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رٍابط عوَهي ٍ تكٌیكّاي رساًِاي

رٍابط عوَهي داًشگاُ علَم پسشكي اصفْاى

ثٟشٌٜيشي ٔٙبػت سٚاثظ ػٕٔٛيٞب اص ظشفيتٞب  ٚتٛإ٘ٙذيٞبي اعالعسػب٘ي سػب٘ٞٝبي جٕؼي
ثشاي استجبط الٙبػي  ٚاثشثخؾ ثب ٔخبعجبٖ ػبصٔبٖ اص ٔٛضٛػبت ثؼيبس ٕٟٔي اػت وٕٛٞ ٝاس ٜدس
اِٛٚيت ثش٘بٔٞٝبي سػب٘ٝاي سٚاثظ ػٕٔٛيٞبي وبسآٔذ لشاس داسد .سٚاثظ ػٕٔٛيٞب ثشاي دػتشػي ثٝ
ٔخبعجبٖ ا٘ج ٜٛخٛد  ٚاسػبَ اعالػبت  ٚپيبْ ػبصٔبٖ ث ٝآٟ٘ب  ٚدسيبفت ٘ظشٞب  ٚديذٌبٜٞبي آ٘بٖ
٘يبصٔٙذ ثشلشاسي استجبط دٚػٛي ٚ ٝپٛيب ثب سػب٘ٞٝب ٔيثبؿٙذ .سػب٘ٞٝب اثضاسي ٞؼتٙذ ؤ ٝيتٛا٘ٙذ
سٚاثظ ػٕٔٛي سا دس تحمك ايٗ ٞذف ػبصٔب٘ي يبسي  ٚوٕه وٙٙذ .حبَ دس ايٗ ٔيبٖ آ٘چ ٝداساي
إٞيت اػت ،عشاحي ،تٙظيٓ  ٚاجشاي آٖ ثش٘بٔٝاي اػت و ٝسٚاثظ ػٕٔٛيٞب دس ثشلشاسي استجبط ثب
سػب٘ٞٝبي جٕؼي اتخبر ٔيوٙٙذ تب ثتٛا٘ٙذ دس ايٗ سٍٞزس ث ٝيىي اص اكّيتشيٗ ٚظبيف ػبصٔب٘ي
خٛد و ٝايجبد يه ٔذيشيت ٔٙبػت اعالػبتي ثيٗ ػبصٔبٖ ٔ ٚخبعت اػت٘ ،بيُ ؿ٘ٛذ .ثذ ٖٚتشديذ
سٚاثظ ػٕٔٛيٞب ثشاي تحمك ايٗ ٞذف ٘يبصٔٙذ ايجبد ثشلشاسي استجبعي ػّٕي ،تخللي ٙٔ ٚغمي ثب
سػب٘ٞٝبي جٕؼي ٔيثبؿٙذ و ٝالصٔ ٝآٖ آؿٙبيي ثب سٚؽٞبي ٘ٛيٗ  ٚتىٙيهٞبي سػب٘ٝاي اػت.
حبَ دس ايٗ ٘ٛؿتبس ػؼي ثش آٖ اػت و ٝثب آخشيٗ سٚؽٞب  ٚتىٙيهٞبي سػب٘ٝاي آؿٙب ؿذٚ ٜ
ٔفبٞيٓ ػّٕي ،ػّٕي  ٚاجشايي آٖ تجييٗ  ٚتـشيح ؿٛد.

رٍابط عوَهيّا ٍ رساًِّاي جوعي
سٚاثظ ػٕٔٛي اص ٘ظش ٔبٞيت  ٚوبسوشد لشاثت صيبدي ثب سػب٘ٞٝب داسد ث٘ ٝحٛي و ٝدس يىي اص تؼبسيف
لذيٕي ،سٚاثظ ػٕٔٛي سا ٙٞش وبسثشد خشدٔٙذا٘ ٝاص سػب٘ٞٝب ثشاي ٘فٛر دس افىبس ػٕٔٛي تؼشيف
وشدٜا٘ذٕٞ .چٙيٗ جبِت اػت ثذا٘يٓ و ٝپذس سٚاثظ ػٕٔٛي دس د٘يب آلبي «ايٛي ِي» خٛد خجشٍ٘بس
يىي اص ٘ـشيبت ٘يٛيٛسن دس آٔشيىب ثٛد ٜاػت .دس ٚالغ ؿبِٛدٞ ٚ ٜؼت ٝتـىيُ سٚاثظ ػٕٔٛي ثٝ
ٔف ْٟٛأشٚصيٗ آٖ دس ػبَ ٔ 6996يالدي تٛػظ ؿخلي ث٘ ٝبْ «ايٛي ِي» خجشٍ٘بس ،پبيٌٝزاسي ٚ
تىٛيٗ يبفت ٝاػت  ٚايٗ أش ٘ـبٍ٘ش ٔحٛسي ثٛدٖ فؼبِيتٞبي سػب٘ٝاي دس سٚاثظ ػٕٔٛيٞبػت[.]6
ث ٝثيبٖ ديٍش يىي اص داليُ  ٚضشٚستٞبي تـىيُ  ٚظٟٛس سٚاثظ ػٕٔٛي دس د٘يب ثشٌشفت ٝاص
پبػخٍٛيي ث٘ ٝيبصٞبي سػب٘ٝاي ػبصٔبٖٞب  ٚدػتٍبٜٞب ثٛد ٜاػت .اص ػٛي ديٍش سػب٘ٞٝبي جٕؼي
٘يض و ٝثخؾ اػظٕي اص اعالػبت  ٚاخجبس ٔٛسد ٘يبص خٛد سا اص ػبصٔبٖٞب  ٚدػتٍبٜٞب تأٔيٗ ٔيوٙٙذ
ٚجٛد چٙيٗ ٚاحذي سا ٔغت ٓٙؿٕشد ٜو ٝثتٛا٘ٙذ اص عشيك ايٗ ٚاحذ ٔـخق ث ٝاعالػبت ،اخجبس ٚ
ٌضاسؽٞبي ٔٛسد ٘يبص خٛد دػتشػي يبثٙذ .ثٙبثشايٗ ٚظبيف  ٚاٞذاف ػبصٔب٘ي سٚاثظ ػٕٔٛيٞب ٚ
سػب٘ٞٝب ايجبة ٔيوٙٙذ و ٝآٟ٘ب ثب يىذيٍش ٕٞىبسي  ٚاستجبعي ٔؤثش ٔ ٚؼتٕش داؿت ٝثبؿٙذ .ثشاي
ٔثبَ أشٚص ٜسٚاثظ ػٕٔٛي يه ػبصٔبٖ ثذ ٖٚاستجبط  ٚاػتفبدٔ ٜؤثش اص سػب٘ٞٝبي جٕؼي
(ٔغجٛػبت ،سادي ،ٛتّٛيضي ،ٖٛػيٕٙب  )...ٚلبدس ٘خٛاٞذ ثٛد پيبْٞب ،اعالػبت  ٚخٛاػتٞٝب  ٚا٘تظبسات
خٛد سا ثشاي ا٘جٞٛي اص ٔخبعجب٘ؾ اسػبَ وٙذ  ٚآ٘بٖ سا ٍٕٞبْ ٕٞ ٚشا ٜثب ثش٘بٔٞٝب  ٚػيبػتٞبي
ػبصٔبٖ ٔتجٛػؾ ػبصد  ٚثٛ٘ ٝػي ثب جّت ٔخبعجبٖ خٛد ٔـبسوت آ٘بٖ سا ث ٝخذٔت ٌيشد .دس ٚالغ
ػبصٔب٘ي و٘ ٝتٛا٘ذ ث٘ ٝح ٛكحيح  ٚاثشثخؾ ثب ٔخبعجبٖ خٛد اص عشيك اثضاس سػب٘ ٝاستجبط ثشلشاس
وٙذ ثذ ٖٚتشديذ دس پيـجشد اٞذاف ،ثش٘بٔٞٝب  ٚػيبػتٞبيؾ ؿىؼت خٛاٞذ خٛسد .دس آٖ سٚي
ػى٘ ٝيض سػب٘ٞٝبي جٕؼي ثشاي تٟي ٚ ٝپيٍيشي يه ٔٛضٛع ،خجش يب ٌضاسؽ جبٔغ  ٚوبُٔ ثشاي

ٔخبعجب٘ـبٖ ٘يبصٔٙذ ٔشاجؼ ٝث ٝػبصٔبٖٞب  ٚسٚاثظ ػٕٔٛي ثشاي دسيبفت آخشيٗ  ٚثٍٟٙبْتشيٗ
اعالػبت پيشأٛٔ ٖٛضٛػبت دسخٛاػتي خٛد ٞؼتٙذ ،ثٙبثشايٗ ٔيتٛاٖ ادػب وشد و ٝسٚاثظ
ػٕٔٛيٞب  ٚسػب٘ٞٝبي جٕؼي ٘يبصٔٙذ ثشلشاسي استجبعي ٔؼتٕشٙٔ ،غمي  ٚاثشثخؾ ثب يىذيٍش
ٔيثبؿٙذ و ٝثتٛا٘ٙذ اص ايٗ عشيك دس تٛػؼ ٝفؼبِيتٞبي اعالعسػب٘ي خٛد ٔٛفك ػُٕ وٙٙذ .حبَ
دس ايٗ ٔيبٖ آ٘چ ٝإٞيت پيذا ٔيوٙذ ٙٞش  ٚتٛإ٘ٙذي اػت و ٝسٚاثظ ػٕٔٛيٞب يب سػب٘ٞٝب دس
ثشلشاسي استجبط تخللي ٔ ٚؤثش ثب يىذيٍش ث ٝوبس ٔيثٙذ٘ذ .اٌش دس ايٗ ٔيبٖ يه سٚاثظ ػٕٔٛي
وبسآٔذ  ٚخالق  ٚتٛإ٘ٙذ  ٚآؿٙب ثٔ ٝؼبيُ سػب٘ٞٝب ثبؿذ ،خٛاٞذ تٛا٘ؼت ثب ثٟشٌٜيشي اص
تىٙيهٞب  ٚسٚؽٞبي ٘ٛيٗ ثشلشاسي استجبط ،اص ظشفيتٞب  ٚأىب٘بت سػب٘ٞٝب دس پيـجشد اٞذاف
اعالعسػب٘ي خٛد اػتفبد ٜوشدٛٔ ٚ ٜفك ػُٕ وٙذٕٞ .يٗ ٚضؼيت ٘يض ثشاي پيـجشد فؼبِيتٞبي
اعالعسػب٘ي سػب٘ٞٝب ٘يض دس استجبط ثب سٚاثظ ػٕٔٛيٞب  ٚػبصٔبٖٞب كذق ٔيوٙذ .سػب٘ٞٝب ٘يض ثبيذ
ثب ٙٞش ثشلشاسي استجبط تخللي ثب سٚاثظ ػٕٔٛي  ٚػبصٔبٖٞب آؿٙب ثبؿٙذ تب ثتٛا٘ٙذ اعالػبت
دسخٛاػتي خٛد سا ثٛٔ ٝلغ دسيبفت وٙٙذ .دس ػيٗ حبَ سٔض ٔٛفميت سٚاثظ ػٕٔٛيٞب  ٚسػب٘ٞٝب دس
فؼبِيتٞبي اعالعسػب٘يٙٞ ،ش ثشلشاسي استجبعي ػّٕي  ٚتخللي ٙٔ ٚغمي ثب يىذيٍش اػت وٝ
ثشٌشفت ٝاص ؿٙبخت دليك  ٚاتخبر سٚؽٞبي ٘ٛيٗ  ٚػّٕي دس ايٗ فشآيٙذ استجبط اػت.

رٍابط عوَهي ٍ هذيريت رساًِاي
ٙٞش ػبٔب٘ذٞي  ٚتٙظيٓ استجبعي ثٟئ ،ٝٙؤثش  ٚاثشثخؾ ثيٗ ػبصٔبٖ ثب سػب٘ٞٝبي جٕؼي ٚ
ثٟشٌٜيشي ٔٙبػت اص ظشفيتٞبي سػب٘ٝاي دس جٟت اعالعسػب٘ي اٞذاف ،ػيبػتٞب  ٚثش٘بٔٞٝبي
ػبصٔبٖ ثؼتٍي ث٘ ٝحٔ ٜٛذيشيت سػب٘ٝاي اػٕبَ ؿذ ٜتٛػظ سٚاثظ ػٕٔٛي ػبصٔبٖ داسد .دس ٚالغ
آؿٙبيي دػتا٘ذسوبساٖ ثخؾ سػب٘ٞٝب دس سٚاثظ ػٕٔٛي ثب سٚؽٞبي ٔٙبػت ٔذيشيتي دس ايٗ
ثخؾ ٔيتٛا٘ذ ػبصٔبٖ سا دس ا٘ؼىبع پيبْٞب  ٚاعالػبت خٛد ثٔ ٝخبعجبٖ ث ٝؿيٜٛاي ٔٙبػت ٚ
اثشثخؾ يبسي وٙذٔ .ذيشيت سػب٘ٝاي صٔي ٝٙسا ثشاي ثٟشٜٚسي ثيـتش ػبصٔبٖ اص ظشفيتٞب ٚ
تٛإ٘ٙذيٞبي اعالعسػب٘ي سػب٘ٞٝب فشأ ٓٞيوٙذ و ٝدس پشت ٛآٖ ػبصٔبٖ ثتٛا٘ذ ثب اػتفبدٙٔ ٜبػت
اص سػب٘ٞٝب استجبعي ٔؤثش  ٚاثشثخؾ  ٚفشاٌيش ثب ٔخبعجبٖ خٛد ثشلشاس وٙذ .آؿٙبيي ثب أىب٘بت،
خظٔـي  ٚوبسوشدٞبي سػب٘ٞٝب ،تٛإ٘ٙذيٞب ٔ ٚحذٚديتٞب ،ػٛأُ ٔؤثش  ٚتأثيشٌزاس ثش
جشيبٖٞبي استجبعي سػب٘ٝاي ،جٟتٌيشي  ٚػيبػتٞب  ٚظشفيتٞبي اعالعسػب٘ي ٘ ٚح ٜٛثشلشاسي
استجبط ٔؤثش ٔ ٚؼتٕش ثب ٞش وذاْ اص ا٘ٛاع سػب٘ٞٝب (ٔغجٛػبت ،سادي ،ٛتّٛيضي ،ٖٛػيٕٙب  )...ٚاص جّٕٝ
٘ىبتي اػت ؤ ٝذيشيت سػب٘ٝاي ثبيذ ٘ؼجت ث ٝحذٚد  ٚثغٛس آٖ آؿٙبيي  ٚتؼّظ وبفي داؿتٝ
ثبؿذ تب دس پشت ٛآٖ ثتٛا٘ذ ثش٘بٔ ٝػُٕ ٔٙبػت ٔ ٚؤثشي ثشاي فؼبِيتٞبي سػب٘ٝاي ػبصٔبٖ ،تٟي،ٝ
تٙظيٓ  ٚثٔ ٝشحّ ٝاجشا دسآٚسد.

دس ٚالغ ٔذيشيت ثٟشٜٚسي اص سػب٘ٞٝب ثخـي اص ٔذيشيت دس سٚاثظ ػٕٔٛي سا تـىيُ ٔيدٞذ وٝ
اػبع وبس آٖ ثٟشٌٜيشي اص ظشفيتٞبي سػب٘ٝاي دس ساػتبي ا٘تمبَ  ٚا٘ؼىبع پيبْ ػبصٔبٖ ثٝ
ٔخبعجبٖ اص عشيك سػب٘ٞٝب  ٚدسيبفت ٘ظشٞب ،ا٘ذيـٞٝب  ٚپيـٟٙبدات ٔغشٚح ٝدس سػب٘ٞٝب دس
استجبط ثب ػبصٔبٖ  ٚدس ٟ٘بيت ايجبد يه جشيبٖ استجبعي دٚػٛي ٚ ٝاكالح ٔؼتٕش  ٚثٍٟٙبْ

ثش٘بٔٝسيضي  ٚػيبػتٌزاسي دس والٖ ػبصٔبٖ خٛاٞذ ثٛد]2[.اػتفبد ٜاص ٔؤثشتشيٗ  ٚآخشيٗ
سٚؽٞبي ٘ٛيٗ  ٚتىٙيهٞبي سػب٘ٝاي اص جّٕ ٝديٍش ٘ىبتي اػت ؤ ٝذيشيت سػب٘ٝاي دس سٚاثظ
ػٕٔٛي ث ٝد٘جبَ آٖ اػت  ٚدس ثخؾ ٔذيشيت سػب٘ٝاي سٚاثظ ػٕٔٛي ػبٔب٘ذٞي  ٚكٛست
ٔيپزيشد.
ث ٝثيب٘ي ديٍش ٚجٛد يه ٔذيشيت سػب٘ٝاي ػّٕي  ٚوبسآٔذ اػت و ٝسٚاثظ ػٕٔٛي  ٚػبصٔبٖ سا ثٝ
تحمك اٞذاف  ٚػيبػتٞبي اعالعسػب٘ياؽ سٔ ٖٕٛٙٞيػبصد.
اص ديذٌبٞي ديٍش ٚظبيف ٔذيشيت سػب٘ٝاي دس ثخؾ ػختافضاسي ٘ ٚشْافضاسي آٖ لبثُ تجييٗ
اػت .ثخؾ ػختافضاسي آٖ ؿبُٔ ساٜا٘ذاصي ثب٘ه اعالػبت ،آسؿي ،ٛأىب٘بت ػٕؼي  ٚثلشي ٚ ...ٚ
ثخؾ د٘ ٚ ْٚشْافضاسي ٔذيشيت سػب٘ٝاي و ٝداساي خالليت  ٚدلت ثؼيبس اػت ؿبُٔ تغييش
ٍ٘شؽٞب ،ثبٚسٞب ،ايذٜٞب  ...ٚاػت و ٝدس ايٗ ثخؾ تِٛيذ  ٚاسائ ٝيؿٛد .تِٛيذ ثٍٟٙبْ اعالػبت،
ٌضيٙؾ  ٚپشداصؽ اعالػبت ٔٙغجك ثب ٘يبص ٔخبعجبٖ اص جّٕ ٝديٍش ٚظبيف اػبػي ٔذيشيت
سػب٘ٝاي دس ثخؾ ٘شْافضاسي اػت]3[.ثٙبثشايٗ يه سٚاثظ ػٕٔٛي وبسآٔذ دس ثخؾ ٔذيشيت
سػب٘ٝاي ثبيذ ثتٛا٘ذ ث ٝتجٟيض  ٚػبصٔب٘ذٞي د ٚثخؾ ٘شْافضاسي  ٚػختافضاسي سػب٘ٝاي الذاْ
وشد ٜتب اص ايٗ سٍٞزس يه استجبط ٔؤثش  ٚاثشثخؾ سا ثب سػب٘ٞٝبي جٕؼي ثشلشاس  ٚث ٝاٞذاف
سػب٘ٝاي اص پيؾ تؼييٗ ؿذ ٜخٛد دػت يبثذ.

هذل فرآيٌذ اعوال هذيريت رساًِاي رٍابط عوَهي در ارتباط اثربخش با رساًِّا
تشكیل باًك اطالعات (استفادُ از ايٌترًت ٍ)...
تـىيُ ثب٘ه اعالػبت  ٚا٘تمبَ  ٚدسيبفت اعالػبت اص ػبصٔبٖ ثٔ ٝخبعت  ٚثبِؼىغ ثشاي ايجبد
تفبٕٞ ،ٓٞذِي ٔ ٚـبسوت اػبع وبس سٚاثظ ػٕٔٛي سا تـىيُ ٔيدٞذ .سٚاثظ ػٕٔٛي ثشاي ايجبد
ثشلشاسي استجبط ثب ٔخبعجبٖ ٘يبصٔٙذ اعالػبت اػت .اص ػٛي ديٍش ثيـتشيٗ ٘يبص  ٚدسخٛاػت
سػب٘ٞٝب  ٚخجشٍ٘بساٖ اص ػبصٔبٖٞب اعالػبت اػت  ٚسٚاثظ ػٕٔٛيٞب ثذ ٖٚاعالػبت ث ٝسٚص  ٚثٍٟٙبْ
تٛاٖ ثشلشاسي استجبط ػّٕي  ٚتخللي سا ثب سػب٘ٞٝب ٘خٛاٞذ داؿت .ث ٝثيب٘ي ديٍش صثبٖ استجبط
سػب٘ٝاي صثبٖ اعالػبت اػت .ثٙبثشايٗ ،ايٗ ٘يبص  ٚضشٚست ايجبة ٔيوٙذ و ٝسٚاثظ ػٕٔٛي ثٝ
ػٛٙاٖ ٔشوض ا٘جبؿت ٌ ٚشدؽ اعالػبت ػبصٔبٖ ٘ؼجت ث ٝساٜا٘ذاصي ثب٘ه اعالػبت ثشاي اػتفبد ٜاص
تىِٛٛٙطيٞبي اعالػبتي ٘ظيش ايٙتش٘ت ثشاي ػشٚيغدٞي  ٚاساي ٝخٛسان خجشي  ٚاعالػي ٔٙبػت
 ٚثٛٔ ٝلغ ث ٝسػب٘ٞٝب ٔ ٚخبعجبٖ ػبصٔبٖ الذاْ وٙذ.
جٕغآٚسي ،تذٚيٗ ،دػتٝثٙذي  ٚعجمٝثٙذي  ٚؿىُ  ٚلبِت  ٚپشداصؽ اعالػبت س٘ٚذي اػت وٝ
ثبيذ ثشاي تـىيُ  ٚساٜا٘ذاصي ثب٘ه اعالػبت دس سٚاثظ ػٕٔٛي عي ؿٛد .ثشلشاسي استجبط ثب تٕبٔي
صيشثخؾٞبي ػبصٔبٖ ثٛيظ ٜدفتش تأٔيٗ آٔبس  ٚاعالػبت  ٚعشح  ٚثش٘بٔ ٝػبصٔبٖ ٔيتٛا٘ذ ثٟتشيٗ
٘يبص پبيٝاي اعالػبتي سٚاثظ ػٕٔٛي سا تأٔيٗ وٙذ .اعالػبتي ؤ ٝؼٕٛالً ثشاي ثخؾ استجبط ثب
سػب٘ٞٝب دس سٚاثظ ػٕٔٛي ٔٛسد ٘يبص اػت آٖ دػت ٝاعالػبتي اػت و ٝداساي اسصؽٞبي خجشي ٚ
ٌضاسؿي اػت ٔ ٚيتٛا٘ذ دس لبِتٞبي خجشٌ ،ضاسؽٔ ،مبِ ،ٝتحّيُ ،تفؼيش  ...ٚتٟي ٚ ٝث ٝسػب٘ٞٝبي
جٕؼي اسػبَ ؿٛد  ٚيب جٛاثٍٛي ٘يبصٞبي اعالػبتي  ٚخجشي سػب٘ٞٝب اص ػبصٔبٖ ثبؿذ.

اػتفبد ٜاص تىٙيهٞبي ثشجؼتٝػبصئ ،مبيؼٝايٕٞ ،ب٘ٙذػبصي اعالػبت دس تٟي ٝلبِتٞبي
ٔختّف سػب٘ٝاي ثشاي ٔغجٛػبت  ٚسادي ٚ ٛتّٛيضئ ٖٛيتٛا٘ذ خٛسان اعالػبتي ٔٙبػتتش  ٚلبثُ
ٞضٓتشي سا ثشاي سػب٘ٞٝب فشا ٓٞوٙذٕٞ .چٙيٗ ثب٘ه اعالػبت سػب٘ٝاي ٔيتٛا٘ذ ٔٙجغ خٛثي ثشاي
اػتفبد ٜػبيش ثخؾٞبي سٚاثظ ػٕٔٛي ثشاي تٟي ٝالالْ ا٘تـبساتي  ٚفؼبِيتٞبي ػٕؼي  ٚثلشي،
ٕ٘بيـٍبٞي  ...ٚثبؿذ.

هذل فرآيٌذ اطالعرساًي هؤثر رٍابط عوَهي بِ هخاطباى از طريك رساًِّا
(هطبَعات ،راديَ ،تلَيسيَى ٍ)...
رٍابط عوَهي ٍ ايٌترًت
اػتفبد ٜاص تىِٛٛٙطيٞبي جذيذ اعالػبتي ٘ظيش ايٙتش٘ت ٘يض ٔيتٛا٘ذ دس تمٛيت  ٚتح َٛثب٘ه
اعالػبتي دس سٚاثظ ػٕٔٛي ٔؤثش ثبؿذ .سٚاثظ ػٕٔٛي دس ػلش اعالػبت ٔٛظف ثٍٕ٘ٛٞ ٝي ٚ
ٕٞؼب٘ي ثب فشآيٙذ اعالػبت دس جٟت ٘ ٛؿذٖ اػت ثب ايجبد ٌ ٚؼتشؽ صيشػبختٞبي استجبعي،
ايجبد ؿجىٞٝبي اعالػبتي  ٚجزة ٘يشٞٚبي ٔتخلق  ٚآٔٛصؽ ٘يشٞٚبي ٔٛجٛد ايٗ أىبٖ فشآٞ
ٔيآيذ و ٝػيؼتٓ اعالعؿٙبػي پذيذ آيذ.
سٚؽٞبي ٌشدآٚسي اعالػبتٔ ،جبدِ ٝاعالػبتٔ ،ذيشيت اعالػبت ،تٛصيغ  ٚػبصٔب٘ذٞي اعالػبت ٚ
ؿجى ٝاعالعسػب٘ي اص ضشٚستٞبيي اػت و ٝوبسؿٙبػبٖ سٚاثظ ػٕٔٛي ثبيذ اص آٖ آٌبٞي
يبثٙذ]4[.سٚاثظ ػٕٔٛي ثب ٔتلُ ؿذٖ ث ٝؿجى ٝاعالػبتي ايٙتش٘ت لبدس خٛاٞذ ثٛد اص لبثّيتٞبي
ثيؿٕبس اعالػبتي  ٚاستجبعي ايٗ ؿجى ٝاػتفبد ٜوٙذ  ٚاص ايٗ عشيك ضٕٗ دػتيبثي ث ٝاعالػبت
اسصؿٕٙذي پيشأ ٖٛثش٘بٔٞٝب ،فؼبِيتٞب ٔ ٚأٔٛسيتٞبي ػبصٔب٘ؾ ا٘تمبَ  ٚا٘ؼىبعدٙٞذ ٜثؼيبسي
اص اعالػبت  ٚپيبْٞبي ػبصٔبٖ خٛد ثشاي ا٘جٞٛي اص ٔخبعجبٖ ػبصٔبٖ ٔتجٛػؾ ثبؿذ ؤ ٝـتشن
ايٙتش٘ت ٞؼتٙذ .دس ٚالغ ثٟشٌٜيشي چٙذ ٔٙظٛس ٜاعالػبتي  ٚاستجبعي ثشاي سٚاثظ ػٕٔٛي اص عشيك
ايٙتش٘ت ثب ػِٟٛت ،ػشػت  ٚويفيت ثبالتشي أىبٖپزيش خٛاٞذ ؿذ .ثٙبثشايٗ سٚاثظ ػٕٔٛي أشٚصٜ
دس پٟٝٙاي اص تىِٛٛٙطيٞب  ٚسٚؽٞبي جذيذ اعالػبتي  ٚاستجبعي لشاس ٌشفت ٝو ٝآؿٙبيي ثب ايٗ
تىِٛٛٙطيٞب  ٚسٚؽٞبي ٘ٛيٗ افكٞبي جذيذي سا ثشاي تٛػؼ ٝفؼبِيتٞب  ٚثش٘بٔٞٝبي اعالػبتي ٚ
استجبعي آٖ ٔيٌـبيذ و ٝثتٛا٘ذ ثب ثٟشٌٜيشي اص آٟ٘ب ػشيغتش ٔ ٚؤثشتش  ٚالٙبػيتش ثب ٔخبعجبٖ خٛد

استجبط ثشلشاس وشد ٚ ٜپيبْ خٛد سا ث ٝآ٘بٖ سػب٘ذ ٚ ٜدس اػشع ٚلت ثبصخٛسد  Feedbak ٚپيبْٞبي
اسػبِياؽ سا اص ٔخبعجبٖ دسيبفت وٙذ  ٚث ٝثيب٘ي ديٍش يه فشآيٙذ استجبعي  ٚاعالػبتي دٚػٛيٚ ٝ
اثشثخؾ سا ثيٗ ػبصٔبٖ ٔ ٚخبعتؿبٖ فشا ٓٞػبصدِ .زا عشاحي  ٚاجشاي ٔٛفك چٙيٗ فشآيٙذي
تٟٙب اص عشيك ثٟشٌٜيشي ٔٙبػت اص تىِٛٛٙطيٞبي ٘ٛيٗ استجبعي  ٚاعالػبتي ٘ظيش ساٜا٘ذاصي ثب٘ه
اعالػبت ايٙتش٘تي ٔيؼش خٛاٞذ ثٛد.

تشكیل اتاق خبرًگاراى
تالؽ ثشاي ػِٟٛت دػتشػي خجشٍ٘بساٖ حٛص ٜػبصٔبٖ ث ٝآخشيٗ اعالػبت ،دادٜٞب،
تلٕيٌٓيشيٞب  ٚثش٘بٔٞٝب  ٚػيبػتٞب  ٚالالْ ا٘تـبساتي ػبصٔبٖ دس حذالُ صٔبٖ ٔ ٚىبٖ  ٚتمٛيت
پي٘ٛذ  ٚاستجبط ٕ٘بيٙذٌبٖ سػب٘ٞٝبي جٕؼي ثب صيشثخؾٞبي ٔختّف ػبصٔبٖ اص ٚيظ ٜوبسٞبيي اػت
و ٝثبيذ دس دػتٛس وبس ثخؾ استجبط ثب سػب٘ٞٝبي يه سٚاثظ ػٕٔٛي وبسآٔذ لشاس داؿت ٝثبؿذ .دس
ايٗ استجبط تـىيُ اتبق خجشٍ٘بساٖ ث ٝػٛٙاٖ يه فٗ  ٚتىٙيه سػب٘ٝاي ٔيتٛا٘ذ الذأي ٔفيذ ٚ
اسص٘ذ ٜثبؿذ .اتبلي و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔحُ وبس د ْٚخجشٍ٘بساٖ ٔحؼٛة ؿذ ٚ ٜثب ٔشاجؼ ٝث ٝآٖ  ٚفبيُ ٚ
لفؼ ٝاعالػبت ٔشثٛط ٞش وذاْ اص خجشٍ٘بساٖ حٛص ٜػبصٔبٖ ثتٛا٘ٙذ دس اػشع ٚلت ث ٝآخشيٗ
اعالػبت ،ثش٘بٔٞٝب  ٚػيبػتٞبي ػبصٔبٖ حٛصٔ ٜؼئِٛيت خٛد دػت يبثٙذ تب اص ايٗ عشيك ثتٛا٘ٙذ
دس تٟي ٝاخجبس ٌ ٚضاسؽٞبي ٔشثٛط ث ٝػبصٔبٖ اص ايٗ اعالػبت  ٚدادٜٞب اػتفبد ٜوشد ٚ ٜتِٛيذات
خجشي ٌ ٚضاسؽ خٛد سا اص ػغح وٕي  ٚويفي ثبالتشي ثشخٛسداس ػبص٘ذ .دس ايٗ ساػتب ٚظيفٝ
دػتا٘ذسوبساٖ سٚاثظ ػٕٔٛي  ٚثخؾ استجبط ثب سػب٘ٞٝب آٖ اػت و ٝثتٛا٘ٙذ خٛسان خجشي ٚ
اعالػبتي وبفي سا اص عشيك ايٗ تىٙيه سػب٘ٝاي ثشاي خجشٍ٘بساٖ حٛص ٜػبصٔبٖ تأٔيٗ  ٚتذاسن
وٙٙذ .دس ايٗ استجبط الصْ اػت  ٕٝٞسٚص ٜاعالػبت آٔبد ٜؿذ ٜث ٝتؼذاد خجشٍ٘بساٖ تٟي ٚ ٝدس فبيُ
 ٚلفؼٞ ٝش وذاْ اص آ٘بٖ لشاس ٌيشدٕٞ .چٙيٗ ثبيذ ػؼي ؿٛد و ٝدس اساي ٝاعالػبت ث ٝخجشٍ٘بساٖ
تجؼيضي كٛست ٍ٘يشد تب اٍ٘يض ٜالصْ ثشاي ٔشاجؼ ٝتٕبٔي خجشٍ٘بساٖ ث ٝاتبق خجشٍ٘بساٖ ٚ
ثٟشٌٜيشي اص اعالػبت  ٚدادٜٞبي ٔٛجٛد دس آٖ فشا ٓٞآيذٕٞ .چٙيٗ ثبيذ تذثيشي ا٘ذيـيذ ٜؿٛد
و ٝخجشٍ٘بساٖ حٛص ٜػبصٔبٖ ث ٝدِخٛاٞ ٚ ٜش صٔبٖ و ٝفشكت داؿتٙذ حتي دس كٛست ٘جٛدٖ
وبسؿٙبػبٖ سٚاثظ ػٕٔٛي ثتٛا٘ٙذ ث ٝايٗ اتبق  ٚفبيُ  ٚلفؼٔ ٝشثٛع ٝخٛد ٔشاجؼ ٚ ٝاص اعالػبت
داخُ آٖ اػتفبد ٜوٙٙذ .ايٗ الذاْ ٔٛجت ٔيؿٛد و ٝخجشٍ٘بساٖ حٛص ٜػبصٔبٖ ثذٔ ٖٚحذٚديت

صٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي ٕٛٞاس ٜدس جشيبٖ ث ٝسٚص  ٚثٍٟٙبْ ثش٘بٔٞٝب  ٚػيبػتٞب  ٚفؼبِيتٞبي ػبصٔبٖ لشاس
ٌيش٘ذ ٞ ٚيچٌب ٜدس ا٘تظبس اعالػبت  ٚخالء خجشي ٕ٘ب٘ذ  ٚاص ايٗ عشيك پـتٛا٘ ٚ ٝجبيٍبٞي ٔغٕئٗ
ثشاي تأٔيٗ اعالػبت داؿت ٝثبؿٙذ٘ .ىت ٝديٍشي و ٝالصْ ث ٝتٛج ٝاػت ايٙى ٝثبيذ ػؼي ؿٛد وٝ
لفؼٞٝبي خجشٍ٘بساٖ ٕٛٞاس ٜاص آخشيٗ اعالػبت ،دادٜٞب ،تلٕيٌٓيشيٞب ،فؼبِيتٞب  ٚالالْ
ا٘تـبساتي  ٚثخـٙبٔٞٝبي ػبصٔبٖ تىٕيُ ثبؿذ  ٚثتٛا٘ذ ٘يبص اعالػبتي  ٚخجشي خجشٍ٘بساٖ سا
ٔشتفغ ػبصد و ٝايٗ خٛد اٍ٘يضٜاي ٔ ٟٓثشاي ٔشاجؼ ٚ ٝاػتفبدٔ ٜؼتٕش آ٘بٖ اص اتبق خجشٍ٘بساٖ
ٔحؼٛة ٔيؿٛد.

شَراي هشَرتي با خبرًگاراى
اػتفبد ٜاص ٘ظشٞب ،ديذٌبٜٞب  ٚپيـٟٙبدٞبي خجشٍ٘بساٖ  ٚسٚص٘بٍٔ٘ٝبساٖ ٔجشة ثشاي تٟي ٚ ٝتٙظيٓ
ثش٘بٔٙٔ ٝبػت سػب٘ٝاي ثشاي ػبصٔبٖ و ٝدس آٖ ػيبػتٞبي اعالعسػب٘ي تجييٗ  ٚتـشيح ؿذ ٚ ٜثب
يه وبس وبسؿٙبػي ٕٞشا ٜثبؿذ اص عشيك تـىيُ ؿٛساي ٔـٛستي ثب خجشٍ٘بساٖ أىبٖپزيش خٛاٞذ
ؿذ .سػيذٖ ث ٝؿيٜٞٛبي ٘ٛيٗ استجبط سػب٘ٝاي ،جٌّٛيشي اص ثحشاٖ سػب٘ٝاي ،ايجبد يه ساثغٝ
ػّٕي  ٚاخاللي ثب سػب٘ٞٝب ٔيتٛا٘ذ اص دػتبٚسدٞبي تـىيُ ؿٛساي ٔـٛستي ثب سػب٘ٞٝب ٔحؼٛة
ؿٛد .ث ٝثيب٘ي ديٍش تـىيُ ايٗ ؿٛساي ٔـٛستي ٔيتٛا٘ذ تجبسة ػّٕي  ٚحشفٝاي سػب٘ٝاي
اسصؿٕٙذي سا اص عشيك سٚص٘بٍٔ٘ٝبساٖ ثب تجشث ٝدس اختيبس سٚاثظ ػٕٔٛي  ٚثخؾ استجبط ثب سػب٘ٞٝب
ثشاي تٟي ٚ ٝتذٚيٗ ثش٘بٔٞٝب  ٚػيبػتٞبي حبَ  ٚآيٙذ ٜآٖ لشاس دٞذ .ساٜا٘ذاصي چٙيٗ ؿٛسايي وٝ
اػضبي آٖ سا ٔذيش سٚاثظ ػٕٔٛئ ،ؼئ َٛثخؾ استجبط ثب سػب٘ٞٝب ،يه يب د ٚوبسؿٙبع ٔغجٛػبتي

 ٚسادي ٚ ٛتّٛيضي٘ٛي  ٚتٙي چٙذ اص سٚص٘بٍٔ٘ٝبساٖ ثب تجشث ٚ ٝكبحت٘ظش سػب٘ٞٝب تـىيُ ٔيدٞذ
ايٗ أىبٖ سا فشأ ٓٞيآٚسد تب دس لبِت ثشٌضاسي جّؼٞٝبي وبسؿٙبػي حذالُ ٞش ٔب ٜيه ثبس  ٚدس
ٔٛالغ ٔٛسد ٘يبص ٙٔ ٚبػجتٞب  ٚسٚيذادٞبي ٚيظ ٜثشاي ػبصٔبٖ ث ٝدفؼبت ثيـتش ثب ثٟشٌٜيشي اص
٘ظشٞبي وبسؿٙبػي ػغح وٕي  ٚويفي فؼبِيتٞبي سػب٘ٝاي ػبصٔبٖ استمب يبثذ  ٚثش٘بٔ ٝػُٕ
ٔٙبػجي ثشاي ٞش ثخؾ اص فؼبِيتٞب سػب٘ٝاي پيؾثيٙي  ٚثٛٔ ٝسد اجشا ٌزاسد ٜؿٛد دس تشويت
اػضبي ايٗ ؿٛسا ث ٝجٟت ايٙى ٝوبسؿٙبػب٘ي اص ثيش ٖٚػبصٔبٖ حضٛس داس٘ذ  ٚثب ٔؼبيُ فشاػبصٔب٘ي
استجبط سػب٘ٝاي آؿٙب ٞؼتٙذ ٘ظشات  ٚپيـٟٙبدات  ٚساٞىبسٞبي آ٘بٖ ٔيتٛا٘ذ ٔـىالت ،تٍٙٙبٞب ٚ
٘ٛالق احتٕبِي يه ثش٘بٔ ٝسػب٘ٝاي ػبصٔبٖ سا ٌٛؿضد  ٚيب ٔشتفغ ٕ٘بيذ .دس ػيٗ حبَ سٔض پبيذاسي
 ٚتذا ْٚايٗ ؿٛسا ثؼتٍي ث ٝپٛيبيي٘ ،ظٓ ٚ ٚجٛد اٍ٘يض ٜدس ثيٗ اػضبي ؿٛسا داسد و ٝثب جذيت ثٝ
د٘جبَ ساٞىبسٞب  ٚسٚؽٞبي ٘ٛيٗ سػب٘ٝاي  ٚاجشايي ؿذٖ ايذٜٞب  ٚعشحٞبي ٔلٛة دس ؿٛسا
ثبؿٙذ.
ثذ ٖٚتشديذ فؼبِيت ٔؼتٕش ٙٔ ٚظٓ ايٗ ؿٛسا ضٕٗ استمبي ػغح وٕي  ٚويفي الذأبت سػب٘ٝاي
ػبصٔبٖ  ٚجٌّٛيشي اص ثشٚص ٘ٛالق ٔ ٚـىالت احتٕبِي دس ايٗ ثخؾ ،پبيٍبٞي فىشي ٔ ٚؤثش سا
ثشاي اساي ٝاثتىبساتٛ٘ ،آٚسيٞب  ٚؿيٜٞٛبي جذيذ استجبط سػب٘ٝاي ثشاي ػبصٔبٖ فشا ٓٞخٛاٞذ
آٚسد.

تشكیل جلسِّاي ّواٌّگي با خبرًگاراى
ثشلشاسي استجبط ٔؼتٕش ،ايجبد كٕيٕيت ٕٞ ٚىبسي كبدلب٘ ٚ ٝث ٝدٚس اص ػٛءتفب ٓٞثيٗ
دػتا٘ذسوبساٖ سٚاثظ ػٕٔٛي ٕ٘ ٚبيٙذٌبٖ سػب٘ٞٝبي جٕؼي ثب تـىيُ ٔٙظٓ ٔ ٚذا ْٚجّؼٞٝبي
دٚػتبٕ٘ٞ ٝبٍٙٞي ثب خجشٍ٘بساٖ حٛص ٜػبصٔبٖ ثب دػتا٘ذسوبساٖ سٚاثظ ػٕٔٛي أىبٖپزيش اػت.
چشا و ٝدس پشت ٛيه ٕٞىبسي كبدلب٘ ،ٝكٕيٕبٕ٘ٞ ٚ ٝشا ٜثب اعٕيٙبٖ  ٚاػتٕبد ثيٗ سٚاثظ ػٕٔٛي ٚ
خجشٍ٘بساٖ اػت ؤ ٝيتٛاٖ ث ٝيه ٕٞىبسي ٔؤثش ،دٚػٛي ٚ ٝا٘ؼىبع ٔغّٛة پيبْ ػبصٔبٖ ثٝ
ٔخبعجبٖ ٔ ٚشدْ اص عشيك سػب٘ٞٝبي جٕؼي أيذٚاس ثٛد.
٘تبيج يه تحميك و ٝثٙٔ ٝظٛس ؿٙبخت ٘ح ٜٛداٚسي ٍ٘ ٚشؽ سٚص٘بٍٔ٘ٝبساٖ دسثبس ٜػّٕىشد سٚاثظ
ػٕٔٛيٞب ا٘جبْ ؿذ ٜاػت٘ ،ـبٖ ٔيدٞذ و 89 ٝدسكذ سٚص٘بٍٔ٘ٝبساٖ ػبُٔ كذالت  ٚدٚػتي سا
دس دسيبفت ػشيغتش اعالػبت  ٚاخجبس اص سٚاثظ ػٕٔٛيٞب ٔؤثش دا٘ؼتٝا٘ذِ]5[.زا تـىيُ چٙيٗ
جّؼٞٝبي دٚػتب٘ ٝاص ػٛي سٚاثظ ػٕٔٛيٞب ثب خجشٍ٘بساٖ حٛص ٜػبصٔبٖ و ٝثبيذ ػؼي ؿٛد دس يه
فضبي كٕيٕي  ٚساحت  ٚحذالُ يه ثبس دس ٔب ٜكٛست پزيشد ث ٝخجشٍ٘بساٖ حٛص ٜػبصٔبٖ ايٗ
أىبٖ سا دٞذ و ٝآ٘بٖ آصادا٘ ٝا٘تمبدات ،دسخٛاػتٞب  ٚپيـٟٙبداتـبٖ سا دس استجبط ثب سٚاثظ
ػٕٔٛي  ٚفؼبِيتٞب  ٚػيبػتٞبي ػبصٔبٖ اساي ٝوشد ٜتب اص ايٗ عشيك ضٕٗ آٌبٞي سٚاثظ ػٕٔٛي اص
دسخٛاػت  ٚا٘تظبسات خجشٍ٘بساٖ دس جٟت سفغ ػٛءتفبٕٞبت احتٕبِي ٔٛجٛد الذاْ  ٚث٘ ٝيبصٞبي
اعالػبتي  ٚخجشي آ٘بٖ پبػخ داد ٜؿٛد٘ .ىت ٝاػبػي دس تـىيُ ايٗ جّؼبت آٖ اػت و ٝثبيذ
فشكت اكّي ث ٝخجشٍ٘بساٖ داد ٜؿٛد تب آ٘بٖ دس يه فضبي ساحت  ٚدٚػتب٘ ٝديذٌبٜٞبيـبٖ سا ثٝ
عٛس كشيح اػالْ وشد ٚ ٜپبػخ سٚؿٗ دسيبفت وٙٙذ .ايٗ الذاْ ٔفيذ ثبػث آٖ ٔيؿٛد وٝ
خجشٍ٘بساٖ  ٚدػتا٘ذسوبساٖ سٚاثظ ػٕٔٛي احؼبع ٘ضديىي  ٚتؼّك خبعش ثيـتشي ث ٝيىذيٍش
پيذا وٙٙذ  ٚثتٛا٘ٙذ افكٞبي جذيذتشي اص ٕٞىبسي سا ثب ٕٞذيٍش تؼشيف  ٚثٔ ٝشحّ ٝاجشا دسآٚس٘ذ.

هعرفي ٍ تقذير از خبرًگاراى ٍ رساًِّاي فعال
اسصيبثي ،ا٘تخبةٔ ،ؼشفي  ٚتمذيش اص خجشٍ٘بساٖ ثشتش حٛص ٜػبصٔبٖ  ٚسػب٘ٞٝبي فؼبَ اص ديٍش ٚيظٜ
وبسٞب  ٚتىٙيهٞبي استجبط سػب٘ٝاي اػت ؤ ٝيتٛا٘ذ ضٕٗ تجّيُ  ٚلذسدا٘ي اص تالؽ خجشٍ٘بساٖ
 ٚسػب٘ٞٝبي فؼبَ حٛص ٜػبصٔبٖ ث ٝايجبد يه سلبثت ػبِٓ  ٚػبص٘ذ ٜثيٗ خجشٍ٘بساٖ حٛص ٜػبصٔبٖ
ثشاي ا٘ؼىبع ٔٙبػتتش اخجبس ٌ ٚضاسؽٞبي ػبصٔبٖ ثيب٘جبٔذ .يه سٚاثظ ػٕٔٛي وبسآٔذ ثشاي
تٛػؼ ٚ ٝتؼٕيك سٚاثظ ثب خجشٍ٘بساٖ  ٚسػب٘ٞٝب  ٚتمذيش  ٚتـىش اص صحٕبت آ٘بٖ اص عشيك يه
ٔجشاي سػٕي  ٚث ٝدٚس اص ؿيٜٞٛبي غيشاخاللي تغٕيغ ٔيتٛا٘ذ دس ع َٛيه ػبَ اسصيبثي ػّٕي اص
ٔيضاٖ فؼبِيت سػب٘ٞٝب  ٚتالؽ ٞش وذاْ اص خجشٍ٘بساٖ حٛص ٜػبصٔبٖ ث ٝعٛس جذاٌب٘ ٝث ٝػُٕ آٚسدٜ
 ٚثب ثشٌضاسي ٔشاػٕي ثب حضٛس ٔذيشاٖ اسؿذ ػبصٔبٖ ثٔ ٝؼشفي  ٚتمذيش اص خجشٍ٘بساٖ  ٚسػب٘ٞٝبي
فؼبَ حٛص ٜػبصٔبٖ الذاْ وٙذ .ثب ايجبد ايٗ ؿي ٜٛتجّيُ اص خجشٍ٘بساٖ  ٚسػب٘ٞٝبي فؼبَ ٘يض
ٔيتٛاٖ تمذيش  ٚتـٛيكٞبي پٟٙب٘ي اص خجشٍ٘بساٖ سا و ٝثشخي ٔٛالغ ثب رٙٞيتٞبي ٘بٔٙبػجي
كٛست ٔيٌيشد سا اص ثيٗ ثشد  ٚسٚؽ اكِٛيتشي سا جبيٍضيٗ آٖ وشد و ٝداساي يه لبِت سػٕي ٚ
ػّٕي ثبؿذ .ثٞ ٝش حبَ ا٘جبْ ايٗ تىٙيه سػب٘ٝاي جذاي اص ٔـخق ؿذٖ ٔيضاٖ تٛجٞ ٝش وذاْ اص
سػب٘ٞٝب  ٚخجشٍ٘بساٖ ثٔ ٝؼبيُ ػبصٔبٖ  ٚتمذيش  ٚتـىش اص صحٕبت آ٘بٖ ثؼتش ٔٙبػجي سا ثشاي
سلبثت ػبِٓ  ٚػبص٘ذ ٜثشاي عشح  ٚا٘ؼىبع فؼبِيتٞبي ػبصٔبٖ اص عشيك سػب٘ٞٝبي جٕؼي فشآٞ
ٔيآٚسد.

تْیِ آيیي ًاهِ ٍ دستَر العول ّاي ارتباط رساًِ اي
ثشاي ايجبد يه ٚحذت سٚي ٝسػب٘ ٝاي دس ػبصٔبٖ و ٝتٕبٔي صيشثخؾ ٞب ضٕٗ آؿٙبيي ثب ػيبػت
ٞبي اعالع سػب٘ي سػب٘ ٝاي ػبصٔبٖ دس آٖ جٟت حشوت  ٚاص ٘بٕٞبٍٙٞي ٞبي احتٕبِي جٌّٛيشي
ؿٛد ٘يبص ث ٝتٟي ٚ ٝاثالؽ آييٗ ٘بٔٞ ٝب  ٚدػتٛس اِؼُٕ ٞبي خبف ٘ح ٜٛثشلشاسي استجبط ثب سػب٘ٞ ٝب
ٔي ثبؿذ .ثٙبثشايٗ تٟي ٝايٗ آييٗ ٘بٔٞ ٝب  ٚدػتٛساِؼُٕ ٞب و ٝدس آٖ چبسچٛة ،حذٚد ٚ ٚظبيف،
اختيبسات  ٚػغح استجبط ثب سػب٘ٞ ٝب  ٚػيبػت ٞبي اعالع سػب٘ي ػبصٔبٖ دس آٖ ٔـخق ؿذٜ
اػت ٔي تٛا٘ذ يه ؿي ٜٛاستجبط سػب٘ ٝاي سٚؿٗ  ٚؿفبف  ٚث ٝدٚس اص ٘بٕٞبٍٙٞي سا دس صيشٔجٕٛػٝ
ٞبي ٔختّف ػبصٔبٖ پبيذاس وشد ٚ ٜدس ثشلشاسي استجبعي ٔٛثش  ٚثٟي ٝٙثب سػب٘ٞ ٝب ٔفيذ ثبؿذ.
ٕٞچٙيٗ ايٗ الذاْ ٔٛجت ٘ظٓ ثخـي  ٚسٚؿٗ ؿذٖ فؼبِيت استجبعي  ٚخجشي ػبصٔبٖ دس استجبط
ثب سػب٘ٞ ٝب ٘ ٚح ٜٛجٛاثٍٛيي ثٛٔ ٝلغ  ٚػشيغ ث ٝخٛاػتٞ ٝب ،ا٘تمبدات  ... ٚث ٝخجشٍ٘بساٖ  ٚسػب٘ٝ
ٞب اص وب٘بَ اكّي ٛٔ ٚج ٝآٖ دس ػبصٔبٖ ٔي ؿٛد و ٝايٗ فشآيٙذ ثذ ٖٚتشديذ ثش افضايؾ ػغح
ويفي ٔجٕٛػ ٝػبصٔبٖ دس ثشلشاي استجبط ثب سػب٘ٞ ٝب ٔٛثش خٛاٞذ ثٛد .دس ٚالغ ثب ثش٘بٔ ٝػُٕ وشدٖ
 ٚپيؾ سفتٗ دس ثشلشاسي استجبط صيشٔجٕٛػٞ ٝبي ٔختّف ػبصٔبٖ ثب سػب٘ٞ ٝب اص عشيك تٟي ٚ ٝاثالؽ
آييٗ ٘بٔٞ ٝب  ٚدػتٛساِؼُٕ ٞبي حبكُ استجبط سػب٘ ٝاي ٔيؼش خٛاٞذ ؿذ.

تكٌیك ّاي عولیاتي رساًِ اي
 -6تِٛيذ  ٚجشيبٖ ػبصي خجشي:
تٟي ٝخجش ثشاػبع ػيبػت ٞبي اعالع سػب٘ي ػبصٔبٖ  ٚسػبيت اك َٛخجش ٘ٛيؼي ثشاي سػب٘ٞ ٝب
اػٓ اص ٔغجٛػبت ،سادي ٚ ٛتّٛيضي ٖٛثب ؿٙبخت وبُٔ اص ٔخبعت ٚ ٚيظٌي ٞبي آٖ اص ٕٟٔتشيٗ ٘ىبتي
اػت و ٝدس استجبط ثب تىٙيه سػب٘ ٝاي «خجش٘ٛيؼي» ثبيذ ٔٛسد تٛج ٝسٚاثظ ػٕٔٛي لشاس ٌيشد.
اػتفبد ٜاص فشْ ٔخلٛف خجش ،داسا ثٛدٖ ٔحتٛي  ٚاسصؽ ٞبي خجشي ،سػبيت ػٙبكش خجشي ،تٛجٝ
ثٔ ٝفبٞيٓ اػبػي خجش ( كحت  ٚدسػتي ،سٚؿٗ ٚ ٚاضح ثٛدٖ  ٚجبٔغ  ٚوبُٔ ثٛدٖ) پشٞيض اص
اغشاق  ٚثضسي ٕ٘بيي  ٚاسػبَ خجش دس صٔبٖ ٔٙبػت اص ديٍش ٘ىبتي اػت و ٝثبيذ دس تٟي ٚ ٝاسػبَ
خجش ث ٝسػب٘ٞ ٝب ٔٛسد تٛجٚ ٝالغ ؿٛدٕٞ .چٙيٗ خجشي و ٝتٟئ ٝي ؿٛد ثبيذ ٔخبعت سا ثٕٝٞ ٝ
ٔٛاسد جّت وٙذ .خٛة ٘ٛؿتٗ ،خالكٛ٘ ٝؿتٗ ،ثب سٚح ٘ٛؿتٗ  ٚاص افؼبَ ص٘ذ ٜاػتفبد ٜوشدٖ
ضشٚسي اػت)6( .
ٕٞچٙيٗ سٚاثظ ػٕٔٛي ٞب ثبيذ ثيٗ اخجبس اسػبِي ثٔ ٝغجٛػبت ثب سادي ٚ ٛتّٛيضي ٖٛتفىيه لبئُ
ؿ٘ٛذ ،صيشا خجشي و ٝثشاي كذا  ٚػيٕب تٟي ٚ ٝاسػبَ ٔي ؿٛد ثبيذ وٛتب ٜتش  ٚداساي جٙجٞ ٝبي
ثلشي  ٚتلٛيشي ثبؿذ دس حبِي ؤ ٝغجٛػبت أىبٖ  ٚظشفيت ثبالتشي ثشاي ا٘ؼىبع خجش ث ٝؿىُ
ٔىتٛة سا داس٘ذ .تِٛيذ  ٚجشيبٖ ػبصي خجشي اص ػٛي سٚاثظ ػٕٔٛي اص ديٍش سٚؽ ٞبي ٔٛثش اعالع
سػب٘ي اػت .ثذيٗ ٘ح ٛو ٝسٚاثظ ػٕٔٛي دس ساثغ ٝثب تٟي ٚ ٝاسػبَ خجش ث ٝسػب٘ٞ ٝب ٘جبيذ تٟٙب دس
ا٘تظبس ثشٚص يه سٚيذاد ،تح َٛجذيذ يب ٔٙبػجت خبف  ٚدسخٛاػت سػب٘ٞ ٝب ثشاي وبس خجشي ثبؿذ
ثّى ٝثبيذ ٕٛٞاس٘ ٜؼجت ث ٝتِٛيذ  ٚجشيبٖ ػبصي خجش ثب اػتفبد ٜاص اعالػبت  ٚدادٞ ٜبي ٔٛجٛد دس
ػبصٔبٖ دػت ث ٝتِٛيذ خجش صد ٚ ٜاص تٟي ٝخجشٞبي اثتىبسي غبفُ ٘ـٛد و ٝدس ايٗ ساػتب ثٟشٜ
ٌيشي اص ثب٘ه اعالػبت  ٚثش٘بٔٞ ٝب ،ػيبػت ٞب  ٚدػتبٚسٞبي صيش ٔجٕٛػٞ ٝبي ٔختّف يه

ػبصٔبٖ ٔي تٛا٘ذ ٔٙجؼي اسصؿٕٙذ ثشاي تٟي ٚ ٝاسػبَ اخجبس تِٛيذي  ٚاثتىبسي ث ٝسػب٘ٞ ٝب اص ػٛي
سٚاثظ ػٕٔٛي ثبؿذ.

*هذل فرآيٌذ تَلیذ ٍ جرياى سازي خبري رٍابط عوَهي بِ رساًِ ّا
 -2تٟيٌ ٝضاسؽٔ ،مبِ ،ٝتحّيُ  ٚتفؼيش
اػتفبد ٜاص تىٙيه ٞبي ٔختّف ٌضاسؽ ٘ٛيؼي ،تٟئ ٝمبِ ،ٝتحّيُ  ٚتفؼيش ثب ٍ٘شؽ سػب٘ٝ
ٔذاسا٘ ٝثشاي ا٘ؼىبع ٔٙبػت تش ٔبٞيت ،فؼبِيت ٞب ،ثش٘بٔٞ ٝب  ٚػيبػتٟبي ػبصٔبٖ  ٚثشلشاسي
استجبط ثب ٔخبعجبٖ اص ديٍش ٚيظ ٜوبسٞبيي اػت و ٝدس ثخؾ استجبعبت سػب٘ ٝاي سٚاثظ ػٕٔٛي لبثُ
اجشا اػت .و ٝدس ايٗ ساػتب ثتٛاٖ اص ظشفيت ٞبي خبِي  ٚسايٍبٖ سػب٘ٞ ٝب دس ٔغجٛػبت ٘ظيش
كفحبت ٔمبالت ٌ ٚضاسؽ  ٚدس سادي ٚ ٛتّٛيضي ٖٛاص ثش٘بٔٞ ٝبي پش ثيٙٙذ ٚ ٜؿ٘ٛٙذ ٜچ ٖٛتفؼيشٞب
ٌ ٚضاسؽ ٞبي ٚيظ ٜاػتفبد ٜوشد  ٚپيبْ ٞبي تخللي  ٚتحّيّي ػبصٔبٖ سا اص ايٗ عشيك ث٘ ٝحٛ
ؿبيؼت ٚ ٝاثش ثخؾ ا٘ؼىبع  ٚا٘تمبَ داد .تٟيٍ٘ ٚ ٝبسؽ ٌضاسؽٔ ،مبِ ، ٝتحّيُ  ٚتفؼيش ث ٝصثبٖ
سػب٘ ٝاي  ٚػبٔ ٝف ،ٟٓخٛدداسي اص ث ٝوبس ثشدٖ فشٔٔ ٚ َٛؼبدالت ثؼيبس تخللي ،سػبيت اكَٛ
ػّٕي سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسي  ٚاػتفبد ٜاص ثب٘ه اعالػبت  ٚآٔبس  ٚاعالػبت ٔؼتٙذ ٔ ٚؼتذَ  ٚوبسؿٙبػي
ؿذ ٜاص جّٕ٘ ٝىبت ٕٟٔي اػت و ٝثبيذ دس تٟيٌ ٝضاسؽٔ ،مبِ ،ٝتحّيُ  ٚتفؼيش ث ٝآٖ تٛج ٝداؿت
تب ثتٛاٖ ث ٝا٘ؼىبع آٖ اص عشيك ٔغجٛػبت يب سادي ٚ ٛتّٛيضي ٖٛأيذٚاس ثٛد .پيـٟٙبد ػٛطٚ ٜ
ٔٛضٛع ٌضاسؽٔ ،مبِ ،ٝتحّيُ  ٚتفؼيش دس استجبط ثٔ ٝجبحث  ٚپيبْ ٞبي ػبصٔبٖ اص ػٛي سٚاثظ
ػٕٔٛي ث ٝدػت ا٘ذسوبساٖ كفحبت ٌضاسؽ ٔ ٚمبِ ٝدس ٔغجٛػبت  ٚػٛأُ ثش٘بٔ ٝػبص دس ساديٚ ٛ

تّٛيضي ٚ ٖٛثش٘بٔٞ ٝبي تحّيّي  ٚتفؼيشي آٖ اص ديٍش سٚؽ ٞبيي اػت و ٝدس ايٗ سديف لبثُ روش
اػتٕٞ .چٙيٗ تٟئ ٝمبِ ،ٝتحّيُ  ٚتفؼيش ث ٝثٟب٘ٙٔ ٝبػجتٟبي ٚيظ ٜثشاي ػبصٔبٖ  ٚيب ٕٞضٔبٖ ثب
ثشٌضاسي ٕٞبيؾ ٞبي ػّٕي  ٚتخللي ػبصٔبٖ ٘يبص ثيـتشي ث ٝاسائٌ ٝضاسؽ  ٚاعالع سػب٘ي اص
عشيك تىٙيه ٞبي ٔختّف سػب٘ ٝاي ثٔ ٝشدْ ٔ ٚخبعجبٖ ٔذ ٘ظش اػت الذأي ٔفيذ ٛٔ ٚثش
ٔحؼٛة ٔي ؿٛد.

٘ -3ظبْ ٔٙذي پبػخٍٛيي ث ٝسػب٘ٞ ٝب
پبػخٍٛيي الٙبػي  ٚسٚؿٍٙشا٘ ٚ ٝثٛٔ ٝلغ اص ػٛي سٚاثظ ػٕٔٛي ث ٝا٘تمبدات ،ػٛء تفبٕٞبت،
ا٘تظبسات  ٚخٛاػتٞ ٝبي خجشي  ٚاعالػبت سػب٘ٞ ٝب اص ديٍش ػّٕيبت وبسي سػب٘ ٝاي دس سٚاثظ
ػٕٔٛي اػت و ٝاص إٞيت  ٚحؼبػيت ثباليي ثشخٛسداس اػت .آٔبدٌي ٕٞيـٍي سٚاثظ ػٕٔٛي دس
استجبط ثب سػب٘ٞ ٝب ثشاي پبػخٍ ٛثٛدٖ ث ٝػٛاالت  ٚدسخٛاػت ٞبي آٖ ثٛيظ٘ ٜؼجت ث ٝثش٘بٔٞ ٝب،
ػيبػت ٞب  ٚتلٕيٓ ٌيشي ٞب ٚظبيف ٔ ٚأٔٛسيت ٞبي ػبصٔبٖ اص جّٕ٘ ٝىبت ثؼيبس ٕٟٔي اػت وٝ
يه سٚاثظ ػٕٔٛي وبسآٔذ ثبيذ دس ػشِٛح ٝثش٘بٔٞ ٝبي خٛد داؿت ٝثبؿذٕٞ .چٙيٗ سٚاثظ ػٕٔٛي
ثبيذ ثب ثشسػي ٔؼتٕش ٔغجٛػبت  ٚثش٘بٔٞ ٝبي سادي ٚ ٛتّٛيضي ٖٛث ٝآ٘چ ٝو٘ ٝيبصٔٙذ پبػخٍٛيي ٚ
اسائ ٝاعالػبت ثيـتش ثٔ ٝخبعجبٖ ٔ ٚشدْ دس استجبط ثب ٔجبحث ػبصٔبٖ اػت پبػخٍٛيي وٙذ )7(.تب
اص ايٗ عشيك ثتٛا٘ذ ٕٛٞاس ٜچٟشٚ ٜالؼي ػبصٔبٖ  ٚػّٕىشد  ٚثش٘بٔٞ ٝبي آٖ سا دس ٘ضد افىبس ػٕٔٛي
ٔ ٚخبعجبٖ ثب اثضاس سػب٘ٞ ٝب ٕ٘بيؾ دٞذ چشا و٘ ٝبتٛا٘ي يه سٚاثظ ػٕٔٛي دس پبػخٍٛيي ٚ
سٚؿٍٙشي الٙبػي ث ٝػٛاالت  ٚدسخٛاػت ٞب  ٚا٘تظبسات ٔخبعجبٖ اص ػبصٔبٖ دس اػشع ٚلت ٔٛجت
ٔخذٚؽ ؿذٖ چٟش ٜػبصٔبٖ دس ٘ضد افىبس ػٕٔٛي  ٚسػب٘ٞ ٝب خٛاٞذ ؿذ.

اسػبَ پبػخ ٞبي ؿتبة صد ،ٜغيش اخاللي ،وبسؿٙبػي ٘ـذ ٚ ٜوتٕبٖ ٚالؼيت ٞبي ٔٛجٛد  ٚتأخيش
دس صٔبٖ پبػخٍٛيي اص جّٕ ٝآفت ٞبيي اػت و٘ ٝظبْ پبػخٍٛيي سٚاثظ ػٕٔٛي ث ٝسػب٘ٞ ٝب سا ثب
ٔـىُ سٚث ٝس ٚوشدٔ ٚ ٜي تٛا٘ذ ٔـشٚػيت يه ػبصٔبٖ سا ٘ضد افىبس ػٕٔٛئ ،خبعجبٖ  ٚسػب٘ٞ ٝب
صيش ػٛاَ ثجشد .ثٙبثشايٗ اػتفبد ٜاص اعالػبت دسػت ،پشداصؽ ؿذ ،ٜالٙبػي  ٚسٚؿٍٙشا٘ ،ٝسػبيت
اكُ كذالت ٔ ٚؼيبسٞبي اخاللي  ٚػشػت ػُٕ دس اسػبَ جٛاثي ٚ ٝپبػخٍٛيي ث ٝا٘تمبدات،
دسخٛاػت ٞب  ٚا٘تظبسات سػب٘ٞ ٝبي ٔي تٛا٘ذ ثؼيبسي اص ػٛء تفبٕٞبت ،وج فٕٟي ٞب  ٚاعالػبت
٘بلق ا٘ؼىبع يبفت ٝدس استجبط ثب ػبصٔبٖ سا ٔشفغ ػبصد.
پيـٟٙبد ػٛطٛٔ ٚ ٜضٛع ٌضاسؽٔ ،مبِ ،ٝتحّيُ  ٚتفؼيش دس استجبط ثٔ ٝجبحث  ٚپيبْ ٞبي ػبصٔبٖ
اص ػٛي سٚاثظ ػٕٔٛي ث ٝدػت ا٘ذسوبساٖ كفحبت ٌضاسؽ ٔ ٚمبِ ٝدس ٔغجٛػبت  ٚػٛأُ ثش٘بٔٝ
ػبص دس سادي ٚ ٛتّٛيضي ٚ ٖٛثش٘بٔٞ ٝبي تحّيّي  ٚتفؼيشي آٖ اص ديٍش سٚؽ ٞبيي اػت و ٝدس ايٗ
سديف لبثُ روش اػت.

ٔ -4لبحجٞ ٝبي ٔغجٛػبتي  ٚسادي ٚ ٛتّٛيضي٘ٛي
دس فش ًٙٞفبسػي ػٕيذ ٔمبثُ ٚاطٔ (ٜلبثحٔ ،)ٝلبثحت ثب وؼي ،كحجت داؿتٗ  ٚيبس ٕٞ ٚذْ
وؼي ؿذٖ آٔذ ٜاػت )8(.دس تؼشيف ديٍشي ٔلبحجٌ ،ٝضاسؽ  ٚحبكّي اص فشاٌشد استجبط ٔيبٖ دٚ
ػٛي استجبط ػٛٙاٖ ؿذ ٜو ٝثٙٔ ٝظٛس دػتيبثي ثٚ ٝالؼيتي و ٝداساي يه يب چٙذ اسصؽ خجشي
ثبؿذ كٛست ٔي ٌيشد)9(.دس يه تؼشيف ػّٕيبتي ٔلبحجٛ٘ ٝػي استجبط ؿفبٞي ٔيبٖ د ٚعيف

تؼشيف ؿذ ٜو ٝيىي اص عشفيٗ ثب ثش٘بٔ ٝسيضي لجّي  ٚثٙٔ ٝظٛس وؼت اعالػبت داساي اسصؽ خجشي
ثب عشح پشػؾ ٞبيي پبػخ ٞبي الصْ سا اص عشف ٔمبثُ دسيبفت ٔي وٙذ)69( .دس ٕٞيٗ ساػتب
«ٔلبحج »ٝيىي اص تىٙيه ٞبي سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسي اػت و ٝثب ٞذف تٟي ٝخجش ٌ ٚضاسؽ اص افشاد
كبحت اعالػبت كٛست ٔي ٌيشد ٕٞ ٚچٙيٗ يه تىٙيه سػب٘ ٝاي ثشاي سٚاثظ ػٕٔٛي ث ٝحؼبة
ٔي آيذ و ٝاص ايٗ عشيك ٔي تٛا٘ذ پيبْ ٞب  ٚاعالػبت ػبصٔبٖ خٛدؿبٖ سا اص عشيك ٔلبحجٝ
ٔؼئٛالٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ ػبصٔبٖ ث ٝسػب٘ٞ ٝب ا٘ؼىبع دٙٞذ .دس ٚالغ ايٗ ٘ٛع فؼبِيت سػب٘ ٝاي وٝ
داساي اؿىبَ ٔختّف (ٔلبحج ٝاختلبكئ ،غجٛػبتي ،سادي ٚ ٛتّٛيضي٘ٛي ،تّفٙي ،وتجي ،آصاد )... ٚ
اػت دس ػشِٛحٚ ٝظبيف سػب٘ ٝاي سٚاثظ ػٕٔٛي ٞب لشاس داسد  ٚدس ثيـتش ٔٛالغ حتي ٔذيشاٖ
ػبصٔبٖ و ٝحشفي ثشاي ٌفتٗ داؿت ٝثبؿٙذ يب ثخٛاٙٞذ تلٕيٓ  ٚػيبػتي جذيذ سا ث ٝاعالع ٔشدْ
ثشػب٘ٙذ اص سٚاثظ ػٕٔٛي ٞبيـبٖ ٔي خٛاٙٞذ وٕٞ ٝبٍٙٞي ثشٌضاسي يه ٔلبحج ٝاختلبكي يب
ٔغجٛػبتي  ٚسادي ٚ ٛتّٛيضي٘ٛي سا ثشاي آ٘بٖ تشتيت دٞذ .دس ػيٗ حبَ دس ساثغ ٝثب ايٗ تىٙيه
سػب٘ ٝاي آ٘چ ٚ ٟٓٔ ٝحبيض إٞيت اػت آٖ اػت و ٝسٚاثظ ػٕٔٛي ثتٛا٘ذ ثش٘بٔ ٝسيضٞ ،ذايتٍش ٚ
ٔجشي ٚسصيذ ٜاي ثشاي ثشٌضاسي يه ٔلبحجٔ ٝغجٛػبتي  ٚسادي ٚ ٛتّٛيضي٘ٛي ٔٛفك  ٚاثشٌزاس ثبؿذ.
ؿٙبػبيي ٔذيشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ ٔغّغ  ٚداساي اعالػبت ثشاي ٔلبحج ،ٝداؿتٗ ثش٘بٔ ٚ ٝتمٛيٓ
صٔب٘ي ٔلبحجٚ ،ٝجٛد اسصؽ خجشي  ٚاعالػبتي دس ٔلبحجٞ ٝب ،سػبيت ػيبػت ٞبي اعالع سػب٘ي
ػبصٔبٖ ،اػتفبد ٜاص ا٘ٛاع ٔلبحج ٝثب (سادي ،ٛتّٛيضئ ٚ ٖٛغجٛػبت) ا٘تخبة صٔبٖ ٔٙبػت ثشاي
ٔلبحج ٚ ٝدٚػٛي ٝوشدٖ جشيبٖ ٔلبحجٞ ٝب ثيٗ خجشٍ٘بساٖ ٔ ٚذيشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ ٔلبحجٝ
ؿ٘ٛذٞ ٚ ٜذايت خٛة سٚاثظ ػٕٔٛي اص جّٕ٘ ٝىبت ثؼيبس ٕٟٔي اػت و ٝثبيذ ثشاي ثشٌضاسي
ٔلبحجٞ ٝبي اختلبكئ ،غجٛػبتي  ٚسادي ٚ ٛتّٛيضي٘ٛي ٔٛفك  ٚاثشٌزاس ثذاٖ اٞتٕبْ داؿت .دس
ٚالغ اػتفبد ٜاص تىٙيه سػب٘ ٝاي ٔلبحجٔ ٝي تٛا٘ذ فشكت ٔٙبػجي سا دس اختيبس ٔذيشاٖ ٚ
وبسؿٙبػبٖ ػبصٔبٖ لشاس دٞذ و ٝثتٛا٘ٙذ ثش٘بٔٞ ٝب ،ػيبػت ٞب  ٚدػتبٚسدٞبي خٛد سا دس ايٗ لبِت

سػب٘ ٝاي ث ٝكٛست سايٍبٖ ثيبٖ  ٚا٘ؼىبع دٙٞذ ثٙبثشايٗ سٚاثظ ػٕٔٛي ٞب ٘جبيذ اص ايٗ فشكت ٚ
تىٙيه ٔٛثش سػب٘ ٝاي غبفُ ؿ٘ٛذ.

 -5ػفش ٔغجٛػبتي
ٕٞبٍٙٞي اػضاْ خجشٍ٘شاٖ حٛص ٜػبصٔبٖ ثٔ ٝحُ اجشاي عشح ٞب  ٚپشٚطٞ ٜبي ؿبخق  ٚلبثُ
ثبصديذ ػبصٔبٖ  ٚا٘ؼىبع ٔٙبػت فؼبِيت ٞبي كٛست ٌشفت ٝدس لبِت تىٙيه سػب٘ ٝاي ػفش
ٔغجٛػبتي أىبٖ پزيش اػت .ػفش ٔغجٛػبتي تىٙيه سػب٘ ٝاي اػت و ٝثب ٞذف ثبصديذ خجشٍ٘بساٖ
حٛص ٜػبصٔبٖ اص ٘ضديه  ٚث ٝعٛس ّٕٔٛع اص ٔحُ اجشاي عشح ٞب  ٚپشٚطٞ ٜبي ػبصٔبٖ كٛست ٔي
ٌيشد و ٝاص ايٗ عشيك خجشٍ٘بساٖ ثب حجٓ ٚالؼي فؼبِيت ٞب  ٚتالؽ ٞب آؿٙب ؿذ ٚ ٜثبٚس ػيٙي دس
ارٞبٖ آ٘بٖ ايجبد ؿٛد  ٚدس ٔحُ اجشاي ػّٕيبتي عشح ٞب ثب كحجت ٌ ٚفتٍ ٛثب ٔجشيبٖ ٔ ٚؼئٛالٖ
 ٚوبسؿٙبػبٖ عشح ٞب آ٘چ ٝسا لجالً دس حذ ٌفتبس ؿٙيذ ٜثٛد٘ذ دس ػُٕ ٘يض ٔـبٞذ ٜوٙٙذ .ايٗ
فؼبِيت استجبعي وٕٞ ٝبٍٙٞي ٞ ٚذايت  ٚاجشاي آٖ تٛػظ سٚاثظ ػٕٔٛي كٛست ٔي ٌيشد ٔٛجت
تٟي ٝاخجبس ٌ ٚضاسؽ ٞبي ٚيظ ٜاي اص ػٛي خجشٍ٘بساٖ اػضأي سٚص٘بٔٞ ٝب٘ ،ـشيبت ٌ ٚشٞ ٜٚبي
سادي ٛتّٛيضي٘ٛي اص ٔحُ اجشاي پشٚطٞ ٜب ؿذ ٚ ٜآ٘بٖ ٞش وذاْ اص صٚايذ ديذ  ٚثشداؿت خٛد ٘ؼجت
ث ٝتٟي ٝخجش ٌ ٚضاسؽ ػفش الذاْ خٛاٙٞذ وشد  ٚدس ٚالغ ثب اجشاي تىٙيه سػب٘ ٝاي ػفش
ٔغجٛػبتي ضٕٗ آؿٙب وشدٖ خجشٍ٘بساٖ حٛص ٜػبصٔبٖ ثب عشح ٞب  ٚحجٓ فؼبِيت ٞبي كٛست
ٌشفت ٝػبصٔبٖ ثب حذالُ ٞضي ٝٙا٘ؼىبع خجشي ٌ ٚضاسؽ ٔٙبػجي اص عشح ٞب تٛػظ خجشٍ٘بساٖ
اػضأي دس سػب٘ٞ ٝب كٛست ٔي پزيشد .ا٘تخبة عشح ٞب  ٚپشٚطٞ ٜبي ؿبخق ػبصٔبٖ ثشاي ثبصديذ،
ا٘تخبة صٔبٖ ٔٙبػت ػفش ،فـشد ٜثٛدٖ ثش٘بٔ ٝػفش ،پيؾ ثيٙي ٔحُ البٔت ٔٙبػت  ٚپزيشايي اص

خجشٍ٘بساٖ اػضأي ،اسائ ٝتٛضيحبت  ٚاعالػبت وبفي اص ػٛي وبسؿٙبػبٖ دس استجبط ثب عشح ٞبي
ثبصديذي اص جّٕٕٟٔ ٝتشيٗ ٘ىبتي اػت و ٝثبيذ ثشاي ثشٌضاسي ٔٛفك ػفشٞبي ٔغجٛػبتي ث ٝآٖ
تٛج ٝداؿت.
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 -6ثذيؼي (ٔي٘ ،)ٛٙمؾ سٚاثظ ػٕٔٛي دس كحت  ٚكذالت خجشسػب٘ي« ،فلّٙبٔٙٞ ٝش ٞـتٓ»،
ؽ  ،7پبييض  ،6376ف 69
 -7ػفيذي (ٛٞؿٕٙذ)«،ساٞجشدٞبي ػّٕي سٚاثظ ػٕٔٛي» ،ا٘تـبسات دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ
تٟشاٖ ٔشوضي ،ػبَ  ،6377ف 357
 -8فش ًٙٞفبسػي ػٕيذ ،ف 6626
ٔ -9حؼٙيبٖ ساد (ٟٔذي)« ،سٚؽ ٞبي ٔلبحج ٝخجشي» ،ا٘تـبسات ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚتحميمبت

سػب٘ٞ ٝب ،تبثؼتبٖ  ،6376ف 29
ٙٔ -69جغ ؽ  ،6ف 664
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