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شرکت در  بروذ ژٌیارزش ي جادیبا افريش  تبلیغات ي پیشبرد هیرابطٍ ب یبررس

 لیرفاٌ استان اردب ای رٌیزوج َای فريشگاٌ
 

 2 ابراَیم دادفر، 1 زلیخا امان الُی

 ، گطهی، ایطاىزاًطگبُ آظاز اسالهی گطایص ثبظاضیبثی، ٍاحس گطهی،گطٍُ هسیطیت اجطایی  .1  

 گطهی، ایطاى ،زاًطگبُ آظاز اسالهی هسیطیت، ٍاحس گطهی،استبزیبض هسیطیت، گطٍُ .2

 چکیذٌ

 ژُیاضظش ٍ جبزیثب ا یجیتطٍ یثطًبهِ ّب یاثعاضّب يیضاثغِ ث یثطضس»ّوجستگی ثِ  -ایي پژٍّص ثب استفبزُ اظ ضٍش تَغیفی

 يیضاثغِ ث یطضسثب ّسف ثپطزاظز. ثسیي هٌظَض ایي تحمیك هی« لیضفبُ استبى اضزث ای طُیظًج ّبی ضطوت فطٍضگبُزض  ثطًس

اًجبم گطفت. اعالػبت هطثَط ثِ لسوت ّبی ًظطی ایي پژٍّص ثب استفبزُ  ثطًس ژُیاضظش ٍ جبزیثب ا یجیتطٍ یثطًبهِ ّب یاثعاضّب

ّبی آهبضی ای ٍ اسٌبزی تْیِ ضسُ اًس ٍ اعالػبت ثرص ػولی ثِ ضیَُ هیساًی اظ عطیك پطسطٌبهِ اظ ًوًَِاظ ضٍش وتبثربًِ

( جوغ آٍضی ضسُ اًس. تجعیِ ٍتحلیل زازُ ّب ثب استفبزُ اظ لیضفبُ استبى اضزث ای طُیظًج ّبی فطٍضگبُ بىِیهطتطط اظ ًف 384)

 يیثٍ ثطًس  ژُیاضظش ٍ جبزیثب ا غبتیتجل يیثضطیت ّوجستگی پیطسَى اًجبم گطفتِ است ٍ ًتبیج پژٍّص حبوی اظ آى است وِ؛ 

ٍ ثب تَجِ ثِ یبفتِ ّبی تحمیك هی تَاى ًتیجِ گطفت وِ  ٍجَز زاضز یزاض یاثغِ هؼٌثطًس ض ژُیاضظش ٍ جبزیفطٍش ثب ا طجطزیپ

ی( هی وتیطلیفطٍش غ طجطزیپی ٍ وتیفطٍش ل طجطزیپ( ٍ پیطجطز فطٍش )وطزى یبزآٍضٍ ی وطزى هتمبػس، زازى یآگبّتجلیغبت)

 تَاًس ثطای ثطًس ضطوت اضظش ٍیژُ ثیبٍضز.

 

 .فطٍش، فطٍضگبُ ّبی ظًجیطُ ایتجلیغبت، پیطجطز َای کلیذی:  ياژٌ
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 مقذمٍ-1

 ثـبظاض ٍ افعایص ػولىطز ثطًـس زض ضلجب ًظط اظ سبیط ّـبی هَفـك ثطًسسـبظی اظ عطیـك تفىیـه هیبى ثطًس هَضز استطاتژی

ـس وـِ هحـیظ ضلبثتی وًٌَی، اوثـط هحممـیي ثـط ایـي ثبٍضً. زض آٍضًـس ثَجـَز هـی هــَلؼیتی هتوـبیع ثـطای ثطًـس هـصوَض

اظ وسـت ٍوبضّـب ػاللوٌس  زّـس ٍ ذیلـی هـی ضا تطـىیل ثٌگـبُ ّـبی یـه ثطًـس ثرص هْوی اظ یه وست ٍ وـبض ٍ زاضایـی

ایجــبز  اظػَاهـل ّستٌس وِ یبز ثگیطًس چغـَض یـه ثطًـس هَفـك ثسبظًس. یىی اظ العاهبت ایجبز ثطًسی لَی ضـٌبذت ّـط یـه

اًس وِ یىی اظ ثب اضظش تطیي  اهطٍظُ ثسیبضی اظ سـبظهبًْـب ثـِ ایـي ثبٍض ضسیسُ(. 1384)تَولی،  تاسـ وٌٌـسُ اضظش ٍیـژُ ثطًـس

پیچیسُ ٍ پطچبلص اهطٍظی، ّوِ هب چِ ثِ عَض فطزی یـب  ٍ ذـسهبت آًْبسـت. زض زًیـبی ّبیطـبى ثطًـسّبی هحػـَالت زاضایی

گیـطی ٍ اًترـبة هَاجِ  ــبیی ضٍظافعٍى ٍ وبّص ظهبى ثطای تػوینّ ثــِ ػٌــَاى هــسیطاى وســت ٍ وبضّــب، ثــب گعیٌــِ

گیطی هطتطیْب، وـبّص ضیسـه ٍ تؼطیف اًتظبضات آًْب  سبزُ سبظی تػوینض ّـبی ثطًـسّب ز ّستین. ثطایـي اسـبس، تَاًوٌـسی

ی است وِ ضوي ػول ثِ ثسـیبض اضظضـوٌس اسـت. یىـی اظ ضطٍضیبت هسیطیت اضضس ّـط سـبظهبى ایجـبز ثطًـسّبی لسضتوٌس

اضظش ٍیژُ ثطًس هعایبی (. 1389)سلیوبًی،  زٌّس اضتمب عَل ظهبى ضا زض ز ّبی ذَ لسضت ٍ تَاًوٌسی ّـب ٍ تؼْـسات، ٍػسُ

ثـبالیی ثطذـَضزاض ثبضـس زض ایـي  ثسیبضی ثـطای ضـطوتْـب ٍ تَلیس وٌٌسگبى زاضز، ثِ ػٌَاى هثبل اگط ثطًسی اظ اضظش ٍیژُ

ثـطای  لیوـت ثـبالیی ًتیجـِ حبضـط اسـت وِ زض ضفتبض هثجتی ًسجت ثِ ثطًس ذَاّس زاضت ٌٌسُ ّسفو غـَضت هػـطف

توبهی ایي ضفتبضّبی . اًجبم زّس هحػَل زّبى ثطای تجلیغبت زّبى ثٍِ  ذطیس ذَز ضا تىطاض ًوبیسٍ  پطزاذت وٌس هحػـَل

طًس ثـب ایجـبز ٍفـبزاضی زض هػـطف ث زّـس. اضظش ٍیـژُ ـیهػـطف وٌٌـسُ هَلؼیـت ضلـبثتی ٍ ػولىطز هبلی ضطوت ضا افعایص ه

ٍ ذسهبت تَاًٌـس اظ ایـي هعیت ثطای تَسؼِ هجوَػِ هحػَالت  ثطز، ضطوتْب هـی وٌٌـسگبى احتوـبل اًتربة ثطًس ضا ثبال هی

ل جسیس وـبّص تجلیغبت ثطای هحػَ ّـبی جسیـس ّعیٌـِ ٍ ذسهبت ثب تؼوین ثطًس هَجَز ثِ هحػـَالت س.ذَز ثْطُ ثجطً

ذَاّـس یبفـت. اظ هعایبی زیگط اضظش ٍیژُ ثطًس هیتَاى ثِ ٍاگصاضی حـك اهتیبظ ٍ لیسبًس ثِ سبیط ضطوتْب، اثطثرطـی اضتجبعـبت 

ػــسم حسبسیت هػطف وٌٌسگبى ثِ لیوـت ٍ وـبّص ذَز، ثطًــس گستطش ای ثِ  توبیل فطٍضگبّْبی ظًجیطُ ثبظاضیبثی،

 (1383)هلىی،  بثل ضلجب ٍ ضوَضزّبی التػـبزی اضبضُ ًوَزآسـیت پصیطی ضطوتْب زض هم

ّبیطبى ضا ثِ ّب تالشای ثب اّویت فعایٌسُ زض هسیطیت ثبظاضیبثی ثِ ضوبض هی آیس، ثِ ٍیژُ ٍلتی سبظهبىاهطٍظُ هسیطیت ثطًس حَظُ

اًس، سیطاى ثطًس ثب آى هَاجِسوت هربثطُ پیبم ّبی ًبهلوَس ٍ پیچیسُ سَق هی زٌّس یىی اظ هْوتطیي هسبئلی وِ اهطٍظُ ه

ّبیی هثل ثطًس ٍ ًحَُ اضائِ ٍ تجلیغ هحػَالت ضبى است، ثِ چگًَگی فطاّن آٍضزى ٍ گستطش زضن ثْتطی اظ ضاثغِ ثیي سبظُ

ٍ  سیس جَازیي) ٍیژُ وِ زض ازثیبت هسیطیت ثبظاضیبثی ػَاهل ثسیبضی هغطح ضسُ وِ ثط ایجبز اضظش یه ثطًس اثطگصاض است

(. زض هحیظ ضلبثتی وًٌَی، اوثط هحممیي ثط ایي ثبٍضًس وِ ثطًس ثرص هْوی اظ یه وست ٍ وبض ٍ زاضایی ّبی 1389، ّوىبضاى

یه ثٌگبُ ضا تطىیل هی زّس ٍ ذیلی اظ وست ٍ وبضّب ػاللوٌس ّستٌس وِ یبز ثگیطًس چغَض یه ثطًس هَفك ٍ اضظضوٌس ثسبظًس 

ضضبى ًبضی اظ ایجبز ػالین تجبضی هحػَالتطبى است ٍ ػالین تجبضی لَی (. ضطوت ّب هی زاًٌس وِ لسضت ثبظا1389)سلیوبًی، 

اًجَُ هطتطیبى ضا ثطایطبى ثِ ّوطاُ هی آٍضز. ضبیس هتوبیعتطیي هْبضت ثٌگبُ ّبی حطفِ ای تَاًبیی آًْب زض ایجبز، حفؼ، 

ٌبذت ًیبظّبی هػطف وٌٌسُ ٍ (. هَسسبت ثب ض1389ٍفبزاضسبظی ٍ تَسؼِ ػالین تجبضی ذَز ثبضس )سیس جَازیي ٍ ّوىبضاى، 

ّبی اضضب وطزى آًبى اظ عطیك ًَآٍضی، تجلیغبت هَثط ٍ اظ ّوِ هْوتط، زاضتي هطتطیبى ٍفبزاض ثِ ثطًسضبى است وِ هی یبفتي ضاُ

تَاًٌس سَزآٍضی ضا حفؼ ًوَزُ ٍ ثمبی ذَز ضا زض یه ثبظاض ضلبثتی حفؼ وٌٌس. اگط ضطوتی یه ًبم تجبضی ضا فمظ زض حس یه 

(. 1384زض ًظط ثگیطز، وبضثطز ػویمی ضا وِ ًبم تجبضی هی تَاًس زض ثبظاضیبثی زاضتِ ثبضس، زضن ًرَاّس وطز )اسوبػیل پَض، اسن 

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اضظش ٍیژُ ثطًس اظ ازضان هطتطیبى ًطبت هی گیطز، ثطای هسیطاى ضطوت ّب ٍ سبظهبى ّب ثسیبض حبئع اّویت 

ا زض ضاثغِ ثب اثعاضّبی ثطًبهِ ّبی تطٍیجی اظ جولِ تجلیغبت ٍ پیطجطز فطٍش هَضز اضظیبثی لطاض است وِ ثتَاًٌس اضظش ٍیژُ ثطًس ض

ٍ ًیع ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ضطوت فطٍضگبّْبی ظًجیطُ ای ضفبُ اظ جولِ هْوتطیي فطٍضگبّْبی ظًجیطُ ای است وِ ثب   زٌّس

ذَز زض جبهؼِ ایطاى ضا زاضًس،  لصا زض ایي ضاستب لػس ثط ایي  استفبزُ اظ تجلیغبت ٍ پیطجطز فطٍش سؼی زض ثبظاضیبثی ٍ ضٌبسبًسى

است تب ضاثغِ ثیي اثعاضّبی ثطًبهِ ّبی تطٍیجی زض ایجبز اضظش ثطًس زض ضطوت فطٍضگبّْبی ظًجیطُ ای ضفبُ استبى اضزثیل هَضز 
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بظاضیبثی ضطوت ّب ٍ ًمص آى زض پژٍّص لطاض گیطز. اّویت ٍ ضطٍضت اًجبم ایي تحمیك ثِ اّویت ػالین تجبضی زض ضاّجطزّبی ث

جصة، ٍفبزاضسبظی ٍ پطتیجبًی اظ هطتطیبى ثط هی گطزز. ػالین تجبضی ًمص ضاّجطزی ٍ هْوی زض وست هعیت ضلبثتی ٍ 

ژُ ثطًس، اّویت زٍچٌساى زاضز ظیطا ثبػث  تػویوبت هسیطیت ضاّجطزی ضطوت ّب زاضز. زض هیبى هجبحث هطثَط ثِ ثطًس، اضظش ٍی

 (.2008، 1ضسُ ٍ ثطای سبظهبى، جطیبى ًمسی ایجبز هی ًوبیس )ثَیل ٍ ّوىبضاىسَزآٍضی ثطًس 

هتبسفبًِ ثبیس اشػبى وطز وِ هغبلؼبت غَضت گطفتِ زضثبضُ ی ثطًس، ًبم ٍ ًطبى، اّویت ٍ اثؼبز آى زض ایطاى، ثبالذع زض استبى 

یبثی هَضز ثی تَجْی ٍ ثی هْطی پژٍّطگطاى ٍ اضزثیل ثسیبض هحسٍز ٍ اًگطت ضوبض است. ثِ ًظط هی ضسس وِ ایي ثؼس اظ ثبظاض

هسیطاى ثبظاضیبثی لطاض گطفتِ است. ایي زض حبلی است وِ ضطوت ّبی جْبًی ثیص اظ ًیوی اظ هَفمیت ّبی فطٍش ذَز ضا ثِ 

ذػَظ زض هیبى هطتطیبى ٍ هػطف وٌٌسگبى وطَضّبی زض حبل تَسؼِ، هسیَى ثطًس ٍ ًبم  ٍ ًطبى جْبًی ذَز ّستٌس 

(. هسیطاى ثبظاضیبثی زض سبظهبى ّب ثبیس ثِ ایي اهط تَجِ وٌٌس وِ ّوبى لسض وِ ویفیت ٍ ذسهبت حیبتی است، 1391ی، )ٍضهعیبض

تَجِ ثِ ثطًس ٍ ًبم ٍ ًطبى تجبضی ًیع اّویت زاضز ٍ زض ایجبز هعیت ضلبثتی ٍ جصة هطتطیبى هَثط ثوط است. حبل اًجبم ایي 

لػس زاضز ضاثغِ اثعاضّبی ثطًبهِ ّبی تطٍیجی ضا ثب ایجبز اضظش ٍیژُ ثطًس زض پژٍّص اظ آى ضٍ ضطٍضی ثِ ًظط هی ضسس وِ 

ضطوت فطٍضگبّْبی ظًجیطُ ای ضفبُ استبى اضزثیل وِ یىی اظ ثطًسّبی ضٌبذتِ ضسُ زض فطٍضگبّْبی ظًجیطُ ای است، هَضز 

هی ثبضس وِ لغؼبً آگبّی اظ ضاّىبضّبی  ثطضسی لطاض زّس. ضطوت ضفبُ زض ایطاى اظ هؼطٍف تطیي ثطًسّبی فطٍضگبّْبی ظًجیطُ ای

تحىین ٍ ایجبز اضظش ٍیژُ ثطًس ثطای هسیطاى آى، زض ضلبثت ثیي اًَاع فطٍضگبُ ّبی ظًجیطُ ای زیگط، هی تَاًس هْن ٍ ضطٍضی 

اًجبم زازًس.  (، تحمیمی ثب ػٌَاى؛ ثطضسی تبثیط آهیعُ ّبی ثبظاضیبثی ثط ضٍی اضظش ٍیژُ ثطًس،1391ثبضس. ایطاى ظازُ ٍ ّوىبضاى )

ًتبیج ایي تحمیك ثیبًگط تبثیط ػٌبغط لیوت ٍ هحػَل ثط توبهی اثؼبز اضظش ٍیژُ ثطًس است. زٍ ػٌػط تَظیغ ٍ فؼبلیت ّبی 

(، زض تحمیمی ثب ػٌَاى؛ ػَاهل هَثط ثط 1391تطٍیجی ًیع اظ ػَاهل اثط گصاض ثط آگبّی/تساػی شٌّی اظ ثطًس ّستٌس. ٍضهعیبضی )

سسبت ذسهبتی هجتٌی ثط هطتطی،  ًطبى هی زّس وِ ٍفبزاضی ثِ ثطًس، ویفیت ازضان ضسُ اظ ثطًس ٍ تساػی اضظش ٍیژُ ثطًس هَ

ثطًس ثط اضظش ٍیژُ ثطًس هَسسبت ذسهبتی ثِ عَض هستمین تبثیط هی گصاضز ٍ آگبّی اظ ثطًس ثط اضظش ٍیژُ ثطًس ثِ عَض هستمین 

ثطًس تبثیط هی گعاضز. زض ایي هیبى ٍفبزاضی ثِ ثطًس ثیطتطیي تبثیط ضا ثط هَثط ًیست ٍ اظ عطیك ٍفبزاضی ثِ ثطًس ثط اضظش ٍیژُ 

(، اًجبم پسیطفت. ایي هغبلؼِ ثط آى ثَز تب ثب 1391اضظش ٍیژُ ثطًس زاضتِ است. تحمیك زیگطی تَسظ پطّیعگبض ٍ اثطاّیوی ػبثس )

زستیبثی ثِ اثؼبز اضظش ٍیژُ ثطًس زض هسل آوط ثب  تبویس ثط هسل آوط ٍ ثب ضٍیىطز هجتٌی ثط هطتطی، ثِ ثطضسی پیوبیطی ثِ هٌظَض

ًفط اظ هػطف وٌٌسگبى ثطًس اًتربثی  413اضظش ٍیژُ ثطًس اظ زیس هػطف وٌٌسُ ٍ هطتطی ثپطزاظز. ایي تحمیك ضا ثب زض ًظط گطفتي

سبذتبضی ثِ تجعیِ ٍ سبهسًَگ زض ضْط تْطاى ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبضی ٍ استفبزُ اظ ًطم افعاض لیعضل ٍ ضٍش هسل یبثی هؼبزالت 

تحلیل زازُ ّبی ثسست آهسُ پطزاذتٌس. ًتبیج ایي تحمیك حبوی اظ آى ضس وِ ٍفبزاضی ثِ ثطًس ٍ تساػی ثطًس تبثیط هستمین ثط 

اضظش ٍیژُ ًبم ٍ ًطبى تجبضی زاضز ّوچٌیي ضاثغِ هستمین ثیي ویفیت زضن ضسُ اظ ثطًس ٍ آگبّی اظ ثطًس ثب اضظش ٍیژُ ثطًس 

هیبى ػَاهلی وِ زاضای اثط هستمین ثط اضظش ًبم ٍ ًطبى تجبضی هی ثبضٌس، ٍفبزاضی ثِ ثطًس زاضای ثیطتطیي اثط ٍ  یبفت ًطس. اظ

یه هسل اضظش ٍیژُ ثطًس »(، تحت ػٌَاى 2009تساػی ثطًس زض هطاتت ثؼسی لطاض گطفت. هغبلؼِ ای تَسظ یٍَ ٍ ّوىبضاى )

زض وطَض آهطیىب اًجبم ضس. ایي هغبلؼِ ثِ ثطضسی اعالػبت تجطثی ثطای « هجتٌی ثط هطتطی ٍ وبضثطز آى ثطای اّسف چٌسگبًِ

تَسؼِ یه هسل ثطًس ثب استفبزُ اظ هسل ّبی اضظش ٍیژُ ثطًس هجتٌی ثط هطتطی ٍ اعویٌبى اظ ضٍایی ٍ پبیبیی ایي هسل هی 

ب زض اهطیىب هَضز ثطضسی لطاض پطزاظز. زض ضًٍس اًجبم یه تحمیك یه هسل پیطٌْبزی ٍ یه هسل اغالحی زض گطٍّی اظ تَضیست ّ

گطفتٌس. ًتبیج حبغل اظ ایي تحمیك، هفَْم اضظش ٍیژُ ثطًس هجتٌی ثط هطتطی ضا تبییس هی وٌس ٍ ػالٍُ ثط ًطبى هی زّسوِ 

ضز ام آگبّی اظ ثطًس تبثیط هثجتی ثط تجطثِ استفبزُ اظ ثطًس زاضز ٍ ّوچٌیي تجطثِ استفبزُ اظ ثطًس ًیع تبثیط هثجتی ثط اضظش ثطًس زا

ًوی تَاًس اثط هستمیوی ثط ٍفبزاضی هطتطیبى ثِ ثطًس زاضتِ ثبضس. ثِ ػجبضتی زیگط تَضیستی وِ تجطثِ هثجتی زاضز، هوىي است 

 هطتطی ٍفبزاضی ًجبضس.

                                                           
1 -Buil  
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 ريش شىاسی-2

 يیا یجبهؼِ آهبض ثبضس یهّوجستگی  تَغیفی ٍ ،اظ لحبػ ًَع ضٍش ،تحمیك حبضط اظ لحبػ ّسف تحمیك اظ ًَع وبضثطزی

 384ًبهحسٍز ثَزى آًْب تؼساز  لیثبضٌس وِ ثِ زل یه لیضفبُ استبى اضزث ای طُیظًج یضطوت فطٍضگبّْب ی ّبیهطتط كیتحم

 ی،ًسج یعجمِ ثٌس یتػبزف یطیًوًَِ ّب ثب استفبزُ اظ ضٍش ًوًَِ گضسُ اًس. اًتربة  یًوًَِ آهبض یًفط عجك جسٍل هَضگبى ثطا

استفبزُ ضسُ زض پژٍّص  ساضزاظ پطسطٌبهِ استبً «غبتیتجل» طیسٌجص هتغ یثطاضسُ اًس. اًتربة  یآهبض ی جبهؼِ یاػضب يیاظ ث

زاًطگبُ هبظًسضاى ٍ تَسظ  تیطیاضضس ضضتِ هس یهمغغ وبضضٌبس یوِ ثطا «طاىیا ییغصا غیزض غٌب غبتیتجل یاثط ثرط یبثیاضظ»

ضا ثِ ذَز  ِیگَ 4 غبتیاست ٍ ّط ثؼس اظ تجل ِیگَ 12 یوِ زاضا ضسُ است( ًگبضتِ ضسُ است استفبزُ 1383) یهحوسضضب هلى

 طیتبث یثطضس»اظ پطسطٌبهِ استبًساضز استفبزُ ضسُ زض پژٍّص « فطٍش طجطزیپ» طیسٌجص هتغ یثطا .زازُ اًساذتػبظ 

زاًطگبُ العّطا ٍ تَسظ ضػٌب  تیطیاضضس ضضتِ هس یهمغغ وبضضٌبس یوِ ثطا «بىیهطتط یفطٍش ثط ٍفبزاض طجطزیپ یاثعاضّب

ضا ثِ ذَز  ِیگَ 3فطٍش  طجطزیاست ٍ ّط ثؼس اظ پ ِیگَ 6 یزاضاوِ  ضسُ است( ًگبضتِ ضسُ است استفبزُ 1384ظازُ ) یتَول

( ذیلی ظیبزتب  ذیلی ون) 5تب  1 یّب ٌِیثب گع ىطتیل فیثِ وبض ضفتِ زض پژٍّص اظ ع ّبی پطسطٌبهِ ِیولزازُ اًس. اذتػبظ 

است،  ِیگَ 32 یزاضا وِ« ثطًس آوط ژُیاضظش ٍ»ثطًس اظ پطسطٌبهِ استبًساضز  ژُیٍاضظش  طیسٌجص هتغ یثطاضسُ است. استفبزُ 

ثِ  ثب تَجِیطتط ٍ ث یٌبىثِ هٌظَض اعو پطسطٌبهِ ییحبضط ثب تَجِ ثِ استبًساضز ثَزى پطسطٌبهِ، ضٍا یكتحم زض ضسُ است.

 ییستأ ظت ًظطاى اًجبم گطفت ٍ پس اٍ غبح یيهترػّػ یس،اسبت یثب ًظط ذَاّ یی،اػتجبض هحتَا یكٍ اّساف تحم یتهبّ

اػتجبض پطسطٌبهِ  ییيتؼ یوطًٍجبخ ثطا یآلفب یتهٌظَض ضط یيثِ ّو .اجطا وست ًوَز یتپطسطٌبهِ ٍ اًجبم اغالحبت الظم، لبثل

زض  یكتحم یيا ثیطتط ثبضس گَیٌس سَاالت اظ اػتجبض ثبالیی ثطذَضزاض است. زض 70/0. اگط الفبی وبضًٍجبخ اظ همساضضَزیاستفبزُ ه

 یلٍ تحل یزازُ پطزاظ یاستفبزُ ضسُ است. ثطا یآهبض ّبی   اظ ضٍش ی)ّوجستگی پیطسَى(ٍ استٌجبع یفیزٍ ثرص آهبض تَغ

 .استفبزُ ضسُ است SPSS یاظ ًطم افعاضّب یآهبض

 

 یافتٍ َای تحقیق-3

 : تًزیع فراياوی برحسب جىسیت، سه ي مذرک تحصیلی1جذيل 

 هسضن تحػیلی سي جٌسیت

 زضغس فطاٍاًی  زضغس فطاٍاًی  زضغس اٍاًیفط 

 45 سبل20ظیط 53.6 206 هطز
11.7 

زیپلن ٍ 

 ظیط زیپلن
149 38.8 

 11.2 43 فَق زیپلن 38.3 147 20-30

 35.7 137 لیسبًس 37.2 143 40-31 46.4 178 ظى

41-50 35 
9.1 

فَق 

 لیسبًس
34 8.9 

 5.5 21 زوتط 3.6 14 ثِ ثبال 51 100 384 جوغ

 

هطبّسُ هی ضَز وِ اظ ثیي هطتطیبى ًوًَِ ِ ضسُ است. ائزض ًوًَِ آهبضی اضهطتطیبى ثط حست جٌسیت تَظیغ فَق  زض جسٍل

 ضَز. زض جسٍل ِ هیئًیع اضا ظیط زض ّویي ضاثغِ ًوَزاضزضغس( ظى ّستٌس.  46.4ًفط ) 178زضغس( هطز ٍ  53.6ًفط ) 206آهبضی 

ًفط  45هطبّسُ هی ضَز وِ اظ ثیي هطتطیبى ًوًَِ آهبضی ِ ضسُ است. ائًِ آهبضی اضزض ًوَهطتطیبى ثط حست سي تَظیغ فَق 

الی  31زضغس( ثیي  37.2ًفط ) 143سبل، 30الی  20زضغس( ثیي 38.3ًفط ) 147سبل سي زاضتِ اًس،  20زضغس( ظیط  11.7)

 زض ّویي ضاثغِ ًوَزاض زاضتِ اًس. سبل 51زضغس( ثیص اظ  3.6ًفط ) 14سبل ٍ  50الی  41زضغس( ثیي 9.1ًفط ) 35سبل،  40

هطبّسُ هی ضَز وِ اظ ِ ضسُ است. ائزض ًوًَِ آهبضی اض التیتحػهطتطیبى ثط حست تَظیغ فَق  ضَز. زض جسٍل ِ هیئًیع اضا ظیط
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 21ًفط فَق لیسبًس،  34ًفط لیسبًس،  137ًفط فَق زیپلن،  43ًفط زیپلن،  126ًفط ظیط زیپلن،  23ثیي هطتطیبى ًوًَِ آهبضی 

 ضَز. ِ هیئًیع اضا ظیط زض ّویي ضاثغِ ًوَزاض ًفط زوتط ثَزُ اًس.

 

 برای متغیر َای تحقیق اسمیروًف-وتایج آزمًن کلمًگريف :2جذيل

 هتغیط آهبضُ سغح هؼٌی زاضی ًتیجِ

 ایجبز اضظش ٍیژُ ثطًس 1.41 0.089 ًطهبل است

 تجلیغبت 1.35 0.093 ًطهبل است

 ز فطٍشپیطجط 0.97 0.134 ًطهبل است

 

تَاى اظ  ثبضس آًگبُ هتغیط هطثَعِ ًطهبل ذَاّس ثَز )زض ایي حبلت هی 05/0اگط سغح هؼٌی زاضی ثسست آهسُ ثیطتط اظ 

)زض ایي حبلت استفبزُ اظ  وٌس ّبی پبضاهتطیه استفبزُ وطز( زض غیط ایي غَضت هتغیط اظ تَظیغ ًطهبل تجؼیت ًوی آظهَى

زاضی هَجَز زض جسٍل فَق ّوگی ثیطتط  بیس ثِ آهبض ًبپبضاهتطیه ثسٌسُ وطز(. سغح هؼٌیّبی پبضاهتطیه هجبظ ًیست ٍ ث آظهَى

وٌٌس ٍ استفبزُ اظ آهبض پبضاهتطیه الظم ٍ  ّستٌس ٍ ثب تَجِ ثِ آى ّوِ هتغیطّبی هَضز هغبلؼِ اظ تَظیغ ًطهبل تجؼیت هی 05/0اظ 

ٍ اظ عطیك  اسویطًَف ضطیت ّوجستگی پیطسَى اًتربة-فوبفی است. ثب تَجِ ثِ تَضیحبت زازُ ضسُ ٍ جسٍل آظهَى ولوَگطٍ

 .ضَز ّب پبسد زازُ هی  آى ثِ فطضیِ

 

 : وتایج ضریب َمبستگی پیرسًن جُت تعییه رابطٍ َمبستگی3جذيل 

 ثطًس ژُیاضظش ٍ جبزیا آهبضُ ّب 

 0.679** ضطیت ّوجستگی پیطسَى تجلیغبت

 0.000 سغح هؼٌبزاضی

 384 تؼساز ًوًَِ

 ثطًس ژُیاضظش ٍ جبزیا آهبضُ ّب فطٍش پیطجطز

 0.319** ضطیت ّوجستگی پیطسَى

 0.000 سغح هؼٌبزاضی

 384 تؼساز ًوًَِ

 

است،  01/0ووتط اظ  99/0عجك ًتبیج جسٍل فَق ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سغح هؼٌبزاضی ذغبی آظهَى ثطای سغح اعویٌبى 

ضطیت ّوجستگی ثیي زٍ هتغیط  ٍجَز زاضز. یزاض یثطًس ضاثغِ هؼٌ ژُیاضظش ٍ جبزیثب ا غبتیتجل يیثثٌبثطایي هی تَاى گفت وِ 

ووتط  99/0است. عجك ًتبیج جسٍل فَق ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سغح هؼٌبزاضی ذغبی آظهَى ثطای سغح اعویٌبى  0.679ًیع ثطاثط 

ضطیت  ٍجَز زاضز. یزاض یثطًس ضاثغِ هؼٌ ژُیاضظش ٍ جبزیفطٍش ثب ا طجطزیپ يیثاست، ثٌبثطایي هی تَاى گفت وِ  01/0اظ 

 است. 0.319ّوجستگی ثیي زٍ هتغیط ًیع ثطاثط 
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 بحث ي وتیجٍ گیری-4

زضغس( هطز ٍ  53.6ًفط ) 206عجك ًتبیج ثسست آهسُ اظ تحمیك زض هَضز جٌسیت هطبّسُ ضس وِ اظ ثیي هطتطیبى ًوًَِ آهبضی 

وِ ثیطتط هطتطیبًی وِ ثِ سَاالت ایي آظهَى پبسد زازُ اًس هطزّب ثَزُ  زضغس( ظى ثَزُ اًس. هطبّسُ هی ضَز 46.4ًفط ) 178

 ای طُیظًج ّبی ضطوت فطٍضگبُاًس، پس ثِ ًظط هی ضسس وِ ًتبیج ایي پژٍّص هی تَاًس ثیطتط اظ ظًبى زض ثیي هطزاى هطتطی 

 هؼتجط ثبضس. لیضفبُ استبى اضزث

 147سبل سي زاضتِ اًس،  20زضغس( ظیط  11.7ًفط ) 45ًوًَِ آهبضی زض ضاثغِ ثب سي هطتطیبى هطبّسُ ضس وِ؛ ثیي هطتطیبى 

سبل  50الی  41زضغس( ثیي 9.1ًفط ) 35سبل،  40الی  31زضغس( ثیي  37.2ًفط ) 143سبل، 30الی  20زضغس( ثیي 38.3ًفط )

ّبی ایي پژٍّص پبسد  سبل زاضتِ اًس. هطبّسُ هی ضَز وِ اظ ثیي وسبًی وِ ثِ پطسطٌبهِ 51زضغس( ثیص اظ  3.6ًفط ) 14ٍ 

 طُیظًج ّبی ضطوت فطٍضگبُسبل سي زاضتِ اًس. پس ثِ ًظط هی ضسس وِ اوثطیت هطتطی ّبی  40تب  20گفتِ اًس، غبلجب ثیي 

 ضا افطاز هیبى سبل تطىیل هی زٌّس. لیضفبُ استبى اضزث ای

ًفط فَق  43ًفط زیپلن،  126ظیط زیپلن، ًفط  23زض ضاثغِ ثب تحػیالت هطتطیبى هطبّسُ ضس وِ اظ ثیي هطتطیبى ًوًَِ آهبضی

ًفط زوتط ثَزُ اًس. هطبّسُ هی ضَز وِ ثیطتطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ هطتطی  21ًفط فَق لیسبًس،  34ًفط لیسبًس،  137زیپلن، 

ًفط ثب هسضن زوتطی ًیع هطبّسُ هی ضًَس. پس هطبّسُ  21ّبی ثب تحػیالت لیسبًس هی ثبضٌسٍ حتی زض ثیي ًوًَِ آهبضی 

ی ضَز وِ افطاز زاضای تحػیالت زاًطگبّی، ثیطتط توبیل ثِ استفبزُ اظ هحػَالت ایي ضطوت ضا زاضتِ اًس ٍ لعٍم تَجِ ه

 ضا هی علجس. لیضفبُ استبى اضزث ای طُیظًج ّبی فطٍضگبُهسیطاى 

 99/0ی سغح اعویٌبى ٍ عجك ًتبیج ثِ زست آهسُ ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سغح هؼٌبزاضی ذغبی آظهَى ثطا 5زض ضاثغِ ثب فطضیِ 

 یثطًس ضاثغِ هؼٌ ژُیاضظش ٍ جبزیثب ا غبتیتجل يیثتبییس هی ضَز ٍ  5است، ثٌبثطایي هی تَاى گفت وِ فطضیِ  01/0ووتط اظ 

 ثَز. 0.679ضطیت ّوجستگی ثیي زٍ هتغیط ًیع ثطاثط  ٍجَز زاضز. یزاض

اضظش تَسؼِ ثیطتطی یبثٌس،  ضفبُ ایطُیظًج ّبی ضگبُفطٍتجلیغبت زض  اثعاضزض تجییي ایي فطضیِ هی تَاى گفت وِ؛ ّطچمسض 

 )فطٍضگبُ ضفبُ( ًیع افعایص ذَاّس یبفت. ثطًس ژُیٍ

 99/0ٍ عجك ًتبیج ثِ زست آهسُ ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سغح هؼٌبزاضی ذغبی آظهَى ثطای سغح اعویٌبى  6زض ضاثغِ ثب فطضیِ 

ثطًس ضاثغِ  ژُیاضظش ٍ جبزیفطٍش ثب ا طجطزیپ يیثتبییس هی ضَز ٍ  6است، ثٌبثطایي هی تَاى گفت وِ فطضیِ  01/0ووتط اظ 

 ثَز. 0.319ضطیت ّوجستگی ثیي زٍ هتغیط ًیع ثطاثط  ٍجَز زاضز. یزاض یهؼٌ

هی تَاًٌس ثب ثطًبهِ ضیعی ٍ  ضفبُ ایطُیظًج ّبی فطٍضگبُثب تَجِ ثِ ًتبیج ثسست آهسُ اظ تحمیك هی تَاى گفت وِ هسیطاى 

 طجطزیپ(  ٍ پیطجطز فطٍش )وطزى یبزآٍضٍ ی وطزى هتمبػس، زازى یآگبّثطًبهِ ّبی تطٍیجی اظ جولِ تجلیغبت )تَسؼِ اثعاضّبی 

ی( زض ًْبیت ثطای ثطًس ضطوت ذَز ایجبز اضظش ًوَزُ ٍ هَلفِ ّبی آى ضا اظ جولِ وتیطلیفطٍش غ طجطزیپی ٍ وتیفطٍش ل

 -تطریع فَضی ثطًس ٍ هحػَالت  -توبیع زاًستي ثطًس ٍ هحػَالت ه -ضٌبذت ٍ اعالع اظ ثطًس ٍ هحػَالت « )آگبّی اظ ثطًس»

اػتمبز ثِ هسظ ثَزى  -زض غسض شّي لطاض زازى ثطًس –اػتمبز زاضتي ثِ گستطزگی ثطًس   -ثِ ذبعط آٍضزى ضؼبض تجلیغبتی ثطًس 

تساػی ًبم ثطًس ٌّگبم ذطیس  - ثطجستِ زاًستي ثطًس« )تساػی ثطًس»(، یطیٌِ ثطًساػتمبز ثِ هَفك ثَزى پ -ثطًس زض ثیي ضلجب 

هتفبٍت پٌساضتي  - زاضتي تػَیط شٌّی هثجت ًسجت ثِ ثطًس - اػتمبز ثِ هتفبٍت ثَزى ثطًس ثب سبیط ثطًس ّب  - وبالّبی هطبثِ

 - یبى اػتمبز ثِ غبزق ثَزى ثطًس ثب هطتط - اػتمبز ثِ هسئَل ثَزى ثطًس زض لجبل جبهؼِ  - تػَیط شٌّی اظ ثطًس ثب سبیط ثطًس ّب 

زاضتي احسبس ضضبیت ًسجت ثِ « )ثطًس ویفیت ازضان ضسُ »(، اػتمبز ثِ هطبضوت ثطًس زض اهَض ذیطذَاّبًِ ٍ اهَض اجتوبػی

اػتمبز ثِ زاضتي اضتجبط  - اػتمبزثِ  ثِ ضٍظ ثَزى هحػَالت ثطًس - زاضتي حس هثجت ًسجت ثِ ویفیت ثطًس -هحػَالت 

اػتمبز ثِ اضظضوٌس ثَزى غطف  - سْیالت ٍ استفبزُ اظ اثعاضّبی اضتجبعی جسیس ثب هطتطیبىاضائِ ت - هٌبست وبضوٌبى ثب هطتطیبى 

اػتمبز ثِ پبسرگَ ثَزى زض لجبل  - اػتمبز ثِ تَاى اجطایی ثبال ٍ اضائِ هحػَل ثب ویفیت تَسظ ثطًس.  - ّعیٌِ جْت ذطیس ثطًس

پیطٌْبز  - غَضت اضائِ لیوتْبی پبییي تط تَسظ ضلجب زض آیٌسُاستفبزُ اظ هحػَالت ثطًس زض « )ٍفبزاضی ثِ ثطًس »( ٍ هطتطیبى

 - اعویٌبى زاضتي ثط ػسم استفبزُ اظ هحػَالت ضلجب زض آیٌسُ - زاضتي حس تؼػت ًسجت ثِ ثطًس - زازى ثطًس ثِ زیگطاى
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ٌبى اظ اًتربة هجسز اعوی - اًتربة اٍل لطاض زازى ثطًس ٌّگبم ذطیس - هٌػفبًِ پٌساضتي لیوت هحػَالت ثطًس ًسجت ثِ ضلجب

 اعویٌبى اظ اًتربة هجسز ثطًس زض غَضت ٍجَز هحػَالت زیگط - ثطًس زض غَضت اضائِ هحػَالت تَسظ ضلجب ثب ّوبى لیوت. 

( ضا زض ًعز هطتطیبى ذَز تمَیت ًوبیٌس وِ زض ًْبیت هی تَاًس ثِ هَفمیت ٍ ثْطُ ٍضی ّوبى ویفیت ٍ ّوبى ٍیژگی ضلجب ثب

 ثیبًجبهس. ضفبُ ایطُیظًج ّبی بُفطٍضگثیطتط ول ضطوت 
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