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 چکیده

دّذ  کٌذ ٍ ایي عول را ّوبى گًَِ اًجبم هی ّبی تزبیتی اس ضخصیت اًسبًْب هزاقبت هی تزیي قذرت خبًَادُ بِ عٌَاى یکی اس هْن

تضعیف رٍابظ هیبى اعضبی خبًَادُ پیبهذی است کِ بب ٍرٍد عٌبصز هذرى بِ جبهعِ هب بِ  خَاّذ. کِ سًذگی اجتوبعی آى را هی

ّبی جذیذ  تذریج گستزش یبفتِ است. فضبی هجبسی عالٍُ بز تسْیل بزقزاری ارتببط ٍ دستزسی بِ اعالعبت ٍ ّوچٌیي فزصت

لطْب ٍ ًگزاًیْبیی ًیش ًوَدُ است. ایي پژٍّص کِ بزای سًذگی بطز بب خَد بِ ارهغبى آٍردُ است، بطز اهزٍسی را دستخَش چب

ّبی آى را در رٍابظ اعضبی خبًَادُ ٍ َّیت فزسًذاى بزرسی کٌذ ٍ راّکبرّبیی  در صذد است تب بب هعزفی فضبی هجبسی، آسیب

پیوبیذ ٍ  هیرا بزای آى ارائِ کٌذ. رٍش ایي پژٍّص، اسٌبدی ٍکتببخبًِ ای است کِ هزاحل سِ گبًِ تَصیف، تحلیل ٍ تبییي را 

تَاًذ ببعث فسبد  ای ٍ ایٌتزًت، ًطبًگز ایي بَد کِ ایٌتزًت ابشار قذرتوٌذی است کِ ّن هی گزدآٍری اعالعبت اس هٌببع کتببخبًِ

ّب ٍ ًَجَاًبى را فزاّن آٍرد. دستبٍردّب: فضبّبی  گزدد ٍ ّن ابشار آهَسش ٍ تعلین ٍ رضذ علوی، فزٌّگی ٍ اجتوبعی خبًَادُ

ّبی دست بطز، دٍ رٍی سکِ  اًذ، ّن چَى دیگز سبختِ ّب راُ یبفتِ تز ضئَى سًذگی اًسبى ٍسُ تقزیببً در بیصهجبسی کِ اهز

دارًذ کِ یک رٍی آى، بْزُ گیزی درست ٍ هفیذ بزای سزعت بخطی، دقت در کبرّب ٍ کوک بِ پیطزفت اهَر است ٍ رٍی دیگز 

تَاى بیبى  ّبی اًجبم ضذُ هی ی فزاٍاى را در پی دارد. بب تَجِ بِ بزرسیّب ّبی ًبدرست ٍ ًببجب است کِ گبُ، آسیب آى، استفبدُ

ّب را ًبدیذُ گزفت ٍ عذم استفبدُ اس فضبی هجبسی را بیبى کزد؛ سیزا اهزٍسُ  تَاى راُ حل ًوَد کِ علی رغن توبم ایي هسبئل ًوی

ایستذ ٍ بزای جلَگیزی اس  اس هزحلِ اجزا ببس هیبذٍى استفبدُ اس فضبی هجبسی بسیبری اس تحقیقبت ٍ کبرّبی پژٍّطی ٍ... ًیش 

 ّبی آى بْتزیي راُ، استفبدُ عقالًی ٍ کٌتزل ضذُ ٍ آگبّی بخطی ًسبت بِ ٍالذیي است.  آسیب

 ایٌتزًت، فضبی هجبسی، رٍابظ، خبًَادُ، َّیتهای کلیدی:  واژه
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