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 چیست هتقبثل سفتبس تحلیل

 آى کبسثشد لحبػ ثِ ٍ گشدیذ اسایِ هیالدی 0591 سبل دس ثشى اسیک دکتش تَسظ کِ است ضٌبسی سٍاى تئَسی یک 

 هطبٍسُ، ّبی صهیٌِ دس تذسیجبً ٍ گشفتِ قشاس ضٌبسی سٍاى جبهؼِ قجَل هَسد سفتبسی، ٍ احسبسی هطکالت حل دس

 ٍ ًوَدُ اسایِ جذیذی ّبی ًظشیِ آهَصش، ٍ سبصهبًی تَسؼِ ضٌبسی، جبهؼِ هذیشیت، دسهبًی، گشٍُ  کبٍی، سٍاى

 ّبی سٍش دیگش دس دسهبى عَالًی صهبى ٍ ثَدى تخػػی هفبّین، دس پیچیذگی ٍ اثْبم. است کشدُ پیذا گستشش

 سٍاى ّبی سٍش جبیگضیي سشیؼبً سبدُ ّبی ٍاطُ ٍ اسبسی هفبّین ثب هتقبثل سفتبس تحلیل تب ضذ ثبػث دسهبًی سٍاى

 ثب ٍ داضتِ حضَس ّب اًسبى کِ جب ّش ٍ یبفتِ ػوَهیت هتقبثل سفتبس تحلیل جْت ّویي ثِ. گشدیذ قذیوی دسهبًی

 سفتبس تحلیل. قشاسگشفت هطکالت حل ٍ تغییش ثشای اثضاسی ٍ کشد پیذا ػولی کبسثشد ًوَدًذ هی ساثغِ ایجبد یکذیگش

 ثِ آى ًظشیبت ٍ است ضذُ اجتٌبة پیچیذُ هفبّین ثشدى کبس ثِ اص آى دس کِ ثبضذ هی کبسثشدی ػلوی هکتت یک

 .ًوَد تجشثِ ٍ هطبّذُ سا آًْب تَاى هی ساحتی ثِ کِ اًذ ضذُ هغشح غَستی

 خَد افشاد ًْبیتبً حبل ایي ثب است ثشخَسداس فشاٍاًی اّویت اص اجتوبػی استجبط ٍ هحیظ ًقص هتقبثل سفتبس تحلیل دس

 ّش اص ثیطتش صًذگی دس خَد ًقص ثِ ٍ ثبضذ پزیشا سا هسؤٍلیت ایي ثبیذ فشد ٍ ّستٌذ خَد سفتبس ٍ صًذگی هسؤٍل

 .ًوبیذ تَجِ دیگشی ػبهل

 ایي ثش اػتقبد ٍ داسد خبغی تَجِ یکذیگش ثب ّب اًسبى ساثغٍِ  ضخع دسًٍی هطکالت ٍ سٍاثظ ثِ هتقبثل سفتبس تحلیل

 ٍ هٌفی هخشة، سٍاثظ جبیگضیي سا آى ٍ ثبضٌذ داضتِ غبدقبًٍِ  غویوبًِ سبلن، سٍاثظ یکذیگش ثب افشاد اگش کِ است

 .ثجشًذ ثیطتشی لزت صًذگی اص ٍ ثکبٌّذ دیگشاى ٍ خَد سٍاًی ّبی فطبس اص کِ ثَد خَاٌّذ قبدس ًوبیٌذ آهیض تحقیش

 سا ضخع پشیطبى ٍ سشدسگن پیچیذُ، احسبسبت ٍ افکبس تب داسد سا تَاًبیی ایي سبدگی ػیي دس هتقبثل سفتبس تحلیل

 ثب ًتیجِ دس ٍ آٍسد دست ثِ خَد اص ثْتشی ضٌبخت احسبسبت، ٍ افکبس سبصهبًذّی ٍ تفکیک ثب فشد تب ثخطذ سبهبى

 کِ سبصد هی تَاًوٌذ سا اًسبى ًوبیٌذ، اختیبس سا ای سبصًذٍُ  سبلن سفتبسّبی خَد، قذست ٍ ضؼف ًقبط ثِ ثیطتش آگبّی

 ایي هتقبثل سفتبس تحلیل ّوچٌیي. ثبضذ آى حل ٍ هطکل تحلیل ٍ تجضیِ ثِ قبدس خَد سٍاًی -سٍحی ّبی ثحشاى دس

 فشد ّش کِ عَسی ثِ  ًوَد، تشسین ضخػیتی ًوَداسّبی غَست ثِ سا ضخػیت سبختبس کِ آٍسد هی فشاّن سا اهکبى

 .ثجشد پی ضذُ ثجت آى ًوَداس کِ فشدی هتقبثل سٍاثظٍ  ضخػیتی سبختبس ثِ تَاًذ هی ًوَداس دیذى ثب سٍش ایي ثب آضٌب
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 کِ ای تبصُ صثبى ٍ کبسثشدی ّبی سٍش اص استفبدُ ثب کِ کٌٌذ ادػب تَاًٌذ هی هتقبثل سفتبس تحلیل هتخػػیي اهشٍصُ

 سبصهبًی، سبختبسّبی اًسبًی، هٌبثغ هذیشیت آهَصضی، اجتوبػی، ػلَم ثِ آى داهٌِ ضذُ اثذاع ضٌبسی سٍاى ثشای

 هکبتت دیگش اص هتوبیض سا آى سفتبس تحلیل تئَسی پَیبیی تشتیت ثذیي. است ضذُ کطیذُ دسهبًی گشٍُ ٍ سٍاًکبٍی

 .است دادُ قشاس

 ّبی حبلت ایي ثشى اسیک گشدیذُ، اسایِ  ضخػیتی ّبی حبلت پبیِ ثش هتقبثل، سفتبس تحلیل اٍلیِ ًظشیِ اسبس

 کشدى، فکش پیَستِ ّن ثِ ًظبم ًَػی ضبهل کِ ًوَد هؼشفی «کَدک» ٍ«ثبلغ» ،«ٍالذ» ثخص سِ دس سا ضخػیتی

 هَسد افشاد ثیي ساثغِ یؼٌی هتقبثل سفتبس تحلیل ًظشیِ، تکبهل دسٍ  دٍم هشحلِ دس است؛ کشدى سفتبس ٍ کشدى احسبس

 ٍ ثٌذی عجقِ هتقبثل ّبی ساثغِ تجبدل ٍ اجتوبػیٍ  سٍاًی ّوضهبى ّبی ٍاکٌص ثشاسبس  ٍ گشفت قشاس ثشسسی ٍ تَجِ

 .گشدیذ اسایِ

 جشیبى دس افشاد ثیي کِ سٍاًی ّبی ثبصی هتقبثل، ّبی استجبط دس سغحی دٍٍ  پٌْبى ّبی ساثغِ هطبّذُ ثب سَم هشحلِ دس

 .ضذ تؼشیف ٍ هطخع سٍاًی ّبی ثبصی گًَِ ایي ًْبیی ًتیجِ ثیٌی پیص  ٍ گشدیذ کطف است

 ثِ کِ است صًذگی ًبهِ ًوبیص یب ًبهِ صًذگی تحلیل هتقبثل، سفتبس تحلیل ًظشیِ تکویل ٍ  سضذ هشحلِ چْبسهیي

 تؼییي سا افشاد صًذگی ضیَُ کلی، عشح ایي. پشداصد هی کٌٌذ هی تکشاس سا آى ثبسّب هشدم کِ هطبثْی سٍاًی ّبی ثبصی

 .کٌذ هی هطخع سا کس ّش صًذگی ًبهِ ًوبیص سبختبس ٍ ًوبیذ هی

 سبختبس دس تؼبدل ػذم هَجت افشاد  دس کِ هطکالتی ضٌبخت ثِ تَاى هی هتقبثل سفتبس تحلیل ًظشیِ ثِ دستیبثی ثب

 تغییش کبسّبی ساٍُ  یبفت دست گشدد هی صًذگی ًبهِ ًوبیصٍ  سٍاًی ّبی ثبصی تکشاس ٍ دیگشاى ثب استجبطٍ  ضخػیت

 .ًوَد اسایِ ٍ کطف سا آًْب دسهبى ٍ

 ًَػی ثِ دیگش، ّبی ًظشیِ اص اقتجبس ٍ جذیذ ّبی سٍشٍ  ّب ًظشیِ اسایِ ثب  هتقبثل، سفتبس تحلیل دس ًَگشا دسهبًگشّبی

 .است ثَدُ آهذ کبس ٍ هؤثش ثسیبس سفتبس تغییش ٍ دسهبى دس کِ یبفتٌذ دست اقتضبیی دسهبًی سٍاًی هکتت
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 هْن جٌجِ سِ کِ است رٌّی ٍ احسبسی سفتبسی، ضٌبخت ایجبد ّب، اًسبى دس هتقبثل سفتبس تحلیل کبسثشد تشیي اغلی

 خَیطتي، ٍاقؼی جبیگبُ کطفٍ  ثبلقَُ ضخػیت اص هؼشفت کست هٌظَس ثٍِ  سفتبس تحلیل کوک ثب. است ضخػیت

 .گشدد هی پزیش اهکبى کبهالً ضخػیتی سبختبس دس تغییش

 ضٌبخت ٍاقغ دس کِ گشدد هی ضشٍع هٌغقی ثیٌص ثب اٍل هشحلِ دس احسبسی یب سفتبسی ّشتغییش هتقبثل سفتبس تحلیل دس

 ّبی حبلت تَسظ آى، هٌغقی پزیشش اص پس ٍ است فشد احسبس یب ٍ تفکش سفتبس، قَت ٍ ضؼف ًقبط هجوَػِ

 پزیشش ٍ قجَل ثشای کٌٌذُ کوک ػَاهل تشیي هْن. ضَد هی حبغل ًْبیی تغییش  جْت احسبسی دسک ضخػیتی،

 قشاس کِ است خَیطتي دس تغییش ثشای داد قشاس اًؼقبد ٍ ثَدى؛ ػبهل ثَدى، ضفبف هتقبثل سفتبس تحلیل ًظشیِ دس تغییش

 .ضَد هی تؼییي دسهبًگش ٍ اٍ ثیي یب ٍ جَ دسهبى خَد تَسظ  داد

 داسای ًظشیِ ایي. هیجبضذ ثشى اسیک دکتش آى ٍثٌیبًگزاس ضذ ضٌبختِ جْبى دس سسوی ثػَست .T.A 0591 سبل اص

 فشدی سٍاًطٌبسی دیذگبّْبی

 .است اجتوبػی ٍ

 سٍضي هیتَاى سٍش ایي ثب. هیگزسد چِ هشدم دسٍى ٍ هشدم ثیي ثجیٌین آًکِ ثشای است ساّی (TA) هتقبثل سفتبس تحلیل

 اًتخبثْبی ٍ است دادى سخ حبل دس چیضی چِ ٍاقغ ثِ اًسبًْب ثیي جبسی استجبعبت صیشیي ّبی الیِ دس کِ کشد

 .کٌٌذ اجتٌبة آى اص ثخَاٌّذ چٌبًچِ ثتَاًٌذ هیجبضٌذ سٍاثظ آى دسگیش کِ کسبًی کِ هیذّذ ًطبى سا دیگشی

T.A. هیگیشد قشاس استفبدُ هَسد ّب صهیٌِ ایي دس ای گستشدُ ثغَس: 

 .سٍاًپضضکی ٍ سٍاًذسهبًی ،هطبٍسُ، ،آهَصش ،هزّت سیبست تشثیت، ٍ تؼلین هذیشیت،

 

T.A. توبم دس افشاد توبم ثشای کِ هیکٌذ استفبدُ ای هحبٍسُ صثبى اص ای گستشدُ ثغَس صیشا است هتذاٍل ثسیبس سٍضی 

 اص تب هیبثٌذ سا تَاًبیی ایي آًْب داسًذ، هطبسکت هطکالتطبى حل ساُ یبفتي ثشای افشاد .T.Aدس .است دسک قبثل سٌیي

 .ثجشًذ پی تغییش ثشای خَد ثبلقَُ تَاًبئیْبی ضٌبخت ثِ قشاسداد ثستي عشیق
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 گزضتِ ًبخَضبیٌذ تجبسة ثِ ًَ ًگبّی ثب تب کٌذ ّذایت ای ًقغِ ثِ سا افشاد کِ است آى دس .T.A کبسکشد ًْبیت

 یک ثِ ٍ کشدُ کوک خَد ثِ عشیق ایي ثِ تب دٌّذ تغییش یب کشدُ اغالح سا سفتبسضبى ثتَاًٌذ ضبى

 .ضًَذ تجذیل ثشًذُ

 .T.A دس هفبّین ٍ ًظشات

 خَد ًفسبًی حبالت

 هیگیشد، تػویوی ضخع ٍقتی. جذل گبّی ، جشٍثحث یک گبّی داسد، ٍجَد دایوی هکبلوِ یک اًسبًی ّش دسٍى

 اًَاع ایي ثِ .T.A .هیگَیذ خَد ثِ کِ است آًچیضی ٍ فشد دسًٍی ٍ رٌّی هکبلوبت اص ًبضی تػوین ایي دسٍاقغ

 ًطبت کجب اص هتفبٍت دسًٍی گشایطْبی ایي کِ هیذّذ ضشح ّوچٌیي .T.A هیگَیذ هي ًفسبًی حبالت خَد تجلیبت

 .هیگیشًذ

 سا هثجتی غفبت خَد ًفسبًی حبالت ایي اص یک ّش ثشای .T.A است کَدکٍ  ثبلغ ٍالذ، ضبهل خَد ًفسبًی حبالت

 سا خَد خبظ اسصضی قضبٍتْبی ٍ تفکشات احسبسبت، ًفسبًی حبالت ایي اص یک ّش. است قبئل خبظ ضشایظ دس

 .هیجبضذ داسا

 ثبیذ ٍ صًذگی دستَسالؼولْبی ثب ضخػیت اص ثخص ایي.  هیجبضذ تؼػجبتٍ  ثبٍسّب پیطذاٍسیْب، اص ای ػِ هجوَ: ٍالذ

 دیگش ثؼذ ٍ داسد حوبیتی حبلت کِ است ًَاصضگش ثؼذ یکی هیجبضذ ثؼذ دٍ داسای ٍ داسد کبس ٍ سش آى ًجبیذّبی ٍ

 ثگیشد، تػوین کٌذ، کٌتشل هیتَاًذ ٍالذ. ثبضذ هیتَاًذ ًیض آصاسگش ٍیب سختگیش قجلی ثؼذ خالف ثش کِ است اًتقبدگش

 دس هؼوَال سا اًتقبدگش ٍالذ. ثبضذ اٍ ثب حق ًیض هَاسد دسثؼضی است هوکي ًیض ٍ کٌذ تشاضی دلیل ٍ کٌذ ثبصی ًقص

 .اًذ داًستِ ّوشاُ ثخَد ٍػٌبد پبئیي ًفس ػضت ثب افشادی

 تػویوبتی. هیگیشد سشچطوِ ثبلغ ًفسبًی حبالت اص ضبیستٍِ  هٌبست ثشخَسدٍ  اعالػبت کشدى پشداصش خَة: ثبلغ

 ٍ هٌغقی اظْبسًظشّبی .هیگیشًذ ًطبت ثبلغ ًفسبًی حبالت اص ًیض هیجبضٌذ هَجَد حقبیق ثشهجٌبی ٍ هٌغقی کِ

 .داسًذ سشٍکبس هب ضخػیت اص ثخص ایي ثب ٍاقؼگشایی ٍ اّذاف ، اخالقی احسبسبت
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. هیطَد هحسَة سشصًذگی اسبسی هٌجغ ٍ ثبصآفشیٌی ، خالقیت هٌجغ ثؼٌَاى کَدک .T.A تؼبسیف دس: کَدک

 ٍالذ یک تَسظ حتی ٍ سختگیش ٍالذ یک تَسظ است هوکي داسد کَدک کِ تػَساتی ٍ احسبسبت ّیجبًبت،

 است هوکي خَد کِ ثبضذ داضتِ ًبهغلَثی اثشات فشد ضخػیت ثش هذت دساص دس هیتَاًذ کِ ضَد سشکَة ًَاصضگش

 غیش دیذگبُ هیتَاًذ ًگیشد قشاس ثبلغ ًظبست تحت چٌبًچِ ضخػیت اص ثخص ایي. ضَد هٌجش ًیض تٌی سٍاى ثیوبسیْبی ثِ

 .کٌذ سفتبس ّیجبًی ٍ احسبسی ّبی تکبًِ ثشاسبس ٍ داضتِ صًذگی ثِ ًسجت ٍاقؼی

 حبالت اص کذاهیک دس هیخَاّذ خبظ صهبًْبی ٍ ضشایظ دس کِ کٌذ اًتخبة تب است فشد ثِ کوک .T.A ّذف

 سا اٍ سفتبس ٍ ٍگشایطبت افکبس ، احسبسبت دائوب ًفسبًی حبالت ایي تب دّذ اجبصُ غشفب ایٌکِ ثجبی ثبضذ ًفسبًی

 .کٌٌذ کٌتشل

 

 هجبدالت ٍ ًَاصضْب

T.A. ضذُ سبختِ هجبدالت ٍ ًَاصضْب اص افشاد ثیي تؼبهالت توبم کِ است هؼتقذ. 

 هب ثِ یب ٍ ضذُ هب حضَس هتَجِ دیگشی فشد کِ است آى هؼٌبی ثِ ٍاقغ دس ًفش دٍ ثیي هتقبثل استجبط ًَع ّش:  ًَاصش

 آغَش دس) هثجت غیشکالهی، یب کالهی هیتَاًذ ًَاصش. است کشدُ دسک سا هب حضَس کِ ثذّذ سا احسبس ایي

 .ثبضذ هتفبٍت ضذتْبی داسای ٍ ضشعی غیش یب ضشعی ،( صدى کتک) هٌفی یب(گشفتي

 .دٍهیجبضذ آى ثیي ًَاصش جبًجِ دٍ هؼبهلِ یک یب دًٍفش ثیي استجبط هجبدلِ یک

 ثغَس. هیگشدًذ سٍاثظ ضذى قغغ یب ٍ تفبّوبت سَ ثبػث گبّیٍ  هیجبضٌذ «پٌْبًی» گبّیٍ  «هتقبعغ» هجبدالت گبّی

 ثبلغ، - ٍالذ کَدک،-ٍالذ ، ٍالذ -ٍالذ: ساثغِ اص ػجبستٌذ کِ داسد ٍجَد ًفش دٍ ًفسبًی حبالت ثیي ساثغِ ضص کلی

 .کَدک -کَدک ٍ کَدک - ثبلغ ثبلغ، - ثبلغ

 ًفش دٍ ثیي هٌغقی گفتگَی یک ثبضذ، ٍالذ -ٍالذ استجبط ثشای ساّی هیتَاًذ َّا ٍ آة ثِ ساجغ غحجت هثبل ثؼٌَاى

 دس هیتَاًٌذ ًیض هیکٌٌذ تفشیح ٍ ضَخی ّن ثب ًفش دٍ کِ صهبًی ّوچٌیي ٍ ثبضذ ثبلغ -ثبلغ استجبط ثشای ساّی هیتَاًذ

 .ثبضٌذ کَدک -کَدک ًفسبًی حبلت
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 صًذگی دس فشد هَاضغ

 دیگشاى ٍ خَد ثِ ًسجت سا خبغی اسبسی ًگشضْبی هشدم کِ است آى است هغشح .T.A دس کِ دیگشی هفَْم

 هي یب ّستن خَة هي:  ثبضٌذ غَست ایي ثِ هیتَاًٌذ ًگشضْب ایي.  ثبضذ یبهٌفی هثجت هیتَاًذ کِ هیکٌٌذ اًتخبة

 .ًیستی خَة تَ یب ّستی خَة تَ:  آًکِ ٍدیگش ًیستن خَة

 

 صهبًی سبختبسّبی

T.A. ِهیکٌذ اضبسُ صهبى ٍ ٍقت گزساًذى سٍش ضص ث: 

 گیشی کٌبسُ -

 تطشیفبت -

 گزساًی ٍقت -

 فؼبلیت -

 ثبصیْب -

 غویویت -

 

 ٍکبسّبی ػبدات اًجبم ثب چغَس هشدم ایٌکِ کشدى آضکبس ٍ تطشیح ثِ «ثبصیْب» خَد کتبة هؼشٍفتشیي دس ثشى اسیک

 پشداختِ هیطًَذ دیگشاى ٍ خَد ًبساحتی ٍ سًجص ثبػث ًبسبلن سٍاًی

 . داد تغییش سا آًْب هیتَاى الجتِ کِ است

 

 ّب ًوبیطٌبهِ ٍ ثبصیْب
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 یب آگبّبًِ) هیکٌذ اجتٌبة غویویت ایجبد اص فشد آًْب اًجبم ثب ٍ آهَختِ کَدکی دس فشد کِ ّستٌذ ساّْبیی ثبصیْب

 لزت هؼٌبی ثِ لضٍهب سایجطبى هفَْم خالف ثش ثبصیْب. دّذ تغییش سا آًْب ثبلغ ثبصًگشی ثب هیتَاًذ الجتِ کِ ،(ًبآگبّبًِ

 آى اص ضذى سّب دس سؼی اهکبى حذ ٍتب کشد اجتٌبة آى اص ثبیذ ٍاقغ دس ثلکِ ًیست خَة اٍقبت داضتي ٍ ثشدى

 .داضت

 :ًوبیطٌبهِ

 ٍ هیطَد عشاحی ػوش هذت توبم ثشای ًوبیطٌبهِ ایي هیٌَیسین سا خَد صًذگی داستبى کَدکی دٍساى دس هب اص یک ّش

 تػوین هْوتشیي. هیگشدًذ تقَیت پیَستِ کِ ّستٌذ هبدس ٍ پذس ًَیسی ثشًبهِ ٍ کَدکی دٍساى تػویوبت ثش هجتٌی

 .است آى ثَدى ثبصًذُ یب ثشًذُ ًوبیطٌبهِ دسثبسُ


