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 ضکل وهحتوای تبلیغات ورزضی باتاکید برالگوی ایرانی اسالهی پیطرفت

 

 ههدی یوسفی همدم -*حاهد اصلی بیگی
 واحد لسوین -دانطگاه آزاد اسالهی -دانطجویان کارضناسی ارضد

 

 

 خالصه

  هشدم  فَر دس ػمایذ ٍ ػولً  آى  یاتذ ٍ ّذف اًتـاس هی  هؼیي  ػؼِ هؤ  یا یه  ؿخق  یه  ٍػیلِ  وِ تِ  اػت  ًوایـی تثلیغات 

ٍسصؽ یىی اص هَثشتشیي فضای تثلیغات سا دسدػتشع كاحثاى واال ٍ خذهات سا لشاهی دّذ .ٍسصؽ چِ تخَاّذ چِ  . اػت

ًخَاّذ جَالًگاُ هْوی تشای تثیلغات اػت ٍ كاحثاى تاؿگاُ /هغثَػات/ پیَػتِ تِ اػاست تٌذگی كاحثاى تثلیغات 

ای دس واًَى ػشهایِ  ّای هؼاكش ؿٌاختِ ؿذُ ٍ تَاًؼتِ جایگاُ ٍیظُ ىی اص هْوتشیي حشفِآیٌذ. تثلیغات ٍسصؿی ی دسهی

هٌذی اص هفاّین، اكَل هَضَع ،   الگَی پیـشفت، الگَیی ًظشی اػت؛ یؼٌی هجوَػِ ًظامداسی تِ خَد اختلاف دّذ.

سا تثییي ٍ ساّثشد حشوت اص  لَاًیي ٍ ساّثشدّاػت وِ دس ػاختاسی هٌغمی ٍضؼیت هَجَد سا تحلیل، ٍضؼیت  هغلَب

ٍضؼیت هَجَد تِ هغلَب سا اسائِ دّذ دس ایي  همالِ  حجن ًوًَِ ولیِ تثلیغات ٍسصؿی ؿْش لضٍیي  ٍ سٍؽ تحمیك 

تَكیفی ٍاتضاس جوغ آٍسی اعالػات اص عشیك پشػـٌاهِ هحمك ػاختِ ٍچه لیؼت ّای ٍیظُ هحتَا ٍؿىل تثلیغات ٍسصؿی 

ى ایي حَصُ  هَسد تشسػی لشاسگشفتِ اػت.همالِ تا تؼشیف ؿىل ٍهحتَای تثلیغات ٍسصؿی ًفش اصواسؿٌاػا 120تِ تؼذاد

آغاصهی ؿَدتاتاویذ  تشالگَی ایشاًی اػالهی پیـشفت تشسػی ٍدس پایاى سٍؽ ّای تحمیك ،یافتِ ّا ًٍیجِ گیشی تیاى هی 

 ؿَد .

 شفت:ؿىل تثلیغات ،هحتَای تثلیغات،الگَ،ایشاًی ،اػالهی ،پیـکلید واشگان 

 
 

 همدهه

ای تا  ّا داسد ٍ ػولی اػت وِ دس آى فشٍؿٌذُ یا تَلیذ وٌٌذُ تذٍى ؿه تثیلغ ٍ تثلیغات سیـِ دس صًذگی اجتواػی اًؼاى

ّای گًَاگًَی اًجام  وٌذ تا خشیذاس تالمَُ سا اص تَلیذ ایي هحلَل آگاُ وٌذ وِ اًجام ایي ػول تا سٍؽ اًجام اهشی ػؼی هی

تشلی ٍ پیـشفت   وٌذ ٍ ّن گوشاُ، ّن هَجة  ػَصاًذ ٍ ّن هی ػاصد، آگاُ هی هتضاد خَد ّن هیتثلیغات تا ٍجَُ ؿَد هی

ؿَد اها ّش چِ وِ ّؼت حضَس داسد ٍ ّیچ تٌیادی ٍ ًْادی اص آى تی  ؿَد ٍ ّن اص عشفی ًیض تاػث جوَد ٍ ؿىؼت هی هی

ٌذ پغ تایذ دس عشاحی ٍ ًلة آى دلت ًظش .تثلیغات هحیغی تِ لحاػ صیثا ؿٌاختی فضای ؿْش سا صیثا هی و.ًیاص ًیؼت

 داؿتِ تاؿٌذ ٍ دس هَسد تثلیغات ػیاػی هحیغی اٍل تایذ هـخق ٍ ػپغ تایذ تِ لذسی تاؿذ وِ فضای ؿْش سا خفِ ًىٌذ

یىی اص اّذاف تثلیغات ایجاد ًگشؽ هغلَب اػت. تثلیغات ػیاػت خاف خَد سا دًثال هی وٌذ ٍ تا تشًاهِ سیضی ّای 

ایشاًی پیـشفت ًخؼتیي ػٌذ ساّثشدی تلٌذ هذت وـَس -الگَی اػالهیػٌذ تَاى آى سا وٌتشل وشد. هیای هـخق  دٍسُ

وٌذ تلىِ ّوِ اػٌاد وَتاُ  ّای ػیاػت گزاسی تشًاهِ ّای هلی دس افك یه ػذُ آیٌذُ سا تؼییي هی اػت وِ ًتٌْا تایؼت

ای هَتَس هحشوِ تؼالی دس ّوِ اتؼاد اجتواػی هذت ٍ هیاى هذت سا جاسی خَاّذ وشد .تىاسگیشی چٌیي الگَیی تِ هؼٌ

/فشٌّگی /ػیاػی /دفاػی /التلادی وـَس اػت وِ هتٌاػة تا ًیاصّای وًٌَی جاهؼِ ایشاى اػالم ٍ ػشاػش جْاى تثییي 
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ّای ؿٌاختِ ؿذُ دس ایي ػٌذ ساّثشدی اػت تشػین الگَی  ؿذُ اػت ٍ دسن استثاط والى هجوَػِ هفاّین/ اكَل ٍ اسصؽ

 تَاى ایي ػٌذ سا تٌظین وشد. تا تَجِ تِ ایٌىِ چگًَِ ٍ دس چِ فشایٌذّایی هی 1404ایشاى 

 

 ضکل وهحتوای تبلیغات ورزضی

تایذ سٍؿي ٍ تذٍى اتْام ٍ اص عشفی  هٌجش تِ تش  وِ تَاى تِ هَاسدی چَى ،ػاختاس پیام ّای یه تثلیغ خَب هی اص ٍیظگی

 ، تشغیة وٌٌذُ ،كشیح تَدى سا ًیض دس تش گیشد. َع دس هحتَای پیامتاؿذ ، لاتل فْن ،تٌ  اًگیختي احؼاػات هخاعثاى

تثلیغات چِ تلَست تجاسی ،ػیاػی، فشٌّگی، آهَصؿی تایذ تا تشًاهِ سیضی ٍ عشاحی ّای تؼیاس هغالؼِ ؿذُ اًجام گیشد ٍ 

ی ّای فشیثٌذُ تذٍستاؿذ. دس ػیي ػادگی ٍ وَتاُ  تَدى ٍتىشاس توَلغ ٍتجااصاغشاق ٍتضسگٌوایی ّای تی اًذاصُ ٍ ولی تاف

هحتَای تثیلغات ػٌلشاكلی یه تثلیغ اػت تِ ػثاستی پیاهی اػت وِ تایذ تِ هخاعثیي ّذف سػاًذُ ؿَد ٍتشای ایي ػول 

(هؼَلیت اجتواػی. هحتَای پیام 4(اجشای پیام 3(اسصیاتی ٍاًتخاب پیام 2( تْیِ ایذُ پیام 1هشحلِ اكلی ضشٍسی اػت:4

ٌذُ تاؿذ یؼٌی دس آى اتْاهات سفغ ؿَد .دس یه پیام تثلیغاتی تایذ تىشاس توَلغ كَست گیشد تِ ػثاستی تثلیغاتی تایذ آگاُ وٌ

ولوات ؿىل ظاّشی وَتاُ داؿتِ ٍ دس رّي هخاعة ػذالت سا ایجاد تٌوایذ اص عشفی دیگش ًیض هتماػذ وٌٌذُ تاؿذ یؼٌی 

تؼیاس حؼاع اػت ٍ دس ؿشایظ هختلف داسای تاثیشات  تشدیذ ّا ٍدٍد لی ّا سا اص هخاعة دٍس وٌذ. تثلیغات یه هَضَع

تاؿذ تِ ّویي دلیل هَثشتشیي ؿیَُ تثلیغات كادق ،ػادُ ،گَیا ٍ جزاب اػت. چٌاًچِ تثلیغات تا ًیاصّا ٍ  هتفاٍتی هی

غات اص تَاًذ تؼیاس تاثیش گزاس تاؿذ وِ دس آى كَست تثلیغ تؼیاس ػالی خَاّذ تَد. دس تثلی ػالئك هخاعة ّوشاُ ؿَد هی

ّای حشوتی،  ٍسصؽ تِ ػٌَاى یه ّذف ٍ اتضاس تشای دػتیاتی تِ اّذافی ًظیش سؿذ ٍ تىاهل تذًی هغلَب، اكالح هْاست

سؿذ ؿخلیت، پیـشفت اجتواػی هی تَاى  اػتفادُ وشد. دس تؼیاسی اص وـَسّا اص تثلیغات تشای تَػؼِ ّوگاًی وشدى آى 

ؿَد.هحتَا ّواى پیام اػت وِ دس لالة گفتاس ٍ تلاٍیش تِ گیشًذُ یا  یٍ فشٍؽ لَاصم ٍسصؿی ٍ غیش ٍسصؿی اػتفادُ ه

هخاعی اسػال هی ؿَد وِ ًَع هخاعة دس تؼییي ًَع هحتَا اثش گزاس اػت هحتَای تثلیغات وَتاُ ٍلاتل دسن ،تاصگی 

ا ایجاد وٌذ، ػالئك ّای هثثت دس تواؿاچیاى ٍؿًٌَذگاى جْت گشایؾ تِ ٍسصؽ س ٍجزاتیت سا تِ ّوشاُ داؿتِ تاؿذ ،تلمیي

ّای جزاب وٌذ.  اًؼاى ّااص جولِ )ؿاداتی، خَؽ اًذاهی، احؼاع جَاًی( سا تحشیه وٌذ ٍ چـن سا دػَت تِ دیذى سًگ

ّای هشتثظ تا هحلَل ٍ دس هشحلِ تؼذی ًَآٍسی  ّای تثلیغات اتتذا تِ اؿىال هغلَب تا اػتفادُ اص سًگ هخاعثاى دس ٍیظگی

ّای پیام، ٍجَد تٌَع دس هحتَای پیام،  عشفی تَجِ تِ اتؼاد فشٌّگی اجتواػی تثلیغات، ٍیظگی وٌٌذ. اص تثلیغات تَجِ هی

ّای هتٌَع، هحل هٌاػة، عشاحی  ّای تثلیغ تؼیاس هْن اػت. اگش تثلیغات دس اًذاصُ هٌاػة، ًَس پشداصی صهاى تثلیغ ٍ ؿیَُ

 خَاّذ داؿت.ّای گَیا ٍ سػا تیـتشیي تاثیش سا  خَب، تشویة تٌذی دسػت، پیام

 

 الگوی ایرانی اسالهی پیطرفت

اػالهی پیـشفت اًذیـِ جذیذی اػت وِ دس تیاًات همام هؼظن سّثشی تا سّا تىشا سؿذُ اػت ٍ تشای دسن -الگَی ایشاًی

اتؼاد ایي فىش ًاگضیش سجَع تِ اػٌاد تاال دػت اص جولِ لاًَى اػاػی ٍ تیاًات اهام ساحل ٍ سّثش هؼظن اًمالب اػالهی ٍ 

تشیي ػٌاكش هْن ّش ًظام  ّا ٍ ّذف ًْایی اص اػاػی وٌذ. آسها ى ّای ًْایی سا اجتٌاب ًاپذیش هی ّا ٍ ّذف ؿٌاخت آسهاى

 التلادی ٍ التلاد هلی ّذف دػتیاتی تِ آى اػت.

ؼِ دس اػالهی پیـشفت اص اتؼاد گًَاگَى یه اتفاق ًیه، هْن، تی ػاتمِ دس اهش تشًاهِ سیضی ٍ تَػ-تذٍیي الگَی ایشاًی

ای ًَ پاػت وِ تاوٌَى تِ آى پشداختِ ًـذُ اػت ٍ اص  ؿَد ایي ًمغِ ػغف دس تاسیخ اػالهی الثتِ پذیذُ وـَس هحؼَب هی

گَیین  ایي سٍ تثییي اتؼاد هختلف آى تشای ایجاد دسوی هـتشن، ّواٌّگ، سٍؿي، ؿفاف اص هَضَع ضشٍسی اػت. چشا هی

ػثة ایٌىِ تش هثٌای ًظشی، فلؼفی اػالم ٍ هثٌای اًؼاى ؿٌاختی اػالم اػتَاس  گَیین ایشاًی، اػالهی تِ اػالهی ٍ چشا هی

اػت. تاویذ همام هؼظن سّثشی تش تلفیك دٍ فشٌّگ اػالهی ٍ ایشاًی ٍ اًتخاب ولوِ پیـشفت تِ جای هفَْم تَػؼِ تش 
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صًذگی هاًٌذ اهٌیت، ػذالت، اّویت اتضاسّای فشٌّگی اص جولِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ سػاًِ ٍ تَجِ تِ هؼائل ٍ خغَط اكلی 

اػالهی پیـشفت ٍ تاویذ تش اّویت ػلن ٍ هؼٌَیت اص -سفاُ ،آصادی ،حىَهت ،اػتمالل ، ػضت هلی دس تحث الگَی ایشاًی

وٌذ. سّثش  آیذ سا تیاى هی اػالهی پیـشفت تـواس هی-ّای فشٌّگی هَسد ًظش ٍ هَوذ دس تحمك الگَی ایشاًی جولِ سٍیىشد

اػالهی پیـشفت دس -َیت سا ًیض هْوتشیي ػٌلش دسواس پیچیذُ، دلیك، ٍ تلٌذ هذت تذٍیي الگَی ایشاًیاًمالب اػالهی هؼٌ

اػالهی -ًظشداؿتِ  اًذ وِ چشا وِ هؼٌَیت سٍح پیـشفت ٍالؼی دس ّوِ صهیٌِ ّا ٍ هؼائل اػت. اص ًظش ایـاى الگَی ایشاًی

ِ ای هتفىش ػَق دّذ ٍ جَؿیذى فىش ٍ اًذیـِ ٍسصی تِ ای تذٍیي ؿَد وِ جاهؼِ ساتِ ػوت جاهؼ پیـشفت تایذ تِ گًَِ

ها ًوی خَاّین ایي الگَ سا اص دیگشاى تگیشین ،ها هی "ثذیل ؿَد ایـاى ّوچٌیي هی فشهایٌذ وِ حمیمتی ًوایاى دس جاهؼِ ت

تَاًین تا آى تلَیش ٍ تشػین وٌین ایي  خَاّین آًچِ سا وِ خَدهاى الصم هی داًین ٍ هللحت وـَس اػت ٍ آیٌذُ هاى سا هی

 ین. اػالهی پیـشفت تخَاً-سا دس لالثی تشیضین ٍ آى سا الگَی ایشاًی

 

 تعاریف

 تبلیغات. 1

ّای ًختلف دس هماتل دسیافت ٍجِ تشای  ػثاست اػت اص استثاط ٍ هؼشفی غیش ؿخلی هحلَل یاخذهات اص عشیك حاهل

 اًذ. هَػؼات اًتفاػی یاغیش اًتفاػی یا افشادی وِ تِ ًحَی دس پیام هـحق ؿذُ

 . الگو2

 یافتي وِ حاٍی هثاًی ،اّذاف، ساّثشدّا، ٍخظ هـی اػت تلَیشی والى یاجاهغ اص یه ًوًَِ ایذُ آل الثتِ لاتل دػت

. 

 . ایرانی بودن3

 ؿشایظ تاسیخی ،فشٌّگی، جغشافیایی ،اللیوی ٍؿشایظ جغشافیایی ػیاػی وـَس ایشاى اػت.

 .اسالهی بودن4

 ّای واس ّوِ هتىی تش هفاّین ٍ هؼاسف اػالهی اػت. ّا ،ؿیَُ غایات ،اّذاف ،اسصؽ

 . پیطرفت5

ّای اػالهی ًذاسد ٍ حشوت سٍ تِ ّذف گفتِ  ت تَهی ٍلاتل فْن وِ تاص هؼٌایی ًاػاصگاسی تا هؼاًی ٍاسصؽای اػ ٍاطُ

 ؿَد هی

 

 روش پصوهص

پظٍّؾ حاضش تاتَجِ تِ ّذف اكلی تحمیك تَكیفی  ٍاص ًظش اتضاس پظٍّؾ اص عشیك پشػـٌاهِ هحمك ػاختِ ٍچه لیؼت 

لضٍیي دس ًظش گشفتِ  .جاهؼِ آهاسی ولیِ تثلیغات ٍسصؿی ػغح ؿْشّای ٍیظُ ؿىل ٍهحتَای تثلیغات ٍسصؿی هی تاؿذ

 ؿذُ ٍسٍؽ گشد آٍسی اعالػات تِ دلیل حجن تاالی تثلیغات تِ كَست هیذاًی هی تاؿذ

 

 یافته های تحمیك

ػَال اٍل :تِ ًظش هی سػذ تیي ؿىل تغثیك تثلیغات ٍسصؿی تاتاویذ تشالگَی ایشاًی اػالهی پیـشفت ساتغِ هؼٌی داسی 

 ٍجَد داسد

 

 ای تشای تحلیل هتغیش . آصهَى تی ته ًو1ًَِجذٍل
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 Tآهاره  درجه آزادی سطح هعناداری هیانگین نتیجه آزهون

 3.11 119 0.002 3.16 رد فرض صفر

 
% 95دس ػغح  اػالهی پیـشفت-تغثیك تثلیغات تا الگَی ایشاًیتا تَجِ تِ جذٍل ػغح هؼٌاداسی تذػت آهذُ تشای ولیِ 

تا ػغح هتَػظ تفاٍت هؼٌاداسی داسد. تا تَجِ تِ  اػالهی پیـشفت-تغثیك تثلیغات تا الگَی ایشاًیتاؿذ. یؼٌی  یهؼٌاداس ه

 تاؿذ. هیاًگیي ٍاضح اػت وِ هیضاى ایي هَلفِ اص ػغح هتَػظ تیـتش هی

 

 . آصهَى ّوثؼتگی پیشػي تشای تؼییي هؼٌاداسی استثاط تیي هتغیشّا2جذٍل 

 آهاسُ پیشػي تؼذاد (pػغح هؼٌاداسی)

0.026 120 0.103 

ووتش ًوی تاؿذ یؼٌی تیي هحتَای تثلیغات ٍسصؿی تا  05/0تا تَجِ تِ جذٍل فَق ػغح هؼٌاداسی تذػت آهذُ اص ػغح 

 الگَی ایشاًی اػالهی پیـشفت ساتغِ هؼٌی داسی ٍجَد داسد.

 

 . آصهَى تی هؼتمل تشای تشسػی جٌؼیت3جذٍل 

 هولفه Tآهاره  آزادی درجه سطح هعناداری نتیجه آزهون

 ؿىل تثلیغات ٍسصؿی -1.14 118 0.25 عدم رد فرض صفر

 هحتَای تثلیغات ٍسصؿی -1.31 118 0.19 عدم رد فرض صفر

 الگَی ایشاًی اػالهی پیـشفت -0.55 118 0.57 عدم رد فرض صفر

% هؼٌاداس 95دس ػغح  اتظیهسٍیىشدّای اػتشػغح هؼٌاداسی تذػت آهذُ تشای ولیِ هتغیشّا تجض  تا تَجِ تِ جذٍل

تاؿذ. یؼٌی تیي ؿىل ٍ هحتَای تثلیغات ٍسصؿی ٍ الگَی ایشاًی اػالهی پیـشفت تشاػاع جٌؼیت تفاٍت هؼٌاداسی  هی

 تاؿذ ّا هیضاى ایي هَلفِ دس هشداى تیـتش هی سٍیىشدّای اػتشاتظیه تا تَجِ تِ هیاًگیيٍجَد داسد. دس هَلفِ 

 

 
 
 
 
 

 سیاًغ تشای تشسػی تحلیالت. آصهَى تحلیل ٍا4جذٍل 

 هولفه Fآهاره  سطح هعناداری نتیجه آزهون

 ؿىل تثلیغات ٍسصؿی 1.62 0.17 عدم رد فرض صفر

 هحتَای تثلیغات ٍسصؿی 1.38 0.24 عدم رد فرض صفر

 الگَی ایشاًی اػالهی پیـشفت 0.86 0.48 عدم رد فرض صفر

تاؿذ. یؼٌی تیي ؿىل ٍ  % هؼٌاداس هی95ِ هتغیشّا دس ػغح تا تَجِ تِ جذٍل ػغح هؼٌاداسی تذػت آهذُ تشای ولی

 .هحتَای تثلیغات ٍسصؿی ٍ الگَی ایشاًی اػالهی پیـشفت تشاػاع ػغح تحلیالت افشاد تفاٍت هؼٌاداسی ٍجَد داسد

 

 . آصهَى تحلیل ٍاسیاًغ تشای تشسػی ػي5جذٍل 
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 هولفه Fآهاره  سطح هعناداری نتیجه آزهون

 ؿىل تثلیغات ٍسصؿی 6.6 0.00 عدم رد فرض صفر

 هحتَای تثلیغات ٍسصؿی 4.7 0.00 عدم رد فرض صفر

 الگَی ایشاًی اػالهی پیـشفت 2.6 0.30 رد فرض صفر

 
ؿىل، % هؼٌاداس هی تاؿذ. یؼٌی تیي هَلفِ 95تا تَجِ تِ جذٍل ػغح هؼٌاداسی تذػت آهذُ تشای ولیِ هتغیشّا دس ػغح 

 فشاد تفاٍت هؼٌاداسی ٍجَد داسد تشاػاع ػي اهحتَا تثلیغات ٍسصؿی 

 ؿىل تثلیغات ٍسصؿی. پغ آصهَى تَوی تشای 6جذٍل 

 گروه دوم گروه اول 

  3.84 دیپلن و پائین تر

  3.70 فوق دیپلن

 4.14  لیسانس

 4.03  فوق لیسانس

 4.32  دکتری

 
 شٍّْا تفاٍت هؼٌاداسی داسًذ. تا تَجِ تِ جذٍل فَق ٍاضح اػت وِ گشٍُ ّای صیش دیپلن تا فَق دیپلن تا ػایش گ

 

 هحتَا تثلیغات ٍسصؿی. پغ آصهَى تَوی تشای 7جذٍل 

 گروه دوم گروه اول 

  3.74 دیپلن و پائین تر

  3.54 فوق دیپلن

 3.83  لیسانس

 4.20  فوق لیسانس

 4.12  دکتری

 شٍّْا تفاٍت هؼٌاداسی داسًذ. تا تَجِ تِ جذٍل فَق ٍاضح اػت وِ گشٍُ ّای صیش دیپلن تا فَق دیپلن تا ػایش گ

 نتایج

ّای ؿىل ٍهحتَای تثلیغات ٍسصؿی تشاػاع الگَی ایشاًی اػالهی پیـشفت تِ عَس  ّای تحمیك هَلفِ تا تَجِ تِ یافتِ

ّای الگَ)  ( . تِ ػثاست دیگش تیي ؿىل، هحتَا ی تثلیغات ٍسصؿی تا ٍیظگیp<0/05داسی اص هیاًگیي تاالتش اػت ) هؼٌی

تاؿذ. تا دس ًظش گشفتي  صًذگی ٍ هؼٌَیت( هتفاٍت تَدُ ٍ تِ كَست هجضا اص الگَ ی ایشاًی اػالهی پیـشفت هیػلن، فىش، 

تواهی یافتِ ّای تذػت آهذُ اص تحمیك  ًٍتایج ػایش هحمماى ٍ تا تشسػی ٍضؼیت هَجَد تا ٍضؼیت هغلَب پتاًؼیل ٍ 

هی پیـشفت دیذُ هی ؿَد ٍ تا ؿٌاخت، تشسػی ٍضغ هَجَد دس ّای ؿىل، هحتَا،تا الگَی ایشاًی اػال لاتلیت تغثیك هَلفِ

تَاى دس جْت  ّای یه تثلیغ اثش تخؾ هی تثلیغات ٍسصؿی ٍ ػٌاكش هْن دس یه تثلیغ هَثش ٍ هغالؼِ ٍتشسػی ٍیظگی

ٌّوا پیـشفت ٍضغ هَجَد ٍ سػیذى تِ ٍضغ هغلَب گام تشداؿت. ٍجَد یه الگَی واهل ٍ جاهغ وِ تتَاًذ دس توام اتؼاد سا

تاؿذ. الگَیی وِ تَػظ ًخثگاى  ّا اكلی ایشاًی، اػالهی دس آى سػایت ؿذُ تاؿذ اجتٌاب ًاپزیش هی تَدُ ٍ ًیض توام هَلفِ

ایشاًی ٍ تا تاویذ سّثش ًَؿتِ ؿذُ ٍواهال تا ؿشایظ ٍهفَْم ٍاطُ ایشاًی ٍاػالهی هٌغثك تَدُ ٍ عشف دیگش پیشٍی اص آى 

َجَد تیي ؿىل ،هحتَا تثلیغات ٍسصؿی تا هفَْم الگَی ایشاًی اػالهی پیـشفت ٍ هَلفِ ّای تتَاًذ اص ایي تفاٍت هؼٌی داس ه
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وٌذ.ایي الگَ اًذیـِ ای جذیذ ًٍَپا تَدُ وِ اهشی هْن ًٍیه ؿٌاختِ ؿذُ ٍ  آى )ػلن ،صًذگی ،فىش ٍهؼٌَیت ( جلَگیشی

س ضشٍسی ٍالصم خَاّذ تَد چشا وِ دس دًیای ٍجَد صهیٌِ هٌاػة تشای دسن ایي اهش ٍؿٌاختي آى تشای هشدم ٍهؼَالى تؼیا

اهشٍص داؿتي ساٌّوایی جاهغ ٍواهل تشای حشوت دس هؼیش دسػت تیؾ اص ّش صهاى دیگش احؼاع هی ؿَد ٍّشوؼی تشای 

اػتفادُ اص ایي الگَ تایذ تا ،اػتمادات ، آداب ٍسػَم ،ؿشایظ جغشافیایی ،هَلؼیت ّای فشٌّگی جوَْسی اػالهی ایشاى سا 

 تاؿذ.داؿتِ 
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