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 چكيذُ

ٞبيثبصاسٞؼتٙذ؛وٛدوبٖ،تشيٗثخؾػشاػشخٟبٖ،وٛدوبٖيىياصٟٔٓاصديذٌبٜثبصاسيبثبٖ
ٌيش٘ذٚدستـٛيكٚاِذيٗثشايخشيـذٔحصـٛالتٞبيتجّيغبتيلشاسٔيآػب٘يتحتتأثيشپيبْثٝ

ٞبيؿٙبختيوٛدوبٖٚاؿتيبقفشاٚاٖآ٘بٖثـشاييـبدٌيشيوٙٙذ.ٔحذٚديتثؼيبسٔبٞشا٘ٝػُٕٔي
تأثيشپـزيشثبؿـٙذ.ٞـذفاصايـٗپـظٚٞؾؿٛدوٝحتياصػٙيٗپبييٗئؼبئُخذيذ،ٔٛختٔ

ثـٛدٜاص٘ظـشوٛدوـبٖٞبيتجّيغبتثشخزاثيتتجّيغبتتّٛيضيٛ٘يپيٕبيـي،ثشسػيتأثيشٚيظٌي
1388ـ89آٔٛصأٖمغغاثتذاييؿٟشاصفٟبٖدسػبَتحصيّياػت.خبٔؼٝآٔبسيساوّيٝدا٘ؾ

ٌيشيتصبدفي٘فشاصآ٘بٖثٝػٙٛاٖٕ٘ٛ٘ٝٚثباػتفبدٜاصسٚؽ385ٕٝ٘ٛ٘دٞٙذوٝتؼذادتـىئُي
ٞبپشػـٙبٔٝٚٔصـبحجٝثـٛدٜاػـت.ا٘ذ.اثضاسٌشدآٚسيدادٜايا٘تخبةؿذٜايػٝٔشحّٝخٛؿٝ
اخشا،ؿٟشتٔؤػؼـٝٚٞبئٛسداػتفبدٜدسٔؤِفٝٞبيپظٚٞؾحبوياصآٖاػتوٝٔذَ،يبفتٝ
شخزاثيتتجّيغاص٘ظشوٛدوبٖتأثيشٌزاسثٛدٜاػت.ٞبئحصَٛثخبرثٝ
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 هقذهِ

، 1ػـز )سٶٯبػـٶٱ   ٹـب  اٯشٵصٷ سج٬ي٘بر اطشثخؾ اثضاسي ٯٺٮ ثشاي ٣ؼت ٯضيز سٟبثشي ثٴ٨ـبٷ 
دس ٯـٶسد چ٨ـٶٳ٨ي دس١   (. ثب سؿذ ػشيْ سج٬ي٘بر سؼبسي دس ايـشاٱ، ثحـض   1، ف 2010

ٹـبي سج٬ي٘ـبر ثبصس٧ـبٳي ٵ سـأطيش آٱ ثـش سٛشـبس ٯلـشٙ         ٯخبًجبٱ ٵ ثٶيظٷ ٣ٶد٣بٱ اص ديـب٭ 
اي  اٳذ ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ، ثبصاس آسـي ثـب٠٫ٶٷ   ٹب دسيبٛشٸ ٯخبًجبٱ، اٹٰيز ثؼيبسي يبٛشٸ اػز. ؿش٣ز

بٱ دس دٹٴذ. ا٫جشٸ ٣ٶد٣ ٹبي خشيذ خبٳٶادٷ سا ثٸ ؿذر سحز سأطيش ٟشاس ٯي ٹؼشٴذ ٣ٸ سلٰيٮ
ٹـبي   ديـب٭  ٯ٠بيؼٸ ثب ثضس٧ؼبالٱ اص ٯٺبسر ٵ سٶاٳـبيي ؿـٴبخشي ٣ـبٛي ثشخـٶسداس ٳيؼـشٴذ ٵ     

٣ٴٴذ؛ هـٰٲ آٳ٤ـٸ دس ثشاثـش سج٬ي٘ـبر ٳيـض       سج٬ي٘بسي سا ثٸ سٵؽ ٯـبثٸ ثضس٧ؼبالٱ دس١ ٳٰي
اص ايـٲ سٵ، سج٬ي٘ـبسي ٣ـٸ ثشٶاٳٴـذ     (. 9، ف 2004ٵ ٹ٤ٰـبساٱ،   2ثؼيبس سأطيشدزيشٳذ )٣بٳ٤ـ٪ 

 صا ٹؼشٴذ. ٹب دسآٯذ بٓذ ٵ آٳبٱ سا سـٶيٞ ثٸ خشيذ ٣ٴٴذ، ثشاي ؿش٣ز٣ٶد٣بٱ سا ٯش٠
دشداخشٲ ثٸ ٯٶهٶّ سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي ثشاي ٣ٶد٣بٱ، ثٸ د٫ي٪ اٹٰيز ٛضايٴـذٷ آٱ دس  

ٞ  ثبصاسيبثي ٯي ٹـبي ػذيـذي سا ثـشاي ؿٴبػـبيي ٵ حـ٪ ٯــ٤الر اٟشلـبدي،         سٶاٳذ اٛـ
ش ٵ اػـضاي ٹٴـشي ٧ٶٳـب٧ٶٳي    سج٬ي٘ـبر اص ٓٴبكـ   ٯذيشيشي ٵ ٛشٹٴ٨ي ػبٯٔـٸ ثـبص ٣ٴـذ.   
٣ٴٴـذ سـب ػـزاثيز ثيــششي      ٹبي ٯـٺٶس اػشٜبدٷ ٯي ٹٰچٶٱ ٯٶػي٠ي، ؿٔبس ٵ ؿخليز

اٳ٤ـبس   ثب سٶػٸ ثٸ سأطيش ٗيشٟبث٪ (.311، ف 2006، 4ٵ ٯيالٱ 3ثشاي ٣ٶد٣بٱ ايؼبد ٣ٴٴذ )دبٳٶاس
ٹبي ٣بٛي ٵ ٯٴبػت دس صٯيٴـٸ   كٴٔز سج٬ي٘بر ثش ٣ٶد٣بٱ ٵ اص ػٶي دي٨ش، خأل، دظٵٹؾ

ٹـبي   حبهـش، ٳ٠ـؾ ٵيظ٧ـي    ٯ٠ب٫ـٸ ٹبي سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي،  ادسا١ ٣ٶد٣بٱ ايشاٳي اص ديب٭
اػشا، ؿٺشر ٯؤػؼـٸ ٵ   ٹبي ٯٶسد اػشٜبدٷ دس ٯؤ٫ٜٸٰٓذٷ سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي ٳِيش ٯذ٩، 

ٹبي ٯحلٶ٩ سج٬يٖ ؿذٷ سا ثش ادسا١ ٣ٶد٣بٱ دثؼـشبٳي ؿـٺش اكـٜٺبٱ اص ػـزاثيز      ػبرثٸ
اي  ٯٶسد ثشسػي ٟشاس دادٷ اػز. ٣ٶد٣بٱ ؿٺش اكٜٺبٱ، ٳٰٶٳٸٹبي سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي  ديب٭

سش؛ ئٴي ٣ٶد٣بٱ ٣ـٶس ايشاٱ ٹؼشٴذ ٵ ثٸ ايٲ سشسيـت، ثـب سٶػـٸ ثـٸ      اص ي٢ ػبٯٔٸ ثضس٥
 ٳضدي٤ي ٛشٹٴ٨ي، ثؼيبسي اص ايٲ ٳشبيغ، ٟبث٪ سٰٔيٮ ثٸ ٣٪ ٣ٶد٣بٱ ايشاٳي اػز.   

 هثاًي ًظزي ٍ پيطيٌِ پژٍّص  

ٹبي سأطيش٧زاس ثش سٛشبس ٣ٶد٣بٱ اػز ٣ٸ ثيــششيٲ سج٬ي٘ـبر ٯـٶسد     س٬ٶيضيٶٱ، ي٤ي اص سػبٳٸ
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(. سج٬ي٘ـبر س٬ٶيضيـٶٳي دس   45، ف 2004، 1ؿٶد )داٙ ٓالٟٸ ٣ٶد٣بٱ اص ًشيٞ آٱ دخؾ ٯي
ٵ  3؛ الٳـذٱ 2ٹبي ٣ٶد٣بٱ ٵ سٛشبسٹبي آٳـبٱ ٳ٠ـؾ ثـٸ ػـضايي داسد )٣ـبساٹش      ٛشايٴذ اٳشخبة

ٶاػٺٸ ٣ٶد١ ثب سج٬ي٘بر س٬ٶيضيـٶٳي،  (. چٴبٱ ٣ٸ ػٌٶ  ٯشٜبٵر ٯ596، ف 2006، 4دا٫ٰٴي
سأطيش ٯشٜبٵسي ثش ا٨٫ٶٹبي سٛشبسي آٯٶخشٸ ؿذٷ اص ػٶي آٳٺب، اص ٟجي٪ س٬٠يـذ كـذا، خٶاٳـذٱ    

ٹبي سج٬ي٘ـبسي داسد. ٣ٶد٣ـبٳي ٣ـٸ ثيــشش دس      ؿٔش، ثٸ خبًش ػذشدٱ ٳب٭ سؼبسي ٵ ؿخليز
٣الٯـي   سٛشبسي ٵ ٓٴبكشاٳذ، ثيـشش ثٸ س٬٠يذ اص ا٨٫ٶٹبي  ٯٔشم سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي ٟشاس داؿشٸ

(. 153، ف 2010، 7ٵ ؿـبسٯب  6؛ ثب يؼـيب 5دٹٴـذ )دشيـب   اسا ٸ ؿذٷ دس سج٬ي٘بر سٰبي٪ ٳـبٱ ٯي 
ؿٶد. ٣ٶد٣ـبٱ دس دبػـخ    ايٲ سأطيش دس ٟب٫ت ثشٵص سٛشبسٹبي ٯشٴٶّ اص ػٶي ٣ٶد١ ٳٰبيبٱ ٯي

هـٰٲ ايٴ٤ـٸ    ٣ٴٴذ. ثٸ سج٬يٖ، ثٸ ًٶس ٣الٯي، آٱ سا س٬٠يذ ٵ يب ثٸ ًٶس ٛيضي٤ي ثٸ آٱ ٰٓ٪ ٯي
ٵ اسسجبًـبر   ثشاي دسيبٛز دبػخ ٯٴبػت اص سج٬يـٖ، اص سلـبٵيش، ٯٶػـي٠ي، ٯٌب٫ـت ٣الٯـي      

 ؿٶد.   ٗيشصثبٳي ثٸ كٶسر سش٣يجي يب ٯؼضا اػشٜبدٷ ٯي

( ػٸ ٓبٯ٪ ػزاثيز، ٟبث٪ آشٰبد ثٶدٱ ٵ ٳيز سا ثٸ ٓٴـٶاٱ  2009ٵ ٹ٤ٰبساٱ ) 8دا٫ؼيٶ
جز ثـٸ سج٬ي٘ـبر س٬ٶيضيـٶٱ ثيـبٱ     ػبخشبس ٳ٨شؽ ٣ٶد٣بٱ ٳؼـ ٧يشي  ؿ٤٪ٓٶاٯ٪ ٯؤطش دس 

 ٣ٴٴذ.   سش اص دؼشٹب دس١ ٯي اٳذ ٵ ٯٔش٠ذٳذ ٣ٸ دخششٹب سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي سا ػزاة ٣شدٷ
سأطيشدزيشي ٣ٶد٣بٱ اص سج٬يٖ ثٸ حذي اػز ٣ٸ ا٬ٗت ثٔذ اص ديذٱ آٱ، ٯحلٶ٩ سج٬يـٖ  

 ٣ٴٴذ ٵ دس كٶسر ٳذزيشٛشٲ ٵا٫ـذيٲ، سٔـبسم ٟبثـ٪    ؿذٷ سا اص ٵا٫ذيٴـبٱ دسخٶاػز ٯي
 (.440، ف 2003، 10ٵ ٵا٤٫ٴجش٥ 9ؿٶد )ثٶيؼضٱ اي ثيٲ آٳبٱ ايؼبد ٯي ٯالحِٸ

سج٬ي٘بر ثب ٵػٶد ايٴ٤ٸ ٯ٤ٰٲ اػز ثب صٳذ٧ي سٵصٯشٷ ٣ٶد٣بٱ ٯشسجي ٳجبؿٴذ، ثٸ د٫ي٪ 
، 2004ؿـٶٳذ )داٙ،   ٣ٴٴذٷ ثٶدٱ ٵ اػشاي خٶة ثٸ ؿذر ٯٶسد سٶػـٸ ٵاٟـْ ٯـي    ػش٧ش٭
اػشا، ٳٶّ ٯحلٶ٩ سج٬يٖ ؿـذٷ   د اػشٜبدٷ دسٹبي ٯٶس ٯؤ٫ٜٸاي ٣ٸ ٯذ٩،  (. ثٸ ٧ٶٳٸ45 ف

ػـضايي   سأطيش ثـٸ  ،دٹٴذٷ سج٬يٖ ثش ٳ٨شؽ ٵ ديذ٧بٷ ٣ٶد٣بٱ ٳؼجز ثٸ آٱ ٵ ؿٺشر ٯؤػؼٸ اسا ٸ
ٹـبي   ٹـبي اػـشٜبدٷ ؿـذٷ دس سج٬ي٘ـبر س٬ٶيضيـٶٳي، اٛـشاد ٯــٺٶس، ؿخلـيز         داسد. ٯذ٩

٣ٰـ٢ ثـٸ ٟـذسر    ٧يشد ٣ٸ ثٸ د٫يـ٪   ٣بسسٶٳي، ٣ٶد٣بٱ ٹٰؼٲ ٵ اٛشاد صيجبيي سا دس ثش ٯي
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ٹبي خشيـذ   سش اًالٓبر دس ٯٶٟٔيز يبد٧يشي ٵ حبِٛٸ ٣ٶد١، ثبٓض اسصيبثي ثٺشش ٵ آػبٱ
ٹـبي ٯــٺٶس، ي٤ـي اص     اٯشٵصٷ، اػشٜبدٷ اص ؿخليز (.16، ف 2008، 1ؿٶٳذ )ػٶساٳب ٯي
(؛ ثـٸ ًـٶسي ٣ـٸ دس    304، ف 2007، 3ٵ سيٜـٶٱ  2سشيٲ اؿ٤ب٩ سج٬يٖ اػز )چـٶي  سايغ

ٹـبي ٯــٺٶس ثـشاي اسس٠ـبي ثشٳـذٹبي       ٶيضيٶٳي، اص ؿخليزدسكذ سج٬ي٘بر س٬ 25حذٵد 
دسكـذ اص   10( ٵ حـذٵد  39، ف 2001، 6ٵ سـب٥  5؛ ثب٣ش٣4ٴٴذ )اسدٵ٧بٱ خٶد اػشٜبدٷ ٯي
 ٖ يبٛشـٸ كـشٙ دشداخـز ثـٸ ايـٲ       ٣ٴٴـذ٧بٱ دس ٣ــٶسٹبي ٗشثـي ٵ سٶػـٔٸ     ثٶدػٸ سج٬يـ
ٹـبي   (. ؿخلـيز 332، ف 2009ٵ ٹ٤ٰـبساٱ،   7ؿٶد )ٵايـز  ٹبي ٯـٺٶس ٯي ؿخليز

اي اص  ؿـٶٳذ، اؿـخبف ؿـٴبخشٸ ؿـذٷ     ٣ٴٴذٷ ٯحلٶ٩ ٯٔشٛي ٯي ٯـٺٶس ٣ٸ ثٸ ٓٴٶاٱ سأييذ
اٳذ ٵ  يي ٹؼشٴذ ٣ٸ دس ي٢ حٶصٷ ٯـخق ٯٶٛٞ ٹب ٟجي٪ ثبصي٨شاٱ، ٵسصؿ٤بساٱ ٵ ٹٴشديـٸ

ثش سٶػٸ ٯخبًجبٱ، سج٬يٖ ٵ ٟذسر يبدآٵسي، اسصيبثي ٵ ٳيبر خشيذ آٳبٱ سـأطيش ثـٸ ػـضايي    
(. ايـٲ  150، ف 2008، 11ٵ ٹٶٳٶساسـب  10؛ ٣ٶيذش9ٹيشدٱ ٵ 32، ف 2006، 8داسٳذ )خششي

 ٙ ٣ٴٴـذ٧بٱ   اٛشاد ثٸ دالي٬ي اص ٟجي٪ ػزاثيز ٛيضي٤ي، ؿخليز ؿٶ  ٵ ٳيض آؿٴبيي ٯلـش
   .داؿشٴي ٹؼشٴذ  ٳٶػٶاٱ ثب آٳبٱ، دٵػز ٣ٶد١ ٵ

اٛشاد ٯـٺٶس دس سج٬ي٘بر، ٳٸ سٴٺب ٯٴؼش ثٸ آ٧بٹي ثيـشش اص اًالٓبر ٳٺٜشٸ  ثٸ ٣بس٧يشي
٣ٴٴـذٷ ثـٶدٱ سج٬يـٖ سا ٳيـض دس ٳِـش       ؿٶد، ث٤٬ٸ دسػـٸ ػـش٧ش٭   ٹبي سج٬ي٘بسي ٯي دس آ٧ٺي

(. ٹٴ٨ـبٯي ٣ـٸ ٯخبًجـبٱ ثـب اًالٓـبر ٯٴٜـي       2002، ٣12ٴذ )ػٶ٫ٰبٱ  ٣ٶد٣بٱ س٠ٶيز ٯي
ؿٶٳذ، سأطيشي ٯٴٜي ٳؼجز ثٸ ٯحلٶ٩ سج٬يٖ ؿـذٷ   دسثبسٷ سأييذ٣ٴٴذ٧بٱ ٯـٺٶس ٯٶاػٸ ٯي

ا ٸ اًالٓبر ٯٴٜي دسثبسٷ ثشٳـذ، سـأطيش ٯٴٜـي    ٧يشد. دس حب٫ي ٣ٸ اس دس رٹٲ آٳبٱ ؿ٤٪ ٯي
٣ٴـذ )ٵايـز ٵ    ٣ٰششي ٳؼجز ثـٸ سأييذ٣ٴٴـذ٧بٱ ٯــٺٶس دس رٹـٲ ٯخبًـت ايؼـبد ٯـي       

(. اص ػٶي دي٨ش، خجش٧ي ٵ ٟبثـ٪ اًٰيٴـبٱ ثـٶدٱ سأييذ٣ٴٴـذٷ،     323، ف 2009ٹ٤ٰبساٱ، 
ٵ  14؛ ٹ٬ٰـض 13دٹـذ )آٯـٶع   ٣ٴٴـذٷ اٛـضايؾ ٯـي    احشٰب٩ دزيشؽ ديب٭ سا اص ػبٳت دسيبٛز

(. ثٸ ٓالٵٷ، اػشٜبدٷ اص اٛشاد ٯـٺٶس ثب ٯٶٟٔيز اػشٰبٓي ثـبال  214، ف 2008، 15اػششسٶٱ
                                                      

1. Surana       2. Choi        3. Rifon 

4. Erdogan      5. Baker       6. Tagg 

7. White        8. Khatri       9. Heerdon 

10. Kuiper       11. Honorata    12. Soloman 

13. Amos       14. Holmes     15. Strutton 
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اص ٟجي٪ دضؿ٤بٱ، ٯٺٴذػبٱ ٵ داٳـٰٴذاٱ، دس ايؼبد ٳ٨شؽ ٯظجز ٳؼجز ثٸ سج٬ي٘بر ٵ ثـبال  
٣ٴـذ ٵ    ثشدٱ حغ آشٰبد ٵ ٓالٟٸ ٣ٶد٣بٱ ثٸ ٳب٭ سؼبسي سج٬يٖ ؿذٷ، ٳ٠ؾ ؿ٨شٛي ايٜب ٯي

يشي ٯظجز ٳؼجز ثـٸ ٯحلـٶ٩ ٵ خـذٯز سأييـذ ؿـذٷ، دس رٹـٲ       ٧يشي سلٶ ثبٓض ؿ٤٪
ٯٌب٫ٔبر ٳـبٱ دادٷ اػز، اػشٜبدٷ . (122، ف 2003، 2ٵ ٛش٣يٴض 1ؿٶد )٧بس٫ٴذ ٣ٶد١ ٯي

ٹـبي ٣ـبسسٶٳي كـٶسر     اص اٛشاد ٯـٺٶس دس سج٬ي٘بر ٣ٶد٣بٱ ٣ٸ ا٬ٗت دس ٟب٫ت ؿخليز
٣ٴـذ   ٣ـبٱ دؿـٶاس ٯـي   ٹبي اكـ٬ي س٬ٶيضيـٶٱ ٵ سج٬يـٖ سا ثـشاي ٣ٶد     ٧يشد، سٰبيض ثشٳبٯٸ ٯي

ســش اص سج٬ي٘ــبر  (. ا٧شچــٸ ا٬ٗــت، سج٬ي٘ــبر ٣ــبسسٶٳي ٛشاٯــٶؽ ٳبؿــذٳي1988)٣بٳ٤ــ٪، 
ٹـبي ٣ـبسسٶٳي ٯـبٳْ اص     ٗيش٣بسسٶٳي ٹؼشٴذ، اػشٜبدٷ اص ايٲ ٧ٶٳٸ سج٬ي٘بر دس ٣ٴبس ثشٳبٯـٸ 

٣ـبسسٶٳي   ج٬ي٘برؿٶد. دس حب٫ي ٣ٸ ٟشاس ٧شٛشٲ س ٹبي سج٬ي٘بسي دس حبِٛٸ ٣ٶد١ ٯي سظجيز ديب٭
، 2005 ،5ٵ ثـالدع  4؛ اٵسـغ ٣3ٴذ )٧بٳشش  ٣بسسٶٳي، ثيـشش آٳٺب سا ثشػؼشٸ ٯيي٢ ثشٳبٯٸ ٗيشدس 
ٹـب ثـشاي    آ٧ٺـي ٹـبي ٣ـبسسٶٳي دس    اػشٜبدٷ اص ؿخليز سٰبي٪ ثٸ(. ي٤ي اص دالي٪ 89ف 
اػـز ٵ ايـٲ اٯـش     ٹب ٣بٯالً سحـز ٣ٴشـش٩   ٣ٴٴذ٧بٱ ايٲ اػز ٣ٸ سٛشبس ايٲ ٧ٶٳٸ ؿخليز سج٬يٖ

اي اص  كـحٴٸ ثخــذ. سج٬ي٘ـبسي ٣ـٸ     ٹبي اٳؼب٭ ؿذٷ سا ٛضٵٳي ٯـي  ٧زاسي اطشثخـي ػشٯبيٸ
ٹـبي   ؿخلـيز  اي اص ٣ٶد٣بٱ ساهي سا دس ٹٴ٨ب٭ اػشٜبدٷ اص ٳـب٭ سؼـبسي خـبف ٵ يـب ٳٰٶٳـٸ     

٣بسسٶٳي ٵ ٗيش٣بسسٶٳي ٯـٺٶس ٵ ٯحجٶة ٣ٶد٣بٱ سا دس حب٩ اػـشٜبدٷ اص يـ٢ ٯحلـٶ٩    
 دٹٴذ. ٯي سج٬يٖ ؿذٷ اٛضايؾ ٧زاسٳذ، يبدآٵسي ٣ٶد٣بٱ سا اص ٯحلٶالر خبف ثٸ ٳٰبيؾ ٯي
ؿ٤٪ سج٬يٖ، ؿـٔبس سج٬يـٖ ٵ آٹٴ٨ـي ٣ـٸ دس حـيٲ اػـشاي آٱ دخـؾ         اص ػٶي دي٨ش،

آي اٳذ )يـٶ  اص ػبٳت ٣ٶد١ ؿٴبخشٸ ؿذٷ٣ٴٴذٷ دس١ ديب٭  ؿٶد، ثٸ ٓٴٶاٱ ٓٶاٯ٪ سؼٺي٪ ٯي
(. سج٬ي٘ـبر س٬ٶيضيـٶٳي اص ًشيـٞ اػـشٜبدٷ اص ٓٴبكـش      17، ف 2009، 7ٵ ٵا٣ـبع  6آثيذٱ

ٹبي ٯٔشٵٙ  ٹبي ٣ٶد٣بٳٸ، ؿخليز ٹبي ػزاة، ٯذ٩ ٪، سلبٵيش ٵ ٯٶػي٠يػبٳجي اص ٟجي
خ٠٬ـي ٯظجـز    ٹـبي  ٫زٹبي سٶ ٭ ثب خٴذٷ، ٣ٶد٣بٱ سا دس حب ٵ ٣بسسٶٳي ٵ اػشٜبدٷ اص ٯ٠ٶ٫ٸ

ٹبي ٯظجز ٳؼـجز ثـٸ سج٬ي٘ـبر     ٧يشي ٳ٨شؽ دٹٴذ ٵ اص ايٲ ًشيٞ، ٯٶػت ؿ٤٪ ٟشاس ٯي
سٶاٳذ ثـش ٯيـضاٱ سٶػـٸ     بر اسا ٸ ؿذٷ ٯيؿٶٳذ. ادسا١ ٣ٶد٣بٱ ٳؼجز ثٸ ػزاثيز سج٬ي٘  ٯي

                                                      

1. Garland       2. Ferkins        3. Gunter 

4. Oates        5. Blades         6. Ui Abideen 

7. Waqas  
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آٳبٱ ٳؼجز ثٸ سج٬يٖ سأطيش٧زاس ثبؿذ. ٳ٠ؾ ٯٶػـي٠ي ٳيـض دس سج٬ي٘ـبر ٣ٶد٣ـبٱ ثؼـيبس ٟبثـ٪       
دسكذ اص سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي ثٸ ٳـٶٓي   94ٯالحِٸ اػز. ٯٌب٫ٔبر اخيش ٳـبٱ دادٷ اػز ٣ٸ 

سـشيٲ ٓبٯـ٪    ٯٺٮ ٠ي،(. اص ايٲ سٵ، ٯٶػي404، ف 2008، 1ا٫ٲ٣ٴٴذ ) اص ٯٶػي٠ي اػشٜبدٷ ٯي
، 3ٵ دـبس١  2سأطيش٧زاس دس ثشسشي يبٛشٲ ي٢ سج٬يٖ اص ديذ٧بٷ ٣ٶد٣بٱ اػـز )ٯ٤يٴـيغ   ٰٓٶٯي
ٹـبي   (؛ چشا ٣ٸ سأطيش چـ٨ٰيشي ثش سٵاٱ ٵ ػؼٮ ٣ٶد٣ـبٱ داسد ٵ ٵا٣ـٴؾ  161، ف 1991

(. ثـٸ  20، ف 2003ٵ ٹ٤ٰبساٱ،  4ؿٶد )ثٶ٫غ ٛيضي٤ي، سٵاٳي ٵ سٛشبسي آٳبٱ سا ٯٶػت ٯي
اٳـذ ٵ   ٹبي كٶسي، اص سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي آ٧بٹي يبٛشـٸ  د٣بٱ ا٬ٗت اص ًشيٞ ٳـبٳٸٓالٵٷ، ٣ٶ

ٯٶػـي٠ي ٳ٠ـؾ    (.2008، ٣5ٴـذ )ثبٳؼـب٩   ايٲ اٯش ؿٴبػبيي ٯحلٶ٩ سا ثشاي آٳبٱ سؼٺي٪ ٯي
ــبٱ داسد ٵ ٳ٨ــشؽ   ــذ٧بٷ ٣ٶد٣ ــٖ اص دي ــ٢ سج٬ي ــبس  ثؼــيبس ٯٺٰــي دس ٯٶ٠ٛيــز ي ــب ٵ سٛش ٹ

(. سب آٳؼب ٣ـٸ ثؼـيبسي   2، ف 2010سٶٯبػٶٱ، ٣ٴذ ) ٣ٴٴذ٧بٱ سا دػشخٶؽ س٘ييش ٯي ٯلشٙ
ٹـبي خـٶد    ٹبي ٯٔشٵٙ ٵ دي٨ش اٳٶاّ ٯٶػي٠ي، اص آ٧ٺي ٣ٴٴذ٧بٱ، ثب اػشٜبدٷ اص ٳٰ٘ٸ اص سج٬يٖ

 ٹبي ٯٔشٵٙ دس ي٢ سج٬يٖ ٓالٵٷ ثش ايٴ٤ـٸ ٯٶػـت ػ٬ـت    ٣ٴٴذ. ٧ٴؼبٳذٱ ٳٰ٘ٸ حٰبيز ٯي
ي٠ي ٯحجـٶة،  ؿٶد، ثب سذآي ي٢ ٳب٭ سؼـبسي اص ًشيـٞ يـ٢ ٌٟٔـٸ ٯٶػـ      سٶػٸ ٣ٶد١ ٯي

دٹذ؛ ثٴبثشايٲ   احشٰب٩ س٤ٜش دسثبسٷ ٯحلٶ٩ سؼبسي سا ٹٴ٨ب٭ ؿٴيذٱ آٱ ٯٶػي٠ي اٛضايؾ ٯي
 ٣ٴذ.  ٯٶػي٠ي، ٳٶٓي ٳ٠ؾ اػجبسي دس سج٬ي٘بر ايٜب ٯي

دس سج٬ي٘بر، ؿٔبس سج٬ي٘بسي اػز ٣ٸ ثٸ ٓٴـٶاٱ ي٤ـي اص    ٯٶسد اػشٜبدٷي٤ي دي٨ش اص ٓٴبكش 
ثخــيذٱ ثـٸ ساثٌـٸ     س ثشٟـشاسي اسسجـبى يـب سـذاٵ٭    د دٹٴذٷ آ٧ٺي، ٳ٠ؾ ٯٺٰي  سـ٤ي٪ ٓٴبكش

سـش دس   ؿٶد ديب٭ سج٬ي٘بسي ثٸ ٳحٶي ثٺشش ٵ ؿبيؼشٸ ٯخبًت ثب آ٧ٺي داسد؛ آٱ چٴبٱ ٣ٸ ثبٓض ٯي
رٹٲ ٯخبًجبٱ ػبي ٧يشد ٵ ٧بٹي دس خبًشؿبٱ ثٸ ػـشٓز سـذآي ؿـٶد. اص ايـٲ سٵ، ثـشاي      

اص ٟب٫ـت صثـبٳي ؿـٔش٧ٶٳٸ اػـشٜبدٷ     ٹبي سج٬ي٘بسي سأطيش ثيـششي داؿشٸ ثبؿٴذ، ثبيـذ   ايٴ٤ٸ آ٧ٺي
(؛ ايٲ ؿٔبس ٯ٤ٰـٲ اػـز يـ٢ ٓجـبسر     256، ف 1381اٳؼذاٳي،  حؼيٴي ٳٰٶد )ثيبثبٳ٨شد ٵ

 ٯٶصٵٱ ٵ آٹٴ٨يٲ، ي٢ دشػؾ ػبدٷ يب حشي ٠ٛي ي٢ ٣ال٭ يب ٳب٭ ثبؿذ.  

ٹـبي يـٶآي    ٹبي سج٬ي٘بسي س٬ٶيضيٶٱ دس دظٵٹؾ اسسجبى ثيٲ ؿٺشر ٯؤػؼٸ ٵ ػزاثيز ديب٭
ثـٸ ًـٶسي ٣ـٸ     ؛( ٳــبٱ دادٷ ؿـذٷ اػـز   2006( ٵ دبٳٶاس ٵ ٯـيالٱ ) 2009)ع بآثيذٱ ٵ ٵا٣

  ٖ ٣ٴٴـذٷ   ٧شٵٹي اص ٣ٶد٣بٱ دس ٯٶاػٺٸ ثب سج٬ي٘بر ٠ٛي سحز سأطيش ؿٺشر ؿش٣ز ٵ ٛـشد سج٬يـ
                                                      

1. Allan       2. MacInnis        3. Park 

4. Bolls        5. Bansal 
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٧يشٳذ ٣ـٸ   ٹبي ٯٔشٵٛي ٟشاس ٯي ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ دس ٯٔشم سج٬ي٘بر ؿش٣ز ٧يشٳذ. ٹٴ٨بٯي ٟشاس ٯي
آيٴذ ٵ ثشاي ثـٸ خـبًش ػـذشدٱ آٱ     ، ثٸ ٹيؼبٱ ٯيآٱ سا داسٳذٯحلٶالر ا٬ٗت سؼشثٸ ٯلشٙ 
ٹبي ٯـٺٶس، اػشٜبدٷ اص سج٬ي٘بسي ثـٶدٷ اػـز ٣ـٸ     ٣ٴٴذ. سٯض ٯٶ٠ٛيز ؿش٣ز سج٬ي٘بر سالؽ ٯي

ٹبي ؿٴبخشٸ ؿذٷ ٣ـبسسٶٳي ٵ   ٣ٴٴذٷ، ؿخليز اٳذ اسسجبًي ٯظجز ثيٲ اٛشاد ٯـٺٶس سأييذ سٶاٳؼشٸ
 .٧ش سج٬يٖ ايؼبد ٣ٴٴذ ٣ٶد٣بٱ ٯـبٹذٷ

ٹبي سج٬ي٘بسي س٬ٶيضيـٶٱ ثـش ػـزاثيز     ديب٭  حبهش، سٔييٲ سأطيش ٵيظ٧ي ٫ٸٯ٠بٹذٙ اك٬ي 
ٹذٙ ٛشٓي ؿبٯ٪ سٔيـيٲ سـأطيش    4آٳٺب ثشاي ٣ٶد٣بٱ ٯ٠ٌْ اثشذايي ؿٺش اكٜٺبٱ اػز ٣ٸ ثب 

ػـزاثيز  ٣ٴٴـذٷ ٵ   اػشا، ؿٺشر ٯؤػؼٸ ٓشهـٸ  ٹبي ٯٶسد اػشٜبدٷ دس ٯؤ٫ٜٸٯذ٩ اسا ٸ ؿذٷ، 
٣ٶد٣ـبٱ دثؼـشبٳي ؿـٺش اكـٜٺبٱ      ٯٴِش٬ٶيضيٶٳي اص سج٬ي٘بر س ٸرثبٯحلٶ٩ سج٬يٖ ؿذٷ ثش ػ

 اٳؼب٭ ؿذٷ اػز.  

 ّاي پژٍّص فزضيِ

ٹبي سج٬ي٘بر س٬ٶيضيـٶٳي ثـش ػـزاثيز آٳٺـب      اص ٯٴِش ٣ٶد٣بٱ دثؼشبٳي ؿٺش اكٜٺبٱ، ٵيظ٧ي
 سأطيش داسد.

 ـ ٯذ٩ اػشٜبدٷ ؿذٷ ثش ػزاثيز سج٬يٖ س٬ٶيضيٶٳي سأطيش داسد.
 سج٬يٖ س٬ٶيضيٶٳي ثش ػزاثيز آٱ سأطيش داسد.اػشاي  ٹبي ٯٶسد اػشٜبدٷ دس ٯؤ٫ٜٸـ. 
 ، ثش ػزاة ثٶدٱ سج٬يٖ س٬ٶيضيٶٳي سأطيش داسد.٣ٴٴذٷ ٯحلٶ٩ ؿٺشر ٯؤػؼٸ ٓشهٸ ـ
 ثش ػزاثيز سج٬يٖ س٬ٶيضيٶٳي آٱ سأطيش داسد. ٹبي ٯحلٶ٩ سج٬يٖ ؿذٷ، ػبرثٸ ـ

 رٍش پژٍّص

ثش ػزاثيز آٳٺـب   ٹبي سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي ٹبي ديب٭ حبهش، ثٸ ثشسػي سأطيش ٵيظ٧يدظٵٹؾ 
اص ٯٴِش ٣ٶد٣بٱ ٯ٠ٌْ اثشذايي ؿٺش اكٜٺبٱ دشداخشٸ اػز. اص ايـٲ سٵ، اص ٳِـش ٯبٹيـز ٵ    

ؿـبٯ٪   ٹذٙ، ٣بسثشدي ٵ اص ٫حبٍ سٵؽ اػشا سٶكيٜي ـ ديٰبيـي ثٶدٷ اػز. ػبٯٔٸ آٯـبسي  
 1388 ـ  89ٳب٭ ؿذٷ دس ٯذاسع اثشذايي ؿٺش اكـٜٺبٱ دس ػـب٩ سحلـي٬ي     آٯٶصاٱ طجز ٬٣يٸ داٳؾ

٧يـشي سلـبدٛي    اػز. ثب دس ٳِش ٧شٛشٲ حؼٮ ثبالي ػبٯٔٸ آٯبسي، اص سٵؽ ٳٰٶٳـٸ ثٶدٷ 
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ٯذسػٸ ٵ ثب دس ٳِـش   35سٔذاد  ،اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز. ثش ايٲ اػبع 1اي اي ػٸ ٯشح٬ٸ خٶؿٸ
آٯـٶص   ٳٜش داٳؾ 385ٹبي ٯخش٬ٚ سحلي٬ي دس ٹش ٯذسػٸ،  آٯٶصاٱ دبيٸ ٧شٛشٲ سٔذاد داٳؾ

ٳٜـش   228ٹبي اٵ٩ ٵ دٵ٭ ٵ  ٳٜش اص دبيٸ 157ايٲ سٔذاد ثٸ ًٶس سلبدٛي اٳشخبة ؿذٳذ ٣ٸ اص 
 ٹبي ػٶ٭، چٺبس٭ ٵ دٴؼٮ ثٶدٳذ.  اص دبيٸ

ٹـبي دشداصؿـي    ػب٩ ثـب سٶاٳـبيي   11سب  7دس ايٲ دظٵٹؾ، ٳٰٶٳٸ ٯٶسد ٳِش سا ٣ٶد٣بٱ 
دٹٴذ؛ ثـٸ ٹٰـيٲ د٫يـ٪، ثـشاي ٧ـشدآٵسي اًالٓـبر اص دشػــٴبٯٸ ٵ         ٯشٜبٵر سـ٤ي٪ ٯي

ٯٶسد اػـشٜبدٷ دس ايـٲ دـظٵٹؾ ٣ـٸ ثـب        ٷ اػز. دشػـٴبٯٸٯلبحجٸ حوٶسي اػشٜبدٷ ؿذ
( ًشاحي ؿذٷ اػز، دس ٯؼٰٶّ اص ػٸ ثخـؾ  2006اص دشػـٴبٯٸ دبٳٶاس ٵ ٯيالٱ )اٟشجبع 

ؿـٶد. ثخـؾ ػـؤاالر     ٵ ػؤاالر سخللي ســ٤ي٪ ٯـي   ؿبٯ٪ ٯ٠ذٯٸ، ػؤاالر ٰٓٶٯي 
اػـز. ػـؤاالر     ٹـبيي دس ٯـٶسد ػـٲ، ػـٴغ ٵ دبيـٸ سحلـي٬ي       ٰٓٶٯي، ؿبٯ٪ دشػؾ

ٹـبي سج٬ي٘ـبر س٬ٶيضيـٶٱ ثـب      خللي، ٯشثٶى ثٸ اسصيبثي ادسا١ ٣ٶد٣بٱ اص ػزاثيز ديب٭س
اػـشا،   ٹـبي ٯـٶسد اػـشٜبدٷ دس    ٯؤ٫ٜـٸ ٹبي سج٬ي٘بسي ؿبٯ٪ ٯذ٩،  ٹبي ديب٭ سٶػٸ ثٸ ٵيظ٧ي

ثٴذي ػٸ  ؿٺشر ٯؤػؼٸ ٵ ػزاثيز ٯحلٶ٩ سج٬يٖ ؿذٷ اػز ٣ٸ ثش اػبع ٯ٠يبع دسػٸ
( ًشاحي ؿذٷ اػـز. د٫يـ٪ اػـشٜبدٷ اص ًيـٚ ػـٸ      3)( سب ٯٶا٠ٛٮ 1اي اص ٯخب٫ٜٮ ) ٧ضيٴٸ
ٹـبي ثيــشش دس    اي ايٲ اػز ٣ٸ ٣ٶد٣ـبٱ ٟـبدس ثـٸ ؿٴبػـبيي سٜـبٵر ثـيٲ ٧ضيٴـٸ        ٧ضيٴٸ
ػـب٩( ٣ـٸ داساي    11سـب   9ٹـبي ػـٶ٭ سـب دـٴؼٮ )     ٹبي دي٨ش ٳجٶدٳذ. ٣ٶد٣ـبٱ دبيـٸ   ًيٚ
ٳـذ سـب   اي دسيبٛـز ٣شد  سشي دس دشداصؽ اًالٓبر ٹؼشٴذ، دشػــٴبٯٸ  ٹبي ثشػؼشٸ سٶاٳبيي

ثٔذ اص ٯٌب٫ٔٸ ػؤاالر، ثٸ ًٶس ؿخلي ثٸ آٳٺب دبػخ دٹٴذ. ثٸ ٯٴِٶس ٣ؼت اًالٓبر اص 
ػب٩( ٣ٸ سٶاٳبيي دشداصؽ ٯحذٵدسشي داسٳذ، اص اثضاس  8ٵ  7ٹبي اٵ٩ ٵ دٵ٭ ) ٣ٶد٣بٱ دبيٸ

ثٸ ٯٴِٶس سٔييٲ سٵايـي ٯحشـٶايي دشػــٴبٯٸ يـبد ؿـذٷ،       .ٯلبحجٸ حوٶسي اػشٜبدٷ ؿذ
شاٷ اٹذاٙ دظٵٹؾ، دس اخشيبس سٔذادي اص ٯشخللبٱ ٵ كبحجٴِشاٱ دشػـٴبٯٸ اٵ٫يٸ ثٸ ٹٰ

ؿٴبػي سج٬ي٘بر ٟشاس دادٷ ؿذ سـب ٯٴبػـت ثـٶدٱ ػـؤاالر ثـشاي حيٌـٸ        ثبصاسيبثي ٵ سٵاٱ
ٹبي سٔـذادي اص ٣بسؿٴبػـبٱ اسؿـذ     دظٵٹـي ٯٶسد ٳِش سأييذ ؿٶد. هٰٲ ايٴ٤ٸ اص ديذ٧بٷ

ض ثـٸ ٯٴِـٶس ثشسػـي ٣يٜيـز ٵ     اٯٶس اثشذايي ٵ ٯـبٵساٱ اداسٷ ٣٪ آٯٶصؽ ٵ دـشٵسؽ ٳيـ  
 ٣ٰيز ػؤاالر اص ٳِش ُبٹشي، دػشٶسي ٵ ٳجٶد اثٺب٭ ثشاي ٣ٶد٣بٱ، اػشٜبدٷ ؿذ.   
ٳٜـش اص   30دس ايٲ دظٵٹؾ، ثٸ ٯٴِٶس ػٴؼؾ دبيـبيي، يـ٢ ٳٰٶٳـٸ ٯ٠ـذٯبسي ؿـبٯ٪      

                                                      

1. three stage sampling 
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ٹـبي دادٷ   آٯٶصاٱ اٳشخبة ٵ ثيٲ آٳبٱ، دشػـٴبٯٸ سٶصيْ ؿذ. ػذغ ثش ٯجٴـبي دبػـخ   داٳؾ
دسكـذ ثـٸ دػـز آٯـذ ٣ـٸ ٯجـيٲ دبيـبيي        80يت آ٫ٜبي ٣شٵٳجب  ثشاثش ثب ؿذٷ، ٯ٠ذاس هش

 ٯ٬ٌٶة ثٶدٷ اػز.

 ّا تجشيِ ٍ تحليل دادُ

ٯـذ٩ اػـشٜبدٷ ؿـذٷ دس سج٬ي٘ـبر س٬ٶيضيـٶٳي ثـش       ٹبي  ٵيظ٧ياٵ٫يٲ ٛشهيٸ ثٸ ثشسػي سأطيش 
ــز.   ــٸ اػ ــزاثيز آٱ دشداخش ــي ػ ــٲ ٵيظ٧ ــب اي ــ٤٪ اص  ٹ ــٺٶس »ٯشـ ــذ٧بٱ ٯـ ، «سأييذ٣ٴٴ

 اػز.  « ٹبي صيجب ؿخليز» ٵ« ٹبي ٹٰؼب٩ ٣ٶد١ ثچٸ»، «ٶٳيٹبي ٣بسس ؿخليز»
ش ٣ٶد٣بٱ دسثـبسٷ سـأطيش ٵيظ٧ـي    1ٳشبيغ آصٯٶٱ آٯبسي ٣ٶ٣شاٱ ٹـبي   ثيبٳ٨ش آٱ اػز ٣ٸ ثيٲ ِٳ
چٴـبٱ ٣ـٸ    ؛ٹبي سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي سٜبٵر ٯٔٴـبداس ٵػـٶد داسد   ٯذ٩ اسا ٸ ؿذٷ ثش ػزاثيز ديب٭

اػـشٜبدٷ   دسكـذ( 87) ٣ٶد٣بٱثيـشش اص ٯٴِش حب٣ي اص آٱ اػز ٣ٸ ٳيض  1ٹبي ػذٵ٩  يبٛشٸ
 ٹبي ٣بسسٶٳي ثيـششيٲ سأطيش سا دس ػزاثيز سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي داسد. اص ؿخليز

َاي مدل ازائٍ ضدٌ دز  ييژگيتأثيس آمًشان دزبازٌ  ـ مقايسٍ وظس داوص1جديل 

 َاي تبليغات تلًيصيًوي )دزصد( جرابيت پيام

000/0  =sig        3  =d.f        2/383 =2        

                                                      

1. cochran test 

  ًظز
  هؤلفِهؤلفِ

  هَافق  تي ًظز  هخالف

وٌٌدذ،   غبتي وِ اص افشاد هؼشٍف اػتفبدُ هيتجلي
  تشي ّؼتٌذ. تجليغبت دٍػت داؿتٌي

1/17  6  9/76  

ؿددوب تجليغددي سا دٍػددت داسيددذ وددِ دس آى اص  
  ..ّبي وبستًَي اػتفبدُ ؿذُ ثبؿذ ؿخصيت

8/7  2/5  87  

ّبي ّوؼدي ؿدوب سا    تجليغبتي وِ دس آًْب ثچِ
  دٌّذ ثْتشًذ. ًـبى هي

8/13  6/9  6/76  

دس آًْددب اص افددشاد صيجددب اػددتفبدُ  تجليغددبتي وددِ
  ؿَد تجليغبت ثْتشي ّؼتٌذ. هي

6/43  4/16  40  
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اػشاي سج٬ي٘ـبر   ٹبي ٯٶسد اػشٜبدٷ دس ٳِش ٣ٶد٣بٱ دسثبسٷ سأطيش ٯؤ٫ٜٸدس ٛشهيٸ دٵ٭، 
ٵ « آٹٴ٦ ٵ ٯٶػـي٠ي »، ؿبٯ٪ ٹب ايٲ ٯؤ٫ٜٸٷ اػز. س٬ٶيضيٶٳي ثش ػزاثيز آٳٺب ثشسػي ؿذ

 ٹبي سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي اػز.   ٳٺٜشٸ ؿذٷ دس ديب٭« ؿٔش»
ٹبي ٯٶسد اػشٜبدٷ  ثيبٳ٨ش آٱ اػز ٣ٸ ثيٲ ٳِش ٣ٶد٣بٱ دسثبسٷ سأطيش ٯؤ٫ٜٸٳشبيغ آصٯٶٱ 

ٱ چٴب ؛سٜبٵر ٯٔٴبداس ٵػٶد داسد ،ٹبي سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي ثش ػزاثيز آٳٺب اػشاي ديب٭ دس
، دسكـذ( 1/75) ٣ٶد٣ـبٱ ثيــشش   حب٣ي اص آٱ اػز ٣ٸ اص ٯٴِشٳيض  2ٹبي ػذٵ٩  يبٛشٸ٣ٸ 

 ٹبي سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي اػز.   ٯؤطشسشيٲ ٓبٯ٪ سأطيش٧زاس ثش ػزاثيز ديب٭« ؿٔش»ٯؤ٫ٜٸ 

َاي مًزد استفادٌ دز اجسا  مؤلفٍآمًشان دزبازٌ تأثيس  ـ مقايسٍ وظس داوص2جديل 

  )دزصد()دزصد(  ات تلًيصيًويتبليغ  َاي جرابيت پيام سب

 ًظز

  هؤلفِ
  هَافق  تي ًظز  هخالف

تجليغبتي ودِ اص آٌّدگ ٍ هَػديمي اػدتفبدُ     
  ..تشي ّؼتٌذ وٌٌذ، تجليغبت دٍػت داؿتٌي هي

9/22  6/10  5/66  

وٌٌذ، تجليغبت  تجليغبتي وِ اص ؿؼش اػتفبدُ هي
  تشي ّؼتٌذ. دٍػت داؿتٌي

9/16  8  1/75  

 

٣ٴٴذٷ ٯحلٶ٩ سج٬يٖ ؿذٷ ثش  ٯؤػؼٸ ٓشهٸ ػٶٯيٲ ٛشهيٸ، ثٸ ثشسػي سأطيش ؿٺشر
 ػزاثيز ديب٭ سج٬يٖ س٬ٶيضيٶٳي دشداخشٸ اػز. 

آٯـٶصاٱ دسثـبسٷ ثٺشـش ثـٶدٱ سج٬ي٘ـبر       دٵ ثيٲ ٳِـش داٳـؾ   ثش اػبع ٳشبيغ آصٯٶٱ خي
حـب٣ي اص  ٳيـض   3ٳشبيغ ػذٵ٩ چٴبٱ ٣ٸ ؛ ٹبي ٯـٺٶس سٜبٵر ٯٔٴبداسي ٵػٶد داسد ؿش٣ز

، سج٬ي٘ـبر  ـٺٶسٹبي ٯ دسكذ(، سج٬ي٘بر ؿش٣ز8/61آٱ اػز ٣ٸ اص ٯٴِش ثيـشش ٣ٶد٣بٱ )
 سشي ٹؼشٴذ. ػزاة
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كىىدٌ  آمًشان دزبازٌ تأثيس ضُست مؤسسٍ ازائٍ ـ مقايسٍ وظس داوص3جديل

 َاي تبليغات تلًيصيًوي )دزصد( محصًل تبليغ ضدٌ بس جرابيت پيام

 ًظز

  هؤلفِ
  هَافق  تي ًظز  هخالف

تجليغبت ثْتدشي   ،ّبي هؼشٍف تجليغبت ؿشوت
 ؼتٌذ.ّ

7/25  5/12  8/61  

 000/0 =sig        2  =d.f        7/030 =2       

ٹـبي سج٬ي٘ـبر    ٯحلٶ٩ سج٬يٖ ؿـذٷ ثـش ػبرثـٸ ديـب٭    ػزاثيز دس ٛشهيٸ چٺبس٭، سأطيش 
 ٯـٶسد ٓالٟـٸ  » ٯحلٶ٩ سج٬يٖ ؿذٷ ٹبي ػزاثيز  ٯؤ٫ٜٸس٬ٶيضيٶٳي آٱ ثشسػي ؿذٷ اػز. 

 ؿٶد.  سا ؿبٯ٪ ٯي« سج٬يٖ ييصيجب»ٵ « ٱثٶد

ٹـبي   آصٯٶٱ ٣ٶ٣شاٱ ثيبٳ٨ش آٱ اػز ٣ٸ ثيٲ ٳِـش ٣ٶد٣ـبٱ دسثـبسٷ سـأطيش ٯؤ٫ٜـٸ     ٳشبيغ 
ٹبي سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي آٱ سٜـبٵر ٯٔٴـبداس    ثش ػبرثٸ ديب٭« ٯحلٶ٩ سج٬يٖ ؿذٷ»ػزاثيز 
 ٱ٣ٶد٣بثيـشش حب٣ي اص آٱ اػز ٣ٸ اص ٯٴِش ٳيض  4ٹبي ػذٵ٩  يبٛشٸچٴبٱ ٣ٸ ؛ ٵػٶد داسد

، سج٬يٖ ٯحلٶالر ٯٶسد ٓالٟٸ ٣ٶد٣بٱ ػزاثيز ثيـششي ٳؼجز ثٸ ٯحلٶالر دسكذ(80)
 ثب سج٬يٖ صيجب داسد. 

جرابيت محصًل بس َاي  مؤلفٍآمًشان دزبازٌ تأثيس  ـ مقايسٍ وظس داوص4جديل 

  )دزصد()دزصد(  َاي تبليغات تلًيصيًوي آن محصًل جاذبٍ پيام

 ًظز

  هؤلفِ
  هَافق  تي ًظز  هخالف

دٍػددت داسيذوددِ دس هددَسد   اتجليغددي س ؿددوب
 اي وِ دٍػت داسيذ صحجت وٌذ. ٍػيلِ

5/14 5/5 80 

ٍػبيلي وِ تجليغ لـٌگي داسًذ ٍػبيل ثْتشي 
 .ّؼتٌذ

4/29 3/15 3/55 

 
ؿٶد ٣ـٸ ا٧ـش ثـيؾ اص     ثٸ ًٶس ٬٣ي، ثشاي آصٯٶٱ ٛشهيٸ اك٬ي، ايٲ ٧ٶٳٸ اػشذال٩ ٯي
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س ٬٣ي سأييـذ ٵ دس ٗيـش ايـٲ    ٹبي ٛشٓي دزيشٛشٸ ؿٶد، ايٲ ٛشهيٸ ثٸ ًٶ دسكذ ٛشهيٸ50
دٹٴـذٷ   ٹـبي ٛشٓـي ســ٤ي٪    ؿٶد. دس ايٴؼب ثب سٶػٸ ثٸ ايٴ٤ٸ ٹٰٸ ٛشهـيٸ  كٶسر، سد ٯي

ؿـٶد. ثـٸ    ٛشهيٸ اك٬ي دزيشٛشٸ ؿذٷ اػز، دغ ثٸ ًٶس ٬٣ي ايٲ ٛشهيٸ ٳيض دزيشٛشٸ ٯـي 
ٹبي سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي ثش ػزاثيز آٳٺب اص ٯٴِـش ٣ٶد٣ـبٱ    ٹبي ديب٭ ايٲ ٯٜٺٶ٭ ٣ٸ ٵيظ٧ي

 ٌْ اثشذايي ؿٺش اكٜٺبٱ سأطيش داسٳذ.  ٯ٠

 گيزي ًتيجِ

ٯـذاسي   ٹبي سؼبسي، سٵي٤شدٹبي ثبصاسيبثي ٯجشٴي ثش ٯـششي ثب ٧ؼششؽ سٵصاٛضٵٱ ٛٔب٫يز
ي٤ي اص اثضاسٹبي ٯـؤطش  ثٸ ٹبي ثبصس٧بٳي،  اي ثشخٶسداس ؿذٷ اػز ٵ آ٧ٺي اص اٹٰيز ٵيظٷ

(؛ 161 ، ف2004، 1اٳـذ )ٯـٶس   ثش اٛضايؾ س٠بهبي ٯحلٶ٩ ثٶيظٷ دس ٯيبٱ ٣ٶد٣بٱ سجذي٪ ؿذٷ
٧يشٳـذ ٵ ثـٸ آصٯـٶدٱ     ٹـبي سج٬ي٘ـبسي ٟـشاس ٯـي     چشا ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ ثٸ آػبٳي سحز سأطيش ديب٭

ٹب، اص سج٬ي٘ـبر س٬ٶيضيـٶٳي ثـٸ     سٵ، ؿش٣ز  ٣ٴٴذ. اص ايٲ ٣بالٹبي سج٬يٖ ؿذٷ سٰبي٪ ديذا ٯي
ثـب ٣ٶد٣ـبٱ ٵ   ٣ٴٴذٷ  اي ثبكشٛٸ ثشاي اٳش٠ب٩ ديب٭ ٵ ثشٟشاسي اسسجبًبر سشٗيت ٓٴٶاٱ ٵػي٬ٸ

ٹـبي   حبهش، ثشسػي سأطيش ٵيظ٧ـي  ٯ٠ب٫ٸ٣ٴٴذ. ٹذٙ اك٬ي  ػٶاٯْ ٹذٙ خٶد اػشٜبدٷ ٯي
اػـشا، ؿـٺشر    ٹـبي ٯـٶسد اػـشٜبدٷ دس    ٯؤ٫ٜـٸ ٹبي سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي ؿبٯ٪ ٯـذ٩،   ديب٭

اكٜٺبٱ  آٯٶصاٱ دثؼشبٳي ؿٺش ٹبي ٯحلٶ٩ ثش ػزاثيز آٳٺب اص ٯٴِش داٳؾ ٯؤػؼٸ ٵ ٵيظ٧ي
ي ايٲ دظٵٹؾ ثيبٳ٨ش آٱ اػز ٣ـٸ ػـزاثيز سج٬ي٘ـبر س٬ٶيضيـٶٳي اص     ثٶدٷ اػز. ٳشبيغ ٬٣

ٹبػز. ٹٰـبٱ ًـٶس    ٹبي ايٲ ديب٭ ٯٴِش ٣ٶد٣بٱ دثؼشبٳي، سب حذ صيبدي سحز سأطيش ٵيظ٧ي
(؛ 2006(؛ دبٳٶاس ٵ ٯـيالٱ ) 2006ٹبي ٯبٹش ٵ ٹ٤ٰبساٱ ) ٹبي حبك٪ اص دظٵٹؾ ٣ٸ، يبٛشٸ

( حب٣ي اص آٱ ثٶدٷ اػز ٣ـٸ  2010اٱ )( ٵ ٳيض دشيب ٵ ٹ٤ٰبس2009يٶآي آثيذٱ ٵ ٵا٣بع )
ٹـبي   ٣ٴٴـذ٧بٱ ٯــٺٶس، ؿخلـيز    دٹٴذٷ ديب٭ سج٬يٖ س٬ٶيضيٶٳي ٯبٳٴذ سأييـذ  ٓٴبكش سـ٤ي٪

ؿـٶد.   ٹبي سج٬ي٘بسي ثشاي ٣ٶد٣بٱ ٯـي  ٣بسسٶٳي، آٹٴ٦ ٵ ؿٔش ثبٓض اٛضايؾ ػزاثيز ديب٭
ز ثـٸ  ٹـبي ٯ٬ٌـٶة ٳؼـج    اي ثيٲ ٳ٨شؽ سػذ ٣ٸ اسسجبى ٟبث٪ ٯالحِٸ ثٸ ٳِش ٯيثٴبثشايٲ 

  ثخؾ ثٶدٱ آٱ اص ٯٴِش ٣ٶد٣بٱ ٵػٶد داؿشٸ اػز. سج٬يٖ ٵ دسػٸ ػزاثيز ٵ ٫زر
ٹـبي سج٬ي٘ـبر    ٹبي ايٲ دظٵٹؾ حب٣ي اص سأطيش ٯذ٩ اسا ٸ ؿذٷ دس ديب٭ ثٸ ٓالٵٷ، يبٛشٸ
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ٹـبي سج٬ي٘ـبسي،    ٣ٴٴذٷ ػزاثيز دس ديب٭ سشيٲ ٓٴبكش ايؼبد س٬ٶيضيٶٳي، ثٸ ٓٴٶاٱ ي٤ي اص ٯٺٮ
(، 2006ٹبي دبٳٶاس ٵ ٯـيالٱ )  ٹبي حبك٪ اص دظٵٹؾ ٳشيؼٸ، يبٛشٸثشاي ٣ٶد٣بٱ اػز. ايٲ 

٣ٴـذ؛ چٴـبٱ ٣ـٸ،     ( سا سأييذ ٯـي 2009( ٵ يٶآي آثيذٱ ٵ ٵا٣بع )2006ٯبٹش ٵ ٹ٤ٰبساٱ )
ؿـٶد ٵ ايـٲ اٯـش     ٯذ٩ اسا ٸ ؿذٷ دس سج٬ي٘بر س٬ٶيضيٶٳي ثبٓض ػزاثيز ثيـشش سج٬ي٘بر ٯي

 ؿذٷ ثٸ ٹٰشاٷ داسد.  اؿشيبٝ ثيـشش ٣ٶد١ سا ٳؼجز ثٸ ٳب٭ سؼبسي سج٬يٖ
( ٳــبٱ دادٷ اػـز ٣ـٸ اص ديـذ٧بٷ ٣ٶد٣ـبٱ،      2008) 2آٳذساٵ  1ٹبي دظٵٹؾ ٫ٶ٫ش يبٛشٸ
آيٴـذ؛   ٣ٴٴذ٧ي سج٬ي٘بر ثٸ ؿـٰبس ٯـي   ٣ٴٴذ٧بٱ ٯـٺٶس، ٓبٯ٬ي ٯٺٮ دس ٟذسر سشٗيت سأييذ

اٳـذ ٣ـٸ دس    چشا ٣ٸ سأييذ٣ٴٴذ٧بٱ ٯـٺٶس ثٸ ٓٴـٶاٱ ٯٴـبثْ ٟبثـ٪ آشٰـبدي ؿـٴبخشٸ ؿـذٷ      
ب٭ ٵ دس سـٶيٞ ٣ٶد٣بٱ ثشاي خشيذ ٣بالٹبي سج٬يٖ ؿذٷ، ٳ٠ؾ ثٸ ػـضايي ايٜـب   اطشثخـي دي

(. ثـٸ ٓـالٵٷ،   32، ف 2008ٵ ػـٶساٳب،   202، ف 2005ٵ ٹ٤ٰـبساٱ،   ٣3ٴٴـذ )چـب ٶ   ٯي 
 ٣ٸ ٣بسثشد اٛشاد ٯـٺٶس دس سج٬ي٘بر ٣ٶد٣ـبٱ،  ( دس دظٵٹؾ خٶد، دسيبٛز٣1988بٳ٤٪ )

ٹبي  ؿٶد. اص ػٶي دي٨ش، يبٛشٸ ٳٰبيبٱ ٯيٹبي ٣بسسٶٳي  دس ٟب٫ت ؿخليزدس ثيـشش ٯٶاسد 
ٹبي ٣ـبسسٶٳي سا ثـٸ ٓٴـٶاٱ ٯـؤطشسشيٲ      ايٲ دظٵٹؾ ٳـبٱ داد ٣ٸ ا٣ظش ٣ٶد٣بٱ، ؿخليز

ٯذ٩ ٵ اؿخبف صيجب سا ثٸ ٓٴٶاٱ ٣ٮ اطشسـشيٲ ٯـذ٩ ثـشاي ايؼـبد ػـزاثيز دس سج٬ي٘ـبر       
ثـشاي  ٹـبي ؿـٴبخشي الص٭    ٣ٶد٣بٱ خشدػب٩ ٣ٸ ٛبٟذ ٯٺـبسر  سػذ، اٳذ. ثٸ ٳِش ٯي ؿٴبخشٸ

ٹـب اص سخـيالر ٹؼـشٴذ، ثيــششيٲ سٶػـٸ خـٶد سا ثـٸ ٓٴبكـش ػـبٳجي           سـخيق ٵأٟيز
٣ٴٴـذ. ثـٸ ٓـالٵٷ،     ٹبي ٯٔشٵٙ ٵ ٣بسسٶٳي ػزاة ٯشٰش٣ـض ٯـي   سج٬ي٘بر، ثٶيظٷ ؿخليز

سـأطيش   سشي دس ٯٶسد ػزاثيز ٛيضي٤ي خٶد داسٳذ، ثيـشش سحز ٣ٶد٣بٳي ٣ٸ خٶداٳ٨بسٷ هٔيٚ
 ٧يشٳذ. س سج٬يٖ ٟشاس ٯيٹبي اس ٸ ؿذٷ د ػزاثيز ٛيضي٤ي ٯذ٩

ٯٶػـي٠ي   ،اػشاي سج٬يٖ اص ٟجي٪ ٹبي ٯٶسد اػشٜبدٷ دس ٯؤ٫ٜٸثش اػبع ٯٌب٫ٔبر ديـيٲ، 
ايٜب  ٹب، دس ػزة ٣ٶد٣بٱ ثٸ ػٰز سج٬ي٘بر، ٳ٠ؾ ٯٺٰي  ٵ ؿٔبسٹبي اسا ٸ ؿذٷ دس آ٧ٺي

ــي ــبساٱ،   ٯ ــب ٵ ٹ٤ٰ ــذ )دشي ــذ2ف  ،2010ٵ سٶٯبػــٶٱ،  615، ف ٣2010ٴ ٵ  4(. آسٳٶ٫
اػشاي سج٬ي٘بر سا ثٸ ٓٴٶاٱ ٓبٯـ٪ ٯٺٰـي    ٹبي ٯٶسد اػشٜبدٷ دس ٯؤ٫ٜٸ(، 2004ٹ٤ٰبساٱ )
اي  اٳذ ٣ٸ دس سـٶيٞ ثيٴٴذٷ ٳ٠ـؾ ٰٓـذٷ   ٧يشي ٳ٨شؽ اٛشاد ٳؼجز ثٸ آٳٺب ؿٴبخشٸ دس ؿ٤٪
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(؛ 2002) 2ٵ ٯيـذص  1ٹبي ثشاد٫ي ٹبي حبك٪ اص دظٵٹؾ ثش ٓٺذٷ داسٳذ. ثٸ ٓالٵٷ، دس يبٛشٸ
( ثٸ ٳ٠ؾ آٹٴ٦ ٵ ؿـٔبسٹبي سج٬ي٘ـبسي   2008ٵ آٳذسا ) ( ٵ ٫ٶ٫ش2007) 4ٵ يب٫چ 3ديبٯٶٛز

ٹـبي دـظٵٹؾ    ٹبي سج٬ي٘بسي ثشاي ٣ٶد٣بٱ اؿبسٷ ؿذٷ اػز. يبٛشٸ دس اٛضايؾ ػزاثيز ديب٭
سػذ ٣ـٸ سٌـبثٞ آٹٴـ٦ ٵ ؿـٔبس اػـشٜبدٷ       حبهش ٳيض ٯؤيذ ٹٰيٲ ٯ٬ٌت اػز. ثٸ ٳِش ٯي

ٛشٹٴـ٦ ٯح٬ـي،   ؿذٷ دس ديب٭ ثب ٯحلٶ٩ سج٬يٖ ؿذٷ ٵ ٹٰچٴيٲ سٴبػـت ايـٲ ٓٴبكـش ثـب     
اص ايٲ سٵ، .ؿٶد ثبٓض ٯبٳذ٧بسي ثيـشش ديب٭ ٵ ٳب٭ سؼبسي سج٬يٖ ؿذٷ دس حبِٛٸ ٣ٶد١ ٯي

ٹبي سج٬ي٘بسي ثشخـٶسداس اص سش٣يـت    ثب سٶػٸ ثٸ ثبٛز ٛشٹٴ٨ي ٵ ٹٴشي ؿٺش اكٜٺبٱ، ديب٭
ٹب ٵ ٣ٶد٣بٱ ٯ٠جٶ٫يـز ديـذا ٣ـشدٷ ٵ سـأطيش      ٯٴبػجي اص ؿٔش ٵ ٯٶػي٠ي، ثيـشش ٳضد خبٳٶادٷ

ٹب ثشاي ٣ٶد٣بٱ داؿشٸ اػز؛ چشا ٣ٸ اػشٜبدٷ اص ؿٔش ٵ  اي سا دس اطشثخـي ايٲ ديب٭ ٷٛضايٴذ
ٹبي سج٬ي٘ـبسي، سٶػـٸ ٣ٶد٣ـبٱ سا ثـٸ آٳٺـب ػ٬ـت        ٹبي ػزاة ٵ ٯٴبػت دس ديب٭ ٯٶػي٠ي

٣ٴذ. اص ايٲ سٵ، ٣ٶد٣بٱ ؿٔش ٵ ٯٶػي٠ي سا دس اسسجبًبر سٵصٯشٷ ثب اٛـشاد دي٨ـش ٳِيـش      ٯي
٣ٴٴذ ٵ ايٲ اٯش، ثبٓض ٯبٳـذ٧بسي ثيــشش ديـب٭ ٵ ٳـب٭      س٤شاس ٯيٹٰؼبالٱ ٵ اٛشاد ثضس٧ؼب٩ 

 ؿٶد. سؼبسي سج٬يٖ ؿذٷ دس حبِٛٸ ٣ٶد١ ٵ دي٨ش اٛشاد ٯي
( ٵ دبٳٶاس ٵ ٯيالٱ 2009) ٵ ٵا٣بع ٹبي يٶآي آثيذٱ ٹبي دظٵٹؾ ٹٰبٱ ًٶس ٣ٸ يبٛشٸ

ٹـبي   ٣ٴٴذٷ ٯحلـٶ٩ ٵ ػـزاثيز ديـب٭    دٹذ، ثيٲ ؿٺشر ٯؤػؼٸ ٓشهٸ ( ٳـبٱ ٯي2006)
اي ٵػٶد داسد؛ ثٸ ًـٶسي ٣ـٸ ؿـٺشر ٯؤػؼـٸ،      ٘بر س٬ٶيضيٶٳي اسسجبى ٟبث٪ ٯالحِٸسج٬ي

ٳ٠ؾ صيبدي دس ػزة ٣ٶد٣بٱ ثٸ ػٰز سج٬ي٘بر س٬ٶيضيـٶٳي داسد؛ ايـٲ سـأطيش سـب حـذي      
اػز ٣ٸ ٧شٵٹي اص ٣ٶد٣بٱ دس ٯٶاػٺٸ ثب سج٬ي٘بر ٠ٛي سحز سأطيش ؿٺشر ؿش٣ز ٵ ٛشد 

ٹـب سا سأييـذ ٣ـشدٷ اػـز؛      بهش ٳيض، ايٲ يبٛشـٸ ٧يشٳذ. ٳشبيغ دظٵٹؾ ح ٣ٴٴذٷ ٟشاس ٯي سج٬يٖ
ٹبي ٯٔشٵٙ سأطيش ثؼيبسي دس اٛـضايؾ ػـزاثيز آٳٺـب اص ٯٴِـش      ٣ٸ سج٬ي٘بر ؿش٣ز چٴبٱ

ٹـبي خشيـذ    ٣ٶد٣بٱ دثؼشبٳي ؿٺش اكٜٺبٱ داؿشٸ اػز. اص آٳؼبيي ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ دس سلٰيٮ
ٹـبي ٯخش٬ـٚ    بال٣اص ٯؼش٠يٮ  اي سؼشثٸ ،٣ٴٴذ، دس ا٬ٗت ٯٶاسد خبٳٶادٷ ٳ٠ؾ ٯٺٰي ايٜب ٯي

ٹـبي   ٣ٸ ٣ٶد٣بٱ دس ٯٔـشم سج٬ي٘ـبر ؿـش٣ز    ٹبي سؼبسي ٧ٶٳب٧ٶٱ داسٳذ. ٹٴ٨بٯي ثب ٳب٭
آيٴـذ ٵ   ٧يشٳذ ٣ٸ سؼشثٸ ٯلشٙ ٯحلٶالر آٳٺب سا داسٳذ، ثٸ ٹيؼبٱ ٯـي  ٯٔشٵٛي ٟشاس ٯي

٣ٴٴـذ. ٣ٶد٣ـبٱ دس سٔـبٯالر سٵصٯـشٷ ثـب       ثشاي ثٸ خبًش ػذشدٱ آٱ سج٬ي٘ـبر سـالؽ ٯـي   
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، 2006 ٣ٴٴذ )دـبٳٶاس ٵ ٯـيالٱ،   سد سج٬ي٘بر چٴيٲ ٯحلٶالسي ٧ٜش٨ٶ ٯيٹٰؼبالٱ، ا٬ٗت دس ٯٶ
(. ٳشبيغ دظٵٹؾ حبهش ٳيض، حب٣ي اص آٱ اػز ٣ٸ اص ٯٴِش ٣ٶد٣بٱ دثؼشبٳي ؿٺش 313ف 

اكٜٺبٱ، ػزاثيز ٯحلٶ٩ سج٬يٖ ؿذٷ ثش ػـزاثيز سج٬يـٖ س٬ٶيضيـٶٳي آٱ ٯحلـٶ٩ سـأطيش      
ٱ دس سج٬ي٘ـبر، ػـزاثيز ثيــششي    ٣ٸ اسا ٸ ٯحلٶالر ٯٶسد ٓالٟٸ ٣ٶد٣ب ثٸ ًٶسي ؛داسد

 بٱ ٳؼجز ثٸ ٳٰبيؾ سج٬ي٘بر صيجب ثشاي ٯحلٶالر داؿشٸ اػز.  آٳدس ٳِش 

ٹـبي سج٬ي٘ـبر    ٹـبي ديـب٭   ٹبي ايـٲ دـظٵٹؾ اص سـأطيش ٵيظ٧ـي     ثب سٶػٸ ثٸ ايٴ٤ٸ يبٛشٸ
اػـشا، ؿـٺشر ٯؤػؼـٸ ٵ ٯحلـٶ٩ سج٬يـٖ       ٹبي ٯٶسد اػشٜبدٷ دس ٯؤ٫ٜٸس٬ٶيضيٶٳي )ٯذ٩، 

ؿـٶد   بٱ اكٜٺبٳي اص ػزاثيز ايٲ سج٬ي٘بر ح٤بيز داسد، ديـٴٺبد ٯيؿذٷ( ثش ادسا١ ٣ٶد٣
ٹـبي ايـٲ دـظٵٹؾ ٵ ٯٌب٫ٔـبر      ٧يـشي اص يبٛشـٸ   ٣ٸ اداسٷ ٣٪ ثبصس٧بٳي كذاٵػيٰب ثب ثٺشٷ

ثٶٯي ٵ  ٹبي ٛشٹٴ٨ي، ٯـبثٺي ٣ٸ دس خبسع اص ٣ـٶس كٶسر ٧شٛشٸ ٵ ثب سٶػٸ ثٸ ٵيظ٧ي
ٵ كـبحجٴِشاٱ   ؿٴبػـي ٣ـٶد١   ٯ٬ي ٵ اػـشٜبدٷ اص ٳِـش ٯشخللـبٱ ٵ ٣بسؿٴبػـبٱ سٵاٱ    

هٰٲ آؿٴب ٣شدٱ ٣ٶد٣بٱ ثب ٣بالٹب ٵ ٵػبي٪ ٯٜيذ ٯٶسد ٳيبص  ٹٴشي ٵ سج٬ي٘بسي،ٹبي  حٶصٷ
اداسٷ ٣ـ٪ ثبصس٧ـبٳي   ثشاي ٯظب٩،  اي سا ثٸ آٳبٱ ٯٴش٠٪ ٣ٴٴذ. ٹبي ٯٜيذ ٵ ػبصٳذٷ آٯٶصٷ خٶد،
ٶيضيٶٳي ثذٹـذ  ٹبيي سا ثٸ ػبصٳذ٧بٱ سج٬ي٘بر س٬ ػٜبسؽ سٶ٫يذ آ٧ٺي سٶاٳذ ٯيػيٰب،  ٵ كذا

داس ٵ ٯٶسد ٓالٟٸ ٣ٶد٣بٱ اػشٜبدٷ ؿذٷ اػـز؛   ٹبي ٣بسسٶٳي خٴذٷ ٣ٸ دس آٳٺب اص ؿخليز
حبالر خ٠٬ي  ٹبيي ٣ٶد٣بٱ سا دس ٹٴ٨ب٭ دسيبٛز اًالٓبر دس چشا ٣ٸ دخؾ چٴيٲ آ٧ٺي

اٛضايذ. دٹذ ٵ اص ايٲ ًشيٞ ثش ػزاثيز ٵ سأطيش٧زاسي آ٧ٺي ثش ٣ٶد٣بٱ ٯي ٯظجز ٟشاس ٯي
سج٬ي٘ـبر س٬ٶيضيـٶٳي دس ٳِـش ٣ٶد٣ـبٱ ػـزاثيز ثيــششي داؿـشٸ ثبؿـذ،         ثشاي ايٴ٤ٸ 

ٵ ٬٣ٰـبر ٵ    ٹـبي د٫ٴــيٲ   ػبصٳذ٧بٱ سج٬ي٘بر ثبيذ اص ٟب٫ت صثـبٳي ؿـٔش٧ٶٳٸ، ٯٶػـي٠ي   
ٓجبسار سٵؿٲ ٵ ٟبث٪ ٛٺٰي ٣ٸ ثب ٯٶهٶّ آ٧ٺـي سؼـبٳغ داؿـشٸ ثبؿـذ اػـشٜبدٷ ٣ٴٴـذ.       

ػيٰبػـز. ؿـٔبسٹبي سج٬ي٘ـبسي     ٵ ٳِبسر ثش ايٲ اٯش ٳيض ثش ٓٺذٷ اداسٷ ٣٪ ثبصس٧بٳي كـذا 
ٯحلٶالر ؿش٣ز ثبؿـٴذ ٵ دس ٓـيٲ حـب٩، سـب حـذ      ٹبي  ٵيظ٧يثبيذ ػبدٷ ٵ ٯشٴبػت ثب 

اٯ٤بٱ ثٸ كٶسر ٳٶؿشبسي اسا ٸ ٳـٶٳذ ٵ دٵس اص ٵأٟيز ٳجبؿـٴذ؛ چـشا ٣ـٸ اسا ـٸ ؿـٔبس      
سج٬ي٘بسي ثٸ كٶسر ٳٶؿشبسي، سٶػـٸ ٣ٶد٣ـبٱ سا اص اكـ٪ ديـب٭، ثـٶيظٷ دس ؿـشايٌي ٣ـٸ        

ػبصد. ثٸ ٓالٵٷ ٣ٶد٣ـبٱ دثؼـشبٳي اص    ٹب داسٳذ ٯٴحشٙ ٯي ي ٣ٰششي ثب آ٧ٺيدس٧يشي رٹٴ
ٹـبي ٳٶؿـشبسي    ٯٺبسر خٶاٳذٱ، ثٶيظٷ خٶاٳذٱ ػشيْ ثشخٶسداس ٳيؼشٴذ ٵ اص ايٲ سٵ، ديب٭

 ثشاي آٳبٱ ٳذاسٳذ. ػزاثيز چٴذاٳي 
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 هٌاتغ

ٹبي سج٬ي٘ـبر   (. ثشسػي ٳِشي سأطيش آ٧ٺي1381ثيبثبٳ٨شد، اػٰبٓي٪ ٵ حؼيٴي اٳؼذاٳي، ٯشيٮ. )
 ٞـبياستجـبعي(،فصّٙبٔٝپظٚٞؾٚػٙدؾ)پـظٚٞؾ .ٹب ٵ سٛشبس ٣ٶد٣بٱ س٬ٶيضيٶٱ ثش ٳ٨شؽ
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