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چکیذٌ:
أطٚظ ٜض٘ٚس پیكطفت  ٚتٛؾؼ ٝفٙبٚضی  ٚتأثیط آٖ ثط ضؾب٘ٞٝبی خٕؼی ث ٝحسی اؾت ،و ٝاٌط ضؾب٘ٝای لهس حیبت  ٚضلبثت زض ٔیبٖ
اثطلسضتٞبی ضؾب٘ٝای زض خٟبٖ ضا زاضز ،ثبیس ثتٛا٘س ثب ثٟطٌٜیطی اظ ظطفیتٞبی ایٌٗ ٝ٘ٛفٙبٚضیٞب ،زض ٔیساٖ ضلبثتٔ ،ربعت
ثیكتطی ضا ث ٝذٛز خصة وٙس زض غیط ایٗ نٛضت لبفی ٝضلبثت ضا ث ٝضلجبی ذٛز ثبذت ٝاؾت .ثب ٚضٚز پیكطاٖٞبیی و ٝضؾب٘ٞٝب ضا اظ
حبِت یه ؾٛی ٝث ٝؾٕت تؼبّٔی قسٖ ؾٛق ٔیزٙٞس ،تغییطات ٌؿتطزٜای زض ثبظاض ؾپٟط ضؾب٘ٝای ثٚ ٝخٛز آٔس ٜاؾت .قىُ
ٌیطی تّٛیعیٖٞٛبی تؼبّٔی ،تّٛیعیٖٞٛبی اختٕبػی ،تّٛیعیٖٞٛبی ذسٔبتی ،ازغبْ تّٛیعی ٚ ٖٛایٙتط٘ت  ...ٚاظ خّٕٟٓٔ ٝتطیٗ
ض٘ٚسٞبیی اؾت و ٝزض ایٗ پػٞٚف ث ٝآٖٞب پطزاذت ٝقس ٜاؾت .زض ایٗ پػٞٚف ؾؼی قس ٜاؾت ثب ثطضؾی  ٚاحهبء ٟٔٓتطیٗ
پیكطاٖٞبیی و ٝزض آیٙس ٜثط تّٛیعی ٖٛاثط ٔیٌصاض٘س ،ثٟٓٔ ٝتطیٗ ض٘ٚسٞبیی و ٝزض چٙس ؾبَ آیٙس ٜثطای تّٛیعیٔ ٖٛحتُٕ ٔیثبقس
٘یع اقبض ٜقس ٜاؾتٞ .سف اظ ا٘دبْ ایٗ پػٞٚف ٘یع ایدبز یه ثؿتط ثطای تأُٔ ثیكتط زض خٟت افعایف ثٟطٜٚضی ٕٞ ٚچٙیٗ حفظ ٚ
اضتمبی تّٛیعی ٖٛخٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ؾبَٞبی آیٙس ٜزض ضلبثت ثب ؾبظٔبٖٞبی ضؾب٘ٝای ٔٙغمٝای  ٚخٟب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ ضلبثت
ثب ضلجبی خسیس ،خصاة  ٚپطٔربعجی و ٝاوثط اٚلبت ٕٞطأ ٜطزْ ٞؿتٙسٔ ،یثبقس.
ياشٌَای کلیذی :آیٙسٜپػٞٚی ضؾب٘ ،ٝتّٛیعی ٖٛتؼبّٔی ،ض٘ٚسٞبی فٙبٚضا٘ ،ٝپیكطاٖ ،ثطٚزوؿت

 -1مقذمٍ
أطٚظ ٜضؾب٘ٞٝب ثٝػٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ اثعاض قىُ زٞی ٞ ٚسایت افىبض ػٕٔٛی ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس .ث ٝذبعط ٕٞیٗ ثیكتطیٗ ؾطٔبیٝ
ٌصاضیٞبی زِٚتٞب ثطای ٕٞطاٞی افىبض ػٕٔٛی زض خٟت پیكجطز اٞسافكبٖ حٔ َٛحٛض ضؾب٘ٞٝب نطف ٔیقٛز .وٕپب٘ی ٌٌُٛ
زض ٌعاضقی ٌطزـ ٔبِی ذٛز ضا ؤ ٝطثٛط ث ٝؾٔ ٝب ٝٞز ْٚؾبَ ٞ 2014ؿت ٔ 16یّیبضز زالض اػالْ وطز .ایٗ ضلٓ ٔكبث ٝضلٓ
نبزضات غیط٘فتی ایطاٖ زض ؾٔ ٝب٘ ٝٞرؿت ؾبَ  92و ٝاتبق ثبظضٌب٘ی (اتبق ثبظضٌب٘ی،نٙبیغٔ ،ؼبزٖ  ٚوكبٚضظی اؾتبٖ تٟطاٖ,
 )1392اػالْ وطز ٜاؾت ٔیثبقس.
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زا٘كدٛی وبضقٙبؾی اضقس ٔسیطیت ضؾب٘ ،ٝزا٘كىس ٜاضتجبعبت زا٘كٍب ٜنسا  ٚؾیٕب
زوتطی ٔسیطیت ضؾب٘ ،ٝػضٞ ٛیئت ػّٕی زا٘كىس ٜاضتجبعبت زا٘كٍب ٜنسا  ٚؾیٕب
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ثب تٛخ ٝث ٝتغییطات ضٚظ افعِ ٚ ٖٚحظٝای ٕٞ ٚچٙیٗ پیكطفت فٙبٚضیٞبی اضتجبعبتی ٚضٚز ٘ؿُٞبی خسیس اضتجبعی و ٝثٛ٘ٝػی
ثٝػٛٙاٖ ثركی اظ ظ٘سٌی افطاز  ٚػضٛی اظ ذب٘ ٚ ٝذب٘ٛاز ٜآ٘بٖ قس ٜاؾت٘ ،یبظ ث ٝایٗ ٔٛضٛع و ٝض٘ٚسٞبی فٙبٚضا٘ ٝث ٝچ ٝؾٕت
 ٚؾٛیی ٔیض٘ٚس ٛ٘ ٚع ثطذٛضز ٔب ثب آٖ ثبیس ث ٝچ ٝنٛضت ثبقسٟٓٔ ،تطیٗ ٔؿئّ ٝپطزاذت ٝقس ٜزض ایٗ ٔمبِ ٝاؾت.
ؾطػت تغییط  ٚتحٛالت زض ز٘یبی أطٚظ ث ٝحسی اؾت و ٝثؿیبضی اظ تحّیٍّطاٖ  ٚا٘سیكٕٙساٖ ثطای تحّیُ  ٚثطضؾی قطایظ
ٔٛخٛز  ٚآیٙس ،ٜثبیس ضٕٗ ثطلطاضی اضتجبط ٔیبٖ ٔٙبثغ ٔرتّف زضن ٔفٟٔٛی لٛی ضا اظ پسیسٜٞب زاقت ٝثبقٙس.
ؾطػت پیكطفت فٙبٚضی زض ؾبَٞبی اذیط چٙس زیسٌب ٜضا زض ٔیبٖ ٔتفىطاٖ  ٚنبحت ٘ظطاٖ ث ٝز٘جبَ زاقت ٝاؾت .ثطذی ثط ایٗ
ػمیسٞ ٜؿتٙس ؤ ٝیثبیؿت پب ث ٝپبی فٙبٚضی حطوت وطز .ایٗ زؾت ٝاػتمبز زاض٘س و ٝػمت ٔب٘سٖ اظ فٙبٚضیٞبی ضٚظ ٕٞ ٚطاٜ
٘كسٖ ثب ٔٛخت ا٘عٚا ا٘ؿبٖ زض خٟبت ذٛاٞس قس .پؽ ثبیس تغییط  ٚتحٛالت ٕٞ ٚچٙیٗ پیكطفتٞبی فّٙبٚضا٘ ٝضا زض آغٛـ وكیس
 ٚثب آٖ ٕٞطا ٜقس .زؾت ٝز ْٚأب ٔؼتمس٘س وٕٞ ٝطاٞی ثب فٙبٚضیٞبی ضٚظ ػٛاضو خب٘جی آٖٞب ضا ٘یع و ٝاظ خِّٕٛ ٝاظْ غیطلبثُ
ا٘فىبن آٖٞب ٔیثبقٙس ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقت .زض ٘تید ٝایٗ ٌط ٜٚزیسٌبٌ ٜط ٜٚا َٚو ٝیه زیسٌب ٜایدبثی نطف زض خٟت
ٕٞطاٞی ثب فٙبٚضیٞبی ضٚظ اؾت ضا ٔطزٚز زا٘ؿت ٚ ،ٝایٗ تغییط  ٚتحٛالت ضا اظ ٞط حیث ا٘ىبض وطز ٚ ٜثط ایٗ زیسٌب ٜؾّجی اؾتٛاض
ٞؿتٙس و ٝزض پؽ ایٗ فٙبٚضیٞب اٞسافی ٟ٘فت ٝاؾت و ٝؾؼی زض تهطف ا٘سیكٞٝب  ٚاضظـٞبی ا٘ؿب٘ی  ٚاؾتؼٕبض آٖ ضا زاض٘س.
پؽ ثبیس ثب آٖ ٔمبثّ ٝوطز ٍ٘ ٚصاقت ثكط ٔحهٛض زض لطٖ حبضط ٔؿد  ٚفطیفت ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛفٙبٚضیٞب ٌطزز.
أب زیسٌب ٜؾٔٛی ٞ ٓٞؿت و ٝ٘ ٝزیسٌب ٜا َٚضا ؤ ٝؼتمس ثٛز ثبیس  ٌٕٝ٘ٛٝٞثب فٙبٚضیٞب ٕٞطا ٜقس ٛ٘ ٚػی ٚازازٌی ضا زض ذٛز
ثٕٞ ٝطا ٜزاضز ضا ٔیپصیطز  ٝ٘ ٚزیسٌب ٜز ْٚو ٝلطاض ٘یؿت تغییطات پیطأ٘ٛی ذٛز ضا ثجیٙس  ٚثٛ٘ٝػی زٚض ذٛز ضا حهبض وكیسٜ
اؾت .عطفساضاٖ ایٗ زیسٌبٔ ٜؼتمس٘س ،و ٝثبیس ث ٝافطاز ٘ح ٜٛاؾتفبز ٜنحیح اظ فٙبٚضیٞبی خسیس ضا آٔٛظـ زٞیٓ تب ذٛز افطاز ثٝ
ایٗ تكریم ثطؾٙس و ٝچ ٝچیعی ٔفیس اؾت  ٚچ ٝچیعی ٔیتٛا٘س ثطایكبٖ ٔضط ثبقس .پؽ ثبیس فٙبٚضیٞبیی خسیس ضا ثٝذٛثی
قٙبذت ِٛ ٚاظْ آٖ ضا ٔٛضز ثطضؾی ٔ ٚسال ٝلطاض زاز.
اِجت ٝایٗ زیسٌب ٜاٌطچٛٙٞ ٝظ زض ؾغح ٔؿئِٛیٗ ٘ظبْ فطاٌیط ٘كس ٜاؾت ،أب ضٞجطی ٔؼظٓ ا٘مالة ثط ایٗ زیسٌب ٜاؾتٛاض ٞؿتٙس
ٔ ٚجٙبی وبض ٔؿئِٛیٗ ضا ٕٞیٗ أط لطاض زازٜا٘س .ایكبٖ زض زیساضی و ٝثب اػضبی قٛضای ػبِی ا٘مالة فطٍٙٞی زض ؾبَ ٌصقتٝ
زاقتٝا٘س ثط ایٗ ٘ىت ٝتأویس زاقت ٚ ٝثیبٖ فطٔٛز٘سٔ« :ب زض ثطذٛضز ثب ٔؿبئُ تٟبخٕی ،پسیس ٜضا زض اٚ َٚضٚز ،حتی لجُ اظ ٚضٚز
ثبیس ثكٙبؾیٓ .فطو وٙیس یه چیعی ،یه فىطی ،یه ضٚقی زض ز٘یب زاضز ضایح ٔیقٛز؛ پیسا اؾت و ٝایٗ ایٙدب ذٛاٞس آٔس -
ذت ز٘یب ز٘یبی اضتجبعبت اؾت ،ز٘یبی اتهبَ  ٚاضتجبط اؾتٕ٘ ،یقٛز حهبض وكیس  -لجُ اظ آ٘ى ٝثیبیس ،ث ٝفىط ثبقیس وٝ
ثطذٛضز حىیٕب٘ ٝثب ایٗ چیؿتٔ .ؼٙبی ایٗ ٕٞیك ٝایٗ ٘یؿت ؤ ٝب آٖ ضا ضز وٙیٓ؛ ٌ٘ ،ٝبٞی یه پسیسٜای اؾت ؤ ٝب آٖ ضا
ٔیتٛا٘یٓ لج َٛوٙیٌٓ ،بٞی پسیسٜای اؾت ؤ ٝیتٛا٘یٓ انالح وٙیٌٓ ،بٞی پسیسٜای اؾت ؤ ٝیتٛا٘یٓ یه شیّی ثطایف
تؼطیف وٙیٓ و ٝآٖ شیُٔ ،كىُ آٖ ضا ثطعطف وٙس .زیط خٙجیسٖ ،زیط فٕٟیسٖ ،زیط ث ٝفىط ػالج افتبزٖ ،ایٗ اقىبالت ضا زاضز
و ٝثؼس قٕب زچبض ٔكىالتی ٔیقٛیس وٕ٘ ٝیتٛا٘یس ثب آٖٞب ٔٛاخ ٝثكٛیس .پؽ ٔٗ ٕ٘یٌٛیٓ و ٝفمظ ٔٛضغ زفبػی زاقت ٝثبقیٓ
 اِجتٚ ٝلتی تٟبخٓ ٞؿت ،ا٘ؿبٖ ثبیس زفبع وٙس؛ قىی ٘یؿت  -تٛنیٝی ٔٗ فمظ ٔٛضغ زفبػی ٘یؿت؛ أب ٔٛضغ اثجبتیٛٔ ،ضغتٟبخٕیٛٔ ،ضغ حطوت نحیح ثبیس زاقت ٝثبقیٓٙٔ .فؼُ قسٖ  ٚپصیطفتٗ تٟبخٓ زقٕٗ ،ذغبیی اؾت و ٝثبیؿتی اظ آٖ پطٞیع
وطز( .حضطت آیتاهللاِؼظٕی ؾیسػّی ذبٔٝٙای»)1392 ,
اظ خّٕٟٓٔ ٝتطیٗ حٛظٜٞبیی و ٝثب فٙبٚضیٞبی خسیس ٌط ٜذٛضز ٜاؾت ،حٛظ ٜضؾب٘ ٝاؾت .ضؾب٘ٞٝب أطٚظ ثٔ ٝب٘ٙس ٌصقتٝ
٘یؿتٙس و ٝتٟٙب یه پیبْ نطف ضا ثطای ٔربعجیٙكبٖ اضؾبَ وطز ٚ ٜا٘تظبض تأثیط فطاٚاٖ اظ ٔربعت زاقت ٝثبقٙس .أطٚظٕٞ ٜطاٜ
قسٖ ٘ؿُٞبی خسیس اضتجبعی ثب حٛظ ٜضؾب٘ ،ٝتحٛالت ػظیٕی ضا زض ایٗ حٛظ ٜثٚ ٝخٛز آٚضز ٜاؾت .ایٗ وٞ ٝط فطزی ثٝضاحتی
لبزض اؾت ث ٝاعالػبت ٙٔ ٚبثغ زؾتطؾی زاقت ٝثبقس ،ایٙىٞ ٝعیٞٝٙبی اضتجبعی ثٔ ٝیعاٖ ظیبزی وبٞف یبفت ٝاؾت  ٚایٙىٞ ٝط
فطز زض ٍ٘بٞی ٔیتٛا٘س ذٛز ثٝػٛٙاٖ یه ضؾب٘ٔ ٝغطح ثبقس ،حبوی اظ ایٗ ٘ىت ٝاؾت و ٝثبیس ثطای ثط٘بٔ ٝضیعیٞبی والٖ،
ضاٞجطزی  ٚػّٕیبتی ثٝذٛثی اظ ض٘ٚسٞبی فٙبٚضا٘ ٝزض حٛظ ٜضؾب٘ ٝآٌب ٜثٛز.
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 -2تًجٍ بٍ آیىذٌ ي اَمیت آن
إٞیت تٛخ ٝث ٝآیٙس ٚ ٜایٙى ٝآیٙس ٜث ٝچ ٝؾٕت  ٚؾٛیی ٔیضٚز  ٚزضٌیط چ ٝحٛازثی ذٛاٞس قسٕٞ ،یكٛٔ ٝضز تٛخٝ
پیبٔجطاٖ ،ازیبٖ اِٟی ،ثعضٌبٖ  ٚؾبیط ا٘سیكٕٙساٖ ثٛز ٜاؾت .ایٙى ٝزض اوثط وتت ازیبٖ تٛحیسی ٕٞ ٚچٙیٗ اذجبضی و ٝاظ
پیبٔجطاٖ ٘مُ قس ٜاؾت ،ثكبضت زیٗ آذطاِعٔبٖ  ٚپیبٔجط ٌطأی اؾالْ زاز ٜقس ٜاؾت .إٞیت ایٗ ٔٛضٛع ضا ٔیضؾب٘س .حتی
ثكبضت ثٙٔ ٝدی آذطاِعٔبٖ و ٝثبٚض لطیت ثٝاتفبق زیٗ زاضاٖ زض پٌ ٟٝٙیتی اؾت ٘یع ٔیتٛا٘س ٔهساق زیٍطی اظ ایٗ ٔٛضٛع
ثبقس.
زض لطآٖ وطیٓ ٘یع زض آیبت ٔرتّفی ذسا٘ٚس ٔتؼبَ ،اذجبضی ضا اظ آیٙس ٜثطای ا٘ؿبٖ ٘مُ ٔیوٙس و ٝزض ٍ٘ب ٜا َٚثب اٚضبع  ٚاحٛاَ
ظٔبٖ ٘عٚ َٚحی زض تٙبؾت ٘یؿت .ثطذی اظ ایٗ اتفبلبت ضخ زازٜا٘س  ٚثطذی زیٍط ٛٙٞظ اتفبق ٘یفتبزٜا٘سٔ .ثُ ثط پیطٚظی
ٔؿّٕب٘بٖ ثط ٔكطوبٖ زض خ ًٙثسض (ا٘فبَ ( ٚ )6لٕط  ،)45 ٚ 44ذجط اظ غّج ٝضٔٚیبٖ پؽ اظ قىؿت زض ٔمبثُ ایطا٘یبٖ (ض)2 ْٚ
و ٝاتفبق افتبزٜا٘س  ٚتٕبٔی آیبتی و ٝاظ ثٟكت  ٚخ ٟٓٙزض لطآٖ آٔس ٜاؾت ذجط اظ آیٙسٜای ٔیزٙٞس وٛٙٞ ٝظ اتفبق ٘یفتبزٜا٘س.
پؽ تٛخٍ٘ ٚ ٝب ٜث ٝآیٙس ٜاظ إٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض اؾتٙٔ .تٟی اظ آ٘دبیی و ٝا٘ؿبٖ ٔحسٚز ٔ ٚحهٛض زض حبَ اؾت  ٚتٟٙب اظ
عطیك اذجبض ٔتٛاتط ثٌ ٝصقت ٝذٛز ضا ٜزاضز  ٚتهٛیط ٔحسٚزی اظ آیٙس٘ ٜیع زاضز ،زض ٘تید ٝثبیس ثطای ثطذٛضز ثب ٚلبیؼی وٝ
احتٕبَ ٚلٛع آٖ ضا زض آیٙسٔ ٜتهٛض اؾت ذٛز ضا آٔبز ٜؾبظز  ٚثطای آٖ ثط٘بٔ ٝضیعی وٙس .اٌط چ ٝایٗ ثط٘بٔ ٝضیعی ٞیچٌب ٜوبُٔ
 ٚخبٔغ ٘رٛاٞس ثٛز ،أب ا٘ؿبٖ ٘بٌعیط اظ ایٗ ثط٘بٔ ٝضیعی ذٛاٞس ثٛز تب ث ٝوٕبَ غبیی ذٛز زؾت پیسا وٙس.
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ؾبظٔبٖٞبی ضؾب٘ٝای اظ خّٕ ٝؾبظٔبٖٞبیی ٞؿتٙس و ٝزض یه ٔحیظ ثؿیبض پیچیس ٜفؼبِیت ٔیوٙٙسٔ .حیظ عجك تؼطیفی
ػجبضت اؾت اظٛٔ« :لؼیتٞبی ٔرتّفی و٘ ٝتبیح حبنُ اظ ضاٜٞبی ٕٔىٗ زض تهٕیٓ ٌیطی ضا تحت تأثیط لطاض ٔیزٞس  ٚث ٝوٕه
احتٕبالت ٔیتٛاٖ قب٘ؽ ٚلٛع آٖٞب ضا ثطآٚضز وطز (اِٛا٘یٕٞ .»)1367 ,چٙیٗ زض یه ٔحیظ پیچیس ٜتؼساز ظیبزی ػٛأُ
ذبضخی ثب ٓٞاضتجبط ٔتمبثُ زاض٘س  ٚثط ؾبظٔبٖ اثط ٔیٌصاض٘س .زض یه ٔحیظ ؾبز ٜتٟٙب ؾ ٝیب چٟبض ػبُٔ ذبضخی ثط ؾبظٔبٖ اثط
ٔیٌصاض٘س (زفت ,1380 ,ل.)152 .
ػال ٜٚثط ایٗ ٔحیغی و ٝؾبظٔبٖ ضؾب٘ٝای زض آٖ فؼبِیت ٔیوٙس ٔحیغی ٘بپبیساض اؾتٔ .حیظ ٘بپبیساض ثطذالف ٔحیظٞبی پبیساض
و ٝزض آٖ زض ع َٛیه زٚض ٜچٙس ٔب ٝٞیب چٙس ؾبِ ٝزض یه ٚضؼیت ثبثت ثبلی ٔیٔب٘س ،ػٛأُ  ٚقطایظ ٔحیغی تغییطات
٘بٌٟب٘ی زاض٘س( .اِٛا٘ی ,1367 ,ل .)153 .ؾطػت ایٗ تغییطات ٘یع ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و ٝپیفثیٙی ٚلبیؼی ضا و ٝزض آیٙسٚ ٜالغ
ذٛاٙٞس قس ضا زقٛاض ٔیؾبظز .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝاٌط ٔسیطاٖ ایٌٗ ٝ٘ٛؾبظٔبٖٞب پیفثیٙی زضؾتی اظ آیٙس ٜؾبظٔبٖ ٘ساقتٝ
ثبقٙس ،ذؿبضات خجطاٖ ٘بپصیطی ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقت.
ِصا ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚاتربش ضاٞجطزٞبی ٔٙبؾت ٔجتٙی ثط زضن زضؾت اظ ػٛأُ  ٚقطایظ ٔحیغی  ٚثب ثٟطٌ ٜیطی اظ تدطثیبت
ٌصقت ٚ ٝپیفثیٙی نحیح اظ ض٘ٚسٞبی پیف ض ٚخعء غیطلبثُ ا٘فىبن زض ؾبظٔبٖٞبی ضؾب٘ٝای ٔحؿٛة ٔیقٛز .زض تؼطیف
«تفىط ضاٞجطزی» زاضیٓ« :تفىط ضاٞجطزی ثط تٛاٖ زیسٖ آیٙس ٚ ٜقٙبذت پٛیبیی ٔحیظ  ٚحضٛض اثطثرف ؾبظٔبٖ یب ٚاحس ٔٛضز
٘ظط ثطای وؿت ٔٛفمیت ٔؿتٕط زض عی ظٔبٖ زالِت زاضز (ضضبئیبٖ.»)1382 ,
زض ٚالغ ثط٘بٔ ٝضیعی ثٔٝب٘ٙس پّی اؾت ضٚی فبنّٝی خبیی وٞ ٝؿتیٓ  ٚخبیی ؤ ٝیذٛاٞیٓ ث ٝآٖ ثطؾیٓ .ثط٘بٔٝضیعی یؼٙی
ا٘تربة ٔأٔٛضیتٞب  ٚالسأبتی ثطای ٘یُ ث ٝآٖٞب ؤ ٝؿتّعْ تهٕیٓ ٌیطی  ٚا٘تربة اظ ٔیبٖ ضاٜٞبی ٔرتّف ثطای ػّٕىطز آیٙسٜ
ؾبظٔبٖ اؾت). (koontz & wehrich, 1990
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پؽ ،ؾبظٔبٖٞبی ضؾب٘ٝای ،ؾبظٔبٖٞبیی ٞؿتٙس و ٝثیكتطیٗ تؼبُٔ ضا ثب ٔحیظ ذٛز زاض٘س ،اظ ثیكتطیٗ پیچیسٌی ثطذٛضزاض
ٞؿتٙسٕٞ ،چٙیٗ زض تمؿیٓ ثٙسی زیٍط و ٝآٖ ضا ث ٝؾبظٔبٖٞبی ثؿت ٝو ٝثب ٔحیظ ذبضخی ذٛز زض تؼبُٔ ٘یؿت  ٚؾبظٔبٖٞبی
ثبظ و ٝثب ٔحیظ ذبضج اظ ذٛز زض تؼبُٔ ثٛز ٚ ٜػال ٜٚثط ایٙى ٝاظ ٔحیغف اثط ٔیپصیطز ثط آٖ ٘یع اثط ٌصاض اؾت ،ؾبظٔبٖٞبی
ضؾب٘ٝای اظ ثبالتطیٗ حس اظ ثبظ ثٛزٖ لطاض زاز .چطا و ٝفّؿفٚ ٝخٛز یه ؾبظٔبٖ ضؾب٘ٝای قىُ زٞی ٞ ٚسایت افىبض ػٕٔٛی ٚ
ٕٞطا ٜوطزٖ ػٕٔ ْٛربعجبٖ زض خٟت ایسئِٛٛغی حبوٓ ثط ضؾب٘ ،ٝاؾت .زض ٘تید ٝایٗ ؾبظٔبٖٞب زض تؼبُٔ ثب یه ٔحیظ
٘بٔغٕئٗ لطاض زاض٘س .زض ٚالغ ٚخٛز ٔحیظ ٘بٔغٕئٗ ث ٝػمیس ٜزفت یؼٙی ؾبظٔبٖٞب ضفتبض زض٘ٚی  ٚؾبذتبض ا٘ؼغبفپصیط زاقتٝ
ثبقٙس .ایٌٗ ٝ٘ٛؾبظٔبٖٞب ثبیس ؾبذتبض زاذّی ذٛز ضا ثب ٔحیظ ذبضج اظ ؾبظٔبٖ ٚفك زٙٞس (زفت ,1380 ,ل.)156 .
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ثب پیكطفت فٙبٚضی ٚ ٚضٚز ایٙتط٘ت ث ٝثبظاض ٔكتطویٗ ضؾب٘ٝای ،تّٛیعی ٖٛوٕٞ ٝچٙبٖ ثٝػٛٙاٖ پطاؾتفبزٜتطیٗ ضؾب٘ ٝخٕؼی ثٝ
وبض ذٛز ازأٔ ٝیزاز ،ثطای حفظ خبیٍب ٜذٛز  ٚثٟطٜٙٔسی اظ ٔعایبی قجىٚ ٝة ،ثب ایٗ فٙبٚضی تطویت قس .زض ؾبَ 1994
ثرف ذجطی تّٛیعی« ٖٛای ثی ؾی» 1ثب ٘بْ «ٚضز ٘یٛظ ٘2»ٛثٝػٛٙاٖ اِٚیٗ ثط٘بٔٝی تّٛیعی ٖٛثط ضٚی ایٙتط٘ت پرف قس و ٝثطای
پرف آٖ اظ ٘طْافعاض «ؾی ی -ٛؾی ٔی» 3اؾتفبز ٜقس .ز ٚؾبَ ثؼس زض غا٘ٛی 1998 ٝقطوت ضازی ٛایٙتط٘تی «آئٛزی٘ ٛت» 4اِٚیٗ
ثط٘بٔٞٝبی تّٛیعی٘ٛی ذٛز ضا تٛؾظ قجى ٝایٙتط٘ت اظ ضٚی تّٛیعی« ٖٛزثّی ٛاف ای ای تی ٚی» 5پرف وطز  ٚؾپؽ زض 10
غا٘ٛی 1998 ٝپرف ایٗ ثط٘بٔٞٝب ضا اظ تّٛیعی KCTU- LP ٖٛز٘جبَ وطز .أب ٛٙٞظ تّٛیعی ٖٛثط ثؿتط ایٙتط٘ت ٘تٛا٘ؿت ٝثٛز ضقس
چكٍٕیطی زاقت ٝثبقس ،چطا و ٝثطای ایٗ وبض ٘یبظ ث ٝپٟٙبی ثب٘س ظیبزی ثٛز وٛٙٞ ٝظ ظیطؾبذت الظْ ثطای آٖ فطا٘ ٓٞكس ٜثٛز.
چٙس ؾبَ ثؼس ثٛز و ٝثب ٌؿتطـ ٘ؿُ خسیس اضتجبعبت ٕٞطا ٜیؼٙی  ،3Gتّٛیعی ٖٛپٟٙبی ثب٘س الظْ ضا ثطای اضؾبَ ثط٘بٔ ٝثط ثؿتط
قجى ٝایٙتط٘ت پیسا وطز  ٚزض ؾبَ  2005تّٛیعی mariposaHDٖٛاِٚیٗ ؾطٚیؽ زٙٞس ٜذسٔبت «آی پی تی ٚی» 6ثٛز وٝ
تهبٚیط ضا زض فطٔت  HDTVث ٝذب٘ٞٝبی وبضثطاٖ ثطز.
«آی پی تی ٚی» یب «تّٛیعی ٖٛپطٚتىُ ایٙتط٘ت» 7ؾیؿتٕی ضا تٛنیف ٔیوٙس و ٝزض آٖ ثب اؾتفبز ٜاظ پطٚتىُ ایٙتط٘ت ثط ضٚی
یه ظیط ؾبذت قجى ٝذسٔبت تّٛیعی ٖٛزیدیتبَ اضائٔ ٝیقٛز و ٝایٗ ذسٔبت ٔیتٛا٘س تٛؾظ یه اتهبَ پٟٙبی ثب٘س ٚؾیغ زض
اذتیبض وبضثط لطاض ٌیطز )Wikipedia, 2014(.
حبال زیٍط تّٛیعی ،ٖٛثٝنٛضت یه عطف ٝالساْ ث ٝا٘تكبض پیبْ ٘ىطز ٚ ٜثب ٔربعت ذٛز اضتجبط ز ٚعطف ٝزاضز .ایٗ اضتجبط ثٝنٛضت
تؼبّٔی ثٛز ٚ ٜفطؾتٙس ٜپیبْ ٔیتٛا٘ؿت زض ِحظ ٝثبظذٛز پیبْ اضؾبِی ضا اظ ٔیّیٖٞٛب ٘فط زضیبفت وٙسٔ .ربعت أىبٖ ایٗ ضا زاضز
اظ ثیٗ ٞعاضاٖ ثط٘بٔٔ ٝتفبٚت زض ؾبػتٞبی ٔرتّف اظ قجب٘ ٝضٚظ ،ثط٘بٔٛٔ ٝضز ػاللٝاـ ضا ز٘جبَ وٙس .حتی ٔیتٛا٘س ثب زٚؾتبٖ
ذٛز اظ عطیك تّٛیعیٌ ٖٛفتٍ ٛوٙسٔ .یتٛا٘س زض فضبی ٔدبظی ،قجىٞٝبی اختٕبػی فؼبِیت زاقت ٝثبقسٞ .طٌ ٝ٘ٛذطیس  ٚفطٚـ
٘یع اظ زیٍط أىب٘بتی اؾت ؤ ٝیتٛاٖ ثط ضٚی تّٛیعیٖٞٛبی ٔتهُ ث ٝقجى ٝپیبز ٜقٛز .اٌط زض حبَ تٕبقبی ثط٘بٔ ٝظ٘سٜای اؾت،
ٔیتٛا٘س ثٝنٛضت ِحظٝای ٘ظط ذٛز ضا زضثبض ٜثط٘بٔٛٔ ٝضز ٘ظط ث ٝؾبظ٘سٌبٖ ثط٘بٔ ٚ ٝحتی اظ عطیك قجىٞٝبی اختٕبػی ،ثب ؾبیط
زٚؾتبٖ ذٛز ث ٝاقتطان ثٍصاضز.
زض تّٛیعیٖٞٛبی ٔتهُ ث ٝقجى ،ٝتٟٙب ٔكتطویٗ ٔ ٚربعجیٗ ٘یؿتٙس و ٝزض حبَ تٕبقبی تّٛیعیٞ ٖٛؿتٙس ،ثّى ٝتّٛیعیٓٞ ٖٛ
زض حبَ تٕبقبی ٔیّیٖٞٛب ٔربعجی ؤ ٝمبثّف لطاض زاض٘س ،اؾت .زیٍط احتیبخی ٘یؿت و ٝثطای افىبض ؾٙدی ٞعیٞٝٙبی ٌعافی
ABC
World news Now
CU–SeeMe
AudioNet
WFAA–TV
IPTV
Internet Protocol television
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نٛضت ثٍیطزٕٞ .یٗ وٞ ٝط ٔربعت چٔ ٝیعاٖ ظٔبٖ زض حبَ ٔكبٞس ٜیه ثط٘بٔ ٝاؾت  ٚثبظذٛضز  ٓٞاظ عطیك تّٛیعی ٖٛلبثُ
زضیبفت اؾت ،ػال ٜٚثط ایٙىٔ ٝسیطاٖ ضؾب٘ٝای ٔثُ تّٛیعی ٖٛضا اظ ٘ظطات  ٚػالیك ٔربعجیٙف آٌبٔ ٜیؾبظزٔ ،یتٛا٘س ثطای
ٔربعجیٙف ثط٘بٔ ٝضیعی وٙس  ٚثبالتط اظ آٖ ٔیتٛا٘س ثٝتٟٙبیی ،ث ٝافىبض ػٕٔٛی قىُ زٞس  ٚآٖ ضا ٞسایت وٙس
زیٍط احتیبخی ث ٝآٖ ٘یؿت و ٝحتٕبً خبیی ثطای تٕبقبی تّٛیعی ٖٛتؼجی ٝقٛز .زض ایٗ زٚضٔ ٜربعت حتی اٌط ث ٝتّٛیعیٖٛ
زؾتطؾی ٘ساقت ٝیب زض ذب٘٘ ٝجبقس ٔ ٓٞیتٛا٘س اظ عطیك تّفٗ ٕٞطاٛٞ ٜقٕٙسـ و ٝثب فٙبٚضی  4G ٚ 3Gث ٝقجىٔ ٝتهُ اؾت،
ث ٕٝٞ ٝأىب٘بتی و ٝثطای تّٛیعیٖٞٛبی ٔتهُ ٔتهٛض اؾت ،زؾتطؾی زاقت ٝثبقس.
زض ایٗ ٔیبٖ اٌط ثٝعٛض ذالن ،ٝپیكطاٖٞبیی ضا و ٝتّٛیعیٖٞٛبی ٘ؿُ لجّی ضا (و ٝاِجت ٝزض حبَ حبضط  ٓٞزض ثؿیبضی اظ ٘مبط
ز٘یب اظ خّٕ ٝایطاٖ زض حبَ اؾتفبز ٚ ٜثٟط ٜثطزاضی اؾت) ،ث ٝتّٛیعیٖٞٛبی ٘ؿُ خسیس ٔٙمُ ؾبذت ضا فٟطؾت وٙیٓ ،خسَٚ
قٕبض 1 ٜاظ خّٕٟٓٔ ٝتطیٗ ایٗ پیكطاٖٞب ثٝحؿبة ٔیآیٙس:
جذيل ضمارٌ  -1پیطرانَای ارتباطی تلًیسیًن )(Neef, Schroll, & Hrsch, 2011
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تب أطٚظ پیبْٞبی تّٛیعی٘ٛی اظ عطیك ا٘تكبض ٚؾیغ ؾیٍٙبَ ثٚٝؾیّٝی آ٘تٗٞبی ظٔیٙی  ٚیب اظ عطیك أٛاج ٔبٛٞاض ،ٜث ٝزؾت
ٔربعجیٗ ٔیضؾس و ٝث ٝآٖ «ثطٚزوؿت»ٔ1یٌٛیٙس .زض ایٗ حبِت پرف ،و ٝؾغح ٌؿتطزٜای اظ افطاز ضا تحت پٛقف ذٛز لطاض
ٔیزازٔ ،ربعت اٌطچ ٝزض ٔمبثُ تؼساز ظیبزی اظ قجىٝتّٛیعی٘ٛی لطاض ٔیٌطفت ،أب ٕ٘یتٛا٘ؿت زذُ  ٚتهطفی زض پیبٔی وٝ
زضیبفت ٔیوٙس زاقت ٝثبقس ٔ ٚدجٛض ثٛز ثس ٖٚایٙى ٝاظ ذٛز اذتیبضی زاقت ٝثبقس ،پیبْ ضا تٕبْ  ٚوٕبَ زضیبفت وٙس .أب ثب اضبفٝ
قسٖ قجى ٝایٙتط٘ت  ٚاتهبَ تّٛیعیٖٞٛبی ذبٍ٘ی ث ٝآٖ فطؾتٙسٌبٖ پیبْ ٔیتٛا٘ٙس ثطای ٞط وبضثطٔ ،حه ٚ َٛذٛضان ٔرهٛل
ث ٝآٖ وبضثط ضا اضؾبَ وٙٙس .زض ایٗ حبِت و ٝآٖ ضا «٘طٚوؿت»٘ 2یع ٔی٘بٔٙسٔ ٓٞ ،ربعت اظ آظازی ثیكتطی ثطای ا٘تربة
ٔحه ٚ َٛثط٘بٔ ٝزِرٛا ٜذٛز زاضز ٓٞ ٚ ،فطؾتٙس ٜپیبْ ٔیتٛا٘س ثب اؾتفبز ٚ ٜعطاحی اظ اٍِٛضیتٓٞبی ٚیػ ٜاظ ػالیك  ٚؾالیك
ٔربعجف آٌب ٜقٛزٔ ٚ ،حهٛالتی ضا زض ٔؼطو زیس وبضثطـ لطاض زٞس وٛٔ ٝضز ػالل ٝوبضثط اؾت .حتی ث ٝایٗ ٚؾیّ ٝضؾب٘ٝ
ٔیتٛا٘س ،ثب ثٟطٌٜیطی اظ ػالیك ،زیسٌبٜٞب  ٚایسئِٛٛغی ؤ ٝربعت زاضز ،ث ٝآٖ قىُ  ٚفطٔی و ٝذٛزـ ٔس ٘ظط زاضز ،ثسٞس.
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 -2-4يضعیت دریافت
زض ؾبَٞبی اثتسایی و ٝضازی ٚ ٛتّٛیعی ٖٛوبض ذٛز آغبظ وطز ٜثٛز٘س ،ایٗ وبفٞٝب ثٛز٘س و ٝثٔ ٝسز حضٛض ،ضازی ٚ ٛتّٛیعی ٖٛقّٛؽ ٚ
قّٛؽتط ٔیقس٘س .زض ؾبَٞب خ ًٙخٟب٘ی أ ،َٚطزْ اظ عطیك ضازی ٛاذجبض خ ًٙضا ز٘جبَ ٔیوطز٘س  ٚثؼسٞب تّٛیعی ٖٛایٗ وبض ضا
ز٘جبَ وطز.
پؽ ثطای زیسٖ تّٛیعی ٖٛچ ٝزض ذب٘ ٚ ٝچ ٝزض وبفٞٝب ٔ ٚىبٖٞبی ػٕٔٛی ،احتیبج ثٛز تب خٕؼی زٚض ٕٞسیٍط خٕغ ق٘ٛس ٚ ،أط
تّٛیعی ٖٛزیسٖ و ٝیه أط ٔؿتمُ ثٛز ضا ا٘دبْ زٙٞس .حتی أطٚظ  ٓٞاٌط یه ٘فط  ٓٞلهس تّٛیعی ٖٛزیسٖ زاضز ،ثبیس زض اتبق
٘كیٕٗ ٔٙعَ ذٛز یب زض زفتط ٔحُ وبضـ ،ضٚثطٚی تّٛیعی ٖٛلطاض ثٍیطز  ٚثط٘بٔٛٔ ٝضز ػاللٝاـ ضا ٔكبٞس ٜوٙس .حتی اٌط ثط٘بٔٝ
ٔٛضز ػاللٝاـ زض حبَ پرف ثٛز ٚ ٜزض ٕٞیٗ حیٗ ٍ٘طاٖ اظ زؾت زازٖ ظٔبٖ  ٚزیط ضؾیس ؾط لطاض ثؼس ٘یع تٛأٔبٖ ٚخٛز زاقتٝ
ثبقس .پؽ تب أطٚظ ٔربعت ٔدجٛض ثٛز اظ ایٗ ز ٚیىی ضا ا٘تربة وٙس.
أب ثب فطاٌیط قسٖ ٘ؿُٞبی خسیس اضتجبعبت ٚ ٚضٚز فٙبٚضیٞبیی ٔب٘ٙس  LTEزض ٞط ودب ٞ ٚط ظٔب٘ی ٔربعت ٔیتٛا٘س ،ثط٘بٔٝ
ٔٛضز ٘ظط ذٛز ضا ز٘جبَ وٙسٛٔ .ثبیُٞبی ٛٞقٕٙس  ٚتجّتٞب ایٗ أىبٖ ضا ثٚ ٝخٛز آٚضزٜا٘س ،و ٝافطاز ثتٛا٘ٙس اظ عطیك فٙبٚضی
 LTE ٚ 3Gزض ٞط ودب حتی اٌط ٘تٛا٘ؿت ٝثبقس ثط٘بٔٛٔ ٝضز ػاللٝقبٖ ضا زض ٚلت ٔمطض ذٛز ثجیٙس ،زض یه حبِتی و ٝآٔبزٌی
ثطای زیس٘ف ٚخٛز زاقت ٝثبقس ،ثجیٙٙس.
«فٙبٚضی تىبُٔ ثّٙسٔست» یب  1LTEؤ ٝؼٕٛالً ثب ػٛٙاٖ » «4GLTEثبظاضیبثی ٔیقٛز ،اؾتب٘ساضزی خٟت ا٘تمبَ زازٜٞبی
پطؾطػت ثیؾیٓ ثطای تّفٗ ٕٞطا ٚ ٜپبیب٘ٞٝبی زاز ٜاؾت.
 -3-4تجربٍ
پیف اظ پطوبضثطزتطیٗ ضاٞی و ٝوبضثط تّٛیعی٘ٛی ٔیتٛا٘ؿت ثب تّٛیعی ٖٛاضتجبط ثطلطاض وٙس  ٚفطٔبٖٞبی ذٛز ضا ث ٝآٖ ٔٙتمُ
وٙس ،وٙتطَٞبی تّٛیعی٘ٛی ثٛز .أب فّٙبٚضیٞبیی ٔب٘ٙس «فّٙبٚضی نفحٕ٘ ٝبیف« ،»2وٙتطَ حطوتی« ،»3حؿٍطٞب« ٚ »4پطزاظـ
ٌفتبض »5تحِٛی ػظیٓ زض ٚاؾظٞبی وبضثطی ثٚ ٝخٛز آٚضزٜا٘س .نفحٞٝبی ٕ٘بیف ثبویفیت  ٚػظیٓ و ٝتهبٚیط ثبویفیت ثؿیبض
ثبال ضا اضائٔ ٝیزٙٞس ٕٞ ٚچٙیٗ وٙتطَٞبیی و ٝحطوت  ٚحبالت ا٘ؿبٖ ضا ٔجٙبی ػّٕىطز ذٛز لطاض ٔیزٙٞس اظ خّٕ ٝایٗ
فّٙبٚضیٞب ٞؿتٙس .زض فٙبٚضیٞبی خسیس تّٛیعی٘ٛی ،ضاثظٞبی وبضثطی اظ حبِت ٔحسٚز ٌصقت ٝث ٝضاثظٞبی وبضثطی ٌؿتطزٜ
تجسیُ قسٜا٘س.
حبِتی ضا تهٛض وٙیس و ٝزض یه فضبیی وٛ٘ ٝض وٕی زاضز زض حبَ تٕبقبی یه فیّٓ ثبویفیت ثبال ٞؿتیس .قٕب زض ایٗ حبِت
ٔكبٞسٔ ٜیوٙیس و ٝضٚقٙبیی نفحٕ٘ ٝبیف تّٛیعی ٖٛثب ٘ٛض ٔحیظ تٙظیٓ ٔیقٛز ٛ٘ ٚض ٔغّٛثی ث ٝقٕب ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ،
ٔیتٛا٘یس ثب حطوت زؾت ٚ ،یب ثب ؾرٗ ٌفتٗ فطأیٗ ذبنی ضا ث ٝتّٛیعیٙٔ ٖٛمُ وٙیسٔ .یتٛا٘یس قجىٞٝب ضا تغییط زاز ٚ ٜیب نسا
ضا وٓ  ٚظیبز وٙیس ٚ .یب حبِتی ضا تهٛض وٙیس و ٝثب ذب٘ٛاز ٜزض حبَ تٕبقبی ػىؽٞبی ذب٘ٛازٌی ضٚی نفح ٝتّٛیعیٞ ٖٛؿتیس.
زض ایٗ حبِت ثب حطوت زؾت ٔیتٛا٘یس ثیٗ ػىؽٞب خبثٝخب قس ٚ ٜیب ػىؿی وٛٔ ٝضز ػالل٘ ٝجٛز ٜضا حصف  ٚضٚی ثؼضی
ػىؽٞب ثطچؿت ثع٘یس.6
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 -4-4آسًدگی
اٌط تب پیف اظ ایٗ افطاز زض ٔمبثُ تّٛیعیٖٞٛبیی لطاض ٔیٌطفتٙس و ٝاظ لجُ ثط٘بٔٞٝبی ؾبذت ٝقس ٜاؾت ٞ ٚیچ ٌ ٝ٘ٛزذُ ٚ
تهطفی ٕ٘یتٛا٘ؿتٙس زض آٖ زاقت ٝثبقٙس  ٚثٛ٘ٝػی ثب «تّٛیعیٖٞٛبی ثط٘بٔٝضیعی قسٛٔ 1»ٜاخ ٝثٛزٜا٘س ،أطٚظ ثب ٚضٚز  ٚثٟطٜ
ٌیطی اظ ٔٛاضزی ٔثُ «اٍِٛضیتٓٞبی ٛٞقٕٙسٚ« ،»2ة ٔؼٙبیی ٚ »3فیّتطٞبی ٔرهٛنی ٞط فطز تّٛیعیٔ ٖٛرهٛل ث ٝذٛز ضا
زاضز  ٚتّٛیعی ٖٛثطای ٞط وؿی ثٛ٘ٝػی قرهی ؾبظی قس ٜاؾت.
زض ایٗ حبِت ػال ٜٚثط ایٙى ٝذٛز فطز ػالیمف ضا اظ عطق ٔرتّف اثطاظ ٔیوٙس ،تّٛیعی٘ ٖٛیع ،ثب اؾتفبز ٜاظ اٍِٞٛبی ٔرهٛنی ثٝ
الیٞٝبی پٟٙبٖتط اظ ٚیػٌیٞبی ٔربعت پی ثطز ٚ ،ٜعجك آٖ ثطای ظٔبٖ ٔربعت ثط٘بٔ ٝضیعی ٔرهٛل ثٞ ٝط فطز ضا ا٘دبْ
ٔیزٞس.
تهٛض وٙیس زض ٍٙٞبْ تٕبقبی تّٛیعی ،ٖٛزؾتٍب ٜثب تٛخ ٝث ٝاٍِٞٛبی ذبنی و ٝثط ٔجٙبی  IPقىُ ٌطفت ٝاؾت ،ث ٝقٕب پیكٟٙبز
ٔیزٞس  ،ثط٘بٔ ٝذبنی ضا و ٝچٙس ٘فط اظ زٚؾتبٖ قٕب ٓٞاو ٖٛٙزض حبَ تٕبقبی آٖ ٞؿتٙس یب آٖ ضا ثِ ٝیؿت ػاللٙٔٝسیٞبی
ذٛز اضبفٕٛ٘ ٝزٜا٘س ٚ ،قٕب ضا ٘یع ث ٝزیسٖ آٖ زػٛت وطزٜا٘س ضا پیكٟٙبز ٔیوٙس.
 -5-4قابلیتَا ي عملکردَا
تب أطٚظ ٟٔٓتطیٗ اؾتفبز ٚ ٜوبضوطزی و ٝاظ عطیك تّٛیعی ٖٛث ٝافطاز ػطضٔ ٝیقس ،وبضوطز ذجطی  ٚؾطٌطٔی ثٛز .أب پؽ اظ ایٗ
أىبٖ ث ٝتّٛیعیٖٞٛب اضبفٌ ٝطزیس ٜؤ ٝیتٛا٘ٙس ،لبثّیتٞبی ثؿیبضی ثیكتطی ٘ؿجت ثٌ ٝصقت ٝػطض ٝوٙٙس.
ایٙى ٝثؿیبضی اظ خّؿبت ازاضی  ٚاخالؼٞب اظ عطیك نفحٕ٘ ٝبیفٞب ثعضي تّٛیعیٖٞٛبی ٛٞقٕٙس ا٘دبْ قٛز اظ خّٕ ٝایٗ
لبثّیتٞبؾت  .اضبف ٝثط ایٗ ،ثبظی وطزٖ تحت قجىٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ذطیس  ٚفطٚـ ٞ ٚط آ٘چ ٝوبضثطاٖ ٔیتٛا٘ٙس تحت قجى ٝا٘دبْ
زٙٞس ٔثُ ٌفتٍ ٚ ٛچت ٘یع اظ خّٕ ٝلبثّیتٞبی تّٛیعیٖٞٛبی ٔتهُ اؾت.

 -5ارائٍ محتًا در َر زمان ي َر جا ()OTT4
پیف اظ آ٘ى ٝض٘ٚسٞبی ٔؤثط ثط تّٛیعی ٖٛضا ثطقٕبضیٓ ،ثیبٖ یه ٘ىت ٝضطٚضی ث٘ ٝظط ٔیضؾس .اٌط چ ٝتّٛیعیٖٞٛبی ثط ثؿتط
پطٚتىُ ایٙتط٘ت یب ٕٞبٖ آی پی تی ٚی ،اظ خّٕٟٓٔ ٝتطیٗ ثبظیٍطاٖ آیٙس ٜزض تّٛیعی ٖٛذٛاٞس ثٛز ،أب اضائٔ ٝحتٛا زض ٞط ظٔبٖ ٚ
ٔىبٖٔ ،یتٛا٘س ضلیجی خسی ثطای آی پی تی ٚی ثبقس .پؽ الظْ اؾت فٙبٚضی آی پی تی ٚی ثب قٙبذت زلیك ظطفیتٞب ٚ
فطنتٞبیی ؤ OTT ٝیتٛا٘س زض اذتیبضـ لطاض زٞس ،زض ایٗ ضلبثت ثبظ٘س٘ ٜجبقس.
 OTTیب اضائٔ ٝحتٛا زض ٞط ٔىبٖ ٞ ٚط ظٔبٖ ،اقبض ٜث ٝتحٛیُ نٛتی ،تهٛیطی ٚ ،زیٍط ضؾب٘ٞٝب اظ عطیك ایٙتط٘ت ثس٘ ٖٚیبظ ثٝ
یه اپطاتٛض و ٝزض وٙتطَ  ٚیب تٛظیغ ٔحتٛای ٔطثٛط ثتٛا٘س زذبِتی زاقت ٝثبقس .زض ٚالغ تفبٚتی ؤ ٝیبٖ ٚ OTT ٚIPTVخٛز
زاضز ،ایٗ اؾت و IPTV ٝثب اؾتفبز ٜاظ یه قجى ٝاذتهبنی ٔسیطیت قس ٜػُٕ ٔیٕ٘بیس أب  OTTاظ یه قجىٔ ٝسیطیت
٘كس ٜاؾتفبزٔ ٜیوٙس.
ثٝعٛض ذالن ،ٝضٚیىطز ( OTT(Over The Topثٞ ٝط ٌ ٝ٘ٛذسٔت ٔ ٚحتٛای ٚیسئٛیی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝاظ عطیك ایٙتط٘ت ٚ
تٛؾظ یه ٚؾیّٔ ٝثُ ٌیط٘س ) STB( ٜیب تّٛیعیٛٞ ٖٛقٕٙس ث ٝوبضثط ٟ٘بیی ذٛاٞس ضؾیس .ث٘ ٝحٛی ؤ ٝعیتٞبی  IPTVضا اظ
Programmed TV
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٘ظط ٚاؾظ وبضثطی ٔٙبؾت ثطای تّٛیعی ٖٛحفظ ٔیوٙس ِٚ ،ی ٘یبظ ث ٝقجىٔ ٝحّی ٔسیطیت قس٘ ٜساضز  ٚاظ ٕٞبٖ ثؿتط ٔٛخٛز
ایٙتط٘ت ثطای ا٘تمبَ ٔحتٛا اؾتفبزٔ ٜیٕ٘بیس.
زض ایٗ ضٚـ زض ٞط ظٔبٖ  ٚزض ٞط ٔىبٖ  ٚثب ٞط زؾتٍب ٜاِىتط٘ٚیىی ثٔ ٝحتٛای ٔٛضز ٘ظطتبٖ زؾتطؾی ذٛاٞیس زاقت .زض
٘تید ٝثب تٛخ ٝثٌ ٝؿتطزٌی ایٙتط٘تٌ ،ؿتط ٜپٛقف خغطافیبیی ثؿیبض ٚؾیغ ذٛاٞس ثٛز .ػال ٜٚثط ایٗ وبضثط ٔیتٛا٘س ضٕٗ
ٔكبٞسٔ ٜحتٛای ٔٛضز ٘ظط ذٛز زض تّٛیعی ٖٛزؾتٍبٛٔ ٜضز ٘ظطـ ضا تغییط زازٕٞ ٚ ٜبٖ ثط٘بٔ ٚ ٝظبٞط ٌطافیىی ضا ثط ضٚی
زؾتٍب ٜزیٍطی ٔثالً تجّت یب ٔٛثبیُ ٔكبٞسٕ٘ ٜبیس .ایٗ ٚیػٌی ٘ n-screenبٔیسٔ ٜیقٛز OTT( .چیؿت؟)1392 ,

 -6ريوذَای قابل پیصبیىی بر آیىذ تلًیسیًن
ثب تٛخ ٝث ٝپیكطفت فّٙبٚضی ،زض ازأٟٓٔ ٝتطیٗ ض٘ٚسٞبی لبثُ پیفثیٙی زض ؾبَٞبی آتی ضا ٔیتٛاٖ زض ٔٛاضز ظیط ذالن ٝوطز:
 -1-6ادغام ي َمگرایی تلًیسیًن ي يب
پیف اظ ایٗ حٛظٜٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛظیط ٔٛؾیمی ،فیّٓ ،وتبة ،التهبز  ...ٚثٝعٛض خساٌب٘ ٝفؼبِیت ٔیوطز٘س .ثب ٌؿتطـ ایٙتط٘ت ٚ
ٕٞچٙیٗ أىبٖ اتهبَ تّٛیعیٖٞٛبی ثب نفحٕ٘ ٝبیف ثعضي أىبٖ زؾتطؾی ثٛٔ ٝؾیمی ،فیّٓ ،وتبة  ...ٚزض تّٛیعی ٖٛفطآٞ
ٔیقٛز .ث ٝػجبضت زیٍط تّٛیعی ٖٛزض وٙبض  live streamایٗ أىبٖ ضا ث ٝوبضثط ذٛز ٔیزٞس وٛٔ ،ٝؾیمی زِرٛا ،ٜآة ٛٞ ٚا،
وتبة ٔٛضز ػالل ،ٝفیّٓٞبی ضٚظ  ...ٚضا ؤ ٝربعت ث ٝآٖٞب احتیبج زاضز ،زض اذتیبضـ لطاض زٞس .حبال زیٍط احتیبج ٘یؿت ثطای
اؾتفبز ٜاظ ٔٛؾیمیٞبیی و apple ٝزض اذتیبض وبضثطا٘ف لطاض ٔیزٞس حتٕبً یه  ٚ iTuneیب ثطای وتبةٞبیی و ٝآٔبظ ٖٚثطای
فطٚـ ٌصاقت ٝاؾت ،یه  book readerذطیس ٕٝٞ .ضا ٔیتٛاٖ اظ عطیك تّٛیعی ٖٛزضیبفت  ٚاؾتفبز ٜوطز.
 -2-6تلًیسیًنَای اجتماعی
زض ؾبَٞبی آتی ػال ٜٚثط ایٙى ٝاضتجبط یهؾٛیٔ ٝربعجیٗ ثب تّٛیعی ٖٛقىُ ؾبثك ذٛز ضا حفظ ٔیوٙس ،زٛ٘ ٚع اضتجبط زیٍط
ثیٗ تّٛیعی ٚ ٖٛوبضثط قىُ ٔیٌیطز  .و ٝایٗ اضتجبط تحِٛی ػظیٓ زض حٛظ ٜافىبض ػٕٔٛی ذٛاٞس ثٛز .ایٗ ز ٚاضتجبط ث ٝز ٚنٛضت
افمی  ٚػٕٛزی ذٛاٞس ثٛز .اضتجبط ػٕٛزی اضتجبعی اؾت ؤ ٝربعت ثب تّٛیعی ٖٛذٛاٞس زاقت .یؼٙی ٕٞیٗعٛض و ٝوبضثط
تّٛیعی ٖٛضا ٔیثیٙس ،تّٛیعی٘ ٖٛیع وبضثط ذٛز ضا ٔكبٞسٔ ٜیوٙس  ٚثٝنٛضت آ٘الیٗ ٔیتٛا٘س ٘ظطات ،پیكٟٙبزٞب ٚ ،یب ٞط چیع
زیٍطی ؤ ٝربعت ؾؼی زض ا٘تمبَ آٖ ث ٝتّٛیعی ٚ ٖٛثط٘بٔ ٝؾبظاٖ آٖ زاضزٔ ،كبٞس ٜوٙس .أب اضتجبط افمی ،اضتجبعی اؾت و ٝثیٗ
ٔربعجبٖ ثب ٓٞقىُ ٔیٌیطز .ایٗ اضتجبط ٔیتٛاٖ ثٝنٛضت چتٞبی فطزی ٌ ٚطٞٚی ،ایدبز قجىٞٝبی اختٕبػی ٔثُ Google
 ... ٚ facebook ٚ+ثط ثؿتط تّٛیعی ... ٚ ٖٛثبقس .ثطای ٔثبَ ٔیتٛاٖ حبِتی ضا فطو وطز و ٝزض ا٘تربثبت ضیبؾت خٕٟٛضی ؾبَ
 96یب  1400زض ٔٙبظطات تّٛیعی٘ٛی و ٝثٝنٛضت ظ٘س ٜزض حبَ پرف اؾت ،ثیٙٙسٌبٖ تّٛیعی٘ٛی ؾؤاالت ذٛز ضا اظ ٘بٔعزٞب
ثٝنٛضت ظ٘س ٜثپطؾٙس  ٚیب زض قجىٞٝبی اختٕبػی ٕٞعٔبٖ ٘ظطات ذٛز ضا اػٕبَ وٙٙس  ٚیب ٘ظطؾٙدیٞب ضا ثط اؾبؼ وس
قٙبؾبیی ذٛز ا٘دبْ زٙٞس.
زض آیٙس ٜاضتجبط اظ یه ؾٛی ٝثٛزٖ ثٝؾٛی زٚؾٛی ٝقسٖ  ٚحتی تؼبّٔی قسٖ ذٛاٞس ضفت  ٚایٗ یؼٙی زض اضتجبعبت خٕؼی ٘یع
ٔیتٛاٖ ثبظذٛضزٞب ضا زض ِحظ ٚ ٝؾطیغ  ٚثب لبثّیت اػتٕبز  ٚضٚایی ثبال زضیبفت ٕ٘ٛز.
 -3-6تلًیسیًنَای َمٍ جاوبٍ
زض آیٙس ٜتّٛیعیٚ ٖٛؾیّٝای ثطای ثبظی ٚ ٚضظـٞبیی و ٝث ٝتحطن فیعیىی ٘یبظ زاض٘سٔ ،یقٛز .زض حبَ حبضط ثبایٙى ٝتّٛیعیٖٞٛب
 3Dتٛا٘ؿتٝا٘س خصاثیتٞبی ثهطی الظْ ضا ثطای ٔربعجب٘كبٖ فطا ٓٞوٙٙس ،أب ث ٝزِیُ ایٙىٔ ٝربعجبٖ ثطای زیسٖ تّٛیعیٖٞٛبی
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٘ 3Dیبظ ث ٝػیٙهٞبی ٔرهٛنی زاض٘سٛٙٞ ،ظ ٘تٛا٘ؿت ٝاؾت فطاٌیط ق٘ٛس .زض آیٙس ٚ ٜثب پیكطفت فّٙبٚضی ٘ؿُ تّٛیعیٖٞٛبی
خسیس  3Dو ٝثطای زیسٖ  ٚزضن ػٕك تهبٚیط ٘یبظی ث ٝػیٙه ٘یؿت ،پیفثیٙی ٔیقٛز ایٗ ٌ ٝ٘ٛتّٛیعیٖٞٛب ثتٛا٘س فطاٌیط
قٛز.
ػال ٜٚثط ایٗ زض آیٙس ٜاضتجبط ٔیبٖ وبضثط  ٚتّٛیعی ٖٛاظ عطیك وٙتطَ اظ ضا ٜزٚض ؾٙتی ٘رٛاٞس ثٛز  ٚخبیٍعیٗ آٖ تجّتٞب  ٚیب
وٙتطَٞبی حؿی ٔیق٘ٛس ؤ ٝفبٞیٓ ػٕیكتطی ضا ثطای وٙتطَ تّٛیعیٔ ٖٛیتٛاٖ ثٚٝؾیّ ٝآٖٞب ٔٙتمُ وطز.
 -4-6مًبایل TV
ثب پیكطفت فٙبٚضی  ٚفطاٌیط قسٖ فٙبٚضی ٘ؿُ چٟبضْ تّفٗ ٕٞطاLTE) ( ٜایٗ أىبٖ ثطای ٔكتطویٗ ؾطٚیؽٞبی تّفٗ ٕٞطاٜ
ثٚ ٝخٛز ٔیآیس تب قجىٞٝبی تّٛیعی٘ٛی ضا ثط ثؿتط ٔٛثبیُ ثبویفیت ٔغّٛة زضیبفت وٙٙس .حبال زض ٞط ٔىبٖ ٞ ٚط ظٔبٖ ٔكتطویٗ
تّفٗ ٕٞطأ ٜیتٛا٘ٙس قجىٞٝب  ٚثط٘بٔٞٝبی ٔٛضز ػالل ٝذٛز ضا زض نفحٌٛ ٝقی ٛٞقٕٙس ذٛز ٔكبٞس ٜوٙٙس.
 -5-6تلًیسیًن خذماتی
ض٘ٚسٞبی فٙبٚضا٘ ٝث ٝؾٕتی ٔیض٘ٚس و ٝزض آیٙسٔ ٜیتٛاٖ اظ عطیك تّٛیعی ٖٛذب٘ ،ٝظ٘سٌی ضا ٔسیطیت وطز .ذطیس  ٚفطٚـ،
خّؿبت ازاضی ،ذب٘ٞٝبی ٛٞقٕٙس  ... ٚاظ خّٕٛٔ ٝاضزی ٞؿتٙس و ٝزض آیٙس ٜتّٛیعیٖٞٛب ٘مف ٚیػٜای زض آٖ ایفب ٔیوٙٙس .تهٛض
وٙیس زض ذب٘٘ ٝكؿتٝایس  ٚزض حبَ تٕبقبی فیّٓ ٔٛضز ػالل ٝذٛز ٞؿتیس  ٚزض ٕٞبٖ حبَ ؾبػت یب ٔٛثبیُ یىی اظ قرهیتٞب
تٛخ ٝقٕب ضا ث ٝذٛز خّت وطز ٜاؾت .زض ایٗ ٍٙٞبْ قٕب ثب وٙتطَ حؿی و ٝخبی ذٛز ضا ث ٝوٙتطَٞبی لسیٕی اظ ضا ٜزٚض
زازٜا٘س ،ؾبػت قرهیت فیّٓ ضا ا٘تربة وطز ٚ ٜاظ لیٕت ٔ ٚكرهبت آٖ ٔغّغ ٔیقٛیس  ٚحتی ٔیتٛا٘یس اظ عطیك تّٛیعی ٖٛآٖ
ضا ثرطیس.
یب حبِتی ضا تهٛض وٙیس و ٝتّٛیعی ٖٛقٕب زض آیٙس ٜو ٝثٚ ٝة وٓ ٔ ٓٞدٟعی قس ٜاؾت ٔحّی ثطای خّؿبت ازاضی  ٚیب ٔاللبت
ای ذب٘ٛازٌی ثبقس .قٕب اظ عطیك تّٛیعیٔ ٖٛیتٛا٘یس زض یه ذب٘ٛٞ ٝقٕٙس ظ٘سٌی وٙیس .ذب٘ٝای و ٝاظ ٞط ودب  ٚزض ٞط ظٔبٖ
ٔیتٛا٘یس آٖ ضا ٔسیطیت وٙیس.
 -6-6تلًیسیًنَای ضخصی
٘ؿُٞبی خسیس اضتجبعی ث ٝؾٕتی ٔیض٘ٚس و ٕٝٞ ٝچیع ثطای  ٕٝٞوؽ ثٝنٛضت قرهی اضائ ٝقٛز .زیٍط ثٝؾبٖ ٌصقت٘ ٝیؿت
و ٝوبضثطاٖ اظ ٔیبٖ ا٘جٞٛی اظ اعالػبت ،اعالػبت ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ضا ا٘تربة وٙٙس .ثّى ٝایٗ اعالػبت ٞؿتٙس و ٝثب تٛخ ٝث ٝػالیك
 ٚؾالیك ٚ ٚیػٌیٞبی قرهی ٞط فطز ثٝؾٛی آٖٞب ٔیض٘ٚس .تهٛض وٙیس أطٚظ ٜاظ ٔیبٖ ا٘جٞٛی اظ قجىٞٝبی تّٛیعی٘ٛی ،وبضثط
تؼسازی اظ قجىٞٝبی ٔٛضز ػالل ٝذٛز ضا ِیؿت ػاللٙٔٝسیٞبیف اضبف ٝوطز ٜاؾت ٞ ٚط قت ثب تٛخ ٝث ٝظٔب٘ی و ٝزاضز،
ٔیتٛا٘س ثركی اظ آٖٞب ضا ز٘جبَ وٙس .زض ٚالغ ایٗ ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝربعت فؼبَ أطٚظ زض ٔمبیؿ ٝثب ٔربعت ٔٙفؼُ زیطٚظ وٝ
حك ا٘تربة ٘ساقتٔ ،یتٛا٘س ثب تٛخ ٝث ٝػالیمف زؾت ث ٝا٘تربة ثع٘س .أب زض آیٙسٔ ٜربعت فؼبَ أطٚظ ثبظ  ٓٞتجسیُ ثٝ
ٔربعت ٔٙفؼُ زیطٚظ ٔیٌطزز ثب ایٗ تفبٚت و٘ ٝؿُ خسیس اضتجبعبت ٚ ٚة ثب آ٘بِیع قرهیتی ٞط فطز اعالػبتی ضا وٛٔ ٝضز
٘یبظـ یبفت ٝاؾت ضا زض اذتیبضـ لطاض ٔیزٞس .زض ٚالغ ایٗ ٔربعت ٘یؿت و ٝزؾت ث ٝا٘تربة ٔیظ٘س ،ثّى ٝضؾب٘ٞٝب ثطایكبٖ
ا٘تربة وطزٜا٘س  ٚآٖٞب تٟٙب ٔهطف وٙٙسٞ ٜؿتٙس .ثطای ٔثبَ تهٛض وٙیس تّٛیعی ٖٛقٕب و ٝث ٝقجىٔ ٝتهُ اؾت ،اظ عطیك
قجىٞٝبی اختٕبػی (و ٝآٖ ٘یع ثركی اظ تّٛیعیٛٞ ٖٛقٕٙس قٕب قس )ٜث ٝقٕب اعالع ٔیزٞس و ٝتؼسازی اظ زٚؾتب٘تبٖ زض حبَ
تٕبقبی فیّٓ یب قجىٝای ذبل ٞؿتٙس  ٚاظ قٕب زػٛت وطزٜا٘س و ٝآٖٞب ضا زض زیسٖ ایٗ ثط٘بٕٔٞ ٝطاٞی وٙیس  ٚزض ٌطٞٚی وٝ
ثطای ایٗ خٕغ قىُ ٌطفتٔ ٝكبضوت وٙیس  ٚث ٝثیبٖ ٘ظطات ثپطزاظیس ٚ .یب حبِتی ضا تهٛض وٙیس و ٝاظ عطیك ؾٙؿٛضٞبی
ٛٞقٕٙس تّٛیعی ،ٖٛچكٓٞب  ٚؾبیط ا٘ساْ حؿی قٕب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٚ ٝاضبف ٝوطزٖ ؾبیط اعالػبتی و ٝاظ قٕب زض حبفظٝ
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ذٛز زاضز ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس ٜو ٝقٕب زض ٍٙٞبْ زیسٖ فیّٓٞبی اوكٗ ثٞ ٝیدبٖ ذبنی ث ٝقٕب زؾت زاز ٚ ٜػالل ٝذبنی ثٝ
ایٗ فیّٓٞب زاضیس  ٚیب ٍٙٞبْ زیسٖ فیّٓٞبی تبضیری اظ ذٛز ثیحٛنٍّی ٘كبٖ زازٜایس  ٚثب ذٕیبظٜٞبی پی زض پی ایٗ زاز ٜضا ثٝ
تّٛیعیٙٔ ٖٛتمُ ٔیوٙیس ،و ٝػاللٝای ث ٝفیّٓٞبی تبضیری ٘ساضیس .تّٛیعی ٖٛثب ایٗ آ٘بِیع اظ قرهیت قٕب ،زض ٔمبعغ ثؼسی
فیّٓٞبی اوكٗ ضا ثیكتط زض ٘ظط قٕب لطاض ٔیزٞس.

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری
زض پبیبٖ  ٚثب ٔطٚضی ث ٝآ٘چ ٝپیف اظ ایٗ ث ٝآٖ اقبض ٜوطزیٓ ،زض ٔییبثیٓ و ٝز٘یبی أطٚظ ثب تٛخ ٝث ٝتغییط ٔؤِفٞٝبی لسضت،
ضؾب٘ٞٝب ثٝػٛٙاٖ اثعاضی ثطای وؿت لسضت اظ ؾٛی ٞط عیف  ٚخطیبٖ فىطی  ٚؾیبؾی ثٝحؿبة ٔیآیس .زؾتیبثی ث ٝلسضت ٘طْ،
ٔكطٚػیت ٔ ٚمجِٛیت ذٛاؾتٝای اؾت و ٝاٞبِی لسضت ثطای زؾتیبثی ث ٝآٖ ،ثب تٛخ ٝث ٝضقس ظطفیت فىطی خٛأغ ثكطی ،ضاٞی
خع اثط ٌصاضی ثط ش ٚ ٗٞضٚاٖ افطاز ٘ساض٘س .ایٗ ضضبیت لّجی  ٚزض٘ٚی خٛأغ اؾت و ٝزض قىُ ٌیطی ٞػٔ٘ٛی لسضتٕٙساٖ زض
خٟبٖ٘ ،مف ث ٝؾعایی ضا ایدبز ٔیوٙس ٚ .ضؾب٘ٞٝب ثٝػٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ تؿٟیُ وٙٙس ٜایٗ أط ثطای لسضتٕٙساٖ ثٝحؿبة ٔیآیس.
فّصا زضیبفتیٓ و ٝثطای زؾتطؾی  ٚتؿّظ ث ٝایٗ اثعاض چبضٜای خع قٙبذت ٔ ٚسیطیت آٖ ثط ٔجٙبیٔ ،جب٘ی فىطی  ٚا٘سیكٝای ذٛز
٘ساضیٓ .آیٙس ٜپػٞٚی زض حٛظ ٜضؾب٘ ٝزض  ٕٝٞاثؼبز آٖ ثٝذهٛل زض حٛظ ٜفّٙبٚضی أطی اؾت و ٝتٛخ ٝث ٝآٖ ث ٝحسی ضطٚضی ثٝ
٘ظط ٔیضؾس و ٝػسْ تٛخ ٝث ٝآٖ ثٔٝثبث ٝحطوت یه ا٘ؿبٖ چكٓ ٌٛ ٚـ ثؿت ٝزض زَ تبضیىی قت  ٚزض ٔیبٖ خٍّٙی اظ
حیٛا٘بت زض٘س ٜوٞ ٝط ِحظ ٝثیٓ اظ زؾت زازٖ خبٖ ذٛز تٛؾظ آ٘بٖ ضا زاضز ،اؾت.
پؽ الظْ اؾت ؾبظٔبٖٞبی ضؾب٘ٝای ،و ٝاظ خّٕ ٝؾبظٔبٖٞبی پیچیس ٚ ٜثبظ ٔحؿٛة ٔیق٘ٛسٞ ٚ ،ط ِحظ ٝأىبٖ تغییط  ٚتحَٛ
زض آ٘بٖ ٔیضٚز  ،ض٘ٚسٞبی ٔؤثط ثط ػّٕىطز ذٛز ضا قٙبذت ٚ ٝثطای ٔب٘ٛض ٞطچ ٝثٟتط ذٛز زض فضبی ؾپٟط ضؾب٘ٝای ذٛز ضا
ٚضظیسٜتط ؾبظ٘س .اظ خّٕٟٓٔ ٝتطیٗ ضؾب٘ٞٝب و ٝثبة ثیكتطیٗ تغییطات فٙبٚضا٘ ٝزض چٙس ز ٝٞاذیط ٕٞطا ٜثٛز ٜاؾت ،تّٛیعیٖٛ
ٔیثبقس .قبیس اٌط زض چٙس ز ٝٞپیف وبفٞٝب ثٟب٘ٝای ثٛز ثطای خٕغ قسٖ ٔطزْ زٚض  ٚ ٓٞزیسٖ زؾت ٝخٕؼی تّٛیعی ،ٖٛأب
أطٚظ ،ٜتّٛیعی ٖٛزض خبیخبی ظ٘سٌی افطاز ثٝػٛٙاٖ ػضٛی خسا ٘كس٘ی تجسیُ قس ٜاؾت.
تِٛس پیكطاٖٞبیی اظ خّٕ ٝایٙتط٘ت ،پ ٟٗثب٘سٛٔ ،ثبیُٞب  ٚتجّتٞب ،اٍِٛضیتٓٞبی ٛٞقٕٙس ،فّٙبٚضیٞبی ثطتط نفحٕ٘ ٝبیف،
فطٔتٞبی خسیس ٔحتٛایی  ...ٚثبػث قس ٜاؾت و ٝتّٛیعیٖٞٛبیی و ٝتب پیف اظ پرف ٚؾیغ زاقتٙس ،زض یه خب ثبثت ثٛز٘س،
ضاثظ وبضثطی آٖٞب ٔحسٚز ثٛز ،اظ لجُ ثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜثٛز٘س  ٚنطفبً ث ٝپرف ذجط  ٚؾطٌطٔی ٟ٘ ٚبیتبً خٙجٞٝبی آٔٛظقی
زاقتٙس ،تجسیُ ث ٝتّٛیعیٖٞٛبی ی ثك٘ٛس ،و ٝپرف ٔحسٚز  ٚفطزی زاض٘س ،زض ٞط خبیی لبثّیت زؾتطؾی زاض٘س ،ضاثظ وبضثطی
ثؿیبض خصاة ٌ ٚؿتطزٜای زاض٘س ،قرهی ؾبظی قسٜا٘س  ٚػال ٜٚثط ذجط  ٚؾطٌطٔی ٔیتٛاٖ ثٚٝؾیّ ٝآٖ وٙفطا٘ؽ  ٚخّؿبت ضا
ثطٌعاض وطز ،ذطیس ،ثبظی ٞ ٚعاضاٖ وبض زیٍط ا٘دبْ زاز.
زض ازأ ٝثب تٛخ ٝث ٝثطضؾی ٟٔٓتطیٗ پیكطاٖٞبیی و ٝزض آیٙس ٜتّٛیعی ٖٛاثطٌصاض ثٛز٘سٟٓٔ ،تطیٗ اقىبِی  ٚض٘ٚسٞبیی و ٝزض چٙس
ؾبَ آیٙس ،ٜزض لبِت تّٛیعی ٖٛاضائ ٝذسٔبت ذٛاٙٞس زاز ضا ثط قٕطزیٓ و ٝاظ خّٕٟٓٔ ٝتطیٗ آٖٞب ٔیتٛاٖ ث« :ٝادغام ي
َمگرایی تلًیسیًن ي يب»« ،تلًیسیًنَای اجتماعی»« ،تلًیسیًنَای َمٍ جاوبٍ»« ،مًبایل « ،»TVتلًیسیًن
خذماتی»« ،تلًیسیًنَای ضخصی» اقبض ٜوطز.
حبَ ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝاضز ٌفت ٝقس ،ٜث ٝایٗ ٘تیدٔ ٝیضؾیٓ ،و ٝآیٙس ٜاظ آٖ وؿب٘ی ذٛاٞس ثٛز و ٝثیكتطیٗ ا٘طغی ذٛز ضا نطف
قٙبذت زلیك فٙبٚضیٞبی اثطٌصاض زض حٛظ ٜضؾب٘ ٝػّیاِرهٛل تّٛیعی ٖٛوطز ٚ ٜزض تالـ ٞؿتٙس ،ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ فٙبٚضیٞب
افىبض ػٕٔٛی ضا ثب ذٛز ٕٞطا ٚ ٜآٖ ضا ٞسایت وٙٙسِ .صا ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٘ىتٟٓٔ ٝتطیٗ پیكٟٙبزٞبیی وبضثطزی ؤ ٝیتٛاٖ ثطای
ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ؾٙس چكٓ ا٘ساظ و ٝایطاٖ ضا ثطذٛضزاض اظ زا٘ف پیكطفت ،ٝتٛا٘ب زض تِٛیس ػّٓ  ٚفٙبٚضیٔ ،تىی ثط ؾ ٟٓثطتط ٔٙبثغ
ا٘ؿب٘ی  ٚؾطٔبی ٝاختٕبػی زض تِٛیس ّٔی ٔیزا٘س ،زض چٙس ػٛٙاٖ ذالن ٝوطز -1 :فطا ٓٞوطزٖ ظیطؾبذتٞبی ٔٛضز ٘یبظ خٟت
ثٟطٜثطزاضی اظ تّٛیعیٖٞٛبی ٘ؿُ خسیس وٟٓٔ ٝتطیٗ آٖ قجىّٔ ٝی اعالػبت اؾت -2 .حٕبیت اظ پػٞٚفٞبی حٛظ ٜفٙبٚضیٞبی
اثطٌصاض زض حٛظ ٜضؾب٘ ٚ ٝپیفثیٙی ایٗ فٙبٚضیٞب پیف اظ ٚضٚز  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضی خٟت اؾتفبز ٜاظ ظطفیتٞبی ٔثجت آٖٞب -3
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اضتمبی ؾغح ؾٛاز ضؾب٘ٝای افطاز  -4تغییط پّتفطْ ثطٚزوؿتی نطف نسا  ٚؾیٕب  ٚتطویت  ٚازغبْ آٖ ثب پ ٟٗثب٘س  ٚاؾتفبز ٜاظ
فٙبٚضیٞبی تطویجی زض ایٗ حٛظ -5 .ٜآٔٛظـ ٘یطٞٚبی ٔطتجظ زض حٛظ ٜضؾب٘ ٚ ٝآقٙبیی ایٗ افطاز اظ تحٛالت  ٚض٘ٚسٞبی پیف ضٚ
زض حٛظ ٜضؾب٘ ٝخٟت ٕٞبٍٙٞی ثیكتط  ٚافعایف ثٟطٜٚضی زض حٛظ٘ ٜیطٚی ا٘ؿب٘ی.
زض پبیبٖ یه ثبض زیٍط ثبیس ذبعط ٘كبٖ وٙیٓ و ٝإٞیت آیٙسٜپػٞٚی زض حٛظ ٜضؾب٘ ٝث ٝحسی اؾت و ٝچطاؽ ضا ٜوكٛض زض آیٙسٜ
ٔحؿٛة قس ٚ ٜزض نٛضت ػسْ تٛخ ٝث ٝآٖ ٔب٘ٙس وٛضاٖ زض اتبق فیُ ٔٛال٘ب ٞطوؿی ثطزاقتی ٘بلم اظ ٚالؼیت پیسا وطز ٚ ٜثط
ٔجٙبی آٖ ػُٕ ٔیوٙیٓ ٚ .ثٝضاؾتی حك ٌفت ٔٛال٘ب و:ٝ
اذتالف اظ ٌفتكبٖ ثیط ٖٚقسی
زض وف ٞطیه اٌط قٕؼی ثسی
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