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 هعواسی ًظن ٍآشَب دس طشاحی ٍ

 
 *هظگاى حاتوی

 هذسع گشٍُ هعوبسی داًـگبُ آصاد ثیشخٌذ ،کبسؿٌبع اسؿذ هعوبسی داخلی -1

 

 

 

  چكیذُ
ًَؿتبس حبضش تحقیقی ثشای ؿٌبخت طشاحی هعوبسی ثشاػبع تئَسی آؿَة ٍ دػتیبثی ثِ سٍؿیی خْیت آهیَصؽ طشاحیی     

خؾ اٍل ایي تحقیق ثِ ؿٌبخت سًٍذ طشاحی هعوبسی ثیش اػیبع تئیَسی ًوین ٍآؿیَة هیی .یشداصد. طیش          هعوبسی هی ثبؿذ.ث

هعوبسی ثِ هثبثِ یک ػیؼتن هی ثبؿذ کِ دس .ی کٌؾ هٌطقی اطالعبت  ٍتحلیل ّبی اٍلیِ ٍ .شٍػِ رٌّی طیشا  دستقیشة ثیِ    

ؿذ کبهال  هٌون، هٌطقی ٍ سًٍذ هذاس هیی ثبؿیذ   طش ، هتَلذ هی ؿَد.ثخؾ اٍل ایي .شٍػِ،کِ ّوبًب خوع آٍسی اطالعبت هی ثب

کِ طی آى ؿٌبخت ٍتعشیف هؼبلِ اًدبم هی .زیشد. ثخؾ ثعذی سًٍذ طشاحی کِ تحلیل ٍاػتٌتبج اطالعبت اػت هجیبًی ٍ اییذُ   

ًیوِ آؿَثی هیی ثبؿیذ .هشحلیِ ًْیب ی     –رٌّی داسد ،ًیوِ هٌون -ّبی طشاحی سا ؿکل هی دّذ ٍ اص آًدب کِ .شٍػِ ای هٌطقی 

ایي .شٍػِ طشاحی ثشاػبع ًتبیح هشاحل قجلی اػت کِ داسای سًٍذی آؿَثی ثَدُ ٍثشای ّش طشا  ٍتحت ّش ؿشایطی ًتیدیِ ای  

هتفبٍت خَاّذ داؿت. ثب تقشة ثِ ایي .شٍػِ دس ثخؾ اٍل تحقیق، دس ثخؾ ثعذی ٍیظگی ّبی هعوبسی آؿیَثی دس هقبیؼیِ ثیب    

 هعوبسی ّبی ػٌتی ٍکالػیک هقبیؼِ ؿذُ اػت.
 

  ًون، تئَسی آؿَة، ػیؼتن آؿَثی، طشاحی هعوبسی کلیذی: ّای اطٍُ

 

  هقذهِ -1
سًٍذ طشاحی هعوبسی داسای ػِ هشحلِ اكلی اػت کِ طی ایي هشاحل 

تقشة ثِ طش  اكلی كَست هی .زیشد.ایي سًٍذ طی دیبگشام ریل ثیبى ؿذُ 

 .(1اػت)تلَیش 

شٌاخت-1-1  
اػت کِ دس آى طشا  ثِ گبم اٍل دس تقشة ثِ طش  هعوبسی هشحلِ ای 

خوع آٍسی اطالعبت اٍلیِ هَخَد دس صهیٌِ هَضَع طشاحی هی .شداصد.کلیِ 

اطالعبتوَسد ًیبص دس ایي هشحلِ لیؼت ؿذُ ٍ خوع آٍسی هی ؿَد. ایي ثخؾ 

اص طشاحی کِ هعوَال ثِ ًبم هطبلعبت خَاًذُ هی ؿَد ؿبهل چْبس صیشثخؾ 

 (.2اػت)تلَیش 

 

 
 دیاگشام سًٍذ طشاحی-1تصَیش
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 دیاگشام تخش هطالعات طشاحی-2تصَیش

ایي ثخؾ اص .شٍػِ طشاحی ًـبى هی دّذ، ایي ثخؾ ،هبّیتی ًؼجتب هٌون ٍخطی داسدکِ دس  ّوبًگًَِ کِ عٌَاى هشاحل

طی آى ثشاػبع یک سًٍذ هٌون اطالعبت خوع آٍسی ٍتذٍیي ؿذُ ٍخَساک ثخؾ ثعذی ایي .شٍػِ فشاّن هی گشدد.)ػیؼتن 

 خطی(–هٌون 

 

تحلیل-1-2  
.غ اص خوع آٍسی اطالعبت اٍلیِ هَسد ًیبص ٍقجل اص ؿشٍع هشحلِ طشاحی ،طشا  اقذام ثیِ تحلییل ٍ خویع ثٌیذی اطالعیبت      

حبكلِ اص ثخؾ قجل هیی کٌذ،تٌبقایبت احتویبلی ثییي ًتیبیح ثخـیْبی هختلیف هطبلعیبت سا ًقیذ ٍ اػیتٌتبج ًٍتیدیِ گییشی             

ثی هی ثبؿذ،ثیبًیِ طشاحی،هجبًی ًوشی عبم،هجبًی ًوشی خیبف  ًیوِ آؿَ–کٌذ.هبحلل ایي ثخؾ کِ هبّیت آى ًیوِ هٌون  هی

ٍ هجبًی .شٍطُ اػت.دس هجبًی ًوشی عبم ایذُ ّبی کلی طشاحی دس هقیبع کیالى هؼیتخشج اص خْیبى ثیٌیی ٍ اییذ َلَطی طیشا        

ض احکبم ٍایذُ ّیبی  هطش  هی ؿَد. هجبًی ًوشی خبف ایذُ ّبیی عیٌی تش ٍ ًضدیک تش ثِ اخشا سا ثیبى هی کٌذ ٍ هجبًی .شٍطُ ًی

 (3اخشا ی ّؼتٌذ کِ ثلَست دیبگشام ّبی ًضدیک ثِ طش  ٍ الگَّبی اخشا ی اسا ِ هی ؿًَذ.) تلَیش 

 

 
 دیاگشام پشٍسِ تحلیل-3تصَیش
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ثخؾ  .شٍػِ تحلیل هبّیتی دٍگبًِ داسد ٍثخـی اص آى کِ ثِ تحلیل هٌطقی رٌّی ٍاثؼتِ اػت، هبّیتی ًؼجتب هٌون ٍآى

 کِ ثِ ایذُ .شداصی رٌّی ٍاکتـبف هفبّین ٍهعبًی خْت ؿکل گیشی .شٍطُ اختلبف داسدآؿَثی اػت.

 

 

 طشاحی -1-3
هبحلل ثخؾ ؿٌبخت )خوع آٍسی اطالعبت( ٍتحلیل اطالعبت)ًقذ ٍاػتٌتبج هَضَع(دس ثخؾ طشاحی ثِ خلق اثش هعوبسی 

ٍطُ هٌدش هی ؿیَد یکیی اص ػیَاالت سٍاًـٌبػیبى حیَصُ ٌّیش       هٌتح هی ؿَد. ایي ثخؾ کِ ثِ خلق ایذُ ّبی هختلف خْت .ش

ثبؿذ کِ چگًَِ اثش ٌّشی اص ثیي اًجَُ اطالعبت، ایذُ ّب ٍتفکشات طشا  صادُ هی ؿَد ٍ چِ عَاهلی دس ؿکل گییشی آى ًقیؾ    هی

 (Brain Storming)داسًذ؟ایي هشحلِ ؿبهل چٌذ ثخؾ ثذیي ؿش  هی ثبؿذ:اثتذا طشا  ثشاػبع سٍؿی کِ آًشا طَفیبى رٌّیی   

هی ًبهٌذ ثِ تَلیذ ٍخلق ایذُ ّبی هختلف اقذام هی کٌذ.ایي ایذُ ّبدس اداهِ ثب تَخیِ ثیِ ًتیبیح ثخیؾ هطبلعیبت ٍتحلییل ًقیذ        

 (4ٍآًبلیض ؿذُ ٍ ثْیٌِ یبثی هی ؿًَذ،گضیٌِ هٌبػت اًتخبة ٍخض یبت طش  ثذاى اضبفِ هی ؿَد.) تلَیش 

 
 طشاحیدیاگشام تخش -4تصَیش

.شٍػِ خلق اثش هعوبسی، هبّیتی آؿَثی )ًبهٌون(داسد.رّي طشا  دس ایي ثخؾ گضیٌِ ّیبی هختلیف طیش  هیی کٌیذ کیِ       

ّشیک ثبتَخِ ثِ ؿشایط آى لحوِ طشا  ٍفعل ٍاًفعبالت هغضی اٍ ًتیدِ ؿذُ اًذ .ایي .شٍػِ ٍیظگی ّبی ػیؼتن ّبی آؿَثی سا 

 سد:کِ ریال ثِ آًْب اؿبسُ هی ؿَد سا دس خَد دا

 

حساسیت صیاد تِ ششایط اٍلیِ:-1-3-1  
دس ػیؼتن ّبی آؿَثی اًذکی تغییش دس ؿشایط اٍلیِ ػیؼتن ٍ اطالعبت ٍسٍدی آى هی تَاًیذ ًتیدیِ آى ػیؼیتن سا کیال دچیبس      

تغییش کٌذ دس حبلی کِ دس ػیؼتن ّبی خطی اثش چٌیي تغییشی خزة ؿذُ ٍ ًتیدِ ػیؼیتن ثبثیت هیی هبًذ.ثیِ عٌیَاى هثیبل       
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ٌوَهِ ؿوؼی ػیؼتوی هٌون اػت کِ دس آى اًذکی تغییش دس فبكلِ صهیي تب خَسؿیذ تغییشی دس ایي حشکت ایدیبد  ػیؼتن ه

ًوی کٌذ. ثبلعکغ دس .شٍػِ حشکت اثشّب ٍ تغییشات آة ٍَّا ی تغییشی کَچک دس ؿیشایط اٍلییِ ثبعیغ تغیییش دس ًتیدیِ اییي       

حی ثِ رٌّیت خَد ٍ آًچِ کِ اص ثخؾ ؿیٌبخت ٍتحلییل ثذػیت    ػیؼتن هی گشدد. هعوبس ثشای آفشیٌؾ اثشخَد دس هشحلِ طشا

 ثِ خلق گضیٌِ ّبی هتفبٍت هی .شداصد.ایي گضیٌِ ّیب   (brain storming ) آٍسدُ اػت هشاخعت ًوَدُ ٍدس .شٍػِ طَفبى هغضی

ثِ ًتیدیِ ای کیبهال   ثشای ّش هعوبس،هتفبٍت اص دیگشی ثبؿذ ٍیب حتی یک هعوبس دٍثبسُ هؼیش طشاحی سا طی کٌذ ؿبیذ  تَاًٌذ هی

 هتفبٍت دػت یبثذ.
 

عیي حال غیش قاتل پیش تیٌی تَدى تعیي پزیش تَدى ٍدس-1-3-2  
ًوشیِ .شداصاى تئَسی آؿَة ثشایي عقیذُ اًذ کِ دػتگبّْب ی کِ سفتبس آؿَثی داسًذ ًَعی دػتگبُ تلبدفی ّؼتٌذکِ الجتِ داهٌِ 

خَاًٌذقشاسداسد.ایي ٍیظگی دسثبسُ سًٍیذ طشاحیی هعویبسی ًییض كیبد        ًتبیح آًْبدس هحذٍدُ ای کِ آى ساخبرة ؿگفت اًگیض هی

اػت،ثذیي هعٌی کِ تبقجل اص اتوبم هشحلِ طشاحی،.یؾ ثیٌیی ًتیدیِ فشآیٌیذ مییشهوکي اػیت ٍحتیی خیَد طیشا  ًییض ًویی           

ّشیک دس ؿکل گیشی  تَاًذًتیدِ ایي .شٍػِ آؿَثٌبک سا .یؾ ثیٌی کٌذ،چشا کِ .بساهتش ّبی تعییي کٌٌذُ، ثؼیبس هتغیش ٍ تبثیش

اثش، ًبهـخق اػت.ضوي ایٌکِ هحذٍدُ خبرة ؿگفت اًگیض کِ هحذٍدُ ای اػت کِ طش  تَلییذ ؿیذُ دس آى داهٌیِ قیشاس داسد     

 تبثع ایذ َلَطی ٍخْبى ثیٌی طشا  هی ثبؿٌذ ٍثذیي خْت اص ّش طشا  طیف هـخلی اص طش  ّب هَسد اًتوبس اػت.

ػت کِ .شٍػِ طشاحی سًٍذی ًبهٌون ٍمیش قبثل .یؾ ثیٌی داسد کِ دسای توبهی ٍیظگیی  هدوَع اطالعبت فَ  ثیبًگش ایي ًکتِ ا

ّبی یک ػیؼتن آؿَثی هی ثبؿذ.ثب ؿٌبخت ایي ٍیظگی ٍ ثب کوک تئَسی آؿَة، دس اداهِ ثِ ثشسػیی خیَاف ػیتؼین آؿیَثی     

 ٍاكَل ٍسٍؽ طشاحی ثش اػبع ٍیظگی ّبی ایي ًَع ػیؼتن هی .شداصین.

 

اع خَاص سیستن ّای آشَتیاصَل طشاحی تشاس-2  
ّوبًگًَِ کِ گفتِ ؿذ .شٍػِ طشاحی .شٍػِ ای آؿَثی اػت ٍ ٍیظگی ّبی ػیؼتن ّبی آؿَثی دس آى قبثل هـبّذُ اػت. اییي  

فش ایٌذ ثش خالف آًچِ ًیَتي ٍ هذسًیؼتْب دسثبسُ .ذیذُ ّبی خْبًی هی اًذیـٌذ ٍ آًشا هبًٌذ ػبعت ٍ افالک ًوب ،هٌون هیذاًٌیذ،  

ًییبم  (deterministic chaos)ؿییجیِ ٍضییع آة ٍّییَا داسد . ػییبختبسی کییِ اص آى ثییِ عٌییَاى آؿییفتگی خجییشی  ػییبختبسی 

ثشًذ.ػیؼتن ّبی خطی هٌون ػیؼتن ّبیی ثب ٌّذػِ خطی ّؼتٌذ کِ اطالعبت آًْب دس یک ًقطِ خزة ؿذُ ٍثِ كفش هیی   هی

ؿگفت اًگییض قیشاس داسًیذ. اییي فشآیٌیذ ّیب داسای       سػذدس حبلی کِ ػیؼتن ّبی آؿَثٌبک تحت تبثیش ًیشٍیی ثِ ًبم خبرة ّبی 

تٌبٍثی هحذٍد ّؼتٌذ ٍدس هحذٍدُ ایي تٌبٍة  حشکت هی کٌٌذ ٍایي اًعطبف .زیشی ػجت ایدبد ٍیظگیی ّیبیی ثیشای ػیؼیتن     

 ّبی آؿَثی ٍ هٌدولِ ػیؼتن طشاحی هعوبسی هٌطجق ثب ػیؼتن آؿَثی هی ؿَدکِ ایي ٍیظگی ّب ثـش  ریل اػت:

هحیط )تستش طشح( ساصگاسی تا-2-1  
طش  ّبی آؿَثی اص آًدب کِ ثؼیبس ؿجیِ اًیذام ٍاسُ ّیب ی صًیذُ ّؼتٌذ،ػیبختبسی اسگبًییک ٍ ؿیکل .یزیش داسًیذ لیزا ثْتیش اص           

ػبختبسّبی هٌون کِ ثش اػبع ٌّذػِ اقلیذػی،آکغ ّب ٍ هحَسّب ٍفشم ّبی خبلق ؿکل هی گیشًذ، ثب ثؼیتش خیَد ّوخیَاى    

اقلیوی،فشٌّگی،اقتلبدی ٍفیضیکی .شٍطُ هی ثبؿذ کِ ثِ هثبثِ ظشفی ایي هوشٍف سا ؿیکل هیی   هی ؿًَذ. ایي ثؼتش ؿبهل ثؼتش 

دٌّذ.ایي دس حبلی اػت کِ ػیؼتن ّبی طشاحی هجتٌی ثش ٌّذػِ ٍ ًون خطی )هبًٌذ هعوبسی کالػیک ٍیب هذسى(هی ثبیؼیت  

خیَد .ییذا کٌذ.ثعایی اص هتفکیشاى ٍ     ثشای ًـؼتي دس ػبیت ثخـی اص آًشا دػیتخَؽ تغیییش کٌیذ تیب ثؼیتشی ثیشای اػیتقشاس        

شاى هعوبسی آؿَثی ،هعوبسی ّب ی ًویش کلیؼبی سًٍـبى لَکَسثَصییِ ٍ کبسّیبی فشاًیک لَییذ ساییت ٍػیجک هعویبسی        كبحجٌو

( الگَّبی داسای ًوبم ٌّذػی خطی طجیعت ػتیض ثَدُ ٍ ػعی دس 5اسگبًیک سا ًوًَِ ّب ی اص هعوبسی آؿَثی هی داًٌذ.) تلَیش 

ی آؿَثی ثذلیل اًعطبف .زیشی راتی کِ داسًذ دس تلفییق ثیب طجیعیت ٍ ثیب     اػتیالی ثش طجیعت داسًذ. ایي دس حبلیؼت کِ الگَّب

 .گشا ؿکل هی گیشًذ ًگشؿی طجیعت
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 سًٍشاى ٍ خاًِ آتشاس دٍ هثال اص اٍلیي تٌاّای داسای ٍیظگی سثک هعواسی آشَتیکلیسای  -5تصَیش

 

هعیي ٍدس عیي حال غیش قاتل پیش تیٌی تَدى -2-2  
 

ًِ ثش اػبع آًچِ کِ آًیشا خیبرة ؿیگفت اًگییض خَاًیذین      ػیؼتن ّبی آؿَثگَ

.زیشًذ.خبرة ؿگفت اًگیض عبهلی اػت کِ هحذٍدُ ای سا هی ػبصد کِ  ؿکل هی

طش  دس آى هحذٍدُ،قبثلیت ؿکل گیشی .یذا هیی کٌیذ ٍدس عییي حیبل دس آى     

حَصُ قبثل .یؾ ثیٌی اػت.ایي دسحبلی اػت کیِ ػیؼیتن ّیبی هیٌون ثؼییبس      

عطبف ؿکل گشفتِ ،دس هیذاسی کیبهال تعشییف ؿیذُ حشکیت      خطی ٍمیش قبثل اً

 (6تکشاسی داسد ٍاًشطی آى ثِ ػوت كفش هی سٍد .)تلَیش 
 

 

 

ایي میشقبثل .یؾ ثیٌی ثَدى ثبعغ خلق آثبسی هی ؿَد کِ  ثٌوش هی سػذ کبهال اتفبقی ؿکل گشفتِ اًذ یب ثیشؽ صهیبًی اص ییک    

هی ثبؿذ تلبدفی ثَدى ٍ مییش قبثیل .ییؾ ثیٌیی     -(7ًیل لیجؼکیٌذ)تلَیش ًویش كبعقِ دس هعوبسی هَصُ یَْد دا-.ذیذُ طجیعی

ثَدى اثش هعوبسی آؿَثی دس حذی .زیشفتِ اػت کِ اهکبى ادساک ٍ ؿٌبخت کلیت اثش هیؼش ثَدُ ٍ ٍحذت اثش سا هخذٍؽ ًکٌیذ.  

 ی ؿٌبػی ٌّش ّبی ػیٌتی  ّشچٌذ کِ اكَل صیجب-ضوي آًکِ ثِ لحبظ اكَل صیجب ی ٍاخذ اسصؿْبی ثلشی صیجب ی ؿٌبػبًِ ثبؿذ

ثٌیبثشایي ّش.ذییذُ تلیبدفی قبثلییت تجیذیل ثیِ اثیش        -ًویش تٌبػت،تعبدل ٍ.....دسثبسُ هعوبسی آؿَثی هی ثبیؼت ثبص تعشیف ؿًَذ.

هعوبسی ٍ هبًذگبسی سا ًذاسد. کلیت اثش هعوبسی ثبیذ قبثل ادساک ثَدُ ٍ  ثَاػطِ میش قبثل .یؾ ثیٌی ثَدى هخذٍؽ ًگیشدد. اهیب   

 بت میش قبثل .یؾ ثیٌی ثَدى ػجت افضایؾ عوش توبؿب ٍ خزاثیت اثش هی ؿَد ٍ هطلَة اػت.دس خض ی

 

 

حساسیت تِ ششایط اٍلیِ-2-3  
دس یک ػیؼتن آؿَثی تغییشی کَچک دس دادُ ّبی اٍلیِ هی تَاًذ  تغییش اػبػی دس خشٍخی ػیؼتن ایدبد کٌیذ ٍ اص آًدیب کیِ    

ش )ٍثعاب هتفبٍت ٍ یب حتی هتابد(ّؼتٌذ ٍ فشآیٌذ رٌّی خلق اثش )کیِ .شٍػیِ ای   دس .شٍػِ طشاحی دادُ ّبی اٍلیِ ثؼیبس هتغی

 جارب شگفت اًگـــیض – 6تصَیش 



  هعواسایشاى سشاسشی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 سُ سَمّوایش تیي الوللی هعواسی،عوشاى ٍ شْشساصی دس ّضا

 44هاُ  تیش -تْشاى 

 6 

آؿَثی داسد(ًیض هبّیتی آؿَثٌبک ٍ هتغیش داسد، تغییشی کَچک دس ؿشایط اٍلیِ ثبعغ ّذایت طش  ًْب ی ثِ ػوت ٍػَ ی کبهال 

 کِ اگش چٌیي ًـذ احتوبال ػیتن خطی ؿذُ اػت.–اثش ثبل .شٍاًِ -هتفبٍت هی ؿَد

 

(feed back)    استقاء طشح ٍ تاصخَسد-2-4
ػیؼتن طشاحی آؿَثی .غ اص خلق طش  ٍ قشاسگیشی آى دس هحیط ،ثبصخَسد آى سا دسیبفت هی کٌذٍ دس .ٌِْ ثؼتش خزة ثیگبًِ 

ثِ خؼتدَی ساُ حل ثْیٌِ .شداختِ ٍ ػیؼتن سا اكال  هیی کٌیذ.ایي ثیبصخَسد اص    -کِ هحذٍدُ تغییشات ػیؼتن آؿَثی اػت.–

خلق ایذُ ّبی اٍلیِ ٍ ًقذ ٍ تحلیل آى تب صهبى ػبخت طش  هعوبسی ٍ صهبى ثْشُ ثشداسی آى تَػط هبلکیي ٍ ثطَس کلی تیب   صهبى

.بیبى عوش اثش هعوبسی هذاٍهب دس حبل اًدبم اػت ٍایي عبهل ثبعغ صًذُ هبًذى ػیؼتن هی گشدد. ایي ثبصخَسد هی تَاًذ دس خٌجِ 

کبسکشدی، اقلیوی ،اقتلبدی، فشٌّگی ٍ....ثبؿذ. اص آًدب کِ ػیؼتن ّبی آؿَثی ،صًیذُ ،.َییب   ّبی هختلف طش  ًویش کبلجذ، سٍاثط 

ٍ اًعطبف .زیش اػت،ثِ هثبثِ یک حجبة دس ًتیدِ ثبصخَسد دسیبفتی اص عَاهل هختلف ؿکل گشفتِ ٍخَد سا ّوبٌّگ ًویَدُ ٍ ثیِ   

 ًتیدِ ایذُ آل هَسد اًتوبس هی سػذ.

 

کالثذ طشح هعواسی آشَتی -2-5  
هؼبلِ فشم ٍعولکشد ثِ عٌَاى دٍ هَضَع اكلی ّوَاسُ دس هعوبسی هَسد ثحغ ٍ ثشسػی ثَدُ اػت.دس هعوبسی هعبكش هَضَع فشم 

ثِ یکی اص آیتوْبی اكلی هی ثبؿذ.فشم دس هعوبسی آؿَة ًتیدِ ثالفلل ػیؼتن اػت.آثبس هعوبسی آؿَثی املت داسای فشهْیبی  

سی آؿَثی ٍیظگی ّبی صیجب ی ؿٌبػبًِ خبف داسًذ کِ ایي ٍیظگی ّیب ثـیش  رییل    خبف ٍ .یچیذُ ّؼتٌذ)تلَیش(فشهْبی هعوب

 اػت:

پَیائی -2-5-1  
فشهْبی ػیؼتن آؿَثی فشهْبی .َیب ّؼتٌذٍ هعوَال دس یک ًگبُ کلیت آًْب دسک ًوی ؿَد. دسک چٌیي آثبسی ًیبصهٌذ حشکیت  

بی کالػیک ٌّذػی کِ ثیـتش ٍاخذ هفَْم ػکَى ،ایؼیتب ی  ٍهکبؿفِ فشم ٍثعذ چْبسم یعٌی صهبى اػت.ایي فشهْب ثشخالف فشهْ

ٍثجبت ّؼتٌذ،هفَْم حشکت سا ثیبى هی کٌٌذ،کِ ثٌوش هی سػذ کِ ایي ٍیظگی ثیـتش ثِ دلیل ؿکل کـیذُ ٍخطی اییي آثیبس  ٍ   

 (7ّوچٌیي تبؿذگی ٍ حشکت آصاد خطَط اص سٍی ّن اػت.)تلَیش 

 

 پَیایی دس فشم ّای سیستن آشَتی – 7تصَیش 

 

 

فشم اسگاًیک-2-5-2  
خٌکض هعتقذ اػت کِ ثِ ایي ػجک هی تَاى ػجک اسگبًیک گفت، صیشا ثش اػبع .یذایؾ دس یک کیْبى اسگبًیک اػیتَاس اػیت.   

دادُ « هعوبسی .یذایؾ کیْبًی»ٍلی ثِ ٍاػطِ تـبثِ اػوی ثب هعوبسی اسگبًیک فشاًک لَیذ سایت، چبسلض خٌکض ثِ ایي ػجک ًبم 

خٌکض ثِ عٌَاى یکیی  .ًیض ًبم هی ثشد« هعوبسی میش خطی»ٍ « .شؽ کیْبًی»یي ػجک ثِ ًبم ّبی هعوبسی اػت. اگش چِ ٍی اص ا
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ًبم هی ثشد کِ اص ٍیظگی ّبی  ػبختوبى هدبٍس طجیعت ثب اػتفبدُ اص گفتوبى طجیعیاص ٍیظگی ّبی ػجک .شؽ کیْبًی ثب عٌَاى 

 ػجک اسگبًیک اػت.

 

ٍحذت دس عیي کثشت-2-5-3  
شکیت ٌّشی ٍخَد ٍحذت دس عیي کثشت اخضاءػبصًذُ آى کَهپَصیؼییَى هیی ثبؿیذ. حیغ ٍحیذت دس آثیبس       ٍیظگی اكلی یک ت

داسای کلیت هـخق ادساک هی ؿَد.ثٌب ثِ ًوشیِ سٍاًـٌبػبى گـتبلت یک اثش ٌّشی هی ثبیؼت کلیت هـخق داؿیتِ ثبؿیذتب   

ػٌتی قبثل تعشیف ًیؼت چشاکِ آثبس آؿَثی ثْتش دسک ؿَد. دس خلَف فشهْبی آؿَثی ایي ٍیظگی تَػط اكَل صیجب ی ؿٌبػی 

اکثشا هبّیتی چٌذ.بسُ ٍداسای ثخـْبی ثعاب میش هشتجط ثب یکذیگش ّؼتٌذٍ ّوچٌیي کلیت هـخلی ًذاسًذ. لیزا اكیَل صیجیب ی    

 ؿٌبػی هذسى هی ثبیؼت ثِ تعشیف ٍیظگی ّبی صیجب ی ؿٌبػی هعبكش فشم ّبی آؿَثی ثپشداصد.

 

اتِ(تَلیذ فشاکتالی)خَدهتش-2-5-4  
یک ؿیئ فشکتبل اخضا ی داسد کِ ّوگی ثذلیل ؿجبّت ٍظیفِ تحت ًیشٍّبی هـبثِ ثِ ؿکلْبی هـبثِ دس هی آیٌذ اهب هعویبسی  

ؿبیذ دس خض یبت خَد ّوبًٌذ )فشکتبل(ثبؿذ.)هثل کبؿیکبسی ٍ یب خض یبت تض یٌبت(اهبدس کلیبت عٌبكیش ٍ اخضاءهیبّیتی هتـیبثِ    

بؿذ کِ اخضاء هتفبٍت داسد ٍدس عیي کثشت اخضاء هی ثبیؼت ٍحذت داؿتِ ثبؿذ ٍ دس كَست ًذاؿتِ ٍ ثِ هثبثِ یک ػیؼتن هی ث

 حزف یک ثخؾ اص هدوَعِ کبسکشد آى هدوَعِ هختل ؿَد.

 

ٍجَد سلسلِ هشاتة اص کل تِ جضءدس هجوَعِ-2-5-5  
ى طیش  تیب خض ییبت سییض آى     اص ٍیظگی ّبی فشهْبی آؿَثی کِ فشکتبلْب ّن اص آى ًوًَِ اًیذ ٍخیَد خَدّوبًٌیذی اص هقیبػیکال    

اػت.الگَی ؿْشّبی ػٌتی تب الگَی خض یبت ٍ تض یٌبت آثبس هعوبسی هی ثبیؼت ٍاخذ ایي كفبت ٍ ٍیظگی ّب ثبؿذاص طشف دیگش 

 .یَػتگی ثیي ػطَ  هختلف هقیبع دس آثبس هعوبسی ایي ػجک هی ثبیؼت ثشقشاس ثبؿذ.
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:گیشیًتیجِ   
خذاگًَِ اػت. هعوبس دس .شٍػِ ای .شسهض ٍ ساص اثش خیَد سا اص دسٍى ٍرّیي خیَد     ٌّش هعوبس کِ ّوبًب خلق ٍآفشیٌؾ اػت عولی

تَلیذ ٍاسا ِ هی کٌذ ٍ ایي اثش ثبصتبثی اص ایذ َلَطی ٍخْبى ثیٌی اٍػت ثِ ّویي دلیل اػت کِ ثؼیبسی هعتقذًذ ٌّشهٌذ ٍهعویبس  

ثبؿذ چشا کِ دس .شٍػیِ خلیق طیش ، اًذیـیِ      هی ثبیؼت ثِ لحبظ ؿخلیت ،اًذیـِ ٍخللتْبی اخالقی اًؼبًی ٍاسػتِ ٍهتعبلی

ّبی اٍ ثِ کبلجذ دس هی آیٌذ.اكَل ثیبى ؿذُ دس سًٍذ ؿکل گیشی اثش هعوبسی دیذگبّی تحلیلی اسا ِ هی دّیذ کیِ ؿیٌبخت آى    

الگَ ی خْت آهَصؽ طشاحی هعوبسی ًوبم هٌذ اسا ِ هی کٌذ. ایي سًٍذ گشچِ ثلَست کلی دس اییي ًَؿیتبس هیَسد ثشسػیی قیشاس      

فت، اهب ثشای ّش هعوبس، تدشثِ ای هٌحلش ثفشد ثَدُ ٍ خشٍخی خبف آى هعوبس سا ًتیدِ هی دّذ.آؿٌب ی هعوبس ثِ ایي سًٍیذ،  گش

طشاحی سا اص یک سًٍذ ًبخَدآگبُ، ثِ .شٍػِ ای ػیؼتوبتیک ٍسًٍذ هیذاس تجیذیل کیشدُ ٍثبعیغ تَاًوٌیذی هعویبس دس خلیق اثیش         

 بص ّن دس عول ثخـی اص ایي سًٍذ ثذلیل هبّیت آى میشقبثل کٌتشل خَاّذهبًذ.ٍّوچٌیي ًقذ هَثش آى هی گشدد.ّشچٌذ کِ ث
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