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یعمَب هْارتی

چکیذُ
زض تحقيقّبي پيوبيكي تٗييي ٍاحس تحليل ٍ ثِتجٕ آى ؾُح تحليلً ،قف هحَضي ضا ايفب هيًوبيدس.
ٍاحس تحليل ثبظگَکٌٌسُ ؾُح خوٕآٍضي زازُّبي اَالٖبتي زض تحليل اؾت .اًتربة ًبزضؾدت ٍاحدس
تحليل ّنظهبى ثط ٍضٍزي ٍ ذطٍخي تحقيق تأثيط گصاقتِ ٍ هٌدط ثِ ثياٖتجبض قسى تحقيق ٍ حهَل
ًتبيدي ثيثوط ذَاّس قسّ .سف ايي تحقيق آؾديتقٌبؾدي اًتردبة ؾدُح تحليدل آظهدَزًيّدب زض
هقبالت پيوبيكي اؾت .خبهِٗي آهبضي کليِي هقبلِّبي پيوبيكدي زض هدلدِّدبي هدسيطيتي اؾدت.
ًوًَِي تحقيق ًيع ،قبهل هقبلِّبي هدلِّبي هٌترت هسيطيتي اؾت کِ ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَدِگيدطي
ّسفوٌس اًتربة قسًس .ثِهٌَٓض آؾيتقٌبؾي هدالت اظ ًٓط ٖسم اًُجدبً ،،دِ هدلدِ اًتردبة ٍ 80
هقبلِي پيوبيكي زض ؾَُح ثبالتط اظ فطز زض ثبظُي ظهبًي ؾبلّبي  ،92-93هَضز ثطضؾي قطاض گطفدت.
زازُّبي تحقيق ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحليل هحتَا ٍ آظهَى هقبيؿِ ًؿجتّب زض چٌس خبهِٗي ّوگَى،
هَضز تحليل قطاض گطفتٌس ٍ ضاثُِي ًَٔ هدلِ ثب اًُجبٖ/،سم اًُجب ،تٗييي قس .ثط اؾدبؼ يبفتدِّدبي
تحقيق ،هيتَاى ثيبى ًوَز کِ ثََِضکلي زضنس ٖسم اًُجدب ،هددالت هٌتردت  47.5زضندس اؾدت.
ًتبيح آظهَى هقبيؿِي ًؿجتّب ًكبى زاز کِ يکي اظ هدالت هٌترت ثدب ٖدسم اًُجدب 75 ،زضندس ٍ
هدلِ زيگطي ثب ٖسم اًُجب ،نفط زضنس ،ثِ تطتيت ثيكتطيي ٍ کوتطيي ًؿجت ٖسم اًُجب ،ضا زض هيبى
هدالت ثطضؾيقسُ زاضًسّ .وچٌيي ضاثُِ ثيي هدالت ثب اًُجبٖ/،سم اًُجب ،اؾترطاج قس.
هفاّین كلیذی
آظهَزًي ،آؾيت قٌبؾي ،تحقيقّبي پيوبيكيٍ ،احس تحليل ،ؾُح تحليل
 کبضقٌبؼ اضقس هسيطيت نٌٗتي ،زاًكگبُ فطزٍؾي هكْس.
زاًكيبض گطٍُ هسيطيت ،زاًكگبُ فطزٍؾي هكْس (ًَيؿٌسُ هؿئَل)E-mail: Alirezapooya@um.ac.ir .
اؾتبزيبض گطٍُ هسيطيت ،زاًكگبُ فطزٍؾي هكْس.
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همذهِ
ٍاحس تحليلٍ ،احسي اؾت کِ زض يک تحقيق ٖلوي پيوبيكي هدَضز تحليدل قدطاض هديگيدطز.
ٍاحسّبي تحليل زض ؾَُح هرتلف تحليل اظ فطز تدب ؾدبظهبى ٍ حتدي فطاتدط اظ آى زض ؾدُح
نٌٗت ٍ کكَض قطاض زاضًس .زض تحقيقّبي پيوبيكي اًتربة ٍاحس تحليدل ٍ تَخدِ ثدِ ؾدُح
تحليل آى ثِ زليل اضتجبٌ تٌگبتٌگ ثب خوٕآٍضي زازُّدب ٍ ّوچٌديي اضتجدبٌ آى ثدب ذطٍخدي،
ًتبيح کبض ٍ تفؿيط خبهِٗ ي آهبضي ثدِ لحدبِ ثطقدطاضي قدطٌ اؾدتقالل ٍاحدسّبي تحليدل ٍ
تهبزفي ثَزى زازُّب ثؿيبض حبئع اّويت اؾت .زازُّب ًقف حيبتي ضا زض تحقيق ايفدب ًودَزُ ٍ
ثبظيگطاى انلي زض تحقيقّبي پيوبيكدي هديثبقدٌس؛ ثٌدبثطايي هٌجدٕ خودٕآٍضي آىّدب ثبيدس
ثِزضؾتي اًتربة گطزز ،زض غيط ايي نَضت هٌدط ثِ خوٕآٍضي زازُّبي اقتجبُ ٍ غيطتهبزفي
ٍ ٍضٍزي ًبزضؾت کِ ثََِض هتَالي ذطٍخي ًبزضؾتي ضا ًيع زض پي ذَاّس زاقت ،هيگطزز .زض
تحقيقّبي پيوبيكي تَخِ ثِ ؾُح تحليل اظ ًکبت کليسي زض ًٓطيِپطزاظي ٍ تحليل زازُّدب
اؾت .قٌبذت ؾُح تحليل ثِ قٌبذت زقيق هبّيت ؾبظُّبي اًتربةقسُ زض تحقيق ٍاثؿدتِ
اؾت (ٖلَي .)1391،ثسيي تطتيت ٌٖبنط َطح تحقيق ثبيس زض ّوبى اثتساي تحقيدق ،حدساقل
قجل اظ هطحلِي خوٕآٍضي زازُّب زض ًٓط گطفتِ قَز ٍ ثبيس ؾبذتبض ثؿيبض تٗبهلي هيبى ٌٖبنط
پػٍّف ثطقطاض قَز (زلوب .)2010،1اظ ًٓط قبکلتَىً )2011( 2تبيح اقتجبُ اتربش قدسُ اظ يدک
تحقيق هٌدط ثِاقتجبُ زض تحقيقّبي زيگطي ذَاّس قس کِ پيكيٌِي يکسيگط ثَزُ ٍ يب خْت
حل هكکلي ثب يکسيگط ازغبم هيقًَس؛ ثٌبثطايي اًتربة ٍاحدس تحليدل ثبيدس ثدب زقدت ًٓدط ٍ
ثِزضؾتي اًدبم پصيطز.
ٖالٍُ ثط هَاضز فَ ،،توطکع کن هحققبى ثط هجبحث ضٍـ تحقيدق ،کدِ ٍاحدس تحليدل زض
ظيطهدوَِٖي ايي هجبحث قطاض هيگيطز ٍ يب فقساى تؿلٍ کبفي ثط هجبًي ًٓطي ،ذَز هؿدئلِ-
اي هْن ٍ قبيبى تَخِ زض ا يي ظهيٌِ اؾدت .ايدي زض حدبلي اؾدت کدِ هحققدبى زض ثًٗدي اظ
هقبالت تٌْب ثب اتکب ثِ اٖساز ٍ اضقبم ثِ زًجبل اضائِي تَاًبييّبي ذَز زض ضٍـّدب ٍ فديّدبي
آهبضي ّؿتٌس ٍ ثِ ظيطثٌبي تحقيق کِ ضٍـ تحقيق ٍ ّوچٌيي اًتربة ٍاحس تحليل هٌبؾدت
اؾت تَخِ کوتطي ًؿجت ثِ فيّب هيقَز.
ّوچٌيي ثب تَخِ ثِ ًجَز پيكيٌِ کبفي ٍ هجبًي ًٓطي اًسک ثطاي هَئَ ٍاحدس تحليدل،
ّسف تحقيق حبيط ،آؾيتقٌبؾي ؾُح تحليل آظهدَزًيّدب (ٍاحدس تحليدل) زض هقبلدِّدبي
پيوبيكي زض هدالت هٌترت ايطاًي اؾدت .ثدسيي هٌٓدَض اقدتجبّبت ضايدح ثًٗدي هقبلدِّدب
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زضظهيٌِي اًتربة ٍاحس تحليل هٌبؾت ثٌَِٖاى آظهَزًي ٍ ٖلتّدبي اقدتجبُ هحققدبى هدَضز
کٌکبـ قطاض هيگيطز .زضًتيدِ هيتَاى اشٖبى ًوَز ،تحقيق حبيط ثدطاي پػٍّكدگطاى ٖلدَم
هرتلف ثٍِيػُ زاًف خَيبى هسيطيت کدِ هديذَاٌّدس اظ ضٍيکدطز پيوبيكدي اؾدتفبزُ کٌٌدس،
کبضثطزي ذَاّس ثَز ٍ هٌدط ثِ افعايف زقت ًٓط آىّدب ٍ تَخدِ ثيكدتط زضظهيٌدِي اًتردبة
نحيح ٍاحس تحليل ذَاّس قس.

پیشیٌِ تحمیك
يکي اظ اضکبى تحقيقّبي پيوبيكي ،اًتربة هٌبؾت ٍاحدس تحليدل اؾدتٍ .احدس تحليدل ّدط
چيعي ٍ يب فطزي اؾت کِ هَضزهُبلِٗ قطاض زازُ هيقَز .اظًٓدط زلودب (ٍ )2010احدس تحليدل
هيتَاًس ثِ ايي ؾبزگي تٗطيف قَز «ٍاحسي کِ زض يک تحقيق ٖلوي هدَضز تدعيدٍِتحليدل
قطاض هيگيطز .ثََِضکلي ٍاحس تحليل زض هُبلٗبت هسيطيت هيتَاًس زض ؾَُح هرتلف تحليدل
قطاض زاقتِ ثبقس .افطاز ،ظٍجّب ،گطٍُّب ،ثرفّب يب ؾدبظهبىّدب ٍ يدب ٍاحدسي فطاتدط اظ ؾدُح
ؾبظهبى ثٌَِٖاى هثبل يک ظًديطُ ٖطيِ ،نٌٗت ،کكَض ٍ ضٍاثٍ اختوبٖي ثٌَِٖاى يک ٍاحس
تحليل زض ؾَُح هرتلف تحليل قطاض زاضًس (ؾکبضاى ٍ ثَخي ،2010،ل  .)117زض تٗييي ٍاحس
تحليل ،هْنتطيي فطو تحليل ،اَويٌبى اظ اؾتقالل هكبّسات اظ يکسيگط اؾت ٍ حتي ًقدى
کَچکي اظ آى ،اثط قبثلتَخْي ثط ّط زٍ ؾُح هٌٗيزاضي ٍ قدسضت آهدبضُي آظهدَى ،ذَاّدس
زاقت .زض ٖول ثطاي ايي ٖوليبت تطخيح ثط ضٍـ ًوًَِگيطي ذَقِاي (چٌسهطحلِاي) اؾدت
ٍ اظ ضٍـ ًوًَِگيطي تهبزفي ؾبزُ ثًِسضت اؾتفبزُ هيقَز (زلوب.)2010،
هفبّيوي زض ضٍـ تحقيق ٍخَز زاضز کِ زض هَاضزي هكبثِ ٍاحس تحليل ٍ گبّي هتفدبٍت
ثب آى ثَزُ ٍ هحققبى ثطاي خلَگيطي اظ ذُبي ًبزضؾت ٍاحدس تحليدل ثبيدس اظ تفدبٍت آىّدب
آگبّي يبثٌسٍ .احس تحليل ٍ ٍاحس هكبّسُ زض ثؿيبضي اظ تحقيقبت هكبثِاًس اهب ّويكِ اييََض
ًيؿت .زض يک تحقيق ثِاًساظُي تٗساز هتغيطّب ٍاحس هكبّسُ ذدَاّين زاقدت (زلودب.)2010،
ٍاحس ًوًَِگيطي ٍاحسي اؾت کِ هكبّسات ضا ثطاي ٍضٍز ثِ تحقيق اًتربة هيًوبيدسٍ .احدس
تٗوين ًيع ،ؾُحي اؾت کِ هحقق ًتبيح تحقيق ذَز ضا ثِ خوٗيت ثعضگتطي تٗوين هيزّس
(زلوب.)2010،
زض تحقيقبتي چٌسؾُحي کِ زاضاي ؾبظُّبي غيطّنخدٌؽ ّؿدتٌس ٍ ضاثُدِي ثديي زٍ
پسيدسُ زض ؾدَُح هرتلدف هدسًٓدط اؾدتً ،وًَدِّدب ثبيدس زض ّدط زٍ ؾدُح ثطضؾدي قدًَس
(ٖلَي .)1391،يک هُبلِٗ زض نَضتي اظ تحليل چٌس ؾُحي اؾتفبزُ هيًوبيس کدِ زازُّدبي
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آى هجتٌي ثط ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي ثبقٌس ٍ ايي ؾبذتبض چٌسگبًِ زض تحليل زازُّدب هَضزتَخدِ
قطاض گيطز .ثََِضکلي هيتَاى اظ يکؾَ ثيي هُبلٗبت يک ؾُحي يب چٌس ؾُحي ٍ اظ ؾَي
زيگط ،ثيي هُبلٗبتي کِ اظ زازُّبي شاتي يب تلفيقي اؾتفبزُ هيکٌٌس ،توبيع قبئل قس .زازُّبي
تلفيقي ثِ هٌٗبي اؾتفبزُ اظ زازُّبيي اؾت کِ اظ هكبّسات ؾَُح ثبالتط ٍ يب پبيييتط (ؾبذتبض
زض ّن ثبفتِ) ثِزؾتآهسُ ثبقس .زٍ ثٗس هصکَض (تٗساز ؾَُح ٍ اؾتفبزُ اظ اَالٖبت تلفيقي) ثِ
لحبِ هفَْهي هؿتقل اظ يکسيگط ثَزُ ٍ تطکيت آى هبتطيؿي ثب چْبض حبلت ايدبز هيکٌس کدِ
زض خسٍل  1-2ايي چْبض حبلت ًكبى زازُ هيقَز (هلکظازُ ،1393،ل .)27
جذٍل  :2هاتزیس تعذاد سطَح ٍ اطالعات تلفیمی
تعذاد سطَح

استفادُ اس دادُّای
تلفیمی

ثلي
ذيط

زٍ يب چٌس ؾُحي
تک ؾُحي
اؾتفبزُ اظ زازُّبي تلفيقي زض
اؾتفبزُ اظ زازُّبي تلفيقي زض هُبلٗبت
هُبلٗبت چٌس ؾُحي
تک ؾُحي
اؾتفبزُ اظ زازُّبي شاتي زض هُبلٗبت هُبلٗبتي کِ اظ اَالٖبت شاتي زض ّط
ؾُح اؾتفبزُ هيکٌٌس.
تک ؾُحي

يکي اظ ذُبّبي هکطض زض اًتربة ٍاحس تحليل ،ذُبي ؾفؿُِ ثَم قٌبؾبًِ 3اؾت .اظًٓدط
ًيَهي ( 1395ل  )343ايي اقتجبُ ظهبًي ضخ هيزّس کِ هحققبىً ،تبيح حبنلقدسُ اظ يدک
ؾُح کالى ضا ثِ ؾُح پبيييتط تٗوين هيزٌّس .اظ ًٓط کبؾتب ٍ زيگدطاى ( ،2013ثدِ ًقدل اظ
چي )1998،4زض تحقيقبت چٌسؾُحي زض نَضت ًوًَدِگيدطي زازُّدبي ؾدُح پدبيييتدط زض
تحليل زازُّبي ؾَُح ثبالتط اظ هسلّبي تطکيجي ٍ ضٍـ تدويٕ اؾتفبزُ هيقَز.
زض هقبالت اٍليِ زض ذهَل ٍاحس تحليل ،ثِ َجقِثٌدسي اًدَأ هرتلدف ؾدَُح تحليدل
پطزاذتِقسُ اؾت .هقبلِي ؾيٌگط ،)1961( 5اثتساييتطيي هقبلِي هُطح قدسُ ثدطاي تفکيدک
ؾَُح تحليل اؾت ٍ ؾُح تحليل ضا زض حَظُي اختوبٖي ،تٌْب ثِ زٍ َجقِي ذدطز ٍ کدالى
تقؿين ًوَزُ اؾتّ .وچٌيي اًتربة ؾُح تحليل ضا ثِ زليدل زقدَاض ثدَزى ثدٌِٖدَاى يدک
هكکل ضٍـ تحقيق ثيبى هيکٌس .يَضزٍؾَ )1993( 6ؾُح تحليل ٍ ٍاحس تحليدل ضا هتودبيع
هيزاًس ٍ ٍاحس تحليل ضا ثِ ؾِ ؾُح افطاز اًؿبًي ثٌَِٖاى ثبظيگط ،گطٍّي اظ افطاز (خوٗدي اظ
ثبظيگطاى) ٍ 7خبهِٗ (ّوِي ثبظيگطاى هلل) 8تقؿين هيًوبيس .اًٍدَف )1995( 9ثدب اؾدتفبزُ اظ
ضٍيکطز فطا تحليل ثِ خوٕثٌسي تئَضيّبي زيگطاى پطزاذتِ ٍ ؾَُح هرتلف تٗطيف قسُ زض
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ضٍاثٍ ثييالوللي ،ثٍِؾيلِي هحققبى هرتلف ٍ زض هقبلِّبي هرتلف ضا هَضز ثطضؾي قطاض زازُ
اؾت .قبکلتَى ( )2011ؾُح تحليل ضا ثِ ؾَُح اٍليًِْ ٍ 10بيي 11تقؿين ًوَزُ اؾت ٍ ايي
ًکتِ ضا هيضؾبًس کِ زض ًٓط گطفتي زضؾت ٍاحس تحليدلً ،دِتٌْدب زض قلودطٍ هَيدَٖي ذدَز
هحقق ،ثلکِ زض قلوطٍّبي زيگطي کِ ثب اؾتطاتػي ازغبم ثب قلوطٍ هحقق تطکيت ذَاٌّس قدس،
ًيع حبئع اّويت هيثبقس .هقبلِي زلوب ( )2010اٍليي هقبلِاي اؾدت کدِ ثدَِدَض ذدبل ثدِ
هَئَ ٍاحس تحليل پطزاذتِ اؾت .زض ايي هقبلِ ضاثُِي ؾلؿلِ هطاتجي اًَأ ؾَُح تحليل ثب
شکط هثبل ٍ توبيع ٍاحس تحليل اظ هفبّين هكبثِ هبًٌس ٍاحس هكبّسٍُ ،احس ًوًَِگيدطيٍ ،احدس
ؾٌدف ٍ ٍاحس تٗوين ٍ هفَْم ،تجييي هيگطزز .قٌبذت اًَأ ذُبّب زض تحقيقّبي پيوبيكي
کِ ٍاحس تحليل اظخولِ آىّب اؾتً ،يع زض تحقيق هبلَْتطا ٍ گطٍٍض ( ،)1998ثيبى قسُ اؾت.3
زّقبًبى ٍ زيگطاى ( ،)1393ثب تجييي ّفت ؾُح ثطاي هفَْم ضفتبض ؾبظهبًي هثجتگدطا ،هٌددط
ثِ تَؾِٗي شٌّي هحقق زض َجقِثٌسي ٍ تٗييي ؾُح تحليل هتغيطّب قسًس .کبؾتب ٍ زيگطاى
( )2013ثِ ثطضؾي تدطثي چکيسُي  132هقبلدِي چٌدس ؾدُحي ضفتدبض ؾدبظهبًي زض ثدبظُي
زُؾبلِ ٍ َجقِثٌسي آىّب ثِ هقبالت هفَْهي ٍ کبضثطزي ،پطزاذتٌس .زض ايي تحقيدق هقدبالت
کبضثطزي ًيع ذَز ثِ ؾِ زؾتِي تک ؾُحي ،چٌس ؾُحي هتكبثِ ٍ هيبى ؾُحي ٍ ،هقبالت
هفَْهي ثِ زٍ زؾتِي تئَضي ٍ ضٍـ تحقيق ،تقؿينثٌسي قسُ ٍ ًؿدجت آىّدب زض هقدبالت
زؾتِثٌسي قسُ تٗييي هيگطززّ .يتؽ ٍ زيگطاى (ً )2007يع ثِ تحليل هحتَاي ّفت هقبلدِ
اقسام ًوَزًس ٍ اَالٖبتي قبهل ؾدُح تحليدل هقبلدًِ ،وًَدِي تحقيدق ،ضٍـ خودٕآٍضي ٍ
تکٌيک تحليل زازُّب اظ هقبالت هَضز ثطضؾي آىّب ،اؾترطاج قسُ اؾت .ضٍـ هَضز اؾدتفبزُ
زض زٍ هقبلِ ي هصکَض فطاتحليل ٍ هُبلِٗي هَضزي اؾت .ذَاؾتبض ( ٍ ،)1388زيگدط هقدبالت
هصکَض ثب ٌَٖاى تحليل چٌس ؾُحي ،ثِ ثيبى تٗبضيف ،هعايب ،هٗبيت ٍ هحسٍزيتّدبي ضٍيکدطز
چٌس ؾُحي پطزاذتٌس.
ضيبئيبى ٍ گٌدٗلي( ،)1388ثيبى هيزاضًس کِ پسيسُّبي ؾبظهبًيًٓ ،بمّبي چٌس ؾُحي
ٍ اليِاليِ هيثبقٌس کِ ًبزيسُ اًگبقتي تأثيط ّطيک اظ اليدِّدب ثدط زيگدطي هَخدت َطاحدي
هسلّبي ًبقم ٍ ثيزقتي ذَاّس قس .ثِ زًجبل ايي ًقهبى ،ضٍيکطز چٌدس ؾدُحي ٍ الگدَي
کبضثطزي ثطاي تحقيقبت چٌسؾُحي اضائدِ قدسً .قدف ٍ هقدسم ( ،)1391ثدب هقبيؿدِ تحليدل
زٍؾُحي ٍ تک ؾُحي زض هُبلِٗ زازُّبي آقيبًِاي ،زضيبفتٌس کِ تحليل چٌس ؾُحي ثدِ
ثيبى زقيقتط پسيسُ هَضزهُبلِٗ هيپطزاظز .لدصا ظهدبًي کدِ ٍيػگدي چٌدس ؾدُحي زض زازُّدب
هَضزتَخِ قطاض ًويگيطزً ،تبيح ثِ گًَِ زيگطي ثِزؾتآهسُ ٍ ًويتَاًدس ثبظًودبي هٌبؾدجي اظ
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ٍاقٗيت ثبقس .حبخي کطيوي ،ضيبئيبى ٍ ّوکدبضاى ( ،)1391هفدبّين ًٓدطي هُدطح قدسُ زض
تحقيقّبي قجلي ضا ثِ ََض تدطثي تجييي ًوَزًس .زض ايي هقبالت الگَي اضائدِقدسُي تحليدل
چٌس ؾُحي ثِنَضت کبضثطزي هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفدت .لدصا زازُّدبي تحقيدق زض ؾدَُح
هرتلف خوٕآٍضي قسُ ٍ فطييبت تحقيق ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض  HLMآظهَى قسًس.
زض يک خوٕثٌسي ًْبيي هيتَاى ثيبى ًوَز کِ هقبالت هَخَز زضظهيٌدِي ٍاحدس تحليدل
ثيكتط اظ ًَٔ تئَضي ثَزُ ٍ تٌْب تٗساز هحسٍزي اظ هقبالت ثََِض تدطثي زض حَظُّدبي ٖلدَم
ؾيبؾي ،اختوبٖي ٍ ظيؿتقٌبؾي اًدبمقسُ ٍ زض ٖلن هسيطيت ثِنَضت هحسٍزي ثِ ايي اهط
پطزاذتِ قسُ اؾت کِ ًكبىزٌّسُي يطٍضت تَخِ ثدِ ايدي هَيدَٔ زض هُبلٗدبت هدسيطيتي
هيثبقس .هقبالت اٍليدِ زضذهدَل ٍاحدس تحليدل ،هبًٌدس اًٍدَف ( ،)1995ؾديٌگط (،)1961
قبکلتَى ( ٍ )2011يَضزٍؾَ ( )1993زض هتوبيع کطزى ٍاحسّبي تحليل هرتلف اظ يکسيگط ثِ
هحقق کوک هيًوبيسّ .وچٌيي ثب اهيس ثِ افعايف تحقيقبت چٌسؾُحي ٍ ثب تَخِ ثدِ ايٌکدِ
تحقيق حبيط ثِ آؾيتقٌبؾي ّنظهبى هقبالت چٌدس ؾدُحي ٍ تدک ؾدُحي هديپدطزاظز،
هقبالت تَنيفي زضظهيٌِي تحليل چٌس ؾُحي هبًٌس الگَي اضائِقسُ زض هقبلِي ضيدبئيبى ٍ
گٌدٗلي ( ،)1388هيتَاًس زض آؾيتقٌبؾي هقبالت چٌسؾُحي آتي هَضز اؾتفبزُ قطاض گيدطز.
هقبلِي ذَاؾتبض ( ٍ )1388هقبالت کبضثطزي هبًٌس ًقدف ٍ هقدسم ( ،)1391حدبخي کطيودي ٍ
زيگطاى ( ،)1391ثِ قفبفؾبظي هفبّين چٌس ؾُحي ٍ زضک ثْتط هحقدق زض آؾديتقٌبؾدي
هقبالت کوک هيًوبيس .هقبلِي زلوب (ً )2010يع ثب تجييي ٖسم ٍخَز کتبة ٍ هقبلدِ هٌحهدطا
زض هَئَ ٍاحس تحليل ،ثيبًگط هؿئلِاي هْن زض تحقيقّبي هسيطيت ٍ اًدبم ًگطفتي چٌديي
کبضي زض تحقيقبت گصقتِ اؾت .هعايبي هُطحقسُ زض هقبالت ندوسي ٍ فطاّدبًي (ٍ )1391
اّويت اًتربة زضؾت ٍاحس تحليل ٍ هؿئَليت هحقق زض قجبل تحقيقّبي زيگطي کدِ اظ آى
ثٌَِٖاى پيكيٌِ اؾتفبزُ هيًوبيٌس يطٍضت تَخِ ثِ ٍاحس تحليل ٍ ؾُح آى ضا ثٌَِٖاى اهطي
هْن تأييس هيًوبيس .هقبلِّبي کبؾتب (ّ ،)2013يتؽ ( ٍ )2007زيگطاى ،کبهلتدطيي هقدبالت
هُطحقسُ زض حَظُي تحليلّبي چٌس ؾُحي ّؿتٌس ٍ ّنظهبى ثدِ ثطضؾدي ٍ َجقدِثٌدسي
هقبالت تَنيفي ٍ کبضثطزي هيپطزاظًس .ثب تَخِ ثِ هكدبثْت ضٍـ هقدبالت هدصکَض ثدب ضٍـ
تدعيٍِتحليل زازُّب زض تحقيق حبيط ثِهٌَٓض تكکيل خسٍل خوٕآٍضي زازُّب هَضز اؾتفبزُ
قطاض گطفتٌس .زض زٍ هقبلِ هصکَضّ ،سف هحقق تٌْب َجقِثٌسي هقبالت چٌس ؾُحي ثَزُ اؾت،
زضحبليکِ ّسف تحقيق حبيط اظ َجقِثٌسي هقبالت تک ؾُحي ،ثب ؾدَُح ثدبالتط اظ فدطز ٍ
ّوچٌيي هقبالت چٌس ؾُحي ،آؾيتقٌبؾي هقبلِّبي پيوبيكدي ،اظ هٌٓدط اًتردبة زضؾدت
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ٍاحس تحليل هيثبقس ،زضحبليکِ تبکٌَى زض هقبلِّبي پيكيي ،چٌيي کبضي اًدبم ًكسُ اؾدت.
زٍ هقبلِي هصکَض چٌيي ّسفي ًساقتِ اًس ٍ تٌْب ثب ّسف هٗطفي تحقيق چٌس ؾدُحي ٍ ًدطخ
آهبض اؾتفبزُ اظ ايي تحقيقّب ،ثِ َجقِثٌسي هقبالت هحسٍزتطي پطزاذتِاًس.
رٍش تحمیك

ثط اؾبؼ هربَت ٍ يب اؾتفبزُ کٌٌسُ پػٍّف ،تحقيقبت ثِ زٍ زؾتِي تحقيقّبي ثٌيدبزي ٍ
کبضثطزي تقؿين هيقًَس (ًيَهي .)1395 ،تحقيق حبيط اظ ًَٔ اضظيبثي هيثبقدس کدِ يکدي اظ
گًَِّبي تحقيق کبضثطزي 12هحؿَة هيقَز .تحقيق اضظيبثي ،ثِ اضظيبثي تحقيقدبت زيگدطاى
هيپطزاظز (ذبکي.)1382،
جاهعِ ٍ ًوًَِ :خبهِٗي هَضزهُبلِٗ قبهل کليِي هقبلِّدبي پيوبيكدي زض هدلدِّدبي هدسيطيتي
هيثبقسً .وًَِي تحقيق حبيط ًيع ،قبهل هقبلِّبي هدلِّبي هٌترت هسيطيتي اؾت کِ هدلِّدبي
آىّب ثِنَضت ًوًَِگيطي ّسفوٌس اًتربة قسًس .زض ًوًَِگيطي ّسفوٌسّ ،سف اٍل اًتربة هدالت
اؾت .زض تحقيق حبيط ثِ قيَُي ًوًَِگيطي ّسفوٌس ،چٌسيي هدلِ زض ثبظُي  92 -93کِ زض زضخِ-
ي اٍل زاضاي ضتجِ ٖلوي-پػٍّكي ثَزُ ٍ توبهي آىّب زض پبيگبُ اؾتٌبزي ٍظاضت ٖلَم خْبى اؾالم (
ً(ISCوبيِ زاضًس ،اًتربة قسًسّ .وچٌيي ثِهٌَٓض پَقفزّي اًتربة هددالت زض ؾدَُح اٖتجدبض
هتفبٍت ،هدالت زاضاي يطيت تأثيط ٍ هدالت فبقس يطيت تأثيط زض ليؿت  ISCاًتربة قسًس .پدؽ
اظ اًتربة هدالت ،ثب هٗيبضّبي شکطقسُ ،هدالتي کِ زاضاي ثيكتطيي تٗساز هقبلِي پيوبيكدي ثَزًدس،
اًتربة قسًس ،ثٌبثطايي اٍلَيت اًتربة هدلِّبي هٌترت ،زض ٍّلِي اٍل ثب هدالت هسيطيت ندٌٗتي
ٍ هسيطيت ٖوَهي اؾت .هٗيبض زيگط اًتربة ايي هدالت ،احتودبل ذُدبي ثيكدتط ؾدُح تحليدل زض
هقبالت آىّب ،ثِ زليل زاضا ثَزى هتغيطّبيي زض ؾدَُح ؾدبظهبًي اؾدت .توطکدع هحقدق زض اًتردبة
هقبلِّبي پيوبيكي ،ثِ ٖلت احتوبل ذُبي ثيكتط ،ثدط هقدبالتي ثدب ؾدَُح ثدبالتط اظ فدطز (هقدبالت
پيوبيكي ثب ؾُح تحليل گطٍُ ،ؾبظهبى ،نٌٗت) هيثبقس ٍ هقبالتي کِ ؾُح تحليل فطزي زاضًدس ،اظ
ًوًَِي تحقيق کٌبض گصاقتِ قسًس .اظ هيبى هدالت هٌترت ؾِ هدلِ ،ثِ تطتيت زاضاي يطيت تدأثيط
 0.005 ،0.1 ،0.158ثَزُ ٍ ثقيِ فبقس يطيت تأثيط هيثبقٌس کِ اظ ايي ًِ هدلِ  80هقبلِ پيوبيكدي ثدب
ؾُح تحليل گطٍُ ثِ ثبال ثٌَِٖاى ًوًَِ اًتربة ٍ آؾيتقٌبؾي ؾُح تحليل آظهَزًي زض آىّب اًدبم
قس.
اتشار گزدآٍری دادُّا :ثب تَخِ ثِ ّسف تحقيق ،اظ ضٍـ هُبلٗبت آضقيَي ثطاي خوٕآٍضي

زازُّب ،اؾتفبزُ قس .هقبالت هٌترت اظ هٌٓط اًتربة زضؾت ٍاحدس تحليدل ،آؾديتقٌبؾدي ٍ
اًحطافبت هطثََِ قٌبؾبيي قسًسّ .وچٌيي ٍاحس تحليل هتغيط هطثََِ ٍ کليِ زازُّبي هطتجٍ
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ثب ّسف تحقيق ،اظ قَاّس هَضزهُبلِٗ اؾترطاج گطزيس .اظ نفحِ گؿتطزُ اکؿل ًيع ثٌِٖدَاى
اثعاض گطزآٍضي زازُّب ،ثطاي ثجت اَالٖبت هَضزًٓط اؾتفبزُ قس.
تحقيق حبيط اظ ًَٔ تحليل هحتَاي کيفي ثَزُ ٍ َي چْبض هطحلِ اًدبم قس:
زض هطحلِ اٍل ،هدالت هٌترت ٍ هقبلِّدبي پيوبيكدي آىّدب ثدِ قديَُي ًوًَدِگيدطي
ّسفوٌس تٗييي قسًس .سپس ،اظ هيبى هقبلِّبي پيوبيكي ايي هدالت ،هقبلِّدبيي کدِ زاضاي
ؾُح تحليل ثبالتط اظ فطز ثَزًس ،اًتربة قسًس .در گام تعذ هَاضزي هبًٌس ٌٖدَاىً ،دبم هدلدِ،
ؾبلًَ ،يؿٌسگبى ،هتغيطّب ،تٗطيف ٖوليبتي هتغيط ،ؾُح ،اضائِ تٗطيف ،تٗييي تلفيقي يدب شاتدي
ثَزى هتغيط ،خبهًِٗ ،وًَِ ،ثبالتطيي ؾُح ثيي هتغيطّبي هَضزثطضؾي ٍاحدس تحليدل ٍ ؾدُح
تحليل هٌترت تحقيق ،اًُجب ،ثب ؾُح تحليل هٌبؾت ٍ اضائِ ضاُحل ،ثِ ضٍـ تحليل هحتدَا
اظ هقبلِّدبي هٌتردت اؾدترطاج قدسُ ٍ زض خدساٍلي ذالندِ قدس ٍ زضًْبيدت ،هقبلدِّدبي
اًتربةقسُ اظ هٌٓط اًُجب ،يب ٖسم اًُجب ،خبهِٗ ٍ ًوًَِ ثب هتغيطّبي تحقيق ،تحليل قدسُ ٍ
آؾيتقٌبؾي قسًس .الظم ثِ شکط اؾت زضنَضتيکِ هتغيطّبي هَضز ثطضؾي ٍاحسّبي تحليدل
زض يک تحقيق زض ؾَُح هرتلف قطاضزاقتِ ثبقٌس هالک ثبالتطيي ؾُح تحليدل ثديي آىّدب
هيثبقس.
ّوچٌيي زض تحقيق حبيط ثِهٌَٓض ثطضؾي يکؿبى ثَزى هيعاى ٖسم اًُجب ،زض چٌس گطٍُ
هدالت هرتلف زض هقبيؿِ ثب يکدسيگط ،اظ آظهدَى کدبي زٍ اؾدتفبزُ قدسُ اؾدت .ثدِهٌٓدَض
اٖتجبضؾٌدي تحقيق حبيط ًيع ثب تَخِ ثِ ّسف تحقيق ،ضٍـّبي کثطتگطائي هكبّسُگدطاى
ٍ کثطتگطائي ًٓطي هَضزاؾتفبزُ قطاض گطفتِ اؾت .کثطتگطائي هكبّسُگطاى ثِ هٌٗي اؾتفبزُ
اظ چٌسيي هكبّسُگط ثطاي ثجت ٍ تَنيف ضفتبض هكبضکتکٌٌسُّدب ٍ ثؿدتطي کدِ زض آى قدطاض
زاضًس ،هيثبقس .زض ايي تحقيق هتغيطّبي هقبالتي کِ زاضاي ؾدَُح ثدبالتط اظ فدطز ّؿدتٌس ٍ
ّوچٌيي هتغيطّبيي کِ پػٍّكگطّب زض تكريم ؾُح آى زچبض تطزيسًس ،ثٍِؾيلِي ذجطگبى
هتٗسز زض حَظُّبي هرتلف هَضز اٖتجبضؾٌدي قطاض گطفتِ اؾدت .زضًتيددِي اؾدتفبزُ اظ ايدي
اؾتطاتػي ،هتغيطّب زض زُ حَظُ َجقِثٌسي ٍ زض اذتيبض زُ ذجطُ قطاض گطفت تب نحت تكريم
پػٍّكگطّب اظًٓط ذجطگبى ّط حَظُ ٍ هربلفت يب هَافقدت آىّدب ثدب ؾدُح تحليدل اًتردبة
پػٍّكگطّب ،تٗييي گطزز .کثطتگطائي ًٓطي ًيع ثِ هيعاى ؾبظگبضي ثيي تجييي ًٓطي تحقيق
کيفي ثب زازُّب اضتجبٌ زاضز .زض تحقيق حبيط ثب اؾدتفبزُ اظ ايدي اؾدتطاتػي تٗدبضيف ٖوليدبتي
اضائِقسُ تَؾٍ نبحتًٓطاى هرتلف ٍ يب ؾٌدِّبي گًَبگَى هتغيط ،زض نَضت ٖسم اضائدِي
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تٗطيف ٖوليبتي ،زض ّطيک اظ هقبالت ثطضؾي قسُ تَؾٍ هحقق ،ثطاي هتغيطّبي ًبهٌُجق ثدب
ٍاحس تحليل تكطيح هيگطزز .زض ًْبيت ًيع ؾُح هتغيط ثب تَخِ ثِ تٗبضيف ٍ شاتدي ٍ تلفيقدي
ثَزى هتغيط ،تٗييي هيقَز.

یافتِّا ٍ تحلیل ًتایج
ثطضؾي اًُجب ،ثب ؾُح تحليل هٌبؾت زض هدالت هَضزهُبلِٗ:
زض ايي تحقيق ّوِي هقبالت چٌس ؾُحي اظ ًٓط پػٍّكگطّب ،تک ؾدُحي فدطو قدسُ ٍ
ثطاي آىّب زض ثيي ؾَُح هتغيطّبي ّط هقبلِ ،ثبالتطيي ؾُح تحليل ثٌَِٖاى ؾدُح تحليدل
هٌبؾت زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾت .زض خسٍل ً ،2وبيي تَنيفي اظ هددالت هٌتردت تحقيدق ٍ
اَالٖبت تَنيفي آىّب قبهل کس اذتهبني هدلِ ،تٗساز هقدبالت غيدط پيوبيكدي زض ثدبظُي
ثطضؾيقسُ ٍ تٗساز هقبالت پيوبيكي ثطضؾيقسُ زض ؾَُح گطٍُ ،ؾبظهبى ٍ ؾَُح زيگط ثيبى
قسُ اؾت .13ثََِضکلي 80،هقبلِي پيوبيكي ثٌَِٖاى ًوًَِ هَضز آؾيتقٌبؾي قدطاض گطفدت
کِ  48هقبلِ اظ هدوَِٖ  80هقبلِ ،هٌُجق ثب ؾُح تحليل هٌبؾت ًجَزًس؛ ثٌبثطايي هٌُجق ثدط
ؾُط آذط خسٍل  3ؾْن هدالت ًوًَِ هٌترت اظ ٖسم اًُجب ،ثب ؾدُح تحليدل هٌبؾدت 60
زضنس هيثبقس.
زض ثطذي اظ هقبالتي کِ تَؾٍ پػٍّكگطّب هَضز ثطضؾي قطاض گطفت ٍ زاضاي ٖسم اًُجدب،
ثب ؾُح تحليل هٌبؾت ثَزًس ،ثِ زليل آًکِ ًَيؿٌسُي آى هقبلِ اظ َطيق اضائِي ضاُحلٖ ،سم
اًُجب ،هقبلِي ذَز ضا تَخيِ ًوَزُ اؾت ،اظًٓط پػٍّكگطّب زضؾت تلقي گطزيس .زض ازاهِ ايي
تَخيْبت ثطضؾي ٍ َجقِثٌسي قسُ اًس .ثط اؾبؼ ًتبيح تحقيق ،ؾدُح تحليدل  %60هقدبالت
ثطضؾي قسُ زض هدالت هٌترت ،ثب ؾُح تحليل هٌبؾت هَضزًيبظ تحقيق ؾبظگبض ًوديثبقدٌس،
زضحبليکِ ثطاي  10هقبلِ اظ  48هقبلِي ًدبهٌُجق ( ،)%21ضاُحدلّدبي قبثدل قجدَلي اظًٓدط
ذجطگبى تحقيق ،اضائِ گطزيسُ اؾت ،لصا ثب پصيطـ ضاُحلّب تَؾٍ پػٍّكدگطّب ،زضندس ٖدسم
اًُجبًْ ،بيي زض هدالت ثطضؾي قسُ ثِ  %47.5ضؾيسّ .وچٌيي هُبثق ؾتَى چْبضم ٍ پٌدن
خسٍل  3هيعاى ٖسم اًُجبّ ،طيک اظ هدالت ثِ تفکيک ثدب زض ًٓدط گدطفتي هتغيدط اضائدِي
ضاُحل ،ثيبى گطزيسّ .نچٌيي فْطؾت ضاُحلّبي اضائِقسُ زض ايي هقبالت ٖجبضتاًس اظ:
 ضٖبيت ًؿجت هٗيي آظهَزًيّب زض ّط ؾبظهبى ( 2هقبلِ). ٖسم ٍخَز ضاثُِي ٖلي ثيي هتغيطّبي تحقيق ( 5هقبلِ). تٗطيف فطزي ثطاي هتغيط ؾبظهبًي (2هقبلِ( .85
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 زضٍى قکبفي ٍاحس تحليل ٍ زض ًٓطگطفتي ٍاحسّبي ظيطيي ثٌَِٖاى ؾُح اًساظُگيدطي(اهب ثبيس ّنظهبى توطکع ضا ثط ؾُح ثبالتط تحليل حفّ کطز (يي 1())2003،هقبلِ).
خسٍل  3ثِ تطتيت ًكبىزٌّسُي هيعاى ٖدسم اًُجدب ،زض ؾدُح تحليدل هٌبؾدت زض
هدالت هٌترت ثِ تفکيک هدلِ هيثبقس .ثسيي تطتيت زض ؾتَى زٍم تب چْبضم خسٍل ،هيعاى
ٖسم اًُجب ،اٍليِ ثطحؿت تٗساز هقبلِي ثطضؾيقسُ زض ّط هدلِ ثيبى قدسُ اؾدت .زضًْبيدت
ؾْن هقبالتي کِ ثطاي آىّب ضاُحل اضائِ قسً ،ؿجت ثِ هقبالت ًدبهٌُجق هحبؾدجِ ٍ اظ ٖدسم
اًُجب ،اٍليِ کؿط قس ٍ ٖسم اًُجبًْ ،بيي ثِ تفکيک هدالت هحبؾجِ گطزيس .ثٌَِٖاىهثدبل
زض ؾُط ًْن خسٍل 5 ،هقبلِ هَضزثطضؾي قطاض گطفت کِ اظ ايي تٗساز  2هقبلِ هٌُجق ثط ٍاحدس
تحليل ًجَز ( 40زضنس) .زض ازاهِ هُبثق ؾتَى چْبضم ،ثدطاي  0هقبلدِ اظ  2هقبلدِ ًدبهٌُجق،
ضاُحل اضائِ گطزيسُ اؾت کِ زضًتيدِ ٖسم اًُجبًْ ،بيي تغييطي ًويکٌسّ .وچٌيي ثط اؾبؼ
ؾتَى قكن ٍ ّفتن زٍ هقبلِي ًبهٌُجق هتٗلق ثِ ؾبل  93هيثبقدٌس ٍ زضندس آى ثطحؿدت
تٗساز هقبالت ًبهٌُجق زض ّط ؾبل ًؿجت ثِکل هقبالت زض آى ؾبل هحبؾجِ گطزيس .زض ؾتَى
ّكتن تب يبظزّن خسٍل ًيع هيعاى ٖسم اًُجب ،زض هقبالت تک/چٌس ؾدُحي ثطحؿدت تٗدساز
هقبالت ًبهٌُجق تک/چٌس ؾُحي ًؿجت ثِکل هقبالت تک/چٌس ؾُحي ٍ ثدطاي زٍ ؾدتَى
آذط هدلِ ي هصکَض ثطحؿت تٗساز هقبالت ًبهٌُجق زض ؾُح ؾبظهبى ًؿجت ثِکل هقبالت زض
ايي ؾُح ثطاي ّطيک اظ هدالت ٍ توبم ؾَُح هحبؾجِ گطزيسُ اؾت.
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ًؿجت هَفقيت آظهَى :زض اثتسا ثِهٌَٓض هقبيؿِي هددالت هرتلدف هٌتردت زض تحقيدق اظ
هٌٓط اًتربة ًبزضؾت ؾُح تحليل آظهَزًيّب زٍ فطو هُطح هديگدطزز کدِ زض ازاهدِ ثدِ
آظهَى فطييِّبي تحقيق ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى ّوگًَي پطزاذتِ قسُ اؾت.
فطييِّب:

 :H0هدالت هٌترت اظًٓط ٖسم اًُجب ،زض ؾُح تحليل هٌبؾت يکؿبى (ّوگَى) ّؿتٌس.
 : H1هدالت هٌترت اظًٓط ٖسم اًُجب ،زض ؾُح تحليل هٌبؾت يکؿبى (ّوگَى) ًيؿتٌس.
زض ثيي هدالت ثطضؾي قسُ ،هدلِي  4ثِ ٖلت حدن ًوًَِي کن ( 1هقبلدِ) زض تحليدل
آهبضي زض ًٓط گطفتِ ًكسُ اؾت .زضًتيدِ تٗساز ًوًَِي ثطضؾي قسُ  79هقبلِ هديثبقدس.
فطاٍاًي هكبّسُ قسُ اًُجبٖ ٍ ،سم اًُجب ،زض ؾُح تحليل زض هدلِي  6ثِ تطتيدت ٍ 5
 15هيثبقسّ .وچٌيي قسض هُلق هقبزيط ثبقيوبًسُ زض هدلِ  6ثطاي اًُجبٖ ٍ ،سم اًُجدب،
ثب ؾُح تحليل هٌبؾت ثيكتط اظ  2هيثبقس ،زضًتيدِ ضاثُِي ايي هدلِ ثب اًُجب ،هٌفي ٍ
ثب ٖسم اًُجب ،هثجت اؾت .زضًتيدِ هيتَاى ثيبى ًوَز ثيكتط هقبالت ثطضؾي قسُ زض ايي
هدلِ اظ ٖسم اًُجب ،ثب ؾُح تحليل هٌبؾت ثطذَضزاض هيثبقٌس .زض هَضز هدالت زيگط ًيع
قَاّس کبفي هجٌي ثط ٍخَز ضاثُِ ،هكبّسُ ًكسُ اؾت.
هٌُجق ثط ًتبيح آظهَى کبي اؾکَئط ،ثب تَخدِ ثدِ ايٌکدِ هقدساض آهدبضُ کدبي زٍ پيطؾدَى
 ٍ 39.652يطيت هٌٗبزاضي آى کوتط اظ  5زضنس اؾت ،فدطو  H0پصيطفتدِ ًوديقدَز ٍ
هدالت هرتلف هٌترت زض تحقيق اظ هٌٓط ٖسم اًُجب ،ثب ؾُح تحليل هٌبؾدت يکؿدبى
ًويثبقٌسّ .وچٌيي ثب تَخِ ثِ ايٌکدِ يدطيت تَافدق ٖ ٍ 0.447دسزي ثديي ندفط تدب 1
هيثبقس ،هيتَاى ثيبى ًوَز کِ ثيي هدالت هرتلف ثب اًُجبٖ/،سم اًُجب ،ؾُح تحليدل
ضاثُِ ٍخَز زاضز.
هیشاى عذم اًطثاق تا سطح تحلیل هٌاسة در هجالت تا ًظز گزفتي هتغیز سهاى

ًوًَِي ثطضؾي قسُ ي هحقق قدبهل هقدبالت پيوبيكدي ؾدَُح ثدبالتط اظ فدطز زض هددالت
هٌترت َي ثبظُي ظهبًي  ،92-93هيثبقس .خسٍل ً 4كدبىزٌّدسُي تٗدساز کدل هقدبالت ٍ
ّوچٌيي تٗساز هقبالت ًبهٌُجق زض ّطيک اظ ؾبلّبي ًوًَِ ّؿتٌس .زض ؾتَى قكن ٍ ّفتن
خسٍلً ،تبيح هصکَض ٍ ّوچٌيي زضنس ٖسم اًُجب ،زض ّطيک اظ هدالت ًوًَِ زض ّدط ؾدبل،
قطح زازُ قسُ اؾت.
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جذٍل  :4درصذ عذم اًطثاق تا سطح تحلیل هٌاسة در هجالت تا ًظز گزفتي هتغیز سهاى
هجالت هٌتخة

تعذاد همالِ

تعذاد عذم اًطثاق در ّزسال

فزاٍاًی ًسثی

1392
1393

34
46

12
26

%35
%57

تک سطحی یا چٌذ سطحی تَدى ،تاالتزیي سطح تحلیل ٍ عذم اًطثااق در
سطح تحلیل هٌاسة :هقبلِّب زض تحقيدق حبيدط ،ثدِ زٍ زؾدتِي تدک ؾدُحي ٍ چٌدس
ؾُحي تقؿين هيقَ ًس .هقبالت چٌس ؾُحي ًيدع ثدِ ؾدِ زؾدتِ هقدبالت زٍؾدُحي ،ؾدِ
ؾُحي ٍ چْبض ؾُحي ،زض ايي تحقيق تقؿينثٌسي قسًس .ثََِضکلي هقبالت تدک ؾدُحي
ثيكتطيي ؾْن ضا زض ثطضؾي تحقيقبت زاذلي زاقتِ ٍ  42هقبلِ اظ  80هقبلِ ( )%52.5ضا قدبهل
هيقَز ،زضنَضتيکِ ؾْن ٖسم اًُجب ،زض هقبلِّبي تک ؾُحي ،ثِ زليل ٍخَز تٌْدب يدک
ؾُح تحليل ،ؾْن کوتطي ( )%35ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ ٍ تٌْب هتغيطّبي  10هقبلِ اظ 38
هقبلِي ًبهٌُجق ،زاضاي يک ؾُح تحليل هيثبقٌس .هقبالت چٌس ؾُحي ًيدع ،اگطچدِ حددن
کوتطي اظ ًوًَِي تحقيق ضا تكکيل هيزٌّس ( 38هقبلِ اظ  )80اهدب زضندس ٖدسم اًُجدب ،زض
اًتربة ؾُح تحليل هٌبؾت زض آى ّدب ثدِ ٖلدت ؾدُح گًَدبگَى ٍ احتودبل ذُدبي ثيكدتط
هحققبى ،ثيكتط ثَزُ ٍ ثب حصف هدلِي  %67 ،4هقبالت ًبهٌُجق ثِ آىّب اذتهبل هييبثدس.
زض هيبى هقبالت چٌس ؾُحي ،هقبالت زٍؾُحي ؾْن ثبالتطي ثِ ذَز اذتهبل زازُ ()%56
ٍ قبهل  21هقبلِ اظ  37هقبلِ اقتجبُ هيگطزز .هقبالت ؾِ ؾُحي ًيع قبهل  2هقبلِ ثب ؾدْن
( ٍ )%5هقبالت چْبض ؾُحي قبهل  1هقبلِ ٍ زاضاي ؾْن ( )%3هيثبقٌس .ثََِضکلي هيتَاى
ثيبى ًوَز هيعاى ٖسم اًُجدب ،زض هقدبالت زٍ ؾدُحي زاضاي ثيكدتطيي هقدساض ثدَزُ اؾدت ٍ
هقبالت تک ؾُحي ،ؾِ ؾُحي ٍ چْبض ؾُحي ثدِ تطتيدت ،زض اٍلَيدتّدبي ثٗدسي قدطاض
هيگيطًس.
ّوچٌيي زض تحقيق حبيط هقبالت ًبهٌُجق ثطحؿدت هتغيدط ثدبالتطيي ؾدُح تحليدل زض
ؾَُح ظٍج ،گطٍُ ،ؾبظهبى ٍ ّوچٌيي ؾَُح پطٍغُ ٍ ذَقِ َجقِثٌسي هيقدًَس .خدسٍل 5
ًكبىزٌّسُي فطاٍاًي ٍ زضنس ٖدسم اًُجدب ،هقدبالت ًدبهٌُجق زض هددالت هٌتردت ًوًَدِ
ثطحؿت هتغيط ثبالتطيي ؾُح تحليل هيثبقس.
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جذٍل  :5درصذ هماالت ًاهٌطثك در هجالت هٌتخة ًوًَِ تزحسة هتغیز تاالتزیي سطح تحلیل
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2
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%100ذَقِ

ذَقِ

اعتثارسٌجی :زضًتيدِ ي اؾتفبزُ اظ اؾتطاتػي تکثطگطايي هكبّسُ گطاى ،هَافقت ذجطگبى ثب
ؾُح تحليل هٌترت هحقق ثطاي اکثط هتغيطّب ،اٖالم قس ٍ پبضُاي تَيديحبت زض ضاثُدِ ثدب
هتغيطّب زض ّط حَظُ ثيبى گطزيس .خسٍل  6ثِ ثيبى تَييحبت اضائِقسُ تَؾٍ ذجطگدبى ثدطاي
ثطذي اظ هتغيطّب هيپطزاظز .زض حَظُّبي هسيطيت اؾتطاتػيک ٍ هدسيطيت تَليدس ثدب تَخدِ ثدِ
تَييحبت اضائِقسُ تَؾٍ ذجطگبى ذللي ثِ ؾُح هتغيطّبي اًتربةقسُ تَؾدٍ هحقدق ٍاضز
ًويقَز ٍ تٌْب ثِ تجييي ؾَُح هفطٍو ثطاي هتغيطّبيي کِ زاضاي هبّيت تلفيقي هيثبقدٌس،
پطزاذتِ هيقَز ٍ هحقق ًيع ثب هَاضز هُطحقسُ اظ خبًت ذجطگبى هربلفتي ًساضز .زض حدَظُي
هسيطيت هٌبثٕ اًؿبًي ثيي ًٓط هحقق ٍ ذجطگبى اذتالفًٓط ٍخَز زاضز ٍ تفبٍت ًٓط هحقق ثب
ذجطگبى زض ازاهِ تَخيِ هيگطزز .زض هدَضز هتغيطّدبيي هبًٌدس ضّجدطي ،کدبضآفطيٌي هدسيطاى ٍ
قبيؿتگي هسيطيتي ٍ هتغيطّبي زيگطي اظ ايي قجيل ،هيتَاى اييگًَِ اؾتسالل ًودَز کدِ زض
ايي حبلت اگطچِ هسيطاى پبؾرگَ ّؿتٌس ٍ پبؾدزٌّسُ يک فطز اؾت ،اهب هتغيطّدبي هدطتجٍ
ثب خبهِٗي هسيطاى تٌْب هيتَاًٌس زض پبيييتطيي ؾُح گطٍُ ٍ ؾبظهبى هُطح گطزًس .ثب تَخِ ثِ
ايٌکِ زض ايي حبلت هدسيط يدب ؾطپطؾدت ثدٌِٖدَاى آظهدَزًي هَضزثطضؾدي قدطاض هديگيدطز ٍ
پبؾدزٌّسُ يک هسيط يب يکي اظ افطاز ظيطزؾت اٍؾت ،اهب ؾُح تحليل گطٍُ يب ؾبظهبى اؾدت
ٍ زض پبيييتطيي حبلت زض ؾُح گطٍُ هيثبقس .زض نَضتيکِ ازٖب قَز ؾُح تحليل فطز اؾدت،
توبم افطازي کِ تحت ًٓبضت يک هسيط ّؿتٌس هيتَاًٌس پبؾرگَ ثبقٌس .زض ايي حبلت پبؾدّب
تهبزفي ًجَزُ ٍ احتوبل قجبّت زض پبؾدّب ٍخَز زاضز ،زضًتيدِ فطو اؾدتقالل آظهدَزًيّدب
ًقى هيگطزز.
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جذٍل  :6تَضیحات ارائِشذُ تزای تزخی اس هتغیزّا در اعتثارسٌجی تا استفادُ اس رٍش تکثزگزایی
هشاّذُ گزاى

هسيطيت هٌبثٕ اًؿبًي

هسيطيت تَليس

هسيطيت اؾتطاتػيک

حَسُ

تَضیحات ارائِشذُ

هتغیز

ثٌَِٖاى هتغيطّبي تلفيقي ثيبى قسًس ٍ زضنَضتيکِ زض ٌَٖاى هتغيط
هتغيطّبي َّـ ضقبثتي ،هعيت ضقبثتي ،ضفتبض
تأکيس ثط ؾبظهبى ًكَز (هبًٌس َّـ ضقبثتي قطکت) ،هيتَاًس زض ؾَُح
اؾتطاتػيک
فطز يب گطٍُ ًيع هُطح قَز.
هتغيطّبي اؾتطاتػي هسيطيت زاًف،
زضنَضتيکِ زض ٌَٖاى تأکيس ثط ؾبظهبى يب قطکت ًكَز ،هيتَاًس زض
اؾتطاتػي خْتگيطي ثبظاض ،اؾتطاتػي
ؾُح گطٍُ ًيع هُطح گطزز.
کؿتٍکبض ٍ اًُٗبفپصيطي اؾتطاتػيک
يوي تأييس ؾُح تحليل هٌترت هتغيطّب ،ثيبى گطزيس کِ حتي هيتَاًس
اظ َيف هتهَض ثطاي هتغيطّب (فطز-ظٍج-گطٍُ-ؾبظهبى) فطاتط ضفتِ ٍ زض
هسيطيت ظًديطُي ٖطيِ
ؾُحي ثبالتط اظ ؾبظهبى هُطح گطزز.
ثِ تٗساز تأهيي کٌٌسگبى (زضنَضتيکِ ثيف اظ يک تأهييکٌٌسُ زاقتِ
ضٍاثٍ ذطيساض-تبهيي کٌٌسُ
ثبقين) ،زض ؾُح ظٍج (ضاثُِي قطکت ثب ّطيک اظ تأهييکٌٌسگبًف)،
ثِ تٗساز قطکب ًيع هُطح هيگطزز
هكبضکت ذبضخي
اًُٗبفپصيطي تَليس ،ثطًبهِ ثْجَز تَليس،
هيتَاًس ثِ تٗساز کبضگبُ/کبضذبًِّب يب حتي زض ؾُحي فطاتط اظ ؾبظهبى،
هحطک تَليسي ،ثطًبهِي قف ؾيگوب ،قيَُ
هُطح گطزز.
تٗويط ًگْساضي ٍ قيَُي تَليس ًبة
يوي تأييس ؾُح اًتربثي هحقق ثيبى گطزيس کِ چٌبًچِ خبهِٗ هسيطاى
ضّجطي ،ؾجک ضّجطي ٍ قبيؿتگي هسيطيتي
ثبقٌس ،ايي هتغيطّب هيتَاًٌس زض ؾُح فطز ًيع هُطح گطزًس.

ضٍـ زيگط اٖتجبض ؾٌدي تحقيق ،اؾتفبزُ اظ تکثطگطايي تئَضيک اؾت .زض ايي اؾدتطاتػي
تٗبضيف ٖوليبتي ٍ ؾٌدِّبي هتغيط ،زض نَضت ٖدسم ٍخدَز تٗطيدف ٖوليدبتي ،ثدطاي هدَاضز
ًبهٌُجق شکط قسُ ٍ ثب تَخِ ثِ تٗبضيف ٍ شاتي ٍ تلفيقي ثَزى هتغيط ،ؾُح تحليدل هطثََدِ،
تٗييي هيگطزز.

ًتیجِگیزی ٍ پیشٌْادّا
ّسف تحقيق حبيط آؾيتقٌبؾي ؾُح تحليل آظهَزًيّب زض هدلدِّدبي هٌتردت هدسيطيتي
ثَز .ثط اؾبؼ يبفتِّبً ،ؿجت ٖدسم اًُجدب ،هددالت  47.5زضندس اؾدت .زض هيدبى هددالت
هٌترت ،هدلِي 6ثب ٖسم اًُجب 75 ،زضنس ٍ هدلِ 1ثب ٖسم اًُجب ،نفط زضندس ،ثدِ تطتيدت
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ثيكتطيي ٍ کوتطيي ًؿجت ٖسم اًُجب ،ضا زض هيبى هددالت ثطضؾديقدسُي زاضًدسّ .وچٌديي
هدالت  7 ٍ 9 ،5 ،3 ،8 ،2ثِ تطتيت زض اٍلَيتّبي ثٗسي اظ هٌٓط ثيكتطيي ٖدسم اًُجدب ،ثدب
ؾُح تحليل هٌبؾت ،قطاض هيگيطًس .ؾْن ٖسم اًُجب ،زض زٍ هدلِي  40 ،9 ٍ 5زضنس ثَزُ ٍ
اظ ًٓط ٖسم اًُجب ،زض يک ؾُح قطاض زاضًسّ .وچٌيي هُبثق آظهَى هقبيؿِي ًؿجت هَفقيت
زض چٌس گطٍُ هدالت ،هدالت هٌترت تحقيق اظ هٌٓط ٖسم اًُجب ،ثب ؾُح تحليدل هٌبؾدت
يکؿبى ًوي ثبقٌس ٍ ثيي هدالت هرتلف ثب اًُجبٖ/،سم اًُجب ،ؾدُح تحليدل ضاثُدِ ٍخدَز
زاضز .هُبثق ايي آظهَى هدلِ  6ثب اًُجب ،ضاثُِي هٌفي ٍ ثب ٖسم اًُجب ،،ضاثُِي هثجت زاضز.
زض ًتيدِ هيتَاى ثيبى ًوَز ثيكتط هقبالت ثطضؾيقسُ زض ايي هدلِ اظ ٖسم اًُجب ،ثدب ؾدُح
تحليل هٌبؾت ثطذَضزاض هيثبقٌس .زض هَضز هدالت زيگط ًيع قدَاّس کدبفي هجٌدي ثدط ٍخدَز
ضاثُِ ثب اًُجبٖ/،سم اًُجب ،،هكبّسُ ًكسُ اؾت .ثِ ًٓط هيضؾس يکي اظ ٖلتّبيي کِ هٌدط
ثِ هتفبٍت ثَزى هدالت اظ هٌٓط ٖسم اًُجب ،قسُ اؾت ،هيتَاًس ًَٔ هدلدِ ثبقدس .احتودبل
اقتجبُ هحققبى زض حَظُّبي نٌٗتي ثِ ٖلت زاضا ثَزى هتغيطّبي ؾدبظهبًي هبًٌدس فٌودبٍضي ٍ
ّوچٌيي تٌَٔ پبييي ؾَُح تحليل زض هدالت نٌٗتي ًؿجت ثِ هدالت ٖوَهي ،کوتط اؾت.
ايي زض حبلي اؾت کِ احتوبل ذُب زض هدالت هسيطيت ٖوَهي هبًٌس هدلدًِ ،6يدع ثدِ ٖلدت
تٌَٔ هتغيطّب زض ؾَُح هرتلف ،ثيكتط اؾتً .تبيح هقبيؿِي ٖسم اًُجب ،زض هدالت ٖوَهي
ٍ نٌٗتي ًيع ،حبکي اظ يکؿبى ًجَزى هيعاى ٖسم اًُجب ،زض هدالت ٖوَهي ٍ نٌٗتي اؾدت.
ًتبيح آظهَى حبکي اظ ٍخَز ضاثُِ ثيي هدالت هسيطيت ٖوَهي ٍ نٌٗتي ثب اًُجدب ،يدب ٖدسم
اًُجب ،هيثبقس اهب ًَٔ ايي ضاثُِ هكرم ًكسُ اؾت.
ّوچٌيي هتغيطّبيي کِ ثيكتطيي تکطاض ضا زض هيبى هتغيطّبي ًبهٌُجق زض ّط حَظُ زاقتٌس
قبهل :هتغيطّبي فطٌّگ يبزگيطي ؾبظهبًي ،فًيلت ؾدبظهبًي ،ضّجدطي ،ؾدطهبيِي فکدطي،
ؾطهبيِي اختوبٖي ٍ ٖسالت ؾبظهبًي زض حَظُي ضفتدبض ؾدبظهبًي ،هتغيدط هدسيطيت زاًدف زض
حَظُي ؾيؿتنّبي اَالٖبتيًَ ،آٍضي زض حَظُي فٌوبٍضي ًَآٍضي ،ؾجک ضّجطي زض هسيطيت
هٌبثٕ اًؿبًيٖ ،ولکطز ؾبظهبًي ،يبزگيطي ؾدبظهبًي ٍ ٖولکدطز تدين زض هدسيطيت ٖودَهي ،زض
حَظُي هسيطيت تَليس هتغيطّبي قيَُ ّدبي هدسيطيت کيفيدت ٍ چدبثکي ؾدبظهبًي ،گدطايف
کبضآفطيٌبًِ زض کدبضآفطيٌي ٍ اؾدتطاتػي هدسيطيت زاًدف زض هدسيطيت اؾدتطاتػيک ،ثيكدتطيي
هتغيطّبي ًبهٌُجق زض ّط حَظُ ثَزُاًس .زضًتيدِ ثبيس ثِ ٌّگبم تٗييي ؾُح تحليل هتغيطّبي
ًبهجطزُ زقت ثيكتطي ًوَز.
زض يک خوٕثٌسي ًْبيي هيتَاى گفت ثيفتطيي ٖلتّبيي کِ هٌدط ثِ ٖسم اًُجدب ،ثدب
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ؾُح تحليل هٌبؾت قسُ اؾتٖ ،جبضتاًس اظٖ :دسمکفبيدت هجدبًي ًٓدطي ٍ هجبحدث هحدسٍز
اًتربة هٌبؾت ٍاحس تحليل زض کتبةّبي ضٍـ تحقيقٖ ،سم آگبّي هسضؾيي ٍ ضٍـقٌبؾبى
ضٍـ تحقيق ثب هجبحث ٍاحس تحليل ،افعايف تٗساز ؾَُح تحقيق ،تلفيقي ثَزى هتغيدطٖ ،دسم
اضائِي تٗطيف ثطاي هتغيط ٍ اًتربة ذُبي ؾُح تحليل زض پيكيٌِي تحقيق اًتربثي هحقق.
هي تَاى ازٖب ًوَز کِ تحقيق حبيط ًؿجت ثِ تحقيقدبت زيگدط زض ظهيٌدِي ٍاحدس تحليدل اظ
هعيت ًؿجي ثطذَضزاض اؾت .اغلت تحقيدقّدبي قجلدي هبًٌدس ضيدبئيبى ٍ گٌدٗلدي (،)1388
ذَاؾتبض ( ٍ )1388زيگط هقبالت هصکَض زض ظهيٌِي ٍاحس تحليل (زلوب ،)2010،کدِ ثيكدتط ثدِ
هفبّين چٌس ؾُحي ٍ کوتط ثِ هَئَ ٍاحس تحليل ،هقبلِ پطزاذتِاًس ،تٌْب هقبالتي تئَضيک ٍ
هفَْهي ثَزًس ٍ زض ايي تحقيقّب ّسفي خع ًٓطيِپطزاظي ٍ اضائِ هفبّين ًجَزُ اؾدت .ثطذدي
تحقيقّب ًيع هبًٌس هقبلِّبي کبؾتب (ّ ،)2013يتؽ ٍ زيگطاى ( ،)2007ثب ّسف تحليل هحتَا
ثِ ثطضؾي تحقيقّدبي چٌدس ؾدُحي پطزاذتدِاًدس ٍ زض ّديچکدسام اظ آىّدب هحقدق ّدسف
آؾيتقٌبؾي ًساقتِ ٍ ّوچٌيي ايي تحقيق ثِ هقبيؿِي ّنظهبى هدالت هرتلدف پطزاذتدِ
اؾت.
اظخولِ هْنتطيي هحسٍزيتّب زض تحقيق حبيدط ايدي اؾدت کدِ ّودِي هقدبالت چٌدس
ؾُحي تحقيق ثِنَضت تک ؾُحي فطو قسًس ٍ ثبالتطيي ؾُح تحليدل زض ثديي ؾدَُح
هتغيطّبي ّط هقبلِ ،ثٌَِٖاى ؾُح تحليل هٌبؾت زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾت .زضًتيدِ پيكٌْبز
هدديقددَز ثددب تَخددِ ثددِ هعايددبي اضائددِ قددسُي تحليددل چٌسؾددُحي زض هقبلددِي نددوسي ٍ
فطاّبًي( ،)1391هحققبى ثيكتط ثِ ؾوت اًدبم تحقيقّدبي چٌدس ؾدُحي ثطًٍدس ٍ هُدبثق
آؾيتقٌبؾي هقبالت تک ؾُحي زض ايي تحقيق ،ثب اهيس ثِ افعايف تٗساز تحقيقّدبي چٌدس
ؾُحي زض آيٌسُ ،هُبثق الگَي اضائِقسُي ضيبئيبى ٍ گٌدٗلي ( ،)1391آؾديتقٌبؾدي ايدي
تحقيقبت ثٍِؾيلِي هحققبى آتي اًدبم گطززّ .وچٌيي هحققبى هيتَاًٌس ثدب تَخدِ ثدِ ًدَٔ
تحليل چٌس ؾُحي ٍ هتغيطّبي تحقيق اظ فٌَى ٍ اؾتطاتػيّبي تحليل چٌس ؾُحي اؾتفبزُ
ًوبيٌس .هحسٍزيت زيگط زض ايي پػٍّف ثطضؾي  80هقبلِ اؾت .پيكٌْبز هيقَز تحليدلّدبي
اًدبمقسُ ٍ آظهَى هقبيؿِي ًؿجتّبي کبي زٍ ثب حدن ًوًَِي ثيكتطي هقبالت پيوبيكدي
اًدبم پصيطزّ .وچٌيي ثدِ زليدل احتودبل ذُبّدبي ثيكدتط زض هددالت هدسيطيت ٖودَهي ٍ
ّوچٌيي گطايفّبي زيگط هسيطيت ،پيكٌْبز هيقَز آؾيتقٌبؾي ثطاي هقبالتي کِ ؾدَُح
آىّب ثبالتط اظ فطز اؾت ،زض ايي هدالت نَضت گيطزٖ .الٍُ ثط هَاضز هصکَض هحسٍزيت ؾدَم
تهبزفي ًجَزى ًوًَِگيطي زض تحقيق حبيط اؾت .زض تحقيق حبيط ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَِگيدطي
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ّسفوٌس ،تٌْب ثِ ثطضؾي هقبالت پيوبيكي زٍ ؾبل اذيط پطزاذتِاين ٍ اظ هقدبالت زُؾدبلِ ثدِ-
نَضت تهبزفي ًوًَِگيطي اًدبم ًكسُ اؾت .زضًتيدِ پيكٌْبز هيگطزز کِ آؾيتقٌبؾي زض
هقبالت پيوبيكي هدالت هٌترت ثِنَضت تهبزفي َي ثبظُي زُؾدبلًِ ،يدع اًددبم گدطزز ٍ
ًتبيح هَضز هقبيؿِ قطاض گيطز.
زض ًتيدِ ايي تحقيق ثِ هحققبًي کِ قهس تحقيق ثِ قيَُي پيوبيكي ضا زاضًدس پيكدٌْبز
هيزّ س زض اثتساي ّط تحقيق ،ثطاي تودبم هتغيطّدبي تحقيدق تٗدبضيف ٖوليدبتي اضائدِ قدَز.
ّوچٌيي ؾٌدِّبي تحقيق ثِزضؾتي هُطح گطزز ٍ اظ هٌبثٕ هٗتجط ثطاي اضائِي آىّب اؾتفبزُ
قَز .زض ّوبى اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ تٗبضيف ٖوليبتي اضائِقسُ زض تحقيق ٍ ّسف هحقدق ،ؾدُح
تحليل ثطاي ّوِي هتغيطّب هكرم قَز ٍ زض نَضت تهوين ثِ اخطاي تحقيدق ثدِندَضت
تک ؾُحي زض حبلتي کِ هتغيطّب زض ؾَُح هرتلف هُطح هيقًَس ،ثبالتطيي ؾُح ثٌَِٖاى
ؾُح اًتربثي ثطگعيسُ قَز .زض نَضت تهوين ثِ اًدبم تحقيق ثِنَضت چٌسؾُحي ًيع ثبيس
زازُّب زض توبهي ؾَُح تحقيق خوٕآٍضي قسُ ٍ اظ ًطمافعاض هسل ذُي ؾلؿلِ هطاتجدي ٍ يدب
زيگط ًطمافعاضّبي تحليل چٌسؾُحي ثب تَخِ ثِ ّسف تحقيدق ،اؾدتفبزُ قدَزّ .وچٌديي زض
اثتساي کبض ،تکليف هتغيطّب اظ هٌٓط اييکِ هحقق آىّب ضا ازضاکقسُ زض ًٓط هديگيدطز يدب زض
ؾُح ٍاقٗي اخطا هيًوبيس ،هكرم قَز ،الجتِ زض ايي حبلت ثبيس تَخِ ًوَز تجدسيل ثطذدي اظ
هتغيطّب هبًٌس فٌبٍضي ثِ هتغيط ازضاکقسُ فطزي اهکبىپصيط ًويثبقسٖ .الٍُ ثط هَاضز هدصکَض،
زضنَضتيکِ هتغيطي زض ؾُح ؾبظهبى هُطح قَز ٍ ًوًَِّب اظ ؾُح افطاز خوٕآٍضي قدًَس،
ثب اؾتفبزُ اظ هسلّبي تطکيجي خوٕپصيط ،اخوبٔ هؿدتقين ،اخودبٔ هطخدٕ تغييدط ،پطاکٌدسگي ٍ
فطآيٌس ،ثبيؿتي ؾَُح افطاز ثِ ؾُح ؾبظهبى تدويٕ قَز ٍ يب ثطاي تجسيل ؾدُح فدطزي ثدِ
ؾبظهبًيً ،ؿجت افطاز پبؾدزٌّسُ زض ّط ؾبظهبى ضٖبيت قَز .الجتِ ثبيس زض ايي حبلدت زض ًٓدط
زاقت کِ ًوًَِي تحقيق ؾبظهبىّب ّؿتٌس ًِ افطاز ٍ حدن ًوًَِ ثبيؿتي هتٌبؾت ثدب حددن
هَضزًيبظ تکٌيک هَضز اؾتفبزُ زض تحقيق ثبقسّ .وچٌيي تٌْدب تکٌيکدي کدِ هديتَاًدس ثدطاي
هتغيطّبي ؾُح ؾبظهبى ،ثطاي اضتجبٌ ثِ ؾدَُح فدطزي اؾدتفبزُ قدَز ،تکٌيدک هقبيؿدِي
هيبًگيي اؾت کِ آًَا xi vاظ خولِي آىّب هيثبقس .زض ايي حبلت ،زضنَضتيکِ هتغيط هؿدتقل
زض تحليل ٖليّ ،وبى هتغيط گطٍُثٌسي تحليل ٍاضيبًؽ ثبقس ،هديتدَاى اظ تحليدل ٍاضيدبًؽ
اؾتفبزُ ًوَز .هحققبى زض ّط حَظُ ثبيس ثِ ٌّگبم تٗييي ؾدُح تحليدل هتغيطّدبي ًدبهٌُجق
پطتکطاض ٍ ّوچٌيي هتغيطّبي تلفيقي ،تَخِ ثيكتطي ًودَزُ ٍ خَاًدت احتيدبٌ ضا ثدِ ٌّگدبم
تكريم ؾُح تحليل چٌيي هتغيطّدبيي ،ضٖبيدت ًوبيٌدسّ .وچٌديي زض ندَضت اؾدتفبزُ اظ
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هُبلِٗي هَضزي ،اظ اؾتطاتػيّبي هطثٌَ ثِ ايي ضٍـ اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ اظ اْْبضًٓط زض هدَضز
ضاثُِي هتغيطّب ٍ تأثيطقبى ثط يکسيگط ثََِضکلي ،پطّيع ًوبيٌس.
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