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اغُ ٔٛضٛع ایٗ وتبة دس تفىش استشاتژیه ٟ٘فتٝ است.
 جشد ٚ تبویذ ثش ٘طبٖ ٔیذٞذ وٝ غشفب ثیبٖ ساٞىبسٞبئی ثؼٙٛاٖ سٞا

.پیٍیشی آٟ٘ب تب دستیبثی ثٝ ٘تیدٝ ٔٛفك ٘یست
 دیذٜ ٔیطٛد( 247ظ )خالغٝ دیذٌبٜ ِٔٛف دس ثیبٖ صیش:

  ساٞجشد ٕٞب٘ٙذ یه فشضیٝ ػّٕی است وٝ ٘طبٖ اص پیص
اسصش ٟ٘بئی ساٞجشد ثٝ ٔٛفمیت . ٌٛئی غبحت ٘ظش داسد

. آ٘ست، ٘ٝ دس پزیشش ٌشٚٞی اص فالسفٝ یب ٞیئت أٙبء
وبس ساٞجشدی خٛة ِضٚٔب ٞٓ ػّٕی ٚ ٞٓ وبسثشدیست.
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 ٝٞٔیالدی آغبص ضذ 1960ٔجب٘ی ػّٕی ٍ٘شش ساٞجشدی اص د.
 ٌبٜ چٙیٗ ثشداضت ٔیطٛد وٝ ساٞجشد ٕٞبٖ ادأٝ سیبست ٞبئی تب

جشد ٘ذاسد .پیشٚصیست، وٝ ایٗ ثٝ ٚالغ استجبعی ثب ٔٛفمیت سٞا
ذاف اضتجبٜ ضٛد .ساٞجشد ٘جبیذ ثب تجییٗ ٞا
ٖساٞجشد یؼٙی چٍٍٛ٘ی پیطجشد سبصٔب.
ساٞجشد ثذ چیضی ثیص اص ٘جٛد ساٞجشد خٛة است.
 ساٞجشد ثذ ٔٙغك خٛد سا داسد ٚ ثشٔجٙبی ٕٞبٖ ٔٙغك است وٝ ٔٛخت

.ػذْ ٔٛفمیت ٔیطٛد
ساٞجشد داسای یه ٞستٝ ٔشوضی است وٝ اص سٝ خضء تطىیُ ٔیطٛد  :

.الذاْ ٔٙسدٓ( 3سیبست سإٞٙب، ٚ ( 2تطشیح، ( 1
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 ساٞجشد یؼٙی ثىبسٌیشی ٘مبط لٛت دس ٔمبثُ ٘مبط ضؼف دس ٕٞسٛئی
ثب ثٟشٜ ٌیشی اص فشغت ٞبی ثبِمٜٛ

دٚ ٔٙجغ ٟٔٓ عجیؼی ٘مبط لٛت ػجبستٙذ اص:
ٓداضتٗ ساٞجشد ٔٙسدٓ ثش ٔجٙبی عشاحی ٔٙسد
 تِٛیذ ٘مبط لٛت خذیذ اص عشیك تغییش دیذٌبٜ ٞب

جشد خٛة ػجبستٙذ اص :خػٛغیبت سٞا
ا٘سدبْ سبختبسی
ًٙٞالذأبت ٕٞب
سیبستٟبی وبسثشدی
ٔٙبثغ دستیبثی ٝث ٘تبیح
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چطٓ ا٘ذاص سٞجشی دس ٔٛفمیت ساٞجشد تؼییٗ وٙٙذٜ است  .

 ٝٔٛفمیت استیٛخبثض دس ساٞجشد اپُ ٔشٖٞٛ پشداختٗ ث
ٔسبِٝ اغّی یؼٙی حزف ٌستشدٌی ٔحػَٛ ٚ 

تٕشوض ثش ٘مبط لٛت اص عشیك الذأبت ٔتٕشوض ٚ 
.ٕٞبًٞٙ اسصیبثی ضذٜ است

 ساٞجشد خٛة أشٚصٜ ضبیذ ٔحشٔبٍ٘ی ٘ذاضٝ ثبضذ، ِٚی ثٟشحبَ داسای
.  ٔبٞیتی ٔشٔٛص ٚ ٕ٘بدٞبئی غبفُ ٌیشا٘ٝ است

 ٜساٞجشد خٛة ٘یبص ثٝ سٞجشا٘ی داسد وٝ لبدس ثبضٙذ دس ٔمبثُ ٌستش
.ٚسیؼی اص ػّٕىشدٞب ٚ ٔٙبفغ ٘ٝ ثٍٛیٙذ
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جشد ثذ داسد :ٚخٛد ٞشیه اص ػٛأُ صیش ٘طبٖ اص سٞا
ش وبسضٙبسی (  fluff)ضؼبس تحت پٛضص ظٞب

َساٞجشد اغّی ٔب ٔذاخّٝ ٔتٕشوض ثش ٔطتشی است”: ٔثب.“
خبی خبِی چبِص دس ثیب٘یٝ ساٞجشد

اٌش چبِص ثیبٖ ٘طٛد اسصیبثی ویفی ساٞجشد ٔطىُ یب غیشٕٔىٗ است.
ساٞجشد والٖ ٔب افضایص سٟٓ ثبصاسست”: ٔثبَ چبِص.“
ِٚی اٌش ٔٛا٘غ ضٙبسبئی ٚ تحّیُ ٘طذٜ ثبضٙذ ٞٓ ساٞجشدی ٚخٛد ٘خٛاٞذ داضت.
ٞذف ٌزاسی غیشػّٕی یب غیشٚالؼی/ ثیبٖ اٞذاف ثٝ خبی ساٞجشد

  اٞذاف ساٞجشدی دستبٚسدٞبی خبظ فشایٙذی سا ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٔیذٞٙذ، ِٚی خٛد
.ساٞجشد ٘یستٙذ

اٞذاف ٘جبیذ ساٞجشد لّٕذاد ضٛ٘ذ، ِٚی ٞش ساٞجشدی ضبُٔ اٞذاف ساٞجشدیست.
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  اعٕیٙبٖ اص ثشلشاسی اٞذاف والٖ ساٞجشدی ٚ پبیص ٔستٕش ساثغٝ آٟ٘ب ثب
.اٞذاف خشد سبصٔب٘ی اص ٚظبیف اغّی دس ٔٛفمیت ساٞجشد تّمی ٔیطٛد

  ٝتٕشوض ساٞجشد خٛة ٕٞٛاسٜ ثش یه یب چٙذ ٞذف اغّی است وٝ دستیبثی ث
.آٖ ثیطتشیٗ ٔٙبفغ سا دس ثشخٛاٞذ داضت

احتشاص اص تبویذ ثش اٞذاف ساٞجشدی سبدٜ ٍ٘ش  :
ساٞجشد خٛة چبِطی ػٕذٜ سا د٘جبَ ٔیىٙذ  .
پیٍیشی ساثغٝ ثیٗ چبِص ٚ ػّٕىشد ٟٔٓ است.
  ساٞجشد ٔمشٖٚ ثٝ ضىست صٔب٘ی ضىُ ٔیٍیشد وٝ تحّیُ، ٔٙغك، ٚ ا٘تخبة تحت اِطؼبع

.سبدٜ ٍ٘شی لشاس ٌشفتٝ ثبضذ
  ٘مص وّیذی ساٞجشد، ایدبد تٕشوض ٔٙبثغ، تٛاٖ، ٚ تٛخٝ دس ساستبی اٞذافی

.ٚالغ ٍ٘ش ٚ لبثُ دستیبثی است
  ْتجییٗ ساٞجشد ٞٙش تطخیع اٞذافی است وٝ پیٍیشی آٟ٘ب ٞٓ ثب اسصش ٚ ٞٓ لبثُ ا٘دب

.است
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 ّٝجشد تىیٝ داسد ٚ ٔٛاسدی ٔب٘ٙذ چطٓ ا٘ذاص، سّس ثش تٕشوض اغّی سٞا
ٔشاتت اٞذاف، ٌستشٜ ٚ دأٙٝ، ٚ ثبٚسٞبی ٔشتجظ ثب ساٞىبسٞب ٚ تغییش سا 

.  دس حبضیٝ لشاس ٔیذٞذ
جشد داسای اسوبٖ اغّی صیش است :  ٞستٝ ٔشوضی سٞا

 تطشیح
  سیبست سإٞٙب
ٓالذاْ ٔٙسد

9

 ٝاِٚیٗ سوٗ ٞستٝ ٔشوضی ساٞجشد، یؼٙی تطشیح، ثب آ٘چٝ و
.ٔیٍزسد سشٚوبس داسد

 ٍٝ٘ٛثبیستی ثتٛاٖ ثٝ دسستی تطخیع داد وٝ ٚضؼیت ٚالؼی چ
.است

ثبیذ ثتٛاٖ ثٝ دالیُ ٚ ضٛاٞذی اص خٟت ٌیشی ٞب دست یبفت .
 صیشا دس ٟ٘بیت حبغُ )تطشیح ٔیتٛا٘ذ غحیح یب ٘بدسست ثبضذ

. ، ِٚی ثبیذ ٔجتٙی ثش ٚالؼیبت ٔٛخٛد ثیبٖ ضٛد(لضبٚت است
تطخیع ٚ تطشیح ٚضؼیت ٕ٘بیبٍ٘ش سٕت ٚ سٛی ساٞجشد است.

10

ایٗ سوٗ ساٞجشد دس ٚالغ ثیبٖ سٕت ٚ سٛی ٔٛسد ا٘تظبس آ٘ست.
 ذاص ذاص ٔتفبٚت است، صیشا چطٓ ٘ا جشد ثب چطٓ ٘ا سیبست سإٞٙبی سٞا

ٌٛیبی ٚضؼیت دِخٛاٜ است ٚ اعالػبتی اص چٍٍٛ٘ی دستیبثی ثٝ آ٘شا ثٝ 
یذٞذ .دست ٕ٘

ٕٙبی ساٞجشد ٚسیّٝ دستیبثی ثٝ چطٓ ا٘ذاصست .دس ٚالغ سیبست سٞا
 ٍٛ٘ی جشد ٝ٘ تٟٙب چٝ ثبیذ وشد، ثّىٝ چشائی ٚ چٍ سیبست سإٞٙبی سٞا

.آ٘شا ٘یض دس ثش داسد
 ٕٗتظبسات است ٚ ٔتض ٔضیت سیبست سإٞٙب دس ایدبد سبختبس ثیبٖ ٘ا

.  ا٘سدبْ الذأبت تّمی ٔیطٛد
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 ساٞجشد لشاسست وٝ دس ٟ٘بیت ٔٙدش ثٝ الذأبت ضٛد، ٚ ا٘سدبْ الذأبت
.دس ساستبی اٞذاف ساٞجشدی ثؼذ سْٛ آ٘ست

 ٚ ایٗ ٘یست وٝ تٕبْ الذأبت ثب خضئیبت ثیبٖ ضٛ٘ذ، ثّىٝ ثبیذ سٕت
.سٛی الذاْ ثشای ٍٕٞبٖ سٚضٗ ثبضذ

 ا٘سدبْ الذأبت یؼٙی ٕٞجستٍی ٚ ٕٞبٍٞٙی ٔٙغمی ٔیبٖ تٕبْ ٔٙبثغ
.  ٔٛسد استفبدٜ، سیبست ٞب، ٚ ػّٕیبتی وٝ ا٘دبْ ٔیٍیش٘ذ

 ٖٕٞبٍٞٙی تٕبْ حشوبت دس ساستبی ساٞجشد دس عَٛ صٔبٖ ٚ ٔىب
.  ٔٛخت ا٘سدبْ الذأبت است

 ػذْ ا٘سدبْ الذأبت ساٞجشدی یب دس اثش اختالف ٚ یب دس ساستبی
.چبِطٟبی غیشٔشتجظ ثشٚص ٔیىٙذ
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ساٞجشد خٛة ثش ٔٙبثغ لذست اخشائی ٔتىی است.
ٔٙبثغ لذست ساٞجشد خٛة ػجبستٙذ اص:

 اٞشْ ٞبLeverage

 اٞذاف ثب لبثّیت دستشسیProximate Objectives

 سیستٓ ساثغٝ ص٘دیشٜ ایChain-link Systems

 عشحDesign

 تٕشوضFocus

 سضذGrowth

 ٔضیتAdvantage

 پٛیبئیDynamics

 ٌطتبٚس ٚ دسٖٚ ٌشیضیInertia & Entropy
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دس اختیبس داضتٗ اٞشْ ٔٙبست ثش سٝ ِٔٛفٝ استٛاسست:
 ْش ذاف ساٞجشدی)ثّٙذای ٞا (ٔیضاٖ اسصش افضائی اٞشْ دس ساستبی ٞا
 (ٔٙبثؼی وٝ ٔیتٛاٖ ثش آٖ تىیٝ داضت)تىیٝ ٌبٜ ٔٙبست
 (تٛا٘بئی سبصٔبٖ دس ثٟشٜ ٌیشی اص اٞشْ ساٞجشد)لذست ثبصٚی وبفی

 ضبع، ٚ تٕشوض ثش اٞشْ ساٞجشد ثشٔجٙبی پیص ثیٙی، پیص داٚسی ٚا
.تػٛیشسبصی ضىُ ٔیٍیشد

جشد تّمی ٔیطٛد .پیطٍٛئی سفتبس دیٍشاٖ ٟٕٔتشیٗ اٞشْ سٞا
 تػٛیشسبصی اص تىیٝ ٌبٜ ٞبئی وٝ اثش ٘یشٚی ٔتٕشوض سا تطذیذ وٙذ ٘یض

.اص پیص داٚسی ٞبی ٟٔٓ است
دستیبثی ثٝ اٞشْ ٞبی سبصٔبٖ ثشای سلجب ثٝ سبدٌی ٔیسش ٕ٘یطٛد.
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 لبثّیت دستشسی ثٝ اٞذاف ساٞجشدی دس ٔٛفمیت آٖ تبثیش اسبسی داسد.
 ُٞذف ٌزاسی ساٞجشدی ثب اٞذافی وٝ احتٕبَ ػذْ دستیبثی ثٝ آٟ٘ب لبث

.پیص ثیٙی است، حتی ثٝ دالیُ چبِص فشاتش ٔتضٕٗ ػذْ تٛفیك است
 جشدی اص ٘مبط لٛت اص ٔیبٖ ثشداضتٗ ٞشٌٛ٘ٝ اثٟبْ دس تفسیش اٞذاف سٞا

.  ٟٔٓ تّمی ٔیطٛد
 ٗٔٛضغ ٌیشی ٔٙغمی لٛی ٚ ثذیُ سبصی ساٜ ٞبی دستیبثی ثب ثیطتشی

.تبثیش ٔٛفمیت ضشٚسیست
 ٖتبویذ ثش استجبط اٞذاف ساٞجشدی دس عَٛ صٔبٖ ثدبی سّسّٝ ٔشاتت آ

.اٞذاف تٛغیٝ ضذٜ است
ٞذف ٌشائی یؼٙی آ٘چٝ ثشای تحمك اٞذاف ضشٚسیست فشاٞٓ ثبضذ.
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ٞش سیستٓ ص٘دیشٜ ای ثٝ ضؼیف تشیٗ حّمٝ آٖ ٚاثستٝ است  .
 ذ ٔٛفك ثبضذ وٝ تٛا٘بئی سفغ ػٛأُ ٔحذٚد یه ساٞجشد صٔب٘ی ٔیتٛ٘ا

.وٙٙذٜ ٚ تمٛیت ضؼیف تشیٗ ثخص سیستٓ ص٘دیشٜ ٔٛخٛد ثبضذ
ٓٔثبِٟبئی اص تشٔضٞبی سبختبسی سیست ٕٝ٘ٛ٘:

ٌیشی اص فٙبٚسی ٘ٛیٗ ثذٖٚ تٛخٝ ٝث ٟٔبستٟبی ٔٛسد٘یبص ثٟشٜ 
اتىب ٝث خزة ثبصاس ثذٖٚ اعٕیٙبٖ اص ٔضیت سلبثتی
ٓتٛسؼٝ صیشسبختٟبی ثخطی ٝث أیذ اغالح وُ سیست

 ُٔاِٚیٗ ٌبْ دس سٞبئی اص ثٗ ثست ص٘دیشٜ ای سؼی دس ضٙبسبئی وب
.تشٔضٞب ٚ ٌٌّٛبٜ ٞبی سیستٓ است

 سبِٝ ضجىٝ  70ضٙبخت ػٕیك ٔٙغك استجبط ص٘دیشٜ سیستٓ سٔض ٔٛفمیت
.  ٔجّٕبٖ ایىب ثٛدٜ است وٝ تب وٖٙٛ سلیت ٘ذاسد

16
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 ٝ٘لػذ آٌبٞبPremeditation پیص ثیٙی ،Anticipation ٚ ،
.عشاحی ٞذفٕٙذ الذأبت ٕٞبًٞٙ سٔض ٔٛفمیت ساٞجشد تّمی ٔیطٛ٘ذ

سیش ٔٙغمی ایٗ سٝ ٌبْ ثٟشٜ ٌیشی اص عشح ساٞجشد سا تسٟیُ ٔیىٙذ.
ٕٞٛاسٜ ٘طب٘ٝ ٞبئی ٚخٛد داسد وٝ لػذ آٌبٞب٘ٝ ساٞجشد سا ٔیسش وٙذ.
 ٚ ٖضٙبخت ٔٛاصیٗ سفتبسی ٚ فشٍٞٙی دس پیص ثیٙی سفتبس ٔٙغمی دیٍشا

جشد ٔٛثش است .آٔبدٌی ثشای عشح سٞا
 تٛخٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ دس عشح ٟٔٓ است وٝ ساٞجشد ٕٞٛاسٜ چیضی ثیص اص

.اخضای ٔتطىّٝ آ٘ست ٚ ثبیذ داسای ا٘سدبْ وّی ثبضذ
 عشح ساٞجشد خٛة ثش ٌشایطبت سبصٔبٖ تىیٝ ٔیىٙذ، ٚ ایٗ وبس تمّیذ

.  سلجب سا ثٕشاتت ٔطىُ تش ٔیسبصد
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 ُسٚیىشد ساٞجشدی ثش ٌبْ ٞبئی ضبُٔ ضٙبسبئی ساٞجشد، چٍٍٛ٘ی تحّی
اعالػبت، ٚ دس ٟ٘بیت ثٟشٜ ٌیشی اص تشویت ٔٙبسجی اص سیبست ٚ 

.ٔٛضغ وٝ ٔیتٛاٖ آ٘شا تٕشوض ٘بٔیذ
 ُٕیت داسد وٝ اغّت ثٝ دالی یبفتٗ تٕشوض اغّی ساٞجشد اص ایٗ ٘ظش ٞا

.  ٌٛ٘بٌٖٛ پٛضیذٜ ٔیٕب٘ذ
 ٝجشد ساخغ ثٝ تٕشوض است، وٝ ایٗ تٕشوض ٘یبص ث ٞستٝ ٔشوضی سٞا

ٕٞبٍٞٙی سیبستٟب دس ساستبی افضایص تٛاٖ ٚ وبسثشد ایٗ تٛاٖ دس 
.ساستبی ٞذف ٔٙبست ساٞجشد داسد

 اغّت دیذٜ ٔیطٛد وٝ ثخػٛظ سبصٔبٖ ٞبی ثضسي ٔٙبثغ خٛد سا
ٔتٕشوض ٕ٘یىٙٙذ ٚ ثدبی آٖ اٞذاف ٔتٙٛػی سا ثغٛس ٕٞضٔبٖ د٘جبَ 

.ٔیىٙٙذ وٝ ٞیچ ٔٙبثؼی ثشای پیطجشد ٞیچیه ٔتٕشوض ٕ٘یطٛد

18

 ٝسضذ ٚ تٛسؼٝ سبصٔب٘ی ٔیتٛا٘ذ ثغٛس عجیؼی اتفبق افتذ، ٚ یب دس ٘تید
ٟٔٙذسی تٛسؼٝ دس ساستبی وست خبیٍبٜ ثشتش یب ثٟشٜ ٌیشی ثٟیٙٝ اص 

.ٔٙبثغ ٔٛخٝ خّٜٛ وٙذ
 سضذ ثی سٚیٝ ٔؼٕٛال پبسخٍٛ ٘یست، ٚ تٛخٝ ثٝ پٙح ٘یشٚی چبسچٛة

سلبثت دسٖٚ غٙؼت، لذست تبٔیٗ وٙٙذٌبٖ، ٔطتشیبٖ، )ٔبیىُ پشتش 
.ضشٚسیست( تبصٜ ٚاسداٖ، ٚ ٔحػٛالت خبیٍضیٗ

 ٝسضذ ثبیذ ٘تیدٝ ٔٙغمی افضایص تمبضب ثشای تٛإ٘ٙذی ٞبی ٔختع ث
.سبصٔبٖ ٚ تٛسؼٝ تٛا٘بئی ٞبی تخػػی ثبضذ

 ٝسضذ ثی سٚیٝ، حتی صٔب٘یىٝ ٔٙدش ثٝ افضایص سٟٓ ثبصاس ٔیطٛد، ِضٚٔب ث
دبٔذ .  ثٟجٛد سٛدآٚسی ٕ٘ی ٘ا

19

ٔضیت دس وست ٚ وبس ثب تفبٚت ٞب استجبط داسد ٚ أشی ٘سجی است.
 ٔضیت دس یه ثخص ٘جبیستی ثؼٙٛاٖ ٔضیت وّی تّمی ضٛد، صیشا

.ٞیچٍبٜ دس ٕٞٝ چیض ثش دیٍشاٖ ثشتشی ٘ذاسیٓ
سٔض ٔٛفمیت دس ثٟشٜ ٌیشی اص ٔضیت ٘سجی دس ضٙبخت آٖ ٟ٘فتٝ است.
 ُٔضیت ٘ٝ تٟٙب ٘سجی وٝ ٕٞٛاسٜ تٟٙب دس ثخطی ٚ تحت ضشایغی لبث

.پبیذاسی است
 یت پبیذاسی داسدوٝ سلجب تٛاٖ ثشاثشی ٘ذاضتٝ یب ٔضیت ٘سجی تب صٔب٘ی لبّث

.ثٝ ٔٙبثغ الصْ دستشسی ٘ذاضتٝ ثبضٙذ
 ٝداسد، ٔب٘ٙذ ٔؼشٚفیت، “ ٔىب٘یضْ تفىیه وٙٙذٜ”پبیذاسی ٔضیت ٘یبص ث

جٜٛ، یب دا٘ص پٟٙبٖ .استجبعبت خبظ، تبثیش ضجىٝ ای، التػبد ٘ا

20
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 ٝذاص دساصٔذت ٔیسش است، ِٚی ٘ٝ تٟٙب ث ایدبد ٔضیت ٘سجی دس چطٓ ٘ا
اٖ ٘یض ٘یبص داسد .سشٔبیٝ ٚ أىب٘بت، وٝ ثٝ دٚسٍ٘شی فشٚا

 ٔضیت ٘سجی صٔب٘ی ٔٛسد تٛخٝ است وٝ ثتٛاٖ ساٞی ثٝ اسصش افضائی
.داضت

2تؼٕیك ٔضیت، ( 1: پبیذاسی ٔضیت ٘سجی ثٝ چٟبس ػبُٔ ثستٍی داسد  )
.حفظ فبغّٝ سلجب( 4افضایص تمبضب، ٚ ( 3تٛسؼٝ ٌستشٜ ٔضیت، 

 تؼٕیك ٔضیت ثٝ ٔیضاٖ صیبدی اص عشیك ثبصٍ٘شی ٚ ثٟجٛد ٔستٕش فشایٙذ
.ٚ ٔحػَٛ أىبٖ پزیش ٔیطٛد

 ٌَٛستشش ٔضیت ٘سجی ثب ثٟشٜ ٌیشی اص ٔضیت ٔٛخٛد ثشای اسائٝ ٔحػ
.یب خذٔت خذیذ سشٚوبس داسد

21

 ٝتٛخٝ ثٝ ٟٔبستٟب ٚ ٔٙبثغ ٔٛخٛد، ٚ ثٟشٜ ٌیشی اص ٘مبط لٛت دس تٛسؼ
.ٌستشٜ ٔضیت ٘سجی ضشٚسیست

 دس تٛسؼٝ ٌستشٜ ٔضیت تٛخٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ ٘یض ضشٚسیست وٝ ٚاسد
.ٌستشٜ ای ٘بضٙبختٝ ٘جبیذ ضذ

 ٗاسصش ٔضیت ٘سجی ثب افضایص ٔطتشیبٖ یب تمبضب ثیطتش ٔیطٛد، وٝ ای
.اِجتٝ ٔطشٚط ثٝ أىب٘بت دستیبثی ثٝ ٔٙبثغ ٔٛسد٘یبص ٔشثٛعٝ است

 اٌش ٔىب٘یضٟٔبی تفبٚت ثب سلجب تمٛیت ضٛ٘ذ، یب ٔىب٘یضٟٔبی تفبٚتی
اص ثبسصتشیٗ ایٗ . خذیذی ایدبد ضٛ٘ذ، اسصش افضائی حبغُ ٔیطٛد

.ٔىب٘یضٟٔب ٔیتٛاٖ ثٝ حمٛق ٔؼٙٛی ٚ ثش٘ذ اضبسٜ داضت
 تغییشات ٔستٕش فشایٙذی ٚ ٘ٛآٚسی ثشٔجٙبی دا٘ص دسٖٚ سبصٔب٘ی ٔٙبثغ

.ٟٔٓ ایدبد ٚ ٌستشش ٔضیت ٘سجی است

22

پٛیبئی سبصٔبٖ دس ٕٞسٛئی ثب أٛاج تغییش ٟ٘فتٝ است.
جشدی است .  ٘ٛآٚسی ٔجتٙی ثش ٔٛج تغییش ثٟتشیٗ ساٜ ایدبد ٔٛلؼیتی سٞا

 ٝضىُ ٌشفت“ آی پی در همه جا”سیسىٛ ثب دسن ٘یبص آتی ضجىٝ ایٙتش٘ت ث.
 ٖتٕبْ سبصٔبٖ ٞب دس ٔؼشؼ أٛاج تغییش ٞستٙذ، ِٚی احسبس پٛیبئی آ

.أٛاج ٘یبص ثٝ حسبسیت ٔذیشیت داسد
 ِٝٛ تطخیع أٛاج تغییش ٘یض ٘یبصٔٙذ ضٙبخت ػٕیك اص ٔجب٘ی ٚ پٛیبئی ٔم

.ٔٛضٛع تغییش است
 ٌبٜ ٔبٞیت سبختبسی یه غٙؼت دس تغییش است، ٚ سبصٔبٖ ٞبئی ٔٛفك

.ٔیطٛ٘ذ وٝ دس آٖ ساستب ٞذایت ساٞجشدی ضٛ٘ذ
 ٝغٙؼت وبٔپیٛتش اص ٌشایص تِٛیذ ػٕٛدی ثٝ افمی چشخیذ ثذٖٚ ایٙىٝ وسی ث

.  دسستی تطخیع دٞذ چٝ صٔبٖ ٚ چٍٛ٘ٝ ایٗ اتفبق افتبد

23

 ضٙبخت ٘یشٚٞبی تغییش دضٛاس ٚ ثسیبسی اص اثؼبد آٖ ٕٞٛاسٜ ٘بٔىطٛف
.  است، وبفی است وٕی ثیص اص سلجب آ٘شا دسن وٙیٓ

2ٞضیٙٝ ثبثت فضایٙذٜ، ( 1: ػالئٓ سإٞٙبی ٘یشٚٞبی تغییش ػجبستٙذ اص  )
پیطفشؼ ٞبی لبثُ پیص ثیٙی، ( 3ٔمشسات صدائی یب تغییش دس ٔمشسات، 

.ٚضؼیت خبرثٝ( 5ػىس اِؼُٕ ٘بٌضیش، ٚ ( 4
 ٚ افضایص ٞضیٙٝ ٞبی ثبثت تِٛیذ ٔیتٛا٘ذ ٘طبٖ اص لذٔت فٙبٚسی

.٘ٛآٚسی دس خبیٍضیٙی آٖ ثبضذ
 ٗتغییشات ٔمشسات اغّت ٔٙدش ثٝ تغییش ٚ یبفتٗ ساٞىبسٞبی خبیٍضی

.  ٔیطٛ٘ذ
 ٝدبْ وبسٞب ٌبٜ ثب تغییشات اسبسی ٔٛاخ ثشخی پیطفشؼ ٞب ٚ سٚتیٗ ٘ا

.ٔیطٛ٘ذ

24
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 ٚ ػىس اِؼُٕ ٞبی ٘بٌضیش سبصٔبٖ ضبُٔ سفتبسیست وٝ دس اثش لذٔت
.ػبدت حبغُ ضذٜ ٚ ثش پٛیبئی تبثیشٌزاس است

 ٝٚضؼیت خبرثٝ دس یه سبصٔبٖ ثٝ پٛیبئی خزة فٙبٚسی ٚ تمبضب ٔشثٛع
.ٔیطٛد، ٚ ٔیتٛا٘ذ تؼییٗ وٙٙذٜ ثبضذ

 دس تؼجیش ساستبی أٛاج تغییش، ٘یبص اغّی دسن ٚ تٛا٘بئی تفىیه
.ٚضؼیت ٔٛخٛد اص خٟت ٌیشی آتی غٙؼت است

 ثشای دسن دسست ٚضؼیت خبرثٝ دس تغییش، تٛخٝ ثٝ ِٔٛفٝ ٞبی
ٕیت داسد .ثبصداس٘ذٜ ثٝ ا٘ذاصٜ ػٛأُ تسشیغ وٙٙذٜ ٞا

أىب٘بت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ سبصی ٘ٛآٚسی پٛیبئی تغییش سا تسشیغ ٔیىٙذ.
دستیبثی ثٝ ٔٙبثغ ٚ ٔحذٚدیت ٞبی فشاٚسی ٔیتٛا٘ذ ثبصداس٘ذٜ ثبضذ.

25

  ٝآ٘چٝ ثٟتش اص تحّیُ فشغتٟب ٚ تٟذیذٞبست، تحّیُ ٘یشٚٞبی ٔٛسْٛ ث
سلجبست وٝ ػُّ ٚ اثشات   Entropyٚ دسٖٚ ٌشیضی  Inertiaٌطتبٚس 

.  آٖ ٔیتٛا٘ذ سإٞٙبئی ثشای عشاحی ساٞجشد ثشتش ثبضذ
  ٌٜٛطتبٚس یب ٘یشٚی سا٘طی اثشٌزاس ثش پیطجشد سبصٔبٖ، سیطٝ دس لذٔت ٘ح

ػبدات  ( 2سٚتیٗ ٚ سٚصٔشٌی، ( 1: ػُٕ ٚ ثشخٛسد داسد، وٝ ا٘ٛاع آٖ ضبُٔ
ٔثال ٔٙجغ  )ٚاثستٍی پطتیجبٖ ( 3٘بضی اص فشًٞٙ سبصٔب٘ی تثجیت ضذٜ، ٚ 

.است( دسآٔذ وبرة
  ٖدسٖٚ ٌشیضی اغّت دس اثش فشسٛدٌی، فشثٟی، فشتٛتی، یب سخٛت دس سبصٔب

.ٞب ػبسؼ ٔیطٛد، ٚ حبوی اص ٌشایص ثٝ فشٚپبضی است
 ضؼجٝ  28ضشوت د٘تٖٛ ثب پیطیٙٝ عٛال٘ی دس فضبی سجض اص عشیك ضجىٝ ای ٔتطىُ اص

.ػّی سغٓ ضٟشت ثب ٔسبِٝ وبٞص ٔستٕش سٛدآٚسی سٚثشٚ ضذٜ ثٛد
  تحّیُ وبسضٙبسی ٘طبٖ اص ػبسضٝ ای پٟٙبٖ داضت وٝ ثیص اص ٘یٕی اص ضؼجبت ضشوت

.  دچبس پطتیجب٘ی ٔبِی ٔشوض ثٛد٘ذ ٚ ایٗ دس حبَ ٌستشش ثٛد

26

ساٞجشد خٛة ثش دا٘ص ػّٕىشدی ثٙیبٖ ٔیطٛد.
عشاحی ساٞجشد اص ثسیبسی خٟبت ثٝ ثٙبوشدٖ فشضیٝ ضجبٞت داسد.
ایٗ ٞش دٚ ساثغٝ ای ٔٙغمی ثب دا٘ستٝ ٞب ٚ ٘ذا٘ستٝ ٞب داس٘ذ  .
 ضبیذ فشق اغّی ٚ وّیذی فشضیٝ ٚ ساٞجشد دس ایٗ ثبضذ وٝ فشضیٝ ثش

ػّْٛ ػبْ ٔتىی است، حبَ آ٘ىٝ ساٞجشد ثیطتش ثش دا٘ص سبصٔب٘ی تىیٝ 
دس ػیٗ حبَ، ساٞجشد یه فشضیٝ دِخٛاٜ ٘یست، ثّىٝ یه لضبٚت . داسد

. وبسضٙبسی حسبة ضذٜ است
 ْجشد ایٙستىٝ فشؼ وٙیٓ آ٘چٝ سا الص ثضسٌتشیٗ ٔطىُ دس عشاحی سٞا

یٓ ٚ فمظ ٔب٘ذٜ است وٝ ثش٘بٔٝ ای حسبة ضذٜ داضتٝ ثبضیٓ .  است ٔیذ٘ا
.ایٍٙٛ٘ٝ ٍ٘شش ػٕٛٔب ثضسٌتشیٗ ٔب٘غ پژٚٞص ٚ ٘ٛآٚسی است

27

اثضاس الصْ  ( 1: تٛا٘بئی یبفتٗ ساٞجشد خٛة ػٕذتب ثٝ سٝ ػبُٔ ثستٍی داسد
ػبدت ثٝ  ( 3أىبٖ سٛاَ دس خػٛظ لضبٚت خٛد، ٚ ( 2ثشای تٕشوض تٛخٝ، 

.لضبٚت ٚ ثجت آٖ ثشای ثٟجٛد
دس ٚالغ، ٞٓ ثبیذ لضبٚت وشد ٚ ٞٓ ٍ٘بٞی ا٘تمبدی ثٝ آٖ داضت  .
  ٕٞٛاسٜ ثبیستی سٝ ٔطخػٝ اغّی یؼٙی تحّیُ ٚضؼیت، ا٘تخبة سیبست ٞبی

.سإٞٙب، ٚ الذاْ ٔٙسدٓ سا ٔذ ٘ظش داضت
پٙح صٔیٙٝ ٔؼَٕٛ اضتجبٜ دس لضبٚت ٚ سفتبس ػجبستٙذ اص:

اضتجبٜ ٔحبسجبتی ٚ استٙبد ثٝ اعالػبت ٘بدسست
اتىب ثش آسأص لجُ اص تٛفبٖ ٚ پٟٙب٘ی اٚضبع دس حبَ تغییش
سیسه پزیشی ٚ اتىب ثٝ الجبَ دس خشیبٖ أٛس
ٖپیشٚی وٛسوٛسا٘ٝ ٚ اػتٕبد ثذٖٚ ٔحبسجٝ ثٝ دیٍشا
دیذٌبٜ غشفب دسٖٚ ٍ٘ش ٚ اػتٕبد اثجبت ٘طذٜ ثٝ ٚضؼیت خٛدی

28


