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پیطٌْاد ًوَدًذ اس ایي ضوارُ ( )72هجلِ دارای صفحِ ای تحت ػٌَاى سخي سزدتیز تاضذ  .لذا تا تَجِ تِ ایي تصوین
تصَر ایٌجاًة تز ایي است کِ هْوتزیي تحث تزای ضزٍع ایي سخي تؼزیف تْثَد ٍ تحَل ) (ODکِ خظ هطی یا
گزایص فصلٌاهِ هغالؼات هذیزیت است هی تاضذ .چزا کِ اس اتتذای عزح هَضَع ) (ODدر کطَر اضتثاّاتی در یکساى
داًستي آى تا تغییز ) (Changeپیص آهذُ است کِ السم تَد ّن تزای تَجِ تِ ارسال هقاالت تزای هجلِ ٍ ّن تزای اصالح
ایي اضتثاُ تِ تؼزیف ایي دٍ پزداخت  .اگز عثق ًظز ًَیسٌذُ ساختار ساسهاى را تطثیِ تِ کَُ یخ ضٌاٍر فزٍیذ ٍ هثال اٍ در
تارُ ضخصیت اًساى تٌوائین کِ دٍ سَم آى سیز آب (تخص پٌْاىً ،اخَداگاُ ،غیزارادی ) ٍ یک سَم آى آضکار،
خَدآگاُ ٍ ارادی است در ساسهاى ًیش ساسهاى رسوی تخص آضکار ،خَد آگاُ ،ارادی ٍ ساسهاى غیزرسوی تخص پٌْاى،
ًاخَدآگاُ ٍ غیزارادی ساسهاى را تطکیل هی دٌّذ .ساسهاى رسوی ضاهل ساختار ،خظ هطی ّا ،تکٌَلَصی ،هقزرات ٍ
قَاًیي ٍ ساس هاى غیزرسوی ضاهل فزضیات ،تاٍرّا ،اػتقادات ٍ ارسضْا است  .تغییز ) (Changeهزتَط تِ تغییز در تخص
آضکار ٍ ضاخصّای ساسهاى رسوی ٍ تْثَد ٍتحَل ) (ODرٍش تغییز در تخص پٌْاى ٍ ضاخص ّای ساسهاى غیزرسوی
است کِ ػوذتاً هَضَع تْثَد ٍ تحَل در رفتار اًساى است.
در ًتیجِ هقاالتی کِ در راستای ایجاد تغییز در رفتار اًساى (فزضیات ،اػتقادات ،تاٍرّا ،ارسضْا ) ٍ حذاکثز هذیزیت
رفتار ساسهاًی ٍ هذیزیت هٌاتغ اًساًی است در خظ هطی (گزایص ) فصلٌاهِ ٍ هقاالتی کِ ًتیجِ آى تغییز در رفتار اًساى
ًیست در خظ هطی (گزایص) ایي فصلٌاهِ ًیست  .اهیذ است تا ایي هختصز ّن تفاٍت تیي تغییز ) ٍ (Changeتْثَد ٍ
تحَل ) (ODرٍضي ضذُ تاضذ ٍ ّن خظ هطی فصلٌاهِ هغالؼات هذیزیت تا گزایص تْثَد ٍ تحَل تزای ارسال هقاالت،
اًطاا. ...
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