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 چكيده

  ٍ َیبی دیییی در    کشبة رياوؽىبظی مبلی رفشبری در حًزٌ مبلی رفشبری قرار دارد کٍ یکیی از ؼیب 
َیبی متشفیم میییریز ي     ا یر، مطبلؼبر رفشبری در حًزٌ ظبلُبیحًزٌ مییریز مبلی اظز. در 

  ٍ  َیبی  اقشفبد در ظراظر دویب ي َمچىیه در دا ل ایران رياج فرايان یبفشٍ اظز ي ٍث یکیی از ؼیب 
اـفی مطبلؼبسی ي سحقیقبسی در مییریز ي اقشفبد مجیل گؽشٍ اظز. مطبلؼبر رفشبری یکی از اثؼیبد  

َبیی از مییریز وظیر مییریز مىبثغ اوعبوی ي رفشیبر ظیبزمبوی، ثبزارییبثی ي رفشیبر      اـفی در حًزٌ
بی َی  مفرف کىىیٌ ثًدٌ اظز ي از دیرثبز وقػ محًری داؼشٍ اظز. ثب ایه يدًد، در دیگر حیًزٌ 

مییریز وظیر مییریز مبلی، مییریز اظیشراسصی  ي میییریز ػمفییبر ي َمچىییه اقشفیبد اییه       
مطبلؼبر دیییسر ثًدٌ ي ٍث سبزگی مًرد اظشقجبل ـبحجىظران ي محققبن قرار گرفشٍ اظیز. ثیر اییه    

ًان میییریز میبلی رفشیبری، میییریز اظیشراسصی         اظبض، ؼب ٍ َبیی از داوػ در مییریز ثب ػىی
ٍ      رفشبری ي  ًان اقشفیبد رفشیبری ؼیکل گرفشی اویی. در   مییریز ػمفیبر رفشبری ي در اقشفبد ثیب ػىی

ًاروی ي    گیری ي رفشبر کٍ ثر دیػ مقبیعٍ ثب ريیکرد کالظی  ٍث سفمیم فرق ػقالویز محیك اظیش
کىىیی،   اوعبن را مًدًدی کبمال ػقالوی ي دارای سمبیالر مجشىی ثر مىبفغ ؼتفی ـرف سفًیر می

ًاویبیی هَىیی محییيد در وظیر میی     َب اوع ایه حًزٌ گیرویی کیٍ در    بن را مًدًدی ثب ػقالویز ي س
کىىی. ثر ایه اظیبض،   گیری ي رفشبر لسيمب ثر اظبض مىبفغ ؼتفی ي در راظشبی آن ػمل ومی سفمیم

ًامل متشفم وظیر ظًگیریُبی ادارکی ثیر سفیمیمبر اگرگی ار     3ي احعبظبر 2، میبوجرَبی هَىی1ػ
َبی رفشبری دییی در مییریز ي اقشفبد اظز کیٍ آن را از   مؽشرک حًزٌَعشىی. ایه يیصگی يدٍ 
ظبزد. کشبة مًرد وقی ٍث ثررظی زیرثىبَبی رياوؽىبظی حًزٌ میییریز   ريیکرد کالظی  مشمبیس می

دردازد. ایه وًؼشٍ وقیی ثر کشبة رياوؽىبظی مبلی رفشیبری اظیز ي آن را از دىجیٍ     مبلی رفشبری می
ًایی ي ظب    دَی.   شبری مًرد ارزیبثی قرار میوگبرؼی، محش
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 ثرا توصيفو  معرفی .1

یعىیٌ ؼیبمل آقبییبن ػفیی ظیفیمبوی ثؽیفی، رلیب        کشبة رياوؽىبظی مبلی رفشبری سبلیم ظٍ ًو
کبرگساری ثبو  دی ثیٍ ایبح   ثبؼی کٍ سًظط وؽر اسحبد ي ثب حمبیز  ثیرگرمی ي دصمبن کیب می

ثز ابح  ًد اظز کٍ در ظبل  اوجبم ؼیٌ اظیز. سییراش    1331رظییٌ اظز. کشبة در ايلیه ًو
ـفحٍ اظز. مًلیًػبر میرسجط ثیب کشیبة ؼیبمل       280وعتٍ ي سؼیاد ـفحبر آن  1500آن 

ًان ؼیٌ اظیز. ریرر ريی دفیی کشیبة      رض ي ظرمبیٍ گ اری ػى اثؼبد رياوؽىبظی، سجبدالر ًث
ًای کشبة البفٍ ومی سب حیی کىیی ي ثیب سفیًیر     مرسجط اظز امب ارالػبر  بـی در مًرد محش

اؼکبل گبي ور ي  رض در مغس دي فرد ٍث سفًیر کؽیییٌ ؼییٌ ريی دفیی، ـیؼًد ي ویسيل در      
ؼشبری حبؼیٍ ـیفحبر از ایخ ي راظیز ي     ثبزارَبی مبلی را سرظیم می کىی. از لحبظ ظبَر ًو
از ایه وظر مؽبَیٌ ـفحبر احعبض ؼیفًیی ي سیب حیی زییبدی     ثبال ي دبییه ثعیبر کم اظز ي 

ًاوىیٌ مشجبدر می ؼشبر را در هَه   ًاث    کىی.  ثی وظمی در ًو در اثشیا ي اوشُبی کشبة در میًرد ظی
َبی ستفؿ ي آگبر قجفی ؼبمل مقبالر ي کشت سألیفی یب سردمیٍ ؼییٌ    سحفیفی ي ؼغفی، زمیىٍ

ًاوىییٌ       مؤلفبن سًلیحی دادٌ وؽیٌ اظز. از ایه لح ًادُیٍ ثیب کشیبة،   بظ، از َمیبن اثشییای م
ًاوی ارالػی از دیؽیىٍ، زمیىٍ ومی َیبی فؼبلییز ي ستفیؿ مؤلفیبن در حیًزٌ رياوؽىبظیی ي        س

ػاليٌ، مقیمٍ کشبة از دُبسی دارای ایراد اظبظی اظیز، زییرا    مییریز مبلی رفشبری دییا کىی. ٍث
ؼشبر مجُمی دارد ي مؽتؿ ویعز کٍ مطبلت کشبة ثرا ًاوىییگبن    ًو ًاػی از   ع ییب اوی ی اٍ ًو

ًاوی مفیی ثبؼی.  می میز حًزٌ مبلی رفشبری، مىؽب ي دیػ فرلُبی آن اؼیبرٌ   مقیمٍس کشبة ٍث َا
رظیی کیٍ متبریت کشیبة فیردی       کىی. در اثشیای مقیمٍ ي ثب مطبلؼٍ ثتؽُبی ايل ٍث وظر می می

کىیی   یه کشبة ٍث اي کم  میی گ اری در ثبزارَبی مبلی را دارد ي مطبلؼٍ ا اظز کٍ قفی ظرمبیٍ
یعىیگبن يارد ثحی  ي ؼیرر حیًزٌ     سب از  طبَبی رفشبری  ًد دفًگیری کىی. در ادامٍ، امب ًو

ًوی ي ثیٍ اییه امیر      گران در ایه ثبزارَب میی  ثبزاریبثی  یمبر مبلی ي الگًَبی رفشبری مؼبمفٍ ؼی
ییل ي دیؽیگًیی   مؼیبرَیبی مىبظیجی از وظیر سحف   "کىىی کیٍ مطبلؼیبر در اییه حیًزٌ      اؼبرٌ می
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گران در ا شیبر میییران قیرار دادٌ ي قبثفیشُیبی     مالکُبی مًرد اظشفبدٌ در سفمیمبر مبلی مؼبمفٍ
ب را افسایػ می  "دَی. آُو

ؼیشبر مشفیبير ي حیًزٌ      ثب سًدٍ ٍث ایىکٍ مجح  ثبزاریبثی مبلی  ًد مجحثی گعشردٌ اظیز ي ًو
یبم در میًرد      رفجی، يارد ؼین ثیٍ اییه ثحی  د    سحقیقبسی مشفبيسی را می ر مقیمیٍ کشیبة ثیر اُث

ؼشه ایه کشبة می یعىیگبن از ًو افسایی. ثىبثرایه، مؽیتؿ ویعیز کیٍ آییب      متبرت ي َیف ًو
ریًر اظیز    گ اری در ثبزارَبی مبلی َعشىی ي اگیر اییه   متبرت اگر حبلر افراد ثب قفی ظرمبیٍ

ًاوی ثیٍ اییه فیرد     می دَی ي اٍ کمکی ای را متبرت قرار می گ ار سبزٌ کبر یب حرفٍ آیب ظرمبیٍ س
جًد فؼبلیشػ داؼشٍ ثبؼی. در مقبثل، اگر متبرت ؼیرکشُبی کیبرگسار ثیًرض، ثیبوکی ي ییب       در ُث

ًاوىی از آن اظیشفبدٌ کىىیی.    گ اری اظز، کیام دظشٍ از کبرکىبن )سحفیفگران یب مییران( می ظرمبیٍ س
بم ایجبد می ًاوی متبرت مً کىی ي ومی از ایه لحبظ مقیمٍ کشبة اُث رد وظر  یًد را ثیٍ  یًثی    س

 دفت کىی.
ًان        اوشتیبة در  "از دىجٍ ظب شبری، کشبة حبلر ؼبمل ؼیػ ففیل اظیز. ففیل ايل ثیب ػىی

کىیی ي دیط از آن،    در اثشیا میل يريدی/ ريدی  یمبر مبلی را سؼرییم میی   "ثبزارَبی مبلی
ررظیی  دییگبَُبی مرسجط ؼبمل دییگبٌ ػقالیی ي دییگبٌ ؼًُدی را مطرر ي میًرد سحفییل ي ث  

کىیی ي ابلؽیُبی اییه ویًع      گیری ػقالوی را سؽریح میی  دَی. دط از آن، فرایىی سفمیم قرار می
گیری ي اوشتبة کٍ وبؼیی از محییيدیشُبی ادراکیی     گیری ي  طبَبی مًدًد در سفمیم سفمیم

ًان       اوعبن، احعبظبر ي فقیان داوػ کبفی اظیز را ؼیرر میی    دَیی. ففیل ديم کشیبة ثیب ػىی
بی مبلی کالظی  ي رفشبری ؼريع ؼیٌ ي دیط از آن   "گرانٍ رفشبرؼىبظی مؼبمف" ثب سؼریم میُل

     ٍ َیبی   گیران، يیصگیی   ٍث مجبح  رياوؽىبظی ي رفشبری ؼیبمل يلیؼیز رياویی ي هَىیی مؼبمفی
بیز، ظؼی ؼییٌ اییه مجبحی  ثیٍ ویًػی ثیٍ        ؼتفیشی ي وظریبر رفشبری دردا شٍ اظز. در ُو

یب    گ اری در ثبزارَبی مبلی ارسجبط حًزٌ ظرمبیٍ ًُو ي سؼمیم دادٌ ؼًد. ففل ظًم ٍث وقیػ ًَرم
گیری ي ٍث رًر  بؾ سفمیمبر مبلی دردا شٍ اظز. ففل اُیبرم ثیر ظیًگیریُبی     در سفمیم

احعبظی در سفمیمبر مبلی سمرکس دارد. ففل دیىجم ثیٍ مجحی  ریعی  ي ففیل ؼؽیم ثیٍ        
ىبثغ میًرد اظیشفبدٌ در   دردازد. در اوشُب، لیعز م َبی مبلی می گیری ظًگیریُبی ادارکی در سفمیم
ؼشبر کشبة آيردٌ ؼیٌ اوی. در اوشُبی کشیبة وییس، سًلییحبسی در میًرد کیبرگساری ثبوی  دی        ًو

البفٍ ؼیٌ اظز کٍ ارسجبط آن ٍث رًر مؽتؿ ثب مجبح  کشبة ريؼه ویعیز ي ثیؽیشر دىجیٍ    
 سجفیغبسی دارد.
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 اثر یابیشكلیارز .2

ظیب شبر ي ريال مىطقیی الزم ثر یًردار     کشبة از لحبظ ظیب شبری، ثعییبر دراکىییٌ اظیز ي از    
ًان فففُب سطیبث  الزم را وییارد ي سرسییت مطبلیت ي      ویعز. مجبح  مطرر ؼیٌ در فففُب ثب ػى

ب مؽتؿ ویعز. ثب دیػ رفشه در فففُبی کشبة ومیی  ًان مشًدیٍ    زیرفففُب ي ارسجبط ثیه آُو سی
بییز، کشیبة فبقی    ؼی کٍ مطبلت کشبة ثیٍ ایٍ ظیمز ي ظیًیی میی      ی یی  ففیل   ريد. در ُو

یبیی در  فیًؾ مجبحی        وشیجٍ گیری در دبیبن اظز کٍ در آن ارسجبط ثیه ففیفُب ي وشیجیٍ ُو
 مطرر ؼیٌ را ثیبن ومبیی.

یطالحبر ثکیبر رفشیٍ در سردمیٍ ياشٌ     ًارد هکر ؼیٌ در ثبال، ـا َیبی ستففیی در    ػاليٌ ثر م
ض َعشىی ي ثب آوچٍ در ادثیبر ستففی ایه حًزٌ ٍث کب ًارد وبمأًو ريد مطبثقیز   ر میثعیبری م

طالر ؼیًٌ  45در ـیفحٍ  Heuristic َبی اثشکبری ي ؼیًُدی ثیرای ياشٌ    ویاروی. ثرای مثبل، ـا
یطالر     سر ثرای ایه ياشٌ میبن مىبظت ویعز. سردمٍ مىبظت ثر هَىی اظز. ٍث َمییه سرسییت، ـا
در  مىبثغ ؼًُدی مًرد اظشفبدٌ در ارزییبثی  ییمبر میبلی   -1-3مىبثغ ؼًُدی )اؼبرٌ ٍث دیيل 

گیری وظییر   ( ثرای محیيدیشُبی هَىی افراد مىبظت ویعز. ثر اظبض وظریبر سفمیم28ـفحٍ 
گییری ي دیردازغ    افیراد در سفیمیمبر  یًد از دي فرایىیی سفیمیم      4وظریبر دردازغ ديگبٍو

ٍ    کىىی. ثب ایه يدًد، ومی ارالػبر ػقالوی ي ؼًُدی اظشفبدٌ می ًان اییه ریًر وشیجی گییری ي   س
ًان کرد کٍ ي َبی هَىی وظیر محیيدیشُبی ادارکیی هَیه اوعیبن، احعبظیبر ي فقییان       یصگیػى

ػی محیيدیشُبی سفکر ػقالویی را در ثیر    ًارد ٍث ًو داوػ کبفی مىبثغ سفکر ؼًُدی َعشىی. ایه م
ای هَىی ي ادراکی ویبقؿ ي ظرظیری ثیٍ     گیروی. در ػیه حبل، ایه دظشٍ ثىیی از محیيیز می

ًارد مشؼید دیگر وظر می از محیيدیشُبی ادارکی ي هَىی در آن گىجبوییٌ وؽییٌ اظیز.     رظی ي م
یطالحبر    ٍث رًر کفی، در ثعیبر ثتػ َبی کشبة ػجبرر ؼًُد ٍث ـًرر وبثجب در سردمیٍ ـا

 اظشفبدٌ ؼیٌ اظز ي سىبظت مفًُمی ي مًلًػی کبفی را ویارد.    
برایی الزم ٍث َمیه سرسیت، دیايل ي ؼکفُبی اراٍئ ؼیٌ در رًل فففُبی متشفم کشیبة از کی  

ظرففیفُبیی آيردٌ ؼییٌ اویی کیٍ ظیبَرا در       1-3ثر ًردار ویعشىی. ثرای مثبل، ثؼی از دییيل  

                                                                                              
4 Dual Process Theories 
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ًان اییه       راظشبی سًلیح ي سؽریح مطبلیت آيردٌ ؼییٌ در دییيل آمییٌ     اویی در حیبلی کیٍ ػىی
ظرفففُب ثب ػىبيیه مًدًد در حیيل مطبثقز کبمل ویارویی ي سرسییت مطبلیت َیم ثیب سرسییت       

ًان محیيدیز ادراکیی در اوعیبن را   آيردٌ ؼیٌ در  دیيل یکعبن ویعز. مثال، مب در دیيل ػى
ًان زیرففل ٍث محیيدیز َبی ادارکی هَه اوعبن سغیییر یبفشیٍ اظیز.     داریم در حبلی کٍ در ػى

ط ٍث محیيدیز  ٍث َمیه َبی ادراکی در دیيل ػید دبديیی َفیز   سرسیت، زیرففل ايل مرًث
ايلیه زیرفففی اظیز کیٍ سًلییح دادٌ ؼییٌ اظیز ي       "ةاگر د "اظز در حبلی کٍ در مشه 

 سغییر وبم یبفشٍ اظز.   "اگر ػید َفز"ٍث  "ػید دبديیی َفز"
یالر دییی دارد. ثیرای مطبلیت مطیرر       از دىجٍ مىجغ دَی ي مىبثغ مًرد اظشفبدٌ، مشه ویبز ٍث ـا

مطبلیت  اوی ي ایه معیأٍل ثررظیی ـیحز ي کیفییز      ؼیٌ در ففًل متشفم، مىبثغ آيردٌ وؽیٌ
ًار می کىی.. الزم اظز ثرای سمبمی سًلیحبر دادٌ ؼیٌ در میشه مىیبثغ مؼشجیر     اراٍئ ؼیٌ را دؼ
بی مؼشجر ػفمیی ي کشیت سیبلیفی سًظیط محققیبن مؼشجیر ي        ؼبمل مقبالر ابح ؼیٌ در شيروبُل

ٍ   وظر البفٍ ؼًد. ایه کبر ٍث یىب ي افسایػ کیفیز اگر سب حی زیبدی میی  ـبحت ػیاليٌ،   افساییی. ثی
یعُبی کبفی ثرای اظبمی اوگفیعی ٍث ؼکل مىعجم ي یکذبراٍ اظیشفبدٌ وؽییٌ اظیز ي از    زی رًو

بی اؼبرٌ ؼییٌ   ی  الگًی مىجغ دَی مىعجم در مشه اظشفبدٌ وؽیٌ اظز. َمچىیه، مىبثغ ي میُل
ًوی. ثیرای مثیبل، در ـیفحٍ      در مشه در ثتػ مىبثغ یبفز ومی ثیرای ایبراًة فرایىیی     18ؼی

اؼیبرٌ ؼییٌ اظیز.     2000مؽشریبن میل ثف  يل ي َمکبران در ظبل  گیری ػقالیی در سفمیم
یط وؽیٌ اظز، در مشه مىجغ مرسجط ثیب آن آيردٌ وؽییٌ    در حبلی کٍ وبم اوگفیعی ثف  يل زیرًو
اظز ي در ثتػ مىبثغ َم ایه مىجغ مًدًد ویعیز. ػیاليٌ ثیر اییه، ثیب سًدیٍ ثیٍ گعیشردگی         

گیری رفشبری ي ثیٍ ریًر  یبؾ حیًزٌ میبلی       یمَبی سفم مطبلؼبر ي کشت اراٍئ ؼیٌ در زمیىٍ
 رفشبری سؼیاد مىبثغ اظشفبدٌ ؼیٌ ثعیبر وبایس ي وبمشىبظت ثب گعشردگی ایه حًزٌ اظز.

 

 ارزیابی محتوایی اثر .3
ًایی، کشبة مطبلت مفیی ي دبلجی را مطرر میی از  کىیی کیٍ ثیرای متبرجیبن ي ػالقیٍ       دىجٍ محش

شیر ي  سً مىیان ٍث فؼبلیز در ثبزارَبی مبلی می اوی مفیی ي اگرثتػ ثبؼی ي ٍث گرفشه سفمیمبر ُث
گییری ي اوشتیبة در    ظًدآيرسر در ایه ثبزارَب کم  ومبیی. در ففل ايل کشبة، مجیبوی سفیمیم  

گییری   گیرد. دي دییگبٌ ػقالیی ي ؼًُدی کٍ محیًر سفیمیم   ثبزارَبی مبلی مًرد ثح  قرار می
گییری   گییرد. در اثشییا مراحیل سفیمیم     َبی متشفم اظز مًرد ثح  قیرار میی   افراد در محیط

ًامیل متشفیم    ػقالیی ؼرر دادٌ ؼیٌ اظز ي دط از آن، ابلؽُبی وظریبر ػقالیی از مىظر ػ
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گییری در   وظیر محیيدیشُبی ادراکی، احعبظبر ي ػیم يدیًد داویػ کیبفی در زمیبن سفیمیم     
ًاردی ؼیبمل مییسا      1-3دیيل  ن اراٍئ ؼیٌ اظز. در  فًؾ محیيدیشُبی ادراکیی هَیه، می

حبفظٍ اوعبن ي ػید دیبديیی َفیز، ارزغ زمیبوی دیًل، اگیر دی ة ي ییبفشه وقطیٍ اسکیب ي          
ظبزی، سًلیح دادٌ ؼیٌ اظز ي اگر ایه محیيدیشُب ثر سفمیمبر مبلی ثب هکر مثبل ؼیرر   سؼییل

ًارد در  فیًؾ دي میًرد دیگیر ؼیبمل         دادٌ ؼیٌ اظز. امب دط از سًلیح ي ؼیرر اییه می
ب ثر سفمیمبر میبلی سًلییحی در اییه ففیل ویبمییٌ      احعبظبر ي وجًد داوػ کبفی  ي سبگیر آُو

ًارد دیگر وظیر الگًَبی رفشیبری میرسجط ثیب فقییان آگیبَی ي دامُیبی اگرگی ار در         اظز ي ٍث م
گیری، سًلیح دادٌ ؼیٌ اظز کٍ اگراٍ مطبلیت مفیییی اظیز امیب از وظیم ي اوعیجبم        سفمیم

 مىطقی ثر ًردار ویعز.
ًان رفشبر ؼ کىیی کیٍ    گران، در اثشیا فرلیٍ ثیبزار کیبرا را مطیرر میی     ىبظی مؼبمفٍففل ديم ثب ػى

گ اری اظز. دط از آن، سفیبير مییل میبلی     قیمز ظُبم وؽبن دَىیٌ ارالػبر مرسجط ثب قیمز
یعیىیگبن اؼیبرٌ     کالظی  ي میل مبلی رفشبری سًلیح دادٌ ؼیٌ اظز. در ؼريع ایه ثحی  ًو

ًل ي وظریب می یًل آرثیشیراش میفیر ي مًدیفییبوی، مجیبوی      کىىی کٍ مبلی کالظی  ثر ـا سی ؼبمل ـا
ًارد مؽبٍث آن سمرکس دارد. امیب در ادامیٍ، سًلییحی در  فیًؾ      سئًری درسفًی مبرکًیشس ي  م
یبم ایجیبد     ب در میشه اُث میز اؼبرٌ ٍث آُو ًل ي وظریبر دادٌ وؽیٌ اظز ي از ایه دُز َا ایه ـا

ثییوجبل  گییرد.   ی رفشبری مًرد ثح  قرار میکىی. دط از آن، سفبير میل مبلی کالظی  ي مبل می
ٍ    آن، مطبلجی در مًرد يلؼیز رياوی ي هَىی مؼبمفٍ گی اری،   گران ؼبمل سغیییر در ظیجی ظیرمبی

دار ي وحًٌ سحفیل ي سفعیر ارالػبر ي ا جبر مثجیز ي مىفیی در  فیًؾ ظیُبم      هَىیز ظُبم
مییز دفیًگیری از دبوجییاری در سحفییل د      َیبی ؼیرکشُب ؼیرر     ادٌؼرکشُب ي ريوی ثیبزار ي َا

گیری در ثبزارَبی مبلی اظز. در ثتیػ ثؼییی    دَی کٍ مطبلت مفییی در  فًؾ سفمیم می
یعىیگبن ٍث ؼتفیز ي ارسجبط آن ثب رفشبر ظرمبیٍ ٍ    ایه ففل ًو اویی. اییه    گی اری افیراد دردا شی

مجح  اگراٍ ٍث  ًدی  ًد مجح  مُم ي دبلجی اظیز امیب سًلییحبر کیبفی در  فیًؾ      
ب ثر سفمیمبر مبلی اراٍئ وؽییٌ اظیز   ارسجبط می بن ؼتفیز یب سیذُبی ؼتفیشی ي اگرگ اری آُو

سیر   ي ثیؽشر ٍث سؼبریم ي مجبوی ؼتفیشی افراد دردا شٍ ؼیٌ اظز کٍ ویبز ٍث سًلییحبر دیبمغ  
اویاز، وظرییٍ فرییت ثسرگشیر ي وظرییٍ      دارد. دط از آن ثر ی وظریبر رفشبری مبوىی وظریٍ اؽم
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یب در      رار میدؽیمبوی مًرد ثح  ق ط ثیٍ احعبظیبر ي وقیػ آُو ًارد مرًث گیرد. در ادامٍ ففل م
 گیری ي ظًگیریُبی رفشبری ؼرر دادٌ ؼیٌ اظز.   سفمیم

     ٍ یب ي رفشیبر مؼبمفی ًُو ًان ًَرم گیران، مطیبلجی در  فیًؾ سیبگیر      در ففل ظًم کشبة، ثیب ػىی
ب ثر سفمیم ًُو ٍث حیًزٌ میبلی   گیری ٍث ـًرر کفی ي سفمیمبر مبلی اراٍئ ؼیٌ اظز کٍ  ًَرم

ًان از حًزٌ مبلی رفشبری مرسجط اظز. ایه ففیل مطبلیت دیبلجی در میًرد وقیػ       ػفجی ٍث ػى
 دَی.   ثتؽُبی متشفم مغس ي ًَرمًوُبی سرؼح ؼیٌ ثب سفمیمبر مبلی اراٍئ می
بی احعبظیی میی        یعیىیگبن ثیٍ ظیًگیرُی یطالر ًو دیردازد. اگرایٍ،    ففل اُبرم کشبة ثیٍ ـا

ًاردی کیٍ در اییه ففیل هکیر      احعبظبر ثر سفمیمبر اگرگ  اری ثبالیی داروی امب ثعیبری از می
ع  طبَبی هَىی یب ظیًگیریُبی ادراکیی َعیشىی. ثیرای      ب دردا شٍ ؼیٌ اظز از ًو ؼیٌ ي ٍث آُو

ًٍو دن، وم َبیی از ظًگیریُبی ادارکی َعشىی کیٍ   مثبل،  طبی سؽییی سؼُی یب  طبی سفبدفی ًث
ًاع ظیًگیریُب   گ اروی.  ثر سفمیمبر اظشراسصی  اگر می ایه ففل مطبلت مفییی در  فًؾ اوی

ب ثر سفمیمبر افراد دارد امب َمبوىی ظیبیر ففیفُبی کشیبة از اوعیجبم ي مىطی        ي اگرگ اری آُو
ب ثر ًردار ویعز ي سقعیم ثىیی مییبن ظیًگیریُبی    کبفی در ثیبن مطبلت ي ایجبد ارسجبط ثیه آُو

لحبظ ػفمی از مردؼیز ثر یًردار ویعیز.    احعبظی ي ادراکی کٍ در میبٍو ففل اؼبرٌ ؼیٌ، ٍث
دردازد کٍ یکی از مجبح  مُم در حیًزٌ میبلی    ففل دىجم ٍث مجح  ریع  ي ػیم قطؼیز می

ًسبَی ففل، ویبز ٍث ؼیرر ي ثعیط ثیؽیشری دارد.     ي  فًـب مبلی رفشبری اظز ي ثب سًدٍ ٍث ک
ًارد دیگیری      بیز، ففل ؼؽم ثر ظًگیریُبی ادراکی مشمرکیس اظیز کیٍ می از  طبَیب ي   در ُو

ًان می د را ػى ب را ثب حیًزٌ میبلی    ظًگیریُب کٍ در فففُبی دیؽیه مطرر ؼیٌ ًث کىی ي ارسجبط آُو
 دَی. رفشبری ؼرر می

ٍث رًر کفی، ٍث دلیل از َم گعیتشگی ي ػیم اوعجبم در اراٍئ ي سًلیح مجبحی  ي دیرغ ثییه    
ًاوىییٌ    -مجبح  رياوؽىبظی رفشبری، اقشفبدی ي مییریز مبلی د اثیز ي کؽیػ کیبفی را در  

کىی. از دىجٍ آمًزؼی ي ظًدمىیی ثرای متبرت، ٍث دلیل ایىکٍ مطبلت ارائیٍ ؼییٌ در    ایجبد ومی
گییری رفشیبری    مجبح  وظری ي کبرثردی، مجبح   رد ي کالن، مجبح  سفیمیم َر ففل ،میبن 
ظبن ي دُػ میايم اظز ي مىیبثغ میرسجط ثیب ثحثُیب ارائیٍ       ي سفمیم گیری در حًزٌ مبلی در ًو

ٍ    ؼیٌ اظز کٍ از اگرثتؽی ي کیبرآیی الزم ثیرای متبرجیبن حیًزٌ     ای  َیبی ستففیی ي حرفی
گیری سب حییی سکیراری    وظری ي سئًریُبی سفمیمکبَی. ثرای دصيَؽگر داوؽگبَی، مطبلت  می

ًاردی ثیين ارسجبط ؼفبف ثب مجبح  مبلی آيردٌ ؼییٌ اظیز.    اظز ي ٍث ؼکل وبمىعجم ي در م
گ اری ي  ییمبر میبلی، ثتؽیُبی وظیری سیب حییی        وظر افراد فؼبل در ـىؼز ظرمبیٍ از وقطٍ
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فییل سفیمیمبر ي   ممکه اظز زائی ي ییرکیبرثردی ثیٍ وظیر ثرظیی ي درک مىبظیجی ثیرای سح      
سردیحبر مؽشریبن اراٍئ ویَی. مًرد دیگر در مًرد ػیم سىبظت در اوییازٌ فففُبظیز. ثر یی    
ًسبٌ ي ثر ی وظیر ففیل ديم ي اُیبرم ثعییبر ریًالوی      فففُب وظیر ففل ظًم ي دىجم ثعیبر ک

 َعشىی.
ًایی از وظیم مىطقیی        ؼیشبری ي از دىجیٍ ػفمیی ي محشی ي در کل، کشبة از دىجٍ ظب شبری ي ًو

ٍ   اوعجبم دريوی الزم ثر ًردار ویعز ي ٍث وظیر میی   ای از مجبحی  رفشیبری ثیٍ     رظیی مجمًػی
ًلی قبثیل سجیییه در ففیًل متشفیم        ؼکفی دراکىیٌ ي ٍث َم ریتشٍ ي ثیين راثطٍ ػفیی ي مؼفی

 اوی.      کشبة اراٍئ ؼیٌ

 
 نتيجه گيری   .4

ًان ؼیٌ در ثتؽُبی دیؽیه، کشبة رياوؽىبظیی میبلی    رفشیبری از اوعیجبم،   ثر اظبض مجبح  ػى
وظم ي یىبی الزم ثرای مؼرفیی ي داویػ افساییی در حیًزٌ میییریز میبلی رفشیبری ثر یًردار         
ؼیشه     یی اظز کٍ متبرجبن زیبدی دارد. ثر اییه اظیبض، ًو ویعز. ایه حًزٌ حًزٌ د اة ي ًو

میز يیصٌ مطبلت وظبم  ای ثر ًردار اظیز. ثیب يدیًد ایىکیٍ،     مىی ي کبرثردی ثرای متبرجبن از َا
ًاوىی د اة ي مفیی ثبؼىی امب فیرم ظیب شبری    مطبلت مطرر ؼیٌ در کشبة ٍث ـًرر مجسا می س

ؼشبری در ارائیٍ مطیب   ؼفًؽ، ثب حبؼیٍ لیت در  َبی ثبری  در مشه، وجًد ريال مىطقی ي اوعجبم ًو
ًاػی وگبرؼی وظیر ایجیبد ارسجیبط ي سطیبث      ًل ي ق کل کشبة ي در َر ففل آن، ػیم رػبیز ـا

ؼیشبری ي ثیبر   کبفی میبن د یايل ي مشه ي وجًد مىبثغ کبفی در مشه ي در اوشُبی کشبة از ارزغ ًو
 کبَی.    ػفمی مشه سب حی زیبدی می

یالحبر     در اوشُب، دیؽىُبد می ؼشبر اگر  ًد ي ثیب اوجیبم ـا یعىیگبن ثب ثررظی مجید ًو ؼًد کٍ ًو
ب مطبلیت مشىبظیت ثیب    هکر ؼیٌ، متبرت اگر  ًد را ٍث درظشی ؼىبظبیی ومًدٌ ي ظؼی ومبیىی سی 

ویبزَبی ایه متبرت را ٍث يی ػرلٍ ومبیىی. َمچىیه، ثب ایجبد ظب شبر مفُیًمی مىبظیت یی     
ًان ؼیٌ در کشبة  ًد ایجیبد ومبیىیی ي در ففیل     ففل ثىیی مىطقی ي مىعجم ثرای مطبلت ػى

بییز، ثیب ثیٍ کیبرگیری مىیبثغ ثیٍ ري       گیری ي دمغ دبیبوی کشبة قبثل وشیجٍ ز ي ثىیی ثبؼی. در ُو
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ـحیح در مشه ي در ثتػ مىبثغ کشبة، کیفیز ػفمیی کیبر    رآمی ي ثب اظشفبدٌ از ظیعشم اردبعکب
  ًد را افسایػ دَىی.
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