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 چکیده

 ّبیداًص یبدگیزی ٍ هَجَد داًص تًگْذاض بزای ّستٌذ کِ ًبگشیز، خَد رقببتی جبیگبُ بْبَد ّب در راستبیاهزٍسُ سبسهبى

 سبسهبى، ًخست، تفکیک هی ضَد بخص دٍ بِ داًص هذیزیت سهیٌِ در سبسهبى تالش. گیزًذ کبر بِ را «هذیزیت داًص»، ًَیي

 دٍم ایٌکِ. گَیٌذ سبسهبًی یبدگیزی را بخص ایي کِ بیبهَسد را ًَیي داًص بتَاًذ تب ًوبیذ دست پیذا تَاًوٌذی آًچٌبى بِ ببیذ

 را جذیذی داًص ٍ بگذارد کٌبر آگبّبًِ را خَد سبسهبًی داًص، ّباس هَقعیت بزخی ببیذ دارای ایي تَاى ببضذ کِ در سبسهبى

 هی کِ است اقذاهبتی هجوَعِ پیبهذ سبسهبًی فزاهَضی. ضَدهی ًبهیذُ سبسهبًی فزاهَضی ًیش بخص ایي کِ ًوبیذ جبیگشیي

تحلیلی  –هطبلعِ حبضز بب رٍضی تَصیفی . ببضذ داضتِ سبسهبًی بزٍى یب ٍ سبسهبًی رٍىد ّبی تصوین ٍ اقذاهبت در ریطِ تَاًذ

ٍ بزرسی ًظزات ٍ تئَری ّبی صبحب ًظزاى در رابطِ بب  هطبلعبت ٍ تحقیقبت صَرت گزفتِ، بب بزرسی هتَى، ٍ بِ ضیَُ هزٍری

بز ( ّذفوٌذ) فزاهَضی سبسهبًی آگبّبًِ ّوچٌیي بِ بزرسی اثزات ٍ ًقص، هببحث یبدگیزی سبسهبًی ٍ فزاهَضی سبسهبًی

چببکی در سبسهبى ٍ ، کسب هشیت رقببتی بز اثز ببالیی( ّذفوٌذ) فزاهَضی آگبّبًِ؛ در هجوَع هی تَاى گفت، سبسهبى پزداختِ

ر یکی اس دالیل دضَاری تعییز سبسهبًی د، ببیذ گفت کِ ضکست در فزاهَضی رٍیِ ّبی قذیوی. ببالخص عولکزد کبرکٌبى دارد

 بِ ضذُ ریشی بزًبهِ ٍ آگبّبًِ، هٌذًظبم صَرت بِ ببیذ ّبدر هحیط پزتالطون فعلی سبسهبى، ٌّگبم تغییز هحیط هی ببضذ

 . یببٌذ دست هثبتی ًتبیج بِ ًْبیت در تب کٌٌذ ًگبُ سبسهبًی فزاهَضی

 

 داًص سبسهبًی، گیزییبد، فزاهَضی تصبدفی(، ّذفوٌذ) آگبّبًِ فزاهَضی، فزاهَضی سبسهبًیهای کلیدی:  واژه
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