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چىيسُ :
ّسف ايي همبلِ ،هكبلؼِ اثؼبز هرشلف اسشفبزُ اظ ايٌشطًز ضٍي احسبس سجطثِ ضسُ ًبضي اظ آى اسز.
جبهؼِ آهبضي ايي دژٍّص ّوِ افطاز  15سب  35سبلِ ضْط ضيطاظ ثب حجن ًوًَِ ً 400فط هيثبضس.
اقالػبر جوغآٍضي ضسُ ثب اسشفبزُ اظ ًطم افعاض اسدياساس زض زٍ سكح سَغيفي ٍ اسشٌجبقي سجعيِ ٍ
سحليل ضسُاًس .زض ثرص آهبض اسشٌجبقي اظ ضگطسَى لجسشيه سه هشغيطُ ٍ چٌس هشغيطُ اسشفبزُ ضسُ
اسز .يبفشِّبي اسشٌجبقي ًطبى هيزٌّس ثيي اسشفبزُ ضٍظهطُ ثبال ٍ اسشفبزُ ذجطي هشَسف ٍ ثبال ٍ
احسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضزّ .وچٌيي ضگطسي َى چٌس هشغيطُ ًطبى هيزّس اسشفبزُ
ذجطي هشَسف ٍ ثبال ٍ اسشفبزُ ثبال اظ ثؼس سفطيحي ٍاضز هؼبزلِ ضسُاًس.
كليذ ٍاشُّا :ايٌشطًز ،احسبس ،سجطثِ ،جَاًبى ،اثؼبز اسشفبزُ.
هقذهِ :

ايي همبلِ ًشيجِ سحميمي اسز وِ زض آى ضاثكِ ػلي هيبى اثؼبز هرشلف اسشفبزُ اظ ايٌشطًز ثب احسبس
سجطثِ ضسُ اظ ايٌشطًز ًطبى زازُ هي ضَز .زض ايي هكبلؼِ سَسؼِ ضشبثبى وبضثطز ايٌشطًز زض وطَض ٍ
ثٍِيژُ زض ثيي ًسل جَاى ثِ ػٌَاى يه گعاضُ هفطٍؼ زض ًظط گطفشِ ضسُ اسز.
اّويز ضٍاثف اجشوبػي ٍ ػَاهل سبثيط گصاض ثط آى هَجت ضىلگيطي هكبلؼبر ثسيبضي زض ايي ذػَظ
ضسُ اسز .ضٌبذز آسيتّبيي وِ هوىي اسز ايي ضٍاثف ضا سْسيس وٌٌس ًيع سحميمبر ثسيبضي ضا ثِ
ذَز اذشػبظ زازُ اسز .يىي اظ ايي آسيتّب ذكطار هحشول فٌأٍضي ٍ ثِ قَض ذبظ ضسبًِّب ثط ايي
ضٍاثف اسز (هحسٌي ٍ ّوىبضاى .)1385 ،ظَْض ايٌشطًز ثِهثبثِ ضسبًِاي لسضسوٌس زض سبلّبي اذيط
زٍثبضُ ثبة گفشگَّبيي جسيس ضا زض ذػَظ ًمص ضسبًِّب گطَزُ اسز .ايٌشطًز ثِهثبثِ يه ضسبًِ زض
سبلّبي اذيط ضضس حيطراًگيعي وطزُ اسز ٍ ًَيسّب ٍ سْسيسار ثسيبضي ضا ثِ ّوطاُ زاضشِ اسز (هه
وَايل.)39 :2005 ،1

Mcquail

1

1

اگط زگطگًَي زض فٌأٍضي ّبي اضسجبقي ضا هَجت زگطگًَي فطٌّگي ثساًين ،ثبيس ثِ سأسي اظ هه لَّبى
اشػبى زاضين ،فٌأٍضي ّبي ًَيي اضسجبقي وِ سٌبسجي ثب فطٌّگ ديطيي ًساضًس ،ػسم سجبًسي ًسجشب ثبزٍام
آفطيسُاًس ٍ ايي ػسم سجبًس يب ثِ اغكالح سأذط فطٌّگي هَجت ديسايي ثحطاًي فطٌّگي ضسُ اسز وِ
ثب زگطگًَيّبي اجشوبػي ثطٍظ ديسا هيوٌس (هحسٌي .)45:1380،آليسَضى ثِ ذَثي ايي ضطايف ثِ ظبّط
سٌبلؽآهيع اًسبًي ضا سَغيف وطزُ اسز" :هب زض سىَر ظًسگي هيوٌين ،زض ضلَغي ثِ سط هيثطين،
هٌعٍي ّسشين ٍ زض زضيبي ذلك گن ضسُاين" (سَضىّ .)160:1380،ويي اهط ثبػث ضىلگيطي هٌبثغ
جسيس َّيشي ثطاي فطز هيضَز ٍ اٍ ضا زض يه سطزضگوي لطاض هيزّس .ايٌجبسز وِ ثحطاى َّيز ونون
ثطٍظ ديسا ذَاّس وطز .جَاًي وِ اظ ًظط َّيشي زچبض ثحطاى ضَز ثِ ضسر هسشؼس ذَاّس ثَز وِ زچبض
آسيتّبي هرشلف اجشوبػي ،فطٌّگي ،فطزي ٍ ضٍاًي ضَز.
يىي اظ هْنسطيي ٍيژگيّبي ايٌشطًز وِ زض سَسؼِ ٍ گسشطش وبضثطز آى ًمطي اسبسي ايفب وطزُ ،چٌس
وبضثطزي ثَزى آى اسز .اهطٍظُ ايٌشطًز زض قيف ٍسيؼي اظ فؼبليزّبي سجبضي ،الشػبزي ،فطٌّگي،
سجليغي ،ازاضي ٍ سبظهبًي ،سيبسي ٍ ًظبهي ،اجشوبػي ٍ ػلوي وبضثطز ديسا وطزُ اسز .ايٌشطًز ٍسيلِ ٍ
اثعاضي ثطاي هجبزلِ اقالػبر ٍ ثطلطاضي اضسجبقبر زض جْبى اهطٍظ اسز .ثسيي سطسيت هيسَاى هسػي ضس
ّيچوسام اظ اثعاضّبي اضسجبقي ٍ اقالعضسبًي ديطيي چٌيي آثبض گسشطزُاي ضا زض ّوِ ضئًَبر حيبر
فطزي ٍ اجشوبػي ثطط ثط جبي ًگصاضشِ اسز .اهطٍظُ ايٌشطًز يه ٍسيلِ حيبسي ثطاي ثسيبضي اظ هطزم
وطَضّب ثِ ضوبض هيضٍز ٍ اظ ايي قطيك اقالػبر اضظضوٌسي ثِ زسز هيآٍضًسٍ .لي ثب ٍجَز ايي
اهشيبظّب ٍ لبثليز ّبي فطاٍاى ،ايٌشطًز هطىالر جسي ثسيبضي ضا ايجبز وطزُ اسز (سبًٍَ ٍ ضاًسٍ،2
.)2002
پيطيٌِ تحقيق:

اثطاّين آثبزي ( )1388زض سحميك ذَز ثِ هكبلؼِ "الگَي اسشفبزُ اظ ايٌشطًز :هحيف يبزگيطي ٍ ثبفز
فطٌّگي ٍ اجشوبػي" دطزاذشِ اسزً .شبيج سحميك ًطبى زازُاًس وِ ثِ قَضولي ثيي هيبًگيي ًوطار
گطٍُ آظهبيص ٍ وٌشطل زض هيعاى اسشفبزُ اظ ايٌشطًز ،سفبٍر هؼٌبزاض اسز ٍ ايي هشغيط سَاًسشِ اسز
سغييطار هطثَـ ثِ يبزگيطي ضا سجييي ٍ ديصثيٌي ًوبيس .ثِ ايي هؼٌب وِ اسشفبزُ ثيص اظ اًساظُ ٍ غيط
هؼوَل اظ ايٌشطًز ثب يبزگيطي ٍ ديططفز سحػيلي ضاثكِ هؼىَس زاضز .ثب هالحظِ زازُّبي هطثَـ ثِ
ًَع ٍ اثؼبز اسشفبزُ اظ ايٌشطًز ٍ همبيسِ هيبًگيي گطٍُّب هيسَاى گفز ،زاًصآهَظاى ثِ هَاظار افعايص
ثْطُ هٌسي اظ ايٌشطًز ثطاي اًجبم فؼبليزّبي ػلوي ٍ زضسي ،ثِسسضيج ًحَُ اسشفبزُ ذَز اظ ضايبًِ ٍ
ايٌشطًز ضا ثِ ًفغ فؼبليزّبي زضسي ثْجَز هيثرطٌس .ثِ ًظط هيضسس وبّص ظهبى اسشفبزُ فطاغشي ٍ
افعايص اسشفبزُ زضسي ٍ ػلوي اظ ضجىِ ثيص اظ آًىِ ثِ ػاللِ يب ثيػاللگي افطاز هطسجف ثبضس ،ثب جَ ٍ
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ظهيٌِّبي فطٌّگي ٍ اجشوبػي ظًسگيً ،حَُ ٍ هيعاى حؿَض يبزگيطًسگبى زض ضجىِ ٍ هحشَا ٍ ويفيز
هحيف يبزگيطي الىشطًٍيىي (فؿبي هجبظي) اضسجبـ زاضز.
آشضًيب ( )1383زض هكبلؼِ ذَز ثِ "ثطضسي ًحَٓ وابضثطز ايٌشطًاز ًاعز جَاًابى هطاْس" دطزاذشاِ اساز.
جبهؼِ آهبضي ايي دژٍّص ضبهل ً 400فط اظ جَاًبى  15سب  25سبلِ ثَزُ اسز .ثط اسبس ًشبيج ثاِ زساز
آهسُ  44/1زضغس اظ جَاًبى 15-29سبلِ اظ ايٌشطًز اسشفبزُ هيوٌٌس وِ اظ ول ايي افاطاز  57/7زضغاس ضا
هطزاى ٍ  42/5زضغس ضا ظًبى سطىيل زازُاًسّ .وچٌايي  60/9زضغاس اظ وابضثطاى ػاللاِ ثسايبض ظيابز ثاِ
ايٌشطًز زاضشِاًس 35/8 ،زضغس زض حس هشَسف ٍ  3/4زضغس ًيع زض حس ون ٍ ذيليوان ثاِ وابض ايٌشطًاز
ػاللِ ًطبى زازُاًسّ .وچٌيي هيبًگيي اسشفبزُ اظ ايٌشطًز زض هبُ  32سبػز ثَزُ اساز 70/5 .زضغاس اظ
دبسرگَيبى اظ ايويل اسشفبزُ هيوٌٌس ٍ 74/1زضغس ًيع چز هيوٌٌس.
هطبيد ٍ ثطجؼلي ( )1382زض هكبلؼِاي ثب ًبم" ثطضسي ضاثكِ احسبس سٌْبيي ثب ًَع اسشفبزُ اظ ايٌشطًز
ثيي زاًص آهَظاى زذشط ٍ دسط زثيطسشبًي" هٌكمِ  8سْطاى ثِ ايي ًشبيج زسز يبفشٌس وِ ثيي احسبس
سٌْبيي زض زاًص آهَظاى زذشط زثيطسشبًي ٍ چز وطزى ثب ايٌشطًز ضاثكِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز وِ ايي ًَع
ضاثكِ زض هَضز زاًص آهَظاى دسط سأييس ًويضَزّ .وچٌيي ثي ي احسبس سٌْبيي ٍ اسشفبزُ آهَظضي اظ
ايٌشطًز ضاثكِ هؼٌبزاضي زيسُ ًويضَز.
ٍيٌسّبم )2008( 3زض دژٍّص ذَز ثِ ايي ًشيجِ ضسيس وِ ثيص اظ يه سَم اظ هطبضوزوٌٌسگبى
گعاضش وطزًس وِ زسشىن يه ثبض زض ضٍظ ثِ گخ سطا يب سبيط فٌبٍضيّبي سؼبهلي سط هيظزًس ٍ  55زضغس
گفشٌس وِ ٌّگبم اًجبم سىبليف هسضسِ ثِ غَضر ثطذف ثب زٍسشبًطبى ضاثكِ ثطلطاض هيوٌٌس .زض ايي
دژٍّص هطرع ضس وِ زذشطاى ثيطشط اظ دسطاى هوىي اسز گخ ثعًٌس .هحجَةسطيي ضىل اضسجبـ،
اسشفبزُ اظ ديبهه ثَز ٍ گخ ٍ ٍة سبيزّبي ضجىِثٌسي اجشوبػي زض ضزُّبي ثؼسي لطاض زاضشٌس.
ّوچٌيي هطرع ضس وِ ثيطشط ايي ًَجَاًبى زض جْبى هجبظي ثسيبض ثيص اظ جْبى ٍالؼي سوبيل زاضًس
وِ ثب جٌس هربلف ضاثكِ زاضشِ ثبضٌس .زض ًْبيز ،ايي دژٍّص زضيبفز وِ اسشفبزُ اظ فٌبٍضيّبي
سؼبهلي سأثيط هٌفي ًيطٍهٌسي ثط هَفميز سحػيلي زاًصآهَظاى زاضز.
جىسَىّ ٍ 4وىبضاى ( )2001زض هكبلؼِاي ثِ ايي ًشبيج زسز يبفشٌس وِ زض هَضز سفبٍر جٌسي زض
ضٍاًطٌبسي ايٌشطًز ،ظًبى ثيطشط اظ دسز الىشطًيىي ٍ هطزاى ثيطشط اظ ٍة اسشفبزُ هيوٌٌس ،ظًبى ثيطشط
اؾكطاة ضايبًِ اي ٍ ووشط وفبيز زض اهَض وبهذيَسطي ضا احسبس هيوٌٌس ٍ سواليبر ووي ثِ گفشبض ٍ وطزاض
يىٌَاذز ضايبًِاي ًطبى هيزٌّسّ .وچٌيي هيعاى وبضايي زض اهَض ضايبًِاي ،احسبس سٌْبيي ٍ افسطزگي
هٌج ط ثِ ايجبز سفبٍر زض ظًبى ٍ هطزاى زض ًَع اسشفبزُ اظ ضايبًِ ضسُ اسز .ثب ٍجَز ديساش ايي ػالئن،
ظًبى ٍ هطزاى ّوچٌبى ثِ اسشفبزُ اظ ضايبًِ ازاهِ هيزٌّسّ ،وچٌيي ظًبى ثيطشط افسطزگي ٍ هطزاى ثيطشط
احسبس سٌْبيي هيوٌٌس.
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سبًسضظّ ٍ 5وىبضاى (ً )2000يع هكبلؼِاي ثب ًبم "ضاثكِ اسشفبزُ اظ ايٌشطًز ثب افسطزگي ٍ اًعٍاي
اجشوبػي ًَجَاًبى" اًجبم زازُاًس وِ ًطبى هي زّس وبضثطاًي وِ ووشط اظ ايٌشطًز اسشفبزُ
هي وٌٌسً ،سجز ثِ آًْبيي وِ اسشفبزُ قَالًي هسر هي وٌٌس ثب هبزض ٍ زٍسشبى ذَز ضاثكِ هٌبست ٍ
هؼٌي زاضسطي زاضًس .ايي ًشبيج ايي احشوبل ضا هكطح هي وٌس وِ ًَع ضٍاثف اجشوبػي ثب هيعاى اسشفبزُ اظ
ايٌشطًز ضاثكِ زاضز ،اهب ثيي اسشفبزُ اظ ايٌشطًز ٍ افسطزگي ضاثكِ هؼٌبزاضي زيسُ ًطس.
يبًگ )1996( 6زض ظهيٌِ اػشيبز ثِ ايٌشطًز زضيبفز وِ افطازي وِ ثيص اظ حس ايٌشطًز اسشفبزُ هيوٌٌس،
سٌْب ،ذسشِ ،افسطزُ ،ثسٍى ػعر ًفس ٍ زضًٍگطا ّسشٌس .زض ايي دژٍّص وِ ضٍي وبضثطاى ايٌشطًشي اًجبم
ضسُ اسز 38 ،زضغس اظ ضطوزوٌٌسگبى اظْبض زاضشٌس وِ ايٌشطًز ثط آًْب سأثيط هٌفي گصاضشِ اسز ٍ اظ
ايي سؼساز  36زضغس ثيطشط ظهبىّبي آًاليي ضا چز ٍ  28زضغس اظ ٍة سبيزّب اسشفبزُ هيوطزًس.
چارچَب ًظري :

يىي اظ چبضچَةّبي ضايج ثطاي هكبلؼِ ديبهسّبي سَسؼِ ضفشبض ضسبًِاي ًظطيِ سؼبزل وبضوطزي اسز وِ
زض ظهيٌِ هكبلؼِ سبثيط ايٌشطًز ثط احسبسبر ٍ ضفشبضّبي افطاز ًيع لبثليز وبضثطز زاضز .ايسُ اغلي ايي
ًظطيِ زض سحليل سبثيط وبضثطز ضسبًِّب ثط يىسيگط ،سَج ِ ثِ ًمص سطبثِ ٍ سفبٍر وبضوطزي آًْبسز .زض
هكبلؼِ سبثيط ضسبًِ جسيس ثط سبيط ضفشبضّبي ضسبًِاي افطاز ،آًچِ اّويز زاضز ػَاهلي اسز وِ ثط
جبيگعيٌي اسشفبزُ اظ ضسبًِ جسيس ثط سبيط ضفشبضّبي ضسبًِاي ديطيي سبثيطگصاض ّسشٌس .ثط اسبس ًظطيِ
سؼبزل وبضوطزي ،فطايٌس جبيگعيٌي سبثغ چْبض ػبهل سطبثِ وبضوطزي ،لطاثز ضٍاىضٌبذشي ،حبضيِاي ثَزى
فؼبليز ٍ لبثليز سغييط فؼبليزّب اسز (ليّ ٍ 7وىبضاى.)2005 ،
چٌبًچِ اًَاع سؼبهل هوىي ثيي فطاغز هجبظي ٍ ٍالؼي ضا ثب سىيِ ثط ضٍيىطز ًظطي هَضز ثحث ٍ ّوچٌيي
الگَّبي اضسجبـ وبضوطزي فؼبليزّب ثبظسبظي وٌين ،چْبض ًَع سبثيط فطاغز هجبظي ثط فطاغز ٍالؼي ضا
هيسَاى اظ يىسيگط هشوبيع وطز:
 -1جبيگعيٌي :وبضثطز فطاغشي ايٌشطًز هوىي اسز ثب ايجبز اهىبى اًجبم ثطذي ضفشبضّبي فطاغشي ،هَجت
ضَز سب هيعاى ظهبى اذشػبظ يبفشِ ثِ ضفشبضّبي فطاغشي هشٌبظط وبضثطاى زض ػبلن ٍالغ ون ضسُ يب ثِ ولي
حصف ضًَس .زض ايي اضسجبـ ،هيسَاى ثِ جبيگعيٌي هكبلؼِ ضٍظًبهِ ٍ هجالر زض ايٌشطًز ثِ جبي ذطيس ٍ
هكبلؼِ آًْب زض فؿبي ٍالؼي ٍ ّوچٌيي جبيگعيٌي چز ثِ جبي سفطيح ٍ گطزش ٍ يب جبيگعيٌي آى ثب
اسشطاحز اضبضُ وطز.
 -2سطغيت ٍ اضسمب :وبضثطز فطاغشي ايٌشطًز هوىي اسز ثب سطغيت ٍ سىويل فؼبليزّبي فطاغشي ٍالؼي زض
ظهبى ٍ الگَي ضفشبضّبي فطاغشي وبضثطاى هَجت ثطٍظ سغييط ضَزً .وًَِ ايي ًَع سبثيط ،وست اقالع زض
Sanders
Young
Lee
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هَضز وشبةّبي هٌشطط ضسُ ثٍِسيلِ ايٌشطًز ٍ سْي ِ ٍ هكبلؼِ آًْب زض ظهبى فطاغز ٍ يب وست اقالػبر
زض هَضز ثطًبهِّبي سيٌوبّب ،فطٍضگبُّب ،وبالّب ،اهبوي زيسًي ٍ سَضيسشي اظ قطيك ايٌشطًز ٍ ثطًبهِضيعي
ثطاي اًجبم آًْبسز.
 -3ايجبز :ايٌشطًز ثب ايجبز اهىبى اًجبم فؼبليزّب ٍ ضفشبضّبي فطاغشي جسيس زض فؿبي هجبظي ًيع ثط ظهبى
ٍ الگَي هػطف فطٌّگي وبضثطاى سبثيط هيگصاضز .ثطذي اظ وبضثطيّبي ايٌشطًشي وِ هيسَاى آًْب ضا زض
ظهطُ فؼبليزّب ٍ ضفشبضّبي فطٌّگي ٍ فطاغشي زسشِثٌسي وطز ،جسيس ثَزُ ٍ زض ػبلن ٍالغ ًوًَِّبي
هشٌبظط ًساضًس .اظ جولِ ايي فؼبليزّب هيسَاى ثِ اًجبم ثبظيّبي ايٌشطًشي ،اضشطان هَسيميً ،طمافعاض،
فيلن ٍ ػىس ٍ ًيع چز وطزى اضبضُ وطز .افعٍزُ ضسى ايي فؼبليزّب ثِ سبيط ضفشبضّبي فطٌّگي ٍ
فطاغشي وبضثطاى ثسٍى ضه ًويسَاًس ثسٍى سبثيط ثط الگَي هػطف ظهبى آظاز آًبى غَضر دصيطز .ثٍِيژُ
آًىِ فؼبليزّبي يبز ضسُ اظ جصاثيز ٍ دصيطش ظيبزي زض ثي ي وبضثطاى جَاى ايٌشطًشي ثطذَضزاضًس ٍ
ثرص اػظن ضفشبضّبي فطاغشي آًاليي جَاًبى زض جبهؼِ هب ضا ّويي ضفشبضّب سطىيل هيزٌّس.
 -4سبثيط زٍگبًِ :زض هَاضزي هوىي اسز فطاغز هجبظي ثسٍى سبثيط هطَْز ثط فطاغز ٍالؼي ٍ سٌْب ثب سبثيط
ثط ظهبى اذشػبظ يبفشِ ثِ فؼبليزّبي فطاغشي هَجت سغييط زض الگَي هػطف فطٌّگي افطاز ضَز .ثِ
سؼجيط زيگط سٌْب سغييطي وِ زض الگَي گصضاى ضفشبضّبي فطاغشي افطاز ضخ هيزّس افعٍزُ ضسى ضيَُّبي
هجبظي فطاغز ثِ الگَي ديطيي ٍ زض ًشيجِ افعايص ظهبى فطاغز اسز (هرشبضيبى ٍ ّوىبضاى.)2004 ،
ٍلوي زٍ گًَِ اسشفبزُ اظ ايٌشطًز ضا ثط هيضوبضز .اسشفبزُ اجشوبػي هثل ايويل ٍ چز ٍ ،اسشفبزُّبي
غيط اجشوبػي هثل ٍثگطزي ٍ زاًلَز هَسيمي ٍ ثبظي .ظهبًي وِ ايٌشطًز هطزم ضا ثب فؼبليزّبي غيط
اجشوبػي زضگيط هيوٌس ،حشي ثيص اظ سلَيعيَى هيسَاًس آًبى ضا اظ اجشوبع ،سبظهبىّب ،هطبضوز سيبسي
ٍ ظًسگي ذبًَازگي زٍض وٌس .زض همبثل ظهبًي وِ هطزم اظ ايٌشطًز ثطاي اضسجبـ ثب زٍسشبى ،ذَيطبى ٍ
سبظهبىّب (زٍض يب ًعزيه) اسشفبزُ هيوٌٌس ،آًگبُ ايٌشطًز اثعاضي ثطاي سبذشي ٍ حفظ سطهبيِ اجشوبػي
ذَاّس ثَز (ٍلوي ٍ فطاًه.)2001 ،
فرضيِّاي پصٍّص:
_ ثيي اسشفبزُ ضٍظهطُ اظ ايٌشطًز ٍ احسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ ٍجَز زاضز.
_ ثيي اسشفبزُ سفطيحي اظ ايٌشطًز ٍ احسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ ٍجَز زاضز.
_ ثيي اسشفبزُ ذجطي اظ ايٌشطًز ٍ احسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ ٍجَز زاضز.
_ ثيي اسشفبزُ ػلوي ا آهَظضي اظ ايٌشطًز ٍ احسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ ٍجَز زاضز.
رٍش تحقيق:
جبهؼِ آهبضي ايي سحميكّ ،وِ افطاز  15سب  35سبلِ ضْط ضيطاظ ّسشٌس .حجن ًوًَِ ايي سحميك 400
ًفط اسز وِ ايي سؼساز ثب اسشفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ثِزسز آهسُ اسز .ضٍش سحميك ووي ٍ سىٌيه
5

هَضز اسشفبزُ ،ديوبيص اسز .ثطاي جوغآٍضي اقالػبر اظ دطسطٌبهِ اسشفبزُ ضسُ اسز .اقالػبر
جوغآٍضي ضسُ ثب اسشفبزُ اظ ًطم افعاض اسدياساس زض زٍ سكح سَغيفي ٍ اسشٌجبقي سجعيِ ٍ سحليل
ضسُاًس .زض ثرص آهبض اسشٌجبقي اظ ضگطسَى لجسشيه سه هشغيطُ ٍ چٌس هشغيطُ اسشفبزُ ضسُ اسز.
ػولياتي كردى هفاّين:
اثؼبز اسشفبزُ اظ ايٌشطًز  :هٌظَض اظ ايي هفَْم ،هيعاى اسشفبزُ افطاز زض ّط يه اظ اثؼبز اسشفبزُ اظ ايٌشطًز
اسز .ايي اثؼبز ػجبضسٌس اظ:
اسشفبزُ ضٍظهطُ ضبهل :اسشفبزُ اظ ايويلٍ ،ثگطزي ،ثِ ضٍظ وطزى ًطم افعاضّب ٍ ذطيس ٍ فطٍش.
اسشفبزُ سفطيحي ضبهل :چز ،ثبظي آًاليي ،فيلن ٍ زاًلَز هَسيمي.
اسشفبزُ ذجطي ضبهل :اذجبض سيبسي ،هصّجيٍ ،ضظضي ٍ هجالر ٍ ضٍظًبهِّب.
اسشفبزُ ػلوي ا آهَظضي ضبهل :جسشجَي ػلوي ،سبيزّبي آهَظضي ٍ سبيزّبي هرشلف.
احسبس سجطثِ ضسُ :يؼٌي احسبسي وِ ّط فطز زض ٌّگبم اسشفبزُ اظ ايٌشطًز زاضز وِ هيسَاًس هثجز يب
هٌفي ،ذَضبيٌس يب ًبذَضبيٌس ٍ غيطُ ثبضس .زض ايي سحميك احسبس ثِ زٍ ثؼس هٌفي ٍ هثجز سمسين
ضسُ اسز.
تَصيف يافتِّا
يبفشِّب ًطبى هيزٌّس هيبًگيي سٌي دبسرگَيبى  23/5سبل اسز 50 .زضغس اظ دبسرگَيبى ظى ٍ 50
زضغس هطز ّسشٌسّ .وچٌيي  76/5زضغس اظ دبسرگَيبى هجطز ٍ  23/5زضغس هشبّل ثَزُاًس.
جسٍل  .1سَظيغ زضغس فطاٍاًي دبسرگَيبى ثط حست ًَع اسشفبزُ اظ ايٌشطًز
هيساى استفادُ

پاييي

هتَسط

تاال

استفادُ رٍزهرُ

% 32

% 48/5

% 19/5

استفادُ تفريحي

% 31/8

% 46

% 22/2

استفادُ خثري

% 33/5

% 39

% 27/5

استفادُ ػلوي -آهَزضي

%7

% 37

% 56

اتؼاد استفادُ

ضبذعّبي سَغيفي هطبّسُ ضسُ زض جسٍل ً 1طبًگط هيعاى ٍ اثؼبز اسشفبزُ اظ ايٌشطًز اسزّ .وبًگًَِ
وِ هطبّسُ هيضَز ،اسشفبزُ اظ ايٌشطًز زض چْبض ثؼس اضظيبثي ضسُ اسز .زض ثؼس اسشفبزُ ضٍظهطُ اظ
ايٌشطًز 32 ،زضغس دبييي 48/5 ،زضغس هشَسف ٍ  19/5زضغس زض حس ثباليي اسشفبزُ هيوٌٌس .زض ثؼس
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اسشفبزُ سفطيحي ،ثيطشطيي فطاٍاًي هطثَـ ثِ هيعاى هشَسف ثب  46زضغس اسزّ .وچٌيي زض ثؼس اسشفبزُ
ذجطي اظ ايٌشطًز 33/5 ،زضغس دبييي 39 ،زضغس ثبال ٍ  27/5زضغس زض حس ثباليي اسشفبزُ وطزُاًس ٍ زض
ًْبيز زض ثؼس اسشفبزُ ػلوي ا آهَظضي  7زضغس دبييي 37 ،زضغس هشَسف ٍ  56زضغس اظ دبسرگَيبى
گفشِاًس وِ زض حس ثباليي اظ ايي ثؼس اسشفبزُ هيوٌٌس.
جسٍل ً .2شبيج سحليل ضگطسيًَي لجسشيه هشغيط اسشفبزُ ضٍظهطُ ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُ
ضري
ب
B
-

S.E

Wald

d.f

sig

ًسثت تختّا
)Exp(B

-

7/873

2

0/020

-

استفادُ

پاييي

0/000

-

-

-

-

1/000

رٍزهرُ

هتَسط

0/305

0/251

1/485

1

0/223

1/357

تاال

1/054

0/376

7/846

1

0/005

2/870

هتغير

جسٍل ً 2شبيج سحليل ضگطسيًَي لجسشيه سههشغيطُ ثيي اسشفبزُ ضٍظهطُ ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُ ضا
ًطبى هيزّس .زض ايي جسٍل وسبًي وِ اسشفبزُ دبييي زاضشِاًس ثِ ػٌَاى قجمِ هطجغ زض ًظط گطفشِ
ضسُاًسّ .وبًكَض وِ هطبّسُ هيضَز ثب سَجِ ثِ ًسجز ثرزّب ( ،)2/870وسبًي وِ اسشفبزُ ضٍظهطُ
ثبال اظ ايٌشطًز زاضًس ثِ ًسجز وسبًي وِ اسشفبزُ دبييي زاضًس ًعزيه ثِ  3ثطاثط احشوبل زاضز وِ احسبس
هثجشي اظ ايٌشطًز زاضشِ ثبضٌس .همساض  sigثِزسز آهسُ هؼٌبزاضي ايي ضاثكِ ضا سبييس هيوٌس .اهب ايي
ضاثكِ زض اسشفبزُ هشَسف اظ ايٌشطًز هؼٌبزاض ًجَزُ اسز.
جسٍل ً .3شبيج سحليل ضگطسيًَي لجسشيه هشغيط اسشفبزُ سفطيحي ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُ
ضرية
B
-

S.E

Wald

d.f

sig

-

2/998

2

0/223

ًسثت تختّا
)Exp(B
-

استفادُ

پاييي

0/000

-

-

-

-

1/000

تفريحي

هتَسط

0/014

0/272

0/003

1

0/959

1/014

تاال

-0/446

0/308

2/103

1

0/147

0/640

هتغير

جسٍل ً 3شبيج سحليل ضگطسيًَي لجسشيه سههشغيطُ ثيي اسشفبزُ سفطيحي ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُ ضا
ًطبى هيزّسّ .وبًكَض وِ هطبّسُ هيضَز ثب سَجِ ثِ ؾطيت هٌفي ً ٍ )-0/446( Bسجز
ثرزّب( ،)0/640وسبًي وِ اسشفبزُ ضٍظهطُ ثبال اظ ايٌشطًز زاضًس ثِ ًسجز وسبًي وِ اسشفبزُ دبييي
زاضًس  36زضغس احشوبل زاضز وِ احسبس هٌفي اظ ايٌشطًز زاضشِ ثبضٌس .اهب همساض  sigثِزسز آهسُ
هؼٌبزاضي ايي ضاثكِ ضا ضز هيوٌس .ايي ضاثكِ زض اسشفبزُ هشَسف اظ ايٌشطًز ًيع هؼٌبزاض ًجَزُ اسز.
جسٍل ً .4شبيج سحليل ضگطسيًَي لجسشيه هشغيط اسشفبزُ ذجطي ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُ
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ضري
هتغير

استفادُ
خثري

d.

sig

ًسثت تختّا
)Exp(B

/003
0

1/000

S.E

Wald

-

-

11/874

2

پاييي

0/000

-

-

-

-

هتَسط

0/657

0/263

6/235

1

/013
0

1/930

تاال

0/983

/310
0

10/063

1

/001
0

2/673

ب
B

f

زض اضسجبـ ثب سبثيط اسشفبزُ ذجطي اظ اي ٌشطًز ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُ جسٍل ً 4طبى هيزّس وِ ّط چِ
اسشفبزُ ثيطشط ثبضس احشوبل احسبس هثجز ًيع افعايص هييبثس .زض ايي جسٍل وسبًي وِ اسشفبزُ دبييي
زاضشِاًس ثِػٌَاى قجمِ هطجغ زض ًظط گطفشِ ضسُاًسّ .وبًكَض وِ هطبّسُ هيضَز ثب سَجِ ثِ ًسجز
ثرزّب ( )1/930وسبًي وِ اسشفبزُ ذجطي هشَسكي اظ ايٌشطًز زاضًس ثِ ًسجز وسبًي وِ اسشفبزُ
دبييي زاضًس ًعزيه ثِ  2ثطاثط احشوبل زاضز وِ احسبس هثجشي اظ ايٌشطًز زاضشِ ثبضٌسّ .وچٌيي وسبًي
وِ اسشفبزُ ثبال زاضًس ،ثِ ًسجز وسبًي وِ اسشفبزُ دبييي زاضًس ثيص اظ  2/5ثطاثط احشوبل زاضز وِ
احسبس هثجز زاضشِ ثبضٌس .همساض  sigثسسز آهسُ هؼٌبزاضي ّط زٍ ضاثكِ ضا سبييس هيوٌس.
جسٍل ً .5شبيج سحليل ضگطسيًَي لجسشيه هشغيط اسشفبزُ ػلوي آهَظضي ٍ احسبسبر سجطثِ ضسُ
هتغير

استفادُ

پاييي

ػلوي-

هتَس

آهَزضي

ط
تاال

ضرية
B
-

S.E

Wald

d.f

sig

-

2/302

2

0/316

ًسثت تختّا
)Exp(B
-

0/000

-

-

-

-

1/000

0/405

0/436

0/866

1

0/352

1/500

0/608

0/425

2/050

1

0/152

1/838

هشغيط زيگطي وِ سبثي ط آى ثط احشوبل احسبس هثجز آظهَى ضسُ اسز اسشفبزُ ػلوي ا آهَظضي اظ
ايٌشطًز اسز .زض جسٍل  5وسبًي وِ اسشفبزُ دبييي زاضشِاًس ثِهثبثِ قجمِ هطجغ زض ًظط گطفشِ
ضسُاًس .جسٍل ثبال ًطبى هيزّس وِ ّط چِ اسشفبزُ ثيطشط ثبضس احشوبل احسبس هثجز ًيع افعايص
هييبثس .اهب همساض  sigثسسز آهسُ هؼٌبزاضي ّط زٍ ضاثكِ ضا ضز هيوٌس.
جسٍل ً .6شبيج سحليل ضگطسيًَي لجسشيه چٌس هشغيطُ
هتغير

ضرية
B
-

S.E

Wald

d.f

sig

-

11/874

2

0/003

8

ًسثت تختّا
)Exp(B
-

استفادُ

پاييي

0/000
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جسٍل ً 6شبيج سحليل ضگطسيًَي لجسشيه چٌس هشغيطُاي ضا وِ زض آى ّوِ هشغيطّبي اغلي هكبلؼِ،
ضبًس ٍضٍز ثِ هسل ضا زاضشٌس ًطبى هيزّس .سىٌيه اجطايي سحليل ،ضٍش گبم ثِ گبم ديص ضًٍسُ ثَزُ
اسز ٍ ّوبى قَض وِ هالحظِ هيضَز سِ هشغيط ضبًس ٍضٍز ثِ هسل ديص ثيٌي ضا يبفشِاًس .هشغيطّبي
ٍاضز ضسُ ػجبضسٌس اظ اسشفبزُ ذجطي هشَسف ،اسشفبزُ ذجطي ثبال ٍ اسشفبزُ سفطيحي ثبالّ .وبًكَض وِ
هطبّسُ هيضَز وسبًي وِ ثِ هيعاى هشَسكي اظ ثؼس ذجطي ايٌشطًز اسشفبزُ هيوٌٌسً ،عزيه ثِ زٍ
ثطاثط ًسجز ثِ وسبًي وِ اسشفبزُ دبييٌي اظ ايي ثؼس زاضًس ،ثيطشط احشوبل زاضز وِ احسبس هثجشي ثِ
ايٌشطًز زاضشِ ثبضٌس ٍ وسبًي وِ اسشفبزُ ثباليي اظ ثؼس ذجطي ايٌشطًز زاضًس ،ثيص اظ  2/5ثطاثط ًسجز
ثِ وسبًي وِ اسشفبزُ دبييٌي زاضًس ،ثيطشط احشوبل زاضز وِ احسبس هثجشي اظ ايٌشطًز زاضشِ ثبضٌس.
ّوچٌيي زض ثؼس اسشفبزُ سفطيحي وسبًي وِ اسشفبزُ ثباليي اظ ايي ثؼس زاضًس 55 ،زضغس ًسجز ثِ وسبً ي
وِ اسشفبزُ دبييٌي اظ ايي ثؼس زاضًس ،ثيطشط احشوبل زاضز وِ احسبس هٌفي اظ ايٌشطًز زاضشِ ثبضٌس.
ثٌبثطايي اظ ثيي هجوَع هشغيطّبي هسشملي وِ سبثيط آهبضي هؼٌبزاضي ثط هشغيط ٍاثسشِ زاضشِاًس،
هشغيطّبي اسشفبزُ هشَسف ٍ ثبالي اسشفبزُ ذجطي اظ ايٌشطًز سبثيط هسشمين ٍ هثجشي ثط ضٍي احسبسبر
افطاز زاضشِاًس ،يؼٌي ّط چِ اسشفبزُ ذجطي ثبالسط ثبضس احسبس فطز ًيع هثجزسط هيضَز .اهب هشغيط
اسشفبزُ سفطيحي ثبال اظ ايٌشطًز ،سبثيط هؼىَسي ثط احسبس هثجز افطاز زاضشِ اسز .يؼٌي افطازي وِ
اسشفبزُ ثباليي اظ ثؼس سفطيحي ايٌشطًز زاضًسً ،سجز ثِ وسبًي وِ اسشفبزُ دبييٌي زاضشِاًس ،احسبس
هٌفيسطي ًيع ثِ آى ديسا وطزُاًس .ثِ قَض ذالغِ احشوبل احسبس هثجز ًسجز ثِ ايٌشطًز ظهبًي ثيطشط
اسز وِ اسشفبزُ ذجطي افطاز اظ ايٌشطًز ثبالسط ثبضس ٍ ّوچٌيي افطاز اسشفبزُ ووشطي زض ثؼس سفطيحي اظ
ايٌشطًز زاضشِ ثبضٌس.
ًتيجِگيري :
ًگطاًي زضثبضٓ جَاًبى ٍ سغييطار فطٌّگي ،ػوطي ثِ زضاظاي سبضيد ثططي زاضز .زض سبلّبي اذيط ايٌشطًز
جبي ذَز ضا زض لسوزّبي هرشلف جبهؼِ ثِ ذَثي ثبظ وطزُ اسز .اهب هشبسفبًِ هَؾَع ايٌشطًز ٍ
سبثيطار آى ثط ضٍاثف اجشوبػي ٍ فطزي ٌَّظ هَضز سَجِ جسي جبهؼِضٌبسبى لطاض ًگطفشِ اسز.
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ّوبىقَض وِ ثيبى ضس ٍلوي اثطار ايٌشطًز ضا وبهال زض جْز افعايص اضسجبقبر اجشوبػي اضظيبثي
ًويوٌس ،ثلىِ آى ضا سبثؼي هيزاًس اظ ًَع اسشفبزُاي وِ اظ آى هيضَز (ٍلوي ٍ فطاًه .)2001 ،زض
ّويي ضاسشب هب زض ايي دژٍّص ثِ زًجبل هكبلؼِ سبثيط اثؼبز هرشلف اسشفبزُ اظ ايٌشطًز ضٍي احسبس
سجطثِ ضسُ اظ آى ّسشين .ثب اسشٌبز ثِ يبفشِّبي دژٍّص زض هييبثين وِ ثيي اسشفبزُ ضٍظهطُ ثبال اظ
ايٌشطًز ٍ احسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ هؼٌبزاض ٍ هثجشي ٍجَز زاضز .زض سجييي ايي ضاثكِ ثبيس ثيبى ضَز وِ
اسشفبزُ ضٍظهطُ ضبهل اسشفبزُ اظ ايويلٍ ،ثگطزي ،ثِ ضٍظ وطزى ًطمافعاضّب ٍ ذطيس ٍ فطٍش اسز .اظ
آًجبييوِ ايي هَاضز هيسَاًٌ س هطىالر وبضثطاى ضا سب اًساظُ ظيبزي هطسفغ سبظًس ،زض ًشيجِ وبضثط
احسبسبر هثجزسطي ضا ًيع ثِ ايٌشطًز ديسا ذَاّس وطزّ .وچٌيي ًشبيج ايي هكبلؼِ ًطبى هيزّس وِ
ثيي ّط زٍ هيعاى هشَسف ٍ ثبالي اسشفبزُ ذجطي ضبهل اذجبض سيبسي ،هصّجيٍ ،ضظضي ٍ هجالر ٍ
ضٍظًبهِّب ٍ احسبس سجطثِ ضسُ ،ضاثكِ هؼٌبزاضي هطبّسُ ضسُ اسز .زض سجييي ايي هؼٌبزاضي هيسَاى
ثِ ايي ًىشِ اضبضُ وط ز وِ هؼوَال وبضثطاًي وِ سبػبر ثيطشطي ضا غطف جسشجَ زض سبيزّبي ذجطي
هيوٌٌس ،ثِ زًجبل اّساف هطرػي ّسشٌس ٍ اقالػبر ذجطي هَضز ًيبظ ذَز ضا اظ ايي ضسبًِ وست
هيوٌٌس .زض ًشيجِ ايي ًَع اسشفبزُ سَاًسشِ اسز احسبس هثجشي ضا ثِ وبضثطاى ثسّس .زض ول ثبيس گفز
وبضثطاًي وِ اسشفبزُ ضٍظهطُ ٍ ذجطي ثيطشطي اظ ايٌشطًز زاضًس ،هؼوَال زض ايي فؿب ثِ زًجبل اّساف
هطرػي ّسشٌس ٍ ّويي اهط سجت هيضَز وِ سطگطزاًي ووشطي ًيع زاضشِ ثبضٌس ،زض ًشيجِ احشوبل
زاضشي احسبس هثجزسط ثِ ايٌشطًز زض ايي افطاز ثيطشط اسز .اهب زض ثؼس سفطيحي (چز ،ثبظي آًاليي،
فيلن ٍ زاًلَز هَسيمي) ٍ ثؼس ػلوي ا آهَظضي ( جسشجَي ػلوي ،سبيزّبي آهَظضي ٍ سبيزّبي
هرشلف) ٍ احسبس سجطثِ ضسُ ضاثكِ هؼٌبزاضي ٍجَز ًساضز ،ايي ًشيجِ ثب ًشبيج سحميك هطبيد ٍ ثطجؼل ي
ًيع ّوسَ اسز.
ّوچٌيي ضگطسيَى چٌس هشغيطُ ًطبى هيزّس ،اساشفبزُ ذجاطي هشَساف ٍ ثابال ٍ اساشفبزُ ثابال اظ ثؼاس
سفطيحي ٍاضز هؼبزلِ ضسُاًس .ايي ًشيجًِ ،شبيج سحميك اثطاّين آثبزي ٍ يبًگ ضا سبييس هيوٌس .زض سجيايي
اسشفبزُ سفطيحي اظ ايٌشطًز ،ثبيس ثيبى ضَز وِ ايي لجيل اسشفبزُّب اظ ايٌشطًز زض اثشسا جصاثيز ثيطاشطي
زاضًس .اهب اظ آًجبييوِ زض زضاظ هسر هيسَاًٌس ثِ غَضر هسشمين يب غيط هسشمين ظهيٌاِّابي ضفشبضّابي
اًحطافي ضا فطاّن سبظًس ٍ ّوچٌيي اػشيبز ثِ ايٌشطًز ٍ گَضاِگياطي ضا زض فاطز ساجت ضاَز زض ًشيجاِ
احسبسبر هٌفيسطي ضا ًيع ًسجز ثِ ايٌشطًز ايجبز هيوٌٌس .ثِزليل آى وِ َّيز افطاز زض چاز ضٍمّاب
دٌْبى اسز ،ضٍاثف ايجبز ضسُ ،هَجت سَء سفبّن ٍ زض ًشيجِ ؾطثِ ػبقفي هيضَز .هوىاي اساز اياي
ضٍاثف ثِ زًيبي ٍالؼي وطيسُ ضَز ٍ آثبض ظيبًجبضي زض ثط زاضشِ ثبضس.
ثب سَجِ ثِ ًشبيج حبغل اظ ايي هكبلؼِ ديطٌْبز هيضَز واِ زسازاًاسضوبضاى ٍ وبضضٌبسابى ثاب هاسيطيز
غحيح ٍ هٌبستً ،يبظّبي جَاًبى ضا ضٌبسبيي وٌٌس ٍ ايي فؿب ضا ثِ سوز سَليس هحشَاي هٌبست ٍ سبلن
زض لبلتّبي جصاة وِ هشٌبست ثب سليمِ جَاًبى ثبضس سَق زٌّس .زض هجوَع ثبياس گفاز واِ اساشفبزُ
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غحيح اظ ايٌشطًز هيسَاًس ظهيٌِّبي الظم جْز سَاًوٌسسبظي افطاز ضا فطاّن سبظز ٍ اسشفبزُ ًبغاحيح اظ
آى هيسَاًس ظهيٌِسبظ هطىالر ػسيسُاي ثطاي فطز ٍ ثِ زًجبل آى ثطاي جبهؼِ ضَز.
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