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 چکیده:

یىی اص آثاس هٌفی ٍ پٌْاى في آٍسی اؼالػات سا تِ ػٌَاى هؼعلی هْن ٍ تالش هی ًوایذ وِ ایي همالِ  

لاتل تحث تثییي ًوَدُ ٍ ظشٍست یافتي ساّىاسّای اساسی ٍ الگَسیتویه تشای جلَگیشی اص سضذ ایي 

 .تیاى ًوایذهؼعل سا 

آٍسی ظؼیف ضذى تذسیجی لَُ تفىش اًساى دس حَصُ ّای خاسج اص في اضاسُ پیشاهَى  هَسدهؼعل      

اؼالػات دس هماتل گستشش فضایٌذُ سایِ سٌگیي في آٍسی اؼالػات دس جاهؼِ هی تاضذ. ٍ لضٍم ایجاد 

اهیذ  ضاخص جذیذ دس تؼییي استاًذاسد تشای سیستوْای فشاگیش في آٍسی اؼالػات سا تاویذ هی ًوایذ.

اؼالػات، ظوي است تاتی ًَیي تاضذ دس جْت حفظ حمَق ٍ وشاهات اًساًی ٍ سضذ ّذفوٌذ في آٍسی 

تِ  شهرضاشیرعلی  استاد ارجمندم جناب آقای دکترایٌىِ هشاتة سپاسگضاسی ػویك خَد سا اص 

 ػلت ایٌىِ تٌذُ سا دس هسیش ایي تفىش ٍ خلك ایي همالِ لشاس دادًذ، اتشاص هی ًواین. 

 

 

  



 

************ 

دس دًیا ٍ فشاگیش ضذى آى دس حَصُ ّای  تا تَجِ تِ سضذ سٍصافضٍى في آٍسی اؼالػات

دس جاهؼِ هی ضَد چِ تسیاس هماالت ٍ هَظَػاتی  ITهختلف، ّش جا صحثت اص تاثیشات 

هؽشح هی ضَد وِ دس هَسد پیطشفت تطش، افضایص سشػت واس، افضایص دلت دس هحاسثات، 

 ٌٌذ.واّص هصشف اًشطی، واّص ًیشٍی اًساًی دسگیش، واّص ّضیٌِ ّا ٍ ... تحث هی و

هَاسدی ّوچَى هَاظة چطن خَد تاضیذ، سٍی صٌذلی هَجَد است وِ  هؽالة اًثَّیالثتِ 

دسست تٌطیٌیذ، گشدى خَد سا ٍسصش دّیذ، هشالة وَدواى تاضیذ وِ صیاد تا سایاًِ تاصی ًىٌٌذ 

تشای افشاد تَصیف وشدُ ٍ   ITهَسد سا تِ ػٌَاى هعشات ایي ٍ ... سا تِ چالص هی وطٌذ ٍ 

 الصم سا هی دٌّذ. اها ٍ اها . . .  ّطذاسّای

 ؟آیا تاثیشات هٌفی غیش فیضیىی ّن ٍجَد داسًذ -

 آیا تاثیشات هٌفی غیش فشدی ّن ٍجَد داسد؟  -

 آیا تشای ایي پشسطْا ساُ ّای هماتلِ ای ٍجَد داسد؟ -

 

********** 

تاضذ هحیػ هی یه هحشن دس  یه اثش تخشیثی ٍ خَد تِ خَدی اص سَی Crossionخَسدگی یا 

ٍ تاثیش خَد سا سٍی هفؼَل اػوال هی ًوایذ ٍ ایي تاثیش گزاسی تا آًجا اداهِ هی یاتذ وِ هفؼَل سا 

 .تِ حالت پایذاسی ًسثت تِ هحیػ اؼشاف تشساًذ

ٍ تا  وین دّینتؼ ''اًذیطِ اًساى''هفؼَل ٍ   ''في آٍسی اؼالػات''فاػل سا تا  تؼشیف فَقحال اگش 

هطاتِ دس ًیوِ اٍل لشى تیستن همایسِ ًوائین، صٍایای ًگاُ سٍضي تش خَاّذ ضذ.   ''هَسدی تمشیثا

تِ تصَیش وطیذى هؼعالت ٍ چالص ّای تا ّذف ٌّشهٌذ هطَْس سیٌوای جْاى  0391سال دس 

ًوَد، وِ تِ تشداضت تٌذُ دس ایي اثش تِ یاد  ''ػصش جذیذ''اجتواػی هثادست تِ تْیِ فیلن ووذی 



دسهاًذگی فىشی اًساى سا دس پیطشفت اًمالب صٌؼتی فشاگیش تِ صیثایی لاتل هاًذًی تالش ًوَد 

 ستایطی تیاى داسد.

 . است ٍسی ٍ صیش ًَیس ضذُآتِ صَست هَظَػی گشدیشی دس ایي لسوت تصاٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان مغلوب صنعتا -3 شکل

انسان باغرق شدن در دنیای صنعتی،   -1 شکل

 ناخواسته همه چیس را ماشینی می بیند.

غالب بر صنعت و  ''انسان ظاهرا -2 شکل

 خوشحال از نتیجه

در  متحیر که انسان درمانده و -4 شکل

و دوری از هیاهوی حسرت آرامش 

 است. ماشینی بودن



ضواس في آٍسی اؼالػات ًثایذ سثة ضَد وِ ًماغ هٌفی ٍ آثاس سَء آى پَضیذُ تواًذ تش  هحاسي پش

 سٍی آى تحث ًطَد.

دس هَسد  گزضتِ ًِ چٌذاى دٍس'دس وِ هطاتِ ٍ ضذیذتش اص آًچِ  ّن اوٌَى فشایٌذی خؽشًان،   

في آٍسی ''ًىشدًی حَصُ  تاٍسلذستی تِ هشاتة تیطتش ٍ تااتفاق افتاد  ''في آٍسی هاضیٌی''

 سا ًطاًِ گشفتِ است.  ''اؼالػات

هي اص ًشم افضاس ّوَاسُ تِ ػٌَاى هذیش حاظش یاد هی وٌن، تذیي سثة  وِ ًشم افضاس هی تَاًذ تا 

ایجاد ًَػی جثش دس هحیػ تحت سشٍیس خَد، سثة تشٍص سفتاسّایی هطخص ٍ دیىتِ ضذُ گشدد 

ایي  ''خَب ، حتوا تاضذ.ٍ ًاظش اظش دس آى هجوَػِ یا هحیػ حتِ ػٌَاى هذیش تی آًىِ ضخصی 

اها ایذُ آل تش صهاًی است وِ دیىتاتَسی هَسد هؽشح هی ضَد وِ ایي هؽلة وِ اص هحاسي است. 

هحط حاون ضذُ اص سَی ًشم افضاس هاًغ تشٍص خاللیتْای فشدی ًطَد. ٍ دس ًگاّی ٍسیغ تش دس 

ا ًادیذُ گشفتي خاللیت ّای تعؼیف ٍ یسیستوْای فشاگیش في آٍسی اؼالػات ًِ تٌْا اهىاى 

فشٌّگی ٍ سٍاًطٌاختی تسیاسی دس هؼشض ایي  ، اجتواػی ،فشدی ٍجَد داسد، تلىِ احساسات فشدی

 خؽش ٍجَد داسد.

لشد ساسل یىی اص هحذٍد وساًی است وِ دس اظْاس افىاس ًاخَضایٌذ اًساًی اص خَد جساست     

ّش  اٍ هؼتمذ است:  دساًی دس ًظش هی گیشًطاى هی دّذ ٍ تَجیْاتی خیشُ وٌٌذُ تشای افؼال اً

سا هی تَاى سٌتضی اص  دس ضشایػ ایضٍلِ ؼملتِ تٌْایی ًَػی دیَاًگی است ٍ ت گًَِ هیل ایضٍلِ ضذُ

ػذم وِ ّواى تشس اص  ّا تؼشیف وشد . ّش هیل حاون ، تشس حاووی سا تَلیذ هیىٌذ تی ػملی

 حاون ٍ تثؼات آى است. اسظای واهل آى هیل

اساس ّش تشس حاون هَلذ یه واتَس هی ضَد وِ گاّی تِ صَست یه تؼصة ٍاظح تش ّویي 

 ٍ خَدآگاُ، گاّی تِ صَست یه تشس ًاتَتي وٌٌذُ تجلی هی وٌذ.

، تایذ دس رّي وسی وِ دس دًیای پش اص واتَس اص یاى ایضٍلگی هایل تِ حفظ تؼمل خَد هی تاضذ

 سْا سا یِ یذن تىطذ. خَد پاسلواًی اص تش



یا وثشت گشایی دس افىاس ٍ ایذُ ّای فشدی  ( Social Plurarismن اجتواػی )پلَساسیس

( یا تیٌص ٍحذاًی monismاػعای اجتواع، ّن اوٌَى دس هماتل پذیذُ ای تِ ًام هًَیسن )

دس حال سضذ است. تؼذد آساء دس هسائل اجشایی، تشًاهِ سیضی ّای سیاسی ٍ اجتواػی اهشی 

اؼالػات هی تایست دس ضاخصِ ّای اصلی استاًذاسد هؽلَب ٍ ظشٍسی است . في آٍسی 

خَد ، لاتلیت جزب ٍ اًؼؽاف هَثش دس هسائل هختلف سا داضتِ تاضذ. پس تصَست خالصِ دٍ 

 هَسد هْن اص آثاس سَء هًَسین ػثاستٌذ اص :

 .ITدیىتاتَسی فىشی تضسیك ضذُ دس جَاهغ تَسػ  -

 ذایت هی وٌذ.ّ  ITتِ سوتی است وِ  ''جْت یاتی هسیش صًذگی اوثشا -

، چیض دس هَسد فٌاٍسی اؼالػات ًیست ٍ تِ اّذاف ایي ٍصُ ختن ًوی ضَدص آًجا وِ دس تفىش تطش ّوِ ا

هی تایست پس اص تشسسی ػلوی ٍ حساس حذالل تِ دٍ هَسد صیش سیستوْای فشاگیش في آٍسی اؼالػات 

 تِ ػٌَاى ضاخص ّای جذیذ دس تؼییي استاًذاسد تپشداصًذ:

تاثیش دس حَصُ ّای خاسج اص في آٍسی اؼالػات تا دیاگشام سٍاتػ، تِ ػٌَاى تْیِ گضاسش  -0

 لسوتی الضاهی دس هستٌذات.

اسائِ الگَسیتن ّای هَظَػی جْت هماتلِ تا چالص ّای فىشی ٍ اجتواػی تِ ػٌَاى  -2

 لسوتی الضاهی دس هستٌذات.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


