
 :قؿوتْایی اظ هثاًی ًظطی ٍ پیكیٌِ پػٍّف

ضؾاًِ ٍؾیلِ ای اؾت تطای ًقل ٍ اًتقال اعالػات، ایسُ ّا ٍ افکاض افطاز یا خاهؼِ؛ اگط ایي تؼطیف ضا قثَل کٌین  

تایس حؿاب کٌین کِ ضؾاًِ تتَاًس اظ ًَع اًؿاًی تاقس یا ؾاظهاًی یا تکٌَلَغی، ذَز ظتاى ًیع یک ًَع ضؾاًِ اؾت. 

کالؼ زضؼ ٍ زاًكگاُ ٍ تاالذطُ ضؾاًِ ّای خوؼی، اظ هغثَػات گطفتِ تا تلفي، ضازیَ، تلَیعیَى ٍ یا 

ایٌتطًت.ضؾاًِ یک ٍاؾغِ ػیٌی ٍ ػولی زض فطآیٌس تطقطاضی اضتثاط اؾت. ٍ زٍ ًَع کاضکطز آقکاض ٍ ًْاى تطای آى 

یطًسُ پیام اؾت. اها کاضکطز پٌْاى ضؾاًِ ٍخَز زاضز کِ کاضکطز آقکاض آى یؼٌی ایٌکِ ضؾاًِ هحل تطذَضز پیام ٍ گ

تِ ٍؾایل اًتقال پیام ّا اظ فطؾتٌسُ یا  .(9889یؼٌی تطقطاض کٌٌسُ خطیاى اضتثاط ٍ پیام ضؾاًی)ؾاػی، 

قَز؛ کِ قاهل ضٍظًاهِ ، کتاب، ضازیَ، تلَیعیَى ، هاَّاضُ ،  فطؾتٌسگاى تِ هراعة یا هراعثاى گفتِ هی

 گیطاى پیام هاًٌس ّایی ٍیػگی زاضای ٍؾایل ایي. اؾت …ٍ اعالػات ٍ ایٌتطًت ٍّای ًَیي اضتثاعات  تکٌَلَغی

 هی کِ اؾت ػاهلی آى اضتثاط هفَْم زض ضؾاًِ(. 6ل 9881زازگطاى،)ّؿتٌس ٍتکثیطپیام ظیاز ػول ًاآقٌا،ؾطػت

ًی اؾت. ضؾا پیام کاضقاى خوؼی اضتثاط ٍؾایل یا ّا ضؾاًِ ٍاقغ زض زّس اًتقال هراعة تِ ضا پیام تَاًس

زضفطٌّگ ضٍظًاهِ ًگاضی ٍاغُ ضؾاًِ تحت ػٌَاى اعالع ضؾاًی ٍ ضؾاًِ قٌاؾی، انغالح کلی تِ هؼٌای هدوَػِ 

اتعاضّا ٍ ضٍـ ّایی کِ تطای ایداز اضتثاط تا هراعثاى اًثَُ تِ کاض هی ضٍز تؼطیف قسُ اؾت. خاهغ تطیي تؼطیفی 

ضؾاًِ ّواى پیام ‘لَّاى کاًازایی اؾت کِ هی گَیس کِ تاکٌَى اظ ضؾاًِ نَضت گطفتِ اؾت ّواى تؼطیف هک 

ٍیػگی ضؾاًِ ّای خوؼی ضؾاًِ ّای خوؼی زاضای اهتیاظات ٍ هٌاتؼی ّؿتٌس کِ ایي  .(9ل9889)ٍاحسی،'اؾت

اهتیاظّا اظ هاّیت ٍ کاضکطز ضؾاًِ ّای ًَیي کِ غالثا ضؾاًِ ّای خوؼی ّؿتٌس ًاقی هی قَز. ٍیػگی ضؾاًِ 

گؿتطزگی حَظُ اًتكاض -8ًظن اًتكاض  -2ؾطػت اًتكاض  -9 :ض ذالنِ تِ قطح شیل اؾتّای خوؼی ًَیي تِ عَ

آؾاًی  -7زؾتیاتی تِ قضاٍت ٍ زاٍضی هراعثاى اًثَُ  -6فطاگیطی پَقف هراعثاى  -5تساٍم اًتكاض  -1

 کاضکطزّای ٍؾایل اضتثاط« ّاًوي»ًظطیِ ّاًوي  .(92ل9889زؾتطؾی ٍ ّعیٌِ ًاچیع )تدطی غطیة آتازی،

تَلیس: تسیي هؼٌا کِ ٍؾایل اضتثاط خوؼی قازض ّؿتٌس، کاضی اًدام  -9 :خوؼی ضا تِ ؾِ ترف تقؿین کطزُ اؾت

ّایی کِ هطزم تِ  زٌّس کِ ایي کاض هوکي اؾت، ؾاذتي تط هثٌای ذغَط اظ پیف تؼییي قسُ ٍ یاز زازى یا ضٍـ

 -8 .ٍخَز آٍضز ضا تكَیق کٌس ٍ تغییط تِاتساع: یؼٌی ایٌکِ ایسُ ّای خسیس  -2 .تاقس …اّسافكاى تطؾٌس ٍ 

 (89ل 9872ًگْساضی: تسیي ًحَ کِ قازض اؾت، ضٍاتظ هَخَز ضا حفظ ٍ ًگْساضی کٌس)اػطاتی،

 

تأثیط ضؾاًِ ّا زض :»زض پػٍّكی تا هَضَع  (9899)ػلی اکثط فطٌّگی ٍ ّاًیِ کیاًا پیكیٌِ زاذلی پػٍّف  .

تِ تطضؾی تأثیط هؿتقین ٍ غیط قاتل اًکاض ضؾاًِ ّا ٍ « پَقف غطتیتثلیغ ؾثک ظًسگی غطتی تا تأکیس تط الگَی 

 ایي زض. اًس پطزاذتِ …ٍؾایل اضتثاط خوؼی تط ظًسگی افطاز خاهؼِ زض ظهیٌِ ّای ضفتاضّا، ػازات، ٌّداضّا ٍ

 هٌسضج ّای پاؾد تحلیل ٍ تدعیِ اظ آهسُ تسؾت ًتایح اؾاؼ تط. اؾت قسُ اًدام پیوایكی ضٍـ تا کِ تحقیق

ض پطؾكٌاهِ ، هیاى اؾتفازُ اظ ضؾاًِ ّای زاذلی ٍ ذاضخی ٍ تطٍیح هس ٍ هسگطایی ضاتغِ ای هؿتقین ٍخَز ز

زاضز. ٍ هی تَاى هكاّسُ کطز کِ ضؾاًِ ّا ًقكی هؿتقین زض پصیطـ ٍ الگَ پصیطی افطاز قكطّای هرتلف خاهؼِ 

ؾطهایِ اختواػی » ّكی تا ّسف تطضؾی ( زض پػ9889ٍقاکطی ًیا، ایطج ) .تِ ٍیػُ خَاًاى اظ پسیسُ هس زاضًس



ظًاى « ذاًَازگی، ضضایتوٌسی اظ ظًسگی ظًاقَیی ٍ تْساقت ضٍاًی ظًاى اؾتفازُ کٌٌسُ اظ قثکِ ّای هاَّاضُ ای 

زازُ ّای تحقیق حانل اؾترطاج پطؾكٌاهِ ّایی اؾت کِ  .اؾتفازُ کٌٌسُ اظ هاَّاضُ ضا هَضز پػٍّف قطاض زازًس

ٌٌسُ اظ قثکِ ّای هاَّاضُ ای زض قْط ضقت تکویل گطزیسُ اؾت، ًتایح تطضؾی ًكاى زاز تَؾظ تاًَاى اؾتفازُ ک

کِ آظهَزًی ّای هكاضکت کٌٌسُ زض تحقیق ، اظ ؾطهایِ اختواػی ضؼیف تط ، ضضایتوٌسی اظ ظًسگی کوتط ، ٍ 

 تْساقت ضٍاًی ًاهغلَب تطی تطذَضزاضًس

ٍیػگی ضؾاًِ ّای  8-2ضؾاًِ  :(ای ضؾاًِ ّا)فهل زٍمفْطؾت هغالة هثاًی ًظطی ٍ پیكیٌِ پػٍّف ٍیػگی ّ .

زیسگاُ ّای پیكگاهاى اضتثاعات پیطاهَى تأثیطات  5-2ضًٍس کلی اضتثاعات زض قف هطحلِ هكرم  1-2خوؼی 

ّاضٍلس »ًظطیِ  9-2 « زًیؽ هک کَئیل»ًظطیِ  8-2ًظطیِ ّایثطت  7-2ًظطیِ ّاًوي  6-2ضؾاًِ ّای خوؼی 

یاى »زیسگاُ  99-2 « هاضقال هک لَّاى« »ًظطیِ زّکسُ خْاًی » 91-2 « هیلعچاضلع ضایت »ٍ « الؾَل 

پیكیٌِ  11-2ًظطیِ تعضیقی  98-2ًظطیِ کاقت خطج گطتٌط  92-2ٍ تاییس ًظطیِ زّکسُ خْاًی « ضاتطتؿَى 

 پیكیٌِ ذاضخی پػٍّف هٌاتغ فاضؾی هٌاتغ  15-2زاذلی پػٍّف 

 

ّا زاًف  هَقؼیتی اؾت کِ تا ػولکطز ٍ پیكطفت تحهیلی هیلیَىّای  هقسهِ اضغطاب اهتحاى یکی اظ اضغطاب

(. اضغطاب اهتحاى 9878؛ تِ ًقل اظ تیاتاًگطز، 9981آهَظ ٍ زاًكدَ زض هطاکع آهَظقی ضاتغِ تٌگاتٌگ زاضز)ّیل، 

اظ  ّای ًگطاًی ٍ ّیداى پصیطی ضا تحت تأثیط قطاض زازُ ٍ ای ًاذَقایٌس تا زضخات هرتلف، حیغِ تِ ػٌَاى تدطتِ

ّای فطز ضا هتاثط  ّا، ٍ ًگطـ کؿة هؼلَهات، چگًَگی پطزاظـ نحیح اعالػات ٍ ػولکطز تحهیلی تا اًگیعُ

تطز ٍ هاًغ ضقس ٍ  ّا ٍ اؾتؼسازّا ضا تحلیل هی ّای ذال ذَز، تَاى پیكطفت ٍ تطٍظ ذالقیت ؾاظز ٍتا هکاًیعم هی

اهتحاى ضا حالت ذانی اظ اضغطاب ػوَهی ( اضغطاب 9981ؾیثط ) .گطزز پیكطفت تحهیلی زاًف آهَظاى هی

ضا  تاقس ٍ فطز آى ّای پایساض قٌاذتی، فیعیَلَغیکی ٍ ضفتاضی هطتثظ تا تطؼ اظ قکؿت هی زاًس کِ قاهل پاؾد هی

کٌس.ٌّگاهی کِ اضغطاب اهتحاى ضخ هی زّس تؿیاضی اظ فطایٌسّای قٌاذتی ٍ  ّای اضظیاتی تدطتِ هی زض هَقؼیت

( اضغطاب اهتحاى ضا ًَػی ٍاکٌف ًاذَقایٌس ٍ 9989گیَزا ٍ لَزلَ ) .کٌس فطز تساذل هی تَخْی تا ػولکطز هَثط

اًس.ایي حالت ّیداًی هؼوَالً تا تٌف،  ّیداًی ًؿثت تِ هَقؼیت اضظیاتی زض هسضؾِ ٍ کالؼ زضؼ تؼطیف کطزُ

( اضغطاب 9981) اؾپیلثطگط .تكَ یف، ًگطاًی، ؾطزضگوی ٍ تطاًگیرتگی ؾیؿتن اػهاب ذَز هرتاض ّوطاُ اؾت

زاًس. تا تَخِ تِ ایٌکِ اؾپیلثطگط تطای تثییي اضغطاب  اهتحاى ضا هتكکل اظ زٍ ػاهل ًگطاًی ٍ ّیداى پصیطی هی

اهتحاى زٍ هؤلفۀ ًگطاًی ٍ ّیداى پصیطی ضا هغطح کطزًس، هؤلفِ هْن اضغطاب اهتحاى هؤلفِ ًگطاًی یا فؼالیت 

پؿی قٌاذتی ظیاز زضتاضُ ػولکطز، پیاهسّای ًاقی اظ اهتحاى، قٌاذتی ًاهطتَط تِ تکلیف اؾت کِ قاهل زلَا

افکاض هطتَط تِ ذطاب کطزى اهتحاى، تحقیط ذَیكتي، اضظیاتی تَاًایی ذَز زض هقایؿِ تا زیگطاى ٍ اًتظاضات هٌفی 

تَاى تِ چْاض گطٍُ قٌاذتی، ػاعفی، ضفتاضی ٍ  ػالین اضغطاب ػالین اضغطاب ضا هی .قَز اظ ػولکطز هی

ّا تا کل اضگاًیعم  لَغیکی تقؿین کطز. ایي ػٌانط چْاضگاًِ اظ ّوسیگط هؿتقل ًیؿتٌس، تلکِ ػولکطز آىفیعیَ

 ازضاکی –الف( ػالین قٌاذتی: قاهل هكکالت حؿی  :ایي چْاض گطٍُ ػالهت ػثاضتٌس اظ .تاقس ّواٌّگ هی

ٍ اقکال زض تِ یاز آٍضی  پطتی حَاؼ هاًٌس)تفکط هكکالت ،(تَزى ظًگ تِ گَـ ٍ ٍاقؼی غیط احؿاؼ هاًٌس)



حَنلگی، ًاآضاهی، تٌف، ظٍز  ب( ػالین ػاعفی: قاهل تی .(ٍ اقکاالت هفَْهی )هاًٌس تحطیف قٌاذتی (هغالة

ج( ػالین ضفتاضی: قاهل تاظزاضی، اختٌاب، اقکال کالهی، ًاّواٌّگی، ًا آضاهی ٍ  .ضًدی، تطؼ، ّطاؼ ٍ ٍحكت

ػضالًی،  –ػهثی ػالین تٌفؿی، هكکالت ػطٍقی، –ل ػالین قلثی ز( ػالین فیعیَلَغیکی: قاه .ًفؽ ًفؽ ظزى

قسُ زض  ّای اًدام پػٍّف .(9889 هقسم، کاظویاى اظ ًقل تِ ؛9985 ، تک)پَؾتی ػالین ٍ ای ضٍزُ –ای هؼسُ

ًفؽ ٍ پیكطفت تحهیلی اًدام زازُ ٍ  ( تحقیقی تِ ًام ضاتغِ اضغطاب اهتحاى، ػعت9871زاذل کكَض ًَضالِ )

( زض یک 9876آتازی ) ػثاؼ .فتِ اؾت کِ اضغطاب اهتحاى تا پیكطفت تحهیلی ضاتغِ هٌفی زاضزًتیدِ گط

ّا ًكاى زازُ اؾت کِ تیي ؾغح  پػٍّف ضاتغِ تیي اضغطاب ٍ پیكطفت تحهیلی ضا تحقیق کطزُ اؾت یافتِ

ی هتَؾظ ٍ زاض هؼکَؼ ٍخَز زاضز ٍ ّوثؿتگ اضغطاب آقکاض ٍ پٌْاى ٍ هیعاى پیكطفت تحهیلی ضاتغِ هؼٌی

آهَظاى تِ زٍ گطٍُ قَی ٍ ضؼیف تط اؾاؼ هؼیاض هؼسل زضؾی، ایي ًتیدِ  تا تفکیک زاًف .زّس هٌفی ضا ًكاى هی

آهَظاى  زاضی ٍخَز زاضز ٍ ؾغح اضغطاب زاًف زضیافت قس کِ تیي زٍ گطٍُ اظ ًظط ؾغح اضغطاب تفاٍت هؼٌا

اضغطاب پٌْاى اظ اضغطاب آقکاض تیكتط اؾت. آهَظاى قَی اؾت. زض ّط زٍ گطٍُ ؾغح  ضؼیف تیكتط اظ زاًف

زٌّس. تٌاتطایي تایس ػَاهل هرتلف ضا زض افت تحهیلی ػلل ایداز  ّا خْت ضاتغِ ػلی ضا ًكاى ًوی الثتِ ایي یافتِ

گطایی هؼغَف تِ  ( زض تحقیقی تِ ًام تطضؾی ضاتغِ ّسف9882ظازُ ) هطازی .اضغطاب هَضز تطضؾی قطاض زاز

آهَظاى پؿط  ذَزاضتقایی تا اضغطاب اهتحاى، ذَزاثطتركی ٍ ػولکطز تحهیلی زض زاًف تکلیف، ذَزترطیثی ٍ

ّای قْط اَّاظ اًدام زاز تِ ایي  آهَظ پؿط پایِ اٍل زتیطؾتاى زاًف 877ّای اَّاظ، کِ تط ضٍی  ؾال اٍل زتیطؾتاى

اضتقایی  . ّسف ذَزای ًساضز گیطی( تا اضغطاب اهتحاى ضاتغِ ًتایح ضؾیس کِ ّسف هؼغَف تِ تکلیف )یاز

ػولکطز اختٌاب( تا اضغطاب )ترطیثی  زاض ٍ ّسف ذَز گطایكی( تا اضغطاب اهتحاى ضاتغِ هٌفی هؼٌی ػولکطز)

ای ًساقت،  گیطی تا ػولکطز تحهیلی ضاتغِ ّا ًكاى زاز کِ ّسف یاز زاض زاضز ٍ یافتِ اهتحاى ضاتغِ هثثت هؼٌی

زاض ٍ ّسف ػولکطز اختٌاب تا ػولکطز تحهیلی  ثثت هؼٌیّسف ػولکطز گطایف تا ػولکطز تحهیلی ضاتغِ ه

( زض تحقیقی تِ ًام هظالؼِ 9888هطازی ٍ ّاقوی ) قؼیطی، هیطظایی، پطٍضی، قِ .زاض زاقت ضاتغِ هٌفی هؼٌی

ّای  آهَظاى زتیطؾتاًی اؾتاى اضغطاب اهتحاى ٍ پیكطفت تحهیلی تا تَخِ تِ خٌؿیت ٍ ضقتِ تحهیلی زض زاًف

زاض تیي  ّا تِ عَض کلی تیاًگط ٍخَز ضاتغِ هٌفی ٍ هؼٌا ى ٍ ذطاؾاى تِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس کِ یافتِایالم، کطزؾتا

فْطؾت هغالة هثاًی ًظطی ٍ پیكیٌِ پػٍّف اضغطاب  .اضغطاب اهتحاى ٍ پیكطفت تحهیلی اؾت

ًظطیِ  -9تحاى ّای اضغطاب اه ّا ٍ ًظطیِ هقسهِ ػالین اضغطاب هسل :اهتحاى)فهل زٍم( تِ نَضت ظیط هی تاقس

هسل ًقم ٍ کوثَز  -5هسل کوثَزّا -1هسل تساذل -8 ذهیهِ –هسل اضغطاب هَقؼیت -2 قٌاذتی –تَخْی

ػالین ػاعفی ٍ  – 2ػالین قٌاذتی -9ّای اضغطاب اهتحاى  زٍگاًِ قیَع اضغطاب اهتحاى ػالین ٍ ًكاًِ

َثط زض تطٍظ اضغطاب اهتحاى ػَاهل فطزی ّای فیعیَلَغیک ػَاهل ه ػالین ٍ ًكاًِ-1ّای ضفتاضی  ًكاًِ-8ّیداًی 

ّای قٌاذتی ٍ ضفتاضی تطای کاّف اضغطاب  ٍ قرهیتی ػَاهل آهَظقگاّی ٍ اختواػی ػَاهل ذاًَازگی تکٌیک

قسُ زض ذاضج اظ کكَض هٌاتغ  ّای اًدام قسُ زض زاذل کكَض پػٍّف ّای اًدام ی پػٍّف پػٍّف اهتحاى پیكیٌِ

-http://doc.lono.ir/%d99859d89a89d89a79d99869db98cفاضؾی هٌاتغ اًگلیؿی ازاهِ زض 

%d99869d89b89d89b99db98c-%d9988-



%d99be%db98c%d89b19db98c%d99869d9987-

%d99be%da9989d99889d99879d89b1-%d89a79d89b69d89b79d89b99d89a79d89a8-

%d89a79d99859d89aa%d89ad%d89a7/ 

 

 


