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تطثیتی ػلَم ٍ ضٍاًطٌبسی هغبلؼبت  

1395 پبییع، 3، ضوبضُ 2زٍضُ   

45 -36غفحبت   

 بز مسبلٍ حل ي تىظیمی خًد یبدگیزی راَبزدَبی آمًسش اثزبخطی مقبیسٍ

 اَمبلکبر آمًسان داوص پذیزی لیتًئمس ي تحصیلی پیطزفت

 

 3گَضاى فبعوِ ،2یحیی یبضاحوسی ،1ثْعاز فیضی هٌص

 )ًَیسٌسُ هسئَل( سٌٌسد، زاًطگبُ آظاز اسالهی، سٌٌسد، ایطاىگطٍُ ضٍاًطٌبسی، ٍاحس  .1

 ایطاى سٌٌسد، اسالهی، آظاز زاًطگبُ سٌٌسد، ٍاحس ضٍاًطٌبسی، گطٍُ .2

 ىایطا سٌٌسد، اسالهی، آظاز زاًطگبُ سٌٌسد، ٍاحس ضٍاًطٌبسی، گطٍُ .3

 چکیذٌ 

 ٍ تحػیلی پیططفت ثط هسبلِ حل ٍ تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی هغبلؼِ حبضط ثب ّسف ثطضسی همبیسِ احطثرطی آهَظش

 ایي پژٍّص اظ ًَع پژٍّص وبضثطزی ٍ اظ ًَع ًیوِ آظهبیطی ثب گطٍُ پیص اّوبلىبض اًزبم ضس. آهَظاى زاًص پصیطی هسَلیت

اّوبلىبض ضٌبسبیی ضسُ زٍضُ اٍل هتَسغِ وِ ثغَض هسبٍی زض  زذتط آهَظاى ًفط اظ زاًص 60آظهَى ثَز وِ ثط ضٍی  آظهَى پس

 آهَظش تحت زیگط گطٍُ ٍ گطفتٌس لطاض تٌظیوی ذَز یبزگیطی هْبضتْبی آهَظش تحت گطٍُ یه زٍ گطٍُ هستمل ٍالغ ضسًس ٍ

ضٍش ًوًَِ گیطی اظ ًَع تػبزفی سبزُ ثَز. رْت تطریع ًطبًِ ّبی اّوبلىبضی اظ پطسطٌبهِ  .گطفتٌس لطاض هسبلِ حل هْبضت

ٍاثستِ ٍ  tاّوبلىبضی تحػیلی سَلَهَى ٍ ضاث ثلَم، پطسطٌبهِ هسئَلیت پصیطی هحمك سبذتِ استفبزُ ضس. اظ آظهَى 

ثیبى وٌٌسُ اى است وِ تفبٍت هؼٌی زاضی  ًتبیذ تحمیك ّوچٌیي تحلیل وَاضیبًس رْت تزعیِ ٍ تحلیل اعالػبت استفبزُ ضس.

ثیي زٍ گطٍُ زض هیعاى هسئَلیت پصیطی زاًص آهَظاى، پس اظ آهَظش ضاّجطزّبی یبزگیطی ذَز تٌظیوی ٍ حل هسئلِ هطبّسُ 

اّوبلىبض  آهَظاى هسئلِ ثط پیططفت تحػیلی زاًص حل ٍ تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی ًطس. اهب ثیي احط ثرطی آهَظش

 هْبضت ٍ تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی ثب تَرِ ثِ یبفتِ ّبی پژٍّص حبضط ثِ ًظط هی ضسس آهَظش ٍرَز زاضز. تفبٍت

 ضاّجطزّبی آهَظش اهب زٌّس هی افعایص ضا اّوبلىبض آهَظاى زاًص پصیطی هسَلیت ٍ تحػیلی پیططفت هیعاى هسبلِ حل

 زّس. هی ثْجَز ثیطتط ضا آهَظاى زاًص تحػیلی پیططفت هسبلِ حل ثب همبیسِ زض تٌظیوی ذَز یبزگیطی

 

 پصیطی. هسئَلیت تحػیلی، اّوبلىبض،پیططفت آهَظاى زاًص ، هسبلِ ،حل تٌظیوی ذَز ضاّجطزّبی:  َب ياصٌ کلیذ
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 مقذمٍ. 1

 عَالًی ای تبضیرچِ اّوبلىبضی هفَْم ٍ است ًوَزُ هطىل ایزبز افطاز ظًسگی ضًٍس زض اّوبلىبضی ّبست لطى ایٌىِ ٍرَز ثب

 حیغِ زض گستطزُ ثػَضت پژٍّص هیبى ایي زض. است ضسُ هغطح ضٍاًطٌبسی زض ثرص ایي وِ است سبل چْل حسٍز تٌْب زاضز

 ٍ  1وبگبى)زاضز  سبل ثیست حسٍز زض تٌْب ای سبثمِ ثبضس هی اّوبلىبضی ضبیغ اًَاع اظ یىی وِ تحػیلی اّوبلىبضی

 ٍ ٍضظی تؼلل یب آًبى اّوبلىبضی زاضًس وبض ٍ سط آى ثب آهَظاى زاًص ثرػَظ ٍ ّب اًسبى وِ هطىالتی رولِ اظ(. 2010ّوىبضاى،

 اضظیبثی زض هْن ّبی ضبذع اظ یىی آهَظاى زاًص تحػیلی پیططفت.  است وطزُ ایزبز وِ است تحػیلی پیططفت هطىل

 فطاّبًی،. )است اهط ایي ثِ پَضبًسى ػول ربهِ ثطای ٍالغ زض ، ًظبم ایي ّبی وطص ٍ ّب وَضص توبم ٍ است پطٍضش ٍ آهَظش

 ضسُ آهَذتِ تَاًبیی یب ٍ ضسُ اضائِ زضٍس اظ حبغل اوتسبثی یب ضسُ آهَذتِ تَاًبیی ضا تحػیلی پیططفت  2اتىیٌسَى(.  1994

(. 2008 ، ّوىبضاى ٍ وَضىی)ضَز هی گیطی اًساظُ هرتلف ّبی ضٍش ثِ وِ زاًس هی آهَظضگبّی هَضَػبت زض فطز اوتسبثی یب

 هی آًبى ضرػیتی ّبی ٍیژگی ٍ ضٍاًطٌبذتی ػَاهل ثِ تَرِ آهَظاى زاًص تحػیلی پیططفت زض هْن ثسیبض ػَاهل اظ یىی

 زض رسی هطىالت ثبػج ٍ آٍضزُ ثَرَز ضا ظایی استطس ضطایظ تَاًس هی وِ هْن ضرػیتی ی ٍیژگیْب ایي رولِ اظ. ثبضس

 هٌزط است هوىي تحػیلی وبضی اّوبل(. 2008 ، 3ضاربًی ٍ والسي،وطاٍچَن)  است وبضی اّوبل ، گطزز آهَظضی ی ػطغِ

 هوىي وبضاًِ اّوبل ضفتبض ػجبضتی ثِ(.  1993 ، 4ضًٍَجَضي ٍ الی. ) ضَز آى اًساذتي تبذیط ثِ یب ٍ تىبلیف اًزبم زض وَتبّی ثِ

 ّب هَلؼیت ثطذی ثب آهسى وٌبض ثطای ػبعفی گیطی رْت یه ، هسَلیت اظ ارتٌبة اًگیعُ ٍ ثبضس اًگیعضی ػَاهل ًتیزِ است

 تَرِ ٍالغ زض(. 1382 ، 5ًبل ٍ الیس) است هسَلیت اظ فطاض ثطای تالش هؼوَال اّوبلىبض فطز زالیل. ضَز  هی گطفتِ ًظط زض

 ضا ذَز یبزگیطی ثتَاًٌس ٍ ثَزُ هستمل آهَذتي زض آهَظاى زاًص تب وطز ثبیس چِ وِ است هؼغَف هسبلِ ایي ثِ هحممبى اغلی

 ثبض هؼلن ثِ هتىی تب وٌٌس وٌتطل ضا ذَز ضفتبض ٍ گطفتِ ػْسُ ثط ضا ذَز یبزگیطی هسَلیت یؼٌی وٌٌس، ضّجطی ٍ ازاضُ ضرػب

 فطز ضفتبضی ٍ ضٍاًی سبذتبض زض ًگطش یه ثػَضت هؼوَال وِ است ضرػیتی ٍیژگی یه هسَلیت(.1380 ًژاز، ضؼبضی)  ًیبیٌس

 ارتوبػی ضفتبضّبی آهَظش زض لصا ٍ ضَز هی هحسَة ارتوبػی ضفتبضّبی زض اسبسی ٍ ػوسُ هتغیط یه ٍ گیطز هی ضىل

 غطف ظیبزی ٍلت هحممبى وِ هَضَػبتی اظ یىی ضاثغِ ایي زض(. 1383 ػبثسی، ٍ ،هلىیبى ثْطاهی)  زاضز تَرْی ربلت ربیگبُ

 ػسم زالیل اظ ًبضی ثبضُ ایي زض ّب پژٍّص هٌطب ، است هسئلِ حل هْبضتْبی ٍ تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضٍیىطز اًس وطزُ آى

 ّص پژٍ زض هْن اًساظّبی چطن اظ یىی تٌظیوی ذَز یبزگیطی ، است آهَظاى زاًص تحػیلی ضىست اغغالح ثِ یب هَفمیت

 ضٌبذتی تئَضی پطزاظاى ًظطیِ اظ یىی ػٌَاى ثِ(  1986)  7ظیوطهي(. 2009 ،  6آوسبى)  است تطثیتی ضٌبسی ضٍاى اذیط ّبی

 ثطای ایٌىِ ربی ثِ آهَظاى زاًص آى زض وِ وطز تؼطیف یبزگیطی اظ ًَػی ضا تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی ، ارتوبػی –

 هی ّسایت ٍ ضطٍع ضا ذَز ّبی وَضص ضرػب وٌٌس تىیِ آهَظضی ػَاهل زیگط یب ٍالسیي ، هؼلوبى ثط زاًص ٍ هْبضت وست

 ذَز  اظ ػجبضتست وِ زاضز ّبیی هزوَػِ ظیط تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی( 1988) پًَعٍ ٍ هي ظیوط ًظط اسبس ثط. وٌٌس

 ثِ ضفتبضی تٌظیوی ذَز. ضٌبذتی فطا تٌظیوی ذَز ، ضٌبذتی تٌظیوی ذَز ، اًگیعضی تٌظیوی ذَز ، ضفتبضی تٌظیوی

 ووه چگًَگی ، هىبى ، ظهبى هٌبثغ ایي ، هیسّس افعایص ضا یبزگیطی وِ ، ضَز هی اعالق گًَبگَى هٌبثغ اظ ثْیٌِ استفبزُ

 تٌظیوی ذَز. ضَز هی ضبهل ضا آهَظضی ووه ٍ آهَظضی ،هَاز زٍستبى ، ٍالسیي ، هؼلن رولِ اظ زستطس زض هٌبثغ اظ گطفتي

 زض اًگیعضی تٌظیوی ذَز ثب فطاگیطاى. ضَز هی گفتِ یبزگیطی افعایص هٌظَض ثِ اًگیعضی ضاّجطزّبی فؼبل وبضثطز ثِ اًگیعضی

 تٌظین ذَز فطاگیطاى ًیع فطاضٌبذتی ٍ ضٌبذتی ًظط اظ. زاًٌس هی هستمل ٍ آهس ذَزوبض فطزی ضا ذَز یبزگیطی هطاحل توبم
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 وٌٌس هی استفبزُ اضظیبثی ذَز ٍ وٌتطلی ذَز ، آهَظی ذَز ، سبظهبًسّی ، ضیعی ثطًبهِ اظ یبزگیطی فطایٌس زض وِ ّستٌس افطازی

 (.1387 ، اهیٌی)

 ّبی هَلؼیت زض هب ثطتطی ثبػج هسئلِ حل ػولىطز زض هَفمیت است یبزگیطی ضاّجطزی ّبی زیگطضٍش اظ هسئلِ حل ضٍش

 هسبئل ثب ًیع زضس والس اظ ذبضد ٍ ضٍظهطُ ّبی هَلؼیت زض افطاز ایي ثط ػالٍُ.گطزز هی زاًطگبُ ٍ هسضسِ ّوچَى آهَظضی

 هَلؼیت یه پیبهس تٌْب ًِ گیطین هی وِ تػویوبتی ٍ هیىٌین تَلیس هب وِ پبسرْبیی ٍ ّب حل ضاُ.ضًَس هی ضٍ ضٍثِ هرتلفی

 تبحیط ًیع ظًسگی زض هب گیطی رْت ٍ ارتوبػی ٍ ضرػی پیططفت ثط ثبلمَُ عَض ثِ ثلىِ ، هیسّس لطاض تبحیط تحت ضا ذبظ

 اظ تب آهَظز هی فطز عطیك ثساى وِ است زضهبًی ، آهَظضی ضٍضی هسئلِ حل آهَظش(. 2000،  1زالًی ٍ ًَلع) زاضًس ثسعایی

 ٍ گلسفطیس) وٌس آهبزُ آفطیي هطىل فطزی هیبى ّبی هَلؼیت ثب آهسى وٌبض ثطای ضا ذَز هَحط ضٌبذتی هْبضتْبی هزوَػِ

 ضبهل هطحلِ 5 ایي ٍ هَافمٌس آى ثب پطزاظاى ًظطیِ اوخط وِ زاضز ٍرَز هطحلِ 5 هسبلِ حل آهَظش فطایٌس زض(1378، 2زیَیسَى

 -5 گیطی تػوین -4 ثسیل ّبی حل ضاُ اضائِ -3 هسئلِ ثٌسی غَضت ٍ تؼطیف -2  ولی گیطی رْت -1:  است ظیط هَاضز

 ٍ آهسی وبض ذَز اًتظبض هیعاى آهَظش ایي تبحیط تحت وِ زاضز ٍرَز ثبٍض ایي هسبلِ حل آهَظش ضاّجطز زض ، ثطضسی ٍ تحمیك

  (.1378، زیَیسیسَى ٍ فطیس گلس)  یبفت ذَاّس افعایص افطاز ضرػی وفبیت

 زذتط آهَظاى زاًص ثیي زض تحػیلی پیططفت ثط ضا ضٌبذتی فطا ٍ ضٌبذتی ضاّجطزّبی آهَظش احطات پژٍّطی زض(1381)استَاض

 اظ ًطبى ًتبیذ زاز، لطاض ثطضسی هَضز ضا ثَزًس تحػیل ثِ هطغَل تْطاى 19 هٌغمِ زٍلتی هساضس زض وِ زثیطستبى اٍل سبل

 .زاضز آظهبیص گطٍُ زض هستمل هتغیط اضائِ ٍاسغِ ثِ آظهَى پس ٍ آظهَى پیص ًوطات زاض هؼٌی تغییط

 زض هسبلِ حل تسضیس ضٍش ثب آهَظاى زاًص تحػیلی پیططفت ًوطات هیبًگیي تفبٍت وِ هیسّس ًطبى پژٍّطْب اظ زیگط یىی

 ثِ ثَزًس زیسُ آهَظش هسبلِ حل ضٍش ثب وِ آهَظاًی زاًص. است زاض هؼٌی سرٌطاًی ضٍش ثِ ًسجت ضیبضی ٍ ارتوبػی زضس

 تحػیلی پیططفت ًوطات ٍ تحػیلی پٌساضُ ذَز ًوطات هیبًگیي تفبٍت ٍ وطزُ پیسا زضسی هبزُ ثِ ثْتطی ّبی ًگطش هطاتت

 (.1381سؼبزتوٌس،) ثَز زاض هؼٌی آًْب

 ضیَُ گطفتٌس ًتیزِ ضاٌّوبیی زٍضُ آهَظاى زاًص زض پصیطی هسَلیت افعایص ضاّىبضّبی ثطضسی زض(1383) ّوىبضاى ٍ ثْطاهی

 ، ارتوبػی هْبضتْبی ضبهل وبلیفطًیب ضرػیت ػَاهل ٍ تحلیلی ذَز ٍ ،زثیطاى ٍالسیي ّب، همیبس توبم افعایص ثِ هخجت اًضجبط

 ذَز همیبس ٍ فطزی ثطٍى ٍ فطزی زضٍى هْبضتْبی ضبهل ػبعفی َّضی ػَاهل ٍ ضرػی هْبضتْبی ٍ اضتجبعی هْبضتْبی

 ػبعفی َّش زٍم ٍ اٍل ػبهل ، زثیطاى ٍ ٍالسیي همیبس افعایص ثط ذَز، ثط هجتٌی یبزگیطی ثطًبهِ ٍ است ثَزُ هَحط وٌتطلی

 .است ًساضتِ زاضی هؼٌی تبحیط ػَاهل سبیط ثط ثَز،اهب هَحط فطزی ثطٍى ٍ فطزی زضٍى هْبضتْبی یؼٌی

 زٍلتی ّبی زثیطستبى هتَسغِ زٍضُ آهَظاى زاًص اظ ًفطی 170 ًوًَِ یه ضٍی ثط وِ(1378) هحوساهیٌی تحمیك اسبس ثط

 یبفتِ گطفت، غَضت تحػیلی پیططفت ثب اًگیعضی ثبٍضّبی ٍ تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی ضاثغِ ثطضسی ّسف ثب اضٌَیِ

 ضا تحػیلی پیططفت ثیٌی پیص تَاًبیی تٌظیوی ذَز یبزگیطی ّبی هَلفِ ّوِ وِ ثَز ایي اظ حبوی پژٍّص اظ حبغل ّبی

 پیططفت ثب زّی ًظن ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی وِ زّس هی ًطبى (2006) ػبثسی ٍ ًژاز سجحبًی ّبی پژٍّص ًتبیذ .زاضتٌس

  .زاضز ضاثغِ تحػیلی

 ػبزی ٍ َّش تیع آهَظاى زاًص هیبى زض ، هفَْم تطىیل ٍ تٌظیوی ذَز ػٌَاى تحت پژٍّطی زض ،( 2002) 3ضیچبضز ٍ ثَفبضز

 ضٌبذتی فطا ضاّجطزّبی اظ استفبزُ تزبضة ٍ وٌٌس هی استفبزُ ضٌبذتی ضاّجطزّبی اظ اغلت ػبزی آهَظاى زاًص وِ زازًس ًطبى

 هَاضز ثیطتط زض ٍ وطزًس هی ثیطتطی تالش تىلیف حل ثطای َّش تیع آهَظاى زاًص اهب وطزًس، هی اظْبض ووتطی ضغجت ثب ضا

 زض( 2008) 4پطی.وطزًس هی استفبزُ یبزگیطی ثطای فطغتی ػٌَاى ثِ آى اظ ٍ گطفتٌس هی ًظط زض چبلص ػٌَاى ثِ ضا تىلیف

                                                           
1
 . Nolez & Delani 

2
 . Geldfreid & Deoyvison 

3
 . Bofard & Richard 

4
 . Perry 
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 زض گیطًس ثىبض ضا تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی هَحط اضىبل یبزگیطًسگبى چٌبًچِ ضسیس ًتیزِ ایي ثِ زاز اًزبم وِ پژٍّطی

 .ضس ذَاٌّس هَفك هسضسِ ذبضد ٍ زاذل

 ذَز فطایٌس ثطای ضا اًگیعضی ٍ فطاضٌبذتی ضٌبذتی، ی هَلفِ سِ هَرَز، ّبی هسل اظ التجبس ثب( 1995) ّوىبضاى ٍ ثَفبضز

 ذَاًسى زضس ٌّگبم زض آهَظ، زاًص ضیعی ثطًبهِ ٍ عطح ضبهل فطاضٌبذت، ی هَلفِ هسل، ایي زض. گطفتٌس ًظط زض تٌظیوی

 آهَظاًی زاًص سبیطیي اظ ثطتط هطاتت ثِ تحػیلی لحبػ اظ گط ذَزتٌظین آهَظاى زاًص وِ است زازُ ًطبى تحمیمبت. است

 .ًیست گط ذَزتٌظین یبزگیطیطبى وِ ّستٌس

 ثِ ًبوبضآهس ّبی ضٍش ثب آًبى وِ افتس هی اتفبق زلیل ایي ثِ فطاگیطًسگبى تحػیلی افت اظ ای ػوسُ ثرص حبضط حبل زض

 اظ ثطذَضزاضی ثِ ًیبظ ، ضٍز هی ّب آى اظ وِ اًتظبضاتی تحمك ٍ وطزى ثطآٍضزُ ثطای آهَظاى زاًص. ضًٍس هی یبزگیطی استمجبل

 ضاّجطزّب هزوَػِ ایي اظ ثتَاًٌس ٍ زاضتِ زستطسی ّب آى ثِ وِ زاضًس تٌظیوی ذَز ٍ هغبلؼِ ضاّجطزّبی اظ ای هزوَػِ

 ضا ذَز چْطُ ٍ وٌس هی ثطٍظ تحػیلی پیططفت ظهیٌِ زض وِ است هطىالتی اظ یىی تحػیلی اّوبلىبضی. .ًوبیٌس استفبزُ

 افت ثِ هٌزط ًْبیت زض ٍ وٌس هی ًوبیبى یبزگیطی ٍ آهَظش ثِ هطثَط تىبلیف اًزبم زض ضرع اًگیعُ ٍ ػولىطز ضؼف ثػَضت

 تحمیك ایي زض ، ضسُ شوط هغبلت ثِ تَرِ ثب ثٌبثطایي. ضَز هی آهَظاى زاًص حمیمی استؼسازّبی ٍ پتبًسیل ثطٍظ ،ػسم تحػیلی

 ٍ پصیطی هسَلیت ثط هسئلِ حل هْبضتْبی ٍ تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی تبحیطآهَظش ثیي آیب وٌین ثطضسی هیرَاّین

 زاضز؟ ٍرَز تفبٍتی وبض اّوبل آهَظاى زاًص تحػیلی پیططفت

 

 ريش پضيَص. 2

 جبمعٍ، ومًوٍ ي ريش ومًوٍ گیزی :. 2-1

 -آظهَى پیص عطح اظ است ػجبضت ، ضَز هی تحمیك آى هجٌبی ثط وِ عطحی است،ٍ آظهبیطی ًیوِ هغبلؼِ یه حبضط پژٍّص

 آهبضی ربهؼِ تؼییي ثطای. گطفتٌس لطاض سٌزص هَضز ثبض زٍ گطٍُ زٍ ّط ٍ ضسُ تطىیل آظهَزًی گطٍُ زٍ اظ وِ آظهَى پس

 آهَظ زاًص ًفط 340 روؼیت ٍثب زذتطاًِ اٍل هتَسغِ زٍضُ هسضسِ زٍ زیَاًسضُ ضْط سغح زض ایٌىِ ثِ تَرِ ثب حبضط پژٍّص

 پطسطٌبهِ اظ  80  ًوطُ وست ثب ًفط 70 تؼساز ایي اظ ضس ارطا آهَظاى زاًص توبم ضٍی ثط اّوبلىبضی پطسطٌبهِ زاضز ٍرَز

 رسٍل اظ استفبزُ ثب ٍ تػبزفی ضٍش ثِ ًوًَِ ، پژٍّص ایي زض. ضسًس زازُ تویع اّوبلىبض آهَظ زاًص ػٌَاى ثِ اّوبلىبضی

 والسْب زض ّب آظهَزًی تؼساز ًوَزى ّوسبى ثسلیل وِ. ثبضس هی ًفط 59 ًوًَِ حزن رسٍل ایي اسبس ثط. ضسًس اًتربة هَضگبى

 گطٍُ زٍ زض هسبٍی ثغَض وِ ضسُ ضٌبسبیی اّوبلىبض آهَظاى زاًص اظ ًفط 60 تؼساز. ضس گطفتِ ًظط زض ًفط 60 ًوًَِ تؼساز

 هْبضت آهَظش تحت زیگط گطٍُ ٍ گطفتٌس لطاض تٌظیوی ذَز یبزگیطی هْبضتْبی آهَظش تحت گطٍُ یه ٍ ضسًس ٍالغ هستمل

 .گطزیس ارطا زٍثبضُ ّب پطسطٌبهِ آهَظضی زٍضُ اتوبم اظ ثؼس. گطفتٌس لطاض هسبلِ حل

 

 پضيَص ابشار. 2-2

 بلًم :  راث ي سًلًمًن تًسط تحصیلی کبری اَمبل پزسطىبمٍ

 آهبزُ ی حَظُ سِ زض تحػیلی اّوبلىبضی ثطضسی ثطای(1984) ثلَم ضاث ٍ سَلَهَى تَسظ تحػیلی وبضی اّوبل پطسطٌبهِ

 6 ، سَال 21 ثط افعٍى.  است گَیِ 21 ضبهل همیبس.ضس سبذتِ سبلی ًین گعاضش تْیِ ٍ اهتحبى ثطای ،آهبزگی تىبلیف وطزى

 ضسُ گطفتِ ًظط زض ٍضظی تؼلل ػبزت تغییط ثِ توبیل ٍ وبضثَزى اّوبل اظ ًبضاحتی احسبس ٍیژگی زٍ سٌزص ثطای ًیع سَال

 ایي زض وطًٍجبخ آلفبی ضطیت. است ضسُ استفبزُ وطًٍجبخ آلفبی ضطیت اظ تحػیلی اّوبلىبضی همیبس پبیبیی هٌظَض ثِ. است

 ٍ 85/0 ، 84/0 تطتیت ثِ پطسطٌبهِ ایي همَلِ سِ ثطای ضا وطًٍجبخ آلفبی ضطیت( 2004) ثَظی اًٍَیَد.ثَز 86/0 ثطاثط پژٍّص

 ٍ ػبهلی تحلیل ضٍش اظ تحػیلی اّوبلىبضی همیبس ضٍایی تؼییي هٌظَض ثِ( 1386) زالٍضپَض ٍ رَوبض. اًس وطزُ اضائِ 76/0

 ٍ 88/0 ثطاثط( KMO) همساض ، ػبهلی تحلیل اًزبم ثطای همسهبتی ثطضسی زض. اًس وطزُ استفبزُ ول ًوطُ ثب گَیِ ّوجستگی

 .است ضسُ گعاضش هؼٌبزاض ٍ هغلَة سغحی زض آظهَى ول ًوطُ ثب ّب گَیِ ّوجستگی
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  وًجًاوبن : پذیزی مسئًلیت سبختٍ محقق پزسطىبمٍ

 وِ ضس استفبزُ ًَرَاًبى پصیطی هسئَلیت سبذتِ هحمك پطسطٌبهِ اظ آهَظاى زاًص پصیطی هسئَلیت هیعاى سٌزص هٌظَض ثِ

 پصیطی، ًظن ، هسیطیتی ذَز ضبهل پصیطی هسئَلیت هزوَػِ ظیط ػبهل ّفت ّب سَال ایي ثَز،وِ سَال 50 ضبهل

 ضٍش اظ پبیبیی ی هحبسجِ زض. هیگیطز اًساظُ ضا گطایی پیططفت ٍ یبفتگی سبظهبى ضٌبسی، ٍظیفِ ، زاضی لبًًَوٌسی،اهبًت

 سَال ضیعش ٍ چطذص اظ پس ٍ گطزیس ثطآٍضز 94/0، چطذص اظ لجل پطسطٌبهِ ول ثطای وطاًجبخ آلفبی ضطیت زضًٍی ّوسبًی

 ، 78/0 اٍل ػبهل:است تطتیت ثسیي ّفتن تب اٍل ػبهل اظ تطتیت ثِ ػبهل ّفت ثطای ّوجستگی ضطایت. آهس زست ثِ 91/0 ،

 ضطایت ّوچٌیي. 52/0ّفتن ػبهل ،60/0ضطن ،ػبهل53/0پٌزن ،ػبهل 55/0 چْبضم ػبهل ،80/0 سَم ،ػبهل86/0 زٍم ػبهل

 چْبضم ،ػبهل94/0 سَم ،ػبهل94/0زٍم ػبهل ،86/0اٍل ػبهل: است ثَزُ چٌیي ّب ػبهل زض آظهبیی ثبظ ضٍش اظ حبغل پبیبیی

 .است آظهَى هٌبست ٍ هغلَة پبیبیی ی زٌّسُ ًطبى ّوِ وِ 80/0ّفتن ػبهل ،92/0ضطن ػبهل ،81/0 پٌزن ،ػبهل85/0

 :سبختٍ پشيَطگز پزسطىبمٍ عبملی سبختبر

 ثب ثطاثط X2  همساض ٍ 90/0 ثب ثطاثط KMO همساض. گطفت لطاض استفبزُ هَضز تلت ثبض آظهَى ٍ  KMOّبی آظهَى اثتسا

 ثب ًتبیذ استرطاد اظ پس. زاضت ٍرَز ػبهلی تحلیل ثطای الظم ضطایظ تطتیت ثسیي.  ثَز 3003 آظازی زضرِ ثب 345/13325

 سَال 78 اظ. ضسًس هطرع ػبهل ّفت ًْبیتب اسىطی ًوَزاض ثِ تَرِ ثب ٍ ػبهل ّط تَسظ ضسُ تجییي ٍاضیبًس همساض ثِ تَرِ

 12 ، زٍم ػبهل ثِ هطثَط سَال 9 ، اٍل ػبهل ثِ هطثَط سَال 10 تؼساز، ایي اظ وِ هبًس ثبلی پطسطٌبهِ زض ال.سَ 50 ًْبیتب

 4 ٍ ضطن ػبهل ثِ هطثَط سَال 6 پٌزن، ػبهل ثِ هطثَط سَال 4 ، چْبضم ػبهل ثِ هطثَط سَال 5 ، سَم ػبهل ثِ هطثَط سَال

. ضس هحبسجِ سَال 50 ثطای زٍثبضُ ّب سَال حصف غَضت زض آلفب ضطیت هطحلِ ایي زض. است ّفتن ػبهل ثِ هطثَط سَال

 .آهس زست ثِ 91/0 ثب ثطاثط ول آلفبی ضطیت

 ٍ رساٍل استبًساضز، اًحطاف ٍاضیبًس، هیبًگیي، هبًٌس ّبیی ضبذع اظ تَغیفی آهبض ّبی زازُ ٍ اعالػبت ٍتحلیل تزعیِ ثطای

 ثب وٍَاضیبًس تحلیل ّوچٌیي ٍ ٍاثستِ تی ّبی آظهَى اظ استٌجبعی آهبض ّبی زازُ ٍ اعالػبت ٍتحلیل تزعیِ ثطای ٍ ًوَزاضّب

 .است ضسُ استفبزُ SPSS افعاض ًطم اظ استفبزُ

( ثِ اػضبی 2004هساذلِ آهَظضی، ضبهل آهَظش ضاّجطزّبی یبزگیطی ذَز تٌظیوی ًپتطیچ ٍ زی گطٍت ) مذاخلٍ آمًسضی :

ثِ عَض  زلیمِ ثِ عَل اًزبهیس. 75رلسِ آهَظش ثَز ٍ ّط رلسِ ثِ عَض هیبًگیي  12هل گطٍُ آظهبیص ثَز وِ روؼب ضب

 هرتػط ثِ هحتَای ایي رلسِ ّب اضبضُ هی ضَز.

 (پصیطی هسَلیت) آظهَى پیص وبضگبُ، ثطگعاضی اّساف ثیبى ، اٍل : هؼبضفِ رلسِ

  اضظیبثی زٍم : ذَز رلسِ 

 ضیعی ثطًبهِ ٍ گصاضی سَم : ّسف رلسِ

 اعالػبت اًتمبل ٍ زّی چْبضم : سبظهبى رلسِ

 ثطزاضی یبززاضت ٍ ضجظ ٍ حجت ٍ اعالػبت پٌزن : رستزَی رلسِ

 ٍ زازُ لطاض تٌجیِ ٍ ذَزپساش ّبی ضىست ٍ ّب هَفمیت ثطای چغَض ایٌىِ فطاگیطاًجِ پیبهسی، آضٌبیی ضطن : ذَز رلسِ

 .وٌٌس شٌّی سبظی تػَیط

 ضیرتگی ثْن ٍ ًظوی ثی اظ رلَگیطی چگًَگی ثب فطاگیطاى هحیظ، آضٌبیی زّی ّفتن : سبهبى رلسِ

 ذَزوبضآهسیّطتن :  رلسِ

 هغبلؼِ غحیح ّبی ًْن : ضیَُ رلسِ

 (ثعضگسبالى ٍ هؼلوبى ، ّوسبالى زّن : ووىبظ رلسِ

 ظهبى رلسِ یبظزّن : هسیطیت

 ظهبى ( آظهًَیطیت پس زٍاظزّن : اذتتبهیِ ) ثطگعاضی رلسِ
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 وِ ثَز آظهبیص گطٍُ اػضبی ثِ (1971گلسفطیس ) ٍ حل هسئلِ زظٍضیال آهَظش ضبهل آهَظضی، هساذلِ : آمًسضی مذاخلٍ

 رلسِ ایي هحتَای ثِ هرتػط عَض ثِ. اًزبهیس عَل ثِ زلیمِ 75 هیبًگیي عَض ثِ رلسِ ّط ٍ ثَز آهَظش رلسِ 6 ضبهل روؼب

 .ضَز هی اضبضُ ّب

 پصیطی هسئَلیت آظهَى پیص ثطگعاضی ، اّساف ثیبى:  اٍل رلسِ

 ٍ غطیح ثػَضت ضا ذَز هسبئل ٍ اّساف تب ضَز ووه افطاز ثِ است، ثبیس هسئلِ غحیح ثبظًوبیی گبم ًرستیي:  زٍم رلسِ

 .وٌٌس ثیبى زلیك

 هغعی ثبضش ضٍش آهَظش:  سَم رلسِ

 ضاّجطز یه اًتربة ٍ است ضسُ تؼییي لجل هطحلِ زض وِ است ضاّجطزّبیی توطیي:  چْبضم رلسِ

 ثَزین اهیسٍاض آًچِ همبثل زض آهسُ ثسست آًچِ ثطضسی:  پٌزن رلسِ

 گیطی ًتیزِ ٍ ثٌسی روغ آظهَى، پس ثطگعاضی:  ضطن رلسِ

 

 یبفتٍ َب . 3

 ثَزُ تحػیلی ّطتن پبیِ ًیع% 53 حسٍز ٍ تحػیلی ّفتن پبیِ زٌّسگبى پبسد اظ% 47 حسٍز ثسست آهسُ، ّبی یبفتِ اسبس ثط

 ثبظُ زض ًیع% 58 حسٍز ٍ سبلِ 12 سٌی ثبظُ زض زٌّسگبى پبسد اظ% 42 آهسُ، حسٍز ثسست ّبی ّوچٌیي ثط اسبس یبفتِ .اًس

  .اًس زاضتِ لطاض سبلِ 13 سٌی

 هسئَلیت آظهَى پس ٍ آظهَى پیص ضبهل حبضط پژٍّص زض هغبلؼِ هَضز ّبی ضبذع توبهی استبًساضز اًحطاف ٍ هیبًگیي

 اظ پس تحػیلی پیططفت ٍ پصیطی هسئَلیت آظهَى پس ٍ آظهَى پیص ٍ ذَزتٌغیوی وبضگبُ زض تحػیلی پیططفت ٍ پصیطی

 .است ضسُ زازُ ًطبى ( 1) زضرسٍل هسئلِ حل هْبضت آهَظش

 

 ضذٌ گیزی اوذاسٌ َبی ضبخص  استبوذارد ياوحزاف میبوگیه(  1) جذيل

 

 ف استبًساضزضبذع ّب                                                                                             هیبًگیي             اًحطا

                                                           

 981/17                      1/153                                پیص آظهَى        

    هسئَلیت پصیطی                   

 438/25                      8/197                  پس آظهَى                                                                               

 ذَزتٌظیوی

 427/1                      992/11               پیص آظهَى                                                                                

 پیططفت تحػیلی                    

 004/1                      617/13             پس آظهَى                                                                                   

                                                             

  925/22                     76/160                                 پیص آظهَى     

 هسئَلیت پصیطی                     

 096/23                      26/178                          پس آظهَى                                                                     

 حل هسئلِ

 463/1                      948/11                 پیص آظهَى                                                                               

 پیططفت تحػیلی                    
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 215/1                      837/12پس آظهَى                                                                                          

 

 زاًص پصیطی هسئَلیت ثط هسبلِ حل ٍ تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی آهَظش ثرطی احط رْت ثطضسی فطضیِ ی، ثیي

 آهسُ است. 2ًتبیذ تحلیل وَاضیبًس زض رسٍل زاضز، اظ آظهَى تحلیل وَاضیبًس استفبزُ ضس.  ٍرَز تفبٍت اّوبلىبض آهَظاى

 

 بز مسبلٍ حل ي تىظیمی خًد یبدگیزی راَبزدَبی آمًسش بخطی اثز وتبیج تحلیل کًاریبوس مقبیسٍ (2)جذيل

 اَمبلکبر آمًسان داوص پذیزی مسئًلیت

 

 F            Sig               هیبًگیي هزصٍضات              df             هزوَع هزصٍضات                 هٌبثغ تغییط  

 001/0       837/27                  263/7973                  3                     790/23919ػسز حبثت                       

 375/0        801/0                   428/229                   1                       428/229گطٍُ                               

 001/0       356/59                 358/17001                 1                   358/17001پیص آظهَى                      

 431/286                  56                   143/16040ذغب                               

 60                     2161352ول                                

 

 پصیطی هسئَلیت زضهیعاى زٍگطٍُ ثیي زاضی هؼٌی وٍَاضیبًس،تفبٍت آًبلیع آظهَى(2) رسٍل اظ آهسُ ثسست ًتبیذ اسبس ثط

  .ًطس هطبّسُ هسبلِ حل ٍ تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی آهَظش اظ پس( 801/0F=، 375/0sig =، 05/0;p)آهَظاى زاًص

وَاضیبًس، زض گطٍُ ذَزتٌظیوی ثب  ّوچٌیي ثط اسبس ًتبیذ ثِ زست آهسُ، هیبًگیي ًوطات تؼسیل ضسُ زٍ گطٍُ زض تحلیل

ًطبى  134/3ٍ اًحطاف استبًساضز  923/174ٍ زض گطٍُ حل هسئلِ ثب هیبًگیي   162/3ٍ اًحطاف استبًساضز  016/201هیبًگیي 

 .ًساضز ٍرَز زاضی هؼٌی تفبٍت هسئلِ حل ٍ ذَزتٌظیوی گطٍُ ضسُ تؼسیل ّبی هیبًگیي س ثیيهی زّ

 زاًص تحػیلی پیططفت ثط هسبلِ حل ٍ تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی آهَظش ثرطی احط رْت ثطضسی فطضیِ ی، ثیي

 .است آهسُ 4 رسٍل زض وَاضیبًس تحلیل ًتبیذ. ضس استفبزُ وَاضیبًس تحلیل زاضز، اظ آظهَى ٍرَز تفبٍت اّوبلىبض آهَظاى

 

 بز مسبلٍ حل ي تىظیمی خًد یبدگیزی راَبزدَبی آمًسش بخطی اثز مقبیسٍ ( وتبیج تحلیل کًاریبوس4)جذيل

  اَمبلکبر آمًسان داوص تحصیلی پیطزفت

 F            Sig               هیبًگیي هزصٍضات              df             هزوَع هزصٍضات                 هٌبثغ تغییط  

 001/0       590/56                     364/20                  3                        0902/61ػسز حبثت                       

 019/0        799/5                      087/2                   1                          087/2گطٍُ                               

 001/0       758/139                     292/50                 1                       292/50پیص آظهَى                      

 360/0                  56                       152/20ذغب                               

 60                   78/10578                                ول
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 تحػیلی پیططفت زضهیعاى زٍگطٍُ ثیي زاضی هؼٌی تفبٍت وٍَاضیبًس، آًبلیع آظهَى( 4)رسٍل اظ آهسُ ثسست ًتبیذ اسبس ثط

. ضس هطبّسُ هسبلِ حل ٍ تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی آهَظش اظ پس; (  799/5F=،019/0sig =، 05/0p)آهَظاى زاًص

 تحػیلی پیططفت آظهَى پس زض گطٍُ زٍ هیبًگیي ثیي زاضی هؼٌی اذتالف آظهَى، پیص تأحیط وطزى ذبضد اظ پس یؼٌی

 اظ پس تحػیلی پیططفت زّس هی ًطبى ًتبیذ ّوچٌیي. زاضز ٍرَز هسبلِ حل ٍ تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی آهَظش

 ثب هسبلِ حل آهَظش اظ پس تحػیلی پیططفت اظ ثیطتط 605/13 هیبًگیي ثب تٌظیوی ذَز یبزگیطی ضاّجطزّبی آهَظش

 .است ثَزُ 853/12 هیبًگیي

 ثب ذَزتٌظیوی گطٍُ زض وَاضیبًس، تحلیل زض گطٍُ زٍ ضسُ تؼسیل ًوطات هیبًگیي آهسُ، زست ثِ ًتبیذ اسبس ثط ّوچٌیي

 هی ًطبى 204/0 استبًساضز اًحطاف ٍ 837/12 هیبًگیي ثب هسئلِ حل گطٍُ زض ٍ  204/0 استبًساضز اًحطاف ٍ 617/13 هیبًگیي

 .زاضز ٍرَز زض پیططفت تحػیلی تفبٍت هسئلِ حل ٍ ذَزتٌظیوی گطٍُ ضسُ تؼسیل ّبی هیبًگیي ثیي زّس

 

 گیزی وتیجٍ. 4

ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ثسست آهسُ اظ همبیسِ هیعاى احط ثرطی آهَظش ایي زٍ هْبضت ثط هسئَلیت پصیطی هطبّسُ هیطَز وِ تفبٍت 

.ًتبیذ ثِ زست آهسُ ثب ًتبیذ تحمیمبت ثْطاهی هؼٌی زاضی ثیي هیعاى احطثرطی ایي زٍ هْبضت ثط هسئَلیت پصیطی ٍرَز ًساضز 

 ( ّوسَ هی ثبضس.1383ٍ ّوىبضاى )

استفبزُ اظ ضٍش حل هسبلِ ثبػج افعایص ثبٍض فطز ًسجت ثِ تَاًبیی ّبیص هی ضَز ثسیبضی اظ ضفتبضّبی اًسبى ثب سبظ ٍ وبضّبی 

ًفَش ثط ذَز اًگیرتِ ٍ وٌتطل هی ضَز. زض هیبى هىبًیسن ّبی ًفَش ثط ذَز ، ّیچ یه هْوتط ٍ فطاگیطتط اظ ثبٍض ثِ پیططفت 

جلی ضا هی تَاى زض ذَز فطیجی فطاض اظ هسَلیت زاًست وِ اظ هْوتطیي ثبظزُ ّبی آى ضرػی ًیست. ضیطِ اّوبلىبضی ٍ تٌ

ب احسبس هالل وسی یب چیعی ضا هَرت اًسٍُ ذَز زاًستِ ٍ سطظًص هی وٌس تب هسئَلیت ضااظ زٍش ذَز ایٌست وِ ضرع ث

فطاض وٌٌسزضًتیزِ اظ احسبس آزم ذَة ٍ  ثب ارتٌبة اظ وبض هی تَاًٌس اظ هَفمیتس ٍ ثطزاضزٍ هتَرِ اهط وسبلت آٍض ثیطًٍی وٌ

.اظ آًزب وِ یىی اظ اّساف آهَظش الیك ثَزى ٍثلىِ پصیطش هسئَلیت ّبیی وِ هَفمیت ثِ ّوطاُ زاضز ًیع احتطاظ ذَاّس وطز

هی ثبضس زاًص  ضاٌّوبیی یبزگیطًسگبى ثِ هٌظَض آهبزُ وطزى ٍ سبذتي یه هحیظ یبزگیطی هؤحطتطضاّجطزّبی یبزگیطی ،

ى اّوبلىبض ثب یبزگیطی ایي ضاّجطزّب اظ سطضت ّیزبًی ذَز آگبُ ضسُ ٍ هسیطیت ّیزبًْب ٍ زض ًْبیت اهَض ضٍظهطُ ذَیص آهَظا

 ضا ثَیژُ ػولىطز تحػیلی ضا زض زست هی گیطًس. 

تٌظیوی ثب تَرِ ثِ تزعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ثب ووه تحلیل وٍَاضیبًس ثیي  هیعاى احط ثرطی آهَظش ضاّجطزّبی یبزگیطی ذَز 

ٍ حل هسبلِ ثط پیططفت تحػیلی تفبٍت هؼٌی زاضی ٍرَز زاضز ثِ ایٌػَضت وِ آهَظش ضاّجطزّبی یبزگیطی ذَز تٌظیوی 

ثب ًتبیذ تحمیمبت ،  ضسُ حبغل ًتبیذ هیعاى پیططفت تحػیلی ضا ًسجت ثِ آهَظش هْبضت حل هسبلِ ثیطتط افعایص هی زّس.

 ( ّوسَ هی ثبضس.2008( ٍ ظیوطهي ٍ ضبًه )2006سجحبًی ًژاز ٍ ػبثسی) (،1387هحوساهیٌی )

اظ آًزبیی وِ زض آهَظش هْبضتْبی ذَز تٌظیوی ، هْبضتْبیی ّوچَى فطاگیطی ، سبظهبًسّی ٍ شذیطُ سبظی زاًص ٍ سَْلت 

وه ثْطُ ثطزاضی اظ آًْب ، ثطًبهِ ضیعی ، ًظبضت ، وٌتطل ، هسیطیت زض تٌظین ٍلت ، ًحَُ تالش ، اًتربة هحیظ هغبلؼِ ٍ و

گطفتي اظ افطاز زیگط ، وٌتطل اضغطاة ٍ رلَگیطی اظ تؼلل یب هسبهحِ ٍ یبززاضت ثطزاضی، ثطرستِ ًوَزى اعالػبت ٍ هطٍض 

هزسز آهَظش زازُ ضسًس تطویت ایي ػَاهل ٍ توطیي آًْب سجت ثْجَز ػولىطز تحػیلی زاًص آهَظاى هیطَز.ضاّجطز هصوَض ثب 

آًبى ضا لبزض سبذت تب ثط فطایٌس یبزگیطی ٍ هغبلؼِ ذَز هسلظ هی ضًَس ٍ ثطای آى  ًظن زازى ثِ شّي ٍ ًَع هغبلؼِ افطاز ،

ثطًبهِ ضیعی وٌٌس وِ ثِ ًظط هی ضسس توطیي ایي هْبضت ّب زض زضاظ هست هَرت افعایص ػولىطز تحػیلی هی ضًَس.زاًص 

ن یب ٌّگبم هغبلؼِ سؼی هی وٌٌس ّن آهَظاًی وِ اظ ضاّجطزّبی ذَز تٌظیوی ثیطتطی استفبزُ هی وٌٌس زض ٌّگبم تسضیس هؼل

ظهبى ثب هؼٌب زاض وطزى اعالػبت ، ایزبز اضتجبط هٌغمی ثب اعالػبت لجل ،وٌتطل چگًَگی ایي فطایٌس ٍ ایزبز هحیظ یبزگیطی 

هٌبست ، هغبلت ضا یبز ثگیطًس ٍ ػولىطز تحػیلی ذَز ضا ثبال ثجطًس.زاًص آهَظاًی وِ ذَز ضا ذَزوبض آهس هی زاًٌس، اظ 
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ّجطزّبی ضٌبذتی ٍ فطاضٌبذتی ثیطتطی استفبزُ هی وٌٌس.ػٌػط اسبسی حل هسبلِ وبض ثست زاًص ّب ٍ هْبضتْبی لجال ضا

آهَذتِ ضسُ زضهَلؼیت ّبی تبظُ است. زض ًظطیِ گبًیِ حل هسبلِ ، یبزگیطی لبػسُ سغح ثبالتط ًبم گطفتِ است، ثط ایي اسبس 

ُ ّبی سغح ثبالتطی زضست هی وٌس وِ ایي ذَز هٌزط ثِ حل هسبلِ هی یبزگیطًسُ اظ تطویت لبػسُ ّبی حل هسبلِ لبػس

ضَز.ثٌبثطایي زض حل هسبلِ یبزگیطیْبی لجلی فطز ثبیس ثِ عطیمی تبظُ ثب ّن تطویت ضًَس.زاًص آهَظاًی وِ ثب ثىبضگیطی هْبضت 

زض ایي افطاز فبلس وٌتطل  حل هسبلِ ،پیططفت تحػیلی ووتطی زاضتِ اًس احتوبال ذَز وبض آهسی ٍ ذَز احط ثرطی ضؼیف

هْبضگطی هٌزط ثِ استفبزُ اظ ضیَُ ّبی ًبوبضآهس هسبلِ گطبیی گطزیسُ است.استفبزُ اظ ضیَُ حل هسبلِ ًیبظهٌس تفىط ذالق ٍ 

سبظهبًسّی افىبض ٍ ثطذَضزاضی اظ َّش ثبال هی ثبضس وِ ّوِ زاًص آهَظاى زاضای ایي اثعاض ًیستٌس ٍ ثٌبثطایي زض استفبزُ اظ 

 ضت حل هسبلِ ٍ ثىبضگیطی آى ضؼیف ػول هی ًوبیٌس.هْب

پژٍّص حبضط ثب هحسٍزیت ّبیی ّوطاُ ثَزُ است، اظ رولِ هی تَاى ثِ ایي هَاضز اضبضُ وطز: اعالػبت ثسست آهسُ، اظ عطیك 

ن ًبزضست پطسطٌبهِ است ثب تَرِ ثِ ایي هغلت وِ احتوبل اضائِ پبسد ّبی غیط ٍالؼی ضطوت وٌٌسگبى هی تَاًس ًبضی اظ زض

زٍضُ زاًص آهَظاى زذتط  ضبهل حبضط تحمیك آهبضی ربهؼِاظ سَالْب ثبضس هوىي است ًتبیذ هرسٍش ضسُ ثبضس.ّوچٌیي 

 وطز. احتیبط ثبیس فطٌّگی ٍ رغطافیبیی هٌبعك سبیط ثِ آى تؼوین ًتبیذ زض ذبعط ّویي ثِ است، هتَسغِ اٍل ضْط زیَاًسضُ
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