
 چکیذُ:

 جزاین ایي کِ فزٌّگی ٍ اجتوبعی حتی ٍ اقتصبدی ًبپذیز ججزاى ّبی آسیت ٍ هبلی جزاین رٍسافشٍى گستزش

 را جزاین گًَِ ایي ٍقَع علل ٍاکبٍی ٍ سهیٌِ ایي در تحلیل ٍ پضٍّص ضزٍرت خَثی ثِ آٍرًذ، هی ثبر ثِ

 در آى اس حبصل ّبی ًگزاًی ٍ هبلی جزاین گستزش پضٍّص، ایي در اصلی هسألِ ثٌبثزایي .کٌذ هی رٍضي

 درک اقتصبدی ٍ هبلی ًظز اس هبلی جزاین کِ است آى دًجبل ثِ پضٍّطگز در ایي پضٍّص. است ایزاى جبهعِ

 هذلی آسهَى ٍ طزاحی حبضز، پضٍّص کلی ّذف ثٌبثزایي .ضٌبسی جزم یب ضٌبسی جبهعِ هٌظز اس ًِ ٍ ضَد

 اس راستب ایي ثبضذ. در هی هبلی اًحزافبت ثزٍس اس جلَگیزی ثزای هبلی جزاین ٍقَع علل ثیٌی پیص ٍ تجییي جْت

تئَری ٍ در هزحلِ  گزاًذد یب ثٌیبد دادُ ًظزیِ رٍش اس کیفی هزحلِ در ضذ کِ استفبدُ تزکیجی پضٍّص رٍیکزد

 ٍ ضذُ دادُ کیفی، ّبی یبفتِ ثِ حبضز پضٍّص در اٍلَیت. است ضذُ استفبدُ پیوبیطی -کوّی اس رٍش تَصیفی

  ثزرسی ٍ پضٍّص کیفی ثخص در ضذُ طزاحی فزضی هذل آسهَى صزفبً ثزای کوّی ّبی دادُ ٍ پضٍّص ًقص

 هزحلِ سِ طی در هذاٍم هقبیسِ رٍش ّبی کیفی اس دادُ تحلیل جْت .است ثَدُ ّب یبفتِ پذیزی تعوین

 تحلیل MAXQDAافشار  ًزم ٍسیلِ ثِ کیفی ّبی یبفتِ. است ضذُ استفبدُ اًتخبثی ٍ هحَری ثبس، کذگذاری

 اس هذل اعتجبریبثی ثزای کوّی هزحلِ در. گزدیذ استخزاج هبلی جزاین هفَْهی هذل کیفی هزحلِ پبیبى در ٍ ضذُ

 اس هذل اثتذا ضذ کِ استفبدُ PLS افشار ًزم ثب جشیی هزثعبت حذاقل رٍش ثِ سبختبری هعبدالت یبثی هذل رٍش

 ّبی ضبخص ٍ هتغیزّب ثیي هسیز ثزآٍرد طزیق اس سبختبری هذل سپس ضذ ثزرسی تأییذی عبهلی تحلیل طزیق

 . گزدیذ ثزرسی هذل ثزاسش

 ّبی دادُ عجبرتی ثِ ٍ ثبضذ هی هفَْهی هذل ثب ّب دادُ هطلَة ثزاسش اس حبکی هذل ثزاسًذگی ّبی ضبخص

 .است ثَدُ کیفی ّبی دادُ هؤیذ ٍ داضتِ هطلَثی ثزاسش پضٍّص هفَْهی هذل ثب کوّی

 تأییذی عبهلی تحلیل هعبدالت سبختبری، یبثی هذل کذگذاری، تزکیجی، پضٍّص هبلی، : جزاینّبی کلیذی ٍاصُ


