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چکیدٌ
پػٍّف حبضط ثب ّسف عطاحی الگَی اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی زاًكگبُ قْیس
ثْكتی اًجبم گطفت .پػٍّف اظ ًؾط ّسف ،وبضثطزی-تَؾقِای ٍ اظ لحبػ ًحَُگطزآٍضی زازُ ثِ ضٍـ
آهیرتِ (ووی ـ ویفی) اًجبم گطفت .جْت عطاحی الگَ اثتسا ثب اًجبم ههبحجِ ًیوِؾبذتوٌس ثب ً 7فط اظ
ذجطگبى ٍ تحلیل هحتَای زازُّبی آى ثِ ضٍـ همَلِ ثٌسیٍ ،ضقیت هَجَز اضظیبثی فولىطز افضبی
ّیئت فلوی زاًكگبُ قْیس ثْكتی تقییي گطزیس ؾپؽ ثِ هغبلقِ پیكیٌِ فلوی ٍ اؾٌبز پطزاذتِ قس ٍ
هسل هفَْهی پػٍّف تسٍیي قس .پؽ اظ هغبلقِ پیكیٌِ فَاهل ،هالنّب ٍ ًكبًگطّبیی هكرم قسًس.
ؾپؿجْت افعایف افتجبض زازُّب ٍ وؿت قٌبذت جبهـ ًؿجت ثِ هالنّب ٍ ًكبًگطّب ،ثِ هغبلقِ 70
ؾٌس ثِ ضٍـ ًوًَِگیطی زض زؾتطؼ ،پطزاذتِ قس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ تحلیل هحتَا ٍ همَلِثٌسی ،زازُّبی
آى زض چْبض فبهل آهَظـ ،پػٍّف ،هسیطیتی ٍ قبیؿتگیّبی فطزی 13 ،هالن ٍ ً 102كبًگط ثسؾت
آهس .ؾپؽ ثِ تقییي هیعاى اّویت ٍ ثبض اعالفبتی ّط یه اظ ًكبًگطّب ،هالنّب ٍ فَاهل ثب اؾتفبزُ اظ
تىٌیه آًتطٍپی قبًَى پطزاذتِ قس .ضطیت اّویت فَاهل ثِ نَضت :آهَظـ ( ، )0/314پػٍّف
( ، )0.271هسیطیتی ( ٍ )0.191قبیؿتگیّبی فطزی ( )0.222هكرم قس .زض هطحلِ ؾَم ثب تَجِ ثِ
ضطیت اّویت ًكبًگطّبً ،كبًگطّبیی ثِ فٌَ اى ًكبًگطّبی هَثط زض اضظیبثی چْبض فبهل فَق اًتربة ٍ ثب
اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ هیعاى اقتطان ًؾط ذجطگبى ًؿجت ثِ هیعاى اّویت ایي ًكبًگطّب
زض اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی ثطضؾی گطزیسً .وًَِگیطی ثِ نَضت تهبزفی عجمِای ثَز ٍ
ً227فط ًوًَِ آى ضا تكىیل زازًس .جْت تحلیل زازُّب اظ آظهَى  tته ًوًَِ ،اؾتفبزُ قسوِ ثب تحلیل
زازُّب 13 ،هالن ٍ ً 56كبًگط جْت اضظیبثی4فبهل هَثط زض اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی
زاًكگبُ قْیس ثْكتی هكرم ٍ ؾبذتبض هسل تقییي ٍ زض ًْبیت هسل پػٍّف عطاحی قس .زض آذط ،ثب
اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ ثب  12گَیِ زض  7هَلفِ انلی ،هغلَثیت هسل ثب اؾتفبزُ اظ ًؾط
ذجطگبى هَضز تبییس لطاض گطفتجِ عَضیىِ هسل حبضط اظ ًؾط اًقغبفپصیطی ( ، )4.18اظ لحبػ تَاًبیی
قٌبؾبیی ًمبط ضقف ٍ لَت ( ، )5.74اظ ًؾط تَاًبیی اضتمب ویفی فولىطز افضبی ّیئت فلوی (، )5.61
جبهقیت ٍ اًؿجبم اجعا ( ٍ )7.91هغلَثیت ولی هسل ( ، )4.75هٌغجك ثب هبّیت فولىطزی افضبی
ّیئت فلوی ( ٍ )4.02هیعاى تحمك اّساف اضظیبثی فولىطز ( )2.17هیثبقس وِ ّوگی هقٌبزاض ثَزُ ٍ اظ
ًؾط ذجطگبى هَضز تبییس لطاض گطفتِ اؾت.
ياصگبن کلیدی :الگَ ،اضظیبثی فولىطز ،افضبی ّیئت فلوی
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مقدمٍ ي بیبن مسبلٍ
اضظقیبثی اظ زیط ثبظ زض حَظُ ی آهَظـ فبلی ٍجَز زاقتِ ٍ یىی اظ وبضوطزّبی هْن هسیطیت زاًكگبّی اؾت وِ
ًمف هْوی زض ثطًبهِ ضیعی نحیح ،اجطای هَفك ثطًبهِ ّبی آهَظقی ٍ ثْجَز ویفیت آهَظـ زض زاًكگبُّب زاضز (.)2
هٌبثـ اًؿبًی زض ؾبظهبىّب هْن تطیي هٌجـ ٍ زض هطاوع آهَظـ فبلی ،افضبی ّیبت فلوی هْن تطیي ضوي هحؿَة هی-
قًَس .اظ ایي ضٍ اضظقیبثی فولىطز آًبى یىی اظ فَاهل هْن ؾبظهبى ٍ اظ هؿئَلیتّبی انلی هسیطاى جْت حفؼ ،تَؾقِ-
ی حطفِای ٍ اضتمبی افضب هیثبقسّ .وَاضُ اثعاضّبی اضظقیبثی ،هیعاى هكبضوت افطاز ضا زض هَفمیت ؾبظهبى تقییي هی-
وٌٌس .ثٌبثطایي اًجبم آى ٌّگبهی اضظقوٌس تط اؾت وِ ثركی هٌؿجن اظ ًؾبم هسیطیت ثبقس ٍ ثِ افطاز ٍ ؾبظهبى زض
تَؾقِی تَاًبییّبی ثبلمَُ ووه ًوبیس ( .)3هَؾؿبت آهَظـ فبلی ،ثِ فٌَاى ؾبظهبىّبی انلی زض جبهقِ زض ًؾط
گطفتِ هیقًَس ٍ ً مف هْوی زض تغییط ٍ تَؾقِ اجتوبفی ٍ التهبزی زاضًس .آًْب ًمف هْوی زض ووه ثِ ایجبز ًْبزّبی
جسیس زض جبهقِ هسًی ،تؿْیل ٍ تكَیك اضظـّبی فطٌّگی جسیس ،آهَظـ ٍ اجتوبفی وطزى هطزم زاضًس ( .)11زاًكگبُ
ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ فبلی پیَؾتِ ثقٌَاى ثبالتطیي هطوع اًسیكٍِضظی ٍ تَلیس فلن جبهقِ هحؿَة قسُ ٍ ثب حضَض ٍ
فقبلیت اًیكوٌساًِ هتفىطاى ،هحممبى ،زاًفپػٍّبى ٍ زاًكجَیبى زض افتالی فلوی ٍ جْت ثركیسى ثِ حطوتّبی
فىطی ،افتمبزی ،فطٌّگی ٍ ؾیبؾی جبهقِ ًمكی اؾبؾی زاضًس .تغییط زض جبهقِ ًتیجِ تغییط زض زاًكگبُّب هیثبقس
یقٌی ضاثغِ هؿتمین ثیي تغییط ٍ تحَل زض زاًكگبُّب ٍ جبهقِ ٍجَز زاضز ( .)9افضبی ّیئت فلوی اظ فٌبنط انلی
زاًكگبُّب ّؿتٌس وِ هی تَاًٌس هٌجـ هْوی ثطای زؾتیبثی ثِ تغییطات ؾطیـ زض آهَظـ فبلی ثبقٌس ( ٍ )11افتجبض یه
هَؾؿِ آهَظقی ٍهٌجـ ؾطهبیِّبی فىطی آًْب تب حسٍز ظیبزی ثؿتگی ثِ افضبی ّیئت فلوی آًْب زاضز ( .)7اضظیبثی
فولىطز ًمف هْوی زض افعایف ثْطُ ٍضی افضبی ّیئت فلوی ،انالح ًؾبم آهَظقی ٍ ّوچٌیي افعایف ویفیت ولی
آهَظـ فبلی زاضز ( .)11اضظیبثی فولىطز ،اضظیبثی نالحیت حطفِای فضَ ّیبت فلوی ّن زض ًمف آهَظقی ٍ ّن ثِ
فٌَاى ووه وٌٌسُ زض زؾتیبثی ثِ اّساف ؾبظهبًی هیثبقس ( .)10ظهبًی وِ افضبی ّیئت فلوی اظ اّساف زاًكگبُ ثِ
ضٍقٌی آگبُ ثبقٌسٍ یه ثطًبهِ ٍیػُ ثطای ضؾیسى ثِ اّساف زاقتِ ثبقٌس هیتَاًٌس ًمف هْوی زض یبزگیطی زاًكجَیبى
ٍتَؾقِی گطٍُ ٍ زاًكىسُ ذَز زاقتِ ثبقٌس ( .)8یه اضظیبثی فولىطز جبهـ هؿیط ٍ ضاٌّوبیی ؾبظًسُای ثطای تؿْیل ٍ
ثْجَز ضقس ٍ پیكطفت ّیبت فلوی فطاّن هیوٌس ( .)10اظ ایي ضٍ اضظیبثی افضبی ّیئت فلوی یىی اظ هَضَفبت چبلف
ثطاًگیع زض آهَظـ فبلی هحؿَة هیقَزچطا وِ اضتمبء ویفیت فولىطز زاًكگبُّب زض گطٍ افضبی ّیئت فلوی تَاًوٌس ٍ
قبیؿتِ اؾت .اظ آًجبیی وِ آهَظـ فبلی ٍ زاًكگبُّب ثب چبلف ّبی هرتلفی اظ لجیل جْبًی قسى ،تَؾقِ فٌبٍضی
اعالفبت ،افعایف تمبضب ،پبؾرگَیی زض لجبل ثطآٍضزُ وطزى اؾتبًساضزّب یب العاهبت ویفیت ٍ ...ضٍثطٍ قسُاًس ًویتَاًٌس ثِ
عَض هغلَة ثِ ایفبی هأهَضیتّبی ذَز ثپطزاظًس هگط ایٌىِ ثِ عَض زائن اضظیبثی فٌبنط انلی ذَز ضا هَضز تَجِ لطاض
زازُ ٍ ثبظذَضز الظم ضا جْت ثْجَز ویفیت آى اضائِ ًوبیٌس .زض ایي هیبى افضبء ّیأت فلوی ثِ فٌَاى یىی اظ هْنتطیي
فٌهط ًؾبم آهَظـ فبلی ثِ حؿبة هی آیس وِ زض ثْجَز ٍؽبیف انلی زاًكگبُ یقٌی آهَظـ ،پػٍّف ٍ اضائِ ذسهبت
ترههی ًمف اؾبؾی ثبظی هیوٌٌس .ثٌبثطایي ثِ وبضگیطی یه ؾیؿتن جبهـ اضظیبثی فولىطز افضبء ّیأت فلوی زض
ًؾبمّبی زاًكگبّی ضطٍضی هی ًوبیس ٍ گبهی هَثط زض جْت اضتمبی ویفیت فولىطز ّیبت فلوی ٍ زض ًْبیت ویفیت
ًؾبم آهَظـ فبلی وكَض ذَاّس ثَز.
پػٍّفّبیی زض ظهیٌِ عطاحی الگَی اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی زاًكگبُّب اًجبم گطفتِ اؾت وِ ؾقی
ًوَزُاًس ثِ ثطضؾی ٍ قٌبذت فَاهل هؤثط ثط اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوـی ثپطزاظًـس .اظ جولـِ جؿـبضتی()1391
پػٍّكی تحت فٌَاى عطاحی الگَی اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی زاًكگبُ آظاز اؾـالهی ٍاحـس تجطیـع اًجـبم زاز.
ًتبیج حبوی اظ هكرم قسى  7هقیبض(آهَظـ ،پـعٍّف ،ذـسهبت هـسیطیتی ٍ فلوـی ،ذـسهبت هكـبٍضُای ٍ حطفـِای،
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فقبلیتْبی فَق ثطًبهِ ،فقبلیتْبی فطٌّگی) ٍ  80ظیط هقیبض هیثبقس .هقطٍفی( )1390پػٍّكی تحت فٌـَاى تقیـیي ٍظى
هَلفِّبی تسضیؽ ثطای اضظقیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی اًجبم زاز .هْبضت ّبی حطفِای هسضؼ ثِ فٌـَاى فوـسُ-
تطیي هَلفٍِ ،یػگیّبی قرهیتی اذاللی ،اثط هحیظ آهَظـ ثط هسضؼ  ،اثط ویفیت زاًكجَیبى ثط تـسضیؽ هـسضؼ ،زض
ضتجِّبی ثقسی لطاض گطفتٌس ٍ هَثك تـطیي هٌـبثـ اعالفـبت زضثـبضُ ویفیـت آهـَظـ ثـِ تطثیـت اٍلَیـت ،پطؾـف ًبهـِ
زاًكجَیبى ،ذَزاضظقیبثی هسضؼ ،وبضپَقـِ تـسضیؽ ،اضظیـبثی ّوىـبضاى ٍ هترههـبى آهـَظـ ٍ یـبزگیطی ثـَزُ اًـس.
ضججی( )1389پػٍّكی تحت فٌَاى تلفیك ضٍـ ووی ٍ ویفی ثِ هٌؾَض عطاحی اثعاضی ثطای اضظقیبثی فولىطز افضـبی
ّیئت فلوی اًجبم زازً .تبیج ًكبى زاز وِ فولىطز آهَظقی ،فولىطز پػٍّكیٍ ٍ ،یػگیّبی قرهـی ٍ هؿـئَلیتّـبی
حطفِای افضبی ّیئت فلوی ،اظ جولِ حَظُّبیی اؾت وِ ثباؾتفبزُ اظ ثؿتِ عطاحی قسُ اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت
فلوی  ،هَضز اضظقیبثی لطاض هیگیطز .اظ هغبلقِ هغبلت فَق هیتَاى زضیبفت وِ پػٍّفّـبیی وـِ تـبوٌَى زض ظهیٌـِی
اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی اًجبم قسُاًس ّط یه تالـ ًوَزُ تب ثب تَجِ ثِ ظهیٌِی وبضثطزی ٍ فطٌّگـی ذـَز
ثِ گًَِای اضظیبثی فولىطز ضا ثط اؾبؼ هؤلفِّبیی وِ هقطفی ٍ وكف ًوَزُاًس هَضز تجییي ٍ ثطضؾی لـطاض زٌّـس .گطچـِ
ّط یه اظ پػٍّفّبی فَق ثب تَجِ ثِ ثؿتط هَضز هغبلقِ ذَز زًجبل قسُاًس ،لیىي زض ول هیتَاًٌس ضٌّوـَز اضظًـسُای
ثطای قٌبؾبیی ٍ تقییي فَاهل ،هالنّب ٍ ًكبًگطّبی اؾبؾی زض اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی ثبقٌس .لصا ،تحمیك
حبضط زض ًؾط زاضز تب ثب قٌبؾبیی فَاهل ،هالنّب ٍ ًكبًگطّبی هْن اضظیبثی فولىطز افضـبی ّیئـت فلوـی ٍ ثـب وـبضثطز
تىٌیه آًتطٍپی قبًَى 1ثِ فٌَاى تىٌیىی هَفك ،اهىبى ضتجِثٌسی ٍ تقییي هیعاى اّویت ّط یه اظ آًْب ضا فطاّن ًوبیس .
اظ ایي ضٍ زض پػٍّف حبضط تالـ قس تب ثب قٌبؾبیی ٍضـ هَجَز اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی زض
زاًكگبُ قْیس ثْكتی ٍ آگبّی اظ فٌبن ط ٍ فَاهل ولیسی هَثط زض آى الگَیی هٌبؾت جْت اضظیبثی فولىطز افضبی
ّیئت فلوی عطاحی ًوَزُ ٍگبهی وَچه زضجْت ثْجَز ٍ تقبلی ویفیت آهَظـ فبلی ثطزاضز .ؾَاالت ظیط ثِ فٌَاى
ؾَاالت اؾبؾی زض جْت زؾتیبثی ثِ الگَی هٌبؾت اضظیبثی فولىطز هغطح هیگطزز:
ٍ .1ضقیت هَجَز اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی چگًَِ هیثبقس؟
 .2فَاهل ،هالنّب ٍ ًكبًگطّبی هَثط ثط اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی وساهٌسٍ ٍظى ٍ اٍلَیت ًؿجی
ّطیه اظ فَاهل ،هالنّب ٍ ًكبًگطّبی اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی چگًَِ اؾت؟
.3

آیب هالنّب ٍ ًكبًگطّبی هٌترت هیتَاًٌس اثقبز انلی فَاهل هَثط ثط اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی ضا پَقف
زٌّس؟

 .4آیب الگَی عطاحی قسُ جْت اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی اظ افتجبض وبفی ثطذَضزاض اؾت؟
متديلًصی پضيَص:
پػٍّف اظ ًؾط ّسف ،وبضثطزی -تَؾقِای ٍ اظ لحبػ ًحَُگطزآٍضی زازُ ثِ ضٍـ آهیرتِ (ووی ـ ویفی) اًجبم
گطفت .جْت عطاحی الگَ اثتسا ثب اًجبم ههبحجِ ًیوِؾبذتوٌس ثب ً 7فط اظ ذجطگبى ٍ تحلیل هحتَای زازُّبی آى ثِ
ضٍـ همَلِ ثٌسیٍ ،ضقیت هَجَز اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی زاًكگبُ قْیس ثْكتی تقییي گطزیس ،جْت
افعایف افتجبض زازُّب ٍ وؿت قٌبذت جبهـ ًؿجت ثِ هالنّب ٍ ًكبًگطّب ،ثِ هغبلقِ  70ؾٌس ثِ ضٍـ ًوًَِگیطی زض
زؾتطؼ ،پطزاذتِ قس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ تحلیل هحتَا ٍ همَلِثٌسی ،زازُّبی آى فَاهل ،هالن ّب ٍ ًكبًگطّبی هسل ثِ
زؾت آهس .ؾپؽ ثِ تقییي هیعاى اّویت ٍ ثبض اعالفبتی ّط یه اظ ًكبًگطّب ،هالنّب ٍ فَاهل ثب اؾتفبزُ اظ تىٌیه
آًتطٍپی قبًَى پطزاذتِ قس .تىٌیه آًتشٍپی ضبًَى سٍضی جذیذ است وِ اص تئَسی سیستنّب بشگشفتِ ضذُ است .ایي سٍش
پشداصش دادُّب سا دس هبحث تحلیل هحتَا بب ًگبّی جذیذ هطشح هیوٌذ .بش اسبس ایي سٍش تحلیل دادُّب دس تحلیل هحتَا بسیبس
لَیتش ٍ هؼتبشتش ػول خَاّذ وشد .هؼوَالً بشای ًوشُگزاسی جبهؼِ یب چیضّبیی وِ تحلیل هحتَا هیضًَذ سِ سٍش یب بیطتش ٍجَد
Shannon Entropy Technique
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داسدً .خستیي ٍ هتذاٍلتشیي آًْب اًذاصُگیشی اسوی است .پس اص لشاس دادى ّش چیض دس طبمِی هٌبسب خَد ،تؼذاد چیضّبی ّش طبمِ
ضوشدُ هیضَد .ووّی وشدى بِ صَست ضوبسش تؼذاد هضوَىّبی ّش طبمِ خَاّذ بَد .ضىل دٍم ووّی وشدى ستبِبٌذی یب اًذاصُ-
گیشی بب همیبس ستبِای است .اگش تؼذاد چیضّبی هَسد هطبلؼِ خیلی صیبد ًببضٌذ هثالً ووتش اص  33هَسد ،هیتَاى اص داٍساى خَاست تب
آًْب سا بش اسبس یه هالن هطخص ستبِبٌذی وٌٌذ .سَهیي ضىل ووّیوشدى دسجِبٌذی است .جْت تحلیل هحتَا هشاحل
هختلفی طی هیضَد .اص جولِ ایي هشاحل هیتَاى سِ هشحلِ ػوذُ صیش سا روش وشد:
ه

.1
سحلِ لبل اص تحلیل (آهبدُ سبصی ٍ سبصهبًذّی)

ب

.2
سسسی هَاد (پیبم)

پ

.3
سداصش ًتبیج
وبًَى تَجِ سٍش آًتشٍپی ضبًَى بش هشحلِ سَم تحلیل هحتَا یؼٌی پشداصش دادُّبی جوغ آٍسی ضذُ اص پیبم است (.)1
بشای تطشیح الگَسیتن سٍش آًتشٍپی ضبًَى الصم است وِ ابتذا پیبم بش حسب همَلِّب بِ تٌبسب ّش پبسخگَ دس لبلب فشاٍاًی
ضوبسش ضَدً .تیجِ ،جذٍل فشاٍاًیّب خَاّذ ضذ وِ دس تحلیل ّش ػبهل هؤثش دس اسصیببی ػولىشد اػضبی ّیئت ػلوی روش گشدیذُ
است .ایي سٍش دس سِ هشحلِ اًجبم هیگیشد :
دس هشحلِ اٍل :طبك فشهَل ریل ،فشاٍاًیّب  ،بٌْجبس هیگشدًذ .دس پژٍّص حبضش چَى ًطبًگشّب دس ّش ٍاحذ هطبلؼبتی
بیص اص یه هشتبِ تىشاس ًذاضتٌذٌّ ،جبس  1دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

دس هشحلِ دٍم ببس اطالػبتی ّش همَلِ طبك فشهَل ریل هَسد هحبسبِ لشاس گشفت:

دس تحمیك حبضش هیضاى  03 ،mدس ًظش گشفتِ ضذُ است .الصم بِ روش است اص آًجب وِ  Ln1بشابش بب صفش هیببضذ دس ًتیجِ
ًطبًگشّبیی وِ فشاٍاًی آًْب  1هیببضذ ،طبك فشهَل فَق بشابش بب صفش بَدُ ٍ اص هحبسببت وٌبس گزاضتِ ضذًذ.
دس هشحلِ آخش هیضاى ضشیب اّویت ّش ًطبًگش هطببك فشهَل ریل هحبسبِ گشدیذ:

اص تمسین ببس اطالػبتی ّش ًطبًگش بش هجوَع ببس اطالػبتی ول ًطبًگشّبی یه ػبهل ،ضشیب اّویت ّش ًطبًگش بذست
هیآیذ .هجوَع ضشیب اّویت ّش یه اص ػَاهل دس صَست دسستی هحبسببت بشابش بب یه هیببضذ .دس هشحلِ بؼذ بشای تؼییي ببس
اطالػبتی ٍ ضشیب اّویت ّش یه اص هالنّب ًیض ،هجوَع ببس اطالػبتی ًطبًگشّبی یه هالن سا دس ًظش گشفتِ ٍ تمسین بش تؼذاد
ًطبًگشّبی هشبَط بِ آى هالن ًوَدُ ٍ پس اص تؼییي ببس اطالػبتی ّوِی هالنّبی یه ػبهل ،اص تمسین هیضاى ببس اطالػبتی ّش
یه اص هالنّب بِ ول ببس اطالػبتی هالنّبی یه ػبهل ،ضشیب اّویت آًْب بذست خَاّذ آهذ ٍ بِ ّویي تشتیب هیضاى ببس
اطالػبتی ٍ ضشیب اّویت ّش یه اص ػَاهل بِ طَس جذاگبًِ هَسد هحبسبِ لشاس هیگیشد.
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ثقس ثب تَجِ ثِ ضطیت اّویت ًكبًگطّبً ،كبًگطّبیی ثِ فٌَاى ًكبًگطّبی هَثط زض اضظیبثی چْبض فبهل فَق
اًتربة ٍ ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ هیعاى اقتطان ًؾط ذجطگبى ًؿجت ثِ هیعاى اّویت ایي ًكبًگطّب زض
اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی ثطضؾی گطزیس .ضٍایی نَضی هَضز تبویس ذجطگبى ٍ پبیبیی آى ثب اؾتفبزُ اظ ضطیت
الفبی وطًٍجبخ ( )0.94ثِ زؾت آهسً .وًَِگیطی ثِ نَضت تهبزفی عجمِای ثَز ٍ ً227فط ًوًَِ آى ضا تكىیل زازًس.
جْت تحلیل زازُّب اظ آظهَى  tته ًوًَِ ،اؾتفبزُ قس .زض آذط ،ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ هغلَثیت هسل ثب
اؾتفبزُ اظ ًؾط ذجطگبى هَضز تبییس لطاض گطفت .پبیبیی پطؾكٌبهِ افتجبضؾٌجی هسل اظ عطیك ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ
هحبؾجِ قس وِ همساض ول آى  0.898ثسؾت آهس ٍ ضٍایی هحتَایی آى هَضز تبییس ذجطگبى لطاض گطفت.
یبفتٍَب
سؤال ايل :زض پبؾد ثِ ؾَال پػٍّف هجٌی ثط ایٌىِ ٍضقیت هَجَز اضظیبثی فولىطز افضـبی ّیئـت فلوـی زض
زاًكگبُ قْیس ثْكتی زض هَضز ایٌىِ فوسُ اضظیبثی اظ افضبی ّیئت فلوی زض ایي زاًكگبُ ثـِ چـِ نـَضتی هـیثبقـس ٍ
ًمبط لَت ٍ ضقف آى چِ هیثبقس  ،ثِ ههبحجِ ثب ذجطگبى حَظُ اضظیبثی ٍ ویفیت پطزاذتِ قس .یبفتِّبی ثسؾـت آهـسُ
اظ ههبحجِ ضا هیتَاى ثِ نَضت ظیط تلفیك ٍ جوـثٌسی وطز:
اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی زض ایي زاًكگبُ ته هٌجقی اؾت ٍ ویفیـت تـسضیؽ اظ عطیـك اضظیـبثی ثـِ
ٍؾیلِ زاًكجَیبى ؾٌجیسُ هی قَز ًتـبیج حـبوی اظ ایـي اؾـت وـِ ًمغـِ ضـقفّـبیی زض ایـي ؾیؿـتن ٍجـَز زاضز:
زاًكجَیبى هوىي اؾت ثِ ؾَاالت زضؾت جَاة ًسٌّسً ،بزیسُ گطفتي ّسف انلی اضظیبثی وِ ّوبًب ثْؿـبظی ٍ تَاًوٌـس
وطزى اؾبتیس هیثبقس ،اؾتفبزُ وطزى ًتبیج اضظیبثی فمظ زض هَالـ اضتمبء اؾبتیس ٍ ًسازى ثبظذَضز ثـِ هَلــ ثـِ اؾـبتیسٍ.
ّوچٌیي ضاّىبضّبیی ًیع پیكٌْبز قس وِ هْوتطیي آًْب فجبضتٌس اظ :چٌس هٌجقی وطزى اضظیبثی ّبًَ ،ؿ ؾَاالت تغییطیبثس،
اگط لطاض اؾت اضظیبثی آهَظقی نَضت گیطز ؾَاالتی وِ جٌجِ فطٌّگی ٍ ؾیبؾی زاضًس ،پطؾـیسُ ًكـًَس ،هـطتجظ ثـَزى
ؾَاالت ثب آهَظـ ٍ ضقتِ تحهیلی ،عطح وطزى ؾَاالت تَؾظ هترههیيٍ ،جَز ؾَاالت وٌتطلی وِ ثتَاًس یه اضظیبثی
ضا اثغبل وٌس ،فطاذَاًسى زاًكجَیبًی وِ ّوِ ؾَاالت ضا ثبال یـب پـبییي ظزُ اًـس ٍ تَضـیح ذَاؾـتي اظ آًْـب ثـِ نـَضت
زٍؾتبًِ ،آهَظـ زازى زاًكجَیبى زض هَضز فطمّبی اضظیـبثی ٍ اّویـت اضظیـبثیّـب ،همبیؿـِ اضظیـبثی ّـبی زاًكـجَیبى
ثطجؿتِ ٍ هوتبظ ثب ًتبیج اضظیبثیّب.
سؤال ديم :زض پبؾد ثِ ؾَال زٍم پػٍّف هجٌی ثط ایٌىِ فَاهل ،هالنّب ٍ ًكبًگطّبی هَثط ثط اضظیبثی فولىطز
افضبی ّیئت فلوی وساهٌس؟ ٍ اظ چِ هیعاى اّویت ٍ اٍلَیتی ًؿجت ثِ یىسیگط ثطذَضزاضًس ،ثِ هغبلقِ ٍ70احس
هغبلقبتی زضایي ظهیٌِ پطزاذتِ قس ٍ یبفتِّبی ثسؾت آهسُ اظ اؾٌبز ٍ هساضن هغبثك ثب تىٌیه آًتطٍپی قبًَى هَضز
تحلیل لطاض گطفت وِ زض جسٍل شیل ثِ ًتبیج آًْب اقبضُ قسُ اؾت:
وتبیج تحلیل آوتزيپی ضبوًن درخػًظ مجمًعٍ عًامل
جديل .1وتبیج تحلیل آوتزيپی ضبوًن درخػًظ مجمًعٍ عًامل مًثز ارسیببی عملکزد اعضبی َیئت علمی
فبهل

ثبض اعالفبتی

ضطیت اّویت

آهَظـ

0.51

0/314

فقبلیتْبی هسیطیتی

0.31

0/191

قبیؿتگی ّبی فطزی

0.36

0/222

پػٍّف

0.44

0/271

فطاٍاًی ول

1.62

1
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ًتبیج تحلیل آًتطٍپی قبًَى هكرم هیؾبظز وِ اظ ثیي  4فبهل اؾبؾی جْت اضظیبی فولىطز افضبی ّیئت
فلوی فبهل آهَظـ زاضای ثبض اعالفبتی ( ٍ )0.51ضطیت اّویت ( )0/314ثبالتطیي اٍلَیت ضا زاضا هیثبقس ٍ پؽ اظ آى
فبهل فقبلیتْبی پػٍّكی ثب ثبض اعالفبتی ( ٍ )0.44ضطیت اّویت ( )0/271اٍلَیت ثقس ضا ثِ ذَز اذتهبل هیزّسٍ .
فبهل قبیؿتگی ّبی فطزی ثب ثبض اعالفبتی ( ٍ )0.36ضطیت اّویت ( )0/222پؽ اظ آى لطاض هی گیطز ٍ .فبهل
فقبلیتْبی اجطایی ثب ثبض اعالفبتی ( ٍ )0.31ضطیت اّویت ( )0/191زض اًتْب لطاض هی گیطز.
نتایج تحلیل نطانگرها و مالکهای عامل آموزش
جديل .2وتبیج تکىیک آوتزيپی ضبوًن در خػًظ وطبوگزَبی عبمل آمًسش
فبهل

هالنّب

ثبض
اعالفبتی

ضطیت
اّویت

ٍیػگی ّبی
جوقیت
قٌبذتی

0.58

0/126

ضضبیت
زاًكجَیبى

ٍضقیت
فقبلیتْبی
آهَظقی

0.42

0/091

وویت
فقبلیتْبی
آهَظقی

0/54

0/117

هْبضتْبی
عطاحی تسضیؽ

0.54

0/117

ًكبًگطّب

فطاٍاًی

ثبض
اعالفبتی

ضطیت
اّویت

هسضن تحهیلی ّیئت فلوی

15

0.63

0/014

ؾبثمِ وبض آهَظقی

25

0.75

0/017

ؾي

11

0.56

0/013

جٌؿیت

6

0.42

0/009

ٍضقیت اؾترساهی افضب ّیئت فلوی (پبضُ
ٍلتً ،یوِ ٍلت ٍ)...

11

0.56

0/013

هیعاى ضضبیت زاًكجَیبى زض هَضز ضٍقْبی
تسضیؽ هَضز اؾتفبزُ

11

0.56

0/013

هیعاى ضضبیت زاًكجَیبى زض هَضز هَاز
آهَظقی ٍ ٍؾبیل ووه آهَظقی هَضز
اؾتفبزُ زض تسضیؽ

5

0.37

0/008

هیعاى ضضبیت زاًكجَیبى زض هَضز قیَُ
ّبی هَجَز اضظیبثی پیكطفت تحهیلی

13

0.60

0/014

هیعاى ضضبیت زاًكجَیبى اظ اضتجبط ثب اؾبتیس

7

0.45

0/010

هیعاى ضضبیت زاًكجَیبى زض هَضز اؾتفبزُ
اؾبتیس اظ فٌبٍضی اعالفبت زض تسضیؽ

2

0.16

0/003

هیعاى ٍاحس تسضیؽ افضب ّیئت فلوی زض
ّط تطم تحهیلی

19

0.69

0/016

هیعاى ٍاحس تسضیؽ افضب ّیئت فلوی زض
ؾبیط گطٍُ ّبی زاًكگبُ

5

0.37

0/008

اؾتفبزُ اظ تىٌیه ّبی الظم ثطای پبؾد
گَیی ثِ فالیك زاًكجَیبى زض هَضَؿ
زضؾی

8

0.48

0/011

اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی هتٌَؿ تسضیؽ

27

0.77

0/018

اؾتفبزُ اظ وتبة ّبی زضؾی ٍ هَاز آهَظقی
هٌبؾت

11

0.56

0/013

اؾتفبزُ اظ ٍؾبیل ووه آهَظقی هٌبؾت

28

0.78

0/018

اؾتفبزُ اض فٌبٍضی اعالفبتی ٍ اضتجبعی
(ایٌتطًت ،پبٍضپَیٌت ،اؾالیس ٍ )...هٌبؾت زض
تسضیؽ

9

0.51

0/012

هیعاى تطغیت زاًكجَیبى ثِ هكبضوت زض
یبزگیطی فقبل ٍ هؿتمل

14

0.62

0/014

6
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هْبضت ّبی
اضائِ زضؼ

0/60

0/130

هْبضتْبی
هسیطیت والؼ

0/54

0/117

ترهم زض
هحتَای
تسضیؽ

0/51

0/111

هْبضتْبی
اضتجبعی

0/46

0/100

هْبضتْبی
اضظقیبثی

0/40

0/087

هیعاى ثِ وبضگیطی ٍ تطٍیج ًفىط اًتمبزی ٍ
تحلیلی

9

0.51

0/012

ایجبز ظهیٌِ ذاللیت فىطی زض زاًكجَیبى

8

0.48

0/011

ویفیت هٌبثـ هقطفی قسُ (جسیس ،هفیس ٍ
وبفی ثَزى هغبلت آى)

18

0.68

0/016

تَاًبیی ایجبز اًگیعُ

6

0.42

0/009

هْبضت زض پطؾف ٍ پبؾد

5

0.37

0/008

وبضثطزی ًوَزى هغبلت ٍ تطغیت
زاًكجَیبى ثِ اًجبم فقبلیتْبی فولی

5

0.37

0/008

زاقتي عطح زضؼ هٌبؾت ٍ جبهقیت ٍ
پیَؾتگی زض اضائِ هغبلت

23

0.73

0.015

اضائِ فٌبٍیي تٌؾین قسُ ٍ ضفبیت پیَؾتگی
هغبلت

13

0.60

0/014

هیعاى آهبزگی ٍ ثطًبهِ ضیعی جْت اضائِ
زضؼ

9

0.51

0/012

لسضت ثیبى اؾتبز زض اضائِ زضٍؼ

21

0.71

0/016

اضائِ جصاة هغبلت زضؾی

8

0.48

0/011

تَاًبیی هسیطیت ،وٌتطل ٍ ازاضُ والؼ

10

0.54

0/012

حضَض ثِ هَلـ اؾبتیس زض والؼ

9

0.51

0/012

قطٍؿ ٍ ذبتوِ ثِ هَلـ زضؼ

17

0.66

0/015

هیعاى تَجِ ثِ حضَض ٍ غیبة زاًكجَیبى

8

0.48

0/011

زاضا ثَزى نالحیت قغلی ٍ زاًف فوَهی
زض حس اؾتبًساضز

5

0.37

0/008

تؿلظ اؾتبز زض زضؼ هَضز تسضیؽ

21

0.71

0/016

تٌبؾت هحتَای زضؼ ثب ؾطفهلْب ٍ تىبلیف
زضؾی

7

0.45

0/010

هیعاى ضضبیت زاًكجَیبى زض ذهَل
ؾبفبت هكبٍضُ اؾبتیس

8

0.48

0/011

زض زؾتطؼ ثَزى زض غیط ؾبفبت والؾی

12

0.58

0/013

اًجبم هكبٍضُ زض ظهیٌِ ّبی غیط زضؾی

4

0.32

0/007

ثطلطاضی اضتجبط نویوبًِ ثب زاًكجَ

12

0.58

0/013

آهبزگی ثطای ووه ثِ ضفـ اقىبل
زاًكجَیبى

8

0.48

0/011

هیعاى ؾبفبت ضاٌّوبیی تحهیلی زاًكجَیبى
زض ؾبل

2

0.16

0/003

ایجبز فطنت هكبضوت زاًكجَیبى زض ثحث
ّبی والؾی (تقبهل ثیي اؾتبز ٍ زاًكجَ)

18

0.68

0/016

ثطگعا ضی اهتحبى جبهـ ٍ زلیك زض پبیبى تطم

3

0/25

0/002

اًجبم اضظقیبثی هطحلِ ای زض پبیبى ّط
والؼ ٍ عَل تطم

3

0/25

0/002

3

0/25

0/002

ذَاؾتي تىبلیف ٍ پطٍغُ اظ زاًكجَیبى
اًجبم اضظقیبثی ٍضٍزی اظ زاًكجَیبى

7

0/45

0/010

اؾتفبزُ اظ ضٍقْبی هٌبؾت جْت ؾٌجف

8

0/48

0/011

7
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فوىطز زاًكجَیبى
اضائِ ثبظذَضز ثِ هَلـ ًتبیج اضظیبثی ّب ثِ
زاًكجَیبى

7

0/45

0/010

ویفیت اضظقیبثی اظ فقبلیتْبی زاًكجَیبى

23

0/73

0/017

جْت ثطضؾی فبهل آهَظـ ً 65كبًگط اظ هغبلقِی 70ؾٌس ثسؾت آهسً 15 .كبًگط اظ ثیي آًْب زاضای فطاٍاًی1
ثَزُ اًس وِ اظ فطایٌس تحلیل وٌبض ضفتِ ٍ ،ثب تَجِ ثِ ًتبیج تحلیل ً 50كبًگط ثبلی هبًسُ ،هكرم هیگطزز وِ
ًكبًگطّبی اؾتفبزُ اظ ٍؾبیل ووه آهَظقی زاضای فطاٍاًی ( ، )28ثبض اعالفبتی ( ، )0.78ضطیت اّویت ( )0.018هی-
ثبقٌس ٍ اٍلَیت اٍل ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اًسً .كبًگط اؾتفبزُ اظ ضٍقْبی هتٌَؿ تسضیؽ زاضای فطاٍاًی ( ، )27ثبض
اعالفبتی ( ، )0.77ضطیت اّویت ( )0.018هیثبقس ٍ اٍلَیت ثقسی ضا ثِ ذَز اذتهبل هیزّس .ؾبثمِ وبض آهَظقی
زاضای فطاٍاًی ( ، )25ثبض اعالفبتی (، )0.75ضطیت اّویت ( )0.017اٍلَیت ثقسی ضا ثِ ذَز اذتهبل هیزٌّسً .كبًگط
ویفیت اضظقیبثی اظ فقبلیتْبی زاًكجَیبى فطاٍاًی( ، )23ثبضاعالفبتی ( ، )0.73ضطیت اّویت ( )0.017ثَزُ ٍ پؽ اظ آى
ًكبًگط تؿلظ اؾتبز ثِ هَضَؿ تسضیؽ ،زاضای فطاٍاًی ( ، )21ثبضاعالفبتی ( ، )0.71ضطیت اّویت ( )0.016هیثبقٌس.
ؾبیط ًكبًگطّب اظ فطاٍاًی ،ثبض اعالفبتی ٍ ضطیت اّویت ووتطی ًؿجت ثِ ایي ًكبًگطّب ثطذَضزاضًس.
نتایج تحلیل نطانگرها و مالکهای عامل مدیریت
جديل. 3وتبیج تحلیل آوتزيپی ضبوًن درخػًغه ضبوگزَبی عبمل مدیزیتی
ع
امل

م
الکٌب

ب
ار
اطالعبتی

ض
ریب
اٌمیت

ف

وطبوگرٌب

راَاوی

میسان ضرکت اعضب ٌیئت علمی در
جلسبت ضُرای آمُزضی گرَي

م
دیریتی

ف
عبلیتٍبی
اجرایی

3
0/1

1

1
2

میسان مطبرکت در ارزضیببی بیرَوی َ
درَوی ،برگساری امتحبوبت َ
میسان تالش اعضب جٍت تحقق اٌذاف
آمُزضی گرَي

5

میسان رعبیت قُاویه َ مقررات داوطکذي َ
تطُیق داوطجُیبن بً رعبیت قُاویه

5

میسان عضُیت در ضُراٌب َ ٌیئت ٌبی
آمُزضی خبرج از داوطگبي

3

میسان ضرکت در کبرگبي ٌب َ دَري ٌبی
مذیریتی برای افسایص مٍبرت ٌبی اجرایی

2
2

کمک بً امُر داوطجُیی فراتر از
مسئُلیت ٌبی تذریس

2

سببقً مسئُلیت ٌبی اجرایی

6

تعذاد راي اوذازی دَري ٌب َ تخصع ٌبی
جذیذ در سبل

3

ریب
اٌمیت

0
858

3

تعذاد کبرگبي ٌبی آمُزضی َ پژٌَطی
برگسار ضذي تُسط اعضب

ب
ار
اطالعبتی

ض

0
0/13

0
825

0
0/02

0
837

0
0/08

0
837

0
0/08

0
825

0
0/02

0
816

0
0/03

0
816

0
0/03

0
816

0
0/03

0
842

0
0/09

0
825
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سبزمبوذٌی َ برگساری کىفراوسٌ ،مبیص
َ کىگري در سبل
َجُد بروبمً مطخع اعضب در خصُظ
حضُر در گرَي جٍت مطبَري

3

0
825

1
0

0
0/02

0
854

0
8012

7

فراَاوی

3/6

جْت ثطضؾی فبهل فقبلیتْبی اجطایی افضبی ّیئت فلوی ً 11كبًگط اظ هغبلقِی 70ؾٌس ثسؾت آهسً .كبًگط
هیعا ى قطوت افضب ّیئت فلوی زض جلؿبت قَضای آهَظقی گطٍُ ثب فطاٍاًی ( ، )12ثبض اعالفبتی ( ٍ )0.58ضطیت
اّویت ( )0.013اٍلَیت اٍل ضا ثِ ذَز اذتهبل هیزٌّسً .كبًگطّبی ٍجَز ثطًبهِ هكرم افضب زض ذهَل حضَض زض
گطٍُ جْت هكبٍضُ ثب فطاٍاًی ( ، )10ثبض اعالفبتی ( ٍ )0.54ضطیت اّویت ( ٍ )0/012ؾبثمِ هؿئَلیت اجطایی ثب
فطاٍاًی ( ، )6ثبض اعالفبتی ( ٍ )0.42ضطیت اّویت ( )0/009اٍلَیتْبی ثقسی ضا زاضا ّؿتٌس ؾبیط ًكبًگطّب زاضای
اٍلَیت ووتطی ًؿجت ثِ ایي ًكبًگطّب هیثبقٌس.
نتایج تحلیل نطانگرها و مالکهای عامل ضایستگی های فردی
جديل  .4وتبیج تحلیل آوتزيپی ضبوًن درخػًظ وطبوگزَبی عبمل ضبیستگی َبی فزدی
فبهل

هالنّب

ثبض
اعالفبتی

ٍیػگی ّبی
قرهیتی ٍ
ضفتبضی

0/34

ضطیت
اّویت

0/39

ضٍحیِ ،افتوبز ثِ ًفؽ ٍ اًگیعُ ثبال

5

0.37

0/008

نسالت زض ضفتبض ٍ گفتبض

5

0.37

0/008

حضَض ثِ هَلـ زض والؼ

6

0.42

0/009

ثطلطاضی احتطام هتمبثل زض والؼ

5

0.37

0/008

قَخ عجقی اؾتبز

6

0.42

0/009

تَاًبیی اًجبم وبضگطٍّی

4

0.32

0/007

ثطًبهِ ضیعی ٍ ؾبظهبًسّی

4

0.32

0/007

ضّجطی

2

0.16

0/003

اًتمبزپصیطی

9

0.51

0/012

فاللوٌسی ثِ فقبلیتْبی آهَظقی ،پػٍّكی ٍ فلوی

12

0.58

0/013

هیعاى هؿئَلیت پصیطی

2

0.16

0/003

ضفبیت هَاظیي اذاللی

3

0.25

0/002

لبعقیت ٍ ؾرتگیطی

3

0.25

0/002

اًقغبف پصیطی

10

0.54

0/012

ضفبیت فسالت آهَظقی

3

0.25

0/005

هیعاى اؾتفبزُ اظ هَلقیت ّبی هرتلف (فطنت ّبی
هغبلقبتی ٍ )...جْت ضقس فطزی

11

0.56

0/013

هیعاى آقٌبیی ثب ظثبى ذبضجِ

7

0.45

0/010

هیعاى آقٌبیی افضب ّیئت فلوی ثب ضایبًِ

9

0.51

0/012

هیعاى قطوت زض وبضگبُ ّبی آهَظقی

3

0.25

0/002

تقساز ؾبفبت تسضیؽ وبضگبُ ّبی آهَظقی

3

0.25

0/002

هیعاى قطوت زض وٌگطُ ،ؾویٌبض ٍ...

17

0.66

0/014

فضَیت زض وویتِ ّبی ثطگعاضی ؾویٌبضّب ٍ
ّوبیف ّبی پػٍّكی

3

0.25

0/002

0/465

قبیؿتگی
ّبی فطزی

فقبلیت افضب
ّیئت فلوی
زض جْت ضقس
حطفِ ای

ًكبًگطّب

فطاٍاًی

ثبض
اعالفبتی

ضطیت
اّویت

0/534

9
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هیعاى فقبلیت زض وویتِّبی فلوی ٍ فضَیت زض
اًجوي ّبی فلوی زاذلی ٍ ذبضجی

3

0.25

0/002

جْت ثطضؾی فبهل قبیؿتگی ّبی فطزی ً23كبًگط اظ هغبلقِی 70ؾٌس ثسؾت آهس .هكرم هیگطزز وِ
ًكبًگطهیعاى قطوت زض وٌگطُ ،ؾویٌبض ٍ ...زاضای فطاٍاًی ( ، )17ثبض اعالفبتی ( ، )0.66ضطیت اّویت ( )0/014هیثبقس
ٍ اٍلَیت اٍل ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاؾتً .كبًگط فاللِ هٌسی ثِ فقبلیتْبی آهَظقی ،پػٍّكی ٍ فلوی زاضای فطاٍاًی
( ، )12ثبض اعالفبتی ( ، )0.58ضطیت اّویت ( )0/013هیثبقس ٍ اٍلَیت ثقسی ضا ثِ ذَز اذتهبل هیزّس .هیعاى
اؾتفبزُ اظ هَلقیت ّبی هرتلف (فطنت ّبی هغبلقبتی ٍ )...جْت ضقس فطزی زاضای فطاٍاًی ( ، )11ثبض اعالفبتی
( ، )0.56ضطیت اّویت ( )0/013اٍلَیت ثقسی ضا ثِ ذَز اذتهبل هیزٌّس .ؾبیط ًكبًگطّب اظ فطاٍاًی ،ثبض اعالفبتی ٍ
ضطیت اّویت ووتطی ًؿجت ثِ ایي ًكبًگطّب ثطذَضزاضًس.
نتایج تحلیل آنتروپی ضانون درخصوظ عامل پژوهص
جديل .5وتبیج تحلیل آوتزيپی ضبوًن درخػًظ عبمل پضيَص
فبهل

هالن

ثبض
اعالفبتی

ضطیت
اّویت

پػٍّف

پػٍّكی

0/44

1

فطاٍاًی

ثبض
اعالفبتی

ضطیت
اّویت

هیعاى تألیف ٍ تطجوِ وتبة

26

0.76

0/017

تقساز عطحّبی پػٍّكی اجطا قسُ یب زض زؾت
اجطا

26

0.76

0/017

هیعاى اضائِ همبالت زض وٌفطاًؽّبی فلوی

11

0.56

0/013

تقساز همبالت هٌتكط قسُ زض هجالت هقتجط فلوی

28

0.78

0/018

تقساز جعٍات زضؾی تْیِ قسُ تَؾظ ّئیت
فلوی

7

0.45

0/010

هیعاى لجَل هؿئَلیت پبیبى ًبهِ تحهیلی

13

0.60

0/014

ؾرٌطاًی زض هجبهـ فلوی

4

0.32

0/007

تقساز زاٍضی پبیبى ًبهِ ،ضؾبلِ

8

0.48

0/011

آقٌبیی ثب ضٍـ ّبی هرتلف تحمیك ٍ اًتمبل آى
ثِ زاًكجَیبى

3

0.25

0/002

تَجِ ثِ فالیك پػٍّكی زاًكجَ

5

0.37

0/008

آگبّی اظ پػٍّف ّبی ضٍظ

3

0.25

0/002

هیعاى فاللوٌسی ثِ فقبلیتْبی پػٍّكی

14

0.62

0/014

ًكبًگطّب

هیعاى جصة ووه ّبی هبلی پػٍّكی زض
چبضچَة اضتجبط ثب ؾبیط هجبهـ فلوی ٍ حطفِ ای
تَؾظ فضَ ّیئت فلوی

3

0.25

0/002

ایجبز اًگیعُ ٍ تكَیك زاًكجَیبى جْت پػٍّف

7

0.45

0/010

تقساز جَایع فلوی زضیبفتی

4

0.32

0/007

هیعاى فضَیت ّیئت تحطیطیِ زض هجالت فلوی
پػٍّكی زاذلی ٍ ذبضجی

3

0.25

0/002

فضَیت زض وویتِ ّبی ثطگعاضی ؾویٌبضّب ٍ
ّوبیف ّبی پػٍّكی

3

0.25

0/002

هیعاى فقبلیت زض وویتِّبی فلوی ٍ فضَیت زض
اًجوي ّبی فلوی زاذلی ٍ ذبضجی

3

0.25

0/002

10

http://qaus.sharif.ir

ايلیه کىفراوس ملی ارزیببی کیفیت در وظبمَبی داوشگبَی

شمبرٌ مقبلٍ
1152 –QAUS

تُران  -داوشگبٌ صىعتی شریف  -اردیبُشتمبٌ 3131

جْت ثطضؾی فبهل فقبلیتْبی پػٍّكی افضبی ّیئت فلویً 18كبًگط اظ هغبلقِی  70ؾٌس ثسؾت آهسً .كبًگط
تقساز همبالت هٌتكط قسُ زض هجالت هقتجط فلوی ثب فطاٍاًی ( ، )28ثبض اعالفبتی ( ٍ )0.78ضطیت اّویت ()0/018
ثبالتطیي اٍلَیت ضا ًؿجت ثِ ؾبیط ًكبًگطّب زاضزً .كبًگط ّبی هیعاى تبلیف وتبة ٍ تقساز عطحّبی پػٍّكی اجطا قسُ یب
زض زؾت اجطا ثب فطاٍاًی ( ، )26ثبض اعالفبتی ( ٍ )0/76ضطیت اّویت ( )0/017اٍلَیتّبی ثقسی ضا ثِ ذَز اذتهبل
هیزّس .ؾبیط ًكبًگطّب زاضای اٍلَیت ووتطی ًؿجت ثِ ایي ًكبًگطّب ّؿتٌس.
ؾَال ؾَم :زض پبؾد ثِ ؾَال ؾَم پػٍّف زض ذهَل آیب فَاهل هٌترت ،اثقبزانلی فبهلّبی آهَظـ ،
پػٍّف ،قبیؿتگیّبی فطزی ٍ فقبلیتْبی هسیطیتی ضا جْت اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی پَقف هیزٌّس اظ
آظهَى  tته ًوًَِ زض هَضز تَافك ٍ اقتطان ًؾط پبؾرگَیبى ًؿجت ثِ هیعاى اّویت ٍ تبثیط هالنّب ٍ ًكبًگطّبیی وِ
زض تحلیل اؾٌبز ثرف ویفی ثِ فٌَاى فٌبنطی هَثط زض اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی هغطح گطزیسًس ،اؾتفبزُ
قس .وِ زض جسٍل شیل ثِ ًتبیج آًْب اقبضُ قسُ اؾت.
جديل .6وتبیج آسمًن tتک ومًوٍ پیزامًن بزرسی چگًوگی تبثیزعبمل آمًسش در ارسیببی عملکزد اعضبی
َیئت علمی

فبهل

تقساز

هیبًگیي

اًحطاف اؾتبًساضز

t

زضجِ آظازی

ؾغح هقٌبزاضی

آهَظـ

108

24.4

48.0

15.79

107

000.0

هسیطیتی

122

93.3

51.0

26.9

121

000.0

پػٍّف

121

31.4

47.0

18.89

120

000.0

قبیؿتگی فطزی

120

4.24

0.59

13.71

119

0.000

ثب تَجِ ثِ جسٍل فَق ،همساض  tته ًوًَِ زض ؾغح  s;0.000گعاضـ قس وِ ثب اعویٌبى  ٍ 0.99ؾغح ذغبی
ووتط اظ  0.01تفبٍت آهبضی هقٌی زاضی ثیي زٍ هیبًگیي تجطثی ٍ هیبًگیي هَضز اًتؾبض (ًؾطی) ٍجَز زاضز .ثط اؾبؼ
ًتبیج ثسؾت آهسُ همساض هیبًگیي ٍالقی اظ همساض هیبًگیي ًؾطی ثبالتط اؾت .ثٌبثطایي هیتَاى گفت ولیِ فَاهل
زضاضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی هَثط هیثبقس.
ؾَال چْبضم :آیب الگَی عطاحی قسُ جْت اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی اظ افتجبض وبفی ثطذَضزاض اؾت؟
ثطای ثطآٍضز هیعاى هغلَثیت ٍ تٌبؾت هسل پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِای تٌؾین قس وِ گَیِّبی آى ثب تَجِ ثِ پیكیٌِ
تحمیك تقییي گطزیس .پطؾكٌبهِ زاضای  12ؾَال اؾت وِ  5هقیبض انلی ضا هَضز پطؾف لطاض هیزٌّس .جْت ثطضؾی ٍ
آظهَى تٌبؾت هسل عطاحی قسُ پػٍّف اظ آظهَى  tته ًوًَِ ثِ فٌَاى آظهَى هٌبؾت ثطای تقییي هیعاى تٌبؾت هسل
اؾتفبزُ قس وِ ًتبیج آى زض شیل آٍضزُ قسُ اؾت:
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جديل  .7وتبیج آسمًن tتک ومًوٍ پیزامًن بزرسی میشان اوعطبف پذیزی ضبخعَبی مدل

هالن

تقساز

هیبًگیي

اًحطاف اؾتبًساضز

t

زضجِ آظازی

ؾغح هقٌبزاضی

اًقغبف پصیطی قبذمّب

11

3.64

0.50

4.18

10

0.002

تَاى هسل زضقٌبذت ضقف ٍلَت

12

3.75

0.45

5.74

11

0.00

هیعاى تحمك ّسف

12

3.50

0.79

2.17

11

0.05

تَاًبیی هسل زض اضتمب ویفی

12

3.72

0.44

5.61

11

0.00

تٌبؾت هسل اظًؾط جبهقیت اجعا

12

3.81

0.35

7.91

11

0.00

ثب تَجِ ثِ جسٍل فَق ،همساض  tته ًوًَِ زض ؾغح  s;0.005گعاضـ قس وِ ثب اعویٌبى  ٍ 0.95ؾغح
ذغبی ووتط اظ  0.05تفبٍت آهبضی هقٌیزاضی ثیي زٍ هیبًگیي تجطثی ٍ هیبًگیي هَضز اًتؾبض (ًؾطی) ٍجَز زاضز .ثط
اؾبؼ ًتبیج ثسؾت آهسُ همساض هیبًگیي ٍالقی اظ همساض هیبًگیي ًؾطی ( 3هتَؾظ پبؾدّبی1تب )5ثبالتط اؾت.
ثٌبثطایي هیتَاى گفت وِ اظ ًؾط ذجطگبى قبذمّبی هسل اظ لحبػ اًقغبفپصیطی زض حس هغلَثی لطاض زاضز.

ضکل .1مدل پضيَص تحقیق
12
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وتیجٍ گیزی
زض پػٍّف حبضط تالـ قس تب ثب قٌبؾبیی ٍضـ هَجَز اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی زض زاًكگبُ قْیس
ثْكتی ٍ آگبّی اظ فٌبنط ٍ فَاهل ولیسی هَثط زض آى الگَیی هٌبؾت جْت اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی
عطاحی ًوَزُ ٍگبهی وَچه زضجْت ثْجَز ٍ تقبلی ویفیت آهَظـ فبلی ثطزاضز .اثتسا تالـ قس تب ثب اًجبم ههبحجِ-
ای ًیوِؾبظهبى یبفتِ ًؾط افضبی ّیئت فلوی ًؿجت ثِ ٍضقیت هَجَز اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی ثطضؾی
گطزز .پؽ اظ وؿت قٌبذت ًؿجت ثِ ٍضـ هَجَز اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی ،ثطای قٌبؾبیی ٍ آگبّی اظ
فَاهل ولیسی ٍ هَثط ثط اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی اظ زازُّبی حبنل اظ تحلیل اؾٌبز اؾتفبزُ قس وِ پؽ اظ
ٍظىزّی ٍ تقییي اٍلَیت فٌبنط ًؿجت ثِ یهزیگط ،فٌبنط ثطتط ثِ فٌَاى ًكبًگطّبی هَثط اضظیبثی فولىطز افضبی
ّیئت فلوی قٌبذتِ قس ٍ ثِ نَضت پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ ثِ تبییس نبحجٌؾطاى ٍ اؾبتیس زاًكگبُ قْیس ثْكتی
ضؾیس ٍ .زضًْبیت هسل اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی عطاحی قس ٍ پؽ اظ آى افتجبضیبثی نَضت گطفت .ایي هسل
زاضای فَاهل آهَظـ ،پػٍّف ،فقبلیتْبی هسیطیتی ٍ قبیؿتگیّبی فطزی هیثبقس وِ ّط یه اظ آًْب زاضای هالنّب ٍ
ًكبًگطّبیی اؾت وِ زض شیل هَضز ثحث لطاض گطفتِاًس ٍ ّوچٌیي ضٍقْبی هٌبؾت ثطای ؾٌجف ّط فبهل ًیع هَضز
ثطضؾی لطاض گطفتِاًس وِ ثِ آًْب ًیع اقبضُ قسُ اؾت :
آهَظـ یىی اظ هْنتطیي ٍؽبیف اؾتبز هیثبقس ٍ ثِ هجوَفِ فقبلیتْبی فضَ ّیئت فلوی اعالق هی گطزز وِ
ٍی هی ثبیؿت زض جْت آه َظـ ٍ تطثیت زاًكجَیبى ،ثِ ًحَی ضٍظآهس ٍهَثط ثطای حفؼ ٍ اضتمبء ویفیت آهَظـ ٍ
اًتمبل هغلَة هفبّین ثىبض گیطز .اثطثركی تسضیؽ هقیبض ثؿیبض هْوی اؾت .فبوتَضّبیی وِ ثطای آى اؾتفبزُ هیقًَس
قبهل فولىطز والؾی ،آهبزگی زض والؼّب ،آظهَزى ٍ ًوطُزازىً ،گطـ ًؿجت ثِ زاًكجَیبى ٍ تسضیؽً ،ؾطات زاًكجَ
ٍ توبیل ثِ وبض ثب زاًكجَیبى .اظ تحلیل اؾٌبز چٌیي ًتیجِ قس وِ فبهل آهَظـ ًمف فوسُای زض اضظیبثی فولىطز
اؾتبز زاقتِ ٍ هی تَاًس ثِ فٌَاى یه فبهل ولیسی زض ًؾط گطفتِ قَز .هغلجی فطز ٍ ّوىبضاى ( ، )1390حؿیٌی ٍ
ؾطچوی ( ، )1381شٍلفمبض ٍ هْطهحوسی ( ، )1383قىَضًیب ٍ ّوىبضاى ( ، )1386آلب هالیی ٍ ّوىبضاى (، )1389
گكوطز ٍ ّوىبضاى ( ، )1390ؽَْض ٍ اؾالهی ًػاز ( ، )1381نفطی ( ، )1388هطًسی ( ، )1380لطیكی (، )1387
ضحیوی ٍ ّوىبضاى ( ، )1390ضججی ٍ پبح ظى ( ، )1389هقطٍفی ( ، )1390هحوَزی ٍ ّوىبضاى ( ، )1388ثسضی ٍ
فجساهلل ( ، )2004زاًكگبُ فلَضیسا ( ، ) 2006زض پػٍّف ذَز فبهل فَق ضا اظ جولِ فَاهل هَثط زض اضظیبثی فولىطز
افضبی ّیئت فلوی شوط ًوَزُاًس وِ یبفتِ پػٍّف ثب ًتبیج حبضط ّوپَقی زاضز .اظتحلیل اؾٌبز 9 ،هالن ٍ ً35كبًگط
ثطای اضظیبثی فبهل آهَظـ ثِ زؾت آهس ،زض ازاهِ ثب تقییي اٍلَیت ٍ ٍظىزّی ًكبًگطّب ،هالنّب ٍ فَاهلی وِ زض
ًتیجِ ی تحلیل اؾٌبز ثِ زؾت آهسُ ثَزًس هكرم قس وِ فبهل فَق اظ ثیي چْبض فبهل هَثط زض اضظیبثی فولىطز افضبی
ّیئت فلوی ،جبیگبُ اٍل ضا ثب ضطیت اّویت  0.314ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت .تَجِ ثِ هیعاى ضطیت اّویت ًكبى
هی زّس وِ ایي فبهل اظ ًؾط گعاضقبت ٍ اؾٌبز هَجَز حبئع اّویت ٍ هَضزتبییسظیبزی لطاض گطفتِ اؾت وِ هیتَاى زلیل
آى ضا زض ًمف ثؿیبض هْن ٍ ولیسی آهَظـ زض ٍؽبیف اؾبتیس زاًؿت .زض ازاهِ اظ ثیي ًكبًگطّبی ایي فبهل 35
ًكبًگطی وِ زاضای ثبالتطیي اٍلَیت ًؿجت ثِ ؾبیطیي ثطذَضزاض ثَزًس اًتربة ٍ زض  9هالن عجمِثٌسی گطزیسًس ٍ ثِ
فٌَاى ًكبًگطّبی ولیسی جْت اضظیبثی فبهل آهَظـ هقطفی قسًس ،وِ ثب تحلیل ًتبیج ثرف ووی هكرم قس وِ ایي
فٌبنط هَضز تبییس ذجطگبى ٍ افضبی ّیئت فلوی لطاض زاضز .
ثب تَجِ ثِ ههبحجِای وِ ثطای تقیی ي ٍضقیت هَجَز اضظیـبثی فولىـطز افضـبی ّیئـت فلوـی نـَضت گطفـت
هكرم قس وِ زض زاًكگبُ قْیس ثْكتی ثطای اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوی ثیكتط ثِ فبهل آهَظـ تَجِ هـی-
قَز ٍ ایي فبهل ًیع ثب اثعاض پطؾكٌبهِ ٍ فمظ تَؾظ زاًكجَیبى ؾٌجیسُ هیقَز .ثب تَجـِ ثـِ ًتـبیج پـػٍّف نـَضت
گطف تِ ،فبهل آهَظـ اظ ثیي چْبض فبهل هٌترت ثیكتطیي ضطیت اّویت ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت ،پؽ زض اضظیبثی
13
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ًمف هْوی ضا ایفب هیوٌس .هغبلقِ ای وِ زض ظهیٌِ ازثیبت تحمیك نَضت گطفتِ اؾت ًكبى هی زّس وِ اضظیبثی فولىطز
آهَظقی اؾبتیس فمظ اظ عطیك زاًكجَیبى ًوی تَاًس ضٍـ هٌغمی ثطای ؾٌجف فولىطز آًْب ثبقـس ٍ ثـطای ایٌىـِ ایـي
فبهل ثِ عَض وبهل ؾٌجیسُ قَز ثبیس اعالفبت الظم ثطای ؾٌجف ایي فبهـل اظ هٌـبثـ هتقـسز وـِ قـبهل زاًكـجَیبى،
ّوىبضاى ،هسیطاى گطٍُ ٍ ذَز افضبی ّیئت فلوی هیثبقٌس ،جوـآٍضی گطزز .ثب تَجِ ثِ پیكیٌِ پـػٍّف زاًكـجَیبى
هیتَاًٌس ّفت هَلفِی (ضضبیت زاًكجَیبى ،هْبضتّبی عطاحی تسضیؽ ،هْبضتّبی اضائِ هحتَای زضؼ ،هْـبضتّـبی
هسیطیت والؼ ،ترهم زض هحتَای تسضیؽ ،هْبضتّبی اضتجبط ٍهكبٍضٍُ ،هْبضتّبی اضظقیبثی) ضا اظهیبى ًِ هَلفـِی
عطاحی قسُ ثطای فبهل آهَظـ ضا هَضز ؾٌجف لطاضزٌّس ٍ ثب تَجِ ثِ گؿتطزُ ثـَزى تقـساز زاًكـجَیبى ،پطؾكـٌبهِ
هیتَاًس اثعاض هٌبؾجی ثطای ؾٌجف ایي هَلفِّب ثبقس .اضظیبثی تَؾظ ّوىبضاى ثِ فٌَاى یه هٌجـ هىول اظ زاز ُ ّـبی
هَضزًیبظ ثطای اضظیـبثی آهَظقـی افضـبی ّیـبت فلوـی اؾـت .یبفتـِ ّـبی حبنـل اظ پـػٍّف نـَضت گطفتـِ تَؾـظ
ّبتچیٌگؿَىً1996 ،كبى هی زّسوِ زض هـَضز ثطذـی جٌجـِ ّـبی تـسضیؽ ًؾیـط تؿـلظ ثـط هحتـَا ،اّـساف زضؼ،
ؾبظهبًسّی هَاززضؾی تٌْب ّوىبضاى ترهم ٍالقی هَضزًیبظ ثطای اضظیبثی هقٌـبزاض ضا زاضا ّؿـتٌس .هـطٍض پـػٍّفّـبی
نَضت گطفتِ ًكبى هیزّس وِ هَلفِّبی هْبضتّبی عطاحی تسضیؽ ،هْبضتّـبی اضائـِ هحتـَای زضؼ ،هْـبضتّـبی
هسیطیت والؼ ،ترهم زض هحتَای تسضیؽ ،هْبضتّبی اضتجبط ٍهكبٍضٍُ ،هْبضتّبی اضظقـیبثی عطاحـی قـسُ ثـطای
فبهل آهَظـ ًیع ثبیس تَؾظ ّوىبضاى هَضز ؾٌجف لطاضگیطًس ٍ اثـعاض هٌبؾـت ثـطای جوــ آٍضی اعالفـبت هـیتَاًـس
پطؾكٌبهِ یب ههبحجِ ثب افضبی ّیئت فلوی ثبقس .هسیطاى گـطٍُ ّـبی آهَظقـی هٌجــ هْوـی ثـطای اضظیـبثی تـسضیؽ
ّؿتٌس .زیسگبُ هسیطاى ثبنالحیت زض هَضز ویفیت تسضیؽ اؾتبزاى هیتَاًس یىی اظ هـالنّـبی هقتجـط اضظقـیبثی ثـِ
حؿبة آیس .ایي هسیطاى ثْتط اظ زیگطاى هیتَاًٌس جٌجِّبیی اظ تسضیؽ هبًٌس تَاًبیی فلوی اؾتبزضا اضظقیبثی وٌٌس .ایـي
اضظقیبثی ظهبًی ثِ ثْتطیي ًحَ اًجبم ذَاّس قس وِ هسیط گطٍُ فالٍُ ثط تَجِ ثِ گعاضـّبی زاًكـجَیبى ٍ ّوىـبضاى ٍ
ثطضؾی عطح زضؼّبی هَضزًؾط ،قرهبً چگًَگی تسضیؽ اؾتبز ضا زضوالؼ زضؼ هكبّسُ وٌس ( .)6هَلفِّبی ترهم
زض هحتَای تسضیؽ ،هْبضتّبی اضائِ زضؼ ،هْبضتّبی عطاحی تسضیؽ اظ هَلفِّبیی ّؿـتٌس وـِ تَؾـظ هـسیط گـطٍُ
ؾٌجیسُ هیقَز ٍ پیكیٌِ ًكبى هیزّس وِ هكبّسُ هیتَاًس اثعاض هٌبؾجی ثطای ایي وبض ثبقس .ذَزاضظیـبثی لضـبٍت زض
هَضز فولىطز ذَز فطز اؾت .ذَزاضظیبثی ّب ثِ عَض ثبلمَُ اثعاض هفیسی ثطای ثْجَز آهَظـ هحؿَة هی قـًَس .ثطضؾـی
ازثیبت هَجَز زض ایي ظهیٌِ ًكبى هی زّس وِ پػٍّف ّبی نَضت گطفتِ ثؿـیبض اًـسن ٍ ًـبلم اؾـت .ثـب ایـي حـبل
پػٍّف ّبی نَضت گطفتِ زض ایي ظهیٌِ حبوی اظ ؾَزهٌس ثَزى ذَزاضظیبثی زضثْجَز فولىطز فـطز اؾـت ٍ ثـِ فٌـَاى
هٌجـ اعالفبتی ثب اضظـ ثطای گطفتي ثبظذَضز اظ فولىطز ذَز فطز اؾت .اگط فطزی تسضیؽ ذَز ضا زاضای ًَالم ثساًـس ٍ
زیگطاى (هثالً زاًكجَیبى یب ّوىبضاى) ّن آى ًَالم ضا هغطح وٌٌس ،اؾتبز ثـسٍى همبٍهـت آى ًـَالم ضا پصیطفتـِ ٍ زض
نسز ججطاى ثطذَاّس آهس ( .)6هغبلقِ پیكیٌِ ًكبى هیزّس وِ هَلفِّبی ضضـبیت زاًكـجَیبى ،هْـبضتّـبی عطاحـی
تسضیؽ ،هْبضتّبی اضائِ هحتَای زضؼ ،هْبضتّبی هسیطیت والؼ ،ترهم زض هحتَای تسضیؽ ،هْبضتّـبی اضتجـبط
ٍهكبٍضٍُ ،هْبضت ّبی اضظقیبثی ًیع هی تَاًٌس زض ذَز اضظیبثی هَضز ؾٌجف لطاضزٌّس .پػٍّف ثِ هقٌبی ذلك ٍ ؾـٌتع
وطزى زاًف اؾت ثِ فجبضت زیگط ،تَلیس ٍ ایجبز زضن ٍ فْـن ٍ تَضـیح جسیـس اظ پسیـسُّـب ثـب زیـسگبُّـبی ذـبل ٍ
ترههی پػٍّف ذَاًسُ هی قَز .زاًكگبُ نطفب ًْبزی آهَظقی ًیؿت ٍ ّوبىعَض وِ اجتْبزی ثیبى هیوٌس زض وٌـبض
اًتمبل زاًف (آهَظـ)  ،تَلیس زاًف (پـػٍّف) ًیـع اظ وبضوطزّـبی زاًكـگبُ للوـساز هـیقـًَس ( .)4پـػٍّف یىـی اظ
هحَضّبی ولیسی زض اهٌیت هلی ثَزُ ٍ وویت ٍ ویفیت تَلیسات فلوی ًیع یىی اظ هْنتطیي قبذمّبی تَؾقِی هلی
زض وكَض هحؿَة هیگطزز ( .)5زض پػٍّف حبضط ،اظ تحلیل اؾٌبز چٌیي ًتیجِ قس وِ پػٍّف یىـی اظ ٍؽـبیف هْـن
ّیئت فلوی هیثبقس ٍ فقبلیتّبی پػٍّكی زض اضظیبثی فولىطز افضبی ّیئت فلوـی ًمـف فوـسُای ضا ایفـب هـیوٌـس.
هغلجی فطز ٍ ّوىبضاى ( ، )1390حؿیٌی ٍ ؾطچوی ( ، )1381شٍلفمبض ٍ هْطهحوـسی ( ، )1383قـىَضًیب ٍ ّوىـبضاى
( ، )1386آلب هالیی ٍ ّوىبضاى ( ، )1389گكوطز ٍ ّوىبضاى ( ، )1390ؽَْض ٍ اؾالهی ًػاز ( ، )1381نفطی ()1388
 ،هطًــسی ( ، )1380لطیكــی ( ، )1387ضحیوــی ٍ ّوىــبضاى ( ، )1390ضججــی ٍپــبپعى ( ، )1389هقطٍفــی (، )1390
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هحوَزی ٍ ّوىبضاى ( ، )1388ثسضی ٍ فجساهلل ( ، )2004زاًكگبُ فلَضیـسا ( ، )2006وویتـِ اضظیـبثی فولىـطز افضـبی
ّیئت فلوی ، )2012 ،OSBEضاٌّوبی اضظیـبثی فولىـطز زٍضُای افضـبی ّیئـت فلوـی زاًكـگبُ تگـعاؼٍ )2013 ،
(ٍیٌؿٌت )2010 ،زض پػٍّف ذَز فبهل فَق ضا اظ جولِ فَاهل هَثط زض اضظیـبثی فولىـطز افضـبی ّیئـت فلوـی شوـط
ًوَزُاًس وِ یبفتِ پػٍّف ثب ًتبیج حبضط ّوپَقی زاضز .اظ تحلیل اؾٌبز ً 9كبًگط وِ زاضای ثیكـتطیي ضـطیت اّویـت
ثَزًس ثطای ایي فبهل زض ًؾط گطفتِ قس .زض ازاهِ ثب تقییي اٍلَیت ٍ ٍظىزّی ًكبًگطّب هكرم قس وـِ فبهـل فـَق اظ
ثیي چْبض فبهل هَثط زض اضظیبثی فولىطز ،جبیگبُ زٍم اٍلَیت ضا ثب ضطیت اّویت ثِ ذَز اذتهـبل زازُ اؾـت .هغبلقـِ
پیكیٌِ ًكبى هیزّس وِ ثْتطیي هٌجـ جوـآٍضی اعالفبت زض هَضز فبهل پػٍّفّ ،یئت هویعُ زاًكگبُ هیثبقس ٍلـی
ًكبًگطّبیی هثل هیعاى فاللِهٌسی ثِ فقبلیتّبی پػٍّكی ٍ ایجبز اًگیعُ ٍ تكَیك زاًكـجَیبى جْـت پـػٍّف هـی-
تَاًٌس تَؾظ هسیطاى گطٍُ ٍ ّوىبضاى هَضز ؾٌجف لطاض گیطًس .تحمیمبت ًكبى هیزّس وِ اثعاض هٌبؾـت ثـطای جوــ-
آٍضی اعالفبت تَؾظ ّیئت هویعُ چه لیؿت ٍ پطًٍسُ پػٍّكی فضَ ّیئـت فلوـی هـیثبقـس .فـالٍُ ثـط آهـَظـ ٍ
پػٍّف فقبلیتْبی اجطایی ٍهسیطیتی ًیع جعء ٍؽبیف افضبء ّیئت فلوی هی ثبقـس پـؽ زض اضظیـبثی فولىـطز ًیـع ایـي
فبهل ثبیس هَضز تَجِ لطاض گیطز .اظ تحلیل اؾٌبز ً 6كبًگط وِ زاضای ثیكتطیي ضطیت اّویت ثَزًس ثـطای ایـي فبهـل زض
ًؾط گطفتِ قس .ثب تقییي اٍلَیت ٍ ٍظى زّی ًكبًگطّب هكرم قس وِ فبهل فَق اظ ثیي چْـبض فبهـل هـَثط زض اضظیـبثی
فولىطز افضبی ّیئت فلوی ثب ضطیت اّویت 0.191جبیگبُ چْبضم ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت .عجك ًتـبیج ثسؾـت
آهسُ اظ ازثیبت تحمیك هْوتطیي هٌجـ ؾٌجف فبهل هسیطیتی ،هسیطاى گطٍُّب ٍ ّوىبضاى هیثبقٌس ٍ اثعاض اؾتفبزُ قسُ
زض ایي ظهیٌِ پطؾكٌبهِ ،چه لیؿت هیثبقس .اظتحلیل اؾٌبز 2 ،هالن ًٍ 6كبًگط ثطای اضظیبثی ایي فبهل ثِ زؾت آهـس
ٍ ثب تقییي اٍلَیت ٍ ٍظىزّی ًكبًگطّب ٍ هالن ّب هكرم قس وـِ فبهـل فـَق اظ ثـیي چْـبض فبهـل هـَثط زض اضظیـبثی
فولىطز افضبی ّیئت فلوی ،جبیگبُ ؾَم ضا ثب ضطیت اّویت  0.222ثِ ذـَز اذتهـبل زازُ اؾـت .تَجـِ ثـِ هیـعاى
ضطیت اّویت ًكبى هی زّس وِ ایي فبهل اظ ًؾط گعاضقبت ٍ اؾٌبز هَجَز حبئع اّویت ٍ هَضزتبییسظیبزی لـطاض گطفتـِ
اؾت ٍ ثب تحلیل ًتبیج ثرف ووی هكرم قس وِ ایي فٌبنط هَضز تبییس ذجطگـبى ٍ افضـبی ّیئـت فلوـی لـطاض زاضز.
پػٍّكْبی اًجبم قسُ زض ایي ظهیٌِ ًكبى هیزٌّس وِ هْوتطیي هٌجـ ثطای ؾٌجف هَلفـِی ٍیػگـیّـبی قرهـیتی
زاًكجَیبىّ ،وىبضاى ٍ هسیطاى گطٍُّب ّؿتٌس ٍ هَلفِی فقبلیت افضب زض جْـت ضقـس حطفـِای ًیـع هـیتَاًـس تَؾـظ
ّوىبضاى ٍ هسیطاى گطٍُّب ؾٌجیسُ هی قَز ٍ اثعاض هٌبؾت ثطای ؾٌجف ایي هَلفِّب پطؾكٌبهِ هیثبقس.
زض هَضز ثْتطیي ضٍـ اضظیبثی اؾتفبزُ تلفیمی اظ ولّیۀ ضٍیِّبی اضظیبثی (هسیط گطٍُّ ،وىبضاى ،زاًكجَیبى ٍ ذَز
فضَ ّیبت فلوی) هٌبؾت اؾت .ثب تَجِ ثِ هغبلت ثیبى قسُ هی تَاى گفت وِ ّیچ یه اظ ایي ضٍیِّب ثِ تٌْبیی اظ
افتجبض ٍ جبهقیت الظم ثطذَضزاض ًیؿت چطا وِ ّط یه اظ افطاز شیطثظ هیتَاًٌس زض حَظُّبی ذبنی فولىطز ّیبت فلوی
ضا اضظیبثی وٌٌس .ضٍیِ ذَز اضظیبثی ذغبی ؾَگیطی ٍ ؾْلگیطی زاضز؛ اهب تَجیِ اؾتفبزُ اظ ایي ضٍـ ،پصیطـ ًتیجۀ
اضظقیبثی تَؾظ افضبی ّیبت فلوی ٍ هفیس ثَزى آى ثطای ضقس حطفِای اؾت وِ ثب اضظیبثی تَؾظ هسیطّ ،وىبضاى ٍ
زاًكجَیبى ،هی تَاى ًَالم ایي ضٍـ ضا ثِ حسالل هوىي وبّف زاز ٍ اظ آى ثطای تَؾقِ تَاى ٍیػگیّبی آهَظقی ٍ
پػٍّكی افضبی ّیبت فلوی اؾتفبزُ ًوَز .ثٌبثطایي ،اؾتفبزُ اظ ولیۀ ضٍیِّبی اقبضُ قسُ زضنس ذغب ضا وبّف زازُ ٍ
ثط افتجبض ًتبیج ٍ پصیطـ آى هیافعایس.
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