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پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس روانرنجورخویی و عست نفس

1

مجیذ محمًدعلیلً

ظماوٍ عىبردباغی یان

2

چکیده
پضٞٚؼ حبضز ثٙٔٝظٛر پیؼثیٙی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ثزاعبط رٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی  ٚػشت٘فظ ،ثیٗ زا٘ؾجٛیبٖ زا٘ؾٍب ٜتجزیش صٛرت ٌزفت ٝاعت .ثسیٗ تزتیت
و ٝاس ثیٗ جبٔؼ ٝآٔبری٘ 170 ٕٝ٘ٛ٘ ،فزی ثٝصٛرت ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی تصبزفی عبز ٜا٘تربة ؽس  ٚزا٘ؾجٛیبٖ ث ٝع ٝپزعؼ٘بٔ ٝپبعد زاز٘س .ثزای عٙجؼ ٔتغیز
رٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی پزعؼ٘بٔ ٝو٘ٛسٛٔ )K.N.P.I( ٚرزاعتفبز ٜلزار ٌزفت  ٚپزعؼ٘بٔ ٝعٙجؼ ویفیت ػشت٘فظ ( )SSESثزای عٙجؼ ػشت٘فظ،
پزعؾٙبٔ ٝاػتیبز ث ٝایٙتز٘ت یبً٘ ( )IATثزای عٙجؼ اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ثٝوبرثزز ٜؽس٘س .ثزای تحّیُ زازٜٞب اس تحّیُ رٌزعی ٖٛچٙسٌب٘ ٝاعتفبزٌ ٜززیس.
٘تبیج ٘ؾبٖ زاز ؤ ٝتغیز رٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی  ٚػشت٘فظ لبزر ث ٝپیؼثیٙی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ٔیثبؽٙس .عی زٌ ٚبْ رٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی  ٚػشت٘فظ لبزر ثٝ
پیؼثیٙی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ثٛز٘س .عی ٌبْ ا َٚرٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی ثب ضزیت ثتبی  61 ،0/78زرصس اس ٚاریب٘ظ اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت را تجییٗ ٕ٘ٛز ٜاعت
( .)p<0/001زر ٌبْ ز ْٚػشت٘فظ ثب ضزیت ثتبی  0/27ث ٝرٚا٘ز٘جٛرذٛیی (ثب ضزیت ثتبی اعتب٘سارز  )0/54افشٚزٜؽس ٚ ٜتٛاٖ تجییٗ اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت را ثٝ
 63زرصس رعب٘س ٜاعت ( )p <0/05و ٝاس ایٗ ٔمسار  0/013ثٝصٛرت ا٘حصبری  ٚافشٚزٔ ٜزثٛط ث ٝػشت٘فظ ثٛز ٜاعت.ثٙبثزایٗ رٚا٘ز٘جٛرذٛیی  ٚػشت ٘فظ
لبزر ث ٝپیؼ ثیٙی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ثٛز٘س.
ياشٌَای کلیذی :رٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی ،ػشت٘فظ ،اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت

مقذمٍ
اعتفبز ٜغیزلبثُ وٙتزَ  ٚسیبز اس ایٙتز٘ت پزیؾب٘ی رٚا٘ی  ٚتضؼیف ػّٕىزز تٛج ٝسیبزی را ث ٝذٛز جّت وزز ٜاعت .ؽست تٕبیُ ثٝ
اعتفبزِٚ ٚ ٜغ ٔصزف٘ ،جٛز ػاللٙٔٝسیٞبی جبیٍشیٗ ،ا٘شٚای اجتٕبػی ،تحُٕ ،تزن ٘ ٚجٛز وٙتزَ زر اعتفبز ٜاس ٔغبِت آ٘الیٗ ،ثبػث
ؽس ٜاعت و ٝثغیبری اس ٔحممبٖ  ٚزرٔبٍ٘زاٖ ایٗ پسیس ٜرا ٔٛضٛػی ٔزتجظ ثب اػتیبز تّمی وٙٙس (ِٔٛز  ،زریز ،ثیٛت ،ز ، ٖٚٚجیزاِت ٚ
ِٚفّی .)2015 ،1ًٙاػتیبز ث ٝایٙتز٘ت 2اصغالح رایجی ثزای ایٗ اذتالَ اعت و ٝزر رإٙٞبی تؾریصی  ٚآٔبری اذتالالت رٚا٘ی
(٘غر ٝچٟبرْ) 3ثٝػٛٙاٖ اػتیبز رفتبری  ٚغیزٔبزی زر ٘ظز ٌزفتٝؽس ٜثٛز .اذیزاً ایٗ اذتالَ زر ٌٙ DSM54جب٘سٜؽس ٜاعت .اذتالَ

( )1اعتبز ٌز ٜٚرٚاٖؽٙبعی زا٘ؾٍب ٜتجزیش
( )2زا٘ؾجٛی وبرؽٙبعی ارؽس رٚا٘ؾٙبعی ثبِیٙی ،زا٘ؾٍب ٜتجزیش (٘ٛیغٙسٔ ٜغئEmail; Samaneh7313@gmail.com )َٛ

1

-Muller , Dreier, Beutel, Duven, Giralt, Wölfling,
-Internet addiction
3
-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV-Text Revised
4
- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition
2
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اعتفبزٔ ٜفزط اس ایٙتز٘ت تحت ػٛٙاٖ اذتالَ ثبسی ایٙتز٘تی 1زر ثرؼ  ,3اذتالالتی ثزای ٔغبِؼ ٝثیؾتز ٌٙجب٘سٜؽس ٜاعت
(عٛٙرٔب٘چی ،عبراوّی ،آتبعٛی ،عٛٙرٔب٘چی ،وٛوتٛرن  ٚآتیه)2014،2؛ و ٝثبالتزیٗ ٔیشاٖ ؽیٛع آٖ ٔزثٛط ث ٝوؾٛرٞبی آعیبیی ٚ
٘ٛجٛا٘بٖ ٔذوز  12-20عبِ ٝاعت (ا٘جٕٗ رٚا٘ؾٙبعی آٔزیىب .)2013،ثز اعبط آٔبر زر عبَ 2006,تؼساز وبرثزاٖ ایزا٘ی ٔ 11یّی٘ ٖٛفز
ثٛز ٜاعت و ٝزر عبَ  2010ایٗ ٔیشاٖ ث ٝثیؼ اس ٔ 33یّی٘ ٖٛفز رعیس ٜاعت  ٚرتج ٝا َٚراثیٗ وؾٛرٞبی ذبٚرٔیب٘ ٝوغت وزز ٜاعت
و ٝزر حبَ حبضز ثٔ 36 ٝیّی٘ ٖٛفز یؼٙی تمزیجبً  45زرصس جٕؼیت وؾٛر ٔیرعس اغّت اٖ را ٘ٛجٛا٘بٖ  ٚجٛا٘بٖ تؾىیُ ٔیزٞس .اػتیبز
ث ٝایٙتز٘ت ثز ػّٕىزز تحصیّی ،ؽغّی ،رٚاثظ ذب٘ٛازٌی  ٚعالٔت ػٕٔٛی افزاز تأثیزٌذار اعت (عیٛریٔ ،یزی ،ثٟؾتی ،یبری،
ذساثرؾی  ٚػٙبثی عزاة .)1393 ،یىی اس ػٛأّی ؤ ٝیتٛا٘س زر اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ٘مؼ زاؽت ٝثبؽس ٚیضٌیٞبی ؽرصیتی افزاز اعت.
ٚیضٌیٞبی ؽرصیتی ،صفبت پبیساری ٞغتٙس و ٝاس ٔٛلؼیتی ثٛٔ ٝلؼیت زیٍز چٙساٖ تغییز ٕ٘یوٙٙس (رعتٕی ،ارزالٖ ،احٕسیبٖ ٚ
حغیٙی ٟٔسیآثبزی. )1395،
رٚاٖر٘جٛرذٛیی یىی اس ٚیضٌیٞبی ثزجغت ٝزر رأط عجمٝثٙسی ؽرصیت اعت (اٚرَ ٕٞ ٚىبراٖ. )2013،3افزازی وٕ٘ ٝز ٜثبال
زر رٚا٘ز٘جٛرذٛیی ٔیٌیز٘س زر ٔمبیغ ٝثب افزاز آرأی و ٝاس٘ظز ٞیجب٘ی پبیسار ٞغتٙس ،پزذبؽٍز ،ػصجی ،تىب٘ؾٍز ٘ ٚبآراْ ٔیثبؽٙس
(عبِیٛاٖ .)2017،4ایٗ افزاز اس ایٙتز٘ت ثزای اجتٙبة اس تٟٙبیی ٘ ٚبپبیساری ٞیجب٘ی اعتفبزٔ ٜیوٙٙس  ٚثزای ثزلزاری تؼبٔالت اجتٕبػی
ث ٝایٙتز٘ت ٚاثغتٔ ٝیؽ٘ٛس (ٛٞاً٘ .)2017 ,5عی پضٞٚؼ عٛٙرٔب٘چی ٕٞٚىبراٖ (ٔ )2014ؾرص ؽس افزازی وٕ٘ ٝز ٜثبالیی زررٚاٖ
زررٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی ٔیٌیز٘سٔ ،ؾىالتی زر ثزلزاری رٚاثظ عبِٓ زار٘س .ایٗ افزاز تٟٙبیی ٘بؽی اس ٍ٘زا٘ی ٘ ٚبأٙی  ٚذجبِتسزٌی ذٛز
را ث ٝوٕه ایٙتز٘ت ثزعزف ٔیٕ٘بیٙس .ایٗ تحمیك ٘ؾبٖ زاز وٕ٘ ٝز ٜرٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی زر افزاز اػتیبز یبفت ٝث ٝایٙتز٘ت ،ثٝعٛر فزاٚا٘ی
ثیؾتز اس افزاز ػبزی ثٛز ٜاعت.
اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ثبػشت ٘فظ ٘یش زر ارتجبط اعت .ث٘ ٝظز ثزذی اس پضٞٚؾٍزاٖ ،افزازی و ٝػشت٘فظ پبییٗ ٟٔ ٚبرتٞبی
اجتٕبػی وٕی زار٘س ،ثیؾتز اس  ٕٝٞاحتٕبَ زارز وٚ ٝعٛع ٝؽ٘ٛس تب زر فضبی ٔجبسی وٙتزَ را ث ٝزعت ثٍیز٘س  ٚاحغبط ٛٞیت ٚ
جبیٍبٞی را و ٝزر س٘سٌی ٚالؼی ٘سار٘س ،ث ٝزعت آٚر٘س (ثیسی ،پضٔبٖ ،أب٘ی ،لٙجزی  ٚوبرؽىی .)1391،ػشت٘فظ تحت ػٛٙاٖ ٍ٘زػ
فزز ٘غجت ث ٝذٛز تٛصیف ٔیؽٛز .ایٗ ٍ٘زػ ٔیتٛا٘س ٔثجت یب ٔٙفی ثبؽس .سٔب٘ی و ٝؽرص ذٛز را ثٝصٛرت ٔثجت ازران ٔیوٙس،
ػشت٘فظ ا ٚثبال ٞغت؛ أب اٌز ذٛز را ثٝصٛرت ٔٙفی ارسیبثی وٙس ،ػشت٘فغؼ پبییٗ ٞغت .وغب٘ی و ٝثبٚر ٔٙفی زر ٔٛرز ذٛزؽبٖ
زار٘س  ٚیب ػشت٘فغؾبٖ وٓ ٞغت ،ثٝػٛٙاٖ یه اعتزاتضی ٔمبثّٝای ثزای رٞب ؽسٖ اس ثبٚرٞبی ٔٙفی ذٛز ٌزایؼ ث ٝاػتیبز ٔییبثٙس
(عٛٙرٔب٘چی ٕٞ ٚىبراٖ.)2014,
ثب تٛج ٝثٌ ٝغتزػ اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت زر ثیٗ زا٘ؾجٛیبٖ  ٚتأثیزات آعیتسای آٖ ثز عالٔت رٚاٖ آٖٞب ،ثزرعی ػٛأُ سیزثٙبیی
ٔؤثز زر ؽىٌُیزی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ضزٚری اعت؛ ثٙبثزایٗ پضٞٚؼ حبضز زرصسز ثزرعی ٘مؼ رٚاٖر٘جٛرذٛیی  ٚػشت٘فظ زر
پیؼثیٙی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت اعت.
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-Internet use gaming disorder
-Senormanci, Saraçlı, , Atasoy, Şenormancı, Koktürk, Atik
3
- Ormel
4
- Sullivan
5
- Hwang
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ريغ
پضٞٚؼ حبضز ثِ ٝحبػ ٞسف ثٙیبزی  ٚثِ ٝحبػ ٘حٌ ٜٛززآٚری زازٜٞب اس ٘ٛع تٛصیفی ٕٞجغتٍی اعت .جبٔؼ ٝآٔبری پضٞٚؼ حبضز
را زا٘ؾجٛیبٖ زا٘ؾٍب ٜتجزیش زر عبَ تحصیّی  1394-1395تؾىیُ ٔیزٙٞسٔ ٕٝ٘ٛ٘ ...غبِؼ ٝحبضز حسٚز ٘ 170فز ثٝصٛرت
ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی زر زعتزط ا٘تربة ؽس٘س .زأ ٝٙعٙی زا٘ؾجٛیبٖ ٔٛرزٔغبِؼ ٝثیٗ  18-40عبَ ٔ ٚیبٍ٘یٗ عٙی آٖٞب  22عبَ ثٛز.
ابسارَا
پرظػوامٍ ريانوصوذی کًوذي :1پزعؼ٘بٔ ٝرٚاٖ٘ض٘سی و٘ٛس )KNPI( ٚتٛعظ و٘ٛس )1965( ٚعبذت ٝؽس .ایٗ پزعؼ٘بٔ ٝؽبُٔ
 66ػجبرت اعت  ٚزر یه ٔمیبط پبعد  5عجمٝای ثب زأٝٙای و ٝاس ٕٞیؾ ،ٝثّ ٝثٝوّی تب ٞزٌش ٝ٘ ،اثساً را ؽبُٔ ٔیؽٛز .ضزیت پبیبیی
ثزای جٙظ ٔذوزٔ ,0/89,ؤ٘ث  ٚ 0/88ثزای افزاز رٚاٖ٘ض٘س  0/80اعت .ضزیت اػتجبر ثزای ٔذوز ٔ ٚ 0/65ؤ٘ث  0/80اعت
(ػٙجززثبغی یبٖ)1395،
مقیاض عستوفط ( :)SSESایٗ پزعؾٙبٔ ٝتٛعظ تبز اف ٞسرت )1991( 2ٖٛاس زا٘ؾٍبٞ ٜبرٚارز  ٚصا٘ت پِٛیٛی اس زا٘ؾٍب ٜتٛر٘تٛی
وب٘بزا عبذت ٝؽس .زارای  20ػجبرت اعت .ث٘ ٝظز ٔیرعس ایٗ  20ػجبرت ٘غجت ث ٝعبیز اثشار عٙجؼ ػشت٘فظ ،اس حغبعیت ثیؾتزی
ثزذٛرزار اعت .ضزیت آِفبی وز٘ٚجبخ ثزای وُ ٔمیبط  0/92اعت (ػٙجززثبغی یبٖ)1395،
مقیاض اعتیاد بٍ ایىتروت ) :)IATپزعؼ٘بٔ ٝاػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ( )IATو ٝتٛعظ ویٕجزِی یبً٘ 3عبذتٝؽس ٜاعت ؽبُٔ  20آیتٓ
اعت  ٚث ٝرٚػ ِیىزت ٕ٘زٌٜذاری ٔیؽٛز .زر ایزاٖ زر اجزای آسٔ ٖٛاػتیبز ث ٝایٙتز٘ت  20عؤاِی یبً٘ زر پضٞٚؼ لبعٓسازٚ ٜ
ٕٞىبراٖ ( )1386آِفبی وز٘ٚجبخ  ٚ 0/88زر پضٞٚؼ ٘بصز ٘بعتی سایی ( )1388آِفبی وز٘ٚجبخ  0/81ث ٝزعت آٔس ٜاعت( .ػٙجززثبغی
یبٖ)1395،
یافتٍَا
٘تبیج ٕٞجغتٍی ٘ؾبٖ زاز و ٝرٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی ( ٚ )r = 0/78 ، p <0/05ػشت٘فظ ( ) r =0/78 ، p <0/05ثب اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت
راثغ ٝزارز .ثٙٔٝظٛر پیؼثیٙی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ثز اعبط ٔتغیزٞبی رٚا٘ز٘جٛذٛیی  ٚػشت٘فظ تحّیُ رٌزعیٌ ٖٛبْثٌٝبْ اعتفبز ٜؽس
و٘ ٝتبیج زر جس 1 َٚآٔس ٜاعت:

1

-Kundu
-Heatherton
3
- Kimberly Young
2
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جذيل  .1خالصٍ وتایج تحلیل رگرظیًن جُت پیػبیىی اعتیاد بٍ ایىتروت بر اظاض ريانروجًرخًیی ي عستوفط
ٌبْٞبی
رٌزعیٖٛ

ٔتغیزٞب

b

ذغبی ٔؼیبر

Beta

T

ٔجذٚر
R

ضزیت
ٕٞجغتٍی

عغح
ٔؼٙیزاری

اَٚ

رٚا٘ز٘جٛرذٛیی

0/31

0/019

0/78

16/41

0/62

0/79

0/001

زْٚ

رٚا٘ز٘جٛرذٛیی
ػشت٘فظ

0/22
-0 /62

0/044
0/26

0/54
- 0/27

4/98
- 2/44

0/63
.

0/79

0/001
0/015

ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج جسٔ َٚتغیز رٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی  ٚػشت٘فظ لبزر ث ٝپیؼثیٙی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ٔیثبؽٙس .عی زٌ ٚبْ رٚاٖ
ر٘جٛر ذٛیی  ٚػشت٘فظ لبزر ث ٝپیؼثیٙی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ثٛز٘س .عی ٌبْ ا َٚرٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی ثب ضزیت ثتبی  61 ،0/78زرصس اس
ٚاریب٘ظ اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت را تجییٗ ٕ٘ٛز ٜاعت ( .)p <0/001زر ٌبْ ز ْٚػشت٘فظ ثب ضزیت ثتبی  0/27ث ٝرٚا٘ز٘جٛرذٛیی (ثب ضزیت
ثتبی اعتب٘سارز  )0/54افشٚزٜؽس ٚ ٜتٛاٖ تجییٗ اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت را ث 63 ٝزرصس رعب٘س ٜاعت ( )p <0/05و ٝاس ایٗ ٔمسار 0/013
ثٝصٛرت ا٘حصبری  ٚافشٚزٔ ٜزثٛط ث ٝػشت٘فظ ثٛز ٜاعت.

بحث ي وتیجٍگیری
پضٞٚؼ حبضز ثبٞسف ثزرعی ٘مؼ رٚا٘ز٘جٛرذٛیی  ٚػشت٘فظ زر پیؼثیٙی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت زر ثیٗ زا٘ؾجٛیبٖ زا٘ؾٍب ٜتجزیش ا٘جبْ
ؽس٘ .تبیج ٘ؾبٖ زاز و ٝارتجبط اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ثب رٚا٘ز٘جٛرذٛیی ٔثجت ٔ ٚؼٙیزار اعت .ثسیٗصٛرت و ٝثب افشایؼ رٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی
اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ،افشایؼ ٔییبثس .ایٗ ٘ت بیج ثیبٍ٘ز آٖ اعت و ٝافشایؼ ٕ٘ز ٜفزز زر ٔمیبط رٚا٘ز٘جٛرذٛیی ثب افشایؼ زر ٕ٘زٔ ٜمیبط
اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ٕٞزا ٜاعت  ٚافشایؼ زر ٕ٘زٔ ٜمیبط ػشت٘فظ ،ثبػث وبٞؼ زر ٕ٘زٔ ٜمیبط ػشت٘فظ ٔیؽٛز .ایٗ یبفت ٝثب یبفتٝ
پضٞٚؼٞبی ؽبیك ،آساز  ٚثٟزأی ( ،)1388تٕٙبیی فز ،ارفؼی ٌٙ ٚسٔی ( ٚ )1391ػغٍزی ٔ ٚزػؾیبٖ ( ٚ )1388وبییظ ،عبتیغی،
ییّٕبس ،عیٕؾه ،عیٟبٖ  ٚثبویٕٞ )2016( 1ٛغ ٛاعت .زر پضٞٚؼ وبییظ ٕٞ ٚىبراٖ (ٔ )2016ؾرص ٌززیس و ٝرٚاٖ ر٘جٛر ذٛیی
ٕٞجغتٍی ٔثجت ثب اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت زارز زرحبِیوٌ ٝؾٛزٌی ث ٝتجبرة جسیس ،ثبٚجساٖ ثٛزٖ ثزٌٖٚزایی  ٚذٛؽبیٙسی ،ثب اػتیبز ثٝ
ایٙتز٘ت ٕٞجغتٍی ٔٙفی زار٘سٔ .یتٛاٖ ٌفت و ٝافزاز رٚاٖ ر٘جٛر زارای ثزذی ٚیضٌیٞبی ٔتٕبیش ٞغتٙس و ٝػجبرتا٘س اس :تزط ،غٓ،
احغبط ٌٙب ،ٜوٕزٚیی ،احغبط والفٍی زائٓ  ٚفزاٌیز  ٚػصجب٘یت .آٖٞب ا٘غجبق ضؼیفتزی ثب زیٍزاٖ زار٘س  ٚاس٘ظز ػبعفی ثیثجبت
ٞغتٙس .افزاز ٚاثغت ٝث ٝایٙتز٘ت ث ٝزِیُ ٚجٛز ٚیضٌیٞبی ٔذوٛر  ٚث ٝػّت ٘بتٛا٘ی زر زرٌیز ؽسٖ ثب ٔؾىالت ثٝعٛی ایٙتز٘ت جذة ٚ
ث ٝآٖ ٔؼتبز ٔیؽ٘ٛس ،چیشی و ٝثٝظبٞز وٕه ٔیوٙس تب آٖٞب اس تٟٙبیی ،احغبط والفٍی  ٚوٕزٚیی رٞبیی یبثٙس (تٕٙبیی فز ٚ
ٕٞىبراٖ ٕٞ .)1392،چٙیٗ ،ثز اعبط ٔغبِؼ ٝػالع٘ٛس ٌٟ ٛٔ ٚی (ٚ ,)1389یضٌیٞبی ؽرصیتی پیؼثیٙی وٙٙس ٜاػتیبز ث ٝایٙتز٘ت،
آعیتپذیزی زر ثزاثز اعتزط ،تىب٘ؾی ثٛزٖ ،فؼبِیت ٞ ٚیجبٖ جٛیی ٔیثبؽٙس و ٝزٚ ٚیضٌی ا( َٚآعیتپذیزی زر ثزاثز اعتزط ٚ
تىب٘ؾی ثٛزٖ) زر سیزٔجٕٛػ ٝرٚا٘ز٘جٛرذٛیی ٞ ٚیجبٖ جٛیی  ٚفؼبِیت زر سیزٔجٕٛػ ٝثزٌٖٚزایی لزار زارز .افزازی و ٝزر ثزاثز
اعتزط آعیتپذیز٘س ،زر ٔمبثّ ٝثب اعتزط ٘بتٛاٖ ٞغتٙس  ٚزر ٔٛاج ٝثب یه ٔٛلؼیت اضغزاری٘ ،بأیسٚ ،اثغتٞ ٚ ٝزاعٙبن ٔیؽ٘ٛس افزاز
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تىب٘ؾی یب ؽتبةسز ،ٜزر وٙتزَ ٛٞطٞب ،أیبَ  ٚآرسٞٚب ٘بتٛاٖ ٞغتٙس  ٚثٝعزػت ٚاثغت ٝث ٝغذا ،عیٍبر  ٚتّٕه ٔیؽ٘ٛس (ػالع٘ٛس ٚ
ٌٟٔ ٛی.)1389،
ػال ٜٚثز ایٗ٘ ،تبیج ٘ؾبٖ زاز و ٝثیٗ ػشت٘فظ  ٚاػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ارتجبط ٔٙفی ٔ ٚؼٙیزار ٚجٛز زارز؛ یؼٙی ثب افشایؼ ػشت٘فظ،
اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت وبٞؼ ٔییبثس .پضٞٚؼ آیسْ  ٚعبٖٔ )2011( 1ؾرص ٔیوٙس و ٝػشت٘فظ ػٕٔٛی ،ػشت٘فظ اجتٕبػی ٚ
ػشت٘فظ ذب٘ٛازٌی  ٚػشت٘فظ وّی ثٝعٛر چؾٍٕیزی ثب اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت زر ٘ٛجٛا٘بٖ ٕٞجغتٍی ٔٙفی زارز .ػال ٜٚثز ایٗ؛
ػشت٘فظ اجتٕبػی  ٚذب٘ٛازٌی پیؼثیٙی وٙٙسٜٞبی ٔ ٟٓاػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ثٛز٘سٕٞ .چٙیٗ ٘ی ،ٝصاً٘ ِ ٚی ٚ )2016( ٛوزٔی ٌّ ٚتپٝ
(٘ )1391یش زر پضٞٚؼٞبی ذٛز ث٘ ٝتبیج ٔؾبثٟی زعت یبفتٙس .راثغٝی ثیٗ ػشت٘فظ پبییٗ  ٚاػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ،ثز اعبط ٘ظزیٝ
یبزٌیزی اجتٕبػی ثٙس ٚرا لبثُ تجییٗ اعت .ثٙسٚرا ٔؼتمس اعت وغب٘ی ؤٟ ٝبرتٞبی ٔمبثّٝای اجتٕبػی وٓ یب ذٛز وبرأسی پبییٙی
زار٘سٔ ،ؼٕٛالً اس ٔٛاز ثٝػٛٙاٖ یه عبسٚوبر ٔمبثّٝای اعتفبزٔ ٜیوٙٙس .افزازی و ٝػشت٘فظ پبییٙی زار٘س اثتسا ایٙتز٘ت را ثٝػٛٙاٖ راٜ
ٌزیش اعتفبز ٜوزز ٚ ٜآٍ٘ب ٜتسریجی ث ٝآٖ ٔؼتبز ٔیؽ٘ٛس (ثیسی٘ ،بٔساری پضٔبٖ ،أب٘ی ،لٙجزی  ٚوبرؽىیٕٞ .)1391،چٙیٗ ثز اعبط
ٔسَ ٘ظزی زیٛیظ ،2ؽبیس ػشت٘فظ پبییٗ ثٝػٛٙاٖ یه آعیت رٚا٘ی ٔٛجٛز ،آٔبزٌی را زر فزز ثزای اثتال ث ٝاػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ایجبز
ٔیوٙس اػتیبز ٔیتٛا٘س ثٝػٛٙاٖ ٌزیش اس ایٗ ارسؽیبثیٞبی ٔٙفی  ٚتٙؼ رٚاثظ ثیٗ فززی ٔٛرزاعتفبز ٜلزار ٌیزز (زیٛیظ .)2001
ثیؾتز تحمیمبت صٛرت ٌزفت ٝزر ایٗ سٔی ٝٙث ٝثزرعی ٘مؼ ٚیضٌیٞبی ؽرصیتی زر پیؼثیٙی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت پززاذتٝا٘س و ٝزر
پضٞٚؼ حبضز ثٔ ٝغبِؼ ٝرٚاٖر٘جٛرذٛیی ثٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ آعیتسا زر ؽىٌُیزی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ،ثٝصٛرت ٔجشا پززاذت ٝؽس .اس
ٔحسٚزیتٞبی پضٞٚؼ حبضز ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ ٔٛارز اؽبر ٜوزز :ایٗ پضٞٚؼ ثز رٚی جٕؼیت زا٘ؾجٛیی صٛرت ٌزفت ٝاعت  ٚلبثُ
تؼٕیٓ ث ٝجٕؼیت ػٕٔٛی ٛ٘ ٚجٛا٘بٖ ٘یغتٕٞ .چٙیٗ تٛصیٔ ٝیؽٛز و ٝپضٞٚؼٞبی آتی ث ٝثزرعی ٘مؼ اثؼبز ٔرتّف ػشت٘فظ زر
پیؼثیٙی اػتیبز ث ٝایٙتز٘ت ثپززاسز چزاو ٝزر پضٞٚؼ حبضز ػشت٘فظ ثٝصٛرت وّی ٔٛرزثزرعی لزار ٌزفت.
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