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حغیي افزاعیاتی ،1یاعیي ذزمپَرً ،2سا جَاّزچیاى ،3علی اکثز زّقاى
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چکیسُ:
امطيظٌ مهطفگطایی اظ مًيًٖبت مُم پػيَف زض خبمٍٗقىبؾیی ي مُبلٗیبت رطَىییی اؾی
مهطفگطایی یکی اظ مؤلفٍَبی مكتطک زيضان مسضن ي پؿ مسضن اؾ

ثىبثطایه مقبلٍی حبيیط

ثٍ ثطضؾی تدطثی ًٖامل مطتجٍ ثب مهطفگطایی زض ثیه خًاوبن قُط یعز میپطزاظز ایه پیػيَف
ثب ضيـ پیمبیف ي اؾتفبزٌ اظ پطؾكىبمٍی محققؾبذتٍ 384 ،وفط اظ خًاوبن قُط یعز ضا ثیٍ ضيـ
ومًوٍگیطی ذًقٍای چىس مطحلٍای مًضز ثطضؾی قطاض زاز ثطای پبیبیی تحقیق اظ يیطیت للفیبی
کطيوجبخ اؾتفبزٌ قس زض ایه مقبلٍ تأثیط متغیطَبیی وٓییط يؾیبیل اضتجیبٌ خمٗیی ،خُیبویقیسن،
زیىساضی ،خىؽ ،محل تًلس ي تحهیالت ثیب متغییط ياثؿیتٍ ثطضؾیی قیس َماىییه اظ وٓطییبت
اوسیكمىساوی مبوىس گیسوع ،ثًزضیبض ،ثطایبن تطوط ي اؾتفبزٌ قس اظ لودب کٍ َیچ کیسا اظ وٓطییبت
ومیتًاوىس ثٍ ًَض کبمل ي خبمٕ پسیسٌی مهطفگطایی ضا تجیییه کىىیس ،میب اظ چیبضچًة وٓیطی
تطکیجی اؾتفبزٌ کطزیم وتبیح تحقیق وكبن زاز کٍ زض ثیه متغیطَبی ظمیىٍای ،متغیط خىؽ ي محیل
تًلس ثب مهطفگطایی ضاثٍُی مٗىبزاضی ثطقطاض کطزوس زض ياقٕ َط چٍ خًامٕ ثٍ ؾم

مسضویتیٍ ي

قُطوكیىی گب ثطزاضوس ،میعان مهطفگطایی زض ثیه کىفگطان ثیكتط میقًز ي متغیط تحهییالت
ثب مهطفگطایی ضاثٍُای وساق

َماىیه ثیه اؾتفبزٌ اظ يؾیبیل اضتجیبٌ خمٗیی ثیب تأکییس ثیط

- 1اؾتبزیبض ٖلً اختمبٖی زاوكیبٌ یعز

hafrasiabi@yazd.ac.ir

 -2کبضقىبؼ اضقس خبمٍٗ قىبؾی ي مسضؼ زاوكیبٌ پیب وًض ،وًیؿىسٌ مؿئًل
 -3کبضقىبؼ اضقس خبمٍٗقىبؾی زاوكیبٌ یعز
 -4زاوكدًی کبضقىبؾی اضقس خبمٍٗ قىبؾی زاوكیبٌ یعز
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مبًَاضٌ) ي خُبویقسن ضاثٍُ مٗىبزاض ي مثجتی يخًز زاق
ضاثٍُی مٗىبزاض ي مىفیای يخًز زاق

يلی ثییه زیىیساضی ي مهیطفگطاییی

یٗىی زیىساضی ارطاز مبوٗی ثط مهطف گطاییی ثیكیتط لوُیب

ثًز وتبیح ضگطؾیًن وكبن زاز کیٍ زي متغییط خُیبویقیسن ي زیىیساضی 17 ،زضنیس اظ ياضییبوؽ
مهطفگطایی ضا تجییه کطزٌاوس
ٍاصگاى کلیسی :مهطفگطایی ،قُطوكیىی ،خُبویقسن ،زیىیساضی ،ضؾیبوٍَیبی اضتجیبٌ خمٗیی،
خًاوبن

هقسهِ
خبمٍٗقىبؾی ٖلم تجییه پسیسٌَبی اختمبٖی ثٍ يؾیلٍی پسیسٌَبی اختمبٖی زیییط اؾی
زيضکیم )1384 ،1پسیسٌی مهطف ي مهیطفگطاییی َیم اظ خملیٍ پسییسٌَیب ي مؿیب ل
اختمبٖی اؾ

کٍ شَه متفکطان خبمٍٗقىبؾی ضا ثٍ ذًز مكغًل زاقتٍ اؾ

یکی اظ ذهیهٍَبی ثىیبزی اوؿبن ویبظمىس ثًزن ي ثط َمیه اؾیبؼ مهیطفکىىیسٌ ثیًزن
ايؾ

ایه مًخًز ثطای تساي حیبت ذًیف ویبظمىس مهطف کبالَب ي ذسمبتی اؾ

کیٍ

ویبظَبی ايلیٍ اي ضا ثطليضزٌ ؾبظز ثىبثطایه ویبظ ي مهطفَ ،مطاَبن َمیكیی اوؿیبنَیب زض
ًَل تبضید ثكط ثًزٌاوس امب امطيظ مهطف ي ویبظ اظ َم ربنلٍ گطرتٍاوس ي قکبری ثیه لوُیب
ثٍ يخًز لمسٌ اؾ

ثٍ وحًی کٍ زییط مهطف اوؿبوی مُبثق ثیب ویبظَیبی اوؿیبوی ویؿی

ثبکبک )1381،مهطفگطایی ثب ومبزَب ي ٖال م ذبل ذًز امطيظ ومبیبویط ؾجک ظوسگی،
تمییبیالت ،تفکییطات ي ایییسٌللَییب ي ثییٍ مثبثییٍی ثبظومییبیی کىىییسٌی ًَی ی
کبضکطزَبی خسیسی یبرتٍ اؾ

ٖییبمالن لن،

زض ٖهط حبيط اوؿبنَب تمبیل زاضوس کٍ کیؿیتی ذیًز ضا

ثب کبالَب ي ذسمبتی کٍ مهطف میکىىس ،مٗطری کىىس
کكًضَبی ؾطمبیٍزاضی ثٗس اظ ضؾیسن ثٍ مطحلٍی «تًلیس اوجًٌ» ،ثطای خلیًگیطی اظ ضکیًز
اقتهبزی ي ثٍ حطک

زضليضزن چطخ زوسٌَبی اقتهبزی ،ثٍ مهطف کبالَیب وییبظ زاقیتىس

ایه کكًضَب ثب اوییعٌی کؿت ؾًز ي ثب َسف رطيـ تًلیسات ،پسیسٌی مهطفگطاییی ضا
ثٍ ٖىًان یکی اظ ٖىبنط انلی خُبویقسن مُطح ؾیبذتىس َیبلجیزلییط ي اکجیطی:1393 ،
- Durkheim
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)124
مهطفگطایی ویع َماًن پسیسٌَبی اختمبٖی زیییط اظ مؿیب ل وًپسییس خبمٗیٍی میسضن
اؾ

مهطف گطایی اظ ًٖامل گًوبگًن اختمبٖی ،رطَىیی ،اقتهبزی ي زض ؾُح کیالن،

میبوٍ ي ذطز متأثط اؾ

زض ایه میبن میتًان ثٍ ًٖامل ؾبذتبضثرف وٓیط يؾیبیل اضتجیبٌ

خمٗی ،خُبویقسن ،قُطوكیىی ي قُطگطایی ي َماىیه ؤً ي میعان گیطایف ثیٍ زییه ي
زیىساضی اقبضٌ کطز
تیاى هغألِ
يلیی

گطچٍ مهطف کبالَب ي ذسمبت زض زيضان پیكیه حیبت ثكط ویع يخًز زاقتٍ اؾی

زض قطين خسیس ،مهطف نطربً محسيز ثٍ ضرٕ ویبظَب ثطای حفیّ ثقیب وجیًزٌ ،ثیب مقبنیس ي
وی َبی زییطی ویع َمطاٌ قسٌ اؾی

زض ٖهیط میسضن مهیطف ،ثریف آٖیم تدیبضة

ضيظمطٌی ظوسگی ثكط ضا قکل میزَس ي چیؿتی اي ضا ضقم مییظویس مییلؽ)3 :2002 ،1
ثؿیبضی اظ خبمٍٗقىبؾبن ي نبحتوٓطان ٖلً اختمبٖی ثط ایه ٖقیسٌاویس کیٍ مهیطف ي
ایس ًلًغی َمجؿتٍی لن یٗىی مهطفگطایی ،زیه خًامٕ قطن حبيط محؿًة میقیًز ي
کبوًن ذبوًازٌ ،مٗجس ي پطؾتكیبٌ مدؿم ایه زیه محؿًة میقًز ثبکبک)1381 ،
مفًُ مهطف ي مهطفگطایی یکی اظ قبذهٍَبی انلی زض زيضان خسیس اؾ

چىبواٍ

ثًزضیبض میگًیس خًامٕ امطيظی ضا ثبیس خًامٕ مهطری ثساویم ثًزضیبض)58 :1389 ،
میلؽ مهطف ضا محسيز ثٍ ؾُح ضرتبض یب کىف میکىس ي مهطفگطایی ضا امطی يؾییٗتط ي
ثیكتط ثٍ مىعلٍی ثؿتطی رطَىیی ي اییس ًلًغیک مییثیىیس اي مٗتقیس اؾی
مهطف یک ٖمل اؾ  ،مهطفگطایی ضيـ ظوسگی اؾی
خسیس اثٗبز ًَیتی ي کلی

زض حیبلی کیٍ

مییلؽ )4 :2002،زض زوییبی

ظوسگی ضيظمطٌی مب ثط حؿت ضياثُمبن ثیب کبالَیبی مهیطری

تٗییه میقًز مهطف مبضکَب ي ثطچؿتَبی مرتلف مًؾیقی ،کبالَبی يضظقی ،رًبَب
ي مکبنَب ،پًقبک ي ذًضاکیَبی متىًٔ َط یک ثٍ ؾُم ذًز ثط کیفیی
ًَی

ي خُی گییطی

مب تأثیط میگصاضوس
- Miles
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اظ وٓط ثًضزیً ،مهطف زض زيضان خسیس ،ضيوسی اؾ

کٍ زض لن ذطیس کیبال اظ َطییق ثیٍ

ومبیف گصاقته کبالَبی ذطیساضی قسٌ ،رٗبالوٍ زض تیالـ ثیطای ذلیق ي حفیّ ًَیی
ذًیف اؾ

ثًضزیً )42 :1381 ،ثٍ ٖجبضت زییط ،ارطاز ًَی

ذًز ،یٗىیی چیٍ کؿیی

ثًزن ضا اظ َطیق لواٍ مهطف میکىىس ،ایدبز میکىىس ثىبثطایه میتًان گفی
مهطفًَ ،ی ثرف اؾ

کیٍ امیطيظٌ

يثله ویع زض وٓطییٍی َجقیٍی مطریٍ ذیًز ،يیػگیی مهیطری

َجقٍی مطرٍ ضا تحلیل ي اُْبض میزاضز کٍ ایه گطيٌ ،زچبض مهطف متٓبَطَ 1ؿتىس يثله،
)100 :1383
َماىیه ثٍ اٖتقبز مبضکًظٌ اقتهبز مهطف ثٍ ایدبز َجیٗ

ثبوًی زض اوؿبن مىدط میقیًز

ي ایه قطایٍ اي ضا ثیف اظ گصقتٍ ثٍ قطایٍ ؾًزخًیبوٍ حبکم زض خبمٍٗ ياثؿتٍ میؾیبظز
مبکًظٌ )127 :1362 ،امطيظٌ مب تحی

محبنیطٌی ذیبض الٗیبزٌی مهیطف تٓیبَطی ي

رطاياوی ذسمبت ،اقیبء ي کبالَب مبزی قطاض گطرتٍایم ثًزضیبض)1389 ،
ظمبوی مهطفگطایی پسیسٌای مرهًل خًامٕ پیكطرتٍی نىٗتی ي غطة ثًز ،امب امطيظٌ
ثٍ مسز گؿتطـ ضؾبوٍَبی اضتجبٌ خمٗی کٍ ثیكیتط زض خُی
رٗبلی

میکىىس ،اکىًن پسیسٌای خُبوی گكتٍ اؾ

مىیبرٕ وٓیب ؾیطمبیٍزاضی

پیب َیبی ضؾیبوٍای مًخیت مهیطف

گطایی زض ثیه کىفگطان اختمبٖی قسوس ایىیلُبضت )1999 ،2ثیٍ گمیبن ثؿییبضی وقیف
ضؾبوٍَبی اضتجبَی زض گؿتطـ ایه پسیسٌی اختمبٖی -رطَىییی -اقتهیبزی ثؿییبض ظییبز
ثًزٌ ي َؿ  ،ثٍ وحًی کٍ میتًان اییس ًلًغی میطتجٍ ثیب مهیطفگطاییی ضا امیطيظٌ زض
تجلیغبت ي پیب َبی ثبظضگبوی ثطای کبالَبی مهطف مكبَسٌ کطز ثبکبک)1381 ،
یکی اظ ًٖاملی کٍ ثب مقًلٍی مهطفگطایی َمپیًوس اؾ  ،قُطوكیىی اؾی
ثٍ زلیل ایىکٍ اظ پسیسٌَبی زویبی مسضن اؾ

قُطوكییىی

تٗییهکىىیسٌی ثؿییبضی اظ زگطگیًویَیب زض

ظمیىٍی ضرتبض ،ؾجک ظوسگی ،قیًٌی کىف اوؿبنَب ي زض زویبی امطيظ قسٌ اؾ

ثطذی اظ

وٓطیٍپطزاظان مُطح زض ظمیىٍی خبمٍٗقىبؾی ثٍ يیػگیَب ي پیبمیسَبی وبقیی اظ رطَىی
قُطوكیىی مبوىس اظ ذًزثییبویی ي رطزگطایی ي پیبمسَبی لن َماًن اضظـ ذًزذًاَبوٍ،
- conspicuous consumption
- Inglehart
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لصتَلجی ي مهطف گطایی اقبضٌ زاقتىس ي ثط ایه ثبيض ثًزوس کٍ قُطوكیىی گیطایف اریطاز
ضا ثٍ مهطفگطایی ثیكتط ؾً میزَس مًؾًی ي پبکذهبل )1391 ،ظیمل ثط ایه ثبيض
اؾ

کٍ زض قُط رطز ثٍ وبچبض زض مقبثل َدً محطکَبی ثیقمبضی قطاض میگیطز ي اگیط

ثرًاَس زض مقبثل َط کؽ ياکىف وكبن زَس ،اوطغی ٖبَفی ظییبزی الظ زاضز ثیسیهؾیبن
يیػگی اؾبؾی ٖقالوی حیبت شَىی قُطَبی کًچک ي ضيؾتبَب کٍ مجتىی ثط احؿبؾبت ي
ضياثٍ ٖبَفی اؾ

ثیف اظ پیف رُمپصیط میگطزز ي رطز ثٍ خبی ياکىف ٖبَفی ،انیًالً

ثٍ قیًٌَبی ٖقالوی ياکىف وكبن میزَس ظیمل )66 :1971 ،1یکی اظ ایه يیػگییَیبی
ٖقالوی کٍ قُطيوسان ثطای ذًز اوتربة میکىىس ،مهطف گطایی اؾ
ثٍ ًَض کلی ثبیس گف

کٍ خبمٍٗی مب ،خبمٍٗای زض حبل گصاض تلقی مییقیًز امیطيظٌ زض

خبمٍٗی مب يؾب ل ي امکبوبت ظمیىٍؾبظ ي گؿتطـ مهطفگطایی )اوًأ تجلیغبت ضؾیبوٍای
ي زضين قُطی ،ایدبز ي ضقس مطاکع تدبضی ،پبؾبغَب ي ) رٗبلتط قیسٌ اؾی

زض وتیدیٍ ثیب

تًخٍ ثٍ مُبلت اض ٍ قسٌ ،مب زض ایه تحقیق زض نسز ثطضؾیی پسییسٌی مهیطفگطاییی ي
ًٖامل مطتجٍ ثب لن ثب تأکیس ثط قُطوكیىی زض ثیه خًاوبن َؿتیم یٗىی ایىکیٍ چیٍ ٖیًاملی
اختمبٖی -رطَىیی ثط مهطف گطایی خًاوبن تأثیطگصاض اؾ

ي وقف قُط زض ایه رطلیىس ثٍ

چٍ نًضت اؾ
اّویت ٍ ضزٍرت تحقیق
خبمٍٗی ایطان زض ؾبلیبن اذیط َمطاٌ ثب گؿتطـ قُطگطایی ،ضقیس نیىٗ

ي تًلییس اوجیًٌ

کبالَب ي ثٍ مسز خُبویقسن ي ضؾبوٍَبی اضتجبٌ خمٗیی ،پسییسٌی مهیطفگطاییی ضا ثیٍ
اقکبل مرتلف تدطثٍ کطزٌ اؾ

مهطفگطایی ثٍ ٖىًان ظمیىیٍای شَىیی ي رطَىییی کیٍ

قطایٍ ضا ثطای مهطف ثیضيیٍ ي خسای اظ ویبظ ياقٗی اوؿبنَب رطاَم میکىس ،میتًاویس زض
خًامٗی کٍ اظ ضقس اقتهیبزی الظ ي ذیًثی ثطذیًضزاض ویؿیتىس ،پیبمیسَبی اختمیبٖی ي
رطَىیی وبمىبؾجی ثٍ يخًز ثیبيضز ثب يخًز ایىکٍ لمًظٌَبی ؾیىتی ي رطَىییی اییطان ثیٍ
قست ظوسگی مهطفگطایی ضا وُی کطزٌ اؾ  ،ثب ایه حیبل مهیطفگطاییی زض خبمٗیٍی
- Simmel
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ایطان ضياج اؾبؾی یبرتٍ اؾ
ایطان تجسیل قسٌ اؾ

اظ لودبیی کٍ خبمٍٗی زض حبل پًیف ایطان ي ًٖامل وبمجطزٌ تیأثیط

ظیبزی ثط قکلگیطی ظیؿ
خًاوبن گطيَی َؿ

ي ثٍ یک مؿألٍی اختمبٖی ثطای خبمٍٗی زض حیبل تًؾیٍٗ
خُبن خًاوبن ي خُ گیطی اضظقیی لویبن زاضویسَ ،ماىییه

کٍ زض زيضان خسیس ثیف اظ ؾبیط وؿلَب ،تح

تأثیط خُبویقسن ي

ضؾبوٍَبی اضتجبٌ خمٗی کٍ وقف يضيز ٖىبنط مهیطفگطاییی ضا زض خبمٗیٍی میب ثیبظی
می کىىس ،قطاض زاضوس ،ثىبثطایه ثطضؾی زقیق ي تجییه تأثیط ًٖامل مرتلیف ثیط ضيی مؿیألٍی
مهطفگطایی زض میبن قكط خًان زاضای اَمی

رطايان اؾ

اظ َطف زییط زض غبلت قیُطَبی ثیعض اظ خملیٍ زض قیُط ییعز زض چىیس زَیٍی اذییط
رٗبلی َبی تجلیغبتی ي تدبضی قیسیساً اریعایف یبرتیٍ اؾی

میثالً اریعایف وهیت اویًأ

تبثلًَبی تجلیغبتی ي تدبضی زض ؾُح رًبَبی قُطی مهطفگطایی ضا قتبة میزَیس زض
زویبی کىًوی تجلیغبت تدبضی ظوسگی ؾبکىبن قُطَب ضا تح
اوًأ لگُیَبی تدبضی ،چكم ي گًـ مطز ضا پط کطزٌ اؾ

تأثیط ذیًز قیطاض زازٌ اؾی
ایه محیٍ ثًیػٌ زض ویمٍی

زي قطن ثیؿتم ،ثب تًلیس اوجًٌ کبالَب ضيوق ي قست ثیكتطی زاقتٍ ي تأثیط تجلیغبت تدیبضی
ثطای رطيـ کبال گؿتطـ ضيظارعيوی یبرتٍ اؾ

لگُیَبی تدبضی ،ثیٍ وحیً مؿیتقیم ي

غیطمؿتقیم ،مًخت ثطاوییرته ي تیطيیح مهیطفگطاییی زض مییبن مربَجیبن قیُطيوسان)
میقًز؛ ثٍ ٖجبضت زییط اضتجبٌ متقبثلی میبن تجلیغبت تدبضی ي ارطاز زض خبمٍٗ يخًز زاضز
ي لواٍ زض ایىدب ثٍ ٖىًان مؿألٍ مُطح میقًز تأثیطی اؾ

کٍ تجلیغبت تدبضی قُطی ثیط

تمبیل مطز قُطوكیه ي قُطگطا ثب تأکیس ثط خًاوبن) ثٍ مهطف کبالَب ذهًنبً تمبیل ثیٍ
مهطف کبالَبیی کٍ میتًان گف
ومیگیطز زاضز ي ثبٖث ضرته ثٍ ؾم

زض حیٍُی ویبظَبی يطيضی ي اَم ویبظَبی لویبن قیطاض
مهطفگطایی میقًز

پیؾیٌِ تحقیق
مًؾًی ي احمسی  )1392زض تحقیق ذًز ثب ٖىیًان تیأثیط تجلیغیبت تدیبضی قیُطی ثیط
مهطف گطایی ظوبن قُط تُطان ،ثٍ ایه وتبیح زؾ

یبرتىس کٍ میبن تجلیغبت زض قُط ي میعان

ي ؤً مهطفگطایی ظوبن ضاثٍُی مٗىبزاض يخًز زاضز زض ایه میبن متغیط ياؾٍ تمبییل ثیٍ
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مهطف ظیبز ي ویطـ مبزیگطایبوٍ ،وقف تٗیییهکىىیسٌای زض ؾیُح مهیطف اریطاز میًضز
تحقیق زاضز ضيبزيؾ

ي َمکبضان  )1391زض تحقیق ذًز ثب ٖىًان تیأثیط قیُطگطایی ي

زیىساضی ثط مهطفگطایی ثٍ ایه وتبیح زؾ

یبرتىس کٍ زیىساضی زاضای ضاثُیٍی مٗىیبزاض ي

مىفیی ثب مهطفگطایی اؾ  ،امب متغیط قُطگطایی زاضای ضاثُیٍی مثجی
مهطفگطایی اؾ

ي مٗىیبزاضی ثیب

َماىیه زض ثیه متغیطَبی ظمیىیٍای ،متغیطَیبی قًمیی

ي خىؿیی

زاضای ضاثٍُی مٗىبزاضی ثب مهطفگطایی ثًزوس ضودجطان ي َمکیبضان  )1390زض تحقیقیی
ثب ٖىًان «ثطضؾی الیًَبی مهطری زاوكدًیبن زذتط زاوكیبٌ انفُبن زض ثییه  369زذتیط
زاوكیبٌ انفُبن» ثٍ ایه وتبیح ضؾیسوس کٍ الیًی مهطری ارطاز ومًوٍ ،متمبییل ثیٍ الییًی
مهطف مىعل گطا ثًزٌ اؾ

َماىیه ًٖامل رطزی ي اختمبٖی تیأثیط مثجتیی ثیط مهیطف

مىعل گطا زاضز ٖؿکطی وسيقه ي زییطان  )1390ثٍ ثطضؾی تیأثیط يیػگییَیبی ریطزی،
يیػگی يالسیه ي يیػگیَبی ذبوًازٌ رطز ثط تمبیالت مهطری  648ظن متبَل زض قُطؾتبن
یعز پطزاذتىس وتبیح ایه تحقیق وكبن میزَس کٍ ایه ؾٍ زؾتٍ ٖبمل ثط تمیبیالت مهیطری
ارطاز ومًوٍ تأثیطگصاض ثًزٌ اؾ

َماىیه متغیطَیبی زضلمیس ذیبوًازٌ ،مییعان اؾیتفبزٌ اظ

ضؾبوٍَبی خمٗی ،تحهیالت يالسیه ي ثٗس ذبوًازٌی يالسیه ،مُمتطیه ًٖامل تأثیطگیصاض
ثط تمبیالت مهطری ظوبن َؿتىس مًحس ي زییطان  )1389زض تحقیق ذًز ثٍ ثطضؾی وقف
ضؾبوٍَبی اضتجبٌ خمٗی ي خىؿی

مربَجبن ثط مهطفگطایی پطزاذتىس وتبیح اییه تحقییق

وكبن میزَس کٍ میعان مهطفگطایی زض میبن مطزان ثیكتط اظ ظوبن ثًزٌ ي میطزان ثیٍ زلییل
ایىکٍ ثیكتط اظ ضؾبوٍَبی اضتجبٌ خمٗی اؾتفبزٌ میومبیىس ،مهطفگطاتیط اظ ظویبن َؿیتىس
مٗسنزاض ي محمسی قکیجب  )1389زض تحقیق ذًز ثب ٖىًان ثطضؾی وٓطات مطز زضثبضٌی
مهطف زض خبمٍٗ ي وقف ضؾبوٍ زض انالح لوُب ،ثٍ ثطضؾی وٓطات مطز قُط تُطان زضثبضٌ
مهطف گطایی ي يطيضت انالح الیًی مهطف ي َماىییه وقیف میطز زض اییه ظمیىیٍ
پطزاذتىس اظ وٓط پبؾریًیبن مُمتطیه زالیل تدمالتیقسن ي مهطفگطایی زض ثیه مطز ،
چكم ي َمچكمی ي مُم تیطیه پیبمیسَبی انیالح وكیسن الییًی مهیطفَ ،یسض ضریته
امکبوبت ي کمجًز مىبثٕ ي مكکالت اقتهبزی گطاوی ي تًض ) اؾ
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کطیًيیال ي َمکبضان  )2009 1ثب َطح ایه پطؾف کٍ لیب ظوبن ي مطزان ثیٍ َیًض متفیبيتی
ذطیس میکىىس ،ثٍ زوجبل کكف ٖبزتَبی ذطیس ارطاز زض َىس ثًزوس وتیبیح یبرتیٍَیب وكیبن
میزَس کٍ تفبيت َبی مٗىبزاضی زض ضرتیبض ذطییس يخیًز زاضز کیٍ میی تًاویس میطتجٍ ثیب
خىؿی

ثیٍ مطاکیع ذطییس زاضویس ي لوُیب

ثبقس زض کل ظویبن وییطـ مثجی تیطی وؿیج

محهًالت ضيظ ضا ثیكتط اظ مطزان مهطف میکىىس کٍ ایه امط وكبن میزَس مهطفگطاییی
زض ثیه لوُب ثیكتط اظ مطزان اؾی

3

ظیمیطمه 2ي زالجیط

 )2008زض پػيَكیی ثیب ٖىیًان

«چكماوساظ خىؿی ظوبن زض تجلیغبت :اظ مىٓط تُٗس مٗبنط» ویطـ ظنَبی خًان ضا اظ مىٓط
خىؿی زض تجلیغ تدبضی ثطضؾی میکىس ایه مُبلٍٗ وكبن میزَس کٍ تجلیغیبت ثیكیتط ظوبویٍ
قسٌ ي خىؿی

زض تجلیغبت َسف قطاض گطرتٍ قسٌ اؾی

ي گیطایف ظویبن ثیٍ تجلیغیبت ي

اؾتفبزٌ اظ تجلیغبت زض ظوسگی ضيظمطٌی ذًز ثیكتط قسٌ اؾی

پییک ي پیبن )2004 4زض

مُبلٍٗای ثب ٖىًان گؿتطـ مهطفگطایی خُبوی :تأثیط ضؾبوٍَبی خمٗیی ي تجلیغیبت ثیط
اضظـَبی مهطفگطایبوٍ زض چیه ثٍ زوجبل وكیبنزازن اییه مؿیألٍ ثیًزٌاویس کیٍ چیًویٍ
تجلیغبت ي ؤً محتًای ضؾبوٍَب یب ضؾبوٍَبی ثب مىكأ غطثی وقكیی مُیم زض قیکلگییطی
خُ گیطی مهطفگطایبوٍ زض میبن ؾبکىبن قُطی چیه زاضویس تدعییٍ ي تحلییل زازَیبی
ثطلمسٌ اظ ؾٍ قُط اظ پیكطرتٍ تیطیه قیُطَبی چییه ،ثیٍ لحیبِ اقتهیبزی ،وكیبن زاز کیٍ
قطاضگطرته زض مٗطو محتًای ضؾبوٍَبی غطثی ي َماىییه ضؾیبوٍَیبی حیبيی مُبلیت
مهطفگطایبوٍ ،مًخت پصیطـ زي اضظـ مهیطفگطایبویٍی مهیطف کیفیتیی ي مهیطف
وًليضاوٍ ي َماىیه تًؾٍٗی ویطـَبی مثج تیط وؿیج

ثیٍ تجلیغیبت قیسٌ ي مىدیط ثیٍ

مهطف ثیكتط مییگیطزز کیبؼ ) 2001 5زض تحقییق ذیًز ثیب ٖىیًان وٓیبضت ثیط ذیًز،
ي ذطیس لجبؼَبی مس ضيظ ،ثٍ ایه وتبیح زؾ

یبر

کٍ زض ظمیىٍی اؾتفبزٌ اظ لجیبؼَیبی

مس ضيظ ،ظوبن زض ظمیىٍی ذطیس ایه ؤً محهًالت تمبیل ثیكیتطی زاضویس؛ اییه مًيیًٔ
1

- Kuruvilla & Joshi & Shah
- Zimmerman
3
- Dahlberg
4
- Paek & Pan
5
- O’Cass
2
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وكبن میزَس ظوبن ثیكتط اظ مطزان اظ لجبؼ ي ْبَط ثطای ثیبن ایىکٍ چیٍ کؿیبوی َؿیتىس ي
چٍ میعان پطؾتیػ زاضوس ،اؾتفبزٌ میکىىس ،ثىبثطایه میعان مهطف ظوبن ثبالتط اظ مطزان اؾ
اکثط تحقیقبت زاذلی ي ذبضخی وكبن مییزَىیس کیٍ مهیطفگطاییی ثیٍ قیست زض حیبل
گؿتطـ اؾ ؛ مهطفگطایی یکی اظ مؤلفٍَبی مكطک ٖهط مسضن ي پؿ میسضن اؾی
َجق زیسگبٌ مبضکًظٌ زض کتبة «اوؿبن تکؾبحتی؛ اوؿیبن ٖهیط میسضن» ثیطزٌی کبالَیبی
غیطيطيضی ي مهطری وٓب ؾطمبیٍزاضی قسٌ اؾ
هالحظات ًظزی
پیكیىٍی مُبلٍٗ زض مًضز مهطف ثٍ ٖىًان مقًلٍای خبمٍٗقىبذتی ثٍ اياذط قیطن ویًظزَم
میالزی ي لغبظ قطن ثیؿتم ثبظ می گطزز زض ایه زيضٌ ثًز کٍ ثطای ورؿتیه ثیبض مهیطف ي
قیًٌی مهطف کطزن ثٍ مىعلٍی پسیسٌای مطتجٍ ثب رطَى
تًخٍ مبکؽ يثط قطاض می گطر

ي خُبن ثیىیای ذیبل میًضز

ثبکبک)35 :1381 ،

زض اکثط وٓطیبت مُطح قسٌ ي کبضَبی پػيَكی نًضت گطرتٍ ،ثٍ ضاثٍُی مییبن تجلیغیبت
ي مهطفگطایی ثٍ َط مرتلف ي ثب زیسگبٌَبی متفبيتی پطزاذتٍ قسٌ اؾ
ایه ٖقیسٌ اؾ

میبکًظٌ ثیط

کٍ تجلیغبت ،وًٖی ایس ًلًغی مهیطفگطاییی ضا ضياج مییزَىیس کیٍ زض

ثطزاضوسٌ ی ذلق ي تطيیح ویبظَبی کیبشة اؾی
میتًان ایه ثطزاق

ضا زاق

پتطؾیًن )6 :2006 ،1اظ لضای میبضکًظٌ

کٍ تجلیغبت ثبٖث ایدبز ویبظَبی کبشة میقًز ي ایه ذًز

ثٍ مهطری میاودبمس کٍ ثبٖث قبزی مطز میقًز ،لیکه تهطیح میکىس کٍ اییه قیبزی،
قبزی ضاؾتیه ویؿ

مک ایىتبیط )45 :1360 ،زض ٖییه حیبل تجلیغیبت اظ َطییق يؾیبیل

اضتجبٌ خمٗی ثب تساٖی مٗبوی خسیسی مبوىیس ،ظیجیبیی ،ظویسگی مفیطح ي ثبٖیث ایدیبز
مبزیگطایی ي اضظقمىس قسن کبالَبی مبزی میقًز ي ثبٖث تطغیت ارطاز ثٍ مهیطریطایی
میقًوس کًَه ي کىسی )125 :2009 ،2زیسگبٌَبی لزضوً ي ًَضکُبیمط زض ثبة نیىٗ
رطَى

زض گفتمبنَبی پؿ مسضویؿتی زا مبً ثٍ قکل وًیىی ثبظتًلیس میقیًز زض زییسگبٌ

ایه اوسیكمىسان تمبیع ثیه رطَى

ياال ي رطَى

ویبظل مُیطح مییقیًز ي اٖتقیبز زاضویس
- Peterson
- Cohen & Kennedy

1
2
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رطَى

زض خًامٕ ؾطمبیٍزاضی ثٍ ؾم

 )173اظ زیسگبٌ مکتت رطاوکفًضت رطَى

وبظل ؾقًٌ کطزٌ اؾ

رطَى

ي ایس ًلًغی مهطفگطاییی اثتیسا زض اییبالت

متحسٌ ثٍ ٖىًان قُت انلی وٓب ؾطمبیٍ زاضی لغبظ قسٌ ،ثیٍ ؾیطٖ
کكًضَبی خُبن ؾً اقبٍٖ یبر

خییزان:1385 ،
زض زضين ثطذیی اظ

اظ زیسگبٌ مکتیت رطاوکفیًضت اقیبٍٖ ي تجلییغ ؾیجک

ظوسگی مهطفگطایبوٍ یکی اظ اَساف انلی وٓب ؾطمبیٍزاضی اؾ

ي ضؾبوٍَیبی اضتجیبٌ

خمٗی زض ایه میبن وقكی اؾبؾی ضا زض ایدبز مهطف کبشة زض ثییه کىكییطان ثیط ُٖیسٌ
زاضوس اؾکبت)108 :2002 ،1
گیسوع مٗتقس اؾ

کٍ ًَی

رطز َمبن ذًز اؾی

ظوسگی ذًز میپصیطز زض حقیق

ثیبن ذًز ثط مهطفگطایی مؤثط اؾ

ٖقیسٌ اؾ

کٍ کبضگطان ثطای زؾتیبثی ثٍ ًَی

ثسان مٗىبؾ

کٍ زییط تًلیس ثٍ کبضگطان ًَی

کبضگطان ًَی

ي قرهی

کیٍ ریطز لن ضا ثیٍ ٖىیًان ثبظتیبثی اظ
ذًیف ثٍ مهطف زؾ

میظوىیس ي اییه

ومیثركس؛ ثلکٍ ایه مهطف اؾ

می ثركس؛ زض ایه خبؾ

ایس ًلًغی مهطف گطایی چیعی خع اییه ویؿی

مبضکؽ ثیط اییه
کٍ ثیٍ

کٍ کبال ًَیتی متمبیعگًوٍ مییبثیس

کیٍ ظویسگی ذیًز ضا زض لوایٍ مهیطف

میکىیم ثبظ قىبؾیم وٍ زض لواٍ تًلیس مییکىییم اؾیتًضی )112 :1999 ،2گییسوع اظ مییبن
اوسیكمىسان مٗبنط ثیف اظ َمٍ ثط کبضکطز ًَی ثریف مهیطف تأکییسٌ کیطزٌ اؾی
مٗتقس اؾ
ایه ؤً ًَی

کٍ زض زيضان مسضویتٍ ارطاز اظ مهطف ،ثطای ثیبن ًَی

ذًز اؾتفبزٌ میکىىیس

ؾییبل ي ضيظمیطٌ اؾی

گییسوع )231 :1387 ،زض اوسیكیٍی

گیسوع ،مهطف ثٍ اثعاضی اؾبؾی ثطای ؾبذته ًَی

قرهیی ي اختمیبٖی تجیسیل قیسٌ

اؾ

یک ًَیی

اي

اییه ؾیبذته ًَیی  ،مؿیتلع وقیف ذالقبویٍ ي رٗبالویٍی مهیطفکىىیسٌ اؾی

مهطرکىىسگبن ثط ذالف وٓطیٍپطزاظان مکتت رطاوکفًضت ،ارطازی ربقس قسضت ي ثبظیاٍی
زؾ

ًٖامل ثیطيوی ویؿتىس ،ثلکٍ ارطاز ذالقی َؿیتىس کیٍ مٗیبوی کبالَیب ضا زض ظمیىیٍی

ذًاؾ َب ي اَساف ذًز زؾتکبضی میکىىس ي تغییط میزَىس زض ضأؼ ایه ذًاؾی َیب ي
اَساف ،تالـ ثطای تکًیه حؿی ویطيمىیس اظ ًَیی

قرهیی ي اختمیبٖی يخیًز زاضز
- Scott
- Story

1
2
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کمیجل )24 :2005 ،1ثٍ وٓط گیسوع تجلیغبت اظ َطیق تطيیح رطزگطایی ثط مهیطفگطاییی
مؤثط اؾ ؛ ظیطا رطز ثطای خلًٌگطی اؾ

کٍ ثٍ مهطف میپطزاظز گیسوع مٗتقس اؾ

وٓب ؾطمبیٍزاضی ثٍ ًَض رعایىسٌای زضنسز اؾ

کیٍ

تب الیًی مهطف ضا قکل زَس ي رطلیىس

تًلیس ضا ثٍ اوحهبض ذًز زضليضز اظ َمبن اثتسا ثبظاضَب مطيّج رطزگطاییی ثیًزٌاویس ثٗیسَب
رطزگطایی ثٍ حًظٌی مهطف ویع کكبوسٌ قس ي تكریم ي تٗییه ذًاؾ َبی ریطزی ثیٍ
نًضت انل اؾبؾی تساي وٓب زضلمس ثسیه نًضت لظازی اوتربة ریطزی ثیٍ نیًضت
قبلجی زضلمس کٍ زض چبضچًة لن قرم میتًاوس ثٍ خلیًٌگیطی ثپیطزاظز گییسوع:1382 ،
)277
ثًزضیبض ویع زض لضای ذًز ثٍ ایه امط اقبضٌ زاضز کٍ مهطف ثٍ رطلیىس پًییبیی تجیسیل قیسٌ
اؾ

کٍ متًمه ایدبز حؽ ًَی

رطزی ي خمٗی اؾ

ارطاز حؽ ًَیی

چیٍ کؿیی

ثًزن ضا اظ َطیق لواٍ مهطف میکىىس ،تًلیس میومبیىس ٖىهط اؾبؾی زض ایه چطذف ،اظ
وٓط ثًزضیبض میل اؾ

رطز اظ َطیق مهطف اقال مٗیىی اظ کبالَب میکًقس کؿی ثبقیس ي

چیعی ثبقس کیٍ مییل زاضز ثبقیس ثبکیبک )150 :1381 ،اظ وٓیط ثًزضییبض اضظـ ومیبزیه
مهطف مُمتط اظ ذًز لن اؾ

ي ثطزاقیتی رٗیبل اظ مهیطفکىىیسٌ زاضز؛ مهیطفکىىیسٌ

مربَت مىفٗل تجلیغبت ویؿ  ،مهطفکىىسٌ اظ َطیق مهطف ثٍ ٖىًان ًًٖی اظ خبمٗیٍ
زض لن مكبضک

میکىس ي ثًزضیبض ازٖب میکىس کٍ ارطاز ثط اؾبؼ ًَی

قیًمیَ ،جقیبتی ي

خىؿی ذًز مهطف ومیکىىس ثلکٍ ذطیس کطزن ضا ثطای ثیبن ًَیتی کٍ زيؾ

زاضوس ،ثیبض

میگیطوس ثبکبک )163 :1381،اضيب ویبظَبی مبزی ،محطک َسفگطایی مسضن ویؿ
تحلیل مهطف ي میل ثٍ اضيب کطزن ایه تریل اؾ

ثلکٍ

کٍ مهطفگطاییی ضا مییلرطیىیس ي اظ

لودب کٍ ذیبل مهطف َطگع ثٍ اوتُب ومیضؾس ،مهطفگطایی وییع پبییبوی ویساضز ربيیلی،
 )52 :1382ثًزضیبض زض کتبة «خبمٍٗی مهطری» ثیبن مییکىیس کیٍ ویًٔ مهیطری کیٍ زض
خبمٍٗی مسضن قکل گطرتٍ ،ظاییسٌی ؾیطمبیٍزاضیای اؾی
يخًز ليضزٌ اؾ

کیٍ َجقیٍی متًؾیُی ضا ثیٍ

ي ثطای ایىکٍ خبمٍٗ پبؾریًی ویبظَبی ایه َجقٍ ثبقس ،مسا زض حیبل
- Campbell

1
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ثیطای مثیبل ریطز ثطيتمىیسی کیٍ

ثبظتًلیس کبالَب ي زض ياقٕ تٗطیف ویبظَبی خسیس اؾی

ؾیتطي ه زياؾجٍ ؾًاض میقًز ،چكمَب ضا ذیطٌ ومیکىس ،زض ياقٕ اي ذیًز ضا ثیب قییًٌی
مهطف ي ثب ؾجک ظوسگی ذبل ذًز اظ زییطان متمبیع میؾبظز ثًزضیبض )67 :1389،ثیٍ
وٓط ثًزضیبض ،ؾطمبیٍزاضی َطچٍ ثیكتط ویبظمىس لن قسٌ اؾ
خبمٍٗی مهطری مكبضک

کیٍ مُمیئه قیًز میطز زض

رٗبالوٍ زاضوس زض َمیه ضاؾتب الظ اؾ

کٍ مهطفکىىیسگبن ضا

ثٍ چیعَبیی يؾًؾٍ کطز اظ قجیل ذطیسن لوایٍ وییبظ وساضویس لوایٍ تًاویبیی ذطییسوف ضا
وساضوس ،ي لواٍ ممکه اؾ

الظ قًز ثطای ثٍ زؾ

ليضزوف ظیط ثبض قطو ثطين ضیتیعض

)411-413 :1389
ظیمل ثط ایه ثبيض اؾ

کٍ زض قطایٍ ظوسگی کالنقُطی ،الیًَبی مهطف اظ مُیمتیطیه

قیًٌَبیی َؿتىس کٍ میتًان اظ لوُب ثطای ثیبن ذًز زض ضاثٍُ ثب زیییطان ي اوجیًٌ خمٗیی
کالنقُط ي تحکیم حؽ ًَی

ذًز اؾتفبزٌ کطز ظیمل )56 :1372 ،اظ وٓیط ظیمیل ،زض

گیطقسن زض وٓب تقؿیم کبض پیایسٌ ،زؾ مبیٍَبی ًَی
کطزٌ اؾ

ي تمبیع اظ زییطان ضا وییع ظا یل

زض چىیه ييٗی ،قیًٌی ذبل مهطفکطزن ضاَی ثطای ثیبن ذًز زض ضاثُیٍ

ثب زییطان ي اوجًٌ خمٗی

حبيط زض کالنقُط اؾ

ظیمیل زضیبرتیٍ ثیًز کیٍ ثیًضغياظی

ثطلیه زض مًاخٍُ ثب گمىبمی حبنل اظ ظویسگی زض قیُط ،ثیطای حفیّ ًَیی
مهطف ثُطٌ میگطر

ذیًیف اظ

کیًیؿتً)175 :1380 ،

زیًیس َبضيی ویع زض ظمیىٍی مهطفگطایی اٖتقبز زاضز کٍ ،پؿبمسضویتٍی اوُٗبفپصیط ،یک
رطَى

پؿبمسضن ذلق میومبیس خؿتدًی ثیپبیبن ثطای ثبظاضَیبی خسییس ،تغیییط ؾیطیٕ

کبالَب ي زؾتکبضی مساي ؾلیقٍ ي ٖقیسٌی مطز اظ َطیق تجلیغیبت ثبٖیث ایدیبز رطَىی
پؿبمسضوی گطزیسٌ اؾ

يیػگی ایه ؤً رطَى

يخًز وبپبیساضی ي اوسیكٍای ؾُحی ثیٍ

خبی مٗبوی ٖمیق ،کثطت گطایی ي َطج ي مطج ثٍ خبی رطاضيای

مثیل ي پیكیطر

اؾی

چیىیچیبن)40 :1389 ،
مهطفگطایی ثب تغییط اوسیكٍ مطز زضثبضٌی مهطف پسیس مییلییس زض ظمیبنَیبی گصقیتٍ
مطز ثٍ تُیٍی کبالَب ي ذسمبت يطيضی زضخیٍی ايل ي ثٗیس کبالَیبی غیطيیطيضی ثیب
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ايلًی

ي تًان ذطیس ذًز میپطزاذتىس ي زض تُیٍ ي تًلیس مبیحتبج ذًز وقف زاقتىس ،امیب

ثطای اقبٍٖی مهطفگطایی الظ ثًز ایه ؤً وییطـ تغیییط یبثیس؛ ثىیبثطایه ثیٍ يؾییلٍی
تجلیغبت اظ َطیق يؾبیل اضتجبٌ خمٗی زض ؤً ویطـ مطز تغییط زازٌ قس ي میطز زض پیی
َط چٍ ثیكتط مهطفکطزن ثًزوس ي َؿتىس زض ایه تغییط انل اؾبؾی ایه ثًز کیٍ مهیطف
تجسیل ثٍ یک اضظـ ي َىدبض قس وٓب ؾطمبیٍزاضی اظ ضؾبوٍَب ثیٍ ٖىیًان اثیعاضی ثیطای
لمبزٌؾبظی ثؿتطَبی رطَىیی ي رکطی مهطفگطایی ثُیطٌ مییگییطز ؾییسیوییب:1388 ،
)154
چارچَب ًظزی
ثب تًخٍ ثٍ ایىکٍ َیچ کسا اظ وٓطیٍَبی خبمٍٗقىبؾی مًخًز ومیتًاوىس ثٍ تىُیبیی
مًئً مًضز ثطضؾی ضا پًقف زَىس ،ؾٗی قس ثب اؾتفبزٌ اظ چىس وٓطیٍ ،ثٍ یک وٓطییٍی
تطکیجی خبمٕ زؾ

یبر

َط چىس میتًان گف

کٍ وٓطیبت ظیمل ي يثیط زض اییه ظمیىیٍ

تب حسيزی ضاٌگكبؾ ؛ اظ وٓط لوُیب هقزفگزایی ًَیي زر اثز گغتزػ عزهایِزاری زر
ارٍپا تِ ٍجَز آهسَ .ماىیه تًؾٍٗی ؾطمبیٍزاضی زض اضيپب ثط اؾبؼ وًقتٍَبی يثط ،زض
اثط اقبٍٖی تفکطات لَتز ٍ کالَیي مجىی ثط ؾر

کبضکطزن ،نطرٍخًیی ،ؾطمبیٍگیصاضی

ي ایدبز مؤؾؿٍَبی اقتهبزی ثًز کٍ ضيحییٍی ؾیطمبیٍزاضی ثیٍ يخیًز لمیس زض غیطة،
گغتزػ سًسگی ؽْزی ٍ ؽْزًؾیٌی تا جٌثِّای رٍاًی ٍ اجتواعی ذاؿ ذَز سهیٌـِ
را تزای هقزفگزایی تِ عٌَاى عثکی ذاؿ اس سًسگی تـِ ٍجـَز آهـس ورؿی

زض

اثتسای قطن ثیؿتم ،ایه ؾجک ذبل ثب الیًَبی رطَىیی خسیس زض میبن ارطاز َجقیٍی ثیبال
ي متًؾٍ قُطی ضياج پیسا کطز زض قُطَب رطيقیبٌَبی ثعض
مهطفگطایی ضا القب کطزوس زض ایه رطَى

تأؾیؽ قیسوس ي رطَىی

يیػٌ یک قیٗبض انیلی ضياج پییسا کیطز ي لن

ایىکٍ تا هیتَاًی ترز ٍ ّز چِ تیؾتز هقزف کي .ثط پبیٍی َمیه قٗبض ثًز کیٍ ضقبثی
زض ذطیس ي مهطف ثٍ ٖىهط انلی اییه رطَىی
مهطف ثیكتط اظ یکسییط ؾجق
اختمبٖی تجسیل گطزیس

تجیسیل قیس اریطاز زض ذطییس ثیكیتط ي

میگطرتىیس ي تقطیجیبً مهیطفگطاییی ثیٍ ویًٖی يخُیٍی
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ثٍ ًَض کلی خمٕثىسی وٓطیبت متفبيت زض مًضز مهطفگطایی وكبن مییزَیس کیٍ
خُبویقسن ي یک قکلقسن رطَى َبی متفبيت کٍ اظ َطیق يؾیبیل اضتجیبٌ خمٗیی ي
تجلیغبت ي پیب َبی ثبظضگبوی نًضت میپصیطز؛ تالـ زاضز کٍ مربَت ضا ثطای ذطیس یک
کبال ،ایدبز احؿبؼ ویبظ ثٍ لن ي ثطگعیسن ؾجک ظویسگی ذیبل تطغییت ي اقىیبٔ ومبییس
ایدبز ویبظَبی خسیس ي کبشة ثٍ کبالَب یکی اظ کبضکطزَبی ضؾبوٍَبی خمٗیی اؾی
ثبٖث زامه ظزن ثٍ مهطفگطایی زض ٖهط حبيط قسٌ اؾ

کیٍ

ثىبثطایه ثیب يخیًز پییب َیبی

مهطفگطایبوٍ زض ضؾبوٍَبی خمٗی ،ارطاز َط چٍ ثیكتط زض مٗطو ایه ضؾیبوٍَیبی قیطاض
ثییطوس احتمیبالً ثیكیتط چىییه پییب َیبیی ضا مییثیىىیس ي مییقیىًوس زض وتیدیٍ تمیبیالت
مهطفگطایبوٍی لوُب متأثط ذًاَس قس
زض ظمیىٍی قُطوكیىی ثبیس ثیبن کطز کٍ کكًضَبی خُبن ؾً زض خطیبن تًؾیٍٗی ویبثطاثط
ثٍ کبوًنَبی مهطری تجیسیل مییقیًوس قیُطَبی ثیعض

زض خُیبن ؾیً  ،مكرهیٍی

کبوًنَبی مهطفگطایی َؿتىس کٍ اظ یک ؾً تًلیسات ثًمی ضا اظ وقبٌ کمتط تًؾٍٗیبرتیٍ
ثٍ ؾم

ذًز خصة می کىىس ي اظ ؾًی زییط ،زض اضتجبٌ ثب زوییبی ذیبضج ،ايلییه مطکیع

خصة ي مهطف تًلیست کكًضات تًؾٍٗیبرتٍ َؿتىس کكًض میب زض زَیٍَیبی اذییط ثیٍ
مهطف گطایی رعایىسٌ ؾً پیسا کطزٌ اؾ

کٍ ایه ييٗی

زض قیُطَب ثیكیتط ثیٍ چكیم

میذًضز ي اضتجبٌ وعزیکی ثیب تًؾیٍٗی قُطوكییىی زض کكیًض زاضز َماىییه ظیمیل زض
وٓطیبت ذًز تأثیط رطَى
اؾ

مسضن ثط ضياوكىبؾیی اختمیبٖی قُطوكییىبن ضا اضظییبثی کیطزٌ

ظیمل ثٍ وقف قُط ي قُطوكیىی زض گؿتطـ مهطفگطایی زض ثیه قُطيوسان تأکیس

زاقتٍ اؾ ؛ اي ثیبن میزاضز کٍ قُطوكیىی ثبٖث میقًز کٍ ارطاز ثب مهطف کطزن زضنسز
زؾتیبثی ثٍ ًَی

ثبقىس ي اظ ایه َطیق ذًز ضا زض ٖطنٍی اختمبٖی مًضز قجًل زیییطان

قطاض ثسَىس َماىیه گؿتطـ ظوسگی قُطی ي قُطوكیىی ثب خىجٍَبی ضياوی ي اختمیبٖی
ذبل ذًز ،ظمیىٍ ضا ثطای مهطفگطایی ثٍ ٖىًان ؾجکی ذبل اظ ظوسگی ثٍ يخًز ليضز
زض ياقٕ ظوسگی قُطی ارطاز ضا ياضز محیُی میکىیس کیٍ زض خطییبن لن ،ویبظَیبی کیبشة
تًؾٍ وكبوٍَب ثٍ يخًز میلیس کٍ زض وتیدٍی لنًَ ،ی یبثی لوُب اظ َطیق مهطف قیکل
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میگیطز ثىبثطایه ارطاز ثٍ مهطف ثیكتط تطغیت میقًوس ي لوُب کمکم محًض ظویسگی ذیًز
ضا ثط مهطف قطاض میزَىس اظ وٓط ظیمل قُطَب پسیسٌی مهیطفگطاییی ضا ثیب ذیًز ثییه
کىكیطان تطيیح زازوس
ٖاليٌ ثط ایه تجلیغبت تدبضی قُطی ثٍ ٖىًان قکل خسیسی اظ تجلیغیبت ؾیٗی زاضویس ثیب
اؾتفبزٌ اظ اثعاضَبی متىیًٖی کیٍ زض اذتییبض زاضویس ،ثیٍ مهیطف کبالَیب زض قیُط ي مییبن
قُطوكیىبن زامه ظوىس ي تمبیل ثٍ زاقته کبالَبی مبزی ضا زض لوبن ارعایف زَىیس زض ياقیٕ
محیٍَب ي رًبی قُطَب مبوىس اوًأ پبؾبغَب ي ثبظاضَبی قیُطی اتًثیًؼَیبی ٖمیًمی،
پلَبی ٖبثط پیبزٌ ،ظیطگصضَب ،وقبقیی زیًاضَیبی کًتیبٌ ي ثلىیس ،پالکیبضز زض اویساظٌَیبی
مرتلف ،ثطيقًض ،کبضت) ذًز محطکی ثطای گؿتطـ مهطفگطایی َؿتىس
اظ َطف زییط ثطایبن تطوط اظ خملٍ خبمٍٗقىبؾبوی اؾ
پؿ مسضن زاضای تألیفبت رطاياوی اؾ

کٍ زض ثبة زیه ي مؿیب ل زوییبی

تطوط پؿ مسضویؿم ضا َمجؿتٍ ثٍ ًُْض مفبَیمی

چًن ؾطمبیٍزاضی مهطری ،متأذط ي قسیس تٗطیف میکىس کیٍ اییه الییًی ؾیطمبیٍزاضی
متأذط ي مطا َمجؿتٍ ثب لن ؾیبمبوٍ ي ؾیجک خسییس رطَىییی اظ ظیؿی خُیبن ضا قیکل
میزَس کٍ زض ثطگیطوسٌی مقًالتی َمایًن؛ تیهلؾیبیی ،ذیًـ گیصضاوی ي کیبمدًیی ي
ضيب زيؾ

لصتگطایی اؾ

ي َمکبضان )126 :1391 ،تطوع مٗتقس اؾ

اگطچیٍ اؾیال

ثب ًُْض مهطفگطایی ثٍ ٖىًان وتیدٍی ؾطمبیٍزاضی ايلییٍَ ،مریًان ي ؾیبظگبض اؾی

ي

قطن ثیؿتم ْبَط قس اظ وٓط تطویط رطَىی

ي

تًؾٍٗ رطَى

ؾطمبیٍزاضاوٍ زض ویمٍ ورؿ

ؾجک ظوسگی اؾالمی ثب تًخٍ ثٍ مؤلفٍَبی مكرم ي ممتبظ وُفتٍ زض لن ثب ؾجک ظویسگی
غطثی کٍ مؤلفٍی ٖمسٌ ي ثبضظ لن مهطفگطایی قسیس اؾ  ،وبؾبظگبض اؾ

ضيبزيؾی

ي َمکبضان )127 :1391 ،اظ وٓط تطوط زیه اؾال ثب ایس ًلًغی مُلقگطایبوٍاـ کٍ ؾیجک
ظوسگی یک زؾتی ضا تجلیغ میکىس ،ثب تىًٔگطایی ي تکثطگطایی وُفتٍ زض مهیطفگطاییی زض
ضقبث

خسی اؾ

ي زض ثطذی مًاضز ثب خُبویقسن ي پؿ مسضویؿم کٍ مهیطفگطاییی

ایس ًلًغی ضؾمی لن اؾ ) ثٍ مجبضظٌ ثطمیذیعز
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رٍػ تحقیق
مُبلٍٗی حبيط ،ثٍ لحبِ اخطا اظ ؤً پیمبیكی ،اظ وٓط ظمبن قُٗی ي ثیٍ لحیبِ مبَیی ،
کبضثطزی اؾ

خبمٍٗی لمبضی تحقیق ،خًاوبن  15-29ؾیبل ؾیبکه قیُط ییعز زض ؾیبل

 1392ثًزوس کٍ َجق لمبض ؾطقمبضی  1390قُط یعز ،خمٗی

لمبضی مًضز وٓیط 182094

وفط ثًزٌ اؾ
ثط اؾبؼ رطمًل کًکطان ثب ؾُح اَمیىبن  95زضنیس ي زقی
ومًوٍ ثطاؾبؼ پطاکىسگی نف

احتمیبلی  5زضنیس ،حدیم

انلی زض پیفلظمًن 383/35 ،وفط مكیرم گطزییس  pي

 qثییط اؾییبؼ تحقیقییبت پیكیییه کییٍ زض ایییه ظمیىییٍ اودییب قییسٌ ثییًز  0/5گطرتییٍ قییس
محبرٍٓکبضتطیه حبل ) یٗىی ویمی اظ خمٗی

حب ع نفتی مٗییه ثبقیىس ي ویمیی زیییط

ربقس لن ضيـ ومًوٍگیطی زض ایه تحقیق ،ذًقٍای چىس مطحلٍای ي ومًوٍگییطی وییع ثیٍ
ضيـ ذًقٍای چىس مطحلٍای اؾ
رُطؾ

ضيـ ومًوٍگیطی ذًقٍای ،يقتی ثٍ کبض میضيز کٍ

کبمل ارطاز خبمٍٗ زض زؾتطؼ وجبقس ثٍ ایه مىًٓض اثتسا اظ ثییه  2مىُقیٍی قیُط

یک مىُقٍ ضا ثٍ نًضت تهبزری ؾبزٌ اوتربة کطزیم؛ لیؿتی اظ محلٍَب زض لن مىُقٍ تُیٍ
کطزیم ي ؾپؽ چىسیه محلٍ ضا ثٍ نًضت تهبزری ؾبزٌ اوتریبة کیطزیم ي زض وُبیی

اظ

َط محلٍ چىسیه ذبوٍ ضا ثٍ نًضت تهبزری اوتربة کطزیم کٍ ایه قیًٌی ومًویٍگییطی،
ومًوٍگیطی ذًقٍای ؾٍ مطحلٍای اؾ
زازٌَبی مًضز ویبظ زض ایه مُبلٍٗ ثٍ کمیک پطؾكیىبمٍی محقیقؾیبذتٍ گیطزليضی قیس
ضيایی 1اثعاض ؾىدف اظ ؤً نًضی 2مًضز اضظیبثی قطاض گطر ؛ زض ضيایی نًضی گًیٍَیب
ي َیف َبی ثٍ کیبض گطرتیٍ قیسٌ زض پطؾكیىبمٍ زض اذتییبض تٗیسازی اظ خبمٗیٍقىبؾیبن ي
کبضقىبؾبن قطاض گطر

ي اظ لوبن ذًاؾتٍ قس تب وٓط ذًز ضا اٖال کىىیس زازٌَیبی میًضز

ویبظ پؽ اظ خمٕليضی ثٍ کمک وط ارعاض  SPSSتدعیٍ ي تحلیل گطزیس ي ؾپؽ ثٍ مىًٓض
ثطضؾی ضاثٍُی احتمیبلی ثییه متغیطَیبی رطيییٍ ،اظ ضيـ لمیبض اؾیتىجبَی تیی ،تحلییل
ياضیبوؽ ،يطیت َمجؿتیی پیطؾًن ،ضگطؾیًن ي لمبضٌَبی زییط اؾتفبزٌ گطزییسٌ اؾی
1- Validity
2- Face validity
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َماىیه زض ایه تحقیق ثطای اَمیىبن اظ پبیبییَ 1یفَیبی مًخیًز زض پطؾكیىبمٍ وییع اظ
يطیت للفبی کطيوجبخ اؾتفبزٌ قس
جسٍل ؽوارُی  :1ضزیة آلفای کزًٍثاخ هتغیزّا ٍ تعساز گَیِّای ّز هتغیز
متغیط

تٗساز گًیٍَب

للفبی کطيوجبخ

مهطفمحًضی

6

0/78

خُبویقسن

8

0/72

زیىساضی

9

0/91

وتبیح خسيل قمبضٌی  1وكبن میزَس کٍ مقساض للفبی کطيوجبخ متغیطَبی تحقیق ثیبالتط اظ
 0/07اؾ

کٍ وكبنزَىسٌی َمجؿتیی زضيوی ثبال ثیه گًیٍَبی تحقیق اؾ

فزضیات تحقیق
 ثٍ وٓط میضؾس ثیه خىؿی-

پبؾریًیبن ي مهطفگطایی تفبيت يخًز زاضز

ثٍ وٓط میضؾس ثیه محل تًلس پبؾریًیبن ي مهطفگطایی ضاثٍُ يخًز زاضز

 ثٍ وٓط میضؾس ثیه میعان تحهیالت پبؾریًیبن ي مهطفگطایی ضاثٍُ يخًز زاضز ثٍ وٓط میضؾس ثیه میعان اؾتفبزٌ اظ يؾبیل اضتجبٌ خمٗیی ي مهیطفگطاییی ضاثُیٍيخًز زاضز
 ثٍ وٓط میضؾس ثیه میعان زیىساضی پبؾریًیبن ي مهطفگطایی ضاثٍُ يخًز زاضز ثٍ وٓط میضؾس ثیه خُبویقسن ي مهطفگطایی ضاثٍُ يخًز زاضزتعزیف ًظزی ٍ عولی هتغیزّا:
هقزفگزایی :امطيظٌ مهطف ي ویبظ اظ َم ربنلٍ گطرتٍاوس ي قکبری ثییه لوُیب ثیٍ يخیًز
لمسٌ اؾ  ،ثٍ وحًی کٍ زییط مهطف اوؿیبوی مُیبثق ثیب ویبظَیبی اوؿیبوی ویؿی  ،ثلکیٍ
مهطف چیعی ثیف اظ لن اؾ

ي لن قکبف ضا مهطفمحیًضی پیط کیطزٌ اؾی

ثبکیبک،

 )1381زض ٖهط حبيط اوؿبنَب تمبیل زاضوس کٍ کیؿتی ذًز ضا ثیب کبالَیب ي ذیسمبتی کیٍ
مهطف میکىىس یب گًوبگًوی ي تىًٔ مهطف ،ثرهًل مهطف کبالَب یب ذسمبت کٍ ویب ي
مبضک مكًُض زاضوس وكبن زَىس مًحس ي َمکبضان )1 :1389 ،ثٍ ًَض کلی مهیطفگطاییی
1- Reliability
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ٖجبضت اؾ

اظ انبل

زازن ثٍ مهطف ي َسف قطاضزازن ضربٌ ي زاضاییَیبی میبزی ثیطای

ٖملیبتی کطزن ایه متغیط گًیٍَبیی زض مًضز ٖالقٍمىسی ثٍ ذطییس َیط ضيظ لجیبؼ ،اؾیبؼ
مىعل ،لصتثطزن اظ ذطیس ي امثبل ایهَب پطؾیسٌ قس ،تٗساز گًیٍَبی ایه ثٗس وییع  6ؾیؤال
ثًزٌ کٍ زض قبلت َیف لیکطت ومطٌگصاضی قس
زیٌساری :زیىساضی ٖجبضت اؾ
زیىساض ذًز ضا ملع ثٍ تجٗی

اظ پصیطـ ٖقبیس ي احکب زیىی ثیٍ گًویٍای کیٍ قیرم
ي ضٖبی

اظ اییه مدمًٖیٍ ثساویس حكیم یغمیبیی:1380 ،

 )190ثطای ٖملیبتیکطزن ایه متغیط ؾؤاالتی زضثبضٌ ی اٖتقبز ثٍ يخًز ذًز ،اودب مىبؾیک
مصَجی ي زیىی مبوىس ضيظٌ ،ومبظ ،ي
اظ َیاًق
اؾ

پطؾیسٌ قس ثطای ایه متغیط  9گًیٍ َطاحی قیس کیٍ

تب َمیكٍ) ومطٌگصاضی قس ،ؾیُح ؾیىدف لن ،ثیٍ نیًضت ربنیلٍای ثیًزٌ

ثطای ثطضؾی پبیبیی متغیط زیىساضی اظ يطیت للفبی کطيوجبخ اؾتفبزٌ قسٌ اؾ

جْاًیؽسى :مفًُمی رطاگیط اؾ

کٍ ثطای تًنییف زضَیم تىییسگی ي ثیٍ َیم پیًؾیتیی

خبمٍٗ ی اوؿبوی زض مقیبؼ خُبوی ييٕ قسٌ اؾ

تٗساز گًیٍَبی ایه متغیط  8ؾؤال ثًز

ؾُح ؾىدف ایه متغیط ربنلٍای ي زض قبلت َیف لیکطت َطحضیعی قس
یافتِّای تحقیق
اظ مدمًٔ پبؾریًیبن 200 ،وفط  52/1زضنیس) ضا میطزان ي  47/9 184زضنیس) ضا ظویبن
تكکیل زازٌاوس میبوییه ؾىی پبؾریًیبن  22/7ؾبل ،محسيزٌی ؾیىی ثییه  15-29ؾیبل
ثًزٌ کٍ  21/6زضنس اظ لوُب ،زض گطيٌ ؾىی  15-19ؾیبل 43/2 ،زضنیس اظ لوُیب زض گیطيٌ
ؾىی  20-24ي  35/2زضنس زض گطيٌ ؾىی  25-29ثًزوس اظ مدمًٔ  384پبؾریً76/8 ،
زضنس مدطز ي  23/2زضنس اظ لوُب متأَل ثًزوس میعان تحهیالت پبؾریًیبن ثسیهقیطح
ثًزٌ اؾ  58 :وفط  15/1زضنس) ؾیکل 72 ،وفیط  18/8زضنیس) زییپلم 51 ،وفیط 13/3
زضنییس) رییً زیییپلم 135 ،وفییط  35/2زضنییس) لیؿییبوؽ ي  68وفییط  )17/7زضنییس اظ
پبؾریًیبن رً لیؿبوؽ ي ثبالتط ثًزٌاوس
وتبیح خسيل قمبضٌی  2وكبن میزَس ،کٍ  2/9اظ ارطاز زاضای میعان زیس خُبویقسن پبییه
ي  54/7زضنس زاضای خُبویقسن متًؾٍ ي  42/4زضنس اظ ارطاز زاضای خُبویقیسن ثیبال
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ثًزوس َماىیه مقساض کلی زیس خُبویقسن پبؾریًیبن ثطاثط ثب  27/40ثًز کٍ ایه مقیساض
اظ میبوییه مًضز اوتٓبض کٍ ثطاثط ثب  20ثًزٌ ،ثیكتط اؾ
جسٍل ؽوارُی  :2تَسیع فزاٍاًی پاعرگَیاى تز حغة جْاًیؽسى
خُبوی قسن

رطاياوی

زضنس رطاياوی

کم

11

2/9

متًؾٍ

210

54/7

ثبال

163

42/4

میبوییه
27/40

وتبیح خسيل قیمبضٌی  3وكیبن زاز ،تىُیب  35وفیط  %9/1زضنیس) اظ پبؾیدگًییبن زاضای
زیىساضی پبییه 189،وفط  %49/2زضنس) زاضای زیىساضی متًؾٍ ثًزوس ،ایه زض حیبلی کیٍ
 160وفط اظ پبؾریًیبن  %41/7زضنس) زاضای زیىساضی ثبال ثیًزٌاویس َماىییه مییبوییه
زیىساضی پبؾریًیبن ثطاثط ثب  21/90ثًزٌ اؾ

کٍ ایه مقساض ،اظ میبوییه مًضز اوتٓیبض کیٍ

ثطاثط ثب  18ثًز ،ثیكتط اؾ
جسٍل ؽوارُی  :3تَسیع فزاٍاًی پاعرگَیاى تز حغة ًوزُی زیٌساری
زیىساضی

رطاياوی

زضنس رطاياوی

کم

35

9/1

متًؾٍ

189

42/2

ظیبز

169

41/7

میبوییه
21/90

وتییبیح خییسيل قییمبضٌی  4وكییبن میییزَىییس کییٍ  27وفییط  )%7/0اظ پبؾییریًیبن زاضای
مهطف گطایی پبییه 230 ،وفط  )%59/9اظ پبؾریًیبن زاضای مهیطفمحیًضی متًؾیٍ ي
 127وفط  )%33/1زاضای مهطفگطایی ثیبالیی ثًزویس َماىییه مییبوییه مهیطفگطاییی
پبؾریًیبن ثطاثط ثب  20/07ثًزٌ اؾ
ثًز ثبالتط اؾ

کٍ ایه مقساض اظ میبوییه مًضز اوتٓبض کٍ ثطاثط ثیب 15
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جسٍل ؽوارُی :4تَسیع فزاٍاى پاعرگَیاى تز حغة هقزفهحَری
مهطف محًضی

رطاياوی

زضنس رطاياوی

کم

27

7 /0

متًؾٍ

230

59/9

ثبال

127

31/1

خسيل قمبضٌی  5ثٍ ثطضؾی رطيیٍی ضاثٍُ ثیه خىؿی
خسيل وكبن میزَس کٍ ثیه خىؿی

میبوییه
20/07

ي مهطفگطایی میپطزاظز وتبیح

ي مهطفگطاییی ضاثُیٍی مٗىیبزاضی يخیًز زاضز ي

میبوییه مهطفگطایی ظوبن ثیكتط اظ مطزان اؾ  ،ثىبثطایه رطيیٍی ثبال تأییس میقًز
جسٍل ؽوارُی  :5آسهَى هقایغِی هیاًگیي( )T-testهقزفگزایی تز حغة جٌغیت
رطاياوی

میبوییه

زضخٍی لظازی

t

ؾُح مٗىبزاضی

مطز

200

19/56

382

-2/19

0/029

ظن

184

20/61

خىؿی

خسيل قمبضٌی  6ثٍ ثطضؾی رطيیٍی ضاثٍُ ثیه مهطفگطایی ي محل تًلیس مییپیطزاظز
وتبیح خسيل وكبن میزَس کٍ ثیه مهطفگطایی ي محل تًلیس ضاثُیٍی مٗىیبزاضی يخیًز
زاضز ي میعان مهطفگطایی ارطازی کٍ زض قُط ظوسگی میکىىس ثیكتط اظ کؿیبوی اؾی
محل تًلس لوُب زض ضيؾتبؾ  ،ثىبثطایه ثب تًخٍ ثٍ ایه یبرتٍَب میتًان گف

کیٍ

کیٍ رطيییٍی

ثبال تأییس میقًز
جسٍل ؽوارُی  :6آسهَى هقایغِی هیاًگیي( )T-testهقزفگزایی تز حغة هحل تَلس
محل تًلس

رطاياوی

میبوییه

زضخٍ لظازی

t

ؾُح مٗىبزاضی

قُط

359

20/22

382

2/27

0/024

ضيؾتب

25

18/04

خسيل قمبضٌی  7ثٍ ثطضؾی رطيیٍی ضاثٍُ ثیه تحهیالت ي مهطفگطاییی مییپیطزاظز
وتبیح وكبن میزَس کٍ ثیه میعان مهطفگطایی پبؾیریًیبن ثیط حؿیت تحهییالت لوُیب
ضاثٍُای يخًز وساضز ،ثىبثطایه رطيیٍ ثبال ضز میقًز
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جسٍل ؽوارُی  :7آسهَى هقایغِی هیاًگیي( )F-testهقزفگزایی تز حغة تحقیالت
گطيٌ َب

رطياوی

میبوییه

f

ؾُح مٗىبزاضی

ؾیکل

58

19/27

1/68

0/169

زیپلم

72

20/72

رً زیپلم

51

20/02

لیؿبوؽ

135

20/04

رً لیؿبوؽ ي ثبالتط

68

19/44

خسيل قمبضٌی  8ثٍ ثطضؾی مبتطیؽ َمجؿتیی ثیه متغیطَبی تحقیق مییپیطزاظز وتیبیح
مبتطیؽ وكبن می زَس کٍ ثیه میعان اؾتفبزٌ اظ يؾبیل اضتجیبٌ خمٗیی ي مهیطفمحیًضی
ضاثٍُی مٗىبزاض ي مثجتی يخًز زاضز؛ ثسیه نًضت کٍ َط چیٍ اؾیتفبزٌ اظ يؾیبیل اضتجیبٌ
خمٗی ثب تأکیس ثیكتط ثط مبًَاضٌ) ثیكتط قًز ،مهطفگطایی زض ثییه پبؾیریًیبن ثیكیتط
میقًز َماىیه وتبیح خیسيل قیمبضٌی  8وكیبن مییزَیس کیٍ ثییه مییعان زیىیساضی ي
مهطفگطایی پبؾریًیبن ضاثٍُی مٗىبزاض ي مىفیای يخًز زاضز؛ تفؿیط لن ثسیه نیًضت
اؾ

کٍ َط چٍ میعان زیىساضی ي پبیجىسی زیىی ارطاز ثیكتط ثبقس ،اظ میعان مهیطفگطاییی

لوُب کبؾتٍ میقًز اظ زیییط وتیبیح میبتطیؽ َمجؿیتیی ،ضاثُیٍی مثجی

ي مٗىیبزاض ثییه

خُبویقسن ي مهطفگطایی اؾ  ،یٗىی َط چٍ گطایف ي زیس ارطاز خُبوی ثبقیس ،مییعان
مهطفگطایی زض ثیه لوُب ویع ثیكتط میقًز
جسٍل ؽوارُی  :8هاتزیظ ّوثغتگی هتغیزّای تحقیق
متغیط

ضؾبوٍی خمٗی

زیىساضی

0/096

خُبویقسن

**0/194

**-0/295

مهطفگطایی

**0/151

**-0/174

** ضاثٍُ زض ؾُح  99زضنس مٗىبزاض اؾ

زیىساضی

خُبوی قسن

**0/254

* ضاثٍُ زض ؾُح  95زضنس مٗىبزاض اؾ

ثٍ مىًٓض ثطضؾی میعان تأثیط متغیطَبی مؿتقل ثط مهطفگطایی اظ لظمًن ضگطؾیًن گب ثٍ
گب اؾتفبزٌ قس چىبوکٍ زض خسيل قمبضٌی  9لمسٌ اؾ  ،زض ثیه متغیطَبی مؿتقل ،متغیط
خُبویقسن ثیكتطیه َمجؿتیی ضا ثب مهطفگطایی زاضز ایه متغیط ثٍ تىُبیی قبزض ثٍ تجییه
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ثیف اظ  0/12اظ ياضیبوؽ مهطفگطایی اؾ

متغیط ثٗسی کٍ ثیكیتطیه َمجؿیتیی ضا ثیب

مهطفگطایی زاضز ،زیىساضی اؾ ؛ ثب ياضز کطزن ایه متغیط ثٍ مٗبزلیٍی ضگطؾییًن مقیساض
R2ثٍ 0/172ضؾیسٌ اؾ  ،مقساض ثتبی زیىساضی  )-0/196ثیبویط لن اؾ

کیٍ ثیب اریعایف

یک ياحس ثٍ ؾُح زیىساضی ارطاز ،ثٍ مقساض  )-0/194اظ مهطفگطایی ارطاز کمتط میقًز
ثیبقی

ثىبثطایه ایه متغیطَب قبزض ثٍ تجییه ثیف اظ  0/17اظ ياضییبوؽ مهیطفگطاییی اؾی
متغیطَبی تحقیق اظ مسل ذبضج قسوس
جسٍل ؽوارُی  .9تثییي هتغیز هقزفگزایی تز اعاط هتغیزّای هغتقل
2

متغیط

Beta

B

T

Sig

R

R

خُبویقسن

0/222

0/217

4/314

0/000

0/254

0/121

زیىساضی

-0/194

-0/196

-2/112

0/010

0/235

0/172

ًتیجِگیزی
مهطف َط خبمٍٗای ياثؿتٍ ثٍ رطَى

ي َىدبضَبی حبکم ثیط لن اؾی

ي تغیییط ضيییٍی

مهطف ي ضياج مهطف گطاییی اظ زییسگبٌ اوسیكیمىسان اظ تغیییط وییطـ ي اوسیكیٍ لغیبظ
میقًز لوبن ثب تغییط اوسیكیٍی غبلیت ثیٍ يؾییلٍی تجلیغیبت ي ضؾیبوٍَیب خًامیٕ ضا ثیٍ
مهطف گطایی کٍ یکی اظ انًل اؾبؾی وٓب ؾطمبیٍزاضی اؾی  ،مییکكیبوىس اییه تغیییط
ویطـ ثب تًخٍ ثٍ رطَى

ي ثبر

َیط خبمٗیٍای اظ قیست ي يیٗف ثطذیًضزاض اؾی ،

ثىبثطایه مب زض ایه مقبلٍ ثٍ ثطضؾی تدطثی پسیسٌی مهطفگطایی ي ًٖامل مطتجٍ ثیب لن زض
ثیه خًاوبن قُط یعز پطزاذتٍایم
میبوییه مهطفگطایی زض میبن خًاوبن مًضز مُبلٍٗ اظ میبوییه اؾمی مقیبؼ ثیكتط اؾی
ضؾبوٍَب ثٍ ٖىًان یکی اظ مُمتطیه ویطيَبی خُبویقسن ،ثٍ ویبظَیبی مهیطری کىكییطان
اختمبٖی زامه میظوس ي لن ضا تقًی

میکىس یکی اظ وتبیح تحقیق اییه ضاثُیٍ اؾی

کیٍ

میبوییه مهطفگطایی ظوبن ثیكتط اظ مطزان اؾ ؛ ایه یبرتٍ ثب وتبیح تحقییق کیبؼ )2001
ي ثب وتبیح

ي کطیًيیال ي َمکبضان  )2009ي ضيبزيؾ

ي َمکبضان َ )1391مؿً اؾ

تحقیق مًحس ي زییطان  )1389وبَمؿًؾ

يثله ویع اظ خملٍ اوسیكمىساوی میثبقس کیٍ
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اٖتقبز زاضز زض ظوسگی مسضن ایه ظوبن َؿتىس کٍ ظوسگی اختمبٖی ضا ؾبظمبوسَی میکىىیس
اظ وٓط اي لوُب اثعاضَبیی َؿتىس ثطای مطزان تب اظ َطیق مهطف ویبثتی ،ثیطيت ذیًز ضا ثیٍ
ومبیف ثیصاضوس؛ یٗىی اظ َطیق کبالَبیی مبوىس ظیًضلالت یب لجبؼَبی گطاوقیم
یبرتٍی زییط تحقیق وكبن زاز کٍ میبوییه مهطفگطایی پبؾریًیبوی کٍ محیل تًلیس لوُیب
زض قُط ثًز ،اظ میبوییه مهطفگطایی ارطازی کٍ زض ضيؾتب متًلس قسوس ثیكتط ثیًز ،یٗىیی
قُطوكیىی گطایف ارطاز ضا ثٍ مهطف ثیكتط ؾً مییزَیس اییه یبرتیٍ ثیب وتیبیح تحقییق
ضيبزيؾ
رطَى

ي َمکبضان َ )1391مؿًؾی

زض ياقیٕ مٗطيرتیطیه وٓطییٍ زض ثیبة تیأثیط

قُطی ثط مهطفگطایی وٓطیٍی «کالنقُط ي حیبت شَىی» ظیمل اؾ

وٓطیٍ ی یبز قسٌ ثط ایه ثبيض اؾ

کٍ زض قُطَب ثٍ زلیل ؾلٍُ ٖقالوی

ظیمل زض

اثعاضی ي گمىبمی

رطز ثطای رطاض اظ تىُیبیی ي َماىییه ثیطای حفیّ ذًزمرتیبضی ریطزی زض ثطاثیط َدیً
ٖیىیی ثیط رطَىی

ویطيَبی َبق رطؾبی اختمبٖی کٍ حبنل چیطگی رطَى

شَىیی کیٍ

ثعضگتطیه زؾتبيضز زویبی مسضن اؾ  ،ارطاز ثٍ مسگطایی ي مهطفگطایی ضيی مییليضویس
مسگطایی ذًز یکی اظ مُمتطیه گًوٍَبی مهطفگطایی اؾ

ثٍ اٖتقبز ظیمل رطز رقٍ اظ

َطیق ثؿٍ قسیس رطزگطایی کٍ َسف لن زوجبل کطزن ومبزَب مىعل

ي مس اؾ  ،میتًاویس

ركبضَبی ظوسگی ضا تحمل کىس ایىیًوٍ مهطف کیطزن ضاَیی ثیطای اثجیبت ذیًز اؾی ؛
ثىبثطایه الیًَبی مسضن مهطف ،تیب حیسی وبقیی اظ ظیؿیته زض کیالنقیُطَب ،قیُطَب ي
حًمٍَبؾ  ،ظیطا ظوسگی لن ًَض کٍ ظیمل مییگًییس اوؿیبنَیبی خسییسی ضا پیطيضـ
میزَس کٍ ویطان ذًزمرتبضی ي رطزی
اختمبٖی اؾ

يخیًز ذیًیف زض تقبثیل ثیب ویطيَیبی چییطٌی

کٍ لثیبض ي پیبمیسَبی مبوىیس ضياج اضظـَیبی ذًزذًاَبویٍ ،لیصتَلجیی،

ررطرطيقی کٍ اظ اضظـَب ي پیبمسَبی َمجؿتٍ ثب مهیطفگطاییی اؾی
تحقیق ایه یبرتٍ اؾ

اظ زیییط وتیبیح

کٍ ثیه مییعان تحهییالت ي مهیطفگطاییی پبؾیریًیبن ضاثُیٍی

مٗىبزاضی يخًز وساق
یبرتٍ ی زییط تحقیق وكبن زاز کٍ ثیه اؾتفبزٌ اظ ضؾبوٍَبی اضتجبٌ خمٗیی ثیب تأکییس ثیط
مبًَاضٌ) ي مهطفگطایی ضاثٍُی مٗىبزاض يخًز زاق

ثىبثطایه ایه ضؾبوٍ وقف ثبضظی زض
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گؿتطـ مهطفگطایی زض ثیه کىفگطان اختمبٖی زاضز وتبیح ایه یبرتٍ ثیب وتیبیح تحقییق
مًحس ي زییطان  )1389ي َماىییه ٖؿیکطی وسيقیه ي زیییطان َ )1390مؿًؾی
ضؾبوٍَبی اضتجبٌ خمٗی ثٍ ٖىًان یکی اظ اثعاضَیبی ثؿییبض مُیم ثیطای اوتقیبل اضظـَیب،
ومبزَب ي پیب َب ثٍ کبض ثطزٌ میقًوس ي زض ثؿیبضی اظ مًاضز ایه ضؾبوٍَب ،زض ذسم

گطيٌ

ذبنی ٖمل میکىىس ي اضظـَبی ثرهًنی ضا زض میبن مطز اقبٍٖ می زَىیس ،کیٍ اظ لن
خملٍ میتًان ثٍ اضظـ مهطفگطایی ثطای زویبی ؾطمبیٍزاضی اقبضٌ کطز؛ ثٍ َمییه زلییل
ثیكتط ایه ضؾبوٍَب زض ایه خُ

حطک

میکىىس ي ؾٗی زض اقىیبٔ ثیكیتط مربَجیبن ذیًز

زاضوس ي زض لن ياحس میتًاوىس تٗساز ٖٓیمی اظ ارطاز ضا تح

پًقف قطاض زَىس ي ارطاز ضا

ثٍ ویبظَبی کبشة تطغیت کىىس ثب تًخٍ ثٍ تأکیس ثیكتط مب ثط مبًَاضٌ زض اییه تحقییق ثبییس
ثیبن کطز کٍ ایه يؾیلٍ ی اضتجبَی قسضت اقىبٔ ثبالیی زاضز ي ثب میعان مهطفگطاییی اریطاز
ضاثٍُی ثؿیبض ظیبزی ضا میتًاوس ثطقطاض کىس اظ لودبیی کٍ مبًَاضٌ ضؾبوٍای رطاملی اؾی
ي ؾیبؾ َبی لن زض اذتیبض کكًضَبی پیكطرتٍ ؾطمبیٍزاضی اؾ  ،ثیكتط میتًاوس ارطاز ضا
زض مٗطو پیب َب ي اضظـَبی مهطفگطایبوٍ قطاض زَس
یبرتٍ ی زییط تحقیق وكبن زاز کٍ ثیه زیىساضی ثب مهطفگطایی ضاثُیٍای مٗىیبزاض ي مىفیی
يخًز زاضز وتبیح ایه یبرتٍ ثب وتبیح تحقیق ضيبزيؾی

ي َمکیبضان َ )1391مؿًؾی ،

َماىیه ایه یبرتٍ چبضچًة وٓطی تحقیق مب ضا تأییس میکىس ثؿیبضی اظ اوسیكیمىسان ثیط
تىبقى زیه ي لمًظٌَبی مصَجی ثب اضظـَبی مهطفگطایی وًیه تأکیس زاقتىس ورؿیتیه
متفکطی کٍ زض ثبة زیه ي مقًلٍی مهطف زاضای مجبحث وٓیطی ي ضاَیكبؾی  ،میبکؽ
يثط اؾ

يی زض کتبثف ثب ٖىًان «اذیال پطيتؿیتبن ي ضيح ؾیطمبیٍزاضی» ثیٍ محیسيز

کطزن وقف مهطف اظ َطیق لمًظٌَبی کبلًیىؿتی اقبضٌ زاضز ثطاییبن تطویط َیم ثیٍ َیًض
ذبل ثط تًبز لمًظٌَبی زیه اؾال ثب مهطفگطایی کٍ ثیٍ تهیطیح ذیًز تطویط میطا ي
ایس ًلًغی زيضان مسضن ي پؿ مسضن اؾ  ،تبکیس کطز مقًلٍی مهطف ي مهیطفگطاییی
ثب مفًُ ؾجک ظوسگی َمجؿتٍ ي َمپیًوس اؾ

ي ثب تًخٍ ثٍ ایىکٍ َمیٍی ازییبن الُیی)

ثطای اوؿبن ثطوبمٍ ی يیػٌ زض َمٍ اثٗبز ریطزی ي خمٗیی زاضویس ،ثىیبثطایه ؾیجک ظویسگی
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مُلًة زض ثیه ازیبن ثرهًل اؾال ثب تًخٍ ثٍ ذهبیم يیػٌی ذًز ثب ؾجک ظویسگی
مهطفگطایبوٍای کٍ وٓب ؾطمبیٍزاضی مجلغ لن اؾ  ،زض تًبز اضظقی قطاض زاضز
یبرتٍی زییط تحقیق وكبن زاز کٍ َط چٍ کىفگیطان اختمیبٖی میب تحی

تیأثیط پسییسٌی

خُبویقسن ي اضظـَبی مؿلٍ ثط خُبویقسن قطاض ثییطوس ،میعان مهطفگطاییی زض ثییه
لوُب ثیكتط میقًز اظ وٓط گیسوع پیسایف مربَطٌی ظیؿ محیُی ،وٍ رقٍ وتیدٍ مسضویتیٍ
ي رطلیىس خُبویقسن ،ثلکٍ یک قبذم لن اؾ

مهطف ثیف اظ اوساظٌی مىبثٕ ي مٗیبزن

َجیٗی ي للًزٌ ؾبذته ثیف اظ پیف محیٍ ظیؿ  ،زي خلًٌ انلی مؿب ل ظیؿ محیُیی
اؾ

کٍ وٍ رقٍ مؿألٍی یک کكًض یب یک حکًم

گیسوع)64-67 :1387 ،

مٗیه ،ثلکٍ مؿألٍی خُبوییبن اؾی
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هٌاتع
-

ثبکبک ،ضاثطت  .)1381هجوَعِ ی هفاّین علَم اجتواعی (هقـزف) ،تطخمیٍی ذؿیطي
نجًضی ،تُطان :وكط قیطاظٌ

-

ثًزضیبض ،غان  )1389جاهعِ هقزفی اعطَرُّـا ٍ عـاذتارّا ،متیطخم :پییطيظ اییعزی،
تُطان :وكط ثبلث

-

ثًضزیً ،پیط ً )1381ظزیِ کٌؼ اجتواعی ،تطخمٍ مطتًی مطزیُب ،تُطان :وقف ي ویبض

-

خیزان ،ضاثطت ً )1385قس اجتواعی پغتهسرًیتِ :تحزاىّای َّیت ،تطخمیٍی نیبلح
ودفی ،تُطان :وكط قیطاظٌ

-

چیىیچیبن ،ویلًرط  .)1389زیًیس َبضيی خُبویقسن ي پؿ مسضویتٍ ،هجلـِی گـشارػ،
ؾبل وًظزَم ،قمبضٌی41-40 :217

-

حكم یغمبیی ،محمستقیی  )1380زیٌساری ًَجَاًاى ٍ عَاهل هؤثز تز آى ،پایاىًاهِی
کارؽٌاعی ارؽس ،ضقتٍی خبمٍٗقىبؾی ،زاوكیبٌ ٖالمٍ َجبَجبیی

-

زيضکیم ،امیل  )1384تقغین کار اجتواعی ،تطخمٍ ثبقط پطَب  ،وكط مطکع

-

ضيبزيؾ  ،کطیم؛ حؿیهظازٌٖ ،لیحؿیه ي ضيبییٖ ،جیبؼ  )1391تیأثیط قیُطگطایی ي
زیىساضی ثط مهیطفگطاییی میًضز مُبلٗیٍ :زاوكیدًیبن زاوكییبٌ قیبَس چمیطان اَیًاظ)،
فقلٌاهِی تَععِی اجتواعی ،زيضٌی  ،7قمبضٌی121-140 :2

-

ضودجطان ،ثُطا ي شثیح ظازٌ ،کبْم ي ثطاثطی ،مدتجیی  )1390ثطضؾیی الیًَیبی مهیطری
زاوكدًیبن زذتط زاوكیبٌ انفُبن ،هجلِی سى زر تَعـعِ ٍ عیاعـت (پـضٍّؼ سًـاى)،
زيضٌی  ،9قمبضٌی 155 -180 :2

-

ضیتعض ،خًضج  .)1389هثاًی ًظزیِّای جاهعِؽٌاذتی هعافز ٍ ریؾِّای کالعیک آى،
تطخمٍی قُىبظ مؿمی پطؾ  ،تُطان :وكط ثبلث

-

ظیمل ،گئًض

 )1372کالن قُط ي حیبت شَىی ،تطخمٍی یًؾف اثبشضیً ،اهِی علـَم

اجتواعی ،زاوكیبٌ تُطان ،خلس  ،2قمبضٌی 32-17 :3
-

ؾیسیویب ،اکجط  )1388مهطف ي مهطفگطایی اظ مىٓط اؾال ي خبمٍٗقىبؾیی اقتهیبزی،
فقلٌاهِی علوی پضٍّؾی اقتقاز اعالهی ،ؾبل وُم ،قمبضٌی 152 -178 :34

تزرعی ٍضعیت هقزف گزایی تا تأکیس تز ؽْزًؾیٌی زر تیي جَاًاى ؽْز یشز 167 /

-

َبلجی زلیط ،مٗهًمٍ؛ اکجطی ،حؿیه  )1393رعاًِ ٍ هقزفگزایی ،رعـاًِ ٍ فزٌّـ ،
پػيَكیبٌ ٖلً اوؿبوی ي مُبلٗبت رطَىیی ،ؾبل چُبض  ،قمبضٌی زي 150-123 :

-

ٖؿکطی وسيقهٖ ،جبؼ؛ ؾیس ٖلیطيب اركبوی؛ضايیٍ شاکطی َبمبوٍ ي ؾمیٍ ٖؿکطی وسيقه
 )1390تمبیالت مهطری ظوبن زض قُط ییعز ،هجلِی سى زر تَععِ ٍ عیاعت (پـضٍّؼ
سًاى) ،قمبضٌ ی 93-116 :)1

-

ربيلی ،محمس  )1382هقزف ٍ عثک سًسگی ،تُطان :اوتكبضات نجح نبز

-

کیًیؿتً ،پیتط  )1380اًسیؾِّای تٌیازی زر جاهعِؽٌاعی ،تطخمٍی مىیًچُط نیجًضی،
تُطان :وكط وی.

-

گیسوع ،لوتًوی  )1382جاهعِؽٌاعی ،تطخمٍی مىًچُط نجًضی ،تُطان :وكط وی

-

گیسوع ،لوتًوی  )1387تجسز ،تؾرـ ،جاهعـِ ٍ َّیـت ؽرقـی زر عقـز جسیـس،
تطخمٍی وبنط تًریقیبن ،تُطان :وكط وی

-

مبضکًظٌَ ،طثطت  )1362اًغاى تکعاحتی ،تطخمٍ محؿه مؤیسی ،تُطان :امیطکجیط

-

مٗسنزاض ،لیال ي محمسی قکیجبٖ ،جبؼ  )1389ثطضؾی وٓطات میطز زضثیبضٌی الیًَیبی
مهطف زض خبمٍٗ ي وقف ضؾبوٍ زض انالح لوُب ،فقلٌاهِی پضٍّؼّـای ارتثـا ی ،ؾیبل
َفسَم قمبضٌی 17-32 :1

-

مک ایىتبیط ،الؿسض  )1360هارکَسُ ،تطخمٍی حمیس ٖىبی  ،تُطان :اوتكبضات ذًاضظمی

-

مًحس ،مدیس؛ ٖجبؾی قیًاظی ،محمیس تقیی؛ مطحمتیی ،ویسا  )1389ضؾیبوٍ ،خىؿیی

ي

مهطفگطایی :مُبلٍٗ ضاثٍُ ی اؾتفبزٌ اظ ضؾبوٍَیبی خمٗیی ثیب تمیبیالت مهیطفگطایبویٍ
زذتطان ي پؿطان خًان قُط قیطاظ ،هطالعات راّثززی سًاى (کتاب سًاى)47-65 ،12 :
-

مًؾًی ،یٗقًة ي پبکذهبل ،آٖم  )1391تحلیل خبمٍٗقىبؾی ضرتبض قُطگطایی ظویبن،
هجلِی سى زر تَععِ ٍ عیاعت (پضٍّؼ سًاى) ،قمبضٌی 40-24 :4

-

يثله ،تًضؾتیه ً )1383ظزیِی ثقِ هزفِ ،تطخمٍی رطَى
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