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 صحیح از فضای هجازی  : ًقص ترتیت در استفادُترتیت حلقِ گن ضدُ

  2دکتر فْیوِ کطاٍرزی ٍ 1دکتر جعفر جْاًی

 

 چکیدُ

ثبؿذ. ایٗ یىذیٍش ٔی ٞب ٚ الـبس ٔشدْ ثبٞب، ٔشدْ ٚ ثٝ عٛس وّی وّیٝ اسٌبٖٞب، دِٚتاتلبَ ػبصٔبٖغٝ فضبٞبی ٔدبصی ٘م

ٚ ٔتؼذد  ٞبی استجبعی ٔختّفوب٘بَ وٝ ثٝ ٚاػغٝثٝ ػٙٛاٖ یه خشیب٘ی ٚ ، ثٛدٜ ثیٙیپیؾٞب ثٝ ػٙٛاٖ یه ػبختبس غیشلبثُ ؿجىٝ

ٞبی ٟٔٓ خبٔؼٝ دس ایٗ ٔیبٖ تؼّیٓ ٚ تشثیت ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص اسٌبٖثبؿٙذ. ا٘تمبَ دٞٙذٜ دا٘ؾ، ایدبد وٙٙذٜ ٘فٛر ٚ لذست ٔی

یف ٟٕٔی ثش ػٟذٜ داسد تب ثتٛا٘ذ فشًٞٙ لٛٔی ٚ ٔزٞجی خٛد اػالٔی، ثشای ٔٛاخٟٝ ثب ایٗ فشایٙذ اختٕبػی، ػیبػی ٚ فشٍٞٙی ٚظب

ای سٚؿٗ ٚ فىٛسا٘ٝ ٚ دا٘ؾ سٚص ثبؿذ، دا٘ـی وٝ ٔتىی ثش ٔـبٞذٜ ٚ تدشثٝ ثبؿذ، ثٙبثشایٗ اٌش تشثیت ٔجتٙی ثش فّؼفٝ. سا حفظ ٕ٘بیذ

دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثب ثشسػی تؼبسیف، چٝ روش ٌشدیذ  ثب تٛخٝ ثٝ آٖصٔیٙٝ ػبص سٚاثظ ثٝ ٘حٛ احؼٗ دس فضبی ٔدبصی خٛاٞذ ثٛد. 

ثٝ ثشسػی ٘مؾ تشثیت ٚ إٞیت تٛخٝ ثٝ پشداختٝ، ٕٞچٙیٗ ٞب ٚ تٟذیذٞبی ٔٛخٛد دس فضبی ٔدبصی لّٕشٚٞب، ٕٞچٙیٗ فشكت

استجبط ثب اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص فضبی ٔدبصی پشداختٝ ؿذٜ اػت. ٕٞچٙیٗ ساٞىبسٞبیی  آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٚ فّؼفٝ ٚخٛدی ایٗ ٟٔٓ دس

 جبط اثشثخؾ ایٗ دٚ ٔمِٛٝ اكّی ٚ اػبػی اسائٝ ؿذٜ اػت.خٟت است

  ٞب.فضبی ٔدبصی، تشثیت، ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی، ٘مؾکلوات کلیدی: 

 

 هقدهِ

سیضی ثشای سٚیبسٚی ثب ایٗ تحٛالت سا ثیؾ اص پیؾ ٕ٘بیبٖ ػبختٝ اػت ٞب ٚ تحٛالت سٚصافضٖٚ ٔحیغی، ضشٚست ثش٘بٔٝپٛیبیی

سیضی ٔٙبػت دس خٟت ثب تحٛالت ثؼیبسی سٚثشٚ ثٛدٜ وٝ ثشای حفظ پٛیبیی خٛد ٘یبصٔٙذ ثش٘بٔٝػؼبت آٔٛصؿی ؤدس ایٗ ساػتب ٔ

-(، ٘یض ٔؼتمذ اػت ثٝ ٔٙظٛس تٛػؼٝ یه چـ5113ٓ)4وٛستؼی (.5105، 3ثبؿذ )ایٙذسصٞبی ٔٙبػت ٔیثٟجٛد فشایٙذٞب ثب اتخبر سٚؽ

بد )آٔٛصؿی، پظٚٞـی، ...( ثٝ خٛثی اسصؿیبثی ؿٛد تب ٕٞىبسی ٚ ضشٚسی اػت استجبط ثیٗ ٕٞٝ اثؼدس ٔٛػؼبت تشثیتی ا٘ذاص پبیذاس 

                                                           
.ؿیشاص، ؿیشاص، ایشاٖدا٘ـیبس ٚ ػضٛ ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٜ  -

 Emil: fahimehkeshavarz@yahoo.com                         اػتبدیبس ٚ ػضٛ ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٜ ؿیشاص، ؿیشاص، ایشاٖ ٘ٛیؼٙذٜ ٔؼئَٛ: -5
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دس  .(5105، 5تؼبُٔ ثیٗ آٟ٘ب دس خٟت یه تغییش ٚ تحَٛ ثؼیبس ٟٔٓ افضایؾ یبثذ )دیؼتشٞف ٚ داػیّٛا وبیشٚ، سأٛص ٚ ٔیشا٘ذا آصیتشٚ

دػت آٚسدٖ ٘یبصٞبی ٔحیظ ٚ عشاحی یه (، ٘یض ٔؼتمذ٘ذ وٝ تٟٙب اص عشیك ثٝ 5119)6تأییذ ٔغبِت فٛق تبٔؼٖٛ، ٞبسٚس ٚ یٛسی 

-ثشای سٚثشٚ ؿذٖ ثب ٘یبصٞبی ٔحیظ، اسصیبثی ٔدذد ٚ ٔذاْٚ ایٗ ٘یبصٞب ٔی فشاٌیشاٖػبصی ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ثٝ عٛس خبف خٟت آٔبدٜ

 تٛاٖ ساٞی خٟت پیـجشد حشفٝ ٚ اعٕیٙبٖ اص تحمك اٞذاف ثٝ دػت آٚسد. 

دس ػیٗ حبَ ٟٔٓ دس ػغح خٟبٖ ٔٛسد تٛخٝ ٍٕٞبٖ لشاس ٌشفتٝ  ص ٔؼبئُ داؽ ٚثٝ ػٙٛاٖ یىی ا ٔدبصی فضبیاخیشاً ثحث       

ٛس أٙیتی وـٛسٞب اثشٌزاس ػیبػت، فشًٞٙ ٚ أ ٚحتیخب٘ٛادٜ خّٕٝ اص  ٞبی ٔختّف خبٔؼٝ، ٞب ثش وبٖ٘ٛ ؿجىٝفضب ٚ اػت. صیشا ایٗ 

اػت ٚ ایٗ ٔؼبِٝ ٔٛخت ٘ٛػی ٍ٘شا٘ی دس استجبط ثب  ثٝ ؿىّی وٝ سٚاثظ ثیٗ إُِّ ٘یض ٚاثؼتٍی ثٝ فضبی ٔدبصی پیذا وشدٜ ذ.ثبؿ ٔی

فضبٞبی . (5107، 7ػبصد)پٛال٘ؼىیای وٝ ٘ظبست ثش ایٙتش٘ت ٚ حفظ حشیٓ خلٛكی سا ٔغشح ٔیأٙیت ػبیجشی ؿذٜ اػت، ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٚ ٕٞىبساٖ،  8ذ)ٞبٖثبؿٞب ٚ الـبس ٔشدْ ثٝ یىذیٍش ٔیٞب، ٔشدْ ٚ ثٝ عٛس وّی وّیٝ اسٌبٖٞب، دِٚتٔدبصی ٘مبط اتلبَ ػبصٔبٖ

ٞبی اختٕبػی ثٝ ػٙٛاٖ ثبؿٙذ، دس ٚالغ ؿجىٝثیٙی ٔیٞب ثٝ ػٙٛاٖ یه ػبختبس غیشلبثُ پیؾ(. ایٗ ؿجى5103ٝ 9، وٛئی5105ًٙ

ٚ  01ثبؿٙذ) خٛ٘یضیه خشیب٘ی ٞؼتٙذ اص ِیٙه ٞبی ٔختّف ٚ ٔتؼذد وٝ ا٘تمبَ دٞٙذٜ دا٘ؾ، ایدبد وٙٙذٜ ٘فٛر ٚ لذست ٔی

  (. 5107ٕٞىبساٖ، 

 دٞىذٜ ػبوٙیٗ تٕبٔی وٝ ؿذٜ اػت، ػضٛی تجذیُ ثـشیت ص٘ذٌی ٘بپزیش اص خذا ػضٛیػٙٛاٖ  دس ص٘ذٌی ٘ٛیٗ سػب٘ٝ ثٝ     

اػتفبدٜ اص سػب٘ٝ ٘یض ٔب٘ٙذ دیٍش ٚػبیُ ثٝ  .ؿٛد ٔی اػتمبدات اعالػبت، افىبس، تجبدَ ثبػث وٙذ ٚ ٔی ٔتلُ یىذیٍش ثٝ خٟب٘ی سا

 ٔٛضٛع ایٗ حَٛ ٔجبحث ٚ ص٘ذٌی دس آٖ ٘مؾ ٚ ٔٛسد سػب٘ٝ دس وٝ وٙذ ٔی ٚاداس سا وٙدىبٚ ٞبی رٞٗسٚ   ایٗ اص، آٔٛصؽ ٘یبص داسد

ای وٝ ثشای ا٘دبْ ٞشوبسی ٘یبص اػت  ٌٛ٘ٝ ٞبی فشاٚا٘ی ؿذٜ اػت ثٝ دچبس پیچیذٌی 50 ص٘ذٌی دس لشٖ .آٚس٘ذ  ػُٕ ثٝ سا تحمیمبتی

 ٔٛسد آٖ اعالػبت وبفی دس ثـش وٝ آدٔی ثبیذ دس ٞبی تشیٗ فؼبِیتٟٔٓٔٛسد آٖ ٔٛضٛع اعالػبت وبفی ثذػت آٚسد. یىی اص  وٝ دس

ٞب، خغشات صیبدی دسوٕیٗ افشاد ٚ  اػت. دس كٛست ػذْ تٛخٝ وبفی ٘ؼجت ثٝ سػب٘ٝ فضبٞبی ٔدبصیداؿتٝ ثبؿذ، ٔؼئّٝ  اختیبس

 (.89: 0393حالج،  ٔحىٓ وبس ٚ) ٌیش٘ذ خبٔؼٝ لشاس ٔی

ؿٛد، رٞٗ خیّی اص ٔشدْ ثٝ ػٕت ػبیت ٚ كفحبت ٚة ػبیجشی ٚ ٔدبصی ٔیتش٘ت، فضبی صٔب٘ی وٝ كحجت اص ایٙ ٔؼٕٛالً     

ؿٛد ٚ دس ثؼیبسی اص اثؼبد حضٛس داسد، ثشخی اص ٞب ختٓ ٕ٘یت وٝ ایٗ فضب تٟٙب ثٝ كفحبت ػبیتٔؼغٛف ٔی ؿٛد ٚ ایٗ دس حبِی اػ

ٌفتٍٛ )چت سْٚ ٞب(، ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی ٔدبصی، ثب٘ه ٞبی ٞبی ٞب، اتبقٞب، ٚثاليتشیٗ ایٗ اثؼبد ػجبستٙذ اص: ٚة ػبیت ٟٔٓ

ٞبی فشاٚا٘ی ٞؼتٙذ  ؿبخٝ ٞب داسای صیش سػب٘ٝ. (0396)آلبخب٘ی،  اعالػبتی دیدیتبَ، ثبصی ٞبی آ٘الیٗ ٚ آٔٛصؿٍبٜ ٞبی اِىتشٚ٘یه

ؿٛ٘ذ.  ثیٗ افشاد ٔختّف ٔی ثبؿذ وٝ ثبػث ایدبد ٘ٛػی ساثغٝ خبف ٞبی اختٕبػی ٔی ٞبی ٟٔٓ آٖ ثحث ؿجىٝ وٝ یىی اص صیشؿبخٝ
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 ٔب٘ٙذ ٚ ٔٛاسدی داؿتٝ استجبط یىذیٍش ثب ٌشٚٞی كٛست ثٝ وٝ ؿٛد ٔی ٌفتٝ افشاد اص ای ٔدٕٛػٝ ثٝ اختٕبػی ٞبی دسٚالغ ؿجىٝ

 (. 89: 0393، حالج ٔحىٓ وبس ٚ) ٌزاس٘ذ ٔی اؿتشان ثٝ سا خٛد افىبس ٞب ٚ فؼبِیت ٞب، ٘یبصٔٙذی اعالػبت،

 ثٝ ٔٙدش ٔدبصی ٞبی اختٕبػی ؿجىٝ ٚ ایٙتش٘ت ٚیظٜ  ثٝ آٖ، اعالػبتی ٞبی ثضسٌشاٜ ٚ خذیذ استجبعی ٞبی دسٚالغ فٙبٚسی     

 .ا٘ذ وشدٜ ایدبد یىذیٍش ثب ٞب ا٘ؼبٖ استجبط ٘حٜٛ دس ویفی تحِٛی ٚ خٟبٖ ؿذٜ ٘مبط اللی دس ٞب ا٘ؼبٖ استجبط ٔیضاٖ ٚ ؿذت دس تحَٛ

 صٔبٖ وٕتشیٗ دس اص اعالػبت ا٘جٛٞی اص ٌیشی ثٟشٜ أىبٖ ثضسٌشاٜ، ایٗ دس حضٛس ثب ٚ ایٙتش٘ت اص اػتفبدٜ ثب وٝ أشٚصٜ ٔؼٙی ثذیٗ

: 0390،لبػٕی، ػذِی پٛس ٚویب٘پٛس) اػت آٔذٜ فشاٞٓ وٓ ٘ؼجتبً ای ثب ٞضیٙٝ دیذاسی ٚ ٘ٛؿتبسی ٌفتبسی، استجبط ثشلشاسی ٚ ٕٔىٗ

٘بٔٙذ. دسٚالغ ایٗ  ٞبی اختٕبػی ٔدبصی ٔی پذیذ آٔذٜ اػت، ؿجىٝتبصٌی ثب ظٟٛس ایٙتش٘ت  (. ایٗ ؿیٜٛ استجبعی خذیذ سا وٝ ث30ٝ

 ؿٕبس ثب استجبط ثشلشاسی أىبٖ فشد ثٝ ٚ داؿتٝ ا٘ؼب٘ی خبٔؼٝ ثٝ سا ؿجبٞت ثیـتشیٗ وٝ ٞؼتٙذ اختٕبػی ٞبی سػب٘ٝ اص ای ٌٛ٘ٝٞب  ؿجىٝ

اػىٙذسی  اوجشی تجبس ٚ) دٞٙذ ٔی سا التلبدی ٚ فشٍٞٙی ػیبػی، ٔىب٘ی، صٔب٘ی، ٞبی ٔحذٚدیت اص فبسؽ دیٍش، افشاد اص فشاٚا٘ی

 (.0395:9پٛس،
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ٕٞیـٝ ثشای ؿٙبخت ٚ ٔؼشفت ثیـتش ٘ؼجت ثٝ یه ٔٛضٛع اِٚیٗ وبس، داؿتٗ یه تؼشیف خبٔغ اص آٖ ٔٛضٛع اػت. 

ٞبی اختٕبػی ٞؼتٙذ وٝ ثیـتشیٗ ؿجبٞت سا ثٝ خبٔؼٝ ا٘ؼب٘ی داؿتٝ ٚ ثٝ فشد أىبٖ ٝ ای اص ؿجى ٞبی اختٕبػی ٔدبصی ٌٛ٘ٝ ؿجىٝ

دٞذ )اوجشی  ٞبی صٔب٘ی، ٔىب٘ی، ػیبػی، فشٍٞٙی ٚ التلبدی سا ٔی ثشلشاسی استجبط ثب ؿٕبس فشاٚا٘ی اص افشاد دیٍش، فبسؽ اص ٔحذٚدیت

٘تبیح ٔتفبٚتی سا ثشای افشاد ٔختّف ثٛخٛد آٚسدٜ اػت. ٘تبیح ٔغبِؼبت حذٚٔشص ٕٞٛاسٜ  (. ایٗ استجبط ثی9 :0395اػىٙذسی پٛس، تجبس ٚ

ٞبی اختٕبػی اص ٔضایبی حضٛس دس  ٞبی ٔختّف سػب٘ٝ ٞبی اختٕبػی ٚ اػتفبدٜ اص ٌٛ٘ٝ ٔحممبٖ ٘ـبٖ داد وٝ افشاد ثب حضٛس دس ؿجىٝ

ٜ ٚ اغّت خٛا٘ت ص٘ذٌی ٚالؼی خٛد سا وٝ ایٗ اختٕبع ٔدبصی ٘ظیش حٕبیت اعشافیبٖ، اعالػبت، ػٛاعف ٚ احؼبػبت ثشخٛسداس ؿذ

 ػَٛ، دیٙش، ٚیّیغ،، ٚ وٛٞٗ (ثبؿٙذ ثبؿذ سا دس ایٗ اختٕبػبت ٔدبصی داسا ٔی ٘یبصٔٙذ حضٛس فیضیىیِ افشاد دس وٙبس یىذیٍش ٕ٘ی

بی تٕبٔی ٞ ٞب ٚ خغشات آٟ٘ب أشٚصٜ ثٝ یىی اص دغذغٝ ثحث دس پیشأٖٛ سػب٘ٝ (.0977 ٌیشویٗ، ٚ ٌٛ ،0999 اػٕیت، ٚ ِٛوبع

 ای دس ػغح خٟبٖ پذیذ آٔذٜ اػت. ػٛاد ای وٝ أشٚصٜ یه ػّٓ خذیذ ثٝ ٘بْ ػٛاد سػب٘ٝ ٌٛ٘ٝ ؿذٜ اػت ثٝ خٛأغ ثـشی تجذیُ

ای  ٞبػت. ػجبست ػٛاد سػب٘ٝ ٔٙذی اص سػب٘ٝ ای ثٝ ٔؼٙی تٛا٘بیی ٘مذ ٚ ثشسػی ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ٚ تِٛیذ ٔؤثش پیبْ ٚ ٔذیشیت ثٟشٜ سػب٘ٝ

 اػتفبدٜ ؿذ. ( 0965) ِٛٞبٖ اِٚیٗ ثبس تٛػظ ٔه

ای دس ثشخی وـٛسٞبی آٔشیىبی التیٗ ٚ اسٚپبیی ٔٛسدتٛخٝ لشاس ٌشفت. دس وـٛس ٔب ٘یض  ٔٛضٛع ػٛاد سػب٘ٝ 0971دٞٝ  اص      

ٞبی دا٘ـٍبٞی ثبص وشد ٚ اػتبداٖ استجبط ٚ سػب٘ٝ ٔمبالت  ای خبی خٛد سا دس ٔیبٖ وتبة اص اٚاػظ دٞٝ ٞـتبد ؿٕؼی، ػٛاد سػب٘ٝ

پبیٝ دٞٓ، ثٝ اػتٙبد ٔلٛثٝ « ای تفىش ٚ ػٛاد سػب٘ٝ» ثب ثش٘بٔٝ دسػی اختلبكی 0395ٔتؼذدی سا تشخٕٝ ٚ تأِیف وشد٘ذ. اص ػبَ 

ٞبی اختٕبػی داسای  اػتفبدٜ اص ؿجىٝ. عٛس سػٕی ٚاسد ٘ظبْ آٔٛصؿی ؿذ ثٝ« ای آٔٛصؽ ػٛاد سػب٘ٝ» ٚپشٚسؽ، ؿٛسای ػبِی آٔٛصؽ
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ؿٛد ؿبُٔ ا٘تـبس ػشیغ ٚ آصادا٘ٝ افىبس ٚ  ٞبیی ثشای وبسثشاٖ ٔی وٝ ؿبُٔ فشكت  ثؼذ ٔثجت آٖ ثبؿذ. دٚ ثؼذ ٔثجت ٚ ٔٙفی ٔی

 پش وشدٖ اٚلبت فشاغت، استجبط ٔدبصی ثب دٚػتبٖ، اؿتشان ػالیك ٚ ٘ظشات، وبسوشد تجّیغی، اعالػبت، ٌؼتشدٌی دس ػغح خٟبٖ،

(. ٕٞچٙیٗ 04: 0394ٚ تٛالیی، عٛعیب٘ٛؽ، كجبغی، 015 :0393،حالج ثبؿذ )ٔحىٓ وبس، ٔی استجبعبت ٔدبصی ٚ تجبدَ دا٘ؾ ٚ....

ٞبی  وٝ ٕٞٛاسٜ تٟذیذاتی سا ثشای وبسثشاٖ ثٝ ٕٞشاٜ داسد، ؿبُٔ ٔٛاسدی چٖٛ ٔٙضٚی ؿذٖ افشاد، اػتیبد ثٝ ؿجىٝ ثؼذ دیٍش آٖ

افشاد، تأثیشات ٔٙفی سفتبسی ٚ اختٕبػی، دٚسی اص ثؼتش خب٘ٛادٜ، دٚس ٔب٘ذٖ اص د٘یبی ٚالؼی، افضایؾ ؿبیؼبت، ٘مض حشیٓ خلٛكی 

فضبٞبی  تٛاٖ پیذا وشد وٝ ٔٙىش تأثیش(. أشٚصٜ وٕتش وؼی سا ٔی016: 0393ٔحىٓ وبس، حالج،) ٔٛاسدی اص ایٗ لجیُ اؿبسٜ وشد

 ٞب )سػب٘ٝ ٔذاس( ثبؿیٓ ٚ چٝ عشفذاس ٞٛؽ ٔخبعجبٖ )ٔخبعت ٞبی اختٕبػی ثش خبٔؼٝ ثبؿذ. چٝ عشفذاس لذست سػب٘ٝ ؿجىٝ ٔدبصی ٚ

وٛسا٘ٝ اٚ اص سػب٘ٝ وبٞؾ تش ثبؿذ، أىبٖ تأثیشپزیشی وٛس ٘ظش خٛاٞیٓ داؿت وٝ ٞش چٝ ٔخبعت آٌبٜ ٔذاس( احتٕبالً دس ایٗ ٘ىتٝ اتفبق

ٞبی كٛست ٌشفتٝ دس (. ثش ایٗ اػبع ضشٚسی اػت ثٝ ثشسػی ثشخی اص پظٚٞؾ355ف ،0391یبثذ )احٕذصادٜ وشٔب٘ی،  ثیـتشی ٔی

  ایٗ صٔیٙٝ پشداختٝ ؿٛد.

؛ 5101چّپی دٖ ٕٞش ٚ ٔبصٚوبتٛ،  ؛5107؛ ثّیؼٗ ٚ ٕٞىبساٖ، 5107وذیٛس ٚ ٕٞىبساٖ، خّٕٝ ) ٔحممبٖ ثؼیبسی اص     

؛ ػظیٕی ٚ 0394؛ للبثی ٚ ٘میت اِؼبدات، 0394تٛالیی، كجبغی ٚ عٛعیب٘ٛؽ، ؛ 5107؛ پٛال٘ؼىی، 5101، 00پبچٛوی ٚ ثشیٍش

؛ 0393 اِذیٗ، ػّٓ اِٟذی ٚ ٘ٛسٚصی ؿشف ؛0393 ٚ حبٔذی ٘ؼت حبٔذی ٘ؼت ؛0393 اثشاٞیٕی فش ٚ یؼمٛثی فش ؛0394ؿىشخٛاٜ، 

 ٔحٕذی ٚ٘ٛسٔحٕذی  ؛0393 للبثیٚ  ؛ ٘میت اِؼبدات0393 ؛ پٛسسضب وشیٓ ػشا0393 ٚ٘ذصادٜ الذْ، ػذِی پٛس ٚ صیٙی سػَٛ

 تبثیش فضبٞبی ٔدبصیذس اثؼبد ٔختّف تشثیتی، آٔٛصؿی، فشٍٞٙی، اختٕبػی ٚ ... ( ثٝ ثشسػی 0390 حالج ؛ ٔحىٓ وبس 0395ٚ

فضبی ٔدبصی پشداختٝ ٚ ثشخی ٔٛضٛع  فضبٞبی ٔدبصیٞب ٔؼتمیٕبً ثٝ ثشسػی ٘مبط لٛت ٚ ضؼف  ا٘ذ، ثشخی اص ایٗ پظٚٞؾپشداختٝ

 ؿٛد. اص پظٚٞؾ ثٝ ثشسػی ثشخی اص آٟ٘ب پشداختٝ ٔیا٘ذ، وٝ دس ایٗ ثخؾ دس اثؼبد ٚ صٚایبی ٔختّف ٔٛسدثحث ٚ ثشسػی لشاس دادٜ سا

 

 ٘مؾ تشثیت دس اػتفبدٜ كحیح اص فضبٞبی ٔدبصی (: ػٛاثك پظٚٞـی دس صٔیٙٝ 0خذَٚ )

ًَیسٌد

 گاى

سا

 ل

 ًتیجِ عٌَاى پژٍّص

کدیَر ٍ 

 ّوکاراى

201

7 

اثشثخـییییییییی 

آٔییٛصؽ ٔجتٙییی ثییش   

ایٙتش٘ییت ثییش سضییبیت  

 NICUs ٔبدساٖ دس

اثشثخـی آٔٛصؽ ٞب ٔجتٙی ثش ایٙتش٘ت دس ٔبدساٖ دس ایٗ 

پظٚٞؾ ٔٛسد تبییذ لشاس ٌشفتٝ اػت. ثش اػبع ٘تبیح پظٚٞؾ ثب تٛخٝ 

ثٝ ٔضایبی آٔٛصؽ دس اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ت اػتفبدٜ اص آٖ دس ٔبدساٖ 

ٔٛسد تبویذ ٔی ثبؿذ. ٔبدساٖ ثب ػشػت ثیـتشی ٔغبِت دسیبفت وشدٜ 

                                                           

11. Pachucki and Breiger 
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 ٙذ ثب فشرص٘ذاٖ خٛد ساثغٝ ثشلشاس وٙٙذ. ٚ ثٝ كٛست كحیح ٔی تٛا٘

تلیسي ٍ 

 ّوکاراى

201

7 

حّمٝ ٌیٓ ؿیذٜ:   

٘میییؾ ؿیییجىٝ ٞیییبی 

اختٕبػی دس ٟٔیبخشت  

ٚ تجیییییبدالت ثییییییٗ 

 فشٍٞٙی  

ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی ٔٛخت یبدٌیشی ٔغبِجی دس افشاد ٔی 

ؿٛد ٚ صٔیٙٝ ٟٔبخشت دس آٟ٘ب سا  تؼشیغ ٔی ثخـذ. حتی ؿجىٝ ٞبی 

اختٕبػی ثٝ ػٙٛاٖ ٔىب٘یؼٕی ػُٕ ٔی وٙٙذ وٝ اص عشیك آٟ٘ب فشایٙذ 

 ٟٔبخشت اٍِٛ ٔی ؿٛد. 

قصاتی  ٍ 

 ًقیة السادات

 

131

4 

٘مؾ اسصؽ ٞبی 

فشٍٞٙییی دس ٔحتییٛای 

 ٞبی اختٕبػی ؿجىٝ

 

 ؿذٜ ثشدٜ وبس ثٝ تش ثیؾ اختٕبػی ٞبی ؿجىٝ دس وٝ ٔٛضٛػبتی

 وبسثشاٖ وٝ اػت فضبیی فضب ایٗ صیشا ػشٌشٔی اػت؛ ٚ تفشیح اػت

 داس٘ذ تٕبیُ ٚ وٙٙذ اػتفبدٜ ٔی آٖ اص فشاغت اٚلبت ثشای تش ثیؾ

 .وٙٙذ كشف ٞب ؿجىٝ ایٗ دس ػشٌشٔی ٚ تفشیح ثشای سا صٔب٘ـبٖ

 أب ا٘ذ، ثٛدٜ فؼبَ دٚ ٞبی اختٕبػی ایشا٘ی ٚ غیش ایشا٘ی ٞش ؿجىٝ

ٚ  ػیبػی ٔؼبئُ ؿذٖ ٔغشح اػت ثٛدٜ ٔـخق ثؼیبس وٝ چیضی

 دس ػشٌشٔی ٚ تفشیح ٚ ایشا٘ی غیش اختٕبػی ٞبی ؿجىٝ دس خجشی

 ایشا٘ی اػت.  اختٕبػی ٞبی ؿجىٝ

 ٍعظیوی 

 ضکر خَاُ

131

4 

وٛدن، سػیب٘ٝ ٚ  

 استجبط ٔتمبثُ

ٞبی دیذاسی ٚ ؿٙیذاسی ثیـتشیٗ تأثیش سا ثش وٛدوبٖ  سػب٘ٝ

ٞبی خبف خٛد تٛا٘ؼتٝ اػت تٕبْ  داس٘ذ. ایٙتش٘ت ثٝ دِیُ ٚیظٌی

ٕٞیٗ دِیُ  ٞب سا دس خٛد داؿتٝ ثبؿذ ٚ ثٝ ٞبی دیٍش سػب٘ٝ ٚیظٌی

ثیـتشیٗ ٔخبعجبٖ سا ثٝ خٛد خّت وٙذ. آٟ٘ب دس ایٗ تحمیك 

ٙفی سػب٘ٝ ثش وٛدوبٖ ٔؼشفی ساٞىبسٞبیی سا ثشای وبٞؾ اثشات ٔ

وشد٘ذ وٝ دٚ ٔٛسد اص ٟٕٔتشیٗ آٟ٘ب اٍِٛػبصی ٚاِذیٗ ٚ ػٛاد 

 ای ثٛد سػب٘ٝ

تَالیی، 

صثاغی ٍ 

 طَطیاًَش

131

4 

 پظٚٞیییی آیٙیییذٜ

 تٟذییذات  ٚ ٞیب  فشكت

 اختٕییبػی ٞییبی ؿییجىٝ

 خٛا٘بٖ ثشای

ٞبی  دس ایٗ پظٚٞؾ ٔحممیٗ ثٝ ؿٙبخت تٟذیذٞب ٚ فشكت

 ٞب ٞبی ایٗ ؿجىٝ پشداختٙذ. ثشخی اص فشكتٞبی اختٕبػی  ؿجىٝ

ٞبی اختٕبػی  یبفتٗ ٌشٜٚ -تٛػؼٝ تدبست -ؿذٖ ا٘ذ اص: خٟب٘ی ػجبست

ٚ پش وشدٖ اٚلبت فشاغت. ٕٞچٙیٗ ثشخی اص  -ٚ تجبدَ اعالػبت

 -ثبؿذ: تأثیشات ٔٙفی سفتبسی تٟذیذات ایٗ ؿجىٝ ثٝ ایٗ ؿشح ٔی

یبد ثٝ ایٗ ٘مض حشیٓ خلٛكی افشاد ٚ اػت -ٔٙضٚی ؿذٖ افشاد

 ٞب. ؿجىٝ

ًقیة 

 ٍالسادات 

131

2 

 ػییییییییبختبس ٚ

 ٝ ٞییبی  عشاحییی ؿییجى

 ٚ تؼبُٔ فضبی آٚسدٖ ٚخٛد ثٝ ثب ٔدبصی اختٕبػی ٞبی ؿجىٝ

 ٞبی ؿجىٝ اص وبسثشاٖ. ا٘ذ ؿذٜ خٟبٖ دس ٟٕٔی ی ثؼیبس پذیذٜ استجبط،

 فشكتی سا آٖ ٚ ا٘ذ وشدٜ ای ٌؼتشدٜ ثؼیبس الجبَ ٔدبصی اختٕبػی
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دا٘ٙذ.  ثشای تدبست ٔی فضبیی حتّی ٚ دٚػتی استجبط، ثشای ٔٙبػت اختٕبػی قصاتی

ٞبی اختٕبػی  ٔحممیٗ دس پبیبٖ ػٙٛاٖ وشد٘ذ وٝ ثبیذ ػبختبس ؿجىٝ

إِّّی ٘ضدیه وشدٜ ٚ خزاثیت آٖ سا افضایؾ  داخّی سا ثٝ ػبختبس ثیٗ

 دٞیٓ.

رسَل 

زادُ اقدم، 

عدلی پَر ٍ 

 زیٌی ًٍد

131

3 

ٍ٘ییشؽ وییبسثشاٖ 

 خٛاٖ

ایشا٘ییییی ثییییٝ   

ٞییبی اختٕییبػی  ؿییجىٝ

 ٔدبصی

 ٚ وبسؿٙبػی اسؿذ ٔمبعغ دس ٚیظٜ ثٝ ثبالتش تحلیالت ثب وبسثشاٖ

 ٔدبصی ٞبی اختٕبػی ؿجىٝ اص وٕتشی اػتفبدٜ دوتشی

 ٚ تؼبُٔ أىبٖ تش پبییٗ تحلیالت ثب وبسثشاٖ وٝ دسحبِی ا٘ذ داؿتٝ

 ٞب یبفتٝ ٕٞچٙیٗ. ا٘ذ داؿتٝ اختٕبػی ٞبی ثب ؿجىٝ ثیـتشی اػتفبدٜ

 اختٕبػی فیغ ؿجىٝ ػضٛ پبػخٍٛیبٖ اص ٘یٕی آ٘ٙذوٝ اص حبوی

 ػبیش ثٝ ٘ؼجت ثیـتشی ٔحجٛثیت ؿجىٝ ایٗ ٚ ٞؼتٙذ ثٛن

 داسد. دیٍش اختٕبػی ٞبی ؿجىٝ

 

ٞبی اختٕبػی ثٝ یىی اص اثؼبد ص٘ذٌی تجذیُ ؿذٜ  أشٚصٜ حضٛس دس د٘یبی ٔدبصی ٚ ؿجىٝ ٌشفتٝٞبی كٛست تٛخٝ ثٝ پظٚٞؾ ثب

تٛا٘ذ  ا٘ذ. ٞش فشد ثب حضٛس دس ایٗ د٘یب ٔی ٞب ؿذٜ ٞبی استجبعی ٔذسٖ ثبػث افضایؾ ٞیدبٖ ٚ خزة افشاد ثٝ ایٗ ؿجىٝ فٙبٚسی اػت.

ٞبی اختٕبػی  ٞبیی ٔب٘ٙذ صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثب د٘یب دس استجبط ثبؿذ. أب دس ایٗ استجبط، داؿتٗ حذ ٚ ٔشص ٚ ؿٙبخت ؿجىٝ ثذٖٚ ٔحذٚدیت

ٞب، ص٘ذٌی افشاد دچبس تحٛالتی خٛاٞذ ؿذ وٝ  س كٛست ػذْ ؿٙبخت پیبٔذٞبی ٔثجت ٚ ٔٙفی ایٗ ؿجىٝثؼیبس ٟٔٓ اػت. چشاوٝ د

ٞب اص آٟ٘ب ثٝ دسػتی اػتفبدٜ  ٞبی ایٗ ؿجىٝ تٛاٖ ثب ؿٙبخت فشكت وٙذ. دس ٔمبثُ ٔی ٘بپزیشی سا ثٝ آٟ٘ب ٚاسد ٔی ٌبٞی اثشات خجشاٖ

 ثبؿذ. ثش ایٗ اػبع پظٚٞؾ حبضش دسكذد ثشسػی چٙیٗ ٟٕٔی ٔی ٔٙذ ؿذ ثٟشٜٞب  ٕ٘ٛد ٚ ثب ایٗ وبس اص ٔضایبی فشاٚاٖ ایٗ ؿجىٝ

 فرصت ّا ٍ تْدیدّای استفادُ از فضای هجازی 

ٞب، فضبی ٔدبصی دس ٞش تؼجیشی ٚ ثب ٞش تؼشیفی، لّٕشٚیی ٚػیغ، ثذیغ ٚ ثىش اػت وٝ ثشای ػبوٙبٖ خٛد أىب٘بت، آصادی

ی دیٍشی وٝ دس ػبِٓ ٘ٛیٙی سا ثٝ ٕٞشاٜ داسد ٚ ثٝ تؼجیشی ایٗ فضب ٕٞب٘ٙذ ٞش ٔمِٛٝٞب، دِٟشٜ ٞب، آػیت ٞب ٚ ٔحذٚدیت ٞبی فشكت

ٚالغ ٚخٛد داسد، ثبیذ اص ٔٙظش تٟذیذ ٚ فشكت، ٕٞب٘ٙذ دٚ سٚی یه ػىٝ دیذٜ ؿٛد. سٚیی وٝ ٘بظش ثٝ فشكت ٞب ٚ ٘مبط لٛت آٖ ثٛدٜ 

(. ثش ایٗ اػبع دس ایٗ ثخؾ اص ٔغبِؼٝ ثٝ ثشسػی ثشخی اص 0396ثٛد )آلبخب٘ی، ٚ سٚی دیٍش وٝ ٘بظش ثٝ تٟذیذٞبی ایٗ فضب خٛاٞذ 

  ؿٛد.ٞب ٚ تٟذیذٞبی فضبی ٔدبصی پشداختٝ ٔیفشكت

 

 : فشكت ٞبی اػتفبدٜ اص فضبی ٔدبصی دس ػغح ّٔی ٚ ثیٗ ا5ُِّٕخذُٚٔ 
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 فرصت ّای استفادُ از فضاّای هجازیترخی از 

ترقراری ارتثاطات 

 تیي الولل

ٞبی  وبٞؾ ٞضیٙٝ تؼشیغ اعالع سػب٘ی

 استجبعی

دػتشػی آػبٖ ثٝ 

 اخجبس ٚ اعالػبت

ٞبی  ػضٛیت دس وٕپیٗ

 اختٕبػی

یافتي دٍستاى خَب 

 هجازی

 

 آصادی ثیبٖ

 

ػشػت ثبالی تجبدَ  افضایؾ اعالػبت

 پیبْ

ٞبی  دػتشػی ثٝ ٌشٜٚ

 ٔفیذ 

 

اضتراک عقاید ٍ 

 افکار

 

 افضایؾ ثیٙؾ ػیبػی

 

ا٘تـبس ٔغبِت آػبٖ ٚ 

 ٌؼتشدٜ

 

 

 ٚ ...   تجّیغبت تدبسی

 

 : تٟذیذٞبی اػتفبدٜ اص فضبی ٔدبصی دس ػغح ّٔی ٚ ثیٗ ا3ُِّٕخذُٚٔ 

 تْدیدّای استفادُ از فضاّای هجازیترخی از 

وبٞؾ سٚاثظ خب٘ٛادٌی ٚ  ٞبی خؼٕی آػیت اعتیاد

 فبٔیّی

ػذْ أٙیت اعالػبت  پخؾ ؿبیؼبت

 ؿخلی

٘بساحتی ٚ ثی اػتٕبدی  تٌثلی

 ٘ؼجت ثٝ افشاد

ٚخٛد ٔغبِت ٚ  ػذْ ؿٙبخت ٚالؼی افشاد

 ٞبی غیشاخاللی ٌشٜٚ

 آػیت اختٕبػی

ٞبی  افؼشدٌی ٚ آػیت اتالف ٍقت

 سٚحی

بی ٘یفبكّٝ ٌشفتٗ اص د

 ٚالؼی

 ٚ ... ٞبی ٔدبصی ٔضاحٕت

 

 تحث ٍ ًتیجِ گیری

 ضاّای هجازیًقص ترتیت در استفادُ صحیح از ف

ثٝ ایٗ فشایٙذ خٟب٘ی ؿذٖ  وـٛس ثٝ كٛست وبُٔ 511وٙیٓ. ثیؾ اص ص٘ذٌی ٔیٔب دس ػلش خٟب٘ی ٚ ا٘مالثی فٙبٚاس٘ٝ      

ٞب سا تب حذٚدی یثیٙثبؿذ ٚ پیؾا٘ذ، اص عشیك فؼبِیت ٞبی ایٙتش٘تی ثب یىذیذٌش استجبط داس٘ذ. تغییشات ثؼیبس ػشیغ ٔیپیٛػتٝ

فٙبٚسی اعالػبت، ػشػت استجبعبت (. 5107 ثبؿذ )پٛال٘ؼىی،ٍٕٞی ٔٙجؼث اص تبثیش خٟب٘ی ؿذٖ ٔیغیشٕٔىٗ ػبختٝ اػت، وٝ 

ٞبی اختٕبػی ٌزؿتٝ خذا ٔی ؿٛد. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ تجبدَ ػشیغ پیبْ ٞب اختٕبػی سا ثٝ ٘حٛی ؿتبة ثخـیذٜ وٝ ثٝ ٚضٛح اص ا٘مالة

ؿذ  ٞبی ٕٞشاٜ ٚ ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی ٔب٘ٙذ تٛییتش، ػبُٔ اكّی فشٚپبؿی سطیٓ ٞبی پیـیٗ دس ؿٕبَ آفشیمباص عشیك تّفٗ

(. ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی ثٝ ػٙٛاٖ ٔىب٘یؼٕی ػُٕ ٔی وٙٙذ وٝ اص عشیك آٟ٘ب فشایٙذ ٟٔبخشت اٍِٛ ٔی ؿٛد. ثٝ 5107)پٛال٘ؼىی، 
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ٞبی اختٕبػی اػت وٝ دٞذ، ثّىٝ اص عشیك ؿجىٝای وٝ عی تحمیمبتی ٔحممبٖ ٔتٛخٝ ؿذ٘ذ پشٚػٝ ٟٔبخشت دس خالء سخ ٕ٘یٌٛ٘ٝ

(. اِجتٝ الصْ ثٝ روش اػت ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی دس چبسچٛة لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات التلبدی، 5110، 05ّذایٗ ٔؼبِٝ ثٝ ٚلٛع ٔی پیٛ٘ذد )ٌ

، 03)پبچٛوی ٚ ثشیٍش ػیبػی، اختٕبػی ٚػیؼی وٝ فؼبِیت افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞبی ٔختّف دس آٖ ؿىُ ٌشفتٝ اػت، تؼجیٝ ؿذٜ اػت

ا٘تخبة ٔملذ ثشای ثؼیبسی اص افشاد ٚ ٕٞچٙیٗ دس ثٝ ٘ظش ٔی سػذ ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی دس ایدبد تحشن فضبیی ٚ دس (. 5101

 (. 5101، 04فشایٙذٞبی ادغبْ ٚ خزة دس خٛأغ ٘مؾ داؿتٝ اػت )چّپی دٖ ٕٞش ٚ ٔبصٚوبتٛ

ثبؿذ؛ چشاوٝ ثب اػتفبدٜ اص ایٗ  ٞبی اختٕبػی ٔی ٘یبصٔٙذ ساثغٝ ثب ؿجىٝ ٞش ؿخق 50ؿه، ثشای پیـشفت دس لشٖ  ثی     

٘ذ اص تحٛالت ایدبد ؿذٜ دس ػغح خٟبٖ اعالع پیذا وٙذ ٚ سٚاثغی سا ثب خٟبٖ پیشأٖٛ خٛد ثشلشاس ػبصد. تٛا ٞبػت وٝ آدٔی ٔی ؿجىٝ

ٞبی اختٕبػی داسای خٙجٝ ٞبی ٔثجت ٚ ٔٙفی اػت، ثٝ ػجبستی اٌش ثب آٌبٞی ٚ ٞذفٕٙذ ثٝ ػشاؽ آٟ٘ب سفتٝ ٔثجت ثٛدٜ ٚ اٌش  ؿجىٝ

بْ ثشداؿتٝ ؿٛد، ٔغٕئٙبً پیبٔذٞبی ٔٙفی ٘یض ثٝ د٘جبَ داسد. فشاٌیشاٖ ٚ افشاد ٘بدا٘ؼتٝ ٚ ثب ػذْ آٌبٞی دس ایٗ دسیبی ثی ٚػؼت ٌ

ٞبی اختٕبػی ٚ تجبدَ اعالػبت، پش وشدٖ اٚلبت فشاغت  ثبیؼتی ٘ؼجت ثٝ ٞش دٚ ثؼذ آٌبٜ ثبؿٙذ. دس ثؼذ ٔثجت آٖ حضٛس ٌشٜٚ

(، وبٞؾ 0390بَ پیبْ )ٔحىٓ وبس ٚ حالج،افضایؾ ػشػت ا٘تم (، آػب٘ی ا٘تـبس اعالػبت،0394)تٛالیی ٚ كجبغی ٚعٛعیب٘ٛؽ،

ٞبی استجبعی ٚ ٔٛاسد دیٍشی سا ٔی تٛاٖ ٘بْ ثشد وٝ اٌش فشاٌیشاٖ آٔٛصؽ اػتفبدٜ كحیح اص آٖ سا یبد ثٍیش٘ذ، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای  ٞضیٙٝ

ُ ثجش٘ذ. خغشاتی تٛاٖ ثٟشٜ الصْ اص فضبی ٔدبصی دس اثؼبد ٔختّف فشدی، اختٕبػی، ثٛٔی، ّٔی، ٚ حتی ثیٗ إِّاثشثخؾ ٚ ٔؤثش ٔی

(، تشٚیح ؿبیؼبت، ٘مض حشیٓ خلٛكی 0393اِذیٗ ٚ ػّٓ اِٟذی ٚ ٘ٛسصی، ؿشف)ٕٞچٖٛ ثشلشاسی استجبعبت ٘بٔٙبػت ٚ ٘بآٌبٞب٘ٝ 

ٞبی اػتفبدٜ ٘بكحیح ٚ ٘بآٌبٞب٘ٝ اص فضبی (، اتالف ٚلت ٚ وبٞؾ ٔغبِؼٝ ٚ ٔؼبئُ دیٍش اص خّٕٝ ضؼف0390)ٔحىٓ وبس ٚ حالج،

 ثبؿذ. ٔدبصی ٔی

ٞبی ٟٔٓ خبٔؼٝ اػالٔی، ثشای ٔٛاخٟٝ ثب ایٗ فشایٙذ اختٕبػی، ػیبػی ٚ فشٍٞٙی تؼّیٓ ٚ تشثیت ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص اسٌبٖ     

ٔٙذی اص فضبٞبی ٔدبصی ٔجتٙی ثٟشٜدس ایٗ ساػتب ٚظبیف ٟٕٔی ثش ػٟذٜ داسد تب ثتٛا٘ذ فشًٞٙ لٛٔی ٚ ٔزٞجی خٛد سا حفظ ٕ٘بیذ. 

ٞبیی اص خّٕٝ فٟٓ ٚ دسن، ٘مبدا٘ٝ ثٝ ٔغبِت ٍ٘شیؼتٗ، ٌیشی تٛا٘بییٌیشد. ؿىُفشاٌیشاٖ ؿىُ ٔیثش ٔیضاٖ ثلیشتی اػت وٝ دس 

ٞبی الصْ  یبص ثٝ تؼّیٓ ٚ تشثیت ٚ وؼت آٔٛصؽستی ا٘ىبس٘بپزیش اػت وٝ ٘تـخیق خٛة ٚ ثذ دس فشاٌیشاٖ ضشٚ تٛاٖ تلٕیٓ ٌیشی ٚ

)ػّیـیشی ٚ ٔٛػٛی ٌیشی ثلیشتجال ٘یض روش ؿذٜ اػت، ٘یبص ثٝ ؿىُٞبی فضبی ٔدبصی وٝ لثب تٛخٝ ثٝ چبِؾثٙبثشایٗ ثبؿذ. ٔی

ٞبی ٟٔٓ خبٔؼٝ اػالٔی، ثشای دس ایٗ ٔیبٖ تؼّیٓ ٚ تشثیت ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص اسٌبٖثبؿذ. دس فشاٌیشاٖ ٔی ( تشثیتی0395صادٜ، 

 ًٞٙ لٛٔی ٚ ٔزٞجی خٛد سا حفظ ٕ٘بیذٔٛاخٟٝ ثب ایٗ فشایٙذ اختٕبػی، ػیبػی ٚ فشٍٞٙی ٚظبیف ٟٕٔی ثش ػٟذٜ داسد تب ثتٛا٘ذ فش

ٚ ٕٞضٔبٖ ثٝ فشایٍشاٖ ایٗ ثیٙؾ سا ثذٞذ وٝ دس ػغٛح ٔختّف ثٛٔی، ّٔی ٚ ثیٗ إِّٕی ثب آٌبٞی ٚ ثلیشت  (0395ِغف آثبدی، )

. ثٙبثشایٗ اٌش تشثیت ٔجتٙی ثش ٔتٙبػت ثب ٘یبصٞبی ٔـخق ؿذٜ خٛیؾ ثب فضبٞبی ٔتؼذد ٔدبصی استجبط اثشثخؾ ثشلشاس وٙٙذ

                                                           
12

. Gold 
13

. Pachucki and Breiger 
14

.  Chelpi-den Hamer and Mazzucato 
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ای سٚؿٗ ٚ فىٛسا٘ٝ ٚ دا٘ؾ سٚص ثبؿذ، اِجتٝ دا٘ـی وٝ ٔتىی ثش ٔـبٞذٜ ٚ تدشثٝ ثبؿذ، صٔیٙٝ ػبص سٚاثظ ثٝ ٘حٛ احؼٗ دس فّؼفٝ

  خٛاٞذ ثٛد. فضبی ٔدبصی 

 هٌاتع 

ٔشوض  ،0 خّذ .ٔدبصی اختٕبػی ٞبیؿجىٝ ٚ اختٕبػی ٞبی سػب٘ٝ (.0395) اثشاٞیٓ اػىٙذسی پٛس، اوجش ٚ اوجشی تجبس، ػّی

 ٞبی دیدیتبَ.  تٛػؼٝ فٙبٚسی اعالػبت ٚ سػب٘ٝ

تخللی  -فلّٙبٔٝ ػّٕی ،«ٞبی اختٕبػی ثش افىبس ػٕٛٔیتأثیش ؿجىٝ» (،0393) حبٔذ اثشاٞیٕی فش، عبٞشٜ ٚ یؼمٛثی فش،

 .69-0،94 ؽ ،7 ع دا٘ؾ ا٘تظبٔی پّیغ پبیتخت،

 ،4 ع سػب٘ٝ ٚ فشًٞٙ، ،«ایشاٖ دس اختٕبػی وٙؾ ٚ بػیاختٕ ٞبیؿجىٝ ثش سػب٘ٝ تأثیش» (،0393) پٛس سضب وشیٓ ػشا، ٘بكش

 .55-75، 5 ؽ

 ثشای اختٕبػی ٞبیؿجىٝ تٟذیذات ٚ ٞب فشكت پظٚٞی آیٙذٜ» حٕیذسضب، صٞشا ٚ عٛعیب٘ٛؽ، اهلل ٚ كجبغی، سٚح تٛالیی،

 .94 خشداد 07ٞبی ثیٗ إِّّی دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـتی، ٔشوض ٕٞبیؾ وٙفشا٘غ ّٔی آیٙذٜ پظٚٞی، ،«خٛا٘بٖ

پیـٍیشی اص  ساٞىبسٞبیٞبی اختٕبػی ٔدبصی ٚ ؿجىٝ ٞبی آػیت» (،0393) حؼیٗ حبٔذی ٘ؼت، كبدق ٚ حبٔذی ٘ؼت،

 .0-03اعالػبت، فٙبٚسی ٔذیشیت ٚ سایب٘ٝ ٟٔٙذػی ّٔی ، ٕٞبیؾ«آٖ

اختٕبػی ٞبی استجبط ػفیفب٘ٝ دس ؿجىٝ» (،0393) ػجذاِشػَٛ ٚ ٘ٛسٚصی، ٔحٕذخٛاد ؿشف اِذیٗ، حؼیٗ ٚ ػّٓ اِٟذی،

 .8-35، 57 ؽ ،05 ع استجبعبت،-ٔغبِؼبت فشًٞٙ ،«ػبیجشی

ٞبی اختٕبػی ٍ٘شؽ وبسثشاٖ خٛاٖ ایشا٘ی ثٝ ؿجىٝ» (،0393) ػذِی پٛس، كٕذ ٚ صیٙی ٚ٘ذ، یٛػف ٚكٕذ  سػَٛ صادٜ الذْ،

 .49-64، 06 ، ؽ4 ع ٔغبِؼبت خبٔؼٝ ؿٙبػی، ،«ٔدبصی

 اعالػبت، ٔذیشیت فٖٙٛ ٚ فلّٙبٔٝ ػّْٛ ،«ن، سػب٘ٝ ٚ استجبط ٔتمبثُوٛد» (،0394) یٛ٘غ ٔحٕذحؼٗ ٚ ؿىشخٛاٜ، ػظیٕی،

 .69-0،94 ؽ ،0 ع

 تأثیش ٚ ایٙتش٘تی اختٕبػی ٞبیؿجىٝ ٔدبصی فضبی دس تؼبُٔ» (،0395) كٕذ ٚ ویب٘پٛس، ٔؼؼٛد ٚحیذ ٚ ػذِی پٛس، لبػٕی،

  .5-36، 5 ؽ ،09 ع استجبعبت، فلّٙبٔٝ دیٗ ٚ ،«دیٙی ٞٛیت ثش آٖ

سػب٘ٝ ٚ  ،«ٞبی اختٕبػی٘مؾ اسصؿٟبی فشٍٞٙی دس ٔحتٛای ؿجىٝ» (،0394) .ػیذسضب فبعٕٝ ٚ ٘میت اِؼبدات، للبثی،

 . 79-0،013 ؽ ،5 ع فشًٞٙ،

 ی تٛػؼٝ ٔغبِؼبت ی فلّٙبٔٝ ،«ٞبی اختٕبػیػبختبس ٚ عشاحی ؿجىٝ» (،0395) .ػیذسضب فبعٕٝ ٚ ٘میت اِؼبدات، للبثی،

 .508-546، 3 ؽ ،0 ع فشٍٞٙی، -اختٕبػی

(. فضبی ٔدبصی ٚ ٘ظبْ تؼّیٓ ٚ تشثیت. ػٛٔیٗ وٙفشا٘غ ثیٗ إِّّی 0395)  .صادٜ، احتشاْػّیـیشی، ػؼیذ ٚ ٔٛػٛػی

 پظٚٞؾ دس ٟٔٙذػی، ػّْٛ ٚ تىِٙٛٛطی. 
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فلّٙبٔٝ دا٘ؾ ا٘تظبٔی  ،«ٞبی اختٕبػی ثٝ د٘جبَ چٝ ٞؼتٙذؿجىٝ» (،0393) .ایٕبٖ ٚ حالج، ٔحٕذٟٔذی ٔحىٓ وبس،

 87-018، 5 ؽ ،0 ع ؿٕبِی،خشاػبٖ 

 تحمیمبت فلّٙبٔٝ ،«ٞبی اختٕبػی ٔدبصی دس ا٘مالة ٔلش٘مؾ ؿجىٝ» (،0395) .٘ٛسٔحٕذی، ٔشتضی ٚ ٔحٕذی، سلیٝ

 .041-04،060 ؽ ثیٗ إِّّی، ػیبػی
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