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 چكيدُ

اثي ث٠ ا١ساف ث٠ هبثٔيت ث٢طٟ ُيطي اظ اَالػبت ٝ يُٗٔٞة ٝ زؾت زض زٛيبي پط چبٓف ٝ ضهبثتي اٗطٝظ حهّٞ ٛتيد٠

ٙ ضهبثت زض ثب پطزاظـ اَالػبت ٝ تجسيْ آ٢ٛب ث٠ زاٛف ؾبظٗبٛي ٝ ثب اؾتلبزٟ اظ ذطز خ٘ؼي ٝ ؾبظٗبٛي اٌٗب. اضتجبَبت اؾت

ض زض ػطن٠ ضهبثت ٗيؿط ٛيؿت يت حًٞاٌٗبٙ ٝ هبثْاَالػبتي ٝ اضتجبَبتي اؾتطاتػي٢ب زاقتٚ ٓصا ثسٝٙ .ثبظاض ٗوسٝض ذٞا١س قس 

ثط  .تب خبيي ٠ً ثطاي پيبزٟ ؾبظي ١ط٠ُٛٞ تـييطي ٗي ثبيؿت زض اثتسا ظٗي٠ٜ ١بي ؾرت اكعاضي ٝ ٛطٕ اكعاضي آٛطا تساضى زيس

زض ايٚ ضاؾتب ثب .خ٢بت زض١ٖ تٜيسٟ ٝ ازؿبٕ قسٟ اؾتثؿيبضي اهتهبز ثب كٜبٝضي اَالػبت زض١٘يٚ ضٝيٌطز اؾت ٠ً اؾبؼ 

ٝ تبًيس ايٚ ؾٜس ضا١جطزي ثط تٞاٙ (ظ٠ٔ آؼبٓيٗس)ؽ ؾيبؾت٢بي اهتهبز ٗوبٝٗتي اظ ؾٞي ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جطي تٞخ٠ ث٠ اثال

، تبثيطات ٛوف كٜبٝضي ؾيبؾت ػٌ٘ٔطزي ًبضًٜبٙزاذٔي ٝ ًب١ف ٝاثؿتِي ث٠ ذبضج ،زض ايٚ ٗوب٠ٓ ؾؼي قسٟ ثب اتربش 

ثيف اظ ١ط ػبْٗ زيِطي اٛؿبٛي ث٠ ػٜٞاٙ ؾطٗبي٠ اي ٠ً  اَالػبت ضا ثط ػٌ٘ٔطز قـٔي ثطضؾي ٛ٘ٞز تب ٛوف ٛيطٝياَالػبت ٝ 

پػ١ٝف حبيط اظ حيث ١سف تحوين، ًبضثطزي ٝ اظ حيث ٛحٟٞ  .ت ضا ٛكبٙ ز١يٖٝ ثوبي ؾبظٗبٛي تبثيطُصاض اؼ ثط ضٝي ضقس

زٝ قبْٗ  اَالػبت آٝضي خ٘غ اثعاض. ثبقس ١٘جؿتِي ٗي -١ب ٝ كطييبت پػ١ٝف اظ ٛٞع تحويوبت تٞنيلي  ُطزآٝضي زازٟ

يطيت پبيبيي پطؾكٜب٠ٗ كٜبٝضي اَالػبت ٝ  .قسٛس ثٜسي زضخ٠ ٓيٌطت اي ٗويبؼ پٜح زضخ٠ اؾبؼ ثط ٠ً پطؾكٜب٠ٗ اؾت

 خبٗؼ٠ آٗبضي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض ايٚ پػ١ٝف ًبضًٜبٙ. ثطآٝضز قس( 0.890)ٝ پطؾكٜب٠ٗ ػٌ٘ٔطز قـٔي ( 0.831)اضتجبَبت 

اَالػبت ٝ اضتجبَبت   ١بي كٜبٝضي ٗتـيطٟ ٛكبٙ زاز ٠ً اؾتطاتػي زٝ ذُي ٛتبيح آظٗٞٙ ضُطؾيٞٙ. ق٢طزاضي ًطج ٗي ثبقس

 .تأثيط ٗؿتويٖ ٝ ٗؼٜبزاضي ثط ػٌ٘ٔطز قـٔي ًبضًٜبٙ زاضٛس

 

 اؾتطاتػي٢بي كٜبٝضي اَالػبت ٝ اضتجبَبت ،ػٌ٘ٔطز قـٔي، اهتهبز ٗوبٝٗتي :ٍاژگاى كليدي

                                                           
 آظاز اؾالٗي ٝاحس اضٝٗي٠ ٟاؾتبزيبض زاٛكِب - 1

 
 زاٛف آٗٞذت٠ ضقت٠ ٗسيطيت اخطايي زاٛكِبٟ آظاز اؾالٗي ٝاحس اضٝٗي٠ - 2
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 هقدهِ

قٌٞكبيي اؾتؼساز )ث٠ كطنت(تحطيٖ)ثٞزٟ ٠ً تجسيْ ًطزٙ ت٢سيس   ض١يبكت انٔي اهتهبز ٗوبٝٗتي ،ح٘بيت اظ تٞٓيس ٗٔي

ٌٓٚ ايٚ حطًت ٗوسؼ ٛجبيؿت ث٠ قٌٔي ثبقس ٠ً ث٠ نٞضت احؿبؾي ٝ ثسٝٙ ثطٛب٠ٗ ضيعي . ٗي ثبقس   اظ اثطات آٙ( زاذٔي

ػبت زض ػطن٠ ثٌبضُيطي ؾيؿت٢٘بي كٜبٝضي ٝ اَال.نٞضت ُطكت٠ ٝ پؽ اظ كطًٝف ٛ٘ٞزٙ ٗٞج اٝٓي٠ ،ث٠ كطاٗٞقي ؾپطزٟ قٞز

ضهبثت خ٢بٛي ثسٝٙ تٞخ٠ ث٠ ٛيطٝي اٛؿبٛي ًبضي ثي٢ٞزٟ ٗي ثبقس ٓصا تٞخ٠ ؾيؿت٘ي ث٠ ٜٗبثغ اٛؿبٛي ٠ً ٗٞخجبت ضيبيت قـٔي 

ٛيع ٗي قٞز پيف زضآٗسي ثط تٞؾؼ٠ اهتهبزي زض ؾُح ًالٙ ٗي ُطزز ٝ ؾيبؾت٢بي اهتهبز ٗوبٝٗتي زض تٞؾؼ٠ تٞٓيس ٗٔي اظ 

ٗي قٞز ٠ً ٝاثؿتِي كٜي ظيبزي ث٠ زضٝٙ    كٜبٝضي اَالػبت ،اظخ٠ٔ٘ تٌٜٞٓٞغي ١بيي ٗحؿٞة .اضًبٙ ايٚ تٞخ٠ ذٞا١ٜس ثٞز

ذٔٔي ث٠ ذسٗبت ٝ ايٚ ذٔغ ضا ثب ٛيطٝي  اٛؿبٛي ٗتؼ٢س ٗؿتؼس خجطاٙ ٛ٘ٞز تب  ٛساضز ٓصا ٗي ثبيؿت ثب اٝٓٞيت ثٜسي اظ آٙ ًبؾت 

زاضي، ايٚ ٝاهؼيت اؾت ٠ً ١يچ كطآيٜس تٞٓيسي اذتطاع ٝ  ١بي ٗٞضز ٛظط ٝ تبًيس ٛظبٕ ؾطٗبي٠ ثب ٝخٞز اضظـ .ضؾبٛي ٝاضز ٛكٞز

ٗكبضًتي ٠ً زض َّٞ تٞؾؼ٠ ٝ تٌبْٗ . تدطث٠ ٛكسٟ اؾت ٠ً ث٠ ًبض اٛؿبٙ ٛيبظٜٗس ٛجبقس ٝ ثسٝٙ ٗكبضًت اٝ نٞضت پصيطز

تطيٚ  ٛوف ٛيطٝي اٛؿبٛي اظ ًبض ثسٛي ث٠ پيكطكت٠. ضٝ ثٞزٟ اؾت يس ضٝث٠تبضيري خٞاٗغ ثب تـييطات ًيلي ٝ ً٘ي ًبض اٛؿبٛي زض تّٞ

ٝ ٛوف كٜبٝضي اَالػبت زض ايٚ ثبظاض ث٠ ثبالتطيٚ ؾُح  ضؾيسٟ اؾت( يؼٜي اي٠ٌٜ اٛؿبٙ ثيكتط كٌط ًٜس ٝ ٗبقيٚ ًبض ًٜس)ٗطح٠ٔ

ٛبقسٛي  يٌي اظ اخعاي تلٌيي ايت قـٔيػٌ٘ٔطز قـٔي ٝ ث٠ َجغ ضو١بي  ٗكي ضٝ، ث٢جٞز ٝ تٞؾؼ٠ ذٍ اظ ايٚ.  .ذٞز ضؾيسٟ اؾت

زض ثطٛب٠ٗ ضيعي ضا١جطز١بي اخطاي اهتهبز ٗوبٝٗتي  ١ب ٝ ٗكرهب ثرف زٝٓتي ٗسيطيت ضا١جطزي ٜٗبثغ اٛؿبٛي زض ٠٘١ ثرف

 ١بي زٝٓت ٝاضزٟ اهتهبزي ككبض١بي ضكغ ٢ٛبيت زض ٝ ًب١ف ثطاي ١بيي حْ ضاٟ زٛجبّ ث٠ ٝاهغ زض ٗوبٝٗتي اهتهبز.اؾت

 زٝضاٙ اظ پؽ آٙ ؾبظي پيبزٟ ٝ اخطا زض تٞكين آثبض ٠ً ثبقس ٗي تحطيٖ اظ ٛبقي ١بي ثحطاٙ اظ ضكت ثطٝٙ ٝ ٗتربنٖ

 ثطاي ضا ي٘بٛتي زاضز، هطاض ثيِب٠ٛ ًكٞض١بي ت٢سيس ٗٞضز ١٘ٞاضٟ ٠ً ًكٞض، اؾتطاتػيي ٗٞهؼيت ؾجت ث٠ ٛيع ١ب ٗحسٝزيت

 ايٚ ٠ً اؾت ايٚ ٗجيٚ ٗوبٝٗتي اهتهبز ٗل٢ٕٞ اظ ٝنق ايٚ .ؾبذت ذٞا١س ٢ٗيب آتي اهتهبزي ٝ ؾيبؾي ككبض١بي ًب١ف

 ي ػطن٠ زض قسٟ ايدبز ١بي ثحطاٙ ثط ت٢ٜب ٠ٛ ثتٞاٛس ػْ٘ زض ٠ً ثٞزٟ ثطضؾي هبثْ ؾيبؾي اهتهبز حٞظٟ زض اهتهبزي آِٞي

 ثبقس قسٟ اتربش ٛيع الظٕ ِٛطي آيٜسٟ ٝ آٗبزُي ٠ً ز١س هطاض خ٢تي زض ضا اهتهبز ٗؿيط ث٠ٌٔ آيس، كبئن ؾيبؾي اهتهبز

 

 هفاّين ٍ اصطالحات

 اقتصاد هقاٍهتي

 ًكٞض زاذٔي اهتهبز ؾبظي ٗوبٕٝ ثطاي ض١جطي ٗوبٕ ٗؼظٖ تٞؾٍ اثالؿي ثبالزؾتي ؾيبؾت٢بي اظخ٠ٔ٘ ٠ً ٗوبٝٗتي اهتهبز

 زضآٗس١بي ث٠ زٝٓت ٝاثؿتِي ًب١ف هجيْ، اظ ٗرتٔلي ق٢بي ضٝ ث٠ ثبيس ٗيطٝز، ق٘بض ث٠ آ٘ٔٔي ثيٚ ٝ ت٢بخ٘بت ت٢سيس١ب ثطاثط زض

 ضؾيسٙ اهتهبز ٗوبٝٗتي اظ ٜٗظٞض َٞضًٔي ث٠ .قٞز ٗحون ٝضي ث٢طٟ اضتوبي ٝ زاذٔي اظ تٞٓيسات ح٘بيت اقتـبّ، اكعايف ٛلتي،

 ػجبضت ث٠ ًٜس؛ پيسا ًب١ف آٙ پصيطي آؾيت ٝ ث٘بٛس ٗحلِٞ زض ًكٞض اهتهبزي ضقس ضٝث٠ ضٝٛس ٠ً اؾت اهتهبزي قطايٍ ث٠

 ث٠ ٝ ١٘يكِي ٠ً زقٜ٘بٙ تطكٜس١بي زض ٗوبثْ ٠ً اؾت اي ٠ُٛٞ ٟة  اهتهبزي ٛظبٕ ٝ ًكٞض اهتهبزي ٝيغ قطايٍ زض ايٚ زيِط

 ايٚ ؾط ثط ٗؿئٞالٙ ٝ ًبضقٜبؾبٙ ٠٘١ آجت٠.ٗيكٞز ذتالّ زچبضا ً٘تط ٝ ثيٜسي ٕ آؾيت ثٞز ً٘تط ذٞا١س ٗرتٔق ١بي قٌْ

 اهتهبزي ث٠ٌٔ تساكؼي ٛيؿت؛ ًبض١بي اٛدبٕ ٝ ذٞز زٝض ث٠ ًكيسٙ حهبض ٗوبٝٗتي اهتهبز ٠ً ٗل٢ٕٞ زاضٛس ٛظط اتلبم ٗٞيٞع

اظ  .ًٜس پيسا زؾت قٌٞكبيي ٝ ضقس ث٠ ١ٖ ككبض قطايٍ زض حتي ٠ً ز١س ٗي ضا اخبظٟ ٝ اٌٗبٙ ايٚ ٗٔت يي ث٠ ٠ً اؾت ٗسٛظط

 ٗدبظي كًبي تٞؾؼ٠ ٛلت، ثسٝٙ اهتهبز ضا٢١بي تحون ٛتطيٚ آؾب اظ يٌي ٠ً زاضز ٝخٞز ًكٞض زض ٛظط اتلبم يٚ زيِط،ا ؾٞي

 ؾُح ٛظيط ذطز ٗتـيط١بي اقتـبّ ٝ ٝ ١ٞضي ث٢ط اهتهبزي، ضقس ٗبٜٛس ًالٙ ٗتـيط١بي اظ ٝؾيؼي ثط ؾُح اثطُصاض كًبيي .اؾت

 ا تٞخ٠ ث٠ ثب .ًكٞضاؾت ايٟ تٞؾغ ١بي ٝثطٛب٠ٗ اٛساظ ٕچف ؾٜس ا١ساف تطيٚ اظ انٔي آٙ ١بي قبذم تٞؾؼ٠ ٠ً ػ٘ٞٗي، ضكبٟ

 اّٝ زاضز، ١بي ٝيػ ا١٘يت خ٢ت زٝ اظ آٙ تٞؾؼ٠ اؾت ٗدبظي كًبي انٔي ١بي ٗؤٓل٠ اظ يٌي ضتجبَبت ٝا َالػبت ا كٜبٝضي ي٠ٌٜ
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 نٞضت ث٠ اهتهبزي ضقس اكعايف ٛطخ ٝ زاذٔي ٛبذبٓم تٞٓيس زض ٢ٖٗ ٛوكي ايلبي تٞاٛبيي ًٔيسي، يي نٜؼت ػٜٞاٙ ث٠ اي٠ٌٜ

 ٛطخ ٝ اكعايف ذسٗبتي نٜؼتي، ثرك٢بي زيِط ٝضي ث٢طٟ ٝ ًبضايي اكعايف تؿ٢يْ ػٌ٘ٔطز، ثبػث اي٠ٌٜ زيِط .زاضز ضا ٗؿتويٖ

   . ٗيكٞز ؿيطٗؿتويٖ نٞضت ث٠ هتهبزي ضقسا

 ٝا زضٛظبٕ ٢ٖٗ ٝتأثيطات ايٚ ٗوبٝٗتي هتهبز ا١٘يت تحون ا ٝ ٛوف اي٠ٌٜ ث٠ تٞخ٠ ثب ٠ً اؾت ايٚ قٞزيٕ ُٗطح ٠ً ؾؤآي

 تبًٜٞٙ چطا پٞقيسٟ ٛيؿت، اهتهبزي ثطًؿيتحون اؾتوالّ  ضاؾتبي زض َالػبت ا كٜبٝضي زيِطپتبٛؿيْ ١بي حٞظٟ ؾٞي ظ

 ثجطيٖ؟ ضا الظٕ ث٢طٟ ٗوبٝٗتي تحون اهتهبز ثطاي نٜؼت ٝ اضتجبٌ ٝ اَالػبت كٜبٝضي حٞظٟ اظ ١بيٖ ٛتٞاٛؿت

 اهتهبز تحون زض حٞظٟ ايٚ ث٠ تٞخ٠ ا١٘يت زاقت٠ ثبقيٖ تب ًكٞض زض ٗدبظي كًبي حٞظٟ ٝيغ ثس ٛجبقس ِٛب١ي ث٠ قبيس

 42 ثط ثبٓؾ ايٜتطٛت يطيت ٛلٞش ٝ ٛلط ٗئيٞٙ 32 ثيف اظ يطاٙ زضا ًبضثطاٙ ايٜتطٛت تؼساز اًٜٞٙ.آقٌبض قٞز ١ِ٘بٙ ثط ٗوبٝٗتي

قج٠ٌ ١بي  زض ايٜتطٛت ًبضثطاٙ اظ ثؿيبضي تؼساز ػًٞيت قب١س ؾبٗب٠ٛ ١بي اَالػبتي ضٝظاكعٝٙ ضقس ث٠ تٞخ٠ ثب ٝ اؾت زضنس

 قج٠ٌ ١بي ا كتطيٚ ٗؼطٝ يكتطي ٙ اػًبي ٝ خٞاٛت ٛٞخٞاٙ هكط ث٠ ٝيػٟ ايطاٛيبٙ اظ ثؿيبضي ٠ً ث٠ ٠ُٛٞ اي ١ؿتيٖ اخت٘بػي

 ٝ  ًٓٞؽ ٢ٛب آ اظ ثؿيبضي ٠ً ١ؿتٜس ٗهطكي ًبال١بي اظ ثؿيبضي ذطيساض ؾٜي ٢١بي ُطٝ ايٚ اًٜٞٙ .ٟ اٛس زاز تكٌيْ ضا خت٘بػي

 ٝ كٌط ز١ي قٌْ زض ٗيكٞز ٜٗتكط خت٘بػي ا ١بي قج٠ٌ يٚ زضا ٠ً ُٗبٓجي .اؾت ٗـبيط ٗوبٝٗتي اهتهبز ضٝيٌطز ثب ٝ ؿيطيطٝضي

 ؾطُط١ٝي ثب ترههي ٢١بي ُطٝ زاضز يطٝضت ٗيطؾس ٛظط ث٠ اظايٜطٝ، .زاضز ٢ٗ٘ي ٛوف خبٗؼ٠ اظ ػظيٖ هكط ايٚ ش١ٚ ١سايتِطي

 هتهبز ا ٗٞيٞع حّٞ ٗؿتسّ ٝ ػٔ٘ي ٗحتٞا١بي اضائ٠ ث٠ ُٞٛبُٞٙ ١بي اٛد٘ٚ زض ػًٞيت ثب ٝ قسٟ ّيتكي نبحجٜظطاٙ اظ تؼساز

 ي٘ٚ ايطاٛي تٞٓيسًٜٜسُبٙ اؾت الظٕ ١٘چٜيٚ .ثپطزاظٛس ١ب اٛد٘ٚ زض قسٟ اضائ٠ قج٢بت ٝ ؾؤاالت ثطاي پبؾد ضائ٠ ٝا ٗوبٝٗتي

 زيِط زض حًٞض يب ٝ ذبل اخت٘بػي ١بي قج٠ٌ ايدبز ثب اٛس ٟتٞاٛؿت ٠ً ذبضخي ٗٞكن تٞٓيسًٜٜسُبٙ اظ ثؼًي ػٌ٘ٔطز ثطضؾي

 چطا٠ً، .ثبقٜس زاقت٠ اي ٝيػٟ تٞخ٠ ثپطزاظٛس ٗحهٞالتكبٙ توبيبي ثطاي ٗربَجبٙ ؾٔيو٠ ز١ي قٌْ ث٠ اخت٘بػي ١بي قج٠ٌ

 حٞظٟ يٚا ٗكٌالت ٢ٗ٘تطيٚ اظ يٌي ثٞٗي ٗحتٞاي تٞٓيس ١٘چٜيٚ ٝ اكعاض ؾرت اكعاض، ٛطٕ تٞٓيس ث٠ تٞخ٠ ٛجٞز اؾت ٝايح

 ٛوف ٗكبث٠ ٛوكي يتٞاٛسٕ حٞظٟ تط ًٔي ِٛبٟ يي زض ٗٞيٞع ايٚ ثط ػالٟٝ اٗب ؾت؛ ا ٗوبٝٗتي اهتهبز ٛكسٙ تحون زضظٗي٠ٜ

 ثبقس، زاقت٠ ُلتٚ ثطاي حطكي ٛتٞاٛؿت٠ ١ٜٞظ نٜؼت ايٚ چطا اي٠ٌٜ .ًٜس ايلب ًكٞض اهتهبز زض آٙ اظ ثبالتط ثؿب چ٠ ٝ ٛلت نٜؼت

 .زاضز ٝخٞز آٙ ثطاي ظيبزي ١بي پبؾد ٠ً اؾت ؾؤآي

 فٌاٍري اطالعات

اٗطٝظٟ ا١٘يت كٜبٝضي اَالػبت ٝ اضتجبَبت ث٠ ٜٗظٞض اكعايف ؾطػت ٝ زهت كؼبٓيت ١بي ٗرتٔق ؾبظٗبٙ ١ب ٝ اضتجبٌ 

ذهٞنبً ؾبظٗبٙ ١بيي ٠ً ثرف . اخعاي ٗرتٔق آٙ ثب يٌسيِط ٝ زض ٛتيد٠ ثبال ثطزٙ ث٢طٟ ٝضي آ٢ٛب ث٠ ضٝقٜي ٗكرم قسٟ اؾت

اظ يٌسيِط هطاض ُطكت٠ اٛس ٝ يب ٗٞؾؿبتي ٠ً ٗٞظق ث٠ اٛدبٕ ًبض١بي ٗتٜٞع  ١بي ٗرتٔق آٙ زض ٜٗبَن خـطاكيبيي پطاًٜسٟ ٝ زٝض

اٛوالة اَالػبت ٝ اضتجبَبت يٌي اظ . ٝ ٗتؼسز ١ؿتٜس، ثؿيبضي اظ ٗكٌالت ذٞز اظ َطين ايٚ تٌٜٞٓٞغي ١ب ضكغ ٗي ًٜٜس

١٘بٙ ٠ُٛٞ ٠ً زض اثط اٛوالة . تانُالحبتي ٠ً ثب ضقس تٌٜٞٓٞغي ١بي اَالػبتي زض ًٜبض اٛوالة نٜؼتي ٗل٢ٕٞ پيسا ًطزٟ اؼ

١ب، اثعاض ٝ ٗبقيٚ آالت، اتٞٗجيْ ١ب ٝ ؿيطٟ ث٠ ً٘ي اٛؿبٙ آٗسٛس ٝ ثؿيبضي اظ ًبض١بي ثسٛي اٝ ضا  نٜؼتي، ٗد٘ٞػ٠ اي اظ ًبضذب٠ٛ

ثطاتي، ١بي ٗرب ثط ػ٢سٟ ُطكتٜس، اٛٞاع ٗحهٞالت تٌٜٞٓٞغي اَالػبت، ٛيع قبْٗ ؾرت اكعاض١ب ٝ ٛطٕ اكعاض١بي ًبٗپيٞتطي، قج٠ٌ

. ؾيؿتٖ ١بي ٗب١ٞاضٟ ٝ ؿيطٟ ثطاي ً٘ي ث٠ آٙ زؾت٠ اظ ٗؿبيْ اٛؿبٙ ٠ً ثب اَالػبت ؾط ٝ ًبض زاضٛس ثٞخٞز آٗسٟ ٝ تٞؾؼ٠ يبكتٜس

(Nilles,1996) 

ًبضثطز١بي ايٚ تٌٜٞٓٞغي ١ب قبْٗ اٛٞاع ٗحبؾجبت ٝ پطزاظـ ١بي ضٝظٗطٟ، تدبضت، اَالع ضؾبٛي، ٗؿبيْ ػٔ٘ي، ٗسيطيت، 

تدبضة ُٞٛبُٞٙ ؾبظٗبٙ ١بي ٗرتٔق زض ؾُح زٛيب ٛكبٙ ٗي ز١س ٠ً تٌٜٞٓٞغي . اظ ضاٟ زٝض ٝ ؿيطٟ ٗي ثبقس اضتجبٌ ٗؿتويٖ

تٌٜٞٓٞغي اَالػبت هبثٔيت ١بي ظيبزي زض ضكغ . اَالػبت ث٠ ضاحتي ثؿيبضي اظ ٗكٌالت ؾيؿتٖ ١بي اَالػبتي ضا ضكغ ٗي ًٜس

ا ٗي تٞاٙ ث٠ اكعايف زهت اقبضٟ ًطز چطا ٠ً زض ٗكبؿْ ٗجتٜي ثط اٛؿبٙ ٗكٌالت ؾبظٗبٙ ١ب زاضز، ٠ً اظ خ٠ٔ٘ آٙ هبثٔيت٢ب ٝ ٗعاي

زض اٛٞاع كؼبٓيت٢بي . زهت اٛدبٕ ًبض ٗتـيط اؾت، زض حبٓي٠ٌ تٌٜٞٓٞغي اَالػبت زهتي ثبال ٝ ثبثت ضا تأٗيٚ ٝ تً٘يٚ ٗي ًٜس
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ٙ يٌي زيِط اظ ٗعايبي تٌٜٞٓٞغي اكعايف ؾطػت ثؼٜٞا. پطزاظقي ٝ ٗحبؾجبتي زهت ًبٗپيٞتط ث٠ ٗطاتت ثيكتط اظ اٛؿبٙ اؾت

اَالػبت ٗي ثبقس، ٗحبؾج٠ ٝ پطزاظـ ؾطيغ اَالػبت ٝ اٛتوبّ كٞضي آٙ، ظٗبٙ خؿتدٞ ٝ زؾتيبثي ؾطيغ ث٠ اَالػبت ضا ٛيع 

يٌي زيِط اظ ٗعايبي تٌٜٞٓٞغي اَالػبت ًب١ف اٛساظٟ كيعيٌي ٗربظٙ اَالػبت ٗي ثبقس، چطا ٠ً ثب تٞؾؼ٠ . كطا١ٖ ٗي ًٜس

ث٠ . َالػبت ٝ ثٌبضُيطي آٙ زيِط ٓعٝٗي ث٠ حْ٘ ٝ ٢ِٛساضي حدٖ ظيبزي اظ ًتبث٢بي ٗطخغ ترههي ٝخٞز ٛساضزتٌٜٞٓٞغي ا

ٗطًع تحويوبت ًبٗپيٞتط ػٕٔٞ اؾالٗي هٖ، اظ خ٠ٔ٘ . ضاحتي ٗي تٞاٙ زض ١ط زيؿي ككطزٟ اَالػبت چٜسيٚ ًتبة ضا شذيطٟ ٛ٘ٞز

ٟ اظ تٌٜٞٓٞغي اَالػبت قلبكيت زض اٛدبٕ ًبض١ب ضا اكعايف ٗي ز١س ٝ اؾتلبز. ٗطاًع اؾت ٠ً ث٠ اٛدبٕ ايٚ ٝظيل٠ ٗكـّٞ اؾت

ايٚ زٝ ٗعيت ًٔيسي ٜٗدط ث٠ ضكغ ثطذي اظ كؿبز١بي ازاضي ذهٞنبً زض ؾُٞح پبييٚ ٗي . ١ب ضا حصف ٗي ًٜس ثؿيبضي اظ ٝاؾ٠ُ

١بي ًبٗپيٞتطي ٝ ث٠ نٞضت ٟ ث٠ ً٘ي تٌٜٞٓٞغي اَالػبت ثؿيبضي اظ اؾتؼالٕ ١ب ٗطاخؼبت اكطاز ٝ ؿيطٟ اظ َطين قجي. قٞٛس

ٗربثطات، تٔلٚ، . ؾبػت زض قجب٠ٛ ضٝظ ٝ ١لت ضٝظ ١لت٠ اظ آٙ ث٢طٟ ُطكت 24ثٜبثطايٚ ٗي تٞاٙ ث٠ نٞضت . ذٞزًبض اٛدبٕ ٗي ُيطز

١بيي اظ ًبضثطز١بي تٌٜٞٓٞغي اَالػبت زض  ؿيطٟ ٠ٛٞ٘ٛى ٝ ت٠ٔ ًٜلطاٛؽ، ٝيسئٞ ًٜلطاٛؽ ٝ ١٘چٜيٚ ؾيؿتٖ ١بي ١ٌ٘بضي ٗكتط

ثب تٞخ٠ ث٠ ٗٞاضز كٞم ث٠ ذهٞل اكعايف ؾطػت ٠ً ثبػث اٛدبٕ تؼساز ًبض ثيكتط ٗي قٞز ٝ اٛدبٕ ًبض ت٘بٕ . ظٗي٠ٜ ١ؿتٜسايٚ 

، 1383هبيي ٛٞضي، . )١ب ٗي ُطزز ٝهت، ث٢طٟ ٝضي ؾيؿتٖ اكعايف ٗي يبثس ٝ زض ٛتيد٠ ثبػث ًب١ف ٗوساض ظيبزي اظ ١عي٠ٜ

( 87ل

استزاتژي استفادُ اس فٌاٍري اطالعات 

آٙ ضا ث٠ يي اؾتطاتػي خسيس ثطاي زؾتطؾي . ا قٜبذت كطنت٢ب ٝ اٌٗبٛبتي ٠ً اظ َطين كٜبٝضي اَالػبت ايدبز قسٟ اؾتة

تٞاٙ ث٠ آضٗب٢ٛبي تطؾيٖ قسٟ زض يي ؾبظٗبٙ  ٗتلبٝت ث٠ آٛچ٠ آضٗبٙ يي ؾبظٗبٙ تؼطيق ٗي ًٜس، ثسٝٙ كٜبٝضي اَالػبت ٛيع ٗي

ؾبظٗب٢ٛب ث٠ ايٚ . ٗي ُيطز، ثؿيبض ٗتلبٝت اظ چيعي اؾت ٠ً زض ش١ٚ خبي ٗي ُيطزاٗب آٛچ٠ ثب كٜبٝضي اَالػبت اٛدبٕ . ضؾيس

١ب، اٛدبٕ  ١ب ٝ ؾٔيو٠ پسيسٟ ثطاي زؾتطؾي ث٠ ثبظاض ثعضُتط، اضائ٠ ذسٗبت ثيكتط ٝ ث٢تط، خ٘غ آٝضي ٝ ِٛبٟ زهين تط ٝ ظٛسٟ ث٠ ٛظطي٠

تطّ زهيوتط ٝ زؾتطؾي ؾطيؼتط ث٠ ٜٗبثغ زاذْ ٝ ثيطٝٙ تط ٝ ؾطيؼتط ًبض١ب، اضظاٛتط ًطزٙ ١عي٠ٜ ذسٗبت ٝ ػ٘ٔيبت، ًٚ ضاحت

ضقٜبؾبٙ ؾبظٗب٢ٛب، آٛبٙ اؾبظٗبٙ ٝ اضتجبَبت ؾطيؼتط ٝ اضظاٛتط قٜبذت ١ط چ٠ زهيوتط ٝ ًبٗٔتط اظ كٜبٝضي اَالػبت ثطاي ٗسيطاٙ ى

( 15؛ ل 1382ظضُط؛ . )ضا زض تٜظيٖ ٝ َطاحي يي اؾتطاتػي ػ٘ٔي تط ثب ِٛطـ كٜبٝضي اَالػبت ً٘ي قبيبٛي ٗي ًٜس

عولكزد  هفَْم 

ٝ ٛكبٙ (. 216ل ، 2008، ثبيطظ ٝ ضٝ)ًٜس اقبضٟ زاضز  ػٌ٘ٔطز ث٠ زضخ٠ اٛدبٕ ٝظبيلي ٠ً قـْ يي ًبضٜٗس ضا تٌ٘يْ ٗي

٠ً اقبضٟ ث٠ نطف اٛطغي زاضز « تالـ»ػٌ٘ٔطز اؿٔت ثب . ضؾبٛس ز١س ٠ً چ٠ِٛٞ يي ًبضٜٗس آعاٗبت يي قـْ ضا ث٠ اٛدبٕ ٗي ٗي

ثطاي ٗثبّ يي زاٛكدٞ ٌٗ٘ٚ اؾت تالـ ظيبزي . قٞز ُيطي ٗي ١ب اٛساظٟ اٗب ػٌ٘ٔطز ثطاؾبؼ ٛتبيح كؼبٓيت، قٞز ييٌؿبٙ تٔوي ٕ

ضا زض آٗبزٟ قسٙ ثطاي آظٗٞٙ ثٌبض ُيطز اٗب ٛ٘طٟ ً٘ي زضيبكت ًٜس زض ايٚ ٗٞضز تالـ ظيبزي نٞضت ُطكت٠ اٗب ػٌ٘ٔطز پبييٚ 

( آق: تٞاٛس ث٠ ػٜٞاٙ ٛتيد٠ اضتجبٌ ٗتوبثْ ثيٚ ًطز اكطاز زض يي ٗٞهؼيت ٗيػْ٘( 217ل2008)ث٠ ػويسٟ ثبيطظ ٝضٝ . ثٞزٟ اؾت

كيطيٌي )ُيطز اقبضٟ ث٠ ٗيعاٙ اٛطغي  ٠ً اظ ثطاِٛيرتِي ٛكأت ٗي، "تالـ ". ازضاًبت ٛوف تٔوي قٞز( ١ب ٝ ج تٞاٛبيي( ة، تالـ

يػُي٢بي قرهي ٗٞضز اؾتلبزٟ زضاٛدبٕ يي قـْ ٝ، "١ب تٞاٛبيي". ًٜس زاضز ٠ً يي كطز زض اٛدبٕ ٝظيل٠ اؾتلبزٟ ٗي( يب ش١ٜي

اقبضٟ ، ث٠ ٗؿيط١بيي ٠ً اكطاز ثبٝض زاضٛس ثبيؿتي تالق٢بيكبٙ ضا زض خ٢ت اٛدبٕ قـٔكبٙ ١سايت ًٜٜس "ازاضاًبت ٛوف "١ؿتٜس ٝ 

١٘بُٛٞض ٠ً قٌْ زاٜٛس  ١ب ٝ ٛظيط آٙ ٗي ٢ٗبضت، ػٌ٘ٔطز ضا ٛبقي اظ ٝيػُي٢بي قرهي( 345ل ، 2008)ٛٞ ٝ زيِطاٙ . ًٜس ٗي

، زض ٝاهغ ًبضًٜبٙ ت٢ٜب زض نٞضتي ٠ً زاٛف. قٞٛس ز١س ايٚ ٝيػُي٢ب اظ َطين ضكتبض ًبضًٜبٙ ث٠ ٛتبيح ػيٜي تجسيْ ٗي ٛكبٙ ٗي. 1
 .تٞاٜٛس ضكتبضقبٙ ضا ٛكبٙ ز١ٜس ١ب ٝ ؾبيط ٝيػُي٢بي يطٝضي ثطاي اٛدبٕ يي قـْ ضا زاقت٠ ثبقٜس ٗي تٞاٛبيي، ١ب ٢ٗبضت
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هلكزد عَاهل هؤثز بز ع

ث٠ ٛحٞي ٠ً ث٠ ٗٞكويت ؾبظٗبٙ ٜٗدط قٞز ثبيس ػٞاْٗ ٗؤثط ثط ػٌ٘ٔطز ٝ ، ثطاي اضتوبء ػٌ٘ٔطز ٝ ث٢جٞز ضكتبض١بي ًبضًٜبٙ

زض ايٚ ُلتبض اظ ٢ٗ٘تطيٚ ػٞاْٗ اثطُصاض ثط ػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٙ ؾبظٗب٢ٛب ث٠ اخ٘بّ ٗؼطكي . ضكتبض ضا ثكٜبؾيٖ ٝ آ٢ٛب ضا ٗسيطيت ًٜيٖ

: ٗي قٞٛس

اؾتؼساز ضا زض ؾٜيٚ ، اؾتؼساز يي آٗبزُي ظٗي٠ٜ اي زض اكطاز ثطاي ٗٞكويت زض ثؼًي ٛوف ١ب ٝ قـْ ١بؾت :اؾتؼساز -1

، ١بي اؾتؼساز يٌي اظ ٛكب٠ٛ. ث٠ كؼٔيت زضآٝضز ٝ زض ٗؿيط ٜٗبؾت ثٌبض اٛساذت، پطٝضـ زاز، ثعضُؿبٓي كوٍ ٗي تٞاٙ ًكق ًطز
ث٠ ٝيػٟ ٝهتي ايٚ ، ٝضظقي يب ٗسيطيتي ٗٞكويت ًؿت ٗي ًٜٜس اكطازي ٠ً زض يي ظٗي٠ٜ ٗكرم ١ٜطي، كٜي،. ٗٞكويت اؾت

يٌي اظ ٝظبيق حؿبؼ ٝ تؼييٚ ًٜٜسٟ . ٗٞكويت تسإٝ زاقت٠ ثبقس ٝ تٌطاض قٞز ث٠ احت٘بّ ظيبز زض آٙ ظٗي٠ٜ ٗؿتؼس ١ؿتٜس

ف ٝ ٛوف ١ب ٝ قـْ ٗسيطاٙ زض ٗؿيط اضتوبء ػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٙ ايٚ اؾت ٠ً اؾتؼساز١بي آٛبٙ ضا زض خؿتدٞ ٝ ًكق ًٜٜس ٝ ٝظبي

اؾتؼساز ضا ث٠ ًٟٞ يد تكجي٠ ٗي ًٜٜس ٠ً . ١ب ضا ث٠ ٛحٞي ث٠ ًبضًٜبٙ ترهيم ز١ٜس حسأًثط تٜبؾت ٌٗ٘ٚ ثيٚ آ٢ٛب تأٗيٚ قٞز

ثوي٠ آٙ ثبيس خؿتدٞي اًتكبكي ( ًكق) كوٍ يي پٜدٖ آٙ ضٝي ؾُح آة اؾت ٝ زض ِٛبٟ اّٝ زيسٟ ٗي قٞز ٝ ثطاي زيسٙ 

. حتي ذٞزقبٙ ١ٖ اظ اؾتؼساز١بيكبٙ آُبٟ ٛيؿتٜس، قسيس ٗي قٞز ٠ً ثطذي اظ ًبضًٜبٙ ٗبٗكٌْ ٝهتي ت. ثيكتطي زاقت

ٝهتي ًؿي زض اٛدبٕ ًبضي اؾتؼساز زاقت٠ ثبقس آٙ ًبض ضا ثب ٓصت ٝ ضيبيت زضٝٛي . ١بيف قٜبذت اؾتؼساز ضا ثبيس ثب ً٘ي ٛكب٠ٛ

ثؿيبضي اظ آٗبّ ٝ آضظ١ٝبيف ضا زض ١٘بٙ ًبض ، قٞز اظ اٛدبٕ ٝ تٌطاض آٙ ذؿت٠ ٛ٘ي. ٝ حتي ُب١ي زاَٝٔجب٠ٛ اٛدبٕ ٗي ز١س

آٙ ًبض ضا ث٢تط ٝ ظٝزتط اظ زيِطاٙ اٛدبٕ ٗي ، تؼطيق ٝ خؿتدٞ ٗي ًٜس ث٠ آٙ ًبض اكتربض ٗي ًٜس ٝ آٙ ضا ٗؼطف ذٞز ٗي زاٛس

ز١بي ٗٞكن ٝ تٜبؾت ثيٚ اؾتؼساز١بي كطز ثب آعاٗبت ٝ ٗوتًيبت قـْ يٌي اظ ًٔيسي تطيٚ ػٞاْٗ ظ٢ٞض ٝ ثطٝظ ػٌ٘ٔط. ز١س

.  ضيبيت ثرف اؾت

زض ٠٘١ ٗس٢ٓبي . آٗٞظـ ٝ تٞؾؼ٠ زاٛف ٝ ٢ٗبضت٢بي ًبضًٜبٙ اظ ٢ٖٗ تطيٚ تٞاٛبؾبظ١بي ؾبظٗبٙ ١بؾت: زاٛف ٝ ٢ٗبضت -2

ؾ٢ٖ ظيبزي ثطاي آٗٞظـ ًبضًٜبٙ ث٠ ػٜٞاٙ يي تٞاٛب ؾبظ ٢ٖٗ ٠ً ثط ػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٙ ٝ اظ َطين آ٢ٛب ثط ، خبٗغ تؼبٓي ؾبظٗبٛي

ؾبظٗب٢ٛب ٛ٘ي تٞاٜٛس ٠٘١ زاٛف ٝ ٢ٗبضت ٗٞضز ٛيبظ ذٞز ضا زض . تؼبٓي ؾبظٗب٢ٛب ٗٞثط اؾت زض ٛظط ُطكت٠ قسٟ اؾت ػٌ٘ٔطز ٝ

تحٞالت تٌٜٞٓٞغيٌي ٝ تٞهؼبت ضٝظاكعٝٙ ٗكتطيبٙ ككبض ثطاي ، ١٘چٜيٚ قطايٍ ٗحيُي، ظٗبٙ اؾترسإ اظ ثبظاض ًبض تأٗيٚ ٛ٘بيٜس

ث٠ ١٘يٚ زٓيْ اؾت ٠ً ؾبظٗب٢ٛبي ٗٞكن خ٢بٙ ؾبٓيب٠ٛ ٗئيبضز١ب زالض ثطاي تٞؾؼ٠ زاٛف ٝ . آٗٞظـ ًبضًٜبٙ ضا تكسيس ٗي ًٜس

اظ يي ؾٞ ث٠ . ٟ اؾتاضتجبٌ ثيٚ آٗٞظـ ٝ ػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٙ يي اضتجبٌ زٝ ؾٞي. ٢ٗبضت ًبضًٜبٙ ذٞز ؾطٗبي٠ ُصاضي ٗي ًٜٜس

ًبضًٜبٙ آٗٞظـ ٗي ز١يٖ تب ػ٘بًطز١بي ٗٞكن تطي زاقت٠ ثبقٜس ٝ اظ ؾٞي زيِط ػٌ٘ٔطز آ٢ٛب ضا اضظيبثي ٗي ًٜيٖ تب ٛيبظ١بي 

.  آٗٞظقي آ٢ٛب ضا قٜبؾبيي ًٜيٖ

ٛيبظ ث٠ كطنت ٝ ٠٘١ ٗب ثطاي ٛ٘بيف زازٙ اؾتؼساز١ب ٝ تٞاٛبيي ١بي٘بٙ ٝ ثطاي اؾتلبزٟ ٗٞثط اظ زاٛف ٝ ٢ٗبضت : كطنت -3

ث٠ ايٚ ٗؼٜي ٠ً ًبضًٜبٙ ٛيبظ ث٠ ٝهت ًبكي زاضٛس تب ػٌ٘ٔطز١بي ٗٞضز ٛظط ضا ، ايٚ كطنت ١ٖ خٜؽ ظٗبٙ اؾت. ٗدبّ زاضيٖ

ٗتٜبؾت ثب )ثطٝظ ز١ٜس ٝ ١ٖ اظ خٜؽ اذتيبض اؾت ث٠ ايٚ ٗؼٜي ٠ً ثبيس ث٠ ًبضًٜبٙ اػت٘بز ًطز ٝ ث٠ ا٢ٛب اذتيبضات الظٕ 

اؾتؼساز ٝ زاٛف ٝ ٢ٗبضت ًبضًٜبٙ كوٍ ظطكيت٢بي آ٢ٛب ضا ثطاي زؾتيبثي ث٠ . تلٞيى ًطز( يكب١ٙب ٗؿئٞٓيت ١ب ٝ نالحيت

اٗب اؾتلبزٟ ػ٘ٔي ٝ ٗٞثط اظ ايٚ ظعكيت ٛيبظ ث٠ ػٞاْٗ زيِطي زاضز ٠ً اذتيبض ٝ ، ؾُٞح ثبالتطي اظ ػٌ٘ٔطز اكعايف ٗي ز١س

ذالهيت ٝ اثتٌبض ، ضًٜبٙ كًبي ٝؾيغ تطي ثطاي تالـكطنت اظ ٢ٗ٘تطيٚ آ٢ٛبؾت زازٙ كطنت ٝ اذتيبض ٗٞخت ٗي قٞز تب ًب

.  زض هجبّ ٝظبيق ذٞز احؿبؼ ٗؿئٞٓيت ثيكتطي ًٜٜس ٝ ثب اِٛيعٟ ٝ اٛطغي ثيكتطي تالـ ًٜٜس، زاقت٠ ثبقٜس

چٜبٛچ٠ ث٠ ٗيعاٙ ًبكي ٝ الظٕ ٝ ثب ًيليت ٝ زض ظٗبٙ ، تد٢يعات ٝ اثعاض ٝ اَالػبت، ٜٗبثغ ٝ اٌٗبٛبت: ٜٗبثغ ٝ اٌٗبٛبت -4

ضاث٠ُ ثيٚ ػٞاْٗ ٗٞثط ثط . ٜٗبؾت زض اذتيبض ًبضًٜبٙ هطاض ُيطز ٗي تٞاٛس ت٢ؿيْ ُط ضكتبض١ب ٝ ػٌ٘ٔط١بي ُٗٔٞة آ٢ٛب ثبقس

ث٠ آٙ ػاله٠ ٜٗس اؾت ٝ ، ثطاي ٗثبّ ٌٗ٘ٚ اؾت ًبضٜٗسي ٠ً ًبضـ ضا زٝؾت زاضز. ػٌ٘ٔطز، ضاث٠ُ اي پيچيسٟ ٝ تؼبٗٔي اؾت
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زض حبٓي ٠ً ١٘بٙ اثعاض ، اثعاض ٝ اٌٗبٛبت ٗٞخٞز ضا ١ٖ ًبكي ٝ هبثْ هجّٞ اضظيبثي ًٜس. . . ٗسيطـ ضا هجّٞ زاضز ٝ، اكتربض ٗي ًٜس

.  ٗسيطـ ٝ ١ٌ٘بضاٛف ضايي ٛيؿت ٛبًبكي تٔوي قٞز، ٝ اٌٗبٛبت ٌٗ٘ٚ اؾت تٞؾٍ ًبضٜٗسي ٛبضايي ٠ً اظ ًبضـ

اظ ٢ٗ٘تطيٚ ػٞاْٗ تؼييٚ ، اظٗب٢ٛبي ايطاٛيث٠ ٝيػٟ زض ؼ، اِٛيعٟ ٝ اقتيبم ثطاي اٛدبٕ ًبض ٝ زؾتيبثي ث٠ ا١ساف: اِٛيعٟ -5

اُط اِٛيعٟ ًبضًٜبٙ ثطاي اٛدبٕ ًبضي پبئيٚ . چطائي ضكتبض ١ؿتٜس، ١ب اِٛيعٟ. ًٜٜسٟ ؾُح ٝ ًٖ ٝ ًيق ػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٙ اؾت

اظ ًبض ٝ  ضيبيت ًبضًٜبٙ. ػٌ٘ٔطز آ٢ٛب زضؾت ٗكبث٠ ٝهتي كبهس اؾتؼساز يب زاٛف ٝ ٢ٗبضت ًبكي ثبقٜس ٠ُ٘ٓ ذٞا١س ذٞضز، ثبقس

. ٠٘١ ؾبظٗب٢ٛب آضظٝي زاقتٚ ًبضًٜبٙ ضايي ضا زاضٛس ٝ زض ايٚ ضاٟ تالـ ٗي ًٜٜس. ػبْٗ ٢ٗ٘ي زض ػٌ٘ٔطز آ٢ٛبؾت، ؾبظٗبٙ

ث٢طٟ ، ًبضًٜبٙ ضاو. ضيبيت ًبضًٜبٙ ث٠ ٗؼٜي ِٛطـ ٝ ثطزاقت ًٔي ٝ ٗثجت آ٢ٛب اظ ًبض ٝ ٠٘١ ػٞٗبّ ٗطتجٍ ثب ًبض اؾت

آٗٞظـ ١ب ٝ ٢ٗبضت٢بي خسيس ضا ث٢تط ٝ ؾطيؼتط كطا ٗي ُيطٛس ٝ ث٠ ا١ساف ٝ ؾطٛٞقت ؾبظٗبٙ  ،ث٠ ؾبظٗبٙ ٝكبزاضتطٛس، ٝضتطٛس

.  ػاله٠ ٜٗسٛس

 رٍش تحقيق

١بي ١ب اظ ٛٞع تٞنيلي ٝ اظ ٗيبٙ اٛٞاع تحوين ايٚ تحوين اظ ٛظط ١سف، اظ ٛٞع ًبضثطزي ٝ ثط حؿت ٛحٟٞ ُطزآٝضي زازٟ

 . ثبقستٞنيلي، اظ ٛٞع ١٘جؿتِي ٗي

.  ثبقس ٛلط ٗي 3500حدٖ خبٗؼ٠ . ثبقس ٗي ق٢طزاضي ًطجخبٗؼ٠ آٗبضي ثٌبض ُطكت٠ قسٟ زض تحوين حبيط قبْٗ ًبضًٜبٙ 

 يافتِ ّاي تحقيق

 . كٜبٝضي اَالػبت ٝ اضتجبَبت ثط ػٌ٘ٔطز قـٔي ًبضًٜبٙ تأثيط ٗؼٜبزاضي زاضز

 

ي الگَي رگزسيَى  خالصِ( 1)جدٍل 

Model R R   ُتعديل شدR  
استاًدارد خطاي 

 بزآٍرد
ٍاتسَى -دٍربيي  

ٗوساض 
.927a .859 .859 .36294 2.008 

 

ثيٚ  ٗثجتثبقس ٠ً ٛكبٙ اظ ٝخٞز ١٘جؿتِي  ٗي 927/0ثطاثط ثب ( R)ٗوساض يطيت ١٘جؿتِي چٜسُب٠ٛ كٞم زض خسّٝ 

، ٗيعاٙ اضتجبَبت ٝ اَالػبت كٜبٝضيثبقس، ث٠ ٛحٞي ٠ً ثب ث٢جٞز  ٗي ًبضًٜبٙ قـٔي ػٌ٘ٔطز ثط اضتجبَبت ٝ اَالػبت كٜبٝضي

Rزض خسّٝ ثبال ٗوساض . يبثس ٝ ثبٓؼٌؽ ٗي ػٌ٘ٔطز قـٔي ًبضًٜبٙ ث٢جٞز
ز١س  ثبقس ٠ً ٛكبٙ ٗي ٗي 859/0تؼسيْ قسٟ ثطاثط ثب  2

.  ضا تجييٚ ًٜس ػٌ٘ٔطز قـٔي ًبضًٜبٙزضنس اظ تـييطات  9/85تٞاٛؿت٠  اضتجبَبت ٝ اَالػبت كٜبٝضي ث٢جٞز

 F (ANOVA) هجذٍرات ٍ هقدار آسهَى هجوَع(  )جدٍل 

 درجات آسادي هجوَع هجذٍرات هدل
هياًگيي 

 هجذٍرات
F Sig 

 ضُطؾيٞٙ
277.066 1 277.066 2.103E3 .000a 

 ثبهي ٗبٛسٟ
45.314 344 .132   

 ٗوساض ًْ
322.380 345    
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 كٜبٝضيز١س  ٠ً ٛكبٙ ٗي ٗي ًٜس ٗؼٜبزاض ُعاضـ 01/0زض ؾُح ذُبي ضا  F ٗوساض كٞم  ٛتبيح تحٔيْ ٝاضيبٛؽ زض خسّٝ

. ًٜس ثيٜي ٗي ضا زض خبٗؼ٠ آٗبضي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ پيف ًبضًٜبٙ قـٔي ػٌ٘ٔطزتـييطات  اضتجبَبت ٝ اَالػبت

 استاًدارد شدُ ٍ استاًدارد ًشدُضزيب رگزسيَى  (3)جدٍل 

هتغيز 
ضزيب استاًدارد ضزايب غيز استاًدارد 

t sig 
B Std. Error Beta 

ثبثت ٗوساض 
.832 .063  13.132 .000 

ICT .783 .017 .927 45.862 .000 

 

.  ز١س ضا ٛكبٙ ٗي ػٌ٘ٔطز قـٔيثط  كٜبٝضي اَالػبت ٝ اضتجبَبتٛتبيح ٗطثٌٞ ث٠ يطايت تأثيط ضُطؾيٞٛي خسّٝ كٞم 

 اضتجبَبت ٝ اَالػبت كٜبٝضيز١س تـييط يي ٝاحس زض  ثبقس ٠ً ٛكبٙ ٗي ٗي 927/0ثطاثط ثب  Betaزض ايٚ خسّٝ يطيت 

ٗؼٜبزاض ثٞز ٝ ايٚ ثساٙ  01/0زض ؾُح ذُبي  tزض خسّٝ ٗصًٞض ٗوساض . قٞز ٗي ػٌ٘ٔطز قـٔيٝاحس زض  927/0ثبػث تـييط 

يؼٜي ثب اكعايف يي اٛحطاف اؾتبٛساضز زض ٗؤٓل٠ . زاضز ػٌ٘ٔطز قـٔيتأثيط ٗؼٜبزاضي ثط  اضتجبَبت ٝ اَالػبت كٜبٝضيٗؼٜبؾت ٠ً 

.  يبثس اٛحطاف اؾتبٛساضز اكعايف ٗي 927/0زض خبٗؼ٠ آٗبضي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ث٠ ٗوساض  قـٔي ًبضًٜبٙػٌ٘ٔطز ٗصًٞض، ٗيعاٙ 

ثٜبثطايٚ ٗي تٞاٙ ُلت اهتهبز ٗوبٝٗتي آِٞيي اؾت ٠ً ٗتٜبؾت ثب قطايٍ خبٗؼ٠ اٗطٝظ ٗب ٝ ثب ت٘طًع ث٠ اؾتوالّ ًكٞض 

ض ١بي ثعضٍ زٛيب ضا ت٢سيس ٗي ًٜس ٝ ٛظبٕ ١بي اهتهبزي زض زٝضٟ اي ٠ً ثحطاٙ ١بي اهتهبزي ثؿيبضي اظ ًكٞ.ُٗطح قسٟ اؾت 

آ٢ٛب تٜٞاٛؿت٠ اؾت پبؾرِٞي ٛيبظ١بي يطٝضي خٞاٗغ ثبقس ث٠ ٠ُٛٞ اي ٠ً ٗهطف ُطايي كط١َٜ ػ٘ٞٗي آ٢ٛب قسٟ  ٝ ظٗي٠ٜ 

ٝثي اؾتلبزٟ ًطز اتالف ؾطٗبي٠ ١بي ثكطي ضا كطا١ٖ آٝضزٟ اؾت ، ثب اهتهبز ٗوبٝٗتي ٗي تٞاٙ اظ ٜٗبثغ ًٜٞٛي ًكٞض ث٠ ٛحٞ ُْٗ

 .ث٠ ػجبضت زيِط تٞؾؼ٠ ػٖٔ ٝ كٜبٝضي يٌي اظ آعاٗبت ُطيعٛبپصيط زؾتيبثي ث٠ اهتهبز ٗوبٝٗتي اؾت.
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 :هٌابع فارسي

 "اَالػبت كٜبٝضي اؾتطاتػيي ضيعي ثطٛب٠ٗ". اٗيٚ چبضٝؾ٠، -1

. نٜؼتي ٗسيطيت ؾبظٗبٙ ؾبيت ،(ٗوب٠ٓ) زاٛكِطاٙ ػٌ٘ٔطز حؿٚ،ٗسيطيت ٗٞكوي، ٝ ذسايبض اثئي، -2

. -49:نم.ظٗؿتبٙ ٝ پبئيع.ًتبة كهٜٔب٠ٗ.زاٛكِب١ي ١بي اظًتبثرب٠ٛ اؾتلبزٟ آٗٞظـ(. 1377)ظا١س  ثيِسٓي، -3

 ٝ اَالػبت ٗطًع:  ت٢طاٙ.  اٗيسٝاض ٗديس تطخ٠٘” .  اَالػبتي ٝ اي ًتبثرب٠ٛ ذسٗبت ثطاي اؾتطاتػيي ضيعي ثطٛب٠ٗ“ .  قيال ، ًٞضاّ -4

. 1380 ، ايطاٙ ػٔ٘ي ٗساضى

 كهٜٔب٠ٗ"1383-1368ايطاٙ اي تٞؾؼ٠ ١بي ثطٛب٠ٗ كط١ِٜي ا١ساف تحون زض ػ٘ٞٗي ١بي ًتبثرب٠ٛ ٛوف". ٓيال كطز، ٌٗتجي -5

 1385زٕٝ،تبثؿتبٙ.١لس١ٖ،ـ ًتبة؛زٝضٟ

: ت٢طاٙ اَالػبتي، خبٗؼ٠ قٜبؾي خبٗؼ٠ ـ، 1380 ٜٗٞچ٢ط، ٗحؿٜي، -6

 113:ل.تبثؿتبٙ. ًتبة كهٜٔب٠ٗ.اَالػبت ٝ اظًتبثرب٠ٛ ًٜٜسٟ اؾتلبزٟ آٗٞظـ ٝ ُٗبٓؼ٠(.1379)٢ٗطزاز ٛيٌٜبٕ؛ -7

 كط١َٜ ٝ خبٗؼ٠ اهتهبز، اَالػبت، ػهط ـ، 1380 ٗبٛٞئْ، ًبؾتٔع، -8

 اضقس، ًبضقٜبؾي ٛب٠ٗ پبيبٙ. ٗسضؼ تطثيت زاٛكِبٟ ًبضًٜبٙ ٝضي ث٢طٟ زض ٗٞثط ػٞاْٗ ثطضؾي(. 1380) ٗح٘س ٛػاز، خبٛؼٔي- 6

. ت٢طاٙ ٗسضؼ، تطثيت زاٛكِبٟ

(. ٛتيد٠ ٝ ًيليت ١بي خٜج٠) آؾيب قطم خٜٞة ًكٞض١بي اٛؿبٛي ٛيطٝي ػٌ٘ٔطز ٗسيطيت اضظيبثي(. 1381) ػجبؼ ٢ًٚ، زاٛف- 7

. ت٢طاٙ ث٢ساقت، ٝظاضت ٜٗبثغ ٗسيطيت تٞؾؼ٠ ٗؼبٝٛت ثي٘بضؾتبٙ، زض ٜٗبثغ ٗسيطيت ًكٞضي ١٘بيف اٝٓيٚ

 آٗٞظـ ٗطًع: ت٢طاٙ. ٗتطخٖ َٞؾي، ػٔي ٗح٘س(. ؾبظٗبٛي ضكتبض) ًبض زض اٛؿبٛي ضكتبض(. 1370) خبٙ ٛيٞاؾتٞضٕ، ًيت؛ زيٞيؽ،- 8

. زٝٓتي ٗسيطيت

 ١بي پػ١ٝف ٝ ُٗبٓؼبت ٗٞؾؿ٠: ت٢طاٙ. ٗتطخٖ اػطاثي، ٗح٘س ٝ پبضؾبئيبٙ ػٔي. ؾبظٗبٛي ضكتبض ٗسيطيت(. 1374) اؾتيلٚ ضاثيٜع،- 9

. ثبظضُبٛي

 ًٜلطاٛؽ ؾٞٗيٚ(. ػ٘ٔي تدطث٠ ٝ ٗٞضزي ُٗبٓؼ٠) ١ب ؾبظٗبٙ يبكتِي تٞؾؼ٠ ٝ ػٌ٘ٔطز ٗسيطيت(. 1386) آسيٚ ػال ظازٟ، ضكيغ- 10

.   ت٢طاٙ ت٢طاٙ، زاٛكِبٟ ٗسيطيت زاٛكٌسٟ ػٌ٘ٔطز، ٗسيطيت ٗٔي

. 28-23 ،205 ق٘بضٟ تسثيط، ٗد٠ٔ. زٝٓتي ثرف زض ػٌ٘ٔطز ٗسيطيت ٜٗبؾت آِٞي(. 1388) ػالءآسيٚ ظازٟ، ضكيغ- 11

 ١بي ٗؤٓل٠ ٝ ١ب قبذم ػ٘ٞٗي ٗل٢ٞٗي ٗسّ َطاحي(. 1392) ثبهط ٗح٘س كوي٠، ٝ حبٗس ًجطيب، كبئي اًجط؛ ػٔي اح٘سي،- 12

( 178 تب 147 اظ  -نلح٠ 32) (ISC/پػ١ٝكي-ػٔ٘ي) 66 ق٘بضٟ ،« ضا١جطز: ٗد٠ٔ ١ب، قبيؿتِي ثط ٗجتٜي اٛؿبٛي ٛيطٝي ضيعي ثطٛب٠ٗ

 قطًت: ٗٞضزي ُٗبٓؼ٠) اٛؿبٛي ٜٗبثغ اؾتطاتػي تسٝيٚ يٌپبضچ٠ ٗسّ تٞؾؼ٠ ،1382ٗح٘س١بزي، ٗٞضػي، ٗح٘س، ؾيس اػطاثي،- 13

. 1اٛؿبٛي ٜٗبثغ تٞؾؼ٠ ًٜلطاٛؽ اٝٓيٚ ٗوبالت ٗد٘ٞػ٠ ،(ٗپٜب

  آكتبة اٛتكبضات خجبضي، ػٔيطيب تطخ٠٘ اٛؿبٛي، ٛيطٝي ضيعي ثطٛب٠ٗ( 1375) ًؿيٞٙ خبٛبٙ ٝ ٗبًٖٔ ثٜؿيٞٙ-  14

. 17 ل ،1376 ت٢طاٙ، آضزيٚ، ٛكط ًٔٞيي، قطيلي ٜٗهٞض:تطخ٠٘ اؾتطاتػيي؛ ضيعي ثطٛب٠ٗ اخطايي ضا١ٜ٘بي ثئٞ؛.ج. پبتطيي- 15

 زٕٝ، چبح ًتبة، يبزٝاضٟ اٛتكبضات قٞضيٜي، ذٔئي ؾ٢طاة: تطخ٠٘ اؾتطاتػيي؛ ٗسيطيت ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ ضاثيٜؿٞٙ؛ ٝ پيطؼ- 16

. 307 ل ،1380

: ٗد٠ٔ اٛؿبٛي ٜٗبثغ اؾتطاتػيي ٗسيطيت ،(1390) ػٔي ٛبئيٜي، ثٜيبزي ٝ اًطٕ ١بزيعازٟ، ػٔي؛ ضيبئيبٙ، ػجبؾؼٔي؛ ًطي٘ي، حبج- 17

( 44 تب 23 اظ  -نلح٠ 22( )پػ١ٝكي-ػٔ٘ي) 8 ق٘بضٟ ،« زٝٓتي ٗسيطيت اٛساظ چكٖ
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 اخت٘بػي تأٗيٚ ؾبظٗبٙ اٛؿبٛي ٛيطٝي ػٌ٘ٔطز ًيليت ٝ قـٔي قبيؿتِي ًؿت زض تأثيط ػٞاْٗ ،(1384) زاٝز ظازٟ، حؿيٚ- 18

. اؾالٗي آظاز زاٛكِبٟ اضقس، ًبضقٜبؾي ٛب٠ٗ پبيبٙ ت٢طاٙ، ٗطًعي

 اٛؿبٛي ٜٗبثغ تٞؾؼ٠ ًٜلطاٛؽ قك٘يٚ ٗحٞض، قبيؿتِي تٞؾؼ٠ ٝ آٗٞظـ ٗسّ َطاحي اح٘س، خؼلطي،. - 19

. 57اّٝ،ل چبح ؾ٘ت، اٛؿبٛي؛اٛتكبضات ٜٗبثغ ٗسيطيت ،(1386) اؾلٜسيبض؛ ؾؼبزت،- 20

 ضؾب ٛكط ػٔي، ٗح٘س ُٞزضظي، ػٔي ٗح٘س:  تطخ٠٘ اٛؿبٛي، ؾطٗبي٠ تٞؾؼ٠ زض ٛٞ ِٛب١ي:  اؾتؼساز ٗسيطيت( 1386) ضاخع ًبضتطايت،

 .9-6 ل ،1382 ٗطزاز ،51 ٗسيطيت تٞؾؼ٠ ، ٢ٛبز؟ ثٜب ضا ٗٞكوي اؾتطاتػي تٞاٙ ٗي چُٞض ٗسيطيت، تٞؾؼ٠ ٗتطخ٘بٙ ُطٟٝ - 21
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