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چکیده
کارآفریىی الکتريویکی راٌ اودازی کسب ي کار جدید با ایدٌ تجاری وًآيراوٍ در اقتصاد ي ضبکٍ
اطالػات است کٍ بٍ ارایٍ محصًل یا خدمت خًد بر اساس خلق ارزش الکتريویکی می پردازد .ایه
مقالٍ بٍ دوبال آوست کٍ مًاوغ رضد کارآفریىی الکتريویکی در حًزٌ آمًزش را ضىاسایی کىد .ريش
تحقیق تًصیفی از وًع پیمایطی بًدٌ ي دادٌ َا از یک ومًوٍ  55وفری اساتید مدیریت،کارافریىی ي IT
داوطگاٌ َای استان آذربایجان غربی بصًرت تصادفی بدست آمدٌ است .سپس بٍ مىظًر دستٍ بىدی
مًاوغ ،دادٌ َای جمغ آيری ضدٌ با تکىیک تحلیل ػاملی مًرد بررسی قرار گرفتىد  .وتایج وطان می
دَد کٍ ػمدٌ تریه پیص بایست َای رضد کارآفریىی الکتريویکی در حًزٌ آمًزش در پىج محًر مًاوغ
حقًقی ي فىی،مًاوغ آمًزضی،مًاوغ اجتماػی،مًاوغ فرَىگی ي مًاوغ اقتصادی دستٍ بىدی می ضًود.
ضمىا مًاوغ حقًقی ي فىی ي مًاوغ آمًزضی در باالتریه ايلًیت قرار دارود.

کلید واژگان :کارآفریىی الکتريویکی ،مًاوغ آمًزضی،مًاوغ فرَىگی،مًاوغ اجتماػی،مًاوغ
اقتصادی،مًاوغ فىی ي حقًقی،تحلیل ػاملی
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بیبن مسئله
ظ٘سٌی ثكط اظ ػهط تِٛیس ا٘ج ٜٛث ٝػهط اضتجبعبت  ٚاعالػبت اضتمب یبفت ٚ ٝحطوت تىبّٔی وكٛضٞبی
خٟبٖ ث ٝؾٛی خٛأغ اعالػبتی  ٚزا٘ف ثٙیبٖ ،وّی ٝفطایٙسٞب  ٚفؼبِیتٟبی التهبزی ،فطٍٙٞی ،ؾیبؾی،
نٙؼتی ،آٔٛظقی  ٚضٚاثظ اختٕبػی ضا تحت تبثیط لطاض زاز ٜاؾت  .چبضچٛة ؾبذتبضی تكىیُ زٙٞسٜ
ایٗ ػهط ضا تِٛیس ،پطزاظـ ،ا٘تمبَ ٔ ٚسیطیت اعالػبت  ٚاضتجبعبت ثٙٔ ٝظٛض ایدبز پبیٍبٟٞبی زا٘ف ٚ
ٔؼطفت فطزی ٌ ٚطٞٚی تكىیُ ٔی زٞس .فٙبٚضی اعالػبت قبُٔ فٙبٚضی ٞبی ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜزض
فطایٙس ٔصوٛض ثٛز ٚ ٜزض  ٕٝٞؾیؿتٓ ٞبی اختٕبػی ،التهبزی ،فطٍٙٞیٔ ٚ ،سیطیتی خٙج ٝوبضثطزی پیسا
وطز ٚ ٜپیكطاٖ تٛؾؼ ٝذسٔبت  ٚؾیؿتٓ ٞبی ٔجتٙی ثط فٙبٚضی زض ٔحیظ ٞبی ٔدبظی  ٚغیط ٔدبظی
قس ٜاؾت( کرمی پًر. ) 21 : 2831 ،
زض التهبز ضلبثتی ٔ ٚجتٙی ثط ثبظاض أطٚظی و ٝثب تغییطات  ٚتحٛالت ؾطیغ ثیٗ إِّّی ٕٞطا ٜقسٚ ٜ
فطایٙس ٌصض اظ خبٔؼ ٝنٙؼتی ث ٝخبٔؼ ٝاعالػبتی ضا ؾجت ؾبظ ٌطزیس ٜاؾت  .اظ وبضآفطیٙی ث ٝػٛٙاٖ
ٔٛتٛض تٛؾؼ ٝالتهبزی یبز ٔی قٛز ؤ ٝی تٛا٘س زض ضقس التهبزی وكٛضٞب ،ایدبز اقتغبَ  ٚضفبٜ
اختٕبػی ٘مف ٕٟٔی ضا ثط ػٟس ٜزاقت ٝثبقس( احٕسپٛضزاضیب٘ی .)5:1387،أب ٚالؼب چ ٝاثعاض یب ٚؾیّ ٝای
ٔی تٛا٘س چٙیٗ فضبی ٌؿتطز ٜای ضا فطإ٘ ٓٞبیس ؟ فٙبٚضی اعالػبت  ٚزض ضاؼ آٖ ایٙتط٘ت پبؾد ایٗ
ؾٛاَ ضا ث ٝآؾب٘ی زاز ٜاؾت  ٚ .قطایظ تبظ ٜای ضا پسیس آٚضز ٜاؾت و ٝزض آٖ تِٛیس وٙٙسٌبٖ ٔ ٚهطف
وٙٙسٌبٖ  ٚتمطیجب  ٕٝٞػٛأُ زؾت ا٘سض وبض یه چطذ ٝالتهبزی لبزض٘س زض یه فضبی ٔدبظی ٔكتطن
ثب یىسیٍط زض اضتجبط ثبقٙس  ٚث ٝتجبزَ اعالػبت  ٚذسٔبت ثپطزاظ٘س(٘هیطی یبض . )1384،أىب٘بت ٔٙحهط
ث ٝفطز ایٙتط٘ت ؾجت پیسایف قىُ خسیسی اظ اقتغبَ قس ٜو ٝأطٚظ ٜث٘ ٝبْ وبض آفطیٙی اِىتط٘ٚیىی
قٙبذتٔ ٝی قٛز  ٕٝٞ .ایٗ أىب٘بت  ٚتٛإ٘ٙسی ٞب ث ٝزؾت تٛإ٘ٙس وؿب٘ی ثٚ ٝخٛز آٔس ٜا٘س و ٝفىطی
ذالق  ٚشٙٞی ثب اؾتؼساز زاقت ٝا٘س .وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی ث ٝضا ٜا٘ساظی وؿت  ٚوبض خسیس ثب ایسٜ
تدبضی ٘ٛآٚضا٘ ٝزض التهبز  ٚقجى ٝاعالػبت و ٝث ٝاضایٔ ٝحه َٛیب ذسٔت ذٛز ثط اؾبؼ ذّك اضظـ
اِىتط٘ٚیىی ٔی پطزاظز تؼطیف قس ٜاؾت(احیبیی .)1389،وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی اظ ٕٟٔتطیٗ ظیط ؾبذت
ٞبی اقتغبَ ِٔٛس زض ٞعاض ٜؾ ْٛتّمی قس ٜاؾت  .وبض آفطیٙی اِىتط٘ٚیىی فطنتی ثطای اؾتفبز ٜاظ
٘یطٞٚبی ذالق ،ثب وٓ ٞعی ٝٙتطیٗ  ٚحساوثط اثطثركی زض وؿت  ٚوبض اؾت ٔ .عیت ضلبثتی  ٚپتب٘ؿیُ
ٕٔتبظ تِٛیس زض ػطن ( IT ٝفٙبٚضی اعالػبت )ِٛٔ ،فٞ ٝبی انّی ض٘ٚك وؿت  ٚوبض زض ایٗ حٛظ ٜثٝ
قٕبض ٔی ضٚز  .فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت ثط وّی ٝفؼبِیت ٞبی اختٕبػی اظ خّٕ ٝوبضآفطیٙی اثط
ٌصاقت ٚ ٝزض ثؿیبضی اظ آٟ٘ب تحٛالت اؾبؾی ثٚ ٝخٛز آٚضز ٜاؾت (ذب٘ی خع٘ی.)1386 ،أطٚظٜ
وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ ث ٝقست ث ٝثؿتطٞبی فٙبٚضی اعالػبت ٚاثؿت ٝاؾت  ٚاظ آٖ ثٟطٜ
ظیبزی ٔی ٌیطز  .فؼبِیتٟبی وبضآفطیٙب٘ ٝثبػث قٙبذت ٘یبظٞب ،ذّك ایسٞ ٜب  ٚتِٛس فٙبٚضی ٞب ٔی ق٘ٛس .
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وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض ا٘عٚا  ٚثس ٖٚحٕبیت ٟ٘بزٞب ،ؾبظٔبٖ ٞب  ٚا٘ؿبٟ٘ب

أىبٖ پصیط

٘یؿت(حدبظی . )1383،و بضآفطیٙی ٔؿتّعْ وكف یه ٘یبظ اختٕبػی اؾت  ٚوكف ٘یبظٞبی اختٕبػی ثٝ
قٙبذت اختٕبع٘ ،یبظٞبی آٖ  ٚثبفت فطٍٙٞی ،اختٕبػی  ٚالتهبزی آٖ ٚاثؿت ٝاؾت  .زض قٙبؾبیی ٘یبظ
ٞط ٚالؼیت وبضآفطیٙب٘ ،ٝایس ٜپطزاظ ٔی ثبیؿت ٘ؿجت ثٔ ٝحیظ ،ثیٙف  ٚثهیطت زاقت ٝثبقس  ٚثسا٘س چٝ
ضا ٜحّٟب یی ثطای ضفغ آٖ ٘یبظ ،زض ٘مبط زیٍطی اظ ز٘یب اضائ ٝقس ٜاؾت  .ثٙبثطایٗ اعالػبت  ٚزا٘ف ٔب٘ٙس
اضتجبعبت اظ ّٔعٔٚبت ٞط فؼبِیت وبضآفطیٙی اؾت (حدبظی .)1383،اظ ؾٛی زیٍط یبزٌیطی اِىتط٘ٚیىی
یىی اظ ٕٟٔتطیٗ وبضثطزٞبی فٙبٚضی اعالػبت اؾت و ٝثٙٔ ٝظٛض وؿت اضظقٟبی افعٚز ٜزض لبِت
ؾیؿتٕٟبی ٔرتّف ٔب٘ٙس یبزٌیطی ثطذظ ،یبزٌیطی اظ عطیك تّفٗ ٕٞطا ،ٜآٔٛظـ ٔجتٙی ثط ٚة،
آٔٛظـ ٔجتٙی ثط ضایب٘ ،ٝیب وبضثطزٞبی ٔكبث ،ٝزض ػطن ٝآٔٛظـ  ٚاضائ ٝذسٔبت آٔٛظقی زض ؾبِٟبی
اذیط ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت .زض یبزٌیطی فطو ثط آٖ اؾت و ٝقرم ػال ٜٚثط یبزٌیطی٘ ،حٜٛ
آٔٛظـ  ٚیبزٌیطی غیطحضٛضی ٔبزاْ اِؼٕط اظ ٔحیظ ضا ٘یع ثیبٔٛظز(ٌطیؿ ٚ ٖٛآ٘سضؾ ،1383 ،ٖٛث٘ ٝمُ
اظ ثمفی  ،) 1388ثب ایٗ ٚخٛز ،ثؿیبضی اظ پطٚغٞ ٜبی یبزٌیطی اِىتط٘ٚیىی قىؿت ذٛضزٜا٘س .ایٗ أط ثٝ
زالیّی اظ خّٕ ٝػسْ ٔٛفمیت زض عطاحی اؾتطاتػی آٔٛظقی ٔٙبؾت  ٚؾیؿتٕی ٔتٛاظٖ ثب زض ٘ظط
ٌطفتٗ تٛإ٘ٙسی ٘ ٚیبظٞبی ٔربعجبٖ ثٛز ٜاؾت(آي بی ام ،1008 ،بٍ وقل از ثقفی .)2833
فٙبٚضی اعالػبت ثب ثطذٛضزاضی اظ ٚیػٌی ٞب  ٚلبثّیت ٞبی ٔرتّف تٛا٘ؿت ٝاؾت ا٘ؼغبف پصیطی
قبیبٖ تٛخٟی ضا زض ظٔی ٝٙوبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ اظ ذٛز ٘كبٖ زٞس و ٝزض یه ٍ٘بٜ
وّی ٔی تٛاٖ ث ٝثطذی اظ ایٗ ٚیػٌی ٞب اقبضٕٛ٘ ٜز :
 -1ؾطػت ٔ :حبؾج ٚ ٝپطزاظـ ؾطیغ اعالػبت  ٚا٘تمبَ فٛضی اٖ ،ظٔبٖ ا٘دبٖ وبض ضا وبٞف  ٚزض
٘تید ٝثٟطٚ ٜضی ضا افعایف ٔی زٞس  .فٙبٚضی اعالػبت أىبٖ خؿتد ٚ ٛزؾتیبثی ؾطیغ ثٝ
اعالػبت ضا ٘یع فطأ ٓٞی وٙس .
 -2افعایف زلت
 -3وبٞف ا٘ساظٌ ٜیطی فیعیىی ٔربظٖ اعالػبت  :ثب تٛؾؼ ٝفٙبٚضی اعالػبت  ٚث ٝوبض ٌیطی آٖ
زیٍط ِعٔٚی ث ٝحُٕ ٍٟ٘ ٚساضی حدٓ ظیبزی اظ وتبة ٞبی ٔطخغ ترههی ٚخٛز ٘ساضز ،ث ٝضاحتی ٔی
تٛاٖ زض ٞط زیؿه فكطز ٜاعالػبت چٙسیٗ وتبة ضا شذیطٕٛ٘ ٜز ٚ ٜیب ا٘ىٙٔ ٝبثغ ٔٛضز ٘یبظ ضا اظ عطیك
قجىٞ ٝبی ضایب٘ ٝای زضیبفت ٕ٘ٛز  .ثب ػٙبیت ثٔ ٝجبحث ثبال ٔالخظ ٝقس و ٝفٙبٚضی اعالػبت تحٛالت
ظیبزی زض وّی ٝفؼبِیتٟبی اختٕبػی اظ خّٕ ٝوبضآفطیٙی ثٚ ٝخٛز آٚضز ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ اثعاض
وبضآفطیٙی ٔسضٖ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت  .وبضآفطیٙی الظٔ ٝتٛؾؼ ٝفٙبٚضی  ٚتٛؾؼ ٝفٙبٚضی ثؿتط
وبضآفطیٙی اؾت  .ثط اؾبؼ إٞیت ٘مف ثؿتط ؾبظ وبضآفطیٙیٚ ،ظیفٟ٘ ٝبزٞبی ٔؿئٔ َٛس٘ی  ٚاختٕبػی
ٔكرم ٔی قٛز  .زِٚتٟب ثبیس ثؿتط وبضافطیٙی زض حٛظ ٜفٙبٚضی اعالػبت ضا تٛؾؼ ٝزاز ٚ ٜتمٛیت وٙٙسٚ
أىبٖ زؾتطؾی آؾبٖ ٍٕٞبٖ ث ٝایٗ قجىٞ ٝب ضا فطإ٘ ٓٞبیٙس ،زض ضٕٗ فط ًٙٞاؾتفبز ٜاظ قجىٞ ٝب ضا
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ایدبز وطزٌ ٚ ٜؿتطـ زٙٞس  ٚلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات الظْ ضا تسٚیٗ  ٚاخطا ٕ٘بیٙس(اثطاٞیٓ ثیٍی چیٕ)1386،ٝ
 .اظ ایٗ ض ٚاِٚیٗ انُ ثطای ٌؿتطـ فٙبٚضی اعالػبت زض ٞط وكٛضی ،فطا ٓٞوطزٖ ثؿتط ٔربثطاتی الظْ
ثطای تجبزَ اعالػبت اؾت  .تب ایٗ ثؿتط ٔربثطاتی آٔبز٘ ٜجبقس ،تؼساز الظْ وبضثط ثطای پیٛؾتٗ ث ٝایٗ
حٛظ ٜتِٛیس ٕ٘ی قٛز ٕٞ .چٙیٗ ٞط فٙبٚضی خسیس ،ثٚ ٝخٛز آٚض٘س ٜحٛظٞ ٜبی حمٛلی خسیسی اؾت وٝ
اٌط چٙب٘چ ٝلٛا٘یٗ الظْ زض آٖ حٛظٚ ٜخٛز ٘ساقت ٝثبقس ،اؾتفبز ٜنحیح ٔ ٚؼمٔ ٚ َٛفیس اظ آٖ فٙبٚضی
ثٔ ٝربعطٔ ٜی افتس  .وبضثطز فٙبٚضی زض حٛظ ٜآٔٛظـ ٔؿتّعْ ٚخٛز أىب٘بت ؾرت افعاضی ٘ ٚطْ افعاضی
اؾت و ٝزض ٞط زٛٔ ٚضز وكٛض ٔب ثب قطایظ ٔغّٛة فبنّ ٝظیبزی زاضز  .ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘٘ ٝ٘ٛؿجت تؼساز
ضایب٘ٞ ٝبی ٔٛخٛز ٘ؿجت ث ٝافطاز زض زا٘كٍبٞ ٜب ٔ ٚساضؼ پبییٗ اؾت  ٚحتی ثطذی اظ ٔطاوع آٔٛظقی
فبلس حتی یه ضایب٘ٞ ٝؿتٙس  .اِجت ٝفٙبٚضی اعالػبت ٔحسٚز ث ٝاؾتفبز ٜاظ ضایب٘٘ ٝیؿت  ٚضایب٘ ٝتٟٙب یىی
اظ ٔدٕٛػ ٝاثعاض فٙبٚضی اؾت  .اظ زیٍط ؾبذت ٞب ثطای وبضآفطیٙی زض حٛظ ٜآٔٛظـ ،ذغٛط زیتب  ٚأىبٖ
اضتجبط ایٙتط٘تی اؾت و ٝزض ایٗ ظٔی ٓٞ ٝٙثب ٔكىالت ظیبزی ٔٛاخٟیٓ  .ػسْ پٛقف وبُٔ وكٛض،
ؾطػت ثؿیبض پبییٗ ٞ ٚعی ٝٙثبالی آٖ (خب٘جبظ ،)1386،اظ آٖ خّٕ ٝا٘س ٕٞ .چٙیٗ ػبزت ث ٝوپی ثطزاضی
 ٚؾبیط ؾٛء اؾتفبزٞ ٜب اظ ایٙتط٘ت ٔٛاضزی اؾت و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔٛا٘غ فٙبٚضی اعالػبت زض حٛظ ٜوبضآفطیٙی
اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ ٔی ثبقس  .اظ ایٗ ض ٚؾبذتٗ ثؿتطی ٔٙبؾت ثطای وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض
ایطاٖ ٔؿتّعْ ٔغبِؼ ٚ ٝؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ٔٛاضز شیُ اؾت  -1 :اتهبَ  ٚظیط ؾبذت فٙبٚضی ٔ -2حیظ
تدبضی – التهبزی ٔ -3حیظ اختٕبػی – فطٍٙٞی ٔ -4حیظ لب٘٘ٛی  -5ؾیبؾت  ٚچكٓ ا٘ساظ زِٚت -6
پصیطـ ٔكتطی  ٚثٍٙبٞ ٜب  .ثطضؾی ٔٛا٘غ پیف ضٚی وبضآفطیٙبٖ ٘ٛظٟٛض و ٝزض زٚضٞ ٜبی آٔٛظـ
وبضآفطیٙی ٟٔ ٚبضت ٞبی وؿت  ٚوبض زض تٟطاٖ قطوت وطز ٜا٘س٘ ،كبٖ زاز ؤ ٝحسٚزیت ٞبی ٍ٘طقی ٚ
فطٍٙٞی (ٔیبٍ٘یٗ ٔ ،)3.7حسٚزیت ٞبی آٔٛظقی (ٔیبٍ٘یٗ ٔ ،)3.66حسٚزیت ٞبی حٕبیتی  ٚظیطثٙبیی
(ٔیبٍ٘یٗ ٔ ،)3.64حسٚزیت ٞبی ثبظاض ٔ ٚحیظ وبض (ٔیبٍ٘یٗ ٔ ،)3.38حسٚزیت ٞبی لب٘٘ٛی  ٚازاضی
(ٔیبٍ٘یٗ ٔ ٚ ،)3.41حسٚزیت ٞبی ٔبِی (ٔیبٍ٘یٗ  )3.42ث ٝتطتیت ٔ ٟٓتطیٗ ٔب٘غ ٞبی ضا ٜا٘ساظی
وؿت  ٚوبض ٞؿتٙس(أیطی  ٚظاِی.) 1388،ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝتحمیك یبز قس ٜیه پػٞٚف وّی اؾت ِ،صا
ثب ػٙبیت ثٔ ٝجبحث ٔغطح قس ٜزض ثبال حبَ پطؾف انّی ایٗ اؾت وٛٔ ٝا٘غ ضقس وبضآفطیٙی
اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ ( اظ زیسٌب ٜاؾبتیس ٔسیطیت،وبضآفطیٙی  it ٚزا٘كٍبٞ ٜبی اؾتبٖ آشضثبیدبٖ
غطثی) وسأٙس ؟
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اهمیت و ضزورت تحقیق
وبضآفطیٙی زیدیتبِی ،ػبّٔی ٔ ٟٓزض تمٛیت پّٔ َٛی  ٚزض ٟ٘بیت افعایف زضأس ّٔی ( )NIاؾت.
افعایف ضقس ٘بذبِم ّٔی ( )GNPثب ٞط نٛضتی ؤ ٝحبؾج ٝقٛز ،تٛؾظ ٔرتهبت ایٗ ٘ٛع وبضآفطیٙی
لبثُ ٚن َٛاؾت.
وبضآفطیٙی زیدیتبِی ثٔ ٝؼٙی تبْ  ٚوٕبَٔ ،حطن اضظـافعٚز ٜزض ثبظاضٞبی وؿتٚوبض اؾتٔ .ؼٙی
اضظـ افعٚز ٚ ٜثٟطٜٚضی ضا نٙؼتٌطاٖ  ٚالتهبززا٘بٖ ثرٛثی زضن ٔیوٙٙس .ضؾیسٖ ث ٝایٗ زِٛٔ ٚف،ٝ
یىی اظ زقٛاضتطیٗ فؼبِیتٞب  ٚفطآیٙسٞبی وبضی زض خٟبٖ اؾت و ٝثبِغجغٛٔ ،فكتطیٗ قطوتٞب ٚ
ا٘ؿبٖٞبی وط ٜظٔیٗ ضا ٔیتٛاٖ افطازی زا٘ؿت و ٝتٛا٘ؿتٝا٘س ثب ٙٞط  ٚتٛا٘بیی ذٛز ،ثط ایٗ زِٛٔ ٚفٝ
فبئك آیٙس.ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ٘تبیح ایٗ تحمیك ٔی تٛاٖ ضٕٗ قٙبؾب٘سٖ ٔٛا٘غ وبضآفطیٙی زض ایٗ حٛظٜ
ثؿتطی فطا ٓٞوطز تب نٙؼتٍطاٖ  ٚوبضآفطیٙبٖ ثب قٙبذت ثٟتط زض ایٗ ٔؿیط لسْ ثٍصاض٘س.ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ
زا٘ف  ٚػّ ٚ ْٛف ٖٛٙخسیس ٔی تٛاٖ ثؿتط  ٚپبیٞ ٝبی ٌؿتطـ  ٚتٛؾؼ ٝػّ ْٛزض لّت ٔ ٚطوع ا٘تمبَ
زا٘ف ثط اؾبؼ ان َٛػّٕی خسیس اؾتٛاض وطز ٔ .عیت ضلبثتی قسیسی و ٝأطٚظ زض ز٘یب ثطای وؿت پَٛ
ثیكتط زض فضبی زیدیتبِی ثٚ ٝخٛز آٔس ٜاؾت٘ ،كبٍ٘ط إٞیت ایٗ ٔغّت ثطای ؾیبؾتٍصاضاٖ ٔ ٚسیطاٖ
اخطایی اؾت .وبضآفطیٙی زیدیتبِی زض حمیمت یه ٍ٘ب ٜاظ زض ٖٚثٔ ٝرتهبت اثطٌصاض وؿت  ٚوبض
اِىتط٘ٚیىی ثط ضٚی تمٛیت ٟ٘بزٞبی خبٔؼ ٝاعالػبتی ایطاٖ ٔیثبقس .وبضآفطیٙی زیدیتبِی ،یه فطنت
اضظقٕٙس ثطای تمٛیت  ٚذّك ٘ٛآٚضیٞبی زیدیتبِی  ٚثبِٙسٌی ٘ ٚكبط زض خبٔؼ ٝاعالػبتی ایطاٖ
اؾت٘.تبیح ایٗ تحمیك ثب ضٚیىطز فٛق ٔیتٛا٘س فضبٞبی خسیسی ضا ثطای ؾیبؾتٍعاضاٖ ّٔی فطإ٘ ٓٞبیس.
ایٗ پػٞٚف فطنتی ثطای ا٘تمبَ تدطثیبت ث ٝزا٘كدٛیبٖ  ٚنبحجبٖ زا٘ف ث ٝقٕبض ٔی ضٚز و ٝقٙبؾبیی
ٔٛا٘غ وّیسی  ٚاثطٌصاض ؾجت وبضثطزی قسٖ ٔٛضٛع  ٚضٕٙبً ث ٝػٛٙاٖ پبی ٝای ثطای ٔغبِؼبت آتی ٔٛثط
ٔی ثبقس.
مببنی نظزی تحقیق
زض ایٗ تحمیك اثتسا٘ظط ا٘سیكٕٙساٖ ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ٘ ٚظطی ٝقجىٞ ٝبی اختٕبػی اضائٔ ٝی
قٛزٕٞ.چٙیٗ زض ایٗ ثرف ثب ٔغبِؼٔ 20 ٝمبِ ٝو ٝزض فبنّ ٝظٔب٘ی ثیٗ ؾبَ ٞبی  1382تب 1390
٘ٛقت ٝقس،ٜتب ٔجب٘ی تحمیك ٔغبِؼ ٝقٛز .ایٗ تحمیمبت ضا ٔی تٛاٖ ػٕستب زض چٟبض ٔحٛض زؾت ٝثٙسی
وطز ٘ )1ظطات ا٘سیكٕٙساٖ ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ضاخغ ث ٝوبضافطیٙی اِىتط٘ٚیىیٔ )2 .مبالتی و ٝفمظ خٙج ٝوبض
افطیٙی ٛٔ ٚا٘غ اٖ ضا ثغٛض ػبْ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٔی زٙٞس ٔ )3مبالتی و ٝفمظ زض حٛظ ٜآٔٛظـ ٚ
یبزٌیطی اِىتط٘ٚیىی ٞؿتٙس ٛٔ ٚا٘غ ایٗ حٛظ ٜضا ثس ٖٚتٛخ ٝذبل ث ٝوبض آفطیٙی ثطضؾی ٔی وٙٙس )4
ٔمبالتی و ٝوبض آفطیٙی اِىتط٘ٚیىی ضا زض اضتجبط ثب ٔٛضٛػبت زیٍط ثطضؾی وطز ٜا٘س .
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نظزات اندیشمند علوم انسبنی راجع به کبرافزینی الکتزونیکی
ثؿیبضی اظ ا٘سیكٕٙساٖ  ٚنبحت٘ظطاٖ ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ٔ ٚسیطیت ؾبظٔب٘ی ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝتطویت ٚ
ٍٕٞطایی فٙبٚضیٟبی ٘ٛیٗ اضتجبعی  ٚتدسیس ؾبذتبض ٘ظبْ ؾطٔبیٝزاضی زض زٞٝٞبی اذیط ؾجت ٌكبیف
ٔطحّ ٝتبظٜای زض خٛأغ ثكطی قس ٜاؾتٔ ،طحّٝای و ٝثب انغالحبتی ٘ظیط خبٔؼ ٝفطانٙؼتی (ثُ)،
خبٔؼ ٝقجىٝای (وبؾتّع)  ٚخبٔؼ ٝاعالػبتی تٛنیف قس ٜاؾت .خبٔؼ ٝاعالػبتی یه خبٔؼ ٝچٙس ٚخٟی
اؾت و ٝزض آٖ تٕبْ الیٝثٙسیٟب  ٚؾغٛح٘ ،یبظٔٙس اعالػبت ٞؿتٙس .انغالح خبٔؼ ٝاعالػبتی ،ثبظٌٛ
وٙٙس ٜتٛؾؼ ٝتىِٛٛٙغیٞبی ٘ٛیٗ  ٚتدسیس ؾبظٔبٖ خبٔؼ ٝپیطأ ٖٛخطیبٖ اعالػبت اؾت" .ایٗ ٚاغٚ ٜ
ٔفبٞیٓ قجی ٝآٖ ،خبٔؼٝای ضا تٛنیف ٔیوٙس و ٝزض آٖ ثطای تِٛیس ا٘ٛاع وبالٞب  ٚذسٔبت ثؿتٍی
ظیبزی ث ٝوبضثطز فٙبٚضی اعالػبت ٚخٛز زاضز( ".ثٟكتی )1380 ،فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت خسیس
تحٛالت قٍطفی زض زؾتیبثی ث ٝاعالػبت ثٛخٛز آٚضز ٚ ٜثؿتطٞبی اضتجبعی لٛیتطی ضا فطا ٓٞوطز ٜاؾت.
ایٗ فٙبٚضیٞب إّٞیت  ٚاضظـ اعالػبت  ٚاضتجبعبت ضا ثبال ثطزٜا٘س .ؾطػت تحٛالت زض ظٔی ٝٙفٙبٚضی
اعالػبت ٕٞ ٚچٙیٗ تبثیط فطاٚا٘ی و ٝایٗ فٙبٚضی ثط وّی ٝظٔیٞٝٙب زاقت ٝاؾت ثبػث قس ٜتب زض ظٔیٝٙ
ػّ ْٛؾبظٔب٘ی ٔ ٚسیطیت ٘یع ضطٚضت ثٚ ٝخٛز آیس .زض خٟبٖ و٘ٛٙی ٔؼٙبیی و ٝاظ ؾبظٔبٖ اضایٔ ٝیوٙیٓ
زض حبَ تغییط اؾتٔ .ب ث ٝؾطػت ث ٝؾٕت یه خبٔؼ ٝقجى ٝای حطوت ٔیوٙیٓ  ٚاظ خبٔؼ ٝوبضٔٙسی
فبنّٔ ٝی ٌیطیٓ(.اؾىبت .)1380،ثب تٛخ ٝث ٝایٗ تحٛالت ،خبٔؼ ٝوؿت  ٚوبض فطزا خبٔؼٝای ٔدبظی
ذٛاٞس ثٛز و ٝث ٝخبی اضتجبعبت ؾٙتی ،قجىٝای اظ اضتجبعبت اِىتط٘ٚیه لٛاػس آٖ ضا قىُ
ٔیزٞس(اثعاضی  ٚثب٘ی .)1384،قبیس ثتٛاٖ ٌفت ٟٔٓتطیٗ ػٙهط زض تحمك خبٔؼ ٝاعالػبتی زا٘بیی ٚ
ٔسیطیت ٔجتٙی ثط زا٘بیی اؾت.
زض ٘تید ٝوبضآفطیٙی ٘یع ٔب٘ٙس ؾبیط أٛض اظ ٔعیتٞبی ایٗ فٙبٚضی ثٟط ٜثطز ٜاؾت .ثطای زضن
إّٞیت ایٗ فٙبٚضیٞب زض وبضآفطیٙی ث ٝثطضؾی ٘ظطی ٝقجىٞٝبی اختٕبػی ٔیپطزاظیٓ .عجك ٘ظطیٝ
قجىٞٝبی اختٕبػی وبضآفطیٙی ،فطایٙسی اؾت و ٝزض قجىٔ ٝتغیّطی اظ ضٚاثظ اختٕبػی ٚالغ قس ٜاؾت ٚ
ایٗ ضٚاثظ اختٕبػی ٔیتٛا٘ٙس ضاثغ ٝوبضآفطیٗ ضا ثب ٔٙبثغ  ٚفطنتٞب ٔحسٚز یب تؿٟیُ

ٕ٘بیٙس(احمدپًر

داریاوی. )80:2833،
قجىٞٝب زاضای ؾٚ ٝیػٌی تطاوٓ ،زؾتطؼپصیطی ٔ ٚطوعیت ٔیثبقٙس ،ث ٝوٕه ایٗ ٚیػٌی اثط ثرف
ؾٙدیسٔ ٜیق٘ٛس .تطاوٓ ث ٝوثطت اضتجبعبت ثیٗ افطاز ،زؾتطؼپصیطی ث ٝلّٕط ٚقجى ٚ ٝتؼساز
ٚاؾغٞٝبی اضتجبعی یب ٌطٜٞٚبی ٔطتجظٔ ٚ ،طوعیت ث ٝفبنّ ٝوّی فطز اظ تٕبٔی افطاز زیٍط  ٚتؼساز
افطازی ؤ ٝیتٛا٘ٙس ثٚ ٝی زؾتطؾی زاقت ٝثبقٙس اعالق ٔیٌطزز(ٕٞبٖ.)31:
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ثٙبثطایٗ ػال ٜٚثط افعایف  ٚاضظـ ٚیػٌیٞبی ٔٛضز شوط زض ٘ظطی ٝقجىٞٝبی اختٕبػی ،لبثّیتٞبی
اضتجبعی خسیسی ٔب٘ٙس وٙفطا٘ؽ اظ ضا ٜزٚض  ٚیب فؼبِیتٞبی تٛظیغ قس ٜضا ثٛخٛز آٚضز ٚ ٜزؾتطؾی
آؾبٖتط  ٚؾطیغتط ث ٝاعالػبت ضا أىبٖپصیط ؾبذتٝا٘س.
تٛؾؼة فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت ثبػث ایدبز قجىٝای ػظیٓ ثب ٔمیبؼ خٟب٘ی( ،ایٙتط٘ت) قسٜ
اؾت .
زض وكٛضٞبی پیكطفت ٝایٙتط٘ت ،یىی اظ ٕٟٔتطیٗ اثعاضٞبی وبضآفطیٙبٖ اؾت  ٚایٗ افطاز اظ عطیك ایٗ
قجى ٝثط لبثّیتٞبی ذٛز افعٚز ٚ ٜاظ ٔعایبی آٖ ثٟطٔ ٜیٌیط٘س .ایٙتط٘ت قجىٝای ٔدبظی اؾت و ٝتب حس
ظیبزی ٔؿتمُ اظ ٔحُ ٔی ثبقس .ایٙتط٘ت  ٚقجىٞٝبی اِىتط٘ٚیىی یه ثؿتط اضتجبعی ٞؿتٙس .ایٗ قجىٝ
ثبظاضی ثسٔ ٖٚطظ اؾت ؤ ٝیتٛاٖ ث ٝضاحتی زض آٖ تدبضت ٕ٘ٛز .زض وكٛض ٔب ث ٝذبعط ػسْ تٛؾؼة لٛی
 ٚلبثُ تٛخ ٝایٙتط٘ت قبیس ایٗ قجى ٝاثعاض وبضآفطیٙی چٙساٖ لٛی ٔحؿٛة ٍ٘طزز ،زضحبِیى ٝتّفٗ ٕٞطاٜ
یىی اظ اثعاضٞبی ٔ ٟٓوبضآفطیٙی زض ایطاٖ اؾت(دیدٌ ير.)2832،
«وبض آفطیٙی ٔٛتٛض تٛؾؼ ٝفٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت اؾت» ثب وبضآفطیٙی اؾت و٘ ٝیبظٞب قٙبذتٝ
ٔیقٛز  ٚثب ضفغ ٘یبظٞب پیكطفت حبنُ ٔیقٛز .وكٛضٞبی پیكطفت ٝث ٝایٗ زِیُ پیكطفتٝا٘س و ٝزض
فٙبٚضی پیكطفت وطزٜا٘س  ٚتٛؾظ آٖ ٓٞ ،التهبز خٟبٖ ضا زض اذتیبض ٌطفت ٓٞ ،ٝلسضت ٘ظبٔی قسٜا٘س ٚ
 ٓٞفط ًٙٞخٟبٖ ضا ث ٝؾٛی ذٛاؾتٞٝبی ذٛز ٞسایت ٔیوٙٙس .وبضآفطیٙی اعالػبت زض ؾغٛح ٔرتّف
اِف -ؾرتافعاض ة٘ -طْافعاض ج -اعالػبت ز-اضتجبعبت ٞـ -وبضثطز ،ا٘دبْپصیط اؾت.
ٌؿتطـ ٘ ٚفٛش ٞط فٙبٚضی ثؿتٍی ثٙٔ ٝبفغ ثبِم ٜٛفٙبٚضی  ٚظطفیت خصة ثٍٙبٜٞب زاضزٙٔ .بفغ
ثبِم ٝ٘ ٜٛتٟٙب ث ٝتِٛیسوٙٙسٌبٖ وبالٞب  ٚذسٔبت ٔیضؾس و ٝاظ فٙبٚضی خسیس اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس ،ثّىٝ
ٔهطفوٙٙسٌبٖ آٖ وبالٞب  ٚذسٔبت ٘یع اظ آٖ ثٟطٜٙٔس ٔیق٘ٛس .ثطای ٔثبَ ،ضقس ؾطیغ ایٙتط٘ت ثبػث
ٔیقٛز  ٓٞػطضٝوٙٙسٌبٖ ٔ ٓٞ ٚهطفوٙٙسٌبٖ اظ ٔغّٛثیت ثیكتطی ثطذٛضزاض

ٌطز٘س(جًاومردي- ،

. ) 2831
پصیطـ فٙبٚضی وؿت  ٚوبض اِىتط٘ٚیه تبثؼی اظچٙسیٗ ػبُٔ اؾت .ایٗ ػٛأُ زض اوثط ٔٛالغ اثط
تمٛیتوٙٙس ٜز ٚخب٘جٝای (ٔتمبثّی) ثط یىسیٍط زاض٘س.
یىی اظ قطایظ ٔ ٟٓزیٍط زض وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی ٚخٛز قجى ٝاضتجبعی لٛی ٕٞطا ٜثب اعٕیٙبٖ
ثبالؾت .زؾتطؾی ث ٝپٟٙبی ثب٘س ثبالتط زض اذتیبض ٞیچ وساْ اظ ثٍٙبٜٞب ٘یؿت .پٟٙبی ثب٘س لؿٕتی اظ
ظیطؾبذتٞبی ٟ٘بزی ٝٙقس ٜتٛؾظ زِٚت اؾتٞ .ط لسض ایٗ پٟٙب ثبالتط ثبقس ،حدٓ  ٚؾطػت اعالػبتی وٝ
ضز  ٚثسَ ٔیوٙس ثیكتط ذٛاٞس ثٛز .اظ ایٗ ض ٚثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٘مف ٕٟٔی و ٝایٗ ػبُٔ ٔیتٛا٘س زض
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ٔٛلؼیت ذسٔبت قجى ٝثب تٛاٖ ثبال زاقت ٝثبقس ،ذهٛنیؾبظی ٔ ٚمطضاتظزایی ذسٔبت اضتجبعی ثٝ
ٔٙظٛض افعایف وبضایی زض ؾیؿتٓ ٔربثطات زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٚ ٝتٛؾؼ ٝیبفتٛٔ ٝضز تبویس لطاض
ٔیٌیطزٔ .تغیطٞبی ضفتبضی ٘ظیط ٔیعاٖ ٟٔبضت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ثٍٙبٜٞب ،حدٓ ؾطٔبیٌٝصاضی زض تحمیك ٚ
تٛؾؼ٘ ٚ ٝطخٞبی زؾتٕعز ،اظ ػٛأُ ٕٟٔی ٞؿتٙس و ٝزض پصیطـ وبض آفطیٙی اِىتط٘ٚیىی تٛؾظ
ثٍٙبٜٞب ٔٛثط٘سٞ .ط لسض ثٍٙب ٜتدبضی اظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔترهم ثیكتطی ثطذٛضزاض ثبقٙس ٙٔ ٚبثغ
ثیكتطی ضا ث ٝؾطٔبیٌٝصاضی ترهیم زٞسٛٔ ،لؼیت ثٟتطی زض خصة  ٚپصیطـ وبض آفطیٙی اِىتط٘ٚیىی
زاضز(ظیبضتی.)1383،
موانع و محدودیت هبی کبرآفزینی بصورت عبم
زض ٔمبِ ٝای و ٝتٛؾظ ٔدتجی أیطی ٔ ٚحٕسضضب ظاِی زض ؾبَ  1388تحت ػٛٙاٖ ٔحسٚزیت ٞبی
ضا ٜا٘ساظی وؿت  ٚوبضٞبی ٘ٛظٟٛض زض زا٘كىسٔ ٜسیطیت تٟطاٖ ثٍ٘ ٝبضـ زضآٔس ٜاؾت ایٗ ٘تبیح حبنُ
قس ٜو ٝؾبال٘ ٝثؿیبضی اظ وبضآفطیٙبٖ ٘ٛظٟٛض الساْ ث ٝضا ٜا٘ساظی وؿت  ٚوبض خسیس ٔی وٙٙس أب تٟٙب
تؼساز ا٘سوی اظ آٖ ٞب ٔٛفك ث ٝایدبز یه قطوت پبیساض ٔی ق٘ٛس .ثیكتط ایٗ وبضآفطیٙبٖ زض ٔٛاخ ٟٝثب
ٔب٘غ ٞب ٔ ٚكىُ ٞبی ضا ٜا٘ساظی وؿت  ٚوبض خسیس ،زؾت اظ تالـ ٔی وكٙس .ایٗ ٔغبِؼ ٝث ٝثطضؾی
ٔب٘غ ٞبی پیف ضٚی وبضآفطیٙبٖ ٘ٛظٟٛض و ٝزض زٚضٞ ٜبی آٔٛظـ وبضآفطیٙی ٟٔ ٚبضت ٞبی وؿت  ٚوبض
زض تٟطاٖ قطوت وطز ٜا٘سٔ ،ی پطزاظز .یبفتٞ ٝبی ایٗ پیٕبیف (٘ )n=179كبٖ ٔی زٞس ؤ ٝحسٚزیت
ٞبی ٍ٘طقی  ٚفطٍٙٞی ٔیبٍ٘یٗ (ٔ ،)3.7حسٚزیت ٞبی آٔٛظقی (ٔیبٍ٘یٗ ٔ ،)3.66حسٚزیت ٞبی
حٕبیتی  ٚظیطثٙبیی (ٔیبٍ٘یٗ ٔ ،)3.64حسٚزیت ٞبی ثبظاض ٔ ٚحیظ وبض (ٔیبٍ٘یٗ ٔ ،)3.38حسٚزیت
ٞبی لب٘٘ٛی  ٚازاضی (ٔیبٍ٘یٗ ٔ ٚ ،)3.41حسٚزیت ٞبی ٔبِی (ٔیبٍ٘یٗ ) 3.42ث ٝتطتیت ٔ ٟٓتطیٗ
ٔٛا٘غ ضا ٜا٘ساظی وؿت  ٚوبض ٞؿتٙس؛ زض حبِی ؤ ٝحسٚزیت ٞبی قرهی افطاز (ٔیبٍ٘یٗ ٔ )3.08ب٘ؼی
ثطای ضا ٜا٘ساظی وؿت  ٚوبض آٖ ٞب ٕ٘ی ثبقٙس .أب ٘ىت ٟٓٔ ٝایٗ اؾت و ٝوبضآفطیٙبٖ ٘ٛظٟٛضی وٝ
ٚیػٌی ٞبی قرهیتی وبضآفطیٙب٘ ٝلٛی تطی زاض٘س ثب ٚخٛز زضن ایٗ ٔب٘غ ٞب ٓٞ ،چٙبٖ تٕبیُ ثیكتطی
ث ٝضا ٜا٘ساظی وؿت  ٚوبض زاض٘س .زض ٔمبِ ٝای زیٍط و ٝتٛؾظ ٟٔطزاز ٔسٛٞقی ٚغالٔطضب ثركی تحت
ػٛٙاٖ ٔٛا٘غ وبضآفطیٙی زض زا٘كٍبٔ ٜبظ٘سضاٖ زض ؾبَ  1382ثٍ٘ ٝبضـ زض آٔس ٜاؾت ،ثیبٍ٘ط ایٗ ٘تبیح
ٔی ثبقس وٛٔ ٝا٘غ زاذّی ثیكتطیٗ تبثیط ٔٙفی ضا زض وبضافطیٙی ؾبظٔب٘ی زض زا٘كٍبٔ ٜبظ٘سضاٖ ضا زاقتٝ
ا٘س و ٝاظ ایٗ خّٕٔ ٝی تٛاٖ ث ٝتهٕیٕبت ٘ب ٔٙبؾت ٔسیطاٖ ػبِی زض ا٘تربة ٔسیطاٖ ظیط زؾت  ٚاظ
ٔیبٖ ػٛأُ ٔحیغی ث ٝػبُٔ فمساٖ ضلبثت و ٝثیكتطیٗ تبثیط ٔٙفی ثط وبضافطیٙی ضا زاض٘س اقبض ٜوطز.
زض ٔمبِ ٝای زیٍط و ٝتٛؾظ حؿٗ ٔیطظا ٔحٕسی  ٚآشض تبخٛض زض ؾبَ  1386تحت ػٛٙاٖ ٔٛا٘غ ٚ
ضاٞىبضٞبی وبضآفطیٙی زض ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ایطاٖ ثٍ٘ ٝبضـ زض آٔس ٜاؾت ،ایٗ ٘تبیح حبنُ قس ٜوٝ
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ٔٛا٘غ وبضآفطیٙی ػجبضتٙس اظ ٕٞ:ؿ٘ ٛجٛزٖ ترهم ٞب ٟٔ ٚبضت ٞبی زا٘كدٛیبٖ ثب ٘یبظٞبی ثبظاض
وبض،وبضثطزی ٘جٛزٖ زضٚؼ زا٘كٍبٞی ثٛیػ ٜزض ضقتٞ ٝبی فٙیٟ٘ ،بزی٘ ٝٙكسٖ فط ًٙٞوبضآفطیٙی زض
ؾغٛح ٌ٘ٛبٌ ٖٛخبٔؼ ،ٝایدبز فط ًٙٞوبضٔٙس پطٚضی ث ٝخبی فط ًٙٞوبضافطیٙیٔ ،حسٚزیت اذتیبض
ٔسیطاٖ زا٘كٍبٟٞب زض ظٔی ٝٙثطٌعاضی زضؼ ٞبی وبضافطیٙی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ثّٙس ٔست ثطای وبضٞبی
اقتغبِعا٘ ،جٛز اضتجبط ٔیبٖ زا٘كٍبٞ ٜب ٔ ٚطاوع تِٛیسی  ٚنٙؼتی٘ ،بآقٙبیی خٛا٘بٖ ثب ثبظاض وبض،ػسْ
آٌبٞی آ٘بٖ اظ عطاحی عطح وؿت  ٚوبض ٔ ٚكبضوت ٘ساقتٗ فؼبَ ثرف ذهٛنی زض ظٔیٞ ٝٙبی
پػٞٚف .
زض ٔمبِ ٝای و ٝتٛؾظ خؼفط یؼمٛثی زض ؾبَ  2010زض زا٘كٍب ٜظ٘دبٖ تحت ػٛٙاٖ ٔغبِؼٛٔ ٝا٘غ
اضتمب وبض آفطیٙی زض آٔٛظـ ػبِی زض ثرف وكبٚضظی ٔٙتكط یبفت ،ٝایٗ ٘تبیح حبنُ ٌطزیس و ٝثطای
ضؾیسٖ ث ٝتٛؾؼ ٚ ٝاقتغبَ و ٝاظ اٞساف وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ٘ ٝظیط ایطاٖ ٔی ثبقس؛تٛخ ٝث ٝاضتمبء ٚ
حٕبیت اظ وبضآفطیٙی وبضآفطیٙبٖ أطی حیبتی ٔی ثبقسٞ.سف اظ ٔغبِؼ ٝفٛق قٙبؾبیی ٔٛا٘غ تطٚیح وبض
آفطیٙی زض ثرف وكبٚضظی زض آٔٛظـ ػبِی اؾت .ایٗ تحمیك و ٝثب ضٚیىطز تٛنیفی – ٕٞجؿتٍی زض
ثیٗ فبضؽ اِتحهیالٖ وكبٚضظی ٔطاوع آٔٛظـ ػبِی اؾتبٖ ظ٘دبٖ ث ٝا٘دبْ ضؾیس ٜاؾت .ایٗ ٘تبیح حبنُ
قس ٜاؾت وٛٔ ٝا٘غ ضقس وبضآفطیٙی زض وكبٚضظی ػجبضتٙس اظ :تٛؾؼ ٝزا٘كىس ٜوكبٚضظی ثس ٖٚتٛخ ٝثٝ
ویفیت ػّٕی٘ ،ب ٔٙبؾت ثٛزٖ ٔحتٛای آٔٛظقی ثب ٘یبظٞبی ثبظاض وبض ،ضٚـ تسضیؽ ؾٙتی،فمط آٔٛظقی
 ٚوٕجٛز تدٟیعات آظٔبیكٍبٞی اؾت .
زض ٔمبِ ٝای و ٝثهٛضت ٌعاضـ زض اتحبزی ٝاضٚپب تحت ػٛٙاٖ ٔٛا٘غ وبضآفطیٙی  ٚذاللیت تدبضی زض
ؾبَ  2004ثب ٕٞبٍٙٞی ؾٛؾب٘ب ٔبضتیٙع ٍ٘بضـ قس ٜاؾت ایٗ ٘تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت و ٝثطای ایدبز
یه ٔحیظ وؿت  ٚوبض ٔٙدط ث ٝوبضآفطیٙی ٘یبظ ث ٝؾطٔبیٌ ٝصاضی،عیف ٌؿتطز ٜای اظ ؾیبؾت ٞبی
حٕبیتی،ؾیبؾت ٞبی پِٛی ٔ ٚبِی ٚخٛز زاضزٕٞ.چٙیٗ ٔٛا٘غ ایدبز وبضآفطیٙی زض وكٛضٞبی اضٚپبیی
و ٝزض ایٗ ٌعاضـ آٔس ٜاؾت ػجبضتٙس اظ :پیچیسٌی ایدبز یه قطوت و ٝزض ثطذی اظ وكٛضٞبی اضٚپبیی
ٚخٛز زاضز٘ .ساقتٗ اػتجبضات ثب٘ىی افطاز وبضآفطیٗ،ػسْ زؾتطؾی ث ٝقجى ٚ ٝقجىٞ ٝبی اختٕبػی ٚ
ٔٛؾؿبت ٔرتّف،ػسْ زؾتطؾی ثٙٔ ٝبثغ ٔبِی ٔ ٚ ٟٓتطؼ اظ قىؿت.
موانع آموسش و یبدگیزی الکتزونیکی بدون توجه خبص به کبر آفزینی
زض ٔمبِ ٝای و ٝتٛؾظ فبعٕ ٝثمفی زض ٔطوع تحمیمبت ٔربثطات ایطاٖ ثب ٔٛضٛع ػٛأُ وّیسی
ٔٛفمیت اؾتمطاضیبزٌیطی اِىتط٘ٚیىی زض ٔٛؾؿبت آٔٛظقی ثٍ٘ ٝبضـ زضآٔس ٜاؾت ایٗ ٘تید ٝحبنُ
ٌطزیس ٜو ٝػبُٔ فٙبٚضی ثب تؼطیف عطح والٖ ظیط ؾبذت لبثُ زؾتطؼ ؾبظٔبٖ ثطای اؾتفبز ٜزض
آٔٛظـ اِىتط٘ٚیىی اظ ٔٙظط لبثّیت اعٕیٙبٖ  ٚؾطٚیؽ زٞی  24ؾبػت ٝثیكتطیٗ تبثیط  ٚػبُٔ اذاللی/
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فطٍٙٞی ثب ٔحسٚز ٜتٛٙع فطٍٙٞی  ٚاختٕبػی یبزٌیطاٖ،تٛٙع خغطافیبییٔ،حسٚزیتٟبی اذاللی ثب إٞیت
وٕتط ،اظ ػٛأُ تبثیط ٌصاض ثط ٔٛفمیت اؾتمطاضیبزٌیطی اِىتط٘ٚیىی زض ٔٛؾؿبت آٔٛظقی ٔی ثبقٙس .زض
ٔمبِ ٝای زیٍطو ٝتٛؾظ قٟبة خٛإ٘طزی ٕٞ ٚىبضاٖ زض ؾبَ  1387تحت ػٛٙاٖ ٔطاوع ضقس
ٔدبظی،ثؿتط تٛؾؼ ٝآٔٛظـ اِىتط٘ٚیىی وبضافطیٙی ثٍ٘ ٝبضـ زض آٔس ٜاؾت ،ایٗ ٘تبیح حبنُ ٌطزیسٜ
و ٝثب ٌؿتطـ زأ ٝٙوبضثطز فطآیٙس « آٔٛظـ اِىتط٘ٚیىی » قبٞس تٛؾؼ ٝوبضوطزٞبی آٖ زض حٛظٞ ٜبی
٘ٛیٗ ٞؿتیٓ .ایٗ ٔف ْٟٛزأٌ ٝٙؿتطز ٜای اظ فطآیٙسٞب  ٚوبضثطزٞب اظ خّٕ ،ٝآٔٛظـ ضایب٘ٔ ٝحٛض ،آٔٛظـ
قجىٔ ٝحٛض ،آٔٛظـ تحت قجى ،ٝوالؾٟبی ٔدبظیٕٞ ،ىبضی ٞبی زیدیتبِی  ... ٚضا قبُٔ ٔیكٛز .ثب
ایٗ  ٕٝٞػٕس ٜوبضثطز و٘ٛٙی ایٗ ٔف ْٟٛزض ایطاٖ ٔؼغٛف ث ٝػطنٞ ٝبی زا٘كٍبٔ ٜدبظی  ٚآٔٛظـ
اِىتط٘ٚیىی زض ٔمبعغ ٔرتّف تحهیّی اؾت .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝزض ز٘یبی تٛؾؼ ٝیبفت ٝزأ ٝٙوبضثطز
ایٗ ٔف ْٟٛث ٝفطآیٙسٞبی ٔرتّف آٔٛظـ نٙؼتی  ٚوبضآفطیٙی ،آٔٛظـ اِىتط٘ٚیىی ان َٛوؿت  ٚوبض ٚ
ٔكبٚض ٜاِىتط٘ٚیىی ثطای تٛؾؼ ٝتدبضت تٛؾظ قطوتٟب وكیس ٜاؾت .زض تٛؾؼ ٚ ٝث ٝوبضٌیطی ایٗ
فطآیٙسٞبٔ ،طاوع ضقس ٔ ٚطاوع ضقس ٔدبظی٘ ،مكی ٕٔتبظ زاض٘س.
زض ٔمبِ ٝای زیٍط و ٝتٛؾظ ضلی ٝػّیّ ٚ ٛزیٍطاٖ تحت ػٛٙاٖ فٙبٚضی اعالػبت ٚوبضآفطیٙی
زیدیتبَ زض ؾبَ  1389ثٍ٘ ٝبضـ زضآٔس ٜاؾت ،ایٗ ٘تبیح حبنُ ٌطزیس ٜو ٝأطٚظ ٜزؾتطؾی تؼساز
ظیبزی اظ ٔطزْ خٟبٖ ث ٝقجى ٝایٙتط٘ت ٌ ٚؿتطـ اضتجبعبت اِىتط٘ٚیه ثیٗ افطاز  ٚؾبظٔبٟ٘ب اظ عطیك
ز٘یبی ٔدبظی ،ثؿتطی ٔٙبؾت ثطای ثطلطاضی ٔطاٚزات تدبضی ٚالتهبزی فطا ٓٞوطز ٜاؾت  .تدبضت
اِىتط٘ٚیه ػٕس ٜتطیٗ زؾتبٚضز ث ٝوبضٌیطی فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت ز ض ظٔیٞ ٝٙبی التهبزی اؾت
ثط اثط ٌؿتطـ ایٗ فٙبٚضی ،حدٓ تدبضت اِىتط٘ٚیه زض خٟبٖ ضٚظ ث ٝضٚظ زض حبَ ضقس اؾت .ثی قه
وبضآفطیٙی ؾ ٟٓػٕس٘ ٚ ٜمف ٚیػ ٜای زض تٛؾؼ ٝفٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ اظ خّٕ ٝفٙبٚضی اعالػبت زاقتٝ
ٚزاضز؛ فٙبٚضی اعالػبت ٔطظٞبی فىطی  ٚػّٕی ضا زض خٛأغ ؾٙتی قىؿت ٝاؾت  ٚظٔیٙٔ ٝٙبؾجی ضا
ثطای ضقس فىط  ٚذاللیت  ٚپٛیبیی ثركیسٖ ث ٝوؿت  ٚوبض فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾت  .أطٚظ ٜایٗ فطآیٙسٞب ثب
اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی ٞبی ٔجتٙی ثط ٚة تٛؾؼٔ ٝی یبثٙس  ٚثسیٗ تطتیت ٔسضٖ تطیٗ ٘ٛع وؿت  ٚوبض وٝ
ث ٝوبضآفطیٙی زیدیتبَ ٔؼطٚف اؾت ضا ثٚ ٝخٛز ٔی آٚض٘س(ػّیّ .)1389،ٛزض ٔمبِ ٝای زیٍط و ٝتٛؾظ
ایٕبٖ ثبثبٌّی ٚفبعٕ ٝذبّ٘طظاز ٜزض ؾبَ  1389تحت ػٛٙاٖ ٔٛا٘غ ضقس ٚتٛؾؼ ٝتدبضت اِىتط٘ٚیه زض
ایطاٖ ثٍ٘ ٝبضـ زض آٔس ،ایٗ ٘تبیح حبنُ ٌطزیس تدبضت اِىتط٘ٚیه  ٚقبذٞ ٝبی ٔتؼسز آٖ زض لطٖ
حبضط اظ ضطٚضیبت غیط لبثُ چكٓ پٛقی ٔیثبقسِ .صا ثطای اؾتفبز ٜاظ ایٗ فٙبٚضی ٘ٛیٗ ،الظْ اؾت
ػٛأُ ٔحیغی ثؼٛٙاٖ ظیطثٙب ٔٛضز ثطضؾی ٔ ٚغبِؼ ٚ ٝثبظٍ٘طی لطاض ٌیط٘س .ثطای ضؾیسٖ ث ٝایٗ ٔٙظٛض
الظْ اؾت اثتسا ػٛأُ  ٚزض ٚالغ ٔٛا٘غ ٔحیغی قٙبذت ٚ ٝاِٛٚیتثٙسی ق٘ٛس ،ؾپؽ ضطیت إٞیت ٞط
وساْ ضا ٔؼیٗ وٙیٓ  ٚثب اضای ٝضا ٜحُ زض ٟ٘بیت اٍِٛیی خٟت پیبزٜؾبظی ٔٙبؾت تدبضت اِىتط٘ٚیه اضائٝ
8-9

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار

ٕ٘بئیٓ .تدبضت اِىتط٘ٚیه  ٚآثبض آٖ ،أطٚظ ٜزض خٙجٞٝبی ٔرتّف التهبز وكٛضٞب أطٚظٛٔ ٜضز ثحث
ثؿیبضی اظ ٔحبفُ پػٞٚكی  ٚزا٘كٍبٞی زض ؾطاؾط ز٘یبؾتٚ .اضح اؾت و ٝثب تٛخ ٝثٌ ٝؿتط ٜتدبضت
اِىت ط٘ٚیه ،ایٗ ٔٛضٛع  ٓٞاظ ٔٙظط التهبز زاذّی  ٓٞ ٚاظ ٘مغ٘ ٝظط تدبضت ثیٗإِّّی لبثُ ثطضؾی
اؾت .زض ٔمبِ ٝای زیٍط و ٝتٛؾظ انغط لسْ ظٖ خالِی زض ؾبَ  1388تحت ػٛٙاٖ فٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ
اعالػبتی،تحِٛی زضوبضآفطیٙی ث ٝا٘دبْ ضؾیس ٜاؾت ایٗ ٘تبیح حبنُ قس ٜاؾت و ٝتغییطات قسیس
تىِٛٛٙغی ،اعالػبتی ،ؾیبؾی ،التهبزی زض ػهط حبضط چبِف ٞب  ٚفطنت ٞبیی ضا ثطای ؾبظٔبٖ ٞب ثٝ
ٚخٛز آٚضز ٜاؾت .ؾبظٔبٖ ٞبیی و ٝذٛز ضا اظ لجُ آٔبز ٜایٗ تغییطات ؾبذت ٝا٘س ٝ٘ ،تٟٙب اظ ایٗ چبِف
ٞب ؾٛز ٔی ثط٘س ،ثّى ٝذٛز ٔی تٛا٘ٙس ذبِك چٙیٗ تغییطاتی ثبقٙس.تٛؾؼ ٝالتهبزی  ٚاختٕبػی زض ثؿتط
ظٔبٖ ٘یبظٔٙس ٔمتضیب ت  ٚضطٚضت ٞبیی ثٛزٞ ٚ ٜؿت.أطٚظ ٜفٗ آٚضی ٞبی ٘ٛیٗ اعالػبتی خعء انّی
پٛیبیی  ٚتٛؾؼ ٝالتهبزی وكٛض ٞب ٔحؿٛة ٔی قٛز  ٚث ٝػٛٙاٖ یه ؾیؿتٓ ٔتكىُ ٔغطح اؾت وٝ
ٞط وساْ اظ اخعاء تكىیُ زٙٞس ٜآٖ ثط خٙجٞ ٝبی ٔرتّف فؼبِیت ا٘ؿبٖ ٞب اثط ٔی ٌصاضز .ث ٝایٗ تطتیت
ٔی تٛاٖ ٌفت ق ٙبؾبیی اخعاء ایٗ ؾیؿتٓ ثطای ؾیبؾت ٌصاضاٖ  ٚتهٕیٓ ٌیط٘سٌبٖ زض ؾغح والٖ زض
تٛؾؼ ٝالتهبزی ،اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی ضطٚضی اؾت.زض حمیمت فٙبٚضی اعالػبت ث ٝػٛٙاٖ ٔٛتٛض ٔحطوی
زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت و ٝضٕٗ ث ٝحطوت زضآٚضزٖ چطخ ٞبی قغّی  ٚاؾترسأی ،ؾجت ضقس ٚ
پٛیبیی التهبز خبٔ ؼ ٚ ٝایدبز ٘ٛع خسیسی اظ التهبز ٔی قٛز و ٝالتهبز زا٘ف ٔحٛض ٘بٔیسٔ ٜی قٛز.زض
ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثطضؾی ٘مف فٙب ٚضی اعالػبت زض وبضآفطیٙی  ٚایدبز فطنت ٞبی قغّی پطزاذت ٝقسٚ ٜ
ٞسف آٖ اضائ ٝضا ٜحّی ثطای ٔؼضُ ثیىبضی زض خٛأؼی اؾت و ٝثرف ػظیٕی اظ خٕؼیت خٛاٖ آٟ٘ب
ػّیطغٓ ثط ذٛضزاضی اظ اؾتؼساز  ٚا٘طغی وبفیٕٞ ،چٙبٖ اظ ٔكىُ ثیىبضی ض٘ح ٔی ثط٘س.
زض ٔمبِ ٝای و ٝخٞٛب وتٔ ٚ ٗ٘ٛبٚضی وب٘تٛال زض زا٘كٍب ٜفٙال٘س زض ؾبَ  2006ث ٝػٛٙاٖ اؾتطاتػی
ٞبی آٔٛظـ ٔدبظی  ٚوبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض آٔٛظـ ػبِی ثٍ٘ ٝبضـ زضآٔس ٜاؾت ایٗ ٘تید ٝحبنُ
قس ٜاؾت و ٟٔ ٝبضتٟبی اضتجبعی  ٚاعالػبتی زض خٛأغ ٔسضٖ ٔٛضز ٘یبظ ٞؿتٙس و ٝایٗ ٟٔبضتٟب زض ٔیبٖ
ٟٔبضتٟبی ٔ ٟٓحطف ٝای زض ثؿیبضی اظ نٙبیغ ثكٕبض ٔی ایٙس  .فطز ایس ٜاَ زض ایٗ خٛأغ فطزی اؾت وٝ
اظ ٔٙبثغ اعالػبتی آٌبٞی زاقت ٝثبقس ٟٔ ٚبضت ٞبی ذٛا٘سٖ  ٚزؾتیبثی آٖ ٔٙبثغ ضا زاقت ٝثبقسٟٔ ،بضت
ٞبی ثطلطاض وطزٖ اضتجبط ضا ث ٝذٛثی ثسا٘س  ٚایٗ اعالػبت ضا زض ضا ٜزضؾت ث ٝوبض ٌیطز.اؾتطاتػی آٔٛظـ
اظ عطیك فٙبٚضی اعالػبت ضاٞجطز ذبنی اؾت و ٝتٛؾظ اؾتطاتػی ٞبی وّی وبضثطزی احبع ٝقسٜ
اؾت.ایٗ اؾتطاتػی ث ٝتكطیح ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظـ ٔدبظی  ٚوبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی ٔی پطزاظز.و ٝقبُٔ
ضٚقٟبی ٔرتّف آٔٛظـ ٌٙ ٚدب٘سٖ آٔٛظـ ٔدبظی زض ثط٘بٔ ٝزضؾی،ثطضؾی ٘مف ٔؼّٓ ،تؼبٔالت ثیٗ
ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ٔدبظی،فط ًٙٞوبضآفطیٙی ٔی ثبقس .و ٝزض ایٗ ٔمبِ ٝاظ ضٚـ اضظیبثی ٔتٛاظٖ ثطای
تٛنیف ثرف ٔ ٟٓایٗ اؾتطاتػی یؼٙی زؾتیبثی ث ٝترهم ثٟتط ثطای یبزٌیطی ٔدبظی  ٚوبضآفطیٙی
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اِىتط٘ٚیىی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت (وت .)2006،ٗ٘ٛزض ٔمبِ ٝای و ٝتٛؾظ فب٘ه غا ٚزض زا٘كٍب ٜآضاْ ای تی
اؾتطاِیب زض ؾبَ  2006ثب ػٛٙاٖ وبضآفطیٙی ٛ٘ ٚآٚضی زض وؿت  ٚوبض اِىتط٘ٚیىی (زٚض ٕ٘بی یىپبضچ )ٝثٝ
ٍ٘بضـ زضآٔس ٜاؾت ایٗ ٘تید ٝحبنُ قس ٜاؾت و ٝوبضآفطیٙی ٛ٘ ٚآٚضی اضتجبط ٔثجتی زض خٟت ضقس
 ٚزضذكف یه ؾبظٔبٖ اِىتط٘ٚیىی زاض٘س ٔ .ؿبِ ٝأطٚظ تدبضت اِىتط٘ٚیىی پبؾد ٘عزیه ث٘ ٝیبظٞبی
ثبظاض  ٚثسؾت آٚضزٖ اػتجبض زض ثبظاض اؾت و ٝوبضآفطیٙی ٛ٘ ٚآٚضی تبٔیٗ وٙٙس ٜایٗ ذٛاؾتٞ ٝب ٞؿتٙس .
زض حبِت ایس ٜآَ یه ؾبظٔبٖ اِىتط٘ٚیىی ثبیس ث ٝوؿت اػتجبض اظ عطیك آٌبٞی زازٖ ضاخغ ث ٝؾطٚیؽ
ٞبی ِٕؽ ٘بپصیط آ٘الیٗ لجُ اظ آغبظ وبض ؾبظٔبٖ ثپطزاظز.
موانع کبر آفزینی الکتزونیکی را در ارتببط بب موضوعبت دیگز
زض ٔمبِ ٝای و ٝتٛؾظ وطیٓ ویبخٛضی زض ؾبَ ،1387تحت ػٛٙاٖ اضائٔ ٝسِی ٔفٟٔٛی خٟت ثطضؾی
ٔٛا٘غ تدبضت اِىتط٘ٚیىی زض ثرف وبضآفطیٙی ایطاٖ ثٍ٘ ٝبضـ زض آٚضز ٜاؾت ٛٔ،ا٘غ تدبضت اِىتط٘ٚیىی
زض وبضآفطیٙی ضا زض ٔسِی ٔفٟٔٛی قبُٔ ٔٛاضز ػسْ ٚضٛح یب ٘جٛز لٛا٘یٗ تدبضت اِىتط٘ٚیىی،ػسْ
زؾتطؾی اضظاٖ،آؾبٖ  ٚؾطیغ ث ٝایٙتط٘ت،ػسْ ثؿتط فطٍٙٞی ٔٙبؾت،فمساٖ افطاز ٔترهم،تحُٕ وٕتط
ضیؿه ٘ؿجت ث ٝقطوت ٞبی ثعضي،ػسْ حٕبیت زِٚت  ٚػسْ آٔٛظـ ٔٙبؾت ٔی زا٘س .زض ٔمبِ ٝای وٝ
تٛؾظ ٌٛزضظ لٟطٔب٘ی زض ؾبَ  1382تحت ػٛٙاٖ ثطضؾی ٔٛا٘غ ایدبز ٌ ٚؿتطـ زِٚت اِىتط٘ٚیىی زض
ایطاٖ ث ٝا٘دبْ ضؾیسٛٔ،ا٘غ

ایدبز ٌ ٚؿتطـ زِٚت اِىتط٘ٚیىی زض ایطاٖ زض لبِت ؾ ٝقبذٝ

ضفتبضی،ظٔی ٝٙای  ٚؾبذتبضی ٔٛضز ثطضؾی ٚالغ قس ٜا٘س.و٘ ٝتبیح حبنُ اظ تحمیك ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝزض
زض ضاؾتبی ایدبز ٌ ٚؿتطـ زِٚت اِىتط٘ٚیه زض ایطاٖٛٔ،ا٘غ ؾبذتبضی زاضای اِٛٚیت اٛٔ،َٚا٘غ ضفتبضی
زاضای اِٛٚیت زٛٔ ٚ ْٚا٘غ ظٔی ٝٙای زاضای اِٛٚیت ؾٔ ْٛی ثبقٙس .زض ایٗ ٔمبِٕٟٔ ٝتطیٗ ٔٛا٘غ
ؾبذتبضی ػجبضتٙس اظ :فمساٖ یه ؾبذتبض ٔتٕطوع خٟت زِٚت اِىتط٘ٚیىی،ضؼف ؾبذتبض حمٛلی وكٛض
زض ٚضٚز ثٔ ٝحیظ اِىتط٘ٚیىیٕٟٔ.تطیٗ ٔٛا٘غ ضفتبضی ث ٝتطتیت إٞیت ػجبضتٙس اظ  -1 :ػسْ احؿبؼ
٘یبظ ثٚ ٝخٛز زِٚت اِىتط٘ٚیىی تٛؾظ ٔسیطاٖ ػبِی ؾبظٔبٖ ٞب  -2ػسْ تٕبیُ ٔسیطاٖ اضقس ؾبظٔبٖ
ٞبی زِٚتی ثطای تغییط ٚضغ ٔٛخٛزٕٟٔ.تطیٗ ٔٛا٘غ ظٔی ٝٙای ث ٝتطتیت إٞیت ػجبضتٙس اظ  -1 :وٕجٛز
٘یطٚی ٔترهم زض ظٔی ٝٙفٙبٚضی اعالػبت -2فمساٖ ظیط ؾبذت ٞبی اضتجبعی ٔٙبؾت -3.فطا٘ ٓٞجٛزٖ
ظٔیٔ ٝٙكبضوت ثرف ذهٛنی -4.قىبف زیدیتبِی
زض ٔمبِ ٝای زیٍط و ٝتٛؾظ آلبی فطقبز اوجطی زض ؾبَ  1386تحت ػٛٙاٖ ٔٛا٘غ ضقس  ٚتٛؾؼٝ
تدبضت اِىتط٘ٚیه زض ایطاٖ زض زا٘كٍب ٜقیطاظ ث ٝا٘دبْ ضؾیس ٜاؾت.ایٗ ٘تبیح حبنُ قس ٜو ٝػٛأُ
ٔب٘غ زض ضقس  ٚتٛؾؼ ٝتدبضت اِىتط٘ٚیه ػجبضتٙس اظ :فمط التهبزی  ٚفطٍٙٞی خبٔؼ ٚ ٝپبییٗ ثٛزٖ ؾغح
آٌ بٞی ٔطزْ ث ٝفٙبٚضی اعالػبت زض وكٛض،ػسْ ضقس ٔتٙبؾت ظیط ؾبذت ٞبی ٔبِیٞ،عیٞ ٝٙبی ثبال ٚ
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٘جٛز ثؿتطٞب  ٚتدٟیعات قجى ٝای  ٚاضتجبعی الظْ ثطای زؾتطؾی ؾطیغ  ٚآؾبٖ ٔطزْ ث ٝایٙتط٘ت٘،ب وبفی
ثٛزٖ أٙیت تجبزَ زازٞ ٜبی قرهی زض ثؿتط اِىتط٘ٚیه.زض ٔمبِ ٝای زیٍط و ٝتٛؾظ ٔحٕس ٘ظطی زض
ؾبَ  1388تحت ػٛٙاٖ ٔٛا٘غ ایدبز  ٚتٛؾؼ ٝقٟطٞبی اِىتط٘ٚیىی زض ایطاٖ زض زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ث ٝا٘دبْ
ضؾیس ٜاؾتٛٔ،ا٘غ تبثیط ٌصاض ثط ایدبز  ٚتٛؾؼ ٝقٟطٞبی اِىتط٘ٚیىی زض ایطاٖ ػجبضتٙس اظ  5ػبُٔ،حٛظٜ
ضٞجطی اِىتط٘ٚیه،قطایظ اختٕبػی،فطٍٙٞی  ٚالتهبزی،قطایظ حمٛلی  ٚلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات،ظیطؾبذتبض
فٙبٚضی اعالػبت  ٚحٛظ٘ ٜیطٚی ا٘ؿب٘ی  .زض ٔمبِ ٝای زیٍط و ٝتٛؾظ آلبی ازٚاضزٔ ٚب٘ٛئُ زض ؾبَ
 2006تحت ػٛٙاٖ وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض ایبالت ٔتحس ٜزضثبض ٜقطوت ٞبی ٔطخغ ٔ ٚبزض و ٝتٟٙب
زض قجى ٝایٙتط٘ت فؼبِیت ٔی وٙٙس ث ٝا٘دبْ ضؾیس ٜاؾت.ایٗ ٘تید ٝحبنُ قس ٜاؾت و ٝزض ػهط
زا٘ف وبضافطیٙبٖ اِىتط٘ٚیىی ٘یبظ ث ٝوبض  ٚتالـ ؾرت زاض٘س ظیطا و ٝتدبضت اِىتط٘ٚیىی  ٚثهٛضت
آ٘الیٗ ٕٞیك ٝضطٚضی ٔی ثبقس چ٘ٛى ٝقطوت ٞب زض ٔىبٖ ٞبی ٔدبظی ٔرتّف لطاض زاض٘سٕٞ ٚ ،چٙیٗ
ٔكتطی ٞب،تِٛیس وٙٙسٞ ٜب ٚضلیجبٖ ٔرتّف زاض٘س.
ٔمبِ ٝزیٍطی تٛؾظ ٞطی ٔبتّی  ٚپبٚ َٚؾت ٞس زض ؾبَ  2005تحت ػٛٙاٖ تیٓ ٞبی ٔدبظی ٚ
ضقس وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض اضٚپب ث ٝا٘دبْ ضؾیس ٜاؾت.ث٘ ٝظط ایٗ ز ٚزض ؾبَ ٞبی اذیط قىُ
خسیسی اظ وبضآفطیٙی اظ ٕٞبٍٙٞی  ٚتطویت ثیٗ فٙبٚضی اعالػبت  ٚتىِٛٛٙغی اضتجبعبت  ٚتٛؾؼٞ ٝطزٚ
پسیساض ٌكت ٝاؾت ٛٔ ٚخت تغییط پبضازایٓ ٞب ٔ ٚؼبٔالت التهبزی قس ٜاؾت.ایٗ ٔمبِ ٝث ٝظٟٛض ٚ
پیسایف تیٓ ٞبی ٔدبظی و ٝثغٛض ضٚظافع ٖٚتكىیُ زٙٞسٞ ٜؿت ٝضلبثتی وبضافطیٙبٖ ٔٛفك زض اضٚپب ٔی
ثبقٙسٔ،ی پطزاظز.تیٓ ٞبی ٔدبظی اظ ٌطٞ ٜٚبی افطاز تٛظیغ قس ٜزض ٔٙبعك خغطافیبیی ٔرتّف
(وبضآفطیٙبٖ) و ٝزاضای اٞساف  ٚػالئك ٔكتطن ٔی ثبقٙس،تكىیُ قس ٜاؾتٔ.عایبی ٔ ٚؼبیت تكىیُ
تیٓ ٞبی ٔدبظی ٘یع زض ایٗ ٔمبِٛٔ ٝضز ثحث  ٚثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
زض ٔمبِ ٝزیٍط و ٝتٛؾظ ٞب٘ؿٗ زض ؾبَ  2008تحت ػٛٙاٖ ضغیٓ ٞبی تىِٛٛٙغیىی زض تدبضت
ٔتحطن(تّفٗ ٕٞطإٍٞ:)ٜطایی ثؼٛٙاٖ ٔب٘غ یب اقبػ ٝزٙٞس ٜوبضآفطیٙی زض ٘طٚغ ث ٝا٘دبْ ضؾیس ٜاؾت.
ایٗ ٘تبیح حبنُ قس ٜو ٝزض ػهط ایٙتط٘ت  ٚتىِٛٛٙغی ٚة ایٗ ثبٚض ػٕٔٛی ٚخٛز زاقت و ٝتدبضت
اِىتط٘ٚیىی ثٛؾیّ ٝتّفٗ ٕٞطا ٚ ٜپ َٛاِىتط٘ٚیىی ٔب٘ٙس  ٚ SMSیب ٛٔ GSMفك ذٛاٞس قس.اٌطچٝ
نٙؼت فٙبٚض ی اعالػبت  ٚاضتجبعبت تٛا٘ؿت ٝاؾت اظ ثحطاٖ ػهط ایٙتط٘ت ث ٝؾالٔت ػجٛض وٙس،أب تدبضت
اِىتط٘ٚیه ٛٙٞظ ٘تٛا٘ؿت ٝث ٝایٗ ؾغح اظ ٔٛفمیت ثطؾس؛چطا ٌؿتطـ تدبضت اِىتط٘ٚیه  ٚپَٛ
اِىتط٘ٚیه ث ٝوٙسی پیف ٔی ضٚز  ٚایٗ ٔٛضٛػی تمطیجب ٔج ٟٓزض اضٚپب  ٚایبالت ٔتحسٔ ٜب٘سٜ؟ایٗ
ٔم بِ ٝثٔ ٝكىالت ؾیؿتٕبتیىی و ٝثبػث ایدبز ٔٛا٘غ ثط ؾط ضا ٜضغیٓ ٞبی تىِٛٛٙغیىی زض حٛظ ٜتدبضت
اِىتط٘ٚیه ٔی پطزاظز.تٛؾؼ ٝتدبضت اِىتط٘ٚیه ٘یبظٔٙس ٍٕٞطایی ٞبی ٔتؼسز زض ؾبی ٝضلبثت ػٙبنط ٚ
ؾیؿتٓ ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاؾتٔ.مبِٛٔ ٝخٛز اضائ ٝوٙٙس ٜیه ٔغبِؼٛٔ ٝضزی زض ثبضٛٔ ٜضٛػی ث٘ ٝبْ Pink
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ٔFishی ثبقس و ٝیه قطوت ٘مغ ٝای ذیبِی یبٔ dotcomی ثبقس.ث٘ ٝظط ٘ٛیؿٙسٛٔ ٜا٘غ ٔٛخٛز ثط
ؾط ضا Pink Fish ٜػجبضتٙس اظ  -1 :ضلبثت  ٚچكٓ  ٓٞچكٕی ثیٗ ضغیٓ ٞبی زا٘ف ٔحٛض ٘ -2 .بچیع
قٕبضی پیچیسٌی تىِٛٛٙغیىی ٔٛخٛز

ٔ -3كرم ٘جٛزٖ ٘یبظٞبی ثبظاض ٔ ٚكتطی ٘ -4بوبفی ثٛزٖ

ٔسَ ٞبی تدبضتی.أب ایٗ ٔمبِٔ ٝب٘غ انّی ثطای ٌؿتطـ تدبضت اِىتط٘ٚیه ضا ٘بؾبظٌبضی ؾبذتبضی ثیٗ
ز ٚپبضازایٓ ذهٛنی ؾبظی  ٚتؼطیف تىِٛٛٙغی ٔؼبنط  ٚؾیبؾت تٛؾؼ ٝتِٛیسات ٔی زا٘س(َاوسه.)1003،
زض ٔمبِ ٝای و ٝتٛؾظ آٔجیىب غٚتكی زض ؾبَ  2006زض زا٘كٍب ٜزویٗ اؾتطاِیب ثب ػٛٙاٖ وبضآفطیٙبٖ
اِىتط٘ٚیىی زض ظٔی٘ ٝٙطْ افعاضٞبی ٔتٗ ثبظ( )open sourceچٍ ٝ٘ٛػُٕ ٔی وٙٙس؟ ثٍ٘ ٝبضـ زض آٔسٜ
اؾت ایٗ ٘تید ٝحبنُ قس ٜاؾت و ٝپؽ اظ ثطضؾی ٘ح ٜٛاؾتفبز ٚ ٜپصیطـ ضٚظافع٘ ٖٚطْ افعاضٞبی
ٔٙجغ ثبظ زض ز٘یبی فٗ آٚضی  ٚوبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی ثطای ضقس  ٚظ٘سٔ ٜب٘سٖ ثبیس ٔٛاضز شیُ ضا زاضا
ثبقٙس:
 -1ضٚیبیی ثبقٙس  -2زض اؾتطاتػی ذٛز ثط٘بٔٞ ٝبیی ثطای تٛؾؼ ٝوٛتبٔ ٜست  ٚثّٙس ٔست زاقتٝ
ثبقٙس  -3.ؾبذتبضٞبی لبثُ ا٘ؼغبف زض ٔمبثُ ذٛاؾتٞ ٝبی ثبظاض زاقت ٝثبقٙس
زض ٔمبِ ٝای و ٝتٛؾظ وبضٔٗ ٌّس زض زا٘كٍب RMIT ٜاؾتطاِیب زض ؾبَ  2006ثب ػٛٙاٖ " ٔحطٔب٘ٝ
ثٛزٖ اعالػبت آ٘الیٗ  ٚاذالق زض وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی  ٚتدبضت اِىتط٘ٚیىی" ثٍ٘ ٝبضـ زضآٔس ٜاؾت
ایٗ ٘تید ٝحبنُ قس ٜاؾت و ٝاوثطیت وبضثطاٖ ایٙتط٘ت ٘ؿجت ث ٝحفظ حطیٓ ذهٛنی ذٛز ثؿیبض
حؿبؼ ٞؿتٙس  ٚایٗ ٔٛضز زض ٞط ز ٚخٙؽ ٔكبٞسٔ ٜی قٛز  ٚثبیس زض اِٛٚیت تٛخ ٝوبضآفطیٙبٖ
اِىتط٘ٚیىی لطاض ٌیطز ٞط چٙس ؤٕ ٝىٗ اؾت ایٗ اؾتطاتػی ثطای اػتجبض وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی اثط
ٔٙفی زاقت ٝثبقس أب ث ٝزِیُ اضضبی ذٛاؾت ٝفطٍٙٞی ٔیتٛا٘س زض خّت اػتٕبز ٔكتطیبٖ ٔٛثط ثبقس .
روش اجزای تحقیق
٘ٛع تحمیك ثط اؾبؼ ٞسف،وب ضثطزی اؾت  ٚثط اؾبؼ ٘حٌ ٜٛطز آٚضی زازٞ ٜب تٛنیفی اظ ٘ٛع پیٕبیكی
اؾت  .ضٚـ ٌطز آٚضی اعالػبت زض پػٞٚف حبضط ث ٝنٛضت ٔیسا٘ی  ٚوتبثرب٘ ٝای ٔی ثبقس .اثتسا ٔمبالت
ٔرتّف زض حٛظ ٜوبض آفطیٙی ؛ آٔٛظـ اِىتط٘ٚیىی  ٚیبزٌیطی اِىتط٘ٚیىی ،وبضافطیٙی اِىتط٘ٚیىی ٔغبِؼٚ ٝ
زؾت ٝثٙسی قس٘س .ؾپؽ ِیؿت ٔٛا٘غ ضقس زض ایٗ حٛظٞ ٜب قٙبؾبیی قسٛٔ ٚ ٜاضز تىطاضی حصف قس .زض ا٘تٟب
ٛٔ 51ضز غیط تىطاضی قٙبؾبیی قس ٜو ٝثب اؾتفبز ٜاظ آٟ٘ب پطؾكٙبٔ ٝای عطاحی قس .پؽ اظ اعٕیٙبٖ اظ ضٚایی
پطؾكٙبٔ ، ٝثیٗ خبٔؼ ٝآٔبضی تٛظیغ قس .خبٔؼ ٝآٔبضی تحمیك،اؾبتیس  ٚنبحجٙظطاٖ ضقتٞ ٝبی ٔطتجظ ثب
وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی  ٚفٙبٚضی اعالػبت ٔب٘ٙس ضقتٞ ٝبی وبضآفطیٙیٔ،سیطیت  ٚثرهٛل اؾبتیس  ITزض
زا٘كٍبٞ ٜبی اؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ٔی ثبقس .ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی زض ایٗ تحمیك ثهٛضت تهبزفی ٔی ثبقس.
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ثهٛضتیى ٝپطؾكٙبٔ ٝث ٝثطذی اظ اؾبتیس  ٚنبحجٙظطاٖ ضقتٞ ٝبی ٔطتجظ ثب وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی  ٚفٙبٚضی
اعالػبت ٔب٘ٙس ضقتٞ ٝبی وبضآفطیٙیٔ،سیطیت  ٚثرهٛل اؾبتیس  ITاضؾبَ قس  ٚزض ٟ٘بیت ٘ 55فط ثهٛضت
وبُٔ ث ٝپطؾكٙبٔ ٝاضؾبِی خٛاة زاز٘س.
قلمزو پژوهص در سه حوسه
قلمري مًضًعی شامل مًاوع رشد کارآفریىی الکتريویکی در حًزٌ آمًزش ،قلمري مکاوی ،
استان آذربایجان غربی ،ي قلمري زماوی،ویمٍ ايل سال  2830است.
تحلیل داده هب و ارائه مدل
ٞطیه اظ اثعاضٞبی خٕغ آٚضی زازٞ ٜب ،زض ٚالغ ایٗ أىبٖ ضا فطأ ٓٞی آٚض٘س و ٝزازٞ ٜبی ٔرتّف
ضا اظ آظٔٛز٘ی ٞب خٕغ آٚضی وطز.زض ٔیبٖ ایٗ اثعاضٞب،پطؾكٙبٔٞ ٝبیی و ٝزاضای ؾٛاالت ثؿتٞ ٝؿتٙس،ثٝ
ػّت ٚؾؼت وبضثطزی و ٝزاض٘س،اظ إٞیت ذبنی ثطذٛضزاض٘س.ثؼس اظ ایٙى ٝؾٛاالت اِٚی ٝپطؾكٙبٔٝ
عطاحی قسٌ،ط ٜٚپػٞٚكی و ٝػٕستب اظ وبضقٙبؾبٖ اضقس  ٚاؾتبزاٖ ضقتٔ ٝسیطیت  ٚوبضآفطیٙی
ثٛز٘س،ثبضٞب ؾٛاالت ضا ٔٛضز ثبظثیٙی لطاض زاز٘س  ٚآٖ ٞب ضا ثب اٞساف پػٞٚف ٔٛضز ٔغبثمت لطاضزاز٘س ٚ
ثطذی ؾٛاالت ضا حصف یب انالح وطز٘س  ٚزض ٟ٘بیت پطؾكٙبٔ ٝتىٕیّی یه ثبض زیٍط ثٛؾیّ ٝاؾبتیس
وبضآفطیٙیٔ،سیطیت  ٚ IT ٚتؼسازی اظ نبحجٙظطاٖ ٔغبِؼ ٝقس ٚ ٜانالحبت ٟ٘بیی ا٘دبْ قس .ثط اؾبؼ
اعالػبت ثسؾت آٔس ٜاظ پطؾكٙبٌٔٛ 51 ٝی ٝای ٔیبٍ٘یٗ إٞیت ٔٛا٘غ ٔرتّف زض حٛظ ٜوبض آفطیٙی ثٝ
قطح ظیط ذالنٔ ٝی قٛز:
ٔیبٍ٘یٗ ٔٛا٘غ التهبزی زض وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜأٛظـ اظ ٘ظط اؾبتیس ٔٛضز ٔغبِؼٝ
 50/36زضنس،
ٔیبٍ٘یٗ تبثیط ٔٛا٘غ أٛظقی زض وبضافطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ57/92زضنس .
ٔیبٍ٘یٗ تبثیط ٔٛا٘غ اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی زض وبضافطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ  60/70زضنس.
ٔیبٍ٘یٗ ٔٛا٘غ حمٛلی  71/62زضنس ٔ ٚیبٍ٘یٗ ٔٛا٘غ فٙی  ٚتىِٛٛٙغیىی  69/24زضنس ٔی ثبقس.
پطؾكٙبٔٛٔ ٝا٘غ وبضآفطیٙی زض حٛظ ٜآٔٛظـ ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه تحّیُ ػبّٔی تبییسی  ٚضٚایی آٖ
ثب آِفبی وط٘ٚجبخ ث ٝآظٌٔ ٖٛصاقت ٝقس .و ٝعی آٖ اظ ٔدٕٛع وُ ؾٛاالت(ٌٛ 51یٌٛ )ٝیٞ ٝبیی و ٝثبض
ػبّٔی آٖ ٞب وٕتط اظ  0/50ثٛز حصف ٌطزیس  ٚزض ٟ٘بیت ٌٛ 32ی ٝثبلی ٔب٘س و ٝوبض تحّیُ ضا ثب 32
ٌٛی ٝازأ ٝزازیٕٓٞ .چٙیٗ ضطیت ضٚایی پطؾكٙبٌٔٛ 32 ٝی ٝای ثطاثط ثب  0/83ثسؾت آٔس .ؾپؽ
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تحّیُ ػبّٔی تبییسی ثطای تفىیه ٔفبٞیٓ ظیط ثٙبیی «ٔٛا٘غ وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ »
ث ٝاخطا زضأس.
خس َٚظیط ٘تبیح تحّیُ ػبّٟٔب ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.
خس٘ 1-1 َٚتبیح ٚاخعاء تحّیُ ػبّٔی ٌٛیٞ ٝبی ٔطثٛط ثٛٔ" ٝا٘غ وبضافطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظٜ
آٔٛظـ"
ػٙبٚیٗ
ػبّٟٔب

ثبض

ٌٛیٞ ٝب  ٚؾٛاالت

زضنس

ٔمبزیط

ٚاضیب٘ؽ

ٚیػٜ

تجییٗ

ػبّٔی

قسٜ

0/897

٘جٛز ٔىب٘یعْ أٙیتی ٔٙبؾت
فمساٖ ظٔیٞ ٝٙبی حمٛلی الظْ ثطای اؾتفبز ٜاظ تدبضت
ٔٛا٘غ
حمٛلی ٚ
فٙی

0/877

اِىتط٘ٚیىی

0/849

٘ساقتٗ اثعاض اثط ثرف ثطای اعٕیٙبٖ اظ لب٘٘ٛی ثٛزٖ اعالػبت
0/831
اِىتط٘ٚیىی
0/794

فمساٖ ٕٞبٍٙٞی زض٘ٚی زؾتٍبٞ ٜبی ٔتِٛی زض حٛظٜ

8/032

وبضآفطیٙی.

0/765

لب٘ ٖٛوبض(ػسْ حٕبیت اظ وبض آفطیٙبٖ اِىتط٘ٚیىی)

0/736

لٛا٘یٗ ٔبِیبتی (حٕبیتی ٘جٛزٖ ،پیچیس ٜثٛزٖ لٛا٘یٗ

0/730

ٔبِیبتیٔ،یعاٖ ٔبِیبت ثط زضآٔس قطوتٞبی ٔدبظی)
71
ػسْ ضػبیت لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔطثٛط ث ٝحمٛق ٔبِىیت
0/4
ٔؼٛٙی
66
ػسْ حٕبیت وبفی اظ ثرف ذهٛنی ث ٝػٛٙاٖ ؾطثبظاٖ
0/8
انّی تٛؾؼIT ٝزض وكٛض
65
٘جٛز قجىٞ ٝبی اضتجبط اظ ضا ٜزٚض ایٕٗ  ٚلبثُ اعٕیٙبٖ
0/5
لٛا٘یٗ ثجت قطوتٞب (ٞعیٞٝٙبی ثجت قطوتٔ ،ست ظٔبٖ
ثجت ،پیچیسٌی لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔطثٛع)ٝ

62

0/6

ٚخٛز اقىبالت ٘ ٚمبیم فٙی ٔ ٚحتٛایی زض پطٚغٞ ٜبیی
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54

ؤ ٝبٞیت اعالع ضؾب٘ی زاض٘س
ػسْ پٛقف وبُٔ ایٙتط٘ت زض ؾطاؾط وكٛض

0/3

٘جٛز ثؿتطٞبی ٔٙبؾت ثطای ظیط ؾبذت ٞبی ٔربثطاتی
(ذغٛط زیتب ،أىبٖ اضتجبط ایٙتط٘تی،وٓ ثٛزٖ پٟٙبی ثب٘س،
ؾطػت ثؿیبض پبییٗ ایٙتط٘ت)

ٔٛا٘غ
آٔٛظقی

زض ایطاٖ ،فٙبٚضی،ػّ ٛٔٛؾبیط زا٘ف ٞبی خسیس زض حٛظٜ

4

وبضآفطیٙی،ث ٝعٛض اثطثركی اظ زا٘كٍبٞ ٜب ٔ ٚطاوع
8
تحمیمبتی ث ٝؾبظٔبٖ ٞبی زیدیتبِی وبضآفطیٙی ا٘تمبَ ٕ٘ی
0/49
یبثٙس

19/4

زض ایطاٖ،زض آٔٛظـ ٞبی زٚض ٜزثیطؾتبٖ،ضإٙٞبیی ٚ
اضائٝ
اثتسایی،ضإٙٞبیی ٞبی وبفی زض ظٔی ٝٙان َٛالتهبزی ثبظاض 8
ٕ٘ی ٌطزز.

0/02

زض ٘ظبْ آٔٛظقی وكٛض ٔب ؾیبؾت اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی7
اعالػبت  ٚتٛؾؼ ٝخبٔغ اٖ ٚخٛز ٘ساضز.

0/61

زض ایطاٖ ،زا٘كٍبٞ ٜب  ٚزا٘كىسٞ ٜب،زٚضٞ ٜب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی0/715
وبفی زض ظٔی ٝٙوبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی ٘ساض٘س.
0/710
زض ایطاٖ ،ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی زض زا٘كٍبٞ ٜب ٔ ٚساضؼ،
ذاللیت،ذٛزاتىبیی  ٚاثتىبض قرهی ضا تكٛیك ٕ٘ی وٙس.
زض ایطاٖ،فطّٔ ًٙٞی ثط ٔؿئِٛیت پصیطی زض حٛظٜ

0/625

وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ تبویس ٕ٘ی وٙس
زض ٘ظبْ آٔٛظقی وكٛض ٔب ثؿتط لب٘٘ٛی ٔٙبؾت ٟ٘ ٚبز0/601
ؾبظی ثطای تٟیٔ ٝحتٛا  ٚایدبز اٍ٘یع ٚ ٜاقتیبق زض
0/557
ٔسیطاٖ ٔیب٘ی ثطای ثٟطٌ ٜیطی اظ
ٔؼّٕبٖ،اؾبتیس ٚ
فٙبٚضی اعالػبت زض ضقس وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ0/557 ٜ
آٔٛظـ ٚخٛز ٘ساضز
زض ٘ظبْ آٔٛظقی وكٛض ٔب تؼساز وبٔپیٛتط ٞبی ٔٛخٛز ثٝ
٘ؿجت تؼساز افطاز ثؿیبض پبییٗ اؾت
زض ایطاٖ،فطّٔ ًٙٞی ٔكٛق ذاللیت  ٛ٘ ٚآٚضی زض ػطنٝ
وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ ٘یؿت.
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ٔٛا٘غ
التهبزی

اؾتمطاض
8
زض ایطاٖ،ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞبی ٔٙبؾجی زض ظٔیٝٙ
0/22

قجى ٝثؼُٕ ٕ٘ی آیس.

7
8/1

1/86

تٛؾؼٝ
زض ایطاٖ ،ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞبی ٔٙبؾجی زض ظٔی8 ٝٙ
قجىٔ ٝربثطاتی ا٘دبْ ٕ٘ی ٌیطز.

0/00

زض ایطاٖ ،زا٘ف آٔٛظاٖ  ٚزا٘كدٛیبٖ ث ٝضاحتی  ٚثب نطف
ٞعی ٝٙوٕتط ٕ٘ی تٛا٘ٙس یه وبٔپیٛتط

0/707

ذبٍ٘ی تٟی ٝوٙٙس.
زض ایطاٖ ،قطوت ٞبی خسیس  ٚزض حبَ ضقس ٔدبظی ٕ٘ی
0/683
تٛا٘ٙس اظ ػٟسٞ ٜعی ٝٙتدٟیعات ؾرت افعاضی ّٔ ٚعٔٚبت ٔطثٛط
ث ٝوبضثطز  ITثطآیٙس

0/564

زض ایطاٖ،وبضآفطیٙبٖ اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ ٕ٘ی
تٛا٘ٙس ٞعیٞ ٝٙبی ٚضٚز ث ٝثبظاض ضا تمجُ وٙٙس.

ٔٛا٘غ
فطٍٙٞی

ػسْ اعالع وبفی افطاز  ٚقطوت ٞبی ثعضي
 ٚوٛچه زاذّی اظ وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض
حٛظ ٜآٔٛظـ
وٕجٛز زا٘ف  ٚفط ًٙٞاؾتفبز ٜاظ قجىٝ

0/749
0/703

8
6/3

/65
1

0/603

ایٙتط٘ت
ػسْ تٛؾؼ ٝظیط ؾبذت ا٘تمبَ اعالػبت
ٌؿتطز ٜزض ؾغح وكٛض ثیٗ زا٘كٍبٞ ٜب ٔ ٚطاوع
تحمیمبتی
ٔٛا٘غ
اختٕبػی

وٕجٛز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔترهم زض ا٘دبْ پطٚغٞ ٜبی ٘طْ0/802
افعاضی

0/658

2
5/7

ایدبز أىبٖ ػسْ زؾتطؾی وبضآفطیٙبٖ ایٗ حٛظ ٜث ٝخسیس
تطیٗ فٙبٚضی ٞب

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy= 0.628
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Bartlett's Test of Sphericity=1276.124

Significance=0.000

ثط اؾبؼ اعالػبت ثسؾت آٔسٔ ٜالحظ ٝقس اظ ضٚی  32تؼساز ؾٛاَ  5تؼساز ػبُٔ تفىیه قس .
ٔمساض ضطیت آظٔ ٖٛوبیعض ٔبیط  Kmoو ٝثطاثط ثب ٔ ٚ 0/628مساض  barteletثطاثط ثب ٚ 1276/124625
ؾغح ٔؼٙی زاضی  0/000ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .اظ آ٘دب ؤ ٝمساض  Kmoاظ  0/5ثیكتط اؾت ٘تیدٔ ٝی
قٛز اؾتفبز ٜاظ تفىیه ػبُٔ ٞب ثط اؾبؼ ٔفبٞیٓ ظیط ثٙبیی ٔدبظ اؾت٘.تبیح ٘كبٖ زاز زضنس ٚاضیب٘ؽ
تجییٗ قس ٜثطای اخطای تحّیُ ػبّٔی  ٚتمّیُ ؾٛاَ ث 5 ٝػبُٔ ثطاثط ثب  65/25زضنس ٔی ثبقس  ٚایٗ
ثیبٍ٘ط آ٘ؿت ؤ ٝحمك تٛا٘ؿت ٝاؾت زؾت ٝثٙسی ٟ٘بیی ضا ثط ضٚی ؾٛاَ ٞب اخطا وٙس ظیطا ایٗ ٔمساض اظ
 50زضنس ثیكتط اؾت.
زض تحّیُ ػبُٔ اخطا قس ٜخٟت تفىیه زضؾت ؾٛاَ ٞب ثط حؿت ضطایت ثبض ػبّٔی اظ چطذف
ٔتٕبیُ (ٚاضیٕبوؽ) اؾتفبز ٜقس ٜو ٝزض ٘تیدٔ ٝكرم ٌطزیس ٞط یه اظ ؾٛاَ ٞب ث ٝوساْ ػبُٔ تؼّك
زاض٘س  .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح تحّیُ ػبّٔی فٛق ٔی تٛاٖ ٔسَ ظیط ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔٛا٘غ وبض افطیٙی زض آٔٛظـ
اِىتط٘ٚیىی اضائ ٝزاز.

ٔسَ پیكٟٙبزی ثطای قٙبؾبیی ٔٛا٘غ ضقس وبضافطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ
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نتیجه گیزی
وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی ث ٝضا ٜا٘ساظی وؿت  ٚوبض خسیس ثب ایس ٜتدبضی ٘ٛآٚضا٘ ٝزض التهبز  ٚقجىٝ
اعالػبت و ٝث ٝاضایٔ ٝحه َٛیب ذسٔت ذٛز ثط اؾبؼ ذّك اضظـ اِىتط٘ٚیىی ٔی پطزاظز تؼطیف قسٜ
اؾت(احیبیی٘ .)1389،تبیح حبنُ اظ ٔمبِ٘ ٝكبٖ ٔی زٞس و ٝػٕس ٜتطیٗ پیف ثبیؿت ٞبی ضقس
وبضآفطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظٜ

آٔٛظـ زض پٙح ٔحٛض ٔٛا٘غ حمٛلی  ٚفٙیٛٔ،ا٘غ آٔٛظقیٛٔ،ا٘غ

اختٕبػیٛٔ،ا٘غ فطٍٙٞی ٛٔ ٚا٘غ التهبزی زؾت ٝثٙسی ٔی ق٘ٛس وٞ ٝطیه اظ آ٘بٖ ٘یع حبٚی ِٔٛفٞ ٝبی
ٔتؼسز ٔی ثبقٙس.قٙبؾبیی ٔٛا٘غ ضقس وبضافطیٙی اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ ث ٝؾیبؾتٍصاضاٖ ،ثط٘بٔٝ
ضیعاٖ ٔ ٚسیطاٖ  ٚتهٕیٓ ٌیطاٖ وٕه وٙس تب ٚالؼیت ٞبی ایٗ حٛظ ٜضا زضن وطز ٚ ٜضاٞىبضٞبیی ثطای
وبٞف ایٗ ٔٛا٘غ یب اظ ٔیبٖ ثطزاقتٗ ایٗ ٔٛا٘غ الساْ وٙٙس .اظ ایٗ ض ٚپیكٟٙبزٞبیی ثطای وبٞف ایٗ ٔٛا٘غ
زض ا٘تٟبی ٔمبِ ٝآٚضزٔ ٜی قٛز.
پیشنهبدهب


اؾتمطاض ٘ظبْ ٔسیطیت  ٚضاٞجطی أٙیت فضبی تجبزَ اعالػبت وكٛض



حٕبیت  ٚپكتیجب٘ی ؾیبؾی  ٚالتهبزی اظ تِٛیس  ٚػطض ٝوبال  ٚذسٔبت زض ثرف وبضافطیٙی

اِىتط٘ٚیىی زض حٛظ ٜآٔٛظـ


تمٛیت  ٚپیبز ٜؾبظی فط ًٙٞوبضافطیٙیٔ،سیطیت ٘ٛآٚضی ٔ ٚسیطیت ضیؿه زض وكٛض



اضتمب  ٚثٟجٛز ٔحیظ حمٛلی ٘ ٚظبضتی  ٚتضٕیٗ أٙیت قجى ٝثطای وبضآفطیٙبٖ



تمٛیت فط ٚ ًٙٞضٚحی ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝوبضافطیٙی ثب نیب٘ت اظ حمٛق وبضافطیٙبٖ



تمٛیت ؾیؿتٓ آٔٛظـ ٔجتٙی ثط وبضافطیٙی اِىتط٘ٚیىی ثیٗ زثیطؾتبٖ ٞبی ثعضي  ٚوٛچه ٚ

زا٘كىسٞ ٜب


تٛإ٘ٙس ؾبظی زا٘ف آٔٛظاٖ  ٚزا٘كدٛیبٖ زض ثٟطٌ ٜیطی اظ فٙبٚضی اعالػبت زض تٕبٔی ؾغٛح

آٔٛظـ ػٕٔٛی ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز ٞبی ضٚظ خٟب٘ی


تٛؾؼ ٝفضب  ٚأىب٘بت آٔٛظقی  ٚؾبظٔب٘سٞی ظطفیت ٞبی وكٛض ثٙٔ ٝظٛض تبٔیٗ  ٚاضتمب ؾغح ػّٕی

 ٚحطف ٝای ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی زض حٛظ ٜوبضافطیٙی اِىتط٘ٚیىی


تطغیت  ٚتكٛیك آحبز خبٔؼ ٝث ٝیبزٌیطی  ٚوؿت ؾٛاز اعالػبتی
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ٌؿتطـ قجىٞ ٝبی اضتجبعی أٗ،پبیساض،آؾبٖ  ٚاضظاٖ ثطای اؾتفبز ٜػْٕٛ



تٟی ٚ ٝتسٚیٗ ٘ظبْ ٔبِی اعالػبت ٘ ٚظبْ حمٛلی اعالع ضؾب٘ی(وپی ضایت)



تٛؾؼ ٝذٛقٞ ٝب  ٚقجىٞ ٝبی وؿت  ٚوبض اِىتط٘ٚیىی ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ فٙبٚضی اعالػبت



تٛؾؼ ٝظیطؾبذت ٞبی فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت زض زا٘كٍبٞ ٜب ٔ ٚساضؼ ثهٛضت ٔغّٛة
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منببع و مآخذ
-2

اثطاٞیٓ پٛض ثیٍی چیٕٔ ،ٝطیٓ  ٚأیٙی الضیِٛٔ ،)1386(،.فٞ ٝبی تكىیُ زٙٞس ٜتدبضت اِىتط٘ٚیه ،قٕبض32 ٜ

٘كطی ٝتدبضت اِىتط٘ٚیه  ٚضایب٘ٝ
-1

اثعاضیٟٔ،سی  ٚثب٘ی،،حؿیٗ،)1384(،ضطٚضیت ایدبز ؾبظٔبٖ ٔدبظی زض نٙؼت فٛالزٞ،فت ٝپػٞٚف،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ

 -8احٕس پٛض زاضیب٘یٔ،حٕٛز،)1387(،وبضآفطیٙی((تؼبضیف٘،ظطیبت،اٍِٞٛب)،تٟطاٖ،ا٘تكبضات خبخطٔی
 -2اوجطی ،فطقبزٛٔ ،)1386( ،.ا٘غ ضقس  ٚتٛؾؼ ٝاِىتط٘ٚیه زض ایطاٖ ،زا٘كٍب ٜقیطاظ
 -5أیطیٔ،دتجی ٚزیٍطأٖ ،) 1388(،حسٚزیت ٞبی ضا ٜا٘ساظی وؿت  ٚوبضٞبی ٘ٛظٟٛض،تٟطاٖ،زا٘كىسٜ
ٔسیطیت،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ
-1

احیبییٟٔ،سی ػّی،)1389(،وبضآفطیٙی زض ثؿتط فٙبٚضی اعالػبت،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ،زا٘كىسٔ ٜسیطیت  ٚوبضآفطیٙی

 -3اؾىبت،تپ،)1380(،اضظـ آفطیٙی زض التهبز قجى ٝای،تطخٕ ٝحؿیٗ حؿیٙیبٖ٘،كط فطا
 -3ثبثبٌّی،ایٕبٖ  ٚذبّ٘طظاز،ٜفبعٕٛٔ ،) 1389(،ٝا٘غ ضقس ٚتٛؾؼ ٝتدبضت اِىتط٘ٚیه زض ایطاٖ،تٟطاٖ ،اِٚیٗ ٕٞبیف ّٔی
فٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ زض ػّٟٙٔ ْٛسؾی
 -3ثٟكتیّٛٔ،ن اِؿبزات،) 1380(،خبٔؼ ٝاعالػبتی  ٚتٛؾؼ،ٝلبثُ زؾتطؾی زض ٔطوع اعالػبت ٔ ٚساضن ػّٕی
ایطاٖwww.irandoc.ac.ir،
 -20ثمفی،فبعٕ ،) 1388(،ٝػٛأُ وّیسی ٔٛفمیت اؾتمطاض یبزٌیطی اِىتط٘ٚیىی زض ٔٛؾؿبت آٔٛظقیٔ ،طوع تحمیمبت
ٔربثطات ایطاٖ
 -22خب٘جبظ ،فطٞبز ،)1386( ،.تدبضت اِىتط٘ٚیىی ،قٕبض٘ 32 ٜكطی ٝتدبضت اِىتط٘ٚیه  ٚضایب٘ٝ
 -21خٛإ٘طزی،قٟبة ٕٞ ٚىبضأٖ ،) 1387(،طاوع ضقس ٔدبظی،ثؿتط تٛؾؼ ٝآٔٛظـ اِىتط٘ٚیىی وبضافطیٙی،تٟطاٖ،اِٚیٗ
ٕٞبیف ٘ٛآٚضی ٚوبضافطیٙی
 -28حدبظی،ؾیس ػّیطضب،) 1383(،ثطضؾی ٚضؼیت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی فؼبَ زض حٛظ ٜفٙبٚضی اعالػبتبیبالت
ٔتحسwww.systemgroup.net،ٜ
 -22ذب٘ی خع٘ی،خٕبَ،) 1386(،تدبضت اِىتط٘ٚیه  ٚثٔٛی ٕ٘ٛزٖ ؾیؿتٓ ٞبی ػُٕ وٙٙس ٜزض ٔحیظ
ٔدبظی،تٟطاٖ،چٟبضٔیٗ ٕٞبیف ّٔی تدبضت اِىتط٘ٚیىی،آشضٔب1386 ٜ
 -25ذٛاخٛییٛٔ،ؾیٔ ،) 1386(،غبِؼ ٝأىبٖ ؾٙدی تدبضت اِىتط٘ٚیىی زض ایطاٖ ضٚـ قٙبؾی ظیط ؾبذتٟب،زٔٚیٗ
ٕٞبیف تدبضت اِىتط٘ٚیه ایطاٖ
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 -21زیسٚ ٜض،فبعٕ،) 1384(،ٝؾبظٔبٖ ٔدبظی قجى ٝای،ؾبذتبض ثٟی ٝٙثطای ٚاوٙف ث ٝضیؿه،چٟبضٔیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ
إِّّی ٟٔٙسؾی نٙبیغ
 -23ضئیؽ زا٘ب،فطخ ِمب"،)1381(،وبضثطزٞب  ٚؾٛزٔٙسی ٞبی فٙبٚضی اعالػبت"ٔ،دّ ٝتىِٛٛٙغی آٔٛظقی،قٕبض 2 ٜآثبٖ
ٔبٜ
 -23ظیبضتی،وٛضٚـ  ٚاِٟبْ ٘یب،پطٚیٗ٘،)1383(،مف ITCزض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔدبظی،اِٚیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی ٔسیطیت
فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت
 -23ػّیّ،ٛضلی ٚ ٝزیٍطاٖ ،)1389(،فٙبٚضی اعالػبت ٚوبضآفطیٙی زیدیتبَ،تٟطاٖ ،اِٚیٗ وٙفطا٘ؽ زا٘كدٛیی فٙبٚضی
اعالػبت ایطاٖ
 -10فطٞبزی،ضثبث٘،)1376(،ٝمف فٙبٚضی اعالػبت زض آٔٛظـ،فهّٙبٔ ٝوتبة
 -12لسْ ظٖ خالِی،انغط ،) 1388(،فٗ آٚضی ٞبی ٘ٛیٗ اعالػبتی،تحِٛی زضوبضآفطیٙی ،تٟطاٖٕٞ ،بیف ٔسیطیت
تىِٛٛٙغی ٛ٘ ٚآٚضی
 -11لٟطٔب٘یٌٛ ،زضظ ،)1382( ،.ثطضؾی ٔٛا٘غ ایدبز ٌ ٚؿتطـ زِٚت اِىتط٘ٚیىی زض ایطاٖ ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ
 -18ویب ودٛضی ،وطیٓ  ،) 1387( ،.اضائٔ ٝسَ ٔفٟٔٛی خٟت ثطضؾی ٔٛا٘غ تدبضت اِىتط٘ٚیىی زض ثرف وبضآفطیٙی
ایطاٖ،زٔٚیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی تدبضت اِىتط٘ٚیه  ٚتدبضت خٟب٘ی

 -12وطٔی پٛضٔ،حٕس ضضبٔ،)1381(،سیطیت آٔٛظقی زض ػهط اعالػبتٔ ،دّ ٝتىِٛٛٙغی آٔٛظقی،قٕبض 2 ٜآثبٖ ٔبٜ
ٌ -15طیؿ ٚ ٖٛآ٘سضؾ) 1383 (ٖٛ؛ یبزٌیطی اِىتط٘ٚیىی زض لطٖ  21؛ تطخٕ .ْ ٝػغبضأٖ،ؤؾؿ ٝتٛؾؼ ٝفٙبٚضی آٔٛظقی
ٔساضؼ ٛٞقٕٙس ،ل 46
ٔ -11سٛٞقیٟٔ،طزاز  ٚثركی،غالٔطضبٛٔ،) 1382( ،ا٘غ وبضافطیٙی زض زا٘كٍبٔ ٜبظ٘سضاٖ،تٟطاٖ،فهّٙبٔ ٝپػٞٚف  ٚثط٘بٔٝ
ضیعی زض آٔٛظـ ػبِی،قٕبض28ٚ 27 ٜ
ٔ -13یطظأحٕسیٔ،حٕس حؿٗ  ٚتبخٛض،آشض ٕٞ ٚىبضاٖٛٔ،)1386(،ا٘غ  ٚضاٞىبضٞبی وبضآفطیٙی زض ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی
ایطاٖ،ؾٕٙبٖٕٞ،بیف ّٔی آٔٛظـ ػبِی  ٚوبضآفطیٙی ،زا٘كٍب ٜؾٕٙبٖ
٘ -13هیطی یبضٔ،طیٓ،) 1384(،ؾٙدف اضظـ تدبضت اِىتط٘ٚیه زض ػّٕىطز قطوت ٞبی تِٛیسیٔ،بٙٞبٔٝ
تسثیط،قٕبض162ٜ
٘ -13ظطیٔ ،حٕسٛٔ ،)1388( ،ا٘غ ایدبز  ٚتٛؾؼ ٝقٟطٞبی اِىتط٘ٚیىی زض ایطاٖ ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ
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