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عباسعلیحاجیکریوی،زاًكيبض گطٍُ هسيطيز زاًكگبُ قْيس ثْكشي
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چكيدُ
دػٍّف حبضط ثِ هٌظَض ثطضؾي سأثيط ؾجهّابي اضسجاب ي ذابًَازُ ثاط ـط يٌاس سهاوينگياطي دايف اظ ذطياس
ًَخَاًبى زض هَضز دَقبن ٍ ثب اؾشفبزُ اظ هسل ؾجهّبي اضسجب ي ذبًَازُ هَض ٍ هَقايؽ اًدابم قاس .زض اياي
هسل ثطاؾبؼ زٍ هعيبض خبهعِگطايي ٍ هفَْمگطايي ،چْبض ًاَ ؾاجه اضسجاب ي :ظاز ،وثاطر لات ،حوابيشي ٍ
اخشوبعي هكرم قسً .وًَِ هبضي هشكىل اظ ً 290فط اظ زاًف هاَظاى زض زثيطؾاشبىّابي ؼيطزٍتشاي 16-18
ؾبتِ زض قْط سْطاى ثَز .زٍاظزُ ـطضيِ سسٍيي قس وِ ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ ظهَىّبي هيبًگيي زٍ ًوًَِ هؿشمل ٍ
سه ًوًَِاي ،ظهَى قسًسً .شيدِ سدعيِ ٍ سحليل زازُ ّب ،ثيابًگط ٍخاَز ضاث اِ هعٌابزاض هيابى ؾاجه اضسجاب ي
ٍاتسيي ثط عولىطز ًَخَاى زض ّط يه اظ هطاحل ؾِگبًِ سهوينگيطي ديف اظ ذطيس اؾز.
ٍاشُّایکليدی :ؾجهّبي اضسجب ي ذبًَازُ ،ـط يٌس سهوينگيطي ديف اظ ذطيسًَ ،خَاًبى.
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هقدهِ

زضن ضـشبض ههطـي ايي جمِ ؾٌي ضا ًكبى هيزّس.

اهطٍظُ حضَض ٍ ًفَش ًَخَاًبى زض سهاويوبر ذطياس

ثعس زيگط ايي دػٍّف ،ثاِ ـط يٌاس سهاوينگياطي

ذبًَازُ ثِ َض لبثل سَخْي اـعايف يبـشاِ اؾاز .ثاِ

ديف اظ ذطيس اقبضُ زاضز .اگطچِ زض ازثيبر والؾايه

ّويي علز ثبظاضيبثبى عاللِ ظيبزي ثِ ه بتعِ زض اياي

ضـشبض ههطؾ وٌٌسُ ،ؾِ هطحلِ :ديف اظ ذطيسٌّ ،گبم

ثرف زاضًسً .مف ًَخَاًبى زض دػٍّف ّبي ثبظاضيبثي

ذطيس ٍ دؽ اظ ذطيس لبثل سكريم اؾز ،اهَب عواسُ

ثِ چٌس زتيل اـعايف يبـشِ اؾزً :رؿز ،همساض داَتي

ه لك دػٍّفّبي ضـشبض ههطؾ وٌٌسُ چِ زض ايطاى ٍ

وِ اهطٍظُ ًَخَاًبى ثطاي ههبضؾ قرهاي ذاَز زض

چِ زض ذبضج اظ وكَض ثط هطحلِ ؾَم ٍ هجبحثي هبًٌس:

اذشيبض زاضًسً ،ؿجز ثاِ گصقاشِ ثؿايبض ثيكاشط اؾاز،

ضضبيزٍ ،ـبزاضي ،سَنايِ ثاِ زيگاطاى ٍ هبًٌاس ايٌْاب

ثٌبثطاييًَ ،خَاًبى ثِ عٌاَاى ثابظاض هْواي ثاِ قاوبض

هشوطوع اؾز .ثٌبثطايي ،همبالر ثب هَضاَ ّابي ضاياح

هيضًٍس؛ زٍم ،وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ثاِ عٌاَاى ثابظاضي

زض ـط يٌس ديف اظ ذطيس اًسن ٍ هحسٍز اؾز .تصا زض

ثبتمَُ زض ًظط گطـشِ هيقًَس ،چاطا واِ ٍـابزاضي ثاِ

ايي سحميك ؾاعي قاسُ اؾاز واِ ساأثيط ؾاجهّابي

ثطًسّب ٍ سطخيحابر ههاطـي اظ ؾاٌيي دابييي قاىل

اضسجب ي ذبًَازُ ثط ـط يٌس سهوين گيطي ديف اظ ذطيس

هيگيطز؛ ؾَمًَ ،خَاًابى ثاِ زتيال ذطياس ٍ ههاطؾ

 $قبهل ؾِ هطحلِ ـطعي :سكريم هؿأتِ ،خؿشدَي

وبالّبي ذبل ذَز ثط سهاوينّابي ذطياس ذابًَازُ

ا العبر ٍ اضظيبثي گعيٌِّبًَ #خَاًابى  16-18ؾابتِ

سأثيط هي گصاضًاس .ثاط ٍضز قاسُ اؾاز واِ ّاط ؾابتِ

زض قْط سْطاى ٍ زض حَظُ دَقبن ثطضؾي قَز ٍ هسل

وبالّاابيي ثااِ اضظـ  35هيلياابضز زالض ثااطاي وَزواابى

جمِثٌسي قسُ ؾجهّبي اضسجب ي ذابًَازُ

ذطيااساضي هاايقااَز ٍ عااالٍُ ثااط ى ،اضظـ سااأثيطي

) Moschis, 1981هجٌبي سحميك لطاض هيگيطز.

& (Moore

وَزوبى زض ذطيس ٍاتسيٌكبى 200 ،هيليبضز زالض سرويي
ظزُ قسُ اؾز ّ$بٍويٌع :1385 ،ل .#118چْبضم ،اظ يه

هباًیًظریٍپيشيٌِتحقيق

طؾ سعساز ـطظًاساى زض ذابًَازُّاب ثؿايبض ووشاط اظ

سبکّایارتباطیدرخاًَادُ


گصقشِ اؾز ٍ اظ طؾ زيگط ،ـطظًساى هَضز سَخاِ ٍ
ضؾيسگي ثيكشطي اظ ؾَي ٍاتسيي ذَز لطاض هيگيطًس،
ثٌبثطايي ،ـطظًساى زض ذبًَازُ دبزقبّي هيوٌٌس ٍ ًمف
هْوي زض سهوينّبي ذبًَازُ زاضًس.
زض ضزُ ؾٌي  16-18ؾبلًَ ،خَاًابى ًاِ ثاِ اَض
وبهل ٍاثؿشِ ثِ ذبًَازُ ّؿاشٌس ٍ ًاِ ثاِ اَض وبهال
هؿشمل عوال هايوٌٌاس ،ثلىاِ سحاز ًظابضر ًؿاجي
ٍاتسيي لطاض زاضًس .جك ذطيي ؾطقوبضي وكَض واِ
زض ؾبل  ،1385جمِ ؾٌي  15-19ؾبل ثب اذشهابل
 38٫12زضنس اظ ول خوعيز $ثعس اظ جمِ ؾٌي -24
 20ؾاابل وااِ  78٫12زضنااس خوعيااز ضا ثااِ ذااَز
اذشهبل زازُ ثَزًس ،#زٍهيي جمِ ؾاٌي دطخوعياز
وكَض هحؿَة هيقَز .ايي هؿأتِ اّويز قاٌبيي ٍ

1

ًرؿشيي ثبضً ،يَوبهت زض ؾبل  ،1953دابضازاين A-B-

 Xضا ه طح وطز .زض ايي هسل اضسجب ي ،ـطز  Aثاب ـاطز
 Bثط ؾط هَضَ  Xنحجز هيوٌس .زض اي اضسجاب
هوىي اؾز يىي اظ اـاطاز ثاِ اَض هثجاز ياب هٌفاي
سَؾط طؾ همبثل سحز سأثيط لاطاض ثگياطز .زض ؾابل
 1972هه تَيس ٍ چابـي ًاَعي گًَاِقٌبؾاي ثاطاي
ؾبذشبض اضسجب ي ٍاتسيي -ـطظًس اضائِ زازًس واِ زض ى
زٍ ًَ ؾبذشبض اضسجب ي ثب عٌَاى ضٍاثط «خبهعِ گاطا»
ٍ ضٍاثااط «هفْااَمگااطا» 3هعطـااي قااسًس
)1972

2

& (McLeod

 .Chafee,ضٍاثااط «خبهعااِگااطا»ً ،كاابى زٌّااسُ

ضٍاث ي اؾاز واِ زض ى ٍاتاسيي سوبيال ثاِ ساسٍيي
1

Newcomb
Socio-Oriented
3
Concept-Oriented
2
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لَاًيي ٍ همطضاسي زاضًس وِ ـطظًساى ثبيس اظ ًْب سجعيز

ثطذالؾ ضٍاثط خبهعِ گاطا ،زض ضٍاثاط «هفْاَم گاطا»،

وٌٌس .زض ايي ضاث ِ ،اظ ـطظًساى ذَاؾشِ هايقاَز ثاِ

ٍاتسيي ـطظًساًكبى ضا سكَيك هايوٌٌاس ساب ااْابضًظط

هٌظَض ّوبٌّگي ثب خبهعاِ ٍ ذابًَازُ ،اظ ٌّدبضّاب ٍ

وٌٌس ٍ ًگطـ قرهي ذَز ضا زضثبضُ هؿبئل ديطاهاَى

اؾااشبًساضزّبي هَخااَز سجعيااز وٌٌااس ٍ ثااطاي خلاات

ذااَز قااىل زٌّااس .هااَض ٍ هَقاايؽ زض ؾاابل 1981

ضضبيز زيگطاى ٍ اخشٌبة اظ ضًديسُ ذب ط قسى ًْب،

ثطاؾبؼ زٍ هعيبض ضٍاثط «خبهعِ گطا» ٍ «هفْاَم گاطا»،

ًظط زيگطاى ضا ثِ ًظط ذَز سطخيح زٌّس .وَزوبًي واِ

هااستي اضائااِ وطزًااس وااِ زض ى چْاابض ؾااجه ضٍاثااط

زض ايي ضٍاثط داطٍـ يبـشاِاًاسً ،وايسَاًٌاس ظازاًاِ

ذااابًَازگي « :ظاز»« ،وثاااطر لااات»« ،حوااابيشي» ٍ

احؿبؾاابر ٍ ًظطّاابي ٍالعااي ذااَز ضا ثياابى وٌٌااس.

«اخوبعي» هعطـي قس ).(Moore & Moschis, 1981

سبکّایارتباطیخاًَادُ)(Source: Chan & McNeal, 2003
شكل -۱
سبکارتبااطی«آزاد»ٍ :۱اتاسيٌي واِ اياي ؾاجه ضا

خبهعِگطا سأويس زاضًسًْ .ب ثط ّوبٌّگي ثاب اخشواب ٍ

زاضًس ًِ ،ثط ضٍاثط خبهعِ گاطا سأوياس زاضًاس ٍ ًاِ ثاط

ديطٍي اظ لَاًيي ٍ ٌّدبضّب ثؿيبض سأويس هيوٌٌس.

ضٍاثط هفَْمگطا .ايي زؾاشِ اظ ٍاتاسيي سعبهال ثؿايبض

ؾجه اضسجب ي «اخوبعي»ٍ :4اتسيي اخوبعي ثط ّاط زٍ

ووي ثب ـطظًساًكبى زاضًس.

خٌجِ خبهعِ گطا ٍ هفَْم گطا سأوياس زاضًاس .اظ اياي ضٍ

کثرتطلب» ٍ :اتاسيي وثاطر لات

سبکارتباطی«

ـطظًساى سكَيك هيقًَس سب ظازاًِ خْبىثيٌي ذاَز ضا

ثط ضٍاثط هفَْمگاطا سأوياس زاضًاسًْ .اب ثاِ ثطلاطاضي

سحز وٌشطل ولي ٍاتسيي قىل زٌّس.

ضٍاثط ثبظ ثب ـطظًساى ٍ ثحث وطزى زضثابضُ اياسُّابي
هرشلؿ عاللِهٌس ّؿشٌس.

فرآیٌداجتواعیشدىکَدکًٍَجَاى

سبکارتباطی«حوایتی»ٍ :3اتسيي حوبيشي ثط ضٍاثاط

ثِ َض ولي ،ه بتعِ زض ثبضُ ـط يٌاس اخشوابعي قاسى

1

Laissez Faire
Pluralistic
3
Protective

ههطؾوٌٌسُ ثط هجٌبي زٍ هسل ًظطي لطاض زاضًس :هاسل

2

Consensual

4
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سَؾعِ قٌبذشي

)1970

 ٍ (Piaget,هسل يبزگيطي اخشوابعي

.(Selman, 1980$

نَضر زٍ خبًجِ ثِ هجبزتاِ اـىابض هايدطزاظًاسٍ ،تاي
ٌَّظ زيسگبُّابي هشفابٍر ثاِ اًاساظُ وابـي زض ًظاط

هسل سَؾعِ قٌبذشي سَؾط ديبغُ اضائِ قس .زض ايي

گطـشِ ًوي قاًَس .زض هطحلاِ چْابضم ،زاًاف هاَظاى

هسل سىبهل وَزن زض چْبض هطحلاِ اًدابم هايقاَز:

عالٍُ ثط زيسگبُّابي ذاَز ،زض زياسگبُ زيگاطاى ًياع

هطحلِ اٍل اظ سَتس سب زٍ ؾبتگي ازاهاِ زاضز .زض اَل

هكبضوز هايوٌٌاس؛ ثٌابثطايي هَضاَ ثحاث اظ زياس

ايي زٍضاى ضـشبض وَزن نطـبً سحزسأثيط ؼطايع اؾز ٍ

قرم ثبتث ًيع لبثل ثطضؾي ٍ ّوچٌيي لبثل سعواين

ٌَّظ ًويسَاًس ـىط وٌس ،ثب ايي حبل سَؾاعِ قاٌبذشي

ثااِ زيااسگبُّاابي زيگااط اؾااز .زض هطحلااِ دااٌدن،

اٍ زض حبل سىويل اؾز ٍ يبز هيگيطز وِ چگًَِ ـىط

زاًف هَظاى زياسگبُّابي ـاطزي ذاَز ضا زض همبثال

وٌس .هطحلِ زٍم اظ ؾِ سب ّفز ؾبتگي ازاهِ زاضز .ايي

زيسگبُّبي هَخَز ،هفَْهي هيوٌٌسًْ .اب هايسَاًٌاس

زٍضُ هطحلِ سفىطار ؼيطعولىاطزي اؾاز ٍ واَزن

زيسگبُّبي هشعسزي ضا زض لبتت زيسگبُّبي اخشوبعي،

هْبضرّبي ظهبًي ٍ والهاي ضا يابز گطـشاِ ٍ سَؾاعِ

اذاللي ،عطـي ٍ لبًًَي عطضِ وٌٌس ،ثاِ گًَاِاي واِ

هي زّس ٍ ثِ ؾطعز سَاًبييّبي ازضاوي ٍي زض حابل

اـطاز زيگط ثشَاًٌس اظ ًْب اؾشفبزُ وٌٌس .#Selman, 1980$

سىويل اؾز .زٍضُ ؾَم اظ ّكاز ساب يابظزُ ؾابتگي

خااابى زض ؾااابل  ،1999چااابضچَثي اظ ـط يٌاااس

سساٍم زاضز ٍ زٍضُ عولىطز ٍالعي اؾز .زض َل ايي

اخشوبعي قسى ههطؾوٌٌسُ اضائِ هيزّاس واِ زض ى،

ؾبلّب ،وَزن هْبضر سفىط هٌ مي ضا وؿت هيوٌس ٍ

ايي زٍ ًظطيِ ازؼبم قسُاًس

 .(John,زض ايي هسل،

اظ سفىطار هٌ مي ثاطاي ثط اطؾ ؾابذشي هكاىالر

ـط يٌس اخشوبعي قسى ههاطؾوٌٌاسُ ثاِ ؾاِ هطحلاِ

ذَز زض ظًسگي ضٍظهطُ ،اؾشفبزُ هيوٌس .زٍضُ چْابضم

سمؿين هي قَز :هطحلِ ازضاوي 3-7$ 1ؾابل ،#هطحلاِ

اظ زٍاظزُ سااب داابًعزُ ؾاابتگي ازاضهااِ زاضز ٍ زٍضُ

سحليلي 7-11$ 2ؾابل ،#هطحلاِ اًعىبؾاي11-16$ 3

عولىطز ضؾاوي اؾاز .زض اَل اياي زٍضُ ؾابذشبض

ؾبل .#زض هطحلِ ازضاوي ،وَزوبى ثاِ هكابّسُ هحايط

قٌبذشي وَزن ثِ ثبالسطيي هيعاى سَؾعِ زؾز هييبثس

ثاابظاض هاايدطزاظًااس ٍ زاًااف ههااطـي ًْااب ثطهجٌاابي

ٍ ثطاي زؾشِ ثٌسي هكاىالر ٍ هؿابئلي واِ ثاب ًْاب

هكبّساسكبى قىل هيگيطز .هعوَالً ٍيػگي ّبي زاًف

هَاخِ اؾز ،اظ قايَُّابي هٌ ماي اؾاشفبزُ هايوٌاس

ًْب ،ازضاوي اؾاز؛ هاثالً اظ هعيبضّابيي ًظياط اًاساظُ

ّ$بٍويٌع.#114:1385 ،

اؾشفبزُ هيوٌٌس ،ثِ ايي سطسيت وِ ثعضگشط ،ثْشط اؾاز.

)1999

هسل يبزگيطي اخشوبعي ،چگًَگي قاىل گياطي ٍ

زض هطحلِ سحليلي ،زضيبـاز وَزوابى اظ هحايط ثابظاض

سَؾااعِ زيااسگبُّاابي اخشواابعي ضا ااي دااٌح هطحلااِ

ديچيسُسط هيقَز ٍ هعيبضّب ٍ قبذمّبي ثيكشطي ضا

ثطضؾي هيوٌس :زض هطحلِ اٍل ،زياسگبُ زاًاف هاَظاى

ثطاي سفىيه وبالّب هسًظط لطاض هاي زّاس .زض هطحلاِ

ثؿيبض ـاطزي ٍ ذاَز هحَضاًاِ اؾاز ٍ ساَخْي ثاِ

اًعىبؾي وَزوبى هْبضر ّابي ثيكاشطي ضا ثاِ زؾاز

زيسگبُّب ٍ سدطثيبر زيگطاى ًساضًس .زض هطحلاِ زٍم،

هي ٍضًس ،سَخِ ثيكشطي ثِ زيسگبُّبي زيگطاى زاضًاس

اگطچِ زاًف هَظاى سدطثِ ّب ٍ زيسگبُّابي قرهاي

ٍ ثِ زًجبل وؿت همجَتيز اظ ؾاَي اعضابي گطٍّاي

ذَز ضا زاضًس ٍتي هيسَاًٌس زيسگبُ ذَز ضا اظ زياسگبُ
زيگطاى سويع زٌّس .زض هطحلِ ؾَم ،زاًاف هاَظاى ثاِ
اضظـ زيسگبُ ّط ـاطز زض ثحاث داي هايثطًاس ٍ ثاِ
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ّؿشٌس وِ زض ى عضَيز زاضًس ٍ زض ًشيدِ هي هَظًس

اظ سهوينّبي ههطؾ وٌٌسگبى ثاط ٍيػگايّابي ياه

وِ ههطؾوٌٌسُاي ثب زيسگبُّابي اخشوابعي ثبقاٌس ٍ

ثطًااس يااب هحي ااي وااِ هحهااَل زض ى ذطيااساضي ٍ

سهويوبر اً جبلي ثگيطًس.

اؾشفبزُ هي قَز ،هشوطوع اؾز .تصا هوىي اؾاز ياه
ثطًس ثِ ذب ط ٍيػگيّبيف ،سَؾط ـطز اًشربة ًكَز،

رفتارپيشازخرید

ثلىِ نطـبً ثِ ايي علز اؾشفبزُ قَز واِ ـاطز عمياسُ

ٍاغُ ههطؾ وٌٌسُ ،سهَيط ـاطزي ضا زض شّاي هدؿان

زاضز «احؿبؼ ذَثي اظ اؾشفبزُ ى ثِ زؾز هي ٍضز»

هيوٌس وِ ثب زلز هكؽَل ثطضؾي ٍيػگيّبي سعسازي

يب «زٍؾشبًف اًشربة اٍ ضا ذَاٌّس دؿٌسيس» ّ$ابٍويٌع،

اظ هحهَالر ،ثطًسّب يب ذسهبر اؾز ٍ هيوَقس ثاب

 .#400:1385ههطؾ وٌٌسُ ثطاي ضؾيسى ثِ يه سهاوين

اؾشفبزُ اظ قيَُ ّبي هٌ مي گعيٌِ اي ضا اًشرابة وٌاس

ذطيس ،دٌح هطحلِ ضا دكز ؾط هايگاصاضز :سكاريم

وِ ثشَاًس ثب حسالل ّعيًٌِ ،يابظ ٍي ضا ثط اطؾ وٌاس.

هؿااأتِ ،خواا ٍضي ا العاابر ،اضظياابثي گعيٌااِّااب،

ثٌبثطايي ،سهوينگيطي ههطؾوٌٌسُ هفَْهي هٌ ماي ٍ

سهوين گيطي ذطيس ٍ ضـشبض دؽ اظ ذطيس .ه بثك اياي

عولىااطزي ضا زضثااطزاضز .اگطچااِ ههااطؾوٌٌااسگبى

هسل ،ـط يٌس ذطيس ،لجل اظ ضذساز ٍالعي ذطيس قطٍ

ثؿيبضي اظ سهوينّبي ذاَز ضا ثاب اياي ؾاجه اسرابش

هيقَز .زض ايي ه بتعِ ضـشبض ديف اظ ذطيس وِ قابهل

هي وٌٌس ،ثب اياي حابل ،ثاطاي ثؿايبضي اظ سهاوينّاب،

ؾِ هطحلِ سكاريمهؿاأتِ ،خوا ٍضي ا العابر ٍ

سالـ ّبي گبّبًِ ووشطي ضا ثِ وبض هيگيطًس .ثؿيبضي

اضظيبثي گعيٌِّبؾز ،ثطضؾي هي قَز.

ضـشبض دؽ اظ ذطيس

سهوينگيطي

اضظيبثي گعيٌِّب

خو ٍضي ا العبر

سكريم هؿئلِ

فرآیٌدتصوينخرید) کاتلر) ۱۱:۱۸۳۱،

شكل -

ـط يٌس ذطيس ثب سكاريم هؿاأتِ $قاٌبذز هكاىل،#

زضًٍااي ا العاابر 1هاايگَيٌااس .اگااط ثااب اؾااشفبزُ اظ

ؼاابظ هاايقااَز .سكااريم هؿااأتِ عجاابضر اؾااز اظ

خؿشدَي زضًٍي ًشَاًاس ا العابر هاَضز ًيابظ ضا ثاِ

زؾشبٍضز سفبٍر هيبى حبتز ه لَة ٍ حبتز هَخاَز

زؾز ٍضز ،ثِ وؿت ا العبر اظ هٌبث ثيطًٍاي ضٍي

وِ هَخات سحطياه ،سمَياز ٍ ـعابلؾابظي ـط يٌاس

هي ٍضز .ثِ ايي ـعبتياز ،وابٍـ ثيطًٍاي ا العابر

2

سهوين گيطي هي قَز .حبتز هَخَز ،قيَُ ازضان ـطز

هيگَيٌاس ّ$ابٍويٌع .#427:1385 ،ا العابر هاَضز ًيابظ

اظ احؿبؾبر ٍ هَلعيز ـعلي اٍؾز .حبتز ه لَة،

ههطؾ وٌٌسُ زض هٌبث هرشلفي لبثل سْيِ ٍ خو ٍضي

قيَُاي اؾز وِ ـاطز سوبيال زاضز ى اَض احؿابؼ

ّؿشٌس .ثبظاضيبة ثبيس ًؿجز ثِ ايي هٌبث ٍ هيعاى ًفَش

وٌس يب حبتز ـعلاي اٍ ى اَض ثبقاس ّ$ابٍويٌع:1385 ،

ّطوسام ثط سهوينگيطيّبي ذطيس گبّي زاقشِ ثبقس.

 .#406دؽ اظ سكاريم هؿاأتِ ،ـاطز سوبيال زاضز واِ

داٌح هٌجا اناالي وؿات ا العاابر وااِ زض زؾااشطؼ

ا العبر ثيكشطي زض ايي ظهيٌِ ثِ زؾز ٍضز .هوىاي

ههطؾوٌٌسگبى لطاض زاضًس عجبضسٌس اظ :حبـظِ $حبـظاِ

اؾز اظ ا العبر هطسجط ثاب اياي هَضاَ زض حبـظاِ
ثلٌس هسر ذَز اؾشفبزُ وٌس .ثِ اياي ـعبتياز ،وابٍـ
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ـطز اظ خؿشدَّبي گصقاشِ ،سدابضة ـاطزي ٍ ًشابيح
حبنل اظ يبزگيطي ثب هياعاى زضگياطي شٌّاي اًاسن،#

ٍيػگي زاضاي چِ ضسجاِاي اؾاز .هدوَعاِ ثبٍضّابي
1

هطثَ ثِ يه ثطًس ،سهَيط شٌّي ثطًس ًبم زاضز.

هٌبث قرهاي ً$ظياط زٍؾاشبى ،ذابًَازُ ،قاٌبيبى ٍ

چْبضم :اًشظبض ه لَثيز اظ ٍيػگيّابي هحهاَل.

ؾبيطيي ،#هٌبث هؿشمل $ؾبيط گطٍُّبي ههطؾوٌٌاسگبى

ههطؾوٌٌسُ اظ ّط نفز هطثاَ ثاِ وابال ه لَثياز

ٍ ًْبزّاابي زٍتشااي ،#هٌاابث ثبظاضياابثي  $گْاايّاابي

ذبني ضا اًشظبض زاضز.

سجليؽاابسي ،ـطٍقااٌسگبى ،#هٌاابث سدطثااي $ثطضؾااي ٍ

دٌدن :ههطؾ وٌٌسُ هعوَالً ثب سَؾل ثِ ضٍـّبي

ظهبيف هؿشمين هحهَل سَؾاط ههاطؾ وٌٌاسُ .#ثاب

اضظيبثي ثِ نفبر ثطًسّبي هرشلؿ اظ ياه وابال داي

سَخِ ثِ ًَ وبال ٍ ذطيساض ،ساأثيط ًؿاجي اياي هٌابث

هاايثااطز .ثااطاي هثاابل ،زض هااسل اضظـ هااَضز اًشظاابض

ا العبسي ـاطق هايوٌاس ٍتاي ثاِ اَض ولاي ،هٌابث

ههطؾ وٌٌسُ ،ثطاي يه وبال چٌس نفز انلي زض ًظط

قرهي هؤثطسطيي هٌج ا العبر هحؿَة هي قاًَس.

گطـشِ هيقَز .ثب سَخِ ثِ اّويز ّط يه اظ ًْب ثطاي

ّ$بٍويٌع .#433:1385 ،اضظيبثي گعيٌاِ ّاب هطحلاِ ؾاَم

ههطؾ وٌٌسُ ثِ ّط يه ضطيت اّويشي زازُ هيقاَز.

ضـشبض ههطؾ وٌٌاسُ اؾاز .اضظيابثي گعيٌاِّاب يعٌاي

ؾذؽ ثطًسّبي هرشلؿ وبالً ،ؿاجز ثاِ اياي نافبر

اًشربة ثيي گعيٌِّبي زض زؾشطؼ ثطهجٌبي هعيبضّابي

اضظياابثي ٍ ثطاؾاابؼ ثاابٍض ههااطؾوٌٌااسُ ًوااطُاي

اضظيبثي هْن ثطاي ههطؾوٌٌسُ .زض ايي هطحلِ انَتي

هيگيطًس .اظ ضطة ّط ًواطُ زض ضاطيت اّوياز ى،

ٍخَز زاضًس وِ ثِ ثبظاضيبثبى زض ّسايز ضـشبض ههاطؾ

اضظـ شٌّي ّط ثطًس ثاطاي ههاطؾوٌٌاسُ ثاِ زؾاز

وٌٌسُ ووه هيوٌٌس.

هي يس $وبسلط.#214-217: 1385 ،

اٍل :ههطؾ وٌٌسُ زض داي وؿات هٌابـ ذبناي
اؾز .ههطؾوٌٌسُ ثب ذطيس وبال يب ذسهشي ذبل ،ثاِ

پصٍّشّایقبلی


زًجبل ـَايس ذبني اؾز واِ عبياس اٍ هايقاَزّ .اط

ه بتعبر هرشلفي ديطاهاَى ًماف ذابًَازُ زض حاَظُ

ههطؾ وٌٌسُ ثاِ ياه وابال ثاِ زياسُ هدوَعاِاي اظ

ضـشبض ههطؾوٌٌسُ ناَضر گطـشاِ اؾاز؛ اظ خولاِ:

ٍيػگيّب هيًگطزٍ .يػگيّب وِ ّطوسام اظ ًظط ساأهيي

ٍاوااٌف ٍاتااسيي ًؿااجز ثااِ گْاايّاابي سجليؽاابسي

ًيبظ ٍ اضائِ ـبيسُ ،لبثليز ّبي هشفبٍسي زاضًس .هاثالً زض

سلَيعيَىً ،فَش ـطظًساى ثط سهوين ذطياس ذابًَازُ ٍ

هَضز زٍضثييّبي عىبؾيٍ ،يػگايّاب قابهل ويفياز

چگًَگي ساأثيط ضٍاثاط ذابًَازگي ثاط ساطخيح هٌجا

عىؽ ،ؾَْتز اؾشفبزُ ،اًساظُ ،ليوز ٍ ...اؾز.

ا العبسي اظ ؾَي ًَخَاًبى .زض ثرف ظيط چىيسُ اي

زٍم :سفاابٍر اّويااز ٍيػگاايّااب ثااطاي ههااطؾ
وٌٌسگبى هشفبٍر .ههطؾوٌٌسُ ثطاي ّط نفز زضخاِ
اّويااز هشفاابٍسي لبئاال اؾااز .ايٌىااِ وااسام يااه اظ
ٍيػگيّب هْن ّؿشٌس ،ثؿشگي ثِ ههطؾوٌٌسُ زاضز.
ؾَم :ههطؾ وٌٌسگبى زاضاي ثبٍضّبيي ّؿاشٌس واِ
ثااط اضظياابثي ًْااب اظ ٍيػگاايّاابي هحهااَل هؤثطًااس.
ههطؾ وٌٌسُ هوىي اؾز ثاطاي ذاَز هدوَعاِاي اظ
ثبٍضّب زاقشِ ثبقس ،زضثبضُ ايٌىِ ّط ثطًاس اظ ًظاط ّاط

اظ سحميمبر هطسجط لجلي اضايِ هيقَز.
 دیدگاُخااًَادًُباببباِآگْایّاایتبلياااتی
تلَیسیَى

ٍاتسيٌي وِ ؾجه اضسجب ي «حوابيشي» ٍ « ظاز» زاضًاس،
ًگطـ ّبي هثجز سطي ًؿاجز ثاِ سجليؽابر سلَيعياَى
زاضًس ،ثِ ّويي علز ،ـطظًساى ًْب ثاِ ضاحشاي سحاز
Brand Image
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سأثيط ايي سجليؽبر لطاض هيگيطًس .زض همبثال ،وَزوابًي

ضـشي سحهايالر ٍاتاسيي ،اظ هياعاى اعشوابز ًْاب ثاِ

وِ زض ذبًَازُ ّبي زاضاي ؾجه اضسجب ي «وثطر لت»

گْيّبي سجليؽبسي وبؾشِ هي قَز ٍ وَزوبى وبالّبي

ٍ «اخواابعي» دااطٍضـ يبـشااِاًااس ،ووشااط سحااز سااأثيط

سجليػ قسُ زض سلَيعيَى ضا اظ ٍاتسيي ذَز زضذَاؾاز

سجليؽبر سلَيعيًَي لطاض هيگيطًس ،ظياطا ًْاب ديطاهاَى

هي وٌٌس .اؾوي ٍ ّوىابضاى  #1389$ثاب ثطضؾاي 734

سجليؽبر ثب ذبًَازُ ذاَز ثحاث ٍ گفشگاَي ثيكاشطي

وَزن ٍ ًَخاَاى زضيبـشٌاس واِ ثايي هياعاى سوبقابي

هيوٌٌس .#Rose et al. 1998; Chan and McNeal, 2003$

گْيّبي ثبظضگبًي سلَيعيَى ثب هياعاى ههاطؾ هاَاز

اظ ًمااف ٍاؾاا ِ ذاابًَازُ زض سعجيااط ٍ سفؿاايط
گْايّابي سجليؽابسي سلَيعياَى ،ثاب عٌاَاى «زذبتاز

ذَضاوي ،تاَاظم ٍ ٍؾابيل ٍ هىابىّابي ذاسهبسي ٍ
سفطيحي اضسجب هثجز ٍخَز زاضز.

ٍاتسيي» يبز هي قَز ٍ ثِ زٍ نَضر زذبتز هثجاز ٍ
زذبتز هٌفي نَضر هيگيطز .زذبتاز ٍاتاسيي ،اياي

ً فَذفرزًداىبرتصوينخاًَادُبراسااضجٌبايب

گًَِ سعطياؿ هاي قاَز :ثحاث ٍ گفشگاَي ؾابظًسُ

آًْا،طبقِکاالٍسبکارتباطی

ٍاتااسيي ثااب ـطظًااساى ديطاهااَى هحشااَاي ثطًبهااِّااب ٍ

ضاّجطز ّبيي وِ وَزوبى ثطاي ًفَش ثط ذبًَازُ ثاِ وابض

ديبمّبي سجليؽبسي سلَيعيَى ).(Rustin, 1993

هي ثطًس ،ثب سَخِ ثِ خٌؿيز ًْاب هشفابٍر اؾاز .زض

زذبتز ٍاتاسييً ،گاطـ ـطظًاساى ثاِ هحشاَاي
ثطًبهِ ّب ضا سحز سأثيط لطاض هيزّس ٍ ثِ ًْب هي هَظز
وِ چگًَِ اعشجبض ديبمّب ضا اضظيبثي وٌٌس .زذبتز هثجز
ثِ سأييس ديبمّبي سلَيعياًَي اظ ؾاَي ٍاتاسيي اقابضُ
زاضز ،زض حبتي وِ زذبتز هٌفي ثِ ثحث ّبي اًشمابزي
ٍاتسيي ًؿجز ثِ هحشَاي ديبم ّب اقابضُ زاضز .زذبتاز
هثجاز ٍ هٌفااي ،هبًعااِاتدوا ًيؿااشٌس ،ثلىااِ ٍاتااسيي
هاايسَاًٌااس ثركااي اظ دياابم ضا سأييااس ٍ ًؿااجز ثااِ
ثرفّبيي اظ ى هٌشمس ثبقٌس.
سحميماابر ًكاابى زازُاًااس وااِ ثااطذالؾ ٍاتااسيي
خبهعِ گطاٍ ،اتسيي هفْاَمگاطا سوبيال زاضًاس ديطاهاَى

حبتي وِ ،دؿطاى ذَاؾشِ ذَز ضا ثِ ضاحشي ثب ٍاتاسيي
زض هيبى هي گصاضًس ،زذشطاى اظ ضاّجطزّبي ضعيؿسطي
ًظيط گطيِ ٍ لْط اؾشفبزُ هي وٌٌس .زذشطاى سأثيط ظيبزي
ثط ذطياسّبي ضٍظهاطُ ذابًَازُ ًظياط هاَاز ؼاصايي،
سٌمالر ٍ دَقبن زاضًس ،زض حبتي وِ ًفَش دؿاطاى زض
ذطيس وبالّبيي ًظيط ثبظيّبي ضايبًِاي ٍ ؾطگطهيّاب
ثيكشط اؾزّ .وچٌيي ،دػٍّفّاب ًكابى زازُ اًاس واِ
دسضاى زض سهوين ّبي ذطياس ثاب ـطظًاساى دؿاط ذاَز
ضاحز سط ّؿشٌس .زض همبثل ،زذشطّب ثاِ هبزضاًكابى زض
سهااوينگيااطي ووااه هاايوٌٌااس.

)1988

 (Cowan,ثااِ

َضوليً ،فَش وَزوبى زض ذطيس وبالّابيي واِ ذاَز
ههطؾوٌٌسُ ى ّؿاشٌس ٍ ًياع وبالّابي اضظاى ليواز،

ثطًبهِ ّبي سلَيعيَى ثب ـطظًساى ذَز ثحث ٍ گفشگَي

ثيكشط اؾزّ .طلسض واباليي ههاطؾ عواَهيساط زاقاشِ

سحليلي زاقشِ ثبقٌس .ايي ًَ ٍاتاسيي ًاِ ثاِ هٌظاَض

ثبقس ٍ گطاى ليوزساط ثبقاس $هاثالً ذطياس سلَيعياَى ٍ

سحويل ًظطار ذَز ثط ـطظًساى ،ثلىِ نطـبً ثِ هٌظاَض

يرچبل ثطاي ذبًاِ ،#اظ ًفاَش وَزوابى وبؾاشِ هايقاَز

ثطلطاضي يه ضاث ِ ظاز وِ زض ى ّطوؽ ثشَاًاس ًظاط

).(Mangleburg, 1990

ذَز ضا ظازاًِ ثيبى وٌس ،ثِ ايي گفشگَّب هاي دطزاظًاس
).(Austin, 1993; Messaris, 1982
اًدساًي  #1386$زض ه بتعِ ذَز زضيبـز وِ ثب ثبال

حيسضظازُ ٍ هعشوسي  #1386$زضيبـشٌاس واِ وَزوابى
زض ذبًَازُّبي ثب ؾجه اضسجب ي هفَْم گطايي ثابال ساأثيط
ثيكااشطي ثااط سهااوينّاابي ذطيااس ذاابًَازُ زاضًااسًْ .ااب
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زضيبـشٌس وِ اٍتَيز سأثيط ؾجهّبي چْبض گبًاِ اضسجاب ي

اضسجب ي «هفَْمگطايي» دبييي اؾز.

ثط ؾ ح سأثيط ازضاوي وَزوبى ثط ذطيس ذابًَازُ عجابضر

ًَ :H2خَاًبى زض ذبًَازُ ّابي زاضاي ؾاجه اضسجاب ي

اؾز اظ -1 :اخوبعي؛  -2وثاطر لات؛  -3حوابيشي ٍ

«هفَْمگطايي» ثبال ،ثيكشط اظ ًَخَاًبى زض ذبًَازُّابي

 -4ظاز.

زاضاي ؾجه اضسجب ي «هفْاَمگطاياي» دابييي ،اظ هٌابث
زضًٍي خْز خو ٍضي ا العبر اؾشفبزُ هيوٌٌس.

 تأثيررٍابطخاًَادگیبرترجيحهٌبعاطالعااتیاز

ًَ :H3خَاًبى زض ذبًَازُ ّابي زاضاي ؾاجه اضسجاب ي

سَیًَجَاًاى

«خبهعِ گطايي» ثبال ،ثيكشط اظ ًَخَاًبى زض ذبًَازُ ّبي

اگط چِ ثِ َض ولي زض هطحلِ خو ٍضي ا العابر،

زاضاي ؾجه اضسجب ي «خبهعِ گطايي» دبييي ،اظ ٍاتاسيي

ًَخَاىاى ووشط سطخيح هيزٌّس واِ اظ ٍاتاسيي ذاَز

ذَز ا العبر وؿت هيوٌٌس.

ا العبر ثگيطًس ) (Tootelian et al. 1992اهَب ايي زياسگبُ

ًَ :H4خَاًبى زض ذبًَازُ ّابي زاضاي ؾاجه اضسجاب ي

زض هَضز سوابم ؾاجه ّابي اضسجاب ي ههاساق ًاساضز.

«هفَْمگطايي» ثبال ،ثيكشط اظ ًَخَاًبى زض ذبًَازُّابي

ًَخااَاىّااب زض ذاابًَازُّاابي زاضاي ؾااجه اضسجااب ي

زاضاي ؾجه اضسجب ي «هفَْم گطايي» دبييي ،اظ زٍؾاشبى

« ظاز» ،ووشط اظ ٍاتسيي ذَز ا العابر هايگيطًاس .زض

ٍ ّوؿبالى ذَز ا العبر وؿت هيوٌٌس.

همبثلًَ ،خَاًبًي وِ ٍاتسيي ًْب زاضاي ؾجه اضسجب ي

ًَ :H5خَاًبى زض ذبًَازُ ّابي زاضاي ؾاجه اضسجاب ي

«وثطر لت» ّؿشٌس ،ثاطاي ا العابر ٍاتاسيي ذاَز

«هفَْمگطايي» ثبال ،ثيكشط اظ ًَخَاًبى زض ذبًَازُّابي

;(McLeod & Chafee, 1972

زاضاي ؾااجه اضسجااب ي «هفْااَمگطايااي» داابييي ،اظ

) .Moore & Moschis, 1978ايي هؿاأتِ ًياع اظ اذاشالؾ

گْيّبي سجليؽبسي ثطاي خو ٍضي ا العبر اؾاشفبزُ

ؾ ح سعبهل هيبى ٍاتسيي ٍ ـطظًساى زض ايي زٍ ؾاجه

هيوٌٌس.

ًبقي هيقَز .اظ ًدب وِ ؾ ح سعبهل هيبى ٍاتاسيي ٍ

 :H6حدااان وااابٍـ ثيطًٍاااي ثااايي ًَخَاًااابى زض

ـطظًااساى زض ضٍاثااط ذاابًَازگي « ظاز» داابييي اؾااز،

ذبًَازُ ّبي زاضاي ؾجه اضسجب ي «هفَْم گطايي» ثابال،

ـطظًساى ًْب ،ا العبسي ضا وِ اظ زٍؾشبًكبى هيگيطًاس،

ثيكااشط اظ ًَخَاًاابى زض ذاابًَازُّاابي زاضاي ؾااجه

اضظـ ثيكشطي لبئل ّؿشٌس.

ثيكاشط لجاَل زاضًاس.

;(Aktin et al. 1991; Austin, 1993

Corder-bolz, 1980; Nothanson, 1999).

اضسجب ي «هفَْمگطايي» دبييي اؾز.
ًَ :H7خَاًبى زض ذبًَازُ ّابي زاضاي ؾاجه اضسجاب ي
«هفَْمگطايي» ثبال ،ثيكشط اظ ًَخَاًبى زض ذبًَازُّابي

فرضيِّایپصٍّش


زاضاي ؾااجه اضسجااب ي «هفْااَمگطايااي» داابييي ،ثااِ

ثب سَخِ ثِ هجبًي ًظطي ٍ هاسل ؾاجهّابي اضسجاب ي

گْيّبي سجليؽبسي ضؾبًِّبي هرشلؿ اعشوبز زاضًس.

ذبًَازُ ،ثِ هٌظَض ثطضؾي ـط يٌس سهوينگيطي ديف اظ

ًَ :H8خَاًبى زض ذبًَازُ ّابي زاضاي ؾاجه اضسجاب ي

ذطيس ًَخَاًبى  16-18ؾبل ،زٍاظزُ ـطضايِ ساسٍيي

«حواابيشي»ٌّ ،گاابم اضظياابثي گعيٌااِّااب ثااِ هعيبضّااب ٍ

قس.

سطخيحّبي ٍاتسيي ذَز سَخِ هيوٌٌس.

 :H1سكريم هؿأتِ ثِ نَضر ـعّبل ،ثايي ًَخَاًابى

ًَ :H9خَاًبى زض ذبًَازُ ّابي زاضاي ؾاجه اضسجاب ي

زض ذبًَازُّبي زاضاي ؾجه اضسجاب ي «هفْاَمگطاياي»

«هفَْم گطايي» ثبالٌّ ،گبم اضظيبثي گعيٌِ ّب ثِ هعيبضّب

ثبال ،ثيكشط اظ ًَخَاًبى زض ذابًَازُّابي زاضاي ؾاجه

ٍ سطخيحّبي زٍؾشبى ٍ ّوؿبالى ذَز سَخِ هيوٌٌس.
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ًَ :H10خَاًبى زض ذبًَازُّبي زاضاي ؾاجه اضسجاب ي

 16ؾاابتِاي ّؿااشٌس ثااب اؾااشفبزُ اظ ـطهااَل وااَوطاى

«وثااطر لاات» ٌّگاابم اضظياابثي گعيٌااِّااب ،ثااِ ثطًااس

.#267 ; t = 1.96, p=q=0.5, d= 0.06, n=2) ×(pq)]/d2n = [(t$

هحهَل سَخِ هيوٌٌس.

حدن ًوًَِ ً 267فط ثط ٍضز قس .ثِ هٌظَض ا ويٌابى اظ

ًَ :H11خَاًبى زض ذبًَازُ ّبي زاضاي ؾاجه اضسجاب ي

ثطگكز سعساز وبـي دطؾكٌبهِ  320دطؾكٌبهِ زض ثايي

«اخوبعي» ٌّگبم اضظيبثي گعيٌِ ّب ،ثِ ليوز هحهاَل

دبؾد زٌّسگبى سَظي قاس واِ داؽ اظ حاصؾ هاَاضز

سَخِ هيوٌٌس.

ًبلمًْ ،بيشبً  290دطؾكٌبهِ اؾشفبزُ قس .اظ ايي سعساز

ًَ :H12خَاًبى زض ذبًَازُ ّبي زاضاي ؾاجه اضسجاب ي

ً 98فط اظ قوبل سْاطاىً 50 ،فاط اظ هطواعً 80 ،فاط اظ

«حوبيشي» ٌّگبم اضظيبثي گعيٌِّب ،ثِ ويفيز هحهاَل

ؼطةً 39 ،فاط اظ قاطق ٍ ً 23فاط اظ خٌاَة سْاطاى

سَخِ هيوٌٌس.

ثَزًااس .ثااطاي خواا ٍضي زازُّاابي هااَضز ًياابظ اظ
دطؾكٌبهِ اؾشفبزُ قسً .حاَُ سىويال دطؾكاٌبهِ ،ثاِ

رٍششٌاسی

نَضر ذَز گعاضقي 2ثاَز .ضٍاياي اثاعاض گاطز ٍضي

ه بتعِ حبضط اظ ًَ وبضثطزي ٍ زض ظهطُ دػٍّفّبي

زازُّب ثب سأييس اؾابسيس شيضثاط ٍ ثاِ ضٍـ هحشاَايي

سَناايفي -ديوبيكااي لااطاض زاضز .خبهعااِ هاابضي ايااي

سأييس قس .دبيبيي دطؾكٌبهِ تفبي وطًٍجبخ اًدبم قاس.

ه بتعااِ ،زاًااف هااَظاى  16-18ؾاابتِ زثيطؾااشبىّاابي

ضطيت تفبي وطًٍجبخ ًكبى زاز واِ ولياِ هشؽيطّابي

زذشطاًااِ ٍ دؿااطاًِ هَخااَز زض دااٌح ًبحيااِ $قااوبل،

هىٌَى سحميك اظ دبيبيي هٌبؾجي ثطذَضزاضًس.

خٌَة ،قطق ،ؼاطة ٍ هطواع #قاْط سْاطاى زض ًظاط
گطـشِ قس .ثاب اًشرابة سهابزـي سعاساز داٌح هسضؾاِ
ؼيطاًشفبعي دؿطاًِ ٍ زذشطاًِ اظ داٌح هٌ ماِ سْاطاى ٍ
سَظي دطؾكٌبهِ زض ثيي ول اـطاز ٍاخس قطايط زض ّط
هسضؾِ سعساز ًوًَِ زض ّط هٌ ماِ هعلاَم قاس .ثاطاي
اـعايف زلز دػٍّف ثِ خابي زض ًظاط گاطـشي ولياِ
وبالّب ٍ ذسهبر ثاط هحهاَل دَقابن سوطواع قاس.
علز اًشربة دَقبن ثاِ اياي علاز اؾاز واِ اياي
هحهَل زض جمِ ًَخَاًبى ثيكشط هَضز سَخِ اؾاز ٍ
زض عيي حابل ،ثاِ زتيال ٍخْاِ اخشوابعي ٍ ثيطًٍاي
دَقبنٍ ،اتسيي ًيع زؼسؼِ ثباليي زض ايي هَضز زاضًاس.
زض ايي داػٍّف ،ثاطاي خوا ٍضي زازُ ّاب اظ ضٍـ
ًوًَِ گيطي ذَقِاي 1اؾشفبزُ قسٍ .احسّبي ـْطؾز
ثطزاضي قسُ زثيطؾشبى ّبيي ّؿشٌس وِ زض اياي هٌاب ك
اًشربة قسُ اًس ٍ ٍاحسّبي اٍتيِ ،زاًف هاَظاى -18
Cluster Sampling

1

Self-Report

2
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الّایهربَطِ،هٌبعٍضریبآلفایکرًٍباخ
جدٍل-۱هتايرّا،تعدادسؤ 
سعساز ؾؤالّب

هشؽيط

α

هٌج

خبهعِگطايي

6

)Moore & Moschis (1981

0/7810

هفَْمگطايي

6

)Moore & Moschis (1981

0/779

حدن وبٍـ ثيطًٍي

3

هحممبى

0/712

هٌبث خو ٍضي ا العبر

4

هحممبى

0/700

اعشوبز ثِ گْي سجليؽبسي ضؾبًِّب

5

هحممبى

0/636

هعيبض اضظيبثي گعيٌِّب

5

هحممبى

0/870

$همبيؿِ هيبًگيي ثب عسز هشَؾط  #3اؾشفبزُ قس.

تجسیٍِتحليلدادُّا
زض ايي داػٍّف ،ثاطاي ثطضؾاي هشؽيطّابي خوعياز
قٌبذشي اظ هبض سَنيفي ٍ ثطاي ظهَى ـطضيِّاب واِ

بشٌاختیًوًَِ
تَصيفجوعي 

عوسسبً زض ذهَل هيبًگيي يه يب چٌس خبهعِ ه طح

ثطاي ؾٌدف ٍضعيز خوعيزقٌبذشي اعضبي ًوًَِ،

قسُ اًس ،اظ ظهَى ّابي هيابًگيي اؾاشفبزُ قاس .ثاطاي

ؾِ ؾؤال ه طح قس وِ ًشابيح ى زض خاسٍل  2اضائاِ

ظهَى ـطضايِ ّابي اٍل ساب ّفاشن اظ ظهاَى همبيؿاِ

قسُ اؾزّ .وبى گًَِ وِ هكابّسُ هايقاَز "65 ،اظ

هيبًگيي زٍ خبهعِ هؿشمل ٍ ثطاي ظهَى ـطضايِّابي

ذبًَازُّب ً 4فط يب ووشط ّؿشٌس.

ّكشن ساب زٍاظزّان اظ ظهاَى هيابًگيي ياه خبهعاِ
خصَصياتجوعيبشٌاختیًوًَِ

جدٍل -
هتاير
خٌؿيز

ؾي

سطَح

درصد

سطَح درصد

هتاير

ظى

54/8

ً 3فط

12/1

هطز

45/2

ً 4فط

52/8

 16ؾبل

45/2

سعساز اعضبي

ً 5فط

27/6

 17ؾبل

31/7

ذبًَازُ

ً 6فط

5/5

 18ؾبل

23/1

ثيكشط اظ 6
ًفط

2

آزهَىفرضيِّا


ّوبى َض وِ زض خسٍل ظيط هكبّسُ هايقاَز1٫75 ،

لجل اظ ظهَى ـطضايِّاب هٌبؾات اؾاز ساب ٍضاعيز

زضنس اظ دبؾادزٌّاسگبى هعشمسًاس واِ ٍاتاسيي ًْاب

ؾجهّبي اضسجب ي ضايح زض ذبًَازُّاب ثطضؾاي قاَز.

هفَْمگطايي ثباليي زاضًاس ٍ  5٫65زضناس اظ ًْاب زض
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ذبًَازُّبي زاضاي ؾجه اضسجب ي خبهعِگطاياي دابييي

اضسجب ي وثطر لت ثاب زضناس ـطاٍاًاي  51زضناس،

دطٍضـ يبـشِاًس؛ ثٌبثطايي ،اظ هيبى ؾجهّابي اضسجاب ي

ثيكشطيي ؾْن ٍ ؾجه حوبيشي ثب زضنس ـطاٍاًي 10/3

هٌشح قسُ اظ اياي زٍ عبهال ،زض هاييابثين واِ ؾاجه

زضنس ووشطيي ؾْن ضا ثِ ذَز اذشهبل زازُاًس.

هفَْمگراییٍبرحببهدلتحقيق

جاهعِگراییٍ

سبکّایارتباطیبرحبب
جدٍل -۸
سبکارتباطی

فراٍاًی درصد سبکارتباطی فراٍاًی درصد

خبهعِگطايي ثبال

100

34/5

حوبيشي

30

10/3

خبهعِگطايي دبييي

190

65/5

وثطر لت

148

51/0

هفَْمگطايي ثبال

218

75/1

اخوبعي

70

24/1

هفَْمگطايي دبييي

72

24/9

ظاز

42

14/5

ثِ هٌظَض خلَگيطي اظ َالًي قاسى لؿاوز سحليال

ثِ ؾ ح هعٌبزاضي ظهاَى ثطاثاطي ٍاضيابًؽّابي زٍ

زازُّب ًشبيح ظهَى ـطضيِّبي اٍل سب ّفشن وِ ّوگي

خبهعِ  $ظهَى تَاى #ؾ ط همساض  tهشٌبؾت ثب ى اضائاِ

ثب يه ظهَى هكبثِ اًدبم قسُ  ،زض لبتت يه خاسٍل

ٍ ؾبيط ا العبر ؼيط ضطٍضي حصؾ قسُ اؾز.

اضايِ قسُ اؾزّ .وچٌيي ،ثبيس سَخِ قَز وِ ثب سَخِ
ایبرایفرضيِّایاٍلتاّفتن

جدٍل-4آزهَىتیدٍ 
ًوًَِ
t

هياًگيي

درجِآزادی

Sig

فرضيِ
1

3/335

3/289

90/146

0/001

2

2/764

3/392

98/170

0/007

3

9/912

4/386

263/545

0/000

4

4/732

3/944

107/641

0/000

5

8/541

4/304

157/979

0/000

6

1/559

3/257

288

0/120

7

6/716

3/830

157/144

0/000

زض ـطضيِ اٍل همساض  tهحبؾجِ قسُ اظ همساض ثحطاًاي

ًَخَاًاابى زض ذاابًَازُّاابي زاضاي ؾااجه اضسجااب ي

ثبالسط اؾز ٍ هيسَاى ًشيدِ گطـاز واِ اياي ـطضايِ

«هفْاااَمگطاياااي» ثااابال ثيكاااشط اظ ؾاااجه اضسجاااب ي

هجٌي ثط ايي وِ سكريم هؿأتِ ثِ نَضر ـعبل ،ثايي

«هفَْمگطايي» دبييي اؾز ،سأييس هايقاَز .#p<0.01$
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ثطاي ـطضايِ زٍم ؾا ح هعٌابزاضي ظهاَى  tاظ 0/05

ايٌىِ ًَخَاًبى زض ذبًَازُّبي زاضاي ؾاجه اضسجاب ي

ووشط اؾز؛ تصا هاي ساَاى ًشيداِ گطـاز واِ ـطضايِ

«هفْاااَمگطاياااي» ثااابال ثيكاااشط اظ ؾاااجه اضسجاااب ي

دػٍّكي زٍم هجٌي ثط ايٌىِ اؾشفبزُ اظ هٌبث زضًٍي ثِ

«هفَْمگطايي» دبييي اظ گْي ّبي سجليؽبسي ثاِ هٌظاَض

هٌظااَض خو ا ٍضي ا العاابر زض ثاايي ًَخَاًاابى زض

خو ٍضي ا العبر اؾشفبزُ هيوٌٌس ،سأيياس هايقاَز

ذبًَازُ ّبي زاضاي ؾجه اضسجب ي «هفَْمگطاياي» ثابال

 .#p<0.01$همساض  tهحبؾجِ قسُ ثاطاي ـطضايِ قكان

ثيكشط اظ ؾجه اضسجب ي «هفْاَمگطاياي» دابييي اؾاز،

حبوي اظ ى اؾز واِ ازعابي دػٍّكاگطاى هجٌاي ثاط

سأييس هيقَز  .#p<0.05$ثب سَخِ ثِ ؾا ح هعٌابزاضي

ايٌىااِ حداان واابٍـ ثيطًٍااي ثاايي ًَخَاًاابى زض

ظهَى ،ـطضيِ دػٍّكي ؾَم هجٌي ثط ايٌىِ ًَخَاًابى

ذبًَازُ ّبي زاضاي ؾجه اضسجب ي «هفَْمگطاياي» ثابال

زض ذبًَازُ ّبي زاضاي ؾجه اضسجب ي «خبهعاِگطاياي»

ثيكشط اظ «هفَْمگطايي» دبييي اؾز ،سأيياس ًوايقاَز.

ثبال ثيكشط اظ ؾجه اضسجاب ي «خبهعاِگطاياي» دابييي اظ

همساض  tهحبؾجِ قسُ ـطضيِ ّفشن ًكبى هايزّاس واِ

ٍاتسيي ذَز ا العبر وؿت هي وٌٌس ،سأييس هايقاَز

ايي ـطضيِ هجٌي ثط ايٌىِ اعشوبز ثِ گْيّبي سجليؽبسي

 .#p<0.01$ؾ ا ح هعٌاابزاضي ظهااَى ـطضاايِ چْاابضم

ثيي ًَخَاًبى زض ذبًَازُ ّابي زاضاي ؾاجه اضسجاب ي

ازعاابي ايااي ـطضاايِ زال ثااط ايٌىااِ ًَخَاًاابى زض

«هفْاااَمگطاياااي» ثااابال ثيكاااشط اظ ؾاااجه اضسجاااب ي

ذبًَازُ ّبي زاضاي ؾجه اضسجب ي «هفَْمگطاياي» ثابال

«هفَْمگطايي» دبييي اؾز ،سأييس هيقَز .#p<0.01$

ثيكااشط اظ ؾااجه اضسجااب ي «هفْااَمگطايااي» داابييي اظ

ثب سَخِ ثِ ايي وِ ثطاي ظهَى ـطضيِّبي ّكاشن

زٍؾشبى ٍ ّوؿبالى ذَز ا العابر وؿات هايوٌٌاس،

سب زٍاظزّن اظ يه ظهَى يىؿبى اؾشفبزُ قسُ اؾاز،

سأييس هيقَز  .#p<0.01$ؾ ح هعٌبزاضي ظهَى ثاطاي

چىيسُ ذطٍخي ايي ظهَى ثطاي ـطضيِّابي هاصوَض

ـطضيِ دٌدن حبوي اظ سأييس ازعبي ايي ـطضيِ زال ثاط

ّوگي زض لبتت يه خسٍل اضائِ قسُ اؾز.

ایبرایفرضيِّایّشتنتادٍازدّن

جدٍل-۱آزهَىtدٍ 
ًوًَِ
فرضيِ

هياًگيي

t

درجِآزادی

Sig

8

3/867

3/877

29

0/001

9

3/500

5/665

217

0/000

10

3/595

5/787

147

0/000

11

4/086

7/083

69

0/000

12

4/200

7/107

29

0/000

ؾ ح هعٌبزاضي ظهَى ـطضيِ ّكشن ًكبى هيزّس واِ

هي وٌٌس ،سأيياس هايقاَز  .#p<0.01$هماساض  tظهاَى

ايي ـطضيِ هجٌي ثط ايٌىِ ًَخَاًابى زض ذابًَازُّابي

ـطضيِ ًْن ثيبى هي وٌس وِ ايي ـطضايِ زال ثاط ايٌىاِ

زاضاي ؾااجه اضسجااب ي «حواابيشي»ٌّ ،گاابم اضظياابثي

ًَخَاًاابى زض ذاابًَازُّاابي زاضاي ؾااجه اضسجااب ي

گعيٌِ ّب ثِ ًظطار ٍ سطخيح ّبي ٍاتسيي ذاَز سَخاِ

«هفَْمگطايي» ثبالٌّ ،گبم اضظيبثي گعيٌِّب ثاِ ًظاطار
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ٍ سطخيح ّبي زٍؾشبى ٍ ّوؿبالى ذَز سَخِ هيوٌٌس،

هطاحل هرشلؿ ـط يٌس سهاوينگياطي دايف اظ ذطياس

سأييس هي قاَز  .#p<0.01$ؾا ح هعٌابزاضي ظهاَى t

اضائِ هيقَز.

ثطاي ـطضيِ دػٍّكي زّن ًكبى هي زّس ازعابي اياي
ـطضيِ زال ثط ايي وِ ًَخَاًبى زض ذبًَازُّابي زاضاي

هرحلااِتشااميأهبااألِ :سكااريم هؿااأتِ زض

ؾجه اضسجب ي «وثطر لت»ٌّ ،گبم اضظيبثي گعيٌِّاب

ًَخَاًبى هَضز ثطضؾي اظ ًَ ـعبل اؾز .ثاِ عجابضر

ثِ ثطًاس هحهاَل سَخاِ هايوٌٌاس ،سأيياس هايقاَز

زيگط ،قٌبؾبيي هؿأتِ لجل اظ ثطذَضزى ثب هكاىل ٍ اظ

 .#p<0.01$هماساض  tثاطاي ـطضايِ دػٍّكاي ياابظزّن

طيك يٌسًُگطي ٍ ديفثيٌي ًيبظّبي احشوبتي سي زض

ًكبى هيزّس ازعبي ايي ـطضيِ زال ثط ايٌىِ ًَخَاًبى

ًَخَاًبى هَضز ثطضؾي ضايح اؾزّ .وچٌيي ،هكرم

زض ذاابًَازُّاابي زاضاي ؾااجه اضسجااب ي «اخواابعي»،

قس وِ سكريم هؿأتِ ثِ نَضر ـعبل زض ًَخَاًبًي

ٌّگبم اضظيبثي گعيٌاِ ّاب ثاِ ليواز هحهاَل سَخاِ

وِ ٍاتسيي ًْاب ؾاجه اضسجاب ي «هفْاَمگطاياي» ثابال

هي وٌٌس ،سأييس هاي قاَز  .#p<0.01$ؾا ح هعٌابزاضي

زاضًس ،ثيكشط اظ ًَخَاًبًي اؾز وِ ٍاتسيي ًْب ؾاجه

ظهَى ـطضيِ زٍاظزّن هجٌي ثط ايي واِ ًَخَاًابى زض

اضسجب ي «هفَْمگطايي» دبييي زاضًس ،ظيطا ًَخَاًبًي وِ

ذبًَازُّبي زاضاي ؾجه اضسجاب ي «حوابيشي»ٌّ ،گابم

ٍاتسيي هفَْمگطا زاضًس ،هؿشملسطًس ،ثيكشط ثِ ًيبظّبي

اضظيبثي گعيٌِ ّب ثِ ليوز هحهاَل سَخاِ هايوٌٌاس،

ذَز ٍالؿ ّؿشٌس ٍ ثِ هَل ثاطاي ضـا

ًْاب الاسام

سأييس هيقَز .#p<0.01$

هيوٌٌس.
هٌابعجوعآٍریاطالعاتًَ :خَاًبًي وِ ٍاتسيي ًْب

بحثًٍتيجِگيری


«هفَْمگطايي» ثباليي زاضًس ،ثيكاشط اظ ًَخَاًابًي واِ

ّوبى َض وِ اظ سحليل زازُّب اؾشٌجب هيقَز ،اظ يه

ٍاتسيي ًْاب «هفْاَمگطاياي» دابييٌي زاضًاس ،اظ هٌابث

طؾ اوثط ٍاتسيي زاضاي ؾجه اضسجب ي «هفَْمگطايي»

زضًٍي $سدطثِ ّاب ٍ زاًؿاشِّابي لجلاي ذاَز #ثاطاي

ثبال ّؿشٌس؛ يعٌي ضٍاثط ثبظ ٍ زٍؾشبًِاي ثاب ـطظًاساى

خو ٍضي ا العبر اؾشفبزُ هي وٌٌسًَ .خَاًابًي واِ

ذَز زاضًس ٍ اظ طؾ زيگط ،ثطضؾاي سعاساز اعضابي

زض ذبًَازُ ّبي زاضاي ؾجه اضسجب ي «خبهعاِ گطاياي»

ذاابًَازُّااب ًكاابى هاايزّااس وااِ سعااساز ـطظًااساى زض

ثبال دطٍضـ يبـشِاًس ،ثيكشط اظ ًَخَاًابًي واِ ٍاتاسيي

ذبًَازُ ّب ثؿايبض ووشاط اظ گصقاشِ اؾاز ٍ ـطظًاساى

ًْاب «خبهعااِگطاياي» داابييي زاضًاس ،اظ ٍاتااسيي ذااَز

سَخِ ٍ ضؾيسگي ثيكشطي ضا اظ ٍاتسيي ذَز زضيبـاز

ا العبر وؿت هيوٌٌس ،چطا وِ ٍاتاسيي خبهعاِگاطا،

هيوٌٌاس .ه بتات هاصوَض ثيابًگط سؽيياطار عواسُ زض

وٌشطل ثيكاشطي ثاط ـطظًاساى ذاَز اعوابل هايوٌٌاس.

ؾيؿشن ـطٌّگاي -سطثيشاي ذابًَازُّاب زض همبيؿاِ ثاب

ّوچٌيي ،هكرم قس وِ ًَخَاًبًي وِ ٍاتاسيي ًْاب

گصقشِ اؾز .زض عيي حبل ،زازُّب ًكبى هيزٌّاس واِ

«هفَْمگطايي» ثباليي زاضًس ٍ ثِ ثيبى ؾبزُسط ،هؿشملسط

ايي سؽييطار ثاِ هعٌابي اظ ثايي ضـاشي ًماف ٍاتاسيي

ّؿااشٌس ،ثيكااشط اظ ًَخَاًاابًي وااِ ٍاتااسيي ًْااب

ًيؿااز ٍ ٌّااَظ ّاان ٍاتااسيي ًمااف هااؤثطي زض

«هفَْمگطايي» دبييٌي زاضًاس ،اظ زٍؾاشبى ٍ ّوؿابالى

سهوينگيطي ّبي ـطظًساى ذَز زاضًس؛ ثٌابثطايي ،ـماط

ذَز ا العبر وؿت هايوٌٌاسً .شابيح ًكابى زاز واِ

ًَ ضاث ِ ٍاتاسيي -ـطظًاس سؽيياط واطزُ ٍ اظ حبتاز

هيااعاى اؾااشفبزُ اظ گْاايّاابي سجليؽاابسي ثااِ هٌظااَض

حىوطاًي ذبضج قسُ ٍ قىل زٍؾشبًِساطي ثاِ ذاَز

خو ٍضي ا العبر زض ؾجه اضسجب ي «هفَْمگطاياي»

گطـشاِ اؾااز .زض ازاهااًِ ،شابيح دااػٍّف ثااِ سفىيااه

ثبال ،ثيكشط اظ ؾاجه اضسجاب ي «هفْاَمگطاياي» دابييي
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ٍضي ا العابرً ،شابيح

ؾابل  ،1998ثاب عٌااَاى «زيااسگبُ ذاابًَازُ ًؿااجز ثااِ

اؾز .زض هاَضز هٌابث خوا

1

گْيّبي سجليؽبسي» زض اضٍداب اًدابم قاس .زض ه بتعاِ

هشفبٍر اؾز وِ زض ؾبل  ،1992ثب عٌَاى «چگاًَگي

هصوَض ٍاتسيٌي وِ «هفَْمگطايي» دابييٌي زاقاشٌس ،ثاِ

سأثيط ضٍاثط ذبًَازگي ثاط ساطخيح هٌجا ا العابسي اظ

گْيّبي سجليؽبسي ًگطـ هثجزسطي زاقشٌس ،زض حبتي

ؾَي ًَخَاىّب» زض اضٍدب اًدبم قس .ى ه بتعِ ًكابى

وِ زض ايي ه بتعِ عىؽ يبـشِ ـَق حبنل قس .علاز

زاز وِ ثِ َض ولي زض هطحلِ خوا ٍضي ا العابر،

سفبٍر زض ًشبيح ثاِ زؾاز هاسُ هايسَاًاس ًبقاي اظ

ًَخَاًبى ووشط سطخيح هيزٌّاس واِ اظ ٍاتاسيي ذاَز

سفبٍر زض خبهعِ هبضي ه بتعِ ثبقس ،چطا وِ دػٍّف

ا العبر ثگيطًس ،زض حبتي وِ زض ايي ه بتعاِ ٍاتاسيي

هصوَض ثِ ثطضؾي ٍاتسيي دطزاذشِ اؾزًَ ًِ ،خَاًابى.

ثِ عٌَاى هٌج ا العابسي ،زض هيابى ًَخَاًابى خبيگابُ

سفبٍرّبي ـطٌّگي ًيع هيسَاًس ثاط سفابٍر يبـشاِّاب

ذَثي زاضًس .علز سفبٍر زض ًشابيح ثاِ زؾاز هاسُ

هؤثط ثبقس.

هي سَاًاس ًبقاي اظ سفابٍرّابي ـطٌّگاي زض للواطٍ

هرحلِارزیاابیگسیٌاِّااًَ :خَاًابًي واِ ٍاتاسيي

هىبًي اًدبم ه بتعِ ثبقس.

«حوبيشي» زاضًسٌّ ،گبم اضظيبثي گعيٌِّاب ثاِ ًظطّاب ٍ

حجنکاٍشبيرًٍی :ثطاي اًساظُ گيطي حدن وابٍـ

سطخيح ّبي ٍاتسيي ذاَز سَخاِ هاي وٌٌاس ،چاطا واِ

ثيطًٍي اظ هعيبضّبيي ًظيط سعاساز هطاواع ذطياس هاَضز

ٍاتسيي حوبيشي وٌشطل ٍ ًفاَش ثيكاشطي ثاط ـطظًاساى

ثبظزيس ،سعساز هٌابث ا العابسي هاَضز اؾاشفبزُ ٍ ًياع

ذَز زاضًسّ .وچٌيي ،هكارم قاس ًَخَاًابًي واِ

سعساز گعيٌِ ّابي هاَضز ثطضؾاي زض زاذال ـطٍقاگبُ

ٍاتسيي ًْب «هفَْمگطايي» ثباليي زاضًسٌّ ،گبم اضظيبثي

اؾشفبزُ قسً .شبيح ظهَىّب ًكبى زاز وِ حدن وابٍـ

گعيٌِ ّب ثِ ًظطّب ٍ سطخيح ّبي زٍؾاشبى ٍ ّوؿابالى

ثيطًٍي ثيي ًَخَاًابى زض ذابًَازُ ّابي زاضاي ؾاجه

ذَز سَخِ هاي وٌٌاس ،قابيس ثاِ اياي علاز واِ اياي

اضسجب ي «هفَْمگطايي» ثابال ٍ «هفْاَمگطاياي» دابييي،

ًَخَاًبى ثيكشط ايي اخبظُ ٍ ـطنز ضا زاقاشِاًاس واِ

هكبثِ اؾز ٍ سفبٍر هعٌبزاضي ٍخَز ًساضز.

ثب زٍؾشبى ذَز ثِ ذطيس ثطًٍسًَ .خَاًبًي وِ ٍاتاسيي

اعتوادبِآگْیّایتبليااتیرساًِّایهمتلف :ثاِ

«وثطر لت» زاضًسٌّ ،گبم اضظيبثي گعيٌِّب ثاِ ثطًاس

َض وليًَ ،خَاًبًي وِ ٍاتسيي ًْاب «هفْاَمگطاياي»

هحهَل سَخِ هيوٌٌسًَ .خَاًابًي واِ ٍاتاسيي ًْاب

ثباليي زاضًاس ،ثيكاشط اظ ًَخَاًابًي واِ ٍاتاسيي ًْاب

ؾجه اضسجب ي «اخوابعي» زاضًاس ،زض ٌّگابم اضظيابثي

«هفَْمگطايي» دبييٌي زاضًس ،ثاِ گْاي ّابي سجليؽابسي

گعيٌِّب ثِ ليوز هحهَل سَخاِ هايوٌٌاس .يبـشاِّاب

ضؾبًِ ّبي هرشلؿ اعشوبز زاضًس ،ظياطا ًَخَاًابًي واِ

ًكاابى زاز ًَخَاًاابًي وااِ ٍاتااسيي «حواابيشي» زاضًااس،

ٍاتسيي خبهعِ گطا زاضًس ،ثيكشط سحز سأثيط ًظط ٍاتسيي

ٌّگبم اضظيبثي گعيٌِّب ثِ ويفيز ًْب سَخِ هيوٌٌس .ثب

ذَز لطاض هي گيطًس ٍ اظ ًدب وِ ٍاتسيي ًْاب هعواَالً

سَخِ ثِ يبـشِّبي سحميك ٍ هشٌبؾت ثب هطاحل ديف اظ

زض هَاخِْ ثب سجليؽبر ايي َض ٍاواٌف ًكابى زازُاًاس

ذطيس ديكٌْبزّبي ظيط اضايِ هيقَز.

وِ« :زضٍغ اؾز!» ،ثٌابثطايي ،ـطظًاساى ًْاب ووشاط ثاِ

هرحلِتشميأهباألِ :اظ ًداب واِ هكارم قاس

سجليؽبر اعشوبز زاضًسً .شبيح دػٍّف زض اياي لؿاوز،

سكريم هؿأتِ زض اوثط ًَخَاًبى اظ ًَ ـعبل اؾاز،

ثب ًشبيح ه بتعِ ضظ ٍ ّوىبضاى 2هشفبٍر اؾز واِ زض

تصا ثِ ثبظاضيبثبى سأويس ثط هَلعيزّبي هرشلؿ وابضثطز

ه بتعِ حبضط ثب ًشابيح ه بتعاِ سَسليابى ٍ ّوىابضاى

هحهَل زض سجليؽبر سَنيِ هيقَز؛ ثاِ گًَاِاي واِ
Tootelian et al.
Rose et al.

1
2

ًَخَاى ذَز ضا زؾز ون زض يىي اظ ايي هَلعيازّاب
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هدؿن وٌس ٍ هشمبعس قاَز واِ اياي هحهاَل ضا الظم

ويفيز هحهَل سأويس ثيكشطي زاقشِ ثبقاس؛ تاصا ًاَ

زاضز .ثطاي هثبل ،سجليؽي واِ ًكابى هايزّاس چگًَاِ

هعطـي هحهَل اظ ؾَي ـطٍقٌسُ ثب حبتشي واِ ذاَز

ًساقشي تجبؼ ٍ وفاف هٌبؾات ثبعاث عمات اـشابزى

ًَخَاى نبحتًظط اؾاز ٍ ـماط ثاطاي هكاَضر اظ

ًَخَاى زض هؿبثمِ ٍضظقي هيقس ،ثيٌٌاسُ ًَخاَاى ضا

ٍاتسيي ذَز ًظطذَاّي هيوٌاس ،هشفابٍر اؾاز .زض

گبُ هيؾبظز سب ثطاي دطّيع اظ چٌيي هكىالسي ،اظ لجل

ايي حبتزًَ ،خاَاى سهاوينگيطًاسُ ًْابيي اؾاز ٍ

ذَز ضا ثطاي هَلعيزّبي هرشلؿ هبزُ وٌس.

ٍاتسيي اٍ ًمف سأثيطگاصاض ضا ايفاب هايوٌٌاس ٍ$اتاسيي

هرحلِجبتجَیاطالعات :اظ ًدب واِ زض سدعياِ ٍ

هفَْم گطا#؛ ثٌبثطايي ـطٍقٌسُ هيسَاًس عالٍُ ثط ثطًاس

سحلياال زازُّااب هكاارم قااس وااِ اظ هياابى هٌاابث

ٍ ويفيز هحهَل ثط ايي هَضَ سأويس زاقاشِ ثبقاس

خو ٍضي ا العبر« ،سدطثاِ لجلاي» ٍ «ٍاتاسيي» ثاِ

وِ هثالً ايي گعيٌاِ ثيكاشط اظ ؾاَي ًَخَاًابى زيگاط

سطسيت ثيكشطيي هيبًگيي ضا ثِ ذَز اذشهبل زازُاًاس

اًشربة قسُ اؾز ٍ ثِ ايي سطسيتًَ ،خَاى هيسَاًاس

ًٍيع ثب سَخِ ثِ ايٌىاِ اظ هيابى ضؾابًِّابي هرشلاؿ،

سأييس زٍؾشبى ٍ ّوؿبالى ذَز ضا ًياع ثاِزؾاز ٍضز.

ًَخَاىّب ثِ «ايٌشطًاز» ٍ «ثَضزّاب» اعشوابز ثيكاشطي

چگًَگي هعطـي ٍ ثيبى ٍيػگيّابي هحهاَل ٍ اياي

زاقااشٌس ،ثٌاابثطايي ،ثااِ سَتيسوٌٌااسگبى ،ثبظاضيبثاابى ٍ

وِ ثط وسام ٍيػگيّب سأويس ثيكاشطي قاَز ،ثاِ ًماف

ـطٍقٌسگبى يؿ ٍؾايعي اظ هحهاَالر ٍ ذاسهبر

اـطاز زض ذطيس هحهَل ثؿشگي زاضز.

وِ هرب جبى ًْب ًَخَاًبى ّؿشٌس ،سَنيِ هيقَز واِ

اظ خولِ هحسٍزيزّبي اياي داػٍّف ،هايساَاى ثاِ

ثِ هٌظَض اؾشفبزُ وبضاسط اظ قيَُّبي سَظي ا العابر

ووجَز دػٍّفّبي هكبثِ زاذلي اقبضُ ًوَز .ايي اهاط

ثطاي هعطـي ٍ سجليػ هحهَالر ذاَز اظ ضؾابًِّابيي

اهىبى همبيؿِ ًشبيح ٍ سحليل ثيكشط ضا هحسٍز ًوَز .ثِ

ثيكشط هَضز اؾشفبزُ ٍ هَضز اعشوبز ًَخَاًابى ّؿاشٌس،

علز حؿبؾيز هسيطاى زثيطؾشبىّبي زٍتشيً ،وًَِّاب

اؾشفبزُ وٌٌس .زض اؾشفبزُ اظ قايَُّابي خسياسً ،جبياس

سٌْب اظ زثيطؾشبى ّبي ؼيطزٍتشي اًشربة قس .ثاب سَخاِ

ًمف ذبًَازُّب ضا ًبزياسُ گطـاز .قاىل ٍ هحشاَاي

ثااِ ثاابال ثااَزى ًؿااجي ؾاا ح زض هااسّب ٍ ـطٌّاا

سجليؽبر ثبيس ٌّدبضّبي ولي خبهعِ ضا ضعبيز ٍ ًظاط

ذبًَازُ ّبيي وِ ـطظًساى ذاَز ضا ثاِ زثيطؾاشبى ّابي

هثجز ذبًَازُّب ضا ًيع ثِ ذَز خلت وٌس.

ؼيطزٍتشي هاي ـطؾاشٌس ،اهىابى سعواين ًشابيح وابّف

هرحلِارزیابیگسیٌِّا :اظ ًدب وِ هكرم قس ًَ

هييبثس .ثب سَخِ ثِ يبـشِّبي ه بتعِ عٌبٍيي ظيط ثاطاي

ؾااجه اضسجااب ي ٍاتااسيي ثااط چگااًَگي اضظياابثي ٍ

دػٍّفّبي سي سَنيِ هيقَز:

هعيبضّاابي هااَضز اؾااشفبزُ ًَخااَاى ثااطاي اضظياابثي

 اًدبم ه بتعِ ثط هجٌبي هسل ايي داػٍّف زض ؾابيط

گعيٌِّبي هرشلؿ سأثيطگاصاض اؾاز ،ثاِ ـطٍقاٌسگبى

اؾشبى ّب وِ زاضاي ـطٌّ

سطثيشي ذبًَازگي هشفابٍر

سَنيِ هيقَز ٌّگبم ضاٌّوبيي ذطيساضاى ًَخَاى ثاِ

ّؿشٌس.

ًمف ّوطاّبى ًْاب زض سهاوين ذطياس سَخاِ زاقاشِ

 وبالي هَضز ثطضؾي زض ايي ه بتعِ ،دَقابن ثاَز.

ثبقٌس .ثطاي هثبل ،زض هَضز ًَخَاًي وِ ٌّگابم ذطياس

دَقبن وباليي اؾز ٍخِْ هحَض؛ تصا سَنيِ هيقَز

ّيچ گًَِ ايسُ ٍ ًظطي ًساضز ٍ نطـبً سبث ًظط ٍاتسيي

زض دػٍّفّبي سي ثِ ؾبيط وبالّابي ٍخْاِ هحاَض

ذَز اؾزٍ ،اتسيي اٍ ًمف سهاوينگيطًاسُ ًْابيي ضا

هبًٌس :ؾبعز ٍ سلفاي ّواطاُ ٍ همبيؿاِ يبـشاِّاب ثاب

ايفب هيوٌٌاس ٍ$اتاسيي خبهعاِگاطا .#زض اياي حبتاز،

وبالّبي ؼيطٍخِْاي ،هبًٌس :هَازؼصايي سَخِ قَز.

ـطٍقٌسُ هيسَاًس ثط ساطخيحّابي ٍاتاسيي ،ليواز ٍ

 زض ايي ه بتعاِ ثاِ اَض ولاي ضاث اِ ٍاتاسيي ثاب
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ضويوِ
گَیِّا


خبهعِ گطايي

هفَْم گطايي

حدن وبٍـ ثيطًٍي

هٌبث خو ٍضي ا العبر

اعشوبز ثِ ضؾبًِّب

هعيبضّبي اضظيبثي گعيٌِّب

دسض ٍ هبزضم ثِ هي هيگَيٌس چِ چيعي ثرطم يب چِ چيعي ًرطم.
دسض ٍ هبزضم هيذَاٌّس ثساًٌس ثب دَلّابين چاِ وابض هايواٌن $چگًَاِ داَتن ضا ذاطج
هيوٌن.#
ظهبًيىِ دسض ٍ هبزضم اظ ذطيسي وِ ثطاي ذَز وطزُام ،ذَقكبى ًيبيسً ،بضضبيشي ذَز ضا
ثيبى هيوٌٌس.
دسض ٍ هبزضم هيگَيٌس وِ هيزاًٌس چِ چيعي ثطاي هي ثْشط اؾاز ٍ هاي ًجبياس زض اياي
ذهَل ؾؤاتي وٌن.
دسض ٍ هبزضم هي گَيٌس وِ ًجبيس زضثبضُ چيعّبيي وِ هعوَالً ًَخَاًبى ذطيساضي ًويوٌٌس
$چيعّبيي وِ هطثَ ثِ ؾي ًْب ًويقَز ،#ؾؤال وٌن.
دسض ٍ هبزضم هيگَيٌس اخبظُ ذطيس ثطذي چيعّب ضا ًساضم.
دسض ٍ هبزضم اظ هي هيذَاٌّس وِ ثِ ًْب زض ذطيس ذبًِ ووه وٌن.
دسض ٍ هبزضم زض هَضز چيعّبيي وِ ثطاي ذَزقبى ذطيسُاًس ،اظ هي ًظطذَاّي هيوٌٌس.
دسض ٍ هبزضم هي گَيٌس وِ ذَزم ثبيس سهوين ثگيطم وِ چِ چيعي ثرطم ياب چاِ چياعي
ًرطم.
دسض ٍ هبزضم هيگَيٌس چيعي ضا وِ زٍؾز زاضم ذطيساضي وٌن؛ حشي اگط زيگاطاى ى ضا
زٍؾز ًساقشِ ثبقٌس.
دسض ٍ هبزضم هيگَيٌس وِ ذَزم ثبيس سهوين ثگيطم وِ چگًَِ دَتن ضا ذطج وٌن.
دسض ٍ هبزضم ٌّگبم ذطيس اظ هي ًظطذَاّي هيوٌٌس.
ثطاي ذطيس تجبؼ ثِ ـطٍقگبُّب ٍ هطاوع ذطيس هشعسزي هطاخعِ هيوٌن.
ثطاي ذطيس تجبؼ اظ اـطاز ظيبزي دطؼ ٍ خَ هيوٌن.
ٌّگبم ذطيس تجبؼ ،زض زاذل ـطٍقگبُ تجبؼّبي هشعسزي ضا اهشحبى هيوٌن.
اظ سدطثِّبي لجلي ذَزم اؾشفبزُ هيوٌن.
اظ دسض ٍ هبزضم هيدطؾن.
اظ زٍؾشبى ٍ ّوؿبالًن هيدطؾن.
اظ گْيّبي سجليؽبسي ضؾبًِّب $سلَيعيَى ،هدلِ ،ايٌشطًز ٍ #...اؾشفبزُ هيوٌن.
چمسض ثِ گْيّبي سلَيعيًَي اعشوبز زاضيس؟
چمسض ثِ گْيّبي هدالر ٍ ضٍظًبهِّب اعشوبز زاضيس؟
چمسض ثِ گْيّبي ايٌشطًشي اعشوبز زاضيس؟
چمسض ثِ گْيّبي ديبهىي ) (smsاعشوبز زاضيس؟
چمسض ثِ گْيّبي سبثلَّبي سجليؽبسي $ثيلجَضزّب #اعشوبز زاضيس؟
اظ دسض ٍ هبزضم ًظطذَاّي هيوٌن سب ثجيٌن ًْب ،وسام ضا سطخيح هيزٌّس.
اظ زٍؾشبًن ًظطذَاّي هيوٌن سب ثجيٌن ًْب وسام ضا سطخيح هيزٌّس.
تجبؾي ضا اًشربة هيوٌن وِ اظ ثميِ اضظاًشط اؾز.
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ظهبىثٌسي سكريم هؿأتِ

تجبؾي ضا اًشربة هيوٌن وِ ثطچؿت هعطٍـشطي زاضز.
تجبؾي ضا اًشربة هيوٌن وِ خٌِؽ ثْشطي زاضز.
 ظهبًي وِ ثِ هكىل ثط هيذَضم ،سبظُ هشَخِ هيقَم وِ چاِ چيعّابيي احشيابج زاضم.$هثال دؽ اظ تطظيسى زض يه ضٍظ ظهؿشبًي ،سبظُ ثِ ـىط ذطيس تجبؼ گطم هياـشن يب هاثال
ٌّگبهي وِ ثِ هْوبًي زعَر هيقَم ،هشَخِ هيقَم وِ تجبؼ هٌبؾت ًساضم#.
 هَلعيزّبي هرشلؿ ٍ ٍؾبيل هَضز ًيبظ زض يٌسُ ضا ديف ثيٌاي هايواٌن ساب ثاِ⃝
هكىل ثط ًرَضم $هثال ثب ًعزيه قسى ثِ ـهل ظهؿاشبى ثاطاي ذاَز تجابؼ گاطم سْياِ
هيوٌن.

