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چکیذُ
یٌی اس مًضًػبر چبلؼثزاوگیش ي ثغیبر ضزير :در ػقز حبضز ًٍ در حًسۀ
اخالم ًبرثزد :مغزح میؽًد ،ثحث اس افًل ي مغبئل اخالهی در رعبوٍَب:
خمؼی اعز .رعبوٍَب ثٍػىًان هغجی سأثیزگذار در خبمؼٍ ،اثشار :هدرسمىد ثزا:
سجلیـبر ثٍؽمبر میريود ،ثٍگًوٍا ًٍ :كزَىگ خبمؼٍ ،ركشبرَاب :مابعجابن ي
عبثوٍا :دیزیىٍ در خبمؼۀ ثؾاز :دارد ،ثاب وُاًر اوواالة فاىؼشی ي اكاشایؼ
سًلیدار مبساد ثز مقزف ،ريوان گزكشاٍ اعاز .ثىابثزایه در ًؾابًؼ رهبثاز
ؽزًزَب :سًلیاد ،:دیادایؼ ؽازًزَب :سجلیـابسی ي ثاًٍبرگیز :ػلاً ي
اثشارَبیی َمچًن آمبر ،ريانؽىبعی ،خبمؼٍؽىبعیَ ،ىز ،گزاكیي ي  ...ؿبكال
 -داوؼ آمًخشٍ ًبرؽىبعی ارؽد كلغلٍ اخالم اس داوؾگبٌ سودبن.
سبریخ دریبكز1393/77/17 :
1393/17/76
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ویش سقمیمگیزَ:ب :آوبن را سحز سأثیز هزار میدَىد .سجلیـابر ثبسرگابوی ًاٍ
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اس سأثیزار عًء اخالهی ي كزَىگی ًٍ سجلیـبر ثبسرگبوی ممٌه اعاز ثاٍَمزاٌ
داؽشٍ ثبؽد ،اس ريػَب :وبدرعز ي ؿیزاخالهی ثزا :اكشایؼ كازيػ ًبهَاب
ثُزٌ گزكشٍ میؽًد ًٍ ایه اهدا ثزاً :غبوی ًٍ عًاد رعابوٍا :ودارواد ،گازان
سمب ؽدٌ ي در ثزخی مًاهغ سودگی آنَب را ثٍ خغز میاوداسد .موبلۀ حبضاز ثاب
ريػ سًفیلیسحلیلی دظ اس ثیبن ًلیبسی درثبرۀ سجلیـبر ثبسرگابوی ،درفادد
دبعخگًیی ثٍ دزعؼَب :سیز ثزآمدٌ اعز .1 .سجلیـبر ثبسرگابوی در راعاشب:
اَداف خًد چٍ ًغبوی را هزثبوی میًىاد  .2در راعاشبً :ابَؼ آعایتَب:
احشمبلی ياردٌ ثٍ مابعجبن در امز سجلیؾ چٍ راٌَبرَبیی يخًد دارد  .3اس وظز
سؼبلیم اعالمی سجلیـبر درعز ًدا اعز
ٍاشُّای کلیذی
اخالق * سال چهارم ـ شوارة شانسدهن ـ زهستاى 1393

سجلیـبر ثبسرگبوی ،رعبوٍَب ،اخالم ،آعیت ،هزثبویبن سجلیـبر ،سؼبلیم اعالمی.
هقذّهِ
یٌی اس ػزفٍَب :ثغیبر مُم ًٍ در حًسۀ اخاالم ًابرثزد :مغازح میؽاًد،
اخالم رعبوٍ اعز .رعبوٍَب :خمؼی در خًامؼی ثب وظب اهشقبد آساد ،دي ووؼ
مشضبد دارود .ایه يعبیل اس عًیی ػبمال افالی اوشوابل اعالػابر ي ػوبیاد ي
اودیؾٍَب :اخشمبػی َغشىد ي خدمبر اخشمبػی ارائٍ میدَىد؛ يلی اس عاًیی
دیگز ادارۀ آنَب مؼمًهً مبوىد َز كؼبلیز آساد دیگز ،سبثغ هًاػد اوشلبػی اعاز.
ثىبثزایه مؤعغٍَب :ثبسرگبوی ثٍ رعبوٍَب ،ثٍػىًان هغجی سأثیزگذار در خبمؼاٍ
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میوگزود ي آنَب را اثشار :هدرسمىد ثازا :سجلیـابر ي ًىشزلًازدن ركشبرَاب:
مابعجبن ثٍؽمبر میآيرود؛ ثىبثزایه ػدیت ویغز َزثبر ًٍ سلًیشیًن ،رادیً یب

ًبمذیًسز :را ريؽه میًىیم یب ًشبة ،مدلٍ ي ريسوبمٍا :را ثبس میًىیمَ ،زثابر
ًٍ در خیبثبن راٌ میريیم ي حشی َىگبمی ًٍ سللاه َمازاٌ خاًد را ثاٍ دعاز
میگیزیمً ،غی عؼی دارد ثٍ مب ثیبمًسد یب مب را ثزا :خزیاد ًابهییَ ،زچىاد
ال
ؿیزضزير ،:هبوغ یب ثزا :خزید خدمشی راضی ًىد .ایه َدف در سجلیـبر ًبم ً
ياضح ي ريؽه اعز.
ثىگبٌَب :سًلید :موبدیز سیبد :دًل خزج میًىىد ساب ماب را ثازا :خزیاد
محقًلی ًٍ سًلید ي ثغشٍثىدً :زدٌاود ،راضی ًىىد .در ایبهر مشحدٌ آمزیٌاب،
سجلیؾ ِ
گزان ًبهَب ي خدمبر ي ػوبید ،سوزیجا ًب  95میلیابرد دهر در عابل ثازا:
سجلیـبر َشیىٍ میًىىد( .عشًدٌ )186 :1397 ،ایه آمبر وؾبن اس اَمیز ي سأثیز
كًمالؼبدۀ سجلیـبر در اكشایؼ كزيػ محقًهر ؽزًزَب :سًلیاد :دارد .در
ػقز مب ًٍ ػقز سجلیـبر ي عیغزۀ رعبوٍَبعز ،سجلیؾگزان ثٍ ؽیًٌَب :ماشلق
ي گبٌ وبدرعز ي ؿیزاخالهی ي ثب ثًٍبرگیز :ػلً ي َىزَب :ماشللی َمچاًن
رياوؾىبعی ،مزد ؽىبعی ،آمبرَ ،ىاز ي گزاكیاي ،اهشقابد ،عاؼی در اكاشایؼ
اس محیظ دیزامًن خاًد درى میًىاد ،مدمًػاۀ ػیىیزَاب :هغؼای ویغاز ي
ثزداؽز ي ثبير كزد را رعبوٍَب میعبسود ،واٍ سدزثاٍَب :ؽاقای اي (اكؾابر
مُبخز)3 :1387 ،؛ لذا ایىٌٍ سجلیـبر ثبسرگبوی چٍ سأثیزاسی میسًاود ثاز اكازاد
ثگذارد ،دزعؼ مُمی ثٍوظز میآید .در ایه موبلٍ ضمه ثیبن سؼزیاق ي اَاداف
سجلیـبر ،مشایب :سجلیـبر را ثیبن میًىیم ي عذظ ثٍ ایه دزعؼَب میدزداسیم:
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كزيػ محقًهر خًد دارود .خبمؼٍؽىبعبن ثز ایه ثبيرود ًٍ آوچٍ ثؾز امزيس

 .۱سجلیـبر ثبسرگبوی در راعشب :اَداف خًد ،چٍ ًغبوی را هزثبوی میًىىد
 .۲اس وظز سؼبلیم اعالمی ،سجلیـبر فحیح ًدا اود
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 .۳در سمیىۀ سجلیؾ ،چٍ راٌَبرَبیی در راعشبً :بَؼ آعیتَب :احشمابلی
ياردٌ ثٍ مابعجبن يخًد دارد
تثلیغات تازرگاًی ٍ ارکاى آى
سجلیـبر ثبسرگابوی ( 1)Tungate, 7002, p.00مشازادف ياصۀ «»advertising
هزار می گیزد ي ثیؾشزیه حدم سجلیـبسی در خُبن مؼبفز را ثٍ خاًد اخشقابؿ
دادٌ اعز .ایه ياصٌ اس خملٍ ملبَیمی اعز ًٍ ثزخالف يضًح اثشادایی ،ارائاۀ
سؼزیلی خبمغ ي مبوغ اس آن ،ثب دؽًار :ريثزياعز .سجلیـبر ثبسرگبوی ثاٍمؼىب:
مدمًػٍ اػمبل ي گلشبر :اعز ًٍ سًعظ آن ،خزیاداران ًبهَاب مداذية یاب
كزیلشٍ ؽدٌ سب ثٍ خزیدار :اهدا ًىىد( .حیدر)14 :1371 ،:
ثٍثیبوی دیگز ،سجلیـبر ثبسرگبوی یب سدبر :ػجابرر اعاز اس« :ثاًٍبرثزدن
يعبیل ارسجبعی ثٍمىظًر سزؿیت مزد ثٍ خزید ًبه یب خادمبر .درياهاغً ،ابر
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سجلیـبر ثبسرگبوی ،خابیگشیهًزدن ركشابر ؽازعی (اعاٌىدر)64 :1397 ،:

2

ثٍخب :ركشبر ػوالوی اعز ًٍ مىدز ثٍ ًغت درآمد ثیؾشز ثزا :سجلیؾگز میؽًد
ي ثٍيعیلۀ آن ًبهَب :سدبر :یب اػشجبر مؤعغٍا ،:سجلیؾ میگزدد .ووؼ افلی
سجلیؾگز در ایه ؽیًٌ ،ثبساریبثی ثزخی ًبهَب ي خدمبر اعز .درياهغ ،سجلیـبر
ثبسرگبوی كؼبلیشی اعز ًٍ میخًاَد آرسيیی را ثاٍ ياهؼیشای مجادل ًىاد ي ثاٍ
 -1سجلیـبر ثبسرگبوی عبثوٍا :عًهوی در سبریخ سوادگی ثؾاز دارد .در يیزاواٍَاب :مقاز ثبعاشبنً ،بؽالبن
دًعشزَبیی اس دبدیزيط دیدا ًزدود ًٍ در آن ثزا :ثبسگزداودن ثزدٌَاب :كازار :خابیشٌ سؼیایه ؽادٌ ثاًد .در
يیزاوٍَب :دمذی -ؽُز :در ري ثبعشبن -ثبعشبنؽىبعبن ثز ري :دیًارَب سجلیـبر عیبعی دیدا ًزدود.
 -2در ایه وًع سجلیؾ ،دیب یب آگُی ثٍ یي ػبمل وبمزثًط مؾزيط میؽًد ،ي ثٍ يعیلۀ ایه َدف در ثبسار ولاً
دیدا میًىد .در سجلیؾ ؽزًز ًًًبًًه «ًًًب ػمز را عًهوی میًىد» یب «ًًًب ي لجاىد را ثب َم سدزثٍ ًىیاد» اس
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ایه ريػ اعشلبدٌ ؽدٌ اعز.

اؽابؿ ثوجًهود ًٍ میسًاوىد آرسيَبیؾابن را ،ثاب داًل ثاٍ دعاز ثیبيرواد».
(عشًدٌ )12 :1397،ثٍعًر ًلی ،سجلیـبر ثبسرگبوی مدمًع سٌىیيَب :اوشلبػی
اعز ًٍ اس عزف مؤعغٍَب :اهشقبد ،:ؽازًزَاب :سجلیـابسی ي ثىگابٌَاب:
سًلید :ثب اعشلبدٌ اس يعبیل ارسجبطخمؼی یاب َاز اثاشار دیگاز ،:ثادين َای
محديدیز سمبوی ي مٌبوی ،ثٍمىظًر خلت ي وگُادار :ي اكاشایؼ خزیاداران،
اػمبل میؽًد.
اس سؼزیق سجلیـبر چىیه ثٍوظز میرعد ًٍ سجلیـبر ثبسرگبوی دارا :چُبر
رًه اعبعی اعز :ايلیه رًه آن مجلّؾ اعز ًاٍ ؽابمل ثىگابٌَاب :سًلیاد :ي
ؽزًزَب :سجلیـبسی میؽًد .ديمیه رًاه آن ،دیاب اعاز؛ دیابمی ًاٍ ؽابمل
ال سزاؽیدٌؽدٌ اس ًبهیی یب خدمشی خبؿ اعز .عًمیه رًه ،اثشار
سًفیلی ًبم ً
ارسجبعی اعز .رعبوٍَب :خمؼی مُمشزیه اثشارَاب :ارسجابعی َغاشىد ًاٍ ثاب
دیؾزكز فىؼز ي سٌىًلاًص ،:خاب :خبرچیابن ي اثشارَاب :عاىشی سجلیاؾ را
گزكشٍاود .آخزیه رًه سجلیـبر ،مابعجی اعز ًٍ اس عزین يعبیل ارسجبعی ،دیب

اّذاف تثلیغات تازرگاًی
ِ
اعبعی سجلیـبر ،دادن اعالػبر ثٍ گزيَی اس مازد ثازا:
ثٍعًر ًلیَ« ،دف
سـییز یب سوًیّز ركشبر آنَب اعاز )Tungate, 2007, p10( ».ثاٍثیبوی دیگاز،
َدف اس سجلیـبر ثبسرگبوی در مزحلاۀ ايل ،آگابًٌزدن اعاز ساب ثدیهيعایلٍ،
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را اس مجلّؾ دریبكز میًىد.

محقًل خدید :را ثٍ ثبسار مؼزكی ًىد .در مزحلۀ دي  ،ؽزًزَاب :سًلیاد،:
سمبوی ًٍ ثب رهبثز ؽزًزَب :رهیت مًاخٍ میؽاًود ي ایاه رهبثاز اكاشایؼ
مییبثد ،عؼی میًىىد مشیّزَب :محقًل خًد را ًز ي در فًرر لشي اؿزام
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ًىىد سب ثب ایه اهدا  ،خزیداران را ثٍ خزید محقًل خًد سزؿیات ومبیىاد .گاب
عً اس مزاحل سجلیؾ ،سمبوی اعاز ًاٍ ًابه ثاٍ عاه ثلاًؽ خاًد مایرعاد.
درایهَىگب  ،ؽزًزَب :سًلید :دعز اس ًبر ومیًؾاىد ي ایهثابر ،ثاب َادف
یبدآير :ي سثجیز محقًل در حبكظۀ خزیداران ،ثٍ سجلیؾ محقًهر خًد اهدا
میيرسود( .مًعً )79 :1381 ،:میسًان گلز در مزحلۀ دي ي عً اعز ًاٍ
دب :اخالم ثٍمزاست ي ثب ؽدر ثیؾشز :ثٍ سجلیـبر ثبس میؽًد.
ثىبثزایه ،سالػ ؽزًزَب :سجلیـبسی در راعشب :دعزیبثی ثٍ اَداف سیاز
اعز :اكشایؼ آگبَی ي اعالع مؾاشزیبن ثابسار َادف اس محقاًل ،سزؿیات ي
سؾًین مؾشزیبن ثٍ اعشلبدٌ اس محقًل ،یبدآير :ي ثاٍخبعزآيردن آن ،ایدابد
ؽُزر ي محجًثیّز ثزا :محقًل در ثبسار َدف وغجز ثٍ رهجب ،سـییز وگازػ ي
ادراًبر مابعجبن وغجز ثٍ محقًل ي ارائۀ آگبَی ثٍ مابعجابن در خقاًؿ

اخالق * سال چهارم ـ شوارة شانسدهن ـ زهستاى 1393

سضمیه آن ي َمچىیه اكشایؼ كزيػ محقًهر یب خدمبر خًد.
اخالق تثلیغات تازرگاًی
اخالم سجلیـبر ثبسرگبوی یؼىی َىگبمیًٍ اخالم ي سجلیـبر ثب َمدیگز ارسجابط
دیدا میًىىد؛ ثٍػجبرسی ،اخالم سجلیـبر ثبسرگبوی ،یؼىی ایىٌٍ خبیگبٌ اخالم در
سجلیـبر ًدبعز ي اخالم چٍ الشامبسی را ثزا :ؽزًزَب :سجلیـبسی درثزدارد
ثٍعاهدیگز ،دعزاودرًبران سجلیـبر در كؼبلیّزَب :رعبوٍا :خًد ،میثبیغز
چٍ خبیگبَی ثزا :اخالم در وظز ثگیزود ثىبثزایه ،اخالم سجلیـبر ثبسرگابوی،

ووغۀ سالهی ػلم اخالم ي ِ
ػمل مجلـبن اعز .اخالم سجلیـابر ثبسرگابوی اماز:
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دريوی ي مزسجظ ثب َىدبرَبعز؛ ثدیهملًُ دريوی اعز ًٍ مدمًػۀ هًاػاد ي
افًل اخالهی ،ثبید سًعظ ارسجبطگز ي عبسمبن ارسجبعی رػبیز ؽًد( .خجلای،

 )175 :1383ثٍعًر ًلّی ،موقاًد اس اخاالم سجلیـابر ثبسرگابوی مایسًاواد
مدمًػۀ هًاػد ي احٌب اخالهی وبوز ثز ركشبرَب :وبؽی اس مبَیّز رعبوٍَاب ي

اهاادامبر دعاازاواادرًبران آنَااب ثبؽااد( .اعااالمی ي دیگاازان)382 :1389 ،
ثزایهاعبط ،اخالم سجلیـبر ثبسرگبوی یؼىی ایىٌٍ چگًوٍ در ومًوٍَب :خشئای،
ثٍ ًمي افًل ي هًاػد ًل ّ ِی اخالهی ،درثبرۀ مغبئل مغازح در سجلیـابر ثبسرگابوی
سقمیمگیزً :ىیم ي سؼبرضبر اخالهی مًخًد در آنَب را ثزعزف ومبییم.
هسایای تثلیغات تازرگاًی
درایه موبلٍ هقد وداریم ثدثیىبوٍ ثٍ سجلیـبر وگبٌ ًىیم؛ سیازا سجلیـابر ،مًخات
ثبسرگبوی ،عزمبیٍگذارً ،:برآكزیىی ي اؽاشـبل مایؽاًد ،درآمادَب را سًسیاغ
میًىد ،دًل را ثٍ گزدػ درمیآيرد ي محقًهر ي ثبسار را سًعاؼٍ مایدَاد.
سجلیـبر ثبسرگبوی در اثز ایدبد رهبثز ،ياردار ي فبدرار را ثُجًد میثاؾد ي
«سجلیـبر ثٍ سًاسن هیمزَب ًمي میًىدً ،یلیّز ًبهَاب را اكاشایؼ مایدَاد،
اؽشـبل ایدبد میًىد )Vivian & Dyer, 1991, p. 46( ».ي ویش ثاؼ ثغایبر
ثشرگی اس درآمدَب :ديلزَب را سأمیه میًىد (كُیمایكاز 1)1397 ،ساب در راٌ
سًعؼۀ ًؾًر َشیىٍ ومبیىد؛ ثىبثزایه در سحویان حبضاز در دای ولای سجلیـابر
ویغشیم؛ چزاًٍ هدرر سجلیـبر ثبسرگبوی درَزحبل ،اوٌبروبدذیز اعز ي ثٍػىًان
ػضً :خداییوبدذیز اس خبمؼۀ مب هلمداد میؽًد؛ ثلٌٍ در فدد ثیبن ایه وٌشاٍ
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خالهیّز ي وًآير :را رياج میدَد( .اكؾابرمُابخز )41 :1387 ،ػاليٌثازآن

 -1ثز اعبط دضيَؼَب :اودب ؽدٌ ،سجلیـبر در ثزخی مًارد ثیؼ اس  67درفد َشیىٍ مداالر 77 ،درفاد
َشیىٍ ريسوبمٍَب ي سوزیج ًب 177درفد َشیىٍ رادیً ي سلًیشیًن را سأمیه میًىد.
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َغشیم ًٍ ضزيرر دارد سًلیدًىىدگبن ي دعزاودرًبران سجلیـبر ،در ريػَب ي
اثشارَب :سجلیـبسی خًد ،سددیدوظز ًزدٌ ي اخالم مزثًط ثٍ آن را رػبیز ًىىد.
تأثیرات سَء تثلیغات تازرگاًی
 -1سردرگنکردى هخاطثاى در اهر تصوینگیری

ثزخی مؼشودود:
ثزػٌظ ایه ادػب ًٍ سجلیـبر ثبسرگبوی ًمي مایًىاد ساب مابعات سقامیم
فحیحسز :در اوشابة ي خزید ًبه اساب ًىاد ،سجلیـابر ،اس عزیان مؼزكای
حدم يعیؼی اس ًبهَب :مشىًعَ ،ه اي را مـؾًػ مایًىاد ي اي را ثٍعاً:
اوشابةَب :وبػبهالوٍ عًم میدَد)Melvin & Everette, 1994, p.53( .

در خُبن مؼبفز ،سجلیـبر چىبن خلًٌ میًىد ًٍ هبدر اعز اكازاد را َىگاب
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ػبخشؽدن اس مؾٌالر ريسمزٌ یبرً :ىد ي اس ثهثغز ودبر دَد؛ امب ياهؼیّاز
ایه اعز ًٍ سجلیـبر اس عزدرگمی ي اضاغزاة مازد ثُزٌثازدار :مایًىاد ي

 )375ایه مًضًع را ثب سلقیل ثیؾشز ،ثب سٌیٍ ثز افغالحی در ريانؽىبعی ًٍ
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1-False Memory.

مشاققبن سجلیـبر میداوىد ًٍ اوغبن در ريثزيؽدن ثب كوز ،ثیمابرًًُ ،:لاز،
آؽًةَب :اخشمبػی ،خىاگ ي  ...آمابدگی داذیزػ ي سغلیمؽادن دارد ي ثاٍ
عًُلز ؿبكلگیز میؽًد( .اكؾبر مُبخز)22 :1387 ،
 -2ایجاد ًیازّای کارب در افراد جاهعِ تا استفادُ از حافظۀ کارب

مىشودان ػویدٌ دارود ًٍ آگُیَب :ثبسرگبوی ،اوغبن را ثٍ خزید محقاًهسی
ًٍ ثٍ آنَب ویبس ودارد ي آن را ومیخًاَاد ،مدجاًر مایًىىادَ( .ابردز:1391 ،
اس آن ثٍ «حبكظۀ ًب ة» 1یبد میًىىد ،ثزرعی میًىیم.

حبكظۀ ًب ة ،ػجبرر اعز اس یبدآير :يهبیؼی ًٍ َزگش سدزثٍ وؾدٌاود یاب
ال رن وادادٌ
سحزیق آن سدزثٍ .اكزاد ،گبَی يهبیؼی را ثٍ یبد میآيرود ًاٍ افا ً
اعز ي حشی خشئیبر آن را ثٍ دهّز ًز میًىىاد .حبكظاٍ (ؽاُزیبر،1397 ،:
 1)29:سحز سأثیز ولً اخشمبػی هزار میگیزد ي خشئیابر حبكظاۀ ثبسگًؽادۀ
دیگزان ،ثزایؼ ثٍػىًان اعالػبر حبكظۀ فردی خبیگشیه میؽًد ي ثاٍ آنَاب
ِ
محیغی ثایرثاظ ي حشای
گًػ میدَد .حبكظٍ میسًاود سحز سأثیز اعالػبر
عاىبن دیگزان هزار ثگیزد؛ درحبلیًٍ ارسجبط چىداوی ثب حبكظۀ ياهؼای وادارد.
(ؽااُزیبر )37 :1397 ،:وگبرواادٌ مؼشوااد اعااز ،سجلیااؾگاازان اس ایااه یبكشااۀ
ريانؽىبعبن اعشلبدٌ ًزدٌ ي مابعجبن را گزكشبر چیشَبیی میًىىد ًٍ درياهغ ثٍ
آن ویبس :ودارود؛ ثدیهگًوٍ ًٍ آنهدر آگُیَب را سٌزار مایًىىاد ي آنهادر اس
ال اس آن
مشایب ي ايفبف ًبه عاه میگًیىد ًٍ ؽاـ ياهؼ ًب احغبط میًىد هج ً
ًبه اعشلبدٌ میًزدٌ ي گلشٍَب :سجلیؾگزان را سقادین میًىاد .ایاه مًضاًع،
سمبوی ًٍ اس خب ثۀ سزط 2در سجلیـبر اعشلبدٌ میؽاًد ،ثیؾاشز خاًد را وؾابن
ًبه را اعشلبدٌ وٌىد ،آعیت میثیىد ًٍ( ،درياهغ گبَی چىیه ویغز) ثلٌٍ در اثز
اعالػبسی ًٍ ثٍ حبكظۀ اي ولً ًازدٌ ،آن ًابه آنهادر ثازا :اي آؽىبعاز ًاٍ
 -1حبكظٍ ثاٍ ثجاز ي وگُادار :اعالػابر يريد :اؽابرٌ دارد .حبكظاٍ چیاش :ثایؼ اس اواديسػ ایغاشب:
ياهؼیز َبعز .در ياهغً ،برًزدَب :اوديسػَ ،ز چىد ًٍ ثب اَمیز اعز ،اماب ثاٍ اواداسۀ ًبرًزدَاب :دًیاب:
ًخٍ ویغز.
حبكظٍ مًرد س ّ
 -2دیب َب :سزطآير ثٍ ایه فًرر ػمل میًىد ًٍ اگز كزد ركشبر مىبعجی را در دیؼ وگیزد ،ممٌه اعاز ثاٍ
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میدَد .ؽاـ سحز سأثیز ایه ؽیًۀ سجلیـبسی ،وٍسىُب احغبط میًىاد اگاز آن

دیآمدَبي ثد :دچبر ؽًد؛ ثزاي مثبل ،دیآمدَبیی ًٍ ثز اثز اعشلبدٌ وٌزدن اس ػیىك آكشبثی یب مغاًا ممٌاه
اعز گزیجبنگیز كزد ؽًد ،در سجلیؾ مًرد اؽبرٌ هزار میگیزد.
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ال آن را اعشلبدٌ میًزدٌ ي اآلن ویش ثبید اعشلبدٌ ًىاد يگزواٍ
احغبط میًىد هج ً
مشضزر میؽًد.
 -3تٍِجَدآٍردى اختالالت پرٍرشی ٍ آسیةّای اجتواعی ترای کَدک

سجلیـااابر ثبسرگااابوی میسًاواااد اخاااشالهر دزيرؽااای ي آعااایتَب:
اخشمبػی ثزاًً :دى ثاٍ يخاًد آيرد؛ ثازا :مثابل ،يهشای ًاًدًی در سیاشر
سجلیـبسی ثٍ فًرر دد ِر خاًد ؿاذا میدبؽاد ي ثاب لجاىاد اي مًاخاٍ میؽاًد،
دیگزًًدًاابن ،ثااب سمبؽااب :چىاایه فااحىٍَبیی الگااًثزدار :میًىىااد؛ امااب
وشیدۀ ػٌظ میثیىىد؛ یؼىی ثٍخب :ایىٌاٍ اس عازف يالادیه ثاٍ آنَاب لغاق ي
محجّااز ؽااًد ،سااًثیخ میؽااًود .ثىاابثزایه ،اس وظااز ريانؽىبعاابن ،ثااٍ دهیاال
عااٍگبوااٍ یاال ،ومًوااٍَااب :ركشاابر :مىبعاات مااب در َااز ػملاای ( ...خقًف ا ًب

مًضااًع ثحااث مااب ،یؼىاای سجلیـاابر ثبسرگاابوی) ،یٌاای اس ثُشاازیه ريػَااب:
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سضمیه ًغت كضبئل اخالهی یب در ػًكً ،غت ر ائل اخالهی اعز:
ًً )1دًبن در عابلَاب :اثشادایی سوادگیؽابن اس محایظ اعازاف خاًد
الگًثزدار :میًىىد( .ثًرثب)126 :1391 ،
ًً )2دًبن ثٍعًر درخًرسًخُی اس رعبوٍَب اثز میدذیزودَ( .مبن)118 ،
 )3ثغیبر :اس ساأثیزار آعایتسا ثاٍ مـاش ًًدًابن ،اسخملاٍ ثادركشبر،:
خؾًوز ،سزط ي  ...اس َمیه عبلَب :اثشدایی وبؽی میؽًدَ( .مبن)115 ،
ً -4قض حرین خصَصی افراد

در ایىدب هقد داریم مًضًع مُم دیگز :را سحز ػىًان حازیم خقًفای
مغزح ًىیم ًٍ ثٍعًر مغشویم ثب مًضًع سجلیـبر مزسجظ میؽًدَ .از ؽاقای
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درًی اثشدایی اس حزیم خقًفی ي كضبیی ًاٍ خاًدػ میخًاَاد در آن ثاٍ
تنهایی آرامؼ داؽشٍ ثبؽد ،دارد ي اس مداخلۀ َزًظ یب َز چیش دیگز :ثاٍ آن

حزیم ،خلًگیز :میًىد .حزیم خقًفی ثٍ ؽیًٌَب :ماشللای سؼزیاق ؽادٌ
اعز .حزیم خقًفی ایهگًوٍ سؼزیق ؽدٌ اعز:
ثااٍػىًان افاالی ًااٍ اس مٌشًثاابر ي آثاابر مؼىااً ،:سلٌاازار ي احغبعاابر
كزد محبكظز ًزدٌ ي حان داؽاشه یاي چابرچًة ثادين دخبلاز دیگازان
را ثٍ اكزاد اوغبوی میدَاد ساب گلشاٍَاب ي اػمابل آنَاب در ایاه چابرچًة
مؼاایه ،مقااًن اس سؼاازك ثااًدٌ ي مااًرد حمبیااز هاابوًن هاازار گیاازد.
()p.10 Warren & Brandeis,1190,

دزيكغًر َبخش1حزیم خقًفی را ثٍػىًان حوی مغلّم ثزا :اكزاد خبمؼاٍ،
ایهگًوٍ سؼزیق میًىد:
داؽشه هدرر ثزا :خلًگیز :اس ًغی ًٍ ممٌه اعز ثاًاَاد ثاٍ اعالػابر
ؽاـ دیگز دعشزعی دیدا ًىد.

اي مؼشود اعز حزیم خقًفی ووؾی اعبعای در ركشبرَاب :اوغابن ثابس:
مشمدن امزيس :ممٌه واًاَد ثاًد.
میًىد ي ثدين داؽشه حد :اس آن ،سودگی ّ
َمزاٌ كزعشبدٌ میؽًد ،خقًف ًب سمبوی ًٍ ؽاـ در اوشظبر ؽىیدن خجز :مُم
اعز یب سمبوی ًٍ در حبل اعشزاحز اعز ،اس وظز اخالهی وبدرعز اعز؛ سیازا
ثٍ حزیم خقًفی اي ،آن َم ثدين اخبسٌ ،سؼزك میًىد.

1-Professor Louis W. Hodges of Washington and Lee University.
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( )foreman, 2010, p231اس ایه ري ،دیب َب :سجلیـبسی ًٍ گبٌ اس عزین سللاه
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 -5داهيزدى تِ احساس هحرٍهیت ًسثی از سَی افراد جاهعِ

هجل اس دزداخشه ثٍ ایه مًضًع ًٍ چگًوٍ سجلیـبر ثبػث میؽاًد اكازاد در
خبمؼٍ احغبط وًػی محزيمیز وغجی داؽشٍ ثبؽىد ،هس اعز در ایىدب «وظزیۀ
محزيمیز وغجی» 1را مغزح ًىیم .محزيمیز وغجی ،ارسجبط يثیوی ثب ثغیبر :اس
ؽًرػَب :اخشمبػی ًٍ در عًل سبریخ ثٍ يخًد آمادٌ اعاز ،دارد؛ سیازا در
فًرر احغبط محزيمیز وغجی اس عً :اكزاد ،سمیىٍَب :وبرضبیشی اس هدرر
حبًم ،كزاَم میؽًد ي ثٍ ؽًرػ ثزضد حًٌمز میاودبمد .وظزیۀ محزيمیاز
وغجی ،ثزا :واغشیهثبر سًعظ وًیغىدگبن ًشبة «عازثبس آمزیٌابیی» در دَاۀ
 1947ثًٍبر ركز؛ امب دیؼ اس ایه ،دي ريانؽىبط ثٍ وب َب :دهرد ي میلز ،در
عبل  1939وظزیٍا :ريانؽىبعی ارائٍ ًزدود ي گلشىد:
اكزاد ًٍ :دچبر وبامید :میؽًود ،در آن فًرر ،ثٍعًر ػمًمی ػقاجبوی ي
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دمدلی خًد را خبلی ًىىد( .سزاثای ي گاًدرس،:
دزخبؽگز ؽدٌ ي میخًاَىد ّ
)96 :1387

محزيمیز وغجی ،ثٍمؼىب« :ؽٌبكی اعز ًٍ میابن اوشظابرار ارسؽای 2ي
3
مشقًر ،هزار دارد؛ ثىبثزایه َز كزد ثاٍمیشان ؽاٌبكی ًاٍ
سًاوبییَب :ارسؽی
ّ

میبن اوشظبرار ي سًاوبییَب :مشقًرػ يخاًد دارد ،دارا :محزيمیاز وغاجی
سقًر
اعز )Saleh, 2013, p165( ».مؼىب ي ملًُ محزيمیز وغجی ،وبؽی اس ّ
1-Relative Deprivation Theory.

 -2اوشظبرار ارسؽی ػجبرسىد اس :درآمد ،ثزير ،مًهؼیزً ،یلیز سودگی ي حوًم عیبعی ًٍ اكزاد كٌز میًىىاد
باید آنَب را ثٍ دعز آيرود.
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ِ
ارسؽی موقًد ،ػجبرسىد اس :درآمد ،ثزير ي ًٍ ...اكزاد مؼشودود در آیىدٌ ثٍ دعز خًاَىد آيرد.
 -3سًاوبییَب:

ي ثزداؽشی اعاز ًاٍ اوغابن ي كازد اس يضاؼیز خاًد ،در ؽازایظ مًخاًد ي
موبیغٍاػ ثب ؽزایظ مغلاًة ي ایادٌآل ،ددیاد مایآيرد ي ایاه سقاًر دارا:
سًخٍ ثاٍ
ریؾٍَب :ريانؽىبخشی اعز( .سزاثی ي گًدرس)97 :1387 ،:؛ لذا ثب ّ
ایىٌٍ رعیدن ثٍ مًهؼیزَب :ػبلی اهشقبد :ثزا :اكزاد مغلًة اعز ،احغبط
محزيمیااز وغااجی ثاازا :ثزخاای ددیاادار ماایؽااًد؛ چااًن آواابن در موبیغااۀ
خًد ثب اكزاد ًٍ :ایه مًهؼیز را ثٍ دعز آيردٌاود ،كبفلٍ مؾبَدٌ مایًىىاد.
ثٍعًر خالفٍ ،اكزاد در فاًرر مؾابَدۀ ؽاٌبف میابن «آوچاٍ َغاز» ثاب
«آوچٍ ثبید» ،دچبر ایه احغبط میؽاًود ًاٍ اس ثزخای امٌبوابر محزي اواد.
( )Gurr, 1971, p.23ثىبثزایه ،ثؼضی مؼشودود ًٍ ایه محزيمیز سمبوی اسلابم
میاكشد ًٍ ايهً :مزد ثٍ چیش :میل دیدا ًىىد ًاٍ آن را ودارواد؛ ثبویا ًب :خاًد را
مغشحن داؽشه آن ثداوىد ي در وُبیز ،ثٍدلیل وابسًاوی در وداؽاشه آن ،خاًد را
موقز وداوىدًَ( .لىدر)383 :1378 ،
سیبد :اس مزد در آگُیَب :ثبسرگبوی اعز .ایه مًضًع ،خقًف ًب در ارسجابط
ثب مغئلۀ كوز در خًامغ ،درخًر ثزرعی اعاز .آنچاٍ حاظ كوادان ي كواز را
دؽًارسز میًىد ،ایه اعز ًٍ اوغبن كویز امازيس :ثازخالف ريسگابر گذؽاشٍ،
اوشظبراسؼ ثیؼ اس داراییاػ اعز ي ثب دیدن سجلیـبر ،الگًَب :ایدٌآل سودگی
مبد :را میثیىد ي آنَب را علت میًىد .اگز سجلیـبر سدابرَ :ماًارٌ در دای
خذة مؾشزیبوی ثبؽىد ًٍ اهؾبر دزدرآمد خبمؼٍ َغشىد ،ثٍوبچبر ،فزك ًب اكزاد:
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یٌی اس خغزاسی ًٍ سجلیـبر ثبسرگابوی ثاٍَمزاٌ دارد ،وبدیادٌگزكشه سؼاداد

را وؾبن خًاَىد داد ًٍ دارا :ایه عجي سوادگی َغاشىد ي عجیؼای اعاز ًاٍ
ویبسَب :آوبن ي وًع سودگی آنَب َی ؽجبَشی ثب ویبسَب ي عجي سودگی اهؾابر
ضؼیق خبمؼٍ ودارد؛ ثىبثزایه ثب دیدن ایه آگُیَب ًٍ در َمۀ اثؼبد سودگی اكزاد
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يارد میؽًدَ ،م حظ ًب ة ویبسَب :خدیاد را ًاٍ درياهاغ ویبسَاب :آنَاب
محغًة ومیؽًد ،دیدا خًاَىد ًزد ي َم ثب دیدن ایه عجي سوادگی ًاٍ َای
سىبعجی ثب عغح سودگی آنَب ودارد ي سًان ثٍدعازآيردن چىایه سوادگیا :را
ودارود ،اكغًط خًاَىد خًرد ي دروشیدٍ ،احغبط محزيمیز وغاجی خًاَىاد
ًزد .محزيمیز وغجی مًخت ثزيس وبرضبیشي در اكازاد میؽاًد ي وبرضابیشي،
محزًي ًلّي ثزاي اهدا ثزضد مىجاغ محزيمیاز اعاز( .درسً:الیاي:1397 ،
ّ
 )137ثىبثزایه ،اكزاد در اثز احغبط محزيمیز وغجی ًٍ سحز ساأثیز سجلیـابر
ثبسرگبوی دیدا میًىىد ،دچبر ػودٌَب :رياوی ؽادٌ ي چاًن ركشابر ماب وشیداۀ
مٌبلمۀ ثیه مـش ي سدزثٍا :اعز ًٍ ثٍ دعز میآيریم (ثًرثب ،)115 :1391 ،اس
خًد ركشبرَب :دزخبؽگزاوٍ ثزيس دادٌ ي حشی ممٌاه اعاز در ایاه ؽازایظ،
اهدامبر وبثُىدبر :اودب دَىد ي امىیّزَاب :اخشمابػی را ثاٍ خغاز اوداسواد.
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اسایهري ،ديلزَب ثبید ثزاً :ابَؼ آعایتَاب :ياردٌ ثاٍ اكازاد ،هاًاویىی را
ثٍمىظًر ایدبد محديدیز در سجلیؾ محقًهر سًلید ،:يضغ ومبیىد.
تثلیغات تازرگاًی از دیذگاُ اسالم

اس خملٍ امًر ًٍ :در آمًسٌَب :اعالمی ثٍ آن سًخٍ خد :ؽدٌ اعز ،مغائلۀ
اخالم در سدبرر ي اهشقبد اعاز .اس وگازػَابً :برآماد اعاال در حاًسۀ
اهشقبد ،دیًود ارسػَب :اخالهی ثب اهشقبد اعز؛ سیازا خبمؼاۀ اعاالمی ثازا:
رعیدن ثٍ عؼبدر دبیدار ي اثد :اوغبن ي ویاش ثاٍمىظًر سحوان ركابٌ ػماًمی،
ویبسمىد اهشقبد :دًیب ي رؽدیبكشٍ اعز ي اس عازف دیگاز ،محشابج سحٌایم ي
سوًیز ارسػَب :اػشوابد :ي اخالهای در كزَىاگ ػماًمی اعاز .سجلیـابر
ثبسرگبوی ثٍؽٌل امزيس ،:ددیدۀ خدید :اعز ي در گذؽاشٍَاب :دير وجاًدٌ
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اعز سب درثبرۀ احٌب آن در دیه ثٍعًر خبؿ عااىی گلشاٍ ؽادٌ ثبؽاد؛ در
ِ
گًوبگًن كوُی ًٍ در راثغاٍ ثاب ثحاث
وشیدٍ احٌب آن را ثبید اس هثال :احٌب

سدبرر مغزح ؽدٌاود ،اعشازاج ًزد .در ایىدب ثٍ چىاد افالی ًاٍ اس هثاال:
سؼبلیم اعالمی ثیزين میآید ،اؽبرٌ میًىیم:
 -1پرّیس از اغراق ٍ ًیس کنگَیی در تثلیغ اٍصاف کاال

اس خملٍ افًلی ًٍ اعال در مؼبمالر ي سجلیـبر ثز آنَاب سأًیاد يرسیادٌ،
سًضیح سًأمبن محبعه ي مؼبیت ي ًبعشیَبً :بهعز .سجلیاؾ ثبیاد ثٍگًواٍا:
ثبؽد ًٍ ًیلیز محقًل را ثدين ًميًبعز ثیابن ًىاد ي اس اؿازام درثابرۀ آن
ثذزَیشد .در ريایبسی اس دیبمجز اًز

آمدٌ اعز:

َزًغی خزید ي كزيػ میًىد اس دىح خقلز ثذزَیشد :ریاب ،عاًگىدخًردن،
ًشمبن ػیت ،مدح ًبه سًعظ كزيؽىدٌ ي

ًابه سًعاظ مؾاشز( .:ػابملی،

)284 :1372
 -2پرّیس از ترٍیج هصرفگرایی در تثلیغات

ريؽه اعز ًٍ مقزف آؽٌبر ،ثٍ ایدبد كضبیي آًىدٌ اس رهبثزَ ،مازاٌ ثاب
داؽز .در هزآن ًزیم ویش ،در وُی اس مقازفگزایای آمادٌ اعاز« :ثاًریاد ي
ثیبؽبمید؛ يلای اعازاف مٌىیاد ًاٍ خادا اعازاكٌبران را ديعاز ومایدارد».
(اػزاف )31/اس ایه ري ،سزيیح كزَىگ مقازفگزایای« ،ممٌاه اعاز خاًد،
مقدام كؼل حزا وجبؽد؛ امب چًن ثٍ مقلحز خبمؼۀ اعالمی ویغز ،سزيیح آن
ثبید حزا ثبؽد( ».سیجبییوضاد)152 :1375 ،
 -3تَجِّ تِ کراهت اًساى در تثلیغات تازرگاًی

خدايود در هزآن درثبرٌ اوغابن مایكزمبیاد ٍَ :لَقَدذِ کَرمهٌِدا تٌَدی آدَمَ ؛ ي
ثٍراعشی مب كزسودان آد را گزامی داؽشیم( .اعازاء )77/اوغابن واٍ سىُاب خاًد
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حغبدر در خبمؼٍ مياودبمد ًٍ وشیداٍا :خاش عجوبسيؽادن خبمؼاٍ واًاَاد
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ًزامز دارد ،ثلٌٍ وغجز ثٍ دیگز مًخًدار ویش اس ًزامز وغجی ثُزٌمىد اعاز:
فَّضملٌْاُّنِ عَلى کَثیرٍ هِوَيْ خَلَقٌْا تَفّْضیالً ؛ آنَب را ثز ثغایبر اس آكزیادٌَاب
خًد ثزسز آؽٌبر دادیمَ( .مبن) سیزا اوغبن در افل ،مىغًة ثٍ خداعاز:
ٍَ ًَفَخْتُ فیِِ هِيْ رٍُحی ؛ ي اس ريح خًیؼ در آن دمید ( .ؿ )7/ارسجبط ثاب
اوغبن اس ایه خىجٍ ًٍ مًخًد الُی اعز ،ؽزایظ يیضٌا دارد .ثز ایه اعابط،
اعشلبدۀ اثشار :اس اوغبنَب در سجلیـبر ،خقًف ًب سوبن ي ًًدًبن ،اس وظز اعاال
وبدرعز اعز.
 -4تذلیسًکردى در هعرفی کاالّا

ثز اعبط خغجٍَب 41 :ي  191امیزمؤمىبن ػلي

در وُحالجالؿٍَ ،زگًوٍ

سدلیظ (كُیمیكز 1)1397 ،ي مٌز ي خدػٍ ،ثزا :دعزیبثي ثٍ اَداف خاًد اس
عً :سجلیؾگزان ،وبدرعز اعز ي آنَب ثبید ػملٌزد خًد را ثز محًر حن هزار
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دَىد .ؽُید ثبوی در ایهثبرٌ میكزمبید:
یٌی اس مٌزيَبر در مؼبمالر ،سشییه مشبع اعز؛ یؼىی عًر ًبه را ساشییه
دَىد ًٍ مؾشز كزیت ثاًرد ي ثٍ خزید آن ًابه سؾاًین ؽاًد( .حٌیمای،
)235 :1479
 -5قاعذۀ الضرر ٍ ًفی ضرررساًذى تِ دیگراى

ِ
زار ًا ِكی ِاهعال ِ ) ،آعایتياردًزدن
ثز اعبط هبػدۀ هضزر (ه َض َز َر ي ه ض َ
ثٍ َز مغلمبوی ،خًاٌ آعیت خغامی ثبؽاد خاًاٌ مابلی ،آثزيیای یاب رياوای،
وبدرعز اعز ي مزسٌت آن ،ثبید آن را خجزان ومبید« .در اعال وٍ حٌمی مجىی
 -1سدلیظ ًٍ ،در لـز ثٍ مؼىب :ولمز آمدٌ ،افغالحی كوُی اعز ًٍ ػجبرر اعز اس كزآیىادً :اٍ مًخات كزیات
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عزف مؼبملٍ میؽًد .سدلیظ ًىىدٌ در اثز سدلیظ ،حویوز ًبه ي خىظ را دًؽبودٌ سب آنرا اس آوچٍ َغز ثُشز ثىمبیبود.

ثز ضزررعبودن ثٍ دیگزان يخًد دارد ي وٍ ًغی حن دارد ثٍ دیگز :ضزر ثشود
ي وٍ حشی ثٍ خًدػ( ».ػبملی )364 :1372 ،عجن ایاه هبػادٌ ،ؽازًزَاب:
سًلید :ي سجلیـبسی ثبید اس َز اهدامی ًٍ مىدز ثٍ آعیترعبودن ثاٍ مابعجابن ي
ویش رهجب :خًد میؽًد ،دزَیش ًىىد.
 -6پرّیس از ترٍیج تجوّلگرایی ٍ ًیس هذگرایی در تثلیغات

سًخااٍ ؽاادٌ اعااز ،دزَیااش
اس دیگااز مًضااًػبسی ًااٍ در اعااال ثااٍ آن ّ

سدملگزایی ي مدگزایی اعز ًٍ در افًل اخالهی ،در عغزَب :دیؾیه ویاش
اس ّ
ثٍ آن اؽابرٌ ؽاد .اماب ػلاي

ثاب ثزؽامزدن عایزۀ دیابمجز

 ،در ولاي

سدملگزایي ميكزمبید:
ريس ًٍ :دزدٌا :روگیه ي دزووؼ ي وگبر ثز در خبوٍ آيیاشٍ ثًد ،ثٍ َمغاز:
اس َمغزاوؼ كزمًد :آن را اس ثزاثز چؾمبوم دير ثدار ًٍ َزگابٌ وگابَم ثادان
مياكشد ،ثٍ یبد دویب ي سرم ي ثزم آن مياكشم( .ر:ؽُز)898 :1377 ،:

سدملگزایي ،اوغبن را سیبدٌعلت ميًىد ي ثيسزدید ،سیبدٌعلجي ،ثٍ سدابيس
ّ

ميدَد ي ویبس ثٍ سًلیدار ثیگبوٍ را اكشين ميًىد .امب ثبهز

ميكزمبید:

ومًوۀ آسمىد در دویبً ،ز اثزیؾم اعز ًٍ َز چاٍ ثیؾاشز ثزخاًد مايسبثاد ي
ميدیچد ،راٌ ثیزينؽدن خًد را ديرسز ي ثغشٍسز مايًىاد ساب اس ؿام ي اواديٌ
ميمیزدً( .لیىی)467 :1382 ،
 -7تثلیغًکردى ٍ ًشاىًذادى کاالّای حرام
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سدملگزایي خبمؼٍ را ثٍعًي مقزفگزایي عاًم
ثٍ حوًم دیگزان مياودبمدّ .

ثزخی اس ًبهَب اس وظز ؽزع مودط اعال حزا ي اعشلبدٌ اس آنَب اس عاً:
ؽاـ مغلمبن خبیش ویغز .سجلیؾ ایهگًوٍ ًبهَب در رعبوٍَب وبدرعز اعاز؛
َمبنعًر ًٍ در هزآن ًزیم آمدٌ اعز« :اس ایه چیشَب حالل ي دبًیشٌ ًٍ خدا
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ثٍ ؽمب ريس دادٌ اعز ،ثاًرید ي اگز خدا را مایدزعاشید ،ؽاٌز وؼماشؼ را
ثٍخب آيرید( ».وحل )114/اس ایه آیٍ ،میسًان ػملای را ًاٍ امازيسٌ سحاز
ػىًان هزػًٍؾی ،ثٍيكًر در رعبوٍَب ثٍ چؾم میخًرد ،سیاز عاؤال ثازد .ثاٍ
ِ
مودط
ػویدۀ وگبرودٌ ،ایه ػمل ،اس
مقبدین همبر محغًة میؽًد ًٍ در ؽزع ّ
ؽدر اس آن وُی ؽدٌ اعز .در ایه ػمل ،مزد اؿلات مًاهاغ ًابه را
اعال  ،ثٍ ّ
ثزا :مقزف ومیخزود ،ثلٌٍ ثیؾشز ثزا :ؽزًز در هزػًٍؾی ي ثٍدعزآيردن
خبیشۀ سؼییهؽدٌ ،خزید میًىىد ًٍ در ياهاغ داًل ایاه خابیشٌ را خاًد مازد
میدزداسود؛ سیزا درياهغَ ،شیىۀ خبیشٌ ،ثٍ هیمز افلی ًبه اكشيدٌ میؽاًد ،واٍ
ایىٌٍ اس خیت سًلیدًىىدگبن درثیبید .ثىبثزایه ثٍ ػویدۀ وگبرودٌ ،ایه ػمل ،همبر
اعز ي افحبة رعبوٍ ثبید اس آن خلًگیزً :ىىد.
 -8پرّیس از داهيزدى تِ چشن ٍ ّنچشوی
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اس خملااٍ اهاادامبسی ًااٍ عاازمبیٍداران در ؿاازة ثاازا :اكااشایؼ كاازيػ
محقًهر ًبرخبودبر خًد اودب میدَىد ،ایه اعز ًاٍ ثایه مازد رهبثاز
میاوداسود سب ثدیهفًرر ثٍ اَداف خاًد دعاز یبثىاد .خدايواد در هازآن ًازیم،
سجلیؾگزان را اس ایه ػمل سؽز ثبسداؽشٍ ي میكزمبید« :دیادگبوز را ثاٍ وؼمزَاب
مبد ًٍ ثٍ گزيٌَبیی اس آنَب دادٌایم ،میلٌه ًٍ ؽًٌكٍَب سودگی دویب ي يعایلۀ
آسمبیؼ َغشىد ي الجشٍ ريس ِ دزيردگبرر ،ثُشز ي دبیدارسز اعز( ».عٍ)131/
دزَیااش اس دريؽ( ،وغاابء 1)122/رػبیااز اػشاادال در گلشاابر ي وًؽااشبر،
(وغبء 2)135/دًؽؼ ي آرایؼ مىبعت ثب ارسػَب :اعالمی ي ػزف خبمؼاٍ،
ِ ِ
ال .
فدم م َه ه ّالل هی ً
َ -1ي َمه َا َ
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بلو ِ
 -2یب أیُب الّذیه آمىًا ًًوًُا هًَامیه ثِ ِ
غظ .
َُ
ّ َ
َُ

(وًر 1)19/اس دیگز افًلی اعز ًٍ اس هثال :مشًن دیىی اعال  ،ثزا :سجلیـابر
ثبسرگبوی اعشازاج میؽًد.
قرتاًیاى تثلیغات تازرگاًی
سجلیؾگزان در راعشب :رعیدن ثٍ اَداف خًد در امز سجلیـبر ،خًاعشٍ یب وبخًاعاشٍ
سأثیزاسی را ثز اكزاد خبمؼٍ میگذارود ًٍ گبَی ایه اثزار خجزانوبدذیز اعز ي وٍسىُب
ثزا :كزد ي خبوًادٌ ،ثلٌٍ در مویبط ثشرگشز ،ثزا :خبمؼٍ گزان سماب مایؽاًد .در
ایه هغمز ثٍ ثزخی اس مُمسزیه هزثبویبن سجلیـبر اؽبرٌ میؽًد:
 -1کَدکاى

اعشلبدۀ اثشار :اس ًًدًبن وٍسىُب ملید ویغز ،ثلٌٍ میسًاود سأثیزار ثاد :را
ثز ًًدًبن سمبؽبًىىدۀ سجلیـبر ثٍخب ثگذارد؛ سیزا ثٍعًر مشًعظ َز ًًدًی در
َلشٍ  22عبػز سلًیشیًن سمبؽب مایًىاد( .ثًرثاب )118 :1391 ،اسآودبًاٍ در
ثغیبر :اس آگُيَب :سجلیـبسي ،فحىٍَبیي اس سودگي ًًدًبن مزكٍ ي ثزيسمىد ثٍ
ومبیؼ گذاؽشٍ ميؽًد ،ثدينؽك ایه مًضًع ،سمابیالر ي ػوادٌَبي رياواي
ودارود ي حشي ممٌه اعاز آنَاب را ثاٍ عامز خاز ي خىبیاز ي ركشبرَابي
ؿیزاخالهي ،ثزاي سقبحت آوچٍ دیدٌاود ،ثٌؾبود.
ثٍدوجبل اعشلبدۀ اثشار :اس ًًدًبن در ثزوبمٍَب :سجلیـبسیًً ،دًبن مابعت،
در موبیغۀ خًد ثب ًًدًبن ثبسیگ ِز سجلیـبر ي ایىٌٍ چزا ومیسًاوىد مبوىاد آنَاب
ثبؽىد ي اس آن محقًهر اعشلبدٌ ومبیىد ،آعیت میثیىىد .ثزاعبط دضيَؼَب:
اودب ؽدٌ ،آنَب در موب موبیغۀ خاًد ثاب ًًدًابن ثابسیگ ِز سجلیـابر ،دچابر
اللبح َؾٍ ِكی الّذیه آمىًا لَُم ػذاة ألیم ِكی الدویب ي ِ
ًن أن سؾیغ ِ
ِ
اهخز ٌِ .
ّ َ
ُ
َ َُ ُ َ ٌ ٌ
 -1انَ ال ّ َ
ذیه یُحج ّ َ َ َ
َ
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وبمغلًثي را در دیگز ًًدًبوي خًاَد گذاؽز ًٍ سًاوابیی آن واًع سوادگي را
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ؽٌغزَب :ريحی ؽدٌ ًٍ ایه مًضاًع ،آیىادۀ آنَاب ي دروشیداٍ خبمؼاٍ را
ثٍخغز میاوداسد (Moore, 2004, p162( .اسایهحیثًً ،دًابن مظلاً سازیه
هزثبویبن سجلیـبر ثبسرگبوی ثٍ ؽمبر میآیىد .عبخشه ثزوبماٍَاب :سجلیـابسی در
محیغی ًبمال سزاؽیدٌ ي اس دیؼ عزاحیؽدٌ ،مؾٌل را ديچىدان میًىد.
 -2زًاى

سجلیـبر در خأل فًرر ومایگیازد؛ ثلٌاٍ در محیغای آراعاشٍ ي اس دایؼ
عزاحیؽدٌ اودب میگیزد .ایه مًضًع در حیغۀ كزَىگ میسًاود اثزار مثجز
ي مىلی كزاياوی ثزخب :ثگذارد .اس ایاه ري ،سجلیـابر ایاه وزكیاز را دارد ًاٍ
َمچًن مدرعٍا ،:در خدمز كزَىگ خبمؼٍا :ثبؽد یب ثزػٌظ ،خبمؼاٍا :را
ثٍ ثحزان كزَىگی دچبر ومبید .ثزخی مؼشودود سجلیـبر ثبسرگبوی در ارسجابط ثاب
عیق يعیؼی اس اكزاد خبمؼٍ ،یؼىی سوبن ،اثزار عًء كزَىگی ثٍ َمزاٌ دارد ًاٍ
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ایه امز آنَب را سحز سأثیز هزار میدَد(Arend, 2014, p54( .
ثٍدیگزعااه آنَاب مؼشودوااد در سجلیاؾ لاًاس خاابوگی وظیاز خاابريثزهی،
مبؽیهلجبعؾًیی ي ...ثٍودرر دیدٌ میؽًد ًٍ اس مزدان ثزا :ومابیؼ ًابر ثاب
محقًل سًلید ؽدٌ ،اعشلبدٌ ومبیىد ي ایه مًضًع ممٌه اعز ایاه ایادٌ را در
ا َبن مزدان خب ثیبوداسد ًٍ سىُب سوبن ثبید خابري ًىىاد ،آؽاذشً :ىىاد ،لجابط
ثؾًیىد ي ...؛ ثىبثزایه اگز سوی وشًاود ي يهز آن را وداؽشٍ ثبؽد ًٍ ایه ًبرَب را
اودب دَد ي اس مزد خًد سوبضب :اودب ایه ًبر را ثٌىد ،ثب سلٌز ًٍ :در َاه
اي ،اس عً :رعبوٍَب ،خب اكشبدٌ اعز ،اس اودب آن ًبر ؽبوٍ خبلی میًىد .چىیه
اخشالكبسی ثبػث اس َمگغیاشگی خبوًادٌَب ؽدٌ ي ثىیبن خبمؼٍ را ثب مؾاٌالر
خد :مًاخٍ خًاَد ًزد .ػاليٌثزآن ،حشی ممٌه اعز مزدان كٌز ًىىد ًبرآیی
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سن در َمیه مغبئل خالفٍ میؽًد ي َای كؼبلیّاز اخشمابػی دیگاز :اس اي
عبخشٍ ویغز( .امیىی )172-171 :1389 ،اسایهري ،ایاه سلٌازًَ ،یاز سن را

سحویز ًزدٌ ي مًخت میؽًد آنَب وؾابط خاًد را در ثاٍخبآيردن مغائًلیز
خغیز مبدر :اس دعز ثدَىد؛ دروشیدٍ ،در سزثیز ًًدًبوی عبلم ،وبًب خًاَىاد
ال ثزا :خبمؼٍ مغلًة ویغز.
مبود ي ایه اف ً
 -3افراد تیتّضاعت ٍ فاقذ سَاد رساًِای

كؾبر ًًدًبن ثز يالدیه ( 1)Unnikirshnan & Bajpai, 1990, P.73ثزا:

خزید محقًهر سجلیؾؽدٌ ي امشىبع يالدیه اس ثزآيردن خًاعشٍَب :آنَاب،
ثٍ ًؾمٌؼ ي سؼبرك ثیه يالدیه ي كزسودان مىدز ميؽاًد( .رعاًلی:1389 ،
34؛ ثیبثبنگزد ،حغیىی ،ثیسب )253 :ػاليٌثزآن ،در فًرر خًددار :يالادیه
اس خزید ًبه :مدوظز ،آنَب ثٍ چؾم كزسوداوؾبن ،گىبٌَبر محغاًة خًاَىاد
ؽد ي ایه امز ،ثىیبن خبوًادٌ را ثب مؾٌل خد :مًاخٍ خًاَد ًزد.
سمبوی ًٍ سجلیـبر ثبسرگبوی اس رعبوٍَب داؼ میؽًد ،اكزادً :اٍ عاًاد

رعبوٍا 2)Hobbs, 2003, p.1) :وداؽشٍ ي ثٍفًرر ثایسلابير ي مىلؼال آنَاب را
دوجبل میًىىد ،ممٌه ویغز ريػَب :سأثیزگذار :رعبوٍَب را ري :اػمابل ي ػوبیاد
ثٍ َز در :میسوىد ي آنهدر ًبر میًىىد سب هغظَب :آنَب را ثٍمًهغ دزداخاز ًىىاد؛
 -1ثز اعبط دضيَؾی ًٍ سًعظ یًویي رؽیىبن ي ثبج دبیی در عابل 1997اوداب ؽادٌ اعاز75 ،درفاد اس
ًًدًبن  5سب  15عبلٍ سحز سأثیز سجلیـبر ،سمبیل دارود آوچٍ را ًٍ در آگُیَب سجلیؾ میؽاًد ،داؽاشٍ ثبؽاىد ي
ثىبثزایه ،آن را علت میًىىد.
 -2عًاد رعبوٍا ،:سًاوبیی سلغیز ي سحلیل مؼبوی دیب َبیی اعز ًٍ اكزاد در َىگب مًاخٍُ ثب رعبوٍَاب ،در مؼازك
آنَب هزار میگیزودَ .دف عًاد رعبوٍا ،:دادن هدرر ًىشزل ثزوبمٍَاب :رعابوٍَاب ثاٍ اكازاد اعاز ساب خاًد را اس
آعیتَب :احشمبلی آنَب مقًن وگٍ دارود ... .ؽاقی ًٍ عًاد رعبوٍا :دارد ،ثٍ فًرر مىشوداوٍ ،درثبرٌ آنچاٍ در
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ِ
ؿیزضزير :سجلیؾؽادٌ،
ثلُمىد؛ ثىبثزایه ثزاً :غت درآمد ثیؾشز ثزا :خزید ًبهَب:

ًشبة ،ريسوبمٍ ،مدلٍّ ،سلًیشیًن ،رادیً ،كیلم ،مًعیوی ،سجلیـبر ،ثبسَ:ب :يیدیًیی ،ایىشزوز ي  ...میثیىىد ،میخًاود
ي میؽىًد ،كٌز میًىد ي آنَب را سحلیل ي ارسیبثی میًىد ي دظ اس آن ،ثب آگبَی ًبمل دعز ثٍ گشیىؼ میسود.

173

ثىبثزایه َم ثٍلحبػ خغمی ي َم ريحی كزعًدٌ ي خغشٍ میؽًود ي ثب اس دعازدادن
ؽًر ي وؾبط در سودگی ،اس كزاؿاز ي آعابیؼ محازي مایؽاًود ي ثاٍ يضاؼیز
اخشمبػی خًد ي اعزاكیبن ي اَل خبوًادٌ ثیاػشىب ؽدٌ ي اس اودب دادن مغائًلیزَاب:
اخشمبػی خًد ي عبخشه آیىدٌا :ثُشز ،عز ثبس میسوىد.
 -4کساًی کِ تِ تثلیغات ًیازی ًذارًذ

سمبن داؼ آگُیَب ،مًضًع مُمی اعز ًٍ سجلیؾگزان ثٍ آن اَمیّز سیبد:

میدَىد .در اثشدا :اؿلت ثزوبمٍَبیی ًٍ هزار اعاز عا ِز عابػز اس سلًیشیاًن
داؼ ؽًد ،آگُیَب را آنهدر عًهوی میًىىد ًٍ مابعت را ػقجی مایًىاد.
َمچىیه ثغیبر :اس ايهبر در ثیه ثزوبمٍَاب آگُایَاب را ثٍاواداسٌا :عاًهوی
میًىىد ًٍ مابعت كزامًػ میًىد ثاٍدوجبل چاٍ ثاًدٌ اعاز .در كایلمَاب:
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سلًیشیًوی ویش آگُیَب را در حغبطسزیه خب :كیلم هزار میدَىد ي ثب ایه ًبر،
ثٍلحبػ رياوی ثٍ مابعت خًد آعیت يارد میًىىد( .عبريخبوی )131 :1391 ،ایه
سجلیـبر در وُبیز ممٌه اعز ؽاـ را ثٍ اودب ركشبرَاب :دزخبؽاگزاوٍ عاًم
ساًخُی ؽادٌ ،ػالیان ي
دَد؛ ػاليٌثزآن ،مابعت احغبط میًىد ًاٍ ثاٍ اي ثای ّ
احغبعبر اي را وبدیدٌ گزكشٍ ي ثٍ حوًم اي سدبيس ًزدٌاودً .غای ًاٍ اس فاجح ساب
ؽت اس اوًاع ي اهغب رعبوٍَب ،آگُیَب :ماشلق را میثیىد ،ثٍوظز میرعد ،ویابس:
ثٍ دیدن آنَب ثٍفًرر سیزوًیظ ودارد .در ثزوبمٍَبیی مثل كًسجبل یب كیلمَبیی ًٍ
ویبس ثٍ سیزوًیظ دارود ،اؿلت ،سجلیـبر ثٍهدر :درؽز سیزوًیظ میؽًود ًٍ ثزا:

مابعجی ًٍ ري :ثزوبمٍا :سمزًش ًزدٌ ي درضمه ،ویبس :ثٍ دیدن آن آگُای وادارد،
ثٍلحبػ رياوی ي ػقجی آعیت ایدبد میًىد( .اسًمخ)368 :1385 ،

1

سجلیـبر ثبسرگابوی ًاٍ در ایىشزواز ومابیؼ دادٌ مایؽاًد ،ثاٍ حواًم
مابعت سدبيس میًىد؛ ثٍگًواٍاً :اٍ كازد در َىگاب دوجابلًزدن مغلجای در
ایىشزوز ،ثب اوجًَی اس ًبدرَاب :حابي :سجلیـابر ريثازي مایؽاًد .ایاه اماز
ثبػث میؽًد اي ثٍ سحمز مغبلت خًد را اس میبن آنَب ثیبثد ي ػقاجی ؽاًد.
( (Sama & Shoaf, 2002, p.95ػاليٌثزآن ،اؿلت ،دىدزٌَب :وبخًاعشٍا:
راخغ ثٍ سجلیـبر در ثزاثز اي ثبس میؽًد ًٍ ایه مًضًع يهاز اي را گزكشاٍ ي اس
ًبرَب :دیگز ثبسػ میدارد ي ایه سدبيس ثٍ حوًم مابعت محغًة میؽاًد
سًخٍ ًىىد.
ًٍ ثبید سجلیؾگزان ي افحبة رعبوٍ ثٍ آن ّ
راّکارّا
دیؼ اس ایه گلشیم سجلیـبر مشایب :كزاياوی دارد .در سحوین حبضز در دای ولای
ثٍػىًان ػضً :خداییوبدذیز اس خبمؼۀ مب هلمداد میؽًد .اسایهري ،ثزا :ایىٌٍ
سجلیـبر ثشًاود رعبلز خًد را ثٍ اودب ثزعبود ي درػیهحبل آعیتَبً :مشاز :را

 -1در ثبة مضز ثًدن ایه وًع اس سجلیؾ ي آعیتدذیز ثًدن مابعجبن در ثزاثز آن ،ثٍ اوُبرار ريانؽىبعابن در
ایه سمیىٍ ویش اعشىبد میًىیم .سحویوبر ایه ريانؽىبعبن وؾبن دادٌ اعز ،ؽاقی ًٍ ثز ري :مغائلٍا :سمزًاش
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سجلیـبر ویغشیم؛ چزاًٍ هدرر سجلیـبر ثبسرگبوی درَزحبل ،اوٌبروبدذیز اعز ي

ًزدٌ ي مؾـًل آن اعزَ ،ز چیش ًٍ :ثزا :ي :در چىیه حبلشی ایدبد مشاحمز ومبید ،میسًاود ثازا :اي مضاز
ثبؽد ي ثٍ ريان اي آعیت يارد ًىد ي در وشیدٍ چىیه ؽاقی مغشؼد ثزيس ركشبرَب :دزخبؽگزاوٍ اعز.

175

ثٍ مابعجبن خًد يارد ًىد ،راٌَبرَبیی يخًد دارد ًٍ ثُشز اعز دعازاوادرًبران
سجلیـبر در عبخشه ثزوبمٍَب :سجلیـبسی خًد ،ثٍ آنَب سًخٍ ًىىد.
ثزاً :بَؼ آعیتَب :ياردٌ ثٍ ًًدًابن ،دیؾاىُبد مایؽاًد .1 :ثاٍخب:
اعشلبدٌ اس ًًدًبن در ثزوبمٍَب :سجلیـبسی ،اس ًبرسًن ي اویمیؾه اعاشلبدٌ ًىىاد.
در ایه ؽیًٌ ًًدى ًمشز میسًاود اس ثزوبماٍَاب :سجلیـابسی الگاًثزدارً :ىاد.
ثىبثزایه اس ثغیبر :اس مؾٌالسی ًٍ اس راٌ الگًثزدار :وبدرعز گزیجابنگیاز اي
میؽًد ،مقًن خًاَد مبود؛  .2آگُیَب :ثبسرگبوی ًٍ َدف آن سجلیؾ يعبئلی
ثزاًً :دًبن اعز ،سمبوی داؼ ؽًود ًٍ اؿلت ًًدًبن خًاثىد (ثایه عابػبر
 17ؽت سب  7فجح) ساب يالادیه ثازا :خزیاد محقاًهر مزثاًط ثاٍ آنَاب،
سقمیمگیزً :ىىد؛ سیزا ًًدًبن َىًس هبدر ثٍ سؾایـ ایىٌٍ چٍ چیاش :ثازا:
آن َب مىبعت اعز ،ویغشىد ي ثب دیدن سجلیـبر مزثًط ثٍ ًبهیی خبؿ ،يالادیه
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خًد را ثزا :خزید اهال سجلیؾؽدٌ ،سحز كؾبر میگذارود.
ثزاً :بعشه اس سأثیزار عًء كزَىگی ًٍ در راثغۀ ثب سوبن ثٍ آن اؽبرٌ ؽاد:
 .1اس مزدان ویش در ثزوبمٍَب :سجلیـبسی خًد اعشلبدٌ ًىىاد؛  .2سن ي مازد را در
حبلی ًٍ ثب یٌدیگز در ًبرَب :داخل یب ثیزين خبوٍ َمٌبر :میًىىد ي اس ایاه
سودگی مؾشزى سًأ ثب َمٌبرّ ،:لذر میثزود ،ثٍ ومبیؼ ثگذارود.
ثزا :خلًگیز :اس ياردؽدن آعیتَب :رياوی ثٍ مابعجبن در سلًیشیًن ،اس
گذاؽشه آگُیَب ثٍفًرر سیزوًیظ خًددار :ؽًد یب حداهل ًبدر :را ثٍ آن
اخشقبؿ دَىد سب مشاحم دید مابعت وجبؽد .ثزاً :بَؼ آعیتَب :راخغ ثاٍ
آگُیَب :میبنثزوبمٍا :در سلًیشیًن ،دیؾىُبد میؽًد .1 :ثیه ثزوبمٍَب آگُای
هزار ودَىد ي اگز هزار اعز داؼ ؽًد آن را در خب :حغبط كیلم هزار ودَىد؛
 .2سمبن آگُیَب ًًسبٌ ثبؽد؛  .3سمبن آگُیَب را مؾاـ ومبیىد.

اعشلبدٌ اس ريانؽىبعبن خجزٌ در امز عبخز ثزوبمٍَب :سجلیـبسی ،اخشقبؿ
ًبوبلی سلًیشیًوی ثٍ سجلیـبر ثبسرگبوی ي ویش يضغ هًاویه ي ایدبد محاديدیّز اس

عً :ديلزَب در امز عبخز ثزوبمٍَب :سجلیـبسی ،میسًاواد اس آعایتَابیی ًاٍ اس
عً :سجلیـبر ثبسرگبوی ثٍ مابعجبن يارد میآید ،خلًگیزً :ىد.
ًتیجِگیری
سجلیـبر ثبسرگبوی ي مغبئل مغزح درثبرۀ آن را میسًان یل افل ضزروزعبودن
ثٍ دیگزان ًٍ اس افًل مُم ي اعبعای در اخاالم اعاز ،ثزرعای ًازد .سجلیاؾ
ثبسرگبوی عؼی دارد ثز ركشبر مابعجبن ساأثیز ثگاذارد ي مابعجابن در فاًرر
سأثیزدذیز :اس آنَب ،ثازا :خزیادًزدن ثزاعابط ایهگًواٍ سجلیـابر ،سقامیم
میگیزود .در سجلیـبر ثبید ،درثبرۀ محقًلی ًٍ هزار اعز ثٍ ثبسار ػزضٍ ؽاًد،
ياهؼیز را ثدين ًميًبعز ي ثدين اؿزام ثیبن ًازد يگزواٍ ثاٍلحبػ اخالهای
مغئًلیز سقمیمَب :وبدرعز خزیاداران ،ثٍػُادۀ سجلیاؾگازان خًاَاد ثاًد.
سجلیـبر ثبسرگبوی ػاليٌ ثز مشایب :گًوبگًوی ًٍ دارد ،اثزار عًء كزاياوی را ثٍ
رعبوٍا :ي ثیویبسان ثٍ سجلیؾً ،غبوی َغشىد ًٍ ثٍ ؽیًٌَب :گًوابگًن ،هزثابوی
كؼبلیزَب :سجلیـبسی ؽزًزَب :سًلید :مایؽاًود .در سؼابلیم موادط اعاال
ثٍيضًح در ارسجبط ثب سجلیـبر ثبسرگبوی ،اؽبرٌا :وؾدٌ اعز؛ امب اس هثال :ایه
سؼبلیم احٌبمی اعشىشبج میؽًد ًٍ میسًاود راَگؾب :سجلیؾگزان در اماز سجلیاؾ
ثبؽد؛ ثزخی اس ایه راٌَبرَب ػجبرراود اس :اعشلبدٌ اس ريانؽىبعبن خجزٌ در امز
عبخز ثزوبمٍَب :سجلیـبسی ،اخشقبؿ ًبوبلی سلًیشیًوی ثٍ سجلیـبر ثبسرگبوی ي
ویش يضغ هًاویه ي ایدبد محديدیّز اس عً :ديلزَب در امز عبخز ثزوبمٍَب:
سجلیـبسی ،وظبرر ثیؾشز ثز امز عبخز ي داؼ ثزوبمٍَب :سجلیـبسی.
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مابعجبن خًد يارد میًىدًً .دًبن ،سوابن ،اكازاد ثایثضابػز ي كبهاد عاًاد
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سجلیـبر ثبسرگبوی گبَی آعیتَب :خجزانوبدذیز :را ثٍ اكازاد ي ثاٍسجغ آن
خبمؼٍ يارد میًىد .ثزاً :ابَؼ آعایتَاب :احشمابلی يارد ؽادٌ اس عاً:
سجلیـبر ،در ایه موبلٍ راٌَبرَبیی ارائٍ ؽادٌ اعاز ًاٍ مایسًاواد یابر:گاز
رعبوٍَب ،ؽزًزَب :سجلیـبسی ي مابعجبن رعابوٍَاب :گزيَای ،خقًفا ًب در
ارسجبط ثب سجلیـبر ثبسرگبوی ثبؽد.
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هٌاتع
کتابّا

* هزآن ًزیم.
* وُحالجالؿٍ.

 .1اعااالمی ،محماادسوی ي دیگاازان ،1389 ،اخااالم ًاابرثزد ،:چاابلؼَااب ي
ًبيػَب :وًیه در اخالم ػملی ،هم :دضيَؾگبٌ ػلً ي كزَىگ اعالمی.
 .2اكؾبر مُبخزً ،بمزان ،1387 ،گزاكیي سجلیـبر چبدی در رعبوٍَب ،سُزان :عمز.

 .3ثًرثب ،میٌلاٍ ،1391 ،دازيرػ َاًػ اخالهایَ ،لاز كضایلشی ًاٍ ثازا:
درعز ركشبر ًازدن ثاٍ كزسوادان ثبیاد آمًخاز ،سزخماۀ كیازيسٌ ًبييعای،
سُزان :اوشؾبرار رؽد.
 .4حٌیمی ،محمد ،1479 ،الحیبٌ ،ج چُبر  ،ثیزير :داراهعالمیٍ.

 .5سیجبییوضاد ،محمدرضب ،1375 ،كوٍ اعالعرعبوی ،مدمًػٍ موابهر ريیٌازد
اخالهی رعبوٍَب ،ج ايل ،مزًش مغبلؼبر ي سحویوبر رعبوٍا :يسارر كزَىگ ي
 .6عبريخبوی ،ثبهز ،1391 ،خبمؼٍؽىبعی ارسجبعبر ،سُزان :اعالػبر.
 .7عشًدٌَ ،دایز ه ّالل ،1397 ،رياوؾىبعی اخشمابػی ،چابح چُابردَم ،سُازان:
اوشؾبرار آيا :وًر.
 .8علغبوی ،مزسضی ،1384 ،اخالم سجلیـبر ثبسرگبوی ،سُزان :مزًش دضيَؼَب:
اعالمی فدا ي عیمب.
 .9ػبملی ،حز ،1372 ،يعبئل الؾیؼٍ ،سقحیح ي سحوین ؽیخ ػجدالزحیم رحمبوی
ّ
ؽیزاس ،:ج ،12سُزان :المٌشت اهعالمیٍ ،چبح َلشم.
ً .17لیىي ،محمدثهیؼوًة ،1382 ،افاًل ًابكي ،ج ،3سزخماٍ ي ؽازح خاًاد
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ارؽبد اعالمی.
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مقغلً ،:سُزان :اوشؾبرار الًكبء.
َ .11بردزً ،زیغشًكز ،1391 ،رعبوٍَب :وًیه ،سزخمۀ دًشز ػلی افـزًیب ،سُزان:
وؾز ػلم.

ًَ .12لىدر ،اديیه دل ،1378 ،ريانؽىبعی اخشمابػی ،رَجاز :ي هادرر ساأثیز
اخشمبػی ثز اكٌبر ػمًمی ي كؼبلیز عیبعی ،سزخماۀ احماد رضاًاوی ،مؾاُد:
ؽزًز ثٍوؾز.
هقاالت

 .1امیىی ،اًز « ،1389 ،ثبسومبیی سن در سجلیـبر سدبر :ایزان ي خُبن»ً ،شابة
مبٌ ػلً اخشمبػی ،ػ.26
 .2ثیبثبنگزد ،اعمبػیل؛ حغیىی اودداوی ،مزیم ،ثایساب« ،ثزرعای وظاز :ساأثیز
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آگُیَب :سجلیـبر سلًیشیًن ثز وگزػ ي ركشبر ًًدًبن» ،دضيَؼ ي عىدؼ.
 .3سزاثی ،یًعق؛ گًدرس ،:آیزً« ،1387 ،بلجدؽٌبكی رَیبكز محزيمیز وغجی
در دیدایؼ ػقیبن ي ؽًرػَب :اخشمبػی» ،داوؾگبٌ ػلً اوشظبمی ،ػ .4
 .4خجلی ،دیمبن« ،1383 ،اخالم حزكٍا :خجز در اعاال » ،كقالىبمۀ دضيَؾای
داوؾگبٌ امب فبدم ،ػ.21
 .5درسً:الیي ،محمدرضب« ،1397 ،حزًزَبي اووالثاي در ثحازیه ي وظزیاٍ
محزيمیز وغجي سد راثزر گبر» ،كقلىبمۀ مغبلؼبر خبيرمیبوٍ ،عبل َدادَم،
ػ .3
 .6رعاًلی ،محمدرضاب« ،1389 ،مغبلؼاۀ سغجیواای هاًاویه سجلیـابر سداابر،»:
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كقلىبمۀ اودمه ایزاوی مغبلؼبر كزَىگی ي ارسجبعبر ،عبل ؽؾم ،ػ.19
 .7مًعً ،:عؼید ،دبییش « ،1381سجلیـبر ي كزَىگ»َ ،ىز َؾشم ،ػ .27

ٍ سأثیز كؾبر گزيَی ثز حبكظۀ ًب ة ثاب سًخاٍ ثا،1397 ،ً دزعش،: ؽُزیبر.8
 اعاشبد، دبیبنوبمۀ ًبرؽىبعی ارؽد در داوؾگبٌ سودابن،ووؼ سؼدیلًىىدۀ خلن
. دًشز خؼلز حغىی: اعشبد مؾبير، دًشز خًاد فبلحی:راَىمب
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