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   چکیده

 

 زنهدگی  ر نحهوه گنهاه و شهرب به    هیجهان  دو ازجملهه  به دلیل اهمیت روزافزون شناخت و درك احساسات خودآگاهزمینه و هدف: 

 تهثییر  ههد  بررسهی   بها  حاضهر  کننهدگان، ژههوه   مجدد مصهر   خرید قصد و اخالقی گیریدر تصمیم خصوصبه مردب، روزمره
 ها اجرا شده است.آن مجدد خرید بر قصد کنندگانمصر ( شرب و گناه احساس) خرید از شناختی ژس هایناهنجاری

 آن، اریآمه  جامعهه  .اسهت  نامهه ژرسه   هها، داده گهردآوری  ابهزار  و بهوده  ژیمایشهی  -توصهییی  حاضر، ژهوه  روش کار: روش

 از نیهر  337 شهامل  اریآم نمونه و هستند مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشکده مدیریت دانشجویان تحصیالت تکمیلی
و  سهاختاری  معهادتت  سهازی مهدل  از هها فرضیه آزمون منظوربه .اندشده ای انتخابطبقه تصادفی روش به که شودمی دانشجویان

 .است شده استیاده PLSو  SPSSافزارهای نرب از هاداده وتحلیلتجزیه برای

 در حالی اسهت  رد و ایندا مثبت تثییر کنندهمصر  شرب احساس و گناه احساس بر آنی داد که خرید نشان هاداده تحلیل ها:یافته

ن نشهان از قهدرت   ای .ندارد مجدد خرید قصد بر تثییری مستقیم طوربه کنندهمصر  شرب احساس و کنندهمصر  گناه احساس که
 خریهد  کننهده در قصهد  شرب مصر  گناه و احساس های در نظر گرفته شده در مدل تحقیق جهت مقابله با احساسباتی استراتهی
 مجدد دارد.

 ههای اسهتراتهی  تثییرگذارنهد و  ایمقابلهه  ههای استراتهی خرید بر از ژس شناختی هایکه ناهنجاری داد نتایج نشان گیری:نتیجه

 و کهردن  وجیهه ت دیگهران،  سهرزن   فکهری،  تعلهق  عهدب  مهالی،  ضرر جبران برای ریزیبرنامه آنی، خرید کاه  برای ریزیبرنامه
نماینهد. همننهین   مهی  ییهد تا را گذشهته  نتایج تحقیقهات  هایافته دارند. این منیی تثییر مجدد خرید قصد بر شدن ژشیمان استراتهی
 را رانجبه  و عهذرخواهی  اعترا ، هب میل نیز گناه برانگیزاننده الگوهای و دارند فرار و کاریژنهان به میل شرب برانگیزاننده الگوهای
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Abstract   
Background & Aims: In marketing, cognitive abnormality is defined as anxiety that emerges 

after shopping or making decision through a notable buying that has persuading alternatives (2). 

For example: consumers who bought an expensive car, when thinks about repurchasing, they 

likely conclude that alternative option would be a better choice, so he or she came over cognitive 

abnormalities (3). Abnormalities occurred when consumer have an opposite point of view (4). 

Cognitive abnormalities might arise after buying, as result something is purchased in comparison 

the others (5) provided the result was not favorite, consumer might sense psychological distress 

(6) that be accompanied by senses such as anxiety, unreliability, hesitation and regret (7). Also all 

humans might experience collection of different emotions daily. Collection of emotions that have 

significant effects on our relationships by self and the others is called Conscious emotions. To 

understand the effects of Conscious emotions on different aspects of life is important. During past 

decade, study and assess Conscious emotions such as shame and guilt has increased (8). Guilt and 

shame notably impact on people's daily life especially in ethical decision making and repurchasing 

(9). Shame and guilt feeling are some conscious emotions that occurred after a moral mistake and 

at individual and communicational levels are particularly practical. Shame and guilt are conscious 

emotions, because self is assessing in these feelings and are included as moral emotions due to 

having important role in improvement ethical behavior (10). Moral emotions are such emotions 

that are defined in relationship by moral affair (11) and have roots on social relations and are 

based on evaluations and bilateral judgments of self and the others (12) and also regulate ethical 

behavior and shape psychological signs. From the past, Experts have considered conceptual 

separation of these two constructs. Shame and guilt feeling often are used by each other, while 

either have a different meaning and independent structure. Guilt feeling includes Mental 

preoccupation, regret, but shame feeling is an embarrassed feeling due to a mistake action (13) 

studying guilt and shame is a significant and practical part of psychology and it is known as 

conscious emotion. From the point of view of psychology this conscious emotion is found in 

social relationships and it is increased by concerns about self, the others and performed behaviors. 

Fear of negative evaluation and self-behaviors are considered for guilt feeling and guilt feeling is 

considered as a social and ethical emotion and due to response to moral violation, moral 

behaviors, rules of conducts of interpersonal communication and Personal hygiene will be 

occurred (14). Shame feeling can be considered as an emotional state that derives of cognitive 

factors such as documents about self, constant documents, permanent documents and 

uncontrollable. Such position result to self-blame (because of constant documents, general 

documents, internal documents for negative events) that can provide anxiety contexts. Shame 

fundamentally helps to social behavior motivation and try to self-improvement. However, when 

shame overcome emotion can result to inconsistent results (16, 17). Shame includes defensive 

reactions such as anger and anger and sadness (10). Emotions have significant role in the field of 

consumer's ethical making decision. Researches show that the level of consumer's guilt impacts on 

types of decisions related to consumption such as using of recyclable product, smoking, diet and 

repurchasing (18). Studies about consumer's misbehavior, and also importance of shame and guilt 

in determining the level of consumer's moral, highlights deviation understanding. Negative effect 

of shopping mistake impacts on repurchasing and this feeling should be removed till shopping be 

continuous. Researches related to this topic is limited and exposed an emptiness. Du ring present 

years interest to concept of shame and guilt feelings is enhancing. For example, persons such as Yi 

and Baumgartner specified eight coping strategies that are usable in general concept of shopping, 
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and also considering development of competition and diversification in shopping and products, 

assessing shame and guilt feeling from consumers' point of view is an important research topic. 

Studying this type of behavior represent an understanding of normal behavior. In spite of being 

practical, limited researches pay to assessing different aspects of shame and guilt feeling.. 

Saintives and Lunardo have investigated how guilt feeling will be moderated by changing amount 

of guilt feeling and emotional support and how them impacts on consumers. Past studies showed 

sometimes consumers feel guilt. Psychological literature show how guilt feelings and anxiety 

engage with emotional support. In this research shame feeling had mediator role on relationship 

between guilt feeling and consumer behavior's attitude. Also Yi and Baumgartner investigated the 

interaction effect of guilt and shame feeling on consumer's impulsive buying behavior. Based on 

psychological studies about guilt and shame, research show that the intensity of shame feeling on 

social support, consumer's reasonable behavior, regretting, resignation, lack of intellectual 

belonging and blaming have direct effect. Research's questionnaires were collected from 274 

participants. Kabadaei et al's research was performed in Turkish youth by using quantitative 

method and distributing questionnaires and that states how consumer's feeling, self-controlling and 

perceived effectiveness impact on consumer's attitudes. This research's objective was an 

experimental study that direct and indirect effect of different factors on consumer's behavior were 

evaluated. 172 questionnaires of students were collected. This research show that perceived 

effectiveness has the most effect on consumer's tendency. Also consumer's guilt feeling has direct 

and indirect effect on shopping tendency among youth. Baker et al investigated the relationship 

between guilt feeling and moral judgments in a research titled religiosity, guilt feeling and moral 

judgments of consumer. This research's objective is recognizing moral and showing their effects 

on guilt feeling. The results show indirect effect of materialism on consumer's moral judgments 

and also its direct effect on guilt feeling. Ozhan and Kazancoglu in a research titled "consequences 

and backgrounds consumer's guilt feeling model" investigates relationships between regret from 

buying and not buying, violation of norms and hedonism in shopping on consumer's guilt. This 

topic can be newest in marketing. There is a complicated relationship between aspects of 

consumer's guilt feeling and reactions of avoidance of that. Results show regretting has the most 

effect on consumer's guilt feeling. . In Iran, there were not sources and research activities in the 

field of shame and guilt feelings. This concept that make a revolution in combination marketing 

and psychology and also consumer's values were hidden. So, research activities will make an 

insight in the field of consumer's moral values and will provide necessary context for guiding 

citizenships. 

Methods: The present research method is descriptive-survey and the data collection tool is a 

questionnaire. Its statistical population is the postgraduate students of Islamic Azad University 

Faculty of Management, Tehran Central Branch, and the statistical sample includes 337 students 

who were selected by stratified random method. In order to test the hypotheses, structural equation 

modeling was used, and SPSS and PLS software were used to analyze the data. 

Results: Data analysis showed that instant shopping has a positive effect on consumer guilt and 

shame. And this is while the consumer's guilt and shame do not directly affect the intention to buy 

again. This shows the high power of the strategies considered in the research model to deal with 

the consumer's sense of guilt and shame in the intention of repurchasing. 

Conclusion: The results showed that cognitive abnormalities after shopping affect coping 

strategies and planning strategies to reduce impulse buying, planning to compensate for financial 

loss, lack of intellectual belonging, blaming others, justifying, and regretting strategy have a 

negative effect on repurchase intention. These findings confirm the results of past research. Also, 

shame-inducing patterns lead to the desire to hide and escape, and guilt-inducing patterns lead to 

the desire to confess, apologize, and make amends. 
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 و همکاران انیموسو جواد دیس

 مقدمه
ازخاحس سرر  خخیمففرر   خ یررهرر مخملف،رر  خ محرر  

خج دیاخ نیمشف خمراخنسبتخبهخمحصولخب اخیمثبتخ خمنف
چرونخ ر   خخخخیامخازخاحس سر  خمنفرخخکنند.خمجموعهمی

شر  خ خخج ترتخخخگنر ، خخنفر   خخخ ینگ انخ یفیخشم خن رض 
خ نیمشرف خمخازخسروخخیمففر   خخمرفف رخمک ده یموجبخر 

خشرن خفیخخن هنجر رمخخب زاریر بی خخحروز،خخدر(.خ1)خشوندمی
خخ ید خازخپسخی خ صمیمخازخپسخاضط ابخب خمف ادفخاغ،ب
خهر مخج یگزینخمعموالًخکهخاممالحظهخ یدخق بلخب خهم ا،
خ(.خبر امخ2شرودخ)خمریخخگ ففهخنظ خدرخاست خداشفهخجذابی
خممکرنخخخ ید، خگ انیخا ومبیلخکهخامکنند،مص فخمث ل 
خبرهخخکنرد خمریخخفک خخ یدخخودخبهخد  خب رخکهخزم نیخاست
خانفلر بخخ وانسفهمیخج یگزینخگزینهخکهخب سدخنفیجهخاین

 گر ددخخشرن خفیخخدچ رخن هنجر رمخخبن ب اینخب شد خبهف م

خکننرد،خمصر فخخکرهخخاففردخمیخا ف قخزم نیخن هنج رم(.خ3)
(.خ4)داردخخنگر  خخی خب  رخیکخدرب ر،خه مخمفض دمدیدگ ،

خازخپررسخمشررف مخدرخاسررتخممکررنخشررن خفیخن هنجر رمخ
خدرخکر د، خخخ یردارمخخ مخآنچرهخخمق یسهخنفیجهخدرخخ ید 

خاگ (.خ5)شودخخح صلخدیگ  خدسف  خدرخه ممق بلخگزینه
خاسرتخخمشرف مخممکرنخخخنب شرد خخمط،روبخخمق یسرهخخنفیجه

خبر خخاسرتخخممکرنخخکرهخخ(6)کنردخخخر انریخخن راحفیخاحس  
احسر  خخخ خشرکخخیر خخعرد خا مینر نخخخاضرط اب خخاحس  
 مر میخخ(.خهمچنرینخخ7)شرودخخخپشیم نیخهمر ا،خخی خندامت
ملف،فریخخهیج نر  خخه خر زانهخممکنخاستخمجموعهخانس ن

مهمریخخخ ا یکهخ رث خخیج ن  یهخمجموعهخ ج بهخنم یند.راخ
خخودآگر ،خخج نر  خیهخ دندرخر ابطخم خب خخودخ خدیگ انخدار

خودآگر ،خبر خخخخج نر  خیهخ ا ی رث خخدر شوند.خن مید،خمی
خبر الییخب خروردارخخختیرخه مخملف، خزنردگیخازخاهمخجنبه
خ.است

 یخدههخگذشفهخ وجهخبهخمط تعهخ خب رسریخهیج نر  خخخ
هیج نخش  خ خگنر ،خافرزایيخی ففرهخخخخخخودآگ ،خازجم،هخد 

بر خخخ وجهیخق بلخ وربهخش  خ خگن ،خاحس س  خ(.8)خاست
خگیر مخ صرمیمخخدرخخصوصبهخم د  خر زم ،خزندگیخنحو،

احس  خش  خخ.(9)گذاردخمیخ ث ی خمجددخخ یدخ خاخالقی
هیج نرر  خخودآگرر ،خاخالقرریخخ خاحسرر  خگنرر ،خازجم،رره

دهنردخ خدرخخمیهسفندخکهخپسخازخیکخخط مخاخالقیخرخخ
ازخآنجر خخخامخدارنرد.خف دمخ خار ب  ی خک رک دخ یژ،خسطوح

ارزی بیخاسرت خخدرگی خخ«خود»خکهخدرخاحس  خش  خ خگن ،
ش  خ خگن ،خهیج ن  یخخودخآگر ،خهسرفندخ خازخآنخجهرتخخخخ

پ  ر خرفف رخاخالقیخنقريخمهمریخخخخکهخاینخهیج ن  خدر
خگی نردخعهد،خدارند خدرخزم ،خهیج ن  خاخالقیخق ارخمیخب 
خ.(10)

هیج ن  خاخالقیخآنخدسفهخازخهیج ن  خهسفندخکرهخدرخخ
 ر ابرطخ  خدر(11)خشروندخاخالقیخ ع ی خمریخخرابطهخب خام 

 هر مخقضر   خ   هر خبر خارزشری بیخخ دارنرد خ ریشه اجفم عی

   (12)هسرفندخخ مبفنریخ دیگر انخ   خرودخ از د سرویهخ

 نشر نگ نخ شکلخدهنرد خ نیز   رفف رخاخالقی کنند، نظیم

 د  ایرنخ مفهرومیخ  م یز   هسفند.خ فکیک شن خفیر ان

  وجرهخ مروردخ ملف،ر خ ر یک دهر مخ در   دی بر زخ س ز،خاز

احس  خگن ،خ خشر  خاغ،ربخبرهخخخخاست.خ بود، نظ انص حب
کرهخهر خکردا خازخخخخر ند خدرصور یج مخیکدیگ خبهخک رخمی

سرر خف رخخمدارا خخایررنخک،مرر  خمعنرر مخمففرر   یخدارنرردخ
هسرفند.خاحسر  خگنر ،خشر ملخمشر وتیتخخخخخخخزیمسفق،یخن

ذهنی خندامتخ خپشیم نیخازخانج  خیرکخکر رخاسرتخ تریخخخخخ
ازخم د خب بتخانج  خکر رخاشرفب هیخخخخش  خاحس  خخج تت

خگنر ،خخاحسر  خخ.خمط تعرهخ(13)خاستخکهخانج  خشد،خاست
خراخآنخ خاسرتخخر انشن سریخخازخک رک دمخ خمهمخبليخیک
خدیرردگ ،خاز.خشن سررندمرریخخودآگرر ،خهیجرر نخعنرروانخبرره

خاجفمر عیخخار ب    خدرخخودآگ ،خهیج نخاینخر انشن سی 
خ خخررودخدیگر ان خخمروردخخدرخنگ انریخخازخ خشرودخمریخخی فرتخ

خاحسر  خخبر امخ.خی بردخمریخخافرزایيخخشد، خانج  خرفف ره م
خاس سریخخخرودخخرفف رهر مخخ خخرودخخازخمنفریخخارزی بیخگن ، 
خهیجر نخخیرکخخعنروانخخبهخگن ،خاحس  خ خاستخشد،خف ض

خپ سر خخع،رتخخبهخ خشد،خگ ففهخنظ خدرخاخالقیخ خاجفم عی
خآئرینخخاخالقری خخرفف رهر مخخبر الب دنخخاخالقری خخ ل،ر خخبه

دهردخخمریخخر مخفر دمخخبهداشرتخخ خفر دمخخبرینخخمع ش  
 روانخیرکخح ترتخعر  فیخدرخخخخخحس  خش  خراخمیاخ.(14)

هخنظ خگ فتخکهخازخعواملخشن خفیخازجم،هخاسرن ده مخبرخخ
اسن ده مخ  بت خپ یدارخ خکنفر لخخخ "خود"ک رخرففهخدرب ر،خ
شود.خچنینخ ضعیفیخبهخخرودخس زنشریخخخن پذی خن شیخمی

ن شیخازخاسن ده مخ  بت خک،یخ خدر نیخب امخر یداده مخ)
هر مخخشرودخکرهخبرهخنوبرهخخرودخزمینرهخخخخخخمنج خمریخخ(منفی

 رورخخبرهخخ.(15)خآ رداضط ابخ خافسر دگیخراخفر اهمخمریخخخ
ففر رخاجفمر عیخ خخخس زگ رانه خش  خاس س ًخبهخایج دخانگیز،خر
کند.خب خایرنخحر ل خخخ ال خب امخبهبودخخودخف دخکمکخمی

 وانردخمنجر خخخشود خمیزم نیخکهخش  خب خهیج نخغ تبخمی
هر مخخ(.خش  خب خ اکرنيخ17 خخ16بهخنف یجخن س زگ رخشودخ)

خ خدرخ(10)دف عیخنظی خخشرمخ خنر راحفیخهمر ا،خاسرتخخخخخ
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خاحس سر  خخکننرد، خمصر فخخاخالقریخخگی م صمیمخزمینه
خ.کنندمیخایف خهمیمخنقي

خگنررر ،خسرررط خکرررهخدهررردمررریخنشررر نخ حقیقررر  
خبرر خمرر  بطخ صررمیم  خانرروا خر مخبرر خکننرردگ نمصرر ف
خسرریگ رخب زیرر ففی خمحصررولخازخاسررفف د،خم ننرردخمصرر ف 
گرذاردخخمریخخ رث ی خخمجرددخخخ یردخخ خغذاییخرژیمخکشیدن 

خکننررد، مصرر فخرففرر رخسررو خمرروردخدرخ.خمط تعرر  (18)
خسررط خ عیررینخدرخگنرر ،خ خشرر  خاهمیررتخهمچنررین

خراخانح افرریخرفف رهرر مخدر خاخررالق خازخکننررد،مصرر ف
خخ یردخخبر خخخ یردخخدرخاشرفب ،خخمنفریخخا  .خکندمیخب جسفه

خمشرف مخخدرخاحسر  خخایرنخخب یردخخ خگذاردمیخ ث ی خمجدد
.خدهرردخادامرهخخخرودخخخ یرردخبرهخخبفوانردخخ رر خگر ددخخب  ر فخ
خاینخدرخ خب شندمیخمحد دخبسی رخزمینهخاینخدرخ حقیق  
خهر مخاخیر خخسر لخخ ی.خداردخ جودخ حقیق  یخخألخموضو 

خدرب خاحس  خش  خ خگنر ،خخمفهو خمق ب،هخخنهیعالقهخدرخزم
خمعنروانخمثر لخافر ادخخخهخبود،خاست.خبخيیر خبهخافزاخدیخ 

خمهشرتخاسرف ا ژخخ خ2004 خب مک ر ن خدرخسر لخخ ییچونخ
ق بررلخاسررفف د،خخدیررخ خیامخراخکررهخدرخمفهررو خک،رخمق ب،رهخ

خرشردخخبرهخخ وجرهخخب خهمچنینخب شدخراخمشلصخنمودند.می
خب رسریخخمحصروال  خخ خخ یردخخام خدرخ ،بی نو خ خرق بت
خموضرو خخیرکخخکنندگ نمص فخمنظ خازخش  خ خگن ،خحس
خدر خرففر رخخنرو خخایرنخخمط تعرهخ.خب شردخمریخخپژ هشیخمهم

خرغرمخبرهخ.خدهردخمریخخمر خخبرهخخع دمخمص فخرفف رخازخبهف م
خبسری رخخ حقیقر  خخهرمخخهنوزخموضو  خاینخبودنخک رب دم
خ خگنر ،خخاحسر  خخملف، خه مجنبهخب رسیخبهخمحد دم

خ.اندپ داخفهخکنند،مص فخش  
مفعر دلخشردنخاحسر  خخخخخی ختون رد خچگونگخوزینفیس 

ختیرخاحسر  خگنر ،خ خحم خخخزانیرخمخ ییرخ  خقیرخگن ،خازخ  
کنندگ نخراخموردخه خب خمص ف ث ی خآنخی خچگونگخیع  ف
دهردخکرهخخخنش نخمریخخنیشیق ارخدادند.خمط تع  خپخیب رس
کننرردگ نخاحسرر  خگنرر ،خدارنررد.خمفررونخمصرر فخیگرر ه

دهدخکرهخچگونرهخاحسر  خگنر ،خ خخخخخنش نخمیخیر انشن س
 ع ملخدارد.خاحسر  خشر  خدرخخخخیع  فختیب خحم خینگ ان

درخ ث ی خرابطهخاحس  خگنر ،خ خخخی نجینقيخمخقی حقخنیا
 خخییکنند،خراخداشفهخاست.خهمچنینخرفف رخمص فخلی م 

گنر ،خراخبر خرففر رخخخخخ  ث ی خمفق بلخاحس  خش  خب مک ر ن خ
مط تعر  خخخهیک دند.خب خپ خیکنند،خب رسمص فخیآنخدیخ 

نشر نخخخقیرخ حقخنیدرخخصوصخش  خ خگن ، خاخیر انشن س
خ یاجفمر عخختیرخدهدخکهخشد خاحس  خش  خبر خحم خمی

شرردن خخم نیکننررد، خپشرربررودنخرففرر رخمصرر فخیمنطقرر
 خنکرروهيخکرر دنخ ررث ی خخمعررد خ ع،ررقخفکرر خ م اگررذار
صرور خخهخبرخخقیرخ حقخنیرخه مخان مهدارد.خپ سيخمیمسفق
آ رمخشرد.خخجمر خخدارانیرخنفر خازخخ خخ274خبرینخازخخنیآنال

ن مرهخخپ سريخخ یرخ خ وزخی خهمک رانخب خر  خکمخییکب دا
خ نیبخ ففهیانج  خپذخهیکنندگ نخجوانخ  کمص فخنیکهخب
کننرد، خخرودخخخکندخکهخچگونهخاحسر  خگنر ،خمصر فخخخمی

خففرر ررخال یادرا خشررد،خبرر خ مرر خی خا رر خبلشررخیتررکنف 
خکیارائهخخقی حقخنیکنندگ نخ ث ی خدارد.خهدفخازخامص ف

 خغی مسررفقیمخخمیبررود،خکررهخا رر خمسررفقخیمط تعررهخ ج برر
کننررد،خمرروردخملف،رر خراخبرر خرففرر رخمصرر فخمف کفورهرر 

خ172ن مرهخخپ سريخخقی حقخنیاخدردهد.خسنجيخق ارخمی
نشر نخخخقیرخ حقخنیرخآ رمخشرد،خاخجمر خخ نیازخدانشجوخنف 
 رث ی خدرخخخنیشرف خیشرد،خبخخا ادرخیدهدخکهخا  خبلشرخمی
احسرر  خگنرر ،خخنیکننررد،خدارد.خهمچنررمصرر فخلیرر م 

خلیرخ خغی مسفقیمخداردخب خ م خمیکنند،خ ث ی خمسفقمص ف
اسرننسخدرخخخن یکنند،خدارد.خسر ب خدرخجوان نخمص فخدیخ 

بینریخگنر ،خ خخخبر خعنروانخپریيخخخخیقرخیدرخ حقخ2015س لخ
خیکننردگیخرففر رخمصر فخخخنقريخ عردیلخخخ:یمص فخاخالقرخ

گنر ،خخخنیکننرد،خ خار بر بخبرخخخمصر فخخیتخاجفم عیمسئوت
پ داخرت.خابروبک خ خخخخیبینریخشرد،خ خمصر فخاخالقرخخخخپیي

خنیرخبر خعنروانخدخخخیقرخیدرخ حقخ2013همک رانيخدرخس لخ
کننرد،خخمص فخیه مخاخالقاحس  خگن ،خ خقض   خ مدار

هر مخخقضر   خخاحسر  خگنر ،خ خخخنیمخبرخرابطرهخخیبهخب رس
 خخ  یاخالقشن ختخخقی حقخنیپ داخفند.خهدفخاخیاخالق

ب شرد.خخاحسر  خگنر ،خمریخخخخمه خبر خر خنش نخدادنخا  خآن
مخ ررث ی خدهنررد،نشرر نخقیرر حقخنیررح صررلخازخاخجینفرر 

خیهرر مخاخالقررگ ایرریخبرر خقضرر   خغی مسررفقیمخمرر دم
آنخبر خاحسر  خخخخمی ث ی خمسفقخنیکنند،خ خهمچنمص ف

خدرخ2012خسر لخدرخخب شرد.خا زانخ خکر زانخکگ،روخخخگن ،خمی
هر مخمردلخخخزمینرهخعواقربخ خپریيخخ"خعنروانخبر خخخیقی حق

احس  خخنیرابطهخبخیکنند،خبهخب رساحس  خگن ،خمص ف
ازخخیکرر دنخ خخ یرردخنکرر دن خ لطررخدیررازخخ خیم نیپشرر

برر خاحسرر  خگنرر ،خخدیررگ ایرریخدرخخ هنج رهرر خ ختررذ 
خرودخخخنرهخیموضرو خدرخزمخخنیرخکننرد،خپ داخفنرد.خاخخمص ف

ب شرد.خخخی بیرخدرخب زارخقر  خی حقخنید  یرخ واندخجز خجدمی
هر مخخکننرد،خ خ اکرنيخخگن ،خمصر فخخاحس  ابع دخخ نیم

خجررهینفخامخ جررودخدارد.مخپیچیررد،اجفنرر بخازخآنخرابطرره
نک دنخخدیازخخ خیم نیصور خاستخکهخپشخنیبهخاخه ی ففه
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خکنند،خدارد.ا  خراخب خاحس  خگن ،خمص فخنیشف یب
خگنر ،خخ  احسخمفهو خب رسیخزمینهخدرخای ان خکشورخدر

خ جرودخخپژ هشریخخفع تیتخ خمن ب خکنند،مص فخدرخش  خ 
خ حروتیخخایج دکننرد،خخخرودخخکرهخخمفهو خاینخاست؛خنداشفه
همچنرینخخخ خب زاری بیخ خر انشن سیخ ،فیقخع،و خدرخعظیم
خمکنرونخخکهخهنروزخخاستخکنند،مص فخمص فیخه مارز 
خزمینهخاینخدرخپژ هشیخه مفع تیتخبن ب این .خاستخم ند،
خهر مخارز خحروز،خخدرخراخجدیردمخخنگر  خخ خبیرنيخخقطع ً

خبر امخخراخالز خبسف خ خکندمیخکنند،خایج دمص فخاخالقی
خ.آ ردمیخف اهمخشه  ندانخخ یدخرفف رخهدایت

خدرخراخمشر بهخخ ئروریکیخخه مق تبخمط تعهخاینخبن ب این 
خای انریخخمصر فخخج معهخ خعم،یخمحیطخدرخ خآمیزدمیخهم

خبلريخخدرخ روانخمریخخ حقیقخاینخانج  خب .خشودمیخآزمون
خ ر خخنمودخخ یدخم اکزخبهخش ی نیخکمکخر انشن سیخمص ف

رففر رخخخبر خخمرث  خخعوامرلخخ خهر خ یژگریخخشرن ختخخ  یقخاز
خب عر خخ خک د،خد رخ مخازخراخاشفب ،خاحس  خکنند،مص ف

.خبهخگ دندخخودخمشف ی نخدرخمجددخخ یدخ خخ   خرض یت
 ررث ی خب رسرریخپررژ هيخح ضرر خخهرردفخازخل یرردتخنیهمرر

خدیرخکننردگ نخبر خقصردخخ خخخاحس  خگن ،خ خش  خمصر فخ
پرژ هيخخخیر خپ سريخاصر،خخخنی.خازخاب شدمیه خمجددخآن

شودخکهخاحس  خگن ،خ خشر  خخگونهخمط حخمیخنیح ض خا
خدیرخچهخ ث ی مخب خقصدخخ خیآنخدیکنندگ نخدرخخ مص ف

خه خدارند؟مجددخآن
همچنررینخمرردلخمفهررومیخ حقیررقخکررهخب گ ففررهخازخخخ

 &Saintivesخ؛Lunardo& Saintives (2017) حقیق  خ

Lunardo (2016)؛Arli et al.(2016)؛خ Yi & 

Baumgartner (2011)اسرررتخکرررهخدرخخ(19-21 خ13)خ
خنش نخداد،خشد،خاست.خ1شکلخ
خ

 روش کار 
.خاسررتخپیم یشرریخ- وصرریفیخخنررو خازخح ضرر خپررژ هي

 حصرریال خ کمی،رریخخخدانشررجوی نخآن خآمرر رمخج معرره

 
 مدل میهومی تحقیق -1شکل 
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خ احردخ هر انخخخاسرالمیخخآزادخدانشرگ ،خخمردی یتخخدانشکد،
خکرهخخاسرتخخنف خ337خازخمفشکلخآم رمخنمونهخ خبود،خم کز

آم رخخبهخ وجهخب .خشدندخانفل بخام بقهخ ص دفیخر  خبه
خ2600خحررد دخ حصرریلخبرر خمبنرریخدانشررکد،خمسررئوالن

دانشرکد،خدرخد ر،خخخایرنخخدرخدانشجومخ حصیال خ کمی،ی
نفر خخخ335خنمونهخ عدادخمورگ نخجد لخاس  خب خ حقیقخ 

 خخن مرهخپ سريخخ350خ وزیر خخازخپسخر خاینخاز.خشدخب آ رد
خ.گ دیردخخآ رمجمر خخاسرفف د،خخق بلخنسلهخ337خنه یتخدر

خبر خخپژ هي خپیشینهخ خموضو خادبی  خبهخم بوبخا الع  
منظرورخخبهخ خشدندخگ دآ رمخامکف بل نهخر  خازخاسفف د،

خ خپرژ هيخخهر مخف ضیهخب رسیخب امخا الع  خآ رمجم 
خر خایرنخخاز.خشردخخاسرفف د،خخمیردانیخخر  خازخهر  خآنخآزمون
خ خبود،خبسفهخنو خازخامن مهپ سيخه  گ دآ رمخداد،خب ام

امخپرنجخگزینرهخخختیکر  خخگیر مخانرداز،خخمقیر  خخاس  خب 
خشد.خ  احی
خ حقیق  خارائهخشد،خدرخمدلخبودنردخخازخب گ ففهخه گویه

خسر زمخبرومیخخب زاریر بیخ خر انشن سریخخخاسف دانخنظ خب خکه
همچنرینخدرخایرنخپرژ هيخبر امخآزمرونخمردلخخخخخخخ.خشدند

خ کنیررکیررکخکررهخ PLS مفهررومیخپررژ هيخازخر  خ
اسرتخ خامکر نخب رسریخخخخ س زمخمسی خ اری نسخمحورمدل

خسر زدخزمر نخفر اهمخمریخخخ رورخهرمخخه خراخبهنظ یهخ خسنجه
ه خ خمح سب  خم بوبخبهخ ح،یلخداد،اسفف د،خشد.خ خ(22)

صرور خخخSmart-PLSافرزارخخآزمونخف ضی  خبهخ سی،هخن  
.خمردلخخشودمیآزمونخخد خمدل PLS ه مدرخمدلگ فت.خ

در نریخمشر بهخخخ گیر مخ خمردلخخبی  نیخهمخارزخمدلخانداز،
ه مخمعر دال خسر خف رمخاسرت.خخخخمدلخس خف رمخدرخمدل

م بوبخبهخش خصخمی نگینخ اری نسخاسفل اجخشد،خخجینف 
خ1ک  نب خخدرخجد لخخمآتف خبیمقدارخض  خخ ه یمف خمب ا

خآ رد،خشد،خاست.
 خپ ی ییخ  کیبیخدرخحدخمج زخخودخقر ارخخخAVEمق دی خ

خهر خخAVEخجرذرخخالرک  خفورنلخآزمونخدارند.خهمچنینخدر
خبر خخسر ز،خخآنخهمبسرفگیخخازخبیشرف خخ ق یب ًخس ز خانعک سی

خ شلیصریخخر ایریخخ ثییردخخازخنشر نخخکرهخخه ستس ی خس ز،
خاست.
خ

 هایافته
مشلصرر  خخهرر آزمررودنیخسرریم مخگررزار خبرر ام

شن خفیخدهندگ نخب خاسفف د،خازخمف ی ه مخجمعیتخپ س 
خخ9/38جنسیت خ حصیال خ خسرنخب رسریخشرد،خاسرت.خخخخخ

درصردخمر دخبودنرد.خخخخخ1/61دهندگ نخزنخ خدرصدخازخپ س 
خ39 ر خخخ30درصردخخخ5/30سر ل خخخ29 ر خخخ20درصدخخ6/36

خ5/46سر لخسرنخداشرفند.خخخخخ49  خخ40درصدخخ9/32س ل خ
دهندگ نخدانشرجومخک رشن سریخارشردخ خخخخدرصدخازخپ س 

مدلخخارزی بیخ.خب امدرصدخدانشجومخدکف مخبودندخ5/53
ضر ایبخخخ خ2R عیرینخخخض یبخازخمط تعهخاینخدرخس خف رم

خ م میخنف یجخح صلخبهخب خ وجهخ.استخشد،خاسفف د،خمسی 
همچنینخب امخ.خاندب آ ردخشد،خچشمگی مخحدخبهخض ایب

ب رسیخب از خمدلخدرخحداقلخم بع  خجزئری خازخمعیر رخخخ

 ترکیبی ژایاییو  همگرا مدل بیرونی ژهوه  و روایی -1جدول 

 روایی همگرا ترکیبی ژایایی آلیای کرونباخ سازه گویه

AVE)) 

 Q1- Q6 808/0 861/0 511/0 یآن دیخر
 Q7- Q11 850/0 893/0 627/0 کنندهمصر  گناه احساس

 Q12- Q14 876/0 923/0 801/0 مجدد دیقصد خر
 Q15- Q18 835/0 890/0 668/0 یجبران ضرر مال یریزی برابرنامه

 Q19- Q23 805/0 866/0 570/0 یآن دیکاه  خر یریزی برابرنامه
 Q24- Q26 749/0 857/0 666/0 کنندهاحساس شرب مصر 

 Q27- Q29 746/0 854/0 660/0 شدن تسلیم

 Q30- Q32 754/0 858/0 669/0 یعدب تعلق فکر

 Q33- Q35 715/0 826/0 613/0 دیگران سرزن 
 Q36- Q39 821/0 880/0 648/0 کردن توجیه
 Q40- Q43 826/0 883/0 654/0 شدن ژشیمان
 Q44- Q46 0709/0 821/0 616/0 اجتماعی حمایت

 Q47- Q49 705/0 805/0 583/0 نگرانی

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             7 / 12

http://rjms.iums.ac.ir/
http://rjms.iums.ac.ir/article-1-7525-en.html


 
 
 

18 
 

 انو همکار انیموسو جواد دیس

  http://rjms.iums.ac.ir                          1140 مهر، 7شماره  ، 29دوره    علوم پزشکی رازی مجله

 

کیفیتخجهر نیخکرهخ وسرطخآمر  وخ خهمکر رانخدرخسر لخخخخخخخ
خکنیم.مط حخشد خاسفف د،خمیخ2004

 

 0.51=  =  GOF 

خ25/0همچنینخمقدارخش خصخنیکوییخب از خبریيخازخخ
اسررتخکررهخنشرر نخازخبرر از خک،رریخمفوسررطخبرر امخمرردلخ

درخکن رخشر خصخفروقخدرخحر لخح ضر خخخخخس خف رمخاست.خ
درخخمردلخخبر از خخی بیرخارزخمبر اخخکهخیش خصخنیمعفب   
استخکرهخخخSRMRخش خصخ شودمیخاسفف د،خPLSر  خ

شرود.خایرنخشر خصخخخخب امخب از خک،یخمدلخاسفف د،خمریخ

خ(23)خ2013درخسر لخخخHenseler and Sarstedt وسرطخخ
ب شد.خدرخ حقیقخح ضر خخخ08/0ارائهخشد،خاستخ خب یدخزی خ

برهخدسرتخآمرد،خاسرتخکرهخخخخخخ 075/0ب خخنیزخمقدارخآنخب اب 
پرسخخب شرد.خخح کیخازخب از خمن سبخمردلخ حقیرقخمریخخخ

ازمونخمدلخبی  نیخالز خاستخ  خمدلخدر نیخکهخنشر نگ خخ
خب رسریخژ هيخاسرت خخپرخخار ب بخبینخمف ی ه مخمکنرونخ

 روانخبرهخب رسریخخخخشود.خب خاسرفف د،خازخمردلخدر نریخمریخخخخ
خ ثییردخخه مش خصخازخ.خیکیه مخپژ هيخپ داختف ضیه
خمسری خخضر ایبخخبرودنخخس خف رمخمعنر دارخخلمدخدرخر ابط
خضرر ایبخمسرری خ   یرربخبررهخ3خ خ2خهرر مشررکلخ.اسررت

خسر خف رمخراخخمسری خخضر ایبخخمعن دارمخ خمدلخس خف رم

2Rycommunalit 

 
 ساختاری مسیر ضرایب -2 شکل

 

 
 تی آمارة ضرایب -3 شکل
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خدرخهر خف ضریهخخ ثییدخ خردخبهخم بوبخنف یجخ.دهدمیخنش ن
 آ رد،خشد،خاست.خ2جد لخ

خ
 بحث

درخمط تعهخح ض خکهخر مخدانشجوی نخدرخح لخ حصیلخ
امخهر مخمق ب،رهخخپرذی فت خاسرف ا ژمخخخدرخدانشگ ،خصرور خ

ه خب خگنر ،خ خشر میخکرهخپرسخازخ ج برهخخ یردخآنریخخخخخخخخآن
خازخاحسرر  خمرریخک دنررد خازخ  یررقخمرردتیخکررهخب گ ففرره

( خ20تونر رد خ)خخ خسر ینفیوزخخس ینفیوز خ ختون رد خ حقیق  
برود خخخ(13)خگر ر ن خخبر  خخ خ( خ خیریخ21)خهمکر رانخخ خآرتی

خموردخارزی بیخق ارخگ فت.خخ
هر مخخب خ بقخنف یجخبهخدسرتخآمرد،خازخآزمرونخف ضریهخخخخ

 حقیق خخ یدخآنیخدارامخا  مخمثبرتخبر خر مخاحسر  خخخخ
کننرد،خخخمصر فخخگنر ،خخکنند،خبود،خ خاحس  گن ،خمص ف

ا  مخمثبتخدرخجهتخکمف خک دنخخ یردخآنریخ خجبر انخخخخ
داشرفهخخزی نخم تیخ خافزایيخحم یتخاجفمر عیخ خنگ انریخخخ

آنریخ خخخخ یردخخکر هيخخب امخریزمخاست.خهمچنینخب ن مه
مر تیخا ر مخخخخزیر نخخجب انخب امخامخمق ب،هخه مخاسف ا ژم

خاستخح تیخدرخمنفیخب خقصدخخ یدخمجددخداشفهخاند.خاین

خقصردخخاسف ا ژمخه مخحم یتخاجفم عیخ خنگ انریخبر خخخکه
 خازخ  فخدیگ خاحس  خگنر ،خخخنداشفهخ   ی خمجددخخ ید

 ررورخمسررفقیمخ خبررد نخ رر  ی خخخخخبررهخکننررد،خمصرر ف
امخب خقصدخخ یدخمجددخنیزخ ر  ی مخخه مخمق ب،هاسف ا ژم

 خH3-b خH3-a خH1-aنداشفهخاست.خبن ب اینخف ضیهخه مخ
H3-cخخ H3-dخ خH5-bخ H5-cپذی ففهخشردندخ خف ضریهخخخخ
موردخقبولخ اقر خنگ دیدنرد.خخخخH5-d خخH5-aخ H2-aه مخ

 خخ(14)خا یرالخا زانخخقر  خی حقخجیبر خنفر خخخقی حقخنیاخجینف 
خ(20) ختونرر رد خخوزینفی خسرر (خ13) خبرر  خگرر ر ن خخخیرری

تذا خب امخمق ب،هخب خاحس  خگنر ، خ رال خخخخست.خاخهم اسف 
مص فخکنندگ نخب امخجب انخزی نخمر تیخسرببخشردخ ر خخخخخ

ه خبهخدنب لخاینخب شندخکهخبهخبی  نخن  ند خپولخخر جخخآن
دا خبرهخخنکنندخ خی خاینکهخازخ  یقخدرآمرده مخجر نبیخاقرخخخ

امخجب انخپوتیخکهخخ جخک د،خاندخنم یند.خبهخعنوانخنمونه
دیگ خازخ ال خمص فخکنندگ نخب امخک هيخخ یدخآنری خخ

ه ختیسفیخازخنی زه یش نخبر امخخ یرده مخآ ریخ هیرهخخخخخآن
اندخ خک دند خاقدا خبهخایج دخب ن مهخریزمخب امخخ یدخک د،

خی خاینکهخازخف  شگ هیخکهخدرخآنخممکنخاستخخ یدخآنریخ
هر خازخ کر ارخخخشوند.خاینخ ال انج  خبدهندخفوراًخخ رجخمی

 ژهوه  هاینتیجه آزمون فرضیه -2جدول 

 
 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             9 / 12

http://rjms.iums.ac.ir/
http://rjms.iums.ac.ir/article-1-7525-en.html


 
 
 

20 
 

 انو همکار انیموسو جواد دیس

  http://rjms.iums.ac.ir                          1140 مهر، 7شماره  ، 29دوره    علوم پزشکی رازی مجله

 

کننرد.خخخ یدخآنیخ وسطخمص فخکنندگ نخج،وگی مخمریخ
اگ چهخدید،خشد،خاسرتخکرهخمصر فخکننردگ نخاکثر اًخازخخخخخخ
ب ن مهخریزمخب امخک هيخخ یدخآنریخدرخمق ب،رهخبر خگنر ،خخخخخ

ریزمخبر امخجبر انخخخاسفف د،خک د،خاند خدرخاینخح لخب ن مه
بیشف خدرخرابطهخب خقصدخخ یدخمجرددخا  گرذارخخخزی نخم تیخ

گیر مخازخایرنخ اقعیرتخکرهخدرخپرسخخخخخخبود،خاست.خب خنفیجه
احس  خگن ،خخ یده مخکنفر لخنشرد،خامخ جرودخداردخ خخخخ
همچنینخاینخاید،خکهخا  گن ،خب خافزایيخ عدادخخ یده مخ

ازخب ن مرهخخخشرف خیبخ نیدانشرجوخآنیخکمف خخواهدخگ دیرد خخ
خجیسفف د،خک دنردخکرهخنفر خخخاخیآنخدیک هيخخ خمب اخمزیر
سر ب ین خاسرننسخدرخسر الخخخخخقیرخ حقخجیب خنف خقی حقخنیا

خخخب شد.یمش بهخمخ2015
ب ن مهخریزمخب امخجب انخزیر نخمر تیخیرکخاسرف ا ژمخخخخخ

یخمرخب امخمق ب،هخب خگن ،خاستخکهخبهخندر خازخآنخاسفف د،خ
  خگ دد؛خزی اخبهخف دخب رمخراخ حمیلخمیخکند خم ننردخانجرخخ

ب امخکسبخدرآمدخج نبیخکرهخیرکخخخخدادنخیکخک رخاض فی
گ دد.خا  خمنفیخک سرفنخخرا،خحلخکو  ،خمد خمحسوبخمی

خخ یدخآنیخب خر مخخ یدخمجددخدرخمق یسهخب خجب انخزی ن
م تیخضعی خ  خمیخب شد.خدتیلخاسفف د،خمص فخکنندگ نخ
ازخاسف ا ژمخحم یتخاجفم عیخبیشف خبهخاینخخ   خاسرتخخ

سنگینخاسرتخخکهخآنخه خفک خمیخکنندخگن ،خیکخاحس  خ
خکهخآ  رخآنخمیخ واندخب خکمکخدیگ انخ ق،یلخپیداخکند.

همچنینخمشلصخشدخکهخخ یدخآنیخب خر مخاحسر  خخ
خشر  خخش  خمصر فخکننرد،خا ر خمثبرتخدارد خ خاحسر  خخخخخ

کنند،خنیزخبر خر مخاسرف ا ژمخهر مخعرد خ ع،رقخخخخخخخمص ف
 خخکر دنخخشدن خس زنيخدیگر ان خ وجیرهخخخفک م خ س،یم

گرذارد.خازخآزمرونخف ضری  خخخخا  خمثبتخمیخخشدنخپشیم ن
 حقیقخفهمید،خشرد،خکرهخعرد خ ع،رقخفکر م خسر زنيخخخخخخخ

شدنخا  خمنفیخبر خر مخخخ خپشیم نخک دنخدیگ ان خ وجیه
خقصدخخ یدخمجددخدارد.خاینخدرح تیخاسرتخکرهخاحسر  خخخ

بطورخمسفقیمخب خر مخخشدنخ خ س،یمخکنند،خمص فخش  
اسرت.خدرخایرنخرابطرهخخخخخنداشرفهخخقصدخخ یدخمجددخ   ی م

 خH4-e خH4-d خH4-c خH4-b خH4-a خH1-bمخف ضیهخهر خ
H6-aخ H6-bخ H6-dخ H6-eپذی ففررهخشرردندخ خایررنخدرخخخ

مروردخقبرولخخخخH6-d خخH2-bح تیخاستخکهخف ضیهخهر مخخ
 اقررر خنگ دیدنرررد.خهمچنرررینخمشررر هد،خشررردخکرررهخخخخ

شدن خعد خ ع،قخفکر مخ خخخکنندگ نخاکث اًخپشیم نمص ف
برهخخس زنيخدیگ انخراخب خمیخگزینند؛خدرخح تیخکهخکمف خ

ر مخخشرردنخ خ سرر،یمخکرر دنخهرر مخ وجیررهخاسررف ا ژم

خآرتیخ خ(13گ ر ن خ)خب  خ خییخ حقیقخآ رند.ختذا خنف یجمی
مصر فخکننردگ نخخخخب شرد.خمریخخ(خهم اسف 21)خهمک رانخ 

 قفیخدرمیخی بندخکهخنمیخ وانندخازخدستخاحس  خشر  خخ
کنندخ  خبهخشکلخفیزیکیخی خذهنیخره ییخی بند خ ال خمی

اینخمص فخکنندگ نخمعموالًخکسر نیخراخخخازخآنخد رخشوند.
کنندخکرهخخاندخ خفک خمیکهخدرخهنگ  خخ یدخهم اش نخبود،

ه خسببخ  غیبش نخبهخخ یدمخگشفهخاندخکهخدرخح تتخآن
دادنردخراخمروردخخخع دمخاحفمر الًخآنخخ یردخراخانجر  خنمریخخخخ

 واننردخبر خخخه خبرهخراحفریخمریخخخس زنيخق ارخمیخدهند.خآن
خازخاسررف ا ژمخ وجیررهخاحسرر  خخررودخازخ  یررقخاسررفف د،

مق ب،هخنم یند.خمص فخکنندگ نخب خاسرفف د،خازخایرنخخخخک دن
 واننرردخاقرردا خبررهخبلشرریدنخچیررزمخکررهخاسررف ا ژمخمرری
انردخبرهخعنروانخهدیرهخبرهخفر دخدیگر م خخخخخخخخخ یدارمخک د،

 عویضخآنخ خیر خعرود خدادنخآنخنم ینرد.خدتیرلخاینکرهخخخخخخ
ه مخ وجیهخگ اییخکمفر خمروردخاسرفف د،خقر ارخخخخخاسف ا ژم

ی ندخاینخاسرتخکرهخاحس سر  خخودآگر ،خمنفریخدرخخخخخخگمی
ب شرد.خخه مخ وجیهخگ ای نهخنمریخخ یدخآنیخمسف،ز خ ال 

ک دنخخهمچنینخمشلصخشد،خاستخکهخاسف ا ژمخ وجیه
بیشف ینخ   ی خراخب خر مخقصردخخ یردخمجرددخدارنرد خدرخخخخخ

خ ع،رقخخعرد خخ خشردنخخهر مخپشریم نخخح تیخکهخاسرف ا ژمخ
چنرینخمشرلصخخخب شرد.خهمخفک مخدارامخکمف ینخا  خمریخ

شدخکهخا  خس زنيخدیگ انخب خر مخقصردخخ یردخمجرددخخخخ
 خخب شد.چندانخق بلخمالحظهخنمی

ه مخدیگ خاینخ حقیقخاینخاستخکهخاسرف ا ژمخخازخی ففه
حم یتخاجفم عیخدرخار ب بخب خاحسر  خگنر ،خقر ارخدارد خخخخ

نخ(خخار بر بخآخ13ب مگ ر ن خ)خ خدرخح تیخکهخدرخ حقیقخیی
یخی ففهخدرخراسف مخنظ یهخ ر نجنخب خاحس  خش  خبود.خاینخ

ب شرردخکررهخدرخآنخعنرروانخمرریخکنرردخاتگوهرر مخ(خمرری12)
ب انگیزاننرد،خشرر  خمیرلخبررهخپنه نکر رمخ خفرر ارخاسررتخ خخخخ
اتگوهرر مخب انگیزاننررد،خگنرر ،خنیررزخمیررلخبررهخاعفرر اف خخخخ
خعذرخواهیخ خجب انخراخدرخپیخدارد.خب خعن یتخبرهخب رسریخخ

 خکرهخاحسر خخخگ فرتخخنفیجهخ وانخه مخبهخعملخآمد،خمی
گن ،خ خش  خمص فخکنندگ نخازخ  یرقخاسرف ا ژمخهر مخخخخ

هر خ   ی گرذارخبرود،خ خخخخمق ب،هخامخب خقصدخخ یدخمجددخآن
خب ع خافزایيخف   خدرخخ یدخبد نخب ن مهخ خن گهر نیخدرخ

خه خ خم اکزخخ یدخخواهدخشد.خخف  شگ ،
بهخصور خمک رخرنجخازخخ یدخآنیخمص فخکنندگ نیخکهخ

احسر  خگنر ،خ خشر  خدرخخخخازخخب ند خبهخ رورخعمرد، خازخخمی
هسفند.خهمچنین خدر خج م ِخرفف رهر ییخکرهخبرهخخخخخعذاب
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درخمصر فخکننردگ نخمنجر خخخخ خشر  خخب  زخاحس  خگنر ،خخ
شودخب ع خخواهردخشردخکرهخمصر فخکننرد،خبیشرف خخخخخخخمی

خرفف رهر مخاصرالحیخازخخرودخبرر  زخدهرد.خیکریخدیگرر خازخخخخخ
اینخاستخکهخرفف رهر مخاصرالحیخخخخپژ هيه مخاینخی ففه

سمتخبهر ،خخخ رخشن س نخب زاری بیخراخبهمص فخکنندگ نخک
مرثالًخپیر  خخخخ.دهردخ رمخبیشف خازخمص فخکنند،خسوقخمریخ

ایج دخاحسر  خگنر ،خخخخه مخب زاری بی خکهخب خاس  خعوامل
درخمص فخکنند،خ  احیخشد،خاندخ خممکنخاسرتخنفر یجخخخ

درخکلخف   خشر کتخایجر دخخخخبهف مخدرخمص فخکنند،خ 
 ،خب خنی زه مخمعمول خزی اخ ب،ی   خب زاری ب ن خعالخ؛نم یند

ارض نشررد خمصرر فخکننررد،خراخنیررزخهرردفخقرر ارخخنی زهر مخ
دهندخ  خبردینخشرکلخسرط خبر الییخازخفر   خراخبرهخخخخخخخمی

 خبی  رند.خب زاری ب نخب امخمق ب،هخب خاحسر  خگنر ،خخخخارم  ن
مص فخکنندگ نخممکرنخاسرتخدالیرلخمروجهیخدرخخخخخش  خ
خ یدخبهخخ یردارانخارائرهخدهنردخ ر خازخشرد خایرنخخخخخخخخزم ن
حلخخ  خدرخمص فخکنندخگ نخبک هند.خهمچنین خرا،احس

ه ییخراخنیزخب امخغ،بهخبر خمشرکال خپرسخازخخ یردخنیرزخخخخخخ
درخمصر فخخخکنندخ  خبدینخشکلخاحس  خگن ،خمع فیخمی

کننررد،خ خعوامررلخ خمنرر ب خآنخراخبررهخحررداقلخب سرر نندخ خ
پشریم نیخبعردخازخخ یردخخخخخخ یدارانخراخازخخ یدنک دنخ خی 

شود خبر خخب زاری ب نخپیشنه دخمیمنص فخس زند.خدرخکل خبهخ
زمینهخس زخح ال خ خابعر دخاحسر  خخخخمط تعةخدقیقخعوامل

مص فخکنند، خاینخاحس  خراخهمخبهخعنروانخخخ خش  خگن ،
ه خ خراهب دهر مخخخعنوانخ هدیدخدرخب ن مهخف صتخ خهمخبه

  ب،ی   یخخویيخاعم لخنم یند.خخ

یعنریخعرد خ ر  ی خخخخخH2-b خخH2-aعد خ  ییدخف ضی  خ
کننرد،خ خاحسر  خشر  خخخخخمصر فخخگن ،خاحس  مسفقیمخ

گوا،خاینخموضو خمریخخخمجددخخ یدخقصدخب خمص فخکنند،
احس  خگنر ،خخخب خامخم  بطمق ب،هخه مب شدخکهخاسف ا ژم

 خاحسرر  خشرر  خدرنظرر خگ ففررهخشررد،خدرخایررنخ حقیررقخ
خدادخنشر نخخنفر یجخخه ییخقومخهسفند.خهمچنرینخاسف ا ژم

احسر  خگنر ،خخخاسف ا ژمخه مخانفل بیخدرخمق ب،رهخبر خخخخکه
خبر امخخریرزمخخاجفمر عی خب ن مرهخخخحم یرتخ)خمص فخکنند،

مر تیخ خخخض رخجب انخب امخریزمخب ن مهخآنی خخ یدخک هي
ه مخانفلر بیخدرخمق ب،رهخبر خاحسر  خخخخخ خاسف  ژم(خنگ انی

دیگر ان خخخس زنيخفک م خ ع،قخعد )خش  خمص فخکنند،
خ خمثبرتخ(خشردنخخپشریم نخخک دنخ خشدن خ وجیهخ س،یم
ه مخدیگ خاینخ حقیقخاینخاستخکرهخخازخی ففهخ.اندبود،خمهم

اسف ا ژمخحم یتخاجفم عیخدرخار ب بخبر خاحسر  خگنر ،خخخخ

(خخ13ب مگر ر ن خ)خخ خق ارخدارد خدرخح تیخکهخدرخ حقیقخیریخ
ار ب بخآنخب خاحس  خش  خبرود.خایرنخی ففرهخدرخراسرف مخخخخخ
نظ یهخ ر نجنیخمریخب شردخکرهخدرخآنخعنروانخمریخکنردخخخخخخخخ

یلخبهخپنه نک رمخ خف ارخاستخاتگوه مخب انگیزانند،خش  خم
 خاتگوهرر مخب انگیزاننررد،خگنرر ،خنیررزخمیررلخبررهخاعفرر اف خخخ

خعذرخواهیخ خجب انخراخدرخپیخدارد.
 
 یریگجهینت

خدرخانفه خب یدخعنوانخک دخکهخانج  خهر خپژ هشریخدارامخخ
ه ییخمیخب شدخکهخاینخپژ هيخنیزخازخاینخامر خخمحد دیت

ر،خمب اخنمیخب شد ختذاخبهخاخفص رخبهخب خیخازخآنخهر خاشر خخ
خمهر خخهیرخمص فخکننردگ نخبرهخگوخخخیپ س خ اقعمیخشود.خ

ازخسوادخخمحدخ زمندین مهخنخدرخپ سيخ ه یم بوبخبهخمف 
برهخخخ ترذاخ.خازخخودش نخبود،خیشن ختخنسبخیم  بطخ خنوع

هر خبرهخخخهیرخازخحردخگوخخيیبرخخمعد خامک نخس د،خس زخلیدت
سروخخخکیموردخمط تعهخازخخ ید رخشدنخازخمفهو خمف خلیدت

ه خخهیگوخیشف هخ ی وض خخ یمحققخدرخ ش ختی خمحد د
ممکنخاسرتخخخگ  یدخمپ س خدهندگ نخازخسوخمهمهخمب ا

هر خبرهخخخازخآنخیب خرخخیمشکلخدرخپ س خ اقعرخخج دیب ع خا
انفلر بخافرقخزمر نیخبرهخخخخخهمچنرینخخخخه خشد،خب شرد.خهیگو

صررور خمقطعرریخراخمرریخ رروانخبررهخعنرروانخیکرریخازخخخخخخ
ح ض خدانست خزیر اخدرخ حقیقر  خخخخه مخمط تعهمحد دیت

مقطعرریخامکرر نخشن سرر ییخمف ی هرر مخکنف ترریخبسرری رخخ
محرد دیتخدیگر خدرخمروردخ عمریمخنفر یجخخخخخخ.خاستخمحد د

خاسرتخکررهخب یسرفیخدرخ عمرریمخنفر یجخج نرربخاحفیرر بخراخخخ
ایرنخج معرهخصرور خخخخخ ه انه خرع یتخنمودخ خچونخدرخش

هرر مخخ یژگرریخکرر رخبررهخپذی ففررهخاسررتخب یسررفیخدرخایررن
.خجمعیتخشن خفیخج معهخ حقیرقخح ضر خ وجرهخداشرتخخخخ

مف ی هرر مخدیگرر مخم ننرردخعوامررلخجمعیررتخهمچنررینخ
 خخشررن خفی خجوسرر زم نی خسرر خف رخسرر زم نیخ خابعرر دخآن

غی ،خنیزخمیخ واننردخبر خاحسر  خگنر ،خمصر فخکننرد،خخخخخخخ
خنشد،خاست.خه خشن س ییخهخ   ی خآن   ی گذارخب شندخک

 
 تقدیر و تشکر

مق تهخح ض خبلشیخازخرسر تهخد ر،خدکفر مخ لصصریخخخخ
مدی یتخب زاری بیخدرخدانشگ ،خآزادخاسالمیخ ه انخم کزمخ

 ک،یرهخ میخب شد.خنویسندگ نخب خخودخالز خمیخداننردخازخازخ

اس  یدخ خدانشرجوی نخ حصریال خ کمی،ریخدانشرگ ،خآزادخخخخخ
یر رمخخ پرژ هيخ ایرنخ انجر  خ در را مر خ  ه انخم کرزمخکرهخخ
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