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چکیده

ٞسف انّی ایٗ ٔمبِ ٝثطضؾی ضاثغٝی ٔیعاٖ ٔهطف ضؾب٘ٔ ٚ ٝیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ
زذتط  ٚپؿط ٔمغغ ٔتٛؾغ ٝقٟط ٔیب٘ ٝاؾت .تحمیك اظ ٘ٛع وٕی ثب تىٙیه پیٕبیف اؾت  ٚپطؾكٙبٔٝ
اثعاض ٌطزآٚضی اعالػبت ثٛز ٜاؾت .وُ ربٔؼ ٝآٔبضی ٔب ٘ 3703فط ثٛز و ٝاظ ایٗ تؼساز ٘ 349فط ث ٝػٛٙاٖ
ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ث ٝضٚـ تهبزفی ا٘تربة قسٜا٘س .زضایٗ ٔغبِؼ ،ٝضاثغٔ ٝیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ
ثب ثطذی اظ ٔتغیطٞب ٔب٘ٙس ٔیعاٖ ٔهطف (ثط٘بٔ ٝقجىٞٝبی ذبضری تّٛیعی ،ٖٛؾبیتٞبی ایٙتط٘تی ،ثبظی-
ٞبی ضایب٘ٝای)ٙٔ ،غمٝی ٔؿى٘ٛی  ٚرٙؿیت ٔؼٙیزاض ثٛز ٚ ٜفطضیبت تحمیك زض ایٗ ٔٛاضز تأییس قسٜ
اؾت .أب ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٔیبٖ ٔتغیط ٔالن ٔ ٚتغیطٞبی پیفثیٗ ٓٞچٔ ٖٛیعاٖ ٔهطف (ثط٘بٔ ٝقجى-ٝ
ٞبی زاذّی تّٛیعی ،ٖٛضازی ،ٛؾیٕٙب ،ضٚظ٘بٔٔ ،ٝزّ ،ٝوتبة) ٚرٛز ٘ساقت ٝاؾت٘ .تبیذ ث ٝزؾت آٔس ٜحبوی
اظ ایٗ اؾت و ٝث ٝتطتیت ٔتغیطٞبی ثط٘بٔ ٝقجىٞٝبی ذبضری تّٛیعی ،ٖٛؾبیتٞبی ایٙتط٘تی ،ثبظیٞبی
ضایب٘ٝایی ،ؾیٕٙب ،وتبة) ٔٙغمٝی ٔؿى٘ٛی  ٚرٙؿیت ثیكتطیٗ تأحیط ضا زض ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘ف-
آٔٛظاٖ زاض٘س  ٚثیكتطیٗ تغییطات ٔتغیط ٔالن ضا تجییٗ ٔیوٙٙس  ٚثمیٔ ٝتغیطٞب اظ ٔؼبزِ ٝذبضد قسٜا٘س .ثٝ
عٛضوّی ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت ؤ ٝیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ثب ٔیعاٖ ٔهطف ضؾب٘ ٝاضتجبط
تٍٙبتٍٙی زاضز.
واژگان کلیدیٔ :یعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضیٔ ،یعاٖ ٔهطف ضؾب٘ٔ ،ٝیب٘.ٝ

 .1دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریس ،گروه علوم اجتماعی؛ کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،تبریس -ایران.
 .9استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور؛ صندوق پستی  ،12921 -9923تهران -ایران.
E-mail: rad_291@yahoo.com

 .9دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز ،تبریز -ایران.
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مقدمه

ثطای زضن ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زضیه ربٔؼ ٝثٟتط اؾت ٔؼّ ْٛوٙیٓ وٙٞ ٝزبض ٔٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی
ضفتبضی چیؿت؟ ٙٞزبض زض انغالح التیٗ ثٔ ٝؼٙبی«ٌ٘ٛیب» اؾت  ٚث ٝلب٘ ٖٛیب لبػسٜای ٌفتٔ ٝیقٛز وٝ
ثبیس ث ٝآٖ ضرٛع وطز(ثیط.)248 :1377 ،ٚ
زضحبِی و ٝوػضفتبضی پسیسٜای اؾت و ٝث ٝعطیمی ثب ا٘تظبضٞبی ٔكتطن اػضبی یه ربٔؼ ٝؾبظٌبضی
٘ساضز  ٚثیكتط افطاز آٖ ضا ٘بپؿٙس ٘ ٚبزضؾت ٔیزا٘ٙس(ؾتٛز.)36 :1389 ،ٜ
افطاز رٛاٖ ٞط ربٔؼٝای زؾت وٓ ث ٝزِیُ زاقتٗ قطایظ رؿٕی  ٚضٚا٘ی ذبل ثیف اظ زیٍطاٖ
ٔؿتؼس ػهیبٖ  ٚؾطوكی  ٚثؼضبً ٘بٙٞزبضی ضفتبضی  ٚثعٞىبضی ٞؿتٙس .ضقس ؾطیغ اػضب ؾجت ثیساضی
ٛٞؼٞب  ٚاحؿبؾبت  ٚضؤیبٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛیٌطزز  ٚاظ زض ٖٚفكبضٞبیی ضا ثط ٘ٛرٛاٖ یب رٛاٖ تحٕیُ
ٔیوٙس و ٝثطایف ٘بقٙبذت ٝاؾت .ایٗ فكبضٞبی ٘بقٙبذتٍ٘ ،ٝطا٘یٞب ٞ ٚیزبٖٞبیی ضا زض پی زاضز و ٝثطای
ٚی تبو ٖٛٙؾبثم٘ ٝساقت ٝاؾت.
زض ایٗ رٟبٖ ؾبذتبضٞبی ؾّغ ٓٞ ٝثیىبض ٕ٘ی٘كیٙٙس  ٚزضقىُٞبی ٔتٛٙػی ذٛز ضا ثبظتِٛیس ٔیوٙٙس.
ز٘یبی و٘ٛٙی ٚاضز یه ر ًٙضؾب٘ٝای تٕبْ ػیبض قس ٜاؾت ٚؾطػت ٌطزـ اعالػبت زضآٖ ثؿیبض ؾطؾبْ-
آٚض اؾت ٞ ٚطوؽ ثتٛا٘س ٔسیطیت ٌطزـ ایٗ اعالػبت ضا ث ٝزؾت ثٍیطز ،ث ٝز٘یب حبوٕیت ٔیوٙس .زض
حمیمت زضز٘یبی أطٚظ ،لسضت ٘طْ حطف ا ٚ َٚآذط ضا ٔیظ٘س .ؾالحٞبیی و ٝنبحجبٖ ضؾب٘ٞٝب ػّی ٝرٛا٘بٖ
اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس زض ذب٘ ٝی ذٛز رٛا٘بٖ اؾت .اٌط ٘ٛرٛاٖ یب رٛاٖ ث ٝایٗ ٘تیز ٝثطؾس و ٝذب٘ٛازٔ ،ٜسضؾٝ
 ٚزٚؾتبٖ ث ٝا ٚثیتٛرٞ ٝؿتٙسٕٔ ،ىٗ اؾت ٚاوٙفٞبی پطذبقٍطا٘ ٝاظ ذٛز ٘كبٖ زٞس  ٚیب ث ٝربٔؼٝ
ثسثیٗ قس ٚ ٜزض ظٔب٘ی و ٝذٛز ضا تٛا٘ب احؿبؼ وٙس ،اظ آٖ ا٘تمبْ ثٍیطز.
بیبن مسئله

رؿتزٛیػُّ پسیسٜٞبی فطٍٙٞی ،ارتٕبػی ،ؾیبؾی ،عجیؼی ٚغیط ،ٜوٛقف ثطای آٌبٞی اظچٍٍ٘ٛی
ٚلٛع پسیسٜٞب ،تالـ ثطای چبضٜرٛیی  ٚارتٙبة اظپسیسٜٞبی ٘بٔؿبػس  ٚتكسیس أٛض ٔغّٛة ،اظ تبظٌیٞبی
ػهط ٘ٛیٗ اؾت(قیرب٘ٚسی.)27 :1379 ،
پؽٞ ،ط رب رٕؼی اظ ا٘ؿبٖٞب ٌطز ٔ ٓٞیآیٙس ثطای ضفغ ثٟتط  ٚآؾبٖتط ٘یبظٞبی ذٛز اظ لجیُ أٙیت،
آؾبیف  ٚؾالٔت ٙٞزبضٞبیی ؾبذتٝا٘س  ٕٝٞ ٚضا ث ٝتجؼیت اظ آٖٞب فطا ذٛا٘سٜا٘سٔ .زٕٛػٙٞ ٝزبضٞب
ٔتفبٚت ٔ ٚیعاٖ تجؼیت افطاز ٌ ٚطٜٞٚب اظ ایٗ ٙٞزبضٞب ٔتغیط ثٛز ٜاؾت .زض ظٔبٖ حبضط و ٝثطذی ٙٞزبض
قىٙیٞب اظ رّٕ ٝؾطلت٘ ،بٙٞزبضی اذاللی ،تمّت  ٚاػتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض اظ حس ٔؼٕ ٚ َٛآقٙبی ربٔؼٝ
فطاتط ضفت٘ ٚ ٝطخ فعایٙس ٜای اؾت  ٕٝٞرب ایٗ ؾإاَ ٔغطح اؾت و ٝزِیُ انّی ایٗ ٘ ٕٝٞبٙٞزبضی
چیؿت؟(نسیكؾطٚؾتب٘ی.)32-33 :1386 ،
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تب لطٖ ثیؿتٓ ،ضٞجطی  ٚاضقبز ا٘ؿبٖ ضٚیبض ٚ ٚثط اؾبؼ اضتجبط ثٛز ،زض نٛضتی و ٝزض ػهط حبضط
اضتجبعبت یه عطف ٚ ٝاظ ضا ٜزٚض نٛضت ٔیٌیطز .ث ٝعٛضی و ٝثیٗ ق٘ٛٙسٌٛ ٚ ٜیٙس ،ٜیب ثٟتط ثٍٛییٓ ثیٗ
ٔإحط ٔ ٚتأحط ث ٝعٛض ٘ؿجی فبنّ ٝظیبزی ٚرٛز زاضز .ثطذی ٔؼتمس٘س و ٝضؾب٘ٞٝبی ٌطٞٚی زاضای چٙبٖ
لسضتی ٞؿتٙس ؤ ٝیتٛا٘ٙس ٘ؿّی تبظ ٜزض تبضید ثكط پسیس آٚض٘س٘ ،ؿّی و ٝثب ٘ؿُٞبی پیكیٗ ثؿیبض
ٔتفبٚت اؾت .زاقتٗ ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی ثیكتط ،و ٝثطذالف ؾطٔبیٝی التهبزی ،ویفیتی ٔٙحهطاً شٙٞی
اؾت(ٌیجیٙع  ٚثٛضیٕط.)115 :1389 ،
ثٙبثطایٗ ٘مف  ٚربیٍبٔ ٜهطف ضؾب٘ٞٝب زض حسی اؾت وٕ٘ ٝیتٛاٖ ظ٘سٌی ضا ثیحضٛض آٖٞب لبثُ
تهٛض زا٘ؿت ضؾب٘ٞٝب فمظ ٚؾیّٝی ؾطٌطٔی ٘یؿتٙس ،ثّى ٝزض ثؿیبضی اظ رٙجٞٝبی فؼبِیت ارتٕبػی ٚ
فطزی ٔب زذبِت ٘ ٚمف زاض٘سٞ .ط ضؾب٘ٝای اػٓ اظ ٘ٛقتبضی یب زیساضی ثطای ٔحتٛای ذبنی تِٛیس ٔیقٛز
ٔ ٚربعجبٖ ذبنی ضا ٘یع زاضز(تیٍطت.)173-201 :1974 ،
ث٘ ٝظطٌیس٘ع ،وٙفٞبی ضٚظٔط ٜثٚ ٝؾیّ ٝذٛز وٙكٍطاٖ ثِ ٝحبػ ؾبذتبضی ٔمیس ٔیقٛز ٚتىِٛٛٙغی-
ٞبی ضؾب٘ٝای ٘یع زض ایٗ فطآیٙس زذیُ ٞؿتٙس زض فطآیٙس أتساز ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ،تزطثیبت ضؾب٘ٝای قس ٜلبزض
ثٚ ٝاضز وطزٖ ضٚیسازٞبی ٔتفبٚت ث ٝزض ٖٚآٌبٞی ضٚظٔط ٜاؾت ؤ ٝیتٛا٘س ث ٝاحؿبؼ ػسْ أٙیت ٚ
ٚاغٌ٘ٛی ٚالؼیت ٔٙزط قٛز .ثطای ٚی ،تزطثیبت ضؾب٘ٝای قس ،ٜقطط ثیط٘ٚی وٙف ٞؿتٙس و ٝثٔ ٝب
اعالػبتی زضثبضٜی زیٍطاٖ ٔیزٙٞس  ٚضٚایتی ضا ؤ ٝب زضثبضٜی زیٍطاٖ (ٔطزٔی وٞ ٝطٌع آٖٞب ضا ٘سیسیٓ
ٕ٘ ٚیقٙبؾیٓ) زاضیٓ ،تغییط ٔیزٙٞس(ٟٔسیظاز.)119 :1389 ،ٜ
ٔب زض ایٗ ػهط قبٞس رٟف ثیؾبثمٝای زض تبضید ٞؿتیٓ .ذبؾتٍب ٜایٗ رٟف  ٚذیعـ ثعضي ضا ثبیس
زض ثبِٙسٌی قٍطف  ٚقتبثبٖ ػّٓ  ٚفٙبٚضی رؿت« .زض ایٗ فطاقس ٘ٛع ٌؿؿت یب فبنّٝی ثیٗ فط،ًٙٞ
یؼٙی آزاة  ٚضؾ ،ْٛپٙساض ،اػتمبزات  ٚقیٜٛی وٙف ٚ ٚاوٙفٞب اظ یه ؾ ٚ ٛتىِٛٛٙغی اظ ؾٛی زیٍط،
پسیساض قس ٜاؾت .زض ٘تیز ٝا٘ؿبٖ زض یه ٚضغ ٘بثؿبٔبٖ زض یه ٔٛلؼیت ربٔؼٛی ٔتعِعَ ،پیٛؾتٔ ٝتغیط،
زائٕبً رٛقبٖ  ٚذطٚقبٖ  ٚپٛیبٌٖ ،یط وطز ٜاؾت»(قیرب٘ٚسی.)177: 1379 ،
ثٙبثطایٗ ،زضایٗ ٔمبِ ٝزضنسز زؾتیبثی ث ٝایٗ پطؾف اؾبؾی ٞؿتیٓ ،چ ٝضاثغٝای ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف
ضؾب٘ٔ ٚ ٝیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زض ٔیبٖ زا٘فآٔٛظاٖ ٔمغغ ٔتٛؾغٝی قٟط ٔیب٘ ٝزض ؾبَ تحهیّی
ٚ 1391-92رٛز زاضز؟
پیشینه نظزی

نظریهی مهار

1

ٚاِتط ضوّؽ زض ٘ 1961ظطیٝی ٟٔبض ضا ٔغطح وطز .ا٘ٚیطٞٚبیی و ٝافطاز ضا اظ اضظـٞبی ٔطؾ ْٛربٔؼٝ
ثبظ ٔیزاض٘س  ٚآ٘بٖ ضا ث ٝعطف ثی٘عاوتی ؾٛق ٔیزٙٞس ػجبضتٙس اظ:
2
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 . 1فكبضٞبی ارتٕبػیٔ :خُ قطایظ فمطٙٔ ،عِت ٌطٞٚی پبییٗٔ ،حطٔٚیت  ٚتضبزٞبی ذب٘ٛازٌی.
 .2رصثٞٝبی ارتٕبػی :و ٝرّٛی ضفتبضٞبی لبثُ لج َٛافطاز ضا ٔیٌیطزٔ ،خُ ذطز ٜفطًٞٙٞبی ثعٞىبض ٚ
رٙبیتوبض  ٚزٚؾتبٖ ثس .3 .فكبضٞبی ظیؿتقٙبؾی یب ضٚاٖقٙبذتیٔ :خُ تٙفٞبی زض٘ٚی ،تٙفط ٚذك٘ٛت.
 .4قٛضـ ضس التساض :و ٝاظ زض ٖٚفطز ؾطچكٕٔ ٝیٌیطز  ٚا ٚضا ث ٝؾٕت ٙٞزبضٞبی غیطلبثُ لج َٛزض
ظ٘سٌی ٞسایت ٔیوٙس.
ثٙبثطایٗ٘ ،ظطیٟٔ ٝبض ٘بظط ثط زٛ٘ ٚع ٟٔبض اؾت یىی ٟٔبض زض٘ٚی  ٚزیٍطی ٟٔبض ثیط٘ٚی
ٟٔبض ثیط٘ٚی ػجبضت اؾت اظفكبضٞبیی و ٝربٔؼ ٝثطای وٙتطَ اػضبیف ث ٝوبضٔیثطزو ٝقبُٔ فطنت-
ٞبی ٔٛفمیتٕٞ ،جؿتٍی ثیٗ اػضبی ٌط٘ ،ٜٚظبضت ٔإحط  ٚضاٜٞب ٚ ٚؾبیُ ربیٍعیٗ ثطای وؿت ضضبیت
ٔیقٛز .قطایغی ٔخُ فمط٘ ،بثطاثطی ،ثیىبضی ٔ ٚحطٔٚیت ٘ؿجی افطاز ضا اظ ضؾیسٖ ثٞ ٝسفٞب ثبظ ٔیزاضز
 ٚاحتٕبَ وذضٚی ضا افعایف ٔیزٞس.
ٟٔبض زض٘ٚی ٘یع اظ ٚیػٌیٞب  ٚقرهیت فطز ٘كأت ٔیٌیطز .اٌط ػٛأّی ٔب٘ٙس ذٛز پٙساضٜی ٔخجت،
ٚرساٖ آٌب ،ٜاحؿبؼ ٔؿئِٛیت  ٚلسضت تحُٕ ثبال زض فطزی ٚرٛز زاقت ٝثبقس ،احتٕبَ ثعٞىبضی اٚ
وبٞف ٔییبثس؛ ثطػىؽ ػٛأّی ٔخُ ثیلطاضی٘ ،بضضبیتی ،اضغطاة  ٚذهٔٛت احتٕبَ اضتىبة رطْ ضا
افعایف ٔیزٞس .ضوّؽ ٔؼتمس اؾت ؤٟ ٝبض زض٘ٚی ٟٔٓتط اظ ٟٔبض ثیط٘ٚی اؾت ،ظیطا افطازی و ٝاظ ٚرساٖ
آٌبٞی ثطذٛضزاض٘س ،پیف اظ اضتىبة رطْ ،احؿبؼ ٌٙبٔ ٜیوٙٙس  ٚاظ آٖ ارتٙبة ٔیٚضظ٘س(ٚیٙفطی ٚ
اثبزیٙؿىی.)205-206 :2000 ،
3

4

5

نظریهی تلفیقی الیوت

زِجطت اِیٛت ٕٞ ٚىبضاٖاـ اثؼبزی اظ ٘ظطیٝی فكبض٘ ،ظطیٝی یبزٌیطی ارتٕبػی ٘ ٚظطیٞٝبی وٙتطَ
ضا زض ٔسَ ٘ظطی ٔٙفطزی تطویت ٔیوٙٙس٘ .ظطی ٝاِیٛت ضا ٔیتٛاٖ چٙیٗ ذالن ٝوطز:
ٛ٘ .1رٛا٘ب٘ی و ٝزض ٔٙبعك ٘بثؿبٔبٖ ارتٕبػی ظ٘سٌی ٔیوٙٙس .2 ،ث٘ ٝح٘ ٛبٔٙبؾجی زض ذب٘ ٝربٔؼٝپصیط
قسٜا٘س .3 ،ثٔ ٝیعاٖ ظیبزی زض ٔؼطو فكبض٘س .4 ،زضن فكبض ٔٙزط ث ٝضؼیف قسٖ پی٘ٛسقبٖ ثب ٌطٜٞٚب،
فؼبِیتٞب ٙٞ ٚزبضٞبی ٔطؾٔ ْٛیقٛز .5 ،تضؼیف پی٘ٛسٞبی ٔطؾ ٚ ْٛؾغح ثبالی فكبض زضیبفت قسٜ
ؾجت آٖ ٔیقٛز و ٝثؼضی اظ رٛا٘بٖ اضظـٞبی ارتٕبػی ٔطؾ ْٛضا ضز وٙٙس .6 ،زض رؿت  ٚرٛی
پیٛؾتٗ ثٌ ٝطٜٞٚبی ٕٞبالٖ ٔٙحطف ٞؿتٙس .7 ،ایٗ ٌطٜٞٚبی ا٘حطفی ،ضفتبض ثعٞىبضا٘ ٝضا قسیساً تمٛیت
ٔیوٙٙس(ٌطٜٞٚبی ٕٞبالٖ ٔٙحطف اٍِٞٛبی ٘مكی ضا ثطای ضفتبض ضسارتٕبػی فطأ ٓٞیآٚض٘س .8 ،پیٛؾتٗ
ثٌ ٝطٜٞٚبی ٔٙحطف ٍٙٞبٔی ضخ ٔیزٞس و ٝاضتجبط ثب ٌطٜٞٚب ٙٞ ٚزبضٞبی ٔطؾ ْٛتضؼیف قٛز؛ ایٗ أط
ثٛ٘ ٝثٝی ذٛز ثبػج ثطٚظ ؾغح ثبالی ضفتبض ثعٜوبضا٘ٔ ٚ ٝهطف ٔٛاز ٔرسض ٔیقٛز(حؿیٙی٘خبض  ٚزیٍطی،
.)146 :1390
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6

نظریهی عمومی جرم

ایٗ ٘ظطی ٝضا تطاٚیؽ ٞیطقی ٔ ٚیكُ ٌبت فطزؾ 7ٖٛزض ؾبَ  1990زض تؼسیُ  ٚثبظؾبظی ٘ظطیٝی
وٙتطَ ارتٕبػی ٞیطقی ٔغطح وطز٘س .ایٗ ٘ظطیٔ ٝفبٞیٓ ٘ظطیٝی وٙتطَ ضا ثب زیسٌبٜٞبی ظیؿت
ارتٕبػی ،ضٚاٖقٙبذتی ،فؼبِیتٞبی ضٚظٔط٘ ٚ ٜظطیٞٝبی ا٘تربة ػمال٘ی تطویت ٔیوٙس.
ٞیطقی ٌٚبت فطزؾٔ ٖٛؼتمس٘س «رطْ ٔٛرس اضضبی ذبعط ؾطیغ  ٚآؾبٖ فطز وزطفتبض ٔیقٛز ٚوؿی
ٔطتىت رطْ ٔیقٛز و ٝث ٝز٘جبَ اضضبی ذبعط ؾطیغ اؾت ٞ ٚسفٞبی وٛتبٔ ٜستی زض ظ٘سٌی زاضز  ٚایٗ
ٌ ٝ٘ٛافطاز ،ثطذالف ٕٛٙٞایبٖ ،ذٛز وٙتطِی ضؼیفی زاض٘س  ٚػال ٜٚثطایٗ و ٝاحتٕبَ وذ ضفتبضیقبٖ ثیكتط
اؾت ،تٕبیُ ثیكتطی ثٔ ٝهطف اِىُ ،ؾیٍبض ٘ ... ٚیع زاض٘س .اظ ٘ظط آ٘بٖٙٔ ،كأ ذٛز وٙتطِی ضؼیف ضا ثبیس
زض ذب٘ٛاز٘ ٚ ٜبوبضآٔسی ربٔؼٝپصیطی فطز زض زٚضاٖ وٛزوی یبفت ،ذٛا ٜپی٘ٛس ارتٕبػی لٛی یب ضؼیف
ثبقس(ٌبت فطزؾٞ ٚ ٖٛیطقی.)90-97 :1990 ،
سه پبرادایم کلی استوری

اؾتٛضی )1999( 8زضوتبة «ٔهطف فطٍٙٞی  ٚظ٘سٌی ضٚظٔطٔ »ٜهطف فطٍٙٞی ثٔ ٝخبثٝی زؾتىبضی
ضا اظ ٔهطف فطٍٙٞی ثٔ ٝخبثٝی اضتجبط تٕییع زاز ٜاؾت ٘ ٚظطیٞٝبی ٔرتّف ٔهطف ضا شیُ ز ٚپبضازایٓ
ثحج وطز ٜاؾت .زض ایٗرب ٔب ث ٝؾ ٝپبضازایٓ وّی زض ثبة ٔغبِؼبت ٔهطف اقبضٔ ٜیوٙیٓ  ٚآٖچ ٝثط
زیسٌب ٜاؾتٛضی ٔیافعائیٓ ضٚیىطز اثساػی ثٔ ٝهطف اؾتٕٞ .بٖعٛض وٌ ٝفت ٝقس:
9

مصرف انفعالی

٘ظطیٞٝبییضا قبُٔ ٔیقٛزؤ ٝهطفوٙٙس ٜضا ٔٙفؼُ فطو ٔیوٙٙس ٔٚهطفوٙٙس ٜضا٘ٛػی زؾتىبضی
اظ٘بحیٝی لسضت ٔیپٙساض٘س .ثطای پیٍیطی ضیكٞٝبیتحّیُ فطٍٙٞی ٔهطف ثبیسث٘ ٝظطیٞٝبیٔبضوؿیؿتی
ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ اِٚیٗ تحّیُٞب اقبض ٜوٙیٓ .اظ ٘ظط ٔبضوؽ  ٚاٍّ٘ؽٌ ،صاض اظ فئٛزاِیؿٓ ث ٝؾطٔبیٝزاضی
ثٔ ٝؼٙبی ٌصاض اظتِٛیس ٔجتٙی ثط٘یبظ ث ٝتِٛیس ٔجتٙی ثطؾٛز اؾت .تِٛیس وبال تٛؾظ وبضٌطاٖ ٘ ٝثطای ٔهطف
قرهی ثّى ٝثطای فطٚـ  ٚؾٛز ؾطٔبیٝزاضی اؾت« .وبضٌط ٞط چ ٝثیكتط تِٛیس ٔیوٙس ،وٕتط نبحت آٖ
ٔیقٛز ٚثیكتط ظیط٘فٛش ٔحه َٛذٛز یؼٙی ؾطٔبی ٝلطاضٔیٌیطز»(ٔبضوؽ.)126 :1382 ،
مصرف ارتباطی

زضزؾتٝی زٍ٘ ْٚب ٜثٔ ٝهطف ثٝػٛٙاٖ ضؾب٘ٝای ثطای ثطلطاضی اضتجبط فطو ٔیقٛزٔ .هطففطٍٙٞی
زضایٗ زیس ٘ٛػی  ٓٞچكٕی ،ضلبثت  ٚایزبز اضتجبط اؾتٔ .هطف ٕٞیٗ عٛض تِٛیسوٙٙسٜی ٔؼب٘ی ارتٕبػی
اؾت(وبظٕی.)152 :1387 ،
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مصرف ابداعی

زض ضٚیىطز ؾٔ ،ْٛهطف ذٛز ٘ٛػی تِٛیس حب٘ٛی ٝفطو ٔیٌطززٔ .هطفوٙٙس ٜثب وطزاض ٔهطف زؾت
ث ٝاثساػبتی ٔیظ٘س ؤ ٝیتٛاٖ اظ آٖ ثبػٛٙاٖ «تِٛیس حب٘ٛی »ٝیبز وطز .پؽ ٔهطف اثساػیٔ ،هطف تِٛیسی
اؾتٔ .هطفوٙٙس ٜزض ایٗرب تِٛیس وٙٙس ٜاؾت.
ٔهطف وطزٖ اظٍ٘ب ٜزٚؾطت ٛیؼٙی«ؾبذتٗ»  ٚؾبذتٗ ٘یع ذٛز ٘ٛػی تِٛیس پٟٙبٖ اؾت .ایٗ ٘ٛع تِٛیس
ؤ ٝهطفوٙٙسٔ ٜیآفطیٙس ح َٛلّٕطٞٚبیی و ٝثٚ ٝاؾغ٘ ٝظبْٞبی تِٛیس (ٔخالً تّٛیعی ٚ ٖٛتٛؾؼ ٝقٟطی
 )... ٚتؼطیف ٔ ٚحسٚز قسٜا٘س پطاوٙس ٜاؾت(زٚؾطت.)484 :1998 ،ٛ
نظزیه صان بودریبر

غاٖ ثٛزضیبضٔ 10ؼطٚفتطیٗ ٚرٙزبِیتطیٗ ٘ظطیٝپطزاظ پؿتٔسض٘یت ٝاؾتٚ .ی اؾتسالَ ٔیوٙسو ٝرٛأغ
پؿت ٔسضٖ اظ تىِٛٛٙغیٞبی اعالػبت اقجبع ث ٝػهط ٚإ٘بیی (قجیٝؾبظی) ٚاضز قسٜا٘س .ث٘ ٝظط ثٛزضیبض،
عّیؼ ٝفطًٞٙٞبی ٔهطف اؾبؾبً ٔطظثٙسیٞبی ٔؼٕ َٛثیٗ ٙٞط ٚاال ٙٞ ٚط ٘بظَ ،أٛض ػٕیك  ٚأٛض
ؾغحی ،فط ٚ ًٙٞوبال ،زاَ ٔ ٚسِ٘ ٚ َٛفؽ ایس٘ ٜیبظٞبی ا٘ؿب٘ی ضا ثطای ثطآٚضز ٜؾبذتٗ آٖٞب زض ٚضعٝ
تطزیس افىٙس ٜاؾتِٚ .ی اظ عطیك تحّیّی و ٝضٚیىطز پؿبنٙؼتی آقىبضتطی ث ٝذٛز ٌطفت ٝاؾت ،اؾتسالَ
ٔیوٙس و ٝضٚاثظ ٚالؼی تِٛیس ٔ ٚهطف ،ربی ذٛز ضا ث ٝیه ٘ظبْ ٘كب٘ٝای زازٜا٘س(ٟٔسیظاز:1389 ،ٜ
.)276-277
زضپػٞٚف حبضطٔ ،ب ثب زٔٚف ْٟٛاؾبؾی ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی ٔٚیعاٖ ٔهطف ضؾب٘ ٝؾطٚوبض زاضیٓ.
ثطای فٕٟیسٖ ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی ثبیس ٔؼٙبی ٘بٙٞزبضی ضفتبضی ضا اظ ثیٗ ازثیبت ٘ظطی پیسا وٙیٓ،
چٙبٖ و ٝزض ثرف ازثیبت ٘ظطی ٌصقت ،زض زٚض ٜلسیٓ  ٚلجُ اظ ضٚاد یبفتٗ تفىط ػّٕی٘ ،بٙٞزبضی
ضفتبضی أطی شاتی  ٚؾطقتی تّمی ٔیقس ٔ ٚتفىطاٖ لسیٓ ٔؼتمس ثٛز٘س افطاز ٕٞبٖعٛض و ٝذهٛنیبت
رؿٕب٘ی ٔخُ ضً٘ ٔ ،ٛچكٓ  ٚغیط ٜضا اظ ٚاِسیٗ ذٛز ث ٝاضث ٔیثط٘س ،ثٕٞ ٝبٖ تطتیت ضفتبضٞبی ذٛز ضا
٘یع اظ ٚاِسیٗ زضیبفت ٔیوٙس .ایٗ تفىط ؾٙتی ثب آغبظ ٔغبِؼبت ػّٕی  ٚثطضؾیٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ایٗ ظٔیٝٙ
اظ اثتسا ٔٛضز تٛر ٝثكط ثٛز ٜاؾت .ا٘سیكٕٙساٖ ٔ ٚتفىطاٖ ارتٕبػی ثؼس اظ ٌصقت ظٔبٖ ثٙٔ ٝظٛض انالح ٚ
پیكٍیطی٘ ،بٙٞزبضی ضفتبضی ضا ثیف اظ پیف ٔٛضز ثحج  ٚثطضؾی لطاض زاز٘س .اٌط ٘یه ثٍٙطیٓ زض ػهط ٔب
تحمیمبت  ٚثطضؾیٞب زض ظٔی٘ ٝٙبٙٞزبضی ضفتبضی ٔٛضز ثحج زا٘كٕٙساٖ ضقتٞٝبی ٔرتّف اؾت .اظ ٘ظط
زٚضویٓ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی یه پسیس ٜػبزی ربٔؼٔ ٝحؿٛة ٔیقٛز .تٟٙب ثٍٟٙبٔی و ٝتؼساز ٘بٙٞزبضی
ضفتبضی اظ یه ٘ؿجت ٔؼیٗ تزبٚظ ٔیوٙس ٔیتٛاٖ ٌفت و«ٝاذالق» ربٔؼٔ ٝتعِعَ قس ،ٜیه ثیٕبضی
ربٔؼٛی پسیس آٔس ٜاؾت  ٚآٖ ٚلت پسیسٔ ٜطثٛط ضا ٔیتٛاٖ «غیطػبزی» تّمی وطز .اظ ٘ظط ٔطتٗ زِیُ
٘بٙٞزبضی ضفتبضی ،زض ٖٚافطاز ٚرٛز ٘ساضز ،ثّى ٝزض تٙبلضبت ؾبذتبض ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی (ٙٞزبضٞبی
پصیطفت ٝقس ٜثب ٚالؼیت ارتٕبػی زض ؾتیع٘س) اؾت .اظ ٘ظط آِجطت و٘ ٗٞٛبٙٞزبضی ضفتبضی رٛا٘بٖ عجمٝی
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پبییٗ زض ٚالغ اػتطاو ػّیٙٞ ٝزبضٞب  ٚاضظـٞبی فط ًٙٞعجمٝی ٔتٛؾظ اؾت ،ظیطا قطایظ ارتٕبػی
آ٘بٖ ضا اظ ضؾیسٖ لب٘٘ٛیقبٖ ثٛٔ ٝفمیت رٌّٛیطی ٔیوٙس .رٛا٘بٖ عجمٝی پبییٗ قىّی اظ فط ًٙٞتضبز
ضا تزطثٔ ٝیوٙٙسو ٝو ٗٞٛآٖضا «٘بوبٔی ٔٙعِتی» ٔی٘بٔس .اظ٘ظط ازٚیٗ ؾبزضِٙس ٘بٙٞزبضی ضفتبضی ٕٞب٘ٙس
ضفتبضٞبی زیٍط اظ عطیك اضتجبط ثب زیٍطاٖ و ٝحبُٔ ٙٞزبضٞبی تجٟىبضا٘ٝا٘س ،آٔٛذتٔ ٝیقٛز .اظ ٘ظط ٚاِتط
ضوّؽ قطایغی ٔخُ فمط٘ ،بثطاثطی ،ثیىبضی ٔ ٚحطٔٚیت ٘ؿجی افطاز ضا اظ ضؾیسٖ ثٞ ٝسفٞب ثبظ ٔیزاضز ٚ
احتٕبَ ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی ضا افعایف ٔیزٞس .اظ ٘ظط تطاٚیؽ ٞیطقی ٞط چ ٝافطاز وٕتط ٚاثؿت،ٝ
ٔتؼٟسٔ ،كغٔ ٚ َٛؼتمس ثبقٙس پی٘ٛسقبٖ ثب ربٔؼ ٝؾؿتتط اؾت  ٚاحتٕبَ ٘بٙٞزبضی ضفتبضیقبٖ ثیكتط
ذٛاٞس ثٛز.
ثٙبثطایٗ زض ثحج ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی٘ ،بٙٞزبضی ضفتبضی ٔغطٚح ٝزض ایٗ تحمیك ضا ثب پكتٛا٘ٝی
٘ظطی ایٗ ا٘سیكٕٙساٖ ثطضؾی ٔیوٙیٓ أب تأویس انّی ٘ظطیٝی تّفیمی اِیٛت٘ ،ظطی ٝػٕٔٛی رطْ ٚ
٘ظطیٟٔ ٝبض ٔیثبقس أب اظ ؾبیط ٘ظطیٝپطزاظاٖ ٘یع ٔخُ زٚضویٓٔ ،طتٗ ،و ،ٗٞٛؾبزضِٙس ٞ ٚیطقی اؾتفبزٜ
ٔیوٙیٓ .ثٙبثطایٗ زض ثحج  ٚتحّیُ ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی ثب تأویس انّی ثط ٘ظطیٝی تّفیمی اِیٛت،
٘ظطی ٝػٕٔٛی رطْ ٘ ٚظطیٟٔ ٝبض ؾؼی ٔیقٛز ث ٝتٕبْ رٙجٞٝبی ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی تٛر ٝقٛز .أب
زضثحج ضؾب٘ٞٝب  ٚتأحیط آٖٞب زض رٛأغ أطٚظی ٘ظطیبت ظیبزی ٔغطح قس ٜاؾت ٔخالً اؾتٛضی ؾ ٝپبضازایٓ
وّی زض ثبة ٔهطف ضؾب٘ٔ( ٝهطف ا٘فؼبِی ،اضتجبعی  ٚاثساػی) اقبضٔ ٜیوٙس .اظ ٘ظط فیؿه زض رٛأغ
ؾطٔبیٝزاضی ٔتأذطٞ ،ط قرهی ٔهطفوٙٙس ٜاؾتٔ .هطف تٟٙب قیٜٛی وؿت ٔٙجغ ثطای ظ٘سٌی اؾت.
ٔهطف وطزٖ اظ ٍ٘ب ٜزٚؾطت ٛیؼٙی «ؾبذتٗ»  ٚؾبذتٗ ٘یع ذٛز ٘ٛػی تِٛیس پٟٙبٖ اؾت .ایٗ ٘ٛع تِٛیس
ؤ ٝهطفوٙٙسٔ ٜیآفطیٙس ح َٛلّٕطٞٚبیی و ٝثٚ ٝاؾغ٘ ٝظبْٞبی تِٛیس (ٔخالً تّٛیعی ٚ ٖٛتٛؾؼ ٝقٟطی
 )... ٚتؼطیف ٔ ٚحسٚز قسٜا٘س پطاوٙس ٜاؾتٕٞ .یٗ ٌؿتطـ ثیضٚی ٚ ٝضٚظ افع٘ ٖٚظبْٞبی تِٛیس اؾت وٝ
ٔب٘غ ٔیقٛز ٔهطفوٙٙس ٜآظازا٘ ٝتِٛیسات ایٗ ٘ظبْٞب ضا ث ٝوبض ٌیطز  ٚآٌٖ ٝ٘ٛو ٝذٛز ٔیذٛاٞس ثب آٖ
ضفتبض وٙس .ایٗ تِٛیس ؤ ٝب آٖ ضا ثب ػٛٙاٖ «ٔهطف» ٔیقٙبؾیٓ فطیتوبضا٘ ٝػُٕ ٔیوٙس «چطا و ٝثٝ
پطاوٙس ٜثٛزٖ ،ذٛزـ ضا  ٕٝٞرب ث ٝعٛض ضٕٙی ٘كبٖ ٔیزٞس .ذبٔٛـ ٘ ٚبٔطئی اؾت ث ٝایٗ زِیُ و ٝثٝ
ٚاؾغٔ ٝحهٛالتف آقىبض ٕ٘یقٛز ثّى ٝثیكتط اظعطیك «قیٜٞٛبی وبضثطز» ٔحهٛالتی و ٝثٚ ٝاؾغٝ
٘ظٓ التهبزی ٔؿّظ تحٕیُ ٔیقٛز ذٛزضا ثٕ٘ ٝبیف ٔیٌصاضز» .غاٖ ثٛزضیبض ث٘ ٝمف تىِٛٛٙغی ضؾب٘ٞٝب
زض ایزبز ٘كب٘ٞٝب  ٚؾبذتٗ «فطا ٚالؼیت» تأویس زاضز .ث٘ ٝظط ا ٚفطا ٚالؼیت ٘تیز ٝوبضثطز تىِٛٛٙغیٞبی
پیكطفت ٚ ٝضٔعٌصاضیٞبؾت .ضٔعٞب أىبٖ ثبظتِٛیس پسیسٜٞب ضا ٕٞعٔبٖ ثب ٘بزیسٌ ٜطفتٗ ٚالؼیت فطأ ٓٞی-
وٙٙس ،ػال ٜٚثط ایٗ ضؾب٘ٞٝب ٘ ٚطْ افعاضٞبی وبٔپیٛتطی٘ ،ظبْ آ٘بٌِٛی ضا ثط پب ٔیوٙٙس و ٝاظ ٔؼطٚفتطیٗ
ػٛأُ ایزبز فطا ٚالؼیتٞب ٞؿتٙس .ثطای ٔخبَ ر ًٙذّیذ فبضؼ ،فطا ٚالؼیتی ثٛز و ٝتٛؾظ ضؾب٘ٞٝب ٚ
ثط٘بٔٝضیعیٞبی وبٔپیٛتطی تطتیت زاز ٜقس ٜثٛز .اظ ٘ظط ثٛزضیبضٞ ،ط ا٘ؿب٘ی قجی ٝیه فضب٘ٛضز زض زاذُ
وپؿ ،َٛزضوٙتطَ یه ٔبٛٞاض ٜوٛچه زضٔساض اؾت  ٝ٘ ٚث ٝػٛٙاٖ وٙكٍط .ا٘ؿبٖ ٕٞب٘ٙسیه پبیب٘ ٝقجى-ٝ
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ٞبی چٙسٌب٘ ٝظ٘سٌی ٔیوٙس .تّٛیعی ٖٛػبِیتطیٗ تزؿٓ ایٗ ضذساز اؾت ٞ ٚط چیعی ضا اظ یه لبِت زٚض
وٙتطَ ٔیوٙس.
حبَ ثب ایٗ تٛضیحبت اٌط ثرٛاٞیٓ چبضچٛة ٘ظطی انّی پػٞٚف ضا عطح وٙیٓ ثبیس ثٍٛییٓ ایٗ
پػٞٚف ضٕٗ احطپصیطی اظ ٘ظطیبت ا٘سیكٕٙساٖ  ٚربٔؼٝقٙبؾب٘ی چ ٖٛزٚضویٓٔ ،طتٗ ،و ،ٗٞٛؾبزضِٙس ٚ
ٞیطقی زضٔٛضز ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زضچبضچٛة ٘ظطی تأویس ثیكتط ثط٘ظطیبت ٘ظطیٝی تّفیمی اِیٛت،
٘ظطی ٝػٕٔٛی رطْ ٘ ٚظطیٟٔ ٝبضٔیثبقس؛  ٚزض ظٔیٔ ٝٙیعاٖ ٔهطف ضؾب٘ ٝاظ٘ظطیبت  ٚپبضازایٓٞبی ٔغطح
قس ٜتأحیط ٔی پصیطز  ٚؾؼی زاضز ث ٝثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ضؾب٘ٔ ٚ ٝیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی
ثپطزاظز تب ثب ث ٝتزطثٌ ٝصاقتٗ ٘ظطات ز ٚحٛظٔ ٜتفبٚت ٔغطح زض ٔٛضز ضؾب٘ٞٝب زض یه ربٔؼٝای ث٘ ٝبْ
زا٘فآٔٛظاٖ  ٚلّٕطٔ ٚىب٘ی قٟط ٔیب٘ٔ ،ٝكرم ٕ٘بیس و ٝوساْ ٌط ٜٚاظ ٘ظطیبت ٔیعاٖ ٔهطف ضؾب٘ ،ٝزض
ایٗ فضب لسضت تحّیُ ثٟتطی زاض٘س.
فزضیههبی تحقیق

 .1ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف تّٛیعیٔ ٚ ٖٛیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.
 .2ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ٔبٛٞاضٔ ٚ ٜیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.
 .3ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ایٙتط٘ت ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.
 .4ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ثبظیٞبی ضایب٘ٝای ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.
 .5ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ضازیٔ ٚ ٛیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.
 .6ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ؾیٕٙب ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.
 .7ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ضٚظ٘بٔٔ ٚ ٝیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.
 .8ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ٔزّٔ ٚ ٝیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.
 .9ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف وتبة ثب ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.
ٔ .10یعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ثط حؿت ٔٙغمٝی ٔؿى٘ٛی آٖٞب ٔتفبٚت اؾت.
ٔ .11یعاٖ ٘بٙٞزبضی زا٘فآٔٛظاٖ ثط حؿت رٙؿیت آٖٞب ٔتفبٚت اؾت.
روش تحقیق ،جبمعه آمبری و حجم نمونه

تحمیك حبضط تٛنیفیٕٞ -جؿتٍی اؾت .ضٚـ ارطای تحمیك اظ ٘ٛع وٕی ثب تىٙیه پیٕبیف اؾت
و ٝزض عجمٝی تحمیمبت وبضثطزی لطاض ٔیٌیطز .ایٗ تحمیك قبُٔ یه ٔتغیطٔالن (ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی
ضفتبضی)  ٚچٙسیٗ ٔتغیط پیفثیٗ اؾتٓٞ .چٙیٗ اظ ِحبػ ظٔب٘ی ٘یع ٔمغؼی اؾت .ربٔؼٝی آٔبضی ایٗ
تحمیك وّیٝی زا٘فآٔٛظاٖ پؿط  ٚزذتط زثیطؾتبٖٞبی ٔتٛؾغ ٝقٟط ٔیب٘ ٝزض ؾبَ تحهیّی 1391-92
ٔیثبقسٔ .زٕٛع زا٘فآٔٛظا٘ی و ٝربٔؼ ٝآٔبضی ٔب ضا تكىیُ ٔیزٙٞس ٘ 3703فطٔیثبقس و ٝاظ ایٗ تؼساز
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٘ 1800فط پؿط ٘ 1903 ٚفط زذتط ٔیثبقٙس .ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تحمیك ٘یع ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی
ؾٕٟیٝای -تهبزفی ٔیثبقس و ٝاظثیٗ زا٘فآٔٛظاٖ زذتط  ٚپؿط ا٘تربة قس ٜاؾت .زض ایٗ پػٞٚف حزٓ
ٕ٘ ٝ٘ٛثطاؾبؼ فطٔ َٛوٛوطاٖ ٘ 349فط ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثطای تىٕیُ پطؾكٙبٔٔ ٝحبؾجٌ ٝطزیسٓٞ .چٙیٗ
ثطای تؼییٗ ٚاحسٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ٞط ٌط ٜٚاظ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ٜاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
روشهبی آمبری تجشیه و تحلیل دادههب

ثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب اظ ٘طْ افعاض آٔبضی ٘ SPSSؿرٝی  19اؾتفبز ٜقس .ضٚـٞبی آٔبضی
ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ؾغح تٛنیفی  ٚاؾتٙجبعی ٔیثبقس .اظ آٔبضٞبی تٛنیفی ٔخُ فطاٚا٘ی ٔ ٚیبٍ٘یٗ ثطای
عجمٝثٙسی ،تٛنیف زازٜٞب  ٚضؾٓ ٕ٘ٛزاضٞب اؾتفبز ٜقس .ثطای آظٔ ٖٛفطضیٞٝب  ٚتؼییٗ ؾغٛح ٔؼٙیزاضی
ٔتغیطٞبی پیفثیٗ ثبٔتغیط ٔالن اظ آٔبضٞبی اؾتٙجبعی اؾتفبز ٜقس .اظ آٖرب ؤ ٝتغیط ٚاثؿت ٝیؼٙی ٔیعاٖ
٘بٙٞزبضی ضفتبضی زض ؾغح ٔمیبؼ فبنّٝای ٔٛضز ؾٙزف لطاض ٌطفت ،ٝثطای ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ٔتغیط
ٔالن ثب ٔتغیطٞبی پیفثیٗ زض ؾغح ؾٙزف فبنّٝای اظ ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ،ٖٛزض ؾغح ؾٙزف
اؾٕی زٌٚب٘ ٝاظ آظٔ ٚ T ٖٛزض ؾغح اؾٕی چٙسٌب٘ ٝاظ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ یه عطف ٚ ٝضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیطٜ
اؾتفبز ٜقس.
خالصه یبفتههب

ٕٞبٖعٛض و ٝشوط قس ،اظ وُ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ثطضؾی یؼٙی ٘ 349فط زا٘فآٔٛظ 51/3 ،زضنس زا٘فآٔٛظ
زذتط  48/7 ٚزضنس زا٘فآٔٛظ پؿط ٞؿتٙسٔ .حُ ؾى٘ٛت  10/6زضنس ضٚؾتبیی  89/4 ٚزضنس قٟطی
ٞؿتٙس .اظ قٟط٘كیٗٞب  34/4زضنس زض ٔٙغم ٝثبال 34/1 ،زضنس زض ٔٙغمٔ ٝتٛؾظ  31/5 ٚزضنس زض
ٔٙغم ٝپبییٗ ؾى٘ٛت زاض٘س.
ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٔهطف تّٛیعی ٖٛثطاثط  ،3/44وٕتطیٗ ٔمساض ثطاثط  ٚ 1/15ثیكتطیٗ ٔمساض ثطاثط 5/62
اؾتٔ .یبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٔهطف ٔبٛٞاض ٜثطاثط  ،2/73وٕتطیٗ ٔمساض ثطاثط  ٚ 1ثیكتطیٗ ٔمساض ثطاثط  6اؾت.
ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٔهطف ایٙتط٘ت ثطاثط  ،2/28وٕتطیٗ ٔمساض ثطاثط  ٚ 1ثیكتطیٗ ٔمساض ثطاثط  5/71اؾت.
ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٔهطف ثبظیٞبی ضایب٘ٝای ثطاثط  ،3/44وٕتطیٗ ٔمساض ثطاثط  ٚ 1ثیكتطیٗ ٔمساض ثطاثط 6
اؾتٔ .یبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٔهطف ضازی ٛثطاثط  ،2/0وٕتطیٗ ٔمساض ثطاثط  ٚ 1ثیكتطیٗ ٔمساض ثطاثط  5/08اؾت.
ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٔهطف ؾیٕٙب ثطاثط  ،3/53وٕتطیٗ ٔمساض ثطاثط  ٚ 1/2ثیكتطیٗ ٔمساض ثطاثط  5/4اؾت.
ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٔهطف ضٚظ٘بٔ ٝثطاثط  ،2/60وٕتطیٗ ٔمساض ثطاثط  ٚ 1ثیكتطیٗ ٔمساض ثطاثط  5/89اؾت.
ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٔهطف ٔزّ ٝثطاثط  ،2/69وٕتطیٗ ٔمساض ثطاثط  ٚ 1ثیكتطیٗ ٔمساض ثطاثط  5/9اؾت.
ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٔهطف وتبة ثطاثط  ،3/22وٕتطیٗ ٔمساض ثطاثط  ٚ 1ثیكتطیٗ ٔمساض ثطاثط  5/67اؾت.
ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٚلت نطف قسٚ ٜاِسیٗ ثطای فطظ٘ساٖ ثطاثط  ،2/72وٕتطیٗ ٔمساض ثطاثط  ٚ 1ثیكتطیٗ ٔمساض
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ثطاثط  5/75اؾت .ثطایٗ ٔجٙب ،زض فطضیٞٝبی ( )9( ٚ )8( ،)7( ،)6( ،)5( ،)1ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ث ٝزؾت آٔس ٜاظ
آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ،ٖٛؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛثعضيتط اظ  0/05اؾت .یؼٙی ثیٗ ٔیعاٖ
ٔهطف قجىٞٝبی زاذّی تّٛیعی ،ٖٛضازی ،ٛؾیٕٙب ،ضٚظ٘بٔٔ ،ٝزّ ،ٝوتبة ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘ف-
آٔٛظاٖ ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٚرٛز ٘ساضزِٚ .ی فطضیٞٝبی ( )4( ٚ )3( ،)2ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ث ٝزؾت آٔس ٜاظ
آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ،ٖٛؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛوٛچهتط اظ  0/05اؾت .یؼٙی ثیٗ ٔیعاٖ
ٔهطف قجىٞٝبی ذبضری تّٛیعی ،ٖٛؾبیتٞبی ایٙتط٘تی ،ثبظیٞبی ضایب٘ٝای ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی
زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٚرٛز زاضز .زض ایٗ ٔیبٖ فطضیٞٝبی ( )11( ٚ )10ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ث ٝزؾت
آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛآ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ ،آظٔ ٚ t ٖٛآظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ ٖٛوٛچهتط اظ  0/05اؾت.
یؼٙی ثیٗ ٔٙغمٔ ٝؿى٘ٛی ،رٙؿیت ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٚرٛز زاضز.
٘تبیذ آظٔ ٖٛتؼمیجی  LSDثطای فطضی٘ )10( ٝكبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زض ٔٙغمٝ
ٔؿى٘ٛی پبییٗ وٕتط اظ ٔٙغمٔ ٝتٛؾظ  ٚثبال اؾتٔ .یعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ پؿط ث ٝعٛض
ٔؼٙیزاضی ثیكتط اظ زا٘فآٔٛظاٖ زذتط اؾت .ثٞ ٝط نٛضتٔ ،یبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی ثطاثط ،2/22
وٕتطیٗ ٔمساض ثطاثط  ٚ 1/16ثیكتطیٗ ٔمساض ثطاثط  3/77اؾت.
نتیجهگیزی

ٕٞبٖعٛضو ٝاظػٛٙاٖ ثطٔیآیس ،ایٗ پػٚـ ؾؼی وطزضاثغ ٝثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ضؾب٘ ٝثبٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی
ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضا ثب پكتٛا٘ٝی ٘ظطیبت ٔغطح زض ز ٚحٛظ ٜثٔ ٝحه تزطث ٝثٍصاضز .اظ ٘ظط ازٚیٗ
ؾبزضِٙس ٘بٙٞزبضی ضفتبضی ٕٞب٘ٙس ضفتبضٞبی زیٍط اظ عطیك اضتجبط ثب زیٍطاٖ و ٝحبُٔ ٙٞزبضٞبی
تجٟىبضا٘ٝا٘س ،آٔٛذتٔ ٝیقٛز .اظ ٘ظط ٚاِتط ضوّؽ قطایغی ٔخُ فمط٘ ،بثطاثطی ،ثیىبضی ٔ ٚحطٔٚیت ٘ؿجی
افطاز ضا اظ ضؾیسٖ ثٞ ٝسفٞب ثبظ ٔیزاضز  ٚاحتٕبَ ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی ضا افعایف ٔیزٞس .اظ ٘ظط
تطاٚیؽ ٞیطقی ٞطچ ٝافطاز وٕتط ٚاثؿتٔ ،ٝتؼٟسٔ ،كغٔ ٚ َٛؼتمس ثبقٙس پی٘ٛسقبٖ ثب ربٔؼ ٝؾؿتتط اؾت
 ٚاحتٕبَ ٘بٙٞزبضی ضفتبضیقبٖ ثیكتط ذٛاٞس ثٛز .اظ٘ظط فیؿه زضرٛأغ ؾطٔبیٝزاضی ٔتأذطٞ ،ط قرهی
ٔهطفوٙٙس ٜاؾتٔ .هطف تٟٙب قیٜٛی وؿت ٔٙجغ ثطای ظ٘سٌی اؾتٔ .هطف وطزٖ اظٍ٘ب ٜزٚؾطت ٛیؼٙی
«ؾبذتٗ»  ٚؾبذتٗ ٘یع ذٛز ٘ٛػی تِٛیس پٟٙبٖ اؾت .ایٗ ٘ٛع تِٛیس ؤ ٝهطفوٙٙسٔ ٜیآفطیٙس حَٛ
لّٕطٞٚبیی و ٝثٚ ٝاؾغ٘ ٝظبْٞبی تِٛیس (ٔخالً تّٛیعی ٚ ٖٛتٛؾؼ ٝقٟطی  )... ٚتؼطیف ٔ ٚحسٚز قسٜا٘س
پطاوٙس ٜاؾتٕٞ .یٗ ٌؿتطـ ثیضٚی ٚ ٝضٚظ افع٘ ٖٚظبْٞبی تِٛیس اؾت ؤ ٝب٘غ ٔیقٛز ٔهطفوٙٙسٜ
آظازا٘ ٝتِٛیسات ایٗ ٘ظبْٞب ضا ث ٝوبض ٌیطز  ٚآٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝذٛز ٔیذٛاٞس ثب آٖ ضفتبض وٙس .ایٗ تِٛیس ؤ ٝب
آٖ ضا ثب ػٛٙاٖ «ٔهطف» ٔیقٙبؾیٓ فطیتوبضا٘ ٝػُٕ ٔیوٙس «چطا و ٝث ٝپطاوٙس ٜثٛزٖ ،ذٛزـ ضا ٕٝٞ
رب ث ٝعٛض ضٕٙی ٘كبٖ ٔیزٞس .ذبٔٛـ ٘ ٚبٔطئی اؾت ث ٝایٗ زِیُ و ٝثٚ ٝاؾغٔ ٝحهٛالتف آقىبض
ٕ٘یقٛز ثّى ٝثیكتط اظ عطیك «قیٜٞٛبی وبضثطز» ٔحهٛالتی و ٝثٚ ٝاؾغ٘ ٝظٓ التهبزی ٔؿّظ تحٕیُ

بررسی رابطهی میسان مصرف رسانه با میسان ناهنجاری رفتاری دانشآموزان ...

48

ٔیقٛز ذٛز ضا ثٕ٘ ٝبیف ٔیٌصاضز» .غاٖ ثٛزضیبض ث٘ ٝمف تىِٛٛٙغی ضؾب٘ٞٝب زض ایزبز ٘كب٘ٞٝب  ٚؾبذتٗ
«فطا ٚالؼیت» تأویس زاضز .ث٘ ٝظط ا ٚفطا ٚالؼیت ٘تیز ٝوبضثطز تىِٛٛٙغیٞبی پیكطفت ٚ ٝضٔعٌصاضیٞبؾت.
ضٔعٞب أىبٖ ثبظتِٛیس پسیسٜٞب ضا ٕٞعٔبٖ ثب ٘بزیسٌ ٜطفتٗ ٚالؼیت فطأ ٓٞیوٙٙس ،ػال ٜٚثط ایٗ ضؾب٘ٞٝب ٚ
٘طْ افعاضٞبی وبٔپیٛتطی٘ ،ظبْ آ٘بٌِٛی ضا ثط پب ٔیوٙٙس و ٝاظ ٔؼطٚفتطیٗ ػٛأُ ایزبز فطا ٚالؼیتٞب
ٞؿتٙس .ثطای ٔخبَ ر ًٙذّیذ فبضؼ ،فطا ٚالؼیتی ثٛز و ٝتٛؾظ ضؾب٘ٞٝب  ٚثط٘بٔٝضیعیٞبی وبٔپیٛتطی
تطتیت زاز ٜقس ٜثٛز .اظ ٘ظط ثٛزضیبضٞ ،ط ا٘ؿب٘ی قجی ٝیه فضب٘ٛضز زض زاذُ وپؿ ،َٛزض وٙتطَ یه
ٔبٛٞاض ٜوٛچه زض ٔساض اؾت  ٝ٘ ٚث ٝػٛٙاٖ وٙكٍط .ا٘ؿبٖ ٕٞب٘ٙس یه پبیب٘ ٝقجىٞٝبی چٙسٌب٘ ٝظ٘سٌی
ٔیوٙس .تّٛیعی ٖٛػبِیتطیٗ تزؿٓ ایٗ ضذساز اؾت ٞ ٚط چیعی ضا اظ یه لبِت زٚض وٙتطَ ٔیوٙس .ثٝ
٘ظط ٔه وٛئیُٟ٘« ،بز ضؾب٘ ٝث ٝوبض تِٛیس ،ثبظتِٛیس  ٚتٛظیغ ٔؼطفت ثٔ ٝؼٙبی ٚؾیغ آٖ ،یؼٙی ٕ٘بزٞبیی یب
ٔطرغٞبیی ٔؼٙیزاض  ٚلبثُ تزطث ٝزض رٟبٖ ارتٕبػی اقتغبَ زاضز .ایٗ ٔؼطفت ٔب ضا تٛا٘ب ٔیؾبظز تب ثٝ
تزطث ٝذٛز ٔؼٙب ثجركیٓ ،ث ٝزضیبفتٞبی ٔب اظ ایٗ تزطث٘ ٝظٓ ٘ ٚؿك ٔیزٞس ٔ ٚب ضا یبضی ٔیوٙس تب
ٔؼطفتٞبی ٌصقت ٝضا ٔحفٛػ ٍ٘ ٝزاضیٓ ث ٝزضن أطٚظیٗ ذٛز اؾتٕطاض ثركیٓ»ٚ .اِسٞبَ اظ فطاض ثٛزٖ
ٔحتٛای اضتجبعی نحجت ٔیوٙس ،ػبّٔی و ٝاحتٕبَ تأحیط اضتجبعبت ضا وبٞف ٔیزٞس ث ٝایٗ تطتیت وٝ
احطات زضاظ ٔست ثیف اظ احطات وٛتبٔ ٜست ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔیٌیطز .حتی والپط ٔؼتمس اؾت اٌط یه پیبْ
ث ٝعٛض عٛال٘ی ٔست اؾتفبز ٜقٛز تأحیط آٖ ثیكتط اؾت .اظ ٘ظط ٞبیجطت ٚؾبیُ اضتجبط رٕؼی ٘مف ثؿیبض
ٕٟٔی زض اضائ ٚ ٝقىٌُیطی ػمبیس ٓٞ ٚچٙیٗ آقٙب ؾبذتٗ ٔب ثب ز٘یبیی و ٝأىبٖ آٖ ضا ثٛ٘ ٝع زیٍطی
٘ساضیٓ ایفب ٔیوٙس .الؾ َٛربٔؼٝقٙبؼ ٘ ٚظطیٝپطزاظ اضتجبعی أطیىبیی ٔؼتمس اؾت ضؾب٘ٞٝب زض حىٓ
ا٘تمبَزٙٞس ٜفط ًٙٞثطای ا٘تمبَ اعالػبت ،اضظـٞب ٙٞ ٚزبضٞب اظ یه ٘ؿُ ث٘ ٝؿُ زیٍط  ٚاظ افطاز
ربٔؼ ٝث ٝتبظٚ ٜاضزٞب ،وبضثطز زاض٘س .ثٛضزی ٛثب عطح ایس« ٜؾطٔبیٕ٘ ٝبزیٗ» « ٚذك٘ٛت ٕ٘بزیٗ» ث ٝعٛض
ضٕٙی ربیٍب ٜثؿیبض ثطرؿتٝای ضا ثطای ضؾب٘ ٝزض ٘ظط ٔیٌیطز؛ ظیطا ضؾب٘ٞٝبی اضتجبط رٕؼی اثعاض ٕٟٔی
ثطای ایزبز ؾطٔبیٕ٘ ٝبزیٗ  ٚیب اػٕبَ چٙیٗ ذك٘ٛتی ٞؿتٙس .ث٘ ٝظط ٔیضؾس ضؾب٘ٞٝب زض اػٕبَ ذك٘ٛت
ٕ٘بزیٗ (لسضت٘طْ) ٘مف ٕٟٔیزاض٘س .ثطٔجٙبی ٔرتهبت چبضچٛة تئٛضیه٘ ،تبیذ ث ٝزؾت آٔس ٜاظفطضیٞٝب
ث ٝقطح شیُ اؾت:
 .1ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف تّٛیعیٔ ٚ ٖٛیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز .ضطیت
ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثطاثط  ٚ 0/098ؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ 0/067 ٖٛاؾت .ثب تٛر ٝث ٝایٗو ٝؾغح
ٔؼٙیزاضی آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛثعضيتط اظ  0/05اؾت فطو ٔؿتمُ ثٛزٖ ٔتغیطٞب ضز ٕ٘یقٛز .یؼٙی ثیٗ
ٔیعاٖ ٔهطف تّٛیعیٔ ٚ ٖٛیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٚرٛز ٘ساضز .زِیُ ػٕسٜ
تجؼیت اظ آزاة زی ٙی  ٚاذاللی زض چبضچٛة قطیؼت ٔ ٚهبِح ّٔی ،ا٘تمبزپصیطی  ٚاحتطاْ ثط ٔغبِؼٞٝبی
٘مبزا٘ ٝغیط ٔغطضب٘ ٚ ٝاؾتسالَ عّجی  ٚحك ٔحٛضی ٔسیطاٖ اضرٕٙس ضؾبّ٘ٔ ٝی اؾت.
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 .2ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ٔبٛٞاضٔ ٚ ٜیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز٘ .تبیزی و ٝزض
تحمیك ث ٝزؾت آٔس ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثطاثط  ٚ 0/248ؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ 0/000 ٖٛاؾت .ثب
تٛر ٝث ٝایٗو ٝؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛوٕتط اظ  0/05اؾت فطو ٔؿتمُ ثٛزٖ ٔتغیطٞب ضز
ٔیقٛز .یؼٙی ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ٔبٛٞاضٔ ٚ ٜیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٔ ٝؿتمیٓ
ٔؼٙیزاضی ٚرٛز زاضز .ربٖ فٛت ٔؼتمس اؾت؛ چٍ ٝ٘ٛتغییطات زض ٔحیظ ٔیتٛا٘س ثط ٔهطف ٔ ٚكبضوت
فطٍٙٞی تأحیط ٌصاضز ٔ ٚربعجبٖ آحبض فطٍٙٞی ضا ثٌ ٝطٜٞٚبی ٔتؼسز تمؿیٓ ٕ٘بیس.
ثٙبثطایٗ پیكبپیف ذالء زض تحمیمبت ٘ٛیٗ فطٍٙٞی ،زؾتٝثٙسیٞبی ارتٕبػی زض ؾبی ٝالتهبز ،تجّیغبت
ظیجبقٙبذتیٔ ،ی عاٖ ٚلت نطف قسٚ ٜاِسیٗ ثطای فطظ٘ساٖ  ٚا٘فؼبَ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ضا ث ٝعٛض ذبل ٔٛضز
تٛر ٝلطاض ٔیزٞیٓ.
 .3ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ایٙتط٘ت ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز٘ .تبیزی و ٝزض
تحمیك ث ٝزؾت آٔس ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثطاثط  ٚ 0/41ؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ 0/000 ٖٛاؾت .ثب
تٛر ٝث ٝایٗو ٝؾغح ٔؼٙیزاضی آظٖٔٛپیطؾ ٖٛوٕتطاظ  0/05اؾت فطو ٔؿتمُ ثٛزٖ ٔتغیطٞب ضزٔیقٛز.
یؼٙی ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ایٙتط٘ت ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٔ ٝؿتمیٓ ٔؼٙیزاضی ٚرٛز
زاضز.
 .4ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ثبظیٞبی ضایب٘ٝای ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.
٘تبیزی و ٝزض تحمیك ث ٝزؾت آٔس ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثطاثط  ٚ 0/353ؾغح ٔؼٙیزاضی آظٖٔٛ
 0/000اؾت .ثب تٛر ٝث ٝایٗو ٝؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛوٕتط اظ  0/05اؾت فطو ٔؿتمُ ثٛزٖ
ٔتغیطٞب ضز ٔیقٛز .یؼٙی ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ثبظیٞبی ضایب٘ٝای ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ
ضاثغٔ ٝؿتمیٓ ٔؼٙیزاضی ٚرٛز زاضز.
 .5ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ضازیٔ ٚ ٛیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز٘ .تبیزی و ٝزض
تحمیك ث ٝزؾت آٔس ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثطاثط  ٚ 0/088ؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ 0/1 ٖٛاؾت .ثب تٛرٝ
ث ٝایٗو ٝؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛثعضيتطاظ  0/05اؾت فطو ٔؿتمُ ثٛزٖ ٔتغیطٞب ضز ٕ٘یقٛز.
یؼٙی ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ضازیٔ ٚ ٛیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٚرٛز ٘ساضز.
تٛؾؼ ٝتىِٛٛٙغیٞبی اضتجبعی اظ یه ؾ ٚ ٛضؼف أٛاد اضؾبَ قس ٜزض ثطذی ٔٙبعك  ٚوبٞف تٕبیُ ثٝ
ضازی ٛزِیُ ٔؼٙی زاض ٘جٛزٖ ایٗ فطضی ٝاؾت.
 .6ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ؾیٕٙب ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز٘ .تبیزی و ٝزض
تحمیك ث ٝزؾت آٔس ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثطاثط  ٚ 0/081ؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ 0/13 ٖٛاؾت .ثب
تٛر ٝث ٝایٗو ٝؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛثعضيتط اظ  0/05اؾت فطو ٔؿتمُ ثٛزٖ ٔتغیطٞب ضز
ٕ٘یقٛز .یؼٙی ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ؾیٕٙب ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٚرٛز
٘ساضز .ثطذی زالیُ ثحطاٖ تؼغیّی ؾبِٗٞبی ؾیٕٙب ث ٝذبعط ػٛاضو ثبال اظ یه عطف  ٚػسْ اقغبَ
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نٙسِیٞب اظ رب٘ت ٔربعت ث ٝذبعط ٞعی ٝٙثّیظٞب ،ؾبذت فیّٓ ٔغبثك ٔیُ ذبضریٞب نطفبً رٟت وؿت
ربیع ٚ ٜقٟطت ،چٙس ٔٙظٛض ٜقسٖ ثطذی ؾیٕٙبٞب ،ثیٔحتٛایی  ٚاػغبی ٘مف ثط وؿب٘ی و ٝحٙبی
ثبظیٍطی (غیط ٔترهم) ضا یسن ٔیوكٙس زض فیّٓٞبی اوطاٖ قس ٜثط پطز ٜؾیٕٙبٞب ،پیكطفت تىِٛٛٙغی-
ٞبی اضتجبعی ،تٕبیُ ثط ضفتبض احؿبؾی زض ثطٞٝٞبی ظٔب٘ی ذبل  ٚػسْ رصاثیت تیعضٞبی تجّیغبتی ؾط زض
ؾیٕٙبٞب زض چبضچٛة فط٘ ،ًٙٞجٛز اتبق فىط تحت ٘ظط ٚظاضت اضقبز ثطای وبضٌطزاٖ ،تٟی ٝوٙٙسٚ ٜ
ؾیٕٙبزاض ٔترهم زض ایٗ ظٔی ٝٙاؾت.
 .7ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ضٚظ٘بٔٔ ٚ ٝیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز٘ .تبیزی و ٝزض
تحمیك ث ٝزؾت آٔس ،ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثطاثط  ٚ 0/022ؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ 0/686 ٖٛاؾت .ثب
تٛر ٝث ٝایٗو ٝؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛثعضيتط اظ  0/05اؾت فطو ٔؿتمُ ثٛزٖ ٔتغیطٞب ضز
ٕ٘یقٛز .یؼٙی ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ضٚظ٘بٔ٘ ٚ ٝبٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٚرٛز ٘ساضز.
 .8ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ٔزّٔ ٚ ٝیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز٘ .تبیزی و ٝزض
تحمیك ث ٝزؾت آٔس ،ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثطاثط  ٚ 0/003ؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ 0/961 ٖٛاؾت .ثب
تٛر ٝث ٝایٗو ٝؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛثعضيتط اظ  0/05اؾت فطو ٔؿتمُ ثٛزٖ ٔتغیطٞب ضز
ٕ٘یقٛز .یؼٙی ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ٔزّ٘ ٚ ٝبٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٚرٛز ٘ساضز.
 .9ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف وتبة ثب ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز٘ .تبیزی و ٝزض
تحمیك ث ٝزؾت آٔس٘ ،كبٖ زٙٞسٜی ػسْ ضاثغ ٝثیٗ زٔ ٚتغیط ٔیثبقس؛ ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثطاثط
 ٚ -0/1ؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ 0/061 ٖٛاؾت .ثب تٛر ٝث ٝایٗو ٝؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛثعضيتط
اظ  0/05اؾت فطو ٔؿتمُ ثٛزٖ ٔتغیطٞب ضز ٕ٘یقٛز .یؼٙی ثیٗ ٔیعاٖ ٔهطف وتبة ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی
ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٚرٛز ٘ساضز.
 .10ثیٗ ٔٙغمٝی ٔؿى٘ٛی ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز٘ .تبیزی و ٝزض
تحمیك ث ٝزؾت آٔس ؾغح ٔؼٙیزاضی آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ ثطاثط  0/043اؾت .ثب تٛر ٝث ٝؾغح ٔؼٙیزاضی
آظٔ ٖٛو ٝوٕتط اظ  0/05اؾت فطو نفط ضز ٔیقٛز .زض ٘تیز ٝثیٗ ٔٙغمٔ ٝؿى٘ٛی ٔ ٚیعاٖ ٘بٙٞزبضی
ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٚرٛز زاضز٘ .تبیذ آظٔ ٖٛتؼمیجی ٘ LSDكبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیعاٖ
٘بٙٞزبضی ضفتبضی زض ٔٙغمٔ ٝؿى٘ٛی پبییٗ وٕتط اظ ٔٙغمٔ ٝتٛؾظ  ٚثبال اؾت.
ٔ .11یعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ ثط حؿت رٙؿیت آٖٞب ٔتفبٚت اؾت .ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ
ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ پؿط ثطاثط  ٚ 2/45زا٘فآٔٛظاٖ زذتط ثطاثط  ٚ 2/0ؾغح
ٔؼٙیزاضی ثطاثط  0/000اؾت .ثب تٛر ٝث ٝؾغح ٔؼٙیزاضی آظٔ t ٖٛو ٝوٕتط اظ  0/05اؾت فطو نفط ضز
ٔیقٛز .زض ٘تیزٔ ٝیعاٖ ٘بٙٞزبضی ضفتبضی زا٘فآٔٛظاٖ پؿط ث ٝعٛض ٔؼٙیزاضی ثیكتط اظ زا٘فآٔٛظاٖ
زذتط اؾت.
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