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چکیده
هدفّ :سف پػٍّف حبضط ،اضائِی هسل اضتجبط ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ٍ اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف زض وتبثربًِّبی
ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ هسلیبثی هؼبزالت ؾبذتبضی اؾت.
روش پژوهش :پػٍّف ،اظ ًظط ضٍـقٌبؾی ،پیوبیكی ثَزُ ٍ زض اؾبؼ ،ثِ ثطضؾی ّنثؿتگیّبی هَخَز ثیي هتغیطّبی پػٍّف
هیپطزاظز .خبهؼِی آهبضی ایي پػٍّف قبهل توبهی وبضوٌبى (ثِغیط اظ ًیطٍّبی ذسهبتی) قبغل زض وتبثربًِّبی ػوَهی تحت پَقف
ًْبز زض اؾتبى آشضثبیدبىغطثی ّؿتٌس .زض ایي پػٍّف ،ثط اؾبؼ اخعاء فطآیٌس هسیطیت زاًف ،هتغیطّبی اًتمبل زاًفضوٌی ،ثِوبضگیطی
زاًف ٍ ؾبظهبىزّی زاًف ثطای هغبلؼِ ،اًتربة قسًس .اثعاض هَضز اؾتفبزُ ،پطؾفًبهِ زض چْبض ثرف اؾت .همساض آلفبی وطًٍجبخ ثطای
پطؾفًبهِی ؾطهبیِی اختوبػی  93/8زضنس ،اًتمبل زاًفضوٌی  87/3زضنس ،ثِوبضگیطی زاًف ثطاثط ثب  84زضنس ٍ پطؾفًبهِی
ؾبظهبىزّی زاًف ثطاثط ثب  84زضنس هحبؾجِ قس وِ زض ؾغح لبثل لجَلی اؾت .خْت تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب اظ فطهَل آهبضی تی ته
ًوًَِای ،هسل ّنثؿتگی ٍ فطهَلّبی ضگطؾیَى ٍ آًبلیع ٍاضیبًؽ ،فطهَل ّنثؿتگی پیطؾَى ثب هتغیط هیبًدیگط ٍ اضائِی هسل ثِ
ضٍـ هؼبزالت ؾبذتبضی اؾتفبزُ قسُ اؾت.
یافتهها :یبفتِ ّب حبوی اظ آى اؾت وِ ٍضؼیت هغلَثیت ؾطهبیِی اختوبػی ،اًتمبل زاًفضوٌی ،ثِوبضگیطی زاًف ٍ ؾبظهبىزّی
زاًف زض وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی ،ثبالتط اظ هتَؾظ ثَزُ ٍ اضتجبط هؼٌبزاضی ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ٍ اًتمبل
زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف ٍخَز زاضز.
نتیجهگیزیً :تبیح ًكبى زاز ؾطهبیِ اختوبػی ثط اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِ وبضگیطی زاًف هاثط اؾتّ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی
هسل پیكٌْبزی ،هیتَاى ًتیدِ گطفت وِ هتغیط ؾبظهبىزّی زاًف ثِعَض ولی (هؿتمین ٍ غیط هؿتمین) ثط اضتجبط ؾطهبیِی اختوبػی ٍ
اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف تإثیط گصاض اؾت.
واژههای کلیدی :ؾطهبیِی اختوبػی ،اًتمبل زاًفضوٌی ،ثىبضگیطی زاًف ،ؾبظهبىزّی زاًف ،وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبى
غطثی ،هسل هؼبزالت ؾبذتبضی.
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مقدمه

اضظـّبی ؾبظهبًی هكتطن ،چكن اًساظ ٍ اّساف ؾبظهبًی

ؾطهبیِ اختوبػی ثط چٌس تؼطیف ،تفؿیط ٍ وبضثطز هرتلف

هكتطن اؾت.

اؾتَاض اؾت .وٍَیي 1ثیبى هیزاضز وِ هحجَثیت ؾطهبیِی

اظ ایيضٍ زاًكوٌساى ٍلت ذَز ضا نطف تَلیس زاًف وطزُ اًس

اختوبػی ثطای ؾیبؾتگصاضاى ثِ ػلت حبلت زٍگبًِ ایي هفَْم

ٍ تالـ اهطٍظُی آًْب ،الساهبت ثیكتط ثِ ثْطُثطزاضی اظ زاًف

هیثبقس وِ ذَز ًبقی اظ ضٍح لَی التهبزی آى زض ثیبى

ػلوی خْت یبفتِ اؾت ثِزضؾتی هیتَاى ازػب وطز وِ هْنتطیي

اّویت گطٍُّب اؾت .هحجَثیت ایي هفَْم ثطای هحممبى تب

ضوي هسیطیت زاًف ،اخطا ٍ پیبزُؾبظی آى اؾت (افطاظُ،

حسٍزی ثِ ػلت عیف ٍؾیغ ًتبیدی اؾت وِ ؾطهبیِ اختوبػی

 .)1386ؾبظهبىزّی زاًف ثِػٌَاى همسهِای خْت ثؿتط ؾبظی

هیتَاًس تَخیِ وٌس .تؼسز وبضثطزّب هٌدط ثِ تؼسز تؼبضیف قسُ

ٍ اؾتفبزُ ػولی اظ زاًف ثِوبض هیضٍز؛ یؼٌی ثب زؾتِثٌسی ٍ

اؾت .ؾطهبیِ اختوبػی ثِ زفؼبت ثطای تكطیح ػولىطز

وسگصاضی زاًف ،هیتَاى ثِ ثبظیبفت زاًف خْت اؾتفبزُ اظ

هسیطیتی ثطتط ،ثْجَز ثبظزّی گطٍُّبی زاضای اػوبل هرتلف

زاًف ووه ًوَز (الَاًیً ،بعك ،فطاحیّ .)1386 ،سف

اضظـ حبنل اظ پیوبىّبی ههلحتی ٍ تمَیت ضٍاثظ ظًدیطُ

هسیطیت زاًف ،ایدبز اضظـ زض ؾبظهبىّب اؾت ٍ زاًف،

ػطضِ ثِ وبض گطفتِ قسُ اؾت (الَاًیً ،بعك ،فطاحی.)1386 ،

پكتیجبًی ثطای تهوین گیطی وبضآهس اؾت .ایدبز اضظـ لعٍهبً

ّوچٌیي ًبّبپیت ٍ 2گَقبل 3هؼتمسًس وِ ؾطهبیِی اختوبػی،

ثِهؼٌی ایدبز اضظـ التهبزی ًیؿت؛ ؾبظهبىّبی غیطاًتفبػی

یىی اظ لبثلیتّب ٍ زاضاییّبی هْن ؾبظهبًی اؾت وِ هیتَاًس

هثل وتبثربًِّب ٍ ّوچٌیي ؾبظهبىّبی زٍلتی ٍ ذیطیِ ،ثِ

ثِ ؾبظهبىّب زض ذلك ٍ تؿْین زاًف ووه ثؿیبض ًوَزُ ٍ ثطای

ضٍـّبی غیط التهبزی ایدبز اضظـ هیوٌٌس .آىّب چیعی

آىّب زض همبیؿِ ثب ؾبظهبىّبی زیگط هعیت ؾبظهبًی پبیساض

ایدبز هیوٌٌس وِ ؾطهبیِی اختوبػی ًبهیسُ هیقس (ًَضٍظی،

ایدبز وٌس .ؾطهبیِی اختوبػی ثبػث ثِ اقتطان گصاقتي ثْتط

.)1390

زاًف ،اثمبء زاًف ؾبظهبًی ،ایدبز ضٍاثظ هجتٌی ثط اػتوبز ٍ

هسیطیت زاًف زض وتبثربًِّب ؾجت قٌبؾبیی زاًف هیقَز.

ّوىبضی ،ضٍح تؼبٍى ،ووه ثِ آهَظـ ،افعایف فؼبلیتّبی

حطوت ثِ ؾَی ًظبمّبی زاًفهساض ثبػث هیقَز وِ ایي

هطتجظ ثب ثجبت ؾبظهبًی ٍ زضن هكتطن هیقَز (وَثطا،

ضقتِ خبیگبُ ٍالؼی ذَز ضا زض تجبزل زاًف ٍ زض فطآیٌس ضقس

گَلتىیي .)2009 ،4چٌبًچِ زض غیبة ؾطهبیِی اختوبػی ،ؾبیط

هؼطفتی خبهؼِ خْبًی ثِزؾت آٍضز (یویي فیطٍظ.)1382 ،

ؾطهبیِّب اثطثركی ذَز ضا اظزؾت زازُ ٍ پیوَزى ضاُّبی

زاًف ،اظ عطیك گطزـ آى زض ثیي افطاز یه ؾبظهبى ٍ تؼبهالت

تَؾؼِ ٍ تىبهل فطٌّگی ٍ التهبزی وِ الظهِ انلی هطاوع

ٍ اضتجبعبت هیبى آًْب قىل هیگیطز؛ پؽ ػٌهط اًؿبًی،

غیطاًتفبػی ٍ زٍلتی اظ خولِ وتبثربًِّب اؾتً ،بّوَاض ٍ زقَاض

انلیتطیي ػٌهط زض ذلك ٍ ثِوبضگیطی زاًف زض ؾبظهبى اؾت

هیؾبظز (الَاًیً ،بعك ،فطاحی .)1386 ،زض ایي پػٍّف،

(ٌّطی .)1390 ،اظ ایي ضٍ هفَْم زاًفضوٌی زض ایي چطذِ،

ؾطهبیِی اختوبػی ،اظ ؾِ ثؼس ؾبذتبضی ،قٌبذتی ٍ ضٍاثظ

ًمف هْی ضا ذَاّس زاقت .ثط اؾبؼ زیسگبُ ًًَبوب ٍ

پطزاذتِ هیقَز وِ قبهل ضٍاثظ ذَة ٍ گطم ثیي افطاز ،هیعاى

تبوِاٍچی ،5زاًفضوٌی ،زاًف شٌّی اؾت وِ ثِ آؾبًی ٍ

اؾتفبزُ اظ تینّب ٍ وویتِّبی وبضی ،اػتوبز ٍ ضٍاثظ هتمبثل،

ثِنَضت ثهطی یب والهی هٌتمل ًویقَز ٍ وؿت آى ثؿیبض

احؿبؼ تؼلك ذبعط ،احؿبؼ تؼْس ثِ تحمك اّساف،

زقَاض اؾت (ثىوي .)1999 ،6ایي زاًف ،پطّعیٌِ ٍ اضظقوٌس
اؾت؛ اظ ایيضٍ ،افطاز توبیل چٌساًی ًساضًس وِ ثسٍى پبزاـ آى
ضا ثِ اقتطان ثگصاضًس .لؿوت اػظن زاًف هب وِ ثِ قىل
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ذبنی زض ًیبهسُ اؾت ٍ اغلت ثِ عَض ًبذَزآگبُ زض شّي هب

زاٍعلجبًَِّ ،یت گطٍّی ،تؼبٍى ٍ ّوىبضی هتمبثل اضتجبعبت ٍ

ثبلی هیهبًس ،ثِ ػٌَاى زاًفضوٌی هؼطفی هیقَز (ثىوي،

حؿي تفبّن ،اػتوبز ،اًؿدبم ٍ ّوجؿتگی گطٍّی ٍ قجىِّب ٍ

 .)1999زاًفضوٌی هیتَاًس زض هْبضت افطاز زض اؾتفبزُ اظ

ٌّدبضّبی هكتطن ثب هسیطیت زاًف هثجت ٍ هؼٌبزاض ثَز.

اثعاضّب یب ًحَُی اًدبم وبضی ذبل هكبّسُ قَز (زالىیط،1

ّوچٌیي یبفتِّب تحلیل هؿیط ًكبى زازًس وِ اظ ثیي قبذمّبی

 .)2009تٌْب ضاُ قٌبؾبیی زاًفضوٌی وبضوٌبى ،ثطلطاضی اضتجبط

ؾطهبیِی اختوبػی ،قبذم قجىِّب ٍ ٌّدبضّبی هكتطن ثب

هیبى آًْب زض ؾبظهبىّب ٍ تالـ ثطای ایدبز چٌیي فضبیی

اثط ول  54/1زضنس ثیكتطیي تإثیط ٍ قبذمّبی ّویبضی ٍ

اضتجبعی اظ ؾَی هسیطاى اؾت .تَخِ ثِ ایي ًىتِ هْن اؾت وِ

هكبضوت زاٍعلجبًِ ثب اثط ول  6زضنس ونتطیي تإثیط ضا ثط زاًف

افطازّ ،ط زٍ ًَع زاًفضوٌی ٍ ػیٌی ضا زاضا ٍ ٍخَز آًْب ثطای

هسیط یب وبضوٌبى ؾبظهبى خْبز وكبٍضظی زاقتٌس .زض هدوَع

ظًسگی قرهی ،حطفِای ٍ تدبضی ضطٍضی ّؿتٌس؛ اهب هوىي

قبذمّبی ؾطهبیِی اختوبػی  50/7زضنس اظ تغییطّبی

اؾت افطاز ّیچگًَِ توبیلی ثطای تجبزل زاًفضوٌی ذَز ثب

ٍاضیبًؽ هتغیط ٍاثؿتِی هسیطیت زاًف ضا تجییي ًوَزًس.

زیگطاى ًساقتِ ثبقٌس (هحوسیفبتح ،ؾجحبًی ،هحوسی.)1387 ،

هْسیبىضاز ( ،)1390زض پػٍّف ذَز ثِ "ثطضؾی ضاثغِی

زٍؾتبض ( ،)1391زض همبلِ ذَز ثِ "ثطضؾی تإثیط ؾطهبیِی

ؾطهبیِی اختوبػی ٍ هسیطیت زاًف زض ؾبظهبى اهَض هبلیبتی

اختوبػی ثط تَؾؼِ هسیطیت زاًف زض زاًكگبُّبی ٍاثؿتِ ثِ

وكَض" پطزاذت ..اثعاض هَضز اؾتفبزُ ثطای خوغآٍضی زازُّب،

ٍظاضت ػلَم ،پػٍّف ٍ فٌبٍضی اؾتبى گیالى" پطزاذتً .تبیح

پطؾفًبهِ قبهل زٍ لؿوت ،ؾطهبیِاختوبػی ،وِ ثط اؾبؼ
2

ًكبى هیزّس تَؾؼِ ؾطهبیِی اختوبػی زض ؾبظهبى ثط تَؾؼِ

هسل ًبّبپیت ٍ گَقبل ( )1998عطاحی قسُ ٍ پطؾفًبهِی

فطآیٌس هسیطیت زاًف تإثیطگصاض اؾتٍ .خَز ؾطهبیِی

هسیطیت زاًف وِ ثط اؾبؼ هسل ًًَبوب ٍ تبوِاٍچی (ٍ )1995
3

اختوبػی زض ؾبظهبى ٍ تؼبهالت اثطثرف هیبى افطاز ؾبظهبى،

زیىؿَى ( )2000عطاحی قسُ وِ اظ زٍ ثؼس ذلك ٍ تؿْین

هَخت تؿْیل ٍ تضبضة ثیكتط آضاء هیگطزز ٍ اًتمبل زاًف ٍ

زاًف تكىیل گطفتِ قس .یبفتِّب ًكبى زاز وِ تإثیط ؾطهبیِی

ذلك زاًف زض ؾبظهبىضا فطآّن هیآٍضز .گَّطی ( ،)1391زض

اختوبػی ثط هسیطیت زاًف هؼٌبزاض ثَز .هحوَزی ( ،)1390زض

پػٍّف ذَز ثِ "ثطضؾی ٍضؼیت ًیطٍی اًؿبًی ٍاحس ؾتبزی

پػٍّف ذَز ثِ ثطضؾی ضاثغِ ؾطهبیِی اختوبػی ٍ هیعاى

ًْبز وتبثربًِّبی ػوَهی وكَض ٍ ًحَُ ػولىطز ًْبز زض

اخطای هسیطیت زاًف زض وتبثربًِّبی زاًكگبُ فطزٍؾی ٍ

فطآیٌسّبی تجسیل زاًف" زض ثیي وبضوٌبى زض ؾغح ؾبظهبى

ػلَمپعقىی هكْس پطزاذتً .تبیح ًكبى زاز وِ ثیي هیعاى

پطزاذت .یبفتِّب ًكبى هیزّس وِ قبذم زاًفضوٌی وبضوٌبى

ؾطهبیِی اختوبػی ٍ هیعاى اخطای هسیطیت زاًف ضاثغِ هثجت

زاضای ثیكتطیي هیبًگیي ثَزُ اؾت .قبذمّبی زاًف آقىبض ٍ

ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز .اظ هیبى اثؼبز هسیطیت زاًف ،ؾطهبیِی

تجسیل زاًف آقىبض ثِ ضوٌی ًیع ووتطیي هیبًگیي ضا زاقتٌس.

اختوبػی ثیكتطیي اضتجبط ضا ثب ثُؼس تَلیس زاًف زاضز ٍ ووتطیي

هیطنظازُ ٍ قیطی ٍ ػلی آثبزی ( )1390زض پػٍّف ذَز ثب

اضتجبط ًیع هیبى ؾطهبیِی اختوبػی ٍ ثؼس اضائِی زاًف اؾت.

ّسف ولی ثطضؾی تإثیط ؾطهبیِ اختوبػی ثط هسیطیت زاًف

ّبقنپَض ( ،)1390زض پػٍّف ذَز ثِ "ثطضؾی ظیطؾبذتّبی

وبضوٌبى ؾبظهبى خْبزوكبٍضظی قْطؾتبى خٌَثی اؾتبى ایالم

هسیطیت زاًف قبهل افطاز ،فطآیٌسّب ٍ فٌأٍضی زض ؾبظهبى اؾٌبز

پطزاذت .یبفتِّب ًكبى زازًس وِ ؾغح ؾطهبیِی اختوبػی ٍ

ٍ وتبثربًِی هلی خوَْضی اؾالهی ایطاى" پطزاذت .یبفتِّب

هسیطیت زاًف زض ثیي وبضوٌبى ؾبظهبى خْبزوكبٍضظی هتَؾظ

چٌیي ثَز وِ ظیطؾبذت افطاز زض ٍضؼیت هٌبؾت ،ظیطؾبذت

ثَزً .تیدِی تحلیل ّوجؿتگی ًكبى زاز وِ ضاثغِی

فطآیٌسّب زض ٍضؼیت ًبهٌبؾت ٍ ظیطؾبذت فٌبٍضی زض

قبذمّبی ؾطهبیِی اختوبػی ،یؼٌی ّویبضی ٍ هكبضوت
2
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ٍضؼیت ًبهكرم لطاض زاقتّ .نچٌیي هكرم قس وِ هیبى

الَاًیً ،بعك ،فطاحی ( ،)1386زض پػٍّف ذَز تحت ػٌَاى

ّط ؾِ ظیطؾبذت ثب یىسیگط ّنثؿتگی هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.

"ًمف ؾطهبیِی اختوبػی زض تَؾؼِ هسیطیتزاًف ؾبظهبًی"،

حُطّی ( ،)1388زض پػٍّف ذَز ثِ "ثطضؾی ٍضؼیت

ًمف ٍ تإثیط ؾطهبیِی اختوبػی ثط تَؾؼِ هسیطیتزاًف ٍ پٌح

ثِوبضگیطی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِّبی ترههی اهَض ثطق

فطآیٌس انلی آى (قبهل وؿت ،ثجت ،ذلك ،اًتمبل ٍ وبضثطز

ٍظاضت ًیطٍ زض ایطاى" پطزاذت ٍ ثِ زًجبل یبفتي الگَیی

زاًف) ضا ثطضؾی هیوٌسً .تبیح پػٍّف ًكبى هیزّس وِ تَؾؼِ

پیكٌْبزی ثطای اخطای هسیطیت زاًف زض وتبثربًِّبی

ؾطهبیِّبی اختوبػی زض ؾبظهبى ثط تَؾؼِ فطآیٌس هسیطیتزاًف

ترههی ثَز .زض ًتیدِ هالفِّبی ٍضؼیت گطزآٍضی هٌبثغ ٍ

ثٍِیػُ اظ ثؼس ذلك ٍ اًتمبل زاًف تبثیطگصاض اؾت.

هْنتطیي ضطٍضتّب زض ثِوبضگیطی هسیطیت زاًف ثِعَض ولی

پبضن ،)2007(1هسیطیت زاًف ضا زض ثرف هطخغ وتبثربًِّب

زض چْبض حَظُ هَضز ثطضؾی ،تَؾظ وتبثساضاى ٍ هؿئَلیي

هَضز ثطضؾی لطاض زازُ ٍ ثِ "وبٍـ زض هَضز چگًَگی

وتبثربًِّب ٍ هسیطاى ثْتط اظ هتَؾظ اضظیبثی قس .اهّب ٍضؼیت

ثِوبضگیطی هسیطیت زاًف زض وبض هطخغ زض وتبثربًِّب"

ؾبظهبىزّی هٌبثغ زاًف ،اقبػِ زاًفً ،یطٍی اًؿبًی زض حس

هیپطزاظز .ثسیي هٌظَض هفبّین ولیسی هطثَط ثِ زاًف ٍ

ًبچیع ٍ پبئیيتط اظ حس هتَؾظ اضظیبثی قسّ .نچٌیي اخطای

هسیطیت زاًف ضا هَضز ثطضؾی لطاض هیزّس .ثرف ًرؿت

هسیطیت زاًف زض خبهؼِ هَضز ًظط ضا زض حس ًبچیع اضظیبثی ٍ

همبلِ ثِ تحلیل ضٍاثظ ثیي زازُ ،اعالػبت ،زاًف ٍ ذطز

هكىالت پیطاهَى آى ضا ظیبز هیزاًس.

هیپطزاظز .ؾپؽ ًكبى هیزّس وِ زضن چْبض ػٌهط اؾبؾی

ًَضیانل ( ،)1388زض پػٍّف ذَز ثب ػٌَاى "اهىبىؾٌدی

هسیطیت زاًف ،زاًف ،هسیطیت ،تىٌَلَغی اعالػبت ٍ فطٌّگ

اضائِ هسیطیت زاًف زض وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى

ؾبظهبًی ٍ ًیع تفبٍت ثیي هسیطیت زازُ ،هسیطیت اعالػبت ٍ

آشضثبیدبىقطلی" ،هسیطاى  94وتبثربًِی ػوَهی زض اؾتبى ضا

هسیطیت زاًف تب چِ حس زض هسیطیت زاًف ولیسی اؾت.

هَضز ثطضؾی لطاض زازٍ .ی چْبض حلمِی زاًف ضا هَضز هغبلؼِ

پبضن ،زض ثرف زٍم همبلِ ثِ وبضثطزّبی هسیطیت زاًف زض

لطاض زاز .ثبالتطیي هیبًگیي هطثَط ثِ وبضثطز زاًف ٍ پبئیيتطیي

ذسهبت هطخغ زض وتبثربًِّب پطزاذتِ اؾت ٍ زض ازاهِ تحلیلی

آى هطثَط ثِ تجبزل زاًف ثَزً .تبیح ًكبى زاز وبضوٌبى ثب هعایبی

اظ ًیبظّب ثب ثطضؾی هالفِّبی خبضی ٍ پیكیي ٍ ًیع اًتمبز اظ

هسیطیت زاًف زض هحیظ وبض آقٌبیی ًساقتِ ٍ اظ ًظط فطٌّگی

ثطذی خٌجِّبی وبضثطز هسیطیت زاًف زض ذسهبت هطخغ اضائِ

ثبیس آهَظـّبی ظیبزی زض خْت آهبزگی خبهؼِی هَضز ًظط

ٍ زض ازاهِ چْبضچَثی اظ هسیطیت زاًف ثطای ذسهبت هطخغ

ثطای پصیطـ فطآیٌس هسیطیت زاًف نَضت گیطز.

عطحضیعی هیوٌس .خیي ،)2010( 2زض پػٍّف ذَز ثِ

ثبةالحَائدی ( ،)1388زض پػٍّف ذَز ثب ػٌَاى "ثطضؾی

"هغبلؼِی تدطثی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِّبی زاًكگبّی

تغجیمی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِّبی هطوعی ٍاحسّبی آظاز

قطق ٍ خٌَة آفطیمب" پطزاذت .زازُّبی پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ

اؾالهی ٍ زاًكگبُّبی تبثؼِ ٍظاضت ػلَم ،پػٍّكبت ٍ فٌأٍضی

پطؾفًبهِ خوغآٍضی قسًسً .تبیح ًكبى زاز ّوِی

ٍالغ زض هطاوع اؾتبىّبی وكَض" ثِ هغبلؼِ ٍ ثطضؾی هسیطیت

وتبثربًِّبی قطوت وٌٌسُ ذَز ضا ؾبظهبى یبزگیطًسُ هیزاًٌس.

زاًف ؾبظهبًی ٍ همبیؿِ آى زض زٍ گطٍُ خبهؼِ پػٍّف

ّوچٌیي ثیكتط وتبثربًِّبی زاًكگبّی زض وكَضّبی هَضز

پطزاذت .ثب تَخِ ثِ یبفتِّب ،چْبض فطضیِ پػٍّف هجٌی ثط

هغبلؼِ ثِخبی هسیطیت زاًف ،هسیطیت اعالػبت ضا پیبزُؾبظی

ٍخَز تفبٍت ثیي زٍ گطٍُ خبهؼِ پػٍّف اظ هٌظط گطزآٍضی

هیوٌٌس .اؾپًَط ٍ ؾبلیوبى )2000( 3زض پػٍّكی "فؼبلیتّبی

هٌبثغ زاًف ،ؾبظهبىزّی هٌبثغ زاًف ،اقبػِ هٌبثغ زاًف ٍ هٌبثغ

خبضی هسیطیت زاًف ضا زض ّیئت وتبثربًِی هلی" هَضز

اًؿبًی زاًف ،پصیطفتِ ًكس.
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فصلًاهِ داًص ضٌاسی (علَم کتابذاری ٍ اطالع رساًی ٍ فٌاٍری اطالعات)

ّاجر زارعی | هْذی اصغرخاًی

ثطضؾی لطاض زازً .تیدِی پػٍّف ٍی ،ضؼف زض اًتمبل ٍ

اضتجبط هیبى وبضوٌبىٌّ ،دبضّبی ؾبظهبًی ،اػتوبز هتمبثل ،ضٍح

اقتطان زاًف زض ایي وتبثربًِ ضا ًكبى زاز .آًچِ ثِ ػٌَاى ًیبظ

تؼبٍى ٍ  ...اؾت .هفَْم هسیطتزاًف زض ؾغح ذطز ٍ والى

وتبثربًِ هغطح قسُ ،تكَیك وبضوٌبى ثِ اقتطان ٍ اًتمبل زاًف

ثیي افطاز ٍ ًیع ؾبظهبىّب ،ثؿتگی ثِ افطازی زاضز وِ ایي اًتمبل

اؾت تب اظ ایي عطیك ،تدطثیبت ذَز ضا زض اذتیبض زیگط وبضوٌبى

ضا تؿْین ٍ تؿطیغ هیوٌٌس .زض ًتیدِ ،زض وتبثربًِّب ،توبم

لطاض زٌّس .هه الطٍی ٍ ّوىبضاى )2006( 1زض پػٍّف ذَز ثب

ػَاهلی وِ هكَق اضتجبط ثیي فطزی ٍ یب هبًغ آى ثبقس ،ثط

ػٌَاى "ًمف هسیطیت زاًف زض تَؾؼِ ؾطهبیِی اختوبػی" ثب

هجبزالت اعالػبتی افطاز ًیع تإثیطگصاض ذَاّس ثَز؛ ثِ ّویي

ایي ّسف اًدبم قس وِ هسیطیت زاًف تب چِ اًساظُ زض

زلیل ،اّویت اضتجبعبت ٍ تؼبهالت هجتٌی ثط اػتوبز ٍ ٌّدبضّب

تَؾؼِی ؾطهبیِی اختوبػی هاثط اؾتً .تبیح ًكبى زاز وِ

هیبى افطاز (ؾطهبیِی اختوبػی) ،زض اًتمبل زاًف ٍ ثِوبضگیطی

ؾطهبیِی اختوبػی قبهل اضظـّبیی هبًٌس اػتوبز ،اػتمبز،

زاًف ،هَضز تإییس لطاض گطفتِ اؾت .لؿط ٍ وتطل 3ثیبى هیوٌٌس

ًمفّب ٍ ٌّدبضّبؾت ٍ ظطفیت یبزگیطی خوؼی ٍ اًفطازی زض

وِ فؼبلیتّبی اختوبػی ًمف ثطخؿتِای زض التهبز هجتٌی ثط

قجىِّب هْنتطیي ٍخِ ؾطهبیِی اختوبػی اؾت ٍ ثِزلیل

زاًف زاضز .ثِ تؼجیطی زیگط ،آىّب زؾتِای اظ هٌبثغ ّؿتٌس وِ

اّویت یبزگیطی ٍ ًَآٍضی زض خبهؼِ ٍ ؾبظهبىّب،

ثبػث ایدبز قبیؿتگیّب ٍ تَاًبییّبی الظم هیقًَس ٍ

هسیطیتزاًف ًمف هْوی ضا زض تَؾؼِ تالـّبی هطثَعِ ثبظی

ظطفیتّبی هسیطیت زاًف ضا افعایف هیزٌّس (للیچلی،

هیًوبیس .یَلیبًگّ ٍ 2وىبضاى ( )2008زض پػٍّف ذَز ثب

 .)1389هحیظ وؿت ٍ وبض هجتٌی ثط زاًفً ،یبظهٌس ضٍیىطزی

ػٌَاى "ًمف اثؼبز ؾطهبیِی اختوبػی زض ثْطُثطزاضی اظ زاًف"

اؾت وِ زاضاییّبی خسیس ًبهلوَؼ ؾبظهبًی هثل زاًف ٍ

پطزاذتٌسً .تبیح پػٍّف آًبى ًكبى زازًس وِ تؼبهالت اختوبػی

قبیؿتگیّبی ًیطٍی اًؿبًیًَ ،آٍضی ،ضٍاثظ ثب اػضبء ،فطٌّگ

ٍ اثؼبز قجىِّبی ؾطهبیِی اختوبػی ثب وؿت زاًف ثطتط هطتجظ

ؾبظهبًی ،ؾیؿتنّب ،ؾبذتبض ٍ اضتجبعبت ؾبظهبًی ٍ غیطُ ضا زض

ّؿتٌس ،اهب ویفیت ضٍاثظ هٌفی ثب وؿت زاًف زاضًس .وؿت

ثطهیگیطز (ًَضٍظی .)1390،حبل ،ایي زاًف ،چگًَِ

زاًف زض ایي پػٍّف ضاثغِ هثجتی ثب ثْطُ ثطزاضی اظ زاًف ثطای

ؾبظهبىزّی هیقَز؟ اّویت ثجت ٍ ضجظ زاًف ثِ ػٌَاى یىی

ثطتطی ضلبثتی اظ عطیك تَؾؼِ هحهَل خسیس ،تىٌَلَغی

اظ هتغیطّبی انلی هسیطیت زاًف وِ هیتَاًس ًمف هْوی ثب

اذتهبنی ٍ وبضایی ّعیٌِّبی فطٍـ زاضزً .تبیح چٌیي قس وِ

اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف وبضوٌبى زض وتبثربًِّب

وؿت زاًف ،یه ًمف هیبًدی ضا ثیي ؾطهبیِّبی اختوبػی ٍ

زاقتِ ثبقس ،هغطح هیقَز .لصا خبیگبُ هتغیط ثجت ٍ ضجظ

ثْطُ ثطزاضی اظ زاًف ثبظی هیوٌس.

زاًف هَضز ؾٌدف لطاض هیگیطز اظ آى ،تحت ػٌَاى

ثب هطٍض پػٍّفّبی زاذلی ٍ ذبضخی زض هَضز ؾطهبیِی

ؾبظهبىزّی زاًف یبز ذَاّس قس ٍ ،ثِ ػٌَاى یه هتغیط

اختوبػی ٍ هسیطیت زاًف ،اّویت ایي زٍ زاضایی ًبهلوَؼ ٍ

هیبًدیگط (هىٌَى) زض اضتجبط ثیي هتغیط هؿتمل (ؾطهبیِی

ولیسی زض ذلك اضظـ ٍ ثطٍت ثطای ؾبظهبىّب ،ثیف اظ پیف

اختوبػی)

ٍ

ثطای هحمك ًوبیبى گكتِ ٍ اثطات ایي زٍ زاضایی ثط یىسیگط ٍ

ثِوبضگیطیزاًف) ذَاّس ثَز .ثب تَخِ ثِ هفَْم ؾطهبیِی

ثط هالفِّبیی اظ لجیل :فطٌّگ ؾبظهبًیً ،یطٍی اًؿبًی،

اختوبػی ٍ فَایس هسیطیت زاًف زض وتبثربًِّب وِ ًیبظهٌس تَخِ

تىٌَلَغی یب فٌبٍضی ثیكتط هَضز تإهل لطاض گطفتِ اؾت.

ثِ تؼبهالت اثطثرف افطاز اؾت ،هیتَاى ًمف هسیطیتی

آًچِ وِ زض ایي پػٍّف اظ ؾطهبیِی اختوبػی زض وتبثربًِّب

وتبثربًِی ػوَهی هطوعی اضٍهیِ زض ذسهتضؾبًی ثِ

هسًظط اؾت ،ثطضؾی اثؼبز ؾطهبیِی اختوبػی اظ خولِ ٍضؼیت

وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی ( وِ فؼبلیتّبیی اظ

ٍ

هتغیطّبی

ٍاثؿتِ

(اًتمبلزاًفضوٌی

لجیل اقتطان هٌبثغ ،ثطگعاضی زٍضُّبی الظم زض هطاوع ،اهبًت
. Mark W. McElroy
. Youliang Huang
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ثیي وتبثربًِای ٍ  ...ایفب هیوٌس) اضتجبعبت ٍ تجبزل اعالػبت

روش پژوهش

هٌبؾت ثطضؾی وطز .توبم ػَاهل ؾبظهبًی ٍ فطٌّگی ٍ

پػٍّف حبضط اظ ًظط ًَع ،وبضثطزی اؾت .اظ ًظط ضٍـقٌبؾی

اؾتبى

ًیع پیوبیكی ثَزُ ٍ زض اؾبؼ پػٍّف ّنثؿتگی اؾت وِ ثِ

آشضثبیدبىغطثی ،وِ هكَق ٍ یب هبًغ اضتجبط ثیي فطزی ّؿتٌس،

ثطضؾی ّنثؿتگیّبی هَخَز ثیي هتغیطّبی پػٍّف هیپطزاظز.

ثط هجبزالت اعالػبتی وبضوٌبى تإثیطگصاض ذَاّس ثَز .ثِزلیل

خبهؼِی آهبضی ایي پػٍّف ،وتبثساضاى وتبثربًِّبی ػوَهی

اّویت اضتجبعبت ٍ تؼبهالت هجتٌی ثط اػتوبز ٍ ٌّدبضّب هیبى

تحت پَقف ًْبز وتبثربًِّبی ػوَهی وكَض زض اؾتبى

وبضوٌبى ٍ زاًف زض ٍضای ایي ثؿتط ،زٍ هؿئلِ ثطای پػٍّف

آشضثبیدبىغطثی ّؿتٌس .آهبض تؼساز وتبثربًِّب ٍ تؼساز وبضوٌبى

حبضط هغطح هیقَز وِ وبضوٌبى وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى

ایي وتبثربًِّب ،اظ هطاخؼِی حضَضی ثِ ثرف ؾتبزی

آشضثبیدبىغطثی (ًیطٍی اًؿبًی) ،ثب تَخِ ثِ فطٌّگ ؾبظهبًی ٍ

وتبثربًِی هطوعی اضٍهیِ اؾترطاج گطزیس .ثط اؾبؼ آهبض

فطٌّگ اختوبػی هَخَز زض هیبى ذَز (ؾطهبیِی اختوبػی)،

ثِزؾت آهسُ ،تؼساز وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی،

چگًَِ زاًفضوٌی ذَز ضا زض هیبى هیگصاضًس (اًتمبل

 64وتبثربًِ اؾت وِ خبهؼِی آهبضی ایي پػٍّف ضا ،تؼساز

زاًفضوٌی) ٍ زض هؿبئل وبضی ذَز ثِوبض هیگیطًس

ً 140فط اظ ضئؾب ٍ وبضوٌبىِ (ثِغیط اظ ًیطٍّبی ذسهبتی)

(ثِوبضگیطی زاًف) ٍ ایٌىِ زض وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى

وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی تكىیل هیزّس .زض

آشضثبیدبىغطثی ،چِ ٍضؼیت ٍ اثعاضّبیی ثطای ثجت ٍ ضجظ

ایي پػٍّف ،ولیِی وبضوٌبى وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى

زاًف وبضوٌبى ٍخَز زاضًس ٍ ایي وبضوٌبى تب چِ حس اعالػبتی

آشضثبیدبىغطثی ثِ غیط اظ ًیطٍّبی ذسهبتی ،ثِ ضٍـ

زض ذهَل آى ٍ ؾبظهبى زازى ثِ آىّب ضا زاضًس .ایي پػٍّف

ؾطقوبضی اًتربة گطزیسًس .تؼساز وبضوٌبىً 140 ،فط ثَز ٍ اظ

ثطای پبؾد ثِ چٌیي هؿبئلی ثِ ووه هسلیبثی هؼبزالت

ایي تؼساز 115 ،پطؾفًبهِ ػَزت زازُ قس وِ ثِػجبضتی،

ؾبذتبضی ثط آى اؾت تب ضاثغِ هؿتمین ٍ غیط هؿتمین هتغیطّب ضا

هكبضوت  82زضنسی خبهؼِ هَضز پػٍّف ضا ًكبى زاز.

هكرم ًوبیس ٍ زض لبلت هسلی هٌبؾت اضائِ ًوبیس .ثط ّویي

اثعاض گطزآٍضی زازُّب ،پطؾفًبهِ اؾت وِ زض ایي پػٍّف،

اؾبؼ ّسف انلی پػٍّف ،اضائِی هسل هؼبزالت ؾبذتبضی

پطؾفًبهِّب ،اظ  4ؾبظُ تكىیل قسُاًس .ثِایي نَضت وِ،

ؾطهبیِی اختوبػی ٍ اًتمبلزاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی آى زض

ثرف اٍل پطؾفًبهِ ،قبهل اعالػبت خوؼیتقٌبذتی اظ

وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی اؾت .ثطای ضؾیسى

خولِ ،خٌؿیتٍ ،ضؼیت تإّل ،ؾبثمِی ذسهت ،ضقتِی

ثِ اّساف پػٍّف فطضیِّبی ظیط هغطح گطزیس:

تحهیلی ،هیعاى تحهیالت ٍ ًَع اؾترسام ٍ ثرف زٍم قبهل

 .1ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ٍ اًتمبل زاًفضوٌی زض وتبثربًِّبی

چْبض گطٍُ ؾاال هطثَط ثِ هتغیطّبی ؾطهبیِی اختوبػی،

ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی اضتجبط هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

اًتمبل زاًفضوٌی ،ثِوبضگیطی زاًف ٍ ؾبظهبىزّی زاًف

 .2ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ٍ ثِوبضگیطیزاًف زض وتبثربًِّبی

اؾت.

ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی اضتجبط هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

زض ایي تحمیك ثطای ضٍایی پطؾفًبهِ ،اظ ضٍایی هحتَا ٍ

 .3ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ٍ اًتمبل زاًفضوٌی ثب هیبًدیگطی

نَضی ثْطُگیطی قسُ اؾت .ثسیيهٌظَض اظ اثتسا ثب زلت زض

اؾتبى

هغبلؼبت وتبثربًِای ٍ اؾتفبزُ اظ الگَّبی هطخغ هَخَز وِ زض

ظیطؾبذتی

هَخَز

ؾبظهبىزّیزاًف

زض

زض

وتبثربًِّبی

وتبثربًِّبی

ػوَهی

ػوَهی

آشضثبیدبىغطثی اضتجبط هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

تحمیمبت هكبثِ ّوچَى ،الَاًی ( ،)1386حطی (ٍ )1388

 .4ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ٍ ثِوبضگیطیزاًف ثب هیبًدیگطی

ثبةالحَائدی ( ،)1388هیتَاى هكبّسُ وطز؛ ؾؼی قس تب اظ

اؾتبى

هالفِّب ٍ قبذمّبی هَضز لجَل ٍ هٌبؾجی وِ لجالً ضٍایی آًْب

ؾبظهبىزّیزاًف

زض

وتبثربًِّبی

آشضثبیدبىغطثی اضتجبط هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.
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ػوَهی

هَضز تإییس لطاض گطفتِ ثَز ،زض خبهؼِی ّسف ثَهیؾبظی قَز.

فصلًاهِ داًص ضٌاسی (علَم کتابذاری ٍ اطالع رساًی ٍ فٌاٍری اطالعات)

ّاجر زارعی | هْذی اصغرخاًی

ؾپؽ ،پطؾفًبهِّبی اٍلیِی عطاحی قسُ ،ثِ زٍ گطٍُ

زاًفضوٌی ،ثِوبضگیطی زاًف ٍ ؾبظهبًسّی زاًف هَضز

ذجطگبى زض حَظُی ػلناعالػبت ٍ زاًفقٌبؾی ٍ حَظُی

ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت .ثِ ثیبى زیگط ،اضائِ ایي هسل پیكٌْبزی

هسیطیت ،اضؾبل ٍ پؽ اظ تإییس ٍ انالحبت همتضیًْ ،بیی

ًكبًگط اضتجبط هتغیطّبی فَق زض خبهؼِی آهبضی اؾت.

گطزیس .ثِ هٌظَض تؼییي پبیبیی پطؾفًبهِ ،اظ ضٍـ آلفبی

ّوچٌیي تَضیحبت هَضز ًیبظ زض هَضز ًحَُی هحبؾجِی

وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس .پبیبیی پطؾفًبهِ ؾطهبیِی اختوبػی

ضطایت ٍ خعئیبت آى زض هتي اضائِ قسُ اؾت.

 93/8زضنس ،اًتمبل زاًفضوٌی ثطاثط  87/3زضنس ،ثِوبضگیطی

اثتسا ثب تَخِ ثِ هسل هفَْهی پػٍّف ،ضٍـ هحبؾجِی ضطایت

زاًف ثطاثط ثب  84زضنس ٍ پطؾفًبهِی ؾبظهبىزّی زاًف

تَضیح زازُ هیقَز ،ؾپؽ ،ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی حبنل اظ

ثطاثط ثب  84زضنس هحبؾجِ قس وِ زض حس ثبال ٍ لبثل لجَلی

ذطٍخی ًطمافعاض لیعضل ،ثطاظـ ًىَیی پػٍّف ،هَضز ثطضؾی

اؾت.

لطاض هیگیطز.

ثطای ثطضؾی فطضیِّبی اٍل ٍ زٍم پػٍّف وِ زض خْت یبفتي
ضاثغِی هتغیط هؿتمل (ؾطهبیِاختوبػی) ٍ هتغیطّبی ٍاثؿتِ
(اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف) اؾت ،اظ هسل
ّنثؿتگی ٍ فطهَلّبی ضگطؾیَى ٍ آًبلیع ٍاضیبًؽ اؾتفبزُ قس.
اظ ایي آظهَى خْت اًساظُگیطی ّنثؿتگی ثیي زٍ هتغیط ٍ اضائِ
هیعاى ٍ یب همساض تغییطّبی یه هتغیط ثط اؾبؼ هتغیط زیگط
اؾتفبزُ هیقَز.
فطضیِّبی ؾَم ٍ چْبضمً ،مف هتغیط هىٌَى (ؾبظهبىزّی
زاًف) ضا زض اضتجبط ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ٍ اًتمبل
زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف هَضز ؾاال لطاض زازُ اؾت وِ
ثطای پبؾد ثِ آى اظ فطهَل ّنثؿتگی پیطؾَى ثب هتغیط
هساذلِگط ،1اؾتفبزُ قس وِ ؾغح هؼٌبزاضی 2زض آظهَىّب ووتط
اظ  0/05زض ًظط گطفتِ قس ( > 0/05ؾغح هؼٌبزاضی) .اظ ایي
آظهَى ثطای اًساظُگیطی ّنثؿتگی ثیي زٍ هتغیط ثب یه هتغیط
هىٌَى اؾتفبزُ هیقَز.
اضائِی هسل هؼبزالت ؾبذتبضی زض ثیي هتغیطّبی ایي پػٍّف،
ثطای هحمك ،ثِ ػٌَاى هؿئلِای ًیؿت وِ زض ثیبى هؿئلِ هغطح
قَز ٍ یب زض فطضیبت پػٍّف اػوبل گطزز؛ ثلىِ پؽ اظ تؼییي
ضطایت ّط یه اظ هتغیطّب ثِ ووه هسلیبثی هؼبزالت
ؾبذتبضی ٍ اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض لیعضل ،تإثیط ول ٍ تإثیط هؿتمین
هتغیطّب هكرم قسُ ٍ زض لبلت هسلی هٌبؾت اضائِ هیقَز.
زض ایي پػٍّف اضتجبط ثیي هتغیطّبی ؾطهبیِی اختوبػی ،اًتمبل

. partial correlation
. P.value
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شکل  .1هدل هفهَهی پژٍهش
ثب تَخِ ثِ قىل  ،1اضتجبط ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ،اًتمبل
زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف ثب هیبًدیگطی هتغیط
ؾبظهبىزّی زاًف زض ثیي وبضوٌبى وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى
آشضثبیدبىغطثی هكبّسُ هیقَز .زض ایي پػٍّف ،اظ ًطمافعاض
لیعضل ًؿرِی  8/8ثطای تحلیل هؼبزالت ؾبذتبضیِ هسل
هفَْهی ،اؾتفبزُ هیقَز.
ثب تَخِ ثِ قىل  ،1اضتجبط ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ،اًتمبل
زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف ثب هیبًدیگطی هتغیط
ؾبظهبىزّی زاًف زض ثیي وبضوٌبى وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى
آشضثبیدبىغطثی هكبّسُ هیقَز .زض ایي پػٍّف ،اظ ًطمافعاض
لیعضل ًؿرِی  8/8ثطای تحلیل هؼبزالت ؾبذتبضیِ هسل
هفَْهی ،اؾتفبزُ هیقَز.
زض ایي پػٍّف ،زٍ هتغیط ٍاثؿتِ ٍخَز زاضز (اًتمبل
زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف) .ثطای هحبؾجِی هیعاى تإثیط
ول هتغیطهىٌَى (ؾبظهبىزّی زاًف) ،اظ زٍ هؿیط هسل ،ثطای
29
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ّط یه اظ هتغیطّبی ٍاثؿتِ ،ثِنَضت خساگبًِ ،تحلیل ذَاّین

پؽ اظ هحبؾجِی ضطایت هؼٌیزاضی هسل هؼبزالت ؾبذتبضی

زاقت.

پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض لیعضل ،همبزیط فطضی ٍ Y ٍ X

الف – زض ایي هطحلِ ،هتغیط ٍاثؿتِی اًتمبل زاًفضوٌی ،هَضز

 ،Zهكرم هیقًَس .ثطای هحبؾجِی هیعاى تإثیط ول هتغیط

ًظط اؾت.

هىٌَى (ؾبظهبىزّی زاًف) ،ثبیس همساض  Yضا ثب همساض  Xثبّن
ضطة وٌین ،تب هیعاى تإثیط غیطهؿتمین ؾبظهبىزّی زاًف ثب
ثِوبضگیطی زاًف ،ثِزؾت آیس .ؾپؽ ،همساض ثِزؾت آهسُ ،ثب
همساض  ،Zخوغ ذَاّس قس تب هیعاى تإثیط ول ؾبظهبىزّی زاًف
زض ایي اضتجبط ،هكرم قَز.
یافتههای پژوهش

شکل  .2الگَی هحاسبهی هیساى تأثیر کل سازهاىدهی داًش ،در
ارتباط بیي سرهایهی اجتواعی ٍ اًتقال داًشضوٌی

تحلیلّبی گًَبگًَی اؾتفبزُ قسُ اؾت .اثتسا ثطای ثطآٍضز
ًطهبل ثَزى ًوًَِ هَضز ثطضؾی ثِ ػٌَاى یىی اظ قططّبی

پؽ اظ هحبؾجِی ضطایت هؼٌیزاضی هسل هؼبزالت ؾبذتبضی
پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض لیعضل ،همبزیط فطضی ٍ Y ٍ X
 ،Zهكرم هیقًَس .ثطای هحبؾجِی هیعاى تإثیط ول
هتغیطهىٌَى (ؾبظهبىزّی زاًف) ،ثبیس همساض  Yضا ثب همساض

ثِ هٌظَض تحلیل زازُّبی پػٍّف ٍ اؾتٌجبط آهبضی اظ

X

ثبّن ضطة وٌین ،تب هیعاى تإثیط غیطهؿتمین ؾبظهبىزّی زاًف ثب
اًتمبل زاًفضوٌی ،ثِزؾت آیس .ؾپؽ ،همساض ثِزؾت آهسُ ،ثب
همساض  ،Zخوغ ذَاّس قس تب هیعاى تإثیط ول ؾبظهبىزّی زاًف
زض ایي اضتجبط ،هكرم قَز.
ة -زض ایي هطحلِ ،هتغیط ٍاثؿتِی ثِوبضگیطی زاًف ،هَضز ًظط
اؾت.

اًدبم آظهَىّبی پبضاهتطیه ،اظ آظهَى وَلَهَگطٍف اؾویطًَف
اؾتفبزُ قسً .تبیح ثیبىگط ایي اؾت وِ همساض آظهَى ثطاثط
 ٍ 1/042ؾغح هؼٌبزاضی ( ;0/277ؾغح هؼٌبزاضی) ٍ ًوًَِ
هَضز ثطضؾی ًطهبل اؾت .لصا ثطای ثطضؾی زٍ فطضیِی اٍل ،اظ
هسل ضگطؾیَى اؾتفبزُ قسُ اؾت .ایي آظهَى خْت اًساظُگیطی
ّنثؿتگی ثیي زٍ هتغیط ٍ اضائِ هیعاى ٍ یب همساض تغییطات یه
هتغیط ثط اؾبؼ هتغیط زیگط ثِوبض هیضٍز .ثطای ثطضؾی فطضیِی
ؾَم ٍ چْبضم اظ ّوجؿتگی پیطؾَى ثب هتغیط هیبًدی اؾتفبزُ
قسُ اؾت .اظ ایي آظهَى ثطای اًساظُگیطی ّنثؿتگی ثیي زٍ
هتغیط ثب یه هتغیط هىٌَى اؾتفبزُ هیقَز.
الف  -فطضیِی اٍل ثب هضوَى "ثیي ؾطهبیِّبی اختوبػی ٍ
اًتمبل

زاًفضوٌی

زض

وتبثربًِّبی

ػوَهی

اؾتبى

آشضثبیدبىغطثی اضتجبط هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز".

شکل  .3الگَی هحاسبهی هیساى تأثیر کل سازهاىدهی داًش ،در
ارتباط بیي سرهایهی اجتواعی ٍ بهکارگیری داًش
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جدٍل  .1تحلیل رگرسیَى برای بررسی ارتباط بیي سرهایهی اجتواعی ٍ اًتقال داًشضوٌی
هسل

ضطیتّوجؿتگی

ضطیتتؼییي

ضطیتتؼییي تؼسیلقسُ

ذغبی هؼیبض ترویي

1

0/598

0/357

0/351

7/87213

هسل

خوغهطثؼبت

زضخِی آظازی

هیبًگیيًوطات

F

ؾغحهؼٌبزاضی

ضگطؾیَى

10892/922

1

389/267

62/776

0/000

ول

10892/922

114

ضطایت اؾتبًساضز ًكسُ

هسل
ؾطهبیِی اختوبػی

ضطایت اؾتبًساضز ًكسُ

ذغبیاؾتبًساضز

B

β

0/067

0/532

0/598

T

ؾغحهؼٌبزاضی

7/923

0/000

ثط اؾبؼ زازُّبی ثِزؾت آهسُ اظ تحلیل ضگطؾیَى زض خسٍل

ّوچٌیي ضطیت ّوجؿتگی هیبى ؾطهبیِی اختوبػی ٍ اًتمبل

 ٍ 1ثط اؾبؼ ؾغح هؼٌبزاضی ثِ زؾت آهسُ ( ; 0/000ؾغح

زاًفضوٌی ثطاثط ثب  0/598ثطآٍضز گطزیس وِ ًكبىزٌّسُی

هؼٌبزاضی) ،فطضیِ اٍل هؼٌبزاض ثَزُ ٍ زازُّبی خسٍل تحلیل

ّنثؿتگی لَی اؾت.

آًبلیع ٍاضیبًؽ (آًٍَا) ٍ هسل ضگطؾیَىً ،كبىزٌّسُی هؼٌبزاض

ة  -فطضیِی زٍم ثب هضوَى "ثیي ؾطهبیِّبی اختوبػی ٍ

ثَزى ضگطؾیَى ٍ ضطیت  βزض هؼبزلِی ضگطؾیَى اؾت0/05( .

ثِوبضگیطیزاًف زض وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی

> ؾغح هؼٌبزاضی)

اضتجبط هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز".
جدٍل  .2تحلیل رگرسیَى برای بررسی ارتباط بیي سرهایهی اجتواعی ٍ بهکارگیریداًش

هسل

ضطیتّوجؿتگی

ضطیتتؼییي

ضطیتتؼییي تؼسیلقسُ

ذغبی هؼیبض ترویي

1

./505

0/255

./248

9/52612

هسل

خوغهطثؼبت

زضخِی آظازی

هیبًگیيًوطات

F

ؾغحهؼٌبزاضی

ضگطؾیَى

3510/352

1

3510/352

38/683

0/000

ول

10892/922

114

هسل
ثِوبضگیطیزاًف

ضطایت اؾتبًساضز ًكسُ

ضطایت اؾتبًساضز ًكسُ

ذغبیاؾتبًساضز

B

β

0/130

0/810

0/505

T

ؾغحهؼٌبزاضی

6/220

0/000

ثط اؾبؼ زازُّبی ثِزؾت آهسُ اظ تحلیل ضگطؾیَى زض

ّوچٌیي ضطیت ّنثؿتگی هیبى ؾطهبیِی اختوبػی ٍ

خسٍل ٍ 2ثط اؾبؼ ؾغح هؼٌبزاضی ثِ زؾت آهسُ (; 0/000

ثِوبضگیطی زاًف ثطاثط ثب  0/505ثطآٍضز گطزیس وِ ًكبىزٌّسُی

ؾغح هؼٌبزاضی) ،فطضیِ اٍل هؼٌبزاض ثَزُ ٍ زازُّبی خسٍل

ّنثؿتگی لَی اؾت.

تحلیل آًبلیع ٍاضیبًؽ (آًٍَا) ٍ هسل ضگطؾیَىً ،كبىزٌّسُی

ج  -فطضیِی ؾَم ثب هضوَى "ثیي ؾطهبیِّبی اختوبػی ٍ

هؼٌبزاض ثَزى ضگطؾیَى ٍ ضطیت  βزض هؼبزلِی ضگطؾیَى اؾت

اًتمبل زاًفضوٌی ثب هیبًدیگطی ؾبظهبىزّیزاًف زض

( > 0/05ؾغح هؼٌبزاضی).
داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى ضوال ،سال ًْن ،ضوارُ  ،35زهستاى 1395
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وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی اضتجبط هؼٌبزاضی

ٍخَز زاضز".

جدٍل  .3هنبستگی ٍ سطح هعٌاداری هتغیرهای سرهایهی اجتواعی ٍ اًتقال داًشضوٌی با هیاًجیگری سازهاىدهی داًش
ّوجؿتگی

هتغیط ٍاثؿتِ

هتغیط هؿتمل

هتغیط هیبًدی

0/413

اًتمبل زاًفضوٌی

ؾطهبیِی اختوبػی

ؾبظهبىزّی زاًف

ؾغح هؼٌبزاضی ; 0/000

ثطای آظهَى ایي فطضیِ اظ آظهَى ّنثؿتگی ثب یه هتغیط

ؾبظهبىزّی زاًف ثط اًتمبل زاًفضوٌی ٍخَز زاضز (> 0/05

هیبًدی ( )Partial correlationاؾتفبزُ قس .ثب تَخِ ثِ خسٍل

ؾغح هؼٌبزاضی).

ٍ ،3خَز هتغیط هیبًدیگط (ؾبظهبىزّی زاًف) ،خْت ثطآٍضز

ز  -فطضیِی چْبضم ثب هضوَى "ثیي ؾطهبیِّبی اختوبػی ٍ

هیعاى ّنثؿتگی ثیي زٍ هتغیط ؾطهبیِی اختوبػی ٍ اًتمبل

ثِوبضگیطیزاًف

زض

زاًفضوٌی اظ فطهَل ّنثؿتگی پیطؾَى ثب هتغیط هساذلِگط

وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی اضتجبط هؼٌبزاضی

اؾتفبزُ قس .ثط اؾبؼ ّوجؿتگی هیبًدیگطی هحبؾجِ قسُ

( =r

ثب

هیبًدیگطی

ؾبظهبىزّیزاًف

ٍخَز زاضز".

 ،)0/413اضتجبط هؼٌبزاضی ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ثب هیبًدیگطی
جدٍل  .4هوبستگی ٍ سطح هعٌاداری هتغیرهای سرهایهی اجتواعی ٍ بهکارگیری داًش با هیاًجیگری سازهاىدهی داًش
هتغیط هیبًدی

هتغیط هؿتمل

ّوجؿتگی

هتغیط ٍاثؿتِ

./252

ثِوبضگیطی زاًف ؾطهبیِی اختوبػی

ؾبظهبىزّی زاًف

ؾغح هؼٌبزاضی ; 0/000

ثطای آظهَى ایي فطضیِ ًیع اظ آظهَى ّنثؿتگی ثب یه هتغیط
هیبًدی ( )Partial correlationاؾتفبزُ قس .ثب تَخِ ثِ خسٍل
ٍ ،4خَز هتغیط هیبًدیگط (ؾبظهبىزّی زاًف) ،خْت ثطآٍضز
هیعاى ّنثؿتگی ثیي زٍ هتغیط ؾطهبیِی اختوبػی ٍ ثِوبضگیطی
زاًف ثب هیبًدیگطی هتغیط ؾبظهبىزّی زاًف ،اظ فطهَل
ّنثؿتگی پیطؾَى اؾتفبزُ قس .ثط اؾبؼ ّنثؿتگی هحبؾجِ

شکل  .4ضرایب هسیر اٍل هدل پیشٌهادی پژٍهش

قسُ ( ،)r =0/252اضتجبط هؼٌبزاضی ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ثب
هیبًدیگطی ؾبظهبىزّی زاًف ثط ثِوبضگیطی زاًف ٍخَز زاضز

ّوبىعَض وِ زض قىل  4هكبّسُ هیقَز ،هیعاى تإثیط ؾطهبیِی

( > 0/05ؾغح هؼٌبزاضی).

اختوبػی ثط اًتمبل زاًفضوٌی ثطاثط ثب  0/45اؾت .هیعاى تإثیط

اضائِی هسل هؼبزالت ؾبذتبضی پػٍّف

ول ؾبظهبىزّی زاًف (هتغیط هىٌَى) ثط اًتمبل زاًفضوٌی
ثطاثط ثب  0/71هحبؾجِ قس .ثٌبثطایي هیعاى تإثیط ول ؾبظهبىزّی
زاًف ،ثیكتط اظ هیعاى تإثیط هؿتمین ؾطهبیِی اختوبػی ثط اًتمبل
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زاًفضوٌی اؾت .پؽ ؾبظهبىزّی زاًفً ،مف هاثطی زض

وبضگیطی زاًف ،ثسٍى هتغیط هیبًدیگط ؾبظهبىزّی زاًف،

اضتجبط ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ٍ اًتمبل زاًفضوٌی زاضز.

ووتط اضظیبثی قس .ایي ثساى هؼٌی اؾت وِ ٍخَز ؾبظهبىزّی
زاًف زض اضتجبط ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ثب اًتمبل زاًفضوٌی ٍ
ثِ وبضگیطی زاًف ،هؼٌبزاض ثَزُ ٍ ثبػث افعایف ایي اضتجبط زض
ّط زٍ هؿیط ذَاّس ثَزّ .وچٌیي زض ذهَل هیعاى
تإثیطگصاضی ثیكتط ؾبظهبىزّی زاًف ،چٌیي هیتَاى ًتیدِ وطز
وِ زض ایي اضتجبط ،ؾبظهبىزّی زاًف ،تإثیط ثیكتطی ًؿجت ثِ
اًتمبل زاًفضوٌی ،ثط ثِوبضگیطی زاًف زاضز.

شکل  .5ضرایب هسیر دٍم هدل پیشٌهادی پژٍهش

بحث و نتیجهگیزی
اظخولِی ًتبیح زض ایي پػٍّف هیتَاى گفت وِ ثیي اثؼبز

ّوبىعَض وِ زض قىل  5هكبّسُ هیقَز ،هیعاى تإثیط هؿتمین

ؾطهبیِی اختوبػی (ؾبذتبضی ،قٌبذتی ٍ ضاثغِای) ثب

ؾطهبیِی اختوبػی ثط اًتمبل زاًفضوٌی ثطاثط ثب  0/66اؾت.

هتغیطّبی اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف ضاثغِی هثجت

هیعاى تإثیط ول ؾبظهبىزّی زاًف (هتغیط هىٌَى) ثط اًتمبل

ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز .ثب افعایف ًمف اثؼبز ؾطهبیِی

زاًفضوٌی ثطاثط ثب  0/77هحبؾجِ قس .ثٌبثطایي هیتَاى ًتیدِ

اختوبػی ثٍِیػُ اػتوبز ،قجىِّب ،ضٍاثظ ٍ ّوىبضی ،اًتمبل

گطفت وِ هیعاى تإثیط ول ؾبظهبىزّی زاًف ،ثیكتط اظ هیعاى

زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف زض ثیي وبضوٌبى وتبثربًِّبی

تإثیط ؾطهبیِی اختوبػی ثط ثِوبضگیطی زاًف اؾت .پؽ

ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی ثیكتط هیقَز .اظ آًدبییوِ اًتمبل

ؾبظهبىزّی زاًفً ،مف هاثطی زض اضتجبط ثیي ؾطهبیِی

ٍ تؿْین اثطثرف اعالػبت ٍ ثِوبضگیطی آى ثبػث ذلك زاًف

اختوبػی ٍ ثِوبضگیطی زاًف زاضز.

خسیس هیقَز ،لصا هٌدط ثِ وبّف ّعیٌِّبی اخطایی ٍ

هسل پیكٌْبزی پػٍّف

هسیطیتی قسُ ٍ وبضوٌبى ضا ثِ هكبضوت ٍ ّوىبضی ثب یىسیگط ٍ
ّوچٌیي تؿْین زاًفّبی خسیس تطغیت هیوٌس .ثطای اًتمبل
زاًفضوٌی ثبیس ؾغح ثبالیی اظ اػتوبز ٍ ذَـثیٌی زض ضٍاثظ
وبضوٌبى ثب یىسیگط ٍخَز زاقتِ ثبقس .ضٍاثظ هجتٌی ثط اػتوبز
هَخت اضتجبعبت هاثط ٍ هْبضتّبی ّوىبضی هیقَز .ثِ ثیبى
زیگط ،اػتوبز ،تجبزل اعالػبت ثیي عطفیي ضا تؿْیل هیوٌس ٍ
ثبػث هیقَز وِ افطاز ،ثب اػتوبز ثِ عطف همبثل ،اعالػبت ضا
زض اذتیبض عطف همبثل لطاض زٌّس؛ ایي اهط هیتَاًس تؿْین ٍ

شکل  .6هدل پیشٌهادی پژٍهش

اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف ضا زض وتبثربًِّب تؿطیغ
ٍ تؿْیل وٌس .اظ عطف زیگط ،قجىِّب زض ًمف یه هٌجغ

ّوبىعَض وِ زض قىلّبی  5 ٍ 4هكبّسُ وطزین ،زض قىل ،6

اعالػبتی هْن ػول هیوٌٌس .ایي هٌجغ لبزض اؾت تإثیطی ثِ ؾعا،

ثب ازغبم ّط زٍ هؿیط هسل ،ثِ عَض یهخب ،هسل پیكٌْبزی

زض قٌبؾبیی ٍ ثْطُثطزاضی اظ زاًف ٍ اعالػبت هَخَز زض

پػٍّف عطاحی قسُ اؾت .هیعاى تإثیط هؿتمین ؾطهبیِی

وتبثربًِ زاقتِ ثبقس .قجىِّبی اختوبػی ثب پیًَسّبی هؿتمین یب

اختوبػی ثط ّط یه اظ هتغیطّبی اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِ

غیطهؿتمین ،لَی یب ضؼیف ،تإثیط هْوی ثط اوتؿبة ٍ اًتمبل

داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى ضوال ،سال ًْن ،ضوارُ  ،35زهستاى 1395

33

ارتباط بیي سرهایِی اجتواعی ٍ اًتقال داًصضوٌی با بِکارگیری داًص...

زاًفضوٌی زاضًس .ثِ ثیبى زیگط ،قجىِی اختوبػی هٌبؾت،

ذهَل اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف ضا تؿطیغ ٍ

ووه هیوٌس وِ ثِ ًبیبثی هٌبثغ ،فبئك آئین .یه قجىِی پبیساض،

تؿْیل هیوٌس.

ػویك ٍ غٌی اظ ضٍاثظ ٍ ٌّدبضّبی هكتطن ،ثبػث تؿْیل

زیگط ًتبیح ثِزؾت آهسًُ ،مف ؾبظهبىزّی زاًف ثِ ػٌَاى یه

وؿت اػتوبز ،ذَزثبٍضی ٍ تؿْین زاًف هیگطزز (ثؼس

هتغیط هیبًدیگط (هىٌَى) ،زض اضتجبط ثیي ؾطهبیِی اختوبػی ٍ

ؾبذتبضی ؾطهبیِی اختوبػی)ّ .وچٌیي وبضوٌبى ثب تؼبهالت

اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِ وبضگیطی زاًف زض وتبثربًِّبی ػوَهی

زاٍعلجبًِ ،آقىبض ٍ قفبف ،اهىبى گؿتطـ ػویكتط پیًَسّبی

اؾتبى آشضثبیدبىغطثی اؾتّ .وبىعَض وِ اًتظبض هیضفت،

غیطضؾوی ،قرهی ٍ ضفتبضی ضا فطاّن هیؾبظًس وِ ایي

ؾبظهبىزّی زاًف ًمف هْوی زض اضتجبط ثیي ؾطهبیِی

ػَاهل ،اثط تؼییي وٌٌسُای زض هَفمیت هسیطیت زاًف زض

اختوبػی ثب اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف زاضز .ایي

وتبثربًِ ضا زاضًس .زض ول ،هسیطیت زاًف ،یه فؼبلیت اختوبػی

ثساى هؼٌی اؾت وِ ّطچمسض ؾبظهبىزّی زاًف زض

اؾت ،لصا ّوىبضی ٍ ّویبضی هسیطیت ٍ وبضوٌبى ،ػبهل انلی

وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی افعایف یبثس ،ثط

وبضوطز هغلَة هسیطیت زاًف زض وتبثربًِّب اؾت .هؿلوبً ایي

اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف وبضوٌبى ،تإثیط هثجت ٍ

ّویبضی ٍ ّوىبضی ظهبًی اثطثرف ذَاّس ثَز وِ توبم وبضوٌبى

هْوی ضا ذَاّس گصاقت .اظ ًتبیح ایي پػٍّف ٍ پػٍّفّبی

وتبثربًِ ثِ ٍاؾغِی ٍخَز اضظـّبی هكتطن (ثؼس قٌبذتی

هكبثِ هیتَاى چٌیي ثحث وطز وِ تَؾؼِی ؾطهبیِی اختوبػی

ؾطهبیِی اختوبػی) زض هیبى ذَز ٍ هسیطاى ؾغَح هرتلف ثب

زض وتبثربًِّب ثط تَؾؼِی فطآیٌس هسیطیت زاًف تإثیطگصاض

یىسیگط اضتجبط (ثؼس ضاثغِای ؾطهبیِی اختوبػی) ثطلطاض وطزُ

ذَاّس ثَز .ثیي اثؼبز ؾطهبیِی اختوبػی (ؾبذتبضی ،قٌبذتی ٍ

ٍ ثِ ایي اضظـّب ،تؼْس زاقتِ ثبقٌس.

ضاثغِای) ثب هتغیطّبی اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف

یىی زیگط اظ ًتبیح پػٍّف ثط ایي لطاض اؾت ،ثیي ؾطهبیِی

ضاثغِی هثجت ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضزّ .ط یه اظ اثؼبز ؾطهبیِی

اختوبػی ثب اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف زض

اختوبػی ثِ ًَػی هَخت تؿْیل زض اًتمبل زاًفضوٌی ٍ

وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی ،اضتجبط هثجت ٍ

ثِوبضگیطی زاًف هیقَز .زض ٍالغ ّسف اظ ثطضؾی ؾطهبیِی

هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز .هیتَاى چٌیي ثحث وطز وِ ّطچٌس

اختوبػی ایي اؾت وِ ؾطهبیِ اختوبػی ،ثؿتطی ثطای اًتمبل

ٍضؼیت ؾطهبیِی اختوبػی ٍ اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی

زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف زض وتبثربًِّب ثبقس ٍ اضتجبط

زاًف ثِ لحبػ ویفی ،زض ؾغح هتَؾظ ثِ ثبال ضا زاضًسٍ .لی ثب

آى ثب هالفِّبی هسیطیت زاًف ثطضؾی قَز.

ایي حبل ،اظ یبفتِّبی ثِزؾت آهسُ اظ ضاثغِی ثیي هتغیط

ایي یه عطف ثحث ثَزُ ٍ عطف زیگط آى ،ػَاهل ٍ هالفِّبی

ؾطهبیِی اختوبػی ثب اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف

تإثیطگصاض ثط ذَز هتغیطّبی اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی

هیتَاى چٌیي ًتیدِ گطفت وِ ّط چمسض ؾغح ؾطهبیِی

زاًف اؾت وِ زض ایي پػٍّف هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت.

اختوبػی زض وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی ثبالتط

وتبثربًِّب ػالٍُ ثط تَؾؼِی ؾطهبیِی اختوبػی ثبیس ػَاهلی

ضٍز ،اًتمبل زاًفضوٌی زض ثیي وبضوٌبى افعایف یبفتِ ٍ

ّنچَى فطٌّگ ؾبظهبًیً ،یطٍی اًؿبًی ،تىٌَلَغی یب فٌأٍضی،

زاًفضوٌی وبضوٌبى ثیكتط ثِوبض گطفتِ هیقَز ٍ ثِ انغالح

اضتجبعبت ٍ اؾتطاتػیّ ،وگی زض خْت تَؾؼِ ٍ تؿْیل

زاًفهحَضتط ذَاٌّس قس .ثِ اؾتٌبز هتَى ،هحممبى ظیبزی ثط

هسیطیت زاًف ؾبظهبًی ضا قىل زازُ ٍ حتی زض نَضت ًیبظ

اّویت تإثیط ؾطهبیِی اختوبػی ثط هسیطیت زاًف زض ؾبظهبىّب

هدسزاً عطاحی وٌس .قىلزّی ٍ اًدبم ثطذی اظ ایي هالفِّب اظ

تإویس زاضًس .اظ ایي ضٍ ،افعایف ؾطهبیِی اختوبػی زض

عطف هسیطاى اضقس ٍ هؿئَلیي اهط زض وتبثربًِّبی ػوَهی

وتبثربًِّبی ػوَهی ،ظهیٌِؾبظ تاللی افىبض ٍ ّوچٌیي اػتوبز

اؾتبى آشضثبیدبىغطثی وِ الجتِ ظیط ًظط ؾبظهبى هبزض یؼٌی ًْبز

ّوِ خبًجِ ذَاّس قس ٍ اؾتمطاض فطآیٌسّبی هسیطیت زاًف ،ثِ

وتبثربًِّبی ػوَهی وكَض فؼبلیت زاضًس ،ضطٍضی اؾت.
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ثحث آذط ثطای هسل پیكٌْبزی هؼبزالت ؾبذتبضی اؾت .اظ

ٍ ًیعً ،مف وؿت زاًف ضا ثِ ػٌَاى یه هتغیط ٍاؾغِای زض

آًدب وِ زض ّط زٍ هؿیط هسل ،هیعاى تإثیط ول هتغیط ؾبظهبىزّی

اضتجبط ؾطهبیِاختوبػی ٍ هسیطیت زاًف هْن اضظیبثی وطز.

زاًف ،ثیكتط اظ تإثیطات هؿتمین هتغیط ؾطهبیِی اختوبػی ثب

زض هدوَع ،زض پػٍّفّبی گَّطی ( ،)1391هحوَزی

هتغیطّبی اًتمبل زاًفضوٌی ٍ ثِوبضگیطی زاًف زاضز ،لصا

(ّ ،)1390بقنپَض ( ،)1390حُطّی (ًَ ،)1388ضیانل ()1388

تَخِ ثِ ثجت ٍ ضجظ (ؾبظهبىزّی) زاًفضوٌی وبضوٌبى

ثبةالحَائدی ( ،)1388پبضن ( ٍ )2007خیي ( )2010هیتَاى

وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی ضطٍضی اؾت .زض

گفت وِ زاًف ثِ ػبهل تؼییي وٌٌسُای زض هَلؼیت ٍ لسضت

حبلت ولی هیتَاى چٌیي ثیبى وطز وِ زض ایي پػٍّف ،هیعاى

ضلبثتپصیطی هطاوع اؾت .هسیطیت زاًف زض ؾبظهبى هعایبی

تإثیط ول ؾبظهبىزّی زاًف ثط ثِ وبضگیطی زاًف ،ثیكتط اظ

ثؿیبضی ثطای ؾبظهبىّب ثِ ّوطاُ زاضز وِ اظ آى خولِ هیتَاى ثِ

اًتمبل زاًفضوٌی ثَز .اظ ایي ًتیدِ ٍ ثط اؾبؼ هٌبثغ ٍ هتَى،

ثْجَز ویفیت فطاگیط اقبضُ ًوَز .ثب افعایف تإویس زٍلتّب ثط

هیتَاى چٌیي ثحثی وطز وِ ّطچمسض ثِ ؾبظهبىزّی زاًف

ایدبز خبهؼِ زاًكی ٍ اٍلَیت حطوت ثِؾَی التهبزّبی

وبضوٌبى ثیكتط تَخِ قَز ثِوبضگیطی زاًف ًیع ثْتط نَضت

زاًفثٌیبى ،ایٌه هؿئلِی هْن ایي اؾت وِ چگًَِ اظ زاًف ٍ

ذَاّس گطفت .آًچِ وِ ثسیْی اؾت ،اؾتفبزُ اظ هْبضتّب،

ؾطهبیِی ًبهكَْز ثِ ػٌَاى یه هٌجغ هْن هعیت ضلبثتی اؾتفبزُ

تدطثیبت ،قیَُی ٍظبیف ،ؾلیمِی اًدبم فؼبلیتّب ٍ هؿبئل

وٌین .وبضوٌبى وتبثربًِّبی ػوَهی اؾتبى آشضثبیدبىغطثی،

ایيچٌیٌی زض تهته وبضوٌبى ،هتٌَع ثَزُ ٍ هْبض زاًفضوٌی

ًیبظّبی اعالػبتی لَمّبی هرتلف تطن ،وطز ،هؿیحی ضا

زض اشّبى وبضوٌبى ،اظ عطیك فطآیٌسّبی هَضز ثطضؾی زض ایي

ثطآٍضزُ هیوٌٌس ٍ ّوَاضُ ،عی اضتجبعبت اختوبػی ثب اػضبی

پػٍّف ،اظ خولِ ؾبظهبىزّی ،اثتسا ثبػث فعایف ثِوبضگیطی

ذبل ذَز اظ زاًف ٍ هْبضتّبی ثرهَنی ،ثطای ایي هْن

زاًف قسُ ٍ ثِ عجغ آى ،اًتمبل زاًفضوٌی ثیي وبضوٌبى ضا

اؾتفبزُ هیوٌٌس .لعٍم چٌیي پػٍّفّبیی وِ ثبػث تَخِ ٍ

تؿْیل ذَاّس ًوَز.

هسیطیت ثْتط ثطای زاًف وبضوٌبى زض وتبثربًِّب هیقَز ،ثطای

زٍؾتبض ( )1391زض پػٍّف ذَز ّوبًٌس ًتبیح ایي پػٍّف ،ثط

هؿئَلیي هطثَعِ زض ًْبز وتبثربًِّبی ػوَهی وكَض ٍ

تإثیط ؾطهبیِی اختوبػی ثط اًتمبل زاًفضوٌی تإویس زاضز.

وتبثربًِی هطوعی ػوَهی اضٍهیِ وِ زض ضؤؼ وتبثربًِّبی

ّوچٌیي گَّطی (ٍ )1391الَاًیً ،بعك ،فطاحی (ً )1386تبیح

ػوَهی اؾتبى لطاض زاضز ،هیتَاًس هفیس ثبقس ،تب ثب اتربش

هكبثْی ثب ایي همبلِ زض ٍاحس ؾتبزی ًْبز وتبثربًِّبی ػوَهی

تهویوبت ٍ هكبضوت وبضوٌبىً ،مف هاثط فؼبلیتّبی وبضوٌبى

وكَض ٍ وبضوٌبى قطوت زازُ پطزاظی ایطاى زاضز ٍ ثط ًمف

ضا زض اًدبم ضؾبلت وتبثربًِای ذَز ،ثیف اظ پیف وٌٌس.

ؾطهبیِاختوبػی ثط تَؾؼِی فطآیٌس هسیطیت زاًف ثَیػُ ذلك ٍ

ثطای تَؾؼِی ّط ؾِ ثؼس اظ ؾطهبیِی اختوبػی ،پیكٌْبزّبی

اًتمبل زاًفضوٌی زاضًس.

وبضثطزی ظیط هغطح هیقَز:

هكبثِ ًتبیح ایي همبلِ ،هیطنظازُ ( ،)1390هحوَزی (،)1390

الف  -خْت تمَیت ثؼس قٌبذتی ؾطهبیِی اختوبػی

ٌّطی ( ،)1390هْسیبىضاز (ّ ٍ )1390بقنپَض ( )1390ثط

ًْ .1بزیٌِوطزى چكناًساظ ،ضؾبلت ٍ اّساف ًْبز

ضاثغِ هؿتمین ؾطهبیِی اختوبػی ٍ هالفِّبی هسیطیت زاًف

وتبثربًِّبی ػوَهی وكَض اظ عطیك هكبضوت

تإویس زاضًسّ .وچٌیي یَلیبًگ ٍ ّوىبضاى ( ،)2008زض ثطضؾی

وبضوٌبى زض ذلك آًْب؛

ذَز هالفِی وؿت زاًف ضا ثِ ػٌَاى یه هتغیط هىٌَى زض ًظط

.2

یبزآٍضی هىطض اّساف ٍ چكناًساظ ٍ ضؾبلت ًْبز

گطفتٌس .اظ ایي حیث ،ثطذالف ؾبیط هحممیي شوط قسُ زض ثبال،

وتبثربًِّبی ػوَهی وكَض ثط ضٍی تبثلَی اػالًبت

زض هالفِ ؾبظهبًسّی زاًف ّسفی هكتطن ثب همبلِ حبضط زاقت

زض ثرفّبی هرتلف وبضی وتبثربًِ؛
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 .3ثطگعاضی اضزٍّبی هتٌَع آهَظقی ،ثِ هٌظَض ایدبز

 .2پبییٌسی ؾرت وبضوٌبى وتبثربًِ ًؿجت ثِ تؼْسات ٍ

ضٍاثظ ضٍ زض ضٍ ،ظثبى ٍ تدطثیبت هكتطن ،اػتوبز ٍ
وبضگطٍّی؛
ة  -خْت تمَیت ثؼس ؾبذتبضی ؾطهبیِی اختوبػی

ٍػسُّبی ذَز زض لجبل یىسیگط؛
.3

قىلزّی گطٍُّبی زاًكی وبضوٌبى؛

.4

ایدبز ضٍیِّبی هؿتٌس ؾبظی هثل ًگْساضی گعیٌكی

 .1تكَیك وبض گطٍّی ٍ تَخِ ثِ تؼبٍى ٍ ّوىبضی هیبى
وبضوٌبى؛

اعالػبت ،هساضن ٍ تدطثِ وبضوٌبى؛
.5

 .2حوبیت اظ خوغگطایی ٍ احتطام ثِ ًظطات ٍ
تهوینگیطیّبی خوؼی وبضوٌبى؛
ة  -خْت تمَیت ثؼس ضاثغِای ؾطهبیِی اختوبػی؛

ًْبز وتبثربًِّبی ػوَهی؛
ً .6یبظؾٌدی اعالػبتی وبضوٌبى؛
.7

 .1قٌبؾبیی اضتجبعبت زضٍى یب ثطٍى وتبثربًِای ثِهٌظَض
.2

تهطف ٍ اًتكبض ٍ ثْطُثطزاضی اظ زاًف؛

ثطای تَؾؼِی ظیطؾبذت تىٌَلَغی یب فٌأٍضی اظ ًمغِ ًظط

ایدبز حؽ اػتوبز زض وبضوٌبى ًؿجت ثِ پبزاـّب ٍ

هسیطیت زاًف پیكٌْبزّبی وبضثطزی ظیط هغطح هیقَز:

اضظیبثیّبیی وِ اظ وبضوٌبى نَضت هیگیطز ،اظ عطیك

.1

یىؿبى ثَزى حطف ٍ ػول هسیطیت وتبثربًِ؛

 .2زض اذتیبض گصاقتي پبیگبُّبی اعالػبتی هطتجظ ثب

وبضوٌبى ثب هسیطاى وتبثربًِّب.
ثطای تَؾؼِی فطٌّگ ؾبظهبًی اظ ًمغِ ًظط هسیطیت زاًف
پیكٌْبزّبی وبضثطزی ظیط هغطح هیقَز:
اؾتفبزُ وتبثربًِ اظ زاًف خسیس وبضوٌبى زض
تهوینگیطیّب؛
.2

ًظبم پبزاـزّی ٍ زؾتهعز هجتٌی ثط زاًف وبضوٌبى؛

 .3تكَیك ٍ حوبیت اظ تَلیس هٌبثغ اعالػبتی تَؾظ
وبضوٌبى (اضائِی پبزاـ ،تكىیل اتبقّبی فىط ،اًدبم
عطحّبی پػٍّكی ٍ )...؛
.4

ایدبز فطٌّگ ؾبظهبًی هسیطیت زاًف ّنچَى
تسٍیي ثطًبهِّبی آهَظقی هؿتوط زض ضاؾتبی
هسیطیت زاًف زض وتبثربًِّب؛

 .5تَخِ هؿئَلیي خْت ایدبز اًگیعُّبی هبزی ٍ غیط
هبزی ثطای تجبزل زاًف زض ثیي وبضوٌبى؛
ثطای تَؾؼِی ًیطٍی اًؿبًی اظ ًمغِ ًظط هسیطیت زاًف
پیكٌْبزّبی وبضثطزی ظیط هغطح هیقَز:
.1

تطویت اعالػبت ،زاًف ٍ زیگط هٌبثغ وبضوٌبى ثطای
اًدبم ٍظبیف ثب یىسیگط؛
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اًتربة فطزی زاًب ،اظ ؾَی وتبثربًِ ثطای ضفغ
ًیبظّبی اعالػبتی وبضوٌبى.

 .3ثطلطاضی اضتجبعبت ثبظ ٍ قفبف ٍ هاللبت هؿتوط

.1

ؾٌدف هؿتوط ٍ ّسفوٌس ػولىطز وبضوٌبى اظ ؾَی

ثْطُگیطی اظ ؾیؿتنّبی ؾبظهبىزّی زاًف وبضوٌبى؛
ًیبظّبی اعالػبتی وبضوٌبى؛

.3

ثطضؾی ٍ ثْطُگیطی اظ ًطمافعاضّبی هٌبؾت ثطای
1

هسیطیت زاًف زض وتبثربًِّب اظ خولِ (قیطپَیٌت ،
2

3

4

ضایٍى ّ ،نافعا  ،هتوب ٍ .)...
زض ضاؾتبی اضتمبء پػٍّف حبضط هیتَاى پػٍّفّبی هىول
ظیط ضا اًدبم زاز:
 .1ثطضؾی ًطمافعاضّبی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِّب:
ایي پیكٌْبز پػٍّكی ثط ایي اؾبؼ اضائِ هیگطزز وِ
ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي تحمیك زض ضاؾتبی ًمف
ؾبظهبىزّی زاًف ثِ ػٌَاى هتغیط هیبًدیگط زض اخعاء
چطذِی هسیطیت زاًف ،اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض هٌبؾت
خْت ؾبظهبىزّی (ثجت ٍ ضجظ) زاًف زض
وتبثربًِّب ضطٍضی ثِ ًظط هیضؾس؛
 .2ثطضؾی هالفِّبیی غیط اظ فطٌّگ ؾبظهبًیً ،یطٍی
اًؿبًی ٍ تىٌَلَغی ،هاثط زض هسیطیت زاًف زض
وتبثربًِّب( .هحتَی تغیط ،آهبزگی ثطای تغییط ٍ )...؛
1

. Sharepoint
.http://www.raaivan.ir/
3
. http://hamafza.co/
4
. http://wikit.ir/
2
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ّاجر زارعی | هْذی اصغرخاًی

 .3ثطضؾی اضتجبط ثیي ؾطهبیِی فىطی ثِ خبی ؾطهبیِی
اختوبػی ثِ ػٌَاى یىی زیگط اظ ؾطهبیِّبی
ًبهلوَؼ هْن زض چطذِی هسیطیت زاًف زض
وتبثربًِّب.
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