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 چکیذُ :

ایي داًص  اص هفَْم هذیشیت داًص ثکبسگیشی دادُ ّبی رّي ّستی است کِ فشد ثب کست هْبست ٍ آگبّی هی تَاًذ

بػی سا ثِ ضکلی ایذُ آل هذیشیت کٌذ. ثب سضذ ٍ دس حبلت کلی استفبدُ کٌذ ، ٍ اهَسات فشدی ٍ اجتو دس سًٍذ صًذگی

سبختبسّبی اجتوبػی ٍ سجک صًذگی افشاد تغییش کشدُ ٍ ّوچٌیي سغح آگبّی ٍ تَقغ فشد اص  ، پیطشفت دس صًذگی

ًظبم یب سبصهبى ، پس لضٍم کست داًطی کِ ثتَاًذ ّوسَ ثب ًگشش افشاد ثبضذ ٍ ّوچٌیي ثتَاًذ اص افشاد دس سیستن 

. ثشای ایٌکِ ثتَاى ایي داًص سا فْویذ ٍ دس ًحَی ایذُ آل ٍ استبًذاسد ، استفبدُ کٌذ ، الصم است اجتوبػی ثِ 

سبختبس جبهؼِ اص آى استفبدُ کشد ًیبص ثِ دسک ٍ ثیٌطی خبظ داسد تب ثتَاى اص هْبست ّب ٍ آگبّی ّبی افشاد ثْتشیي 

یش کلی اص ّذف آى سبصهبى سا ثشای اػضبی آى هذیشیت داًص دس یک ًْبد یب سبصهبى یک تػًَتیجِ سا کست کشد . 

ثیبى هی کٌذ ٍ افشاد ثب تَجِ ثب سبختبس هذیشیتی آى ًظبم ثبیذ ثِ گًَِ ای هغلَة ػول کٌٌذ تب سبصهبى ثِ ًتیجِ 

. هغلَة خَد ثشسذ . هذیشیت داًص دس جبهؼِ یؼٌی ثِ ضیَُ ای دسست اص تخػع ٍ هْبست ّبی افشاد استفبدُ کشد 

اجتوبػی ایٌگًَِ ثب هذیشیت داًص اص افشاد دس جبهؼِ استفبدُ کٌذ ، کبسآیی جبهؼِ ثْتش خَاّذ ضذ ٍ ٍ اگش ًظبهی 

دس جبهؼِ سبختبسی هٌبست ثشای استفبدُ اص استؼذاد ّب ثِ ٍجَد هی آیذ ٍ ایي ثبػث افضایص کبسآیی ًْبد ّب ٍ 

 ٍ استبًذاسد  سا خَاّذ داضت .سبصهبى ّب هی ضَد ٍ دس ایي غَست جبهؼِ ٍیژگیْبی یک جبهؼِ  ایذُ آل 

 

 

 

 

 

 هذیشیت داًص ، سبختبس اجتوبػی ، صًذگی استبًذاسد ، سضذ فشدی کلوبت کلیذی :
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 هقذهِ :

هجٌبی اغلی سفتبس یب هجذا سفتبس فکش یب رّي است کِ فشد اًسبًی ایي فکش سا ثِ غَست سفتبسی اًجبم هی دّذ افکبس 

ایجبد  سٍاثظ اجتوبػی سابًی سا ثِ ٍجَد هی آٍسًذ . ٍ ّویي اػوبل اًسبًی ضکل ٍ َّیتی داسًذ کِ توبهی اػوبل اًس

دس قبلت ّبی جبهؼِ  ًظبم اجتوبػی ٍٍ ثِ ًَػی سفتبس اجتوبػی یب سبختبس اجتوبػی تجذیل هی ضًَذ کٌٌذ هی

کش ٍ تجشثِ ٍ ثب تَجِ ثِ هیضاى فًظبم ّن هختلف ًَػی سبختبس سا ثشای ًظن اجتوبػی ایجبد هی کٌذ ٍ ثٌیبًگزاساى 

ثِ ٍ سٍضی اص استجبط یب سجکی اص صًذگی ثشًبهِ سیضی هی کٌٌذ   داًص خَد سبختبسی سا ثشای سٍاثظ اػضبی اجتوبع

ٍ افشاد جبهؼِ ّن ثب تَجِ ثِ هیضاى فْن ٍ دسک خَد یک ًَع ّوسَیی ثب ًظبم اجتوبػی ایجبد هی  ٍجَد هی آیذ

 کل هی گیشد .کٌٌذ ٍ ایٌگًَِ سًٍذی اص استجبعبت اجتوبػی ض

دس ٍاقغ حبلتی ایذُ آل اص صًذگی کشدى دس هؼٌبی کلی آى ٍجَد داسد ٍ ایٌکِ چِ اًذاصُ ًَع ثَدى ٍ سجک صًذگی 

ثِ هیضاى آگبّی ٍ فْن فشد ثستگی داسد . سٍش استفبدُ اص ایي فْن ٍ  ثبضذ ثِ ایي ایذُ آل ًضدیک تش فشد اجتوبع

هذیشیت داًص یؼٌی ثب یک دیذ ٍ جْبى ثیٌی کلی ثِ دادُ ّبی  ثبضذ .هذیشیت داًص هی تَاًذ تؼشیف آگبّی 

ػلوی ثبیذ  ّشحیبتی ثٌگشین یؼٌی فشد ثبیذ ثتَاًذ ثب هذیشیت داًص اص ػلن خَد دس اجتوبع استفبدُ کٌذ . یؼٌی 

داًص ، ثبیذ اص ػلن ثِ سٍضی استفبدُ کشد ٍ آى سا دس خذهت صًذگی گزاضت  ٍساّگطبی هطکالت اًسبًی ثبضذ 

 تفبدُ اص آگبّی ّب ٍ تَاًبیی ّب .اس

ثشای استفبدُ دسست اص ػلن ثبیذ ثب ًَػی سبختبس اجتوبػی هٌبست ، صهیٌِ سضذ ٍ کست آگبّی سا ثشای افشاد  

ٍ افشاد ّن ثبیذ خَاّبى تغییش ٍ سضذ ثبضٌذ تب ثب ایي ّوسَیی ثتَاى سبختبس استبًذاسدی سا دس  جبهؼِ هیسش کشد 

غییش فشدی ٍ اجتوبػی ثِ خَدی خَد غَست ًوی گیشد لزا ثبیذ ًَػی اسادُ ٍ خَاستي ٍ تالش جبهؼِ ًْبدیٌِ کشد . ت

ش ًَع ثِ ثبضذ تب ثِ ایي ایذُ آل سسیذ ٍ ایي تجشثِ ٍ آگبّی سا کست کشد . ثِ ثلَؽ ٍ سضذ فکشی سسیذى هثل ّ

ّوچٌیي یک ًظبم اجتوبػی ّن  تب فشد فْین ٍ فشّیختِ ضذ . ٍ ، ثبیذ ثب تالضی آگبّبًِ ثبضذ دست آٍسدى هْبستی

غحیح اجتوبػی داضتِ ثبضذ تب ثتَاًذ ثش افشاد جبهؼِ تأثیش ثگزاسد ٍ ّوچٌیي ثشای ثبیذ سبختبسی ثش هجٌبی اغَل 

تذاٍم ٍ استحکبم سبختبس آى ًظبم اجتوبػی . پس ٍقتی فشد سا ثِ هشحلِ ای اص آگبّی سسبًذین ٍ ًظبهی اجتوبػی 

ایجبد کشدین ، هی تَاًین ّوبٌّگی ٍ یکپبسچگی سا دس سٍاثظ افشاد دس اجتوبع ثجیٌین یب دس ثش پبیِ قَاًیي استبًذاسد 

 ٍ ایٌگًَِ ًْبد یب ّش سبصهبًی کِ قَاًیي آى سبصهبى ٍ افشاد تبثغ آى ثب ّن ّوسَیی ٍ یکپبسچگی داضتِ ثبضٌذ

ک سبصهبى سا ثِ هشحلِ ای ػولکشد آى سبصهبى دس هسیش دسست پیص هی سٍد . آًچِ کِ ػولکشد یک جبهؼِ یب ی

ایذُ آل هی سسبًذ داًص استفبدُ اص ایي دادُ ّب است ، فشد سضذ یبفتِ ٍ ًظبم اجتوبػی هٌبست . یؼٌی ثشای ًتیجِ 

هغلَة گشفتي ثبیذ داًص سیستوی ثبضذ یؼٌی فْوی کِ ثتَاًذ اص ایي دادُ ّب ثیطتشیي استفبدُ سا ثجشد ٍ ایي 
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هغ ٍ کلی ثبضذ کِ دس ػولکشد خَد جَاًت ثیطتشی اص ػول ٍ ًتیجِ آى سا دس ًظش داًص هی تَاًذ یک ًَع آگبّی جب

 . هی گیشد 

داًص سیستوی ػلن استفبدُ اص هْبست ّب دس یک سبختبس ػولگشا هی ثبضذ کِ ایي سبختبس هی تَاًذ یک جبهؼِ یب 

ًص سا الصم داسد یؼٌی ضیَُ یک ًْبد ، سبصهبى ٍ یب ... ثبضذ ٍ چگًَگی استفبدُ اص ایي داًص ًَػی هذیشیت دا

استفبدُ اص داًص دس سبختبس یب  سًٍذ یک ًظبم ، ثِ گًَِ ای کِ ثتَاى سٍش ػول آى ًْبد یب ًظبم سا ّذایت ٍ هذیشیت 

  کشد ٍ ثتَاى ًتیجِ ثْتشی گشفت .

 ٍکٌذ  هْبستْبی صًذگی اغَل ٍ تجشثِ ّب ٍ آگبّی ّبیی است کِ ّش فشدی دس صًذگی آى سا ثِ گًَِ ای کست هی

فشد یب اثي هْبست ٍ تجشثِ ثِ ًَػی داًص صًذگی کشدى هی سسذ یؼٌی کست هْبست ّب داًطی فشدی دس اختیبس فشد 

هی گزاسد سبختبسی کِ فشد هْبست ٍ تجشثِ ّبیص سا اجشا هی کٌذ . پس هذیشیت داًص حبلتی کلی داسد یؼٌی 

 ن ٍاثستِ اًذ ، سا ضبهل هی ضَد . اسبس ٍ هجٌبیی کِ سبختبس سٍاثظ فشدی ٍ اجتوبػی سا کِ ثِ ّ

توبم ّستی سا هذیشیت هی کٌذ فشد دس هحیغی جْبى ّستی فضب یب هحیغی َّضوٌذ است یؼٌی ضؼَسی کلی  

َّضوٌذ صًذگی هی کٌذ ٍ ثبیذ ثپزیشد کِ ضؼَسی ًبظش ثش اهَسات ّستی ٍجَد داسد ٍقتی فشد ثب ایي ًگشش ٍ 

ذگی سا هَّجت ٍ لغفی الْی ثذاًذ ، پس استفبدُ فشد اص ًؼوت ّبی جْبى ثیٌی هبّیت صًذگی سا دسک کٌذ ٍ صً

ّستی استفبدُ ای است کِ هجٌبیی دسست داسد ٍ خَد سا ػضَیی اص ایي داهٌِ ضؼَس ٍ آگبّی هی داًذ پس اٍلیي 

ِ ی قذم دس ساُ سسیذى صًذگی ایذُ آل اػتقبد ثِ ضؼَس ّستی است ٍ ایي ثبٍس ٍ ًگشش ثبػث هیطَد فشد ثذاًذ داهٌ

ٍسیؼی اص اهکبًبت حیبتی دس اختیبس اٍ قشاس داسد ٍ هی تَاًذ اص ایي دادُ ّبی حیبتی دس ثْجَد سًٍذ صًذگی استفبدُ 

، فشدی کِ هی خَاّذ دس ًظبم اجتوبػی ثِ گًَِ ای دسست ػول ثسبصد  ثشای اجتوبعکٌذ ٍ اص خَد فشدی هٌبست 

س جبهؼِ ًَػی اص اثشاص ٍجَد ثِ فشد هی دّذ یؼٌی یک ًَع کٌذ . هیضاى دسک ٍ آگبّی ، سًٍذ صًذگی فشد ٍ سبختب

هْبست ثشای خلق سجکی اص صًذگی ، ٍلی ثکبس گیشی توبم یبدگیشیْبی فشدی دس اجشای صًذگی هٌَط ثِ داًص 

استفبدُ اص ایي هْبستْب است ، داًطی کِ ایي دادُ ّبی فشدی سا هی تَاًذ ثِ هسیشی دسست ثجشد . پس هفَْم 

ثِ غَست ًبخَدآگبُ دس سًٍذ صًذگی افشاد جشیبى داسد ٍ ّویي هفَْم داًص دس یک ًْبد یب سبصهبى ٍ داًص صًذگی 

وَػِ ای اص تجبدل استجبعبت افشاد است ، جشیبى داسد . یؼٌی سًٍذی سیستوبتیک ثِ عَس ًبخَدآگبُ جبهؼِ ّن کِ هج

اًص سیبل استجبعی سا دسست ّذایت کشد یب ثخطی اص سبختبس اجشایی یک سبصهبى یب جبهؼِ است ٍ ثبیذ ثتَاى ایي د

هبّیت داًطی است ثشای استفبدُ اص دادُ ّبی اًسبًی دس اص آى استفبدُ کشد . استفبدُ کشدى ثِ هؼٌبی پزیشفتي 

 یک سبختبس اجتوبػی .

کست آگبّی یب ّش ًَع هْبستی ثشای ثْتش صًذگی کشدى است . ّش سبختبس اجتوبػی یب سبصهبًی کِ ثتَاًذ افشاد سا  

افشادی آگبُ ٍ فشّیختِ کٌذ ٍ جبهؼِ ٍ هحیغی اهي ٍ سبلن ثشای افشاد ثسبصد ، سبختبسی استبًذاسد ٍ ایذُ آل است 
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ُ ّبی افشاد ثِ ضیَُ ای دسست استفبدُ ضَد یؼٌی داًطی ٍایي سبختبس ایذُ آل ّن صهبًی ضکل هی گیشد کِ اص داد

ٍ ایٌگًَِ هفبّیوی چَى داًص اجشایی یب هذیشیت داًص دس اداسُ کشدى ایي سبختبس اجتوبػی ًقص داضتِ ثبضذ 

 هغشح هیطَد.

ُ ای فشدی است کِ ثب کست اعالػبت ، آگبّی ، ػلن ٍ تجبسة ثِ ضیَ فشدی کِ هی خَاّذ یک سبصهبًی سا اداسُ کٌذ

ثِ اػضبی ایي ًْبد قَاًیي ٍ اغَل کبسی ایي سبصهبى سا یبد هی دّذ تب ثتَاًذ دس سبصهبى ًظن ایجبد کٌذ ٍ ًتیجِ 

هٌبست اص کبس سبصهبى ثگیشد دس ایي حبلت فشد هسئَل اداسُ دسست سبصهبى هَسد ًظش اٍ است یب اگش یک خبًَادُ سا 

دیذی ٍسیغ حیظ ایي خبًَادُ سا اداسُ کشد ، ٍلی اگش ثخَاّین ثب فشؼ کٌین ثب تَجِ ثِ اغَل ٍ ضیَُ ای هی تَاى ه

ٍ ثخَاّین ػولکشد آى سا دس ساستبی ثٌگشین ٍ آى سا ثِ اجتوبع ّن ٍغل کٌین یب سبصهبى ثِ ایي هحیظ خبًَادُ تش

آى تَقغ  ًظبهی ثضسگ ٍ کلی تش ثبضذ ، پس دس ایٌػَست ثب داًص هذیشیت ، هحیظ یب سبصهبى سا اداسُ هی کٌین ٍ اص

ثضسگتشی ّن داسین ٍ چَى ّذف ًْبیی ّوسَیی ثب ًظبهی کلی تش ثَدُ پس سًٍذ کبسی هحیظ خبًَادُ یب سبصهبى سا 

 ػالٍُ ثش دسست ػول کشدى آًْب ثبیذ ثب ، ٍ هالک سضبیتوٌذی اص سبصهبى یب خبًَادُّن ثِ گًَِ ای تغییش هی دّین 

، پس ایٌگًَِ سبختبس یک جبهؼِ یب خبًَادُ گی داضتِ ثبضٌذ ّن ّوسَیی ٍ یکپبسچًظبم اجتوبع یب ًظبم ّستی 

ضکلی اص سبختبس کلی ًظبم اجتوبػی هی ضَد ٍ دس ایٌػَست خبًَادُ ٍ سبصهبى هی تَاًذ ػالٍُ ثش سبلن ٍ دسست 

ذ ٍ ثَدى سبختبس دس سًٍذ ًظبم اجتوبػی دس ثؼذ کلی آى اثش گزاس ثبضٌذ ٍ ایٌگًَِ ثْشُ ٍسی یک ًْبد افضایص هی یبث

 هی گیشد . دس سًٍذ جبهؼِ سبختبسی ایذُ آل ٍ کلی تش 

صًذگی دس دًیبی سٍثِ سضذ اهشٍصی ٍ الکتشًٍیکی ضذى خذهبت اجتوبػی هی علجذ کِ افشاد داًص ٍ آگبّی کبفی اص 

سًٍذ ٍ سبختبس ًظبم اجتوبػی داضتِ ثبضٌذ ٍ هسئَلیي یک ًظبم ّن ثبیذ ثِ صهیٌِ ّبی یبدگیشی افشاد ٍ اداسُ 

بست سبصهبى ٍ ًْبدّب اّویت ثذٌّذ ٍ استجبط فشد ٍ سبختبسّبی ًظبم اجتوبػی سا ثِ دسستی ثشسسی کٌٌذ . ثب هٌ

سضذ جبهؼِ دادُ ّبی ثیطتش ٍ هٌتَع تشی ثشای اًتخبة کشدى ٍجَد داسًذ ٍ ًتیجِ ایي اًتخبة ّب هی تَاًذ هسیش ٍ 

بست کبفی دس صًذگی ًجبضذ هوکي فشد اًتخبة سجک صًذگی هتفبٍتی ثشای افشاد خلق کٌذ . پس اگش داًص ٍ هْ

ّذ ٍ ّویي ثبػث اختالل دس ًظبم اجتوبػی هیطَد ٍ اختالل دس ًظبم اجتوبػی ّن سبیش افشاد سا دسستی اًجبم ًذ

ضبهل هیطَد یؼٌی صًذگی افشاد ثِ گًَِ ای ثب ّن دس استجبط ّستٌذ ٍ ثش یکذیگش اثش هی گزاسًذ . پس اگش آگبُ 

افشاد ثب ّن دس استجبط ّستٌذ ٍ صًذگی ّش فشد هی تَاًذ دس سًٍذ جبهؼِ تأثیش داضتِ ثبضذ پس ثِ ثبضین کِ صًذگی 

گًَِ ای کلی تش ثِ صًذگی خَد هی ًگشین ٍ آى سا جضئی اص صًذگی اجتوبػی هی داًین ٍ ایي ّن یک ًَع داًص 

بضذ کِ ّوِ اثؼبد سا هذ ًظش صًذگی هحسَة هی ضَد کِ فشد ثبیذ ًگشش ٍ جْبى ثیٌی اش ّوشاُ ثب داًص کلی ث

داضتِ ثبضذ . یؼٌی هذیشیت داًص دس ٍاقغ ثؼذی جبهغ ٍ کلی است کِ ثبیذ دس ّوِ اهَسات صًذگی ثِ آى تَجِ ضَد 

تحػیل دس یک داًطگبُ اغَلی ثبضذ فبسؽ تب یک ًظبم اجتوبػی دسست ػول کٌذ . هثال دس یک جبهؼِ ای ٍقتی 

کذام ٍظیفِ خَد سا دسست اًجبم دٌّذ آى  اگشبى ، هٌْذسیي ، هؼلویي ٍ ... التحػیالى آى افشادی ّستٌذ کِ پضضک
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جبهؼِ ثِ گًَِ ای دسست ػول هی کٌذ ٍ ایي ّوبٌّگی دس کل دس سًٍذ اجتوبع اثش هی گزاسد پس هفَْم هذیشیت 

د سػبیت اغَل صًذگی استبًذاسداًص ثبیذ اسائِ تؼشیفی جبهغ اص داًطی ثبضذ ثشای خذهت ثِ سًٍذ ٍ پیطجشد جبهؼِ .

فشدی ػیي صًذگی است یؼٌی آًچِ ثبیذ اًجبم  ،  یب اًتخبة سجکی اص صًذگی است کِ ّن فشد ایي صًذگی استبًذاسد

عجق ّوکبسی ٍ یکپبسچگی ػولکشد اػضبی آى ثب ثِ گًَِ ای  ّن دّذ ، اًجبم هی دّذ ٍ ًَع سبختبس ًظبم اجتوبػی

کشد . تالش  تؼشیفکِ هی تَاى صًذگی استبًذاسد سا دس آى  کٌذجبد هیایسا  فضبیی ایذُ آل ،  قَاًیي ٍ اغَل جبهؼِ

هیخَاّذ هْبست ٍ داًص ثیبهَصد تب ثْتش  فشدفشد ٍ سبختبسّبی ًظبم ّبی اجتوبػی ثشای ثْجَد سًٍذ صًذگی است . 

هؼِ ثشقشاس اهٌیت ٍ آساهص سا دس جب ، ًظبم ّبی اجتوبػی هی خَاٌّذ ثب ٍضغ قَاًیي اغَلی چٌیي صًذگی کٌذ ٍ ّو

کٌٌذ پس ّذف دس حبلت کلی سبخت هحیغی ایذُ آل ثشای صًذگی است پس ثبیذ استفبدُ اص داًص یب هذیشیت 

 اجتوبع اّویت دّذ .   سبختبس داًص ّن اٍلیي ٍ اسبسی تشیي ّذفص ایجبد هحیغی ایذُ آل ثبضذ کِ ثِ فشد ٍ

. کٌٌذ دسک سا آى کِ ٍ ثخَاٌّذ  ذهْن ثبضجبهؼِ دثشای افشاهبّیت صًذگی  فبدُ اص داًص دس صًذگی ثبیذثشای است

فْن هبّیت ثَدى هیتَاًذ دس ًگشش هب ًسجت ثِ جْبى ّستی تغییش هثجت ایجبد کٌذ ٍ اگش ایٌگًَِ ّش ػولکشدی سا 

دس صًذگی ثب چٌیي جْبى ثیٌی ثشسسی کٌین دس ایذُ ّبیوبى داهٌِ ٍسیؼی سا هی ثیٌین  ٍ ثب دیذی ٍ داًطی کلی تش 

 ایذُ آل فکش هی کٌین ٍ ایذُ آل ّن ػول هی کٌین .  .ایی کشدى اّذافوبى اقذام هی کٌین دس اجش

فشد دس هذیشیت داًص هی تَاًذ ًَػی هْبست صًذگی ثبضذ کِ توبم سفتبس ٍ ػولکشد هب سا ضبهل هی ضَد . ًقص 

ٍاقغ توبم دادُ ّب ٍ هفبّین  ،دس یک ًْبد یب سبصهبى دس خبًَادُ ٍ دس حبلت کلی دس سًٍذ صًذگی . یؼٌی دس اجتوبع

ّستی ثِ ًَػی ثب ّن دس استجبط ّستٌذ ٍ اص ّن تأثیش هی گیشًذ ، هبّیت یب ًفس استجبط هی تَاًذ ًَػی داًص ثبضذ 

. ثب دسک هبّیت استجبعبت هی تَاى استفبدُ ثیطتشی ًقص ػولی فشد دس ٍاقغ تبثؼی اص هبّیت ٍ ًفس استجبط است 

ِ ثْتش ٍ ثیطتشی ثگیشین ٍ دسک آى ّن هٌَط ثِ ًَػی هذیشیت داًص هی ثبضذ . پس اص استجبعبت ثجشین ٍ ًتیج

 هبّیت استجبط هی تَاًذ ًَػی داًص ثبضذ کِ دس اختیبس افشاد هجوَػِ قشاس دادُ هیطَد .

هذیشیت داًص ًَػی سیتوی ضذى استجبعبت است کِ اػضب ثبیذ خَد سا ثب آى ّوسَ کٌٌذ ٍ آى سا ثفْوٌذ دس ایي 

داهٌِ ػولگشایی فشد افضایص هی یبثذ ، آًچِ کِ ثبػث هحذٍد ضذى تأثیش یک استجبط هیطَد یب ثبػث دسست  حبلت

ػول ًکشدى فشد دس یک سیستن هی ضَد ٍقتی است کِ فشد ثب فشد دس استجبط هی ضَد ٍ دس ایي سجک هوکي است 

چَى عجق هؼیبس یک سیستن ػول کٌٌذ تضبد ّبی فکشی هبًغ اص اقذام ٍ پیطشٍی ّش کذام اص افشاد ضَد ٍلی اگش 

داهٌِ ػول ٍسیغ تشی داسًذ ٍ چَى ثبصدُ ػول خَد سا اص یک سیستن هی گیشًذ ، لزا ّن سٍاثظ ثِ حبلت سیستوی 

 ٍ قبثل تؼشیف ٍ تحلیل هی ضَد ٍ ّن سبختبسی اص سٍاثظ دسست ضکل هی گیشد .

 ثحث ٍ ًتیجِ گیشی
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ی کٌین ٍ ثشای ثْشُ هٌذی اص ایي داهٌِ صًذگی ثبیذ ثب آگبّی ٍ داًص ثبیذ ثپزیشین کِ دس هحیغی َّضوٌذ صًذگی ه

ػول کٌین ٍ خَد سا ثِ فشدی استبًذاس ٍ تؼشیف ضذُ کِ سفتبس ٍ ػولص عجق ضؼَس ٍ آگبّی است ، ثشسبًین پس 

ت ثشسذ ثِ ًتیجِ هٌبس هذیشیتی ثبضذ تب آى سبصهبى یب ًظبمسبخت فشدی آگبُ ٍ داًص پزیش ثبیذ اسبس ٍ هجٌبی ّش 

استفبدُ اص داًص اجشایی ثب  ٍسبخت ٍ ثب دسک هبّیت داًص دس سًٍذ جْبى ّستی ، هی تَاى فشد ٍ ًظبهی استبًذاسد 

ثِ ًَػی هْبست یب هذیشیت داًص  ایٌگًَِ یب یک ًظبم اجتوبػی ثِ دست آٍسد ٍ ثْتشیي ثبصدُ سا اص یک سبصهبى

 سسیذ .
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