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 چکیدي
کلیذ تْععَ التقبدی ّ اختوبعی یک خبهعَ تْععَ فشٌُگی اعنبء 

عت  گی د ععَ فشٌُ ثَ تْ عَ ای  تب خبه زتن  ىْس  ثَ  ؽذ.  هی ثب آى 

ًیبثذ، تْععَ دس عبیش ثخؼ ُبی آى غیشهوکي اعت. ثٌبثشایي اص 

ُب  غبى  گی اً ععَ فشٌُ سْس تْ لع ه ععَ ّ دس ّا هبت تْ لَ هلضّ خو

هعَ کْچک ثٌبم خبًْادٍ سؽذ ُغتٌذ. ُوَ اًغبى ُب دس اّلیي خب

ظبُش  ثَ  سیو  ًبى دس ه عو ص ؾتش تْ ععَ ثی یي تْ ٌذ ّ ا هی یبث

کْچک، اهب ثغیبس ثضسگ ثَ اخشاء گزاؽتَ هی ؽْد. چَ ثخْاُین ّ 

ًت ّاسد  هبُْاسٍ ّ ایٌتش ٌذ  ُبیی هبً ٌبّسی  خْاُین، ف چَ ً

خبهعَ هب ؽذٍ، دس زبلی کَ فشٌُگ اعتفبدٍ اص آى ُب ُوگبم ثب 

ُب ّاس یذ آى  ؽکبل خذ یذ ا زبل تْل ًت دس  عت. ایٌتش ؾذٍ ا د ً

سْل  یض هت گی ّ ً یذ فشٌُ ُبی خذ غبى ّ عولکشد ؽذى اً وبعی  اخت

ُذ  هی د ؾبى  ُب ً عت. آهبس لذیوی ا ُبی  ؽکبل ّ عولکشد عبختي ا

ثیي  ًت دس  ٌذی اص ایٌتش ِشٍ ه یضاى ث ظش ه یشاى اص ً ؾْس  871ا ک

ُبی  هَ  لت ثشًب فتن سا داسد. اغ ؾتبد ّ ُ جَ ُ ِبى ست ًت خ ایٌتش

ثذّى  وبعی  گی اخت ُبی فشٌُ  ٌَ ُبی دس صهی  ٌَ قْؿ دس صهی ثخ

فشٌُگی ّ اختوبعی  -هيبلعَ هخبىجیي ّ ثی تْخَ ثَ ّمعیت علوی

تذاسک دیذٍ هی ؽْد. ایي ثشًبهَ ُب عجت تشّیح فشٌُگ ًبعبلن 

دس هیبى خبًْادٍ ُب هی ؽْد کَ ًَ تٌِب ثَ ثغو فشٌُگی اعنبی 

خ کَ  پشداصد؛ ثل وی  هی خبًْادٍ ً لجل  چبس  ًْعی د ثَ  بًْادٍ 

گشدد. ثب تْخَ ثَ لذست سّص افضّى ایٌتشًت دس ّسّد ثَ فشٌُگ 

یژٍ ای سا  غبة ّ عَ ز گی خبه غئْلیي فشٌُ عت ه غتَ ا خبًْادٍ ؽبی

یک  ىی  لذست آى  ًبت ّ  ؽٌبخت اص اهکب ثب  ٌذ ّ  ثبص کٌ ثشای آى 

گی  عبختبس فشٌُ گشفتي  ظش  ثب دس ً ؽذٍ ّ  یضی  هَ س ٌذ ثشًب فشآی

ّ ًیبص هخبىجیي ثب تْلیذ عبیت ُبی هتٌبعت فشٌُگی ثَ خبهعَ 

ثَ  ُب  هَ  ئَ ثشًب ًذ ّ دس اسا ُب ثپشداص خبًْادٍ  پزیشی  ٌگ  فشُ

 فبکتْسُبی خٌظ ّ عي تْخَ صیبدی هجزّل داسًذ. 

 

ُددذا افددلی همبلددَ ثشسعددی تفقددیلی کددبسکشد ایٌتشًددت ّ  ٌددد  

ت تأثیشگزاسی آى دس ثغو ّ لجل فشٌُگ خبهعَ دس دًیبی استجبىب

ِت  ؾٌِبداتی خ ُب ّ پی ئَ ساُکبس هْاج ّ اسا یت ا قش زبکو ّ ع

 کٌتشل ثیؾتش ّ ثِت فٌبّسی استجبىبت اعت. 

 

ٌا  ثش  مُاد َ رَش  ًَ ای  عَ کتبثخب یک هيبل فْق  هشّسی  لَ  همب

سّی آخشیي ّ خذیذتشیي همبالت هْخْد دس کتت ّ عبیت ُبی هشتجو 

ٌ ىبت دس فشُ مؼ استجب ثَ ً وبلی  گبُی اخ ثب ً عبصی ثْدٍ ّ  گ 

 خبهعَ، خبیگبٍ ایٌتشًت سا دس تغییش فشٌُگی ثشسعی هی ًوبیذ. 
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اصدّاج تشًن ؽکُْوٌذ اىبعت خبلك اعت کَ ثشای گشیض اص تٌِبیی 

هؼ  ٌبس اّ آسا تب دس ک ٌذ  هی ک ٌی  غش گضی ثَ ُو هش  لْق سا ا هخ

پبی دس ّادی  کَ  ًذ. آى  ثبص ًوب ُب  وت  ؽذُب ّ عظ ثذ ّ اص س یب

گش  ِذ، ا هی ً ثتال  ثبص ا ثذ اص ساٍ  خْد ًیب ٌبس  ُی دس ک ُوشا

یذگبًؼ  ثش د وش دس ثشا وَ ع ثَ دساصای ُ یي ساٍ  ًذ ّ ا ُذ هب خْا

خبًْادٍ  کْی  تذثیش ًی ؾتشک ّ  ًذگی ه ؽْد. اداسٍ ص هی  ؾْدٍ  گ

دبد  عت. ای قیشت ا کبفی ّ ث ًؼ  ٌذ دا هْس ًیبصه عبیش ا چْى  ُو

خبًْادٍ هتعبدل یکی اص آسهبى ُبی تؾکیل صًذگی ّ آسصّی ثشتش 

 (83661ُش صّج هی ثبؽذ. )فشٌُگی، 

الصهَ سعیذى ثَ یک صًذگی عبلی کَ دس لشآى کشین عْسٍ ًسل آیَ 

ٌْاى  77 ثَ ع جَ»اص آى  یبت ىی گی ّ « ز فی سّصهش ٌذ، ً هی ک یبد 

دس ُن ؽکغتي زقبسُبی صًذگی هبدی ّ هکبًیکی اعت. الصهَ سعیذى 

کلیذ  ثَ یک خبًْادٍ پْیب تْععَ فشٌُگی دس هسیو خبًْادٍ اعت.

نبء  گی اع ععَ فشٌُ یض تْ عَ ً یک خبه وبعی  قبدی ّ اخت ععَ الت تْ

عت  گی د ععَ فشٌُ ثَ تْ عَ ای  تب خبه زتن  ىْس  ثَ  ؽذ.  هی ثب آى 

ًیبثذ، تْععَ دس ثخؼ ُبی آى غیش هوکي اعت ثٌبثشایي اص خولَ 

لْاصهبت تْععَ ّ دس ّالع هسْس تْععَ ثَ دعت اًغبى ُب اًدبم 

 (8371ًغبى ُبعت. )عبسّخبًی، هی گیشد ّ ُن تْععَ ثشای ا

هی  ؽذ  خبًْادٍ س ٌبم  چک ث عَ کْ لیي خبه ُب دس اّ غبى  وَ اً ُ

عت ّ  یت ا زبئض اُو غیبس  ٌگ ث غو فشُ خبًْادٍ دس ث مؼ  ٌذ. ً یبث

ثضسگ  غیبس  هب ث چک ا ظبُش کْ ثَ  سیو  ؾتش دس ه ععَ ثی یي تْ ا

غْس  ؽْد. پشّف هی  ؽتَ  خشاء گزا ثَ ا ٌذٍ « ثشّدی»خبًْادٍ  ًوبی

غن تت سئبلی قْؿ  هک یت ّ ثخ لین ّ تشث یبتؼ دس تع کَ ًظش عیک  کال

صًذگی خْة ثقْست هذّى ثَ سؽتَ تسشیش دس آهذٍ، یک صًذگی خْة 

سا ثشخْسداسی اص عالهت خغوی ّ اهٌیت عبىفی هی داًذ. آدهی دس 

ثیٌؼ هکتت اعالم ثَ صًذگی هتکبهل ّ هتسْل هی اًذیؾذ ّ آسهبًی 

 خددددض اعددددتالی سّزددددی تددددب هشزلددددَ لددددشة ثددددَ زددددك 

 ؽٌبعذ.  ًوی

خبًْادٍ ًِبدی الِی اعت کَ ثب آفشیٌؼ اًغبى پذیذ آهذٍ ّ ًغل 

ثؾش ًیض زبفل ایي ًِبد اعت. ثٌبثشایي خبًْادٍ خبیگبٍ ّاالیی 

یشا  ُذ، ص هی د ؾکیل  عَ سا ت یک خبه غتَ  عالم داسد ّ ُ یي ا دس د

 خبًْادٍ عبلن یعٌی خبهعَ عبلن. 

پظ اص خباًْادٍ  ًذ  وبل هعتمذ تت ک عبى هک عبدل  سّاى ؽٌب قْل ت ز

ثَ تکبهل ّ ثبلٌذگی هی سعذ ّ آى صهبًی اعت کَ زذاکثش لبثلیت 

ُب ّ تْاًبیی ُبی ّخْدی اعنبی آى خبًْادٍ کؾف ّ هْسد پشّسػ 

یژّ،  یشد. )ف لشاس گ ععَ  عَ 8314ّ تْ عذ دس خبه هی س ظش  ثَ ً  .)

اعالهی ایشاى صهیي ثشای تٌْهٌذ عبختي ًِبل تْععَ چبسٍ ای خض 

 تْخددددددددددددددددددددددددددَ ثددددددددددددددددددددددددددَ 

 ُب ًیغت. اًغبى 

 

 ارتباط اجتماعی َ اٌمیت آن

ٌذ  کَ عجبست ًذ  خْد داس فلی ّ ِبد ا پٌح ً عَ ای  ُش خبه دس دسّى 

 اص: 

 ًِبد خبًْادٍ -8

 ًِبد آهْصػ ّ پشّسػ -2

 ًِبد التقبدی -3



 

 

 ًِبد زکْهتی -4

 ًِبد هزُجی.  -5
ُش خبهعَ ای ثشای دّام ّ لْام خْد ًیبص ثَ ایي ًِبدُب داسد 

ُغتٌذ تب ًیبصُبی خبهعَ سا  ّ ُش کذام داسای کبسکشد ّ ّظبیفی

ثشىشا کٌٌذ، تعول ّ سّاثو ایي ًِبدُب ثب ُن ثغیبس هِن ّ اثش 

 (8314گزاس ثْدٍ اعت. )کبصًْ، 
استجبه اختوبعی اًغبى ُب عٌگ ثٌبی خبهعَ اعت ّ ثذّى آى ُشگض 

عَ  یذ. خبه وی آ یذ ً غبًی پذ عَ اً قَ خبه ٌْاى خقی ثَ ع ٌگ  فشُ

اعت کَ خْد آى ًظبم ُب ؽجکَ هدوْعَ ای اص ًظبم ُبی اختوبعی 

ای اص سّاثددو اختوددبعی اعددت؛ ثٌددبثشایي ثددذّى استجددبه زیددبت 

ععَ  گشّ تْ گی دس  ععَ فشٌُ عتوشاس ّ تْ ًذاسد. ا خْد  وبعی ّ اخت

استجبه اختوبعی اعت چشا کَ ثغو ّ تشاکن استجبىبت هْخجبت ثغو 

 ّ تعبلی فشٌُگی سا فشاُن هی عبصد. 

کبًیغوی اعت کَ اص خالل سّاثو استجبه ه« چبسلض کْلی»ثَ تعجیش 

ثیي  جبه  یبى است ثذ. دس خش هی یب غو  ؽذٍ ّ ث لشاس  ُب ثش غبى  اً

عبت ّ دس  ُب، اىال خَ ًظش عبت، ّ یذ، ازغب ُب، عمب غبًی اسصػ  اً

تعجیش کل فشٌُگ تجبدل هی ؽْد. خبهعَ پزیشی فشٌُگ پزیشی هوکي 

 ًیغت هگش ثَ ّخْد استجبه اختوبعی. 

عبهلی دس ساٍ  ٌگ ّ  ؾأ فشُ ُب هٌ غبى  جبه اً کَ است دبیی  اص آً

استمبی اًغبًی اعت، پظ فمذاى آى ثَ هعٌبی عکْت ًغجی دس زیبت 

اًغبًی ّ هبًعی دس ساٍ تعبلی اختوبعی اعت. ُیچ استجبىی ّخْد 

غیبس  یب ث ؽتَ ّ  خْد ًذا وبعی ّ ىبت اخت کَ دس آى استجب ًذاسد 

 ًبچیض ثبؽذ. 

ج ثشای است فی  مذاى اص ىش ًذاسد. ف خْد  ِبیی ّ زذ ً وبعی  به اخت

ُبی  عیت  یذایؼ آ جبت پ عتی آى هْخ یب کب وبعی ّ  ىبت اخت استجب

 اختوبعی هی گشدد.  -سّاًی

 

 وقص ایىتزوت در فزٌىگ پذیز کزدن افزاد جامعً 

فٌبّس ُبی دیدیتبلی ثغیبسی، اثعبد فشٌُگ چبپی هب سا ثَ چبلؼ 

ؽکب یذ ا زبل تْل ًت دس  ًذ. ایٌتش ؾیذٍ ا ؽذى ک وبعی  یذ اخت ل خذ

ؽکبل ّ  عبختي ا سْل  یض هت گی ّ ً یذ فشٌُ ُبی خذ غبى ّ عولکشد اً

عولکشدُبی لذیوی اعت. ًمؼ ثغیبس هِن ّ تعییي کٌٌذٍ ایٌتشًت 

تْاى  وی  خبًْادٍ ً کشدى  پزیش  ٌگ  ععَ ّ فشُ ٌذ تْ سا دس فشآی

 ًبدیذٍ گشفت. 

ٌذگبى ّ  ؽتگبى، آی ثب گز جبه  دبد است وبعی ّ ای ِبى اخت غتشػ خ گ

خْد ّ  کَ  عبصد  هی  فشاُن  ؾش  ثشای ث کبى سا  یي اه فشاى ا هعب

فشٌُگ خْد سا اص زقبس صهبى ّ هکبى ًدبت دُذ ّ ثش فشاص صهبى 

قبس  ُبیی اص اًس ؽْیذ. س عت  سْسی د خْد ه یشد ّ اص  خب گ کبى  ّ ه

فشٌُگی فشٌُگ سا اص خوْد ًدبت هی دُذ ّ پْیبیی آى سا افضایؼ 

اص دسّى ّ ُن اص ثشّى دس  هی دُذ ّ فشسٌُگ اهکبى هی یبثذ ُن

یك  خْد تْف ٌذگی  یشد ّ دس ثبل لشاس گ یبیی  یش ّ پْ عشك تغی ه

 ثیؾددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتشی 

ٌگ  یبى فشُ ثَ خش غتگی  ٌگ ث یک فشُ عتوشاس  یبت ّ ا ثذ. ز هی یب

 پزیشی ّ هیضاى اًمبل فشٌُگ ثَ افشاد خبهعَ داسد. 

ثب  وت  هبًع ّ هضاز تشیي  ثذّى کو جبه  ٌذ است ًت دس فشآی ایٌتش

بهعَ استجبه ثشلشاس هی کٌذ ّ اص ایي ىشیك ُوَ اکثشیت افشاد خ

خٌجَ ُبی صًذگی اختوبعی افشاد سا تست تأثیش لشاس هی دُذ ّ 



 

 

ٌگ  لی فشُ يْس ک ُب ّ ث خَ ًظش ُب، ّ یش اسصػ  یب تغی یت  دس تمْ

خبًْادٍ ًمؼ هِوی ایفبء هی کٌذ. اص ایي سّ ایٌتشًت دس تغییش 

س ثبالیی داسد. اّلْیت ُبی اسصؽی ّ تغییش تذسیدی آى تْاى ثغیب

 (8311)ایٌتشًت، 

ایٌتشًت سّص ثَ سّص پیچیذٍ تش ّ تْاًبتش هی ؽْد ّ ؽشق ّ غشة 

ّ ؽوبل ّ خٌْة سا ثِن هی آهیضد ّ ثب لذست اعدبة اًگیض خْد 

چٌبى دس ىشیك ُوغبى عبصی اًغبى ُب پیؼ هی تبصد کَ زتی تعجیش 

ُبی غتي هشص عت. ؽک فیفؼ ًبسعب یض دس تْ ِبًی ً کذٍ خ جبی دُ  صی

خغشافیبیی ّ ایدبد اهکبى تجبدل فشٌُگی ثشای ُوَ خْاهع ثخقْؿ 

خْاهع دّس دعت اهشّص ایي اهکبى ّخْد داسد کَ ثؾش دس عبختي ّ 

عَ  خْد ّ خبه وبعی  عبخت اخت تش اص  خْد فشا گی  یت فشٌُ تشک

 خغشافیبیی اػ عول کٌذ. 

عٌبفش فشٌُگی ثَ سازتی هجبدلَ هی ؽْد. فشٌُگ ُب اص اًسقبس 

 بثدددذ ّ سّص ثدددَ سّص ثدددَ گغدددتشٍ خدددْد ًددددبت هدددی ی

یذ.  هْسد « هبدّکظ»هی افضا ؽتیبق دس  کَ ا هی داسد  ِبس  اظ

 2تب  8تْاًبیی ایٌتشًت لبثل دسک اعت؛ تمشیجًب ُوَ کغبًی کَ 

عبعت دس ایٌتشًت ثَ هکبؽفَ پشداختَ اًذ، ًغجت ثَ کبس ثیؾتش 

 ثب آى عاللوٌذ ؽذٍ اًذ. 

عبهجش  ِبًی  2003دس د خالط خ ًْ ا تی دس ژ عَ اىالا ثشای خبه عشاى 

(wsis ثب زنْس دثیش کل عبصهبى هلل تؾکیل یبفت. دس ایي اخدالط )

هْمدْ  ُدبی هشثدْه ثدَ اکویدت ثدش "کْ. فی عٌبى اظِبس داؽت: 

وَ  ؾتشک ُ لَ ه هب عال عت. ا یذٍ ا یبد ّ پیچ غیبس ص ًت ث ایٌتش

خِبًیبى ایي اعت کَ اهٌیت ایٌتشًت تنویي ؽْد ّ لبثل اعتوبد 

زبکویت ثش ایٌتشًت ثبیذ هذل ُبی هؾبسکتی ّ دس ثش  ثبؽذ. ثشای

گیشًذٍ ُوَ ایدبد ؽْد. ایي هسیو استجبىی ثبیذ دس دعتشط هشدم 

)هدلدَ تْعدعَ ّ فٌدبّسی، "خِبى ّ پبعخگْی ًیبصُبی آًبى ثبؽدذ

 (50ؽوبسٍ اّل، ؿ 

اهشّصٍ في آّسی اىالعبت ثَ هذد فٌبّسی استجبىبت فشاگیش ؽذٍ ّ 

عبخت گْى  ِبى سا دگش لْژی خ ىبت ّ تکٌْ غتشػ استجب عت. گ َ ا

کبپْ ّ  پش ت ٌذ  یي دّ فشآی زذت ا یی ّ ّ ثب ُوگشا ًَ ای  سایب

ُی  یي ُوشا فل ا عبتی زب عَ اىال تَ ّ خبه نبعف یبف ؽتبثی ه یب،  پْ

 اعت. 

هِوتشیي تغییشاتی کَ ایي فٌبّسی دس خِبى ثْخْد آّسدٍ ثْعیلَ 

ذیل خِبى هبسؽبل هک لُْبى دس یک عجبست خالفَ ؽذٍ اعت ّ آى تج

لف دس  مبه هخت هشدم ً کَ  ٌب  ثذیي هع عت.  ِبًی ا کذٍ خ یک دُ ثَ 

کبى  کذٍ اه یک دُ عبکٌبى  ثَ  ثَ هثب هیي  کشٍ ص عش  ؾْسُبی عشا ک

یذادُبی  جبس ّ سّ ىال  اص اخ کذیگش ّ ا ثب ی جبه  لشاسی است ثش

 خِبًی سا داسًذ. 

پیؾشفت ُبی زبفلَ دس في آّسی ُبی استجبىبتی ّ تکٌْلْژی ُبی 

خبثشاتی د کَ اص دل آى ه یذ  کالى آفش ٌذ  یک فشآی خْد  مبىع  س ت

ِْس  هذ. ظ خْد آ ًت ثْ ٌبم ایٌتش مْل ث یش الع یذدٍ ای هس پذ

ایٌتشًت ثَ عٌْاى یک اثضاس خذیذ عشیع ّ اسصاى استجبىی عشفَ 

ُبی هختلف صًذگی ثؾش سا دچبس دگشگًْی کشد ّ اص ثغیبسی خِبت 

ًت  ؾیذ. ایٌتش عبد آى ثخ ثَ اث یذی  ِْم خذ ٌب ّ هف ًْس هع ثب دس 

فَ  ثَ عش وَ  ثشای ُ ِبى سا  کبًی خ هبًی ّ ه ُبی ص فلَ  یذى فب د

 زنْس تجذیل کشد. 



 

 

وی ّ  ُب عل فَ  وبعی ّ دس عش ًذگی اخت ًت دس ص مؼ ایٌتش هشّصٍ ً ا

فٌی اًکبس ًبپزیش ثْدٍ ّ دس ثشًبهَ سیضی ُبی تْععَ اختوبعی، 

فشٌُگددی ّ التقددبدی خبیگددبٍ ّیددژٍ ای ثددَ فٌددبّسی اىالعددبت ّ 

ىبت  ىبت ّ استجب لْژی استجب عتفبدٍ اص تکٌْ ؽْد، ا هی  دادٍ 

ؽذٍ ّ  مبتی  فلَ ىج کبُؼ فب خت  ًت هْ عبت ّ دس سأط آى ایٌتش اىال

دس فنبی هدبصی، پبیگبٍ اختوبعی خذیذ ثَ کبسثشاى اعيب هی کٌذ 

هشتي ّ الصاس  ُذ ) هی د کبُؼ  یض  غیتی سا ً ُبی خٌ فبّت  تی ت ّ ز

خشد تین  لذست ) وبل  ًبیی اع فضایؼ تْا عبصی عفلذ(. ا گي  ى(، ُو

کبصًْ(،  فشاد )ژاى  ظبسات ا ُب ّ اًت عت  کی خْا ُب، ًضدی علیمَ 

افضایؼ هؾبسکت اختوبعی )ژاى اعتْتضل(، گزساى اّلبت فشاغت ّ 

ّسّد هفددبُین خذیددذ دس صًددذگی سّصهددشٍ )داًیددل ثددل(، اهکددبى 

ثشلشاسی عشیع استجبه، اىال  اص اخجبس ّ سّیذادُبی خِبًی )هک 

گی جبدل فشٌُ ُبى(، ت وی لْ ُبی عل تَ  ثَ یبف عشیع  عتیبثی  ، د

عبت،  جبدل اىال جبىی، آصادی دس ت ُبی است  ٌَ کبُؼ ُضی یذ،  خذ

افضایؼ هیضاى آگبُی عوْهی ّ. . اص هضایبی عوذٍ ّ کبسکشدُبی 

هی  ؾوبس  تی ث ىبت ایٌتشً عتفبدٍ اص استجب غتشػ ا خَ گ ثل تْ لب

 سًّذ. 

عتفبدٍ آهبس ّ اسلبم ًؾبى هی دُذ کَ ىی چٌذ عبل اخیش تعذاد ا

کٌٌذگبى اص ؽجکَ ایٌتشًت دس کؾْسُبی هختلف گغتشػ فْق العبدٍ 

ای یبفتَ اعت؛ ثيْسیکَ ایي سلن دس عَ عبل اخیش دس تشکیَ ثَ 

زذّد  80ثیؼ اص  ٌی  ثش یع ویي  5ثشا عت. ُ عیذٍ ا فش س یْى ً هیل

ٌذی اص  ِشٍ ه یضاى ث ظش ه یشاى اص ً کَ ا ُذ  هی د ؾبى  هبس ً آ

ى ستجَ ُؾتبد ّ ُفتن سا داسد کَ کؾْس خِب 871ایٌتشًت دس ثیي 

ثش اعبط ىجمَ ثٌذی اتسبدیَ خِبًی هخبثشات خضّ کؾْسُبی هتْعو 

 ثؾدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوبس 

 هی سّد. 

ثب  جبه  کَ دس است عبتی  تبیح هيبل خی اص ً ثَ ثش عبط  یي ا ثش ا

تَ  دبم گشف عَ اً غتشػ آى دس خبه ًذگی ّ گ ًت دس ص گبٍ ایٌتش خبی

 اؽبسٍ هی گشدد: 

 ( دس هیبى داًؾدْیبى پضؽکی 8313تسمیمی تْعو عویَ کبسگشًژاد )

یك  یي تسم تبیح ا عت. ً تَ ا دبم گشف ؾی اً ثَ سّػ ثیوبی یَ  اسّه

کَ  ُذ  هی د ؾبى  ؽٌبیی  4/65ً ًت آ ثب ایٌتش ؾدْیبى  فذ داً دس

دسفذ سا دختشاى  64/ 4ًذاسًذ ّ یب افالً کبس ًوی کٌٌذ ّ زذّد 

ؾدْیبى داسای کبهپیْتش ؽخقی دسفذ اص داً 3/25ؽبهل هی ؽًْذ ّ 

 ُغتٌذ. 

  تسمیك دیگش کَ تْعو عبصهبى هلی خْاًبى اًدبم گشفتَ ًؾبى هی

عبل  یشاى دس  تی دس ا کبسثشاى ایٌتشً عذاد  کَ ت ُذ  زذّد  8318د

ثب  2/3 عذاد  یي ت ؽْد ا هی  ٌی  پیؼ ثی کَ  ؽذ  هی ثب فش  یْى ً هیل

ثَ  یشاى  ًت دس ا فْر ایٌتش فضایؼ ً ثَ ا خَ  فش  85تْ یْى ً هیل

ثیؼ عَ  یي هيبل تبیح ا عبط ً ثش ا عذ.  عتفبدٍ  35اص  ثش فذ ا دس

کٌذگبى اص ایٌتشًت سا لؾش خْاى تؾکیل هی دٌُذ ّ هیبًگیي ّلت 

 دلیمَ دس ُفتَ ثْدٍ اعت.  52فشا ؽذٍ ثشای اعتفبدٍ ایٌتشًت 

  ٍؾکذ ؾگش پژُّ ؽبّسدی پژُّ  ٌَ خبًن تِوی عو  گش تْ عَ ای دی هيبل

سٍْ  یضاى ّ ً عی ه ٌْاى ثشس ثب ع ؾگبُی  ِبد داً غبًی خ لْم اً ع

عتفبدٍ اص  ؽِش ا عتبًی  هْصاى دثیش ًؼ آ یبى دا ًت دس ه ایٌتش

ىْس  ثَ  عی  یي ثشس یَ ا تبیح اّل عبط ً ثش ا عت.  عی ا ِشاى ثشس ت



 

 

عو  نْس  200هتْ گْ ز تبق گفت ؽجبًَ سّصی دس ا ىْس  ثَ  کبسثش 

اختوبعی ّ  –داسًذ اُذاا ایي هيبلعَ آگبُی ثَ ّیژگی ُبی فشدی 

کب عتفبدٍ  هبى ا یضاى ّ ص ًت ه کبسثشاى ایٌتش سثشاى خبًْادگی 

ثَ  غتگی  یضاى ّاث ًت ّ ه کبسثشاى ایٌتش عتفبدٍ  سٍْ ا ًت ً ایٌتش

ثب  ؾی  ثَ سّػ پیوبی کَ  ؽٌذ  هی ثب کبسثشاى  یبى  ًت دس ه ایٌتش

ًَ آى  عذاد ًوْ فت ّ ت فْست گش ؾٌبهَ  عتفبدٍ اص پشع فش  240ا ً

 ثْد. 

  ٍهيبلعَ ای دیگش دس کؾْس تشکیَ ًؾبى هی دُذ کَ تعذاد اعتفبد

ًت دس ٌذگبى اص ایٌتش ىی دّسٍ  کٌ یَ  هیالدی اص  8777 -2002تشک

 7هیلیْى ًفش افضایؼ یبفتَ اعت ّ زذّد  7/4ُضاس ًفش ثَ  450

دسفذ خوعیت تشکیَ اص ایٌتشًت اعتفبدٍ هی کٌٌذ. هیضاى سایبًَ 

هشدم  عت  قی دس د ٌذگبى  45ُبی ؽخ عتفبدٍ کٌ ؾتش ا ُضاس ّ ثی دس 

 دسفذ سا هشداى تؾکیل هی دٌُذ.  73سا خْاًبى ّ 

وبً گبٍ ُ کَ خبی هی سّد  هشّصٍ  ًت ا یذ ایٌتش ظَ گشد کَ هالز يْس 

کبهپیْتش  ٌذ ّ  یذا ک ُب پ خبًْادٍ  ًذگی  عبختبس ص یژٍ ای دس  ّ

ثعٌْاى تکٌْلْژی اىالعبت ّ استجبىبت ُوبًٌذ تلْیضیْى ثعٌْاى 

 یددددک ّعددددیلَ اهددددب ثددددب کددددبسکشدی هتفددددبّت تددددش، 

قی هتٌْ  سا تش ّاسد خبًَ ؽذٍ ّ عشفَ صًذگی اختوبعی  تش ّ تخق

گی  ثب ّیژ یذی  وبعی خذ ثو اخت وْدٍ ّ سّا سْل ً یش ّ ت چبس تغی د

 ُبی ًْیي دس خبهعَ زبکن هی عبصد. 

عبلَ اخیش تعذاد هؤعغبت اسائَ دٌُذٍ خذهبت ایٌتشًتی  4-5ىی 

ثیؼ اص  ثَ  ؽتَ ّ  تْخِی دا ثل  فضایؼ لب عت.  85ا عیذٍ ا ثش س ثشا

ؾی اص کبفی ًت ُب دس ًمبه هختلف ؽِش تْععَ یبفتَ ّ خْاًبى ثخ

هی  ثشآّسدٍ  ُب  ًت  کبفی  یك  خْد سا اص ىش جبىی  ُبی است ًیبص

عتفبدٍ اص آى دس  ًت ّ ا یت ایٌتش گشفتي اُو ظش  ثب دس ً ٌذ.  کٌ

 صًددددددددددددذگی اهددددددددددددشّص ّ ّسّد آى ثددددددددددددَ 

خبًَ ُب ّ ثب تْخَ ثَ ًیبصی کَ دس عشفَ صًذگی اختوبعی ثْخْد 

آهذٍ هیضاى آگبُی هشدم اص ایٌتشًت ّ کبسکشدُبی آى ّ ُوچٌیي 

گشػ ُب ّ توبیالت ّ عْگیشی ُب دس هْسد ایٌتشًت ثعٌْاى هغبئل ً

اعبعی دس خبهعَ ؽِشی ثؾوبس هی سًّذ کَ ایي عْگیشی ُب ّ ًگشػ 

ُب ثب تْخَ ثَ ّیژگی ُبی فشٌُگی زبکن ثش خبهعَ هب لبثل تأهل 

 ثددددددددددددددددددددددددددَ ًظددددددددددددددددددددددددددش

 (. 8313هی سعذ )اعوبعیلی،  

 

 ایىتزوت بسط یا قبض فزٌىگی؟ 

وعی اهشّصٍ ایٌتشًت ًیض اص ّعبیل استجبه دس کٌبس سعبًَ ُبی خ

فشٌُگی ثَ زغبة هی آیذ. هیضاى کبسآهذی ایٌتشًت ثغتگی ثَ ًْ  

ثب ایدبد ىشذ الگْیی خْد ًمؼ سعبًَ ُبی « لغْل»خبهعَ داسد. 

ِبیی،  ُذ. ) تٌ هی د ؾبى  عَ ً کشدى خبه پزیش  ٌگ  عی سا دس فشُ خو

8378) 

ثبیغتی تْخَ کشد ثب تْخَ ثَ اُویت ایي سعبًَ استجبىی ًْپب 

کَ ًوی تْاى ثَ عِْلت اص کٌبس آى گزؽت ّ ًغجت ثَ آى ثی تْخَ 

  ٌْ ثَ ت خَ  ؾیذ. تْ مًب اًذی یذ عوی یت آى ثب مؼ ّ اُو ثْد. دس ً

ثشًبهَ ُبی هْسد عاللَ هخبىجیي، ًمؼ ایٌتشًت دس تجلیغ، تشّیح 

غیبس  خبًْادٍ ث ثبليجع  عَ ّ  نبی خبه تک اع تک  پزیشی  ٌگ  ّ فشُ

 هؤثش اعت. 



 

 

ایٌتشًت ثَ دلیل داؽتي ثشًبهَ ُبی مذ ّ ًمیل ثب فشٌُگ اعالهی 

ّ ثْهی دس اسصػ ُب ّ ٌُدبسُبی اختوبعی خبًْادٍ تأثیش گزاؽتَ 

عَ  یبی خبه فلی ّ پْ ُبی ا عوجل  ٌْاى  ثَ ع ُب سا  خبًْادٍ   ّ

 ثقدددددددْست هٌفدددددددی یدددددددب هثجدددددددت هتسدددددددْل 

هی ًوبیذ. گشٍّ ُبی عٌی خْاى ًغجت ثَ گشٍّ ُبی عٌی هیبى عبل 

 هغددددي ثیؾددددتش تسددددت تددددأثیش ایٌتشًددددت لددددشاس ّ 

هی گیشًذ. استجبه خْاى ثب ایٌتشًت هی تْاًذ ثش ؽٌبخت لذست ّ 

 ًمؼ آى اثش گزاس ثبؽذ. 

ثْدٍ اد ّ  هأًْط  ًت  ثب ایٌتش ؾتش  وْالً ثی قیلکشدٍ هع فشاد تس ا

کَ دس  عت  وبعی ا ُبی اخت لَ پبساهتش عير آى اص خو قیالت ّ  تس

ثیؾتشی داسد؛ چشا کَ تسقیالت تجییي سفتبسُبی اختوبعی کبسآیی 

ُب، هغئْلیت پزیشی، هؾبسکت  گیشی ُب ّ تقوین ثش اعتبسُب، آگبُی

اختوبعی ّ عبیش خٌجَ ُبی فکشی ّ سفتبسُبی فشد تأثیش ثغضایی 

داسد. ًظش افشاد دس ثبة ًمؼ ایٌتشًت دس لجل ّ ثغو فشٌُگ ثب 

 عير تسقیالت آًِب دس استجبه اعت. 

ُبی ایٌتش هَ  لت ثشًب گیاغ ُبی فشٌُ  ٌَ قْؿ دس صهی  -ًت ثخ

وی معیت عل ثَ ّ خَ  ثی تْ خبىجیي ّ  عَ ه ثذّى هيبل وبعی   -اخت

گی عجت  فشٌُ ُب  هَ  یي ثشًب ؽْد. ا هی  یذٍ  تذاسک د وبعی  ّ اخت

 تددددشّیح فشٌُددددگ ًبعددددبلن دس هیددددبى خددددبًْادٍ ُددددب 

خَ  لف تْ ُبی هخت لبسٍ  گی  ُبی فشٌُ فبّت  ثَ ت کَ  چشا  ؽْد؛  هی 

اًذ کبًْى خبًْادٍ سا هْسد تِبخن ًوی کٌذ ّ اص ایي سّ هی تْ

خبًْادٍ ّاسد  یذ سا دس  ؽک ّ تشد گی  لضل فشٌُ لشاس دادٍ ّ تض

هی  خبًْادٍ  نبی  گی اع غو فشٌُ ثَ ث ِب  ًَ تٌ ٌیي  یي چ عبصد ّ ا

هی گشدد. سّثشّ ؽذى  پشداصد؛ ثلکَ خبًْادٍ ثَ ًْعی دچبس لجل

ثب الگُْبی ثیگبًَ دس ایٌتشًت ثَ زذ کوبل خْد هی سعذ. ایي 

پزیشی ع تأثیش  ًْعی  ثَ  یب  ُب  ٌگ  یش دس فشُ یت تغی هل لبثل ب

يْس  ُب، ث ٌگ  وَ فشُ ؽْد. ُ هی  عث  کذیگش سا ثب ُب اص ی ٌگ  فشُ

پیْعتَ دس زبل تغییشاًذ ّ ایي تغییشات، اهشّصٍ ُن عشیع ّ ُن 

ؽجکَ  گش  یش دی ثَ تعج ًت ّ  ًذ. ایٌتش ؽذٍ ا ؽتَ  تش اص گز یك  عو

ای دس تؾذیذ تغییشات ُبی استجبىبت فشدهذاس خِبًی، ًمؼ عوذٍ 

فشٌُگ ّ هْخْدیت ُبی فشٌُگی ایفب خْاُذ کشد. ایٌتشًت ثَ دّ 

ؽیٍْ هْخت تغییش فشٌُگی هی ؽْد: ًخغت فشٌُگ خْدػ سا عشمَ هی 

ٌذ.  هی ک تذاسک  ُب  ٌگ  عبیش فشُ ثشای  گزسگبُی  ٌذ ّ دّم  ک

کبسثشاى ایٌتشًت ثَ پیؾشّاى ّ خشیبًبت پیؾتبص فشًگی دعتشعی 

ف یي ا ًذ؛ ا یب داس ًت ّ  ٌگ ایٌتش ؾی اص فشُ ًبت ثخ شاد ّ خشیب

ثَ  ًت  گش، ایٌتش ىشا دی غتٌذ. اص  گش ُ ُبی دی ٌگ  ؾی اص فشُ ثخ

ؽْد ّ دس  هی  عی  قبدی ّ عیب معیت الت گًْی ّ عجت دگش خْد،  خْدی 

آیٌذٍ، اثشات دیگشی سا پذیذاس خْاُذ کشد. ایٌتشًت هسلی اعت 

ی ّ لزا ثشای عشمَ الگُْبی سفتبسی هتفبّت ثب فشٌُگ ُبی سعو

جبدل  غن ّ ت فٌعت تشّسی ٌگ،  چْى خ هؤثشی  ُبی  یت  عير فعبل دس 

 داًؾدْیبى لشاس هی گیشد. 

ثب دّ  یبط  گزاسی آى دس ل کَ تأثیش عت  خبىش ا ویي  ثَ ُ وبالً  ازت

ُذ  ؾتش خْا گی( ثی ُبی فشٌُ زْصٍ  يی ّ  هل هسی گش )عْا هل دی عب

 ثْد. ایٌتشًت، عالٍّ ثش آًکَ هسیيی ثشای تجبدل فشٌُگی هِیب ّ

هی  تذاسک  گش  ُبی دی ٌگ  ثَ فشُ کبسثشاى  عی  ثشای دعتش گزسگبُی 

کٌذ، خْد ًْعی فشٌُگ یب خشدٍ فشٌُگ اعت کَ ُوَ فشٌُگ ُب سا 

خْد سا  خبؿ  عبهالت  ثضاس ّ ت سیو، ا ًت ه یشد. ایٌتش هی گ ثش  دس 



 

 

کبهال  دبصی  یش ه نبی غ عبهالت ف ثضاس ّ ت سیو، ا ثب ه کَ  داسد 

ٌتشًت ثَ خْدی خْد ّ ثذّى هتفبّت اعت. ایي ثذاى هعٌبعت کَ ای

دس ًظش گشفتي فشٌُگ ُبی ثیگبًَ ای کَ هوکي اعت یک فشٌُگ خبؿ 

یش دسّى  دبد تغی هؤثشی دسای هل  ؽذ، عب جبه ثب ُب دس است ثب آى 

 فشٌُگی اعت. 

کبسثشاى  ؽْد،  هی  یک  خْد ًضد ًی  معت ثسشا ثَ ّ ٌبّسی  یي ف ا

سا کَ ایٌتشًت، ُویي کَ تعذادؽبى ثَ زذ الصم سعیذ، فشٌُگ خْد 

ثذیي  ٌذ آّسد.  خْد خْاُ ثَ ّ ِبًی داسد  ىبت خ ؾَ دس استجب سی

هی  عبصهبًذُی  فی سا  ُبی خب گشٍّ  عبت ّ  کبسثشاى، اختوب یت  تشت

یت  ییي ُْ ظْس تع ثَ هٌ ُن  نبء  ظبُشی اع ٌذی  مَ ث تی ىج ٌذ؛ ز کٌ

 دسّى فشٌُگی یب ثشّى ًگشی اعت. 

ذ عْاهل خبسخی کَ هٌدش ثَ ؽکل گیشی ّ تغییش فشٌُگ ُب هیؾًْ

هی تْاًٌذ سیؾَ دس فشٌُگ غبلت یک خبهعَ داؽتَ ثبؽٌذ. ثبیذ 

خبیگضیي  کَ  ُبیی  عبیل ّ سّػ  ئَ ّ ثب اسا ًت،  کَ ایٌتش فت  گ

یت  یشی ُْ ؽکل گ ثَ  ؽْد  هی  عَ  یک خبه خْد دس  ُبی هْ یت  هسشّه

فشدی ُن کوک هی کٌذ. اص ایي ًظش ایٌتشًت دس توبهی فشٌُگ ُبی 

مؼ کْم ً ُبی هس یت  ثیي الل ؽت.  زبکن ّ دس  ُذ دا زذی خْا ّا

ِبًی  یبط خ کَ دس هم غت  غشة ًی لْژی  قْل تکٌْ غتیي هس ًت ًخ ایتش

کَ  عت  قْلی ا لیي هس چَ اّ گش  یشد، ا هی گ لشاس  عتفبدٍ  هْسد ا

ثشلشاسی استجبه تعبهلی ّ دس عير عبهَ سا هیبى کبسثشاى غشثی 

 ّ غیش غشثی هیغش عبختَ اعت. 

یت افشاد، دس آى یکی اص اثعبد کبسثشی ایٌتشًت ایي اعت کَ عنْ

پٌِبى هی هبًذ. ثعذ دیگش اعتفبدٍ اص ایٌتشًت ًبؽٌبختَ هبًذى 

عش ًخ ُب ّ هٌبثع لذست اعت. ثَ عالٍّ، ایٌتشًت اهکبى دعتشعی 

اعنبی یک خشدٍ فشٌُگ سا ثَ یکذیگش فشاُن هی آّسد، اعنبیی کَ 

ثذّى ایٌتشًت، زتی اص ّخْد یکذیگش ُن اىالعی ًذاؽتٌذ. ٌُگبهی 

افشاد هتْخَ خذهبتی هی ؽْئٌذ کَ ایٌتشًت هی تْاًذ ثَ کَ ایي 

 آًِب ثکٌذ، ععی هی کٌٌذ اص آى ثِشٍ ثشًذ. 

یي  ثَ ا ِب  غتگی آً ًت ّ ّاث فشاد اص ایٌتش یي ا عتفبدٍ ا سٍْ ا ً

اهکبى، زتی ثیؼ اص اتکبی ایؾبى ثَ خشیبى افلی فشٌُگ خْدؽبى 

یٌتشًت خْاُذ ثْد. یکی اص دالیل عوذٍ ایي هْمْ  ایي اعت کَ ا

اهکبى دعتیبثی ثَ چیضُبی صیبدی سا ثشای ایؾبى فشاُن هی کٌذ، 

چیضُبیی کَ اعبعًب فشٌُگی کَ ایي افشاد ثَ آى تعلك داسًذ دس 

ثبى،  چْى ص ُبیی  فبّت  ًت ت ُذ. دس ایٌتش وی د لشاس ً ؽبى  اختیبس

 ،ًَ ٌْاى ًوْ ثَ ع ؽذ.  ِن ثب ًذ ه هی تْا یت  ؽتبس ّ هل ؽیٍْ ًْ

عت، ثش اعبط ًظش گْتَ، تشخوَ اص یک صثبى اهشی تعییي کٌٌذٍ ا

صثبى ثَ صثبى ُبی دیگش اهشیغت مشّسی، هِن ّ دس عیي زبل غیش 

گش  ثبى دی ثَ ص ثبى  یک ص ٌی اص  وَ هت مش، تشخ زبل زب کي. دس  هو

ثْعیلَ کبهپیْتش اهکبى پزیش ؽذٍ اعت. اهب تشخوَ فشٌُگی چیض 

ثَ دسک  ُب  ٌگ  عبختي فشُ لبدس  یف  ثَ تعش ٌب  عت ّ ث گشی ا دی

مبثل یکذیگش اعت؛ ّ ایي ؽبهل تغییش زذالل یکی اص فشٌُگ ُب هت

 هی ؽْد. 

لْاًیي  فشاد  ُبی ا گْ  فت ّ  سبّسٍ ّ گ قْؿ ه ٌگ دس خ ُش فشُ دس 

یذٍ  تی ًبد ىبت ایٌتشً لْاًیي دس استجب یي  خْد داسد. ا فی ّ خب

سا کبُؼ هی دُذ،  "دسّى گشُّی"گشفتَ هی ؽْد. ایٌتشًت ُوجغتگی 

سا آعبى هی کٌذ، ّ دس ًتیدَ استجبىبت گفتگْ ثب اعنبی ثیگبًَ 

 سا تغِیل هی کٌذ.  "ثیي گشُّی"یب  "ثشّى گشُّی"



 

 

تی سا  جبه ایٌتشً عت است جبه سّ دس سّ، ىجی ثش است جْدى  کی ً هت

هتفبّت کشدٍ اعت. زنْس فیضیکی دس سّاثو هتمبثل ثبعث افضایؼ 

ثَ  دش  کبهپیْتشی هٌ ىبت  هب استجب ؽْد، ا هی  ؽیبسی  یضٍ ّ ُْ اًگ

ُْؽیبسی سّاًؾٌبختی ًوی ؽْد. دس استجبىبت کبهپیْتشی لْاًیي 

هختلفی ّ خبؿ خْد ثکبس ثشدٍ هی ؽْد ّ ًتبیح هتفبّتی ُن اص 

 ایدددددددددددي ىشیدددددددددددك ثدددددددددددَ دعدددددددددددت

 هی آیٌذ.  

ایٌتشًت ثَ عٌْاى سعبًَ ای کَ هی تْاًذ ثَ کبس تأهیي همبفذ 

ًذ  هی تْا ؽذ،  قبدی ثب ؽذ الت ثشای س عبهلی  یب  یذ  عی ثیب عیب

تغییشات فشٌُگی سا فشاُن کٌذ. اص ایي خِبت، ایٌتشًت  هْخجبت

ؾبى سا  یبت ّ اسصػ ُبی یذ، ًظش تب عمب ُذ  هی د یذاى  فشاد ه ثَ ا

ثَ دیگشاى عشمَ کٌٌذ ّ ثَ ایي تشتیت ثَ آًِب اهکبى هی دُذ 

 کَ ثِتشیي ثِشٍ سا اص ایي اثضاس ثجشًذ. 

ث کبال  تی  فشّػ ایٌتشً قْست  ًذ ث هی تْا ُب  ثشداسی  ِشٍ  یي ث َ ا

فشاُن آّسدى  ؾکل  یب ث یذ ّ  وی ثیٌ ِب سا ً کَ آً ؽذ  فشادی ثب ا

گبٍ  یت ّ خبی ثبسٍ هْلع یضی دس کَ چ ؽذ  هی ثب ثشای هشد غِیالت  ت

هًب  ًت، لضّ ععَ ایٌتش یت تْ ثذیي تشت یذ.  وی داً ِب ً وبعی آً اخت

ثَ ایي هعٌبعت کَ هِبست ُبی گًْبگْى ثذّى دس ًظش گشفتي اسصػ 

ه یذا  یت پ گی، اُو فلی فشٌُ ُی ُبی ا ىبت گشّ ٌذ. دس استجب ی کٌ

ایٌتشًتی هؾبسکت دس ثسث ُبی گشُّی، ثیؾتش اص ساثيَ سّ دس سّ 

عبیشیي  ثش  فشد  یک  فْق  یب ت غلو  وبل ت یت ازت یي تشت ثَ ا عت.  ا

کوتش خْاُذ ثْد. دس ثسث ُبی ایٌتشًتی صهبى سعیذى ثَ اتفبق 

عت.  تش ا کبسثشاى کو یبى  ؽذٍ ه ثذل  ِبسات سد ّ  ؾتش ّ اظ ظش ثی ً

جبه ًَ ثَ ىْس ایي،  کَ ایي ًْ  است ؽبیذ ثَ ایي دلیل ثبؽذ 

کبهل ًْؽتبسی ّ ًَ کبهالً گفتبسی اعت، ثلکَ خبیگبُی هیبى ایي 

 دّ ًْ  استجبه داسد. 

ثبیذ امبفَ کشد کَ عبهلی چْى: گغتشٍ ی صهبًی تعبهل، ُذا ّ 

لذست ّ  جبه،  پزیشی است کشاس  ؾبسکت، ت ًْ  ه هل،  قْد تعب هم

هیضاى الفت آًبى، تعبدل دس تعذاد افشادی  خبیگبٍ ًغجی افشاد،

کَ ثَ عٌْاى هْافك ّ هخبلف ثسث ُبی ایٌتشًتی ؽشکت هی کٌٌذ 

ُوگی. دس اثش گزاسی استجبىبت ثش ىشص تفکش ّ اسصػ ُبی افشاد 

ًمؼ داسًذ. ّ کغت ایي تدشثَ ُبی فْق دس دًیبی هدبصی دس ًْ  

عی یبی ّال وبعی دً ظبم اخت ٌگ دس ً یش فشُ یک تغی ثَ  خْد  سا 

 اسهغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبى 

 هی آّسد. 

، دکتشای علْم ًظشی اختوبعی Jeremy Stangroom, Ph. Dدکتش خشهی اعتٌگشّم 

، دس هْسد استجبه اًغبًی ITّ هتخقـ فٌبّسی استجبىبت ّ اىالعبت 

فی داسد. یذگبٍ خب یي د یك آًال ظش  اص ىش جك ً کَ ى عت  مذ ا اّ هعت

جبه  ًذ است ؽتَ ا ًت ًْ ثبسٍ ایٌتش کَ دس غیبسی  ؾوٌذاى ث اًذی

افشاد اص ىشیك ایٌتشًت دس همبیغَ ثب اًْا  سّصهشٍ استجبه کَ 

ثب زنْس فیضیکی افشاد ُوشاٍ اعت اص خِبت ّ ثؾیٍْ ُبی هختلف 

 زبلتی تملیل یبفتَ داسد. 

فش آ غْا هعب فْط فیل یْثشت دسی ثبل ُ عتبد ثشای ه کبیی ّ ا هشی

اعدتذالل  "دس ثبة ایٌتشًدت"داًؾگبٍ ثشکلی دس کتبة خْد ثب ًبم 

دسک هب اص ّالعیت، اؽیبء، افشاد ّ تْاًدبیی هدب  "هی کٌذ کَ: 

دس ثشلشاسی استجبه هؤثش ثب آًِب، ثَ ؽیٍْ ای کَ ثذى هب ثی 

عش ّ فذا دس پظ صهیٌَ عول هی کٌذ، استجبه داسد. تْاًبیی ثذى 



 

 

عتیبثی  دبم دس د کَ اً کبسی  یت  هب اص ّالع لٍْ دسک  ُب،  ثَ چیض

هی دُین ّ یب آهبدٍ این کَ اًدبم دُین، ثغیبس اعت. ُوَ ایي 

اهْس سا ثذى ثی ُیچ دسدعشی، ثَ ؽکلی فشاگیش ّ هْفك اًدبم هی 

 دُذ. ّ هب ثٌذست هتْخَ اًدبم چٌیي اهْسی هی ؽْین. 

شلشاس کشد دس فنبی هدبصی هی تْاى ثذّى زنْس فیضیکی استجبه ث

ّلی اهکبى استجبىی کبهل اص ایي ًْ  دس فنبی ایٌتشًت ًبهوکي 

اعت. اهکبى فشیجکبسی آؽکبس دس یک هْلعیت هغتمین ّ سّ دس سّ 

عبى  غیبس آ ًت ث ثش سّی ایٌتش کبسی  لی فشیج عذ ّ هی س زذالل  ثَ 

اعت. دس ایٌتشًت هی تْاى افشاد سا ثب خلك ؽخقیت ُبیی کبهالً 

ایي اهش دس دًیبی غیش هدبصی ثغیبس هؾکل  تخیلی فشیت داد، ّلی

)سّ "ّالعی"اعت. ثٌبثشایي سّاثو ایٌتشًتی دس همبیغَ ثب سّاثو 

 دس سّ( ُوشاٍ ثب زنْس فیضیکی، سّاثيی معیف ُغتٌذ. 

ًکتَ لبثل تئدَ دس استجبه ایٌتشًتی ایي اعت کَ خقْفیبتی اص 

ِ خزاثیت چ وبعی،  مَ اخت دَ، ىج ًژآد، لِ غیت،  عي، خٌ یل:  شٍ، لج

عجک لجبط پْؽیذى، خزاثیت فیضیکی، ُْػ، تیپ ّ. . هعیبس لنبّت 

هب دسثبسٍ افشاد دس دًیبی غیش هدبصی لشاس هی گیشد. اهب ایي 

ُب  ًَ هعیبس یي گْ وذتًب ا ًت ع دبصی ایٌتش یبی ه ُب دس دً هعیبس

ًیغتٌذ. پظ هغئلَ هؾخقَ افلی استجبىبت ایٌتشًتی فمذاى ساثيَ 

یضیکی اعت کَ فشیجدبسی ّ خعدل ُْیدت ّ ًجْد زنْس ف "سّ دس سّ"

ّالعی سا هوکي هی کٌذ. اص ىشا دیگش، استجبىبت ایٌتشًتی هبًع 

 گشایؼ ثَ کلیؾَ پشداصی ّ ُْیت عبصی هی ؽْد. 

اگش ثب کٌتشل خٌجَ ُبیی اص ؽخقیت خْد دس استجبه ُبی آًالیي 

یل  ثی دل خْد ّ  ُبی هْ ؾَ  عبط کلی ثش ا پیؼ داّسی  تْاًین اص  ث

ٌی زذالل خْدداسی ک تی،  ىبت ایٌتشً کبى داسد استجب گبٍ اه ن، آً

دس ثعنی اص هْاسد ًغجت ثَ اغلت استجبه ُبی سّصهشٍ ُوشاٍ ثب 

 ثبؽذ.  "ّالعی"زنْس فیضیکی کوتش هدبصی )تسشیف ؽذٍ( ّ ثیؾتش 

 

 تُلید علم َ فزٌىگ عمُمی 

دس فشآیٌذ تْععَ، فشٌُگ ثَ عٌْاى ًمؼ کلیذی ثبیغتی ثَ فشٌُگ 

ؽْد. فشٌُگی ؽذى دس زمیمت ُوبٌُگی ّ اًيجبق فشد عوْهی تجذیل 

فْست  ثَ دّ  وْالً  عت ّ هع گی ا فیبت فشٌُ ؽشایو ّ خقْ یَ  ثب کل

هوکي اعت ّالع ؽْد. اّل ثقْست ىجیعی ّ تذسیدی کَ ُوبى سؽذ 

لی دّ  قْست تال عت. دّم ث خبؿ ا گی  ؽشایو فشٌُ خل  فشاد دس دا ا

ٌگ دس ثشگیشًذٍ فشٌُگ کَ ثيشق هختلف هوکي اعت فْست گیشد. فشُ

 توددددبم چیضُددددبیی اعددددت کددددَ هددددب اص هددددشدم دیگددددش 

هی آهْصین ّ تمشیجًب اعوبل اًغبى هغتمین ّ یب غیش هغتمین اص 

فشٌُگ ًبؽی هی ؽْد ّ تست ًفْر آى اعت ُوَ آزبد خبهعَ ثبیذ 

عت اص  قشی ا لْژی عٌ ؽٌذ. تکٌْ وی ثب ًذٍ عل جبط اسص ثَ ل لجظ  ه

ثغتَ ثَ پیؾشفت علن اعت فشٌُگ صیشا پیؾشفت تکٌْلْژی کبهالً ّا

ؾشفت  کَ پی عت  ؾبى دادٍ ا کبهالً ً عی  عَ ؽٌب ٌَ خبه یي صهی ّ دس ا

یب دس  خبؿ ّ  ُبی  ٌی  ِبى ثی ُب ّ خ ثَ اسصػ  غتَ  وی ّاث ُبی عل

ٌَ یي صهی عت. دس ا عَ ا یک خبه هزُجی  ُبی  یبثی  ِت  ثب خ يَ   ساث

دس هيبلعددَ علوددی خددْد ًؾددبى دادٍ اعددت کددَ  "هددبکظ ّثددش"

دس همبثل علن گشایؼ کبهالً هغبعذ ّ هٌبعت  پشّتغتبًتیغن کبلْى

 ّ فعبلی داؽتَ اعت تب کبتْلیغن. 



 

 

ؾیت  ًذ ّ ه لن خذاّ ُب، ع عتبى  ظش پشّ ثش دس ً هبکظ ّ یذٍ  ثَ عم

ُبی ّی سا ًوی تْاى دسک کشد هگش یب آگبُی ثش کبسُبی خذاًّذ. 

علوی هْسد تْخَ آًِب لشاس گشفت دس اثتذا فیضیک ّ عپظ عبیش 

قْفًب سیبمیبت ثْد. دس آًِب ایي اهیذّاسی ثْد علْم ىجیعی ّ خ

ثبسٍ  گبُی دس ثَ آ پی  عت  ِی ىجی لْاًیي ال ثی  گبُی تدش کَ اص آ

اعبط ّ هجذاء عبهل ثشعٌذ. ثٌبثشایي تفکش پشّتغتبًی ّ فشٌُگ 

ىجمَ ثْسّژّا ثب دس آهیختي، ًِبیتًب تأثیش عویمی ثش سّی ىشص 

تقذیك ًوْد کَ فکش خبهعَ تکٌْلْژیک خذیذ ًوْدًذ ّ هی تْاى 

لشّى  کَ دس  غلو  مَ ه ٌگ ىج هزُت ّ فشُ ثیي  ًذی  ٌیي پیْ ثذّى چ

ُفذٍ ّ ُیدذٍ اتفبق افتبد، خبهعَ غشثی ثب آًچَ کَ اهشّص ُغت 

می،  ؽت )هسم یبدی دا غیبس ص فبّت ث گش 8315ت ثْد ا ُذ  يب خْا (. خ

اسصػ اختوبعی ّ علوی سا هختـ ثخؾی اص خبًْادٍ ُب ّ هتعلك ثَ 

ثذاًی خبؿ  فشاد  وبم ا پزیشی ت عَ  ٌذ خبه یي سّ دس فشآی ن. اص ا

ًظبى ُب ّ عْاهل هشتجو ثبیغتی تالػ کٌٌذ تب ُوَ آزبد خبهعَ 

جبل آى  ثَ دً تب  کشدٍ  ًی  ٌگ سا دسّ خْاًی فشُ قْؿ اص دّسٍ  ثخ

گشدد. )سّذ  ؾْس  وْهی ک ٌگ ع فْست فشُ ثَ  ؾی  لن ّ آصاد اًذی ع

 (8378االهیٌی، 

ًت د فضّى ایٌتش لذست سّص ا ثَ  خَ  ٌگ ثب تْ ثَ فشُ س ّسّد 

یژٍ ای سا  غبة ّ عَ ز گی خبه غئْلیي فشٌُ عت ه غتَ ا خبًْادٍ ؽبی

یک  ىی  لذست آى  ًبت ّ  ؽٌبخت اص اهکب ثب  ٌذ ّ  ثبص کٌ ثشای آى 

گی  عبختبس فشٌُ گشفتي  ظش  ثب دس ً ؽذٍ ّ  یضی  هَ س ٌذ ثشًب فشآی

ثَ  گی  عت فشٌُ ُبی هتٌب عبیت  یذ  ثب تْل خبىجی  یبص ه عَ ّ ً خبه

خبًْادٍ پزیشی  ٌگ  ثَ  فشُ ُب  هَ  ئَ ثشًب ًذ ّ دس اسا ُب ثپشداص

 فبکتْسُبی خٌظ ّ عي تْخَ صیبدی هجزّل داسًذ. 

 

 استفادي اس ایىتزوت آری یا خیز؟ 

تی دس  عت؛ ز جْدٍ ا غبى ً ِبًی یک عير خ ًت دس  عتفبدٍ اص ایٌتش ا

عتفبدٍ  غبًی دس ا ًذ یک تْاى سّ وی  وبالً ً یض ازت ؾْس ً یک ک دسّى 

ِْس  َُ اص ظ ؽت دّ د عذ اص گز ؽبیذ ث وّْد.  یذا ً ًت پ اص ایٌتش

ُبی  کَ اص سّػ  عیذٍ  فشا س هبى آى  قی ص یضی ؽخ ُبی سّه  ًَ سایب

خبة فشاد دس اًت کَ ا عبتی  عت  عٌتی اىال ًذ د عبلی ًذاس مؼ ف ً

هب اص  ین. ا گی سّی آّس ًْیي فشٌُ ُبی  عوت سّػ  ثَ  ؽتَ ّ  ثشدا

هض ّ ساص  پش س یبی  یي دً ثَ ا جل اص ّسّد  عت ل گشالصم ا فی دی ىش

یي  ٌذٍ اص ا عتفبدٍ کٌ تب ا یشد  فْست گ  ٌَ یي صهی هْصػ دس ا آ

سعبًَ خوعی خِبًی ثذاًذ اّالً توبم هيلت ّ ًْؽتَ ُبی آى علوی 

ُش  جْدٍ ّ  خْد سا ً مبدات  کبس ّ اعت ًذ اف هی تْا  ًَ غی آصادا ک

ثَ آى ّاسد عبصد؛ ثٌبثشایي توبم ًکبت هْخْد دس ایٌتشًت خٌجَ 

خْد  تَ ای ّ ُب ّ گف یَ  لت ًظش یًب اغ ًذاسد ّ ثبً قی  وی ّ تخق عل

ثذى تْخَ ثَ فشٌُگ ُبی هختلف ثْدٍ ّ ایي ّظیفَ فشد اعتفبدٍ 

خبهعَ خْد ثغٌدذ ّ کٌٌذٍ اعت کَ خْد آى سا ثب فشٌُگ ّ آداة 

 هْاسد هْافك سا ثکبس ثجشد. 

هْصػ  ثَ ا یبص  ًت ً عتفبدٍ اص ایٌتش ٌبس ا یب دس ک ُي پْ هْصػ ر آ

 فشٌُگددددی خبفددددی داسد. رُددددي خددددالق ؽخقددددیتی سا ؽددددکل 

هی دُذ کَ داسای ُْیتی هغتمل ّ کبس آفشیي دس خبهعَ اعت. اّ 

هی  ٌذ  ِشٍ ه ُب ث زذالل  تی  ًی ز ًی ّ ثیشّ ٌبثع دسّ وبهی ه اص ت

ْد ّ ایي چٌیي ًیبصُبی اّلیي ًِبد اختوبعی یعٌی خبًْادٍ سا ؽ



 

 

خبًْادٍ ّ دس  ٌذگی  ؽذ ّ ثبل ثَ س وْدٍ ّ  تأهیي ً عتی  ثَ دس

 ًتیدَ خبهعَ ختن هی ؽْد. 

ؽبیذ اهشّصٍ ثبّس ایي هْمْ  کَ فشٌُگ ُب ّ خشدٍ فشٌُگ ُبی 

عبهالت  ًْیي ّاسد ت لْژی  هبُْاسٍ ّ تکٌْ ًت،  عو ایٌتش یذی تْ خذ

 ٍ، عخت ًجبؽذ. خِبًی ؽذ

لك  لت، تع یي، ه ٌش، د تبس، ُ خالق ّ سف عتی، ا یذ اص دّ عبسیف خذ ت

عبهالت  ٌگ ّ ت لت فشُ چَ دس لب وْ  آً ىبت ّ دس هد خبىش، استجب

ؽٌفکشاى ّ  عْی سّ هًب اص  گش لضّ ؽْد، دی هی  ًذٍ  ؾشی گٌدب ث

وی  ئَ ً زی ّ اسا تبة ىشا هَ ّ ک عو سّصًب ُن تْ ؾوٌذاى، آى  اًذی

ثیؼ اص آى،  کَ  ثَ ؽْد، ثل هًب  ُن عوْ یک آى  یپ ّ کل عو تب تْ

زبل  ؽًْذ.  هی  غو دادٍ  ؾش ّ ث ًت ً خْاى ایٌتش کبسثشاى  عیلَ  ّ

ایي ًؾش فشٌُگی هی تْاًذ دس لبلت چت ّ گفت ّ گْ ثبؽذ یب دس 

لبلت همبلَ، عکظ ّ فیلن تخققی ّ زتی ؽخقی، اهب هِن ایي اعت 

آى  کَ تعبهالت خِبى ّاسد فبص خذیذی اص سّػ ُب ؽذٍ کَ هذیشیت

سا خْد ىشفیي ساثيَ ّ دس کل خِبى دس اختیبس داسًذ، اص ُویي 

سّ هی تْاى ایي ًْ  ؽکل گیشی فشٌُگ ّ سّاثو اختوبعی سا ُن 

فشفت داًغت ّ ُن تِذیذ؛ فشفتی ثشای استجبه هغتمین ثب هشدم، 

اص فشٌُگ ُب ّ خْاهع هختلف ّ تِذیذی ثشای فشٌُگ ُبی غٌی اهب 

تعبهالت ایٌتشًتی لذست ّ ظشفیت کبفی عٌتی ّ فشٌُگ ُبیی کَ دس 

ثَ  ًذ.  یب سا ًذاس ًبى دس دً یژٍ خْا ثَ ّ کبسثشاى ّ  لت  ثشای خ

گضاسػ ایغٌب، ثش اعبط آهبس اعالم ؽذٍ اص عْی هشکض آهبس خِبًی 

کؾْس داسای  20، ایشاى دس هیبى ( INTERNATIONAL WORLD STATS)ایٌتشًت 

ف جَ ُ تی، ست کبسثشاى ایٌتشً عذاد  خْد ثبالتشیي ت ثَ  ذُن سا 

 اختقبؿ دادٍ اعت. 

ًت دس  کبسثشاى ایٌتش عذاد  خْد، ت گضاسػ  خشیي  کض دس آ یي هش ا

یشاى سا  ثیؼ اص  23ا عذاد  یي ت کَ ا کشدٍ  عالم  فش ا یْى ً  50هیل

دسفذ کل کبسثشاى ایٌتشًتی هٌيمَ خبّسهیبًَ سا ؽبهل هی ؽْد. 

ّصیدش استجبىدبت ّ  –پزیشػ ایي هيبلت کَ اص عْی هسوذ عدلیوبًی

عبت ٌبّسی اىال یت  -ف ثش خوع کَ اک یي  ثَ ا عبى  ؽذٍ ّ ار عالم  ا

هی  ؾکیل  ًبى ت ًبى ّ ًْخْا ؾْس سا خْا ًت دس ک کبسثشاى ایٌتش

فی  تْایی ّ کی هذیشیت هس یل ّ  مشّست تسل یض  ُش چ ثیؼ اص  ٌذ،  دُ

 کبسثشی ایٌتشًت دس کؾْس سا هْسد تأکیذ لشاس هی دُذ. 

یب  ًت  کبسثشی ایٌتش یت  ثبسٍ کیف عفبًَ دس عبدٍ، هتأ ثبى  ثَ ص

عوی ّ  هبس س ُیچ آ ؾْس  ًت دس ک کبسثشاى اص ایٌتش عتفبدٍ  سٍْ ا ً

لبثل اتکبیی ّخْد ًذاسد. اخجبسی کَ دس ایي صهیٌَ ُش اص چٌذ 

کبسثشاى  لت  کَ اغ عت  زبکی اص آى ا ؽًْذ،  هی  ؾش  گبُی هٌت

عبیت  یذ اص  کشدى، اصد چت  ثشای  خْد سا  لت  ؾْس ّ ًت دس ک ایٌتش

ّ اسعبل ایویل )پغت الکتشًّیکی( فشا ُبی عشگشهی ّ یب دسیبفت 

 هی کٌٌذ. 

اخجبس کَ ثَ ًظش هی سعذ، ؽْاد هْخْد خبهعَ هؤیذ فست آى ُب 

گی ّ  ِبًی فشٌُ یف خ ثبص تعش لَ  ثَ همْ پشداختي  چَ  گش  ؽذ. ا ثب

عِن فشٌُگی کؾْس دس آى ّ ًیض کویت ّ کیفیت کبسثشی ایٌتشًت، 

کَ عذٍ ای  یذگبٍ  گش اص د یژٍ ای داسد. ا یت ّ ثب  اُو وْاسٍ  ُ

اثعبد هختلف فٌبّسی ُب ّ تکٌْلْژی ُبی خذیذ ًظیش ایٌتشًت کَ 

گزسین ّ  عت، ث دبسی ا غبد ّ ًبٌُ تشّیح ف ثضاس  ُب ا ظش آى  اص ً

ثپزیشین کَ اعوبل فیلتشیٌگ ّ هسذّدیت دس دعتشعی ثَ عبیت ُب 

دبد  ثشای ای هی  ثب دّا هؤثش ّ  کبس  تی، ساُ تش ً دبهع ایٌ ّ ه



 

 

جبىبت ایٌتشًتی ًیغت، ًگبُی دلیك تش هقًْیت اص تِذیذُبی است

ثَ اثعبد اختوبعی ّ فشٌُگی پذیذٍ صًذگی هدبصی، دالیل سیؾَ ای 

گشایؼ کبسثشاى ثَ خقْؿ خْاًبى ّ ًْخْاًبى ثَ عنْیت دس خْاهع 

ایٌتشًتی ّ ثَ ًْعی اعالم هْخْدیت دس دًیبی هدبصی سا ًوبیبى 

 هی کٌذ. 

 

 َیژگی ٌای فه آَری ٌای جدید ارتباطی  

 خزاثیت ّ اثش ثخؾی 

 هتأثش اص فٌعت تفشیسبت ) همتنیبت ثبصاس(، فٌعتی ؽذى فشٌُگ 

 ظشفیت ثبالی ًگِذاسی ّ اًتمبل هتي، عکظ، تقْیش ّ فْت 

 َتعبهل دّ عْی 

  َچٌذ سعبًَ ای )هْلتی هذیب( ثْدى، لبثلیت اتقبل چٌذ سعبًَ ث

 یکذیگش

 خوع صدایی 

 ًبُوضهبًی، عذم ًیبص ثَ پبیجٌذی ثَ صهبى 

 تسشک 

  توشکض صدایی )افشاد ُن تْلیذ کٌٌذٍ ّ ُن هقشا کٌٌذٍ اىالعبت

 ُغتٌئذ(

 عشعت 

 اًعيبا پزیشی 

  ُبی عبًَ  ٌی س ظین ّ غ ؽیُْبی ع غتشدٍ اصآس عتفبدٍ گ یت ا لبثل

 فْتی، تقْیشی ّ تفشیسی

  ،(8313ّاثغتگی هتمبثل )فجبغیبى 
 71تعددبهالت ّ تجددبدل افکددبس ّ عمبیددذ ثددیي دّعددتبى ّ آؽددٌبیی

هختلف ثب دیذگبٍ ُبی هتفبّت، ثَ ًْعی یکی اص خٌجَ کبسثشاى 

ُبی هثجت ایٌتشًت ّ ثِشٍ ثشداسی اص آى اعت. اهب دس ایي هیبى 

وی آى  یك ّ عل عی دل خَ ّ ثشس کَ تْ خْد داسد  یژٍ ای ّ کبت ّ ً

مشّسی اعت. اص آى سّ کَ ثی تْخِی ثَ آى هی تْاًذ ثبعث ثشّص 

آى ليوَ فشٌُگی دس ًبٌُدبسی فشٌُگی دس دًیبی هدبصی ّ پظ اص 

نبی  کبسثشاى ّ اع یبدی اص  عذاد ص ُش سّصٍ ت ؽْد،  عی  یبی ّال دً

خْاهع ایٌتشًتی ثب اعن ّ ُْیت هتفبّت ّ زتی هغبیش ثب ُْیت 

جبدل  فشا ت خْد ا  غت  لبت فشا ؾی اص اّ خْد، ثخ عی  فلی ّ ّال ا

اىالعبت ّ استجبىبت دس ایي خْاهع هی کٌٌذ، دس زبلی کَ تمشیجًب 

بهعی اص عْی ًِبد ُبی فشٌُگی کؾْس دس خِت غٌی ُیچ هذیشیت خ

ثشای  عت  عبصی هٌب ًگ  دبصی ّ فش یبی ه غت دس دً لبت فشا عبصی اّ

عت ّ  تَ ا فْست ًگشف دبصی  هع ه ًت ّ خْا تش  عتفبدٍ اص ایٌ ا

ًت  ًَ ایٌتش نبی آصادا گبُی اص ف کبسثش،  ًبى  ًبى ّ ًْخْا خْا

ٌٌذ کَ ثشای اثشاص عمبیذ ّ یب تشّیح فشٌُگ ُبیی اعتفبدٍ هی ک

 اهکبى اسائَ آى دس دًیبی ّالعی ّخْد ًذاسد. 

اختوبعی عبصهبى هلی خْاًبى هی گْیذ: ثبیذ عير  -هعبّى فشٌُگی

فکشی ّ آسصُّبی خْاًبى سا استمبء دُین تب دس ثشاثش افکبس ّ 

اهیبل کْچک، خْد سا ًجبصًذ ّ ایي کبس ثب تمْیت ًِبد خبًْادٍ 

کب ًبى اه وبعی خْا فشدی ّ اخت یت  نْیت دس ّ ُْ عت: ع پزیش ا ى 

هی  لشاس  ًبى  یبس خْا جًْی دس اخت لع تشی تی دس ّا هع ایٌتشً خْا

دُذ تب اىالعبت ّ افکبس هؾتشک ثیي ُوفکشاى سد ّ ثذل ؽْد. زتی 



 

 

ایي ُوفکشی هی تْاًذ دس خِت تؾکیل گشٍّ ُب ّ ثبًذ ُبی ثبؽذ 

 کَ هْسد پزیشػ خبهعَ ًیغت. 

ُبیی ٌبّسی  خْاُین، ف چَ ً خْاُین ّ  هبُْاسٍ ّ  چَ ث ٌذ  هبً

ایٌتشًت ّاسد خبهعَ هب ؽذٍ، دس زبلی کَ فشٌُگ اعتفبدٍ اص آى 

ُب ُوگبم ثب آى ُب ّاسد ًؾذٍ اعت، لزا ثشای ًِبدیٌَ ؽذى ایي 

ُب ّ  ؾگبٍ  گی، داً عوی فشٌُ ُبی س عْی ًِبد ثَ آى  خَ  ٌگ تْ فشُ

ؽذى اص  عت. دّس  یبص ا هْسد ً کبهالً  ُب  عبًَ  ؽی ّ س کض آهْص هشا

عی  یت ّال هذًی ُْ عَ  وبعی دس خبه ثو اخت ؽذى سّا غت  فشاد، ّ ع ا

اص عْاسك ًبهيلْة ایي ّاثغتگی اعت. اهب اگش ایي استجبىبت ثَ 

عٌْاى یک تبکتیک ّ ؽیٍْ ًْآّس ثشای استجبه گشفتي ثبؽذ، هفیذ 

 خْاُذ ثْد. 

دس کٌبس آهْصػ ّ فشٌُگ عبصی ثشای اعتفبدٍ فسیر اص استجبىبت 

لذاهبت الص یذ ا تی، ثب ثشاص ایٌتشً ٌَ ا غتش ّ صهی دبد ث ثبی ای م 

عمبیذ ّ استجبىبت آصاداًَ تش افشاد خبهعَ ّالعی فْست گیشد. 

فشاد  ثب ا عبص  ٌگ  ُبی فشُ ُب ّ ًِبد عبصهبى  کبسی  هل ّ ُو تعب

هخبىت ّ ّخْد ثغتش الصم ثشای اثشاص عمبیذ ّ افکبس هی تْاًذ، 

ًت سا  ٌذ ایٌتش یذ، هبً ُبی خذ لْژی  عتفبدٍ اص تکٌْ ٌگ ا فشُ

دیٌَ کٌذ. ثذیِی اعت، اگش عبصهبى ُب ّ ًِبد ُبی هغئْل ّ ًِب

ًبى،  لی خْا عبصهبى ه ِب  ؾْس ّ دس سأط آً ًبى ک هْس خْا تْلی ا ه

زْصٍ  عبصی دس  ٌگ  هذیشیت فشُ ثشای  یذی  خبهع ّ هف یضی  هَ س ثشًب

فنبی هدبصی ًذاؽتَ ثبؽٌذ، عشدسگوی ّ تعبسمبت ُْیتی کبسثشاى 

ُذ ک ىْل ًخْا یبد  تی، ص هع ایٌتشً هَ خْا ُبی ثشًب ٌگ  ؾیذ ّ فشُ

ثَ  خْد  عْد  ثَ  ُْیتی سا  ؾوکؼ  یي ک دبصی، ا یبی ه ؽذٍ دً یضی  س

 پبیبى خْاٌُذ ثشد. 
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 هزُجی.  -اص ّسّد ثَ عبیت ُبی ًبعبلن فشٌُگی
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