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آسهایؼگاٍ علْم ػٌاذتی ّ رفتاری هزکش آهار ایزاى :هباًی ّ
کاربززُا
‡

هِسی ًقیذبًی† ّ *,هطین ظًگٌَ
†
‡

پژُّفکسٍ آهبض ّ هْؼؽَ آهْظؾ فبلی فلْم ـٌبذتی
هطکع آهبض ایطاى
چکیسٍ .ثب تْؼقَ فٌبّضیُبی ًْیي ،اؼتفبزٍ اظ آى زض فطایٌسُبی کؽت ّ کبض ثَـدست
ؼبل اذ ط هغبثق ثدب تْلد َُبی ؼدبظهبىُبی ث يالوللدی آهدبضی زض قبلدت هسضىؼدبظی
آهبض ضؼوی اقسام ثَ ثَکبضگ طی فلْم ّ فٌبّضیُبی ًدْیي زض تودبم فطایٌدسُبی الدلی ّ
پفددت جبًی کؽددت ّ کددبض آهددبضی کطزٍاًددس .یکددی اظ فلددْم ّ فٌبّضیُددبی ًددْیي ،فلددْم ّ
فٌبّضیُبی ـٌبذتی ّ ضفتبضی اؼت کَ ثَ هغبلقَ شُي ّ چگًْگی پطزاظؾ اعالفبت
هح ظ اعطاف زض شُدي هیپدطزاظز .ثدب تْ دَ ثدَ ایٌکدَ آهدبض ضؼدوی اظ تقبهدد ثد ي فدطز
(افطاز) ّ ًؾبم تْل س آهبض تْل س ّ همطف هیـْز ،ضطّضی اؼت چگًْگی ایدي تقبهدد
ثب اؼتفبزٍ ضّؾُبی آظهبیفدگبُی ّ ه دساًی هدْضز هغبلقدَ ّ ثطضؼدی قدطاض گ دطز .ایدي
ثطضؼیُب کوک هیکٌس تب ذغبُبیی کَ ثَ زل د زضک اـتجبٍ ّ ؼْگ طیُبی ـٌبذتی زض
شُي اًؽبىُب ضخ هیزُس ،کبُؿ ّ کٌتطل یبثس .تقبهد ث ي فطز (افدطاز) ّ ًؾدبم تْل دس
آهبض ـبهد زّ ثرؿ تقبهدد پبؼددگْیبى ً -ؾدبم تْل دس آهدبض ّ تقبهدد کدبضثطاىً-ؾدبم
تْل س آهبض اؼت .زض ثرؿ ًرؽت ،تقبهد پبؼدگْیبى ً -ؾبم تْل س آهبض  ،هْضدْفبت
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زض حبل گؽتطؾ اؼت .ثدط ُود ي اؼدبغ ؼدبظهبىُبی هلدی آهدبضی ( )NSOsزض چٌدس

عطاحی ّ تْؼقَ پطؼفٌبهَ ،اؼتفبزٍپصیطی اثعاضُبی وـآّضی زازٍ ،ضّؾُبی افعایؿ
هفبضکت پبؼددگْیبى (ّاحدس ث دٌؿ ضفتدبضی) ّ حطفَایؼدبظی آهدبضگ طاى ّ زض ثردؿ
زازٍ ً ،بظؼددٌ ی کددبضثطاى ،اضظؾ آهبضُددبی تْل ددس ـددسٍ ّ ه ددعاى افتوددبز فوددْهی ثددَ آى
* ًْیؽٌسٍی فِسٍزاض هکبتجبت
زضیبفت :ۺ ،۹۹۹۹٫۸٫۹پصیطؾ٫۷٫۹۰ :ۺۺ.۹۰
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زّم ،تقبهد کبضثطاىً -ؾبم تْل س آهبض ،اضتقبءی ؼْاز آهدبضی ،اًتفدبض ّ زؼدتطغپصیطی
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ثطضؼی هیـْز .زض ایي هقبلَ ثط اؼبغ هغبلقدبت لدْضت گطفتدَ زض ؼدبظهبىُبی هلدی
آهبضی ؼبیط کفدْضُب پ فدٌِبز ثدَکدبضگ طی فلدْم ّ فٌبّضیُدبی ـدٌبذتی ّ ضفتدبضی زض
هطکع آهبض ایطاى ،ثَ هٌؾْض اً بم هغبلقبت آظهبیفگبٍ ّ ه ساًی زض ظه ٌدَ تقبهدد فدطز-
ًؾبم تْل س آهبض اضائَ هیگطزز .ایي پ فٌِبز ـبهد ظیط ؼدبذتُب ّ هحْضُدبی کدبضثطزی
اؼت.
ّاژگاى کلیسی :فلْم ّ فٌبّضیُبی ـدٌبذتی ّ ضفتدبضی ،آظهبیفدگبٍ فلدْم ـدٌبذتی ّ
ضفتبضی هطکع آهبض ایطاى ،هسضىؼبظی آهبض ضؼوی ،تقبهد فطز (افطاز)ً -ؾبم تْل س آهبض.

 -۱هقسهَ
هغبثق ثب ؼٌس ًقفَ بهـ فلوی کفْض ،همْة ـْضای فبلی اًقالة فطٌُگدی (ذدطزاز

ۺ ،)۹۹۹اّلْیتُبی فلوی ّ فٌدبّضی کفدْض ثدَ ؼدَ زؼدتَ الد  ،ة ّ م تٌؾد ن ـدسٍ
هددسیطاى اؼددت ] .[۹هغددبثق ثددب ایددي ؼددٌس فلددْم ـددٌبذتی ّ ضفتددبضی زض اّلْیددت ة
اّلْیتُبی فلْم ّ فٌبّضی کفْض قطاض زاضز ّ ایي ثدساى هقٌبؼدت کدَ ضـدس ّ گؽدتطؾ

فلْم ّ فٌبّضیُبی ـٌبذتی ّ ضفتبضی ثَ فٌْاى یک اؼتطاتژی کدالى ّ ضاُجدطزی ثدطای
تْؼقَ زاًؿ زض ایطاى ّ ضقبثت زض ؼغح هٌغقَای ّ ث يالوللی عطحضیعی ـدسٍ اؼدت.
فلددْم ـددٌبذتی ،هغبلقددَ شُددي اؼددت .فلوددی ه ددبى ضـددتَای ّ ًْپددب کددَ زض آى ،ه ددع ّ
فطایٌددسُب ّکبضکطزُددبی ـددٌبذتی آى ثطاؼددبغ ضّیکطزُددبی فلوددی ّ آظهبیفددگبُی هددْضز
هغبلقَ قطاض هیگ طز ] .[۶ایي فلن زض تقبهد ثب زاًؿُب ّ فٌبّضیُبی ُوگطا (ظیؽتی،
ًبًْ ّ اعالفبت) هٌ ط ثَ اضتقبءی ک ف ت ظًسگی ثفط ًبـدی اظ ؼدْگ طی ـدٌبذتی ،۹زض

توبم ظه ٌَُبی اقتمبزی ،ا توبفی ،پعـکی ،هٌِسؼی ّ ...ـسٍ اؼدت ،ثغْضیکدَ زُدَ
ۺ ۹۹۹زَُ ه ع ًبه سٍ ـس ّ ثؽ بضی اظ کفْضُب ؼطهبیَگصاضی چفوگ طی ثطای تْؼدقَ
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اؼت کَ ایي زؼتَثٌسی ًبؽط ثط ًحٍْ ّ ه عاى ترم ك هٌبثـ اًؽدبًی ّ هدبلی ّ تْ دَ

آى کطزٍاًس .ثط ُو ي اؼبغ ،زض ایطاى اظ ؼبل  ۹۹۹۹ؼدتبز تْؼدقَ فلدْم ـدٌبذتی ظیدط
ًؾط هقبًّت فلوی ّ فٌبّضی ضیبؼت وِْضی ـطّؿ ثَکبض کطز ّ تْؼقَ فلْم ـٌبذتی

زض ظه ٌدَُبی هرتلد

فلدْم هٌِسؼدی ،پعـددکی ّ ؼدالهت ،اقتمدبز ّ هدسیطیت ،فلددْم

یکی اظ ظه ٌَُبی کبضثطزی فلدْم ـدٌبذتی ّ ضفتدبضی ،ضّؾـٌبؼدی آهدبضگ طی اؼدت.
اّل ي اؼتفبزٍ اظ فلْم ـٌبذتی زض آهبضگ طُب ثَ زَُ ۺ ۹۹۷زض کفْض آهطیکب ّ اًگلد ػ
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ا توبفی ،ؼ بؼی ّ ...آغبظ ـسٍ اؼت.
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زض ذمْق افعایؿ ًگطاًیُب اظ ًطخ ثی پبؼریُب زض آهبضگ طی هلدی دطم ۹ثطهیگدطزز
] .[۹۰ثب گصـت ظهبى اؼتفبزٍ اظ فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی ثَفٌْاى یدک ضّیکدطز ًدْیي
ثطای افعایؿ ک ف ت آهبضگ طیُب هْضز تْ َ هؤؼؽبت ّ ؼبظهبىُبی آهبضی هلدی قدطاض
گطفت تب ایٌکَ اؼتفبزٍ اظ فلْم ـٌبذتی ّ ضفتدبضی ثدَفٌْاى ٌدجؿ ضُ بفدت ـدٌبذتی

ضّؾـٌبؼی آهبضگ طی( ۰)CASMثَلْضت ضؼوی اظ ؼبل  ۹۹۸۹ثدب ثطگدعاضی اّلد ي
ؼددو ٌبض ث يالوللددی ( )CASM1ـددطّؿ ثکددبض کددطز ّ زّهدد ي ؼددو ٌبض ث يالوللددی آى

( )CASM2زض ؼددبل ۹۹۹۹ثطگددعاض ـددس .هحْضُددبی هْضددْؿُبی تحق قددبتی CASM

هطثْط ثَ تحق قبت آظهبیفی هؽألَ هحْض اؼت کَ هغبلقَ فطایٌسُبی ـٌبذتی هیتْاًس
ثددَ حددد آى کوددک کٌددس .ایددي تحق قددبت ًفددبى زاز کددَ چگًْددَ هیتددْاى ثددب اؼددتفبزٍ اظ

ضّؾُبی آظهبیفگبُی ،ذغبُبی غ طًوًَْگ طی زض آهبضگ طیُبی حبفؾَ هجٌب( ۵هٌؾْض
اظ آهبضگ طیُبی حبفؾَهجٌب ،آهبضگ طُدبیی اؼدت کدَ اعالفدبت ثدط اؼدبغ فطاذدْاًی اظ

شُي پبؼدگْ ثسؼت هیآیس هبًٌس آهبضگ طی ُعیٌَ ّ زضاهس ،آهبضگ طی ً طّی کدبض ّ )...
فطاذدددْاًی اعالفدددبت اظ حبفؾدددَ ،اؼدددتفبزٍپصیطی ۶اثعاضُدددبی آهدددبضگ طی ،اؼدددتفبزٍ اظ

هحبؼددجبت ـددٌبذتی زض ثِجددْز فطایٌددس آهددبضگ طی ،زیساضیؼددبظی اعالفددبت ّ  ...اؼددت
].[2۸

زض ایطاى ً ع ُوگبم ثب هسضىؼبظی ؼدبظهبىُبی هلدی آهدبضی هلدی ؼدبیط کفدْضُب ،ؼدٌس

هسضىؼبظی ًؾبم آهبضی کفْض ّ هسل هفِْهی آى ،زض ؼبل  ۹۹۹۷ثدَ تمدْیت ـدْضای
فددبلی آهددبض ضؼ د س ] .[۰ایددي هددسل ـددبهد پددٌ هؤلفددَ .۹هْضددْفبت ّ چبضچْةُددبی
ؼبظهبًی.2 ،تْل س آهدبض ّ ضّؾُدب ّ فٌدبّضی اعالفدبت.۹ ،هٌدبثـ زازٍای ّ ضّؾُدبی
گددطزآّضی زازٍ.۰ ،اًتفددبضات ّ اضتجبعددبت اشددطثرؿ ّ .۵اؼددتبًساضزُبی آهددبضی اؼددت

(ـکد  .[2] )۹هغبثق ثب ایي هسل ،ثَکدبضگ طی ًدْآّضی زض ُودَ ظه ٌدَُب ّ اؼدتفبزٍ اظ
فٌبّضیُبی ًْیي زض ُوَ ظه ٌَُب ثَفٌْاى یکی اظ ضاُجطزُب هقطفی ـسٍ اؼدت .زض ایدي
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ضا کبُؿ زاز .ایي تحق قدبت زض ذمدْق عطاحدی اثعاضُدبی آهدبضگ طی ،عطاحدی ثِ ٌدَ

هقبلَ ثط اؼبغ هغبلقدبت لدْضت گطفتدَ زض ؼدبظهبىُبی هلدی آهدبضی ؼدبیط کفدْضُب،
ظه ٌَُبی کبضثطز فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی زض پٌ هؤلفَ هدسل هسضىؼدبظی آهدبضی اضائدَ
ثکبضگ طی فلْم ّ فٌبّضیُبی ـٌبذتی ّ ضفتبضی (ثَفٌْاى یکی اظ فٌبّضیُدبی ًدْیي)
زض قبلت ای بز آظهبیفگبٍ فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی هطکع آهبض ایطاى اضائَ هیگطززُ .دسف
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] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.10.4

هیـْز .ثب تْ َ ثَ ایٌکَ ایي کبضثطزُب ثَلْضت آظهبیفگبُی ّ ه ساًی اؼت ،پ فٌِبز
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اظ ایي آظهبیفدگبٍ ،حدد هؽدبئلی اؼدت کدَ هیتدْاى ثدب هغبلقدَ فطایٌدسُبی ـدٌبذتی ّ
ضفتبضی آى ضا ثطعطف ًوْز.

 -2کاربزز علْمػٌاذتی ّ رفتاری زر رّعػٌاطی آهاارگیزی ّ آهاار
رطوی
ُوددبًغْض کددَ زض ثرددؿ اّل اـددبضٍ ـددس ،فلددْم ـددٌبذتی ،هغبلقددَ شُددي ّ فطایٌددسُبی
ـٌبذتی اؼت .هٌؾْض اظ فطایٌسُبی ـٌبذتی ،توبم هطاحد اظ ّضّز اعالفبت ثَ ه ع تدب
ضفتبض اؼت کَ ـبهد حػ کطزى ،زضک ،تْ َ ،حبفؾدَ ،تمدو نگ طی ّ ظثدبى اؼدت .ثدب
کوددک ایددي فلددن هیتددْاى چگددًْگی پددطزاظؾ اعالفددبت زض شُددي ضا هغبلقددَ کددطز .ثددطای

هغبلقددَ چگددًْگی پددطزاظؾ اعالفددبت اظ ضّؾُددبی هرتلد

ضّاى ـٌبؼددی ـددٌبذتی ّ
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ػکل  -۱هسل هفِْهی اثقبز ّ هؤلفَُبی هسضىؼبظی آهبض ضؼوی ایطاى

فمت ـٌبذتی اؼتفبزٍ هیـْز کَ فوْهبً ثَلْضت آظهبیفگبُی ّ ثَلْضت هغبلقبت
کوی ،ک فی ّ آه رتَ اؼت.

یکی اظ ظه ٌَُبی کبضثطزی فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی هغبلقَ چگًْگی تقبهدد اًؽدبى ثدب

ُددسف اظ ایددي هغبلقددَ چگددْگی زضک ،تفؽ د ط ّ اؼددتفبزٍ اًؽددبى/افطاز اظ هحمددْالت،
ذددسهبت ّ ؼ ؽتنُبؼددت .ثددب هغبلقددَ ایددي ثرددؿ هیتددْاى هحمددْالت ،ذددسهبت ّ
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هحمْالت ،ذسهبت ّ ؼ ؽتنُب اؼت کَ تقبهد اًؽبى /فطز – ؼ ؽتنً ۷به سٍ هیـْز.
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ؼ ؽتنُب ضا ثَ گًَْای عطاحی کدطز کدَ اؼدتفبزٍ اظ آى ثدَ ضاحتدی ّ ثدب کوتدطیي ذغدبی
شٌُی لْضت پصیطز .ایي هغبلقبت زض ظه ٌَ عطاحدی هحمدْالت ،عطاحدی ؼ ؽدتنُبی

اعالفبتی ،عطاحی ضایبًَ ،عطاحی ـِطی ّ  ...اؼت .یکی اظ ظه ٌَُبی تقبهدد افدطاز -

ؼ ؽتن ،تقبهد افطاز  -آهبضگ طی ۸یب تقبهد افطاز ً -ؾبم تْل دس آهدبض ۹اؼدت ] .[22زض
ایي تقبهد ثدَ هغبلقدَ چگدًْگی زضکُ ،وکدبضی ّ اؼدتفبزٍ افدطاز اظ ًؾدبم تْل دس آهدبض
ضؼوی هیپطزاظز .اظ زیسگبٍ ًؾطیَُبی اقتمبز آهبض ضؼوی ،یک کبالی فوْهی اؼدت کدَ
تْل س ّ همطف آى اظ تقبهد ث ي ًؾبم تْل س آهبض ّ پبؼددگْیبىۺ ّ ۹کدبضثطاى ۹۹حبلدد

هیـددْز (ـددکد  .)2تقبهددد فددطز (افددطاز) ّ ًؾددبم تْل ددس آهددبض ـددبهد زّ ظیددط ثرددؿ
اؼت]( [۹۶ـکد:)2

۹2

.۹تقبهد پبؼدگْیبى ّ ًؾبم تْل س آهبض
۹۹

 .2تقبهد کبضثطاى ّ ًؾبم تْل س آهبض

ػکل  -2تقبهد ث ي فطز (افطاز) ّ ًؾبم تْل س آهبض

زض ثرؿ ًرؽت ،تقبهد ث ي پبؼدگْیبى ّ ًؾبم تْل دس آهدبض اؼدت ّ زض قبلدت فطایٌدس
پطؼؿ ّ پبؼد ثطضؼی هیگطزز ] .[22زض فطایٌس پطؼدؿ ّ پبؼددُ ،ودَی فولکطزُدبی
ـٌبذتی اًؽبى ـبهد تْ َ ،زضک ،حبفؾَ ،تمو نگ طی ،ـٌبذت ا توبفی ّ ،اشطُدبی

ظه ٌَای زذبلدت زاضًدس ّ ؼدْگ طیُبی ـدٌبذتی تدأش ط هِودی ثدط ذغدبی اًدساظٍگ طی ّ
ک ف ت زازٍُب زاضًس ] .[۹۰زض فطایٌس پطؼؿ ّ پبؼد ّقتدی ؼدؤالی اظ پبؼددگْ پطؼد سٍ
هیـْز ،اثتسا ؼؤال تْؼظ پبؼدگْ زضک ّ تفؽ ط هیـْز ّ ؼپػ ثطای ْاة ثدَ آى،
اعالفبت زض شُي فطز ؽت ْ ،فطاذْاًی ّ یکپبضچَ هیـْز ّ ؼپػ ثط اؼدبغ ثطذدی
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کبضثطاى

ًؾبم تْل س آهبض

پبؼرگْیبى

هالحؾبت تمو ن ثَ پبؼدزُی لدْضت هیپدصیطز (ـدکد  .)۹ایدي فطایٌدس ُدن زض شُدي
پطؼؿگط اً بم هیـْز .زض اثتسا زض هطحلَ آهْظؾ ؼؤاالت زض شُي زضک هیـدْز ّ ثدَ
پطؼؿ هیـْز .ایي فطایٌس یک فطایٌس تکطاضی اؼت کَ زض توبم ؼؤاالت ث ي پطؼدؿگط

ّ پبؼدگْ ضخ هیزُس (ـکد  .)۰ذغبُبی فطایٌس پطؼدؿ ّ پبؼدد ـدبهد چِدبض هٌجدـ
 .......................هجلهی بررسیهای آهار رسوی ایراى ،سال  ،۱۳شوارهی  ،۳بهار و تابستاى  ،۳۱۱۱صص ....................... ۳۳۱ -۳۱
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حبفؾَ اًتقبل هییبثس ّ ؼپػ زض ـطایظ فول بتی ،ثط اؼبغ الگْی آهبضگ طی اقسام ثدَ

۳۳
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پطؼؿًبهَ ،آهبضگ ط ،پبؼدگْ ّ ،ضّؾُبی وـآّضی زازٍ اؼت ّ ُسف اظ ایدي ثردؿ
کبُؿ ذغبُبی زض  ۰هؤلفَ اؼت کَ زض ثرؿ  2-۹تْض ح زازٍ هیـْز.

ػکل  -4فطایٌس پطؼؿ ّ پبؼد اظ زیسگبٍ ـٌبذتی
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ػکل  -3فطایٌس پبؼدگْیی

ثرؿ زّم ،تقبهد کبضثطاى ّ ًؾبم تْل س آهبض اؼت .زض ایي ثرؿ ثَ چگًْگی ـدٌبذت

ّ اؼتفبزٍ افطاز (کبضثطاى) اظ آهبضُبی ضؼوی تْل سـسٍ هیپطزاظز .هْضْفبت ایي ثرؿ
ـدددبهد ً بظؼدددٌ ی کدددبضثطاى ،ضّؾُدددبی اًتفدددبض زازٍ ّ آهبضُدددب ،زیدددساضی زازٍُدددب ّ

ثَ آى اؼت .ایدي ثردؿ ثدط ضّاىـٌبؼدی همدطف یدب کدبضثط تأک دس زاضز ّ اظ ضّؾُدبی
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سّلؼبظی ،زؼتطغپصیطی ۹۰زازٍُب ،ؼْاز آهبضی ،اضظؾ آهبضُبی تْل س ـسٍ ّ افتوبز

آزهایشگاه علوم شناختی و رفتاری هرکس آهار ایراى :هبانی و کاربردها

۳۱

ضّاىـٌبؼی ـٌبذتی ثطای هغبلقَ چگًْگی اؼتفبزٍ ّ ثدَکدبضگ طی آهدبض ضؼدوی تْؼدظ
کبضثطاى اؼتفبزٍ هیـْز.

ثٌب ثط ایي ،ثب کوک فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی هیتْاى ظه ٌَُبیی کَ هٌ ط ثَ ای بز ذغب
زض تْل س آهبض ضؼوی ّ کبضثطز آى هیـْز ضا ـٌبؼبیی ّ ضاُکبضُبیی ثطای ثِجدْز ک ف دت
ّ افدددعایؿ اؼدددتفبزٍ اظ آى اضائدددَ کدددطز .ایدددي ضّؾُدددب ثدددط اؼدددبغ آظهْىُدددبی ک فدددی
آظهبیفگبُی ،آظهْىُبی فول بت ه ساًی ک فی ّ ،هغبلقبت کوی اؼت .زض ازاهَ هجبًی
ایي زّ ثرؿ اضائَ هیـْز.

 -۱-2تعاهل بیي پاطدگْیاى ّ ًظام تْلیس آهار
ثرؿ ًرؽت تقبهد ث ي فدطز (افدطاز) ّ ًؾدبم تْل دس آهدبض ،تقبهدد ثد ي پبؼددگْیبى ّ
ًؾبم تْل س آهبض اؼتُ .سف اللی زض ایي ثرؿ کبُؿ ّ کٌتطل ذغبُدبی اًدساظٍگ طی
چگًْگی زضک پبؼددگْیبى اظ ؼدؤاالت ّ ثِجدْز ّ تْؼدقَ پطؼفدٌبهَ ،ه دعاى ضاحتدی ّ
اؼتفبزٍپصیطی اثعاضُبی وـآّضی زازٍ ،اضظیدبثی ّ حطفَؼدبظی آهدبضگ طاى ّ ضّؾُدبی
افعایؿ هفبضکت زض پبؼدگْیی ثب اؼتفبزٍ اظ ضّؾُب فلْم ـٌبذتی ّ ضفتدبضی ثطضؼدی
هیـْز.
 -۱-۱-2زرک پاطدگْیاى اس طؤاالت ّ بِبْز ّ تْطعَ پزطؼٌاهَ
یکددی اظ فطایٌددسُبی الددلی زض آهبضگ طیُددب ّ ثددَّیژٍ آهبضگ طُددبی حبفؾددَهجٌب ،فطایٌددس
پطؼؿ ّ پبؼد اؼت .ثب تْ َ ثَ ایٌکَ پطؼفٌبهَ ضاثظ ث ي آهدبضگ ط ّ پبؼددگْ اؼدت،

ضطّضی اؼت کَ پطؼفٌبهَ اظ لحبػ ولَثٌدسی ،۹۵اثِدبم ّ ـدفبف ت ،عدْل ؼدؤاالت،

ح ددن پطؼفددٌبهَ ،تطت ددت ؼددؤاالت ،گعیٌددَُبی پبؼددد ،ـددکد ؽددبُطی ّ  ...ثَگًْددَای
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ـبهد پطؼفٌبهَ ،ضّؾُبی ودـآّضی زازٍ ،آهدبضگ ط ّ پبؼددگْ اؼدت .زض ایدي ثردؿ

ثبظعطاحی ـْز کَ زضک ،تفؽد ط ،ثدبظذْاًی ّ فطاذدْاًی اعالفدبت ثدَ ضاحتدی لدْضت
پصیطز .ؼؤال اللی زض ایي ثرؿ زض هدْضز ه دعاى ّ ًدْؿ زضک پبؼددگْیبى اظ ؼدؤاالت
ثطای پ ؿ آظهدبیؿ پطؼفدٌبهَُب اؼدتفبزٍ هیـدْز ،ایدي ضّؾُدب فجبضتٌدس اظ :اضظیدبثی

ذجددطٍ ،۹۶گطٍُّددبی هتوطکددع ،۹۷همددبحجَُبی فو ددق ّ ۹۸کسگددصاضی ضفتددبضی .۹۹زض ایددي
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پطؼفٌبهَ اؼت .زض تْؼقَ پطؼفٌبهَ اظ ضّؾُدبی هرتلد

فلدْم ـدٌبذتی ّ ضفتدبضی

۱9
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ضّؾُب ،زض هح ظ آظهبیفگبُی چگًْگی زضک ّ تفؽ ط ؼؤاالت تْؼظ افدطاز فدبزی ّ
هترمم ي هْضز اضظیبثی قطاض هیگ طز ّ ثط اؼبغ ثبظذْضزُبی زضیبفت ـسٍ پطؼفٌبهَ
2۹

ثِجْز هییبثس .ثَ ایي ضّیکطز عطاحی ،عطاحی فطز-هحْضۺ 2یدب عطاحدی کدبضثط-هحدْض

گفتَ هیـْز ] .[۹۶عطاحی کبضثط-هحْض ،یک چدبضچْة فطایٌدسی اؼدت کدَ زض آى ،زض
ُط هطحلَ اظ فطایٌس عطاحی ،تقبهد گؽتطزٍای ثب کبضثطُبی ّاققی هحمْل یدب ذدسهبت
اً بم هیگ طز ّ ُسف اظ آى تغبثق هحمْل ،ذسهبت یب فطایٌس عطاحی ـدسٍ ،ثدب کدبضثط
آى اؼتً .کتَ هِن ایي اؼت تْؼقَ یک پطؼفٌبهَ فقظ ـبهد عطح ّ قبلدت ؼدؤاالت

ّ اً بم آى زض حبلدت ًوًْدَ یدب آظهبیفدگبٍ ً ؽدت ثلکدَ ثدَلدْضت فطایٌدسی ُوگدطا اظ
هفِْمؼبظی تدب اضظیدبثی هؽدتوط پطؼفدٌبهَ زض حبلدت فول دبتی ّ حد ي ودـآّضی زازٍ
اؼددت (ـددکد  .[۹2])۵ثددسیي هقٌددی کددَ ،تْؼددقَ پطؼفددٌبهَ فقددظ ثددَ پ د ؿ آظهددْى ّ
ثبظًگطی هحسّز ًویـْز ّ ،زض هطحلَ فول بتی ّ اً بم پدبیؿ فطایٌدسُب ّ اضظیدبثی آى،
ثب زضیبفت ثبظذْضز ه سزاً پطؼفٌبهَ ثبظعطاحی هیـْز.

 -2-۱-2اطتفازٍپذیزی ابشارُای جوعآّری زازٍ
ثب گؽتطغ فٌبّضی هبًٌدس تلفدي ،ضایبًدَ ،ایٌتطًدت ،هْثبیدد ،ـدجکَُبی ا تودبفی ّ ...
اؼتفبزٍ اظ آى ثَ فٌْاى یک ضاُجطز سیس زض ؼبظهبىُبی هلی آهدبضی هدْضز تأک دس قدطاض
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ػکل  - 5فطایٌس تْؼقَ پطؼفٌبهَ

گطفتَ اؼت ّ هٌ دط ثدَ ای دبز ضّؾُدبی ًدْیي آهدبضگ طی هبًٌدس زض عطاحدی آهدبضگ طی

ـرمی ضایبًَیبض( ،22)CAPIآهبضگ طی تلفٌی ضایبًَیبض( ،2۹)CATIآهبضگ طی آهبضگ طی
ّثی ضایبًَیبض ( ... ّ 2۰)CAWIـسٍ اؼت .اهدب ًکتدَ هِدن ایدي اؼدت آیدب پطؼدؿگط ّ

اؼتفبزٍ کٌٌس؟ ه عاى ضاحتی پطؼؿگط ّ پبؼدگْ ثطای اؼتفبزٍ اظ اثعاضُبی آهبضگ طی ضا
اؼتفبزٍپصیطی هیگْیٌس .اؼتفبزٍپصیطی یکی اظ اثعاضُبی عطاحی اؼت کَ کودک هیکٌدس
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پبؼدگْ هیتْاًٌس ثَ ضاحتدی ّ ثدب زقدت ثدب اثعاضُدب ّ فٌدبّضیُدبی ًدْیي زض آهدبضگ طی
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۱۳

تدددب ت ِ عاتدددی عطاحدددی ـدددًْس کدددَ قبثل دددت اؼدددتفبزٍ اظ آى ثدددبال ثبـدددسّ .الٍ قبثل دددت
اؼتفبزٍپصیطی یب هٌِسؼی قبثل دت اؼدتفبزٍپصیطی اظ ؼدبل  ۹۹۷۹ثدطای ثطضؼدی تقبهدد
اًؽبى ّ ضایبًدَ(تقبهد اًؽدبى-ضایبًدَ ( )2۵)HCIهغدطح ـدس ّ زض ظه ٌدَُبی هرتلد

کبضثطز زاضز .ایي تکٌ کُب چٌسیي زَُ اؼت کدَ زض تحق قدبت آهدبضگ طی هدْضز اؼدتفبزٍ
قددطاض هیگ طًددس .ؼددؤال الددلی زض اؼددتفبزٍپصیطی زض آهددبضگ طی ایددي اؼددت کددَ آیددب افددطاز
هیتْاًٌس اظ اثعاض وـآّضی زازٍ ثَذْثی اؼتفبزٍ کٌٌس زض حبلیکدَ زض همدبحجَ ـدٌبذتی
ؼددؤال الددلی زض هددْضز ه ددعاى ّ ًددْؿ زضک هددطزم اظ ؼددؤاالت پطؼفددٌبهَ اؼددت .زض

آهبضگ طیُبی  CATI ّ CAPIه عاى ضاحتی آهدبضگ ط ّ زض آهدبضگ طی  CAWIه دعاى
ضاحتددی پبؼدددگْ زض اؼددتفبزٍ اظ اثعاضُددبی وددـآّضی زازٍ ثطضؼددی هیـددْز .ثطضؼددی
اؼتفبزٍپصیطی اثعاضُبی وـآّضی زازٍ زض کٌتطل ذغبی اًدساظٍگ طی ثؽد بض هِدن اؼدت.
ثطای ثطضؼی ه عاى اؼتفبزٍپصیطی ضّؾُبی هرتلد

ضفتدبضی هبًٌدس ضزیدبة چفدوی،2۶

ضزیبة هْؼیْ ّ ... ّ 2۷ز زاضز .ـکد  ۶یک ًوًَْ اظ آظهدبیؿ ضزیدبة چفدوی ثدطای
تکو د پطؼفٌبهَ تْؼظ زؼتگبٍ ضزیبة چفوی شذ طٍ هیـْز .ثب تحل د ایي اعالفدبت

هی تْاى هست ظهدبى تکو دد ّ ضفتدبض افدطاز زض ذمدْق تکو دد پطؼفدٌبهَ ضا اضظیدبثی
کطز] .[۹۹ایي اعالفبت ه عاى ثبض ـٌبذتی پبؼددگْ ضا ثدطای تکو دد پطؼفدٌبهَ ًفدبى
هیزُس ّ هیتْاى ثب تحل د آى ،اثعاض آهبضگ طی ضا ثَ گًَْای عطاحی کطز کَ ثدب کوتدطیي
تالؾ شٌُی ّ ثسّى ای بز اثِبم ،آهبضگ طی اً بم ـْز.
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ػکل  -6یک ًوًَْ اظ آظهبیؿ ضزیبة چفوی ثطای تکو د پطؼفٌبهَ
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تکو ددد پطؼفددٌبهَ ضا ًفددبى هیزُددس .زض ایددي ضّؾ ِددت ّ ه ددعاى توطکددع افددطاز ثددطای

۱9
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 -3-۱-2ارتقاء هِارت ػٌاذتی ّ رفتاری آهارگیزاى
آهبضگ ط یکی اظ حؽبغتطیي ًقؿُب ضا زض وـآّضی زازٍُب زض آهبضگ طیُب ایفب هیکٌس.

تْاًبییُبی ا توبفی ّ ـٌبذتی آهبضگ ط زض ای بز اضتجبط هْشط ثب پبؼددگْ ،فدسم القدب ّ
ًفْش زض کبُؿ ّ کٌتطل ذغبی اًساظٍگ طی هْشط اؼت .آهبضگ طاى ثب اؼدتفبزٍ اظ تکٌ دک
اضتجبط هْشط هیتْاًٌس ثَ گًْدَای زض فطایٌدس پطؼدؿ ّ پبؼدد زذبلدت کٌٌدس کدَ کوتدطیي
اضیجی زض پبؼدُب ای بز گطزز .یکی اظ هؽبئد هِن زض آهبضگ طیُب ثِطٍگ طی اظ آهبضگ طاى
تْاًوٌس ّ حطفَای ثطای ثطقطاضی اضتجبط هْشط ثب پبؼدگْیبى ثَ هٌؾْض وـآّضی زازٍُدب
ثب ک ف ت ثبال اؼت .ایدي قؽدوت ـدبهد زّ ثردؿ  .۹اضظیدبثی تْاًدبیی ـدٌبذتیّ 2۸

تحل د ضفتبضی هأهْضاى آهدبضگ طی ثدب اؼدتفبزٍ اظ آظهْىُدبی ـدٌبذتی ّ پدبضازازٍ هدْضز

اضظیبثی ّ  .2اضتقبءء هِبضتُبی الظم ثب اؼدتفبزٍ اظ ضّؾُدبی یدبزگ طی ـدتبث سٍ 2۹زض

ثبظٍی ظهبًی کْتبٍ اؼت.

ذبق ثطای ثطقطای اضتجبط ثب پبؼددگْ ّ اً دبم آهدبضگ طی زاـدتَ ثبـدس ،ثدب اؼدتفبزٍ اظ
آظهْىُبی ـدٌبذتی تْاًدبیی ـدٌبذتی ّ ضفتدبضی آهدبضگ ط ؼدٌ سٍ هیـدْز .پطؼفدٌبهَ
ؼٌ ؿ تْاًبیی هِبضتُب ـٌبذتی ّ ضفتدبضی ـدبهد  ۷ذدطز هق دبغ اؼدت کدَ ـدبهد
حبفؾَ ،ـٌبذت ا توبفی ،ثطًبهَضیعی ،کٌتطل هِدبضی ّ تْ دَ اًتردبثی ،تمدو نگ طی،
تْ ددَ پبیددساض ّ اًقغبفپددصیطی ـددٌبذتی اؼددت .یکددی اظ ثؽددتَ آظهْىُددب ،ثؽددتَ آظهددْى

 CANTABۺ ۹ه وْفَ آظهْىُبی ـٌبذتی اؼت کَ تْؼظ زاًفگبٍ کوجدطی عطاحدی
ـسٍ اؼت.
زض ثرؿ زّم ،اضتقبء هِبضتُبی الظم آهبضگ طی زض ظهبى کْتبٍ ّ ثَلدْضت ـدتبث سٍ ثدب
اؼتفبزٍ اظ ضّؾُبی یبزگ طی ـتبث سٍ اؼت .زض ایدي ضّؾ ،الگُْدبی شٌُدی ّ ضفتدبضی

افطاز حطفدَای زض هحد ظ آظهبیفدگبُی هغبلقدَ ّ اؼدترطام هیگطزًدس ّ زض هح ظُدبی
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زض ثرؿ اّل ،ثدب تْ دَ ثدَ ایٌکدَ آهدبضگ ط ثبیدس اظ تْاًبییُدب ّ ّیژگیُدبی ـرمد تی

ـج َؼبظی ثَ افطازی غ ط حطفَای آهْظؾ زازٍ هیـًْس .ایي ضّؾ ثط اؼبغ ضّؾُبی
یبزگ طی ـٌبذتی ۹۹اؼت کَ توطکع ثط اؼتفبزٍ اشط ثرؿ اظ ه ع زاضز .یکدی اظ اثعاضُدبی
یبزگ طی ـتبث سٍ ShadowBox ،اؼت کَ تْؼظ گدطی کلد ي (۹۵ۺ )2ثدطای حطفدَای
ثِساـتیّ ،احسُبی فول بتی ّ  ...اؼتفبزٍ ـسٍ اؼت ].[22
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ؼبظی افطاز آهبتْض عطاحی ـسٍ اؼت .ایي ضّؾ زض اًْاؿ ظه ٌدَُبی ًؾدبهی ،ذدسهبت
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 -4-۱-2افشایغ ًزخ هؼارکت زر آهارگیزُا
پبؼدگْ ًقغَ ًِبیی ؼ ط وـآّضی اعالفبت آهبضی اؼت کدَ اعالفدبت ضا ثدَ آهدبضگ ط

هیزُس یدب پبؼدد زض پطؼفدٌبهَ شجدت هیًوبیدسً .دْؿ اًگ دعٍ ّ ه دعاى افتودبز فودْهی
پبؼدگْیبى ثَ آهبض ضؼوی کفْض فْاهلی ُؽتٌس کَ هٌ ط ثَ افعایؿ هفبضکت فوْهی ّ
کبُؿ ذغبی اًساظٍگ طی ّ ًطخ ثیپبؼری هیـْز .یکی اظ کبضثطزُبی فلْم ـٌبذتی ّ
ضفتددبضی ـٌبؼددبیی ضاٍ کبضُددبیی اؼددت کددَ هٌ ددط ثددَ ت ددط ًگددطؾ ّ ضفتددبض ّ ای ددبز

کل فددَُبی شٌُددی هتجددت ًؽددجت ثددَ هؽددبئد اؼددت .زض زُددَُبی اذ ددط ،چبضچْةُددب ّ
اثعاضُبی ؼ بؼتی هف سی ثطای تسّیي ؼ بؼتُبی ت دط ضفتدبض ،هجتٌدی ثدط آهْظٍُدبی

فلددْم ـددٌبذتی ضفتددبضی ثددَ ًددبم ّاحددس ث ددٌؿ ضفتددبضی ( ۹2)BIUپ فددٌِبز ـددسٍ اؼددت

] .[۹۸ّ2۹زض ایي ّاحسُب ،زضک فو قتطی اظ ًحٍْ ضفتبض هطزم زض ّاقق تُب ثط اؼبغ
آظهبیؿُددبی کٌتطلددی تمددبزف سٍ ( ۹۹)RCTزض هح د ظ آظهبیفددگبُی ثسؼددت هیآیددس ّ
هغبلقبت ت طثی ّ فلوی تدسّیي هیـدْز .یکدی اظ هقطّفتدطیي چبضچْةُدبی ث دٌؿ

ضفتددبضی ،چددبضچْة  ۹۰MINDSPACEاؼددت کددَ زض ؼددبل ۺ۹ۺ 2تْؼددظ زّلددت
اًگلؽتبى اضائَ ـسٍ اؼت] .[۹ایي ّالٍ هرف

 ۹اثعاض زض ؼ بؼتگصاضی ت ط ضفتدبض ّ

ًگطؾ اؼت کَ فجبضتٌس اظ :اًتربة پ بمضؼبى هٌبؼدت ،اؼدتفبزٍ اظ هفدْ ُب ،ت دط ّ
ثِجْز ٌُ بضُب ،تٌؾد ن گعیٌدَُبی پ ؿفدطن ،ای دبز ثط ؽدتگی زض پ دبم ،ظه ٌَؼدبظی
شٌُی ،تحطیک ُ بًبت ،اذص تقِسات زاّعلجبًَ ّ ای بز فعتًفػ .زض ایي چبضچْة

ثددب اؼددتفبز اظ ضّؾُددبی ضّاًفٌبؼددی ـددٌبذتی ،بهقَـٌبؼددی ـددٌبذتی ّ تجل ددبت ّ
اضتجبعددبت ضاٍکبضُددبیی ثددطای ت ددط ؼددبظ ّکددبض تمددو نگ طی ّ ضفتددبض افددطاز زض اًددْاؿ
هْضْفبت هرتل

ا توبفی ّ اقتمبزی عطحضیعی ّ ا طا هیگطزز ].[۰۹

زض چٌس ؼبل اذ ط ایي ضّؾ ً ع زض ؼبظهبىُبی هلی آهبضی ثدَکدبض گطفتدَ ـسٍاؼدت .اظ
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ضاُکبضُبیی ثطای ت دط ًگدطؾ ّ ضفتدبض هدطزم ثدَلدْضت آـدکبض ّ ضدوٌی ثدط اؼدبغ

ؼبل ۹۷ۺ 2زض ازاضٍ آهبض اًگل ػ اظ ث ٌؿُبی ضفتبضی زض چٌس پطّلٍ ثَ هٌؾدْض اضتقدبء
ک ف ت آهبضگ طیُب اؼتفبزٍ ـسٍ اؼت ] [2۹کَ فجبضتٌس اظ:

۹۶



اؼتفبز اظ ًبهَی پ ؿ آ گبُی زض آهبضگ طی ً طّی کبض



اؼتفبز اظ ایو د ثطای ای بز هفبضکت زض آهبضگ طی تلفٌی

ؼطـوبضی ؼبل ۹۷ۺ2
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اؼددتفبزٍ اظ ًبهددَ ّ زفْتًبهددَ یدددبزآّضی ّ ۹۵کددبضت توددبغ زض آظهدددبیؿ

۱8

ههدی نقیخانی و هرین زنگنه

یکددی زیگددط اظ ضّؾُددبی افددعایؿ ًددطخ پبؼددد زض آهددبضگ طیُ ،ددسف قددطاض زازى اًگ ددعٍ
پبؼدگْیبى اؼت .اًگ عٍ ،یک ظه ٌَ گؽدتطز تحق قدبتی زض ضّاًفٌبؼدی اؼدت ّ ـدبهد

چٌسیي چبضچْة ًؾطی هرتل

اؼت .یکی اظ آىُب ذْز تق يگطی ۹۷اؼت .ایي ًؾطیَ

ثَ ظثبى ؼبزٍ ازفب هیکٌس ُوَ اًؽبىُب ثَ ضـس ّ تْؼدقَ زض هح ظُدبیی کدَ ؼدَ هؤلفدَ
اذت بض فود ،ـبیؽتگی ّ اضتجبط زض آىُب ّ دْز زاضز توبیدد ث فدتطی ًفدبى هیزٌُدس.
اّل ي ثب ایي ضّؾ ثَلْضت آظهبیفدی زض آهدبضگ طی ذدبًْاضی ؼدالهت ازاضٍ آهدبض ُلٌدس
اؼتفبزٍ ـسٍ اؼت ّ ًتبی ًفبى زاز کَ ثب اؼتفبزٍ اظ ایي ضّؾ هیتْاى ًطخ پبؼدگْیی

ضا افعایؿ زاز.[۰۰] .

-2-2تعاهل بیي ًظام کاربزاى ّ هلی آهاری
ثرؿ زّم تقبهد فطز (افطاز) ّ ًؾدبم تْل دس آهدبض ،تقبهدد کدبضثطاى ّ ًؾدبم تْل دس آهدبض
هیـددًْس ً .بظؼددٌ ی ،اضظؾ ّ ه ددعاى افتوددبز آهبضُددبی تْل ددس ـددسٍ ،اًتفددبض ّ ه ددعاى
زؼددتطغپصیطی ثددَ اعالفددبت ّ ؼددبهبًَُبی آهددبضی ّ ه ددعاى زضک ّ تفؽ د ط اعالفددبت
آهبضی (ؼْاز آهبضی) اظ اُساف ایي ثرؿ اؼت کَ زض ازاهَ تْض ح زازٍ هیـًْس.
ً -۱-2-2یاسطٌجی کاربزاى

یکی اظ هِوتطیي ّ پبیدَایتطیي ثرؿُدبی ُدط کؽدت ّ کدبضی ـٌبؼدبیی ً دبظ کدبضثطاى
اؼت .الْالً ُط کؽت ّ کبضی ثطای تأه ي ً دبظ ثرفدی اظ همدطفکٌٌسگبى اؼدت ّ زض

لْضت فسم تأه ي ّ فسم ـٌبؼبیی هٌبؼت ایدي ً بظُدب ،کؽدت ّ کدبض هْفدق ًرْاُدس
ثدْز .کؽدت ّ کدبض آهدبضی ً دع اظ ایدي هْضدْؿ هؽدتتی ًجدْزٍ ّ ثدب تْ دَ ثدَ هدسلُب ّ

تْل َُبی ث يالوللدی ـٌبؼدبیی ً بظُدب ّ چگدًْگی تدأه ي آىُدب اظ هِوتدطیي ّؽدبی
ؼبظهبىُبی هلی آهبضی اؼت ] .[۹۹ثطای ثطضؼی ایي هْضْؿ زض ازاهَ زّ ؼؤال اللی
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اؼددت .زض ایددي ثرددؿ افددطاز ثقٌددْاى کددبضثط هحمددْالت آهددبض ضؼددوی هغبلقددَ ّ ثطضؼددی

ظیط پطزاذتَ هیـْز:

 .۹کبضثطاى آهبض ضؼوی چَ ؼبظهبىُب ّ افطازی ُؽتٌس؟
ؼؤال اللی ایي ثرؿ ایي اؼت کدَ اؼدتفبزٍکٌٌسگبى/کبضثطاى آهدبض ضؼدوی چدَ کؽدبًی
ُؽتٌس؟ آهبض ضؼوی ثطای ای بز یک بهقَ ـفبف ّ آظاز اؼدت ] ّ [۹۹اؼدتفبزٍ اظ آى
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 .2اًْاؿ ً بظُبی آهبضی کبضثطاى چ ؽت؟
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هٌ ددط ثددَ ؼ بؼددتگصاضیُبی ثِتددط ،تمددو نُب اشطثرؿتددط ،ؼددبظ ّ کبضُددبی زهْکطاؼددی
قْیتط ،هفبضکتُبی هطزهی ث فتط ّ زض ًِبیت هطزم تْاًوٌستط ـًْس ً .بظُبی کدبضثطاى
ثؽتَ ثَ ـطایظ هتفبّت اؼت ّ حتی هوکي اؼت ثطذی کبضثطاى ً بظُبی ذْز ضا ث دبى

ًکٌٌس .ـکد  ۷زؼتَثٌسی ً بظُب ضا ًفبى هیزُس ] [۹۶کَ فجبضتٌس اظ:
 .۹کبضثطاى ثب فالقَهٌسی فوْهی:


ـِطًّساى



ضؼبًَُب ّ ًفطیبت



زاًؿآهْظاى ّ هقلوبى

 .2کبضثطاى ثب فالقَهٌسیُب ؼبذتبض یبفتَ /اظ پ ؿ تق ي ـسٍ



ؼ بؼتُبی ث يالوللی ّ چبضچْة ًؾبضتی
ؼبظهبىُبی ث يالوللی

 .۹کبضثطاى ثب هْضْؿ ّ زاهٌَ ذبق (ثَ فٌْاى هتبل ؼالهتی)


ؼ بؼتگصاضاى ّ تحل لگطاى



تحل لگطاى ثبظاضیبثی



کبضـٌبؼبى زض یک ظه ٌَ ذبق



هفبغد ذمْلی



ؼبظهبىُبی غ طزّلتی ّ اً ويُبی هطزم ًِبز

 .4کبضثطاى ثب اؼتفبزٍ ه سز (ث فتط تْض ح زازٍ ـْز)


ؼبیط تْل سکٌٌسگبى آهبض ضؼوی



ؼبظهبىُبی ذمْلی یب زّلتی کَ ذسهبت  /هحمدْالت اعالفدبتی



ؼبیط اضائَزٌُسگبى ذسهبت اعالفبتی

اضائَ هیزٌُس
.5

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-10-02



تمو نگ طاى

کبضثطاًی کَ فالقَ تحق قبتی زاضًس (ثَ فٌْاى هتبل ًْآّضی زض ـطکتُب)


هفبّضاى ّ هحققبى زّلت یب ثرؿ ذمْلی
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بهقَ فلوی  -زاًفگبُ بى ّ هحققبى
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ػکل  -7کبضثطاى آهبض ضؼوی

هغبثق ثب ـکد  ۷اظ ثبالی ثَ پبی ي ُطم ،اظ ضؼبًَ تدب زاًفدوٌساى ،ه دعاى زؼتطؼدی ثدَ
ث فتط اؼت ،ایي اذتالف ثَ زل د ًْؿ ً دبظ ّ کدبضثطز اؼدتُ .ونٌد ي هیتدْاى ً بظُدب

کبضثطاى ضا ثَ ؼَ زؼتَ کبضثطاى کالى ،۹۸کْچک یب ؼدجک ّ ۹۹غ طکدبضثطۺ ۰تقطید

کدطز.

غ طکبضثطاى آهبض ضؼوی هوکي اؼت ً بظُبیی ًساـتَ ثبـٌس کَ آهبضُدبی ضؼدوی ثتْاًٌدس
آى ضا ثطآّضزٍ کٌٌس .اهب هوکي اؼت ایي فسم ً بظ ثَ زل د فدسم آ گدبُی غ دط کدبضثطاى اظ
آهبضُبی زض زؼتطغ ثبـس .اُو ت ـٌبؼبیی ایي کبضثطاى ُوبًٌس اُو ت کبضثطاى ّاققی

اؼت .ثَ ؼبظهبىُبی آهبضی هلی تْل َ ـسٍ اؼت کَ ً بظُدبی آـدکبض ّ ضدوٌی تودبم
کبضثطاى ّ غ طکبضثطاى ـٌبؼبیی ـْزُ .ونٌ ي ثدَ ؼدبظهبُبی آهدبضی هلدی تْلد َ ـدسٍ
اؼددت کددَ ًوًْددَُبیی اظ چگددًْگی اؼددتفبزٍ آهددبض تْؼددظ اًددْاؿ کددبضثطاى تِ ددَ کددطزٍ ّ

اعالؿضؼبًی هٌبؼت زض ایي ذمْق لدْضت گ دطز .ایدي ضّؾُدب هیتْاًدس ثدط اؼدبغ
هغبلقبت آظهبیفگبُی ّ آظهبیؿُبی کٌتطلدی تمدبزف سٍ اظ ع
لْضت پصیطز.

ثٌددب ثددط ایددي ،ؼددبظهبىُبی هلددی آهددبض هْؽ د

ُدبی هرتلد

بهقدَ
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عی بت زازٍ ث فتط اؼت اهب زض ثبالی ُطم ً بظ ثَ اعالفدبت ذاللدَ ّ ت و دـ زازٍُدب

ُؽددتٌس کددَ ً بظُددبی بهقددَ ،حقددْ ّ

تْل س گطزز .هِوتطیي ثردؿ زض ایدي ذمدْق زؼدتَثٌسی کدبضثطاى ،ـٌبؼدبیی ً بظُدبی
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افضبـْى ضا ـٌبؼبیی کٌٌس .ایي ـٌبؼبیی کوک هیکٌس تب ذسهبت ّ هحمْالت ثِتطی
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۱8

آىُب ّ ای بز یک اؼتطاتژی قْی ثطای اضتجبعبت ث ي کبضثطاى ّ ذسهبت ّ هحمدْالت
تْل س ـسٍ اؼت.
 -2-2-2ارسع آهارُای تْلیس ػسٍ ّ هیشاى اعتواز عوْهی
یکی اظ ؼؤاالت اللی زض تْل س آهبض ضؼوی ایي اؼت کَ چگًَْ هیتْاى اضظؾ آهبضُبی
تْل س ـسٍ ضا ؼٌ س ّ آى ضا تجسید ثَ یک ثطًس هلی کطز؟ ؼبظهبىُبی آهبضی هلی
هْؽ

۰۹

ُؽتٌس ه عاى افتوبز کبضثطاى

ّ فْاهد تأش طگصاض ثط زیسگبٍ کبضثطاى ضا

اًساظٍگ طی ّ ثطضؼی کٌٌس .ایي ؼٌ ؿ کوک هیکٌس تب ه عاى اُو ت آهبضُبی
تْل سـسٍ زض شُي کبضثطاى ؼٌ سٍ ّ ضاُکبضُبیی ثطای ثِجْز آى تسّیي ـْز .ایي
قؽوت ـبهد زّ ثرؿ اؼت .زض ثرؿ ًرؽت ؼٌ ؿ اضظؾ آهبضُبی تْل سٍ ـسٍ
اؼت .زض ایي ثرؿ ثب اؼتفبزٍ اظ ضّؾُبی پطؼفٌبهَای ّ آظهْىُبی ضوٌی ًْؿ
۰2

ًگطؾُبی افطاز حبلت ًبآگبُبًَ اؼت .ضّؾُبی هرتلفی ثطای اضظیبثی ًگطؾُبی
۰۹

ضوٌی ّ ْز زاضز کَ آظهْى ًؽجتزُی ضوٌی

( )IATیکی اظ آىُبؼت .آظهْى

ًؽجتزُی ضوٌی ( )IATیک اضظیبثی ثحث ثطاًگ ع زض ظه ٌَ ضّاًفٌبؼی ا توبفی
اؼت کَ ثب ُسف ـٌبؼبیی قسضت اضتجبط ًبذْزآ گبٍ فطز زض ثبظًوبیی شٌُی اـ بء

(هفبُ ن) زض حبفؾَ اؼت .ثَفٌْاى هتبل زض ایطاى ـبذك کالى تْضم تْؼظ هطکع آهبض
ایطاى ّ ثبًک هطکعی تْل س هیـْزُ .طچٌس کَ هغبثق ثب قبًْى هطکع آهبض ایطاى
هؽؤل ت اًتفبض آهبضُبی ضؼوی کفْض ضا ثطفِسٍ زاضز ّلی هیتْاى ثب اؼتفبزٍ اظ ایي

آظهْى ًگطؾُبی ضوٌیً ،گطؾ ایطاً بى ضا ًؽجت ثَ آهبضُبی اقتمبزی ضا ثطضؼی
کطز .ایي ثطضؼی هیتْاًس ًفبى زُس کَ ایطاً بى ثطای اعالؿ اظ آهبضُبی اقتمبزی
ثَلْضت ًبذْزآ گبٍ کسام هط ـ ضا ؽت ْ هیکٌٌس ّ ثَ آى افتوبز زاضًس.
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ًگطؾ کبضثطاى ثَلْضت آـکبض ّ ضوٌی

ؼٌ سٍ هیـْز]ً .[۹۹گطؾُبی ضوٌی،

ثرؿ زّم ،ضاٍکبضُبی ت ط ًگطؾُب ّ افعایؿ اضظؾ آهبضُبی تْل س زض ؼغح کبضثطاى
اؼت .زض ایي ثرؿ هیتْاى ثب اؼتفبزٍ اظ ضّؾُبی فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی زض هح ظ
آظهبیفگبُی ،ضاُکبضُبی ت ط ًگطؾ کبضثطاى ّ ثطًسؼبظی آى تسّیي ّ ا طا کطز .ایي
۰۰

فٌبّضی تطغ ت

ًبه سٍ هیـْز .زض ایي ضّؾ اظ اًْاؿ فٌبّضیُبی هبًٌس ـجکَُبی

ا توبفی ،ثبظی ّیسیْیی ،ایٌتطًت ّ  ..اؼتفبزٍ هیـْز].[۹2 ّ ۰۹
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ضاٍکبضُبی ثط اؼبغ فطایٌسُبی اتْهبت ک ضّاًفٌبؼی ّ ـٌبذت ضوٌی اؼت کَ

۱۳

ههدی نقیخانی و هرین زنگنه

 -3-2-2اًتؼار ّ زطتزصپذیزی
زض گعاضؾُب ّ هقبالت اؼتفبزٍ اظ سّلُب ّ ًوْزاضُب ثطای ثطقدطاضی اضتجدبط ّ اًتقدبل
اعالفبت کوی ّ آهبضی ثؽ بض هتساّل اؼت ،اهب تقساز کوی اظ تْل سکٌٌدسگبى گعاضؾُدب

ّ هقبالت آهْذتَاًس کَ اظ ـ ٍُْبی عطاحی اشطثرؿ ثطای تْل دس ّ اًتفدبض آى اؼدتفبزٍ
کٌٌس .عطاحی ًوْزاضُب ،ساّل ّ ًقفدَُب ثبیدس ـدفبف ّ قبثل دت تفؽد طپصیطی زاـدتَ
ثبـٌس ّ ایي یک ً بظ ضطّضی اؼت] .[۰۹تْل سکٌٌسگبى آهبض ضؼدوی ثبیدس زازٍُدب ضا ثدَ

گًَْای اًتفبض زٌُس کدَ آـدکبض ،ؼدبظگبض ،آهْظًدسٍ ّ تفؽد طپصیطی آؼدبى زاـدتَ ثبـدس.
اثعاضُب ّ ًطمافعاضُبی آهبضی اًْاؿ تکٌ کُبی ًوْزاض ّ سّلثٌدسی ضا اضائدَ هیزٌُدس
کَ زاضای ّیژگیُبی هتقسزی اؼت ،اهب ثؽ بضی اظ ایي ّیژگیُب هیتْاًٌس فولکدطز ثدس
زض اضائَ ّ تفؽ ط آى تْؼظ کبضثطاى زاـتَ ثبـٌس .ثَفٌْاى هتدبل ،اضائدَ ًوْزضاُدبی ؼدَ

ثقسی ؼبزٍ اؼت اهب لٍُْب ّ ؼبیَُب ثبفث کبُؿ ّضْح ّ هجِن ـسى پ بم هیـدْز.
کددبضثطاى زض هحدد ظ آظهبیفددگبُی اؼددت ] .[۹۹تْاًددبیی هددب زض تفؽدد ط ّ اؼددتفبزٍ اظ
ًوْزاضُبی آهبضی ثَ تقبهد ث ي ًوْزاض ّ ؼ ؽتن ث ٌبیی ه ع هب زض زضیبفت ّ تفؽ ط آى

ثط هیگطزز] .[۹۷شُي اًؽدبى ثدَ زل دد هحدسّزیتُبی ـدٌبذتی ،زض آى ّاحدس تْاًدبیی
پددطزاظؾ ثرددؿ کوددی اعالفددبت زاضز ّ ایددي پ دطزاظؾ زض ثرددؿ تْ ددَ زضک زیددساضی ّ
فطذْاًی اعالفبت اظ حبفؾَ اؼت .ؽطف ت ّ تْاًبیی اًؽبىُب زض ت ؽن ؼطیـ ّ آؼبى

هفبُسات ثَ الد تْاًبیی ه ع زض زضک قْافدس ّ ثدی ًؾویُدب اؼدت .ثؽد بضی اظ ایدي
تْاًبیی ثَلْضت ًبذْزآ گبٍ فود هیکٌس .زازٍُب ،ساّل ّ ًوْزاضُب هبًٌس ُط فٌمدطی

زض عج قت شُي اًؽبى ضا زچبض ثبض ـٌبذتی ۰۶هیکٌٌس ]،2۰ۺ .[۰2ّ ۰ثبض ـٌبذتی ثدَ
ایي هقٌی اؼت کَ یک ذْاًٌسٍ چقسض ثبیس تالؾ کٌس تدب آًندَ ـدوب هیذْاُ دس اًتقدبل

زُ س ضا زضک کٌس .پ ن دسگی زض اضائدَ دساّل ّ ًوْزاضُدب ثدسّى زض ًؾطگدطفتي تْاًدبیی
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یکی اظ ایي ضّؾُب زیساضیؼبظی ۰۵اعالفدبت ثدط اؼدبغ هغبلقدبت ـدٌبذتی ّ شٌُدی

شُي اًؽبى زض فطایٌس زضک ّ ث ٌبیی ،تْ َ ،حبفؾَ هٌ ط ثَ ای بز ؼدْگ طی ـدٌبذتی ّ
فددسم زضک کبهددد هغبلددت هیـددْز .ثٌددبثطایي آهبضـٌبؼددبى ثددب اؼددتفبزٍ اظ فٌبّضیُددبی
ـٌبذتی ؼقی هیکٌٌس ًوْزاضُب ّ ساّل ضا ثَ گًَْ اًتفبض زٌُس تدب حدساکتط اعالفدبت
ضّؾُددبی ضزیددبة چفددوی ّ تحل ددد ضفتددبضی کددبضثطاى اؼددتفبزٍ هیـددْز .ایددي ضّؾُددب
ثطاؼبغ ه عاى ظهبى ّاکٌؿ ،چگًْگی ضفتبض چفن ّ اؽِبضات فطز اؼت .یکی زیگط اظ
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ثَ زازٍُب ثب کوتطیي تالؾ شٌُی ثسؼت آیس .ثطای ثطضؼی ه دعاى پ ن دسگی ًوْزاضُدب اظ

آزهایشگاه علوم شناختی و رفتاری هرکس آهار ایراى :هبانی و کاربردها

۱۱

هْضددْفبت ذ لددی هِددن زیگددط زض اًتفددبض اعالفبتآهددبضی زؼددتطغپصیطی کددبضثطاى ثددَ
اعالفبت ثب حفؼ هحطهبًگی اعالفبت اؼت .اعالفدبت آهدبضی ثبیدس ثدب قبثل دت قبثدد

زؼتطؼی ثبال زض اذت بض کبضثطاى قطاض گ طز ّ ایي هغبثق ثب الْل ثٌ بزی آهبضُبی ضؼوی
اؼت .هؽبئد هطثْط ثَ زؼتطؼدی اعالفدبت آهدبضی ـدبهد :زضک ً بظُدبی فودْهی زض
عطاحی ّثگبٍ فوْهی ،عطاحی ساّل زازٍُب پ ن سٍ ثب قبثل ت زؼتطؼی ّ  ...اؼت.
-4-2-2ارتقاء طْاز آهاری رطوی
ؼْاز آهبضی ،تْاًبیی زضک ّ ًقس ًتبی آهبضی اؼت کَ ثَ عْض ضّظهطٍ زض ظًسگی هدب اشدط
زاـددتَ ّ ُوددطاٍ ثددب تْاًددبیی زضک تفکددط آهددبضی هیتْاًددس زض تمددو نگ طیُبی فوددْهی،
ذمْلی ،حطفَ ّ ـرمی هفبضکت زاـتَ ثبـس .هْضْؿ ؼْاز آهدبضی ثحدث سیدسی
ً ؽددت ّ ثدد ؿ چٌددس زُددَ اؼددت ثدد ي ضیبضددیزاًبى ،آهبضـٌبؼددبى ،ضّاًفٌبؼددبى ّ

ضفتبضی هیتْاًس ثَ آى کوک کٌس ،ایي اؼت کَ ؼ ؽتن ـدٌبذت اًؽدبى چگًْدَ آهدبض ضا

زضک ّ تفؽ ط هیکٌس .ایدي هْضدْؿ ثدَ تفکط(آهدبضی) ثطهیگدطزز .تفکدط ۰۷اظ ثدبالتطیي

ؼغْح ـٌبذتی اؼت ،فکط یب تفکط یک فطآیٌدس شٌُدی اؼدت کدَ ثدَ هْ دْزات اهکدبى

هیزُس تب اظ ِبى الگْ ثگ طًس ّ ثب تْ َ ثدَ اُدساف ،ثطًبهدَُب ّذْاؼدتَُبی ذدْز ثدَ
عْض هؤشط ثب آى هقبثلَ کٌٌس .تفکط ،زؼدتکبضی فو دق اظ اعالفدبت اؼدت ،کدَ هٌ دط ثدَ
ای بز هفبُ ن ،حد هؽئلَ ّ تمو نگ طی هیـْز .یک ًْؿ اظ تفکط ،تفکط آهبضی اؼدت.
تفکددط آهددبضی ،ؼددبظّکبضی اؼددت کددَ شُددي اًؽددبى آهددبض ّ اعالفددبت ضا زضک ،تفؽ د ط ّ

تمو نگ طی هجتٌی ثط آهبض هیکٌس .هغبلقبت ًفبى هیزُس کَ اًؽبىُب اظ زّضاى کْزکی
زاضای تفکط آهبضی ُؽتٌس کَ الغالحبً ثَ آى آهدبض ـدِْزی ۰۸هیگْیٌدس .زض ایدي حبلدت

افساز ّ ًوْزاضُب قبثل ت تفؽ ط زاضز اهب ًَ ثط اؼبغ قدبًْى ـدبًػ ّ احتودبل ّاققدی
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ظثبىـٌبؼبى زض حبل ثحث اؼت .یکی اظ هْضْفبتی کَ فلْم ّ فٌبّضیُبی ـٌبذتی ّ

ثلکَ ثط اؼبؼبً احتوبل شٌُی ۰۹احتودبل شٌُدی ،ثدَ احتودبالتی کدَ ثدط اؼدبغ ت طث دبت

ـرك یب قضبّتُبی فطزی گفتَ هیـْز ثدَ فجدبضت زیگدط ثطاؼدبغ ایدسٍ شٌُدی فدطز
اؼت ًَ ثطضؼی ضذسازُب ّ ـْاُس.
اؼت .ؼ ؽتن تفکدط اًؽدبى اظ زّ ثردؿ ؼ ؽدتن تفکدط  ّ ۹ؼ ؽدتن تفکدط  ،2کدَ ثدَآى

ؼ ؽتن زّگبىۺ ۵هیگْیٌس ؼ ؽتن  ۹یب تفکط ؼطیـ ثَ ًْفی پطزاظؾ اعالفبت اؼت کدَ
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هغبلقبت ًفبى هیزُس کَ آهبض ـِْزی ّ آهبض کالؼ ک هغبثق ثب ؼ ؽتن تفکدط اًؽدبى

۳99

ههدی نقیخانی و هرین زنگنه

ثَلددْضت ؼددطیـً ،بذْازآ گددبٍ ّ ثددب کوتددطیي تالـددؿ شٌُددی اً ددبم هیـددْز زض حبل کددَ
ؼ ؽتن  2یب تفکط کٌُس ،پطزاظؾ اعالفبت ثَلْضت آ گبُبًَ ثب ث فتطیي تدالؾ شٌُدی ّ
توطکع ثط کوتطیي ذغب اؼت ]ً .[۹۵کتدَ هِدن ایدي اؼدت تفکدط ؼ ؽدتن  2ثدب تْ دَ ثدَ

هحسّزیتُبی ـٌبذتی فوالً ثطای توبم هؽدبئد اهکدبى پدصیط ً ؽدت ّ شُدي اًؽدبىُب
توبید زاضًس ثب کوتطیي تالؾ ثب اؼدتفبزٍ اظ ه بًجرطُدب ثدَ ًت دَ ثطؼدس کدَ زچدبض ذغبُدب

هیـًْس کَ ثَ آى ؼْگ طی ـٌبذتی ۵۹هیگْیٌس .آهبض ـِْزی زض ؼ ؽتن  ۹اًؽبى فقدبل
اؼت زض حبلیکَ آهبض کالؼ ک زض ؼ ؽدتن  2اًؽدبى فقدبل اؼدت .اًؽدبىُب هقودْالً زض

تمددو نگ طیُب ضّظاًددَ ّ فددبزتی ،توبیددد زاضًددس کددَ ؼ ؽددتن  ۹تفکددط ثددطای تمددو نگ طی
اؼتفبزٍ کٌٌس کَ هٌ ط ثَ اؼتفبزٍ اظ آهبض ـِْزی ّ ذغدبی تحل دد هیـدًْسً .کتدَ هِدن
ایي اؼت هیتْاى ثب آهْظؾ ّ گؽتطؾ تْاًوٌسیُبی ـٌبذتی ایي هِبضت یقٌدی تفکدط
آهبضی کالؼ ک ضا اضتقبء زاز .زض لْضت فسم آهْظؾ ،افطاز ثط اؼبغ ؼ ؽدتن ـدِْزی

ذْز آهبض ضا زضک هیکٌٌس کَ زاضای ذغبی ثؽ بض ثبال اؼت .ثٌبثطایي هیتْاى ثب اؼتفبزٍ
آهبض ـٌبؼبیی کطز ّ ثطای اًْاؿ ع

کطز.

هرتل

ضاُکبضُبی کبضثطزی ثطای آى عطحضیعی

یکی اظ هْضْفبت ؼْاز آهبضی ،ؼْاز آهبض ضؼوی اؼت .ـکد  ۸هسل پ فٌِبزی ثدطای
ؼْاز آهبض ضؼوی ضا اضائَ هیزُس ] [۹۸کَ ـبهد  ۶ثردؿ اؼدت .ایدي  ۶ثردؿ ـدبهد
آـددٌبیی یددب اثعاضُددب ّ ضّؾُددبی آهددبضی ،آـددٌبیی ثددب هٌددبثـ زازٍ ،آ گددبُی اظ اًددْاؿ

گعاضؾُددبی آهددبضی ّ چگددًْگی زؼتطؼددی ثددَ آىُددب ،آـددٌبیی ثددب ًؾددبم تْل ددس آهددبض ّ
هؽئْل تُب ُطیک اظ ا عا ،هبُ ت ّ ًقؿ آهبض زض بهقَ ّ اًْاؿ ـبذكُبی آهبضی
اؼت .ایدي ا دعا کودک هیکٌدس کدَ فدالٍّ ثدط تْاًدبیی ؼدْاز آهدبضی ،ثدَ ًقدؿ آهدبض زض

چگًْگی هسیطیت ّ تْؼقَ زّلتُب ّ اًْاؿ آهبضُب ،ـبذكُب ،گعاضؾُدب ّ چگدًْگی
وـآّضی ّ تْل س آى پی ثجطز.
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اظ هغبلقبت ـٌبذتی ّ آظهبیفگبُی ؼدْگ طیُبی ـدٌبذتی افدطاز ضا زض زضک ّ تفؽد ط
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ػکل  -8هسل ؼْاز آهبض ضؼوی

الجتَ ؼْاز آهبض ضؼوی ثب ؼْاز آهبض تفبّتی زاضز ،آهبض ضؼوی یک کبالی فوْهی اؼت کَ
ًْؿ ًگطؾ فوْهی هطزم ّ هؽبئد فطٌُگی زض زضک ّ کدبضثطز آى تدبش ط هتجدت زاضز .زض

ایي ثرؿ زض آظهبیفگبٍ ،هیتْاى ثب اؼتفبزٍ اظ ضّؾُبی ـٌبذتی ثَ هغبلقَ چگدًْگی
ًْیي پطزاذت .ایي ثرؿ کوک هیکٌس تب ثب هغبلقَ فلودی ًدْؿ زضک هدطزم ،هفدبُ ن ّ
تفؽد ط هددطزم اظ هفددبُ وی ُوندْى تددْضم ،ث کددبضی ّ  ...هدْضز هغبلقددَ قددطاض گ ددطز ّ ضاٍ
کبضُبیی ثَ هٌؾْض ًعزیکتط ـسى ثطزاـتُبی شٌُی هطزم ثب هفبُ ن ّاققی آهبض ضؼوی

عطاحی ّ ا طا گطزز.

 -3اطتقزار آسهایؼگاٍ ػٌاذتی ّ رفتاری
 -۱-3تجزبیات طایز کؼْرُا
ُوبًغْض کَ اـبضٍ ـس ُوعهبى ثب ایي ٌجؿ ضُ بفت ـدٌبذتی ضّؾـٌبؼدی آهدبضگ طی
ثطذی آظهبیفگبٍُب هجتٌی ثدط فلدْم ّ فٌبّضیُدبی ـدٌبذتی ّ ضفتدبضی زض ؼدبظهبىُبی
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زضک کدددبضثطاى اظ هفدددبُ ن آهدددبض ضؼدددوی ّ عطیقدددَ ثِجدددْز آى ثدددط اؼدددبغ ضّؾُدددبی

هلی آهبضی ّ هْؼؽبت آهبضگ طی تأؼ ػ گطزیس کَ ثطذی هْاضز آى ثَ ـطح ظیط اؼت:


ازاضٍ آهددبض کددبض آهطیکددب ّ ازاضٍ آهددبض ثِساـددت آهطیکددب :تأؼدد ػ آظهبیفددگبٍ

آهطیکب :هطکع هغبلقبت ضفتبضی (۹2ۺ)2


ازاضٍ آهبض ُلٌس :آظهبیفگبٍ پطؼفٌبهَ ()۹۹۹2
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ازاضٍ آهبض کبًبزا :هطکع هٌبثـ عطاحی پطؼفٌبهَ)۹۹۸5( ۵2



ازاضٍ آهبض ؼْئس :آظهبیفگبٍ اًساظٍ گ طی ،اضظیبثی ّ تْؼقَ ()۹۹۸۹



۵۹

ازاضٍ آهبض کطٍ ٌْثی ،هؤؼؽَ تحق قبت آهبضی :آظهبیفگبٍ عطاحی پطؼفدٌبهَ

(۹۹ۺ)2


ازاضٍ آهبض اًگل ػّ ،احس ث ٌؿ ضفتبضی (۹۷ۺ)2



ؼبظهبىُبی ث يالوللدی ّ پژُّفدی :ؼدبظهبى ِدبًی کدبض ( ّ )ILOهْؼؽدَ
۵۰

هبکػ پالًک (آلوبى) – هطکع ؼْاز ضیؽک ُبضزیٌگ

ازاضٍ آهبض کبض آهطیکب ّ ازاضٍ آهبض ثِساـت آهطیکب (تأؼ ػ آظهبیفگبٍ ـٌبذتی ّ ای بز
هطکددع تحق قددبت فلددْم ضفتددبضی ( ّ ))۹۹۸۸ازاضٍ ؼطـددوبضی آهطیکددب( هطکددع هغبلقددبت
ضفتبضی(۹۸ۺ))2

اّل ي آظهبیفگبٍ هلی تحق قبت زض ظه ٌَی فلْم ـدٌبذتی ّ اًدساظٍگ طی ذغدب زض هطکدع

 ۹۹۸۸ضاٍاًدددساظی ـدددس .ایدددي آظهبیفدددگبٍ زض زفتدددط تحق قدددبت ضّؾُدددبی آهدددبضگ طی
۵۸

( ۵۷)OSMRازاضٍ آهبض کبض آهطیکب اؼت کَ ـبهد زّ هطکع تحق قدبت فلدْم ضفتدبضی

( ّ )BSRCهطکع تحق قبت آهبض ضیبضی ( ۵۹)MSRCاؼت .ظه ٌدَُبی هغبلقدبتی زض
هطکع تحق قبت فلْم ضفتبضی ـبهد :عطاحی پطؼفٌبهَ ّ هغبلقبت عطاحی پطؼفدٌبهَ،
همبحجَ ـٌبذتی ،آظهْى زؼتطغپصیطی ّ آظهْىُبی اؼتفبزٍپصیطی زؼتگبٍ ّ ت ِ عات

آهبضگ طی ،گطٍُّبی هتوطکع ،تحل د اضیجی فسم پبؼد ،تحل د ذغبی اًساظٍگ طی ،تْؼقَ
ک ف ت زازٍُبی ؼغح  -پبؼد ،ؽت ْی اعالفدبت ّ فطاذدْاًی ،ضّؾُدبی فدطازازٍ،
تقبهد اًؽبى-ضایبًَ ّ تقبهد پطؼؿگط ّ پبؼدگْ ّ هسیطیت زاًؿ اؼت .زض ایي هطکع
ثددب اؼددتفبزٍ اظ ضّیکطزُددبی تحق ددق فلددْم ضفتددبضی ثددَ زضک ثِتددط فْاهددد ضّاًفددٌبذتی،
بهقَـٌبذتی ّ اًؽبىـٌبؼی زض فطایٌس آهبضگ طی هیپطزاظز .ضّؾُبی تحق قدبت ایدي

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-10-02

هلدی آهدبض ؼدالهت آهطیکدب ّ )NCHS( ۵۵ازاضٍ آهدبض کدبض آهطیکدب ( ۵۶)BLSزض ؼدبل

هطکع هجتٌی ثط زازٍُبی هْ ْز ّ زازٍُبی هغبلقبت اً بم ـسٍ زض آظهبیفگبٍ تحق قبت
فلْم ضفتبضی  BLSاؼت .اهکبًبت ایي آظهبیفگبٍ ـبهد یک اتب هفبُسٍ کبهالً قبثد
ضّیت ثب زیْاض ـ فدَای ،زاضای قبثل دت ضدجظ لدسا ّ فد لن ّ اهکبًدبتی ثدطای ا دطای

ازضاٍ ؼطـوبضی آهطیکب ثب ُسف اؼتفبزٍ اظ فلْم ضفتبضی زض اً دبم ؼطـدوبضی ّ تدسّیي
ضاُجطزُبیی ثطای افعایؿ هفبضکت هطزم تأؼ ػ گطزیس.
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 -2-3ازارٍ آهار ُلٌس :آسهایؼگاٍ طزاحی پزطؼٌاهَ ()۱992
آظهبیفگبٍ پطؼفٌبهَ ازاضٍ آهبض ُلٌس کبض ذْز ضا زض ؼبل  ۹۹۹2آغدبظ کدطز .ایدسٍ الدلی
تأؼد ػ آظهبیفددگبٍ عطاحددی پطؼفددٌبهَ عددی ثبظزیددس کلددط ّ کْیوددبى (اظ هددسیطاى ّقددت
زپبضتوبى ضّؾُبی آهبضی زض ازاضٍ آهبض ُلٌس) اظ یبظزُو ي کٌفطاًػ هؤؼؽَ ث يالوللدی

آهبض ( ّ )ISIـدطکت زض ؼدرٌطاًی آلدي گدبّض (ضئد ػ هطکدع هٌدبثـ عطاحدی پطؼفدٌبهَ
 ،QDRCزض آهبض کبًبزا) ثب ضّیکطز ـٌبذتی ثْز .ثقس اظ ایي ثبظزیس تمو ن گطفتَ ـس تب
زض گطٍّ ضّؾُبی آهبضی ازاضٍ آهدبض ُلٌدس ً دع آظهبیفدگبٍ عطاحدی پطؼفدٌبهَ ثدَهٌؾْض

ثِجْز آهبضگ طیُبی ا توبفی (فدطزی ّ ذدبًْاضی) ای دبز ـدْز .زض ؼدبل  ۹۹۹۹اّلد ي
پطّلٍ پ ؿ آظهدْى پطؼفدٌبهَ ـدطّؿ ـدس .اُدساف ایدي آظهبیفدگبٍ ،اًتردبة ؼدؤاالت
آهبضگ طی ثطای همبحجَ ـٌبذتی ،اًتربة هٌبؼتتطیي تکٌ کُبی همبحجَ ـدٌبذتی،
تطک ت ایي زّ ثَ یک پطّتکد ثطای اً بم همدبحجَُبی ـدٌبذتی ّ تحل دد همدبحجَُب

همددبحجَ ـرمددی یددب تلفٌددی ثددب کوددک ضایبًددَ ( CAPIیددب  )CATIاً ددبم هیـددْز،
ضّؾُددبی همددبحجَ ـددٌبذتی پ د ؿ آظهددْى عطاحددی پطؼفددٌبهَ ثددب کوددک ضایبًددَ (کددَ
«همبحجَ ک فی ثدب کودک ضایبًدَ» ًبه دسٍ ـدس) زض فطایٌدس تْؼدقَ ّ عطاحدی پطؼفدٌبهَ
اضبفَ ـس .زض ؼبل  ،۹۹۹۵کبضکٌبى آظهبیفگبٍ پطؼفٌبهَ ـبهد ً ۹فط ثْزًس ۹ :هسیط،
هؽئْل زؼت بثی ثَ پطّلٍُبی سیس ّ ُوبٌُگی پطّلٍُدب ۹ ،هحقدق اضـدس (ثدب پ فد ٌَ
ضّؾـٌبؼی آهبضگ طی) ّ  ۹هحقق (ثب پ ف ٌَ ضّؾـٌبؼی آهبضگ طی ّ ضّاىـٌبؼی)،

 2زؼددت بض ً ددع ثددطای اًترددبة پبؼدددگْیبى زاّعلددت ،تِ ددَ پطؼفددٌبهَ ّ اً ددبم ؼددبیط
تٌؾ وبت .تب ؼبل ُ۹۹۹۸ط ؼبلَ ،پٌ تب زٍ پطؼفٌبهَ (ُن ثطای آهبضگ طیُدبی فدطزی
ّ ُن ثطای ذبًْاضی ّ ُن ثطای آهبضگ طی کؽت ّ کدبض) اظ عطیقدی آظهْىُدبی ـدٌبذتی
ثبظعطاحی هیـسًس ّ اظ ؼبل  ،۹۹۹۸فالٍّ ثط پد ؿ آظهدْى پطؼفدٌبهَُب ،آظهبیفدگبٍ
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ثْز .اظ آً ب کَ زض ازاضٍ آهبض ُلٌس تقطیجبً ُودَ آهبضگ طیُدب فدطزی ّ ذدبًْاضی اظ عطیدق

پطؼفٌبهَ ً ع ثَ تسّیي ضّؾُبی سیس وـآّضی زازٍُدب اظ ولدَ آهدبضگ طی ثدطذظ ّ

ضّیَُبیی ثطای کبُؿ فسم پبؼد آى پطزاذت ] .[۹۵زض ؼبل بى اذ ط زض ازاضٍ آهبض ُلٌس
اظ ضّؾُبی فلْم ضفتدبضی ثدطای تطغ دت افدطاز ثدطای هفدبضکت ث فدتط زض آهبضگ طیُدب
].[۰۰
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 -3-3ازارٍ آهار کاًازا :هزکش هٌابع طزاحی پزطؼٌاهَ)۱985( 6:
اظ ؼددبل  ۹۹۸۵زض ازاضٍ آهددبض کبًددبزا هطکددع هٌددبثـ عطاحددی پطؼفددٌبهَ ( )QDRCثددطای
عطاحی پطؼفٌبهَ تأؼ ػ ـس .اُساف الدلی ایدي هطکدع اً دبم تحق دق ّ ای دبز ظه ٌدَ

ثطای وـآّضی ،تْؼقَ ّ اًتفبض زاًؿ زض ظه ٌَ عطاحی پطؼفدٌبهَ اؼدت .الدلیتطیي
فقبل ت ایي هطکع هغبلقَ فطآیٌس پطؼؿ ّ پبؼد ثطای ثِجْز ُوکبضی پبؼدگْ ّ ک ف دت
زازٍُب (ًطخ پبؼد ثبالتط ّ زق قتطـسى فطایٌس تکو د پطؼفٌبهَ) ّ ُونٌ ي کبُؿ ثبض
ّ ُعیٌَ پبؼد (کبُؿ ظهبى لطف ـسٍ ثطای پ گ طیُب ّ هقبثلَ ثب ذغبُب یب اعالفبت

گوفسٍ) ثب اؼتفبزٍ اظ ضّؾُبی ـٌبذتی ّ ک فی اؼت .گطٍُّبی هتوطکع ،همدبحجَُبی
فو ق ،تفکط ثلٌس ّ هفبُسٍ ضفتبض پبؼدگْ هتساّلتطیي تکٌ کُبی ثَکبضگطفتَ ـدسٍ زض
ایي هطکع اؼدت کدَ زض اًدْاؿ آهبضگ طیُدبی ذدبًْاضی ،کبضگدبُی ّ ؼطـدوبضی اؼدتفبزٍ
هیـْز].[2۶ ّ 2۹

()۱989

زض ؼبل  ۹۹۸۹آظهبیفدگبٍ اًدساظٍگ طی ،اضظیدبثی ّ تْؼدقَ ( )MEDپدػ اظ یدک زّضٍ
آظهبیؿ زض ازاضٍ آهبض ؼْئس تأؼ ػ ـس ّ اظ ضّؾُبی هرتلد

ثدطای اضظیدبثی ّ پد ؿ

آظهْى پطؼفٌبهَ آهبضگ طیُب اؼتفبزٍ هیـْز .زض ایي آظهبیفگبٍ اظ تحق قبت گصـتًَگط
ثطای ثطضؼی هفکالت پطؼفٌبهَُب اؼتفبزٍ هیـْز ]ۺ.[۹

ازاضٍ آهبض کطٍ ٌْثی ،هؤؼؽَ تحق قبت آهبضی :آظهبیفگبٍ عطاحی پطؼفٌبهَ (۹۹ۺ)2
ازاضٍی آهددبض کددطٍ ٌددْثی اظ اّاؼددظ زُددَ ۺۺۺ 2هد الزی فقبل تُددبی گؽددتطزٍای ضا زض
ظه ٌددَُبی وددـآّضی زازٍُددبّ ،یددطایؿ ّ تحل ددد اً ددبم زاز ّ توطکددع اؼبؼددی زض ایددي

تالؾُب ثَ حساقد ضؼبًسى ذغبی اًساظٍگ طی ثطای تْل س زازٍ ثب هحْضیت عطاحی زق ق
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 -4-3ازارٍ آهاااار طاااْمس :آسهایؼاااگاٍ اًاااساسٍگیزی ،ارسیاااابی ّ تْطاااعَ

6۱

پطؼفٌبهَ اؼدت .زض ازاضٍ آهدبض کدطٍ ٌدْثی ثدطای اضظیدبثی پطؼفدٌبهَُب اظ آظهْىُدبی
ـددٌبذتی ّ پددبیلْت ه ددساًی اؼددتفبزٍ هیـددْز ّ زض ؼددبل ۹۹ۺ 2آظهبیفددگبٍ عطاحددی
اظ ولَ ؼطـوبضی ًفْغ ّ هؽکي ،آهبضگ طی وق تی اظ ًؾط اقتمبزی ّ گصضاى ّقدت

اً بم ـسٍ اؼت .ایي پطؼفٌبهَُب ثب اؼتفبزٍ اظ زّ ضّؾ ،همبحجَ ـدٌبذتی ّ ضزیدبة
 .......................هجلهی بررسیهای آهار رسوی ایراى ،سال  ،۱۳شوارهی  ،۳بهار و تابستاى  ،۳۱۱۱صص ....................... ۳۳۱ -۳۱
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پطؼفٌبهَ تأؼ ػ ـس .ایي ضّیکطز ثطای عطاحی ثطای ؼَ آهبضگ طی آهبضی ضؼوی هلدی

آزهایشگاه علوم شناختی و رفتاری هرکس آهار ایراى :هبانی و کاربردها

۳98

چفوی قجد اظ ا طا هْضز آظهبیؿ قطاض گطفتٌسً .تبی آظهبیؿُدب ـدْاُسی زض ذمدْق
هفکالت هطثْط ثَ ؼبذتبض ،هحتْا ّ الغالحبت هْضز اؼدتفبزٍ زض پطؼفدٌبهَُب اضائدَ

زازًس .ایي آظهبیفگبٍ ـدبهد  2اتدب همدبحجَ ـدٌبذتی ،اتدب آظهدْى اؼدتفبزٍپصیطی ّ
اتب ضزیبة چفوی اؼت ّ اظ ضّؾُبی همبحجَ گطٍّ هتوطکع ّ آظهْى ضزیبة چفدوی
اؼددتفبزٍ هیـدْز (ـددکد  .[۹۹])۹ؼددبیط هغبلقددبت زیگددط ایددي آظهبیفددگبٍ فجبضتٌددس اظ:
آهبضگ طی ـطایظ ظًسگی ّ هبلی ،ؼطـوبضی ۺ2ۺ 2کفبّضظی ،آهبضگ طی ضیؽک کؽدت

ّکبض ،آهبضگ طی هلی حقْ ثفط.[۹۰])kostat.go.ir( .

 -5-3ازراٍ آهار اًگلیضّ ،احس بیٌغ رفتاری)2:۱7( 62
ازاضٍ آهبض اًگل ػ اظ پ ؿگبهبى اؼتفبزٍ اظ فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی ثطای ثِجْز عطاحی
پطؼفٌبهَ اؼت ّ زَُ ۺُ ۹۹۸وگبم ثب آهطیکب اظ ضّیکطز فلْم ـٌبذتی ثدطای عطاحدی
پطؼفٌبهَ ّ افعایؿ ثبض پبؼدگْیی ّ زض ؼبل بى اذ ط اظ ضّیکدطز عطاحدی کدبضثط-هحدْض
زض عطاحی پطؼفدٌبهَ ّ آهدبضگ طی ثدطذظ ذدبًْاضی اؼدتفبزٍ ـدسٍ اؼدت ] .[۰۵ّ۹۹اظ
ؼبل ۹۷ۺ 2ازاضٍ آهبض اًگل ػ اظ ضّیکطز ًْیي زیگطی ثب فٌْاى ث ٌؿ ضفتبضی ثَهٌؾْض
اضتقبء ک ف ت آهبضگ طیُب اؼتفبزٍ ـسٍ اؼدت .ایدي ضّؾ زض تودبم فطایٌدسُبی زضگ دط زض
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ػکل ً -9وًَْای اظ آظهبیفگبٍ عطاحی پطؼفٌبهَ

تْل س آهبض اؼتفبزٍ هیـْز.

زض ؼبل ۹۹ۺ ،2زض کٌفطاًػ ث يالوللی آهبضـٌبؼبى ً دطّی کدبض ثطذدی تْلد َُب ثدطای
وددـآّضی ـددبذكُبی ثددبظاض تْل د َ ـددس .زض ؼددبل ۹۵ۺ ،2ؼددبظهبى ث يالوللددی کددبض
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 -6-3طاسهاىُای بیيالوللی :طاسهاى جِاًی کار()ILO

ههدی نقیخانی و هرین زنگنه
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ثَهٌؾْض ثطضؼی ایي تْل َُب پطّلٍ ِبًی هغبلقبت آهبضگ طی ً طّی کبض ضا آغدبظ کدطز
کَ تب ؼبل ۹۷ۺ 2ازاهَ یبفت ] .[2۷زض ایي پطّلٍ ۺ ۹کفْض اظ  ۵قبضٍ حضْض زاـتٌس ّ

اظ ضّؾُبی اضظیبثی کوی ّ ک فی ّ هغبلقبت آظهبیفی هقبیػ کْچک ۶۹اؼتفبزٍ ـدس.
ایي پطّلٍ ثب ُسف تِ َ ّ آظهبیؿ پطؼفٌبهَ ثط اؼبغ آذطیي ت دطات اً دبم ـدس .زض
ایي هغبلقَ پطؼفٌبهَ آهبضگ طی ً طّی کبض ثب اؼتفبزٍ اظ تکٌ کُدبی همبحجَـدٌبذتی
هْضز ثطضؼی قطاض گطفت .هِوتطیي ّیژگی ایي هغبلقَ ،ثطضؼدی پطؼفدٌبهَ زض ظثبىُدبی

هرتل

اؼت کَ عی هطا قَ ثَ افطاز (زض هحد ؼکًْت یب زفتط ؼبظهبى آهدبضی هلدی)،

چگًْگی زضک ّ تفؽ ط افطاز اظ ؼؤاالت هْضز ثطضؼی قطاض گطفت .دسّل  ۹ذاللدَای
اظ کفْضُب ّ ضّؾ ا طای آظهْىـٌبذتی ضا ًفبى هیزُس ].[2۹
جسّل  -۱ذاللَ اعالفبت کفْضُبی ـطکتکٌٌسٍ زض آظهْى ـٌبذتی آهبضگ طی ً طّی کبض
تعساز

کؼْر

هکاى ا جزا

رّع اًتراب

کبهطّى

هحد ؼکًْت

آهبضگ طی قجلی

۰۹

اکْازّض

زفتط ؼبظهبى آهبضی هلی

آهبضگ طی ً طّی کبض قجلی

۹۹

آهبضگ طی ً طّی کبض قجلی

ۺ۰

هصاحبَ

هلساّی

زفتط ؼبظهبى آهبضی هلی

ًوًَْگ طی گلْلَ ثطفی

قعاقؽتبى

زفتط ؼبظهبى آهبضی هلی ّ ذبًْاضی

ًبه ج ب

هحد ؼکًْت

هٌبعق ُسفوٌس

پطّ

ۺ۰

فلپي

هالقبت ُتد ّ هحد ؼکًْت

آهبضگ طی ً طّی کبض قجلی
ًوًَْگ طی گلْلَ ثطفی

ۺ۰

تًْػ

اتب ضجظ

ًوًَْگ طی گلْلَ ثطفی

ۺ۰

ّیتٌبم

هحد ؼکًْت

۹۸

زفتط ؼبظهبى هلی آهبض

ًوًَْگ طی گلْلَ ثطفی

ۺ۹
ۺ۰

 -7-3هْطظَ هاکض پالًک (آلواى) – هزکش طْاز ریظک ُارزیٌگ
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ؼبحد فبم

زفتط ؼبظهبى آهبضی هلی ّ ذبًْاضی

آهبضگ طی ً طّی کبض قجلی

ۺ۰

یکی اظ ظه ٌَُبی کبضثطزی فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی زض آهبض ضؼوی ،ؼْاز آهدبضی اؼدت.
یکی اظ اقساهبت لْضت گطفتدَ زض ذمدْق ؼدْاز آهدبضی ،ای دبز یدک ثرفدی ثدَ ًدبم

ایي هْؼؽَ ثب تفک د یک ت ن اظ ؼَ هترمدك آهبضـدٌبغ ،اقتمدبزاى ّ ضّاًفدٌبغ،

 .......................هجلهی بررسیهای آهار رسوی ایراى ،سال  ،۱۳شوارهی  ،۳بهار و تابستاى  ،۳۱۱۱صص ....................... ۳۳۱ -۳۱
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ثسآهبض ۶۰زض هطکع ؼْاز ضیؽک ُبضزیٌگ هْؼؽدَ هدبکػ پالًدک آلودبى اؼدت ] .[۷زض

آزهایشگاه علوم شناختی و رفتاری هرکس آهار ایراى :هبانی و کاربردها
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ثَلددْضت هبُ بًددَ ذجطُددبیی کددَ آهددبض ثددَ اـددتجبٍ زض آى اؼددتفبزٍ ـددسٍ اؼددت ضا ثطضؼددی
هیکٌٌس ّ ضاٍ کبضُبیی ثطای ثِجْز آى اضائَ هیزٌُس ].[۷

 -8-3کاربززُای علْم ػٌاذتی ّ رفتاری زر آهارگیزیُای هلی
ـکد ۺ ۹کبضثطزُبی فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی زض ؼبظهبى آهبضی هلی ضا ًفبى هیزُس
کَ ثطذی اظ آىُب ثَ ـطح ظیط اؼت:


اّل ي هسل ـٌبذتی زض ظه ٌَی فطایٌس پطؼؿ ّ پبؼد تْؼظ تْضاًگ ْ ()۹۹۸4
اضائَ ـس ،ایي هسل ـبهد چِبض فطایٌس ـٌبذتی اؼت .فْضؼ ت ّ لؽلط ()۹۹۹۹

ضّؾُبی آظهبیفگبُی ـٌبذتی ضا ثب ُوکبضی هطکع هلی آهبض ؼالهت آهطیکب
( ،)NCHSآظهبیفگبٍ ازاضٍ آهبض کبض آهطیکب ( ّ )BLSهؤؼؽَ ث يالوللی RTI
تِ َ کطزًس ّ تحق قبت گؽتطزٍای زض ظه ٌَ ثَکبضگ طی ایي ضّؾُب زض اًْاؿ


اّثطیي (۹ۺۺ )2اظ هطکع تحق قبت ضّؾُبی آهبضگ طی ازاضٍ کبض آهطیکب اظ ضّؾ
همبحجَ ـٌبذتی ثطای ـٌبؼبیی ذغبی اًساظٍگ طی آهبضگ طی آهبض هؤؼؽبت

کبضگبُی )CES( ۶۵اؼتفبزٍ کطز ]ۺ.[۹


کلی (۹۹ۺ ّ )2الضًػ (۹ۺۺ )2پطؼفٌبهَ ًفْغ ّهؽکي ۹۹ۺ ّ 2پطؼفٌبهَ
۶۶

آهبضگ طی کؽت ّ کبض ّ کبضگبُی ازاضٍ آهبض کبًبزا ضا هْضز اضظیبثی ـٌبذتی قطاض

زازًس].[2۶ ّ 2۹


پبضک (۹۰ۺ )2پطؼفٌبهَ آهبضگ طی گصضاى ّقت ازاضٍی آهبض کطٍ ٌْثی ضا ثط

اؼبغ تکٌ کُبی ـٌبذتی ثبظعطاحی کطز ].[2۹


۶۷

ثتع ّ کْثي (۹۵ۺ )2اظ یک آهبضگ طی آه رتَ هُس

ـبهد همبحجَ حضْضی،

تلفٌی ّ ایٌتطًتی ثطای اً بم آهبضگ طی عطح ً طّی کبض ازاضٍ کبض آهطیکب اؼتفبزٍ
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آهبضگ طُبی ذبًْاضی ّ کبضگبُی لْضت پصیطفت ].[۹۷

کطزًس کَ اظ آظهْى ـٌبذتی یب اؼتفبزٍپصیطی ثطای عطاحی ّ زؼتطؼی ثَ ؼؤاالت

اؼتفبزٍ ـس.

تْالی ؼؤاالت آهبضگ طی ً طّی کبض ثطای اًساظٍگ طی اـت بل ،تْل س ذْز همطفی ّ
کبض ثسّى همطف هغبثق ثب ًْظزُو ي اؼتبًساضز کٌفطاًػ ث يالوللی آهبضـٌبؼبى
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زض ؼبل ۹۷ۺ 2زفتط کبض ؼبظهبى هلد( )ILOیک عطح پبیلْت ثَهٌؾْض آظهْى

ههدی نقیخانی و هرین زنگنه

۳9۳

کبض ( )ICLSزض ۺ ۹کفْض اً بم زاز کَ اظ همبحجَ ـٌبذتی ّ اً بم آظهْى
ه ساًی اؼتفبزٍ ـس.



زض ایطاى،

ْازی ّ زیگطاى ( )۹۹۸۰عطاحی پطؼفٌبهَ آهبضگ طُبی ذبًْاضی

ایطاى اظ لحبػ ؼؤاالت ضفتبضی ّ ًگطـی ثط اؼبغ تْل َُبی ث يالوللی هْضز
ثطضؼی قطاض زازٍ اؼت].[۹


هِطاى ّ زیگطاى( )۹۹۹۵ثبظعطاحی  ۹۰ؼؤال اظ پطؼفٌبهَ آهبضگ طی ً طّی کبض

ضا ثَلْضت پ ؿ آظهبیؿ ثب اؼتفبزٍ اظ ضّؾـٌبذتی ثطای پطؼؿگطی ف ي هتي

هْضز ثطضؼی قطاض زازًس].[۵

 -4اطتقزار اسهایؼگاٍ ػٌاذتی ّ رفتاری زر هزکش آهار ایزاى
 -۱-4اُساف ّ زطتاّرزُا
ُوبًغْض کَ اـبضٍ ـسٍ هطکع آهبض ایطاى ً ع ُوگبم ثب ؼبیط ًؾبم ُبی آهبضی ؼبیط

کفْضُب ثط اؼبغ ً بظ ّ تْل َ ث يالوللی اقسام ثَ هسضىؼبظی ًؾبم آهبضی هلی کطزٍ
اؼت .یکی اظ ضاُجطزُبی ایي ت ط اؼتفبزٍ اظ فلْم ّ فٌبّضیُبی ًْیي زض فطایٌسُبی
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ػکل  -۱:تبضیدًگبضی اظ کبضثطزُبی فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی زض آهبضگ طیُبی هلی

اللی ّ پفت جبى تْل س آهبض اؼتُ .وبًغْض کَ ًفبى زازٍ ـس فلْم ّ فٌبّضیُبی
ـٌبذتی ّ ضفتبضی ثَ فٌْاى یک ضـتَ ث ي ضـتَای کبضثطزُبی هرتلفی زض حد هؽبئد
ّ تْؼقَ پطؼفٌبهَ ،عطاحی اثعاضُبی وـآّضی زازٍ ،اضتقبء هِبضت ـٌبذتی ّ ضفتبضی
آهبضگ طاى ،اضتقبء هفبضکت هطزم زض آهبضگ طُب ،ثِجْز ؼْاز آهبض ضؼوی ،تحل د ًگطؾ
 .......................هجلهی بررسیهای آهار رسوی ایراى ،سال  ،۱۳شوارهی  ،۳بهار و تابستاى  ،۳۱۱۱صص ....................... ۳۳۱ -۳۱
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ّ هفکالت ًؾبم تْل س آهبض هجتٌی ثط تقبهد ثب اًؽبى/افطاز زاضز .ایي کبضثطزُب زض ثِجْز
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کبضثطاى ،اًتفبض ّ زؼتطغپصیطی اعالفبت آهبضی اؼت .ثب تْ َ ثَ ایٌکَ ضّؾُبی
فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی ثَلْضت آظهبیفگبُی اؼت .ای بز یک آظهبیفگبٍ ثطای

تحق قبت ضفتبضی ُوبًٌس ؼبیط ؼبظهبىُبی هلی آهبضی ضطّضی اؼت .زؼتبّضزُبی
تأؼ ػ ّ اؼتقطاض آظهبیفگبٍ فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی زض هطکع آهبض ایطاى فجبضتٌس اظ:


ای بز هطکعی ثطای ُسایت ّ ضاُجدطی اؼدتفبزٍ اظ فٌبّضیُدبی ًدْیي ّ ًْآّضاًدَ زض
هطکع آهبض ایطاى ثَ هٌؾْض ؼبهبىزُی توبم فقبل تُدب زض قبلدت یدک ثطًبهدَ دبهـ

ثطای تأه ي ً بظُبی ًؾبم آهبضی کفْض


ای بز ظه ٌَ ثدطای اً دبم پژُّؿُدبی ًدْیي زض هحد ظ آظهبیفدگبُی ّ ثَلدْضت
ُوگطا هبًٌس فٌبّضیُبی زازٍُبی ثبظ ،هَ زازٍ ّ فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی ّ ...



کؽت ت طثَ ّ هدسیطیت زاًدؿ ّ اًتقدبل ت طث دبت ثدَ ؼدبیط ؼدبظهبىُب زاذلدی ّ



کوک ثَ تحقق هبهْضیت ّ چفن اًدساظٍ ًؾدبم آهدبضی کفدْض ثدب فٌدْاى «هدب یگبًدَ

ث يالوللی

ُؽت ن» ّ تْاًبیی ضقبثت زض فطلَ هٌغقَای ّ ث يالوللی


تْؼقَ ؼبظهبىُبی زاًؿ ثٌ بى زض حْظٍ آهبض ضؼوی ثب هحْضیت هطکع آهبض ایطاى ّ

پژُّفکسٍ آهبض



اهکبى زضیبفت حوبیتُبی هبلی اظ ًِبزی هتْلی ثطای گؽتطؾ حْظٍُبی ًْیي

تسّیي ضاٍکبضُبی فلوی ّ فول بتی ثَ هٌؾْض افعایؿ اضظؾ آهبضُبی تْل س ـدسٍ زض
ؼغح فوْم ّ کبضثطاى ّ ثطًسؼبظی ،افدعایؿ ؼدْاز آهدبضی ،افدعایؿ هفدبضکت زض
آهبضگ طی ّ کبُؿ ذغبُبی اًساظٍگ طی

ظیطؼبذتُب

ظیطؼبذتُبی هْضز ً بظ ثطای اؼتقطاض آظهبیفگبٍ ـٌبذتی ّ ضفتبضی هطکع آهبض ایطاى
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هط ـ ًؾبم آهبضی ایطاى ،هْضز افتوبز فوْم هطزم ّ هترممبى ّ ،ؼطاهس زض آؼد ب

فجبضتاًس اظ:
ال ) پطؼٌد
-۹هسیط ّاحس :هترمك فلْم ضفتبضی ّ ـٌبذتی ثب ظه ٌَ تحق قبت ضفتبضی ّ
-2کبضـٌبغ ضفتبضی :هترمك زض ظه ٌَ هغبلقبت ا توبفی ّ ضفتبضی (ً ۹فط) ّ
آهبضگ طی ثب هسضک ل ؽبًػ /فْ ل ؽبًػ ثب ضـتَُبی هطتجظ؛
 .......................هجلهی بررسیهای آهار رسوی ایراى ،سال  ،۱۳شوارهی  ،۳بهار و تابستاى  ،۳۱۱۱صص ....................... ۳۳۱ -۳۱
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آهبضگ طی ثب هسضک زکتطا ضـتَُبی هطتجظ؛
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-۹کبضـٌبغ آهبضـٌبغ هْضْفی :هترمك زض ظه ٌَ هغبلقبت ا توبفی ّ
آهبضگ طی )ً ۹فط(؛

-۰کوک کبضـٌبغ :ثَهٌؾْض ُوکبضی زض ا طای پطّلٍ ّ اً بم آهبضگ طی ه ساًی ثب
هسضک ل ؽبًػ ثب ضـتَُبی هطتجظ؛
ة) ت ِ عات
-۹زّ اتب ثب فضبی هٌبؼت ثطای اً بم همبحجَ تط حبً  ۹الی  ۹2هتط هطثـ

-2زّ فسز لپتبپ ثب قبثل ت اتمبل ثَ زؼتگبٍُبی ضزیبثی ضفتبضی هبً تْضُبی ؼبیع
ثعضگ؛
-۹زؼتگبٍ ضزیبة چفوی ّ ضزیبة هْؼی؛
-۰زؼتگبٍ ضجظ لْت ّ تمْیطثطزاضی.

ضّؾُبیی کَ زض ایي آظهبیفگبٍ زض گبم ًرؽت پ ؿث ٌیـسٍ ضّؾُبی ضفتبضی ّ

آظهْىُبی ـٌبذتی اؼت .ایي آظهْىُب غبلجبً زض هح ظ آظهبیفگبُی ّ ثب اؼتفبزٍ اظ
ً بظ زض هغبلقبت ثَ اؼتفبزٍ اظ فمتـٌبذتی هیتْاى ثب ُوکبضی آظهبیفگبٍ هلی
ًقفَثطزاضی ه عً ،ؽجت ثَ

وـآّضی زازٍُبی فمتـٌبذتی اقسام کطزُ .ونٌ ي

هیتْاى ثطای ضاٍاًساظی آى اظ حوبیتُبی ؼتبز هلی فلْم ـٌبذتی ثِطٍ ؽت ایي
حوبیتُب ـبهد ذطیس ت ِ عات اهکبًبت ّ ثطگعاضی زّضٍُبی آهْظـی ّ ا طای عطح
پژُّفی اؼت.

هحْضُبی پژُّفی ّ ا طایی
یکی اظ ظه ٌَُبی فول دبتی ایدي آظهبیفدگبٍ حدد هؽدبئد ّ هفدکالت هدطتجظ ثدب ًؾدبم
آهبضی زض قبلت عطحُبی تحق قبتی اؼت .ایي هحْضُب کَ فجبضتٌس اظ:


ثطضؼی تأش ط فْاهد بًجی زض پبؼدُبی پبؼدگْ



اؼتفبزٍپصیطی آهبضگ طیُبیی تلفٌی ّ ایٌتطًتی ّ ضایبًَ یبض



ثطضؼی تبش ط ذمْل بت هکبًی هطثْط ثَ فسم پبؼدگْیی



ـٌبؼبیی ّیژگیُبی آهبضگ طی (ثدَ فٌدْاى هتدبل ،هْضدْؿ یدب قبلدت ؼدؤال ،زّضٍ

ـٌبذتی ،اًگ عٍ ّ ،غ طٍ) کَ ثط فطاذْاًی اعالفبت زض حبفؾَ تأش ط هیگصاضز.


ثطضؼی ّ ْز الگُْبی هفرك هطتجظ ثب ثیپبؼریُب
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هط ـ ،پطّتکدُبی همدبحجَ ّ ،غ دطٍ) ّ پبؼدد زٌُدسٍ (ثدَ فٌدْاى هتدبل تْاًدبیی
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ًطمافعاض ّ ت ِ عات ضزیبثی ضفتبضی ّ ت ِ عات لْتی ّ تمْیطی اؼت .زض لْضت
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ثطضؼی چگًْگی افعایؿ هفبضکت هطزم ضا اظ عطیق پ ؿ آ گبُی



ضاُکبضُبی افعایؿ هِبضتُبی الظم ـٌبذتی ّ ضفتبضی آهبضگ طاى

۳۳۳



ثطضؼی ضاثغَ اشطات ضّؾُبی وـآّضی ثب پبؼد ّ ک ف ت زازٍُب



تحق ق زض هْضز ًحٍْ تطک ت زازٍُبی وـآّضی ـسٍ ثب اؼتفبزٍ اظ هُسُبی هرتل
ّ یکپبضچَؼبظی آىُب



ًحٍْ اتمبل زازٍُبی آهبضگ طُبی هرتل



عطاحی فطمُبی کبغص ّ ّة ثطای ثطآّضزى ثِتط ً بظُب ّ اًتؾبضات پبؼد زٌُسگبى



ثِجْز ضّؾُبی ؽت ْ ّ یبفتي زازٍُب زض ّة ؼبیت



ثطضؼی ّ ثِجْز گعیٌَُبی گطاف کی ثطای ًوبیؿ زازٍُب



ثِجْز زؼتطؼی ثَ اثعاضُبی وـآّضی زازٍُب ّ ّة ؼبیت فوْهی



ثِجْز عطاحی ساّل زازٍُبی پ ن سٍ ثطای زؼتطؼی ث فتط

هِوتطیي ًکتَ زض هؽبید حْظٍ اًؽبًی ،تدسضی ی ثدْزى فطایٌدس ت دط ّ تْؼدقَ اؼدت ّ

ًوی تْاى ثب ضّیکطز ثِجْز آًی ثب آى ثطذْضز کطز .ثؽ بضی اظ فبهَ هطزم ّ هسیطاى زض گبم
ًرؽت ایي ت ط ّ تحْالت آًی ضا ًویپصیطًس ّ حتی ثب آى هقبثلَ هیکٌٌدس کدَ الجتدَ اظ
لحبػ ـٌبذتی ّ ا توبفی ضفتبضی کبهالً عج قدی ّ هغدبثق ثدب شات اًؽدبى اؼدتّ .لدی
ًگبٍ هتجت زض ایي هؽألَ ایي اؼت کَ هیتْاى ثب ت دطات تدسضی ی ّ ثطًبهدَُبی ثلٌدس

هست ایي ت طات ضا ثَلْضت فطزی ّ ا توبفی ثْؼ لَ ضاُجطزُدبیی ای دبز کدطز .ایدي
ضاُجطزُب چَ زض قبلت ضّؾُبی ذْزآ گبٍ ّ ًبذْزآ گبٍ هٌ ط ثَ هقوبضی تمو ن هدطزم ّ
ت ط ضفتبض هیـْز .اهب ًکتَ هِوتط ای بز ضفتبض پبیدساض اؼدت .ثغْضیکدَ ایدي ث دٌؿ زض
توبم اشُبى هطزم ّ بهقَ ًقؿ پصیطز کَ آهبض ضؼوی فقظ یک تمْیط اظ بهقَ ً ؽدت

ثلکَ ضّیکطزی کبضاهس ثطای زاـتي بهقَای ـدفبف ّ آظازاًدَ اؼدت ّ اظ آى ثدَ فٌدْاى
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یک ثطًس هلی یبز ـْز .ای بز آظهبیفگبٍ فلْم ـٌبذتی ّ ضفتبضی هطکع آهبض ایطاى کوک
هیکٌس ـٌبذت زق ق اظ ًقؿ هطزم زض تْل س ّ همدطف آهدبض ضؼدوی ثسؼدت آیدس ّ ایدي
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هٌ ط ثَ ّ ْز یک ًؾبم آهبضی هسضى ،پْیب ّ هجتٌی ثط ـٌبذت هیگطزز.
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تقسیز ّ تؼکز
ایي هقبلَ اظ عطح پژُّفی اؼتفبزٍ اظ فلْم ـٌبذتی زض آهبض ضؼوی هغبثق ثب هسل
زض گطٍّ پژُّفی

 کَ تْؼظ هْل۹۹۹۹ فوْهی فطایٌس کؽت ّ کبض آهبضی زض ؼبل

،ٍعطحُبی فٌی ّ ضّؾُبی آهبضی پژُّفکسٍی آهبض زض پژُّفکسٍ آهبض تسّیي ـس
 اظ آقبی زکتط اـکبى ـجبک ّ ؼطکبض ذبًن زکتط ظُطا ضضبیی.هؽترطم ـسٍ اؼت
ًَ لو وب،قِطّزی کَ ثب ًؾطات اضظـوٌس ذْز ًقفی ثَؼعایی زض ثِجْز آى زاـتَاًس
.ؼپبؼگعاضی هیـْز
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49. Subjevtive Probability
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هزجعُا
 عطاحدی پطؼدؿًبهَ زض.)۹۹۸۵(  ل لدی، حو س؛ تبپدبک، هطین؛ هقؾوی گْزضظی،ْازی

]۹ [

. پژُّفکسٍ آهبض،آهبضگ طیُبی ذبًْاضی
 ؼدبظهبى هلدی.)۹۹۹۹( ٍّ کب، ّزّز؛ ک بًی، هطض َ؛ کطاهتی، اـکبى؛ ذبکؽتطی،] ـجبک2[
، ّیژگیُددب ّ ضاُکبضُددبی فول ددبتی زض ایددطاى، ؼددبذتبضُب،آهددبضی زض ًؾددبم آهددبضی هددسضى
.پژُّفکسٍ آهبض
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. ؼٌس ًقفَ بهـ ًقفَ فلوی کفْض.)۹۹۹] ـْضای فبلی اًقالة فطٌُگی (ۺ۹[
َ ه وْفدد،چ ؽددت ّ چگددًْگی: ًددْیي ؼددبظی ًؾددبم آهددبضی کفْض.)۹۹۹۷( ٍّ کددب،] ک ددبًی4[
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