ ثِ زؾت ذَز زاًكدَ لبثل اخطاؾت ٍ تالـ ٍ
پكتىبض اٍ هقيبض اضتمب ويفيت پبيبىًبهِ اؾت .ثٌبثطايي فَاهلي وِ زض خسٍلّب ثب فٌَاى فَاهل فطزی شوط قس ،ثِ ذَز
زاًكدَ ثبظ هي گطزز .زؾتِ زيگط اظ فَاهل ًيع ثِ هؿبئل آهَظقي ٍ ؾيؿتن آهَظقي ٍ تحهيلي هب زض زاًكگبُّب
هطثَط اؾت .ايي هؿبئل تَخِ هؿؤالى آهَظقي ضا علت هيوٌس .ثبيس ثب ثطًبهِضيعیّبی نحيح آهَظقي ثؿتط پػٍّف
ٍ يبزگيطی زض زاًكگبُّب هْيب قَز .زض ًْبيت ًويتَاى ًمف فَاهل فطٌّگي-اختوبفي ضا ًبزيسُ گطفت ظيطا ذَاُ
ًبذَاُ ايي قطايظ ثط ًتبيح وبضّبی پػٍّكي تبثيط گصاض اؾت .اهب زض يه خوـثٌسی ًَيؿٌسگبى همبلِ حبضط
پيكٌْبزات ظيط ضا زض خْت اضتمبء ويفيت پبيبىًبهِّب ٍ حل هكىالت پبيبىًبهًَِيؿي اضائِ هيوٌٌس:
 .1تساضن توْيسات الظم ثطای پطٍضـ ذالليت ٍ ًَآٍضی زض زاًكدَيبى زض زاًكگبُّب.
 .2آهَظـ فلؿفِ پػٍّف زض يىي اظ ؾطفهلّبی زضٍؼ زاًكگبُّب.
 .3ثبظًگطی زض ؾطفهل زضؼّبی «ؾويٌبض تحميك»« ،ضٍـ تحميك»« ،آييي ًگبضـ» ٍ «آهبض» ٍ قيَُّبی تسضيؽ
آًْب.
 .4ثبظًگطی زض فطمّب ٍ آيييًبهِّبی پطٍپَظالًَيؿي ٍ ايدبز اًقغبفپصيطی زض لبلت آًْب.
 .5اؾتفبزُ اظ اؾتبز هكبٍض آهبض زض وٌبض اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ هكبٍض زض پبيبىًبهًَِيؿي(حسالل ثطای پػٍّفّبيي وِ ًيبظ
ثِ تحليلّبی آهبضی پيچيسُ زاضًس).
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 .6تأليف ٍ تسٍيي هٌبثـ «ضاٌّوبی پبيبىًبهًَِيؿي» ٍ « ضٍـ تحميك» خبهـ زض ّط ضقتِ تحهيلي.
ً .7ؾبضت ثط ضفبيت اذالق پػٍّف زض پبيبىًبهِّب.
 .8ايدبز تٌب ؾت زض تقساز زاًكدَيبى ٍ اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ هكبٍض زض ّط تطم تحهيلي.
 .9تبويس ثط ويفيت ثِ خبی وويت.
 .10فطٌّگؾبظی زض هَضز خبيگبُ پػٍّف ٍ پػٍّكگط ٍ ّوىبضی ثب پػٍّكگط
 .11فطٌّگؾبظی زض خبهقِ ثطای ضفبيت اذالق پػٍّف
 پيكٌْبزات ٍ تَنيِّبيي ثِ زاًكدَيبى زض پبيبىًبهًَِيؿي:
 .1ثِ هَضَؿ پبيبىًبهِ ذَز فاللِهٌس ثبقٌس.
 .2اظ زاليل پبيبىًبهًَِيؿي آگبُ ثبقٌس.
 .3اهىبًبت ٍ تَاًبييّبی ذَز ٍ گطٍُ آهَظقي زاًكگبُ ضا زض ًؾط ثگيطًس.
 .4زض ٌّگبم اًتربة هَضَؿ ،اظ هيعاى ّوىبضی خبهقِ پػٍّف هَضَؿ ذَز آگبّي وؿت وٌٌس.
 .5پطٍپَظال ذَز ضا ثِ زلت ٍ خبهـ ثٌَيؿٌس.
 .6تب حس هوىي هغبلقِ زاقتِ ثبقٌس تب زيس ثبظتط ٍ ثْتطی ضٍی هَضَؿ ثيبثٌس.
 .7فطضيِّبی هٌبؾجي تسٍيي وٌٌس.
 .8ثطای ًگبضـ فهل اٍل ٍ زٍم پبيبىًبهِ ذَز ٍلت ثگصاضًس ٍ ثِ زلت آًْب ضا تٌؾين وٌٌس.
 .9زض هَضز ٍيػگيّبی ضٍـ تحميك اًتربة قسُ ثطای پبيبىًبهِ ذَز هغبلقِ وٌٌس.
 .10ثب نبحتًؾطاى ٍ اؾتبزاى هكَضت وٌٌس.
 .11پؽ اظ تسٍيي ّط فهل ،اظ اؾتبز ضاٌّوب ٍ هكبٍض ذَز ثرَاّيس آى ضا ثطضؾي ًوبيٌس.
 .12پبيبىًبهِ ذَز ضا ثالفبنِ ثقس اظ اًتربة هَضَؿ قطٍؿ وٌٌس ٍ آى ضا ثِ تقَيك ًيبًساظًس.
 .13چٌس پبيبىًبهِ ضا ثِ نَضت وبهل هغبلقِ وٌٌس.
 .14زض عَل تحميك ّطآًچِ زضثبضُ هَضَؿ ثِ شّي هيآيس ثالفبنلِ يبززاقت وٌٌس.
ّ .15وِ ؾؤاالتي ضا وِ زض عَل تحميك ثطايكبى پيف آيس ،هىتَة ًوبيس ٍ اظ اؾتبزاى ثپطؾٌس.
 .16هكرهبت وتبثكٌبذتي هٌبثقي وِ اؾتفبزُ هيًوبيٌس ،ثالفبنِ زض فبيل هكرهي شذيطُ ًوبيٌس.
 .17اظ ثطذَضز ثب هَاًـ ٍ هحسٍزيتّب زلؿطز ًكًَس ٍ ثب اهيس ثِ ًتبيح پػٍّف ،ضاُ ضا ازاهِ زٌّس.
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