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 تاسُ هٌطا ايي كتابيادداضتي دس 

سٹؾٍ ي٥ ٪طٸٺ اظ ٲكبٸضاٴ قط٦ز ٲبض٤ دالؼ  2005يطاي اٸٮيٵ ثبض زض خٷٹة قط٢ي آؾيب زض ٶٹاٲجط ؾب٬  3.0ايسٺ ثبظاضيبثي 

 ٦بضسبخبيب ثٹز ، ٲٟٽٹٰ ؾبظي قسٺ اؾز . ټطٲبٸاٴ ٦ٻ ي٥ قط٦ز ذسٲبر ثبظاضيبثي ثٻ ضټجطي 

دؽ اظ زٸ ؾب٬ ټٳ٧بضي ٲكشط٤ ثيٵ ٞٯيخ ٦بسٯط ٸ ټطٲبٸاٴ ٦بضسبخبيب ايٵ ٲٟٽٹٰ سٹؾٗٻ زازٺ قس ٸ ي٥ ٶؿرٻ اظ آٴ زض 

 چٽٯٳيٵ ؾبٮ٫طز سبؾيؽ اسحبزيٻ خٷٹة قط٢ي آؾيب ) آ ؾٻ آٴ ( زض خب٦بضسب اضايٻ ٪طزيس . 

ب اٶؿبٴ ٲساضي ٸ ٸيػ٪ي ټبي قرهيشي زض خٷٹة قط٢ي آؾيب اؾز ٦ٻ ٲٯز آٴ ث(     G) 20اٶسٸٶعي سٷٽب ٦كٹض ًٖٹ ٪طٸٺ 

 ٲٗٷٹي ثط چبٮف ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ٚٯجٻ ٦طزٺ اؾز . 

ضييؽ خٳٽٹض ايبالر ٲشحسٺ آٲطي٧ب ، ثبضا٤ اٸثبٲب ٦ٻ زٸضٺ اٸ٬ چٽبض ؾبٮٻ ذٹز ضا ؾذطي ٲي ٦ٷس ، ٲي ٪ٹيس ٦ٻ آٲٹظـ ٸ 

 دطٸضـ زض اٶسٸٶعي ، اٶؿبٴ ٲساضي قط٢ي ضا آٲٹظـ ٲي زټس . 

قط٠ ق٧٭ ٪طٞز ٸ ٲشٹٮس قس ٸ ٲب ثؿيبض ٲٟشرطيٱ ٦ٻ ديك٫ٟشبض ايٵ ٦شبة سٹؾٍ ضييؽ خٳٽٹض اٶسٸٶعي زض  3.0ثبظاضيبثي 

 ؾٹؾيٯٹ ثبٲجيٷ٩ يٹزټٹيٹٴ ٶٹقشٻ قسٺ اؾز . 

ايٹاٴ ؾيشي ٸاٴ ي٧ي اظ ٲكبٸضاٴ ٲبض٤ دالؼ اثشسا ايٵ ٲٟٽٹٰ ضا ٲُطح ٦طز ٸ ؾذؽ ثب ټٳ٧بضي ٞٯيخ ٦بسٯط زض زاٶك٧سٺ 

ٸ اضسجبٌ آٴ  3.0ي٧ي اظ ٦بٮح ټبي ثطسط ٦ؿت ٸ ٦بض زض خٽبٴ ٚطة ( ثٻ ٲٷٓٹض سٹؾٗٻ ٲٟٽٹٰ ثبظاضيبثي ٲسيطيز زاٶك٫بٺ ٸؾز ) 

 ثب ا٢شهبز خٽبٶي زض حب٬ ْٽٹض ٸ زٶيبي زيديشب٬ ٶٹْٽٹض ټٳ٧بضي ٦طز . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تخص اٍل
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  3ل 

 فصل اٍل

 خَش آهذيذ 0.3تِ تاصاسياتي 

 0.3چشا تاصاسياتي 

ٶبٰ ٪صاضي ٦طزيٱ . ثؿيبضي  3.0ٸ  2.0،  1.0زض َٹ٬ ايٵ ؾب٬ ټب ثبظاضيبثي اظ َطي١ ؾٻ ٲطحٯٻ س٧بٲ٭ يبٞشٻ ٸ ٲب آٴ ضا ثبظاضيبثي 

ٸ سٗساز ٦ٳي ټٱ زض حب٬ حط٦ز ثٻ ؾٳز  2.0ضا اٶدبٰ ٲي زټٷس ، ثطذي ټٱ اظ ثبظاضيبثي  1.0اظ ثبظاضيبثبٴ اٲطٸظي ټٷٹظ ثبظاضيبثي 

 اؾز .  3.0. ثعض٪شطيٵ ٞطنز ثطاي ثبظاضيبثبٴ سٳطيٵ ثبظاضيبثي  ټؿشٷس 3.0ثبظاضيبثي 

ٯي ٲبقيٵ آالر نٷٗشي ثٹز ( ثبظاضيبثي ٖجبضر ثٹز اظ ٞطٸـ نٲسر ټب ديف ، زض زٸضاٴ ٖهط نٷٗشي ) ظٲبٶي ٦ٻ س٧ٷٹٮٹغي ا

ثٹزٶس ٸ ثطاي اضايٻ ثٻ ٲحهٹالر ذطٸخي ٦بضذبٶٻ ثٻ ټٳٻ ٦ؿبٶي ٦ٻ آٴ ٦بال ټب ضا ٲي ذطيسٶس . آٴ ٲحهٹالر ٶؿجشبً اؾبؾي 

ثبظاض اٶجٹٺ َطاحي قسٺ ثٹزٶس . ټسٜ ايٵ ثٹز ٦ٻ اؾشبٶساضز ؾبظي ٦ٷٷس ٸ سب حس ٲٳ٧ٵ ٲ٣ساض ټعيٷٻ سٹٮيس ضا ٦بټف زټٷس ، 

ضا ثب  Tټٳچٷيٵ سٹٮيسار ذٹز ضا ثب ٢يٳز دبييٵ سط ٸ ٲ٣طٸٴ ثٻ نطٞٻ سط ثٻ ذطيساضاٴ اضايٻ زټٷس . ټٷطي ٞٹضز اسٹٲٹثي٭ ٲس٬ 

: ٞٹضز ٲي ٪ٹيس : ٲكشطي ٲي سٹاٶس ي٥ اسٹٲٹثي٭ ثب ټط ضٶ٫ي زاقشٻ ثبقس ٲكطٸٌ (epitomized)سػي ٲدؿٱ ٦طز ايٵ اؾشطا

 يب ٖهط ٲحهٹ٬ ٲحٹض ثٹز .  1.0ثبظاضيبثي  آٴ ضٶ٩ ٲك٧ي ثبقس . ايٵ ) ٲٹيٹٔ ( ( so long)ثٻ ايٷ٧ٻ

زض ٖهط اَالٖبر ثٹخٹز آٲس ) ٦ٻ ټؿشٻ انٯي آٴ س٧ٷٹٮٹغي اَالٖبر اؾز ( ٸْيٟٻ ثبظاضيبثي زي٫ط ؾبزٺ  2.0اٲطٸظٺ ثبظاضيبثي 

 ٶيؿز . اٲطٸظ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ ذٹثي اَالٖبر زاضٶس ٸ ثٻ ضاحشي ٲي سٹاٶٷس چٷس ٲحهٹ٬ ٲكبثٻ ضا ثب ټٱ ٲ٣بيؿٻ ٦ٷٷس . 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4ل 

اضظـ ٲحهٹ٬ سٹؾٍ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ سٗطيٝ ٲي قٹز . ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ سٟبٸر ټبي ذيٯي ظيبزي زض اٸٮٹيز ټبي ذٹز زاضٶس . 

ٲكشطي  "ثٷسي ٦طزٺ ٸ ي٥ ٲحهٹ٬ ثطسط ضا ثطاي ي٥ ثبظاض ټسٜ ذبل اضايٻ ٦ٷس . ٢بٶٹٴ َاليي ثبظاضيبة ثبيس ثبظاض ضا ثرف 

ٲي ضٸز . ظيطا ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثٽشط ذٹاؾشٻ ټب ٸ ٶيبظټبي ذٹز ضا ٲشٹخٻ ٲي ثٻ ذٹثي ثطاي ا٦ثط قط٦ز ټب ث٧بض  "دبزقبٺ اؾز 

قٹٶس . آٴ ټب اظ ٲيبٴ َيٝ ٪ؿشطزٺ ٸيػ٪ي ټبي ٦بض٦طزي ٸ خبي٫عيٵ ي٧ي ضا اٶشربة ٲي ٦ٷٷس. اٲطٸظٺ ثبظاضيبثبٴ سالـ ٲي 

ٹض يٳٷي ايٵ زيس٪بٺ ضا ٞطو ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ثط ٢ٯت ٸ شټٵ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اثط ث٫صاضٶس. ٲشبؾٟبٶٻ ضٸي٧طز ٲكشطي ٶساضي ثٻ َ

 يب ٖهط ٲكشطي ٪طايي ثٹز .  ٦2.0ٷس ٦ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ سبثٕ اټساٜ سجٯيٛبر ثبظاضيبثي ټؿشٷس . ايٵ ټب زيس٪بٺ ثبظاضيبثي 

يب زٸضٺ اضظـ ٪طايي ټؿشيٱ . ثٻ خبي ايٵ ٦ٻ ٲطزٰ ضا نطٞبً ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ سٯ٣ي ٦ٷيٱ  3.0ا٦ٷٹٴ ، ٲب قبټس ْٽٹض ثبظاضيبثي 

(treating )   ثبظاضيبثبٴ آٴ ټب ضا زض ي٥ ضٸي٧طز ٦ٯي ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ اٶؿبٴ ثب شټٵ ، ٢ٯت ٸ ضٸح زض ٶٓط ٲي ٪يطٶس . ثُٹض ،

ٞعايٷسٺ اي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ زٶجب٬ ضاٺ ح٭ ټبيي زض ثبضٺ ؾبذز خٽبٴ ثٻ ٲ٧بٴ ثٽشط ثطاي ظٶس٪ي ، ٶ٫طاٶي ټبيي زاضٶس . زض 

قط٦ز ټبيي ټؿشٷس ٦ٻ چكٱ اٶساظ ٸ اضظـ ټبي ذٹز ضا ثط ضٸي ٶيبظټبي قسيس  زٶيبي دط اظ ؾطزض ٪ٳي ، آٴ ټب ثٻ زٶجب٬

اخشٳبٖي ، ٖساٮز ا٢شهبزي ٸ ظيؿز ٲحيُي ٲُٗٹٜ ٦طزٺ اٶس . آٴ ټب ثٻ زٶجب٬ ثطآٸضزٺ قسٴ ٖٳٯ٧طز ټب ٸ احؿبؾبر ٶيؿشٷس 

 ثٯ٧ٻ ثٻ زٶجب٬ سح١٣ ضٸح اٶؿبٶي زض ٲحهٹالر ٸ ذسٲبسي ټؿشٷس ٦ٻ اٶشربة ٲي ٦ٷٷس . 

ټسٞف خٯت ضيبيز ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اؾز . ثب ايٵ حب٬ قط٦ز  3.0، ټٳچٷيٵ ثبظاضيبثي  2.0ٷس ٲكشطي ٪طايي زض ثبظاض يبثي ٲبٶ

ثبيس ٲبٲٹضيز ، چكٱ اٶساظټب ٸ اضظـ ټبي ٸؾيٕ سطي ضا ثٻ خٽبٴ اضايٻ ٦ٷٷس . آٴ ټب ضاٺ ح٭  3.0ټبي زض حب٬ اخطاي ثبظاض يبثي 

ٲٟبټيٱ ثبظاضيبثي ضا زض ٖطنٻ اي اظ آضٲبٴ ټب ،  3.0خبٲٗٻ اضايٻ ٲي ٦ٷٷس . ثبظاضيبثي  ټبيي ضا ثب سٹخٻ ثٻ ٲك٧الر ٲٹخٹز زض

ٲٗش٣س اؾز ٦ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اٶؿبٴ ټبي ٦بٲٯي ټؿشٷس ٦ٻ ٶجبيس اظ  3.0اضظـ ټب ٸ ضٸح اٶؿبٶي سٹؾٗٻ ٲي زټس . ثبظاضيبثي 

 ٲ٧ٳ٭ ثبظاضيبثي احؿبؾي ثب ثبظاضيبثي ضٸح اٶؿبٶي اؾز .  3.0ٶيبظ ټب ٸ آضظٸټبي آٶبٴ نطٜ ٶٓط ٦طز . ثبظاضيبثي 

حيُي ټؿشٷس، زض ظٲبٴ ثحطاٴ ا٢شهبزي ٦ٻ اٶؿبٴ ټب سحز ٞكبض ثيكشط سٛييط ٸ سالَٱ ؾعيٕ اخشٳبٖي ا٢شهبزي ٸ ظيؿز ٲ

 ثيكشطيٵ زؾشبٸضز ٲطسجٍ ثب ظٶس٪ي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ضا ذٹاټس زاقز .  3.0ثبظاضيبثي 
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ايٵ ٖبضيٻ ثٻ ي٥ اديسٲي سجسي٭ قصٺ اؾز ، ٣ٞط اٞعايف يبٞشٻ ، ٲحيٍ ظيؿز ثب ايٵ ضٸـ ټب سرطيت قسٺ اؾز . قط٦ز ټبي 

ٲؿبي٭ ضٸثطٸ ټؿشٷس ، اٲيس ټب ٸ دبؾد ټبيي ضا اضايٻ ٲي ٦ٷس ، زض ٶشيدٻ ،  ثٻ اٞطازي ٦ٻ ثب ايٵ ٪ٹٶٻ 3.0زض حب٬ اخطاي ثبظاضيبثي 

قط٦ز ټب ذٹز ضا ثب اضظـ ټبيكبٴ ٲشٳبيع ٲي  3.0ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زض ي٥ ؾُح ثبالسط ايٵ ټب ضا حؽ ٲي ٦ٷس . زض ثبظاضيبثي 

 ٦ٷٷس . زض ايٵ ظٲبٴ آقٟشٻ ، ٲؿٯٳبً سٳبيع ذيٯي ٢سضسٳٷس اؾز . 

اضايٻ ٲي زټس . ثطاي زض٤ ثٽشط  3.0ٸ  2.0،  1.0ٹض ذالنٻ ، زيس٪بٺ خبٲٗي زض ثبضٺ ٲ٣بيؿٻ ثبظاضيبثي ثُ 1-1خسٸ٬ قٳبضٺ 

)ٲٹثط  ٦3.0ٻ زض ق٧٭ ٪يطي زيس٪بٺ ٦ؿت ٸ ٦بض ثٻ ؾٳز ثبظاضيبثي ، اخبظٺ زټيس ٦ٻ ؾٻ ٶيطٸي ٖٳسٺ اي ٦ٻ  3.0ثبظاضيبثي 

٦ٷيس ٦ٻ ايٵ ؾٻ بٶي قسٴ زٸضٺ خبٲٗٻ ذال٠ . قٳب ٲكبټسٺ ٲي ثٹزٶس ( ضا ثيبٴ ٦ٷيٱ : زٸضٺ ٲكبض٦ز ، زٸضٺ دبضازٸ٦ؽ خٽ

ٶيطٸي ٖٳسٺ چ٫ٹٶٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ضا ثٻ ؾٳز ټٳ٧بضي ثيكشط ، ٞطټٷ٫ي ٸ ٪طايف ثٻ ضٸح اٶؿبٶي سٛييط خٽز زازٶس . زض٤ 

 .  ثٻ ٖٷٹاٴ ديٹٶس ټبي ٲكشط٤ ٞطټٷ٫ي ٸ ٲٗٷٹي ثبظاضيبثي اؾز 3ايٵ سحٹ٬ ٲٷدط ثٻ زض٤ ثٽشطي اظ ثبظاضيبثي 

 دٍسُ ّوكاسي ٍ تاصاسياتي هطاسكتي

سٛييطار ثعض٪ي زض ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ، ثبظاض ٸ ثبظاضيبثي زض َٹ٬ ٢طٴ ٪صقشٻ زاقشٻ اؾز . ثبظاضيبثي اظ ديكطٞز ټبي ٞٷبٸضي 

ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٶشيدٻ اظ ٞٷبٸضي اَالٖبر ٸ ايٷشطٶز  2.0ديكطٞز س٧ٷٹٮٹغي سٹٮيس آٚبظ قس . زض َٹ٬ اٶ٣الة نٷٗشي ، ثبظاضيبثي 

 ضاٶسٺ ٲي قٹز .  3.0سٹٮس ثبظاضيبثي  ثٹخٹز آٲس . زض حب٬ حبيط ، ٲٹج خسيس س٧ٷٹٮٹغي ثٻ ؾٳز

، ٞٷبٸضي اَالٖبر زض خطيبٴ انٯي ثبظاض ٶٟٹش ٦طزٺ ٸ ثيكشط ثب ٲٹج خسيس سٹؾٗٻ ٞٷبٸضي اَالٖبر ٲطسجٍ  2000اظ اٸاي٭ ؾب٬ 

اؾز . ٲٹج خسيس س٧ٷٹٮٹغي ايٵ ٞٷبٸضي ضا ٢بزض ٲي ؾبظز ٦ٻ ثهٹضر سٗبٲٯي ثب اٞطاز ٸ ٪طٸٺ ټب اضسجبٌ ثط٢طاض ٶٳبيس . ٲٹج خسيس 

: ٦بٲذيٹسط ټبي اضظاٴ ٢يٳز ، ٪ٹقي ټبي سٯٟٵ ټٳطاٺ ، ايٷشطٶز اضظاٴ ٸ ٶطٰ اٞعاضټبي ٲشٵ ثبظ  س٧ٷٹٮٹغي قبٲ٭ ؾٻ ٶيطٸي ٖٳسٺ

 اؾز . ايٵ س٧ٷٹٮٹغي اخبظٺ ٲي زټس ٦ٻ اٞطاز ) زيس٪بٺ ټبي ( ذٹزـ ضا ثب ثيبٴ ٸ ثب زي٫طاٴ ټٳ٧بضي ٦ٷس . 
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  3.0ٸ  2.0،  1.0ٲ٣بيؿٻ ثبظاضيبثي  1-1خسٸ٬ 

 
 1.0ثبظاضيبثي 

 ٲحٹض ٲحهٹ٬ ثبظاضيبثي

 2.0ثبظاضيبثي 

 ثبظاضيبثي ٲكشطي ٲحٹض

 3.0ثبظاضيبثي 

 ٲحٹض اضظـ ثبظاضيبثي

 خٽبٴ ضا ٲ٧بٶي ثٽشط ثؿبظيٱ ضيبيز ٸ حّٟ ٲكشطي ٞطٸـ ٲحهٹالر اټساٜ

 ٲٹج خسيس س٧ٷٹٮٹغي س٧ٷٹٮٹغي اَالٖبر اٶ٣الة نٷٗشي ٞٗب٬ٶيطٸټبي 

ضشكت ّا تاصاس سا چگًَِ 

 هي تيٌٌذ

خشيذاساى اًثَُ تا ًياصّاي 

 فيضيكي

هطتشياى َّضوٌذ تا رّي 

 ٍ للة

اًساى كاهل تا رّي ، للة 

 ٍ سٍح

 اضظقٽب سٳبيع سٹؾٗٻ ٲحهٹ٬ ٲٟبټيٱ ٦ٯيسي ثبظاضيبثي
خطَط ساٌّواي تاصاسياتي 

 ضشكت
 جايگاُ ياتي ضشكت ٍ هحصَل ٍيژگي ّاي هحصَل

 هاهَسيت ، چطن اًذاص ٍ

 اسصش ّاي ضشكت 
 ٦بض٦طزي ، احؿبؾي ٸ ضٸحي ٦بض٦طزي ٸ احؿبؾي ٦بض٦طزي اضظـ ټبي ديكٷٽبزي

 ټٳ٧بضي چٷس ثٻ چٷس ضٸاثٍ ي٥ ثٻ ي٥ ٲٗبٲٯٻ ي٥ ثٻ چٷس سٗبٲ٭ ثب ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ
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ٲبي٧طٸؾيؿشٱ آٴ ضا ثٻ ْٽٹض ٲٹج خسيس س٧ٷٹٮٹغي ٶكبٶٻ اي اظ ايٵ زٸضٺ اؾز ٦ٻ اؾ٧بر ٲ٥ ٶيٯي ، ٲسيط ٖبٲ٭ قط٦ز ؾبٴ 

ٖٷٹاٴ زٸضٺ ٲكبض٦ز ثيبٴ ٲي ٦ٷس . زض زٸضٺ ٲكبض٦ز ، ٲطزٰ اذجبض ، ايسٺ ټب ٸ ؾط٪طٲي ټب ضا ايدبز ٸ ذٹز ثٻ ٖٷٹاٴ ٲهطٜ 

ٲهطٜ  –سيس س٧ٷٹٮٹغي ٲطزٰ ضا ٢بزض ٲي ؾبظز ٦ٻ اظ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ثٻ سٹٮيس ٦ٷٷسٺ ٦ٷٷسٺ آٴ ټب ضا اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس . ٲٹج خ

 سٛييط يبثٷس .   (prosumer)٦ٷٷسٺ 

ي٧ي اظ ٶ٣بٌ ٢ٹر ٲٹج س٧ٷٹٮٹغي خسيس اٞعايف ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي اؾز . ٲب ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي ضا زض زٸ ٪طٸٺ ٖٳسٺ َج٣ٻ 

، ٞيؽ ثٹ٤ ٸ ؾبيز ټبي شٳبٖي ثيبٶي اؾز ٲبٶٷس ٸثال٨ ټب ، سٹيشط ، يٹسيٹة ثٷسي ٲي ٦ٷيٱ . ي٧ي اظ آٴ ټب ضؾبٶٻ ټبي اخ

اقشطا٤ ٪صاضي ٧ٖؽ ٲبٶٷس ٞٯي٧ط اؾز . ثٗسي ، ؾبيز ټبي قج٧ٻ ټبي اخشٳبٖي اؾز ٦ٻ ذٹز ٲ٣ٹٮٻ زي٫طي سحز ٖٷٹاٴ 

 بقس . ضؾبٶٻ ټبي ٲكبض٦شي اؾز ٦ٻ قبٲ٭ ؾبيز ټبيي ٲبٶٵ  ٸي٧ي دسيب ، ضٸسٵ سٹٲيشٹظ ٸ٦طي٫عٮيؿز ٲي ث

  ( expressive)سساًِ ّاي اجتواعي تياًي 

ٲيٯيٹٴ  13سٗساز  2008اخبظٺ زټيس سبثيط ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي ثيبٶي ضا زض ثبظاضيبثي ثطضؾي ٦ٷيٱ . س٧ٷٹضاسي زض اٸاي٭ ؾب٬ 

ٸثال٨ ٞٗب٬ ضا زض ؾطاؾط خٽبٴ قٷبؾبيي ٦طز . ذٹاٶٷس٪بٴ ضؾبٶٻ ټبي چبدي ثب ذٹاٶٷس٪بٴ ٸثال٨ ټب زض ثيٵ ٦كٹضټب ٲشٟبٸر 

زضنس اظ ٦بضثطاٴ ايٷشطٶز زض ايبالر  27ض غادٵ ٸثال٨ ټب ضا ٲي ذٹاٶٷس ٸٮي سٷٽب حسٸز زضنس ٦بضثطاٴ ايٷشطٶز ز 74ټؿشٷس . 

زضنس ذٹاٶٷس٪بٴ زض ايبالر ٲشحسٺ ټؿشٷس  34ٲشحسٺ آٲطي٧ب ٸثال٨ ټب ضا ٲي ذٹاٶٷس . ټطچٷس ايٵ ذٹاٶٷس٪بٴ ٦ٱ ټؿشٷس ٸٮي 

زضنس اظ  28آٲطي٧ب ثٻ زٶجب٬ ا٢ساٲبسي ثطاي سحطي٥ ٸ ايٵ اثط ٪صاض اؾز . ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٶشيدٻ ، ٸثال٨ ټب زض ايبالر ٲشحسٺ 

ذٹاٶٷس٪بٴ ذٹز ټؿشٷس . ؾز ٪ٹزيٵ ي٥ ثبظاضيبة قٷبذشٻ قسٺ اؾز ٦ٻ ي٥ ٸة ؾبيز ٲحجٹة ضا ازاضٺ ٲي ٦ٷس ٸ ټط ضٸظ ي٥ 

٦طزٺ اٶس ، اضايٻ  ايسٺ خسيس ثطاي ٶٟٹش زض ټعاضاٴ ٶٟط اظ ٲطزٰ ٦ٻ ذٹز زضيبٞز ٞيس ) اذجبض ضٸظاٶٻ زض ٞبي٭ ټبي ٲشٷي ( ضا اٶشربة

 ٲي زټس . 

ي٧ي زي٫ط اظ ق٧٭ ټبي ٲحجٹة ٸثال٨ ٶٹيؿي ٸ ي٧ي اظ ؾطيٕ سطيٵ اق٧ب٬ زض حب٬ ضقس ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي سٹيشط اؾز ٸ اظ 

زضنسي زاقشٻ اؾز . ؾبيز ٲي٧طٸثال٪يٷ٩ ثٻ اًٖبيف  1298، سٗساز ٦بضثطاٴ سٹيشط ضقسي  2009سب آٸضي٭  2008آٸضي٭ 

٦بضا٦شط يب ٦ٳشط ضا ثطاي زٸؾشبٴ ذٹز اضؾب٬ ٦ٷٷس ٸ ايٵ ثؿيبض ؾبزٺ سط اظ ٸثال٨ ٶٹيؿي زض ٶٓط ٪طٞشٻ  140اخبظٺ ٲي زټس ٦ٻ 

َطي١ زؾش٫بٺ ټبي زؾشي ذٹز ٲبٶٷس آيٟٹٴ ٸ ثٯ٥ ثطي ، سٹيز ثٟطؾشٷس . اظ َطي١ سٹيشط ، قسٺ اؾز ظيطا ٦بضثطاٴ ٲي سٹاٶٷس اظ 

ذٹي ذٹز ضا ثب زٸؾشبٴ ٸ َطٞساضاٴ ذٹز ثٻ اقشطا٤ ث٫صاضٶس . ټٷط ديكٻ ،  ٦بضثطاٴ ٲي سٹاٶٷس ا٧ٞبض ، ٞٗبيز ټب ٸ حشي ذٯ١ ٸ

 حٳٯٻ ٦ٷٷس .   CNNآقشٹٴ ٦ٹچط ، ٪عاضقي ضا ثطاي حسٸز ي٥ ٲيٯيٹٴ اظ َطٞساضاٶف ثطضٸي سٹيشط اضؾب٬ ٦طز ٦ٻ ثٻ 

PROSUMER َطي١ س٧ٷٹٮٹغي  : ٸاغٺ اي ٲط٦ت اظ زٸ ٦ٯٳٻ سٹٮيس ٦ٷٷسٺ ٸ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ اؾز ٦ٻ زض آٴ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ اظ

 اَالٖبر سجسي٭ ثٻ ي٥ سٹٮيس ٦ٷٷسٺ ثطاي ٲهطٜ ذٹز ٲي قٹز . 
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ثؿيبضي اظ ٸثال٨ ټب ٸ سٹيز ټبي قرهي ٸخٹز زاضٶس ٦ٻ زض آٴ اٞطاز ، اذجبض ، ا٧ٞبض ٸ ايسٺ ټبي ذٹز ضا ثب ٲٷشرجبٴ ثٻ اقشطا٤ 

ٲي قٹز ٦ٻ ٲي ذٹاټٷس ٶٓطار ذٹز ضا زض ثبضٺ اذجبض يب ٲي ٪صاضٶس . ٲدٳٹٖٻ زي٫طي اظ ٸثال٨ ټب ٸ سٹيز ټب سٹؾٍ اٞطازة ثطدب 

اضايٻ ٣ٖبيس ٸ ٲ٣بالر ٦ٹچ٥ زض ثبضٺ ټطچيعي زض شټٷكبٴ ثيبٴ ٦ٷٷس ٸ ٸثال٨ ٶٹيؿبٴ يب سٹيشطټب ٲٳ٧ٵ اؾز زض ٲٹضز قط٦ز 

بي ذكٳ٫يٵ ثب ټب ٸ ٲحهٹالر اْٽبض ٶٓط ٦ٷٷس ٸ حٳبيز يب اٶش٣بز ذٹز ضا زض ثبضٺ آٴ ټب ث٫ٹيٷس . ٸثال٨ ٶٹيؿبٴ ٸ سٹيشطټ

ٲربَجبٴ ٪ؿشطزٺ ، زاضاي دشبٶؿي٭ ټؿشٷس ثطاي ثؿيبضي اظ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٶي ضا ٦ٻ ٲي ذٹاټٷس سٳبي٭ ثٻ اٶدبٰ ٦ؿت ٸ ٦بض ثب 

 ي٥ قط٦ز ذبل يب ؾبظٲبٴ ضا زاضٶس ، ٲٷهطٜ ٶٳبيٷس . 

٦بض٦ٷبٴ ذٹز ضا  IBM. ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ ٲحجٹثيز ٸثال٨ ٶٹيؿي ٸ سٹيز ٦طزٴ ثٻ زٶيبي قط٦ز ټبي ثعض٨ ټٱ ضؾيسٺ اؾز 

سكٹي١ ٲي ٦ٷس ٦ٻ ٸثال٪ي ضا ايدبز ٦ٷٷس ٸ ثُٹض آظاز زض آٴ خب زض ثبضٺ قط٦ز ذٹز ثب ضٖبيز ٲٗيبضټبي ذبل ٲُبٮجي ضا ٲُطح 

٦ٷٷس . ٲثب٬ زي٫طي ټٱ زض ثبضٺ خٷطا٬ اٮ٧شطي٥ اؾز ٦ٻ ي٥ ٪طٸٺ سٹيز ضا سبؾيؽ ٦طز ٸ ي٥ ٪طٸٺ اظ ٦بض٦ٷبٴ خٹاٴ سٹؾٍ 

 ٢سيٳي ثطاي ٦بض زض ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي آٲٹظـ زيسٶس .  ي٥ ٪طٸٺ اظ ٦بض٦ٷبٴ

ٲطزٰ ٶيع ٦ٯيخ ټبي ٸيسيٹيي ٦ٹسبٺ ضا سٽيٻ ٸ آٴ ټب ضا ثطاي يٹسيٹح ثطاي زيسٴ ٲطزٰ خٽبٴ اضؾب٬ ٲي ٦ٷٷس . ثؿيبضي اظ ٞيٯٱ 

. ؾبيط ٸيسيٹ ٦ٯيخ ټب  ټب ثٹخٹز آٸضز ؾبظاٴ ٲكشب٠ ، اٲيسٸاضٶس ٦ٻ ذال٢يشكبٴ قٷبذشٻ قٹز ٸ ٞطنز ټبي ٪ؿشطزٺ اي ثطاي آٴ

سٹؾٍ ؾبظٲبٴ ټب ثطاي خٯت حٳبيز يب ٖٯيٻ ثطذي اظ ٞٗبٮيز ټب يب ٲٹيٹٖبر سٽيٻ ٲي قٹز ټٷٹظ ٸيسيٹ ٦ٯيخ ټبيي سٹؾٍ 

قطٲز ټب ثطاي ٲحهٹالر ٸ ذسٲبر سٽيٻ ٸ ثٻ ٶٳبيف ٪صاقشٻ ٲي قٹز . ي٧ي اظ سجٯيٛبر ٲٗطٸٜ ثط ضٸي يٹسيٹح ٲطثٹٌ ثٻ 

ثٹز ٦ٻ ؾبذش٫ي ثٹز ) ايٵ قرم ( ثطاي ٶكبٴ زازٴ زٮجؿش٫ي ذٹز ثٻ ٶ٣بقي زيٹاضي ،  AFOٲبض٤ ا٧٦ٹ ثب اؾشٟبزٺ اظ 

ضا ثط  "ټٳيكٻ آظاز  "ٸيسيٹيي ضا ثطاي ي٥ قط٦ز سٹٮيس دٹقب٤ ؾبذز ٸ زض آٴ ٸيسيٹ زٸ ٶٟط خٹاٴ ضا ٶكبٴ ٲي زاز ٦ٻ خٳٯٻ 

( اٖشطاٜ ٦طز ٦ٻ ټٹاديٳب ٲطثٹٌ ثٻ ) ٲي٧ؽ (  ثب اؾذطي ) ضٶ٫ي ( ٲي ٶٹقشٷس . ثٗس ټب ) آٴ قرم AFOضٸي ) ټٹاديٳبي ( 

 ٸ ٣ٍٞ ٲي ذٹاؾشٱ قٹض ٸ حب٬ ٞطټٷ٩ دبح ضا ثطاي ثطٶس ؾبظي ) قط٦ز دٹقب٤ ( زض يٹسيٹة ايدبز ٦ٷٱ .  AFOٞيٯٱ ثٹزٺ ٶٻ 

ايٷسٺ ضا اٞعايف ٲي زټس ، ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٢بزض ذٹاټٷس ثٹز ثٻ َٹض ٞع (expressive)ي٥ ضؾبٶٻ اخشٳبٖي ٲُبٮت اٮ٧شطٸٶي٧ي 

زض ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زي٫ط ثب ٶٓطټب ٸ سدطثٻ ټبي ذٹز ٶٟٹش ٦ٷٷس . ثط ايٵ اؾبؼ ٶٟٹش سجٯيٛبر قط٦ز ټبي ثعض٨ زض ق٧٭ زازٴ 

 ثٻ ضٞشبض ذطيس ٦بټف ذٹاټس يبٞز . 

Air Force One   . ي٥ ٲٹؾؿٻ زٸٮشي ٦ٷشط٬ سطاٞي٥ ټٹايي ثطاي ٲؿبٞطر ضييؽ خٳٽطضټبي آٲطي٧ب ثب ټٹاديٳب اؾز : 
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ٖالٸٺ ثط ايٵ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زض حب٬ اٶدبٰ ٞٗبٮيز ټبي ثيكشط زي٫طي ٲبٶٷس ثبظي ټبي ٸيسيٹيي ، سٳبقبي زي ٸي زي ټب ٦ٻ 

 ثب اؾشٟبزٺ اظ ٦بٲذيٹسط آٴ ټب ضا سٳبقب ٲي ٦ٷٷس ، زض٪يط ټؿشٷس ٸ آٶٽب ٦ٳشط زض حب٬ سٳبقبي سجٯيٛبر ټؿشٷس . 

ثسٸٴ سٗهت ټؿشٷس ، زض آيٷسٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ) اثعاض ( اضسجبَبر ثبظاضيبثي ذٹاټٷس اظ آٴ خبيي ٦ٻ ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي ٦ٱ ټعيٷٻ ٸ 

قس . اضسجبٌ ثيٵ زٸؾشبٴ زض ؾبيز ټبي قج٧ٻ ټبي اخشٳبٖي ٲبٶٷس ٞيؽ ثٹ٤ ٸ ٲبي اؾذيؽ ٶيع ٲي سٹاٶس ثٻ قط٦ز ټب ثطاي 

ازٺ ٦بٸي قج٧ٻ ټبي اخشٳبٖي ثب ز IBM  ،HP  ،MICROSOFTثسؾز آٸضزٴ ثيٷف ټبيي زض ثبضٺ ثبظاض ٦ٳ٥ ٦ٷس . ٲح٣٣يٵ 

 ، دطٸٞبي٭ ټب ٸ َطح ټبيي ضا ثطاي ضٸـ ټبي ثٽشط اضسجبٌ ثيٵ ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اٶدبٰ ٲي زټٷس . 

 واعي هطاسكتيتسساًِ ّاي اج

ٞعاض ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي ٲكبض٦شي ضا زض ٶٓط ث٫يطيس ٦ٻ آٴ ټب ټٱ ٲشٵ ثبظ ټؿشٷس . ي٥ زټٻ ٢ج٭ ، ٲطزٰ ٲي زاٶؿشٷس ٦ٻ ٶطٰ ا

ٲي سٹاٶس ٲشٵ ثبظ ثبقس ٸ ثهٹضر ٲكشط٤ سٹؾٗٻ يبثس . ٲطزٰ ٮيٷٹ٦ؽ ضا زض ٤ ٦طزٺ ثٹزٶس . ثب ايٵ حب٬ ، ټيچ ٦ؽ ٧ٞط ٶٳي 

ټط٦ؽ ٲي سٹاٶس  ٦ENCYLOPEDIAطز ٦ٻ ايٵ ٶٹٔ ٲكبض٦ز زض نٷبيٕ ٶيع ث٧بض ٲي ضٸز . چٻ ٦ؿي سهٹض ٲي ٦طز ٦ٻ زض 

 ټط ٲشٵ ضا ٸيطايف ٦ٷس .  WIKIPEDIAٲبٶٷس 

سٹؾٍ ٦ٳ٥ سٗساز ظيبزي اظ اٞطاز ٦ٻ ثٻ نٹضر زاٸَٯجبٶٻ ٸ٢ز ذٹز ضا ثطاي ايدبز ٸضٸزي ټب ) ٲُبٮت (  WIKIPEDIAٲحشٹاي 

نطٜ ٲي ٦ٷٷس ، ثٹخٹز آٲسٺ اؾز .  (COMMUNITY-BUILT)زض سٗساز ثيكٳبضي اظ ٲجبحث ثطاي زاٶكٷبٲٻ خبٲٗٻ ؾبذشٻ 

ٲيٯيٹٴ ثٻ ظثبٴ اٶ٫ٯيؿي  2.9ٲيٯيٹٴ ٲ٣بٮٻ )  13ٗب٬ ضا ثطاي ثيف اظ ظثبٴ ٞ 235سٗساز  WIKIPEDIA،  2009زض اٸاؾٍ ؾب٬ 

( ايدبز ٦طز . ايٵ ټٹقٳٷسي اخشٳبٖي ٦ٻ ي٥ ٦شبة سٹؾٍ ټعاضاٴ ٶٟط اظ ٲطزٰ ٶٹقشٻ قسٺ اؾز ضا ثب ٲٵ ٲ٣بيؿٻ ٦ٷيس ٦ٻ 

اي اظ آ٪ٽي ټبي  اؾز ٦ٻ ٲدٳٹٖٻ CRAIGLISTٶٳٹٶٻ اي اظ ٲكبض٦ز زض چبح  ؾٷشي ٦شت اؾز . ٶٳٹٶٻ زي٫ط ) ؾبيز ( 

٦ٻ ًٞبي سجٯيٛبسي ) زض سجٯيٛبسي َج٣ٻ ثٷسي قسٺ ضا ثهٹضر ٲدبٶي ٶكبٴ ٲي زټس ٸ ايٵ سٽسيسي اؾز ثطاي ضٸظٶبٲٻ ټبيي 

اؾز ٦ٻ ثٻ نٹضر ي٥ ثبظاض ثطاي سٗساز ظيبزي اظ ٪طٸٺ ټب اؾز ٦ٻ آ٪ٽي ebayضٸظٶبٲٻ ټب( ٲي ٞطٸقٷس . ؾبيز ثٗسي ٲشٗٯ١ ثٻ 

 زض ا٢الٰ ٲرشٯٝ زض آٴ ٢طاض ٲي زټٷس .  ټبي ذطيس ٸ ٞطٸـ ذٹز ضا

ٶكبٴ زاز ٦ٻ  CHESBROUGHټٳچٷيٵ ٲكبض٦ز ٲي سٹاٶس ٲٷجٗي خسيس اظ ٶٹآٸضي ثبقس . ضز ٲس٬ ټبي ٦ؿت ٸ ٦بض ثبظ  

 ايسٺ ټب ٸ ضاٺ ح٭ ټبي خسيس ضا ديسا ٦ٷٷس .  (CROWDSOURCING)چ٫ٹٶٻ قط٦ز ټب ٲي سٹاٶٷس ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲٷجٕ خٳٗي 

Crowdsourcing   ٞطاذٹاٴ ثٻ ٪طٸٺ ثعض٪ي اظ ٲطزٰ يب خبٲٗٻ : 

Craigslist   ي٥ ؾبيز سجٯيٛبسي ضاي٫بٴ اؾز ٲٻ زض ٦كٹضټبي ٲرشٯٝ ٞٗبٮيز ٲي ٦ٷس ٸ ټطچيعي ٦ٻ ثطاي ٞطٸـ ٸ يب اخبضٺ :

 اؾز زض آٴ سجٯيٙ ٲي قٹز 
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ٖٻ زازٺ ٸ ثٽشطيٵ ضاٺ ح٭ ضا زضذٹاؾز ٦طز ٸ اظ چبٮف ټبيي ضا ثطاي سح٣ي١ ٸ سٹؾٗٻ اقبInnoCentiveي٥ قط٦ز ثٻ ٶبٰ 

قط٦ز ټبيي ٦ٻ ٲبي٭ ثٻ ديسا ٦طزٴ ضاٺ ح٭ ثطاي ٲك٧الر ذٹز ) خٹيٷس٪بٴ ضاٺ ح٭ ( ٸ ټٳچٷيٵ اظ اٞطاز ، زاٶكٳٷساٴ ٸ 

 ي٧ي اظ InnoCentiveٲح٣٣بٴ ٦ٻ ٲي سٹاٶٷس ضاٺ ح٭ ټبيي ضا ثطاي ٲك٧الر ديكٷٽبز ) ح٭ ٲك٧٭ ( ٦ٷٷس ، اؾش٣جب٬ ٦طز . 

ثٽشطيٵ ضاٺ ح٭ ټب ضا ديسا ٦طز . خؿشدٹ ٦ٷٷس٪بٴ ضاٺ ح٭ ثطاي ح٭ ٲك٧الر ثٻ زٶجب٬ ٦ؿت ٲكٹ٠ ټبي ٶ٣سي ثٹزٶس . ٲبٶٷس 

Wikipedia   ٸcraiglist  قط٦ز ،InnoCentive   ٲ٧بٶي ضا ثطاي سؿٽي٭ ٲكبض٦ز ثٹخٹز آٸضز . ايٵ ٲكبض٦ز زؾشٻ

 قطح زازٺ قسٺ اؾز .  wikinomicsزض ٦شبة  Williamsٸ  tapscottخٳٗي ، دسيسٺ اي اؾز ٦ٻ سٹؾٍ 

ضٸٶس ضٸ ثٻ ضقس ثٻ ؾٳز ٲكبض٦ز ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ، ٦ؿت ٸ ٦بض ضاسحز سبثيط٪صاقشٻ اؾز . ثبظاضيبثبٴ اٲطٸظٺ ٶٳي سٹاٶٷس ٦ٷشط٬ 

يٵ ٦بٲٯي ثط ضٸي ثطٶس ټبي ذٹز زاقشٻ ثبقٷس زض حب٬ حبيط آٴ ټب ثب ٢سضر خٳٗي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زض حب٬ ض٢بثز ټؿشٷس . ا

ضا ديف ثيٷي  hyackثطٶس  wipperfurthضٸٶس ضٸ ثٻ ضقس ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٦ب ضثبظاضيبثبٴ ضا ثيف اظحس ٦طزٺ اؾز ٦ٻ چ٫ٹٶٻ 

ٲي ٦ٷس . قط٦ز ټب زض حب٬ حبيط ثبيس ثب ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ذٹز ٲكبض٦ز ٦ٷٷس . ٲكبض٦ز ظٲبٶي آٚبظ ٲي قٹز ٦ٻ ٲسيطاٴ 

شټٵ ذٹز ضا ثطاي زض٤ ثيٷف ټبيي اظ ثبظاض آٲبزٺ ٦ٷٷس . ټٳ٧بضي ٖبٮي ظٲبٶي ثبظاضيبثي ثٻ ٶساي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٪ٹـ ٦ٷٷس ٸ 

ٲحهٹالر  (cocreation)نٹضر ٲي ٪يطز ٦ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷئ٫بٴ ذٹز ٶ٣ف ٦ٯيسي زض ايدبز اضظـ اظ َطي١ ټٳ٧بضي زض ذٯ١ 

 ٸ ذسٲبر ايٟب ٲي ٦ٷٷس . 

Trendwatching ٦ٷس ( ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثطاي ټٳ٧بضي زض ذٯ١  ي٥ قج٧ٻ ثعض٨ دػٸټكي اؾز . ثٻ َٹض ذالنٻ ) ثيبٴ ٲي

اظ اضايٻ سٹاٶبيي ټبيكبٴ زض ايدبز اضظـ ثطاي ايٷ٧ٻ ټٳٻ آٴ ٲحهٹ٬ ) ثبيس ( اٶ٫يعٺ زاقشٻ ثبقٷس . ثطذي اظ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ 

ثطاي ؾج٥ ظٶس٪ي   (tailor)ضاثجيٷٷس ، ٮصر ٲي ثطٶس . ثطذي اظ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٲي ذٹاټٷس ٲحهٹالر ٸ ذسٲبر ؾٟبضقي 

ذبل ذٹز زاقشٻ ثبقٷس . ٪بټي اٸ٢بر ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثب ټسٜ ٦ؿت دبزاـ ٶ٣سي سالـ ټبيي ثطاي ټٳ٧بضي زض ذٯ١ 

ٲحهٹ٬ زاضٶس . ثطذي زي٫ط ټٳ٧بضي زض ذٯ١ ٲحهٹ٬ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطنشي ثطاي اٲٷيز قٛٯي ٲي ثيٷٷس . ټٳچٷيٵ ثطذي اظ 

  ٲطزٰ ټٱ ټٳ٧بضي زض ذٯ١ ٲحهٹ٬ ضا ثطاي ٮصر اٶدبٰ ٲي زټٷس .

Procter & Gamble  دػٸټف ٸ ايٵ ضا ٲي زاٶس ٸ اؾشطاسػي اضسجبَي ٸ سٹؾٗٻ اي ذٹز ضا خبي٫عيٵ ضٸي٧طز ټبي ؾٷشي

ث٥ اؾشٹضٰ اؾز ٸ ايٵ ي٥ اؾشٗبضٺ قجيٻ ي٥ ؾشبضٺ زضيبيي اؾز ٸ ٲُبث١ ٶٓطيٻ ثطاٞٳٵ ٸ  ٦P&Gطزٺ اؾز . ٲس٬ سٹؾٗٻ 

آٴ ټب ټيچ ضييؿي ٶساضٶس ٸ ثيكشط قجيٻ ٪طٸټي اظ ؾ٭ ټبي ٦بضي ذٹة ثطاي قط٦ز ټبيي اؾز ٦ٻ زٶجب٬ آيٷسٺ ټؿشٷس ظيطا 

 اؾز ٦ٻ ثب ټٳسي٫ط ٦بض ٲي ٦ٷٷس . 
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ي٥ قج٧ٻ ٦بضآٞطيٷي اؾز ٦ٻ ايسٺ ټب ٸ ٲحهٹالر خسيس ضا ثٻ ؾطاؾط خٽبٴ ٖطيٻ ٲي  P&Gقيٹٺ ثطٶبٲٻ ٶٹآٸضي ثبظ )آظاز( 

٦ٳ٥  ٦طز . ثطذي اظ ٲحهٹالر قٷبذشٻ قسٺ اظ َطي١ ثطٶبٲٻ اضسجبٌ ٸ  P&Gزضنس ثٻ زضآٲس  ٦35ٷس . ايٵ ثطٶبٲٻ حسٸز 

اؾز . ايٵ ثطٶبٲٻ ثبثز ٲي ٦ٷس  CREST SPINBRUSHٸ  OLAY REGENERIST ، SWIFFER DUSTERSسٹؾٗٻ قبٲ٭ 

 ٦ٻ ٲكبض٦ز اظ َطي١ س٧ٷٹٮٹغي اَالٖبر ٲي سٹاٶس ثٻ نٷبيٕ ٦ٳ٥ ٦ٷس . 

، ټٳچٷيٵ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٲي سٹاٶٷس زض ايسٺ ټبيي ثطاي سجٯيٛبر ٲكبض٦ز ٖالٸٺ ثط ٦ٳ٥ ثٻ سٹؾٗٻ حهٹالر قط٦ز ټب 

 ضا زض ٶٓط ث٫يطيس .  FREE DORITOSزاقشٻ ثبقٷس . سجٯيٛبر 

ثب ق٧ؿز سجٯيٛبر ؾبذشٻ  USA TODAYآ٪ٽي ټبيي ٦ٻ سٹؾٍ ٦بضثطاٴ ايدبز ٲي قٹز زض ثيؿز ٸ ي٧ٳيٵ ٪عاضـ ؾبالٶٻ 

ايٵ ديطٸظي ثبثز ٦طز ٦ٻ ٲحشٹاي سٹٮيس قسٺ ؾٹدط خبٰ ٲ٣يبؼ آ٪ٽي ټب قسٺ اٶس . قسٺ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ ټبي حطٞٻ اي ، ثطٶسٺ 

 سٹؾٍ ٦بضثط اٚٯت زظ ظؾيسٴ ثٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثٽشط اؾز ظيطا ٲطسجٍ سط ٸ ٢بث٭ زؾشطؼ سط ټؿشٷس . 

. ٶٹيؿٷس٪بٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز  "ض٢بثز آيٷسٺ  "ايٵ اٞعايف زض ٲكبض٦ز ٸ ټٳ٧بضي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زض ٦شبة 

دبضټالز ٸ ضاٲبؾٳبي اؾشسال٬ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ٶ٣ف ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ زض حب٬ سٛييط اؾز . ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ټط٪ع اٞطاز ٲدعا اظ 

ي٧سي٫ط ٶيؿشٷس ٸ ثب ي٧سي٫ط ټٱ ٲطسجٍ ٶيؿشٷس . زض سهٳيٱ ٪يطي ټب ، آٴ ټب ټط٪ع ٶب آ٪بٺ ٶيؿشٷس ثٯ٧ٻ آ٪بٺ ټؿشٷس . آٴ ټب 

 ضايٻ ثبظذٹضز ٲٟيس ثٻ قط٦ز ٞٗب٬ ټؿشٷس . زي٫ط ٲٷٟٗ٭ ٶيؿشٷس ثٯ٧ٻ زض ا

ثٷب ثط ايٵ ثبظاضيبثي س٧بٲ٭ يبٞشٻ اؾز . زض ٲطحٯٻ اٸ٬ ، ثبظاضيبثي ٲٗبٲٯٻ ٪طا ثٹز ٸ سٳط٦عـ ثط ضٸي چ٫ٹٶ٫ي اٶدبٰ ٞطٸـ ثٹز . 

ثيكشط ثٹز . زض  زض ٲطحٯٻ زٸٰ ، ثبظاضيبثي ضاثُٻ ٪طا قس . ) ٸ ثٻ ٧ٞط ( چ٫ٹٶ٫ي حّٟ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٸ ثط٪كز آٴ ټب ٸ ذطيس

ٲطحٯٻ ؾٹٰ ، ثبظاضيبثي ثٻ ؾٳز زٖٹر اظ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ثطاي ٲكبض٦ز زض سٹؾٗٻ ٲحهٹالر ٸ اضسجبَبر قط٦ز سٛييط خٽز زاز 

 . 

ثطاي ٦ٳ٥ ثٻ سٛييط  3.0ثبظاضيبثي ٲكبض٦شي ، اٸٮيٵ ثٯٹ٤ ؾبذشبضي ثبظاضيبثي ثٹز . قط٦ز ټبيي ٦ٻ زض حب٬ اخطاي ثبظاضيبثي 

، آٴ ټب ثبيس ثب  (INTERLINK)ب ثٻ سٷٽبيي ايٵ ٦بض ضا ٶٳي سٹاٶٷس اٶدبٰ زټٷس ، زض ا٢شهبز ثٻ ټٱ ديٹؾشٻ زٶيب ټؿشٷس ، آٴ ټ

 ذٹز ، ثب ٦بض٦ٷبٴ ٸ ثب ؾبيط ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٲكبض٦ز زاقشٻ ثبقٷس . ٦بٶب٬  ي ي٧سي٫ط ثب ؾٽبٲساضاٴ ذٹز ٸ ثب قط٦ب
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 ، ٲكبض٦ز ٶٽبزٺ ټبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٸ ٦بض ثب ٲدٳٹٖٻ ټبيي اظ اضظـ ټب ٸ ذٹاؾشٻ ټبي ٲكبثٻ اؾز .  3.0ثبظاضيبثي 

 عصش پاسادٍكس جْاًي ٍ تاصاسياتي فشٌّگي

، ٶيطٸي ٖٳسٺ زي٫ط خٽبٶي قسٴ  3.0ٖالٸٺ ثط سبثيط ٞٷبٸضي ثط ق٧٭ ٪يطي خسيس زض ٶ٫طـ ثٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زض ثبظاضيبثي 

ٶي قسٴ سٹؾٍ س٧ٷٹٮٹغي ټسايز ٲي قٹز . س٧ٷٹٮٹغي اَالٖبر ايٵ ٢بثٯيز ضا زاضز ٦ٻ زض ٲيبٴ ٲٯز ټب ، قط٦ز ټب اؾز . خٽب

ٸ اٞطاز زض ؾطاؾط خٽبٴ سجبز٬ اَالٖبر ٦ٷس . زض حبٮي ٦ٻ س٧ٷٹٮٹغي حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ، زض سدبضر ٸ ؾبيط ٲجبزالر ٞيعي٧ي زض 

ٷس س٧ٷٹٮٹغي ، خٽبٶي قسٴ ٲي سٹاٶس ټط قرهي ضا زض ؾطاؾط خٽبٴ ثٻ ظٶديطٺ اضظـ خٽبٶي سؿٽيالسي ضا ٞطاټٱ ٲي ٦ٷس . ٲبٶ

ټٱ ثطؾبٶس ٸ ي٥ ا٢شهبز ثٻ ټٱ ديٹؾشٻ ضا ايدبز ٦ٷس . اٲب ثطذالٜ س٧ٷٹٮٹغي ، خٽبٶي قسٴ ، ٶيطٸيي اؾز ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ 

 ز ٲي ٦ٷس . ٲحط٤ ٲشٗبز٬ ٦ٷٷسٺ اؾز . زض خؿز ٸ خٹي سٗبز٬ ثٻ ؾٳز ضاؾز ، خٽبٶي قسٴ اٚٯت دبضازٸ٦ؽ ايدب

زٸٮز چيٵ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٢سضر  1989ضا زض ٶٓط ث٫يطيس ، ٦ٻ ٶٳبزي اظ ْٽٹض ي٥  دبضازٸ٦ؽ خٽبٶي اؾز . زض  1989ؾب٬ 

ٶٓبٲي اٖشطاو ٲيساٴ سيبٴ آٶٳٵ ضا ؾط٦ٹة ٲي ٦ٷس . سٗسازي اظ َطٞساضاٴ زٲٹ٦طاؾي ثٻ ضټجطي زاٶكدٹيبٴ ، ضٸقٷ٧ٟطاٴ ٸ 

ٚيط ٶٓبٲي ٦كشٻ قسٶس ٸ  800سب  400ٸ ثيٵ ٦ٻ ٲٷدط ثٻ ؾط٦ٹة آٴ سٹؾٍ اضسف چخ قس ٞٗبالٴ ٦بض٪طي سٓبټطار ٦طزٶس ، 

ٶٟط ټٱ ٲدطٸح قسٶس . زض ټٳبٴ ؾب٬ زض اضٸدب ، ي٧ي زي٫ط اظ ٸ٢بيٕ سبضيري ضخ زاز . زيٹاض ثطٮيٵ ٦ٻ ٚطة  10000سب  700حسٸز 

ٲبٶسٺ اظ خٷ٩ ؾطز ، ثطچيسٺ قس . زيٹيس ټؿ٭  آٮٳبٴ ضا اظ قط٠ آٮٳبٴ اظ ټٱ خسا ٦طزٺ ثٹز ، ثٻ ٖٷٹاٴ ؾٳج٭ ٲٯٳٹؼ ثب٢ي

ضٸيسازټبي ٲشٷب٢ى  1989ضا اخطا ٦طز ٸ زٸ ضٸيساز  "ثٻ زٶجب٬ آظازي  "ټٹٜ ايؿشبزٺ ثط زيٹاض ثطٮيٵ ، آټٷ٩ ٲحجٹة ذٹز ثٷبٰ 

ضا  ټؿشٷس . ضٸيساز ٲيساٴ سيبٴ آٶٳٵ اظ ؾط٦ٹة )ؾ٣ٹٌ ( خٷجف َطٞساضاٴ زٲٹ٦طاؾي زض چيٵ ، ٦ٻ حط٦ز ثٻ ؾٳز آظازي

ٲشٹ٢ٝ ٦طز ، زض حبٮي ٦ٻ ثط چيسٴ زيٹاض ثطٮيٵ ٶكبٴ زټٷسٺ قطٸٔ ي٥ خٽبٴ آظاز ٸ زٲٹ٦طار اؾز . خٽبٶي قسٴ ضټبيي ) ز 

 اضز( اٲب زض ټٳبٴ ظٲبٴ ٞكبضټبيي ثط ٲٯز ټب ٸ ٲطزٰ زض ؾطاؾط خٽبٴ ٸخٹز زاضز . 
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ثطر ؾبٲٹئٯؿٵ ٦ٻ ٶٳبيٷس٪بٴ زيس٪بٺ خٽبٶي قسٴ ٸ ټٳچٷيٵ زض ٶٓط ث٫يطيس زٸ زيس٪بٺ ٲشًبز اظ سٹٲبؼ ٞطيسٲٵ ٸ ضٸ

اؾز . ٸ خٽبٴ زض حب٬ حبيط ثسٸٴ ٲطظ  (FLAT)ٶبؾيٹٶبٮيؿٱ ثٹزٶس . اظ ي٥ َطٜ ٞطيسٲٵ اؾشسال٬ ٲي ٦ٷس ٦ٻ خٽبٴ سرز 

اؾز . خطيبٴ ٦بالټب ٸ ذسٲبر ٸ ٲطزٰ ثٻ زٮي٭ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ اضظاٴ ٸ س٧ٷٹٮٹغي اَالٖبر ٲي سٹاٶس ثهٹضر ي٧ذبضچٻ خبثٻ خب 

. ٲطظټبي ٲٯي ثب٢ي ذٹاټس ٲبٶس ظيطا  "خٽبٴ ټٷٹظ ٪طز اؾز  "زض ٲ٣بٮٻ اـ اؾشسال٬ ٲي ٦ٷس قٹٶس . اظ َطٜ زي٫ط ؾبٲٹئٯؿٵ 

ثطاي ٲٯز ټب زض ؾطاؾط خٽبٴ اخطا ٲي ټب ثب ؾيبؾز ٸ ضٸاٴ قٷبؾي ټسايز ٲي قٹٶس . خٽبٶي قسٴ زض ؾُح ي٥ ظٲيٵ  آٴ

قٹز . اٲب زض ټٳبٴ ظٲبٴ آٴ ي٥ سٽسيس اؾز . زض ٶشيدٻ ، ٦كٹضټب اظ ثبظاض ټبي ٲٯي ذٹز زض ثطاثط خٽبٶي قسٴ زٞبٔ ٲي ٦ٷٷس . 

ٱ اؾز . زض ٸا٢ٕ خٽبٶي قسٴ ٲٳٯٹ اظ دبضازٸ٦ؽ اؾز . ٲب ٲي سٹاٶيٱ زض ي٥ ثٻ ٖجبضر زي٫ط ، خٽبٶي قسٴ ٲحط٤ ٶبؾيٹٶبٮيؿ

ٮيؿز حسا٢٭ ؾٻ دبضازٸ٦ؽ ٦الٴ ضا ٦ٻ زض ٶشيدٻ خٽبٶي قسٴ اؾز )ثجيٷيٱ( . اٸ٬ ، زض حبٮي ٦ٻ زٲٹ٦طاؾي زض حب٬ يبٞشٵ 

خٽبٴ سجسي٭ ٸ زاضاي ٶ٣ف  ضيكٻ ټبي خٽبٶي اؾز ، اثط٢سضر خسيس ٚيط زٲٹ٦طاسي٥ چيٵ ، ضقس ٲي ٦ٷس ٸ چيٵ ثٻ ٦بضذبٶٻ

٦ٯيسي زض ا٢شهبز خٽبٶي اؾز . ثب ٸخٹز ٶٟٹش ضٸثٻ ضقس زٲٹ٦طاؾي زض خٽبٴ ، ايٵ ٦كٹض ٚٷي اظ دٹ٬ ٶ٣س ثبثز ٲي ٦ٷس ٦ٻ 

ايٷ٫ٹٶٻ ٶيؿز . ؾطٲبيٻ زاضي ټيچ اٮعاٲي ثٻ زٲٹ٦طاؾي ٶساضز . خٽبٶي قسٴ ٲٳ٧ٵ اؾز ا٢شهبز ضا ثبظ )آظاز ( ٦ٷس . اٲب ؾيبؾز 

 ؾيبؾي ٲٯيز ضا حّٟ ٲي ٦ٷس . ايٵ دبضازٸ٦ؽ ؾيبؾي خٽبٶي قسٴ اؾز .  چكٱ اٶساظ

زٸٰ ، خٽبٶي قسٴ ذٹاؾشبض ازٚبٰ ا٢شهبزي اؾز اٲب ا٢شهبزټبي ثطاثط ضا ايدبز ٶٳي ٦ٷس . ټٳبٴ َٹض ٦ٻ خٹظٜ اؾشيٯشؽ زض 

جيز زض ٶشيدٻ ؾٹء ٲسيطيز اؾشسال٬ ٲي ٦ٷس ٞطايٷس ذهٹني ؾبظي ، آظاز ؾبظي ٸ سث "خٽبٶي قسٴ ٸ ٲالٮز ټبي آٴ  "٦شبة 

زض ثؿيبضي اظ ٦كٹضټبي خٽبٴ ؾٹٰ ٸ ٦كٹضټبي ٦ٳٹٶيؿشي ؾبث١ زض ٸا٢ٕ ثسسط اظ ) قطايٍ ( ٢جٯي آٶبٴ اؾز . اظ ٮحبِ 

ا٢شهبزي ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس خٽبٶي قسٴ ثٻ ثؿيبضي اظ ٦كٹضټبي نسٲٻ زيسٺ ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس ٸٮي زض زاذ٭ ټٳبٴ ٲٯيز ، ٶبثطاثطي 

ٲيٯيبضز ٶٟط زاضز . ي٥  50ضز . اٲطٸظٺ ٲيٯيٹٴ ټب ٶٟط ثطٸسٳٷس زض ؾطاؾط خٽبٴ ٸخٹز زاضز . ټٷس ثيف اظ زض سٹظيٕ ثطٸر ٸخٹز زا

 ٲطسجٻ ثيف اظ ٲيبٶ٫يٵ ي٥ ٦بضٲٷس زضآٲس زاضز .  400ٲسيط ٖبٲ٭ زض ايبالر ٲشحسٺ ثُٹض ٲشٹؾٍ 
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ٲشبؾٟبٶٻ ټٷٹظ ثيف اظ ي٥ ٲيٯيبضز ٶٟط زض خٽبٴ زض حبٮز ٣ٞطقسيس ٸ ثب ٦ٳشط اظ ي٥ زالض زض ضٸظ ٪صضاٴ ظٶس٪ي ٲي ٦ٷٷس . ايٵ 

 ي٥ دبضازٸ٦ؽ ا٢شهبز خٽبٶي قسٴ اؾز . 

طاثط خٽبز زض ث "ثٷدبٲيٵ ثبضثط زض ٦شبة  1996ؾٹٰ ، خٽبٶي قسٴ ، ايدبز ي٧ٷٹاذشي ٶيؿز ثٯ٧ٻ سٷٹٔ ٞطټٷ٫ي اؾز . زض ؾب٬ 

ٶٹقز چ٫ٹٶٻ خٽبٶي قسٴ ٸ ٢جيٯٻ ٪طي زض خٽبٴ زض حب٬ ق٧٭ ٪يطي ٲدسز ټؿشٷس . زض ايٵ ٲٹضز اٸ ازٖب ٲي ٦ٷس ٦ٻ  "ٲ٥ 

ٮ٧ؿٹؼ ٸ زضذز "زض ٦شبة  2000زٸ ان٭ ٲحٹضي ٸ ٲربٮٝ زض ٖهط ٲب ٸخٹز زاضز . ٢جيٯٻ ٪طي ٸ خٽبٶي قسٴ . زض ؾب٬ 

يؿشٱ ثطذٹضز خٽبٶي قسٴ ٶٹقز : ٶيطٸي ؾٷشي ٞطټٷ٩ ، خٛطاٞيب ، زض٤ خٽبٶي قسٴ ، سٹٲبؼ ٞطيسٲٵ زض ٲٹضز ؾ "ظيشٹٴ

ؾٷز ٸ خبٲٗٻ ثهٹضر ٮ٧ؿٹؼ ٸ زضذز ظيشٹٴ ؾٳج٭ ؾبظي قسٺ اٶس . خٽبٶي قسٴ ، ٞطټٷ٩ خٽبٶي ضا ايدبز ٦طزٺ اؾز زض 

 –٦ؽ ٞطټٷ٫ي حبٮي ٦ٻ زض ټٳبٴ ظٲبٴ ، ٞطټٷ٫ي ؾٷشي ٸ ٢سضسٳٷس ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٲشٗبز٬ ٦ٷٷسٺ ٖٳ٭ ٲي ٦ٷس . ايٵ ي٥ دبضازٸ

 اخشٳبٖي اظ خٽبٶي قسٴ اؾز ٦ٻ سبثي ٲؿش٣يٱ ثطضٸي اٞطاز ٸ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زاضز . 

ايٵ ٮيؿز ، ٮيؿز خبٲٗي ثطاي دبضازٸ٦ؽ ټب ٶيؿز ) زض ايٷدب ثيكشط اظ ؾٻ دبضازٸ٦ؽ ٸخٹز زاضز ( اٲب آٴ ثطاي سئهيٝ ايٷ٧ٻ 

ثٻ ٦ؿت ايٵ ضٸٶس ٶيبظ زاضز ، ٦بٞي اؾز . ايٵ  3.0ثبظاضيبثي چطا ثٹاؾُٻ خٽبٶي قسٴ ضٞشبض ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ سٛييط ٦طزٺ ٸ چطا 

ٞطټٷ٫ي ، ٦ٻ سٷٽب زض ٲٯز ټب ٸ قط٦ز ټب ثٯ٧ٻ زض اٞطاز  –ټب دبضازٸ٦ؽ خٽبٶي قسٴ اؾز ، ثٻ ذهٹل ، دبضازٸ٦ؽ اخشٳبٖي 

قٽطٸٶس ٲحٯي ثٻ قٽطٸٶس  ټٱ ٶٟٹش ٦طزٺ اؾز ) ٮصا ( اظ س٧ٷٹٮٹغي سك٧ط ٲي ٦ٷيٱ . ايٵ احؿبؼ ٞكبض زض اٞطاز ثٹاؾُٻ سجسي٭ اظ

خٽبٶي آٚبظ قسٺ اؾز . زض ٶشيدٻ ثؿيبضي اظ ٲطزٰ ٲًُطة ټؿشٷس ٸ اضظـ ټبي ٲشًبزي ضا زض شټٵ ذٹز سٷيسٺ اٶس ٸ ثب ذٹز 

ټٳطاٺ زاضٶس . ثرهٹل زض ظٲبٴ ا٢شهبز دط سالَٱ ، ايُطاة اٞعايف يبٞشٻ اؾز . ثؿيبضي اظ ٲطزٰ خٽبٶي قسٴ ضا ثٻ زٮي٭ ثحطاٴ 

 خٽبٴ ؾطظٶف ٲي ٦ٷٷس .  ټبي ا٢شهبزي

چبٮطظ ټٷسي ٶٹيؿٷسٺ ديكٷٽبز ٲي ٦ٷس ٦ٻ ٲطزٰ ٶجبيس ثطاي ح٭ ايٵ دبضازٸ٦ؽ ټب سالـ ٦ٷٷس ثٯ٧ٻ ثطاي ٲسيطيز آٴ ټب سالـ 

اضسجبٌ ثب زي٫طاٴ ضا خؿشدٹ ٦ٷٷس . ٲطزٰ ٦ٷٷس . ثطاي اٶدبٰ ايٵ ٦بض ، ٲطزٰ ثٻ حؽ ٲساٸٰ زض ظٶس٪ي ذٹزقبٴ ثطؾٷس . ٲطزٰ 

خبٲٗٻ ٲحٯي ضا ثب اخشٳبٔ ذٹز سط٦يت ٦ٷٷس . ټٷٹظ حؽ ټسايز ٶيع ټٳچٷبٴ زض ظٲبٴ دبضازٸ٦ؽ يطٸضي اؾز ٲطزٰ ثطاي 

 SIERRAيب  HABITAT FOR HUMANITYديٹؾشٵ ثٻ ي٧سي٫ط ، قطٸٔ ٦ٷٷس ثٻ حٳبيز اظ ٶٽًز ټبي اخشٳبٖي ٲبٶٷس 

CLUB  . 

 

 

 

 



  15ل 

ايٵ ٲٹضز خٽبٶي قسٴ اثط ٲثجشي ثط ظٶس٪ي ٲب زاقشٻ اؾز .دبضازٸ٦ؽ ٲٷدط ثٻ آ٪بټي ٸ ٶ٫طاٶي ثيكشط ٲب زض ثبضٺ ٣ٞط ، ثي  زض

 ٖساٮشي ، ٲحيٍ ظيؿز دبيساض ، ٲؿئٹٮيز اخشٳبٖي ٸ اټساٜ اخشٳبٖي قسٺ اؾز . 

ا ثهٹضر اضسجبٌ ٸ خٽز ٪يطي ٲساٸٰ اثط ٖٳسٺ ايٵ دبضازٸ٦ؽ ټبي خٽبٶي قسٴ ايٵ اؾز ٦ٻ زض حب٬ حبيط قط٦ز ټب ض٢بثز ض

ٲي ثيٷٷس . ٲُبث١ ثب ٶٓط ټٹٮز ثطٶس ټبي ٞطټٷ٫ي ثٻ ح٭ دبضازٸ٦ؽ ټب زض خبٲٗٻ ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷٷس . آٴ ټب ٲي سٹاٶٷس ثٻ ٲؿبي٭ 

اخشٳبٖي ، ا٢شهبزي ٸ ٲؿبي٭ ظيؿز ٲحيُي زض خبٲٗٻ سٹخٻ ٦ٷٷس . ظيطا ٶ٫طاٶي ټبي خٳٗي ٸ ذٹاؾشٻ ټبي ٲٯي ، ثطٶس ټبي 

 اٚٯت ثٻ سؿبٸي ح٣ٹ٢ي ثبال سٹخٻ زاضٶس .  ٞطټٷ٫ي

ثطٶس ټبي ٞطټٷ٫ي ٶيبظ زاضٶس ٦ٻ دٹيب ثبقٷس ظيطا آٴ ټب سٳبي٭ زاضٶس ثٻ زٸضٺ ټبي ظٲبٶي ذبل ٲطسجٍ ثبقٷس ٸ٢شي ٦ٻ سٷب٢ى 

ْٽٹض ټبي آق٧بض ي زض خبٲٗٻ ٲكٽٹز اؾز . ثٷبثطايٵ ، ثطٶس ټبي ٞطټٷ٫ي ثبيس ټٳيكٻ ٶؿجز ثٻ دبضازٸ٦ؽ ټبي خسيس زض حب٬ 

٦ٹ٦ب٦ٹال ي٥ سجٯيٛبر ټٳطاٺ ثب سطاٶٻ ضا سٽيٻ ٦طز )  1970آ٪بٺ ثبقٷس چٹٴ آٴ ټب زض َٹ٬ ظٲبٴ زض حب٬ سٛييط ټؿشٷس . زض زټٻ 

زض آٴ ظٲبٴ ، ٦ٹ٦ب٦ٹال زض خبٲٗٻ آٲطي٧ب ثطاي حٳبيز اظ  "ٲٵ ٲي ذٹاټٱ آٸاظ ذٹاٶسٴ ضا زض خٽبٴ سسضيؽ ٦ٷٱ  "ثب ٖٷٹاٴ ( 

ٺ ثٹز اٲطٸظ ، آٴ ټب زي٫ط ثب ايٵ ٲٹاضز ٲعسجٍ ٶيؿشٷس ا٪ط چٻ ٲطزٰ ټٳيكٻ ٲجبضظار ٞطټٷ٫ي ضا ثٻ خٷ٩ ٸيشٷبٰ س٣ؿيٱ ثٷسي قس

 يبز زاضٶس 

ثطاي سٹؾٗٻ چٷيٵ ٲجبضظار ٲطسجٍ ثب ٞطټٷ٩ ، ثبظاضيبثبٴ ثبيس چيعټبيي ظا زض ثبضٺ اٶؿبٴ قٷبؾي ٸ خبٲٗٻ قٷبؾي زض ٦ٷٷس . آٴ 

سٺ ٶساضٶس ضا ٢بزض ثٻ سكرؿم ثبقٷس . ايٵ ٦بض زقٹاض اؾز ظيطا دبضازٸ٦ؽ ټبي ټب ثبيسدبضازٸ٦ؽ ټبي ٞطټٷ٫ي ٦ٻ اٲ٧بٴ ٲكبټ

ٞطټٷ٫ي چيعټبيي ٶيؿشٷس ٦ٻ ٲطزٰ ثٻ َٹض ٲٗٳٹ٬ زض ثبضٺ آٴ ټب نحجز ٦ٷٷس . ا٦ثطيز ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٶي ٦ٻ سٹؾٍ ٦ٳذيٵ 

حؽ ٲي ٦ٷٷس ٸٮي آٴ ټب ٢ج٭ اظ ټبي ٞطټٷ٫ي سحز سبثيط ٢طاض ٲي ٪يطٶس ٸٮي ا٦ثط آٴ ټب ؾب٦ز ټؿشٷس . آٴ ټب دبضازٸ٦ؽ ضا 

 ثب آٴ ٲ٣بثٯٻ ٶٳي ٦ٷٷس . سٹخٻ ثطٶسٞطټٷ٫ي ثٻ آٴ ټب ، 

اؾشسال٬  "ثطٶس قٽطٸٶس  "اٚٯت ثطٶس ټبي ٞطټٷ٫ي ثٻ خٷجف يس خٽبٶي قسٴ دبؾد ټبيي ضا اضايٻ ٲي زټٷس . ٲبض٤ ٦ٹثٻ زض 

ٷس ٸ آٴ ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ ثطاي ټط زٸ خبٲٗٻ ٲي ٦ٷس ٦ٻ ٲطزٰ ٖبزي اظ زض٤ ذٹزقبٴ زض ثطاثط قط٦ز ټبي خٽبٶي ٶبسٹاٴ ټؿش

 ٲحٯي ٸ ٲحيُي ثي سٹخٻ ټؿشٷس . ايٵ ٲحط٤ خٷجف يس ٲهطٜ ٪طايي زض ٲ٣بث٭ قط٦ز ټبي خٽبٶي اؾز . 
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آٴ ټٳچٷيٵ ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ ٲطزٰ ثطاي ثطٶس ټبي ٲٗشجط ٦ٻ ثٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ دبؾر٫ٹ ټؿشٷس ٸ ٦بض خٽبٴ ضا زض ٲ٧بٶي 

ثٽشط اٶدبٰ ٲي زټٷس ، اقشيب٠ ظيبزي زاضٶس . ايٵ ثطٶس ټب ، ثطٶس ټبي قٽطٸٶس ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ ثٽطٺ ٲٷسي ٖٳٹٲي ذٹة زض ثطاثط ثس 

. ثطٶس ټبي ٞطټٷ٫ي اٚٯت ثطٶس ټبي ٲٯي ټؿشٷس ٦ٻ ؾٗي ٲي ٦ٷٷسثٻ سطخيحبر ٲهطٜ  زض ظٸي٧طز ثٻ ثبظاضيبثي سٹخٻ ٲي ٦ٷٷس

٦ٷٷسٺ زض ثطاثط ٞطټٷ٩ خٽبٶي ٲٷٟي سٹخٻ ٲي ٦ٷٷس ٸ ٶٳبيٷسٺ ثطٶس ټبي خٽبٶي ټؿشٷس . ٸ ايٷ٧ٻ ثٻ زٶجب٬ ثطٶس ټبي خبي٫عيٵ 

س ( اخطا ٲي ٦ٷٷس . ثطٶس ټبيي ٦ٻ ثطٶس ټبي ٞطټٷ٫ي ٶ٣ف ٲطزاٴ ذٹة زض ثطاثط ثطٶس ټبي خٽبٶي ) ٲطزاٴ ثټؿشٷس . 

ٶبؾيٹٶبٮيؿٱ ٸ حٳبيز اظ سٹٮيسار زاذٯي ضا سطٸيح ٲي ٦ٷٷس ثٻ زٶجب٬ ايٵ ټؿشٷس ٦ٻ ٶٳبز ټبي ٞطټٷ٫ي ضا ثطاي خبٲٗٻ ٲحٯي 

 ايدبز ٦ٷٷس . 

ثطٶس ټبي ٞطټٷ٫ي سٳبي٭ زاضٶس ٦ٻ ثٻ خبٲٗٻ ذبني ٲطسجٍ ثبقٷس . اٲب ثٻ ايٵ ٲٗٷي ٶيؿز ٦ٻ ثطٶس ټبي خٽبٶي ٶٳي سٹاٶٷس ثطٶس 

ټبي ٞطټٷ٫ي ثبقٷس . ثًٗي اظ ثطٶس ټبي خٽبٶي قٷبذشٻ قسٺ ټؿشٷس ٸ ثُٹض ٲساٸٰ ؾبذشبض ذٹز ضا زض حبٮز ثطٶس ٞطټٷ٫ي ) 

بٮس ٲٹ٢ٗيز ذٹز ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳبز خٽبٶي ) ٶكبٴ ٲي زټس ( ٸ سالـ ٲي ٦ٷس ٦ٻ زض٤ حّٟ ٲي ٦ٷٷس ( ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ ٲ٥ زٸٶ

خٽبٶي اظ ؾٳج٭ ذٹزـ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ نٯح ٸ ٲكبض٦ز ايدبئ ٦ٷس ٦ٻ ثطاي اٚٯت اٞطاز خٽبٴ زض زؾشطؼ اؾز . زض ٦شبة 

ي ٦ٻ زاضاي ضؾشٹضاٴ ٲ٥ ٮ٧ؿٹؼ ٸ زضذز ظيشٹٴ ، ٞطيسٲٵ ٶٓطيٻ َب٠ َاليي ضا ثطاي خٯٹ٪يطي اظ زض٪يطي زض ٦كٹضټبي

ٞطيسٲٵ ايٵ ٶٓطيٻ ضا ثٻ ٶٓطيٻ  "خٽبٴ ٲؿُح اؾز"زٸٶبٮس ټؿشٷس ٸ ثب ي٧سي٫ط خٷ٩ زاضٶس ، ٲٗطٞي ٦طز . ثٗسټب زض ٦شبة 

DELL  ثطاي خٯٹ٪يطي اظ زض٪يطي سٛييط زاز ٸ اْٽبض زاقز ٦ٻ ټيچ ٦كٹضي زض زاذ٭ ظٶديطٺ سبٲيٵDELL  ثب ي٧سي٫ط خٷ٩

ثُٹض ٞعايٷسٺ  DELL٭ ي٥ ظٶديطٺ سبٲيٵ ثطاي خبٲٗٻ خٽبٶي ټٳ٧بضي ٲي ٦ٷٷس . ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٶشيدٻ ٶٳي ٦ٷٷس . آٴ ټب ثٻ ق٧

 اي خبي٫عيٵ ٲ٥ زٸٶبٮس ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٶٳبز خٽبٶي قس . 

اؾز ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ ٦بٲ٭ ثطاثطي ٸ ٖساٮز اخشٳبٖي قٷبذشٻ قس . خٽبٶي قسٴ ثٻ َٹض ٲٗٳٹٮي  Body Shopٲثب٬ زي٫ط 

ثٻ ٖٷٹاٴ اؾشطاسػي ذٹز اخطا ٶٳي ٦ٷس . خٽبٶي قسٴ ثطٶس٪بٴ زض ټعيٷٻ ٸ قبيؿش٫ي ضا ٲٹضز سحؿيٵ بٖي ضا ٖساٮز اذٷٳ

(applauds)  ٢طاض ٲي زټس . زض حبٮي ٦ٻ ا٢ٯيز ٢ٹي سالـ ٲي ٦ٷٷس اٲب ا٦ثطيز يٗيٝ )سالـ ٶٳي ٦ٷٷس ( ٸايٵ ثبٖث ايدبز

ثٻ آٴ دطزاذز . ٲطزٰ ٲشٹخٻ قسٶس ٦ٻ  ٦Body Shopٻ ثي ٖساٮشي اخشٳبٖي ٲي قٹز . ٸ ثٻ ٲٹيٹٔ ٦ٯيسي سجسي٭ قس 

Body Shop  ثٻ زٶجب٬ سطٸيح ثطاثطي اخشٳبٖي اؾز ، چيعي ٦ٻ اٚٯت زض زٶيبي خٽبٶي قسٺ ٲٹضز ٟٚٯز ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز . ا٪ط

 چٻ ٪بټي اٸ٢بر يس ؾطٲبيٻ زاضي ٸ يس خٽبٶي قسٴ زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲي قٹز . 
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Body Shop . زض ٸا٢ٕ ايٵ ثبٸض ٦ٻ ٖساٮز سٷٽب ٲي سٹاٶس اظ َطي١ ٦ؿت ٸ ٦بض خٽبٶي اٶدبٰ قٹز ، ثٻ ٶٟٕ  ي٥ ٞٯؿٟٻ اؾز

 ثبظاض خٽبٶي اؾز . 

ضٸي٧طزي اؾز ٦ٻ زض آٴ ثٻ ذٹاؾشٻ ټب ٸ ٶ٫طاٶي ټبي  3.0اؾز . ثبظاضيبثي  3.0ثبظاضيبثي ٞطټٷ٫ي ثٯٹ٤ ؾبذشبضي ثبظاضيبثي 

ټؿشٷس ثبيس ٲؿبي٭ خبٲٗٻ ضا ٦ٻ ٲطثٹٌ ثٻ  3.0زض حب٬ اخطاي ثبظاضيبثي قٽطٸٶساٴ خٽبٶي سٹخٻ ٲي ٦ٷس . قط٦ز ټبيي ٦ٻ 

 ٦ؿت ٸ ٦بض آٴ ټب اؾز ضا زض٤ ٦ٷٷس . 

ذٹقجرشبٶٻ ، ٲٟٽٹٰ ٲٷبٕٞ ٖٳٹٲي زض حب٬ حبيط ديف ثيٷي قسٺ اؾز . زض سٗطيٝ خسيسي اظ ثبظاضيبثي ٦ٻ سٹؾٍ اٶدٳٵ 

ٵ ٖٷٹاٴ ثيبٴ ٲي قٹز : ثبظاضيبثي ٞٗبٮيز ٲدٳٹٖٻ اي اظ ٲٹؾؿبر اٶدبٰ قسٺ اؾز ، ٦ٻ ثٻ اي 2008ثبظاضيبثي آٲطي٧ب زض ؾب٬ 

اؾز ٦ٻ ٞطايٷس ټبيي ثطاي ثط٢طاضي اضسجبٌ ، سحٹي٭ ٸ اضايٻ ٲجبزٮٻ اؾز ٦ٻ اضظـ ضا ثطاي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ، ٲكشطيبٴ ، قط٦ب ٸ 

بظاضيبثي اثطاسي زض ٲ٣يبؼ سٗطيٝ خسيسي ٲكرم قسٺ اؾز . ٦ٻ ث "خبٲٗٻ  "خبٲٗٻ ثعض٨ ايدبز ٲي ٦ٷس . . ثب ايبٞٻ ٦طزٴ 

ثعض٨ زض ٲٗبٲالر ذهٹني اٞطاز ٸ قط٦ز ټب ٞطاسط اظ آٶچٻ سب ٦ٷٹٴ اسٟب٠ اٞشبزٺ زاضز . ټٳچٷيٵ ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ ثبظاضيبثي زض 

 حب٬ حبيط آٲبزٺ اؾز ٦ٻ ثٻ ديبٲس ټبي ٞطټٷ٫ي خٽبٶي قسٴ سٹخٻ ٦ٷس . 

٢ٯت ٲس٬ ٦ؿت ٸ. ٦بض قط٦ز ټب ٢طاض ٲي زټس . زض ٞه٭ ټبي ثٗسي ، ، ثبظاضيبثي اؾز ٦ٻ ٲؿبي٭ ٞطټٷ٫ي ضا زض  3.0يبثي ضثبظا

قط٦ز ټب ٶكبٴ ٲي زټيٱ . ټٳچٷيٵ ٶ٫طاٶي ټبيي  3.0ٲب زض ٲٹضز ضاٺ ټبيي ٦ٻ اؾشبزاٶٻ زضؾز قسٺ اؾز ثطاي سٳطيٵ ثبظاضيبثي 

 ٸ ؾٽبٲساضاٴ .زض ثبضٺ آٴ زض ؾطاؾط خٹاٲٕ ٸخٹز زاضز ٲبٶٷس خٹاٲٕ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ، ٦بض٦ٷبٴ ، قط٦بي ٦بٶب٬ 

 عصش جاهعِ خالق ٍ تاصاسياتي سٍح اًساًي

ضا ثٻ ديف ٲي ثطز ، ثٹخٹز آٲسٴ خبٲٗٻ ذال٠ اؾز . ٲطزٰ زض خبٲٗٻ ذال٠ ضاؾز ٲٛع ټؿشٷس ٸ  3.0ٶيطٸي ؾٹٲي ٦ٻ ثبظاضيبثي 

، ايٵ  "شټٵ ٦بٲال خسيس"زض ثرف ټبي ذال٠ ٲبٶٷس ٖٯٱ ، ټٷط ٸ حطٞٻ ذسٲبر ٦بض ٲي ٦ٷٷس . ٲُبث١ ثب ٶٓطيٻ زاٶي٭ ديٷ٥ 

ٖي زض سٳسٴ اٶؿبٶي اؾز . ديٷ٥ ، اٶؿبٴ س٧بٲ٭ يبٞشٻ ضا ثٻ سهٹيط ٲي ٦كس ٦ٻ اظ ٶٹٔ خٹاٲٕ ثبالسطيٵ ؾُح اظ سٹؾٗٻ اخشٳب

 ق٧بضچي ثسٸي ، ٦كبٸضظ ٸ ٦بض٪ط ي٣ٻ آثي ٦ٻ ثٻ ًٖالر ذٹز س٧يٻ ٲي ٦طز ثٻ ضيؿؽ ي٣ٻ ؾٟيس 
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ٲٷساٶي ٦ٻ ثط ضٸي ٸ ؾذؽ ثٻ ضييؽ ي٣ٻ ؾٟيسي ٦ٻ ثط ٢ؿٳز چخ ٲٛع ذٹز س٧يٻ ٲي ٦طز ، س٧بٲ٭ يبٞشٻ ٸ زض ٶٽبيز ثٻ ټٷط

 ٢ؿٳز ضاؾز ٲٛع ذٹز س٧يٻ ٲي ٦ٷٷس ، ديكطٞز ٦طزٺ اؾز . س٧ٷٹٮٹغي ي٥ ثبض زي٫ط ٲحط٤ اؾٯي ايٵ سحٹ٬ اؾز . 

سح٣ي٣بر ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ ا٪ط چٻ سٗسازي اظ ٲطزٰ ذال٠ ٶؿجز ثٻ ٲطزٲي ٦ٻ اظ َج٣ٻ ٦بض٪ط ټؿشٷس ، ٦ٳشط ټؿشٷس . ٶ٣ف 

ٮت اؾز آٴ ټب ثيكشط ٶٹآٸضاٶي ټؿشٷس ٦ٻ ذٯ١ ٲي ٦ٷٷس ٸ اظ س٧ٷٹٮٹغي ټبي خسيسٸ آٴ ټب زض خبٲٗٻ ثٻ َٹض ٞعايٷسٺ اي ٚب

ٲٟبټيٱ خسيساؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس . زض خٽبٴ ٲكشط٤ سحز سبثيط ٲٹج س٧ٷٹٮٹغي ټبي خسيس ټؿشٷس . آٴ ټب ټبة ټبيي ) ٢ُت 

٦ٷٷس٪بٴ ٲكشط٤ ټؿشٷس ٦ٻ  ټبيي( ټؿشٷس ٦ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ضا ثٻ ي٧سي٫ط ٸن٭ ٲي ٦ٷٷس . آٴ ټب ثيكشط ثيبٶي ٸ ٲهطٜ

ثيكشط اظ ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس . آٴ ټب ثب ؾج٥ ظٶس٪ي ٸ ٶ٫طـ ذٹز ٦٭ خبٲٗٻ ضا سحز سبثيط ٢طاض ٲي زټٷس . 

ٶٓطار ذٹز ضا ثٻ ؾٳز سٷب٢ًبر خٽبٶي قسٴ ؾٹ٠ ٲي زټٷسٸ ٲؿبي٭ خبٲٗٻ ضا ٲُبث١ ٶٓطار زي٫طاٴ ق٧٭ ٲي زټٷس . ثٻ 

ٻ سط خبٲٗٻ ثٻ ٚالي١ ٲكشط٤ ٸ ثطٶس ټبي ٞطټٷ٫ي ) سٹخٻ ٲي ٦ٷٷس ( . ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٖٳ٭ ٖٷٹاٴ اًٖبي ديكطٞش

آٴ ټب اظ ثطٶس ټبيي ٦ٻ آثبض ٲٷٟي اخشٳبٖي ، ا٢شهبزي ٸ ظيؿز ٲحيُي زض ظٶس٪ي ٲطزٰ زاضٶس ، اٶش٣بز ٲي (pragmatisit)٪طا

 ٦ٷٷس. 

قٹاټسي اضايٻ ٲي زټس  "اٞعايف َج٣ٻ ذبل  "زض ٦شبة زض ؾطاؾط خٽبٴ ، خبٲٗٻ ذال٠ زض حب٬ ضقس اؾز . ضيچبضز ٞٯٹضيسا 

٦ٻ ٲطزٰ زض ايبالر ٲشحسٺ ٲبٶٷس زاٶكٳٷساٴ ذال٠ ، ټٷطٲٷساٴ قطٸٔ ثٻ ٦بض ٸ ظٶس٪ي ٲي ٦ٷٷس . سح٣ي٣بر اٸ ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ 

ي اٞعايف زض چٷس زټٻ ٪صقشٻ ، ذطٸخي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ ٶيطٸي ٦بض زض ثرف ذال٠ زض ايبالر ٲشحسٺ ثٻ ٲيعاٴ ٢بث٭ سٹخٽ

سٹييح ٲي زټس ٦ٻ چ٫ٹٶٻ دػٸټف ثٻ زي٫ط ٶ٣بٌ خٽبٴ ٪ؿشطـ يبٞشٻ اؾز .  "دطٸاظ َج٣ٻ ذبل  "يبٞشٻ اؾز . اٸ زض ٦شبة 

ټٳچٷيٵ زضيبٞشٷس ٦ٻ ٦كٹضټبي اضٸدبي قبذم ثباليي اظ ذال٢يز زاضٶس . سٹؾٗٻ ذال٢يز ي٥ ٲٯز ثط اؾبؼ ديكطٞز زض 

ي ٲي قٹز . زض ٲٯز ټبي ديكطٞشٻ ، اٞطاز ذال٠ ؾشٹٴ ٣ٞطار ا٢شهبز ټؿشٷس . س٧ٷٹٮٹغي اؾشٗساز ٸ ٢سضر سحٳ٭ اٶساظٺ ٪يط

 ٲٷب١َ ثب ي٥ ذٹقٻ اظ اٞطاز ذال٠ ٦ٻ زض ٪صقشٻ ثيكشط ضقس زاقشٻ اٶس ، ٶكبٴ زازٺ ٲي قٹز . 

 "ييٵ ټطٰ ٞٹضخٹٴ زض دب "يبٞشٻ ټبي ٞٯٹضيسا ثٻ ايٵ ٲٗٷي ٶيؿز ٦ٻ ذال٢يز ٣ٍٞ ثٻ ٲٯز ټبي ديكطٞشٻ سٗٯ١ زاضز . زض ٦شبة 

دبضاټبالز سٹييح ٲي زټس ٦ٻ چُٹض ذال٢يز ٲي سٹاٶس زض خٹاٲٕ ٣ٞيط ټٱ خٹاٶٻ ثعٶس . اٸ ٶٳٹٶٻ ټبي ٲشٗسزي اظ چ٫ٹٶ٫ي ْٽٹض 

 ذال٢يز زض دبؾد ثٻ ٲؿبي٭ اخشٳبٖي زض ٲٷب١َ ضٸؾشبيي ضا سٹييح ٲي زټس . 
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ټبضر ٸ ٦طيؿشيٵ اؾشسال٬ ټبي ٲكبثٽي ضا زض ثبضٺ ٶٹآٸضي ټبي ٲرطة زض ٲيبٴ ثبظاضټبي ثب زضآٲس دبييٵ اسٟب٠ ٲي اٞشس ضا ٶكبٴ 

ٲي زټس . س٧ٷٹٮٹغي ټبي ذال٠ ثب ټعيٷٻ دبييٵ اٚٯت زض ٦كٹض ټبيي ٦ٻ ثطاي ح٭ ٲك٧الر ثٻ آٴ ٶيبظ زاضٶس ، يٗيٝ ثٻ ٶٓط ٲي 

زض آٴ ي٥ ٲؿبٮٻ ٲعٲٵ اؾز ٸ ثطاي سجسي٭ قسٴ ثٻ دكشيجبٴ خٽبٴ ثب س٧ٷٹٮٹغي ټبي  ضؾس . ټٷس ي٥ ٲ٧بٶي اؾز ٦ٻ ٣ٞط

 ذال٠ ٸ ٖال٢ٻ ٲٷساٴ ٸاٞط ٶيبظ ثٻ ٲسيطيز زاضز . 

ٲُبث١ ثب ٶٓط ظٸټبض ، ذال٢يز ثبٖث ٲي قٹز اٶؿبٴ ټب اظ ؾبيط ٲٹخٹزار ظٶسٺ ثط ضٸي ظٲيٵ ظٶس٪ي ٲي ٦ٷٷس ، ٲشٟبٸر ثبقس . 

ف ق٧٭ ٲي زټس . اٞطاز ذال٠ ثٻ َٹض ٲساٸٰ ثٻ زٶجب٬ ديكطٚز ذٹز ٸ خٽبٴ ذٹزقبٴ ټؿشٷس . اٶؿبٴ ثب ذال٢يز ثٻ خٽبٶ

 ذال٢يز ذٹز ضا ثب اٶؿبٶيز ، اذال٠ ٸ ٲٗٷٹيز ثيبٴ ٲي ٦ٷٷس . 

ټٳبٴ َٹضي ٦ٻ سٗساز اٞطاز ذال٠ زض ٦كٹض ټبي سٹؾٗٻ يبٞشٻ ٸ زض حب٬ سٹؾٗٻ اٞعايف ٲي يبثس ، سٳسٴ ثكطي ثٻ ٶ٣ُٻ اٸج 

شط ٲي قٹز . ي٧ي اظ ٸيػ٪ي ټبي ٦ٯيسي خبٲٗٻ ذال٠ ٸ ديكطٞشٻ ايٵ اؾز ٦ٻ ٲطزٰ ثٻ ذٹز ق٧ٹٞبيي ٞطاسط اظ ذٹز ٶعزي٧

ٶيبظټبي اٸٮيٻ ذٹز ثطاي ث٣ب اٖش٣بز زاضٶس . آٴ ټب زض ذٯ١ ٲكبض٦ز ٸ ٶٹقشبض ټٳ٧بضي ٲي ٦ٷٷس . ثٻ ٖٷٹاٴ اٶؿبٴ ټبي ديچيسٺ ، 

ؾشٻ ټبي ٖٳي١ سط آٴ ټب ٪ٹـ زاز . ټطٰ ٦الؾي٥ ؾٯؿٯٻ ٲطاست ٶيبظ ټبي ٲبظٮٹ آٴ ټب ثبٸض زاضٶس ٦ٻ ثبيس ثٻ ضٸح اٶؿبٶي ٸ ذٹا

ضا زض ٶٓط ث٫يطيس . آثطاټبٰ ٲبظٮٹ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٶٹٔ ثكط ، ؾُٹح ٶيبظټبيي ضا زاضز ٦ٻ ثبيس ثطآٸضزٺ قٹز ، اظ ٢جي٭ ث٣ب ) ٶيبظ ټبي 

، ذٹز ق٧ٹٞبيي )ٲٗٷي زاض ( . اٸ ټٳچٷيٵ ٶكبٴ زاز ٦ٻ  (ego)اؾبؾي ( ، ايٳٷي ٸ اٲٷيز ، سٗٯ١ اخشٳبٖي ، ٖعر ٶٟؽ 

ٶيبظټبي ثبالسط ٶٳي سٹاٶٷس ٢ج٭ اظ ؾُٹح دبييٵ سط ثطآٸضزٺ قٹٶس . ايٵ ټطٰ ثٻ اؾبؼ ؾطٲبيٻ زاضي سجسي٭ قس . ثب ايٵ حب٬ ، 

ذال٠ ، ٢ج٭ اظ ٲط٪ف ،  ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٲبظٮٹ ) ثٻ ٖٷٹاٴ ( ي٥ ايدبز ٦ٷٷسٺ ) ٞطز ( ذٹز "ضٸح ؾطٲبيٻ زاضي  "ظٸټبض زض ٦شبة 

اْٽبض دكيٳبٶي ٦طزٺ ثٹز ٦ٻ چطا ٪ٟشٻ اؾز ٦ٻ ټطٰ احؿبؼ اٸ ثبيس ٸاضٸٶٻ قٹز . ايٵ ټطٰ ٲ٧ٗٹؼ دؽ اظ سح١٣ ذٹز ق٧ٹٞبيي 

 ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٶيبظ اٸٮيٻ ټٳٻ اٶؿبٴ ټب ٢طاض ٲي ٪يطز . 

اضظـ ټبي  "ٗطيٝ ٲٗٷٹي آٴ ايٵ ٪ٹٶٻ اؾز زض ٸا٢ٕ اٞطاز ذال٠ ټؿشٷس ٸ ثبٸض ٢ٹي زاضٶس ٦ٻ ټطٰ ٲبظٮٹ ٲ٧ٗٹؼ ٲي ثبقس . س

. ٸا٢ٗب ضٸاثُي زض خٹاٲٕ ذال٠ ٦كٝ ٲي قٹز . زاٶكٳٷساٴ ٸ  "ٚيط ٲبزي ، خٷجٻ ټبيي اظ حيبر ٸ نٳيٳيز ٸا٢ٗي دبيساض اؾز 

 ضټبيي اظ سح١٣ اٲٹض ٲبزي ضا زض زٶجب٬ ٦طزٴ ذٹز ق٧ٹٞبيي ٲي زاٶٷس . ټٷطٲٷساٴ اٚٯت 
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ب٬ ٦طزٴ دٹ٬ ثطاي ذطيس ټؿشٷس . آٴ ټب زض خؿشدٹي ٲٗٷي ، قبزي ٸ زض٤ ٲٗٷٹيز ټؿشٷس . ثطآٸضزٺ قسٴ آٴ ټب ٞطاسط اظ زٶج

ظٶس٪ي ي٥ قطح ٲي زټس  "ضاٺ ټٷطٲٷس  "ٲبزيبر ثطاي آٴ ټب ثٻ ٖٷٹاٴ دبزاقي ثطاي ٲٹ٣ٞيز آٴ ټب اؾز . خٹٮيب ٦بٲطٸٴ زض 

ٲٗٷٹيز ٸ ذال٢يز زض شټٵ ټٷطٲٷس ٲكبثٻ ټؿشٷس .  ټٷطٲٷس ذال٠ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٞطايٷس ټٳبټٷ٩ ذال٠ ٸ ٲٗٷٹي اؾز .

ذال٢يز  (unleashes)ٲٗٷٹيز اؾز . ٲٗٷٹيز ثطاٶ٫يعاٶٷسٺ سطيٵ ٶيبظ ٶٹٔ ثكط اؾز ٦ٻ آظاز ٦ٷٷسٺ  (spurs)ذال٢يز ٲٽٳيع 

 ٖٳي١ سط ٞطز اؾز . 

ؾشٻ ټب يف اؾز . ٲٗٷٹيز ثٻ َٹض ْٽٹض زاٶكٳٷساٴ ذال٠ ٸ ټٷطٲٷساٴ  زض ٶشيدٻ سٛييط زض ضٸـ اٶؿبٴ زض ٶ٫بٺ ثٻ ٶيبظټب ٸ ذٹا

ٲالحٓٻ ٲي  "٢ٯت ضٸح  "ٞعايشسٺ اي خبي٫عيٵ ث٣ب ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٶيبظ اٸٮيٻ اٶؿبٴ ټب اؾز . ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٪طي ظ٦بٸ زض ٦شبة 

ٸ ٦ٷس . ضاثطر ٸيٯيبٰ ٞٹ٪٭ ثطٶسٺ خبيعٺ ٶٹث٭ زض ا٢شهبز اْٽبض زاقز ٦ٻ خبٲٗٻ اٲطٸظي ثُٹض ٞعايٷسٺ اي ثٻ زٶجب٬ ٲٷبثٕ ٲٗٷٹي 

 ثطسط اظ ثطآٸضزٺ قسٴ ٲبزيبر اؾز . 

ثٻ ٖٷٹاٴ ٶشيدٻ ايٵ ضٸٶس ضٸ ثٻ ضقس زض خبٲٗٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زض حب٬ حبيط ٶٻ سٷٽب ثٻ ئٷجب٬ ٲحهٹالر ٸ ذسٲبسي ثطاي اضيب  

ٶيبظټبيكبٴ ثٯ٧ٻ زض خؿشدٹي سدطثٻ ٸ ٲس٬ ټبي ٦ؿت ٸ ٦بض ثطاي ٮٳؽ ٲٗٷٹيز زض اَطاٜ ذٹز ټؿشٷس . ٖطيٻ ٲٗٷٹي ، 

 اؾز .  3.0بز اضظـ زض آيٷسٺ ثبظاضيبثي اؾز . ٲس٬ ٦ؿت ٸ٦بض اضظـ ٪طا ي٥ ٶطٰ اٞعاض ٦كٷسٺ زض ثبظاضيبثي ديكٷٽ

ضٸحي قس ، زض  –يبٞشٻ ټبي ٲٯيٷسا زيٹيؽ زض دطٸغٺ سٳبيالر اٶؿبٶي ايٵ اؾشسال٬ ضا اْٽبض ٲي زاضز . اٸ ٲشٹخٻ ٲعايبي ضٸاٴ 

 يع ٶٽبيي ي٥ ثبظاضيبة ضا ٲي سٹاٶس ايدبز ٦ٷس . ٸا٢ٕ يطٸضي سطيٵ ٶيبظ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٸ قبيس سٳب

ٲشٹخٻ قس ٦ٻ ي٥ قط٦ز ٲي سٹاٶس چ٫ٹٶٻ ي٥ قط٦ز ٲي سٹاٶس اضظـ ټب زض ٲس٬ ٦ؿت ٸ٦بضـ خب٪صاضي ٦ٷس ؟ ظيچبضز ثبضر 

چكٱ ثط ؾُٹح ٲٗٷٹي قجيٻ ثٻ اٶؿبٴ ٢طاض ٪يطز . اٸ ٲشٹخٻ قس ٦ٻ ؾُٹح ثطاٶ٫يعاٶٷسٺ ٲٗٷٹيز زض اٶؿبٴ ضا ثب ٲبٲٹضيز ټب، 

اٶساظټب ٸ اضظـ ټبي قط٦ز اٶُجب٠ زاز . ثب ايٵ حب٬ ، ٲب ٲي ثيٷيٱ ثؿيبضي اظ قط٦ز ټب ثٻ ؾبز٪ي ٸ ثسٸٴ سٳطيٵ ٸا٢ٗي اضظـ 

ټبي ذٹة قٽطٸٶسي ضا  زض ٲبٲٹضيز ، چكٱ اٶساظ ٸ اضظـ ټبي قط٦ز ٢طاض ٲي زټٷس . ٲب ټٳچٷيٵ ٲكبټسٺ ٲي ٦ٷيٱ ثؿيبضي 

زض ثبضٺ اخطاي  3.0ٹٮيز اخشٳبٖي ضا ثٻ ٖٷٹاٴ غؾز ضٸاثٍ ٖٳٹٲي زاضٶس . ثبظاضيبثي اظ قط٦ز ټب ا٢ساٲبسي سحز ٖٷٹاٴ ٲؿئ

 اضظـ ټب زض زضٸٴ ٞطټٷ٩ قط٦ز اؾز .  (weaving)ضٸاثٍ ٖٳٹٲي زض قط٦ز ټب ٶيؿز ، زض ثبضٺ ثبٞز 
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ٲبٶٷس اٞطاز ذال٠ ، قط٦ز ټب ثبيس زض ثبضٺ ذٹز ق٧ٹٞبيي قط٦ز ٞطاسط اظ اټساٜ ٲبزي ، ٧ٞط ٦ٷٷس . آٴ ټب ثبيس زض٤ ٦ٷٷس ٦ٻ 

چٻ ټؿشٷس ٸ چطا آٴ ټب زض ايٵ ٦ؿت ٸ ٦بض ټؿشٷس . آٴ ټب ثبيس ثساٶٷس ٦ٻ چٻ چيعي ثطاي ايٵ سٛييط ٲي ذٹاټٷس . ټٳٻ ايٵ ټب 

اضظـ قط٦ز ) ٮحبِ قٹز ( ؾٹز ) ٦ؿت قسٺ ( اظ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ، ٶشيدٻ ٢سضزاٶي اظ قط٦ز ثبيس زض ٲبٲٹضيز ، چكٱ اٶساظ ٸ 

ثطاي ضٞبٺ اٶؿبٶي اؾز . ايٵ ٲٗٷٹيز ٸ ضٸح اٶؿبٶي ثبظاضيبثي ثٻ ذبَط زيس٪بٺ ټبي قط٦ز ټب اؾز . ايٵ ؾٹٲيٵ ثٯٹ٤ ؾبذشبضي 

 اؾز .  3.0ثبظاضيبثي 

 : هطاسكت ، فشٌّگ ٍ هعٌَيت 0.3تاصاسياتي 

ٖهطي اؾز ٦ٻ اٖٳب٬ ثبظاضيبثي ذيٯي ظيبز ثط سٛييط زض ضٞشبض ٸ ٶ٫طـ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ سبثيط  3.0َٹض ذالنٻ ، ٖهط ثبظاضيبثي ثٻ 

ٲي ٪صاضز . ايٵ ديچيسٺ سطيٵ ق٧٭ زٸضٺ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ٲحٹض اؾز ٦ٻ زض آٴ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ذٹاؾشبض ٲكبض٦ز ، ٞطټٷ٩ ٸ 

 ٲٗٷٹيز ثيكشط زض ضٸي٧طز ثبظاضيبثي اؾز . 

 قس  3.0ؾٻ سٛييطي ٦ٻ ٲٷدط ثٻ ثبظاضيبثي  1-1قٳبضٺ خسٸ٬ 
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ٲٹج خسيس س٧ٷٹٮٹغي ، اٶشكبض ٪ؿشطزٺ اَالٖبر ، ايسٺ ټب ٸ ٣ٖبيس ٖٳٹٲي ضا سؿٽي٭ ٲي ٦ٷس ٸ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ضا ٢بزض ٲي 

ؾبظز سب ثطاي ذٯ١ اضظـ ، ٲكبض٦ز ٦ٷٷس . س٧ٷٹٮٹغي ٲحط٤ خٽبٶي قسٴ ؾيبؾز ، ٢بٶٹٴ ، ا٢شهبز ٸ چكٱ اٶساظ ٞطټٷ٫ي 

ٲي ٦ٷس . س٧ٷٹٮٹغي ټٳچٷيٵ ٲحط٤ ْٽٹض ثبظاض ذال٠ اؾز ٦ٻ ) ثبٖث ( خبٲٗٻ اؾز ٦ٻ دبضازٸ٦ؽ ٞطټٷ٫ي زض خبٲٗٻ ايدبز 

 ٲكبټسٺ ٲٗٷٹيز ثيكشط زض خٽبٴ ٲي قٹز . 

ذالنٻ ؾٻ ثٯٹ٤  2-1ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثيكشط ٲكبض٦شي ، ٞطټٷ٫ي ٸ ٲٗٷٹي ٲي قٹٶس ٦ٻ ٸيػ٪ي سحٹ٬ ثبظاضيبثي اؾز . خسٸ٬ 

ضا ثب خطييبر ثيكشطي ، اظ خٳٯٻ ايٷ٧ٻ چ٫ٹٶٻ آٴ ضا  3.0ٶٻ ثبظاضيبثي اؾز زض ٞه٭ ټبي ثٗسي ٲب اؾشبزا 3.0ؾبذشبضي ثبظاضيبثي 

 زض خٹاٲٕ ٲرشٯٝ شيٷٟٗبٴ اخطا ٦ٷيٱ ٸ چ٫ٹٶٻ آٴ ضا ثطاي ٲس٬ ٦ؿت ٸ ٦بض قط٦ز ټب سطخٳٻ ٦ٷيٱ . 
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 فصل دٍم

 0.3هذل ّاي آيٌذُ تشاي تاصاسياتي 

 گزضتِسال گزضتِ تاصاسياتي : ًگاّي كَتاُ تِ  03

ثبظاضيبثي ي٧ي اظ ٲٽيح سطيٵ ٲٹيٹٖبر زٶيبي ٦ؿت ٸ ٦بض زض َي قف زټٻ ٪صقشٻ ثٹزٺ اؾز . ثُٹض ذالنٻ ، ثبظاضيبثي 

. زض ٸا٢ٕ ، ٲٟٽٹٰ ثبظاضيبثي اظ ديطاٲٹٴ ؾٻ ان٭ ٖٳسٺ چطذيسٺ اؾز : ٲسيطيز ٲحهٹ٬ ، ٲسيطيز ٲكشطي ٸ ٲسيطيز ثطٶس 

س٧بٲ٭ يبٞشٻ اؾز .  1980ٸ  1970ثٻ سٳط٦ع ثط ٲسيطيز ٲكشطي زض زټٻ  1960ٸ  1950سٳط٦ع ثط ٲسيطيز ٲكشطي زض زټٻ 

ثٻ آٴ ايبٞٻ قس . اٶُجب٠ ٲساٸٰ ٲٟبټيٱ ثبظاضيبثي ثب  2000ٸ  1990ؾذؽ س٧بٲ٭ ثيكشطي يبٞز ٸ ان٭ ٲسيطيز ثطٶس زض زټٻ 

 زٸضٺ ټبي ٲرشٯٝ حيبر ثكط ايٵ ټيدبٴ ضا حّٟ ٲي ٦ٷس . 

 1960اثسأ ٦طز ٸ خطٰ ٲ٥ ٦بضسي چٽبض دي ضا زض زټٻ  1950ضا زض زټٻ  "ٲيرشٻ ثبظاضيبثي آ "اظ ظٲبٶي ٶي٭ ثٹضزٴ ٸاغٺ ٲكٽٹض 

ٲٗطٞي ٦طز ، ٲٟبټيٱ ثبظاضيبثي زض حب٬ سٛييطار ٢بث٭ سٹخٽي ثطاي ؾبظ٪بضي ثب سٛييطار ٲحيُي ثٹز . سٳط٦ع ا٢شهبز آٲطي٧ب زض 

 زاٲٻ يبٞز . ا 1960ثٗس اظ خٷ٩ زض ثرف سٹٮيسي ثٹز ٸ ايٵ اٸج سب زټٻ  1950زټٻ 
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 زض چٷيٵ ٲحيُي ٦ٻ ٲٷ٣ُي ټٱ ثٻ ٶٓط ٲي ضؾيس ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ثبظاضيبثي ٸا٢ٗب ثط ان٭ ٲسيطيز ٲحهٹ٬ ٲشٳط٦ع ثٹز . 

ثبظاضيبثي زض اثشسا ٣ٍٞ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ چٷس ٸْيٟٻ ٲٽٱ دكشيجبٶجي ٲحهٹ٬ ټٳطاٺ ثب اٲٹض ٲبٮي ٸ ٲٷبثٕ اٶؿبٶي زيسٺ ٲي قس . 

ٸْيٟٻ ٦ٯيسي ثبظاضيبثي ايدبز س٣بيب ثطاي ٲحهٹالر ثٹز . چٽبض دي ٲ٥ ٦بضسي قيٹٺ ټبي ٖٳٹٲي ٲسيطيز ٲحهٹ٬ ضا زض آٴ 

ٲحهٹ٬ ، سٗييٵ ٢يٳز ، اٶدبٰ اضس٣ب ٸ ضاٺ اٶساظي ٲح٭ سٹظيٕ . ٦ؿت ٸ ٦بض زض َي ايٵ زٸ  ضٸظټب ثٻ اذشهبض سٹييح زاز : اضايٻ

 زټٻ زض ) حب٬ ( ق٧ٹٞبيي ثٹز . ټيچ چيع ثيكشطي ثٻ ٚيط اظ ضټٷٳٹز ټبي سب٦شي٧ي ثبظاضيبثي ٲٹضز ٶيبظ ٶجٹز . 

 ض٦ٹز سٹضٲي ضايطثبر ٶبقي اظ قٹ٤ ٶٟشي ،  ايٵ ټٳٻ سٛييط ٶب٪ٽبٶي زض ا٢شهبز آٲطي٧ب ) ثُٹض ٦ٯي زض ا٢شهبز ٚطة ( ثٻ ذبَط

حّٟ قس ظيطا ضقس ا٢شهبزي ٚبٮجب ثٻ ؾٳز سٹؾٗٻ  1980ثٹخٹز آٸضز . ٖسٰ اَٳيٷبٴ زض ا٢شهبز زض َي زټٻ  1970زض زټٻ 

. ايدبز س٣بيب زض ايٵ زٸضاٴ ٲشالَٱ ٸ ٶبٲُٳئٵ ؾرز ثٹز ٸ ثيف اظ چٽبض دي migrated)٦كٹضټبي آؾيبيي اضخبٔ قسٺ ثٹز )

ثٹز . زض ثطذي اظ ٲحهٹالر ثطاي ض٢بثز ثب ي٧سي٫ط ) ثطٶبٲٻ ( خبيعٺ ثٻ ذطيساضاٴ ضا ضاٺ  (scarce)ظ ٶساقز . س٣بيب اٶس٤ ٶيب

اٶساظي ٦طزٺ ثٹزٶس . زض َي ايٵ زٸ زټٻ ، ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ ذطيساضاٴ ثب ټٹـ سط سجسي٭ قسٶس . زض شټٵ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ، 

ثٹز ظيطا آٴ ټب ټيچ ٲٹ٢ٗيز ٲٳشبظي ٶساقشٷس . سٛييطار اخجبضي ٲحيُي ، ثبظاضيبثي ثؿيبضي اظ ٲحهٹالر ي٥ ٦بالي ا٢شهبزي 

 حطٞٻ اي ضا ثكسر ثٻ ٧ٞط ٞطٸ ثطز سب ٲٟبټيٱ ثٽشطي ضا ذٯ١ ٦ٷس . 

ثيكشط دي ټب ) ٲطزٰ ، ٞطايٷس ، قٹاټس ٞيعي٧ي ، ا٧ٞبض ٖٳٹٲي ٸ ٢سضر ؾيبؾي ( ثب چٽبض دي انٯي ٲطسجٍ ثٹزٶس . ثب ايٵ حب٬ 

ٲٹټجز دٷٽبٶي ثٹز ٦ٻ زض   (down swing)ثب ٲبټيز سب٦شي٧شي حّٟ قس . قبيس ض٦ٹز ثبظاض  1.0ؾي٥ ثبظاضيبثي ٲس٬ ٦ال

ٶٽبيز زؾشبٸضز ثطخؿشٻ ثبظاضيبثي قس  زض َي زٸضٺ اي ٦ٻ س٣بيب ٦ٱ ثٹز .  ٲحط٤ س٣بيب ثطاي ٲحهٹالر ، ثبظاضيبثي ضا اظ ) 

ضس٣ب زاز . ثبظاضيبثبٴ ٲشٹخٻ قسٶس ٦ٻ ٲكشطي ثبيس ثٻ خبي ٲحهٹ٬ زض ٢ٯت حبٮز (نطٞب سب٦شي٧ي ثٻ ثيكشطيٵ ؾُح اؾشطاسػي٥ ا

 ٞٗبٮيز ټبي ثبظاضيبثي خبي٫عيٵ قٹز سب س٣بيب ثٻ َٹض ٲٹثطي ايدبز ٪طزز. 

Commodity  ٦بالټبي ٲٷبؾت اظ ٶٓط ٲهطٜ اؾز ٦ٻ س٣بيب ثطاي آٴ ٸخٹز زاضز ٸٮي ټيچ سٳبيع ٦يٟي زض آٴ ټب ٸخٹز ٶساضز :

 . 
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ٲٗطٞي قسٺ ثٹز . زض ايٵ  (STP)انٹ٬ ٲسيطيز ٲكشطي قبٲ٭ اؾشطاسػي ټبيي ٲث٭ : ثرف ثٷسي ، ټسٜ ٪صاضي ٸ خبي٫بٺ يبثي 

ٲطحٯٻ ، ثبظاضيبثي زي٫ط ٣ٍٞ سب٦شي٥ ٶجٹز . ټٳبٶُٹض ٦ٻ سٳط٦ع ثيكشط ثط ضٸي ٲكشطي )ثٻ خبي ( ٲحهٹ٬ ثٹز ، ثبظاضيبثي 

ټٳيكٻ ثط سٹؾٗٻ چٽبض دي ٲ٣سٰ ثٹز . ٲٗطٞي ٲس٬ ثبظاضيبثي اؾشطاسػي٥ ، ثب  STPٻ اؾشطاسػي٥ قس . اظ آٴ ظٲبٴ ثٻ ثٗس ، سٹؾٗ

 ثٹز .  2.0سٹٮس ثبظاضيبثي ٲسضٴ ٲكرم ٪طزيس. ايٵ ٲٷكب ثبظاضيبثي 

ٶ٣ُٻ اٸج خٽبٶي قسٴ ثٹز . ثؿيبضي اظ ٸ٢بيٕ ٲشٷب٢م زض آٴ ؾب٬ ذبل ضخ زاز  1989زض ٞه٭ ي٥ ، اؾشسال٬ ٦طزيٱ ٦ٻ ؾب٬ 

قس . ٦بٲذيٹسط ټبي قرهي ٸاضز خطيبٴ انٯي ) ثبظاض (  (proved)ٶيع ثٻ ٖٷٹاٴ ٶ٣ُٻ اٸج ثطاي ثبظاضيبثي سٗييٵ  1989. ؾب٬ 

ٲشٹٮس قس . قج٧ٻ ټبي ٦بٲذيٹسطي ثب قج٧ٻ ټبي اٶؿبٶي ټٳطاٺ  1990ض اٸاي٭ زټٻ قسٶس ٸ ايٷشطٶز ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٲ٧ٳ٭ ٢ٹي ز

قسٶس . قج٧ٻ ٦بٲذيٹسطي ٢بزض ثٻ سٗبٲ٭ ثيكشط ثيٵ اٶؿبٴ ثب اٶؿبٴ ثٹز ٸ سؿٽيالسي ثطاي ٪ؿشطـ ثٻ اقشطا٤ ٪صاضي اَالٖبر 

ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ  ط ٦ٳيبة ٶجٹز .ٸ زي٫ثٹز  (ubiquitous)ثٹز . آٴ اَالٖبر ټٳٻ خب حبيط  (word of mouth)قٟبټي 

 ذٹثي ٲشه٭ ٸ زض ٶشيدٻ آ٪بٺ ٲي قسٶس . 

ثطاي دصيطـ ايٵ سٛييطار ، ثبظاضيبثيبٴ زض ؾطاؾط خٽبٴ ٲٟٽٹٰ ثبظاضيبثي ضا ثب سٳط٦ع ثط احؿبؾبر اٶؿبٶي ٪ؿشطـ زازٶس . آٴ ټب 

ٲٟٽٹٰ خسيسي ٲبٶٷس ثبظاضيبثي احؿبؾي ، ثبظاضيبثي سدطثي ٸ اضظـ ثطٶس ضا ٲٗطٞي ٦طزٶس . ثطاي ايدبز س٣بيب ، آٴ ټب ټط٪ع ټسٜ 

س٬ ټبي ٦الؾي٥ خبي٫بٺ يبثي ٦بٞي ٶٳي زاٶؿشٷس . ثطاي آٴ ټب اٮعاٲي ثٹز ٦ٻ ٢ٯت ٲكشطي ضا ټسٜ ٪صاضي شټٵ ٲكشطي ضا ثب ٲ

 اؾز .  2000ٸ  ٢1990طاض زټٷس . ثبظاضيبثي ، ٲٟٽٹٲي اؾز ٦ٻ ٲٷ٧ٗؽ ٦ٷٷسٺ ان٭ ٲسيطيز ثطٶس زض زټٻ 

ٲشٗسز ثب ٪ؿشطزٺ قسٴ ٲٟبټيٱ خسيس ثب ٶ٫بټي ثٻ ٪صقشٻ ، ٲب ٲي سٹاٶيٱ ثجيٷيٱ ٦ٻ ان٭ ثبظاضيبثي اظ َطي١ چٷسيٵ ٲطحٯٻ 

ثٻ ثٗس  ْبټط قسٺ اٶس ضا ٶكبٴ ٲي زټس .  1950ٲٟبټيٱ انٯي ٦ٻ زض ټط ٦ساٰ اظ زټٻ ټبي  2-1ؾذطي ٪كشٻ اؾز . ق٧٭ 

ٸايح اؾز دٹيبيي ثبظاضيبثي ٸ ٖعٰ زايٳي زؾز اٶسض ٦بضاٴ آٴ ثطاي اضايٻ ضٸـ ټبي خسيس خٽز زض٤ سٛييطار ثبظاض ، ٲكشطيبٴ 

 ټٳ٧بضاٴ زض٤ ٸ اثعاض خسيسي ضا ٲشٹٮس ٦طز .   ، ض٢جب ٸ
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 ٲٟبټيٱ ثبظاضيبثي  يس٧بٲٯؾيط  2-1خسٸ٬ قٳبضٺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آميخته بازاريابي 

  چرخه حيات

 محصول 

 تصوير برند 

  بخش بندي بازار 

 مفهوم بازاريابي 

 مميسي بازاريابي 

 

 چيبر پي 

  نشديك بيني

 ببساريببي
  ببساريببي سبك

 سندگي
  گستزش

هفيٌم 

 ببسارسيببي

  ىدف گذاري 
 جبيگبه يببي 

  استزاتژي

 ببساريببي
  ببساريببي

 خدهبت 
  ببساريببي

ًابستو بو 
 اجتوبع 

  ببساريببي

 اجتوبعي
  ببساريببي كالى 

 

 جنگ ببساريببي 

  ببساريببي

 جيبني 
  ببساريببي

 هحلي
 هگب هبركتينگ 

  ببساريببي

 هستقين
 CRM 

  ببساريببي
 داخلي

 

  ببساريببي
 احسبسي

  ببساريببي
 تجزبي

  ببساريببي
كسب ً كبر 
الكتزًنيكي ً 

 اينتزنت
  ببساريببي

 حوبيتي
  ببساريببي

 اخالقي

 

  ببساريببيROI 

  ببساريببي ارسش

 نبم تجبري
  ببساريببي ارسش

 هشتزي
  ببساريببي

هسئٌليت 
 اجتوبعي 

  تٌانوند سبسي
 هشتزيبى

 قبيلو گزايي 

 ببساريببي اصبلت 
  ببساريببي ىوكبري

 در خلق هحصٌل
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 آيٌذُ تاصاسياتي : افمي ًِ عوَدي

. زض ؾب٬ ټبي اذيط آيٷسٺ ثبظاضيبثي ضا سبحسٸزي سحٹالر ٞٗٯي ق٧٭ ٲي زټس ٸ سب حسي ټٱ سٹؾٍ ٶيطٸټبيي زض ثٯٷس ٲسر 

سدطثٻ ٦طزٺ اٶس . ذُبي ثعض٨ زض  1930عض٨ زټٻ قط٦ز ټب زض ؾطاؾط خٽب ٖٳي١ سطيٵ ثحطاٴ ا٢شهبزي ضا اظ ظٲبٴ ض٦ٹز ث

اٖشجبض ثي دبيٻ ٸ ثيف اظ حس زض ق٧٭ ٸاٰ ٲؿ٧ٵ ٪ؿشطـ يبٞز ، ٦بضر ټبي اٖشجبضي ٸ ٸاٰ ټبي سدبضي ٸ ٲؿ٧ٹٶي ثٻ اٞطاز ٸ 

الٴ ٞطٸـ ؾبظٲبٴ ټب ٦ٻ ٶٳي سٹاٶؿشٷس ٸاٰ ټبيكبٴ ضا ثبظ دطزاذز ٦ٷٷس . ثبٶ٥ ټب ، ؾطٲبيٻ ٪صاضاٴ حطيم ، ؾٟشٻ ثبظټب ، زال

ٸ اضظـ ٲؿ٧ٵ ثٻ قسر ٶعٸ٬ ٦طز  ( burst)اٸضا٠ ٢طيٻ ٶبذٹاؾشٻ ٲ٣هط ثٹزٶس . ټٷ٫بٲي ٦ٻ حجبة ٲبٮي سط٦يس 

(nosedived)  ٣ٞيط ٸ ٚٷي ، ټطزٸ ٣ٞيط سط قسٶس . ٲكشطيبٴ ټعيٷٻ ټبي ذٹز ضا ٦بټف زازٶس ٸ ټعيٷٻ ټبي ذٹز ضا ٲُٗٹٜ ثٻ

زضنس اظ سٹٮيس ٶبذبٮم  70ثطاي ا٢شهبز آٲطي٧ب ي٥ ٞبخٗٻ ثٹز ٦ٻ زض آٴ ٲحهٹالر ٸ ٲبض٤ ټبي اضظاٴ ٢يٳز ٦طزٶس. ايٵ 

زضنس ثٻ  5اظ ټعيٷٻ ټبي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثٹخٹز ٲي آٲس . قط٦ز ټب ثؿيبضي اظ ٪بض٪طاٴ ضا اذطاج ٸ ثي٧بضي اظ  (GDP)زاذٯي 

 زضنس اٞعايف يبٞز .  10

زٸٮز خسيس اٸثبٲب ، ثالٞبنٯٻ ٲيٯيٹٴ ټب زالض، ٲكٹ٠ ضا ثطاي ٦ٳ٥ ثٻ ؾطدب ٶ٫ٻ زاقشٵ  ا٢شهبز سطسيت زاز . آٴ ټب ٲي ذٹاؾشٷس 

اظ ٲشالقي قسٴ ثيكشط قط٦ز ټب  خٯٹ٪يطي ٦ٷٷس ) قط٦ز ټبي ثعض٪ي ( ٲبٶٷس ثيط اؾشطٶع ٸ ٮيٳٵ ثطاضزظ ٦ٻ ٶبثٹز قسٺ ثٹزٶس ٸ 

AIG ٲٹ٢ٗيز ( ٦ٻ ٶعزي٥ ثٻ اظ ثيٵ ضٞشٵ ثٹزٶس . ٲكٹ٠ ټبيي ٦ٻ زض آٴ ظٲبٴ ٸخٹز زاقز ) نطٞب  ، خٷطا٬ ٲٹسٹضظ ٸ زي٫طاٴ

سثجيز ٲي ٦طز ثسٸٴ ايٷ٧ٻ اٲيسي ثٻ ثٽجٹز ثبقس . زض ثٽشطيٵ حبٮز ، ثب آٴ ٸٖسٺ ټبي  2009( زضاٸاؾٍ ؾب٬ قط٦ز ټب ضا )

 زازٺ قسٺ ثٽجٹز ذيٯي آټؿشٻ ثٹز . 

ثب احشيبٌ خسيسي ٶؿجز ثٻ زٸضٺ ټبي ٪صقشٻ ټعيٷٻ  2010ٴ زض آٚبظ زټٻ خسيس زض ؾب٬ ؾٹا٬ ايٵ اؾز ٦ٻ آيب ٲهطٜ ٦ٷٷس٪ب

ثٹز ٦ٻ ثٻ زٮي٭ سطؼ ٸ ضيؿ٥ ٪طيعي ٲهطٜ  "االٴ ذطيس ٦ٵ ، ثٗسا دطزاذز ٦ٵ  "ٲي ٦طزٶس . ؾج٥ ظٶس٪ي ٢جٯي ٦ٻ 

ضٸظ ثبضاٶي ) ضٸظ ض٦ٹز ( زي٫طي ٦ٷٷس٪بٴ ثب ٦ٳشطيٵ احشٳب٬ زٸثبضٺ ضخ ٶٳي زټس . ٲٳ٧ٵ اؾز ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثرٹاټٷس ثطاي 

ا٪ط ټعيٷٻ ټب ٦ٳشط ٲي قس ، ثيكشط نطٞٻ خٹيي ٦ٷٷس  سب ظٲبٶي ٦ٻ ا٢شهبز ثٻ آضاٲي ثب ټط س٣ٹيز ٦ٷٷسٺ زي٫طي ضقس ٦ٷس .  

 ٲٗٷي آٴ ايٵ اؾز ٦ٻ ثبظاضيبثبٴ ثبيس ؾرز سط اظ ټط ظٲبٴ زي٫طي ، ثطاي خسا٦طزٴ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اظ دٹ٬ ټبيكبٴ ٦بض ٦ٷٷس . 
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ټٷٹظ زض ثطذي اظ ٲٹاضز ثب ټٱ ٲطسجٍ ټؿشٷس . ثبظاضيبثي ټٷٹظ زض ثبضٺ ثرف ثٷسي ، اٶشربة ټسٜ ثطاي ثرف  2.0ٸ  1.0ثبظاضيبثي 

ټب ، سٗطيٝ خبي٫بٺ ٸ اضايٻ چٽبض دي ٸ ؾبذشبض ثطٶس زض ديطاٲٹٴ ٲحهٹ٬ زض حب٬ سٹؾٗٻ اؾز . ثب ايٵ حب٬ ، سٛييطار زض ٲحيٍ 

ٶ٫طاٶي زض ثبضٺ آة ٸ ټٹا ، ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي خسيس، سٹاٶٳٷس قسٴ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ، ٲٹج س٧ٷٹٮٹغي ٦ؿت ٸ ٦بض ) ض٦ٹز ، 

 ټبي خسيس ٸ خٽبٶي قسٴ ( ثٻ نٹضر ٲساٸٰ سٛييطار ثعض٪ي ضا زض قيٹٺ ټبي ثبظاضيبثي ايدبز ٲي ٦ٷس . 

بض ْٽٹض ٲي ٦ٷس . اذيطا قط٦ز سح٣ي٣بسي ٲٟبټيٱ خسيس ثبظاضيبثي ټٳيكٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٸا٦ٷف زض ثطاثط  سٛييط ٲحيٍ ٦ؿت ٸ ٦

ضا ٪عاضـ ٦طز ٦ٻ ي٧ي اظ ضٸٶس ټبي ٖٳسٺ ثبظاض ٦ٻ  2007-2009ضٸٶس زض ٦ؿت ٸ ٦بض دؽ اظ ثحطاٴ ٲبٮي  10ٲ٥ ٦ٷعي ٮيؿز 

ضا ٶكبٴ ٲي زټس . قي٧ب٪ٹ زض آٴ ٦ؿت ٸ ٦بض نٹضر ٲي ٪يطز ثٻ َئط ٞعسيٷسٺ اي ثٻ ي٥ ٲحيٍ ٶب ٲُٳئٵ سجسي٭ قسٺ اؾز ، 

/ زاٶك٧سٺ ٲبٮي ، زض قبذم اٖشٳبز ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثيكشط آٲطي٧بيي ټب ٶؿجز ثٻ قط٦ز ټبي ثعض٪ي ٦ٻ ٲي سٹاٶٷس زض آٴ ثٹسؽ 

ټب ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٦ٷٷس ، حسا٢٭ اٖشٳبز ضا زاضٶس . ټطزٸ ضٸـ ثي اٖشٳبزي ٖٳٹزي زاضز . ٲٹؾؿبر ٲبٮي ٶيع زازٴ اٖشجبض ثٻ 

 ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ضا ٲشٹ٢ٝ ٦طزٺ اٶس . 

اٖشٳبز ثيكشط زض ضٸاثٍ ا٣ٞي ٶؿجز ثٻ ضٸاثٍ ٖٳٹزي ٸخٹز زاضز . ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ي٧سي٫ط ضا ٶؿجز ثٻ قط٦ز ټب ثيكشط اٲطٸظٺ 

ثبٸض زاضٶس . ْٽٹض ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي ، ثٻ ؾبز٪ي ثبظسبة اٶش٣ب٬ اٖشٳبز ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اظ قط٦ز ټب ثٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زي٫ط 

ٲي ٪ٹيس ، ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٦ٳشط ثط قط٦ز ټبيي ٦ٻ سجٯيٛبر ٲي  "ثطضؾي خٽبٶي  "اؾز . ثب سٹخٻ ثٻ ٶٓطيٻ ٶيٯؿٵ زض ثبضٺ 

اٖشٳبز  (word of mouth)٦ٷٷس س٧يٻ ٲي ٦ٷٷس . ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ ٶٹثٻ ذٹز ثٻ ق٧٭ ٲٗشجط ٸ خسيس ثٻ سجٯيٛبر قٟبټي 

بز ضا اظ ٲطزٰ ٲي دصيطٶس . زضنس اظ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اٖالٰ ٦طزٶس سٹنيٻ ټبي ٢بث٭ اٖشٳ 90ٲي ٦ٷٷس . زض ي٥ سح٣ي١ حسٸز 

زضنس اظ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثبٸض زاضٶس ٦ٻ زيس٪بٺ ټبي ٲكشطيبٴ ضا ثٻ نٹضر آٶاليٵ زاقشٻ اٶس . ايٵ سح٣ي١  70ٖالٸٺ ثط ايٵ 

سٹؾٍ سطٶس اؾشطيٱ / اليز اؾذيس زض ي٥ سح٣ي٣بر خبٮت ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ ٚطيجٻ ټب زض قج٧ٻ ټبي اخشٳبٖي 

ٶؿجز ثٻ ٦بضقٷبؾبٴ زاضٶس . ټٳٻ ايٵ يبٞشٻ ټبي سح٣ي٣بسي ټكساضټبيي ضا ثطاي قط٦ز ټب اضايٻ زازٺ اٶس ٦ٻ اٖشٳبز ثيكشطي 

ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اٖشٳبز ٦ٳشطي ثٻ قيٹٺ ټبي ٦ؿت ٸ ٦بض زاضٶس . ثطذي ٲٳ٧ٵ اؾز اؾشسال٬ ٦ٷٷس ٦ٻ ايٵ ټب ٲٹاضز اذال٢ي 

 اؾز .  ٦ؿت ٸ ٦بض اؾز  ٸ قيٹٺ آٴ ټب ٞطاسط اظ زؾشطؼ ثبظاضيبثبٴ

 

 

 

 

 



  31ل 

ٲشبؾٟبٶٻ ، ثبظاضيبثي سب حسي ثطاي ايٵ چيعټب ٲؿئٹ٬ اؾز . ثبظاضايبثي ثب ټٳبٴ ٖٷٹاٴ ٞطٸـ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾز . اظ ټٷط  

) زض ٞطٸـ ( ث٧بض ٲي ثطٶس. حشي ثٗس اظ سٹٮس ثبظاضيبثي ٲسضٴ ، ٦ٻ ټسٜ آٴ ذسٲز ثٻ ٲهطٜ سطٚيت ٸ حشي ٲ٣ساضي زؾش٧بضي 

٦ٷٷس٪بٴ اؾز ، ثبظاضيبثي اٚٯت ټٳچٷبٴ ازٖبټبي اٚطا٠ آٲيع زض ثبضٺ ٲحهٹ٬ اٶدبٰ ٲي زټس ٸ سٳبيع ضا ثٻ ٲٷٓٹض ٞطٸـ اخطا ٲي 

ٶيس ) زض حب٬ حبيط قط٦شي اؾز ٦ٻ زض نسض ٮيؿز ٞٹضچٹٴ ٦ٷس . ح٧بيز ظيط ضا زض ثبضٺ ا٦ؿٹٴ ٲٹثبي٭ زض چٷس زټٻ ٢ج٭ ثرٹا

 ٢طاض زاضز ( .  2009زض ؾب٬  500

ثبظ ٲي ٪طزيٱ . قط٦ز ٶٟز ا٦ؿٹٴ ٦ٷٟطاٶؿي ضا ثطاي ٦بض٦ٷبٴ ثط٪عاض ٦طز ٸ زض آٴ اٖالٰ ٦طز ٦ٻ آٴ ټب )  1980ثٻ اٸاي٭ زټٻ 

. زض ټٷ٫بٰ  "اثشسا ٲكشطي ٲي آيس  "ثيبٶيٻ ؾبزٺ ثٹز  ټؿشٷس . ) ٲٹيٹٔ ( قٳبضٺ ي٥ زض ٮيؿز "اضظـ ټبي انٯي  "٦بض٦ٷبٴ ( 

ٲسيطاٴ ٢ؿٳز ټب زض ) ټٷ٫بٰ ( قبٰ زض ثبضٺ اضظـ ټبي ثيبٶيٻ ثحث ٦طزٶس . ي٥ خٹاٴ ثي دطٸا ثطذٹاؾز ٸ ذٹز ضا  "قت 

.  "ي ٶٳي آيس ٲٵ ٣ٍٞ ٲي ذٹاټٱ ثٻ قٳب ث٫ٹيٱ ٦ٻ اٸ٬ ٲكشط "ٲٹٶشي ٲٗطٞي ٦طز . ديكٷٽبز زاٚي اضايٻ زاز . اٸ قطٸٔ ٦طز ، 

اٸ ضييؽ  "اٸ زٸٰ ٲي آيس  "اٸ ضييؽ اضٸدب ٶبٲيسٺ ٲي قٹز .  "اٸ اثشسا ٲي آيس  "ٲٹٶشي ثٻ ٦ٷبيٻ ثٻ ضييؽ ثرف ٪ٟز : 

ٲٹٶشي دط حطٜ چٽبضٲيٵ ٲسيط اخطاي اضقس ثرف ٲي آيس . ټٳٻ آٴ  "اٸ ؾٹٰ ٲي آيس  "آٲطي٧بي قٳبٮي ٶبٲيسٺ ٲي قٹز . 

. ؾ٧ٹر حيطر اٶ٫يعي اسب٠ ضا ٞطا ٪طٞز .  "ټكشٱ ٲي آيس  "اٸ ٶشيدٻ ٪طٞز  "ٲكشطي  "( ټبيي ٦ٻ زض اسب٠ ثٹزٶس ) ٪ٟز 

ي٧ي اظ ٲسيطاٴ ٮجرٷسي ظز ٸ ٪طٸټي ٦ٻ ثب ټٱ ثٹزٶس ذٷسٺ ټيدبٴ آٸضي ٦طزٶس . آٴ اٸٮيٵ ؾرٵ نبز٢ي ثٹز زض ټٳٻ آٴ ضٸظټب 

ثٻ آٴ ضا اٲطٸظ زض ذجطټب ديسا ٦ٷيٱ . ثؿيبضي اظ . ايٵ اسٟب٠ ذيٯي ٸ٢ز ټب ديف ضخ زاز . اٲب ٲب ثٻ ضاحشي ٲي سٹاٶيٱ ٲكب

ثبظاضيبثبٴ ثبيس اٖشطاٜ ٦ٷٷٷس ٦ٻ زض اٖٳب٠ ٢ٯت ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ټؿشٷس ٶٻ زض اٸٮٹيز ثبالسط . ثبظاضيبثي ٲٳ٧ٵ اؾز زض ٢جب٬ 

يٵ ٦بټف اٖشٳبز ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٲؿئٹ٬ ثبقس . اٲب آٴ ټٳچٷيٵ ي٥ ٞطنز يط٨ ثطاي ح٭ ايٵ ٲٹيٹٖبر اؾز . دؽ اظ ا

 ټٳٻ ، ثبظاضيبثي ٞطايٷس ٲسيطيشي اؾز ٦ٻ ثٻ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ثؿيبض ٶعزي٥ اؾز . 

ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ اؾز . ثبظاضيبثبٴ ثبيس ټط ٲحهٹ٬ يب ذسٲز ضا ٸ  –ٲب اٖش٣بز زاضيٱ ٦ٻ آٴ ظٲبٴ ثطاي دبيبٴ زٸ٪بٶ٫ي ثبظاضيبة 

 ټٳچٷيٵ ٲهطٜ ٦ٷٷ٫بٴ ؾبيط ٦بالټب ٸ ذسٲبر ضا ٶيع زض٤ ٦ٷٷس . 
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هطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٶيع ثبيس آ٪بٺ ثبقٷس ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ٦بضټبي ثبظاضيبثي ثٻ ذٹثي زض ظٶس٪ي ضٸظٲطٺ آٴ ټب ثطاي ٲش٣بٖس ٦طزٴ ٲ

ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثبقس . ټط ٦ؿي يب ثبظضيبة اؾز يب ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ . ثبظاضيبثي ٣ٍٞ ٦بضټبيي ٦ٻ ثبظاضيبثبٴ ثطاي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ 

 ټٱ ثطاي ؾبيط ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثبظاضيبثي اٶدبٰ ٲي زټٷس . اٶدبٰ ٲي زټٷس ، ٶيؿز . ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ 

ثطاي  (to embrace )ؾب٬ ٪صقشٻ ثيكشط ٖٳٹزي ثٹزٺ اؾز . حٳبيز ٦طزٴ   60ٲب ٲي ثيٷيٱ ٦ٻ ٲٟٽٹٰ ثبظاضيبثي زض َٹ٬ 

هطٜ . اٖشٳبز ٲ "ٲكشطي خسيس ثٻ ؾيؿشٱ اٖشٳبز ٦ٷس  "٦ؿت ٲدسز اٖشٳبز ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اؾز . آٶچٻ ٲب ٲي ذٹاټيٱ 

٦ٷٷس٪بٴ خسيس ثٻ ؾيؿشٱ ، ا٣ٞي اؾز . ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اٲطٸظٺ زض خبٲٗٻ ذٹز ٪طز ټٱ ٲي آيٷس ٸ زض ذٯ١ ٲحهٹالر ذٹز ثب 

سدطثٻ ټبيكبٴ ټٳ٧بضي ٲي ٦ٷٷسٸ ٣ٍٞ زض ذبضج اظ خبٲٗٻ ذٹز ثٻ زٶجب٬ سحؿيٵ قرهيز  ذٹز ټؿشٷس . آٴ ټب سطزيس زاضٶس 

ٞٹضا  سديسا ٦ٷ ضا اظ خٹاٲٕ ذٹز ٦ٳيبة ټؿشٷس . اٲب ټٷ٫بٲي ٦ٻ ي٧ي اظ آٴ ټبظيطا ٲي زاٶٷس ٦ٻ قرهيز ټبي ذٹة زض ذبضج 

 . ٲجٯٙ ٸٞبزاضي ذٹاټس قس 

ثطاي ٲٹ٣ٞيز ، قط٦ز ټب ثبيس زض٤ ٦ٷٷس ٦ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ قسر ٢سض زاٴ  ټٳ٧بضي زض ذٯ١ ) ٲحهٹ٬ ( ، ٢جيٯٻ ؾبظي ٸ 

ټيس ٦ٻ ايٵ ؾٻ چيع ضا ثطضؾي ٦ٷيٱ . ايٵ ؾٻ ، ؾٷ٩ ثٷبي آيٷسٺ ٶ٫بٺ ٦ٷيس ( ثٻ ٲب اخبظٺ ز 2-1قرهيز ټؿشٷس . ) ثٻ خسٸ٬ 

 اٖٳب٬ ثبظاضيبثي ټؿشٷس . 

 ّوكاسي دس خلك

ٸاغٺ ټٳ٧بضي زض ذٯ١ سٹؾٍ ؾي. ٦ي  دطاټبالز اثسأ قس . ٦ٻ سٹنيٝ ضٸي٧طز خسيس ثٻ ٶٹآٸضي اؾز . دطاټبالز ٸ ٦طيكٷبٴ زض 

ضاٺ ټبي خسيس ثطاي ايدبز ٲحهٹ٬ ٸ سدطثٻ اظ َعي١ ټٳ٧بضي سٹؾٍ قط٦ز ټب ، ٲهطٜ  "ٖهط خسيس ٶٹآٸضي  "٦شبة 

 ٧ٻ ثٻ ټٱ ديٹؾشٻ ٸ ٶٹآٸضاٶٻ ٲكبټسٺ ٦طزٶس. ٦ٷٷس٪بٴ ، سبٲيشٵ ٦ٷٷس٪بٴ ٸ قط٦بي ٦بٶب٬ زض ي٥ قج

Cocreation  سجبز٬ ٶٓط ثب سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ ، ٲكشطيبٴ ٸ ٦بضٲٷساٴ ثطاي سٹٮيس ٲحهٹالسي ٦ٻ زاضاي اضظـ ٞطا٪يط ثبقٷس : 

Communitization  اضسجبٌ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زض خبٲٗٻ آٶاليٵ اؾز ٦ٻ ٲٟبټيٱ ٲكشط٦ي زاضٶس ٸ ٲٗٷي ٲ٣بث٭ :STP   اؾز 
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سدطثٻ ٲحهٹ٬ سٹؾٍ ذٹز ٞطز ټط٪ع ٲث٭ سدطثٻ ) ٲٗٳٹٮي ( ي٥ ٲحهٹ٬ ٶيؿز ٸ آٴ سدٳيٕ سدطثٻ ټبي ٞطزي ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ 

اؾز ٦ٻ ثيكشطيٵ اضظـ ضا ثطاي ٲحهٹ٬ ايدبز ٲي ٦ٷس . ټٷ٫بٲي ٦ٻ اٞطاز ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ٲحهٹ٬ ضا سدطثٻ ٲي ٦ٷٷس، سدطثٻ 

 ټب ٸ ذٹاؾشٻ ټبي آٴ ٞطز ) ٲٷُج١ ( ٲي ثبقس . قرهي آٴ ټب ثهٹضر ٲٷحهط ثٻ ٞطزي ثب ٶيبظ

ٲب ؾٻ ٲطحٯٻ ٦ٯيسي زض ٞطايٷس ټٳ٧بضي زض ذٯ١ ) ٲحهٹ٬ ( ضا ضٖبيز ٲي ٦ٷيٱ . اٸ٬ ، قط٦ز ټب ثبيس ي٥ چيعي ضا ايدبز 

ثيكشط ؾٟبضقي ثبقس . زض ٲي ٪ٹييٱ . ٸ آٴ ي٥ ٲحهٹ٬ ٖٳٹٲي اؾز ٦ٻ ٲي سٹاٶس (platform) "َطح  "٦ٷٷس٦ٻ ٲب ثٻ آٴ 

طحٯٻ زٸٰ ، اخبظٺ زټيس ٦ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٞطزي زض زضٸٴ ي٥ قج٧ٻ َطح ؾٟبضقي ضا ثب ټٹيز ٲٷحهط ثٻ ٞطز ذٹز ٲُبث٣ز ٲ

زټٷس . زض ٶٽبيز ، اظ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ثبظذٹضز ث٫يطيس ٸ سالـ ٦ٷيس َطح ضا ثب سط٦يت ؾٟبضقي سٹؾٍ قج٧ٻ اي اظ ٲهطٜ 

ٻ ٶطٰ اٞعاض ټبي ٲشٵ ثبظ اؾز ٸ ٲب اٖش٣بز زاضيٱ ٦ٻ ٲي سٹاٶس ثٻ ؾبيط ٦ٷٷس٪بٴ ، ٚٷي ٦ٷيس . ايٵ ٖٳ٭ ضايح زض ضٸي٧طز سٹؾٗ

نٷبيٕ زي٫ط ٶيع ثٻ ذٹثي ٦كيسٺ قٹز . ايٵ اؾز ٦ٻ قط٦ز ټب ثبيس ٲعيز ټبيي ضا ثطاي ايٷ٧ٻ ټٳ٧بضي زض ذٯ١ ) ٲحهٹ٬ ( زض 

 ي٥ قج٧ٻ ا٣ٞي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اسٟب٠ ثيٟشس ضا ايدبز ٦ٷس . 

 لثيلِ ساصي

س٧ٷٹٮٹغي ٶٻ سٷٽب ٦كٹض ټب ٸ قط٦ز ټب ضا ثب خٽبٶي قسٴ ٲطسجٍ ٸ ثٻ ديف ٲي ضاٶس ثٯ٧ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ضا ټٱ ثب ٢جيٯٻ ؾبظي 

ٲطسجٍ ٸ ثٻ ديف ٲي ضاٶس . ٲٟٽٹٰ ٢جيٯٻ ؾبظي ثٻ نٹضر ٶعزي٧ي ثب ٲٟٽٹٰ ٢جيٯٻ ٪طي زض ثبظاضيبثي ٲطسجٍ اؾز ؾث ٪ٹزيٵ زض 

٦ٷٷس٪بٴ ٲي ذٹاټٷس ٶٻ ٣ٍٞ ثب قط٦ز ټب ثٯ٧ٻ ثب زي٫ط ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٲطسجٍ ثبقٷس  ٦شبة ٢جبي٭ اؾشسال٬ ٲي ٦ٷس ٦ٻ ٲهطٜ

. قط٦ز ټبيي ٦ٻ ٲي ذٹاټٷس ايٵ ٲٹيٹٔ ضا ثذصيطٶس ثبيس ايٵ ضٸٶس خسيسضا ثب ٶيبظ آٴ ټب ٲٷُج١ ٦ٷٷس ٸ ٦ٳ٥ ٦ٷٷس ٦ٻ ٲهطٜ 

٦ؿت ٸ ٦بض ٲؿشٯعٰ دكشيجبٶي خٹاٲٕ اؾز . ٦ٷٷس٪بٴ ثب ي٧سي٫ط زض خٹاٲٕ ٲطسجٍ قٹٶس . ٪ٹزيٵ ثحث ٲي ٦ٷس ٦ٻ ٲٹ٣ٞيز زض 

 (hubs)، ٸة ټب ٸ ٢ُت ټب  (pools)ٲُبث١ ثب ٶٓطيٻ ٞٹضٶيط ٸٮي ، ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٲي سٹاٶٷس زض زاذ٭ خٹاٲٕ ائشالٞي 

ؾبظٲبٶسټي قٹٶس . ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زض ائشالٜ ټب اضظـ ټبي ٲكشط٤ ضا ثب ي٧سي٫ط ثٻ اقشطا٤ ٲي ٪صاضٶس ٸ يطٸضسي ټٱ ٶساضز 

ب ي٧سي٫ط سٗبٲٯي زاقشٻ ثبقٷس . آٴ ټب ٣ٍٞ چيع ټبيي ضا ٦ٻ ثبٸض زاضٶس ثب ي٧سي٫ط حّٟ ٲي ٦ٷٷس ٸ ٸاثؿش٫ي ٢ٹي ثٻ ثطٶس ٦ٻ ث

 زاضٶس . 
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ايٵ ٶٹٔ خٹاٲٕ ، ي٥ ٪طٸٺ ٶٳٹٶٻ اظ ٖال٢ٻ ٲٷساٴ ثٻ ثطٶس ټؿشٷس ٦ٻ ثيكشط قط٦ز ټب ثبيس آٴ ټب ضا دطٸضـ زټٷس ٲهطٜ 

َطٜ زي٫ط، ثب ي٧سي٫ط سٗبٲ٭ زاضٶس . ايٵ اخشٳبٔ ٶٳٹٶٻ اظ ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي ٦ٻ ديٹؾشٻ ټؿشٷس  ٦ٷٷس٪بٴ زض ٸة ټب ، اظ

ٲشٟبٸر ټؿشٷس . آٴ ټب زض   (hubs)اضسجبٌ ي٥ ثٻ ي٧ي ثٻ نٹضر ضيكٻ زاض ثيٵ اًٖب زاضٶس . ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زض ٢ُت ټب 

ضا ثٹخٹز آٸضزٺ اٶس . ايٵ َج٣ٻ ثٷسي خٹاٲٕ ثب ٸٞبزاض  (fan base)اَطاٜ ي٥ قرهيز ٢ٹي خصة قسٺ اٶس ٸ ي٥ َطٞساض 

ٸ يب ثٻ ي٥  (hubs)ٸ ثٻ ي٥ ضټجط  (webs)اؾشسال٬ ٪ٹزيٵ ٲطسجٍ اؾز ٦ٻ اؾشسال٬ ٲي ٦طز ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثب ي٧سي٫ط 

ٲشه٭ ټؿشٷس . ٪ٹزيٵ ، ٞٹضٶيط ٸٮي ټٳٻ ٲٹا١ٞ ثٹزٶس ٦ٻ خٹاٲٕ ثطاي ذسٲز ثٻ قط٤ ٸخٹز ٶساضز ثٯ٧ٻ ثطاي  (pools)ايسٺ 

 سٲز ضؾبٶي ثٻ اًٖب اؾز . قط٦ز ټب ثبيس آ٪بٺ ثبقٷس ٦ٻ ايٵ ٲكبض٦ز ثبيس زض ذسٲز اًٖبي خٹاٲٕ ثبقس . ذ

 ساختاس ضخصيت

ٲٗشجط زاضٶس ٦ٻ ټؿشٻ انٯي سٳبيع  DNAثطاي ثطٶس ټبيي ٦ٻ ٢بزض ثٻ اضسجبٌ ثب ٲٹخٹز اٶؿبٶي ټؿشٷس ، ثطٶس ټب ٶيبظ ثٻ سٹؾٗٻ 

ٲٷحهط ثٻ ٞطز  DNAثٻ ټٹيز ثطٶس زض قج٧ٻ ټبي اخشٳبٖي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اقبضٺ زاضز . ثطٶس ټب  DNAٸا٢ٗيكبٴ اؾز  . ايٵ 

قرهيز ذٹز ضا زض َٹ٬ ظٶس٪ي ٲي ؾبظٶس . زؾشيبثي ثٻ سٳبيع زض حب٬ حبيط ثطاي ثبظاضيبثبٴ ؾرز اؾز ٸ زؾشيبثي ثٻ سٳبيع 

شسال٬ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ اٲطٸظ ، ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ي٥ ٶبٰ اؾ "انبٮز  "ثيكشط ؾرز سط اؾز . دبيٵ ٸ ٪يٯٳٹض زض ٦شبة خسيس ذٹز 

سدبضي ضا ٲكبټسٺ ٲي ٦ٷٷس آٴ ټب ٲي ذٹاټٷس ٸ ٲي سٹاٶٷس ٞٹضا زض ثبضٺ س٣ٯجي يب ٸا٢ٗي ثٹزٴ آٴ ٢ًبٸر ٦ٷٷس. قط٦ز ټب 

ٻ ٸا٢ٗيز زض ټٳيكٻ ثبيس سالـ ٦ٷٷس ٦ٻ سدبضة ٸا٢ٗي ضا ثطاي ازٖبيي ٦ٻ ٲي ٦ٷٷس، اضايٻ زټٷس . آٴ ټب ٶجبيس ٣ٍٞ سالـ ٦ٷٷس ٦

ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ، اظ زؾز زازٴ اٖشجبض ثٻ سجٯيٛبر ٶكبٴ زټٷس ظيطا ثالٞبنٯٻ اٖشجبض ذٹز ضا اظ زؾز ٲي زټٷس زض خٽبٴ ا٣ٞي 

 ٲٗٷي اظزؾز زازٴ ٦٭ قج٧ٻ ذطيساضاٴ ثبٮ٣ٹٺ اؾز . 

 i تغييش تِ سوت سٍح اًساًي : هذل 

، قط٦ز ټب ٶيبظ زاضٶس ٦ٻ ثٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٦ٯيز ٲٹخٹز اٶؿبٶي سٹخٻ ٦ٷٷس . ٲٓبث١ ثب ٶٓط اؾشٟبٴ  3.0زض ثبظاضيبثي 

 ٦ٹٸي ، ٦ٯيز اٶؿبٴ قبٲ٭ چٽبض خع اؾبؾي اؾز : خؿٱ ، شټٵ 
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 ي٥ ضٸح ) ضٸح قٳب يب ٲط٦ع ٞٯؿٟي ( ٢بزض ثٻ س٧ٟط ٲؿش٣٭ ٸ سدعيٻ ٸ سحٯي٭ ، ي٥ ٢ٯت ٦ٻ ثشٹاٶس حؽ ٖبَٟي زاقشٻ ثبقس ٸ 

ثٻ ٸؾيٯٻ آ٬ ضايع ٸ خ٥ سطاسؽ آٚبظ قس  "خبي٫بٺ يبثي  "زض ثبظاضيبثي ، ٲٟٽٹٰ ٲطسجٍ ثٹزٴ ثب شټٵ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زض ٦شبة 

آٴ ټب اؾشسال٬ ٲي ٦طزٶس ٦ٻ ايسٺ ٲحهٹ٬ ثبيس خبي٫بٺ دط ٲٗٷي ٸ ٲٷحهط ثٻ ٞطزي زض شټٵ ٲكشطيبٴ ټسٜ زاقشٻ ثبقس . 

ايٵ ثبظاضيبثبٴ ذٹزضٸ ٸٮٹٸ زض ٦بقز ايٵ ايسٺ زض شټٵ ذطيساضاٴ ذٹضضٸ ٦ٻ ٸٮٹٸ ايٳٷي ثيكشطي ثطاي ټط ٲبقيٵ اضايٻ ٲي ثٷبثط

 زټس ، ثؿيبض ٲٹ١ٞ ثٹزٶس . 

اٲب ثٗس ، ٲب قطٸٔ ثٻ ضٸقٵ ٦طزٴ ايٵ خع ٖبَٟي ٦طزيٱ . ٦ٻ ضٸاٴ اٶؿبٶي ضا ٲٹضز ٟٚٯز ٢طاض زازٺ ثٹز . ثٻ اٶساظٺ ٦بٞي شټٵ 

سٜ ٢طاض ٪طٞشٻ ثٹز . ټٳچٷيٵ ثبظاضيبثبٴ ثبيس ٢ٯت ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ضا ٶيع ٲٹضز ټسٜ ٢طاض ٲي زازٶس . ٲٟٽٹٰ ثبظاضيبثي ٲٹضز ټ

 "ٖك١ ٲبض٤  "ٲبض٤ ٪ٹثٻ ٸ  "ثطٶس ټيدبٶي  "ثطسس اقٳيز ٸ  "ثبظاضيبثي سدطثي  "احؿبؾي زض ٦شبة ټبي ٲشٗسزي ٲبٶٷس 

 . ٦ٹيٵ ضٸثطسع ٸ خٷس ٶبٰ زي٫ط قطح زازٺ قسٺ اؾز 

ٲثب٬ ټبي ثيكشط ثبظاضيبثي احؿبؾي ثٻ ٸؾيٯٻ ثبظاضيبثبٶي ٲبٶٷس ټٹاضز قٹٮشع اظ اؾشبضثب٦ؽ ، ضيچبضز ثطاٶؿٹٴ اظ ٸيطخيٵ ٸ اؾشيٹ 

سري٭ ذال٠  "اد٭  "ثبظاضيبثي ٚيط ٲشٗبضٜ  "ٸيطخيٵ  "ٲ٣بٰ ؾٹٰ ثطاي ٶٹقيسٴ ٢ٽٹٺ  "خبثع اظ اد٭ ثٻ زؾز آٲس . اؾشبضثب٦ؽ 

ٖبَٟي ٲب ، سحٳ٭ احؿبؾي ٲب سٺ اظ ثبظاضيبثي ٖبَٟي ٲطسجٍ ثب ذٹز ټؿشٷس . ايٵ سالـ ټب زض ٢ٯت ٲٟبټيٱ ديبزٺ ؾبظي ق "

 اؾز . 

ؾٻ ٲطحٯٻ ٶيبظ زاضز ٦ٻ زض آٴ ثٻ ضٸح ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ سٹخٻ ٦ٷس . ثبظاضيبثبٴ ثبيس سالـ ٦ٷٷس ٦ٻ س٧بٲ٭ ثٻ  ثطاي ثبظاضيبثي 

ثٻ ٲٷٓٹض  "ثبظ ٦طزٴ ضٲع ضٸح  "ٶچٻ ٦ٻ اؾشٟبٴ ٦بٸٸي اٶدبٰ زاز ٶ٫طاٶي ٸ ذٹاؾشٻ ټبي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ضا زض٤ ٦ٷٷس ٸ آ

حّٟ اضسجبٌ . قط٦ز ټب ثبيس ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٦ٯيز ٲٹخٹز اٶؿبٶي ٦ٻ اظ شټٵ ، ٢ٯت ٸ ضٸح سك٧ي٭ قسٺ اؾز ، 

 ټسٜ ٢طاض زټٷس. ٶ٧شٻ ايٵ اؾز ٦ٻ اظ ضٸح ٟٚٯز ٶكٹز . 

ضا ٲٗطٞي ٲي ٦ٷيٱ :  i ثبيس ٲثٯث ثطٶس ، خبي٫بٺ ٸ سٳبيع زٸثبضٺ سٗطيٝ قٹز . ثطاي ٦بٲ٭ ٦طزٴ ٲثٯث ، ٲب  3.0زض ثبظاضيبثي 

ٸ سهٹيط ثطٶس . زض خٽبٴ ا٣ٞي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ا٪ط ثطٶس ثٻ نٹضر ٲٷٟه٭ خبي٫بٺ يبثي  (integrity) ټٹيز ثطٶس ، نسا٢ز ثطٶس 

 قٹز ثي ٞبيسٺ اؾز . 
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ثطٶس ٲٳ٧ٵ اؾز ټٹيز ضٸقٷي زض شټٵ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ٶساقشٻ ثبقس اٲب يطٸضسب ي٥ ٦بال اؾز . سٗييٵ خبي٫بٺ ي٥ ازٖبي ٲحى 

اؾز ٦ٻ ثٻ ٲهطٜ ٦ٷٷٷس٪بٴ زض ثبضٺ ٶبٲٗشجط ثٹزٴ ثطٶس ټكساض ٲي زټس . ثٻ ٖجبضر ي زي٫ط ٲثٯث ثسٸٴ سٳبيع ٦بٲ٭ ٶيؿز 

ثطٶس اؾز . ٦ٻ ثٻ نسا٢ز ٸا٢ٗي ثطٴ اقبضٺ زاضز . ايٵ اثجبر ٲح٧ٱ اؾز ٦ٻ ثطٶس آٶچٻ ضا ٦ٻ ٸٖسٺ زازٺ ، ٖطيٻ  DNAسٳبيع 

اؾز ٦ٻ ثٻ َٹض ٦طزٺ اؾز . ايٵ اؾز ٦ٻ اؾبؾب ٖٳٯ٧طز ٸ ضيبيز ٸٖسٺ زازٺ قسٺ ثٻ ٲكشطيبٴ ذٹز ضا اضايٻ زټيس . سٳبيع 

 3.0. ٣ٍٞ ٲثٯث ٦بٲ٭ زض ثبظاضيبثي  (synergetic)ٶس ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس ذٹز٦بض ثٻ ٲٹ٢ٗيز ثطاي ايدبز ي٥ سهٹيط ذٹة اظ ثط

 ( . 2-2ٲٗشجط اؾز . ) ٶ٫بٺ ٦ٷيس ثٻ ق٧٭ 

ټٹيز ثطٶس خبي٫بٺ ثطٶس قٳب زض شټٵ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ اؾز . ايٵ خبي٫بٺ ثبيس ٲٷحهط ثٻ ٞطز ثطاي ثطٶس قٳب ثبقس سب زض ثبظاض 

ٻ ٶيبظټب ٸ ذٹاؾشٻ ټبي ٣ٖاليي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٲطسجٍ ثبقس . اظ ؾٹي زي٫ط ، آقٟشٻ قٷيسٺ ٸ ٲٹضز سٹخٻ ٢طاض ٪يطز . آٴ ثبيس ث

نسا٢ز ثطٶس ثطآٸضزٺ قسٴ ازٖبټبيي اؾز ٦ٻ زض ثبضٺ خبي٫بٺ ٸ سٳبيع ثطٶس ٪ٟشٻ قسٺ اؾز . ٲٗشجط ثٹزٴ ، ثطآٸضزٺ قسٴ ازٖبټب ٸ 

 ثط٢طاضي اٖشٳبز زض ثطٶس قٳب آٚبظ ٲي ٪طزز. 

 i ٲس٬  2-2خسٸ٬ قٳبضٺ 
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ټسٜ اظ نسا٢ز ثطٶس ، ضٸح ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ اؾز . زض ٶٽبيز ، سهٹيط ثطٶس زض ثبضٺ زؾشيبثي ؾٽٱ ٢ٹي اظ احؿبؾبر ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ 

اؾز . اضظـ ثطٶس قٳب ثبيس ثطاي ٶيبظټب ٸ ذٹاؾشٻ ټبي احؿبؾي ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ٞطاسط اظ ٸيػ٪ي ټب ٸ ٦بض٦طز ټبي ٲحهٹ٬ خصثٻ 

. قٳب ٲي سٹاٶيس ثجيٷيس ٦ٻ ٲثٯث زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ ثب ٦ٯيز اٶؿبٴ ٲث٭ شټٵ ، ٢ٯت ٸ ضٸح ٲطسجٍ  (appeal)زاقشٻ يبقس . 

ايٵ اؾز ٦ٻ ثبظاضيبثبٴ ثبيس شټٵ ٸ ضٸح ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ  3.0اؾز . ي٧ي زي٫ط اظ يطٸضيبر ٪طٞشٻ قسٺ اظ ايٵ ٲس٬ زض ثبظاضيبثي 

بٴ ټسٜ ٢طاض زټٷس . خبي٫بٺ يبثي ٲي ذٹاټس شټٵ ) ٲهطٜ ثط ٢ٯت ټبيك (to touch)ضا ثُٹض ټٳعٲبٴ ثطاي اثط ٪صاضي 

. ي٥ ثطٶس ٶيبظ ثٻ سٳبيع ٲٗشجط ثطاي ضٸح اٶؿبٶي خٽز سبييس  (to trigger)٦ٷٷس٪بٴ ( ضا اظ سٹخٻ ثٻ سهٳيٱ ذطيس ضټب ٦ٷس . 

 سهٳيٱ اؾز . زض ٶٽبيز ٢ٯت ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ اؾز ٦ٻ ثٻ ٖٳ٭ ٸ سهٳيٱ ذطيس ٲٷدط ٲي قٹز . 

ايٵ قط٦ز ذبٶٹاز٪ي دٷح ٶؿ٭ اؾز ٦ٻ زض  "٬ ، قط٦ز اؼ ؾي خبٶؿٹٴ ٸ دؿطاٴ ٲٹ٢ٗيز ذٹز ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب 

)  "دبييٵ ټطٰ  ". سٳبيع زض ٲس٬ ٦ؿت ٸ ٦بض دبيساض ٶٽٟشٻ اؾز . ٸاغٺ  "ٲطا٢جز اظ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ زض ذبٶٻ ٲشرهم قسٺ اؾز 

ي ٦ٷس ( ثؿيبض ٖٳٹٲيز زاضز . اظ آٴ خبيي ٦ٻ ؾي ٦ي دطاټبالز زض ثٻ اٞطازي ٦ٻ زضآٲس ٦ٳشط اظ ي٥ زالض زض ضٸظ زاضٶس اقبضٺ ٲ

ٶٹقز ذسٲز ثٻ ٣ٞطا ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٦ؿت ٸ ٦بض دبيساض ٸ ؾٹز آٸض اؾز . ثب ايٵ حب٬ ، اؼ ؾي  "ٞٹضچٹٴ زض دبييٵ ټطٰ  "٦شبة 

طاي چٷس ؾب٬ ثٗس ، ثط اؾبؼ خبٶؿٹٴ ٸ دؿطاٴ زض ٖٳ٭ ذسٲز ثٻ دبييٵ ټطٰ زض ثبظاضټبي ٲشٗسز ٲبٶٷس ٦ٷيب ديك٫بٰ ثٹزٶس . ث

، اؼ ؾي خبٶؿٹٴ ٸ دؿطاٴ ي٥ قط٦ز ٦ٯيسي زض  "ؾطٲبيٻ زاضي زض ٲح٭ س٣بَٕ  "ٶٓط اؾشئبضر ا٬ ټبضر ٶٹيؿٷسٺ ٦شبة 

ديكطٞز ٢طاضزازټبي دبييٵ ټطٰ قس . ثٷب ثط ايٵ ، نسا٢ز ثطٶس قط٦ز اؾز ٦ٻ دٷح ٶؿ٭ ي٥ قط٦ز ذبٶٹاز٪ي ضا زض ٲٹ٢ٗيز 

 . دبيساض ٢طاض زازٺ اؾز 

قط٦ز دٹقب٤ ٸ  "اؾز . ٲٹ٢ٗيز آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ  (solid) سيٱ ثطٮٷس ٶيع ي٥ ٶٳٹٶٻ ذٹة اظ ي٥ قط٦ز ثب نسا٢ز ثطٶس اؾشٹاض

ضاٺ  "قط٦ز اظ ٲٹ٢ٗيشف ثب سٳبيع اؾشٹاض حٳبيز ٲي ٦ٷس آٴ ټب  2-4ق٧٭ "اٮٽبٰ ثركي ذٹة ثطاي دٹقف دب زض ثيطٸٴ 

ضا زض ٦طزٺ اؾز . ايٵ سٳبيع ٢جال زض زاٸَٯجبٶٻ ثٻ خبٲٗٻ ٦بض٦ٷبٴ سيٱ ثط ٮٷس  ضا ثٻ ذٹثي قٷبذشٻ اٶس . ثطٶبٲٻ ذسٲز "ذسٲبر 

 آظٲٹٴ ټبيي اثجبر قسٺ اؾز . 
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ٲيٯيٹٴ زالض ٦بټف يبٞز . ؾب٬ ثٗس ، ذطيس ٸ ٞطٸـ ضا٦س  17.7زالض ثٻ  22.5، ؾٹز ذبٮم ايٵ قط٦ز اظ ٲجٯٙ  1994زض ؾب٬ 

ٲبٶس ٸ ايٵ قط٦ز ثطاي اٸٮيٵ ثبض زضآٲسـ ضا اظ زؾز زاز . ثؿيبضي اظ ٲطزٰ ديف ثيٷي ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ٲؿيط ثطٶبٲٻ ذسٲبر سحز 

قط٦ز اؾز  DNAثط ٮٷس ٲي ٪ٹيس ذسٲبر اخشٳبٖي زاٸَٯجبٶٻ ثرف خسا ٶكسٶي اظ ايٵ قطايٍ حصٜ ٲي قٹز . اٲب ضټجط سيٱ 

 ٦ٻ سٳبيع ٸ اٖشجبض ثطٶس ضا ٲي ؾبظز . ثٷبثط ايٵ ثطٶبٲٻ ټٳچٷبٴ زض ايٵ ضٸظټب اؾشٳطاض زاضز . 

ب اَالٖبر ٞطاٸاٴ اضسجبٌ ظيبزي ثب ثبظاضيبثي زض ظٲيٷٻ ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي زاضز. زض زٸضاٶي ٦ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ث i ټٳچٷيٵ ٲس٬ 

ٸ قج٧ٻ ټبي اخشٳبٖي سٹاٶٳٷس ؾبظي قسٺ اؾز ، ي٥ ثطٶس زض سٳبيع ٸ خبي٫بٺ يبثي ٸ ټٳٻ ٶيبظټب ټٳبټٷ٩ اؾز . ټيچ قبٶؿي 

خٽز ث٣ب ٸخٹز ٶساضز ٸ٢شي ٦ٻ ضؾبٶٻ ټبي سجٯيٛبسي ثهٹضر قٟبټي ٲي قٹز ٸ ٲهطٜ  (inauthentic)ثطاي ثطٶس ټبي ٶبٲٗشجط 

زض زضٸٴ خبٲٗٻ آٴ ټب ، قط٦ز ټب ضا ثيكشط اظذٹز آٴ ټب ثبٸض زاضٶس ) ظيطا (  (strangers)ٚعيجٻ ټب ٦ٻ ٦ٷٷس٪بٴ ثبٸض زاضٶس 

زضٸ٘ ٸ س٣ٯت زض ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي ٸخٹز زاضز اٲب آٴ ټب ثٻ ؾطٖز سٹؾٍ ذطز خٳٗي آٴ ټب ضا زض خبٲٗٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس ٪بٴ 

 اٞكب ٲي ٦ٷٷس . 

ًٹ اؾز ټٹيز ثطٶس ) آٴ ٶٳبز قٳب اؾز ( ثب سدٳيٕ سدطثٻ زض زضٸٴ خبٲٗٻ ضسجٻ زض ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي ، ي٥ ثطٶس ٲبٶٷس ي٥ ٖ

. اظ ثيٵ ثطزٴ نسا٢ز ثطٶس ٸ ٶبثٹز ٦طزٴ سهٹيط ثطٶس قٳب زض خبٲٗٻ ي٥ سدطثٻ ثس اؾز . ٦بضثطاٴ ټط  (rated)ثٷسي ٲي قٹز . 

 (elites)ٸ ثب ظثس٪ي  (relentiessly)ضؾبٶٻ اخشٳبٖي ايٵ ضا ٲي زاٶٷس ٦ٻ ضؾبٶٻ ټبي اخشٳبٖي قرهيز ذٹز ضا ثي ٸ٢ٟٻ 

ٲحبٞٓز ٲي ٦ٷٷس . ثبظاضيبثبٴ ثبيس ٲطا٢ت ثبقٷس ٸ ايٵ ضٸٶس ضا ثذصيطٶس . ٞكبض ټبي ظيبزي ثطاي ٦ٷشط٬ ثط ضٸي خبٲٗٻ ٲهطٜ 

ثطٶس قٳب ٲي قٹز .  ٦DNAٷٷس٪بٴ اخطا قسٶي ٶيؿز ثٯ٧ٻ اخبظٺ زټيس آٴ ټب ثطاي قٳب ثبظاضيبثي ٦ٷٷس . ٣ٍٞ ح٣ي٣ز ، 

زٸضٺ اضسجبَبر ا٣ٞي اؾز ٦ٻ زض آٴ ٦ٷشط٬ ٖٳٹزي زض ٦بض ٶرٹاټس ثٹز ٸ ٣ٍٞ نسا٢ز ، انبٮز ٸ اٖشجبض ذٹاټس ثٹز  3.0اضيبثي ثبظ

 . 

 تغييش جْت اسصش هحَسي تاصاسياتي

٢طاض  ثبظاضيبثبٴ ثٻ قٷبؾبيي ٶ٫طاٶي ټب ٸ ذٹاؾشٻ ټبي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٶيبظ زاضٶس سب ٢بزض قٹٶس شټٵ ، ٢ٯت ٸ ضٸح آٴ ټب ضا ټسٜ

ثٽشط  ٲي ؾبظٶس ) زض خٽبٴ  زټٷس . زض دبضازٸ٦ؽ خٽبٶي قسٴ ، ايُطاة ٖٳٹٲي ٸ سٳبي٭ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ خبٲٗٻ ذٹزقبٴ ضا 

 ٨ ( ثعض
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قبيس حشي ي٥ ٲ٧بٴ ايسٺ آ٬ ثطاي ظٶس٪ي ٶجبقس . ثٷبثطايٵ قط٦ز ټبيي ٦ٻ ٢هس زاضٶس ٶٳبز ثبقٷس ثبيس ضٸيبټبي ٲكبثٻ ضا ثب 

 ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ؾٽيٱ قٹٶس سب سٟبٸر ټب ؾبذشٻ قٹز . 

. ثط اؾبؼ ثًٗي اظ قط٦ز ټب ؾبذز سٟبٸر ټبيي ثب ٲٟٽٹٰ ټٳ٧بضي ثكط زٸؾشبٶٻ ثطاي ٖٯ٭ اخشٳبٖي ٸ ظيؿز ٲحيُي ټؿشٷس 

ټٳ٧بضي ثكط زٸؾشبٶٻ ضاٺ ثؿيبض ذٹثي ثطاي قطٸٔ ي٥ ؾبذشبض ذٹة ثطاي ٦ؿت ٸ ٦بض اؾز .  "زٮؿٹظي ؾطٲبيٻ زاضي  "٦شبة 

اٸ٬ ، آٴ ټب ټٳ٧بضي ضټجطاٴ دطقٹض ضا زض ٲٹضز ٖٯ٭ اخٷٳبٖي ٲي ؾبظٶس ٸ زض ٶشيدٻ آٴ ټب ضا ثب اټسا دٹ٬ قرهي يب قط٦شي 

ٔ ثٻ زض٤ ټٳ٧بضي ټبي ثكط زٸؾشبٶٻ ثب اضظـ ټبي ثبظاضيبثي ٲي ٦ٷس . ثب ايٵ حب٬ ، ايٵ سكٹي١ ٲي ٦ٷٷس. زٸٰ ، قط٦ز قطٸ

ٶ٣ُٻ قطٸخ ذيٯي ٸ٢ز ټب ق٧ؿز ٲي ذٹضٶس . قط٦ز ټبيي ٦ٻ ٲٗٳٹال ثب ضٸـ اٸ٬ ق٧ؿز ٲي ذٹضٶس ٲٗٳٹال سط٦يت ثكط 

ٹال ٲك٧السي زض حّٟ سٗٽسار ذٹز قط٦ز ټؿشٷس . آٴ ټبيي ٦ٻ ضٸي٧طز زٸٰ ضا زاضٶس ٲٗٳ DNAزٸؾشبٶٻ ثٻ ٖٷئبٴ ثركي اظ 

زاضٶس . ثؿيبضي اظ قط٦ز ټب ثٻ ؾرشي سٹخيٻ ٲي ٦ٷٷس . ظٲبٶي ٦ٻ سيٱ ثطٮٷس ثطٶبٲٻ زاٸَٯجبٶٻ زض ظٲبٴ ؾرشي ضا حّٟ ٲي ٦طز 

 اؾز ) اٶدبٰ ٞٗبٮيز ټبي ذٹة ٣ٍٞ ثطاي ٞطٸـ ثبقس ( . . ٖالٸٺ ثط ايٵ قط٦ز زض زاذ٭ ي٥ زاٰ ٶبٲٗشجط 

 ٍ اسصش ّا هاهَسيت ، چطن اًذاص

ٖجبضسٷس اظ اٖٳب٬ ذٹة زض ٞطټٷ٩ ؾبظٲبٶي ٸ حّٟ سٗٽس ، ثٽشطيٵ ضٸي٧طز ثطاي خبؾبظي ٲبٲٹضيز قط٦ز ، چكٱ اٶساظ ٸ اضظـ 

 قط٦ز زاضٶس .  DNAاؾز . ضټجطاٴ قط٦ز ټبي ثعض٨ ٶيبظ ثٻ س٧ٟط زض ثبضٺ ثيبٶيٻ ثٻ ٖٷٹاٴ 

ثٻ زاؾشبٴ اٮٽبٰ ثرف اظ سب٦ؿشبٴ ټبي ٞيشعض سحز ضټيطي د٭ زٸالٴ ٶ٫بٺ ٲي ٦ٷيٱ . زٸالٴ ٲشٹخٻ قس ٦ٻ سب٦ؿشبٴ ٞيشعض ي٥ 

قط٦ز ٢بث٭ سحؿيٵ اؾز ٦ٻ ٶكبٴ ٲي زټس ثٽشطيٵ ٦بضټب )سٹؾٗٻ ( دبيساض اؾز ٸ ټٳچٷيٵ ي٧ي اظ اًٖبي دط اٞشربض خبٲٗٻ 

 ٳٻ ٦بض٦ٷبٴ آٴ ضا خسي ث٫يطٶس قطٸٔ قٹز . اؾز . سٗٽس ثبيس زض ؾُح قط٦ز ، ثُٹضي ٦ٻ ټ

ديشط زضا٦ط ي٥ ثبض اؾشسال٬ ٲي ٦ٷس ٦ٻ ٲبٲٹضيز ٲٳ٧ٵ اؾز قطٸٔ قٹز ثب زضؼ اٸ٬ ٦ؿت ٸ ٦بض ٸ ٲي سٹاٶس اظ قط٦ز ټبي 

٦بض ضا  ٚيط اٶشٟبٖي ٲٹ١ٞ يبز ث٫يطز . زضا٦ط اؾشسال٬ ٲي ٦ٷس ٦ٻ ٦ؿت ٸ ٦بض ټبي ٲٹ١ٞ ٶٳي سئبٶٷس ثب ثطٶبٲٻ ضيعي ثبظزٺ ٲبٮي ،

 قطٸٔ ٦ٷٷس . 
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 آٴ ټب ثب اخطاي ٲبٲٹضيز ټبيكبٴ ٦بض ضا قطٸٔ ٲي ٦ٷٷس ٸ ثبظزٺ ٲبٮي ثٻ ٖٷٹاٴ ٶشيدٻ زض دي ذٹاټس آٲس . 

ثًٗي اظ اٞطاز سٗطيٝ ٲبٲٹضيز ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ثيبٶيٻ ٦ؿت ٸ ٦بض قط٦ز قٳب ثيبٴ ٲي ٦ٷٷس . ٦ؿت ٸ ٦بضټب زض ٲحيٍ  ټبي 

دٹيب ، زاضاي زاٲٷٻ سٗطيٝ ثؿيبض ٪ؿشطزٺ ٸ ٲشٛيطي ټؿشٷس  . ثٷبثطايٵ ٲب سطخيح ٲي زټيٱ ي٥ ٲبٲطيز ضا زض قطايٍ دبيساض 

ٹزٴ ث٫ٹييٱ . آٴ ثبظسبة ټسٜ انٯي قط٦ز ثطاي ٸخٹز زاقشٵ اؾز . ي٥ قط٦ز سٗطيٝ ٦ٷيٱ ٸ زٮي٭ قط٦ز قٳب ضا ثطاي ث

 ثبيس ٲبٲٹضيز ذٹز ضا ثٻ ٖٷٹاٴ اؾبؼ ٸخٹز زاقشٵ ٲكرم ٦ٷس ٸ زٮي٭ دبيساض ثٹزٴ قط٦ز ضا سٗييٵ ٦ٷس . 

ٲي زټيٱ . ان٭ ٶكبٴ  (doughnut)ثب اٮٽبٰ اظ ان٭ ٲٗطٸٜ چبٮطظ ټٷسي ، ٲب ٶٳبز ٲبٲٹضيز قط٦ز ضا ثب ي٥ ٶبٴ قطيٷي ٪طز 

ٶبٴ قيطيٷي ٪طز اؾبؾب ٲي ٪ٹيس ٦ٻ ظٶس٪ي ٲبٶٷس ي٥ حٯ٣ٻ ٸاضٸٶٻ اؾز ٦ٻ زض ٸؾٍ آٴ ؾٹضاذي ٸ زض اَطاٜ آٴ ذٳيط ٢طاض 

زاضز . زض زيس٪بٺ ٶبٴ قيطيٷي ٪طز ظٶس٪ي ټؿشٻ ثبثز اؾز ٸ ًٞبي ٲحسٸز اَطاٜ ټؿشٻ ٢بث٭ اٶُٗبٜ اؾز . ٲبٲٹضيز قط٦ز 

يط ٦ٷس . ٖٳٯيبر ٸ زاٲٷٻ ٦ؿت ٸ ٦بض قط٦ز اٶُٗبٜ دصيط ټؿشٷس اٲب ثبيس ثب ټؿشٻ ټٳبټٷ٩ ټؿشٻ اي اؾز ٦ٻ ٶٳي سٹاٶس سٛي

 ثبقس . 

زض حبٮي ٦ٻ ٲبٲٹضيز ثهٹضسي ٲح٧ٱ ٸ دبيساض ضيكٻ ٲح٧ٱ زض ٪صقشٻ زاضز يٗٷي ظٲبٶي ٦ٻ قط٦ز سبؾيؽ قسٺ . چكٱ اٶساظ 

اظ حبٮز ٲُٯٹة آيٷسٺ قط٦ز سٗطيٝ قٹز . ايٵ ٲٹيٹٔ آٴ ٲطثٹٌ ثٻ اثسأ آيٷسٺ اؾز . چكٱ اٶساظ ٲي سٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ سهٹيطي 

ٲكشب٠ ثطاي سجسي٭ قسٴ ٸ زؾشيبثي ثٻ آٴ اؾز ضا سٹييح ٲي زټس . ثطاي ايٵ سٗطيٝ ، ي٥ قط٦ز ، ٶيبظ ثٻ چٻ ضا ٦ٻ قط٦ز 

٭ ٢ُت ٶٳب ايدبز ي٥ سهٹيط شټٷي اظ آيٷسٺ ثب سٹخٻ ثٻ سٗطيٝ ٲبٲٹضيز قط٦ز زاضز . ٲب آٴ ضا ٶٳبزي ٲي زاٶيٱ ٦ٻ ثٻ ق٧

ذُٹٌ ضاټٷٳبي قط٦ز ضا ثطاي ٸيٗيز آيٷسٺ ٲكرم ٲي ٦ٷس . اظ َطٜ زي٫ط ، اضظـ ټب ضا ٲي سٹاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ اؾشبٶساض ټبي 

ضٞشبضي ي٥ قط٦ز ؾٽبٲي زض ٶٓط ٪طٞز ظيطا قط٦ز ټب ٖٳٹٲب ثٻ زٶجب٬ چطذٻ اضظـ ټبي ٲكبثٻ ټؿشٷس ، آٴ ټب ٶٳبزي ثٻ 

ٲدٳٹٖٻ اي اظ اٸٮٹيز ټب ٸ سالـ ټبي ٲسيطيز اؾز ثطاي خبي٫عيٷي آٴ ټب ثب قيٹٺ  ٖٷٹاٴ چطخ زاضٶس . اضظـ ټبي ثيبٴ قسٺ

ټبي ذٹزقبٴ ٦ٻ اٲيسٸاضٶس ٦ٻ ضٞشبضټبيي ٦ٻ ثٻ ٶٟٕ قط٦ز ٸ خٹاٲٕ زاذ٭ ٸ ذبضج اظ قط٦ز اؾز س٣ٹيز قٹز ٸ ؾذؽ اضظـ 

ٗطٞي ٲي قٹز ٦ٻ زض آٴ ثط ضٸي ٲ VBMټبي ٲٹؾؿٻ ثٻ ٶٹثٻ ذٹز س٣ٹيز قٹٶس . ثٻ َٹض ذالنٻ ي٥ ٲبسطيؽ ٲجشٷي ثط اضظـ 

 ي٥ ٲحٹض 
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قط٦ز سالـ ٲي ٦ٷس ثط ضٸي  شټٵ ، ٢ٯت ٸ ضٸح ٲكشطيبٴ خبضي ٸ آيٷسٺ ٲكٛٹ٬ قٹز . ٲحٹض زي٫ط زض ٲحسٸزٺ ٲؿئٹٮيز 

قط٦ز قبٲ٭ ٲبٲٹضيز ، چكٱ اٶساظ ٸ اضظـ ټب ٲي ثبقس زض حبٮي ٦ٻ اضايٻ ٖٳٯ٧طز ٸ ضيبيز ٲكشطيبٴ زض ؾُح ٲحهٹ٬ 

ٴ سح١٣ آضٲبٴ ټبي ٖبَٟي ٸ ٲٽبضر ق٣ٟز زض ثًٗي اظ ق٧٭ ټب يطٸضي اؾز . زض ثبالسطيٵ ؾُح ي٥ ٶبٰ سدبضي ثبيس ثٻ ٖٷٹا

زيسٺ ٲي قٹز . ايٵ ٸٖسٺ ٶٻ سٷٽب ثبيس ؾٹز آٸض ٸ ٢بثٯيز ثبظزټي ثطاي ؾٽبٲساضاٴ ٞٗٯي ٸ آيٷسٺ زاقشٻ ثبقس ثٯ٧ٻ ٢بثٯيز دبيساضي 

 ٞٗٯي ٸ آيٷسٺ قط٦ز ايدبز ٦ٷس . ټٱ زاقشٻ ثبقس . آٴ ټٳچٷيٵ ثبيس ثطٶسي ثٽشط ٸ ٲشٟبٸر ثبقس ٸ سٟبٸر ټبيي ضا زض ٦بض٦ٷبٴ 

ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ اؼ ؾي خبٶؿٹٴ ٸ دؿطاٴ ، سٗٽس ذٹز ثٻ دبيساضي اخشٳبٖي ٸ ظيؿز ٲحيُي ضا زض ٲبٲٹضيز ، چكٱ اٶساظ ٸ 

 (  2-6اضظـ قط٦ز خبي٫عيٵ ٦طزٶس . ) ق٧٭ 

 ٲس٬ ٲبسطيؽ  ٲجشٷي ثط اضظـ 2-5خسٸ٬ قٳبضٺ 
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اؼ ؾي خبٶؿٹٴ ٸ دؿطاٴ ضيبيز ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ضا ثب اضايٻ ٲحهٹالر ٲرشٯٝ ٸ ثب ټٳ٧بضي ٲكشطي زض حّٟ ٲحيٍ ظيؿز ٸ 

 قيٹٺ ق٣ٟز ثب ټسٜ ٲجشٷي ثط ټطٰ ثبظاض آٴ ټب ٲشٹخٻ آضٲبٴ ټبي ذٹز ٦طز . 

كط اظ َطي١ انٹ٬ دبيساض زاضز . ايٵ قط٦ز چكٱ اٶساظي ثطاي ضټجطي خٽبٶي زض اضايٻ ضاٺ ح٭ ټبي ٶٹآٸضاٶٻ ثطاي ضٕٞ ٶيبظټبي ث

زؾشيبثي ثٻ چكٱ اٶساظ ثٹؾيٯٻ ضقس ؾٹز آٸضي ٸ چٷسيٵ خبيعٺ اضايٻ قسٺ ثٻ قط٦ز ٲكرم قسٺ اؾز . ټٳچٷيٵ ٪عاضـ 

 ٖٳٹٲي ثطاي ثٻ اقشطا٤ ٪صاضي زؾشبٸضز ټب زض دبيساضي ٲٷ٣ُٻ ٲٷشكط ٦طزٺ اؾز . 

، ؾالٲز ظيؿز ٲحيُي ٸ ضيكٻ زاضز : اضظـ ا٢شهبزي اضظـ ټبي اؼ ؾي خبٶؿٹٴ ٸ دؿطاٴ زض ٲٟٽٹٰ ذُٹٌ ؾٻ ٪بٶٻ 

ديكطٞز اخشٳبٖي اؾز . ثطاي ټسٜ ٢طاض زازٴ شټٵ ، ٢ٯت ٸ ضٸح ٦بض٦ٷبٴ ٞٗٯي ٸ آيٷسٺ ايٵ قط٦ز ٲٟٽٹٰ ذُٹٌ ؾٻ ٪بٶٻ ضا 

 ث٧بض ٲي ثطز . ثب ٪ٟشٵ ايٵ ٦ٻ اؾبؼ قط٦ز زض ٢سضر ٲطزٰ ٶٽٟشٻ اؾز ، ټسٜ ٪صاضي شټٵ ، ټسٜ ٢طاض زازٴ ٢ٯت 
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قط٦ز ثطسط ثطاي ٦بض ٲبزضاٴ اٶشربة قس . ثب اضايٻ  100ايٵ قط٦ز ٲبزضاٴ ضا اؾشرساٰ ٲي ٦ٷس ٸ زٸ ٲطسجٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ 

ٞطنز ثطاي آٶچٻ ٦ٻ ثطاي ٲحيٍ ظيؿز ٸ دبيساضي اخشٳبٖي ٲٷبؾت اؾز ، قط٦ز اټساٜ ٲٗٷٹي ضا اخطا ٲي ٦ٷس . ثٻ ٲثب٬ 

( ضيبيز ٲكشطي ضا  2-7ٲٹضيز ؾبزٺ اي ثطاي ؾبذز ٲحهٹالر ثٽشط زاضز ) ق٧٭ قط٦ز سيٱ ثطٮٷس سٹخٻ ٦ٷيس . سيٱ ثطٮٷس ٲب

اظ َطي١ ٲحهٹالر ثب ٦يٟيز اضايٻ ٲي زټس ٸ دطٸضـ سدطثيبر ٖبَٟي اظ َطي١ َطاحي ٞطٸق٫بٺ ، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ ثطاي ټسٜ 

٢طٴ ثيؿز ٸ ي٧ٱ زاضز . ايٵ قط٦ز ٢طاض زازٴ ضٸح ، قٗبضي ضا زض ٲبٲٹضيز ذٹز ٮحبِ ٦طزٺ اؾز سيٱ ثطٮٷس چكٱ اٶساظي ثطاي 

ٶٳٹٶٻ اي اظ ي٥ قط٦ز ثب ٲؿئٹٮيز اخشٳبٖي زض ؾطاؾط خٽبٴ اؾز . ايٵ ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ زؾشبٸضز ٢بث٭ سٹخٽي ثطاي چكٱ 

اٶساظ ذٹز زض ؾب٬ ټبي ٪صقشٻ زاقشٻ ٸ ٲي سٹاٶس ثبظاض قط٦ز ضا ثطاي ؾٽبٲساضاٴ ٲح١٣ ٦ٷس . ثهٹضر ٣ٖالٶي ايٵ چكٱ اٶساظ 

ؾٹز ثطذٹضزاض اؾز ٸ ثهٹضر احؿبؾي ، ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ ٖٳٯ٧طز ؾٽبٰ ٢بث٭ سٹخٻ اؾز . زټس ٦ٻ قط٦ز اظ ضقس ٶكبٴ ٲي 

ثهٹضر ضٸحي ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ قبذم ټبي ٦ٯيسي ٖٳٯ٧طز دبيساض ټؿشٷس . سيٱ ثطٮٷس ثطاي ٦بض٦ٷبٴ اضظـ ټبي ثكطي ، 

ٵ اضظـ ټب ثطاي ٦بض٦ٷبٴ اظ َطي١ سالـ ټبي ٲرشٯٝ ) سٹايٕ ، نسا٢ز ٸ ثطسطي ضا ؾبذشٻ اؾز . ايٵ ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ اي

 ٲرشٯٝ ثسؾز آٲسٺ اؾز ( . 
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 ي٧ي اظ ٲٽٳشطيٵ ضاٺ ټبيي ٦ٻ ذسٲبٴ ٞطاټٱ ٲي ٦ٷس ٞطنز ټبيي ثطاي ٦بض٦ٷبٴ اؾز سب ثٻ اضظـ ټب ٖٳ٭ ٦ٷٷس . 

 : هفَْم تاصاسياتي ٍ تاصاسياتي هفَْهي 0.3تاصاسياتي 

ضا ثجيٷيس . ثبظاضيبثي زض ٶ٣ُٻ اٸج آٴ ثب ؾٻ ٲٟٽٹٰ ټٳبټٷ٩  3.0، قٳب ٲٗٷبي خسيس ثبظاضيبثي   i ؾي ٲس٬ اظ ٶعزي٥ ثب ثطض

ذٹاټس ثٹز : ټٹيز ، نسا٢ز ٸ سهٹيط .  ثبظاضيبثي ثٻ ٸيٹح ټٹيز ٲٷحهط ثٻ ٞطز ٸ س٣ٹيز آٴ ضا ثب نسا٢ز ٲٗشجط ثطاي ؾبذز 

 ي٥ سهٹيط ٢ٹي سٗطيٝ ٲي ٦ٷس . 

، چكٱ اٶساظ ٸ اضظـ ټبي قط٦ز خبي٫عيٵ ٲي قٹز . ثب سٗطيٝ ثبظاضيبثي ٷٹاٴ ثبظاضيبثي ٲٟٽٹٲي زض ٲبٲٹضيز ثٻ ٖ 3.0ثبظاضيبثي 

ػي آيٷسٺ قط٦ز ثبال ثجطيٱ .  زض ايٵ قيٹٺ ٲب سٳبي٭ زاضيٱ ٦ٻ ٸيٗيز ثبظاضيبثي ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ثبظي٫ط ٲٽٱ زض َطاحي اؾشطاس

قٹز ٸ اثعاضي ثطاي ايدبز س٣بيب زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز . ثبظاضيبثي زض حب٬ حبيط  ثبظاضيبثي ٶجبيس ٣ٍٞ ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطٸـ ثٻ آٴ سٹخٻ

 ثبيس ثٻ ٖٷٹاٴ اٲيس انٯي قط٦ز ثطاي ثبظ ٪طزاٶسٴ اٖشٳبز ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ثبقس . 

 

 

 

 

 

 

 

 




