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چکیدُ
أشٚص ٜثب صیبد ضذٖ حجٓ اعالفبتٔ ،ذیشاٖ ثب افضایص ثبس اعالفبتی  ٚافضایص فطبس ثشای تصٕیٌٓیشیٞبی وبسآٔذ
ٔٛاجٞ ٝستٙذ .اص ایٗس ،ٚفشایٙذ تصٕیٌٓیشی دس حسبثذاسی ٔذیشیت دضٛاس ضذ ٜاست؛ تصٛیشسبصی دادٜٞب ٘طبٖدٙٞذٜ
سٚضی ثشای غّج ٝثش ایٗ چبِص  ٚثٟجٛد ویفیت تصٕیٌٓیشی است .ایٗ پژٞٚص ث ٝثشسسی تأثیش تصٛیشسبصی دادٜٞب دس
تصٕیٌٓیشی ٔذیشیت  ٚتحّیُ تأثیش سجه ضٙبختی ٔذیشاٖ ثش ٔٛفمیت تصٛیشسبصی دس ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت
 ٚثٟجٛد فشایٙذ تصٕیٌٓیشی ٔیپشداصد .دس ساستبی دستیبثی ثٞ ٝذف پژٞٚص ،چٟبس فشضی ٝعشاحی ٛٔ ٚسد آصٔ ٖٛلشاس
ٌشفت ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبسی پژٞٚصٔ ،ذیشاٖ ٚاحذٞبی تِٛیذی ٞستٙذ٘ .تبیج پژٞٚص حبوی اص آٖ است و ٝاسائ ٝاعالفبت ثٝ
ضىُ ٍ٘بسٜٞب ٕٛ٘ ٚداسٞبی تىٕیّی ٔٙجش ث ٝافضایص دلت  ٚدس ٘تیج ٝافضایص ویفیت تصٕیٌٓیشی ٔذیشاٖ ضٟٛدی دس
ٔمبیس ٝثب اسائ ٝاعالفبت ثٝصٛست ٍ٘بس ٜاست .ثٝعٛسوّی ٔیتٛاٖ اؽٟبس داضت و ٝاستفبد ٜاص ٕ٘ٛداسٞبی تىٕیّی دس
ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت ثبفث تحت تأثیش لشاس دادٖ ویفیت تصٕیٌٓیشی ٔذیشاٖ ضٟٛدی ٔیضٛد أب ثش وبسایی
تصٕیٌٓیشی ایٗ افشاد ثیاثش استٕٞ .چٙیٗ دس ساثغ ٝثب ٔذیشاٖ حسیٕٛ٘ ،داسٞبی تىٕیّی تفبٚتی دس ویفیت  ٚوبسایی
تصٕیٌٓیشی ایجبد ٕ٘یوٙذ.
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هقدهِ
دس د٘یبی ٚالقی ٔسبئُ ٔشثٛط ث ٝتصٕیٌٓیشیٞبی ٔذیشیتی ثٝدِیُ فٛأُ ا٘سب٘ی پیچیذ ٜاجتٕبفی،
سٚا٘ی ،التصبدی ،سیبسی  ٚغیش ٜاص فذْ اعٕیٙبٖ ثبالیی ثشخٛسداس٘ذ (عغیب٘ی ،سجتصاد ٚ ٜا٘ٛسی سستٕی،
 .)1395اعالفبت٘ ،مص حیبتی سا دس اداس ٚ ٜثٟشٜثشداسی اص ثبصاسٞبی ٔبِی ایفب ٔیوٙذ (ٕ٘بصی ،سضبیی
ٕٔ ٚتبصیبٖٞ .)1393 ،ش لذس ویفیت اعالفبت حسبثذاسی ثٟتش ثبضذ ،تصٕیٓٞبی سشٔبیٌٝزاسی ثٟیٝٙتشی
اتخبر ٔیٌشدد (ٔجتٟذصاد ٚ ٜاحٕذی٘ .)1388 ،ؾشیٕ٘ ٝبیٙذٌی ،1تٛضیحی دس ٔٛسد فّت استفبد ٜاص
اغّت سٚشٞبی ٔ ٟٓحسبثذاسی ٔذیشیت سا فشا ٓٞسبخت ٝاست ،ثٝفٛٙاٖ ٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛطخص ٔیٕ٘بیذ وٝ
چشا ثبیذ فّٕىشد ٔذیشاٖ سا دس سبصٔبٖ یب ثخصٞبی صیشٔجٕٛف ٝآٖٛٔ ،سد اسصیبثی لشاسداد (ٕ٘بصی.)1384 ،
دس ثسیبسی اص سبصٔبٖٞب ،تصٕیٌٓیشی ٔذیشیت ثٝعٛس فضایٙذٜای دضٛاس ضذ ٜاست .اص دالیُ ٟٔٓ
 ٚاسبسی ایٗ ٔطىُ ایٗ است ؤ ٝذیشاٖ دس ساستبی تصٕیٌٓیشی خٛد ثب حجٓ ثسیبس صیبدی اص
اعالفبت سٚثٝسٞ ٚستٙذ .ثشای سفـ ایٗ ٔطىُ ،تصٛیشسبصی دادٜٞبٔ 2یتٛا٘ذ ث ٝافضایص دسن صحیح
اعالفبت وٕه وشدٛٔ ٚ ٜجت ثٟجٛد  ٚاستمب فشایٙذ تصٕیٌٓیشی ٌشدد.
تصٛیشسبصی ،فشایٙذ تجذیُ دادٜٞبی خبْ ثٝضىُ اعالفبت لبثُ ف ٟٓثشای افضایص ویفیت
تصٕیٌٓیشیٞبی ٔذیشیتی است  ٚتفبٚتٞبی ضٙبختی  ٚاثش آٖٞب ثش ادسان اعالفبت فبُٔ ٕٟٔی دس
جٟتٌیشی تصٕیٌٓیشی خٛاٞذ ثٛد .پژٞٚصٞبی ا٘جبْضذ ٜدس صٔی ٝٙتصٛیشسبصی دادٜٞب لٛا٘یٗ ٚ
سٕٛٙٞدٞبی ٔٙحصش ث ٝفشدی سا ثشای تصٛیشسبصی دادٜٞب ٘طبٖ دادٚ ٚ ٜیژٌیٞبی ضخصیتی
تصٕیٌٓیش٘ذ ٜسا ثٝفٛٙاٖ فٛأُ ٕٟٔی دس ٔٛفمیت تصٛیشسبصی دادٜٞب ٔغشح ٕ٘ٛدٜا٘ذ .ثب ایٗ حبَ
تٛج٘ ٝبوبفی ثٛ٘ ٝؿ فشایٙذ تصٕیٌٓیشی ٚ ٚیژٌیٞبی ضخصیتی افشاد تصٕیٌٓیش٘ذٙٔ ،ٜجش ث٘ ٝتبیج
غیشلبثُ اتىب  ٚاغّت ٔتٙبلضی دس أش تصٕیٌٓیشی ضذ ٜاست (دسب٘ىتیسٔ .)1984 ،3تأسفب٘ ٝحسبثذاساٖ
ٔذیشیت سٚشٞبی ٔحذٚدی ثشای تصٛیشسبصی دس ادثیبت حسبثذاسی ٔذیشیت دس اختیبس داس٘ذ (ث٘ٛش،4
 .)2008دس صٛستیو ٝتصٛیشسبصی دادٜٞب ثٝعٛس ٔٙبست عشاحی ٘طذ ٜثبضٙذ ،یقٙی ٕٞبٍٙٞی الصْ
ثیٗ ٕ٘بیص تصٛیشی دادٜٞب ثب ٘ٛؿ تصٕیٌٓیشی ٕٞ ٚچٙیٗ ثب ٔطخصٞٝبی ضخصیتی تصٕیٌٓیش٘ذٜ
ٚجٛد ٘ذاضت ٝثبضذٛٔ ،جت ثشٚص ٔطىالتی دس تصٕیٌٓیشی خٛاٞذ ضذ (ِٛسی ٔ ٚیس.)2007 ،5ٖٛ
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ٚیژٌیٞبی ضخصیتی فبُٔ ٔ ٟٓدس ٔٛفمیت تصٛیشسبصی دادٜٞب  ٚتصٕیٌٓیشی فٛٙاٖ ضذ ٜاست
(دسب٘ىتیس .)1984 ،دس پژٞٚصٞبی تصٛیشسبصی ،سجه ضٙبختی 1سا ثٝفٛٙاٖ یىی اص ٚیژٌیٞبی ضخصیتی
دس ٘ؾش ٔیٌیش٘ذ و ٝثش فشایٙذ پشداصش اعالفبت دس تصٕیٌٓیشی ٔؤثش است (وبسدیٙبِض .)2008 ،2ثب
تٛج ٝث ٝتأثیش ٌٔ ٟٓضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت ثش تصٕیٕبت اجشایی ،پژٞٚصٞبی حسبثذاسی
ٔذیشیت ٘یبصٔٙذ تحمیك ٔستٙذی دس ساثغ ٝثب ف ٟٓآسبٖ تصٛیشسبصی است .پژٞٚص دس ٔٛسد حسبثذاسی
ٔذیشیت سفتبسی ثٝتبصٌی آغبصضذ ٚ ٜثسیبس ٘ٛپب است  ٚتبو ٖٛٙپژٞٚصٞبی ٔؤثشی دس ٔٛسد تصٛیشسبصی
دادٜٞب ا٘جبْ ٘طذ ٜاست (ث٘ٛش.)2008 ،
ثٙٔٝؾٛس پبسخٍٛیی ث٘ ٝیبصٞبی ٔٛجٛد ،حسبثذاسی ٔذیشیت ٔیثبیذ ثٛٔ ٝضٛفبت فٛأُ ا٘سب٘ی ٚ
سفتبسی ٘ ٚمص ایٗ فٛأُ دس ٔذیشیت ثیص اص پیص تٛج ٝوٙذ .دیٍش پیصضشط جٛاثٍٛیی ث٘ ٝیبصٞبی
ٔٛجٛد ،استمبی صالحیت حشفٝای  ٚاخاللی حسبثذاساٖ ٔذیشیتی است .حسبثذاسی ٔذیشیت ثبیذ ثب
ِحبػ وشدٖ تغییش  ٚتحٛالت فٙبٚسی  ٚالتصبدی ،پژٞٚصٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت ثب تأویذ ثش ٔحٛس
٘مص فٛأُ ا٘سب٘ی  ٚسفتبسی ٕٞ ٚچٙیٗ تٛج ٝحشف ٝث ٝاستمبی وٕی  ٚویفی ٘یشٞٚبی ٔتخصص،
ثتٛا٘ذ جبیٍبٚ ٜالقی خٛد سا دس ضىُدٞی ث ٝآیٙذ ٜاحشاص ٕ٘بیذ (ٕ٘بصی.)1378 ،
ثب تٛج ٝث ٝتأثیش ٌٔ ٟٓضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت ثش تصٕیٕبت اجشایی ،پژٞٚصٞبی حسبثذاسی
ٔذیشیت ٘یبصٔٙذ تحمیك ٔستٙذی دس ساثغ ٝثب ف ٟٓآسبٖ تصٛیشسبصی است .پژٞٚص دس ٔٛسد حسبثذاسی
ٔذیشیت سفتبسی ثٝتبصٌی آغبص ضذ ٚ ٜثسیبس ٘ٛپب است  ٚتبو ٖٛٙپژٞٚصٞبی ٔؤثشی دس ٔٛسد تصٛیشسبصی
دادٜٞب ا٘جبْ ٘طذ ٜاست (ث٘ٛش .)2008 ،دس ساستبی ججشاٖ فمذاٖ ایٗ ٘ٛؿ پژٞٚص دس ایشاٖ ،ایٗ
پژٞٚص ،سٛدٔٙذی تصٛیشسبصی دادٜٞب دس ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت  ٚثٝعٛس ٚیژ ٜتأثیش سجه
ضٙبختی فشد تصٕیٌٓیش٘ذ ٜثش ٔٛفمیت تصٛیشسبصی دادٜٞب  ٚتصٕیٌٓیشی سا تجضی ٚ ٝتحّیُ ٔیوٙذ.
پژٞٚص حبضش ثب ثشسسی فٛأُ ٔ ٟٓدس ساستبی ٔٛفمیت تصٛیشسبصی دادٜٞب دس ٌضاسشٞبی حسبثذاسی
ٔذیشیت  ٚتصٕیٌٓیشی ،دیذٌبٞی جذیذ دس صٔی ٝٙحسبثذاسی ٔذیشیت سفتبسی ثیبٖ ٔیوٙذ  ٚثٝفٛٙاٖ
پژٞٚطی پیطٍبْ دس ایٗ صٔیٔ ٝٙحسٛة ٔیضٛد .اص دالیُ اصّی ایٗ أش ضبیذ ثتٛاٖ ثٛ٘ ٝؽٟٛس ثٛدٖ
ٔٛضٛفبتی چ ٖٛتصٛیشسبصی دادٜٞب ٛ٘ ٚؿ لضبٚت تصٕیٌٓیش٘ذٌبٖ ثب تٛج ٝثٚ ٝیژٌیٞبی ضخصیتی
آٖٞب دس ایشاٖ اضبسٕٛ٘ ٜد ،چشا و ٝثب تٛج ٝثٌ ٝستشش ایٗ ٘ٛؿ ٔغبِقبت دس جٟبٖ اص جّٕ ٝوطٛسٞبی
تٛسق ٝیبفت ،ٝوطٛس ٔب دس حٛص ٜحسبثذاسی ٔذیشیت سفتبسی ضقیف فُٕ ٕ٘ٛد ٜاست .إٞیت تصٛیشسبصی
Cognitive Style
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دادٜٞب ث ٝایٗ دِیُ است ؤ ٝیتٛا٘ذ تأثیش ٔستمیٕی ثش فشایٙذ تصٕیٌٓیشی داضت ٚ ٝثشلشاسی سٚاثظ
ثیٗ دادٜٞب سا تسشیـ ثخطذ .اص ایٗس ٚایٗ ضیٔ ٜٛیتٛا٘ذ ث ٝافشاد دس سفـ ٔطىالتی یبسی سسب٘ذ و ٝدس
صٔی ٝٙتصٕیٌٓیشی صحیح  ٚوبسآٔذ ٚجٛد داسدِ ،زا ثب تٛج ٝثٛٔ ٝاسد روش ضذ ،ٜضشٚست ایٗ پژٞٚص
دس ایشاٖ ثیص اص پیص احسبس ٔیضٛد .ایٗ پژٞٚص ثب ثشسسی ٔغبِق ٝتجشثی ،دیذٌبٞی ٔتفبٚت اص
سجه ضٙبختی ٔذیشاٖ دس ٔٛفمیت تصٛیشسبصی  ٚتصٕیٌٓیشی سا ٘طبٖ ٔیدٞذ .پژٞٚص حبضش ثٝد٘جبَ
پبسخٍٛیی ث ٝایٗ پشسص ٔ ٟٓاست و ٝتصٛیشسبصی دادٜٞبٛ٘ ،ؿ فشٔت اسائ ٝاعالفبت ٚ ٚیژٌیٞبی
ضخصیتی افشاد چ ٝتأثیشی دس س٘ٚذ تصٕیٌٓیشی  ٚتجضی ٚ ٝتحّیُ ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیتی داسد.
پیطیٌِ پژٍّص
هباًی ًظزی

فشایٙذ تصٕیٌٓیشی فشایٙذ ایجبد اسصش ثشای ٞش ٚاحذ التصبدی است .فّٕىشد خٛة ٚاحذ التصبدی
ٔٙتج اص تصٕیٌٓیشی صحیح است .صٔب٘ی ٔیتٛاٖ تصٕیٌٓیشی سا ثب ویفیت لّٕذاد وشد و ٝثب تىیٝثش
اعالفبت اسصضٕٙذ ثبضذ؛ ثٙبثشایٗ اعالفبت حسبثذاسی ٔذیشیت ثشای ٔٛفمیت ٔذیش دس أش تصٕیٌٓیشی ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔٛفمیت فّٕىشد سبصٔبٖ ثسیبس حبئض إٞیت است (ٔیٟبیال .)2014 ،1تصٕیٌٓیشی ٔذیشیتی
ٔقٕٛالً ثٝضىُ فشآیٙذی تقشیف ٔیضٛد و ٝضبُٔ ٔشاحُ ضٙبسبیی سٚشٞبی ٕٔىٗ ،ضٙبسبیی
ٞضیٞٝٙب ٙٔ ٚبفـ ٔشتجظ ثٞ ٝش سٚش  ٚا٘تخبة ثٟتشیٗ سٚش است؛ ثٙبثشایٗ ،حسبثذاساٖ ٔذیشیت ثبیذ
دس سبصٔبٖٞبٔ ،سئِٛیت جٕـآٚسی اعالفبت ٔشثٛط ،تجضی ٚ ٝتحّیُ سٚشٞبی جبیٍضیٗ  ٚاسائ ٝتٛصیٞٝبی
ٔجتٙی ثش آٖ اعالفبت سا ثش فٟذٌ ٜیش٘ذ (ثّٛچش ،چٗ ،وٛویٙض ِ ٚیٗ .)2010 ،2اص ٚؽبیف ٔ ٚ ٟٓثضسي
ثخص حسبثذاسی ٔذیشیت فشا ٓٞوشدٖ اعالفبت ٔشثٛط ث ٝتصٕیٌٓیشی ٔذیشاٖ است ،ثٙبثشایٗ
ٕ٘بیص تصٛیشی دادٜٞب اثشات ٔثجتی ثش پشداصش اعالفبت ٔب٘ٙذ وست سشیـتش اعالفبت ،دسن ثٟتش ٚ
سضبیت ثیطتش دسیبفتوٙٙذ ٜاعالفبت سا تضٕیٗ ٔیوٙذ (ِٛسی ٔ ٚیس.)2007 ،ٖٛ
پژٞٚصٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت ثش ایٗ ٔٛضٛؿ تأویذ داسد و ٝعشاحی ٌضاسشٞبی حسبثذاسی
ثشای وبسایی ثٟتش ،ثبیذ ثب تشجیحبت ٔذیشیت دس ساستبی تصٕیٌٓیشی ٕٞس ٛثبضذ .ثذیٟی است وٝ
ٌضاسشٞب ٕ٘یتٛا٘ذ ثب اٞذاف ٞش ٔذیش سبصٌبس ثبضذ صیشا ٔستّضْ صشف ٞضی ٝٙصیبدی خٛاٞذ ثٛد (ٚثش،
ضبفش  ٚثبیشٕٞ .)2005 ،3بٖعٛس ؤ ٝطبٞذ ٜفیٙی ٕٟٔتشیٗ سٚش ثشای ادسان ا٘سبٖ است ،تصٛیشسبصی
1

Mihăilăa
Blocher, Chen, Cokins & Lin
3
Weber, Schaffer & Bauer
2
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دادٜٞب دس ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت ٘یض أشی اسبسی ثشای ٔٛفمیت ٌضاسشٞبی حسبثذاسی
ٔذیشیت  ٚتصٕیٌٓیشی ٔذیشاٖ ٔحسٛة ٔیضٛد (ٚاس.)2004 ،1
تصٛیشسبصی دادٜٞب ثٝفٛٙاٖ تغییش ضىُ  ٚاسائ ٝدادٜٞب ثٝصٛست ٕ٘بیص تصٛیشی ثٙٔٝؾٛس
تسٟیُ دس دسن ٔ ٚف ْٟٛدادٜٞب تقشیف ٔیضٛد (ِٛسی ٔ ٚیس .)2007 ،ٖٛثٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،تصٛیشسبصی
ٔیتٛا٘ذ ثٔٝقٙبی تجذیُ ٔجٕٛف ٝداد ٜثٕٛ٘ ٝداس ٌشافیىی ثبضذ .ثش ایٗ اسبس ،تصٛیشسبصی ثٝفٛٙاٖ
ساٞىبسی ثشای تجذیُ دادٜٞب ث ٝاعالفبت لبثُ استفبد ٜثشای تصٕیٌٓیشی ٔذیشیت تفسیش ٔیضٛد
(فبِسىالٍ٘ش ،تشثّٕیش ،اٙٞش ٌ ٚشاثٕٗٛٔ .)2015 ،2فمیت تصٛیشسبصی ث ٝفٛأّی چ ٖٛدس دستشس ثٛدٖ
اعالفبت  ٚتفسیش اعالفبت ٚاثست ٝاست .اص دیذٌب ٜسٚدسیٍشص  ٚوچٕبسن )2016( 3صٔب٘ی تصٛیشسبصی
دادٜٞب ،ثبالتشیٗ وبسایی سا داسد و ٝاعالفبت جٕـآٚسی ضذ ٜضفبف ٔ ٚؤثش ثبضٙذ.
تصٛیشسبصی دادٜٞب ثخص ٕٟٔی اص ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت سا تطىیُ داد ٜاست (ٚثش)2008 ،؛
أب ٔذیشاٖ ثٝعٛس دلیك ٕ٘یدا٘ٙذ و ٝدسیبفت اعالفبت ثٝصٛست ٕ٘ٛداسٞبی تىٕیّی یب دس لبِت ٍ٘بس،ٜ
ٔٙجش ث ٝافضایص ٔٛفمیت دس تصٕیٓٞبی آٖٞب ٔیضٛد .تصٛیشسبصی دادٜٞب تصٕیٌٓیش٘ذٌبٖ سا لبدس
ث ٝثشسسی ٔمذاس صیبدی اص اعالفبت  ٚثشلشاسی استجبط ثیٗ آٖٞب  ٚث ٝاضتشان ٌزاضتٗ اعالفبت ثٝصٛست
ٔؤثش ٔیوٙذ .تصٛیشسبصی دادٜٞب ثٝعٛس فضایٙذٜای ثٝفٛٙاٖ ٕٟٔتشیٗ ثخص سیستٓٞبی ٛٞضٕٙذ ٚاحذ
تجبسی دس حبَ ٌستشش استٕٞ .چٙیٗ دادٜٞبیی و ٝثٝصٛست ٍ٘بسٜٞب ٕٛ٘ ٚداسٞبی تىٕیّی اسائٝ
ضٛدٔ ،یتٛا٘ذ دسن ثٟتشی اص دادٜٞب سا فشا ٓٞآٚسد (ٔٛساثیت.)2016 ،4ٛ
ثشاسبس ٘ؾشی ٝتٙبست ضٙبختیٚ 5سی اٌش ا٘ٛاؿ ضىُٞبی تصٛیشی اعالفبت ،ثتٛا٘ذ ٚیژٌیٞبی
اعالفبت سا ث٘ٝحٙٔ ٛبسجی ٔٙقىس وٙذٔ ،یتٛا٘ذ ٔٙجش ث ٝافضایص ویفیت تصٕیٌٓیشی ضٛد ٘ ٚتبیج
ٔٙبسجی سا دس پی داضت ٝثبضذ (ٔشتیٙض ٚ ٚایت .)2014 ،6ثب سٚیىشدی جبٔـ ثشاسبس یبفتٞٝبی حبصُ اص
تصٕیٌٓیشی ،پشداصش اعالفبت  ٚپژٞٚصٞبی تصٛیشسبصیٔ ،یتٛاٖ اؽٟبس داضت و٘ ٝؾشی ٝتٙبست
ضٙبختی ٚسی ٔٙبستتشیٗ ٔذَ ثشای تجضی ٚ ٝتحّیُ تأثیش تصٛیشسبصی دس ٌضاسشٞبی حسبثذاسی
ٔذیشیت  ٚتصٕیٌٓیشی است و ٝدس ٔمبصذ ٔختّف ٔیتٛاٖ اص آٖ ثٟش ٜجست (ٚسی.)1994 ،7
1

Ware
Falschlunger, Treiblmaier, Lehner & Grabmann
3
Rodriguez & Kaczmarek
4
Morabito
5
Cognitive Fit Theory
6
Mertins & White
7
Vessey
2

204

پژٞٚصٞبی ٘ٛیٗ دس حسبثذاسی  ٚحسبثشسی ،دٚس ٜا ،َٚضٕبس ٜچٟبس

٘ؾشی ٝتٙبست ضٙبختی اِٚیٗ ثبس تٛسظ ٚسی دس سبَ ٔ 1991غشح ٌشدیذ ٔ ٚقشف ادثیبت «ٕ٘ٛداس
دس ٔمبثُ جذ »َٚاست  ٚپیطٟٙبد ٔیوٙذ و ٝتٙبست ثیٗ تصٕیٌٓیشی  ٚضىُ اسائ ٝاعالفبتٙٔ ،جش
ث ٝفّٕىشد ثٟتش تصٕیٌٓیش٘ذٌبٖ خٛاٞذ ضذ .ثشاسبس ٘ؾشی ٝتٙبست ضٙبختی فّٕىشد تصٕیٌٓیش٘ذٌبٖ
صٔب٘ی ثٟجٛد ٔییبثذ وٛ٘ ٝؿ اسائٔ ٝسئّٛ٘ ٚ ٝؿ فشایٙذ تصٕیٌٓیشی ثب یىذیٍش ٕٞب ًٙٞثبضٙذ  ٚثش ٘ٛؿ
ٔطبثٟی اص اعالفبت تأویذ داسد و ٝسجت تسٟیُ ضىٌُیشی ٚضقیت اسائ ٝرٙٞی ثب ثجبت خٛاٞذ ضذ.
1
دس ٘ؾشی ٝتٙبست ضٙبختی ،اعالفبت ثشاسبسی و ٝدس حبفؾ ٝوذٌزاسی ٔیض٘ٛذ ث ٝد ٚدست ٝفضبیی
(ٌشافیىی)  ٚسٕجّیه( 2فذدی) ٔتٕبیض ٔیض٘ٛذ (ٚسی .)1994 ٚ 1991 ،دس سٚش فضبیی (ٌشافیىی)،
دادٜٞب ثٝصٛست اضىبَ ٌشافیىی اسائ ٝضذ ٚ ٜسٚاثظ ثیٗ دادٜٞب ثب ٔمبدیش پیٛستٔ ٝطخص ٔیٌشدد .دس
حبِیو ٝدس سٚش سٕجّیه (فذدی) ،دادٜٞب ثٝصٛست ٍ٘بسٜٞب ثب ٔمبدیش ٔطخص اسائٔ ٝیٌشدد وٝ
٘طبٖدٙٞذٔ ٜجٕٛفٞٝبی ٔجضایی اص ٘طب٘ٞٝب  ٚفالٔتٞب ٞستٙذ (ٚسی .)1994 ،دس ثٝوبسٌیشی ٘ؾشیٝ
تٙبست ضٙبختی ثبیذ ثٛ٘ ٝؿ ٞ ٚذف فشایٙذ تصٕیٌٓیشی ٘یض تٛج ٝاسبسی ضٛد و ٝضىُ اسائٝ
اعالفبت ث ٝصٛس فضبیی (ٌشافیىی)  ٚسٕجّیه (فذدی) ٔتٕبیض ضذٜا٘ذ .دس اسائ ٝاعالفبت ث ٝضىُ
فضبیی (ٌشافیىی) اعالفبت ثٝفٛٙاٖ یه وُ دس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝیضٛد  ٚسٚاثظ ثیٗ دادٜٞب ثٝصٛست
ٔجٕٛف ٝتقشیف ضذ ٚ ٜتجضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب ثب استفبد ٜاص پشداصشٞبی ادساوی ر ٗٞا٘جبْ ٔیضٛد.
دس ٔمبثُ ،دس اسائ ٝاعالفبت ثٝضىُ سٕجّیه (فذدی) ،اسصش دلیك ٞش دادٔ ٜغشح است  ٚثب استفبدٜ
اص پشداصشٞبی تحّیّی ثىبس ٌشفتٔ ٝیض٘ٛذ (ٚسی.)1991 ،
٘ؾشی ٝتٙبست ضٙبختی ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝفّٕىشد تصٕیٌٓیشی صٔب٘ی ثٟجٛد ٔییبثذ و ٝاسائٝ
ٔسئّٛ٘ ٚ ٝؿ فشایٙذ تصٕیٌٓیشی ٔتٙبست ثبضذ .دس ٚالـ تأویذ ثش ا٘ٛاؿ یىسب٘ی اص اعالفبت سا داسد وٝ
ثب ضىٌُیشی ثبصٕ٘بیی رٙٞی  ٚفىشی حُ ٔطىالت سا تسٟیُ ٔیوٙذ .ایٗ ٘ؾشی ٝاستذالَ ٔیوٙذ
و ٝاٌش ضىُ اسائ ٝاعالفبت ثشای تصٕیٌٓیشی دس ساستبی ٞذف تصٕیٌٓیشی ٘جبضذٙٔ ،جش ث ٝپشداصش
ثیاثش اعالفبت ٔیضٛد .عجك ایٗ ٘ؾشیٔ ٝیتٛاٖ ث ٝایٗ ٘تیج ٝدست یبفت و ٝحُ ٔطىالت ٔ ٚسبئُ
فشایٙذ تصٕیٌٓیشی ثب استفبد ٜاص ٘ؾشی ٝتٙبست ضٙبختی ٚسی ٔٙجش ث ٝفّٕىشد ٔؤثش  ٚوبسآٔذ دس
فشایٙذ تصٕیٌٓیشی خٛاٞذ ضذ .عجك ایٗ ٘ؾشی ،ٝدس اسائ ٝاعالفبت ثشای فشایٙذ تصٕیٌٓیشی ثبیذ
ٚیژٌیٞبی ضخصیتی افشاد تصٕیٌٓیش٘ذ٘ ٜیض ٔذ٘ؾش لشاس ٌیشد صیشا فذْ تٙبست ثیٗ ٚیژٌیٞبی

Spatial
Symbolic

1
2
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ضخصیتی افشاد تصٕیٌٓیش٘ذٛ٘ ٚ ٜؿ ٞ ٚذف فشایٙذ تصٕیٌٓیشی ٔیتٛا٘ذ ٔٙجش ث ٝسٌٛیشی تصٕیٌٓیشی
دس جٟت ٘بٔٙبست ثبضذ.
ضکل ضوارُ ٕٛ٘ :1داس تٙبست ضٙبختی ٚسی ()1994
ارائِ هطکل
(ػددی)

(گزاف)

ثذٖٚ
تٙبست
ضٙبختی

تٙبست
ضٙبختی ثب
ٕ٘ٛداس

تٙبست
ضٙبختی ثب
جذَٚ

ثذٖٚ
تٙبست
ضٙبختی

اسائٔ ٝطىُ
فضایی
(گزاف)
سوبلیک

ػول

سوبلیک

فضایی

ساٜحُ ٔطىُ

اسائ ٝرٙٞی

(ػددی)

فُٕ تصٕیٌٓیشی

ٚیژٌیٞبی ضخصیتی فبُٔ ٕٟٔی دس ٔٛفمیت تصٛیشسبصی دادٜٞب  ٚتصٕیٌٓیشی فٛٙاٖ ضذ ٜاست
(دسب٘ىتیس .)1984 ،دس پژٞٚصٞبی تصٛیشسبصی ،سجه ضٙبختی سا ثٝفٛٙاٖ یىی اص ٚیژٌیٞبی
ضخصیتی دس ٘ؾش ٔیٌیش٘ذ و ٝثش فشایٙذ پشداصش اعالفبت دس تصٕیٌٓیشی ٔؤثش است (وبسدیٙبِض.)2008 ،
دس حبِیو ٝتٛا٘بییٞبی ضٙبختی ٔیتٛا٘ذ اص عشیك یبدٌیشی  ٚتجشثٌ ٝستشش یبثذ ،پشداصش اعالفبت
 ٚتصٕیٌٓیشی ٘بضی اص سجه ضٙبختی دس ع َٛص٘ذٌی یه فشد تٟٙب ا٘ذوی لبثُ تغییش است .ثشسسی
ٔغبِقبت دس صٔی ٝٙسٚاٖضٙبسی ضٙبخت ،ثیبٍ٘ش ایٗ ٘ىت ٝاست و ٝافشاد داسای تفبٚتٞبی فشدی ٕٟٔی
دس صٔیٔ ٝٙسبئُ ضٙبختی ٞستٙذ ،و ٝدس حُ ٔسبئُ  ٚتصٕیٌٓیشی ث ٝآٖ اتىب ٔیوٙٙذ .سجه ضٙبخت
یىی اص ایٗ اثقبد استٚ .یژٌیٞبی ضٙبختی استفبدٜوٙٙذ ٜاعالفبت ثش دسن ا ٚدس ایٗ تأثیش ٔیٌزاسد
و ٝچ ٝاعالفبتی ٘سجت ثٛٔ ٝضٛؿ تصٕیٓ ٔ ٚ ٟٓچ ٝاعالفبتی ٘بٔشثٛط است .پس ٚیژٌیٞبی
ضٙبختی استفبدٜوٙٙذ ٜاعالفبت دس تأثیش اعالفبت ثش سفتبس ٟ٘بیی أ ٚؤثش است .سجه ضٙبخت ،چبسچٛة
فىشی افشاد سا تقییٗ ٔیوٙذ (فشةٔبصاسیضدیٔ ،سیحآثبدی  ٚپٛسیٛسف .)1391 ،دس حبِیوٛٙٞ ٝص ٞیچ
تٛافك وّی دس ا٘ذاصٌٜیشی سجه ضٙبختی ٚجٛد ٘ذاسد ث٘ٝؾش ٔیسسذ و ٝپشسطٙبٔٔ ٝبیشص -ثشیٍض
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ٔٙبستتشیٗ ٔذَ ثشای ایٗ ا٘ذاصٌٜیشی ثبضذ .آصٔٔ ٖٛبیشص -ثشیٍض 1پشسطٙبٔ ٝسٚاٖسٙجی است وٝ
ٞذف اص عشاحی آٖ ،ا٘ذاصٌٜیشی تشجیحبت فشد دس ف ٟٓد٘یب  ٚچٍٍ٘ٛی تصٕیٌٓیشی است .ایٗ
پشسطٙبٔ ٝثشٌشفت ٝاص ٘ؾشیٞٝبی تیپ ضخصیتی است و ٝاِٚیٗ ثبس دس سبَ  1921ثٝدست وبسَ
ٌٛستب ٚی ً٘ٛدس وتبة تیپٞبی سٚاٖضٙبختی  ٚثشاسبس ٘ؾشی ٝسٚا٘طٙبسی  ٚدس لبِت  16تیپ ضخصیتی
ثیبٖ ضذ .یٔ ً٘ٛقتمذ است و 4 ٝتبثـ سٚاٖضٙبختی اصّی احسبس ،ضٟٛد ،حس  ٚتفىش ٚجٛد داسد وٝ
ٔب جٟبٖ سا ثشاسبس آٖٞب دسن ٔیوٙیٓ.
ثیطتش اٚلبت یىی اص ایٗ  4تبثـ ثش دیٍشاٖ چیشٌی داسد .وبتشیٗ وٛن ثشیٍض  ٚایضاثُ ثشیٍض ٔبیشص،
وبسٞبی ی ً٘ٛسا ثٝعٛس ٌستشدٔ ٜغبِق ٚ ٝآصٔ ٖٛضٙبخت ضخصیت سا عشاحی وشد٘ذ  ٚدس سبَ 1962
ثب فٛٙاٖ آصٔ ٖٛضخصیت ٔبیشص -ثشیٍض ٔٙتطش وشد٘ذ .عجك پشسطٙبٔٔ ٝبیشص -ثشیٍض افشاد دس سٚشٞبی
ٌشدآٚسی اعالفبت ث ٝافشاد حسی ٚ 2افشاد ضٟٛدی 3تمسیٓ ٔیض٘ٛذ.
دس ٔمبیس ٝافشاد حسی  ٚضٟٛدی عجك دیذٌب ٜیٔ ً٘ٛیتٛاٖ اؽٟبس داضت و ٝافشاد حسی ثش صٔبٖ
حبَ تأویذ داس٘ذ دس حبِیو ٝافشاد ضٟٛدی ث ٝآیٙذ ٜتٛج ٝداس٘ذ .افشاد حسی ٔتٕشوض ثش جضییبت ٞستٙذ
دس حبِیو ٝافشاد ضٟٛدی وّیٍ٘ش ٞستٙذ .افشاد حسی ثٚ ٝالقیتٞب  ٚآ٘چٞ ٝست تٛج ٝداس٘ذ دس ٔمبثُ
افشاد ضٟٛدی دیذٌبٞی آیٙذٍٜ٘ش داس٘ذ .افشاد حسی خٛاستبس دسیبفت اعالفبت ٌبْ ثٌ ٝبْ ٞستٙذ ِٚی
افشاد ضٟٛدی دیذٌبٞی وّی داس٘ذ .افشاد حسی ثٔ ٝطبغُ فّٕی ٌشایص داضت ٝدس حبِیو ٝافشاد ضٟٛدی
ثٔ ٝطبغُ خالق ٌشایص داس٘ذ.
دس تصٛیشسبصی دادٜٞب  ٚتصٕیٌٓیشی ٔیتٛاٖ اص عشیك ٘ؾشی ٝسجه ضٙبختی استٙجبط ٕ٘ٛد وٝ
تیپ ضخصیت ٘ٛؿ حسی دادٜٞبی خبْ سا ثشای تصٕیٌٓیشی تشجیح ٔیدٙٞذ  ٚتیپ ضخصیت ٘ٛؿ ضٟٛدی
تصٕیٌٓیشی ثب ٕ٘ٛداسٞب سا تشجیح ٔیدٙٞذ و ٝایٗ اسجحیت افضایص ویفیت  ٚوبسایی تصٕیٌٓیشی یقٙی
تصٕیٌٓیشی سشیـتش سا ٔٛجت ٔیضٛد (ٌبسد٘ش ٔ ٚبستیٙى.)1996 ،4ٛ
پیطیٌِ داخلی
ٔمیٕی ،خٙیفش  ٚفشثیخٛاٖ ( )1387دس پژٞٚطی ث ٝثشسسی استجبط ثیٗ سجه ضخصیت ٚ
اثشثخطی ٔذیشیت دس ٔذیشاٖ سبصٔبٖٞبی دِٚتی پشداختٙذ٘ .تبیج پژٞٚص ،استجبط ثیٗ ا٘ٛاؿ خبصی اص
1

)Meyer-Briggs Type Indicator (MBTI
)Sensing (S
3
)Intuition (N
4
Gardner & Martinko
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سجهٞبی ضخصیت ثب اثشثخطی ٔذیشیت سا ٔٛسد تأییذ لشاس داد .افض ٖٚثش ایٗ ٘تبیج پژٞٚص ٘طبٖ داد
و ٝاثشثخصتشیٗ سجه ضخصیت دس ٔذیشاٖ اسضذ ،سجه ضٟٛدی -فبعفی (ٌش ٜٚدٚست)  ٚدس
ٔذیشاٖ فّٕیبتی ،سجه ضٟٛدیٙٔ -غمی (فٌُٕشا) است.
٘یىٔٛشاْ  ٚجّیّی ( )1391دس پژٞٚطی ث ٝثشسسی ٔذِی ٔفٟٔٛی ثشای حسبثذاسی ٔذیشیت سفتبسی
پشداختٙذ .دس ایٗ پژٞٚص حسبثذاسی ٔذیشیت سفتبسی دس لبِت یه ٔذَ ٔفٟٔٛی اص د ٚسٛی تٛسظ
تٟیٝوٙٙذٌبٖ اعالفبت یقٙی حسبثذاساٖ ٔذیشیت  ٚاستفبدٜوٙٙذٌبٖ فٕذ ٜاعالفبت یقٙی ٔذیشاٖ
تحت تأثیش فٛأُ ٔ ٚالحؾبت سفتبسی لشاس داسد ثب تٛج ٝثٔ ٝذَ ٔفٟٔٛی پیطٟٙبدی پژٞٚص٘ ،ؾبْ
اعالفبتی حسبثذاسی ٔذیشیت ثٝفٛٙاٖ یه ٘ؾبْ اعالفبتی جبٔـ تحت تأثیش فٛأُ ٔحیغی ٚ
ٔحبعی ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛالحؾبت ٔ ٚؤِفٞٝبی سفتبسی ٔختّف لشاس داسد٘ .تبیج ٔغبِق٘ ٝطبٖ ٔیدٞذ وٝ
اٚالً ،حسبثذاسی ٔذیشیت سفتبسی ثٝفٛٙاٖ دا٘طی ثیٗسضتٝای ،ث ٝسؤاالتی پبسخ ٔٙبستتشی اسائٝ
ٔیدٞذ و ٝاٍِٛی سایج حسبثذاسی اص پبسخ ث ٝآٖ فبجض است .ثب٘یبًٔ ،جتٙی ثش ٔجب٘ی فّٕی ٔٛسد ٔغبِق،ٝ
اسائٔ ٝذَ ٔفٟٔٛی ثشای حسبثذاسی ٔذیشیت سفتبسی ٔیسش ضذ ٜاست.
سٕٙٞبی سٚدپطتی٘ ،یىٔٛشاْ  ٚجّیّی ( )1392دس پژٞٚطی ث ٝثشسسی اثشات سٌٛیشیٞبی سفتبسی
دس سغح لضبٚت ثش وبسوشد ضیٜٞٛبی حسبثذاسی ٔذیشیت پشداختٙذ٘ .تبیج ٘طبٖ داد و ٝثیٗ سٌٛیشیٞبی
فشا افتٕبدی ،ثٟی ٝٙثیٙی  ٚوبسوشد ضیٜٞٛبی حسبثذاسی ٔذیشیت ساثغٔ ٝقىٛس ٔقٙبداسی ٚجٛد داسد.
ٕٞچٙیٗ ثیٗ سٌٛیشی سٚیذاد ٌشایی  ٚوبسوشد ضیٜٞٛب ساثغٔ ٝستمیٓ ٔقٙبداسی ٔطبٞذٌ ٜشدیذ ٚ
سٌٛیشی ٕ٘بدٌشایی  ٚوبسوشد ضیٜٞٛب فبلذ ساثغٔ ٝقٙبداس ٔیثبضٙذ.
پٛسصٔب٘ی ،عبِت٘یب ،یقمٛة٘ژاد  ٚثیبت ( )1392ث ٝپژٞٚطی ثب فٛٙاٖ «استجبط ثیٗ افطبء داٚعّجب٘،ٝ
سجهٞبی ضٙبختی تصٕیٌٓیشی  ٚفذْ تمبسٖ اعالفبتی» پشداختٙذ٘ .تبیج ٘طبٖ داد و ٝسجهٞبی ثب
٘یٕىش ٜغبِت چپ ٔغض ثشای تصٕیٌٓیشی خٛد ثٝعٛس ٔیبٍ٘یٗ اعالفبت ثیطتشی سا پشداصش ٔیوٙٙذ.
ٕٞچٙیٗ ٘طبٖ داد٘ذ و ٝسجه تصٕیٌٓیشی سفتبسی ٘سجت ث ٝسبیش سجهٞب وٕتشیٗ حجٓ اعالفبت
سا ثشای تصٕیٌٓیشی ٘یبص داسد.
پیطیٌِ خارجی
ٞیشش  ٚثبسّش ( )2010دس پژٞٚطی ث ٝثشسسی تأثیش ٚیژٌیٞبی ضخصیتی ٔذیشاٖ ثش ٔٛفمیت
تصٛیشسبصی دس ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت پشداختٙذ٘ .تبیج پژٞٚص حبوی اص آٖ ثٛد وٕٛ٘ ٝداسٞبی
1

Hirsch, & Bassler
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تىٕیّی دس ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت ثٝعٛس چطٍٕیشی ویفیت تصٕیٌٓیشی سا افضایص داد ٜأب
ثش وبسایی  ٚاثشثخطی تصٛیشسبصی دادٜٞب تأثیشی ٘ذاضتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ دسیبفتٙذ و ٝثشخالف ا٘تؾبسات اص
پژٞٚصٞبی تصٛیشسبصیٚ ،یژٌیٞبی ضخصیتی تأثیش ٔتفبٚتی ثش ٔٛفمیتٞبی تصٛیشسبصی ٘ذاسد.
ٔشتیٙس ٚ ٚایت ( )2014دس پژٞٚطی ث ٝثشسسی تأثیش ضىُ اسائ ٝاعالفبت دس تصٕیٌٓیشی وبسوٙبٖ
پشداختٙذ .تجضی ٚ ٝتحّیُ ٘تبیج پژٞٚص ثشاسبس ٘ؾشی ٝتٙبست ضٙبختی ٘طبٖ داد ضىُٞبی تصٛیشی
اعالفبت ٔٙجش ث ٝثٟجٛد ٘تبیج حبصُ اص تصٕیٓ  ٚافضایص ویفیت تصٕیٌٓیشی ٔیضٛد.
٘یّسٙبٔ ،یطُ ٛ٘ ٚسوّیته )2014( 1پژٞٚطی سا ثب فٛٙاٖ «حسبثذاسی ٔذیشیت  ٚتصٕیٌٓیشی»
ا٘جبْ داد٘ذ .یبفتٞٝب ٘طبٖ داد ؤ ٝذیشیت اعالفبت  ٚضیٜٞٛبی تصٕیٌٓیشی ٘مص ٕٟٔی دس ساثغٝ
ثب ضشایظ تصٕیٌٓیشیٞبی پیچیذ ٚ ٜساٞجشدی  ٚاسبسی ایفب ٔیوٙذ و٘ ٝمص حسبثذاساٖ ٔذیشیت دس
ایٗ ٔٛضٛؿ ثسیبس حبئض إٞیت  ٚسبص٘ذ ٜاست.
ٞیشش ،سٛثشت  ٚس )2015( 2ٗٞٛدس پژٞٚطی تأثیش تصٛیشسبصی دادٜٞب دس ٌضاسشٞبی
حسبثذاسی ٔذیشیت سا ٔٛسد ثشسسی لشاسداد٘ذ .آٖٞب آصٔبیطی سا ثب دا٘طجٛیبٖ ٔ ٚذیشاٖ ثبتجشث ٝا٘جبْ
داد٘ذ  ٚثب اسائ ٝاعالفبت دس لبِت جذا ٚ َٚجذإٛ٘-َٚداس ث ٝثشسسی تأثیش ٕ٘ٛداسٞبی تىٕیّی دس ثٟجٛد
لضبٚتٞبی ٔذیشیت پشداختٙذ٘ .تبیج پژٞٚص آٖٞب ٘طبٖ داد وٕٛ٘ ٝداسٞبی تىٕیّی سجت ثٟجٛد
ویفیت تصٕیٌٓیشی ثٚٝیژ ٜدس ٕ٘ٔ ٝ٘ٛذیشیتی ٔیٌشدد ،أب ثش اعٕیٙبٖ تصٕیٌٓیشی دس ٚؽیف ٝاسصیبثی
فّٕىشد تأثیشی ٘ذاسدٕٞ .چٙیٗ ٘تبیج پژٞٚص ٘طبٖ داد ٍٙٞبٔی فّٕىشد ضقیفی داضتٙذ و ٝفمظ
جذا َٚثٌ ٝش ٜٚآصٔبیطی ٔذیشاٖ اسائٌ ٝشدیذ  ٚثٟتشیٗ ٘تیج ٝسا ٍٙٞبٔی اسائٕٛ٘ ٝد٘ذ و ٝاعالفبت
ثٝصٛست ٍ٘بسٜٞب ٕٛ٘ ٚداسٞب دس اختیبس آٖٞب لشاس ٌشفت .دس حبِیو ٝدا٘طجٛیبٖ فقبِیتٞبی ٔطبثٟی
سا دس ٞش د ٚضشایظ ا٘جبْ داد٘ذ .ثٝفال ٜٚآٖٞب دسیبفتٙذ و ٝوبسایی ٘ٝتٟٙب ثش ویفیت تصٕیٌٓیشی ثّىٝ
ثش اعٕیٙبٖ تصٕیٌٓیشی ٘یض تأثیشٌزاس است.
فبِسىالٍ٘ش ،تشیجّٕیشِٟٙ ،ش ٌ ٚشاثٕٗ ( )2015دس پژٞٚطی ث ٝثشسسی تفبٚتٞبی ضٙبختی  ٚاثش
آٖٞب ثش ادسان اعالفبت پشداختٙذ .آٖٞب دسیبفتٙذ و ٝویفیت تصٕیٌٓیشیٞبی ٔذیشیتی ث ٝفٛأّی
چ ٖٛدس دستشس ثٛدٖ اعالفبت  ٚتفسیش اعالفبت ٚاثست ٝاستٕٞ .چٙیٗ دسیبفتٙذ و ٝدأ ٝٙتخصص،
تٛا٘بیی رٙٞی ٌ ٚشایص ثّٙذٔذت ،افٕبَ ٘فٛر لبثُ تٛجٟی دس سبختبس ضٙبختی داسد.

Nielsena, Mitchellb & Norreklitc
Hirsch, Seubert & Sohn
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ثبتّش ٌٚٛ ٚش )2015( 1دس پژٞٚطی ثب فٛٙاٖ «تفبٚتٞبی فشدی دس لضبٚتٞبی حسبثذاسی ٔذیشیتی
 ٚتصٕیٌٓیشی» ث ٝثشسسی تٛا٘بیی تفىش جبٔـ پشداختٙذ و ٝیىی اص تفبٚتٞبی ضٙبختی افشاد است.
آٖٞب تٛا٘بیی تفىش جبٔـ سا تٛا٘بیی تفىش دس ٔٛسد ٔسیشٞب  ٚضبخٞٝب ٌ ٚضیٞٝٙبی چٙذٌب٘ٔ ٝقشفی
وشد٘ذ .آٖٞب ٘طبٖ داد٘ذ و ٝتٛا٘بیی تفىش جبٔـ دیٍش تفبٚتٞبی اسبسی سایج دس لضبٚت سا تطشیح
ٔیوٙذٕٞ .چٙیٗ دسیبفتٙذ و ٝتٛا٘بیی تفىش جبٔـ ث ٝاحتٕبَ صیبد وبٞص تفبٚتٞب دس لضبٚتٞبی
اسبسی دس ثسیبسی اص صٔیٞٝٙب سا ثٝد٘جبَ داسد.
ٞبَ ( 2)2016دس پژٞٚطی ث ٝثشسسی ٚجٛد ٘ؾشی ٝسٚا٘طٙبسی دس تحمیمبت حسبثذاسی ٔذیشیت پشداخت.
٘تبیج ٚی ٘طبٖ داد و٘ ٝؾشی ٝسٚا٘طٙبسی ثٝعٛس ٌستشد ٜدس تحمیمبت حسبثذاسی ٔذیشیت استفبد ٜضذٜ
است أب ثشای ٕ٘ٛد ٔؤثش ایٗ ٔٛضٛؿ دس حسبثذاسی ٔذیشیت ،تحمیمبت ثبیذ ثٝصٛست وٕی ا٘جبْ ضٛد.
صِیٙسىی ٞ ٚیپُ )2016( 3دس پژٞٚطی ث ٝثشسسی فٛأُ ٔؤثش ثش ا٘تخبة ضىُ اسائ ٝاعالفبت ٚ
تجضی ٚ ٝتحّیُ ٌضاسشٞب ثشاسبس ٘ؾشی ٝتٙبست ضٙبختی ٚسی پشداختٙذ .ثشاسبس یبفتٞٝبی پژٞٚص،
س ٝفبُٔ ثش ا٘تخبة ضىُ اسائ ٝاعالفبت تأثیشٌزاس ثٛد ٜو ٝضبُٔ ٌضیٞٝٙبی ا٘تخبثیٚ ،یژٌیٞبی
ضخص تصٕیٌٓیش٘ذ ٚ ٜأىب٘بت وٕىی تصٕیٌٓیشی است .افض ٖٚثش ایٗ٘ ،تبیج ٘طبٖ داد استفبد ٜاص
٘ؾشی ٝتٙبست ضٙبختی ٚسی ٔٛجت افضایص ویفیت تصٕیٌٓیشی ٔیضٛد.
چٗ ،جشٔیس  ٚپبٍ٘بثٗ )2016( 4دس پژٞٚطی ث ٝثشسسی ٘مص تصٛیشسبصی دس لضبٚتٞبی ٔذیشیت
دس اسصیبثی ٔتٛاصٖ پشداختٙذ .ثشاسبس ٘تبیج پژٞٚص ،ضشوتٞبیی و ٝثشای ا٘ذاصٌٜیشی  ٚاسصیبثی فّٕىشد
اص اسصیبثی ٔتٛاصٖ استفبدٔ ٜیوٙٙذ ثشای تصٕیٌٓیشیٞبی ساٞجشدی ٘یبص ث ٝاستفبد ٜاص تصٛیشسبصی دس
آٔٛصش ٔذیشاٖ  ٚتشٚیج  ٚتٛسق ٝدا٘ص  ٚتخصص وبسوٙبٖ داس٘ذ و ٝایٗ أش دلت  ٚویفیت تصٕیٌٓیشی
سا افضایص  ٚفشایٙذ تصٕیٌٓیشی سا تسٟیُ ٔیثخطذ.
و٘ٛیىب ،پبضبٔب٘ٛا  ٚوٛسثت )2017( 5دس پژٞٚطی ث ٝثشسسی ٘مص تصٛیشسبصی  ٚتجضی ٚ ٝتحّیُ
دادٜٞب دس فّٕىشد ٔذیشیت پشداختٙذ٘ .تبیج پژٞٚص آٖٞب حبوی اص آٖ است و ٝدس تجضی ٚ ٝتحّیُ
دادٜٞب ،ثب استفبد ٜاص ٍ٘بضتٞبیی ٔب٘ٙذ سٌشسیٕٛ٘ ،ٖٛداسٞبی دسختی  ٚخٛضٝای ٔیتٛاٖ فقبِیتٞب سا
اِٛٚیتثٙذی وشد و ٝایٗ أش سجت افضایص ٟٔبست دس تجضی ٚ ٝتحّیُ ٔیضٛد.
1
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فزضیات پژٍّص
عجك آصٔ ٖٛضخصیت ٔبیشص  ٚثشیٍض ،سجه ضٙبختی چٍٍ٘ٛی ثشخٛسد افشاد ثب ٘ح ٜٛدسیبفت
اعالفبت  ٚضی ٜٛتصٕیٌٓیشی سا تٛضیح ٔیدٞذ .دس ادثیبت حسبثذاسی اص دیذٌب ٜسجهضٙبختیٔ ،ذیشاٖ
سا ثٝفٛٙاٖ ضٟٛدی (ادساوی) ،فبعفی ،ا٘قغبفپزیش ٘ ٚسجتبً سغحی عجمٝثٙذی ٔیوٙذ ،دس حبِیوٝ
حسبثذاساٖ ٔذیشیت سا افشادی تحّیّی  ٚفبسی اص احسبس ٔ ٚحذٚد ث ٝلبِتٞبی تقشیف ضذ ٜدس ٘ؾش
ٔیٌیشد (ٚثش ،ضبفش  ٚثبیش.)2005 ،
ٔذیشاٖ ،جٕـآٚسی اعالفبت ضٟٛدی  ٚتصٕیٌٓیشی ثشاسبس احسبسبت سا تشجیح ٔیدٙٞذ ،دس
حبِیو ٝحسبثذاساٖ جٕـآٚسی اعالفبت حسی  ٚتصٕیٌٓیشی ثش ٔجٙبی تفىش سا تشجیح ٔیدٙٞذ (ٞیشش
 ٚثبسّش.)2010 ،
ٔذیشاٖ ٘ٛؿ حسی ،اسائ ٝاعالفبت ثٝضىُ ٍ٘بسٔ ٚ ٜذیشاٖ ٘ٛؿ ضٟٛدی اسائ ٝاعالفبت ثٝضىُ
ٕ٘ٛداس سا تشجیح ٔیدٙٞذ (ٚثش .)2008 ،دس حبِیو ٝثشای ٔفیذ ثٛدٖ ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ثبیذ ٞش دٚ
ضىُ ٍ٘بسٜٞب ٕٛ٘ ٚداس ثىبس ثشد ٜضٛدٕٛ٘ .داسٞبی تىٕیّی ثبیذ فشآیٙذ پشداصش اعالفبت  ٚویفیت
تصٕیٌٓیشی سا دس ٔیبٖ ٔذیشاٖ اص ٘ٛؿ ضٟٛدی ثٟجٛد ثخطذ .ثشای ٔذیشاٖ ٘ٛؿ حسی اٌش ٌضاسشٞب
ضبُٔ ٕ٘ٛداسٞبی تىٕیّی ثبضذ٘ ،جبیذ ٞیچ تفبٚتی دس ٘ح ٜٛتصٕیٌٓیشی آ٘بٖ ایجبد وٙذ اص ایٗس ٚثب
تٛج ٝث ٝتحمیمبت صٛست ٌشفت ٝدس صٔی ٝٙسٛدٔٙذی تصٛیشسبصی دس أش تصٕیٌٓیشی ٘ ٚیض تأثیش
سجه ضٙبختی ٞش فشد ثش تصٕیٌٓیشیٔ ،یتٛاٖ فشضیٞٝبی صیش سا تذٚیٗ  ٚآصٕٔٛ٘ ٖٛد:
فزضیِ اٍل :دس صٛستیو ٝسجهضٙبختی ٔذیش اص ٘ٛؿ حسی ثبضذ ،دس تٟیٌ ٝضاسشٞبی حسبثذاسی
ٔذیشیتٕٛ٘ ،داسٞبی تىٕیّی تفبٚتی دس ویفیت تصٕیٌٓیشی ایجبد ٕ٘یوٙذ.
فزضیِ دٍم :دس صٛستیو ٝسجهضٙبختی ٔذیش اص ٘ٛؿ حسی ثبضذ ،دس تٟیٌ ٝضاسشٞبی حسبثذاسی
ٔذیشیتٕٛ٘ ،داسٞبی تىٕیّی تفبٚتی دس وبسایی تصٕیٌٓیشی ایجبد ٕ٘یوٙذ.
فزضیِ سَم :دس صٛستیو ٝسجهضٙبختی ٔذیش اص ٘ٛؿ ضٟٛدی ثبضذ ،دس تٟیٌ ٝضاسشٞبی حسبثذاسی
ٔذیشیتٕٛ٘ ،داسٞبی تىٕیّی ثبفث ثٟجٛد  ٚافضایص وبسایی تصٕیٌٓیشی ٔیضٛد.
فزضیِ چْارم :دس صٛستیو ٝسجهضٙبختی ٔذیش اص ٘ٛؿ ضٟٛدی ثبضذٕٛ٘ ،داسٞبی تىٕیّی دس
ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت ثبفث ثٟجٛد  ٚافضایص ویفیت تصٕیٌٓیشی ٔیضٛد.
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رٍشضٌاسی پژٍّص
گزدآٍری دادُّا ٍ جاهؼِ آهاری ٍ ًوًَِ دادُّای پژٍّص

جٕـآٚسی دادٜٞبی ٔٛسد٘یبص پژٞٚص ،اص ٔشاحُ اسبسی آٖ است ثِ ٚ ٝحبػ إٞیت ،ثبیذ ثٝعٛس
دلیك تقشیف ٔ ٚطخص ضٛدٕٞ .چٙیٗ دس ا٘تخبة سٚش پژٞٚص ٔالحؾبت اخاللی  ٚا٘سب٘ی ٘بؽش ثش
پژٞٚص سا ٘جبیذ اص ٘ؾش دٚس داضت (حبفؼ٘یب.)1387 ،
اٞذاف پژٞٚص حبضش سا ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ صٛست ثیبٖ ٕ٘ٛد :اسائٛ٘ ٝؿ ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت
یب ث ٝثیبٖ جضئیتش ،تصٛیشسبصی دادٜٞب ٕٛ٘ ٚداسٞبی تىٕیّی ٕٞ ٚچٙیٗ ٚیژٌیٞبی ضخصیتی افشاد
چ ٝتأثیشی ثش ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت  ٚتصٕیٌٓیشی ٔذیشأٖ ،یتٛا٘ذ داضت ٝثبضذ .پژٞٚص
حبضش اص ِحبػ ٞذف اص ٘ٛؿ پژٞٚصٞبی وبسثشدی  ٚاص ٘ؾش ٔبٞیت ٛ٘ ٚؿ دادٜٞب یه پژٞٚص
تٛصیفی -استٙجبعی است .اص سٛیی چ ٖٛدس پژٞٚصٞبی تٛصیفی ٔیتٛاٖ ٚیژٌیٞبی جبٔقٛٔ ٝسد
ٔغبِق ٝسا اص عشیك پیٕبیص اسصیبثی وشد ایٗ پژٞٚص اص ٘ؾش ٘ٛؿ اجشا پیٕبیطی  ٚثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ
ٔقیبس صٔبٖ ،یه پژٞٚص ٔمغقی است .سایجتشیٗ ضیٌ ٜٛشدآٚسی دادٜٞب دس پژٞٚصٞبی پیٕبیطی،
ٔصبحج ٝضخصی  ٚاستفبد ٜاص پشسطٙبٔ ٝاست و ٝدس ایٗ پژٞٚص ثشای جٕـآٚسی دادٜٞب اص پشسطٙبٔٝ
استفبد ٜضذ ٜاست.
دس ایٗ پژٞٚص ثشای ٌشدآٚسی دادٜٞبی پژٞٚص اص پشسطٙبٔٞ ٝیشش ،سٛثشت  ٚس)2015( ٗٞٛ
استفبد ٜضذ .ثذیٗصٛست و ٝاعالفبت ٔشثٛط ث ٝیه ضشوت ٔٛتٛسسبصی ٔتطىُ اص  8دایش ٜتِٛیذی
دس لبِت  4ضبخص ثشای اسصیبثی فّٕىشد ث ٝپبسخدٙٞذٌبٖ اسائ ٝضذ ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبسیٔ ،تطىُ اص ٔ 62ذیش
ٚاحذٞبی تِٛیذی است و ٝثبیذ فّٕىشد ٚاحذٞبی تجبسی ٔتفبٚت سا ثش ٔجٙبی  4ضبخص روش ضذ،ٜ
اسصیبثی ٕ٘بیٙذ.
اعالفبت الصْ ثشای اسصیبثی فّٕىشد ٚاحذٞبی تِٛیذی ،تٛسظ ثخص حسبثذاسی ٔذیشیت ث ٝدٚ
ضىُ ٔتفبٚت تٟی ٝضذ ٜاست»:
 -1دس لبِت ٍ٘بسٜ
ٍ٘ -2بس ٜثٕٞٝشإٛ٘ ٜداسٞبی تىٕیّی
ثٝایٗتشتیت و ٝثٌ ٝشٞٚی اص افشاد ٔٛسد آصٔبیص ثٝصٛست تصبدفی اعالفبت تٟٙب دس لبِت ٍ٘بسٜ
(ٔ 30ذیش)  ٚثٌ ٝشٞٚی دیٍش ٍ٘بسٜٞبی ثٕٞٝشإٛ٘ ٜداسٞبی تىٕیّی (ٔ 32ذیش) اسائ ٝضذ .ثشای ٔطبٞذٜ
تفبٚت دس تصٕیٌٓیشی ثب تٛج ٝثٝضىُ اسائ ٝاعالفبتٔ ،حتٛای ٍ٘بسٜٞب ٕٛ٘ ٚداسٞبی تىٕیّی وبٔالً
یىسبٖ ثٛد ٚ ٜتفبٚت آٖٞب تٟٙب دس ضىُ اسائ ٝاعالفبت است .ثشای تأثیش سجهضٙبختی دس ٔٛفمیت
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تصٛیشسبصی دادٜٞب اص پشسطٙبٔٔ ٝبیشص -ثشیٍض ( )MBTIاستفبد ٜضذ و ٝضبُٔ  44سؤاَ تخصصی
دس ٔٛسد ٚیژٌیٞبی ضخصیتی افشاد است و ٝعجك ایٗ پشسطٙبٔ ٝافشاد اص ِحبػ جٕـآٚسی اعالفبت
ث ٝحسی  ٚضٟٛدی  ٚاص ِحبػ ٘ٛؿ تصٕیٌٓیشی ث ٝتفىشی  ٚاحسبسی تمسیٓ ٔیض٘ٛذ.
هتغیزّای پژٍّص
هتغیز هستقل

ًَع ارائِ اطالػات :دس ایٗ پژٞٚص ٘ٛؿ اسائ ٝاعالفبتٔ ،تغیش ٔستمُ است و ٝعجك ٘ؾشی ٝتٙبست
ضٙبختی ٚسی ثبیذ ثیٗ ٘ٛؿ فشایٙذ تصٕیٌٓیشی ٘ ٚح ٜٛاسائ ٝاعالفبت تٙبست ٚجٛد داضت ٝثبضذ تب
ٔٙجش ث ٝفّٕىشد ثٟتش  ٚدس ٟ٘بیتٙٔ ،جش ث ٝاتخبر تصٕیٌٓیشی ٔٙبستتشی ٌشدد .دس ایٗ پژٞٚص،
اسائ ٝاعالفبت ث ٝد ٚصٛست:
ٍ٘ -1بسٜ
ٍ٘ -2بس ٜثٕٞٝشإٛ٘ ٜداسٞبی تىٕیّی
ثشای اتخبر تصٕیٓ ث ٝافشاد ٔٛسد آصٔبیص اسائٌ ٝشدیذ.
هتغیزّای ٍابستِ

کیفیت تصوینگیزی :دس تصٕیٓ ٌیشی  ٚپژٞٚص پیشأ ٖٛتصٛیشسبصی ،ویفیت تصٕیٌٓیشی
ثٝفٛٙاٖ سٚش ٔقٕ َٛثشای اسصیبثی ٔٛفمیت تصٛیشسبصی تّمی ٔیضٛد (دسب٘ىتیس .)1984 ،دس ایٗ
پژٞٚص ویفیت تصٕیٌٓیشی ثٝفٛٙاٖ «دلت دس تصٕیٌٓیشی» اسصیبثی ٔیضٛد آٔبسٜٞبی تٛصیفی
سؤاَٞبی ٔشثٛط ثٔ ٝم ِٝٛویفیت تصٕیٌٓیشی تٛسظ ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حشاف ٔقیبس جٕـ أتیبصات اص پبسخ
صحیح تٛسظ افشاد ٔٛسد آصٔبیص اسصیبثی ٔیضٛد ثذیٗٔقٙب وٞ ٝش چ ٝا٘حشاف ٔقیبس دادٜٞب اص پبسخ
صحیح وٕتش ثبضذ ،دلت ا٘ذاصٌٜیشیٞبی ا٘جبْضذ ،ٜثیطتش است دس ٘تیج ٝویفیت تصٕیٌٓیشی ٘یض
ثبالتش خٛاٞذ ثٛد.
کارایی تصوینگیزی :دس ایٗ پژٞٚص ،وبسایی تصٕیٌٓیشی ثب فٛٙاٖ «صٔبٖ ا٘جبْ تصٕیٌٓیشی»
تقشیف ٔیضٛد .وبسایی ثٚٝسیّ ٝسٙجص سشفت تصٕیٌٓیشی ضشوتوٙٙذٌبٖ دس آصٔبیص ا٘ذاصٌٜیشی
ٔیضٛد .آٔبسٜٞبی تٛصیفی سؤاَٞبی ٔشثٛط ثٔ ٝم ِٝٛوبسایی تصٕیٌٓیشی (صٔبٖ ا٘جبْ تصٕیٓ)
تٛسظ ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حشاف ٔقیبس اص صٔبٖ دس ٘ؾش ٌشفتٝضذ ٜاسصیبثی ٔیضٛد .وبسایی تصٕیٌٓیشی
٘طبٖدٙٞذ ٜایٗ ٔٛضٛؿ است وٞ ٝش چ ٝصٔبٖ تصٕیٌٓیشی ،پبییٗتش ثبضذ ،دس ٚالـ وبسایی تصٕیٌٓیشی
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ثبالتش خٛاٞذ ثٛد .ثذیٗ تشتیت صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص ثشای پبسخٍٛیی ث ٝسؤاالت ثب وبسایی تصٕیٌٓیشی
ساثغ ٝفىس داسد.
هتغیز تؼدیلی

ایٗ پژٞٚص سجه ضٙبختی و ٝاص ٚیژٌیٞبی ضخصیتی افشاد است ثٝفٛٙاٖ ٔتغیش تقذیٌُش ٔٛسد
ثشسسی لشاس ٔیٌیشد .ثٝفٛٙاٖ ضبخصی ثشای سجه ضٙبختی ،ضبخص ٘ٛؿ ٔبیشص -ثشیٍض (ٛٔ )1962سد
استفبد ٜلشاس ٌشفت ٝاست و ٝدس ایٗ پژٞٚص اص سجه ضٙبختی حسی  ٚضٟٛدی استفبد ٜضذ ٜاست.
جاهؼِ آهاری ٍ ًوًَِ آهاری
جاهؼِ آهاری

ٔتغیشٞبی ٚاثست ٝایٗ پژٞٚص ویفیت تصٕیٌٓیشی  ٚوبسایی تصٕیٌٓیشی استِ ،زا ثش ایٗ اسبس
جبٔق ٝآٔبسی ایٗ پژٞٚص اص د ٚثخص ثٝضشح صیش تطىیُ ٔیضٛد:
ٔ -1ذیشاٖ ٔبِی ٚاحذٞبی تِٛیذی
 -2دا٘طجٛیبٖ وبسضٙبسی اسضذ حسبثذاسی دا٘طٍب ٜآصاد ٚاحذ ضیشاص
دِیُ ا٘تخبة دٌ ٚشٔ ٜٚذیشاٖ ٔبِی  ٚدا٘طجٛیبٖ ،ثشسسی ٔ ٚمبیس٘ ٝح ٜٛتصٕیٌٓیشی ایٗ دٚ
ٌش ٚ ٜٚاسصیبثی تأثیش تجشث ٝثش تصٕیٌٓیشی آٖٞب است.
ًوًَِ آهاری

جبٔق ٝآٔبسی ایٗ پژٞٚص دا٘طجٛیبٖ وبسضٙبسی اسضذ دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ضیشاص دس سضت ٝحسبثذاسی
ٔ ٚذیشاٖ ٔبِی ضشوتٞبی تِٛیذی دس سبَ ٔٛسد ثشسسی ( )1394-1395است .دس ایٗ پژٞٚص
ثٙٔٝؾٛس تقییٗ حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسی ٔذیشاٖ اص سٚش دس دستشس 1استفبد ٜضذ ٜو ٝاص صیشٔجٕٛفٝ
سٚشٞبی غیشاحتٕبِی است ،دس سٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی دس دستشس ،افضبء جبٔق ٝثش ٔجٙبی دستشسی ٘سجی
ا٘تخبة ٔیض٘ٛذ  ٚافضبی ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛتقذاد آٖ ثٔ ٝیضاٖ دس دستشس ثٛدٖ افضبء  ٚتٛا٘بیی پژٞٚطٍش
ثستٍی داسد ٕٝ٘ٛ٘ .دا٘طجٛیبٖ ثٝصٛست تصبدفی اص ثیٗ جبٔق ٝآٔبسی ا٘تخبة ضذ ٜاست.

Convenience Sampling

1
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یافتِّای پژٍّص
آٔبسٜٞبی تٛصیفی خصٛصیبت فشدی پبسخدٙٞذٌبٖ ضبُٔ ٔمغـ تحصیّی ،سبثم ٝوبس حسبثذاسی،
ٌش ٜٚسٙی ،جٙسیتٛ٘ ،ؿ ضخصیتٛ٘ ،ؿ تصٕیٌٓیشی ٛ٘ ٚؿ اسائ ٝاعالفبت ثشای دٌ ٚش ٜٚدا٘طجٛیبٖ
(فبلذ سبثم ٝوبس حسبثذاسی) ٔ ٚذیشاٖ ٔغشح ضذ ٜاست٘ .تبیج ثٝدست آٔذ ٜاص تجضی ٚ ٝتحّیُ تٛصیفی
ایٗ سؤاَٞب دس ٍ٘بس ٜضٕبسٙٔ )1( ٜقىس ضذ ٜاست.
ًگارُ ضوارُ  :1آٔبسٜٞبی تٛصیفی سؤاَٞبی ٔشثٛط ث ٝخصٛصیبت فشدی پبسخدٙٞذٌبٖ
ضزح سؤال

ردیف

1

جٙسیت

2

٘ٛؿ ضخصیت

3

٘ٛؿ تصٕیٌٓیشی

4

٘ٛؿ اسائ ٝاعالفبت

5

ٔمغـ تحصیّی

7

ٌش ٜٚسٙی

8

سبثم ٝوبس حسبثذاسی

ٔشد
صٖ
جٕـ
افشاد حسی
افشاد ضٟٛدی
جٕـ
تفىشی
احسبسی
جٕـ
جذَٚ
جذٕٛ٘ ٚ َٚداس
جٕـ
فٛقِیسب٘س
دوتشی
جٕـ
ثیٗ 25تب  30سبَ
ثیٗ 31تب  35سبَ
ثیٗ 36تب  45سبَ
ثبالی  45سبَ
جٕـ
وٕتش اص  5سبَ
ثیٗ  6تب  10سبَ
ثیٗ 11تب  15سبَ
ثیٗ 16تب  20سبَ
ثبالی  20سبَ
فبلذ سبثم ٝوبس
جٕـ

هدیزاى
درصد
فزاٍاًی

داًطجَیاى
درصد
فزاٍاًی

62/9
37/1
100
50
50
100
50
50
100
48/4
51/6
100
95/2
4/8
100
25/8
43/5
27/5
3/2
100
29
38/7
19/4
9/7
3/2
0
100

53/4
46/6
100
63/8
36/2
100
63/8
36/2
100
48/3
51/7
100
100
0
100
46/6
41/4
8/6
3/4
100
0
0
0
0
0
100
100

39
23
62
31
31
62
31
31
62
30
32
62
59
3
62
16
27
17
2
62
18
24
12
6
2
0
62

31
27
58
37
21
58
37
21
58
28
30
58
58
0
58
27
24
5
2
58
0
0
0
0
0
58
58
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آٔبسٜٞبی تٛصیفی پبسخ آصٔٛد٘یٞب ٔشثٛط ث ٝویفیت تصٕیٌٓیشی دس ٍ٘بس ٜضٕبس )2( ٜاسائ ٝضذٜ
است ٘ ٚطبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝیبٍ٘یٗ أتیبصات تصٕیٌٓیشی ثشای ٔذیشاٖ ثب اسائٍ٘ ٝبس ٚ 4/47 ٜثب اسائٝ
ٍ٘بسٕٛ٘ ٚ ٜداس  9/34ثٛد ٜاست٘ .تبیج حبصُ حبوی اص آٖ است ؤ ٝذیشاٖ ثب اسائٍ٘ ٝبسٕٛ٘ ٚ ٜداس،
لبدس ث ٝتصٕیٌٓیشی ثٟتشی ثٛد ٚ ٜأتیبص ثسیبس ثبالی  9/34دس ٔمبیس ٝثب اسائٍ٘ ٝبس 4/47 ٜسا دسیبفت
ٕ٘ٛدٜا٘ذ .ا٘حشاف ٔقیبس دادٜٞب ٘یض دلت ٘تبیج ثٝدست آٔذ ٜسا ٘طبٖ ٔیدٞذٞ .ش چ ٝا٘حشاف ٔقیبس
دادٜٞب وٕتش ثبضذ ،دلت ا٘ذاصٌٜیشیٞبی ا٘جبْ ضذ ،ٜثیطتش است .ثیطتشیٗ أتیبص تصٕیٌٓیشی ثشای
ٔذیشاٖ  18أتیبص ثٛد ٜاست.
ًگارُ ضوارُ  :2آٔبسٜٞبی تٛصیفی سؤاَٞبی ٔشثٛط ث ٝویفیت تصٕیٌٓیشی
کیفیت تصوینگیزی

هقَلِ ٍ ًَع ضغل
هؼیارّا

آهارُ

تقذاد
ٔیبٍ٘یٗ
ا٘حشاف ٔقیبس
حذالُ
حذاوثش

SCORE

هدیزاى با ارائِ ًگارُ

هدیزاى با ارائِ ًگارُ ٍ ًوَدار

30
4/47
4/46
0
16

32
9/34
7/12
0
18

آٔبسٜٞبی تٛصیفی پبسخ آصٔٛد٘یٞب ٔشثٛط ث ٝوبسایی تصٕیٌٓیشی (صٔبٖ ا٘جبْ تصٕیٓ) دس ٍ٘بسٜ
ضٕبس )3( ٜاسائ ٝضذ٘ ٚ ٜطبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝیبٍ٘یٗ صٔبٖ تصٕیٌٓیشی ثشای ٔذیشاٖ ثب اسائٍ٘ ٝبسٜ
 13/33دلیم ٚ ٝثب اسائٍ٘ ٝبسٕٛ٘ ٚ ٜداس  12دلیم ٝثٛد ٜاست و ٝایٗ ٘تیج ٝحبصُ ضذ ٜحبوی اص آٖ
است و ٝاسائٍ٘ ٝبسٕٛ٘ ٚ ٜداس ثبفث افضایص سشفت تصٕیٌٓیشی ضذ ٜاست .وٕتشیٗ ا٘حشاف ٔقیبس دس
ایٗ ثخص ٔشتجظ ثب ٔم ِٝٛوبسایی تصٕیٌٓیشی (صٔبٖ ا٘جبْ تصٕیٓ) ثشای ٔذیشاٖ ثب اسائٍ٘ ٝبس ٜدس
ٔمبیس ٝثب ٔذیشاٖ ثب اسائٍ٘ ٝبسٕٛ٘ ٚ ٜداس (ثٝتشتیت  )2/75 ٚ 2/63است .ایٗ أش ٘طبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝذیشاٖ
دس ایٗ صٔی ٚ ٝٙثب اسائٍ٘ ٝبسٕٛ٘ ٚ ٜداس ،دیذٌبٜٞبی ٘سجتبً ٔتفبٚتی داس٘ذ .وٕتشیٗ صٔبٖ تصٕیٌٓیشی
ثشای ٔذیشاٖ  6دلیم ٝثٛد ٜاست.
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ًگارُ ضوارُ  :3آٔبسٜٞبی تٛصیفی سؤاَٞبی ٔشثٛط ث ٝوبسایی تصٕیٌٓیشی
کارایی تصوینگیزی

هقَلِ ٍ ًَع ضغل
هؼیارّا

آهارُ

تقذاد
ٔیبٍ٘یٗ
ا٘حشاف ٔقیبس
حذالُ
حذاوثش

TIME

هدیزاى با ارائِ ًگارُ

هدیزاى با ارائِ ًگارُ ٍ ًوَدار

30
13/33
2/63
9
20

32
12
2/75
6
15

تقذاد ٔذیشاٖ حسی ٘ 31فش ٔ ٚذیشاٖ ضٟٛدی ٘ 31فش است .الصْ ثٝروش است و ٝافشاد حسی
ثٝصٛست تفىشی  ٚافشاد ضٟٛدی ثٝصٛست احسبسی تصٕیٌٓیشی ٔیوٙٙذ.
آسهَى آهاری فزضیِّای پژٍّص
لجُ اص آصٔ ٖٛفشضیٞٝب ث ٝثشسسی ٘شٔبَ ثٛدٖ تٛصیـ ٔتغیشٞب ثب استفبد ٜاص آصٔ ٖٛوٌِٕٛٛشٚف-اسٕیش٘ٛف
پشداخت ٝضذ ٜاست٘ .تبیج ایٗ آصٔ ٖٛدس ٍ٘بس ٜضٕبس )4( ٜاسائ ٝضذ ٜاست٘ .تبیج ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝتٛصیـ
دادٜٞبی ٔتغیشٞبی پژٞٚص غیش٘شٔبَ است ،چشاؤ ٝمذاس احتٕبَ آٔبس ٜوٌِٕٛٛشٚف -اسٕیش٘ٛف ثشای
تٕبْ ٔتغیشٞبی پژٞٚص وٕتش اص  5دسصذ ثٛد ٜاست.
ًگارُ ضوارُ  :4ثشسسی ٘شٔبَ ثٛدٖ ٔتغیشٞب
هتغیزّا ٍ ًَع ضغل
آهارُّا

تقذاد
ٔیبٍ٘یٗ
ا٘حشاف ٔقیبس
آٔبسK-S ٜ
احتٕبَ آٔبسK-S ٜ

هدیزاى
کیفیت تصوینگیزی

کارایی تصوینگیزی

SCORE

TIME

62
6/98
6/42
1/537
0/018

62
12/65
2/75
2/139
0/000
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اص آ٘جبییو ٝتٛصیـ ٔتغیش ویفیت تصٕیٌٓیشی  ٚوبسایی تصٕیٌٓیشی غیش٘شٔبَ است ،ثشای
تحّیُ تفبٚت ثیٗ ٔتغیشٞب ثشحست ٘ٛؿ اسائ ٝاعالفبت ثبیذ اص آصٔٚٗٔ« ٖٛیتٙی» استفبد ٜضٛد.
٘تبیج ثٝدست آٔذ ٜاص آصٔ ٖٛفشضی ٝا َٚدس ٍ٘بس ٜضٕبس )5( ٜحبوی اص فذْ سد فشض  H0دس سغح
خغبی  5دسصذ استِ .زا؛ فشض ٔمبثُ آٖ سد ٔیضٛد؛ ثٙبثشایٗ ،فشضی ٝا َٚپژٞٚص ثب استفبد ٜاص
آصٔٚٗٔ« ٖٛیتٙی» ٔٛسد تأییذ ٚالـ ٔیضٛد.
ًگارُ ضوارُ ٘ :5تیج ٝآصٔ ٖٛفشضی ٝاَٚ
هتغیز

ویفیت تصٕیٌٓیشی

هیاًگیي رتبِ هدیزاى حسی
ًگارُ

ًگارُ ٍ ًوَدار

16/18

15/68

هقدار Z

P-value

ًتیجِ

-0/147

0/887

فذْ سد فشض H0

٘تبیج آصٔ ٖٛفشضی ٝد ْٚدس ٍ٘بس ٜضٕبس٘ )6( ٜطبٖ داد ٜضذ ٜاست .اص آ٘جبییو ٝتٛصیـ ٔتغیش
وبسایی تصٕیٌٓیشی غیش٘شٔبَ است ،دس تجضی ٚ ٝتحّیُ تفبٚت ثیٗ وبسایی تصٕیٌٓیشی ٔذیشاِٖ
داسای سجه ضٙبختی حسی اص آصٔٚٗٔ« ٖٛیتٙی» استفبد ٜاست٘ .تبیج حبوی اص فذْ سد فشض  H0دس
سغح خغبی  5دسصذ استِ .زا؛ فشض ٔمبثُ آٖ سد ٔیضٛد؛ ثٙبثشایٗ ،فشضی ٝد ْٚپژٞٚص ثب استفبدٜ
اص آصٔٚٗٔ« ٖٛیتٙی» ٔٛسد تأییذ ٚالـ ٔیضٛد.
ًگارُ ضوارُ ٘ :6تیج ٝآصٔ ٖٛفشضی ٝدْٚ
هتغیز

وبسایی تصٕیٌٓیشی

هیاًگیي رتبِ هدیزاى حسی
ًگارُ

ًگارُ ٍ ًوَدار

16/32

15/41

هقدار Z

P-value

ًتیجِ

-0/301

0/792

فذْ سد فشض H0

ثشای آصٔ ٖٛفشضی ٝس ْٛدس تجضی ٚ ٝتحّیُ تفبٚت ثیٗ وبسایی تصٕیٌٓیشی ٔذیشاِٖ داسای سجه
ضٙبختی ضٟٛدی اص آصٔٚٗٔ« ٖٛیتٙی» استفبد ٜضذ٘ .تبیج ثٝدست آٔذ ٜاص آصٔ ٖٛفشضی ٝس ْٛدس
ٍ٘بس ٜضٕبس )7( ٜحبوی اص فذْ سد فشض  H0دس سغح خغبی  5دسصذ استِ .زا؛ فشض ٔمبثُ آٖ سد
ٔیضٛد؛ ثٙبثشایٗ ،فشضی ٝس ْٛپژٞٚص ثب استفبد ٜاص آصٔٚٗٔ« ٖٛیتٙی» ٔٛسد تأییذ ٚالـ ٕ٘یضٛد.
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ًگارُ ضوارُ ٘ :7تیج ٝآصٔ ٖٛفشضی ٝسْٛ
هتغیز

وبسایی تصٕیٌٓیشی

هیاًگیي رتبِ هدیزاى ضَْدی
ًگارُ

ًگارُ ٍ ًوَدار

18/10

15/00

هقدار Z

P-value

ًتیجِ

-0/916

0/393

فذْ سد فشض H0

ثشای آصٔ ٖٛفشضی ٝچٟبسْ دس تجضی ٚ ٝتحّیُ تفبٚت ثیٗ ویفیت تصٕیٌٓیشی ٔذیشاِٖ داسای
سجه ضٙبختی ضٟٛدی اص آصٔٚٗٔ« ٖٛیتٙی» استفبد ٜضذ٘ .تبیج ثٝدست آٔذ ٜاص آصٔ ٖٛفشضی ٝچٟبسْ
دس ٍ٘بس ٜضٕبس )8( ٜحبوی اص سد فشض  H0دس سغح خغبی  5دسصذ استِ .زا؛ فشض ٔمبثُ آٖ تأییذ
ٔیضٛد؛ ثٙبثشایٗ ،فشضی ٝچٟبسْ پژٞٚص ثب استفبد ٜاص آصٔٚٗٔ« ٖٛیتٙی» ٔٛسد تأییذ ٚالـ ٔیضٛد.
ًگارُ ضوارُ ٘ :8تیج ٝآصٔ ٖٛفشضی ٝچٟبسْ (ٔٗٚیتٙی)
هتغیز

ویفیت تصٕیٌٓیشی

هیاًگیي رتبِ هدیزاى ضَْدی
ًگارُ

ًگارُ ٍ ًوَدار

11/05

18/36

هقدار Z

P-value

ًتیجِ

-2/111

0/35

سد فشض H0

ًتیجِگیزی ٍ پیطٌْادّا
دس ایٗ پژٞٚص ،تأثیش ٘ح ٜٛاسائ ٝاعالفبت ٚ ٚیژٌیٞبی ضخصیتی ثش تصٕیٌٓیشی ٌ ٚضاسشٞبی
حسبثذاسی ٔذیشیت ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفت ٝاست .تأثیش ٘ح ٜٛاسائ ٝاعالفبت دس لبِت ٕ٘ٛداسٞبی
تىٕیّی دس ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیت ثش ویفیت تصٕیٌٓیشی ٔذیشاٖ اسصیبثی ٌشدیذ ٜاست ٚ
ویفیت تصٕیٌٓیشی ٘یض ثشاسبس دلت دس تصٕیٌٓیشی ا٘ذاصٌٜیشی ضذ ٜاست .سجه ضٙبختی افشاد ثب
استفبد ٜاص آصٔٔ ٖٛبیشص -ثشیٍض سٙجیذ ٜضذ .دس ساستبی اٞذاف ایٗ پژٞٚص چٟبس فشضی ٝتذٚیٗ ٌشدیذ.
ثٝعٛسوّی ٘تبیج آصٔ ٖٛفشضیبت حبوی اص آٖ است وٍ٘ ٝبسٜٞب ٕٛ٘ ٚداسٞبی تىٕیّی دس ٌضاسشٞبی
ٔذیشیتی ٔیتٛا٘ذ ٔٛجت ثٟجٛد ویفیت تصٕیٌٓیشی ضٛد أب ثش وبسایی  ٚاثشثخطی تصٛیشسبصی دادٜٞب
دس سسیذٖ ثٚ ٝؽیف ٝاسصیبثی فّٕىشد تأثیشی ٘ذاسدٕٞ .چٙیٗ دس صٛستیو ٝسجه ضٙبختی ٔذیش اص ٘ٛؿ
ضٟٛدی ثبضذ ،دس تٟیٌ ٝضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیتٕٛ٘ ،داسٞبی تىٕیّی ثبفث ثٟجٛد  ٚافضایص
ویفیت تصٕیٌٓیشی ٔیضٛد .عجك آصٔ ٖٛضخصیت ٔبیشص -ثشیٍض ،سجه ضٙبختی ،چٍٍ٘ٛی ثشخٛسد
افشاد ثب ٘ح ٜٛدسیبفت اعالفبت  ٚضی ٜٛتصٕیٌٓیشی سا تٛضیح ٔیدٞذ.
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ثب استفبد ٜاص سجه ضٙبختی ٔیتٛاٖ ٘تبیج سا چٙیٗ تجضی ٚ ٝتحّیُ ٕ٘ٛد ؤ ٝذیشاٖ جٕـآٚسی
اعالفبت ضٟٛدی  ٚتصٕیٌٓیشی ثشاسبس احسبسبت سا تشجیح ٔیدٙٞذ ،دس حبِیو ٝتٟیٝوٙٙذٌبٖ
ٌضاسشٞب ،جٕـآٚسی اعالفبت حسی  ٚتصٕیٌٓیشی ثش ٔجٙبی تفىش سا تشجیح ٔیدٙٞذ .ثب تٛج ٝثٝ
٘تبیج ثٝدستآٔذ ٜاص آصٔ ٖٛفشضیٞٝبی ا ٚ َٚد ْٚدس ساثغ ٝثب تأثیش ٕ٘ٛداسٞبی تىٕیّی ثش ویفیت ٚ
وبسایی تصٕیٌٓیشی ٔذیشاٖ حسی ٔیتٛاٖ اؽٟبس داضت دس صٛستیو ٝسجه ضٙبختی ٔذیش اص ٘ٛؿ حسی
ثبضذ ،دس تٟیٌ ٝضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیتٕٛ٘ ،داسٞبی تىٕیّی تفبٚتی دس ویفیت تصٕیٌٓیشی ٚ
ٕٞچٙیٗ وبسایی تصٕیٌٓیشی ایجبد ٕ٘یوٙذ؛ ثٙبثشایٗ فشضیٞٝبی ا ٚ َٚدٛٔ ْٚسد تأییذ ٚالـ ٕ٘یضٛد
و ٝایٗ یبفتٙٔ ٝغجك ثب ٘تبیج پژٞٚص ٚثش (ٞ ٚ )2008یشش  ٚثبسّش ( )2010است٘ .تبیج ثٝدست آٔذٜ
اص آصٔ ٖٛفشضیبت س ٚ ْٛچٟبسْ دس ساثغ ٝثب تأثیش ٕ٘ٛداسٞبی تىٕیّی ثش ویفیت  ٚوبسایی تصٕیٌٓیشی
ٔذیشاٖ ضٟٛدی حبوی اص آٖ است و ٝدس صٛستیو ٝسجه ضٙبختی ٔذیش اص ٘ٛؿ ضٟٛدی ثبضذ ،دس تٟیٝ
ٌضاسشٞبی حسبثذاسی ٔذیشیتٕٛ٘ ،داسٞبی تىٕیّی ثبفث ثٟجٛد  ٚافضایص ویفیت تصٕیٌٓیشی ٔذیشاٖ
ضٟٛدی ٔیضٛد أب ٕ٘ٛداسٞبی تىٕیّی ثبفث ثٟجٛد  ٚافضایص وبسایی تصٕیٌٓیشی ٔذیشاٖ ضٟٛدی
ٕ٘یضٛد؛ ثٙبثشایٗ فشضی ٝس ْٛسد ٔیضٛد  ٚفشضی ٝچٟبسْ ثب سغح اعٕیٙبٖ  95دسصذ تأییذ ٔیٌشدد.
ایٗ یبفت ٝثب ٘تبیج پژٞٚص ٞیشش  ٚثبسّش (ٔ )2010غبثمت داسد ٕٞ ٚچٙیٗ ثب پژٞٚص ٔشتیٙس ٚ ٚایت
(ٞ ٚ )2014یشش  ٚسٛثشت  ٚسٔ )2015( ٖٛجٙی ثش افضایص ویفیت تصٕیٌٓیشی ٕٞخٛا٘ی داسد.
ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٘تبیج پژٞٚص ثب فغف ث٘ ٝتبیج ثٝدست آٔذ ٜاص آصٔ ٖٛفشضی ٝا َٚپیطٟٙبد ٔیضٛد
و ٝاٌش ٔذیشاٖ ٚاحذٞبی التصبدی اص ٘ٛؿ سجهضٙبختی «حسی» ثبضٙذ٘ ،یبصی ٘یست وٌ ٝضاسشٞبی
حسبثذاسی ٔذیشیت ثٕٞٝشإٛ٘ ٜداسٞبی تىٕیّی اسائ ٝضٛد صیشا دس ٌشٔ ٜٚذیشاٖ حسی ،تصٛیشسبصی
ثبفث افضایص ویفیت تصٕیٌٓیشی ٕ٘یضٛد ثٝفجبستی دیٍش ،ثٔ ٝذیشاٖ حسی دس سسیذٖ ث ٝتصٕیٌٓیشی
ٔٙبست  ٚثٟی ٝٙوٕه چٙذا٘ی ٕ٘یوٙذ .اص ایٗس ٚدس صٛست تصٛیشسبصی دادٜٞبٔ ،صشف ٔٙبثـ ثخص
حسبثذاسی ٔذیشیت ثذ ٖٚایجبد ٞیچٌ ٝ٘ٛاسصش افضٚدٜای سا ثٕٞٝشا ٜداسد .پس ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج ایٗ
پژٞٚص ٕ٘ٛداسٞبی تىٕیّی دس ٚاحذٞبی تِٛیذی ؤ ٝذیشاٖ حسی داس٘ذ اص ِحبػ ثٟجٛد  ٚافضایص ویفیت
تصٕیٌٓیشی پیطٟٙبد ٕ٘یضٛد.
ثب فغف ث٘ ٝتبیج ثٝدست آٔذ ٜاص آصٔ ٖٛفشضی ٝد ،ْٚپیطٟٙبد ٔیضٛد و ٝاٌش ٔذیشاٖ ٚاحذٞبی
التصبدی اص ٘ٛؿ سجهضٙبختی «حسی» ثبضٙذ ضی ٜٛتصٛیشسبصی ،ثبفث افضایص وبسایی تصٕیٌٓیشی
ٕ٘یضٛد ثٝفجبستی دیٍش ٕ٘ٛداسٞبی تىٕیّی ثبفث افضایص سشفت تصٕیٌٓیشی دس ایٗ افشاد ٕ٘یضٛد
اص ایٗس ٚدس صٛستیو ٝاعالفبت تصٛیشسبصی ضٛد فمظ ٔصشف ٔٙبثـ ثخص حسبثذاسی ٔذیشیت سا دس
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پژٞٚصٞبی ٘ٛیٗ دس حسبثذاسی  ٚحسبثشسی ،دٚس ٜا ،َٚضٕبس ٜچٟبس

ثشداسد ثذ ٖٚایٗو ٝاسصش افضٚدٜای سا ثشای ایٗ ثخص ثٕٞٝشا ٜداضت ٝثبضذ .پس ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج ایٗ
پژٞٚص ٕ٘ٛداسٞبی تىٕیّی دس ٚاحذٞبی تِٛیذی ؤ ٝذیشاٖ حسی داس٘ذ اص ِحبػ ثٟجٛد  ٚافضایص وبسایی
تصٕیٌٓیشی پیطٟٙبد ٕ٘یضٛد.
ثب ٔذ٘ؾش لشاس دادٖ ٘تبیج ثٝدست آٔذ ٜاص آصٔ ٖٛفشضی ٝس ،ْٛپیطٟٙبد ٔیضٛد و ٝدس صٛستیوٝ
سجه ضٙبختی ٔذیشاٖ اص ٘ٛؿ ضٟٛدی ثبضذ ،تصٛیشسبصی دادٜٞب ٔٙجش ث ٝافضایص وبسایی تصٕیٌٓیشی
ٕ٘یضٛد ثٝفجبستی دیٍشٔ ،ذیشاٖ سا دس ساستبی سسیذٖ ث ٝتصٕیٌٓیشی سشیـتش یبسی ٕ٘یسسب٘ذ .پس
ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج ایٗ پژٞٚص ٕ٘ٛداسٞبی تىٕیّی دس ٚاحذٞبی تِٛیذی ؤ ٝذیشاٖ ضٟٛدی داس٘ذ اص
ِحبػ ثٟجٛد  ٚافضایص وبسایی تصٕیٌٓیشی پیطٟٙبد ٕ٘یضٛد.
ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج ثٝدستآٔذ ٜاص آصٔ ٖٛفشضی ٝچٟبسْ ،پیطٟٙبد ٔیضٛد دس صٛستیو ٝسجه
ضٙبختی ٔذیشاٖ اص ٘ٛؿ ضٟٛدی ثبضذ ،تصٛیشسبصی دادٜٞب ٔیتٛا٘ذ ٔٙجش ث ٝافضایص ویفیت تصٕیٌٓیشی
ضٛد ثٝفجبستی دیٍش ،ایٗ ٘ٛؿ ضی ٜٛثٔ ٝذیشاٖ ضٟٛدی دس سسیذٖ ث ٝتصٕیٌٓیشی ٔٙبست  ٚثٟیٝٙ
یبسی ٔیسسب٘ذ .پس ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج ایٗ پژٞٚص ٕ٘ٛداسٞبی تىٕیّی دس ٚاحذٞبی تِٛیذی ؤ ٝذیشاٖ
ضٟٛدی داس٘ذ اص ِحبػ افضایص  ٚثٟجٛد ویفیت تصٕیٌٓیشی پیطٟٙبد ٔیضٛد.
عی ا٘جبْ ٞش پژٞٚص اثقبد ٌستشد ٚ ٜتبصٜتشی اص ٔٛضٛؿ ٕ٘بیبٖ ٔیضٛد ؤ ٝیتٛا٘ذ ٘مغٝ
آغبصیٙی ثشای ٔغبِقبت آیٙذ ٜثبضذ؛ ثٙبثشایٗ ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج حبصُ اص پژٞٚص ،پیطٟٙبدٞبی صیش ثشای
ا٘جبْ پژٞٚصٞبی آتی اسائٔ ٝیٌشدد:
 -1اسصیبثی تأثیش تصٛیشسبصی دادٜٞب ثش دسن اعالفبت دس سٚشٞبی ٌشدآٚسی دادٜٞب ثب تٛج ٝث ٝتفبٚتٞبی
ضٙبختی افشاد ٔ ٚذیشاٖ ٘بآضٙب ث ٝتجضی ٚ ٝتحّیُ اعالفبت ٔبِی
 -2اسصیبثی تأثیش تصٛیشسبصی دادٜٞب ثب تٛج ٝث ٝسجهضٙبختی ٔتفبٚت افشاد ٔ ٚذیشاٖ ٘بآضٙب ث ٝتجضیٝ
 ٚتحّیُ اعالفبت ٔبِی اص ِحبػ ٚجٛد سٚشٞبی تصٕیٌٓیشی
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