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  عببسعلی قیومی

 

در فزٌّگ جَاهع داضتِ است ٍ  جبیگبُ ٍیژُ ٍ هْویدیزببس هسٍَلیت پذیزی ٍ هسٍَلیت اجتوبعی اس 

کن ببِ فزٌّگ حهیشاى تَجِ بِ ایي هْن بستِ . .اًذیطوٌذاى بسیبری در ایي ببرُ آثبر ارسضوٌذی خلق کزدُ اًذ

ایي .هسئَلیي یک کطَر ٍ جبهعِ بِ آى هی دٌّذ، داردٍ هیشاى اّویتی کِ هسلط  یبز جَاهع ٍ ارسضْب،ٌّجبرّب

خَد را هلشم ٍ هکلف بِ رعبیت ارسضْب ضوي آًکِ هسئَلیتْب تب آًجب اّویت داضتِ ٍ پیص هی رًٍذ کِ ضْزًٍذاى 

ٍ اطزافیبى ٍ دیگزاى ًیش احسبس هسئَلیت  ًسبت بِ پیزاهَى هی داًٌذ، جبهعِ.... ،ٌّجبرّب ، آداة ٍ رسَم ٍ

ٍ در ایٌجبست کِ حضَر بسیبری اس ًوبیٌذ ٍ بتَاًٌذ بِ ضیَّبی درست جبهعِ را بِ ٍضع هطلَة دعَت ًوبیٌذ 

 .ًیزٍّبی پیطگیزی کٌٌذُ ٍ یب قْزی ٍ اجببری حذف خَاٌّذ ضذ

ک دیذگبُ کورٍش اکتطبفی ٍدر پبرُ ای هَارد اًجبم هصبحبِ ّبی سبختوٌذ ٍ بب استفبدُ اس ایي پژٍّص بب در 

سزهبیِ اجتوبعی،تعْذ اجتوبعی ٍ هسئَلیت ّبی ًظزیِ پزداساى در سهیٌِ ّبی ضبکِ اجتوبعی،ضبکِ تعبهالت،

ادگبر ضبیي اس یکطزف ٍ ًظزیِ ّبی هْن فزٌّگی هبًٌذ ًظزیِ ...اجتوبعی هبًٌذ ًظزیِ پَتٌبم،فَکَیبهب،کلوي،ٍ 

اس جولِ دربحث اهز بِ هعزٍف ٍ ًْی اس ضْزًٍذ هسئَل ٍ هسئَلیت ضْزًٍذی سٍایبی هختلف  اس طزف دیگز...ٍ

سزهبیِ اجتوبعی تبییي حفظ ٍ افشایص اّویت ٍ ًقص ٍ جبیگبُ ضْزًٍذ هسئَل در هٌکزتبییي ٍ تطزیح ٍ 

بلعِ ٍ ٍاکبٍی قزار گزفتِ ٍ الشاهبت ٍ ٍآًگبُ ایي هسئَلیت در سهیٌِ فزٌّگ خَدی هَرد هط .گزدیذُ است

 .ضزٍریبت فزٌّگی آى بیبى ضذُ است

 :کلوبت کلیذی

سزهبیِ  -فزٌّگ –اعتوبد اجتوبعی  –اهز بِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌکز –هسئَلیت ضْزًٍذی  –ضْزًٍذ هسئَل 

 اجتوبعی
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