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 چکیده
 هایرســا   یلگوی پیشــادهدها و پیــادهدهای تجر یاطبیات یشــ طدا هدف پژوهش حاضــط اطیح  

ین . در همیســ  یییوســ   ،  و یز لحاظ  وعکمّ-روش کیف یز لحاظ  پژوهش. یســ یده ط     ددای ال 
بط یساس یطال ات جایع یبا    ظطی و یحجیل یح وی  هاشاتصو  هایؤلف کیف ، یب اد،  یطحج ریس ا و در 

ــ اطیگ دطددد د. در  هاآ  ــهای کم  و در یطحج  یول  یطحج یس ــش یلگوی  یهایؤلف حاوی یب اد و  ییپطس
پس در دطددد. س یأدیدیهاسب آ   یصالحاتپس یز ی اام بطت  دی در یت یار تبطدا  قطیر دطف  و پیشهها

ــ فاده یز  ــهای  یطحج دلف   فنیطحج  دوم و با یس ــش ــ مل بط  ییپطس ــاتص اطیح  و در یت یار  29یش ش
 42 یاموعاًشــاتص ددگط یضــاف  شــد د   2و  شــاتص ح ف 49 یطحج   قطیر دطف  ک  ا  دو تبطدا

 یس  فط یز تبطدا   90شـاتص.. جای   آیاری پژوهش حاضـط با یس هاد ب  روش دلف  فازی ی ش ل یز 
 هدهاچارچوب یفهوی  یلگوی پیشادد. در  هاد  قضاوی  ی  ااب دطددد  یطید مو  ک  با یس فاده یز روش 

شاتص اطیح  و  42و  یؤلف  93ب د،  5با های ددای ال  رسـا   یشـ طدا  یاطبیات تجر پیـادهدهای و
ــ   دی ش  ظطی در زییه   ــادهدهاپیریئ  دطددد ک  ب  یوس ــ طدا  کم   یش ــادهدهای تجر یاطب  یش و پی

 شادا    موده یس .
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 مقدمه. 1

  کجب  یش طدا های تطدد روش یاازی یوکارهاکیبو یدااد  یوس   یده ط  ییطوزه با 
هط روز ی دید بیش طی یز یطدم ری ب  یاطب  آ   ،یس . یهافع یوجود در تطدد یده ط    شدهددطدو  

 در جیـ اوی هاشطک  دطی ید رودنییز کهد. و یدااد یغییط در یلگوهای ی دیول تطدد یطغیب ی 
 جددـدی بـطیی آدـاه سـات ن یـطدم یز یحصـوالت و بهبـود  ـام یاـاری تـود هی هد یهاروش

یوسـ   در   اپ دطد جدی باش یا هد ییحطف کاربطپیهد و  د ساوبد  وجود بهابطیدن 
وکار با ، کا ال یریباا  د  کیبد ساوب درویقع[. 30] رود یبـ  شـمار کهـو    یوکارهاکیب
 ف ا  و یااابا  آ  یس . در یدبیات بازیرداب  یأکید زدادی بط یدن بطتورد  ای  با یش طی ذی
 .ودش یعایل رقاب   یهم  شهات   یا هد  د ساوب  دهسازیا  حوه اطیح  و  رودنی یز، شود ی
یا چ  حد پاساگوی ی  ظاریت یش طدا  باشد، پطسش یهم  یس  ک  باکیفی   د ساوبد   ده  ی

بطیی سازیا  بیش ط یز  هاد ساوبییطوزه یهمی  [. 2] کهد ییریباط پیدی  د ساوبطیح  و  حوه ا
؛ سهدریحصوالت با یس فاده یز یده ط   ب  فطوش ی ، زدطی بیش ط هاس آ یحصوالت و تدیات 

یدن  [.54] دیش   باشهد ک  ی  ظاریت یش طدا  ری بطآورده سـازد د  ساوببادد  هاسازیا بهابطیدن 
هد یا هی  یطیثطباشیحصول  هاید ساوببطیی یثطباش   یوضوع ک  کدییی  یز عهاصط اطیح 

در یدن ریس ا یکثط یطال ات عجم  بط د  عهصط اطیح  حد زدادی ب  بصیطت یددطی  بی گ  دیرد. 
یااری یمطکز  یها شا یباط با ی دید یحدودی یز یحصوالت در یر هاآ دا بط یقدیر ی دک  یز 

 یطیأثطدد عهاصط اطیح  بط ت هاآ ک  یز اطدر  هاد ییمی ا در یدن زییه  همچهین . ی دکطده
 ظطی  یا هد پطدیزش یاالعات. ک  ب   هایددداهدیز اطف  یز  .ی دشدهیورد غفج  ویقع  د یر د ی

ویج  ههوز هم هط بار ی، یس فاده شده یس . شو د ییهها د  کارکطد  ی  قال یاالعات. یحدود  یأثیط
  ری  مادش یحصول  فضای یاازی ک  د  یحصول و یرزش آ  بطیی یش طدا د ساوببا د  

 .]96، 4] دطدد یفطییط یز یهها یریئ  یاالعات درس ،  یچهدب د. یهاط ب  تجر د  یاطب  دهد ی
  شهات  روی یهاویکهشیطکز ثقل پژوهش حاضط شایل  یا هد یده ط   یفهوم یاطبیات یش طدا  

 یدن یفهوم دیریی یب اد یا جف. یس د  یحصول  یده ط   ذهه  و چهدب دی یش طدا  ب  یریئ  
 یوی د یهمچهین چگو گ  بطی گیا   شد  تطدد یوسط هط د  یز یب اد یاطب   ؛[99، 50، 33] یس 

 یده ط   د  هف   در تطد  یامیها  اکاهش ی فاوت باشد و ب   ام و  شا  یااری ک  باعث یشددد دا 
 یش طدا   ایامیها  بط ییزی   یوی د یصح  و صدیق  فطوشهده . [49، 3] بی گ  دیرد شود ی

. بط همین یساس در [32] بییاری دیرد یأثیطک  یع ماد بط د بط کاهش آ  اوری باشد، ب د یریأثیط
ز یب اد هط د  ی یتیأثیط. در ی ددل  ایامیها  یهبع  پژوهش حاضط ب  بطرس   قش یع ماد بط د 

 یأثیطبییاری ب  بطرس   دطی پژوهشهمچهین . شود یپطدیت    [99]یاطب  یش طدا  بط تطدد 
هطد   ک  در ی دپطدیت  تطدد بط یفاهیم رضاد ، یریبااات شفاه  یل  طو ی ، شهطت و وفادیری 
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ه ب  یدن یفاهیم یهها ب  ش ج  یی قل پطدیت   شد یده ط    یوکارهاکیبیز یدن یطال ات در حوزه 
بط  [.42] دطدد ییحیاس  شدتب باشد  هاآ   یس  و فقدی   گاه  جایع ک  در بطدیط ده کجی

. در هدهادشای پ  دوب سا  یساس یطالب فوق هدف پژوهش حاضط درک  قش عهاصط اطیح
دط لدی د  قش رد. یز اطهدد پیا ددآ  بط تط یأثیطو  ا دیش ط یچهد ب د اتییاطب یطیدش ل

 یشهطت و وفادیر  ،ییل  طو   یریبااات شفاه  ،درضا  دو در  ها ییع ماد  ام و  شا  یاار
 .یس  .هدهاد پیا

 

 پژوهشو پیشینه مبانی نظری . 2

 ری ده ط   ییش طدا  یحصوالت  ییطوزه. اینترنتیو پیشایندهای تجربه مشتری  گریلتعدابعاد، 
وجود ی وش اری و بصطی  عهاصط اطیح .  یهایحطک   بط یساس یماس فیزد   بج   یز اطدر 

الدن یاطبیات آف یسازیفهومایف وسی   یز یطال ات ب  . کههد ییحصول یرزداب   د ساوبدر 
، س یک  شایل یب اد چهددا  ، یازی و یطیبط   ظیط شهات  ، عااف ، حی ، یج ماع  و فیزد  . 

 یده ط   صورت دطف   در حوزه یاطبیات  هایپژوهش ک  درحال. [55، 43، 92، 4] ی دپطدیت  
 یس .  رسا یاالعو یحدود ب   وع  ار ساده بیی [50، 36]

 ده ط   ییز  ای ین یب اد شهات   یاطب  یش طی  د  . اینترنتیابعاد تجربه مشتری 
 بطیی یش طدا  د ساوبج یب و یفیدی یس  ک  د   یاالعات دطا  شیس  ک    رسا یاالع
در کم  ب  یش طدا  در ا  فطیدهد  د ساوب. یدن ب د یهاط ب  یشارک  کهد یفطیهم 
،  یسپطدیزش ذهه  آداها   و ب  اور ی مول حل ییئج   تطدد ک  شایل یف ط، دیطییمیصم
ک   یس شایل د  جهب  کارکطدی یرزش یاطب  بطیی یش طی   رسا یاالع[. 95] دطدد ی
یبها ب  یاالعای   - یدن ب د حقیق [. 49، 55] غیطشاص ،   یا  یحور و عیه  یس   اورکجب 

 طدا  ب  بهبود  گطش یش یوی د یباق  یا ده و  د ساوبک  ب د یز ی ایل با د   شو د ییطبوط 
یهاط ب   یوی د ییش طدا  با یحصوالت  یده ط   ی ایالت  [.93، 92] کم  کهد د ساوبب  

دطی  دد. سطعااف  و کیب ل ت شاص  بدو  در  ظط دطف ن یالحظات کارکطدی دط یهاویکهش
دا یاطبیای  با ل ت فوری، بدو  در  ظط دطف ن یوی اد  آ  در ییهیل د  وظیف  تطدد تاص د   

یز د  یهظطه  قدردی   دطشا  سطدطی   درویقع. [9] یس  یده ط   یز یب اد کجیدی یاطب  یش طی 
هها د  بیش یز ی و چیزی یس  یده ط   شایل یفطدح و بازی د  تطدد  د ساوبیاطب  شده در 

بطی گیا گ  یطیج ین یهاط ب  تجر  یوی د یهمچهین سطدطی  . [7] یس دطی فطص  تطدد   یا 
 ییدهدهفزی اورب  یده ط    یهافطوشهده، 9یطابر با یهافع یاطبیات آفالدن [.93] دطدد د ساوب

تود  د ساوبدر  9در حال کار کطد  بط روی فطیهم آورد  ی ها و یحیاس  یز حضور یج ماع 
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و یحیاس یطیودیت ی یا   یس  ک  یوسط  دطیپ جای  حضور یج ماع  بیا گط دطیا، [. 56]هی هد 
ک  حضور یج ماع  د   ی ددیدهبییاری  شا   هایپژوهش. [94] دطدد یتجر  د ساوبد  
ب  د    شهات روی و یحیاس  زدد    9شده یدریک تاحیوسیفزیدش ی یوی د باعث ی د ساوب

،    ده طی ددتطباعث یفزیدش ل ت و بطی گیا گ  در ا   یوی د ی. یدن ب د [90] یحصول دطدد
 [.56ادالت پس یز تطدد و وفادیری دطدد ]همچهین یم
 بوداد ، ،شهوید یس  ک  باعث یحطد   د هاجهب ایل حی  یاطب  یش طی ش یؤلف سطی اام، 

.، پطدیزش و بازداب  سطح حی  9220  9عقیده زیجو   ب [. 95] دطدد ی و الیی  بیهاد  چشاد ،
در د  یحیط . دطدد ییطجیحات یش طی  یطیدش لو باعث  دطدد یب  ش ل تودکار ویقع 

صوصیات ت یج وسب ب  یرزش یحطیا   بود  و ییهی  شاص  آ  یحیط ک   جاذب  حی  ،یده ط   
ه دیرد. یشار کهد یس ری بطی گیا   حوی د ساوبدا ب  روش  ک  د   دطدد یرسم  آ  یشاص 

باعث  یده ط   یحیط  یدطچ  [.43] هی هداشهاس  یجزیء جاذب  حی  دریک زدباد  و یحطد  زدبی
 و هاع س یط ظ  دطیصاویز اطدر  یوی هد ی، حویس دطد د ییحدود شد  دییه  یاطبیات حی  

طدد بط یدریک عمج طد یحصول و یمادالت ت یوی د یبهابطیدن جاذب  حی  ؛ بطی گیا   شو د .وددئوها
 [.32اشد ]ب د یریأثیطشهطت و وفادیری و پس یز تطدد  ظیط یریبااات شفاه  یل  طو ی ، رضاد ، 

 دمیغجب با ع یده ط   تطدد . اعتماد به نام و نشان تجاری تعدیلگرعدم اطمینان و نقش 
  یش طی یاطب یب اد یأثیطک  در تطدد آفالدن وجود  دیرد یویج  یس  ک  بط چگو گ   هاد یها یام

جدید  فیزد   بین یش طدا  و یحصوالت ضطورت یع ماد یش طی ب  [. 99هی هد ] یؤثطبط تطدد 
یم ن یس  عدم  هاآ یحصول ری دوچهدی  کطده یس . همچهین  د ساوبصح  و صدیق  

د  و یاصص فطوشهده در ی  قال یاالعات یحصول یاطب  کههد ک  یع ماد یامیها   ری درباره یوی ا
یع ماد بیا گط یمادل ب  یی ا ب  شطد  یبادالی  . [32] فطوشهده بی گ  دیرد 3ب   ام و  شا  یااری

 دطا  ش هاپژوهشد  جطدا  بییار یهم یز [. 34]یس    فسیع مادب  یرزش . یس  ک  دیریی 
طدد جی او و یصمیمات ت کههدهیینی یس  ک  در آ  یع ماد فطوشهده  یده ط   یع ماد  یهمی 

 دیرد د ساوبهمچها  یریباط  زدد   با اطیح   یده ط   یع ماد . [90، 94، 53] یس یش طدا  
د یز اطدر اطیح  هدفمه یوی د یک  ییزی  ی دک یع ماد  ی دکطدهپیشههاد  پژوهشچهددن . [53، 46]

همچهین . [53، 49] بهبود دابد یح وی بط یبهای یطجیحات یش طدا  سازی سفارشدا  د ساوب
و هم اری   4ب  عقیده بارتب  بهبود سطح پادین یع ماد کم  کههد.  یوی هد ییب اد تاص یاطب  

ی فقدی  درو   یع ماد ب  د   ام و  شا  یاار یوی هد ی یده ط    کههدهسطدطمیاطبیات .، 9005 
یدن  دطا  شدی طده  هایپژوهش. [94] ری جبطی  کههد. حضور یج ماع   یز هدف یشابه  دیرد
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بط  ی هدیو ی یده ط   یوضوع یس  ک  عدم یامیها  یطیبط با  ام و  شا  یااری یوجود در تطدد 
 .[32، 99]باشد  یؤثطیب اد یاطب  بط تطدد  یأثیط

 یحصول، در قجب د ساوب. اینترنتیخلق تجربه مشتری  برای یتساوبعناصر طراحی 
وش اری   یهایحطکعهوی   شایل عهاصط یساس  اطیح  یح ک   قطیر دیرد یده ط   یاطب  یش طی 

 یهظور ب. در پژوهش حاضط شو د یشهات    د ساوبیوید سات ما  هط  عهوی ب یس  ک  و بصطی 
سال یتیط در یاالت حوزه بازیرداب  ی  شاریت  7یدن عهاصط یقاالت چاپ شده در  دنیطیهمی یین 

. همچهین بط عهاصط ی ددطف  یورد یطال   عمیر قطیر  3پطدهگطو یش 9، ییطیلد9ی  بط یز قبیل یلزودط
  فطوشاتطدهک  یز اطدر  د هاشطک و  یطیبط هی هد یی قیم با یریئ  یحصول اورب اطیح  ک  

همچهین در یدن یطال   . یمطکز شده یس    ظیط آیازو  و ددا  کاال. دابهد یب  فطوش دس  
ف الی   د ساوبو سازیا  کج  ک  در سطح  هاد و آ، یهوها، هایطدابییعهاصط سات اری یز قبیل 

 .ی دددهدطدییزبا  هی هد ح ف  فطوشتطدهو یح  که طل  کههد ی
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 . بط یساس یطال اتهی هدعهاصط  وش اری شایل کجمات  وش   شده . عناصر نوشتاری
شهاس ، دی طده  ظطی ب  بطت  یز یدن عهاصط ب  ش ج  پطیکهده یشاره شده یس  یز قبیل سب  زبا 

یساس   یهاجهب د   یز لیی  شده و یاالعات سیاس  عودت.  هایدژد وجزئیات یوصیف ، ی دید 
شهاس  ک  در آ  یح ویی  وش اری یه قل سب  زبا عات یس . عهاصط ی ه ، شیوه یریئ  یاال

 ، ضمادط یشاص و صفات.،سؤیالتدا یشاصات ی ن  شایل ی  ااب کجمات و یس فاده یز  دطدد ی
 د یرطیأثی د ساوبطباش  بط ی  قال یحصول  ی های یحصول. و یدریک یش طی یز یث یوی هد ی

یدن  دهد یری فطیهم کطد د ک   شا   ییی یولشویهد .، 9002  9سا گ و زدهاا . [42، 39] باشهد
طوش ف هاید ساوب. در دههد یشهاس  بط حضور یج ماع  رخ یز اطدر یثط سب  زبا  یتیأثیط

. دطدد یکاهش درج  پیچیدد  یوصیفات یحصول یس فاده  یهظورب یحصول یز جزئیات یوصیف  
یحصول و یح مال تطدد آ  ری یفزیدش  هایداب یرزیحصول،  هایدژد ویریئ  هطچ  بیش ط یاالعات 

تصوصیات یحصول در ک  چ  ی دید  دهد یلیی  شده  شا   هایدژد وی دید  [.92، 2] دهد ی
سیاس  عودت . یاالعات شو د ی مادش دیده  د ساوبد  لیی  تالص  شده و در باالی 

شایل یاالعای  درباره شطیدط  ک  بط یساس آ   د ساوبیدن یوضوع یس  ک  آدا  دطا  ش
 هی .یش طدا  یی ا  عودت یحصول ری دیر د 

االعات ی یوی د ییطیبط با ع س و یصور یس  ک   یح ویی یش الشایل کجی  . عناصر بصری
  ب  دطیهای دی طده پیشین، پژوهشپژوهشدر [. 44ی ا    ماددن ری یه قل کهد ]یصودطی و 

و وددئو  ، یصاودط سب  ز دد ، ی دیزه یصودط9ودژد  یهابطشپطیکهده یفاهیم  ش ج  یوصیف  و
اودط یص بطتالف .ی ددطف  یورد بطرس  قطیر  د ساوببصطی اطیح   هایدژد و یا هدیحصول 

ک  در  هدکه یکجیدی یحصول ری بزردهماد   هایدژد وودژد  د   یز  یهابطشکج  یحصول، 
 اویهد بود. یصاودط سب  ز دد ، یحصول ری با ز دد  ویق   یش طدا   د رؤقابل  صورت دنیغیط 
یصودطبطدیری یز یطدم در حال یس فاده یز آ  دا ز دد  با آ  ب  ش ج  ابی   یطیبط  یج وسب 
 3ب  عقیده پارک. [9] دههد ی. یدن یصاودط ب  صطیح  ی ایل ی یا   با یحصول ری  مادش کههد ی

یمادالت تطدد ری یفزیدش دههد. سطی اام  یوی هد یاودط بزرگ یز یحصول .، یص9005و هم اری   
کجیدی آ  ری  مادش دهد. وددئوهای شایل صدیهای  هایدژد ویحصول و  یوی د ید  وددئو 

  و جاذب  عتصوصیات ی یا   در  ظط دطف   شو د و بط یدریکات یز حضور یج ما یا هد یوی هد ییفطید 
 [.49باشهد ] د یریأثیطحی  

                                                                                                                             
1. Song & Zinkhan  

9. Feature Crops 

3. Park 
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 در حوزه بازیرداب  و اطیح  وب دطی پژوهشیز  ی دیدی. بصری ترکیبینوشتاری و عناصر 
 هاییشههادپ، 9یقادی  هایدسیایطیت ی اصصا ، یأدیدش طی، ی بطت  یز عهاصط یز قبیل یی یازیت

جدیدا   یورد  صورتب  د ساوبعهاصط یطکیب  اطیح    هدیاری  9یح وی های صافو  جادگزدن
  یحصول یس  ک هاییبهدریب یز  یییاموع  دههده شا یی یازیت یش طدا   .ی ددیدهبطرس  قطیر 

 شود ی شا  دیده  هاس ارهیوسط کاربطی  یدااد شده یس  ک  ب  ش ج  بصطی یوسط ی دیدی یز 
 هایداب یرزیت ی اصصا ، بیا گط یأدید[. 6] دهد یدید کل بازدددها ری  مادش و در یدیی  ی 

 سیم یطیصودط شایل د    اورکجب آوری شده و جمعیحصول ک  یوسط ی اصصا  بطجی   
جدیول  هی هد ک  یحصول یصج  ری با  یقادی ، هایدسیایط. [9] یس   ظیط د   شا  . 

 صورتب  ی موالًیاالعات یحصول . کههد ییحصوالت یشاب  با یوج  ب  چهددن ودژد  یقادی  
. دشو ی. یریئ  هادفرد  هادژد و. و ی ن یوصیف هاس و جادگزدن   هایده دزیصاودطی یز 

 هایده دزیز   فهطس تجر  یهظورب جادگزدن، یاالعات  وش اری و بصطی ری  هایادپیشهه
 جادگزدن هاییقادی  و پیشههاد هایدسیایط. [97] کهد یجادگزدن یحصول یصج ، یطکیب 

 هایده دزیح وی یز قبیل  های صاف. [97] تطدد ری یفزیدش دههد دیطییمیصمکیفی   یوی هد ی
یدن یوضوع ری ک  چ  چیزی، چ  زیا   و چ  یقدیری یز  دهد یبیش ط، ب  یش طی یجازه  مادش 

. در ییا  عهاصط [33، 92]  مادش دیده شود، ی یین کهد د ساوبیح ویی بصطی و کالی  در 
قیم آ  بط تطدد یی  یتیأثیطبیش طدن یطال ات یاطب  بط روی یی یازیت یش طدا  و  ی کوریطکیب  

 .[69، 39، 92، 6صورت دطف   یس  ] بوطیط هایسازوکارو یلب   بدو  در  ظط دطف ن 
بطت  یز یطال ات صورت دطف   یاطبیات یش طدا  یز تطدد  بط یساس. خریدتمایالت پس از 

 ثطیؤشفاه  یل  طو ی ، ش ادات و وفادیری  بط پطدیزش یاالعات، ی  ااب، رضاد ، یریبااات
 د ساوب.، کاربطی  پس یز تطدد یز د  9093  3. همچهین ب  عقیده دی گ و سیو[95، 96] هی هد

شهات   و هم  یهایدلک  یدن یاطبیات هم بط یساس  دیر د ییاطبیات تود ری در ذههشا   گ  
هادیری ی  یأثیطیاطب  یش طدا  یز تطدد  دطی پژوهش. ب  عقیده دطوه  یز دطد د یعااف  تجر 

بط یمادالت رف اری پس یز تطدد یز قبیل رضاد ، یریبااات شفاه  یل  طو ی  و شهطت  ام و  شا  
یا جف  یا هد رف اری و  هایددداهد. در ی و  یا جف یفهوم وفادیری یز [47، 5] یااری دیرد

 گطش  بطرس  دطددده یس . دددداه رف اری بط رف ار ی طیر تطدد ک  بیا گط یطجیح د   ام و  شا  
بط یمادل یش طی ب  تطدد و دددداه  گطش   ک  درحالیااری در اول زیا  یس  یمطکز دیرد، 

. بط یساس یدن دددداه، د   گطش یثب   یب  ب   ام و [57] کهد یز یوصی  ب  ددگطی  یمطک
رضاد  . [36] کهد ی. ب  ش ج  دقیر رف ار ی طیر تطدد در آدهده ری یضمین د ساوب شا  یااری  

                                                                                                                             
1. Comparison Matrices 

2. Content Filters 

3. Dong & Siu 
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پس یز   شدهیدریکویق یات قبل یز بازددد یز وب و تطدد. و یش طی   یا  یقادی  ییا  ی  ظاریت  
شیوه یدریک شطک  یوسط یش طدا  و  دطا  ش. یصودط ذهه  شطک  [37]  یسبازددد و تطدد. 

. شهطت شطک  و  ام و  شا  یااری د   یز یب اد یصودط شطک  یس  هاآ  یهاقضاوتذههی  و 
رقاب   یس . شطک   با شهطت یهاسب،  زد  پیشههادهایشهطت بیا گط قضاوی  در ییا  . یس 

 یهاشا  یش طدا  یع بار و یع ماد بیش طی در یقادی  با شطک   با شهطت ض یف دیرد.  ام و 
یااری با شهطت یهاسب یوی  بیش طی در ج ب یش طدا  جددد و حفظ یش طدا  ف ج  دیر د و 

شهطت  ام و  شا  یااری د   . در  هاد [30] دههد ییش طی ری  یز کاهش  شدهیدریکردی  
 یر. د ساوبآ  یس  ک  چگو   د   شا  یااری تاص   دط  شایفهوم یش طی یحور یس  و 

شهطت یطجوب  ام و  شا  یااری بددن ی هاس  ک  یش طدا  ب  شطک   درویقع .بیههدی یش طدا  
یریبااات شفاه  . یحصوالت شطک  در اول زیا  دیر دیحیاس توب  یز تطدد  ویع ماد دیر د 

ظهور  یشاره دیرد ک  با یده ط    پیشههادهایو  هاددداهد، یده ط    های بطرسیل  طو ی  ب  
.، یریبااات شفاه  9002لی ودن و هم اری   جددد یهمی  فطیوی   پیدی کطده یس .  هاییآورفن

یبها  –ط   هاوری یده فیز اطدر  ،ک  یش طدا  ی دکطدهی طدف یبااات رسم  رکجی  ی یل  طو ی  ری
 .ههدکی یدااد . د ساوبو درباره تصوصیات دا یس فاده یز د  یحصول تاص دا فطوشهده آ   

ییطوزه و در یحیط جددد ددای ال  یریبااات شفاه  سه   جای تود ری ب  یریبااات شفاه  
ها. و یثط بازددد  بط د یریأثیط. یفاوت عمده بین یدن دو یفهوم در ی دید یفطید ی ددیدهیل  طو ی  

، تصوصیات یثب    ظیط سطع سطع  ی ایل  هف   یس . یریبااات شفاه  یل  طو ی  دیریی 
در یدن زییه  یکثط یطال ات بط روی عوییل . [59] یس  رودرروارهای ی ایالت و ح ف فشسهول  
 .ی ددطف  صورت بط دددداه های یش طدا   هادادیش یدن  یأثیطو  هاداددیش تجر  بط یؤثط
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 ی پژوهششناسروش. 3

بطیساس هدف یصج  یقال  حاضط، چارچوب یفهوی  بطیی یجطیی . پژوهش مفهومی چارچوب
پیشادهدها  ،یده ط   اطیح  شده یس  و پس یز یطال   یلگوهای یا جف یاطبیات یش طدا   پژوهش

و همچهین یحجیل  هایدلیریئ  شده در یدن  یهاشاتصو  هایؤلف و بطرس  یب اد،  و پیادهدهای آ 
، اطیح  و دلف  فازی. فن  یس فاده یز  ظط تبطدا  د  ها دریح وی ی و  یورد یطال   و 

پیشادهد یاطب  یش طی  یا هد د ساوبدر همین ریس ا عهاصط اطیح  شده یس .  سازی بوی
 د در هاو  ط   یده پیادهدهای یاطب  یش طی  یا هد، تطدد یش طی و یمادالت پس یز تطدد یده ط   
طی ی یین بط تطدد یش  یده ط   یاطب  یش طی  یأثیطدط ی ددلیا هد بط عدم یامیها   یؤثطعایل 

، یاطب  یش طی د ساوبدر یطحج   ای  یدن چارچوب با پهج ب د عهاصط اطیح  دطددد د. 
و یمادالت پس یز تطدد اطیح  شده یس . بط عدم یامیها ، یمادالت تطدد  یؤثط، عایل یده ط   

ایل ش د ساوب. ب د عهاصط اطیح  ی دشدهیقییم  د هایقول  دطزدر یدیی  هط د  یز یدن یب اد ب  
عهاصط  وش اری، عهاصط بصطی و عهاصط یطکیب    وش اری/بصطی.. ب د یاطب  یش طی  یؤلف س  

طی   عااف .، حضور یج ماع   یج ماع . و  شهات  .، سطد  رسا یاالع یؤلف با چهار  یده ط   
ب د  د در هایع ماد ب  بط د و  یؤلف بط عدم یامیها  با د   یؤثطجاذب  حی   حی .. ب د عایل 
رضاد ، یریبااات شفاه  یل  طو ی ، شهطت و وفادیری  یؤلف یمادالت پس یز تطدد ب  چهار 

 بهدیابق  یؤلف و سیزده دن پهج ب د شاتص یحوری در چارچوب ی 42. همچهین ی دددهدطدیقییم 
 ..4 جدول  ی دشده
 

 
 .: پژوهش حاضطیهبع  های ددای ال ا  رسا  . یلگوی پیشادهدها و پیادهدهای تجر یاطب  یش طد9ش ل 

 

  

عهاصط 
  وش اری

 عهاصط بصطی

 عهاصط یطکیب 

  وش اری/ 
 بصطی.

 

  
یاالع رسا   
  شهات  .

 سطدطی 
  عااف . 

حضور یج ماع  
  یج ماع .

 جاذب  حی 
  حی . 

 تطدد یش طی 

 یع ماد بط د
  

 شهطت

یریبااات 
شفاه  
 یل  طو ی 

 رضاد 

 وفادیری

 یمادالت پس یز تطدد عایل یوثط بط عدم یامیها  یاطب  یش طی یده ط    عهاصط اطیح  وب ساد 

 یمادالت تطدد
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و    روش  کیف حاضط یز  ظط روش با یس فاده یز یطال   یبا    ظطی و دطوه تبطدا پژوهش
، بازیرداب  یهاحوزهیسایید دی شگاه   پژوهشکاربطدی یس . جای   آیاری  بهیادی ـ ،یز  ظط  وع

 فط یجطی شد ک  ب  روش قضاوی   90ب  ی دید  یی مو  با  پژوهشرسا   و یریبااات هی هد ک  
تبطدا   کا و . بطیی  یهادطوه.، زیا   ک  9277  9ب  عقیده کالدری  ااب شد د.  یهدهدف

 . در[99] کههد یفطیدهد یولید سازه ری ییهیل  شو د یدس یاب  ب  دی ش کیف  یک شاف  یش یل 
 یظط یبا    یطبوا  با ی ی  بط یطال   یهاشاتصو  هایؤلف پس یز یس اطیگ یب اد، یدن پژوهش 

 عو رفشده  د شهاسا یویرد  یدق ، کاربطدی بود  و جای  ،یز صح  ها یحصول یام یهظورب 
  فاده شد.تبطدا  یس نیب  یویفر دطوه ب   ابیفازی جه  دس   دلف فنیز   یح مال هاییطیسود
چارچوب  یهایؤلف با یش یل دطوه تبطدا  ب  دو شیوه حضوری و یاازی، یب دی درباره یب اد و  سپس

 یؤلف  93ب د و  5با  ییپطسشهای در قالب   چارچوب یفهوی ک  در یدن ریس ایفهوی  بحث دطددد 
م دو یطحج ر قطیر دطف . سپس د یأدیدم یصالحای  یورد ک  با ی ااقطیر دطف   هاآ  اریدر یت 

  اطیح  چارچوب یفهوی یهایؤلف یب اد و  یطیدی دیزه یشاتص  سها . بطی 29با  ییپطسشهای 
و بط یساس  ظط  یفاز  دلف فن یپس یز یجطیدطوه تبطدا  قطیر دطف .  یعضاءو در یت یار شد 

دطددد د  هاآ شاتص ددگط جادگزدن  2ح ف و  49شده  د شاتص شهاسا 29 یا یتبطدا  یز 
د و اام رسیدلف  فازی پژوهش حاضط در دو یطحج  ب  ی  فن ..دطددد د یأدیدشاتص  42 یاموعاً 

 یطیش تجر یاطب   یهدهادو پیا یشادهدهاپ ییلگودر  هاد  بط یدن یساس چارچوب یفهوی  
  د گارش یقال  و رعا هاید یحدود یهظورب ریس ا  نیهم در ..9 ش ل دطددد اطیح   ده ط   ی

 نیا گی ظطیت تبطدا  در یطحج   ای  و ی یفاز نیا گیو وضوح، جدیول یطیبط با ی صییصل یجا
تبطدا  حاصل یز پطسشهای  دوم ح ف و جدول یطبوط ب  دام  دداهدد نیا گیشده و ی د زدی یفاز

یول و دوم. در  یهاپطسشهای   9و  9 ظطیت تبطدا  در یطیحل  نیا گیسوم یح  عهوی  یت الف ی
  یمای یبطی هایا گینییطحج ، یت الف  ندک  در ی شود یآورده شده یس . یشاهده  9و  9جدیول 
در یطحج  دوم ب   یفاز  و دلف  حد آس ا  . یس  9/0یز  کم ط 9در جدول پطسشهای   یهاسؤیل

شاتص  42 یز د یچهب  ح ف  ازی  ندبهابطی؛ روش وجود  دیرد ندی یی ب  ید یازیو   دهیییمام رس
هدف یحقیر با دطوه کا و  ، پطسید  درباره چطید  یس  یا چ   یزآ ااک . یی  شده  شدپاال

 یهاباف  یزآ ااک یورد یطددد قطیر دطف ن پاداد  یهمی  چهدی    دیرد. یز سوی ددگط، ، ی دیدی
 یا هد یوی   م، کههد ییفطید دطوه یدفا  یهاویکهش یطیدش لیوق ی    قش یهم  در 

 های  گطی د   یز .، 9269  9دجدینیز ظط س  قطیر دید. کم  پاداد  ری یورد بطر یهاپژوهش
یحقیر کیف  با عوییل  هاییوهشتبطدا  یا هد سادط  یهادطوهیحقر، یش ل یع بار یس . 

                                                                                                                             
9. Calder 

9. Goldman 
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 کاهش  اهماوی   بین دیطد ی  یا   ودشت یهایاطب یویج  هی هد. وی بط یساس  ییبازدیر ده
 .[99] یع بار یی دل شیوه پژوهش  دالل  دیرد، بط هاآ  گطش یفطید و رف ار ویق   

 
  پطسشهای  های یول و دوم. 9و  9. یت الف ییا گین  ظطیت تبطدا  در یطیحل 9جدول 

 معیار
میانگین فازی زدایی شده 

 1پرسشنامه 

میانگین فازی زدایی شده 

 2پرسشنامه 

اختالف 

 هامیانگین

9 729  /0 295  /0 033  /0 

9 679  /0 722  /0 0902  /0 

3 732  /0 77  /0 033  /0 

4 702  /0 752  /0 0995  /0 

5 75  /0 772  /0 095  /0 

6 75  /0 723  /0 095  /0 

7 723  /0 204  /0 0902  /0 

2 722  /0 202  /0 0902  /0 

2 792  /0 75  /0 0902  /0 

90 795  /0 746  /0 0902  /0 

... ... ... ... 

45 795  /0 746  /0 0902  /0 

46 722  /0 202  /0 0902  /0 

47 702  /0 792  /0 0902  /0 

42 792  /0 75  /0 0902  /0 

42 772  /0 233  /0 0549  /0 

 
 . ییا گین دددداه تبطدا  حاصل یز پطسشهای  دوم9جدول 

 میانگین فازی زدایی شده میانگین فازی مرحله دوم شماره سوال

9  22 /0 ،22  /0 ،63  /0. 295  /0 

9  23  /0 ،2  /0 ،55  /0. 722  /0 

3  24  /0 ،29  /0 ،56  /0. 77  /0 

4  29  /0 ،76  /0 ،59  /0. 752  /0 

5  22  /0 ،2  /0 ،56  /0. 772  /0 

6  22  /0 ،29  /0  ،56 /0. 723  /0 

7  22  /0 ،24  /0 ،52  /0. 204  /0 

2  22  /0 ،25  /0 ،6  /0. 202  /0 

2  23  /0 ،72  /0 ،54  /0. 75  /0 

90  24  /0 ،72  /0 ،53  /0. 746  /0 

... ... ... 

45  24  /0 ،72  /0 ،53  /0. 746  /0 
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 میانگین فازی زدایی شده میانگین فازی مرحله دوم شماره سوال

46  25  /0 ،26  /0 ،69  /0. 202  /0 

47  29  /0 ،76  /0 ،59  /0. 792  /0 

42  23  /0 ،72  /0 ،54  /0. 75  /0 

42  22  /0 ،22  /0 ،64  /0. 233  /0 

 
 هایافتهها و داده. تحلیل 4

  بسن یحصیالت و پاد  دی شگاه  ییزی   یز  ظط هاآزیود   هایدژد و. توصیفی هاییافته
 یس : ، 3جدول
 

 یز  ظط ییزی  سن یحصیالت و پاد  دی شگاه  هاآزیود  های دژد و .3 دولج

 

 استنباطی هاییافته

چارچوب یفهوی  یولی ، یب اد  یهایؤلف یب اد و  ای  با بطرس   یطحج دطوه تبطدا  در 
ارچوب چ یهایؤلف بین یعضای دطوه در تصوص   ظطیبادلکطد د. پس یز بحث و  یأدیدچارچوب ری 

 یهاؤلف یب  دلیل عدم ی طباق با فطههگ بوی  کشور ح ف شد د و سادط  هایؤلف یفهوی ، بطت  یز 
شاتص بط یساس  29پطسشهای  حاوی دوم  یطحج در یعضا قطیر دطف .  یأدیدیس اطیگ شده یورد 

شاتص ب  دلیل  49شاتص یورد بطرس   29یز دلف  فازی در یت یار تبطدا  قطیر دطف  و  فن
شاتص ددگط حیب  ظط تبطدا  یضاف   2ددگط ح ف و  یهاشاتصهمپوشا   یفهوی  با بطت  

 و هدهادشایپ قطیر دطف هد. در  هاد  چارچوب یفهوی  یأدیدشاتص یورد  42شد ک  در  هاد  
و  یؤلف  93ب د،  5یعضای دطوه تبطدا  شایل  یأدیدبا  ده ط   ی ییش طتجر یاطب   یهدهادپیا
 با  یطال ات ی ییی هدسازدطوه تبطدا  و  ویحجیلد یازشاتص یریئ  شد.   ادج حاصل یز  42

 آیده یس . 4جدول  در  ظطی
 

 ی غیط

 پایه دانشگاهی رشته تحصیلی سن

ط 
زد

95 
ال
س

 

95-
35 

ال
س

 

36-
55 

ال
س

 

ی 
اال
ب

55 
ال
س

 

 
داب
زیر
با

ت 
اا
یبا
 یر
وم
عج

 

ا  
رس

دار 
 اد
یس

 

یار
 ش
دی

 

 اد
یس

 

 3 4 3 3 3 4 4 6 0 0 فطیوی  

 30 40 30 30 30 40 40 60 0 0 درصد یوزدع
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 ده ط   ی ییش طتجر یاطب   یهدهادو پیا هدهادشایپ ییلگو یهاشاتصو  هایؤلف یب اد،  ییی هدساز .4جدول 

 منبع نظری شاخص مؤلفه بعد
منبع 

 کیفی

9
  
صط اطیح

. عها
ب
و

سا
 
د

 
 . عهاصط  وش اری9

  شهاسزبا . سب  9
 صیف  یحصولو. جزئیات ی9
 هشد ی یل هایدژد وی دید . 3
 عودت اس ییاالعات س. 4

.، کوک و 9093الدودج و هم اری   
 .،9009 هم اری  

 .9002سا گ و زدهاا   
 تبطدا 

 . عهاصط بصطی9

 ودژد  یهابطش. 9
 . یصاودط سب  ز دد 9
 . ی دیزه یصودط3
 . وددئو یحصول4

. عهاصط یطکیب  3
   وش اری/بصطی.

 . یی یازیت یش طی9
 ی اصصا  یتیأدید. 9
 یقادی  هایدسیایط. 3
 جادگزدن پیشههادهای. 4
 یح وی های صاف. 5

9
ی 
. یاطب  یش ط

 
یده ط  

 

  رسا یاالع. 9
  شهات  .

 . کیب یاالعات یفید9
 . داددیطی9
 . کیب یاالعات سودیهد3

، .9096یسطدویس اوی و کول  
 .9003ولفیهباردط و جیج ،  

 تبطدا 

 .  عااف  سطدطی. 9
 کههدهسطدطم. 9
 باشل ت. 9
 . یفطح3

  حضور یج ماع. 3
 .  یج ماع

 ی ایل ی یا  . یحیاس 9
 . یحیاس دطیای ی یا  9
 . یحیاس عویاف ی یا  3

  جاذب  حی. 4
 .  حی
 

 سطز ده یحصول یریئ  .9
. کیب یاالعات یحصول یز 9

 حی  یا جف یهاکا ال
 ی گیزیاا هیاالعات  یریئ  .3

3
. عدم یامیها 
 

 یع ماد بط د. 9

 ام و  شا  یااری دی ش . 9
زدادی درباره یلزییات ی اام 

 دیرد یده ط    یهایطیکهش
 هایییوی مهد. یع ماد ب  9

  ام و  شا  یااری یده ط   
. شادی گ   ام و  شا  یااری 3

 در حوزه یاارت یل  طو ی 
. رف ار عادال    ام و  شا  4

 یااری با ددگطی 

 تبطدا  .9095فیشط و هم اری   
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 منبع نظری شاخص مؤلفه بعد
منبع 

 کیفی

. عالق  ب  یرزش  ام و  شا  5
 یااری

. رف ار  ام و  شا  یااری 6
 یب ه  بط یصول قا و  

4
ت تطدد

ال
. یماد

 

 ییش ط ددتط. 9
 . یح مال تطدد9
 . یمادل تطدد9
 . قط ی  تطدد3

 .،9094دن  

 .9094و هم اری    یصجح پور
 تبطدا 

5
س یز تطدد

ت پ
ال
. یماد

 

 . رضاد 9

 . یصمیم تطدد صحیح9
 تطدد. ل ت یز 9
  یاز با تطدد ینیأی. 3
  یاز با بازددد ینیأی. 4

.، لی وی و 9094دی گ و هم اری   
 یا  و چا گ.، 9095هم اری   

 .9003، ولفیهباردط و جیج ،  .9095 

 تبطدا 

  یریبااات شفاه. 9
  ییل  طو 

ر د یش ن د داددیش . یمادل ب  9
یج ماع  درباره  یهاشب  
 د ساوب
های یثب   داددیش .  وش ن 9

 یهاشب  در  د ساوبدرباره 
 یج ماع 

.  وش ن  ظطیت یثب  یز 3
و سادط  د ساوبدر  د ساوب
 هاد ساوب
. بارد یری یصاودط یس فاده یز 4
 یج ماع  یهاشب  در  د ساوب
در  د ساوب. اطفدیری یز 5

 یج ماع  یهاشب  

 
 شهطت. 3

 . یع بار باال9
 یج ماع .  ماد جادگاه 9
ب یهاس یده ط    هایداب یرز. 3
و ی  قال یصودط ذهه   د ساوب
 یثب 

 یوفادیر. 4

در  د ساوب. یطیج   یادد ب  9
 آدهده
 عهوی ب  د ساوب. ی  ااب 9

 دزده  یول
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 منبع نظری شاخص مؤلفه بعد
منبع 

 کیفی

 ب  دوس ا  و د ساوب. یوصی  3
 آشهادا 

 
 و پیشنهادها گیرییجهنت. 5

پیدی کطده یس ، یوفقی  فطوشهده ب  یوی اد   ییدهدهفزیک  یهمی   د ساوبدر حوزه اطیح  
طی یش  یؤثطیحطد  یاطبیات  یهظورب یحصول  د ساوبدر وی در یس فاده یز عهاصط اطیح  

بیات حی  یاطک  یهها شایل ی  قال یاالعات  یی  بج   سطدطی ، یدااد ی ایالت ی یا   و  یس 
چارچوب یفهوی  . یطابق  دیرد .9003 پژوهش ولفیهباردط و جیج   ک  با   ادج دطدد یری  یز شایل 

ح  با یس فاده یز عهاصط اطی یوی هد یچگو    هاشطک پژوهش حاضط بیا گط یدن یوضوع یس  ک  
و  یاطبیات یطابر با یحصول دا  ام سازی سفارش، یمادالت رف اری تطدد ری بط یساس یده ط   

اطبیات یرف ار تطدد یش طی ک  بط یساس  د در ها، یدااد  مادهد و شود یک  فطوت    شا  یااری 
حاضط  یس . پژوهش د یریأثیطچگو   بط یمادالت رف اری پس یز تطدد ، شود ییش طی یدااد  یؤثط

ب  یوس   دی ش  ظطی در حوزه یددطد  یاطبیات یش طی یز قبیل اطیح  پیشادهدها و پیادهدهای 
در حوزه . یطابق  دیرد. 9002  ورهوف و هم اری پژوهش با   ادج و آ  کم  شادا   کطده یس  

ط یصمیم تطدد ب د ساوبیی قیم عهاصط اطیح   یأثیطیکثط یطال ات د ش   بط  یده ط   تطددهای 
 .، هاوسط و هم اری 9009   کوک و هم اری  ی دکطدهیوج  ب  ی ا ییم یطبوا  آ  یمطکز  بدو 

ک  چارچوب یفهوی  پژوهش حاضط بط  قش عهاصط اطیح  در تجر یاطبیات ، در حال ..9002 
 همچهین چارچوب یفهوی دیرد.  یدیأکآ  بط یصمیم تطدد  یأثیطو  یده ط   یطجوب یش طدا  

پیشین ک  یب ه  بط پطدیزش یاالعات هی هد  یز  یب دی  هایددداهدیز پژوهش حاضط  یچهدب د
، حضور یج ماع ، سطدطی  و جاذب  حی  یب ادی  رسا یاالعبط وهعال دهد یو  شا   رود یفطییط 

 دهد یا  . همچهین   ادج  شدطد د یبط یصمیم تطدد  د ساوبعهاصط اطیح   یأثیطهی هد باعث 
 عااف  یهایرزش، بج   دطدد  مکارکطد عهاصط اطیح  یهها ب  یریئ  یاالعات شهات   یحدود 

یطابر . هی هد د یریأثیط سطدطی .، یج ماع   حضور یج ماع . و حی   جاذب  حی .  یز بط تطدد 
هاسب ی ب  ی یین یس فاده یوی د ی یچهدب دد  رود طد  یهها یس فاده یزچارچوب یفهوی  پژوهش 

طت  زه ببطیی یریئ  د  یحصول دا  ام و  شا  یااری، کم  کهد. ییطو د ساوبیز عهاصط اطیح  
ن یس فاده صدی و ی  در قالب یده ط   با عهاد  ب  فهاوری هوش یصهوع  یز دف گوهای  هاشطک یز 
یاالعات یطبوط ب  یحصول و  یوی د یپطدیزش یاالعات یهها ک  بط یساس رود طد  کههد ی

 یده ط   ، دف گوهای دهد ی  ادج پژوهش حاضط  شا   ک  درحالری فطیهم کهد  هایطیکهش
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 دنیطیهمد   یز حضور یج ماع ، سطدطی  و جاذب  حی  ری  یز ی  قال دههد.  یوی هد ی
بط  د اسوبعهاصط اطیح   یأثیطی یین یولود   آی  دطی پژوهشپژوهش حاضط ب   هاید ریههما

اودط سب  ، یصی ددیده شا   هاپژوهش   مو   بطت اورب  و یب اد آ  یس . یده ط   یاطب  یش طدا  
ا  تود یش طد هاشطک حضور یج ماع  هی هد و در همین ریس ا  داادکههدهیز دد  د   یز عوییل 

 د ساوبصفحات  تودشا  در حال یس فاده یز یحصوالت شطک  در یهاع سری ب  بارد یری 
ر د هایدژد وآی  ری ب  بطرس   هایپژوهش. همچهین پژوهش حاضط کههد ییحصول یشودر 

، دهد یحال ظهور ک  ب  یش طی یی ا  یس فاده یاازی یز یحصول با یس فاده یز دوربین ری 
آی   هایپژوهش. یحصول ب  د ساوبیاازی  در  دشاتآزیا. یدن ش ل یز کهد یریههماد  

اع ، ، حضور یج م رسا یاالع  یده ط   بطیی هط ب د یز یاطب  یش طی  هاآ یهمی  ی یین یرزش 
عالوه پژوهش حاضط بیهش  ری درباره  قش یع ماد  . ب مادد یری دوشزد ی  و جاذب  حی . سطدط

آ  بط یریباط هط ب د یاطب  یش طی با یصمیمات تطدد،  یأثیطب  بط د یز اطدر  مادش چگو گ  
ز اطدر ی یوی هد یچگو    د ساوبعهاصط اطیح   ک بیا گط آ  یس  پژوهش حاضط . کهد ییدااد 
مات یع ماد ب   ام و  شا  یااری بط یصمی دطدلی دو  قش  یده ط   یاطب  یطجوب یش طی تجر 

یمادالت پس یز تطدد شایل رضاد ، یریبااات شفاه  یل  طو ی ، شهطت  د در هاتطدد و 
ط یز عهاص شدهیریئ ، چارچوب یفهوی  د در هاد. هباش د یریأثیطو وفادیری یش طدا   د ساوب

وب پیشادهدهای تجر یاطب  یطج یثاب ب  عهاصط  وش اری، بصطی و یطکیب .  د ساوباطیح  
داد یش طی  یاطب پیادهدهای  عهوی ب و یز یصمیم تطدد و یمادالت پس یز تطدد  یده ط   یش طی 

 .دطدد یی ددل  یع ماد ب  بط د یفهوم باتطدد  دیطییمیصمآ  بط  یأثیطیلب    ک کطده یس  
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