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 ارتباطات در توسعه پایدارنقش 

فرشته بهرامی - 1
 1

 .دکتری علوم ارتباطات 

 دکتری علوم ارتباطات، محمدرضا حقیقی -۲

 فرزانه بهرامی کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی-۳

 
 چکیده:

 تاریخ روشن است که تالشهای توسعه ای فعلیبا نگاه به 

نیاز دارد به نتایجی دست نیافته  آنکه دنیای فقیر به 

کمک به میلیاردها نفر برای بهبود زندگی بزرگترین  .است

چالش پیش روی جهان است. رهبران باید قانون حقوقی و 

بهداشتی را وضع کنند، رشد اقتصادی مناسب و پایدار 

هیچ یک از این موارد به شکل و... باید بدست آید

ندهای ارتباطی و شود مگر، فرایپایداری محقق نمی

اطالعاتی آزاد و باز توسعه یابد ارتباطات در همه 

ها و عامالن توسعه نیاز های توسعه مهم است دولتجانبه

دارند که نقش اصلی اطالعات و ارتباطات در توسعه را 

های افراد فقیر برای اهمیت گسترش ظرفیت. دریابند

حل چالش و مشارکت در فرایندهای سیاسی و توسعه

تواند فرصتهایی جدید می ICTتباطات امری ضروری است. ار

ای فراهم کند تا مشارکت را برای افراد فقیر و حاشیه

کنند اما حمایت استراتژیک الزم است تا مطمئن شود که 

ICT ای دست یافته است و شکاف بین فقیر به اهداف توسعه

و غنی برداشته شده است. رسانه نقش مهمی در اطالع 

ه جامعه دارد.حمایت استراتژیک از رسانه باید رسانی ب

، شفافیت و نظارت مناسب باشد که رسانه  براساس شناخت

یک ابزار عمومی است، و ارتباطات باید در همه امور 

مایت از رسانه، تعیین حقوق حتوسعه وجود داشته باشند. 

قانونی برای آزادی بیان و دسترسی به اطالعات، توسعه و 

ی جدید تحول در زمینه تکنولوژیهای شناخت فرصتها

-ارتباطی و اطالعاتی، مشارکت بیشتر مردم فقیر و حاشیه

نشین و هماهنگی خواست آنها با اجتماع، فرایندهای 

سیاسی و اجتماعی، همه باید به عنوان یک ابزار کلی دو 

جانبه و منسجم در نظر گرفته شوند.چنین دیدگاه 

پذیر خواهد کرد ا امکانگیری جامعه آزاد رهماهنگی، شکل
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۲ 

که در آن فرایندهای ارتباطی و اطالعاتی به عنوان 

-شوند که به همه شهروندان سود میابزار عمومی دیده می

 ای هستند. رسانند و دارای تأثیران دوجانبه توسعه

 (ICTفناوری اطالعات)، توسعه، ارتباطاتواژگان کلیدی: 



۳ 

 مقدمه

زندگی می پایین همچنان مردم دنیا  با درآمد در حال حاضر 

وردهایی که تغییر را تسریع می کنند آکنند. چرا بر

برای اینکه صدها نفر از میلیونها نفر را از فقر خارج 

کند ،  واثبات دستیابی به ان در کشورهای در حال 

توسعه دشوار است؟ این یک  سوال ساده مهم است که جهان 

فق عمیقی برای عوامل کاووشی وجود با آن روبروست و توا

دارد که توسعه اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می کند. 

که شامل آب و هوای کشور ، جغرافیا و دستیابی به 

منابع طبیعی ، موسسات و رهبریت انها ، تاریخ ، 

فرهنگ، افزایش تضاد با حد و مرزهای آن و همسایه های 

ل وسیع بین آن ، این عوامل به نوبه خود با مسائ

المللی مثل اتحاد سیاسی و موانع ، سیاست های تجاری و 

سطوح و الگوهای بخشش وام بین المللی و کمک زندگی  در 

همچنین عدم توافق قابل توجهی بین سیاست  ارتباط است.

گذاران ، اقتصاددانان و کارشناسان توسعه ، تحصیل 

ل و کرده ها و وکال در رابطه با اهمیت نسبی این عوام

روابط دقیق آن نسبت به هم وجود دارد.اما انچه بطور 

ثابت نادیده گرفته شده و در تحلیل های توسعه ای در 

حاشیه قرار دارد، مذاکرات و مداخالت الزم است. همه این 

فرایندهای توسعه ای و انسانی بر ادامه اطالعات و 

ارتباطات بین افراد و گروه ها تاکید دارد. ارتباط 

روابطی را می سازد و مذاکراتی را ایجاد می  موثر ،

کند ، انتخاب ها را تسهیل می کند ، تصمیمات آگاهانه 

را مشخص می کند و به ایجاد همبستگی ها و همکاری ها 

موقعیتی » کمک می کند و بر تسریع تغییر تاکید دارد.

نشان می دهد که اطالعات موثر و « برای ارتباط

رط هایی برای توسعه موفق فرایندهای ارتباطی پیش ش

اند. آنها رگ حیاطی کنترل مناسب )مرکزیت گفتمان 

سیاسی و قدرت ،ودر قلب کشورهای توانا و پاسخگو قرار 

دارد(، بخش منسجم جامعه سالمت و قدرتمند،لزوم ایجاد 

اقتصاد کارامد و موثر،و جزء اساسی انتخاب اجتماعی و 

وسعه در قلب موفقیت اجتماع  در تغییر جهان هستند.ت

خود اگر پایدار باشدباید به افراد اجازه دهد که 

عامالنی برای تغییر خود باشندکه با استفاده از ایده 

های خود هم به طور فردی و هم بطور جمعی عمل کنند و 
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دانش را در جستجوی شیوه های پتانسیلی خود محقق 

کنند.ظرفیت مردم برای شرکت در طیف وسیعی از تصمیمات 

ر انها تاثیر دارد و از جنبه های عملکردی خاصی که ب

لذت ببرند که در گرو ادامه زندگی سالم انهاست. منابع 

سرمایه گذاری در فرایندهایی که افراد را قادر می کند 

بخش مهمی از مذاکرات و تصمیم گیری ها باشند و انتخاب 

های اگاهانه ای داشته باشند برای شناخت این ازادی ها 

ست و باعث توسعه کارامد و کاهش فقر است. با حیاتی ا

قادر کردن تعداد بیشتری از افراد برای صحبت کردن و 

درگیر شدن و پاسخ دادن به هم سرانجام تجهیز کردن 

انها برای گرفتن مسولیت سیاسی انهاست ، که یک انسجام 

کلیدی است که باعث تغییر عمیق و پایدار می 

رای ارتباط چیزی است که شود.افزایش قدرت و توان برق

افراد فقیر برای خود بعنوان مزایایی توسعه آرزو 

است . هنگامی که بانک جهانی  MDGsدارند که مورد هدف 

سوال کرد بیشتر  1999د نیازمند در سال افراز ااز 

گوش می رساند و دوم ه نها یک صدا را بآپاسخ های 

 مد خود را برای تامینآاینکه فقط می خواستند در

نیازهای ضروری زندگی توسعه دهند نه اینکه بتوانند در 

ها تاثیر دارد که آنتصمیماتی شرکت کنند که بر زندگی 

 به عنوان ویژگی کلیدی فقر شناخته شده بود.

بنابراین این نوشتار چالش های کاربرد ارتباطات را 

بطور قوی به عنوان عامل تغییر نشان می دهد که باعث 

نقش فرایند  وتوسعه سریعتر و پایدارتر می شود. 

ارتباطات و اطالعات را در همه مولفه های کلیدی 

 بررسی می کند که باعث افزایش توسعه می شوند:

 مساوی و فراگیرابتدا در فرایندهای سیاسی  -

دوم ، در فرایندهای دولت های ملی و بین المللی که  -

 کارامد و پاسخگو و مسول هستند

 سوم، در حمایت از شهروندان و جامعه مدنی پویا -

چهارم، در ایجاد رشد اقتصادی فراگیر ، زندگی ثابت  -

 و بازارهای مساوی ، کارامد و شفاف

اد و جمع پنجم در ایجاد و حفظ یک محیط رسانه ای آز -

گرا که خروجی های رسانه ای بسیار و گوناگونی دارد 

 و همچنین کیفیتی باال دارد.

اهمیت و تقاضای همه گیر آن  که از دیدگاهی کلی نگر 
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از پردازش اطالعات و ارتباطات در جامعه گرفته می 

شود، در عوض یک رویکرد فاقد عمومیت و ناقص است که 

ی کند. اطالعات و سیاست گذاران در لحظه اتخاذ م

به  کاربرد فراگیر کانال های رسانه ای الزم است که

عنوان یکی از ابزار عمومی و مهم شناخته شوند که 

عث منفعت همه شهروندان است و تاثیرات توسعه را اب

به حداکثر می رساند. یک ویژگی از ابزارهای عمومی 

این است که بیشتر مردم از ان استفاده می کنند و 

مومی بیشتری هم دارد. فرایندهای ارتباطی باید سود ع

به عنوان ابزارهای عمومی در نظر گرفته شوند زیرا: 

به توسعه جامعه ، حکومت ، صلح و رفاه نسبت داده می 

شوند. فرایندهای ارتباطی هم مثل همه ابزارهای 

عمومی برای تولید نیاز به هزینه دارند اما تولید 

نمیبرد و بسیاری از انواع کننده همیشه از انها نفع 

دانش و اطالعات با کاربرد هرچه بیشتر خود ارزشمندتر 

می شوند)همانند سیستم های شبکه ای که بهم متصل 

 اند(.

بیشتر سیاستمداران ، افراد تاجر و هر فردی که در 

نهادهای جمعی کار می کند ، درمیبابد که ارتباطات 

ر تحلیل های مؤثر اساس موفقیت انهاست. و هنوز هم د

توسعه ای ، پروژه های توسعه سیاست گذاری توجه 

بیشتری به ان می شود. سیاست گذاران اغلب دانش کافی 

درباره مراحل خاص گسترش فرایند ارتباطات را 

ندارند، و حتی زمانی هم که اگاهی داشته باشند 

،سیاست درستی را برای ان اتخاذ نمی کنند. ورای همه 

افراد بیشتر برای ورود و شرکت ، اگاهی دادن به 

مستقیم انها ، ساختارهای قدرت موجود را به چالش می 

کشد. عالوه بر این ، علیرغم شواهد گفته شده و اساس 

قدرتمند تجربی آن که اهمیت ارتباطات را در ایجاد 

شرایط برای توسعه موفق نشان می دهد، مباحث همیشه 

ل دسترس به اندازه کافی انجام نشده اند و قاب

 نیستند.

 توسعه        

توسعه چیست؟ بیشتر کارشناسان توافق دارند که بدون 

توجه به سیستم سیاسی یا اقتصادی خاصی که آن را تولید 

می کنداهداف توسعه شامل رشد شرایط مادی برای همه ، 



6 

تساوی بیشتر برای دستیابی به منابع طبیعی و ثروت 

ادی و امنیت ، توسعه جهان ، گسترش شناخت حقوق بشر، آز

حق انتخاب ها، خود رایی و قدرت تاثیر بر زندگی خود و 

 شرایط آن و پایداری است.

دستیابی به این اهداف مستلزم تغییراتی در هر سطح است 

: در خانواده ها و نهاده، اجتماع ها ، کشورها  و 

تجارت و روابط بین الملل . اینها اهدافی نیستند که 

ل و در هر زمانی بدست ایند: شامل همیشه بطور کام

فرایندهای ادامه دار گفتگو، رقابت ، مذاکره ، تبادل، 

انتخاب و تصمیم گیر ی اند که تحت همه انها همه بخش 

افراد نیازمند و حاشیه نشین الزم  های جامعه از جمله

است که مشارکت داشته باشند . این فرایندها بطور 

 .گسترده فرایندهای ارتباطی اند

امروزه بیشتر طرح توسعه بر کاهش فقر متمرکز شده است. 

کم، دیگر ویژگی ی مدها آمباحثی درباره اهمیت نسبی در

های مرتبط با کیفیت زندگی ، و عدم تساوی در اختصاص 

فقر وجود دارد. اما بیشتر تحلیل ها موافق اند که 

برای هر نوع رشدی در زندگی افراد نیازمند که باید 

و پایدار باشد، باید شامل توسعه و رشد  ادامه دار

قدرت افراد فقیر برای شرکت در فرایندهای توسعه باشد 

 نهاست .آکه به معنای افزایش ظرفیت ارتباطی 

افراد نیازمند و کسانی که د رحاشیه و بدون قدرت در 

جوامع خود هستند، طبق تعریف به دور از بسیاری از 

اطات هستند. یک سوی ارتب زچیزها و از جمله انواعی ا

ارتباطات دریافت اطالعات است  . محدودیت های ظرفیت 

افراد فقیر برای دریافت اطالعات می تواند شامل ، بی 

سوادی، دوری از منابع اطالعاتی ، عدم صحبت به زبان 

اکثریت یا زبان رسمی ، و عدم وجود برق است که دسترسی 

ست . جنبه را محدود کرده ا و.. به رادیو و تلوزیون

دیگر ارتباطات ، توان دادن اطالعات است تا باعث شنیدن 

صدای افراد و مشارکت انها در بحث و مذاکرات شود . 

نها آشدن صدای  هظرفیت ها ی افراد فقیر برای شنید

محدود است. عدم دسترسی انها به افراد قدرتمند ، حتی 

با وجود گسترش اخیر تلفن های همراه ، بیشتر افراد 

قیر تلفن در دسترس ندارند. استفاده از کامپیوتر و ف

 اینترنت گران است و نیاز به مهارت دارد.
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در جوامع ، رسوم اجتماعی و ساختارهای قدرت اغلب در 

بعضی از گروه ها مخصوصا زنان آنها را واردار به سکوت 

می کند. افزایش قدرت افراد فقیر برای مشارکت در 

ها باعث تغییرات اساسی در اطالعات و شرکت در گفتگو

زندگی بیشتر ملت ها و نه تنها کشورهای در حال توسعه 

 می شود.

 

 ارتباطات

ارتباطات دیجیتال و الکترونیک ، چاپی و فردی همه 

انواعی از بوم شناسی ارتباطات در جوامع ، کشورها و 

موسسات اند و شامل مفهوم ارتباطات در این نوشتار می 

ع ارتباطات را به حساب می اوریم: شوند. ما همه انوا

از مبارزات انتخاباتی برنامه ریزی شده ارتباطی گرفته 

) مثل بهداشت و سیاست یا اموزش( تا جریان های برنامه 

ریزی شده ارتباطی ) مثل تعامالت فردی ،تجمع های 

غیررسمی و گسترش شبکه جهانی از ارتباطات مجازی( ، 

ت واقعی فرایندهای جمع هنر و سرگرمی هم مانند اطالعا

اوری و تنظیم دانش و اطالعات همانند فرایندهای ارسال 

 و اشتراک اطالعات همه بخشی از از ارتباطات اند.

یعنی اشتراک  Communicareریشه التین کلمه ارتباطات بصورت 

است. ما ارتباط برقرار می کنیم تا دیدگاه خود را به 

ترفند اصلی بشر در بین خانواده ن اشتراک بگذاریم. ای

ها ،دوستان ، همکاران و غریبه ها در هر سطحی از 

نها صحبت می کنیم ممکن آجامعه است .افرادی که ما با 

است قابل تشویق باشند یا نباشند اگر هر دو طرف به هم 

گفتگو ممکن است  -که مشارکت در بحث است-گوش فرا دهند

تغییر یا عدم حل یک باعث توافق شود یا توافق برای 

دیدگاه مخالف یا متضاد باشد. در این نوشته ارتباط به 

معنای تبادل دو طرفه است نه اینکه یک طرف اطالعات را 

از جانب فرستنده یا گیرنده انتقال دهد. این به معنای 

دادن اطالعات و همچنین دریافت اطالعات و گوش دادن با 

 امکان واقعی پاسخ دادن است.

 ارتباطات برای توسعه چیست؟

شناخت اهمیت ارتباطات برای ایجاد تغییر در توسعه 

سال گذشته بسیاری از افراد به  50جدید نیست . طی 

تحلیل این مطلب پرداخته اند که چگونه ارتباطات در 
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توسعه عمل می کند و می تواند اهداف ارتباطات را به 

هدف  ق کند.صورت دریافت کننده اطالعات و ایده ها محق

این بوده است که اطالعات را انتقال دهیم تا افراد را 

برای تغییر رفتار خود با توجه به حوزه  خاصی از 

مثال برنامه ریزی خانواده یا )زندگی انها تشویق کنیم 

 (.فعالیت ها ی کشاورزی

در وهله اول ، ارتباطات به عنوان یک موضوع ساده 

ستنده به گیرنده دیده بصورت  دادن یک پیام از سوی فر

شود. که بخشی از ان با وجود تجربه صنعت تبلیغات ،  می

به این عقیده رسیده که پیام باید به دقت با عقاید 

گیرنده و بافت اجتماعی تناسب داشته باشد.طراحی دقیق 

تر رقابت اطالعاتی با نشان دادن مخاطب هدف و کمک کردن 

شود و چگونگی نچه نیاز است که گفته آبه او برا ی 

ن شروع شد. برای بسیاری این به معنای ارتباط آگفتن 

توسعه ای است: رقابت های ارتباطی برنامه ریزی شده ، 

استفاده از انواع رسانه ، برای دستیابی به تغییرات 

خوبی مشخص شده است ه خاص است . در این رویکرد عقیده ب

قط نها فآکه رفتار افراد زمانی تغییر می یابد که 

دریافت کننده های کنشی در پیام ها نباشند بلکه بطور 

فعال در فرایندها شرکت کنند . بحث کردن بهتر از گوش 

 دادن است.

عقیده اساسی دیگر در دستیابی به این زمینه این است 

که بسیاری از تغییرات توسعه ای نیاز به تغییر در کل 

جامعه  جوامع نه فقط افراد دارد. روابط قوی و گرایشات

از جمله ویژگی های مهم در تصمیم گیری نسبت به دانش 

واقعی زن در مورد خطرات رابطه جنسی حفاظت نشده 

هستند. در رابطه با این مفهوم که تغییر یک فرایند 

اجتماعی است ، توجه فزاینده ای توسط کارشناسان توسعه 

ارتباطات درباره تحلیل چگونگی گسترش عقاید در جامعه 

ها رهبران عقیده در آنکه  ها اعمال شده استو نهاد

نها مورد تایید است و آجامعه هستند که منبع اطالعاتی 

ن باعث توسعه و گسترش نظرات و آمسیرهای همراستا با 

رفتارها در جوامع می شود. عقاید جدید در صورتی 

اختیار می شوند که توسط عامالن تغییر مورد اعتماد یا 

 عرفی شده اند.واسطه های ارتباطی م

هر  آناگر توسعه به عنوان فرایندی دریافت شود که در
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ن شرکت کند ، این جنبه از آفرد در جامعه باید در 

ارتباط اساسی است. حمایت ا زارتباط در توسعه تنها به 

این معنی نیست که اطالعات بیشتری را برای افراد 

 نهاآنیازمند فراهم کنیم بلکه به معنای مشارکت دادن 

برای حضور فعال در توسعه در فرایندها ی خاص ارتباطی 

شرکت در تصمیم گیری ،  ،است. صحبت درباره دیدگاه ها 

فعالیت در اطالعات ، صحبت و گرفتن پاسخ ، استفاده از 

هر کانال ارتباطی در دسترس ، البته نه همه انواع 

سیاری از بلکه ب.ارتباطات شامل فرایندهای مشارکتی اند

اری هدف تشویق انتقال اطالعا ت اند. اما همه نها دآ

 انواع مشارکت لزوما فرایندهای ارتباطی است.

دو کانال مختلف ارتباطی بر جنبه های اطالعاتی و هم بر 

چاپی و –بیان احاطه دارد. رسانه ) رسانه جمعی سنتی 

انتشاری ( اطالعات را ارئه می دهند اما صداها را 

منعکس می کنند و مشارکت را با شرح فرایندهای سیاسی و 

دولت و ایجاد صحنه ای برای مذاکره هموار می کنند. 

رسانه ، اجتماع به ویژه مذاکره و بیان را ممکن می 

مثل تلفن ، –)تکنولوژی ارتباطات و اطالعات ICTکند. 

تر و اینترنت( می توانند برای دریافت اطالعات کامپیو

ها برای کار آنکه  یبکار روند، اما بیشترین پتانسیل

 ITCنند شروع به برسی شده است . با کفعاالنه مطرح می 

 رجدید هر کاربردی بطور بالقوه یک ایجاد کننده فعال د

 یک صدا با یک جفت گوش است. ،اطالعات 

دریافت اطالعات و –تباطات در حمایت از هر جنبه از ار

کافی نیست که شیوه های ارتباطی مثل  -یا بیان کردن

تلفن ، رادیو یا ماهواره را فراهم کنیم . تکنولوژی 

ها تا زمانی که بکار نروند تفاوتی ایجاد نمی کند . 

اطمینان از این  لینابراین حمایت توسعه ای باید شام

ند ) د رمورد باشد که تکنولوژی ها واقعا در دسترس ا

محل ، هزینه و سنت های اجتماعی ( ایجاد مهارت 

استفاده ا زانها ، ایجاد محتوا و توسعه سیستم ها و 

 ICTاشتیاق به 1990فرهنگ استفاده از انها. در دهه 

چنان خوشبینانه بود که خود تکنولوژی ها به جوامع 

متصل شدند. بسیاری از پروژه ها مثل مراکز تلفن 

جاد شده که اغل نتایج ناامید کننده ای روستایی ای

داشت. تجربه نشان داده که موانع زیادی برای استفاده 
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از تکنولوژی وجود دارند. هزینه و اعتبار ، مهارت ها 

و مدیریت ، عدم وجود محتوی مفید یا عدم تناسب بین 

تکنولوژی های جدید و نیازهای ارتباطی موجود و جریان 

روع برای هر ابداعی در زمینه های جامعه هدف. نکته ش

جریان ارتباطات باید در ظرفیت های ارتباطی و عادات 

 سودمندی موجود در انها باشد.

ما  می دانیم که همه ارتباطات از دیدگاه توسعه بی 

خطر نیستند. عقاید می تواند دست کاری شوند ، حقیقت 

می تواند کتمان شود یا منحرف شود، رسانه ها می 

ار روند تا توجه به افراد برگزیده قدرتمند توانند بک

را بیشتر کنند . افراد ممکن است مورد بهره کشی قرار 

گیرند. با وجود مزایای ارتباطی ، ارتباط اشتباه ممکن 

است خطراتی هم بدنبال داشته باشد. عدالت ، شفافیت و 

نظم و کنترل مورد پذیرش عامه باید بخشی از پاسخ 

ازاد بیشتر مسولیت باید بر عهده  باشد. اما در جامعه

مخاطب باشد تا خوب را از بد تشخیص دهد و قدرت یافته 

را تحریف یافته باز شناسد. مخاطبان باید یاد بگیرند 

که عالیق خود را بشناسند و در چالش برای جستجوی 

اطالعات و ایجاد رسانه ای برای خود فعال باشند. گروه 

ند از جمله زنان ، الزم هایی که در کل کمتر حضور دار

است که فعال باشند تا صدایشان شنیده شود و وارد 

 گفتمان عمومی شوند.

ه روشنی از ابتدا بما معتقدیم که بجز اینکه ارتباطات 

به عنوان یکی از مولفه های ضروری برای دستیابی به 

اهداف تعریف شده است ، این احتمال وجود دارد که 

بنابراین تعهدات ممکن است  نادیده گرفته شده باشد و

به چیزی نرسند.سازمان ها و دولت های توسعه ای قبال 

نقش اطالعات و ارتباطات را در توسعه در بسیاری از 

ابتکارات اخیر شناخته شده اند. اما علیرغم این 

برجستگی دیدگاه، ارتباطات هنوز هم در جایی که نیاز 

لتزامات در به بودن دارد ، در قلب طرح های توسعه و ا

هر سطحی ، شناخته نشده است. بنابر این در تالش اجتماع 

زمان روشن کردن  MDGدر جامعه توسعه برای دستیابی به 

یک چراغ در ارتباطات است.ارتباطات به دالیل دیگری هم 

ضروری است. سرعت تغییر تکنولوژیکی در زمینه ارتباطات 

تالش به باعث شده که دولت ها ، موسسات و تحلیل گره 



11 

ن کنند. در هر سطحی عدم مهارت ها در رابطه آنگهداری 

با تقاضاهای جدید تکنولوژیکی و امکاناتی وجود دارد ، 

از سطح اجتماعی روزنامه نگاری تا وزارتخانه ها ی 

دولتی و مقامات مسول ارتباطات تلفنی ، و سرمایه 

گذاری کافی در ساختارهای بزرگ ، آموزش ، فرایندهای 

ی و تنظیم کننده وجود نداشته و تغییرات قانون

سیستماتیک در همه سازمانها نیاز به انتخاب چالش ها و 

فرصتهایی در ارتباطات دارند. سرانجام تاثیر 

فرایندهای ارتباطات و اطالعات در جوامع در هر نوعی د 

رحال رشد سریع در دهه های پیش روست. شدت و سرعت 

افرادی که به ان دسترسی  جریان های اطالعاتی ، و تعداد

دارند ، سریعا در حال افزایش است د رحالیکه هزینه ها 

کاهش می یابند.در حالیکه افزایش و تاثیر تلفن های 

همراه ، نشریات شهری و بالگ ها ع رادیو های محلی و 

منطقه ای و شبکه بین المللی ارتباطات درباره توسعه 

صلی پشت سر مسائل ، دولت ها و موسسات رسانه ای ا

گذاشته شده اند. با وجود تالش سخت انها ، انها نمی 

توانند دستیابی شهروندان و مشتریان خود را به اطالعات 

کنترل کنند یا بر تقاضای دسترسی یه اطالعات و 

ارتباطات در بین مردم ومیان انها و دولت های انها 

اصرار کنند. انها نیاز به راه هایی شامل این تغییرات 

 ارند که نمی توانند ثابت باشند.د

 ارتباطات در سطح سیاست

در کشورهای توسعه یافته همانند کشورهای در حال 

توسعه، ارائه خدمات شامل انتخاب چگونگی تخصیص منابع 

شود. این تر میو ارائه خدمات هرچه مؤثرتر و مناسب

ها و اصالحات اغلب بحث برانگیز است. مثالً، اینکه انتخاب

رائه دهندۀ خصوصی یا عمومی برای خدمات اصلی از ا

استفاده شود، یا آیا کاربران خدمات باید هزینه 

پرداخت کنند یا ارائه آن باید در محل استفاده، 

رایگان باشد . صرف نظر از درستی یا اشتباه بودن 

رویکردهای مختلف، مشاوره و شرکت عمومی در فرایندهای 

مطمئن شویم که نیازهای همه گیری ضروری است که تصمیم

-مورد توجه بوده یا کمک ها با موافقت در زمینه سیاست

شود. عالوه بر این، شفافیت در های اتخاذ شده، انجام می

ها به ایجاد اعتماد ها، اهداف و بودجهقراردادها، طرح
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-کند که افراد فقیر و حاشیهکمک خواهد کرد و تضمین می

زمینه خدمات همانند افراد  ای به اشتراک نسبی خود در

 اند.ثروتمند، رسیده

 ارتباطات در عملکرد بازارها

نظریه اقتصادی بازارها، همیشه اهمیت ارتباطات را 

پرداز اقتصادی دریافته است. آدام اسمیت فرد نظریه

براساس اطالعات کامل بازار بطور منطقی عمل کرده است. 

که توسط  –اقص این واقعیت که اطالعات تقریبًا همیشه ن

و همکاران او  –پروفسور جوزف استگیلز نشان داده شده 

کند. که هرچه اطالعات این نکته آشکار را تقویت می –

بیشتری تولید کننده، برای تاجر یا مشتری ، بهتر است. 

-جائیکه اطالعات آزادنه جریان دارند، بازارها و تجارت

آنها را  تواند بطور مؤثرکنند و دولت میها رشد می

تنظیم کند، و این مطلب برای کشورهای در حال توسعه 

کند. اطالعات و همانند کشورهای توسعه یافته صدق می

ارتباطات از عوامل اصلی در حمایت از انواع فعالیتهای 

اقتصادی از یک کشوربا مقیاس کوچک گرفته تا تجارت 

المللی، هستند. ارتباطات برای ایجاد محیط آینده بین

گذاری و اقتصادی، برای عملکرد بازارها، اسب سرمایهمن

کارآمدی فرایند تولید و ارائه خدمات و برای تسهیالت 

 اند.بانکی و اعتباری، احساسی

از دید توسعه، نکته کلیدی این است که افراد فقیر و 

های کوچک دارای مزیت نیستند زیرا آنها تولید کننده

وان کم ارتباطی نسبت همیشه از پردازش کم اطالعات و ت

برند. های بزرگ رنج میبه افراد ثروتمند و تولید کننده

هایی برای غلبه بر مشکل اطالعات و الزم است که تالش

رقابت و انتخاب مشتری را توسعه دهد، بازارهای بسیار 

تری مؤثرتری ایجاد کند و به سمت رشد اقتصادی مناسب

 حرکت کند.

 

 ایت داردچرا ارتباطات نیاز به حم

بخش ضروری همه  –تبادل اطالعات و گفتگو  –ارتباطات 

اند. بخشی از نظارت مناسب در فرایندهای اساسی توسعه

یک جامعه پویا و توسعه اقتصادی و کاهش فقر است. هیچ 

یک از این کارها بدون ارتباط بین همه بخشهای جامعه و 

پذیر نیست. بحث ما این است که ها، امکاندر میان ملت
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ای هم در زمینه ارتباطات باید جزء اصلی هر توسعه

های حمایت و هم طرح باشد. نقش ارتباطات باید در تحلیل

ها توسعه، ریزی از سوی دولت و نمایندگیتوسعه و برنامه

های مدیریت المللی تا پروژهاز توافقات سطح باالی بین

توجه قرار بگیرد.در ارتباطات منابع در سطح محلی مورد 

حال حاضر، منابع بسیار کمی و متخصصان کمی در نظر 

اند. اما اگر توسعه بیشتری به ارتباطات گرفته شده

داده شود، نتایج توسعه بهتر خواهد بود. بخشهای خاص 

ها و جوامع برای مؤثرتر عمل خواهند کرد، و ظرفیت دولت

اهد یافت.با گسترش های توسعه افزایش خوپاسخ به چالش

های جدید ارتباطی در دو دهه آزادی سیاسی در تکنولوژی

گذشته، کمیت، سرعت و دسترسی به ارتباطات به سرعت در 

های جدید، سراسر جهان گسترش یافته است: گسترش رسانه

توسعه اینترنت باعث معرفی اطالعات فراوان و توسعه 

میان افراد ارتباطی شده و تقاضای تلفن همراه حتی در 

فقیر کشورهای در حال توسعه، انتظارات را باال برده 

دهد که ارتباطات بخوبی انجام است. همۀ اینها نشان می

شد، و نیاز به حمایت بیشتری دارد. اما آنچه انجام 

 شده در بخش زیر نشان داده خواهد شد.

 ارتباطات به عنوان یک کاالی عمومی

ا نیاز افراد فقیر و های بازار همواره مطابق بشیوه

بایست در نشین نیست. و نیاز این افراد است که میحاشیه

های توسعه قرار بگیرد. افراد فقیر اغلب مرکز استراتژی

های ارتباطی را ندارند که توان دسترسی به کانال

اطالعات را دریافت کنند و دیدگاه خود را به خارج از 

روزنامه، خطوط  محیط اجتماعی خود انتقال دهند. توزیع

تلفن یا ماهواره در بسیاری از مناطق روستایی وجود 

ندارد، رسانه جمعی کم و اتصال به اینترنت در بین 

گذاران طبق نظر کسانی که زبان اقلیت وجود دارد، سیاست

کنند. عالوه بر این، قدرت اقتصادی ندارند عمل نمی

زنان، افراد پیر و جوان، افراد  –بسیاری از افراد 

در زمینه ظرفیت  –نشین بسیار فقیر و دیگر افراد حاشیه

ارتباطی خود در فرهنگهای محلی و ساختارهای قدرت 

بسیار محدود هستند. اگر یک رادیو در یک خانوار وجود 

دهد، اگر اتصال اینترنت داشته باشد، مرد به آن گوش می

د، ممکن زن اجازه رفتن به در یک مسیر وجود داشته باش
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 آنجا را نداشته باشد.

های بازار برای تهیۀ کاالهای عمومی، مناسب شیوه

یک مفهوم اقتصادی است که به « کاالهای عمومی»نیستند. 

کاالهایی اشاره دارد که یکبار تولید شده است و مورد 

های قضایی مثالً آموزش و پرورش یا سیستم –سود همه است 

اند. ویژگی کاالهای عمومی این است که مردم از این نوع

کنند و دارای مزایای عمومی بیشتر از آن استفاده می

فراوان است. پانوس معتقد است که ارتباطات باید به 

عنوان یک کاالی عمومی در نظر گرفته شود، زیرا توسعه، 

نظارت مناسب، صلح و رونق را در پی دارد. ارتباطات 

ی عمومی نیاز به هزینه دارد اما همانند دیگر کاالها

تواند همیشه از آنها سود ببرد. تولید کننده نمی

مثالهای زیادی در این زمینه وجود دارد. مثالً، در 

 ICTمناطق روستایی که درآمدها پایین است، ارائه خدمات 

حتی با وجود توسعه انجام شده، ممکن است مفید نباشد. 

اند و برای نظارت گراننشریاتی که دارای کیفیت باشند 

های کافی را به اند، اما بسیاری روزنامهمناسب، ضروری

رسانند تا تبلیغات کافی را در روزنامه فروش نمی

ایستگاه رادیوی بطور مفید، جذب شود. انواع مختلفی از 

اند که هرچه بیشتر دانش و اطالعات، کاالهای عمومی

های ن سیستماستفاده شود، ارزشمندتر است، و بنابرای

 اند.ای به منابع مختلف اطالعاتی متصلشبکه

ریزی توسعه باید کنیم که برنامهبنابراین ما بحث می

اطالعات و ارتباطات را به عنوان کاالهای عمومی در نظر 

داشته باشد و بدنبال حمایت از آنها باشد. حمایت 

لزومًا به معنای حمایت مالی نیست. ممکن است به معنای 

گذاری دولت یا تغییر در خدمات ارتباطی در یر سیاستتغی

المللی اعمال خود را بازارها، باشد. یا سازمانهای بین

قدرت و  CSDدهند یا براساس امنیت عمومی انجام می

دهند. موقعیت بیشتری را به مسؤالن ارتباطی خود می

حمایت باید شکاف را پر کند و ضررهای بازار را جبران 

بازار بهتر از خدمات مدیریت دولت یا کند. زیرا 

استقالل آن در ارائه ابدعات، رقابت و کارآمدی است که 

اگر ارتباطات در توسعه به خوبی توزیع شده باشد، الزم 

 رسد.به نظر می

اجرای ارتباطات به عنوان کاالی عمومی به این معنا 
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نیست که دولتها باید آن را کنترل کنند. آزادی بیان، 

ی استفاده از کانالهای بیان، نشان دهنده یک و آزاد

 محیط ارتباطی حامی توسعه است.

 نقش خدمات عمومی رسانه

در کشورهای در حال توسعه، الگوهای دسترسی به رسانه 

دند، همراه با خواندن روزنامه در مناطق شهری، و متع

ای در آفریقا، و تلویزیون در آسیا و رادیو و رسانه

 اند.فراگیر شدهآمریکای جنوبی، 

برای همه مردم، چه فقیر و چه فروتمند، رسانه تهیه 

اند های اولیه اخبار و اطالعات در خارج از جامعهکننده

و پوشش رسانه بر همه خبرهای زندگی فرهنگی، اجتماعی و 

تاباند. سیاسی و اقتصادی تأثیر دارد و آن را باز می

و رادیویی  چاپی –رسانه )در اینجا رسانه جمعی سنتی 

است( نقش مهمی در فرایندهای اطالعاتی و ارتباطی ایفا 

کند های نظارت مناسب را ممکن میکند. رسانه همه جنبهمی

کند: فرایندهای سیاسی و مذاکره و از آن حمایت می

قدرت، روابط بین مردم و دولت و پاسخگویی دولت باعث 

دربارۀ  ایشود. رسانه نقش تعیین کنندهاعتماد مردم می

کند. پذیری، شفافیت کنترل و کاهش فساد، ایفا میمسؤلیت

های رادیویی محلی شمال، ارزیابی ساالنه مثالً در ایستگاه

ای ارائه عملکرد ارتباطی و نتایج آن در بودجه سرمایه

شده است، در نتیجه این رایدوهای عمومی شهرداران 

پرهیز  مناطق فقیر که قدر آنها کاهش یافته است، برای

-از اتهام این موارد در آن از اجزاء اصلی خود مخفی می

 کنند.

رسانه بخش مهمی از جامعۀ مدنی است. در موامبیک، بخش 

رسانه جامعه به عنوان قدرتمندترین جنبش مردمی 

تواند موامبیک در آن زمان توصیف شده است. رسانه می

نظرات مختلفی را انعکاس دهد که جامعه، مسائل مختلف 

کند. رسانه مربوط به آن و برخورد عقاید را ایجاد می

کنند، گرایشات و عقاید را به نیازها و تقاضاها کمک می

 دهد.شکل می

ای برای بیان سیاسی و فرهنگی و شناخت رسانه، صحنه

فردی و گروهی است و نقش مهمی را در انجام اجتماعی 

های اجتماعی و کند. باعث مذاکرات در زمینهایفا می

فرهنگی وسائلی که دانشمندان سعی در تغییر آن دارند 
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تواند هم در شوند )مثالً، روابط مرد و زن(. رسانه میمی

سطح جهانی و هم مسائل ملی و محلی وارد عمل شود. همه 

ای نیاز دارند که بتواند و مایل این اعمال به رسانه

نقش خدمات  باشد که نقش خدمات اجتماعی را انجاک دهد.

عمومی محدود به عموم، جامعه یا رسانه اجتماعی نیست. 

توانند آن را محقق های مذهبی و تجاری هم میرسانه

کنند، و در درجات مختلفی با دیگر عملکردهای سرگرمی 

اند. شوند و هم دارای مزایا و هم معایبآن ترکیب می

ن نگار انگلیسی جان لیوید خاطر نشانویسنده و رزنامه

کرد که، رسانه برای انجام این نقش و قدرتمند کردن 

شهروندان باید حقیقت را به سه روش بیان کند: از راه 

برخورد عقاید که ویژگی یک فرایند سیاسی است از طریق 

پذیری است و بیان بررسی اشتباهات که شروع مسؤلیت

عقاید و حقایق مربوط به آن بخش لوزم خدمات عمومی 

-پذیری هم در مقابل مردم فقیر و حاشیهرسانه مسؤلیت

 نشین است.

و محتوای کیفی باید درست، آگاهانه و بازتاباندۀ 

د که لف باشد. به عبارت دیگر محتوی بایی مختدیدگاه

 براساس تناسب نشریات باشد.

تواند اما وجود رسانه برای تحقیق نقش خدمات عمومی نمی

های دیگری چالش تضمین کننده باشد. جدای از دخالت دولت

هم در مورد ارائه خدمات خوب و با کیفیت از سوی رسانه 

-گران این سؤال را مطرح میوجود دارد. بعضی از تحلیل

تواند این عمل را انجام دهد. در کنند که آیا رسانه می

ها جزء مزایای شود که رسانهیک جامعه آزاد، بحث می

 اند و باید اینگونه عمل کنند.تجاری

ر محتوی سودمندی را ارائه دهد. مفهوم خدمات عمومی و ه

 رسانه همچنین گاهی چالش برانگیز است.

این جریان ایدآلی رسانه به عنوان بیان حقایق در 

-گران آن را بصورت یک مفهوم غربی میکه تحلیل –بردارد 

ای یا دانند، اما بطور جهانی از طریق متخصصان رسانه

ر حال توسعه مورد انتظار مخاطبان در همه کشورهای د

است. حمایت از توسعه به دنبال افزایش نقش خدمات 

عمومی رسانه است که مباحث بیشتر توسعه و حمایت از 

رسانه بر آزادی رسانه از کنترل دولت و دخالت آن 

پذیری، مشخص شده است. آزادی از تأکید سیاسی مسؤلیت
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کافی شرط کنترل و دخالت دولت یک شرط الزم است اما 

برای خدمات عمومی رسانه نیست که بر اهمیت آن اصرار 

داریم. رسانه ممکن است دارای استقالل رسمی از دولت 

باشد، اما تحت کنترل مردم نزدیک به احزاب سیاسی، 

گذاری باشد. گروههای اجتماعی خاص و یا نهادهای قانون

تمرکز مالکیت رسانه مسئله اصلی در بسیاری از بخشهای 

 توسعه یافته و در حال توسعه است.جهان 

-مالحظات اقتصادی همچنین، آزادی واقعی بسیاری از رسانه

هایی با مالکیت خصوصی و کند. رسانهها را محدود می

های مربوط به دولت و عمومی، نیاز به درآمد بعضی رسانه

گیرد. دارند؛ که با توجه به مخاطب و تبلیغات صورت می

ه دارای فشار باالتری برای ایجاد در رقابت مخاطب، رسان

ها و برانگیز به خوانندهسرگرمی و ارائه مطالب چالش

های خود است. نیاز به جذب تبلیغات هم ایجاد شنونده

تا با بخشهای ثروتمندتری از جمعیت نسبت  –کند فشار می

به افراد فقیر تعامل داشته باشند زیرا این افراد 

کیفیت ی تبلیغات نیستند. دارای بازارهای سودمندی برا

کند و محتوی رسانه است که رسانه را عمومی یا خصوصی می

کند. آنچه و آنها را تبدیل به عامالن مهمی در توسعه می

باید حمایت شود مهم است زیرا ممکن است بدون حمایت 

انجام نشود. محتوی با کیفیت رسانه که عالیق و بیان 

ز به شرایط بسیاری دهد نیاافراد فقیر را توسعه می

ها و جامعه مدنی دارد، که در ایجاد آن دولتها، رسانه

 دهند.همه نقش خود را انجام می

 ICTمسائل 

یابد، از سرعت گسترش می ICTهمانند رسانه جمعی سنتی، 

جمله کشورهای فقیر که در نگاه اول ممکن است 

نمایندگان حمایت توسعه نباشند. با این وجود، بخش 

همراه به عنوان مثال چگونگی فراهم کردن بازار تلفن 

های توسعه در نظر گرفته بدون دخالت دولت یا نمایندگی

اگر تقاضا وجود داشته باشد، تکنولوژی توسعه  –شود می

ای در زمینۀ تقسیم دیجیتالی بین خواهد یافت. نظر ساده

دارند و کشورهای  ICTکشورهای غنی که دسترسی کامل به 

اند، در ده سال گذشته، وجود داشته که فاید آنفقیر که 

امروز به این دشواری نیست، اما همانند رسانه جمعی 

-های زیادی وجود دارد که در آن بازارها باعث شکلحوزه
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شوند. از سوی دیگر در بسیاری از نمی ICTگیری بخش 

مربوط به  ICTکشورها محدودیت دسترسی افراد فقیر به 

نیست بلکه با دخالت دولت از طریق شکست بازار آزاد 

حمایت از فراهم آورنده ارتباطات تلفنی ملی، ادامه 

 دارد.

ICT به عنوان ابزار عمومی 

ICT  باعث رشد اقتصادی و یک کاالی عمومی در سطح ملی است

تکنولوژی اطالعات « سازقصرهای دست»شود: در دنیای می

العات و علت تغییرات در زندگی ما نیست. اما بدون اط

ارتباطات جدید تکنولوژیکی، هیچ کدام از آنها تغییر 

های کوچک کند. تجارتپذیر نمیدر زندگی ما را امکان

های به شیوه ICTتوانند از همانند موارد بزرگتر می

لکرد خود را توسعه دهند، بسیاری استفاده کنند تا عم

 ICTزمینه ارائه خدمات بهداشتی . دیگر خدمات.  مثالً در

بطور بهینه یک ابزار برای توسعه و افزایش گسترش همه 

فرایندهای سیاسی و اجتماعی است، که در این نوشتار 

اصل توسعه دیده شده است.  بیان شده است. که به عنوان

برای توسعه تنها در صورتی شناخته  ICTاین مزایای  همه 

بطور جهانی قابل دسترسی و قابل  ICTخواهد شد که 

آید، اما باشد، که تنها توسط بازار بدست نمی اعتماد

های ها دارد.ویژگیای از سوی دولتنیاز به سیاست پیچیده

-در سطح جهانی بیش از سطح ملی واضح ICT« ابزار عمومی»

تر است. ارتباطات یک شبکه جهانی است، اینترنت یک 

های فراساختاری و پدیده جهانی است، بنابراین جنبه

هم جهانی هستند همانند توسعه رادیو و ارائه خدمات 

 المللی.های بینتماس

جدید  ICTاند که گران توسعه بحث کردهبعضی از تحلیل

نباید موضوع کمک به توسعه باشد، زیرا برای افراد 

فقیر مفید نیستند: در مقایسه با نیازهای اساسی مثل 

آب و غذا، آنها به این نتیجه رسیدند که ارتباطات 

فاه است و اینترنت دارای محتوی کمی است که نوعی ر

 1990مربوط به افراد فقیر باشد. از سوی دیگر، در دهه 

وجود داشت که  ICTبینی دربارۀ تغییرات از طریق یک خوش

تواند برای افراد فقیر و ساکن روستا هم فراهم شود می

اگر بصورت فرایندهای توسعه معرفی شده باشد. واقعیت 

برای توسعه دربارۀ استفاده از  ICTارزش اصلی دربارۀ 
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و بسیاری از منافع بیان شده در این نوشتار،  ICTسعه تو

تجربه شده است. مباحث بدبینانه در زمینه استفاده از 

ICT بینی مایل به معرفی دشوارتر است، در حالیکه خوش

های تکنولوژیکی بدون رابطه با فرهنگهای ارتباطی شیوه

 ICTای ایجاد تغییر است. شکاف بین و عادات مردم بر

ای است: عدم وجود آن یک جریان توسعه یادربارۀ وجود

برای افرادی بدون دسترسی به تکنولوژیها و یا 

 مهارتهای استفاده از آنها بسیار جدی شده است.

هم نیاز به حمایت از سوی دولت و  ICTهمانند رسانه، 

ای عمل کنند که های توسعه دارد اگر به شیوهنمایندگی

از شمول افراد فقیر در فرایندهای توسعه حمایت کنند. 

ICT  باید به عنوان یک ویژگی توسعه هم در معنای حمایت

ریزی، مورد مالی بصورت توجه سیاسی، تنظیم و برنامه

حمایت قرار بگیرد. اگر اینطور نباشد، آنها ممکن است 

ئل خاصی در عوض شکاف بین کشورها را بیشتر کنند. مسا

که نیاز به توجه بیشتری دارند شامل: حق توازن سیاسی 

-گذاری و حمایت، منبع باز مذاکره نرمبرای سرمایه

 المللی.افزاری و فراساختارهای بین

 :پیشنهادات

های ارتباطی و اطالعاتی آزادتر و شفاف ایجاد سیستم -1

 و فرهنگهای سیاسی

انه به عنوان درنظر گرفتن اطالعات، ارتباطات و رس -۲

 گذاری براساس آنو سرمایه«کاالهای عمومی»

نگر دربارۀ فرایند ارتباطات و ایجاد یک دیدگاه کلی -۳

 ایانسجام ارتباطات در طراحی و اجرای توسعه

 گذاری در توسعه رسانهسرمایه -4

 گیرینتیجه

تعهد رسمی به ارتباطات باید شامل بیانیه پاریس و 

های توسعه ملل و همچنین استراتژیبیانیه هزاره سازمان 

ملی باشد. این الزامات باید بطور واقعی عمل شوند و 

رسیدن به مهارتها و منابع به آن تخصیص داده شود. 

توسعه نیاز به سرمایه گذاری کالن سیاسی و منابع مالی 

توسط حکومت ها دارد اما این امر نیاز یه شناخت 

ه های توسعه پایدار ارتباطات دارد که در مرکز همه جنب

با فراخوانی « موقعیتی برای ارتباط»قرار گرفته است.

به وارد عمل شدن سیاست گذاران و رهبران ملی و بین 



۲0 

المللی به نتیجه می رسد. برای شناخت پتانسیل 

 :بایستیارتباطات در به حداکثر رساندن نتایج توسعه 

اطالعات و سیستم های ارتباطی و فرهنگ های سیاسی  -

اف و بازی را ایجاد کنند. حکومت ها و موسسات شف

باید واقعیت جهان شبکه های را بپذیرند که سیاست ها 

و جامعه مدنی را به شیوه ای شکل خواهد داد که تنها 

شروع به ظهور می کنند و انتظارات شهروندان را 

درباره شفافیت و مسولیت با تعیین و شناخت حقوق 

تیابی به اطالعات انتخاب قانونی برای ازادی سخن و دس

 می کند.

بکارگیری اطالعات، ارتباطات  و رسانه به عنوان  -

ابزار عمومی و سرمایه گذاری. حکومت ها باید اگاه 

باشند که رسانه و ارتباطات ابزار عمومی اند . انها 

باید بتوانند بخش بیشتری از افراد نیازمند و حاشیه 

ادی و سیاسی ای را در فرایندها ی اجتماعی ، اقتص

جامعه به حساب اورند و برای گسترش حوزه های سرمایه 

گذاری کنند که بازار قادر به تامین ان نیست ، مثل 

دسترسی به تلفن برای افراد فقیر و دسترسی به 

 نشریات عمومی با کیفیت باال.

ایجاد دیدگاه کلی فرایندهای ارتباطی و هماهنگ کردن  -

جرای توسعه. دولت ها و ارتباطات در برنامه ریزی و ا

برنامه ریزان توسعه باید بدانند که ارتباط در قلب 

توسعه موفق قرار دارد : نقش ان باید در همه تحلیل 

های توسعه ای و برنامه ها مشخص شود . تخصص و 

برنامه ها و منابع کافی سرمایه گذاری باید طوری 

سرمایه گذاری شوند که ان را تحقق دهند. از جمله 

سی فرصت های جدید انقالبی مطرح شده توسط برر

 (.ICTتکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی)

سرمایه گذاری و توسعه رسانه ای. یک رسانه متنوع و  -

پویا و ازاد برای توسعه حیاتی است . می تواند 

همراه با تعیین ازادی رسانه ای و محیط منظم حمایتی 

حرفه ای ، گسترش فراساختاری رسانه ای ، ظرفیت و 

گری و حمایت از توسعه در کیفیت و تنوع محتوی رسانه 

 ای باشد.

 منابع
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 دنیا دیجیتال ایبررسی ابعاد مالکیت بزرگترین شرکتهای رسانه
 

 دکتر اکبر نصراللهی

 ضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزع

 فرزانه شریفی

 واحد تهران شمال ،م ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمیودانشجوی دکتری رشته عل

 سیدمحمدعلی سیدحسینی

 واحد تهران شمال ،م ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمیودانشجوی دکتری رشته عل

 

 چکیده

اتی و ارتباطاتی با سرعتی حیرت آور تمام ابعاد کالن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوریهای نوین اطالعامروزه 

با  مقارن. شروع این تحوالت که اندزیرساختهای بنیادین جوامع را متحول کرده و اندبرگرفتهفرهنگی را در 

ای بین المللی و رسانه منجر به تحول ساختار سازمانهایفناوری ماهواره و به تبع آن اینترنت بوده است، اختراع 

 ؛شکل توزیع اطالعات در دنیا گردید. این تغییرات موجب شد تعریف جدیدی از اقتصاد رسانه به وجود آید

ای را متحول کرد و این امر ها عرضه و تقاضای اخبار، اطالعات و کلیه کاالهای رسانهشدن رسانهچراکه دیجیتالی

ها ساختار مالکیت سازمانهای بر به وقوع پیوسته است. کلیه این دگرگونیبه ویژه در دهه اخیر با سرعتی چندبرا

ای دیجیتال را در دنیا متحول کرده است به طوریکه مالکان این شرکتها در سالهای گذشته اقدام به رسانه

یای اند. این شرکتها جغرافهای خود را گسترش دادهای کرده و وسعت رسانهخریداری بافتهای کوچکتر رسانه

است. مفهوم الیگوپولی یا انحصار که در گذشته بی سابقه بوده اندای جهان را با تعریف جدیدی مواجه کردهرسانه

پژوهش حاضر به بررسی المللی می باشد. های بیندر اقتصاد رسانه ای حاصل تحوالت دیجتالیچندجانبه رسانه

 دنیا ای دیجیتالل حاضر بزرگترین شرکتهای رسانههای دیجیتال در شش شرکت که در حاابعاد مالکیت رسانه

 محسوب می شوند، می پردازد.

 
 ، اقتصاد رسانهدیجیتالی شدنای، مالکیت رسانه، رسانه دیجیتال، الیگوپولی رسانهواژگان کلیدی: 

  



2 
 

 مقدمه

در جهان  ای رسانه غول شش وسیله به تقریباً آمریکا کابلی و ای ماهواره تلویزیونی، های شبکه هم اکنون اغلب

 واقع در و دارند جهان سراسر در زیادی مخاطبان آمریکایی هایرسانه این اینکه به هجتو با .شوند می اداره

 شود،می تأمین انحصاری های رسانه این طریق از جهان مردم کننده سرگرم های برنامه و العاتطا اخبار، تمامی

 . تأثیرگذار هستندهای اقتصادی و سیاسی جهان یگیرتصمیم بر ای رسانه ایهغول این که داشت اذعان توانمی

 که شد کشور این در شرکتهایی ادغام به منجر ارتباطات، صنعت کنترل عدم بر مبنی آمریکا، دولت سیاستهای

 به الدییم 1990 دهه یط که های بزرگرسانه این. آورد فراهم را ایرسانه ایهغول آمدن وجود به زمینه خود

 .(1394)تبیان،  دهند می ادامه خود رشد به بیشتری سرعت با اکنون شدند، برابر سه تقریباً گستردگی لحاظ

 بر جانبه همه تسلط با و پردازند می بازار کنترل به هادولت و کشورها بجای 1دیجیتال هایرسانهدر دنیای امروز 

 تعاملی، فضایی دیجیتال، هایسانهر .دهند تغییر خود سود به را بازار هایگیریجهت توانندمی مردم، هایسلیقه

 تجهیزاتی و امکانات و سازندمی فراهم مخاطبان برای را واسطهبی موارد برخی در و فوری بازخورد دارای سریع،

 دتوانمی هارسانه این به مسلط کاربر یک و است فمنعط و متنوع بسیار که دهندمی قرار مخاطبان روی پیش

 هم دیجیتال، هایرسانه بنابراین. باشد داشته اختیار در را مختلفی یارسانه هایظرفیت و امکانات و متنوع آرای

 برقراری به قادر چون ابزاری جنبه از دیگر، عبارت به تاثیرگذارند؛ فرهنگی ماهیت در هم و شده محسوب ابزار

 .(1394)ایسنا،  شودمی فراهم یتربیش هنگیفر هایپیام نشر امکان اند،ارتباطی مختلف هایصورت

 دیجیتالی شدن

 تغییـر ایـن. آیندمـی شمار به مهم ایمؤلفه ایرسانه ساختاری تغییر در فناورانه هایهمگرایی و پیشرفتها

امروزه  است که جهانی شدن فرایندی. دیجیتالیه استپیوست وقوع به 2دیجیتالی شدن تأثیر تحت ،ساختاری

 و اجتماعی تاریخی، یبستر در آن را ایجامعه و کشور هر حال عین در و طق زمین را در برگرفته استتمام منا

 و همراه هایتلفن خصوصبه و تلفن اینترنت، رایانه، یعنی دیجیتال، ابزارهای گسترش .کندمی تجربه فرهنگی

 شتهگذا شگرفی تاثیر اطالعات در دنیابر شیوه اطالع رسانی و عرضه و تقاضای جریان  خانگی، دیجیتال ابزارهای

 .باشدمی خود خاص فرهنگ دادن شکل حال در شدن دیجیتالی فرایند و است

های ملی و بین المللی کشورها نفوذ پیدا توان فرایندی دانست که امروز به تمام عرصهدیجیتالی شدن را می

های متعدد و منفک که پیش از این در قالبای کرده است. این امر به ویژه باعث شده که تمام اشکال رسانه

ای، در گذشته به . تولیدکنندگان این محصوالت رسانهشدند، به صورت تولیدات یکپارچه عرضه شوندعرضه می

                                                           
1 Digital media 
2 Digitalization 
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ها کردند اما امروزه به کمک دیجیتالی شدن، اشکال این رسانههای کوچک اقتصادی فعالیت میصورت بنگاه

نوع عرضه و تقاضای این محصوالت نیز تغییر یافته است. بر این اساس عرضه تحول پیدا کرده و بنابراین 

ای جدید ای، به شیوهکنندگان این محصوالت با ادغام بنگاه های خود با یکدیگر و ترکیب اشکال کاالهای رسانه

ار و اطالعات، کنند. به طوریکه یک کمپانی عالوه بر توزیع اخبای فعالیت میهای بزرگ رسانهدر قالب کمپانی

 باشند. ای میهای رایانه ای و ویدئویی و سایر اشکال رسانهعرضه کننده محصوالت سینمایی، بازی

ای بزرگ رخ داده است و موجب های رسانهاین تحوالت تنها در کمتر از یک دهه در ترکیب ساختار شرکت

ای دنیا از غرب جریان عرضه محصوالت رسانه ای، تحول تعریف اقتصاد رسانه در دنیا و تغییرتمرکز قدرت رسانه

 به سایر نقاط جهان شده است. 

 

 چیست؟ رسانه دیجیتال

می باشد. دیجیتال به معنای ساده آن چیزی است « رسانه»و « دیجیتال»، ترکیبی از واژه های 3دیجیتال رسانه

انجام می شود و رسانه کانالی ارتباطی برای  ایکه به شکل الکترونیکی و معموالً با استفاده از ساز و کارهای رایانه

 (. 1392انتقال پیام به مخاطبان هدف می باشد )بابایی، 

 میسر دیجیتال پردازشگر به مجهز ابزارهای کمک به تنها آنها، در محتوا انتشار یا تبادل که هاییسانهردر واقع 

 بازیهای ،ایرایانه افزارهای نرم توانرا می تالدیجی هایرسانه اشکال از برخی .، رسانه دیجیتال نام داردباشد

 هایویژگینام برد. همچنین از  آن مختلف هایسرویس و همراه تلفن، دیجیتال هنرهای، اینترنتای، رایانه

 تعاملی و جذابیت ،محتوا باالی حجم و تنوع ،آسان نشر بستر، انتشار دامنه وسعت و سرعت دیجیتال هایرسانه

 .می باشد مخاطبین متنوع و وسیع طیف و تولید بودن هزینه کم، ارتباطات بودن زمر بدون ،بودن

های دیجیتال به طور خاص، به دلیل وجود بسترهای نرم افزاری تعاملی، های نوین به طور عام و رسانهرسانه

رسانه کوچک  کان پذیر نموده و کاربران، رسانه جمعی را در مقیاس کاربران را در هرزمان، مکان و قالب ام

رشد ر رسانه اینترنت بستری مناسب برای بَاَ(. 15، ص 2010بائر و اسکالر، ) کنندشخصی شده تجربه می

های آنالین، نرم افزارهای پیام رسان، های اجتماعی مجازی، بازیشبکههایی مانند های دیجیتال شد؛ رسانهرسانه

 خدمات به اشتراک گذاری فیلم و ... .

 

 ه های دیجیتالمالکیت رسان

باشد، به فرایندی می 6ایو همگرایی رسانه 5ایرسانه ادغامکه اغلب مترادف با  4مالکیت رسانه های دیجیتال

های جمعی را در دست که تنها چند فرد یا چند سازمان، کنترل جریان رو به تزاید رسانهاطالق می شود 
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ای دیجیتال در دنیا، مالک بخش چند شرکت رسانه این بدان معناست که تعداد (.1394، باندلس) گیرندمی

آورد به صورتی که ای به همراه میشوند و این موضوع با خود تمرکز رسانهای دنیا میعظیمی از منابع رسانه

   تاثیرگذار می شود. 7ها بر جریان افکار و عقاید بین المللیگیری مالکان و صاحبان این رسانهجهت

باشد. پس از تغییر ساختار گیری این شرکتها میای جدیدتر از شکلمساله 8ایرسانه موضوع تمرکز مالکیت

 هایبسیاری از شرکت گردید،ای با یکدیگر های رسانهای بزرگ که منجر به ادغام شرکتهای رسانهسازمان

نظارت  . این ادغام شکل جدیدی از کنترل وشدندای خریداری های رسانهکوچکتر توسط غول ایرسانه

 .(1394، گلوبال ایشوز) سابقه بوده استکه تا یک دهه گذشته بی دهای دیجیتال را به وجود آوررسانه

ای داخلی و بین المللی، به تغییرات اقتصادی و های رسانهای عالوه بر مدیریت جریانتمرکز مالکیت رسانه

ت عرضه و مصرف بر وضعیدیجیتالی های رسانهابر ای که برخی از انجامد به گونهسیاسی در ساختار جهانی می

گیرند. در نهایت کنترل بخش بزرگی از بازارهای اقتصادی جهان را در دست میمسلط شده و  ایکاالهای رسانه

آورد. این امر به ویژه در گذشته با شکل گیری این تمرکز اقتصادی، با خود تمرکز سیاسی نیز به همراه می

تک انحصار بودند، نمود بیشتری داشت اما در حال حاضر اشکال مدیریت ساختارهای ای که کارتلهای رسانه

 (2013رود و به گفته مک گانگل )کز و انحصار چندجانبه پیش میهای دیجیتال به سمت و سوی تمررسانه

تمرکز در  اینبین المللی مشهود خواهد بود.  "9سیاستگذاری" ای دیجیتال برهای رسانهدرعمل تاثیر تمرکز غول

  تعبیر می شود.  10ادبیات اقتصاد سیاسی رسانه، به هژمونی رسانه

 

 11ایرسانه جانبهالیگوپولی یا انحصار چند

نوعی ساختار بازار است که در آن چند  12چندجانبه انحصار یا الیگوپولیآنالین،  سبر اساس تعریف اکانامیک

ال آن تمرکز باقتصادی بر شرایط بازار حاکم شوند به دن بر کل بازار احاطه دارند و زمانیکه چند بنگاهشرکت، 

  . (1394، اکونومیکس آنالین) شدیدی بر وضعیت بازار به وجود می آید

های بزرگ، صاحبان کشتی صاحبان رسانهدارد که ( بیان می1977) مونوپولی و اولیگوپولی رسانهبیتی در مقاله 

کنند تا با آن های بزرگ غربی چه میزان درآمد کسب میرسانهدهد که صاحبان و نفت هستند و این نشان می

 بتوانند سیطره خود را بر دنیا بیفکنند. 

برای مخاطبان  این موضوع با خود خطر نهادینه شدن نابرابری در دسترسی به رسانه را( 2006به اذعان فریمن )

 آورد.به همراه می
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به شش کمپانی رسانه ای دیجیتال دنیا که رسانه های دیجیتال الزم است برای بررسی دقیقتر مالکیت  در اینجا

شرکتهای گوگل، سونی در حال حاضر بزرگترین شرکتهای رسانه ای دنیا محسوب می شوند اشاره کنیم. 

رسانه های دیجیتال قدرتمند دنیا را در اختیاز دارند. اینترتینمنت، اپل، تنسنت، فیسبوک و مایکروسافت 

این . (1394)مدیا دیتا بیس،  بوده استمیلیارد یورو  109.72 ،2014در سال  ین شرکتهامجموع سود خالص ا

شرکت بین المللی برتر رسانه ای دنیا انتخاب شده اند و بر اساس این رتبه بندی که در  50شرکتهای از میان 

تم، شرکت اپل انجام گرفته است، شرکت گوگل از رتبه دوم، شرکت سونی اینترتینمنت رتبه هش 2015سال 

برخوردار می  20و شرکت مایکروسافت از رتبه   17، شرکت فیسبوک رتبه 15، شرکت تنسنت رتبه 10رتبه 

 در ذیل آورده شده است: به همراه سود هر شرکت به تفکیک باشند. اطالعات هر یک از این شرکتها 

 

 13شرکت گوگل

 :(2014آمار مدیا دیتا بیس، ) 2014در سال  سود شرکت گوگل

  2014: $ 66.001 billion (€ 49.681 billion) 
 

سرگی برین و لری پیج در چهارم سپتامبر سال  هایدو دانشجو به نامموتور جستجوی گوگل که با همکاری 

. موتور گوگل در می باشدترین موتور جست و جوی جهان پرسرعت(، اکنون 2016راه اندازی شد )گوگل،  1998

موتور _ بنیانگذاراناین  اختراعات از دیگر یکی لطف گوید. بههای مربوط را پاسخ مینیمی از ثانیه درخواست

گوگل، برنامه ای را ترتیب داد تا این شرکت به لیگ پرسودترین  شرکت -وب تبلیغاتی محیط به نسبتحساس 

 اطالعات از منابع رایب ای که گسترده حجم به توجه های آنالین راه پیدا کند. باو رسانه کمپانی های تکنولوژی

 پردازش آن از پس و جاسوسی و قابلیتها ظریف را میانمسیری  شرکت این است، یافته افزایش بعد به زمان آن

 .کسب می کند تبلیغات طریق از را خود درآمد از درصد 96 گوگل امروز، به . تاخصوصی می پیماید های داده

  . (venturebeat ،1394) می باشد 14کمپانی عمومیاین قانونی مدل 

 

 : عملکرد اقتصادی شرکت گوگل1جدول شماره 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

درآمد )میلیون 

 دالر(
66,001 59,825 50,175 37,905 29,321 23,651 21,796 16,594 10,605 

 3,077 4,204 4,227 6,520 8,505 9,737 10,737 12,214 14,444 سود

سهام در  قیمت

 پایان سال
526,4 1.120 707,38 645,90 593,97 619,98 307,56 702,53 460,48 

                                                           
13 Google Inc. 
14 Public  
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 10.674 16.805 20.222 19.835 24.400 32.467   53.600 تعداد کارمندان

 (1394)آمار مدیا دیتا بیس، 

 

  15شرکت سونی اینترتینمنت

 :(2014س، )آمار مدیا دیتا بی 2014در سال  سونی اینترتینمنتسود شرکت 

 2014/2015: ¥ 2.830.000 billion (€ 20.169 billion)  
 

های ، تنها تولیدکننده ژاپنی سرگرمیتاسیس شده است 1946که در سال  اینترتینمنت کمپانی سونی

الکترونیک است که موفق شد خود را در بازار جهانی از طریق تولید و توزیع سخت افزاری و محتوایی تثبیت 

های تابع آن در سراسر جهان به بیش از شرکت تابع سونی است و تعداد شرکت 40میزبان بیش از کند. ژاپن 

رسد. به غیر از تولید محصوالت صوتی، پخش فیلم، تلویزیون، دوربین، تلفن همراه، کامپیوتر و شرکت می 900

های تصویری سرگرمی شبخ کند.های بازی، شرکت سونی، خدمات بیمه و امور مالی را نیز ارائه میکنسول

کلمبیا  تصاویر یاستودیو، شرکتاین  از ی. بخشنیز می باشد هاو بازی سونی به دنبال تولید فیلم، موسیقی

 در "ساینفیلد" مانند تلویزیونی مجموعه توزیع ومی کند  تولید را "عنکبوتی مرد" فیلمهای که هالیوود است

شود. سونی ای نیز بخشی از مجموعه سونی محسوب میچندرسانه دار است. محتوایرا عهده المللی بین بازار

 کنسول سونی. کندهمراه را تولید می تلفن و ثابت های دستگاه برای وب بازیهای و ها سایت وب ،CGI  فیلم

، prnewswire) کرد معرفی  بازار به 2006 سال پایان در PS3 آن، نسخه آخرین در استیشن را پلی بازی

1394).  

های ویدیویی و سخت افزار، فیلم، : شنیداری، ویدئو، تلویزیون، بازیشامل های مختلف کمپانی سونیبخش

از سال  ،کمپانیاین قانونی همچنین مدل . است سخت افزارهای کامپیوتری و ابزارهای مربوط به تلفن همراه

 می باشد.  عمومی و همگانی1958

 ینترتینمنتشرکت سونی اعملکرد اقتصادی  :2جدول شماره 

 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 

 )میلیوندرآمد

 دالر(
8,216 7,767 6,498 6,493 7,181 7,214 7,110 8,871 

رسانه  درآمد

 ای
2,830³ 2,312³ 1,882³ 1,831² 1,869¹ 2,110*** 2,310* 2,525* 

 سود

 (زیان)

(126) (128.4) 230.1 (67.3) 199,821 31.722 (227,783) 475.299 

                                                           
15 Sony Entertainment 
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 (1394)آمار مدیا دیتا بیس، 

 

 16شرکت اپل

 : (2014)آمار مدیا دیتا بیس،  2014اپل در سال سود شرکت 

2013/14: $ 18.063 billion (€ 13.596 billion) 
 

 فروش و ساخت هدف با وین رانلد و وازنیاک استیو جابز، استیو توسط 1976 آوریل اول در اپل  شرکت

 یافت تغییر Apple Computer, Inc به 1976 ژانویه 3 در شرکتاین  نام. شد تاسیس شخصی کامپیوترهای

 برای آخر تغییر. است Apple Inc. تاکنون زمان آن از و شد تغییر دستخوش دوباره 2007 ژانویه 6 در پسس و

 بین شرکت یک اکنون اپل. بود -کامپیوتر فقط نه- الکترونیکی مصرفی محصوالت بازار بر شرکت تمرکز انعکاس

 و کامپیوتری، افزارهای نرم الکترونیکی، مصرفی محصوالت فروش و طراحی به که است مریکاییآ المللی

 می باشد. عمومیاپل،  قانونی کمپانیو مدل  پردازد می شخصی کامپیوترهای

 کننده پخش ،17مک خانواده پیوترهایکام جمله از اشافزاری سخت محصوالت خاطر به همه از بیش شرکت این

 . است مشهورآیپاد مینی  و آیپاد های تبلت و ،آیفون هوشمند های تلفن ،آیپاد موسیقی های

 ،iOS موبایل عامل سیستم ،OS X دسکتاپ عامل سیستم ،Apple TV به توان می آن محصوالت دیگر از

 ارائه نیز اینترنتی های سرویس فوق محصوالت ارکن در اپل. کرد اشاره iWork و iLife افزارهای نرم مجموعه

 های مجموعه فیلم، موسیقی،) محتوا انواع توزیع به آیتونز آنالین فروشگاه قالب در شرکت این کند؛ می

 می iOS و OS X عامل سیستم دو برای کاربردی های برنامه توزیع و ،(غیره و پادکست کتاب، تلویزیونی،

 . پردازد

 واقع کالیفرنیا در آن مقر که اپل. کشد می یدک را دنیا موسیقی فروش خرده بزرگترین قبل آیتونز فروشگاه

 کارمندان تعداد. دارد کشور 40 از بیش در( اَپ استور) شهری فروشی خرده 400 از بیش حاضر حال در شده،

 دالر میلیارد 170 بر بالغ درآمدی 2013 سال در. است نفر هزار 80 دنیا سرتاسر در( وقت پاره و وقت تمام) آن

 ارزشی مجموع با. است( نقد دالر میلیارد 123) دالر میلیارد 200 از بیش آن های دارایی مجموع و کرده کسب

 ستودنی عنوان به مختلف مراجع سوی از بارها و است دنیا شرکت ترین ارزش با اپل دالر، میلیارد 470 حدود در

 . است شده معرفی دنیا حاضر حال شرکت ترین

 الکترونیکی مصرفی محصوالت صنعت در خود، مشتریان با احساسی و نزدیک ایرابطه کردن برقرار خاطر به اپل

( متحده ایاالت در خصوص به) اپل بند به شرکت این مشتریان وفاداری و عالقه که طوری به. است شده متمایز

 طریق از مداری مشتری فرهنگ این هب دادن شکل در جابز استیو نقش افراد بسیاری. است چشمگیر بسیار

 (. 1394دیجیاتو، ) دانند می برجسته را مشتریان از مناسب پشتیبانی نیز و اپل، فیزیکی های فروشگاه تاسیس

                                                           
16 Apple Inc. 
17 MAC  PC 
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 اپل  شرکت اقتصادیعملکرد : 3جدول شماره 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

 19,315 24,578 37,491 42,905 65,225 108,249 156,508 170,910 182,795 سود

درآمد 

 خالص

39,510 37,037 41,733 25,922 14,013 8,235 6,119 3,495 1,989 

 17,787 21,600 32,000 34,300 46,600 60,400 72,800 80,300 92,600 کارمندان

 (1394)آمار مدیا دیتا بیس، 

 

 18شرکت تنسنت

 : (2014دیتا بیس،  )آمار مدیا 2014تنسنت در سال سود شرکت 

2014: RMB 78.932 billion (€ 9.643 billion) 
 

که در  شرکت این. کند می پشتیبانی و عرضه را آنالین ای رایانه بازیهای که باشد می چینی شرکت یکتنسنت 

 و اجتماعی و بازی های شبکه از اعم آنالین های شبکه توسعه در شرکت اولینتاسیس شده است،  1998سال 

 در شرکت این پیشروی. میباشد 2013 سال در جهان ارتباطی دهنده توسعه شرکت اولین مقام دارنده و ...

 های شبکه از بسیاری سهام شرکت این حاضر حال در که است بوده حدی به جهانی های شبکه انواع خرید

 چینی اینترنتی کمپانی (.ITPRO ،1394) است کرده خریداری نیز را ویدیو گذاری اشتراک به و اجتماعی

 بود، ،League of Legends بازی سازنده گیمز، رایوت سهام از زیادی درصد مالک این از پیش که تنسنت

 کمپانی فعالیت البته. شود شناخته آن کامل مالک عنوان به تا کرد خریداری را استودیو این سهام تمام باالخره

 40 مالک چینی، اقتصادی غول این. نیست گیمز رایوت یتمالک به محدود فقط سازیبازی صنعت در تنسنت

 کمپانی اصلی گذارانسرمایه از یکی و هست نیز ،Gears of War سری خالق گیمز، اپیک سهام از درصد

 هایفعالیت زمینه در چین کشور اصلی شرکت سه از یکی شرکت این. آیدمی حساب به هم بلیزارد-اکتیویژن

 بازی همچنین. آیدمی حساب به QQ.com و WeChat هایسرویس دهنده ارائه و است اینترنت با مرتبط

League of Legends سبک آنالین هایبازی ترینسودپر از یکی عنوان به امروزه هم MOBA شناخته 

 های مختلف کمپانیبخش (.zoomg ،1394) بود کرده کسب آمددر دالر میلیارد 1 گذشته سال که شودمی

 ،کمپانیاین مدل قانونی می باشد. همچنین  های اجتماعی، تجارت الکترونیکهای آنالین، رسانه: بازیشامل

 می باشد.  19هلدینگ

 اقتصادی شرکت تنسنتعملکرد : 4جدول شماره 

                                                           
18 Tencent 
19 Holding  
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 2014 2013 2012 
 43,894 60,437 78,932 سود 

 12,785 15,563 23,888 درآمد خالص

 (1394)آمار مدیا دیتا بیس،  

 

 20فیسبوک شرکت

 :(2014)آمار مدیا دیتا بیس،  2014فیسبوک در سال سود شرکت 

 $ 12.466 billion (€ 9.384 billion) 

. کرد اندازی راه 2004 سال فوریه چهارم در را آن که است زاکربرگ مارک نام به جوانی بوکفیس گذار بنیان

 فوریه 4 تاریخ در و کرد طراحی آمریکا واردهار دانشگاه در خود اتاق از را بوکفیس گاهوب زاکربرگ مارک

 محدوده از فراتر او سایت اما. کرد اندازیراه هاروارد دانشجویان ویژه اجتماعی گاهوب یک عنوان به را آن 2004

 راه دوم هفته آخر تا که شد محبوب چنان و گرفت قرار توجه مورد سریع خیلی آن، دانشجویان و دانشگاه یک

 با ارتباط برای راهی عنوان به آن از و کردند نویسینام درآن هاروارد دانشجویان از نیمی از بیش آن، اندازی

، کمپانی این مدل قانونی. کردند نامثبت سایت این در نفر هامیلیون مدت، کوتاه در و کردندمی استفاده یکدیگر

 (. 1394می باشد )مدیا دیتا بیس، کمپانی عمومی 

 در کاربری حساب دارای که دوستانی با توانمی آن واسطه به که است مجازی اجتماعی ایهشبکه از وبگاه این

 مردم اختیار در رایگان طور به اکنون هم فیسبوک. گذاشت اشتراک به پیغام یا فیلم عکس، هستند بوکفیس

 و بوده دسترس قابل ن،زبا 40 به اکنونهم و دارد کاربر نفر میلیارد یک از بیش فیسبوک وبگاه. دارد قرار جهان

 و دوستان از مجلسی واقع در فیسبوک محیط. هستند متحده ایاالت از خارج در آن کاربران از درصد 70

 تا دهدمی اجازه کاربران به باال، تعداد در عضوگیری امکان ارائه با فیسبوک. آیدمی شمار به کاربر یک آشنایان

 صفحه یک دارای فیسبوک در کاربران. کنند اضافه خود وستاند مجموعه به را جدیدی دوستان لحظه هر در

 خود برای توانندمی کاربران. شوند عضو دیگر هایگروه در یا و کنند تاسیس گروه توانندمی. هستند شخصی

 یا هنرمند یک برای توانندمی کاربران. کنند اضافه دوستانشان لیست به را افرادی و کنند انتخاب عکس آلبوم

 کنند طراحی جداگانه ایصفحه کنندمی تولید که کاالیی برای هم شاید و خود شخصی وبالگ یا و گاهوب یک

 افزارها،نرم بوکفیس. دهند ارائه را خود انتقادهای و پیشنهادها و شوند عضو صفحات آن در هم دیگران تا

 استفاده هاآن از خود نیاز به توجه با دتوانمی کاربر که دارد گوناگونی آنالین هایبازی و خاص جانبی ابزارهای

 (.rfojaghi ،1394) کند

 

 فیسبوک شرکت اقتصادیعملکرد : 5جدول شماره 

                                                           
20 Facebook, Inc. 
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 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

 777 1,974 3,711 5,089 7,872 12,466 سود

 229 606 1,000 53 1,500 2,940 درآمد خالص

 1,218 2,127 3,200 4,619 6337  کارمندان

 (1394)آمار مدیا دیتا بیس، 

 

 21شرکت مایکروسافت

 : (2014)آمار مدیا دیتا بیس،  2014مایکروسافت در سال سود شرکت 

2013/14: $ 9.628 billion (€ 7.247 billion) 
 

 ،دنیا افزارینرم شرکت بزرگترینتاسیس شده است، در حال حاضر  1975که در سال  مایکروسافت شرکت

 اصلی پایگاه. است کشور 90 از بیش در کارمند 60،000 حدود و دالر میلیارد دهها از بیش فروشی دارای

 همچنین مدل قانونی این. (1394)تارنمای تبیان،  است شده واقع آمریکا واشنگتن ایالت ردموند در مایکروسافت

  (.1394می باشد )مدیا دیتا بیس،  عمومی ،کمپانی

. دارد ایگسترده هایفعالیت افزاریسخت و افزارینرم خدمات ارائه و جوزم صدور تولید، زمینه در مایکروسافت

 موفقیت به دو هر که هستند آفیس مایکروسافت و ویندوز عامل سیستم شرکت این محصوالت ترینمعروف

 Xbox بازی کنسول به توانمی شرکت این محصوالت دیگر از. یافتند دست رایانه کاربران میان در ایگسترده

 آمریکا واشنگتن ایالت ردموند شهر در آلن پل و گیتس بیل توسط 1975 سال در شرکت این. کرد اشاره

 فعالیتهای تمام برای کاالها و ها ساپورت و مدارک افزارها، نرم از اعم وجوه تمام از مایکروسافت. شد تأسیس

  (.pavcity ،1394) کرد پیشرفت کامپیوتری

 زمینه در که است دنیا کشور 105 در کارمند 89000 با ملیتی چند شرکت یک این شرکت آمریکایی

. بود دالر میلیارد 51٫12 میالدی 2007 سال در شرکت این سالیانه درآمد. کندمی فعالیت ایرایانه هایفناوری

 وسایل برای افزاری نرم خدمات ارائه و پشتیبانی مجوز، صدور ساخت، توسعه، طراحی، زمینه در مایکروسافت

 آفیس مایکروسافت افزار نرم و ویندوز عامل سیستم مایکروسافت محصوالت ترینپرفروش. است فعال کامپیوتری

 . هستند

 قضایی هایدادگاه ایجاد موجب که بوده انحصارطلبی جمله از مختلفی نقدهای هدف همواره مایکروسافت

 و آمریکا متحده ایاالت دادگستری ارتوز در انحصار، قوانین از تجاوز علت به مایکروسافت برای بسیاری

 فعالیت هم دیگر هایزمینه در اداری افزارنرم و عامل سیستم بازار بر عالوه مایکروسافت. شد اروپا کمیسیون

. انکارتا ایچندرسانه دانشنامه و MSN اینترنتی سایت ،MSNBC سیبیاناسام تلویزیونی شبکه: مانند کندمی

                                                           
21 Microsoft Corporation 
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 هایسرگرمی نیز و موشواره مانند محصوالتی ساخت با رایانه افزار سخت ساخت زمینه رد همچنین مایکروسافت

 تاکنون گذشته از مایکروسافت. دارد فعالیت MSN TV و زیون ،360 باکسایکس باکس،ایکس جمله از خانگی

 ادامه همواره را دخو افزارهای نرم از پشتیبانی وب، و Usenet خبری گروه مانند مختلف هایروش از استفاده با

 اهدا باشند، بوده مفید شرکت مشتریان به کمک در که داوطلبینی به را Microsoft MVP جایزه و استداده

  .(psm ،1394) کندمی

 

 مایکروسافت شرکت : عملکرد اقتصادی6جدول شماره 

 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 

 60.420 58,437 62,484 69,943 73,723 77,849 86,833 سود

 17,681 14,569 18,760 23,150 16,978 21,863 22,074 درآمد خالص

 19,44 29,41 22,47 26,00 26,71 37,41 46,12 قیمت سهم

سود سهام هر 

 سهم

0,28 0,23 0,20 k.A. k.A. 0,13 0,44 

 k.A. 89.000 k.A. 91.000 94.000 99.000 128.000 کارمندان

 (1394)آمار مدیا دیتا بیس، 

 

 نتیجه گیری

 و فناورانه پیشرفتهایهای جمعی کنونی برجای گذاشته است. اینترنت تاثیر آشکار اما ناهمگونی در رسانه

 تحت ساختاری اترتغیی ایـن که دآینیم شمار به مهم ای مؤلفه ،رسانه ساختاری تغییر در فناوری همگرایی

 را الکترونیک ایسرویسهای رسانه میان مرزهای که فرآیندی یعنی. ه استپیوست قوعو به شدن دیجیتالی تأثیر

رسانه های دیجیتال، دستاورد فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی هستند که عملکرد آنها در  .شکست درهم

انکار می گذارد.  دنیای فعلی بر تمام حوزه های کالن مانند سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع تاثیرات غیر قابل

شرکتهای رسانه ای عظیم با بهره گیری از مزایای این رسانه های جدید بر جریان اقتصاد و سیاست بین الملل 

مالکان این رسانه های دیجیتال با سود سرشار حاصل از اداره کمپانی های خود و با اتخاذ شیوه  اثر می گذارند.

 رسانی و مصرف رسانه ای را در اختیار خود گرفته اند.ن المللی اطالعهمگرایی و نیز انحصار چندجانبه، جریان بی

این جریان به گونه ای اداره می شود که مخاطبان رسانه های سرتاسر جهان، از مخاطبان خبری گرفته تا 

 برای استفاده از محتوای رسانه های موردبازیکنان بازیهای ویدئویی، تماشاگران سینما و شنوندگان موسیقی، 

نظر خود می بایست فقط به محصوالت این شرکتها رجوع نمایند. این شرکتها بازار کشورهای صنعتی و غیر 

صنعتی دنیا را احاطه کرده و بر جریان توزیع و مصرف محصوالت رسانه ای خود نظارت دارند. شاید این کنترل 

بینی یا پنپتیکون جرمی بنتام گردد.  رسانه ای توسط کمپانی های رسانه ای دیجیتال دنیا زمانی مشابه سراسر
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مشخص نیست این روال انحصار و رقابت رسانه ای بین شرکتهای غول آسای جهان، تا چه مرحله ای پیش می 

رود، اما آنچه مسلم است تنوع محصوالت این شرکتها به علت حذف رقابت و تمرکز انحصار کمرنگ می شود و 

 تماعی و فرهنگی جوامع گوناگون منتظر تحوالت متفاوتی شد.  باید در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اج
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Abstract 
The new information and communication technologies with astonishing speed,  
contain all major aspects like political, economical, social and cultural aspects and  
has changed the basic infrastructures. The rise of these changes was cocurrent 
with the start of the satellite and internet invention, leading to evolution of the 
structure of international media organizations and the distribution of information 
in the world. These changes led to a new definition of media economics; because 
the digitalization of the media changed the supply and demand of news, 
information and other media forms and this has especially happened in the recent 
decades wih a mutiple rapid. All these evolutions has changed the digital media 
ownership structure of in the world so that the owners of these companies in the 
past few years have bought smaller media and expanded the size of their 
companies. Theses companies faced the world geography of media with a new 
definition that was unprecedented in the past. The oligopolistic concept of digital 
media is the result of digital evolution in the international media economics. This 
study examines the aspects of digital media ownership in six companies which are 
now the largest digital media.  
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 هبپهبی اجتوبعی در هعرفی و رضد استبرتببررسی نقص ضبکه

  
 دانب یحسینحویدرضب 

 نبهید خوضنویس

 هیثن صحرایی

 چکیده

، پطزاظ٥ ا٧سٟاٛدبٕ قسٟ اؾت.   ١ب١ب٥ اخت٘بػ٦ زض ٗؼطك٦ ٝ ضقس اؾتبضتبحٛوف قج٠ٌ ثطضؾ٦ ١سف ثب حبضط پػ١ٝف

ٗٞضز ثطضؾ٦ ١ب، ٗؼطك٦ ٝ ضقس اؾتبضتبح١ب٥  ٗو٨بؼ ػٜٞاٙ ذطزٟ بح ث٠اٛساظ٥، ضقس ٝ ثجبت، تٞؾؼ٠ ٝ ضقس اؾتبضت ضاٟ

 پػ١ٝف ا٧ٚ آٗبض٥ خبٗؼ٤ .اؾت ٦ً٘ نٞضت ث٠ ٝ ١٘جؿت٦ِ ٛٞع اظ تٞن٨ل٦، ضٝـ پػ١ٝف حبضطهطاض ُطكت٠ اؾت. 

 ثط ٗبض٥،آ ٤ٛٞ٘ٛ ػٜٞاٙ ث٠ ٛلط  384 ٠ً اٛس، تك٨ٌْ زاز١ٟب٥ ق٢ط ت٢طاٙ  پطزاظاٙ حٞظٟ اؾتبضتبح ٗترههبٙ ٝ ا٧سٟضا 

 اؾت ؾبذت٠ ٗحون پطؾكٜب٤ٗ ١ب، زازٟ ُطزآٝض٥ اثعاض قسٛس. اٛتربة ؾبزٟ ٨ُط٥ عط٧ن ٠ٛٞ٘ٛ اظ ٝ كطّٗٞ ًًٞطاٙ اؾبؼ

 ث٨ٚ اؾتلبزٟ اظ ضاثغ٤ پػ١ٝف، ا٧ٚ ٛتب٧ح قس. آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾتلبزٟ اظ پػ١ٝف، ١ب٥ كطض٠٨ ٜٗظٞض ثطضؾ٦ ث٠ ٝ

 ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌ ث٨ٚ اؾتلبزٟ اظ زاز. ١٘چ٨ٜٚ ضاثغ٤ ٛكبٙ ٗثجت ضا ١ب اؾتبضتبحٗؼطك٦ ٝ ضقس  ٝ ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌ

 ا٧دبز ٝ ؾبظ٥ كط١َٜٗثجت ٝ ٗؼٜبزاض ثطآٝضز قس. ثٜبثطا٧ٚ الظٕ اؾت  ١ب اؾتبضتبحٗؼطك٦ ٝ ضقس  ١ب٥ ٗو٨بؼ ٝ ذطزٟ

 اخت٘بػ٦ تٞؾظ كؼبالٙ ا٧ٚ حٞظٟ اٛدبٕ ٨ُطز. ١ب٥ قج٠ٌ ١ب زض ٗؼطك٦ اؾتبضتبح ثؿتط

 .١ب٥ ق٢ط ت٢طاٙ پطزاظاٙ حٞظٟ اؾتبضتبح ٗترههبٙ ٝ ا٧سٟ، ١ب اؾتبضتبح ٗؼطك٦ ٝ ضقس ٦،اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌ :هب کلیدواژه
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 ئلهو بیبى هس هقدهه
 تـ٨٨ط ًبٗالً ضا ١ب ؾبظٗبٙ ٝ ٗطزٕ تؼبْٗ ٝ اضتجبط ق٨ٟٞ ،)social media(اخت٘بػ٦ ١ب٥ ضؾب٠ٛ ١ب٥ آٝض٥ كٚ ظ٢ٞض

 اظ ٦ٌ٧ ٝ ًطزٟ ٗتحّٞ ضا تدبضت ز٨ٛب٥ اخت٘بػ٦ ١ب٥ ضؾب٠ٛ اظ اؾتلبزٟ .(Ngai & et, al., 2015) اؾت زازٟ

 ١ب٥ ضؾب٠ٛ. (Aral & et, al., 2013) ز١س٦ٗ ٛكبٙ ضا تدبضت زض اعالػبت آٝض٥ كٚ تحٞالت تأث٨طُصاضتط٧ٚ

 ،) Networkssocial(اخت٘بػ٦ ١ب٥ قج٠ٌ)١ب ػبْٗ ؾ٨ؿتٖ ٝ اثعاض١ب اظ ا٥ ُؿتطزٟ قبْٗ ع٨ق اخت٘بػ٦

 ؾب٧ط ٝ قج٠ٌ ا٧دبز اٌٗبٙ ٠ً ١ب٦٧ ضٝـ ث٠ ًبضثطاٙ ٗتهْ ثب ٝخ٠ اقتطاى( ... ٝ آٛال٧ٚ ١ب٥ اٛد٘ٚ ١ب، ٝثالٍ

 اظ ُط٦١ٝ ػٜٞاٙ ث٠ اخت٘بػ٦ ١ب٥ ضؾب٠ٛ (.Olanrewaju & et, al., 2020) ثبقٜس ٦ٗ ضا زاضٛس، ١ب تؼبْٗ

 ت٠ؾبذ ٝة آٝض٥ كٚ ٝ ا٧سئٞٓٞغ٧ي ٗجب٦ٛ اؾبؼ ثط ٠ً اٛس قسٟ تؼط٧ق ا٧ٜتطٛت ثط ٗجت٦ٜ ًبضثطز٥ ١ب٥ ثطٛب٠ٗ

 ,Kaplan & Haenlein ) ًٜٜس ٦ٗ كطا١ٖ ضا ًبضثط تٞؾظ قسٟ ت٨ٓٞس ٗحتٞا٥ تجبزّ ٝ ا٧دبز اٌٗبٙ ٝ اٛس قسٟ

ُؿتطزٟ قسٟ اؾت ٠ً زض ٝاهغ  ٦اخت٘بػ س٧ٟپس ي٧ث٠  ٧ْتجس ٦اخت٘بػ ١٥ب ًبض٨ُط٥ ضؾب٠ٛ ث٠. (2010

 ٨ًْبضثطاٙ تؿ٢ ٨ٚضٝاثظ ضا زض ث بزد٧اٛس٧ك٦ ٗجبحث٠ ٝ ا ثبقٜس ٠ً ١ٖ ١ب ٦ٗ   اظ كٜبٝض٥ ٥ا ٗد٘ٞػ٠ ٥ًبضثطز١ب

زض  ٥بض٨آ٧ٜس ػٞاْٗ ثؿ حؿبة ٦ٗ ًٜٜسٟ اهتهبز خٞاٗغ ث٠ ١ب تو٧ٞت (. اؾتبضتبح1389پٞض،  )ؾ٨ٔ٘ب٦ٛ ًٜٜس ٦ٗ

قٞز.  ٦ٗ ٥كتط١٨ب تٞخ٠ ث اهتهبز ث٠ اؾتبضتبح ٧ٚٛٞ ٌطز٧ثبقس. زض ضٝ ًٝبض١ب تأث٨طُصاض ٦ٗ ًؿت ٧ٚتٞؾؼ٠ ا

پطزاظ٥ تب  ا٧سٟ ٜس٧كٜبٝضا٠ٛ زض كطآ ٌطز٧ثب ضٝ ٦پػ١ٝك ٥ًع ثط زؾتبٝضز١بٛٞپب ت٘ط ٥ًٝبض١ب ًؿت ١٧ٚسف ا

ضؾبٛسٙ  ٥بض٧ضا ثب ١سف  ٦اخت٘بػ ١٥ب ًٝبض١ب، قج٠ٌ ثبقس. ًؿت ٦ٗ ٦اخت٘بػ ٥بظ١ب٨ًطزٙ ٛ آٝضزٟٝ ثط س٨تٞٓ

١ب  قطًت ٨ٚ. ١٘چٜطٛس٨ُ ٦ًبض ٗ ث٠ اعالػبت ث٠ بكت٧ٚزؾت  ٨ٚٝ ًبضًٜبٙ ٝ ١٘چٜ ب٧ٙٗكتط ٨ٚتؼبْٗ ث دبز٧ث٠ ا

 ٨ُطٛس. ث٢طٟ ٦ٗ ٦اخت٘بػ ١٥ب بٙ اظ قج٧٠ٌز٦١ ث٠ ٗكتط ٗحهٞالت ذٞز ٝ ؾط٧ٝؽ ب٧ذسٗبت  ت٧ٜٗظٞضح٘ب ث٠

ًب١ف  ٥ضاٟ ٌٗ٘ٚ ثطا ٧ٚٗحهّٞ، ثب اؾتلبزٟ اظ ٗؤثطتط ب٧ًٝبض  ًؿت ي٧ؾبذت  ٥ا٥ ثطا ١ب ؾبٗب٠ٛ اؾتبضتبح

 ٜس٧ٝ كٜبٝضا٠ٛ اظ كطا ٦كٛب ِٛبٟ زاث ٦پػ١ٝك ١٥ب، تٞخ٠ ث٠ زؾتبٝضز١ب قطًت ٧ٚقٌؿت اؾت. ١سف ا ؿي٧ض

 -٦اخت٘بػ ١٥ب زض ٗح٨ظ س٧ٟا حجبٙث٠ نب   كٜبٝض٥ ٥ٝ ٝاُصاض ٦اخت٘بػ ٥بظ١ب٨ث٠ ٛ ٦٧ُٞ تب ثبظاض، پبؾد س٨تٞٓ

ًٝبض  ٗسّ ًؿت ي٧ دبز٧ؾبظٗبٙ ٗٞهت اؾت ٠ً ثب ١سف ا ي٧اؾتبضتبح  ق،٧اؾت. ثطاؾبؼ تؼبض ٥اهتهبز

ٛٞآٝضا٠ٛ ٝ  ١٥ب ١ب، حّٞ ا٧سٟ . اؾتبضتبح(Ries, 2011: 96) ٟ اؾتٝخٞز آٗس پص٧ط ث٠ تٌطاضپص٧ط ٝ ٗو٨بؼ

ًؿت زضآٗس  ٥ثطا ١٦٧ب ضٝـ ٥ٝخٞ ٛٞ زض خؿت ١٥ب ثب ا٧سٟ طكٌ ذٞـ ٥قٞٛس. زض ٝاهغ، اكطاز ذالهب٠ٛ ثٜب ٦ٗ

 ١٥ب (. قطًت1396ٝ اح٘سٝٛس،  ١٦ؿتٜس)ٛساك س٧ٟثط آٙ ا ٦اٛجٟٞ ٗحهٞالت ثب ذسٗبت ٗجتٜ س٨ٝ تٞٓ س٧ٟاظ آٙ ا

ٝ ثبظاض ١سككبٙ زض حْ  ؿت٨ًٝبضقبٙ ٗكرم ٛ ٠ً ٗسّ ًؿت ٛسپص٧ط ض٧ؿي ١٥ب ثط ا٧سٟ ٦ٞپب ٗؼ٘ٞالً ٗجتٜٛ

 زاضٛس ٧٠ثطُطزاٛسٙ ؾطٗب ٥اٛساظ٥ ً٘تط، ض٧ؿي ظ٧بز ٝ تٞاٙ ثبٓوٟٞ ثبال ثطا ١ب ١ع٠ٜ٧ ضاٟ آٙ ٚ،٧اكطو اؾت ثٜبثط

(Ries, 2011: 110)اضتجبط ثب ٗربعت ٝ  بظٜٗس٨ف ذٞز ٛا١سا كجطز٨قٜبذت٠ قسٙ ٝ پ ١٥ب ثطا . اؾتبضتبح

 ١ؿتٜس. ـبت٨تجٔ

ُؿتطزٟ  ٦ٜتطٛت٧ا ٦بث٧ٝ ثبظاض ؾ٨تجٔ ،٦ٗؼطك ١٥٘تب ثطا ٦هسضت ث ي٧ ،٥ٗدبظ ٥زض كضب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌ

ثكط ضا ١ٖ  د٧تط٧ٚ ضؾب٠ٛ تبض ٠ً ثعضٍ ١٥ؿتٜس. ز١ٌسٟ ا ٜتطٛت٧ا ٦ٗحهٞالت ٝ ذسٗبت زض ز١ٌسٟ خ٢بٛ
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ػهط ٗب،  تب٨ّد٧ز ٥ب٨ز١س. ق٢طٝٛساٙ زٛ ؾٞم  ٦ٗ ٦ٗتٜٞع ٝ پطكطنت ١٥ب اكن ٥ٝؾٞ چٜبٙ ث٠ ؾ٘ت

آؼبزٟ  كٞم ٦ـبت٨تجٔ ١٥بٚ ٨ً٘پ ،٥ٗدبظ ١٥ب تٞاٜٛس زض هبٓت اخت٘بع ٠ً ٦ٗ ١٧ٚؿتٜس ثبؾٞاز ٝ آٛال ٦ق٢طٝٛساٛ

قطًت ٛٞپب ١٘بٜٛس ٛوف  ي٧ ٥ٗحهٞالت ٝ ذسٗبت ثبقٜس. خبٗؼ٠ ٗربعجبٙ ثطا ٦خ٢بٛ ؾ٨ٝ تجٔ ٦ٗؼطك ٥ثطا

 ق٨ذسٗت ث٠ ع ب٧ٗحهّٞ  ي٧ُؿتطزٟ  ٦ٝ ٗؼطك ؾ٨تجٔ ٥ثطا ٥تٞاٜٛس اثعاض زاٛس ٠ً ٦ٗ ٦ٗ ٨ٖطٗؿتو٨ؿ بثب٧ٙضثبظا

زض  ؿجٞى٨ٝ ك ٜؿتبُطا٧ٕٗبٜٛس ا ٦اخت٘بػ ١٥ب ثبٓلؼْ زض ؾطاؾط خ٢بٙ ثبقٜس. قج٠ٌ ب٧اظ ٗربعجبٙ ثبٓوٟٞ  ٦ٗتٜٞػ

 ٥بز٧ظ ت٨ا١٘ ٥ٛٞپب زض ػهط اٗطٝظ زاضا ١٥ب قطًت ٨ٖطٗؿتو٨ؿ ٦بث٧ٝ ثبظاض ٦ضؾبٛ اعالع ١٥ب ُؿتطـ ظطك٨ت

اؾت.  ٦بث٧ثبظاض ١٥ب ًٝبض١ب ًب١ف ١ع٠ٜ٧ ًؿت ٥ثطا ٦اخت٘بػ ١٥ب اؾتلبزٟ اظ قج٠ٌ ٥ب٧اظ ٗعا ِط٧ز ٧ٌ٦اؾت. 

 ٥ذجط ٦ٝ چبپ ٦خ٘ؼ ١٥ب ضؾب٠ٛ ن٧اظ عط ٧َٜٝ ثطٛس ٦ـبت٨تجٔ ٨ٚؾِٜ ١٥ب اظ ثٞزخ٠ ٦اخت٘بػ ١٥ب زض قج٠ٌ

ًٜس ٠ً ثتٞاٜٛس ث٠  ًٝبض١ب كطا١ٖ ٦ٗ ًؿت ٥اٌٗبٙ ضا ثطا ٧ٚا ٦اخت٘بػ ٥ب١ اظ قج٠ٌ اؾتلبزٟ ٛرٞا١س ثٞز.

ػٜٞاٙ  ًٜٜس. ث٠ ٦ٝ ثطضؾ ع١٨ب ضا آٛبٓ ٝ آٙ بكت٧٠ًٜٜسُبٙ ذٞز زؾت  س٧اظ ٗربعجبٙ ٝ ثبظز ٥اعالػبت اضظقٜ٘س

ثطٛس  ث٠ ٗحهٞالت ٝ ؿجتٛ سُب١ف٧ٛظط ٝ ز ب٧زاقت٠ ٝ  ١٦٧ب ٥ٜٗس ٠ً ٗربعت چ٠ ػاله٠ س٨تٞاٙ ك٢٘ ٗثبّ ٦ٗ

ٛؿجت ث٠ ٗربعجبٙ  ٦ٜٗبؾج س٧تٞاٙ ز ١ب ٦ٗ آٙ ٦اعالػبت ٝ ثطضؾ ٥آٝض ثب خ٘غ ت٧ق٘ب چ٠ِٛٞ اؾت. زض ٢ٛب

 حبت٨ًٝبض اؾتلبزٟ ٛ٘ٞز. ثب تٞخ٠ ث٠ تٞض ٢ٖٗ ًؿت ١٥ب ٨ُط٥ آٙ زض ته٨ٖ٘ ح٧زؾت آٝضز ٝ اظ ٛتب ذٞز ث٠

ٗؼطك٦ زض  ٦اخت٘بػ ١٥ب ٛوف قج٠ٌ  ؾٞاّ اؾت ٠ً ٧ٚپبؾد ا بكت٧ٚپػ١ٝف ٗحون ث٠ زٛجبّ  ٧ٚاضائ٠ قسٟ زض ا

  ؿت؟١٨ب چ اؾتبضتبح ٝ ضقس

٧ٝػٟ ثاب زض ٛظاط ُاطكتٚ ٗطاحاْ      ث٠ ١ب زض اؾتبضتبح ٦اخت٘بػ ١٥ب زض حٞظٟ ًبضثطز قج٠ٌ ٦ً٘ وبت٨تبًٜٞٙ تحو

ثاب   ٧ًٚبٗالً ٗحؿٞؼ اؾات. ثٜابثطا   ٦ذالء ٗغبٓؼبت ٨٠ٜظٗ ٧ٚاٛدبٕ قسٟ اؾت ٠ً زض ا ا٧دبز ٝ تٞؾؼ٠ اؾتبضتبح

ٝ  ـابت ٨زض حاٞظٟ تجٔ  ٦اخت٘ابػ  ١٥اب  قاج٠ٌ  ت٨ا ا١٘ ٨ٚچٜا ٝ ١٘ ١٧ٜ٦ب زض ًابضآكط  اؾتبضتبح ت٠٨ ا١٘تٞخ٠ ث

 طا١٧ٙاب ٝ ٗاس   اؾتبضتبح بض٨ضا زض اذت ٦ثتٞاٙ اعالػبت ٜٗبؾج ن٨تحو ٧ٚاٛدبٕ اثب ضؾس ٠ً  ٛظط ٦ٗ ث٠ ،٦ضؾبٛ اعالع

ًٝبض١اب٥   ًؿات  ضقاس ٧دابز ٝ  ا كطا٧ٜاس ٛظاطاٙ،   نابحت ثؿ٨بض٥ اظ  ًٝبض هطاض ز١س. حٞظٟ ًؿت اٙض٧ع ٝ ثطٛب٠ٗ

 ٗطح٠ٔ پٜح زض ًٝبض١ب ًؿت هؿٖ ا٧ٚ كطا٧ٜس عٞض ٦ًٔ ث٠اٛس.  ًطزٟ عطاح٦ ٗتلبٝت٦ ١ب٥ چبضچٞةًٞچي ضا زض 

 تثج٨ات  ، ٗطحٔا٠ ٗطحٔا٠ ضقاس  ًٝابض،   ًؿتٗطح٠ٔ قطٝع ًٝبض،  ًؿتٗطح٠ٔ ا٧دبز ٨ُطز:  ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض ٦ٗ

ضقاس   ٝ ٗؼطكا٦ ٗتـ٨اط   بؼ زض پاػ١ٝف حبضاط  (. ثاط ١٘ا٨ٚ اؾا   UNIDO, 2013ٝ ٗطحٔا٠ ثٔاٞؽ)   ًٝبض ًؿت

قاسٟ  تل٨ٌاي   اٛساظ٥، ضقس ٝ ثجبت، تٞؾؼ٠ ٝ ضقس اؾاتبضتبح  ، ضاٟپطزاظ٥ ا٧سٟ ١ب٥ ٗو٨بؼ ١ب، ث٠ ذطزٟ اؾتبضتبح

 ثبقس: ثب تٞخ٠ ث٠ ٗغبٓت شًط قسٟ، كطض٨بت پػ١ٝف ث٠ قطح ظ٧ط ٦ٗ اؾت.

 زاضز. ١٘جؿت١٦ِب  ٥ اؾتبضتبحپطزاظ ا٧سٟ ٨ٗعاٙ ثب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟ -

 زاضز. ١٘جؿت١٦ِب  اٛساظ٥ اؾتبضتبح ضا٨ٟٗعاٙ  ثب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟ -

 زاضز. ١٘جؿت١٦ِب  ضقس ٝ ثجبت اؾتبضتبح٨ٗعاٙ  ثب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟ -

 زاضز. ١٘جؿت١٦ِب  حتٞؾؼ٠ اؾتبضتب٨ٗعاٙ  ثب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟ -

 زاضز. ١٘جؿت١٦ِب  ثٔٞؽ اؾتبضتبح٨ٗعاٙ  ثب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟ -
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 پیطینه پژوهص
نٞضت ُطكت٠  ١ب١ب٥ اخت٘بػ٦ زض ٗؼطك٦ ٝ ضقس اؾتبضتبحثطضؾ٦ ٛوف قج١٠ٌب٥ ثؿ٨بض٥ زض ظ٠ٜ٨ٗ  پػ١ٝف

ضا ث٠ تل٨ٌي  ١بٗؼطك٦ ٝ ضقس اؾتبضتبح ٦ٝ ١ب٥ اخت٘بػقج٠ٌ ضاثغ٠ ث٨ٚاؾت. ثب ا٧ٚ حبّ ٗغبٓؼبت ٗصًٞض 

١ب٦٧ ٠ً ث٠ ٛٞػ٦ ضاثغ٠ ث٨ٚ  پػ١ٝف ازا٠ٗاٛس. زض  اؾتبضتبح ٗٞضز اضظ٧بث٦ هطاض ٛسازٟ ٗؼطك٦ ٝ ضقس ٗطاحْ

 :اٛس، آٝضزٟ قسٟ اؾت ١ب ضا ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض زازٟ اؾتبضتبح ٗؼطك٦ ٝ ضقس١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ  اؾتلبزٟ اظ قج٠ٌ

١ب٥ اخت٘بػ٦ زض ٗؼطك٦ ٝ  ًبض٨ُط٥ قج٠ٌ ا٥ ثب ١سف ثطضؾ٦ ؾغح ٗٞكو٨ت ث٠ بٓؼ٠( ٗغ1398ٗٞشٙ ضضبٗح٠ٔ)

١ب٥ اخت٘بػ٦ زض ٗؼطك٦ ٝ  ًٝبض١ب٥ ٛٞپب اٛدبٕ زازٟ اؾت. ثطاؾبؼ ٛتب٧ح حبنْ، اؾتلبزٟ اظ قج٠ٌ ضقس ًؿت

 ا٥ زاقت٠ اؾت. ًٝبض١ب٥ ٛٞپب پ٨كطكت هبثْ ٗالحظ٠ ضقس ًؿت

 ٗصًٞض پػ١ٝف اٛدبٕ زازٛس. ضٝـ ١ب اؾتبضتبح ػسٕ ٗٞكو٨تػٞاْٗ  بث٦ا٥ زض ظ٠ٜ٨ٗ اضظ٧ ( ٗغبٓؼ1397٠) اذٞاٙ

 ػْٔ اؾبؾ٦ ثبقس. اٛس، ٦ٗ ًطزًٟبضآكط٧ٚ ٛٞپب ٠ً قٌؿت ضا تدطث٠  ١كتاظ ٗهبحج٠ ثبظ ثب  ثب اؾتلبزٟ ٨ًٝل٦ 

( 1 اٛس اظ: ٠ً ا٧ٚ ٗٞاضز ث٠ تطت٨ت ػجبضت ثٜس٥ قس تؼ٨٨ٚ ٝ زض چ٢بض ثرف ا٧ٞٓٝت ًٝبض آٛبٙ ًؿتقٌؿت 

 ٗكٌالت ٗح٨غ٦.  (4ٗكٌالت ٗب٦ٓ ( 3ٗكٌالت حب٨ً٘ت٦ (2، ٌالت زض٦ٛٝٗك

 ٥ًٝبض١ب ثط ػٌ٘ٔطز ًؿت ٨ٌ٦ًٝبض آٌتطٝٛ ًؿت ٥اثط ُصاض ٦بث٧ثب ١سف اضظ ٦پػ١ٝك (1397) ذبٙ٘ب٧ٙا

ثجت قسٟ  ١٥ب ٝ ًبضقٜبؾبٙ قبؿْ زض اؾتبضتبح طا٧ٙٗس ٨٠ضا ًٔ ٥خبٗؼ٠ آٗبض ٥ٛٞپب اٛدبٕ زاز. زض پػ١ٝف ٝ

ثط  ن٧اظ ؾ٠ عط ٨ٌ٦آٌتطًٝٛٝبض  اظ آٙ اؾت ٠ً ًؿت ٦حبً ح٧ز١ٜس. ٛتب ٦ٗ ٨ْاؾتبضتبح قٞ تكٌ ت٧زض ؾب

ٝ ثبالثطزٙ  ٦بت٨ػ٘ٔ ١٥ب ًٖ ًطزٙ ١ع٠ٜ٧ غ٧ٝ تٞظ س٨ُصاضز ٠ً قبْٗ تٞٓ ٛٞپب اثط ٦ٗ ٥ًٝبض١ب ػٌ٘ٔطز ًؿت

 ثبقس. ١ب ٦ٗ ٦٧زاضا ٦ثبظز١

 ٗٞكن قسٙثط  اثطُصاض ٗؼ٨بض١ب٥ثٜس٥  ٝ ا٧ٞٓٝت تا٥ ثب ا٨ِٛعٟ قٜبذ ٗغبٓؼ٠( 1396) ٢ٗس٧بٙ ٝ ١ٌ٘بضاٙ

ٗٞضز ثطضؾ٦ . خبٗؼ٠ آٗبض٥ ثٜس٥ ًطزٛس قف عجو٠، زؾت٠زض ٗٞاضز اثطُصاض ضا  آٛبٙ اٛدبٕ زازٛس.١ب  اؾتبضتبح

اٛدبٕ  ضٝـ تبپؿ٨ؽعجو٠ ثطاؾبؼ ١ط  ػٞاْٗ زضثٜس٥  ا٧ٞٓٝت تك٨ٌْ زازٟ ٝذجطُبٙ حٞظٟ اؾتبضتبح آٛبٙ ضا 

 ُطكت.

اٛدبٕ اٛساظ٥ ٧ي اؾتبضتبح ٝ ػٞاْٗ ٗٞكو٨ت زض آٙ  ضاٟا٥ زض ظ٠ٜ٨ٗ ثطضؾ٦  ( ٗغبٓؼ1395٠) ٕٔٞٛٞضٝظ٥ ٝ ٗظ

٨ٛع ٗٞضز تٞاٜٛس ثط ضقس ٝ ضٝٛن اهتهبز٥ ٧ي ًكٞض زاقت٠ ثبقٜس  ١ب ٦ٗ . ١٘چ٨ٜٚ تأث٨ط٥ ٠ً اؾتبضتبحزازٛس

 ثطضؾ٦ هطاض ُطكت٠ اؾت.

ًٝبض١ب٥ ًٞچي ٝ  اٛساظ٥ ٝ تٞؾؼ٠ ًؿت ضا١ٟب٥ اخت٘بػ٦ زض  ٛوف قج٠ٌ( 1394خؼلط٥ ٝ ٓو٘بٙ اؾتط٦ً)

١ب٥ اخت٘بػ٦ تٞاٛب٦٧ كطا١ٖ ًطزٙ  ٗتٞؾظ ضا ثطضؾ٦ ًطزٛس. ٛتب٧ح ٗغبٓؼبت آٛبٙ حب٦ً اظ آٙ اؾت ٠ً قج٠ٌ

ٝؾ٠ٔ٨ ثبظاض٧بث٦ ٧ٝطٝؾ٦ اعالػبت  ١ب هبزضٛس ث٠ ػالٟٝ ا٧ٚ قج٠ٌ ثؿتط ثبظاض٧بث٦ ٝ تك٨ٌْ خٞ ضهبثت٦ ضا زاضٛس. ث٠

 بٙ ٜٗبؾت ث٠ ٗٞهغ ًبضثطاٙ ٜٗتوْ ًٜٜس. ٗٞضز ٨ٛبظ ضا زض ظٗ
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ُصاض٥ ثط اش١بٙ زض  ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ تدبضت آٌتط٨ٛٝي؛ ؾطٗب٠٧ ضؾب٠ٛ"ػٜٞاٙ ا٥ ثب  ٗغبٓؼ٠ (1394) ظازٟ اهلل كتح

 اخت٘بػ٦ ثط ١ب٥ ضؾب٠ٛ ٗغبٓج٦ زض ظ٠ٜ٨ٗ اثطُصاض٥ ثبظاض٧بث٦ اٛدبٕ زاز. ٥ٝ زض پػ١ٝف ٗصًٞض ث٠ "21هطٙ 

آٌتط٦ٌ٨ٛٝ  ثبظاض١ب٥ تج٨ٔـبت٦ ا١ساف تدبضت آٌتط٦ٌ٨ٛٝ ٝ ث٢جٞز اخت٘بػ٦ ٝ ١ب٥ قج٠ٌ ٚث٨ ًٝبض، ضاثغ٠ ًؿت

 پطزاذت٠ اؾت.

١ب٥ اخت٘بػ٦ زض تدبضت ٝ ثبظاض٧بث٦ ضا ع٦ پػ١ٝك٦ ثطضؾ٦ ًطزٛس.  ( ٛوف قج1393٠ٌؾ٨بزت ٝ ١ٌ٘بضاٙ)

نْ، اثطُصاض٥ ١ب٥ اخت٘بػ٦ قطح زازٟ قسٟ اؾت. ثطاؾبؼ ٛتب٧ح حب زض پػ١ٝف ٗصًٞض ٗلب٨١ٖ قج٠ٌ

 ثبقس. ١ب٥ اخت٘بػ٦ زض اضتوب٥ كطآ٧ٜس١ب٥ تدبض٥ ٝ ثبظاض٧بث٦ ٗؼٜبزاض ٦ٗ قج٠ٌ

 ٧ٝػٟ تدبضت آٌتط٨ٛٝي ث٠ ٗٞضٞع١ب٥ اخت٘بػ٦ ثط  تأث٨ط قج٠ٌا٥ ثب ١سف اضظ٧بث٦  ( ٗغبٓؼ1392٠) ضضب٦٧

١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ  ٠ٌقج تٞؾظاضظـ  ٝخٞز آٗسٙ ث٠ٝ چ٦ِِٛٞ  اضتجبط زض پػ١ٝف ٗصًٞض .اٛدبٕ زازثبظاض٧بث٦ 

 . ضا ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض ُطكتآٌتط٨ٛٝي  ًٝبض ًؿت

١ب ثب  آٙ كتط٨ث قٜبذت ثب ١سف طا٧ٙث٠ ٗس ٧بض٥ ضؾبٛسٙثب ١سف  ا٥ ع٦ ٗغبٓؼ٠( 1392ٝ ٗدسز) ٦آهبخبٛ

 ٦طا٧ٛٗس ت٨ذاله زض ٠٨ًٔ خٞاٗغ،٠ً  اٛس ث٠ ا٧ٚ ٛت٨د٠ ضؾ٨سٟجٞى ؿ٨زض ك تدبضت ذهٞنبً ٦ٜتطٛت٧ًٝبض ا ًؿت

٠ً  ٦طا٧ٛزضنس اظ ٗس 9 ٨ٗعاٙ ٨ُطٛس، ث٠ ث٢طٟ ٦ٗ ،ثٞى ٧ٝػٟ ك٨ؽ ث٠ ٥ٗدبظ ٦اظ قج٠ٌ اخت٘بػ ًٝبض ًؿت٠ً زض 

 .ثبقس ٛساضٛس، ث٨كتط ٦ٗك٨ؿجٞى 

ٌس٧ٚ ١ب ٝ ضٝاثظ ٨ٜٓ ُصاضاٙ اؾتبضتبح ث٨ٜبٙ"پػ١ٝك٦ ثب ػٜٞاٙ  (Banerji and Reimer, 2019)ثبٛطخ٦ ٝ ض٧٘ط

 اٛدبٕ زازٛس. ٛتب٧ح حب٦ً اظ آٙ اؾت ٠ً ث٨ٚ "تط ١ؿتٜس؟ ١ب: آ٧ب ًبضآكط٧ٜبٙ زاضا٥ ضٝاثظ ث٢تط، ٗٞكن آٙ

 ٠ً ١ب٦٧ ًٜٜسٟ زٛجبّ تؼساز ٨ٗب٨ِٛٚ. ثطهطاض اؾت ٗثجت ضاثغ٠ ًبضآكط٦ٜ٧، ٗٞكو٨ت ٝ ٘بػ٦اخت ١ب٥ قج٠ٌ

 ٝخٟٞ ٨ٗعاٙ ًٜٜسٟ ث٦ٜ٨ پ٨ف تط٧ٚ ه٥ٞ زاقتٜس، ٗكرهبت ٨ٌٜٓس٧ٚ ذٞز ث٠ تٞخ٠ ثب قطًت ٧ي ث٨ٜبِٛصاضاٙ

  .ثٞزٟ اؾت ١ب قطًت تٞؾظ قسٟ آٝض٥ خ٘غ

 اظ ٗكتط٧بٙ زضى ٨ُط٥ اٛساظٟ ٠ً ١ك٦ زض٧بكتٜسع٦ پػٝ (Yadav and Rahman, 2017)ضح٘بٙ ٝ ٧بزاف

 ذط٧س آٛبٙ ههس ثط ٨ُطز، آٌتط٨ٛٝي اٛدبٕ ٦ٗ نٜؼت زض اخت٘بػ٦ ١ب٥ ضؾب٠ٛ ٝؾ٠ٔ٨ ٠ً ث٠ ثبظاض٧بث٦ ١ب٥ كؼب٨ٓت

١ب٥ اخت٘بػ٦  ١ب٥ قج٠ٌ نٞضت ٠ً ثب قٜبذت زضى ٗكتط٥ اظ كؼب٨ٓت ٥ زاضز. ث٠ ا٧ٚ ٗؼٜبزاض اثطُصاض٥

٨ُطز، ٗٞخت ثبال ثطزٙ ٨ٗعاٙ ت٘ب٧ْ ٗكتط٧بٙ ث٠  اض٧بث٦ ٗحهّٞ ٧ب ذسٗت اٛدبٕ ٦ًٗٝبض ٠ً ثب ١سف ثبظ ًؿت

 ُطزز. ذط٧س ٝ اؾتلبزٟ اظ ذسٗبت ٦ٗ

ًٜٜسُبٙ ٝ اكعا٧ف كطٝـ ضا  ع٦ پػ١ٝك٦ اثطُصاض٥ تج٨ٔـبت آٛال٧ٚ ثط ازضاى ٗهطف (Brahim, 2016)ثطا٨١ٖ

 ثبقس. ٗؼٜبزاض٦ٗٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض زاز. ثطاؾبؼ ٛتب٧ح حبنْ، اثطُصاض٥ ٗصًٞض 

ٙٞ٧(Yoon, 2015) ١ب٥  ع٦ ٗغبٓؼبت ذ٧ٞف ث٠ ا٧ٚ ٛت٨د٠ زؾت ٧بكت ٠ً ٛظطذٞا٦١ ٝ ٛظط زازٙ زض قج٠ٌ

 ًٝبض ٗٞضز ثطضؾ٦ زاضز. ٨ُط٥ ثط ذط٧س ٗحهّٞ ٧ب اؾتلبزٟ اظ ذسٗبت ًؿت اخت٘بػ٦ تأث٨ط چكٖ

 ٥ثبظاض١ب زض ١ب ًٜٜسٟ س٨تٞٓ ٦٧ًبضا ٦بث٧اضظ ث٠ ٦پػ١ٝك زض(Wang and Cavusoglu, 2015 ) ًبٝؾِٔٞ ٝ َٝٛ

 ١ؿتٜس ٨ٌ٦آٌتطٝٛ تدبضت ت٨هبثٔ ٥زاضا ٠ً ١٦٧ب ًٝبض ًؿت ٠ً اؾت آٙ اظ ٦حبً ح٧ٛتب پطزاذتٜس ٨ٌ٦آٌتطٝٛ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218304084#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218304084#!
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 .اؾت ُصاض اثط قطًت ػٌ٘ٔطز ثط اعالػبت ٥آٝض كٚ ٝ ثبقٜس ٦ٗ ٥ث٢تط ػٌ٘ٔطز ٥زاضا

١ب زض ؾ٠ ؾبّ اّٝ  ثط ثط تٞؾؼ٠ اؾتبضتبحػٞاْٗ ٗٞ(Groenewegen and Langen, 2012 ) ُطٝئُٜٞٚ ٝ الِٛٚ

ًبض٨ُط٥ ٛٞآٝض٥، ذهٞن٨بت  قبٙ ضا ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض زازٛس. ٗتلبٝت ثٞزٙ ؾٞزٜٗس٥ ث٠ قطٝع ث٠ كؼب٨ٓت

اٛساظ٥ ًطزٟ اؾت، ػٞاْٗ اؾبؾ٦ زض ٗٞكن قسٙ اؾتبضتبح  ؾبظٗب٦ٛ اؾتبضتبح ٝ قره٦ ٠ً اؾتبضتبح ضا ضاٟ

ؾبّ عّٞ كؼب٨ٓت  15تط اظ  ٥ ٗتلبٝت ٝ زاضا٥ ١ًٖب آٛبٙ، اؾتبضتبح١ؿتٜس. ٠ٛٞ٘ٛ ٗٞضز ثطضؾ٦ زض پػ١ٝف 

١ب٥ اخت٘بػ٦ ٜٗبؾت، زاضا٥  ًبض٨ُط٥ قج٠ٌ ١ب٥ پػ١ٝف ٗصًٞض حب٦ً اظ آٙ اؾت ٠ً ث٠ ٧بكت٠ثٞزٟ اؾت. 

 ثبقس. اثطُصاض٥ ٗؼٜبزاض ٝ ٗثجت٦ ثط ضقس ٝ تٞؾؼ٠ اؾتبضتبح ٦ٗ

 پژوهص نظری چبرچوة
 هبی اجتوبعی هضبک

 ُؿتطزٟ ٝ خب٥ زازٟ قسٟ اؾت ١ب ضٝظٛب٠ٗ ضاز٧ٞ ٝ، ت٧ٞٔع٧ٞٙٗلب٦٘٨١ ث٨ف اظ ضؾب٠ٛ، طٝظ٥زض تؼط٧ق اٗ

 ظٛس٦ُ هؿ٘ت اػظ٦٘ اظ ١ب ضؾب٠ٛ ٨ُطز. ضا زض ثط ٦ٗ پ٨بٕ خب٦٧ خبث٠ زض ز٧د٨تبّ ًبض٨ُط٥ اثعاض١ب٥ ث٠ اظ ٦ؼ٨ٝؾ

ب ض٧ٝساز ٧ٞٛٚ ٝ كطا٨ُط خ٢بٙ اٗطٝظ٥ ثب ؾطػت ثبال٦٧ ث .ثبقٜس ٠٨ًٔ اهكبض خبٗؼ٠ ٦ٗ زض ١ب اٛؿبٙ قـْ ٝ

، اثعاض١ب٥ ًبضثطز٥ ثب ١سف آؾبٙ ًطزٙ ضٝاثظ ٝ تؼبٗالت ١ب٥ اخت٘بػ٦ ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٗٞاخ٠ قس. ضؾب٠ٛ ضؾب٠ٛ

 ُصاض٥ اقتطاى ٜٗظٞض ث٠ ١ب ضا آٙ اكطاز خبٗؼ٠ً٠  ١ؿتٜس اثعاض١ب٥ آٛال٧ٚ ،١ب٥ اخت٘بػ٦ ضؾب٠ٛ ثبقٜس. اٛؿب٦ٛ ٦ٗ

آٛال٧ٚ ث٨ٚ  ، تؼبٗالتاخت٘بػ١٦ب٥  ضؾب٠ٛ ٓصا ٨ُطٛس. ًبض ٦ٗ ث٠ ...٨بت ٝ تدطثػوب٧س، ، اعالػبت قره٦ٗحتٞا، 

ٝ  ١ب پبزًؿت، ٦ٌ٧ٝ ، ٨ٌٗطٝثالٍ، ثالٍتٞاٙ ث٠  ١ب ٦ٗ اٛس ٠ً اظ خ٠ٔ٘ آٙ ضا آؾبٙ ٛ٘ٞزٟ خبٗؼ١٠ب٦٧ اظ  ُطٟٝ

 (.1388)اكتبزٟ، اقبضٟ ًطز١ب  قج٠ٌ

ٗكبث٠ اٛوالة ا٧ٜتطٛت٦ ٠ً زض ز٠١  ضا اخت٘بػ٦ ١ب٥ ٗجحث ضؾب٠ٛ (Durk& et, al., 2013) زٝض٨ًٚ ٝ ١ٌ٘بضاٙ

١ب٥  ، اظ ضؾب٠ٛ(Kaplan and Haenlein, 2010) اٛس. ًبٓپبٙ ٝ ١ب٨ٛٚ ، زض ٛظط ُطكت٨ٗ٠الز٥ ض٥ٝ زاز 1990

ا٧دبز ٝ تجبزّ ٗحتٞا ضا زض ث٨ٚ ًبضثطاٙ ًٜٜس ٠ً  ا٥ اظ ًبضثطز١ب٥ ٗجت٦ٜ ثط ٛت، ٧بز ٦ٗ زؾت٠اخت٘بػ٦ ث٠ ػٜٞاٙ 

ثط زٝ ٗٞٓل٠ ١ب٥ اخت٘بػ٦ اضائ٠ قسٟ اؾت، ٠ً ٠٨ًٔ ا٧ٚ تؼبض٧ق  تؼبض٧ق ثؿ٨بض٥ ثطا٥ ضؾب٠ٛ .ًٜس ٌٗ٘ٚ ٦ٗ

ػالٟٝ ثط تـ٨٨ط ضٝـ تؼبْٗ اكطاز، ثط ٗكبؿْ ٨ٛع  ١ب٥ اخت٘بػ٦ ضؾب٠ُٛصاض٥ تأ٨ًس زاضٛس.  تؼبْٗ ٝ اقتطاى

  . ثطٛس طٟ ١٦ٗب٥ اخت٘بػ٦ ث٢ ٨ٛع اظ ضؾب٠ٛ ١ب ؾبظٗبٙاثطُصاض اؾت. ثٜبثطا٧ٚ ػالٟٝ ثط اكطاز، 

ًكٞض ٝ  ٗٞخٞز زض ٝ ؾ٨بؾ٦ ١ب٥ هب٦ٛٞٛ ٗكتط٧بٙ، ٗحسٝز٧ت احت٨بخبت ٗؼ٘ٞالً ثط اؾبؼ ١ب ؾبظٗبٙبذتبض ؾ

 ا٠ًٚ٨ٓٝ ثطا٥  ظٗب٦ٛ. ز١ٜس اؾتٞاض اؾت ضا تحت تأث٨ط ذٞز هطاض ٦ٗٗح٨ظ  ٠ًٝ اهتهبز٥  تٌٜٞٓٞغ٥ تحٞالت

 ثب ١سف ٦اثعاض٥ اضتجبع ٜٗع١٠ٓب ث٠  آٙ، ١ب ؾبظٗبٙ، ٗؼطك٦ ٝ ٗٞضز ثحث هطاض ُطكتٜس١ب٥ اخت٘بػ٦  ثبض ضؾب٠ٛ

ثط چ٠ِٛٞ ١ب٥ اخت٘بػ٦  ضؾب٠ًٛطزٛس ٠ً  ض ٛظط ُطكتٜس ٝ تهٞض ٦٘ٛزذٞز  ٝ ذسٗبت ثبظاض٧بث٦ ٗحهٞالت

 .(1394)ؾدبز٥ خبؿطم ٝ ١ٌ٘بضاٙ، تأث٨طُصاض ذٞا١س ثٞز ؾبظٗبٙؾبذتبض زض٦ٛٝ 

حبٓت  ٠ً 2ٝة ٝة، اظ پؽ تك٨ٌْ قس. ٜتطٛت٦ا٧ ٜٗبثغ ٗس٧ط٧ت ثب ١سف ٝة ا٧ٜتطٛت، پؽ اظ پ٨سا٧ف

كطا١ٖ  اضتجبط زض آٙ ظ٠ٜ٨ٗ ا٧دبز ٠ً ؾٜت٦ ٝة ١ب٥ اظ ث٨ٚ ثطزٙ ٗحسٝز٧ت ٜٗظٞض ث٠ ثبقس، ٦ٗ ؾٜت٦ ٝة پ٨كطكت٠
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١ب٥  ١ب٥ پ٨ك٨ٚ قطح زازٟ قس، قج٠ٌ عٞض ٠ً زض ثرف (. ١٘ب1392ٙظازٟ،  هبؾٖ ٝ ػطض٠ قس)شٝآوسض ٛجٞز،

 خس٧س ١ب٥ آٝض٥ كٚ اٛوالة ثب ا٧ٚ حبّ اٛس. خس٧س ٨ٛع ٗٞخٞز ثٞزٟ اثعاض١ب٥ توب٥ػطض٠ ٝ اض اظ پ٨ف اخت٘بػ٦

 ١ب٥ ضؾب٠ٛ ثبٓوٟٞ هبث٨ٔت ٓصا قسٛس. اخت٘بػ٦ ٝاهؼ٦ تؼبٗالت ًٜبض زض ٗدبظ٥ تؼبٗالت ٗٞخت ا٧دبز اضتجبعبت

 ٗدبظ٥ ت٘بػ٦اخ ١ب٥ قج٠ٌ ا٧دبز ؾبظ ظ٠ٜ٨ٗ ُصاض٥، اقتطاى ٝ اعالػبت اضؾبّ ٝ زض٧بكت اضتجبعبت، زض ٧ٞٛٚ

 زض چٜسُب٠ٛ تؼبٗالت اٌٗبٙ ١ؿتٜس. 2ٝة  اثعاض تط٧ٚ تط٧ٚ ٝ خبٗغ ثبا٨٘١ت ٗدبظ٥ اخت٘بػ٦ قسٟ اؾت. قج٠ٌ

١ب٥  ظ٠ٜ٨ٗ زض ... ٝ اثب٥، پس٧ب ثٞى، آٗبظٝٙ، ٦ٌ٧ٝ ك٨ؽ ٗبٜٛس ثعض٦ُ اخت٘بػ٦ ١ب٥ قج٠ٌ ، ثؿتط ظ٢ٞض2ٝة 

٨ُط٥ زاقت٠  اثط چكٖ اكطاز ض٥ ٝ اخت٘بػ٦تدب تؼبٗالتثط  ا٥ ٠ُٛٞ ث٠ ٝ ٗرتٔق ضا كطا١ٖ ًطزٟ اؾت

 (.1389ظازٟ،  اؾت)ضح٘بٙ

پطٝكب٧ْ ػ٦ٗٞ٘ ٧ب ٠٘٨ٛ  هبزض ث٠ ا٧دبز اكطاز ع٦ آٙ ٠ً ز١ٜس ذسٗبت٦ ضا اضائ٠ ٦ٗٝة  ثط پب٠٧ ١ب٥ اخت٘بػ٦ قج٠ٌ

اظ  ُط١٦١ٝب٥ اخت٘بػ٦  قج٠ٌ. تؼبْٗ ثطهطاض ًٜس ؾب٧ط اكطاز، ثب زض چبضچٞة ٗكرم ٝ ٗحسٝز قسٟػ٦ٗٞ٘ 

 زٝؾت٦، ١ٌ٘بض٥ضٝاثظ  اظ خ٠ٔ٘اخت٘بػ٦  تؼبٗالت ٧ي ؾط٥ ٝؾ٠ٔ٨ ث٠ً٠  ١ؿتٜس  اخت٘بػ٦( ؾبظٗبٙ)ٝ ٧ب اكطاز

 ثبقس ٦ٗ تٌٜٞٓٞغ١٥ب٥ اخت٘بػ٦  ، قج٠ٌث٨بٙ ث٠ ز٧ِط. اٛس ثب ٧ٌس٧ِط زض اضتجبطاعالػبت ٝ ٧ب ثب اقتطاى ُصاقتٚ 

   پطزاظز ، ١٦ٗسف ٗكتطى ثباظ اكطاز  ا٥ ٘ٞػ٠ٗد ث٨ٚاخت٘بػ٦  ١ب٥ ثحث ٝؾ٠ٔ٨ ث٠خ٘ؼ٦ اقبػ٠ اعالػبت ٠ً ث٠ 
(Lahiri & Moseley, 2015). 

 ٗكتطى ذهٞن٨بت ١ب آٙ اضائ٠ ُكت٠ اؾت، ثب ا٧ٚ حبّ ٠٨ًٔ ٗدبظ٥ اخت٘بػ٦ قج٠ٌ اظ ٗتلبٝت٦ تؼبض٧ق اُطچ٠

ظ ٢ٖٗ ثبقس ٠ً ا٧ٚ ٗٞضٞع حب٦ً ا ٦ٗ ًبضًطز٥ ٛٞع اظ تؼبض٧ق، ١٘چ٨ٜٚ اًثط ٝ اٛس ضا زض ٛظط زاقت٠ ١ب قج٠ٌ

 ٗدبظ٥ اؾت ٠ً زض ازا٠ٗ ث٠ قطح آٙ پطزاذت٠ قسٟ اؾت. اخت٘بػ٦ ١ب٥ ثٞزٙ ذهٞن٨بت ٝ ًبضًطز قج٠ٌ

اؿطام ز٧سُبٟ تب حس٥ ا٧ٚ قٞز. ٧بز ٦ٗ اخت٘بػ٦ ١ب٥ ضؾب٠ٛ ث٠ ٜٗع٠ٓ اخت٘بػ٦ ١ب٥ ؾب٧جط٥، اظ قج٠ٌ كضب٥ زض

ث٠ ٓحبػ  اخت٘بػ٦ ١ب٥ تٔو٦ ًطز. قج٠ٌ ٠ٛضؾب ضا پ٨ب٦ٗ اٛتوبّ ١ط ٛٞع قٞز آعاٗبً ٦٘ٛ ثبقس؛ چطا ٠ً ٦ٗ آ٨ٗع

 ظ٧ط ضا زاضٛس: ١ب٥ ؾبذتبض، ٧ٝػ٦ُ چبضچٞة ٝ

  ٝخٞز چٜسؾ٦ِ٧ٞ -

 آٙ ٛ٘ب٧ف ُصاقتٚ ٝ ث٠ ٗحتٞا ا٧دبز -

 ١ب كب٧ْ ُصاض٥ اقتطاى -

 ز٧ِطاٙ پ٨بٕ ٝ ٗحتٞا٥ ا٧دبز قسٟ تٞؾظ زض قطًت زاقتٚ -

 ١ب تهب٧ٝط ٝ پ٨بٕ ١ب٥ ًٔٞح ا٧دبز -

 ١ب ٨بٕپ ُصاض٥ ضأ٥ ث٠ -

هبزض ث٠ كطا١ٖ ًطز اٌٗبٙ  1ٝة  ٠ً ثبقس ٦ٗ تؼبْٗ ت٨ٓٞس، ؾبذتبض٥ ٝ ؾ٠ ٗٞٓل٠ ذهٞن٨بت شًط قسٟ اضبك٠ ثط

 (.١1393ب ٛجٞز)ضضب٨٧بٙ،  آٙ

 اضائ٠ زازٟ اؾت: ٗدبظ٥ ث٠ قطح ظ٧ط اخت٘بػ٦ قج٠ٌ (، ؾ٠ ذه٨ه٠ ثطاn, 2000Robinso٥) ضاث٨ٜؿٞٙ

 ٝ ثال٨ًَٜ ػٌؽ، ٗتٚ، ثهط٥، ؾ٘ؼ٦، اٌٗبٛبت ٠٨ًٔ آٙ زاضا٥ بضثطاًٙ ث٠ ا٧ٚ ٗل٢ٕٞ ٠ً ثٞزٙ: ا٥ چٜسضؾب٠ٛ - 

 ١ؿتٜس.  اكعاض ٛطٕ
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 2008آؿبظ ث٠ ًبض ًطز، زض ؾبّ  2004ؾبّ  ٠ً زض ثٞى ك٨ؽ قج٠ٌ ث٠ ق٦ٌٔ ٠ً ثٞزٙ: پطػضٞ ٝ حد٨ٖ -

هسضتٜ٘س  ٠ٗٞضٞع ظ٨ٜٗ ا٧ٚ ٠ً ١ؿتٜس ا٥ ذٞق٠ ؾبذتبض ١ب زاضا٥ قج٠ٌ ٠ُٛٞ ٨ٔ٨ٗٞٙ ًبضثط ثٞز. ا٧ٚ 80زاضا٥ 

 آٝضز. ضا كطا١ٖ ٦ٗ ١ب آٙ قسٙ

 ثبقٜس. زاقت٠ تؼبْٗ ١ٖ عٞض ١٘عٗبٙ ثب ًبضثط هبزضٛس ث٠ ١عاضاٙ ث٠ ا٧ٚ نٞضت ٠ً ثٞزٙ: ثبظ٧ِطٟ چٜس  -

 تب بثٜس٧ ٦ٗ ضقس ٝ ًٜٜس ٦ٗ آؿبظ ٨٠اٝٓ س٧ٟا ي٧ عطح ثب ضا ذٞز ًبض ٠ً ١ؿتٜس ٦٧ٛٞپب ١٥ب قطًت ١ب، اؾتبضتبح

 زض. ١ؿتٜس ذالهب٠ٛ س٧ٟا زٛجبّ ث٠ ٗٞخٞز، ٗؿبئْ حْ ٜٗظٞض ث٠ ١ب اؾتبضتبح ٧ٚثٜبثطا. ًٜٜس زضآٗس ًؿت تب٢ٛ٧ًب

 زؾت آٝضزٙ ث٠ ١سف ثب حبضط حبّ زض ٦ٗبٓ ٜٗبثغ اظ اؾتلبزٟ ٥ٗؼٜب ث٠ ضا ٥ُصاض ؾطٗب٠٧ چ٠ چٜبٙ ضاؾتب ٧ٚا

 ٥ػبز ٥ُصاض ؾطٗب٠٧ ي٧ ػٜٞاٙ ث٠ تٞاٙ ٦٘ٛ ضا اؾتبضتبح ٠ً ٛ٘ٞز اظ٢بض تٞاٙ ٦ٗ ٖ،٧ط٨ثِ ٛظط زض٦ آت ٜٗبكغ

 ٦ًٔ عٞض ث٠ ٧ٚثٜبثطا(. 1395 ١ٌ٘بضاٙ، ٥ٛبزض)آ٧س ٦ٗ حؿبة ث٠ ٥ٛٞآٝض ٗٞتٞض اؾتبضتبح ٝاهغ زض. ًطز ٓحبػ

 : ًطز ب٨ٙث ط٧ظ نٞضت ث٠ تٞاٙ ٦ٗ ضا ١ب ُصاض٥ ؾطٗب٠٧ ط٧ؾب ثب ١ب اؾتبضتبح تلبٝت

 د٨٠ٛت زض. ثبقس ٦٘ٛ ٦ج٨ضه ٥زاضا ٦ُب١ اؾتبضتبح ت٨ذاله ٓصا ٝ اؾت ٛٞآٝضا٠ٛ س٧ٟا اؾتبضتبح ب٨ٙثٜ اؾبؼ

 آٙ ث٢تط چ٠ ١ط ٥اخطا ٝ س٧ٟا اظ ٦آُب١ دبز٧ا ثط اؾت الظٕ ًطزٙ، ضهبثت ثط ت٘طًع ٥خب ث٠ ١ب اؾتبضتبح

 ن٧عط اظ١ب  آٙ اًثط ٧٠ؾطٗب ٝ ًٜٜس ٦ٗ ٛطٕ پٜد٠ ٝ زؾت ٦ٗبٓ ٗؿبئْ ثب ٨٠اٝٓ ٗطاحْ زض ١ب اؾتبضتبح. ثپطزاظٛس

 ٨ٚث اظ. زاضٛس ٥اٗطٝظ اٛؿبٙ ٦ظٛسُ زض ٦٧ثؿعا تأث٨ط ٗٞكن ١٥ب تبضتبحاؾ. آ٧س زؾت ٦ٗ ث٠ ٝإ ٝ ٦ثس١

 .ًطز اقبضٟ ... ٝ اپْ ،تِٔطإ ،ُُْٞ ث٠ تٞاٙ ٦ٗ ثٞزٛس ٨ُ٥ط چكٖ ت٨ٗٞكو ٥زاضا ٠ً ١٦٧ب اؾتبضتبح

١ب  ٨ُط٥ زض ثطاثط آٙ ١ب٥ چكٖ ٝ زاضا٥ ثطتط٥ ثعضٍ نٜب٧غ توبثْ ثب زض ٗتٞؾظ، ٝ ًٞچي ًٝبض١ب٥ ًؿت

 ًكٞض١ب٥ ٗتلبٝت، ٗل٢ٕٞ زض ثبقس. ٦ٗ اٛؼغبف ٝ اكعٝزٟ اضظـ ٚ ٗعا٧ب قبْٗ ذاله٨ت،ا٧ ١ؿتٜس؛

ثط آٙ تأث٨طُصاض  نٜؼت٦ ٝ اهتهبز٥ قطا٧ظ اؾت، ث٠ ا٧ٚ نٞضت ٠ً ٗتٞؾظ ٗرتٔق ٝ ًٞچي ًٝبض١ب٥ ًؿت

نٜب٧غ اظ ٛظط ًٞچي ٝ ٗتٞؾظ ٧ب ثعضٍ ثٞزٙ  ٛٞع ٗكرم ًطزٙ زض ٠ً ١ب٦٧ اظ خ٠ٔ٘ قبذم ثبقس. ٦ٗ

تؼط٧ق اضائ٠  ثبقس. ثطاؾبؼ ت٨ٓٞس ٝ كطٝـ ٦ٗ حدٖ قٞز، ؾطٗب٠٧ اٛؿب٦ٛ)تؼساز ًبضًٜبٙ( ٝ ٗب٦ٓ، زٟ ٦ٗاؾتلب

 ً٘تط اؾت، ٛلط اظ پبٛهس ًبضًٜبٙ آٙ ًٝبض١ب٦٧ ٠ً تؼساز ًؿت اخت٘بػ٦، اٗٞض ٝ ًبض ٝظاضت قسٟ تٞؾظ

 ٠ ًكٞض١ب٥ زض حبّ(. 1390٨ًٔزاضٝئ٨بٙ،  ٝ ًج٨ط٥ قٞٛس)ا٨ٗط ٗحؿٞة ٦ٗ ًٞچي ٝ ٗتٞؾظ ًٝبض١ب٥ ًؿت

زاٜٛس. ا٧ٚ ا٨٘١ت اظ  ٦ٗ ضقس اهتهبز٥ اثعاض٥ زض ضاؾتب٥ ٗتٞؾظ ضا ٝ ًٞچي ًٝبض١ب٥ ًؿت تٞؾؼ٠ ٝ تٞؾؼ٠

٦ٔٗ، ا٧دبز اقتـبّ ٝ  ٛبذبٓم ت٨ٓٞس زض ٨ُط٥ ٛوف چكٖ ٗتٞؾظ ٝ ًٞچي ًٝبض١ب٥ ًؿت آٙ ثبثت اؾت ٠ً

 ٝ ًٞچي ًٝبض١ب٥ ًؿت ظٕ اؾتٓصا ال .(1391ذطٗكب٦١،  ٝ زاضٛس)ضضٞا٦ٛ ًب١ف ٗؼضالت اهتهبز٥

تٞاٜٛس ثب قطا٧ظ  ٦ٗ ٗتٞؾظ ٝ ًٞچي ًٝبض١ب٥ ًؿت چطا ٠ً .نٞضت ذبن٦ ٗٞضز تٞخ٠ هطاض ٨ُطٛس ث٠ ٗتٞؾظ

١ب  ٝؾ٨غ ضا زاضٛس ٠ً ا٧ٚ ٗٞضٞع ٗٞخت ازا٠ٗ كؼب٨ٓت آٙ تـ٨٨طات ٗٞخٞز ٝكن پ٨سا ًطزٟ ٝ هبث٨ٔت اٛغجبم ثب

  (.١1386ٌ٘بضاٙ،  ٝ ُطزز)ٗو٦٘٨ ٦ٗ

 ًٝبض ًؿت ١ط ٠ً ًطز تٞخ٠ س٧ثب اٗب ثبقٜس ٦ٗ ٦ٗتٞؾغ ب٧ ًٞچي ٥ًٝبض١ب ًؿت ػ٘ٞٗبً ١ب اؾتبضتبح چ٠ اُط

 ٧ٚا. اؾت ٗٞخٞز ٗصًٞض ٗل٢ٕٞ زٝ ٨ٚث ١٦٧ب اذتالف وت٨حو زض ٝ ثبقس ٦٘ٛ اؾتبضتبح ٗتٞؾظ ب٧ ًٞچي
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 ٝ اؾت ٝاثؿت٠ ًٝبض ًؿت زض قسٟ اؾتلبزٟ ٥تٌٜٞٓٞغ عا٨ٙٗ ث٠ ،طز٨ُ ٦ٗ ٛكأت ًدب اظ اذتالف ٠ً ٗٞضٞع

 .زاضٛس ٦ٗؼ٘ٞٓ ٥ًٝبض١ب ًؿت ثب ٨ُ٥ط چكٖ تلبٝت ١ؿتٜس،   كٜبٝض٥ ٥ثبال ضقس ٥زاضا ٠ً ١٥ب اؾتبضتبح ػ٘ٞٗبً

 75 ث٠ ي٧ٛعز آٙ ت٨ٗٞكو احت٘بّ ،ثعٛس ٦ؾٜت ٝ ًٞچي ًٝبض ًؿت ي٧ آؿبظ ث٠ زؾت ٧ٜ٦ًبضآكط چٜبٛچ٠

 ٥زاضا ٧٠ؾطٗب ٝ س٧ٟا ثٞزٙ س٧خس ث٠ تٞخ٠ ثب ،ًٜس ًبض ث٠ آؿبظ ٦اؾتبضتبپ اُط ٠ً ٦نٞضت زض ؛اؾت زضنس

 تؼساز ٦ٗحٔ كطٝقِبٟ ٠ً ضٝز ٦ٛ٘ اٛتظبض ُبٟ چ١٨ ٦عطك اظ. اؾت زضنس 75 ٥ثبال قٌؿت احت٘بّ ؿي،٧ض

 ٧ٚا ٥بز٧ظ ؾطػت ثب ١ب اؾتبضتبح اظ ٥بض٨ثؿ ٠ً ٦حبٓ زض ثبقس زاقت٠ بض٨اذت زض ضا ٛلط ١عاض 10 اظ كتط٨ث ًبضًٜبٙ

 .(Dilger, 2013) ٜٜسً ٦ٗ تدطث٠ ضا ٥ضقس ٠ُٛٞ

 ٠ً آ٧س ٦ٗ ف٨پ ؾٞاّ ٧ٚا حبّ. ١ؿتٜس ٜب٧٠ًٛبضآكط ػْ٘ ي٧ اٛساذتٚ ضاٟ ث٠ ٥ثطا ٦قطٝػ ١ب اؾتبضتبح

 ُطزز ٦ثطضؾ اؾت الظٕ اؾتبضتبح ٦ٗؼٜ م٨ٜٗظٞضتكر ث٠. ثبقس؟ ٦ٗ چطذ٠ ٧ٚا ٥ًدب زض ٝ ؿت٨چ اؾتبضتبح

 ب٧ ت٧ؾب ي٧ ١٨ٚ٘چٜ ثبقس ٦٘ٛ ٧ٜ٦ًبضآكط ساز٧ضٝ ي٧ اؾتبضتبح .قٞز ٦٘ٛ قبْٗ ضا ٦ل٧تؼبض چ٠ اؾتبضتبح ٠ً

 ًؿت ٝ تٞؾؼ٠ حبّ زض ٠ً ًٞچي حدٖ ثب قطًت ي٧ اؾتبضتبح. ؿت٨ٛ اؾتبضتبح ي٧ ٓعٝٗبً ،اكعاض ٛطٕ

 ٛظط زض ٥ٛٞآٝض ٗحطى ٜٗع٠ٓ ث٠ تٞؾؼ٠ حبّ زض ٥ًكٞض١ب زض ذهٞنبً ١ب اؾتبضتبح. ؿت٨ٛ ثبقس، ٦ٗ زضآٗس

 ٧ٚا ٠ً طا. چقٞٛس ٦ٗ قٜبذت٠ ذالم ت٧ترط ٜٗجغ ٜٗع٠ٓ ث٠ ٞالًٗؼ٘ س٧خس ٥ًٝبض١ب ًؿت. قٞٛس ٦ٗ ُطكت٠

  .ُطزز ٦ٗ ١ب قطًت ٦كؼٔ ظ٧قطا قسٙ ٗرتْ ٗٞخت ٠ً ًٜٜس ٦ٗ ػطض٠ ضا ٦ذسٗبت ٝ ٗحهٞالت ًٝبض١ب ًؿت

 ١ؿتٜس، ٦ذبن ٌطز٧ضٝ ٥زاضا١ب  آٙ اظ ي٧ ١ط ٝ اٛس زازٟ اضائ٠ اؾتبضتبح حٞظٟ كٜ٘سا٧ٙاٛس ٠ً ٦ل٧تؼبض ازا٠ٗ زض

 : ((Blank & Dorf, 2011: 12 اؾت سٟق آٝضزٟ

 :( (Graham ُطا١بٕ اظ اؾتبضتبح ق٧تؼط -

 .اؾت قسٟ ٢ٛبزٟ ثٜب غ٧ؾط ضقس ٜٗظٞض ث٠ ٠ً ثبقس ٦ٗ ٦قطًت اؾتبضتبح

 : (Blank)ي ثالٛ اظ اؾتبضتبح ق٧تؼط -

 ت٨هغؼ ٕػس ٥زاضا ٠ً ٦ت٨ٗٞهؼ زض ٧ٚٛٞ ٦ذسٗت ب٧ ٗحهّٞ دبز٧ا ٜٗظٞض ث٠ ٠ً اؾت ٦اٛؿبٛ ٢ٛبز اؾتبضتبح

 .اؾت قسٟ ٥ُصاض ٧٠پب ،ثبقس ٦ٗ

 :  (Osterwalder)ٝآسضاؾتط اظ اؾتبضتبح ق٧تؼط -

 ٦ثعضُ ًٝبض ًؿت ١ط٠ُٛٞ تٞاٙ ٦ٗ آٙ اؾبؼ ثط ٠ً ؾتا قسٟ اضائ٠ ًٝبض ًؿت ثٕٞ ٛبٕ ثب ٥ٝ ًٝبض ًؿت ٗسّ

 .زاز تٞؾؼ٠ ٝ ًطزٟ دبز٧ا ضا ٦ًٞچٌ ب٧

 ٛظط زض اؾتبضتبح ي٧ ٥ثطا تٞاٙ ٦ٗ ٠ً ٦ل٧تؼط ٧ٚتط بًْٗ حٞظٟ، ٧ٚا ٗتلٌطاٙ اظ ٗتلبٝت ق٧تؼبض ٥پب ثط

 :اؾت ط٧ظ نٞضت ث٠ ُطكت

 ٥ط٨ُ اٛساظٟ ٝ تٌطاض هبثْ ًٝبض ًؿت ٗسّ ي٧ زؾت آٝضزٙ ث٠ ع٨ٟاِٛ ثب ٠ً اؾت ٦ٗٞهت قطًت ي٧ اؾتبضتبح

 .اؾت قسٟ دبز٧ا

١ب٥ خس٧س ضا اضائ٠  آٝض٥ كٚ ١ب٦٧ ٠ً ؾبظٗبٙ ثب ١ٌ٘بض٥ اخت٘بػ٦ ٗدبظ٥، ١ب٥ ضؾب٠ٛ زض خبٗؼ٠ اٗطٝظ٥

 زض حبّ حبضط، ا٧ٚ ٠ً ا٧ٚ نٞضت ث٠ اٛس. ا٧دبز ًطزٟ ١ب قطًت ثطا٥ ١ٞقٜ٘س٥ اضتجبعبت٦ خٞ ًٜٜس، ٦ٗ
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 ١ب٥ ضؾب٠ٛ چ٠ ًؿ٦ اؾت. اٗطٝظٟ ضهبثت، زض زؾت ز٨ٛب٥ ثطٛسٟ ثطٍ ًٜٜس ١ب ١ؿتٜس ٠ً ٗكرم ٦ٗ ضؾب٠ٛ

ز١ٜس. پ٨ف اظ  ضا  تك٨ٌْ ٦ٗ ا٧ٜتطٛت٦ ثبظاض٧بث٦ ب١٥ ثطٛب٠ٗ اًثط٧ت ؾبظ٥ ث٠ٜ٨٢ ١ب٥ ٥ اؾتطاتػ اظ هؿ٘ت٦ اخت٘بػ٦

 ًطزٛس اهتهبز ا٧لب ٦ٗ تٞؾؼ٠ زض اؾبؾ٦ ضا ٛوف ػ٦ٗٞ٘ ضٝاثظ ٝ اخت٘بػ٦ ٗدبظ٥، تج٨ٔـبت ١ب٥ ضؾب٠ٛ پ٨سا٧ف

 ؾٜدٜس ٦ٗ ضا ذسٗبت ٝ ٗحهٞالت ١ب، ؾبظٗبٙ اهتهبز٥ كؼب٨ٓت اضظـ اخت٘بػ٦ ٗدبظ٥ ١ب٥ اٗطٝظٟ ضؾب٠ٛ اٗب

 آٛبٙ هبزضٛس اٛس. ػٞو ًطزٟ ضا ١ب ؾبظٗبٙ اهتهبز٥ ؾبذتبض اخت٘بػ٦ ١ب٥ ًٜٜس. ضؾب٠ٛ ْ ٦ٜٗٗتو ٗكتط٧بٙ ث٠ ٝ

ؾٜت٦ زض  ق٨ٟٞ اظ ًبضقٜبؾب٦ٛ ٨ٛع ١ؿتٜس ٠ً اٝنبف ا٧ٚ ثب تط خٟٔٞ ز١ٜس. تؼب٦ٔٗ ٝ ٜٗبؾت كطا٨ُط، ضا ا٥ حطك٠

ضا١جطز٥ ا٧ٚ  اظ خٜج٠ ثطٛس. آٛبٙ ٟ ٦ٗث٢ط اكطاز ػٕ٘ٞ ث٠ پ٨بٕ اٛتوبّ ضا٥ ٜٗع٠ٓ اثعاض٧ت ١ب ٝ ث٠ ضؾب٠ٛ ًبض٨ُط٥ ث٠

كط،  ؾٔغب٦ٛ ٝ ًٜٜس)١بق٦٘ ته٨٘٘بت ؾبظٗب٦ٛ اؾتلبزٟ ٦٘ٛ ضاؾتب٥ زض اعالػبت زازٙ ٝ اكطاز ثب اضتجبط زض اثعاض

1392.) 

 ١ب ًبض٨ُط٥ آٙ هبزضٛس ثب ث٠ اكطاز ًبض١ب٥ ظ٧بز٥ ا٧دبز قسٟ اؾت ٠ً قطٝع ظ٠ٜ٨ٗ ٗدبظ٥ اٗطٝظ٥ ز٨ٛب٥ زض

ٗكبث٠  ٝاهؼ٦ ٗدبظ٥ ٝ ز٨ٛب٥ زض اهتهبز٥ ذٞز ضا اضائ٠ ًٜٜس. ظ٧طؾبذت ذسٗبت ٝ كطٝذت٠ًبال١ب٥ ذٞز ضا 

ثبظاض، تجبزّ پّٞ ٝ ؾٞز ٝ ظ٧بٙ اؾت. ثطاؾبؼ اػتوبز ثطذ٦ اظ پػ١ٝكِطاٙ،  ٨ٛع زاضا٥ ثبقس. ز٨ٛب٥ ٗدبظ٥ ٦ٗ

 ١ب٥ تأث٨طُصاض ثط ل٠ٗٞٓ ٝ ًبال ٗهطف ثط ٗدبظ٥ ز٨ٛب٥ زض ًبضثطاٙ اهتهبز٥ ضكتبض ث٠ ٗطثٞط ت٘طًع ٗغبٓؼبت

 اضظـ ٨ٗعا٨ُٙطز.  ثطضؾ٦ هطاض ٦ٗ ٗٞضز قـ٦ٔ ًبضآكط٦ٜ٧ ً٘تط ٗٞضٞػبت٦ زض اضتجبط ثب  اؾت ٝ ًبال ذط٧س

تؼبٗالت ضا زض اذت٨بض زاضٛس.  ٠ً ُؿتطٟ ٝؾ٨ؼ٦ اظ ١ٞقٜ٘س ١ب٦٧ قج٠ٌ هبثْ ٗكب١سٟ اؾت؛ اخت٘بػ٦ ١ب٥ قج٠ٌ

 خ٢ت اظ اٗب ١ب ُكت٠، قطًت ًبض ٨ٛط٥ٝ توبضب٥ اظ ٧ي خ٢ت اضتوب٥ تٌٜٞٓٞغ٥ ٗٞخت ًٖ قسٙ اُط چ٠

خس٧س ضا  اخت٘بػ٦ ١ب٥ ضؾب٠ٛ هبزض ثبقس ٠ً ذجطٟ ٨ٛبظٜٗس اؾت اٛؿب٦ٛ ٨ٛط٥ٝ ث٠ آٝض٥ كٚ ٗت٦ٌ ثط اهتهبز ز٧ِط

ًٜس.  ا٧لب ٦٘ٛ اهتهبز زض ٛوك٦ ذجطٟ ٨ٛط٥ٝ پ٨كطكت٠ كبهس اعالػبت آٝض٥ كٚ ًبض ٨ُطز. الظٕ ث٠ شًط اؾت ٠ً ث٠

خب٥  آٗٞظق٦ ١ب٥ ثطٛب٠ٗ زض ٗكرم ٝ اهتهبز٥ خس٧س ٛظبٕ ١ب٥ الظٕ ثطا٥ هبث٨ٔت الظٕ اؾت ٓصا

 (.٨ُAnimesh & et, a1., 2011طز)

 ثط ٗدبظ٥ كضب٥ اثط٥ ٠ً ثبقس. خس٧س٥ ٦ٗ ٗل٢ٕٞ ٨ٛؿت ٝ ٝاهؼ٨ت ٧ي كوظ ا٧ٜتطٛت ث٠ ٝاثؿت٦ِ خٞاٗغ

 ث٠ ضا ٧بكت٠ تٞؾؼ٠ ًكٞض١ب٥ ز١ب٥اهتهب اظ ثرف ٦٘٢ٗ ز٧د٨تب٦ٓ، اهتهبز ٠ً ُصاضز تب حس٥ اؾت ٦ٗ اهتهبز

ثبال زض ا٧ٚ  ١ب٥ ثؿ٨بض٥ ضا ثطا٥ ضؾ٨سٙ ث٠ ؾ٢ٖ تٞؾؼ٠ ٨ٛع ثطٛب٠ٗ زضحبّ ٝ ًكٞض١ب٥ ذٞز ٝاثؿت٠ ًطزٟ اؾت

 ٝ ؾطػت ثبال٦٧ زاضز تٞؾؼ٠، زضحبّ زض ًكٞض١ب٥ ا٧ٜتطٛت٦ اهتهبز ضقس اٛس. ٛطخ ض٧ع٥ ًطزٟ عطح ظ٠ٜ٨ٗ،

١ب٥  اٛس. ا٨ِٛعٟ ثعض٦ُ ًطزٟ ١ب٥ ُصاض٥ الظٕ، ؾطٗب٠٧ ١ب٥ بذتظ٧طؾ ثطا٥ كطا١ٖ آٝضزٙ ًكٞض١ب٥ ظ٧بز٥

 (.1396اؾت)اذٞاٙ،  ا٧ٜتطٛت ث٠ تط ؾط٧غ زؾتطؾ٦ اٌٗبٙ ٝ ًبضثط ٗٞٓل٠ اكعا٧ف زٝ اؾبؾ٦

 ضنبسی پژوهص روش
  زض ت.پ٨٘ب٧ك٦ اظ ٛٞع ١٘جؿت٦ِ اؾ -ن٨ل١٦ف حبضط اظ خٜج٠ ١سف ًبضثطز٥ ٝ اظ ٛظط ضٝـ، تٞپػٝ     

آٝض٥ ٜٗظٞض خ٘غ ٝ ث٠ا٥  خ٢ت تس٧ٝٚ ٗجب٦ٛ، تؼبض٧ق ٝ ٗلب٨١ٖ ٛظط٥ اظ ٜٗبثغ ًتبثرب٠ٛ  ف،پػ١ٝ   ا٧ٚ 

خبٗؼ٠  اؾت.قسٟ  ث٢طٟ ُطكت٠ (پطؾكٜب٠ٗ)٨ٗسا٦ٛاعالػبت ٗٞضزٛظط ٝ ؾٜدف ٗتـ٨ط١ب٥ تحو٨ن اظ ضٝـ 
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ٝـ ضز١ٜس.  ْ ٦ٗتك١٨ٌب ق٢ط ت٢طاٙ  پطزاظاٙ حٞظٟ اؾتبضتبح ٗترههبٙ ٝ ا٧سٟضا آٗبض٥ ا٧ٚ پػ١ٝف 

ٝ حدٖ خبٗؼ٠ ٛبٗحسٝز ثٞزٙ  ثب تٞخ٠ ث٠ .٨ُط٥ ٗٞضز اؾتلبزٟ زض ا٧ٚ پػ١ٝف، تهبزك٦ ؾبزٟ اؾت ٠ٛٞ٘ٛ

زض ا٧ٚ پػ١ٝف اظ پطؾكٜب٠ٗ ثبقس.  ٛلط ٦ٗ 384 ثب ثطاثط٠ٛٞ٘ٛ آٗبض٥ پػ١ٝف ثطاؾبؼ كطّٗٞ ًًٞطاٙ، حدٖ 

٠٧ اؾت. ١٘چ٨ٜٚ اظ ع٨ق ُٞ 19ا٧ٚ پطؾكٜب٠ٗ زض ٗد٘ٞع زاضا٥ اؾتلبزٟ قسٟ اؾت.  ؾبذت٠ ٗحونٗبضت٨ٚ 

اظ ًبضقٜبؾبٙ حٞظٟ  پطؾكٜب٠ٗ ضٝا٦٧ ثطضؾ٦ ثطا١٥ب٥ اؾتلبزٟ قسٟ اؾت.  ا٥ ثطا٥ ٠٨ًٔ ٠٧ُٞ ُع٠ٜ٧ ٨ٓ5ٌطت 

 آٓلب٥ .قس اؾتلبزٟ ًطٝٛجبخ آٓلب٥ ضٝـ اظ آٙ، پب٧ب٦٧ ثطآٝضز ثطا٥ ٝ ٛظطذٞا٦١ ،اؾتبضتبح زض ق٢ط ت٢طاٙ

ٝ  ٜٗظٞض تدع٠٧ ٝ تح٨ْٔ آٗبض٥ ث٠. اؾت آٗسٟ 3 خسّٝ زض طٗتـ٨ ١ط ثطا٥ قسٟ ثطضؾ٦ ١ب٥ قبذم ٝ ًطٝٛجبخ

 . اؾتلبزٟ قسٟ اؾت SPSSاكعاض  اظ ٛطٕ ١ب٥ پػ١ٝف آظٗٞٙ كطض٠٨

 هبی پژوهص یبفته
 1قٜبذت٦ پػ١ٝف قبْٗ خٜؿ٨ت، ؾٚ، ؾغح تحه٨الت ٝ ؾبثو٠ اؾتبضتبح ث٠ قطج خسّٝ  ٗتـ٨ط١ب٥ خ٘ؼ٨ت

  اؾت: 2سّٝ ١ب٥ تٞن٨ل٦ ٗتـ٨ط١ب٥ پػ١ٝف ث٠ قطح خ ٝ ٧بكت٠

 اعالػبت تٞن٨ل٦ .1جدول 

 زضنس كطاٝا٦ٛ كطاٝا٦ٛ ثٜس٥ ثو٠ ط ٗتـ٨ط

 49 189 ظٙ خٜؿ٨ت

 51 195 ٗطز

 33 126 ؾبّ 30ً٘تط اظ  ؾٚ

 44 168 ؾبّ 39تب  30

 17 65 ؾبّ 49تب  40

 6 25 ؾبّ ٝ ثبالتط 50

ؾغح 

 تحه٨الت 

 17 66 ز٧پٖٔ ٧ب ظ٧طز٧پٖٔ

 19 72 كٞم ز٧پٖٔ

 36 139 بٛؽ٨ٓؿ

 23 88 كٞم ٨ٓؿبٛؽ

 5 19 زًتط٥

ؾبثو٠ 

 اؾتبضتبح 

 67 255 ؾبّ 5ً٘تط اظ  

 28 109 ؾبّ 9تب  5

 5 20 ؾبّ ٝ ثبالتط 10
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 ١ب٥ تٞن٨ل٦ ٗتـ٨ط١ب٥ پػ١ٝف ٧بكت٠ .2جدول 

 ٗبًع٧ٖ٘ ٨ٜ٨ٖٗ٘ اٛحطاف ٗؼ٨بض ٨ٗب٨ِٛٚ ٗتـ٨ط١ب

 5 17/1 77/0 33/3 ١ب٥ اخت٘بػ٦ قج٠ٌ

قس ض ٝ ٗؼطك٦

 ١ب اؾتبضتبح

 5 00/1 92/0 36/3 اؾتبضتبح پطزاظ٥ ا٧سٟ

 5 00/1 75/0 28/3 اؾتبضتبحاٛساظ٥  ضاٟ

 5 33/1 75/0 22/3 اؾتبضتبح ثجبت ٝ ضقس

 5 33/1 77/0 16/3 اؾتبضتبح تٞؾؼ٠

 5 00/1 82/0 29/3 اؾتبضتبح ثٔٞؽ  

ًْ 26/3 65/0 37/1 5 

 پب٧ب٦٧ ٗتـ٨ط١ب٥ پطؾكٜب٠ٗ. 3جدول 

 

، اظ آظٗٞٙ ١ب اؾتبضتبح ٗؼطك٦ ٝ ضقسزض  ٦اخت٘بػ ١٥ب ٛوف قج١٠ٌب٥ پػ١ٝف ٝ ثطضؾ٦  خ٢ت آظٗٞٙ كطض٠٨

١٘جؿت٦ِ اؾتلبزٟ قسٟ اؾت. زض آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ، زض نٞضت٦ ٠ً زٝ ٗتـ٨ط ٗٞضز آظٗٞٙ زاضا٥ تٞظ٧غ ٛطٗبّ 

كطو اؾتلبزٟ اظ آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ پ٨طؾٞٙ، ٛطٗبّ  قٞز. پ٨ف بزٟ ٦ٗثبقٜس، اظ آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ پ٨طؾٞٙ اؾتل

غ ٗتـ٨ط١ب٥ ٗٞضز ثطضؾ٦، اظ آظٗٞٙ ثٞزٙ تٞظ٧غ ٗتـ٨ط١ب٥ ٗٞضزثطضؾ٦ اؾت. زض نٞضت ٛطٗبّ ٛجٞزٙ تٞظ٧

ثبقس. ثٜبثطا٧ٚ اثتسا  قٞز ٠ً ٗتٜبظط ٛبپبضاٗتط٥ آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ پ٨طؾٞٙ ٦ٗ ُطكت٠ ٦ٗ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ ث٢طٟ

ٛتب٧ح ٗطثٞع٠  ٨ُطز. اؾ٨٘طٛق  ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض ٦ٗ-ٛطٗبّ ثٞزٙ تٞظ٧غ ٗتـ٨ط١ب،  اظ عط٧ن آظٗٞٙ ًُٔ٘ٞطٝف

 اضائ٠ قسٟ اؾت. 4زض خسّٝ 

 

 

 

 

 

 آٓلب٥ ًطٝٛجبخ ١ب تؼساز ٠٧ُٞ ١ب ٗو٨بؼ ذطزٟ آٓلب٥ ًطٝٛجبخ ٗتـ٨ط

 ١ب٥ اخت٘بػ٦ قج٠ٌ

(6 )٠٧ُٞ 

850/0 - 6 850/0 

 ١ب ضقس اؾتبضتبح ٝ ٗؼطك٦

(13 )٠٧ُٞ 

747/0 اؾتبضتبح پطزاظ٥ ا٧سٟ   2 714/0 

اؾتبضتبحاٛساظ٥  ضاٟ  3 756/0 

اؾتبضتبح ثجبت ٝ ضقس  3 709/0 

اؾتبضتبح تٞؾؼ٠  3 789/0 

اؾتبضتبح ثٔٞؽ    2 766/0 
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 آظٗٞٙ ٛطٗبّ ثٞزٙ ٗتـ٨ط١ب٥ پػ١ٝف .4جدول 

ؾغح  ٗوساض آٗبضٟ ٗتـ٨ط١ب

 ٗؼٜبزاض٥

 051/0 35/1 ١ب٥ اخت٘بػ٦ قج٠ٌ

ضقس  ٝ ٗؼطك٦

 ١ب اؾتبضتبح

 000/0 20/3 اؾتبضتبح پطزاظ٥ ا٧سٟ

 000/0 37/2 اؾتبضتبحاٛساظ٥  ضاٟ

 000/0 23/2 اؾتبضتبح ثجبت ٝ ضقس

 000/0 19/2 اؾتبضتبح تٞؾؼ٠

 000/0 08/3 اؾتبضتبح ثٔٞؽ  

ًْ 14/1 151/0 

ُتط ١ب ثعض ضقس اؾتبضتبح ٝ ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ ٗؼطك٦ ٜٗس٥ اظ قج٠ٌ ؾغح ٗؼٜبزاض٥ آظٗٞٙ ثطا٥ ٗتـ٨ط١ب٥ ث٢طٟ

تٞاٙ  قٞز ٝ ٦ٗ اؾ٨٘طٛق ا٧ٚ زٝ ٗتـ٨ط پص٧طكت٠ ٦ٗ-آظٗٞٙ ًُٔ٘ٞطٝفاؾت، ثٜبثطا٧ٚ كطو نلط  05/0اظ 

زاضا٥ تٞظ٧غ ٛطٗبّ ١ؿتٜس. ثب ا٧ٚ حبّ ؾغح ٗؼٜبزاض٥ آظٗٞٙ ثطا٥ ُلت ٠ً ٗتـ٨ط١ب٥ ٗصًٞض، 

اٛساظ٥، ضقس ٝ ثجبت، تٞؾؼ٠، ثٔٞؽ  پطزاظ٥، ضاٟ ١ب قبْٗ ا٧سٟ ضقس اؾتبضتبح ٝ ١ب٥ ٗتـ٨ط ٗؼطك٦ ٗو٨بؼ ذطزٟ

قٞز ٝ  اؾ٨٘طٛق ا٧ٚ ٗتـ٨ط١ب ضز ٦ٗ-آظٗٞٙ ًُٔ٘ٞطٝفاؾت. ثٜبثطا٧ٚ كطو نلط  05/0ٞچٌتط اظ اؾتبضتبح ً

 تٞاٙ ُلت ٠ً ٗتـ٨ط١ب٥ ٗصًٞض، زاضا٥ تٞظ٧غ ٛطٗبّ ١ؿتٜس.  ٦٘ٛ

 زاضز. ١٘جؿت١٦ِب  پطزاظ٥ اؾتبضتبح ا٧سٟ ٨ٗعاٙ ثب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟ فرضیه اول:

ٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟٜٗظٞض ثطضؾ٦ ضاثغ٠ ث٨ٚ  ث٠ ،١ب پطزاظ٥ اؾتبضتبح ا٧سٟثب تٞخ٠ ث٠ ٛطٗبّ ٛجٞزٙ تٞظ٧غ ٗتـ٨ط 

، اظ آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ اؾتلبزٟ قسٟ اؾت. ٛتب٧ح ١ب پطزاظ٥ اؾتبضتبح ا٧سٟ ٨ٗعاٙ ٝ ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌ

 آٝضزٟ قسٟ اؾت.  5آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ زض خسّٝ 

پطزاظ٥  ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ ا٧سٟ قج٠ٌٜٗظٞض ٗؼٜبزاض٥ ضاثغ٠ ث٨ٚ ٗتـ٨ط١ب٥  ، ث٠نلط كطو زض ا٧ٚ آظٗٞٙ، ضز

 ثبقس. ٦ٗ ١ب اؾتبضتبح

 ٛتب٧ح آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ ٗطثٞط ث٠ كطض٠٨ اّٝ .5جدول 

 ٗتـ٨ط

 

 ١ب پطزاظ٥ اؾتبضتبح ا٧سٟ 

١ب٥  قج٠ٌ

 اخت٘بػ٦

 568/0 ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ

 000/0 ؾغح ٗؼٜبزاض٥
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 ١ب پطزاظ٥ اؾتبضتبح ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ ا٧سٟ قج٠ٌضط٧ت ١٘جؿت٦ِ ث٨ٚ ٗتـ٨ط١ب٥  ،5ثب تٞخ٠ ث٠ ٛتب٧ح خسّٝ 

قٞز ٠ً  اؾت، ٛت٨د٠ ُطكت٠ ٦ٗ ١05/0ب ً٘تط اظ  ٠ً ؾغح ٗؼٜبزاض٥ آظٗٞٙ اؾت. ثب تٞخ٠ ث٠ ا٧ٚ 568/0ثطاثط ثب 

قٞز ٝ  زض آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ ضز ٦ٗ ٗتـ٨ط ٗؼٜبزاض اؾت. ثٜبثطا٧ٚ كطو نلط ١٘جؿت٦ِ ث٨ٚ ا٧ٚ زٝ

، ١٘جؿت٦ِ زاضز ٝ ١ب بحپطزاظ٥ اؾتبضت ١ب٥ اخت٘بػ٦ ثب ٨ٗعاٙ ا٧سٟ قج٠ٌٜٗس٥ اظ  تٞاٙ ُلت ٠ً ٨ٗعاٙ ث٢طٟ ٦ٗ

قٞز. الظٕ ث٠ شًط اؾت ٠ً ثب تٞخ٠ ث٠ ٗثجت ثٞزٙ ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ، ضاثغ٠ ث٨ٚ  كطض٠٨ اّٝ پػ١ٝف پص٧طكت٠ ٦ٗ

١ب٥ اخت٘بػ٦ تـ٨٨ط ٧بثس، زض ١٘بٙ  قج٠ٌٜٗس٥ اظ  زٝ ٗتـ٨ط، ٗؿتو٨ٖ اؾت. ث٠ ا٧ٚ ٗؼٜب ٠ً ١ط هسض ٨ٗعاٙ ث٢طٟ

 ٧بثس. ع تـ٨٨ط ١٦ٗب ٨ٛ پطزاظ٥ اؾتبضتبح ضاؾتب ٨ٗعاٙ ا٧سٟ

 زاضز. ١٘جؿت١٦ِب  اٛساظ٥ اؾتبضتبح ضاٟ ٨ٗعاٙ ثب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟ فرضیه دوم:

ٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟٜٗظٞض ثطضؾ٦ ضاثغ٠ ث٨ٚ  ث٠ ،١ب اٛساظ٥ اؾتبضتبح ضاٟثب تٞخ٠ ث٠ ٛطٗبّ ٛجٞزٙ تٞظ٧غ ٗتـ٨ط 

، اظ آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ اؾتلبزٟ قسٟ اؾت. ٛتب٧ح ١ب حاٛساظ٥ اؾتبضتب ضاٟ ٨ٗعاٙ ٝ ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌ

 آٝضزٟ قسٟ اؾت.  6آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ زض خسّٝ 

اٛساظ٥  ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ ضاٟ قج٠ٌٜٗظٞض ٗؼٜبزاض٥ ضاثغ٠ ث٨ٚ ٗتـ٨ط١ب٥  ، ث٠زض ا٧ٚ آظٗٞٙ، ضز كطو نلط

 ثبقس. ٦ٗ ١ب اؾتبضتبح

 ث٠ كطض٠٨ زٕٝ ٛتب٧ح آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ ٗطثٞط .6جدول

 ٗتـ٨ط

 

 ١ب اٛساظ٥ اؾتبضتبح ضاٟ 

١ب٥  قج٠ٌ

 اخت٘بػ٦

 603/0 ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ

 000/0 ؾغح ٗؼٜبزاض٥

 

ثطاثط  ١ب اٛساظ٥ اؾتبضتبح ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ ضاٟ قج٠ٌ، ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ ث٨ٚ ٗتـ٨ط١ب٥ 6ثب تٞخ٠ ث٠ ٛتب٧ح خسّٝ 

قٞز ٠ً  اؾت، ٛت٨د٠ ُطكت٠ ٦ٗ 05/0ب ً٘تط اظ ١ ٠ً ؾغح ٗؼٜبزاض٥ آظٗٞٙ اؾت. ثب تٞخ٠ ث٠ ا٧ٚ 603/0ثب 

قٞز ٝ  زض آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ ضز ٦ٗ ٗتـ٨ط ٗؼٜبزاض اؾت. ثٜبثطا٧ٚ كطو نلط١٘جؿت٦ِ ث٨ٚ ا٧ٚ زٝ 

، ١٘جؿت٦ِ زاضز ٝ ١ب اٛساظ٥ اؾتبضتبح ١ب٥ اخت٘بػ٦ ثب ٨ٗعاٙ ضاٟ قج٠ٌٜٗس٥ اظ  تٞاٙ ُلت ٠ً ٨ٗعاٙ ث٢طٟ ٦ٗ

قٞز. الظٕ ث٠ شًط اؾت ٠ً ثب تٞخ٠ ث٠ ٗثجت ثٞزٙ ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ، ضاثغ٠  ٦ٗ كطض٠٨ زٕٝ پػ١ٝف پص٧طكت٠

١ب٥ اخت٘بػ٦ تـ٨٨ط ٧بثس، زض ١٘بٙ  قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ث٨ٚ زٝ ٗتـ٨ط، ٗؿتو٨ٖ اؾت. ث٠ ا٧ٚ ٗؼٜب ٠ً ١ط هسض ٨ٗعاٙ ث٢طٟ

 ٧بثس. ١ب ٨ٛع تـ٨٨ط ٦ٗ اٛساظ٥ اؾتبضتبح ضاؾتب ٨ٗعاٙ ضاٟ
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 زاضز. ١٘جؿت١٦ِب  ضقس ٝ ثجبت اؾتبضتبح ٨ٗعاٙ ثب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌاظ ٜٗس٥  ٨ٗعاٙ ث٢طٟ فرضیه سوم:

ٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟٜٗظٞض ثطضؾ٦ ضاثغ٠ ث٨ٚ  ث٠ ،١ب ضقس ٝ ثجبت اؾتبضتبحثب تٞخ٠ ث٠ ٛطٗبّ ٛجٞزٙ تٞظ٧غ ٗتـ٨ط 

ؾت. ٛتب٧ح ، اظ آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ اؾتلبزٟ قسٟ ا١ب ضقس ٝ ثجبت اؾتبضتبح ٨ٗعاٙ ٝ ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌ

 آٝضزٟ قسٟ اؾت.  7آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ زض خسّٝ 

١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ ضقس ٝ ثجبت  قج٠ٌٜٗظٞض ٗؼٜبزاض٥ ضاثغ٠ ث٨ٚ ٗتـ٨ط١ب٥  ث٠زض ا٧ٚ آظٗٞٙ، ضز كطو نلط، 

 ثبقس. ٦ٗ ١ب اؾتبضتبح

 ٛتب٧ح آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ ٗطثٞط ث٠ كطض٠٨ ؾٕٞ .7جدول 

 ٗتـ٨ط

 

 ب١ ضقس ٝ ثجبت اؾتبضتبح 

١ب٥  قج٠ٌ

 اخت٘بػ٦

 655/0 ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ

 000/0 ؾغح ٗؼٜبزاض٥

 

 ١ب ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ ضقس ٝ ثجبت اؾتبضتبح قج٠ٌضط٧ت ١٘جؿت٦ِ ث٨ٚ ٗتـ٨ط١ب٥  ،7ثب تٞخ٠ ث٠ ٛتب٧ح خسّٝ 

قٞز ٠ً  اؾت، ٛت٨د٠ ُطكت٠ ٦ٗ ١05/0ب ً٘تط اظ  ٠ً ؾغح ٗؼٜبزاض٥ آظٗٞٙ اؾت. ثب تٞخ٠ ث٠ ا٧ٚ 655/0ثطاثط ثب 

قٞز ٝ  زض آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ ضز ٦ٗ زاض اؾت. ثٜبثطا٧ٚ كطو نلط٘جؿت٦ِ ث٨ٚ ا٧ٚ زٝ ٗتـ٨ط ٗؼٜب١

، ١٘جؿت٦ِ زاضز ٝ ١ب ١ب٥ اخت٘بػ٦ ثب ٨ٗعاٙ ضقس ٝ ثجبت اؾتبضتبح قج٠ٌٜٗس٥ اظ  تٞاٙ ُلت ٠ً ٨ٗعاٙ ث٢طٟ ٦ٗ

ثٞزٙ ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ، ضاثغ٠  قٞز. الظٕ ث٠ شًط اؾت ٠ً ثب تٞخ٠ ث٠ ٗثجت كطض٠٨ ؾٕٞ پػ١ٝف پص٧طكت٠ ٦ٗ

١ب٥ اخت٘بػ٦ تـ٨٨ط ٧بثس، زض ١٘بٙ  قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ث٨ٚ زٝ ٗتـ٨ط، ٗؿتو٨ٖ اؾت. ث٠ ا٧ٚ ٗؼٜب ٠ً ١ط هسض ٨ٗعاٙ ث٢طٟ

 ٧بثس. ١ب ٨ٛع تـ٨٨ط ٦ٗ ضاؾتب ٨ٗعاٙ ضقس ٝ ثجبت اؾتبضتبح

 زاضز. ١٘جؿت١٦ِب  تٞؾؼ٠ اؾتبضتبح ٨ٗعاٙ ثب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟ فرضیه چهبرم:

ٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟٜٗظٞض ثطضؾ٦ ضاثغ٠ ث٨ٚ  ث٠ ،١ب تٞؾؼ٠ اؾتبضتبحثب تٞخ٠ ث٠ ٛطٗبّ ٛجٞزٙ تٞظ٧غ ٗتـ٨ط 

، اظ آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ اؾتلبزٟ قسٟ اؾت. ٛتب٧ح آظٗٞٙ ١ب تٞؾؼ٠ اؾتبضتبح ٨ٗعاٙ ٝ ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌ

 آٝضزٟ قسٟ اؾت.  ١8٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ زض خسّٝ 

١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ تٞؾؼ٠  قج٠ٌٜٗظٞض ٗؼٜبزاض٥ ضاثغ٠ ث٨ٚ ٗتـ٨ط١ب٥  ، ث٠زض ا٧ٚ آظٗٞٙ ضز كطو نلط

 ثبقس. ٦ٗ ١ب اؾتبضتبح
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 ٛتب٧ح آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ ٗطثٞط ث٠ كطض٠٨ چ٢بضٕ .8جدول 

 ٗتـ٨ط

 

 ١ب تٞؾؼ٠ اؾتبضتبح 

١ب٥  قج٠ٌ

 اخت٘بػ٦

 613/0 ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ

 000/0 ؾغح ٗؼٜبزاض٥

 

ثطاثط ثب  ١ب ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ تٞؾؼ٠ اؾتبضتبح قج٠ٌ، ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ ث٨ٚ ٗتـ٨ط١ب٥ 8ب تٞخ٠ ث٠ ٛتب٧ح خسّٝ ث

قٞز ٠ً  اؾت، ٛت٨د٠ ُطكت٠ ٦ٗ ١05/0ب ً٘تط اظ  ٠ً ؾغح ٗؼٜبزاض٥ آظٗٞٙ اؾت. ثب تٞخ٠ ث٠ ا٧ٚ 613/0

قٞز ٝ  ٦ِ اؾپ٨طٗٚ ضز ٦ٗزض آظٗٞٙ ١٘جؿت ٗتـ٨ط ٗؼٜبزاض اؾت. ثٜبثطا٧ٚ كطو نلط ١٘جؿت٦ِ ث٨ٚ ا٧ٚ زٝ

، ١٘جؿت٦ِ زاضز ٝ كطض٠٨ ١ب ١ب٥ اخت٘بػ٦ ثب ٨ٗعاٙ تٞؾؼ٠ اؾتبضتبح قج٠ٌٜٗس٥ اظ  تٞاٙ ُلت ٠ً ٨ٗعاٙ ث٢طٟ ٦ٗ

قٞز. الظٕ ث٠ شًط اؾت ٠ً ثب تٞخ٠ ث٠ ٗثجت ثٞزٙ ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ، ضاثغ٠ ث٨ٚ زٝ  چ٢بضٕ پػ١ٝف پص٧طكت٠ ٦ٗ

١ب٥ اخت٘بػ٦ تـ٨٨ط ٧بثس، زض ١٘بٙ ضاؾتب  قج٠ٌٜٗس٥ اظ  سض ٨ٗعاٙ ث٢طٟٗتـ٨ط، ٗؿتو٨ٖ اؾت. ث٠ ا٧ٚ ٗؼٜب ٠ً ١ط ه

 ٧بثس. ١ب ٨ٛع تـ٨٨ط ٦ٗ ٨ٗعاٙ تٞؾؼ٠ اؾتبضتبح

 زاضز. ١٘جؿت١٦ِب  ثٔٞؽ اؾتبضتبح ٨ٗعاٙ ثب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟ فرضیه پنجن:

ٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟض ثطضؾ٦ ضاثغ٠ ث٨ٚ ٜٗظٞ ث٠ ،١ب ثٔٞؽ اؾتبضتبحثب تٞخ٠ ث٠ ٛطٗبّ ٛجٞزٙ تٞظ٧غ ٗتـ٨ط 

، اظ آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ اؾتلبزٟ قسٟ اؾت. ٛتب٧ح آظٗٞٙ ١ب ثٔٞؽ اؾتبضتبح ٨ٗعاٙ ٝ ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌ

 آٝضزٟ قسٟ اؾت.  ١9٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ زض خسّٝ 

 ١ب ثٔٞؽ اؾتبضتبح ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ قج٠ٌٜٗظٞض ٗؼٜبزاض٥ ضاثغ٠ ث٨ٚ ٗتـ٨ط١ب٥  ث٠زض ا٧ٚ آظٗٞٙ ضز كطو نلط، 

 ثبقس. ٦ٗ

 ٛتب٧ح آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ ٗطثٞط ث٠ كطض٠٨ پٜدٖ .9جدول 

 ٗتـ٨ط

 

 ١ب ثٔٞؽ اؾتبضتبح 

١ب٥  قج٠ٌ

 اخت٘بػ٦

 547/0 ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ

 000/0 ؾغح ٗؼٜبزاض٥

 

طاثط ثب ث ١ب ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ ثٔٞؽ اؾتبضتبح قج٠ٌضط٧ت ١٘جؿت٦ِ ث٨ٚ ٗتـ٨ط١ب٥  ،9ثب تٞخ٠ ث٠ ٛتب٧ح خسّٝ 

قٞز ٠ً  اؾت، ٛت٨د٠ ُطكت٠ ٦ٗ ١05/0ب ً٘تط اظ  ٠ً ؾغح ٗؼٜبزاض٥ آظٗٞٙ اؾت. ثب تٞخ٠ ث٠ ا٧ٚ 547/0

قٞز ٝ  زض آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ اؾپ٨طٗٚ ضز ٦ٗ نلط ١٘جؿت٦ِ ث٨ٚ ا٧ٚ زٝ ٗتـ٨ط ٗؼٜبزاض اؾت. ثٜبثطا٧ٚ كطو

، ١٘جؿت٦ِ زاضز ٝ كطض٠٨ ١ب اؾتبضتبح١ب٥ اخت٘بػ٦ ثب ٨ٗعاٙ ثٔٞؽ  قج٠ٌٜٗس٥ اظ  تٞاٙ ُلت ٠ً ٨ٗعاٙ ث٢طٟ ٦ٗ
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قٞز. الظٕ ث٠ شًط اؾت ٠ً ثب تٞخ٠ ث٠ ٗثجت ثٞزٙ ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ، ضاثغ٠ ث٨ٚ زٝ  پٜدٖ پػ١ٝف پص٧طكت٠ ٦ٗ

١ب٥ اخت٘بػ٦ تـ٨٨ط ٧بثس، زض ١٘بٙ ضاؾتب  قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٗتـ٨ط، ٗؿتو٨ٖ اؾت. ث٠ ا٧ٚ ٗؼٜب ٠ً ١ط هسض ٨ٗعاٙ ث٢طٟ

 ٧بثس. ع تـ٨٨ط ١٦ٗب ٨ٛ ٨ٗعاٙ ثٔٞؽ اؾتبضتبح

 ١ب اؾتبضتبح ٨ٗعاٙ ٗؼطك٦ ٝ ضقس ثب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٨ُط٥ ٦ًٔ، ضاثغ٠ ٨ٗعاٙ ث٢طٟ ٜٗظٞض ٛت٨د٠ ث٠

 ٗؼطك٦ ٝ ضقس ٝ ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌثب تٞخ٠ ث٠ ٛطٗبّ ثٞزٙ تٞظ٧غ ٗتـ٨ط١ب٥  .ٗٞضز آظٗٞٙ هطاض ُطكت٠ اؾت

 10قسٟ اؾت. ٛتب٧ح آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ پ٨طؾٞٙ زض خسّٝ  اظ آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ پ٨طؾٞٙ اؾتلبزٟ ،١ب اؾتبضتبح

 آٝضزٟ قسٟ اؾت. 

١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ ٗؼطك٦ ٝ ضقس  قج٠ٌٜٗظٞض ٗؼٜبزاض٥ ضاثغ٠ ث٨ٚ ٗتـ٨ط١ب٥  ، ث٠ضز كطو نلط زض ا٧ٚ آظٗٞٙ

 ثبقس. ٦ٗ ١ب اؾتبضتبح

 ٛتب٧ح آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ پ٨طؾٞٙ  .11جدول 

 ٗتـ٨ط

 

 ١ب ٗؼطك٦ ٝ ضقس اؾتبضتبح 

 ١ب٥ قج٠ٌ

 اخت٘بػ٦

 762/0 ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ

 000/0 ؾغح ٗؼٜبزاض٥

 

١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ ٗؼطك٦ ٝ ضقس  قج٠ٌ، ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ ث٨ٚ ٗتـ٨ط١ب٥ 10ثب تٞخ٠ ث٠ ٛتب٧ح خسّٝ 

اؾت، ٛت٨د٠ ُطكت٠  ١05/0ب ً٘تط اظ  ٠ً ؾغح ٗؼٜبزاض٥ آظٗٞٙ اؾت. ثب تٞخ٠ ث٠ ا٧ٚ 547/0ثطاثط ثب  ١ب اؾتبضتبح

زض آظٗٞٙ ١٘جؿت٦ِ پ٨طؾٞٙ ضز  ٗتـ٨ط ٗؼٜبزاض اؾت. ثٜبثطا٧ٚ كطو نلطٚ ا٧ٚ زٝ قٞز ٠ً ١٘جؿت٦ِ ث٨ ٦ٗ

 ١ب ١ب٥ اخت٘بػ٦ ثب ٨ٗعاٙ ٗؼطك٦ ٝ ضقس اؾتبضتبح قج٠ٌٜٗس٥ اظ  تٞاٙ ُلت ٠ً ٨ٗعاٙ ث٢طٟ قٞز ٝ ٦ٗ ٦ٗ

و٨ٖ ١٘جؿت٦ِ زاضز. الظٕ ث٠ شًط اؾت ٠ً ثب تٞخ٠ ث٠ ٗثجت ثٞزٙ ضط٧ت ١٘جؿت٦ِ، ضاثغ٠ ث٨ٚ زٝ ٗتـ٨ط، ٗؿت

١ب٥ اخت٘بػ٦ تـ٨٨ط ٧بثس، زض ١٘بٙ ضاؾتب ٨ٗعاٙ ٗؼطك٦ ٝ  قج٠ٌٜٗس٥ اظ  اؾت. ث٠ ا٧ٚ ٗؼٜب ٠ً ١ط هسض ٨ٗعاٙ ث٢طٟ

 ٧بثس. ١ب ٨ٛع تـ٨٨ط ٦ٗ ضقس اؾتبضتبح

 گیری  نتیجهبحث و 
ظ٠ٜ٨ٗ  ٝ ثبقس ٦ٗ ضٝٛس ضقس ؾط٧ؼ٦ زاض٥ ٗدبظ٥ كضب٥ ٗجت٦ٜ ثط ٠٨ًٔ تجبزالت اهتهبز٥ زض ز٨ٛب٥ اٗطٝظ٥

 ٝ اهتهبز٥  ١ب٥ كؼب٨ٓت ثؿظ ٝ آْ٘ٔث٨ٚ تدبضت اضتوب٥ ؾغح زض ا٧ٜتطٛت قج٠ٌ ٝ ٗدبظ٥ كضب٥ اظ لبزٟاؾت

 زچبض تحّٞ ًطزٟ اؾت. ١ب ضا ظٛس٦ُ اٛؿبٙ  قطا٧ظ ا٥ عٞض ُؿتطزٟ ث٠ ٗدبظ٥ زضآٗسظا٦٧ كطا١ٖ اؾت. كضب٥

ث٠ ُصقت٠ تؿ٨٢ْ ٧بكت٠ اؾت.  ٛؿجت ثبٓوٟٞ، ٗكتط٧بٙ ٧بكتٚ ٝ تأث٨طُصاض٥ ثط ١ب٥ اخت٘بػ٦، قج٠ٌ پ٨سا٧ف ثب

 اكعا٧ف هبث٨ٔت ٠ٛ ثبقس. چطا ٠ً ػالٟٝ ثط تٌٜٞٓٞغ٥ ٦ٗ ١ب٥ ٛٞآٝض٥ اظ پطًبضثطزتط٧ٚ اخت٘بػ٦ ١ب٥ قج٠ٌ

زض  ٗٞكو٨ت ٗكتط٧بٙ ٨ًٔس ٝكبزاض٥ ٗؼبٗالت ٗؿتو٨ٖ ضا كطا١ٖ آٝضزٟ اؾت. ظ٠ٜ٨ٗ اٛدبٕ اضتجبط ثطهطاض٥
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قطًت  ؾٞزز٦١ ٗكتط٧بٙ ٗٞخت اكعا٧ف ٥ ٝكبزاض تٚ ٨ٗعاٙثبال ضك ثبقس. ًٝبض زض ز٨ٛب٥ اٗطٝظ٥ ٦ٗ ًؿت

 اكعا٧ف ٝكبزاض٥ الظٕ زض ظ٠ٜ٨ٗ ١ب٥ اؾتطاتػ٥ قٞز. ٜٗبكغ ثٜٔسٗست قطًت ثب قٜبذت ثبظاض ٝ زض ٛظط ُطكتٚ ٦ٗ

 ثط ٗدبظ٥ كضب٥ ١ب زض ٧ٝػٟ اؾتبضتبح ًٝبض١ب ث٠ ًؿت ٠ً ُطزز. ٌٛت٠ اؾبؾ٦ ا٧ٚ اؾت تض٨٘ٚ ٦ٗ ٗكتط٧بٙ

ه٥ٞ زض  اثعاض٥ ضا ث٠ ٜٗع٠ٓ ٗدبظ٥ كضب٥ ١ب، الظٕ اؾت قطًت ٗت٘طًع اؾت. ١ب آٙ ز تؼبْٗ ثبا٧دب ٝ ٗربعجبٙ

 ٗدبظ٥ كضب٥ ٗكتط٧بٙ اؾت. ١٘چ٨ٜٚ ث٠ ٗؼ٦ٜ ٝكبزاضؾبظ٥ ا٧ٚ ٝ زض ٛظط ٨ُطٛس ذٞز ثب ٗربعجبٙ ا٧دبز تؼبْٗ

 ثطضؾ٦ ٛوف ث٠ ٗغبٓؼ٠ ا٧ٚ زض ا٧ٚ ضاؾتبز١س.  زض ٗٞضز ذٞاٛسٙ ٗغبٓت ضا ٦ٗ ٨ُط٥ ته٨ٖ٘ ٗكتط٧بٙ اخبظٟ ث٠

 اظ اؾتلبزٟ ٗعا٧ب٥ ث٠ ١ب ؾبظٗبٙ زؾت٨بث٦ پطزاظز. ٦ٗ ١ب١ب٥ اخت٘بػ٦ زض ٗؼطك٦ ٝ ضقس اؾتبضتبحقج٠ٌ

حب٦ً  ،پػ١ٝف حبضط ٛتب٧ح. ثبقس١ب   ٗؼطك٦ ٝ ضقس اؾتبضتبح اكعا٧ف ؾبظ تٞاٛس ظ٠ٜ٨ٗ ٦ٗ اخت٘بػ٦ ١ب٥ ضؾب٠ٛ

 ١٘جؿت٦ِ ٗثجت٦ ١ب اؾتبضتبح ٨ٗعاٙ ٗؼطك٦ ٝ ضقس ثب ٦ت٘بػاخ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢طٟ آٙ اؾت ٠ً اظ

قبْٗ ١ب  اؾتبضتبح ٠٨ًٔ ٗطاحْ ٗؼطك٦ ٝ ضقس ثب ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ٨ٗعاٙ ث٢ط١ٟ٘چ٨ٜٚ . زاضز

 زاضز. ٗثجت٦ ١٘جؿت٦ِ ١ب ، تٞؾؼ٠ ٝ ثٔٞؽ اؾتبضتبحضقس ٝ ثجبت، اٛساظ٥ ضاٟپطزاظ٥،  ا٧سٟ

 ث٠ تل٨ٌي ٗطاحْ ضقس ١ب اؾتبضتبح ٝ ضقس ٦اخت٘بػ ١٥ب قج٠ٌٜٗس٥ اظ  ث٢طٟ ١ب٥ پ٨ك٨ٚ، ضاثغ٠ ث٨ٚ زض پػ١ٝف

ٗٞشٙ  ثب ٛتب٧ح ٗغبٓؼبت ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض ِٛطكت٠ اؾت. زض ا٧ٚ ضاؾتب ٛت٨د٠ ٦ًٔ پػ١ٝف ١ب اؾتبضتبح

 ُطٝئُٜٞٚ ٝ الِٛٚ ( 1393ٝ، ؾ٨بزت ٝ ١ٌ٘بضاٙ)(1394خؼلط٥ ٝ ٓو٘بٙ اؾتط٦ً) (،1398ضضبٗح٠ٔ)

(Groenewegen and Langen, 2012) ضقس ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ  ًبض٨ُط٥ قج٠ٌ ٗج٦ٜ ثط ٝخٞز ضاثغ٠ ث٨ٚ ث٠

١ب٥  ٠قجٌچ٠ِٛٞ اؾتلبزٟ اظ ز١س ٠ً  ٛكبٙ ٦ٗ پػ١ٝف حبضط ٛتب٧ح ثطا٧ٚثٜبضاؾتب اؾت.  ١ٖ١ب  اؾتبضتبح

 ١ب، تبحكؼبالٙ حٞظٟ اؾتبضٝ زض ٛت٨د٠  ًٜس ً٘ي ٦ٗ ١ب ٠٨ًٔ ٗطاحْ ث٠ ٗؼطك٦ ٝ ضقس اؾتبضتبح زضاخت٘بػ٦ 

 ٛساضٛس. ث٨كتط ضقس ٝ پ٨كطكت ٜٗظٞض ث١٠ب٥ اخت٘بػ٦  ٠قجٌٗعا٧ب٥ اؾتلبزٟ اظ ٨ُط٥ اظ  ا٥ خع ث٢طٟ چبضٟ

  پیطنهبدهب
 ث٠ قطح ظ٧ط اؾت: ًبضثطز٥ پ٨ك٢ٜبز١ب٥ ثطاؾبؼ ٛتب٧ح پػ١ٝف

 ؾغح٦. تج٨ٔـبت ػسٕ ٝ اخت٘بػ٦ ١ب٥ قج٠ٌ زض ٗؼطك٦ ٝ   ا٥ حطك٠ ت٨عض١ب٥ ؾبذت -

 ١ب٥ اخت٘بػ٦ ثب ١سف تكر٨م ٨ٛبظ ٗكتط٧بٙ ٝ ُؿتطـ ٦٠ زض ثؿتط قجٌاؾتلبزٟ اظ ٛظطؾٜد -

 .اؾتبضتبحثطاؾبؼ آٙ ٨ٛبظ١ب ٝ ث٢جٞز ػٌ٘ٔطز ١ب  كؼب٨ٓت

تٞؾظ كؼبالٙ ا٧ٚ  اخت٘بػ٦ ١ب٥ قج٠ٌ ١ب زض ٗؼطك٦ اؾتبضتبح ثؿتط ا٧دبز ٝ آٗٞظـ ٝ ؾبظ٥ كط١َٜ -

 .حٞظٟ

  .اؾتبضتبح٧ب ذسٗبت  ٗحهٞالت ٧سخس ذط٧ساضاٙ نٜق ُٝٞ ٝ ٧بكتٚ ٝخٞ زض تبالض١ب٥ ُلت خؿت -
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 ث٠ قطح ظ٧ط اؾت: ١ب٥ آت٦ ثطا٥ پػ١ٝف١ب پ٨ك٢ٜبز

پ٨ك٢ٜبز  ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض ُطكت. اخت٘بػ٦ ١ب٥ قج٠ٌ ػٜٞاٙ ث٠ ا٧ٜؿتبُطإ ٝ تِٔطإ زض ا٧ٚ پػ١ٝف -

ثٞى،  اظ خ٠ٔ٘ ك٨ؽ ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٠قجٌ ؾب٧ط ثطضؾ٦ا٥ ٗكبث٠ پػ١ٝف حبضط، ثب  قٞز، ٗغبٓؼ٠ ٦ٗ

 نٞضت ٨ُطز. ُٝٞ ١ب ٝ تبالض١ب٥ ُلت ط، ٧ٞت٨ٞح، ٨ٌٜٓس٧ٚ، ٝثالٍت٨٧ٞت

١ب٥ اخت٘بػ٦ ثب  قج٠ٌ اؾتلبزٟ اظُط زض ضاثغ٠  ػٜٞاٙ ٗتـ٨ط تؼس٧ْ ث٠ ٛٞآٝض٥اثطُصاض٥ قٞز  پ٨ك٢ٜبز ٦ٗ -

  ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض ٨ُطز.١ب  ٗؼطك٦ ٝ ضقس اؾتبضتبح

ٝ ١ب٥ اخت٘بػ٦  قج٠ٌ ٨ًل٨ت زض ٛظط ُطكتٚپػ١ٝك٦ ٗكبث٠ پػ١ٝف حبضط ثب قٞز  پ٨ك٢ٜبز ٦ٗ -

 ٨ُطز.اٛدبٕ  كؼبالٙ حٞظٟ اؾتبضتبح١ب٥ قره٨ت٦  ١٘چ٨ٜٚ ٧ٝػ٦ُ

 هنببع
ػٜاٞاٙ ٧اي ٛٞآٝض٥ زض  (. ٗغبٓؼ٠ تغج٨و٦ ك٨ؿجٞى ثا1392٠آهبخب٦ٛ، حؿٜؼ٦ٔ ٝ ٗدسز، ق٨ٞا) -

 .ٗحٞض، ثبثٔؿط، زاٛكِبٟ ٗبظٛسضاٙ ًٝبض. ا٨ٓٝٚ ١٘ب٧ف ٦ٔٗ زاٛاكِبٟ ًبضآكط٧ٚ، ناٜؼت زاٛف ًؿت

اخت٘بػ٦.  ١ب٥ ضؾب٠ٛ ػهط زض ػ٦ٗٞ٘ اؾبؼ ضٝاثظ ٗحتٞا، ت٨ٓٞسًٜٜسٟ (. ًبضثطا1388ٙخٞاز) اكتبزٟ، -

 .ػ٦ٗٞ٘ ضٝاثظ ًبضُعاض اٛتكبضات  ت٢طاٙ: ػ٦ٗٞ٘، ضٝاثظ ا٦ٔٔ٘ٓ ث٨ٚ ١٘ب٧ف ٗوبالت ٗد٘ٞػ٠

ًٝبض١ب٥ ًٞچي ٝ  (. ثطضؾ٦ ػٞاْٗ قٌؿت ًبضآكط٧ٜبٙ ٛٞپب زض ًؿت1397اذٞاٙ، ٗح٘سضضب) -

١ب٥ ٧ٞٛٚ ػٕٔٞ ٝ تٌٜٞٓٞغ٥ ثب ٗحٞض٧ت ػٖٔ زض ذسٗت  ا٦ٔٔ٘ٓ ٧بكت٠ پٜد٨٘ٚ ًٜلطاٛؽ ث٨ٚ ٗتٞؾظ.

تٞؾؼ٠، هٖ، ٗطًع ٗغبٓؼبت ٝ تحو٨وبت اؾال٦ٗ ؾطٝـ حٌ٘ت 

  DSCONF05_028-DSCONF05-https://www.civilica.com/Paper. html ، ٗطتض٥ٞ

ا٥ ٗس٧طاٙ زض  ١ب٥ اذالم حطك٠ (. ثطزاقت1390ا٨ٗطًج٨ط٥، ػ٨ٔطضب ٝ زاضٝئ٨بٙ، ؾ٨٢ال) -

 .93-84، ل 1، ق٘بضٟ   ًٝبض١ب٥ ًٞچي ٝ ٗتٞؾظ. كهٜٔب٠ٗ اذالم زض ػٕٔٞ كٜبٝض٥ ًؿت

سٓؿبظ٥ ١ب٥ ٛٞظ٢ٞض. كهٜٔب٠ٗ ٗ ًٝبض آٌتط٦ٌ٨ٛٝ ٝ ػٌ٘ٔطز ثِٜبٟ (. ًؿت1397ذبٙ، ٨ٛٔٞكط) ا٧٘بٙ -

 .105-83، ل 1اهتهبز٥، ق٘بضٟ 

١ب٥ اخت٘بػ٦ زض ا٧دبز ٝ تٞؾؼ٠  (. ٛوف قج1394٠ٌخؼلط٥، ع٨ج٠ ٝ ٓو٘بٙ اؾتط٦ً، ؾ٨٘طا) -

ا٦ٔٔ٘ٓ ٗس٧ط٧ت ٝ كط١َٜ تٞؾؼ٠، ت٢طاٙ،  ز٨ٗٝٚ ١٘ب٧ف ث٨ٚ ًٝبض١ب٥ ًٞچي ٝ ٗتٞؾظ. ًؿت

. ICOM02_406-ICOM02-https://www.civilica.com/Paper ٗٞؾؿ٠ ؾل٨طاٙ كط٦ِٜ١ ٗج٨ٚ، 

html. 

قسٙ. ٗغبٓؼبت  ػهطخ٢ب٦ٛ زض ٗدبظ٥ اخت٘بػ٦ ١ب٥ قج٠ٌ (. ًبضًطز1389ظازٟ، ػ٦ٔ) ضح٘بٙ -

 .24-1، ل 1ضا١جطز٥ خ٢ب٦ٛ قسٙ، ق٘بضٟ 

https://www.civilica.com/Paper-DSCONF05-DSCONF05_028.%20html
https://www.civilica.com/Paper-ICOM02-ICOM02_406.html
https://www.civilica.com/Paper-ICOM02-ICOM02_406.html


21 
 

١ب٥ ًبضثطاٙ زض اؾتلبزٟ اظ ضؾب٠ٛ ٨ِٛعٟ(. ثطضؾ٦ ا1392ظازٟ ػطاه٦، ٗطتض٦) شٝآوسض، حؿ٨ٚ ٝ هبؾٖ -

١ب٥ اضتجبع٦،  ١ب٥ اخت٘بػ٦)ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز٥ ًبضثطاٙ قج٠ٌ اخت٘بػ٦ ك٨ؽ ثٞى(. كهٜٔب٠ٗ پػ١ٝف

 .58-35، ل 20ق٘بضٟ 

ا٨ٓٝٚ ًٜلطاٛؽ  ١ب٥ اخت٘بػ٦ زض ثبظاض٧بث٦ آٌتط٦ٌ٨ٛٝ. (. ثطضؾ٦ تأث٨ط قج1392٠ٌضضب٦٧، ٗطتض٦) -

٧ٌٝطز٥ ثط تحٞالت ذبٝض٨ٗب٠ٛ( ٝ ح٘بؾ٠ اهتهبز٥ )ثب ض٧ٌٝطز٥ ثط ا٦ٔٔ٘ٓ ح٘بؾ٠ ؾ٨بؾ٦ )ثب ض ث٨ٚ

. https://www.civilica ٗس٧ط٧ت ٝ حؿبثساض٥(، ضٝز١ٚ، زاٛكِبٟ آظاز اؾال٦ٗ ٝاحس ضٝز١ٚ، 

ICPEEE01_0488.html-ICPEEE01-com/Paper  

١ب٥ اخت٘بػ٦؛ چبٓف زض تؼط٧ق اكٌبض ػ٦ٗٞ٘. ٗغبٓؼبت ضؾب٠ٛ،  (. قج1393٠ٌضب٨٧بٙ، ٗد٨س)ض -

 .90-79، ل 25ق٘بضٟ 

ًٝبض١ب٥  ١ب٥ ٧ٞٛٚ تطك٨غ زض ًؿت (. ٗؿتٜسؾبظ٥ ق1391ٟٞ٨ضضٞا٦ٛ، ٢ٗطاٙ ٝ ذطٗكب٦١، ٛطُؽ) -

، ل 1ًٞچي ٝ ٗتٞؾظ نٜؼت پٞقبى. كهٜٔب٠ٗ ػ٦٘ٔ پػ١ٝك٦ تحو٨وبت ثبظاض٧بث٦ ٧ٞٛٚ، ق٘بضٟ 

167-184. 

 زض اخت٘بػ٦ ١ب٥ ضؾب٠ٛ (. ٛوف1394ؾدبز٥ خبؿطم، ؾ٨سػجسا٠ٓ، هطائت٦، ػ٨ٔطضب ٝ ح٨سض٥، ٗد٨س) -

 .143-127، ل 28ا٥، ق٘بضٟ  ؾبظٗب٦ٛ. ٗغبٓؼبت ضؾب٠ٛ ؾبذتبض ثط تأث٨ط ٝ ثبظاض٧بث٦

، 13، ق٘بضٟ آٝضز ١ب ٝ ت٢س٧س١ب. كهٜٔب٠ٗ ضٟ ١ب٥ اخت٘بػ٦؛ كطنت قج٠ٌ(. 1389اهلل) پٞض، ضٝح ؾ٨ٔ٘ب٦ٛ -

 .19-14ل 

ُصاض٥ ثط اش١بٙ زض  ١ب٥ اخت٘بػ٦ ٝ تدبضت آٌتط٨ٛٝي؛ ؾطٗب٠٧ (. ضؾب1394٠ٛظازٟ، كطحٜبظ) اهلل كتح -

 .61-44، ل 18ٝ  17. كهٜٔب٠ٗ تح٦ٔ٨ٔ پػ١ٝك٦ ًتبة ٢ٗط، ق٘بضٟ 21هطٙ 

طاٙ ٝ ١ب٥ ًبضآكط٧ٜب٠ٛ ٗس٧ (. ثطضؾ٦ ٢ٗبضت1386ٗو٦٘٨، ٗح٘س، ذ٨ٜلط، حؿ٨ٚ ٝ هبزض٥، اؾ٘بػ٨ْ) -

-93، ل 79ًٝبض١ب٥ ًٞچي ٝ ٗتٞؾظ. ٗد٠ٔ زاٛف ٗس٧ط٧ت، ق٘بضٟ  اثطثرك٦ ؾبظٗب٦ٛ زض ًؿت

110. 

١ب٥ اخت٘بػ٦ زض ا٧دبز ٝ  (. ثطضؾ٦ ٨ٗعاٙ ٗٞكو٨ت ٛوف قج1398٠ٌٗٞشٙ ضضبٗح٠ٔ، ٗح٘سحؿ٨ٚ) -

، ضقت، 1404ؾ٨ٗٞٚ ًٜلطاٛؽ ٦ٔٗ ٛوف ٗس٧ط٧ت زض چكٖ اٛساظ  ًٝبض١ب٥ ٛٞپب. تٞؾؼ٠ ًؿت

-https://www.civilica.com/Paper-NMCH03 ٨ح ٢ٜٗسؾ٦ نٜؼت٦ اؾتبٙ ٨ُالٙ،ؾبظٗبٙ ثؿ

NMCH03_083.html 

ثٜس٥ ػٞاْٗ  (. قٜبؾب٦٧ ٝ ضتج٢ٗ1396٠س٧بٙ، ٧بؾ٘ٚ، ػب٨ٓرب٦ٛ، ػ٦ٔ ٝ ٨ٌٛوسٕ حدت٦، ؾبٛبظ) -
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Exploring the Role of Virtual Social Networks in Introducing 

in Introducing and Growing Startups 
 

 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the role of social networks in the Introducing 

and growingstartups. Ideation, startup, growth and stability, startup development and 

growth have been considered as subscales of startups introduction and growth. The 

method of the present study is descriptive, correlational and quantitative. The statistical 

population of this study consists of experts and ideators in the field of startups in 

Tehran, in which 384 people were selected as a statistical sample, based on Cochran's 

formula and through simple sampling. The data collection tool was a researcher-made 

questionnaire and in order to test the research hypotheses, the correlation test was used. 

The results of this study showed a positive relationship between the use of social 

networks and the Introducing and growingstartups. Also, the relationship between the 

use of social networks and subscales of Introducing and growingstartups was positive 

and significant. Therefore, it is necessary to create a culture and create a platform for 

introducing startups in social networks by activists in this field. 

 

Keywords: Social networks, Introducing and growing startups, experts and idea makers 

in the field of startups in Tehran. 
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 هب پیوست

 دهالف( پرسطنبهه هورد استفب

 بب سالم و احترام

هبی  بررسی نقص ضبکه "ٛب٠ٗ ا٧ٜدبٛت زض ٗوغغ ًبضقٜبؾ٦ اضقس ثب ػٜٞاٙ  اٛدبٕ پب٧بٙزض ضاؾتب٥ 

اظ پطؾكٜب٠ٗ ظ٧ط اؾتلبز قسٟ اؾت. ٓصا ثب تره٨م ظٗبٙ  "هب  اجتوبعی در هعرفی و رضد استبرتبپ

ن٨٘٘ب٠ٛ ق٘ب ؾپبؾِعاض٥ ضا ت٨ٌْ٘ كطٗب٨٧س. پ٨كبپ٨ف اظ ١ٌ٘بض٥  اضظقٜ٘ستبٙ ث٠ عٞض زه٨ن آٙ

 .ٛ٘ب٧س ٦ٗ

 ثب تكٌط 

 ٨ٗثٖ نحطا٦٧ 

 زاٛكد٥ٞ ًبضقٜبؾ٦ اضقس ػٕٔٞ اضتجبعبت اخت٘بػ٦

 

 قٜبذت٦ آق: ؾٞاالت خ٘ؼ٨ت

 ٗطز       خٜؿ٨ت:  ظٙ 

 ؾبّ ٝ ثبالتط         50ؾبّ 49تب           40ؾبّ 39تب             30ؾبّ 30ؾٚ:      ً٘تط اظ 

     زًتط٥          كٞم ٨ٓؿبٛؽ         ٨ٓؿبٛؽ     كٞم ز٧پٖٔ        : ز٧پٖٔ ٝ ظ٧طز٧پٖٔ ؾغح تحه٨الت

   ؾبّ ٝ ثبالتط         10ؾبّ 9تب        5ؾبّ 5ؾبثو٠ اؾتبضتبح:   ً٘تط اظ 
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 ١ب ة: ٠٧ُٞ

ثؿ٨بض  ١ب ٠٧ُٞ ٗو٨بؼ ذطزٟ ٗتـ٨ط

ًٖ 

تب  ًٖ

 حسٝز٥

ذ٦ٔ٨  ظ٧بز

 ظ٧بز

٨ٗعاٙ 

ٜٗس٥ اظ  ٢طٟث

١ب٥  قج٠ٌ

 اخت٘بػ٦

 

 

 

 

 

 

 

١ب اظ تِٔطإ ٝ  ٨ٗعاٙ اؾتلبزٟ ضٝظا٠ٛ اؾتبضتبح -

 ا٧ٜؿتبُطإ

     

      ١ب زض تِٔطإ ٝ ا٧ٜؿتبُطإ ؾبثو٠ حضٞض اؾتبضتبح

تؼساز ثبظز٧س اظ ٗغبٓت زض تِٔطإ ٝ ا٧ٜؿتبُطإ 

 تٞؾظ ًبضثطاٙ

     

      ٕ ٝ ا٧ٜؿتبُطا١ٕب زض تِٔطا تؼساز ًبضثطاٙ اؾتبضتبح

      زض تِٔطإ ٝ ا٧ٜؿتبُطإ ١ب٥ اضؾب٦ٓ تؼساز پ٨بٕ

      زض تِٔطإ ٝ ا٧ٜؿتبُطإ ١ب٥ زض٧بكت٦ تؼساز پ٨بٕ

٨ٗعاٙ ٗؼطك٦ 

ٝ ضقس 

 ١ب اؾتبضتبح

 

 

 

 

 

٨ٗعاٙ 

 پطزاظ٥ ا٧سٟ

اٛساظ٥ اؾتبضتبح  اؿٔت ا٧سٟ ١ب٥ ذٞث٦ ثطا٥ ضاٟ

 ٗغطح ٦ٗ قٞز.

     

      ًبض، ت٘بٕ ت٘طًع ثط ا٧سٟ عطح قسٟ اؾت.زض اثتسا٥ 

٨ٗعاٙ 

 اٛساظ٥ ضاٟ

 اؾتبضتبح

 ب٧ ٗحه١ّٞب٥ ٜٗبؾج٦ زض ظ٠ٜ٨ٗ اضائ٠  ٨ُط٥ ته٨ٖ٘

ُطكت٠  ًٞچي ؾغٞح زض ٛظط ٗٞضز ذسٗت

 قٞز. ٦ٗ

     

 ب٧ ٗحهّٞزاٛف ٝ ترهم الظٕ ثطا٥ ػطض٠ 

 .ٝخٞز زاضز ًٞچي ؾغٞح ذسٗت زض

     

 ب٧ ٗحهّٞثطا٥ ػطض٠ تٞاٛب٦٧ ض٧ؿي الظٕ 

 .ٝخٞز زاضز ًٞچي ؾغٞح ذسٗت زض

     

 ٝ ٨ٗعاٙ ضقس

 ثجبت

 اؾتبضتبح

ثجبت ٝ اؾتحٌبٕ الظٕ ثطا٥ كؼب٨ٓت زض 

 ًٝبض١ب٥ ٛٞپب ٝخٞز زاضز. ًؿت

     

ث٠  ١ب ١ع٠ٜ٧ پطزاذتزض ٗطح٠ٔ ضقس اؾتبضتبح، 

 ٨ُطز. آؾب٦ٛ نٞضت ٦ٗ

     

ت زض ضٝٛس تٞاٛب٦٧ ٗس٧ط٧ت ٝ ًبض ت٦٘٨ ثطا٥ ثجب

 اؾتبضتبح ٝخٞز زاضز.
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 تٞؾؼ٨ٗ٠عاٙ 

 اؾتبضتبح

١ب٥ ُطٟٝ ث٠  كؼب٨ٓت زض ٗطح٠ٔ تٞؾؼ٠ اؾتبضتبح

 قٞز. ذٞث٦ ًٜتطّ ٦ٗ

     

      اؾتبضتبح ٛوف ٗٞثط٥ زض نٜؼت ٗطثٞع٠ زاضز.

 ٝ ػ٧ٟٝ ضٝٛس ًٝبض ًؿت ػٌ٘ٔطز چطذ٠

 .ًٜس ٦ٗ اخطا ضا ٦ٜٗبؾج

 

     

 ثٔٞؽ٨ٗعاٙ 

 تبحاؾتبض

 

 ثب ٝ ًٜس ٦ٗ ط٨٨تـ ٞؾت٨٠پ نٞضت ث٠ اؾتبضتبح

 .ُطزز ٦ٗ ؾبظُبض خبٗؼ٠ ظ٧قطا

     

      ٝ ٜٗبؾج٦ اؾت. ساض٧پب ؾٞز ٥زاضا اؾتبضتبح
 

 ح: ؾٞاالت تكط٧ح٦

 ١ب٥ قج٠ٌ ق٘ب ٛظط ث٠ آ٧ب چ٨ؿت؟ ١ب اؾتبضتبح ضقس ٝ ٗؼطك٦ زض اخت٘بػ٦ ١ب٥ قج٠ٌ تأث٨طُصاض٥ زضثبضٟ ق٘ب ز٧سُبٟ

 نٞضت؟ چ٠ ث٠ ذ٨ط؟ ٧ب اٛس قسٟ ١ب اؾتبضتبح ضٝٛن ٝ تٞؾؼ٠ ٝ ضقس ثبػث ٦اخت٘بػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 چ٨ؿت؟ ١ب اؾتبضتبح ضقس ٝ ٗؼطك٦ زض اخت٘بػ٦ ١ب٥ قج٠ٌ ث٨كتط تأث٨طُصاض٥ ظ٠ٜ٨ٗ زض ق٘ب پ٨ك٢ٜبز
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 افزار ة( خروجی نرم

  spssذطٝخ٦ 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.850 6 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.747 13 

 

 

Statistics 

  jensiyat sen tahsilat sabeghe 

N Valid 384 384 384 384 

Missing 0 0 0 0 

 

 

jensiyat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 189 49.2 49.2 49.2 

2 195 50.8 50.8 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

 

 

sen 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 126 32.8 32.8 32.8 

2 168 43.8 43.8 76.6 
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3 65 16.9 16.9 93.5 

4 25 6.5 6.5 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

tahsilat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 66 17.2 17.2 17.2 

2 72 18.8 18.8 35.9 

3 139 36.2 36.2 72.1 

4 88 22.9 22.9 95.1 

5 19 4.9 4.9 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

 

 

sabeghe 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 255 66.4 66.4 66.4 

2 109 28.4 28.4 94.8 

3 20 5.2 5.2 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

 

 

Statistics 

  shabakeejtemai idepardazi rahandazi roshdsobat toseh boloogh startup 

N Valid 384 384 384 384 384 384 384 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.3307 3.3633 3.2778 3.2248 3.1580 3.2891 3.2626 

Median 3.3333 3.5000 3.3333 3.3333 3.3333 3.5000 3.2833 

Std. Deviation .77193 .91915 .74620 .74561 .77301 .82379 .65345 

Minimum 1.17 1.00 1.00 1.33 1.33 1.00 1.37 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

shabakeejtemai idepardazi 

rahanda

zi roshdsobat toseh boloogh startup 

N 384 384 384 384 384 384 384 

Normal Parameters
a
 Mean 3.3307 3.3633 3.2778 3.2248 3.1580 3.2891 3.2626 

Std. Deviation .77193 .91915 .74620 .74561 .77301 .82379 .65345 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .069 .163 .121 .114 .112 .157 .058 

Positive .053 .097 .082 .087 .096 .127 .028 

Negative -.069 -.163 -.121 -.114 -.112 -.157 -.058 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.353 3.200 2.368 2.232 2.190 3.079 1.137 

Asymp. Sig. (2-tailed) .051 .000 .000 .000 .000 .000 .151 

a. Test distribution is Normal.        

         

 

 

Correlations 

   shabakeejtemai idepardazi 

Spearman's rho shabakeejtemai Correlation Coefficient 1.000 .568
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 384 384 

idepardazi Correlation Coefficient .568
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 384 384 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 

Correlations 

   shabakeejtemai roshdsobat 

Spearman's rho shabakeejtemai Correlation Coefficient 1.000 .655
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 384 384 

roshdsobat Correlation Coefficient .655
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 384 384 
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Correlations 

   shabakeejtemai roshdsobat 

Spearman's rho shabakeejtemai Correlation Coefficient 1.000 .655
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 384 384 

roshdsobat Correlation Coefficient .655
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 384 384 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

Correlations 

   shabakeejtemai roshdsobat 

Spearman's rho shabakeejtemai Correlation Coefficient 1.000 .655
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 384 384 

roshdsobat Correlation Coefficient .655
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 384 384 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 

 

Correlations 

   shabakeejtemai toseh 

Spearman's rho shabakeejtemai Correlation Coefficient 1.000 .613
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 384 384 

toseh Correlation Coefficient .613
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 384 384 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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Correlations 

   shabakeejtemai boloogh 

Spearman's rho shabakeejtemai Correlation Coefficient 1.000 .547
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 384 384 

boloogh Correlation Coefficient .547
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 384 384 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 

Correlations 

  shabakeejtemai startup 

shabakeejtemai Pearson Correlation 1 .762
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 384 384 

startup Pearson Correlation .762
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 384 384 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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با وزارت نیرو روابط عمومی عوامل موثر در تعامل 

 شرکتهای تابعه

 
 1لیال جدیدی

 2حسین امامي رودسري       

 

 دهکیچ

نوسان در دنشاهدیانددراتی یواد  عمامد هاورادیاند

مهدرجهو هدآ دددروعترددبدینیآسدهیتعیمن ثدپدیهوع ه

سنیادد.شورداردسنزرن  پادشنن یقدر د یندتحش رلدع  ن

هورادرجهو هد ممد  میند  ع رلد بنطد دتعن یتددع ت کل

دزع تدنی  دمندش کتدینددتنمعهدعست.د 

عیندتحشیقدم دعسنسد  شدتحشیقدپیهنیشادعنجنمدشتهد

 دم دعسنسدپ سشننرهدعددکهدمیندرتی ع د  عممد هوراد

مهد نوع دیکادد زع تدنی  ش کتدینددتنمعهدزی رجهو هد

شو  یادک ینددعج ع سوگنهد گ شددعزدر ستدن شتهدع یعد توز

حوزهددارتی ع د  عممد هورداوی ینشهدرتمهدآنهندنسبتد

  عممدددیندتیآ دم دفعنلد ی دتنثد  ی زع تدنددسونر

درو ردم  سادق ع دگ فوهدعست.دتنمعهددش کتدیندا هور

 
رشنیتعتدنشن درادریتدکهدنشهدرتی یوادرتی ع در د

تند ی  د هوراد زع تدن ممد  راد  ع توجهاد ملد نتعزهدقن ع

م دریزع دفعنلیتدینددعیندحوزهد دمهدتبعدآ ددتتوعن

عهد ینددتنم ش کتد یندد هوراد ممد  یندد  ع یتد م دفعنل

شتروث د مهدد.من جهد نیندتو هتلیهچ نگدی داسنزرننداف ی

فزعدمن ث نن دزهیعنگدهیع ممددر دکن ک سنزرن د د  ع

پادآ د شتد در د یتد عهدخوع ش کوهنددتنم یندد هوراد  

در دعرو د عدمهدع رغن درادآ  ر.ددلیآ عرهد دتسه

د

  عممد هورا،د زع تدنی  ،دآبد ددکلیدواژه ها:

دیهتلا،درشن کتدم ق،

 مقدمه 

                                                 
1
درعنشگنهدآزعردعسالرادته ع در کزدکن شننسدع شتد لومدع تبنطنتدعجوهن ا،د 

د(دLeila2.jadidi@yahoo.com)نویسنتهدرسئول:د
2
،درعنشگنهدآزعردعسالراد عحتد لومد دتحشیشنتدركو يد لومدع تبنطنتدعجوهن ي 

 ته ع 

 

mailto:Leila2.jadidi@yahoo.com
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هوراد زع تد ممد  رتی ع د  ع رتی یواد شیوهد نوعد د

رهم،دحینتاد در د یندحنلدنی  دمهد عسطهدنوعدخترنت،د

گسو رهد دریلیونادکهد زع تدنی  در دجهتدتنریندآبد د

یننجاد د نوع در مهد  نت،د رادک یهد عهدع ع مهدجنر م قد

ب دد شهد عی ر رمد دن سنزرن د د میند بنطاد حو دع ت ر

  عممد هورادینددش کتدتنمعهد دفعنلدر دعیندمخهدین،د

 عیهیتد یژهدعددرع ر.
رتی یو یندد شیوهد یند یندشننختدع گذع ددع ث د اد دع

یندد ش کتد یندد هوراد ممد  یندد  ع یتد یندر دفعنل   شد

گاد یند د یژ شنخصد نتد رادتوع کهد م دعین عه،د ال هد تنم

سونردد زع تد حوزهد هوراد ممد  رتی یواد  ع خنصد یندد

یندد سنیاد عهد نتدر دشنن رادتوع نت،د سیمدک ی  د عدت  ن

نهد،د یند زع تخن ش  در دع فقد دپی رتی ع درو خنبد عنو

دشت.روث دمن

مندعنجنمدعیندتحشیق،دریزع دتنثی دتوع درتی یواد

شخصد ی  در سونردد زع تدن حوزهد هوراد ممد  م د  ع حنکمد

رادشورد درادتوع دجنیگنه،دعیهیتد دنشهدروث درتی یتد

 نلاد  عممد هورادعیند زع تخننهد عدتوسعهد دع تشند

درعر.

 

 ان مساله یب

ی   هوراد زع تدن ممد  رتی یواد  ع سبکد یتگنهد د در

هنرددسنلهنداط جبدپددرو س فتدیش فتد دیرو گنهدندپ جنی

هورا ممد  سد د  ع حوالتدعسن ضندمن ثدت دسطحدر دامع

عست.دتنمعهدآ دشتهدددتدینکآ دش دا زع تخننهد در دپ

فولداگنی هوریجندع ممد  یتغمن ثدداگنهد  ع گ شدی  دن

نیهدتعنرلدر دک ددا  عممد هورددتدینی ع دمهدفعنلیرت

ددشتهدعست.دا  عممدر   د دم   دسنزرنن

ستدیر دع م دآ دع شقد پژ یهدرح مهدعند سوعالتدیتند ند

سخ پ رعزرد دپن هندمددم عدام مت.یآن و یندهدکنیعدن رهه

گاد ی  د یژ سونردد زع تدن حوزهد هوراد ممد  رتی ع د  ع

کهد جوردرع رد دیندکهو دعزدسنی د یژگادیندکتعمدعستد

چهد وعرلادم دفعنلیتدیندد  عممد هورادینددش کتدد 

دروث دعست؟دینددتنمعه

د

د
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د

 ن هدفییتب

نشه،د ظنیفد ددیاشننسنداندپژ یهدر دپیرحشقدر دع

رتی یوادرتی ع د  عممد هوراددرطلوبداژگیشنخصدیند د 

ی   مند زع تدن رلد ش کتددر دتعن یندد هوراد ممد    ع

عهد ظو دتنم گونگادمهدرن لادر دچ مهد  شد ه سوینماد ر

ی   سونردد زع تدن حوزهد هوراد ممد  مورهددرتی یتد  ع

دعست.د

 

 فرضیه های پژوهش:

ضیه اول: ممد»دفر رتی ع د  ع رتی یواد ک رد میند هل

 هورادحوزهدسونردد زع تدنی  د دنظ عتدرتی ع د  عممد

دد« هورادش کتدینددتنمعهد عمطهدرعنادرع د جوردرع ر.

ضیه دوم:  سونردد»فر حوزهد هوراد ممد  رتی ع د  ع

هوراد ممد  رتی ع د  ع صیواد ینددشخ گاد ی  د یژ  زع تدن

د«.دد عدرع نت

رتی ع د  عممد هورادع زینمادیکسنناد»دفرضیه سوم:

د«ددعزد هلک ردرتی یوادرتی ع دحوزهدسونرددنتع نت

 

 جامعه آماری و حجم نمونه ،روش تحقیق

رعرهدیندمندیهننطو دکهدگفوهدشتهدمنیتدکوشیتدتند

نت ستدآی مهدر طند و یندخ سن  خننيدکه ر د(د171،د1377)

تکنیکد دمه هدگ فوهدشتهد  شدپیهنیشادندپژ یهدعزدیع

گ رآ  ددعطال نتد صلاد مزع دع شننره»د دع ست«دپ س کهددع

دصو تدگ فوهدعست.دمهدصو تدرصنحبهدحضو دد

ر د  شدپیهنیشا،درحشقدمهدرنبنلدپنسخدمهدسوعلهندد

 پژ یشادزی دعست:
دعلف(د ضعیتدروجوردچگونهدعست؟

دب(درنییتدش عیمدروجوردچگونهدعست؟

 پ(دچهد عمطهدعددرین د  یتعریند جوردرع ر؟

مهد بن تدریگ در دتحشیقدنوعدپیهنیشا،دعث دگذع دد

 دع تبنطدرو ردرعیندر درحیمدیندر د ضعیتدم  سادراد

یتگنیهندد مهدر عهد سنجاد در عج یقدنظ  شورد دعزدط 

یته من هدپت جوردر  یزع ددرو گونگادر شخصدعزدچ ینددر

کهد بنطاد جهدعزدع ت عهد در دنوی گذع ددآ در دجنر تنثی 

عط عفین دعزدط یقدنگ شهنددخوردمندپتیتهدرذکو دپیتعد

د.(99،د1378دنينی)مک رهدعنتدآگنهدرادشویمد
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صاتدنفا دعزدیکندپاژ یهدشانرلددیاجنرعاهدآران ددع

ی  د عهد زع تدن ینددتنم ش کتد هوراد ممدد  رتی ع د  ع

سونتد حوزهدی رتی یواد یندد یتد مندفعنل رلد کهدر دتعن

عستدددسونرددیسونتد دحجمدنهونهدم عم دمندجنرعهدآرن 

دشور.دارددتهنمدشهن داعنی

رو د یقدعزدر د  شدآز یندتحش ینددع یلدرعرهد ر دتحل

آزرو د-1آرن ددمه هدم رهدشتهدعست.دکهد بن تنتدعز:د

د-2ر صتددکهدمهدتحلیلدجتع لدیکدمعتددرادپ رعزرد د

دعددآزرو دف ضیهدیندمهدکن دراد  ر.کهدم دχد2آزرو 

 

 آن یگاه سازمانیرو و جایوزارت ن یروابط عموم

سنلد مندتغد،دیم1344ر د رن د یز سنزرن دآبدی نوع د  د 

ددتنزهدت ددج،د عحتینی  ،دمهدتت ی دم قدمهد زع تدن

ینکر د خهد نددنن دم سداف ن ژدا درهنت م قد دع ،ددآبد د

رفو د»عزدآنهنددیکاهدکلدگ فتددکند زع تخننهدشیر دع

دمورهدعست.«دا  عممد هور

غنزد عه،د هور»ر دآ ممد  مهدیر د زع تدن«دا  ع   ،د

س«دعرع ه»دیکلدکش نوع دیتأ مند  سئولدآ د شتد در سد

د رهدعست.دکدافهدری،دعنجنمد ظا  عممد هور«دسی ئ»

مهدلحنظدع تبنطددارخولف،د  عممد هورددر در  هدین

تدی دفعنلیق ع دزدمدمنالرستدخور،دمهیتدرسوشی یمندرت

درعشوهدعست:

 

سنلد -1 نتدعرع 1344تند  ددد،در درجهو هدرعن 

دارنل

سنلد -2 نتدعرع 1357تند  ددد،در درجهو هدرعن 

دارنل

،در درجهو اهدرعن ناتدحشاوقد د1357عزدسانلد -3

 رجلس

سنلد -4 شن  د ز1374عزد   دی دنی،در درجهو هدر

 ا درفو د زع ت

د  ی دنی دنظ د زیمهدمعت،دزد1374عزدسنلد -5

 یمدیریتی/رهبربک س

دتع دسنزرن  دی  دعیتعف د  دسبکدنییف ینگ ددکننته

دم عداوی یرت درددرننسب درتدمنشتداسنزرن  دی  دزیند ی 

درت دسبک دم عداوی یعز دخور دت غدقیتشوددخنص دبی 
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در دعسوفنره دمهو ددام خد.کنتداکن کنننه درع نت ع وشنر

دجن دمه دسبکمددعست د بن ت دم ر  دسبداوی یرتدکن  دکعز

د ر.کعسوفنرهددد یب 

کننتهدجودحنکمدم دسنزرن د،دیمددنییتعددسبکد یب د

دزداچگونگدنیچن دمن د یب ع  دعست.دد یتعنرل رسون 

دنظ  صو تدداف ع عندشنتیتحشدد یب ددیندهیر خصوص

دنون دکه دعست، دمدجیگ فوه دیندننگ یحنصله دد یب ددسبک

ینددتییههدروقعددخنصدم عددسبکد یب دکیعست.دداروفن ت

دش دشخص دی  د  دنبوره دیتعددعدوهیرننسب دگ ع یردتیر 

در د یب ع  دروقعدارع ر؛ در  دعزدددیندتیتوعننت رخولف

د.عسوفنرهدکننتداروفن تدد یب ددسبکدین

دینداچگونگ دسبک عزددنن یعطهددم عدد یب ددعتخنذ

دداعث مخش دسبک، دت داکیآ  درهم د لومددنیعز ربنحث

ینتد فون دد یب در دمهدخصوصد،دعست.دسبکد یب دد فون 

اد درتی یتدیکدگ  هدگفوهدرادعنگیزش، عینهنییتعیت،د

دشور

د دسنیهو  دز م دط یقددمه در  دعز دتوعننت درا رتی ع 

د ظنیفدکن کنن دعطهینن دینمنت:نسبتدمهدعنجنمد

دتحهیلد د  دع هنل د ع دکنو ل دتوعننت درا دآنهن علف:

دکننتد)عزدط یقدمکن گی ددقت ت.(

دتوسعهد د ع دخورکنو لا دسیسوم دتوعننت درا دآنهن ب:

د دیویتدرینت.)عز د  دکن عیا دشنخص دآروزش، ط یق

.(سنزرننا
د
د(39تندد22صد،1374كونوز)

 

 

 عملکرد مدیریت

در دنگ شکر  د  درخولف درتگددیننتب ت،دی یوننگو 

د ظنداچنتعنددینتفن ت دس  دم  د  دنتعشوه د دی جور ف

درتکدیاینتیفعنل دمنیه دریتی  دعنجنم دنظ دد،ت عتفنق

دع درع ر. د ظنی جور دین دگنیکف دمداه دآنهن دعز  نوع ده

درید،عصول دردانر در  دپنکشور درخولف درشو ینتب دکاگنه

داتهدعستدر دچگونگشهدیهدع عکدارع نتد دنظ عتدروفن ت

د.دیسونتفدیند ظنیتحشقدعددگوننگو دم عددینعنجنمد  ش

دتیدمه درجهوع دع عین ع حنل درتیف دشته م دد،تی یه

لدکیفدتشیند ظنیهدعکعنتدد رهکعشن هددافدعصلی ظندام خ

درتیف آ دری ینت د ع درتات د ظنیرینت. دعنجنم در  فدی ع 
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دف آ درددنتیخور درنبنل دکا ع دعجزعکننت دشنرل چو ددیاه

دسنزرننتیدزی دم ننره دا، د  دنظن ت دعنگک، زش،دینو ل،

دیتع دتصهیع تبنطنت، د  دعدد یگدمیت درجهو ه ندیعست.

ددتیفعنل درتکینست دشی یه د ع درکت دیهنینگال د  ر دداریت

دسنزر.دداس درییند عدریتفندیعلدمهدین

د

 یتیه وضعینظر

دیت ردام دتکرشن »ت، دمن« درعنی ع دمه دیسهدات  ر دکم

د د  نت در  دد یگدمیتصه»عف عر در« د بن ت دمه گ دیرعنست؛

عدیتوز»ندیعدقت تد دیتوزدا عدنو «دتکرشن »توع ددار

،داتد لهکت دمهدرشن ی سددننمدنهنر.دم ع«دد یگدمیتصه

عف عرد عدرتدنظ دق ع درعر.دددتدنظ کتدرشن یعموتعدمن

«اویهد ضعینظ »مندعسوفنرهدعزد
3

ر ددانشهد  عممد هورد

د(د34،د1380)گ  نیكدشور.داتدر رمد  شندرکجلبدرشن 

اتوسمدپنلدی سداوی ضعددرتلد یب 
4

 دکنثدمالنچن رد
5
د

دپ د  دشته دمخشدکنتداردشنهنریع عئه دعث  دد یب داکه

.شورداعنجنمدرددرع ردکهدر دآ د یب داویمهد ضعدامسوگ
 

د(47،د1389خننکن،دعسدعس)

دعییتبددم ع دعیهین د  دنشه دعین دمه دتوجه دآ ، ندیت

دض   کن دددوه دکعست دطو  دمه د هوردالکه  عددا  عمم

د ر:دکمدیتوع دمهدر دنوعدتشسدار

:یتکمشار یروابط عمومد-1
6

د هوریع  د  عمم دنوع دان

ددیندگ  هددتوجهدرع رد دم عداعجوهن ددیندمهدیههدگ  ه

دف  داعصل دم ننرهدا  دتتع ددعدژهی ددیندرخنطبن ، دک ع

دنت.دیمدار

:بازاریابی یروابط عمومد-2
7

داندنوعد  عممد هوریع 

دگ  ه دمه درنبنلدددیندص فًن دمه دتنهن د  درع ر دتوجه خنص

دآنهنست.دد گذع یتنث م 
8

دع)د ،د1390 یلكنكسد،اجی   

د(118

د

                                                 
3
 . The Situational Theory 

4
 Paul Hersey 

5
 Blanchard Keneth 

6
 . Proactive PR 

7
 . Marketing PR 

8
 . Public Relations AND Philip, J, Kitchen, 199, pp 27-30 
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د دعین دتنثی د شوه دتحت د  دیکپن چگا دعیجنر دط یق عز

 عیب دددرحیطادر دقنلبد  عممد هورادمنزع ینماش عیمد

ر ددا  عممد هورددیندکیعسوفنرهدعزدتکنرادشونتدکهدد

عزد  عممد هوراد نمداد عدنمیمهدعیتعفدمنزع دانمیرسو

عرغنراد  عممد هورادمنزع ینمادشنرلدروهنیزدریکنت.د

د دعز د هورروضو نت دمنزع دا  عمم دتبلدانمی،  ددغنتی،

دعست.دشنتیتحش

د

د هورکعنددم ع د  عمم درشن داه دآف کمووعنت ندیت

د هورددمنشت، د  عمم دنوع دعز د دداوکرشن داعموتع منشت

 دیتنثد–دد دگذع یتنث» د«دانمیعطالعدد–داعطالعد سنن»

دد یپذ دض   « دمعت در  د  در گننه د جوه عزددد ع

 (دمتعنتد در دی)عطالعد/دتأثدا  عممد هورددیندتیفعنل

د دعز دعسوفنره دمن دمعت درخنینظ »ر حله دپژ یشه داطب د-«

دتشسک دمنتیه دگ  هددیندگ  هددم دمه  ددالعصددیندرخنطب

دتولداف   دپی  د  ضه د  دم عددیندنمیت آنهن،دددرونوع

نمدرو ردنظ د عدین دعنوخنبدپکعرد–عزدآ دعستددامخش

دس دسنزر.دیرخنطبدرددیندعزدگ  هدیکی دددم ع

د

 قیتحق یافته های

یند ضیهد رو دف  مهدآز کهد عتدد جتع لدر دم یلد ر دتحل

ست،د وهدع شوهدد3پ رعخ رو دگذع مهدآز ظ د رو ردن ضیهد ف 

ددشتهدعست.د

 

 

 فرضیه اول 

کای آزمون 

 اسکوئر
15.031 

 2 درجه آزادی
سطح معنی 

 داری
.001 

د1جت لدشهن هد

ضیه اول: ممددفر رتی ع د  ع رتی یواد ک رد میند هل

 هورادحوزهدسونردد زع تدنی  د دنظ عتدرتی ع د  عممد

جوردرع ر.د نادرع د  طهدرع عهد عم ینددتنم ش کتد هوراد  

عنجنمدشتهد د تردمهددکنددعسکوئ مندتوجهدمهدآزرو د

(د دسطحد2رادمنشت،در جهدآزعردد)د15.031رستدآرتهدکهد
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نادرع دد) ینمیمد0.001رع راد رند(در د ضیهدع لد کهدف 

ممد رتی یواد  ع ک رد میند هل ناد ستدیع یتدع رو ردتنی

 هوراد دنظ عتدرتی ع د  عممد هورادش کتدینددتنمعهد

مهد جهد مندتو وهد جوردرع ر.دعلب نادرع دد  طهدرع  عم

مهدرستدآرتهدعستدرادد1-1ف ع عنادکهدعزدجت لدشهن هد

ددر دسطحدرووسطادیسونت.دن%دعزدروغی دی45.5مینیمدکهد

د

 

 ه دومفرضی

کای آزمون 

 اسکوئر
17.304 

درجه 

 آزادی
2 

سطح معنی 

 داری
.000 

د2جت لدشهن هد

ضیه دوم: سونردد» فر حوزهد هوراد ممد  رتی ع د  ع

هوراد ممد  رتی ع د  ع صیواد ینددشخ گاد ی  د یژ  زع تدن

نت رو د«.دد عدرع  یمدعزدآز جند سکوئ ر دعین دکنددع

عسوفنرهدشتهدعست.دمندتوجهدمهد تردمهدرستدآرتهدر د

رو  جهدآزعردد)17.304)دآز نادرع دد2(د،در  سطحدرع (د د

(دعیندف ضیهدرندیمدرو ردتنییتدق ع درادگی ر.دد0.000)

%دف ع عنادمهدرستدآرتهدریزع درعشوند49.4مندتوجهدمهد

عیند یژگادرتی یوادرتی ع د  عممد هورادحوزهدسونردد

درادمنشت.ددر دحتد)رووسم(

د

 

ف ضاااایهد

 سوم

کای آزمون 

 اسکوئر
17.304 

 2 درجه آزادی
 000. سطح معنی داری

د3جت لدشهن هد

رتی ع د  عممد هورادع زینمادیکسنناد»دفرضیه سوم:

ر ددد«عزد هلک ردرتی یوادرتی ع دحوزهدسونرددنتع نت

مهدرستدآرتهددکنددعسکوئ عینجندیمدمندتوجهدمهدآزرو د

(د0.006(د دسطحدرعنادرع دد)2(،در جهدآزعردد)10.364)
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د دشهن ه دف ض دکه دینمیم درا دشور.دد3ر  درا دتنییت کنراًل

د% دمه دتوجه دمن دآرتهدد23.4علبوه درست دمه ف ع عنا

دعزد دتنمعه دیند دش کت د هورا د  عمم درتی ع  ع زینما

 هلک ردرتی ع در دحتد)رووسم(درادمنشت.در دعینجندسهد

درو ردتنییتدعست.ف ضیهدرند

د

دییهچن درتی یوان د یژگا دت ین د  عممددقود رتی ع 

تدکش دا ع د  عممد هوریتدرتیعزدرد هورادحوزهدسونردد

هدک%دمورهد40.3د  دمهدرستدآرتدیتنمعهد زع تدنددین

د دیهتل"رعشون دد"احس دسوعست. دعز دیرددعرن د %دد33.8گ 

دیپنسخگو دخالقیت د  دنوآ  د درعشونت دع وشنر دمن  ندیر 

د ددا هور  عمم د زع ت دجنحوزه دتوجهدیتشوددینوز د  ت

درع رد دکه نگدمهدنظ درادآیت.دشو دیم

 

 نتیجه گیری 

دعست.د دع تبنط در  دکشو  دعرنیت دمن دم ق د  دآب روضوع

ت ینددر در  عفونرهحوادتکدشه  نتع دد زع تدنی  دمندتک

دکوچکو د  در  دکشو  دعجوهن نت دروضوعد ین د  دعست ع تبنط

گ هدخو رهدعست.دلذعد هلک ردآبد دم قدمندعرنیتدکشو د

عددمنشتددینددصنعتدآبد دم قدمنیتدمهدگونهد  عممد هورا

دشه  نتع دکه دخنط  دآ عره دعیجنر دم  دد ال ه یندددمخه 

رنج دمهدتبلو دیهتلادر د،دگوننگو دتولیتدد دخترنتاد

عزدجهلهد  عممد هورادینددینددرخولفد زع تدنی  ،ددمخه

دش کتدینددتنمعهدشور.د

د دحس د هوریمدایهتل جور د  عمم دمنددان  زع تخننه

دینکش  درددت دعفزعداتنمعه دروجب دیهیتوعنت هن،دین که

ندعر دعزدیزهدیندشورد دعیهدعنگیتد دعفزعکجلبدرشن 

  دیتنمعهد زع تدنددتدینکش دا ع د  عممد هوریرتددسو

دتدشت.ییتن

دنی  د د زع ت د هورا د  عمم دگ فوه، دصو ت دم  سا من

د در  دمخشا دآگنیا د  د سننا دع تشنددعطالع دمه درنج  که

سوعرددعن ژددر رمدشوردمندیهکن دد  عممد هورادش کتد

دعست دک ره د هل دروفق دتنمعه د فون ددیند دتغیی   

رشو کن د عدر درص فدآبد دم قد دعسوفنرهدمهینهدعزد

دعزدجهلهدروع رددعستدکهدم دآ دیهتدگهن رهدعست.دآنهند
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عهد ینددتنم ش کتد هوراد ممد  نترتی ع د  ع درعوشت

رشاان کتدرعر دشاا کوهنددتنمعااهدر دیهفکاا دد دعتخاانذد

قتعرنتد مهدع ج د نتدرن رادتوع حوزهد یند همدع صهیهنتدر ت

کن د روعزدد لوگی ددعزد همد دج سنناددر طالعد  جنردع  دعی

ظن عتد غهد دعنو فعدرغت نیند  شور.دیهچ چهد ینددیکپن 

ش کوهنددتنمعهدکهدمندع عیهدرشن  هد د عیکن دعزدسودد

قتعرنتاد لهدع پذی ردعزدجه صو تد نتد رادتوع نهد  زع تخن

عستدکهدعیند  عممد هورادیندعزدجهلهدعنوظن عتدخورد

دنت.دعمین درعشوهد

شن  شوردرحش راد شنهنرد ین دپی مهددر دپن سبتد عتددن م

ع زینمادع تبنطد دتعنرلد  عممد هوراد زع تخننهدیندد

شن  عهد ینددتنم ش کتد سنزرننهند د مند گ د بنر تددری ر

ضعفد د شنطد یند دن سنیاد ین دنن  مهدم سبتد یتهد دن   ز

گذع دد شو د دتنثی  یادمی ظو دیهگ ع مهدرن هند قوتدآن

دعقتعمدنهنینت.دمیشو دم دعفکن د هوراد دسنزرن د

 

 منابع:

د)د،اننیم و سنجش در  قیتحق یروش ها (1378عحهت

دعنوشن عتد ،یتیو علوم ترب یروان شناس ته ع :

  .نفتی ی

در روابط  یتیوضع هینظر،د(1380،)گی.دگ  ند.دعهزیج

دد.تییوشهنتدسفد،ت جههیعموم

ت جههدد،یرفتار سازماند(،د1389)،خننکن،دعسدعس

د.ژییته ع ،دعنوشن عتدآد،اغالر ضندشهسدرو کنن

روش تحقیق در علوم د(،د1377)منق ،،اسن  خنن

پژ یشگنهد لومدعنسنناد درطنلعنتدته ع ،د،داجتماعی

دف ینگا.

دپیلیگلنتدکه   ،دفدکنکس،دلی.د علدسیرند،اجی   دعد

و  نططدینقططش، فرا ؛یروابططط عمططوم(،د1390آ لاات،)

 درع ردداع  عمااادترحهتیت جهاااهدساااد،یاسطططتراتژ

 .اف ینگددعنوشن عتدرفو دپژ یشهند،ته ع ،دزریع
کونوز لتد یدلی یس،ددی   نل،د د،خی هی دنزینع رع

جلتدر م،دت جههدرحهتد لادد«اصول مدیریت»(،د1374)

طوسا،د لادعکب دف ینگا،دسیتدعریندهللاد لود،دعکب د

 رهت ین ،دته ع ،در کزدآروزشدرتی یتدر لوا.



 ؛ شایستگی سواد

 مدرن  بومزیستفردی در بین تعاملنیاز پیش

Competency literacy; 

Prerequisite for Interpersonal Communication in Modern Societies 

 iحمیدرضا کمالی

 کیدهچ

رغم ها، چنان است که علیهای متعددی داریم ولی تنوع سبد داراییمه ما عالیق، توانایی، دانش، صالحیت و شایستگیه

حال دقیق خود به دیگران صرف هزینه مادی و معنوی و وقت بسیار برای کسب آنها،  اغلب برای معرفی سریع و درعین

 مانیم.باز میاجتماعی و اقتصادی های مناسب خاطر؛ در کسب موقعیتناتوانیم و بدین

خود را در  ،نفساعتمادبهافتخار و با اگر نتوانیم ، پذیرو مسئولیت متخصص ،شهروند ماهریک به عنوان  به عبارت دیگر؛

کیفیت و استاندارد باالترین با ارائه آن به و ما قادر کار مشخصی که دیگران به محصوالت و خدمات آن نیاز دارند قالب 

مندی از ما شکل نگرفته و به دلیل عدم بهره« هویت اجتماعی»معرفی کنیم، بدین معناست که هنوز به دیگران هستیم 

 . نداریمسرمایه اجتماعی، عمال امکان بازیگری، تعامل و مشارکت جدی در جامعه و محیط پیرامون 

گذرنامه یا پاسپورت،  -ملی هستیم نیازمند شناسنامه یا کارت ،ملیکه برای کسب هویت فردی و همچناندر همین راستا؛ 

است  «ایگذرنامه حرفه یاشناسنامه » نام:گواهی دیگری به کسب هویت اجتماعی نیازمند  -المللی آن است نسخه بین

های قابل عرضه به دیگر و توانایی هاباورها، دانایی»ای از ، مجموعه«زمان و مکان تولد و نام پدر و مادر» :به جایکه 

که شناسنامه یا گذرنامه هویتی توسط یک مرجع رسمی صادر شده و قابل همچنان .شوددرج میدر آن  «شهروندان

-ای صادر شده و قابلیت راستینیز باید توسط یک نهاد معتبر حرفه «ایشناسنامه و گذرنامه حرفه»آزمایی است، راستی

 آزمایی داشته باشد.

مقدمه اعتمادسازی نیز  صادقانهو خودابرازیاست خودابرازی الزمه ، ایحرفهخودشناسینیاز سواد شایستگی به عنوان پیش

منبعث از خودشناسی اعتمادسازی موثر و کنشگری در جوامع مدرن، بدون زیست، تعامل  است. کسب سرمایه اجتماعیو 

  ناممکن است.« سواد شایستگی»مندی از و بهره

آشنا ساخته، با آن های مرتبط و واژه« سواد شایستگی» و اهمیت را با مفهوممحترم تالش دارد مخاطبان  ،مقاله حاضر

در حوزه « اعتمادبه  نیاز»اثربخشی ارتباطات بین فردی در تعامالت اجتماعی با تکیه بر مولفه  و تعمیقسازوکاری برای 

 پیشنهاد دهد.شغلی 

 وازگان کلیدی:

 iiشایستگیسواد 

 iiiایشناسنامه حرفه

 iiشغلیهویت 

 



  
   

1 
 

 سواد شایستگی
 در روابط عمومی 

 

 و چه بوده )،( این پرسش است که؛یا ملت به گروه در حقیقت پاسـخ آگاهانـه هر فرد، « iهویت»مفهوم اگرچه 

ولی این مفهوم  هـایی تعلـق دارد؟فرهنگ و ارزش ،جامعـه ،به چه تمدنو و کجاست؟ اچه هست؟ خاستگاه اصلی 

لذا است.  اندیگربه خود صحیح معرفی خودشناسی و سپس در  کسب مهارتتالش برای  معنیبه از یک منظر، 

 دانستهخود را متعلق به یک گروه  ،در پی کشف این نکته است که چرا فردنیز عمدتاً  هویتمطالعات مربوط به 

احساس تعلق به  همین ؟پردازدت برمیمخالفن به آبا و حتی  دارپندمیمتمایز  ،دیگـر گـروههـای اجتمـاعی ازو 

 هاست که جوهره هویت را تشکیل میدهـد.گروه

متنوع مربوط به هویت، عناصر گمشده دنیای مدرن هستند. هویت روانی،  هایمؤلفهفهم  ،توان گفتاز جهتی می

بحث احراز، جعل اند که  جنسی، قومی، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و... به حدی اهمیت رقابتی یافته

 و حتی سرقت هویت نیز برای مراجع رسمی و حقوقی، چالشی جدی ایجاد کرده است.

 هدیدهمواره بخشی از وجود خود را در آن متجلی  پس از مرحله بلوغ،به ویژه ها انسانیکـی از گـروههـایی کـه 

اگر چه کار و حرفه در زندگی آدمی  . نان استآ« گروه شغلی»، پذیرندمیبسیاری از آن  و خلقی یرفتار ثیرأتو 

ای طـوالنی برخـوردار اسـت ولـی تـا پـیش از گسترش جوامع شهرنشین و حرکت به سوی زنـدگی از سـابقه

را وادار کرده تـا ها نسل ،ساختار و نظام سنتی جوامعنبوده است. مـدرن، هویـت شـغلی دارای ارزش کنـونی 

با گذر زمان و حرکت به سوی  ولی ای گام بردارندهای خانوادگی و قبیلههـا و تخصصتوانـاییتنهـا در محـدوده 

متنوعی شـغلی های مهارتهـا و تخصـص ،تعـاریفشهرنشـینی و زندگی مدرن، الجرم تنوع مشاغل و در پـی آن 

اهمیت شغل در زندگی و فردی در زنـدگی تحـول شدن باعث گسـترش مشـاغل و در واقع صنعتی .شـکل گرفت

مایحتـاج  (مینأت) شغل عالوه بر اینکه در تامیننوع و سطح توسـعه نشان میدهد که  اتاجتماعی شـد. مطالعـ

 .کنـدبخشی در زندگی شاغالن بـازی مـیای در هویتنقش برجسته ،زنـدگی نقـش محـوری دارد

نیازهای اکتسابی که فرد در پیش به هنگام کسبگذارد: نخست میافراد تاثیر پذیری جامعهبر  جهتشـغل از دو 

شود و آنها و با ارزشها و هنجارهای جدید آشنا میآماده  ،اجتمـاعیبرای ایفای نقش  ،هنگام اخذ این پیش نیازها

، حاکم بر آنیابد که هنجارهای ای تعلق میگروه حرفه یاصنف یک به  ،بـا اشتغال ؛کند. دیگر اینکـهرا درونی می

هویت »موضوع  سالهاست کهبه همین خاطر؛ . خواهد شدسنتی و کهن جایگزین اخالق  "دورکیم" باوربـه 

 شغلی ایجاد هویتاند که به این باور رسیدهمورد توجه قرار گرفته و  به طور جدیدر جوامع پیشرفته  «شغلی

موفقیت نیز و سازگاری اجتمـاعی  ،سالمت روانیبه  تواندمنعطف میالبته پویا و قوی، خودخواسته، مثبت و 

 .(Seth J. Schwartz 2011)  .شغلی، منجر شود

ای بر رفتار و کنندهتواند نقش تعیینگـذارتـرین وجـوه زندگی افراد است که میثیرأتـشغل یکی از مهمتـرین و 

-ها و شایستگیسختی کسب صالحیت، شغلی ای حاکم بر هر گروهخالق حرفه. اجامعه داشته باشـد اعضایاخالق 

عـواملی ، هابین شغل یمرز صالبت دیوارمیزان  همچنین هر شغلحضور و موفقیت در  ،ورودالزم برای های 

 باشد. گذار ثیرأتـ ،خود دارنداز افراد و تعریفی که شاغالن شغل بر هویت یک توانند بر شدت تاثیر هسـتند که می
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 سواد شایستگی
 در روابط عمومی 

وری بهره یرتقابر ا تأکیداز منظر روانشناسی صنعتی و با  عمدتاً، های انجام شده در ایـن حـوزهپژوهش بیشتر

 ...، درگیری شغلی وتعهد شغلی، رضایت شغلی، وابستگی سازمانی، تعهد سازمانیچون موضوعاتی بر سازمانی 

. اگر چه این مباحث خود دارای اهمیت بوده و نیازمند بررسی و پژوهش هستند، ولی کمتر اندداشته تمرکز

توجه کرده است. هویت شغلی بیش از این که امری فردی و روانی باشد  «بخشی شغلهویت»پژوهشی به جنبه 

غلی و تعهد سازمانی رضـایت شـعالوه بر  حاصل از یک شغلو منزلت اجتماعی  هویت .امری اجتماعی است

بر هویـت  تأثیرمورد در ها همچنین پژوهش. گذار باشدتأثیرنیز شاغالن سایر ابعاد زندگی اجتماعی تواند بر می

هـای اکتشـاف موفق، به دلیل دارا بودن ویژگـیافتخارآمیز و هویت دارای که افراد نشان داده گیری ی تصمیمشیوه

تر ای ساختارمند و منظمگونهعقالنی و منطقی در فرآیند حل مسئله، در برخورد با مسائل و مشکالت به  رویکردو 

و و تصـویر خود های شخصی ی از نیازها و تواناییترآنها سنجش و ارزیابی صحیحدین معنا که ند. بکنعمل می

 دارند.مطلوب های اجتماعی فرصتبه ی ترواقعگرایانهنگاه  همچنینخود و هویت شغلی موقعیت تحلیل 

)شاوردی تهمینه  منتشر شد 1394که در سال نوآورانه حسین حیدری در پژوهشی آقای خانم تهمینه شاوردی و 

-هویـت یجنبه، وزن هر یکبراورد و  هویت شغلیدهنده تشکیلاجزای با شناسایی  کردند تالش   (1395پاییز 

 .دهندمورد بررسی قرار ایران را در  یشـغلبخشـی 

مشـکلی جـدی در حفظ بروز منجر به  ،در میـان کارکنـان «هویتی شغلیبی»تحقیقات بیشتر نشان داده که 

تضادهای  ازعمالً هویت شغلی . زیرا اسـتشده در انجام وظایف محوله به ویژه تعادل و رضایتمندی روانی آنها 

و به تبع آن  شغلیک برای موفقیت در  های فرد مهارتافزایی و همتجمیع انسانی و عدم موجود در مناسبات 

 ایـن امـر منجـر بـه نارضـایتی روانـی کارکنان خواهد شد. بیند وآسیب میها و انتظارات آلعدم دستیابی به ایده

(Maslach  وJackson 1981).  است  شدهتعیینعمل به وظایف گر تسهیلهویت شغلی نه تنها در مقابل؛

 متجانس است های فردیشبا ارزفرهنگ آن که  یدر سازمانکار تعهد و احساس رضایت درونی از در قالب بلکه 

  . خواهد شدتجلـی مبا مدیر و دیگر کارکنان به صورت تالش مضاعف و همنوایی  و

ی است و تا وقتی که بحران هویت ر، برای بسـیاری از افـراد کار دشوامدرندر جوامع یابی هویتاز طرف دیگر 

)ریچارد خویش نخواهد داشت  یای از خـود یـا معیارهای ارزیابی ارزشمندفرد مفهوم یکپارچـه ،حل نشده باشد

 وگیـری هویـت شـغلی در فـرد محکمـی از شـکل یهنشان ،های شغلیعالئق و تواناییبه همین خاطر؛   (1375

د و نداشته باشبا آن ـد احساس پیوستگی و یکپارچگی نتوانمـی تلقی شده و اوانعکاسی از ساختار کلی هویت 

 .(1384)فراهانی . یابددستنیز به رضایت روانی در محیط کار از این طریق فرد 

موضوع  ،شـغلیپیشرفت و تمایل به تحرك نیز و هویت شغلی مهم در ابراز  هایمؤلفهیکی از ارتباط؛ در همین 

شغلی ضـعیف و  تمرکزبیشتر از کسانی که دارای  ،شغلی باال و قویتمرکز . شاغالن با است« iiشغلی تمرکز»

شغلی، ارزش شغل را در زنـدگی  تمرکزشناسانند. میدهند، میموقعیت کاری که انجامخود را با  ،پـایینی هستند

فرد تبـدیل محـوری  یعالقهو برد و شغل را به عنوان بخش مهمی از زندگی شـاغالن بـه میزان زیادی باال می

به دنبـال بهبـود  شغلیجاری های فعالیت ضمنشاغالن  ،شوداین عالقه باعث می .(Dubln 1956) .کنـدمـی
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اقتضائات الـزام شـاغالن بـه  میزان تعهد و ،شغلیتمرکز خود باشند. بنابراین  ایحرفههای تخصص یو ارتقا

 .(Wallace 1999) ددهمی نشانشان را شغل

-4 تعهد به کار -3ای  حرفهگیری جهت –2درگیری شغلی   -1  :استاصلی  جنبهشامل چهار  ،شغلی تمرکز

شاغالن را به درگیرشدن در فعالیتها و  ،شغلیو ارتقای تمایل به تحرك  ؛از طرف دیگر .سازمانبا شنایی آ

 دارند،تری قویشغلی  تمرکزشـاغالنی کـه دهد. سوق می ،است با پیشرفت شغلی آنهامرتبط فرایندهایی کـه 

را برای  آنانهـای فعالیـت ،پیشرفتو این اشتیاق به  شغلی دارندتر عالیدرجات  بـه کسـبنیز اشتیاق بیشـتری 

 شانبرای نیز را  های ارتقادهد و فرصتافزایش می شغلیهای ها و شایستگیها، صالحیتها، مهارتکسب دانش

به رسمیت  با انگیزهعمدتاً  که به نوعی حاصل تمرکز شغلی است، شـغلی پیشرفتکند. تمایل به فراهم می

کسب  با هدف یشغلجایگاه اشاره به با  به مشتریانخود هویت معرفی ای، نزد مراجع قانونی و حرفهن شدهشناخت

 گیرد.صورت می درآمدو پول نیز اقتدار و   ،اعتبار ،سرمایه اجتماعی

 :گروهی پیوند دارد که مشتمل بر سه عنصر اساسی استبا عضویت ها، همچون دیگر هویتشغلی هویت  بنابراین؛

  ؟تعلق دارد هاییی با چه ویژگیگروهچه شناختی: یعنی آگاهی فرد از اینکه به عنصر 

 ؛خاص ها و اهداف عضویت در یک گروهتعلق خاطر فرد به آرمانیعنی ی: ــارزش عنصر 

  همدلی و رابطه خاص در گروه عضویت داشته یا به افرادی که عواطف و دلبستگی احساسی: عنصر(

 .با آن گروه دارندحمایت( 

هویت شغلی »توان به این شکل تعریف کرد: را می «هویـت شـغلی» ،اگر این ابعاد را به شغل افراد تعمیم دهیم

با و گرفته  نشأتوی تعلق و تعهد شغلی  ،آگاهیاز است که  یفردیا خودآگاهی خودپنداشت اصلی  جنبه

 «کندو بدان افتخار می جسته و وی در معرفی خود به آن تمسکپیوند دارد او عضـویت گروهـی 

دلبستگی و »، «همیت شغلا»که  است نشان داده ،در ایران هویت شغلی هایمؤلفهتحلیل و بررسی ابعاد و 

در ساخت به ترتیب دارای بیشترین اهمیت  «گیری شغلیجهت»و  «تعهد شغلی»، «وابستگی عاطفی به شغل

، نشان «افرادسن »و  «هویت شغلی»رابطه بین از بررسی طالعات به دست آمده همچنین ا اند.هویت شغلی بوده

گروههای سـنی  ؛و برعکس سال است  35تـا  26میزان هویت شغلی در بین گـروه سـنی یشترین دهد بمی

. اندبوده «هویت شغلی پـایین»و بیشترین میزان « هویـت شـغلی بـاال»کمتـرین میـزان سـال دارای  55بـاالی 

  (1395)شاوردی تهمینه پاییز 

های در میان دیگر هویت« هویت شغلی»نقش  یافته،صنعتی و توسعهدر کشورهای  شرایطی کهدر با این حال؛ 

به دست کلی نتایج ، شودمحسوب میافراد یابی یکی از منابع اصلی هویت ،و شغلاجتماعی بسیار برجسته است 

شـاغالن ایرانی در حد متوسط است و عنصر بیشتر  «هویـت شـغلی»د کـه انشان دمورد اشاره آمده از پژوهش 

)قومی، مذهبی  منابع دیگرد داشته باشد و شغل هنوز نتوانسته نقـش و اهمیـت محـوری در هویت بخشی به افرا

این امر در سوگیری مطالبات  د.نافراد جامعه ایرانی دار خودشناسی اجتماعینقش بارزتری در همچنان  و...(

  است. مؤثراجتماعی نیز بسیار 
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درکی است که شخص نتیجه و حاصل  هراحساسات و رفتار »نظران روانشناسی اجتماعی، یکی از صاحب از منظر

ذهنی و سپس شناختی فضای هایی روانواقعیتبه عنوان  ،تأثیراتدارد. این خود یرامون پتنش بین چیزهای او از 

توانند با فشارهایی جذاب و مثبت یا با نیروهایی میپیرامونی  یهاسازند. واقعیتزندگی هر شخص را میبرنامه 

تعامل یا فضای زندگی روزمره به جلو یا عقب ببرند و رفتار او را به سمت ط و محیناخوشایند و منفی، فرد را در 

معتقد است ماهیت شغل  ،همچنین او  (5, 1387)آندرو و تی  «حل تنش میان نیروهای متعارض هدایت کنند

گریزی او به طور خاص یا قانون گراییبر رفتار فرد به طور عام و قانون ست کهاشناختی های رواناز جمله واقعیت

و  ییو موجب شکوفامستقیم دارد  تأثیرماهیت شغل در تعیین نوع و سطح تعامل فرد با دیگران گذارد. اثر می

و  یمانع بالندگ ،یفردنیبافزای همدر تعامل  ضعفشک؛ بی. شودیمیا تضعیف آن تعامل  تیفیبهبود ک

است که  نیا لیدل نیتردارد. مهم یادیز لیدال گرانیانسان به تعامل با د شیگرا. فردی است ییخودشکوفا

هایی برای انتفاع و رشد چون به طور متقابل فرصتو  ستازهایاز ن یاریبس تأمیننیاز ، پیشارتباط یبرقرار

 سازد. یرا فراهم ماجتماعی نشاط و در ادامه  شده یفردشادی و شادکامی موجب کند، فراهم می

 های زندگیمهارت

در مورد فهرست  ینظر قطعاجماع و اتفاق و و تعداد و تنوع آن بسیار استبسیار گسترده  vvvهای زندگیمهارت

 معتبرترین از یکیشاید اما  آن وجود ندارد یریادگیاولویت و  در جوامع مدرن یزندگضروری برای  یهامهارت

دو دهه قبل ارائه کرده و هنوز هم در طراحی  iiiiکه سازمان بهداشت جهانی است قسمتی پنج مدلی ها،مدل

های زندگی مهارت ین سازمان،ا. گیردها مورد توجه قرار میهای کالن دولتریزیهای آموزشی و نیز برنامهسیستم

 ه است:دربندی کرا به شکل زیر فهرست و دسته

 یو همدل یخودآگاه (1

 جاناتیاحساسات و ه تیریمد (2

 سالم رابطه تیریو مد یبرقرار (3

 هـادانـالق و نقــر خـتفک (4

 مسئلهو حل یرگیمیتصم (5

است.  «خودآگاهی»ترین نیازهای ضروری برای زندگی، یکی از مهم ،المللیینسازمان باین  شنهادیاساس پ بر 

افراد برای کارکرد  «نسبیشناخت مزیت»در  ،چنان که توضیح داده شدبخش مهمی از خودآگاهی فردی هم

 . شودمیمشخص  «یابی شغلیهویت»اجتماعی یعنی در 

 اندفراخوانده شتنیتدّبر در خومعرفت نفس و افراد را به به کرات اسالم،  ژهیبه و یمکاتب الههای آموزهاگرچه 

از  انشناساکثر رواندر جوامع مدرن از سوی  یزندگضروری  یهااز مهارت یکیبه عنوان  ،آگاهیخود یمعرفولی 

برای ارتباط  یهر انسانبوده و  «گرانیارتباط مؤثر با د»مقدمه  «یخودشناس» که قابل تأمل استاین جهت 

اضطراب  جهیاحساس حقارت و در نت ،عزت نفس بیاست و تخر شینفس خوعزت تیحفظ و تقو ازمندین مطلوب،

  ت.شداخواهد را در پی 

https://www.ipbses.com/rozamand/life-skills-introduction/
https://www.ipbses.com/rozamand/life-skills-introduction/
https://www.ipbses.com/rozamand/life-skills-introduction/
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بردن به یپفرصتی برای  ،یخودشناساز این منظر؛ 

و کاری عالمانه  آوردرا فراهم می رفتار یاصل یهازهیانگ

و تخصصی است و بدون مرشد و راهبر متخصص 

حاصل نخواهد شد. امروزه حاصل همکاری روانشناسان 

افزارهای برخطی مصنوعی، نرمبا متخصصان هوش

-و مزیتاست که تا حد زیادی امکان پایش اولیه روان 

نتایج ارزشمند این کار و کند. را فراهم میهای ذاتی 

، شغلییابیفرایند هویتمطلوب برای طی آن  تأثیر

تا استفاده از آن به ویژه در مدیریت منابع  شدموجب 

 . بدبسیار رواج یاها در سراسر جهان سازمانانسانی 

 هایتوانمندشناخت علمی  در خودشناسی نوین، یعنی

خواهد  نیاز بافراد احساس حقارت در تا حد زیادی 

ایی نفس حاصل از تواناعتمادبه یحالت نیچن درمرتفع خواهد شد.  ناخوشایندبروز اضطراب  یهانهیرفت و زم

و در  سوق خواهد داد دیجد یهاتیموقع در دلچسببه کنشگری  ،یواکنشاز برخورد را  ی، آدمبالقوه یا بالفعل

 .شودمیفراهم  یتعال رشد و یهانهیزم ،تعامالت این

 اگر باشد.  یزندگ در شکستحتی ها و سرچشمه تعارضتواند میها و استعدادها، خصلت جهل نسبت به برخی

که در  یمشاوره و اطالعات گاهیاست به جام یاز عدم آگاه یناش ،هایتوانمندبرخی که عدم استفاده از  میریبپذ

گیرد، اهتمام بیشتری نشان خواهیم داد. این فرایند افراد قرار می اریرفتار از طرف آنان در اخت یسازنهیجهت به

یابی خود قبل از هویتضعف  و قوتو نقاط  یتیشخص یاصل یهایژگیوبرای کشف نوجوانان و جوانان به ویژه برای 

 شغلی بسیار حیاتی است.

 کهاهمیت دارد از این جهت  یزندگضروری  یهامهارت انیدر م یمفهوم خودشناس گنجاندناز سوی دیگر؛ 

 فایا ینقش مهم گرانیبا د یحسو هم یدلهم جادیدر ا ،یروابط مؤثر اجتماع ازینشیپبه عنوان  یخودشناس

خود به دست آورده های پنهان شخصیتی از ویژگیای را تجربه نیهرگاه شخص، چن ؛به عنوان نمونه .کندیم

 درك خواهد کرد. زین گرانیآن را در د یآمدهای، پباشد

احترام  و اطفوع از طریق ابرازبخش متقابل تیروابط رضانوعی و حفظ  برقراری ییتوانا»؛ یفرد نیبموثر روابط 

در خالل  «همواره مایل به تداوم و تعمیق آن باشند. های انتفاع و رشد است که طرفینسازی فرصتیا فراهم

، بها هشدشناخته  ،گرفته قرار ینیبشیو پ لیمورد تحل طرفینها و انتظارات خواست ازها،ین ی صحیح،یک رابطه

شده  یفوق خنثت انتظارا و هاخواست ازها،ینچه بسا بدون خودشناسی، و  ردیگیو مورد احترام قرار م هشدداده 

 گرفته شوند.  دهیناد ایو 
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رنگ مرزهای سیاسی نیز کمنهد،  یم یبه فزونرو آنان  تیجمعدر کنار جهان دانش و آزادی مردمان که  چنانهم

و  یابیدوست ییشود، توانامیبه اشتراك گذاشته  یشتریبمنابع های نو، اطالعات و شده و با کمک فناوری

 است. از عرصه محلی و ملی به پهنه جهانی تسری یافته زینبین فردی  مؤثری روابط به عنوان نتیجهیابی شریک

 (یسازمانچه و  یفرد چه در قالب) ییوانافهم ما از این واقعیت با نیازهای ما چنان درآمیخته که اثبات این ت

 یبرابلکه ای حرفهنه فقط برای تعالی و بالندگی داشتن این توانایی، توان گفت میشود و یم یتلق یضرور یامر

 است.پوشی نیز غیرقابل چشمما بقا و حیات اجتماعی 

. آنها هستند یینها رندهیگمیتصمکننده و قضاوت گرانیدموارد،  اغلبدر نکته شایان توجه دیگر این است که؛  

به همین خاطر حضور  .بوده است زیآمتیموفقصحیح و به چه میزان ما  یهاتالشاهداف و که کنند یمشخص م

نه فقط در  را« اعتمادسازی»ی هانهیاز هز یاریبس، )سازمان، گروه یا صنف( های مشتركدر یک محیط با ارزش

ارتقا  یشادکام زانیمحتی و  یافته شیتحمل افزاآستانه  ،ددهمیکاهش نیز  جمعیمقیاس در حوزه شخصی بلکه 

و هزینه شوند و در یم تیریتر مدتر و آسانروان ادهاعارضات و تضتبه همین دلیل در چنین محیطی،  .یابدمی

 شود. یم ییجوزمان صرفه

تواند امکان کنشگری اجتماعی مطلوب را فراهم سازد و در این راه به تنهایی نمی «خودشناسی»به همین دلیل، 

است. « خودابرازی صادقانه»اجتماعی داریم که تنها راه وصول به آن، نیاز به اعتمادسازی و کسب سرمایه

توانیم در جامعه برعهده گیریم را نسبی خود و درك نقش مناسبی که می هایخودشناسی، امکان شناخت مزیت

اجتماعی نیاز به مقبولیت ،برای قرارگرفتن در نقش موردنظرکند اما همچنان که توضیح داده شد فراهم می

 مقبولیت رخ نخواهد داد. و اعتمادسازی ،داریم. بدون خودابرازی صادقانه مبتنی بر نیاز متقابل

 

 

 

 

 

 سواد شایستگی

 است. یفرد نیب اتارتباطدر از عوامل مهم است. که « ابراز وجود»اصطالح ، خودابرازیهای مرتبط با یکی از واژه

 ؛گانه زیر استموارد پنج شامل که رفتاری است ابراز وجود در حقیقت نوعی شجاعت

 .خاتمه دادن به گفتگو شروع، ادامه و (1

 .یاحساسات مثبت و منف ابراز (2

 .گرانیجلب احساس مثبت د (3

 .خود یهاطرح درخواست (4
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 سواد شایستگی
 در روابط عمومی 

 .گرانینامعقول د یرد تقاضا (5

بدون نقض گرفتن حق خود و  شیاحساسات و افکار خو ،هدیعق میابراز مستقیعنی  ابرازوجود،در این تعریف 

 .(1398)هیربد  .حقوق دیگران

ی وجوه کارکردی فراوان دیگری است و از دارا ،خودشناسیفرایند محصول یک به عنوان  «خودابرازی»اما 

« خودابرازی»نه تنها در نیاز ضروری بلکه پیشکلیدی  مؤلفهیک به عنوان « سواد شایستگی»اینجاست که مفهوم 

-عنصری بسیار پراهمیت در کنشان به عنودر اعتمادسازی و کسب سرمایه و مقبولیت اجتماعی و در نهایت  که

 .شودتلقی میگری اجتماعی 

به شناسایی  حوزه مدیریت،ها و مطالعات اندیشمندان و پژوهشگران های اخیر بخش مهمی از تالشدر سال

در  و آوردفراهم میرا آنها در یک حرفه عملکرد برتر  زمینهمعطوف شده که  افرادهای آن دسته از ویژگی

-هایشایستگی» عنوان با« های مورد نیاز برای عملکرد برترویژگی»گزاره یعنی این ادبیات مدیریت، از 

 .شودیاد می «ixشغلی

م ومفه «شایستگی»واژه  ،؟بخواهیم توضیح دهیم که چرا برخی افراد نسبت به سایرین عملکرد بهتری دارند اگر

و از مفاهیم مهم و رایج در  پرکاربرد اتهای اخیر به یکی از اصطالحدر دههاین واژه  ؛روخواهد بود. ازاین رسایی

 .استه دتبدیل شی و محافل کارآفرینی منابع انسانمدیریت  متون

ها و تجربه رفتار تیمی ها، مهارتهای شخصیتی، دانشای از صالحیتمندی یک فرد از مجموعهبهره ؛xیستگیشا

 سازد.در فرایندهای شغلی را برای وی در حد مورد انتظار ممکن  مؤثرایفای نقش  توانکه است و سازمانی 

و  «xiiدانش»، «xiصالحیت»تعریف مفاهیمی چون مروری بربرای درك بهتر این مفهوم شایسته است 

 داشته باشیم.  «xiiiمهارت»

 ایفای برای الزم و اخالق( زهیانگ ت،ی)شخصروانشناختی  هایسه دسته ویژگی از شاغل برخورداری ؛صالحیت

 .گرددمی احراز استاندارد روانشناختی های آزمون طریق از که است شغل یک در موثر نقش

آن به  نیتمر زیو ن اطالعات و هامطالعه، مشاهده، نوشتن و به خاطرسپردن دادهکسب آگاهی از طریق  ؛دانش

 ...و یو رانندگ ییراهنما قوانین آموختن؛ است. مانند یو کارگاه یشیصورت آزما

که  یگروه ای یبه صورت فرد یتجربه واقع کیدر  کاری ندیفرا کیاز  یانجام بخشیادگیری از طریق   ؛مهارت

و با  ی. برخالف دانش، مهارت به راحترا مهارت گویند، مدت و اغلب ماندگار است یو تکرار طوالن نیحاصل تمر

-مهارت ندیبر فرایا مربی به عنوان مشاور  تواندیماهر، تنها م یروین کیبلکه  ستیقابل انتقال نتشکیل کالس 

های شوند. شاخصها از یک منظر به دو دسته فردی و تیمی تقسیم میمهارتنظارت کند.  گرید ردف یآموز

دارد و منجر  میرابطه مستق، فرد در یک تیم یا گروهعملکرد برتر با  افزاهم رفتارمهارت تیمی و سازمانی به عنوان 

 . شودیم های جمعیارتقای کارایی در پروژهبه 
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 سواد شایستگی
 در روابط عمومی 

مورد نیاز هر شاغل برای  هایمهارت و هاها، دانش؛ آشنایی با عناوین و تعاریف صالحیتxiv سواد شایستگی اما

ها و تدوین داشته مستندسازیتوانایی ها در فرایندهای کاری یک شغل به همراه نقش موقعه ایفای صحیح و ب

 است. شغلیبهترین نمایش از رزومه 

دسته  سهشامل  ،یازده طبقهتوان در می های هر شغل را، مجموعه شایستگیو در نگاهی جامع کلیاز یک منظر 

ها و سنجش میزان بندیآشنایی با این دسته :بندی نموددسته« یمهارت دانشی/»دسته  هشتو « صالحیت»

شخصیتی، انگیزشی و اخالقی همچنین دانشی و مهارتی خود با هر یک از آنها به نوعی تدوین نتایج صالحیت 

 است.« شایستگیسواد »مندی از ای و نشانگر بهرهخودشناسی حرفه

     vvیتیشخص هایصالحیت (1

بر عملکرد فرد است که نگرش روحیات، صفات، رویکرد و نحوه آن دسته از شایستگی فردی و شخصیتی ناظر بر 

، هایی همچون سازگاری، استقالل، یکپارچگی، تحمل استرس، استقامت و خودمدیریتیویژگی .گذاردوی تأثیر می

 .گیرندهای فردی و شخصی قرار میدر زمره شایستگی

   vvvانگیزشی هایصالحیت (2

گیرد. کند را در برمیمی هدایتی عواملی که رفتار انسان را شروع، تشدید و همه کهکلی است  یانگیزش اصطالح

انگیزشی از دو  صالحیتکند. محرکی است که جهت، شدت و تداوم رفتار را مشخص می ،به بیان دیگر انگیزه

دارد توجه سو این مفهوم به احساس فرد درباره یک شغل، سازمان یا مکان جغرافیایی زاویه مورد نظر است. از یک

 .سوی دستیابی به اهداف متعالی استمندی فرد در برانگیختن دیگران بهبیانگر توان ؛و از سوی دیگر

  vvvvیاخالق هایصالحیت (3

. استها و هنجارهای اخالقی غالب در یک فرهنگ خاص اخالقی بیانگر سازگاری و انطباق با ارزش هایصالحیت

های اصیل سازمان است. ایجاد روابط اخالقی همچنین به معنای توانایی پشتیبانی و حمایت از ارزش صالحیت

های بیانگر از جمله ویژگی ای و...جرأت فردی و حرفه ،شخصی و اییکپارچگی رفتار حرفه ،اعتمادسازی ،حسنه

 .اخالقی هستند هایصالحیت

     vvvvvارتباطی هایدانش/مهارت (4

این شایستگی به معنای  .ندکهایی است که تبادل اطالعات را تسهیل میارتباطی بیانگر ویژگی هایدانش/مهارت

. شودشامل همدردی یا درك احساس دیگران نیز می است وبا دیگران  یکارهمتوانایی برقراری ارتباط مؤثر و 

 ،دیپلماسی ،نوشتاری/های ارتباطیمهارت ،المیی/کارتباط هایمهارت ،متقاعدسازی مهارت مواردی همچون

و روابط عمومی  گریهای تسهیلمهارت ،های ارائهمهارت ، موقعبازخورد به ،دادن فعالگوش ،اثربخش گفتگوی

 است.ارتباطی و میان فردی  هایدانش/مهارتهای مناسب از جمله ویژگی

   vvvفرهنگی هایدانش/مهارت (5
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 سواد شایستگی
 در روابط عمومی 

و به پاس داشته خود را گذشته ارزشمند  و آداب هایی از فرهنگجنبه ،رود فردانتظار میبر اساس این شایستگی 

های دیگر با فرهنگ را در صحنه رقابتجدید که موفقیت  یگیری فرهنگحال به شکلاحترام گذارد و درعین آن

توان گفت شایستگی فرهنگی را مترادف با هوش فرهنگی در نظر بگیریم، می. اگر کند، کمک نمایدتسهیل می

 شایستگی فرهنگی بیانگر توانایی مدیریت و کنترل مؤثر اختالفات بین فرهنگی است. 

 صحیحتوانایی رشد خود از طریق یادگیری پیوسته و درك »عبارت است از  فرهنگی شایستگیبه عبارت دیگر؛ 

کسی که از شایستگی فرهنگی  .«هاهای رفتاری آنتفاوتمدارا با ها در بستر انسانی رزشا و تنوعات فرهنگی

مند نظامرا  هاتواند رفتارمی داند که همین حصارهاو می کردهبرخوردار است، حصارهای فرهنگی را درك  خوبی

 . ندکتوجیه  ،توضیح دادههای مختلف را در موقعیتواکنش  کنش و ،اندیشیدنی نحوهو  زدسا

    vvیادراک هایدانش/مهارت (6

ها و اطالعات است. توانایی تفسیر اطالعات شایستگی ادراکی به معنای توانایی انتخاب و تحلیل مناسب داده

بیانگر شایستگی ادراکی است. شایستگی ادراکی  عملکرد سازمان،های مربوط به و توصیه هاتصمیممنظور اتخاذ به

گیری، تفکر راهبردی، تفکر خالق و آگاهی هایی همچون شناسایی و حل مسئله، تصمیمدربرگیرنده شایستگی

  .استو آگاهی بیرونی  ریزیانتقاد، خالقیت، برنامه و عددی، قضاوتکمّی و تفسیر  ،سازمانی

 vvvفنی هایدانش/مهارت (7

یک بخش برای اجرای فرایندهای اصلی یک شغل یا انجام صحیح کار در ویژه و اساسی  هایمهارتدانش و به  

تدریس برای رئیس دانشگاه یا مانند  ، شایستگی فنی یا تخصصی گویند.سازماناصلی یک  مأموریتاز خاص 

  ها.خدمات مالی و پولی برای مدیران بانکمعاینه پزشکی برای مدیر بیمارستان یا 

    vvvvفناورانه هایدانش/مهارت (8

انه در کسب، حفظ، ساماندهی و نشر فناوراز ابزارهای  عنوان توانایی استفادهفناوری اطالعات بهدر شایستگی 

، ین شایستگیامندی کارکنان و مدیران یک سازمان از میزان بهرهشود. تعریف میهای ارزشمند و دادهاطالعات 

مرتبط و مزیت رقابتی در مدیریت اثربخش اطالعات متبوع آنان است که سازمان فناورانه  روزآمدی یانگر درجهب

 دهد.سازمان خود را نشان می

      vvvvvنیکارآفری-اقتصادی هایدانش/مهارت (9

 افزایشبه در تعامل با دیگران و خالقیت تواند مییک فرد هایی است که بر مبنای آن ویژگیها و تواناییبیانگر 

 یاری رساند.بازدهی اقتصادی سازمان  ارتقایکارآفرینی و ، درآمد

   vvvvنظارتی -اداری هایدانش/مهارت (10

که در نهایت به نحویبه .شودهای سازمانی مربوط میهایی است که به اجرای مناسب سیاستمهارتدانش و 

بر اساس این تعریف، نظارت بر حسن اجرای مقررات سازمانی و  .و اثربخشی سازمان منجر شود نیروهااثربخشی 
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 سواد شایستگی
 در روابط عمومی 

قرار  (مدیریتیاداری/نظارتی )های ها در زمره شایستگیو رفع آن کارکناننیز پرداختن به مشکالت کاری 

 .گیرندمی

   vvvسیاسی هایدانش/مهارت (11

 است. در واقع،سازمان استفاده از قدرت رسمی و غیررسمی برای به انجام رساندن اهداف  درشامل توانایی مدیر 

 «های سازماناز سیاست نفعانذیی درك های سازمان و توسعهسیاست تحققهنر »توان این شایستگی را می

روابط خود با همکاران و شود که از سیاسی به ماهیت قدرت مدیران مربوط می شایستگی ؛به بیان دیگر .دانست

 .بهره می گیرنددر جهت دستیابی به اهداف گروه و سازمان و بازیگران دیگر فرادستان 

 های مورد انتظار از یک شاغل،در مجموع شایستگی )اشاره شده(یک از عناصر و تقسیمات میزان و سهم هر 

که خود شاغالن و نیز مشتریان، همکاران و مدیران آنها درکی نوع و سطح شغلی و یکسان نیست و بسته به 

 کند.های یک شغل دارند، تغییر میاز وظایف و نقش

مندی از سواد شایستگی چه در مورد بهرهدر جوامع مدرن، مطلوب زیست  برایاز منظر تنظیم انتظارات و توقعات 

عنصری بسیار حائز تولیدات آن نیاز داریم،  داریم و چه در مورد مشاغلی که به خدمات وخود برعهده شغلی که 

است. « iiiiساالریشایسته»، نتایج بسیاری دارد که یکی از آنها ترویج مندی از این سوادبهرهاهمیت است و 

های تخصصی افراد )استعداد، دانش، ساالری یک سیستم جامع و منصفانه پیشرفت مبتنی بر داراییشایسته

 و مناسباز ثروت و ارتباطات است که در چارچوب تخصیص بجـا  تأثیرپذیریبه جای مهارت، تالش و دستاوردها( 

( امکان اشتغال و کسب الفدهد:  و نتیجه خود را در سه عرصه نشان می شودمیمنابع در حکمرانی خوب حاصل 

آموزش و یادگیری متناسب با توانایی ذاتی  ( فرصتبآحاد جامعه متناسب با صالحیت و شایستگی افراد    درآمد

 ( امکان رشد و ارتقای موقعیت اجتماعی برای همگان، همیشه و در همه حال.ج   هر فردو تالش  

که باید بر اساس نظمی استاندارد و در قالب ای حرفهخودابرازی برخاسته از خودشناسیروش  نکته آخر اینکه؛

، اغلب با رزومه یا شودبه طور اختصاصی و البته به نحوی پویا تعیین  هر شغلبرای  شایستگی گانه دهتنوعات 

CV مند بوده و باید توسط و نظامپیچیده  فرایندشود. در حالی که این فرایند، یک نویسی اشتباه گرفته می

صالحیت علمی و تجربی که مسئولیت ارزیابی، تعیین سطح مرجع واجد  به عنوان vvvvvتوسعه فردی هایکانون

ای و نیز صدور گواهی شایستگی حرفه شاغالن در یک حوزه شغلی ارتقای دانش و مهارتبرای ریزی و برنامه

تمام قد، حقیقی تصویری ،  vvvvvvایشناسنامه حرفه )صدور( ، صورت گیرد تا با تولیدرا داراستبرای آنان معتبر 

حوزه شغلی به در یک  مؤثرایفای نقش برای  شدهای اثباتهای حرفهتوانمندیها و همه دارایی و سه بُعدی از

 . هر شخص ارائه کنداندازی از توسعه فردی همراه چشم

را نه فقط در کاریابی بلکه  ویاست و جایگاه هر نیروی ماهر هویت اجتماعی ای بخش مهمی از حرفهشناسنامه 

به عنوان  «دومشناسنامه »کند. در جوامع پیشرفته، افراد فاقد در تعامل با دیگران و جلب اعتماد آنان تعیین می

 شوند. ای یا با پیشینه منفی تلقی میشهروندان فاقد اعتبار حرفه
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 سواد شایستگی
 در روابط عمومی 

 

i - سنجی با استاندارد اروپایی گذاری فرهنگی، مجری برنامه شایستگیآموخته مدیریت اطالعات و سیاستدانشESCO  در ایران 
ii  - Competency literacy 

iii  - Professional Identity Card - P.I.Card 

iv - Interpersonal Relation Ship 

v-  Identity  

vi-  Work Centrality 

vii  - Life Skills 

iiii - یا سازمان بهداشت جهانی )World Health Organization( که به اختصار WHO شود، یکی از هم خوانده می

 .دارداست که به وضعیت سالمت عمومی در سطح جهان توجه  سازمان ملل متحد تخصصیهای زیرمجموعه

ix -  ؛شغلی شایستگی )Work competencies(  ترکیب و تلفیق  تکیه بر باای حرفهموفقیت  کسبتوانایی

. در واقع منظور از سازمانی استو حل مشکالت کاری هنگام انجام وظایف  بهرب اها و تجمهارت ها،دانشها، صالحیت

ی باالتر اثربخشموجب که است شغل اجتماعی و دانش مرتبط با  فردی وهای ها یا تواناییشایستگی، ترکیبی از قابلیت

 را در پی دارد.سازمان تیمی و  کارآمدیشده و مواقع بحرانی به ویژه در عملکرد شغلی  در

x - Competence 

xi - competency 

xii - Knowledge 

xiii - Skill 

xiv - Competenc literacy 

xv - Personal competencys 

xvi - Motivational competencys 

xvii - Ethical competencys 

xviii - Communicational Skills 

xix - Cultural Skills 

xx - Conceptual Skills 

xxi - Technical Skills 

xxii - Technological Skills 

xxiii - Economic-entrepreneurial Skills 

xxiv - Administrative- Monitoring Skills 

xxv - Political Skills 

xxvi - Meritocracy 

xxvii - Individual Development Center 

xxviii - Professional Identity Card - P.I.Card 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 



  
   

12 
 

 سواد شایستگی
 در روابط عمومی 
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                                                                                                                                                                                                          عنوان مقاله:

و فرصت های  سازمان همکاری شانگهای عضویت ایران در

  پیش رو

                                                                                                 

 )دکتری تاریخ (مجید خالق نیا

 حسن کربالیی حاجی اوغلی )دکترای مدیریت رسانه(

 

 چکیده:

بدون شک تحوالت کنونی جهان معاصر همکاری کشورها با 

له با تهدیدات مختلف از اهمیت ویژه بیکدیگر را برای مقا

ای برخوردار نموده است.فروپاشی بلوک شرق و بی اعتباری 

ای و بین تحوالت متعددی را در سطح منطقهنظام دو قطبی، 

المللی ایجاد نمود. یکی از این تحوالت گرایش کشورها به 

ای است. در پرتو چنین تحوالتی در دوران سمت همگرایی منطقه

های سیاسی، ای مختلفی در زمینههای منطقهپساشوروی، سازمان

 رفتند. این در حالی استنظامی، اقتصادی و فرهنگی شکل گ

که مشخصۀ اصلی دوران پساشوروی، بازیگری فعال ایاالت 

-های یکدهی به یک نظم مبتنی برعملکردمتحدۀ آمریکا در شکل

اش بود. کنت والتز معتقد است، در صورت جانبه گرایانه

مسجل شدن قدرت یک قطب برای سایر بازیگران، واحدهای 

به  سیاسی دیگر همواره در هراس از قدرت مهار نشدنی مرکز

دهند که گرایش میهایی را علیه آن صورت سر برده و واکنش

. در این رودها به شمار میبه اتحاد و ائتالف یکی از آن

میان اتحاد و ائتالف راهبردی و همسویی منافع امنیتی از 

-لحاظ نظری، باالترین نوع همکاری میان کشورها به شمار می

را نیز برای  شماریرود که منافع سیاسی و اقتصادی بی

آورد. سازمان همکاری شانگهای را باید اعضاء به ارمغان می



 

 

با  در مقولۀ همین نوع ائتالف و اتحاد راهبردی جای داد.

عضویت ایران در سازمان شانگهای ، فرصت های خوبی در حوزه 

های امنیتی ، اقتصادی ، تجارت ، انرژی و حوزه فرهنگی 

 پیش روی ایران قرار دارد.

انگهای ، ایران ، سازمان  همکاری ش کلیدی :  نواژگا

 ، فرهنگیاقتصاد ، امنیتی 

 : مقدمه

های در راستای تقویت صلح و ثبات در منطقۀ اقیانوس شانگ

آرام و تأمین امنیت در آسیای مرکزی و پیرامون آن به 

( و 55، 1385؛ زاهدی انارکی، 36، 1385ی، یکوالوجود آمد )

چین، قزاقستان، قرقیزستان و رهبران پنج کشور روسیه، 

تاجیکستان تصمیم گرفتند که به منظور تقویت اعتماد نظامی 

بر  .در نواحی مرزی، کمربند حُسن همجواری را تشکیل دهند

این اساس سازمان همکاری شانگهای، به عنوان ساختاری نوپا 

و درحال بالندگی، در طول دوره فعالیت کوتاهش، ضمن آنکه 

روشن در اندازی ه سازمانی پویا و با چشمخود را در جایگا

های ای و تأمین خواستههای متنوع منطقهجهت تأمین همکاری

-عنوان برجستهی مطرح ساخته، در عین حال بهکشورهای منطقه

های ترین همگرایی کشورهای مستقل با هدف برقراری همکاری

ا و ایجاد قطب جدید در برابر آمریک ایچند جانبه منطقه

( جمهوری 2، 1388)انوری و رحمانی موحد،  استمطرح گردیده

در آستانۀ قزاقستان، به  1384اسالمی ایران در تیرماه 

بزرگی و عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شد )

تقاضای خود مبنی بر در همان نشست ، ( و 2، 1389حسینی، 

 ارائه داد. عضویت دائم در سازمان را 

) نشست  در سازمان همکاری شانگهای عضویت ایرانبا 

ظرفیت های مناسبی برای   تاجیکستان( 1400شهریورماه 



 

 

های سیاسی، نظامی، تأمین منافع ملی ایران در حوزه

  گردید.فرهنگی، اقتصادی و تجاری فراهم 

 اهمیت سازمان همکاری شانگهای

مهمترین قابلیت این سازمان که باعث شده این سازمان به 

ای در ای و فرامنطقهبازیگری موثر در معادالت منطقهعنوان 

 نظر گرفته شود عبارتند از:

اول: سازمان همکاری شانگهای انعکاسی از افزایش همکاری  

امنیتی بین روسیه و چین است که از منتقدان اصلی ایاالت 

ضمن آنکه، باشند. متحدۀ آمریکا در نظام بین المللی می

زمان همکاری شانگهای بر اهمیت آن عدم عضویت آمریکا در سا

افزوده است، زیرا نظم پس از جنگ سرد یک نظم آمریکایی 

است و عدم عضویت آمریکا در این سازمان، اهمیت این 

توان گفت سازمان را دوچندان کرده است. براین اساس می

سازمان همکاری شانگهای با رویکرد چند جانبه خود، عزمی 

م تک قطبی مورد نظر ایاالت متحده جدی برای مقابله با نظا

دارد و تفکر توسعه طلبانۀ ایاالت متحده را با چالشی جدی 

 ساخته است.روبرو 

سازمان همکاری شانگهای پایگاهی ضد توسعه طلبی و دخالت 

باشد که به موازات افزایش آمریکا در آسیای مرکزی می

رقابت های چین و روسیه با ایاالت متحدۀ آمریکا، این 

سازمان نخستین ابتکار این دو کشور برای مقابله با نفوذ 

 .شود رو به رشد آمریکا در آسیای مرکزی محسوب می

ضمن اینکه، روسیه و چین دو قطب بزرگ اقتصادی و سیاسی 

جهان، از دارندگان حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل 

 شود.متحد محسوب می



 

 

ان همکاری شانگهای دوم: به دلیل مجاورت جغرافیایی سازم 

ای برای دورنمای امنیتی اروپا با اروپا، اهمیت ویژه

 دارد. زیرا که سازمان در حیاط خلوت اروپا حضور دارد.

اصلی سوم: هند به عنوان یک قدرت در حال رشد نیز عضو  

سازمان است. بنا بر این دولت های عضو سازمان ظرفیت 

ر نظام بین الملل زیادی برای اصالح یا تغییر توازن قوا د

دارند و ممکن است نظم کنونی نظام بین الملل را تغییر 

 دهند.

چهارم: اهمیت دیگر سازمان شانگهای به لحاظ نظری است.  

تواند تأثیر مهمی بر نظرات نظری درباره می ظهور سازمان

روابط بین الملل را داشته باشد، هم درباره آینده نظام 

های جدیدی از موازنه قوا شکل تک قطبی و هم در مورد ظهور

 (.130، 1387مرادی، )

ای بخش اعظم بلوک بندی هستههمکاری شانگهای  ، سازمان  

-را در خود جای داده است. پنج عضو از اعضای فناوری هسته

ای و چهار عضو روسیه، چین، هند و پاکستان از تسلیحات 

 ای برخوردارند. هسته

اسالمی در  بودایی، ارتدوکس وششم: گردآوری سه حوزه تمدنی 

ظرفیت های پیمان همکاری شانگهای از زیر یک پرچم همگرایی 

 .فوق العاده می باشد.

هفتم: برخورداری از ژئوپلتیک هارتلندی و موقعیت  

 ژئواستراتژیکی.

هشتم: اعضای سازمان در زمینه همکاری انرژی، مکمل خوبی  

ین تولید شوند، زیرا بزرگتربرای یکدیگر محسوب می

کنندگان، دارندگان و مصرف کنندگان انرژی و همچنین 

مهمترین مسیرهای انتقالی انرژی در اختیار اعضای این 



 

 

سازمان است. با این همه از آنجایی که سازمان همکاری 

تشکیل شده است و این قدرت  شانگهای از قدرت های درجه دوم

ی جهان ها اقداماتی را برای تغییر یا اصالح موازنه قوا

زیرا تا کنون اند بسیار جالب توجه است. کنونی شروع کرده

ی حاکم،شکل دهنده ای برای تغییر موازنه هیچ ائتالف توازن

های شکل گیری سازمان است.  بنابراین فهم عمیق ریشهنگرفته

همکاری شانگهای به قلب مباحث تئوریک روابط بین الملل 

تواند گامی شانگهای میگردد. ظهور سازمان همکاری برمی

برای شکل گیری یک اتحاد علیه ایاالت متحده آمریکا باشد 

ولی علی رغم همه  (.58، 1389)شفیعی و کمائی زاده، 

قابلیت هایی که برای سازمان همکاری شانگهای در سطح 

منطقه ای و جهانی وجود داشته است، بررسی عملکرد و سیاست 

این مسئله دارد که اعضای  های اعالنی این سازمان حکایت از

سازمان تمایلی ندارند روابط خود را با کشورهای غربی به 

فر خصوص ایاالت متحده آمریکا در قالب بازی با حاصل جمع ص

 (. 24، 1388تعریف کنند )حقیقی، 

 

 ایران و سازمان همکاری شانگهای

شکل گیری سازمان همکاری شانگهای، واکنش بازیگران منطقه 

فرامنطقه ای به ویژه قدرت های بزرگ را به همراه ای و 

داشته است. برخی بازیگران مهم منطقه ای و فرا منطقه ای 

از جمله مغولستان، هند، پاکستان، افغانستان، ایران و 

آمریکا از آغاز شکل گیری سازمان، تمایل خود را با 

)حاجی یوسفی  مینه های گوناگون ابراز داشتند.همکاری در ز

ت آنجایی که در عرصه سیاس(. از 182، 1387وند، و ال

خارجی، منطقه گرایی در راستای تأمین اهداف بین المللی 

یک کشور حائز اهمیت است، همکاری منطقه ای مدت هاست به 

عنوان راهبردی اصولی در جهت برون رفت از چالش با قدرت 



 

 

های فرا منطقه ای به ویژه غرب در متن سیاست خارجی 

و بر همین اساس همواره در  سالمی ایران جای داشتهجمهوری ا

مواضع و اظهارات مقامات و تصمیم گیرندگان سیاسی کشور 

مطرح و تکرار گردیده است و تالش برای تقویت گسترش سازمان 

اکو، پیوستن به سازمان ها و تشکل های منطقه ای را می 

توان تبلور چنین سیاستی دانست )انوری و رحمانی موحد، 

با عضویت کشور جمهوری اسالمی ایران در نشست (. 83، 1388

ذیل به  چارچوب گذاره های ( 1400تاجیکستان )شهریورماه

عالقه مندی های جمهوری اسالمی ایران در سازمان  عنوان 

 ؛مطرح می گرددهمکاری شانگهای 

الف: انتخابی مناسب جهت تأمین امنیت و رویارویی با 

آمریکا در همسایگی ایران: همگرایی خطرات احتمالی ناتو و 

)بصیری و  منطقه ای جهت افزایش امنیت منطقه ای موثر است

( و در این ساختار امنیتی، دولت ها به 60، 1392دیگران، 

مشاوره، اطمینان شفافیت و وابستگی متقابل ترغیب می شوند 

و از این طریق، اطمینان از شفافیت فزاینده، توان نظامی 

اعتماد و امنیت سازی و نیز توسعه سازوکارهای  و معیارهای

، 1380دیپلماسی بازدارنده گسترش داده می شود )اسنایدر، 

 –(. در همین راستا، حضور دو قدرت بزرگ منطقه ای 295

جهانی یعنی روسیه و چین در سازمان همکاری شانگهای که 

برخی پژوهشگران براین باور هستند ؛ جذابیت زیادی دارد. 

با عضویت در سازمانی که به شکل آشکار و واقعی در  ایران

مخالفت  با شکل گیری نظام تک قطبی قرار دارد و چالش جدی 

هژمونی آمریکا محسوب می شود، امنیت خود را تضمین برای 

(. عالوه بر این، 182، 1387می کند )حاجی یوسفی و الوند، 

رتمند وجود اهداف و منافع مشترک میان ایران و کشورهای قد

فرصتی را در اختیار ایران ، عضو در منطقه آسیای مرکزی 

قرار می دهد تا امنیت ملی و منطقه ای خود را ارتقاء 



 

 

ببخشد. این در حالی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 

شوروی، حلقه دیگر بر حلقه متداخل ایران افزوده شد و از 

ا در آسیای آن پس ایران از مسائل، نگرانی ها و درگیری ه

مرکزی و قفقاز متأثر گشته است. اگر امنیت ایران را از 

نظر جغرافیایی با امنیت آسیای مرکزی گره خورده فرض 

کنیم، سازمان همکاری شانگهای، همخوان ترین نهاد منطقه 

ای با این تئوری است. به هر روی، عضویت ایران در سازمان 

ای نسبت به همکاری شانگهای به کاهش تهدیدهای منطقه 

 .ایران می انجامد 

ب( کاهش هزینه های سیاسی و اقتصادی با گره زدن منافع 

ایران با سازمان در بخش های مبارزه با مواد مخدر، 

مبارزه با تجزیه طلبی و تروریسم، با توجه به اشتراک 

منافع ایران با اهداف سازمان: رشد تروریسم و افراط 

ختلف تهدید جدی برای گرایی به همراه ترانزیت مواد م

؛ با این حال مناطق پیرامونی ایران به شمار می رود

اختالفات کشورهای منطقه با یکدیگر مانع شکل گیری سیاست 

همساز و واحد شده است و کشورهای منطقه نتوانسته اند در 

 رابطه با مسائل مهم و سرنوشت ساز به توافق جامعی برسند.

بر اساس نظریه همگرایی منطقه ای، سیاست های پراکنده و 

ناسازگار در سطح منطقه سبب تقویت فعالیت های تروریستی و 

همه  رشد افکار افراط گرایانه می گردد که در آینده امنیت

کشورها در معرض خطر قرار می گیرد و کشورهای عضو شانگهای 

پناهگاه در اثر مداخالت کشورهای غربی می توانند به 

تروریست ها و جغرافیای تولید و تربیت افراط گرایان 

بنابراین عضویت در سازمان های منطقه ای تبدیل شود. 

 را تضمین می کند .امنیت، پیشرفت و ثبات کشورهای منطقه 

به سازمان همکاری با پیوستن در همین زمینه، ایران 

شانگهای که بر مبارزه با تروریسم، جدایی خواهی و 



 

 

وگیری از بنیادگرایی و تندروی مذهبی تأکید دارد، به جل

که ایران به روشنی و با  خواهد دادجامعه بین الملل نشان 

اراده راسخ، رویارویی با این سه خطر منطقه ای و جهانی 

را جزو برنامه های کالن و اصول سیاست خارجی خود قرار 

کنی داده است و از این می تواند بخشی از تبلیغات و فراف

ایاالت متحده آمریکا و برخی از هم پیمانان غربی اش  های

 .  را بی اثر سازد

پ( گسترش روحیه اعتماد، حُسن نیت، همکاری، تثبیت و تقویت 

چهرۀ دوستانه مثبت ایران در تعامالت اقتصادی: براساس 

نظریه همگرایی منطقه ای، از جمله واکنش های انفعالی 

ده جهانی شدن، همگرایی های کشورها برای مقابله با پدی

سی است. کشورهای اقتصادی و منطقه ای میان بازیگران  سیا

ه بر مزایای نسبی و توانایی های مختلف اسالمی نیز با تکی

اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی 

شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های 

رکت در روند قه ای توان خود را برای حمنط -ادیمختلف اقتص

جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی، 

موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال 

رشد اقتصادی را فراهم کنند. بر این اساس نظریه  آن،

همگرایی منطقه ای، متحد شدن کشورهای منطقه در سازمان 

و ... می تواند دلیلی بر همکاری های  های اقتصادی، سیاسی

بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود که ضمن ایجاد حسن نیت 

کشورها، دستاوردهای اقتصادی نیز داشته باشد )نجارزاده و 

عضویت  (. این درحالی است که با337، 1385شقاقی شهری، 

سازمان شانگهای، افق های جدیدی در عرصه تعامالت  ایران در

ت به و چند جانبه در زمینه های مختلف پیش روی سیاسدو جان

نه با تک تک روابط حس است و گرفتهخارجی ایران قرار 

اعضای اصلی و ناظر، باعث می شود تا فرصت های طالیی برای 



 

 

حضوری موفق و مستمر در عرصه تالش های منطقه ای و بین 

 .المللی ایجاد شود 

عضویت در سازمان ت( بر اساس نظریه همگرایی منطقه ای، 

های منطقه ای می تواند منجر به تعامل موثر و انسجام 

 سازمانی، علمی و اقتصادی به همراه رفع نیازمندی ها بین

از این رو، حفظ و  کشورهای عضو نهاد منطقه ای شود .

گسترش بازار مصرفی بزرگ و با دوام برای نفت و صادرات 

و منابع مالی  غیر نفتی و رفع نیازمندی های تکنولوژیک

مورد نیاز برای توسعه صنعتی با توجه به ظرفیت کشورهای 

عضو و تقویت منافع اقتصادی ایران با احتمال گره خوردن 

منافع اقتصادی سازمان با کشورهای آسه آن، ژاپن و کره 

در جهت ایران اصلی عالقه مندی جنوبی، از زمینه های 

 انگهای بود.به سازمان شپیوستن 

روند منطقه گرایی در نظام بین الملل و احتمال  ث( تقویت

اری آن بر سیاست گذاری کالن بین المللی: نظریه ذتأثیرگ

هنگامی رفتار  ، پردازان همگرایی معتقدند که افراد

همگرایانه در پیش خواهند گرفت که پیشبینی کنند با پاداش 

. موفقیت در این ها و تهدیدات مشترکی روبه رو خواهند بود

به درونی سازی فرایند همگرایی بستگی دارد؛ به این  امر

معنی که نخبگان و دولت مردان داخلی و منطقه ای به علت 

درک وابستگی متقابل موجود با فرایند همگرایی همسویی 

(. در فرایند جهانی شدن 1، 1391نمایند )اعظمی و دیگران، 

ه و زمانی که آمریکا به عنوان نظامی برتر در جهت یکجانب

گرایی و تسلط بر روابط بین الملل تالش میکند، اهتمام به 

تالف های منطقه ای و بین المللی ئمنطقه گرایی و گسترش ا

از راهکارهای موثر برای مقابله با این روند به شمار می 

عضویت ایران با (. 121، 1388شود )انوری و رحمانی موحد، 



 

 

شکل گیری قدرت منطقه ای در برابر ،   در سازمان شانگهای 

 ، شکل پایداری می گیرد.زیاده خواهی غرب 

ج( نقطه عطف در گسترش همکاری های دوجانبه با کشورهای 

در امر مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تروریسم و ،  عضو

 توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی.

م و چ( تضعیف رابطه علت و معلولی بین اسالم و تروریس

 پیشگیری از تندروی و رفتار ناشایست علیه مسلمانان.

تقویت گروه کشورهای فارسی زبان در کنار تاجیکستان و ح( 

 افغانستان )به عنوان ناظر(

ایران به علت پیوستگی سرزمینی و نیز برخی همسانی ها خ( 

از دیدگاه تاریخی، مذهبی و فرهنگی با کشورهای آسیای 

انرژی، گزینه های نفوذ سیاسی، مرکزی و موضوع انتقال 

 را دارا می باشد.اقتصادی و فرهنگی در آسیای مرکزی 

در نشست با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای د( 

دو عضو سازمان یعنی روسیه و چین ، از آنجا که تاجیکستان 

 از قدرت های بزرگ و از دارندگان حق وتو محسوب می شوند،

بر این است که امکان چانه زنی  بر این اساس، اعتقاد

 فزایش می یابد .ایران در سطح بین المللی ا

 

فرصت ها و منافع عضویت ایران در سازمان همکاری 

 شانگهای

مجموعه با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای ،  

فرصت های در پنج محور سیاسی، اقتصادی، تجاری، امنیتی و 

 . ، مورد توجه می باشد فرهنگی 



 

 

 الف: فرصت ها و منافع سیاسی

با توجه به روند افول هژمونی آمریکا و فرصت ساختاری 

ایجاد شده در ساختار نظام بین الملل در سطح جهانی و 

عضویت در سازمان  بامنطقه ای )خاورمیانه(، ایران 

ضمن تداوم مخالفت با امکان این مهم را دارد که، شانگهای 

پرداخته و از انزوای بین  آمریکا به تضمین امنیت خود

المللی خود جلوگیری کند. همچنین جمهوری اسالمی ایران بر 

اساس منطق همگرایی منطقه ای می تواند با استفاده از این 

فرصت ساختاری و با توجه به درگیری آمریکا در خاورمیانه 

)به و مشکالت متعددی که با آنها روبرو است و از سوی دیگر 

 -سبب ناکامی در حل منازعه اسرائیلی بهلطف پروردگار(

فلسطینی و با پشت گرمی که با عضویت در شانگهای بدست 

آمده به دنبال تقویت نقش رهبری خود در معادالت منطقه ای 

 .خاورمیانه برآید 

در نشست تاجیکستان ، در سازمان شانگهای  با عضویت ایران 

ذیل قرار به کشور عزیزمان می تواند برخی از منافع سیاسی 

 :تحق پیدا می کند 

  ایران با همکاری چین و روسیه می تواند در برخی از

تنش های میان این کشورها و ایاالت متحده آمریکا، به 

 نفع خود بهره برداری کند.

  تقویت روند منطقه گرایی در نظام بین المللی و

احتمال تأثیر گذاری آن سیاست گذاری های کالن بین 

 المللی.

  روحیه اعتماد، حسن نیت، همکاری، تثبیت و گسترش

 تقویت چهره دوستانه و مثبت ایران در تعامالت مختلف.

 تالف های سازنده برای ئزمینه مناسب جهت ایجاد ا

رویارویی با تحریم ها و منابع دستیابی به فناوری 

(. یکی 67، 1389صلح آمیز هسته ای )رضایی و صالحی، 



 

 

عرصه وجود دارد حمایت از فرصت های مهمی که در این 

چین و روسیه از فناوری صلح آمیز هسته ای ایران  و 

علیه های الحاقی مخالفت آنها از اجرای تحریم بعضًا 

د آمریکایی چین و . در حقیقت تمایالت ضایران است

روسیه که ایران در آن سهیم است به ویژه در مورد 

ی کاهش نفوذ آمریکا در منطقه آسیای مرکزی، نقش مهم

در تصمیم ایران برای پیوستن به سازمان شانگهای ایفا 

 . نمود

 ب: فرصت ها و منافع امنیتی

، پیوست  ایران به سازمان همکاری شانگهایاز آنجا که 

باعث مدیریت تهدیدهای جهانی  به وجود آمده ،همگرایی 

موازنه  نافع ملی ایران می شود و به نوعیعلیه م

هار قدرت های غربی است و عاملی در راستای م ،  تهدید

همین امر بر روند امنیت سیاسی تأثیر گذار خواهد 

بود. در این مسیر، برخی از پیامدها و منافع امنیتی 

 به قرار زیر می باشد:

  با پیوستن جمهوری اسالمی ایران به سازمان همکاری

شانگهای، توانایی آن در رویا رویی تهدیدات بیرونی 

لی از سوی ناتو و ایاالت متحده ویژه خطر های احتما به

 (.74، 1370افزایش می یابد ) برزگی و حسینی، 

  با عضویت ایران در سازمان شانگهای در نشست

جایگاه و موقعیت ایران در جهان اسالم و  ،  تاجیکستان

تروریسم و پیشگیری از تندروی و رفتار در مواجهه با 

 غیر محاربنامناسب  علیه مسلمانان و گروه های اسالمی 

می گردد. در توضیح این مورد باید گفت که در  تقویت

سال های اخیر، منطقه آسیای مرکزی در نتیجه اقدامات 

افراطی و خشونت آمیز وهابیان و سلفیان، با رشد 

خطرناک افراطگرایی و تروریسم روبرو بوده است، 

تروریسمی که متاسفانه به خود رنگ اسالم زده و باعث 



 

 

اسالم به واسطه تبلیغات جهانی در اذهان شده است تا 

بسیاری از مردم با کج فهمی درک شود. لذا نقش ایران 

را میتوان به صورت جدی در صحنه و کنترل برخوردها با 

پیشگیری از سرکوب و  سازمان های واقعی اسالمی 

 مسلمانان به بهانه مبارزه با تروریسم ترسیم کرد.

 معی میان اعضاء با هدف ارائه طرح نظام امنیتی دسته ج

 مقابله با حضور روزافزون قدرت های فرا منطقه ای.

 تر رژیم حقوقی و امنیتی دریای خزر. پیگیری فعال 

  طرح پیوسته مشکل افراط گرایی و تروریسم در منطقه و

پیشنهاد برگزاری گفتمان مقابله با تروریسم با هدف 

 تقویت و دفاع از جایگاه ایران )انوری و رحمانی

 (.104-103، 1388موحد، 

  نقطه عطف در تعمیق همکاری های دوجانبه با کشورهای

عضو در امر مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با 

تروریسم، اعتماد سازی و توسعه همکاری های سیاسی و 

 اقتصادی.

 ج: فرصت ها منافع اقتصادی

ظرفیت های سازمان همکاری شانگهای با توجه به عضویت دو 

ج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در این عضو از پن

جهان، وسعت سازمان، دارا بودن بیش از یک سوم جمعیتی 

تالف ئقابل توجه و توانمندی های اقتصادی، نوید یک ا

بالقوه را می دهد که جمهوری اسالمی ایران هم می تواند از 

(، 1390فرصت های اقتصادی این سازمان بهره بگیرد )رضایی، 

 این منافع اقتصادی به شرح زیر هستند: برخی از

  حفظ و گسترش بازار مصرف بزرگ و با دوام برای نفت و

 صادرات غیر نفتی.



 

 

  بهره گیری از توان و قدرت اقتصادی و توانمندی های

 چین.

  زمینه سازی برای داد و ستد آزاد کاال و دستیابی به

 توافق درباره اعطای امتیازات و معافیت تعرفه ای.

 ابی به یک بازار بزرگ و بهره مندی از منافع دستی

اقتصادی آن و برآوردن برخی از نیازهای تکنولوژیکی 

 یک کشور.

  توسعه گردشگری و تبادل هیئت های بازرگانی )بزرگی و

 (74، 1390حسینی، 

 فرصت ها و منافع در حوزه تجارت و انرژید: 

سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیکی تحوالت عمده و فراگیر 

تعاریف ، همکاری شانگهای  ین الملل در منطقه سازمانب

جدیدی از توسعه منافع اقتصادی و تجاری کشورها در 

. در را در بر گرفته استگرایش به سمت منطقه ای 

چارچوب همگرایی منطقه ای و از اهم این تحوالت که 

تاثیرات مهمی در توجه به منطقه گرایی است، می باید 

و گسترش وابستگی متقابل در سطح  از جهانی شدن اقتصاد

سیستم بین الملل، تغییرات مربوط به طبیعت رقابت های 

، افول نسبی  اقتصادی و بهره وری تولیدی بین المللی

اقتدار اقتصادی آمریکا، ظهور و توسعه سیستم تجاری و 

بین المللی سه قطبی که مراکز اصلی آن در اروپا، 

ت و باالخره بازتاب آسیای جنوب شرقی و قاره آمریکاس

حضور گسترده اقتصادی و سیاسی کشورهای جدید صنعتی 

نام برد. منطقه گرایی یکی از راه های نزدیکی ملت ها 

و دولت ها در چارچوب سازمان شانگهای بوده است که در 

 .زمینه های اقتصادی تجلی داشته است 

اعضای سازمان شانگهای، توسعه روابط تجاری فی مابین 

به شکل گیری روابط اقتصادی به مثابه یک منجر 

ان می تواند از همگرایی تجاری شده است که ایر



 

 

خوبی در جهت منافع ملی خود پتانسیل های آن به 

استفاده نماید. به هر روی، برخی از زمینه های تجاری 

سازمان  عنوان یک عضو اصلی به مندی های ایران بهعالقه

 شانگهای به قرار زیر است:

 اختالفات ایران با    ت رویکرد تجاری به شرق:تقوی

ه دغدغه های همیشگی ذهن تصیم گیران سیاست لغرب از جم

پس از انقالب اسالمی بوده ران در سال های بازرگانی ای

که روابط ایران با کشورهای غربی  2003سال  است. از

به حالت بحرانی رسیده و به نوعی تنازع سیاسی بدل 

نده هسته ای ایران که منجر به شده است و بحث پرو

تشدید فشارهای غربی در محدود سازی ایران به فناوری 

های پیشرفته و ارسال پرونده هسته ای به شورای امنیت 

تحریم های عمده مالی، علمی و ... شده است، و تدوین 

به ایران این مجال را می دهد که اوال برنامه ریزی 

کشورهای شرقی و  برای استفاده از ظرفیت همکاری با

شمالی خود برای روزهای سخت را در ذهن داشته باشد و 

ثانیا از پتانسیل این کشورها برای مقابله با تحریم 

حجم با توجه به ها و تهدیدات استفاده نمایند و 

) که متاسفانه از با چین  مبادالت تجاری ایران

و  تا کنون با روند کاهشی روبرو بوده است ( 2020سال

و تقویت چنین روندی ، می توان در موفق شدن  روسیه

 رویکرد تجاری به شرق امیدوار بود.

 :سازمان »در پی کنفرانس  تشکیل باشگاه انرژی

در آلماتی « همکاری شانگهای : دستاوردها و دیدگاه ها

قزاقستان، نماینده وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که 

ی بین المللی به روسیه در اندیشه بنیاد گذاری تشکیالت

است. اعالمیه والدمیر پوتین در « اشگاه انرژیب»نام 

سازمان همکاری شانگهای در مورد  2006دیدار سران 

ایجاد باشگاه انرژی را در همین راستا می توان 



 

 

ارزیابی کرد. البته پوتین قبل از پیشنهاد تشکیل 

بطور مداوم پیگیر تشکیل  2002باشگاه انرژی از سال 

ل گازی در مجموعه کشورهای مستقل مشترک یک کارت

المنافع بود. از آنجایی که کشورهای صادرکننده نفت و 

گاز در سازمان همکاری شانگهای مانند رقیبی در بازار 

و دیگر کشورهای در حال رشد آسیای شرقی و  مساعد چین

جنوبی نسبت به یکدیگر می مانند، برای هماهنگی 

سازمان همکاری شانگهای  بعملکرد میان آنها در چارچو

ک اوپ شگاه انرژی است. تفاوت فاحش آن بانیاز به با

نه تنها  در این خالصه می شود که در یک ترکیب باشگاه

کشورهای استخراج کننده نفت و گاز، بلکه مصرف 

کنندگان عمده آن مانند چین و هند و پاکستان نیز 

جمهوری اسالمی ایران هم باید هم با  حضور خواهد داشت.

تریلیون متر مکعب گاز یعنی  5/27ذخایر اثبات شده 

درصد از کل ذخایر جهان بعد از روسیه مقام دوم  3/15

جهان را از نظر ذخایر گاز طبیعی به خود اختصاص می 

دهد، که این امر عالوه بر بخش اقتصادی در زمینه 

مزیت هایی را به  باشگاه انرژی میتواند برای ایران

 همراه داشته باشد.

  با توجه به قانون اساسی 44عملیاتی شدن اصل :

 از آنجا کهکشور،  اسناد باال دستی اهداف موردنظر در 

، فرصت عضو گردید ایران در سازمان همکاری شانگهای

های مناسب در فرایند آماده سازی اقتصاد کشور برای 

 فراهم گردید. پیوستن به نظام تجارت جهانی موثر 

 همانطور که می دانیم جمهوری مزایای ترانزیت کاال :

اسالمی ایران از مزیت ژئوپلتیکی منحصر به فردی 

برخوردار بوده و کشوری است قدرتمند در همسایگی 

آسیای مرکزی که از سوی وابستگی و پیوستگی فرهنگی و 

اقتصادی الزم با این منطقه برخوردار است و از سوی 



 

 

دارا بودن موقعیت ژئوپلتیکی ویژه می تواند  دیگر با

 برای کشورهای منطقه یک مسیر ترانزیتی مناسب باشد.

راه های موجود منطقه یعنی ایران نقش کلیدی در شاه 

جاده ابریشم، راه آهن سراسری آسیا، تراسیکا و 

جنوب دارد. بر این اساس قرار گرفتن  -کریدور شمال

جنوب و  -المللی شمال ایران در مسیر کریدورهای بین

همچنین ارتباط مستقیم با آبراه های آزاد، موید آن 

است که کشور ایران از اولویت باالتری در امرترانزیت 

کاال و مسافر نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار 

است. بدین جهت بحث ترانزیت می تواند به خاطر درامد 

جاری برای زایی باال یک فرصت استثنایی و  بی نظیر ت

)امیر احمدیان و صالحی دولت  محسوب گردد.ایران 

؛ 30-28، 1391؛ اعظمی و دبیری، 30-27، 1395آباد، 

 (.47-46، 1386امیدی 

 .افزایش حجم سرمایه گذاریهای خارجی 

  شکل گیری منطقه آزاد تجاری با گشایش بازار مشترک

 شانگهای.

 

 : ها و منافع فرهنگیفرصت

دوجانبه و چند جانبه با اعضاء از  تقویت روابط فرهنگی

طبعًا اشتراکات  هجمله اعضای مسلمان سازمان شانگهای ک

، 1396فراوانی با ایران خواهند داشت )جعفرپور مقدم، 

سازمان  ایران با همکاری های (، یکی از بسترهای 33

که در چارچوب همگرایی منطقه ای  می تواند باشدشانگهای 

فرهنگی قابل رصد و بررسی است که در این چارچوب برخی از 

 این پتانسیل ها و منافع فرهنگی به قرار زیر است:



 

 

 های اوراسیایی متشکل از امکان تشکیل شورای تمدن

ها و اندیشمندان اجتماعی و فرهنگی در قالب شخصیت

 سازمان

  با توجه  های فرهنگی و دینی ، تقویت بحث گفتگوی

به حضور نمایندگان چهار دین بزرگ دنیا )اسالم، 

 .شانگهای مسیحیت، شینتو، بودیسم( در سازمان

 های دانشگاهی، آموزشی، فرهنگی و تقویت همکاری

 تبادل تجربیات در زمینه اشتغال جوانان.

 های علمی نظیر ایجاد قطب علمی و برقراری همکاری

کاری در زمینه نانوتکنولوژی و ... هممطالعاتی، 

 (.106، 1388)انوری و رحمانی موحد، 

 ای مبنی بر منزوی شدن خنثی کردن تبلیغات رسانه

 ایران در سطح بین المللی.

  تقویت گروه کشورهای فارسی زبان در کنار

 )به عنوان عضو ناظر (تاجیکستان و افغانستان 

 (.70، 1389)رضایی و صالحی، 

 

 

 گیری:نتیجه

ی انرژی به عنوان یکی از اعضای ایران در حوزه

اثبات  نفتی ک ، سومین ذخایر عظیمگذار اوپبنیان

ی جهان و دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در شده

ی انرژی، ایران توانایی آن اختیار دارد. در حوزه

را دارد تا به مرکز فعالیت انرژی برای چین و 

و گاز ایران، این دو  روسیه تبدیل شود. تهیه نفت

سازد نیاز انرژی خود غول اقتصادی منطقه را قادر می

را برآورده سازند، همچنین ایران آسانترین و 



 

 

ترین جاده برای انتقال انرژی آسیایی مرکزی کوتاه

به خلیج فارس است که بدین طریق این منطقه را با 

زیر ساختار توسعه یافته فعلی عرضه نفت به جهان 

 کند.وصل می

مایل خط  2000با دارا بودن بیش از همچنین ایران 

ساحلی در جنوب، دسترسی مناسب و مطمئن به بازارهای 

جهانی را به کشورهای شمالی محصور در خشکی ارزانی 

 دارد. می

ترین و ترین، امنترین، سریعاین ارتباط، کوتاه

ی خزر آسیای مرکزی ترین مسیر را از منطقهاقتصادی

ژاپن و ی هند، بازارهای جهانی شامل شبه قارهبه 

کند. یعنی به آن بخش از جهان که خاور دور فراهم می

شان برای انرژی به صورت رشد مداوم تقاضای آینده

بر این، جمهوری اسالمی ایران شود. عالوهبرآورده می

های نفتی، یک سیستم نیروی انسانی ماهر در فناوری

سبتًا توسعه یافته و نیز حمل و نقل )ترانزیت( ن

ایران  باشد.رانی را دارا میزیرساخت های کشتی

همچنین بنادر، پاالیشگاه ها و شبکه های شایان 

که  توجهی از لوله و نفت و گاز را در اختیار دارد

ای را برای های لجستیکی و فناوری قابل مالحظهمزیت

 نماید.صادر کنندگان نفت و گاز خزر فراهم می

و هم  آمریکا های ظالمانهفانه با تحریممتاس

ی انرژی ایران گیری کامل از حوزهپیمانانشان، بهره

نفت  و صادرات های فنی، تکنولوژی، زیر ساختدر حوزه

ای تحقق پیدا نکرده و گاز با سازمان همکاری شانگه

گروه تسلط موقتی این واست. لیکن پس از حضور داعش 

منابع نفتی، در مواجه برخی تروریستی خطرناک به 

مبحث انرژی در ذیل سپر دفاعی و امنیتی ، این مهم 



 

 

همکاری شانگهای از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 

 .گردید

 

 منابع: 

(، 1388انوری، حمید رضا و مرتضی رحمانی موحد )

سازمان همکاری شانگهای چشم اندازی به سوی جهان 

و بین چند قطبی، تهران؛ دفتر مطالعات سیاسی 

 المللی.

« ساختار امنیت منطقه ای»(، 1380اسنایدر، کریک )

 .21ترجمه محمود عسگری، راهبرد سال دهم، شماره 

اعظمی، هادی، سیدهادی زرقانی و جهانگیر حیدری 

تحلیل مدل نقش همگرایی ملی به عنوان (. »1391)

ی اسالم، مطالعهمبانی همگرایی منطقه ای در جهان 

بین المللی  ، پنجمین کنگره«موردی خاورمیانه

 جغرافی دانان جهان اسالم، تبریز، دانشگاه تبریز.

فرصت ها و چالش های تجارت ( »1386امیدی، علی )

بررسی های « عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

 .26بازرگانی، سال چهارم، شماره 

ارزیابی (. »1391اعظمی، هادی، علی اکبر دبیری )

های ژئوپلتیکی ایران در آسیای فرصت هاو چالش 

 .26فضایی جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره « مرکزی

امیر احمدیان، بهرام و روح ا... صالحی دولت آباد 

ابتکار جاده ابریشم جدید، چین )اهداف (. »1395)

مطالعات روابط بین الملل، سال « موانع و چالش ها(

 .26نهم، شماره



 

 

سازمان (. »1389سینی )بزرگی، وحید و سید عبدا... ح

« همکاری شانگهای، تحوالت گذشته و چشم انداز آینده

 .7مطالعات اوراسیای مرکزی، سال سوم، شمار

اهداف راهبردی (. »1396جعفرپور، مقدم، مرتضی )

کارایی، « ایران در قبال سازمان همکاری شانگهای

 .34سال نهم، شماره 

همکاری  ایران و سازمان(. »1388حقیقی، ابوالفضل )

 .208گزارش سال سیستم، شماره « شانگهای

حاجی یوسفی، امیرمحمد و مرضیه سادات الوند 

ایران و سازمان همکاری شانگهای: هژمونی (. »1387)

نامه علوم سیاسی، سال سوم، پژوهش ،«و ضد هژمونی

 .2شماره 

سازمان (. »1389رضایی، علی رضا و عباس صالحی )

دائم جمهوری اسالمی همکاری شانگهای و عضویت 

 .9. مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره «ایران

عضویت در سازمان همکاری (. »1390رضایی، علی رضا )

دومین  «شانگهای و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران

جدید ایران و جهان، همایش بین المللی تحوالت 

قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی 
)ره(
. 

سازمان همکاری (. »1385بی )مجت زاهدی نارکی،

مطالعات آسیای مرکزی، « شانگهای از تئوری تا عمل

 .55سال پانزدهم، شماره 

(، تعیین 1387شفیعی، نوذر، یونس کمانی زاده )

روابط چین و آمریکا در برابر سازمان همکاری 

وای نرم. مطالعات شانگهای بر اساس نظریه موازنه ق

 شماره هفت.اوراسیای مرکزی، سال سوم، 



 

 

سازمان همکاری شانگهای و ( »1385الیی، الهه )کو

پژوهش علوم سیاسی، سال دوم، «. امنیت آسیای مرکزی

 .3شماره 

سازمان همکاری شانگهای (. »1387مرادی، فتح ا... )

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، «. قدرتی توازن بخش

 . 62سال هفدهم، شماره 

همگرایی (. »1385شهری )نجارزاده، رضا، وحید شقاقی 

گذاری مستقل منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه

سال چهل و یکم، شماره تحقیقات اقتصادی، «. خارجی

72. 

 

 

 

 

 



 در عصرکرونا و اجتماعی جمعیرسانه های 

 مهدی ارکونتن

 زارع عفت

 

 پژوهشگروفعال رسانه ای

 چکیده

وسایل ارتباط جمعی، وظایف آموزشی، خبری، نظارتی و 

مان تأسیس حی را از ز هده گرفته تفری به ع ند.  شان  ا

مه،  شامل روزنا عی  های جم سانه  ظایف، ر ین و ساس ا برا

  رسانه هایها  و آخرین آنرادیو، تلویزیون، اینترنت 

ماعی سترده  اجت نه گ یدادهای په تا رو ند  فه دار وظی

قات و  مردم و طب حاد  به آ شور را  ستان و ک شهر، ا

گزا لف  شرهای مخت با رق نان را  مان آ ند و همز ش کن

یت ها  قابل سانه  ین ر مادین ا بان ن ها و ز ها و کاربرد

 آشنا سازند. 

گاه، متعهد براساس این وظایف، کارشناسان رسانه ای آ

و ماهر به تهیه و تنظیم انواع مطالب خبری، گزارشی، 

تفسیییری، آموزشییی و تفریحییی مییی پردازنیید و یکاییی  

یل محیط  به درک و تحل سبت  ید را ن شهروندان دوران جد

پیرامونشان توجیه می کنند. به عبارت دیگر، درصورت 

به  سبت  ها ن سانه  ظایف ر ستماتی  و ست و سی جام در ان

دگان پیام ها ما شاهد ظهور جامعه ای با مردم و گیرن

هم باال سط  ف یلترین  مدلی و تحل تر ه هم  مه م  و از ه

سی ماعی، سیا گی و اجت ترین  فرهن که کم بود  خواهیم 

   چالش ها در آن به وجود خواهد آمد.

 وظایف رسانه های جمعی واجتماعی



رسییانه هییای همگییانی را  خبییریشییاید بتییوان وظیفییه 

بییه در دوران شییوع کرونییا بیارزترین ویژگیی آن هییا 

با  ،رسانه های همگانی می بایستشمارآورد که در آن 

پخش به موقع اخبار و گزارش های حاوی اطالعات جامع و 

آگاهی های  ،صویر کننده واقعیت این بیماریتکامل و 

 اادهافراد، گروه ها، نه به بی هیچ کم وکاستالزم را 

ناگون  سات گو ها و موس تا آن  ند  قل کن به منت قادر 

تصییمیم گییری بییرای حفیس تندرسییتی خییود، خییانواده و 

 نزدیکان شان باشند. 

پدیده ای که براثر ضعف رسانه های همگانی ایران در 

تییوان  شییبکه هییای اجتمییاعی بییه وقییوع پیوسییت را مییی

اینفودمی  دانست که در آن حجم عظیمی از اخبار درست 

یان و نا ماعی جر شبکه اجت شایعات در  ست و  فت و در یا

ها  سازمان  ها و  گروه  فراد،  صمیم کار ا برای ت را 

دشوار  جمعی و فردیتندرستی سیستم حفس گیری درخصوص 

 .  کرد

در واقع عدم اعتنای بسیاری از رسانه های همگانی در 

ایران نسبت به خصیصه خبررسانی حرفه ای و بی توجهی 

یییداد کییه میییزان و شییدت توجییه بیه مقولییه اهمیییت رو

کاربران را در پرداختن به ی  رویداد تعیین می کند، 

باعث شد تا آنان بیش از پیش به شبکه های اجتماعی 

هجوم آورند و بدون درنظر گرفتن اعتبار منبع اخبار 

سال  گران ار برای دی سرعت  با  یافتی را  شایعات در و

     کنند.

گر در دور یت دی ضوع حائزاهم نین مو نا همچ شیوع کرو ه 

یادی  ضعف بن هان  سر ج که در سرا یران بل ها در ا نه تن

ارتباطات بین الملل است که در آن دولت ها و مقامات 

ند از محتواهای پخش شده از رسانه نگیر نمی توا تصمیم

شور گر ک پی  هاهای دی نا  ید کرو عی تهد یزان واق به م



مییان خییود  ن درخصییوص مییراوداتآببرنیید تییا براسیاس 

 اسب اتخاذ کنند.نهداشتی متتدابیر ب

 نسبت به یاطالع رسان یانو جر 19یدکو یوعش یدر ماجرا

 یفما در همه وظا یب،نابودکننده، به تقر یماریب ینا

. عدم اعتماد و فقدان یمو نقش ها با مشکل مواجه بود

ضه ا شارکت دو عار ساس م ها در ا یناح فایضعف  قش  ی ن

ظا جام و سانه یفوان گان یها ر بود. د یهم صه  رما  عر

ها سانه  طالع رسان یضعف ها ی،اجتماع یر ستمس یا  یها ی

سانه ا سم یر شترب یر ش ی ستاز س ینا  ینوتد ی،گذار یا

 تحوالتبود که قادر باشند  یمتخصصان یتراهبرد و ترب

و  یلرا درک و تحل یماریب ینا یوعمربوط به ش یا لحظه

 دهند. یهجامعه نظر صائب ارا یبهره مند یبرا

اکنون پرسش این است که برای جلوگیری از تکرار چنین 

که  ست  ین ا یاز ا ستین ن کرد؟ نخ ید  چه با سائلی  م

باط  سایل ارت مدیران و گانی و  های هم سانه  صاحبان ر

لوم  جود در ع های مو ئوری  یات و ت ساس تجرب عی برا جم

سانی  طالع ر سلبی در ا های  ست  ماعی، سیا طات اجت ارتبا

شته و حرفه ای نار گذا یت  را ک سرلوحه فعال یی را  گرا

مل  جامع و کا شار  کرد انت ند و روی قرار ده خود  های 

رویییدادها را بییه صییورت  اخبییار و گییزارش وقییایع و

منصیفانه، بیطرفانیه، روزآمید، دقیییا و حیاوی نکیات 

 کنند. اتخاذ ارزشمند برای دریافت کنندگان 

صربه گی منح ضرورتًا مهم ویژ حوری فرد و  ترین  ترین و م

امکان این بتوانند و هاست  آن، سودمندی لبخصیصه مطا

را مبتنی کنندگان  گیری برای کاربران و دریافت تصمیم

   بر سودهمگانی میسرکنند.

یاز دیگر ستقالل حرفهن که  های ای رسانه ، ا ست  گانی ا هم

می جرأت  سایر  به  صول،  صورت ح کرد در عا  توان اد

گی ترل ویژ یت کن بود.  ها قابل ند  گذارتر خواه تر و اثر



ای باعث می شود طی مدت زمانی مشخص جمعی  استقالل حرفه

لی  مد و دارای توان تحلی ماهر، کارآ حاذق،  فراد  از ا

ملی شکل بگیرد و از توانایی  ه هایباال در شبکه رسان

کسب مزیت رقابتی در برابر رسانه های رقیب در سطوح 

 ملی و بین المللی برخوردار باشد. 

هم ید»ترین  م مدیریت «با سانه در  که در  ر گانی  های هم

جهان باعث اختصاص یافتن جایگاه برتر ومزیت رقابتی 

عییدم سانسییور و فیلترینییا و دخالییت  ،آن هییا شییده

های  سانه  یرون از ر مل ب صر و عوا سی عنا غیرکارشنا

ست گانی ا گی . هم ین ویژ ساس ا یهبرا ندهای  کل فرای

شکل بگیرد تا آن مگانی رسانه ه باید در درونای  حرفه

به  انرا قادر به انجام وظایف و ایفای نقش هایشها 

 صورت جامع و اثربخش کند. 

ترین  یت  ید»حائزاهم بی « نبا گانی  های هم سانه  در ر

تیوجهی بییه تئییوری هییا و تجربیییات کشییورهای موفییا و 

ست.  سانه ا های کارشنا یت  سرانه در فعال ستکاری خود د

حیت حرفه ای، به هیچ نباید مدیران و مسئوالن فاقد صال

کم  ست  مردم را د به  شی  گاهی بخ سانی و آ طالع ر کار ا

سالمت  پارچی و  فس یک برای ح ضروری  مر  ین ا ته و ا گرف

 ادیده بگیرند. نملی را در بستر اعتماد و مشارکت 

های  گاهی  به آ یز  بیش از هرچ عه  نونی، جام هه ک در بر

فراد و باالی ا سط   نه ای و  منظم، زمی سترده،  گروه  گ

لوگیری از  حوه ج ماری، ن ین بی های ا صه  به خصی ها 

موثر،  طور  به  بتال  صورت ا با آن در  خورد  بتال، بر ا

کنتییرل پیامییدهای ابییتال و تجهیییز مراکییز بهداشییتی 

ودرمانی و سایر سازمان های دارای مسئولیت نسبت به 

این ویروس و تأمین مایحتاج بهداشتی و درمانی برای 

 نیاز دارد.   جلوگیری از گسترش آن،



آنچه به رسانه ها مربوط است، همان وظایف پیش گفته 

درخصوص وظایف آن هاست. اطالع رسانی مهم ترین وظیفه 

صالح  پیش از ا یدی  سئله کل ما م ست. ا صه ا ین عر در ا

تییأمین بسییترهای رونییدهای کنییونی اعتمادسییازی و 

این گونه ارتباطات  یفارتباطات اقناعی است. در تعر

عات  بار واطال شاردهندگان اخ ید انت که با ست  مده ا آ

فراهم  ثا را  نابع مو به م یام  ندگان پ سی گیر دستر

 کنند. 

ارتباطات اقناعی پیش از هرچیز زمینه های اجتماعی، 

ها،  نه  ین زمی بر ا فزون  گی دارد. ا سی و فرهن سیا

شمندانه  برد هو خورداری از راه ست و بر ستگذاری در سیا

ریییزی دقییا و نظییارت بییر اجیرا و از همیه  و برنامییه

هم به م یت  بازخورد اهم گرفتن  سزایی دارد. در  تر، 

ثا،  بع مو پذیر، من عات باور ناعی، اطال طات اق ارتبا

یام  ندگان پ عت گیر گرایش و منف به  جه  مدی و تو روزآ

 باید مدنظر قرارگیرد. 

حاوی  یا،  سودمند، دق ناب،  خالی از اط موجز و  لب  مطا

مار  ماییآ ستی آز بل را قام قا ید در  وار فی با و کی

حصول نتایج این گونه ارتباطات مدنظرقرارگیرد. یکی 

به  جه  ناعی تو طات اق ین ارتبا های ا گی  گر از ویژ دی

ظایف  جام و به ان سبت  یی ن کز اجرا بودن مرا سخگو  پا

ها در  سانه  نی ر قش آفری عث ن که با ست  شان ا له  محو

سییئولین بییه مقییام وکیییل مییدافع مییردم وپاسییخگویی م

 افکارعمومی است. 

دولت و وزارت بهداشت به عنوان نهاد محوری و مسئول 

مقابله با بیماری های همه گیر، باید به تالش خود در 

ارایه آمارهای مستند وهشدارهای بهداشتی ادامه داده 

سانی  طالع ر نونی اش در ا ست ک قدام در یت ا با تقو و 

قی ت طه منط به نق مردم  ساندن  به ر ستمر  یری م صمیم گ



گرفتن از  شورت  ساند. م یاری ر حران  ین ب به ا سبت  ن

کارشناسان دانشگاهی ومتخصصان امور مرتبط با بحران 

بی ش  ی  طریا عقالنی برای انجام درست وظایف دولتی 

 است. 

مراکییز علمییی و دانشییگاهی هییم در برهییه حسییاس شیییوع 

ین کننده ای دارند. یویرانگر کرونا نقش و وظیفه تع

جام ت شورها، ان گر ک یات دی ستفاده از تجرب قات، ا حقی

توی ید مح هان، تول بر ج های معت شگاه  با دان کاری   هم

، استفاده از روش های علمی و تصمیم ساز وآگاه کننده

صه  جود در عر های مو یه  ندی از نظر هره م قی و ب تحقی

بحران ها و دیگر امور مربوط، می تواند به جامعه و 

ط  مصونیت و به رسانه نهادهای مسئول برای افزایش س

موثر  سانی  طالع ر نایی ا سعه توا برای تو گانی  های هم

    مساعدت کند. 

مرتبط وسرانجام این که کرونا باعث تحول در نظامات 

صادی و از با  گی واقت سی، فرهن ماعی، سیا مدیریت اجت

شده  نوع آن  شکال مت عی و ا طات جم تر ارتبا هم  مه م ه

ست.  عث مطرح شدا سی که با شعار شیوع ویرو درخانه »ن 

در سراسییر جهییان شییده و بسیییاری از کسییب « بمانییید

 لزوم تحول در، رهای امروزی را به تعطیلی کشاندهوکا

صه ارت بینباعر لل طات  قش  ،الم ها و ن سانه  مدیریت ر

 .  یادآوری کرده استنیز را دولت ها در اطالع رسانی 

گرفتن این نظریه  باعث قوتهمچنین، شیوع این ویروس، 

سییت کییه دنیییای آینییده بیشییتر از گذشییته بییه شییده ا

می  سته  ضوری واب ماعی راه دور و غیرح طات اجت ارتبا

به  صور  عی مح طات جم گر ارتبا پس دی ین  شود. از ا

کان  ین ام ست و ا یدئولوژی  نی یایی وا های جغراف مرز

ها  لت  ها ودو مت  که حکو ته  ضرورت یاف پیش  بیش از 

خو هانی  ی  و ج طات الکترون های ارتبا ساخت  د را زیر



برای مدیریت جریان اطالعات له وعلیه خود مستحکم تر 

کنند. تکنولوژی اطالعات و ارتباطات، آینده اغلب کسب 

 و کارهای امروزی را در اختیار خواهد گرفت. 

 ،شبکه های اجتماعی بیش از گذشته اهمیت خواهند یافت

بیش از هر رسانه دیگری مورد اعتماد مردم از که چرا 

اقشار هستند. ایفای نقش موثر کاربران  همه طبقات و

شتری  ماد بی شارکت واعت حس م ها  به آن سانه  ین ر در ا

های دیجیتال  گو در آینده رسانه های ت  رسانهدهد.  می

جه  بل تو تأثیر قا بدون  جه  هوده بود صرف بی به  ها  تن

کارعمومی  مدیریت اف گذر  ین ره خت و از ا هد پردا خوا

 جامعه خود را به دیگران واگذار خواهند کرد. 

 جغرافیییاسیینت تولییید رسیانه ای وابسیته بیه کرونییا 

لییزوم درهییم تنیییدگی تولییید و و را تغییییر داده 

نقییش بییی  شییده اسییت.بییین المللییی را یییادآور  پخییش

کهبدیل به  ی  شی  گاهی بخ گانی در آ های هم سانه  ر

ند فا کرد ید ای ین تهد سانه  ،شدت ا مدیران ر برای 

یی  فه ای گرا شتاب در حر جز  چاره ای  گانی  های هم

نا  گر کرو شیوع ویران ثر  بر ا ست.  شته ا باقی نگذا

مل  جامع، کا نی  قش آفری بدون ن که  ست  شده ا شخص  م

نی، افییراد، گییروه هییا، و مسییتقل رسییانه هییای همگییا

قادر  ها  نه تن ها  یت  ها و حاکم ها، نهاد سازمان 

بییه اداره درسییت جامعییه نیسییتند، بلکییه حتییی نمییی 

 توانند تندرستی خود و دیگران را تأمین کنند. 

 


