
 

 

 رفتار مشتری در خریذ اینترنتی

داسد نرٍ   ي اسصیبثی مظرش  نىىرذٌ يدرًد   خشیذ ایىتشوتی مقبالت مشثًط ثٍ تجبست الکتشيویک، تحقیقبت متقذدی دس مًسد  دس آحبس ي

سا تًدیٍ می نىذ. محریظ تجربست    خشیذ ایىتشوتیسفتبس  سيی خشیذ يش َب يدًد یک افتجبس تجشثی ثیه فًامل مؤحش ث ثقضی اص ثشسسی

ثٍ مشتشیبن می دَذ تب ثرشای دترتجًی اعافربت ي خشیرذ نربال ي خرذمبت اص        ایه امکبن سا ،الکتشيویک نٍ مجتىی ثش ایىتشوت است

ققی اسبس تجشثٍ يا وشبن نشد نٍ خشیذ ثٍ طًست ایىتشوتی ثش َبی ایىتشوتی اقذام نىىذ. ثبیذ خبعش عشیق استجبط متتقیم ثب فشيشگبٌ

 اص نرربال اسررتًاس اسررت. تجایغرربت اص خشیررذ نرربال ویتررت، ثاکررٍ ثشاسرربس ؽررًاَشی مبوىررذ تظررًیش، شررکل، اعافرربت نی رری ي      

(lohse, ۸۹۹۸&spiller) 

دي تحًیل نبال اص عشیرق سترت   اص عشیق نبتبلًگ است صیشا دس َش َبی ایىتشوتی َمبوىذ خشیذ خشیذ اص عشیق فشيشگبٌ ،اص سًی دیگش

ومی تًاوذ نبال سا قجل اص خشیذ لمس ي یب احتبس نىذ. سس قجًل خشیذ ایىتشوتی ي اوجبم آن تب حذ صیربدی ثرٍ    است ي مظش  نىىذٌ

َربیی وؾیرش اسا رٍ اعافربت، ساَىمربیی ي       فايٌ، يیژگری ٍ استجبعبت مظش  نىىذٌ ي چگًوگی تقبمل افشاد ثب نبمپیًتش ثتتگی داسد. ث

دي سًیٍ ي تقبمای ثٍ فىًان فبمل مُمری دس ایجربد افتمربد ثرٍ تجربست الکتشيویرک       َب دس یک يسیاٍ خشیذ  َذایت ي اوجبم س بسش

 .وتجت ثٍ فشيش سىتی دس وؾش گشفتٍ شذٌ است

داسد نرٍ   مقبالت مشثًط ثٍ تجبست الکتشيویک، تحقیقبت متقذدی دس مًسد خشیذ ایىتشوتی ي اسصیبثی مظرش  نىىرذٌ يدرًد    دس آحبس ي

سيی خشیذ ي سفتبس خشیذ ایىتشوتی سا تًدیٍ می نىرذ. امرب تحقیقربت    ش تجشثی ثیه فًامل مؤحش ث َب يدًد یک افتجبس ثقضی اص ثشسسی

 ي صمیىٍ َبی مشتجظ ثشای ایجبد دزاثیت ثیشتش ،سجک سشداصش اعافبت تًسظ مشتشیبن، الگًَبی خشیذ، تشدیحبت مشتشیبن ،دذیذ

فمرل خشیرذ    يسای َرش  نٍ دس مقتقذوذثبصاسیبثی محققبن  .شاسدادٌ اوذسا مًسد تًدٍ قایىتشوتی َبی  ثشای است بدٌ نىىذگبن اص فشيشگبٌ

یک فشایىذ مُم تظمیم گیشی وُ تٍ است نٍ ثبیذ ثشسسی شًد. مشاحای نٍ خشیذاس عی مری نىرذ ترب تظرمیم ثگیرشد نرٍ چرٍ ورًؿ         

َبی تظمیم  داسد نٍ ایه مذلَبی صیبدی يدًد  دس ایه صمیىٍ مذل .محظًالتی سا خشیذاسی نىذ سا فشایىذ تظمیم گیشی خشیذ گًیىذ

َب وؾم ي ادغبم ادضای گترتشدٌ   َذ  ایه مذل .سفتبس خشیذ ي شیًٌ َبی قبثل دسک تًسظ مظش  نىىذگبن سا وشبن می دَىذ ،گیشی

 .َب خًاَیم سشداخت داوش شىبختٍ شذٌ دس مًسد سفتبس مظش  نىىذٌ است نٍ ثٍ ششح مختظشی اص ثقضی مذل

 مذل رفتار خریذ کاتلر ●

دقجرٍ   َبی خشیذاس تشکیل شذٌ اسرت.  دقجٍ سیبٌ خشیذاس ي يانىش ،َبی نان محشک ،َبی ثبصاسیبثی ثخش محشک ۴ایه مذل اص 

قتمت ايل خظًطیبت فشدی خشیذاس است نٍ سيی دسک ي يانىش اي وتجت ثٍ محشک  .قتمت تشکیل شذٌ است ۲سیبٌ خشیذاس اص 

 .ذاس است نٍ سيی سفتبس اي تبحیش داسدتبحیش داسد ي قتمت ديم فشایىذ تظمیم گیشی خشی

 شث –مذل رفتار خریذ هوارد  ●

َبی ثبصاسیبثی ثرٍ   َبی خبطی دس سبسخ ثٍ محشک عشیق یبدگیشی، دادٌ دس ایه مذل تاش می شًد تب تًضیح دادٌ شًد نٍ چگًوٍ اص

يیرشایش یبفترٍ یرک تراش مرىؾم ي      ایره مرذل شرکل     .َبی سفتربسی تجرذیل مری شرًوذ     َبیی وؾیش خشیذ ي یب دیگش سبسخ محشک

 .سیتتمبتیک قجای ثشای ثىب نشدن یک وگشش ي تئًسی فمیق اص فشایىذ تظمیم گیشی مظش  نىىذگبن است

 بالک ول–کوالت –مذل رفتار خریذ انگل  ●



 

 

مذل مزنًس  .دایه مذل اسبسب ثٍ فىًان یک عشح ثشای سبصمبوذَی سبختبس داوش مشثًط ثٍ سفتبس مظش  نىىذٌ ثٍ نبس گشفتٍ می شً

َب ثُیىٍ سبصی ي ویض َشچٍ ثیشتش ش ب  شذن سياثرظ ثریه    َبی يیشایش متقذدی تشکیل شذٌ است نٍ َذ  ایه يیشایش اص نبوبل

مظش  نىىذٌ  ،ثشداسی قشاس گیشد قجل اص ایىکٍ سیبمی مًسد ثُشٌ ،َمبوگًوٍ نٍ دس شکل مشخض است .اطای ي فشفی ثًدٌ استی ادضا

محرشک ي اوگیرضٌ سا تقجیرش ي     (۳، ؽشفیت سرشداصش اعافربت تخظریض دَرذ      َبی دسیبفت شذٌ ثٍ سیبم (۲ یبثذ اص آن اگبَی (۸ثبیذ 

 .َب سا ح ؼ نىذ َب ثٍ حبفؾٍ ثاىذ مذت سیبم تًسظ تجذیل ي اوتقبل يسيدی ي دادٌ (۵ثٍ يسیاٍ ایه اوگیضٌ تشغیت شًد  (۴ت تیش نىذ 

 آمیخته بازاریابی الکترونیک ●

َب ي اثضاسَبیی سا تقییه می نىذ نٍ خشدٌ فشيشبن اص عشیرق آوُرب مری     الکتشيویک م ًُمی نایذی است نٍ تکىیک ثیآمیختٍ ثبصاسیب

ثشای وختتیه ثبس تًسظ ویل ثربسدن اص نربلب ثبصسگربوی َربسياسد مرًسد      آمیختٍ ثبصاسیبثی  .تًاوىذ ثشای مشتشیبن خًد خاق اسصش نىىذ

آمیختٍ ثشای  7cامب دویس ي َمکبسان  .مشًُس ثٍ وبم مک نبستی گشٌ خًسدٌ است 4P ثب ثبصاسیبثیآمیختٍ م ًُم  .است بدٌ قشاس گشفت

 .الکتشيویک اوتخبة نشدٌ اوذ ثبصاسیبثی

 the customer convenience for سًُلت ثشای مظش  نىىذگبن( ۸

بیت ي سرًُلت خشیرذ مری سرشداصد     وحًٌ چیذمبن سر ،سًُلت ثٍ دىجٍ َبی نایذی عشاحی ية سبیت مبوىذ داشته فماکشد دتتجً

 (۲۰۰۴)دویس ي دیگشان 

   customer value & benefit مضایبي اسصش ثشای مشتشیبن( ۲

امشيصٌ فشيشىذگبن ایىتشوتی ثبیذ ثٍ دوجبل ایه ثبشىذ نٍ ثشای مشتشیبن خًد حذانخش اسصش سا ایجبد نىىرذ ي ثرٍ ایره مىؾرًس خرشدٌ      

 ای نٍ مى قت ي اسصش ثشای مشتشیبن داسد تًطیف نىىذ. فشيشبن ایىتشوتی ثبیذ نبالَب سا اص دىجٍ

 cost to the customer َضیىٍ ثشای مشتشیبن( ۳

قیمت دس خشیرذ ایىتشوتری ثبیرذ نمترش اص قیمتُربی مًدرًد دس سربیش        .قیمت می تًاوذ ثشای مشتشیبن ثٍ فىًان َضیىٍ وگشیتتٍ شًد

 (۲۰۰۴حًیل نبال ویض دس وؾش گشفتٍ شًد. )دویس ي دیگشا ن فشيشگبَُب ثبشذ ي َمچىیه َضیىٍ َبی دقیق حمل ي وقل ي ت

   & customer relationship communicationاستجبعبت ي سياثظ ثب مشتشیبن( ۴

ششنت سياثظ وضدیکترشی ثرب مشرتشیبن داسد ي ثربصخًسد آن سا      ،استجبعبت مقبدل سی چُبسم مک نبستی یقىی تشفیـ است. دس استجبعبت

ثقذی ي صیجب ي تًام ثب مًسیقی َربی آسام ثخرش    ۳دس فشيشگبٌ َبی ایىتشوتی می تًاوىذ ثب عشاحی سبیت  .دَذمًسد ثشسسی قشاس می 

 ایه احتبس ویبص سا سبسخ دَىذ.

   computing & category management issue مذیشیت اقام ي محبسجٍ (۵

ب اوذاصٌ ي نمیت مًسد وؾش دس صمربن ي مکربن دلخرًاٌ دس    مًفقیت فشيشىذگبن ایىتشوتی مجتىی ثش فشضٍ نبالَبیی است نٍ مشتشیبن ث

 .وًؿ ي اوذاصٌ نبال حتبسیت خبطی داسوذ ،مکبن تحًیل ،خًاست می نىىذ ي مشتشیبن ثٍ صمبن سسیذن نبال



 

 

 customer franchise حق اوتخبة مشتشی( ۶

شرُشت ي وربم تجربسی ثرش حرق       ،رَىری نربال  َبی حبطل اص نبال شبمل تظًیش  ثتیبسی اص فشيشىذگبن ثشایه ثبيسوذ نٍ مجمًؿ اسصش

 .َبی تجبسی مقشي  دس ایىتشوت عشفذاسان صیبدی داسوذ وبم .اوتخبة مشتشیبن خشدٌ فشيش تبحیش داسد

   customer car & service خذمت ي ايلًیت دادن ثٍ مشتشی( ۷

ثىذی می شذوذ  طىقت خذمبت عجقٍَبی سىتی ثٍ فىًان  ( مقتقذ است نٍ دس گزشتٍ خشدٌ فشيشبن فشيشگب۲۰۰۲ٌمک گاذسیک )

نشدوذ تب خرذمبت مرًسد فاقرٍ     دس ایه ساٌ فشيشىذگبن تاش می .ي ثیشتش آوُب ثٍ نی یت خذمبت ي خذمبت اسا ٍ شذٌ می اوذیشیذوذ

 .مشرررتشیبن سا دس صمررربن ي مکررربن مرررًسد وؾرررش مشرررتشیبن اسا رررٍ دَىرررذ ي اص ایررره سا ٌ سضررربیت آوُرررب سا دارررت نىىرررذ       

دستشسری ثرٍ    ،مًقرـ ثرٍ خشیرذاسان   ٍ ویبصمىذ اثضاسَبی خذمبتی ثشتش مخل تحًیل سرشیـ ي ثر  ایىتشوتی َبی  دس ایه خظًص فشيشگبٌ

وذاسورذ ثبیرذ ثرب     َب نبسنىبن فشيش يدرًد  سشتیجبوی تا ىی ي تتُیات اسدبؿ نبال ي تقًیض آن َتتىذ ي اص آوجب نٍ دس ایه فشيشگبٌ

یجبد چت سيم ثٍ مشتشیبن دس شکل دَی تجشثٍ ای مغارًة اص خشیرذ تقربمای    اثضاسَبیی وؾیش نایک نشدن، ثشای سشتیجبوی تا ىی ي ا

 (۲۰۰۴نمک نىىذ. )دویس ي دیگشان 

 های اینترنتی های فروشگاه ویژگی ●

 ۴سا دس  َبی ایىتشوتی فشيشگبٌَبی  اوذ. ایه مغبلقبت يیژگی سا مًسد تًدٍ قشاس دادٌ خذمبت ایىتشوتیَبی  يیژگی ،ثتیبسی اص مغبلقبت

 اوذۺ دستٍ عجقٍ ثىذی نشدٌ

 ۺنبال( ۸

تًاوذ سضبیت مظش  نىىذٌ سا افرضایش   ثىذی نبال می شبمل خظًطیبت مشتجظ ثٍ نبال مبوىذ عجقٍ ثىذی، تىًؿ ي اعافبت است. عجقٍ

تشسری ویترتىذ.   قبثرل دس ایىتشوتری  َبی ياققری ثرٍ عرًس     َبی تجبسی یب فشيشگبٌ دَذ، امب َمٍ نبالَبی قبثل دستشسی دس نبتبلًگ

َبی نًچک دس تجذیل فذٌ صیربد ثبصدیذنىىرذگبن    نم احشتش اص فشيشگبٌ ،ثضسگایىتشوتی َبی  ثشاسبس مغبلقٍ لًث ي اسپبیاش، فشيشگبٌ

اص سبیت ثٍ خشیذاس ثبلقًٌ َتتىذ، صیشا مظش  نىىذگبن دس یبفته نبالیی نٍ دتتجً می نىىذ، مشکل داسوذ ي ایه امش ثٍ دلیرل ایره   

فشاَم آيسدن اعافبت دس مًسد نبال ي قیمرت آن ثرشای نمرک ثرٍ مظرش  نىىرذٌ دس       ایىتشوتی َبی    مُم دس فشيشگبٌاست نٍ َذ

ٌ   ي (َمبوىذ قیمت)َب ثب اسا ٍ اعافبت گتتشدٌ اص نبال  نبَش صمبن دتتجً است. ایه گًوٍ فشيشگبٌ  مقبیتٍ ثب قیمت سربیش فشيشرگب

سبصی دس ورشم افرضاس(    یب ومبیش نبال )مبوىذ اوتقبل ي رخیشٌ ( يایىتشوتیي خاطٍ ای اص نبال )مبوىذ خاطٍ نتبة دس فشيشگبٌ نتبة  ،َب

 .تًاوىذ ثٍ خشیذاس نمک نىىذ می

 ۺاستقبی فشيش( خذمت ثٍ مشتشیبن ي ۲

َب ثٍ عرًس مرذايم ثرٍ فىرًان ثقرذ       ذ. ایه يیژگیمشتشیبن استجبعبت دقیق ي متتمش ي م یذ ي محبفؾت َبی فشادغشافیبیی می خًاَى

 ،ي غیش ایىتشوتی تقشیف شذٌ است. خذمت ثٍ مشتشی شربمل مرًاسدی وؾیرش   ایىتشوتی َبی  ثشدتتٍ دس تقییه سفتبس اوتخبة فشيشگبٌ

مًسد اوتقبل ي  نمک دس اوتخبة نبال، خذمبت سایگبن، سبسخ دس ،خذمبت نبسنىبن فشيش ثشای اوتخبة نبال، سبسخ ثٍ سؤاالت مشتشیبن

 َضیىٍ حمل ي وقل ي تخ ی بت نبال سا دس ثش می گیشد.



 

 

 ( متقبفذ نشدن ي ساَىمبییۺ۳

مشثًط است. دس ایه عجقٍ يیژگی سبصمبن ي است بدٌ آسبن مًسد تًدٍ قشاس ایىتشوتی َبی  ایه خظیظٍ ثٍ استجبط مشتشیبن ثب فشيشگبٌ

ایىتشوتی، تجشثٍ تقبمل مظش  نىىذگبن ثب اسا ٍ نبال ي خذمبت خشدٌ فشيشربن سا   َبی می گیشوذ. استجبط است بدٌ نىىذگبن ثب فشيشگبٌ

تحت تأحیش قشاس می دَذ. اگش یک سیتتم استجبعی ثب مظش  نىىذگبن خًة عشاحی شًد َضیىٍ مظرش  نىىرذگبن سا دس دترتجً ي    

ثرٍ حرذاقل    مًسد ویبص ثشای اوتخربة ي خشیرذ   ایه امش ثبفج می شًد تب صمبن دَذ ي صمبن مًسد ویبص ثشای سشداصش اعافبت نبَش می

( ي ًدٌ)شراًك وجر   غیرش اوجرًٌ   ،َبی فشيشىذگبن داسای سشفت ثبال خشیذ ایىتشوتی صمبوی مغاًة ي سضبیت ثخش است نٍ سبیت .ثشسذ

ثبیرذ   َبی قبثل دستشسی آسبن ي نم تشانم، صمبن فشيش سا نًتبٌ ي میضان تاشی نٍ مظرش  نىىرذگبن   دستشسی سبدٌ ثبشىذ. سبیت

 .طش  دسک ي فُم چگًوگی فشيش ایىتشوتی نىىذ سا اقتظبدی ي ثُیىٍ می سبصد

 ( ایمىیۺ۴

سیبسرت  فرشيش ایىتشوتری   َربی   اگشچٍ ثیشتش سربیت  .مظش  نىىذگبن دس مًسد افشبی اعافبت مبلی ي خظًطی خًد وگشاوی داسوذ

مًسد ایىکٍ چگًوٍ مجربدالت   آوُب اعافبت دض ی دس ح بؽت شخظی ي خظًطی سا افمبل ي ایمىی مجبدالت سا تضمیه می نىىذ. يلی

 دَىذ. ي اعافبت شخظی امىیت الصم سا داسوذ، اسا ٍ ومی

 رفتار ارتباطی مشتریان در موقعیت خریذ اینترنتی ●

نربَش َضیىرٍ َربی سرشداصش اعافربت ي       َرب ي  ثٍ نبسگیشی سفتبسَبی مشتجظ ثشای دستیبثی ثٍ احشثخشی ثیشتش دس تظمیم گیرشی 

تیبثی ثٍ شىبخت ثیشتش مغبثق ثب تظمیمبت آوُب ي نبَش سیتک مشثًط ثٍ اوتخبة انىًن اصدماٍ تمبیات مشتشیبن است. ثقذ اص دس

 چىذ مجبدلٍ مًفق، مشتشیبن وتجت ثٍ تأمیه نىىذٌ خذمبت ي فشضٍ نىىذگبن احتبس امىیت می نىىذ.  

ایه ششنت قبدس ثٍ تبمیه ویبصَب ي خًاستٍ َبیشربن اسرت ي ثرٍ ایره     صمبوی نٍ مشتشی ثٍ یک سبصمبن افتمبد نشد، آوُب می داوىذنٍ 

 محیظ خشیذ ثٍ طًست ایىتشوتی ثٍ مشتشیبن ي خشیذاسان نمک می نىذ تب ثب فشاَم نشدن اوتخبة گتتشدٌ، ششنت متقُذ می شًوذ.

ای سا   اسصیبثی شرذٌ  بت مقبیتٍ ای يایىتشوت اعاف .اسصیبثی اعافبت، دقت ي مقبیتٍ نبالَب صمبن نمتشی سا طش  تظمیم گیشی نىىذ

ممکه است َضیىٍ دتتجًی اعافبت ي تاش ثشای تظمیم خشیذ سا نبَش دَذ. اگشچٍ مشتشیبن ایىتشوتی فمرذتب    ي فشاَم می نىذ

سرت بدٌ  َبی نبمپیًتشی َتتىذ ي ومی تًاوىذ ثٍ عًس فیضیکی نبالی ياققی سا لمس ي احتبس نىىذ، يلی آوُب ثب ا دس تقبمل ثب سیتتم

 تًاوىذ ثٍ شکل الکتشيویک تظمیم گیشی نىىذ. َبی ایىتشوتی می اص اعافبت فشاَم شذٌ ثٍ يسیاٍ فشيشگبٌ

ثىبثشایه ثحج دس مًسد فًامل مُم دس سفتبس خشیذ مشتشیبن دس محیظ تجبست الکتشيویک ویبصمىذ تمشنض ثش قبثایت دستشسی اعافبت 

ثاکٍ سًُلت ي شخظی سبصی سا ثشای وگُذاسی مشرتشیبن مرًسد    ،ًط ثٍ نبال ي خذمبتاست. دستشسی اعافبت وٍ فقظ اعافبت مشث

شبن دس خشیرذ ثقرذ    ي آن ثٍ دسدٍ ای نٍ اعافبت می تًاوذ ثٍ يسیاٍ مشتشیبن ثشای سیش ثیىی سضبیت احتمبلی تًدٍ قشاس می دَذ

سبصگبس نرشدن اعافربت ثرشای اسضربی ویبصَربی مشرتشیبن       ثٍ نبس سيد، ثتتگی داسد. سس مًفقیت دس خشیذ ایىتشوتی ثب تًاوبیی ثشای 

امب فًامل مختا ی اسصش سیش ثیىی اعافبت سا تقییه می نىذ ي فقظ یک وًؿ اعافبت ثشای َمٍ مشرتشیبن اسصشرمىذ    .استجبط داسد

 ویتت.

ي افرضایش قبثایرت سریش    ویبص اسبسی ثشای تشغیت مظش  نىىذٌ ثٍ خشیذ ایىتشوتی فجبست است اص نبَش َضیىٍ دتتجًی اعافبت 

ثیىی نی یت نبال نٍ ثٍ يسیاٍ تبمیه ي فشاَم نشدن اعافبت تخظظی ثشای مظش  نىىذگبن ثٍ دست خًاَذ آمذ. َمچىیه مىربفـ  



 

 

فشایىذ خشیذ ثٍ طًست ایىتشوتی يدًد داسد نٍ اص دماٍ آوُب می تًان ثٍ طشفٍ دًیی دس صمبن، افضایش  صیبدی ثشای مظش  نىىذٌ دس

َبی ایىتشوتری   بَش سیتک فذم سضبیت خشیذ اشبسٌ نشد. سس خذمت ثٍ مشتشیبن ي سیشجشد فشيش دس عشاحی فشيشگبٌسًُلت ي ن

   .اص فًامل مُم ثٍ شمبس می آیىذ

َبی اعافبت، نی یت اعافبت ي نی یت استجبط ثب مشتشیبن ثش سضبیت اعافبتی مشرتشیبن   اسبس مغبلقبت اوجبم شذٌ دس سیتتم ثش

َبی ایىتشوتی ثٍ اعافبت دس مًسد نبال ي اعافربت دس مرًسد خرذمبت تقتریم      د. اعافبت فشاَم شذٌ تًسظ فشيشگبٌتأحیش می گزاس

َبی اسصیبثی است. اعافربت خرذمبت نرٍ ثیشرتش      اعافبت نبال شبمل وشبوٍ َبی نبال، تًطیٍ ثٍ مظش  نىىذگبن ي گضاسش .شًد می

افبت افضب، وحًٌ سبسخ ثرٍ سرؤاالت دربسی، اعافربت تحًیرل ي سر بسش نربال ي        َبی ایىتشوتی فشاَم می نىىذ، شبمل اع فشيشگبٌ

 تجایغبت می شًد.

سبصگبس ثًدن ي قبثرل فُرم    ،شش يیژگی مشتجظ ثًدن، دذیذ ثًدن، نبفی ثًدن، خًشبیىذ ثًدن ،ثشای اسصیبثی اعافبت نبال ي خذمبت

ثبیذ دتتجًی نبال ي خذمبت مشتشیبن سا حمبیرت نىىرذ.   ایىتشوتی  َبی ثًدن مًسد ویبص است. اعافبت اسا ٍ شذٌ ثٍ يسیاٍ فشيشگبٌ

ثشای اسضبی ویبصَبی اعافبتی مشتشیبن، اعافبت ثبیذ ثٍ سيص ي نبفی ي دسدُت نمک ثٍ مشتشیبن دس اوتخبة، سبصگبس ي دس شرکل ي  

می دس شکل گیشی گشایش ي تمبیل اص سًی دیگش لزت، خًشی ي ثُشٌ مىذی اثقبد مُ ي محتًا سبدٌ ي آسبن ثشای دسک مشتشی ثبشذ

سفتبسی ثٍ سًی یک سبیت َتتىذ. ثىبثشایه خًشبیىذی ي سشصوذٌ ثًدن یک فبمل ثشدترتٍ دس اسا رٍ اعافربت مجتىری ثرش ایىتشورت       

َتتىذ. نی یت استجبط مظش  نىىذگبن ثٍ عشح ي وًؿ آن ي سًُلت دس دتتجًی نبال یب اعافبت ثترتگی داسد. ثبیرذ خربعش وشربن     

َربی مت ربيت ي    عشاحی ضقیف سبیت قشاس گیشد. ثىبثشایه ضشيسی است نٍ تأحیش عرشح  تًاوذ تحت تبحیش خشیذ ایىتشوتی مینشد نٍ 

 نبما دسک نىیم. سشیـ ثشای مشتشیبن سای امکبن دتتجً

 وتیجٍ گیشی ●

اوجبم مجبدالت اص عشیق ایىتشوت اسرت نرٍ    ی یکی اص مجبحج عشح شذٌ، شیًٌ ،ثب گتتشش سيصافضين ایىتشوت دس امًس مختاف صوذگی

تحقیقبت صیبدی ثشای حمبیت اص ساٌ اورذاصی خشیرذ ایىتشوتری طرًست      .َب ي مشتشیبن قشاس گشفتٍ است مًسد تًدٍ ثتیبسی اص سبصمبن

ی دس صمربن  ثٍ ایه وتیجٍ سسیذ نٍ خشیذ ایىتشوتی ثٍ فىًان شیًٌ ای ثشای طشفٍ درًی  (۲۰۰۲گشفتٍ است. ثشای مخبل الشک ي ستل )

ثبتىگبس ي دیگشان دس یبفتىذ نٍ سًُلت دسک شذٌ تًسظ مشتشیبن دس ایىتشوت احشی  .خشیذ وتجت ثٍ خشیذ سىتی طًست گشفتٍ است

َمچىیه ثٍ لحبػ سىتی محققبن متب ل مظش  نىىذٌ ثٍ ایه وتیجٍ سسیذٌ اوذ نٍ سفتبس خشیرذ   .مخجت ثش سفتبس خشیذ ایىتشوتی داسد

چٍ مخجت تش ثبشذ احتمبل يقًؿ سفتبس خشیذ دس آیىرذٌ  وگشش َش .صوذ َب سش می اص شکل گیشی ثبيسَب ي وگششیک نبال یب خذمت سس 

تًان احتبسبت مخجت سا شرکل داد مًادُرٍ    َبی ایجبد وگشش مخجت دس مشتشیبن نٍ ثب آن می یکی اص ساٌ ثیشتش ي ثیشتش خًاَذ ثًد.

ًق فشد فقظ ثٍ خبعش ایىکٍ ثبسَب ي ثبسَب چیضی سا مشبَذٌ می نىذ افضایش مکشس ثب یک محشک است. دس ششایظ یکتبن ي مقمًلی ش

، سس ثشای فشيش محظًالت اص عشیق ایىتشوت می تًاویم اص عشیق تجایغربت تاًیضیرًوی یرب تجایغربت دَربن ثرٍ       (۸۳۸۸یبثذ )مًين می

بس دیگش ثشای دارت افتمربد مشرتشیبن اسرت بدٌ اص     ساٌ ن .دَبن مشتشیبن سا ثب سذیذٌ خشیذ ایىتشوتی ثٍ عًس مکشس مًادٍ ي آشىب سبصیم

 .َبی فمًمی است وضد افکبس ي سسبوٍ ،سياثظ فمًمی ثٍ مىؾًس تشيیب شیًٌ خشیذ ایىتشوتی ي اسا ٍ اخجبس مشثًط ثٍ آن

 

 طىبیـ ویًص   -   ویب حمیذسضب سقیذ


