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 چکیده

در جبهعِ جْبًی سبسی ضْزًٍذاى ثزای سًذگی اهزٍسُ عالٍُ ثز تزثیت ضْزًٍذی ثزای یک جبهعِ هلی، ًیبس آهبدُ

ای ثِ ضْزًٍذاى در عصز جْبًی ضذى، هفَْهی رسبًِثِ صَرت یک ضزٍرت تزثیتی درآهذُ است. آهَسش سَاد 

تَاى آى ای، فزٌّگی، اجتوبعی، تبریخی، سیبسی ٍ تکٌَلَصیکی ٍاثستِ است ٍ هیکلی است کِ ثِ هطبلعبت رسبًِ

ّبی ثْتز سًذگی کزدى در عصز اطالعبت ٍ ارتجبطبت کِ ثِ طَر خبظ در یک جبهعِ ٍ ثِ طَر را ثِ آهَسش ضیَُ

ای ثِ عٌَاى اثشاری ثزای حوبیت ضْزًٍذاى در ثزاثز آثبر تَاى اطالق کزد. سَاد رسبًِجْبًی هی عبم در جبهعِ

ّب ثِ اضکبل هختلف اس ّبی جوعی است؛ کِ چبرچَثی را جْت دستزسی، تحلیل، ارسیبثی ٍ خلك پیبمهٌفی رسبًِ

-ر لزى ثیست ٍ یکن هحسَة هیای رٍیکزدی آهَسضی دًوبیذ. سَاد رسبًِچبح گزفتِ تب ایٌتزًت، فزاّن هی

ّبی ضزٍری تحمیك دّذ ٍ کست هْبرتای درکی را اس ًمص رسبًِ در اجتوبع ضکل هیگزدد. چزا کِ سَاد رسبًِ

در ایي همبلِ ًخست ثِ تحلیل داًذ. ٍ ثیبى عمبیذ ضخصی را ثزای ضْزًٍذاى در عصز جْبًی ضذى ضزٍری هی

اس دیذگبُ ثزخی اًذیطوٌذاى ٍ صبحجٌظزاى در حَسُ ارتجبطبت پزداختِ ای ٍ اثعبد گًَبگَى آى هفَْم سَاد رسبًِ

ای ٍ سیز تحَالت آى در جْبى اضبرُ ضذُ است. گفتٌی ضذُ است. سپس ثِ چگًَگی فزایٌذ آهَسش سَاد رسبًِ

 ای ثِ ضْزًٍذاى ثز دٍ ّذف استَار است. ًخست آى کِاست کِ در ایي همبلِ ٍاکبٍی فزایٌذ آهَسش سَاد رسبًِ

ای ثِ ضْزًٍذاى در عصز جْبًی خَاًٌذُ را در جزیبى هفَْم، اّویت ٍ ضزٍرت اجتٌبة ًبپذیز آهَسش سَاد رسبًِ

ریشی دلیك ٍ ضذى لزار دّذ ٍ دٍم آى کِ ثب ارائِ ًکبت کلیذی ایي اهکبى فزاّن ضَد تب ثب صرف اًذیطی ٍ ثزًبهِ

ّبی کبرآهذ تزثیت ضْزًٍذی هتٌبست ثب ضزٍرت ای ٍ استمزار یک ًظبمسٌجیذُ ًسجت ثِ آهَسش سَاد رسبًِ

 عصز جْبًی ضذى در کطَرهبى الذام السم صَرت پذیزد.

     ای  ای، جْبًی ضذى، ضْزًٍذ جْبًی، آهَسش سَاد رسبًٍِاصگبى کلیذی: سَاد رسبًِ
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