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 چکیذُ
ًوبيدس.  ى ؾُح تحليل، ًقف هحَضي ضا ايفب هيآ تجٕ ثِّبي پيوبيكي تٗييي ٍاحس تحليل ٍ  يقتحقزض 

اًتربة ًبزضؾدت ٍاحدس    .ّبي اَالٖبتي زض تحليل اؾتي زازُآٍض خوٕؾُح  ٍاحس تحليل ثبظگَکٌٌسُ
اٖتجبض قسى تحقيق ٍ حهَل  يثگصاقتِ ٍ هٌدط ثِ  تأثيطثط ٍضٍزي ٍ ذطٍخي تحقيق  ظهبى ّنتحليل 
ّدب زض  قٌبؾدي اًتردبة ؾدُح تحليدل آظهدَزًي      تيآؾد  ثوط ذَاّس قس. ّسف ايي تحقيق يثًتبيدي 

ِ  ي هقبلِي آهبضي کليِخبهِٗ. هقبالت پيوبيكي اؾت ّدبي هدسيطيتي اؾدت.    ّبي پيوبيكدي زض هدلد
ِ ّبي هدلِ ي تحقيق ًيع، قبهل هقبلًِوًَِ گيدطي   ّبي هٌترت هسيطيتي اؾت کِ ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَد

ِ   قٌبؾي هدالهٌَٓض آؾيتثِ ّسفوٌس اًتربة قسًس.  80اًتردبة ٍ    ت اظ ًٓط ٖسم اًُجدب،، ًدِ هدلد
. گطفدت هَضز ثطضؾي قطاض  ،92-93 يّب ؾبلي ظهبًي  ي پيوبيكي زض ؾَُح ثبالتط اظ فطز زض ثبظُهقبلِ
ي ّوگَى، ّب زض چٌس خبهِٗحليل هحتَا ٍ آظهَى هقبيؿِ ًؿجتثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ت ّبي تحقيقزازُ

ِ ثط اؾدبؼ   .ًَٔ هدلِ ثب اًُجب،/ٖسم اًُجب، تٗييي قسي هَضز تحليل قطاض گطفتٌس ٍ ضاثُِ  ّدبي  يبفتد
 زضندس اؾدت.   47.5زضنس ٖسم اًُجدب، هددالت هٌتردت     يََضکل ثِتَاى ثيبى ًوَز کِ  تحقيق، هي
زضندس ٍ   75يکي اظ هدالت هٌترت ثدب ٖدسم اًُجدب،     کِ ًكبى زاز ّب ًؿجتي  يؿِهقبًتبيح آظهَى 

ضا زض هيبى  ٖسم اًُجب،، ثِ تطتيت ثيكتطيي ٍ کوتطيي ًؿجت هدلِ زيگطي ثب ٖسم اًُجب، نفط زضنس
 .. ّوچٌيي ضاثُِ ثيي هدالت ثب اًُجب،/ٖسم اًُجب، اؾترطاج قسقسُ زاضًس يثطضؾهدالت 
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 همذهِ
گيدطز.  ٖلوي پيوبيكي هدَضز تحليدل قدطاض هدي    يل، ٍاحسي اؾت کِ زض يک تحقيق ٍاحس تحل

ٍاحسّبي تحليل زض ؾَُح هرتلف تحليل اظ فطز تدب ؾدبظهبى ٍ حتدي فطاتدط اظ آى زض ؾدُح      
ّبي پيوبيكي اًتربة ٍاحس تحليدل ٍ تَخدِ ثدِ ؾدُح     زاضًس. زض تحقيق نٌٗت ٍ کكَض قطاض

بٌ آى ثدب ذطٍخدي،   اضتجد  ييّوچٌد ّدب ٍ  زازُ يآٍض خوٕتحليل آى ثِ زليل اضتجبٌ تٌگبتٌگ ثب 
ي آهبضي ثدِ لحدبِ ثطقدطاضي قدطٌ اؾدتقالل ٍاحدسّبي تحليدل ٍ        ًتبيح کبض ٍ تفؿيط خبهِٗ

ّب ًقف حيبتي ضا زض تحقيق ايفدب ًودَزُ ٍ   ثؿيبض حبئع اّويت اؾت. زازُ ّب زازُتهبزفي ثَزى 
ٕ   ؛ ثبقدٌس ّبي پيوبيكدي هدي  ثبظيگطاى انلي زض تحقيق ّدب ثبيدس    آٍضي آىثٌدبثطايي هٌجدٕ خود

ّبي اقتجبُ ٍ غيطتهبزفي آٍضي زازُي اًتربة گطزز، زض غيط ايي نَضت هٌدط ثِ خوٕزضؾت ثِ
زض گطزز. پي ذَاّس زاقت، هي زض يعًهتَالي ذطٍخي ًبزضؾتي ضا  ََض ثٍِ ٍضٍزي ًبزضؾت کِ 

 ّدب  زازُ تحليل ٍ پطزاظي يًِٓط زض کليسي ًکبت اظ تحليل ؾُح ثِ تَخِ ّبي پيوبيكي يقتحق
ٍاثؿدتِ   تحقيق زض قسُ اًتربة يّب ؾبظُ هبّيت زقيق قٌبذت ثِ تحليل ؾُح ذتقٌب ت.اؾ

حدساقل  ي تحقيدق،  زض ّوبى اثتسايس ثب يقتحقَطح ٌٖبنط (. ثسيي تطتيت 1391ٖلَي،اؾت )
ٌٖبنط  يبىهي تٗبهل يبضؾبذتبض ثؿٍ ثبيس  قَز ّب زض ًٓط گطفتِ آٍضي زازُ خوٕي  هطحلِقجل اظ 

( ًتبيح اقتجبُ اتربش قدسُ اظ يدک   2011) 2(. اظ ًٓط قبکلتَى1،2010پػٍّف ثطقطاض قَز )زلوب
ي يکسيگط ثَزُ ٍ يب خْت ّبي زيگطي ذَاّس قس کِ پيكيٌِزض تحقيق اقتجبُ ثِتحقيق هٌدط 

يدل ثبيدس ثدب زقدت ًٓدط ٍ      ٍاحدس تحل ثٌبثطايي اًتربة ؛ قًَسحل هكکلي ثب يکسيگط ازغبم هي
 ي اًدبم پصيطز.زضؾت ثِ

هَاضز فَ،، توطکع کن هحققبى ثط هجبحث ضٍـ تحقيدق، کدِ ٍاحدس تحليدل زض      ٖالٍُ ثط     
ِ ي ايي هجبحث قطاض هي يطهدوَِٖظ -گيطز ٍ يب فقساى تؿلٍ کبفي ثط هجبًي ًٓطي، ذَز هؿدئل

يي ظهيٌِ اؾدت. ايدي زض حدبلي اؾدت کدِ هحققدبى زض ثًٗدي اظ        زض ااي هْن ٍ قبيبى تَخِ 
ي ّدب  فدي ّدب ٍ  ّبي ذَز زض ضٍـي تَاًبييم ثِ زًجبل اضائِهقبالت تٌْب ثب اتکب ثِ اٖساز ٍ اضقب

يطثٌبي تحقيق کِ ضٍـ تحقيق ٍ ّوچٌيي اًتربة ٍاحس تحليل هٌبؾدت  ظآهبضي ّؿتٌس ٍ ثِ 
 قَز.هي ّب فياؾت تَخِ کوتطي ًؿجت ثِ 

پيكيٌِ کبفي ٍ هجبًي ًٓطي اًسک ثطاي هَئَ ٍاحدس تحليدل،    ّوچٌيي ثب تَخِ ثِ ًجَز     
ِ )ٍاحدس تحليدل( زض    ّدب  يآظهدَزً ؾُح تحليل  قٌبؾي يتآؾيق حبيط، ّسف تحق  يّدب  هقبلد

       ِ ّدب  پيوبيكي زض هدالت هٌترت ايطاًي اؾدت. ثدسيي هٌٓدَض اقدتجبّبت ضايدح ثًٗدي هقبلد
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ّدبي اقدتجبُ هحققدبى هدَضز     آظهَزًي ٍ ٖلت ٌَٖاى ثِاًتربة ٍاحس تحليل هٌبؾت  ي يٌِزضظه
اشٖبى ًوَز، تحقيق حبيط ثدطاي پػٍّكدگطاى ٖلدَم     تَاىهي يدِزضًت .گيطز يهکٌکبـ قطاض 

ذَاٌّدس اظ ضٍيکدطز پيوبيكدي اؾدتفبزُ کٌٌدس،      يػُ زاًف خَيبى هسيطيت کدِ هدي  ٍ ثِهرتلف 
ِ     کبضثطزي ذَاّس ثَز ٍ هٌدط ثِ افعايف زقت ًٓط آى ي اًتردبة   ّدب ٍ تَخدِ ثيكدتط زضظهيٌد

 نحيح ٍاحس تحليل ذَاّس قس. 

 

 پیشیٌِ تحمیك

ّدط  ٍاحدس تحليدل    ّبي پيوبيكي، اًتربة هٌبؾت ٍاحدس تحليدل اؾدت.    قيقيکي اظ اضکبى تح
( ٍاحدس تحليدل   2010زلودب )  اظًٓدط قَز. ٍ يب فطزي اؾت کِ هَضزهُبلِٗ قطاض زازُ هي يعيچ

ِ تدعٍاحسي کِ زض يک تحقيق ٖلوي هدَضز  »تَاًس ثِ ايي ؾبزگي تٗطيف قَز هي ٍتحليدل   يد
زض ؾَُح هرتلف تحليدل   تَاًس يهُبلٗبت هسيطيت ٍاحس تحليل زض ه يََضکل ثِ. گيطز يهقطاض 

ّدب ٍ يدب ٍاحدسي فطاتدط اظ ؾدُح      ّب يب ؾدبظهبى ّب، ثرفّب، گطٍُثبقس. افطاز، ظٍج قطاض زاقتِ
يک ٍاحس  ٌَٖاى ثِهثبل يک ظًديطُ ٖطيِ، نٌٗت، کكَض ٍ ضٍاثٍ اختوبٖي  ٌَٖاى ثِؾبظهبى 

ٍاحس  يييزض تٗ(. 117ل  ،2010ثَخي،ؾکبضاى ٍ ) قطاض زاضًستحليل زض ؾَُح هرتلف تحليل 
ًقدى   يٍ حت اؾت يکسيگطاظ اؾتقالل هكبّسات اظ  يٌبىاَو يل،تطيي فطو تحل هْنيل، تحل

، ذَاّدس  آظهدَى  يٍ قدسضت آهدبضُ   زاضي يّط زٍ ؾُح هٌٗ ثط يتَخْ اثط قبثل ،اظ آى کَچکي
 اؾدت ( يا طحلِچٌسه) يا ذَقِ يطيگًوًَِ ضٍـثط  يحتطخ يبتٖول ييا يزض ٖول ثطا زاقت.

 .(2010زلوب،قَز ) ًسضت اؾتفبزُ هي ؾبزُ ثِ يگيطي تهبزف ٍ اظ ضٍـ ًوًَِ
هفبّيوي زض ضٍـ تحقيق ٍخَز زاضز کِ زض هَاضزي هكبثِ ٍاحس تحليل ٍ گبّي هتفدبٍت       

 ّدب  آىثب آى ثَزُ ٍ هحققبى ثطاي خلَگيطي اظ ذُبي ًبزضؾت ٍاحدس تحليدل ثبيدس اظ تفدبٍت     
 ََض ييااهب ّويكِ  اًس هكبثِيل ٍ ٍاحس هكبّسُ زض ثؿيبضي اظ تحقيقبت آگبّي يبثٌس. ٍاحس تحل

(. 2010ي تٗساز هتغيطّب ٍاحس هكبّسُ ذدَاّين زاقدت )زلودب،    اًساظُ . زض يک تحقيق ثِيؿتً
. ٍاحدس  ًوبيدس  اًتربة هي يقٍضٍز ثِ تحق يثطا ضا اؾت کِ هكبّسات يگيطي ٍاحس ٍاحس ًوًَِ

زّس هي ينتٗو يتط ثعضگخوٗيت ثِ  ًتبيح تحقيق ذَز ضااؾت کِ هحقق  يؾُح يع،ً ينتٗو
 (.2010)زلوب،
ِ خدٌؽ ّؿدتٌس   ّبي غيطّنزاضاي ؾبظُ کِچٌسؾُحي  تحقيقبتيزض        زٍ ثديي  ي ٍ ضاثُد

ِ ، اؾدت  ًٓدط هدس  هرتلدف  ؾدَُح  زض پسيدسُ   قدًَس  ثطضؾدي  ؾدُح  زٍ ّدط  زضثبيدس   ّدب ًوًَد
ّدبي   ًوبيس کدِ زازُ  تفبزُ هييک هُبلِٗ زض نَضتي اظ تحليل چٌس ؾُحي اؾ .(1391)ٖلَي،
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ّدب هَضزتَخدِ    آى هجتٌي ثط ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي ثبقٌس ٍ ايي ؾبذتبض چٌسگبًِ زض تحليل زازُ
ؾَ ثيي هُبلٗبت يک ؾُحي يب چٌس ؾُحي ٍ اظ ؾَي  تَاى اظ يک ي هيََضکل ثِقطاض گيطز. 

ّبي  توبيع قبئل قس. زازُ کٌٌس، ّبي شاتي يب تلفيقي اؾتفبزُ هي زيگط، ثيي هُبلٗبتي کِ اظ زازُ
ؾبذتبض تط ) ّبيي اؾت کِ اظ هكبّسات ؾَُح ثبالتط ٍ يب پبييي تلفيقي ثِ هٌٗبي اؾتفبزُ اظ زازُ

تٗساز ؾَُح ٍ اؾتفبزُ اظ اَالٖبت تلفيقي( ثِ هصکَض )ثبقس. زٍ ثٗس  آهسُ زؾت ثِزض ّن ثبفتِ( 
کٌس کدِ  ايدبز هي چْبض حبلت ثب لحبِ هفَْهي هؿتقل اظ يکسيگط ثَزُ ٍ تطکيت آى هبتطيؿي

 (.27ل  ،1393ظازُ، قَز )هلک ايي چْبض حبلت ًكبى زازُ هي 1-2زض خسٍل 

 
 : هاتزیس تعذاد سطَح ٍ اطالعات تلفیمی2جذٍل 

 
 تعذاد سطَح

 زٍ يب چٌس ؾُحي تک ؾُحي

ّای  استفادُ اس دادُ

 تلفیمی

 ثلي
ّبي تلفيقي زض هُبلٗبت  اؾتفبزُ اظ زازُ

 تک ؾُحي
زض  ّبي تلفيقي بزُ اظ زازُاؾتف

 چٌس ؾُحي هُبلٗبت

 ذيط
 ّبي شاتي زض هُبلٗبت اؾتفبزُ اظ زازُ

 تک ؾُحي

هُبلٗبتي کِ اظ اَالٖبت شاتي زض ّط 
 کٌٌس. ؾُح اؾتفبزُ هي

 
اؾت. اظًٓدط   3يکي اظ ذُبّبي هکطض زض اًتربة ٍاحس تحليل، ذُبي ؾفؿُِ ثَم قٌبؾبًِ    

اظ يدک   قدسُ  حبنلزّس کِ هحققبى، ًتبيح  جبُ ظهبًي ضخ هي( ايي اقت343ل  1395ًيَهي )
، ثدِ ًقدل اظ   2013) يگدطاى ززٌّس. اظ ًٓط کبؾتب ٍ  تط تٗوين هيؾُح کالى ضا ثِ ؾُح پبييي

ِ ( زض تحقيقبت چٌسؾُحي زض نَضت 4،1998چي زض  تدط  يييپدب ؾدُح   يّدب  زازُ يدطي گ ًوًَد
 .قَز يهـ تدويٕ اؾتفبزُ تطکيجي ٍ ضٍ يّب هسلّبي ؾَُح ثبالتط اظ تحليل زازُ

ثٌدسي اًدَأ هرتلدف ؾدَُح تحليدل      ٍاحس تحليل، ثِ َجقِ زض ذهَل  ض هقبالت اٍليِز     
ي هُطح قدسُ ثدطاي تفکيدک    تطيي هقبلِ(، اثتسايي1961) 5ي ؾيٌگطاؾت. هقبلِ قسُ پطزاذتِ

ى ي ذدطز ٍ کدال  ي اختوبٖي، تٌْب ثِ زٍ َجقِؾَُح تحليل اؾت ٍ ؾُح تحليل ضا زض حَظُ
ِ تقؿين ًوَزُ اؾت. ّوچٌيي اًتربة ؾُح تحليل ضا ثِ زليدل زقدَاض ثدَزى     يدک   ٌٖدَاى  ثد

هتودبيع   ( ؾُح تحليل ٍ ٍاحس تحليدل ضا 1993) 6يَضزٍؾَ. کٌس يههكکل ضٍـ تحقيق ثيبى 
خوٗدي اظ  افطاز )ٌَٖاى ثبظيگط، گطٍّي اظ  ٍ ٍاحس تحليل ضا ثِ ؾِ ؾُح افطاز اًؿبًي ثِ زاًس يه

( ثدب اؾدتفبزُ اظ   1995) 9اًٍدَف  .ًوبيس يهتقؿين  8ي ثبظيگطاى هلل(ّوِبهِٗ )خ ٍ 7ثبظيگطاى(
ٍ ؾَُح هرتلف تٗطيف قسُ زض  ّبي زيگطاى پطزاذتِ ٌسي تئَضيث ضٍيکطز فطا تحليل ثِ خوٕ
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ّبي هرتلف ضا هَضز ثطضؾي قطاض زازُ هقبلِ ٍ زضي هحققبى هرتلف  ٍؾيلِ الوللي، ثِ ضٍاثٍ ثيي
تقؿين ًوَزُ اؾت ٍ ايي  11ًْبيي ٍ 10( ؾُح تحليل ضا ثِ ؾَُح اٍلي2011ِقبکلتَى )اؾت. 

ِ ضؾبًس کِ زض ًٓط گطفتي زضؾت ٍاحس تحليدل،  ًکتِ ضا هي زض قلودطٍ هَيدَٖي ذدَز     تٌْدب  ًد
هحقق، ثلکِ زض قلوطٍّبي زيگطي کِ ثب اؾتطاتػي ازغبم ثب قلوطٍ هحقق تطکيت ذَاٌّس قدس،  

ِ   ( اٍليي هقبل2010ِ) زلوبي هقبلِ ثبقس.ًيع حبئع اّويت هي َدَض ذدبل ثدِ     اي اؾدت کدِ ثد
ي ؾلؿلِ هطاتجي اًَأ ؾَُح تحليل ثب هَئَ ٍاحس تحليل پطزاذتِ اؾت. زض ايي هقبلِ ضاثُِ

گيدطي، ٍاحدس    شکط هثبل ٍ توبيع ٍاحس تحليل اظ هفبّين هكبثِ هبًٌس ٍاحس هكبّسُ، ٍاحس ًوًَِ
 ّبي پيوبيكي ٌبذت اًَأ ذُبّب زض تحقيقگطزز. ق ؾٌدف ٍ ٍاحس تٗوين ٍ هفَْم، تجييي هي

. 3(، ثيبى قسُ اؾت1998گطٍٍض )ّب اؾت، ًيع زض تحقيق هبلَْتطا ٍ  کِ ٍاحس تحليل اظخولِ آى
گدطا، هٌددط    (، ثب تجييي ّفت ؾُح ثطاي هفَْم ضفتبض ؾبظهبًي هثجت1393) يگطاىززّقبًبى ٍ 
هتغيطّب قسًس. کبؾتب ٍ زيگطاى  ثٌسي ٍ تٗييي ؾُح تحليل ي شٌّي هحقق زض َجقِثِ تَؾِٗ

ِ  132ي  ( ثِ ثطضؾي تدطثي چکيس2013ُ) ي  ي چٌدس ؾدُحي ضفتدبض ؾدبظهبًي زض ثدبظُ     هقبلد
ّب ثِ هقبالت هفَْهي ٍ کبضثطزي، پطزاذتٌس. زض ايي تحقيدق هقدبالت    ثٌسي آى ٍ َجقِ ؾبلِ زُ

ٍ هقبالت ي تک ؾُحي، چٌس ؾُحي هتكبثِ ٍ هيبى ؾُحي،  ثِ ؾِ زؾتِ ذَز يعًکبضثطزي 
ّدب زض هقدبالت   ثٌسي قسُ ٍ ًؿدجت آى  ي تئَضي ٍ ضٍـ تحقيق، تقؿين هفَْهي ثِ زٍ زؾتِ

( ًيع ثِ تحليل هحتَاي ّفت هقبلدِ  2007) يگطاىزيتؽ ٍ ّگطزز. ثٌسي قسُ تٗييي هيزؾتِ
    ِ ٕ   اقسام ًوَزًس ٍ اَالٖبتي قبهل ؾدُح تحليدل هقبلدِ، ًوًَد آٍضي ٍ  ي تحقيدق، ضٍـ خود

ّب، اؾترطاج قسُ اؾت. ضٍـ هَضز اؾدتفبزُ  ّب اظ هقبالت هَضز ثطضؾي آى زُتکٌيک تحليل زا
(، ٍ زيگدط هقدبالت   1388ذَاؾتبض )ي هَضزي اؾت. زض زٍ هقبلِ ي هصکَض فطاتحليل ٍ هُبلِٗ

ّدبي ضٍيکدطز    يتهحسٍزهصکَض ثب ٌَٖاى تحليل چٌس ؾُحي، ثِ ثيبى تٗبضيف، هعايب، هٗبيت ٍ 
 چٌس ؾُحي پطزاذتٌس.

 چٌس ؾُحي ّبي ًٓبم ؾبظهبًي، ّبي پسيسُزاضًس کِ (، ثيبى هي1388بئيبى ٍ گٌدٗلي)ضي     

ِ ال اظ ّطيک تأثيط اًگبقتي ًبزيسُثبقٌس کِ  هي اليِاليِ ٍ َطاحدي   هَخدت  زيگدطي  ثدط  ّدب  يد
ٍ الگدَي   ضٍيکطز چٌدس ؾدُحي   ًقهبى، ايي زًجبل ثِذَاّس قس.  زقتي يثٍ  ًبقم ّبي هسل

ِ کبضثطزي ثطاي تحقيقبت چ (، ثدب هقبيؿدِ تحليدل    1391قدس. ًقدف ٍ هقدسم )     ٌسؾُحي اضائد
ِ  ؾُحي چٌس ، زضيبفتٌس کِ تحليلاي يبًِآق يّب زازُزٍؾُحي ٍ تک ؾُحي زض هُبلِٗ   ثد

ِ  لدصا ظهدبًي   .پطزاظز هي هَضزهُبلِٗ پسيسُ تط زقيق ثيبى  ّدب  زازُ زض چٌدس ؾدُحي   ٍيػگدي  کد

اظ  هٌبؾدجي  يثبظًودب  تَاًدس  ًوي ٍ آهسُ زؾت ثِ زيگطي گًَِ ثِ ًتبيح گيطز، ًوي قطاض هَضزتَخِ
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(، هفدبّين ًٓدطي هُدطح قدسُ زض     1391ثبقس. حبخي کطيوي، ضيبئيبى ٍ ّوکدبضاى )  ٍاقٗيت
ِ  ّبي قجلي ضا ثِ تحقيق ي تحليدل   قدسُ  ََض تدطثي تجييي ًوَزًس. زض ايي هقبالت الگَي اضائد

ّدبي تحقيدق زض ؾدَُح     نَضت کبضثطزي هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفدت. لدصا زازُ   چٌس ؾُحي ثِ
 آظهَى قسًس. HLMافعاض  آٍضي قسُ ٍ فطييبت تحقيق ثب اؾتفبزُ اظ ًطم هرتلف خوٕ

ِ زضظهثيبى ًوَز کِ هقبالت هَخَز  تَاى يهًْبيي  يثٌس خوٕزض يک       ٍاحدس تحليدل    ي يٌد
 ّدبي ٖلدَم  تدطثي زض حَظُ ََض ثِثيكتط اظ ًَٔ تئَضي ثَزُ ٍ تٌْب تٗساز هحسٍزي اظ هقبالت 

هحسٍزي ثِ ايي اهط  نَضت ثٍِ زض ٖلن هسيطيت  قسُ اًدبمقٌبؾي  يؿتظؾيبؾي، اختوبٖي ٍ 
ي يطٍضت تَخِ ثدِ ايدي هَيدَٔ زض هُبلٗدبت هدسيطيتي      زٌّسُپطزاذتِ قسُ اؾت کِ ًكبى

ِ  هي (، 1961) يٌگطؾد (، 1995اًٍدَف ) زضذهدَل ٍاحدس تحليدل، هبًٌدس       ثبقس. هقبالت اٍليد
( زض هتوبيع کطزى ٍاحسّبي تحليل هرتلف اظ يکسيگط ثِ 1993) يَضزٍؾَ( ٍ 2011قبکلتَى )

ًوبيس. ّوچٌيي ثب اهيس ثِ افعايف تحقيقبت چٌسؾُحي ٍ ثب تَخِ ثدِ ايٌکدِ    هحقق کوک هي
پدطزاظز،  ظهبى هقبالت چٌدس ؾدُحي ٍ تدک ؾدُحي هدي      قٌبؾي ّنتحقيق حبيط ثِ آؾيت

ي ضيدبئيبى ٍ   قسُ زض هقبلِاضائِي تحليل چٌس ؾُحي هبًٌس الگَي  يٌِزضظههقبالت تَنيفي 
قٌبؾي هقبالت چٌسؾُحي آتي هَضز اؾتفبزُ قطاض گيدطز.  تَاًس زض آؾيت(، هي1388) يگٌدٗل
(، حدبخي کطيودي ٍ   1391( ٍ هقبالت کبضثطزي هبًٌس ًقدف ٍ هقدسم )  1388ذَاؾتبض )ي  هقبلِ

قٌبؾدي   تؾبظي هفبّين چٌس ؾُحي ٍ زضک ثْتط هحقدق زض آؾدي   (، ثِ قفبف1391) يگطاىز
 هٌحهدطا  ( ًيع ثب تجييي ٖسم ٍخَز کتبة ٍ هقبلدِ  2010زلوب )ي  ًوبيس. هقبلِ هقبالت کوک هي

ّبي هسيطيت ٍ اًدبم ًگطفتي چٌديي  اي هْن زض تحقيقهؿئلِ زض هَئَ ٍاحس تحليل، ثيبًگط
( ٍ 1391) يفطاّدبً قسُ زض هقبالت ندوسي ٍ  کبضي زض تحقيقبت گصقتِ اؾت. هعايبي هُطح

ّبي زيگطي کدِ اظ آى  ٍ هؿئَليت هحقق زض قجبل تحقيق اًتربة زضؾت ٍاحس تحليلاّويت 
اهطي  ٌَٖاى ثِ آى ضاًوبيٌس يطٍضت تَخِ ثِ ٍاحس تحليل ٍ ؾُح پيكيٌِ اؾتفبزُ هي ٌَٖاى ثِ

تدطيي هقدبالت   کبهل ( ٍ زيگطاى،2007يتؽ )ّ(، 2013کبؾتب )ّبي ًوبيس. هقبلِهي ييستأهْن 
ِ    ظهبى ّنّبي چٌس ؾُحي ّؿتٌس ٍ  ي تحليل زض حَظُ قسُ هُطح ثٌدسي   ثدِ ثطضؾدي ٍ َجقد

پطزاظًس. ثب تَخِ ثِ هكدبثْت ضٍـ هقدبالت هدصکَض ثدب ضٍـ      هقبالت تَنيفي ٍ کبضثطزي هي
ّب هَضز اؾتفبزُ  آٍضي زازُ تكکيل خسٍل خوٕ هٌَٓض ثِّب زض تحقيق حبيط زازُ ٍتحليل يِتدع

ثٌسي هقبالت چٌس ؾُحي ثَزُ اؾت، هحقق تٌْب َجقِ قطاض گطفتٌس. زض زٍ هقبلِ هصکَض، ّسف
ثٌسي هقبالت تک ؾُحي، ثب ؾدَُح ثدبالتط اظ فدطز ٍ     کِ ّسف تحقيق حبيط اظ َجقِ زضحبلي

ّبي پيوبيكدي، اظ هٌٓدط اًتردبة زضؾدت     قٌبؾي هقبلِ ّوچٌيي هقبالت چٌس ؾُحي، آؾيت
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چٌيي کبضي اًدبم ًكسُ اؾدت.  ّبي پيكيي، کِ تبکٌَى زض هقبلِ ثبقس، زضحبليٍاحس تحليل هي
تٌْب ثب ّسف هٗطفي تحقيق چٌس ؾدُحي ٍ ًدطخ    ي هصکَض چٌيي ّسفي ًساقتِ اًس ٍ زٍ هقبلِ

 .اًس پطزاذتِي هحسٍزتطثٌسي هقبالت  ّب، ثِ َجقِ آهبض اؾتفبزُ اظ ايي تحقيق

 
 رٍش تحمیك

بي ثٌيدبزي ٍ  ّ ي تحقيقاؾتفبزُ کٌٌسُ پػٍّف، تحقيقبت ثِ زٍ زؾتِ يبٍ ثط اؾبؼ هربَت 
ثبقدس کدِ يکدي اظ     (. تحقيق حبيط اظ ًَٔ اضظيبثي هي1395ًيَهي، قًَس ) کبضثطزي تقؿين هي

ثِ اضظيبثي تحقيقدبت زيگدطاى    . تحقيق اضظيبثي،قَز يههحؿَة  12تحقيق کبضثطزي يّب گًَِ
 (.1382)ذبکي، پطزاظزهي

ِ  ّدبي پيوبي  ي هقبلِي هَضزهُبلِٗ قبهل کليِخبهِٗ :جاهعِ ٍ ًوًَِ هدسيطيتي  ّدبي   كدي زض هدلد

 يّدب  هدلِّبي هٌترت هسيطيتي اؾت کِ ّبي هدلِ ي تحقيق حبيط ًيع، قبهل هقبلًِوًَِ ثبقس. هي
گيطي ّسفوٌس، ّسف اٍل اًتربة هدالت  زض ًوًَِ گيطي ّسفوٌس اًتربة قسًس. نَضت ًوًَِ ّب ثِ آى

-زض زضخِ کِ 92 -93 يزض ثبظُ گيطي ّسفوٌس، چٌسيي هدلِي ًوًَِاؾت. زض تحقيق حبيط ثِ قيَُ

 اؾالم )ّب زض پبيگبُ اؾتٌبزي ٍظاضت ٖلَم خْبى پػٍّكي ثَزُ ٍ توبهي آى-ي اٍل زاضاي ضتجِ ٖلوي

(ISCِزّي اًتربة هددالت زض ؾدَُح اٖتجدبض    هٌَٓض پَقفًوبيِ زاضًس، اًتربة قسًس. ّوچٌيي ث
پدؽ  اًتربة قسًس.  ISC ليؿتزض  طيتأثٍ هدالت فبقس يطيت  طيتأثهتفبٍت، هدالت زاضاي يطيت 

س، ثَزًد  يكد يوبيپ يتٗساز هقبلِ ييكتطيث يکِ زاضا هدالتي ،قسُشکط يبضّبيثب هٗ ،اظ اًتربة هدالت
ي ندٌٗت  تيطياٍل ثب هدالت هس يهٌترت، زض ٍّلِ ّبي اًتربة هدلِ تياٍلَ ، ثٌبثطايياًتربة قسًس

احتودبل ذُدبي ثيكدتط ؾدُح تحليدل زض      . هٗيبض زيگط اًتربة ايي هدالت، اؾتي ٖوَه تيطيٍ هس
 اًتردبة  زض هحقدق  توطکدع . ، ثِ زليل زاضا ثَزى هتغيطّبيي زض ؾدَُح ؾدبظهبًي اؾدت   ّب آىهقبالت 

 تهقدبال فدطز ) ثدب ؾدَُح ثدبالتط اظ     يثدط هقدبالت   كتط،يث يثِ ٖلت احتوبل ذُب ،يكيوبيپ ّبي هقبلِ
زاضًدس، اظ   يفطز ليکِ ؾُح تحل يتٍ هقبال ثبقس يگطٍُ، ؾبظهبى، نٌٗت( ه ليثب ؾُح تحل يكيوبيپ

 طيتدأث ، ثِ تطتيت زاضاي يطيت اظ هيبى هدالت هٌترت ؾِ هدلِکٌبض گصاقتِ قسًس.  قيتحق ي ًوًَِ
هقبلِ پيوبيكدي ثدب    80ثبقٌس کِ اظ ايي ًِ هدلِ هي طيتأثثَزُ ٍ ثقيِ فبقس يطيت  0.005، 0.1، 0.158

ّب اًدبم  قٌبؾي ؾُح تحليل آظهَزًي زض آى ة ٍ آؾيتًوًَِ اًترب ٌَٖاى ثِؾُح تحليل گطٍُ ثِ ثبال 
 قس.

 يآٍض خوٕثطاي  آضقيَي بتاظ ضٍـ هُبلٗ ،قيثب تَخِ ثِ ّسف تحق :ّا دادُ یاتشار گزدآٍر 
ٍ  يقٌبؾد  تيآؾد  ل،يد اظ هٌٓط اًتربة زضؾت ٍاحدس تحل هقبالت هٌترت ّب، اؾتفبزُ قس.  زازُ

هطتجٍ  يّب زازُ ِيهطثََِ ٍ کل طيهتغ ليحلٍاحس ت ييّوچٌ .قسًس يياًحطافبت هطثََِ قٌبؾب
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ٌٖدَاى   ثِ عياکؿل ً نفحِ گؿتطزُ. اظ سيهَضزهُبلِٗ اؾترطاج گطز قَاّسق، اظ يثب ّسف تحق
 .اَالٖبت هَضزًٓط اؾتفبزُ قس ثجت ثطاي ّب،زازُ ياثعاض گطزآٍض

 
 تحقيق حبيط اظ ًَٔ تحليل هحتَاي کيفي ثَزُ ٍ َي چْبض هطحلِ اًدبم قس:

ِ  ّدب ثدِ قديَُ    ّدبي پيوبيكدي آى   ض هطحلِ اٍل، هدالت هٌترت ٍ هقبلِز      گيدطي   ي ًوًَد

ّدبيي کدِ زاضاي    ّبي پيوبيكي ايي هدالت، هقبلِ اظ هيبى هقبلِ، سپس ّسفوٌس تٗييي قسًس.

هَاضزي هبًٌس ٌٖدَاى، ًدبم هدلدِ،    تعذ  در گام ؾُح تحليل ثبالتط اظ فطز ثَزًس، اًتربة قسًس.
غيطّب، تٗطيف ٖوليبتي هتغيط، ؾُح، اضائِ تٗطيف، تٗييي تلفيقي يدب شاتدي   ؾبل، ًَيؿٌسگبى، هت

ثَزى هتغيط، خبهِٗ، ًوًَِ، ثبالتطيي ؾُح ثيي هتغيطّبي هَضزثطضؾي ٍاحدس تحليدل ٍ ؾدُح    
حل، ثِ ضٍـ تحليل هحتدَا   تحليل هٌترت تحقيق، اًُجب، ثب ؾُح تحليل هٌبؾت ٍ اضائِ ضاُ

ِ  ،يدت ٍ زضًْبذالندِ قدس    خدساٍلي ٍ زض  ّدبي هٌتردت اؾدترطاج قدسُ     اظ هقبلِ ّدبي   هقبلد
اظ هٌٓط اًُجب، يب ٖسم اًُجب، خبهِٗ ٍ ًوًَِ ثب هتغيطّبي تحقيق، تحليل قدسُ ٍ   قسُ اًتربة
کِ هتغيطّبي هَضز ثطضؾي ٍاحسّبي تحليدل  قٌبؾي قسًس. الظم ثِ شکط اؾت زضنَضتي آؾيت

ّدب  تطيي ؾُح تحليدل ثديي آى  زض يک تحقيق زض ؾَُح هرتلف قطاضزاقتِ ثبقٌس هالک ثبال
 .ثبقس يه

ثطضؾي يکؿبى ثَزى هيعاى ٖسم اًُجب، زض چٌس گطٍُ  هٌَٓض ثِّوچٌيي زض تحقيق حبيط      
ِ هدالت هرتلف زض هقبيؿِ ثب يکدسيگط، اظ آظهدَى کدبي زٍ اؾدتفبزُ قدسُ اؾدت.         هٌٓدَض  ثد

گدطاى  هكبّسُ يگطائ کثطت يّب ضٍـثِ ّسف تحقيق،  ثب تَخِ يط ًيعاٖتجبضؾٌدي تحقيق حب
گطاى ثِ هٌٗي اؾتفبزُ هكبّسُ يگطائ کثطتاؾت.  هَضزاؾتفبزُ قطاض گطفتًِٓطي  يگطائ کثطتٍ 

ثؿدتطي کدِ زض آى قدطاض     ٍ ّدب  کٌٌسُ هكبضکتگط ثطاي ثجت ٍ تَنيف ضفتبض اظ چٌسيي هكبّسُ
تٌس ٍ زض ايي تحقيق هتغيطّبي هقبالتي کِ زاضاي ؾدَُح ثدبالتط اظ فدطز ّؿد    ثبقس. زاضًس، هي

ي ذجطگبى  ٍؾيلِ ، ثِيسًستطزّوچٌيي هتغيطّبيي کِ پػٍّكگطّب زض تكريم ؾُح آى زچبض 
ِ زضًتّبي هرتلف هَضز اٖتجبضؾٌدي قطاض گطفتِ اؾدت.   هتٗسز زض حَظُ ي اؾدتفبزُ اظ ايدي    يدد

ثٌسي ٍ زض اذتيبض زُ ذجطُ قطاض گطفت تب نحت تكريم  اؾتطاتػي، هتغيطّب زض زُ حَظُ َجقِ
ّدب ثدب ؾدُح تحليدل اًتردبة       اظًٓط ذجطگبى ّط حَظُ ٍ هربلفت يب هَافقدت آى  پػٍّكگطّب

 قيتحق ًٓطي يييتج ييث يؾبظگبض عاىيثِ ه عيً ًٓطي يگطائ کثطت پػٍّكگطّب، تٗييي گطزز.
 يبتيد ٖول فيتٗدبض  ياؾدتطاتػ ايدي  حبيط ثب اؾدتفبزُ اظ   قي. زض تحقزاضز اضتجبٌ ّب ثب زازُ يفيک

ِ  ط،يگًَبگَى هتغ يّب ؾٌدِ بياى هرتلف ٍ ًٓط قسُ تَؾٍ نبحت اضائِ  ي زض نَضت ٖسم اضائد
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ًبهٌُجق ثدب   يطّبيهتغ يقسُ تَؾٍ هحقق، ثطا ياظ هقبالت ثطضؾ کيزض ّط ،يبتيولٖ فيتٗط
 يقد يٍ تلف يٍ شاتد  فيثب تَخِ ثِ تٗبض طيؾُح هتغ عيً تًْبي . زضگطزز يه حيتكط ليٍاحس تحل
 .قَز يه يييتٗ ط،يثَزى هتغ

 

 ٍ تحلیل ًتایج ّایافتِ

 :هَضزهُبلِٗثطضؾي اًُجب، ثب ؾُح تحليل هٌبؾت زض هدالت 
ٍ  ي هقبالت چٌس ؾُحي اظ ًٓط پػٍّكگطّب، تک ؾدُحي فدطو قدسُ    زض ايي تحقيق ّوِ

ٌَٖاى ؾدُح تحليدل    ّب زض ثيي ؾَُح هتغيطّبي ّط هقبلِ، ثبالتطيي ؾُح تحليل ثِ ثطاي آى
ًوبيي تَنيفي اظ هددالت هٌتردت تحقيدق ٍ     ،2خسٍل زض هٌبؾت زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾت. 

ي  ّب قبهل کس اذتهبني هدلِ، تٗساز هقدبالت غيدط پيوبيكدي زض ثدبظُ     اَالٖبت تَنيفي آى
قسُ زض ؾَُح گطٍُ، ؾبظهبى ٍ ؾَُح زيگط ثيبى  يثطضؾپيوبيكي  هقبالتقسُ ٍ تٗساز  يثطضؾ

قٌبؾي قدطاض گطفدت    آؾيتهَضز   ٌَٖاى ًوًَِ ي پيوبيكي ثِ هقبلِ 80ََضکلي، . ث13ِقسُ اؾت
 ثٌبثطايي هٌُجق ثدط ؛ هقبلِ، هٌُجق ثب ؾُح تحليل هٌبؾت ًجَزًس 80هقبلِ اظ هدوَِٖ  48کِ 

 60ؾْن هدالت ًوًَِ هٌترت اظ ٖسم اًُجب، ثب ؾدُح تحليدل هٌبؾدت     3خسٍل ؾُط آذط 
 ثبقس. زضنس هي

زاضاي ٖسم اًُجدب،  زض ثطذي اظ هقبالتي کِ تَؾٍ پػٍّكگطّب هَضز ثطضؾي قطاض گطفت ٍ      
حل، ٖسم  ي ضاُ ي آى هقبلِ اظ َطيق اضائِ آًکِ ًَيؿٌسُ يلثِ زلثب ؾُح تحليل هٌبؾت ثَزًس، 

گطزيس. زض ازاهِ ايي  ي ذَز ضا تَخيِ ًوَزُ اؾت، اظًٓط پػٍّكگطّب زضؾت تلقي  اًُجب، هقبلِ
% هقدبالت  60اًس. ثط اؾبؼ ًتبيح تحقيق، ؾدُح تحليدل    قسُ يثٌس َجقِتَخيْبت ثطضؾي ٍ 

ثبقدٌس،   تحقيق ؾبظگبض ًودي  يبظهَضزًثطضؾي قسُ زض هدالت هٌترت، ثب ؾُح تحليل هٌبؾت 
ّدبي قبثدل قجدَلي اظًٓدط      حدل  %(، ضا21ُي ًدبهٌُجق )  هقبلِ 48اظ  هقبلِ 10کِ ثطاي  زضحبلي

تَؾٍ پػٍّكدگطّب، زضندس ٖدسم     ّب حل ضاُذجطگبى تحقيق، اضائِ گطزيسُ اؾت، لصا ثب پصيطـ 
% ضؾيس. ّوچٌيي هُبثق ؾتَى چْبضم ٍ پٌدن 47.5ًْبيي زض هدالت ثطضؾي قسُ ثِ اًُجب، 
ِ      3خسٍل  ي  هيعاى ٖسم اًُجب، ّطيک اظ هدالت ثِ تفکيک ثدب زض ًٓدط گدطفتي هتغيدط اضائد

 اظ: اًس ٖجبضتزض ايي هقبالت  قسُ اضائِّبي  حل فْطؾت ضاُ ييچٌ ّنگطزيس. حل، ثيبى  ضاُ
 (.هقبلِ 2ؾبظهبى )ّب زض ّط  آظهَزًي ييًؿجت هٗ يتضٖب -
 (.هقبلِ 5) يقتحقيطّبي هتغ ييث يي ٖل ضاثُِ ٖسم ٍخَز -
 .) هقبل2ِ) يؾبظهبًهتغيط  يثطا يتٗطيف فطز -

85



 1395، تبثؿتبى 42ُزّن، قوبضيبظفهلٌبهِ ٖلَم هسيطيت ايطاى، ؾبل 

گيدطي   ٌَٖاى ؾُح اًساظُ ثِ يطييظ يٍاحسّبًٓطگطفتي  زضٍ  ٍاحس تحليل يزضٍى قکبف -
 (.هقبلِ 1(()2003يي،)کطز حفّ  يلظهبى توطکع ضا ثط ؾُح ثبالتط تحل ّن يساهب ثب)

ي هيعاى ٖدسم اًُجدب، زض ؾدُح تحليدل هٌبؾدت زض       زٌّسُ ثِ تطتيت ًكبى 3خسٍل 
ثبقس. ثسيي تطتيت زض ؾتَى زٍم تب چْبضم خسٍل، هيعاى  هدالت هٌترت ثِ تفکيک هدلِ هي
قسُ زض ّط هدلِ ثيبى قدسُ اؾدت. زضًْبيدت     يثطضؾي  ٖسم اًُجب، اٍليِ ثطحؿت تٗساز هقبلِ

، ًؿجت ثِ هقبالت ًدبهٌُجق هحبؾدجِ ٍ اظ ٖدسم    حل اضائِ قس ّب ضاُ طاي آىتي کِ ثؾْن هقبال
هثدبل   ٌَٖاى اًُجب، ًْبيي ثِ تفکيک هدالت هحبؾجِ گطزيس. ثِ اًُجب، اٍليِ کؿط قس ٍ ٖسم

هقبلِ هٌُجق ثط ٍاحدس   2هقبلِ هَضزثطضؾي قطاض گطفت کِ اظ ايي تٗساز  5زض ؾُط ًْن خسٍل، 
هقبلدِ ًدبهٌُجق،    2هقبلدِ اظ   0(. زض ازاهِ هُبثق ؾتَى چْبضم، ثدطاي  نسزض 40ًجَز )تحليل 

 ثط اؾبؼکٌس. ّوچٌيي  ٖسم اًُجب، ًْبيي تغييطي ًوي  حل اضائِ گطزيسُ اؾت کِ زضًتيدِ ضاُ
ثبقدٌس ٍ زضندس آى ثطحؿدت     هي 93ي ًبهٌُجق هتٗلق ثِ ؾبل  ؾتَى قكن ٍ ّفتن زٍ هقبلِ

هقبالت زض آى ؾبل هحبؾجِ گطزيس. زض ؾتَى  کل ثًِؿجت تٗساز هقبالت ًبهٌُجق زض ّط ؾبل 
هيعاى ٖسم اًُجب، زض هقبالت تک/چٌس ؾدُحي ثطحؿدت تٗدساز     ّكتن تب يبظزّن خسٍل ًيع

هقبالت تک/چٌس ؾُحي ٍ ثدطاي زٍ ؾدتَى    کل ثِهقبالت ًبهٌُجق تک/چٌس ؾُحي ًؿجت 
هقبالت زض  کل ثِؿجت ي هصکَض ثطحؿت تٗساز هقبالت ًبهٌُجق زض ؾُح ؾبظهبى ً آذط هدلِ

 گطزيسُ اؾت.ايي ؾُح ثطاي ّطيک اظ هدالت ٍ توبم ؾَُح هحبؾجِ 
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ي هددالت هرتلدف هٌتردت زض تحقيدق اظ      هٌَٓض هقبيؿِ تسا ثِزض اث: آظهَىًؿجت هَفقيت 

گدطزز کدِ زض ازاهدِ ثدِ     ّب زٍ فطو هُطح  هدي  هٌٓط اًتربة ًبزضؾت ؾُح تحليل آظهَزًي
 ّبي تحقيق ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى ّوگًَي پطزاذتِ قسُ اؾت. آظهَى فطييِ

 :ّبِ يفطي

H0:  ّوگَى( ّؿتٌس.) يکؿبىهدالت هٌترت اظًٓط ٖسم اًُجب، زض ؾُح تحليل هٌبؾت 
: H1  ّوگَى( ًيؿتٌس.) يکؿبىهدالت هٌترت اظًٓط ٖسم اًُجب، زض ؾُح تحليل هٌبؾت 

هقبلدِ( زض تحليدل    1کن )ي  ثِ ٖلت حدن ًوًَِ 4 ي زض ثيي هدالت ثطضؾي قسُ، هدلِ
ثبقدس.   هقبلِ هدي  79ي ثطضؾي قسُ  آهبضي زض ًٓط گطفتِ ًكسُ اؾت. زضًتيدِ تٗساز ًوًَِ

ٍ  5ثِ تطتيدت   6 ي هكبّسُ قسُ اًُجب، ٍ ٖسم اًُجب، زض ؾُح تحليل زض هدلِ فطاٍاًي
ثطاي اًُجب، ٍ ٖسم اًُجدب،   6هدلِ ثبقس. ّوچٌيي قسض هُلق هقبزيط ثبقيوبًسُ زض  هي 15

ايي هدلِ ثب اًُجب، هٌفي ٍ  ي ضاثُِثبقس، زضًتيدِ  هي 2ثب ؾُح تحليل هٌبؾت ثيكتط اظ 
تَاى ثيبى ًوَز ثيكتط هقبالت ثطضؾي قسُ زض ايي  ضًتيدِ هيهثجت اؾت. ز ثب ٖسم اًُجب،

ثبقٌس. زض هَضز هدالت زيگط ًيع  هدلِ اظ ٖسم اًُجب، ثب ؾُح تحليل هٌبؾت ثطذَضزاض هي
 قَاّس کبفي هجٌي ثط ٍخَز ضاثُِ، هكبّسُ ًكسُ اؾت.

َى هٌُجق ثط ًتبيح آظهَى کبي اؾکَئط، ثب تَخدِ ثدِ ايٌکدِ هقدساض آهدبضُ کدبي زٍ پيطؾد       
قدَز ٍ   پصيطفتدِ ًودي   H0زضنس اؾت، فدطو   5ٍ يطيت هٌٗبزاضي آى کوتط اظ  39.652

هدالت هرتلف هٌترت زض تحقيق اظ هٌٓط ٖسم اًُجب، ثب ؾُح تحليل هٌبؾدت يکؿدبى   
 1ٍ ٖدسزي ثديي ندفط تدب      0.447ثبقٌس. ّوچٌيي ثب تَخِ ثِ ايٌکدِ يدطيت تَافدق    ًوي
هرتلف ثب اًُجب،/ٖسم اًُجب، ؾُح تحليدل   تَاى ثيبى ًوَز کِ ثيي هدالت ثبقس، هي هي

 ضاثُِ ٍخَز زاضز.
 

 هجالت تا ًظز گزفتي هتغیز سهاى هیشاى عذم اًطثاق تا سطح تحلیل هٌاسة در

ي هحقق قدبهل هقدبالت پيوبيكدي ؾدَُح ثدبالتط اظ فدطز زض هددالت        ي ثطضؾي قسُ ًوًَِ
تٗدساز کدل هقدبالت ٍ    ي  زٌّدسُ  ًكدبى  4ثبقس. خسٍل ، هي92-93ي ظهبًي  هٌترت َي ثبظُ

. زض ؾتَى قكن ٍ ّفتن ًوًَِ ّؿتٌس يّب ؾبلٌُجق زض ّطيک اظ ّوچٌيي تٗساز هقبالت ًبه
خسٍل، ًتبيح هصکَض ٍ ّوچٌيي زضنس ٖسم اًُجب، زض ّطيک اظ هدالت ًوًَِ زض ّدط ؾدبل،   

 قطح زازُ قسُ اؾت.
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 ي هتغیز سهاىهجالت تا ًظز گزفت درصذ عذم اًطثاق تا سطح تحلیل هٌاسة در: 4جذٍل 
 فزاٍاًی ًسثی در ّزسال تعذاد عذم اًطثاق تعذاد همالِ هجالت هٌتخة

1392 34 12 35% 

1393 46 26 57% 

 

تک سطحی یا چٌذ سطحی تَدى، تاالتزیي سطح تحلیل ٍ عذم اًطثااق در   

ِ     هقبلِسطح تحلیل هٌاسة:  ي تدک ؾدُحي ٍ چٌدس     ّب زض تحقيدق حبيدط، ثدِ زٍ زؾدت

ًس. هقبالت چٌس ؾُحي ًيدع ثدِ ؾدِ زؾدتِ هقدبالت زٍؾدُحي، ؾدِ        قَ ؾُحي تقؿين هي
ََضکلي هقبالت تدک ؾدُحي    ثٌسي قسًس. ثِ ؾُحي ٍ چْبض ؾُحي، زض ايي تحقيق تقؿين

%( ضا قدبهل  52.5هقبلِ ) 80هقبلِ اظ  42ثيكتطيي ؾْن ضا زض ثطضؾي تحقيقبت زاذلي زاقتِ ٍ 
تک ؾُحي، ثِ زليل ٍخَز تٌْدب يدک   ّبي  کِ ؾْن ٖسم اًُجب، زض هقبلِ قَز، زضنَضتي هي

 38هقبلِ اظ  10%( ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ ٍ تٌْب هتغيطّبي 35) يکوتطؾُح تحليل، ؾْن 
ثبقٌس. هقبالت چٌس ؾُحي ًيدع، اگطچدِ حددن     ي ًبهٌُجق، زاضاي يک ؾُح تحليل هي هقبلِ

اًُجدب، زض   ( اهدب زضندس ٖدسم   80هقبلِ اظ  38زٌّس ) ي تحقيق ضا تكکيل هي کوتطي اظ ًوًَِ
ّدب ثدِ ٖلدت ؾدُح گًَدبگَى ٍ احتودبل ذُدبي ثيكدتط          اًتربة ؾُح تحليل هٌبؾت زض آى

يبثدس.   ّب اذتهبل هي % هقبالت ًبهٌُجق ثِ آى67، 4 ي هحققبى، ثيكتط ثَزُ ٍ ثب حصف هدلِ
%( 56زض هيبى هقبالت چٌس ؾُحي، هقبالت زٍؾُحي ؾْن ثبالتطي ثِ ذَز اذتهبل زازُ )

ؾدْن  ثب  هقبلِ 2گطزز. هقبالت ؾِ ؾُحي ًيع قبهل  هقبلِ اقتجبُ هي 37اظ  هقبلِ 21ٍ قبهل 
تَاى  ََضکلي هي ثبقٌس. ثِ %( هي3هقبلِ ٍ زاضاي ؾْن ) 1%( ٍ هقبالت چْبض ؾُحي قبهل 5)

ثيبى ًوَز هيعاى ٖسم اًُجدب، زض هقدبالت زٍ ؾدُحي زاضاي ثيكدتطيي هقدساض ثدَزُ اؾدت ٍ        
ّدبي ثٗدسي قدطاض     ؾُحي ثدِ تطتيدت، زض اٍلَيدت   هقبالت تک ؾُحي، ؾِ ؾُحي ٍ چْبض 

 گيطًس. هي
ّوچٌيي زض تحقيق حبيط هقبالت ًبهٌُجق ثطحؿدت هتغيدط ثدبالتطيي ؾدُح تحليدل زض           

 5قدًَس. خدسٍل    ثٌسي هي ؾَُح ظٍج، گطٍُ، ؾبظهبى ٍ ّوچٌيي ؾَُح پطٍغُ ٍ ذَقِ َجقِ
هددالت هٌتردت ًوًَدِ     ي فطاٍاًي ٍ زضنس ٖدسم اًُجدب، هقدبالت ًدبهٌُجق زض     زٌّسُ ًكبى

 .ثبقس ثطحؿت هتغيط ثبالتطيي ؾُح تحليل هي
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 درصذ هماالت ًاهٌطثك در هجالت هٌتخة ًوًَِ تزحسة هتغیز تاالتزیي سطح تحلیل: 5جذٍل 

ثبالتطيي 
ؾُح 
 تحليل

 ؾَُح زيگط ؾبظهبى گطٍُ ظٍج

تٗساز 
 هقبالت

 
 فطاٍاًي
 

 زضنس
 ٖسم
 اًُجب،

تٗساز 
 هقبالت

 فطاٍاًي
 

زضنس 
م ٖس

 اًُجب،

تٗساز 
 هقبالت

 
 فطاٍاًي
 

زضنس 
ٖسم 
 اًُجب،

تٗساز 
 هقبالت

 
 فطاٍاًي
 

زضنس ٖسم 
 اًُجب،

 1 هدالت
1
0

 0 0 0 0 76 
76
35

 46% 
پطٍغُ 2

 ٍ1 
 ذَقِ

2
2

 

پطٍغُ
1
1
 

 ذَقِ

 %پطٍغ100ُ
 %ذَق100ِ

 

ي اؾتفبزُ اظ اؾتطاتػي تکثطگطايي هكبّسُ گطاى، هَافقت ذجطگبى ثب  زضًتيدِسٌجی: اعتثار 
تَيديحبت زض ضاثُدِ ثدب     يا پبضٍُ قس ؾُح تحليل هٌترت هحقق ثطاي اکثط هتغيطّب، اٖالم 

قسُ تَؾٍ ذجطگدبى ثدطاي    ثِ ثيبى تَييحبت اضائِ 6هتغيطّب زض ّط حَظُ ثيبى گطزيس. خسٍل 
ّبي هسيطيت اؾتطاتػيک ٍ هدسيطيت تَليدس ثدب تَخدِ ثدِ      طزاظز. زض حَظُپ ثطذي اظ هتغيطّب هي

قسُ تَؾدٍ هحقدق ٍاضز   قسُ تَؾٍ ذجطگبى ذللي ثِ ؾُح هتغيطّبي اًتربةتَييحبت اضائِ
ثبقدٌس،  قَز ٍ تٌْب ثِ تجييي ؾَُح هفطٍو ثطاي هتغيطّبيي کِ زاضاي هبّيت تلفيقي هيًوي

ي قسُ اظ خبًت ذجطگبى هربلفتي ًساضز. زض حدَظُ هُطحقَز ٍ هحقق ًيع ثب هَاضز پطزاذتِ هي
ًٓط ٍخَز زاضز ٍ تفبٍت ًٓط هحقق ثب هسيطيت هٌبثٕ اًؿبًي ثيي ًٓط هحقق ٍ ذجطگبى اذتالف

گطزز. زض هدَضز هتغيطّدبيي هبًٌدس ضّجدطي، کدبضآفطيٌي هدسيطاى ٍ       ذجطگبى زض ازاهِ تَخيِ هي
گًَِ اؾتسالل ًودَز کدِ زض    تَاى ايي ل، هيقبيؿتگي هسيطيتي ٍ هتغيطّبي زيگطي اظ ايي قجي

يک فطز اؾت، اهب هتغيطّدبي هدطتجٍ    زٌّسُ پبؾدايي حبلت اگطچِ هسيطاى پبؾرگَ ّؿتٌس ٍ 
تطيي ؾُح گطٍُ ٍ ؾبظهبى هُطح گطزًس. ثب تَخِ ثِ  تَاًٌس زض پبييي هسيطاى تٌْب هي ي خبهِٗثب 

    ِ گيدطز ٍ   هَضزثطضؾدي قدطاض هدي   ٌٖدَاى آظهدَزًي    ايٌکِ زض ايي حبلت هدسيط يدب ؾطپطؾدت ثد
يک هسيط يب يکي اظ افطاز ظيطزؾت اٍؾت، اهب ؾُح تحليل گطٍُ يب ؾبظهبى اؾدت   زٌّسُ پبؾد

ثبقس. زض نَضتيکِ ازٖب قَز ؾُح تحليل فطز اؾدت،   تطيي حبلت زض ؾُح گطٍُ هي ٍ زض پبييي
ّب  حبلت پبؾد تَاًٌس پبؾرگَ ثبقٌس. زض ايي توبم افطازي کِ تحت ًٓبضت يک هسيط ّؿتٌس هي

ّدب   ّب ٍخَز زاضز، زضًتيدِ فطو اؾدتقالل آظهدَزًي  تهبزفي ًجَزُ ٍ احتوبل قجبّت زض پبؾد
 گطزز. ًقى هي
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در اعتثارسٌجی تا استفادُ اس رٍش تکثزگزایی  شذُ تزای تزخی اس هتغیزّا تَضیحات ارائِ: 6جذٍل 

 هشاّذُ گزاى

 شذُ تَضیحات ارائِ هتغیز حَسُ

ک
ت اؾتطاتػي

هسيطي
هتغيطّبي َّـ ضقبثتي، هعيت ضقبثتي، ضفتبض  

 اؾتطاتػيک

کِ زض ٌَٖاى هتغيط  ٌَٖاى هتغيطّبي تلفيقي ثيبى قسًس ٍ زضنَضتي ثِ
تَاًس زض ؾَُح  هبًٌس َّـ ضقبثتي قطکت(، هيًكَز )تأکيس ثط ؾبظهبى 

 فطز يب گطٍُ ًيع هُطح قَز.

هتغيطّبي اؾتطاتػي هسيطيت زاًف، 
ظاض، اؾتطاتػي ثب يطيگ خْتاؾتطاتػي 

 پصيطي اؾتطاتػيک ٍکبض ٍ اًُٗبف کؿت

تَاًس زض  کِ زض ٌَٖاى تأکيس ثط ؾبظهبى يب قطکت ًكَز، هي زضنَضتي
 ؾُح گطٍُ ًيع هُطح گطزز.

ت تَليس
هسيطي

 

 ٖطيِ ي يطُظًدهسيطيت 
تَاًس  يوي تأييس ؾُح تحليل هٌترت هتغيطّب، ثيبى گطزيس کِ حتي هي

ؾبظهبى( فطاتط ضفتِ ٍ زض -گطٍُ-ظٍج-فطز) يطّبهتغاظ َيف هتهَض ثطاي 
 ؾُحي ثبالتط اظ ؾبظهبى هُطح گطزز.

 تبهيي کٌٌسُ-ضٍاثٍ ذطيساض
زاقتِ  کٌٌسُ ييتأهکِ ثيف اظ يک  زضنَضتيکٌٌسگبى ) ييتأهثِ تٗساز 

 (،کٌٌسگبًف ييتأهي قطکت ثب ّطيک اظ  ضاثُِظٍج )ثبقين(، زض ؾُح 

 گطزز هُطح هيًيع  قطکبثِ تٗساز  هكبضکت ذبضخي

پصيطي تَليس، ثطًبهِ ثْجَز تَليس،  اًُٗبف
قف ؾيگوب، قيَُ  ي ثطًبهِهحطک تَليسي، 

 ي تَليس ًبة تٗويط ًگْساضي ٍ قيَُ

يب حتي زض ؾُحي فطاتط اظ ؾبظهبى،  ّب کبضذبًِتَاًس ثِ تٗساز کبضگبُ/ هي
 هُطح گطزز.

ت هٌبثٕ اًؿبًي
هسيطي

 

 يتيٍ قبيؿتگي هسيط ضّجطي، ؾجک ضّجطي
يوي تأييس ؾُح اًتربثي هحقق ثيبى گطزيس کِ چٌبًچِ خبهِٗ هسيطاى 

 تَاًٌس زض ؾُح فطز ًيع هُطح گطزًس. ثبقٌس، ايي هتغيطّب هي

 
ضٍـ زيگط اٖتجبض ؾٌدي تحقيق، اؾتفبزُ اظ تکثطگطايي تئَضيک اؾت. زض ايي اؾدتطاتػي       

، ثدطاي هدَاضز   ٗطيدف ٖوليدبتي  ّبي هتغيط، زض نَضت ٖدسم ٍخدَز ت   تٗبضيف ٖوليبتي ٍ ؾٌدِ
ٍ ثب تَخِ ثِ تٗبضيف ٍ شاتي ٍ تلفيقي ثَزى هتغيط، ؾُح تحليدل هطثََدِ،    ًبهٌُجق شکط قسُ

 گطزز. تٗييي هي

 

 گیزی ٍ پیشٌْادّاًتیجِ

ِ زض  ّب يآظهَزًؾُح تحليل  قٌبؾي يتآؾّسف تحقيق حبيط  هٌتردت هدسيطيتي    يّدب  هدلد
هددالت   يدبى زض هزضندس اؾدت.    47.5، هددالت  ّب، ًؿجت ٖدسم اًُجدب   ثَز. ثط اؾبؼ يبفتِ

ثب ٖسم اًُجب، نفط زضندس، ثدِ تطتيدت     1زضنس ٍ هدلِ 75ثب ٖسم اًُجب،  6ي هٌترت، هدلِ
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ي زاضًدس. ّوچٌديي    قدسُ  يثطضؾد ضا زض هيبى هددالت   ٖسم اًُجب،ثيكتطيي ٍ کوتطيي ًؿجت 
يي ٖدسم اًُجدب، ثدب    ّبي ثٗسي اظ هٌٓط ثيكتط يتاٍلَثِ تطتيت زض  7ٍ  9، 5، 3، 8، 2هدالت 

زضنس ثَزُ ٍ  40، 9ٍ  5ي  گيطًس. ؾْن ٖسم اًُجب، زض زٍ هدلِ ؾُح تحليل هٌبؾت، قطاض هي
ي ًؿجت هَفقيت اظ ًٓط ٖسم اًُجب، زض يک ؾُح قطاض زاضًس. ّوچٌيي هُبثق آظهَى هقبيؿِ

زض چٌس گطٍُ هدالت، هدالت هٌترت تحقيق اظ هٌٓط ٖسم اًُجب، ثب ؾُح تحليدل هٌبؾدت   
ثبقٌس ٍ ثيي هدالت هرتلف ثب اًُجب،/ٖسم اًُجب، ؾدُح تحليدل ضاثُدِ ٍخدَز      ؿبى ًوييک

ي هثجت زاضز.  ي هٌفي ٍ ثب ٖسم اًُجب،، ضاثُِ ثب اًُجب، ضاثُِ 6زاضز. هُبثق ايي آظهَى هدلِ 
قسُ زض ايي هدلِ اظ ٖسم اًُجب، ثدب ؾدُح    يثطضؾتَاى ثيبى ًوَز ثيكتط هقبالت  زض ًتيدِ هي
ثبقٌس. زض هَضز هدالت زيگط ًيع قدَاّس کدبفي هجٌدي ثدط ٍخدَز       ثطذَضزاض هي تحليل هٌبؾت

ّبيي کِ هٌدط ضؾس يکي اظ ٖلت ضاثُِ ثب اًُجب،/ٖسم اًُجب،، هكبّسُ ًكسُ اؾت. ثِ ًٓط هي
تَاًس ًَٔ هدلدِ ثبقدس. احتودبل     ثِ هتفبٍت ثَزى هدالت اظ هٌٓط ٖسم اًُجب، قسُ اؾت، هي

نٌٗتي ثِ ٖلت زاضا ثَزى هتغيطّبي ؾدبظهبًي هبًٌدس فٌودبٍضي ٍ    ّبي اقتجبُ هحققبى زض حَظُ
ّوچٌيي تٌَٔ پبييي ؾَُح تحليل زض هدالت نٌٗتي ًؿجت ثِ هدالت ٖوَهي، کوتط اؾت. 

 ِ ، ًيدع ثدِ ٖلدت    6ايي زض حبلي اؾت کِ احتوبل ذُب زض هدالت هسيطيت ٖوَهي هبًٌس هدلد
ي ٖسم اًُجب، زض هدالت ٖوَهي  ؿِتٌَٔ هتغيطّب زض ؾَُح هرتلف، ثيكتط اؾت. ًتبيح هقبي

ٍ 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    

 اهب ًَٔ ايي ضاثُِ هكرم ًكسُ اؾت. ثبقس يهاًُجب، 
ي کِ ثيكتطيي تکطاض ضا زض هيبى هتغيطّبي ًبهٌُجق زض ّط حَظُ زاقتٌس ّوچٌيي هتغيطّبي     

   ِ ي فکدطي،  قبهل: هتغيطّبي فطٌّگ يبزگيطي ؾبظهبًي، فًيلت ؾدبظهبًي، ضّجدطي، ؾدطهبي
زاًدف زض   يطيتهدس  يدط هتغي ضفتدبض ؾدبظهبًي،    ي اختوبٖي ٍ ٖسالت ؾبظهبًي زض حَظُ ؾطهبيِ
ي فٌوبٍضي ًَآٍضي، ؾجک ضّجطي زض هسيطيت  ض حَظُّبي اَالٖبتي، ًَآٍضي ز ي ؾيؿتنحَظُ

هٌبثٕ اًؿبًي، ٖولکطز ؾبظهبًي، يبزگيطي ؾدبظهبًي ٍ ٖولکدطز تدين زض هدسيطيت ٖودَهي، زض      
ّدبي هدسيطيت کيفيدت ٍ چدبثکي ؾدبظهبًي، گدطايف        يَُقي هسيطيت تَليس هتغيطّبي  حَظُ

اؾدتطاتػيک، ثيكدتطيي   کبضآفطيٌبًِ زض کدبضآفطيٌي ٍ اؾدتطاتػي هدسيطيت زاًدف زض هدسيطيت      
اًس. زضًتيدِ ثبيس ثِ ٌّگبم تٗييي ؾُح تحليل هتغيطّبي  هتغيطّبي ًبهٌُجق زض ّط حَظُ ثَزُ

 ًبهجطزُ زقت ثيكتطي ًوَز.
ّبيي کِ هٌدط ثِ ٖسم اًُجدب، ثدب    ٖلت تطيي يفثتَاى گفت  ثٌسي ًْبيي هي زض يک خوٕ     
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هجدبًي ًٓدطي ٍ هجبحدث هحدسٍز      يدت کفب ٖدسم اظ:  اًس ٖجبضتؾُح تحليل هٌبؾت قسُ اؾت، 
قٌبؾبى هسضؾيي ٍ ضٍـ يآگبّّبي ضٍـ تحقيق، ٖسم  اًتربة هٌبؾت ٍاحس تحليل زض کتبة

ضٍـ تحقيق ثب هجبحث ٍاحس تحليل، افعايف تٗساز ؾَُح تحقيق، تلفيقي ثَزى هتغيدط، ٖدسم   
 ثي هحقق.اًتربي تحقيق  ُبي ؾُح تحليل زض پيكيٌٍِ اًتربة ذ ي تٗطيف ثطاي هتغيط اضائِ
ِ ظهتَاى ازٖب ًوَز کِ تحقيق حبيط ًؿجت ثِ تحقيقدبت زيگدط زض    هي اظ ي ٍاحدس تحليدل    يٌد

(، 1388) يگٌدٗلد ٍ  هبًٌدس ضيدبئيبى  ّدبي قجلدي    . اغلت تحقيدق هعيت ًؿجي ثطذَضزاض اؾت
(، کدِ ثيكدتط ثدِ    2010زلوب،) يلتحلي ٍاحس  يٌِظهض زض زيگط هقبالت هصکَ ( 1388ٍذَاؾتبض )

، تٌْب هقبالتي تئَضيک ٍ اًس پطزاذتُِحي ٍ کوتط ثِ هَئَ ٍاحس تحليل، هقبلِ هفبّين چٌس ؾ
. ثطذدي  ًجَزُ اؾدت پطزاظي ٍ اضائِ هفبّين  ّب ّسفي خع ًٓطيِهفَْهي ثَزًس ٍ زض ايي تحقيق

ثب ّسف تحليل هحتَا (، 2007) يگطاىزيتؽ ٍ ّ(، 2013کبؾتب )ّبي  ّب ًيع هبًٌس هقبلِ تحقيق
ِ بي چٌدس ؾدُحي   ّد  ثِ ثطضؾي تحقيق هحقدق ّدسف    ّدب  کدسام اظ آى  يچّد ٍ زض  اًدس  پطزاذتد

ظهبى هدالت هرتلدف پطزاذتدِ    ّني  ّوچٌيي ايي تحقيق ثِ هقبيؿِ قٌبؾي ًساقتِ ٍ آؾيت
 اؾت.
ِ      ّب يتهحسٍزتطيي  اظخولِ هْن      ي هقدبالت چٌدس    زض تحقيق حبيدط ايدي اؾدت کدِ ّود

يي ؾُح تحليدل زض ثديي ؾدَُح    نَضت تک ؾُحي فطو قسًس ٍ ثبالتط ؾُحي تحقيق ثِ
زضًتيدِ پيكٌْبز ٌَٖاى ؾُح تحليل هٌبؾت زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾت.  هتغيطّبي ّط هقبلِ، ثِ

ي نددوسي ٍ ي تحليددل چٌسؾددُحي زض هقبلددِقددَز ثددب تَخددِ ثددِ هعايددبي اضائددِ قددسُ هددي
ّدبي چٌدس ؾدُحي ثطًٍدس ٍ هُدبثق       (، هحققبى ثيكتط ثِ ؾوت اًدبم تحقيق1391فطاّبًي)
ّدبي چٌدس    ٌبؾي هقبالت تک ؾُحي زض ايي تحقيق، ثب اهيس ثِ افعايف تٗساز تحقيقق آؾيت

قٌبؾدي ايدي    (، آؾديت 1391) يگٌدٗلي ضيبئيبى ٍ  قسُ اضائِهُبثق الگَي  ؾُحي زض آيٌسُ،
تَاًٌس ثدب تَخدِ ثدِ ًدَٔ      ّوچٌيي هحققبى هي ي هحققبى آتي اًدبم گطزز. يلٍِؾ ثِتحقيقبت 

ّبي تحليل چٌس ؾُحي اؾتفبزُ  ي تحقيق اظ فٌَى ٍ اؾتطاتػيتحليل چٌس ؾُحي ٍ هتغيطّب
ّدبي   قَز تحليدل  هقبلِ اؾت. پيكٌْبز هي 80هحسٍزيت زيگط زض ايي پػٍّف ثطضؾي ًوبيٌس. 
ي ثيكتطي هقبالت پيوبيكدي  ّبي کبي زٍ ثب حدن ًوًَِ ي ًؿجت ٍ آظهَى هقبيؿِ قسُ اًدبم

يكدتط زض هددالت هدسيطيت ٖودَهي ٍ     اًدبم پصيطز. ّوچٌيي ثدِ زليدل احتودبل ذُبّدبي ث    
قٌبؾي ثطاي هقبالتي کِ ؾدَُح   قَز آؾيت ّبي زيگط هسيطيت، پيكٌْبز هيّوچٌيي گطايف

ٖالٍُ ثط هَاضز هصکَض هحسٍزيت ؾدَم   .طز اؾت، زض ايي هدالت نَضت گيطزّب ثبالتط اظ ف آى
گيدطي  اظ ًوًَِگيطي زض تحقيق حبيط اؾت. زض تحقيق حبيط ثب اؾتفبزُ تهبزفي ًجَزى ًوًَِ
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ِ  ٍ اظ هقدبالت زُ  ينا پطزاذتِّسفوٌس، تٌْب ثِ ثطضؾي هقبالت پيوبيكي زٍ ؾبل اذيط  -ؾدبلِ ثد

قٌبؾي زض  گطزز کِ آؾيت گيطي اًدبم ًكسُ اؾت. زضًتيدِ پيكٌْبز هينَضت تهبزفي ًوًَِ
ؾدبلِ، ًيدع اًددبم گدطزز ٍ      ي زُنَضت تهبزفي َي ثبظُهقبالت پيوبيكي هدالت هٌترت ثِ

 ًتبيح هَضز هقبيؿِ قطاض گيطز.
پيوبيكي ضا زاضًدس پيكدٌْبز    يزض ًتيدِ ايي تحقيق ثِ هحققبًي کِ قهس تحقيق ثِ قيَُ     
س زض اثتساي ّط تحقيق، ثطاي تودبم هتغيطّدبي تحقيدق تٗدبضيف ٖوليدبتي اضائدِ قدَز.        زّ هي

ّب اؾتفبزُ  ي آى ئِي هُطح گطزز ٍ اظ هٌبثٕ هٗتجط ثطاي اضازضؾت ثِي تحقيق ّب ؾٌدِّوچٌيي 
قسُ زض تحقيق ٍ ّسف هحقدق، ؾدُح   قَز. زض ّوبى اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ تٗبضيف ٖوليبتي اضائِ

ِ  تحليل ثطاي ّوِ ندَضت   ي هتغيطّب هكرم قَز ٍ زض نَضت تهوين ثِ اخطاي تحقيدق ثد
ٌَٖاى  قًَس، ثبالتطيي ؾُح ثِ ي کِ هتغيطّب زض ؾَُح هرتلف هُطح هيزض حبلتي تک ؾُح

نَضت چٌسؾُحي ًيع ثبيس تهوين ثِ اًدبم تحقيق ثِ زض نَضتاًتربثي ثطگعيسُ قَز.  ؾُح
افعاض هسل ذُي ؾلؿلِ هطاتجدي ٍ يدب   آٍضي قسُ ٍ اظ ًطم زض توبهي ؾَُح تحقيق خوٕ ّب زازُ

افعاضّبي تحليل چٌسؾُحي ثب تَخِ ثِ ّسف تحقيدق، اؾدتفبزُ قدَز. ّوچٌديي زض     زيگط ًطم
گيدطز يدب زض    زض ًٓط هدي  قسُ ازضاکّب ضا  هحقق آى کِ ييايطّب اظ هٌٓط اثتساي کبض، تکليف هتغ
حبلت ثبيس تَخِ ًوَز تجدسيل ثطذدي اظ    ييزض اًوبيس، هكرم قَز، الجتِ  ؾُح ٍاقٗي اخطا هي

ثبقس. ٖالٍُ ثط هَاضز هدصکَض،  پصيط ًويقسُ فطزي اهکبىهتغيطّب هبًٌس فٌبٍضي ثِ هتغيط ازضاک
آٍضي قدًَس،  ّب اظ ؾُح افطاز خوٕؾُح ؾبظهبى هُطح قَز ٍ ًوًَِکِ هتغيطي زض  زضنَضتي

يط، اخوبٔ هؿدتقين، اخودبٔ هطخدٕ تغييدط، پطاکٌدسگي ٍ      پص خوّٕبي تطکيجي  ثب اؾتفبزُ اظ هسل
فطآيٌس، ثبيؿتي ؾَُح افطاز ثِ ؾُح ؾبظهبى تدويٕ قَز ٍ يب ثطاي تجسيل ؾدُح فدطزي ثدِ    

 زض ًٓدط ؾبظهبى ضٖبيت قَز. الجتِ ثبيس زض ايي حبلدت  زض ّط  زٌّسُ پبؾدؾبظهبًي، ًؿجت افطاز 
ّب ّؿتٌس ًِ افطاز ٍ حدن ًوًَِ ثبيؿتي هتٌبؾت ثدب حددن    ي تحقيق ؾبظهبى زاقت کِ ًوًَِ

تَاًدس ثدطاي    يبظ تکٌيک هَضز اؾتفبزُ زض تحقيق ثبقس. ّوچٌيي تٌْدب تکٌيکدي کدِ هدي    هَضزً
ِ   هتغيطّبي ؾُح ؾبظهبى، ثطاي اضتجبٌ ثِ ؾدَُح فدطزي اؾدت    ي  فبزُ قدَز، تکٌيدک هقبيؿد

xiهيبًگيي اؾت کِ آًَا v کِ هتغيط هؿدتقل   زضنَضتي ،. زض ايي حبلتثبقس يه ّب ي آى خولِ اظ
تدَاى اظ تحليدل ٍاضيدبًؽ     ثٌسي تحليل ٍاضيبًؽ ثبقس، هدي زض تحليل ٖلي، ّوبى هتغيط گطٍُ

ي ًدبهٌُجق  هحققبى زض ّط حَظُ ثبيس ثِ ٌّگبم تٗييي ؾدُح تحليدل هتغيطّدب    .اؾتفبزُ ًوَز
تَخِ ثيكتطي ًودَزُ ٍ خَاًدت احتيدبٌ ضا ثدِ ٌّگدبم      ، پطتکطاض ٍ ّوچٌيي هتغيطّبي تلفيقي

اؾدتفبزُ اظ   زض ندَضت  ّوچٌديي  تكريم ؾُح تحليل چٌيي هتغيطّدبيي، ضٖبيدت ًوبيٌدس.   
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