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ؾالق چسهی یىی اش هػائل هْن هدیسیتی دز هدیسیت شًدیرسُ ترمهیي اغرت ٍ برِ افرصایؽ ًَغراى تمایرای ینرسیي غر
هؿتسی دز شًدیسُ تمهیي با حسوت دز هساحل شًدیسُ اؾرازُ دازد .برا تَخرِ برِ هؿرىالت پریؽزٍی ؾرسوت هلری پ رؽ
فسیٍزدُّای ًفتی هٌ مِ لصٍیي ّوچَى ًداؾتي دید اش تمایای ًْاییً ،داؾتي پؿتیباًی هؤثس ،تمنیس دز شهاى تحَیل ورا ،
ّصیٌِ با ی غفازؼ ،غفازؼ دّی تكادفی ،لیوتگرازی ًاهٌاغب ٍّ ،...دف اقلی همالِ حایس بسزغی ػَاهرل هرؤثس برس
بسٍش ؾالق چسهی دز شًدیسُ تمهیي ایي ؾسوت با اغتفادُ اش تىٌیه تكوینگیسی گسٍّی دلفی فاشی هیباؾرد .برِ اغرتٌاد
ًتایح ه الؼِ 9 ،ػاهل اقلی اثسگراز زا هیتَاى دز چْاز گرسٍُ ػَاهرل تمایراف غفازؾراتف ًَغراى دز لیورتّرا ٍ ػَاهرل
اطالػاتی خای داد .دز ًْایت ًیص زاّىازّای هتٌاظس با ّس یه ػَاهل ازایِ ؾد.
ياشگان کلیذی :ؾالق چسهی ،شًدیسُ تمهیي ،دلفی فاشی ،ؾسوت هلی پ ؽ فسیٍزدُّای ًفتی هٌ مِ لصٍیي
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 .1ممذمٍ
اثس ؾالق چسهی بِ هفَْم بصزي ؾدى ًَغاىّای تمایای هؿتسی برِتستیرب اش نرسدُفرسٍؼ ترا
هیزٍد (غلیوی .)1388 ،ایي ًَغاىّا ،غبب بسداؾتّای ه تلف تمهیيوٌٌدگاى اش تمایای براشاز ٍ
بسٍش ًاّواٌّگی هیاى یًاى هیؾَد .یىی اش ػلل اقلی برسٍش ایري اثرس زا هریترَاى برِ ًبرَد اطالػرات
هسبَط بِ تمایای هؿتسی ًْایی ٍ تكوینگیرسی ّرس ػ رَ شًدیرسُ (دز غرفازؼگررازی) برس اغراظ
اطالػات زغیدُ اش ػ َ پاییيدغتی نَد ًػبت داد (حبیبی ٍ هؿسفی.)1394 ،
اش طسفی دز فسییٌد ؾبىِ تمهیي ،هوىي اغت تكویوات غفازؼدّی ّس یه اش اػ ا هػتمیواً اش
غفازؾات ٍازدُ اش غَی چٌدیي ػ َ هدراٍز ٍ یرا برِقرَزت ییسهػرتمین اش اطالػرات برِ اؾرتسان
گراؾتِ ؾدُ دز ؾبىِ تمثیس بپریسدّ .وچٌیي ایي اهىاى ٍخَد دازد وِ تمایاّای دزیرافتی اش چٌردیي
هؿتسی (یا بِ بیاى ؾبىِ ،اش چٌدیي باشاز) ه تلف هَخَد دز ًماط ه تلرف ؾربىِ حاقرل ؾرَد ٍ دز
ایي ازتباط تَخِ بِ تؼاهالت هتمابل بیي تمهیيوٌٌدگاى ٍ هؿتسیاى ّوچرَى فؼالیرتّرای زلرابتی ٍ یرا
اتحاد اغتساتطیه یسٍزی اغت .با تَخِ بِ ّصیٌِّای ػولیاتی با ی حاقل اش بسٍش پدیدُ اثس ؾرالق
چسهی دز شًدیسُّای تمهیي ،اًداشُگیسی ٍ تالؼ دز زاغتای واّؽ یىّ ،وَازُ هَزد تَخِ هحمماى
بػیاز بَدُ اغت.
دز ٍالغ ،اثس ؾالق چسهی با یغیب ٍازد وسدى بِ فؼالیتّای ػولیاتی ؾسوتّا ،ػولىسد یًْا زا
واّؽ هیدّد (شًگَیی ًطاد .)1388 ،دز ًتیدِ بسٍش ایي اثس ،ؾسوتّا ابتدا برا ووبرَد هحكرَ ت
زٍبِزٍ هیؾًَد ٍ غپع بِ افصایؽ غ

هَخَدی هیزغٌد .قٌؼت ًفت ایساى ًیص بِػٌرَاى یىری اش

قٌایغ دازای هصیت دز التكاد ایساى اش ایي لاػدُ هػتثٌی ًیػت .بِطَز دلیكتس ،ب رؽ ػوردُ بَدخرِ
ول وؿَز اش ایي ب ؽ تمهیي هیؾَد .بٌابسایي ،یسٍزی اغت با تىیرِ برس یى یروي حفرت اغرتمالل
بَدخِ وؿَز اش دزیهدّای ًفتی ،شهیٌِ تَغؼِ التكادی پایداز فساّن ؾَد.
ایساى با داؾتي بیؽ اش  151هیلیازد بؿىِ ذنیرسُ لابرل اغتحكرال ّیردزٍوسبَز هرایغ ٍ ّوچٌریي
 33/1تسیلیررَى هتسهىؼررب ذنیررسُ لابررل اغتحكررال گرراش طبیؼرری ،یىرری اش ػورردُتررسیي وؿررَزّای
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تمهیيوٌٌدُ اًسضی خْاى اغت ٍ با تَخِ بِ ػوس بالیهاًدُ ذنایس ًفت ٍ گاش وؿَز ایي خایگاُ حفرت
نَاّد ؾد (غالٌاهِ یهاز اًسضی وؿَز.)1392 ،
بلٌدهدت ٍ هیاىهدت قَزت گسفتِ اغت وِ اش خولِ هیتَاى بِ چؿناًداش خوَْزی اغالهی ایرساى دز
افك  ،1404غیاغتّای ولی ابالیی همام هؼظن زّبسی دز ب ؽ ًفت ٍ گاش ،چؿناًداش قرٌؼت ًفرت ٍ
گاش ایساى دز افك  ،1404اّداف ولی تَغؼِ ب ؽ ًفت ٍ گراش دز بسًاهرِ پرٌدن تَغرؼِ ٍ غیاغرتّرای
ٍشازت ًفت دز خْت تحمك اّداف غٌد چؿناًداش اؾازُ وسد (هسوص پطٍّؽّای هدلع.)1395 ،
حدن بػیاز با ی تمهیي ،نسید ٍ هكسف هَاد ٍ وا دز ؾسوت ًفت اش خولِ هؿرىالت اقرلی
ؾسوتّای پ ؽ فسیٍزدُّای ًفتی دز شًدیسُ تمهیي بِؾواز هیزٍد .بِ اغتٌاد گصازؼ ػازیرِیرابی
شًدیسُ تمهیي وا دز ؾسوت ًفت تَغط هؤغػرِ  TÜVاش خولرِ ایرري هؿرىالت هریترَاى برِ ًبرَد
وا ی هَزد ًیاش (پاییي بَدى وازایی ،با بَدى شهاى تحَیل ،ازتباطررات دز شًدیرسُ ترمهیي ،طرَ ًی
بَدى ػولیات نسیرد ،پاییي بَدى غر

هَخَدیّا ٍ ییسُ اؾازُ وسد.1

ّوچٌیي ،طی بسزغیّای اًدام ؾدُ دز ؾسوت هلی پ ؽ فسیٍزدُّای ًفتی هٌ مِ لصٍیي ،ایي
ؾسوت با هؿىالتی اش خولِ ًداؾتي دید اش تمایای ًْاییً ،داؾرتي پؿرتیباًی هرؤثس ،ترمنیس دز شهراى
تحَیل وا ّ ،صیٌِ با ی غفازؼ ،غفازؼدّی تكادفی ،لیورتگررازی ًادزغرت ٍ هرَازدی اش ایري
دغت هَاخِ اغت .با ایي تَقریف ٍ برا تَخرِ برِ اّویرت ب رؽ ًفرت ٍ گراش ٍ برسٍش هؿرىالت دز
هدیسیت شًدیسُ تمهیي ٍ نالء ّای پطٍّؿی ،همالِ حایس با ّدف تؼییي ػَاهل هؤثس برس برسٍش پدیردُ
ؾالق چسهی ٍ اٍلَیت بٌدی یًْا دز ؾسوت هلی پ ؽ فسیٍزدُّای ًفتی هٌ مِ لصٍیي تدٍیي ؾردُ
اغت .ایري پرطٍّؽ اش لحراد ّردف ورازبسدی هحػرَ هریؾرَد ٍ برا تَخرِ برِ بىرازگیسی هردل
تكوینگیسی زیایی فسییِای ازائِ ًویؾَد.

1. Sohrabi R, Kazazi A and Amid A. (2009).
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 .2مباوی وظری ي پیطیىٍ پصيَص
بِ گفتِ لی ٍ ّوىرازاى ،1پدیردُ ای ٍخرَد دازد ورِ هوىري اغرت دز یى ٍازیراًع غرفازؼ برِ
تمَیتؾدُای 3با حسوت بِغوت با ی شًدیسُ تمهیي افصایؽ هییابد (تمَیت ٍازیاًع .)4ایي اهرس اش
هدیسیت ًاوازیهد شًدیسُ تمهیي ًاؾری هریؾرَد .دز چٌریي ؾرسای ی ،ووترسیي تغییرسات دز تمایرای
هؿتسی هیتَاًد بِ تغییسات بػیاز بصزي دز دزنَاغتّای ٍالغ ؾردُ دز برا ی خسیراى ٍ دز ًْایرت
ًَغاًات ؾدید دز تواهی اػ ای شًدیسُ تمهیي هٌتْی ؾَد .بیتسدید ٍخَد چٌیي حالتی دز تمایرا برِ
ًاوازایی شًدیسُ تمهیي هٌدس هیؾَد.
اثس ؾالق چسهی زا هیتَاى اش طسیك ًؿاًِّایی ّوچَى هَخَدی بیؽ اش حد ،ظسفیتّای بریؽ
اش حد یا ًاهىفی ،ازائِ ندهات ًاوافی بِ هؿتسیاى بِدلیل ًبَد هَخَدی یا ػدم ٍخَد هحكَل یهادُ
ٍ ػدم وازایی دز غ

نرسدُفسٍؾری ،اًباؾرت وا ّرای ًیورِغرانتِ ،بسًاهرِزیرصی تَلیرد هتصلرصل،

ّصیٌِّای شیاد غفازؼدّد ،اًبازدازی ،حول ًٍمل ٍ ًیسٍی اًػاًی ٍ دز ًْایرت ٍخرَد ًاّوراٌّگی ٍ
ًااطویٌاًی دز هیاى اػ ای شًدیسُ تمهیي هؿاّدُ وسد (الفت ٍ ؾفیؼی ًیهیبادی.)1390 ،
اش هٌظس فَزغتس ( 5وػی وِ برسای ً ػرتیي براز ایري پدیردُ زا تؼسیرف ورسد) ٍ اغرتسهي 6ػَاهرل
زفتازی ػودُ دلیل بسٍش اثس ؾالق چسهی دز شًدیسُ ازشؼ هیباؾد:
 بسٍش زفتازّای ؾتابصدُ غفازؼدّی بؼد اش ػدم تمهیي تمایا (ٍاورٌؽ بریؽ اش حرد برِ افرصایؽ یراواّؽ تمایای غفازؼ هؿتسیاى دز ّوػایِ بالٍاغط با دغت نَد) اش غَی افسادی وِ هدیسیت
تمایا زا بسػْدُ دازًد .با افصایؽ تمایای هكسفوٌٌدُ ،تمایای ّوػرایِ با دغرتی برسای ترمهیي

1. Lee, H. L. , et al (1997).
2. Demand Distortion
3. Amplified Form
4. Variance Amplification
5. J. W. Forrester (1961).
6. J. D. Sterman (1989).
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تمایای فصایٌدُ هؿتسی افصایؽ بیؿتسی هییابدف چساوِ ،بسای باشپُسغاشی هَخَدی وِ برا افرصایؽ
تمایای اٍلیِ هؿتسی واّؽ یافتِ بَدً ،اگصیس اش افصایؽ بیؿتس تمایای نَد اغتف
ًاتَاًی اػ ای شًدیسُ تمهیي دز واّؽ تمنیس هیاى ثبت غفازؼ ٍ تحَیل یىف
 ػدم اغتفادُ قحی اش غیاغتّای هَخَدی هبٌی بس ذنیسُ احتیاطیف دزن ًادزغت ٍ یا ػدم دزیافت باشنَزّا ٍ شهاىّای تمنیسّاف زیػه دزنؾدُ اش ػمالًیت هحدٍد دیگس باشیگساى دز شًدیسُف ؾىل ٍ غانتاز ًادزغت ازتباطی هبتٌی بس اػتوراد هیراى اػ رای ه تلرف شًدیرسُ (الفرت ٍ ؾرفیؼیًیهیبادی.)1390،
با گرؾت غالّا ،ایي هفَْم گػرتسؼ ٍ خاهؼیرت بیؿرتسی یافرت .لریّ ٍ ،وىرازاى 1تحمیمرات
بػیازی دز نكَـ د یل بسٍش اثس ؾرالق چسهری اًدرام دادُاًرد ورِ ػوردُ توسورص یًْرا برس د یرل
ػولیاتی بَدُ اغت .بِشػن یًْا  4دلیل ػولیاتی اقلی بسٍش اثس ؾالق چسهی بِقَزت شیس اغت:
 -بِزٍشزغاًی پیؽبیٌی تمایا

2

 باشی ووبَد /غْویِبٌدی( 3اثس َّلیّاى)4 دغتِبٌدی غفازؼّا( 5اثس بَزبیح 6دز ازتباط با تؼییي اًداشُ التكادی غفازؼ) ًاپایدازی لیوت یا اثس پیؿسٍیاها دز وٌاز ػَاهل زفتازی ٍ ػولیاتی ،ػَاهل تؿَیمی (ٍخَد ػَاهل اًگیصؾی ٍ تؿَیمی هتفاٍت
بسای غ َح ه تلف ّوىازاى دز شًدیسُ تمهیي وِ بِ تكوینگیسیّای هَیؼی هٌتْی هیؾَد ٍ هاًغ
حداوثسغاشی غَد ولی شًدیسُ ترمهیي اغرت)ف ػَاهرل اطالػراتی (ه فریغراشی اطالػرات اش طرسف
1. Lee, et al (1997).
2. Demand Forecast Updating
3. Rational/Shortage Gaming
4. Houlihan
5. Order Batching
6. Burbidge
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اػ ای شًدیسُ تمهیي ٍ تفاٍت دز اطالػات دزیرافتی ٍ هاّیرت هتفراٍت اطالػراتی دز هیراى اػ رای
شًدیسُ تمهیي) ًیص ٍخَد دازد .ه الؼات نازخی ٍ دانلی اًدام ؾردُ دز نكرَـ پدیردُ اثرس ؾرالق

جذٍل  .1خالصِ تحمیمات خارجی اًجام شذُ در پذیذُ اثز شالق چزهی
هحمك
فًستش

سال

دالیل /پیاهذّا ـ هَضَع تحمیك

،1985
1961

دالیل :وثًد ضفافیت تماضای مطتشی ،تحشیف اطالػات ي تىظیم واَماَىگ سطح مًوطًدی-
َا .ساَىاس :واَص الیٍَای غیشضشيسی صوجیشٌ ي واَص تأخیشَا دس تثادل اطالػات

1989

دالیل :تصمیمگیشی دس َش سح تذين مطًست تا تصمیمگیشان سطایش سطحًس سطثة
افضایص ياسیاوس سفاسشَای دسیافتی تطا رشوطت دس صوجیطشٌ تطأمیه ي تططذیذ نن اص
پاییه تٍ تاالی صوجیشٌ میضًد

2000

دالیل :تٍسيصسساوی پیصتیىی تماضا ي صمان اوتظاس تشای دسیافت سفاسشَا دس صوجیطشٌ
تأمیه ديػضًی (یه خشدٌفشيش ي یه ساصوذٌ).
واَص اثش ضالق چشمی تا تسشی وتایج مذل تٍ صوجیشٌ تأمیه چىذػضًی تطا متمشوطض
وشدن اطالػات تماضا.

2006

اسایٍ چاسچًب وذیذ تشای طثمٍتىذی دالیل تشيص اثش ضالق چشمی وٍ تمایض ديگاوطٍای
میان الیٍَا (سحًس فیضیىی ،تاصساصی ي وىتشل) ي ساصيواسَا (ػًامل تؼیطیهوىىطذٌ ي
محشنَا) مؼشفی وشد وٍ تؼامل نوُا تٍ تشيص اثش ضالق چشمی مىتُی میضًد.

5

2006

تثییه اصًل دٌ گاوٍ واَص اثش ضالق چشمی دس صوجیشٌ تطأمیه ضطامل :اثطش سیسطتم
وىتشل؛ اصل متشاومساصی صمان؛ اصل تىاثش؛ اصل پیصتیىی تماضا؛ اصل دسطتٍتىطذی
سفاسضات؛ اصل وًسان لیمتَا ي اصل ومثًد ي سُمیٍتىذی.

6

2009

تحلیططل صوجیططشٌ تططأمیه سططشیاری دي سدٌای (اوثططاس ط خططشدٌفططشيش) تشسسططی اثططش تططٍ
اضتشان گزاسی اطالػات ي صمان اوتظاس تطش اثطش ضطالق چشمطی ي مًوطًدی دس دسطت.
وتیجٍ :تخطی اص اثش ضالق چشمی رتی پطس اص تطٍاضطتشانگطزاسی اطالػطات دسين ي
میان سدٌَا تالی خًاَذ ماوذ.

1

استشمه

2

چه ي َمىاسان

میشاگلیًتا

4

گیشی ي
َمىاسان

نگشايال ي
َمىاسان

3

1. Forrester, J. (1958, 1961).
2. J. D. Sterman (1989).
3. Chen, F et al (2000).
4. Miragliotta, G (2006).
5. Geary, S et al (2006).
6. Agrawal, S. et al (2009).
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هحمك
ايیاوگ ي ری

1

81

2010

تشسسی تمًیت ي تطذیذ وًسانَطای سطفاسش (یؼىطی اثطش ضطالق چشمطی) دس صوجیطشٌ
تأمیه ضثىٍای وٍ دس نن سیاستَای مذیشیت مًوًدی خحی ي ططی صمطان ثاتتىطذ
وٍ تٍ تطذیذ اثش ي واَص میضان اثشتخطی تًریذ محصًل دس صوجیشٌ مىتُی میضًد.
تحلیل  383پایگاٌ مطتشی يالؼی ط تأمیهوىىذٌ 3وُطت تشسسطی تجشتطی اثطش ضطالق

مىلپشوگ ي
َمىاسان

2

2015

چشمی میان ضشوای صوجیشٌ تأمیه
وتیجٍ :گشچٍ ضالق چشمی سىتی مًوة وطاَص تطاصدٌ داسایطی مطیضطًد دس وُایطت
استثاطی تا راضیٍ سًد ػملیاتی تىگاٌ وذاسد.

همنرً :تایح تحمیك
جذٍل  .2خالصِ تحمیمات داخلی اًجام شذُ در پذیذُ اثز شالق چزهی
هحمك

سال

دالیل /پیاهذّا ـ هَضَع تحمیك

وخؼی ومالنتادی ي
َمىاسان

1385

مؼشفی ارگًی سفاسشدَی  X+Yي واستشد نن دس سٍ مذل سفاسشدَطی
یه تٍ یه ،طوتیىی ي سفاسشدَی .RLOM
وتیجٍ :ارگًی سفاسشدَی مًسد وظش ،ارگًی سفاسشدَی تا تطًان تطارمًٌ
تاال وُت واسته اص اثش ضالق چشمی است.

یًسفی صوًص ي مُتاج

1390

تشسسی چىذیه سيش والسیه ي ًَضمىذ دس فشنیىذ پیصتیىطی تماضطای
متالطم دس يلًع پذیذٌ اثش ضالق چشمی.
وتیجٍ :ضثىٍَطای ػصطثی دس ممایسطٍ تطا سيشَطای مؼمطًل والسطیه
َمچًن َمًاسساصی ومایی تا تًوٍ تٍ سفتطاس غیشخحطی ،وًسطاوی ي رتطی
نضًتی تماضای متالطم ،تًان تیطتشی دس مذلسطاصی ي پطیصتیىطی ایطه
سفتاس داسوذ

سضًی راوی نلا ي
َمىاسان

1391

دس وظش گشفته صوجیشٌ تأمیه سٍ سححی وٍ َطش یطه اص سطحًس تطشای اوجطا
پططیصتیىططی اص یىططی اص سيشَططای میططاوگیه متحططشنَ ،مًاسسططاصی ومططایی ي
سگشسیًن خحی استفادٌ میوىىذ.
وتیجٍ :تُتطشیه تشویطة سيشَطای پطیصتیىطی ضطامل میطاوگیه متحطشن ط
سگشسیًن خحی ط َمًاسسطاصی ومطایی ي یطا سگشسطیًن خحطی ط َمًاسسطاصی
ومایی ط میاوگیه متحشن میتاضذ ي تشویثات دیگش ،محلًتیت ومتشی داسوذ.
1. Ouyang, Y and Li, X (2010).
2. Mackelpranga, A. W. , Malhotra , M. K (2015).
3. Actual Customer Base-Supplier Dyads
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ممصًدی ي َمىاسان

1392

تشنيسد تًاتغ اثش ضالق چشمطی ي رخیطشٌ مًوطًدی تطا اسطتفادٌ اص سيش-
ضىاسی سح پاسخ دس یه صوجیشٌ تأمیه سٍ سححی (یه خشدٌفطشيش،
یه ػمذٌفشيش ي یه تًریذوىىذٌ) دس دي رارت متمشوض ي غیشمتمشوض.
وتیجٍ :تا تًوٍ تٍ اَمیت صیاد دالیل تشيص اثش ضاللی ي تؼامالن میان نوُطا
میتًان دسصذَای تُیىٍ دالیل ي تؼاملَای میان نوُا ي میضان محلًتیت
اثش ضاللی ي رخیشٌ مًوًدی سا دس لارة یه مذل اسائٍ وشد.

خسشيضاَی ي َمىاسان

1393

اسائٍ سيش وذیذ تشای اوذاصٌگیشی اثش ضالق چشمی دس اوثاس مشوضی تطا دس وظطش
گشفته صوجیشٌ تأمیه سٍ سطححی متططىل اص تطأمیهوىىطذٌ ،اوثطاس مشوطضی ي
خشدٌفشيش ي تشنيسد تماضا تا استفادٌ اص میاوگیه متحشن ،تشسسی وطاسایی ایطه
سيش اوذاصٌگیشی ي تحلیل وسثت وطش ياسیطاوس سطفاسش ي وسطثت ياسیطاوس
مًوًدی.
وتیجٍ :سيش پیطىُادی تٍدریل رطز تشخطی فطش َطای سطادٌسطاص دس
ممایسٍ تا اغلة سيشَای مًوًد اص دلت تاالتشی تشخًسداس است.

همنرً :تایح تحمیك
با تَخِ بِ ه الؼات اًدام ؾدُ ،هْوتسیي ؾانفّای هَخرَد دز ػلرل برسٍش ؾرالق چسهری ورِ
هبٌای اًدام ایي همالِ ًیص بَدُ اغت زا هیتَاى بِقَزت خدٍل ً 3ؿاى داد:
جذٍل  .3شٌاسایی شاخصّای هطالعات کتابخاًِای
دالیل بزٍس شالق چزهی

هؤلفِّای تصوینگیزی
ػذ ضفا تًدن اطالػات

اطالػاتی

ػذ يوًد سیستمَای یىپاسچٍ اطالػاتی
ػذ دسیافت اطالػات تُىگا
ػذ پیصتیىی صحی تماضا

تماضا

ػذ تاصخًسد مىاسة اص تحلیل تماضا
يوًد متغیشَای محیحی
يوًد خحای پیصتیىی
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هؤلفِّای تصوینگیزی

دالیل بزٍس شالق چزهی

ػذ سفاسشگزاسی صحی

ػذ تحاتك اوذاصٌ ي صمان سفاسضات

سفاسضات

ػذ پیصتیىی صحی ومثًدَا
تغییشات صیاد صمان دسیافت سفاسضات
مطىالت ساختاسی فشنیىذ سفاسشگزاسی
وًسان ي تغییشات دس لیمتَا
پیصخشیذَای وامىاسة

وًسان دس لیمتَا

وًساوات دس َضیىٍَای رمليومل
يوًد اوًاع مختلف تخفیفات دس سفاسضات

همنر :یافتِّای تحمیك

 .3ريش تحمیك
تحمیك حایس دز چْاز هسحلِ اًدام هیگیسد:
 دز هسحلِ اٍل ،ػَاهل هؤثس بس پدیدُ ؾالق چسهی با هسٍز ادبیات هَخَد دز ایي شهیٌِ ؾٌاغایی هیؾًَد. دز هسحلِ دٍم ،ؾانفّا پایؽ ٍ ه ابك با قٌؼت هَزد ه الؼِ ؾانفّای ًْایی اغت ساج هیؾَد. دز هسحلِ غَم ،اّویت ًػبی ٍ ل ؼی ؾانفّای تكوینگیسی ؾٌاغایی هیؾَد. دز هسحلِ چْازم ،ؾانفّای ػلی ٍ هؼلَلی دز هدل تكوینگیسی زتبِبٌدی هیؾًَد.با تَخِ بِ هساحل هروَز ،دز ًْایت ً 11فس اش نبسگاى ه ابك با هؼیازّای تؼییي ؾردُ ،برِػٌرَاى
ًوًَِ اًت ا ؾدًد .دز ایي ازتباط ،پسغؿٌاهِای طساحی ٍ با ح َز دز هحل ٍ هكراحبِ برا نبسگراى
قٌؼت تىویل ؾد .ایي تحمیك اش ًظس ّدف ورازبسدی اغرتف چساورِ ،پرع اش اًدرام تحمیركً ،ترایح
بدغت یهدُ هیتَاًد دز زاغتای ؾٌاغایی ػَاهل تمثیسگراز دز ایداد پدیدُ ؾالق چسهری دز شًدیرسُ
تمهیي ؾسوت پ ؽ فسیٍزدُّای ًفتی هؤثس ٍالغ ؾَد.
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84

اش ًظس زٍؼ تحمیك ،ایي تحمیك تَقیفی اغت .اش یًدا وِ تحمیك حایس تٌْا ٍیؼیت هَخَد زا
تبییي هیوٌد ٍ ّیچ ل اٍتی دز نكَـ یى بِ قَزت ابتدایی قَزت ًویگیسدً ،ترایح یى ورِ دز
ؾسوت پ ؽ فسیٍزدُّای ًفتی هتبلَز هیؾَد هی تَاًد هبٌایی بسای وازّای بؼدی لساز گیسد .برسای
تدصیِ ٍ تحلیل دادُّا اش دٍ تىٌیه اغتفادُ هیؾَد .تىٌیه دلفی فاشی بسای ؾٌاغایی ؾانفّرا ٍ
تىٌیه دیواتل فاشی خْت زتبِبٌدی ؾانفّای تكوینگیسی هَزد اغتفادُ لساز گسفت.

 .4تجسیٍ ي تحلیل دادٌَا
اغتفادُ اش هتغیسّایی با ازشؼّای ل ؼی نبسگاى زا دز اظْازًظس با هؿىل هَاخِ هیوٌد .اهرا برا
تؼسیف داهٌِ هتغیسّای ویفی ،با ذٌّیت یىػاى بِ غؤا ت پاغخ نَاٌّد داد .لرا هتغیسّای ویفری برِ
قَزت اػداد فاشی هثلثی تؼسیف هیؾَد .با تَخِ برِ ؾرانفّرای پیؿرٌْادی ٍ تؼسیرف هتغیسّرای
شباًی ،پسغؿٌاهِ هَزد ًظس طساحی ؾد .دز ایي هسحلِ اش نبسگاى قٌؼت ًفت بِ تؼداد ً 11فس نَاغتِ
ؾد هیصاى تمثیسگراز بَدى ّس یه اش ؾانفّا دز ایداد پدیدُ ؾالق چسهی زا بِقَزت گصیٌِّرای
ویفی تؼسیف ؾدُ اًت ا وٌد .دز هسحلِ بؼد بساغاظ ًتایح هَخرَد ،هیراًگیي تمثیسگرراز برَدى ّرس
یه اش ؾانفّای تمثیسگراز طبك زٍابط شیس هحاغبِ ؾد.
()1
()2

i  1,2,3,..., n





Ai   a1i , a2i , a3i ,

) i , ai , ai )  ( 1 a i , 1 a i , 1 a i 
Am  (am

 2  3
1 m2 m3
n 1 n
n

دز زاب ِ فَق ) A(iبیاًگس دیدگاُ فسد نبسُ iام ٍ  Amبیاًگس هیاًگیي دیدگاُّای نبسگراى اغرت.
هسحلِ بؼدی فاشیشدایی هیباؾد .فراشی شدایری زٍؼ تبردیل یره هدوَػرِ اػرداد فراشی برِ همرادیس
ییسفاشی اغت .دز ایي پطٍّؽ اش زٍؼ همداز هیاًگیي ،اغتفادُ هیؾَد .همداز فاشیشدایری برِ زٍؼ
همداز هیاًگیي بسابس اغت با:
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()3

85
))S ( A)  1 / 2( S L ( A)  S R ( A

a
a

 a  2a  a
2i
3i
2i
3i
S ( A)  1 / 2 ( a2i   f ( x))  ( a2i   f ( x))    1i
A
A
4
a
a


1i
2i

ّس یه اش نبسگاى هی تَاًٌد ًظس نَد زا با هیاًگیي ًظسات بػٌدٌد ٍ دز قَزت توایل ًظرسات لبلری
نَد زا تؼدیل وٌٌد.
()4







e  am1  a1i , am2  a2i , am3  a3i 
 1  a1i   a1i , 1  a2i   a2i , 1  a3i   a3i
n
n
n



با اغتفادُ اش زاب ِ  4انتالفًظسات نبسگاى هحاغبِ ٍ دز پسغؿٌاهِای تٌظین ؾد .غپع ّس یه
اشنبسگاى با تَخِ بِ ازشیابی هددد ًظس لبلی نَدً ،ظسات خدید زا اػرالم وسدًرد .دز هسحلِ بؼرد برا
تَخِ بِ هرَازد فرَق ،پسغرررؿٌاهِ دٍم تْیرررِ ٍ ّوساُ با ًم ًِظس لبلی ّس فسد ٍ هیصاى انتالف یًْا با
دیدگاُ غایس نبسگاى ،هددداً بِ اػ ای گسٍُ نبسُ ازغررررال گسدیررررد .دز هسحلررِ بؼرردی بررا هحاغربِ
انتالف هیاًگیيّای دٍ هسحلِ  2ٍ1با اغتفادُ اش زٍابرط فاقرلِ هیراى اػرداد فراشی (زاب رِ  )5هیرصاى
اخواعًظس نبسگاى هحاغبِ ٍ دز قَزتی وِ انتالف هحاغبِ ؾدُ اش  0/2ووتس باؾرد ،فسییٌرد دلفری
فاشی هتَلف هیؾَد.
()5

am21  am22  am23  am11  am12  am13

1
3





S Am2 , Am1 

ًتایح حاقل اش فسییٌد زٍؼ دلفی فاشی بِقَزت شیس اغت:
 .1هسحلِ اٍل دز بسزغی دیدگاُ نبسگاى :هیاًگیي دیردگاُّرای نبسگراى ٍ فراشیشدایری دز دٍز اٍل
ازغال پسغؿٌاهِّا دز لالب خدٍل  4ازایِ ؾدُ اغت.
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جذٍل  .4هیاًگیي دیذگاُّای خبزگاى ٍ فاسیسدایی در دٍر اٍل
شاخصّا

اعذاد فاسی (هزحلِ )1

فاسیسدایی

پیصخشیذَای وامىاسة

8/36

6/55

4/55

6/50

ػذ ضفافیت اطالػات

9/82

9/45

7/45

9/05

يوًد تخفیفات دس سفاسضات

6/91

5/09

3/45

5/14

وثًد سیستمَای یىپاسچٍ اطالػاتی

9/82

9/45

7/45

9/05

ػذ دسیافت اطالػات تُىگا

9/73

9/18

7/18

8/82

ػذ تاصخًسد مىاسة اص تحلیل تماضا

9/77

9/18

7/117

8/81

ػذ سفاسشگزاسی صحی

8/91

8/18

6/18

7/86

وًسان ي تغییشات دس لیمتَا

8/82

7/18

5/18

7/09

تغییشات صیاد صمان دسیافت سفاسضات

6/64

4/82

3/00

4/82

سفاسشدَی تصادفی

7/91

6/64

4/64

6/45

ػذ تحاتك اوذاصٌ ي صمان سفاسضات

9/77

9/18

7/17

8/81

ػذ پیصتیىی صحی تماضا

8/55

7/45

5/45

5/73

يوًد خحای پیصتیىی

9/09

8/00

6/00

6/27

ػذ پیصتیىی صحی ومثًدَا

6/64

4/82

3/00

4/82

وًساوات دس َضیىٍَای رمليومل

9/09

8/00

6/00

6/27

مطىالت ساختاسی فشنیىذ سفاسشگزاسی

8/91

8/18

6/18

7/86

يوًد متغیشَای محیحی

9/82

9/55

7/45

9/25

همنر :یافتِّای تحمیك

 .2هسحلِ دٍم دز بسزغی دیدگاُ نبسگاى :هیاًگیي دیدگاُّای نبسگاى ٍ فاشیشدایی دز دٍز دٍم دز
خدٍل  5یٍزدُ ؾدُ اغت.
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جذٍل  .5هیاًگیي دیذگاُّای خبزگاى ٍ فاسی سدایی در دٍر دٍم
شاخصّا

اعذاد فاسی (هزحلِ )2

فاسیسدایی

پیصخشیذَای وامىاسة

7/91

6/64

4/64

6/45

ػذ ضفافیت اطالػات

9/77

9/18

7/17

8/81

يوًد تخفیفات دس سفاسضات

7/91

6/64

4/64

6/45

وثًد سیستمَای یىپاسچٍ اطالػاتی

9/77

8/18

7/17

8/81

ػذ دسیافت اطالػات تُىگا

9/73

9/18

7/10

8/80

ػذ تاصخًسد مىاسة اص تحلیل تماضا

8/91

8/18

6/18

7/86

ػذ سفاسشگزاسی صحی

8/91

8/18

6/18

7/82

وًسان ي تغییشات دس لیمتَا

7/82

7/18

6/18

7/19

تغییشات صیاد صمان دسیافت سفاسضات

6/64

4/82

4/00

4/62

سفاسشدَی تصادفی

7/80

6/64

4/64

6/40

ػذ تحاتك اوذاصٌ ي صمان سفاسضات

8/91

8/18

6/18

7/86

ػذ پیصتیىی صحی تماضا

9/09

6/30

6/00

6/27

يوًد خحای پیصتیىی

6/09

6/50

6/00

6/46

ػذ پیصتیىی صحی ومثًدَا

5/14

5/02

5/00

5/02

وًساوات دس َضیىٍَای رمليومل

9/09

8/00

6/00

6/26

مطىالت ساختاسی فشنیىذ سفاسشگزاسی

9/77

9/18

7/17

8/81

يوًد متغیشَای محیحی

9/77

8/18

7/17

8/81

همنر :یافتِّای تحمیك

با تَخِ بِ زاب ِ ؾوازُ  ،4انتالف بیي هساحل اٍل ٍ دٍم بِقَزت هٌدزج دز خدٍل  6اغت.

Downloaded from epprjournal.ir at 13:42 +0330 on Sunday December 2nd 2018

a3

a2

a1

88

فكلٌاهِ پطٍّؽّای غیاغتگرازی ٍ بسًاهِزیصی اًسضی /غال دٍم /ؾوازُ  /5شهػتاى 1395

جذٍل  .6هیشاى اختالف دیذگاُ خبزگاى در ًظز سٌجی دٍر اٍل ٍ دٍم

پیصخشیذَای وامىاسة

6/50

6/45

0/05

ػذ ضفافیت اطالػات

9/05

8/81

0/24

يوًد تخفیفات دس سفاسضات

5/14

6/45

1/31

وثًد سیستمَای یىپاسچٍ اطالػاتی

9/05

8/81

0/24

ػذ دسیافت اطالػات تُىگا

8/82

8/80

0/02

ػذ تاصخًسد مىاسة اص تحلیل تماضا

8/81

7/86

0/95

ػذ سفاسشگزاسی صحی

7/86

7/82

0/4

وًسان ي تغییشات دس لیمتَا

7/09

7/19

0/1

تغییشات صیاد صمان دسیافت سفاسضات

4/82

4/62

0/2

سفاسشدَی تصادفی

6/45

6/40

0/05

ػذ تحاتك اوذاصٌ ي صمان سفاسضات

8/81

7/86

0/95

ػذ پیصتیىی صحی تماضا

5/73

6/27

0/54

يوًد خحای پیصتیىی

6/27

6/46

0/19

ػذ پیصتیىی صحی ومثًدَا

4/82

5/02

0/2

وًساوات دس َضیىٍَای رمليومل

6/27

6/26

0/1

مطىالت ساختاسی فشنیىذ سفاسشگزاسی

7/86

8/81

0/95

يوًد متغیشَای محیحی

9/25

8/81

0/44

همنر :یافتِّای تحمیك

ؾانفّای حرف ؾدُ با تَخِ بِ تَافك خوؼی نبسگاى دز ایي هسحلِ دز ؾىل ( )1تسغین ؾدُ
اغرررت .توررراهی ایررري ؾرررانفّرررا هیررراًگیي اهتیررراش فررراشی ووترررس اش  7دازًرررد ٍ یرررا برررِػبرررازتی
ؾانفّایی ّػتٌد وِ نبسگاى توایل ووتسی خْت تمثیسپریسی یى داؾتِاًد.
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 .3هسحلررِ غررَم دز بسزغرری دیرردگاُ نبسگرراى .دز ایي هسحلِ یررروي اػورررال تغییرررسات شم دز
ؾانفّای هرردل ،پسغررؿٌاهِ غَم تْیررِ ٍ ّوساُ با ًم ًِظس لبلی ّس فسد ٍ هیصاى انتالف یًْا با
دیدگاُ غایس نبسگاى ،هددداً بِ اػ ای گسٍُ نبسُ ازغررال ؾدً .ترایح دز خرردٍل  7یٍزدُ ؾردُ
اغت .ػالٍُ بس ایيً ،تایح انتالف دیدگاُ نبسگراى دز ًظسغرٌدی دٍز دٍم ٍ غرَم دز ؾرىل ()2
تسغین ؾدُ اغت.
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جذٍل  .7هیاًگیي دیذگاُّای خبزگاى ٍ فاسیسدایی در دٍر سَم
شاخصّا

اعذاد فاسی (هزحلِ )3

فاسیسدایی

ػذ ضفافیت اطالػات

9/40

8/18

7/17

8/98

يوًد تخفیفات دس سفاسضات

9/09

6/30

6/00

6/27

مَای یىپاسچٍ اطالػاتی
وثًد سیست 

9/76

8/70

7/17

8/95

ػذ تاصخًسد مىاسة اص تحلیل تماضا

8/91

8/18

7/118

7/80

ػذ سفاسش گزاسی صحی

8/91

8/10

6/18

7/80

ػذ تحاتك اوذاصٌ ي صمان سفاسضات

8/91

7/18

6/18

7/73

ػذ پیصتیىی صحی تماضا

9/09

6/40

6/00

6/37

مطىالت ساختاسی فشنیىذ سفاسشگزاسی

9/40

8/18

7/17

8/98

يوًد متغیشَای محیحی

9/72

8/18

7/12

8/80

همنر :یافتِّای تحمیك

شکل  .2هیشاى اختالف دیذگاُ خبزگاى در ًظز سٌجی دٍر دٍم ٍ سَم
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با تَخِ بِ خدٍل ٍ هحاغبِ انتالف هیاًگیيّای هساحل  3ٍ2با بْرسُگیرسی اش زٍابرط فاقرلِ هیراى
اػداد فاشی ٍ حدالل ن ای  ،0/2نبسگاى دز ؾانفّای .1 :ػردم ؾرفاف برَدى اطالػراتف ٍ .2خرَد
تمایاف  .5ػدم غفازؼگرازی قحی ف  .6ػدم ت ابك اًداشُ ٍ شهاى غفازؾاتف  .7ػدم پیؽبیٌی قحی
تمایاف  .8هؿىالت غانتازی فسییٌد غفازؼگرازی ٍ ٍ .9خَد هتغیسّای هحی ی بِ اخواع زغیدًد.

 .5جمعبىذی ي وتیجٍگیری
ؾالق چسهی یىی اش هػائل هْن ٍ گػرتسدُ هردیسیتی دز هردیسیت شًدیرسُّرای ترمهیي برِؾرواز
هیزٍد وِ اثس هٌفی لابل تَخْی بس وازایی ٍ ػولىسد شًدیسُ تمهیي دازد .ایي اثرس بیراى هریوٌرد ورِ
ًَغاًات تمایای ینسیي غ

هؿتسی دز شًدیسُ تمهیي برا حسورت دز طرَل هساحرل شًدیرسُ ترمهیي

افصایؽ هییابد .بِ بیاى دیگس ،تغییس وَچه دز تمایرای هحكرَل ،غربب ایدراد تغییرس وَچره دز
ابتدای شًدیسُ تمهیي هیؾَد ٍ دز حسورت زٍ برِ ػمرب نرَد دز شًدیرسُ ترمهیي ،برصزي ٍ بصزگترس
هیؾَد ٍ ًَغاًات بصزگتس ٍ بیؿتسی زا ایداد هیوٌد.
د یل ه تلفی بسای بسٍش ایي پدیدُ ٍخَد دازد وِ اش خولِ هْوتسیي یًْا هیتَاى بِ ػدماطرالع
دلیك ٍ بِ هَلغ اش همداز تمایرا دز غر َح ه تلرف شًدیرسُ ٍ ٍخرَد شهراىّرای اًتظراز اؾرازُ ورسد.
بدیيزٍی هدیسیت ٍ وٌتسل اثس ؾالق چسهی ،هػتلصم اًداشُگیسی همرداز دلیرك یى اغرت .بردیيزٍی
بررِهٌظررَز احكررای ػَاهررل هررؤثس بررس بررسٍش پدیرردُ ؾررالق چسهرری اش پسغؿررٌاهِ ٍ ًظررسات نبسگرراى ٍ
باشنَزدّای حاقل اش یى دز غِ دٍز بْسُ گسفتِ ؾد .دز ایي ازتباط ،دز ٍّلِ ً ػت با بسزغی هباًی
ًظسی ،ادبیات تحمیك ٍ پیؿیٌِ تحمیمات هستبط با هَیَع 17 ،ػاهل بِػٌرَاى ػَاهرل اقرلی اثسگرراز
اًت ا ٍ بسای پاًلی هتؿىل اش ً 11فس اش نبسگاى قٌؼت ازغال ؾد.
بِهٌظَز اغت ساج هتغیسّای تكوینگیسی ،پاًلی با ح َز ً 11فس اش هت ككاى تؿرىیل گسدیرد.
دز زاغتای دز ابتدا ،پسغؿٌاهِای با  17ؾانف اٍلیرِ تردٍیي ٍ برسای نبسگراى ازغرال ؾرد .غرپع برا
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اغتفادُ اش زٍؼ دلفی فاشی دادُّا خوغیٍزی ؾدًد .هیاًگیي اهتیاشات ًْایی وػب ؾدُ ّس ؾانف
دز ؾىل  3تسغین ؾدُ اغت.

طبك ًوَداز ،ه ابك اخواع ً بگاى  8ؾانف حرف ٍ  9ؾانف بِػٌَاى ؾانفّای ًْرایی برا
اهتیاش دی فاشی با ی  7هَزد تَافك لساز گسفت .ؾانفّرای  9گاًرِ هرروَز زا هریترَاى دز چْراز
گسٍُ طبمِبٌدی وسد (خدٍل .)8
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ػَاهل هؤثس بس ایداد پدیدُ ؾالق چسهی ...

جذٍل  .8دالیل بزٍس شالق چزهی در شزکت پخش فزآٍردُ ًفتی هٌطمِ لشٍیي

تماضا

يوًد متغیشَای محیحی

سفاسضات

مطىالت ساختاسی فشنیىذ سفاسشگزاسی
تحاتك صمان ي اوذاصٌ سفاسش
ػذ سفاسشگزاسی صحی
ػذ تاصخًسد تاصاس

وًسان دس لیمتَا

وًساوات لیمتَا

اطالػاتی

ػذ دسیافت اطالػات تٍَىگا
وثًد سیستمَای یىپاسچٍ اطالػاتی
ػذ ضفا تًدن اطالػات

همنر :یافتِّای تحمیك

زاُحلّای پیؿٌْادی همابلِ با ّس یه اش د یل چْازگاًِ بسٍش اثس ؾالق چسهری زا هریترَاى برِ
قَزت شیس نالقِ وسد:
تمایا .1 :دغتسغی بِ دادُ ّای فسٍؼ دز غساغس شًدیسُ تمهیيف  .2اغتفادُ اش غیػتنّای بسًاهِزیصی ٍ
تحلیل اطالػات ٍ  .3ؾٌاغایی زیػهّای ًاؾی اش تغییسات تمایا ٍ اًدام پیؽبیٌیّای شمف
غفازؾررات .1 :تبررادل الىتسًٍیىرری دادُّررا یررا غررفازؼ بررِوورره زایاًررِف  .2طساحرری فسییٌررد غیػررتن
غفازؼگرازی ٍ  .3ایداد یىپازچگی بِ ٍاغ ِ بْسُگیسی اش ازائِدٌّدگاى ندهاتف
ًَغاى دز لیوتّا .1 :اًؼماد لسازدادّای بلٌدهدت  .2نسید ؾسوتّای ٍاغ ِایف
اطالػاتی .1 :پیادُغاشی غیػتنّای یىپازچِ اطالػاتی دز ول شًدیسُ تمهیي ٍ  .2بِاؾرتسانگررازی
اطالػات هسبَط بِ ػسیِ ٍ ظسفیت.
لرا با تَخِ بِ ًتایح ایي تحمیك برِ هردیساى اخسایری ؾرسوت پ رؽ فرساٍزدُّرای ًفتری پیؿرٌْاد
هیگسدد ًػبت بِ ایداد غیػتنّای اطالػاتی ٍ هدیسیتی خْت ؾفافغاشی اطالػات ٍ بٌْگامغاشی
اطالػات الدام شم زا قَزت ًوایٌد وِ اش خولِ یى هیتَاى بِ پیادُغاشی غاهاًِّای  ERPدز ؾبىِ
تمهیي ٍ فسٍؼ ؾسوت اؾازُ ًوَد.
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مىابع
آزادیخًاٌ سلیمی ،مجیذ (" ،)1311فٌاٍزی اطالػات ٍ پدیدُ اثس ؾالق چسهی" ،فكلٌاهِ یهَشؾی ر
حبیبی ،ريزبٍ ي مُرواز مطرفی (" ،)1334هدیسیت شًدیرسُ ترمهیي ٍ زاّىازّرای فؼالیرتّرای تَلیرد ٍ
تحَیل" ،دٍ هاٌّاهِ هدیسیت ویفیت فساگیس ،غال غَم ،ؾوازُ .17
خسريضاَی ،حسیه ،سیذ محمذ معطر حسیىی ي محمذرضا مرجاوی (" ،)1333اًرداشُگیرسی اثرس ؾرالق
چسهی دز یه شًدیسُ تمهیي ن ی غرِغر حی برا اغرتفادُ اش زٍؼ هیراًگیي هتحرسن برسای برسیٍزد
تمایا"ً ،ؿسیِ پطٍّؽّای هٌْدغی قٌایغ دز غیػتنّای تَلید ،غال دٍم ،ؾوازُ چْازم.
رضًی حاجی آلا ،سیذ حسیهَ ،ادی اکرمی ي لعیا الفت (" ،)1331بسزغی تمثیس وازبسد تسویبری زٍؼّرای
پیؽبیٌی بس اثس ؾالق چسهی دز شًدیسُّای تمهیي چٌدغ حی" ،بْبَد هدیسیت ،ؾوازُ  4پیاپی.

زوگًییوصاد ،ابًالفضل (" ،)1311هدیسیت شًدیسُ تمهیي چیػت؟" ،فكلٌاهِ یهَشؾی ر پطٍّؿی هسوص
ه الؼات ٍ پطٍّؽّای لدػتیىی ،غال یاشدّن ،ؾوازُ .27
سالىامٍ آمار اورشی کطًر ( ،)1332دفتس بسًاهِزیصی والى بسق ٍ اًسضی.
ضههُبازی ی هاثی ،مًسههی (" ،)1335بسزغرری غررٌد ٍ ؾررانفّررای شهیٌررِ غرراش چؿررن اًررداش" ،هسوررص
پطٍّؽّای هدلع
الفت لعیا ي محسه ضفیعی ویکآبادی (" ،)1334ػَاهل واٌّدُ اثس ؾاللی ٍ ًمؽ وػبٍواز الىتسًٍیه برس
یى دز قٌؼت نَدزٍی ایساى" ،فكلٌاهِ ت ككی پازنّا ٍ هساوص زؾد ،غال ّفتن ،ؾوازُ .26
مرادی خجستٍ ،علیرضا (" ،)1331هدیسیت شًدیسُ تمهیي ٍ لدػتیه" ،دًیای بْتس ،ؾوازُ .24
ممصًدی ،امیر ،لعیا الفت ي امیر حسهزادٌ (" ،)1332ت ویي تَابغ اثرس ؾراللی ٍ ذنیرسُ هَخرَدی برا
اغتفادُ اش زٍؼؾٌاغی غ حی پاغخ" ،فكلٌاهِ ػلوی رر پطٍّؿری ه الؼرات هردیسیت قرٌؼتی ،غرال
یاشدّن ،ؾوازُ .29
وخعی کمال آبادی ،عیسی ،جعفر حیهذری ،محسهه کیًاولهً ضُرسهتاو ی ي مجتبهی نهفریان (،)1315
"بسزغی اثس الگَزیتن ؾفازؼدّی  X+Yبس واّؽ اثس ؾاللی دز شًدیسُ ترمهیي" ،دٍهریي وٌفرساًع
لدػتیه ٍ شًدیسُ تمهیي.
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