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 چکیدٌ 

اص عشیقك تَلیقذ وقب  ٍ خقذهبت      ،ثجبی افضایش ثبصدُ اص عشیك افضایش وبسایی سبصهبًی ،یگیشًذگبى سبصهبًػوَهب ثسیبسی اص تظوین 

ّب ثِ آى ثی تَجْی ًشبى هی دٌّقذ،   ، وِ ثسیبسی اص سبصهبىهی وٌٌذ. ثِ ػجبست دیگش وبسایی سبصهبًیثبصدُ توشوض  ثْتش، ثش ویفیت

ّب ثبیذ اص عشیقك اسصیقبثی    هَضَع ًشبى هی دّذ وِ سبصهبى. ایي ی دس دستیبثی ثِ ػولىشد ثْتش ثبشذهی تَاًذ ػبهل تؼییي وٌٌذُ ا

   اص وبسایی ثذست آٍسًذ. ن سٍشي تشیی وبسایی سبصهبًی دسدٍسُ ا

ثب تَجِ ثِ ایي اهش، ایي همبلِ ثِ ثشسسی ساّجشدّبی ایجبد تحَل دس سبصهبى اداسُ ول ثٌبدس ٍ دسیبًَسدی اسقتبى خَصسقتبى اص عشیقك    

وقبسایی دس   ثْجقَد  دس استمبی وبسایی سبصهبًی ٍ ًْبیتقب  ذی تَاًه همبلِ ایي دس هغبلؼبت اًجبم شذُ ًتبیج اسصیبثی سبصهبًی هی پشداصد. 

دّذ ٍ هَجت دستشسی هستمین  ، هی تَاًذ ػولىشد ایي سبصهبى سا ثْجَدثْجَد ػولىشد اص عشیك وبسایی سبصهبى د.دشگآیٌذُ استفبدُ 

ثِ سوت تجبست ٍ دسآهذّبی ثب تش شَد. جْت ًیل ثِ هَلؼیت سبصهبًی، پیششفت پبیقذاس توقبم سقبصهبى ّقب هقَسد      ثٌبدس ایي استبى 

 شد.تَجِ لشاس هی گی

 

 ، هذیشیت تحَل، وبسایی سبصهبًی،  اسصیبثیاداسُ ول ثٌبدس ٍ دسیبًَسدی استبى خَصستبى ياژگبن کلیدی :
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 مقدمٍ   -1

ٍ  ثٌبدس هسیشّبیی ّستٌذ وِ دستشسی ثِ ثبصاسّبی ثیي الوللی سا اص عشیك ٍاسدات ٍ طبدسات دس شجىِ تَصیغ جْبًی فشاّن هی وٌٌذ

 ذ.ٌذ ٍ پتبًسیل سشذ التظبدی وشَس سا تحمك هی ثخشٌٍسی اص هضایبی ًظبم حول ٍ ًمل سا هی دّدس ًتیجِ ثِ وشَس اجبصُ ثْشُ 

ٍضؼیت جغشافیبیی خبص ایشاى ٍ لشاس گیشی آى دس هسیشّبی تجبسی ثیي الوللی اص سوت ششق ٍ غشة ٍ شوبل ٍ جٌَة، ثبصاس خَثی 

ثٌذس چٌذ هٌظَسُ ٍ ثیش اص طقذّب   ًِاص عشیك شش ثٌذس ػوذُ،  . ثشلشاسی ایي استجبطش خذهبت حول ٍ ًمل هْیب وشدُ استاص ًظ سا

. ول ثٌبدس دس اختیبس دٍلت است ٍ اداسُ آًجب ثقِ ػْقذُ   شوبل ٍ جٌَة اهىبى پزیش شذُ است ثٌذس وَچه دس سشاسش خغَط سبحلی

ثب داسا ثَدى سقِ ثٌقذس ثقضسي اهقبم      اص ایي هیبى، اداسُ ول ثٌبدس ٍ دسیبًَسدی استبى خَصستبى ایشاى است. ٍ دسیبًَسدی سبصهبى ثٌبدس

خویٌی، خشهشْش ٍ آثبداى ٍ ًیض دُ ّب ثٌذس تجبسی ٍ طیبدی، ثقِ ػٌقَاى یىقی اص اداسات وقل ولیقذی سقبصهبى ثٌقبدس ٍ دسیقبًَسدی         

 هحسَة هی شَد.

ثقِ طقَست    خَصسقتبى اداسُ ول ثٌقبدس ٍ دسیقبًَسدی اسقتبى    ی وبسایی سبصهبًی دس صیبثی دٍسُ اهمبلِ سؼی شذُ وِ هضایبی اس دس ایي

. ( دس ًظقش گشفتقِ شقذُ اسقت    استبى ًمغِ هختلف )سِ ثٌذس اطلی ثِ سِجِ شغلی هذیشاى دس ایي تحمیك  هشتشٌبختِ شَد.  شثیتج

ی ّب دس ساثغِ ثب اسصیقبثی دٍسُ ا  هذیشاى، هشتجِ شغلی ٍ هیضاى تحظیالت آى ؼیت جغشافیبیی اداسیّوچٌیي دس ایي تحمیك تبثیش هَل

 ًی ثشسسی هی گشدد.وبسایی سبصهب

           وبسایی ٍ ػولىشد ثٌبدس، ثِ عَس هستمین ٍ غیش هستمین، تحت تبثیش سبصهبى هشثَعِ ٍ شقیَُ ای اسقت وقِ دس هقذیشیت آًجقب اتخقبر       

سایی ٍ ػولىقشد  هی شَد. دس ًتیجِ، دس ایي هغبلؼِ فشع ثش ایي است وِ سبصهبى ّقبی ثٌقبدس وقبسا سقبصهبى ّقبیی ّسقتٌذ وقِ وقب        

ٍ تبثیشات هثجتی ثش ًظبم حول ٍ ًمل وشَس ٍ دس هجوَع تَسؼِ وشَس هی گزاسًذ. ایي هسئلِ اّویت وقبسایی   شبى سا استمب دادُثٌبدس

 سبصهبًی سا دس سبصهبى ّبی ثٌبدس، وِ  هَضَع اطلی همبلِ حبضش است، ثِ اثجبت هی سسبًذ.

ّقب ثقشای هظقشن وٌٌقذگبى، تقبهیي       ٍ وقبسایی آى ٍاضح است وِ ثٌبدس ثخش هْن شجىِ حول ٍ ًمل وشَسی هحسَة هقی شقًَذ   

لی وبسایی سبصهبى ّبی د ثٌبدس تحمیمبت صیبدی شذُ است ٍحَصُ وبسایی ٍ ػولىشدس  وٌٌذگبى ٍ سیبست گزاساى هسئلِ هْوی است.

 د.هی پشداص ثٌبدس اطلی استبى خَصستبىایي همبلِ ثِ ثشسسی هفَْم وبسایی سبصهبًی دس ثٌبدس هَضَع جذیذی است. لزا 

 

 کبرایی سبزمبن َبی بىدری -2

فقت   تَاى گ ، ٍ تٌْب اسائِ دٌّذُ خذهبتٌذ، هیدس هشاحل تَلیذ وب  دخیل ًیستٌذ ثٌذسیثب دس ًظش گشفتي  ایي اطل وِ سبصهبى ّبی 

ا س . دس ثبة ایٌىقِ چغقَس اسصم هؼقشن ّقبی ػولىقشد اطقلی      طٌؼتی خذهبت سسبى لشاس  هی گیشًذّب دس صهشُ سبصهبى ّبی  آىوِ 
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هقذاس ًرشداختقِ    لی ّیچ وذام ثِ اسصیبثی وبسایی سبصهبًی سبصهبى ّقبی ثٌقبدس خقذهبت   ، هغبلت صیبدی ًَشتِ شذُ ٍتؼییي هی وٌٌذ

 است .

 اگشچِ وبسایی ًظبم )سبصهبى( ثب ػولىشد ػولیبتی ساثغِ ًضدیىی داسد ٍ گْگبُ ثِ جبی یىذیگش ثِ وبس هی سًٍذ، تفبٍت ّبیی هیقبى آى 

ّقذن اطقلی همبلقِ     . وبسایی سبصهبًی اداسُ ول ثٌبدس ٍ دسیبًَسدی استبى خَصستبىسد وِ  صم است ثشسسی شًَذّب ثِ چشن هی خَ

ّب ًقِ تٌْقب   بصهبًی هی وٌذ. ًشبى دادى تفبٍت همبلِ، ثِ جبی ثشسسی ػولیبت تَجِ خَد سا هتوشوض ثخش س  بضش است ٍ اص ایي سٍح

ّقشدٍ اطقغالح ثقِ ویفیقت      شَد ثلىِ اثْبهبت ایي اطغالح سا ًیض سٍشي هی وٌقذ. ثبػث ثب  سفتي دسن ػوَم اص اّویت وبسایی هی 

ِ   اًجبم وبس اشبسُ داسًذ، اهب ثِ طَست ّبی هختلف. وبسایی ثِ ویفیت ثِ دست دادى ًتیجِ ػولىقشد   هَسد ًظش اشقبسُ داسد، دس حبلیىق

 ٌذ.ثذٍى دس ًظش گشفتي تحمك ًتبیج هَسد ًظش، ثِ ویفیت اًجبم وبسی اشبسُ هی و

ثبص وشدُ ٍ تفبٍت ٍ توبیضات وبسایی ٍ ػولىشد سا ّوبًگًَِ وِ دس صهبى حل هسئلِ ثِ وبس هی سٍد،  ایي دیذگبُ سا وبهالًاسرشٍلس 

وبسایی ػجبست است اص ویفیت لبثلیت ّبیی وِ دس جْت اسائِ خذهبت ٍجَد داسد یب ثِ  ثِ اػتمبد اسرشٍلس . اسبسبًثیبى وشدُ است

دلیلی ثش ٍجَد لبثلیت ّب دس جْت اسائِ خذهبت ثْتش  ٍلی اًجبم وبس لضٍهبً .ی اًجبم وبسسد ًظش، ٍ ػولىشد یؼٌدست دادى ًتبیج هَ

ًیست. شبیبى روش است وِ ثش خالن وبسایی، اًجبم وبس یب فؼبلیت )ػولىشد( ساثغِ چٌذاًی ثب ویفیت اسائِ خذهبت یب دستیبثی ثِ 

 ی ختن هی شَد وِ هی خَاّذوبسایی ثِ  هحذٍدُ هظشن وٌٌذُ ا [2001] ظش اسرشٍلسثِ عَس ولی، اص ً ًتبیج هَسد ًظش ًذاسد.

 ثذاًذ سیستن ّب لبدس ثِ سفغ ًیبصّبی اٍ ّستٌذ یب خیش.

دس ًتیجِ، ّوبًمذس وِ وبسایی ٍ ػولىشد اص اسبس ثب ّن تفبٍت داسًذ، هیبى هالن ّب ٍ هؼشن ّبیشبى ًیض تفبٍت ّبی صیبدی ٍجَد 

ایی ٍ ػولىشد دٍ همَلِ هجضا ّستٌذ. ثِ عَسیىِ هالن ّبی وبسایی ثب اّذان سْبهذاساى استجبط داسد ٍ هالن ّبی داسد. ویفیت وبس

ثشسذ وِ اص اّذان سْبهذاساى فبطلِ ىشد فؼلی ساثغِ داسد ٍ حتی هوىي است ثِ جبیی )یب هؼشن ّبی ػولىشد اطلی( ثب ػول ػولىشد

بهیي هی وٌذ، شن ّبی وبسایی ثب ساُ حل ّبیی سشٍ وبس داسًذ وِ ّذن هَسد ًظش سا تثِ ػجبست دیگش هؼ .[Sproles, 2000] ثگیشد

                     هی وٌٌذ  ّبی خبطی فىشش گشفتي ّذن هَسد ًظش، ثِ ساُ حل اطلی ثذٍى دس ًظ وبسوشددس حبلیىِ هؼشن ّبی 

[Sproles, 2001a]هذاسًذ ٍ هؼشن هؼیبسّب ٍ ضبثغِ ّبیی  -اس یب ّذنهذ -تَاى گفت هؼیبسّبی وبسایی، ٍظیفِایي هی . ثٌبثش

 .ّب، ساُ حل ّب اسصیبثی هی شَد ٍ یب ًشبى دٌّذُ هؼیبسّبی سْبم داساى دس سسیذى ثِ وست هَفمیت اًذ ّستٌذ وِ ثش اسبس آى
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 است: سُ ول ثٌبدس ٍ دسیبًَسدی استبى خَصستبىئَال صیش دس لبلت ادایبفتي پبسخ ثِ سّذن اص اًجبم ایي تحمیك 

هشتت اسصیبثی گشدد؟ چِ ساثغِ ای هیبى اسصیبثی ٍ هَلؼیت جغشافیقبیی سقبصهبى، هشتجقِ     ّبی ثٌذسی سئَال: چشا ثبیذ وبسایی سبصهبى

 شغلی ٍ هیضاى تحظیالت هذیشاى ٍجَد داسد؟

 سئَالی وِ دس ثب  هغشح شذ، فشضیِ صیش سا هفشٍع هی داًذ:

 سا استمقب  هقی دّقذ.    ی اداسُ ول ثٌبدس ٍ دسیبًَسدی استبى خَصسقتبى وبسایی سبصهبًی، سغح وبسای یضیِ: ًتبیج اسصیبثی ّبی دٍسُ فش

 (ثذٍى دس ًظش گشفتي هَلؼیت جغشافیبیی سبصهبى، هشتجِ شغلی ٍ هیضاى تحظیالت هذیشاى)

 دس ایي پشسشٌبهِ ّب شش هتغیش صیش لحبػ شذُ است: سئَال ٍ فشضیِ ثب  اص عشیك پشسشٌبهِ ّبی گشٍّی اسصیبثی هی شَد،

 (ثشآٍسد وٌٌذ ی وبسایی سبصهبًی )سبصهبى ّب هَظفٌذ وبسایی خَد سا دٍسُ ثِ دٍسُ اسصیبثی ٍهتغیش اٍل: اسصیبثی دٍسُ ا 

  ُسبصهبى ّب ثب استفبدُ اص هذل ًظبم هذاسوبسایی  یهتغیش دٍم: اسصیبثی دٍس 

 ى ٍ ضؼیت وبسایی سبصهبىًشبى دادٍ ی وبسایی سبصهبًی ثی ّبی دٍسُ ائِ ًتبیج اسصیبهتغیش سَم: اسا  

   هتغیش چْبسم: ًتبیج اسصیبثی دٍسُ ای ثب ّذن استمب  وبسایی سبصهبى 

 ستشاتژیىی آیٌذُ ّبی ا هتغیش پٌجن: اسائِ ًتبیج اسصیبثی دٍسُ ای وبسایی جْت ثشًبهِ سیضی 

  ّذن ًشبى دادى ًمبط ضؼف سبصهبى هتغیش ششن: ًتبیج اسصیبثی دٍسُ ای وبسایی ثب 

 

 ريش کبر 2-3

دس ایي هغبلؼِ، پبسخ دٌّذگبى اص عشیك پشسشٌبهِ هَاسدی وِ هشتجظ ثب اسصیبثی دٍسُ ای وبسایی سبصهبًی است سا اسصیبثی هی وٌٌقذ،  

تفبدُ هی شَد. ًتبیج ثِ دسقت  اص وبهالً هخبلف تب وبهالً هَافك دسجِ ثٌذی شذُ است، اس وِ اهتیبصی  یىشت 5دس ایي وبس اص همیبس 

هَاسد روقش شقذُ دس    ٍ جذاٍلی ثب دس ًظش گشفتي هتغیشّب اص سٍی پبسخ ّبی پشسشٌبهِ عشاحی هی شًَذ. شذُآهذُ  تجضیِ ٍ تحلیل 

، ثِ سِ سٍم آهبسی ثشسسی هی شَد. ًخست سٍم وشاًجقب  ٍ تحلیقل ػَاهقل دخیقل دس     لیِپشسشٌبهِ ثب تَجِ ثِ سئَال ٍ فشضیِ اٍ

هبس  تَطیفی استفبدُ هی شَد  تب اص ًضدیه ثب  هبّیقت اعالػقبت   ، دس هشحلِ دٍم اص آتجبس ٍ طحت  اعالػبت هغشح هی شَداػ تؼییي

 .[Bourque & Fielder, 1995] آهبسی اتخبر هی شَد تب فشضیِ آصهبیش شَدهشحلِ آخش، سٍم ّبی آشٌب شذ. دس 
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 جمعیت وگبری پبسخ دَىدگبن   3-3

. لیسقت  شدآٍسی اعالػبت اٍلیقِ اسقتفبدُ شقذ   ، دس ایي تحمیك اص شیَُ پشسشٌبهِ ّبی جوؼی ثشای گّن گفتِ شذّوبًغَس وِ لجال 

ًفقش سا دس   125الجتقِ ، پشسشقٌبهِ  تؼقذاد     .ًفش پبسخگَ ثشای ایي تحمیك دس ًظش گشفتِ شذ 100ثشآٍسد شذ ٍ  وبهل پبسخ دٌّذگبى

ٍالؼقی پبسقخگَیبى سا   (. حبطقل وقبس، تؼقذاد    ًظش گشفتِ است )غیجت یب هسبفشت پبسخگَیبى دس طَست احتوبل لحقبػ شقذُ اسقت   

 1، دس جقذٍل شقوبسُ   ختلف ثِ سش هی ثشًقذ  ثٌبدس ه، سیض اسلبم تؼذاد پبسخگَیبى وِ دس دسطذ ول جوؼیت ( 90هی وٌذ ) هشخض 

 .آهذُ است

 ٌّذگبى ثِ سَا ت ثِ تفىیه هحلتؼذاد پبسخ د -1جذٍل 

 

 
 ول آثبداى خشهشْش ثٌذس اهبم خویٌی

 100 15 35 50 تؼذاد پبسخ ّب

 100 15 35 50 دسطذ اص ول

 

 .  پبسخ دٌّذگبى سا تَضیح دادُ است خظَطیبت هْن ٬ 2 ، جذٍل شوبسُای دسن ثْتش ٍیژگی ّبی ایي جوؼیتثش

 ٍیژگی ّبی جبهؼِ پبسخ دٌّذگبى -2جذٍل 

 تؼذاد پبسخ ّب یشّبهتغ
 دس طذ اص ول

% 

   تحصیالت

شوبسشٌبس اسشذ ٍ ثب ت  45 45 

 55 55 لیسبًس

 100 100 ول

   رتبٍ سبزمبوی

 36 36 وبسشٌبس

 14 14 وبسشٌبس هسئَل

 33 33 سشپشست

 10 10 هذیش ٍاحذ

 8 8 هذیش هیبًی ٍ ثب تش

 100 100 ول
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 وتبیج تحقیق   -4

( ًشبى داد وِ استجبط هتغیشّب ثب یىذیگش ثسیبس صیبد است ٍ آلفبی وشاًجقب  دس  شیت لبثلیت اػتوبد آلفبی وشاًجب ص ضثب استفبدُ اًتبیج )

اسد آًچِ سا وِ ثبیقذ ثقشآٍسد   وِ ًشبى هی دّذ ّوِ هَ هی ثبشذ 5/0% ٍ ضشیت ثیش اص  73اسصیبثی دٍسُ ای وبسایی سبصهبًی ثیش اص 

 .وبسایی سبصهبًی سا ثبثت وشدثی ّب طحت ٍ اػتجبس هَاسد روش شذُ دس اسصیبثی دٍسُ ای . ایي اسصیبتحمك ثخشیذُ اًذ، وٌٌذ

 ّبی اسصیبثی دٍسُ وبسایی سبصهبًی، هَاسد صیش هشخض شذ:سی آهبسی جذاگبًِ ّش یه اص هتغیشسدس ثش

  هبى ّبی ثٌبدس هَافك اًذثب اسصیبثی دٍسُ ای وبسایی سبصهبًی دس سبصپبسخ دٌّذگبى. 

  ین وبسایی سبصهبًی هوتٌغ ٍ اص هیبى ًهذاس جْت اسصیبثی دٍسُ ای   –ًسجت ثِ هَفمیت هذل ًظبم  بسخ دٌّذگبىپًیوی اص

 .دیگش ثشخی هَافك ٍ ثشخی وبهال هَافك ثَدًذ

 ِخض هی وٌذ ساضی ّستٌذسا اص ًظشوبسایی هش ى ّبیشبىاسصیبثی دٍسُ ای وبسایی سبصهبًی، ٍضؼیت سبصهب اص ایٌى. 

 سُ ای وبسایی سبصهبًی اهیذ داسًذدس آیٌذُ ثش اسبس ًتبیج اسصیبثی دٍ یی سبصهبى ّبثِ استمب  وبسا. 

 اسقتشاتژیىی دس آیٌقذُ   یی سبصهبًی دس ثشًبهِ سیضی ّقبی دساصهقذت   وِ ًتبیج اسصیبثی دٍسُ ای وبسا ّوگی ثش ایي ػمیذُ اًذ

 .ی شَدهفیذ ٍالغ ه ثٌذسیسبصهبى ّبی 

 ًمبط ضؼف ٍ لَت سبصهبى سا ًشبى هی دّذ.ایی سبصهبًیاسصیبثی دٍسُ ای وبس هؼتمذًذ ًتبیج ، 

 جغشافیبیی سبصهبى ّب ًشبى داد وقِ ثقِ جقض هتغیقش هَفمیقت هقذل       صشیبثی شش هتغیش اص لحبػ هَلؼیت تحلیل آهبسی اس

سخ جغشافیبیی خَد سثغی ًذاسًذ. یؼٌی، آصهَى ّبی آهبسی تفبٍت پبوبسایی سبصهبى سیستن هذاس سبیش هتغیشّب ثِ هَلؼیت 

 .  افیبیی سبصهبى ًشبى ًذادًذجغش هَلؼیتی ثذست آهذُ سا ثب ّب

 اهب ایي تفبٍت ّقب اص لحقبػ آهقبسی اّویقت     تجِ ّبی شغلی ٍجَد ًذاشتتفبٍت صیبدی هیبى پبسخ ّبی ثذست آهذُ ثب هش ،

ِ  یؼٌی، تحلیل آهبسی همبیسِ ّبی ثب ، تفبٍت آهبسی صیبدی  چٌذاًی ًذاسًذ. ًشقبى ًوقی    شقغلی  سا هیبى هتغیشّب ثقب هشتجق

 .  دّذ

 یت وبسایی سقبصهبى ثٌقبدس سقبیش    تحلیل آهبسی اسصشیبثی هتغیشّب اص لحبػ هیضاى تحظیالت ًشبى داد وِ ثِ جض هتغیش ٍضؼ

ذُ ٍ هیضاى تحظیالت سا ، آصهَى ّبی آهبسی تفبٍت پبسخ ّبی ثذست آهشّب ثِ هیضاى تحظیالت هشثَط ًیستٌذ. یؼٌیهتغی

 . هیضاى تحظیالت هذیشاى ٍجَد ًذاسدساثغِ ای هیبى پٌج هتغیش ٍ ثذست آهذُ سٍشي وشد وِ  جثشایي ًتبی. ثٌبًشبى ًذاد

هْوقی هیقبى هتغیقش اسصیقبثی     ّبی  ثغِ ّب ٍ تفبٍتساضشیت ساثغِ سلسِ هشاتت شغلی اسریشهي )سٍی اسریشهي( ًشبى داد وِ ًْبیتب 

 : سبیش هتغیشّبی صیش ٍجَد داسد ( ٍوبسایی سبصهبىدٍسُ ای 
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 ای وبسایی سبصهبىٍسُ یت هذل وبسایی سبصهبًی سیستن هذاس جْت اسصیبثی دهَفم 

  اسصیبثی دٍسُ ای وبسایی سبصهبًی  دس آیٌذُ ثِ دلیل  استمب  وبسایی سبصهبى ّبی 

  ثِ دلیل اسصیبثی دٍسُ ای وبسایی سبصهبًی  ب وبسایی سبصهبى ّهشخض شذى ٍضؼیت 

 اسصیبثی دٍسُ ای وبسایی سبصهبًی  ثِ دلیل  خض شذى ًمبط ضؼف ٍ لَت سبصهبى ّبهش 

اتژیىی دس آیٌقذُ ثقِ چشقن ًوقی     ی وبسایی سبصهبًی ٍ هتغیش ثشًبهِ سیضی استشٌذاًی هیبى هتغیش اسصیبثی دٍسُ ا، ساثغِ چثب ٍجَد ایي

اسقتشاتژیىی   هقذت بصهبًی ثِ ثشًبهِ سیقضی دساص  اسصیبثی دٍسُ ای وبسایی س ایي دٍ هتغیش ًشبى داد وِ ظبّشا . فمذاى ساثغِ هیبىخَسد

 .ُ سبصهبى ّبی ثٌبدس هٌجش ًوی شَددس آیٌذ

 . خالطِ شذُ است 3د دس جذٍل شوبسُ ًتبیج ولی  حبطل اص ایي دادُ ّب وِ ثب سئَال ٍ فشضیِ تحمیك ًیض استجبط داس

 خالطِ ای اص ًتبیج تحلیل ّبی آهبسی -3جذٍل 

یش
تغ
ُ ه
وبس

ش
 

جبس
ػت
ا

 

ى 
هیب
ی 
هبس
ن ا
هْ
ت 
الفب

خت
ا

ّب
هذ
سب
ث

 

 الفبت هْن اهبسی هیبى هتغیشّباخت

ج 
تبی
ً ٍ
ی 
یبث
سص
ي ا

 ثی
ط
تجب
اس

لِ
بط
ح

 

بى
صه
سب
ل 
هح

اى 
یش
هذ
ی 
شغل

 ِ
شتج
ه

 

اى
یش
هذ
ت 
یال
ظ
تح

 

1      N/A 

2       

3       

4       

5       

6       

 

 وتیجٍ گیری  بحث ي  -5

بًی دس ثٌبدس اطلی تبثؼِ اداسُ ول ثٌقبدس ٍ دسیقبًَسدی اسقتبى    ساثغِ ثب اسصیبثی دٍسُ ای وبسایی سبصهدس  ، سِ یبفتِ هْنتحمیكدس ایي 

. ایي یبفتِ تمشیجب ثب ًتیجقِ  هَظفٌذ وبسایی سبصهبًی خَد سا دٍسُ ثِ دٍسُ اسصیبثی وٌٌذ، سبصهبى ّب هشخض شذ. اٍل ایٌىِ خَصستبى

، سقشدسگوی ّقب ٍ اٍضقبع آشقفتِ     یؼٌی ػلیشغن ّوقِ اثْبهقبت   .ی شذُ، هغبثمت داسدّوِ تحمیمبتی وِ تبوٌَى دسثبسُ وبسایی سبصهبً

ی ًقذ ٍ هقذل ّقب   لقِ هٌذ ثقِ سًٍقذ تحمیقك ػال    بسایی سا  صم هی دادًذ ٍ لزااص هحممبى، اسصیبثی و یثسیبس ٬حبون ثش وبسایی سبصهبًی

 ظش هی گیشًذ .ی وبسایی سبصهبًی دس سبصهبى ّبی هختلف دس ًهختلفی سا ثشای اسصیبثی دٍسُ ا
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ساثغِ ًضدیىی داسد. آگبّی اص ششایظ حبون ثقش وقبسایی    سفتي وبسایی دس سبصهبى ّب ی وبسایی سبصهبًی ثب ثب دٍم ایٌىِ، اسصیبثی دٍسُ ا

، شٌبسبیی ًمبط ضقؼف ٍ لقَت سقبصهبى    . ثِ ػالٍُثْتش شذى اٍضبع است، ػبهلی دس جْت ثی دٍسُ ای وبسایی سبصهبًیسبصهبى ٍ اسصیب

. ًتقبیج ایقي تحمیقك    سایی خَد سا دس آیٌقذُ استمقب  دّقذ   ، ثِ سبصهبى ووه هی وٌذ تب وبِ ػلت اسصیبثی دٍسُ ای وبسایی سبصهبًیث ّب

، وِ ًشبى هقی دّقذ هیقبى شٌبسقبیی     ثٌب شذُ است وبسایی سبصهبىی وبسایی سبصهبًی ٍ هَلؼیت اسبس ساثغِ هتغیش اسصیبثی دٍسُ اثش

اثغِ ًضدیىی هیقبى اسصیقبثی دٍسُ   س ،ٍجَد داسد.  ثب ٍجَد ایي دس آیٌذُ ساثغِ ًضدیىیاستفب  وبسایی  بى ثٌبدس ًٍمبط ضؼف ٍ لَت سبصه

ایقي ًىتقِ اشقبسُ داسد وقِ     ایي هَضقَع ثقِ    ،ٍجَد ًذاسدُ سبصهبى استشاتژیىی دس آیٌذ وبسایی سبصهبًی ٍ ثشًبهِ سیضی دساص هذت یا

 .[McCaul, 2003] سبصهبًی سا فذای تبثیشات وَتبُ هذت هی وٌٌذهذیشاى تبثیشات دساص هذت اسصیبثی وبسایی احتوب  

سایی سبصهبًی ی وبذاًی دس اسصیبثی دٍسُ ا، هشتجِ شغلی ٍ هیضاى تحظیالت هذیشاى تبثیشچٌسَم ایٌىِ، هىبًی وِ سبصهبى دس آًجبست

دس ّقش هشتجقِ شقغلی ٍ ثقب داسا      یت هىبًی،لؼَدس ّش ه هی تَاى ًتیجِ گشفت وِ پبسخ دٌّذگبى، سبصهبى ًذاسد. ثِ جض هَاسد استثٌب 

داسًذ. ثقِ ػجقبست دیگقش، پقزیشم      شبىس سبصهبى ّبیًظشات هشبثْی دسثبسُ اسصیبثی دٍسُ ای وبسایی سبصهبًی د ّش سغح سَادیثَدى 

هیقضاى  ، هَلؼیقت شقغلی ٍ   ی اسقت ٍ ثقِ هَلؼیقت هىقبًی سقبصهبًی     ی وبسایی سبصهبًی ٍ ًتبیج حبطل اص آى اهش هغلماسصیبثی دٍسُ ا

 .تحظیالت هذیشاى سثغی ًذاسد
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