ٔدّٔ ٝسیطیت تٛؾٗ ٚ ٝتح12-1 )1396( 30 َٛ

رسانههای اجتماعی و استزاتژیهای ارتباطی باساریابی در بانکداری نوین
5

ٔدیس حیسضیّٖ ،1ی زالٚض ،*،2ؾیس ٖجساِ ٝؾدبزی خبغطقّٖ ،3ی اوجط فطٍٙٞی ،4وبٔطاٖ ٔحٕسذب٘ی
 1زا٘كدٛی زوتطی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احس ّٖ ٚ ْٛتحمیمبت تٟطاٌٖ ،طٔ ٜٚسیطیت ضؾب٘ ،ٝتٟطاٖ ،ایطاٖ
 2اؾتبز ،زا٘كٍبٖ ٜالَٔ ٝجبَجبییٌ ،طٔ ٜٚسیطیت ،تٟطاٖ ،ایطاٖ (عْذُدار هکاتبات)
3اؾتبزیبض ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احس ّٖ ٚ ْٛتحمیمبت تٟطاٌٖ ،طٔ ٜٚسیطیت ضؾب٘ ،ٝتٟطاٖ ،ایطاٖ
4اؾتبز ،زا٘كٍب ٜتٟطاٌٖ ،طٔ ٜٚسیطیت زِٚتی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ
5اؾتبزیبض ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احس ّٖ ٚ ْٛتحمیمبت تٟطاٌٖ،طٔ ٜٚسیطیت ،تٟطاٖ ،ایطاٖ
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چكيده
زض ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ ،ثب٘هٞب ٔ ٚؤؾؿبت اٖتجبضی ٔی تٛا٘ٙس زض أٛض ٔطتجٍ ثب ثبظاضیبثی ،ذسٔبت ٔكتطی  ٚاَالٔضؾب٘ی ثٍٙٞ ٝبْ ،اظ وبضثطاٖ حطفٝای ضؾب٘ٞٝبی
اختٕبٖی ثكٕبض آیٙس؛ ظیطا اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖیٖ ،بّٔی ٔؤثط زض ٔٛفمیت ثب٘هٞبی أطٚظی ذٛاٞس ثٛز .اظ ؾٛی زیٍط ثب تٛخه٘ ٝمهف ضؾهب٘ٞٝهب زض
اؾتطاتػی ٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی ،ایٗ پػٞٚف ٞسف انّی ذٛز ضا ثطضؾی ٖٛأُ ٔؤثط ثط ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی زض اؾتطاتػیٞبی اضتجهبَی ثبظاضیهبثی لهطاض زازٜ
اؾت .پػٞٚف اظ ٘ ٔٛتٛنیفی  -پیٕبیكی  ٚثٛٓٙٔ ٝض ٌطزآٚضی اَالٖبتٓ٘ ،طات اؾبتیس ،ذجطٌبٖ ،نبحت ٘ٓطاٖ حٛظ ٜثب٘ىهساضی ٔ ٚهسیطاٖ اضقهس ٔ ٚیهب٘ی
قٗت ثب٘ه تدبضت زض لبِت  210پطؾف٘بٔ ٝخٕٕآٚضی قس .پؽ اظ ایٙى٘ ٝطٔبَ ثهٛزٖ تٕهبٔی ٔتریطٞهبی پهػٞٚف ثهب اؾهتفبز ٜاظ آظٔه ٖٛوِٕٛهٌٛطٚف -
اؾٕیط٘ٛف تأییس قس؛ ثب اؾتفبز ٜاظ آظٖٔٞٛبی آٔبضی ث ٝضاؾتی آظٔبیی فطيیٞ ٝبی پػٞٚف پطزاذت ٝقس٘ .تبیح ٘كبٖ زاز ٔتریطٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض پػٞٚف
ؾُح ٔٗٙبزاضی ٔٙبؾجی لطاض زاقت ٚ ٝضتجٝثٙسی ٔیبٍ٘یٗ ٔتریطٞبی پػٞٚف تفبٚت ٔٗٙبزاضی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .افعایف ٔٛا٘هٕ لهب٘٘ٛی ،پهصیطـ ٔكهتطیبٖ ٚ
فط ًٙٞاختٕبٖی ثٝوبضٌیطی ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ضا تٗییٗ ٔیوٙس ٔ ٚیبٖ ٚيٗیت ٔٛخٛز چٟبض ٔتریط پػٞٚف تفبٚت ٔٗٙیزاضی ٚخهٛز زاضز؛ یٗٙهی زاضای
ضتج ٝیىؿب٘ی ٘یؿتٙس .ضتجٞٝبی ثٝزؾتآٔس ٜث ٝتطتیت اظ ضتج 1 ٝتب ٖ 4جبضتٙس اظ :پصیطـ ٔكتطیبٖ ( ،)2/93ظیطؾبذت ( ،)2/90فطٙٞهً اختٕهبٖی (ٚ )2/53
ٔٛإ٘ لب٘٘ٛی (ٕٞ .)1/63چٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٔؤِفٞٝب ٔ ٚتریطٞبی پػٞٚف ثط حؿت خٙؿیت  ٚؾٗ ،ثطذالف تحهیالت تفبٚت ٔٗٙبزاضی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
كلمات كليدي :ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ،اؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی ،ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ ،ثب٘ه تدبضت
ٔٗسٖ ،وكبٚضظیٔ ،ؿىٗ  ٚتٛؾٗ ٝتٗب)ٖٚ؛  20ثب٘ه غیطزِٚتی (التهبز
٘ٛیٗ ،پبضؾیبٖ ،وبضآفطیٗ ،ؾبٔبٖ ،پبؾبضٌبز ،ؾطٔبی ،ٝؾیٙب ،قٟط ،زی،
ا٘هبض ،تدبضت ،ضفب ٜوبضٌطاٖ ،نبزضاتّٔ ،ت ،حىٕت ایطا٘یبٌٖ ،طزقٍطی،
ایطاٖ ظٔیٗ ،ذبٚضٔیب٘ ،ٝآیٙس ٚ ٜلٛأیٗ)؛  2ثب٘ه لطواِحؿ( ٝٙضؾبِت ٚ
ٟٔط ایطاٖ)؛ ٔ 5 ٚؤؾؿ ٝاٖتجبضی ٔدبظ (تٛؾٗ ،ٝوبؾپیٗ ،وٛثطٚ ُّٔ ،
٘ٛض) زض حبَ فٗبِیت ٞؿتٙس[9] 1؛ و ٝاظ یه َطف  ٕٝٞآٟ٘ب ثب چبِف-
ٞبیی ٔب٘ٙس تكسیس ضلبثت زاذّی ،افعایف ٔؿتٕط ا٘تٓبضات ٔكتطیبٖ ٚ
٘یبظ آٟ٘ب ثٛٓٙٔ ٝض افعایف ثٟجٛز ویفیت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت؛  ٚاظ ؾٛی
زیٍط ٚخٛز ثطذی اظ ٔؤؾؿبت غیطٔدبظ ٔبِی  ٚاٖتجبضی و ٝزض پطزاذت
ؾٛز  ٚتؿٟیالت اظ لب٘ ٖٛتجٗیت ٕ٘یوٙٙس  ٚاظ قیٜٞٛبی ثبظاضیبثی
غیطلب٘٘ٛی ٘ ٚبٔتٗبضف ثٟطٔ ٜیٌیط٘س ،ثبٖث قس ٜاؾت و ٝثب٘هٞب زض
خصة حساوثطی ٔكتطی  ٚضفٕ ٘یبظٞب  ٚذٛاؾتٞٝبی آ٘بٖ ٘تٛا٘ٙس ثرٛثی
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ایٙتط٘ت ،ثٙیبٖٞبی التهبزی ،اختٕبٖی  ٚفٙبٚضا٘ ٝالتهبز و ٟٗضا ثٝ
چبِف وكیس ٚ ٜثب ثٟجٛز ثیف اظ پیف فًبی وؿت  ٚوبض  ٚایدبز ٔحیٍ
قسیس ضلبثتی زض لطٖ  ،21حفّ ثٍٙبٜٞب (آٖ اظ تِٛیسی  ٚغیطتِٛیسی) ٚ
ازأ ٝثمب زض چٙیٗ ٔحیُی ث ٝفطایٙسی زقٛاض تجسیُ قس ٜاؾت .اظ ایٗ ضٚ
وؿت  ٚوبضٞب زض تالـا٘س تب ؾ ٟٓثبظاض ذٛز ضا اظ َطیك اضتمبء ؾطٔبی-ٝ
ٞبی ٘بٔكٟٛز  ٚاتربش اؾتطاتػیٞبی ٔٙبؾت افعایف زازّٕٖ ٚ ٜىطز
ؾبظٔب٘ی ذٛز ضا زض ٔحیٍ وؿت  ٚوبض ثٟجٛز ثركٙس ].[5
یىی اظ ثٍٙبٜٞبی التهبزی و ٝأطٚظ ٜثب ضلجبی ثؿیبضی زض وكٛض زض حبَ
ضلبثت اؾت ،ثب٘هٞب ٔ ٚؤؾؿبت اٖتجبضی ٞؿتٙس و ٝث ٝاؾتٙبز آذطیٗ
اَالٖبت ثب٘ه ٔطوعی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطآٖٞ ،او 35 ٖٛٙثب٘ه ٚ
ٔؤؾؿ ٝاٖتجبضی ٔدبظ ث ٝتفىیه  3ثب٘ه تدبضی زِٚتی (ؾپ ،ٝپؿت
ثب٘ه ّٔ ٚی)؛  5ثب٘ه ترههی زِٚتی (تٛؾٗ ٝنبزضات ایطاٖ ،نٗٙت ٚ
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ٔدیس حیسضی ٕٞ ٚىبضاٖ /ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی  ٚاؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی زض ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ

حبيط  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝثب٘ه تدبضت ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ثب٘هٞبی پیكتبظ
زض ٖطن ٝثب٘ىساضی وكٛض ،اظ ایٗ تحٛالت ٔحیُی آٖ اظ فٙبٚضا٘ٚ ٝ
ضلبثتی ث ٝزٚض ٘جٛز ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝزض فًبی ضلبثتی نٗٙت ثب٘ىساضی
زض ایطاٖ ،زیٍط تجّیربت ث ٝقیٜٞٛبی ؾٙتی ٌصقت ٝاثطثرف ٘یؿت،
ثٙبثطایٗ ٖسْ ثٟطٌٜیطی اظ ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی زض اؾتطاتػیٞبی اضتجبَی
ثبظاضیبثی ،ثطاثط ثب ٖسْ ٔٛفمیت زض ٖطن ٝثبظاضیبثی  ٚزٚض ٔب٘سٖ اظ لبفّٝ
نٗٙت ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ ذٛاٞس ثٛز .ثٝذهٛل ایٗ ٔؿأِ ٝزض وكٛض ٔب ثٝ
زِیُ ْٟ٘ٛٛض ثٛزٖ ،ثطای ثب٘هٞبیی و ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙپیفلسْ ٔیق٘ٛس
ٔیتٛا٘ٙس ؾىٛی پطـ ثؿیبض ٔٙبؾجی ضا فطا ٓٞآٚضز ؤ ٝؿئّ ٝانّی زض
ایٗ ضاثُ ،ٝث ٝوبض ٌیطی اؾتطاتػی ٔٙبؾت ثطای ذّك فًبی ٔكتطی ٔساض
اؾت .ثطای ایٗ ٔٛٓٙضٞ ،سف انّی پػٞٚف حبيط ،ثطضؾی ٖٛأُ ٔؤثط ثط
ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی زض اؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی زض ٘ٓط ٌطفتٝ
قس  ٚلطاض ثط ایٗ قس ثطای زؾتیبثی ثٞ ٝسف پػٞٚف ث ٝؾؤاالت ظیط
پبؾد زاز ٜقٛز.
ٖٛ .1أُ (ٔؤِفٞ ٝب ٔ ٚتریطٞبی پػٞٚف) زض چ ٝؾُح ٔٗٙبزاضی

ُٖٕ وٙٙس و ٝایٗ ٔٙدط ث ٝذُط اظ زؾت زازٖ ٔكتطیبٖ ٘بضايی  ٚضٚی
آٚضزٖ آٟ٘ب ث ٝؾٕت ضلجب ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞف ٟ٘بیی ؾٛزٚ ،ضقىؿتٍی آٟ٘ب
ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقت  ٚثط ّٖٕىطز آٟ٘ب آثبض ٘بُّٔٛثی ٔیٌصاضز.
زض ایٗ ٔیبٖ ،یىی اظ ٔىب٘یعْٞبی ٘ٛیٗ زض حٛظ ٜخهصة ،حفهّ  ٚثٟجهٛز
ضٚاثٍ ثب ٔكتطی ،اؾتطاتػی ثبظاضیبثی اضتجبَی اؾت و ٝثٖٙ ٝهٛاٖ یىهی اظ
اؾههتطاتػیٞههبی ثبظاضیههبثی ٔههٛضز تٛخههٔ ٝههسیطاٖ ثٍٙههبٜٞههبی تِٛیههسی ٚ
غیطتِٛیسی لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثبظاضیبثی اضتجبَی ٙٞهط ٞهط وؿهت  ٚوهبضی
تّمی قس ٜو ٝثطای اِٚیٗ ثبض ثَ ٝهٛض ضؾهٕی تٛؾهٍ «ثهطی» زض ظٔیٙهٝ
ذسٔبت ث ٝوبض ٌطفت ٝقس  ٚاظ آٖ ثهٖٙ ٝهٛاٖ اؾهتطاتػی خهصة ،حفهّ ٚ
ثٟجٛز ضٚاثٍ ثب ٔكتطیبٖ یبز وطز ٜاؾت .ثبظاضیبثی اضتجبَی فطایٙهس ایدهبز،
قٙبؾبییٍٟ٘ ،ساضی ،تمٛیت  ٚزض نٛضت ِع ْٚذبتٕه ٝزازٖ ثه ٝضٚاثهٍ ثهب
ٔكتطیبٖ  ٚزیٍط شی ٘فٗبٖ زض یه ؾٛز زٚخب٘جٗٔ ٝطفی قس ،ٜثَ ٝهٛضی
و ٝاٞساف تٕبْ ٌطٜٞٚب زض ایهٗ ضاثُه ٝتهأٔیٗ قهٛز .ثهٖ ٝجهبضتی زیٍهط،
ثبظاضیبثی اضتجبَی یه ٔؤِف ٝحیبتی اظ فٗبِیتٞبی ثبظاضیبثی ٔیثبقهس وهٝ
زض نٛضت اثطثرف ثٛزٖ إَیٙبٖ حبنُ ذٛاٞس وطز و ٝپیبْٞبی زضؾت
اظ َطیك وب٘بَٞبی ٔٙبؾت ثٔ ٝربَجبٖ زضؾت ٔٙتمهُ ٔهیقه٘ٛس ].[21
ٞسف ثبظاضیبثی اضتجبَی ٘یع ٖجبضتٙس اظ )1 :اَهالٔضؾهب٘ی ثه ٝثهبظاض ٞهسف
زضثبض ٜثط٘سٔ ) 2 ،تمبٖس وطزٖ آٟ٘ب زضثبض ٜاؾتفبز ٜاظ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت،
 )3یبزآٚضی ٔكتطیبٖ زضثبضٔ ٜحهٛالت  ٚذسٔبت قٕب اظ َطیك وب٘بَٞبی
ثبظاضیبثی ٔرتّف ]ٖ .[12ال ٜٚثط ایٗ ،ثبظاضیبثی ضاثُٙٔٝهس ثبٖهث افهعایف
ؾ ٟٓثبظاض ،ؾٛزآٚضی  ٚوبٞف ٞعیٞٝٙبی قطوت ذٛاٞس قس ].[19
اظ ؾٛیی زیٍط ،أطٚظ ٜیىی اظ ٖٛأُ اؾبؾی زض پیكجطز اٞساف ثبظاضیبثی
اضتجبَی٘ ،مكی اؾت و ٝضؾب٘ ٝاختٕبٖی ایفب ٔیوٙٙس .زض ؾبَٞبی اذیط
اضتجبٌ ثیٗ ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی  ٚاؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی ثٝ
قست ٌؿتطـ یبفت ٝاؾت ثَٛ ٝضی و ٓٞ ٝاو ٖٛٙضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی
یىی اظ ثبضظتطیٗ اثعاض اضتجبَی ثبظاضیبثی ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس .ایٗ اضتجبَبت
زض حبَ تأثیط ٌصاضی تسضیدی زض ضٚیٞٝبی اختٕبٖی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی
ثكط ٔیثبقس اظ ایٗض ٚاظ زایط ٜتٛخٔ ٝسیطاٖ ؾبظٔبٖٞبی ٔرتّف زٚض
ٕ٘ب٘س ٜاؾت؛ ظیطا پی ثطزٜا٘س و ٝضؾب٘ ٝاختٕبٖی اضظـٞبی ٔتٖٛٙی اظ
خّٕ ٝاضتمبء ٔحجٛثیت  ٚقٟطت ثط٘س ،تؿٟیُ تجّیربت زٞبٖ ث ٝزٞبٖ ،ثٝ
اقتطانٌصاضی اَالٖبت زض یه لّٕط ٚوؿت  ٚوبض  ٚذّك پكتیجب٘ی
اختٕبٖی ثطای ٔكتطیبٖ ،ضا ث ٝثٍٙبٜٞب پیكٟٙبز ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ ضؾب٘ٝ
اختٕبٖی فطنتی ضا ثطای وؿت  ٚوبضٞب ثطای ثیكتط خصاة قسٖ حتی زض
ؾُح خٟب٘ی فطأ ٓٞیٕ٘بیس ] .[14ثٖ ٝال ٜٚاظ خّٕٔ ٝعایبی ضؾب٘ٞٝبی
اختٕبٖی ضا ٔیتٛاٖ وبٞف ٞعیٞٝٙب  ٚافعایف احتٕبَ ایدبز زضآٔس
زا٘ؿت ] .[22ثسیٗ ذبَط اؾت و ٝأطٚظ ٜتٕبٔی ؾبظٔبٖٞبی ثعضي ٚ
وٛچه زض ز٘یب ،اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝب  ٚضا ٜا٘ساذتٗ نفحبت ٔتٗسز زض
قجى ٝاختٕبٖی ثٛٓٙٔ ٝض تٗبُٔ فٗبَ ثب ٔكتطیبٖ ٔ ٚربَجیٗ ذٛز ضا
یىی اظ اِٛٚیتٞبی تٛؾٗ ٝؾبظٔب٘ی لّٕساز ٔیوٙٙس؛ ثَٛ ٝضی و ٝاظ ایٗ
َطیك ٔیتٛا٘ٙس ٘جى ثبظاض ذٛز ضا زض زؾت ٌطفت ٚ ٝتٗبُٔ ظ٘سٚ ،ٜالٗی ٚ
نٕیٕب٘ٝای ثب ٔربَجیٗ ذٛز زاقت ٝثبقٙس.
٘ٓط ث ٝإٞیت ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی  ٚاؾتطاتػی ثبظاضیبثی اضتجبَی زض ٖهط

لطاض زاض٘س؟
.2

ضتج ٝثٙسی ٔیبٍ٘یٗ ٔتریطٞبی پػٞٚف چٚ ٝيهٗیتی ضا ٘كهبٖ

ٔیزٞس؟
.3

ٔیعاٖ تأثیط ٖٛأُ ظیطؾبذتٛٔ ،إ٘ لب٘٘ٛی ،پصیطـ ٔكتطیبٖ

 ٚفط ًٙٞاختٕبٖی ثط ثٝوبضٌیطی ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
.4

ٔیعاٖ تأثیط ثٝوهبضٌیطی ضؾهب٘ٞٝهبی اختٕهبٖی ثهط اثطثركهی

اؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی چمسض اؾت؟
 -2ادبیات پژوهش

 1-2بازاریابی و تبلیغات در محیط رسانهای امروزی
ثبظاضیبثی ٖجبضت اؾت اظ «فطآیٙس ثط٘بٔٝضیعی  ٚاخطای ایس ،ٜلیٕتٌصاضی،
تجّیغ  ٚتٛظیٕ ایسٜٞب ،وبالٞب  ٚذسٔبت ثٛٓٙٔ ٝض ا٘دبْ ٔجبزالتی وٓٞ ٝ
ثطای افطاز  ٓٞ ٚثطای ؾبظٔبٖ ضيبیتثرف ثبقس» .ثبظاضیبثبٖ ثط تطویت
نحیح ٖٙبنط آٔیرت ٝثبظاضیبثی ٔٛضز٘یبظ ثطای خصة  ٚاضيبی ٔكتطیبٖ
اِٚی ٝیب ثرفٞبی ٔرتّف ثبظاض ٞسف تأویس ٔیٕ٘بیٙس .ایٗ تهٕیٕبت
ٔطث ٌٛث ٝآٔیرت ٝثبظاضیبثی زض تٗییٗ ٔحتٛای پیبْ  ٚخبیٍب ٜتجّیربتی
ضؾب٘ ٝحبئع إٞیت اؾت٘ .مف تجّیربت زض آٔیرت ٝثبظاضیبثی ا٘تمبَ اضظقی
اؾت و ٝیه ٘كبٖ ،تدبضیٔ ،حه َٛیب ذسٔت خٟت اضائ ٝث ٝثبظاض ٞسف
ُّٔٛثف زاضز ].[10
ضقس ؾیؿتٓ وبثّی ،وب٘بَٞبی ٔؿتمیٓ ٔبٛٞاض ٚ ٜایٙتط٘ت ،ثبٖث تىٝتىٝ
قسٖ ٔربَجبٖ ضؾب٘ٞٝبی خٕٗی قس ٜاؾت .تجّیربت وٙٙسٌبٖ
ٔیثبیؿت ث ٝقٙبؾبیی  ٚخصة ٌطٜٞٚبیی اظ ٔكتطیبٖ وٚ ٝیػٌیٞبی
ٔكبثٝتطی زاقتٗ ٔیپطزاذتٙس٘ .تید ٝایٗ پطاوٙسٌی ٔربَجبٖ ایٗ اؾت
و ٝتجّیربت وٙٙسٌبٖ زأ ٝٙا٘تربةٞبی ٚؾیٕتطی ثطای ٔىبٖیبثی
تجّیربتی ،قبُٔ ضؾب٘ٞٝبی ؾٙتی ،غیط ؾٙتی ترههی زض اذتیبض ذٛاٙٞس
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ٔدّٔ ٝسیطیت تٛؾٗ ٚ ٝتح12-1 )1396( 30 َٛ

اختٕبٔ ٔكتطیب٘كبٖ ضا تؿٟیُ ٔیوٙٙس ] .[18ایٗ تٗطیف ثؿیبض ثٝ
تٗطیف ٚة٘ 2عزیه اؾتٚ .ة 2ث ٝانُالح پٛقفزٙٞس ٜاؾت ثطای
فًبیی و ٝزض آٖ ٔحتٛای ایدبز قس ٜتٛؾٍ افطاز زائٕبً تٛؾٍ ؾبیط
وبضثطاٖ ثب ٕٞىبضی ٔكتطن  ٚث ٝنٛضت تكطیه ٔؿبٖی ،ترییط زازٜ
ٔیقٛز ] .[17ایٗ ٚاغٜٞب ثؿیبض ث ٝیىسیٍط ٘عزیىٙس أب زض ثؿیبضی اظ
فطَٔٞٛبٔ ،تٔ ٚ ٖٛمبالت آوبزٔیه ٔطظی ثیٗ آٖٞب لبئُ ٔیق٘ٛس ] .[11اظ
ؾٛیی ،ؾبخیس ؾیُٔ )2016( 1طح وطز و ٝضؾب٘ ٝاختٕبٖی یه ٔٙجٕ
ٔجتٙی ثط ایٙتط٘ت ثطای ث ٝاقتطانٌصاضی  ٚتجییٗ خعئیهبت زض ٔیبٖ
ا٘ؿبٖٞبؾت ].[22
آ٘سض ٜوبپالٖ ٔ ٚبیىُٞبّ٘یٗ ( )2012ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ضا ایٗ ٌٝ٘ٛ
تٗطیف ٔیوٙٙسٌ :طٞٚی اظ ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی ٔجتٙی ثط ایٙتط٘ت ٞؿتٙس
و ٝثب اتىب ث ٝثٙیبٖٞبی تىِٛٛٙغیه ٘ؿُ زٚ ْٚة ،أىبٖ ایدبز  ٚتجبزَ
ٔحتٛای تِٛیس قس ٜثٚ ٝؾیّ ٝوبضثطاٖ ضا ٔیزٙٞس ]٘ .[17ؿُ اٚ َٚة
( 1990تب  )2000قبُٔ ایٕیُٚ ،ةؾبیتٛٔ ،تٛضٞبی خؿتد ،ٛیّٛپیحٞب،
زایطوتٛضیٞب  ٚچتضْٞٚب اؾت ٘ ٚؿُ زٚ ْٚة یب ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی
( 2000تبو )ٖٛٙقبُٔ قجىٞٝبی اختٕبٖیٚ ،ثاليٞبٚ ،یىیٞب،
پبزوؿتٞب ،فطْٞٚب ،وبٔی٘ٛیتیٞبی ٔحتٛایی ٔ ٚیىطٚثاليٞب ٔیثبقٙس.
ؾٖٙ ٝهط ٔیثبیؿت زض ٔدٕ ٖٝٛتٗطیف ضؾب٘ ٝاختٕبٖی ثطای وبضوطز
نحیح ٚخٛز زاقت ٝثبقس .قىُ ( )1ضاثُٔ ٝتمبثُ ٔیبٖ اخعا ضا ٘كبٖ
3
ٔیزٞس .ضؾب٘ ٝاختٕبٖی فهُ ٔكتطن ؾٖ ٝبُٔ ضؾب٘ ٝاضتجبَیٔ ،2حتٛا
 ٚتٗبُٔ اختٕبٖی 4اؾت.

زاقت ].[10
ضؾب٘ٞٝبی خٕٗی ؾٙتی ٔثُ ضازی ،ٛتّٛیعی ،ٖٛضٚظ٘بٔٞٝب ٔ ٚدالت
ٔربَجبٖ اٍ٘ٛضی ضا ٔٛضز ٞسف لطاض ٔیزٙٞس ٔ ٚربَجبٖ ذبل خصة
ُٔبِت ٔ ٚحتٛاٞبی ٚیػٔ ٜیق٘ٛس .ضؾب٘ٞٝبی غیط ؾٙتی قبُٔ ایٙتط٘ت،
تّٛیعیٖٞٛبی ؾبِٗٞبی ا٘تٓبض فطٚزٌبٜٞب ،پٛؾتطٞبی ٘هتقس ٜزض أبوٗ
ٖٕٔٛی ،وبضتٞبی فطٚقٍبٜٞبی ذٛاضٚثبضفطٚقی  ٚتجّیربت ثط ضٚی ظٔیٗ.
ث ٝؾبَٞبی ترههی ٘یع قبُٔ پؿت ٔؿتمیٓ ،ثیّجٛضزٞب ،پٛؾتطٞبی
ٔتط ٚیب تجّیربت ثط ضٚی اتٛثٛؼٞب ٔیقٛز .ؾبیط ضؾب٘ٞٝبی ترههی ثٝ
خصة ٔربَت ذبل ٔیپطزاظ٘س  ٚایٗ افطاز حطفٝای ٘ٓیط پعقىبٖ ٚ ٚوال
اظ فیّٓٞب  ٚضؾب٘ٞٝبی ؾٙتی ،ثط٘بٔٞٝبی تدبضیٕ٘ ،بیكٍبٜٞبٛ٘ ،اضٞب ٚ
ِٛحٞبی فكطز ٜاؾتفبزٔ ٜیوٙٙسٔ .سیطاٖ ضؾب٘ ٝثبیس ثسا٘ٙس و ٝزض حبَ
حبيط تجّیربت وٙٙسٌبٖ ثٍٙٞ ٝبْ تهٕیٌٓیطی زض ٔٛضز ٔىبٖ
تجّیربتكبٖ ،ضلجبی ٔرتّفی ضا زض ٘ٓط ٔیٌیط٘س ].[10

 2-2استراتژی ارتباطی بازاریابی
ثبظاضیبثی اضتجبَی زض تالـ اؾت اضتجبَبتی ضا و ٝؾبَٞب پیفثیٗ
فطٚقٍبٞ ٜب ٔ ٚكتطیب٘كبٖ ثطلطاض ثٛز ٜزض ز٘یبی ٔسضٖ أطٚظ ث٘ ٝحٛی
تمّیس  ٚپیبز ٜؾبظی وٙس .زض ثبظاضیبثی اضتجبَی اظ اثعاضٞبی ٔرتّفی ثطای
حفّ ٔكتطی اؾتفبزٔ ٜیقٛز؛ ٔب٘ٙس اضتجبَبت ،پبزاـ ،قرهیؾبظی،
ضفتبض تطخیحی  ٚغیط .ٜاضتجبَبت فطایٙسی اؾت آٌبٞب٘ ٝیب ٘بآٌبٞب٘،ٝ
ذٛاؾت ٝیب ٘بذٛاؾت ٝو ٝاظ َطیك آٖ احؿبؾبت ٓ٘ ٚطات ،ث ٝقىُ پیبْ
زضٔیآیس  ٚؾپؽ اضؾبَ ،زضیبفت  ٚازضان ٔیق٘ٛس .زض ثبظاضیبثی،
اضتجبَبت ایٌٗ ٝ٘ٛتٗطیف ٔیقٛز :تجّیربت٘ ،یطٚی فطٚـ ،ضٚاثٍ ٖٕٔٛی،
ثؿتٝثٙسی ،فطٚـ ٞ ٚط قىُ ثیب٘ی و ٝقطوت اظ َطیك ٔحهٛالت  ٚیب
ذسٔبت ذٛز ثٔ ٝحیٍ ذبضج اضؾبَ ٔیزاضز .اضتجبَبت اغّت زض
خؿت ٚخٛی آٔٛذتٗ یه ٚالٗیت زض ٔٛضز ٔحه ٚ َٛیب ذسٔبت ثٝ
ٔربَجبٖ ،تحطیه آٟ٘ب ث ٝخؿتٚخٛی اَالٖبت زض ٔٛضز ٔحه ٚ َٛیب
ذسٔبت ،ایدبز ٖاللٙٔٝسی ث ٝآٖ ،تٛنی ٝاؾتفبز ٜاظ آٖ ث ٝزیٍطاٖ،
احؿبؼ ضيبیت اظ ذطیس  ٚیب ؾبیط قیٜٞٛبی تأثیط زض ٌطٜٞٚبی ٔطتجٍ
اؾت .زض ٘تید ٝاضتجبَبت ٔیتٛا٘س اثعاض ٕٟٔی ثطای خصة  ٚحفّ ٔكتطی
ثبقس ]ٔ .[6سیطیت اؾتطاتػیه اضتجبَبت ثبظاضیبثی ث ٝفطایٙسٞبی اضائ،ٝ
وٙتطَ  ٚاضظیبثی وب٘بَٞبی اضتجبَی ثب ٔربَجبٖ  ٚثبظاض ٞسف ٔیٌٛیٙس ٚ
قبُٔ ٔسیطیت اؾتطاتػیه پیبْ ٔ ٚسیطیت اؾتطاتػیه ضؾب٘ ٝاؾت ] .[4زض
تٗطیفی زیٍط ،اؾتطاتػی ثبظاضیبثی اضتجبَی ثٖٛٙ ٝاٖ ثط٘بٔ ٝوؿت  ٚوبض
ثطای اقبٖ ٚ ٝتطٚیح اَالٖبت ٔحه ٚ َٛتٛؾٗ ٝاَالٔضؾب٘ی  ٚآٌبٞی اظ
ثط٘س ُٔطح قس ٜاؾت و ٝث ٝتٛؾٗ ٝآٌبٞی اظ ثط٘س ،و ٝاَالٖبت ٔحهَٛ
یب ذسٔت ضا ث ٝازضاوبت زضثبضٚ ٜیػٌیٞبی ٔحه ٚ َٛخبیٍبٞف زض ثبظاض
تجسیُ ٔیوٙس ،وٕه ٔیوٙس ].[13

ضکل ( :)1رياتط متقاتل اجشای رساوٍَای اجتماعی

 4-2عوامل مؤثر بهکارگیری رسانههای اجتماعی در استراتژیهای ارتباطی
بازاریابی
زض پػٞٚف حبيط چٟبض ٔتریط ظیطؾبذتٞبی فٙیٛٔ ،إ٘ لب٘٘ٛی ،فطًٙٞ
اختٕبٖی  ٚپصیطـ ٔكتطیبٖ ثٖٛٙٝاٖ ٖٛأُ ٔؤثط ثط ثٝوبضٌیطی
ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی زض اؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی ٔس٘ٓط لطاض

 3-2رسانههای اجتماعی

1- Sajid Si
2- Communication Media
3- Content
4- Social Interaction

ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ٔدٕٖٝٛای اظ ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی اضتجبَی اؾت وٝ
اثط ٔتمبثُ ،ایدبزٔ ،جبزِ ٚ ٝا٘تكبض اَالٖبت ٔیبٖ قطوتٞب  ٚقجىٞٝبی
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ٔدیس حیسضی ٕٞ ٚىبضاٖ /ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی  ٚاؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی زض ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ

ٙٞدبض زض٘ٚیٖ :جبضت اؾت اظ زضن فطز ٘ؿهجت ثه ٝافهطازی اظ
٘ٓط ا ٚزاضای إٞیت ٞؿتٙس و ٝچٍ٘ ٝطقی زض ٔٛضز ؾیؿتٓ خسیهس
زاض٘س .ایٗ ٔف ْٟٛثب ٖجبضت «٘فٛش اختٕهبٖی» ثیهبٖ ٔهی قهٛز یٗٙهی
ٔیعا٘ی و ٝیه تىِٛٛٙغی خسیس زض خبٔٗٔ ٝمجِٛیت یبفت ٝاؾت.

ٌطفتٙس و ٝث ٝقطح شیُ ٔیثبقٙس:
زیرساختٔ :جٙب ،پبی ٚ ٝاؾبؼ یه چیع ضا ظیطؾبذت ٌٛیٙس ،و ٝقی ثط
ضٚی آٖ ثٙب قس ٜاؾت  ٚزض حبَ حبيط ثب ٕٞبٖ ثٙب زض حبَ ٕ٘بیف اؾت.
زض تٗطیف ظیطؾبذت ،ث ٝزؾتٝای اظ ٖٛأُ ؾبذتبضی (ؾبظ٘س)ٜ
ثٓٞٝپیٛؾتٌ ٝفتٔ ٝیقٛز و ٝزض قىٌُیطی ٔسَٔ ،ف ٚ ْٟٛیب ٞط چیع
ٖیٙی  ٚشٙٞی ٘مف ثؿعایی زاضز .زضٚالٕ ثس ٖٚایٗ ٖٛأُ قىٌُیطی
ٔٛيٛٔ ٔٛضز ٘ٓط أىبٖپصیط ٘یؿت .زض ضؾبِ ٝحبيط ثیكتط ظیطؾبذت
فٗآٚضی ٔس٘ٓط اؾت ٔب٘ٙس ؾیؿتٓٞبی ظیطثٙبی ٔربثطات (فیجط ٘ٛضی،
ٌیط٘سٜٞبی ٔبٛٞاضٜای  )...ٚقجىٞٝبی ایٙتط٘ت زض ؾطٖت  ٚزؾتطؾی،
ؾطٚیؽزٙٞسٌبٖ ذسٔبت ایٙتط٘تی  ٚغیط.ٜ

 5-2پیشینه پژوهش
ٔٛتٕٙی ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1390زض پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ «تأثیط ضؾب٘ٞٝبی
خٕٗی ثط ضفتبض ثبظاض» ،ث ٝاؾتفبز ٜاظ ذسٔبت ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ثب
اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ؾبظی ٔٗبزالت ؾبذتبضی پطزاذتٙس وٕٞ ٝعٔبٖ ثب
پیكطفت تىِٛٛٙغی اضتجبَبت ،ثب٘هٞب ٔ ٚؤؾؿبت ٔبِی ضٚـٞبی خسیسی
ضا ثطای ثٛٓٙٔ ٝض ذسٔبتضؾب٘ی ثیكتط ثٔ ٝكتطیبٖ ذٛز ٖطئ ٝیوٙٙس،
یىی اظ ایٗ ضٚـٞب ،ثب٘ىساضی ایٙتط٘تی ٔیثبقس .ثب تٛخ ٝث ٝزؾتطؾی
تمطیجبً ٍٕٞب٘ی ث ٝایٙتط٘ت ،ثب٘هٞب ٖاللٙٔٝس ث ٝاؾتفبز ٜاظ ایٗ ضٚـ
ٔیثبقٙسِ .یىٗ ّٖیطغٓ ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ا٘دبْ قس ٜضٚی تٛؾٗٝ
ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه ،قٛاٞس حبوی اظ ٘طخ پبییٗ پصیطـ ایٗ ثبظاض اظ ؾٛی
ٔكتطیبٖ ٔیثبقسٞ .سف پػٞٚف حبيط ثطضؾی ٖٛأُ ٔؤثط ثط ضؾب٘ٞٝبی
جٔٗی زض اؾتفبز ٜاظ ثب٘ىساضی ایٙتط٘تی ٔیثبقس .خٟت آظٔ ٖٛفطيیبت اظ
تحّیُ ٕٞجؿتٍی ٔ ٚسَؾبظی ٔٗبزالت ؾبذتبضی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبیح
حبنّٔ ٝؤیس تأثیط ٔؿتمیٓ ؾِٟٛت اؾتفبز ٜثط ؾٛزٔٙسی ازضاوی ،تأثیط
اٖتٕبز  ٚؾٛزٔٙسی ازضاوی ثط ٌطایف ث ٝاؾتفبز ،ٜتأثیط اٖتٕبز  ٚؾٛزٔٙسی
ازضاوی ثط ٍ٘طـ زضثبض ٜاؾتفبزٔ ٜیثبقسٕٞ .چٙیٗ تأثیط اٖتٕبز ثط ؾٛزٔٙسی
ازضاوی  ٚتبثیط ؾِٟٛت اؾتفبز ٜثط ٌطایف ث ٝاؾتفبز ٜو ٝزض ٔسَ اِٚیٛٔ ٝضز
تٛخ ٝلطاض ٍ٘طفت ٝثٛز ،زض ٔسَ ٟ٘بیی تأییس قس ].[7
زازٌط ( ،)1391زض ضؾبِ ٝزوتطای ذهٛز ثهٛٔ ٝيهَ« ٔٛطاحهی  ٚتجیهیٗ
ٔسِی ثطای تحّیهُ ٖٛأهُ  ٚتجهسیُ ضؾهب٘ٞٝهبی فّٗهی ثه ٝضؾهب٘ٞٝهبی
اِىتط٘ٚیه زض خٟهت تٗیهیٗ ٖٛأهُ تأثیطٌهصاض ثهط ا٘تربثهبت ٔكهتطی»
پطزاذت ٝاؾت .اٞساف ایٗ پػٞٚف ٖجبضتٙس اظ :قٙبؾبیی ٖٛأُ تأثیطٌهصاض
ثط قطوت ٞبی اِىتط٘ٚیىی وكٛض ،تٗییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٞط یه اظ ٖٛأُ زض
چبثه ثٛزٖ ؾبظٔبٖٞب ،تٗیهیٗ ٔیهعاٖ ٕٞجؿهتٍی ثهیٗ ٖٛأهُ اثطٌهصاض
ضؾب٘ ٝای  ٚخبٔٗ ٝقٙبؾی زض ؾهجهٞهبی ٔهسیطیتی ؾهبظٔبٖٞهب .زض ایهٗ
پعٞٚف ٘مف ؾبذتبض ،ضٞجطی ،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی  ٚثهٝوهبضٌیطی فٙهبٚضی
اَالٖبت ،ویفیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی  ٚزاقتٗ ٍ٘طـ تحمیمبتی زض تطخیحهبت
ٔكتطیبٖ ٘ ٚح ٜٛتٗبُٔ آٟ٘ب ثب ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ثطضؾی ٌطزیس ٜاؾهت.
ثههطای ا٘ههساظٌٜیههطی ؾههُح ا٘ترههبة ٕٞ ٚچٙههیٗ ٚيههٗیت قههف ٖبٔههُ
زضٖٚؾههبظٔب٘ی تٓٙههیٓ  ٚزض  23قههطوت فٗههبَ زض ظٔیٙهه ٝاِىتط٘ٚیههه
ثىبضٌطفت ٝقس  ٚزض ٟ٘بیت ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ضٌطؾی ٚ ٖٛتحّیهُ ٔؿهیط
ٔیعاٖ تأثیطٌصاضی ایٗ ٖٛأُ ثهط یىهسیٍط زض ٔهسِی اظ چٍهٍ٘ٛی تٗبٔهُ
ٖٛأُ ٔٛضز ثطضؾی ُٔبِٗ ٝث ٝزؾت آٔس٘ .تبیح ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز وٝ
ٖٛأُ ضٞجطی  ٚفط ًٙٞؾبظٔب٘ی ثیكتطیٗ ٘مف ضا زض ا٘تربثهبت ٔكهتطی
خٟت اٖتٕبز ث ٝفٗبِیت اِىتط٘ٚیه قطوت زاقت ٚ ٝزاضای تأثیط ٔؿهتمیٓ
ٔی ثبقس .ویفیت ضؾب٘ٞ ٝب  ٚؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ثهط ا٘ترهبة ٔكهتطی تهأثیط

موانع قانونی :ثٔ ٝدٕ ٖٝٛای اظ لهٛا٘یٗ زِٚتهی اترهبش قهس ٜچه ٝثهطای
وبضوٙبٖ  ٚچ ٝثطای ٔكتطیبٖ ثٛٓٙٔ ٝض خٌّٛیطی اظ ترهسیٍطی ضا ٔٛا٘هٕ
لب٘٘ٛی ٌٛیٙس .فیّتطی ًٙایٙتط٘تی یب فیّتطیٖ ،ًٙجهبضت اؾهت اظ ٔحهسٚز
وطزٖ زؾتطؾی وبضثطاٖ ایٙتط٘ت ثٚ ٝةٌبٜٞب  ٚذهسٔبت ایٙتط٘تهی وه ٝاظ
زیسٌبٔ ٜتِٛیبٖ فطٍٙٞی  ٚؾیبؾی ٞط وكٛض ثطای ٔهطف ٖٕٙٔ ْٛبؾهت
٘یؿت .اٖٕبَ فیّتط ثٚ ٝؾهیّ ٝاضائه ٝزٙٞهسٌبٖ ذهسٔبت ایٙتط٘تهی ا٘دهبْ
ٔههیقههٛز ِٚههی تٗیههیٗ ؾههُحٔ ،هههبزیك  ٚؾیبؾههتٞههبی فیّتطیٙههً ثههب
حىٔٛتٞبؾت.
فرهنگ اجتماعیٚ :لتی اظ ذهٛنیبتی نحجت ٔیوٙیٓ و ٝ٘ ٝفطاٌیط
٘ ٔٛا٘ؿب٘ی اؾت ٔ ٝ٘ ٚرتم فطزی ٔكرم و ٝا ٚضا اظ تٕبْ ا٘ؿبٖٞب
خسا وٙسٔ ،ف ْٟٛفطٔ ًٙٞتِٛس ٔیقٛز ثسیٗ تطتیت ثسیٟی اؾت وٝ
أىبٖ ًٖٛیت ٞط فطز زض حٛظٜٞبی فطٍٙٞی ثؿیبض ٚخٛز زاقت ٝثبقس .ثٝ
ؾرٗ ؾبزٜتط فطٔ ًٙٞدٕ ٖٝٛذهٛنیبتی اؾت وٌ ٝطٞٚی ضا اظ ٌطٜٚ
زیٍط ٔتٕبیع ٔیوٙس ] .[3ازٚاضز ؾبپیط فط ًٙٞضا ٘ٓبْ ضفتبضٞب  ٚحبالت
ٔتىی ثط يٕیط ٘بذٛزآٌبٔ ٜیزا٘س ٗٔ ٚتمس اؾت و ٝفط ًٙٞیه ٌط،ٜٚ
اثسأ تٕبْ ٔسَٞبی اختٕبٖی ضفتبض اؾت و ٝثٚ ٝؾیّ ٕٝٞ ٝیب اوثطیت
اًٖبی ٌط ،ٜٚخبٔٝی ُٖٕ ث ٝذٛز ٔیپٛقس .تبیّط ٘یع فط ًٙٞضا
ٔدٕٖٝٛای پیچیس ٜاظ ٔٗبضف ،اٖتمبزاتٙٞ ،طٞب ،نٙبیٕ ،تىٙیهٞب ،اذالق،
لٛا٘یٗ ،ؾٙتٞب  ٚؾطا٘دبْ تٕبْ ٖبزتٞب ،ضفتبض  ٚيٛاثُی ٔیزا٘س وٝ
ا٘ؿبٖ ثٖٛٙٝاٖ ًٖ ٛیه خبٔٗ ٝآٖ ضا اظ خبٔٗ ٝذٛز فطا ٔیٌیطز  ٚزض
لجبَ خبٔٗٔ ٝتٟٗس ٔیقٛز.
پذیرش مشتریان :ثطاؾبؼ ٔسَ پصیطـ تىِٛٛٙغی ،ؾٖ ٝبُٔ زض
ٌطایف ث ٝپصیطـ  ٚاؾتفبز ٜاظ یه تىِٛٛٙغی ٘مف زاض٘س ]:[8
زضن ؾِٟٛت اؾتفبزٔ :ٜیعا٘ی و ٝقرم ٔٗتمس اؾت اؾهتفبز ٜاظ
یه ؾیؿتٓ ذبل ٘یبظ ث ٝتالـ ظیبزی خٟت یبزٌیطی ٘ساضز .یٗٙهی وهبض
وطزٖ ثب یه ؾیؿتٓ تب چٔ ٝیعاٖ اظ ٘ٓط قرم آؾبٖ اؾت.
زضن ٔفیس ثٛزٖٔ :یعا٘ی و ٝقرم ٔٗتمهس اؾهت اؾهتفبز ٜاظ
یه ؾیؿتٓ ذبل ثط ؾُح ّٖٕىطز أ ٚی افعایس .یٗٙهی ٔیعا٘هی وهٝ
یه فٗ آٚضی اظ ٘ٓط قرم ٔٛخت ٔی قٛز تب زض قهطایٍ ٔؿهبٚی اظ
أىب٘بت ٔٛخٛز ثٟط ٜثیكتطی ثجطز.
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ٞبخّی ،)2014( 3زض پػٞٚكی تحت ٖٛٙاٖ «ُٔبِٗٝای ثط تأثیط ضؾب٘ٝ
اختٕبٖی ثط ٔكتطیبٖ» ثط ایدبز فطنتٞبی خسیس اظ ؾٛی ضؾب٘ٝ
اختٕبٖی ثطای ٔكبضوت ٔكتطیبٖ زض تٗبُٔ اقبض ٜوطز ٔ ٚعایبی حبنُ اظ
ضؾب٘ ٝاختٕبٖی ثطای وؿت  ٚوبضٞب ضا ٔٗطفی ٔ ٚسِی چٙسٚخٟی اضائٝ
ٕ٘ٛز ث ٝوٕه ٔسِؿبظی ؾبذتبضی  ٚاؾٕبضت پی اَ اؼ َطاحی ٕ٘ٛز وٝ
٘مف ضؾب٘ ٝاختٕبٖی زض تٛؾٗ ٝتدبضت اِىتط٘ٚیه ضا ٘كبٖ ٔیزاز  ٚپؽ
اظ ثطضؾی زازٜٞبی ٌطزآٚضی قس٘ ٜتبیح ٘كبٖ زاز و ٝضؾب٘ ٝاختٕبٖی اظ
َطیك تٗبُٔ ثب ٔكتطیٙٔ ،دط ث ٝافعایف اٖتٕبز ٔكتطیبٖ ٔیقٛز٘ .تبیح
پػٞٚف ٚی ٕٞچٙیٗ ٘كبٖ زاز و ٝاٖتٕبز تأثیط ٔثجتی ثط لهس ذطیس
زاضز ].[15
زض ٔمبِٝای ٘یع تحت ٖٛٙاٖ «ازغبْ اثعاضٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی  ٚضؾب٘ٝ
اختٕبٖی»ٞ ،سف ثط ایٗ قس تب ثط اؾبؼ ضٚیىطز ؾیؿتٕی  ٚتئٛضیه
ضؾب٘ ٝاختٕبٖی  ٚاؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی ازغبْ ق٘ٛس .زض ایٗ
تحمیك خٟت وؿت اَالٖبت اظ پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبز ٜوطز٘ ٚ ٜتبیح حبنُ
اظ ایٗ زازٜٞب ضا تٛؾٍ ٘طْافعاض  SPSSثب ا٘دبْ آظٖٔٞٛبی آٔبضی ثسؾت
آٚضز ٜاؾت .زض ایٗ تحمیك ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس و ٝخٟت اؾتفبز ٜاظ
ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ،اثتسا ثبیس ظیطؾبذتٞبی آٖ ضا فطا ٓٞوطز ٜتب ثتٛاٖ
اظ آٖ زض اؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی اؾتفبز ٜوطز
ؾبخیس ؾی ( )2016زض ٔمبِٝای تحت ٖٛٙاٖ «ضؾب٘ ٝاختٕبٖی ٘ ٚمف
آٖ زض ثبظاضیبثی» ،يٕٗ تجییٗ إٞیت قٍفتآٚض ضؾب٘ ٝاختٕبٖی زض ثبظاض
أطٚظٔ ،سٖی قس و ٝأطٚظ ٜقطوتٞبی ثیٗإِّّی اظ تجّیربت ضؾب٘ٝ
اختٕبٖی ثٖٛٙ ٝاٖ یه ؾیؿتٓ تجّیربتی ثبِم ٜٛثطای اضتمبی لسضت
ثبظاضیبثی ذٛز ثٟطٔ ٜیٌیط٘س ].[21

غیطٔؿتمیٓ زاض٘س .ضٞجطی ثب زٚ ٚیػٌی آیٙسٍٜ٘طی ٞ ٚسفٌطایی  ٚتٛا٘بیی
حُ ٔؿئّ ٝوّیسیتطیٗ  ٚویفیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اظ ٔحهٛضیتهطیٗ ٖٛأهُ
ثكٕبض ٔیض٘ٚس ].[3
أبٔی ( ،)1392زض ٔمبِٝای تحت ٖٛٙاٖ «ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ثطای
ثب٘هٞب ذٛة -ثس -ظقت» ث ٝؾ ٝزیسٌب ٜوّی زض ٔٛضز ٚضٚز ثب٘هٞب ٚ
ٔؤؾؿبت ٔبِی  ٚاٖتجبضی ث ٝحیُ ٝضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی پطزاذت .اِٚیٗ
ضٚیىطز ،زیسٌبٞی ذٛـثیٙب٘ ٝاؾت و ٝضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ضا فطنتی
ثطای تٛؾٌٗ ٚ ٝؿتطـ فٗبِیتٞبی ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ثب٘هٞب زا٘ؿت ٚ ٝزٚضی
ٖ ٚسْ اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ضا حتی یه تٟسیس ثطای ثب٘هٞب
ٔیزا٘س .ضٚیىطز ز ،ْٚزیسٌبٞی ثسثیٙب٘ ٝاؾت وَ ٝطفساضاٖ ایٗ زیسٌبٜ
ٔٗتمس٘س ثب ٌصقت چٙس ؾبَ اظ فٗبِیت قجىٞٝبی اختٕبٖیٛٙٞ ،ظ ایٗ
ؾبیتٞب ٘تٛا٘ؿت ٝا٘س اثعاض اضتجبَی ٔؤثطی ثطای ایٗ ٔؤؾؿبت ٟ٘ ٚبزٞبی
ٔبِی  ٚثب٘ىی ثبقٙسَ .طفساضاٖ ایٗ زیسٌب ٜحتی فٗبِیت ضٚاثٍٖٕٔٛیٞبی
فٗبَ زض ثرفٞبی پِٛی  ٚثب٘ىی ضا زض ؾبیتٞبی قجىٞٝبی اختٕبٖی
یه حطوت ٘بقیب٘ ٚ ٝاتالف ٚلت ٔیزا٘ٙس .زض ٟ٘بیت زیسٌب ٜؾٔٛی ُٔطح
اؾت وٍ٘ ٝبٞی ثیٙبثیٗ ث ٝایٗ ٔؿأِ ٝزاضز .ثطاؾبؼ ایٗ زیسٌب ،ٜاؾتفبزٜ
اظ ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ثطای ٔؤؾؿبت ٔبِی  ٚثب٘هٞب ٛٙٞظ اِعاْ ٘یؿت
ثّى ٝیه ا٘تربة اؾت .چٙب٘چ ٝاضائ ٝذسٔبت ثب٘ىی ثط ضٚی قجىٞٝبی
اختٕبٖی تٛؾٗ ٝیبثسٔ ،یتٛا٘س فطنت  ٚثؿتط ثؿیبض ٔٙبؾجی ضا ثطای
ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ثب٘هٞب فطا ٓٞوٙس  ٚالسأی زض ذٛض تٛخ ٝزض ثطلطاضی ٚ
تحىیٓ ضٚاثٍ ثب ٔكتطیبٖ ث ٝحؿبة ٔیآیس ].[1
ضیٕٗٞ ٚ 1ىبضاٖ ( )2013زض ٔمبِٝای تحت ٖٛٙاٖ «ضؾب٘ٞٝبی ایٙتط٘تی
اختٕبٖی ضاٞی ثطای ضؾیسٖ ث ٝظ٘دیط ٜتأٔیٗ ؾجع» ،اظ تىٙیه ٔمبیؿبت
ظٚخی ثطای اضظیبثی لبثّیتٞبی ٔحه َٛخٟت ضؾیسٖ ث ٝتطخیحبت
ٔكتطی اؾتفبز ٜوطز٘س .آٟ٘ب زض ایٗ ضٚـ ثب ٔمبیؿٞٝبی ثسؾت آٔسٜ
تٕبٔی ظٚجٞبی ٕٔىٗ ،لبثّیتٞب ضا ثب یىسیٍط تطویت وطز٘س تب أتیبظ
ٔحه َٛثط اؾبؼ ا٘تربة  ٚتطخیحبت ٔكتطی ضا ثسؾت ثیبٚض٘س آٟ٘ب
ٔسٖی قسٜا٘س اظ آ٘دب و ٝقبذمٞب  ٚتٗبضیف تطخیحبت ٔكتطی ٔجٟٓ
ٞؿتٙسُٙٔ ،ك فبظی ٔیتٛا٘س ایٗ ذأل ضا خجطاٖ وٙٙس ].[20
ٛٞاً٘  ٚزیٍطاٖ )2012( 2زض ٔمبِٝای تحت ٖٛٙاٖ «اِٛٚیتثٙسی ٖٛأُ
ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ثٛٓٙٔ ٝض ثبظاضیبثی ثیٗإِّّی ثب اؾتفبز ٜاظ قجىٝ
ٖهجی فبظی» ،پیفثیٙی یه ٔسَ ٖٕٔٛی چٙسٔطحّٝای ثطای تٗییٗ
ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔكتطی ثط ضٚی ذطیس یه وبالی ذبل ضا ثب اؾتفبز ٜاظ
یه ؾیؿتٓ زٔٚطحّٝای فبظی-تىٝای ثٛٓٙٔ ٝض آ٘بِیع ؾیؿتٓٞبی ٖبُٔ
ثٚ ٝخٛز آٚضز٘س .زض ایٗ ٔمبِ ٝاظ ٔ 21تریط اؾتفبز ٜقس ٜو ٝضٚاثٍ
ٕٞجؿتٍی ٔیبٖ ٖبُٔٞب ؾٙدیس ٜقس ٜاؾت ؾپؽ ث ٝاِٛٚیتثٙسی آٟ٘ب
پطزاذت ٝقس ٜاؾت.ایٗ ٔسَ ثیكتط زض خٟت اِٛٚیتثٙسی ٖبُٔٞبی
اؾتطاتػیه ثٛز ٜاؾت  ٚاظ یه چبضچٛة وّی خٟت اؾتفبز ٜزض نٙبیٕ
ٌ٘ٛبٌ ٖٛاؾتفبز٘ ٜكس ٜاؾت ].[15

 6-2مدل مفهومی پژوهش
٘تبیح حبنُ اظ ثطضؾی پیكی ٝٙتحمیك ٘كبٖ زاز و ٝضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی
ٕٛٞاض٘ ٜمف ٕٟٔی زض ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیىی ؾبظٔبٖٞبی ٔرتّف ایفب
ٔیوٙس  ٚایٗ ٘مف ضٚظ ث ٝضٚظ پطضً٘تط ٔیقٛز .أب ٚخ ٝتٕبیع ایٗ
پػٞٚف ثب ؾبیط تحمیمبت ایٗ اؾت و ٝزض پػٞٚف حبيط اؾتطاتػیٞبی
اضتجبَی ثبظاضیبثی زض اضتجبٌ ثب ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ٔس ٘ٓط ثٛز ٜوٝ
ثطضؾی پیكی ٝٙتحمیكٛٔ ،ضز ٔكبثٟی ضا ٘كبٖ ٕ٘یزٞسِ .صا ٔسِی ثٝ
نٛضت قىُ ( )2ثطای زؾتیبثی ث ٝتحمك ٞسف پػٞٚف  ٚپبؾرٍٛیی ثٝ
ؾؤاالت ُٔطح قس ٜاضائٌ ٝطزیس.

3- Hajli

1- Rein
2- Chi-Yo Huang, Gwo-Hshiung Tzeng
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ٔدیس حیسضی ٕٞ ٚىبضاٖ /ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی  ٚاؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی زض ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ

وٖ ٝال ٜٚثط زا٘ف ٘ٓطی ایٗ حٛظ ٜزض ؾٕتٞبی ٔسیطیتی ثب٘ىی ٚاخس
تدطثیبت ثٛز ٚ ٜزض ٖبِیتطیٗ ؾُٛح ثب ٔؿبئُ ثب٘ىساضی  ٚاؾتطاتػیٞبی
آٟ٘ب زض حٛظٔ ٜؿبِ ٝانّی ایٗ پػٞٚف آقٙب ثٛزٜا٘س .ثب تٛخ ٝث ٝآٔبض
ٚثؿبیت ثب٘ه تدبضت ،زض حبَ حبيط (ثٟبض  )1396تٗساز  336قٗج ٝثب٘ه
تدبضت زض قٟط تٟطاٖ فٗبَ ٞؿتٙس و ٝاظ ایٗ تٗساز  66قٗج ٝث ٝنٛضت
َجم ٝثٙسی قس ٜیٗٙی اظ ٞط یه اظ ٔٙبَكٌ 5ب٘ ٝقٟط تٟطاٖ  13قٗجٝ
(ُٔٙم ٝقٕبَ قطق  14قٗج )ٝا٘تربة قس ٚ ٜپطؾف٘بٔٞٝب ثیٗ ٔسیطاٖ
اضقس ٔ ٚیب٘ی ایٗ قٗت تٛظیٕ  ٚتىٕیُ قس ٜاؾت .ث ٝقٗت زض ٞط یه
اظ ٔٙبَك پٙدٍب٘ ٝقٟط تٟطاٖ (قٕبَ قطق ،قٕبَ غطةٔ ،طوع ،خٛٙة
قطق  ٚخٛٙة غطة) ث ٝنٛضت تهبزفی ٔطاخٗ ٝقسِٚ ٜی زض تىٕیُ
پطؾف٘بٔٞٝب ،ا٘تربة ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٞسفزاض ثٛز ٜاؾت .ثسیٗ ٔٗٙی وٝ
پطؾف٘بٔٞٝب فمٍ تٛؾٍ ٔسیطاٖ اضقس ٔ ٚیب٘ی ایٗ قٗت تىٕیُ قسٜ
اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝآٔبض ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ٚثؿبیت ثب٘ه تدبضت ،تٗساز 463
٘فط ثٖٛٙ ٝاٖ ٔسیطاٖ اضقس ٔ ٚیب٘ی زض  66قٗج ٝثب٘ه تدبضت ٔٙترت
ٔكر َٛفٗبِیت ٞؿتٙس .ثب تٛخ ٝث ٝخٕٗیت ٘ 463فطی ٔسیطاٖ اضقس ٚ
ٔیب٘ی ایٗ  66قٗج ،ٝثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ (ثب ؾُح ذُبی 5
زضنس) حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثطاثط ثب ٘ 210فط ث ٝزؾت آٔس ٚ ٜپطؾف٘بٔٞٝب زض
ثیٗ آ٘بٖ تٛظیٕ  ٚتىٕیُ قس ٜاؾت.

ضکل ( :)2مذل مفًُمی پژيَص

 7-2فرضیههای پژوهش
ٖٛ .1أُ (ٔؤِفٞ ٝب ٔ ٚتریطٞهبی پهػٞٚف) زض ؾهُح ٔٗٙهبزاضی
ٔٙبؾجی لطاض زاض٘س.
 .2ضتج ٝثٙس ی ٔیبٍ٘یٗ ٔتریطٞهبی پهػٞٚف تفهبٚت ٔٗٙهبزاضی ضا
٘كبٖ ٔیزٞس.
ٖٛ .3أُ (ظیطؾبذتٛٔ ،إ٘ لب٘٘ٛی ،پصیطـ ٔكتطیبٖ  ٚفطٙٞهً
اختٕبٖی) ثط ثٝوبضٌیطی ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی تأثیط زاضز.
 .4ثٝوبضٌیطی ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ثط اثطثركهی اؾهتطاتػیٞهبی
اضتجبَی ثبظاضیبثی تأثیط ٔٗٙبزاضی زاضز.
ٔ .5یبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٖٛأُ (ٔؤِفهٞٝهب ٔ ٚتریطٞهبی پهػٞٚف) ثهط
حؿت خٙؿیت تفبٚت ٔٗٙبزاضی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
ٔ .6یبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٖٛأُ (ٔؤِفهٞٝهب ٔ ٚتریطٞهبی پهػٞٚف) ثهط
حؿت تحهیالت تفبٚت ٔٗٙبزاضی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
ٔ .7یبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٖٛأُ (ٔؤِفهٞٝهب ٔ ٚتریطٞهبی پهػٞٚف) ثهط
حؿت ؾٗ تفبٚت ٔٗٙبزاضی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.

 3-3روشهای گردآوری اطالعات
ضٚـ وتبثرب٘ٝای :زض ایٗ پػٞٚف خٟت ٌطزآٚضی ٔجب٘ی ٘ٓطی  ٚپیكیٝٙ
پػٞٚف اظ ضٚـ وتبثرب٘ٝای اؾتفبز ٜقس.
ضٚـ ٔیسا٘ ی :زض پػٞٚف حبيط اظ اثعاض پطؾكٙبٔ ٝثٟطٌ ٜطفت ٝقس ثسیٗ
تطتیت و ٝپطؾكٙبٔٝای ٔتكىُ اظ ؾؤاالت پٙحٌعیٝٙای ثیٗ افطاز ٕ٘ٝ٘ٛ
تٛظیٕ ٌطزیس.

 4-3روش تجسیه و تحلیل اطالعات
ضٚایی اثعاض پػٞٚف اظ ضٚـ ضٚایی نٛضی  ٚضٚایی ٔحتٛایی  ٚضٚایی ؾبظٜ
نٛضت پصیطفتِ .صا پطؾكٙبٔٔ ٝصوٛض ث٘ 10 ٝفط اظ اؾبتیس  ٚنبحت٘ٓطاٖ
 ٚوبضقٙبؾبٖ ذجطٔ ٜسیطیت  ٚثب٘ىساضی زاز ٜقس  ٚضٚایی پطؾكٙبٔٝ
ٟ٘بیی تٛؾٍ اؾتبز ضإٙٞب ٔٛضز تبئیس لطاض ٌطفت .ثطای ؾٙدف پبیبئی
پطؾف٘بٔ٘ ٝیع پیف اظ تٛظیٕ ٌؿتطز ٜپطؾف٘بٟٔ٘ ٝبیی ،ثب خٕٕآٚضی
زازٜٞبی حبنُ اظ  15پطؾف٘بٔ ٝث ٝوٕه ٘طْافعاض آٔبضی  ٚ SPSSثب
اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٕٞؿب٘ی زض٘ٚی زازٜٞب ،پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝآظٔ ٖٛقس ٚ
ٔیعاٖ يطیت اٖتٕبز ثب ضٚـ آِفبی وط٘ٚجبخ ٔحبؾج ٝقس وٖ ٝسز 0/792
ث ٝزؾت آٔس؛ زض ٟ٘بیت ثٛٓٙٔ ٝض تدعی ٚ ٝتحّیُ ،ثطای ؾٙدف ٘طٔبَ
ثٛزٖ زازٜٞب اظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف اؾٕیط٘ٛف اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.

 -3روششناسی پژوهش

 1-3روش اجرای پژوهش
تحمیك حبيط ثطاؾبؼ ٞسف ،اظ ٘ ٔٛوبضثطزی اؾت .ظیطا ث ٝز٘جبَ ثطضؾی
ٖٛأُ ٔؤثط ثط ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی زض اؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی
اؾت .زض تمؿیٓثٙسی ثطاؾبؼ ٘حٜٛی ٌطزآٚضی زازٜٞب (َطح تحمیك)،
تحمیمبت ّٖٕی ضا ثطاؾبؼ چٍٍ٘ٛی ثسؾت آٚزٖ زازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ
ٔیتٛاٖ ث 2 ٝزؾتٝی تحمیك تٛنیفی (غیط آظٔبیكی)  ٚتحمیك آظٔبیكی
تمؿیٓ وطز .تحمیك حبيط ثطحؿت ٘حٜٛی ٌطزآٚضی زازٜٞب اظ ٘ٔٛ
تٛنیفی– پیٕبیكی ٔیثبقس.

-4یافتههای پژوهش

 2-3جامعه و نمونه آماری پژوهش

یبفتٞٝبی پػٞٚف ،زض ؾ ٝثرف تٛنیفی  ٚآظٔ٘ ٖٛطٔبَ ثٛزٖ ٔتریطٞب ٚ
٘تبیح آظٔ ٖٛفطيیٞٝبی پػٞٚف و ٝتٛؾٍ ٘طْ افعاض  ٚ SPSSاؾتفبز ٜاظ
آظٖٔٞٛبی آٔبضی ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت ،پطزاذتٔ ٝیقٛز.

خبٔٗ ٝآٔبضی ایٗ تحمیك وّیٔ ٝسیطاٖ اضقس ٔ ٚیب٘ی قٗت ثب٘ه تدبضت
قٟط تٟطاٖ اؾتٛٓٙٔ .ض افطاز ثب ؾبثم ٝحٛظ ٜثب٘ىساضی ٔ ٚترههب٘ی اؾت
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ٔدّٔ ٝسیطیت تٛؾٗ ٚ ٝتح12-1 )1396( 30 َٛ

 1-4یافتههای توصیفی

جذيل ( :)2آسمًن ديجملٍای ،يضعیت عًامل

یبفتٞٝبی تٛنیفی ٘كبٖ زاز  53زضنس پبؾرٍٛیبٖ ضا ٔطزاٖ ٚ

 47زضنس ضا ٘یع ظ٘بٖ تكىیُ زازٜا٘س.

قاوًوی

مطتزیان

Z

3/026

2/822

3/464

3/262

2/825

سطح هعٌاداری

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

آسمًن/متغیزَا

<=3

14

0/07

>3

196

0/93

<=3

28

0/13

>3

182

0/87

<=3

0

0/00

>3

210

1/00

<=3

14

0/07

>3

196

0/93

<=3

0

0/00

>3

210

1/00

هیشاى استفادُ اس خذهات

<=3

42

0/20

الکتزًٍیکی

>3

168

0/80

تأثیزگذاری
بِکارگیزی
اثزبخطی

<=3

0/558
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝؾُح ٔٗٙبزاضی وّیٖٛ ٝأُ ثٝخع ٔٛإ٘ لب٘٘ٛی وٕتط اظ
ٔ 0/05یثبقٙس؛ ِصا فطو ثطاثطی ٘ؿجت ثب  0/5ضز ٔیقٛز ٘ ٚكبٖ
ٔیزٞس ٘ؿجت افطازی و ٝپبؾدٞبی ثیكتط اظ ٔتٛؾٍ زازٜا٘س ظیبز اؾت ٚ
ثٝخع ٔتریط ٔٛإ٘ لب٘٘ٛی ،ؾبیط ٔتریطٞب زض ؾُح ُّٔٛثی لطاض زاض٘س.
ثٙبثطایٗ فطيی ٝا َٚپػٞٚف ٔٛضز تأییس لطاض ٔیٌیطز.

جذيل ( :)1آسمًن وزمال تًدن عاملَا (کًلمًگزيف -اسمیزوًف)
اجتماعی

>3

112

0/53

فزٌّگ اجتواعی

زض ایٗ ثرف اثتسا ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف -اؾٕیط٘ٛف ٘طٔبَ
ثٛزٖ ٖبُٔ ٞب ٔ ٚتریطٞبی پػٞٚف ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت و٘ ٝتبیح حبنُ،
زض خس٘ )1( َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

وتایج

<=3

98

0/47

پذیزش هطتزیاى

2-4یافتههای آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

سیزساخت

>3

182

0/87

هَاًع قاًًَی

زض ٟ٘بیت ٔیعاٖ آقٙبیی پبؾرٍٛیبٖ ثب ضایب٘ ٝث ٝایٗ نٛضت

ثٛز ٜاؾت و 20 ٝزضنس زض حس ٘یبظ 66/7 ،زضنس ظیبز  13/3 ٚزضنس
٘یع ث ٝنٛضت حطفٝای ثب ضایب٘ ٝوبض ٔیوٙٙس.

مًاوع

28

0/13

0/000

سیزساخت

تٛظیٕ فطاٚا٘ی پبؾرٍٛیبٖ ثط اؾبؼ ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ ذسٔبت

اِىتط٘ٚیىی ثب٘ه ٘كبٖ زاز  6/7زضنس زضنس ٌعی ٝٙذیّی وٓ33/3 ،
زضنس ٌعی ٝٙزض حس ٘یبظ 53/3 ،زضنس ٌعی ٝٙظیبز  6/7 ٚزضنس ٘یع
ٌعی ٝٙذیّی ظیبز ضا ا٘تربة وطزٜا٘س.

پذیزش

()N

مطاَذٌضذٌ

()Sig.

وتایج  /متغیزَا

ثِ ٝحبِ ؾٙی  13/3زضنس اظ پبؾدزٙٞسٌبٖ زض ٌط ٜٚؾٙی

 20تب  30ؾبَ 53/3 ،زضنس زضنس ثیٗ ٌط ٜٚؾٙی  30تب ٚ 40
 33/3زضنس اظ پبؾدزٙٞسٌبٖ ٘یع ؾٗقبٖ ثیٗ  40تب  50ؾبَ ثٛزٜ
اؾت.
ثط اؾبؼ تحهیالت 40 ،زضنس زاضای ٔسضن وبضقٙبؾی 60 ٚ

زضنس  60زضنس ٘یع وبضقٙبؾیاضقس ثٛزٜا٘س.

فزَىگ

تعذاد

وسثت

سطح معىیداری

تاثیزگذاری

زض فطيی ٝز ،ْٚازٖب قس و ٝضتجٝثٙسی ٔیبٍ٘یٗ ٔتریطٞبی پػٞٚف تفبٚت
ٔٗٙبزاضی ضا ٘كبٖ ٔیزٞسِ .صا ثطای آظٔ ٖٛفطيی ٝاظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ ثٟطٜ
ٌطفت ٝقس ٘ ٚتبیح ضتجٝثٙسی ٔیبٍ٘یٗ ٔتریطٞبی پػٞٚف ث ٝنٛضت ٘تبیح
خسا )4( ٚ )3( َٚاؾترطاج قس.

ثط اؾبؼ اَالٖبت خس ،)1( َٚتٕبٔی ٔتریطٞبی ٔٛضز ثطضؾی زاضای
تٛظیٕ ٘طٔبَ ٞؿتٙس .ؾُح ٔٗٙبزاضی تٕبٔی ٔتریطٞب ( 0/2ثعضٌتط اظ
 )0/05ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت.

 3-4نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

جذيل ( :)3وتیجٍ آسمًن تحلیل ياریاوس فزیذمه

زض فطيی ٝا ،َٚازٖب قس وٖٛ ٝأُ زض ؾُح ٔٗٙبزاضی ٔٙبؾجی لطاض زاض٘س.
ِصا ثطای آظٔ ٖٛفطيی ٝاظ آظٔ ٖٛزٚخّٕٝای (آظٔ٘ ٖٛؿجت) ثٟطٌ ٜطفتٝ
قس .زض ایٗ آظٔ٘ ٖٛمُ ٝثطـ ثطای ٖٛأُ ٘ ٚ 3ؿجت  0/5زض ٘ٓط ٌطفتٝ
قس ٜاؾت٘ .تبیح آظٔ ٖٛزض خس )2( َٚآٚضز ٜقس ٜاؾت.
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متغیز

رتثٍ میاوگیه

رتثٍ

سیزساخت

2/90

دٍم

هَاًع قاًًَی

1/63

چْارم

پذیزش هطتزیاى

2/93

اٍل

فزٌّگ اجتواعی

2/53

سَم

ٔدیس حیسضی ٕٞ ٚىبضاٖ /ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی  ٚاؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی زض ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ

تعذاد آسمًدوی

خی2

درجٍ آسادی

سطح معىاداری

آظٔ ٖٛفطيی ٝاظ تحّیُ ضٌطؾی ٖٛذُی اؾتفبز ٜقس ٘ ٚتبیح زض لبِت
خس )6( َٚآٚضز ٜقس ٜاؾت.

210

119/483

3

0/000

جذيل ( :)6وتیجٍ آسمًن رگزسیًن خطی تٍکارگیزی رساوٍَا ي اثزتخطی

جذٍل ( :)4هطخصات آهاری آسهَى تحلیل ٍاریاًس فزیذهي

استزاتژیَای ارتثاطی تاساریاتی

زض ضتجٝثٙسی ٞط یه اظ ٖٛأُ ٘تید ٝآظٔ ٖٛفطیسٔٗ ٘كبٖ ٔیزٞس
ٔتریطٞبی ٔٛضز ثطضؾی ضتجٞٝبی یىؿب٘ی ٘ساض٘س .زض ایٗ آظٔ ٖٛؾُح
ٔٗٙیزاضی وٕتط اظ  ٚ 0/05ثطاثط ثب  0/000حبنُ قس ٚ ٜلبثُ لجَٛ
اؾت٘ .تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛتحّیُ ٚاضیب٘ؽ فطیسٔٗ ٘كبٖ زاز ٜاؾت وٝ
ٔیبٖ ٚيٗیت ٔٛخٛز چٟبض ٖبُٔ تفبٚت ٔٗٙیزاضی ٚخٛز زاضز؛ یٗٙی
زاضای ضتج ٝیىؿب٘ی ٘یؿتٙس .ثَٛٝضیو ٝثیكتطیٗ آٖ ٔطث ٌٛث ٝپصیطـ
ٔكتطیبٖ ثب ضتجٔ ٝیبٍ٘یٗ  ٚ 2/93وٕتطیٗ آٖ ٔطث ٌٛثٛٔ ٝإ٘ لب٘٘ٛی ثب
ضتجٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔ 1/63ی ثبقس .ایٗ أتیبظ ثطای ٔتریطٞبی ظیطؾبذت ٚ
فط ًٙٞاختٕبٖی ث ٝتطتیت ثطاثط ثب  2/53 ٚ 2/90ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .ثط
ایٗ اؾبؼ فطيی ٝز ْٚپػٞٚف ٘یع تأییس ٔیقٛز.
زض فطيی ٝؾ ،ْٛازٖب قس وٖٛ ٝأُ (ظیطؾبذت ٔٛإ٘ لب٘٘ٛی پصیطـ
ٔكتطیبٖ  ٚفط ًٙٞاختٕبٖی) ثط ثٝوبضٌیطی ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی تأثیط
زاضزِ .صا ثطای آظٔ ٖٛفطيی ٝاظ تحّیُ ضٌطؾی ٖٛچٙسٌب٘ ٝاؾتفبز ٜقس ٚ
٘تبیح زض لبِت خس )5( َٚآٚضز ٜقس ٜاؾت.

ضزیة

متغیز

متغیز

مستقل

ياتستٍ

سیزساخت
هَاًع
قاًًَی

بِکارگیزی

پذیزش

رساًِّای

هطتزیاى

اجتواعی

فزٌّگ
اجتواعی

ضزیة

ضزیة

َمثستگی

تعییه

()R

()R2

0/728

0/529

28/125

-

-

-

5/633

-

-

-

6/111

0/000

-

-

-

-3/055

0/003

آمارٌ

آمارٌ

()F

()t

معىاداری

1/258

0/211
0/000

َمثستگی تعییه
()R

بِکارگیزی

اثزبخطی

رساًِّای

استزاتضی ارتباطی

اجتواعی

باساریابی

0/430

2

( )R

()F

()t

معىاداری

4/839 23/414 0/185

0/000

ثطاؾبؼ اَالٖبت خس ،)6( َٚاظ آ٘دب ؤ ٝیعاٖ ؾُح ٔٗٙبزاضی وٕتط اظ
 0/05اؾت تحّیُ ٚاضیب٘ؽ ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝسَ ضٌطؾیٔ ٖٛیتٛا٘س
ترییطات زض ٔتریط ٚاثؿت ٝضا تٛيیح زٞسٔ .یعاٖ يطیت تٗییٗ ثب ٔمساض
٘ 0/185یع ٘كبٖ ٔیزٞس  18/5زضنس اظ ترییطات ٔتریط ٚاثؿت ٝتٛؾٍ
ٔتریط ٔؿتمُ ثیبٖ ٔیقٛز .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝافعایف ثٝوبضٌیطی
ضؾب٘ٞٝب ی اختٕبٖی اثطثركی اؾتطاتػی اضتجبَی ثبظاضیبثی ضا تٗییٗ
ٔیوٙس  ٚفطيی ٝچٟبضْ ٘یع تأییس ٔیٌطزز.
زض فطيی ٝپٙدٓ ،ازٖب قس ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٖٛأُ (ٔؤِفٞٝب ٚ
ٔتریطٞبی پػٞٚف) ثط حؿت خٙؿیت تفبٚت ٔٗٙبزاضی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
ِصا ثطای آظٔ ٖٛفطيی ٝاظ آظٔ ٖٛیٚ ٗٔٛیتٙی اؾتفبز ٜقس ٘ ٚتبیح زض
لبِت خس )7( َٚآٚضز ٜقس ٜاؾت.

جذيل  :1وتیجٍ آسمًن رگزسیًن چىذگاوٍ
سطح

متغیز مستقل

متغیز ياتستٍ

ضزیة

آمارٌ

آمارٌ

سطح

جذيل ( :)7رتثٍَا ي میاوگیه عًامل تز حسة جىسیت (آسمًن یًمه يیتىی)
متغیزَا /جىسیت
سى

98

61/5

هزد

112

45/56

2551/5

سى

98

53/5

2621/5

هزد

112

52/56

2943/5

پذیزش

سى

98

63/5

3111/5

هطتزیاى

هزد

112

43/81

2453/5

فزٌّگ

سى

98

53/5

2621/5

اجتواعی

هزد

112

52/56

2943/5

سى

98

64

3136

هزد

112

43/38

2429

هَاًع قاًًَی

تأثیزگذاری

بِکارگیزی

اثزبخطی
هیشاى استفادُ
اس خذهات
الکتزًٍیکی

8

() N

رتثٍ

رتثٍَا

ٍیتٌی

W

Z

3013/5

سیزساخت

ثطاؾبؼ اَالٖبت خس ،)5( َٚاظآ٘دبؤ ٝیعاٖ ؾُح ٔٗٙبزاضی ٖٛأُ
ٔٛإ٘ لب٘٘ٛی ،پصیطـ ٔكتطیبٖ  ٚفط ًٙٞاختٕبٖی وٕتط اظ  0/05اؾت
تحّیُ ٚاضیب٘ؽ ٘كبٖ زاز ٜاؾت؛ ٔسَ ضٌطؾیٔ ٖٛیتٛا٘س ترییطات زض
ٔتریط ٚاثؿت ٝضا تٛيیح زٞسٔ .یعاٖ يطیت تٗییٗ وُ ٖٛأُ ٚاضز قسٜ
 0/529اؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس حسٚز  52زضنس اظ ترییطات ٔتریط ٚاثؿتٝ
تٛؾٍ ٔتریط ٔؿتمُ ٔیتٛا٘س ثیبٖ قٛز؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ
افعایف ٔٛإ٘ لب٘٘ٛی  ٚپصیطـ ٔكتطیبٖ  ٚفط ًٙٞاختٕبٖی ثٝوبضٌیطی
ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ضا تٗییٗ ٔیوٙس .ثسیٗ تطتیت فطيی ٝؾ ْٛپػٞٚف
٘یع ٔٛضز تأییس لطاض ٔیٌیطز.
زض فطيی ٝچٟبضْ ،ازٖب قس و ٝثٝوبضٌیطی ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ثط
اثطثركی اؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی تأثیط ٔٗٙبزاضی زاضزِ .صا ثطای

تعذاد

میاوگیه

مجمًع

یَهي

يیلکاکسًن

آمارٌ

سى

98

72

3528

هزد

112

36/38

2037

سى

98

68

3332

هزد

112

39/88

2233

سى

98

45

2205

هزد

112

60

3360

955/5

2551/5

-2/933

سطح
معىاداری
()sig
0/003

1347/5

2943/5

-0/168

0/867

857/5

2453/5

-3/732

0/000

1347/5

2943/5

-0/180

0/857

833

2429

-3/665

0/000

441

2037

-6/137

0/000

637

2233

-4/938

0/000

980

2205

-2/539

0/011

ٔدّٔ ٝسیطیت تٛؾٗ ٚ ٝتح12-1 )1396( 30 َٛ

ثطای آظٔ ٖٛفطيی ٝاظ آظٔ H ٖٛوطٚؾىبَ ٚ -اِیؽ اؾتفبز٘ ٚ ٜتبیح زض
لبِت خس )9( َٚآٚضز ٜقس ٜاؾت.

ثط حؿت ٘تبیح خسٖٛ ٕٝٞ ،)7( َٚأُ ثٝخع ٔٛإ٘ لب٘٘ٛی  ٚفطًٙٞ
اختٕبٖی زاضای ؾُح ٔٗٙبزاضی وٕتط اظ ٔ0/05یثبقٙس؛ ِصا ثط حؿت
خٙؿیت ظٖ ٔ ٚطز تفبٚت ٔٗٙبزاضی ثیٗ آٟ٘ب ٚخٛز زاضز .زض وّیٖٛ ٝأُ
ثٝخع ٔیعاٖ اؾتفبز ٜظ٘بٖ أتیبظ ثبالتطی اٖالْ ٕ٘ٛزٜا٘س  ٚزض ٔیعاٖ
اؾتفبزٔ ٜطزاٖ أتیبظ ثبالتطی ثیبٖ زاقتٝا٘س .ثٙبثطایٗ زالیُ وبفی ثطای ضز
فطو نفط  ٚتأییس فطيی ٝپٙدٓ پػٞٚف ٚخٛز زاضز.
زض فطيی ٝقكٓ ،ازٖب قس ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٖٛأُ (ٔؤِفٞٝب ٚ
ٔتریطٞبی پػٞٚف) ثط حؿت تحهیالت تفبٚت ٔٗٙبزاضی ضا ٘كبٖ ٔی-
زٞسِ .صا ثطای آظٔ ٖٛفطيی ٝاظ آظٔ H ٖٛوطٚؾىبَ ٚ -اِیؽ اؾتفبزٚ ٜ
٘تبیح زض لبِت خس )8( َٚآٚضز ٜقس ٜاؾت.

جذيل ( :)9رتثٍَا ي میاوگیه عًامل تز حسة سه (آسمًن )H

تعذاد

میاوگیه

کای

()N

رتثٍ

دي

کارضٌاسی

84

53/58

کارضٌاسیارضذ

126

52/61

کارضٌاسی

84

51/83

کارضٌاسیارضذ

126

53/78

پذیزش

کارضٌاسی

84

61/17

هطتزیاى

کارضٌاسیارضذ

126

47/56

فزٌّگ

کارضٌاسی

84

54/75

اجتواعی

کارضٌاسیارضذ

126

51/83

کارضٌاسی

84

53/00

کارضٌاسیارضذ

126

51/83

کارضٌاسی

84

50/67

کارضٌاسیارضذ

126

54/56

کارضٌاسی

84

62/33

کارضٌاسیارضذ

126

42/78

کارضٌاسی

84

41/92

کارضٌاسیارضذ

126

60/39

متغیزَا /سطح تحصیالت

سیزساخت
هَاًع قاًًَی

تأثیزگذاری
بِکارگیزی
اثزبخطی
هیشاى استفادُ
اس خذهات
الکتزًٍیکی

0/117

1

0/732

6/420

1

0/011

40-50

70

71/90

20-30

28

54/75

30-40

112

35/94

40-50

70

79/60

20-30

28

28/50

30-40

112

65/25

40-50

70

43/20

20-30

28

26/75

30-40

112

52/56

40-50

70

64/20

20-30

28

39/00

30-40

112

42/06

40-50

70

76/10

20-30

28

39/00

30-40

112

48/19

40-50

70

66/30

20-30

28

51/25

30-40

112

47/31

40-50

70

62/80

هیشاى

20-30

28

75/75

استفادُ اس

30-40

112

55/63

قاًًَی
پذیزش

()Sig

0/031

30-40

112

39/88

هَاًع

معىاداری

1

20-30

28

58/25

سیزساخت

سطح

0/861

()N

رتثٍ

متغیزَا /تاسٌ سىی

جذيل ( :)8میاوگیه رتثٍ عًامل تز حسة تحصیالت (آسمًن )H
df

تعذاد

میاوگیه

هطتزیاى
فزٌّگ

0/303

1

0/582

0/000

1

1/000

0/433

1

0/511

7/194

1

0/007

9/429

1

0/002

اجتواعی

تأثیزگذاری

بِکارگیزی

اثزبخطی

خذهات
الکتزًٍیکی

40-50

70

سطح
کای دي

df

معىاداری
()Sig

29/200

50/568

27/733

19/858

33/968

11/620

6/154

15/158

2

2

2

2

2

2

2

2

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/003

0/460

0/001

39/70

ثط حؿت ٘تبیح آٔبضی خس ،)9( َٚاظآ٘دبوٖٛ ٝأُ ثط حؿت ؾٗ ؾُح
ٔٗٙبزاضی وٕتط اظ  0/05زاض٘س٘ ،كبٖ ٔیزٞس اظ٘ٓط ؾٗ ثیٗ ٖٛأُ
تفبٚت ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز .خٛاٖتطٞب ثیكتط اظ ذسٔبت اِىتط٘ٚیىی
اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس .ثٝوبضٌیطی  ٚتأثیطٌصاضی ثب افعایف ؾٗ افعایفیبفتٝ
اؾتٞ .طچ ٝؾٗ افعایفیبفتٛٔ ٝإ٘ لب٘٘ٛی  ٚفط ًٙٞاختٕبٖی ٘یع
افعایف زاقت ٝاؾت .ثٙبثطایٗ فطيیٞ ٝفتٓ ٘یع ٔٛضز تأییس لطاض ٔیٌیطز.

ثبتٛخ ٝث٘ ٝتبیح آٔبضی آظٔ ٖٛزض خس ،)8( َٚث ٝزِیُ آ٘ى ٝؾُح
ٔٗٙبزاضی ٖٛأُ ثٝخع پصیطـ ٔكتطیبٖ ،اثطثركی ٔ ٚیعاٖ اؾتفبزٜ
ثیكتط اظ  0/05اؾت فطو نفط تبئیس قسٖٛ ٚ ٜأُ ثط حؿت ٔمُٕ
تحهیّی یىؿبٖا٘س .قطوتوٙٙسٌبٖ وبضقٙبؾیاضقس پصیطـ ثیكتطی
زاقتٝا٘س  ٚاظ ذسٔبت اِىتط٘ٚیىی اؾتفبز ٜثیكتطی ٔیٕ٘بیٙسٕٞ .چٙیٗ
اثطثركی ثبالتطی ضا اٖالْ ٕ٘ٛزٜا٘س .ثٙبثطایٗ فطيی ٝقكٓ ٘یع ٔٛضز تأییس
لطاض ٔیٌیطز.
زض فطيیٞ ٝفتٓ ،ازٖب قس ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٖٛأُ (ٔؤِفٞٝب ٚ
ٔتریطٞبی پػٞٚف) ثط حؿت ؾٗ تفبٚت ٔٗٙبزاضی ضا ٘كبٖ ٔیزٞسِ .صا

-5نتیجهگیزی

زض ز٘یبی أطٚظ ،ضؾب٘ٞٝب ٘ٝتٟٙب ث ٝخبیٍبٞی ٔحىٓ زض ٔیبٖ وبضثطاٖ

9

ٔدیس حیسضی ٕٞ ٚىبضاٖ /ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی  ٚاؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی زض ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ

ثب  0.5ضز ٔیقٛز ٘ ٚكبٖ ٔیزٞس ٘ؿجت افطازی و ٝپبؾدٞبی ثیكتط
اظ ٔتٛؾٍ زازٜا٘س ظیبز اؾت  ٚثٝخع ٔٛإ٘ لب٘٘ٛی ؾهبیط ٔتریطٞهب زض
ؾُح ُّٔٛثی لطاض زاض٘س.

ایٙتط٘ت زؾتیبفتٝا٘س ،ثّى ٝآٔبضٞب ٘كبٖ ٔیزٞس ،ثطذی اظ آٟ٘ب حدٓ
ثؿیبض ثبالیی اظ وبضثطاٖ ضا ث ٝذٛز خصة وطزٜا٘س  ٚایٗ ٘فٛش ٌ ٚؿتطـ
زض ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜایٗ وبضثطاٖ ٚاضز قسٕٖ ٚ ٜالً ضؾب٘ ٝضا ث ٝثركی اظ
ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜآٟ٘ب ثسَ وطز ٜاؾت .حتی اٌط ًٖٛیت ثٙٗٔ ٝی فٗبَ
ثٛزٖ ایٗ وبضثطاٖ ٘جبقس ًٖٛ ،ثٛزٖ زض ایٗ ؾبیتٞب ٘كبٖزٙٞسٖٛ٘ ٜی
زٌطٌ٘ٛی زض تٗبٔالت اختٕبٖی افطاز اظ َطیك ثط  ٓٞذٛضزٖ ٘ٓٓ حٛظٜ
ذهٛنی ٕٖٔٛ ٚی آٟ٘ب اؾت.
ثط ایٗ اؾبؼ اظ آ٘دب و ٝثب٘هٞب ٔ ٚؤؾؿبت ٔبِی  ٚاٖتجبضی ٔیتٛا٘ٙس زض
أٛض ٔطتجٍ ثب ثبظاضیبثی ،ؾطٚیؽ ذسٔبت ٔكتطی  ٚاَالٔضؾب٘ی ثٝ
ٍٙٞبْ ،اظ وبضثطاٖ حطفٝای ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ثكٕبض آیٙس؛ زض٘تیدٝ
اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖیٖ ،بّٔی ٔؤثط زض ٔٛفمیت ثب٘هٞبی أطٚظی
ذٛاٞس ثٛز٘ .ىت ٝثبضظ ٘ ٚبٌعیط آٖ اؾت و ٝذٛاؾت ٝیب ٘بذٛاؾت ،ٝز٘یبی
قجىٞٝبی اختٕبٖی ضٚظ ث ٝضٚظ ٌؿتطزٜتط ٔ ٚتٔٛٙتط  ٚاظ ٟٓٔ ٕٝٞتط
وبضثطزیتط  ٚترههیتط ٔیقٛز؛ ِصا ثبیس ذٛز ضا ثطای ثٟطٌٜیطی اظ
ٔعیتٞبی ثیقٕبض آٟ٘ب آٔبز ٜوطزٔ .مِٞٝٛبیی ٕٞچ ٖٛآٔٛظـ ،اَالٔ-
ضؾب٘ی ،فطًٙٞؾبظی ،تجّیربت ٔفبٞیٕی ٞؿتٙس و ٝزض حٛظ ٜاختٕبٖی
ثؿیبض ٔ ٚ ٟٓحؿبؼ ٞؿتٙس .ایٗ تأثیط ظٔب٘ی ٕ٘بیبٖتط ٔیقٛز وٝ
ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ثؿتطٞبی ٔ ٟٓتطٚیح  ٚحتی فطٚـ
ٔحهٛالت  ٚذسٔبت وؿت  ٚوبضٞبی ٔرتّف تّمی قٛز.
اظ زالیُ پصیطـ اختٕبٖی ثبالی اَالٔضؾب٘ی  ٚتجّیربت زض ضؾب٘ٞٝبی
اختٕبٖی ٔیتٛاٖ ث ٝتجبزَ پیبْٞب ٔیبٖ قجىٞٝبی زٚؾتی ،وٛتب ٜثٛزٖ
پیبْٞب ٕٞ ٚچٙیٗ لبثّیتٞبی چٙسضؾب٘ٝای قجىٞٝبی اختٕبٖی اقبضٜ
وطز؛ أب ٘ىت ٟٓٔ ٝزض پصیطـ آٔٛظـٞبی اختٕبٖی زض چٙیٗ
ضؾب٘ٞٝبیی ،ایٗ اؾت و ٝثؿیبضی اظ اٚلبت ٔفبٞیٓ ُٔ ٚبِت اظ َطیك
زٚؾتبٖ  ٚآقٙبیبٖ ثٔ ٝربَت ٔٙتمُ ٔیقٛز  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٚی زض
ثطاثط پصیطـ آٔٛظـ يٕٗ ایٙىٔ ٝمبٔٚتی ٘كبٖ ٕ٘یزٞس  ٚحتی اظ آٖ
اؾتمجبَ ٔ ٓٞیوٙس ٕٔ ٚىٗ اؾت ذٛز ٖبّٔی ثطای ٘كط آٖ ٔحتٛای
ثبظاضیبثی  ٚتدبضت ثبقس .شات ٔ ٚبٞیت ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی چیعی خسا اظ
ز٘یبی ٚالٗی ا٘ؿب٘ی ٘یؿت ثٚ ٝاؾُ ٝفٙبٚضیٞب  ٚأىب٘بت ٘طْافعاضی
ظٔی ٝٙاضتجبٌ ؾطیٕتط  ٚضاحتتط ا٘ؿبٖٞبی ضا ثبٖث ٔیقٛز ٕٞ ٚب٘ٙس
خبٔٗ ٚ ٝز٘یبی ٚالٗی ٕٔىٗ اؾت ثب چبِفٞب ٔ ٚكىالت  ٚذٛثیٞبیی ٘یع
ٕٞطا ٜثبقس  ٚایٗ ٙٞط  ٚتٛإ٘ٙسی ٔترههبٖ ٔ ٚسیطاٖ  ٚتهٕیٌٓیطاٖ اؾت
و ٝایٗ ثؿتطٞبی ٔفیس ضا زض ضاؾتبی اٞساف والٖ وؿت  ٚوبض ٔٛضز
اؾتفبز ٜلطاض زٙٞس.
زض ایٗ ضاؾتب ٞسف ایٗ تحمیك ثطضؾی ٖٛأُ ٔؤثط ثط ثٝوبضٌیطی
ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی خٟت َطاحی اؾتطاتػیٞبی اضتجبَی ثبظاضیبثی ثٛزٜ
اؾت و ٝثَٛ ٝض ذالن٘ ٝتبیح حبنّ ٝث ٝقطح ظیط ث ٝزؾت آٔس:
ثٛٓٙٔ ٝض ثطضؾهی ایٙىه ٝآیهب ٖٛأهُ ٔٛضزؾهٙدف زض ؾهُح

ٔٙبؾجی لطاض زاض٘س یب ذیط ،اظ آظٔ ٖٛزٚخّٕٝای (آظٔ٘ ٖٛؿجت) ثٟهطٜ
ٌطفت ٝقس .ثط اؾبؼ ٘تید ٝایٗ آظٔ ،ٖٛؾُح ٔٗٙیزاضی وّیٖٛ ٝأُ
ثٝخع ٔٛإ٘ لب٘٘ٛی وٕتط اظ  0/05حبنُ قسِ .صا فطو ثطاثطی ٘ؿجت

ثطای ضتج ٝثٙس ی ٔیبٍ٘یٗ ٔتریطٞبی پػٞٚف اظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ

اؾتفبز ٜقس٘ .تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛتحّیُ ٚاضیهب٘ؽ فطیهسٔٗ ٘كهبٖ
زاز ؤ ٝیبٖ ٚيٗیت ٔٛخٛز چٟبض ٖبٔهُ تفهبٚت ٔٗٙهیزاضی ٚخهٛز
زاضز یٗٙی زاضای ضتج ٝیىؿب٘ی ٘یؿتٙس .ضتجٞٝبی ثهٝزؾهتآٔهس ٜثهٝ
تطتیههت اظ ضتجهه 1 ٝتههب ٖ 4جههبضتا٘ههس اظ :پههصیطـ ٔكههتطیبٖ (،)2/93
ظیطؾبذت ( ،)2/90فط ًٙٞاختٕبٖی (ٛٔ ٚ )2/53إ٘ لب٘٘ٛی (.)1/63
زض ثطضؾی ٖٛأُ ٔؤثط ثط ثهٝوهبضٌیطی ضؾهب٘ٞٝهبی اختٕهبٖی

٘تید ٝآظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛچٙسٌب٘٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ٔیعاٖ يطیت تٗیهیٗ
وُ ٖٛأُ ٚاضز قس 0/529 ٜاؾت و٘ ٝكهبٖ ٔهیزٞهس حهسٚز 52/9
زضنس اظ ترییطات ٔتریط ٚاثؿت ٝتٛؾٍ ٔتریط ٔؿتمُ ٔیتٛا٘هس ثیهبٖ
قٛز؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفهت وه ٝافهعایف ٔٛا٘هٕ لهب٘٘ٛی  ٚپهصیطـ
ٔكتطیبٖ  ٚفط ًٙٞاختٕبٖی ثهٝوهبضٌیطی ضؾهب٘ٞٝهبی اختٕهبٖی ضا
تٗییٗ ٔیوٙس.
زض ثطضؾی ثٝوبضٌیطی ضؾهب٘ٞٝهب  ٚاثطثركهی اؾهتطاتػیٞهبی

اضتجبَی ثبظاضیبثی ثب اؾهتفبز ٜاظ آظٔه ٖٛضٌطؾهی ٖٛذُهی ٘كهبٖ زاز
ٔیعاٖ يطیت تٗییٗ  0/185حبنُ قس ٜوه٘ ٝكهبٖ ٔهیزٞهس 18/5
زضنس اظ ترییطات ٔتریط ٚاثؿت ٝتٛؾٍ ٔتریط ٔؿتمُ ثیبٖ ٔهیقهٛز.
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝافعایف ثٝوبضٌیطی ضؾهب٘ٞٝهبی اختٕهبٖی
اثطثركی اؾتطاتػی اضتجبَی ثبظاضیبثی ضا تٗییٗ ٔیوٙس.
ثٛٓٙٔ ٝض ثطضؾی ٚيٗیت ٖٛأُ ثط حؿت خٙؿهیت (ثطضؾهی

ایٙى ٝآیب ٖٛأُ زض ٌطٜٞٚبی ظٖ ٔ ٚطز ٔتفبٚتا٘س یهب ذیهط) آظٔهٖٛ
یٚ ٗٔٛیتٙی ث ٝوبض ثطز ٜقس٘ .تبیح ٘كبٖ زاز ٖٛ ٕٝٞأُ ثٝخع ٔٛإ٘
لب٘٘ٛی  ٚفطٙٞهً اختٕهبٖی زاضای ؾهُح ٔٗٙهبزاضی وٕتهط اظ 0/05
ٔی ثبقٙس؛ ِصا ثط حؿت خٙؿیت ظٖ ٔ ٚطز تفبٚت ٔٗٙبزاضی ثیٗ آٟ٘ب
ٚخٛز زاضز .زض وّیٖٛ ٝأُ ثٝخع ٔیعاٖ اؾتفبز ٜظ٘بٖ أتیهبظ ثهبالتطی
اٖالْ ٕ٘ٛز ٜا٘هس  ٚزض ٔیهعاٖ اؾهتفبزٔ ٜهطزاٖ أتیهبظ ثهبالتطی ثیهبٖ
زاقتٝا٘س.
خٟت ثطضؾهی ٚيهٗیت ٖٛأهُ ثهط حؿهت ٔمُهٕ تحههیّی

(ثطضؾی ایٙى ٝآیب ٖٛأُ ثط حؿت ٔمهبَٕ تحههیّی ٔتفهبٚتا٘هس یهب
ذیط) اظ آظٔ H ٖٛوطٚؾىبَ – ٚاِیؽ ثٟهطٌ ٜطفته ٝقهس .ثهط اؾهبؼ
٘تبیح ایٗ آظٔ ٖٛقطوت وٙٙهسٌبٖ فهٛق ِیؿهب٘ؽ پهصیطـ ثیكهتطی
زاقتٝا٘هس  ٚاظ ذهسٔبت اِىتط٘ٚیىهی اؾهتفبز ٜثیكهتطی ٔهیٕ٘بیٙهس.
ٕٞچٙیٗ اثطثركی ثبالتطی ضا ٘یع اٖالْ ٕ٘ٛزٜا٘س.
ثطای ثطضؾی ٚيٗیت ٖٛأُ ثط حؿت ؾٗ (ثطضؾی ایٙىه ٝآیهب

ٖٛأُ زض ٌطٜٞٚبی ؾٙی ٔتفبٚتا٘س یهب ذیهط) آظٔه H ٖٛوطٚؾهىبَ
ٚاِیؽ ث ٝوبض ثطز ٜقس .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح خٛاٖتطٞب ثیكتط اظ ذهسٔبت
اِىتط٘ٚیىی اؾتفبزٔ ٜی وٙٙس .ث ٝوبضٌیطی  ٚتأثیطٌهصاضی ثهب افهعایف
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ؾٗ افعایف یبفت ٝاؾتٞ .طچه ٝؾهٗ افهعایف یبفتهٛٔ ٝا٘هٕ لهب٘٘ٛی ٚ
فط ًٙٞاختٕبٖی ٘یع افعایف زاقت ٝاؾت.
ثٙبثطایٗ ثطپبیٔ ٝؿتٙسات ٘ ٚتبیح حبنّٔ ،ٝیتٛاٖ ایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ وطز وٝ
زض ز٘یبی أطٚظٔ ،فبٞیٓ ٘ٛیٙی ٚاضز نٗٙت ثب٘ىساضی قس ٚ ٜفٙبٚضی زض
حبَ ثبظتٗطیف ٕٝٞچیع اؾت .ث ٝتسضیح ثب٘ىساضی ٔجتٙی ثط ضؾب٘ٞٝبی
اختٕبٖی زض ایٗ نٗٙت خبیی ثطای ذٛزـ ثبظ وطزٕ٘ ٚ ٜیتٛاٖ تهٛیط
زلیمی اظ ٔحیٍ اختٕبٖی زاقت و ٝزض ٖیٗ ٔدبظی ثٛزٖٔ ،یذٛاٞس
ذهٛنیتطیٗ ٔؿبئُ ٔبِی افطاز ضا َجمٝثٙسی وٙس .ثؿیبض ظٚز اؾت ثطای
ایٙى ٝثتٛاٖ چبضچٛةٞبی ایٗ قبذ ٝاظ ثب٘ىساضی ضا ثٝزضؾتی تطؾیٓ وطز
أب ثب ٚخٛز ایٗ ،ثطذی اظ ثب٘هٞبی ایطاٖ  ٚقطوتٞبی فٗبَ زض حٛظٜ
ثب٘ىی ،ذٛز ضا زض ٔؿیط ایٗ چطذ ٝترییط لطاض زازٜا٘س.
٘تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس ٘فٛش ایٗ ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی زض ثیٗ الكبض ٔرتّف
ٔطزْ ثؿیبض افعایفیبفت ٝاؾت .اظ ؾٛیی زیٍط ثط اؾبؼ ثطضؾیٞبی
نٛضت ٌطفت ،ٝثعضيتطیٗ ٗٔ ٚطٚفتطیٗ ثط٘سٞب زض ٞط حٛظٜای ٘یع زاضای
نفحٞٝبی اذتهبنی ذٛز ٞؿتٙس  ٚآذطیٗ زؾتبٚضزٞبی ذسٔبت ٚ
ٔحهٛالت ذٛز ضا اظ ایٗ َطیك ٕ٘بیبٖ ٔیؾبظ٘س .ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی زض
وٙبض ثؿیبضی اظ نٙبیٕ ث ٝیه اثعاض ذسٔبتضؾب٘ی ثٔ ٝكتطی تجسیُ
قسٜا٘س  ٚنٗٙت ثب٘ىساضی اظ ایٗ نٙبیٕ ٔؿتثٙی ٘جٛز ٜاؾت  ٚخع
پیكتبظاٖ اؾتفبز ٜاظ ایٗ ضؾب٘ٞٝب ٞؿتٙس .ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ث ٝیه
٘یطٚی لسضتٕٙس زض قىُ زٞی ث ٝخٙجٞٝبی تدبضت تجسیُ قسٜا٘س .ظیطا
ثبظاضیبثی زٞبٖثٝزٞبٖ ضا تمٛیت وطزٜا٘س  ٚثٝؾطٖت زض تهٕیٕبت ذطیس
ٔكتطیبٖ إٞیت پیسا ٔیوٙٙس .ثطای ا٘دبْ فٗبِیتٞبی ثبظاضیبثی زض ظٔیٝٙ
ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ،ثبظاضیبثبٖ ثبیؿتی قی ٜٛث ٝوبض ثطزٖ ایٗ ذٍٔكیٞب
ضا ثیبٔٛظ٘س .ثب ٚخٛز ایٙى ٝتجّیربت یه ٔٙجٕ ٔٛثك اَالٖبتی اؾت،
ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ٕٔىٗ اؾت ثٔٝطاتت ٟٔٓتط اظ تجّیربت ق٘ٛس ٚ
اظآ٘دبییؤ ٝهطفوٙٙسٌبٖ حدٓ ظیبزی اظ پیبْٞب ضا زض ایٗ قجىٞٝب لطاض
ٔیزٙٞس ،ثبظاضیبثبٖ آٌبٞی  ٚوٙتطَ وٕتطی ٘ؿجت ث ٝایٗ پیبْٞب زاض٘س.
زض پبیبٖ ثٔ ٝسیطاٖ ثب٘ه تدبضت  ٚؾبیط ؾبظٔبٖٞبیی و ٝثب ؾبذتبضی
ٔكبث ٝث ٝز٘جبَ افعایف ؾ ٟٓثبظاض ذٛز زض ٔحیٍ ضلبثتی ثب٘ىساضی
ٞؿتٙس ،آیٙسٜپػٞٚی ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜتٙبؾت ثب پیكطاٖٞبی ترییط زض ٖطنٝ
ثب٘ىساضی ،ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ  ٕٝٞخٛا٘ت ث ٝآیٙسٍٜ٘بضی زض حٛظٔ ٜكتطی-
ٔساضی  ٚخصة ٔكتطی  ٚتسٚیٗ ضاٞجطزٞبیی زض حٛظ ٜاؾتطاتػی ثبظاضیبثی
ٔجتٙی ثط ضاثُ ،ٝظٔی ٝٙثٟجٛز ٚيٗیت ذٛز ضا فطا ٓٞآٚض٘سٛٓٙٔ .ض اظ وّیٝ
خٛا٘ت ،زض ایٗ ٔمبِٕٞ ،ٝبٖ ثٟطٌٜیطی اظ فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ اضتجبَی ٚ
اَالٖبتی زض حٛظ ٜتجّیربت  ٚاَالٔضؾب٘ی ثٔ ٝكتطیبٖ زضثبض ٜخسیستطیٗ
ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی اؾت و ٝث ٝثبظاض ٖطي ٝوطز ٜاؾت.
ٕٞچٙیٗ ٔسیطاٖ ثب٘ىی ثبیس ثب ٕٞىبضی ٔسیطیت ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی ٚ
وبضقٙبؾبٖ زاذّی ٔ ٚكبٚضاٖ ذبضخی ،ثؿتٞٝبی آٔٛظقی ثطای اضتمب
ٟٔبضتٞب  ٚتٛإ٘ٙسیٞبی فٙبٚضا٘ ٝوبضوٙبٖ ضا فطا ٓٞآٚض٘س  ٚآٔٛظـٞبی
ثٟیٔ ٚ ٝٙتٙبؾت ثب تحٛالت ضٚظ ضا ثٚ ٝیػ ٜثطای وبضوٙبٖ حٛظ ٜثبظاضیبثی ٚ
تجّیربت ٕٞ ٚچٙیٗ وبضوٙب٘ی و ٝزض ذٍ ٔمسْ ذسٔتضؾب٘ی ٞؿتٙس ضا

َطاحی وٙٙس.
حًٛض زض وّی ٝوب٘بَٞبی ٔٛخٛز فًبی ٔدبظیٚ ،ثؿبیتٞب ،پبزوؿتٞب؛
ّٖیضغٓ وّیٔ ٝحسٚزیتٞبی أٙیتی ٛٔ ٚإ٘ لب٘٘ٛی ،ث ٝقیٜٞٛبیی و ٝثٝ
ٔٙبفٕ ّٔی  ٚثٍٙبٞی آؾیت ٘طؾب٘س  ٚاَالٖبت ٔحطٔب٘ ٝضا ٔه ٖٛثساضز ،اظ
زیٍط پیكٟٙبزٞبی وبضثطزی ثطای اؾتطاتػی ثبظاضیبثی اضتجبَی ث ٝوٕه
ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی اؾت.
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