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فصل اٍل :ػلن ٍ رٍشهای ػلوی

 تبسیخ تَلذ ػلن هلبدف ثب تبسیخ تَلذ ثـش اػت .ثـش اٍلیِ ثشای حل هـىالت خَد اص اثتذاییتشیي هشحلِ
ؿشٍع وشد ٍ ثِ ووه ثشخی اص سٍاثي تزشثی لبدس ؿذ هحیي پیشاهَى خَیؾ سا ون ٍ ثیؾ ثـٌبػذ.
 سٍؽّبیی وِ اًؼبى ثشای پبػخ دادى ثِ ػَاالت خَد اًتخبة هی وٌذ هتفبٍت ٍ گًَبگَى اػتٍ ،لی افشاد
هتخلق ثشای فؼبلیتّبی خَد ًشح ٍ ثشًبهِسیضی هیوٌٌذ ،صیشا اًتظبس هیسٍد وِ آًْب اًالػبت الصم سا
وؼت وشدُاًذ ٍ لبدس ّؼتٌذ تلویوبت لبثللجَلی اتخبر ًوبیٌذ.
 گشچِ هٌبثغ اًالػبتی فشاٍاًی هبًٌذ تزشثِ ،اظْبسًظش كبحتًظشاى ٍ ػشف ٍ ػٌت ٍرَد داسدٍ ،لی ثبیذ
تَرِ داؿت وِ اًالػبت ًبؿی اص داًؾ ػبصهبىیبفتِ ػللوی اػت وِ هیتَاًٌذ ثباسصؽتشیي اهىبًبت سا
دسثبسُ تلوینگیشی فشاّن ػبصًذ.
 هٌابغ اطالػاتی
 هٌبثؼی وِ ثـش ،دس ًَل تبسیخ ،ثب اػتفبدُ اص آًْب هـىالت خَد سا حل وشدُ اػت ػجبستٌذ اص:
 .1تزشثِ  .2كبحجٌظشاى  .3اػتذالل لیبػی  .4اػتذالل اػتمشایی  .5سٍؽ ػلوی
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 تجربه

 ؿبیذ ثتَاى گفت وِ سیـِی اثتذاییتشیي ٍ دس ػیي حبل ،اػبػیتشیي ساُ حل هؼبئل دس تزشثِّبی

M

ؿخلی ًْفتِ اػت

O

 اًؼبى ثِ ووه تزشثِ ،لبدس اػت وِ ثؼیبسی اص هـىالت خَد سا حل وٌذ .لؼوت اػظن هؼشفتی وِ اص
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ًؼلی ثِ ًؼل دیگش اًتمبل یبفتِ اػت ،حبكل تزشثِی ثـش اػت.

D

 چٌبًچِ اًؼبى تَاًبیی اػتفبدُ اص تزشثِ ّبی خَد ٍ دیگشاى سا ًذاؿت ،پیـشفت اهشٍصی اٍ غیش هوىي ثَد.
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دس ٍالغ تَاًبیی یبدگیشی اص ًشیك تزشثِ یىی اص ٍیظگیّبی ػوذُ سفتبس َّؿوٌذاًِی ثـش اػت.
 تزشثِ ػلی سغن توبم هضایبیی وِ ثِ ػٌَاى یه هٌجغ اًالػبتی داسد ،اص یه ًمق ولی ٍ ػوذُ ثِ ًبم
هحدٍدیت ثشخَسداس اػت .هیضاى ٍ ؿذت تأحیش یه حبدحِ دس یه ؿخق ثِ ٍیظگیّبی ؿخلی ٍ
فیضیَل َطیىی اٍ ثؼتگی داسد .دٍ ًفش اًؼبى اص یه هَلؼیت ٍاحذ ،تزشثِّبی هتفبٍتی وؼت هیوٌٌذ.
 گبّی اٍلبت اًؼبى ًیبصهٌذ اًالػبتی اػت وِ یه ؿخق ًویتَاًذ دس ثشخی اص هَاسد آى سا اص ًشیك
تزشثِ ثیبهَصد .ثِ ًَس ولی ،تزشثِ ثِ ػٌَاى اثضاسی ػلوی دس وـف ٍالؼیتّب ،هحذٍدیتّبی صیبدی داسد
وِ پظٍّـگش ثبیذ ثِ آى تَرِ دلیك داؿتِ ثبؿذ.
 كبحتًظشاى
 هَالؼی ٍرَد داسد وِ اًؼبى دسثبسُی پذیذُی خبكی ،داسای تزشثِی ؿخلی ًیؼت یب هؼبئلی ٍرَد
داسد وِ اًؼبى اص ًشیك تزشثِ لبدس ثِ پبػخگَیی آًبى ًیؼت .دس چٌیي ؿشایٌی دػت ًیبص ثِ ًشف
وؼبًی وِ كبحجٌظشاى لمت گشفتِاًذ ،دساص هی وٌذ .ثِ ایي هؼٌی وِ ؿخق پبػخ هـىالتؾ سا اص ؿخق

دیگشی هی پشػذ وِ لجال ثب آى هـىل هَارِ ٍ ثش آى فبیك آهذُ یب ثب ووه دیگشاى ثِ آى هْبست دػت
یبفتِ اػت .گشچِ ًظش كبحجٌظشاى ،ثش هٌبثغ اًالػبتی هؼتجش ،اػتَاس اػت ،اهب ّیچگبُ ًجبیذ اص ایي پشػؾ
وِ اًالػبت ایي افشاد چگًَِ حبكل ؿذُ اػت ،غفلت ٍسصیذ.
 دس گزؿتِ كبحجٌظشاى وؼبًی ثَدًذ وِ اص پبیگبّْبی ارتوبػی ثبالیی ثشخَسداس ثَدًذ ٍ پزیشؽ ًظش آًْب
ؿبیذ ثِ دلیل پبیگبُ ارتوبػی آًْب ثَدُ اػتٍ .لی اهشٍص تٌْب ثِ ػلت هَلؼیت یه ؿخق ًوی تَاى ًظش
اٍ سا پزیشفت ،ثلىِ ًظش یه كبحجٌظش ٍلتی پزیشفتِ هیؿَد وِ ادػبّبیؾ ثشاػبع تزشثِ ٍ یب هٌبثغ
اًالػبتی ؿٌبختِ ؿذُ لشاس داؿتِ ثبؿذ.
 ػشف ٍ ػٌت ،هٌبثغ دیگشی ّؼتٌذ وِ كبحجٌظشاى ثب آًْب دس ساثٌِ اًذ ٍ ثشای حل هـىالت خَد ثِ آًْب
هشارؼِ هیوٌٌذ .اص آًچِ دس گزؿتِ اتفبق افتبدُ اػت هیتَاى اًتظبس داؿت وِ ػٌلشی اص حمیمت دس آى
ٍرَد داؿتِ ثبؿذ .ثٌبثشایي ،هیتَاى ثِ ػٌت ّب اػتوبد ًوَد؛ اهب هوٌبً ثبیذ ایي ٍالؼیت سا ًیض دس ًظش
داؿت وِ ػٌتّب ثِ دٍس اص خٌب ًیؼتٌذ.
 اػتوبد ثِ كبحجٌظشاى ثِ ػٌَاى یه هٌجغ دػتیبثی ثِ ٍالؼیت ،داسای هؼبیجی اػت وِ ثبیذ ثِ آى تَرِ
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داؿت .ایي گًَِ افشاد هوىي اػت هشتىت اؿتجبُ ؿًَذ؛ صیشا خَد آًْب ادػبیی هجٌی ثش ایٌىِ اص ّشگًَِ

E.

خٌب ٍ لغضؿی هلَى ّؼتٌذً ،ذاسًذ .ثِ ػالٍُ ،گبّی اٍلبت هـبّذُ هیؿَد وِ ثش ػش هؼئلِی خبكی
ًیض ثیي آًْب اختالف ػمیذُ ٍرَد داسد .ایي هٌلت ث یبًگش ایي ٍالؼیت اػت وِ غبلت ًظشّبی آًْب ثشاػبع

H

 استدالل قیاسی

O

M

ػمبیذ ؿخلی اػت ًِ ٍالؼیتّب.

D

 اٍلیي لذم هخجت دس وـف ٍ دػتیبثی ثِ ٍالؼیت ،هیتَاى آى سا فشآیٌذ تفىش داًؼت.
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 اًؼبى ثب ػٌبیت ثِ ولیبت ثِ رضئیبت پی هی ثشد .ثِ ػجبست دیگش ،پظٍّـگش ٍالؼیتّبی ؿٌبختِ ؿذُ ٍ
هَرَد سا دس وٌبس ّن لشاس دادُ ٍ ثِ ًتیزِگیشی هیپشداصد .ایي ػول اص ًشیك قیاس هٌطقی وِ داسای
فشآیٌذی ثِ ؿشح صیش اػت ،اهىبىپزیش اػت:
 .1همذهِی وجشی
 .2همذهِی كغشی
ً .3تیزِگیشی
 دس ایي اػتذالل چٌبًچِ همذهِ ّب دسػت ثبؿٌذً .تیزِ ّن الضاهبً دسػت خَاّذ ثَد .اػتذالل لیبػی،
پظٍّـگش سا لبدس هیػبصد وِ همذهِ ّبیؾ سا ثِ كَست الگَّبیی ػبصهبى دّذ ٍ صهیٌِ سا ثشای ًتیزِ-
گیشی هؼتجش آهبدُ ػبصد .اػتذالل لیبػی ّوبًٌذ ّش گًَِ اػتذاللی هحذٍدیت خبف خَد سا داسد ،صیشا
ًتیزِ یه لیبع هٌٌمغ ّیچگبُ ًویتَاًذ اص هحذٍدُی همذهِ تز بٍص وٌذ .ثٌبثشایي ،ثشای دػتیبثی ثِ
ًتیزِ ای دسػت ثبیذ همذهِ سا كحیح تذٍیي وشد .دس اػتذالل لیبػی هیتَاى ثب تشػین سٍاثي هَرَد،

سٍاثي رذیذی وـف وشد؛ ٍلی ّشگض ًوی تَاى اص آى ثِ ػٌَاى هٌجؼی ثشای تَػؼِ ٍ تَلیذ اًالػبت رذیذ
اػتفبدُ وشد.
 ثب ٍرَد هحذٍدیتّبیی وِ دس سٍؽ لیبػی هـبّذُ هیؿَد ،هیتَاى دس پظٍّؾ اص آى ثِ ػٌَاى ٍػیلِ
ای وِ ثیي ًظشیِ ٍ هـبّذُ ساثٌِ ثشلشاس هی وٌذ ،اػتفبدُ وشد .ایي سٍؽ ثِ پظٍّـگش ووه هیوٌذ تب ثب
اػتفبدُ اص ًظشیِّبی هَرَد پذیذُّبیی سا وِ ثِ ٍلَع هیپیًَذًذ ،پیؾ ثیٌی وٌذ .لیبع اص ًظشیِّب
هَرت تذٍیي فشهیِّب ،وِ ًمؾ حیبتی سا دس پظٍّؾّبی ػلوی داسًذ ،هیؿَد.
 استدالل استقرایی
 تَرِ داؿتِ ثبؿیذ وِ دس اػتذالل لیبػی پیؾ اص دػتیبثی ثِ ًتیزِ ،همذهِ ثبیذ داًؼتِ ؿذُ ثبؿذ؛ اهبدس
اػتذالل اػتمشایی ًتبیذ ثب هـبّذُ ی ًوًَِ ٍ تؼوین ثِ ول ،حبكل هیؿَد .دس سٍؽ اػتمشایی ثشای
سػیذى ثِ یه ًتیزِی هٌلَة ّوِی ًوًَِ ّب ثبیذ هَسد ثشسػی لشاس گیشًذ .ایي ػول دس سٍؽ ثیىي
اػتٌتبد ًبلق ؿٌبختِ ؿذُ اػت .اػتذالل اػتمشایی تٌْب هَلؼی لبثلاػتوبد اػت وِ گشٍُ هَسدپظٍّؾ
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 بیکي ٍ رٍش قیاسی
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وَچه ثبؿذ.

یبفتي حمبیك ثشای تأییذ آى ًبهیذ ،لذ ػَلَن وشد.
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 فشاًؼیغ ثیىي ػلیِ آًچِ اٍ آى سا توبیل فالػفِ ثش تَافك دس یه ًتیزِگیشی ٍ ػپغ رؼتزَ ثشای
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 هٌٌك ّیچ گبُ ثشای وـف حمیمت وبفی ًیؼت؛ صیشا ظشافتّبی ًجیؼت ثِ هشاتت ثیـتش اص ظشافتّبی
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دلیلً ،تیزِگیشیْبی آى رْتداس اػت.

D

ثحج ٍ اػتذالل اػت .ثیىي ػمیذُ داؿت هٌٌك ثب یه ػلؼلِ پیـذاٍسیْب ؿشٍع هیؿَد ٍ ثِ ّویي
 اٍ حشین سٍؿْبی لجلی سا وِ وبسثشد غلي آًْب ػجت تَلف داًؾ ؿذُ ثَد ،ؿىؼت .تَرِ ٍ ثبٍسّبی اٍ
هَرت ؿذ تب هشداًی چَى گالیله ،الٍازیه ٍ دارٍیي ثب هشدٍد ؿوشدى هٌٌك ٍ هشرؼیت ،ثِ ػٌَاى هٌبثغ
حمیمت ثشای حل هؼ بئل ػلوی ثـش ،ثِ ًجیؼت سٍی آٍسًذ.
 رٍش ػلوی
 اػتفبدُ اص اػتذالل اػتمشایی ثِ كَست اًحلبسی ،هَرت اًجبؿتِ ؿذى اًالػبتی هیؿَد وِ اّویت ٍ
ًمؾ ووتشی دس پیـشفت اًالػبت رذیذ داسد .ثِ ػالٍُ ،اهشٍص هؼبئلی ٍرَد داسد وِ ثب اػتفبدُ اص
اػتذالل اػتمشایی لبثل حل ًیؼتٌذ .ثٌبثشایي ،دػتیبثی ثِ سٍؿی وِ فبلذ ًمبى هؼف دٍ سٍؽ اػتذالل
لیبػی ٍ اػتمشایی ثبؿذ ،هشٍسی اػت .داًـوٌذاى ثِ ایي ًتیزِ سػیذُ اًذ وِ ثبیذ هْوتشیي رٌجِّبی
دٍ سٍؽ لیبػی ٍ اػتمشایی سا تشویت وٌٌذ ٍ سٍؽ رذیذی ثِ ًبم رٍش ػلوی سا هؼشفی وٌٌذ.

 چارلس دارٍیي اٍلیي وؼی ثَد وِ سٍؽ ّبی لیبػی ٍ اػتمشایی سا تشویت وشد ٍ سٍؽ استقرایی-
قیاسی سا ثِ ٍرَد آٍسد .ایي سٍؽ اص ًَػی تؼبهل تـىیل ؿذُ اػت .دس ایي سٍؽ پظٍّـگش ثِ ووه
هـبّذُّبی خَد فشهیِّبیی كَستثٌذی هیوٌذ .ػپغ اًالػبت الصم سا روغآٍسی ٍ ثِ آصهَى فشهیِ
هیپشداصد .اػتفبدُ اص سٍؽ لیبػی ٍ اػتمشایی ،یىی اص ٍیظگیّبی ثبسص پظٍّـْبی ػلوی اػت وِ ثِ
ػٌَاى هٌوئيتشیي سٍؽ ثشای ثِ دػت آٍسدى اًالػبت ثِ وبس ثشدُ هیؿَد.
 ثِ ًَس ولی ،سٍؽ ػلوی ثِ فشآیٌذی اًالق هیؿَد وِ اص ًشیك آى پظٍّـگش ،اثتذا ثِ كَست اػتمشایی
ثب اػتفبدُ اص هـبّذات خَد ،فشهیِ یب فشهیِّبیی سا كَستثٌذی هیوٌذ ،ػپغ ثب ػٌبیت ثِ اكَل
اػتذالل لیبػی ثِ وبسثشد هٌٌمی هیپشداصد.
 تفبٍت ثیي سٍؽ ػلوی ٍ اػتذالل اػتمشایی ،دس تذٍیي فشهیِ اػت .دس اػتذالل اػتمشایی ،پظٍّـگش
اثتذا ثِ هـبّذُ هیپشداصد ٍ ػپغ اًالػبت روغآٍسی ؿذُ سا ػبصهبىثٌذی هیوٌذ .دس سٍؽ ػلوی،
پظٍّـگش اػتذالل هیوٌذ وِ چٌبًچِ فشهیِاؽ تأئیذ ؿَد چِ حبدحِای اتفبق خَاّذ افتبد .ػپغ ثب
هـبّذُی هٌظن ثِ روغآٍسی اًالػبت رْت سد یب تأئیذ فشهیِاؽ هیپشداصد.
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 تفبٍت پظٍّؾ ٍ سٍؽ ػلوی:پظٍّؾ سًٍذی سػویتش ،هٌظنتش ٍ لَیتش اص سٍؽ ػلوی اػت .پظٍّؾ ثب
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ػبختبس هٌظن تشی اص وٌىبؽ تَأم اػت وِ هؼوَال هٌزش ثِ ًَػی حجت هشاحل ٍ گضاسؽ ًتبیذ هیؿَد .دس

M

ػیي حبل هی تَاى سٍح ػلوی سا ثذٍى پظٍّؾ ثِ وبس گشفتٍ ،لی پظٍّؾ ػلویتش سا ًویتَاى ثذٍى سٍؽ
ٍ رَّش ػلوی اًزبم داد .ثٌبثشایي ،پظٍّؾ هشحلِی تخللیتشی اص سٍؽؿٌبػی ػلوی اػت.
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 هراحل رٍش ػلوی

D

 .1احؼبع هـىل یب هؼئلِ . 2 .تؼییي ٍ تؼشیف هـىل یب هؼئلِ .3 .پیـٌْبد ساُ حل یب ساُ حلّبیی ثشای
ؿذُ .5 .آصهَدى فشهیِ

PH

هـىل یب هؼئلِ (كَستثٌذی فشهیِ .4 .اػتذالل ثِ ؿیَُی لیبػی دسثبسُی ًتبیذ ساُحلّبی پیـٌْبد
 پظٍّؾ ثب هؼئلِ آغبص هی ؿَد ٍ ثِ ػجبست دیگش ،پظٍّؾ ثِ خبًش پبػخگَیی ثِ یه یب چٌذ ػؤال ؿشٍع
هیؿَد .هؼئلِ یب پشػؾ هَسد پظٍّؾ ثبیذ ثِ ؿیَُ ای ثیبى ؿَد وِ ثب اػتفبدُ اص هـبّذُ ٍ آصهبیؾ
ثتَاى ثِ آى پبػخ داد .ثٌبثشایي ،هؼبئلی وِ داسای ثبس اسصؿی ّؼتٌذ ثِ ػبدگی پبػخ دادُ ًویؿًَذ.
 ثشای ایٌىِ فشهیِ هؼتٌذ ٍ ثش یبفتِ ی ػلوی اػتَاس ثبؿذ پظٍّـگش ثبیذ پیـیٌِ یب تبسیخ تحمیك سا دلیمب
هَسد هٌبلؼِ لشاس دّذ .ػپغ ثب تَرِ ثِ دالیلی وِ فشهیِ ثشاػبع آًْب تذٍیي ؿذُ اػتً ،تیزِگیشی
هی وٌذ ( اػتذالل لیبػی).دس سٍؽ ػلوی ّیچ پظٍّـگشی ادػبی احجبت فشهیِ سا ًذاسد ،صیشا ایي وبس
صهبًی هیؼش اػت وِ فشهیِ ثِ كَست یه حمیمت هحن ثبؿذ

 هفرٍضههای زیربٌایی رٍش ػلوی
 سٍؽ ػلوی ثش پبیِ ثشخی اص هفشٍهِّب ،دسثبسُی هبّیت ٍ فشآیٌذّبی ػلوی ،اػتَاس اػت.
 هفشٍهِّب سا ثِ ؿشح صیش ًجمِثٌذی وشدُ اػت -1 :هفشٍهِّبیی دسثبسُی هبّیت ّؼتی یب ٍالؼیت.
.2هفشٍهِّبی یىؼبًی ًجیؼت .3 .هفشٍهِّبی هشثَى ثِ فشآیٌذّبی سٍاًی.
 یىی اص هفشٍهِّبی ثٌیبدی هَسد پزیشؽ ّوِ ی داًـوٌذاى ایي ٍالؼیت اػت وِ :سٍیذادّبی هَسد
پظٍّؾً ،ظبم یبفتِ ّؼتٌذ ٍ لبًَىهٌذی ػلوی دس هَسد آًْب كذق هیوٌذ ٍ ّیچ سٍیذادی ثی ػلت
ًیؼت .ػلن ثش ایي ثبٍس ،وِ دس پغ ّش پذیذُای ػلت یب ػلتّبیی ٍرَد داسد ،اػتَاس اػت .ایي فشم
گبّی اٍلبت جبرگرایی ًبهیذُ هیؿَد .ایي ًظش وِ ّش سٍیذاد هؼیٌی ،تحت ؿشایي هؼیٌی اتفبق هیافتذ،
دس حَصُی ایي فشم لشاس هی گیشد .سٍیذادّبیی وِ دس ًجیؼت اتفبق هیافتذ داسای ًظن ٍ تشتیت ّؼتٌذ
وِ ثب ووه سٍؽّبی ػلوی ،هیتَاى ًظن ٍ تشتیت آًْب سا وـف وشد.
 دٍهیي فشم ایي اػت وِ اص ًشیك هـبّذُی هؼتمین هیتَاى حمیمت سا وـف وشد .تأویذ ثش
هـبّذُّبی تزشثی ،هَرت تویض پظٍّؾّبی ػلوی اص غیش ػلوی هیؿَد.

IR
E.

ً گرشهای داًشوٌداى

M

داًـوٌذاى ثِ هٌبػت ًجیؼتوبسی وِ اًزبم هیدٌّذ ،داسای ثشخی ٍیظگیّبی ًگشؿی ثِ ؿشح صیش
ّؼتٌذ . 1 :ثِ ًَس ولی ،داًـوٌذ ثِ ّش چیضی ؿه هیوٌذ ٍ ّیچ گبُ ثِ اًالػبت هَرَد اًویٌبى وبهل

O

ًذاسد ٍ تب هَلؼی وِ یبفتِی خَیؾ سا آصهبیؾ ًىٌذ ،آسام ًویگیشد .2 .داًـوٌذ ّویـِ ثیًشف ٍ

H

هٌلف اػت ٍ دس هـبّذُّب ٍ تفؼیشّبیؾ للذ احجبت چیضی ًذاسد .3 .داًـوٌذ ثب ٍالؼیت ػشٍوبس داسد؛

D

ًِ ثب هفبّین اسصؿیّ ٍ .یچگبُ دسثبسُ خَثی یب ثذی یبفتِّبیؾ اظْبسًظش ًویوٌذ .4 .داًـوٌذ ّیچگبُ ثِ
ثِ هزوَػِای پیَػتِ تجذیل وٌذ.

PH

ٍالؼیتّبی پشاوٌذُ ٍ هٌفشد ساهی ًویؿَد ،ثلىِ ػؼی هیوٌذ سٍاثي ثیي ٍالؼیتّب سا تشػین ٍ آًْب سا

 فرآیٌد ػلوی
 اًؼبى ثِ هٌظَس همبثلِ ثب ًجیؼت ثِ ؿٌبخت پذیذُّبی پیشاهَى خَد پشداخت .فشآیٌذ (ؿىلپزیشی
ًظشیِ) سا هی تَاى ثِ دٍ هشحلِ غیشلبثل تفىیه تمؼین وشد .1 :سطح تجربی :دس ایي ػٌح ػلن فمي ثِ
وـف سٍاثي تزشثی ثیي پذیذُّب ٍ دسن چگًَگی ایي سٍاثي پشداخت .2 .سطح ًظری :ػلن دس ایي ػٌح
ػجبست ثَد اص وـف ٍ پشٍساًذى یه ًظشیِ .دس ایي ػٌح ًِ تٌْب سٍاثي تزشثی ثِ كَست هزضا تجییي
هیؿَد ،ثلىِ ثب ووه آًْب یه الگَی هؼیي ػبختِ هیؿَد .ػٌح ًظشی ًـبىدٌّذُی پیـشفتِتشیي
هشحلِ دس ػلن اػت.

 دس ػٌح ًظشی چِ اسوبى ٍ ػَاهلی ٍرَد داسد:
 .1تجربه  :وبهالً سٍؿي اػت وِ ػلن دس هشاحل آغبصیي خَد ثب تزشثِ ؿشٍع ؿذُ اػت .ػلن ثب هـبّذُ ؿشٍع
هیؿَد ٍ ثِ دًجبل آى هـبّذُّبی دیگش ثب هبّیت هـبثِ یب هختلف خَاّذ آهذ .دس ایي هشحلِّ ،ذف ػلن
ػجبست اػت اص هٌظن وشدى داًؾ هشثَى ثِ پذیذُّبیی وِ تزشثِ ؿذُاًذ .داًؾ دس هشاحل آغبصیي ثبیذ
تالؽ خَد سا هلشٍف ؿشٍع ًمبدی آصهبیؾّب وٌذ؛ صیشا ایي وبس سا هیتَاى ثب تمؼینثٌذی آصهبیؾّب ثِ
كَست ًجمبت هختلف اًزبم داد.
 .2طبقهبٌدی :اػبػیتشیي سٍؽ ثشای وبّؾ دادُّب ٍ تجذیل آًْب ثِ هزوَػِای لبثل اػتفبدًُ ،جمِثٌذی
وشدى اػتّ .ش چِ ًجمِثٌذی دلیكتش ثبؿذ ،هؼٌی سٍؿٌتش اػت ٍ ٍیظگیّبی هشثَى ثِ آى هفَْمتش
اػت ،ثشای آًىِ ًجمِثٌذی داسای هؼٌی ٍ هفَْم ثبؿذ ،ػول ًجمِثٌذی ثبیذ ثشاػبع یه هالن هؼیٌی
كَست ثگیشد .پیچیذگی ًجمِثٌذی اص ایي ًبؿی هیؿَد وِ ثؼیبسی اص اؿیب ٍ پذیذُّب داسای ٍیظگیّبی
ثیؿوبسی ّؼتٌذ ٍ هیتَاى ثِ ؿیَُّبی هختلف آًْب سا ًجمِثٌذی وشد .دس حمیمت دس هشاحل اٍلیِی
ًجمِثٌذی ،اًتخبة هالن ّب ثِ كَست ػٌحی هوىي اػت اتفبق ثیفتذ .تٌْب پغ اص ؿٌبخت ػویك

IR

پذیذُّبی هَسد ػؤال اػت وِ هیتَاى هالن ًجمِثٌذی سا دسػت اًتخبة وشد .سٍؽّبی ًجمِثٌذی

E.

هیتَاًٌذ ثؼیبس ػبدُ یب پیچیذُ ثبؿٌذ .احتوبالً پیـشفتِتشیي ًجمِثٌذی هَرَد ،جدٍل تٌاٍبی اػت.

M

 .3قابل شوارش ساختي:گشچِ هـبّذُّبی ویفی دس هشاحل اٍلیِی ػلن هوىي اػت وبفی ثبؿذ ،اهب تٌْب
اص ًشیك ووّی ػبختي اػت وِ هیتَاى دلت الصم سا ثشای ًجمِثٌذی ػلوی افضایؾ داد .ووّی ػبختي

O

هَرت ػَْلت دس ًجمِثٌذی ٍ تزضیِ ٍ تحلیل دلیك هیؿَدٍ ،لی ایي ػول هَرت افضایؾ ،دلت ٍ

D

H

اّویت دادُّب ثِ ثیؾ اص آًچِ ّؼتٌذ ً ،ویؿَد.

 .4کشف رابطههاً :جمِثٌذی پذیذُّب دس ًجمِّبی هختلف هَرت وـف ثشخی اص ٍیظگیّب یب سٍاثي ثیي

PH

پذیذُّبی ًجمِثٌذی ؿذُ هیؿَد .سٍاثي تبثؼی هَرَد ثیي پذیذُّب سا ًیض هیتَاى اص ًشیك تشتیت
هَلتی آًْب هـبّذُ وشد .دس خیلی اص هَاسد ،ساثٌِی وـف ؿذُ ساثٌِی ظبّشی اػت ٍ اص آى ًویتَاى ثِ
ػٌَاى یه ساثٌِای ظبّشی اػت ٍ اص آى ًویتَاى ثِ ػٌَاى یه ساثي دلیك ٍ دسػت اػتفبدُ وشد.
ً .5سدیک شدى به حقیقت :گبّی اٍلبت پذیذُ ّب ثِ لذسی پیچیذُ ّؼتٌذ وِ سٍاثي هَرَد ثیي آًْب
سٍؿي ًیؼت .دس چٌیي ؿشایٌی ثشای یبفتي سٍاثي ثٌیبدی ،ثِ هٌظَس وـف سٍاثي ثٌیبدی دلیمتش  ،ارضا یب
ػٌبكش اػبػی اكلی سا ثبیذ هَسد اسصؿیبثی لشاس داد .ثِ ّویي دلیل ،یىی اص رٌجِّبی هْن داًؾ ،تزضیِ ٍ
تحلیل پذیذُّب ثِ خبًش دػتیبثی ثِ سٍاثي اػت .اّویت ػوذُ ی تزضیِ ٍ تحلیل ،فشآیٌذی اػت وِ اص
ًشیك آى داًـوٌذ ثِ حمیمت ًضدیه هیؿَد .هفَْم داًؾ ثِ ػٌَ اى فشآیٌذی ًضدیه ثِ حمیمت ،وِ ثِ
ًذست حبكل هیؿَد ،ثشای وؼبًی وِ داًؾ سا یه اهش هٌلك تلمی هیوٌٌذ ٍ فشاهَؽ هیوٌٌذ وِ ّذف
اكلی داًؾ ؿٌبخت ثیـتش اػت ،سهبیتثخؾ ًیؼت .یه سٍؽ صهبًی داسای اسصؽ ػلوی اػت وِ ثِ
ؿٌبخت ثیـتش هٌزش ؿَد.

 ػلَم ًظری
ّ ذف غبیی ػلن ،دػتشػی ثِ ػلن ًظشی یب تجییي ؿذُ اػت وِ ثب اػتفبدُ اص آى سٍاثي پذیذُّبیی وِ اص
ًشیك تزشثی وـف ؿذُاًذ ،ثیبى هیؿَد .ایي هشحلِ ی پیـشفت دس ػلن احتوبالً دس ػلَم فیضیىی ثیؾ اص
ػلَم ارتوبػی لبثل حلَل اػت.
 ثشتشی ػٌح ًظشی ثش ػٌح تزشثی سا اص ًشیك هحذٍدیتِّبی ػٌح تزشثی هیتَاى ؿٌبخت .ػلَم
تزشثی ،خبم ٍ پبالیؾ ًـذُ اػت؛ صیشا ثب پذیذُّب ثِ كَست ،تمشیجب اًتضاػی ثشخَسد هیوٌذ .دس كَستی وِ
دسن ّش پذیذُ هؼتلضم ثِ خبًش ػپشدى آى ثِ كَست رذاگبًِ ٍ دس ػیي حبل ،دس استجبى ثب ػبیش ػَاهل
اػت.
 داًؾ تزشثی اص دیذگبُ پیؾثیٌی ٍ وٌتشل ،وِ ّذف ًْبیی ػلن اػت ،داسای هحذٍدیت اػت .داًؾ
ًظشی هیتَاًذ ًشیمِی سػیذى ثِ ساُ حل سا وَتبُ وٌذٍ .لتی وِ فشدی ثِ ػلل یه سٍیذاد پی هیثشد
هیتَاًذ داًؾ خَد سا دس رْت حل هـىالت هـبثِ ثِ وبس گیشد.
 داًؾ ًظشی ،چَى ،اًگیضُ ی پظٍّـی ایزبد وشدُ ٍ هَرت تذٍیي فشهیِّبی ثب اسصؿی هیؿَد ،ثش داًؾ

IR

تزشثی ثشتشی داسد ٍ ثِ خبًش ّویي ثشتشی اػت وِ هیتَاًذ داًؾ تزشثی سا پیؾ ثیٌی وٌذ .ػلَم

E.

تشثیتی ثِ ػٌَاى یه ػلن ٌَّص دس هشاحل تزشثی لشاس داسد.

M

 احتوبال ثضسگتشیي هؼف هب دس ایي ػلن وَتبّی دس تْیِ ٍ تٌظین یه چبسچَة ًظشی اػت وِ ثب ػٌبیت
ثِ آى ثتَاى یبفتِّبی آهَصؿی سا هَسد اسصؿیبثی لشاس داد .ؿبیذ ثتَاى گفت وِ ػلَم اًؼبًی ثِ ػلت تأویذ

O

ثیؾ اص حذ ثِ تزشثِ ٍ غفلت اص ًظشیِ كذهِ دیذُ اػت.

H
D

ً ظریهی ػلوی

PH

 آخشیي رٌجِ اص ػلن ،وِ ثبیذ هَسد ثشسػی ٍالغ ؿَد ،ػبخت ًظشیِ اػتً .ظشیِ ػجبست اػت اص هزوَػِ-
ای اص سٍاثي دسًٍی ػبختّب(هفبّین) ،تؼبسیف ٍ لوبیبیی وِ دیذگبُ هٌظوی اص پذیذُّب سا اص ًشیك تؼییي
سٍاثي ثیي هتغیشّب ،ثِ هٌظَس تجییي ٍ پیؾثیٌی پذیذُّب ،هـخق هیوٌٌذ.

ً ظشیِ ثب تشویت ًتبیذ هـبّذُّبی هختلف ،داًـوٌذ سا تَاًب هیػبصد وِ سٍاثي ثیي هتغیشّب سا هـخق ٍ
ثیبى وٌذ.
ّ ذف ًْبیی ػلن ،كَستثٌذی ًظشیِ اػتً .ظشیِ ی ػلوی یه تجییي آصهبیـی اص پذیذُ اػت .ثب ػٌبیت ثِ
چٌیي تجییٌی اػت وِ هب لبدس ثِ وٌتشل ٍ پیؾثیٌی ّؼتین .گشچِ ّذف ػوذُی ػلنً ،ظشیِپشداصی
اػتٍ ،لی وَؿـْبی ػلوی ثبیذ ؿبهل فؼبلیتّبی صیش ثبؿذ :الف .تجییي .ة .پیؾثیٌی ٍ د .وٌتشل

 اًَاع ًظریه
ً ظشیِ ای وِ اثتذا ثِ هٌظَس تجییي هـبّذُّبی لجلی تذٍیي هیؿَدً ،ظریه استقرایی خَاًذُ هیؿَد.
ًظشیِای وِ ثشاػبع چٌذ هـبّذُی اًذن یب ثذٍى هـبّذُّبی لجلی دسثبسُی پذیذُای ؿىل هیگیشد ثِ
آى ًظریه قیاس فرضی گفتِ هیؿَد .ایي ًظشیِ اص هزوَػِای اص فشهیِّب وِ ثشاػبع اػتذالل لیبػی
ؿىل گشفتِ اًذ ،تـىیل ؿذُ اػت .ثِ ػجبست دیگشً ،ظشیِ اص چٌذیي لیبع هٌٌمی تـىیل ؿذُ اػت وِ
اص آًْب ثِ كَست لیبػیً ،تبیزی اػتخشاد هیؿَد.
 ثیـتش ًظشیِ ّب ًِ لیبػی ّؼتٌذ ًِ اػتمشاییٍ ،لی صهبًی ؿىل هیگیشًذ وِ هـبّذُّبیی اًزبم هیؿَد
ٍ ثشای خالكِ وشدى آًْب ٍ ّذایت هـبّذُّبی آیٌذُ ًیبص ثِ ًظشیِ ٍرَد داسد.
 هدفهای ًظریه
 دسرِ اٍلً ،ظشیِ ،اًالػبت روغآٍسی ؿذُ سا خالكِ ٍ ػبصهبًذّی هیوٌذ ٍ آًْب سا دس یه حَصُ یب

IR

حیٌِی هـخلی لشاس هیدّذ .ثِ ػالًٍُ ،ظشیِ ثشای حَادث هـبّذُ ؿذُ ،تجییيّبی هٌبػت فشاّن ٍ اص
ًشیك تؼییي سٍاثي ثیي هتغییشّب ،چگًَگی ّوجؼتگی ثیي سٍیذادّب سا هؼیي هیوٌذ.

E.

ً ظشیِ اص ًشیك ّذایت پظٍّؾّبی آتی ،صهیٌِ ای سا ثشای گؼتشؽ داًؾ فشاّن هیوٌذ .ثب ػٌبیت ثِ

M

ًظشیِ اػت وِ داًـوٌذاى صهبى ٍ ؿشایي ٍلَع حَادث سا پیؾثیٌی هیوٌٌذ.
 تَػؼِ ٍ گؼتشؽ ػلن اهشٍصی هذیَى ًظشیِ اػت .ثٌبثشایي ،ساثٌِی ثیي ًظشیِ ٍ حمیمت ساثٌِی ثیي

O

ًظشیِ ٍ حمیمت ساثٌِ ای دٍ ربًجِ اػتً .ظشیِ سا هیتَاى ثشاػبع ٍالؼیتّبی ػیٌی ٍ اص ًشیك آصهبیؾ

H

تذٍیي وشد.

PH

D

 ساثٌِی ثیي ًظشیِ ٍ ٍالؼیت ساثٌِای دٍ ربًجِ اػتً .ظشیِ سا هیتَاى ثشاػبع ٍالؼیتّبی هَرَد
كَستثٌذی وشد .اهب ٍالؼیتّبیی وِ ثشاػبع آًْب ًظشیِ تذٍیي هیؿَد ثبیؼتی هَسد آصهبیؾ لشاس گیشًذ
ٍ ثِ ٍػیلِی ٍالؼیتّبی دیگش تأییذ ؿًَذ.

 تب هَلؼی وِ ًظشیِ ثب ووه هذاسن روغآٍسی ؿذُ ،هـبّذُّب ٍ آصهبیؾّبی اًزبم ؿذُ اكالح ًـَد،
ّیچ ؿبًؼی اص ًظش پزیشؽ ػلوی ًخَاّذ داؿت .ثٌبثشایي ،داًـوٌذاى اص ٍالؼیتّب اص یه ًشف ثِ ػٌَاى
صیشثٌبی ًظشیِ ٍ اص ًشف دیگش ثِ ػٌَاى ٍػیلِای ثشای تأئیذ آى اػتفبدُ هیوٌٌذ.
ً ظشیِ ّوبًٌذ هحشوی دس پظٍّؾّبی ػلوی ٍ ثِ ػٌَاى صهیٌِ ای ثشای هؼشفی ٍ پشٍساًذى ًظشیِّبی
رذیذ ثِ وبس ثشدُ هیؿَد .وبًت هیگَیذ :ػلن هزوَػِای اػت اص سٍاثي دسًٍی ثیي هفبّین ٍ الگَّبی
والهی وِ دس ًتیزِی آصهبیؾ ٍ هـبّذُ ثِ ٍرَد آهذُاًذ وِ دس هـبّذُّب ٍ آصهبیؾّبی آتی هَسد
اػتفبدُ لشاس هیگیشًذ.

ٍ یژگیهای ًظریه
ً -1ظشیِ ثبیذ تَاًبیی تجییي حمبیك ٍ هـبّذُّبی هشثَى ثِ یه هؼئلِ سا ،ثِ ػبدُتشیي كَست هوىي
داؿتِ ثبؿذ .ایي اكل سا دس ػلن ،اهؼبنگشی ػلن ًبهیذُاًذ.
ً -2ظشیِ ثبیذ ثب ٍالؼیتّبی هـبّذُ ؿذُ ٍ ًجیؼت ٍ داًؾ پیـیي ػبصگبس ثبؿذ.
ً -3ظشیِ ثبیذ اثضاس الصم سا ثشای آصهَ دى خَد فشاّن ػبصد .ثِ ایي هؼٌی وِ ،دس كَست تأئیذ آى ثتَاى فشهیِ-
ّبی لیبػی دیگشی اص آًْب اػتٌتبد وشد ٍ پیبهذّبی آتی سا ًیض پیؾثیٌی وٌذ.
ً -4ظشیِ ثبیذ اًگیضُی پظٍّـی ثیـتشی دس ربهؼِ ایزبد وٌذ ٍ صهیٌِ سا ثشای پظٍّؾّبی رذیذ فشاّن وٌذ.
ً ظشیِ دس ػلَم فیضیىی ثیـتش اص ػلَم ارتوبػی ثِ ّذفّبی اكلی ٍ اػبػی خَد دػتیبفتِ اػت .ػلَم
فیضیىی ػبثمِی ًَالًیتش اص ػلَم ارتوبػی داسد.
 ػلَم تشثیتی ثِ ًَس اخق اص ووجَد ًظشیِ كذهِّبی فشاٍاًی دیذُ اػت.
 اّویت ٍ ًمؾ ًظشیِ دس ولیِ ػلَم یىؼبى اػت ٍ ثِ ووه ًظشیِ هیتَاى تَدُای اص اًالػبت سا خالكِ
وشد .ثِ ًَس ولی ،هیتَاى گفت ًظشیِ ّب ػجبستٌذ اص تالؽ اًؼبى ثشای فْن ٍ دسن رْبًی وِ دس آى

IR

صًذگی هیوٌٌذ.

E.

 تزشثِ اثتذاییتشیي ساُ حل هؼبئلی اػت وِ اًؼبى اًتخبة وشدُ اػت.

M

 تزشثِ ثب ٍرَد توبم هضایبیی وِ داسد اص یه ًمق ولی ٍ ػوذُ ثِ ًبم هحذٍدیت ثشخَسداس اػت ٍ همذاس آى
دس هَلؼیتّبی یىؼبى ًضد افشاد هختلف ،هتفبٍت اػت.

O

 اسػٌَ ٍ پیشٍاًؾ دس وـف ٍالؼیت اص اػتذالل لیبػی اػتفبدُ وشدًذ .اػتذالل لیبػی ثؼٌَاى یه فشآیٌذ

H

تفىش ػجبست اػت اص لشاس دادى ٍالؼیت ّب دس وٌبس ّن ٍ اػتخشاد یه ًتیزِ ثِ ایي هؼٌی وِ پظٍّـگش ثب

D

ػٌبیت ثِ ولیبت ثِ رضئیبت پی هیثشد .ایي سٍؽ داسای ػِ هشحلِ همذهِی وجشی ،همذهِی كغشی ٍ

PH

ًتیزِگیشی اػت .ثب ٍرَد هحذٍدیت ّبی هَرَد دس ایي سٍؽ ،ثب اػتفبدُ اص آى هیتَاى ثیي ًظشیِ ٍ
هـبّذُ ساثٌِ ثشلشاس وشد ٍ ثِ ووه آى ثب اػتفبدُ اص ًظشیِّبٍ ،لَع ثشخی اص پذیذُّب سا پیؾثیٌی وشد.
 ثیىي هؼتمذ ثَد وِ پظٍّـگش ثبیذ ثشاػبع ٍالؼیتّبیی وِ هؼتمیوبً هـبّذُ هیوٌذ ثِ ًتیزِگیشی
ثپشداصد .دس ًظبم ثیىٌی سٍیذادّبیی وِ دس یه ًجمِ ربیگضیي هیؿًَذ ،اثتذا هَسد هـبّذُ لشاس هی-
گیشًذ ،ػپغ ثشاػبع هـبّذُّبی اًزبم ؿذُ ،اػتٌجبى دسثبسُی ًجمِّب اهىبىپزیش هیؿَد .ایي ًَع
اػتذالل سا اػتذالل اػتمشایی ،وِ ػىغ اػتذالل لیبػی اػتً ،بهیذُاًذ.
 چبسلض داسٍیي اص تشویت سٍؽّبی لیبػی ٍ اػتمشایی ،سٍؿی رذیذ( اػتمشایی -لیبػی) ثِ ٍرَد آٍسد .دس
ایي سٍؽ پظٍّـگش ثشاػبع هـبّذُّبی خَد فشهیِ یب فشهیِّبیی سا كَستثٌذی هیوٌذ ،ػپغ ثِ
آصهَدى آًْب هیپشداصد .ایي سٍؽ چىیذُی سٍؽ ػلوی اهشٍص اػت.
 ؿىلگیشی ًظشیِ ّب ثِ دٍ كَست تزشثی ٍ ًظشی كَست گشفت ٍ ّذف ػوذُی آى ،تذٍیي ًظشیِّبی
ػلوی ثَد.

