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ثِ سَی هَفمیز: سحلیل ثٌیبزی، سحلیل سىٌیىبل ٍ یب  ضاّی

 سحلیل شٌّی؟

 زض آغبظ: سحلیل ثٌیبزی

ثٌیبزی ثِ يٌَاى سٌْب ضٍش ٍالًی یب هٌبست  سحلیلوِ  هی آٍضزآى ظهبى ضا ثِ یبز  چِ وسی

 هًبهلِهي  8791هی ضس؟ ٌّگبهی وِ زض سبل  زض سػوین گیطی ّبی هًبهالسی زض ًهط گطفشِ

اسشفبزُ هی  سحلیل سىٌیىبلاظ هًبهلِ گطاى اظ  وطزم، سٌْب سًساز هًسٍزیضا آغبظ  گطی

  زیَاًِ ذَاًسُ هی ضسًس.آى ظهبى سَسف ثمیِ هًبهلِ گطاى زض وِ ایي گطٍُ  ،وطزًس

سمطیجب ّوِ هًبهلِ  سبل ّب زلیمب يىس ایي لؿیِ غحیح هی ثبضس. گصضز اظ اوٌَى ٍ دس

گطاى ثب سدطثِ اظ اضىبل هرشلف سحلیل سىٌیىبل زض خْز فطهَلِ وطزى اسشطاسژی ّبی 

ظ گطٍُ ّبی زاًطگبّی وِ ثط هسبئل غیط اظ سًساز ووی اِ هًبهالسیطبى اسشفبزُ هی وٌٌس. ث

گطاى ثٌیبزی سغییط ضٍش زازُ اًس. چِ زلیلی ثبيث  سمطیجب اوثط سحلیل ،ثٌیبزی سوطوع زاضًس

 ّب ضس؟ایي سغییط لبثل سَخِ زض زیسگبُ 

اخبظُ زّیس ثطای آى زسشِ اظ افطازی وِ هوىي اسز ثب سحلیل ثٌیبزی آضٌب ًجبضٌس سَؾیح 

ّوِ هشغیط ّبیی وِ هی سَاًٌس ثط سًبزل ٍ یب يسم سًبزل  زاضززّن، سحلیل ثٌیبزی سًی 

 لطاض ثسّس. سَخِضا هَضز  اض ثبضٌسصاثط گ الشػبزیاحشوبلی سطهبیِ، وبال ٍ یب اثعاض 

حطوز ٍ ثبيث اهط زض هَضز آیٌسُ ثبظاض زاضًس وِ ایي   یٍ اًشهبضاسهًبهلِ گطاى ايشمبزار 

ایي اسز وِ ایي هسل ّب ّب ثٌیبزی. حمیمز ًِ ایي هسل ، خبثِ خبیی لیوز ّب هی ضَز

ضایح ایدبز هی وٌٌس وِ ثطای هًبهلِ گطاًی وِ   زلیل ثط اسبس هشغیطّبی ثب قطحی هٌكمی ٍ

غبلجب اظ ایي لجیل هسل  آًْب یب .حدن هًبهالر ٍ سغیطار آى زض زسز آًْبسز اضظضی ًساضًس

 ّب آگبّی ًساضًس ٍ یب ايشمبزی ثِ آًْب ًساضًس.

رػَظ آى ّبیی وِ سَاى خبثدب وطزى یه ٍالًیز يیٌی، ثسیبضی اظ هًبهلِ گطاى ث ثِ يٌَاى

لیوز ّب زض یه خْز ٍ یب خْز زیگط ضا زاضا هی ثبضٌس هًوَال وَچىشطیي زضوی اظ 

فبوشَضّبی ثٌیبزی هَثط ثط لیوز ّب ضا ًساضًس. يالٍُ ثط ایي، زض ّط لحهِ ثسیبضی اظ هًبهالر 

وِ وبهال ذبضج اظ دبضاهشطّبی هسل ّبی ثٌیبزیي ّسشٌس اًدبم هی زض دبسد ثِ يَاهل ّیدبًی 

ثِ يجبضسی زیگط، افطازی وِ هًبهلِ هی وٌٌس ٍ هشًبلجب هَخت سغییط زض لیوز ّب هی  .گیطًس

 ضًَس ّویطِ ثِ غَضر هٌكمی يول ًوی وٌٌس.



هی ثبضس، ایي اهط اگط چِ غیط هوىي  ُّسف سحلیل ّبی ثٌیبزی دیص ثیٌی لیوز ّب زض آیٌس

 ًیسز اهب ثسیبض زضَاض، دیچیسُ ٍ فطاض هی ثبضس. 

 سغییط زیسگبُ اظ سحلیل ثٌیبزی ثِ سحلیل سىٌیىبل

سحلیل سىٌیىبل اظ ّوبى ظهبًی وِ ثبظاض ثِ غَضر هٌهن زض ضىل هجبزالر زض آهسُ اسز 

ی زض سضا ثِ يٌَاى یه اثعاض حیبٍخَز زاضشِ اسز. اهب خبهًِ هًبهلِ گطاى، سحلیل سىٌیىبل 

 ًذصیطفشِ ثَزًس. 8711یب اٍایل  8791سب اٍاذط  ضا خْز ایدبز هَفمیز زض هًبهالر

هًبهلِ گطاى زض ّط ضٍظ، ّفشِ یب هبُ هًبهلِ گطی هی وٌٌس ٍ اظ اثعاضّب ٍ ضٍش ّبی هرشلفی 

ذبغی ضا ایدبز اسشفبزُ هی وٌٌس. ایي افطاز الگَّبی ضفشبضی  طبىخْز هَفمیز زض هًبهالس

ثطحست سىطاض آهبضی هی  سٌدی، ایي الگَّبی ضفشبضی لبثل هطبّسُ ٍ ویفیز وٌٌسهی 

ثبضٌس. سحلیل سىٌیىبل ضٍضی اسز وِ ایي هدوَيِ الگَّبی ضفشبضی ضا سبظهبى زّی هی 

وٌس ٍ زض هَاخِ ثب ایي الگَّب زض هسیط ثبظاض احشوبل ٍلَو حبلشی ضا ثط حبلز زیگط ثیطشط هی 

ٌكك سحلیل سىٌیىبل ثِ ضوب ایي اخبظُ ضا هی زّس وِ ٍاضز شّي ثبظاض ضَیس ٍ دیص وٌس. ه

ثیٌی وٌیس وِ ثبض ثًس ثط اسبس اًَاو الگَّبیی وِ ثبظاض زض لحهبر دیطیي ایدبز وطزُ اسز 

 .ذَاّس افشبزچِ اسفبلی 

سیبض ثِ يٌَاى ضٍضی ثطای دیص ثیٌی احشوبلی لیوز زض آیٌسُ، سحلیل سىٌیىبل زض خبیگبُ ث

ثبالسطی اظ سحلیل ثٌیبزی هحؽ لطاض گطفشِ اسز. سحلیل سىٌیىبل هًبهلِ گطاى ضا ثِ خبی 

سوطوع ثط ضٍی  دبضاهشطّبیی وِ زاضای هٌكك ٍ زلیل ّسشٌس، ثط ضٍی ضفشبضّبیی وِ ثبظاض زض 

اضسجبـ ثب ضفشبضّبی دیطیي ذَز اًدبم زازُ اسز هشوطوع هی وٌس. اظ قطف زیگط سحلیل ّبی 

 "ٍ  "آى چیعی وِ ثبیس ثطَز "ثیي  "گخ ٍالًی "حبلشی ضا ایدبز هی وٌس وِ هب ثِ آى ثٌیبزی 

هی گَیین. گخ ٍالًی سبذشي ّط چیعی ضا ثِ ضسر سرز هی وٌس، اهب  "آى چیعی وِ ّسز

 زض دیص ثیٌی ّبی قَالًی هسر حشی اگط آى ّب زضسز ثبضٌس ثِ سرشی اسشرطاج هی ضًَس. 

سحلیل ثٌیبزی، ًِ سٌْب گخ ٍالًی ضا اظ ثیي هی ثطز، ثلىِ ثطای ثطذالف سحلیل سىٌیىبل اهب 

زض  ،هًبهلِ گط سًساز ًبهحسٍزی اظ احشوبالر ضا خْز ثْطُ ثطزى اظ هَلًیز ّبی هرشلف ثبظاض

زسشطس لطاض هی زّس. سحلیل سىٌیىبل ثب ضٌبسبیی الگَّبی ضفشبضی یىسبى زض ّط ثبظُ 

سبالًِ ٍ ّط ثبظُ ظهبًی هوىي  سًساز ثسیبض ظیبزی اظ ظهبًی اين اظ لحهِ ای، ضٍظاًِ، ّفشگی، 

احشوبالر ضا ثبظ ٍ ایدبز هی وٌس ٍ هسیطی ثی ًْبیز اظ فطغز ّب ضا زض اذشیبض هًبهلِ گط 

 لطاض هی زّس.



 سغییط زیسگبُ اظ سحلیل سىٌیىبل ثِ سحلیل شٌّی

ثیطشط سوطوعضبى وٌس، اهب چطا ثبیس هًبهلِ گطاى  اگطچِ سحلیل سىٌیىبل ثسیبض ذَة يول هی

 بسی وست ٍیًٌی ضٍاًطٌاظ سحلیل سىٌیىبل ثبظاض ثِ سوز سحلیل  شٌّی ذَزضب ى 

 هًكَف ضَز؟ وبضضرػی ضبى 

ذَز ثذطسیس وِ چطا ایي وشبة ی اظ ّط چیعثبیس ثیطشط اظ ضوب ثطای دبسد ثِ ایي سَال، 

ثِ يٌَاى دشبًسیل ثیي آًچِ ضوب سفبٍر  ،ًبضؾبیشی ضوب زلیلثِ احشوبل ظیبز   ؟ضاذطیسُ ایس

ایي  زض دبیبى وبض ثب آى هَخِ هی ضَیس اسز.ضوب وِ ٍ آًچِ  ثطای وست دَلًبهحسٍز 

ٌّگبهی وِ  آى ضا هطىل ثٌبهیس. رَاّیسث ضوب اگط الجشِ اسز، سحلیل سىٌیىبل ثب هطىل

ی ضوب فطغز ّبی ثی حس ٍ حػط ثطای ،ضا آهَذشیسالگَّب  ٍدطزاذشیس ثِ هكبلًِ ثبظاض ضوب 

 یاهب هي هكوئي ّسشن وِ ضوب هی زاًیس، ضىبف يهیو آیس. هیثِ ٍخَز  دَل وست خْز

ذَز ثِ سَز هبًسگبض ٍ دیَسشِ ٍخَز زاًص  سجسیل زض هَضز ثبظاض ٍ سَاًبیی ضوب ثیي زضن

 زاضز.

 ،فىط وطزى زضثبضُ سًساز زفًبسی وِ ثِ ًوَزاض لیوز ًگبُ وطزُ ایس ٍ ثِ ذَزسبى گفشِ ایس

ٍ  زیگطی ( حبلزًَز وٌس ) یب ًعٍل وٌس یب ّط غوِ ثبظاض هیرَاز  َّهوون ثِ ًهط هیطسس

ثِ  یچیع اهب ضوب زض ٍالى اسفبق افشبزُ اسز. یب افشبز اسفبق ذَاّسآًچِ ضوب فىط هی وطزیس 

 ٍ سَزی وِ هی سَاًسشیس وست وٌیس يبیسسبى ًوی ضَز. حطوز ثبظاض هؿكطثبًِ خع سوبضبی

دَل  سوبم هَضز زض فىط ٍ) افشس هی بسی وِ زض آىاسفبل ٍ ثبظاض ثیٌی دیص ثیي یثعضگ سفبٍر

 هي. زاضز ٍخَز هًبهلِ گط هی افشس هًبهالر ثب اسفبلبسی وِ زض( ّبیی وِ هیطس وست وطز

سطیي وبضّب زضَاض اظ یىی ضا ثِ هًبهلِ سَاًس هی وِ ًبهن هی "ضٍاًی ضىبف" سفبٍر ضا ایي

 سجسیل وٌس.

 ثب وست اسز هوىي آیب ضَز؟آهَظًسُ  سَاًس هی آیب هًبهلِ: اسز ایي ثعضي سَال

 ثبظاض سوبضبی ثِ سٌْب ضوب وِثبضس  ظهبًیّوبى  سبزگی ٍ سَْلزِ ث هًبهلِ گطی ،سدطثِ

 "ثلِ"  ایي سَال غطیح دبسد سٌْب ًِ ؟هٌدطضَز ّسشیس هَفمیز هَضز زض وطزى فىط ٍ

 ٍ ضٌبذز ًگبضش ضسُ اسز وِ ثِ ضوب زضنثط ایي اسبس  زلیمبثلىِ ایي وشبة  اسز

ًشیدِ ایي ضٌبذز ثبيث هی ضَز  . زضسشی اظ ذَزسبى ٍهبّیز هًبهالسشبى ثسّس

هًبهالر ضاحز، سبزُ، ثسٍى ضیسه ٍ هبًٌس ظهبًی وِ فمف ًهبضُ گط ثبظاض ٍ فىط وطزى زض 

 هَضز اًدبم هًبهالر ّسشیس ضَز.



 اهب ثِ ًهط ثطسس هوىي غیط ضوب اظ ثطذی ثطای ،ّسف ثعضي یه هبًٌس اسز هوىي ایي

 زاضًس، سسلف هًبهلِ گطی ٌّطثِ  وِزاضًس  ٍخَز افطازی. ًیسز قَض ایي زض حمیمز

دبیبًی ) ضىبف  يولىطز ٍ زسشطس زض احشوبالر ثیي ضىبف اظ ثیي ثطزىآًْب هَفك ثِ 

همبیسِ زض  ثطًسگبى ایي ،زاضشِ ثبضیساًشهبضضوب  اسز هوىي اهب ضٍاًی( ذَز ضسُ اًس.

 زٍ ایي ثیي سفبٍر حمیمز زض .سٌضزُ ٍ ضىسز ذَضزُ ثسیبض ون ثبضثب افطاز سطذَ

 ٍ ظهیي ثیي سفبٍر هبًٌس (زیگطی وس ّط ٍ ّویطگی ثطًسگبى) گطاى هًبهلِ اظ گطٍُ

 ضوسی هٌهَهِ زض ثب ٍنبیف هطشطن ظیبزی آسوبًی زٍاخطام ّط هبُ ٍ ظهیي. اسز هبُ

 ضٍظ ٍ ضت هرشلف هثل ّبی ٍیژگی ٍ قجیًز زضظیبزی  ًسجشب سفبٍر ّبی آًْب اهب ّسشٌس

 ،اسز گط هًبهلِ یه وِ وٌس ازيب سَاًس هی سدبضر زض وسی ّط ضاسشب، ّویي زض. زاضًس

 ضا ّسشٌس  ضوبضی اًگطز سًساز هًبهلِ گطاى هَفك ضا وِ ّبی ٍیژگی ضوب وِ ظهبًی اهب

سفبٍر آًْب ثِ  وِ یبثیسهی زض ،وٌیس همبیسِ هی زیگط گطاى هًبهلِ ثیطشط ّبی ٍیژگی ثب

 .اسز ضٍظ ٍ ضت هبًٌس

، هب هی ثگیطینضا هالوی ثطای همبیسِ یه هًبهلِ گط هَفك زض ًهط  هبُوطُ  ثِ ضفشي اگط

سَاًین ثگَیین وِ ایي ّسف اهىبى دصیط اسز ٍلی ایي سفط ثسیبض سرز اسز ٍ سٌْب 

هبُ ّطضت سب  ،اظ هٌهط هب زض ظهیي سًساز اًگطز ضوبضی ثطای آى سبذشِ ضسُ اًس.

 حسی ًعزیه ثِ ًهط هی ضسس وِ هب هی سَاًین آى ضا لوس وٌین. 

ًیع ثِ ّویي ضىل اسز، ثبظاض زض ّط ضٍظ، ّفشِ ٍ یب هبُ همبزیط  آهیعسدبضر هَفمیز 

ظیبزی اظ دَل ٍ هَلًیز ّب ضا زض زسشطس وسبًی وِ سَاًبیی وست آى ضا زاضًس لطاض 

  هی زّس.

 ثِ سرشیآیب آًْب  َّش ثبال؟آیب  هَفك ضا اظ ًبهَفك خسا هی وٌس؟ هًبهلِ گطاىچیعی چِ 

 سیسشن ّبی هًبهلِ گطی ثِ ایٌىٍِ یب  ی ّسشٌسسحلیلگطاى ثْشط؟ آیب آًْب ٌسوٌ هیوبض

آًْب ضا زض  وِ ّسشٌس زاضای ٍیژگی ّبی ضرػیشی شاسی؟ آیب آًْب زسشطسی زاضًس یثْشط

 ؟وٌس هی ٌّگبم هًبهلِ وطزى ووه ّبی ضسیسفطبضهمبثلِ ثب 

ثطضسی  ظهبًی وِ ضوبٍ هٌكمی ثِ ًهط هی ضسٌس سب  لبثل لجَل وبهال احشوبالر ّوِ ایي

 زضذطبى سطیي ثطذی اظ ٍ سدبضسی یغًٌش ثعضي ّبی ضىسز ثسیبضی اظ هسجت وِوٌیس 

زض زضخِ  ّویطگی  اظ ثبظًسگبى ثعضگشطیي گطٍُِ ّسشٌس ٍ خبهً افطاز هَفك سطیي ٍ

ثبظًطسشگبى ، هسیطاى اخطائی، زاًطوٌساى، هٌْسسبى، دعضىبى، ٍوال ضبهل اٍل

 بى ّسشٌس.ٍ وبضآفطیٌبً ثطٍسوٌس

 َّش.ّسشٌس ثسسطیي هًبهلِ گطاى ،ثبظاض ی اظ ثْشطیي سحلیلگطاىيالٍُ ثط ایي، ثسیبض

 ، اهب آًْب ووه وٌس هسیط هَفمیزثِ هی سَاًس  لكًب ثبظاض ذَة سدعیِ ٍ سحلیل ،



َة، . ذًیسشٌس سٌوٌ هیخسا  زیگطاىاظ ّط  ضاوِ ثطًسگبى ّویطگی  هطرػی يَاهل

ضاظ  سٌهی سَاً يَاهلی دس چِ اگط ایي يَاهل هصوَض زالیل اغلی هَفمیز ًیسشٌس،

 س؟ٌثبض هَفمیز

 ثسسطیي ه وطزى ثِوو ض ٍاثبظ هًبهلِ گطاى ثسسطیي ٍ ثطذی اظ ثْشطیي ثب وبض دس اظ

 یزالیل ذبغ وِثگَین اًس،ثسٍى ضه هی سَاًن  ضسُ سجسیل ّب  ثْشطیي وِ ثِ ّبیی

هشفبٍر سطی ضا  ّبی ضاُ حل ثِ قَض هساٍم هًبهلِ گطاى ثْشطیي چطا وِ ٍخَز زاضز

 .ًسجز ثِ اضربظ زیگط اضائِ هی وٌٌس

 ثْشطیي وِ ثگَین ثِ سبزگیضا ثیبى وٌن هی سَاًن  زالیل سوبماظ  چىیسُ ای اگط هي

ایي ذیلی دیچیسُ ثِ ًهط ًوی  هی زاًن وِ .فىط هی وٌٌس اظ ثمیِ هشفبٍر ،گطاىهًبهلِ 

ثب آى چیعی وِ زض ٍالًیز  ضا اگط ضوب سفبٍر آى چیعی وِ زض شّي ضوبسزاهب  ،ضسس

 زاضشِ ثبضس. یيویم دیبهسّبی هی سَاًس سبثیط ٍ ثطضسی وٌیس اسز

ایي  وٌس هیهشوبیع  زیگطاىاظ  ی وِ ثطًسگبى ّویطگی ضااظ ٍیژگی ّبی هطرػیىی 

دوَيِ هوِ ثِ آًْب اخبظُ هی زّس  زاضًسز هٌحػطثفط هٌهنیه شّي اسز وِ ثطًسگبى 

ٍخَز  يلی ضغنايشوبز ثِ ًفس  حفم ثبالسط اظ ّوِای اظ ًگطش ّبی هٌهن، هشوطوع، ٍ 

ّبی ضایح ٍ  سطسآًْب زیگط هسشًس اثشال ثِ  ًشیدِزض  ضا زاضشِ ثبضٌس، ضطایف ًبهكلَة

دس اظ اسوبم فطز  . ّطًیسشٌس زّس آظاضهی ضا شجبّبر هًبهلِ گطی وِ زیگطاىاض

هًبهالسص ًىشِ ای ضا اظ ثبظاض هی آهَظز اهب سٌْب وسبًی ثطًسُ ّویطگی ثبظاض هی ضًَس 

  هی آهَظًس. ضاوِ ضٍش ّبی هًبهلِ گطی 

 گطاىهًبهلِ  هبلی زض هیبى فبخًِ ٍ يبقفی زضز چطاحبل ایي سَال دیص هی آیس وِ 

ضبًس ذَثی ثطای ضاٌّوبیی هٌبست لجل  بث ثیطشطهب ،دبسد سبزُ اسز؟ اسز هطشطن

 .اظ ضطٍو ضغل سدبضی ذَز ضٍثطٍ ًجَزُ این

 سبل گصضشِ ضا غطف ّفسُ هي ،زاظ ایي ٍخَز زاض ثسیبض يویك سط یزالیل ثب ایي حبل،

 سططیح

ضٍش ّبی  هیشَاًسشن وِ ایي زض حبلی اسز مُ اوطز هًبهالر دطز ضٍاًی زایٌبهیه

ایي  وطزُ ام وطف چیعی وِ هي سَسًِ زّن. ،اغَل هَفمیز آهَظش ثطایضا  یهَثط

 ثطای یبزگیطی ًحَُ ی اسز وِ آى ضا سفىط زض ٍ سٌبلؿبر سؿبزّب دط اظ سدبضر اسز وِ

یه ولوِ ثطای ًطبى زازى  اًشربة حكهي  ض ٍالى، اگطز .وٌس هیثسیبض زضَاض هَفمیز

 ثبضس. سؿبز هی سَاًس ولوِ آى زاضشِ ثبضن، ضا گطیهًبهلِ  هبّیز



 ًشیدِ هًبهلِ ای ّیچ ،ثط اسبس ضٌبذشی وِ هي اظ ثبظاض زاضم هًبهلِ  شاسب ذكطًبن اسز

 دَل ّویطِ ٍ اظ زسز زازى وطزىاضشجبُ  اهىبى، ثٌبثطایي ز.ًساض ای سؿویي ضسُ

 .زاضز ٍخَز

 زضذكطزضهَلًیز  ضا ذَز سیهی سَاً، ضَیس هی ٍاضز هًبهلِ ضوب زض یه ٌّگبهی وِ آیب

 ؟یسثگیطًهط

 شاسب وِ یه فًبلیز زض اگط هي ، دساسز ، ثلِثِ غطاحز ثِ ایي سَال هٌكمی بسدد

ثطای  وبهال هًمَل یه فطؼ ایي ن.ثبضضیسه دصیط ثبیسضطوز هی وٌن  ذكطًبن اسز

 ضاهی فطؼ ایي هًبهلِ گطاى سمطیجب سوبم ًِ سٌْب ،زض حمیمز ز.اس گطهًبهلِ  ّط

  ٌّگبهی وِ س.وٌٌ افشربضهی دصیطی سفىطضیسه ثِ ایي هًبهلِ گطاى اغلت ثلىِ، دصیطًس

ثِ  دصیطیس هی ضا ذكط بًسجش وِ ضوب سزثساى هًٌب ًییه هًبهلِ هی ضَیس   ٍاضزضوب 

 اهب س،ًیسشٌسؿویي ضسُ  ًشبیحاحشوبال  ظیطا ّسشٌس ذكطًبن هًبهالر سوبم يجبضر زیگط،

ظهبًی وِ ٍاضز هًبهلِ ضسُ اًس ضیسه آى ضا  هًشمسًس اظ هًبهلِ گطاى ثسیبضی ٍالًب آیب

 سؿویي ضسُ غیط ًشیدِ احشوبال هًبهلِ وِ اًسدصیطفشِ  آًْب ٍالًب آیبدصیطفشِ اًس؟ 

 ؟زاضًس ضاهوىي  يَالتدصیطش  ثِ قَض وبهل آًْبآیب  ،يالٍُ ثط ایي؟ زاضز

یه  وِ ضاآًچِ  دصیطش وبهلآهبزگی   ! اوثط هًبهلِ گطاىاسز دبسد  ثِ غطاحز، ًِ

. ثْشطیي هًبهلِ گطاى ًِ سٌْب ًساضًسضا زاضز  ذكطدصیطش هَفك زض هَضز  هًبهلِ گط

اًی ظیبزی ثیي ایي ضىبف ضٍثذصیطًس.  ضا ضیسه، سه ضا لجَل وطزُ ثلىِ آهَذشِ اًسضی

ٍ ثِ قَض  ضسُهًبهالر  ٍاضزوِ ضوب  ظیطا ضیسه دصیطّسشیسضوب یه فطؼ ٍخَز زاضز

 .یطفشِ ایسصضاد هًبهلِوبهل ذكطار شاسی زض ّط 

هًبهلِ ضسُ  ٍاضز ،زضگیطی سطزیس ٍ یب ثسٍى وَچىشطیي هًبهلِ گطاى هی سَاًٌسثْشطیي 

ثب حشی هًبهلِ  اظ آًْب هی سَاًٌسثِ هًبهلِ ثذطزاظًس. ، زضگیطی یب ثسٍى سطزیس ٍ ٍآظازاًِ

 شاسی زض ذكطار ثِ يجبضر زیگط، ضًَس.ذبضج  يبقفی ًبضاحشی وَچىشطیي ثسٍى ؾطض،

ايشوبز  حس ٍ یب، سوطوع، اًؿجبـ ًهن، ،هًبهلِ گطاى ثْشطیيوِ  ضَز ثبيث ًوی هًبهالر

 .اظزسز ثسٌّس ذَزضا ثِ ًفس

 (سطسٍیژُ ثِ ) یسسشًی يبقفی ًبضاحشی ثسٍى وَچىشطیي هًبهلِ وطزى  اگط ضوب لبزض ثِ

یه هطىل ثعضي س ایي ثذصیطی ضاهًبهلِ شاسی  وِ چگًَِ ذكطار سیآهَذشِ اًی  ٌَّظٍ 

 ثسی ثط ضٍی اثطاراسز  غیط لبثل اخشٌبة چیعی وِاخشٌبة اظ سالش ثطای. ذَاّس ثَز

 .زاضز ذَاّسآهیع هَفمیزفطز زض هًبهلِ سَاًبیی 



هًبهلِ  ثطای، اهب ثبضس زضَاضهی سَاًس  ٍالًب ،یضطایك زض ّط ذكطاردصیطش  آهَظش

 ّط زٍ وطزى اضشجبُ ٍ دَل اظ زسز زازىوِ  ثسیْی اسز، اسز سط ثسیبض زضَاضگطاى 

 ثطای هب زضَاض ّسشٌس.

 ،ثبضس ثسیبض زضزًبن هی سَاًس دَلسَز  ٍ اظ زسز زازى وطزى اضشجبُ وٌن هی ايشطاف

 هًبهلِ زض یه ایي ذكطار یّط زٍثب ّط لحهِ هب  يوال، ثِ يٌَاى هًبهلِ گط ثب ایي حبل

  هَاخِ ّسشین.

 يسم لكًیز غَضر زض هب چگًَِ وٌس: هًطفی هی ثِ هب ضا اسبسی سٌبلؽیه  هًبهلِ

 ٌّگبهی وِ ضوب خَاة: ؟وبًینثثبلی  لسم ثبثزٍ ايشوبز ثِ ًفس ثب  ،هشوطوع، هٌهن ثبیس

 وِ ضوب زلیمب ّوبى چیعی اسز ٍ ایي، سوٌی فىط هًبهلِ گط هبًٌس یه چگًَِهی آهَظیس 

ثِ قَض   زّس سب اخبظُ وِ ثِ ضوب یآهَظش ضاّثِ اًدبم زازى آى ذَاّیس ثَز.  لبزض

 آهَظش ثذصیطز. هَفك اسز سفىط یه هًبهلِ گط ولیسهبًٌس  وِ ضا ذكط ضطایف وبهل

ثب  یس.گیطث یبز ضوب هی سَاًیسهْبضسی اسز وِ  هْن سطیي ،هًبهالر ذكط ضطایف دصیطش 

 یب ٍ سَسًِ ،یبزگیطی  زض خْز هًبهلِ گطاىثِ ًسضر دیص هی آیس وِ سَخِ  ایي حبل

 سوطوع ثط ضٍی آى هًكَف گطزز.

لبزض ًرَاّس  ثبظاض ،هیگیطیس یبز هًبهالسی ضا ضیسه دصیطش ّبی ضوب هْبضر ٌّگبهی وِ

فمف  ْبایٌ وٌس. سَلیسضا  ی اظ آى زاضیسزضزًبو سفسیط سًطیف ٍ یبضوب  وِ یاقاليبس ثَز

 احشوبالسی ٍخَز زاضًس.گَیس چِ  هی وِ ثِ ضوب، ی اسزاقاليبس

ٍ ثِ هًبهالر  ثبضس ُذَاًسضا وِ ایي وشبة ًساضز ٍخَزی هي هكوئي ّسشن وِ هًبهلِ گط

سیگٌبل ٍضٍز آى ضا ًسازُ اسز ٍ یب هًبهالسی وِ سیگٌبل آى  ثبظاض ٌَّظظٍز ٌّگبم وِ 

 .ثعًسبزض ضسُ ثبضس ٍ ثطای ٍضٍز زیط ثبضس غاظ لجل 

ضا ثِ  زیگطاىثب ضا وٌن وِ ثشَاًن سفبٍر ثیي هًبهلِ گطاى دیطٍظ ّویطگی  هي فىط ًوی

 چطا وِ آًْب وی سطسٌسً آًْبس، ًٌوی سطس هًبهلِ گطاى ثْشطیيایي سبزگی ثیبى وٌن: 

خلَگیطی هی  هؿط ٍ ثی دطٍا الساهبر اظوِ شٌّی اًًكبف دصیط ٍ سَسًِ یبفشِ زاضًس 

 .وٌس

طِ فىط هي ّوی ،چیعی ًویساًنهَضز  هي زض ایي " ثگَییس ضوب هوىي اسز ثِ ذَزسبى

ثبظ ّن، ایي یه ". زاضشِ ثبضٌسسطس سبلن اظ ثبظاضّب هًبهلِ گطاى ثبیس  وِ هی وطزم

ضوب ثبيث ، سطس ضَز اًدبم هی هًبهلِ  اهب ظهبًی وِ ،ٍ هًمَل اسزفطؼ وبهال هٌكمی 

اظ اضشجبُ وطزى . اگط ضوب ثشطسیس اسفبق هی افشس بٍالًاظآًچِ وِ  ثیطشط ثسیبضضَز هی 

اظاقاليبر ثبظاضسبثیط گصاضشِ ٍزضًْبیز ثبيث اضشجبُ ضوب  ثطآگبّی، سطس زاضیسسطس 



. ًساضزٍخَز  یس، ّیچ فطغز زیگطیّسش َسطس وبهال ٌّگبهی وِ ضوب ضَز. هی ضوب

، حشی اگط هسیطیز آًْب سبثیط آًْبضازضن وٌیسٍ یب  ّب فطغزثمیِ وی سَاًیس زیگط ًضوب 

ثبيث  سطس سثجیز ضسُ اسز. اظ لحبل فیعیىی،سطس  ظیطاوِ، وطزُ ثبضیس زضنضا 

ثط ضٍی هب  سوطوع ٍ ضسى سَخِ  شٌّی، ثبيث هحسٍز اظلحبلٍ  ضَز هی هب ضوَزسَلف ٍ یب 

 هب افىبض ثساى هًٌی اسز وِ ایيهی گطززٍ  سًهیطَ سطس هبایدبز وِ ثبيث  هَؾَيبسی

سب هی ضَز. هسسٍز  اقاليبر هَخَز ثبظاض زیگطٍ ّوچٌیي ، ّبی زیگط فطغز زض هَضز

 زض هَضز سسَاًی ًطَیس ًوی زٍض حبزثِ ای وِ ثبيث آى ضسُ اظسطس ٍ ظهبًی وِ ضوب

ایي  هٌجىایٌىِ  زضن .سفىطوٌی سای آهَذشِ ثبظاض زض هَضز وِ هٌكمی ّوِ چیعّبی

ثبيث  ایي چیعی اسز وٍِ  زضَاضاسزثسیبض سزذَز هب ًبهٌبست ّبی ًگطش هطىالر

 ضا سحز سبثیط هب هًبهالر وِفىطی  الگَّبی ثسیبضی اظ ضَز. هی سطس ضسى هسطی

 هطبّسُ ٍ ،زضثبضُ خْبى هب اسز وِ زض آى شیقجیً اظ یسبثً سٌزّ هی لطاض هٌفی

ضٍضي  هب طایث ثِ ًسضر وِ ضیطِ زٍاًسُ بيویم آًمسض ی فىطیالگَّب ایي ین.سفىطهیىٌ

  .هبسز یشٌّ حبلز اظ ًبضی ٍ زاذلی هب هًبهالسی هطىالر هٌجى وِ هی گطزز

ٍالًی ايالم  ثِ يٌَاى ثیبًیِ ای هي آى ضاوِ  زاضز ٍخَز زیگطی زض هَضز سدبضرزلیل 

زضسز  زاًیس زضثبظاضّب ًوی هَفك هًبهلِیب  ّیچ چیعی زضثبضُ ذَز : ضوبوٌن هی

ًوی  ضاوز سٌیس ظزى اغَلی ثِ سَح ثب یه ّوبًگًَِ وِ ضٍش هٌبسجی ثطای ؾطثِ

زض قَل هسبثمِ ثب ایٌىِ سىٌیه  گلف ثبظی وطزم، یي ثبضاٍل زاًیس. ظهبًی وِ هي ثطای

ثطای  8۲1اهب اهشیبظ هي ٌَّظ  ّبی هرػَغی ًساضشن، چٌسیي سَح ذَة دطسبة وطزم

خوى اهشیبظار ًیبظثِ یبزگیطی سىٌیه  افعایصگَزال ثَز. ثسیْی اسز وِ ثطای  81

سىٌیه  ٍ دیططفز ًیبظ ثِ هبخْز ّوبٌّگی ایي اسز.، هًبهلِ وطزى ّن ضجیِ زاضشن

 ؟ زاضین، اهبچِ سىٌیىی

 ٍ ضَز ّبی لبثل هالحهِ هی ّب ٍثی ثجبسی هىص ثبظاضثبيث ثَخَز آهسى ثسیبضی اظوص

 ضخ زّس.سَاًس  لحهِ ای هی ی زضثبضُ اٍؾبو ثبظاضٍخَزًساضز. ّطچیعی زضّطیشسٍزحه

دیص ثیٌی ثبظاض ٍ دَلی وِ  سضا ثِ قَضی وِ ثشَاًی ثِ ثبظاضضوب وِ چگًَگی ٍضٍز  ضٍضی

 ٍ سطس اظاضشجبُ وطزى اگطضوبضٍضي وٌس ٍخَز ًساضز  احشوبل اظ زسز ضفشي زاضز ضا

ضٍش اظثیي ثطزى سبثیطار هٌفی ضوب ، ثسیي هًٌی اسز وِ ساظزسز زازى دَل زاضی یب

ایٌىِ ط هگ .ًگطفشِ ایس یبزضا اثط زاضز  زضاًدبم وبضّب بىّبیش ییبثطسَاً ّب وِ ایي سطس

 ٍخَز زاضز. اهىبى ًشیدِ ًبهطرع ضوب ثِ قَض وبهل یبز ثگیطیس ٍ ثذصیطیس وِ 

سطریع  ثطای یضٍضثِ يٌَاى  سدعیِ ٍ سحلیل ثبظاضثِ دیطٌْبز هي ایي ًیسز وِ هب 

. ثب ایي حبل، سدعیِ یناًدبم زّسدعیِ ٍ سحلیل ضا  لكًب ثبیس هب ٍ ین ًساض ًیبظ فطغز ّب



 هًبهالسیهطىالر  ثلىِ. ًیسزهَفك ٍ ّویطگی ثِ ًشبیح  ضسیسىٍ سحلیل ثبظاض ضاُ 

حل  يسم ايشوبز ثِ ًفس، يسم ًهن ٍ اًؿجبـ، ٍ یب سوطوع ًبهٌبست زضًشیدِایدبز ضسُ 

  ضس. سًٌرَاّ
 

ثسیبضی  زض هَضز ثب آهَذشي ذكط هی سَاًیس ثطای اظ ثیي ثطزى زاضیس، زٍ اًشربة ضوب

س یبز ییب هی سَاً هنًب هیی ، ًباهیسسیبُ چبلِهي ایي ضا  وِ سالش وٌیسثبظاض اظهشغیطّبی

 ضطایف ٍالًب ثِ گًَِ ای وِ ضوب ذَز ضا هًبهالسیوِ چگًَِ زٍثبضُ فًبلیز ّبی  سیثگیط

 دصیطفشِ ایس ٍ زیگط ًوی سطسیس اًشربة وٌیس. ضا ذكط

ّویطِ ثطاسبس يالیك  ٍ سوٌی ثِ ذَز ايشوبز ثػَضر هًمَل سسَاًی ًوی اگطضوب

 ٌّگبهی وِفمف  ضس. غیطهوىي ذَاّس ، زسز یبثی ثِ ًشبیح دبیساضسوٌی ذَيول هی

ٌس ثب ايشوبز ثِ ًفس زض هَاخِْ ثب يسم یٍ هی سَاشّي ضوب یه شّي هًبهلِ گط هی ضَز 

 .ّس ضسذَاآسبى ٍ سبزُ ، هًبهلِ وطزى ثطای ضوب سیوبًثثبلی  لسم ثزثب ،لكًیز

ٍضّبی ذَز ضا س وِ چگًَِ ًگطش ٍ ثبییبز ثگیط زاضیسثٌبثطایي، ضاُ حل چیسز؟ ضوب ًیبظ

زض ٍ  وٌیس هًبهلِ یگًَِ ای وِ ثسٍى وَچىشطیي سطس وٌیس ثِسٌهین زض هَضز هًبهالر 

شٌّی وِ ثِ ضوب اخبظُ الساهبر ثی دطٍا ضا ًسّس العاهی  چبضچَةيیي حبل ًیبظ ثِ یه 

ثطای آهَظش آى ثِ ضوب سبلیف ضسُ زلیمب ّوبى چیعی اسز وِ ایي وشبة اسز.ایي 

 . اسز

حس  سبهَثط قَضثِ حل ٍ فػل ایي هجبحث زضخْز ثِ ضوب ووه  چبلص هي زض ایي وشبة 

 اسز.اهىبى 

 


