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چکیذُ
ّذف پظٍّؾ حاهش تحلیل تثییٌ ی ت أحیش اتضاسّ ای ً َیي فٌ اٍسی ت ش ػ ثز صً ذ ی ؿ ْشی
داًـزَیاى اػت؛ تِ ّویي هٌَِس اص چاسچَب ًِشی اًذیـوٌذاًی ًِیش ت افلش تَسدی َ ٍ دی ش
ًِشیِپشداصاى حَصُی اتضاسّای استثاًی ٍ ال َی صً ذ ی اًؼ اى تْ شُ ت شدُ ؿ ذُ اػ ت .سٍؽ
تحقیق هَسد اػتفادُ دس ایي پظٍّؾ اص لحاٍ صهاًی تِ كَست هقٌٔی اص لحاٍ هیضاى طسف ایی
پٌْاً ش اص تٔذ کاسکشدی پظٍّؾ کاستشدی ٍ اص تٔذ صهیٌ ِ ٍ للو شٍ ار شا ٍ ًح َُ رو ْآٍسی
دادُّا هیذاًی دس ًِش شفتِ ؿذُ اػت .اتضاس اًذاصُ یشی دس ایي تحقیق پشػـٌاهِی هحققػاختِ
تشای شدآٍسی اًالٓات اص هلاحثِ ؿًَذ اى اػت .راهِٔی آهاسی هَسد هٌالِٔی ایي تحقی ق
ّوِی داًـزَیاى داًـ اُ آصاد اػالهی ٍاحذ ٓلَم ٍ تحقیقات تْشاى ک ِ دس داًـ هذُی ٓل َم
پایِ داًـهذُی فٌی ٍ هٌْذػ ی ٍ داًـ هذُی ٓل َم اًؼ اًی هـ لَت تحل یل دس ػ ات 1392
هیتاؿٌذ ّؼتٌذ کِ تٔذاد آًْا تشاتش تا ً 9729فش اػت .یافتِّای تحقیق ًـاى هیدّذ کِ اػ تفادُ
اص اتضاسّای ًَیي فٌاٍسی اًالٓاتی ٍ استث اًی ت ِ ؿ هل ی شی ػ ثز صً ذ ی ؿ ْشی ٍی ظُای
هیاًزاهذ ٍ دس ّش یز اص رٌثِّای هختلف ػثز صً ذ ی ؿ ْشی ًِ ام اسصؿ ی ٍ رْ اىتیٌ ی
هتفاٍتی سا ایزاد هیکٌذ کِ تِ کٌؾّای ًَا ًَی اص راًة افشاد هٌزش هیؿَد ٍ تآج هیؿ َد
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تا افشاد دس حَصُّای هختلف صًذ ی خَد اص رولِ ً شؽ ت ِ اصدٍاد ؿ یَُی ّوؼ ش ضیٌی)
سفتاسّای دیٌی ٍ هذ شایی اص ال َّای هتفاٍتی پیشٍی کٌٌذ.
ٍاصگاى کلیذی  :اًقالب اًالٓاتی فٌاٍسی استثاًی ػثز صًذ ی ؿْشی ؿیَُی ّوؼ ش ضیٌی
دیٌذاسی

بیاى هسألِ
اهشٍصُ فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تِ ٌٓاك شی ت ی ت ذیل دس صً ذ ی تـ ش تث ذیل
ؿذُاًذٓ .لش کًٌَی سا تؼیاسی ٓلش اًقالب اًالٓ ات ٍ استثاً ات ًاهی ذُاً ذ؛ ٍػ ایل
استثاى رؤی پیچیذُتشیي اتضاس القای اًذیـِّا ٍ کاسآهذتشیي ػالحّا ت شای تؼ خیش آسام
رَاهْ ّؼتٌذ .دس چٌذ دِّی اخیش ت ا تَر ِ ت ِ ػ شٓت ػشػ امآٍس پیـ شفت ٍ سؿ ذ
تهٌَلَطی استثاًات ٍ اًالٓات ّش سٍصُ تش پیچیذ ی ٍ کاسآهذی ایي اتضاس ٍ ٍػ ایل دس
رْاى افضٍدُ هیؿَد .ؼتشد ی ٍ پیچیذ ی راهٔ ِی اًؼ اًی دس ٓل ش کٌ ًَی ٍر َد
سػاًِّای رؤی سا دس كحٌِی هٌاػثات ارتوآی اًؼاىّا اهشی ارتٌ ابًاپ زیش ًو َدُ
اػت .تلَیشی کِ اص حقیقت دس رّي خَد هیػاصین ًو ادی اص ادساک ٍ تشداؿ ت ه ا اص
ٍالٔیت هحؼَع ٍ هلوَع صًذ ی اػت ؿاُ هحوذی  .)8 :1385ا شچِ پ یؾ اص ای ي
اًؼاىّا دس استثاًی سٍ دس سٍ تا یهذی ش تَدُاًذ ٍ سًٍق ٍ ت شٍیذ سٍؽّ ای صً ذ ی اص
ًشیق ّویي استثاًات سٍ دس سٍ ٍ تا سًٍذی تؼیاس کٌذ ٍ هٔیف ّوشاُ تَدُ اػت ٍلی تا
تَرِ تِ فٌاٍسیّای تهٌَلَطی) اهشٍصی هیتَاى ت ِ ر شأت ف ت ک ِ ل ذست ه افَ
تهٌَلَطی تِ رایی سػیذُ اػت کِ رَاهْ تـشی تِ كَست آى الیي تا ّن دس استثاى تَدُ
ٍ ّویي تآج ؿذُ اػت تا ػثزّا ٍ سٍؽّای صًذ ی رذیذی دس ػٌح دًی ا دس ح ات
چشخؾ ٍ تلییش تاؿذ .اهشٍصُ تا پیـشفت استثاًات رَاهْ دػ تخَؽ تلیی شات تؼ یاسی
ؿذُاًذ؛ سػاًِّای ّو اًی هاًٌذ تلَیضیَى ٍ هاَّاسُ دس ػٌح راهِٔ رای اّی سا اؿلات
کشدُاًذ کِ اص آى رای اُ تِ ًَس فضایٌذُ چِ دس ػٌح هلی ٍ تیيالوللی هٌشح ؿذُاً ذ .اص
آًزا کِ فشٌّگ اص ًشیق سػاًِّای رؤی رشیاى هییاتذ اؿهات هتفاٍت صًذ ی تَػ ِٔ
هییاتٌذ؛ هیتَاى فت سػاًِّا تش ؿیَُّای صًذ ی ٍ ػلیقِّای ٓوَهی دس راهٔ ِ ت أحیش
هی زاسًذ .دس حات حاهش تِ دلیل اّویت سػاًِّای رؤی– تَیظُ تلَیضی َى – ت یؾ اص

ّش صهاى دی شی تحت تشسػی ٍ هٌالِٔی دلیق ٍ هٌِن لشاس شفتِاًذ .اص چٌذ دِّی لث ل
تِ هَهَّ استثاًات تَیظُ استثاى رؤی تَرِ ؿذُ ٍ تِ ساتٌِی سػ اًِّ ا ت ا راهٔ ِ ٍ
تأحیشات ارتوآی ٍ تٔاهل آىّا تأکیذ تیـتشی ؿذُ اػت .تا تَرِ تِ ًق ؾ هْ ن  ICTدس
راهِٔی ؿْشی ٍ دس ًْایت تَػِٔی ؿْشی هیتَاى اّذاف ٓام ٍ خاك ی سا ت شای ای ي
تحقیق دس ًِش شف ت اه ا اص اك لیت شیي اّ ذاف ای ي پ ظٍّؾ ؿ ٌاخت ت أحیش ٍ ICT
خلیلِی آى تِ ٌَٓاى یز پذیذُی ًَیي تش صًذ ی ؿْشی ٍ د ش ًَیّای ح َصُّ ای
هختلف ؿْشی اػت .یهی اص تأحیشات اهشٍصُی سػاًِّ ای ٓل ش رذی ذ ت أحیش آًْ ا ت ش
ال َّا ٍ سٍؽّای صًذ ی اًؼاى ّاػ ت ت ِ ً َسی ک ِ تٌ ا ت ش آتق اد ی ذًض )1995
سػاًِّا تا لذست ِٓین فشٌّ ی خَد هیتَاًٌذ تش ال َّای صًذ ی اًؼاىّا تأحیش ت زاسًذ
یذًض  .)48:1388ال َّ ای صً ذ ی سا تٌ ا ت ِ تٔشی ف ی ذًض  )1995ه یت َاى ت ِ
هزوَِٓای کن ٍ تیؾ راهْ اص ٓولهشدّا تٔثیش کشد کِ فشد آًْا سا تِ کاس هی ی شد چ َى
ًِ فقي ًیاصّای خَد سا تشآٍسدُ کٌذ تلهِ سٍایت خاكی سا ّن کِ تشای َّی ت ؿخل ی
خَد دس ًِش شفتِ اػت دس تشاتش دی شاى هزؼ ن کٌ ذ ّو اى  .)46اه شٍصُ ت ا ُْ َس
هاَّاسُ ٍ ؼتشؽ آى دس کـَس ها ػشٓت تثادت اًالٓات تیـتش ؿذُ ٍ دس ػٌح رْ اًی
تأحیشات خَد سا تِ كَست هؼتقین ٍ غیش هؼتقین ت ش سٍی اػ تفادُ کٌٌ ذ اى آى خَاّ ذ
زاؿت تِ ًَسی کِ هاَّاسُ ًقؾ تؼضایی دس تثلیغ ال َّای هختل ف صً ذ ی داسد ک ِ
ایي ال َّای صًذ ی ؼتشدُتش اص ال َّای صًذ ی اػت ک ِ دس کـ َس ه ا ؿ هل شفت ِ
اػت ٍ تِ رْت یشیّای خاف دس صًذ ی هشدم کـَس ها هٌزش هیؿَد ٍ هْوتش اص ّوِ
تا فشٌّگ کـَس ها دس تٔاسم اػت .ػثز صًذ ی اص هفاّیوی اػت کِ دس دًیای اه شٍص
اص آى اػتفادُ هیؿَد ٍ تِ دلیل ؼتشد ی آى دس سؿتِّای هختلف اص رولِ راهِٔؿٌاػی
کاستشد داسد .دس ایي تحقیق تالؽ داؿتِاین تِ ًَِای تیي سؿ تِّ ای ٓل َم استثاً ات ٍ
راهِٔؿٌاػی پیًَذ ایزاد کٌین ٍ اص آًزایی کِ رْت یشیّای راهِٔؿٌاػ ی هٔاك ش ت ِ
ػوت اّویت فضایٌذُی حَصُی هلشف دس فٔالیتّای هشتَى تِ ال َی صًذ ی دس ؿهل
دادى تِ َّیت ؿخلی ٍ رؤی لشاس شفتِ اػت ٍ ایٌهِ چٌیي تشًاهِّ ایی چ ِ ت أحیشی
تش ال َی صًذ ی هشدم هی زاسد ًیاصهٌذ تحقیقات ٍ تشسػیّای هذاٍم اػت تا رٌثِّ ای

هختلف ایي تأحیشات تش ال َ صًذ ی هَسد تشسػی لشاس یشد تٌاتشایي دس تحقیق حاه ش ت ِ
تشسػی هیضاى ٍ چ ًَ ی تأحیش اًقالب استثاًی تش ال َی صًذ ی هشدم پشداختِ هیؿَد.
ضزٍرت ٍ اّویت هسألِ
تٔییي تلٌذای ام ٍ ؿتاب حشکت دس هؼیش رْاًی ؿذى صهاًی تِ دسػتی هیؼش ه ی شدد
کِ رای اُ فٔلی هثذا) هَاًْ فشا سٍی ٍ هقلذ تِ خ َتی ه َسد اسصی اتی ل شاس ت یشً ذ.
اسصیاتی هشاکض تَلیذ ٓلن تَیظُ داًـ اُّا اص ایي هٌِش اٍلَیتی غیش لات ل اًه اس اػ ت .ت ا
تَرِ تِ ایٌهِ فوای ارتوآی دس حات تلییش اػت ٍ سٍ تِ ػَی فو ای هز اصی ٓلو ی
داسد دی ش فقي تحج داًؾ ًیؼت تلهِ ها دس حزن اًثَّی اص اًالٓات لشاس شفتِای ن ٍ
پشداصؽ ٍ احیا ٍ تثادت اًالٓات ٍ داًؾ آى ّن تا ػشٓتی ؿتاتاى دس ػ ایِی تهٌَل َطی
الهتشًٍیهی ٍ فٌاٍسیّای ًَیي اًالٓات ٍ استثاًات ًحَُی تشخَسد ٍ اػتفادُ اص داًؾ
ٍ اًالٓات ًیض تلییش یافتِاًذ.
اهشٍصُ تا ؼتشؽ سػاًِّا ٍ ٓوَهی ؿذى هاَّاسُّا ٍ ٍسٍد دی ش ٍػ ایل استث اًی دس
رَاهْ تـشی هؼائل ارتوآی رذیذی تِ ٍرَد آهذُ اػت ٍ ّ ش سٍص ت یؾ اص پ یؾ ت ِ
اّویت اػتفادُی آًْا دس صًذ ی اًؼاىّا افضٍدُ ه یؿ َد .ت ا هشارٔ ِ ت ِ آه اس ٍ اسل ام
هَرَد دس رْاى هیتَاى تِ ایي ٍالٔیت پی تشد کِ سػاًِّای رؤی تخلَف تلَیضیَى
تیـتشیي ػْن سا دس زساًذى اٍلات فشاغت افشاد داسًذ تِ ًَسی کِ ت ش اػ اع آهاسّ ای
ػات  1383تیؾ اص  90دسكذ ؿْشًٍذاى تْشاًی تشای زساًذى اٍل ات فشاغ ت خ َد ت ِ
تواؿای تلَیضیَى هیپشداصًذ ٍ تِ ًَس کلی تش هیضاى تواؿای تلَیضیَى تِ لحاٍ حز ن ٍ
صهاى هخاًثاى افضٍدُ هیؿَد ًَرسی  .)5:1388اهشٍصُ دس هَسد سػاًِّ ای ّو اًی اص
رولِ سادیَ تلَیضیَى هاَّاسُ ٍ اهخات آًْا هٌالٔات دلیق ٍ هٌٌقی كَست شفتِ اػ ت؛
ایي هٌالٔات حهایت اص اّویت سػاًِّای رؤی تِ ٌَٓاى یه ی اص ًْ ادّ ای ارتو آی
داسد .سػاًِّای رؤی دس ػٌح ارتوآی پای اّی سا اؿلات کشدُاً ذ ک ِ اص آى رای اُ
فشٌّگ رشیاى یافتِ ٍ اؿهات ػوثلیز ٍ ًو ادیي سیـ ِ دٍاً ذُ ٍ تَػ ِٔ ه ییاتٌ ذ ت ِ
ًَسیکِ هیتَاى فت سػاًِّا تش ؿیَُّای سفتاسی ًحَُی ػلَک ٍ ػلیقِّای ٓوَهی
دس راهِٔ ٍ تش ٌّزاسّا احش هی زاسد.

تِ ٓلت ٍسٍد ٍػائل استثاًی ٍ ؼتشؽ استثاًات تـش ّش سٍص تیؾ اص پیؾ ت ِ اّوی ت
اػتفادُی آى دس صًذ ی اًؼاىّا افضٍدُ هیؿ َد .اًالٓ ات تیـ تش یٌٔ ی ل ذست تیـ تش
تٌاتشایي افشاد تشای اداهِی حیات ًی اص تیـ تشی ت ِ داؿ تي اًالٓ ات ؼ تشدُت ش داسً ذ.
سػاًِّا هخلَكاً تلَیضیَى اص ٍصً ی ت اال دس حی ات فشاغ ت آدهی اى تشخ َسداس ّؼ تٌذ
ػاسٍخاًی  )143 :1378تا هشارِٔ تِ آهاس ٍ اسلام هَرَد دس هَسد تواؿای تلَیضیَى دس
رْاى هیتَاى تِ ایي ٍالٔیت پیتشد کِ تلَیضیَى تیـ تشیي ػ ْن سا دس زساً ذى اٍل ات
فشاغت افشاد داسد .اهشٍصُ دس هَسد سػاًِّای ّو اًی اص رولِ تلَیضیَى سادیَ ػ یٌوا ٍ
اهخات آىّا هٌالٔات دلیق ٍ هٌِوی كَست شفتِ اػت .ایي هٌالٔات ٍ تحقیقات ؼتشدُ
حهایت اص اّویت سػاًِّای رؤی تِ ٌَٓاى ًْاد هْن ارتوآی هیکٌذ؛ تا ٍر َد ایٌه ِ
کـَسّای هختلف اص لحاٍ فشٌّ ی ٍ ػٌح صًذ ی تا ّ ن تف اٍت تؼ یاسی داسً ذ اه ا
تواؿای تلَیضیَى ّوِ را ؼ تشؽ یافت ِ اػ ت اسًث ش

 .)180 :1378اص آى رای اُ

فشٌّگ رشیاى یافتِ ٍ اؿهات هتفاٍت ػوثلیز ٍ ًوادیي سیـِ دٍاًیذُ ٍ تَػِٔ ه ییات ذ.
دس ایي ساتٌِ هیتَاى فت کِ سػاًِّا تش ؿیَُی سفتاسی ًح َُی ػ لَک ٍ ػ لیقِّ ای
ٓوَهی دس راهِٔ ٍ تش ٌّزاسّا احش هی زاسًذ هْشداد .)9 :1376
ػثز صًذ ی کِ ػثة ًوایؾ َّیت ٍ ؿخلیت افشاد دس رْاى کٌ ًَی اػ ت اص رول ِ
هفاّیوی اػت کِ دس دًیای اهشٍص هَسد تَرِ تؼیاسی ٍالْ ؿذُ اػت .اه شٍصُ ال َّ ای
پَؿؾ ؿیَُّای تلزیِ اسصؽّا ً شؽّا ٍ سفتاسّای اًؼاًی تا ػشٓت ّشچِ تو امت ش
تلییش هیکٌذ ٍ افشاد تشای اًٌثا خَد تا رْاى پیشاهَى خَیؾ ًیاصهٌذ تلییشات صیادی دس
ال َی هلشف ٍ ػثز صًذ ی ؿْشی خَد ّؼتٌذ تٌاتشایي افشاد تشای استق ای پیَػ تِ آى
ًیاصهٌذ آ اّی ٍ تْشُ یشی اص اًالٓات تِ سٍص ؿذُ ّؼتٌذ کِ تخؾ آِن ایي اًالٓ ات
سا اص ًشیق سػاًِّای استثاى رؤی دسیافت هیکٌٌذ؛ تٌاتشایي سػ اًِّ ا لادسً ذ ت أحیشات
ٓویقی سا دس ػاختاس فشٌّ ی راهِٔ اص رولِ ػثز صًذ ی اص خَد ت ِ ر ای زاسد .دس
چٌذ دِّی اخیش تا تَرِ تِ افضایؾ اػتفادُ اص سػاًِّای رؤی دس کـَسهاى ؿاّذ تلییش
دس هزوَِٓای اص سفتاس ٓادات ٓقایذ ٍ اسصؽّای هشدم کـ َسهاى ّؼ تین ً .ثن ای ي
تحَالت دس ٍسٍد هاَّاسُ تِ کـَسهاى اػت تِ ًَسی کِ تا ٍسٍد هاَّاسُّا تِ راهٔ ِی

ها ػْوی کِ سػاًِی هلی اؿلات کشدُ تِ ًَس لاتل هالحِِای کاّؾ یافتِ اػت ٍ تخؾ
آِوی اص آى تِ تشًاهِّای هاَّاسُ اختلاف یافتِ ٍ دس چٌذ ػات اخیش تا اف ضایؾ تٔ ذاد
ؿثهِّای فاسػی صتاى هاَّاسُ هخاًثاى ایي سػاًِ دس حات افضایؾ اػت .اص آًز ایی ک ِ
چٌیي تشًاهِّایی تذٍى دس ًِش شفتي صهیٌ ِّ ای ارتو آی ٍ فشٌّ ی ّ ش راهٔ ِ ت ِ
اؿآِی اسصؽّای هتفاٍتی هیپشداصد کِ دس تؼیاسی اص رٌثِّا تا ٍالٔیت راهِٔی ه ا دس
تٔاسم اػت تٌاتشایي اًزام یز تحقیق هقٌٔی فشكتی تشای اسائِی فشهیات ٓلوی ٍ ًیض
پایِای تشای هٌالٔات ًَلی تِ هٌَِس ؿٌاخت ٓلل ٍ تثٔات ٍهٔیت کًٌَی خَاّ ذ ت َد
ٍ ت ذیي ػ اى ػیاػ ت زاساى ٍ َٓاه ل ارشای ی ت ا ٓل ن ت ِ هشتث ِی ٓق ةهاً ذ ی
تَػًِٔیافت ی) دسایي ٓشكِ لادس خَاٌّذ ت َد هٌ اتْ ٍ آتث اسات سا هتٌاػ ة ت ا ٓو ق
ؿهاف ٍ حذ ًیاص تِ ایي هقَلِ اختلاف دٌّذ؛ تٌاتشایي ای ي هَه َّ ک ِ فٌ اٍسیّ ای
اًالٓاتی ٍ استثاًی چِ تأحیشی تش ال َی صًذ ی ػثز صًذ ی) هشدم کـَس ها هی زاسد
ٍ چ ًَِ تا ٍرَد ایي تأحیشات ٍ تلییشات هذاٍم هیتَاى اص آػ یةّ ای اػ تفادُ اص ای ي
سػاًِّای ًَیي رْاًی دس اهاى هاًذ ًیاص ت ِ تحقی ق ٍ پ ظٍّؾ دس ای ي صهیٌ ِ سا ف شاّن
هیکٌذ تا تتَاًذ ساّ ـای تؼیاسی اص هـهالت راهِٔ اهشٍصی تاؿذ.
ّذف تحقیق
ّذف کلی تحقیق دس ایي پظٍّؾ ػٌزؾ ًقؾ ٍ تأحیش اًقالب اًالٓاتی دس تلییش ال َی
صًذ ی داًـزَیاى اػت.
فزضیِّای تحقیق
 .1اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تش سفتاسّای دیٌی تأحیش زاس اػت.
 .2اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تش شایؾ تِ هذ تأحیش زاس اػت.
 .3اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی ت ش تلیی ش ً شؽ ت ِ اصدٍاد تأحیش زاس
اػت.
 .4اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تش ػثز صًذ ی تأحیش زاس اػت.
پیطیٌِی هطالعاتی تحقیق
هٌالِٔی تحقیقات پیـیي یز تخؾ ٓوذُ اص سٍؽ ٓلوی اػ ت ک ِ ت ِ هحق ق کو ز

هیکٌذ تا تیٌؾ ٍػیْتشی ًؼثت تِ تحقیقات زؿتِ ٍ سًٍذ فٔلی پظٍّؾ خَد تِ دػت
آٍسد تٌاتشایي دس اتتذا تِ اؿاسات هختلشی اص یافتِّای ایي تحقیقات هیپشداصین.
تحقیقات داخلی اًجام ضذُ در هَرد فٌاٍریّای اطالعاتی ٍ ارتباطی
حؼیٌی  )1389تحقیق خَد سا تا ًام «تشسػی ساتٌِی هیاى اػ تفادُ اص سػ اًِّ ای ً َیي
هاَّاسُ ٍ ایٌتشًت ٍ ً شؽ تِ َّیت رٌؼیتی» اًزام دادُ اػت .راهِٔی هَسد تشسػی اٍ
دتیشػتاىّای دختشاًِی ؿْشػتاى ػقض اػت .یافتِّای پظٍّؾ اٍ تیاً ش آى اػت کِ تیي
هیضاى اػتفادُ اص سػاًِّای ًَیي ٍ ً شؽ تِ َّیتّای رٌؼیتی ٍ ّوچٌیي تیي اً یضُی
اػتفادُ اص سػاًِّای ًَیي ٍ ً شؽ تِ َّیت رٌؼیتی ساتٌِی هٌٔاداسی ٍر َد داسد اه ا
تیي دػتشػی تِ سػاًِّای ًَیي ٍ ً شؽ تِ َّیت رٌؼ یتی ساتٌ ِی هٌٔ اداسی ٍر َد
ًذاسد ٍ ّوچٌیي تیي پای اُّ ای ارتو آی – التل ادی خ اًَادُ ٍ ً شؽ ت ِ َّی ت
رٌؼیتی ٍ تیي پای اُ ارتوآی -التلادی خاًَادُ ٍ اً یضُی اػتفادُ اص سػاًِّ ای ً َیي
ساتٌِی هٌٔاداسی ٍرَد داسد
سحواًی  )1387تحقیق خَد سا تا ٌَٓاى «ًقؾ سػاًِّا دس ؿهل یشی فشٌّگ ٓو َهی»
اًزام دادُ اػت.تش اػاع یافتِّای تحقیق سػاًِّا تا تحَالتی کِ دس رٌثِّ ای هختل ف
اص تٔذ فٌاٍسی تزْیضاتی ٍ حزن ٍ سٍؽ داؿتِاًذ تِ ٌَٓاى ح اهالى پی ام ه یتَاًٌ ذ دس
ػاخت فشٌّگ ٓوَهی تاٍسّا ٍ افهاس ٓوَهی هؤحش تاؿ ٌذ .آًْ ا ت ذٍى دس ًِ ش شفتي
هشصّای رلشافیایی ٓقیذتی ٍ فشٌّ ی اههاى حوَس سا دس ّوِی ًقاى رلشافی ایی پی ذا
کشدُاًذ؛ تٌاتشایي ًثق یافتِّای تحقیق کؼاًی ک ِ تأحیش زاسی تیـ تشی دس ای ي فشٌّ گ
داؿتِ تاؿٌذ هیتَاًٌذ دس ؿهلدّی فشٌّگ ٓو َهی هَف قت ش تاؿ ٌذ .اص آًز ا ک ِ ًف َر
حوَس ًحَُی تیاى ٍ ؿهل اًتقات پیام دس سػاًِی كذا ٍ ػیوا تِ ًشص ٍیظُای اػت ک ِ
هخاًة سا هیتَاًذ تا اًَاّ ٍ الؼام ؿ شدّا ٍ سٍؽّایی کِ دس آى اػت تِ خَد رل ة
کٌذ ایي سػاًِّا هیتَاًٌذ دس ًحَُی تلییش د ش ًَی دس فشٌّگ ٓو َهی پشًف َرتشیي ٍ
هؤحشتشیي ٓاهل تاؿٌذٓ .شكِی ٓوَهی اهشٍص یز ٓشكِی کاهالً سلاتتی اػ ت ٍ کؼ اًی
هیتَاًٌذ دس ٓشكِّای سلاتت حوَس پیذا کٌٌذ کِ تتَاًٌ ذ اص لاًًَوٌ ذیّ ای ٓشك ِی
سلاتت اػ تفادُ کٌٌ ذ ٍ آى لاًًَوٌ ذیّ ا سا خ َب تـٌاػ ٌذ ٍ هٌٌث ق ت ا ٓوله شد آى

لاًًَوٌذیّا حشکت کٌٌذ.
چپشیاى  )1388تحقیق خَد سا تا ٌَٓاى «للوشٍؿٌاػی پظٍّؾ دس سػ اًِی هل ی» اًز ام
دادُ اػتً .تایذ ایي تحقیق ًـاى ه یدّ ذ ک ِ ت شای ػ اخت پی امّ ای ٓوی ق ٍ ه ؤحش
سػاًِای اًزام ّش پظٍّؾ ٓالواًِ دس ّش ػٌح ٍ ٓوقی هشٍسی اػ ت ٍ اختلاك اً ت ا
هالحِِی اّذاف آهَصؿ ی ٍ اً الّسػ اًی سػ اًِی هل ی ًی ض هزوَٓ ِی تَلی ذی ٍ
پظٍّـی هلضم تِ اًز ام تحقیق ات طسف ایی دس تو اهی ػ ٌَح صیشهزوَٓ ِی التل اد ٍ
ارتواّ اػت .دس ٍالْ كحت پیام ٍ لاتلی ت هی ضاى احشتخـ ی پی ام ت اتٔی اص پـ تَاًِی
پظٍّـی تشای ػاخت آى پیام اػت ٍ دس هشحلِی تٔذ سػاًِ تِ تٌاػ ة ه شٍستّ ای
هذیشیت پظٍّـی ٍ للوشٍّای ؼتشدُی پظٍّـی هحتاد اًز ام تحقیق ات کاه ل دسٍى
ػاصهاًی اػت؛ تِ ایي هٌٔا کِ اسصؿیاتی ّوِراًثِای اص هَلٔیت هَرَد پظٍّؾ ٍ تَلی ذ
دس ػاصهاى كَست یشد تا ًْایتاً ؿشایي ؿایؼتِای تشای اًز ام هـ اسکتّ ای ٓلو ی ت ا
هشاکض آکادهیز تا اً یضُی آتالی پظٍّؾّای سػاًِای فشاّن شدد.
هحوَدصادُ هشلی  )1390سػالِی کاسؿٌاػی اسؿذ خَد سا تا ٌٓ َاى «ت أحیش تشًاه ِّ ای
هاَّاسُ تش َّیت دیٌی داًـزَیاى » تِ اًزام سػاًیذُ اػ ت .راهٔ ِی ه َسد یشسػ ی اٍ
داًـزَیاى داًـ اُ کاؿاى ٍ ًوًَِی هَسد ًِش اٍ ً 384فش اص ایي داًـزَیاى تَدُ اػ ت.
سٍؽ اًزام ایي تحقیق پیوایـی تَدُ ٍ ًتایذ تِ دػت آهذُ اص ایي تحقیق تیاً ش آى اػت
کِ تیي تواؿای تشًاهِّای هاَّاسُ ٍ َّی ت دیٌ ی داًـ زَیاى راهٔ ِی ه َسد هٌالٔ ِ
ساتٌِی هٌٔاداسی ٍرَد داسد تِ ًَسی کِ تا افضایؾ هیضاى اػتفادُ اص تشًاهِّای ه اَّاسُ
هیضاى َّیت دیٌی کاّؾ پیذا خَاّذ کشد .دس ایي تحقیق فشه یِّ ای فشٓ ی ًی ض ه َسد
تأییذ لشاس شفتِاًذ کِ ایي فشهیِّا تذیي لشاس اػت -1 :تیي هذت اػ تفادُ اص ه اَّاسُ ٍ
َّیت دیٌی ساتٌِ ٍرَد داسد تِ ًَسیکِ تا اف ضایؾ ه ذت اػ تفادُ اص ه اَّاسُ هی ضاى
َّیت دیٌی کاّؾ پیذا خَاّذ کشد -2 .فشهیِی فشٓی دی ش تحقیق ٓثاست اػ ت اص ت ِ
ًِش هیشػذ تیي ػآات تواؿای تشًاهِّ ای ه اَّاسُ ٍ َّی ت دیٌ ی داًـ زَیاى ساتٌ ِ
ٍرَد داسد تذیي هٌٔا کِ تا افضایؾ ػآات اػتفادُ اص هاَّاسُ ٍ َّیت دیٌی ساتٌِ ٍرَد
داسد.

تحقیقات داخلی اًجام ضذُ در هَرد سبک سًذگی
خاتن  )1379تحقیق خَد سا تا ٌَٓاى«ػثز صً ذ ی ٍ رای اُ آى دس فشٌّ گ هل شف
ؿْشی» دس ؿْش تْ شاى اًز ام دادُ اػ ت ّ .ذف هحق ق دس ای ي سػ الِ ای ي اػ ت ک ِ
ّوثؼت ی ػثز صًذ ی رذیذ سا تا الـاس هتَػي رذیذ دس راهِٔی ؿْشی تشسػی کٌ ذ.
هؤلفِّای ػثز صًذ ی دس ایي تحقیق ؿاهل اػتاًذاسدّای تاالی هلشف کاالّا اص رول ِ
هؼهي ٍ لَاصم لَکغ صًذ ی ًشخ اؿتلات صًاى دس فٔالی تّ ای التل ادی پ اییي ت َدى
تٔذاد فشصًذاى اّویت تیـتش کاال ٍ خذهات تزاسی ٍ زساًذى اٍلات فشاغت پ یؾتیٌ ی
ؿذُ اػت .یافتِّای تحقیق ًـاى هیدّذ کِ خاًَادُّای هتٔلق تِ الـاس هتَػ ي رذی ذ
تَیظُ لـش تاالی آى یٌٔ ی ه ذیشاى ٍ هتخلل اى دس ؿ شایي دسآه ذی یهؼ اى شایؾ
تیـتشی تِ اػتفادُ اص ػثز صًذ ی فَ داؿتِاًذ.
پَالدی  )1382تحقیق خَد سا تا ٌَٓاى «تشسػی ساتٌِی تیي ػثز صً ذ ی ٍ اخ تالالت
سٍاًـ ٌاختی دتی شاى دٍسُی هتَػ ٌِی ؿ ْش اك فْاى» اًز ام دادُ اػ ت .ات ضاس ه َسد
اػتفادُی آى پشػـٌاهِ ٍ ًوًَِی ایي تحقیق ؿاهل ً 240فش اص دتیشاى اػت کِ تا اػ تفادُ
اص سٍؽ ًوًَِ یشی خَؿِای اًتخاب ؿذُاًذً .تایذ تِ دػت آهذُ اص ایي تحقی ق ًـ اى
هیدّذ کِ تیي ػثز صًذ ی ٍ اختالالت سٍاًـٌاختی ساتٌِی هٔهَع هٌٔاداسی ٍرَد
داسد .تیي هیضاى تحلیالت ٍ رٌؼیت ًیض تا اخ تالالت ساتٌ ِی هٌٔ اداسی ٍر َد داسد ٍ
ّوچٌیي تیي اتٔاد هختلف ػثز صًذ ی صى ٍ هشد تفاٍت هٌٔاداسی ٍرَد داسد.
ٓثاع ًظاد  )1388دس تحقیق خَد ت ِ تشسػ ی «ساتٌ ِی ت یي ػ ثز صً ذ ی ٍ َّی ت
ارتوآی» دس تیي رَاًاى  29-15ػات ؿْش تاتل پشداختِ اػت .ایي تحقیق ت ا اػ تفادُ اص
سٍؽ پیوایؾ اًزام شفتِ اػت .اٍ اص ًِشیات صیول ٍت ش ی ذًض ٍتل ي ٍ ه اسکغ دس
صهیٌِی ػثز صًذ ی اػتفادُ کشدُ اػت ٍ ًتایذ تِ دػت آهذُ دس ایي تحقیق ًـاى ش آى
اػت کِ تیي یافتِّای هشتَى تِ هؤلفِّای ػثز صًذ ی تا هؤلفِّای َّیت ارتوآی کِ
ؿاهل َّیت هزّثی َّیت هلی َّیت شٍّی َّیت خ اًَاد ی ٍ َّی ت ف شدی دس
تیي رَاًاى ؿْش تاتل ساتٌِی لَی ٍرَد داسد.
هَال پٌاُ  )1388تحقیق خ َد سا ت ا ٌٓ َاى «تشسػ ی اتٔ اد ػ ثز صً ذ ی ت ش دیٌ ذاسی

داًـزَیاى» اًزام دادُ اػت .ایي تحقیق تِ تا اػتفادُ اص سٍؽ پیوایؾ ٍ تِ كَست کوّی
اًزام ؿذُ ٍ راهِٔی هَسد تشسػی دس ایي تحقیق داًـزَیاى داًـهذُی دکت ش ؿ شیٔتی
تَدُ اػت .اٍ دس ایي تحقیق اص ًِشیات ٍتش یذًض پشیچاسد ٍٍحٌ َ اػ تفادُ ک شدُ اػ ت.
ًتایزی کِ اص ایي تحقیق تِ دػت آهذُ تذیي ك َست اػ ت ک ِ داًـ زَیاًی ک ِ داسای
دیٌذاسی لَیتشی ّؼتٌذ داسای ػثز صًذ ی فشٌّ ی تیـتش هیتاؿٌذ ٍ اص ال َی صًذ ی
هادی پیشٍی هیکٌٌذ ٍ تیـتش ػلیقِی فشٌّ ی داسًذ؛ ّوچٌیي اٍ ت ِ ای ي ًتیز ِ سػ یذُ
اػت کِ هذیشیت تذى تیـتشیي ت أحیش هؼ تقین سا ت ش دیٌ ذاسی داسد ٍ تیـ تشیي اح ش غی ش
هؼتقین سا تش هلشف فشّ ٌ ی ت ش دیٌ ذاسی داًـ زَیاى داسد ٍ دس ک ل ال َی صً ذ ی
تیـتشیي تأحیش سا تش دیٌذاسی داسد.
سػتوی  )1389دس تحقیق خَد تِ «تشسػی هلشف سػ اًِای ٍ ػ ثز صً ذ ی» دس ت یي
ؿْشًٍذاى ؿْشػتاى تٌهاتي هیپ شداصد .اٍ دس ای ي تحقی ق اص ًِشی ات ػ ثز صً ذ ی ٍ
هلشف تَسدیَ ًِشیِی لـشتٌذی ه اکغ ٍت ش ًِشی ِی تضسیق ی ٍ ًِشی ِی اػ تفادُ ٍ
خـٌَدی اػتفادُ کشدُ اػت .اٍ تش اػاع هذت ًِشی اسائِ ؿذُ تشای ػ ثز صً ذ ی ػ ِ
ًَّ ػثز َٓاهاًِ هیاى هایِ ٍ ًخثِ شایاًِ سا تٔشیف هیکٌذ ٍ ایي ػثزّ ا سا دس استث اى
تا هلشف سػاًِای هثتٌی تش دٍ پاساهتش تواؿای ؿ ثهِّ ای ك ذا ٍ ػ یوا ٍ ؿ ثهِّ ای
تلَیضیًَی هاَّاسُای ػٌزیذُ اػتً .تایذ تِ دػت آهذُ اص ایي تحقیق ًـاى هیدّ ذ ک ِ
تیـتش کؼاًی کِ تِ تواؿای تشًاهِی ؿثهِّای تلَیضیًَی هیپشداصًذ ػ ثز صً ذ یؿ اى
َٓاهاًِ اػت ٍ تیـتش کؼاًی کِ تِ ٌٓ َاى پشتیٌٌ ذُ دس تواؿ ای تشًاه ِّ ای ه اَّاسُای
تٔشیف ؿذُاًذ ػثز صًذ یؿاى هیاىهایِ اػت.
اهیشی  )1390تحقیق خَد سا ت ا ٌٓ َاى «تشسػ ی ساتٌ ِی اتٔ اد دیٌ ذاسی ٍ ػ ثز صً ذ ی
رَاًاى» اًزام دادُ اػتً .وًَِی ای ي تحقی ق ؿ اهل ً 263ف ش اص داً ؾآه َصاى ػ ات ػ َم
دتیشػتاى ٍ پیؾ داًـ اّی ؿْش صسل اى اػ تاى ف اسع ّؼ تٌذ ک ِ ت ِ ؿ یَُی ًوًَ ِ ی شی
خَؿِای چٌذ هشحلِای اًتخاب ؿذُاًذ .تش اػاع یافتِّ ای تحقی ق تٌ َّ لات ل ت َرْی دس
ٍهٔیت دیٌذاسی ایي دػتِ اص رَاًاى ٍرَد داسد .دس ایي تحقیق  5تٔذ دیٌذاسی ػٌزیذُ ؿ ذُ
اػت کِ تیي ّش کذام اص ػِ تٔذ آتقادی ؿشٓی ٍ اخالل ی دیٌ ذاسی اف شاد ًوًَ ِ ٍ ػ ثز

صًذ ی آًاى ساتٌِی هٌٔاداسی ٍرَد داسد اها تیي ّش یز اص دٍ تٔ ذ هٌاػ هی ٍ تزشت ی اف شاد
ًوًَِ ٍ ػثز صًذ ی آًاى ساتٌِی هٌٔاداسی ٍرَد ًذاسدً .ت ایذ تحقی ق ًـ اى ه یدّ ذ ک ِ
ا شچِ دیي دس ؿشایي کًٌَی ٌَّص دس راهِٔی ها ًف َر داسد اه ا تاصاًذیـ ی هخ تق صً ذ ی
ارتوآی هذسى صهیٌِّای اًفٔات یا ّوضیؼتی دیي ٍ ػٌت سا تا هذسًیتِ ٍ رْاًی ؿذى ف شاّن
ًوَدُ اػت ٍ ٌٓاكش هحلی تا اًذاسُای دس ػثز صًذ ی رَاًاى هـَْد اػت.
تحقیقات خارجی اًجام ضذُ در هَرد سبک سًذگی ٍ فٌاٍریّای اطالعاتی ٍ ارتباطی
ٍیالًی  )2001تحقیق خَد سا تا ٌَٓاى «تشسػی تحقیقات  10ػالِی تأحیش سػاًِّا تش کَدک اى
ٍ رَاًاى» پشداخت ِ اػ ت .اٍ ت ا تشسػ ی تحقیق ات هٌتـ ش ؿ ذُ دس ً ی  10ػ ات زؿ تِ
سػاًِّای هَسد تشسػی خَد سا ؿاهل تلَیضیَى فیلن هَصیز ساک هَصیز ٍی ذئَ تثلیل ات
کاهپیَتش ٍ ایٌتشًت دس ًِش شفتِ اػتً .تایذ ت ِ دػ ت آه ذُ اص ای ي تحقی ق ه ی َی ذ ک ِ
تحقیقات اٍلیِ تاً 1990ـاى هیدّذ کِ کَدکاى یاد هی یشًذ سفتاسّ ا ٍ ػیؼ تنّ ای اسصؿ ی
خَد سا تِ ٍػیلِی سػاًِّا ؿهل دٌّ ذ .تحقیق ات سػ اًِّ ا دس هشاح ل اٍلی ِ ت ش هحت َا ٍ
ال َّای ًِشی اػتَاس تَدُ اػت ٍ تأحیشات اٍلیِی سػاًِّا حاکی اص افـ ا ٍ دس هٔ شم دی ذ
زاؿتي افضایؾ خـًَت سفتاسّای پشخاؿزَیاًِ اػت ٍ ّوچٌیي سیؼز اػتفادُ اص اله ل ٍ
دخاًیات سا افضایؾ هیدّذ ٍ دس ػشٓت تخـیذى تِ فٔالیتّای رٌؼی ه ؤحش اػ ت .ت ا ای ي
ٍرَد ؿهلّای رذیذ سػاًِّا ّوچٌاى تِ اًذاصُی کافی هَسد هٌالِٔ لشاس ً شفت ِ اػ ت اه ا
تش اػاع ایي تحقی ق ٍاتؼ ت ی صی ادی هی اى ًت ایذ هٌٌق ی حاك ل اص تحقیق ات زؿ تِ ٍ
ؿهلّای رذیذ سػاًِّا کِ اهشٍصُ تؼیاس هَسد تَرِ ٍ اػ تفادُی کَدک اى ٍ رَاً اى اػ ت
ٍرَد داسد.
آًتًَی ٍیل  )1991تِ تحقیقی تا ٌَٓاى «فشاغ ت فشٌّ گ ٍ ػ ثز صً ذ ی» دس ػ ات 1991
پشداختِ اػتٍ .یل دس ایي پظٍّؾ تِ تشسػی ساتٌِی ال َیی زساى فشاغت ػ ٌح فشٌّ ی
کٌـ شاى ٍ دس ًْایت چ ًَ ی ؿهل یشی ػثز صًذ ی دس اً لیغ پشداختِ اػتً .ت ایذ ت ِ
دػت آهذُ دس ایي پ ظٍّؾ ًـ اى ه یدّ ذ ک ِ ػ اختاسّ ای تأحیش زاسی اص لثی ل ًثق ِی
ارتوآی اهشٍصُ تأحیشات خَد سا دس ؿهلدّی تِ سفتاسّای فشاغتی حفَ کشدُاً ذ .اص ًِ ش اٍ
ٓوذُتشیي اختالفّا دس سفتاسّای هشتَى تِ زساًذى فشاغت ٌّ َص ّ ن ت ِ ٍػ یلِی ػ ي

رٌغ ٍ یا ًثقِی ارتوآی تثییي هیؿَد .ػي ٍ رٌغ ٍ ّوچٌ یي پ اساهتشّ ای التل ادی-
ارتوآی دس ؿهلدّی آؿهاس تِ ػثزّای صًذ ی افشاد راهِٔ تأحیشات لات ل ت َرْی داسً ذ.
ایي هتلیشّا ٓلل اختالف تِ ٍرَد آهذُ دس ػثزّای هتٌَّ صًذ ی سا تَهیح هیدّ ذ ٍی ل
.)145:1991
پؼویش ٍ ت ای شت  )2009هٌالٔ ات خ َد سا ت ا ٌٓ َاى «ػ ثز صً ذ ی دس ح َصُی تَلی ذ
سػاًِای» تِ اًزام سػاًیذُاًذ .آًْا دس ایي تحقیق تِ ساتٌ ِی هی اى ػ ثز صً ذ ی ٍ هل شف
کاالّای فشٌّ ی پ ی ت شدُاً ذ ت ِ ً َسی ک ِ آىّ ا شٍّ ی اص خَاًٌ ذ اى هز الت سا ت ا
ٍیظ یّای رؤیتؿٌاختی هتلیشّای اػتفادُ اص ػایش کاالّا ٍ ٍیظ یّ ای اًتخ اب ؿ لل
تـخیق دادُ ٍ دػتِتٌذی ًوَدًذ ٍ ًی ایي هٌالٔات تٌ اُّای تثلیلاتی تؼتِ تِ ً َّ ک االی
خاف اص تـشیفات یا ػایش سػاًِّا سا تشای تثلیغ کاالی هٌاػة ٍ اص ایي ًشیق ت ِ ه ذتّ ای
اًتخاب سػاًِای دػت یافتٌذ تا ایي فشم کِ ّش سػاًِای آ ن اص ًَؿ تاسی ٍ دی ذاسی ت شای
هحتَای خاكی تَلیذ هیؿَد ٍ هخاًثاى خاف خَد سا ًیض داسد.
تالکؼتش  )2000تِ هٌالِٔ ی ػثز صً ذ ی پشداخت ِ اػ ت .تالکؼ تش اص چْ اس هتلی ش ػ ثز
صًذ یٓ :ادات غزایی ال َی هلشف دخاًیات ٍ الهل تلییش ٍسصؽ ٍ فٔالی تّ ای فشاغت ی
دس استثاى تا هقیاعّای ٍهٔیت ارتوآی پاػخ َیاى اػ تفادُ ک شدُ ت ا ال َّ ای اًتِ اسات
تْذاؿت ٍ ػالهتی سا تشػین کٌذ .اٍ هٔیاسّای ػثز صًذ ی سا تا حذٍدی حَصُّای ضیٌؾ
اسادی داًؼتِ اػت ٍ دس هقاتل ٍهٔیت ارتوآی ٍ التلادی سا تِ ٌَٓاى هحذٍدیتّ ای غی ش
اسادی دس ًِش شفتِ اػت چٌی .)64:1378
ًٍیز سؿیٌاى ٍ تاد پایی  )1996دس پظٍّـی ؼتشدُ تأحیش تشًاهِّای تلَیضیًَی کـَس ٌّ ذ
تَیظُ آ ْیّای تلَیضیًَی سا تش ال َّای سفتاسی ً شؽّا ٍ ػثز صً ذ ی کَدک اى ٌّ ذی
تشسػی کشدُاًذ .تش اػاع یافتِّای تِ دػت آهذُ  75دسكذ اص کَدکاى  8ت ا  15ػ الِ توای ل
داسًذ آًچِ سا کِ دس آ ْی تثلیغ هیؿَد داؿتِ تاؿٌذ ٍ ٓ َاهلی چ َى ػ ي ک َدک ًثق ِی
ارتوآی ٍ التلادی خاًَادُ ًحَُی اسائِی پیام ػاخت خاًَادُ ٍ سٍاتي ح اکن ت ش آى ٍ اص
ّوِ هْوتش هذت صهاى تواؿای تلَیضیَى هیتَاًذ تش آى هؤحش تاؿذ .ایي پظٍّؾ ًـاى هیدّ ذ
کِ کَدکاى تا ػي پاییيتش تیـتش اص کَدکاى تضس تش کاالّای تثلیغ ؿذُ سا اص ٍالذیي خَد ًل ة

هیکٌٌذ چشا کِ ُشفیتّای رٌّی کَدکاى تضس تش سؿذ یافتِ ٍ تْتش هیتَاًٌذ ادٓاّای هٌ شح
ؿذُ دس آ ْی سا تا ٍالٔیتّای ٓیٌی اسصیاتی کٌٌذ ٍ کَدکاًی کِ داسای خاًَادُ تحل یلک شدُ
ّؼتٌذ پیَػتِ ٍالٔیتّای صًذ ی آًْا سا تاصتیٌی ٍ کٌتشت هیکٌٌذ ٍ آ اّی تیـتشی ًؼ ثت ت ِ
هحتَای ا ْیّا داسًذ ٍ دس ًتیزِ دیذ اّـاى دستاسُی ایي تشًاهِّا هٌفی اػ ت خَؿ ٌَیغ
.)119:1387
هباًی ًظزی تحقیق
آلَیي تافلز :حوَس تهٌَلَطیّای ًَیي دس خاًِ هٌزش ت ِ ؿ هل ی شی کلث ِی الهتشًٍی ز
هیؿَد کِ افق تاصُای تشای کاسآفشیٌی تزاسی ایزاد ه یًوای ذ دس ٓ یي ح ات ک ِ ًشف ذاساى
هحیي صیؼت ًیض اص ایي سٍیذاد اػتقثات هیکٌٌذ.
 تأحیش تش راهِٔی هحلّی :حوَس فٌاٍسیّای رذی ذ دس خاً ِ ٍ ت ِ دًث ات ک اس دس خاً ِ
چٌاًچِ تخؾّای لاتل هالحِِای اص رؤیت سا دس تش ی شد ه یتَاً ذ ت شای راهٔ ِی
هحلّی حثات تیـتشی تِ ّوشاُ آٍسد .ایي اهش تآ ج ه یؿ َد ت ا تح شک ارث اسی فـ اس
ٓلثی ًاؿی اص آى ٍ سٍاتي زسا ٍ ػٌحی هی اى اف شاد کوت ش ؿ َد ٍ اف شاد هـ اسکت
تیـتشی دس راهِٔی هحلّی پیذا کٌٌذ .کلثِی الهتشًٍیز هیتَاًذ تِ آادُی حغ تٔلّق ت ِ
راهِٔی هحلّی کوز کٌذ ٍ حیات تاصُای تِ ػاصهاىّا ٍ اًزو يّ ای اًؼ اىدٍػ تاًِ ٍ
فشٌّ ی ٍ ...تذّذ.
 تأحیش تش هحیي صیؼت :اًتقات توام یا تخـی اص کاس تِ خاً ِ ه یتَاً ذ ًی اص ت ِ اً شطی سا
کاّؾ دّذ ٍ ّوچٌیي لادس اػ ت ت ِ ٓ ذم توشک ض تیٌزاه ذ ًِ .ام کلث ِی الهتشًٍی ز
هی تَاًذ اً شطی الصم سا هی اى ٍاح ذّای کَچ ز پخ ؾ کٌ ذ ٍ دس ًتیز ِ اػ تفادُ اص
هَلّذّای ًَّ دی ش سا هوهي ػاصد؛ تٌاتشایي تآج کاّؾ آلَد ی هیؿَد .اتتذا اص ًشی ق
اًتقات تِ هٌاتْ احیاپزیش دس هقیاع کَچز اًشطی ًیاص تِ ػَختّای تؼ یاس آل َدُکٌٌ ذُ
سا هٌتفی هیػاصد ٍ دی ش ایٌهِ آلَدُکٌٌذُّای تؼیاس هتشاکوی کِ هحیي صیؼت ٍ هٌ اًق
سا آلَدُ هیکٌٌذ تِ هیضاى تؼیاس کوتشی سّا هیؿًَذ.
 تأحیش التلادی :هـاغل التلادی ًَیي هشتثي تا تهٌَلَطیّ ای اًالٓ اتی ٍ استث اًی ت ِ
تاصاس التلادی ساُ هییاتٌذ .شٍُ کاهالً رذیذی اص هشاکض کَچ ز ک اهپیَتشی ٍ خ ذهات

اًالٓاتی پذیذاس هیؿًَذ کِ ػاصهاىّای تضس ًیض هزْض تِ ایي فٌاٍسی هی شدًذ.
پؼت الهتشًٍیهی رای پؼت تِ كَست اسػات ػٌتی سا هی ی شد ٍ دس ًْای ت هـ اغلی ک ِ
تَاى اػتفادُ اص كٌایْ پیـشفتِی الهتشًٍیهی سا داسًذ سًٍق هییاتٌذ.
 تأحیش سٍاًی :ا شچِ فوای َّؿوٌذ رذیذ تشای اًؼاى تی اً ِ ت ِ ًِ ش ه یسػ ذ اهّ ا اص
ًشف دی ش کاس دس خاًِ هوهي اػت تِ سٍاتي ٓوی ق چْ شُ ت ِ چْ شُ ٍ ٓ اًفی ّ ن
دسچْاسچَب خاًِ ٍ ّن دس ٍاحذ ّوؼای ی هٌزش ؿَد .کاس دس خاًِ ٍ دس خ اسد خاً ِ
تآج هیؿَد تا توشکض اص یز هحیي رذا ؿَد تافلش .)282-287 :1374
تذیيتشتیة تا ؿهل یشی فوای الهتشًٍیهی ٍ ػپْش اًالٓاتی ًِام ؿ ْشی ػ اختاس خ اًَادُ
ٍ اسصؽّا ٍ ًِام ػیاػی دچاس د ش ًَی خَاٌّذ ؿذ کِ ّو ی ًاؿی اص ؿ شایٌی اػ ت ک ِ
هٌزش تِ ایاب ٍ رّاب اص ساُ دٍس کلثِی الهتشًٍیز کاّؾ آلَد ی صیؼ تهحیٌ ی ٍ تلیی ش
دس کاسآفشیٌی ؿذُ اػت.
پی یز بَردیَ  :پی یش تشدیَ تی واى پش خَاًٌذُتشیي راهِٔؿٌاػی اػت کِ دست اسُی ػ ثز
صًذ ی ػخي فتِ اػت .تؼیاسی کتاب توایض ٍی سا اًزی ل هحقق اى ای ي ٓشك ِ ه یداًٌ ذ.
تخـی اص ایي الثات تِ اًذیـِی تَسدیَ ًاؿی اص آى اػت کِ ٍی ؿ ایذ تٌْ ا کؼ ی تاؿ ذ ک ِ
تٌیاى ًِشی هحهوی تشای تحلی ل پذی ذُی هل شف پذی ذ آٍسد .سٍؽ ٍی تَر ِ ک شدى ت ِ
صًذ ی سٍصهشُ اػت اها ًِ تِ ؿیَُّایی کِ اتٌَهتذٍلَطیؼتْا ٍ پذیذاسؿٌاػاى اًزام ه یدٌّ ذ
تلهِ تَرِ تِ ؿشایي هادی ٍ ارتوآی تش ػاختِ ؿذى ادساکات ٍ تزشتِّای فشدی ٍ دس ای ي
هیاى اكل ًاآ اّی) ساٌّوای پظٍّؾ ٍی اػت فاهلی .)44:1382
خالكِی دیذ اُ تَسدیَ ایي اػت کِ افشاد ٍ شٍُّ ا دس ی ز راهٔ ِ داسای هَلٔی تّ ای
هتفاٍت ٍ هتوایضی ّؼتٌذ ٍهْ یا فوای ارتو آی) .ف شد ی ا شٍُ ت ا دسًٍ ی ک شدى ای ي
ٍهٔیت ٍ ًوادّای آى یز ًِام ًثقِتٌذی ارتوآی سا دس رّي خ َد پذی ذ ه یآٍسً ذ .ای ي
ًِام هزوَِٓای اص تشریحات ٍ اًتخابّا ػلیقِ) سا دس رّي فشد یا افشاد تَلی ذ ه یکٌ ذ ک ِ
هٌٔا اسصؽ)ّایـاى اص خالت سٍاتي ٍ توادّا دسک هیؿَد؛ تِ ٓثاست دی ش هٌٔایـ اى رات ی
ًیؼت تلهِ ساتٌِای اػت .ایي تشریحات ٍ اًتخابّا ٍلتی دس هحذٍدُی تَاًاییّا یا ّو اى
ػشهایِ)ی التلادی ٍ ًوادیي دس لالة کٌؾّا ٍ داسایی ت شٍص ه ییات ذ ػ ثزّ ای صً ذ ی

هتوایضی پذیذ هیآٍسد ٍ تِ تیاى دی ش ًِام ارتوآی تاصتَلیذ هیؿَد .تَسدیَ ایي تف اٍتّ ا ٍ
توایضّا سا دس لالة ًِام ًثقاتی ٍ ًضاّ تش ػش فشٌّگ هـشٍّ لاتل فْن هیداًذ .تِ ایي تشتی ة
ػثز صًذ ی اٍالً فشكتی اػت تشای تزشتِ یا احث ات هَلٔی ت ف شد دس فو ای ارتو آی ک ِ
هٔوَالً دس لالة فاكلِّایی کِ دس هَسد فشد ٍ ؿؤًٍات اٍ هحفٍَ داؿتِ هیؿَد یا ستث ِی اٍ
کِ تأییذ هیؿَد خَد سا ًـاى هیدّذ ٍ حاًیاً ػثز صًذ ی حاكل ًِام ًثق ِتٌ ذی ارتو آی
اػت؛ ًِاهی کِ تِ ًَس هؼتوش هشٍستّا سا تِ ساّثشدّا تلییش ؿ هل ه یدّ ذ ٍ آًْ ا سا ت ِ
تشریحاتی تذت هیکٌذ کِ فشد تذٍى آًهِ تحویلی حغ کٌذ آًْا سا تِ ٌَٓاى ضیٌِّ ایی پ یؾ
سٍی خَد تلقی هیکٌذ ایي ضیٌِّا ّواى ػثزّ ای صً ذ ی اػ ت .ت ِ ّو یي دلی ل هٌٔ ا
اسصؽ) ػ ثزّ ای صً ذ ی اص ّو یي ًِ اهی ک ِ ح اٍی تو ادّا ٍ سٍات ي هی اى ار ضا ٍ
هَلٔیتّای هختلف ارتوآی اػت.
تَسدیَ دس کٌاس ػثز صًذ ی اص یز فشآیٌذ ًام هیتشد کِ ت ا فاك لِ شفتي اص ه شٍستّ ا ٍ
ًیاصّای صًذ ی یا تِ ٓثاستی ت اال سف تي اص ػلؼ لِ هشات ة ارتو آی آغ اص ؿ ذُ پشسً گت ش
هیؿَدٍ .تش ًام ایي فشآیٌذ سا "ػثز دّی تِ صًذ ی" زاؿ تِ اػ ت ً .ی ای ي فشآیٌ ذ ف شد
فشكت آى سا هییاتذ کِ ّشچِ تیـتش تِ فٔالیتّا ٍ داساییّای خَد رْت ٍ ػ اصهاى هٔیٌ ی
تثخـذ؛ تِ تیاًی سٍؿيتش تا تَرِ تِ ایٌهِ ًیاصّای فشد تشآٍسدُ ؿذُ اٍ فشكتی یافتِ اػ ت ت ا
تِ ًتایذ ٍ کاسکشدّای فٔالیتّا ٍ داساییّای خَد کوتش تیٌذیـذ ٍ هاًٌذ یز ٌّشهٌ ذ دس فه ش
لزت تشدى اص ًِن ٍ تٌاػة ضیٌؾ ؿذُ آًْا تاؿذ .تش هثٌای ًِشی ِی تَسدی َ ػ لیقِ چی ضی
ًیؼت رض ًِام ًشحّایی ت شای دسک ٍ اسصی اتی ک ِ اص ٓ ادتٍاسُ اػ تخشاد ؿ ذُ اػ ت ٍ
ٓادتٍاسُی ًثقاتی هٌٔای هٌتؼة تِ فٔالیتّای ػثز صًذ ی سا ٍ ّوچٌیي َٓای ذی سا ک ِ
اص آى اًتِاس هیسٍد اص رولِ ایي َٓایذ اسصؽ ارتوآی اػت کِ اص پی یشی ای ي فٔالی تّ ا
ًاؿی هیؿَد) تٔشیف هیکٌذ تَسدیَ .)239, 240:1381
«ػثز ٍ ؿیَُ تیـتشیي تَاًایی سا تشای تیاى ٍیظ یّایی داسد کِ دًیای ّوِی فٔالیتّ ا سا دس
خَد خالكِ کشدُ اػت هاًٌذ ی ز هٔادل ِ ک ِ ی ز هٌحٌ ی دس آى خالك ِ ؿ ذُ اػ ت)»
تَسدیَ  .)285 :1984اٍ ػثز صًذ ی سا فٔالیتّای ًِامهٌذی هیداًذ ک ِ اص رٍ ٍ ػ لیقِ
فشد ًاؿی هیؿًَذ ٍ تیـتش رٌثِی ٓیٌی ٍ خاسری داسًذ ٍ دس ٓیي حات ت ِ ك َست ًو ادیي

تِ فشد َّیت هیتخـٌذ ٍ هیاى الـاس هختلف ارتوآی توایض ایزاد هیکٌٌذ .هٌٔا یا تِ ٓث استی
اسصؽّای ایي فٔالیتّا اص هَلٔیتّای آى دس ًِام توادّا ٍ استثاىّا اخز ه یؿ َدٍ .ی دس
رایی دی ش هی َیذ« :ػثز صًذ ی داساییّایی اػ ت ک ِ ت ِ ٍػ یلِی آى اؿ لات کٌٌ ذ اى
هَلٔیتّای هختلف خَدؿاى سا تا للذ توایض ی ا ت ذٍى لل ذ آى سا اص دی شاى تو ایض ه ی-
تخـٌذّ ».واى)249 :
پی یش تَسدیَ تا ًشح راهِٔؿٌاػی ساتٌِهحَس ٍ تا ات ذاّ هف اّیوی چ َى هی ذاى 1ه ٌؾٍ 2
ػشهایِ 3دػت اُ ًِشی خَیؾ سا پی هیافهٌذ .دسک هفَْم هٌؾ هؼ تلضم آؿ ٌایی ت ا هفْ َم
ًثْ 4اػت تِ ًحَی کِ تَسدیَ دس تٔشیفی هٌؾ سا تِ ٌَٓاى ًِاهی اص ًثایْ دس ًِش ه ی ی شد
ؿَاستض  .)103 :1997هٌؾ تلَیشی اص «اسکؼتش تی سّثش »5سا پیـٌْاد ه یکٌ ذ ت ا ت ش ه ٌِن
تَدى یزدػت تَدى ٍ ًِامداس تَدى آوات تذٍى ّواٌّ ی آ اّاًِ تأکیذ کٌذ ّو اى.)105 :
هیذاى تِ ٌَٓاى ؿثهِی سٍاتي ٓیٌیِ هَلٔیتّای هـ خق دس ًِ ش شفت ِ ه یؿ َدَٓ .اه ل
اًؼاًی یا ًْادّا اؿلات کٌٌذ اى هَلٔیتّای هی ذاًی ّؼ تٌذ ٍ ّ ش هَلٔی ت ؿ شایي خ اف
خَیؾ سا تش اؿلات کٌٌذُاؽ تحویل هیکٌذ رٌهیٌض ّ .)85 :1992وچٌ یي اص ًِ ش تَسدی َ
هیذاى لذست هْوتشیي هیذاى ارتوآی اػت؛ هیذاىّای دی ش دس دسٍى ایي هی ذاى ل شاس داسً ذ
ٍ تحَالت دی ش هیذاىّای ارتوآی تِ تثْ تحَالت هیذاى لذست كَست هی ی شد ؿ َاستض
 .)136 :1997افضٍى تش ایي تَسدیَ ػشهایِ سا هٌثٔ ی اسصؿ وٌذ ٍ هَه َّ ً ضاّ ارتو آی دس
هیذاى هیداًذ ٍ تِ ًَس کلی چْاس ًَّ ػشهایِ سا تـخیق هیدّذ 1 :ػشهایِی التل ادی -2
ػ شهایِی ارتو آی  3ػ شهایِی فشٌّ ی  4ػ شهایِی ًو ادیي تشً ش .)512 :1998
ػشهایِّای التلادی ٍ فشٌّ ی هْوت شیي ػ شهایِّ ا ّؼ تٌذ ٍ فو ای دسًٍ ی هی ذاىّ ای
ارتوآی تش اػاع ساتٌِی ایي دٍ ػشهایِ تقؼین تٌذی هی شدد.
«توایض »6هْوتشیي احش تَسدی َ دس صهیٌ ِی ػ ثز صً ذ ی اػ ت ک ِ دس تشداسً ذُی پیوایـ ی
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3- Capital
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5- Conductorless Orchestration
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ارتوآی دس ایي حَصُ اػت .اص ًِش اٍ آؿٌایی تا هفَْم ػثز صًذ ی اص ًشیق تشسػی هفْ َم
ًثقِی ارتوآی تِ دػت هیآیذ .تَسدیَ دس تحقیق تزشتی ٍ تحلیل خَد اص راهٔ ِی فشاًؼ ِ
اص هفاّین ًثقِی ارتوآی ٍ ػثز صًذ ی یاد هیکٌذ .اص ًِش اٍ ًثق ات اص ی ز هٌِ ش ٓیٌ ی
شٍُتٌذیّایی اص افشاد ّؼتٌذ کِ اص ًشیق اٍلَیتتٌذی ؿثیِ ٍ یا ًضدی ز ت ِ ّ ن ّؼ تٌذ ٍ
رای اُّایی سا اؿلات هیکٌٌذ اها رذا اص اؿلات رای اُّای هـتشک کِ تِ ًح َ ٓیٌ ی دس ًِ ش
شفتِ هیؿَد افشاد تایذ تِ یز ؿٌاخت رؤی اص َّیت خَد تِ ٌَٓاى ٓاهل تو ایض اص ػ ایش
شٍُّا ٍ ًثقات ًیض دػت یاتٌذ تا تتَاًٌذ تِ ٌَٓاى ًثقِی ارتوآی ؿٌاختِ ٍ پزیشفت ِ ؿ ًَذ
ٍ ّوچٌیي اص یز هٌؾ هـتشک تشخَسداس تاؿٌذ رٌهیٌض .)88 :1996
تَسدیَ تِ ؿشایي تٌیادیي ٍرَدی 1افشاد تَرِ داسد ٍ اص یز فوای ارتوآی ػِ تٔذی ػ خي
هی َیذ ایي ػِ تٔ ذ ٓثاستٌ ذ اص :حز ن کل ی ػ شهایِ 2تشکی ة ػ شهایِ ٍ 3تلیی ش ای ي دٍ
خلَكیت دس ًَت صهاى هؼیش صًذ ی)ّ 4واى .)168 :هٌَِس اص حزن کلی ػشهایِ تشکی ة
تشکیة ػشهایِّای التلادی ٍ فشٌّ ی اػت کِ دس هح َس ٓو َدی ًو ایؾ دادُ ه یؿ َد ٍ
هٌَِس اص تشکیة ػشهایِّا دس ًِش شفتي ػشهایِّای التلادی ٍ فشٌّ ی ت ِ ًح َ رذا اً ِ
اػت کِ دس تشکیة تا ّن هَلٔیتّای هختلفی سا تِ ٍرَد ه یآٍسً ذ ٍ دس هح َس افق ی ت ِ
ًوایؾ دس هیآیذ .هؼیش صًذ ی ًیض هٔ شّف تح شک ارتو آی اف شاد دس دسٍى فو ای ًثق ات
ارتوآی اػت کِ تش اػاع آى حزن ٍ هیضاى ػشهایِّای افشاد تلییش هییاتذ.
تا دس ًِش شفتي تشکیة ػشهایِّا ًثقات تاال هیاًِ ٍ پاییي اص ّن هتوایض هیؿًَذ ٍ ت ا تَر ِ
تِ تفهیز ػشهایِّای التلادی ٍ فشٌّ ی ًثقات تاال هتَػي ٍ پ اییي ت ِ ًح َ دسًٍ ی ت ش
اػاع تَصیْ ًاتشاتش ػشهایِّای التلادی ٍ فشٌّ ی تِ پاسُ ًثقات هختلف تقؼین ه ی شدً ذ.
دس هَسد ًقؾ ٓاهل هؼیش صًذ ی تَسدیَ اص ػِ هؼیش صًذ ی هوهي ػخي هی َی ذ :حشک ت
سٍ تِ تاال حشکت سٍ تِ پاییي ٍ حثَت .هؼیشّای سٍ تِ تاال ٍ سٍ تِ پاییي ت ِ تشتی ة دی ذ اُ-
ّای خَؿثیٌاًِ ٍ تذتیٌاًِای سا ًؼثت تِ تختّای آیٌذُی فشد تِ ّوشاُ داسًذّ .وچٌ یي ای ي
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تحشکات هیتَاًذ ٓوَدی كَٔدی یا ًضٍلی) دس دسٍى یز هیذاى هـ خق ت شای هخ ات اص
هٔلن هذسػِ تِ اػتاد داًـ اُ) ٍ یا راًثی اص یز هیذاى تِ هیذاًی دی ش ت شای هخ ات اص هٔل ن
هذسػِ یا پؼش اٍ تِ یز هلاصُداس کَچز) تاؿذ .حشک ات ٓو َدی هؼ تلضم تلیی ش دس حز ن
ػشهایِی کل ٍ حشکات افقی هؼتلضم تلییش دس تشکیة ػشهایِّا ٍ تثذیل یز ً َّ ػ شهایِ ت ِ
ًَّ دی ش اػت ّواى.)190 :
ضْز الکتزًٍیک :4ؿْش الهتشًٍیز ؿْشی اػ ت ک ِ تیـ تش فٔالی تّ ای آى دس ح َصُّ ای
هختلف چَى التلادی ارتوآی ٍ فشٌّ ی تَػي ؿثهِّای کاهپیَتشی ك َست ه یپ زیشد.
تهٌَلَطی اًالٓات ٍ استثاًات خویشهایِی اكلی ؿهل ی شی چٌ یي هزوَٓ ِای اػ ت ٍ
ّذف اص ایزاد آى استقا ٍ تْثَد خذهتسػاًی تِ ؿْشًٍذاى اػت تا تا اًشطی کوت ش ٍ ػ شٓت
تیـتش اص ًشیق دًیای هزاصی 2کاسآیی تْتش ٍ تاصدّی هشغَبتشی داؿ تِ تاؿ ٌذ .ؿ هل ی شی
ؿْش الهتشًٍیز ٍ فوای هزاصی تا تحقق دٍلت الهتشًٍیز 3ؿهل هی یشد.
دًیای هزاصی اص ػَی دی ش هٌزش تِ ؿهل یشی تزاست الهتشًٍی ز ٍ 4آه َصؽ الهتشًٍی ز
ٍ ...ؿذُ اػت کِ ّو ی دس ؿْش ًوای اى ه یؿ َد ٍ ػ اختاس ؿ ْشّای اه شٍص سا اص دی شٍص
هتفاٍت کٌذ تِ ًَسی کِ صهاى ٍ ههاى دس ّن هیؿ هٌذ ٍ تَػ ي  ICTپیًَ ذّای ؿ ثهِای
كَست هیپزیشد؛ تٌاتشایي فشد هیتَاًذ ًیاصّای خَد سا دس فوای هزاصی تشآٍسدُ ػاصد ت ذٍى
ایٌهِ تا رؼن خَد دس هحل حوَس تِ ّن سػاًذ؛ خشیذّای سٍصاً ِ خ َد سا اًز ام دادُ ٍ اص
خذهات تاًهذاسی الهتشًٍیهیً 5یض تْشُهٌذ ؿَد ٍ فٔالیتّای هتٌ َّ دی شی سا ًی ض تَػ ي
خذهات ایٌتشًتی ساّثشی ًوایذ دس ٓیي حات کِ ّضیٌ ِی کوت شی هتقث ل ؿ ذُ ٍ ت ِ ک اّؾ
آلَد ی هحیي صیؼت تا کن ؿذى تشدّد ًیض کوز ًوَدُ اػ ت .آهؼ تشدام دس ّلٌ ذ ت ِ ٌٓ َاى
اٍلیي ؿْش الهتشًٍیز اص ػات  1994دس ًِش شفتِ هیؿَد ٍ هی ل ت ِ هز اصی ک شدى فو ای
ؿْشی اص آًزا تِ دی ش ًقاى رْاى ًیض ساُ پیذا کشدُ اػت ت ِ ً َسی ک ِ اه شٍصُ اص هْوت شیي
ؿْشّای الهتشًٍیز هیتَاى تِ تَسًتَ دس کاًادا ٍ اص ًوًَِّای هَفق تِ ػٌ اپَس تا  26تشاتی ت
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پٌْای تاًذ ٍ ّوچٌیي کَااللوپَس ٍ تَکیَ اؿاسُ ًوَد .دتی ًیض تِ ٌَٓاى اٍلیي دس خاٍسهیاً ِ دس
ًِش شفتِ هیؿَد .اهشٍصُ تؼیاسی اص ک الىؿ ْشّا ٍ هشاک ض کـ َسّای اسٍپ ایی آهشیه ایی
حشکت تِ ػَی ؿْش الهتشًٍیز سا دس دػتَس کاس خَد لشاس دادُاًذ .ت ا تَر ِ ت ِ ایٌه ِ آػ یا
ًوًَِّای هَفقی سا تِ راهٔ ِی رْ اًی ٓشه ِ ًو َدُ اػ ت .ا شچ ِ هَف قت شیي دٍل ت
الهتشًٍیز دس داًواسک لاتل ًشح اػت) اه ا ػ ٌ اپَس ًی ض تَاًؼ ت دس طٍئ ي  2000دٍل ت
الهتشًٍیز سا تِ هٌَِس تؼْیل دس خشیذ ٍ تذاسکات ٍ فٔالیتْای تاصس اًی تحقق تخـذ.
تِ ّش حات اػتفادُ اص پذیذُّای ًَیٌی چَى آهَصؽ الهتشًٍیز 1دٍلت الهتشًٍی ز تز است
الهتشًٍیز ٍّ ...واًٌَس کِ ػاختاس ؿْشی 2سا هتحَت هیًوایذ؛ ؿْشًٍذ اهشٍص سا ًیض هتف اٍت
اص زؿتِ هیخَاّذ .ؿْشًٍذ یز راهِٔی اًالٓاتی کِ دس ؿْش الهتشًٍیز ػاکي اػ ت تای ذ
تَاًایی الصم تشای صًذ ی ؿثهِای سا داؿتِ تاؿذ ػپغ فشد هیتَاًذ تذٍى ایٌهِ حتی اص خاً ِ
خاسد ؿَد تؼیاسی اص اهَس هشتَى تِ تیشٍى اص خاًِ سا تَػي کاهپیَتش ّذایت ٍ تٌِین کٌذ.
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ارتباطی

ه

مد گزایی

شیوه گذران اوقات

گشینی

تلویشیو

شیوه همسز
گشینی

شیوه همسز

اینتزنت

رفتار های دینی

شیوه همسز

مد گزایی

شیوه گذران اوقات

گشینی

فزاغت

مد گزایی

شیوه گذران اوقات
فزاغت

رٍش تحقیق
دس تحقیق حاهش تا تَرِ تِ هاّیت هَهَّ هَسد تشسػی اص سٍؽ پیوایؾ اػتفادُ ؿذُ
اػت تِ ًَسی کِ سٍؽ تحقیق هَسد اػتفادُ دس ایي پظٍّؾ اص لحاٍ صهاًی تِ كَست
1- E-learninig
2- Urban structure

هقٌٔی اص لحاٍ هیضاى طسفایی پٌْاً ش اص تٔذ کاسکشدی پظٍّؾ کاستشدی ٍ اص تٔذ صهیٌِ
ٍ للوشٍ ارشا ٍ ًحَُ روْآٍسی دادُّا هیذاًی دس ًِش شفتِ ؿذُ اػت.
راهِٔی آهاسی هَسد هٌالِٔ ایي تحقیق ّوِی رَاًاى داًـزَی داًـ اُ آصاد اػالهی
ٍاحذ ٓلَم ٍ تحقیقات تْشاى کِ دس داًـهذُ ٓلَم پایِ داًـهذُی فٌی ٍ هٌْذػی ٍ
داًـهذُی ٓلَم اًؼاًی هـلَت تحلیل ّؼتٌذ هیتاؿٌذ کِ تٔذاد آًْا تشاتش تا ً 9729فش
اػت ٍ كفات هـتشک هیاى آًْا داًـزَ تَدى ٍ ّوچٌیي تحلیل دس ٍاحذ ٓلَم ٍ
تحقیقات تْشاى دس ػات  1392اػت .تشای تٔییي حزن ًوًَِ اص فشهَت ًوًَِ یشی
کَکشاى اػتفادُ ٍ حزن ًوًَِ ً 370فش ؿذ کِ تِ ؿیَُ ًوًَِ یشی ًثقِای هتٌاػة تا
حزن اًتخاب ؿذًذ.
فزضیِ  :4اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تش سفتاسّای دیٌی تأحیش زاس اػت.
تا تَرِ تِ ایٌهِ اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی یز هتلی ش کوّ ی اػ ت ٍ دس
ایي فشهیِ تِ تأحیش زاسی اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تش تلیی ش سفتاسّ ای
دیٌی پشداختِ هیؿَد تِ تشاصؽ هذت س شػیًَی هیپشداصین .اه ا لث ل اص آى ت ا تَر ِ ت ِ
ایٌهِ ؿشى تشلشاسی ساتٌِ تیي دٍ هتلیش دس س شػیَى خٌی الضاه ی اػ ت پ غ دس اتت ذا
ٍرَد ساتٌِ هیاى دٍ هتلیش سا تا اػتفادُ اص هشیة ّوثؼت ی پیشػَى آصهایؾ هیکٌین:
جذٍل  :4رابطِی بیي فٌاٍری ٍ رفتار دیٌی
هتلیشّا
اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی ٍ
سفتاسّای دیٌی

تٔذاد
370

هقذاس هشیة

ػٌح هٌٔاداسی

ّوثؼت ی

)05/0

70/0

00/0

هیضاى هشیة ّوثؼت ی هیاى هتلیشّای اػ تفادُ اص فٌ اٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ استث اًی ٍ
سفتاسّای دیٌی تشاتش تا  0/70هحاػثِ ؿذُ اػت کِ ای ي هی ضاى ًـ اً ش ٍر َد ساتٌ ِی
هؼتقین اػت تذیي هٌٔا کِ تا افضایؾ یا ک اّؾ) اػ تفادُ اص فٌ اٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ
استثاًی ؿاّذ افضایؾ یا کاّؾ) تلییش دس سفتاسّای دیٌ ی ّؼ تین .ت ا تَر ِ ت ِ ػ ٌح
هٌٔاداسی ایي ساتٌِ کِ تشاتش تا  0/00اػت ٍ کَچهتش اص  0/05هحاػثِ ؿذُ اػت تٌاتشایي
تیي اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی ٍ سفتاسّای دیٌی ساتٌِ ٍرَد داسد .ح ات

پغ اص تأییذ ٍرَد ساتٌِ هیاى ایي دٍ هتلیش هیتَاى تِ تشاصؽ هذت س شػیًَی پشداخت.
جذٍل  :2آسهَى رگزسیَى فٌاٍری ٍ رفتار دیٌی
هذت هشیة ّوثؼت ی هشیة تٔییي هشیة تٔییي تٔذیل ؿذُ خٌای اػتاًذاسد تشآٍسد
1

49/0

70/0

4291/0

38/0

هشیة ّوثؼت ی دٍ هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ سفتاسّای دیٌی تشات ش 0/70
ٍ هززٍس آى یٌٔی هشیة تثییي تشاتش  ٍ R 2 ; 0/49هشیة تثییي تٔذیل ؿذُ ًی ض تشات ش
 R 2 ; 0/38اػت؛ تِ ٓثاست دی ش دس حالت تٔذیل یافتِ  0/38دسكذ اص ٍاسیاًغ هتلی ش
سفتاسّای دیٌی تَػي هتلیش هؼتقل یٌٔی اػ تفادُ اص فٌ اٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ استث اًی
تثییي ٍ پیؾتیٌی هیؿَد.
جذٍل  :9تحلیل ٍاریاًس بزاسش رگزسیًَی

هزوَّ
هشتٔات

دسرِ آصادی

هیاً یي

F

هشتٔات

س شػیَى

0/336

1

336/0

تالیواًذُ

0591/0

368

770/21

کل

118/0

369

-

ػٌح هٌٔاداسی
)05/0
000/0

315/7

رذٍت تاال تحلیل ٍاسیاًغ تشاصؽ س شػیًَی سا ًـاى هیدّذ کِ دس آى هزوَّ هشتٔات
هیاً یي هشتٔات دسرات آصادی هقذاس آهاسُی ّ ٍ )7/315 Fوچٌیي ػٌح هٌٔاداسی
ً ) 0/00ـاى داُ ؿذُ اػت .تا تَرِ تِ ایٌهِ هقذاس ػٌح هٌٔاداسی کوتش اص  0/05تِ
دػت آهذُ اػت هیتَاى هٌٔاداسی س شػیَى سا اػتٌتاد ًوَد.
جذٍل  :1بزآٍریذ ضزایب هذل رگزسیًَی
هذت

هشایة غیش اػتاًذاسد
B

خٌای
اػتاًذاسد

هشایة
اػتاًذاسد

ػٌح
t

هٌٔاداسی
)05/0

Beta

حاتت)

301/3

201/0

--

404/16

000/0

فٌاٍسی اًالٓاتی ٍ استثاًی

088/0

065/0

07/0

351/1

000/0

رذٍت تاال تشآٍسد هشایة هذت س شػیًَی سا ًـاى هیدّذ .هشیة س شػیَى تشای هتلیش

اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تشاتش  0/088هقذاس خٌای اػ تاًذاسد ٍ 0/065
هشیة اػتاًذاسد تشاتش  0/065تِ دػت آهذُ اػت .تا تَرِ تِ ایٌهِ هق ذاس آه اسُ  tتشات ش
 ٍ 1/351ػٌح هٌٔاداسی تشات ش  )0/00کوت ش اص  0/05ت ِ دػ ت آه ذُ اػ ت ه یت َاى
هٌٔاداسی هشیة هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استث اًی ٍ ت أحیش آى ت ش هتلی ش
سفتاسّای دیٌی سا تأییذ کشد .تِ ٓثاست دی ش
اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی)  ; 0/07سفتاسّای دیٌی  

ّواًٌَس کِ دس هٔادلِی تاال هـاّذُ هی شدد هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ
استثاًی تش هتلیش سفتاسّای دیٌی تأحیش داسد کِ ای ي ت أحیش ت ِ اصای  0/07تلیی ش دس هق ادیش
هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تِ اًذاصُی ٍ 1احذ دس هتلیش سفتاسّ ای
دیٌی تلییش ایزاد هیکٌذ.
فزضیِ  :2اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تش شایؾ تِ هذ تأحیش زاس اػت.
تا تَرِ تِ ایٌهِ اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی یز هتلی ش کوّ ی اػ ت ٍ دس
ایي فشهیِ تِ تأحیش زاسی اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی ت ش شایؾ ت ِ ه ذ
پشداختِ هیؿَد تِ تشاصؽ هذت س شػیًَی هیپشداصین .اها لثل اص آى ت ا تَر ِ ت ِ ایٌه ِ
ؿشى تشلشاسی ساتٌِ تیي دٍ هتلیش دس س شػیَى خٌی الضاهی اػ ت پ غ دس اتت ذا ٍر َد
ساتٌِ هیاى دٍ هتلیش سا تا اػتفادُ اص هشیة ّوثؼت ی پیشػَى اهتحاى هیکٌین:
جذٍل  :5رابطِی بیي فٌاٍری ٍ گزایص بِ هذ
هتلیشّا

تٔذاد

اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی ٍ شایؾ

370

هقذاس هشیة

ػٌح هٌٔاداسی

ّوثؼت ی

)05/0

36/0

00/0

تِ هذ

هیضاى هشیة ّوثؼت ی هیاى هتلیشّای اػ تفادُ اص فٌ اٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ استث اًی ٍ
شایؾ تِ هذ تشاتش تا  0/36هحاػثِ ؿذُ اػت ک ِ ای ي هی ضاى ًـ اً ش ٍر َد ساتٌ ِی
هؼتقین اػت .تذیي هٌٔا کِ تا افضایؾ یا ک اّؾ) اػ تفادُ اص فٌ اٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ
استثاًی ؿاّذ افضایؾ یا کاّؾ تلییش دس شایؾ تِ هذ ّؼتین .تا تَرِ تِ ػٌح هٌٔاداسی
ایي ساتٌِ کِ تشاتش تا  ٍ 0/00کَچهتش اص  0/05هحاػثِ ؿذُ اػت تٌاتشایي تیي اػ تفادُ اص

فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی ٍ شایؾ تِ هذ ساتٌِ ٍر َد داسد .ح ات پ غ اص تأیی ذ
ٍرَد ساتٌِ هیاى ایي دٍ هتلیش هیتَاى تِ تشاصؽ هذت س شػیًَی پشداخت.
جذٍل  :6هذل رگزسیًَی فٌاٍری ٍ گزایص بِ هذ
هذت هشیة ّوثؼت ی هشیة تٔییي هشیة تٔییي تٔذیل ؿذُ خٌای اػتاًذاسد تشآٍسد
36/0

1

12/0

4566/0

13/0

هشیة ّوثؼت ی دٍ هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ شایؾ تِ هذ تشاتش ٍ 0/36
هززٍس آى یٌٔی هشیة تثییي تشاتش  ٍ R 2 ; 0/12هشیة تثییي تٔ ذیل ؿ ذُ ًی ض تشات ش
 R 2 ; 0/13اػت .تِ ٓثاست دی ش دس حالت تٔذیل یافتِ  0/13دسكذ اص ٍاسیاًغ هتلی ش
شایؾ تِ هذ تَػي هتلیش هؼتقل یٌٔی اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تثی یي
ٍ پیؾتیٌی هیؿَد.
جذٍل  :7تحلیل ٍاریاًس بزاسش رگزسیًَی
هزوَّ
هشتٔات

دسرِ آصادی

هیاً یي

F

هشتٔات

س شػیَى

11/594

1

594/11

تالیواًذُ

752/76

368

209/0

کل

346/88

369

-

ػٌح هٌٔاداسی
)05/0
000/0

589/55

رذٍت تاال تحلیل ٍاسیاًغ تشاصؽ س شػیًَی سا ًـاى هیدّذ کِ دس آى هزوَّ هشتٔات
هیاً یي هشتٔات دسرات آصادی هقذاس آه اسُ ّ ٍ )55/589 Fوچٌ یي ػ ٌح هٌٔ اداسی
ً ) 0/00ـاى دادُ ؿذُ اػت .تا تَرِ تِ ایٌهِ هقذاس ػ ٌح هٌٔ اداسی کوت ش اص  0/05ت ِ
دػت آهذُ اػت هیتَاى هٌٔاداسی س شػیَى سا اػتٌتاد ًوَد.
جذٍل  :8بزآٍرد ضزایب هذل رگزسیًَی
هذت

هشایة غیش اػتاًذاسد
B

حاتت)
فٌاٍسی اًالٓاتی ٍ استثاًی

خٌای
اػتاًذاسد

هشایة
اػتاًذاسد

ػٌح
t

هٌٔاداسی
)05/0

Beta

406/4

214/0

--

579/20

000/0

516/0

069/0

36/0

56/7

000/0

رذٍت تاال تشآٍسد هشایة هذت س شػیًَی سا ًـاى هیدّذ .هشیة س شػیَى تشای هتلیش
اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تشاتش  0/516هقذاس خٌای اػ تاًذاسد ٍ 0/069
هشیة اػتاًذاسد تشاتش  0/36تِ دػت آهذُ اػت .تا تَرِ تِ ایٌه ِ هق ذاس آه اسُ  tتشات ش
 ٍ 7/56ػٌح هٌٔاداسی تشاتش  )0/00کوتش اص  0/05تِ دػت آهذُ اػت هیتَاى هٌٔاداسی
هشیة هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی ٍ تأحیش آى تش هتلی ش شایؾ ت ِ
هذ سا تأییذ کشد .تِ ٓثاست دی ش
اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی)  ; 0/36شایؾ تِ هذ  

ّواًٌَس کِ دس هٔادلِی تاال هـاّذُ هی شدد هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ
استثاًی تش هتلیش شایؾ تِ هذ تأحیش داسد کِ ایي تأحیش تِ اصای  0/36تلییش دس هقادیش هتلی ش
اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تِ اًذاصُی ٍ 1احذ دس هتلیش شایؾ ت ِ ه ذ
تلییش ایزاد هیکٌذ.
فزضیِی  :9اػتفادُ اص فٌ اٍسی ّ ای اًالٓ اتی ٍ استث اًی ت ش تلیی ش ً شؽ ت ِ اصدٍاد
تأحیش زاس اػت.
تا تَرِ تِ ایٌهِ اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی یز هتلی ش کوّ ی اػ ت ٍ دس
ایي فشهیِ تِ تأحیش زاسی اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تش تلییش ً شؽ ت ِ
اصدٍاد پشداختِ هیؿَد تِ تشاصؽ هذت س شػیًَی هیپشداصین .اها لثل اص آى ت ا تَر ِ ت ِ
ایٌهِ ؿشى تشلشاسی ساتٌِ تیي دٍ هتلیش دس س شػیَى خٌی الضاه ی اػ ت پ غ دس اتت ذا
ٍرَد ساتٌِ هیاى دٍ هتلیش سا تا اػتفادُ اص هشیة ّوثؼت ی پیشػَى آصهَى هیکٌین:
جذٍل  :9رابطِی بیي فٌاٍری ٍ ًگزش بِ اسدٍاج
هتلیشّا

تٔذاد

اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی ٍ

370

هقذاس هشیة

ػٌح هٌٔاداسی

ّوثؼت ی

)05/0

78/0

00/0

ً شؽ تِ اصدٍاد

هیضاى هشیة ّوثؼت ی هیاى هتلیشّای اػ تفادُ اص فٌ اٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ استث اًی ٍ
ً شؽ تِ اصدٍاد تشاتش تا  0/78هحاػثِ ؿذُ اػت کِ ایي هیضاى ًـ اً ش ٍر َد ساتٌ ِی
هؼتقین اػت؛ تذیي هٌٔا کِ تا افضایؾ یا ک اّؾ) اػ تفادُ اص فٌ اٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ

استثاًی ؿاّذ افضایؾ یا کاّؾ تلییش دس ً شؽ ت ِ اصدٍاد ّؼ تین .ت ا تَر ِ ت ِ ػ ٌح
هٌٔاداسی ایي ساتٌِ کِ تشاتش تا  ٍ 0/00کَچهتش اص  0/05هحاػثِ ؿذُ اػت تٌ اتشایي ت یي
اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی ٍ ً شؽ تِ اصدٍاد ساتٌ ِ ٍر َد داسد .ح ات
پغ اص تأییذ ٍرَد ساتٌِ هیاى ایي دٍ هتلیش هیتَاى تِ تشاصؽ هذت س شػیًَی پشداخت.
جذٍل  :40هذل رگزسیًَی فٌاٍری ٍ ًگزش بِ اسدٍاج
هذت هشیة ّوثؼت ی هشیة تٔییي هشیة تٔییي تٔذیل ؿذُ خٌای اػتاًذاسد تشآٍسد
1

78/0

60/0

4036/0

31/0

هشیة ّوثؼت ی دٍ هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓ اتی ٍ ً شؽ ت ِ اصدٍاد تشات ش
 ٍ 0/78هززٍس آى یٌٔی هشیة تثییي تشاتش  ٍ R 2 ; 0/60هشیة تثییي تٔذیل ؿذُ ًی ض
تشاتش  R 2 ; 0/31اػت؛ تِ ٓثاست دی ش دس حالت تٔذیل یافتِ  0/31دسكذ اص ٍاسی اًغ
هتلیش ً شؽ تِ اصدٍاد تَػي هتلیش هؼتقل یٌٔ ی اػ تفادُ اص فٌ اٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ
استثاًی تثییي ٍ پیؾتیٌی هیؿَد.
جذٍل  :44تحلیل ٍاریاًس بزاسش رگزسیًَی
هیاً یي هشتٔات

هزوَّ هشتٔات

دسرِ آصادی

س شػیَى

0/367

1

367/0

تالیواًذُ

955/59

368

163/0

کل

322/60

369

-

F

ػٌح هٌٔاداسی )05/0
000/0

252/2

رذٍت تاال تحلیل ٍاسیاًغ تشاصؽ س شػیًَی سا ًـاى هیدّذ کِ دس آى هزوَّ هشتٔات
هیاً یي هشتٔات دسرات آصادی هق ذاس آه اسُ ّ ٍ )2/252 Fوچٌ یي ػ ٌح هٌٔ اداسی
ً ) 0/00ـاى دادُ ؿذُ اػت .تا تَرِ تِ ایٌهِ هقذاس ػ ٌح هٌٔ اداسی کوت ش اص  0/05ت ِ
دػت آهذُ اػت هیتَاى هٌٔاداسی س شػیَى سا اػتٌتاد ًوَد.
جذٍل  :42بزآٍرد ضزایب هذل رگزسیًَی
هذت

هشایة غیش اػتاًذاسد
B

حاتت)

719/2

خٌای
اػتاًذاسد
189/0

هشایة
اػتاًذاسد

ػٌح
t

)05/0

Beta

--

هٌٔاداسی

365/14

000/0

09/0

فٌاٍسی اًالٓاتی ٍ استثاًی

061/0

07/0

000/0

501/4

رذٍت تاال تشآٍسد هشایة هذت س شػیًَی سا ًـاى ه یدّ ذ .ه شیة س شػ یَى ت شای
هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استث اًی تشات ش  0/09هق ذاس خٌ ای اػ تاًذاسد
 ٍ 0/061هشیة اػتاًذاسد تشاتش  0/07تِ دػت آهذُ اػت .تا تَرِ تِ ایٌهِ هقذاس آهاسُ t

تشاتش  ٍ 4/501ػٌح هٌٔاداسی تشاتش  )0/00کوتش اص  0/05تِ دػت آهذُ اػ ت ه یت َاى
هٌٔاداسی هشیة هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استث اًی ٍ ت أحیش آى ت ش هتلی ش
ً شؽ تِ اصدٍاد سا تأییذ کشد؛ تِ ٓثاست دی ش
اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی)  ً ; 0/07شؽ تِ اصدٍاد  

ّواًٌَس کِ دس هٔادلِی تاال هـاّذُ هی شدد هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ
استثاًی تش هتلیش ً شؽ تِ اصدٍاد تأحیش داسد کِ ایي تأحیش ت ِ اصای  0/07تلیی ش دس هق ادیش
هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تِ اًذاصُی ٍ 1احذ دس هتلیش ً شؽ ت ِ
اصدٍاد تلییش ایزاد هیکٌذ.
فزضیِ  : 1اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تش ػثز صًذ ی تأحیش زاس اػت.
تا تَرِ تِ ایٌهِ اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی یز هتلی ش کوّ ی اػ ت ٍ دس
ایي فشهیِ تِ تأحیش زاسی اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استث اًی ت ش ػ ثز صً ذ ی
پشداختِ هیؿَد تِ تشاصؽ هذت س شػیًَی هیپشداصین .اها لثل اص آى ت ا تَر ِ ت ِ ایٌه ِ
ؿشى تشلشاسی ساتٌِ تیي دٍ هتلیش دس س شػیَى خٌی الضاهی اػ ت پ غ دس اتت ذا ٍر َد
ساتٌِ هیاى دٍ هتلیش سا تا اػتفادُ اص هشیة ّوثؼت ی پیشػَى آصهایؾ هیکٌین:
جذٍل  :49رابطِی بیي فٌاٍری ٍ سبک سًذگی
هتلیشّا

هشیة ػٌح

تٔذاد هقذاس
ّوثؼت ی

اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی ٍ

370

48/0

هٌٔاداسی

)05/0
00/0

ػثز صًذ ی

هیضاى هشیة ّوثؼت ی هیاى هتلیشّای اػ تفادُ اص فٌ اٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ استث اًی ٍ
ػثز صًذ ی تشاتش تا  0/48هحاػثِ ؿذُ اػت ک ِ ای ي هی ضاى ًـ اً ش ٍر َد ساتٌ ِی
هؼتقین اػت؛ تذیي هٌٔا کِ تا اف ضایؾ ی ا ک اّؾ اػ تفادُ اص فٌ اٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ

استثاًی ؿاّذ افضایؾ یا کاّؾ تلییش دس ً شؽ تِ ػ ثز صً ذ ی ّؼ تین .ت ا تَر ِ ت ِ
ػٌح هٌٔاداسی ایي ساتٌِ کِ تشاتش تا  ٍ 0/00کَچهتش اص  0/05هحاػثِ ؿذُ اػت تٌاتشایي
تیي اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی ٍ ػثز صًذ ی ساتٌ ِ ٍر َد داسد .ح ات
پغ اص تأییذ ٍرَد ساتٌِ هیاى ایي دٍ هتلیش هیتَاى تِ تشاصؽ هذت س شػیًَی پشداخت.
جذٍل  :41هذل رگزسیًَی فٌاٍری ٍ سبک سًذگی
هذت هشیة ّوثؼت ی هشیة تٔییي هشیة تٔییي تٔذیل ؿذُ خٌای اػتاًذاسد تشآٍسد
1

23/0

48/0

2076/0

21/0

هشیة ّوثؼت ی دٍ هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ ػثز صًذ ی تشاتش ٍ 0/48
هززٍس آى یٌٔی هشیة تثییي تشاتش  ٍ R 2 ; 0/23هشیة تثییي تٔ ذیل ؿ ذُ ًی ض تشات ش
 R 2 ; 0/21اػت؛ تِ ٓثاست دی ش دس حالت تٔذیل یافتِ  0/21دسكذ اص ٍاسیاًغ هتلی ش
ً شؽ تِ اصدٍاد تَػي هتلیش هؼتقل یٌٔی اػتفادُ اص فٌاٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ استث اًی
تثییي ٍ پیؾتیٌی هیؿَد.
جذٍل  :45تحلیل ٍاریاًس بزاسش رگزسیًَی
هزوَّ
هشتٔات

دسرِ آصادی

هیاً یي
هشتٔات

س شػیَى

0/738

1

738/0

تالیواًذُ

867/15

368

043/0

کل

605/16

369

-

ػٌح هٌٔاداسی
)05/0

F

000/0

114/17

رذٍت تاال تحلیل ٍاسیاًغ تشاصؽ س شػیًَی سا ًـاى هیدّذ کِ دس آى هزوَّ هشتٔات
هیاً یي هشتٔات دسرات آصادی هقذاس آه اسُ ّ ٍ )17/114 Fوچٌ یي ػ ٌح هٌٔ اداسی
ً ) 0/00ـاى دادُ ؿذُ اػت .تا تَرِ تِ ایٌهِ هقذاس ػ ٌح هٌٔ اداسی کوت ش اص  0/05ت ِ
دػت آهذُ اػت هیتَاى هٌٔاداسی س شػیَى سا اػتٌتاد ًوَد.
جذٍل  :46بزآٍرد ضزایب هذل رگزسیًَی
هذت

حاتت)
فٌاٍسی اًالٓاتی ٍ استثاًی

هشایة غیش اػتاًذاسد

هشایة
اػتاًذاسد

B

خٌای اػتاًذاسد

Beta

t

ػٌح
هٌٔاداسی
)05/0

357/3

097/0

--

482/34

000/0

13/0

031/0

48/0

137/4

000/0

رذٍت تاال تشآٍسد هشایة هذت س شػیًَی سا ًـاى هیدّذ .هشیة س شػیَى تشای هتلیش
اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تشاتش  0/13هقذاس خٌ ای اػ تاًذاسد ٍ 0/031
هشیة اػتاًذاسد تشاتش  0/48تِ دػت آهذُ اػت .تا تَرِ تِ ایٌه ِ هق ذاس آه اسُ  tتشات ش
 ٍ 4/137ػٌح هٌٔاداسی تشات ش  )0/00کوت ش اص  0/05ت ِ دػ ت آه ذُ اػ ت ه یت َاى
هٌٔاداسی هشیة هتلیش اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استث اًی ٍ ت أحیش آى ت ش هتلی ش
ػثز صًذ ی سا تأییذ کشد؛ تِ ٓثاست دی ش
اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی)  ; 0/48ػثز صًذ ی  

ّواًٌَس کِ دس هٔادلِ تاال هـاّذُ هی شدد هتلی ش اػ تفادُ اص فٌ اٍسیّ ای اًالٓ اتی ٍ
استثاًی تش هتلیش ػثز صًذ ی تأحیش داسد کِ ایي تأحیش تِ اصای  0/48تلییش دس هقادیش هتلی ش
اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تِ اًذاصُی ٍ 1احذ دس هتلی ش ػ ثز صً ذ ی
تلییش ایزاد هیکٌذ .تشآٍسدّای ّش یز اص هؼیشّای هـ خق ؿ ذُ ه شایة اػ تاًذاسد
ؿذُی س شػیَى یا هشایة هؼیش) هحاػثِ ه ی ؿ َد .ای ي ه شایة اص ًشی ق تشل شاسی
هٔادلِ ّای ػاختاسی یٌٔی هٔادل ِ ّ ایی ک ِ ػ اختاس سٍات ي هف شٍم دس ی ز ه ذت سا
هـخق هیػاصد تِ دػت هیآیٌذ .دس ًتیزِ:

هاَّاسُ)  + 0/12تلَیضیَى)  + 0/13ایٌتشًت)  + 0/16کاهپیَتش)  ; 0/15شایؾ تِ هذ  
اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی)  ; 0/36شایؾ تِ هذ  

اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی)  ; 0/07سفتاسّای دیٌی  

اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی)  ً ; 0/07شؽ تِ اصدٍاد  

دسآهذ هاّیاًِ)  + 0/11ؿلل)  + 0/11هقٌْ تحلیلی)  + 0/14رٌؼیت)  ; 0/04ػثز

صًذ ی  

اػتفادُ اص فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی)  ; 0/48ػثز صًذ ی  

بحث ٍ ًتیجِگیزی
تَسدیَ ؿشایي ٓیٌی ٍ ؿشایي فشد سا دس ارتواّ سا تش ػثز صًذ ی افشاد هؤحش هیداًذ ٍ اص
ًِش ٍی ؿشایي فشدی ٍ ارتوآی تِ توایضات تیي افشاد هٌزش ؿذُ ٍ تشریح ات هتف اٍتی
سا تیي آًْا تِ ٍرَد هیآٍسد کِ تآج تفاٍت ػالیق تیي آًْا هیؿَد کِ ّویي اهش ًیض دس
اًتخاب آًْا اص اػتفادُ اص سػاًِای هاًٌذ هاَّاسُ ٍ هقذاس تأحیشپزیشی اص آى ًی ض تأحیش زاس

اػت .تٌا تِ ٓقیذُی یذًض ػاختّای ارتوآی تش افهاسٍ اًتخابّای اف شاد دس صً ذ ی
سٍصهشُ تأحیش هی زاسد ٍ افشاد تا تَرِ تِ رای اّی کِ دس ػ اختاس ارتو آی داسً ذ ٍ ت ا
تَرِ تِ هٌاتْ هَرَد دس ػاختاسّا تش ضیٌؾ ػثز صًذ ی هَحشًذ .اص ًشف دی ش شًث ش
ًیض تیاى هیکٌذ کِ تواؿای تلَیضیَى دس ًَالًی هذت هَرة تأحیش دس رْاىتیٌ ی ٍ ًِ ام
اسصؿی آتقادات ٍ تاٍسّای تیٌٌذ اى پشهلشف خ َد ه یؿ َد ک ِ الثت ِ ای ي ت أحیشات
هیتَاًذ تا تفاٍتّای فشدی رٌؼیت ػي ٍ )...هتفاٍت تاؿذ ٍ ًثق ٓقیذُی تاً ذٍسا اص
رولِ تأحیشات هشتَى تِ سػاًِّا ایي اػت کِ سػ اًِّ ا ت ا اًتق ات ٍ اًتـ اس اسصؽّ ا ٍ
ٌّزاسّای رذیذ اسصؽّای راافتادُ ٍ لذیوی سا ه َسد تْذی ذ ل شاس دادُ ٍ ت ِ چ الؾ
هیکـذّ .واًٌَس کِ دس فشهیات تحقیق حاهش احثات ؿذ تیي هیضاى تواؿای تشًاه ِّ ای
هاَّاسُ ٍ ػثز صًذ ی ٍ هؤلفِّای آى ً شؽ تِ اصدٍاد ه ذ شایی سفتاسّ ای دیٌ ی)
ساتٌِ ٍرَد داسد؛ تا تَرِ تِ ایي کِ هاَّاسُ دس ایي چٌذ دِّی اخیش ٍاسد کـَس ها ؿ ذُ
اػت تٌاتشایي دس آیٌذُ هیتَاًذ تأحیشات خَد سا تش ػثز صًذ ی ٍ هؤلفِّ ای آى تیـ تش
ًـاى دّذ کِ ایي اهش هیتَاًذ تآج کن سًگ ؿذى ٍ اص تیي سفتي ػ ثز صً ذ ی ایشاً ی
کِ پیًَذی ٓویق تا آتقادات اسصؽّا ٍ تاٍسّای هشدم ای شاى داسد هٌز ش ؿ َد تٌ اتشایي
تایذ تِ فهش ساّهاسّایی تَد تا تأحیشات هخشّب اتضاسّای ًَیي فٌاٍسی تش ػثز صً ذ ی سا
تِ حذالل سػاًذ.
پیطٌْادّا ٍ راّکارّا
 )1هْوتشیي هؼألِ دس ال َی هلشف سػاًِای دس راهِٔ حغ آتواد اػت .ای ي هؼ ألِ
آًقذس اّویت داسد کِ هیتَاى فت حتی سػاًِّای تضس

ٍ فشا ی ش ا ش هته ی ت ش

آتواد ٓوَهی ًثاؿٌذ دس تشاتش کَچهتشیي سػاًِّا ًاتَاى هیؿًَذ ٍ تِ ه شٍس صه اى
هخاًثاى خَد سا اص دػت هیدٌّذ تٌاتشایي هؼؤٍالى کـَس تای ذ دس رل ة ٍ ایز اد
آتواد تیي هخاًثاى خَد تالؽ تیـتشی تهٌٌذ تا تتَاًٌذ تٔذاد تیـتشی اص هخاًثاى سا
تِ خَد رزب کٌٌذ دس غیش ایي كَست اف شاد تیـ تشی ت ِ دلی ل ت یآتو ادی ت ِ
تشًاهِّای كذا ٍ ػیوا تِ تشًاهِّای ؿثهِّای هاَّاسُ سٍی هیآٍسًذ.
 )2اهشٍصُ تا ؼتشؽ فٌاٍسیّای ً َیي استث اًی ٍ ایز اد ٍ سؿ ذ ػ شیْ سػ اًِّ ای

رؤی ٍ ّوچٌیي تأحیشات تؼضایی کِ ایي اتضاس دس اسصؽّا سفتاس ػ ثز صً ذ ی ٍ
فشٌّگ هخاًثاى خَد داسًذ لضٍم تحقیقات ٍػیْ ٍ ؼتشدُی هحققاى دس تشسػ ی ٍ
ؿٌاخت سػاًِّای رذیذ ٍ ؿٌاخت تاحیشات آًْا تش صًذ ی راهِٔ کًٌَی ایشاى ت یؾ
اص پیؾ احؼاع هیؿَد چشا کِ ایي اهش هیتَاًذ دس کٌتشت تأ0حیشات هخ شب ًاؿ ی
اص اػتفادُ اص ایي اتضاس ًقؾ تؼضایی داؿتِ تاؿذ.
 )3یهی دی ش اص هتلیشّای تأحیش زاس تش ػثز صًذ ی تٔاهل ت ذٍى ػاًؼ َس اػ ت .ت ِ
واى ّاتشهاع استثاى تحشیف ؿذُ اههاى استثاى آدمّا تا ّن ٍ فْ ن یه ذی ش سا اص
تیي هیتشد ٍ تِ یز پَؿؾ حائل تثذیل هیؿَد؛ ایٌزاػت کِ ّاتشهاع ساُحل ای ي
تحشاىّا سا دس ایزاد تٔادت دٍتاسُ تیي رْاى صًذ ی ٍ ػیؼتن هیداًذ ٍ ای ي تٔ ادت
تخـیذى دٍتاسُ اص ًشیق ؼتشؽ فو ایی ٓو َهی دس ً َاحی ػیاػ ی ٍ التل ادی
حَصُی ٓوَهی) هیؼش اػت ٍ ایزاد هَلٔیتّای تیـ تشی ت شای ک ٌؾ استث اًی
تشای ّویي هؼؤٍالى تایذ تِ فهش کاّؾ هحذٍدیت دػتشػی آػاى تِ فٌ اٍسیّ ای
ًَیي استثاًی تاؿٌذ ٍ ایي فوا سا تِ ٌَٓاى فوای ٓوَهی ً ِ تْذی ذ تله ِ فشك ت
للوذاد ًوایٌذ.
 )4اص آًزا کِ ٍسٍد فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تِ کـَسهاى ٍ اػتفادُ اص آى اه شی
ارتٌابًاپزیش اػت دالیل شایؾ افشاد تِ ایي اتضاسّای ً َیي ٍ ٓالی ق ٍ ًیاصّ ای
هخاًثاى آًْا تَػي هحققاى تایذ هَسد تشسػی لشاس یشد تا هؼؤٍالى ٍ تشًاهِسی ضاى
تا تشًاهِسیضی هذٍّى ٍ تا تَرِ تِ ٓالیق هخاًثاى خَد دس چاسچَتی کِ ت ا فشٌّ گ
راهِٔی ها ػاص اسی داسد تِ ػاخت ٍ تذٍیي تشًاهِّای کَتاُه ذت هی اىه ذت ٍ
دساصهذت تپشداصد تا دس ایي كَست تتَاًذ هخاًثاى تیـتشی سا تِ خَد رزب کشدُ ٍ
اص تأحیشات هخشب فٌاٍسیّای اًالٓاتی ٍ استثاًی تهاّذ.
 )5آًچِ هخاًثاى سػاًِّا ی پش ل ذست رْ اى هٔاك ش ت ِ آى ًی اص هث شم داسً ذ ػ َاد
سػاًِای اػت چشا کِ ّش چِ هخاًة آ اُتش تاؿذ اههاى تأحیشپ زیشی کَسکَساً ِ اص
ایي اتضاسّای ًَیي کاّؾ تیـتشی ه ییات ذ .ػ َاد سػ اًِای ل ذست دسک ًح َُی
ٓولهشد سػاًِّا ٍ هٌٔاػاصی دس آًْاػت؛ هخاًثی کِ داسای ػَاد سػاًِای اػ ت اص

اّذاف ٍ هیخا هٔاًی تشًاهِّای سػاًِّا هخلَكاً ؿثهِّای هاَّاسُای هٌلْ اػت
ٍ اص ای ي تشًاه ِّ ا ت ِ ك َست آ اّاً ِ ٍ ً ِ اًفٔ الی اػ تفادُ ه یکٌ ذ تٌ اتشایي
فشٌّگػاصی ٍ ایزاد تؼتشّای هٌاػة تشای ایزاد ػَاد سػاًِای هیتَاًذ هخاًث اى
سا اص تأحیشات هخشب چٌیي اتضاسّایی هٌلْ ػاصد ٍ فشد ت ِ ك َست آ اّاً ِ اص ای ي
فٌاٍسیّا اػتفادُ کٌذ.
 )6تِ ًِش هیسػذ تشای ایزاد هحذٍدیتّای اػتفادُ اص ایي فٌاٍسیّ ا تثلیل ات ػ َء
دستاسُی اػتفادُکٌٌذ اى اص آًْا چٌذاى تا ًتایذ تحقیق ّوخَاًی ً ذاسد ت ِ ٓث استی
دی ش ػثز صًذ ی کؼاًی کِ اص ایي فٌاٍسیّا اػتفادُ هیکٌٌذ تا کؼ اًی ک ِ کوت ش
اػتفادُ ًویکٌٌذ دس کلیات تفاٍت داسد ٍ تایذ ؿشایٌی فشاّن شدد تا فَتیای ایز اد
ؿذُ دس ایيتاسُ اص هیاى تشٍد.
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