
 

 ییگراچارچوب -14
 لوزهرا کاظمتهیه کننده: 

ی
ر

گی
و

س
ا 

 ب
ی

ای
شن

آ
ی

ار
فت

 ر
ی

ها
 

 



 1   چارچوب گراییسوگیری 

 مقدمه  -1

 غزنانسنسشنننوستنراندریسفتنناطالعناینازئلن جموعهبراینحلن سنسنسشگویادنکهنانسنوانشناسانسشناناس مین یر

نست غزنانسنننسشند نسرنان رافننن،درن رحلنهندرینسفنتناطالعنستنننندنهنسن تمدندنکاندنا نسن ش یرانپردازشناطالعنستندرینسفمین

نگویاد.هسینااس مین یاوگیرینافستدهدنونبهنایننان رونفر یادنحلن سسئلنرانت تنتسثیرنقرارن یناود ی

منی واهکهندرنایننت دیقن یناانتنن1گراییبادینیسن سر و انوگیرینقس هسیناناس می،نیکینازنایننانوگیری

احممسلنکهنننااننتنهسینروانین مفسوتنبهنپیس ینواحدنبادیندربسرهنواکاشاثرن سر و ننم.یاننوگیرینبدردازبهناینن

درندون سر و ن مفسوتنبهن سنعرضنهنانود.ن ارورنازن سر و ،نانس مسرنونقس ایناانتنکهنیانپیس نیسنپیشنا سدننندارد

هسنونباندینیتاینایاکنهنگزیانه سر و ننگذارد.اثرن یهنن سنازن شنپینس نانننودنونبرنبرداانننتن  شنبهن سندادهن ینندر

ظرفیتن  ساناهن غزنننوند یلن  دودیتنپردازشن تمددندنکهنبهاقمصنسددانسشنرفمسرینننناند.ئهناندههسن گونهنارافرصنت

گیریننممیتواناندنبرنانمانس نونتصنننهنسن ی نسر و ن،بودشناطالعنستندرینسفمیننسق همچاینننهنسنون انسفونوندرنهزیانه

بادین سنننسئلنران و روانننیلهن س واهادنبه یننافرادنن(1۹۸۹)نن2اانننچو سکرنونروانننوننازننررنافرادنتسثیرنبگذارد.

نکااد.وجودندارد،نحلنهسنرانبهنوایلهناس مسرن هاینکهنبرااسسنگذامهنیسن سئلهن شسبهنون شناسزینکردهاسده

 یی ایآس یماری ب  کی کالس  شی آزما -2

بادینبسنانجس ن ز سیشنکالانیانبیمسرین انیسیینبهنتسثیرن سر و نن1۹۸1درنانسلنننن3کسنمننونتورانکیاو یننبسرن

هسندرناینن ز سیشنازنافرادن واانمادناناسریوهسین املرنرانتصنورنکاادنوناند.ن شگیرینپردا مهدرنفر یادنتصنمیم

کاادگسشن وااننمهنانندهنبودنتصننورنکاادنکهننهسین طرحنانندهنانماس نکااد.ندرناینناز سیشنازناننرکتبیننگزیاه

ازن رد نبهند یلننرودنانشنصندننفرننهنانمرسرن یین دسبلهنبسنانیو ننوعینبیمسرین انیسییناانتنکایسالتن م دهن  سده

انوند.نازنگروهناولن واانمادنبینندونبرنس هن دسبلهنبسنبیمسرینیکینرانانماس نکاادنونکشنمهننانیو نبیمسرین انیسیین

نبادینادهنبود:برنس هنبراینگروهناولنبهناکلنزیرن سر و اینندون

نبرنس هنا ر:ندویستننفرننجستن واهادنیسفت.

برنس هن :نیاناننو ناحممسلندارد،نهرناننشننصنندننفرننجستنپیدانکاادنوندواننو نهمناحممسلنداردنکهندرن شن

نکسنجسشناس منبهندرننارد.هیچ

 
1 Framing Bias 
2 Russo & Schoemaker 

3 Kahneman & Tversky 



 2   چارچوب گراییسوگیری 

نافرادنبرنس هنا رنون سبدینبرنس هن نرانانماس نکردند.نندرصدنازن۷2درنگروهناولنبسناینننو ن سر و نبادی،ن

زیرنانماس نننبادینبرنس هنرانتغییرندادندنونازنافرادن واانننمادنبینندونبرنس هنپیشنننا سدیدرنگروهندو ن سر و 

نکااد:

ن:ن  سرصدننفرن واهادن رد.جبرنس هن

نردنهرناشصدننفرنبمیرند.کسننمیردنوندواو نهمناحممسلندااو ناحممسلنداردنکهنهیچ:نیادبرنس هن

نزنافرادنبرنس هندنون سبدینبرنس هنجنرانانماس نکردند.درصدنان۷۸درگروهندو ،ن

یننهسین نوندنارزشنانمرسرینیکسنسنیندارند.ندرنهرندونبرنس هنهسینا رنونجنهمسنادنبرنس هدرناینن ز سیشنبرنس ه

کااندگنسشندرناینن ز نسیش،نبرایننانننرکنتد.نبانسنن یرینسباندنون  نسرصننندننفرن یا رنونج،ندویسنننتننفرننجنستن ی

هسیننبرااننسسنتغییرن سهیتنبرنس هننونندهادنگیرینتغییرن یینتغییرن سر و نتصننمیمهسین ودنراندرننمیجهاو ویت

ن.نیستندر سنی

تواندنانماس نافرادنرانتغییرنبدهدنا سنبیننتغییرنانماس نوناقمصنننسددانسشنرفمسرین تمددندنکهنتغییرن سر و ن ی

کاادنا سنبسنهسنهمنتغییرننانماس نن،ادنکهسنتغییرن یتنز سنینکهناو ویت ویتنتمسیزنوجودندارد.نایننبدی یناانتغییرناو

کسنمننونتوانکیننتغییرن سر و نوجودندارد.ندرن ز سیشنننرهسنهمچاسشنا کسشنتغییرنانماس نباسطثسبتنبودشناو ویت

کااندنکنهناحممنسلنرانننیندشنبنهننرانانمانس ن یننایگزیانهاو وینتنافرادندرندونگروهننجنستنافرادناانننتنوندرنن نسینتنن

ن.کادنافزایشنپیداننسشاناو ویت

 گرایی بندی چارچوبطبقه -3

هسینبادین ثاتنبهنجااهبادین ثاتنون افینتدسنننیمنکرد.ن سر و رویدادهسنرانبهن سر و نن(،2۰14)نن4کسپور

درن سر و ن ثاتنن سنننئلنه سنننئلنهنتسکیندندارد.نز سنینکهنیانننن افیننهسیباندین افینبهنجاانه ثانتنون سر و 

.ندرن ز سیشنانوندنپذیرن یگریزنوناگرندرن سر و ن افین طرحنانود،نافرادنریسناانود،نافرادنریسنا طرحن ی

بادینهسندرن سر و گروهناولننبرنس هتوانیمنبرااننسسناینننررنکسپورننگسهنکایمنونبگوییمندرننکسنمننونتوراننکین ی

اینکهنقطتیناانتنرانانماس نکردندنا سندرنگروهندو ننگریزینبرنس هد یلنریسنا ثاتن طرحناندهناانتنونافرادنبه

 
4 Kapor 



 3   چارچوب گراییسوگیری 

برنس هناحممس ینرانانماس نننانوندنپذیرن ییاکهنریسناافرادنبهند یلناین طرحناندهناانتنوننهسندرن سر و ن افبرنس ه

ن.کاادن ی

بادین سر و نن،یژگیبرنوننی امانبادی سر و ننبهن  سرندانننمهننگرایینراانننوگیرین سر و (نن1۹۸۸)نن5گیر

ننتدسیمنکردهناات.نبادین اماینبرن وقتیتننسایون سر و ین اماینبرنریسانبادن سر و ن،هدفن اماینبر

  بندی مبتنی بر ویژگی:چارچوب  -3-1

شنطورن ثسلندرنبیسپردازیم.نبههسیناصنلین شن یئلنبهنویژگیبادین اماینبرنویژگی،ندرنطرحن سنسدرن سر و 

احممسلن راجتهنافرادنبهنننن،صندن وفدیتن شنرانبهنجسیندرصندنانکسنتن طرحنکایمعملکردنیانپزانانز سنینکهندر

کادنیسن ثالندرنتالیغنگواننتنز سنینکهنازندرصنندنبدوشن ربینبهنجسیندرصنندن ربینایننپزاننانافزایشنپیدان ی

(ن ز سیشنین شنسبهنکسنمننونن1۹۹۸ونهمکسراشن)نن6 ویننن.کادن ینتمسیلنافرادنبراین ریدنافزایشنپیدانن،اانمفسدهنانود

درناینن ز سیشنهدفناتاس نتصننمیمناننیساننینبسننن.ویژگینانچس ندادندنبادین اماینبرننتوراننکینبرایناثرن سر و 

بهننن طرحناندهننیهسبرنس هننیبادن سر و نناولگروهننننیبرااانت.نتسکیدنبرنویژگیننرخناانمغسلنونتسثیرن شنبرننرخنتور نن

ننارحنزیرناات:

درصندنن12کهننرخنتور نندرنحس یننانوند،ازننیروینکسرن شنغولنکسرنننندرصندننن۹۰انودننبرنس هنا ر:نایننبرنس هنبسعثن ی

ناود. ی

درصندن1۷درنحس ینکهننرخنتور نننانوند،نیروینکسرن شنغولنکسرنننازنندرصندننن۹5انودننبرنس هن :نایننبرنس هنبسعثن ی

ناود. ی

هنسیننرننس نهباندینبدرصننندنبرننس نهنا رنرانبنهنبرننس نهن نترجی ندادنند.نبراینگروهندو ن نسر و نن54ندرنایننگروه

بسندرصندنویژگین افین طرحنن طرحناندهنرانتغییرندادندنونبهنجسینبیسشندرصندنویژگین ثات،نبرنس هنپیشنا سدینرانن

ناات:کردندنکهنبهنارحنزیرن

درصنندن12نرخنتور ننکهننحس یازننیروینکسرنبیکسرناننوند،ندرنندرصنندنن1۰اننودننا ر:نایننبرنس هنبسعثن یننبرنس ه

ناود. ی

ناود.درصدن ی1۷کهننرخنتور ندرصدنازننیروینکسرنبیکسرناوند،ندرنحس ین5اودنبسعثن یبرنس هن :نایننبرنس هن

 
5 Gaeth 6 Levin 



 4   چارچوب گراییسوگیری 

جسنتغییرندرنانماس نبسنوجودنیکسنسشندهاد.ندرنایندرصندنبرنس هن نرانبهنبرنس هنا رنترجی ن ینن64درنایننگروهنن

نتغییرندرنبیسشنویژگیناات.د یلنبهنبودشنارزشنانمرسرینیکسسشنبهند یلننگسهن مفسوتنازنریساننیستنبلکهن

 بندی مبتنی بر هدف: چارچوب   -3-2

عواقبننسیهدفن سصنننناینبهننندشینرانننننی ثانتنانجنس نعمنلنبرانیس دهسینبرنپ اماینبرنهدفننباندینسر و رن ند

(ننشنننسشندادنندنکنهنزننسشنبنسن1۹۸۷)نن۷کنیون نسنمسیروویعاواشن ثنسلن،ن نسننبنهنندارد.نندنین،نتنککانجنس ننندادشنعمنلنی اف

نهس.ن ش(نهسنمادنBSE)نن۸پسنمسشننیی سنمتدنانجس ن ود ز سنشنمری،نبی افننیس دهسیازنپننینسانننیاانماسدنبهناطالعستن اف

هسنهمچاینن شنسهدهنترناانت.ن شکاادهاقاس نن"انزجسرنازندانتندادش"نند یلبهننی افننس یپننبهناینننمیجهنرانیدندنکه

ننی افننیس دهسیپکهندربرگیرندهننننیس یپنطورن ثسل.نبهازنضننررندارندنننیریجلوگننیبراننیشننمریبننزهیافرادنانگنکردندنکهنن

کسهشن صنرفنگوانتنننن ثاتنیس دهسیاانتنکهنپنیس یترنازنپ،ن مدسعدکاادهبساندنننعد نکسهشن صنرفنگوانتنقر ز

نقر زنراندربردارد.

ننبندی مبتنی بر ریسک رویدادها:چارچوب  -3-3

دوهننانوندنوناگرننمسی نبس  یننبادیانسشنطادهرویدادهسنبراانسسننمسی نبس دوهنن،بادین اماینبرنریسنادرن سر و 

انوندنپذیرن یافرادنریسناند،ننبن افینتاریمنانو گریزنوناگرندرنقسد،نافرادنریسنانانو بن ثاتنتاریمننصنورتنقسبه

ن سنادن ز سیشنکسنمینونتوراکی.

ننبندی مبتنی بر موقعیت نسبی:چارچوب  -3-4

ربینبهندانتن  دهنتوانکنکسنمننونتورانکینبر ینازنافرادنحسضنرندن اس غنهاگفمینازنپولنونبراانسسنانواهدنتج

هسننبادینگزیاههسیننسننایندرن ریدنیان  صننولنکااد.نایننا ر،نبهناننیوهن سر و اننسشنرانفداینتافیرز سش

ایننکاادنکهنفروانادهطورنتصنورننکاادگسشن واانمهناندهنبودناینین ز سیشنازنانرکتبسنمگیندارد.ندرناو ینن رحله

نن2۰هناننتاهندیگرینکهنندالرینبسیدنبنن15حسننس نیدنیان ساننیندالرنتافیرندرن رنن5اعال نکردهنبرایندریسفتنن

بزنادنتسنتافیرنرانبگیرند.نازنگروهنننکاادگسشنترجی ندادندنبهنانتاهندو نانر،نبروند.ناغلبنانرکتفسصنلهندارددقیدهنن

دالرینبارند.ننن125حسننس نن واهادنیان ساننین یکاادننننکاادگسشن وااننمهنانندهنبودنتصننوردیگرینازناننرکت

دالرنتافیرنبگیرند.ننن1۰حسنس ننتوانادنروین سانین یننبروند،ندورترناانتدقیدهنننن2۰اینکهننکهنبهنانتاهدرصنورتی

نحسضرننیسمادنبهناتاهندیگرنبروند.هسنپساخندادندنکهناغلبن ش

 
7 Meyerowitz and Chaiken 8 Breast self-examination 



 5   چارچوب گراییسوگیری 

.نبسننیسرینازنافرادنبهنبهنتافیرننسنناینتااننبادینتافیرندرنفروشن  صننوالتن وثرننبهنایننترتیبن سر و 

اگرنتافیرنزیسدینبگیرند،نانط نننازنافرادندهاد.نبتضنی طرحناندهندرن دسبلنتافیرن طلقناهمیتنبیشنمرین ی

حمیناگرن ایننرفمسرین یزینجزنانمدسلنپولنازنیانجیبنبهنجیبندیگرنناساند.نبهننننانود یانسشنبیشنمرننرضنسیت

نگیرد.ین رجونیسن وقتیتننساینقرارن یثیرنندطهعاسرتندیگرناط نرضسیتنافرادنت تنتس

 بندیعوامل موثر بر چارچوب -4

ننسننامسجنجذا نهساهیگز(ندرنت دیدستن ودن شننسهدهنکردندنز سنینکهنن2۰13)نن۹ارتنونارو:ننعامل جذاب بودن •

ناندازهنجذا نبساننادنننایبهننننیازننررننسننانناهیکهنهرندونگزیز سنن.ااننتننریضننتنبادی سر و ،ناثرننادنسننمین

باندینطورن الصنننهنعنس نلنجنذا نبودشنبنسناثرن نسر و .نبنهدهندنی ننشیرانافزاننباندیاثرن نسر و ننبنسالترننتینجنذاب

 رابطهن سمدیمندارد.

ن،رنندنیبگنننشنننمریمواناندنببدهند.نافرادناگرننی ننشیرانافزاننباندیاثرن نسر و ننزیهنسننپنسداشنننشیافزاننعاامال داادا   •

پسداشنبهنصننورتننن وهنبیسشننکهننسفتی(ندر2۰12)نن1۰هیلایگ.نهمچایننرندنیگیبسالترن ننسننایبسنرننیمستیتصننم

 دارد.نریتکثنزیدرصدنننسیعددن

نس یپنایدرننننیازناطالعستن افنیبر ننکهننباندیندوطرفهنبهناینن تانسناانننت سر و ننبنای  دطرفه: چارچوب •

احسنننسسنرانننیبنهنافرادنانرایدهندنزیکنسهشن رانننباندی نسر و اثرنندونطرفنه،ننننباندی نسر و .نن ثانتنوجودندارد

نیاسنیادعسنپشنننمننی(نازنا2۰۰6)ن11زندنی ننیهسشیدرن وردن وضنننو ندارند.ن ز سننیشنننمریدهدنکهناطالعستنبی 

 دهد.ی نشی ااونرانافزانایاعماسرنادراکنادهنازنن،دونطرفهنبادی سر و نرایکادنزی 

اطالعستنارائهنننبیبهنترتنبادی سر و ننیریکهناوگننسفتی(ندر2۰15)ن12او سنننتفتیب ارالعات مطفح شای:  •

ننگیرنند،قرارن ینناطالعنستن ثانتندرن ترضطورن ثنسلنز نسنینکنهنافرادنابمندانن،نبنهردیگیقرارن ننریاننندهنت نتنتنکث

 .ستی،نا سنبرعکسننکادنی نریرانضتنیبهنقس ن افنتیحسسان

 
9 Ert and Erev 
10 Hilbig 
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 6   چارچوب گراییسوگیری 

نشنسشناانت،نکهننوعینتوهمناناس مینکالانیاننن،1انکلنتواشنبسنایننعس لنران یننهفض موضاو: زمین: ط دیش •

دربسرهنیاندانمهنگلنصن اتنبشنودنایننداشناانت.ناگرنقالنازندیدشنتصنویرننداد.نایننتصنویرندو  رهنیسنیانگل

غزنابمدانتصنویرنگلداشنرانتشنای نبدهدنا سناگرندربسرهندوقلوهسینهمسنسشنصن اتنبشنودن احممسلنوجودنداردنکهنن

ن.احممسلنداردن غزنانسسشندون  رهنروبرونهمنرانتشای نبدهدن

 

،نیازنعنسداتنفرهاگنننیبر نلینکنهنبنهند ننسفماندنین(ندر2۰13ونهمکنسراشن)13یپوترنکاکونو   عاامال مطیا اجاعااع  •

(نت دیقنن2۰12)ننونهمکنسراش14هورتنس وردننننیادرنننانننونند.باندیننمیاثرن نسر و وجنهن شنننمولننننچی رد نبنهنه

بادین و دهادگسشندرناثرن سرپسانخدهادگسشنونعسداتنفرهاگینکشنورننکردندنوناظ سرنداانمادنکهن لیتنپسانخ

درناننوگیرینننیوابسننمگینبهنگروهناجممسعین سصننننفرهاگینونطورن شننسبهنعس لن لیت،نعسدتوثرنااننت.نبه 

(ندرن ز سیشننستن ودنبهناینننمیجهنراننیدنکهنتسثیرنپیس ن2۰۰۷)نن15طورن ثسلننسشبهن.بادین وثرنااننت سر و 

 کاد.گویدنبیشمرنازنز سنینااتنکهن شنرانیانهمکسرن طرحن یکهنیاندواتنصمیمین یز سنی

هسیننگرایینعالوهنبرنویژگیون ادینن  دقناظ سرندااننمادنکهنتسثیرناننوگیرین سر و نن16پوتوننتجفب: اهفاد  •

ااننت.ن هسیناننا نهمن ربوانااننت.ن ویننبهنتسثیرندون مغیرنتجربهنونجاسننیتنپینبردهاینبهنویژگیز یاه

هنرانریسننانوناننسیرنکسر اداشنتسثیرنعس لنتجربننحوزهونهمکسراشنبسنانجس ن ز سیشننینبینن دیراشنننن1۷ربکااننال

انودننس یزنو ین طمئننننحوزهنریسنانبینناقدا ینکهن اجرنبهبررانینکردندنونبهناینننمیجهنرانیدنکهن دیراشنن

اود،ناودننس یزنو ین طمئننرانینیسنضررنبزرگن یسدیتواندن اجرنبهناودنزیکهن ننریساننپرنیاقدا اودنونن ی

 
13 Kencono Putri 
14 Huerta 
15 Nan 

16 Poto 
17 Snellbaker 

از مشاادی:  توانی مغز م  خطا  شاناخا   -1شالل 

 گلیان را مجسم کنی. کی ایدط چهف:  ف، یتصو نیا
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هنسندرناینن ز نسیشنبنهنعند ندنندنا نسن شدهاندنو ینانننسیرنکنسرکانسشن نسینلنبنهنت منلنریسنننانبنسالترینبوترجی ن ی

 گرایینرایدند.هسینتجربهنوناثرن سر و وجودنرابطهن تاسدارینبینناسل

ندشندارد.ننننگرایی سر و درنواکاشنبهننننتیدهدنکهنجاسنننی متددننشنننسشن ننیهسشی ز سننجنساایا اهفاد  •

ننکهز سنینندهدنینشنسشن درنصنادو نبسزنشنسنمگیننننیگذارهی(ندرن وردنانر س2۰۰۸ونهمکسراشن)1۸اگاونندستیت د

د.نا سناگرندارنننیگذارهیبهنانماس نانننر سنلیهرندونجاسنتمسانننود،ننارائهن ینن افینبادیاطالعستینبسن سر و 

گذاریندارندنزیرانزنسشننساتن سیهزنسشنبیشمرنازن رداشنتمسیلنبهنارننبادین ثاتنارائهناوداطالعستندرن سر و 

ترینرانانماس نکاادنبراینهمینندهادنگزیاهنایمنگریزنهسنننماد،نباسبرایننترجی ن یریسنننا رداشنبیشنننمرن

ن.کاادنهسینبسزنشسمگینرانانماس ن یگذاریندرنصادو ار سیه

 بندی کنترل اثر چارچوب های  روش -5

 دسیسننهنکایمنونتالشنکایمننهسنرانبسناطالعستندیگرناننسشنبیروشنبیسوریمنون شهسنرانازن سر و اننتینکایمنپیس  •

 اسشنبساجیم.پیس نران سرجنازنقس بندرگیرنکلمستنوننو نبیسشننشویمنونهر

کاید،نبهن س شنبکشید.ناطالعستن وردنن هنرانکهنتصورن یهسنبموانیدن شهسیینبگردیدنکهنازنطریقن شدناسلنراهبه •

وضنس نرانازن ادیننزاویهن وردنتوجهنقرارنوانیتینازن اسبونجسنمجونکایدنونانتینکایدناننیسزن ودنراندرن جموعه

 هید.د

درن وردنافکسرن ودنبسندیگراشنصنن اتنکاید.نگروهینازنافرادنقسبلناعممسدنراندورن ودنجمونکایدنونازناننایدش ن  •

هسینانمسنرانبهن س شنتوانیدنبهندناسلنافرادنیسناطالعستینبسانیدنکهندیدگسهانسشننمرانید.ن یهسین اس ردیدگسه

 .کشادن ی

گیرینفکرنکایدنونبایایدنکهننتصنمیمن ودتسشندرنز یاهنگیرینبهنانسبدهایناجماس نازنعجلهنکردشندرنتصنمیمبر  •

ترننگیرین هسنمهتصنمیمنج تاید.ناندسنفرصنتنبیشنمریننهسین ودنعجلهنکردهدرنگذانمه،نتسن هنحدندرنقضنسوت

 .ید،نز سشنبیشمرینباواهیدندرننررنبگیریدنوناگرناحسسسنکردیدنکهنبراینگرفمننتصمیمنفورینت تنفشسرنهسم

 واهیدندرن وردن شنتصمیمنبگیریدنونافرادندرگیرندرن ش،نبدوشنقضسوتنقالیننگسهنکاید.نبسیدنبهنوضتیمینکهن ی •

 .ازنهمد ینبرایندرکن رایین ایننرفمسرینازناویناسیرینناامفسدهنکایدن

  

 
18 Agnew 
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