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TMBAٟچٌيس 

 

ثٍ ؾٞزٜٗس ٝ زٝجبٛج٠ ضا ثيٚ ػٜٞاٙ يي ٝظيل٠ ٗسيطيشي ٠ً ضٝاػ٘ٞٗي ٝ ٛوف آٙ ث٠ثب سٞج٠ ث٠ ا١٘يز ثحض ضٝاثٍ

ًٜس ٝ ١٘چٜيٚ ثحض ثي٠٘ ١ب ٝاثؿش٠ اؾز،قٜبؾبيي ٗي١بي ٗشلبٝسي ٠ً ٗٞكويز ٝ قٌؿز ؾبظٗبٙ ث٠ آٙؾبظٗبٙ ٝ ُطٟٝ

ػ٘ط ٠ً يٌي اظ ٗجبحظي اؾز ٠ً اَ٘يٜبٙ ٝ آضاٗف كٌطي ٝ ايجبز سؼبزّ ٝ آؾبيف زض ظٛسُي اجش٘بػي ٝ اهشهبزي ثطاي 

٠ً قبْٗ چبح ٝ ٛكط، اضسجبَبر ٝ ػ٘ٞٗي١ب ٝ ٛوف ضٝاثٍٓصا زض ايٚ دػ١ٝف سبطيط ٗٞٓل٠ ًٜس،١ط كطز ضا كطا١ٖ ٗي

ثبقس ضا ثط كطٝـ ثي٠٘ ػ٘ط قطًز ثي٠٘ ؾبٗبٙ اكٌبضؾٜجي،ثطٛب٠ٗ ضيعي ٝ  دػ١ٝف،حؿٚ ق٢طر ٝ ٗسيطيز ثحطاٙ ٗي

ظ سبييس دبيبيي ثب اؾشلبزٟ اظ ٛب٠ٗ دؽ ادطؾف 350سؼساز.ثبقسضٝـ سحوين زض ايٚ دػ١ٝف اظ ٛٞع سٞنيلي ٗي.ؾٜجيسيٖ

ٛ٘بيٜسُي اظ قطًز  30ٛب٠ٗ اظ َطين ٗحشٞا ثيٚ ٝ ضٝايي دطؾف 85/0ٗوساض آٙ  95/0آٓلبي ًطٝٛجبخ ثب ؾُح اَ٘يٜبٙ 

ج٢ز سحٔيْ زازٟ ١بي ج٘غ آٝضي قسٟ اظ آظٗٞٙ ٝئٌبًؿٞٙ ٝ ١٘چٜيٚ ج٢ز ضسج٠ ثٜسي .ثي٠٘ ؾبٗبٙ سٞظيغ قس

-ٟ قسٟ اؾز ٠ً ثب سٞج٠ ث٠ آظٗٞٙ كطيسٗٚ كطيي٠ اّٝ ٠ً ٗطثٌٞ ث٠ چبح ٝ ٛكط ٗيكطييبر اظ آظٗٞٙ كطيسٗٚ اؾشلبز

ٝ زض دبيبٙ ٛشبيج دؽ .١بي آٗبضي س٘بٕ كطييبر ٗصًٞض دصيطهش٠ قسٛسدؽ اظ اٛجبٕ آظٗٞٙ. ثبقس زض ضسج٠ اّٝ هطاض ُطكز

. اظ سجعي٠ ٝ سحٔيْ ديك٢ٜبزار اضائ٠ ُطزيس
 

 

 

كطٝـ  ،(ًٜٜسُٟط، اؾشلبزٟقسٟ، ثي٠٘ثج٠٘)٠ٗ ػ٘طيػ٘ٞٗي، ةضٝاثٍ: يسيًْ ٝاغُبٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ٗوس٠ٗ 

 ِٛطـ ايٚ اًٜٞٙ اٗب ذٞضزٗي ضهٖ "دّٞ" ثب ذسٗبر ٝ ًبال كطٝـ ٝ ذطيس كطايٜس ًبض،ًٝؿت ؾٜشي ِٛطـ زض

 ١بآٙ ثوبي آعإ ٝ ١بؾبظٗبٙ كؼبٓيز ٗحٞض ػٜٞاٙث٠ ٗساضيٗكشطي يب "احشطإ" ٝ اؾز زازٟ زؾز اظ ضا ذٞز ًبضايي

 ٝ ٛوف ٗسيطيشي، جسيس ضٝيٌطز١بي ؾبي٠ زض ُصقش٠، ز٠١ َي ٠ً َٞضيث٠ .اؾز ُطكش٠ هطاض سٞج٠ ٝ سبًيس ٗٞضز

ٗب١ٜب٠ٗ ج٢بٙ ُؿشط، ) .ٛساضز ٝجٞز ٗساضيٗكشطي ثطاي حسي زيِط ٝ اؾز ًطزٟ ضقس سهبػسي ٗكشطي، ا١٘يز

1374 :61 ) 

ٗب١ٙ٘ع اٛجبٕ ٝ دصيطـ سٞاٛبيي  .اؾز اٗطٝظي ٗٞكن ٗٞكويز ٗسيطاٙ ضٗع سٞؾؼ٠، ٝ سـييط   ًٜٞٛي ٗشـيط زٛيبي زض 

چ٠ ضيبيزآٙ زض. ثطآيس كطز ػ٢سٟ سوبيب١بي اظ ثشٞاٛس ٗسيط ٠ً اؾز ايٚ اؾز ثرف  نٞضرايٚ  سٞؾؼ٠  ٝ ديكطكز ث٠ 

.زاقز ذٞا١س ٛيبظ زائ٘ي ككبض١بي  سطثي طجبر ٝ ٛبدبيساضسط ٗحيٍ يي زض ثطسط ضهجبي اظ ٝاضزٟ   هجْ اظ ثيكشط اهشهبزي 

ٗكشطيبٙ. اؾز ثطاي. زاضٛس ضا ث٢جٞز ًيليز زضذٞاؾز  ١بي٢ٗبضر حلظ ث٠ ٗججٞض ٗحيُي چٜيٚ زض قسٙ ٗٞكن   ٝ كطزي 

.١ؿشيس ػوبيسسبٙ ٝ ض١جطي دصيطكشٚ زيِطاٙ ث٠ سطؿيت ٝ ثطاِٛيرشٚ ثطاي كٜٞٙ آذطيٚ اظ اؾشلبزٟ ٝ زاٛف ٗب١ٜب٠ٗ ) 

.( 72: 1389ػ٘ٞٗي ايطاٙ،سرههي اٛج٘ٚ ضٝاثٍ/ػٔ٘ي  

١بي اقربل زاضاي زٝ ثب ايٚ ٝنق، ثي٠٘. ُٞي سكٞيف ذبَط اؾز١ب، دبؾد١بي اقربل، ١٘بٜٛس زيِط ثي٠٘ثي٠٘

َٞض ٗؿشويٖ ث٠ قرم ُيطز ٠ً ث٠َٞض ٠ً اظ ٛبٗف ديساؾز، ديف آٗس١بيي ضا زض ثط ٗي٠ً ١٘بٙٛرؿز آٙ: ٝيػُي اؾز

ديف آٗس١بي ٗٞضز ٛظط، ١٘يك٠ : ٠ً زٕٝ آٙ. ١بي٘بضيقٞز ٗبٜٛس كٞر، ثبظٗبٛسُي، حٞازص ثسٛي ٝ ةاٛؿبٙ ٗطثٌٞ ٗي

١بي اٗٞاّ، كبضؽ ١بي اقربل ثط ذالف ثي٠٘ثي٠٘. جٜج٠ ذؿبضسي ٛساضٛس ٗبٜٛس ظٛسٟ ٗبٛسٙ ثي٠٘ قسٟ زض دبيبٙ ٗسر ٗؼيٚ

قربل ١ب زازٙ سبٗيٚ ث٠ ا١بيي اؾز ٠ً ٗٞيٞع آٙي ثي١٠٘بي اقربل زض ثط ُيطٛسٟثي٠٘. اظ ٗل٢ٕٞ ظيبٙ ٝ يطض اؾز

ٗبٜٛس ظٛسٟ ٗبٛسٙ زض دبيبٙ )١بي احش٘بٓي يب ثبض ٗبٓي ٛبقي اظ ٝهٞع يي ضيؿي كطزي ٗكرم ٜٗس زض ٗوبثْ ١عي٠ٜػاله٠

. (9: 1378نبٓحي، . )ٗي ثبقٜس (ٗسر ثي٠٘، كٞر، حبزط٠ ٝ ثي٘بضي

ٕ ٝ دطكطاظ ٝ ٛكيت ؾجت ايجبز ٙ زض ظٛسُي ٗشالٌقبٟذبٛٞاز اظ سأٗيٚ آيٜسٟ ذٞز ٝ اكطاز ١ب ث٠ اَ٘يٜبٙ يبكشٚػاله٠ اٛؿبٙ

١بيػٜٞاٙ يٌي اظ قبذمٟاًٜٞٙ، ٗيعاٙ اؾشلبزٟ اكطاز اظ ايٚ ثي٠٘ ة. قسٟ اؾز( ػ٘طثي٠٘)١بي ظٛسُي ثي٠٘ ُيطي  اٛساظٟ 

.قٞز ضكبٟ زض جبٗؼ٠ قٜبذش٠ ٗي  

:ا١٘يز ٗٞيٞع  

 هبثٔيز ػ٘ٞٗياكٌبض قٜبذز ٠ً اٛسزضيبكش٠ اٗطٝظ ١ِ٘بٙ ٝ اؾز ٗربَجبٙ ٝ اسهبّ ٗسيطيز حٔو٠ اكٌبضػ٘ٞٗي، ؾٜجف

-ضٝاثٍ .ًٜسٗي ُيطيظيبز ديف حس سب ؾبظٗبٛي ثطٝٙ ٝ ١بي زضٝٙثحطاٙ ثطٝظ اظ ٝ زازٟ اكعايف ضٝيساز١ب ضا ثيٜي ديف

 سالـ ٗربَجبٙ ٝ ٗيبٙ ؾبظٗبٙ سلب١ٖ ٝسسإٝ حلظ ايجبز، ذٞز، يؼٜي ٢ٛبيي ١سف ج٢ز زض اكٌبضؾٜجي َطين اظ ػ٘ٞٗي

 .ًٜس ٗي



ؾيؿش٘ي ٠ً ث٠ ٗحيٍ اَطاف . قٞززض جبيِبٟ نحيح ذٞز ث٠ نٞضر يي ؾيؿشٖ ثبظ قٜبذش٠ ٗي ػ٘ٞٗيضٝاثٍ 

ػٜٞاٙ ثركي اظ ٗسيطيز، زض سالـ سبطيط دصيطي ثبقس ٝ ث٠ز٠ٓ ٗشوبثْ ثب ٗحيٍ ٗيحؿبؼ اؾز، ث٠ َٞض ٗسإٝ زض حبّ ٗجب

ػ٘ٞٗي اؾز ٠ً ٝچٌي اظ كؼبٓيز ضٝاثٍكوٍ ثرف ى 1زض ايٚ قيٟٞ، سجٔيـبر. ١بؾز١ب اظ زضٝٙ زازٟٗؿش٘ط ثطٝٙ زازٟ

ػ٘ٞٗي زض قطًز ثي٠٘ ٝجٞز چٜيٚ جبيِبٟ ٝ ٛوكي ثطاي ضٝاثٍ. ُيطزقٌْ ٗي "ٗجبز٠ٓ ٗشوبثْ"اؾشطاسػي آٙ ٛيع اظ زضٝٙ 

.(13:1380ؾليسي ،) .سٞاٛس زض سٞؾؼ٠ ثي٠٘ ٗٞطط ثبقسٗي  

س٘بٕ ٗسيطاٙ اطط ثرف، ٗشرهم زض »: ُٞيسٗي، اٛسيكٜ٘س ٗؼبنط ٗسيطيز، «ديشط زضاًط»ػ٘ٞٗي، زض ثبة ا١٘يز ضٝاثٍ

(3:1971ًٞسٔيذٞ ؾٜشط،)« دطزاظٛسػ٘ٞٗي ثٞزٟ ٝ ث٠ ٛحٞ ذؿشِي ٛبدصيطي ث٠ سجٔيؾ ذٞز ٝ اكٌبضقبٙ ٗياٗط ضٝاثٍ    

ػ٘ٞٗي زض اَالع ضؾبٛي زٝٓز ٝ ػبَلي ٗسيطاٙ ٝ ًبضًٜبٙ، جبيِبٟ ضٝاثٍ ١ب ج٢ز سوٞيز ضٝاثٍػ٘ٞٗيسوٞيز ضٝاثٍ

.ًبضًطز١بي ايٚ ٢ٛبز اؾز ١ب اظ زيِطزض ؾبظٗبٙ ؾبظيكط١َٜ  

اجش٘بػي سحز سبطيط قطايٍ اهشهبزي، اجش٘بػي، كط١ِٜي ٝ ؾيبؾي هطاض زاضز ٝ  -نٜؼز ثي٠٘ ث٠ ػٜٞاٙ يي ٢ٛبز اهشهبزي

ثب زض ٛظط ُطكشٚ ػسٕ ضقس ُٗٔٞة نٜؼز ثي٠٘  .ز١ٜسضا سكٌيْ ٗي ٗج٘ٞػ٠ ايٚ قطايٍ، ٗحيٍ ضقس ٝ ثؿشط حطًز آٙ

-ثسيٚ سطسيت، ٛظطي٠ ٗل٢ٕٞ ٝ ػٌ٘ٔطز ضٝاثٍ. يطاٙ، سالـ ج٢ز اضسوب ٝ سٞؾؼ٠ كط١َٜ ثي٠٘ اٗطي اجشٜبة دصيط اؾززض ا

حبٗي "ػٜٞاٙ غٟ سٞؾؼ٠ ايٚ نٜؼز ث٠ٝييٚ كط١َٜ ثي٠٘ ث٠ػٜٞاٙ اثعاضي ٗليس ٝ ًبضؾبظ زض سجيضا ث٠ سٞاٙ آٙػ٘ٞٗي ٗي

.ٗطزٕ ٗٞضز سٞج٠ هطاض زاضز "اهشهبزي ثعضٍ  

١بي ؾطٗبي٠ ١بي ٗطثٌٞ ث٠ ذٜظي ًطزٙ اطط سٞضٕ زض ؾطٗبي٠ ٝ ٗحبؾج٠ ؾٞز نٜسٝم ع دٞقف ثب سٞج٠ ث٠ ٝيػُيايٚ ٛٞ

ػ٘ٞٗي كطآيٜسي ضٝاثٍ .سطيٚ ُعي٠ٜ ثطاي ًؿبٛي اؾز ٠ً ِٛطاٙ آيٜسٟ ذبٛٞازٟ ذٞز ١ؿشٜس ُصاضي ث٠ قٌْ ٗطًت، ٜٗبؾت

١بي اجش٘بػي ٝ ؾبظٗبٙ ١بي ٗؿشوْ، ثطاي ضٟٝٗسيطيشي اؾز ٠ً ١سف آٙ جٔت ٝ حلظ ضكشبض١بي ٗظجز ٝ ٗٞاكن ٍ

ثطاي « ٗحيُي زٓذصيط»ػ٘ٞٗي، ؾبذز ٝ حلظ ٗؿئٞٓيز انٔي ضٝاثٍ. ضؾيسٙ ث٠ ٗبٗٞضيز ٝ ا١ساف ؾبظٗبٙ اؾز

(. 4:2006آٗٞض،.)ؾبظٗبٙ اؾز

: بیان مساله

اٛؿبٛي، ضا١ي ثطاي ضٝاثٍا هجْ ٝ اظ ظٗبٙ آؿبظ جٜجف ٟٜٗسي ث٠ حوٞم اٛؿبٙ، اظ ؾبّاٛؿبٛي ٝ ػاله٠ضٝاثٍسٞج٠ ث٠ 

 ٛظطاٙ ايٚ زيسُبٟ،قسٟ اؾز ٝ نبحتي ثطٝظ ذالهيز ٝ ٛٞآٝضي ٗحؿٞة ٗيُكٞزٙ زض اؾشؼساز١بي ٢ٛلش٠ اٛؿبٙ ثطا

ػ٘ٞٗي ضا ث٠ ػٜٞاٙ ٝاحسي يطٝضي ٝ الظٕ زض ؾبظٗبٙ ٝ ديكطكز ٝ ثوبي آٙ، ١٘يك٠ ٗٞضز سٞج٠ هطاض زازٟ اٛس ضٝاثٍ

(.   143:1386ذٜيلط،اؾالٗي ،)

ػ٘ٞٗي  ر حطًز ث٠ ؾ٘ز ضٝاث١ٍب زض ج٠ػ٘ٞٗي ضٝاثٍ ١٘يز اَالػبر ٝ اضسجبَبر زض ج٢بٙ ٗؼبنط ٝ ٓعٕٝ زُطُٞٛيا

ثبيس  ايٚ ًبض. ػٜٞاٙ زٝ ضًٚ انٔي زض ًٜبض ١ٖ هطاض ُيطٛسيبثي ث٠ ضؾبٛي ٝ اَالع اَالع قٞز سب ٗساض ثبػض ٗياَالع

ُيطز؛ ثسي٢ي اؾز، اُط ٗربَجبٙ زض  ؾٜجف جبٗؼ٠ ٗٞضزٛظط اٛجبٕضيعي قسٟ ثط دبي٠ قٜبذز ٝ  آُب١ب٠ٛ، ٗؿش٘ط ٝ ثطٛب٠ٗ

ز١ٜسٟ  ُيطٛس، ٗكبضًز ٝ ضاث٠ُ ُٜٗوي ٝ ؾبٖٓ ثيٚ ٗربَت ٝ ديبٕ ضؾبٛي قلبف، ؾبٖٓ ٝ ػٔ٘ي هطاض ٗؼطو يي اَالع

                                                           
1
 Advertising 



ي ضؾبٙ ػجٞض ًطزٟ ٝ زض ٗطح٠ٔ اَالع ١بي ثي٠٘ٗٞؾؿبر ثي٠٘ اظ ٗطح٠ٔ ٗؼطكي ٛبٕ قطًز ٟاٗطٝظ. قٌْ ذٞا١سُطكز

١بي ثبظاضيبثيسطيٚ چبٓفيٌي اظ ثعضٍ .اٛس ُطكش٠ قلبف ٝ ضٝقٚ اظ ذسٗبر ذٞز هطاض
2

ِٛبٟ  ،زض نٜؼز ثي٠٘ ًكٞض 

-ذهٞل زض ضقش٠ ثي٠ٟ٘اي زض َي چٜس ز٠١ ُصقش٠ ةػوت ٗبٛسٙ اظ سحٞالر نٜؼز ثي٠٘ .ٛبزضؾز ث٠ ٗو٠ٓٞ ثي٠٘ اؾز

-قطًز ١بي اذشيبضي،جبٗؼ٠ ٝ ٛجٞز قٜبذز ًبكي زض ثبضٟ ثي٠٘ ػ٘ط زضزٙ  كط١َٜ اؾشلبزٟ اظ ذسٗبر ثي٠٘ٛيبكشبجب ػ٘ط،

١بي ٛٞيٚجبي سالـ ٝ دطزاذشٚ ث٠ ضٝـ١ٟبي ثي٠٘ ثٜب ث٠ ضٝـ ٗؼّ٘ٞ ة
3

اي ث٠ ١بي جسيس ثي٠٘ثطاي دصيطـ ضيؿي 

 .دطزاظٛسَٞض جسي ث٠ ٗو٠ٓٞ ثبظاضيبثي ٛ٘يٟضٝ ة١بي سٌٔيلي ٝ اججبضي ١ؿشٜس ٝ اظ١٘يٚزٛجبّ جصة ثي٠٘

. ػ٘ط ثذطزاظيٖ ػ٘ٞٗي ٝ كطٝـ ثي٠٘ثطايٚ زض ايٚ سحوين ثطآٛيٖ سب ث٠ ثطضؾي ضاث٠ُ ثيٚ ضٝاثٍثٜب

 های  تحقیق فرضیه

 های  اصلی فرضیه

 .زاضز ػ٘ط ؾبٗبٙ سبطيطكطٝـ ثي٠٘ػ٘ٞٗي ثطاكعايف سجٔيـبر ضٝاثٍ

 های فرعی فرضیه

 .زاضزٗؼٜبزاضي  ػ٘ط ضاث٠ُيف كطٝـ ثي٠٘چبح ٝ ٛكط ث٠ ٜٗظٞض اكعايف زضى ٝ آُب١ي اهكبض جبٗؼ٠ ثب اكعا .1

 .زاضز ػ٘ط ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضير ث٠ ؾبظٗبٙ ثب اكعايف كطٝـ ثي٠٘حؿٚ ق٢طر ٝ اػش٘بز ٝ ِٛطـ ٗظجز ٗكشطيبٙ ٛؿت .2

 .زاضزػ٘ط ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضي ضيعي ثب اكعايف كطٝـ ثي٠٘سحوين ٝ ثطٛب٠ٗ .3

 .زاضزػ٘ط ؾبٗبٙ ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضي ٠ٗسوجبّ ػ٘ٞٗي ثب اكعايف كطٝـ ثيؾٜجي ٝ اؼاضسجبَبر ٝ اكٌبض  .4

. زاضزٗط ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضي عزيطيز ثحطاٙ ثب اكعايف كطٝـ ثي٠ٕ٘ .5

 

 اهذف اساسی تحقیق 

هذف اصلی 

 .ؾبٗبٙ ػ٘طػ٘ٞٗي ثط اكعايف كطٝـ ثي١٠٘بي ضٝاثٍسبطيط ٗٞٓل٠سؼييٚ 

 اهذاف فرعی

 .ػ٘ط ؾبٗبٙكطٝـ ثي٠٘ ا١ي ٗكشطيبٙ زض اكعايفسأطيط چبح ٝ ٛكط، اكعايف زضى ٝ آٍ سؼييٚ 

 .ػ٘ط ؾبٗبٙطجز ٗكشطيبٙ زض اكعايف كطٝـ ثي٠٘حؿٚ ق٢طر ؾبظٗبٙ ٝ ٝ ِٛطـ ٕ سأطيطسؼييٚ  

 .ػ٘ط ؾبٗبٙضيعي زض اكعايف كطٝـ ثي٠٘سحوين ٝ ثطٛب٠ٗ سأطيط سؼييٚ 

 .ػ٘ط ؾبٗبٙاكٌبضؾٜجي زض اكعايف كطٝـ ثي٠٘ اضسجبَبر ٝ سأطيطسؼييٚ  

                                                           
2
 Markting 

3
 New Method 



 .ػ٘ط ؾبٗبٙكطٝـ ثي٠٘زض اٙ سبطيط ٗسيطيز ثحطسؼييٚ  

 

 متغیرهای تحقیق 

 متغیر مستقل  

سٞاٛس ث٠ نٞضر ٛظبٕ ٜٗس، ثطٛب٠ٗ ضيعي قسٟ ٝ ؾٜجيسٟ زض ج٢ز ػٜٞاٙ ٢ٛبزي ٠ً ٗيػ٘ٞٗي، ث٠اثٍضٝ :ػ٘ٞٗيضٝاثٍ

ٗؼبنط ٝ ا١٘يز اَالػبر ٝ اضسجبَبر زض ج٢بٙ ايجبز، حلظ ٝ ُؿشطـ سؼبْٗ ٝ سلب١ٖ ٗسيطاٙ ثب ًبضًٜبٙ اهسإ ًٜس، 

ضؾبٛي ٝ  اَالع قٞز سب ػ٘ٞٗي اَالع ٗساض ثبػض ٗي ١ب زض ج٢ز حطًز ث٠ ؾ٘ز ضٝاثٍ ػ٘ٞٗي ضٝاثٍ ٓعٕٝ زُطُٞٛي

 .ػٜٞاٙ زٝ ضًٚ انٔي زض ًٜبض ١ٖ هطاض ُيطٛسيبثي ث٠ اَالع

 متغیر وابسته

آٙ ثي٠٘ ُط زض ٗوبثْ  ػ٘ط، هطاضزازي اؾز ٠ً ث٠ ٗٞجتثي٠٘. قٞٛسػ٘ط، جعء ثي٠٘ ١بي اقربل ٗحؿٞة ٗي١بيثي٠٘

ُصاض يب زض نٞضر ظٛسٟ ٗبٛسٙ اٝ زض ٗٞػس سؼييٚ قسٟ زض قٞز ٠ً زض نٞضر كٞر ثي٠٘زضيبكز حن ثي٠٘، ٗشؼ٢س ٗي

 .هطاضزاز، ٗجٔؾ سؼييٚ قسٟ زض هطازاز ضا ث٠ ثي٠٘ ُصاض يب قرم ٗؼييٚ قسٟ اظ ؾٞي اٝ ثذطزاظز

 قلمرو تحقیق 

 قلمرو زماوی تحقیق 

٠ً دػ١ٝكِط ثؼس اظ سهٞيت ٢ٛبيي ٗٞيٞع سحوين . ٗي ثبقس1390سب ٗطزاز  1389حوين اظ اؾلٜس ٗبٟ هٔ٘طٝ ظٗبٛي ايٚ ر

. ٗطاحْ اٛجبٕ سحوين ضا قطٝع ًطزٟ اؾز

 

 قلمرو مكاوی تحقیق

-٠ً اٛجبٕ ػ٘ٔيبر ٗيساٛي ٝ سٌ٘يْ دطؾف. هٔ٘طٝ ٌٗبٛي ايٚ سحوين ١كز ُٜٗو٠ ق٢طزاضي ق٢ط ٗوسؼ ٗك٢س ٗي ثبقس

 .زض ١٘يٚ ٜٗبَن ثٞزٟ اؾز١بي سحوين ٛب٠ٗ

 قلمرو موضوعی تحقیق 

ػ٘ط ؾبٗبٙ ٝ ضكشبض ذطيس ٗكشطيبٙ ػ٘ٞٗي ثطضٝي كطٝـ ثي١٠٘بي ضٝاثٍزض ايٚ دػ١ٝف، ٗحون ث٠ زٛجبّ اضظيبثي ٗٞٓل٠

 .ثبقسٗي

روش تحقیق  

 اَالػبر ٗٞضز١ب ٝ ثطاي ُطزآٝضي زازٟ. سٞنيلي اؾز ًبضثطزي ٝ اظ ٛظط ضٝـ سحوين حبيط اظ ٛظط ١سف يي سحوين

 .ًٜيٖاؾشلبزٟ ٗي١بي طبٛٞي٠ زازٟٝ  ٛب٠ٗدطؾف ،ايٛيبظ سحوين اظ ُٗبٓؼبر ًشبثرب٠ٛ

: كطٝـ 

: ؾز اظا كطٝـ ث٠ ؾبزُي ػجبضر

 .حٔي ثطاي ضكغ ٗكٌْ ٝ ثطآٝضزٟ ًطزٙ ٛيبظاضائ٠ ضاٟ يب آقٌبض ٛ٘ٞزٙ ٗكٌْ ٝ يب يي ٛيبظ



يْ ًبال يب ذسٗز سبطيطي ٙ س٘بؼ سب ثؿش٠ قسٙ هطاض زاز كطٝـ ٝ سح١ٞط ًبضي ٠ً زض كطآيٜس كطٝـ اٛجبٕ ثس١يس، اظ اٝٓي

چيعي ضا ث٠ . ظٛسقٞز ٝ يب ٠ُ٘ٓ ٗي١ط ًبضي ثٌٜيس يب ٗليس ٝاهغ ٗي. چيعي ٠ً ذٜظي ثبقس ٝجٞز ٛساضز .ُصاضزثط جب ٗي

(. 1385:177سطيؿي، ).ٝاُصاض ًطز تواننميثرز ٝ قبٛؽ 

: یافته هاي تحقیق

 :ٍ هقبالتي کِ دس ايي ساثطِ تب ثِ حبل اًجبم ضذُ است ثِ قشاس صيش هي ثبضذسخي پبيبى ًبهِ ّب ة

دهَگشافي هَثش ثشخشيذ ثیوِ ( عَاهل)دس پبيبى ًبهِ خَد ثب عٌَاى هطبلعِ ٍ تعییي هْوتشيي عبهل ( 1386)اثبرس جعفشی ًست 

ش هذيشيتي ٍ ثیوِ ای فعلي، ثخص هطتشيبى ّبی اختیبسی ٍ آصاد، ثِ ايي ًتبيج سسیذُ است کِ ًگبّْبی جذيذ ٍ هجتٌي ثش داى

غیش اختیبسی ًظیش ثیوِ ّبی اختیبسی ٍ هطبغل آصادّن هَسد تَجِ قشاس گشفتِ است ٍ الجتِ ايي اهش ثِ ّیچ ٍجِ ثب سسبلت 

. ٍجَدی سبصهبى، يعٌي حوبيت اص قطش هحشٍم کبسگش دس تٌبقض ًیست

سٌجص ٍ هقبيسِ کیفیت خذهبت ضشکتْبی ثیوِ دٍلتي ثب دس پبيبى ًبهِ خَد تحت عٌَاى ( 1388)ضیخ سضب صفذسی 

، ثِ ايي ًتیجِ سسیذُ است کِ هطتشی هذاسی ثیوِ گشاى ( ايشاى ،آسیب،کبسآفشيي،سیٌب)خصَصي هطبلعِ هَسدی ضشکتْبی 

خصَصي ًسجت ثِ ثیوِ گشاى دٍلتي است چشا گِ ٍفبداسی ٍ خشيذ هجذد هحصَالت ثیوِ ّبی اهَال اص سَی ثیوِ گشاى 

ثخص خصَصي ثب قذهت صهبًي فعبلیت کن ثیوِ گشاى . ش خصَصي ًسجت ثِ ثخص دٍلتي تَجِ هضبعفي سا ًطبى هي دّذثخ

خصَصي يعٌي پٌج سبل دس هقبيسِ ثب ثیص اص ًین قشى ثخص دٍلتي گَيب تَجِ ثِ سفع ًیبصّب ٍ سطح اًتظبسات ثیوِ گزاساى 

.  ثِ ثخص دٍلتي ثیطتش ثَدُ است ٍفبداسی هطتشيبى خصَصي ثیوِ ًسجت. دس ثخص خصَصي است 

١بي ػ٘طزضايطاٙ ١ٝ٘چٜيٚ اضائ٠ ضاٟ ضقس ثي٠٘ ػسٕ زاليْثطضؾيذٞز ث٠زضدػ١ٝف(:1375-زاٛكِبٟ س٢طاٙ:سبجساض،ضؾّٞ)

٠ً اظ َطين سٞؾؼ٠ ايٚ ضقش٠ ي٘ٚ ايٚ ٠ً سب ايٚ.ح٢ٔبي ٜٗبؾت ثطاي سٞؾؼ٠ ايٚ ضقش٠ اظنٜؼز ثي٠٘ دطزاذش٠ اؾز

اٛٞازٟ ثطذٞضزاض ٗي قٞٛس ٗي سٞاٜٛس اظ اططار اهشهبزي ٗطسجٍ ثب آٙ قشيجبٛي ٗبٓي ثؼس اظكٞر ؾطدطؾز خذبٛٞازٟ ١ب اظ ح

ثطاي زؾشيبثي ث٠ ايٚ ا١ساف، ػٞاْٗ ٝ ٗٞاٛغ ضقس ثي٠٘ ػ٘ط ضا زض هبٓت . زضؾُح اهشهبزي ًالٙ جبٗؼ٠ ١ٖ اؾشلبزٟ ٛ٘بيٜس

اَالػبر  يْظي٠ ٝ سحْكطيي٠ ُٗطح ٛ٘ٞزٟ اٛس ٠ً ٛشبيج حبنْ اظ ايٚ كطييبر ضا ثب اؾشلبزٟ اظ ضٝق٢بي آٗبضي ٝ سج6

. ثسؾز آٝضزٟ اٛس

: تعریف مولفه های روابط عمومی 

 هابخص ارتباط با رساوه

ػ٘ٞٗي ثسٝٙ سٞج٠ ث٠ ١ب ٝ ٝؾبيْ اضسجبَي ٝ اَالػبسي اٗطٝظٟ ؾرٚ اظ اكٌبضػ٘ٞٗي ٝ ضٝاثٍزض اطط ُؿشطـ سٌٜٞٓٞغي

١ب اظ ػ٘ٞٗيع سٞؾؼ٠ يبكش٠ ث٠ ً٘ي ضٝاثٍض١جطاٙ كٌطي زض جٞإ. ١بي اضسجبٌ ج٘ؼي ٗؼٜب ٛساضزٛوف ًٔيسي ضؾب٠ٛ

ٗساضا٠ٛ ث٠ ٗطزٕ زٝثبضٟ ١ب ضا ثب ثيبٛي ؾيبؾزُيطٛس ٝ ثب سـييط ٝ سلؿيط الظٕ آ١ٙب ٗٞيٞػبر ٗٞضز سٞج٠ ٗطزٕ ضا ٗيضؾب٠ٛ

اضسجبَبر ١ب ضا زاضٛس ٝ ٗطزٕ ثب ١ب، ٛوف ٝاؾ٠ُػ٘ٞٗيِٛطي ضٝاث١ٍب ٝ ث٠ قطٌ جبٗغاظ ايٚ ضٝ، ضؾب٠ٛ. ز١ٜساضاي٠ ٗي

 .دطزاظٛس١ب ٝ ضذساز١ب ٗييبٙ كطزي ث٠ ٝاًٜف زض ثطاثط ديبٕٕ



 

 عمومی چاپ و وطر در روابط

ايٚ ؾبظٗبٙ ٗبزض ٌٗ٘ٚ . ػ٘ٞٗي يٌي اظ٢ٛبز١بي اجش٘بػي اؾز ٠ً ٝاثؿش٠ ث٠ يي ؾبظٗبٙ ٗبزض ٝ ا١ساف آٙ اؾزضٝاثٍ

آٙ، زاٛكِبٟ، ٗإؾؿ٠ آٗٞظقي ٝدػ١ٝكي، اؾز يي قطًز ذهٞني يب زٝٓشي، ٝظاضسرب٠ٛ يب ٢ٛبز١بي ٝاثؿش٠ ث٠ 

.ق٢طزاضي يب ١ط٢ٛبز اجش٘بػي زيِط ثبقس  

. اظ يي كطز يب ٢ٛبز ث٠ كطز يب ٢ٛبز زيِط اؾز« اَالػبر» ٛكط زضسؼطيق ثؿيبض ػبٕ ث٠ ٗؼٜي سجٔيؾ، ٗؼطكي، اٛشكبض ٝ اٛشوبّ 

اؿٔت ثطاي آٙ، . ٝ ٗج٠ٔ ٝٗبٜٛس آٙ اؾز زض هبٓت ًشبة« اَالػبر» اٗب زض ٗؼٜبي ذبل، ٛكط ثيكشط ث٠ ٗؼٜي ػْ٘ اٛشكبض 

نسضاككبض . ) اَالػبر ٝ ٗهطف ًٜٜسٟ آٙ اؾز: ًٜٜسٟزض ٝاهغ، ٛبقط ٝاؾ٠ُ ثيٚ سٞٓيس. ًٜس٢ٛبزي ث٠ ٛبٕ ٛبقط كؼبٓيز ٗي

،28:1381). 

 ػ٘ٞٗي اؾزاٛشكبضار، س٢ي٠ ُٗبٓت ٝ اَالع ضؾبٛي ثطاي سأٗيٚ ٛيبظ١بي كطاٝاٙ اٗطي ضايج ٝ ٗشساّٝ ٗيبٙ ًبضًٜبٙ ضٝاثٍ

اي سؼطيق ٝ سٜظيٖ ًٜس ٠ً ١ٖ ضيبيز سٞاٛس اضسجبٌ ثيٚ ؾبظٗبٙ ٝ ٗربَجبٙ آٙ ضا ث٠ ١ط٠ُٛٞػ٘ٞٗي ٗٞكن ٗييي ضٝاثٍ

قٜبذز زهين ٗربَجبٙ ٝ ٛيبظ١بيكبٙ ٝ اٛؼٌبؼ آٙ ث٠ ٝاحس١بي ٗرشٔق ؾبظٗبٙ . ؾبظٗبٙ ١ٖٝ ٗربَجبٙ آٙ ضا سبٗيٚ ًٜس

١بي ي ثطاي ايجبز سؼبْٗ ثيٚ ؾبظٗبٙ ٝ ٗربَجبٙ ذٞز اظ اثعاض١ب ٝ ضٝـػٕ٘ٞضٝاثٍ. ػ٘ٞٗي اؾزاظ ٝظبيق ضٝاثٍ

ظيطا ٗب١يز . ١بي نٜؼز ٛكط اؾزؤطط اضسجبَي، اؾشلبزٟ اظ سٞاٛبيييٌي اظ ايٚ اثعاض١بي ثؿيبض ٕ. ًٜسٗرشٔلي اؾشلبزٟ ٗي

ػ٘ٞٗي ثؿيبض قجي٠ كطآيٜس١بي نٜؼز ٛكط اؾز١بي ضٝاثٍثؿيبضي اظ كؼبٓيز  

 ریسی بروامه اداره پژوهص و

4دػ١ٝف
 ١ط زض دػ١ٝف ًٔي َٞض ث٠. ثِيطز نٞضر اضسجبَبر ج٠ٔ٘ اظ ايحٞظٟ ١ط زض سٞاٛسٗي ٠ً اؾز ًٔي كؼبٓيشي 

 زيِط ػجبضر ث٠ .ثبقس ايسٞؾؼ٠ ٛٞع اظ آٙ ١سف اؾز ٌٗ٘ٚ يب ٝ زاضز ٗحى ٝ ًبضثطزي چٞٙ ٗكرم ا١ساكي ايظٗي٠ٜ

 زض دػ١ٝف .اؾز ظٗي٠ٜ آٙ زض ٜٗظٖ ١بيزاٛؿش٠ ٝ اَالػبر ث٠ اكعايف ٗوهٞز قٞز، اٛجبٕ دػ١ٝف ٠ً ايحٞظٟ ١ط زض

آيس ٗي حؿبة ث٠ اؾبؾي انْ يي ػٜٞاٙث٠ ػ٘ٞٗيضٝاثٍ ١بيكؼبٓيز

 .دصيطزٗي دبيبٙ اضظيبثي ثب ٝ قسٟ آؿبظ سحوين ثب ٠ً زاٜٛسٗي ايٗطح٠ٔ چ٢بض كطآيٜسي ضا ػ٘ٞٗيضٝاثٍ ٛظطاٙ،نبحت .

١بي ُطٟٝ هجبّ زض ؾبظٗبٙ يي اضظيبثي ٗٞيغ ثطاي ػ٘ٞٗيضٝاثٍ دػ١ٝف» :زاقز اٙاشع 1987 ؾبّ زض «دبٝٓيي»

 «قٞزَطاحي ٗي ١بثطآٙ سأطيط ٗيعاٙ ٝ اجش٘بػي

 وقص بحران ستیسی 

ػ٘ٞٗي ثب سٞج٠ ث٠ ضٝاثٍ. قٞز، ثطٝظ ثحطاٙ زض ؾبظٗبٙ اؾزيٌي اظ ػٞاْٗ ٢ٗ٘ي ٠ً ثبػض اظ ثيٚ ضكشٚ اػشجبض ؾبظٗبٙ ٗي

ٗسيطيز ثحطاٙ سٞاٛس يبٝض ؾبظٗبٙ زض ٠ً زض ٗٞاهغ ثحطاٛي ٗيٗٞٗي ٝ قٜبذز ػاليٖ ٝآطبض آٙ، ػالٟٝ ثطايٚعا١٘يز اكٌبض

١ب ث٠ ُيطي اظ ثطٝظ آ١ٙبي ثبٓوٟٞ ضا قٜبؾبيي ًطزٟ ٝ زض ديفسٞاٛس ثحطاٙػٜٞاٙ يي ٢ٛبز ١كساض ز١ٜسٟ ٗيثبقس، ث٠ٌٔ ث٠

قٞز، ث٠ ػجبضر زيِط ١طچ٠ ١بي ٗربَت ٗحطٕٝ ٗيٗكبضًز ُطٟٝ ؾبظٗبٛي ٠ً زچبض ثحطاٙ ثبقس، اظ. ؾبظٗبٙ ً٘ي ًٜس
                                                           
4
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. يبثسؾبظٗبٙ اظ طجبر ٝ آضاٗف ثطذٞضزاض ثبقس، احش٘بّ ٗكبضًز ٗطزٕ ثب ؾبظٗبٙ زضٗٞاهغ الظٕ اكعايف ٗي

 .(101:1380ؾليسي،)

ز١س ٠ً ٢ٛبزي٠ٜ اٙ ٗيُٗبٓؼبر ٛف. ػٜٞاٙ يي اؾشطاسػيي زض ٗسيطيز ؿيط هبثْ اٌٛبض اؾزػ٘ٞٗي ث٢ٛ٠بزي٠ٜ قسٙ ضٝاثٍ

ػ٘ٞٗي، زٝٓز س٘بيْ ث٠ اضائ٠ ٗكطٝػيز ٝ ثب ٢ٛبزي٠ٜ قسٙ ضٝاثٍ .هبثْ هجٞٓي ضا زض دي زاضزػ٘ٞٗي ٛشبيج قسٙ ضٝاثٍ

    .(187:2009چٚ،) .دطزاظز١بي زٝٓشي ٗيػ٘ٞٗي اؾشطاسػيي زض ثرفسٞاٜٛ٘سؾبظي ًبضًٜبٙ ثط اؾبؼ ضٝاثٍ
 

 حسه ضهرت

سطيٚ ٜٗبثغ ٝ ؾطٗبي٠ زض اذشيبض آٛبٙ اٛس ٠ً ٢ٖٗآ٘ٔٔي ث٠ ايٚ ٛشيج٠ ضؾيسٍٟ ٝ ثبؾبثو٠ ثي١ٚبي ثعضاٗطٝظٟ ٠٘١ قطًز

 .اضجحيز ٛساضز اي ث٠ ايٚ اٗطاؾز ١ٝيچ ؾطٗبي٠« ثطٛس» ١ب ٝ يب ػٜٞاٙ سجبضي ٝ يب ٝج٠٢ ٝ اػشجبض ٛبٕ آٙ« اػش٘بز ػ٘ٞٗي»

ضهجب ضا دكز ؾط ذٞز زاضٛس، زٛيب ٝ  كؼبٙ، سأٗيٚ ًٜٜسُبٙ ًٝٙؿبٛي ٠ً اػش٘بز ٗطزٕ، اػٖ اظ زٝٓز، ٗكشطي، ًبضًٜبٙ، شي

جبي ١عي٠ٜ ث٠ ًٜٜس ٝططٝر ػبٖٓ اظ آٛبٙ اؾز ٝ ٛيبظي زيِط ث٠ ٜٗبثغ ٗبٓي كطاٝاٙ، ٛساضٛس ٝث٠ ؾ٢ٞٓز زض ثبظاض ضقس ٗي

(. 190:1382 ٛهيطي هيساضي،. )قٞٛسًطزٙ ثطاي سجٔيـبر ٝ قٜبؾبٛسٙ ٗحهٞالر، اظ َطين ٗكشطيبٙ ث٠ ٗطزٕ ٗؼطكي ٗي

 های آماری آزمون فرضیه

 : زضنس سبييس قسٛس ١95بي ظيط ثب احش٘بّ كطيي٠

 .ػ٘ط ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضي ٝجٞز زاضزثيٚ ػٜهط چبح ٝ ٛكط ثب ٗيعاٙ كطٝـ ذسٗبر ثي٠٘ -1

ػ٘ط ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضي ٝجٞز ق٢طر ٝ اػش٘بز ٝ ِٛطـ ٗظجز ٗكشطيبٙ ثب ٗيعاٙ كطٝـ ذسٗبر ثي٠٘ثيٚ ػٜهط حؿٚ -2

 .زاضز

 .ػ٘ط ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضي ٝجٞز زاضزثيٚ ػٜهط سحوين ٝ ثطٛب٠ٗ ضيعي ثب ٗيعاٙ كطٝـ ذسٗبر ثي٠٘ -3

 .ػ٘ط ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضي ٝجٞز زاضزثيٚ ػٜهط اضسجبَبر ٝ اكٌبضؾٜجي ثب ٗيعاٙ كطٝـ ذسٗبر ثي٠٘ -4

 .ػ٘ط ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضي ٝجٞز زاضزثيٚ ػٜهط ٗسيطيز ثحطاٙ ثب ٗيعاٙ كطٝـ ذسٗبر ثي٠٘ -5

: ث٠ ث٠ زؾز آٗسٟ ثطاي ٗشـيط١بٗيبِٛيٚ ضر
 

ٗيبِٛيٚ ضسج٠ ٗشـيط ٗٞضز ثطضؾي 

 3.45 چبح ٝ ٛكط

 3.15 ضيعيٝثطٛب٠ٗسحوين

 3.15 اضسجبَبر

 2.95 ٗسيطيز ثحطاٙ

 2.30 حؿٚ ق٢طر



 

: ٛشيج٠ ُيطي

 های تحقیق ها و ارزیابی فرضیههوتایج حاصل از تجسیه و تحلیل داد

زض ضسج٠ ثٜسي ػٜهط١ب ٗكب١سٟ قس ػبْٗ چبح ٝ ٛكط زض ضسج٠ اّٝ هطاض زاضز  َٞض ٠ً اظ ٛشبيج ديساؾز ١ٝ٘بٙ .1

١ب ٝ اضسجبَبر ٗيبٙ كطزي زض ػ٘ٞٗي ٝ ٛوف ضؾب٠ٛضؾبٛس ٠ً ١ط چ٠ ض١جطاٙ كٌطي ٝ اجطايي ث٠ اكٌبضايٚ ضا ٗي

ضاي اثطاظ ػويسٟ سطي ةثبقس، جبٗؼ٠ اظ كًبي ٜٗبؾت ١ب ثيكشط ثبٝض زاقش٠ػ٘ٞٗيجبٗؼ٠ ٝ آيي٠ٜ س٘بٕ ٛ٘بي ضٝاثٍ

 .ثطذٞضزاض ذٞا١ٜس ثٞز

ثب . آيسزاقشٚ سهٞيط ؾبظٗبٛي ٗظجز ثطاي ١طؾبظٗبٛي، ؾطٗبي٠ ٢ٗ٘ي ثطاي جٔت ٗكبضًز ٗطزٕ ث٠ حؿبة ٗي .2

سٞج٠ ث٠ ٛشبيج ثسؾز آٗسٟ ثيٚ ػٜهط حؿٚ ق٢طر ٝ كطٝـ ثي٠٘ ػ٘ط ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضي ٝجٞز زاضز ٝ ايٚ ضا 

ٛبٕ سجبضي يب ذسٗبر آٙ ثط ثبظاضيبثي ٝ كطٝـ ؾبظٗبٙ يب ٗٞؾؿ٠ سبطيط ق٢طر، ٗطًع سجبضي، ضؾبٛس ٠ً حؿٚٗي

ٗكشطيبٙ ؾطُطزاٙ ١ؿشٜس،  اُط سهٞيط زهين ٝ ضٝقٜي اظ كٚ آٝضي ٝ ٗحهٞالر ٗطسجٍ اضائ٠ ٛكٞز،. ُصاض اؾز

ٓصا ثبيس ٗسيطاٙ . قٞٛسسهٞيط يب ٝج٠٢ قطًز ٝ ١ٞيز نٜلي زض كطآيٜس اضسجبَبر اظ ػٜبنط حيبسي ٗحؿٞة ٗي

ًٜس ٝ ث٠ ايٚ ٌٛش٠ سٞج٠ ًٜٜس ٠ً زيس ٗطزٕ ٛؿجز ث٠ يي قطًز چ٠ِٛٞ اؾز ٝ اي٠ٌٜ چ٠ِٛٞ ذٞز ضا ٗؼطكي ٗي

 .ايٚ ضٗع ٗٞكويز ؾبظٗبٙ اؾز

ػ٘ط ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضي ضيعي ثب ٗيعاٙ كطٝـ ذسٗبر ثي٠٘ٝثطٛب٠ٗثيٚ ػٜهط سحوينثب سٞج٠ ث٠ ٛشبيج ثسؾز آٗسٟ  .3

ـ اكٌبض ٗٞجت قسٟ سب ٝيػٟ ؾٜج ًٝبضآٗس سحويوبر ٝ دػ١ٝف ث٠ ٛٞيٚ ١بيػ٘ٞٗيزض ضٝاثٍ. ٝجٞز زاضز

ي ؾبظٗبٛي اضسوب ١ب١ب ٝٗٞكويزؾُح كؼبٓيز ١ب زضؾبظٗبٙ ٗربَت ٗحٞض قسٟ ١ٝب ٝسه٘يٖ ؾبظيسه٘يٖ ُيطي

ظٗبٛي ثُٞض ُٜٗوي ٝانٞٓي ٗحون اَالع يبثي ٝاَالع ضؾبٛي زضؾز  ٗسيطاٙ زهز زاقش٠ ثبقٜس ٠ًثبيس  .يبثس

 يي اضسجبٌ زٝ ؾٞي٠ ١ٖ ظٗي٠ٜ اػش٘بز ٗربَجبٙ ضا كطا١ٖ ؾبظز ١ٖٝ ثب ظٗي٠ٜ دػ١ٝكي زاقش٠ ثبقس ٝ قٞز ٠ًٗي

 .قٞزقبضًز كؼبّ ٝدٞيبي آٛبٙ ايجبز ١بي ٗربَجبٙ ٝسجبزّ اَالػبر ظٗي٠ٜ ٕاضظيبثي زيسُبٟ

ػ٘ط ضاث٠ُ ثب سٞج٠ ث٠ ٛشبيج ثسؾز آٗسٟ، ثيٚ ػٜهط اضسجبَبر ٝ اكٌبضؾٜجي ثب ٗيعاٙ كطٝـ ذسٗبر ثي٠٘ .4

ػ٘ٞٗي، آؾبٙ ًطزٟ اؾز ٝ ١٘يٚ اثعاض ُؿشطـ ٝؾبيْ اضسجبٌ ج٘ؼي ًبض ضا ثطاي ضٝاثٍ.ٗؼٜبزاضي ٝجٞز زاضز

زض ايٚ ظٗي٠ٜ ٗسيطاٙ ثبيس اظ ايٚ سؿ٢يالر . ًٜس ١بي الظٕ ضا ثطاي آ٢ٛب كطا١ٖ ٗي ١ب ٝ زضيبكز اؾز ٠ً زازٟ

 .زاقش٠ ثبقٜساؾشلبزٟ ث٢ي٠ٜ ٝ ٜٗبؾت 

ٝ ايٚ حبًي اظ آٙ . ثحطاٙ ثب ٗيعاٙ كطٝـ ذسٗبر ثي٠٘ ػ٘ط ضاث٠ُ ٗؼٜبزاضي ٝجٞز زاضز ثيٚ ػٜهط ٗسيطيز .5

١بي ٗسيطيز ثطثحطاٙ. ػٜٞاٙ يي اؾشطاسػيي زض ٗسيطيز ؿيط هبثْ اٌٛبض اؾزاؾز ٠ً ٗسيطيز ثحطاٙ ث٠

 .اضٛسز١بي ؾبظٗبٙ، ػٞاْٗ ٗرشٔلي ٛوف زض قٌْ ُيطي ثحطاٙ. اي ثطذٞضزاض اؾزؾبظٗبٛي اظ ا١٘يز ٝيػٟ
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 .1378: ذٔئي، ٛبنط؛ زاٛكٞضي، اثطا١يٖ، ضٝـ سحوين ٝ ًبضثطز١بي آٙ زض ٗسيطيز، اٛشكبضار آضٝيٚ، س٢طاٙ .7
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