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 اولفصل 
 مقدمات ژپوش

 هاخز کسة داًص
ایه،  ا  عییهً ٢ا٘ه،یٟ ٢ ریٕهیاٞ ثه٥  هٝب       ثخش افؾٛ آ٠چه٥ ر  ٜه٣ ر ا٧هبٞ ااعٝهبفو آ٣ٜ عه٥     

ایه،. ِعهبة ٦هب    و ٦سهعی، ِه٥ ا  ربیثه٥  خآهو آ٣ٜ عه٥     ١ٜعٍٗ  ،٤ است. ٦ٛ چ١یٟ  ٝب صهببت را٠ ه  

 ایهه،  اعالفههب ٢ ٜبالرههو ِهه٥  ٣ا٠هه،٤ ایهه،  وههیٙٛ ٦ههب ٢ ثی٠بٜهه٥ ٦ههبش ر٣ٙیکیهه٠٣و ِهه٥ ٜ ههب٤،٦ ِههیر٤    

٢ ّٜٝهٟ اسهت ِه٥  هٝب ا   هق٣  ٜعقهب   ثهیاش آٜه٣ عٟ ر  ٜه٣ ر           ٜ خآو ث٥  هٝب ا٠عٍهبٖ رار٤ ا٠ه،   

اب٠ هیٟ ٦هبش ،ه ٦٢ش ِه٥     ا٧بٞ ااعٝبفو اسعىبر٤ ِیر٤ ثب هی،. ااهب ٤ ر٦یه، ٌجهٗ ا  رقییهه ،ه ٦٢ش        

ٜهه٣ ر ربٜههٗ ٌههیا  ر٦ههیٛ. اب٠ ههیٟ ٦ههبش    ا ،ٔو ااعٝههبفو ٢ سههب ٜب٠و  ههٝب اسههت  ٜب ههد را٠ههش  ٠هه 

 ، ٦٢ش ّٜٟٝ است ث٥  یح  یی ثب ١،:

 مراجع 

 سنت 

 شعور متعارف 

 رسانه ها 

 تجربه شخصی 

 

 

 مراجع -1

ّٜٝههٟ اسههت ٢ا٘هه،یٟ  ٜقٙٝههبٞ  اسههعبراٞ   جیٔههبٞ  ِعههبة ٦ههب  ر٣ٙیکیهه٣ٞ ٢ ریٕههی  سههب٥٠ ٦ههب  را٠ههش    

سب ٜب٠و ٢ ااعٝبفو  ا ث٥  هٝب ا٠عٍهبٖ ر١٦ه،. ّٜٝهٟ اسهت چیهکش  ا ثه٥ ف١ه٣اٞ ٢اٌقیهت ثیدیییه،   یهیا            

 ا ثه٥ ف١ه٣اٞ    "ٜیاقیهت "ٜب د آٞ ٥ِ ر  ابیٕب٤ ٜیاقیهت ٌهیا  را ر چ١هیٟ ٜهو ٣ٔیه،. ر  ای١بهب  هٝب        

 ای،.ٜج١بش را٠ش ،دییوع٥
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 سنت -2

اسهع١بر ٜهو ١ِیه،. سه١ت ٠ه٣ؿ  بصهو ا  ٜیاقیهت         "سه١ت " ٝب ر  ثقضو ٣ٜاٌـ ثه٥ را٠هش ٜجع١هو ثهی      

ف١ه٣اٞ ٢اٌقیهت ٜهو ،دیییه،      است  یق١و ٜیاقیت ٔد ع٥. س١ت ثه،اٞ ٜق١بسهت ِه٥  هٝب چیهکش  ا ثه٥       

   ییا ٦ٝی ٥ )ا  ٔد ع٥ ٦ب( چ١یٟ ث٣ر٤ است.

 شعور متعارف -3

ثخ و ا  آٔب٦و  ٝب ٠سجت ث٥ ا٧هبٞ ااعٝهبفو  ٜجع١هو ثهی اسهع،دٖ فهبرش یهب  هق٣  ٜعقب وهبٞ اسهع٣ا             

 است.

 رسانه ها -4

اعالفهبرو  آ٠چ٥ ر٣ٙیکی٣ٞ  ویٙٛ ٦ب   ٢ ٠بٜه٥ ٦هب ٢ ٍٜب٘ه٥ ٦هبش ٜبهال   ٠ٝهبیش ٜهو ر٦ه،  ٜب هد ٧ٜهٛ            

 ر  ٣ٜ ر  ٠،ٔو ااعٝبفو ٢ سب ٜب٠و ث٥  ٝب  ٜو  ٠٢،.

 تجربه شخصی -5

ٔههب٦و چیههکش ر   ٠هه،ٔو ااعٝههبفو یههب سههب ٜب٠و  ههٝب    رار٤  ِهه٥ أههی  خآههب  آٞ  ا ریهه،٤ ایهه، یههب    

ربیثه٥ ِههیر٤ ایهه، آٞ  ا ٢اٌقیهت ٌٙٝهه،ار ٜههو ١ِیهه،. ث١هبثیایٟ ربیثهه٥  خآههو  ٜب هد ٧ٜههٛ را٠ههش اوههیار     

 >2000: 3-٠4ی٣ٜٟ=است. 

 

 

 چیست؟ "پژوهص"اما دانص حاصل از 

 

 پژٍّص چیست؟

 هه٣ر  رههب ٜههو ثهه٥ ویای١هه،ش ا ههب ٤ را ر ِهه٥ ثههیاش ٔههیرآ٢ ش ٢ رتٙیههٗ رار٤ اسههعىبر٤  "،هه ٦٢ش"

و٧ٛ ٜب ٠سجت ثه٥ ٣ٜوه٣ؿ ٜه٣ ر ٜغب٘قه٥ اوهکایش یبثه،. ثه٥ عه٣  ِٙهو ،ه ٦٢ش ا  سه٥ ٔهبٚ اصهٙو  یهی               

 ر ّیٗ  ،٤ است:

 طشح یک پشسص -1

 ّا تشای پاسخ تِ آى پشسصگشدآٍسی دادُ  -2

 اسائِ پاسخی تِ آى پشسص -3
 

 ا ٜههو رهه٣اٞ چ١ههیٟ رقییههه ِههیر: وقههب٘یعو ٠ؾب١ٜهه، ٢ سههب ٜبٞ یبوعهه٥ ثههیاش  "،هه ٦٢ش"ث١ههبثیایٟ 

،ه  ،ه ٦٢ش  ا هب ٤ ثه٥ ٜب٣ٝفه٥      "ثی سو ٜسب٥٘ اش  بص ٥ِ ٜسهعٙکٚ  ا٤ بٙهو اسهت  رقییهه ِهیر.      
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ٔب٧ٜهبیو را ر ِهه٥ ٦هه،وش یهبوعٟ ،بسههر ٦ههبیو ثهیاش ٜسههبحٗ ٣ٜاهه٣ر ر  ٜتهیظ ِههب ش اسههت. ا ایههٟ  ٢     

٦٢ش   هه١ب ت بهه٣ ٤ ٦ههبش ٜسههب٥٘ ر  سههب ٜبٞ ٢  ١بسههبیو ٢اوهه  ٢  ٢ ههٟ     ٠خسههعیٟ ٔههبٚ ر  ،هه  

ٜسبحٙو)ا  ا٥ٙٝ  الء رئ٣ یُ( است ٥ِ ٠یب ١ٜه، ثه٥ ٜغب٘قه٥ ٢ اصهالح را ٠ه،. ٢ٌعهو ٜسهب٥٘ یهب ٜسهبیٙو          

٥ِ ٠یب  ث٥ ثی سو را ٠،  ثه٥ عه٣  ٢اوه  ٜ هخن  ه،٠،  آ٠ٕهب٤ ٔهبٚ ٦هبش ثقه،ش ا  اٝٙه٥: ٔهیرآ٢ ش            

قییٟ ف٣اٜٗ ٣ٜثی ثهی ٜسهب٥٘ ر  ،هیش ٔیوعه٥ ٜهو  ه٣ر  ر  ٧٠بیهت ثهب ا احه٥ ش          رار٤ ٦ب  رتٙیٗ رار٤ ٦ب ٢ ر

 اٌ،اٚ اصالبو وی٢ ش  ٜسب٥٘ بٗ ٜو  ٣ر.

٠بٜیه،٤  پژژٍّص  ر  ٧٠بیت  ایٟ ویای١، ِٙو ِه٥ ثه٥ ٜه،ر آٞ رهال  ٜهو ١ِهیٛ رهب ٜسهبحٗ  ا بهٗ ١ِهیٛ             

 ه،٤ ٢ اایایهو    ٜو  ٣ر. ث١هبثیایٟ: ،ه ٦٢ش ٜسهعٙکٚ عهو ِهیرٞ ٜب٣ٝفه٥ اش ا  وقب٘یهت ٦هبش بسهبة         

رٌیً است ٥ِ ٜب  ا ٌبر  ٜو سهب ر  رهب ثه،ا٠یٛ چ٠٣ٕه٥ ٜسهبحٗ سهب ٜب٠و بهٗ ٜهو  ه٠٣، یهب ثه٥ به،اٌٗ             

)،یس ههٕیش(  ثی سههو  آ ٜهه٣ٞ ٢ ربیثهه٥  ا  ٜههو  سهه١،. ثهه،یٟ ریریههت: ،هه ٦٢ش ویای١هه،٦بش ٢،١ِِب٢  

بٚ  ه٠٣،  ٠عهبی    ر ثی را ر  ایٟ ویای٦،١ب ثبیه، ثه٥ عه٣  ٠ؾب١ٜه،  ٜه،ا٢ٚ  ٣ٜ هّبوب٥٠  فی١هو ٢ ١ٜغٍهو ا٠به         

غبیو ٜه٣ ر ا٠عؾهب  ٜهو ر٣ا٠ه، ١ٜبهی ثه٥ ِ هه ٢اٌقیهت ٦هبش ا،یه،ش  ه٣ر ِه٥ ٜهب  ا ر  ثی ه٣ ر ثهب                

رىهب٢  ثهیٟ ٜ هب٤،٦ ٔهیش ِه٥ ثهیاش ا٠بهبٚ ثی هو ا           ٣ٌٜقیت ٦بش  بص یب ر ه٣ا  ِٝهُ ٜهو ١ِه،.    

و رتٙیههٗ ٦ههب ٢ ارخههبم رآههٝیٛ ر  یههُ ٣ٌٜقیههت ٜقههیٟ  ا   ههق٣  ٜعقههب   )ار اَ ٜقٝهه٣٘و( اسههعىبر٤ ٜهه

ِهب  ٜهو ٔیهیر ر  آ٠سهت ِه٥: ، ٦٢ هٕی ر٢ٚ ٠ه٣فو ثی سهو         ٥ ١ِ، ٢ ، ٦٢ ٕیش ٥ِ  هی٤٣ ش فٙٝهو ثه   

 ا ر٣صهیه  ر هیی  یهب ،هیش ثی١هو      ٠ؾب١ٜ، ا  ٣ٜو٣ؿ ثه٥ فٝهٗ ٜهو آ٢ ر  ٢ رهال  ٜهو ١ِه، رهب ،،یه،٤         

٢ایٟ اٜی ٜعّو ث٥ رار٤ ٦بیو است ِه٥ ثهیاش رتٍهً ٦ه،  ٜه٣ ر٠ؾی  ثه٥ عه٣  رٌیهً ٔهیرآ٢ ش ٜهو            ١ِ،

  ٣ر.

 چرا پژوهص اهمیت دارد؟

 

 .تِ داًص ها هی افضایذ پژٍّص -1

 .ی ػول سا تْثَد هی دّذپژٍّص ًحَُ -2

 .پژٍّص ّا خط هطی ّا سا تحت تاثیش قشاس هی دٌّذ -3

 .پژٍّص، هْاست ّای پژٍّطی سا استقا هی دّذ -4

 

 پژٍّص تِ داًص ها هی افضایذ -1

 اش ٦ی ب٣ ٤ فٙٝو  ا ا رٍبء ر٦،:، ٦٢ش ّٜٟٝ است ث٥  ٢  ٦بش  یی را٠ش ،بی٥ 
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.  الء ٦بش ٣ٜاه٣ر ر  را٠هش ر  ثهبة یهُ ،،یه،٤  ا ،هی ٜهو ١ِه،. ثهیاش ٜشهبٖ  ، ٦٢ هٕیش            1

ثب هه، ٢ أههی ارثیههب  وقٙههو  "ثههو رىههب٢رو سههب ٜب٠و"،ههو  هه١ب ت ف٣اٜههٗ ٜهه٣ثی ثههی   ّٜٝههٟ اسههت ر 

 .  ، ٦٢ ٕی ایٟ  الء  ا ر  را٠ش ٣ٜا٣ر ،ی ٜو ١ِ،ثب ، ، ٦٢ش  ث٥ آٞ ٠ییرا ع٥

. ا  عییً آ ٣ٜٞ ٠عبی  ،ه ٦٢ش ٌجٙهو ثهی آ ٜه٣ر٠و ٦هب یهب سهب ٜبٞ ٦هبش ا،یه،  را٠هش ٌجٙهو            2

  ٢ابه،  "ثهو رىهب٢رو سهب ٜب٠و   "ث ی  ا رّیا  ٜو ١ِه،. أهی ، ٦٢ هٕی ثهیاش  ه١ب ت ف٣اٜهٗ ٜه٣ثی ثهی         

رتٙیهٗ  ا ایهٟ ثههب  ِب ١ِهبٞ  ر٤ ،هبییٟ ا٠عخههبة ١ِه، ٢ یههب ،ه ٦٢ش  ا ر  سهب ٜبٞ ریٕههیش ا٠بهبٚ ر٦هه،          

 ٌجٙو  ا رّیا  ِیر٤ است.را٠ش 

ثهو  "ثب ٔسهعی  ،ه ٦٢ش ثه٥ ایه،٤ ٦هب ٢ وقب٘یهت ٦هبش ا،یه،  را٠هش ٠سهجت ثه٥ ،،یه،٤ ش              .3

 ا ثسهظ ٜهو ر٦ه،. أهی ، ٦٢ هٕی ثهی ف٣اٜهٗ ثهی٢ٞ سهب ٜب٠و)ر  ٦٢ٙه٥ ا٢ٖ ف٣اٜههٗ            "رىهب٢رو سهب ٜب٠و  

 ا  "٠وثهو رىهب٢رو سهب ٜب   "ر ٢ٞ سب ٜب٠و ٜه،٠ؾی ٌهیا  ٔیوعه٥ اسهت( ٜعٝیِهک  ه٣ر  را٠هش ٠سهجت ثه٥          

 ثسظ رار٤ است.

. ثب ِست را٠ش ا  آ ٜه٣ر٠و ٢ ٜ هب ِت ١١ِه،ٔب٠و ِه٥ ثه٥ بب هی٥  ا٠ه،٤  ه،٤ ا٠ه،  ٠ٕهب٤ ٦هب            4

 ا ٔسهعی  ٜهو ر٦ه،. أهی ، ٦٢ هٕی ثه٥ ثی سهو ریه،ٔب٤  ٠هبٞ           "ثو رىب٢رو سهب ٜب٠و "٠سجت ث٥ ،،ی،٤ 

 ری ِیر٤ است.  ا ٢سیـ "ثو رىب٢رو سب ٜب٠و"ر  سب ٜبٞ ثییرا ر  ٔسعی٤ را٠ش ر٣٘ی،ش ر  ٣ٜ ر 

. ثب ایببر ای،٤ ٦بش ا،ی،  فٝهٗ اوهیار  ا رتهت رهبثیی ٌهیا  ٜهو ر٦ه،. أهی ا٠بهبٚ ،ه ٦٢ش ر            5

ثههبة ثههو رىههب٢رو ِب ثیر٦ههبش وهه١ٝو ثههیاش ٜهه،ییاٞ را ههع٥ ثب هه، ٢ ٜهه،ییاٞ ثیاسههب   ٣ٝ١٦ر٦ههبش      

، ٦٢ش ثهیاش ِهب٦ش ثهو رىهب٢رو ٔهبٚ ٦هبیو ثیرا ٠ه، آٞ ،ه ٦٢ش  فٝهٗ ٜه،ییاٞ  ا رتهت رهبثیی ٌهیا               

 رار٤ است.

 پژٍّص ًحَُ ی ػول سا تْثَد هی دّذ -2

ا  آٞ ا٧ههت ِهه٥ ،هه ٦٢ش ٦ههب ث٧ج٣ر٦ههبیو ٠یههک ثههیاش ٠تهه٤٣ ش فٝههٗ ،ی هه٧١بر ٜههو ر١٦هه،  بههبحک 

ا٦ٝیت ٦سع١،. ِب ١ِهبٞ ٢ ٜه،ییاٞ سهب ٜبٞ ٦هب ثهب ثی ه٣ را ش ا  یبوعه٥ ٦هبش ،ه ٦٢ش ٦هٛ ِب آٜه،ری ٢            

    ٝ ّٙهیر سهب ٜب٠و ِه٥ ببصهٗ ٠ه٣فو ،ه ٦٢ش       ٦ٛ اثیثخش ری  ٣ا١٦،  ،. ٜ،ییاٞ ثهب ایبهبر یهُ ٠ؾهبٚ ف

ِههب ثیرش اسههت  ٢ یههب ثههب ر یبوههت  ٣ٝ١٦ر٦ههبیو ِهه٥ ببصههٗ ،هه ٦٢ش ٦ههبش ث١یههبرش یههب ا   ههیبثو ٠٣ٔهه٥ 

٠ت٤٣ ش ا٠بهبٚ وقب٘یهت ٦هبش  ه٣ر رایییارهو ایبهبر ِهیر٤ ر  ٠عیبه٥ ٦کی١ه٥ ٦هب  ا ِهب٦ش رار٤             است  ر 

٦٢ش ٦هب ّٜٝهٟ اسهت ایه،٤ ٦هبش      ٢ سییقعی ثه٥ ا٦ه،ا  سهب ٜب٠و  ه٣ر ٠بحهٗ ٜهو  ه٠٣،. ث١هبثیایٟ  ،ه          

ِهب   ٥ ا،ی،ش ث٥ ٜ،ییاٞ ا اح٥ ر١٦ه، ٢ ٜه،ییاٞ  آٞ ایه،٤ ٦هب  ا ر  ٌب٘هت ا٠بهبٚ وقب٘یهت ٦هبش ٜخعٙهه ثه          

 " هش  یٕٝهب  "اثه،٤ ا،یه،ش ث١هبٚ     ٔیی٠،. ثهیاش ٜشهبٖ: ٜه،ییش ّٜٝهٟ اسهت ر  ٠عیبه٥ ش ،ه ٦٢ش ثهب        

ٔ     ثی ٣ یهیر. ٦ٝهیٟ ،ه ٦٢ش ٦هب ّٜٝهٟ       ر ١ِ، ٢ آ٠ٕب٤ رال  ١ِ، ر  سب ٜبٞ  ه٣ر ایهٟ ایه،٤  ا ثه٥ ِهب  

اسههت  ٜهه،ییاٞ  ا ر  ا  یههبثو  ٢یّیر٦ههبش ٜهه،یییعو  هه٣ر یههب ش  سههب٠،. ٜهه،ییاٞ ا  عییههً ا٠بههبٚ      
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 ثخهش ر٢٘عهو  ّٜٝهٟ اسهت ٠عهبی  ٜخیثهو      ، ٦٢ش ،و ٜو ثی٠ه، ِه٥  ٢یّهیر سیبسهو ثه٥ ٜه،یییت ر        

 فبی، سب ٜبٞ ٦بش ر٢٘عو ١ِ،.

 

 دٌّذپژٍّص ّا خط هطی ّا سا تحت تاثیش قشاس هی  -3

ثو ریری، ،ه ٦٢ش ٦هبش ٜه،یییعو  ٠ٕهب٤ ر٢٘عٝهیراٞ  ا ثه٥  ه٣ر اٙهت  ٣ا٦ه، ِهیر. ا ایهٟ  ٢            

ر   ٜهبٞ  ١بسههبیو ٜسههبحٗ فٝهه٣ٜو ٢ ثتهها ثههی سهی  ا٤ بههٗ ٦ههبش آٞ ر  ٜتبوههٗ ر٢٘عو)٦یههب  ر٢٘ههت    

سب ٜبٞ ٜه،یییت ٢ ثی٠بٜه٥  یهکش ِ ه٣ ( ثهیاش رتٙیهٗ ٣ٜوه٣فب  ثه٥ ،ه ٦٢ش ٦هبش ٜه،یییعو ا٠بهبٚ             

١٦، ِهیر. ٠ٝبی١ه،ٔبٞ ٜبٙه  ٠یهک ر  ثی سهو دیته٥ ٦هبش ر٢٘هت ٢ ٦ٝهیٟ عه٣  عهیح             ،٤ ٜیااق٥  ٣ا

٦ههبش ،ی هه٧١برش ٠ٝبی١هه،ٔبٞ ا  ،هه ٦٢ش ٦ههبش ٜهه،یییعو ث٧ههی٤ ٜههو ٔیی٠هه،. ثههیاش ٜشههبٖ  ،هه ٦٢ش ٦ههبش   

صهه٣   ٔیوعهه٥ ر  ٜهه٣ ر  آ٣صههو سههب ش اویاعههو ر  ِ هه٣ ٦ب ٢ رههبثیی آٞ ثههی ابٜقهه٥ ٜهه،٠و یههب رههبثیی 

ء سههالٜت ارا ش ٜههو ر٣ا٠هه،  ٜب ههد ١ٜبسههجو ثهه٥  اش رارٞ ثهه٥ سیبسههت  ٢یّههیر ٜهه،یییعو ری١ههو ر  ا رٍههب

 ٦بش  آ٣صو سب ش اب ٢یو یب سیبست ری٢ی  ا    ٦بش ری١و ر  ٠ؾبٚ ٜ،یییعو ثب ١،.

 

 پژٍّص، هْاست ّای پژٍّطی سا استقا هی دّذ -4

،هه ٦٢ش ثی ههعیش ا٠بههبٚ ر١٦هه، ٧ٜههب   ٦ههبش ٜى٧هه٣ٜو   ٦یچهه٥ را٠ ههب٣یبٞ  ٜهه،ییاٞ ٢ ِب ١ِههبٞ

ٜسهعٙکٚ   "،ه ٦٢ش "ش  سهب ٜب٦،٠و ٢ ا احه٥ ٜغب٘هت ر٣سهظ آ٧٠هب ر٣سهق٥ ٜهو یبثه،  چه٣ٞ ا٠بهبٚ           ٣٠ عب 

را٠سعٟ ٧ٜب   ٦هبش ٜى٧ه٣ٜو ثهیاش ٜق١هب ثخ هو ثه٥ رار٤ ٦هب  رتٙیهٗ  ٢اثهظ ،یچیه،٤ ٜیهبٞ ایه،٤ ٦هب  ٢              

ریِیت ایه،٤ ٦هبش ،یا١ِه،٤ اسهت. ٦ٝهیٟ عه٣  ، ٦٢ هٕیاٞ ثهیاش  ٣ا٠ه،ٞ ٜغب٘قهب  ٔهکا    ه،٤ ر              

ث٥ ٧ٜب   ٦هبش ٜى٧ه٣ٜو ٠یهب  را ٠ه،  ِه٥ آ٧٠هب  ا ر  رتٙیهٗ ایه،٤ ٦هب ٜه،ر ٜهو  سهب٠،.              ارثیب  ، ٦٢ش 

، ٦٢ ٕی ر   ٜبٞ ا٠ببٚ ٜهی٢ ش ثهی ارثیهب  ،ه ٦٢ش  صه،٦ب ،ه ٦٢ش  ا  ١بسهبیو ٜهو ١ِه، ا ایهٟ  ٢           

ثبیهه، وههٟٝ رتٙیههٗ  ثع٣ا٠هه، آ٧٠ههب  ا ر  رآهه٣ییش ثههک ْ ریِیههت ١ِهه،. ٜههی٢  ثههی ارثیههب  ،هه ٦٢ش       

٧ٜههب   ٦ههبش سههب ٜب٦،٠و ٜغب٘ههت ،یچیهه،٤ ِٝههُ ٜههو ١ِهه،.  ٜههب٠و ِهه٥        ، ٦٢ ههٕی  ا ر  ر٣سههق٥ 

، ٦٢ ههٕی ٔههکا   ،هه ٦٢ش  ا آٜههبر٤ ٜههو ١ِهه،  ٧ٜههب   ٦ههبش سههب ٜب٦،٠و ٢ رتییههیش  هه٣ر  ا ث٧جهه٣ر  

ٜو ر٦ه،. را٠ هب٣یبٞ ٢ ، ٦٢ هٕیاٞ فهال٤٢ ثهی ره،٢یٟ یهُ ، ٦٢ ه١ب٥ٜ ٍٜه،ٜبرو رٌیهً ٢ ٌبثهٗ ٌجه٣ٖ             

٠یهک ث٧جه٣ر ٜهو ر١٦ه،. ٢ٌعهو ، ٦٢ هٕی ٔهکا    ه٣ر  ا         ثیاش اایاش  سب٥٘  ٣ر  فٝٗ ٣٠ هعٟ  ه٣ر  ا   

ثهه٥ ٜخبعجههبٞ )ِٝیعهه٥ رخآآههو را٠ ههّ،٤  ٔههی٤٢ یههب سههب ٜبٞ( ا احهه٥ ٜههو ر٦هه،  ٧ٜههب   سههخٟ ٔىههعٟ ٢ 

ا اح٥ ش ٜغب٘ت  ه٣ر  ا ا رٍهب ٜهو ر٦ه،. ٦ٝهیٟ عه٣  ٢ٌعهو را٠ هب٣یو ر  ١ِىیا٠سهو ٍٜب٘ه٥ اش  ا ا احه٥            

 ٧ٜب   سخٟ ٢ ش  ٣ر  ا ر٣ٍیت ٜو ١ِ،.ٜو ر٦،  ٢ ث٥ س٣اٖ ٦بش ٜخبعجبٞ ،بسر ٜو ر٦،  
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 انواع پژوهص

 
 ، چ٧ب  ٦،  ٜعىب٢   ا ر٠جبٖ ١ِ،:، ٦٢ش  ٜو ر٣ا٠

      ٔههب٦و ٦هه،  ،هه ٦٢ش  بههٗ یههُ ٜسههب٥٘ ٜعهه،ا٢ٖ ٢ ٜقٝهه٣ٖ ر  ٜتههیظ ِههب  اسههت  

 ، ٦٢ش ِب ثیرش

   ٞههه ٦٢ش ث١یهههبرش  ،بیهههه٥      ا رٍبء را٠ش ر  ب٣ ٤ اش  بص استٔب٦و ٦،  آ،

 اش یب ٜتض

  اسهت    ا٢ٌب  ٦،  ،ه ٦٢ش ثی سهو اثهیا  ،ی ه٧١برش ،ه ٦٢ش ٦هبش ِهب ثیرش       ٔب٦و

 ، ٦٢ش ا   یبثو

  ،ر٣سق٥ سی ، ٦٢ش ٌجٙو است  ، ٦٢ش ر٣سق٥ اش ب ثقض ٔب٦و ا٢ٌب  ٦ 

٢ٌعو ، ٦٢ و ثه٥ ٌآه، ِهب ثیر ٠عهبی  یبوعه٥ ٦هبیش ثهیاش بهٗ ٜسهب٥٘  هبص ٜعه،ا٢ٖ ر ٢ٞ سهب ٜبٞ               

ا٠ببٚ ٜهو  ه٣ر  چ١هیٟ ، ٦٢ هو  ،ه ٦٢ش ِهب ثیرش ٠بٜیه،٤ ٜهو  ه٣ر. اٜهب  ٜهب٠و ِه٥ ،ه ٦٢ش ثهیاش               

٢  اوههکایش را٠ههش ٢ ر َ ٜههب ا  ٜسههبحٗ  بصههو ِهه٥ ف٣ٜٝههب  ر  ٜتههیظ ٦ههبش سههب ٜب٠و ارىههبي ٜههو اوعهه، 

٦ٝچ١هیٟ ایهٟ ٠٣ٔه٥    =ب  ا٠ببٚ ٜو  ه٣ر  ،ه ٦٢ش ث١یهبرش یهب ،بیه٥ اش ٠بٜیه،٤ ٜهو  ه٣ر         چ٠٣ٕٕو بٗ آ٧٠

یبوعه٥ ٦هبش ببصهٗ ا ایهٟ ٠ه٣ؿ ،ه ٦٢ش ر  ایبهبر را٠هش          >، ٦٢ش ٦ب  ا ، ٦٢ش ٜتض ٠یک ٜهو ٠ب١ٜه،.  

ر  ب٣ ٤ ٦بش ٜخعٙه ٜ،یییت ِٝهُ ٜهو ١١ِه،. ٢ٌعهو  ،ه ٦٢ش ثهیاش ثی سهو ا  یهبثو اثهیا  ر٣صهی٥           

ا٠بهبٚ ٜهو  ه٣ر  آٞ  ا ،ه ٦٢ش ا   هیبثو ٜهو ٠ب١ٜه،  ٢  ٜهب٠و ِه٥ را٠ هو            ٦بش ، ٦٢ش ٦بش ِب ثیرش

ا  بهه٣ ٤ ث١یههبرش یههب ِههب ثیرش ر٣سههق٥ رار٤ ٜههو  هه٣ر آٞ  ا ،هه ٦٢ش ر٣سههق٥ اش ٜههو ٠ب١ٜهه،. ثی ههو ا    

ٜج١هبش ایهٟ ٠ه٣ؿ رٍسهیٛ ث١ه،ش  ا ِهب ٢ی ٤ ٦هبش ،ه ٦٢ش ٌهیا  رار٤ ا٠ه،              ٜع٣ٞ  ٢   ١بسهو ،ه ٦٢ش  

  ٢یههه ٤ ش ث١یهههبرش  ِهههب ثیرش  ا   هههیبثو ٢ ر٣سهههق٥ را ر یق١هههو ٜههه،فو ا٠ههه، ،ههه ٦٢ش چ٧هههب  ِهههب

. ٢٘ههو اسبسههب  ر  ارثیههب   ٢   ١بسههو ا  ر٢ ِههب  ٢یهه ٤ اصههٙو ثههیاش ،هه ٦٢ش یق١ههو    >2001اهه١ّ =

 ِب  ٢ی ٤ ث١یبرش ٢ ِب ثیرش سخٟ ٔىع٥  ٣ر ٥ِ ر  ر٢ سی یُ عیه ٌیا  را ر.

 

 ٍیژگی ّای پژٍّص ػلوی

 ٢ی ٔو ٦بش اصٙو ، ٦٢ش فٙٝو فجب ر١، ا :

 .٦،  ١ٜ،ش1
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 )ٜج١بش رئ٣ یُ ابٜـ ٢  ٢   ١بسو ٜقعجی(. رٌت ١ٜ،ش2

 . آ ٣ٜٞ ،دییش3

 . رّیا ،دییش4

) یبوعه٥ ٦هبش ٜجع١هو ثهی ٠٣ٝ٠ه٥ چٍه،  ثه٥ ٢اٌقیهب  ٠کریهُ اسهت.           . رٌیً ث٣رٞ ٢ ٌبثٙیت افعٝبر5

 ابعٝبٖ ثیآ٢ ر صتی  ٠عبی  یب سغ  اعٝی١بٞ(

 . فی١و ث٣ر6ٞ

 . رقٝیٛ ،دییش7

) ٜب٠قیت ٢ ابٜقیهت ر  ٜه،ٖ ٦هبش ، ٦٢ هو ٢ٌعهو ٜتٍهً ٜهو  ه٣ر ِه٥          ابٜقیت. ٜب٠قیت ٢ 8

ثع٣ا٠یٛ رق،ار ٜعایهی ٦هب  ا ثه٥ به،اٌٗ ّٜٝهٟ ِهب٦ش ر٦هیٛ ثه٥ عه٣ ش ِه٥ وهٟٝ ٣ِرهب٤  ه،ٞ              

 ٜسیی ، ٦٢ش ث٥ ا    ٢ افعجب  آٞ  ، ٥ اش ٢ا ر ٠ ٣ر(

 

 قیاسی -رویکرد فرضیه ای

 

 :یقیاس -فشآیٌذ ّفت هشحلِ ای دس سٍیکشد فشضیِ ای

 . ٜ ب٤،٦ ) ١ب ت ٜسب٥٘(1

 . ثی سو ارثیب  ، ٦٢ش )ٜجب٠و رئ٣ یُ  ٜج١بش رئ٣ یُ(2

 . ر،٢یٟ رئ٣ ش3

 . ویوی٥ سب ش4

 . ٔیرآ٢ ش اعالفب : آ ٣ٜٞ ویوی٥ ٦ب5

 . رتٙیٗ اعالفب 6

 . ٠عیب٥ ٔییش )اسع١عبج(7
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 فصل دوم
فرایند ژپوهص: شناخت مساهل و ربرسی ادبیات 

 مساهلژپوهص و تعریف 
 

 فشآیٌذ اًجام پژٍّص

 ٌیبسو ا  ر٢ ثق، اصٙو ر ّیٗ  ،٤ است: –ثی سو فٙٝو ر   ٢یّیر ویوی٥ اش 

 ویوی٥ ٦ب ثیاش آ ٣ٜٞ  ء( ویآی١، ر،٢یٟ چب چ٣ة ٜى٣٧ٜو ٢ ابآب1 

( عیح ، ٦٢ش ٥ِ ٠ه٣ؿ ،ه ٦٢ش ٢ ا١جه٥ ٦هبیو ٠ؾیهی ّٜهبٞ ٜغب٘قه٥  ٠ته٤٣ ش ا٠عخهبة ٠٣ٝ٠ه٥           2

 ٔیرآ٢ ش رار٤ ٦ب ٢ ٠ت٣ش رتٙیٗ رار٤ ٦ب   ا ر ثی ٜو ٔییر.٢ ٔیرآ٢ ش ا٠عخبة ٥٠٣ٝ٠ ٢ 

 

 قلوشٍ کلی هسالِ پژٍّص 

بهه٣ ٤ ش ِٙههو ٜسههب٥٘ ثهه٥ ٠هه٣فو بهه٣ ٤ اش ا  سههب ٜبٞ ا ههب ٤ را ر ِهه٥ ر  آ٠بههب وههی٢         

، ٦٢ش ٢ بهٗ ٜسهب٥٘ ابسهب  ٜهو  ه٣ر. ٣ٜوه٣فب   بصهو ِه٥ ثبیه، ر ایهٟ به٣ ٤ ثی سهو  ه٠٣،               

٠ ه٠٣،. چ١هیٟ ٣ٜوه٣فبرو ّٜٝهٟ اسهت  هبٜٗ ٜه٣ا ر  یهی          ّٜٟٝ است ر ایٟ ٜیب٥ٙ چ١ه،اٞ ٜ هخن  

 ثب ،.

  ر  ٜتیظ سب ٜب٠و ٥ِ ثبی، بٗ  ٣ر ( ٜسبحٗ وقٙو ٣ٜا٣ر1) 

 ٜقعٍ، است ثبی، ث٧ج٣ر رار٤  ٠٣، ( ب٣ ٤ ٦بیو ر  سب ٜبٞ ٥ِ ٜ،یی2)
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 هه٣ثو ٜ ههخن ٢ ٥  یههُ یههب ٜى٧هه٣ٜو ِهه٥ ٠یههب  ثهه٥ ٠هه٣فو ،هه ٦٢ش ث١یههبرش را ر رههب ثهه٣( ٣ٜوه٣ؿ رئ 3) 

 ر َ  ٣ر 

( ثی و ،یسش ٦هبش ، ٦٢ هو ِه٥ یهُ ، ٦٢ هٕی ٜهو  ٣ا٦ه، ثه٥ صه٣   ربیثهو ،بسهخو ثهیاش             4) 

 آ٧٠ب ثیبی،.

 

 

 

 

 چِ تفاٍت ّایی دس هشٍس ادتیات پژٍّص دس پژٍّص کوی ٍ کیفی ٍجَد داسد؟

ثههی ارثیههب  ،هه ٦٢ش  ، ٦٢ ههٕی ّٜٝههٟ اسههت  ٢یّههیر ِٝههو یههب ِیىههو  ا    ر  ثخههش ٜههی٢ ش

،ه ٦٢ش  ه٣ر ا٠عخهبة ١ِه، )أهی ارثیهب  ٔسهعیر٤ اش ر  ثهبة ٣ٜوه٣ؿ ٢اه٣ر را ر ّٜٝهٟ             ثیاش ا٠ببٚ

است  ٢یّیر ِٝو  ا ا٠عخبة ١ِه، ٢ أهی ارثیهب  ٣ٜوه٣ؿ  ٜته،٢ر اسهت ّٜٝهٟ اسهت  ٢یّهیر ِیىهو           

 ا ر  ،یش ٔییر(. ر  فهیٟ بهبٖ ٠ته٤٣ ش اسهعىبر٤ ا  ارثیهب  ،ه ٦٢ش ر  ،ه ٦٢ش ٦هبش ِٝهو ٢ ِیىهو           

( ببهٛ ارثیهب  ٜه٣ ر    1سه٥ رىهب٢  فٝه،٤ ثهیٟ آٞ ر٢  ا ٠ هبٞ ٜهو ر٦ه،:         (2-1ٜعىب٢  است. اه،٢ٖ) 

( اسههعىبر٤ ا  ارثیههب  ر  آغههب  ،هه ٦٢ش ٢ اسههعىبر٤ ا  ارثیههب  ر  ا٠ع٧ههبش  2اسههعىبر٤ ر  اثعهه،اش ،هه ٦٢ش  

،هه ٦٢ش  ر  یههُ ،هه ٦٢ش ِٝههو  ، ٦٢ ههٕیاٞ ر  اثعهه،اش ٜغب٘قهه٥ )ر ثخههش ر٣ایهه٥ ا٦ٝیههت ٜسههب٥٘(    

ٜه٣ ر ثتها ٌهیا  ٜهو ر١٦ه،. ثه٥ سه٥ ر٘یهٗ رسهت ثه٥ ایهٟ ِهب  ٜهو              ببٛ فؾیٝو ا  ارثیب  ، ٦٢ش  ا 

:،١٠  

 . ارثیب  ، ٦٢ش  ا٦ٝیت ٜغب٘ق٥ ٜسب٥٘ ، ٦٢ و ٣ٜ ر٠ؾی ، ٦٢ ٕی  ا ر٣ای٥ ٜو ١ِ،. 1

.  یرٜبیهه٥ ٦هه،  غههبیو  سهه٣اٖ ٦ههب ٢ ویوههی٥ ٦ههبش ،هه ٦٢ش  ا  ههّٗ ٜههو ر٦هه، )ثقهه، ا      2

غهبیو  سه٣اٖ ٦هب ٢ ویوهی٥ ٦هب       ٜغب٘ق٥ ارثیب  ،ه ٦٢ش ٢ ره،٢یٟ چهب چ٣ة ٜى٧ه٣ٜو اسهت ِه٥ ٦ه،        

ارثیهب  ،ه ٦٢ش   " ّٗ ٜو ٔیی٠،(. ثیایٟ اسهب  ر  ٦هی ،ه ٦٢ش ِٝهو  ثخهش ٜبکایهو رتهت ف١ه٣اٞ         

٢اه٣ر را ر رهب ا٦ٝیهت ٠ٍهش ارثیهب  ٣ٜاه٣ر ر  ا٧هت ر٦هو ،ه ٦٢ش  ا           "یب ٜجهب٠و رئ٣ یهُ ،ه ٦٢ش   

 ٠ بٞ ر٦،.

١هو ٦هبش ٔد هع٥ ٢    . یبوع٥ ٦بش ، ٦٢ش ا،ی،  ا ثب ارثیهب  ٣ٜاه٣ر ٔهی٤ ٜهو  ٠ه، رهب ،هیش ثی       3

 ٦ٛ ٠کریُ یب ٜعٝبیک  ٠٣،.٥ ا٠عؾب ا  ٜغیح  ،٤ ر  اثع،اش ، ٦٢ش ث

ر  ، ٦٢ش ٦هبش ِیىهو  ٜهی٢  ارثیهب  ،ه ٦٢ش ث١هب ثه٥ ٦ه،وو ٜعىهب٢  ا  ،ه ٦٢ش ِٝهو صه٣   ٜهو              

( ، ٦٢ هٕی ِیىهو  ٜب١٠ه، ، ٦٢ هٕی  ِٝهو ثهیاش ٜسهع١، ِهیرٞ یهب ر٣ایه٥           2005ٔییر ث٥ ٔىع٥ ِیسه٣ٖ) 

 ٣ر ث٥ ثی هو ا  ،ه ٦٢ش ٦هبش ٔد هع٥ ر  اثعه،اش ٜغب٘قه٥ ا هب ٤ ٜهو ١ِه،. اٜهب           ا٦ٝیت ٜسب٥٘ ، ٦٢ و 
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ٜب١٠، ، ٦٢ش ِٝو ثیاش ر٣ای٥ ٜسب٥٘ ،ه ٦٢ش  ه٣ر صهیوب  ثهی ارثیهب  ٣ٜاه٣ر رّیه٥ ٠ٝهو ١ِه،. ٦ٝهیٟ           

ایهٟ اٜهی ااهب ٤ ٜهو      ٠بٚ ٜی٢ ش ثهی ارثیهب  ،ه ٦٢ش ِٝعهی ثه٥ چ هٛ ٜهو  ه٣ ر.        ٥ ث وع٣  ثخش ٜبکای

ر  ،هه ٦٢ش ِٝههو )ش ٦ههبش ِیىههو  ریهه،ٔب٤ ٦ههبش ٜ ههب ِت ١١ِهه،ٔبٞ  ر٦هه، ِهه٥ ث١ههب ثهه٥ ٜب٦یههت ،هه ٦٢ 

آ ٣ٜر٠و ٦ب ٠بٜیه،٤ ٜهو  ه٣ر( ثه،٢ٞ ایهٟ ِه٥ ا  اب٠هت ریه،ٔب٤ ٦هبش ریٕهیاٞ ِه٥ ثی بسهع٥ ا  ارثیهب               

،هه ٦٢ش اسههت رتههت رههبثیی ٌههیا  ٔیی٠هه،  ر  بههیٟ ٜغب٘قهه٥ ؽ٧هه٣  ١١ِهه،. ر فههیٟ بههبٖ ر  ثی ههو ا      

اش بٝبیهت ا  یبوعه٥ ٦هبش  ه٣ر اسهعىبر٤ ٜهو ١١ِه،.        ٜغب٘قب  ِٝو  ، ٦٢ هٕیاٞ ا  ارثیهب  ،ه ٦٢ش ثهی    

ثههب ایههٟ ٢اهه٣ر ر  رقهه،ارش ا  ،ههی٢ی٤ ٦ههبش ِیىههو  ، ٦٢ ههٕیاٞ غب٘جههب  ر  ا٠ع٧ههبش ،هه ٦٢ش رسههت ثهه٥    

ٍٜبیس٥ یب رٍبثٗ یبوع٥ ٦ب ٜهو  ١٠ه،. ایهٟ ٍٜبیسه٥ یهب رٍبثهٗ ر٦هو ٜب١٠ه، ،ی٠٣ه، رارٞ یبوعه٥ ٦هبش ،ه ٦٢ش             

، ٦٢ هٕیاٞ ر  ٜه٣ ر یبوعه٥ ٦هب ،هیش ثی١هو ٠ٝهو        ِٝو ثهب ارثیهب  ،ه ٦٢ش ٠یسهت. ر  ،ه ٦٢ش ِیىهو        

١١ِ،. ر  ، ٦٢ش ِیىو ، ٦٢ ٕیاٞ صیوب  ٜهو  ٣ا١٦ه، ث،ا١٠ه، آیهب یبوعه٥ ٦هبش ، ٦٢ هو آ٧٠هب ایه،٤ ٦هبش           

 ٣ٜا٣ر  ا ٥ِ ر  ارثیب  ٣ٜا٣ر ٢ا٣ر را ر  ا اصالح ٜو ١ِ، یب  یی.

 

 گاًِ دس اًجام هشٍسی تش ادتیات پژٍّص کذاهٌذ؟ جگام ّای پٌ

ا  ایٟ ٥ِ  ٢یّهیر ،ه ٦٢ش ِٝهو ثب ه، یهب ِیىهو  ثهیاش ا٠بهبٚ ٜهی٢ ش ثهی ارثیهب             صی  ٠ؾی 

،هه ٦٢ش ٔههبٚ ٦ههبش ٜ ههعیِو ٜههو ر٣ا٠هه، عههو  هه٣ر. آٔههب٦و ٠سههجت ثهه٥ ایههٟ ٔههبٚ ٦ههب ، ٦٢ ههٕی  ا ر   

( أیچهه٥ ا٠بههبٚ 80:2005ثهه٥ ٔىعهه٥ ِیسهه٣ٖ ) ٜغب٘قهه٥ ٢ و٧ههٛ یههُ ٔههکا   ،هه ٦٢ش ِٝههُ ٜههو ١ِهه،. 

ا ر ِهه٥ ثهه٥ ، ٦٢ ههٕی ربهه٣یک  هه٣ر  ٢٘ههو ٜقٝهه٣د  عههو ٜههی٢ ش ثههی ارثیههب  ،هه ٦٢ش ٜسههییش رٌیههً ٠هه،

ِیرٞ ،١  ٔهبٚ ثه٥ ٠ؾهی ٜىیه، ٜهو آیه،. أهی صهیوب  ٦ه،  ، ٦٢ هٕی اسهعب٣ش ارثیهب  ر  ثهبة یهُ               

٣ٜوهه٣ؿ ثههیاش اسههعىبر٤  خآههو یههب ث١ههب ثهه٥ ٦هه،  ثی ههو ِب ثیر٦ههبش فٝٙههو ثب هه،  صههیوب  چ٧ههب  ٔههبٚ 

ش ،ه١  ٔهبٚ ثهیاش ا٠بهبٚ ،ه ٦٢ش       ٠خست  ٣ٜ ر اسعىبر٤ ٌهیا  ٜهو ٔیهیر. ر فهیٟ بهبٖ یهبرٔییش ٦ٝه٥       

 ٜىی،  ٣ا٦، ث٣ر. ایٟ ،١  ٔبٚ ث٥  یح  یی٠،: 

 

 .  ١بسبیو ٢ رقییٟ ٢ای٤ ٦بش ِٙی،ش ٣ٜ ر اسعىبر٤ ثیاش اسعب٣ش ارثیب  ، ٦٢ش 1

. یههبوعٟ ارثیههب  ر  ثههبة ٣ٜوهه٣ؿ ،هه ٦٢ش ا  عییههً ،بیٕههب٤ ٦ههبش اعالفههبرو ٣ٜاهه٣ر ر        2

 ِعبثخب٥٠ ٦ب یب ٢ة سبیت ٦بش ای١عی٠عو 

 ا  یبثو ا٠عٍبرش ٢ ا٠عخبة ارثیب  ثیاش ٜغب٘ق٥  .3

 . سب ٜب٦،٠و ارثیب  ا٠عخبثو ث٥  ّٗ یُ ٣ٝ٠را  4

 ب  ثیاش ١ٔبب٠ی،ٞ ر  ٔکا   ، ٦٢ش . رتییی ارثی5

 



 

12 
 

 ػٌاصش اصلی تیاًیِ هسالِ 1-1

 ف١بصی اصٙو ثیب٠ی٥ ٜسب٥٘ فجب ر١، ا :

 .٣ٜو٣ؿ اصٙو ٢ ویفو ، ٦٢ش1

 . ٜسب٥٘ ، ٦٢ش2

 ش ٜسب٥ٜ٘غب٘ق٥. ر٣ای٥ 3

 .  الء ر  را٠ش ٣ٜا٣ر ٠سجت ث٥ ٜسب4٥٘

 . ٜخبعجبٞ ٥ِ ا  ، ٦٢ش ١ٜعىـ ٜو  ٠٣،.5

 سىمفصل 
 تدوین مبانی تئىریک و فرضیو اهی ژپوهص

 

 ا٣٠اؿ ٜعایی٦بش ٜسعٍٗ ا  ری، ِیس٣ٖ:

 . ٜعایی ا٠،ا ٤ ٔییش  ،٤ 1

 . ٜعایی ١ِعی2ٖ

 . ٜعایی ِب ثست)آ ٣ٜٞ(3

 . ٜعایی رق،یٗ ٔی4

 

 تذٍیي فشضیِ ّا

 ر،٢یٟ ویوی٥ ٦ب ثبی، ٜالَ ٦بیو ر ٠ؾی ٔیوت: ثیاش

 ( ویوی٥ ثبی، آ ٣ٜٞ ،دیی ثب ،  1 

 3( ویوی٥ ثبی، ٦ٝجسعٕو یب  اثغ٥ ثیٟ ر٢ ٜعایی  ا ثیبٞ ١ِ،  2

 ( ویوی٥ ثبی، ٜجع١و ثی ٣٠فو رئ٣ ش ثب ، )را اش  یرٜبی٥ رئ٣ یُ ثب ،( 

 ( ویوی٥ ثبی،  ٢ ٟ ثب ،  4 
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 ( ویوی٥ ثبی، وب ك ا  ٜىب٦یٛ ا   و ٢ ا الٌو ثب ،  5

 :1384).92-95( ویوی٥ ثبی، رٌیً ٢ ا عآبصو ثب ،  )رد٢ 

 

 تؼشیف فشضیِ ّا

ویوی٥ فجهب   اسهت ا  بب٘هت یهب اصهٙو ِه٥ اغٙهت ثهو آ٠ّه٥ افعٍهبرش ٠سهجت ثه٥ آٞ ٣ٜاه٣ر              

،یٟ ریریهت ٜغبثٍهت آٞ  ا ثهب    ثب ،  ،دییوع٥ ٜو  ه٣ر رهب ثعه٣اٞ ا  آٞ ٠عهبی  ١ٜغٍهو اسهعخیاج ِهیر ٢ ثه        

ثه٥ فجهب   ریٕهی     ٢اٌقیت ٦بیو ٥ِ ٠هکر ٜهب ٜقٙه٣ٚ اسهت یهب ٜهو ره٣اٞ آ٧٠هب  ا ٜقٙه٣ٚ سهب ت  آ ٜه٣ر.            

 >٣٦1374:61ٜٟ=  ویوی٥  ٣٠فو ب،   ییِب٥٠ ر  ٣ٜ ر بٗ یُ ٜسب٥٘ است.

 

 )ًَِفشضیِ ّای تَصیفی دس هقاتل فشضیِ ّای استٌثاطی)جاهؼِ ٍ ًو 

  ُتؼذاد هتغیش ّا(دس هقاتل دٍ یا چٌذ هتغیشُفشضیِ ّای تک هتغیش( 

         فشضیِ ّای ّوثسژتگی دس هقاتژل فشضژیِ ّژای تجشتی)تَاًژایی دسژتکاسی ٍ تغییژش

 دس هتغیشّا(

            فشضیِ ّژای پژٍّطژی تژا گژشٍُ ّژای ّوتژا دس هقاتژل گژشٍُ ّژای هسژتقل)تؼذاد

 گشٍُ ّای آصهَدًی(

     اسژوی، ستثژِ ای، فاصژلِ ای    :فشضیِ ّا پاساهتشیک دس هقاتژل ًاپاساهتشیژک )هقیژا 

 (یا ًسثتی

 

 ( فشضیِ ّای تَصیفی دس هقاتل فشضیِ ّای استٌثاطی)جاهؼِ ٍ ًوًَِ(1

ش ویوههی٥ ٦ههبیو ِهه٥ ر  ای١بههب ٜههو رهه٣اٞ ا  آٞ ثتهها ِههیر ر٣صههیىو یههب اسههع١جبعو رٝههبیک فٝهه،٤

،هدییش  ٣٘یت ٜسهئ ث٣رٞ آ٧٠بست. ر  ویوهی٥  هٝب ٤ یهُ چ١ب٠چه٥ رٝهبٚ ٜه،ییاٞ ر  ایهیاٞ ٜه٣ ر آ ٜه٣ٞ          

٣٘یت ،ههدییش ٜتبسههج٥ ٔههیرر  ایههٟ ویوههی٥ یههُ ویوههی٥ ش ر٣صههیىو ٜسههئٜع٣سههظ ٠ٝههی٤  ٌههیا  ٔیی٠هه، ٢

است. ٦ٝچ١یٟ أهی ثهیاش آ ٜه٣ٞ ویوهی٥  هٝب ٤ ر٢ ٠سهجت اوهیار  اوهو ثهب ٜیااقه٥ ثه٥ رٝهبٚ ِب ١ِهبٞ              

ر  غیههی ایههٟ صهه٣   ویوههی٥   سههب ٜبٞ ا٘ههه ٜ ههخن ٔههیرر  یههُ ویوههی٥ ر٣صههیىو  ٣ا٦هه، ثهه٣ر.    

 ٣ر.اسع١جبعو  ٣ا٦، ث

 

 ( فشضیِ ّای تک هتغیشُ دس هقاتل دٍ یا چٌذ هتغیش2ُ
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( فشضیِ ّژای ّوثسژتگی دس هقاتژل فشضژیِ ّژای تجشتی)تَاًژایی دسژتکاسی ٍ تغییژش دس         3

 هتغیشّا(

ٜههب وٍههظ ر٢  یق١ههو٦ههیک ١ِعی٘ههو ٠هه،ا یٛ. آٞ   شٔیههیش ٜعایی٦ههبا٠هه،ا ٤ویوههی٥ ٦ههبیو ِهه٥ ر   ر 

ٜعایی  ا ث،٢ٞ آ٥ّ٠ ثیآ٧٠ب ١ِعیٖ را ع٥ ثب هیٛ ٜ هب٤،٦ ٜهو ١ِهیٛ. ایهٟ ٠٣ٔه٥ ویوهی٥ ٦هب  ا ویوهی٥ ٦هبش           

آ ٜبی هٕی ٜعایی)ٔهی٤٢(  ا رسهت ِهب ش      و  ه٣ا٠یٛ  ٢ ویوهی٥ ٦هبیو ِه٥    ر٢ ٜعایی٤ ا  ٠ه٣ؿ ٦ٝجسهعٕو ٜه   

 ٜو ١ِ، ویوی٥ ربیثو ٔىع٥ ٜو  ٣ر. 

دس هقاتژل گژشٍُ ّژای هسژتقل)تؼذاد گژشٍُ       فشضیِ ّای پژٍّطی تژا گژشٍُ ّژای ّوتژا    ( 4

 ّای آصهَدًی(

 فشضیِ ّا پاساهتشیک دس هقاتل ًاپاساهتشیک )هقیا ، اسوی، ستثِ ای، فاصلِ ای(

و١هه٣ٞ آٜههب ش ،ب اٜعییههُ  هه،ی،ا  رتههت رههبثیی ٍٜیههب  ٜعایی٦ههب ٢ ر٣ یههـ آٜههب ش ابٜق٥)٠٣ٝ٠هه٥(  

١،  آ ٜه٣ٞ آ٧٠هب صهیوب  ثه٥ ِٝهُ      ، ٦٢ش اسهت. أهی ٜعایی٦هبش ویوهی٥ ا  ٠ه٣ؿ اسهٝو ٢  رجه٥ اش ثب ه        

ُ "و٣١ٞ ٠ب،ب اٜعییهُ ر  آٜهب  ا٠بهبٚ ٜهو ٔیهیر. ٘هدا ایهٟ رسهع٥ ا  ویوهی٥ ٦هب  ا ٜهو ره٣اٞ               "٠ب،ب اٜعییه

 ٣ا٠،. چ١ب٠چ٥ سغ  ا٠،ا ٤ ٔیهیش ٜعایی٦هب  وبصه٥ٙ اش یهب ٠سهجو ثب ه،  ٠ه٣ؿ ویوهی٥ ثسهعٕو ثه٥ ر٣ یهـ            

  وههین ٠یٜههبٖ ثهه٣رٞ ابٜقهه٥  آٜههب ش  ٣ا٦هه، را ههت. أههی ، ٦٢ ههٕی ثیاسههب   هه٣ا٦، ر  رسههعی    

)٠٣ٝ٠ههه٥(  ا ثیهههدییر  ویوهههی٥ ش ، ٦٢ هههو ا٢ یهههُ ویوهههی٥ ش ،ب اٜعییهههُ ر  غیهههی ایهههٟ صههه٣   

 ٠ب،ب اٜعییُ  ٣ا٦، ث٣ر.
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 چهارمفصل 

 فرایند ژپوهص : طرح ژپوهص
 

 

 طشح پژٍّص

 ٣ٜو٣فب  ٢ ٜسبحٗ ٜیث٣ط ث٥ عیح ، ٦٢ش فجب ر١، ا :

o  ٜغب٘ق٥((ٜتٗ ا٠ببٚ ٜغب٘ق٥)ٜتیظ 

o ٣٠ؿ ٜغب٘ق٥ 

o )ٜیکاٞ ٜ،ا ٥ٙ ش ، ٦٢ ٕی ر  ٜغب٘ق٥ )ٜیکاٞ ر ب٘ت ، ی٦٢ ٕی 

o )ٜغب٘ق٥ )اوً  ٜب٠و  ،ٜ 

o )ٗسغ  رتٙیٗ )٢اب، رتٙی 

o ٣ٜ ر ٥٠٣ٝ٠ )عیح ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش(رآٝیٛ ٔییش ر   

o  )چ٠٣ٕٕو ٔیرآ٢ ش رار٤ ٦ب ) ی٤٣ ٔیرآ٢ ش رار٤ ٦بش اعالفبرو 

o ٠ت٤٣ ش ا٠،ا ٤ ٔییش ٜعایی٦ب 

o رتٙیٗ رار٤ ٦ب ثیاش آ ٣ٜٞ ویوی٥ ٦ب )رتٙیٗ رار٤ ٦ب(. چ٠٣ٕٕو 
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 استراتژی های پژوهص کمی

 استراتژی پژوهش پیمایش

عیح ٦هبش ،یٝهبیش ا هب ٤ ثه٥  ٢یه٥ ٦هبیو ، ٦٢ هو را ر ِه٥ ر  آٞ ، ٦٢ هٕی ٠ه٣فو ،یٝهبیش            

٥ ااهیا ٜهو ١ِه، رهب ٠ٕهی  ٦هب  اوّهب    وعب ٦هب یهب  آیآه٥ ٦هبش            قه ثی  ٢ش یُ ٥٠٣ٝ٠ یهب ِٙیهت ابٜ  

 ابٜق٥  ا ر٣صیه ١ِ،.

 

 

 

 هشاحل اًجام پژٍّص پیوایص

 آیب ،یٝبیش ث٧عییٟ عیح ، ٦٢ و ثیاش بٗ ٜسب٥٘ ، ٦٢ و  ٝب است؟ . رقییٟ ١ِی، 1

 . س٣اٖ ٦ب یب ویوی٥ ٦ب  ا )ثیاسب  ارثیب  ، ٦٢ش( رقییٟ ١ِی،.2

 . ابٜق٥  چب چ٣ة ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ٢ ٥٠٣ٝ٠  ا رقییٟ ١ِی،.3

 یب ٍٜغقو( ٢  ٢ی٥ ٦بش ٔیرآ٢ ش رار٤ ٦ب  ا رقییٟ ١ِی،.یح ،یٝبیش )ع٣٘و . ع4

 . یُ اثکا   ا ،ی،ا ١ِی، یب  ٣ر آٞ  ا ر،٢یٟ ١ِی،.5

 . اثکا   ا اایا ١ِی،.6

 . رار٤ ٦ب  ا رتٙیٗ ١ِی،  رب س٣اٖ ٦ب یب ویوی٥ ٦ب ،بسر رار٤  ٣ر.7

 . ٔکا   ،یٝبیش  ا رتییی ١ِی،.8

 

 استراتژی پژوهش همبستگی

فو آ ٜهه٣ٞ آٜههب ش اسههت ِهه٥ ٔههیایش یههب إ٘هه٣ش ر٢ )یههب ثی ههعی( ٜعایههی یههب    ٠هه٣ "٦ٝجسههعٕو"

ٜب٣ٝف٥ اش ا  رار٤ ٦ب  ا رقیهیٟ ٜهو ١ِه، ِه٥ ثه٥ ٠ته٣ش سهب ٔب  ٢ ١ٜغٍهو ثهب ٦هٛ راییهی ٜهو ١١ِه،. ر               

ی ٢ا یهب٠  ٜ هعیَ را ٠ه،  ثهب ٦هٛ      بب٘عو ٥ِ وٍظ ر٢ ٜعایی ٢ا٣ر را ر  ایهٟ ثه،اٞ ٜق١بسهت ِه٥ ر٢ ٜعایه     

٥ِ ٜو ر٣اٞ ثهب را٠هش ر  ٜه٣ ر ٠ٝهی٤ یهُ وهیر یهب ٜعایهی ریٕهی اٜعیهب  یهب ٠ٝهی٤              ییش  ث،اٞ ٜق١ب استرای

 یُ ٜعایی  ا ،یش ثی١و ِیر.

 

 هشاحل اًجام پژٍّص ّوثستگی

 . رقیٟ ١ِی، آیب ٜغب٘ق٥ ٦ٝجسعٕو ث٥ ث٧عییٟ ٠ت٣ ٜسب٥٘ ، ٦٢ش  ا بٗ ٜو ١ِ،.1

 . آ ٣ٜر٠و ٦ب )ٜ ب ِت ١١ِ،ٔبٞ(  ا رقییٟ ١ِی،.2
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آ ٜه٣ر٠و )ٜ هب ِت ١١ِه،ٔبٞ( ر٢ یهب چ١ه، سه١ب٥ )ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ١١ِه،٤(  ١بسهبیو           . ثیاش ٦ی 3

 یب ر،٢یٟ ١ِی،.

 . رار٤ ٦ب  ا ٔیرآ٢ ش ١ِی، ٢ ر٧،ی،٦بش ثب٤٣ٍ٘  ا  ١بسبیو ١ِی،.4

 . رار٤ ٦ب  ا رتٙیٗ ١ِی، ٢ ٠عبی   ا ٠ٝبیش ر٦ی،.5

 . ٠عبی   ا رىسیی ١ِی،.6

 

 

 

 

 فرضیه اهداف پژوهش: اکتشافی، توصیفی، آزمون

 ػژژذم آضژژٌایی تژژا ًحژژَُ حژژل هسژژائل یژژا هَضژژَػات دس گزضژژتِ(  –)اطالػژژات اًژژذ  اص پذیژژذُ  پژژهشها اشتفژژا ی

٤ اش ِه٥ ، ٦٢ هٕی ثهب آٞ     ٜب٠و یُ ، ٦٢ش ثه٥ صه٣   اِع هبوو ا٠بهبٚ ٜهو  ه٣ر ِه٥ ر  ٜه٣ ر ،،یه،         

اعالفهب   یهبرش ٢اه٣ر ٠ه،ا ر یهب اعالفهبرو ر  ٜه٣ ر ایهٟ ِه٥ چ٠٣ٕه٥ ٜسهبیٗ ٜ هبث٥ یهب                ٢ثی٢ است 

 ٣ٜو٣فب  ، ٦٢ و ر  ٔد ع٥ بٗ  ،٤ ا٠، ر  ا عیب  ٠،ا ر.

 

 پهشها توصیفی

ثی سهو ر٣صههیىو ثهه٥ ١ٜؾهه٣  رقیههیٟ ٢ ر٣صههیه ٢ی ٔهو ٦ههبش ٜعایی٦ههب ر  یههُ ٢وههقیت ا٠بههبٚ   

ر صه، اوهیارش ِه٥ ر  سهبٖ  هبٔیر ٜٝعهب        ٜو  ٣ر. ثهیاش ٜشهبٖ ر٣صهیه یهُ ِهال  ر   ر  ٌب٘هت       

 ،٤ ا٠، ٢ اویارش ٥ِ ر   ر٤ ٦بش ،بییٟ رهی ٌهیا  ٔیوعه٥ ا٠ه،  ریِیهت ا١سهو ِهال   ٔهی٤٢ ث١ه،ش سه١و           

٢ رقهه،ار ر٢ ٤ ٦ههبش ر ٢  ٜهه،یییت ٜههو ر٣ا١٠هه،  ٜب٦یعههب  ر٣صههیىو ثب هه١،. ٜغب٘قههب  ر٣صههیىو ر         

یهٓ ٔهی٤٢ ا  ِب ١ِهبٞ  ثهیاش ٜشهبٖ       سب ٜبٞ ٦ب ث٥ ١ٜؾ٣  آٔب٦و ا  ٢ی ٔهو ٦هب ٢ ر٣صهیه ٢ی ٔهو ٦هبش      

ش  هه،ٜت یههب ِههب  ر  سیسههعٛ ا٠بههبٚ ٜههو  هه٣ر. ٦ٝچ١ههیٟ ش  ههاٙو  سههبث٥ٍسههٟ  سههغ  رتآههیٙو   ر٤

 ٢یه٥ ٦هبش ٜ هبث٧و ر٠جهبٖ ٜهو ١١ِه،  صه٣           ٜغب٘ق٥ ر٣صیىو ثیاش ر َ ٢ی ٔو ٦هبش سهب ٜب٧٠بیو ِه٥   

ٜب٧٠بیو ِه٥ سیسهعٛ   ٜو ٔییر. ثهیاش ٜشهبٖ  ، ٦٢ هٕیش ّٜٝهٟ اسهت ثخ٣ا٦ه، ث،ا٠ه، ٢ی ٔهو ٦هبش سهب           

٦ههبش ر٣٘یهه،ش ١ٜقغههه را ٠هه، چیسههت؟ ٢ یههب سههب ٜب٧٠بیو ِهه٥ ٠سههجت ثهه،٦و ثهه٥ را ایههو آ٧٠ههب ا  ٠ههی    

  بصو رجقیت ٜهو ١ِه، چه٥  آ٣صهیبرو را ٠ه، ٢ش ر ایهٟ ٢وهقیت ا  ٜغب٘قه٥ ر٣صهیىو اسهعىبر٤ ٜهو           

ث،یٟ ریریت  ٦ه،  ٜغب٘قه٥ ر٣صهیىو: ر هیی  یهب ر٣صهیه ا١جه٥ ٦هبش  هبص ،،یه،٤ ٦هبش ٜه٣ ر              ١ِ،.

ث١ههبثیایٟ اسههعیار ش ١ٜبسههت ٜغب٘قههب  ر٣صههیىو    ی سههو ر  سههغ  وههیر  سههب ٜبٞ یههب صهه١قت اسههت.  ث

 اسعیار ش ،یٝبیش است.
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 تفاٍت تیي گشٍُ ّا ٍ استقالل دٍ یا چٌذ ػاهل( -)هاّیت سٍاتط خاظ پهشها آزمون  رضیه

ٜغب٘قههبرو ِهه٥ ٜعضههٟٝ آ ٜهه٣ٞ ویوههی٥ ٦بسههت  ٜقٝهه٣د  رههال  ٜههو ١ِهه، رههب ٜب٦یههت  ٢اثههظ    

 ا رجییٟ ١ِ، یب رىب٢  ٦هبش ثهیٟ ٔهی٤٢ ٦هب یهب اسهعٍالٖ ر٢ فبٜهٗ یهب ثی هعی  ا ر  یهُ ٢وهقیت             بصو 

رجییٟ ١ِه،. ث١هبثیایٟ  اسهعیار ش ١ٜبسهت ٜهو ر٣ا٠ه، اسهعیار ش ٦ٝجسهعٕو ٢ اسهعیار ش ربیثهو ثب ه، ِه٥             

 ر  ١ِب  اسعیار ش ،یٝبیش س٥ اسعیار ش اصٙو ، ٦٢ش ِٝو  ا ٠ بٞ ٜو ر١٦،.

 

 

 

 ، ساختگیهکاى پژٍّص: طثیؼی

ر  ّٜههبٞ  ت ٢ ٜقٙهه٣٘و٦٢ش ٦ههبش فٙهه٦ههبش عجیقههو ٢ ،هه ،هه ٦٢ش ٦ههبش ٦ٝجسههعٕو ٦ٝهه٣ا ٤ ر  ّٜههبٞ 

 ٦بش آ ٜبی ٕب٦و غییعجیقو ا٠ببٚ ٜو ٔیی٠،.

     ،هطالؼژژات هیژژذاًی ،هه ٦٢ش ٦ههبش ٦ٝجسههعٕو ِهه٥ ر  سههب ٜبٞ ٦ههب ا٠بههبٚ ٜههو  هه٠٣

 ٠بٜی،٤ ٜو  ٠٣،. 

    ٜقٙه٣٘و ثهب اسهعىبر٤ ا  ٦ٝهبٞ      -ا٠بهبٚ  ه،٤ ثهیاش ثیٌهیا ش  ٢اثهظ فٙهت      ثی سهو ٦هبش

هطالؼژژات ٜتههیظ عجیقههو ِهه٥ ر آٞ  ِب ١ِههبٞ ثهه٥ صهه٣   عجیقههو وقب٘یههت ٜههو ١١ِهه،    

 ٠بٜی،٤ ٜو  ٣ر.تجشتی هیذاًی 

       ٜقٙه٣٘و ا٠بهبٚ ٜهو  ه٣ر  ٜسهعٙکٚ       -آ ٜبیش ٦بیو ِه٥ ثهیاش ربییه، یهب  ر  ٢اثهظ فٙهت

 ه،ی،ا   ش ف٣اٜهٗ ٠هبٜیث٣ط    عٕو ٢ غییعجیقهو اسهت ِه٥ ر آٞ ٦ٝه٥    ایببر ٜتیغهو سهب  

رٌههت ثههیاش ٢اِهه١ش ٠سههجت ثهه٥ ٥ ( ٢ آ ٜهه٣ر٠و ٦ههب ثهه١ِ1995عههیٖ ٜههو  هه٠٣، )سههّب اٞ

تجشتژژِ ی ٜتههیَ رسههعّب ش  هه،٤  ا٠عخههبة ٜههو  هه٠٣،. ایههٟ ٠هه٣ؿ ،هه ٦٢ش ثهه٥       

 ا ب ٤ را ر.آصهایطگاّی 

( ،ه ٦٢ش  1ث٥ عه٣   الصه٥  ٠ه٣فو رٝهبیک ثهیٟ سه٥ ٜتهیظ ،ه ٦٢ش ٢اه٣ر را ر عه٣ ش ِه٥ )           

ِهه٥ ف٣اٜههٗ ٜخعٙىههو ر  ٜتهیظ عجیقههو ِهه٥ ر آٞ  ٢یهه،ار٦ب ثهه٥  ٦هبش ٜیهه،ا٠و  ٢ٌعههو صهه٣   ٜهو ٔیههیر   

( 2ص٣   عجیقو ٦ٝهیا٤ ثهب به،اٌٗ ر ب٘هت ، ٦٢ هٕی    ٜهو ر٦ه،  ٜه٣ ر آ ٜه٣ٞ ٌهیا  ٜهو ٔیهیر  )            

ٜقٙه٣٘و ثهب ٜیهکاٞ ٠سهجعب   یهبر       -آ ٜبیش ٦بش ٜیه،ا٠و  ر  اب٦هبیو صه٣   ٜهو ٔیهیر ِه٥  ٢اثهظ فٙهت        

ر  ٜتهیظ عجیقهو ِه٥ ر آٞ به٣ار  ثه٥ صه٣         ٜ،ا ٥ٙ ش ، ٦٢ هٕی ثی سهو ٜهو  ه٣ر  اٜهب ِٝبِهبٞ       

( ربههب ة آ ٜبی ههٕب٦و ر  اب٦ههبیو صهه٣   ٜههو ٔیههیر ِهه٥ 3عجیقههو    ٜههو ر٦هه،  ا٠بههبٚ ٜههو ٔیههیر  )
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ٜقٙه٣٘و  ا ثه٥ ٜقهین ٠ٝهبیش ٜهو ٔهدا ر ٢ ٠ه٣فو ١ِعهیٖ ثهبدیو افٝهبٖ ٜهو             -، ٦٢ ٕی  ٢اثظ فٙهت 

 ٣ٌ٢ؿ ٜو ،ی٠٣،ر.٥ ١ِ،  ٦ٝچ١یٟ ب٣ار  ر  یُ ٜتیغو ٥ِ ث٥ ص٣   سب عٕو ایببر  ،٤  ث

 

 واحد تحلیل: افراد، زوج ها، گروه ها، سازمان ها و فرهنگ ها

 اعالفههبرو ر عههو ا٠بههبٚ رتٙیههٗ را ر.  ٢ابهه، رتٙیههٗ  ا ههب ٤ ثهه٥ سههغ  ٔههیرآ٢ ش رار٤ ٦ههبش  

 ،یسش ، ٦٢ش  ٢اب، رتٙیٗ  ا رقییٟ  ٣ا٦، ِیر.

 

 

 

 

 افق زمانی: پژوهش مقطعی و پژوهش دوره ای )طولی(

  هقطؼیپژٍّص ّای 

ثههب  ر  عههو یههُ ر٢ ٤ چ١هه،  ٢ ٤ یههب چ١هه،  ِهه٥ ر  آٞ رار٤ ٦ههبش اعالفههبرو یههُ ٠هه٣فو ثی سههو

ثی سههو ٦ههبش "٦ىعهه٥ یههب چ١هه، ٜههب٤ ثهه٥ ١ٜؾهه٣  ،بسههر ثهه٥ ،یسههش یههُ ،هه ٦٢ش ٔههیرآ٢ ش ٜههو  هه٣ر   

 ٠بٜی،٤ ٜو  ٠٣،. "ٍٜغقو

 )پژٍّص ّای دٍسُ ای )طَلی یا چٌذ هقطؼی 

ش ثخ٣ا٦ه، اوهیار یهب ،،یه،٤ ٦هب  ا ر  چ١ه،یٟ ثی٦ه٥       ر  ثی و ا  ٣ٜا ر  ، ٦٢ هٕی ّٜٝهٟ اسهت    

 ٜههب٠و ثهه٥ ١ٜؾهه٣  ،بسههر ثهه٥ یههُ ،یسههش ، ٦٢ ههو ٜهه٣ ر ثی سههو ٌههیا  ر٦هه،. ثههیاش ٜشههبٖ  ، ٦٢ ههٕی 

ّٜٝههٟ اسههت ثخ٣ا٦هه،  وعههب  ِب ١ِههبٞ  ا ٌجههٗ ٢ ثقهه، ا  راییههی ر  ٜهه،یییت فههب٘و ٜهه٣ ر ثی سههو ٌههیا    

ش ٣ٞ رار٤ ٦هبش اعالفهبرو ر  ر٢ ثی٦ه٥   اهب چه  ر٦،  ع٣ ش ٥ِ اثهیا  راییهی  ٢ش  وعهب   ا ث،ا٠ه،. ر ایهٟ      

 ٜههب٠و ٜخعٙههه ٔههیرآ٢ ش ٜههو  هه٠٣،  ثی سههو ٍٜغقههو ٠یسههت  ثّٙهه٥ ٠هه٣فو ثی سههو ر٢ ٤ اش )عهه٣٘و( 

 است.
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 پنجمفصل 
 طرح اهی تجربی

 استشاتژی پژٍّص تجشتی

ر  یُ ، ٦٢ش ربیثو  ، ٦٢ هٕی ثبیه، ٠خسهت ر  ٜه٣ ر ٠ه٣ؿ ٜعایهیش ِه٥ ثبیه، رسهت ِهب ش           

 ٣ر  رآٝیٛ ٔییش ١ِ،  سهی  اوهیار  ا ثه٥ ٔهی٤٢ ٦هبش ٦ٝعهب یهب رآهبروو رخآهین ر٦ه، ٢ ر  ٧٠بیهت            

 ٜهب٠و ا  ،ه ٦٢ش ربیثهو     ثب رسهت ِهب ش ٜعایهی ٜه٣ ر ٠ؾهی اثهی آٞ  ا ثهی ٜعایهی ٢اثسهع٥ ثی سهو ١ِه،.           

ٜقٙهه٣٘و ثههیٟ ٜعایی٦ههبش ٜسههعٍٗ ٢ ٢اثسههع٥  ا  -اسههعىبر٤ ٜههو  هه٣ر ِهه٥ ، ٦٢ ههٕی ثخ٣ا٦هه،  اثغهه٥ فٙههت

ٖ    ١ِهه،. ایبههبر     اس٣ا٠سههه٣ٞ ٢   2005:282-324)ثیاش ٜغب٘قهه٥ ثی هههعی ٜیااقهه٥ ١ِیهه، ثههه٥ ِیسهه٣

 (2005:75-٦96ٙع٣ٞ

 

 هشاحل اًجام پژٍّص تجشتی

 ربیثو ث٧عییٟ عیح ثیاش بٗ ٜسب٥٘ ، ٦٢ و است؟ . رقییٟ ١ِی، آیب عیح1

 ٜق٣ٙ٘و  ا آ ٣ٜٞ ١ِی،. -. ویوی٥ ٦ب  ا رقییٟ ١ِی، رب  اثغ٥ ش فٙت2
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 یش  ا ا٠عخبة ٢ آ ٣ٜر٠و ٦ب )ٜ ب ِت ١١ِ،ٔبٞ(  ا رقییٟ ١ِی،.. یُ ٢اب، آ ٜب3

 . یُ آ ٣ٜٞ )ِب ثست( ربیثو )آ ٜبیش(  ا ا٠عخبة ٢ آٞ  ا افٝبٖ ١ِی،.4

 . ٣٠ؿ عیح ربیثو  ا ا٠عخبة ١ِی،.5

 . آ ٜبیش  ا اایا ١ِی،.6

 . رار٤ ٦ب  ا سب ٜب٦،٠و ٢ رتٙیٗ ١ِی،.7

 . یُ ٔکا   ، ٦٢ش ربیثو  ا ر٧ی٥ ١ِی،.8

 

 تحلیل ػلی دس تشاتش تحلیل ّوثستگی

 اثغ٥ ش فٙت ٢ ٜق٣ٙ٘و ثهیٟ ر٢ فبٜهٗ  ا ٜهو ره٣اٞ ثهب ٜغب٘قه٥ ش ف٣اٜهٗ ا  عییهً عهیح ٦هبش           

 ٜقٙهه٣٘و ِٝههُ ٜههو ١١ِهه،. -ربیثههو رجیههیٟ ِههیر  ث١ههبثیایٟ عههیح ٦ههبش ربیثههو ثهه٥ رجیههیٟ  ٢اثههظ فٙههت 

       ٝ ١ه، ثه٥ رقیهیٟ  ٢اثهظ     ، ٦٢ش ٦ٝجسعٕو ا  عیح آ ٜبی هو ٜعىهب٢  اسهت ا ایهٟ ا٧هت ِه٥ ا٢٘هو فالٌ

٢ ٦ٝجسعٕو ٦بش ٧ٜٝو اسهت ِه٥ ٣٠سهبٞ ر  ٜعایهی ٢اثسهع٥  ا ر هیی  ٜهو ١ِه، ٢ ،ه ٦٢ش ر  ٜتیغهو           

ص٣   ٜو ٔییر ٥ِ ر  آ٠بهب به٣ار  ٢  ٢یه،ار٦ب ثه٥ صه٣   عجیقهو ٢ ثه،٢ٞ ٦هیک ٠٣ٔه٥ ٜته،٢ریت           

٦ههبش سههب عٕو رتٝیٙههو    ٜههو ر١٦هه،. ثههیفّ   عههیح ٦ههبش ربیثههو ثهه٥ اهه،ا سههب عٟ ٜعایههیش ِهه٥  

راییی ر  ٜعاییی ٢اثسع٥  ه،٤ ِٝهُ ٜهو ١١ِه، ٢ ، ٦٢ هٕی ر  اییهبٞ عجیقهو  ٢یه،ار٦ب ثه٥ ٜیهکاٞ            ثبفا

  یبرش ر ب٘ت ٜو ١ِ،. یُ عیح ربیثو  اسعیار ش ٦بش رٌیً ٢ ا٠،ی ١ٝ،ا٥٠ ٜو عٙج،.

 ٥ ٜعایی ا٘ه ٣ٜات ٜعایی ة ٜو  ٣ر س٥ ؽیط  یی ثبی، ٜتًٍ  ٣ر:ثیاش ربیی، ایٟ ِ

٦ٝکٜبٞ ثب ٦هٛ فٝهٗ ١١ِه، )ثهیاش ٜشهبٖ ٢ٌعهو یّهو اوهکایش ٜهو یبثه،           . ٦ٛ ا٘ه ٢ ٦ٛ ة ثبی، 1

 ریٕیش ٠یک ٦ٝکٜبٞ ثبد یب ،بییٟ  ٢ر.(

. ا٘ه )أی فبٜٗ فٙو وین  ه٣ر( ثبیه، ٍٜه،ٚ ثهی ة ثب ه،. ثه٥ فجهب   ریٕهی  ٠ه٣فو ریریهت           2

 ٣ٌ٢ؿ ،ی٠٣،ر.٥  ٜب٠و ٢ا٣ر را ع٥ ثب ، ٥ِ ثیاسب  آٞ اثع،ا ا٘ه ٢ سی  ة ث

 ریٕیش ٠جبی، ثبفا راییی ر  ٜعایی ٢اثسع٥ ة  ٣ر. . ٦یک ٣٠ؿ ٜعایی3

عههیح ٦ههبش ربیثههو ثهه٥ ر٢ ٠٣ٔهه٥ ٦سههع١،: آ ٜههبیش ٦ههبش ِهه٥ ر  یههُ ٜتههیظ سههب عٕو یههب      

٣ٔی١هه، ٢ آ ٜههبیش ٦ههبیو ِهه٥ ر  یههُ آصهژژایص ّژژای آصهایطژژگاّی غییعجیقههو ا٠بههبٚ ٜههو  هه٠٣، ِهه٥ 

 ی،٤ ٜو  ٣ر.٠بٜآصهایص ّای هیذاًی ٜتیظ عجیقو ا٠ببٚ ٜو  ٠٣، ٥ِ 

 

 کنترل متغیرهای مساحم

 آگاّاًِ گشٍُ ّای آصهایص ٍ کٌتشل: ّوگَى کشدى ّوتاساصی 

 اًتخاب گشٍُ ّای آصهایص ٍ کٌتشل تِ صَست تصادفی:تصادفی ساصی  
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 ّوتاساصی گشٍّْا

ٔهی٤٢ ٦هبش ٜخعٙهه ا  عییهً رقیهیٟ       "٦ٝعبسهب ش "یّو ا   ا٤ ٦هبش ١ِعهیٖ ٜعایی٦هبش ٜهکابٛ      

    ٞ ٟ     ٢ی ٔهو ٦هب ثهیٟ ٔهی٤٢ ٦بسهت.      ٢ی ٔو ٦هبش ٜخهٗ ٢ ر٣ یهـ رٌیهً آ فضه٣    60ثهیاش ٜشهبٖ  أهی ثهی

 ٞ ٌهیا  ٔیهیر  عه٣ ش ِه٥ اثهیا  ا١سهیت ثهیٟ چ٧هب           5ثیست  ٞ ٢ا٣ر را ر  آ٠ٕب٤ ر  ٦ی ٔهی٤٢ ثبیه،  

 ٔی٤٢ ر٣ یـ  ٣ر.

 تصادفی ساصی

٠ىههی ا  اوههیار ر  چ٧ههب  ٔههی٤٢ )ثهه،٢ٞ ایههٟ  60ریٕههی  ٢  ١ِعههیٖ ٜعایی٦ههبش ٜههکابٛ ٌههیا  رارٞ

ٟ  ٠٣،( ث٥ صه٣   رآهبروو اسهت  یق١هو ٦هی فضه٣ ٜهو ر٣ا٠ه، ثهیاش ٌهیا  ٔهیوعٟ ر             ٥ِ ا  ،یش رقیی

 ٦ی ِ،اٚ ا  ایٟ چ٧ب  ٔی٤٢ ا   ب٠  ٜسب٢ش ٢ ٜقیٟ ثی ٣ را  ثب ،.

 

 هضیت ّای تصادفی ساصی

رىب٢  ثهیٟ ٦ٝعبسهب ش ٢ رآهبروو ِهیرٞ آ٠سهت ِه٥ ر  ٦ٝعبسهب ش اوهیار ثه٥ صه٣   آٔب٦ب٠ه٥            

ش ٢ی ٔو ٦هبش ١ِعهیٖ  ه،٤  ٦ٝعبسهب ش ٜهو  ه٠٣،  ر  بهب٘و ِه٥ ر  رآهبروو ِهیرٞ            ٢ رٌیً ر   ٜی٥١

، ٦٢ ٕی ا٠عؾب  را ر ٥ِ ویآی١ه، رآهبروو سهب ش  ف٣اٜهٗ ٜهکابٛ  ا ثیاسهب  ٌه٣ا٠یٟ ر٣ یهـ ٠یٜهبٖ ثهیٟ           

 ٔی٤٢ ٦ب ر٣ یـ ١ِ، ٢ ٠یب  ٠،ا ر ث٥ ع٣   بص ٠ٕیاٞ ٦ی ٣٠ؿ فبٜٗ ٜکابٛ ثب ،. 

ش  ٦ٝعبسههب ش ّٜٝههٟ اسههت ِٝعههی اثههیثخش ثب هه،  چهه٣ٞ   ( ر  ٍٜبیسهه٥ ثههب رآههبروو سههب  1)

ٜقٙهه٣٘و  ا ر  یههُ  -ش فهه٣اٜٙو ِهه٥ ابعٝههبد   اثغهه٥ فٙههت ، ٦٢ ههٕی ّٜٝههٟ اسههت ٠سههجت ثهه٥ ٦ٝهه٥  

 ٢وقیت  بص ثی٦ٛ ٜو  ١٠، آٔب٦و ٠،ا ع٥ ثب ، 

( ثهه٥ فههال٤٢  بعههو أههی ، ٦٢ ههٕی ف٣اٜههٗ ٜههکابٛ )ٜعایی٦ههبش ١ِعههیٖ(  ا ث ١بسهه،  ّٜٝههٟ   2) 

ش چ١هیٟ ٜعایی٦هبیو ٠جب ه،. ثهیاش ٜشهبٖ  أهی ا١سهیت  ٠ه٣فو         ٦ٝعهبیو ثهیاش ٦ٝه٥   ت ٌبر  ثه٥ یهبوعٟ   اس

ٜعایی ٜکابٛ اسهت ٢ أهی وٍهظ ر٢  ٞ ر  یهُ عهیح چ٧هب  ٔی٦٢هو ٢اه٣ر را ٠ه،  ، ٦٢ هٕی ٌهبر  ثه٥             

ش ٔهی٤٢ ٦هب   ر٣ یـ ایٟ ر٢  ٞ ثهیٟ چ٧هب  ٔهی٤٢ ٠یسهت. یق١هو ٠ٝهو ر٣ا٠ه، فبٜهٗ ا١سهیت  ا ثهیٟ ٦ٝه٥           

 ٟ ٜقضٗ  ا ٠یک بٗ ٜو ١ِ،.ر٣ یـ ١ِ،. رآبروو سب ش ای

 

 سٍایی دسًٍی 

 ٢ایو ر ٠٢و  ا ب ٤ ث٥ رهبثیی فٙهو ٢اٌقهو یهُ ٜعایهی ثهی  ٢ش ٜعایهی ریٕهی را ر  یق١هو  ٢ایهو           

ر ٠٢و ایٟ ٠ّع٥  ا  بعی ٠ هبٞ ٜهو سهب ر ِه٥ رهب چه٥ به،ش ا٠بهبٚ ،ه ٦٢ش ثه٥ ، ٦٢ هٕی ااهب ٤ ٜهو              

ر  ربههب ة   هه،٤ اسههت.  ر٦هه، ث٣ٕیهه، ٜعایههی ٜسههعٍٗ ا٘ههه ٣ٜاههت راییههیش ر  ٜعایههی ٢اثسههع٥ ة     
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ٜقٙه٣٘و ثیٌهیا  ٜهو  ه٠٣،  ٜهو ره٣اٞ ٔىهت  ٢ایهو ثبدسهت.           -آ ٜبی ٕب٦و  اب٦بیو ِه٥  ٢اثهظ فٙهت   

 (.1995)سّب اٞ

 سٍایی تیشًٍی 

 ٢ایو ثیی٠٢هو ثه٥ ٜیهکاٞ رقٝهیٛ ،هدییش ٠عهبی  یهُ ثی سهو فٙهو ثه٥ سهبیی اوهیار  به٣ار  یهب               

ب ثه٥ اثهیا  فٙهو  ثیٜهو ٔیرر)ِه٥ ٜعاییهی ا٘هه        ٜتیظ ٦ب ا ب ٤ را ر ٢  ٢ایو ر ٠٢و ث٥ ٜیهکاٞ اعٝی١هبٞ ٜه   

 فٙت ٜعایی ة است(.

آ ٜهبیش ٦ههبش ٜیهه،ا٠و   ٢ایهو ثیی٠٢ههو ثی ههعیش را ٠ه،)٠عبی  ّٜٝههٟ اسههت ٌبثٙیهت رقٝههیٛ ثی ههعیش ثهه٥      

ٜتههیظ ٦ههبش سههب ٜب٠و ٜ ههبث٥ را ههع٥ ثب هه،( اٜههب ا   ٢ایههو ر ٠٢ههو ِٝعههیش ثی ٣ را ٠هه،. )٠ٝههو رهه٣اٞ    

٘هه ثه٥ ر٧١هبیو ٜسهجت ٜعایهی ة اسهت  ٜغٝهئٟ ثه٣ر( ر٣اه٥ ١ِیه،           ٠سجت ث٥ ایٟ ٥ِ رب چ٥ ب،ش ٜعایهی ا 

ِهه٥ ر  آ ٜههبیش آ ٜبی ههٕب٦و فّهه  ایههٟ ٢وههقیت ٢اهه٣ر را ر.  ٢ایههو ر ٠٢ههو ثبدسههت ٢٘ههو  ٢ایههو  

ثیی٠٢و ،بییٟ است. ث٥ فجهب   ریٕهی  ر  آ ٜهبیش ٦هبش آ ٜبی هٕب٦و ٜهو ره٣اٞ ٜغٝهئٟ ثه٣ر ِه٥ ٜعایهی            

٥ اسهت سهبیی ٜعایی٦هبش ٠هبٜیث٣ط ٜهکابٛ  ا ١ِعهیٖ       ا٘ه ٜسجت ٜعایی ة اسهت   یهیا ، ٦٢ هٕی ر٣ا٠سهع    

به،ش ٠عهبی  ثی سهو ٢ش ٌبثهٗ رقٝهیٛ ثه٥ ٜتهیظ ٦هبش ٜیه،ا٠و          ١ِ،  اٜهب ، ٦٢ هٕی ٠ٝهو را٠ه، رهب چه٥       

 ا ٜهه١قّ  ٠ٝههو سههب ر   "ر٠یههبش ٢اٌقههو"اسههت. ثهه٥ فجههب   ریٕههی: چهه٣ٞ ٜتههیظ آ ٜبی ههٕب٦و ٜتههیظ 

 ت ر٠یبش  ب ج  ا ٠ بٞ ٜو ر١٦،.، ٦٢ ٕی ٠ٝو را٠، رب چ٥ ب،ش یبوع٥ ٦بش آ ٜبی ٕب٦و  ٢اٌقی

 

 هَاصًِ سٍایی دسًٍی ٍ تیشًٍی

ث١ههبثیایٟ ثههیٟ  ٢ایههو ر ٠٢ههو ٢ ثی٠٢ههو ٠هه٣فو ٣ٜا ٠هه٥ ٢اهه٣ر را ر. أههی  ٣ا٦ههبٞ  ٢ایههو ر ٠٢ههو 

 ثبد ٦سع١،  ثبی، ٜیٗ ث٥  ٢ایو ثی٠٢و ِٝعیش را ع٥ ثب ی، ٢ ثیفّ .

 ػَاهل هَثش تش سٍایی دسًٍی

 ر٧،ی،ا  ٦ىعٕب٥٠ اصٙو  ٢ایو ر ٠٢و فجب ر١، ا : 

o ٞاثیا  ٔد   ٜب 

o رت٣ٖ آ ٣ٜر٠و ٦ب 

o ٞاثیا  آ ٣ٜ 

o اثیا  ِب ثیر اثکا  ا٠،ا ٤ ٔییش 

o س٣ٔییش ر  ا٠عخبة آ ٣ٜر٠و ٦ب 

o  ثیٔ ت آٜب ش 

o  اوت آ ٣ٜر٠و ٦ب 
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 اثشات گزس صهاى

ٜعایهی ٢اثسهع٥  ا رتهت     ٢ی،ار٦بش )یب ف٣اٜهٗ( ٜقی١هو ِه٥ ٜهو ر٣ا١٠ه،  اثغه٥ ٜعایهی ٜسهعٍٗ یهب          

ربثیی ٌیا  ر١٦، ّٜٟٝ است ث٥ عه٣  غیی١ٜعؾهی٤ ٦ٝکٜهبٞ ثهب ااهیاش آ ٜهبیش ؽ٧ه٣  ١١ِه، ٢ یهب ایهٟ ِه٥            

ٜقٙه٣٘و ثهیٟ ر٢ ٜعایهی  ا ثهی      -ر  ٜسیی  ٜهب٠و ااهیاش آ ٜهبیش    ر١٦ه،  ٜهو ر٣ا١٠ه،  اثغه٥ ش فٙهت        

 ٜغج٣فب ()ثب٠ُ ٢  ،.١٠، ٢ ر  ٠عیب٥ ثی  ٢ایو ر ٠٢و ربثیی ثٕدا ٦٠ٛ  

 

 اثشات تحَل دس آصهَدًی ّا

ایههٟ اثههیا  رههبثقو ا  ویآی١هه،٦بش فٝههٗ ١١ِهه،٤ ش )ثی٣٘هه٣ییّو ٢  ٢ا٠ههو( ر ٢ٞ ،بسههر ر١٦هه،ٔبٞ 

است ٥ِ ٠عیب٥ ش ٔد   ٜهبٞ ٦سهع١،. ٜشهبٖ ٦هبیو ا  ویای١ه،٦بش رته٣ٖ آ ٜه٣ر٠و ٦هب ٜهو ر٣ا٠ه،  هبٜٗ:            

 ب ،.ابسب  ،ییش  ابسب   سعٕو  ابسب  ٔیس١ٕو ٢ ابسب  ثو ب٣صٕٙو ث

 

 اثشات آصهَى

ثیاش آ ٜبیش اثیا  یهُ آ ٜه٣ٞ  ٜقٝه٣د  ثه٥ آ ٜه٣ر٠و ٦هب ٠ه٣فو ،هیش آ ٜه٣ٞ رار٤ ٜهو  ه٣ر.            

یق١و اثع،ا ٜیکا٠هو ا  ٜعایهی ٢اثسهع٥ رقیهیٟ ٜهو  ه٣ر )،هیش آ ٜه٣ٞ(  آ٠ٕهب٤ آ ٜه٣ٞ افٝهبٖ ٜهو  ه٣ر ٢              

٠ٝهیا  ،هیش ٢   ثق، ا  آ ٣ٜٞ  ثخش ر٢ٚ ٥ِ ،  آ ٣ٜٞ ٠بٜیه،٤ ٜهو  ه٣ر  ااهیا ٜهو  ه٣ر. رىهب٢  ثهیٟ         

،  آ ٣ٜٞ ث٥ آ ٣ٜٞ ٠سجت رار٤ ٜو  ه٣ر. ر فهیٟ بهبٖ  اٜهی ٜسهٙٛ آٞ اسهت ِه٥ ،بسهر ر١٦ه،ٔب٠و ِه٥           

،یش آ ٣ٜٞ ر  ٣ٜ ر آ٧٠هب افٝهبٖ  ه،٤ ّٜٝهٟ اسهت ،بسهر ٦بی هبٞ ر  ،ه  آ ٜه٣ٞ رتهت رهبثیی ٌهیا              

بسهیت ا   ایهٟ ٠ه٣ؿ ا  ایبهبر بس    ٔییر ٢ ایٟ اٜی ٜو ر٣ا٠ه، اثهی ٜخیثهو ثهی  ٢ایهو ر ٠٢هو را هع٥ ثب ه،.        

٠بٜیه،٤ ٜهو  ه٣ر  ِه٥  ٢ایهو ر ٠٢هو عهیح ٦هبش ربیثهو  ا ٠یهک رتهت             "اثی آ ٣ٜٞ"عییً آ ٣ٜٞ ٌجٙو  

 ربثیی ٌیا  ٜو ر٦،. 

 

 یاثشات ًاضی اص تکاسگیشی اتضاس اًذاصُ گیش

اثیا  ِب ثیر اثکا  ا٠،ا ٤ ٔیهیش  ٜب هد ریٕهی ر٧،یه،  ٢ایهو ر ٠٢هو اسهت. ایهٟ اثهیا  ّٜٝهٟ           

ٜعىهب٢  آ ٜه٣ٞ ر  ،بیهبٞ آ ٜهبیش  ثّٙه٥ ثه٥ فٙهت ٠ه٣فو راییهی ر  اثهکا  ا٠ه،ا ٤            است ٥٠ ث٥  بعی ربثیی 

ر  سهب ٜبٞ ٦هب   ٜهب٠و ایهٟ اثهی ایبهبر ٜهو  ه٣ر ِه٥ ،هیش            ثیٟ ،یش آ ٣ٜٞ ٢ ،  آ ٜه٣ٞ ثب ه،.   ٔییش

آ ٣ٜٞ ث٥ ٢سی٥ٙ ، ٦٢ ٕی اایا ٜو  ه٣ر  آ ٜه٣ٞ ٦هب ثهی ٔهی٤٢ ٦هبش آ ٜهبیش افٝهبٖ ٜهو  ه٣ر ٢ ،ه             

 آ ٣ٜٞ ثیاسب  ٜقیب ٦بیو ٠ؾیی فّٝٙیر ث٥ ٢سی٥ٙ ٜ،ییاٞ ٜخعٙه ص٣   ٜو ٔییر.

 

 سَگیشی دس اًتخاب آصهَدًی ّا
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بر٤ ا  ٦ٝعبسههب ش ر  ا٠عخههبة آ ٜهه٣ر٠و ٦ههب ثههیاش ٔههی٤٢ ٦ههبش ا٠عخههبة ٠بر سههت یههب فهه،ٚ اسههعى

آ ٜبیش ٢ ١ِعیٖ ٜو ر٣ا٠ه، ر٧،یه، ریٕهیش فٙیه٥  ٢ایهو ر ٠٢هو ثب ه،. ثهیاش ٜشهبٖ  أهی یهُ آ ٜهبیش             

آ ٜبی ٕب٦و ٜهو  ٣ا٦ه، ثه٥ ا  یهبثو رهبثیی ٜتهیظ ثهی ٠ٕهی  ِب ١ِهبٞ ٠سهجت ثه٥ ِهب  ثیهیرا ر ٢ أهی               

 ٜه٣ر٠و ٦بسههت ِه٥ ثههیاش ر٢ سههبفت ثبیه، ر یههُ ارههبي    یّهو ا   ههیایظ آ ٜهبیش  را ههعٟ ٔی٦٢ههو ا  آ  

ث،ث٣ ِب  ١١ِ،  ، ٦٢ ٕیش ٥ِ ،بیج١، ثه٥ اصه٣ٖ ا الٌهو اسهت  ّٜٝهٟ اسهت ایهٟ  هیایظ  ا افهالٚ ١ِه،           

٥ِ ایٟ اٜی ّٜٝهٟ اسهت ثبفها ِهب٦ش ٜیهکاٞ ٜ هب ِت اوهیار ر  ا٠بهبٚ آ ٜهبیش  ه٣ر. ر فهیٟ بهبٖ              

راٚ ا٠،ا عهه٥  هه٠٣، )ثههیاش ٜشههبٖ ثههیاش ر٢  ثی ههو ا  را٢عٙجههبٞ ّٜٝههٟ اسههت ا  عییههً ٜ هه٣ي ٦ههبیو ثهه٥

١١ِهه،(. ر ایههٟ بب٘ههت را٢عٙجههبٞ عهه٣ ش ا٠عخههبة   ر یبوههت یههبٖ  500000سههبفت ٜ ههب ِت ر  ثی سههو

 ٠٣، ٥ِ ّٜٟٝ اسهت ا  سهبیییٟ ِهبٜال  ٜعىهب٢  ثب ه١، )ّٜٝهٟ اسهت آ٧٠هب ا  یهُ سٙسه٥ٙ ٜتی٢ٜیهت            

 ِبٜال  ٜعىب٢  ثب ،. ٦بیو ثی ٣ را  ث٣ر٤ ثب ١،( ٢ ،بسر ٦بش آ٧٠ب ث٥ آ ٣ٜٞ ّٜٟٝ است

 

 تشگطت آهاسی)توایل تِ هیاًگیي(

اثیا  ثیٔ ت آٜب ش ١٦ٕهبٜو    ٜهو ر٦ه، ِه٥ افضهب ا٠عخهبة  ه،٤ ثهیاش ٔهی٤٢ آ ٜهبیش ر            

اثع،اش اٜی ر  ٣ٜ ر ٜعایی ٢اثسهع٥ ا  ٠ٝهیا  ثسهیب  ثهبد یهب ،هبییٟ ثی ٣ را ٠ه،. ثهیاش ٜشهبٖ  أهی ٜه،ییش            

ر٣ا٠ه، ٧ٜهب   ر  وی٢ ه١،ٔو ،یسه١ٗ وهی٢   ا ا  عییهً ثی٠بٜه٥        ٜو  ٣ا٦، آ ٣ٜٞ ١ِه، ِه٥ آیهب ا٢ ٜهو     

٦بش  بص اوکایش ر٦ه، یهب  یهی  ثبیه، ا  ا٠عخهبة اوهیار را اش ر٣ا٠هبیو وه٣ي ا٘قهبر٤ ِهٛ ٢ وه٣ي ا٘قهبر٤             

 یبر ثیاش آ ٜبیش ااع١بة ١ِ،. ایٟ اٜی ث،اٞ  هبعی اسهت ِه٥ ٜهو را٠هیٛ عجهً ٌه٣ا٠یٟ ابعٝهبد   اوهیار          

ُ ٜعایههی )ر  ایههٟ اههب ر٣ا٠ههبیو وههی٢ ( ا  ابعٝههبٖ ثی ههعیش ثههیاش ٠ ههبٞ  را اش ٠ٝههی٤ ثسههیب  ِههٛ ر  یهه

ش ،هه  آ ٜهه٣ٞ آ٧٠ههب ثقهه، ا  افٝههبٖ آ ٜهه٣ٞ ثهه٥ ٜیههب٠ٕیٟ ٠کریّعههی ٜههو  رارٞ ث٧جهه٣ر ثی ٣ را ٠هه، ٢ ٠ٝههی٤

 ٣ر. ایهٟ ،،یه،٤  رٝبیهٗ اوهیار را اش ٠ٝهیا  ،هبییٟ ثه٥ ٠ٝهیا  ٠کریهُ رهی ثه٥ ٜیهب٠ٕیٟ رتهت ف١ه٣اٞ               

"  ٟ ٟ  ٜ ه  "ثیٔ ت ث٥ عهی  ٜیهب٠ٕی عه٣  اوهیار را اش ر٣ا٠هبیو ٦هبش ثسهیب  ثهبد ٠ه٣فو         ٣٧  اسهت. ٦ٝهی

ٞ ٠سهجت ثه٥ ،هیش آ ٜه٣ٞ ٠ٝهیا       رٝبیٗ  یبرری ث٥ بیِت ثه٥ عهی  ٜیهب٠ٕیٟ را ٠ه،  آ٧٠هب ا  ،ه  آ ٜه٣       

ریش ٜو ٔیی٠،. ث١هبثیایٟ اوهیارش ِه٥ ر  ر٢ سهی ا٠ع٧هبش عیهه ٌهیا  ٜهو ٔیی٠ه، ثهب ر٣اه٥ ثه٥ یهُ              ،بییٟ

ا ایٟ  ٢  ٜقٙهه٣٘و  ا ا٠قّههب  ر١٦هه،. -ش فٙههت١هه، اثههی  ههب٘ن  اثغهه٥ر٣ا٠ ٜعایههی  ههبص ٜهه٣ ر٠ؾی  ٠ٝههو

 ایٟ ،،ی،٤ ش ثیٔ ت آٜب ش ٠یک ر٧،ی، ریٕیش فٙی٥  ٢ایو ر ٠٢و است.

 

 افت آصهَدًی ّا

ٜقٙهه٣٘و ٠ب ههو ا  اوههت اوههیار یههب افضههبء ٔههی٤٢ آ ٜههبیش یههب  -اثههی ٜخههٗ ریٕههی ثههی  اثغهه٥ فٙههت

٢ٌعهو ریِیهت ٔهی٤٢ ٦هب عهو  ٜهبٞ ثهیٟ ٔهی٤٢ ٦هب           ١ِعیٖ یب ٦ی ر٢ ث٥ ٣ٜا ا  ،یش  وعٟ آ ٜبیش اسهت. 
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ش ثهیٟ ٔهی٤٢ ٦هب ر ه٣ا  ٜهو  ه٣ر   یهیا ِسهب٠و ِه٥ ا  ر٢  آ ٜهبیش  هب ج ٜهو             راییی ٜو ١ِ،  ٍٜبیس٥

 ٠٣،  ّٜٟٝ است ٠عبی   ا ثهی٦ٛ  ١٠ه،  ث١هبثیایٟ ٠ٝهو ره٣اٞ ٔىهت چٍه،  ا  اثهی ٜ هب٤،٦  ه،٤  ٠ب هو            

ِهه٥ ا  ر٢    هه،٤  ثیٜههو ٔههیرر  ِسههب٠و  ا  آ ٜهه٣ٞ اسههت ٢ چٍهه،  ثهه٥ ٜب٦یههت افضههب ا  ر٢   ههب ج   

آ ٜههبیش  ههب ج ٠ٝههو  هه٠٣، ا  اوههیار ا  ر٢   ههب ج  هه،٤ ِههبٜال  ٜعىههب٢  ا٠هه،. ث١ههبثیایٟ  ا  ر٢   ههب ج  

  ،ٞ ٜو ر٣ا٠،  ٢ایو ر ٠٢و یُ آ ٜبیش  ا ر٧،ی، ١ِ،.

 

 ػَاهل هَثش تش سٍایی تیشًٍی

 تفاٍت تیي هحیط آصهایص ٍ هحیط ٍاقؼی 

 ٍت آًْا تا افشاد دس ػالن ٍاقغاًتخاب آصهَدًی ّا ٍ تفا 

ٜیکاٞ رىب٢  ثیٟ ٜتهیظ آ ٜهبیش ٢ ٜتهیظ ٢اٌقهو ِه٥ ا٠عؾهب  ٜهو  ٢ر یبوعه٥ ٦هب ثه٥ آٞ رقٝهیٛ            

ر٧،یه، ریٕهی  ا٠عخهبة آ ٜه٣ر٠و ٦بسهت.       رار٤  ٣ر  ثی  ٢ایهو ثیی٠٢هو عهیح ربیثهو رهبثیی ٜهو ٔهدا ر.       

بة  ه،٤ ٜهو ر٣ا١٠ه، ثهب ٠ه٣ؿ      ر یُ ٜتیظ آ ٜبی ٕب٦و  ثیاش ا٠ببٚ آ ٜبیش  ا٠ه٣اؿ آ ٜه٣ر٠و ٦هبش ا٠عخه    

به،اِشی  ٢ایهو ثیی٠٢هو  ا ٜهو ره٣اٞ ثهب اعٝی١هبٞ ا          ِب ١ِبٞ اسعخ،اٜو سهب ٜبٞ  ثسهیب  ٜعىهب٢  ثب ه١،.    

٠کریُ ث٣رٞ  یایظ آ ٜبیش ثب ٢وهقیت ر٠یهبش ٢اٌقهو ث،سهت آ٢ ر. ثه٥ ایهٟ فٙهت اسهت ِه٥ آ ٜهبیش           

٦بش ٜی،ا٠و ث٥ فٙت ٠کریّو ثب ٜتهیظ ٢اٌقهو ٠سهجت ثه٥ آ ٜهبیش ٦هبش آ ٜبی هٕب٦و ا   ٢ایهو ثیی٠٢هو          

ٞ ر ایهٟ آ ٜهبیش ٦هب  ا ٜهو ره٣اٞ ثه٥ ٜتهیظ ٦هبش         ثی عیش ثی ٣ را ٠،  یق١و یبوعه٥ ٦هبش اثهیا  آ ٜه٣    

 ریٕی ٜ بث٥  رقٝیٛ رار.

 

 انواع طرح های تجربی و روایی درونی

ا٣١ِٞ رق،ارش ا  عیح ٦هبش ربیثهو ٜقٝه٣ٖ ٜه٣ ر اسهعىبر٤ ٢ ٜیهکاٞ ر٣ا٠هبیو ٦هی ِه،اٚ ر   وهـ           

ٜه٣ ر ثی سهو   ف٣اٜٗ ٦ىعٕب٥٠ ٜکابٛ ٥ِ ٜهو ر٣ا١٠ه،  ٢ایهو ر ٠٢هو ٠عهبی  آ ٜهبیش  ا ٜخه،٢  سهب ٠،          

 ٌیا  ٜو ٔییر.

o طشح پیص ٍ پس آصهَى تا یک گشٍُ آصهایص 

ثهه٥ یههُ ٔههی٤٢ آ ٜههبیش )ثهه،٢ٞ ٔههی٤٢ ١ِعههیٖ( ّٜٝههٟ اسههت یههُ ،ههیش آ ٜهه٣ٞ رار٤  هه٣ر ٢   

یهُ ،ه  آ ٜه٣ٞ ٠یهک ثه٥      سی  ر  ٜقین ٣٠فو آ ٣ٜٞ ٌیا  ٔییر ٢ ثهیاش ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش اثهیا  آ ٜه٣ٞ      

آ ٜهه٣ٞ ٢ اسههعىبر٤ ا  اثههکا  ّٜٝههٟ اسههت  ٢ایههو   آٞ رار٤  هه٣ر. ر فههیٟ بههبٖ  ر٣اهه٥ ١ِیهه، ِهه٥ اثههیا  

ر ٠٢و  ا ٜخ،٢  سهب ر. أهی آ ٜهبیش ثه٥ ثهیش ا  یهُ ر٢ ٤ ش  ٜهب٠و ثسهظ رار٤  ه٣ر  اثهیا  ٔهد             

  ٜبٞ ٢ رت٣ٖ ر  آ ٣ٜر٠و ٦ب ٠یک ّٜٟٝ است ٠عبی   ا ٜخ،٢  سب ر.

 : عیح ،یش ٢ ،  آ ٣ٜٞ ثب یُ ٔی٤٢ آ ٜبیش5-2ا،٢ٖ
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 ٔی٤٢   ،یش آ ٣ٜٞ آ ٣ٜٞ  ،  آ ٣ٜٞ

O2          X    O1                                        ٔی٤٢ آ ٜبیش 

 (O2-O1اثی آ ٣ٜٞ;)

 

o طشح پس آصهَى تا یک گشٍُ کٌتشل ٍ آصهایص 

ربیثهو ا  یهُ ٔهی٤٢ آ ٜهبیش ٢ یهُ ٔهی٤٢ ١ِعهیٖ ر هّیٗ ٜهو  ه٠٣،             ثی هو ا  عهیح ٦هبش   

ا٢٘ههو ر  ٜقههین ٠هه٣فو آ ٜهه٣ٞ ٌههیا  ٜههو ٔیههیر ٢ ر٢ٜههو  یههی. اثههیا  آ ٜهه٣ٞ ثههب ا  یههبثو رىههب٢  ر   

٠عبی   ٜ هخن ٜهو  ه٣ر . ر ایهٟ عهیح  به،اٌٗ ر٢ ر٧،یه، فٙیه٥  ٢ایهو ر ٠٢هو ٢اه٣ر را ر. أهی ر٢             

ا٠عخهبة ٠ ه٠٣،  سه٣ٔییش ر  ا٠عخهبة ٢ ٔهکی١ش ٜهو        ٔی٤٢ ٦ٝعبسب ش ٠ ه٠٣، یهب ثه٥ صه٣   رآهبروو     

ر٣ا٠، ٠عهبی   ا ٜخه،٢  سهب ر.  هب ج  ه،ٞ ا  ر٢  آ ٜهبیش )اوهیار ا  ٔهی٤٢( ٠یهک ٜهو ر٣ا٠ه، ٠عهبی   ا             

 ٜخ،٢  سب ر ٢ ث١بثیایٟ ٣٠فو ر٧،ی، فٙی٥  ٢ایو ر ٠٢و ایببر ١ِ،.

 : عیح ،  آ ٣ٜٞ ثب یُ ٔی٤٢ ١ِعیٖ ٢ یُ ٔی٤٢ آ ٜبیش5-3ا،٢ٖ

 ٔی٤٢   آ ٣ٜٞ   ٠عبی             

            O1                    X                                ٔی٤٢ آ ٜبیش 

 O2          -                                ٖٔی٤٢ ١ِعی 

 (O1-O2اثی آ ٣ٜٞ;)

 

 طشح پیص ٍ پس آصهَى تا یک گشٍُ کٌتشل ٍ آصهایص

)یههُ ٔههی٤٢ آ ٜههبیش ٢ یههُ ٔههی٤٢ ١ِعههیٖ( ٦ههی ر٢ ر  ٜقههین ،ههیش ٢ ،هه  آ ٜهه٣ٞ   ر٢ ٔههی٤٢

ٌیا  ٜو ٔیی٠،. ر٧١ب رىب٢  ثیٟ ر٢ ٔهی٤٢ آٞ اسهت ِه٥ ا٢٘هو ر  ٜقهین ٠ه٣فو آ ٜه٣ٞ ٌهیا  ٜهو ٔیهیر            

ببٖ آ٠ّه٥ ر٢ٜهو  یهی. ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش رىهب٢  ٦هب ثهیٟ ٠ٝهیا  ،هیش ٢ ،ه  آ ٜه٣ٞ ٜهو ر٣ا٠ه، اثهیا                 

٢ ٦هی ر٢   ین ،هیش ٢ ،ه  آ ٜه٣ٞ ٌهیا  ٜهو ٔیی٠ه،      ر٢ ٔهی٤٢ ر  ٜقه   ب٘ن آ ٣ٜٞ  ا ٠ هبٞ ر٦ه،. ٦هی    

ٔی٤٢ ث٥ صه٣   رآهبروو ا٠عخهبة ٜهو  ه٠٣،  ث١هبثیایٟ  ٜهو ره٣اٞ ا٠عؾهب  را هت ِه٥ اثهی ٔهد   ٜهبٞ                

ا  ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش  ١ِعهیٖ  ه،٤ ثب ه١،. ایهٟ اٜهی ثه،اٞ         کرت٣ٖ ر  آ ٣ٜر٠و ٦ب  اثهی آ ٜه٣ٞ ٢ اسهعىبر٤ ا  اثه    

ثهیاش ٔهی٤٢ آ ٜهبیش ارىهبي ٜهو اوعه، )٠ؾیهی اثهی ٔهد   ٜهبٞ  رته٣ٖ ر             فٙت صتت را ر ٥ِ ٦ی آٞ چ٥ 

آ ٜهه٣ر٠و ٦ههب  اثههی آ ٜهه٣ٞ ٢ اثههی اسههعىبر٤ ا  اثههکا  ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ر  ٔههی٤٢ ١ِعههیٖ ٠یههک ارىههبي اوعههبر٤ ٢ ر  

 ٜه٣ٞ( ایهٟ ف٣اٜهٗ ٜهکابٛ     ا٠،ا ٤ ٔیهیش اثهیا  )ا هعال  ر  رىهب٢  ٦هبش ثهیٟ ٠ٝهیا  ،هیش ٢ ،ه  آ         

ویآی١هه، رآههبروو سههب ش  اثههیا  سهه٣ٔییش ٠ب ههو ا  رقآههت ر  ا٠عخههبة    ا  عییههً  ا٠هه،.١ِعههیٖ  هه،٤
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آ ٣ٜر٠و ٦ب ٢ ثیٔ ت آٜهب ش ٠یهک ١ِعهیٖ  ه،٤ اسهت. ر فهیٟ بهبٖ   هب ج  ه،ٞ آ ٜه٣ر٠و ٦هب ا  ر٢             

 ایٟ عیح ایببر ٜو ١ِ،. آ ٜبیش  ٣٠فو ٜ ّٗ ر 

 : عیح ،یش ٢ ،  آ ٣ٜٞ ثب یُ ٔی٤٢ ١ِعیٖ ٢ یُ ٔی٤٢ آ ٜبیش5-4ا،٢ٖ

 

 ٔی٤٢  ،یش آ ٣ٜٞ     آ ٣ٜٞ    ،  آ ٣ٜٞ 

O2                X    O1                                       ٔی٤٢ آ ٜبیش 

O4         O3           -             ٖٔی٤٢ ١ِعی 

 >(O2-O1)-(O3-O4)=اثی آ ٣ٜٞ;

 

 

 

 طشح چْاس گشٍّی سالوَى

ربیثهو ر٣صهی٥ ٜهو  ه٣ر  ر٢      ثیاش بآه٣ٖ اعٝی١هبٞ ٠سهجت ثه٥  ٢ایهو ر ٠٢هو ر  عهیح ٦هبش        

( ٠ ههبٞ 5-5ٞ عهه٣  ِهه٥ ر  اهه،٢ٖ)آٔههی٤٢ ١ِعههیٖ ثههیاش آ ٜههبیش ا٠عخههبة ١ِیهه،.  ٔههی٤٢ آ ٜههبیش ٢ ر٢

رار٤ ٜو  ٣ر  ث٥ یهُ ٔهی٤٢ آ ٜهبیش ٢ یهُ ٔهی٤٢ ١ِعهیٖ ٦هٛ ،هیش ٢ ٦هٛ ،ه  آ ٜه٣ٞ رار٤  ه٣ر. ثه٥              

چ١ه،  ٢  ٜخعٙهه    ر٢ ٔی٤٢ ریٕی وٍظ ،  آ ٣ٜٞ رار٤  ه٣ر. ر ایهٟ اهب اثهیا  آ ٜه٣ٞ ٜهو ر٣ا٠ه، ثه٥         

ش آٞ عهه٣  ِهه٥ ر   ههّٗ ٠ ههبٞ رار٤  هه،٤  ٜتبسههج٥  هه٣ر. رههب بهه،ش ِهه٥ ، ٦٢ ههٕی ر  ٦ههی ٜتبسههج٥   

ٜخعٙه ث٥ ٠عهبی  رٍییجهب  یّسهب٠و رسهت ثیبثه،  ٜهو ر٣ا٠ه، اثهیا   ا ثه٥ آ ٜه٣ٞ ٠سهجت ر٦ه،. ایهٟ اٜهی                

٧هب   چ" ٢ایو ر ٠٢هو عهیح ربیثهو ٢ ٠عهبی  آٞ  ا اوهکایش ٜهو ر٦ه،. ایهٟ عهیح ِه٥ ثه٥ ف١ه٣اٞ عهیح              

و اسههت ِهه٥ ا  ِٝعههییٟ ی  ابعٝههبد  اههبٜـ رههییٟ ٢ یّههو ا  عههیح ٦ههب"ٔی٦٢ههو سههب٣ٝ٘ٞ ٜ هه٣٧  اسههت

 ٜ ّال   ٢ایو ر ٠٢و ثی ٣ را  است.

 : عیح چ٧ب  ٔی٦٢و سب5ٞ٣ٝ٘-5ا،٢ٖ

 ٔی٤٢  ،یش آ ٣ٜٞ     آ ٣ٜٞ     ،  آ ٣ٜٞ

O2                X    O1                                       ٔی٤٢ آ ٜبیش 

O4         O3            -             ٖٔی٤٢ ١ِعی 

O5                X            -                                   ٔی٤٢ آ ٜبیش 

  O6              -            -                                  ٖٔی٤٢ ١ِعی 
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  ٣ر: ( ٜو ر٣ا٠، چ١یٟ ٜتبسجE٥اثی آ ٣ٜٞ)

 (E( ;)O2-O1اثی آ ٣ٜٞ)

 (O2-O4اثی آ ٣ٜٞ; )

 (O5-O6اثی آ ٣ٜٞ; )

 (O5-O3اثی آ ٣ٜٞ; )

 >(O2-O1)-(O4-O3)=اثی آ ٣ٜٞ; 

 

 ٜقٙهه٣٘و ا   ٢ایههو ثههبدیو ثی هه٣ را  -أههی ٦ٝهه٥ ش اثههیا  آ ٜهه٣ٞ ٜ ههبث٥ ثب هه١،   اثغهه٥ فٙههت

 است.

 

 

 طشح چْاس گشٍّی سالوَى ٍ تْذیذات ػلیِ سٍایی دسًٍی

ثجی١یٛ چ٠٣ٕه٥ عهیح چ٧هب  ٔی٦٢هو سهب٣ٝ٘ٞ ا  ر٧،یه،ا   ٢ایهو ر ٠٢هو اٙه٣ٔییش ٜهو           ا٣١ِٞ 

١ِ،. ایٟ ٠ّع٥ ببحک ا٦ٝیت اسهت ِه٥ ر٣اه٥ ١ِیه،  آ ٜه٣ر٠و ٦هب ثه٥ عه٣  رآهبروو ا٠عخهبة  ه٠٣، ٢ ثه٥             

صهه٣   رآههبروو ر  ٔههی٤٢ ٦ههب ٌههیا  رار٤ ٜههو  هه٠٣،. ٘ههدا ثیٔ ههت آٜههب ش ٢ سهه٣ٔییش ٦ههبش ٠ب ههو ا   

  یق١هو  ٔهی٤٢ ١ِعهیٖ ٦هٛ ر  ٜقهین ،هیش آ ٜه٣ٞ ٢        2ٔهی٤٢  ىهو ٜهو سهب ر.   ٔکی١ش آ ٣ٜر٠و ٦هب  ا ١ٜع 

٦ٛ ،  آ ٣ٜٞ ٌیا  ٔیوع٥ است ٢ ایٟ اٜهی ، ٦٢ هٕی  ا ِٝهُ ٜهو ١ِه، رهب ثجی١یه، آیهب ر٧،یه،ا  ٠ب هو           

ا  ٔد   ٜهبٞ  رته٣ٖ ر  آ ٜه٣ر٠و ٦هب  اثهی آ ٜه٣ٞ  اسهعىبر٤ ا  اثهکا  ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش  ثیٔ هت آٜهب ش یهب              

)٠ٝهیا  ،هیش ٢ ،ه  آ ٜه٣ٞ      ٢o3 O4ایهو ٢اه٣ر را ر  یهب  یهی؟ أهی ٠ٝهیا       اوت آ ٣ٜر٠و ٦ب ثیاش  ٢

( یّسبٞ ثب ١،  آ٠ٕهب٤ ثه،٢ٞ  هُ ٢ ریریه، ٦هیک ِه،اٚ ا  ف٣اٜهٗ ٜهکابٛ ٔهد   ٜهبٞ  رته٣ٖ ر             2ٔی٤٢

آ ٣ٜر٠و ٦ب  ثٙه٣ك  اثهی آ ٜه٣ٞ  اسهعىبر٤ ا  اثهکا  ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش  ثیٔ هت آٜهب ش یهب اوهت آ ٜه٣ر٠و ٦هب               

 ٜهبیش ِه٥ ،هیش آ ٜه٠٣و ر یبوهت ٠ّهیر٤  ثه٥ ، ٦٢ هٕی ِٝهُ ٜهو           آ  یق١و  ٔهی٤٢  3ٔی٤٢ ربثیی ٠،ا ٠،.

)٠ٝهی٤ ،ه  آ ٜه٣ٞ     ١ِO2، رب ٠ بٞ ر٦، آیب اثیا  آ ٜه٣ٞ ثهی  ٢ایهو ر ٠٢هو رهبثیی را هع٥ یهب  یهی. أهی         

)٠ٝهی٤ ،ه     ٥ِO5 ر  ٜقهین آ ٜه٣ٞ ٌهیا  ٔیوعه٥ ٢ ٦ٝچ١هیٟ ،هیش آ ٜه٣ٞ ر یبوهت را هع٥( ا           1ٔی٤٢

( ٌهیا  ٔیوعه٥ اٜهب ،هیش آ ٜه٠٣و ر یبوهت ٠ّهیر٤( ثی هعی ثب ه،           Xر  ٜقهین آ ٜه٣ٞ)  ٥ِ  3آ ٣ٜٞ ٔی٤٢

ٜسهب٢ش ثب ه١،     ٢O5 O2ر فهیٟ بهبٖ أهی    آ ٜه٣ٞ ٠سهجت رار٤  ه٣ر.    آ٠ٕب٤ ایٟ اٜی ٜو ر٣ا٠، ثه٥ اثهیا   

)ِه٥   ٢3سهی٥ٙ اثهیا  آ ٜه٣ٞ ر٧،یه، ٠ ه،٤ اسهت. ث١هبثیایٟ  ٔهی٤٢        ٥ ٜق٣ٙٚ ٜو  ٣ر ٥ِ  ٢ایهو ر ٠٢هو ثه   

ٌهیا  ٔیوعه٥ ٢٘هو ،هیش آ ٜه٠٣و ر یبوهت ٠ّهیر٤( ثه٥ ، ٦٢ هٕی ِٝهُ ٜهو ١ِه، رهب              ر  ٜقین آ ٜه٣ٞ  

٠ ههبٞ ر٦هه، ِهه٥ ثههیٟ ،ههیش آ ٜهه٣ٞ ٢ آ ٜهه٣ٞ  اثغهه٥ اش ٢اهه٣ر ٠،ا ههع٥ اسههت. أههی چ١ههیٟ ثب هه،  آ٠ٕههب٤  
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ٜقٙه٣٘و  ا ثه٥ سهبیی     - ٢ایو ثی٠٢و آ ٜبیش ٠یهک اوهکایش ٜهو یبثه، عه٣ ش ِه٥ ٜهو ره٣اٞ  ٢اثهظ فٙهت          

ش ،هیش آ ٜه٣ٞ ٠ه،ا ر ٢ ر     ش ،ه  آ ٜه٣ٞ را ر  ٢ ٠ٝهی٤   )ِه٥ وٍهظ ٠ٝهی٤    4ٔهی٤٢  آ ٣ٜر٠و ٦ب رقٝیٛ رار.

اییهیا  ر  ٠ٝهی٤ ش ،ه     ٜقین آ ٜه٠٣و ٌهیا  ٠ٕیوعه٥( ثه٥ ، ٦٢ هٕی ِٝهُ ٜهو ١ِه، رهب ثجی١یه، آیهب ر           

٧ههب  ٔههی٤٢ آ ٜبی ههو رههبثقو ا  اثههیا  ریِیجههو اثههی ٔههد   ٜههبٞ  رتهه٣ٖ ر  آ ٜهه٣ر٠و ٦ههب آ ٜهه٣ٞ ثههیاش چ

)٠ٝهی٤   O1ی٤ ،ه  آ ٜه٣ٞ ٔهی٤٢ ١ِعهیٖ ثه،٢ٞ ،هیش آ ٜه٣ٞ( ثهب         )٠ٝه O6است یهب  یهی؟ ثهب ٍٜبیسه٥ ش     

)٠ٝههی٤ ش ،ههیش  O3،ههیش آ ٜهه٣ٞ ٔههی٤٢ آ ٜههبیش ِهه٥ ر  ٜقههین ٠هه٣فو ،ههیش آ ٜهه٣ٞ ٌههیا  ٔیوعهه٥( ٢  

آ ٣ٜٞ ٔی٤٢ ١ِعیٖ ِه٥ ثهب  ٦هٛ ٠ه٣فو ،هیش آ ٜه٣ٞ ر یبوهت ِهیر٤ اسهت(ایٟ اٜهی ٜ هخن ٜهو  ه٣ر.              

رته٣ٖ ر  آ ٜه٣ر٠و ٦هب ٠ه٣فو فبٜهٗ ٜهکابٛ        أی ٥ٝ٦ ش س٥ ٠ٝی٤  جی٥ ٦ٛ ثب ه١،  اثهیا  ٔهد   ٜهبٞ ٢    

ر فهیٟ بهبٖ  ثه٥ فٙهت رقه،ر آ ٜه٣ر٠و ٦هب ثه٥ رٌهت ٢  ٜهبٞ  یهبرش ٠یهب  را ر. ٦کی١ه٥ ش               ٠ج٣ر٤ اسهت. 

 ا٠ببٚ چ١یٟ عیح آ ٜبی و ثسیب  ثبد است.

: ر٧،یهه،٦بش فٝهه،٤ فٙیهه٥  ٢ایههو ر ٠٢ههو ر  عههیح ٦ههبش ربیثههو چ٧ب ٔب٠هه٥         5-8اهه،٢ٖ

 ٢اٌقو)رآبروو ث٣رٞ ٔی٤٢ ٦ب(

 ر٧،ی،ا  فٝ،٤  ٢ایو ر ٠٢و                                  ا٣٠اؿ عیح ٦بش ربیثو                

 اثی آ ٣ٜٞ  اثی ٔد   ٜبٞ  رت٣ٖ ر  آ ٣ٜر٠و ٦ب                  . عیح یُ ٔی٤٢ آ ٜبیش ثب ،یش ٢ ،  آ ٣ٜٞ    1

 رت٣ٖ ر  آ ٣ٜر٠و ٦ب                      . عیح یُ ٔی٤٢ آ ٜبیش ٢ یُ ٔی٤٢ ١ِعیٖ ثب ،  آ 2ٞ٣ٜ

 . عیح یُ ٔی٤٢ آ ٜبیش ٢ یُ ٔی٤٢ ١ِعیٖ ثب ،یش ٢ ،  آ ٣ٜٞ             اوت آ ٣ٜر٠و ٦ب3

 اوت آ ٣ٜر٠و ٦ب                                                           . عیح چ٧ب  ٔی٦٢و سب4ٞ٣ٝ٘

 

 ٦بش ٜ،یییعو ث٥  یح  یی٠،:ٜ عیَ رییٟ عیح ٦بش ربیثو ر  ، ٦٢ش 

 ثیٟ ٔی٤٢ ٦ب 

 )ٞآ ٜبیش ٦بش ٢اٌقو )عیح ٦بش ،یش ٢ ،  آ ٣ٜٞ  عیح ٦بش وٍظ ،  آ ٣ٜ 

 )ٞج٥ آ ٜبیش ٦ب )عیح ٦بش ،یش ٢ ،  آ ٣ٜٞ  عیح ٦بش وٍظ ،  آ ٣ٜ  

 عیح ٦بش فبٜٙو 

 ر ٢ٞ ٔی٤٢ ٦ب یب عیح ٦بش ا٠ىیارش 

 )آ ٜبیش ٦بش سیش ٦بش  ٜب٠و )را اش ٢ٌى٥ ٢ ٜع٣ا٘و 

 آ ٜبیش ٦بش س١ب٥ ٦بش رّیا ش 

 آ ٜبیش ٦بش رُ ٣ٜو٣فو 

 

 ضثیِ ساصی
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٢ ٜیه،ا٠و ِه٥ ر  سهبٖ ٦هبش ا یهی ر  ،ه ٦٢ش ٦هبش         یُ  ا٤ ِهب  ثهیاش آ ٜهبیش آ ٜبی هٕب٦و    

ٜ،یییت اسعىبر٤ ٜو  ٣ر   هجی٥ سهب ش اسهت.  هجی٥ سهب ش ثهیاش رقیهیٟ اثهیا  راییهیا   ا  وهٟ ٜه،ٖ            

ثهی  ایب٠ه٥ ر  ،ه ٦٢ش ٦هبش ٜه،یییت ثه٥  هّٗ ٜعه،ا٢ٖ         سب ش اسعىبر٤ ٜهو ١ِه، ٢  هجی٥ سهب ش ٜجع١هو      

ر آٜ،٤ ا٠،   هجی٥ سهب ش ٜهو ر٣ا٠ه، ٠ه٣فو آ ٜهبیش ر  یهُ ٜتهیظ  هبص ثب ه، ِه٥ ثه٥ صه٣  ثسهیب                

   ههجب٦ت را ههع٥ ثب هه،.    ٜههو ر١٦هه، ر١ٕههبر١ٕو ثهه٥ ٜتههیظ عجیقههو ِهه٥ ر آٞ بهه٣ار  ثهه٥ عهه٣  عجیقههو

  ٕ ب٦و ٢ آ ٜههبیش ٜیهه،ا٠و اسههت ا ایههٟ ا٧ههت اسههت  ِهه٥ ابیٕههب٤  ههجی٥ سههب ش ثههیٟ آ ٜههبیش آ ٜبی هه

ر٢   "٢اٌقیههت"( اٜههب  یٙههو ا  )أیچهه٥ ٜتههیظ ایبههبر  هه،٤ ر   ٢   ههجی٥ سههب ش سههب عٕو اسههت   

سهب ش ٦هب     ٢اثظ فٙو  ا ٜهو ره٣اٞ آ ٜه٣ٞ ِهیر   یهیا ٦هٛ رسهت ِهب ش ٢ ٦هٛ ١ِعهیٖ ر   هجی٥            ٠یست.

اّٜههبٞ ،دیی٠هه،. ر٢ ٠هه٣ؿ ا   ههجی٥ سههب ش ٦ههب ٜههو ر٣ا١٠هه، ا٠بههبٚ  هه٠٣،: )ا٘ههه( ٜب٦یههت ٢  ٜههبٞ ث١هه،ش   

ب٣ار   جی٥ سب ش ث٥ عه٣  ِٙهو ثه٥ ٢سهی٥ٙ ، ٦٢ هٕی رقیهیٟ  ه٣ر ) هجی٥ سهب ش ربیثهو ٠بٜیه،٤ ٜهو             

 هه٣ر(  ٢ )ة(  ههجی٥ سههب ش آ ار ر  آٞ اییههبٞ بهه٣ار  بهه،اٌٗ رههب بهه،ش ثهه٥ ٢سههی٥ٙ ش ٢اِهه١ش       

 ١،ٔبٞ ٠سجت ث٥ ٜتیَ ٦بش ٜخعٙه ث٥ ٣ٜا ا  رقبٜٗ ٜبثیٟ آ٧٠ب رقییٟ ٜو  ٣ر.ٜ ب ِت ١ِ

 

 طشح ّای تجشتی جذیذ

ثقضههو ا٢ٌههب   ّٜٝههٟ اسههت ا  یههبثو اثههیا  ٦ههٛ  ٜههبٞ ر٢ یههب چ١هه، ٜعایههی  ٢ش یههُ ٜعایههی   

ایههٟ ٠٣ٔهه٥ ٜهه٣ا ر عههیح ٦ههبش ربیثههو ،ی ههیوع٥ رههیش د ٚ اسههت          ٜهه٣ ر ر٣اهه٥ ثب هه، ِهه٥ ر    

 :ایٟ اب یح ٦بش ربیثو ٜعق،رش ٥ِ ٣ٜا٣ر٠،  ر ثیٟ ع (. ر 1997)سّب اٞ

 طشح کاهالً تصادفی 

 طشح تلَ  تٌذی تصادفی 

 طشح پژٍّص هقایسِ ای 

 )طشح ػاهلی )چٌذ ػاهلی ٍ 

 ا ٜهه٣ ر ثی سههو ٌههیا   هه٣ا٦یٛ رار. ٌجههٗ ا  ر ههیی  ا٠هه٣اؿ عههیح ٦ههبش ٜخعٙههه ر َ  ٢ آ هه١بیو ثههب     

ٗ "ثی و ا  اصغالبب  ٜو ر٣ا٠ه، ٜىیه، ثب ه،. اصهغالح      ثه٥ یهُ ٜعایهی ٜشهٗ ٌیٝهت ا هب ٤ را ر         "فبٜه

ثه٥ عجٍهب  ٜخعٙهه فبٜهٗ )ثهیاش ٜشهبٖ ٌیٝهت ثهبد  ٜع٣سهظ ٢ ،هبییٟ( ثهب رقییهه              "سهغ  "٢ اصغالح 

 2000آٞ چ٥ ایهٟ عجٍهب  ٜق١هب ٜهو ر٦ه،  ا هب ٤ را ر )ٜهشال  ٌیٝهت ثهبد  ثه٥ ٌیٝهت ثی هعی ا              ٢ ١و ا  

 یههبٖ ا ههب ٤  1000 یههبٖ ٢ ٌیٝههت ،ههبییٟ ثهه٥ ِٝعههی ا  1000-2000 یههبٖ ا ههب ٤ را ر  ٌیٝههت ٜع٣سههظ ثهه٥

ٞ "ٜو ١ِ،(.  ثه٥ سهغ٣ح ٜخعٙهه ف٣اٜهٗ ا هب ٤ را ر. فبٜهٗ ثٙه٣َ ث١ه،ش  ه،٤  ٜعایهیش ا  ٌجهٗ             "آ ٜه٣

ٜعایهی ٢اثسهع٥ ٢ آ ٜه٣ٞ اثهی را هع٥ ثب ه،  اثهیش        وقیعو ٜقیٟ اسهت ِه٥ ّٜٝهٟ اسهت  ٢ش     ٣ٜا٣ر ر  ٢

ٜعایهیش ٜسهعٍٗ    "فبٜهٗ ا٠سه،ارش  "٥ِ ٜو ر٣ا٠ه، ثهیاش ا  یهبثو بهبحک ا٦ٝیهت ثب ه،. ر  بٍیٍهت  یهُ         
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اسههت ِهه٥ اثههیش ثههی  ٢ش ٜعایههی ٢اثسههع٥ را ر  اٜههب ا  ٌجههٗ ر  یههُ ٢وههقیت ٜقههیٟ ٢اهه٣ر را ر. ٢اهه٣ر  

 ٞ سههبٖ ٜههیراٞ ٜیب٠سههبٖ   هه٧ی٠٢،اٞ    13-19ر  سههب ٜبٞ یههب اوههیار را اش سههٟ    رقهه،ار  ٠ههبٞ ٢ ٜههیرا

 ثبد)ٜیو٥( ث٥ ف٣١اٞ ٜ عییبٞ یُ وی٢ ٕب٤ ٢ غیی٤ ٥٠٣ٝ٠ ٦بش ایٟ ٜعایی٠،.

 کتاب هطالؼِ ضَد. 213تا  209صفحات 

 

 

 

 

 

 ششمفصل 
زه گیری متغیراه  اندا

 

 آضٌایی تا اصطالحات

اصههغالح: ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش  آ ٜهه٣رٞ ٢ سهه١بش   ر  بهه٣ ٤ رهه،٢یٟ سهه١ب٥ ٦ههبش ،هه ٦٢ش سهه٥   

 ٠یب ١ٜ، ٌ، ش ربٜٗ را ر.

 

 تؼشیف اًذاصُ گیشی

رقیهیٟ ٜهو ٔیر٠ه، ٢ ٍٜه،ا  آٞ ٢ی ٔهو ٦هب        صهىب  ا هیب ٢ اوهیار    یهب ر  ا٠،ا ٤ ٔییش  ٢ی ٔو ٦ب 

ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش فجهب      A ٜهو  ه٣ر. ث١هبثیایٟ ٜهو ره٣اٞ ٔىهت:        یب صىب  ث٥ ص٣   ف،ر یهب  ٌهٛ ٔهکا    

است ا  ویای١،ش ٥ِ رقییٟ ٜهو ١ِه، یهُ  هخن یهب یهُ  هوء چه٥ ٍٜه،ا  ا  یهُ ٢ی ٔهو ثی ه٣ را              

ا٠هه،ا ٤ A ( ر  رقییىههو ا  ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ٜهه،فو اسههت:   1978ثهه٥ ٠ٍههٗ ا  ٠ب٠ههب٘و )   1385سههیه  اسههت.

،ار ثه٥ ا هیبء = یهب اوهیار> ثه٥ ٠٣ٔه٥ اش ِه٥ صهىت         ٔییش ر  ثیٔیی٤،٠ ٣ٌاف،ش است ثیاش ٠سهجت رارٞ افه  
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ر  ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ایهٟ اسهت ِه٥       ٦بیو ا  آ٧٠ب  ا ث٥ ص٣   ِٝیهت ٠ هبٞ ر٦ه،. ١ٜؾه٣  ا  ِهب ثیر ٌبفه،٤      

  ٢ ٧بش ٠سجت رارٞ اف،ار ثبی، ث٥ ع٣   ٢ ٟ ثیبٞ  ٣ر. 

 

 تؼشیف آصهَى

اش را ر ِه٥ ثه٥ آٞ    ٔىع٥  ، ِه٥ ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش یهُ ویآی١ه، اسهت. ایهٟ ویای١ه، ٠یهب  ثه٥ ٢سهی٥ٙ           

٦ههبش ٜخعٙههه ا ههیبء ٢ اوههیار ا  ٢سههبیٗ ٢سههی٥ٙ ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ٜههو ٣ٔی١هه،. ثههیاش ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ٢ی ٔههو

ٜخعٙىو اسهعىبر٤ ٜهو  ه٣ر. ثهیاش ٜشهبٖ ا٧هت ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ٢ی ٔهو ٦هبش ویکیّهو  ٜشهٗ عه٣ٖ ٢ ٢ ٞ              

٦هبش ویکیّهو  ا ثه٥     ا یبء یب ٌ، ٢ ٢ ٞ اوهیار  ا  ٜعهی ٢ رهیا ٢ اسهعىبر٤ ٜهو  ه٣ر. ٜعهی ٢ رهیا ٢ ٢ی ٔهو         

ع٣  ٜسعٍیٛ ا٠،ا ٤ ٜو ٔیی٠،  ٘هدا ثه٥ ایهٟ رسهع٥ ا  ٢سهبیٗ ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ٢سهبیٗ ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ٜسهعٍیٛ            

ٜو ٣ٔی١،. فال٤٢ ثهی ٢ی ٔهو ٦هبش ویکیّهو  وعب ٦هبش آ هّب  یهب ٜتآه٣د   وعهب ش اوهیار  ا ٠یهک ٜهو             

سههٝو( ٢  وعب ٦ههبش رهه٣اٞ ثهه٥ عهه٣  ٜسههعٍیٛ ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ِههیر. ثههی ال  ٢ی ٔههو ٦ههبش ویکیّههو ) ا  

ىب   ٢ا٠ههو ٜب١٠هه، ٦هه٣   صههآ ههّب  ِهه٥ ثهه٥ عهه٣  ٜسههعٍیٛ ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ٜههو  هه٣ر  ٢ی ٔههو ٦ههبش ثههب 

 الٌیت  ا٠ٕیک   یبرٔییش ٢ ٜب١٠، ای٧١هب ثبیه، ثه٥ عه٣  غییٜسهعٍیٛ ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ِهیر   یهیا  ٦هیچّ            

٢ی ٔهو ٦هب یهب    ث٥ ع٣  ٜسعٍیٛ ث٥ ایهٟ ٢ی ٔهو ٦هب رسعیسهو ٠ه،ا ر. ٜقٝه٣ٖ رهییٟ ٢سهی٥ٙ ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش           

آ ٜه٣ٞ  ا ر٧١هب ثه٥ ٜق١هو ٜته،٢ر ٢ ٜعه،ا٢ٖ آٞ یق١هو  ٜب٣ٝفه٥ اش سه٣اٖ           صىب   ٢ا٠و آ ٜه٣ٞ اسهت.  

چ١، ٔکی٥١ اش ث٥ ِب  ٠ٝو ثییٛ. ٜهب ٦هٛ ثه٥ ٜب٣ٝفه٥ سه٣ا٧٘بش فی١هو چ١ه، ٔکی١ه٥ اش ٢ اه٣  ِیر٠هو ٢           

غٙظ آ ٜه٣ٞ  ه٣ا٦یٛ ٔىهت. ثهب ایهٟ رقییهه ٢ٌعهو ِه٥ ثهیاش ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش یّهو ا  ٢ی ٔهو               –صتی  

٦بش  ٢ا٠و یب سب ٜب٠و یُ ویر ث٥ یُ ٔی٤٢ یهب یهُ سهب ٜبٞ آ ٜه٣ٞ اسهعىبر٤ ٜهو  ه٣ر ثه٥ ایهٟ وقب٘یهت           

 آ ٣ٜرٞ ٜو ٣ٔی١،. 

 

 تؼشیف سٌجص

 سهه١بش ا  اسههت. شاصههغالح ریٕههی ٠کریههُ ثهه٥ ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ٢ آ ٜهه٣ٞ اصههغالح سهه١ب     

سهه١بش یههُ  ( A 2001آ ٜهه٣رٞ ٢ ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ٜى٧هه٣ٚ ٔسههعیر٤ رههیش را ر. ث١ههب ثهه٥ ٔىعهه٥ ٠یعّهه٣ )     

اصغالح ِٙو اسهت ٢ ثه٥ صه٣   ویای١ه،ش رقییهه ٜهو  ه٣ر ِه٥ ثهی ٔهیرآ٢ ش اعالفهب  ٜه٣ ر ٠یهب               

٢ ٜ هو ٦هبش سهب ٜب٠و ٜه٣ ر اسهعىبر٤       ِب ١ِهبٞ  ثی٠بٜه٥ ٦هبش سهب ٜب٠و ٢  هظ     رآٝیٛ ٔییش ر ثهب ٤ ش   

ثهب اسهعىبر٤ ا  آ ٜه٣ٞ ا٠بهبٚ      ، ) ٌییت ث٥ ٜض٣ٝٞ(. ث١هبثیایٟ ٢ٌعهو ِه٥ ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش صهیوب       ٌیا  ٜو ٔیی٠

ٜههو  هه٣ر آ ٜهه٣رٞ صهه٣   ٜههو ٔیههیر  اٜههب ر  سهه١بش  ٢سههبیٗ ٢ و١هه٣ٞ ٜخعٙىههو ثههیاش ٔههیرآ٢ ش     

اعالفب  ث٥ ِب  ٜو  ٢ر. ا  ا٥ٙٝ آ٧٠ب ٜهو ره٣اٞ ثه٥ آ ٜه٣ٞ  ،یس ه١ب٥ٜ  ٍٜیهب  ر اه٥ ث١ه،ش  و٧یسهت          

بی هٕب٦و  ،ی٠٢ه،٤ رتٍیٍهو  اٜعتهبٞ  هىب٦و  ٜآهببج٥  ٜ هب٤،٦ فّٝٙهیر ر  ٣ٌٜقیهت          ٢ا سو  ِهب  آ ٜ 
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سه١بش  هبٜٗ اسهعىبر٤ ا  و١ه٣ٞ ٜخعٙهه اسهت       (. A ٦1385بش ٜخعٙه ا هب ٤ ِهیر ) ثه٥ ٠ٍهٗ ا  سهیه      

رههیش ا  آ ٜهه٣رٞ ٢  سهه١بش اصههغالح ِٙههو   ث١ههبثیایٟ:  @. ٢ ربِیهه،  یههبرش ا  ٜ ههب٤،٦ فّٝٙههیر را ر  

١بش ر ثیٔیی٠هه،٤ ٦ٝهه٥  ا٧٦ههبیو ٠٣ٝ٠هه٥ ٔیههیش ٢ ٜ ههب٤،٦ ٧ٜههب   ٦ههب   ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش اسههت   یههیا سهه

را٠ش ٢ ر٣ا٠بیو ٦ب اسهت. رىهب٢  ریٕهی ٜیهبٞ سه١بش ٢ ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ٢ آ ٜه٣رٞ ایهٟ اسهت ِه٥  ٦هٛ             

ثه٥ ِٝیهت ١ٜتآهی ٠ٝهو      ثب ِٝیهت سهی٢ِب  را ٠ه،  اٜهب سه١بش ا٘کاٜهب        ا٠،ا ٤ ٔییش ٢ ٦ٛ آ ٣ٜرٞ ف٣ٜٝب 

 ٣ر. ث٥ سخٟ ریٕی   ٜب٠و ٥ِ ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش یهب آ ٜه٣رٞ صه٣   ٜهو ،هدییر  ٠عیبه٥ ثه٥ صه٣   افه،ار            

یب ا ٌبٚ ) ِٝیت( ٠ بٞ رار٤ ٜهو  ه٣ر  اٜهب ٠عیبه٥ سه١بش ٜهو ر٣ا٠ه، ثه٥ صه٣   غییِٝهو ) ر٣صهیىو(            

،٤ رجه،یٗ ِهیر.   ایه،٤ ٦هبش ا٠عکافهو  ا ٜهو ره٣اٞ ثه٥ ر ٢ٞ  وعب ٦هبش  هبص ٌبثهٗ ٜ هب٦           ٔکا    ه٣ر. 

ثههیاش ٜشههبٖ  ٜى٧هه٣ٚ ر هه١ٕو ٜى٧هه٣ٜو ا٠عکافههو اسههت  ، ٦٢ ههٕی ٠ٝههو ر٣ا٠هه، ر هه١ٕو  ا ثجی١یهه،. ر فههیٟ 

ببٖ  ا   خن ر ٥١ ٜو ره٣اٞ ا٠عؾهب  ٣٠ هی،ٞ ٍٜه،ا   یهبرش ٜبیقهب  را هت. ثه٥ فجهب   ریٕهی  وعهب             

٥ ر ه٥١ ا٠ه،    ٣ٜ ر ا٠عؾب  اویارش ِه٥ ر ه٥١ ٦سهع١، ٣٠ هی،ٞ ٜبیقهب  اسهت. أهی چ١ه،یٟ ٠ىهی ث٣ٕی١ه، ِه           

آ٠ٕههب٤ ٜههو رهه٣اٞ سههغ  ر هه١ٕو آ٧٠ههب  ا ١٦ٕههبٜو ِهه٥ ٜبیقههب   ا ٜههو ٣٠ هه١، ثههب ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ِٝیههت   

ٜبیقب  ا٠،ا ٤ ٔییش ِیر. ث١بثیایٟ  ٜهو ره٣اٞ سهغ٣ح ر ه١ٕو آ٧٠هب  ا ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ِهیر  أیچه٥ ٜى٧ه٣ٚ           

 ر ١ٕو ث٥ ر٧١بیو ا٠عکافو ٢ ٠بٜى٣٧ٚ است.

 "اٞ آ٧٠ب  ا ا٠،ا ٤ ٔییش ِیر  فٝٙیبرو ِیرٞ ٜىب٦یٛ ٠بٜی،٤ ٜو  ٣ر.رج،یٗ ٜىب٦یٛ ا٠عکافو ع٣ ش ٥ِ ثع٣ "

 

 تؼشیف ػولیاتی

( ٦ههٛ ، ٦٢ ههٕیاٞ ِٝههو ٢ ٦ههٛ ِیىههو ر  بهه٣ ٤ ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ر٢ 2000:158ثهه٥ ٔىعهه٥ ٠یهه٣ٜٟ )

یق١هو: ٜى٧ه٣ٚ سهب ش ٢ فٝٙیهبرو سهب ش  ا ا٠بهبٚ ٜهو ر١٦ه،. ث١هبثیایٟ ا٢٘هیٟ ویآی١ه،  ا هب ٤ ثه٥                ویآی١،

و ٢ ر٢ٜیٟ ویآی١ه، ا هب ٤ ثه٥ ٜه،ٖ رتٙیٙهو را ر. فٝٙیهبرو ِهیرٞ  یهب رقییهه فٝٙیهبرو           چب چ٣ة ٜى٣٧ٜ

یُ ٜى٣٧ٚ )ع٣ ش ِه٥ سه١بش ،هدیی  ه٣ر( ا  عییهً رقیهیٟ اثقهبر  ٣ٜ٘ىه٥ ٦هب یهب  آ٣صهیب   وعهب ش             

ر فهیٟ   آٞ ٜى٣٧ٚ ٢ عجٍه٥ ث١ه،ش آ٧٠هب ثه٥ ف١بصهی ٌبثهٗ ٜ هب٤،٦ ٢ ٌبثهٗ ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ٜیسهی ٜهو  ه٣ر.             

٠ؾهی   ( ثی هو ا  اثقهبر ٢ ٣ٜ٘ىه٥ ٦هبش ٧ٜهٛ  ا ر      1ببٖ ثبی، ر٣ا٥ را ت ِه٥ رقییهه فٝٙیهبرو ابعٝهبد  )    

٠ٝو ٔییر   ییا ّٜٝهٟ اسهت ر هخین رار٤ ٠ ه٣ر یهب ، ٦٢ هٕی ٌهبر  ثه٥ ٜى٧ه٣ٚ سهب ش آ٧٠هب ٠جب ه، ٢             

ثهه٣ط ( ثی ههو ا  ٢ی ٔههو ٦ههب ٢ صههىب  ٠ههبٜیث٣ط ِهه٥ ا ههعجب٦ب  ، ٦٢ ههٕی وّههی ٜههو ١ِهه، ١ٜبسههت ٢ ٜی2)

 ٦سع١،  ر ٠ؾی ٔییر.

 

 چِ تؼشیفی ػولیاتی ًیست؟
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٦ٝبٞ ا٠،ا ٤ ِه٥ ٧ٜهٛ اسهت ، ٦٢ هٕی ث،ا٠ه، چه٥ رقییىهو فٝٙیهبرو اسهت  ر َ ایهٟ ِه٥ چه٥             

رقییىههو فٝٙیههبرو ٠یسههت ٠یههک ثههیاش ٢ش بههبحک ا٦ٝیههت اسههت. یههُ رقییههه فٝٙیههبرو  ٜق١ههب ٢ ِٙٝههب    

٠ٕیههک٤ ش ٣ٜوٍیههت عٙجههو ایههٟ عههیار  یههُ ٜى٧هه٣ٚ  ا ر٣صههیه ٠ٝههو ١ِهه،. أههی ، ٦٢ ههٕی ر  ٜهه٣ ر ا ٜ

 خن ثب ٜالبؾ٥ ش فّٝٙیر ٢ش ٌضهب٢  ١ِه،  ٜى٧ه٣ٚ  ا ا هعجب٤ ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ِهیر٤ اسهت. ثه٥ اهبش           

ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ا٠ٕیههک٤ ش ٣ٜوٍیههت عٙجههو )ٜعایههی ٜهه٣ ر ٠ؾههی( فّٝٙههیر  ا  ٜعایههیش ریٕههیش  ا ِهه٥ ٌآهه، 

 ا٠،ا ٤ ٔییش آٞ  ا ٠،ا ع٥ است ٢ ٜ،٠ؾی ٠ج٣ر٤ ا٠،ا ٤ ٔییش ِیر٤ است.

 

 هقیا  ّا ٍ اًذاصُ گیشی

ر،٢یٟ  ه،٤ ا٠ه، ِه٥ ثه٥ ، ٦٢ هٕی ااهب ٤ ٜهو ر٦ه، ٜعایی٦هبش ٜه٣ ر٠ؾی  ا            ٍٜیب  ٦بش  بصو

ا٠،ا ٤ ٔییش ١ِ،. اثع،ا ایٟ ٍٜیب  ٦ب ٜقیوهو ٢ سهی   ٣ا٦یه، ریه، ِه٥ چ٠٣ٕه٥ ٜهو ره٣اٞ ا  آ٧٠هب ثهیاش           

 ا٠،ا ٤ ٔییش ٜىب٦یٛ  اسعىبر٤ ِیر.

 

 هقیا  ّا

اسههت ِهه٥ ، ٦٢ ههٕی ٜههو ر٣ا٠هه، ثهه٥ ٢سههی٥ٙ آٞ اوههیار  ا ثیاسههب   ٍٜیههب  اثههکا  یههب سههب ٢ِب ش 

ٜعایی٦بش ٣ٜ ر ٠غهی ثه٥  ٢  ٦هبش ٜخعٙهه رىّیهُ ١ِه،. ٍٜیهب  ٜهو ر٣ا٠ه، ِٙهو ثب ه،  عه٣ ش ِه٥              

وٍظ اویار  ا ثیاسب  ٜعایی٦بش  هبص ٢ ثه٥ عه٣  ِٙهو عجٍه٥ ث١ه،ش ١ِه،  یهب ٜهو ر٣ا٠ه، اثهکا   ه٣ة ٢             

ب ٜیهکاٞ ٦هبش ٜخعٙىهو ا  ،یچیه،ٔو رىّیهُ ١ِه،. چ٧هب  ٠ه٣ؿ         ١ٜبسجو ثب ، رب اویار  ا ثیاسب  ٜعایی٦هب ثه  

اسههٝو  ریریجههو  وبصهه٥ٙ اش ٢ ٠سههجعو. ٜیههکاٞ ،یچیهه،ٔو ٍٜیههب  ٦ههب ثههب     ٍٜیههب  اسبسههو ٢اهه٣ر را ر: 

بیِت ا  ٍٜیب  اسٝو ث٥ ٠سجعو اوکایش ٜهو یبثه،. ٦هٛ  ٜهبٞ ثهب اوهکایش ٜیهکاٞ ،یچیه،ٔو ٍٜیهب  ٦هب            

ٌهه،   آ٧٠ههب ٠یههک اوههکایش ٜههو یبثهه،  یق١ههو ا  آٞ  اعالفههب  ٜىآههٗ رههیش ر  ٜهه٣ ر ٜعایی٦ههب ٜههو رهه٣اٞ  

یهب   رتٙیهٗ ٦هبش ِبٜهٗ رهیش  ا ٜهو ره٣اٞ ا  ،بسهر ٦هب ا ایه٥ رار            ث،ست آ٢ ر. ثهب اوهکایش ٌه،   ٍٜ   

ثهه،یٟ ٜق١ههب ِهه٥ ٜههو رهه٣اٞ ،بسههر ٦ههبش ثههب ٜق١ههبریش ثههیاش ،یسههش ٦ههب یبوههت. ر فههیٟ بههبٖ  ٜعایی٦ههبش 

 ٥ِ ٠یب  ث٥ ٍٜیب  ٦بش ٣ٌش را ٠،.  بصو ٢ا٣ر را ٠،

 

 هقیا  اسوی 

ا ر  عجٍهب  یهب   ٍٜیبسهو اسهت ِه٥ ثه٥ ، ٦٢ هٕی ااهب ٤ ٜهو ر٦ه، ٣ٜوه٣فب             ٍٜیب  اسٝو 

ٔی٤٢ ٦بش  بص ٌیا  ر٦،. ثهیاش ٜشهبٖ  ثهب ر٣اه٥ ثه٥ ٜعایهی ا١سهیت  ،بسهر ر١٦ه،ٔبٞ  ا ٜهو ره٣اٞ ر             

ر٢ عج٥ٍ ٜیراٞ ٢  ٠بٞ ٌهیا  رار. ر٣اه٥ ١ِیه، ِه٥ عجٍه٥ ٦هب ٜهب٠ـ ٢ اهبٜـ ا٠ه،. ثه٥ فجهب   ریٕهی  عجٍه٥              

و ٍٜیهب  اسهٝو  اوهیار    س٣ٜو ٢ا٣ر ٠،ا ر ٥ِ ث٥ ع٣  عجیقو ثهیٟ ایهٟ ر٢ عجٍه٥ ٌهیا  ٔیوعه٥ ثب ه،  یق١ه       
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ٍٜیهب  اسهٝو ثی هو اعالفهب  ،بیه٥ اش  عجٍه٥        یب ا یبء  ا ر  ٔی٤٢ ٦بش اهبٜـ ٢ ٜهب٠ـ ٌهیا  ٜهو ر٦ه،.     

 اش ٢  بٚ فیو٥ ٜو ١ِ،.

 

 ػولیات هجاص آهاسی ٍ سیاضی دستاسُ ی هقیا  اسوی:

 ههٝب   ویا٢ا٠ههو  یق١ههو رقهه،ار ٣ٜ ر٦ههبش ر ٢ٞ ٦ههی عجٍهه٥. ?رقیههیٟ ػولیژژات هجژژاص آهژژاسی: 

 یق١و عج٥ٍ اش ٥ِ ثی عی ا  ریٕی عجٍب  فض٣ را ر. ٠ٝب <

ا٠بههبٚ ٦ههیک یههُ ا  چ٧ههب  فٝههٗ اصههٙو اٝههـ  رىییههً  وههیة ٢   ػولیژژات هجژژاص سیاضژژی: 

 ایٟ ٍٜیب  ٜیسی ٠یست. رٍسیٛ ر 

 

 هقیا  تشتیثی 

ٍٜیب  ریریجو ٥٠ ر٧١ب ٜعایی٦هب  ا ثه٥  ٢ هو عجٍه٥ ث١ه،ش ٜهو ١ِه، ِه٥ رىهب٢  ٦هبش ِیىهو ثهیٟ             

ا١ِه٣ٞ ٜهو    ٜو ر٦،  ثّٙه٥ عجٍهب   ا ثه٥  ٢ هو ٜق١هبرا   رجه٥ ث١ه،ش ٜهو ١ِه،.          عجٍب  ٜخعٙه  ا ٠ بٞ

رهه٣اٞ ریهه، ِهه٥ ٍٜیههب  ریریجههو ٠سههجت ثهه٥ ٍٜیههب  اسههٝو اعالفههب  ثی ههعیش وههیا٦ٛ ٜههو ١ِهه،. ٍٜیههب   

ریریجو ٥٠ وٍظ رىهب٢  ثهیٟ عجٍه٥ ٦هب  ا ٠ هبٞ ٜهو ر٦ه،  ثّٙه٥ ریریهت رىهب٢  ا اتیهت ٦هی ٣ٍٜ٘ه٥ ا               

 ر. ر فهیٟ بهبٖ  ر٣اه٥ ١ِیه، ِه٥ ٍٜیهب  ریریجهو ٌهبر  ثه٥ رقیهیٟ           ٠ؾی ،بسخ٣ٕیبٞ  ا ٜ هخن ٜهو سهب   

 ٍٜ،ا  رىب٢  ثیٟ  رج٥ ٦ب ٠یست.

 ػولیات هجاص آهاسی ٍ سیاضی دستاسُ ی هقیا  اسوی:

 ههٝب   ویا٢ا٠ههو  رقیههیٟ ٠ٝههب  ٜتبسههج٥ ٜیب٠هه٥  ٜتبسههج٥ ر صهه،٦ب    ػولیژژات هجژژاص آهژژاسی: 

 ٜتبسج٥ وییت ٦ٝجسعٕو  رج٥ اش اسیییٜٟ.

 ٦هیک یهُ ا  چ٧هب  فٝهٗ اصهٙو اٝهـ  رىییهً  وهیة ٢ رٍسهیٛ ر          یاضژی:  ػولیات هجژاص س 

 ایٟ ٍٜیب  ٜیسی ٠یست.

 

 هقیا  فاصلِ ای 

ٍٜیههب  وبصهه٥ٙ اش ثهه٥ ، ٦٢ ههٕی ااههب ٤ ٜههو ر٦هه، رههب ٜتبسههجب  ٜقی١ههو ثههی  ٢ش رار٤ ٦ههبش    

ٔیرآ٢ ش  ،٤ ا  ،بسر ر١٦ه،ٔبٞ ا٠بهبٚ ر٦ه،. ر  بهب٘و ِه٥ ٍٜیهب  اسهٝو وٍهظ ااهب ٤ ٜهو رار رهب ثه٥             

ِیىهو ٔهی٤٢ ٦هب  ا ثه٥ ٢سهی٥ٙ عجٍه٥ ث١ه،ش آ٧٠هب ر  ٜب٣ٝفه٥ ٦هبش اهبٜـ ٢ ٜهب٠ـ رىّیهُ ١ِهیٛ ٢               ع٣  

ٍٜیب  ریریجو ااب ٤ ٜو رار آ٧٠ب  ا  رجه٥ ث١ه،ش ١ِهیٛ  ٍٜیهب  وبصه٥ٙ اش ثه٥ ، ٦٢ هٕی ااهب ٤ ٜهو ر٦ه،           

رب ٜیب٠ٕیٟ ٢ ا٠تهیا  ٜقیهب  ،بسهر ٦هب ر  ٜه٣ ر ٦هی ٜعایهی  ا ٜتبسهج٥ ١ِه،. ثه٥ فجهب   ریٕهی  ٍٜیهب               

بص٥ٙ اش ٥٠ ر٧١ب ٔی٤٢ ٦ب  ا عج٥ٍ ث١ه،ش ٢  رجه٥ آ٧٠هب  ا ٠ هبٞ ٜهو ر٦ه،  ثّٙه٥ ٍٜه،ا  ایهٟ رىهب٢  ثهیٟ            و
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وبصه٥ٙ اش  وبصه٥ٙ ٦هب  ریریهت ٢ رٍه،ٚ ٢ رسهب٢ش ٍٜهبریی         ٍٜیهب   ٔی٤٢ ٦ب  ا ٠یک ا٠،ا ٤ ٔییش ٜهو ١ِه،.  

ٞ  ا ثههیٟ ٜعایی٦ههب ٠ ههبٞ ٜههو ر٦هه، ِهه٥ ٠سههجت ثهه٥ ٍٜیههب  اسههٝو ٢ ریریجههو ٌهه٣ش رههی اسههت ٢ ٜههو رهه٣ا 

ثیاسههب  آٞ  ههب ن ٦ههبش رٝبیههٗ ثهه٥ ٜیِههک  ٜیههب٠ٕیٟ بسههبثو  را١ٜهه٥ راییههیا   ا٠تههیا  ٜقیههب  ٢      

 ٢ا یب٠   ا ٜتبسج٥ ِیر.

 ػولیات هجاص آهاسی ٍ سیاضی دستاسُ ی هقیا  فاصلِ ای:

ٜتبسههج٥ ٠ٝههب  ٜیب٠هه٥  ٜیههب٠ٕیٟ  ا٠تههیا  ٜقیههب   وههییت ٦ٝجسههعٕو  ػولیژژات هجژژاص آهژژاسی: 

 ٦ٝجسعٕو ٔ عب٢ ش ،ییس٣ٞ. رج٥ اش اسیییٜٟ ٢ وییت 

 اٝـ ٢ رىییً ٜبب  است  ویة ٢ رٍسیٛ ٜبب  ٠یست.ػولیات هجاص سیاضی: 

 

 هقیا  ًسثتی 

ٍٜیب  ٠سجعو ٠ٍن ٠ٍغه٥ ٜجه،ا ا عیهب ش ٜقهیٟ ر  ٍٜیهب  وبصه٥ٙ اش  ا  وهـ ٜهو سهب ر  ثه،یٟ           

ٍغهه٥ ش ٜق١ههب ِهه٥ یههُ ٠ٍغهه٥ صههىی ٜغٙههً )ر  ثیاثههی یههُ ٠ٍغهه٥ ٜجهه،ا ا عیههب ش( را ر  ِهه٥ ایههٟ ٠ٍغهه٥  ٠ 

ٜق١برا ش ر  ٍٜیب  ا٠،ا ٤ ٔییش اسهت. ث١هبثیایٟ  ٍٜیهب  ٠سهجعو ٠ه٥ وٍهظ ٜیهکاٞ رىهب٢  ٦هب ثهیٟ ٠ٍهبط            

 ٢ش ٍٜیب   ا ا٠،ا ٤ ٔییش ٜو ١ِ،  ثّٙه٥ ٠سهجت ٦هبش رىهب٢  ٦هب  ا ٠یهک ٠ هبٞ ٜهو ر٦ه،. ایهٟ سه١ب٥            

ب ش( ا  چ٧ب  ٍٜیب  ریٕی ٌه٣ش رهی اسهت   یهیا یهُ ٜجه،ا صهىی ١ٜتآهی ثه٥ وهیر )٠ه٥ یهُ ٜجه،ا ا عیه              

 هب ن ٜیِهکش ٍٜیهب  ٠سهجعو ٜهو       را ر ٢ ٥ٝ٦ ش  ٣اص  سه٥ ٍٜیهب  ریٕهی ر ٢ٞ آٞ ٧٠ىعه٥ اسهت.     

ر٣ا٠هه، یههب ٜیههب٠ٕیٟ بسههبثو یههب ١٦،سههو ثب هه، ٢  ههب ن ،یا١ِهه،ٔو ٜههو ر٣ا٠هه، ثههب ا٠تههیا  ٜقیههب  یههب   

ثی ههو ا  ٠٣ٝ٠هه٥ ٦ههبش ٍٜیههب  ٦ههبش ٠سههجعو فجب ر١هه، ا : سههٟ    ٢ا یههب٠  یههب وههییت ٢ا یههب٠  ثب هه١،. 

  ٥ِ یُ ویر ر  آ٧٠ب ِب  ِیر٤ است. ٢اٌقو  ر آٜ، ٢ رق،ار سب ٜبٞ ٦بیو

ر  ایههٟ ٍٜیههب  ٦ٝهه٥ فٝٙیههب   ػولیژژات هجژژاص آهژژاسی ٍ سیاضژژی دستژژاسُ هقیژژا  ًسژژثی: 

  آٜب ش ٢  یبوو ٜبب  است.

 

 اًذاصُ گیشی هتغیشّا

ٟ ٢  رجه٥ اش ثه٥ ، ٦٢ هٕی ِٝهُ ٜهو ١ِه، رهب رىهب٢  ٦هبش ثهی           ر  بب٘و ٥ِ ٍٜیب  ٦بش اسٝو

ِیىههو ٜ ههخن ١ِهه،  ٍٜیههب  ٦ههبش وبصهه٥ٙ اش ٢ ٠سههجو ثهه٥ ٢ش   ٔههی٤٢ ٦ههب  ا رسههع٥ ث١هه،ش ٢ ا  ٘تههبػ

 ُِٝ ٜو ١ِ، رب رىب٢  ٦بش ِٝو ثیٟ ٜعایی٦بش ٣ٜ ر ٠ؾی  ا ث،ست آ٢ ر. 

 

 انواع سنجه ها

 سٌجِ ّای ػولکشد 
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 سٌجِ ّای ًگشضی 

 هطاّذات سفتاسی 

 اطالػات ٍاقؼی 

 

 سٌجِ ّای ػولکشد 

ثههیاش سهه١بش ر٣ا٠ههبیو یههُ ٜهه،یی ا  سهه١ب٥ ٦ههبش فّٝٙههیرش ٠ؾیههی آ ٜهه٣ٞ ٧ٜههب   ٜهه،یییعو   

آ ٣ٜٞ ٣ٜوٍیت ٜه،یییعو  آ ٜه٣ٞ ٣٦ ه١ٝ،ش ٜه،یییعو اسهعىبر٤ ٜهو  ه٣ر. آ ٜه٣ر٠و ثهب ر یبوهت آ ٜه٣ٞ            

 ا ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش   @ فّٝٙهیر A ٣ٜوٍیت یب ٧ٜب    ٣ر  ا سه١بش ٜهو ١ِه،. ث١هبثیایٟ ثی هو ا  سه١ب٥ ٦هب         

 ٜو ١ِ،.

 سٌجِ ّای ًگشضی 

ٔب٦و ا٢ٌب  ٜهو ره٣اٞ ٠ٕهی  اوهیار  ا ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ِهیر   هّٗ ٜعه،ا٢٘و ا  رار٤ ٦هبش ِٝهو            

٥ِ ر  ، ٦٢ش ٦بش ربیثهو  ٦ٝجسهعٕو ٢ ،یٝهبیش ٜه٣ ر اسهعىبر٤ ٌهیا  ٜهو ٔیی٠ه،. ، ٦٢ هٕیاٞ  ٜهب٠و           

بسبسههب  اوههیار ٠سههجت ثهه٥ ٣ٜوهه٣فب  ا  سهه١ب٥ ٦ههبش ٠ٕی ههو اسههعىبر٤ ٜههو ١١ِهه، ِهه٥ ٜههو  ٣ا١٦هه، ا 

سب ٜب٠و ) ثیاش ٜشبٖ سه١بش ٠ٕهی  ٦هبش ٜشجهت ٢ ١ٜىهو ٠سهجت ثه٥ اهب ثه٥ اهبیو ٜه،ییاٞ(  ا ا٠ه،ا ٤             

 ٔییش ١١ِ،.

 هطاّذات سفتاسی 

یر ٢ ثههیاش ٔههیرآ٢ ش رار٤ ٦ههب ر  ٜهه٣ ر  وعب ٦ههبیو  ههبص  ٜههو رهه٣اٞ  وعههب   ا ٜ ههب٤،٦ ِهه     

عیهب ا  ثجهت ِهیر. ثهب ا٠عخهبة اثهکا ش ِه٥ ثهی         ُ ٘یسهت یهب ثیٔه٥ اٜ   ٠ٝیا   وعب ش  ا ثهی  ٢ش یهُ چه   

 اسهب  آٞ یههُ  وعهب   ا ثجههت ٜههو  ه٣ر ٢ ثههیاش ریهه،ٞ آٞ  وعهب  اوههیار ٜ ههب٤،٦ ٜهو  هه٠٣، ٢ ثههی  ٢ش     

 ُ ٘یست اٜعیب ا  آ٧٠ب ٌیا  رار٤ ٜو  ٣ر  ٜ ب٤،٦  وعب ش  ّٗ ٜو ٔییر. چ

 اطالػات ٍاقؼی 

اعالفهب  ٢اٌقهو یهب ٜسهع١،ا      رار٤ ٦بش ِٝو یب فه،رش ٠یهک ر  اسه١بر سهب ٜب٠و ٣ٜاه٣ر اسهت.       

سب ٜب٠و ٜع هّٗ ا  رار٤ ٦هبش فه،رش ر  اسه١بر ٢ ٜه،ا َ سهب ٜبٞ اسهت. سهب ٜبٞ ثه٣   ا٢ اي ث٧هبرا            

 ٣ٜٙٝ ا  اعالفب  ٢اٌقو ر  ٣ٜ ر  ب ن ٦بش ٜب٘و ٜخعٙه  یِت ٦بست. 

 

 هقیا  ّای ستثِ تٌذی ٍ ًگشش سٌجی هؼوَل پژٍّص ّای هذیشیت

 هقیا  ستثِ تٌذی تشسیوی 

  ستثِ تٌذی تش هثٌای سَال) آیتن( هقیا 
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 هقیا  لیکشت 

 تفاٍت هؼٌایی 

 

 هقیا  ستثِ تٌذی تشسیوی 

ر  ای١بب  ٣ٝ٠را  ریسهیٝو ثه٥ ،بسهر ر١٦ه،٤ ِٝهُ ٜهو ١ِه، رهب ثهب ٔدا هعٟ یهُ فالٜهت  ٢ش             

 ٠ٍغ٥ ١ٜبست  ٢ش  ظ   ،بسر  ٣ر  ا ٠سجت ث٥ یُ ،یسش  بص ٠ بٞ ر٦،.

 

 )هقیا  ستثِ تٌذی تش هثٌای سَال) آیتن 

ر  ای١بب عج٥ٍ اش ا  ،بسهر ٦هب ا احه٥ ٜهو  ه٣ر ِه٥ ،بسهر ر١٦ه،ٔبٞ یّهو  ا ا٠عخهبة ٜهو ١١ِه،             

ِهه٥ ثهه٥ ،بسههر سهه٣اٖ  ٜیثهه٣ط رههی ٢ ١ٜبسههت رههی ثب هه،. ایههٟ ٍٜیههب  ثهه٥ فٙههت ا٠غجههبي ،ههدییش ا  ثههب   

 ٢وقیت ٦بش ثی عیش ٥ِ ر  آ٧٠ب ٜعایی٦ب ثبی، ٣ٜ ر س١بش ٌیا  ٔیی٠،  ٜق٣ٖٝ ٢ ٜع،ا٢ٖ است. 

 

 هقیا  لیکشت 

 ( ٠ ههبٞ رار٤  هه،٤  ثهه٥ عهه٣   ههبص ا  ٜج١ههبش ِههبٜال 6-7یههٟ ٍٜیههب   ٦ٝههب٠غ٣  ِهه٥ ر  ٜشههبٖ ) ا

٣ٜاوهً اسهعىبر٤ ٜهو ١ِه،. ،بسهر ر١٦ه،ٔبٞ ٜیهکاٞ ٣ٜاوٍهت یهب           ٣ٜاوهً ٢ ِهبٜال     ٜخب٘ه  ٜخب٘ه  ثو ٠ؾی

ٜخب٘ىت  ٣ر  ا ثهب فجهب ا  ٜخعٙهه ) ٦ٝهب٠غ٣  ِه٥ ر  ٜشهبٖ ٜیثه٣ط ثه٥ ٍٜیهب  وبصه٥ٙ اش ٠ هبٞ رار٤            

 ست( ٠ بٞ ٜو ر١٦،  سی  ،بسر ٦ب اٝـ ث١،ش ٜو  ٣ر. ،٤ ا

 تفاٍت هؼٌایی 

٦ىههت ٠ٍغهه٥ اش ٠ ههبٞ  ر  ای١بههب رقهه،ارش ا  صههىب  ر٢ ٌغجههو ٜعضههبر  ٢ش یههُ عیههه ٜقٝهه٣د 

رار٤ ٜو  ٣ر ٢ ،بسهر ر١٦ه،ٔبٞ ٠ٕهی  ٦هبش  ه٣ر  ا ٠سهجت ثه٥ یهُ وهیر   هوء یهب ببرثه٥ ثیاسهب               

 -ثهه،  ٌهه٣ش -ر٣ا١٠هه، ِٙٝههبرو ٠ؾیههی  هه٣ة ایهٟ صههىب  ٠ ههبٞ ٜههو ر١٦هه،. صههىب  ر٢ٌغجههو ٜعضهبر ٜههو  

  سیر  ا ٠ٝبیش ر١٦،. -وقیه  ٔیٚ

 

ا٣١ِٞ ثبی، ثی سو ِهیر چ٠٣ٕه٥ ٜهو ره٣اٞ ٜغٝهئٟ  ه، سه١ب٥ ٦هب ثه٥ عه٣  ٜقٍه٣ٖ   ه٣ة  ١ٜبسهت ٢              

صتی  ره،٢یٟ  ه،٤ ا٠ه،. ر٢ ٜقیهب  فٝه،٤ ثهیاش آ ٜه٣ٞ صهتت ٢  ه٣ة ثه٣رٞ سه١ب٥ ٦هب   ٢ایهو  ٢              

،بیبش است.  ٢ایو  آ ٜه٣ٞ ٜهو ١ِه، ِه٥ رهب چه٥ به،ش اثهکا  ره،٢ی١و ٜى٧ه٣ٚ  هبص ویوهو ِه٥ ثبیه،               

سه١ب،. ،بیهبیو ٜهو آ ٜبیه، ِه٥ رهب چه٥ به، اثهکا  ر  سه١بش ٜى٧ه٣ٚ ا  اثجهب  ٢              ا٠،ا ٤ ٔییش ١ِ،  ٜهو 

،ی٣سعٕو ١ٜغٍو ر  ،بسر ٦ب ثی ه٣ را  اسهت. ثه٥ فجهب   ریٕهی   ٢ایهو ر  ،هو آ٠سهت رهب ٠ هبٞ ر٦ه،            

 ا ر ست ا٠،ا ٤ ٔیهیش ٜهو ١ِه، یهب  یهی  ٢ ،بیهبیو ثه٥ ثجهب  ٢ ،ی٣سهعٕو ١ٜغٍهو ر  ٜیهبٞ            ٥ِ آیب ٜى٣٧ٚ 
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١ٔبب٠یه،٤  ه،٤ ر  سه١ب٥ ش ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ١١ِه،٤ ا هب ٤ را ر.  ٢ایهو ٢ ،بیهبیو            ،بسر ٦بش سه٣اٖ ٦هبش  

 رٌت فٙٝو ، ٦٢ش  ا رآ،یً ٢ ربیی، ٜو ١١ِ،.

 

ثههیاش ٢وهه٣ح ٣ٜوهه٣ؿ  ٜههو رهه٣اٞ آ ٧٠٣ٜههبش  ٢ایههو  ا رتههت سهه٥ ف١هه٣اٞ ِٙههو ٔههی٤٢ ث١هه،ش   

 ١ِیٛ:  ٢ایو ٜتع٣ا   ٢ایو ٜقیب  ٢  ٢ایو سب ٤.

 

 سٍایی هحتَا

 A٥ ایههٟ ٜغٙههت ا ههب ٤ ٜههو ١ِهه، ِهه٥ ٠٣ٝ٠هه٥ سهه٣ا٧٘بش ٜهه٣ ر اسههعىبر٤ ر  یههُ ثهه@  ٢ایههو ٜتعهه٣ا

آ ٣ٜٞ رب چ٥ ب، ٜقی  ِٗ ابٜـ س٣اٖ ٦هبش ّٜٝهٟ اسهت  ِه٥ ٜهو ره٣اٞ ا  ٜتعه٣ا یهب ٣ٜوه٣ؿ ٜه٣ ر           

٠ؾی ر٧یه٥ ِهیر. ٦یچه٥ آ ٜه٣ٞ ا  ایهٟ ٘تهبػ ث٧عهی ثب ه،  را اش  ٢ایهو ثی هعیش اسهت. ث١هبثیایٟ  ٢ایهو              

٥ ٥ٝ٦ اثقهبر ٢ ٣ٜ٘ىه٥ ٦هبیو ِه٥ ٜهو ر٣ا٠ه، ٜى٧ه٣ٚ ٜه٣ ر ٠ؾهی  ا ا٠قّهب            ٜتع٣ا ایببر اعٝی١بٞ ٜو ١ِ، ِ

ر١٦هه، ر  آٞ سهه١ب٥ ٢اهه٣ر را ر. ٦یچهه٥ ٢اهه٣ر اثقههبر ٢ ٣ٜ٘ىهه٥ ٦ههب ر  سهه١ب٥ ا٧ههت ا٠قّههب  ٜى٧هه٣ٚ    

ثی عی ثب ،   ٢ایو ٜتع٣ا ثی هعی ٜهو  ه٣ر. ر   هیایظ ٜخعٙهه   ٢ایهو ٜتعه٣ا رهبثقو اسهت ا  ریسهیٛ ٢           

 ٜى٣٧ٚ. یّو ا  ا٣٠اؿ  ٢ایو ٦بش ٜتع٣ا  ٢ایو ص٣ ش است. رقییٟ  ٣ة اثقبر ٢ ٣ٜ٘ى٥ ٦بش

 

 سٍش تؼییي سٍایی هحتَا

ر  فه٣ن ثهیاش    ٦یک ٠٣ٔه٥  ٢  آٜهب ش ثهیاش رقیهیٟ وهییت  ٢ایهو ٜتعه٣ایو ٢اه٣ر ٠ه،ا ر.         

یهُ آ ٜه٣ٞ ا  ٌضهب٢  ٜعخآآهبٞ ر  ایهٟ ثهب ٤ ِه٥ سه٣اٖ ٦هبش آ ٜه٣ٞ رهب چه٥              رقییٟ  ٢ایهو ٜتعه٣ا  

 ٜیکا٠و ٜقی  ٜتع٣ا ٢ ٦،  ٦بش ثی٠ب٥ٜ یب ب٣ ٤ ٜتع٣ایو ٦سع١، اسعىبر٤ ٜو  ٣ر.

 

 سٍایی صَسی 

 Aیّههو ا  ٜ ههعٍب   ٢ایههو ٜتعهه٣ایو اسههت.  ٢ایههو صهه٣ ش ثهه٥ ایههٟ ٜغٙههت   @  ٢ایههو صهه٣ ش

ر  ؽهب٦ی  هجی٥ ثه٥ ٣ٜوه٣فو ٦سهع١، ِه٥ ثهیاش ا٠ه،ا ٤          ا ب ٤ ٜو ١ِ، ِه٥ سه٣ا٧٘بش آ ٜه٣ٞ رهب چه٥ به،      

صهغالح  ٢ایهو صه٣ ش    اA ( ٔىعه٥ ا٠ه، ِه٥    2001:154ٔییش آٞ ر٧ی٥  ،٤ ا٠ه،. ٜه٣ وو ٢ ری٣یه،  ه٣وی )     

ث٥ ر ا٥ اش ا  ١ٜغٍو ث٣رٞ یُ آ ٣ٜٞ ث٥ ٠ؾی ِسب٠و ِه٥ ثه٥ آٞ اه٣اة ٜهو ر١٦ه، ٜهو  سه، ٔىعه٥ ٜهو          

 @ ٣ر.

 سٍش تؼییي سٍایی صَسی
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و صه٣ ش ٠ه٣فو  بصهو ا   ٢ایهو ٜتعه٣ایو اسهت  ٦ٝهبٞ  ٢ هو ِه٥ ثهیاش           یاا  آ٠ببیو ٥ِ  ٢

 ٢ایههو ٜتعهه٣ا ثهه٥ ِههب  ٜههو  ٢ر  یق١ههو اسههعىبر٤ ا  ٠ؾههی ٜعخآآههبٞ  ر  ای١بههب ٠یههک ثههیاش رقیههیٟ   رقیههیٟ

  ٢ایو ص٣ ش ٌبثٗ اسعىبر٤ است.

 

  سٍایی هالکی یا ٍاتستِ تِ هال 

 A  ٜهه٣ ر ٠ؾههی  اوههیار  ا ثیاسههب   ٢ایههو ٢اثسههع٥ ثهه٥ ٜههالَ ٢ٌعههو ایبههبر ٜههو  هه٣ر ِهه٥ سهه١ب٥

ٜقیب ش ٥ِ ا٠عؾب  ،هیش ثی١هو آ٧٠هب ٜهو  ٢ر  ٜعٝهبیک سهب ر. ایهٟ اٜهی ٜهو ر٣ا٠ه، ا  عییهً ایبهبر  ٢ایهو              

 ٦ٝکٜبٞ یب  ٢ایو ،یش ثیٟ آ٠غ٣  ٥ِ ر   یی ر یی  ٜو ٔیرر  ا٠ببٚ  ٣ر.

ٜهه٣ٌقو ٢اهه٣ر را ر ِهه٥ ٍٜیههب   اوههیارش ِهه٥ ٜ ههخن اسههت ا  ٠سههجت ثهه٥    سٍایژژی ّوضهژژاى

 ٜعىب٢  ا٠، ا  ٦ٛ ٜعٝبیک ٜو ١ِ،  یق١و ثبی، ر  آ ٣ٜٞ ٠ٝیا  ٜعىب٢رو ثٕیی٠،. یّ،یٕی

ر٣ا٠بیو آ ٜه٣ٞ یهب سه١ب٥ ثهیاش ایبهبر رىّیهُ ثهیٟ اوهیار  ر   آه٣ص یهُ            سٍایی پیص تیي،

س١ب٥ ٥ِ ر  آی٤،١    ٜو ر٦،. ثهیاش ٜشهبٖ أهی ٠ه٣فو آ ٜه٣ٞ اسهعق،ار یهب ر٣ا٠هبیو ا  ِب ١ِهبٞ ر   ٜهبٞ           

ٜو آیه،  ا٠عؾهب  ٜهو  ٢ر اوهیار  ا ثیبسهت فّٝٙهیر آی١ه،٤ ٜه٣ ر ا٠عؾهب  آ٧٠هب رىّیهُ            اسعخ،اٚ ث٥ فٝٗ 

١ِ،  یق١و اویارش ِه٥ ٠ٝهیا  وهقیىو ر یبوهت ٜهو ١١ِه،  ثبیه، ِب ١ِهبٞ وهقیىو ثب ه١،  ٢ اوهیارش ِه٥             

٠ٝیا  ثبد ا   ٢ش ٍٜیب  ث٥ رست ٜهو آ٢ ٠ه، ثبیه، ِب ١ِهبٞ  ه٣ثو ثب ه١،. آ ٜه٣ٞ ٦هب ّٜٝهٟ اسهت ا            

 ی١و ١١ِ،ٔو ثبد  ٜع٣سظ ٢ یب ،بییٟ ثی ٣ را  ثب ١،. ٢ایو ،یش ث

 

 سٍش تؼییي سٍایی پیص تیي

ا  آ٠بههب ِهه٥ ر   ٢ایههو ،ههیش ثههیٟ  ٦ٝی هه٥ ٠هه٣فو ٜههالَ ٜهه٣ ر ٠ؾههی اسههت ِهه٥ ٠ٝههیا  آ ٜهه٣ٞ 

،یش ثی١و ٤،١١ِ یب ،یش ثیٟ  ا ثبی، ثهب آٞ ٍٜبیسه٥ ِهیر  ثه٥ آٞ  ٢ایهو ٜالِهو ٠یهک ٔىعه٥ ٜهو  ه٣ر ،ه             

ش ثی١هو یهُ آ ٜه٣ٞ  ر٢ آ ٜه٣ٞ وهی٢ ش اسهت. وهییت ٦ٝجسهعٕو ثهیٟ ٠ٝهیا            ثیاش رقییٟ  ٢ایو ،هی 

ببصههٗ ا  ایههٟ ر٢ آ ٜهه٣ٞ  ههب ن  ٢ایههو ،ههیش ثی١ههو آ ٜهه٣ٞ ٜهه٣ ر ٠ؾههی اسههت. ٦یچهه٥ ایههٟ وههییت  

ثک ٔعی ثب ه،  آ ٜه٣ٞ را اش  ٢ایهو ثی هعیش  ٣ا٦ه، ثه٣ر ٢ ٦یچه٥ ایهٟ وهییت ِه٣چّعی ثب ه، آ ٜه٣ٞ             

 ر ٠ؾی  ٢ایو ِٝعیش  ٣ا٦، را ت.٣ ٜ

 

 ساصُ ) هفَْهی( سٍایی 

 ٢ایو سب ٤ رد٘هت ثهی آٞ را ر ِه٥ ٠عهبی  ث،سهت آٜه،٤ ا  ِهب ثیر سه١ب٥ ٦هب رهب چه٥ به،ش ثهب              

رئهه٣ ش ٦ههبیو ِهه٥ آ ٜهه٣ٞ ثیاسههب  آ٧٠ههب عیابههو  هه،٤  سههب ٔب ش را ر. ایههٟ  ٢ایههو ا  عییههً  ٢ایههو   

 ٦ٕٝیا ٢  ٢ایو ٢أیا )ر خیآو( ا  یبثو ٜو  ٣ر ٥ِ ر   یی ر یی  ٜو  ٠٣،.
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 ٜهب٠و ایبهبر ٜهو  ه٣ر ِه٥ ٠ٝهیا  ث،سهت آٜه،٤ ا  ر٢ اثهکا  ٜخعٙهه  ٦ٝهبٞ            سٍایی ّوگژشا:  

 ٜى٣٧ٜو ٥ِ ث٥ ٜیکاٞ  یبرش ث٥ آٞ ٜیرجظ ٜو  ٠٣،  ثس١ب،.

 ٜههب٠و ایبههبر ٜههو  هه٣ر ِهه٥ ر٢ ٜعایههی ِهه٥ ثیاسههب  رئهه٣ ش ،ههیش  : (تطخیصژژیٍاگشا)سٍایژژی 

سه١بش آ٧٠هب ثه٥ عه٣  ربیثهو       ثی١و ٜو  ٣ر ٦ٝجسعٕو ٠،ا هع٥ ثب ه،  ٠ٝهیا  ث،سهت آٜه،٤ ببصهٗ ا       

 ٦ٝیٟ اٜی  ا ربیی، ٜو ١ِ،.

 سٍش تؼییي سٍایی ساصُ

ثیاش رقییٟ  ٢ایو سب ٤  ٠خست ثبیه، سهب ٤ یهب ٜعایهی ٜه٣ ر٠ؾی  ا رقییهه ِهیر. ایهٟ ٜعایهی ثه٥           

صهه٣   یههُ سههب ٤ ر  ٠ؾههبٜو ا  ٜىههب٦یٛ ٌههیا   ٣ا٦هه، را ههت ِهه٥ ر  آٞ ٠ؾههبٚ ایههٟ سههب ٤  ثهه٥ عییٍههو 

 آ٣صهو ثیهبٞ  ه،٤ ا٠ه،.     ٥ ی ر   اثغه٥  ٣ا٦ه، ثه٣ر. ایهٟ  ٢اثهظ ر  ٠ؾییه٥ ثه       ١ٜغٍو  ثب سب ٤ ٦بش ریٕه 

ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش آٞ  آ ٜه٠٣و ر٧یه٥ ٜهو  ه٣ر. سهی  ثهب ر٣اه٥ ثه٥ ،هیش             ،  ا  رقییه ِیرٞ سهب ٤  ثهیاش  

ثی١و ٦بش ٠ؾیی٥  ٠ٝیا  ببصٗ ا  ایهٟ آ ٜه٣ٞ ثبیه، ثهب ٜعایی٦هبیو ریٕهی ٜه٣ ر ثتها ر  ٠ؾییه٥   ٢اثهظ           

ر١٦،. أهی ٢اه٣ر ایهٟ  ٢اثهظ ٠ هبٞ رار٤  ه،  آ ٜه٣ٞ ٜه٣ ر ٠ؾهی را اش  ٢ایهو           ،یش ثی١و  ،٤  ا ٠ بٞ 

 سب ٤ است.

 

 پایایی

ثجههب  ٢ ٦ٝههب١٦ٕو ١ٜغٍههو ،بسههر ٦ههب ر  اثههکا  ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش  ا ٠ ههبٞ ٜههو  ،بیههبیو یههُ سهه١ب٥ 

 یُ س١ب٥ ُِٝ ٜو ١ِ،. "ر سعو ٢  ٣ة ث٣رٞ"ر٦، ٢ ث٥ ا  یبثو 

 

 ثثات سٌجِ ّا

بىههؼ ثجههب  ر  عههو  ٜههبٞ )فٙههو  غههٛ  ههیایظ غییٌبثههٗ ١ِعههیٖ یههُ سهه١ب٥ ثههیاش  "ر٣ا٠ههبیو"

آ ٜهه٣ٞ ٢ ٢وههقیت ،بسههر ر١٦هه،ٔبٞ(  ب آههو ا  ثجههب  ٢ آسههیت ،ههدییش ِههٛ آٞ ر  ثیاثههی راییههیا     

ش ١ٜبسهت ثه٣رٞ اثهکا  ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش اسهت  یهیا ٦هی  ٜهبٞ ِه٥ ا٠ه،ا ٤            است. ایٟ ر٣ا٠هبیو ٠ هبٞ ر١٦ه،٤   

 ٔییش ص٣   ٔییر ٠عبی  یّسبٞ ببصٗ ٜو  ٣ر. 

 ثیاش آ ٣ٜٞ ،بیبیو س١ب٥ ٦ب ر٢  ا٤ ٢ا٣ر را ر.

 پایایی تاص آصهَى 

 پایایی تِ ضکل هَاصی 

 

 پایایی تاص آصهَى 
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رست آٜه،٤ ثهب رّهیا  یهُ سه١ب٥ ٜ هبث٥ ثهیاش ثهب  ر٢ٚ  ا ،بیهبیو آ ٜه٣ٞ ٜهو            ٥ ،بیبیو ث وییت

٣ٔی١ه،. یق١هو  ١٦ٕهبٜو ِه٥ ،یسهش ٠بٜه٥ بهب٢ش چ١ه، سه٣اٖ )ا٧هت ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش یهُ ٜى٧هه٣ٚ(  ٢ش              

ٜب٣ٝف٥ اش ا  ،بسر ر١٦،ٔبٞ ااهیا ٜهو  ه٣ر  ٢ ثقه، ا  چ١ه، ٦ىعه٥  ٦ٝهیٟ ،بسهر ر١٦ه،ٔبٞ ثهیاش ثهب             

٠ٕههب٤ ٦ٝجسههعٕو ثههیٟ ٠ٝههیا  ث،سههت آٜهه،٤ ر  ر٢ سههغ   ٜههب٠و   ر١٦هه،  آر٢ٚ ،یسههش ٠بٜهه٥  ا اهه٣اة 

ث٧عهی اسههت ٢   "،بیهبیو آ ٜه٣ٞ ٜبه،ر   "وهییت ثهب  آ ٜه٣ٞ ٣ٔی١ه،. ٦هی چه٥ ایهٟ وهییت ثهبدری ثب ه،            

 ث١بثیایٟ ثجب  س١ب٥ ر  عو  ٜبٞ ث٧عی است.

 

 پایایی تِ ضکل هَاصی 

یرجظ ٜهو  ه٠٣،    ٜب٠و ٥ِ ،بسر ٦هبش ر٢ سه١ب٥  ٜى٧ه٣ٚ ٜ هبث٧و  ا ِه٥ ر  به، ثهبدیو ث٧هٛ ٜه         

ا٠قّب  ر١٦،  ،بیبیو ثه٥  هّٗ ٜه٣ا ش ایبهبر  ه،٤ اسهت. ٦هی ر٢ سه١ب٥  سه٣اٖ ٦هبش ٜ هبث٥ را ٠ه، ٢             

 ّٗ ،بسر ٦هب ٜ هبث٥ اسهت  ٢٘هو ِٙٝهب  ٢ ریریهت سه٣اٖ ٦هب راییهی ِهیر٤ اسهت. آٞ چه٥ ، ٦٢ هٕی              

ر ایههٟ اههب ر  ،ههو آٞ اسههت رقیههیٟ رههبثیی ،ههدییش  غههبش ٠ب ههو ا  ِٙٝههب  ٢ ٠ؾههٛ ٢ ریریههت سهه٣اٖ     

ثه٥ ثههبد( ٜهو ره٣اٞ رٍییجههب      18ت. أهی ٠ٝهیا  ر٢ سهه١ب٥ ٦ٝجسهعٕو ثهبدیو ثهب ٦ههٛ را هع٥ ثب ه١، )       ٦بسه 

ٜغٝئٟ  ، ِه٥ سه١ب٥ ٦هب ثه٥ عه٣  ٜقٍه٣٘و ثهب به،اٌٗ راییی،هدییش  غهبش ٠ب هو ا  ِٙٝهب  ٢ ٠ؾهٛ ٢              

 ریریت س٣اٖ ٦ب یب ٦ی فبٜٗ ریٕیش  ،بیب ٦سع١،.

 ساصگاسی هٌطقی دسًٍی سٌجِ ّا

سه١ب٥ ٦هب  ب آهو اسهت ا  ربهب٠  ث١ه،٦ب ر  سه١ب٥ ِه٥ ٜى٧ه٣ٚ  ا          سب ٔب ش ١ٜغٍهو ر ٠٢هو   

ا٠قّب  ٜو ر١٦،. ث٥ فجب   ریٕهی  ث١ه،٦ب ثبیه، ثهب ٦ٝه،یٕی ثه٥ ف١ه٣اٞ یهُ ٜب٣ٝفه٥ فٝهٗ ١١ِه، ٢ ثه٥             

عهه٣  ٜسههعٍٗ ٜى٧هه٣ٚ یّسههب٠و  ا ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ١١ِهه، ثهه٥ ٠٣ٔهه٥ اش ِهه٥ ،بسههر ر١٦هه،ٔبٞ ٜق١ههبش ِٙههو    

 ه٠٣،. ٦ٝهب١٦ٕو ١ٜغٍهو  ا ٜهو ره٣اٞ ا  عییهً ،بیهبیو ر٢        یّسب٠و  ا ثیاش ٦ی یهُ ا  ٣ٜ٘ىه٥ ٦هب ٌبحهٗ     

٠ی٥ٝ ِیرٞ ٜب٣ٝف٥ س٣ا٧٘بش ،یسش ٠ب٥ٜ یهب سه١ب٥ ٢ ،بیهبیو ٦ٝهب١٦ٕو ١ٜغٍهو ثهیٟ  ه٣ر سه٣اٖ ٦هب یهب           

 عجٍب  آ ٣ٜٞ ِیر.

 

 پایایی ساصگاسی هٌطقی تیي سَال ّا

سه٣اٖ  ایٟ ،بیبیو  ٠ه٣فو آ ٜه٣ٞ ا  سهب ٔب ش ١ٜغٍهو ،بسهر ٦هبش ،بسهر ر١٦ه،ٔبٞ ثه٥ ٦ٝه٥ ش           

٦ب ر  یُ س١ب٥ یب یُ ،یسش ٠بٜه٥ اسهت. رهب به،ش ِه٥ سه٣اٖ ٦هب یهب ث١ه،٦ب  سه١ب٥ ٦هبش ٜسهعٍٙو ا              

یههُ ٜى٧هه٣ٚ ٦سههع١،  ثههب یّهه،یٕی ٦ٝجسههعٕو  ٣ا١٦هه، را ههت. ٜقٝهه٣ٖ رههییٟ آ ٜهه٣ٞ ،بیههبیو ٦ٝههب١٦ٕو  

(  ِه٥ ثهیاش سه٣اٖ ٦هبش چ١ه،      ١ٜ1946غٍو ر ٠٢و  وییت آ٘ىبش ِی٠جهب  اسهت )آ٘ىهبش ِی٠جهب   ِی٠جهب      
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ٟ       ٔکی٥١  ( ِه٥ ثهیاش ،یسهش    1937اش اسعىبر٤ ٜهو  ه٣ر ٢ ویٜه٣ٖ ِه٣ر    یچب رسهٟ )ِه،  ٢  یچب رسه

 ٦بش ر٢ٔب٥٠ اسعىبر٤ ٜو  ٣ر.

 

 پایایی دٍ ًیوِ کشدى سَال ّا یا تٌذّای پشسص ًاهِ

،بیههبیو ر٢ ٠یٝهه٥ ِههیرٞ  ٦ٝجسههعٕو ثههیٟ ر٢ ٠یٝهه٥ یههُ سهه١ب٥  ا ٠ ههبٞ ٜههو ر٦هه،. ثیآ٢ ر٦ههبش   

٠ته٤٣ ش ر٢ ٠یٝه٥ ِهیرٞ ،بسهر ٦هب ٜعایهی ٜهو ثب ه،. ث١هبثیایٟ رٍییجهب  ر            ،بیبیو ر٢ ٠ی٥ٝ ِهیرٞ ثیاسهب    

٦ٝهه٥ ٜهه٣ا ر  آ٘ىههبش ِیا٠جههب  ٜههو ر٣ا٠هه، ثهه٥ ف١هه٣اٞ  ههب ن ٠سههجعب  ِههبٜٙو ا  ،بیههبیو ٦ٝههب١٦ٕو ١ٜغٍههو  

 ر ٠٢و ٜ،٠ؾی ٌیا  ٔییر.

 

 پایایی تیي اسصیاتاى

ٜهو ثی١١ه، یهب    ١ٜغٍو ٌضب٢  چ١ه، ا  یهبة ر  ٜه٣ ر ایهٟ ِه٥ چ٠٣ٕه٥ یهُ ،،یه،٤  ا          ٦ٝب١٦ٕو

ش ا  ،بیههبیو اسههت. ایههٟ ٠هه٣ؿ ،بیههبیو )ثههیٟ اچ٠٣ٕهه٥ ،بسههر ٦ههب  ا رقجیههی ٢ رىسههیی ٜههو ١١ِهه، ٠یههک سهه١ب٥ 

رسهت آٜه،٤ ا  عییهً  ٜ هب٤،٦  آ ٜه٣ٞ ٦هبش       ٥ ا  یبثبٞ( ٢ٌعو ١ٜبست اسهت ِه٥ رار٤ ٦هبش اعالفهبرو ثه     

٥ ش ببصه٥ٙ  رآ٣ییش یب ٜآببج٥ ٠هب١ٜؾٛ  ثه٥ عه٣  فی١هو رقجیهی ٢ رىسهیی  ه٠٣،. ٢ٌعهو ٠سهجت ثه٥ سه١ب           

 ٥ ،بیبیو ثیٟ ا  یبثبٞ ثبد ثب ،.اعٝی١بٞ ثی عیش ٢ا٣ر را ر ِ

   

 هفتمفصل 
شیىه اهی گردآوری داده اه
 

 

 یافتي اتضاس یا تذٍیي اتضاس گشدآٍسی دادُ ّا

(اثهکا  آٜهبر٤ اش   2(اثهکا   ا ره،٢یٟ ١ِیه،    1ث٥ یهُ اثهکا  سه٥  ا٤ ِهب  ٢اه٣ر را ر:       ثیاش رسعیبثو

 (اثکا ش  ا ثیبیی، ٢ آٞ  ا ث٥ ع٣  ِبٜٗ ٣ٜ ر اسعىبر٤ ٌیا  ر٦ی،.3 ا ثیبثی، ٢ آٞ  ا ث٣ٜو ١ِی، 
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 : ٔبٚ ٦ب ر  ر،٢یٟ یب سب ت یُ اثکا 7-1ا،٢ٖ

 :عیح  یکش1ٜیب٥ٙ

 ٦، *ثیبٞ ٦،  غبیو آ ٣ٜٞ ٢ ٔی٤٢ ٦بش 

                        * ١بسبیو ٢ رقییه ٌٙٝی٢ آ ٣ٜٞ

 *ٜی٢ ش ثی ارثیب  ، ٦٢ و ٜیث٣ط ث٥ سب ٤ یب ٜعایی    

 *رارٞ س٣اٖ ٦بش ثب  ث٥ ٔی٤٢ ٦،          

           *راییی ،بسر ٦بش س٣اٖ ٦بش ثب  

 *٣٠ عٟ ا٦،ا                 

 *ا٠عخبة ویٜت ) ّٗ( ث٦،١بش اثکا 

 :ا   یبثو ِٝو2ٜیب٥ٙ        

 *آٜبر٤ ِیرٞ اثکا  ثیاش ٠خسعیٟ آ ٣ٜٞ آ ٜبی و

 *اایاش ٠خسعیٟ آ ٣ٜٞ آ ٜبیش

 *ٜتبسج٥ ،بیبیو

 *رتٙیٗ ث٦،١ب

 *ثب ٠ٕیش ر  اثکا 

 *آٜبر٤ ِیرٞ ثیاش ر٢ٜیٟ آ ٣ٜٞ آ ٜبی و

 : سب ت اثکا 3ٜیب٥ٙ

 *ر،٢یٟ ا،٢ٖ ٜ خآ٥ ٦ب                 

 ِب ٔییش ٢ آ٣ٜ   ث٥ ر٣٘ی،١١ِ،ٔبٞ ث٦،١بش اثکا     ٥ *ث

 *٣٠ عٟ ٜب٣ٝف٥ اش ا  ث٦،١ب                

 افعجب  س١بو ٜتع٣ا*

 ا   یبثو ِیىو ِبٜٗ ث٦،١ب*

 ر،٢یٟ ث٦،١بش ا،ی، یب رب،ی، ٠ؾی  ،٤*
 

 :افعجب س١بو4ٜیب٥ٙ

 *اایاش ر٢ٜیٟ آ ٣ٜٞ آ ٜبی و

 *رتٙیٗ ث٦،١ب

ااههیاش آ ٜبی ههو ٢ رتٙیههٗ *رّههیا  ٔههبٚ ٦ههبش ثههب ٠ٕیش  

 ث٦،١ب

 اایاش رار٤ ٦بش افعجب  س١بو*

 ر،ا٢ٚ افعجب  س١بو*

 1983ٜب د:ث١س٣ٞ ٢ ِال َ

 

 اًتخاب یک اتضاس خَب تشای گشدآٍسی دادُ ّا هؼیاسّای

یبوهت  ه،  ٜهو ره٣اٞ ثیاسهب  ٜقیب ٦هبش  یهی   ه٣ة ثه٣رٞ آٞ  ا ا  یهبثو             ٜب٠و ِه٥ اثهکا ش  

 ِیر:

اثهکا   ا ره،٢یٟ ِهیر٤ ا٠ه،؟ ٢آیهب ٜهو ره٣اٞ ثه٥ ا،یه،رییٟ ٠٣ٔه٥ ش آٞ           *آیب عیابهبٞ آٞ ا یهیا    

 رست یبوت؟

 *آیب اثکا  ث٥ ع٣  ٔسعیر٤ اش ث٥ ٢سی٥ٙ ، ٦٢ ٕیاٞ ثب ٠ٕیش  ،٤ است؟

 *آیب ٍٜب٥٘ ٦بش ٜی٢ ش ر ثب ٤ ش آٞ اثکا   ٢ا٣ر را ر.

 ٢ا٣ر را ر؟*آیب اعالفبرو ر  ٣ٜ ر  ٢ایو ٢ ،بیبیو ٠عبی  اسعىبر٤ ٦بش ٔد ع٥ ا  اثکا  

 *آیب  ٢ی٥ ثجت رار٤ ٦ب ثب س٣اٖ ٦ب ٢ یب ویوی٥ ٦بش ، ٦٢ش  ٝب ٜع١بست است؟

 *آیب اثکا  بب٢ش ٍٜیب  ٦بش ا٠،ا ٤ ٔییش ٌبثٗ ٌج٣٘و است؟
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 اًَاع ضیَُ ّا، هکاى ّا ٍ هاخز گشدآٍسی دادُ ّا

رار٤ ٦ههب  ا ٜههو رهه٣اٞ ثهه٥  ههی٤٣ ٦ههبش ٜخعٙههه  ر  ّٜههبٞ ٦ههبش ٜخعٙههه ٢ ا  ١ٜههبثـ ٜخعٙههه     

یرآ٢ ش ِههیر.  ههی٤٣ ٦ههبش ٔههیرآ٢ ش رار٤ ٦ههب فجب ر١هه، ا  ٜآههببج٥ ٦ههبش  ٢ر ٢  رٙى١ههو  ٜآههببج٥ ثههب  ٔهه

ً ،سهت فهبرش ٢ یهب    ،یسهش ٠بٜه٥ ٦هب ِه٥ ّٜٝهٟ اسهت  خآهو  یهب ا سهبٖ ا  عییه          اسعىبر٤ ا   ایب٥٠ ٢ 

٥ ٢ ریٕهی  هی٤٣ ٦هب فجهب   ا : ٜ هب٤،٦ ش اوهیار   ٢یه،ار٦ب  وهجظ ٢ ٠ٝهبیش آ٧٠هب ثه            اّ٘عی٠٢یُ ثب ه١، 

٢سی٥ٙ ویٙٛ ٦ٝچ١یٟ و٣١ٞ اب٘هت ریٕهیش ٠ؾیهی  آ ٜه٣ٞ ٦هبش ویاو١ّهو ثهیاش ٔهیرآ٢ ش رار٤ ٦هب ٢اه٣ر           

  را ٠،.

 :ٜب د ٔیرآ٢ ش رار٤ ٦ب  ا ٜو ر٣اٞ رست ا٢ٖ یب رست ر٢ٚ ٠بٜی،

             اویار ٢ ٔهی٤٢ ٦هبش )ِهب٣٠ٞ( ثیٔکیه،٤  ،١هٗ اوهیار ،بسهر ر١٦ه،٤ ا  اٝٙه٥ ٜب هد رسهت

٣ ر ٣ٜوه٣فبرو  هبص  اوّهب  ٢ ٠ؾهیا      ا٢ٖ ٦سع١، ٥ِ ، ٦٢ هٕی ّٜٝهٟ اسهت ر  ٜه    

 آ٧٠ب  ا ثی سو ١ِ،. 

  ٢ ،ی٠٢هه،٤ ٦ههبش  رار٤ ٦ههب  ا ٜههو رهه٣اٞ ا  ٜب ههد رسههت ر٢ٚ ٠یههک ٔههیرآ٢ ش ِههیر  اسهه١بر

سب ٜبٞ  ٠ ییب  ر٢٘عهو  رتٙیهٗ ٦هبش  سهب٥٠ ٦هبش اٝقهو ٢ غیهی٤ ٠٣ٝ٠ه٥ اش ا  ٜب هد          

 رست ر٢ٚ ٦سع١،. 

سهت  ه٣ر ٠ه٣فو ا  ٜب هد اعالفهبرو ث هٝب        ر  ثی و ٣ٜا ر  ٜتیظ ٦ب ٢ ّٜهبٞ ٦هبیو  هبص  ّٜٝهٟ ا    

ٜآهببج٥  ،یسهش ٠بٜه٥ ٢ ٜ هب٤،٦      آی١،  ثی سو ّٜبٞ یهُ ِب  ب٠ه٥ ا  اٝٙه٥ ش ایهٟ ٣ٍٜ٘ه٥ ٦هب اسهت.       

ش اوههیار ٢ ،،یهه،٤ ٦ههب  سهه٥  ههی٤٣ فٝهه،٤ ٔههیرآ٢ ش رار٤ ٦ههب ر  ،هه ٦٢ش ،یٝههبیش  ٦ٝجسههعٕو ٢ ربیثههو 

قّهب  ٜعایی٦هب ٜه٣ ر اسهعىبر٤ ٌهیا       ٦سع١،. آ ٣ٜٞ ٦هبش ویاو١ّهو ٢ سهبیی و١ه٣ٞ ٠یهک ثهیاش ٠ٝهبیش ٢ ا٠       

ٜو ٔیی٠،. ر  چ١هیٟ آ ٧٠٣ٜهبیو  ٜقٝه٣د  ا  ،بسهر ر١٦ه،ٔبٞ ر  ٣اسهت ٜهو  ه٣ر ثهب ٠ٕهب٤ ثه٥ رآهب٢یی             

راسعب٠و ث٣١یس١،  ا٥ٙٝ اش  ا رّٝیهٗ ١١ِه، یهب رآهب٢یی ٜهج٧ٛ ٢ ٠هبٜق٣ٙٚ  ا ر هیی  ١١ِه،. وهین ثهیایٟ           

ب ا   ه٣ر  ا ثهب ٠ٕهب٤ ثه٥ ایهٟ رآهب٢یی       است ٥ِ ،بسر ر١٦ه،ٔبٞ اوّهب   ابسبسهب   ٠ٕهی  ٦هب ٢ ا٠عؾه      

 اثیا  ٜو را ٠، ٢ ر  ٢اٌـ ایٟ ٦ٝبٞ رقجیی ٢ رىسیی آ٧٠بست.

 

 هصاحثِ 

 :٥٠٣ٔ  ١بسو ٦بش ٜخعٙىو ا  ٜآببج٥ ٦ب ٢ا٣ر را ر

 ( ٜآببج٥ ٦ب  ا ث٥ س٥ رسع٥ رٍسیٛ ٜو ١١ِ،:2000:243سب٠،   ٢ ٦ّٝب اٞ ) 

 (ٜآببج٥ ٦بش سب عب ١ٜ،1 

 (ٜآببج٥ ٦بش ٠ی٥ٝ سب عب ١ٜ،2 

 (ٜآببج٥ ٦بش ث،٢ٞ سب عب 3 



 

47 
 

( 1994  ٦یٙههو ٢  ا٢٘ی١سهه1993ٞ٣  ٦یٙههو ٢  ا٢٘ی١سهه1991ٞ٣ثی ههو ریٕههی ا  صههببت ٠ؾههیاٞ )٦یٙههو   

 :ٜآببج٥ ٦ب  ا ث٥

 (ٜآببج٥ ٦بش اسعب٠،ا ر1 

 ِیر٤ ا٠،   (ٜآببج٥ ٦بش غییاسعب٠،ا ر رٍسی2ٛ 

  ( ث٥ ٥٠٣ٔ  ١بسو ٜعىب٢رو ا ب ٤ ِیر٤ ا٠،:1987  )( ثیاسب  ِب  ثب٠٢و ٢ ٢ار1993 اثس٣ٞ )

 (ٜآببج٥ ٦بش ،بسر ر1٤،١٦

 (ٜآببج٥ ٦بش ٜغٙـ2 

ٜآببج٥ ٦بش سهب عب ١ٜ، ا  ،یسهش ٦هبیو اسهعىبر٤ ٜهو ١١ِه، ِه٥ ثهی ٜب٣ٝفه٥ اسهعب٠،ا ر ٢ ٦ٝ هّٙو             

ر  ٍٜبیسه٥ ثهب ٜآهببج٥ ٦هبش ٠یٝه٥ سهب عب ١ٜ، ٢ غیهی سهب عب ١ٜ، ٜآهببج٥ ٦هب            ا  س٣اٖ ٦ب اسع٣ا  است.

غیی اسعب٠،ا ر ٦سهع١، ٢ ، ٦٢ هٕی و٧یسهعو ا  سه٣اٖ ٦هبش  بصهو ر  ٠ؾهی ٠ه،ا ر ِه٥ ثبیه، ا  ٜآهببج٥            

ٔی ثییس،. ایٟ ثه،اٞ ٜق١بسهت ِه٥ ، ٦٢ هٕی ا  ثی هو ا  سه٣اٖ ٦هب ر  ٜآهببج٥ ٦هبش  هبص صهیو١ؾی            

 ج٥ ٦بش غیی سب عب ١ٜ، غیی  سٝو ٦سع١،.ث١بثیایٟ ٜآبب  ٣ا٦، ِیر.

 

 ی سٍش هصاحثِهضیت ّا

 *ِست ری،ٔب٤ ٦بش ٜخعٙه ٠سجت ث٥ ،،ی،٤ ٣ٜ ر ثی سو

 یٙو ری ر  ٣ٜ ر ٠ٕی  ٦ب  اوّب  ٢ ا    ٦بش ٜآببج٥  ٠٣،ٔبٞآ*رسعیبثو ث٥ اعالفب  رى

 *ر٣وی  ٢ ر یی  ثی عی س٣اٖ ٦ب ر٣سظ ٜآببج٥ ٔی ٢  وـ اث٧بٚ ٦ب

 ٦ب ٢ رآتی  ٦ٝکٜبٞ ،بسر ٦ب*٢ا سو ،بسر 

 *ثجت ببد  ِالٜو ٢ غییِالٜو ثیاش اسعىبر٤ ر  رتٙیٗ ٦ب

 *عیح س٣اٖ ٦بش ،یٕییش ثیاش یبوعٟ ،بسر ٦بش ثی عی

 

 سٍش هصاحثِ هؼایة

 *ری،ٔب٧٦بش ٜخعٙه  ا ث٥ سخعو ٜو ر٣اٞ ثب ٦ٛ آ عو رار.

 *راییی ٢اٌقیت ث٥ ٜآببج٥  ٠٣،ٔبٞ ٥٠ ٜآببج٥ ١١ِ،ٔبٞ

  ٢ایو ٜآببج٥ ٦ب ٣ٜ ر ریری، است.*،بیبیو ٢ 

*رّیا ،ههدییش ر هه٣ا  اسههت   یههیا رقبٜههٗ ااعٝههبفو ثههیٟ ٜآههببج٥ ٔههی ٢ ٜآههببج٥  هه٤،٠٣ ٜعههبثی ا      

 ٜتیظ  سبفت ٜآببج٥ ٢  یایظ ااعٝبفو ٣ٜثی ثی عیویٟ است.

 * ٜبٞ ع٣د٠و ثبی، رخآین رار.

 *، ٦٢ ٕی ّٜٟٝ است رار٤ ٦ب  ا رست ِب ش ١ِ، ٢ رچب  س٣ٔییش  ٣ر.

 ٞ ،بسر ٦ب چ١،اٞ ِبٜٗ ٠خ٣ا٦، ث٣ر.ایببر رىب٦ٛ ثیٟ عیویٟ  ٜبٞ ثی است  ٢٘و ث،٢ٞ آ*
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 ساتطِ ی اًَاع هصاحثِ تا ّذف ٍ استشاتژی پژٍّص

ٜآببج٥ ٦بش سهب عب ١ٜ، ٢ ٠یٝه٥ سهب عب ١ٜ، ر  ،ه ٦٢ش ِٝهو ٜه٣ ر اسهعىبر٤ ٌهیا  ٜهو ٔیهیر.           

٢ ثهه،٢ٞ  ٠یٝهه٥ سههب عب ١ٜ، ٢ ٜآههببج٥ ٦ههبش ث١ههبثیایٟ ثههب ،هه ٦٢ش رجیی١ههو ٢ ر٣صههیىو ٜع١بسههت ٦سههع١، 

 ثب ، ٦٢ش اِع بوو ر١بست را ٠، ٥ِ ر  ا ر٢ٔب٤ ِٝیعو ٔیاٞ ٌیا  ٜو ٔییر. سب عب  

 

 : اثغ٥ ا٣٠اؿ ٜآببج٥ ٦بش ، ٦٢ و ٢ ا٣٠اؿ ، ٦٢ش ٦ب7-3ا،٢ٖ

 رجیی١و ر٣صیىو اِع بوو 

 * **  سب عب ١ٜ،

 **  * ٠ی٥ٝ سب عب ١ٜ،

   ** فٝیً

 ( ٠ بٞ ر٤،١٦ اسعىبر٤ ثی عی است.**ر٣ا٥ ١ِی، ٥ِ ) 

 

 

 

 

 الضاهات اًجام هصاحثِ

 تفاّن طشفیٌی-1

 ًحَُ پشسیذى-2

  :)بیِهت ا  سه٣ا٧٘بش ِٙهو ثه٥ سه٣ا٧٘بش اکیهو ٢ رٌیهً رهی  وهٟ          کلی تِ جضیی)قیفی

 رسعیبثو ث٥ س٣اٖ ٦بش اکیو ا  عییً س٣اٖ ٦بش ِٙو ٠بٜی،٤ ٜو  ٣ر.

 تذٍى سَگیشی 

 ِهشٍس پاسخ ّا دس حیي هصاحث 

 ا دس هَسد هَضَػات تیٌذیطذکوک تِ پاسخ دٌّذُ ت 

 یادداضت تشداسی 

 

 پشسص ًاهِ 
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ٜب٣ٝفهه٥ سهه٣اٖ ٦ههبش ا  ٌجههٗ رهه،٢یٟ  هه،٤ را ر ِهه٥ ،بسههر ر١٦هه،ٔبٞ   ،یسههش ٠بٜهه٥ ا ههب ٤ ثهه٥

،بسر ٦بش  ٣ر  ا ر ٢ٞ را٥١ٜ اش ا  ٔکی١ه٥ ٦هبش ٜقهیٟ ا٠عخهبة ٜهو ١١ِه،. ٢ٌعهو ، ٦٢ هٕی ٢اٌقهب  ٜهو           

را٠هه، چهه٥ اعالفههبرو ٠یههب  را ر ٢ ٠تهه٤٣ ش ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ٜعایی٦ههب  ا ٠یههک ٜههو را٠هه،  ،یسههش ٠بٜهه٥ اثههکا   

  ش رار٤ ٦ب است.ِب آٜ، ٢ ٜىی،ش ثیاش ٔیرآ٢

 

 صهاى استفادُ اص پشسطٌاهِ

ثیاش ، ٦٢ش ٦بش اِع هبوو ِه٥ ٜسهعٙکٚ سه٣اٖ ٦هبش ثهب  اسهت  ،یسهش ٠بٜه٥ ١ٜبسهت ٠یسهت.            

ی١ههو )،یٝههبیش ٢ ٦ٝجسههعٕو( اسههعىبر٤ اٞ ثههیاش ،هه ٦٢ش ٦ههبش ر٣صههیىو یههب رجیا  ،یس هه١ب٥ٜ ٦ههب ٜههو رهه٣

ِه٥ ا  ،یسهش ٠بٜه٥ ٠ٕهی      ِیر. ، ٦٢ش ٦هبش ر٣صهیىو )ر  اسهعیار ش ،یٝهبیش( ٠ؾیهی ،ه ٦٢ش ٦هبیو        

سهه١بو یههب اوّب سهه١بو ٢ ،یسههش ٠بٜهه٥ ٦ههبش افٝههبٖ سههب ٜب٠و اسههعىبر٤ ٜههو ١١ِهه، ، ٦٢ ههٕی  ا ثهه٥      

 ١بسههبیو ٢ ر٣صههیه راییی،ههدییش ر  ،،یهه،٤ ٦ههبش ٜعىههب٢  ٌههبر  ٜههو سههب ر. ر  ٍٜبثههٗ ،هه ٦٢ش ٦ههبش  

٣صههب  رجیی١ههو ٢ رتٙیٙههو )٦ٝجسههعٕو ٢ ربیثههو( ، ٦٢ ههٕی  ا ٌههبر  ٜههو سههب ر  اثههظ ثههیٟ ٜعایی٦ههب  آ  

 ایٟ ٣٠ؿ ٦،  ا٘کاٜب  عیح ، ٦٢ و ٜعىب٢رو ٜو عٙج١،. ٜق٣ٙ٘و  ا ثی سو ١ِ،. - اثغ٥ فٙت

 

 هحتَی پشسص ّا

ث٧عیاسههت ثههیٟ چ٧ههب  ٠هه٣ؿ ٜتعهه٣اش ،یسههش رٝههبیک ٌبیههٗ  هه،:  وعههب   افعٍههبرا   ٠ٕههی  ٦ههب ٢ 

ر  بهب٘و ِه٥ ،یسهش ا  افعٍهبرا  ر ،هو رقیهیٟ چیک٦هبیو اسهت ِه٥ ،بسهخ٣ٕیبٞ ر سهت              آیآ٥ ٦ب.

و را١٠ه، ،یسهش ا  ٠ٕهی  ر ،هو رقیهیٟ چیک٦هبیو اسهت ِه٥ ،بسهخ٣ٕیبٞ ٜغٙه٣ة ٜهو را١٠ه،. ثهیاش              ٜ

ٜشبٖ ر  ،یسش ا  ٠ٕی  ٦هب ٜهو ره٣اٞ ،یسهی،: آیهب ٜه،ییاٞ ثبیه، ر  ١ِهب  ِب ١ِهبٞ ٠ب٦هب   ه٣ر  ا ٜیهٗ             

 ١١ِ،؟

 

 اصَل اًذاصُ گیشی

            ٚ  هبص  ا    ٢ایو  ٠ته٤٣ ش  ه٣ة ثه٣رٞ یهُ وهٟ  اثهکا  یهب ویآی١ه، ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش یهُ ٜى٧ه٣

ربیی، ٜو ١ِ، ٢ ،بیبیو ٠ت٤٣ ثجهب  ٢ ٦ٝهب١٦ٕو ١ٜغٍهو سه٣اٖ ٦هبش ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش ١١ِه،٤ ٜعایهی  ا ٠ هبٞ           

 ٜو ر٦،.

 

  هطاّذُ 

أی س٣اٖ )یهب سه٣اٖ ٦هبش( ا٦ه،ا  ،ه ٦٢ش ثهیایٟ ِه٥ چ٠٣ٕه٥ اوهیار ِهب  ٜهو ١١ِه،  ٜعٝیِهک              

ب٤،٦ ٜسههعٙکٚ: اسههت  ث٧عههییٟ  ا٤ ثههیاش ِ ههه ایههٟ چٕهه٠٣ٕو ِههب   ٜ ههب٤،٦ اسههت. ثههیایٟ اسههب  ٜ هه 
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ر٢ ٠٣ٝ٠هه٥ ٜ ههب٤،٦   وعههب  اوههیار اسههت. یٜ ههب٤،٦ ش ٠ؾب١ٜهه،  ثجههت  وعب ٦ههب  ر٣صههیه  رتٙیههٗ ٢ رىسههی 

٢اهه٣ر را ر. ٜ ههب٤،٦ وقههبٖ ِهه٥ ِیىههو اسههت ٢  بسههعٕب٤ آٞ ا٠سههبٞ  ١بسههو ااعٝههبفو اسههت. ایههٟ ٠هه٣ؿ 

ٜ ب٤،٦ ثی ِ ه ٜقهب٠و اش ِه٥ اوهیار ثه٥ ِه١ش ٦هبش  ه٣ر ٜهو ر١٦ه،  ربِیه، را ر. ر  ٍٜبثهٗ ٜ هب٤،٦             

ٜ ههب٤،٦  سههب عب  یبوعهه٥ ِٝههو اسههت ٢ ثی ههعی ثههی ویا٢ا٠ههو ِهه١ش ٦ههبش اوههیار ٜعٝیِههک اسههت. رٝیِههک ثههی

 سب عب یبوع٥ است ٥ِ ر  عج٥ٍ ، ٦٢ش ٦بش ِٝو ٌیا  ٜو ٔییر.

 

 هطاّذُ ساختاسهٌذ 

٠هه٣فو ٜ ههب٤،٦ سههی١ٝبریُ اسههت ٢ سههب عب  ا  ٌجههٗ رقیههیٟ  هه،٤ اش را ر. ثیاسههب  ایههٟ ٠هه٣ؿ   

ٜ ب٤،٦  ، ٦٢ ٕی  وعب  اویار  ا ِٝهو ٜهو ١ِه،. آ٠چه٥ ا٠عخهبة ایهٟ ٠ه٣ؿ ٜ هب٤،٦ فبٜهٗ رقیهیٟ ١١ِه،٤            

٢ ا٦هه،ا  غههبیو ،هه ٦٢ش اسههت. یّههو ا  ٠٣ٝ٠هه٥ ٦ههبش  هه١ب ع٥  هه،٤ ،هه ٦٢ش ٦ههبش  اسههت  سهه٣اٖ ٦ههب 

ٜهه،یییعو ِهه٥ ا  ٜ ههب٤،٦ سههب عب ١ٜ، ثهه٥ ف١هه٣اٞ ثتشههو ا   ٢یّههیر ٔههیرآ٢ ش رار٤ ٦ههب اسههعىبر٤ ِههیر     

 ( است.1973ٜغب٘ق٥ ِب  ٜ،ییاٞ ا  ، ث٥ ٢سی٥ٙ ٜی١عکثیْ)

 

 ی هطاّذُ ساختاسهٌذهضیت ّا

*٦یِسههو ثقهه، ا  ٔد ا٠هه،ٞ یههُ ر٢ ٤ آ٣ٜ  ههو ٜههو ر٣ا٠هه، ا  آٞ ثهه٥ ف١هه٣اٞ یههُ اثههکا  ا٠هه،ا ٤  

ٔیههیش اسههعىبر٤ ١ِهه،. ث١ههبثیایٟ ٜههو  هه٣ر ا٠بههبٚ آٞ  ا رىهه٣یض ِههیر. ٜضههب  ثههیایٟ ِهه٥ ٜ ههب٤،٦        

سههب عب ١ٜ، ّٜٝههٟ اسههت ثهه٥ عهه٣  ٦ٝکٜههبٞ ر  ّٜههبٞ ٦ههبش ٜخعٙههه اسههعىبر٤  هه٣ر. ایههٟ اٜههی ویصههت  

 ا٦ٛ ٜو ١ِ،.ٍٜبیس٥ ثیٟ ّٜبٞ ٦ب  ا وی

*ثهه٥ ٢اسههغ٥ اش ٌبثٙیههت رّیا ،ههدییش ایههٟ ١ٜبههی ثهه٥ ٠عههبی  ،بیههبیو ٜههو  هه٣ر. اسههعىبر٤ ٢ ر َ  

 اثکا  ٜ ب٤،٦ سبر٤ است ٢ ر  ٠عیب٥ ٠عبی  ،بیبری  ٣ا١٦، ث٣ر.

*ٜ ب٤،٦ سب عب  یبوعه٥ ثه٥ چیهکش ثهیش ا  صهی  ٜ هب٤،٦ ویا٢ا٠هو  ٢یه،ار٦ب یهب  وعب ٦هب ٜهو            

 ٢  وعب  ٠یک ٜیسی است. ا٠،ی ،. ثجت  اثغ٥ ثیٟ  ٢ی،ار٦ب

  هه٣ر *ایهٟ  ههی٤٣ ااهب ٤ ٜههو ر٦ه، اعالفههب  ر  ٜهه٣ ر  ٢یه،ار٦ب ٢  وعب ٦ههب ر  ٜتهیظ عجیقههو     

 ٔیرآ٢ ش  ٣ر. ث١بثیایٟ ٠یب ش ث٥ ر٣صیه رست ر٢ٚ ر٣سظ ،بسر ر١٦،ٔبٞ ٠یست.

*ٜ ب٤،٦ سهب عب ١ٜ، اعالفهبرو  ا رهبٜیٟ ٜهو ١ِه، ِه٥ ثی هعی ٜ هب ِت ١١ِه،ٔبٞ آٞ  ا ٠بریه،٤           

  ییا ثیاش آ٧٠ب چ١یٟ اعالفبرو ثو  ثظ ٢ ٠ب١ٜبست است. ٜو ٔیی٠،

 

 ساختاسهٌذ هطاّذُ هؼایة

 *ٜ ب٤،٦ ٔی ثبی، ر  ٜتیظ ، ٦٢ش ثب ، رب ،،ی،٤  ا ر  بب٘ت عجیقو ٜغب٘ق٥ ١ِ،.
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٠عبی  ، ٦٢ش ٜت،٢ر ثه٥  هب ن ٦هبش  وعهب ش ٢  ٢یه،ارش ؽهب٦یش ٜهو  ه٣ر ِه٥ ٜ هب٤،٦           *

 یو ثک٠،.ٔی ثبی، ا  آٞ ١ٜؾی رست ث٥ اسع١جبط ٦ب

 *ٔیرآ٢ ش رار٤ ٦ب ث٥ ١ِ،ش ا٠ببٚ ٜو  ٣ر ٢ ٦کی٥١ ثی است. 

 

 ١ِ،:   ش، ٦٢ ٕی ٜو ر٣ا٠، ر  ١٦ٕبٚ ٜ ب٤،٦ یّو ا  ر٢ ٠ٍش  یی  ا ثب 

 ٖب٤،٦ ٔی وقب ٜ 

 ٖب٤،٦ ٔی غییوقب ٜ 

 هطاّذُ گش فؼال

ثههب ش ١ِهه،. ر ای١بههب  ، ٦٢ ههٕی ٢ا ر  ٣ا٠هه، ٠ٍههش یههُ ٜ ههب٤،٦ ٔههی وقههبٖ  ا ، ٦٢ ههٕی ٜههو ر

 ، ٦٢ و ٜو  ٣ر ٢ ث٥ ص٣   فض٣ش ا  ریٛ ِب ش ر  ٜو آی،. ّٜبٞسب ٜبٞ یب 

 هطاّذُ گش غیشفؼال

، ٦٢ ٕی ٜو ر٣ا٠، ثه،٢ٞ ایهٟ ِه٥ رهال  ١ِه، رهب ثخ هو دی١ىهُ ا  سیسهعٛ سهب ٜب٠و ر آیه،             

 ر  ٠ٍش یُ ، ٦٢ ٕی رٝبٚ فیب  ث٥ ٔیرآ٢ ش اعالفب  ثییرا ر.

 

 

 

 هطاّذات هٌظن ٍ ًاهٌظن

ر  اب٦ههبیو ِهه٥ ٜ ههب٤،٦ ٔههی  رآههٝیٛ ٜههو ٔیههیر ٜب٣ٝفهه٥ ا  ،ههیش رقیههیٟ  هه،٤ اش ا  وقب٘یههت 

٦هب یههب ،،یهه،٤ ٦هب  ا ٜ ههب٤،٦ ١ِهه،  ،ه ٦٢ش ٠هه٣فو ،هه ٦٢ش ٜه١ؾٛ اسههت. ثهه٥ ایهٟ ١ٜؾهه٣   ثههیاش ثجههت      

ایه،٤    ٜ ب٦،ا   ویٚ ٦بیو  ا ٜو ر٣اٞ ث٥ صه٣    هبص عیابهو ِهیر. ر فهیٟ بهبٖ أهی ٜ هب٤،٦ ٔهی         

٦بش ٌغقو ا  ا١ج٥ ٦هبش  بصهو ِه٥ ٜهو  ٣ا٦ه، ر  بهیٟ ٜ هب٤،٦ ثهی آ٧٠هب ٜعٝیِهک  ه٣ر  ٠ه،ا ر  اٜهب              

ثهه٥ عهه٣   ههبص ٦ههی چیههکش ِهه٥ ٜ ههب٤،٦ ٜههو ٔههیرر ثجههت ٜههو ١ِهه،  چ١ههیٟ ثی سههو  ٠هه٣فو ، ٦٢ ههو  

 ٜ ب٤،٦ اش ٠ب١ٜؾٛ است.

 

 سَگیشی دس تشسسی ّای هطاّذُ ای

      ،٢ایهو ثهیٟ ٜ هب٤،٦ ٔی٦هب ثبیه، ٌجهٗ       ر  اب٦بیو ٥ِ چ١، ٜ ب٤،٦ ٔی ٜ هب ِت را ٠ه

  ا ایٟ ٥ِ اعالفب  ثع٣ا٠، ٍٜج٣ٖ اوع،  ربیی،  ٣ر.

 .سعٕو ٜ ب٤،٦ ٔی ٠یک ٣٠فو ٜب د س٣ٔییش است   
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     سه٣ٔییش ٦ههبش ،بسههر ر١٦هه،٤ ٠یهک ٜههو ر٣ا٠هه، ر٧،یهه،ش ثهی  ٢ایههو ٠عههبی  ثی سههو ٦ههبش

 ٜ ب٤،٦ اش ثب ،.

 

 تشخی اص هٌاتغ اطالػاتی

 )گشٍُ ّای کاًَى )اسصیاب

٦بش ا  یهبة  ٠سهجعب  ِهٛ ٦کی١ه٥ ا٠ه، ٢ ٜهو ر٣ا١٠ه، ر  چهب چ٣ة  ٜهب٠و ٣ِرهب٤  اعالفهب              ٔی٤٢

ی  ٤ ثهب یهُ  حه   ٣ٜثٍو ویا٦ٛ آ٢ ٠،. ٔی٤٢ ٦هبش ا  یهبة ٣٠فهب  ٜیِهت ا  ٦ هت رهب ر٢ا ر٤ فضه٣ ٦ٝهیا        

ا٠عخهبة ٜهو  ه٠٣، ٢ ر  ٜه٣ ر یهُ ٣ٜوه٣ؿ  یهب ِبد٦هبیو  هبص رآهٝیٛ            ا٠، ٥ِ ث٥ صه٣   رآهبروو  

 ١١ِ،. ٦بش ٧ٜٝو ارخبم ٜو

 )گشٍُ ّای کاًَى )اسصیاب یهضیت ّا

ٜ ههب ِت ١١ِهه،ٔبٞ ثههب ریٕههیاٞ رقبٜههٗ ثیٌههیا  ٜههو ١١ِهه، رههب ٣ٜوههـ ٦ههبش  هه٣ر  ا  ههىب      *

 سب ٠،.

ا٠قغههب  ،ههدییش ثههیاش عههیح ٣ٜوهه٣فب  ٢  ٠٢هه،٦بش غیی١ٜعؾههی٤ ثی هه٣ را        وا  ٜیکا٠هه *

 است.

ِهه٥ ١ٜبههی ثهه٥ ٠هه٣فو رقبٜههٗ م١٦ههو ثههیٟ ، ٦٢ ههٕی ٢ ٜ ههب ِت ١١ِهه،ٔبٞ ایبههبر ٜههو  هه٣ر   *

 ایببر رىب٦ٛ ٢ یبوعٟ اعالفب  غ١و ٜو  ٣ر.

 

 )گشٍُ ّای کاًَى )اسصیاب هؼایة

 ّٜٟٝ است رتت رسٙظ ثی و ا  اویار ٌ، ر١ٝ، ر ٢ٞ ٔی٤٢ ٌیا  ٔییر. *

 ا  ِب٣٠ٞ ر٣ا٥ اصٙو ١ٜتی   ٣ر. *

 ٥ ر٦،.٣٠فو ری،ٔب٤ س٣ٔییا٥٠ ا اح *

٦ههبش ابٜقهه٥ ،هه ٦٢ش  ا ا٠قّههب  ٜ ههّٗ ا  ٜ ههب ِت ١١ِهه،ٔب٠و اسههت ِهه٥ ر١هه٣ؿ ریهه،ٔب٤   *

 ٠ٝو ر٦،.

 پٌل ّای )داٍسگاًْای( پَیا ٍ ایستا

 ٜب٠و ٥ِ اثی راییهیا  یهب ثی٠بٜه٥ ٦هبش  هبص ثبیه، ر  عهو یهُ ر٢ ٤ ش  ٜهب٠و ثی سهو  ه٣ر             

ثی سو ٦بش ،١ٙو ثسیب  ٜىی، ٦سهع١،. ثهیاش ثی سهو ، ٦٢ هو  چ١ه، ٠ىهی ثه٥ ف١ه٣اٞ افضهب ،١هٗ ثه٥ ِهب              

أهی اثهیا  یهُ آ٧ٔهو ،ی ه٧١برش ثهیاش یهُ ٜهب َ  هبص ٧ٌه٤٣ ثبیه،             ٔیوع٥ ٜو  ه٠٣،. ثهیاش ٜشهبٖ    

سییقب  ا  یبثو  ٣ر  افضهبء ،١هٗ ٜهو ر٣ا١٠ه، ر  ٜقهین آ٧ٔهو ٌهیا  رار٤  ه٠٣، ٢ ٜهب َ ٣ٜ ر٠ؾی هبٞ            

٣ٜ ر ا  یبثو ٌیا  ٔییر.  ش ٜب٤ ثقه،  ٜه،یی ٜتآه٣ٖ  ّٜٝهٟ اسهت راییهی ٜغٙه٣ثو ِه٥ ٜتآه٣ٖ ٜهو           



 

53 
 

به،را  اثهیا  آٞ  ا  ٢ش ،١هٗ اسهعب٣ ١ِه،. ث١هبثیایٟ  ٜب٣ٝفه٥ اش         ٣ر ٔیهیر  ایبهبر ١ِه، ٢ ٜ   ٥ ر٣ا٠، ث

ِهب   ٥ ٜعخآآبٞ ری،ٔب٤ ٦بیو ا اح٥ ٜو ر١٦، ٥ِ ثه٥ ف١ه٣اٞ ٜج١هبش ِٙهو ثهیاش ا  یهبثو اثهیا  راییهی ثه          ا 

، ٢ ، ٦٢ هو ِه٥ ایهٟ ،١هٗ  ا ثّهب  ٜهو ٔیهیر         ٠ٔیوع٥  ٣ا٦،  ،. ایٟ اوهیار یهُ ،١هٗ ٠بٜیه،٤ ٜهو  ه٣      

. ،١ٗ ٦ب ٜهو ر٣ا١٠ه، ایسهعب ثب ه١، )ثهیاش ٜشهبٖ افضهبء ثهیاش یهُ ر٢ ٤  ٜهب٠و           ثی سو ،١ٗ ٠بٜی،٤ ٜو  ٣ر

ع٣د٠و ثّب  ٔیوع٥  ه٠٣،( یهب ،٣یهب )افضهبء ثه٥ ٜهی٢   ٜهبٞ ا٧هت آ ٜه٣ٞ اثهیا  راییهیا   راییهی رار٤             

 ٠٣،(. ٜکیت فٝ،٤ ،١هٗ ایسهعب ایهٟ اسهت ِه٥ ٠ه٣فو ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش  ه٣ة ٢ بسبسهو ا  رایییارهو ِه٥             

   ٜو ر٦،  ا اح٥ ٜو ١ِ،.ثیٟ ر٢ ٠ٍغ٥  ٜب٠و  

 

 هٌاتغ غیشهذاخلِ ای

ث١هبثیایٟ  ایهٟ ١ٜهبثـ اسه١برش یهب       ١ٜجـ ٧ٜٛ ریٕی اعالفب   ١ٜهبثقو غیهی ا  اوهیار ا٠سهب٠و ٦سهع١،.     

 غییا٠سب٠و  اعالفب  ٢ ِب ثیر آ٧٠ب ر  ، ٦٢ش ببحک ا٦ٝیت است.

 هٌاتغ غیشهذاخلِ ایی هضیت ّا

 ث٥ ص٣   وقبٖ ٠یست.ویآی١، ، ٦٢ش ٜسعٙکٚ ر ٔییش ثب اویار  *

 (1994:393ثبفا ٜو  ٣ر ٔد ع٥ ٢ ببٖ ٦ٝکٜبٞ ٜغب٘ق٥  ٣ر. )٦،  *

 

 

 

 هٌاتغ غیشهذاخلِ ای هؼایة

*ایهٟ  ههی٤٣ ٔههیرآ٢ ش اعالفهب  ٠هه٣فو ثی سههو سهغتو  ا ٠ ههبٞ ٜههو ر٦ه، ٢ صههیوب  اسههع١جبط     

 ، ٦٢ ٕی  ا ٠ بٞ ٜو ر٦،.

 یست ٜو ١١ِ، ٥٠ آی٤،١  ا.٘رار٤ ٦ب ٔد ع٥  ا  *

 ا  صببت ٠ؾیاٞ ر ٢ٞ ٜعٟ ر٢  است.  *، ٦٢ ٕی

 *ثب ثی١و یب افعجب س١بو ، ٦٢ش ر ٣ا  است.

 *ایٟ ٣٠ؿ ٜغب٘ق٥ ١ٜبی ث٥ رىسیی٦بش ٜخعٙىو ٜو  ٣ر.
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 هشتمفصل 
نمىهن  ربداری 
 

 جاهؼِ

ا ههب ٤ ثهه٥ ٔی٦٢ههو ا  اوههیار را ر ِهه٥ ا  یههُ  آ٣صههیت ٜ ههعیِو ثی ٣ را ٠هه، ِهه٥   "ابٜقهه٥"

 (.2005:358ریٕی ٔی٤٢ ٦ب ٜعٝبیک ٜو ١ِ، )ِیس٣ٖ آ٧٠ب  ا ا 
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 جاهؼِ ّذف

٦ٝی ه٥ ِٙیهت یهُ ابٜقه٥  ا ٜغب٘قه٥ ٠ٝهو ١١ِه،   یهیا ٠ٝهو ر٣ا١٠ه، ٦ٝه٥ افضهبء              ، ٦٢ ٕیاٞ

آٞ ابٜق٥  ا  ١بسهبیو ١١ِه، یهب ٠ٝهو ر٣ا١٠ه، و٧یسهت اسهبٜو آ٧٠هب  ا ث،سهت آ٢ ٠ه،. ث١هبثیایٟ ر  فٝهٗ             

، ٦٢ ٕیاٞ ابٜق٥ ٦،   ا )ِه٥ ثقضهب  چهب چ٣ة ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش ٠بٜیه،٤ ٜهو  ه٣ر( ٜغب٘قه٥ ٜهو ١١ِه،.            

٥ ٜهو ر٣ا٠ه، ثه٥ عه٣  ٢اٌقهو ثه         اوهیار ر  یهُ ابٜقه٥ اسهت ِه٥ یهُ ، ٦٢ هٕی       ایٟ ابٜق٥ و٧یسهعو ا 

رست آ٢ ر. ثهیاش ٜشهبٖ ، ٦٢ هٕی ّٜٝهٟ اسهت و٧یسهعو ا  ٦ٝه٥ اسهعبراٞ   هع٥ ٜه،یییت ر  را٠ هٕب٤            

ثه٥ فجهب      ٣ٔی١ه،. رسهت آ٢ ر. ایهٟ و٧یسهت ابٜقه٥ ٦ه،  یهب چهب چ٣ة ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش          ٥ ر٧یاٞ  ا ثه 

ش افضهبء ابٜقه٥ اسهت ِه٥ ٠٣ٝ٠ه٥ اش ا  آٞ اسهعخیاج ٜهو  ه٣ر.         ریٕی ابٜق٥ ٦ه،   و٧یسهعو ا  ٦ٝه٥    

ر ٜغب٘قه٥ ٌهیا  ٔیی٠ه،  و٧یسهت بٍه٣ي ِب ١ِهبٞ       ر  ص٣ رو ٥ِ افضب سهب ٜبٞ ٜتهیظ  یسهت ثبیه، ٜه٣      

آٞ سههب ٜبٞ ٜههو ر٣ا٠هه، ابٜقهه٥ ٦هه،  ثب هه،. ٦ٝههیٟ عهه٣   روعههی آٜههب  را٠ ههٕب٤ ریثیههت ٜهه،    بههب٢ش 

  ٜه،ییاٞ ر  عهو یهُ سهبٖ یهب یهُ ر٢ ٤ ش  هش        و٧یسعو ا  ٥ٝ٦ ش را٠ ب٣یبٞ  افضهبء ٦یهب  فٙٝهو   

 ٜب٥٦ ٜو ر٣ا٠، ث٥ ف٣١اٞ ابٜق٥ ٦،  را٠ ٕب٤ ثّب   ٢ر.

 

 ػضَ جاهؼِ آهاسی

ِههب ٔی ر  یههُ سههب ٜبٞ  1000فضهه٣ ابٜقهه٥ آٜههب ش اکیههو ا  ِههٗ ابٜقهه٥ آٜههب ش اسههت. أههی 

  ههبص  ابٜقهه٥ ش ٜهه٣ ر ٜغب٘قهه٥ ، ٦٢ ههٕی ثب هه١،  ٦ههی ِهه،اٚ ا  ِههب ٔیاٞ ر  ایههٟ ابٜقهه٥  یههُ فضهه٣

ٌغقه٥ ٜب هیٟ آد  ثبیه، ثقه، ا  ٠ه٣فو ثب  سهو ٜبه٣  رهی ین ثهیاش           500ابٜق٥ آٜهب ش ٦سهع١،. أهی   

 ایٟ ابٜق٥ ٢ا٣ر را ر. فض٣ ر  500آ٧٠ب صبر   ٣ر  

 ًوًَِ

٠٣هه٥   یههی ٜب٣ٝفهه٥ ش ا  ابٜقهه٥ اسههت. ر  ثیٔیی٠هه،٤ ش ثی ههو ا  افضههب ١ٜعخههت ابٜقهه٥     ٠ٝ

ٜههو ر٣ا١٠هه، ٠٣ٝ٠هه٥  ا ر ههّیٗ ر١٦هه،.   اسههت. ثهه٥ فجههب   ریٕههی  ثی ههو ٢ ٠هه٥ ٦ٝهه٥ ش ف١بصههی ابٜقهه٥  

٠ىههی ٠٣ٝ٠هه٥ اش ثههیاش  200ا  ِههب ٔیاٞ ا٠عخههبة  هه٠٣،  ایههٟ  ٠ىههیش ٠1000ىههی ا  یههُ ابٜقهه٥ 200أههی

        ٟ ٜهو ر٣ا٠ه،   ٠ىهی  ، ٦٢ هٕی    200، ٦٢ش یب ٜغب٘ق٥ ر هّیٗ ٜهو ر١٦ه،. یق١هو  ثهب ٜغب٘قه٥ ٢ ثی سهو ایه

 ٔییش ١ِ،.٠ىیش ِب ٔیاٞ ٣ٜ ر٠ؾی ر  ، ٦٢ش  ٠عیب٥  1000ر  ٣ٜ ر ِٗ ابٜق٥

 

 آصهَدًی )هطاسکت کٌٌذگاى(

ا  ٠٣ٝ٠هه٥ اسههت  ٦ٝههبٞ عهه٣  ِهه٥ فضهه٣ش ا  ابٜقهه٥   )آ ٣ٜر٠و(  فضهه٣شیههُ ٜ ههب ِت ١١ِهه،٤

٠ىهیش ِهب ٔیاٞ  ٠٣ٝ٠ه٥ اش ثهیاش ،ه ٦٢ش ر هّیٗ        ٠1000ىهی ا  ِهٗ ابٜقه٥ ش    200است. ر  ٜشبٖ ثهبد   
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رهبیو   50أهی یهُ ٠٣ٝ٠ه٥    ِهب ٔی یهُ ٜ هب ِت ١١ِه،٤ )آ ٜه٣ر٠و( ٦سهع١،.        200رار٠،  ٦ی ِ،اٚ ا ایهٟ  

 50ا  ٜب ههیٟ آد  ا  یههُ ابٜقهه٥ ش ،ب٠آهه، رههبیو ثبیهه، ٜهه٣ ر ثب  سههو ٌههیا  ٔیههیر  آ٠ٕههب٤ ٦ههی یههُ ا  

ٜب یٟ یُ آ ٣ٜر٠و )ٜ ب ِت ٤،١١ِ( ٦سهع١،. ٦ٝهبٞ عه٣  ِه٥ ٦هی ٜب هیٟ ثه٥ ر٧١هبیو ر  ابٜقه٥ ،ب٠آه،           

 ربیو یُ فض٣ است.

 

 ًوًَِ تشداسی

رقهه،ارش ا  افضههبء ابٜقهه٥ اسههت  عهه٣ ش ِهه٥     ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش  ویآی١هه، ٔههکی١ش ٢ ا٠عخههبة  

، ٦٢ ههٕی ثههب ثی سههو ٠٣ٝ٠هه٥  ٢ ر َ  آ٣صههیب  یههب ٢ی ٔههو ٦ههبش آ ٜهه٣ر٠و ٦ههبش ٠٣ٝ٠هه٥  ٌههبر  ثهه٥   

رقٝیٛ  آ٣صیب  یب ٢ی ٔو ٦هب ثه٥ ف١بصهی ابٜقه٥  ٣ا٦ه،  ه،. ٢ی ٔهو ٦هبش ابٜقه٥ ا  ٌجیٗ)ٜیهب٠ٕیٟ           

ش ابٜقهه٥ ٠بٜیهه،٤ ٜههو  هه٠٣،.  ابٜقهه٥(  )ا٠تههیا  ٜقیههب  ر  ابٜقهه٥( ٢ )٢ا یههب٠  ابٜقهه٥( ،ب اٜعی٦ههب   

، ٦٢ ٕی آٜب ٤ ٦بش رٝبیٗ ثه٥ ٜیِهک  ،یا١ِه،ٔو ٢ سهبیی آٜهب ٤ ٦هبش ٠٣ٝ٠ه٥ ٜه٣ ر ثی سهو  ا ثه٥ ف١ه٣اٞ            

سههبیی ،ب اٜعی٦ههبش ابٜقهه٥ ثهه٥ بسههبة ٜههو آ٢ ر.  ٢ رٍییجههو ا  ،ب اٜعی٦ههبش رٝبیههٗ ثهه٥ ٜیِههک ٢ ،یا١ِهه،ٔو

٥ فجهب   ریٕهی  آٜهب ٤ ٦هبش ٠٣ٝ٠ه٥ ثه٥       ث،یٟ ٘تبػ  یبوع٥ ٦بش ٥٠٣ٝ٠ ث٥ ابٜق٥ رقٝهیٛ رار٤ ٜهو  ه٠٣،. ثه    

 ٜهب٠و ِه٥ ، ٦٢ هٕی ٠٣ٝ٠ه٥      ف٣١اٞ ثیآ٢ ر٦هبیو ا  ،ب اٜعی٦هبش ابٜقه٥ ٜه٣ ر اسهعىبر٤ ٌهیا  ٜهو ٔیی٠ه،.        

اش ا  ابٜقهه٥ ا٠عخههبة ٜههو ١ِهه، ف٣اٜههٗ  بصههو ّٜٝههٟ اسههت ر٣ا٠ههبیو ٢ش  ا ر  اسههعخیاج ٠عههبی  ا      

ـ   ٥٠٣ٝ٠1994 ٜت،٢ر ١ِ،. سه١ٙت ٢ ریهٗ ٜهٟ )    ثهی٢  آٞ ٜته،٢ریت ٦هب ٜهو را١٠ه،:       ( ف٣اٜهٗ  یهی  ا ٜهب٠

(ِههب٦ش  غب٦ههبش ،٣ ههش )٠٣ٝ٠هه٥ اش ِهه٥ ا  یههُ ابٜقهه٥ ٦هه،  ِبٜههٗ ابآههبء  هه،٤ اسههت  را١ٜهه٥    1

(ِههب٦ش  غههبش ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش )ا٠عخههبة ٠٣ٝ٠هه٥ اش ثههک ْ ا  ابٜقهه٥ ٣،2 ههش آٞ ِبٜههٗ  ٣ا٦هه، ثهه٣ر. 

  یهُ اثهکا    (ِهب٦ش  غهبش ا٠ه،ا ٤ ٔیهیش )اسهعىبر٤ ا     ٦3،   غبش ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش  ا ِهب٦ش ٜهو ر٦ه،.    

ٚ    ٣ة ٥ِ ا  س٣اٖ ٦ب ٢ ،بسهر ٦هبش     فه،ٚ   ش(ِهب٦ش  غهب  4ر هّیٗ  ه،٤ اسهت     ٢ هٟ ٢ ثه،٢ٞ اث٧هب

 ثو ث٥ ،بسر ٦بش ثی عی رب ب، ّٜٟٝ(،بسر )اسعىبر٤ ا   ٢ی٥ ٦بش اایایو رٌیً ثیاش رست یب

 

 اّویت استفادُ اص ًوًَِ تشداسی

ر  ٦ٝهه٥ ٜهه٣ا رش ِهه٥ ٣ٜوهه٣ؿ  . ٌهه٣ا٠یٟ فٙٝههو ثبیهه، را اش ِٙیههت ثب هه١، رههب ثعهه٣اٞ آ٧٠ههب  ا   1

،هه ٦٢ش ر  آ٧٠ههب ٜآهه،اي ،یهه،ا ٜههو ١ِهه،  ثهه٥ ِههب  ثههیر. ث١ههبثیایٟ چ١ب٠چهه٥ ر  ،هه ٦٢ش ثعهه٣اٞ ثهه٥ ٦ٝهه٥   

ٜهه٣ا رش ِهه٥ ٜع١بسههت ثههب ٣ٜوهه٣ؿ ،هه ٦٢ش اسههت رسههت یبوههت  یههب ثعهه٣اٞ رههب آ٠بههب ِهه٥ ّٜٝههٟ اسههت  

ٔ آ ٜبیش  ا رّیا  ِیر  ٠یب ش ث٥ ٥٠٣ٝ٠ ثهیرا ش ٠خ٣ا٦ه، ثه٣ر. اٜهب چه٣ٞ ٠ٝهو ره٣اٞ ،ه ٢         ٠٣ه٥  ٦ش  ا ثه٥ 

 را ش اسعىبر٤ ٜو  ٣ر.٠بٜت،٢ر ٔسعی  رار ا  ٥٠٣ٝ٠ ثی
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. ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش ٣ٜاههت رسهه٧یٗ ٢ رسههییـ ِههب  ،هه ٦٢ش  صههیو٥ اهه٣یو ر  ٢ٌههت  ٦کی١هه٥ ٢  2

 ٠یی٢ش ، ٦٢ش ٜو  ٣ر.

. ر  ثی و آ ٜهبیش ٦هب   ه٣ر آ ٜهبیش یهب ٜ هب٤،٦ ثه٥  هّٙو ر  ،،یه،٤ ٜه٣ ر ٜغب٘قه٥ رهبثیی             3

  ،ٞ آٞ ٣ٜ ر ثخآ٣ص ٜو  ٣ر.ٜو ١ِ، ٢ بعو سجت وبیـ 

. ث٥ ٠٣ٔه٥ ِٙهو ثی سهو یهُ ٠٣ٝ٠ه٥ )ثه٥ سهجت ١ِعهیٖ ثی هعی( ٜه٣ثیری ٢ ِب آٜه،ری ا  ثی سهو             4

 (.1374:165-166یُ ٔی٤٢ ثک ٔعی است )٣٦ٜٟ

 

 هؼشف تَدى ًوًَِ

ر ِهه٥ ٜقههی  ابٜقهه٥ ثب هه،.  یر   ههیایظ ٜخعٙههه  ثبیهه، ثهه٥  ههی٤٣ اش ٠٣ٝ٠هه٥  ا ا٠عخههبة ِهه    

ر  ٥٠٣ٝ٠ ثهیرا ش صه٣   ٜهو ٔیهیر. ٧ٜٝعهییٟ ا هعجب٦ب  ٜهو ر٣ا٠ه، ثه٥  هیح            ث١بثیایٟ ثقضب  ا عجب٦ب 

  یی ثب ،:

 .،ا٠عخبة اویارش ا٧ت ٥٠٣ٝ٠  ر٧١ب ث٥ ایٟ ر٘یٗ ٥ِ ر  رسعی  ، ٦٢ ٕی ٦سع١ 

            ا عجب٤ ثه،ری ر  ا٠عخهبة آ ٜه٣ر٠و ٦هب )ٜ هب ِت ١١ِه،ٔبٞ( ا٠عخهبة اوهیارش اسهت ِه٥

ٕیاٞ ایهٟ ٠ه٣ؿ ا٠عخهبة  ا صهیوب  ثه٥      ، ٦٢ ه   ر  یُ ابٜق٥ ١ٜبست ٌهیا  ٠،ا ٠ه،.   بعو 

 بعی س٣٧٘ت ِب  ا٠ببٚ ٜو ر٦ه،. ثه٥ فجهب   ریٕهی ٢ابه، رتٙیهٗ ثبیه، ٜه،ییاٞ ثب ه١،          

 ٢٘و ِب ١ِبٞ ٣ٜ ر ٜغب٘ق٥ ٌیا  ٜو ٔیی٠،.

          ر  ثی و ٣ٜاٌـ رقییٟ ٢  ١بسهبیو یهُ ٠٣ٝ٠ه٥ ١ٜبسهت  ٜسهعٙکٚ صهی  ٢ٌهت ٢ ٦کی١ه٥

 ا ا   ا٦ههو ٣ِرههب٤ یههب ثهه٥  اسههت. ثهه٥ ٦ٝههیٟ ر٘یههٗ فهه،٤ اش سههقو ٜههو ١١ِهه، ایههٟ فٝههٗ

 اصغالح ٜیبٞ ثی ا٠ببٚ ر١٦،.

 

 ًشهال تَدى تَصیغ گشٍُ ًوًَِ

ف٣ٜٝب  ثسهیب ش ا  صهىب  یهب ٢ی ٔهو ٦هب ر  ابٜقه٥  ثه٥ عه٣  عجیقهو ر٣ یهـ  ه،٤ ا٠ه،. یق١هو              

ٌهه، ٢ ٢ ٞ ر  ثی ههعی اوههیار بهه٣ٖ ٜیههب٠ٕیٟ ٌهه، ٢ ٢ ٞ عجیقههو ِههٗ اوههیار ابٜقهه٥ ر٢  ٜههو  صههىبرو ٠ؾیههی

ٌه، یهب ثسهیب  ٣ِرهب٤ ٌه، ثب ه١، ٢ ٦ٝهیٟ عه٣  ا٠ه،َ           رش ٢اه٣ر را ٠ه، ِه٥ ثسهیب  ث١ٙه،      ٠، ٢ ا٠،َ اویا

اوههیارش ٦سههع١، ِهه٥ ثسههیب  ِههٛ ٢ ٞ یههب را اش ٢ ٞ  یٙههو  یههبرش ثب هه١،. أههی ، ٦٢ ههٕی ٢ی ٔههو ٦ههبش  

   ِ ثبیهه، ٠٣ٝ٠هه٥ اش  ، ١ههابٜقه٥  ا ثهه٥ عهه٣  ٠سههجعب  رٌیهً ا  ٢ی ٔههو ٦ههبش ٣ٜاهه٣ر ر  ٔههی٤٢ ٠٣ٝ٠ه٥ ثههیآ٢ ر 

ثیاسهب  ٌضهی٥     یـ ٢ی ٔهو ٦هبش ٜه٣ ر٠ؾی را اش ٦ٝهبٞ ر٣ یهـ ٠یٜهبٖ ابٜقه٥ ثب ه،.        ا٠عخبة ١ِ، ٥ِ ر٣

ش ب، ٜیِکش  ر٣ یـ ٥٠٣ٝ٠ ثهیرا ش ٜیهب٠ٕیٟ ٠٣ٝ٠ه٥ ثه٥ عه٣  ٠یٜهبٖ ر٣ یهـ  ه،٤  یهب ثه٥ فجهب رو را اش            

ر٣ یههـ ٠یٜههبٖ اسههت. ثهه،٢ٞ ر٣اهه٥ ثهه٥ ایههٟ ِهه٥ آیههب ابٜقهه٥ را اش ر٣ یههـ ٠یٜههبٖ اسههت یههب  یههی  أههی   
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رٌهت ا٠عخهبة ١ِه،  را اش ٠ه٣فو ر٣ یهـ ٠٣ٝ٠ه٥        ا ثه٥ ا٠ه،ا ٤ ش ِهبوو ثهک ْ ٢ ثهب     ٥٠٣ٝ٠ ٦هب    ، ٦٢ ٕی

ایهٟ  ٢ ر٢ ٣ٜوه٣ؿ ر  ٠٣ٝ٠ه٥     ثیرا ش ا  ٜیب٠ٕیٟ  ٣ا٦ه،  ه، ِه٥ ا  بب٘هت ٠یٜهبٖ ثی ه٣ را  اسهت. ا        

 ٢ ریٕیش عیح ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش. ٥ثیرا ش ببحک ا٦ٝیت است  یّو ببٛ یب ا٠،ا ٤ ٠٣ٝ٠

 

 غیشاحتوالی: هؼشفی ٍ تفاٍت ّاًوًَِ تشداسی احتوالی ٍ 

، ٦٢ هو   ثه٥ ٢ابه، رتٙیٙهو اسهت ِه٥ ،بسهر ٦هبش آٞ  ٜب هد بهٗ ٜسهب٥٘           ٦ی ، ٦٢ و ٜعّهو 

 ش ا٠عخههبة ٢ابهه، رتٙیههٗ  رایههٟ ٢ابهه، رتٙیههٗ ثبیهه، ا٠عخههبة  هه٣ر . ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش اسههعیا     اسههت.

 . ر٢ ٣٠ؿ عیح ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ٢ا٣ر را ر:(2004:105است)ر٣ٜب 

  ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ابعٝب٘و 

  غییابعٝب٘و٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش 

ر  ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش ابعٝههب٘و  افضههب ابٜقهه٥ ثهه٥ ف١هه٣اٞ آ ٜهه٣ر٠و ٦ههبش ٠٣ٝ٠هه٥ ش ١ٜعخههت  ا   ههب٠  ٢   

ابعٝهبٖ یّسهب٠و ثی ٣ را ٠ه،. ر  ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش غییابعٝههب٘و  افضهب ابٜقه٥ ثه٥ ف١ه٣اٞ آ ٜه٣ر٠و ٦ههبش           

 سع١،.٥٠٣ٝ٠ ١ٜعخت  ا   ب٠  ٢ ابعٝبٖ یّسب٠و ثیاش ا٠عخبة  ،ٞ ثی ٣ را  ٠ی

 ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ابعٝب٘و ٢ غییابعٝب٘و یٟث١یبرش ث( رىب٢  ٦بش 8-1ا،٢ٖ)

 ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش غییابعٝب٘و ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ابعٝب٘و 

 *ا٠عخبة آ ٣ٜر٠و ٦ب           

 *ویصت ٜ ب ِت               

 *ثب ربث١،ٔو )ا٠قّب  ٔیش( ابٜق٥              

 *ٌبثٙیت ِب ثیر ٠عبی               

 سب عب ١ٜ، ٢ ٠ؾبٚ ١ٜ،

  ب٠  ٜسب٢ش

 ٜقی 

 ٌبثٗ رقٝیٛ

 غیی سب عب ١ٜ،

  ب٠  ٠بٜسب٢ش

 ٠بٜقی 

 ٜغب٘ق٥ ٔی٤٢  بص

 2000:146ٜب د: ا١ّ 

عیح ٦هبش ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش ابعٝهب٘و ٢ٌعهو ٜه٣ ر اسهعىبر٤ ٌهیا  ٜهو ٔیی٠ه، ِه٥ ٜقهی  ثه٣رٞ ٠٣ٝ٠ه٥ ثه٥                

ف٣اٜهٗ  ٠سهجت ثه٥ رقٝهیٛ      سهبیی ٢ٌعهو ِه٥  ٜهبٞ یهب      ا٦ٝیهت اسهت.   فٙت ا٦،ا  رقٝهیٛ ،هدییش بهبحک   

ب٘و اسهعىبر٤  ٝه ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش غیهی ابع      ف٣ٜٝهب  ا٦ٝیهت ثسهیب   یهبرریش ثی ه٣ را  ٜهو  ه٠٣،       ،دییش ا 

 .ٜو  ٣ر

 

 ًوًَِ تشداسی احتوالی -1

 ا٣٠اؿ ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ابعٝب٘و:

 )٠بٜت،٢ر)یب ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش رآبروو سبر٤  

 ،ٜت،٢ر)یب ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش رآبروو ،یچی،٤(ثب ١. 
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 .ًوًَِ تشداسی احتوالی سادُ یا ًاهحذٍد1

ثهه٥ ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش رآههبروو سههبر٤   ِهه٥ ف٣ٜٝههب   ثههیرا ش رآههبروو ٠بٜتهه،٢ر  ر  عههیح ٠٣ٝ٠هه٥

ٞ     ٦ی  است ٜ ٣٧   هب٠  ٜسهب٢ش ٢     ا ثه٥ ف١ه٣اٞ یهُ آ ٜه٣ر٠و     فض٣ش ر  ابٜقه٥ ثهیاش ا٠عخهبة  ه،

 سهه٣ٔییشبهه،اٌٗ  ا  اسههت ٢ ٜ هه٣٧ ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش رآههبروو سههبر٤     ثی هه٣ را  اسههت.  وٜقی١هه

٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش    ایهٟ ویآی١ه،    ثه٥ عه٣ ِٙو   .قٝهیٛ ،هدییش اسهت   ر  ٌه،  ٢ را اش ثی عییٟ  ثی ٣ را است

 ٢   ٦ٝهبٞ عه٣    ٥ یهُ و٧یسهت رهب ٤ ٢ ثه     ثی اسهت ٢ فهال٤٢ ثهی ایهٟ  ّٜٝهٟ اسهت       ،ی  بٝت ٢ ٦کی٥١

 اغٙهت سهبیی     ه،. ث١هب ثه٥ ایهٟ ر٘یهٗ ٢ ردیهٗ ریٕهی       ٦ٝی ٥ ر  رسهعی  ٠جب  ثتا  ،  اثع،اش وآ٥ِٗ ر 

ٜیابههٗ اصههٙو ایههٟ ٠هه٣ؿ ٠٣ٝ٠هه٥ ٜههو رهه٣اٞ  ٜههو  هه٠٣،. عههیح ٦ههبش ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش رآههبروو ا٠عخههبة 

 ثیرا ش  ا چ١یٟ ٜغیح ِیر:

 ر٧ی٥ چب چ٣ة ِبٜٗ ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش  -1

  ٣ٜ ر٦ب ثب  ی٢ؿ ا   ٝب ٤ یُ ٝب ٤ ٔدا ش ٥ٝ٦   -2

 رقییٟ ببٛ ٥٠٣ٝ٠ ٍٜعضو -3

 ببٛ ٥٠٣ٝ٠ ث٥ ا٠،ا ٤ (8-1 ٝب ٤ ٦ب ا  ا،٢ٖ اف،ار رآبروو)ا،٢ٖ ا٠عخبة -4

ریاٝهه٥   ٠٣ٝ٠هه٥ ثیبسههت  ههٝب ٤ ٦ههبش ا٠عخههبة  هه،٤)٢ا      (ءرقیههیٟ ٣ٜ ر٦بش)افضههب  -5

 (٠1376بیجو

 

 . ًوًَِ تشداسی احتوالی پیچیذُ یا هحذٍد2

ثهه٥ اههبش عههیح ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش )٠بٜتهه،٢ر( رآههبروو سههبر٤  ٜههو ر٣ا٠هه، ا  چ١هه،یٟ    ، ٦٢ ههٕی

عههیح ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش )رآههبروو ٜتهه،٢ر( رآههبروو ،یچیهه،٤ اسههعىبر٤ ١ِهه،. ایههٟ  ههی٤٣ ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش    

رآبروو ٣٠فو عیح ٥٠٣ٝ٠ ثهیرا ش اهبیٕکیٟ ،بیهب ٢ ثقضهب  ِب آٜه،ریش ٠سهجت ثه٥ عهیح ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش           

اعالفهبرو ِه٥ ٜهو ره٣اٞ ثهیاش یهُ ببهٛ ٠٣ٝ٠ه٥ اش ٜقهیٟ ثهب اسهعىبر٤ ا              ٠بٜت،٢ر ا ای٥ ٜو ر٦،. چ٣ٞ

رسهت آ٢ ر ٠سهجت ثه٥ ثّهب ٔییش عهیح ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش        ٥ ،یچیه،٤ ثه    ی٤٣ ٦بش ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش رآهبروو   

 رآبروو سبر٤ ثی عی است  ٘دا ِب ایو آٞ ثی عی ٜو ثب ،. 

 :ًوًَِ تشداسی احتوالی پیچیذُ یا هحذٍداًَاع 

 سیسعٝبری٥٠٣ٝ٠ُ ثیرا ش  -1

 عیح ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش رآبروو عج٥ٍ اش -2

 ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش  ٣ ٥ اش -3

 ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ١ٜغ٥ٍ اش )٠ببی٥ اش(  -4
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 ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ٜضبفه  -5

 

 . ًوًَِ تشداسی سیستواتیک1-2

ٟ  nر  ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش سیسههعٝبریُ  ٦ههی  ٢n 1اٜههیٟ فضهه٣ ابٜقهه٥ ثهه٥ صهه٣   رآههبروو ا  ثههی

أههی  آٞ  ا ر٣صههیه ِههیر. فضهه٣ ابٜقهه٥ ا٠عخههبة ٜههو  هه٠٣،. ثههب ٜشههب٘و ٜههو رهه٣اٞ ٠تهه٤٣ ش اسههعىبر٤ ا  

٢ابهه،ش  ا ا٠عخههبة ١ِهه، ٜههو ر٣ا٠هه،  ٢260ابهه،ش ا  یههُ آ،ب رٝههبٞ 35 ، ٦٢ ههٕیش ثخ٣ا٦هه، ٠٣ٝ٠هه٥ ش

ٟ    ٥ ث ا٠عخهبة ١ِه،  أهی ویوهب  فه،ر ٦ىهت  ا ثیٔکی١ه،  ٦ىهت رهب           7رهب   1عه٣  رآهبروو فه،رش  ا ا  ثهی

ٗ     ٦ٝىت رب  ا٠عخهبة ١ِه،  یق١هو ا٢٘هیٟ ٢ابه،  هٝب ٤ ٦ىهت  ٣ا٦ه،           ا ٢ابه،  35ب   ٜهو ١ِه، رهب ِه

ثهه٣ر ٢ ر٢ٜههیٟ ٢ابهه،   ههٝب ٤ چ٧ههب ر٤ ٢ سهه٣ٜیٟ ٢ابهه، ثیسههت ٢ یّٝههیٟ  ههٝب ٤ ٢ ثهه٥ ایههٟ ریریههت     

ر  ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش سیسههعٝبریُ  ٜی١هه٥ ثههیاش ایبههبر  ٢ابهه، ٠٣ٝ٠هه٥ ِبٜههٗ  ه٣ر.  35 هٝب   ٜههو ١ِهه، رههب 

ثبیه، عهیح ٦هبش  ه٣ر  ا ثه٥ رٌهت ٜه٣ ر ر٣اه٥ ٌهیا  ر٦ه، ٢ ٜغٝهئٟ            ر٣   ٢اه٣ر را ر ٢ ، ٦٢ هٕی   

 هه٣ر ِهه٥ عههیح ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش سیسههعٝبریُ ثههیاش ثی سههو ١ٜبسههت اسههت ٢ ایههٟ ِههب   ا ٌجههٗ ا  ا ههد  

 رآٝیٛ ر  ٣ٜ ر اسعىبر٤ ا  آٞ ا٠ببٚ ر٦،.

 

 . ًوًَِ تشداسی احتوالی طثقِ ای2-2

٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش ثهه٥ ثههیآ٢ ر ،ب اٜعی٦ههبش ابٜقهه٥ ِٝههُ ٜههو ١ِهه،  ٢٘ههو ّٜٝههٟ اسههت     أیچهه٥

ویفههو ٜقی١ههو ا  افضههب ر  ابٜقهه٥ ٢اهه٣ر را ههع٥ ثب هه١، ِهه٥ ا٠عؾههب   ٢ر ر  ٜهه٣ ر  ا٠هه٣افو ا ٔههی٤٢ ٦ههبش

را ا ثب هه١،. ثههیاش ٜشههبٖ  ثههیاش ، ٦٢ ههو ِهه٥ ٜهه،یی ثخههش ١ٜههبثـ    ا یههُ ٜعایههی ،ب اٜعی٦ههبش ٜخعٙىههو  

ثو ٠یب ٦هبش آ٣ٜ  هو ِب ١ِهبٞ ٜهو  ٣ا٦ه، ا٠بهبٚ ر٦ه،  ِهٗ سهب ٜبٞ  ابٜقه٥           ا٠سب٠و رتت ف٣١اٞ ا  یهب 

،هه ٦٢ش ٢ش  ا ر ههّیٗ  ٣ا٦هه، رار. اٜههب ٜیههکاٞ ِیىیههت ٢ و ههیرٔو آٜهه٣   ٜهه٣ ر ٠یههب  ٜهه،ییاٞ        

  ِب ١ِههبٞ روعههیش ٢ غیههی٤ ثههیاش ٦ههی ِب ١ِههبٞ  ٜهه،ییاٞ سههغ  ،ههبییٟ رههی  سی،یسههعبٞ  رتٙیٕٙههیاٞ  ایب٠هه٥

ا  ا٠هه٣اؿ رىههب٢  ٦ههبیو ِهه٥ ٢اهه٣ر را ر ر  ایبههبر ثی٠بٜهه٥ ٦ههبش    ٔههی٤٢  ٜعىههب٢   ٣ا٦هه، ثهه٣ر. آٔههب٦و 

آ٣ٜ  و ٜىی، ِٝهُ  ٣ا٦ه، ِهیر. ثه٥ ایهٟ ر٘یهٗ  اعالفهب  ثبیه، ثه٥  هی٤٣ اش ٔهیرآ٢ ش  ه٣ر ِه٥ ثه٥               

ا  یههبثو ٠یب ٦ههبش ٦ههی سههغ  ا  ٔههی٤٢ ویفههو ر  ابٜقهه٥ ِٝههُ ١ِهه،. ثههیایٟ اسههب   ٢ابهه، رتٙیههٗ ٜههو 

ویآی١ه، ٠٣ٝ٠ه٥    یاٞ سهغ  ،هبییٟ رهی ٢ غیهی٤( ثب ه،.     ر٣ا٠، سهغ  ٦هی ٔهی٤٢ )ٜه،ییاٞ سهغ  ٜیهب٠و  ٜه،ی       

ثیرا ش رآبروو عج٥ٍ اش ااهب ٤ ٜهو ر٦ه، اعالفهب  ثه٥  هی٤٣ وه٣ي ٔهیرآ٢ ش ٢ ثه٥ صه٣   ٜق١هبرا ش            

٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش رآههبروو عجٍهه٥ اش ٦ٝههبٞ عهه٣  ِهه٥ ا  ٠ههبٜش ،ی،اسههت  ٜعضههٟٝ ویآی١هه،   رتٙیههٗ  هه٣ر.

آ ٜهه٣ر٠و ا  ٦ههی عجٍهه٥ اسههت. ر  ٠٣ٝ٠هه٥ ر ههّیٗ عجٍههب  ٢ ربکیهه٥ آ٧٠ههب ٢ ر  ٧٠بیههت ا٠عخههبة رآههبروو 

عجٍهه٥ ث١هه،ش ٜ ههعییبٞ  ثههیرا ش رآههبروو عجٍهه٥ اش اثعهه،ا ابٜقهه٥ ثهه٥ ٔههی٤٢ ٦ههبیو رٍسههیٛ ٜههو  هه٠٣،.   
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ثیبست ٜیابٗ  ٠،ٔو  سهغ٣ح ر آٜه، ٢ ٦ٝهیٟ عه٣  ثی سهو ا٦٣ٕ٘هبش  ییه، ٢ عجٍه٥ ث١ه،ش  هیِت           

٧بٚ  ٦ٕٝهو ٜشهبٖ   ثیبست ا٠،ا ٤  ص١قت  س٣ر ٢ غیهی٤ ثهیاش ثی سهو ٢ا١ِ هو ٦هبش ٢وهقیت ثهب ا  سه        

 ٢   ٦هبش ٜعه،ا٢٘و ا  ِههب ثیر )عهیح( عجٍهه٥ ث١ه،ش ثهه٥ ف١ه٣اٞ یهُ وههٟ عهیح ٠٣ٝ٠هه٥ ثهیرا ش ٦سههع١،.        

عجٍهه٥ ث١هه،ش )ٌ ههیث١،ش(  ١ٕٝ٦ههو  ا ر  ٦ههی عجٍهه٥ )ثههیاش ٜشههبٖ رىههب٢  ٦ههبش ،یا١ِهه،ٔو ثسههیب  ِههٛ ر  

٦ه،. ثه٥   ٣ٜ ر ٍٜ،ا  ٜعایی ٜه٣ ر ثی سهو ر  ر ٢ٞ ٦هی عجٍه٥( ٢ ٠هب١ٕٝ٦و  ا ثهیٟ عجٍهب  ث،سهت ٜهو ر         

فجب   ریٕهی  ا هعال  ٦هب ٢ رىهب٢  ٦هبش ثهیٟ ٔهی٤٢ ٦هب ثی هعی ا  رىهب٢  ٦هبش ر ٢ٞ ٔهی٤٢  ٣ا٦ه،              

 ث٣ر.

 . ًوًَِ تشداسی احتوالی طثقِ ای هتٌاسة ٍ ًاهتٌاسة.1-2-2

٢ٌعو ابٜقه٥ ثه٥  هی٤٣ ٦هبش صهتیتو عجٍه٥ ث١ه،ش ٔیریه،  ٜهو ره٣اٞ ٠٣ٝ٠ه٥ اش ا  افضهب ٦هی              

 رآههبروو سههبر٤ یههب ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش سیسههعٝبریُ  اسههعخیاج ِههیر. عجٍهه٥  ا ثههب اسههعىبر٤ ا  ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش

آ ٜه٣ر٠و ٦هبش اسهعخیااو ا  ٦هی عجٍه٥ ٜهو ر٣ا٠ه، ٠سهجت ثه٥ رقه،ار ف١بصهی ر  ٦هی عجٍه٥ ٜع١بسهت یهب                

ٜه،یی فٝٙیهبرو     50ٜه،یی ٜیهب٠و     30ٜه،یی فهب٘و     ٠10بٜع١بست ثب ه١،. ثهیاش ٜشهبٖ  أهی سهب ٜب٠و را اش     

٠ىهیش ثهیاش ،ه ٦٢ش ٠یهب       140و اسهت ٢ یهُ ٠٣ٝ٠ه٥ عجٍه٥ اش    ١ٜ ه  20روعهیرا  ٢  500سی،یسهت    100

ر صه، ٦هی عجٍه٥ ر  ٠٣ٝ٠ه٥ اهبش ٔیی٠ه،. یق١هو افضهب          20است  ، ٦٢ ٕی ّٜٟٝ اسهت رقیهیٟ ١ِه، ِه٥    

ر صه، ا  آٞ اسهعخیاج  ه،٤  ر١بسهت را هع٥       ٥٠٣ٝ٠20 ا  ٦ی عج٥ٍ ثب رقه،ار ِهٗ ف١بصهی ر  عجٍه٥ اش ِه٥     

٠ىههی ا  ٜهه،ییاٞ  ٠10ىههی ا  ٜهه،ییاٞ ٜیههب٠و   6فههب٘و   ٠ىههی ا  ٜهه،ییاٞ 2ثب هه١،. ایههٟ ثهه،اٞ ٜق١بسههت ِهه٥ 

ر  ٣ٌٜقیههت ٦ههبیو ٜب١٠هه، ٣ٌٜقیههت ثههبد  ، ٦٢ ههٕیاٞ ّٜٝههٟ اسههت   فٝٙیههبرو ر  ٠٣ٝ٠هه٥ اههبش ٔیی٠هه،.

ٜه،یی ٜیهب٠و ٠ٝهو ر٣ا٠ه،      6ٜه،یی فهب٘و ٢   2ثقضب  ٠ٕیاٞ ایهٟ ثب ه١، ِه٥ ث،سهت آ٢ رٞ اعالفهب  ا  وٍهظ      

، ٦٢ هٕی ّٜٝهٟ اسهت رآهٝیٛ ثه٥ اسهعىبر٤ ا  یهُ        ٜقی  ،بسر ٦هبش ایهٟ ر٢ ٔهی٤٢ ثب ه،. ث١هبثیایٟ       

رآهٝیٛ ٔیهیش ر      ی٤٣ ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش رآهبروو عجٍه٥ اش ِه٥ ثهب عجٍه٥ ش اصهٙو ر١بسهجو ٠ه،ا ر  ثٕیهیر.         

ٜهه٣ ر ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش ِهه٥ را اش ر١بسههت  بصههو ٠یسههت ٢ٌعههو ٔیوعهه٥ ٜههو  هه٣ر ِهه٥ ثی ههو ا  عجٍههب   

ٞ    ثسیب  ٣ِچُ ٢ ثی و ریٕهی ثسهیب  ثهک ْ ا٠ه،  یهب ٢ٌعهو ِه٥ ٠سه          جت ثه٥ راییی،هدییش ٢ی ٔهو ٦هب ر ٢

یُ عج٥ٍ ش  بصو ِه٥ رقه،ار ثی هعیش ر  ٠٣ٝ٠ه٥ اهبش  ٣ا١٦ه، ٔیوهت   هُ ٢ ریریه، ٢اه٣ر را هع٥            

٦ٝههیا٤ ٥ ثب هه،. ثهه٥ عهه٣   الصهه٥  ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش رآههبروو عجٍهه٥ اش ٜعضههٟٝ عجٍهه٥ ث١هه،ش ف١بصههی ثهه  

عهیح ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش     غ٣ط ٜق١برا  ٢ ا د ٠٣ٝ٠ه٥ ٦هبش ٜع١بسهت ٢ ٠بٜع١بسهت ا  ٦هی عجٍه٥ اسهت. ایهٟ         

ا  عیح ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش رآهبروو سهبر٤ ِب آٜه،ری اسهت  یهیا ثهیاش ببهٛ ٠٣ٝ٠ه٥ یّسهبٞ ا  ٦هی ثخهش              

٧ٜههٛ ابٜقهه٥ ٠٣ٝ٠هه٥ ٦ههبش ا٠عخههبة ٜههو ١ِهه، ِهه٥ ا  ٢ی ٔههو ٜقههی  ثهه٣رٞ ثی ههعیش ثی ٣ را ٠هه، ٢ ر     

 ا رجبط ثب ٦ی ٔی٤٢ اعالفب  ٜخعٙه ٢ ا   ١ٝ،ریش ث،ست ٜو آ٢ یٛ.
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 خَضِ ای. ًوًَِ تشداسی 3-2

ر  ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش  ٣ هه٥ اش  ٔههی٤٢ ٦ههب یههب  ٣ هه٥ ٦ههبیو ا  افضههب  ا  ٔههی٤٢ ٦ههبیو ِهه٥ ثههیٟ   

افضب آ٧٠ب ٣٠فو ف،ٚ ربب٠  ٢اه٣ر را ر  ثهیاش ٜغب٘قه٥ ا٠عخهبة ٜهو  ه٠٣،. ایهٟ  هی٤٣ ثهب  هی٤٣ ٦هبش            

ریٕی ثیاش ٜشهبٖ ا٠عخهبة رقه،ارش ا  افضهب ا  ابٜقه٥ ر   هی٤٣ ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش رآهبروو سهبر٤ یهب عجٍه٥             

ا  ٦هی عجٍه٥ ر  ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش رآهبروو عجٍه٥ اش یهب ا٠عخهبة ٦هی           ١،ش ابٜق٥ ٢ سهی  ا٠عخهبة افضهب   ث

n ُ ٜعىههب٢  اسههت. ٢ٌعههو ، ٦٢ ههٕی چ١هه، ٔههی٤٢ ر  ا عیههب     اٚ فضهه٣ ر  ابٜقهه٥ ر   ههی٤٣ سیسههعٝبری

را ر ٥ِ را اش فه،ٚ ربهب٠  ر ٢ٞ ٔی٦٢هو ٢ ربهب٠  ثهیٟ ٔی٦٢هو ٦سهع١،  آ٠ٕهب٤ ٜهو ره٣اٞ ا  عییهً            

فب  ا  ٦ی ِ،اٚ ا  افضهب ر   ٣ ه٥ ٦هب یهب ٔهی٤٢ ٦هب ثه٥ ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش رآهبروو  ٣ ه٥            ٔیرآ٢ ش اعال

٣ٌٜهت ِه٥ ا  ٜیهبٞ افضهب ٢ابه،٦بش ٜخعٙهه ا٠عخهبة         -اش رست  ر. ِٝیعه٥ ٦هبش سهب ٜب٠و ٢یه ٤ ِهب      

ٜو  ٠٣، رب ث٥  یی   هیِت ثهیاش ِٝهُ ثه٥ ارخهبم رآهٝیٛ ٦هب ر  ٜه٣ ر ر٣سهق٥ ٜتآه٣ٖ  رخآهین            

٦هی ِه،اٚ     یهبثو ٜ هب٢ ٤ ر١٦ه، ٠٣ٝ٠ه٥  ه٣ثو ا   ٣ ه٥ ٦هبش ٜخعٙهه ا٠ه،.         ث٣را٥  اسعیار ش ٦هبش ثب ا 

٢ ٢ؽهبیه ٜخعٙىهو ر هّیٗ     ٥ا ایٟ  ٣ ٥ ٦ب ا  افضبیو ثهب فالیهً  ا٧هت ٔیهیش ٦هب  ا    ٦هب  وٙسهى       

 ،٤ ا٠، ٥ِ ثیاش ا اح٥ ٠ؾیا  ٜ ه٣ رو ثه٥ ٜه،یییت ٦هبیو ا  ٢ابه،٦بش ٜخعٙهه ٔهیر ٦هٛ اٝهـ  ه،٤           

ی   هیِت یهب سهب ٜبٞ ٌهبر  ثه٥ ارخهبم رآهٝیٛ ٦هبش         افضهبء   حه  سب  ری،ٔب٤ وهیرش ٢ اٝقهو   ثیا ا٠،.

ر  ٜهه٣ ر ٜب٣٠ ٦ههبش اسههعیار یُ  ههیِت  ٣ا٦هه،  هه،. ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش  ٣ هه٥ اش ثههیفّ  ٠٣ٝ٠هه٥       

ثههیرا ش رآههبروو عجٍهه٥ اش  ِهه٥ ر آٞ اههب  ر ٢ٞ ٔههی٤٢ ٠هه٣فو ربههب٠  ٢ ثههیٟ ٔههی٤٢ ٦ههب ٠هه٣فو فهه،ٚ   

ب٠  ثی هعیش ثههیٟ ٔهی٤٢ ٦هب ٢اهه٣ر    ربهب٠  ٢اه٣ر را ر  فه،ٚ ربههب٠  ثی هعیش ر ٢ٞ ٔهی٤٢ ٦ههب ٢ ربه      

 را ر.

 

 

 ًوًَِ تشداسی خَضِ ای تک هشحلِ ای ٍ چٌذ هشحلِ ای 1-3-2

٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش  ٣ ه٥ اش رهُ ٜیبٙه٥ اش ثتها  ه، ٢ ٔىعه٥  ه، ِه٥ ر ایهٟ             رب ای١بب ر  ٣ٜ ر

٠ه٣ؿ ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش  ابٜقه٥ ثه٥  ٣ ه٥ ٦هب یههب ٔهی٤٢ ٦هبش ١ٜبسهت رٍسهٛ ٜهو  ه٣ر ٢ آ ٜه٣ر٠و ٦ههبش               

٣   رآبروو ا  رق،ارش  ٣ ه٥ ٦هب یهب ٔهی٤٢ ٦هبش ٜه٣ ر ٠یهب   ا٠عخهبة ٜهو  ه٠٣، ٢ ٦ٝه٥            ٥٠٣ٝ٠  ث٥ ص

ثه٥ صه٣   رآهبروو ٜه٣ ر ثی سهو ٌهیا         ثب ه،  ا   ٣ ٥ اش یهب ٔهی٤٢ ٦هب ا٠عخهبة  ه،٤      چ٥ ش ف١بصی

 ٜو ٔیی٠،. 

٦ٛ چ١یٟ  ٥٠٣ٝ٠ ثهیرا ش  ٣ ه٥ اش  ا ٜهو ره٣اٞ ر  چ١ه، ٜیبٙه٥ ا٠بهبٚ رار ِه٥ ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش           

ٜیب٥ٙ اش ٠بٜیه،٤ ٜهو  ه٣ر. ثهیاش ٜشهبٖ  أهی ، ٦٢ هٕی ٜهو  ٣ا٦ه، ٠ه٣فو ثی سهو ا              ٣ ٥ اش چ١، 

ٜع٣سظ سییر٤ ٦بش ٜب٦ب٥٠ ثب٠ّو ا٠بهبٚ ر٦ه،  اثعه،ا ثهیاش ا٠عخهبة ّٜهبٞ ٦هبش اایاویهبیو  ه٧یش  ٠یٝه٥           
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،. ر  ٜیبٙهه٥ ش ر٦ههٜهه٣ ر اسههعىبر٤ ٌههیا   ا   هه٧یش ٢  ٢سههعبیو  ٜههو رهه٣اٞ ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش  ٣ هه٥ اش  

ایهٟ ّٜهبٞ ٦هب ا٠عخهبة ٜهو  ه٠٣،. ر  ٜیبٙه٥ سه٣ٚ  ر ٢ٞ ٦هی           بصو ر  ٦هی ِه،اٚ ا   ثق،  ب٣ ٤ ٦بش  

ثب٠ههُ ٦ههبیو  ا ٜههو رهه٣اٞ ا٠عخههبة ِههیر. ثهه٥ فجههب   ریٕههی  ر  ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش  ٣ هه٥ اش        بهه٣ ٤

چ١،ٜیبٙهه٥ اش  اثعهه،ا ا  ٢ابهه،٦بش ٠٣ٝ٠هه٥ ا٢٘یهه٥  ٠هه٣فو ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش رآههبروو صهه٣   ٜههو ٔیههیر    

سی  ا  ٦ی ِه،اٚ ا  ٢ابه،٦بش ا٢٘یه٥ یهُ ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش رآهبروو ا  ٢ابه،٦بش ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش ثب٣٠یه٥            

،  آ٠ٕب٤ ا ایهٟ ٢ابه،٦بش ثب٣٠یه٥  سهغ  سه٣ٜو ا  ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش رآهبروو ا٠بهبٚ ٜهو           اسعخیاج ٜو  ٠٣

آ٠ٕهب٤ ر ایهٟ ٜیبٙه٥       رهب  ٜهب٠و ِه٥ ، ٦٢ هٕی ثه٥ ٜیبٙه٥ ش ٧٠هبیو ایهٟ سهغ  ثیسه،.          ی و آ ٣ر ٢ ا٘

 ٥٠٣ٝ٠ اش  ٣ا٦، را ت ٥ِ ا  ٦ی ٢اب،ش  فض٣ش ر آٞ ٢ا٣ر را ر.

 

 ًوًَِ تشداسی ًاحیِ ای 4-2

٥ ا٣اٜههـ آٜههب ش ر  بهه٣ ٤ ٦ههبش اایاویههبیو ٜقههیٟ ٠ؾیههی ثخههش ٦ههب     ٜههب٠و ِهه٥ ،هه ٦٢ش ثهه 

ٜب٣ٝفه٥ ٦هبش  ه٧یش یههب ٜی ٦هبش  بصهو ر یههُ ٜتهٗ ٜیثه٣ط ٜهو  هه٣ر  ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش ٠ببیهه٥ اش           

ٜه٣ ر اسههعىبر٤ ٌهیا  ٜههو ٔیهیر. ٠٣ٝ٠هه٥ ثهیرا ش ٠ببیهه٥ اش   هّٙو ا  ٠٣ٝ٠هه٥ ثهیرا ش  ٣ هه٥ اش ر  یههُ       

    ِ ١١ه،ٔبٞ ٌجهٗ ا   ا٤ ا٠ه،ا ش یهُ وی٢ هٕب٤  ر  ثخهش       ٠ببی٥ است. ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش ا  ٠یب ٦هبش ٜآهی  

  بصو ا   ٧ی ٜو ر٣ا٠، ٜسعٙکٚ ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ٠ببی٥ اش ثب ،.

 

 ًوًَِ تشداسی هضاػف )دٍتاسُ( 5-2

 ٜههب٠و ِهه٥ ثههیاش ٔههیرآ٢ ش ثی ههو اعالفههب  ا٢٘یهه٥ ٜهه٣ ر٠ؾی  ٠٣ٝ٠هه٥ اش ا  یههُ ابٜقهه٥ ٜهه٣ ر 

برو ثههیاش ثی سههو ٣ٜوهه٣ؿ ثهه٥ ایههٟ ٠٣ٝ٠هه٥ ٍٜهه،ٜ اسههعىبر٤ ٌههیا  ٜههو ٔیههیر ٢ ثقهه،ا  ٠٣ٝ٠هه٥ اش ویفههو ا  

 "٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش ٜضهبفه   "یٙو ٣ٜ ر اسعىبر٤ ٢اٌهـ ٜهو  ه٣ر  چ١هیٟ عهیح ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش        ص٣   رىآ

 ٠بٜی،٤ ٜو  ٣ر.

 ٍیژگی ّای یک طشح ًوًَِ تشداسی خَب

 . عیح ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ثبی، ١ٜبی ث٥ یُ ٥٠٣ٝ٠ ٜقی   ب٘ن  ٣ر.1

 ث٥ یُ  غبش ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ا٠،ِو  ٣ر.. عیح ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ثبی، ١ٜبی 2

 . عیح ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ثبی، ر  ثسعی ١ٜبثـ ٜب٘و ، ٦٢ش ،بیب ثب ،.3

. عههیح ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش ثبیهه، عهه٣ ش ثب هه، ِهه٥ سهه٣ٔییش سیسههعٝبریُ  ا ثع٣ا٠هه، ثهه٥ ث٧عههییٟ   4

 عییً ١ِعیٖ ١ِ،.

و ا  . عههیح ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش ثبیهه، عهه٣ ش ثب هه، ِهه٥ ٠عههبی  ٜغب٘قهه٥ ٠٣ٝ٠هه٥ ثههب سههغ  ٜقٍهه٣٘    5

 (.2004:58اعٝی١بٞ ٌبثٙیت ِب ثیر ٢ رقٝیٛ را ع٥ ثب ، )٣ِسب ش
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 ًوًَِ تشداسی غیشاحتوالی -2

ر  عههیح ٦ههبش ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش غیههی رآههبروو  ف١بصههی یههب افضههب ر ٢ٞ ابٜقهه٥ ا  ٦ههیک ٠٣ٔهه٥    

ابعٝبٖ ٜسب٢ش ا٠عخبة  ه،ٞ ثه٥ ف١ه٣اٞ آ ٜه٣ر٠و ٦هبش ٠٣ٝ٠ه٥ ثی ه٣ را  ٠یسهع١،. ایهٟ ثه،یٟ ٜق١بسهت            

٢ ر فههیٟ    ٠ٝههو رهه٣اٞ ثههب اعٝی١ههبٞ  ثهه٥ ابٜقهه٥ رقٝههیٛ رار ا  ٦ههبش ببصههٗ ا  ثی سههو ٠٣ٝ٠هه٥ ِهه٥ یبوعهه٥

ببٖ  ٦ٝبٞ ع٣  ٥ِ ر  اثعه،اش ثتها ٜغهیح  ه،  ، ٦٢ هٕیاٞ ّٜٝهٟ اسهت ر  ثی هو ٜه٣ا ر ٠یهب  ثه٥            

رسههت آ٢ رٞ ثی ههو اعالفههب  ٍٜهه،ٜبرو ثهه٥  ههی٤٣ اش ٥ رقٝههیٛ ،ههدییش ٠،ا ههع٥ ثب هه١، ٢ وٍههظ ٌآهه، ثهه

ا را ههع٥ ثب هه١،. ر چ١ههیٟ ٜهه٣ا رش ٜههو ر٣ا١٠هه، ثهه٥ ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش غیههی رآههبروو   سههییـ ٢ ِههٛ ٦کی١هه٥  

ٜع٣سٗ  ٠٣،. ثی و ا  عیح ٦بش ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش غیهی رآهبروو ٠سهجت ثه٥ ثی هو ریٕهی ٌبثٙیهت افعٝهبر           

ثی ههعیش را ٠هه، ٢  ٣ٝ١٦ر٦ههبش ٧ٜٝههو ثههیاش ِسههت اعالفههب  ٜىیهه، ر  ٜهه٣ ر ابٜقهه٥ ٜههو ر٣ا١٠هه، ا احهه٥  

 ش غییرآههبروو ثهه٥ ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش ر  رسههعی  ٢ ٦،و١ٝهه، رٍسههیٛ ٜههو ر١٦هه،. عههیح ٦ههبش ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا

  ٣ر ٥ِ ٣ٜ ر ثتا ٌیا  ٔیوع٥  ٣ا١٦،  ،.

 

 ًوًَِ تشداسی دس دستش  1-2

٦ٝههبٞ عهه٣  ِهه٥ ا  ٠ههبٜش ،ی،اسههت  ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش ر  رسههعی  ٜعضههٟٝ ٔههیرآ٢ ش اعالفههب   

ٌهیا  را ٠ه،. ثهیاش ٜشهبٖ أهی       ابعهو ر  رسهعی    ٥ ا  افضبیو ا  ابٜق٥ است ٥ِ ثیاش ا احه٥ اعالفهب  ثه   

ر  ٜیِک  یی،ش ا   ییه،ا اٞ  ٣اسهع٥  ه٣ر آ٧٠هبیو ِه٥ رٝبیهٗ را ٠ه، ثهیاش ٜآهببج٥ ر  ٜه٣ ر ثیرهیش            

ِبدش ا٘ه ٠سجت ث٥ ة ثه٥ ّٜهبٞ  بصهو ر  ٣ٔ ه٥ ٜیِهک  ییه، ٜیااقه٥ ١١ِه، ٢ آ٠ٕهب٤ ثهب ایهٟ اوهیار             

 ٣ی١،.ٜآببج٥ ص٣   ٔییر  ایٟ ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش  ا ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ر  رسعی  ٔ

 ًوًَِ تشداسی ّذفوٌذ 2-2

 ابعههو ر  رسههعی  ٌههیا  ٜههو ٔیی٠هه،  ٥ رسههت آ٢ رٞ اعالفههب  ا  ِسههب٠و ِهه٥ ثهه٥ ثهه٥ اههبش ثهه

رسهت  ٥ ٔب٦و ا٢ٌب  ّٜٟٝ است ، ٦٢ش ایببة ١ِه، ِه٥ اعالفهبرو ا  اوهیار یهب ٔهی٤٢ ٦هبش  بصهو ثه         

 ٦٢ هٕی ٦سهع١،    ٥ ش اعالفهب  ٜه٣ ر٠ؾی ،  اؿ  بصهو ا  اوهیار ِه٥ ٌهبر  ثه٥ ا احه      آ٢ ر٤  ٣ر  یق١هو ا٠ه٣  

 ییا آ٧٠ب ر٧١ب اوهیارش ٦سهع١، ِه٥ ٜهو ر٣ا١٠ه، چ١هیٟ اعالفهبرو ا احه٥ ر١٦ه، یهب ثی هو ا  ٜقیب ٦هبیو ِه٥              

٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش "چ١ههیٟ ٠هه٣فو ا  عههیح ٦ههبش ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش   ، ٦٢ ههٕی رهه،٢یٟ ِههیر٤ ٜغبثٍههت را ٠هه،.

 :٠بٜی،٤ ٜو  ٣ر ٢ ر٢ ٣٠ؿ فٝ،٤ ش آٞ فجب ر١، ا  "٦،و١ٝ،

 رو ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ٌضب٢ 

 س٧ٝی٥ اش. ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش 

 ًوًَِ تشداسی قضاٍتی 1-2-2
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اوهیارش ثهیاش ٠٣ٝ٠ه٥ ا٠عخهبة ٜهو  ه٠٣، ِه٥ ثهیاش ا احه٥ اعالفهب             ایٟ ٣٠ؿ ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش    ر 

ٜه٣ ر ٠یههب  ر  ث٧عههییٟ ٣ٌٜقیههت ٌههیا  را ٠هه،. ثههیاش ٜشهبٖ  أههی ، ٦٢ ههٕیش ٜههو  ٣ا٦هه، ث،ا٠هه، چ٠٣ٕهه٥   

ٜهو ر٣ا١٠ه، اعالفهب  رسهت ا٢ٖ      ٠بٞ ث٥ ،ست ٦بش ٜه،یییت فهب٘و رسهت ٜهو یبث١ه،  ر٧١هب اوهیارش ِه٥         

و ٦سهع١، ِه٥ ر  ،سهت ٦هبش  یبسهت  ٜقب٠٢هت ٢ سهغ٣ح فهب٘و         ایٟ ٣ٜ ر ث٥ ٢ش ث،١٦ه، ٜه،ییاٞ  ٠ه    ر 

 هبعی را ا ثه٣رٞ ربیثه٥ ٢    ٥ ایهٟ اوهیار  ا٠عؾهب  ٜهو  ٢ر ثه      ا  .ٜ،یییت اایایو ر  سب ٜبٞ ٦ب ٌهیا  را ٠ه،  

ثی هه٣ را  ثهه٣ر٤ ٢ ٌههبر  ثهه٥ ا احهه٥ اعالفههبرو ثهه٥    ؤد ا٠هه،ٞ ویآی١هه،٦بش ٜخعٙههه  ا  را٠ههش رخآآهه 

 ، ٦٢ ٕی ثب ١،.

 سْویِ ایًوًَِ تشداسی  2-2-2

٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش سهه٧ٝی٥ اش  ههّٙو ا  ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش عجٍهه٥ اش ٜع١بسههت اسههت ِهه٥ ر آٞ         

ثیاسب  ٠سجت ا  ٌجهٗ رقیهیٟ  ه،٤ اش ا  اوهیار ا  ٔهی٤٢ ٦هبش ٜخعٙهه ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش ٜهو  ه٠٣،. اٜهب             

ثهیاش ٜشهبٖ ّٜٝهٟ اسهت به،   ر٤       ثی ٜج١هبش ٠ه٣فو ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش ر  رسهعی  صه٣   ٜهو ٔیهیر.        

 ش ِهب ٔیاٞ ر یهُ سهب ٜبٞ ا  ٠ٕهی  ٦هبش ِب ١ٜه،اٞ ِهبٜال  ٜعىهب٢  اسهت. أهی ر            ٣ر ٥ِ ٠ٕی  ٦ب

 30ر صهه، ِب ١ٜهه، ثب هه١،  ٢ ثههیاش ،بسههر رارٞ ثهه٥ سهه٣اٖ ،هه ٦٢ش 40ر صهه، ِههب ٔی ٢ 60ایههٟ سههب ٜبٞ

٠ىههیش ا  ِب ١ٜهه،اٞ  ٠12ىههیش ا  ِههب ٔیاٞ ٢ سهه٧ٝی٥ اش  ٠18ىههی ٜهه٣ ر ٜآههببج٥ ٌههیا  ٔیی٠هه،  سهه٧ٝی٥  

 ر ص، ببٛ ٥٠٣ٝ٠ ا٠،. 40ر ص، ٢ 60ییا ایٟ ا ٌبٚ ٠ٝبی٤،١ شر ّیٗ ٥٠٣ٝ٠  ٣ا١٦، رار   

 

 

 

 

 هثالْایی دیگش اص کاستشد طشح ّای ًوًَِ تشداسی

 ٜهب٠و ِه٥ ٦ه،  ،ه ٦٢ش رقٝهیٛ ،هدییش یبوعه٥ ٦هب ثه٥ ِهٗ           . ًوًَِ تشداسی تصادفی سژادُ:  1

 ابٜق٥ است ثی عی ١ٜبست است.

٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش ِهه٥ ِب آٜهه،رییٟ ایههٟ عههیح . ًوًَژژِ تژژشداسی تصژژادفی طثقژژِ ای )قطژژشی(. 2

عههیح ٦ههبش ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش اسههت  ٢ٌعههو ث٧عههییٟ ا٠عخههبة اسههت ِهه٥ ر  ٜهه٣ ر عجٍههب  ٜخعٙههه ر ٢ٞ  

ابٜقهه٥ اعالفههب  ٜعٝبیک١١ِهه،٤ اش ٜهه٣ ر ٠یههب  ثب هه، رههب رىههب٢  ٦ههبش ٣ٜاهه٣ر ر  ،ب اٜعی٦ههبش عجٍههب     

  ١ب ع٥  ٣ر.

و٧یسهعو ا  ف١بصهی ابٜقه٥    ابٜقه٥ ٦ه،  ثهک ْ ثب ه، ٢      أهی . ًوًَِ تژشداسی سیسژتواتیک.   3

سهبرٔو ر  رسهعی  ثب ه،  آ٠ٕهب٤ ا  ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش       ٥ ر  ابش  بصو )ٜشال  ر  روعیچه٥  ا١٦ٝهب رٙىهٟ( ثه    
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سیسعٝبریُ ٜو ر٣اٞ اسعىبر٤ ِیر ِه٥ ر  ا٠عخهبة ٠٣ٝ٠ه٥  ٦ٝهبٞ عه٣  ِه٥ ر هیی   ه،٤  ا  ٠ه٣ؿ سهبرٔو           

 ٢ سیفت فٝٗ ثی ٣ را  است.

ٝ  ًوًَِ تژشداسی خَضژِ ای.   . 4 ٠٣ه٥ ثهیرا ش  ١٦ٕهبٜو ِه٥ یهُ ٔهی٤٢ ٠بٜعبهب٠         ایهٟ عهیح ٠

ثبی، ثیاش یُ ثب  ٣ٜ ر ٜغب٘قه٥ ٢ ثی سهو ٌهیا  ٔیهیر  ٜهو ر٣ا٠ه، سه٣ر١ٜ،رییٟ عهیح ثب ه،. ر  ٍٜبیسه٥           

ثههب سههبیی عههیح ٦ههبش ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش رآههبروو سههبر٤ یههب ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش رآههبروو عجٍهه٥ اش )ٌ ههیش( یههب 

 ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش سیسعٝبریُ ٦کی٥١ آٞ ِٝعی است.

ایهٟ عهیح  ٜهب٠و اسهعىبر٤ ٜهو  ه٣ر ِه٥ ٌهجال  ٔی٦٢هو          ًَِ تشداسی هضژاػف. )دٍتژاسُ(.   . ًو6

٣ٜ ر ٜغب٘ق٥ ٌیا  ٔیوع٥ ا٠،  ٢٘و ثیاش ِسهت اعالفهب  ِبٜهٗ ٢ اهبٜـ رهی ثبیه، ر٢ثهب ٤ ثه٥ ٦ٝهبٞ ٔهی٤٢           

ٜیااق٥  ٣ر. ثیاش ایٟ ١ٜؾه٣   ییٜب٣ٝفه٥ اش ا  ٠٣ٝ٠ه٥ اصهٙو ٜه٣ ر اسهعىبر٤ ٌهیا  ٜهو ٔیهیر. ثهب ایهٟ            

 ٌٗ ٜخب ج اوبوو ثیاش ٔیرآ٢ ش اعالفب  ثی عی ر  ،و  ٣ا٦، را ت. ٢  ب،ا

ایهٟ عهیح غییرآهبروو ثه٥ ٦هیک ٢اه٥ ٌبثٙیهت رقٝهیٛ ،هدییش          . ًوًَِ تژشداسی دس دسژتش :   7

فٙٝههو ١ٜبسههت ٠یسههت. ر فههیٟ بههبٖ  ثقضههو ا٢ٌههب  ثههیاش ث،سههت آ٢ رٞ     ٠هه،ا ر ٢ ثههیاش ،هه ٦٢ش 

ا   غههیا  ٣ٜاهه٣ر ر  ثّههب ٔییش ٠عههبی    اعالفههب  سههییـ  ٜهه٣ ر اسههعىبر٤ ٌههیا  ٜههو ٔیههیر ٢ آٔههب٦و  

چ١هیٟ ٜغب٘قه٥ اش وهی٢ ش اسهت. ر  ث٧عهییٟ بب٘هت  اعالفهب  ث،سهت آٜه،٤ ا  عییهً ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش             

 ر  رسعی  ّٜٟٝ است ٣٠فو آٔب٦و ٠سجو ر  ٣ٜ ر ثی و ا  ٜعایی٦بش ٣ٜ ر ٠ؾی ا ای٥ ر٦،.

 

 ًوًَِ تشداسی ّذفوٌذ

ا ش ر  اب٦ههبیو ٜهه٣ ر اسههعىبر٤ ٌههیا  ٜههو ایههٟ عههیح ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیر. ًوًَژژِ تژژشداسی قضژژاٍتی. 8

ٔییر ِه٥ ٔهیرآ٢ ش اعالفهب  رخآآهو ر  ٜه٣ ر ٣ٜوه٣ؿ ،ه ٦٢ش اٜهیش اسبسهو اسهت ٢ اسهعىبر٤ ا             

رسهت آ٢ رٞ اعالفهب  رخآآهو ایبهبر ٠ٝهو      ٥ ٦ی ٣٠ؿ عیح ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش رآهبروو ویصهعو ثهیاش ثه      

.،١ِ 

اعٝی١هبٞ ٜهو ١ِه، ِه٥ ا  عییهً      ایهٟ عهیح ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش  ایبهبر      . ًوًَِ تشداسی سْویِ ای. 9

سهه٧ٝی٥ اش ِهه٥ ثهه٥ ٔههی٤٢ ٦ههبش  ههبص ا عآههبص رار٤ ٜههو  هه٣ر  ٦ٝهه٥ ٔههی٤٢ ٦ههب ر  ٠٣ٝ٠هه٥  ٠ٝبی١هه،٤   

را ع٥ ثب ١،. ف٣ٜٝب  س٧ٝی٥ ش ثبثت ا عآبصو ثه٥ ٦هی ٔهی٤٢ ٜعّهو ثه٥ رقه،ار ِهٗ ٦هی ٔهی٤٢ ر  ابٜقه٥           

ٌبثٙیهت رقٝهیٛ    است. ر فیٟ ببٖ چه٣ٞ ایهٟ عهیح  یهُ عهیح ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش رآهبروو ٠یسهت  ٠عهبی           

٠،ا ٠ه،. ر  سهب ٜبٞ ٢ ابٜقه٥ اش ِه٥ ثه٥ فٙهت راییهیا  اٝقیعهو ثه٥ عه٣  وکای١ه،٤              ا ،دییش ث٥ ابٜقه٥ 

 اش ٠بٜعبب٠  است  اسعىبر٤ ا  ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش س٧ٝی٥ اش ٜىی،ری است.
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آ٠چ٥ ا  ٜجببا ٜیث٣ط ث٥ عیح ٦بش ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش ثیٜهو آیه،  ایهٟ اسهت ِه٥ رآهٝیٛ ٔیهیش ر  ٜه٣ ر           

 یح ٥٠٣ٝ٠ ثیرا ش ٜعّو ث٥ ف٣اٜٗ ٜعق،رش است ا  ا٥ٙٝ:ا٠عخبة ع

 . ٢سقت را٠ش ،ی یٟ ر  ب٣ ٤ ، ٦٢ش ٣ٜ ر٠ؾی.1

. ٦هه،  اصههٙو ،هه ٦٢ش یق١ههو  رقٝههیٛ ،ههدییش  ِههب آیو  آٔههب٦و ثی ههعی ر  ٜهه٣ ر ٔههی٤٢ ٦ههبش 2

 ،بیب ٠جب ١،. ٞ ثی و ا  اعالفب  سییـ  أیچ٥رست آ٢ ر٥ ویفو ر ٢ٞ یُ ابٜق٥ ٢ ث

رقٝههیٛ ،ههدییش ر  ٍٜبیسهه٥ ثههب ٜیههکاٞ سههیٜبی٥ ٔههدا ش ر   ٜههبٞ  ٦کی١هه٥ ٢     . ٦کی١هه٥  رٌههت 3٢

 غیی٤....

 

 دقت ٍ اطویٌاى دس تؼییي اًذاصُ ًوًَِ

ِٙههو ر  رقیههیٟ ا٠هه،ا ٤ ٠٣ٝ٠هه٥ فهه٣اٜٙو ٠ؾیههی ٦هه،  غههبیو ،هه ٦٢ش   ٢  ،هه ٦٢ش    ثهه٥ عهه٣ 

ٜعایی٦ههبش ٠ب ٣اسههع٥   ٖاّٜب٠ههب  ٜههب٘و ٢  ٜههب٠و ،هه ٦٢ش  ببههٛ ابٜقهه٥ ٦ههب ر )٦هه، (  ٠تهه٤٣ ١ِعههی  

ٜیکاٞ ربثیی ،دییش ٜعایهی ٢اثسهع٥ ا  ٜسهعٍٗ  ر صه،  غب،هدییش ر  ٠عهبی   ٠هب٠٣ٕٝ٦و  ه،ی، ٜعایی٦هب ٢          

ٜیههکاٞ  ٢ایههو ٢ ،بیههبیو ٢سههبیٗ ا٠هه،ا ٤ ٔیههیش ٜعایههی   ٜبر )٦هه، ( ٢ ف٣اٜههٗ ٜهه٣ ر ٜغب٘قهه٥ ر  ابٜقهه٥ 

 (.٢1379:227اثسع٥ ربثیی را ٠،) بِو

 

 دقت!

رٌت ث٥ ایهٟ ٠ّعه٥ ا هب ٤ را ر ِه٥ رهب چه٥ به، ثهیآ٢ ر ، ٦٢ ٕی)ثیاسهب  ٠٣ٝ٠ه٥( ثه٥ ٢ی ٔهو             

رٌهت رهبثقو ا  راییی،هدییش ر٣ یهـ ٠٣ٝ٠ه٥ ثهیرا ش ٜیهب٠ٕیٟ ٠٣ٝ٠ه٥ اسهت.          ٢اٌقو ابٜق٥ ٠کریهُ اسهت.   

یق١و أی ، ٦٢ ٕی ٥٠٣ٝ٠ ٦هبش ٜخعٙىهو ا  یهُ ابٜقه٥ ا٠عخهبة ٢ ٜیهب٠ٕیٟ ٦هی ِه،اٚ  ا ٜتبسهج٥ ١ِه،            

یبوت ٥ِ ٦ٝه٥ آ٧٠هب ٜعىهب٢  ا٠ه،  ثه٥ صه٣   ٠یٜهبٖ ر٣ یهـ  ه،٤ ا٠ه، ٢ ا  ٠ه٣فو ،یا١ِه،ٔو             ر  ٣ا٦، 

ثی ٣ را ٠،. ٦ی چ٥ ٜیهکاٞ ایهٟ ،یا١ِه،ٔو یهب راییی،هدییش ِه٣چّعی ثب ه،  ٜیهب٠ٕیٟ ٠٣ٝ٠ه٥ ثه٥ ٜیهب٠ٕیٟ            

ابٜقهه٥ ٠کریّعههی  ٣ا٦هه،  هه،. ث١ههبثیایٟ وههی٢ رو ٠هه،ا ر ، ٦٢ ههٕی ثههیاش ثههیآ٢ ر ایههٟ راییی،ههدییش     

٥ ش ٜخعٙهه  ا ا٠عخهبة ١ِه،. ثهیاش ٜشهبٖ  بعهو أهی ، ٦٢ هٕی وٍهظ یهُ ٠٣ٝ٠ه٥ اش سهو             چ١،یٟ ٠٣ٝ٠

٠ىههیش ا  ابٜقهه٥ ا٠عخههبة ١ِهه،  ثههب  ٦ههٛ ٌههبر  ثهه٥ ثههیآ٢ ر راییی،ههدییش ر٣ یههـ ٠٣ٝ٠هه٥ ثههیرا ش ٜیههب٠ٕیٟ  

٠ ههبٞ رار٤ ٜههو  هه٣ر.  ٠٣ٝ٠Sxهه٥  ٣ا٦هه،  هه،. ایههٟ راییی،ههدییش  غههبش ٜقیههب  ٠بٜیهه،٤ ٜههو  هه٣ر ٢ ثههب  

 ٥ وی٣ٜٖ  یی ٜتبسج٥ ٜو  ٣ر: غبش ٜقیب  ث٥ ٢سیٙ

 

 وی٣ٜٖ
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S   ٞا٠تیا  ٜقیب  ٣ٝ٠n    ا٠ه،ا ٤ ٠٣ٝ٠ه٥Sx          غهبش ٜقیهب  یهب ٜیهکاٞ رٌهت ٠٣ٝ٠ه٥  ا ٠ هبٞ ٜهو 

ر٦،. ر٣ا٥ ١ِی، ٥ِ  غبش ٜقیب  ثهب اهد  ا٠ه،ا ٤ ش ٠٣ٝ٠ه٥ ثه٥ عه٣  ٜقّه٣   اثغه٥ را ر. ث١هبثیایٟ أهی           

، ٦٢ ٕی ٜو  ٣ا٦،  غهبش ٜقیهب  ر  یهُ ا٠تهیا  ٜقیهب   هبص  ا ِهب٦ش ر٦ه،  ثبیه، ا٠ه،ا ٤ ٠٣ٝ٠ه٥            

یی،هدییش ر  ابٜقه٥ ِٝعهی ثب ه،   غهبش      یچه٥ را  ا اوکایش ر٦ه،. ٠ّعه٥ ٧ٜهٛ ریٕهی ایهٟ اسهت ِه٥ ٦هی         

ٜقیههب  ِٝعههی اسههت  ث١ههبثیایٟ ا٠هه،ا ٤ ٠٣ٝ٠هه٥  ٜههب٠و ِهه٥ راییی،ههدییش ثسههیب  ِٝههو ر  ابٜقهه٥ ٢اهه٣ر را ر 

ثههیایٟ اسههب   أههی ، ٦٢ ههٕی ٜههو  ٣ا٦هه، ٠عههبی  ٠٣ٝ٠هه٥   وههی٢ رو ٠هه،ا ر ِهه٥ ثههک ْ ا٠عخههبة  هه٣ر. 

 هیج ر٦ه،. ٦هی چه٥ ببهٛ ٠٣ٝ٠ه٥       ٥ یش ثه ٢ی ٔو ٦بش ابٜق٥  ا رٌیً ری ١ٜقّ  ١ِه،  ثبیه، رٌهت ثی هع    

 ثک ٔعی ثب ،  رٌت ثی عی است   آ٣صب   ٜب٠و ٥ِ راییی،دییش ر  ابٜق٥  یبر است.

 

 اطویٌاى

٥ِ رٌهت ا هب ٤ ثه٥ ٜیهکاٞ ٠کریّهو ثهیآ٢ ر آٜهب ٤ ٦هبش ٠٣ٝ٠ه٥ ثهب ،ب اٜعی٦هبش ابٜقه٥              ر  بب٘و

  ٜهه٣ ر ابٜقهه٥ صهه،ي  ٣ا٦هه، را ر  اعٝی١ههبٞ رد٘ههت ثههیایٟ را ر ثههب چهه٥ اعٝی١ههب٠و ثههیآ٢ ر ، ٦٢ ههٕی ر

ر٦ه، ِه٥ ، ٦٢ هٕی ٜهو ر٣ا٠ه، ثیاسهب  آٞ ارفهب         ر  اصٗ اعٝی١بٞ  سهغتو ا  یٍهیٟ  ا ٠ هبٞ ٜهو     ِیر.

١ِهه، ثیآ٢ ر٦ههبش ،ب اٜعی٦ههبش ابٜقهه٥ ر٣سههظ ٢ش  ثیاسههب  آٜههب ٤ ٦ههبش ٠٣ٝ٠هه٥  رٌیههً اسههت. سههغ      

ر صهه،  ا ر ثههی ٔیههیر. سههغ  ٌبثههٗ ٌجهه٣ٖ ثههیاش       100اعٝی١ههبٞ ٜههو ر٣ا٠هه، را١ٜهه٥ اش ا  صههىی رههب    

ٞ ِه٥ ٜقٝه٣د  ثه٥ ٢سهی٥ٙ سهغ  اعٝی     ر صه، اسهت    95ثی عی، ٦٢ش ٦بش ٜ،یییعو ثیهبٞ ٜهو  ه٣ر. ثه٥      ١هب

ثههب  ثههیآ٢ ر ٢ش  ٢ی ٔههو ابٜقهه٥  ا صههتی   100ثههب  ا  95فجهب   ریٕههی  ، ٦٢ ههٕی ارفههب ٜههو ١ِهه، ِه٥  

 ا٠قّب   ٣ا٦، رار.

 

 

 

 :است صهاًی کِ اًذاصُ تضسگ ًوًَِ ضشٍسی

 .  ٜب٠و ٥ِ ر  ، ٦٢ش  ٜعایی٦بش ١ِعیٖ ٠ ،٤  یبرش ٢ا٣ر را ر.1

 . ١٦ٕبٜو ٥ِ ،یش ثی١و رىب٢  یب ٦ٝجسعٕو ،بییٟ است.2 

 .  ٜب٠و ٥ِ ٔی٤٢ ٦بش ا٠عخبة  ،٤ ثبی، ث٥  ییٔی٤٢ ٦بش ریٕی رٍسیٛ  ٠٣،.3 

 .  ٜب٠و ٥ِ ابٜق٥ ٣ٜ ر٠ؾی ثیاسب  ٜعایی٦بش ٣ٜ ر ٜغب٘ق٥ ٠بٜعبب٠  است.4 

 ..  ٜب٠و ٥ِ ٢سی٥ٙ ،بیبیو ثیاش ا٠،ا ٤ ٔییش ٜعایی ٢اثسع٥ ٢ا٣ر ٠،ا ر5 

 هَاصًِ تیي دقت ٍ اطویٌاى
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ثب ر٣ا٥ ث٥ ثخش ٌجٗ  أهی ، ٦٢ هٕی رٌهت ثی هعی یهب اعٝی١هبٞ ثی هعی یهب اوهکایش ر  ٦هی ر٢  ا           

  عب٘ت است  ثبی، ا٠،ا ٤ ش ٥٠٣ٝ٠  ا اوکایش ر٦،.

 ( ٣ٌاف،  یی  ا ثیاش رقییٟ ببٛ ٥٠٣ٝ٠ ،ی ٧١بر ٜو ١ِ،: 1975 اس٣ّ)

 ١ٜبست است. ٢500 ِٝعی ا  30ثک ٔعی ا . ثیاش ثی عی ثی سو ٦ب  ببٛ ٥٠٣ٝ٠ 1

غییا  ،/ا  ه،( رٍسهیٛ    . ر  اب٦بیو ٥ِ ٠٣ٝ٠ه٥ ٦هب ثبیه، ثه٥ ٠٣ٝ٠ه٥ ٦هبش ویفهو )ٜیراٞ/ ٠هبٞ         2

 فض٣ وی٢ ش است. 30 ٠٣،  ب،اٌٗ ببٛ ٥٠٣ٝ٠ ثیاش ٦ی عج٥ٍ

. ر  ،هه ٦٢ش ٦ههبش چ١هه، ٜعایههی٤ )ا  اٝٙهه٥ ر  رتٙیههٗ ٦ههبش  ٔیسههی٣ٞ چ١،ٔب٠هه٥(  ببههٛ     3

 ثیاثی( ٢ ث٥ ثک ٔو رق،ار ٜعایی٦ب ر  ، ٦٢ش ثب ١،. 10یاثی)ریایتب ٥٠٣ٝ٠ ثبی، چ١، ث

. ثههیاش ،هه ٦٢ش ربیثههو سههبر٤ ثههب ١ِعههیٖ آ ٜبی ههو  هه،ی،) ٢ج ٦ههبش اىههت  هه،٤( ،هه ٦٢ش  4

 ٠یک ٜیسی است. 20رب ٣ٜ10وً ثب ٥٠٣ٝ٠ ٦بش را اش ببٛ

 

  


