
 
 
 
 

 

 یهدناماس و تیریدم رب یتاطابترا و یتاعالطا نیون یاه یروانف شقن
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 هدیکچ
   یرهاش لاقنو لمح یهدناماس و تیریدم رب یتاطابترا و یتاعالطا نیون یاه یروانف شقن یسررب ،هلاقم نیا یسررب دروم  وضوم    
  نادنورهاش هدافتسا نازیم و یسرتسد ،یرادروخرب ظاحل هب هعلاطم دروم هدودحم تخانش ،قیقحت نیا یلصا فده .تسا هدوب نارهت
 یسررب و یرهش لقنو لمح متسیس رد (ICT) تاطابترا و تاعالطا یروانف دربراک نازیم ،تاطابترا و تاعالطا یروانف تاناکما زا
   هدافتاسا دروام شور  .تاسا هدوب یرهش هنیهب تیریدم رد لقنو لمح متسیس و (ICT) تاطابترا و تاعالطا یروانف ریغتم نیب هطبار
 نان کااس زا  رافن 838  داداعت ،هداس یفداصت یریگ هنومن شور زا هدافتسا اب قیقحت نیا ماجنا تهج و هدوب یلیلحت-یفیصوتزین قیقحت
     زا هدافتاسا ااب هداش یروآدراگ ی ااه هداد    .تاسا هاتفرگ راراق یسررب دروم و باختنا نارکوک یریگ هنومن لومرف زا هدافتسا اب هقطنم
 25 هقطنم ،هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب .تسا هتفرگ رارق لیلحتو هیزجت دروم spss رازفا مرن رد یلیلحت و یفیصوت یرامآ یاه نومزآ
  یباسانم تیعضو زا یرهش لقنو لمح متسیس و تاطابترا و تاعالطا یاه یروانف زا نآ نینکاس یدنم هرهب ظاحل هب نارهت یرادرهش
 و  تااعالطا  یرواانف زا  هدافتاسا  هاک  دانا  هدواب  روااب  نیاراب   هاقطنم نایا هعلاطم دروم نادنورهش تیررکا نینچمه .دشاب یمن رادروخرب
  رداه زا  یریگوالج ، ااه  هاراگرزب و اه هداج تیفرظ یاقترا ،یرهش لقنو لمح تیریدم ءاقترا و دوبهب بجوم هقطنم نیا رد تاطابترا
 .تسا هدش هریغ و هنیزه ،نامز ،یژرنا تفر
 
  هتقطنم ،یرهش رادیاپ هعسوت ،یرهش لقنو لمح ،یرهش تیریدم ،تاطابترا و تاعالطا یروانف :یدیلک ناگژاو
 نارهت 21
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 همدقم
  لهضعم  ههلمجزا  یددهعتم  تالکهشم  ،اهرههش نیا رد تیعمج شیازفا اب مأوت ،ناهج رد اهرهش نالک ناباتش دشر دنور
  یاهه  شلاهچ زا یکی لضعم نیا ،ور نیازا .تسا هدروآ دوجو هب ار یرهش نورد لقنو لمح متسیس رد لالتاا و کیفارت
  دوها  ریثثهت  تهحت ار رادیاپ یرهش هعسوت هب یبایتسد هک هدوب متسیب نرق رااوا رد یرهش یزیر همانرب یور ارف یساسا
 و عیرس ،ناسآ یسرتسد ،بولطم یرهش طیحم یاه هصااش و اه یگژیو زا یکی هک تسا یلاح رد نیا ..تسا هداد رارق
 زا لقنو لمح .تسا رهش حطس رد دوجوم نوگانوگ یاه یربراک زا یدنم هرهب و رهش فلتخم طاقن هب نادنورهش نئمطم
 رادیاپ هعسوت .ددرگ یم یعامتجا و یداصتقا هعسوت ییایوپ بجوم هک تسا یناسنا عامتجا ره ریذپانزیرگ یاه ترورض
 و  یعاهمتجا  ،یهطیحم  یاهه  تهیفیک  ناهیم ینزاوت نتفای یوجو تسج رد ،صاا رور هب رادیاپ لقنو لمح و ماع رور هب
 رادیاپ لقنو لمح یحارر و یزیر همانرب عقاورد .تسا لقنو لمح تالیهست هصرع رد) هدنیآ و لاح نامز رد ( یداصتقا
 .(Ahadi & et.al, 2014: 2) تسا فلتخم یاه شخب رد ضراوع شهاک یارب ییاه لح هار هب یبایتسد لابند هب
  یاهضاقت  تیریدهم رد حرطم یاهراکهار زا یکی ،یتاعالرا و یتارابترا نیون یاه یروانف زا یریگ هرهب اتسار نیمه رد
  یاهرفهس  نیزگیاهج  اهب  ،اهروهشک  یهارب رد  نوهنکا مه هک تسا یرهش یاهرفس یاضاقت شهاک رد صوصا هب و رفس
 تایبرجت .تسا هتااس دنم هرهب یروانف نیا تبثم تاعبت زا ار اهرهش ،یرهش نورد یکیزیف یاهرفس یاج هب یکینورتکلا
 تافلت شهاک ،ینامز و یداصتقا یاه ییوج هفرص نوچ یا هدرتسگ جیاتن ICT یلوصا دربراک هنیمز رد  فوم یاهروشک
 تسا هدناسر تابثا هب یرهش نورد یاهددرت مجح شهاک لیلد هب ار ... و یطیحم تسیز یاه لرتنک ،یگدننار تامطل و
(Soltani & et.al., 2008: 1-18). یعاهمتجا  طیارهش  عباهت  یداهیز  نازهیم  ههب یرابترا و یتاعالرا یاه متسیس دربراک،  
 ,Mamdohi & et.al)  تهسا  یگدهنز  کبهس و  ههعماج رد  طوهبرم یروانف ذوفن و شرتسگ نازیم و یگنهرف ،یداصتقا

  یگدهنز رد  لوهحت  رتهسب و ساسا رضاح رصع رد هک تسا یروانف نیرت مهم تارابترا و تاعالرا یروانف .(3 :2009
  رهصع  ههک  دهش  ثهعاب نآ  ناوارهف  یاهدهمایپ و راثآ هارمه هب یروانف نیا نوزفازور هعسوت و شرتسگ .تسا هدوب رشب
  نهیا هدرتسگ دربراک هب هجوت اب .(Mahmodi & et,alm 2011: 215-236) دریگ مان تارابترا و تاعالرا رصع ،رضاح
  و لهقنو لمح یهدناماس و تیریدم رب یتارابترا و یتاعالرا یاه یروانف شقن یسررب  ده اب رضاح  یقحت ،یروانف
 .دریگرارق هدافتسا دروم تسا دیما .تسا هدش ماجنا نارهت رهش کیفارت
  .دهشاب ی هم   یرههش لهقنو لمح و کیفارت یهدناماس و تیریدم ،یرهش ناریدم یور شیپ تالکشم نیرت مهم زا یکی
 رد ار  یداهیز  یهطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا تالضعم و ل اسم اهرهش رد یصخش لیبموتا دربراک هدنیازف دنور
 و  دوهبهب  روهظنم  ههب  یرههش تیریدم .دزاس گنهامه ار یرهش رصانع ریاس و یمومع لقنو لمح شرتسگ و هتشاد یپ
   نازهیر ههمانرب و  ناریدهم  یوهس زا هزوح نیا دوجو ترورض هک تسا یرهش یزیر همانرب عاونا زا دوا ،کیفارت لرتنک
  ههصرع رد  یهملع  نیوهن یاه هاگدید زا هدافتسا یرهش یاه تسایس نیودت و هیهت رد .دوش یم ساسحا تدش هب یرهش
 .(Heidari & et.al, 2013: 2) دنریگ یم رارق تیولوا رد رظن دروم یاه هنومن اب نآ قابطنا و رهش یکیفارت ل اسم
   لهضعم دهننام   ار یددهعتم تالکهشم ،اهرهش نیا رد تیعمج شیازفا اب مأوت ،ناهج رد اهرهش نالک ناباتش دشر دنور
  یاهه  شلاهچ ز ا روکذهم  لهضعم ،ور   نهیازا .تهسا هدروآ دوجو هب یرهش نورد لقنو لمح هناماس رد لالتاا و کیفارت
  هداههن ریثثت یرهش رادیاپ هعسوت  ادها هب یبایتسد رب هک هدوب متسیب نرق رااوا رد یرهش یزیر همانرب یورارف یساسا
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   یعاهمتجا یهسایس هدیدپ کی ناونع هب هزورما هک کیفارت و لقنو لمح عوضوم .(Omranzadeh, 2010: 19-38) تسا
  نیوهن  یگدهنز  ساهسا ،دیامن یم افیا هعماج کی یعامتجا – یداصتقا راتااس و تیفیک رد یمهم و ساسح رایسب شقن
  متهسیس  هعهسوت  ،اهرههش  لهماکت  دهنور رد  دهنادب  دهیاب یزورما ندمتم ناسنا .دهد یم لکش ار ناسنا یاهزاین و یرهش
  ریزگاهن  ،دهنک  تهلفغ  یهمک کیفارت و یزاسرهش لوصا زا هدافتسا و یریگراکب رد هچنانچ و دور یم اجک هب لقنو لمح
 .(Hajnasrollahi, 2006: 1-10) دزاس یم هجاوم یرایسب تارطا اب ار هدنیآ و ینونک لسن تیعضو
  یارهب  یرههش  تیریدهم و یزیر همانرب نازادرپ هیرظن یلصا یاه هغدغد هلمجزا هراومه اهرهش یگدیچیپ هلثسم هب هجوت
 رد  شالهت  ،رههش یگدیچیپ هلئسم اب ییورایور تهج اتسار نیا رد .تسا هدوب ناشفادها یشخبرثا و ییاراک هب یبایتسد
 . تهفرگ  رارهق  رظندهم  مجهسنم و هچراپکی هعسوت تیاده یارب رهش تیریدم و یزیر همانرب یارب یمتسیس داجیا تهج

 زا . تهسا  یرههش تیریدم یلصا شلاچ ،لعفنم هن لاعف یدرکیور اب اهرهش ل اسم و تالکشم ربارب رد دمآراک شنکاو
  هعهسوت و  لوهحت  روهحم نیرت یلصا ناونع هب ار تارابترا و تاعالرا یروانف ناوت یم موس هرازه عورش رد رگید یوس
 ICT زا هدافتسا .(Moradi Masihi, 2012: 17) تسا راذگرثا مدرم یگدنز رد زین نآ زا یشان یاهدرواتسد هک درک نایب
        رتویپماهک و نهفلت ،تهنرتنیا رهیظن نآ تاهعبت زا ندهش دهنم  هرههب و یتاعالرا و یرابترا یروآ نف یریگراک هب نازیم و
  دروهم  فهلتخم   راهنم رد  تهاادرپ  زهین و تاعالرا ،لرتنک ،تراظن نوچ یروما یارب لقنو لمح شخب رد تعرس هب
 یامنهار یاه متسیس ،کیفارت لرتنک یاه نیبرود ،دنمشوه لقنو لمح متسیس .(Eriksson,2012) دریگ یم رارق هدافتسا
    رد ههک دنتهسه لهقنو  لهمح شخب رد ICT یاهدربراک هلمجزا هریغ و یترفاسم تامدا ماجنا و یا هراوهام یاه هشقن
   نهیا ،لهقنو  لهمح شخب رد ICT میقتسم یاهدربراک رب هوالع .دنا هدوب رثؤم رایسب لقنو لمح تامدا تیفیک شیازفا
      یرادهکناب ،یهکینورتکلا دهیرا .تهسا هداد شهاهک ار کرحت و یکیزیف روضح هب زاین ،دراوم زا یرایسب رد یروآ نف
        دنتهسه دراوهم نهیا ههلمجزا هرهیغ و یزاهجم تاهقالم ،یزاجم شزومآ ،یکینورتکلا تراجت ،یراکرود ،یکینورتکلا
(Ghasemi & et.al, 2014: 169-190). 
  هدهی  درگ عهقاو رههش ن هی ا زهکرم رد هک دوش یم بوسحم نارهت رهش یمیدق  رانم زا یکی نارهت یرادرهش 75 هقطنم
 . دهشاب ی هم هلحم 95 و هیحان 6 لماش ،رفن 072047 لداعم یتیعمج و عبرمرتمولیک 31/65 تحاسم اب هقطنم نیا .تسا
  و اهه  ههناخترازو ،ی هتلود ی  اههداهن و زهکارم زا یرای  هسب و نارههت رازاب نتفرگ رارق هقطنم نیا یاه یگژیو نیرت مهم زا
  ،نارههت  کهیفارت و  لهقنو  لهمح عماج تاعلاطم تکرش زا یتفایرد تاعالرا ساسارب .تسا هقطنم نیا رد اه هناخترافس
  ریاهس  ههب  ههقطنم زا  رفهس  رازهه 067  رهب غلاب و هتفرگ تروص 75 هقطنم هب نارهت  رانم رگید زا رفس رازه 128 زا شیب
   ههلاقم نهیا اذل .دوش هدوزفا دصرد 09 زا شیب 0045 لاس رد اهرفس نیا هب دوش یم ینیب شیپ .تسا هدش دروآرب  رانم
 ،دراد  نآرهب  یعهس ی  رههش لهقنو  لهمح یهدناماس و تیریدم رب (ICT) تارابترا و تاعالرا یروانف شقن رب هیکت اب
  نازهیم    تاهرابترا و تاهعالرا یاهه یروانف و تاناکما زا هقطنم نینکاس یرادروارب تیعضو زا یریوصت ه ارا نمض
   نهیا ههب تیانع اب .دهد رارق لیلحت دروم ار یرهش لقنو لمح و یکیفارت تالکشم شهاک رد ار نآ دربراک و تیقفوم
  ههب نارهت یرادرهش 75 هقطنم یدنم هرهب نازیم هک تسا  یقحت لاؤس نیا هب ییوگخساپ ددصرد هلاقم نیا ،تاحیضوت
 رد و     یرادروهارب نازهیم نیهب یراهبترا  ههچ و  تهسا نازیم هچ ات تارابترا و تاعالرا یاه یروانف زا هدافتسا ظاحل
 .دراد دوجو روبزم هقطنم رد یرهش لقنو لمح هنیهب تیریدم و اه یروانف نیا ندوب سرتسد
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   رادهیاپ تیریدهم    ههنیمزرد دوهجوم تاهیرظن و  اهه ی روهئت زا تسا هدش یعس یسررب دروم یاهریغتم لیلحت روظنم هب
    یرواهنف شهقن یاهه  هاگدهید      و تاهرابترا و تاهعالرا یرواهنف رد یرههش تیریدهم یاهدرکیور ،یرهش لقنو لمح
   تیریدهم یاهه  هاگدهید و  تاهیرظن یانبم رب .دریگ رارق دقن و یسررب دروم لقنو لمح شخب رد تارابترا و تاعالرا
   رهصم ،یطیحم تسیز تاعوضوم ،یداصتقا ییاراک یور رب یا هظحالم لباق تارثا یاراد لقنو لمح هعسوت ،رادیاپ
  لهقنو لمح متسیس یهدزاب شیازفا ،یطیحم تسیز تارثا شهاک هب و تسا یعامتجا تلادع و یضارا یربراک ،عبانم
  لهقنو    لهمح رادهیاپ تیریدهم  ده .(Ahmadi & et.al, 2006: 10) دنک یم کمک یعامتجا یگدنز تیعضو دوبهب و
 یهد نامزاس نودب هک .تسا یسرتسد تالکشم لقادح اب دارفا و تامدا ،اهزاک ی اج هباج و ییآراک شیازفا ،یرهش
  رد مدرهم ی اج هباج تیعضو هک تسا نیا تیعقاو دوب دهاوخن یبایتسد لباق اه همانرب و اه تسایس ،اه یژتارتسا ددجم
    کهی ههب لیدهبت کیدزن هدنیآ رد کش نودب هناریگشیپ و یحالصا تامادقا ماجنا نودب و تسا بولطمان زورما یایند
   و ههتفای هعهسوت یاهروشک مه هک دوش یم دیکثت مهم نیارب یرهش رادیاپ تیریدم هاگدید رد اذل دیدرگ دهاوا نارحب
  یهکیفارت هدیدع تالضعم لح یارب و دنتسه لقنو لمح رادیاپ تیریدم یوس هب تکرح هب ریزگان هعسوت لاح رد مه
  رارهق  رظندهم  لهقنو   لهمح یهتآ یاه همانرب لقث زکرم ناونع هب ار رادیاپ لقنو لمح لوصا و ینابم تسیاب یم اهرهش رد
 .(Ibid: 11) دنهد
    بآ نیمثهت رهیظن اهه  تااهسریز  یارهب اضاقت شیازفا هب رجنم ینیشنرهش هعسوت عیرس دنور ،اه هاگدید نیا ساسا رب .
   یزاوهم یاهه تیری دهم ای دوجوم متسیس تیافک مدع .تسا هدیدرگ لقنو لمح تاناکما داجیا و قرب هکبش ،یندیماشآ
    .تهسا هدهیدرگ لهقنو     لهمح تاهناکما ههضرع و اهضاقت نیب هلصاف شیازفا بجوم یرهش کیفارت تیریدم شخب رد
    یاههزرم ههب اوهه یگدولآ نازیم ندش کیدزن و ادص یگدولآ ،تافداصت شیازفا ،ی اج هباج نامز هجوت لباق شیازفا
 .دشاب یم یرهش  رانم رد رادیاپان لقنو لمح متسیس تاعبت زا یناسنا تمالس دیدهت
 تیریدم و هدافتسا یاهوگلا ،یحارر رد تارییغت داجیا اب اهنت یرادیاپ ،اه یروئت و اه هاگدید نیا یرظن ینابم ساسارب
  یارهب نکمم یاهراکهار یبایشزرا و تاانش هب تبسن رکفت ةوحن رد یتارییغت دیاب هکلب دوش یمن لصاح هیلقن لیاسو
   ناهنیمرا لهباق و ایوپ ،عماج راکوزاس کی دنمزاین رادیاپ لقنو لمح متسیس کی .ددرگ داجیا لقنو لمح تالکشم لح
    .تهسا یرههش تیریدهم هنیمزرد (ICT) یرابترا و یتاعالرا یاه یروانف زا هدافتسا ،اهراکوزاس نیا هلمجزا هک تسا
   رهگید ،اهرههش رد یگدنز ندش هدیچیپ و تیعمج شیازفا نینچمه و یهولونکت عیسو و عیرس تفرشیپ اب هزورما اذل
 و     یهکینورتکلا یاهرههش داهجیا رهب دیکثت اذل و دنتسین دمآراک نادنورهش یرادا یاهراک ماجنا یارب یمیدق یاه شور
 & Aghajani ) دوهش ی هم  هیهصوت یرهش تیریدم رد هتفرشیپ یرابترا و یتاعالرا یاه یروانف زا رتشیب هچره هدافتسا

et.al., 2011: 4-9). ی هتحار  ههب     ههک تهسا یلکهش ههب یعقاو  قحت تروص رد تاعالرا یروانف یاه تیزم و  ادها 
  لهقنو   لهمح متهسیس .دنک یضار ار یرهش تامدا هنیمز رد وگخساپ نیلوئسم مه و متسیس نیا ناربراک مه دناوت یم
     هرهیغ و یترفاهسم تامدها ماهجنا و یا  هراوهاهم یاه هشقن یامنهار یاه متسیس ،کیفارت لرتنک یاه نیبرود ،دنمشوه
 . دهنا  هدوهب  رثؤهم  رایهسب لقنو لمح تامدا تیفیک شیازفا رد هک دنتسه لقنو لمح شخب رد ICT یاهدربراک هلمجزا
     تراههجت ،یراهک رود ،یهکینورتکلا یرادهکناب ،یهکی نورتکلا دهیرا رههیظن ICT      میقتهسم یاههدربراک ،نهیا رهب هوالهع
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   رد ههجیتن رد و دههد ی هم     شهاهک ار کرهحت و یهکیزیف روهضح هب زاین یزاجم تاقالم ،یزاجم شزومآ ،یکینورتکلا
 .(Momeni, 2016: 27-32) تسا رثومزین یرهش نورد یاهرفس شهاک
  ،لهقنو      لهمح تیریدهم یاهقترا و دوهبهب ،لهقنو لمح یدنب نامز و یزیر همانرب دوبهب اه متسیس نیا درواتسد نیرت مهم
   .تهسا تافداهصت و کیفارت شهاک و اه هارگرزب و اه هداج تیفرظ اقترا ،شخب زا ناعفنیذ و نایرتشم تیاضر شیازفا
  هدهش ITS  لهقنو لمح دنمشوه یاه متسیس دیلوت هب رجنم هتفای هعسوت یاهروشک رد لقنو لمح تعنص اب ICT هجاوم
 ار یا  هداهج  لهقنو لمح یاه متسیس تیریدم و یحارر ،راتااس ،شور هک تساه یهولونکت زا یا هعومجم ITS .تسا
 رد ITS     ماهن ههب ینامزاهس ههتفای هعسوت یاهروشک لقنو لمح راتااس رد هک تسیا هزادنا ات ITS تیمها .دهد یم رییغت
  رد دوهش ی هم میسقت ارجا و تااسریز و داجیا شخب ود هب ITS لابق رد اه تلود شقن .تسا هدش سیسثت یلم حطس
   اداهناک دهننام اهروشک زا یارب رد یلو دنک یم تیلاعف شخب ود ره رد تلود (اکیرمآ و نپاه دننام) اهروشک زا یارب
  ههب هتسباو تاسسؤم هب یارجا فیاظو و دهد یم ماجنا ار تراظن و تیاده ، یقحت هب طوبرم روما طقف یزکرم تلود
 .(Ibid: 27-32) دوش یم راذگاو یصوصا ای و تلود
       طهسوت روهشک لهااد رد یهفلتخم تاهقیقحت ههعلاطم دروم عوضوم هنیمزرد هدش ماجنا تاقیقحت هنیشیپ اب طابترا رد
  ناونعاهب یا  ههلاقم رد (4395) راکمه و یدایص .دوش یم هراشا اه نآ زا یا هراپ هب هک هدش ماجنا نارگشهوژپ و ناققحم

 :هعلاطم دروم هنومن) یرهش یزیر همانرب رد نآ شقن و تاطابترا و تاعالطا یروانف درکلمع شجنسرب یلیلحت"

  و شهقن  تههج زا اسف رهش حطس رد یروانف یاه صااش تیعضو و حطس زا ندرک ادیپ یهاگآ  ده اب " (اسفرهش
 و  تاهرابترا و  تاهعالرا  یرواهنف زا  هدافتهسا  نازهیم    نیهب ههک دهنا هدیسر هجیتن نیا هب یرهش یزیر همانرب رد نآ ریثثت
    و هاهگآ یرههش یزهیر   ههمانرب کهی نتشاد یارب و دراد دوجو یراد ینعم هطبار یعامتجا روما رد نادنورهش تکراشم
 .تسا یرورض و مزز نادنورهش و مدرم یرثکادح روضح ریذپ تیلوئسم
  دریکلمع  ریب  لیقنو لمح دنمشوه یاه متسیس یاهدربهار شقن " ناونع اب یا هلاقم رد (4395) ناراکمه و یسدقم

 هب نیمثت هریجنز درکلمع دوبهب رد لقنو لمح دنمشوه یاه متسیس هاگیاج و تیمها تاانش  ده اب "نیمأت هریجنز
    ،ییاراهک شیازهفا ،لهقنو  لهمح هنیزه شهاک بجوم لقنو لمح دنمشوه یاه متسیس تاعالرا هک دنا هدیسر هجیتن نیا
  تهیاهنرد و    یتباهقر تهیزم بهسک و ی نامزاهس نورد یاه تیلاعف یگنهامه ،یریذپ  اطعنا شیازفا ،ییوگخساپ دوبهب
 .تسا هدش نیمثت هریجنز درکلمع دوبهب
 لقنو لمح دوبهب رد تاطابترا و تاعالطا یروانف هاگیاج" ناونع اب یا هلاقم رد زین (9395) ناراکمه و هداز هللادبع

  شهاهک و  تاهرابترا و  تاهعالرا یروانف زا هدافتسا نیب هک دنا هتفای تسد هجیتن نیا هب "یرهش تامدخ تیریدم و
 زا  هدافتهسا  ههک تسا هدوب نآ زا یکاح هدمآ تسدب جیاتن نینچمه .دراد دوجو یرادانعم طابترا یرهش نورد یاهرفس
 نی هنچ  مهه    هیقحت جیاهتن . تهسا  هدوهب راذگریثثت یرهش نیب و یرهش کیفارت شهاک رب تارابترا و تاعالرا یروانف
  لهااد رد یرادا ی اهه لاتروپ و کینورتکلا تلود رتافد ،تن یفاک یناسر تامدا رتافد دادعت نیب هک تسا نآ زا یکاح
 ی ناهسر تمدا تلوهس هب تارابترا و تاعالرا یروانف زا هدافتسا و هتشاد طابترا یرهش تیریدم لوحت دوبهب اب رهش
  ندرهب  زاهب و  تاهرابترا و  تاهعالرا  یرواهنف زا هدافتسا نیب هکنیا ًااتیاهن و دوش یم یهتنم یرهش تاروما ماجنا دنیآرف
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  دوهجو  یراداهنعم  طاهبترا  تیاهس بو و نویساموتا  یرر زا نادنورهش هب تاروما  یقد و عیرس یناسر عالرا تامدا
 .تسا هتشاد
    یایضاقت شهایک رد نآ شیقن و تاطابترا و تاعالطا یروانف" ناونع اب یا هلاقم رد ،(5395) ناراکمه و یدمحم

   زاریهش رههش حطس رد ICT یاه تااسریز هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب ،"زاریش رهش :یدروم هعلاطم ،یرهش یاهرفس
   یاهرفهس یاهضاقت شهاک اب نادنورهش یهاگآ و داوس حطس نیب نینچمه و هدوب رادروارب یبولطم ًااتبسن تیعضو زا
  یرواهنف یاهدربهار تیقفوم شهاک رد یشزومآ و یگنهرف یاه تااسریز فعض هوالع هب ،دراد دوجو هطبار یرهش
   نیوین یزییر  هیمانرب "  ناوهنع اب یا هلاقم رد ،(5395) ناراکمه و ینیدلا فیس .تسا هدوب رثؤم رهش نیا رد تاعالرا

   نهیا ههب " نانمس رهش :یدروم هنومن ،یرهش کیفارت یهدناماس رد (ICT) زا یریگ هرهب اب یرهش یضارا یربراک
    زا هدافتهسا شیازهفا اهب هک یا هنوگ هب دراد دوجو یرادانعم هطبار کیفارت شهاک و ICT دربراک نیب هک دنا هدیسر هجیتن

ICT دنک یم ادیپ شهاک یکیفارت یاه نایرج زا یرایسب ،یرهش نورد لقنو لمح متسیس رد. 
   هعیسوت ریب (ICT)   تایطابترا و تایعالطا یروآ نف ریثأت یسررب" ناونع اب یا هلاقم رد (8895) ناراکمه و  لطم

 ،یری ذهپ  سرتهسد ،یداصتقا ،یشزومآ تصرف رب ICT هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب ،" کارا رهش یدروم هعلاطم یرهش
 ری          ثثهت یهگمه ناهناوجون و ناهنز هاهگیاپ ،یعاهمتجا تاهرابترا ،یعاهمتجا تکراهشم تهیوقت ،تسیز طیحم تشادهب
    بهلاق رد زهین یجراها نار      گهشهوژپ و ناهققحم ،یهلااد نارگهشهوژپ و ناهققحم رهب هوالع .تسا هتشاد یراد ینعم
  و نیاتهشکنلب ، اهه نآ هلمجزا دندز هنیمز نیا رد عیسو تاقیقحت هب تسد یهاگشناد یاه شهوژپ ای و یملع یاه هلاقم
  لیقنو    لیمح و تایطابترا و تایعالطا یروانف یدیلک تاقیقحت یسررب " ناونع اب یشهوژپ رد (6507) 5یلادنیم

  کرهحت و ICT نی  هب طاهبترا   ههنیمز رد هدهش ماجنا تاعلاطم رورم هب ،"هلاس لهچ ینامز هزاب کی رد ،یرهش رادیاپ
   ناوهنع ههب یرهش مرف و رفس یاهوگلا ،رفس یاضاقت رد رییغت یارب تاراظتنا هرابرد ثحب هب اه نآ .دنا هتاادرپ یرهش
 رد تار هیی  غت و رفهس ههبرجت رد   دهنتفایرد و ههتاادرپ  تاهرابترا و تاعالرا یروانف یزاس هدایپ و هعسوت زا هجیتن کی
  متهسیس رد جی ردهت هب تارابترا و تاعالرا یروانف ،دیدج و یمیدق یروانف نیب لماعت لیلد هب رفس یاه هنیزه کاردا
 .دراد ار یناسنا یاه تیلاعف شیازفا و ،یا هفیظودنچ ،یریذپ  اطعنا ناکما و هدش هیبعت لقنو لمح
 مکارت شهاک رب زکرمت - رادیاپ لقنو لمح رد ICT شقن " ناونع اب یا هلاقم رد ،(5507) 7اتاریدنهم و راموکایاجیو

 راد هی اپ لهقنو  لهمح ک هی  رهب نآ ری ثثهت و  تاهرابترا و تاعالرا یروانف روهظ یگنوگچ دروم رد ثحب هب ،" کیفارت
 نوزفا .دراد اهرهش نالک رد کیفارت شهاک رد ییازس هب ریثثت تاعالرا یروانف داد ناشن نانآ  یقحت جیاتن .دنا هتاادرپ
 ر  د تایطابترا و تایعالطا ی رواینف ی دربرایک ی ایه  هیمانرب "    ناوهنع اهب یهقیقحت رد ،(3007) 9نیزیوهنیگ ،نیارب

  دربراهک ی  هسررب اهب  ار رادهیاپ  لهقنو  لهمح رد (ICT) تارابترا و تاعالرا یروانف ریثثت ،" یرهش رادیاپ لقنو لمح
 ی هفیک و ی  همک تارهثا یو .  تهسا هداد رارهق یسررب دروم یرهش لقنو لمح رد تارابترا و تاعالرا یروانف میقتسم

                                                 
1 Blankshtain & Mindali 
2 Vijayakumar & Mehendiratta 
3 Geenhuizen 
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 هداد رارق لیلحت و هیزجت دروم ار هیوناث هوقلاب تارثا و رفس راتفر رد تارابترا و تاعالرا یروانف فلتخم یاه همانرب
 ری    ثثهت تاوهس  رهصم شهاهک   و کهیفارت شهاهک رد تارابترا و تاعالرا یروانف یاه یروآون هک تسا هتفایرد و
 .تسا هتشاد یراد ینعم
     هدهیدرگ میهظنت لهیذ حرهش هب  یقحت یموهفم لدم هدش ماجنا تاقیقحت هنیشیپ و قوف یرظن یاهدرکیور هب هجوت اب
 لقنو لمح یهدناماس و تیریدم و لقتسم ریغتم ناونع هب یتاطابترا و یتاعالطا نیون یاه یروانف لدم نیارد .تسا

 .دشاب یم هتسباو ریغتم ناونع هب یرهش

 قیقحت یموهفم لدم

Source: Authors, 2016 
 هعلاطمدروم هدودحم یلامجا تخانش و اه شور و داوم
  یارهب  .تهسا یا  هعهسوت–    یدربراهک  دهه ظاهحل  ههب و هدوب یلیلحت-یفیصوت ، یقحت شور عون ظاحل هب هلاقم نیا
 رد تاعالرا یروآدرگ رازبا .تسا هدش هدافتسا ینادیم و یا هناخباتک شور ودره زا ،نآ زاین دروم تاعالرا یروآدرگ
–  یهملع ی اهه هلاقم ،یهاگشناد– یملع یاه باتک ریظن یا هناخباتک و یدانسا عبانم زا)  یقحت شیف یا هناخباتک شور
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  ینادهیم شور رد و  ....هرهیغ و   رهبتعم یاهه تی اهس ، اهه همانرامآ (...و ریغ .یلیصحت یاه هلاسر و اه همان نایاپ ،یشهوژپ
   هقحم  همانهشسرپ   ، هیقحت نهیا رد هدافتسا دروم همانشسرپ .تسا هدوب هبحاصم و همانشسرپ ،شجنس رازبا (یشیامیپ)
    ،دهیدرگ یهحارر  هیقحت  همانهشسرپ   ،ههعلاطم دروهم عبانم و ینادیم هیلوا تادهاشم زا هدافتسا اب هک تسا هدوب هتااس
  ناهصصختم  یرر زا همانشسرپ ییاور ..تسا هدوب ترکیل فیر یانبمربو  یقحت یاهریغتم ساسا رب تزاؤس یحارر
   تهسد ههب ./68   نآ رادهقم ههک تسا هدش هدافتسا خابنورک یافلآ شور زا ییایاپ نییعت یارب و تفرگ رارق دی ات دروم
 .تسا هدوب همانشسرپ یزاب ییایاپ هدنهد ناشنو .تسا هدمآ
   ،دندهش باهختنا یفداصت یریگ هنومن شور هب هک هدوب نارهت رهش 75 هقطنم نادنورهش هیلک  یقحت نیا یرامآ هعماج 
  رازهفا  مرهن زا اه هداد لیلحت یارب .تسا هدش نییعت (دنورهش) رفن 989 نارکوک لومرف زا هدافتسا اب  یقحت هنومن مجح

SPSS رامآ شخب رد و رایعم  ارحنا و سنایراو ،نیگنایم ،یناوارف زا هدافتسا یفیصوت رامآ شخب رد هک هدش هدافتسا 
 تسا هدش هدافتسا اه هداد لیلحتو هیزجت یارب یگتسبمه بیرض و ینتیو نموی ،یا هنومن کت t نومزآ زا یرابنتسا
   ههب بوهنج زا ،بالقنا نابایا هب لامش زا نارهت 75 هقطنم هک تفگ دیاب ًازامجا زین هعلاطم دروم هقطنم اب ییانشآ یارب
   رههش یلهصا هتسه 75 هقطنم .دوش یم یهتنم ظفاح نابایا هب برغ زا و رویرهش 25 نابایا هب قرش زا ،شوش نابایا
  دوهجو . دوهش ی    هم ماهجنا ههقطنم نهیا رد ی   عیهسو یداهصتقا تهیلاعف ،نارهت یتنس رازاب دوجو لیلد هب هک تسا نارهت
 رد تیعمج هک دوش یم ببس رما نیا و هدوب 75 هقطنم یاه یگژیو رگید زا هقطنم نیا رد رایسب تارادا و اه هناخترازو
 رد  رهفن  نوهیلیم  کهی هب کیدزن زور لور رد هک یرور هب دشاب نآ بش لور رد تیعمج زا رتشیب هقطنم نیا زور لور
  دوهجو    ،نهیا رهب نوزهفا تسا رفن رازه 007 هقطنم نکاس و تباث تیعمج دادعت هک یلاح رد دننک یم ددرت هقطنم نیا
     یاهرههش زا دارهفا ترجاههم لهیلد هب هقطنم نیا رد هدوب هقطنم یاه یگژیو رگید زا یخیرات و هدوسرف تفاب نیرتشیب
  رهما نیا هک دوشن مادقا اه هاگتنوکس دوبهب و اقترا هب تبسن ات تسا هدش ثعاب تقوم یاه هاگتنوکس رد تماقا و رگید
 75  ههقطنم 9  ههیحان ،هدش ماجنا یاهدروآرب و اه یسررب  بر .دروآ یم ناغمرا هب هقطنم نیا یارب ار یرتشیب یگدوسرف
 هقطنم طاقن نیرتریذپ بیسآ زا دریگ یم ربرد ار نارهت یتنس رازاب  رانم و دوش یم لماش ار هقطنم نیا برغ بونج هک
 .دوش یم بوسحم 75

 تسا هدوبن طابترا رد نارهت یلصا یاه لسگ زا مادک چیه اب هقطنم نیا هک تسا نیا 75 هقطنم رد هجوت لباق تاکن زا
  رد  راهنم  نیرتریذهپ بی هسآ زا یکی ناونع هب ،اه هزاس رد هدش هدرب راک هب حلاصم عون و انب ثادحا لاس لیلد هب یلو
      زاهب یاهضف ههکنآ نمهض تهسا دایز رایسب اه نامتااس مکارت و یگنادزیر 75 هقطنم رد .تسا هدش یفرعم هلزلز ربارب
 یشان تارطا شیازفا هب دناوت یم رتشیب تحاسم رد هزاس نیدنچ ثادحا و اه نامتااس عیمجت ور نیازا تسا دودحم
  نهیا رد    ههلزلز عوهقو ناهمز رد یناسردادما عناوم رگید زا یسرتسد حوطس و رباعم ندوبن ضیرع .دنک کمک هلزلز زا
 زا  دهصرد 27 هب کیدزن ،ناگدنراگن یدانسا تاقیقحت جیاتن ساسارب .(Jaafari & et.al., 1997: 78-110) تسا هقطنم
  دهصرد 49    زا شیهب .دراد تمدهق لاهس 007    زا شیهب تهفاب زا دهصرد 92  و لاهس 004 زا شیب ،هقطنم هدوسرف تفاب
 ,.Hatami nejad & et.al ) دوهش ی هم   بوهسحم (نآ دنمهشزرا ریغ و دنمشزرا زا معا) هدوسرف تفاب ،هقطنم هدودحم

 دصرد 85 دودح هک ،تسا یگدوسرف راچد هقطنم موس کی دودح ،هقطنم رد زاب یداصتقا شدرگ مغریلع .(35 :2011
  ههک  تهسا یلاح رد نیا .دهد یم ششوپ ار هدش تبث یخیرات تفاب زا ییزاب دصرد و بوصم هدوسرف یاه تفاب لک زا
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   ناهیم دوهجوم  ضراهعت هدنهد ناشن رما نیمه .دننک یم لمع یا هقطنم ارف سایقم رد هقطنم یاه یربراک زا یمظعا شخب
-Ghavampour & et.al., 2008: 2 ) تهسا هقطنم ییاضف نامزاس لالحمضا یلصا لماع هک تسا هقطنم دبلاک و درکراک

8). 
  یزهکرم نوناک تیلاعف عون ظاحل هب هک یا هقطنم ارف یاه تیلاعف بلاغ درکلمع اب تسا یا هقطنم 75 هقطنم یلکرور هب
  یتموهکح- یرادا یاه تیلاعف طلست رد ینیما ماما نابایا لامش ،یبرغ هندب رد یراجت یاه تیلاعف ششوپ تحت نآ
    رد دوهجوم یعاهمتجا یاهه  تهیلاعف  عوهن  ًااهعبر .دراد ینوکسم تلصا ًااتدمع نآ یبرغ و یقرش یبونج یاه هیشاح و
  لهماک قابطنا شخب ره بلاغ یاهدرکلمع صوصخب و اه نآ رد یراج یاهدرکلمع ریاس اب هقطنم فلتخم یاه شخب
 تراجت گنهرف اب تسا  بطنم هقطنم یراجت یاه شخب رد یراج یعامتجا یاه تیلاعف بلاغ تیوه یلکرور هب .دراد
 .(Ahadnejad, 2013: 4-6) تسا یسررب لباق هدمع و هدرا سایقم ود رد هک شورف و دیرا و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 75 هقطنم یرادرهش تیعقوم و یحاون و تالحم یدنبزرم یاه هشقن :5 لکش
Source: 12 Zone Research Plan, Tehran Municipality, 2006: 76. 
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 نارهت رهش رد 75 هقطنم ییایفارغج تیعقوم هشقن :7 لکش

Source: 12 Zone Research Plan, Tehran Municipality, 2006: 77. 
 یشهوژپ یاهدرواتسد و اه هتفای

 یفیصوت یاه هتفای ( فلا
     ههچخیرات ههب یتمدهق اهب هقطنم نیا تسا هلحم 95 یاراد هک تسا یمیدق تالحم زا یکی ،نارهت یرادرهش 75 هقطنم
        و افهص زوهنه ههک یروهطب هدرهک ادهیپ ههقطنم نیا رد ار یریذپان یریس هبلغ نآ یراجت تفاب هک ابیز ییاهانب و نارهت
     رهتمک ههک تهسا کیژتارتهسا یا هقطنم ،هقطنم نیا .دنک یم ردابتم ناهذا رد ار میدق نارهت یعادت نآ تالحم تیمیمص
      نامزاهس ،یرگهشدرگ و یهگنهرف ثارهیم نامزاهس ،یرادرهش) طبر یذ زکارم هیلک طسوت یگنهرف مجسنم یزیر همانرب
        .تهسا هدهش نآ ههب یدرهبهار هاهگن اهب (...و یماهظتنا یورین و شرورپ و شزومآ و داشرا ترازو ،یرنه و یگنهرف
     ،یناهمور ،ههیکرت ،سیهلگنا ،هیهسور ،ناملآ ،کرامناد یاه هناخترافس ریظن اه هناخترافس و یتلود مهم زکارم زا یرایسب
  داهشرا  و گهنهرف ترازو ،ییاراد و داصتقا ترازو ،هجراا روما لیبق زا روشک ددعتم یاه هناخترازو و...هریغ و دنلیات
  ،نارههت رهش یمالسا یاروش ،روشک کالماودانسا تبث نامزاس ،یزکرم کناب ،یزیر همانرب و تیریدم نامزاس ،یمالسا
      ،یزهکرم تهسپ هرادا ،یتهسیزهب نامزاهس ،ینوناهق یکشزپ ،نارهت ناتسا یرتسگداد ،نارهت یرادرهش ،نارهت یرادرهش
   نکهسم کهناب ،یزکرم یلم کناب ،تیوه صیخشت هرادا ،روشک یمسر همانزور ،یرادا تلادع ناوید ،855 نفلت زکرم
 .دراد دوجو هقطنم نیا رد یشزرو زکرم 39 دادعت و نارهت گرزب رازاب و یمالسا یاروش سلجم ،یزکرم
047  دادهعت  ،نارهیا 0395  لاهس  نکهسم و سوفن یمومع یرامشرس ساسارب هقطنم نیا تیعمج ٬ 62 ) رهفن 072 ٬ 876 
775 دادعت لماش (راوناا ٬ 855 دادعت و درم 545 ٬   دهصرد 27 دودح دوجوم کرادم و دانسا ساسارب .دشاب یم نز 321
 49   زا شیهب ههک .دراد تمدق لاس 007 زا شیب نآ تفاب زا دصرد 92 و لاس 004 زا شیب ،هقطنم نیا هدوسرف تفاب زا
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   مغرهیلع .دوهش ی هم  بوهسحم (نآ دنمشزرا ریغ و دنمشزرا زا معا) هدوسرف تفاب ،هعلاطم دروم هقطنم هدودحم دصرد
  ههک ،تسا یگدوسرف راچد هقطنم موس کی دودح رد ینعی راتکه 0065 زا راتکه 731 ،هقطنم رد زاب یداصتقا شدرگ
  .دههد ی هم  شهشوپ ار    هدهش تهبث یخیراهت تفاب زا ییزاب دصرد و بوصم هدوسرف یاه تفاب لک زا دصرد 85 دودح
 نارهت یخیرات زاتمم و صااش یاهاضف و اهانب نیرتشیب و دنمشزرا یاه تفاب نیرت هدرتسگ ،نارهت 75 هقطنم نینچمه
 .تسا هداد یاج دوا رد ار
  دهصرد 2/57 هعلاطم دروم دارفا لک زا ،تیسنج ظاحل هب ،هتفرگ تروص ینادیم  یقحت زا هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب
  دارهفا زا .دنا هداد لیکشت نادرم ار هعلاطم دروم نایوگخساپ تیرثکا رگید ترابع هب .دنا هدوب درم زین دصرد 9/82 و نز
 04   دادهعت ههعلاطم دروم یرامآ هنومن رفن 989 دادعت زا .دنا هدوب لهثتم دصرد 8/06 و درجم دصرد 7/93 هعلاطم دروم
  شهخب رد   زهین رهفن 14 دادعت و دنا هتشاد لاغتشا یشزومآ– یگنهرف شخب رد (دصرد 4/05) یسررب دروم دارفا زا رفن
 و    یناهگرزاب لغهش یاراد رهفن 397  دادهعت نآرب هوالع ،(دصرد 8/55) دنا هدوب تیلاعف لوغشم یتامدا و یتعنص ،ینف
 هک تفگ ناوت یم نیاربانب .دنا هدوب (دصرد 2/3) راکیب زین رفن 29 و (دصرد 0/1) هتسشنزاب رفن 35،(دصرد 3/76) دازآ
 .دنا هدوب دازآ لغش یاراد یسررب دروم دارفا رتشیب
 نی رهتمک و  لاهس 09  اهت 35   ینهس هورهگ هب طوبرم ،یسررب دروم دارفا یناوارف نیرتشیب ،هعلاطم دروم یرامآ هنومن رد
     نهیارد ههعلاطم دروهم دارهفا رتشیب هک تفگ ناوت یم نیاربانب .تسا هدوب لاس 85 زا رتمک ینس هورگ هب طوبرم یناوارف
  دههد ی هم ناشن نایوگخساپ تالیصحت هنیمز رد هدش یروآدرگ یاه هداد لیلحتو یسررب .دنا هدوب ناوج ًاابیرقت یسررب
  ًااهبیرقت و  رهفن 115 هک هدوب ملپید تالیصحت هب طوبرم یناوارف نیرتشیب ،هعلاطم دروم یرامآ هنومن دارفا عومجم زا هک
   ههک دهشاب یم سناسیل قوف تالیصحت هب طوبرم دادعت نیرتمک نینچمه .تسا هداد صاصتاا دوا هب ار دصرد 04/ 1
  دهصرد 3/45 ،ملپهید  قوهف  دهصرد 4/45 ،ملپید ریز تالیصحت یاراد دصرد 2/57 دادعت .ددرگ یم لماش ار رفن 6 طقف
 .دنا هدوب یرتکد کردم یاراد زین دصرد 5/9 و سناسیل تالیصحت یاراد
  دهصرد 4/64   دادهعت ههک تسا هداد ناشن زین هقطنم رد یسررب دروم دارفا تنوکس هقباس هنیمز رد هدمآ تسد هب جیاتن
 ی اهه  لاهس  دادهعت یاراد دصرد 6/59 دادعت ،دنا هدوب هقطنم رد لاس 1 زا رتمک تنوکس هقباس یاراد هعلاطم دروم دارفا
 07  اهت 65    تنوکهس هقباهس یاراد دهصرد 55 ،لاس 15 ات 55 نیب زین دصرد 0/25 دودح و لاس 05 ات 6 نیب تنوکس
  دارهفا    رتهشیب ههک تهفگ ناوت یم نیاربانب .دنا هدوب هعلاطم دروم هقطنم رد تنوکس لاس 07 یزاب زین دصرد 75 و لاس
 .دنا هتشاد هعلاطم دروم هقطنم رد تنوکس هقباس لاس 05 زا رتمک هعلاطم دروم
 ( دهصرد 1/49) دنا هتشاد دمآرد هامرد ناموت نویلیم ود ات کی نیب هعلاطم دروم دارفا رتشیب ،یداصتقا تیعضو ظاحل هب
   نازهیم یاراد دهصرد 7/65    ،ناهموت نوهیلیم کهی اهت دصشش یاراد دصرد 5/17 ،ناموت رازه دصناپ زا رتمک دصرد 55
  هاهمرد ناموت نویلیم هس یزاب دمآرد یاراد زین دصرد 2/55 و هامرد ناموت نویلیم هس ات دصو نویلیمود هنایهام دمآرد
  زا یراهبترا  تاهناکما و  لیاهسو یاراد هعلاطم دروم دارفا تیرثکا ،هدمآ تسد هب یاه یسررب جیاتن هب هجوت اب .دنا هدوب
  دهصرد 3/9 طقف هعلاطم دروم دارفا زا (دصرد 4/21) دنا هدوب یگناا تنرتنیا و رتویپماک ،لیابوم ،نفلت ،نویزیولت لیبق
   زا ههعلاطم دروهم    دارهفا تهیرثکا رهگید  تراهبع هب .دنا هتشادن یرگید یرابترا لیاسو و دنا هدوب نویزیولت یاراد ًاافرص
 .دنا هدوب رادروارب یبوا یرابترا تاناکما
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 هعلاطم دروم دارفا یاه یگژیو فیصوت :1 هرامش لودج
  اه هنیزگ لاس 85 زا رتمک لاس 09 ات 35 لاس 04 ات 59 لاس 01 ات 54 رتزاب و لاس 51

 نس
 

 یناوارف 27 265 88 36 49

 دصرد 2 6/294 97 1/25 3/8

  اه هنیزگ ملپید ریز ملپید ملپید قوف سناسیل رتزاب و سناسیل قوف
 یناوارف 83 115 11 21 85 تالیصحت

 دصرد 6/17 1/04 4/45 3/45 2/4

 یتعنص– ینف شخب دازآ و یناگرزاب شخب هتسشنزاب راکیب
 یتامدا و

- یهههگنعرف شهههخب
 یشزومآ

  اه هنیزگ
 یلغش هدر
 یناوارف 04 14 397 35 29 

 دصرد 4/05 2/55 4/76 1 2/3

  ناههههمز تدههههم اه هنیزگ لاس 1 ریز لاس 05 ات 6 لاس 15 ات 55 لاس 07 ات 65 لاس 07 یزاب
 یناوارف 505 575 16 74 64 تنوکس

 دصرد 4/47 6/59 25 55 75

  نوههیلیم هههس یزاههب
 ناموت

   اهت دهصو نویلیم ود
 ناموت نویلیم هس

 ود ات دصو نویلیم کی
 ناموت نویلیم

   کههی اههت دههصشش
 ناموت نویلیم

 رازههه 001 زا رههتمک
 ناموت

  اه هنیزگ
 
 یناوارف 74 63 795 76 14 دمآرد نازیم

 دصرد 55 5/17 1/49 7/65 2/55
Source: Research findings, 2016 

 

   ناهشن هدهمآ  تهسد هب جیاتن ،زین تاعالرا و تارابترا یاه یروانف و تاناکما زا هقطنم نینکاس هدافتسا نازیم هنیمزرد
 یجنسرظن نینچمه .تسا هدوب طسوتم دحرد ICT تاناکما زا هعلاطم دروم هقطنم نینکاس هدافتسا نازیم هک تسا هداد
  یهتحار هعلاطم دروم هقطنم نانکاس هک تسا هدوب نآ زا یکاح زین یرهش لقنو لمح ماظن تیفیک هنیمزرد هدمآ لمع هب
  حرهر  ،لهقنو  لهمح ی اهضاقت و  ههضرع تیری دهم ،اه گنیکراپ تاناکما و تیفرظ ،یمومع لقنو لمح متسیس تینما و
  دورو تهیعونمم و ددرترپ یاه نابایا زا یارب ندش شرف گنس ،هقطنم یاه نابایا تیفیک ،هقطنم یکیفارت تیدودحم
  یاهه  گهنیکراپ     و رتموکراهپ متهسیس نیهنچمه ههقطنم نینکاس .دنا هدرک یبایزرا طسوتم دحرد ار  رانم نیا هب لیبموتا
  زهین ار ی موهمع و یرارطضا لقنو لمح هژیو طوطا لرتنک (دصرد 6/59) دنا هدرک فیصوت دب ًااتدمع ار هقطنم هزیناکم
   دنمهشوه یاهه متسیس و (دصرد 7/19) طسوتم زین ار اه نآ ددرت و تلکیسروتوم دورو لرتنک ،(دصرد 9/24) طسوتم
 (دصرد 7/51) دنا هدومن یبایزرا طسوتم زین ار ددرترپ یاه عراقت لرتنک

 تاطابترا و تاعالطا یروانف تاناکما زا هدافتسا نازیم بسحرب یرامآ هنومن یاضعا یناوارف عیزوت :2 هرامش لودج

 اه هفلوم

 مک یلیخ

 مک

 طسوتم

 دایز

 دایز یلیخ

 کناب لیابوم زا هدافتسا نازیم
 36 73 46 36 38 دادعت

 0/85 0/47 2/65 0/8 7/97 دصرد

 کناب تنرتنیا زا هدافتسا نازیم
 69 03 205 56 38 دادعت

 4/3 1/97 3/27 3/15 7/97 دصرد

 لیمیا و سکاف زا هدافتسا نازیم
 47 11 52 155 855 دادعت

 9/6 4/45 1/85 0/09 8/09 دصرد

 یزاجم شزومآ زا هدافتسا نازیم
 15 69 02 53 665 دادعت

 0/4 1/3 6/85 5/47 8/94 دصرد

 عمج
 6 09 505 13 81 دادعت

 5/7 9/05 8/49 8/79 07 دصرد
Source: Research findings, 2016 
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 تاعالطا یروانف تاناکما زا هدافتسا نازیم :1 رادومن

  Source: Research findings, 2016 

 یلیلحت یاه هتفای ( ب
      ههکنیا ههب ههجوت اهب و  هیقحت  لاؤهس هب ییوگخساپ نینچمه و اه نآ مقسو تحص نییعت و تاعالرا لیلحت روظنم هب
   اهب زهین ی جنهسرظن نیا و .تسا هدوب نارهت 75 هقطنم رد نکاس نادنورهش یجنسرظن رب ینتبم هدش یروآدرگ یاه هداد
 و تسا هدش هدافتسا یا هنومن کت t نومزآ زا لاؤس یسررب یارب .تسا هدش ماجنا ترکیل یا هنیزگ 1 فیر زا هدافتسا
 و   نوهمزآ دروهم هروبرم تایضرف و هدش یروآ عمج تاعالرا ضورفم نیگنایم اب هدمآ تسد هب یاه نیگنایم هسیاقم اب
   ونریمهسا-  ارگوهمولوک یرامآ نومزآ زا زین اهریغتم عیزوت ندوب لامرن شجنس روظنم هب .تسا هتفرگ رارق شجنس
 .تسا هدوب اه هداد عیزوت ندوب لامرن دیؤم هدمآ تسد هب جیاتن هک تسا هدش هدافتسا
  تاهرابترا و تاعالرا یروانف زا یدنم هرهب ظاحل هب نارهت یرادرهش 75 هقطنم هک  یقحت لاؤس نیا هب خساپ روظنم هب
(ICT) لهیابوم زا هقطنم نادنورهش هدافتسا نازیم ،هقطنم نانکاس تایرظن زا هدافتسا اب ،تسا رادروارب یتیعضو هچ زا  
   هداد ناهشن هدهمآ   تهسد ههب جیاتن .تسا هتفرگ رارق شجنس دروم ،یزاجم یاه شزومآ و لیمیا ،کناب تنرتنیا ،کناب
 و   سکاهف زا هدافتهسا نینچمه و کناب تنرتنیا ،کناب لیابوم زا شنادنورهش هدافتسا ظاحل هب نارهت 75 هقطنم هک تسا
 یا  ههنومن  کهت T  نوهمزآ ماجنا ،نآ رب نوزفا .(7 هرامش لودج) تسا هتشاد رارق ینییاپ حطس رد یکینورتکلا یاه همان
 زا  رهت  کهچوک    ههعلاطم دروهم یاههریغتم    یماهمت هدهش هبهساحم نیگنایم رگید ترابع هب .دشاب یم عوضوم نیا دیؤم زین
 (3 هرامش لودج) (µ ≤ 3) .تسا هدوب ضورفم نیگنایم

 (ICT) تاطابترا و تاعالطا یروانف زا 21 هقطنم نادنورهش یدنم هرهب ریغتم یا هنومن کت t نومزآ هب طوبرم جیاتن :3 هرامش لودج

 اه هفلؤم

 (3µ=) 9 اب ربارب نیگنایمرادقم
 هههجیتن
 T Sig هرامآ رایعم  ارحنا نیگنایم دادعت نومزآ

 تواهههههفت
 اه نیگنایم

 نانیمرا هلصاف
 دح
 نییاپ

 زاب دح

13/7 989 کناب لیابوم  44/5  906/-  241/0  440/0-  385/0-  005/0  در 

32/7 989 کناب تنرتنیا  87/5  010/9-  700/0  507/0-  099/0-  520/0-  در 

10/7 989 لیمیاو سکاف  77/5  09/05-  000/0  246/0-  522/0-  471/0-  در 

 شزوههههههههمآ
 یزاجم

989 80/7  65/5  16/15-  000/0  543/0-  310/5-  978/0-  دییثت 

Source: Research findings, 2016 
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   هداد ناهشن هدهمآ تسد هب جیاتن ،75 هقطنم رد یرهش لقنو لمح متسیس تیعضو یگنوگچ اب طابترا رد ،نیارب هوالع
   ،ددرهت رهپ ی اهه  عراهقت لرتنک دنمشوه یاه متسیس و یمومع لقنو لمح ناگوان تینما و یتحار ریغتم زج هب هک تسا
  ههجیتن نیا اذل و تسا هدوب (3µ=) ضورفم نیگنایم رادقم زا رت کچوک رگید یاهریغتم یمامت هدمآ تسد هب نیگنایم
  یرادرههش 75    ههقطنم ،نادنورههش راههظا هب انب ،یرهش لقنو لمح متسیس تیعضو اب طابترا رد هک تسا هدش لصاح
 (4 هرامش لودج) .تسا هدوبن رادروارب یبسانم تیعضو زا نارهت

 21 هقطنم یرهش لقنو لمح متسیس تیعضو ریغتم یا هنومن کت T نومزآ هب طوبرم جیاتن :4 هرامش لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Research findings, 2016 

   نازهیم نیهب یراد      یهنعم ههطبار دوهجو مدهع اهی دوجو رب ینبم  یقحت لاؤس مود تمسق هب ییوگخساپ یارب نینچ مه
  ،نارههت 75 هقطنم رد یرهش لقنو لمح هنیهب تیریدم و یتاعالرا نیون یاه یروآ نف ندوب سرتسد رد و یرادروارب
  لهقنو  لهمح متسیس هنیهب تیریدم رب تارابترا و تاعالرا دیدج یاه یروانف دربراک هک دهد یم ناشن تاقیقحت جیاتن
 ی اهه   رهعم نییعت هب هجوتابو) هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب .دراد یراد ینعم ریثثت نارهت یرادرهش 75 هقطنم یرهش
  لهقنو      لهمح ماهظن دوهبهب رهب تاهرابترا و تاعالرا نیون یاه یروانف راد ینعم ریثثت زا یکاح اه  رعم نیا همه (مزز

 اه هفلؤم

 (3µ=) 9 اب ربارب نیگنایم رادقم
 ههههههجیتن
 نیگنایم دادعت نومزآ

  ارههحنا
 رایعم

 T Sig هرامآ
 تواهههههههههفت
 اه نیگنایم

 نانیمرا هلصاف
 دح
 نییاپ

 زاب دح

 ناگوان تینما و یتحار
 یمومع لقنو لمح

 در 1485/0 -0200/0 22880/0 360/0 978/5 60913/0 8880/9 989

 تههههیفرظ و تههههیفیک
 لههقنو لههمح تامدهها
 یناگمه

 دییثت 5440/0 -3795/0 -39440/0 179/0 -683/0 86088/0 6113/7 989

 تاهههناکما و تهههیفرظ
 اه گنیکراپ

 دییثت -099/0 -0691/0 -74994/0 000/0 -309/8 32070/5 6661/7 989

 و  ههههصرع تیریدهههم
 لقنو لمح یاضاقت

 دییثت -430/0 -/3887 -42385/0 000/0 -303/9 68443/0 1058/7 989

  یههکیفارت تیدودههحم
 هدش لامعا

 دییثت -990/0 -4947/0 -09895/0 050/0 -281/7 54690/5 2568/7 989

- 74495/5 7952/7 989 اه نابایا تیفیک
 دییثت -725/0 -9504/0 -68687/0 000/0 -373/4

 یارب ندش شرف گنس
  تهیعونمم و  اهه نابایا
 لیبموتا دورو

 دییثت -400/0 -577/0 -65955/0 740/0 -740/7 80080/5 8688/7 989

 و  رتموکراههپ تیعههضو
 هزیناکم یاه گنیکراپ

 دییثت -827/0 -0134/0 -34489/0 000/0 -400/2 44560/5 1956/7 989

  هژههیو طوههطا لرههتنک
 و یرارطضا لقنو لمح
 یمومع

989 8408/9 71573/0 630/4- 000/0 35135/0- 3887/0- -
 دییثت -505/0.

 دورو لرههتنک زا نازههیم
 ددرههت و تلکیههسروتوم
 اه نآ

 دییثت -917/0 -0334/0 -10669/0 000/0. -429/6 80155/5 0496/7 989

  دنمههشوه یاهه  متهسیس
 یاهههه عراهههقت لرهههتنک
 ددرترپ

989 8880/9 60913/0 869/9-  در 1485/0 -0200/0 22880/0 360/0 



 112 ...يتاطابترا و يتاعالطا نیون یاه یروانف شقن

 

  دهنا هدوب رواب نیارب نارهت 75 هقطنم هعلاطم دروم نادنورهش قافتا هب بیرق تیرثکا رگید ترابع هب .تسا هدوب یرهش
 ی اهقترا   ،یرههش لهقنو لمح تیریدم ءاقترا و دوبهب بجوم هقطنم نیا رد تارابترا و تاعالرا یروانف زا هدافتسا هک
  لهقنو   لهمح یاهه  متهسیس ییاراک شیازفا ،هنیزه و نامز ،یهرنا تفر رده زا یریگولج ،اه هارگرزب و اه هداج تیفرظ
 و  اهه  عراهقت  تیریدهم  دوهبهب  ،لهقنو   لهمح یزهیر  ههمانرب دوبهب ،هیلقن لیاسو تیاده و یبایدر هب کمک ،یرهش نورد
  یاهه ی گدوهلآ  شهاهک   ،نادنورههش تیاهضر شی ازهفا    ،کهیفارت شهاهک ،یرههش ی ناهسر  تامدها تلوهس ،اه هارگرزب
   ...هرهیغ و یرههش نورد لقنو لمح ینمیا یاقترا ،یرهش یاه تیروف رتهب تیریدم ،کیفارت یزاس ناور ،یطیحم تسیز
 (1 هرامش لودج) .تسا هتشگ

 تاطابترا و تاعالطا دیدج یاه یروانف ریثأت نازیمریغتم یا هنومن کت T نومزآ هب طوبرم جیاتن :1 هرامش لودج

 نارهت یرادرهش 21 هقطنم یرهش لقنو لمح متسیس هنیهب تیریدم رب

Source: Research findings, 2016 

 اه هفلؤم

 (3µ=) 9 اب ربارب نیگنایم رادقم

 هههههههجیتن
 نیگنایم توافت T Sig هرامآ رایعم  ارحنا نیگنایم دادعت نومزآ

 نانیمرا هلصاف

 دح
 نییاپ

 زاب دح

 تیریدهههم یاهههقترا و دوهههبهب
 یرهش نورد لقنو لمح

989  5620/9  23263/0  801/5  795/0  30620/0  5970/0-  9125/0  دییثت 

 و اههه هداههج  تههیفرظ اههقترا
 اه هارگرزب

 

989  3235/9  55133/0  148/9  000/0  68235/0  2630/0  0337/0  دییثت 

  نتهههفر ردهههه زا یریگوهههلج
 هنیزه و نامز ،یهرنا

989  1209/9  93583/0  910/6  000/0  34209/0  6207/0  9204/0  دییثت 

 تیادههه و یباههیدر هههب کههمک
 هیلقن لیاسو

989  8585/9  14623/0  506/9  000/0  78585/0  1780/0  5587/0  دییثت 

 یدنب نامز و یزیر همانرب دوبهب
 و BRT  هژهیو  ههب) لقنو لمح
 هقطنم رد (...

989  2240/9  03748/0  005/5  727/0  12240/0  6290/0-  5995/0  
 
 دییثت

 ،اههه عراههقت لرههتنک هههب کههمک
 ددرترپ یاهریسم و اه هارگرزب

989  0017/9  97588/0  744/1  000/0  00017/0  2315/0  9049/0  
 
 دییثت

  رد تلوهههههههس شیازههههههفا
 یرهش یناسر تامدا

989  6045/9  89533/0  912/7  600/0  81025/0  7040/0  0547/0  دییثت 

  یاهه متسیس شرتسگ و داجیا
 (ITS) لقنو لمح دنمشوه
 

989  1923/7  95823/0  271/0-  311/0  91670/0-  4175/-0  1720/0  دییثت 

 رد تافداصت و کیفارت شهاک
 هقطنم

989  7080/9  25488/0  412/5  080/0  57080/0  2300/0-  5025/0  دییثت 

 نادنورهش تیاضر شیازفا
 

989  6213/7  93303/0  603/0-  669/0  44740/0-  6495/0-  2340/0  دییثت 

   تهسیز یاهه ی گدوهلآ شهاک
 یطیحم

989  7030/9  90110/5  966/5  230/0  35030/0  1650/0-  8635/0  دییثت 

  حطهس  رد کهیفارت یزاس ناور
 هقطنم

989  5115/9  28443/0  425/9  700/0  80115/0  0310/0  7517/0  دییثت 

 اه عراقت دنمشوه لرتنک
 

989  5605/9  34953/0  117/7  170/0  05605/0  6950/0  6835/0  دییثت 

  تیریدهههههم و یهدناماهههههس
   حطهس رد یرههش یاه تیروف
 هقطنم

989  4010/9  17128/0  855/5  467/0  04010/0  7890/0-  0395/0  دییثت 

   یاههیالب و نارههحب تیریدههم
 هقطنم حطس رد یعیبر

989  9347/9  13703/0  769/1  000/0  4937/0  3215/0  8049/0  دییثت 

 متههههسیس یههههنمیا یاههههقترا
 یرهش نورد لقنو لمح

989  3480/9  00200/5  296/5  905/0  88480/0  5250/0-  3685/0  دییثت 
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     رهیغتم ود نیهب راداهنعم ههطبار دوجو رگناشن زین (6 هرامش لودج) نمریپسا یگتسبمه بیرض نومزآ زا لصاح جیاتن
   لداهعم هدهمآ   تهسد ههب  نمریپهسا یگتسبمه بیرض .دهد یم ناشن 6 هرامش لودج هک یرور نامه .تسا رکذلا قوف
   رهیغتمود نیهب هک تفگ ناوت یم دصرد 33 لامتحا اب رگید ترابع هب تسا هدوب 000/0 زین یراد ینعم حطس و 467/0
 .تسا هتشاد دوجو یراد ینعم و تبثم هطبار

 تاطابترا تاعالطا دیدج یروانف هب نادنورهش یسرتسد نازیم نیب هطبار :6 هرامش لودج

 یرهش لقنو لمح تیریدم متسیس دوبهب رب
 یرهش لقنو لمح تیریدم متسیس دوبهب رب ریثثت یرامآ نومزآ

 نمریپسا یگتسبمه

   هههب یههسرتسد نازههیم
 و تاههعالرا تامدهها
 تارابترا

 **264. یگتسبمه بیرض
 000. یراد ینعم حطس
 989 دادعت

Source: Research findings, 2016 

 یریگ هجیتن
   یراهبترا تاهناکما یاراد هعلاطم دروم هقطنم نانکاس تیرثکا هک تفگ ناوت یم هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب نیاربانب
      تاهناکما زا ههعلاطم دروهم ههقطنم نینکاهس هدافتسا نازیم .دنا هدوب نفلت و لیابوم ،رتویپماک ،نویزیولت ،تنرتنیا لیبق زا
 و   یتاهرابترا یاهه یروانف و تاناکما نازیم ،هعلاطم دروم هقطنم نینکاس .تسا هدوب طسوتم دحرد یرابترا و یتاعالرا
   .دراد یداهیز هلهصاف مزز ی اهدرادناتهسا   اهب ههقطنم  زوهنه و . دهنا  هدرهک یبایزرا طسوتم ار هقطنم رد دوجوم یتاعالرا
   ههب نارههت 75  ههقطنم  ههک  تهسا هداد ناشن زین یسررب دروم یاهریغتم نیب طباور و یرابنتسا رامآ زا لصاح یاه هتفای
    ههنیمزرد هلئهسم نهیا   .دراد رارهق ینی اهپ  حطهس رد یرابترا و یتاعالرا یاه یروانف زا نادنورهش هدافتسا نازیم ظاحل
       یبهسانم تیعهضو زا ههقطنم نهیا یرههش لهقنو  لهمح  ماهظن و  دراد قادهصم زین یمومع لقنو لمح متسیس تیعضو
   ههنیمزرد هژهیو  ههب  یهفلتخم یاه یروانف زا یرهش لقنو لمح ماظن دوبهب روظنم هب ریاا یاه لاس یر .تسین رادروارب
    دوهبهب بهجوم اهه ی رواهنف نیا زا هدافتسا نادنورهش رظن هب هک دوش یم و هدش هدافتسا کیفارت دنمشوه لرتنک متسیس
 .تسا هدیدرگ یرهش لقنو لمح ماظن تیعضو
 اهداهنشیپ
  یاهه ی رواهنف  زا ههقطنم نکاس یلاها یدنم هرهب نی اپ نازیم هب هجوت اب ،تسا هداد ناشن  یقحت جیاتن هک رور نامه .5
     هلئهسم نهیا ،یرههش لهقنو  لهمح ناگوان تیعضو دوبهب رب نآ راد ینعم ریثثت هب هجوت اب و تارابترا و تاعالرا نیون
 یا هراکوزاهس و   یقیوهشت یاهه مزیناکمو دریگ رارق یرهش یزیر همانرب ناراکردنا تسد یزیر همانرب تیولوا رد دیاب یم
 ی هسرتسد    شرتهسگ تههج مزز یاهه  تااهسریز داجیا نینچمه .دریگ رارق هجوت دروم تسیاب یم نآ یزاس یتایلمع
 .دریگ رارق رظندم دیاب یم یتارابترا و یتاعالرا نیون یاه یروانف هب هقطنم نادنورهش
   زا یرههش لهقنو لمح متسیس ظاحل هب نارهت یرادرهش 75 هقطنم هکنیا رب ینبم  یقحت زا لصاح جیاتن هب هجوت اب .7
      عهضو یهدناماهس ههب تبهسن ههقطنم  ناراکردهنا تسد و نیلوئسم ددرگ یم داهنشیپ ،تسین رادروارب یبسانم تیعضو
  گهنیکراپ  ثادهحا ،ی هسکات و سوبوتا ،ورتم لیبق زا یمومع لقنو لمح هنیمزرد هژیو هب یرهش لقنو لمح ماظن دوجوم
    تهمه ... هرهیغ و اهه تلکی هسروتوم  ددرهت  لرهتنک و ی هدناماهس ،..هریغ و ضیرعت ظاحل هب اه نابایا تیفیک ،یمومع
 .دنرامگ



 312 ...يتاطابترا و يتاعالطا نیون یاه یروانف شقن

 

     رهب تاهرابترا و تاهعالرا یاهه ی رواهنف یری گراهک هب راد ینعم ریثثت رب ینبم نارهت 75 هقطنم یلاها رظن هب هجوت اب .9
 یلام ،ینامز ییوج هفرص و ینمیا یاقترا ،کیفارت شهاک ،ددرت مجح شهاک هنیمزرد یرهش لقنو لمح تیعضو دوبهب
 و مزز یاه هجدوب هقطنم یرادرهش و هتفرگرارق یرهش نازیر همانرب یاه تیولوا زا مهم نیا ددرگ یم داهنشیپ یهرنا و
 .دریگب رظن رد هلئسم نیا یارب ار یفاک

   تیریدهم اهب نآ هطبار و تارابترا و تاعالرا دیدج یاه یروانف تامدا هب نادنورهش یسرتسد نازیم هب هجوت اب .4
  ههنیزه مک و ناسآ یسرتسد و یکینورتکلا تامدا شرتسگ هب تبسن ددرگ یم داهنشیپ ،یرهش لقنو لمح متسیس هنیهب
 .دوش هدیزرو مامتها نآ هب نادنورهش

 روبزم هقطنم رد یرهش لقنو لمح متسیس رب یتارابترا و یتاعالرا نیون یاه یروانف بولطم یراذگریثثت روظنم هب .1
   یارهجا لهحارم نینچمه و اه یریگ تهج و اهدربهار نییعت لحارم رد عماج حرر نیودت و هیهت و یزیر همانرب نتشاد
  رد دوهش ی هم       داهنهشیپ ههک یتامادهقا ههلمجزا نیارباهنب .دهشاب ی هم  یرورهض یرما یا هقطنم طیارش اب بسانتم اه ههورپ
 :زا دنترابع دریگ رارق هجوت دروم صوصا نیا رد طبترم یاه یزیر همانرب
 طبترم یاه ناگرا و اه نامزاس و یلصا نایلوتم ییاسانش •

 (Study Area) طیحم تاانش •

 ؟دشاب Leader ناونع هب ینامزاس هچ •

 ؟دنشاب راکردنا تسد دیاب ییاه نامزاس هچ •

 دوجوم ICT یاه متسیس و تامدا زا یتسرهف هیهت •

 رظن دروم یاهرایعم و  ادها نییعت •

 لقنو لمح ل اسم و اهزاین یسررب •

 اهدرادناتسا تاانش و فلتخم طیارش هب هجوت اب ICT فلتخم یاه یهولونکت یبایزرا و ییانشآ •

 و یا    ههقطنم راتااهس ههب هجوت اب ناربراک یاه سیورس یاه تیولوا نییعت و ICT یاه متسیس تیلباق اب اهزاین قابطنا •
 ییارجا و یداصتقا ،ینف ،یا هقطنم یاه هبنج تیاعر

 .هدش باختنا یاه سیورس هب هجوت اب فلتخم یاه نامزاس فیاظو حرش و اه تیلوئسم نییعت •

 .دوش هدراذگ کارتشا هب اه نامزاس نیب هک یتاعالرا و اه نامزاس یراکمه هوحن نییعت •

 زاین دروم یتارباخم یاه تااسریز داجیا •
 اه ههورپ فیرعت •

 همانرب و حرر یزاسدنتسم و هیهت •

 (...و ینامزاس طباور ،هجدوب) دوجوم یاه تیدودحم و تاناکما هب هجوت اب ییارجا همانرب ه ارا •

   اذهل .دههد ی هم    لیکهشت لرهتنک یاهه ی رواهنف   و تاهرابترا ،تاهعالرا ار ICT  یهنف و یکینکت هتسه تسا رکذ نایاش
     حطهس رد تهسا مزز ،دهنراد ار لهقنو لمح دنمشوه یاه متسیس یارجا و یزیر همانرب دصق هک لقنو لمح ناصصختم
     رهه طیارهش اهب بهسانتم دنناوتب ات دنشاب هتشاد لماک یهاگآ ،دننک یم مهارف ICT یاه یروانف هک یتاناکما زا یدربراک
 .دنیامن باختنا ICT یاه سیورس هدرتسگ فیر نیب زا ار ICT یاه سیورس و تاناکما زا یشخب هقطنم
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 یه   دناماهس و تیریدهم رهب یتارابترا و یتاعالرا نیون یاه یروانف شقن هعسوت رد ینامزاس نیب یاه یراکمه موزل •
 75 هقطنم رد یرهش لقنو لمح
        یهدناماهس و تیریدهم رهب یتاهرابترا و یتاهعالرا نیوهن یاهه یروانف شقن ةعسوت و ءارجا رد ایند یاهروشک هبرجت
  رتزاهسرسدرد و   رتراوهشد ،یهکینکت و     یهنف ل اهسم ههب تبهسن ینامزاس ل اسم هک تسا نیا رگنایب یرهش لقنو لمح
  کهی رد ی نامزاهس و  یهکینکت ی اهه هفلؤم ندرکراگزاس نآ  ده هک یراتااس یمتسیس اب دیاب نیصصختم اذل .دنا هدوب
    و کهیفارت ةهنیهب لرهتنک  روهظنم  ههب اتسار نیا رد .دنشاب هتشاد یفاک یگنهامه و ییانشآ ،دشاب یم گنهامه بوچراچ
  ناهگوان  فهلتخم ی اهه  شهخب  رد لهقنو   لهمح دنمهشوه یاه متسیس اب طبترم یاه ههورپ زا هنیهب یرادرب هرهب و هعسوت
 ,ی ناهشن  شهتآ ,سناهروا یاه سیورس ,یمومع لقنو لمح هیلقن لیاسو تیریدم یاه متسیس هلمجزا یرهش لقنو لمح
    کهی داهجیا و طهبر یذ یاه ناگرا اب یگنهامه و یراکمه ,لماعت هنیمز داجیا ... یرهش تامدا ،یگدننار و ییامنهار
 .دشاب یم هژیو تیمها یاراد یرهش کیفارت هچراپکی و عماج تیریدم تهج زکرم
        تهحت یرههش تیریدهم هتهشر رد ییاهضر یفطهصم یاهقآ دشرا یسانشراک همان نایاپ زا هلاقم نیا :ینادردق و رکشت
 ی  دروهم ههعلاطم) ی  رههش لهقنو  لهمح یهدناماس و تیریدم رب یتارابترا و یتاعالرا نیون یاه یروانف شقن "ناونع
  هلیهسو نیدب و دیدرگ جارختسا ،دیسر ماجنا هب یلمآ یمیظع لالج رتکد ییامنهار هب هک " (نارهت یرادرهش 75 هقطنم
 .دوش یم ینادردق و رکشت لامش نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یشهوژپ مرتحم تنواعم زا
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