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چکیده
تحقیق حاضر با هدف مقایسه تهثییر رسهاه هها سهی و ن هه یر در ت سهر

هر تهها

داهش بییان اهجام ده است .ایر تحقیق از حیث هدف اربرد ن از هظهر هی ه گهردونر
دادهها از ه ع تحقیقات مو -یفو است

ب ص رت تلفیقو از تئه ر داده منیها ن رنش

پیمایش بهره گرف است .ابزار گردونر اطالعات پرسشیام محقق سهات به ده ن جامره
ومار ایر تحقیق را لی م خصصان ،اغالن ن فراالن در ح زه هر تهها داههشبییهان
تشکیل مودهید .ترداد هم ه در ایر تحقیق  ۳8۴هفر است

با اس فاده از فرم ل ه ران

ن رنش هم ه گیر تصادفو ساده ب دست ومده است.
یاف ها ایر تحقیق هشان مودهد

رساه ها بر بسه ر ایی رههت در«ت سهر راهنهرد »،

«ت سر وم ز و» ن «ت سر اطالعاتو» ر تها داهش بییان هقش دارهد؛ ب هح
ت سر

در

ر تها داهشبییان هقش «اطالعاتو» رساه ها بر بسه ر ایی رههت از هقهشهها

دیگر ون پررهگتر است؛ ساهو

با فرالیتهها داههش بییهان سهر ن هار دارههد غالنها از

ایی رهت ب عی ان یک رساه مهم اس فاده مو یید .رساه ها جدید در مک ب

ر تها

داهش بییان در راس ا دس یابو ب اس راتژ هها ن راهنردهها الزم هیهز هقهش دارههد .ایهر
نضریت در رساه ها سی و م فانت است ب هح

هقش «فرهیهگ سهاز » در ت سهر

ر تها داهشبییان انل یت دارد .بیابرایر در حال حاضر با اطمییان بیش ر مهوته ان از
هقشها راهنرد  ،وم ز و ن اطالع رساهو رساه ها بر بس ر ایی رهت هسنت ب رساه ها
سی و در ت سر

ر تها داهش بییان سخر ب میان ونرد.

کلمات کلیدی:رساه سی و ،رساه ه یر ،ر ت داهشبییان ،رساه ها اج ماعو ،ت سر
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مقدمه
ج امع امرنز بدنن ت ج ب هقش ناسط ن ارتناطو رساه ها قادر ب ت سر ن بهن د امه ر ته د
هیس ید .رساه ها« ،تار ن پ د همادیر» زهدگو ما را تشهکیل مهودهیهد ن هقهش «تسهریع ییهد
ههاد » جامر را دارهد .از ایررن ،هقشو دنس ی در درماهدگو ن یا ت سهر همه جاهنه جامره
بشر دارهد .بر ایر اساس ،مدیریت الن ج امع با یاتت ار رد ن قدرت تثییرگهاار اهه اع
رساه ها بر مخاطنان ،زمیی الزم برا سرمای گاار ن اس فاده میاسب از ایر ابهزار اطالعهاتو ن
ارتناطو در مسیر پیشرفت ن ترالو ت د فراهم موونرهد.
رساه ها موت اهید با ت ج ب
ن تح ل ب س

رایط جامر ن اق ضائات فرهیگو ن اق صاد ون ،عامل تغییهر

رایطو مطل ب با ید .هر چید دس بیهد دقیقهو از میهزان قهدرت ن ایهر

رساه ها نج د هدارد؛ اما رساه ها م یر را موت ان ب چید دس دیدار

ه هییدار ررادیه ن

تل یزی ن ن مش قات ون) ،الک رنهیک رسهایت هها ،هنک هها اج مهاعو ن ایی رههت) ن مک ه ب
ررنزهام ها،هف هام ها ن مجالت) ن ...تقسیم بید
رساه  ،یریو جمرو ن اهفراد م اجهیم

رد .یا در تقسیم بیهد دیگهر بها دن گ هه

الن در ایر میان ب هه عو مهوته ان گفهت قهدرت

رساه ها اهفراد رغیرجمرو) در حال افزایش است.
در پژنهش پیش رن م لف دیگر

در یار رساه ها ن تاییر وهان م رد ت ج قهرار گرف ه

است؛مفه م ت سر است .ت سر مفه مو پیچیده ن چید برد است

با د ه اریها اساسهو

در ترریف همراه است .موت ان گفت ترریف ت سر ح ل چید مح ر مریایو موچرتد
از وهها مفه م تغییر است

یکهو

مطابق با ون ،ه عو تغییر سازهده از نضریت م ج د در زمهان  1به

نضریت مطل ب در زمان  2استرچلنو .)225 :1۳90 ،مح ر دنم ،ترالو است

فقط ب اهسان

مرب ط مو د.
در بیاهو دیگر ،ت سر موت اهد اس فاده از میهابع ت لیهد جامره در راسه ا بهنه د هرایط
زهدگو فقیرتریر افراد جامر ترریف

د .رپیت ن نیک .)۳7 :1۳8۴ ،عهالنه بهر ایهر تلقهوهها،

ت سر را «پدیده ا چید رتساره ا » هیز داهس اهد

امل ت سر سیاسو ،ادار  ،فرهیگو

ن اق صاد ن ...مو د رحریر  .)۳7 :1۳78 ،در یک تلقو لو ،ت سهر را مهوته ان فراییهد
چید الی در عرص ها اج ماعو ،سیاسو ،اق صاد  ،صیر و ن فرهیگو یک جامر داهسهت ه
در مدار تح ل پیشرن ت د ب افزایش ظرفیتها فرد ن اج ماعو در وهیگو م یاسب با سهایر
سط ح ارتقایاف گو ش ر در مسیر دست یابو ب اهداف بهن د مو ن یفو اتصها زهدگو

تثییر رساه ها سی و ن ه یر در ت سر

ر تها داهشبییان ۳ 

مردم ن ت اهاساز ن ارامد افراد ن ع امل ن ههادها عم مو است.
سید چشم اهداز ت سر ایران

در افق  20سال تیظیم ده است ،هگرش ورماهو ن ایده ول
اه ظار مورند در قالهب برهامه هها پهی سهال ن

بر اساس ارز ها اساسو هر جامر است
برهام ریز سااله ب مقص د برسد .سیاس ها

لو هظام بر اساس قهاه ن مشهخص ن در قالهب

برهام ها جامع ن عملیاتو در طو سالها مخ لف ب اجرا در مووید .برهام ها ملو ن میطقه
ضرنر است با مک رساه ها ب ون هایل ومد .ایهر

ا هیز بر اساس همیر سید تیظیم ده

سید ،برا رساه ها هیز هقش اساسو ترریف رده ن رساه را بس رساز ت سر هم جاهن

ش رن

هم ار یید راه ر د ن بسط اتالق ،مری یت ن ارزشها دییو در جامر داهس است.
مفه م ما را از سازمان تغییر داده اسهت ،بیشه ر بهر

دس انردها «اهقالب تکی ترنهیک»
رن « یفیت عقل ن داهش» م مر ز است

ایر یفیت ،سازمان را اع الء موبخشهد .نیژگهو

چییر سازماههایو ،در دنران جدید« ،داهش مح ر ب دن»وههاسهترحریر  .)96 :1۳78 ،در ایهر
سازماهها ،اهرطاف پایر  ،فراگیر  ،وییده هگهر ن پهیش بییهو جههت دسه یابو به یهک هظهام
م رالو ،اصل است .در ایر بیر رساه ها ،بس رساز ت سر

ش ر اهد ن «ت سر

است» بایس و در قالب هقشها م فانت رساه ا محقق

بسه ر مفاهمه

د .در راس ا چشم اهداز ت سهر

رساه ها بایس و در قالب راهنرد ،انل یت گاار

یید تا با یاتت هیازهها دنره ن ایجهاد هظهم

ه یر در جامر  ،ت ج ب اهنا ت سرمای  ،ترنی

ار ن اتالق ار ،ت ج به سهازماهها پیشهرن،

ت ج ب دگرگ هیها بییادیر فرهیگ ،ت ان ایجاد تی ع اج ماعو را در دس ر ار ته یش قهرار
دهید تا ب ان اهد بالیدگو ن وفرییش فرهیگو در ش ر ب د.
عالنه بر اهمیت رابط ن تثییر رساه ن ت سر در پیشنرد اهداف شه ر ،عامهل دیگهر
تاییر قابل ت جهو در ک فایو ن ت سر
ه ییو

ه

ش ر دارد ،ر تها داهش بییان اسهت .هههادههها

با ت اهمید ها ن قابلیتها ت د زمیی میاسنو برا رقابت بیش ر در فضا اق صاد

ش ر فراهم مو یید .رساه ها از جمل رساه ها سی و ن ه یر ،موت اهیهد بها اطهالع رسهاهو ن
فرالیتها ترنیجو ت د زمیی ایجاد ن کل گیر

ر تها داهش بییهان را فهراهم ییهد ن

ت اهمید ها ن محص الت ونهها را مررفهو هماییهد ن بها ا هاع فرهیهگ هاروفرییو به ت سهر
ر تها داهش بییان ن ک فایو اق صاد داهش بییان مک همایید.
هدف اصلو ایر مقال ون است

هقش ن تثییر رساه ها سی و ن ه یر را بهر رن ت سهر

ر تها داهش بییان از دیدگاه م خصصان ن ار یاسهان ایهر حه زه بررسهو یهد ن میهزان
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تثییرگاار هر یک از ایر دن را مقایس ن سیجش هماید.
پرسش اصلو
ه یر در ت سر

ایر مقال در پو پاسخ ب ون است ،ایر است

هقش رساه ها سهی و ن

ر تها داهش بییان از دیدگاه م خصصان ایر ح زه چیست؟

ن فرضی پژنهش حاضر عنارت از ون است

 " :از دیدگاه م خصصان رساه  ،رسهاه هها

ایی ره و بیش از رساه ها سی و در ت سر جینه هها مخ لهف روم ز هو ،فرهیگهو ،اطهالع
رساهو ن )...ر تها داهش بییان هقش دارهد".
ب هظر مورسد ه ای ایر پژنهش با ت ج ب اهداف ن جههتگیهر ون بهرا

هر تهها

داهش بییان ،رساه ها ن هیز داهشج یان ،فراالن ن محققان ایر ح زه قابل اس فاده ت اهد ب د.
در ط ل تاریخ ،دا

ها م ردد هظیر زمیر ،تجهیزات سهخت افهزار  ،میهابع طنیرهو ن

اطالعات ،ج هره اصلو سب ن ار بشر را تشکیل مودادهد .اما در رنزگار ی هو ،داههش جه هر
اصلو ر تها را تشکیل مودهد ن رقابت ر تها بر سر میزان ،سطح ن ه ع داهش م جه د در
وهها

ب ه عو اربرد است ،ترییر مو د.
میظ ر از تجار ساز داهش ،تندیل ون از حالت تام ب حال و بازارپسید ن دارا تقاضا در

بازار است رج اهر .)1۳9۳ ،
بر اساس ماده یک قاه ن حمایت از ر تها داهش بییان؛ " ر تهها ن م سسهات داههش
بییان ر ت یا م سس تص صو یا ترانهو هس ید

ب میظ ر هم افزایو علم ن یرنت ،ت سر

اق صاد داهش مح ر ،تحقق اهداف علمو ن اق صاد ر امل گس رش ن اربرد ات راع ن هه ونر )
ن تجار سهاز ه های تحقیهق ن ت سهر ر هامل طراحهو ن ت لیهد هاال ن تهدمات) در حه زه
فیانر ها برتر ن با ارزش افزنده فرانان ب نیژه در ت لید هرمافزارها مرب ط تشکیل مو ه د"
رجنار پ ر هریس.)۴7 :1۳9۳ ،
در راس ا تمایز ر تها داهش بییان با سایر ر تها قابل ذ ر است
داهش بییان هسنت هیرنها م خصص ب
درصد ر د هیرنها م خصص ب

در ر تها

ل ار یان ،ات الف زیهاد بها دیگهر هر ها دارد ن

ل ار یهان زیهاد اسهت .اعضها هیهات علمهو داهشهگاههها ن

م سسات علمو ن پژنهشو در مدیریت ن راهنر

ر ها داهش بییهان مشهار ت دارههد .ایهر

ر تها ب دج بسیار زیادتر هسنت ب دیگر ر تها بهرا تحقیهق ن ت سهر هیهاز دارههد ن
ت اهمید نیژها در اس فاده از فیانر برا ر د سریع دارهد.
ت سر

ر تها داهش بییان  ،م کو بر سرمای یا سهخت افهزار هیسهت بلکه بهر ت سهر

تثییر رساه ها سی و ن ه یر در ت سر

ر تها داهشبییان 5 

فیانر اتکا دارد .مزیت رقاب و ایر ر تها ،ه ونر در فیهانر اسهت ن مهوت اهیهد بازارهها
جدید را از طریق ارائ محص الت با فیانر ها جدید تسخیر ییهد .ایهر گ هه

هر تهها بهر

رنش ها دس و یا هیم ات ماتیک تکی هدارهد ن اغلب از هظر اهدازه جزء ر تهها

چهک ن

م سط محس ب مو هد.
کل گیر

ر تها داهش بییان در راس ا دس یابو به اق صهاد داههش بییهان از سهال

 1۳89با تص یب قاه ن حمایت از ر تها ن م سسات داهش بییان ن تجار ساز هه ونر هها
ن ات راعات در مجلس

را اسالمو ایران اهجام گرفت .با تص یب ایر قاه ن ،مرانهت علمهو ن

فیانر ریاست جمه ر ب عی ان م لو  ،اقدام ب تشکیل زیر ساتتها تحقق اق صاد داهش
بییان رد؛ ب هح

در سال  1۳99ترداد 5هزار ن  ۴۳۴هر ت داههش بییهان در شه ر

کل گرف ن در تحقق اق صاد داهش بییان هقش م یر دارهد.
بر اساس ومار اعالمو از س

ارگرنه ارزیابو ن تشخیص صالحیت هر تهها ن م سسهات

داهش بییان ،ر تها داهش بییان در ح زه فیانر زیس و ،شانرز ن صیایع غاایو ،حه زه
دارن ن فرونردهها پیشرف ح زه تشخیص ن درمان رسی یک ،گیاهو ن طنیرهو) ،حه زه مه اد
پیشرف ن محص الت من یو بر فیانر ها

میایو ،ح زه ما یر والت ن تجهیزات پیشهرف ،

ح زه نسایل ،ملزنمات ن تجهیهزات پز هکو ،حه زه بهرق ن الک رنهیهک ،ف ت هیهک ،مخهابرات ن
سیس مها ت د ار ،حه زه فیهانر اطالعهات ن ارتناطهات ن ههرم افزارهها رایاهه ا ن حه زه
تدمات تجار ساز در ش ر کل گرف ن فرال هس ید.
با ت ج ب ایر ومار ح زه فیانر اطالعات ن ارتناطات ن هرم افزارها رایاهه ا بها بهیش از
هزار ن  ۳00ر ت در صدر ومار ر تها داهش بییان در سایر حه زههها قهرار دارد .بیهابرایر
مشخص است
پیدا رده است.

ر تها داهش بییان طو سالها اتیر ر د قابل ت جهو از لحها

مهو
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نمودار  -1شرکتهای دانش بنیان به تفکیک حوزه فعالیت آنها (تعداد)
مینع :ارگرنه ارزیابو ن تشخیص صالحیت ر تها ن م سسات داهش بییان مرانهت علمو ن فیانر ریاست
جمه ر

تاسیس یک ر ت داهش بییان از بدن کل گیر ایده تا مرحل ر د ن بالیدگو امل یک
فرایید هسن اً زمانبر ن پیچیده است .ایر ر تها ب عی ان یک گزیی اصلو برا ت لیهد یهرنت
در ش رها درحالت سر  ،نظیف تنییر ن مدلساز فروییدها تحقیق ن ت سر را بهر عههده
دارهد ن در ا اع ه ونر

مک رنزافزنهو ب صیرت مو یید .رسهاه هها هه یر ابهزار میاسهنو

برا ر د ن بالیدگو ر تها داهش بییان ب

مار مورنهد.

پیشرفت رساه ها اج ماعو ب عی ان ابزارها ارتناطو ه یر ،بسیار از ح زه ها مخ لف
را م ح ل سات است .از جمل اییک فرصت بو سابق ا بهرا ترامهل ناقرهو میهان عرضه
ییدگان تدمات ن مشه ریان به نجه د ونرده اسهت ر .)roult, et al,2016:21-34رسهاه هها
اج ماعو ب ناسط بس ر

نب فراهم مو ید ،هاربران ایی رههت را در سراسهر جههان به

برقرار ارتناط ،ب ا راک گاا ر ایده ها ،افکهار ،تجهارب ن اطالعهات ته د قهادر مهوسهازهد
ر.)xiang and gretzel,2010:179-188
رساه ها اج ماعو در تحقیقات ن بازاریابو هیز هقش بسزایو دارهد .امرنزه رنشها سهی و
بازاریابو ب ناسط هقش رساه ها اج ماعو تغییر رده است .بازاریابو رساه ها اج مهاعو بها
ت ج ب ایر

از طریق ترامالت اج ماعو هدایت مو ه د از تنلیغهات رسهاه هها اج مهاعو

م مایز استر  .) knoblich et al, 2015: 147-164ت لید اطالعات ت سط اربران در رسهاه هها
اج ماعو ب عی ان مینع جدید از اطالعات برا تحقیقات بهازارن همچیهیر تجزیه ن تحلیهل
محیط داتلو ن تارجو در هظر گرف مو درمحمد ن میرتقیات رندسر .)1۳96 ،
برا ا ثر سب ن ارها جدیهد ،یکهو از دالیهل اصهلو حضه ر ن اسه فاده از رسهاه هها
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اج ماعو ارائ پیشیهادها ترفیرو ن ترنیجو است .ت اهایو رساه ها اج ماعو در جهت مک
ب تنلیغات عرض

ییدگان تدمات در دهیا تنلیغات الک رنهیک ب رسمیت یات

ده است

ن ب وهها ابزار جهت ارائ اطالعات ،ترنی محص الت ن ارائ پاسخ ب مش ریان ارائ مو یهدر
.)kasavana et al, 2010: 68-82
رساه ها اج ماعو در ت زیع ن فرنش محص ل هقش دارهد .ههر چیهد فرصهتهها م جه د
برا اس فاده از رساه ها اج ماعو در جهت ت زیع مس قیم محص الت هسنت ب فرالیهت هها
بازاریابو ن ت اهایو برقرار ارتناط با مشه ریان محهدندتر اسهتر.)noone et al,2011: 293-305
ت زیع مس قیم محص الت ن یا تدمات ب مصرف ییدگان ن همچییر تحریهک وههها بهرا به
نج د ونردن تقاضا ب ناسط رساه ها اج ماعو از جمل فرالیت ها عرض
برا

ییدگان تهدمات

اهش هزیی ها ت لید محس ب مو در .)krempl,2007:94-103دا ر رتنه میاسهب

رساه ها اج ماعو از هظر اربران ،تاییر مسه قیمو بهر فهرنش تهدمات دارد

(gidemal et al,

)2013: 44-47

بررسی پیشینه پژوهش
بررسو پژنهشها مرتنط با ایر م ض ع ب ط ر هل هشهان از ون دارد ه تحقیقهات صه رت
گرف بیش ر ب بررسو در زمیی تاییر نک ها اج ماعو ن ب ط ر ل ،رساه ها بر م لف هها
دیگر از جمل ع امل تاییرگاار بر عملکرد ر تها داهش بییان پردات

ده است.

عندالمجید ایماهو ن همکاران ر )1۳96ب بررسو تاییر هنک هها اج مهاعو بر هاروفرییو
دیجی الو در ر ها داهش بییان پردات اهد
اج ماعو بر ت سر

ه ای ایر پژنهش هشان مودهد نک هها

اروفرییو دیجی الو تاییر مثنت ن مریادار دارد ن از بیر ابراد هنک هها

اج ماعو ،مح ا رنابط اج ماعو ،ی ه اه قال اطالعات ،میهابع اج مهاعو اطالعهات بیشه ریر
تاییر را بر اروفرییو دیجی الو دارهد ؛ ایهر پهژنهش از ون جههت ه به هقهش اطهالع رسهاهو
نک ها اج ماعو در ت سر

اروفرییو پردات است با تحقیق حاضر مشابهت دارد.

امیر ن همکاران ر )1۳9۳با بررسو هقش رساه هها اج مهاعو ایی ره هو در ایهده پهرنر
اروفرییاه ب ایر ه یج رسیدهد

نک ها اج ماعو برا افزایش یادگیر ن ایهده پهرنر

مهم موبا ید ن ب عی ان یکو از محرکها ایجاد ایده در اروفرییو مطرح موبا ید.
مهم تریر هقش رساه ها اج ماعو ایی ره و جهت ارائ ایده ،از جمل هدف سایت ،حامیان
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سایت ،هح ه ترامل در سایت ،هح ه عض یت در سایت ،ترهدات سایت ب

هاربران ن هاربران به

سایت ،هح ه ارسال ن دریافت ایده ،دانر ن یا عدم ون ن هح ه سب درومد در سهایت یاسهایو
ده است .ناهت ایر پژنهش با پژنهش حاضر در تا ید بر هقش اق صاد
در ت سر

نک ها اج ماعو

اروفرییو است.

ایراهو ن حقیقو ر )1۳92ب بررسو تثییر هنک هها اج مهاعو بهر پایهدار
ایی ره و پردات اهد

طنق ه ای ب دست ومده ،پایدار

سهب ن هار

سب ن ارها ایی ره هو تهابرو از

ابراد اج ماعو است ه هیازمیهد هرایط اج مهاعو اسهت ن در میهان هاتصهها سه گاهه
نک ها اج ماعو ،اتص میابع اج ماعو اطالعات بیشه ریر تهثییر را بهر پایهدار
ارها ایی ره و دارد در حالو

سهب ن

اتص مح ا رنابط اج ماعو بیش ریر تهثییر را بهر قصهد

ار وفرییان دارد .تحقیق یاد ده هیز از ایر حیث

بر هقش اطالع رساهو رسهاه هها جدیهد

پردات است با تحقیق حاضر همس یو دارد.
رن یدل اربطاهو ن همکاران ر )1۳91چهارچ بو برا تجار ساز ه ونر هها دیجی هال
در ر ها

اروفریر رساه ا ایران پیشیهاد دادهد

مطالراتو هیز پردات

در ایر پژنهش ب بررسو چیهد مه رد

ده است .دره یج چهارچ ب  5عاملو امل ع امل مربه ط به میهابع،

ر ت ،محص ل ن اس راتژ به عیه ان ع امهل تحهت ی هرل هاروفریر ن ع امهل مربه ط به
زیرساتت ب عی ان عامل غیرقابل ی رل ،همراه با مق ل ها مرب ط ،اس خراج ده ه بییهاهو
برا مطالرات وتو در زمیی تجار ساز ه ونر ها

اروفرییان رساه ا ب حساب مهوویهد.

پژنهش یاد ده از جهت دا ر هگاه اس راتژیک ب هقش رساه ها در تجار ساز فیانر ها
دیجی ال با تحقیق م رد بررسو نی است.
الیاسو ن همکاران ر )1۳90هشان دادهد
اج ماعو از جمل

فیانر اطالعات ن ارتناطات بر لیه فرالی هها

اروفرییو ایرگاار است .بر س ن ن همکاران ر )2010با بررسو تثییر ردپها

دیجی ال در مدیریت حرف ا ن فرصتها

غلو ن با در هظر گهرف ر ه اهد از رسهاه هها

اج ماعو در وم زش ن سب ن ار ب ایر ه یج رسیدهد ه

هنک هها وهالیهر به سهاتت ن

تق یت سرمای اج ماعو میجر ده اهد .بیابرایر عالنه بر یک نک اج ماعو ساده ،هنک هها
اج ماعو وهالیر هیز دارا تثییر زیاد بر رنابط سب ن ار هس ید .تحقیق اهجام هده ت سهط
وهها ماهید تحقیق حاضر بر هقش وم ز و رساه ها ه یر تا ید دارد.

تثییر رساه ها سی و ن ه یر در ت سر
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روش تحقیق
در ایر پژنهش از رنش تلفیقو ر یفو – مو) اس فاده د .اب هدا بها اسه فاده از رنش هظریه
داده بییاد ،دادهها

یفو تدنیر د ن سپس با اس فاده از رنش مو م رد وزم ن قرار گرفهت.

ب عنارت دیگر اب دا مطالرات هظر پیرام ن م ض ع صه رت گرفهت ن بها اسه فاده از هظهرات ن
دیدگاهها تنرگان ن م خصصان امر ،اتصها م رد مطالر

یاسایو د؛ بدیر ترتیب ه

مصاحن ها ا شافو با تنرگان ر سیاس گااران ،برهام ریهزان ن مهدیران هر تهها داههش
بییان) اهجام د ن هکات لید درباره هقش رساه ها در ت سر

ر تها داهش بییهان از ایهر

مصاحن ها اس خراج د.
ترداد افراد مصاحن

هده  21هفر است .مق ل ها احصایو ن ه ای حاصل ازمصهاحن هها

وهها با رنش گراهدد تئ ر در قالب مدلو برا ت سر

ر تها داهش بییان با تا ید بر هقش

اس راتژیک رساه ها طراحو د ن از ایهر مهدل بهرا نرند به مرحله
د.سپس با اس فاده از اتصها

مهو تحقیهق اسه فاده

یاسایو ده پرسشیام ا ت سط محقهق طراحهو هد ن

رنایو ن پایایو ون م رد ارزیابو قرار گرفت؛ گ ی هایو

صهالحیت اسه فاده در پرسشهیام را

دارا ب دهد حفظ د ن بقی گ ی ها حاف گردید.
اع نارررنایو) ابزار اهدازه گیر در ایر تحقیق از ه ع ص ر است ن پایایو ون بها اسه فاده از
ضریب ولفا

رنهناخ میزان  91درصد ب دست ومده است از وهجایو

ایهر درصهد بهاال ./7

است لاا موت ان گفت گ ی ها م رد س ال در ایر تحقیق ب طرز میاسنو اه خاب ده اهد.
پرسشیام تحقیق حاضر امل  6اتص
ب دهاهد؛

مجم عا  81گ ی را کل داده است

هر هدام از هاتصهها دارا ابرهاد مخ لفهو
در پرسش هام میزان م افقهت پاسهخگ یان

درباره ایر گ ی ها بر رن طیف  5گزیی ا راز امال م افقم  ،م افقم ،هظهر ههدارم ،مخهالفم ن
امال مخالفم) م رد پرسش قرار گرف است.
جامر ومار ایر تحقیق را لی
بییان در اس ان تهران امل مو د
تحقیق  ۳8۴هفر است

اغالن ن م خصصان ن فراالن حه زه هر تهها داههش
ترداد وهها  105.600هفروهها است .ترداد هم ه در ایر

با اس فاده از فرمه ل ه ران به دسهت ومهده ن رنش هم هه گیهر

تصادفو ساده است .برا ایر میظ ر ترداد  ۴00پرسشیام بیر افراد هم ه ت زیع د ه ۳81
هفر وهها پرسشیام ها را ب ط ر امل ع دت دادههد .بهرا تجزیه ن تحلیهل دادههها هیهز از ههرم
افزار spssاس فاده ده است .ت صیف یاف ها با اس فاده از جدنل ن هم دار ن در بخش اس یناطو
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هیز با ت ج ب سطح سیجش م غیرها ،ب تیاسب از وزم نها ومار  ،مقایسه میهاهگیر ههار،)t
اهجام ده است.

یافتههای تحقیق
 -1از دیدگاه م خصصان ح زه ر تها داهش بییان ،رساه ها بر بس ر ایی رههت بیشه ر از
رساه ها سی و در ت سر وم ز و ایر ر تها هقش دارهد.
وزم ن مقایس میاهگیرها با دن هم ه مس قلر )sig= 0.001هشان مودهد

 69/7درصهد ن

 68/۳درصد از پاسخگ یان ب ترتیب «رساه ها بر بس ر ایی رهت» ن «رساه ها قدیمو» اعهم
از تل یزی ن را ب عی ان عامل م یر بر ت سر وم ز و ر تهها داههش بییهان مهوداهیهد .به
عنارت دیگر «رساه ها بر بس ر ایی رهت» در ت سر وم ز و ر تهها داههش بییهان هقهش
م یرتر هسنت ب «رساه ها سی و» دارهد.
جدول  -1مقایسه نقش رسانههای سنتی و بر بستر اینترنت در توسعه آموزشی شرکتهای دانش بنیان
رساه ها

ترداد

میاهگیر

اهحراف مریار

رساه ها بر بس ر ایی رهت

۳80

69/7

22/6

رساه ها سی و ر تل یزی ن)

۳80

68/۳

20/2

 -2از دیدگاه م خصصان ح زه

مقدار

t

۳/۳12

درج وزاد
۳79

درصد تطا
0/001

ر تها داهش بییان رساه ها بر بس ر ایی رهت بیش ر از

رساه ها سی و در ت سر فرهیگو ایر ر تها هقش دارهد.
وزم ن مقایس میاهگیرها با دن هم ه مس قلر )sig= 0.002هشان مودههد ه پاسهخگ یان
ایر تحقیق هقش رساه ها سی و اعم از تل یزی ن را م یرتر از هقش رساه ها بر بس ر ایی رهت
در راس ا ت سر فرهیگو ر تها داهش بییان موداهید

ب ترتیب  71/7ن  70/1درصهد

موبا د .بیابرایر رساه ها سهی و در ت سهر فرهیگهو یها به عنهارت دیگهر فرهیهگ سهاز
ر تها داهش بییان هقش م یر تر هسنت ب رساه ها بر بس ر ایی رهت دارهد .تل یزی ن ب
عی ان یکو از رساه ها سی و از قدرت فرهیگ ساز ن ترنی فرالیهتهها داههش بییهان در
سطح باالیو برت ردار است.
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جدول  -2مقایسه نقش رسانههای سنتی و بر بستر اینترنت در توسعه فرهنگی شرکتهای دانش
بنیان
رساه ها

ترداد

میاهگیر

اهحراف مریار

رساه ها بر بس ر
ایی رهت

۳79

70/1

16/۳

رساه ها سی و
ر تل یزی ن)

۳79

71/7

15/9

مقدار

درج وزاد

t

۳78

۳/۳05

درصد تطا

0/002

 -۳از دیدگاه م خصصان ح زه ر تها داهش بییان رساه ها بر بس ر ایی رهت بیش ر از
رساه ها سی و در ت سر اطالعاتو ایر ر تها هقش دارهد.
وزم ن مقایس میاهگیرها با دن هم ه مس قلر )sig= 0.000هشان مودههد ه پاسهخگ یان
ایر تحقیق هقش «رساه ها بر بس ر ایی رهت» را م یرتر از هقش «رساه هها قهدیمو» اعهم از
تل یزی ن در راس ا ت سر اطالعاتو ر تها داهش بییان موداهیهدر 77/8درصهد در مقابهل
 71/۳درصد) .ب عنارت دیگر «رساه ها بر بس ر ایی رهت» در ت سهر اطالعهاتو هر تهها
داهش بییان هقش م یرتر هسنت ب «رساه ها سی و» دارهد.
جدول  -3مقایسه نقش رسانههای سنتی و بر بستر اینترنت در توسعه اطالعاتی شرکتهای دانش
بنیان
رساه ها

ترداد

میاهگیر

اهحراف مریار

رساه ها بر بس ر
ایی رهت

۳80

77/8

21/9

رساه ها سی و
ر تل یزی ن)

۳80

71/۳

17/1

مقدار

t

10/۳80

درج وزاد

۳79

درصد تطا

0/000

 -۴از دیدگاه م خصصان ح زه ر تها داهش بییان رساه ها بر بس ر ایی رهت بیش ر از
رساه ها سی و هقش هدای و ن راهیمایو برا ایر ر تها دارهد.
وزم ن مقایس میاهگیرها با دن هم ه مس قلر )sig= 0.001هشان مودههد ه پاسهخگ یان
ایر تحقیق هقش رساه ها سی و اعم از تل یزی ن را م یرتر از هقش رساه ها بر بس ر ایی رهت
در راس ا هقش هدای و ر تها داهش بییهان مهوداهیهد ه 70/9درصهد در مقابهل 56/7
درصداست .ب عنارت دیگر رساه ها سی و در هقش هدای و ن راهیمهایو هر تهها داههش
بییان هسنت ب رساه ها بر بس ر ایی رهت مؤیرتر هس ید.
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جدول  -4مقایسه نقش رسانههای سنتی و بر بستر اینترنت در هدایت و راهنمایی شرکتهای
دانش بنیان
رساه ها

ترداد

میاهگیر

اهحراف مریار

رساه ها بر بس ر ایی رهت

۳80

56/7

28

۳80

70/9

22/5

رساه ها سی و
ر تل یزی ن)

مقدار

t

درج وزاد
۳79

15/292

درصد تطا
0/000

 -5از دیدگاه م خصصان ح زه ر تها داهش بییان رساه ها بر بس ر ایی رهت بیش ر از
رساه ها سی و در ت سر اق صاد

ر تها داهش بییان هقش دارهد.

وزم ن مقایس میاهگیرها با دن هم ه مس قلر )sig= 0.001هشان مودههد ه پاسهخگ یان
ایر تحقیق هقش رساه ها سی و اعم از تل یزی ن را م یرتر از هقش رساه ها بر بس ر ایی رهت
در راس ا ت سر اق صاد

ر تها داههش بییهان مهوداهیهدر 62/9درصهد در مقابهل 10/۴

درصد) .ب عنارت دیگر رساه ها سی و در ت سر اق صاد

هر تهها داههش بییهان هقهش

م یرتر هسنت ب رساه ها بر بس ر ایی رهت دارهد.
جدول  -۵مقایسه نقش رسانههای سنتی و بر بستر اینترنت در توسعه اقتصادی شرکتهای دانش
بنیان
رساه ها

ترداد

میاهگیر

اهحراف مریار

رساه ها بر بس ر ایی رهت

۳80

10/۴

۴/8

۳80

62/9

2۴/1

رساه ها سی و
ر تل یزی ن)

مقدار

t

52/0۳

درج وزاد
۳79

درصد تطا
0/000

 -6از دیدگاه م خصصان ایر ح زه رساه ها بر بس ر ایی رهت بیش ر از رساه ها سی و در
ت سر اس راتژیک ر تها داهش بییان هقش دارهد.
وزم ن مقایس میاهگیرها با دن هم ه مس قلر )sig= 0.000هشان مودههد ه پاسهخگ یان
ایر تحقیق هقش رساه ها سی و اعم از تل یزی ن را م یرتر از هقش رساه ها بر بس ر ایی رهت
در راس ا ت سر اس راتژیک ر تها داهش بییان مهوداهیهدر 69.7درصهد در مقابهل 68.۳
درصد) .ب عنارت دیگر رساه ها سی و در ت سر اس راتژیک ر تها داههش بییهان هقهش
م یرتر هسنت ب رساه ها بر بس ر ایی رهت دارهد .رساه ها سهی و بها ت جه به مخاطنهان
بیش ر ،موت اهید راهنردها ن برهام ریز ها الزم در زمیی

ر تها داهش بییان را ب سهطح

تثییر رساه ها سی و ن ه یر در ت سر

ر تها داهشبییان 1۳ 

گس رده تر از مخاطنان برساهید .الن از هقش مهم رساه ها جدید در مک ب

هر تهها

داهش بییان جهت دس یابو ب اس راتژ ها ن راهنردها الزم هیز هناید غافل د.
جدول  -6مقایسه نقش رسانههای نوین و سنتی در توسعه استراتژیک شرکتهای دانش بنیان
رساه ها

ترداد

میاهگیر

اهحراف مریار

رساه ها بر بس ر ایی رهت

۳80

5۳/8

29/1

۳80

60/8

28/7

رساه ها سی و
ر تل یزی ن)

12/219

در جمع بید هقشها مخ لف رسهاه هها در ت سهر
ه یج گیر مو د

مقدار

t

درج وزاد
۳79

درصد تطا
0/000

هر تهها داههش بییهان اییگ هه

هقش« اطالعاتو» رساه ها هه یر بهر هقهشهها دیگهر ون در ت سهر

ر تها داهش بییان پر رهگ تر است؛ پس از ون به ترتیهب هقهشهها «فرهیهگ سهاز »،
«وم زش» ،ههدایت ن راهیمهایو»« ،اسه راتژیک»« ،سیاسهو» ن« اق صهاد » قهرار دارههد .ایهر
نضریت در رساه ها سی و م فانت است ب هح

هقهش «فرهیهگ سهاز » ایهر گ هه از

رساه ها در انل یت قرار دارد ن سپس ب ترتیب هقشها «اطالعاتو»« ،ههدای و»« ،وم ز هو»،
«سیاسو»« ،اس راتژیک»« ،اق صاد » ن «هدایت ن راهیمایو» قرار دارهد .کل زیر گ یا ایهر
ناقریت است.
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نمودار  -2نقشهای مختلف رسانههای سنتی و رسانههای بر بستر اینترنت در توسعه شرکتهای
دانش بنیان(درصد)
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مقایسه نقش رسانههای سنتی (مانند تلویزیون) و رسانههای بر بستر اینترنت در
توسعه شرکتهای دانش بنیان
برا اطمییان از اییک
بییان دا

ر تها داهش

دام گرنه از رساه ها موت اهد هقش بیش ر در ت سر

با د بار دیگر همره اس اهدارد جداگاه برا م غیرها ن س الها مخ لف مرب ط ب

هر یک از رساه ها ر سی و ن من یو بر ایی رهت) محاسن

ده ن هقش وهها در ت سر

ر تها

داهش بییان م رد بررسو قرار گرف است .ه ای ب دست ومده از وزم ن  tحکایت از ون دارد
رساه ها سی ور ماهید تل یزی ن) هقش بیش ر هسنت ب رساه ها بر بس ر ایی رهت در ت سر
ر تها داهش بییان دارد ر 67درصد در مقابل  6۴.8درصد) .بیابرایر بها اطمییهان بیشه ر
موت ان از هقش رساه ها سی و هسنت ب رساه ها بر بس ر ایی رهت در ت سر

هر تهها

داهش بییان سخر ب میان ونرد.
جدول  -7مقایسه کلی نقش رسانههای سنتی و بر بستر اینترنت در توسعه شرکتهای دانش بنیان
رساه ها

ترداد

میاهگیر

اهحراف مریار

رساه ها بر بس ر ایی رهت

۳78

6۴.9

19.۳

۳78

67

17.9

رساه ها سی و
ر تل یزی ن)

مقدار

t

درج وزاد

1۳.822

۳77

درصد تطا
0/000

نتیجهگیری
در پژنهش حاضر با اس فاده از پرسشیام ها تهی

ده ن بررسو پاسهخ م خصصهان در حه زه

ر تها داهش بییان بیابر وزم نها ومار  ،ب مقایس هقش رسهاه هها سهی و ن هه یر در
ت سر

ر تها داهش بییان پردات

د .ه ای ب دست ومده در ایر باره ب ط ر تالصه در

زیر ونرده ده است.
«رساه ها بر بس ر ایی رهت» در ت سر وم ز و ر تها داهش بییهان هقهش مه یرتر
هسنت ب «رساه ها سی و» دارهد .از وهجهایو ه فرالیهت هر تهها داههش بییهان هکل
تخصصو ب ت د موگیرد ن مخاطنان تاص دارد؛ لاا ایی رهت زمیی میاسب تر برا پردات ر
ب ایر نک ها فراهم مو ید .نجه وم ز و تل یزی ن برا ت سر وم ز و ر تها داههش
بییان با ت ج ب اییک مخاطنان عام دارد م ر م رد ت ج است.
رساه ها سی و در ت سر فرهیگو یا ب عنارت دیگر فرهیهگ سهاز

هر تهها داههش

تثییر رساه ها سی و ن ه یر در ت سر

ر تها داهشبییان 15 

بییان هقش م یرتر هسنت ب رساه ها بر بس ر ایی رهت دارهد .بر اساس هظری
رساه ها ب نیژه تل یزی ن گرایش دارد

ا ت در ناقع،

رنایت هایو یکسان ن هسن اً مه رد ت افهق از ناقریهات

اج ماعو ارائ ن مخاطنان ت د را هیز سازگار با ون «فرهیگ پایر» ید .ههر چیهد ه
نیگران ر )200۳تاطر هشان ردهد

ه تلرن

با ت ج ب اس فاده گس رده رساه ها اج ماعو در میان

مصرف ییدگان ،دیگر همو ت ان تیها ب رساه ها سی و برا تنلیغات ن ترفیرات تکی

هرد ن

هیزه بلیچ ن دیگران ر )2015بر ایر عقیده هس ید ه امهرنزه رنشهها سهی و بازاریهابو به
ناسط هقش رساه ها اج ماعو تغییر رده است ،تل یزی ن ب عی ان یکو از رساه ها سهی و
از قدرت فرهیگ ساز ن ترنی فرالیتهها داههش بییهان در سهطح بهاالیو برته ردار اسهت.
فرالیتها اق اعو ن تنلیغو ایر رساه ها را هیز باید به هقهش فرهیهگ سهاز وههها افهزند؛ امها
ایی رهت ب دلیل محدندیت دس رسو برا برتو از مخاطنان هسنت ب ایی رهت ،در ایهر زمییه
از قدرت تاییرگاار

م ر برت ردار است .ازاناها ن دیگهران ر )2010مهوگ ییهد بهرا ا ثهر

سب ن ارها جدید ،یکو از دالیل اصهلو حضه ر ن اسه فاده از رسهاه هها

اج مهاعو ارائه

پیشیهادها ترفیرو ن ترنیجو است.
«رساه ها بر بس ر ایی رهت» در ت سر اطالعاتو ر تها داهش بییهان هقهش مه یرتر
هسنت ب «رساه ها سی و» دارهد .اغلب ساهو

با فرالیتها داهش بییان سر ن ار دارههد

از ایی رهت ب عی ان یک رساه مهم اس فاده مو یید .فضا رساه ها مجاز دهیایو سر ار از
اطالعات در زمیی ها مخ لف ر ت هها داههش بییهان محسه ب مهو ه د .هه ن ن دیگهران
ر )2011ت لید اطالعات ت سط اربران در رسهاه هها

اج مهاعو را در جههت افهزایش میهافع

مدیران ت زیع محص ل م یر موداهید.
رساه ها سی و در هقش هدای و ن راهیمایو ر ت ها داهش بییان هسنت ب رساه هها
بر بس ر ایی رهت م یرتر هس ید .رساه ها قدیمو فضا میاسب تر برا هدایت ن راهیمهایو
مخاطنان جهت هیل ب اهداف ر تها داهش بییان دارد.
رساه ها سی و در ت سر اق صاد

ر تها داههش بییهان هقهش مه یرتر هسهنت به

رساه ها بر بس ر ایی رهت دارهد .رساه ها سی و از ایر جهت
محص الت ر تها داهش بییان برا مخاطنان ب
اق صاد ایر ر تها مفید ن م یر ناقع

بس ر میاسنو برا تنلیغات

همار مهورنههد مهوت اهیهد در مهک به

هد.

با ت ج ب ترداد بیش ر مخاطنان رساه ها سی و اه قال راهنردها ن برهام ریهز هها الزم
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در زمیی

ر ت ها داهش بییان با سطح گس رده تهر اهجهام مهو ه د .الن ه از هقهش مههم

رساه ها جدید در مک به

هر تهها داههش بییهان جههت دسه یابو به اسه راتژ هها ن

راهنردها الزم هیز هناید غافل د.

پیشنهادها
 -1در میان رساه ها سی و ،تل یزیه ن رسهاه میاسهنو بهرا ت سهر ن تهرنی فرالیهت هها
ر ت ها داهش بییان است .هر چید

هناید از هقش سایر رساه ها سی و ماهید رادیه ،

رنزهام  ،مجالت ن ...هیز غافل د ،نلو تل یزی ن از جهت گس ره مخاطنان از ام یاز بهاالتر
برت ردار است؛ لاا پیشیهاد مو د ر ت ها داهش بییان تمر ز اصلو مررفو محص الت
ت د را بر ایر رساه قرار دهید.
-2یاف ها تحقیق هشان داد
فرالیتها

رساه ها بر بس ر ایی رهت ابزار میاسهب تهر بهرا ومه زش

ر تها داهش بییان هس ید؛ چرا ه مخاطنهان رسهاه هها جدیهد عم مها

هخنگان جامر هس ید

از ایی رهت بهره بیش ر موبرهد.

-۳ه ای پژنهش ها مخ لف هشان داده است
در ت سر

هقش فرهیگ ساز تل یزی ن از اهمیت باالیو

ر ت ها داهش بییان برت ردار است؛ لاا پیشیهاد مو د با ت لید برهام هها

مشار و ن پخش از ایهر رسهاه  ،در راسه ا تهرنی فرهیهگ اسه فاده از محصه الت ایهر
ر تها اقدام

د.

-۴امرنزه جریان افقو ارتناطات سنب ده است

اطالع رسهاهو از ایهر هنک هها بها سهرعت

بیش ر هسنت ب رساه ها سی و ص رت پایرد .بیابرایر هناید از هقش رساه ها هه یر در
اطالع رساهو ر تها داهش بییان غافل د.
-5تل یزی ن بس ر میاسنو برا ههدایت افکهار عمه مو ن راهیمهایو وههها در جههت اسه فاده از
محص الت ر ت ها داههش بییهان اسهت .ت لیهد برهامه ههایو هظیهر میزگهرد ،مسه ید ن
برهام ها گف گ مح ر در ایر راس ا موت اهد ب ت سر

ر تها داهش بییان بیاهجامد.

-6تل یزی ن از وهجائیک با عم م مخاطنان سرن ار دارد موت اهد زمییه هها اق صهاد فرالیهت
برا

ر تها داهش بییان را فراهم سازد .پیشیهاد مو د ر تها داهش بییان برا

تنلیغات از ایر رساه عم مو غافل هش هد.
-7هر چید ضریب هف ذ ایی رهت در ش ر ما باالست؛ اما گس ره ون ب اههدازه تل یزیه ن هیسهت.

تثییر رساه ها سی و ن ه یر در ت سر

تل یزی ن هیز یکو از ابزارها ایدئ ل ژیک دنل و است
ت سر فرالیتها

ر تها داهش بییان دا

ر تها داهشبییان 17 

موت اهد هقش سیاسهو مهمهو در

با د.

-8از هقش رساه ها جدید ن رساه ها قدیمو در ت سر اس راتژیک ن راهنهرد

هر تهها

داهش بییان موت ان بهره گرفت.
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