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ّذف اص اًجبم ایي هقبلِ ضٌبخت سٍش ّب ٍ ساّکبسّبی هقببلِ بب جٌگ ًشم تَسط داًطگبّیبى است ایي 

ّذف کلی ایي . ّبی کبسبشدی است کِ بب سٍش تحلیل هحتَا اًجبم ضذُ استهقبلِ اص هجوَعِ پژٍّص 

بشسسی استخشاج ٍ استٌتبج ًقص ٍالیت هذاسی داًطگبّیبى دس پیشٍصی هقببل »: پژٍّص عببست است اص

ضبخصِ ّبی ٍالیت »: سؤال اٍل: دس ایي هقبلِ دٍ سؤال اسبسی هطشح ضذُ کِ عببستٌذ اص« جٌگ ًشم است

تأثیش ٍالیت هذاسی داًطگبّیبى دسغلبِ بش : ط داًطگبُ ٍ داًطگبّیبى کذام است؟ سؤال دٍمهذاسی دس هحی

دس ایي هقبلِ دس فصل اٍل هعٌب ضٌبختی ٍیژُ ًسبت بِ ٍالیت اًجبم ضذُ است ٍ « جٌگ ًشم چگًَِ است؟

ی ٍلی، ساغب دس هفشدات هعٌب. لغت ٍالیت اص دٍ جْت لغَی ٍ اصطالحی هَسد اسصیببی قشاس گشفتِ است

لغت ٍالیت دس اصطالح بِ حبکن کِ سشپشستی . آٍسدُ است... ٍالیت سا بِ هعٌبی سشپشستی، حبکن، دٍلت ٍ

دس فصل دٍم بِ سؤاالت . جبهعِ سا بش عْذُ داسد ٍ توبم ضئَى سشپشستی سا داسا است رکش گشدیذُ است

ٍیژگی رکش گشدیذُ  02ی پژٍّص پشداختِ ضذُ است ٍ دس صهیٌة سؤال اٍل کِ ضبخصِ ّبی ٍالیت هذاس

کِ اص جولِ هْن تشیي آًْب اطبعت، پیشٍی، ّوبٌّگی بب ٍالیت، یبسی ٍالیت، هحبت ًسبت بِ ٍالیت، 

تأثیشات : دس صهیٌة سؤال دٍم هقبلِ. هی تَاى ًبم بشد... فذاکبسی ًسبت بِ ٍالیت، ایثبس اص  جبى گزضتگی ٍ

ًشم ایجبد سٍحیِ هتعبلی ٍالیت هذاسی دس هیبى  ٍالیت هذاسی هی تَاى گفت ضبخصة اصلی غلبِ بش جٌگ

اطبعت اص فشاهیي ٍالیت ٍ تالش دس جْت . جبهعِ بصَست اعن ٍ دس هیبى داًطگبّیبى بطَس اخص هی ببضذ

ضٌبخت ٍ ضٌبسبًذى بِ سبیش طبقبت جبهعِ تَسط داًطگبّیبى اص جولِ سٍش ّبی اثش پزیشفتِ اص ٍالیت 

 .هذاسی داًطگبّیبى است
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