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 چکیدٌ

د. ضَّبی خبًَادُ ضزٍع ٍ در هذرسِ بِ صَرت جذی ٍ رسوی پیگیزی هیپذیزی بب آهَسشضْزًٍذی در فزایٌذ جبهؼِحمَق 

هِ ریشیْبی آهــَسش ضــْزًٍذی اس اروبى اسبســی سًذگی اجتوبػی ػصز حبضز اســت، ٍ در جَاهــغ صٌؼتی اس طزیك بزًب

هتٌَع بِ آهَسش هْبرتْبی هختلف ضــْزًٍذاى هی پزداسد. حمَق ضْزًٍذی آهیختِ ای اس ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی افزاد 

اجتوبع در لببل یىذیگز ٍ دٍلت ٍ ضْز ٍ اجتوبع هی ببضذ. هفَْم ضْزًٍذی بِ ػٌَاى هٌشلتی اجتوبػی در ًگزش بِ جبهؼِ 

ى ػضَ یه جبهؼِ سیبسی فزدی است وِ دارای حمَق ٍ ٍظبیفی در ارتببط بب ایي هذًی تلمی هی ضَد ٍ ضْزًٍذ بِ ػٌَا

ػضَیت هی ببضذ. تَجِ بِ حمَق ضْزًٍذی در ّز جبهؼِ ای ببػث لَام، هطزٍػیت ٍ استوزار ًظبم سیبسی حبون را فزاّن 

ی ببضذ ٍ چگًَگی وویت ٍ ویفیت خَاٌّذ آٍرد. ایي حمَق دارای ابؼبد هذًی، سیبسی، التصبدی، اجتوبػی، فزٌّگی ٍ لضبئی ه

رسیذى بِ حذ هطلَة ٍ هَرد  .بْزُ هٌذی اس آى در ّز جبهؼِ اس ضبخصِ ّبی تَسؼِ ٍ اس هَلفِ ّبی حىوزاًی خَة هی ببضذ

ببضذ. در ایي هطبلؼِ سؼی بز ایي ضذُ است وِ  ًظز ًطبى دٌّذُ وبرایی بیزًٍی هذارس ٍ ًظبم آهَسش ٍ پزٍرش هی

ضْزًٍذی، حمَق ضْزًٍذی، ٍ تَضیحبت تىویلی ًظیز ضزٍرت ٍ چگًَگی آهَسش آًْب اس طزیك ًظبم  اس ضْزًٍذ، هفبّیوی

ضَد؛ تب بز اسبس آى بتَاى اّویت آگبّی اس ایي حمَق را بزای داًص آهَساى ٍ هؼلوبى ٍ دست اًذر وبراى  آهَسضی بیبى هی

ًِ ای هی ببضذ. ًتبیج ًطبًگز ایي است وِ هی تَاى وتببخب -آهَسش ٍ پزٍرش تَجیِ وزد. رٍش اًجبم هطبلؼِ حبضز تَصیفی

یببین وِ ابتذا اس آًْب آگبّی داضتِ ببضین ٍ در هزحلِ بؼذ توبم تالش ٍ  بیبى وزد در صَرتی هب بِ حمَق ضْزًٍذی دست هی

هذرسِ ٍ دٍلت  ّوت خَد را بزای ػولی وزدى آًْب بِ وبر بزین. ایي وبر هستلشم ّوىبری ًْبدّبی هختلفی اس جولِ خبًَادُ،

 ببضذ وِ ّز وذام اس ایي ًْبدّب ًیش ٍظبیف خبظ خَد را دارًذ. هی
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