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ٌشٞ ٜٚبی وبسی  ٚثٟشٚ ٜسی
فیشٚص ٜلٛی ثبص1ٚ
٘بص٘یٗ ٚسأیٙی2
عبٞش ٜاػٕقیّی ثیذٙٞذی3
چىیذٜ
ثٟشٚ ٜسی ٔم ِٝٛای اػت و ٝثب اػتفبد ٜثٟی ٚ ٝٙث ٝوبسٌیشی وبسآٔذ ٔٙبثـ ثشای تِٛیذ وبالٞب  ٚخذٔبت ٔشثٛط ٔی
ؿٛد .ػبد ٜتشیٗ  ٚدس فیٗ حبَ وّی تشیٗ تقشیف ثٟشٚ ٜسی آٖ سا ث ٝفٛٙاٖ ٘ؼجت ٔحلٛالت تِٛیذ ؿذ ٜث ٝفٛأُ
تِٛیذ ث ٝوبس سفتٔ ٝغشح ٔی وٙذ و ٝدس ٚالـ ٘ؼجت تمؼیٓ ػتب٘ذ ٜث ٝدادٞ ٜبػت .أشٚص ٜثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ تغییشات دس
ٔف ْٟٛتٛػق ٚ ٝإٞیت ٔٛضٛؿ ثٟشٚ ٜسی دس تٛػق ،ٝتٛج ٝث ٝتٛػقٙٔ ٝبثـ ا٘ؼب٘ی ٌ ٚشٞ ٜٚبی وبسی ثیؾ اص پیؾ
ٔغشح ٌشدیذ ٜاػت .ثی تشدیذ پیؾ ثیٙی  ٚؿٙبػبیی اثقبد  ٚتفبٚت ٞبی اجتٕبفی  ٚسفتبسی افشاد دس ؿشایظ ٔختّف
وبسی  ٚدس ٌشٞ ٜٚب ٔی تٛا٘ذ ث ٝاستمبء ثٟشٚ ٜسی دس ٌشٞ ٜٚبی وبسی ٔٙجش ٌشدد.
ٚاطٌبٖ وّیذی :ثٟشٚ ٜسیٔ -ذیشیت ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی -عفش ٜسٚی اجتٕبفی -عٛفبٖ ا٘ذیـٝ
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ٔمذٔٝ
ت الؽ ثشای ثٟجٛد  ٚاػتفبدٔ ٜؤثش  ٚوبسآٔذ اص ٔٙبثـ ٌ٘ٛبٌ ٖٛچ٘ ٖٛیشٚی وبس ػشٔبیٛٔ ،ٝاد ،ا٘شطی  ٚاعالفبت،
ٞذف تٕبٔی ٔذیشاٖ ػبصٔبٖ ٞبی التلبدی ٚ ٚاحذٞبی تِٛیذی كٙقتی ٔ ٚؤػؼبت خذٔبتی ٔی ثبؿذٚ .جٛد
ػبختبس ػبصٔب٘ی ٔٙبػت ،سٚؽ ٞبی اجشائی وبسآٔذ ،تجٟیضات  ٚاثضاس وبس ػبِٓ ،فضبی وبس ٔتقبدَ  ٚاص ٟٓٔ ٕٝٞ
تش ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚاجذ كالحیت  ٚؿبیؼت ٝاص ضشٚسیبتی اػت و ٝثشای ٘یُ ث ٝثٟشٚ ٜسی ٔغّٛة ثبیذ ٔٛسد تٛجٝ
ٔذیشاٖ لشاس ٌیشدٔ .ـبسوت آٌبٞب٘ ٝافضبء ٌشٕٞ ٜٚشا ٜثب ا٘ضجبط وبسی ٔی تٛا٘ذ ثش ٔیضاٖ ثٟشٚ ٜسی تأثیش ٌزاسد.
سٚح فش ًٙٞثٟجٛد ثٟشٚ ٜسی ثبیذ دس وبِجذ ػبصٔبٖ ٞب دٔیذ ٜؿٛد و ٝدس آٖ ٔیبٖ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی وب٘ ٖٛتٛج ٝسا
تـىیُ ٔی دٞذ.
دس ایٗ ٔمبِٛٔ ٝضٛؿ فٛأُ ٔٛثش ثش ثٟشٚ ٜسی دس ٌشٞ ٜٚبی وبسی ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٔی ٌیشد.

ٔف ْٟٛثٟشٚ ٜسی
ثٟشٚ ٜسی یقٙی ا٘تخبة ثٟتشیٗ سا ٜاص ٔیبٖ  ٕٝٞساٞ ٜبی ٕٔىٗ .ث ٝثیبٖ دیٍش ثٟشٚ ٜسی یقٙی ثٟتشیٗ اػتفبد ٜاص
أىب٘بت  ٚثشٚت ٞبی دس اختیبس.
ثٟشٜٚسی فجبستؼت اص ٘ؼجت ٔیبٖ وبال  ٚخذٔبت تِٛیذ ؿذ ٜیقٙی خشٚجیٞب یب ػتب٘ذٜٞب  ٚیب ثبصدٜٞب ( )Out putثٝ
فٛأُ تِٛیذ  ٚخذٔبت یقٙی ٚسٚدی ٞب (ٔ )In putجٕٛفبً یب ث ٝیىی اص ٚسٚدی ٞب.
ثٟشٚ ٜسی فجبست اػت اص ث ٝحذاوثش سػب٘ذٖ اػتفبد ٜاص ٔٙبثـ٘ ،یشٚی ا٘ؼب٘ی  ٚتٕٟیذات ث ٝعشیك فّٕی ثٙٔ ٝؾٛس
وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙب  ٚسضبیت وبسوٙبٖٔ ،ذیشاٖ ٔ ٚلشف وٙٙذٌبٖ .تقبسیف دیٍش ،ثٟشٚ ٜسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی سا حذاوثش
اػتفبدٙٔ ٜبػت اص ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٙٔ ٝؾٛس حشوت دس جٟت اٞذاف ػبصٔبٖ ثب وٕتشیٗ صٔبٖ  ٚحذالُ ٞضی ٝٙداؿت ٝا٘ذ.
تش اػبع دیذٌب ٜػبصٔبٖ ثٟشٚ ٜسی ّٔی ایشاٖ ،ثٟشٚ ٜسی یه ٍ٘شؽ فمال٘ی ث ٝوبس  ٚص٘ذٌی اػت .ایٗ ٔـبث ٝیه
فش ًٙٞثٛد ٜوٞ ٝذف آٖ ٛٞؿٕٙذا٘ ٝتش وشدٖ فقبِیت ٞب ثشای یه ص٘ذٌی ثٟتش ٔ ٚتقبِی اػتٔ .ی تٛاٖ ٌفت ثٟشٜ
ٚسی فجبست اػت ث ٝدػت آٚسدٖ حذاوثش ػٛد ٕٔىٗ اص ٘یشٚی وبس ،تٛاٖ ،اػتقذاد ٟٔ ٚبست ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ،صٔیٗ،
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ٔبؿیٗ ،پ ،َٛتجٟیضات صٔبٖٔ ،ىبٖ  ... ٚثٙٔ ٝؾٛس استمبء سفب ٜجبٔق ،ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝافضایؾ آٖ ث ٝفٛٙاٖ یه
ضشٚست ،دس جٟت استمبء ػغح ص٘ذٌی ا٘ؼبٟ٘ب  ٚػبختٗ اجتٕبفی ٕٛٞاسٔ ٜذ٘ؾش كبحجٙؾشاٖ ػیبػتٔ ،ذیشیت ٚ
التلبد لشاس داسد.
ث ٝثیبٖ جبٖ ِٛي ( )7491ثٟشٚ ٜسی ثب ؿبخق ٞبیی ٔب٘ٙذ اسصؽ افضٚد ،ٜث ٝاصای ٘یشٚی وبس ،اسصؽ افضٚد ٜث ٝاصای
ٞشػبفت وبس  ٚاسصؽ افضٚد ٜث ٝاصای ٚاحذ ػشٔبیٌ ٝزاسی ػٙجیذٔ ٜی ؿٛد ٔ ٚقیبس ػٙجؾ التلبددا٘بٖ ثشای
وبسایی فقبِیت التلبدی اػت.

ثٟشٜٚسی ٌشٞٚی
ثٟشٚ ٜسی دس  ٕٝٞفشكٞ ٝبی ص٘ذٌی  ٚثشای  ٕٝٞالـبس جبٔقٛٔ ٝضٛفیت داسد .ثیـتشیٗ وبسثشد ثٟشٚ ٜسی ثشای
ٔذیشاٖ اػت ،تب ػبصٔبٖ خٛد سا ثٟتش  ٚث ٝؿی ٜٛدسػت اداسٕ٘ ٜبیٙذ  ٚاص ٔٙبثـ حؼبة ؿذ ٜثشای سػیذٖ ثٞ ٝذف ثٟشٜ
ٌیش٘ذ.
فشد دس ػبصٔبٖ  ٚجبٔق ٝدس فیٗ حبَ ث ٝوبس جٕقى ٌ ٚشٞٚى اؿتغبَ داسد .وبسوٙبٖ ٞش ػبصٔبٖ دس ٌشٜٞٚبى
اجتٕبفى ػبصٔبٖیبفتٝاى (ثب تمؼیٓ وبس) وّیت ٚاحذ  ٚیىپبسچٝاى سا ثٚٝجٛد ٔىآٚس٘ذ وٛٞ ٝیتى ٔتفبٚت ( ٚدس
فیٗ حبَ ٔؼّظ) ثش ؿخلیت فشدفشد وبسوٙبٖ داسد .سٚاثظ غیشسػٕى ٌشٜٞٚبى ٔـبغُ دس ػبصٔبٖٞب ٘یض ثش فّٕىشد
آ٘بٖ دس لبِت فش ًٙٞػبصٔب٘ى ( ٚفشٔ ًٙٞحّى  ٚفشّٔ ًٙٞی) اثش ٔىٌزاسدٕٞ ،بٍٙٞى  ٚػبصٌبسى ثیٗ سٚاثظ
ٌشٞٚى وبسوٙبٖ صٔی ٝٙسؿذ  ٚتىبُٔ ثٟشٜٚسى ٌشٞٚى سا ٟٔیب ٔىٕ٘بیذ .اكّی تشیٗ ثشٚت ٞش جبٔق٘ ٝیشٚی ا٘ؼب٘ی
اػت و ٝثبیذ ثٟشٚ ٜس ؿٛد.
فٛأُ ٔؤثش ثش افضایؾ ثٟشٚ ٜسی دس ٌشٞ ٜٚبی وبسی
دس تقییٗ فٛأُ ٔؤثش ثش ثٟشٚ ٜسی ٘ؾشات ٔتفبٚتی ٚجٛد داسد .ث ٝعٛس اجٕبَ فٛأّی چ ٖٛآٔٛصؽ ؿغّی ٔؼتٕش
ٔذیشاٖ  ٚوبسوٙبٖ ،استمبء اٍ٘یضؽ ٔیبٖ وبسوٙبٖ ثشای وبس ثٟتش  ٚثیـتش ،ایجبد صٔیٞ ٝٙبی ٔٙبػت ؽٟٛس اثتىبس ٚ
خاللیت دس ٔذیشاٖ  ٚوبسوٙبٖ ،ثشلشاسی ٘ؾبْ ٔٙبػت پشداخت ٔجتٙی ثش فّٕىشد  ٚثشلشاسی ٘ؾبْ تٙجی ٚ ٝتـٛیك،
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ٚجذاٖ وبسی  ٚا٘ضجبط اجتٕبفی  ٚتشٚیج كشف ٝجٛئی  ٚاػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی ٔمش ٖٚث ٝكشف ٝدس ثٟشٚ ٜسی ٔؤثش
ٔی ثبؿذ.
ث ٝعٛس وّی ثبیذ ٌفت ثشای استمبء ثٟشٚ ٜسی تٟٙب یه فّت خبف سا ٕ٘ی تٛاٖ اسائٕٛ٘ ٝد ثّى ٝاستمبء ثٟشٚ ٜسی
سا ثبیذ ٔقّ َٛتشویجی اص فٛأُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛدا٘ؼت.


سفتبس ٔغّٛة سٞجشاٖ ٔ ٚذیشأٖ :ؼئِٛیت خغیش ٔذیشیت  ٚسٞجشی ثبیذ ث ٝافشادی ػپشد ٜؿٛد و ٝضٕٗ
ثشخٛسداسی اص ٚیظٌی ٞبی ؿخلیتی خبف ،ؿیٞ ٜٛبی سٞجشی ٔ ٚذیشیت ٔٙبػت سا ث ٝوبس ٌیش٘ذ  ٚاص ٘ؾش
اخاللی ٘یض اٍِ ٛثبؿٙذ  ٚثتٛا٘ٙذ ٔؼئِٛیت ٞذایت افشاد دس ٌش ٜٚسا ث ٝثٟتشیٗ ٘حٕٔ ٛىٗ فٟذ ٜداس ؿ٘ٛذ.



فشا ٓٞوشدٖ ؿشایظ الصْ پیـشفتٟبی ؿغّی ثشای  ٕٝٞافشاد



دٚسٞ ٜبی آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت  ٚآٔٛصؽ وبسوٙبٖ :ثبیذ دٚسٞ ٜبی آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت  ٚآٔٛصؽ
وبسوٙبٖ سا ث ٝفٛٙاٖ یه أش حیبتی ٔ ٚذا ْٚتّمی وشد ،صیشا تٟٙب اص عشیك آٔٛصؽ ٔی تٛاٖ وٛؿؾ ٞبی ٌشٜٚ
سا ثب أىب٘بت ٔٛجٛد  ٚپیـشفت ٞبی فّٕی جذیذ ٕٞب ًٙٞوشد.



ثبیذ وّیٚ ٝؽبیف  ٚدػتٛساِقُٕ ٞب ٔ ٚمشسات  ٚلٛا٘یٗ ثشای وبسوٙبٖ ٚاضح  ٚسٚؿٗ ثبؿذ ٞ ٚیچ جبی اثٟبٔی
ثشای آٟ٘ب ٚجٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ.



دادٖ اختیبسات وبفی ث ٝافشاد ٌش ،ٜٚتب آٟ٘ب دس ا٘جبْ وبسٞبی خٛد احؼبع ٔؼئِٛیت ثیـتشی وٙٙذٕٞ .چٙیٗ
تٛج ٝث ٝتخلق  ٚتجشث ٝافشاد ٌش ٜٚدس ٌضیٙؾ آٖ ٞب ثشای ا٘جبْ ٚؽبیف ٔحٛٔ ِٝٛسد تٛج ٝلشاس ٌیشد.



ػقی ؿٛد تب افشاد ٌش ٜٚسا دس تلٕیٓ ٌیشی ٞب  ٚتذٚیٗ اٞذاف  ٚثش٘بٔٞ ٝب ٔـبسوت داد٘ .تیج ٝایٗ فُٕ ثبفث
خٛاٞذ ؿذ و ٝافشاد دس اجشای فقبِیت ٞب احؼبع ٔؼئِٛیت وٙٙذ  ٚدس دػتیبثی ث ٝاٞذاف ػبصٔب٘ی تالؽ
ثیـتشی ٘ـبٖ دٙٞذ.

فال ٜٚثش ٔٛاسد روش ؿذ ٜدس ثبال و ٝاص ٔٙؾش ٔذیشیتی ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌشفت ٝاػت اص ثقذ جبٔق ٝؿٙبػی ٘یض چبسِض
اػتٍٙش دس وتبة(ٌ ")4009شٞ ٜٚبی وبسی دس وٙؾ  ٚوٙؾ ٔتمبثُ " ٔٛضٛفبت ٕٟٔی سا دس ثبة ٌشٞ ٜٚبی
وبسی  ٚثٟشٚ ٜسی ٔٛسد تٛج ٝلشاس داد ٜاػت و ٝدس ثخؾ صیش ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌشفت ٝاػت .ثٚ ٝیظٛٔ ٜضٛفبتی
و ٝث ٝفٛٙاٖ آفت ٞبی وبس ٌشٞٚی دس دػتیبثی ث ٝاستمبء ثٟشٚ ٜسی ٔٙؾٛس ٌشدیذ ٜاػت .ثی تشدیذ دس ٘ؾش ٌشفتٗ
فٛأُ ٔٛثش دس افضایؾ  ٚوبٞؾ ثٟشٚ ٜسی دس ٌشٞ ٜٚبی وبسی وٕه ٔٛثشی دس استمبء سٚؽ ٞبی دػتیبثی ثٝ
اٞذاف ٌش ٜٚاػت.
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عفش ٜسٚی اجتٕبفی  ٚفشدیت صداییSocial loafing & DE individuation :
عفش ٜسٚی اجتٕبفی صٔب٘ی وبٞؾ ٔییبثذو ٝوبس ث ٝفٛٙاٖ أشی ٔـخق  ٟٓٔ ٚیب ٔـبسوتی ثٛد ٚ ٜیب افشاد
احؼبع وٙٙذ ؤ ٝجشی فشایٙذی وبُٔ ٔ ٚـخق اص وبس ثٛد ٚ ٜدس ٘تیج٘ ٝبدیذٌ ٜشفتٕ٘ ٝی ؿ٘ٛذ.
یىی اص دالیُ افشاد دس عفشٜسٚی اجتٕبفی ایٗ اػت و ٝافشاد ٔٛجٛد دس ٌشٜٞٚب فبلذ خلٛكیبت فشدی
ٔیؿ٘ٛذ .ث ٝعٛسی ؤ ٝـبسوت ٔٙحلش ث ٝفشد آٖٞب دس وبس ٌشٞٚی دیٍش لبثُ ؿٙبػبیی ٘یؼت ٚیّیبٔض ٞبسویٙض
 ٚالتبٖ )7497( ,دسیبفتٙذ ٍٙٞبٔی و ٝاص ٌشٜٞٚبی ٔتـىُ اص افشاد خٛاػت ٝؿذ و ٝثب حذاوثش كذا ثٝ
ٔیىشٚف٘ٛی و ٝدس ٚػظ اتبق وبس ٌزاؿت ٝؿذ ٜثٛد اثشاص خٛؿحبِی وٙٙذ عفشٜسٚی اجتٕبفی اتفبق افتبد ثب ایٗ
حبَ ٚلتی ثٞ ٝش یه اص افضبی ٌش ٜٚیه ٔیىشٚفٔ ٖٛـخق داد ٜؿذ  ٚاص آٖٞب خٛاػت ٝؿذ وٕٞ ٝیٗ وبس سا
ا٘جبْ دٙٞذ عفشٜسٚی اجتٕبفی تمشیجبً ث ٝعٛس وبُٔ ٔح ٛؿذ .ث ٝفال ٜٚدس یه ٔغبِق ٝد ْٚافشاد صٔب٘ی وٝ
دسیبفتٙذ و ٝاجشایؿبٖ لبثُ ؿٙبػبیی اػت عفشٜسٚی اجتٕبفی دس ٌشٜٞٚب ٔجذداً اص ثیٗ سفتِٚ .ی ٔحممبٖ ایٗ
سا ٘یض ٔتٛج ٝؿذ٘ذ و ٝؿشوتوٙٙذٌبٖ ٚلتی فّٕىشدؿبٖ لبثُ ؿٙبػبیی ٘جٛد حتی ٚلتی و ٝتٟٙب وبس ٔیوشد٘ذ
٘یض تٕبیُ ث ٝعفشٜسٚی داؿتٙذ ثذیٗ تشتیت اٌش ثش٘ٚذادٞبی فشدی لبثُ ٔـبٞذ ٜثبؿٙذ افشاد عفشٕ٘ ٜیس٘ٚذ ٚ
وٙبسٌ ٜیشی ٕ٘ی ٕ٘بیٙذ.
پتب٘ؼیُ اسصؿیبثیEvaluation potential :
٘تبیج تحمیمبت ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝعفشٜسٚی اجتٕبفی سا ٔیتٛاٖ اص عشیك لبثُ ؿٙبػبیی وشدٖ افشاد وبٞؾ داد ثب
ایٗ ٚجٛد لبثّیت ؿٙبػبیی فمظ دس ؿشایغی سخ دادو ٝوبس ؿشوت وٙٙذٌبٖ لبثُ اسصیبثی ٘یض ثبؿذ .
٘تبیج تحمیمبت ٔتقذد ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝلبثّیت اسصؿیبثی تقییٗ وٙٙذٕٟٔ ٜی دس صٔی ٝٙعفش ٜسٚی افشاد اػت ٘ ٚیض
ٔـخق ؿذ ٜاػت و ٝاسصؿیبثی و ٝاص جب٘ت خٛد  ٝ٘ ٚاص جب٘ت دیٍشاٖ ثبؿذ ٔی تٛا٘ذ ٔ ٟٓثبؿذ.
ٔجب٘ی ػٛاسیFree riding :
یىی اص دالیُ عفشٜسٚی اجتٕبفی ایٗ اػت و ٝو ٝافشاد تلٛس ٔی وٙٙذ ػبیش افضبی ٌش ،ٜٚوبس ٌش ٜٚسا ا٘جبْ
خٛاٙٞذ داد  ٚدس ٘تیج ٝالصْ ٘یؼت و ٝآٟ٘ب ٔـبسوت وٙٙذٔ .جب٘ی ػٛاسی اؿبس ٜثٛ٘ ٝفی اص عفش ٜسٚی اجتٕبفی
داسد.دس ٚالـٔ ،جب٘ی ػٛاسی فجبستؼت اص ٘ٛفی عفش ٜسٚی اجتٕبفی وٍٙٞ ٝبٔی و ٝدیٍشاٖ ثش ػبیش افضبی
ٌش ٜٚثٙٔ ٝؾٛس ا٘جبْ وبس ٌش ٜٚاتىب ٔی وٙٙذ ،سخ ٔی دٞذ.
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ٔجب٘ی ػٛاسی ٍٙٞبٔی سخ ٔیدٞذ و ٝافشاد ٌش ،ٜٚسفتبس ػبیش افضبی ٌش ٜٚسا پبیؾ وٙٙذ  ٚدسیبثٙذ و ٝفّٕىشد
خٛدؿبٖ لبثُ اجتٙبة اػت یقٙی ایٗ و ٝث ٝایٗ ٘تیج ٝثشػٙذ وٌ ٝش ٜٚثذ ٖٚآٖ ٞب ٘یض خٛة فُٕ ٔیوٙذ .ث ٝفال،ٜٚ
ایٗ و ٝوذاْ افشاد ٔحتٕالً خٛدؿبٖ سا لبثُ كشف ٘ؾش وشدٖ ٔی دا٘ٙذ ثؼت ٝثٛ٘ ٝؿ وبس داسد .دس یه وبس اؿتشاوی
و ٝدس آٖ فّٕىشد ثش تٛا٘بیی ثٟتشیٗ فض ٛیب افضبی ٌشٔ ٜٚجتٙی اػت ،افشادی و ٝداسای تٛا٘بیی وٕتشی ٞؼتٙذ،
تٕبیُ ثٔ ٝجب٘ی ػٛاسی پیذا ٔی وٙٙذ  ٚثش فّٕىشد دیٍشاٖ یقٙی افضبی ثٟتش ٌش ٜٚتىیٔ ٝی وٙٙذ ثب ایٗ حبَ دس
وبسٞبی تیٕی و ٝفّٕىشد ثذتشیٗ افضبی ٌش ٜٚتقییٗ وٙٙذ٘ ٜتیج ٝاػت ،ثشفىغ ،ایٗ افضبی تٛإ٘ٙذ ٞؼتٙذ وٝ
تٕبیُ ثٔ ٝجب٘ی ػٛاسی داس٘ذ.
اثش ٞبِSucker effect :ٛ
عفش ٜسٚی اجتٕبفی ٔ ٚجب٘ی ػٛاسی ٞش د ٚتب حذی ثش اػبع ؿٙبخت ٙٞجبسٞبی ٌشٞٚی ایجبد ٔی ؿٛد دس ثیـتش
ٔٛاسد ٙٞجبسٞبی ٌش٘ ٜٚـبٖ ٔی دٙٞذ و ٝافشاد ثبیذ ث ٝأش ٘یُ ث ٝاٞذاف ٌش ٜٚوٕه ٕ٘ٛد ٚ ٜثبیذ ایٗ وبس سا ث ٝعٛس
ثشاثش ا٘جبْ دٙٞذ یقٙی ایٗ وٞ ٝیچ فضٛی ٘جبیذ ػخت تش اص فض ٛدیٍش وبس وٙذٍٙٞ .بٔی و ٝث٘ ٝؾش ثشػذ ایٗ
ٙٞجبسٞب ؿىؼت ٝؿذٜا٘ذ ،افشاد ٕٔىٗ اػت تالؽ خٛد دس ٌش ٜٚثٙٔ ٝؾٛس ثبصٌشدا٘ذٖ ٚضقیت ثشاثش تغییش دٙٞذ .
تٕبیُ ث ٝتالؽ ٘ىشدٖ ث ٝفٛٙاٖ ٚػیّٝای ثشای ثبصٌشدا٘ذٖ ثشاثشی  ٚاجتٙبة اص ٔٛسد ػٛء اػتفبد ٜلشاس ٌشفتٗ صٔب٘ی
اتفبق ٔی افتذ و ٝفشد تلٛس وٙذ داسد وبس ثیـتشی ٘ؼجت ث ٝدیٍشاٖ ا٘جبْ ٔی دٞذ ایٗ ٔٛضٛؿ تحت فٛٙاٖ اثش ٞبِٛ
ٔٛسد ثحث لشاس ٌشفت ٝاػت.
ثی تشدیذ ثب ٘ؾش ٌشفتٗ  ٕٝٞایٗ فٛأُ دس ٘تیج ٝوبس ٌش ،ٜٚثشای حل َٛث ٝثٟتشیٗ ٘تیج ٝضشٚست داسد أىبٖ
اسصؿیبثی فشدی دس ٌشٞ ٜٚبی وبس ٚجٛد داؿت ٝثبؿذ تب جبیٍب ٜیىبیه افشاد ٘یض ٔحفٛػ  ٚتلٛس آٖ ٞب اص خٛیـتٗ ٚ
اسصؽ وبس  ٚحضٛس آٖ ٞب دس ٌش ٜٚثش٘ ٓٞخٛسد.
عٛفبٖ ٔغضی Brain storming :
اسائ ٝیه ثبس ٜایذٞ ٜب ،افىبس  ٚا٘ذیـٞ ٝب ثذٔ ٖٚحذٚدیت ث ٝتٛػظ تٕبْ افشاد ؿشوت وٙٙذ ٜدس یه ٌش .ٜٚثیبٖ ثی
ٚاػغ ٝا٘ذیـٞ ٝب  ٚخاللیت ٞب ثٚ ٝػیّ ٝتٕبْ افشاد ٌش ٚ ٜٚثذ ٖٚتٛج ٝث ٝفّٕی ثٛدٖ افىبس ٘ ٚؾشیبتی و ٝاسائٔ ٝی
ؿٛد.
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تىٙیىی و ٝث ٝعٛس ٔىشس ثشای ایجبد تلٕیٕبت خالق دس ٌشٞ ٜٚبی وبسی اػتفبدٔ ٜی ؿٛد تحت فٛٙاٖ عٛفبٖ
فىشی ؿٙبختٔ ٝی ؿٛد .ایٗ تىٙیه ثشای اِٚیٗ ثبس تٛػظ آثضٖ دس ػبَ  7499دس تالؽ ثشای افضایؾ اثشثخـی
جّؼبت ٌشٞٚی دس ثٍٙب ٜتجّیغبتی اؽ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت .آثضٖ فمیذ ٜداؿت و ٝا٘ؼبٖ ٞب ٔیتٛا٘ٙذ اص
ٔغضٞبیـبٖ ث ٝعٛس اثشثخؾ اص عشیك ث ٝاؿتشان ٌزاؿتٗ ایذٜٞب ثب یىذیٍش ث ٝكٛست ٌشٞٚی یه ٔؼئّ ٝسا ثٝ
«عٛفبٖ» ثىـٙذ .آثضٖ فمیذ ٜداؿت و ٝسٚؽ ٞبی خالق صٔب٘ی افضایؾ خٛاٙٞذ یبفت و ٝافضب ٌش ٜٚحجٓ صیبدی اص
ایذٞ ٜب سا ایجبد وٙٙذ  ٚصٔب٘ی و ٝلضبٚت ٞب دسثبس ٜویفیت آٖ ایذٞ ٜب دس آغبص ث ٝتقٛیك افتبد ٚ ٜدس صٔب٘ی ثقذ ٔٛسد
اسصؿیبثی لشاس ٌیش٘ذ.
عٛفبٖ فىشی ٔجتٙی ثش لٛافذ صیش اػت:
ٞشٌش ٜٚثبیذ ٞش لذس ؤ ٝی تٛا٘ذ ایذ ٜتِٛیذ وٙذ ٔ٘ ٟٓیؼت ایٗ ایذٞ ٜب غیش ٔ ٟٓیب غیش فّٕی ثبؿٙذ. ٞیچ وغ حك ٘ذاسد دسثبس ٜویفیت یه ایذ ٜحتی ایذ ٜخٛدؽ ٘ؾش ثذٞذ.افضبی ٌش ٜٚتـٛیك ٔی ؿ٘ٛذ و ٝایذٜٞبی دیٍشی سا اكالح  ٚثؼظ دٙٞذ.ٔحممبٖ تالؽ لبثُ ٔالحؾ ٝای سا ثشای آصٔ ٖٛاثشثخـی عٛفبٖ فىشی ا٘جبْ ٔی دٙٞذ  ٚدس فیٗ حبَ فّیشغٓ
خاللیت خٛد ایذ ٜؿٛاٞذ خیّی وٕی ٚجٛد داسد و ٝداَ ثش فّٕی ثٛدٖ آٖ ثبؿذ .دس حمیمت تمشیجبً تٕبْ ٔغبِقبت ٚ
ٕٞچٙیٗ فشاتحّیُٞبیی و ٝاص آٖ ٔغبِقبت ا٘جبْ ؿذ ٜاػت ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ و ٝكشف ٘ؾش اص دػتٛسٞبی دلیمی و ٝثٝ
ٌش ٜٚدادٔ ٜی ؿٛد ٌشٞ ٜٚبیی و ٝعٛفبٖ فىشی ا٘جبْ ٔی دٙٞذ ث ٝتقذادی و ٝا٘تؾبس ٔی سٚد ایذ ٜتِٛیذ ٕ٘یوٙٙذ ٚ
ایذٜٞبیی و ٝآٖٞب تِٛیذ ٔیوٙٙذ ٔقٕٛالً وٓ ویفیت تش اص ایذٞ ٜبیی اػت و ٝتٛػظ ٌشٞ ٜٚبی اػٕی  ٓٞا٘ذاص ٜؿبٖ
تِٛیذ ٔی ٌشدد .ثٙبثشایٗ عٛفبٖ فىشی ٔثبَ دیٍشی اص ٔٛسدی اػت و ٝدس آٖ فّیشغٓ ا٘تؾبس ٔٛفمیت دس پبیبٖ فشایٙذ
ٌش ٜٚصیبٖ ثذػت ٔی آٚسد.
عفش ٜسٚی اجتٕبفی :ؿبیذ ثبسصتشیٗ صیبٖ ثبِم ٜٛو ٝثش ػش سا ٜعٛفبٖ فىشی اثشثخؾ لشاس داسد عفش ٜسٚی اجتٕبفی
تٛػظ افضبی ٌشٔ ٜٚی ثبؿذ .دػت وٓ ثشخی اص تحمیمبت ٘ـبٖ ٔی دٙٞذ و ٝایٗ أش ثخـی اص ٔؼئّ ٝسا ایجبد ٔی
وٙذ ثشای ٔثبَ پبِٛٚع  ٚصیٙذِٚت  7441دسیبفتٙذ و ٝعفش ٜسٚی اجتٕبفی دس ٌشٞ ٜٚبیی و ٝعٛفبٖ فىشی ٔی
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وٙٙذ اتفبق ٔی افتذ یىی اص دالیُ آٖ ایٗ اػت و ٝافشاد فىش ٔی وشد٘ذ و ٝػبیش افضبی ٌش ٜٚث ٝا٘ذاص ٜوبفی ػخت
وبس ٕ٘یوٙٙذ ( ٚثخبعش اجتٙبة اص جبیٍبٞ ٜبِ ٛثٛدٖ)سفتبسؿبٖ سا ثب ایٗ ٙٞجبس ادسان ؿذٜؿبٖ ٕٞبٔ ًٙٞی وشد٘ذ.
ادسان اسصؿیبثی:اٌش چ ٝو ٝث ٝافشاد دس ٌشٜٞٚبی عٛفبٖ ٔغضی ثٛد٘ذ ٌفت ٝؿذ ٞیچ اسصؽ یبثی اص ویفیت
ایذٜٞبیـبٖ ا٘جبْ ٘خٛاٞذ ؿذ  ٚثذیٗ تشتیت اٌشچ ٝوّی ٝایذٞ ٜب ٕٔىٗ اػت خٛة ثبؿٙذ ِٚی افشاد ٕٔىٗ اػت
تٕبیّی ث ٝاثشاص ثشخی اص ایذٞ ٜبیـبٖ دس ٌشٞ ٜٚبی عٛفبٖ ٔغضی ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ ،چشا ؤ ٝی تشػٙذ ایذٞ ٜبیـبٖ ثٝ
ٚػیّ ٝدیٍشاٖ ٔٛسد اسصیبثی ٔٙفی لشاس ٌیشد.
دس حمیمت تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝایٗ أش حمیمت داسد  ٚثذیٗ تشتیت ف ٟٓاص ٘تیج ٝاسصؿیبثی٘ ،مـی دس وبٞؾ
اثشثخـی ٌشٞ ٜٚبی ٔتقبُٔ ایفب ٔی وٙذ ثشای ٔثبَ ٍٙٞبٔی و ٝث ٝافشاد ٌفتٔ ٝی ؿٛد و ٝػبیش افضبی ٌشٜٚ
ٔتخلق تش اص آٖ ٞب ٞؼتٙذ ،آٖٞب ٔـبسوتـبٖ سا وبٞؾ ٔیدٙٞذ ٍٙٞ ٚبٔی و ٝآٖٞب لب٘ـ ٔیؿ٘ٛذ و ٝخٛدؿبٖ
ٔتخلق ٞؼتٙذ ٔـبسوتـبٖ سا افضایؾ ٔی دٙٞذ.
ا٘ؼذاد تِٛیذ:اٌش چ ٝعفشٜسٚی اجتٕبفی  ٚدسن اسصؽ یبثی ث٘ ٝؾش ٔیسػذ و ٝفّت ثخـی اص ٔؼئّ ٝثبؿذ ثب ایٗ
حبَ ٟٔٓتشیٗ ٔـىّی و ٝاثشثخـی عٛفبٖ ٔغضی دس ٌشٜٞٚبی چٟش ٜث ٝچٟش ٜایجبد ٔیوٙذ ایٗ اػت و ٝكشف أشِ
ثب دیٍشاٖ ثٛدٖ ،فشكتٞبی ایجبد دس ثیبٖ ایذٞ ٜب سا ٔب٘ـ ٔی ؿ٘ٛذ.
دس یه ٌش ٜٚفمظ یه فشد ٔی تٛا٘ذ دس ٞش صٔبٖ كحجت وٙذ  ٚایٗ ٔی تٛا٘ذ ثبفث ؿٛد و ٝافشاد ایذٞ ٜبیـبٖ سا
فشأٛؽ وٙٙذ چشا و ٝدس فیٗ حبَ دس حبَ ٌٛؽ وشدٖ ث ٝدیٍشاٖ ٞؼتٙذ  ٚیب ٕٔىٗ اػت آ٘چ ٝسا و ٝدیٍشاٖ ٔی
ٌٛیٙذ سا فشأٛؽ وٙٙذ چشا و ٝدس آٖ ِحؾ ٝدس حبَ فىش وشدٖ ث ٝایذٞ ٜبی خٛدؿبٖ ٞؼتٙذ ایٗ ٔؼئّ ٝث ٝفٛٙاٖ
ا٘ؼذاد تِٛیذ ؿٙبختٔ ٝی ؿٛد .اٌش ثخٛاٞیٓ عٛس دیٍشی دس ٘ؾش ثٍیشیٓ ا٘ؼذاد تِٛیذ ٍٙٞبٔی اتفبق ٔی افتذ و ٝاٌش
چ ٝافشاد دس ٌشٞ ٜٚبی اػٕی ٔی تٛا٘ٙذ تٕبْ صٔبٖ ٔٛجٛد خٛد سا كشف تِٛیذ ایذ ٜثٕٙبیٙذ ِٚی افضبی ٌشٞ ٜٚبی
چٟش ٜث ٝچٟشٔ ٜججٛس ٞؼتٙذ وبسٞبی دیٍشی سا ٘یض ا٘جبْ دٙٞذ  ٚایٗ خاللیت ؿبٖ سا وٓ ٔی وٙذ.
ت ٓٞٛاثشثخـی ٌشٞٚی:اٌش چ ٝتحمیك ٘ـبد ٜداد ٜاػت و ٝعٛفبٖ ٔغضی ٕٞیـ ٝاثشثخؾ ٘یؼت ِٚی افشادی و ٝدس
ٌشٞ ٜٚبی عٛفبٖ ٔغضی ؿشوت ٔی وٙٙذ ثب ایٗ حبَ فىش ٔی وٙٙذ و ٝث ٝؿىُ ٌشٞٚی وبسؿبٖ ثٟشٚ ٜستش اص صٔب٘ی
اػت و ٝتٟٙب وبس ٔی وٙٙذ .ث ٝفال ٜٚآٖ ٞبیی و ٝاص لجُ دس ٌشٟٞٚبی وبسی ؿشوت وشد ٜا٘ذ ٔب٘ٙذ -جّؼبت عٛفبٖ
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ٔغضی-ثذیٗ ثبٚس٘ذ و ٝجّؼبت ٔٛثشتش اص آٖ چ ٝوٚ ٝالقبً ٞؼت ثٛد ٜاػت .ث ٝعٛس وّی ٔشدْ ثبٚس داس٘ذ وٝ
ٌشٞٚـبٖ دس ٔمبیؼ ٝثب ػبیش ٌشٞ ٜٚب ث ٝعٛس خبكی اثشثخؾ ثٛد ٚ ٜته ته آٖ ٞب ث ٝعٛس فشدی ثٞ ٝذف ٌشٜٚ
پیؾ اص آٖ چ ٝوٚ ٝالقبً وٕه وشد ٜثبؿٙذ وٕه وشد ٜا٘ذ.
تٕبیُ ث ٝثیؾ اص ا٘ذاص ٜثشآٚسد ٜوشدٖ ثٟشٚ ٜسی ٌشٞ ٜٚب ت ٓٞٛاثشثخؾ ٌش٘ ٜٚبٔیذٔ ٜی ؿٛد  ٚثٙؾش ٔی سػذ و ٝثٝ
چٙذ دِیُ اتفبق ٔی افتذ :یه دِیُ آٖ ؤ ٝشدْ ٔقٕٛالً ٔبِىیت ثش ثٟش ٚسی یه ٌش ٜٚث ٝفٛٙاٖ یه وُ ٔتٕشوض
ثبؿٙذ و ٝدػت وٓ دس ٔمبیؼ ٝثب ٔیضاٖ ٔـبسوت اؿخبف دس ٔمیبع فشدی وبٔالً خٛة ث٘ ٝؾش ٔیسػٙذ ثقالٜٚ
افشادی و ٝدس ٌشٞ ٜٚبی عٛفبٖ ٔغضی وبس ٔی وٙٙذ ث٘ ٝؾش ٔی سػذ و ٝفىش ٔی وٙٙذ لٛا٘یٗ عٛفبٖ ٔغضی ٘تیجٝ
ثخؾ ٞؼتٙذ .آٖٞب فىش ٔیوٙٙذ و ٝآٖٞب ٌ ٚش ٜٚدس حبَ تِٛیذ ایذٜٞبی صیبدی ٔیثبؿٙذ  ٚایذٜٞبیـبٖ ثخبعش ایٗ
تِٛیذ ٔیؿٛد و ٝآٖٞب ایذٜٞبی دیٍشاٖ سا ؿٙیذٜا٘ذ  ٚایذٜٞبیـبٖ ث ٝدیٍشاٖ دس ایجبد ایذٜٞبی خٛة وٕه وشدٜ
اػتِٚ .ی ٚلتی وٛٔ ٝضٛفبت ث ٝكٛست فیٙی اسصیبثی ٔیؿٛد ٞیچ وذاْ ایٗٞب ٔقٕٛالً كحیح ٘یؼتٙذ.
ت ٓٞٛاثشثخـی ٌشٞٚی چٙذ ٔـىُ سا ثش ػش سا ٜفّٕىشد اثشثخـی ٌش ٜٚایجبد ٔیوٙذ ا َٚآٖ وٌ ٝشٜٞٚب ٕٔىٗ
اػت ث ٝاػتفبد ٚ ٜاتىب ث ٝسٚیٞٝبی عٛفبٖ ٔغضی ادأ ٝدٙٞذ.حتی آٖ سٚیٞ ٝبیی وٚ ٝالقبً اثشثخؾ ٘یؼتٙذ .ثقال ٜٚایٗ
احؼبع وٌ ٝش ٜٚدس حبَ تِٛیذ ایذٞ ٜبی ثؼیبس خٛثی اػت ٕٔىٗ اػت ٌش ٜٚسا ث ٝایٗ تفىش ثشػب٘ذ و ٝثٟتش اص آٖ
چ ٝوٚ ٝالقبً ٞؼت فُٕ ٔی وٙذ دس ٘تیج ٝافضبی ٌشٕٔ ٜٚىٗ اػت ث ٝاؿتجب ٜاحؼبع وٙٙذ و ٝآٖ ٞب دس ا٘جبْ یه
فُٕ ٔٛفك ثٛد ٜا٘ذ  ٚدس ٘تیج ٝصٚدتش اص آٖ ٚلتی و ٝثبیذ دػت اص وبس ثىـٙذ .
ثشای ثٟجٛد فقبِیت ٞبی ٌشٞٚی تىٙیه ٞبی ٔختّفی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝا٘ذ اص آٖ جّٕٛٔ ٝاسد صیش لبثُ روش
ٞؼتٙذ:
تىٙیه ٌش ٜٚاػٕیThe nominal group technique :
سٚیىشدی جٟت ثٟجٛد ث ٝتلٕیٓ ٌیشی ٌشٞٚی و ٝاص ٌشٜٞٚبی اػٕی ثشای ایجبد ایذٞ ٜبی اِٚیٌ ٚ ٝشٞ ٜٚبی چٟشٜ
ث ٝچٟش ٜثٙٔ ٝؾٛس ثحث  ٚػبختٗ آٖ ایذٞ ٜب اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ.
ایٗ تىٙیه ٔجتٙی ثش اػتفبد ٜاص ٌشٞ ٜٚبی اػٕی ثٙٔ ٝؾٛس ایجبد ایذٞ ٜبی اِٚیٌ ٚ ٝشٟٞٚبی چٟش ٜث ٝچٟش ٜثٙٔ ٝؾٛس
ثحث  ٚایجبد آٖ ایذٜٞب اػت .دس ایٗ سٚیىشد ؿشوت ،وٙٙذٌبٖ ث ٝكٛست ا٘فشادی وبس وشد ،ٜث ٝكٛست ا٘فشادی
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تِٛیذ ایذٕٛ٘ ٜد ٚ ٜلجُ اص ایٗ و ٝثحث ٌشٞٚی ؿشٚؿ ؿٛد آٖ ٞب سا یبدداؿت ٔیوٙٙذ ٌ ٚش ٜٚػپغ ایذٜٞبی تِٛیذ
ؿذ ٜسا ثجت ٔیوٙذ افشاد پغ اص آٖ ث ٝكٛست فشدی  ٚخلٛكی لضبٚت ٞبیـبٖ سا دس ٔٛسد آٖٞب ا٘جبْ داد٘ذ ،ایٗ
لضبٚتٟب جٕـ آٚسی ٔی ؿ٘ٛذ .ثقال ٜٚیه فشایٙذ سفت  ٚثشٌـتی (د ٚفشكت) اػتفبدٔ ٜیؿٛد تب اعٕیٙبٖ حبكُ
ٌشدد وٞ ٝش فشد ،فشكت ا٘تمبَ ایذٞ ٜبیؾ سا داسد.

تىٙیه ٘شدثب٘یStepladder technique :
یه سٚؿی اص تلٕیٓ ٌیشی خاللب٘ ٝاػت و ٝدس آٖ افشاد فضٌ ٛش ٜٚؿذ ،ٜدیذٌبٟٞبیـبٖ سا ث ٝكٛست ٘ٛثتی اسائٝ
ٔی وٙٙذ .و ٝدس آٖ افشاد یه ی ٝیه ثٌ ٝشّٔ ٜٚحك ٔیؿ٘ٛذ ٞ ٚش وذاْ اص افضبیی وٚ ٝاسد ٔیؿ٘ٛذ ٔٛسد آٔٛصؽ
لشاس ٔیٌیش٘ذ و ٝدسثبسٛٔ ٜضٛفبتٔ ،ؼتمالً دس ر ٗٞخٛدؿبٖ فىش وٙٙذ  ٚلجُ اص ایٙىٚ ٝاسد ثحث ٌشٞٚی ؿ٘ٛذ
٘تیجٌ ٝیشی ٕ٘بیٙذ .ثٍٙٞ ٝبْ ٚسٚد ثٌ ٝش ،ٜٚفض ٛجذیذ ایذٞ ٜبیؾ سا اسائٔ ٝی وٙذ  ٚاص ایٗ عشیك اعٕیٙبٖ حبكُ
ٔی ؿٛد و ٝایذٞ ٜبی ٞش فشد وبٔالً تٛػظ وُ ٌش ٜٚؿٙیذ ٜؿذ ٜاػت تحمیك دس خلٛف اثشثخـی تىٙیه ٘شدثب٘ی
٘ـبٖ داد ٜاػت وٌ ٝشٞ ٜٚبی ٘شدثب٘ی دس ٔمبیؼ ٝثب ٌشٟٞٚبی ٔتقبسف تلٕیٕبت ثب ویفیتثبالتشی اتخبر ٔی وٙٙذ.
اص سٚیىشدٞبی ٔـبث ٝدیٍش ٔی تٛاٖ ث ٝتىٙیه دِفی اؿبس ٜوشد و ٝدس آٖ ،لضبٚت ٞبی افشاد ثذٞ ٖٚیچ ٔاللبت ٚ
تشویجی جٕـ آٚسی ٔی ؿ٘ٛذ .ایٗ و ٝچٙیٗ تىٙیهٞبیی چمذس دس ثٟجٛد تلٕیٓ ٌیشی ٔفیذ ٞؼتٙذ ٛٙٞص ٔٛسد
تحمیك اػت ِٚی آٖ ٞب ثبِم ٜٛاثشثخـی داس٘ذ ،چشا و ٝتٛاٖ وبٞؾ ا٘ؼذاد تِٛیذ سا داسا ٞؼتٙذ ،اص ایٗ عشیك وٝ
أىبٖ تفىش فشدی اِٚی ٝسا ٔیؼش ٔی ػبص٘ذ  ٚفمظ پغ اص آٖ اػت و ٝثحث ٌشٞٚی ؿىُ ٔی ٌیشد  .عٛفبٖ رٙٞی
اِىتش٘ٚیىی پیـشفت ٞبی ٔقبكش دس تىِٛٛٙطی ث ٝافشاد تٛا٘بیی وبسوشدٖ ثب یىذیٍش سا سا س سٚی وبسٞبی خاللیتی
اص عشیك وبٔپیٛتش فشا ٓٞوشد ٜاػت .ایٗ ػیؼتٓٞبی وبٔپیٛتشی و ٝفٕٔٛب ً تحت ٘بْ ػیؼتٓ ٞبی حٕبیت ٌشٞٚی
٘بٔیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ .ایٗ ػیؼتٓ ٞب دس وؼت  ٚوبسٞب  ٚػبیش ػبصٔبٖٞب ٘ ٚیض دس ٔحیظ والع دسع اػتفبد ٜداس٘ذ.
ػیؼتٓٞبی حٕبیت ٌشٞٚی دس حبَ افضایؾ ا٘ذ  ٚثشآٚسد ٜؿذ ٜاػت و ٝچٙذیٗ ٞضاسٔٛسد اصآٖٞب  ٓٞاوٛٔ ٖٛٙسد
اػتفبد ٜلشاس ٌشفت ٝا٘ذ .یه ٔٛسد اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ حٕبیت ٌشٞٚی ؿبُٔ عٛفبٖ ٔغضی دس خلٛف وبسٞبی
خاللیتی اػت.
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ٞش فشد دس ٌش ،ٜٚدس پبیب٘ ٝخٛد  ٚدس چبسچٛة ٔؼئّ ٝوبس ٔی وٙذٚ .لتی و ٝا ٚپیـٟٙبدٞب یب ایذٞ ٜبیؾ سا
ٔی ٘ٛیؼذ ،ایٗ پیـٟٙبدات  ٚایذٜٞب اص عشیك ؿجى ٝوبٔپیٛتشی ث ٝػبیش افضب ٌش ٜٚاسػبَ ٔی ؿٛد ،ث ٝعٛسی وٞ ٝش
فشد ٔی تٛا٘ذ پیـٟٙبدات وّی ٝافشاد ٌش ٜٚسا اص جّٕ ٝپیـٟٙبدات خٛدؽ سا ثجیٙذ .تقذادی ثش٘بٔٞ ٝبی تحمیمبتی
دسیبفتٙذ و ٝعٛفبٖ ٔغضی اِىتش٘ٚیىی اص عٛفبٖ ٔغضی چٟش ٜث ٝچٟش ٜاثشثخؾتش اػت .عٛفبٖ ٔغضی اِىتش٘ٚیىی
اثشثخؾ اػت چشا و ٝا٘ؼذاد تِٛیذ سا و ٝدس ٌشٞ ٜٚبی چٟش ٜث ٝچٟش ٜسخ ٔی دٞذ ،وبٞؾ ٔی دٞذٞ .ش فشد اؽٟبس
٘ؾشٞبی وّی ٝافضبی ٌش ٜٚسا ث ٝساحتی دس اختیبس داؿت ٚ ٝدس صٔبٖ ٔٙبػت آٖ ٞب سا ٔی خٛا٘ذ .فشد ٔیتٛا٘ذ ٞش ٚلت
و ٝثخٛاٞذ ٘ؾشات دیٍشاٖ سا ثخٛا٘ذ یب ٘ؾشات خٛد سا ثٛٙیؼذ  ٚثٙبثشایٗ ثشای اسائ ٝایذٞ ٜبیؾ ٔججٛس ٘یؼت ٔٙتؾش
ثٕب٘ذ .ث ٝفال ٜٚعٛفبٖ ٔغضی اِىتش٘ٚیىی ٔی تٛا٘ذ اثشثخؾ ثبؿذ اص ایٗ جٟت و ٝثٚ ٝیظٍٙٞ ٜبٔی و٘ ٝؾشات ٔٙفی
اسائٔ ٝی ؿ٘ٛذ ثبفث وبٞؾ ؿٙبخت اسصؿیبثی ٔی ٌشدد.ػیؼتٓ ٞبی حٕبیت ٌشٞٚی یب  GSSؿجىٞ ٝب  ٚثش٘بٔٞ ٝبی
وبٔپیٛتشی ٞؼتٙذ و ٝثشای ثٟجٛد تلٕیٓ ٌیشی ٌشٞٚی عشاحی ؿذ ٜا٘ذ.
٘تیجٌ ٝیشی:
ثی تشدیذ فٛأُ ٔٛثش ثش استمبء ثٟشٚ ٜسی دس ٔجبحث ٔذیشیت  ٚسفتبس ػبصٔب٘ی ث ٝوشات ٔٛسد ثحث لشاس ٌشفت ٝاػت
و ٝدس ٔجحث ثبال ث ٝاجٕبَ ثذاٖ اؿبسٌ ٜشدیذ .أب اص ثقذ جبٔق ٝؿٙبػی ٚ ٚیظٌی ٞبی افشاد دس ٌشٞ ٜٚبی وبسی وٝ
ٔٙجش ث ٝافضایؾ یب وبٞؾ ثٟشٚ ٜسی ٌشٔ ٜٚی ؿٛد وٕتش ػخٗ ٌفت ٝؿذ ٜاػت.
ث ٝعٛس خالك ٝدس ثبة ٘تبیج فّٕىشد  ٚتلٕلٓ ٌیشی ٞبی ٌشٞٚی ٔی تٛا٘یٓ ثٍٛییٓ ٌشٞ ٜٚبی وبسی فال ٜٚثش
تأثیش ثش ٔیضاٖ تالؽ افشاد دس تحمك اٞذاف ٌش ٜٚثش تٛا٘بیی ٌش ٜٚدس ٕٞبٍٙٞی فقبِیت ٞب ٘یض اثش ٌزاس٘ذ.
فّی سغٓ ٚجٛد ٘مبط ٔثجت ثؼیبس دس فّٕىشد حبكُ اص فقبِیت ٞبی ٌشٞ ٜٚبی وبسیٔ ،شٚسی ثش ادثیبت دس صٔیٝٙ
فّٕىشد ٔشتجظ ٌشٞ ٜٚب  ٚافشاد ث ٝایٗ ٘تیجٔ ٝی سػذ و٘ ٝبوبٔی ٞبی فشآیٙذی ٔی تٛا٘ذ ثؼیبس ٔتذا َٚتش اص ٔٛفمیت
ٞبی فشآیٙذی اػت .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ افشاد ٍٙٞبٔی و ٝث ٝكٛست ٌشٞٚی ٞؼتٙذ ث ٝوشات اص تالؽ وشدٖ دػت ثشٔی
داس٘ذ  ٚایٗ ثبفث وبٞؾ فّٕىشد وبسی ٔی ؿٛد .دس ٚالـ عفش ٜسٚی اجتٕبفی آٖ لذس ٔتذا َٚاػت و ٝث ٝآٖ ٘ٛفی
«ثیٕبسی اجتٕبفی» فٛٙاٖ داد ٜؿذ ٜاػت و ٝایٗ ثیٕبسی ،پیبٔذٞبی ٔٙفی ثشای افشاد ٟ٘بدٞبی اجتٕبفی  ٚجٛأـ داسد.
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ػبیش ٔٛاسد ٘یض ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ث ٝفٛٙاٖ آفت ٔ ٚب٘قی د س استمبء ثٟشٚ ٜسی دس ٌشٞ ٜٚبی وبسی ث ٝحؼبة آیٙذ دس
ٔجحث ثبال ٔغشح ٌشدیذ.
ثی تشدیذ ؿٙبخت ایٗ فٛأُ  ٚثٚ ٝیظ ٜؿٙبػبیی سفتبس ٞبی پیچیذ ٜافشاد دس ٔٛلقیت ٞبی ٔختّف  ٚفٛأُ ٔٛثش ثش
تمٛیت ٘مبط ٔثجت سفتبسٞب  ٚوبٞؾ ٘مبط ٔٙفی آٖ ٞب اص ثقذ جبٔق ٝؿٙبػی  ٚسٚا٘ـٙبػی اجتٕبفی (فال ٜٚثش اثقبد
ٔذیشیتی  ٚسفتبس ػبصٔب٘ی) ٔی تٛا٘ذ ثٔ ٝذیشاٖ ،ثش٘بٔ ٝسیضاٖ  ٚػیبػتٍضاساٖ جٟت ایجبد ،حفؼ  ٚاستمبء ٔـبسوت دس
فقبِیت ٞبی ٌشٞٚی  ٚدس ٘تیج ٝاستمبء ثٟشٚ ٜسی ٌشٞ ٜٚبی وبسی وٕه ؿبیبٖ تٛجٟی ثٕٙبیذ.

ٔٙبثـ:
 ِٛي ،جبٖ  ٚطاوّیٗ ییتغ( -)7491ثٟشٚ ٜسی دس تقب٘ٚی ٞب  ٚثٍٙبٞ ٜبی تحت ٔبِىیت وبسٌشاٖ.تشجٕٝاكغش ثیبت،تٟشاٖ٘ :ـش وّه ػیٕیٗ
Stangor
,Charles(2004), Social groups in action & interaction
.Psychology press New York and Hove.

-

