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چکيذُ:
تلفي ّوطاُ يکي اظ پسيسُّاي ًَ ـَْض لصط الکتطًٍيک ٍ زًياي زيزيتال است کِ زض زِّ اذيط راي ذَز ضا
تيي افطاز ذاًَازُ تِ ٍيژُ رَاًاى زض ّوِ رْاى ،اظ رولِ ايطاى تاظ کطزُ است .تمساز هطتطکيي تلفي ّوطاُ
زض سطاسط رْاى اظ  12/4هيليَى زض سال 1990تِ  5/3هيلياضز تا پاياى  2010ضسيس ٍ ترويي ظزُ هيضَز
ًطخ ًفَش ايي فٌأٍضي زض سال  2013تِ  95زضصس ذَاّس ضسيس .زض ايطاى ًيع تمساز کاضتطاى تا يک ضضس
سطيك اظ  4/3هيليَى زض سال  2004تِ  41هيليَى زض سال  2008ضسيس ٍ ترويي ظزُ هيضَز تا سال2012
ًطخ ًفَش تلفي ّوطاُ تِ تيص اظ  80زضصس تطسس .تلفي ّوطاُ هيتَاًس زاضاي آحاض اذالقي ٍ ارتوالي هخثت ٍ
هٌفي تاضس ٍلي اکٌَى تسياضي اظ ذاًَازُّا تسٍى تَرِ تِ تثمات هٌفي ايي فٌأٍضي تطاي فطظًساى ذَز تلفي
ّوطاُ تْيِ هيکٌٌس .لصا تط آى ضسين تا استفازُ اظ ًفطيِ استفازُ ٍ ذطٌَزي ،هؽالمِاي زضتاضُ الگَ ي
استفازُ اظ تلفي ّوطاُ زض تيي زاًطزَياى زذتط ٍ پسط ساکي زض ذَاتگاُّاي زاًطگاُ للَم پعضکي يعز اًزام
زّين .ايي هؽالمِ تَصيفي اظ ًَق هقؽمي است .راهمِ هَضز هؽالمِ زاًطزَياى زذتط ٍ پسط ساکي زض
ذَاتگاُّاي زاًطگاُ للَم پعضکي ضْيس صسٍقي يعز ّستٌس کِ ً 245فط اظ آًْا تِؼَض تصازفي اًتراب
ضسُاًس .اتعاض گطزآٍضي زازُّا پطسطٌاهِ هحقق ساذتِاي تا ضٍايي ٍ پايايي هَضز تاييس تَز .پس اظ تکويل
پطسطٌاهِّا ،زازُّا تا استفازُ اظ ًطمافعاض آهاضي اسپياساس ٍ آظهَىّاي آهاضي آًَا ،کاي اسکَآض ٍ
تيتست هَضز تزعيِ ٍ تحليل قطاض گطفت .يافتِّاي ايي هؽالمِ ًطاى هيزٌّس کِ  53زضصس اظ زذتطاى ٍ
 39زضصس اظ پسطاى تمس اظ ٍضٍز تِ زاًطگاُ صاحة تلفي ّوطاُ ضسُاًس (سؽح همٌيزاضي <. ) 0005
14زضصس اظ زذتطاى ٍ  24زضصس اظ پسطاى تمس اظ ذطيس تلفي ّوطاُ زچاض اذتالل ذَاب تيطتطي ضسُاًس
(سؽح همٌيزاضي < .) 0005تا تَرِ تِ ًتايذ اي ي هؽالمِ آضٌا کطزى زاًطزَياى تا هعايا ٍ هماية تلفي
ّوطاُ اظ ضاُ ضساًِّاي اضتثاغ رومي ،کوپاًيّاي تلفي ّوطاُ ،تَظيك تستِّاي آهَظضي تٍِسيلِ زفاتط هطکع
ذسهات اضتثاؼي ٍ زفاتط فطٍش سي ن کاضت ٍ تلفي ّوطاُ کِ تالج گستطش فطٌّگ صحيح استفازُ اظ ايي
فٌأٍضي ٍ اضتقاء سالهت زاًطزَياى ٍ زض ًْايت راهمِ هيضَز ،ضا پيطٌْاز هيکٌين.
کليذ ٍاشُّا  :تلفي ّوطاُ ،الگَي استفازُ ،زاًطزَ ،يعز .
هقذهِ:

ايي هقالِ تطاي حل هسالِ کاضتطزي تلفي ّوطاُ ٍ ٍيژگيّاي کاضتطزي آى زض هياى زاًطزَياى
زذتط ٍ پسط ساکي زض ذَاتگاُّاي زاًطگاُ للَم پعضکي يعز ؼطاحي ضسُ است .ايي هؽالمِ ازلا

زاضز کِ الگَي استفازُ اظ تلفي ّوطاُ تٍِسيلِ زاًطزَياى زذتط ٍ پسط هتفاٍت است ٍ هيکَضس تا
تِ چٌسيي سَال هطتَغ تِ الگَي استفازُ اظ تلفي ّوطاُ تٍِسيلِ زاًطزَياى ساکي زض ذَاتگاُّا
پاسد زّس .ايي پطسصّا هطتَغ تِ ايي هَاضز ّستٌس  :کوپاًي تلفي ّوطاُ ،قيوت تلفي ّوطاُ،
ًَق سين کاضت ،ذطيس تلفي ّوطاُ قثل يا تمس اظ ٍضٍز تِ زاًطگاٌُّ ،گاهي کِ تطاي اٍليي تاض
احساس ًياظ تِ تلفي ّوطاُ کطزُاًس ،اٍلَي ت استفازُ اظ تلفي ّوطاُ ،هست ظهاى صطف تلفي ّوطاُ
زض ضٍظ ،هتَسػ ّعيٌِ هاّياًِ ،هْنتطيي زليل ذطيس تلفي ّوطاُ ،تيطتطيي استفازُ کًٌَي اظ تلفي
ّوطاُ ،ظهاى ذاهَش يا تيصسا کطزى گَضي ،زفمات ٍ زليل تمَيط تلفي ّوطاُ ٍ ،لَاضض ًاضي اظ
تلفي ّوطاُ .تايس گفت کِ توطکع ايي هؽالمِ تط الگَي استفازُ تط اساس رٌسيت ٍ تفاٍت تيي
زذتطاى ٍ پسطاى زاًطزَ تَزُ است ٍ چاضچَب ًفطي هَضز استفازُ زض ايي هؽالمًِ ،فطيِ استفازُ
ٍ ذطٌَزي است.
طرح هسالِ :
تلفي ّوطاُ تِهخاتِ ًوازي اظ اضتثاغ ّوِ را حاظط (آهليا )2006،1يکي اظ پسيسُّاي ًَ ـَْض لصط
الکتطًٍيک ٍ زًياي زيزيتال است کِ زض زِّ اذيط راي ذَز ضا زض تيي افطاز ذاًَازُ تٍِيژُ
رَاًاى زض سؽح رْاى ٍ ًيع ايطاى تاظ کطزُ است (کفايي ٍ ّوکاضاى .)1388 ،استفازُ اظ تلفي
ّوطاُ زض رْاى تِؼَض چطوگيطي زض حال افعايص است (ًَاهي .2010،2گاتَض.2006،3
ّس .)2007،4تؽَضيکِ تمساز هطتطکيي تلفي ّوطاُ زض سطاسط رْاى اظ  12/4هيليَى زض سال
ٍٍ(1990ضزهپط .اضگ )2010 ،5تِ  500هيليَى زض سال ( 2000ساهکاًگ ـ ظية ٍ 2009 ،6غطيثي،
 )1379تِ 3/3هيلياضز زض سال ( 2008ساهکاًگ ـ ظيةّ ٍ )2009 ،وچٌيي تِ  5/3هيلياضز تا
پاياى  2010ضسيس(هَتايلتيٌکيٌگ.کام ٍ )2010 ، 7ترويي ظزُ هيضَز ًطخ ًفَش ايي فٌأٍضي زض
سال  2013تِ  95زضصس ذَاّس ضسيس (کَهيکَ 2003 ،8؛ کفايي ٍ ّوکاضاى .)1388 ،زض ايطاى ًي ع
اگط تِ ضواض استفازُ کٌٌسگاى تلفي ّوطاُ زقت کٌين ذثط اظ ٍقَق يک اًقالب زض استفازُ اظ ٍسايل
اضتثاؼي هيزّس (سميسي )1385 ،تؽَضي کِ تقطيثاً ّنظهاى تا سايط کطَضّا زض سال  1994تلفي
ّوطاُ ٍاضز ايطاى ضس (کفايي ٍ ّوکاضاى ٍ )1388 ،تمساز کاضتطاى تا يک ضضس سطيك اظ  4/3هيليَى
زض سال  2004تِ  41هيليَى زض سال ( 2008الف.آيآض ٍ )1386 ،9اکٌَى زض ايطاى  53تا 55
هيليَى کاضتط تلفي ّوطاُ ٍرَز زاضز (کفايي ٍ ّوکاضاى .)1388 ،ترويي ظزُ هيضَز تا سال
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ً 2012طخ ًفَش تلفي ّوطاُ تِ تيص اظ  80زضصس تطسس (ؼيف ضطيف ٍ 2008 ،10الف.آيآض،
 .)1386اهطٍظُ تلفي ّوطاُ تٌْا يک ٍسيلِ اضتثاؼي صَتي تيي کاضتطاى ًيست تلکِ کاضتطزّاي
هرتلفي اظ قثيل زستطسي تِ ايٌتطًت ،اضسال ٍ زضيافت پياهک ،لکس ٍ فيلن ،تواضاي فيلن تِ
ضکل تطذػ ،هسيطيت اؼاللات ،هسيطيت اؼاللات فطزي ٍ پاياًِ اؼاللاتي ٍ پايگاُ سطگطهي ٍ غيطُ
زاضز ( اذثاض فٌأٍضي اؼاللات ٍ اضتثاؼات 1388 ،؛ ساياى.)2006 ،11
تا اشلاى تط کاضتطزّاي فطاٍاى فٌأٍضي ًَيي اؼاللاتي ٍ اضتثاؼي (هميسفط )1387،اظ قثيل
صطفِرَيي زض ظًسگي زض ضطايػ ذاظ (هخالً زض حَازث ) ٍ تْثَز کيفيت ظًسگي زض تطذي هَاضز
(ساهکاًگ ـ ظية )2009 ،اها رٌثِّاي هٌفي تلفي ّوطاُ ضا ًويتَاى ًازيسُ گطفت (اکٌَهيسس،12
 2008؛ هميسفط )1387،تِؼَضي کِ استفازُ ًکطزى تْيٌِ ٍ صحيح اظ تلفي ّوطاُ هَرة تطٍظ
هطکالت ٍ آسيةّاي رسي ارتوالي ٍ فطٌّگي زض راهمِ ضسُ است ( کفايي ٍ ّوکاضاى.)1388 ،
ازغام تلفي ّوطاُ تا ظًسگي ًَرَاًاى ٍ رَاًاى تالج ايزاز تطذي هطکالت ضسُ کِ تايس هسيطيت ٍ
کٌتطل ضًَس (سيليطس ،13تسياضي اظ  .)2008رَاًاى تِ لوس يا غيطلوس زض افطاغ زض استفازُ
ًاهٌاسة اظ تلفي ّوطاُ ّستٌس ٍ ّوچٌيي اپطاتَضّاي هراتطاتي ًيع آگاّاًِ يا ًاآگاّاًِ زض تثليغات
تلَيعيًَي ٍ تستِّاي ذَز پيطٌْاز سَء استفازُ اظ تواس صَتي ٍ پياهک ضا زض هياى رَاًاى
تطَيق هيکٌٌس (سَّيلّ .)2010 ،14ن اکٌَى تسياضي اظ ذاًَازُّا تسٍى تَرِ تِ تثمات هٌفي
ايي فٌأٍضي زض هقاتل زضذَاست فطظًساى ذَز تسلين ٍ تطاي فطظًساى ذَز تلفي ّوطاُ تْيِ
هيکٌٌس (کَهيکَ.)2003 ،
سَّيل ( )2010تِ ًقل اظ ليٌگ تياى هيکٌس کِ رطاين ًَرَاًاى تا استفازُ اظ تلفي ّوطاُ هطتثػ
است تِؼَضي کِ استفازُ تيص اظ حس اظ تلفي ّوطاُ زض هياى کساًي کِ اضکال هرتلف اًحطافات
هخل هصطف هَاز هرسض ٍ الکل ،سطقت ٍ قتل زاضتِاًس ،تيطتط تَزُ است.
زض حالي کِ تطذي اظ هؽالمات (ّواى) الگَي اضتثاؼي تيي زذتطاى ٍ پسطاى ضا هطاتِ هيزاًٌس
تطذي زيگط (ّاًسً )2006 ،15يع تِ ًگطش کاهال هتفاٍت زذتطاى ٍ پسطاى تَرِ کطزُاًس .تا تَرِ
تِ اييکِ اٍضافيي )2009( 16لٌَاى هيکٌس کِ زاضًسگاى تلفي ّوطاُ غي ط زاًطزَ ضفتاضّاي
هٌاسةتطي اظ زاًطزَياى زاضًس ،تط آى ضسين هؽالمِاي زضتاضُ الگَي استفازُ اظ تلفي ّوطاُ زض تيي
زاًطزَياى زذتط ٍ پسط ساکي زض ذَاتگاُّاي زاًطگاُ للَم پعضکي يعز اًزام زّين.
فرضيِّا:
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 - 1تفاٍت زض هيعاى استفازُ ًوًَِّا تيي زاًطزَياى زذتط ٍ پسط ،اظ لحاؾ آهاضي همٌيزاض
است.
 - 2هْنتطيي زليل احساس ًياظ تِ ذطيس تلفي ّوطاُ زض زاًطزَياى زذتط ٍ پسط اظ لحاؾ
آهاضي همٌيزاض است.
 - 3تيي استفازُ پيص تيٌي ضسُ ٍ استفازُ کًٌَي زاًطزَياى اذتالف همٌيزاضي ٍرَز زاضز.
 - 4زذتطاى تيطتط اظ پسطاى اظ حوايت هالي ذاًَازُ رْت پطزاذت ّعيٌِ تلفي ّوطاُ ذَز
تطذَضزاض ّستٌس.
 - 5هست ظهاى استفازُ ٍ صطف ظهاى تا تلفي ّوطاُ زض زاًطزَياى زذتط ٍ پسط اظ لحاؾ آهاضي
همٌيزاض است.
 - 6تمساز ٍ زليل تمَيط تلفي ّوطاُ زض زاًطزَياى زذتط ٍ پسط اظ لحاؾ آهاضي همٌيزاض
است.
 - 7زاضتي تطًاهِ زضسي ٍ هصّثي زض تلفي ّوطاُ ذَز زض زذتطاى ٍ پسطاى زاًطزَ اظ لحاؾ
آهاضي همٌيزاض است.
 - 8ظهاى تيصسا کطزى تلفي ّوطاُ زض زاًطزَياى زذتط ٍ پسط زض هکاىّا ٍ ظهاىّاي ذاظ اظ
لحاؾ آهاضي همٌيزاض است.
چارچَب ٍ هذل ًظري:
تطاي هؽالمِ لَاهل هؤحط تط کاضتطزّاي تلفي ّوطاُ اظ ًفطيِّاي هرتلفي استفازُ ضسُ است
(هميسفط )1387،کِ يکي اظ هؽطحتطيي آًْا زض ظهيٌِ ضفتاض هراؼةً ،فطيِ استفازُ ٍ ذطٌَزي
است (ذَارِ ًَضي .)1389 ،فطض اصلي ًفطيِ استفازُ ٍ ذطٌَزي ايي است کِ هراؼثاى،کن ٍ
تيص تِ صَضت فمال تِ زًثال هحتَايي ّستٌس کِ تيطتطيي ذطٌَزي ضا فطاّن هيکٌس ٍ زضرِ
ذطٌَزي تِ ًياظّا ٍ لاليق افطاز تستگي زاضز (هميسفط .)1387،تِ لثاضت زيگط افطاز تطاي ضظايت
ٍ پط کطزى اٍقات فطاغت ًيع ضفتاض ضساًِاي ذاصي زاضًس (ذَارِ ًَضي .)1389 ،هراؼة اًترابگط
هيتَاًس زض پي ًياظّاي ذَز زست تِ گعيٌص ضساًِاي تعًس ٍ تطاي تطؼطف کطزى ًياظّاي ذَز تِ
سوت ضساًِ هَضز لالقِ ذَز تطٍز .سَال اساسي ايي ًفطيِ چٌيي است کِ چطا هطزم اظ ضساًِّا
استفازُ هيکٌٌس ٍ آى ضا تطاي چِ هٌفَضي تِ کاض هيتطًس؟ (فطضثاف .)1389،زض ايي هؽالمِ ًيع اظ
ايي ًفطيِ استفازُ هيضَز تا تِ ضٌاذت زضتاضُ الگَي استفازُ زاًطزَياى اظ تلفي ّوطاُ زست
ياتين.
رٍشضٌاسي هطالعِ:
هؽالمِ حاظط تَصيفي اظ ًَق هقؽمي هيتاضس .راهمِ هَضز هؽالمِ ،زاًطزَياى زذتط ٍ پسط ساکي
زض ذَاتگاُّاي زاًطگاُ للَم پعضکي ضْيس صسٍقي يعز ّستٌس کِ ً 245فط اظ آًْا تِؼَض تصازفي
اًتراب ضسُاًس .اتعاض گطزآٍضي زازُّا ،پطسطٌاهِ هحقق ساذتِاي است کِ ضٍايي ٍ پايايي آى

تٍِسيلِ ًفطذَاّي اظ هترصصيي اضتثاؼات ٍ آهَظش تْساضت ٍ ّوساًي زضًٍي (آلفاي کطًٍثاخ;
 ٍ )0/72آظهَى تاظ آظهَى ( تِ فاصلِ ّ 2فتِ) هَضز تاييس قطاض گطفتِ است .پطسطٌاهِ هصکَض
ضاهل زٍ قسوت است :قسوت اٍل ضاهل هتغيطّاي زهَگطافيک اظ قثيل :سي ،رٌس ،زاًطکسُ،
هقؽك تحصيليٍ ،ظميت تاّلٍ ،ظميت اضتغال ،همسل تطم گصضتِ ،هحل ظًسگي ذاًَازُ ٍ ٍظمي ت
اقتصازي ذاًَازُ است؛ ٍ قسوت زٍم ضاهل سَاالت هطتَغ تِ الگَي استفازُ اظ تلفي ّوطاُ اظ
قثيل  :صاحة تلفي ّوطاُ ،کوپاًي تلفي ّوطاّطاى ،قيوت تلفي ّوطاّطاىًَ ،ق سين کاضت،
ذطيس تلفي ّوطاُ قثل يا تمس اظ ٍضٍز تِ زاًطگاٌُّ ،گاهي کِ تطاي اٍليي تاض احساس ًياظ تِ تلفي
ّوطاُ کطزُاًس ،اٍلَيت استفازُ اظ تلفي ّوطاُ ،هست ظهاًي کِ ضٍظاًِ صطف استفازُ اظ تلفي ّوطاُ
هيکٌٌس ،هتَسػ ّعيٌِ هاّياًِ ،هْنتطيي زليل ذطيس تلفي ّوطاُ ،تيطتطيي استفازُ کًٌَي اظ
تلفي ّوطاُ ،ظهاى ذاهَش يا تيصسا کطزى گَضي ،زفمات ٍ زليل تمَيط تلفي ّوطاُ ٍ ،لَاضض
ًاضي اظ تلفي ّوطاُ است .پس اظ تکويل پطسطٌاهِّا ،زازُّا تا استفازُ اظ ًطمافعاض آهاضي
اسپياساس ٍ آظهَىّاي آهاضي آًَا  ،کاي اسکَض ٍ تيتست هَضز تزعيِ ٍ تحليل قطاض گطفت.
يافتِّا:
هياًگيي سٌي ًوًَِّا  21091 3001است .اظ تيي ً 245فط ًوًًَِ 155 ،فط ( )%6303زذتط ٍ 90
ًفط ( )%3607پسط تَزُاًس .تمساز ً 94فط ( )%3804اظ ًوًَِّا اظ زاًطکسُ تْساضتً 44 ،فط ()%18
اظ زاًطکسُ پطستاضي ٍ هاهاييً 62 ،فط ( )%2503اظ زاًطکسُ پيطاپعضکيً 24 ،فط ( )%908اظ
زاًطکسُ پعضکي ٍ ً15فط ( )%601اظ زاًطکسُ زًساى پعضکي تَزُاًس ٍ ً 6فط تاقيواًسُ ()%204
ًگفتِاًس کِ زض کسام زاًطکسُ هطغَل تِ تحصيل ّستٌس.
ً 26فط ( )%1006اظ کل ًوًَِّا زض هقؽك کاضزاًيً 176 ،فط ( )%7108زض هقؽك کاضضٌاسيً 6 ،فط
( )%204زض هقؽك کاضضٌاسي اضضس ٍ ً 37فط ( )%1501زض هقؽك زکتطي تَزُاًس .تمساز ً 211فط
( )%8601هزطز ٍ تمساز ً 31فط ( )%1207هتاّل تَزُاًسً 21 .فط ( )%806اظ کل ًوًَِّا گفتِاًس
کِ ّنظهاى تا تحصيل ،کاض ّن هيکٌٌسً 29 .فط ( )%8503فقػ زض حال تحصيل ّستٌس ٍ ً 15فط
تاقيواًسُ ( )%601زض ايي هَضز اؼاللي ًسازُاًس.
همسل تطم گصضتِ ً 42فط ( )%17014اظ کل ًوًَِّا کوتط اظ  16تَزُ است .تمساز ً 101فط
( )%4102همسل  16الي  18زاضتِاًس ٍ ً 45فط ( )%18037همسل  ٍ 18تاالتط زاضتِاًسً 57 .فط
تاقيهاًسُ (ً )%23029يع همسل ذَز ضا شکط ًکطزُاًس .اذتالف تيي همسل زض زاًطزَياى زذتط ٍ
پسط همٌيزاض تَزُ است (سؽح همٌيزاضي <.) 0001
ً195فط ( )%7906اظ کل ًوًَِّا هحل ظًسگي ذاًَازُ ذَز ضا ،ضْط ٍ ً 46فط ( )%1808ضٍستا
همطفي کطزُاًس .اظ تيي کل ًوًَِّا ً 18فط (ٍ )%703ظميت اقتصازي ذاًَازُ ذَز ضا هطفًِ 58 ،فط
(ً )%2307سثتا هطفًِ 149 ،فط ( )%6008هتَسػً 16 ،فط ( )%605کن زضآهس اضظياتي کطزُاًس.
ً 240فط اظ هياى کل ًوًَِّا ( )%98صاحة تلفي ّوطاُ تَزُاًس ٍ تٌْا ً 5فط ( )%2تلفي ّوطاُ
ًساضتِاًسً 128 .فط ( )%5202اظ کل ًوًَِّا ،تلفي ّوطاُ ذَز ضا اظ کوپاًي ًَکيا اًتراب کطزُاًس ٍ

تمس اظ آى سًَي اضيکسَى تا ً 73فط ( ،)%2908ساهسًَگ ً 23فط ( ٍ )%904سايط کوپاًيّا (ال
ري،پاًاسًَيک ًٍ 16 )...فط ( )%604قطاض زاضًسً 5 .فط (ً )%2يع ًام کوپاًي تلفي ّوطاُ ذَز ضا
ًگفتِاًس.
قيوت تلفي ّوطاُ ً 59فط ( )%2401اظ ًوًَِّا کوتط اظ يکصس ّعاض تَهاىً 110 ،فط ( )%4409تيي
يکصس تا زٍيست ّعاض تَهاىً 53 ،فط ( )%2106زٍيست ّعاض تا سيصس ّعاض تَهاىً 19 ،فط ()%708
تيطتط اظ ّ 300عاض تَهاى ٍ ً 4فط( )%106قيوت تلفي ّوطاُ ذَز ضا ًگفتِاًسً 91 .فط ( )%3701اظ
کل ًوًَِّا سينکاضت ّوطاُ اٍل زائويً 97 ،فط ( )%3906سينکاضت ّوطاُ اٍل التثاضيً 11 ،فط
( )%405سينکاضت ايطاًسل زائوي ًٍ 41فط( )%1607سينکاضت ايطاًسل التثاضي زاضًس ٍ ً 5فط ()%2
ّن چيعي ًگفتِاًس.
ً 71فط ( )%4703اظ زذتطاى ٍ ً 54فط ( )%6104اظ پسطاى ،قثل اظ ٍضٍز تِ زاًطگاُ ،تلفي ّوطاُ
زاضتِاًسّ .وچٌيي ً 79فط ( )%5207اظ زذتطاى ًٍ 34فط ( )%3806اظ پسطاى ،تمس اظ ٍضٍز تِ
زاًطگاُ ،تلفي ّوطاُ ذطيسُاًس (سؽح همٌيزاضي < .) 0005
تمساز ً 96فط ( )% 64اظ زاًطزَياى زذتط ٍ ً 40فط ( )% 67062اظ زاًطزَياى پسط ،هْنتطيي زليل
احساس ًياظ تِ تلفي ّوطاُ ضا اضتثاغ تا ذاًَازُ تياى کطزُاًس ( رسٍل .)1
رسٍل  :1تَظيك فطاٍاًي ٍ فطاٍاًي ًسثي تيي رٌس ٍ للت احساس ًياظ تِ تلفي ّوطاُ تطاي اٍليي تاض
تا ارتثاط

ارتثاط

رفع

ارتثاط

تا

هطکالت

دٍستاى

دٍستاى

خاًَادُ

درسي

ّوجٌس

ّوجٌس

تا استفادُ

از ساير

ًا اهکاًات
جاًثي

سطح
هعٌيداري

تلفي

ّوراُ

زذتط
رٌس
پسط

تمساز

96

10

14

13

9

8

زضصس

64

6067

9033

8067

6

5033

تمساز

40

2

17

11

11

3

زضصس

47062

2038

20024

1301

1301

3056

00017

تمساز ً 92فط ( )% 60093اظ زاًطزَياى زذتط ٍ ً 34فط ( )%3901اظ زاًطزَياى پسط ،تيطتطيي
استفازُ کًٌَي ذَز ضا اظ تلفي ّوطاُ اضتثاغ تا ذاًَازُ تياى کطزُاًس ( رسٍل .) 2
رسٍل  :2تَظيك فطاٍاًي ٍ فطاٍاًي ًسثي اضتثاغ تيي رٌس ٍ تيطتطيي استفازُ کًٌَي اظ تلفي ّوطاُ
ارتثاط
خاًَادُ

تا رفع

ارتثاط تا ارتثاط

هطکالت

دٍستاى

درسي

ّوجٌس

ّوجٌس

8

21

16

تا استفادُ

از ساير

دٍستاى ًا اهکاًات

هعٌيدا

جاًثي تلفي

ري

ّوراُ
تمساز

92

12

سطح

2

زذتط
رٌس
پسط

زضصس

60093

503

1309

1006

7095

1032

تمساز

34

3

18

21

9

2

زضصس

3901

3044

20069

24014

10034

2029

00015

تِؼَض کل اٍلَيت اٍل استفازُ ً 83فط ( )%5305اظ زذتطاى ٍ ً 48فط ( )%5309اظ پسطاى ،تطقطاض
کطزى تواس است .اضسال پياهک ،اٍلَيت زٍم ضا زاضز کِ ضاهل ً 73فط اظ زذتطاى (38 ٍ )%4701
ًفط اظ پسطاى ( )%4207است ٍ اٍلَيت سَم استفازُ اض تطًاهِّا ٍ اهکاًات راًثي گَضي است کِ تِ
تطتية تطاي زذتطاى ٍ پسطاى تا  %33071 ٍ %40065است.
ً 17فط اظ زذتطاى (ً 12ٍ )%1103فط اظ پسطاى ( ،)%1306هست ظهاى استفازُ ضٍظاًِ ذَز ضا اظ تلفي
ّوطاُ ذيلي ظيازً 32 ،فط اظ زذتطاى ٍ ً 19فط اظ پسطاى ظيازً 58 ،فط اظ زذتطاى (ً 30ٍ )%3804فط
اظ پسطاى ( )%3401هتَسػً 44 ،فط اظ زذتطاى (ً 27 ٍ )%2901فط اظ پسطاى ( )%3007کن ،لٌَاى
کطزُاًس (سؽح همٌيزاضي >ً 20 .) 0005فط اظ زذتطاى (ً 43 ٍ )%1303فط اظ پسطاى ()%4809
گفتِاًس کِ ّعيٌِ تلفي ّوطاُ ضا ذَزضاى پطزاذت هيکٌٌسً 125 .فط اظ زذتطاى (43ٍ )%8303
ًفط اظ پسطاى ( )%4809گعيٌِ ذاًَازُ ٍ ً 5فط اظ زذتطاى (ً 2ٍ )%303فط اظ پسطاى (ّ )%203ن گعيٌِ
سايطيي ضا تطاي پاسد تِ پطسص هطتَغ ،اًتراب کطزُاًس (سؽح همٌيزاضي <.) 0001
زض پاسد تِ هْنتطيي زليل ذطيس تلفي ّوطاُ ،تِ تطتية تطاي زذتطاى ٍ پسطاى ً12فط (5 ٍ )%709
ًفط ( )%507گفتِاًس کِ چَى اؼطافياى آًْا تلفي ّوطاُ زاضتِاًس ،هثازضت تِ ذطيس تلفي ّوطاُ
کطزُاًس ٍ ً 29فط ( )%1901اظ زذتطاى ًٍ12فط ( )%1306اظ پسطاى ،گفتِاًس کِ ذاًَازُ تطايطاى
تلفي ّوطاُ ذطيسُ است ٍ ً 107فط ( )%7004اظ زذتطاى ٍ ً 71فط ( )%8007اظ پسطاى ّن گفتِاًس
کِ احساس ًياظ تِ زاضتي تلفي ّواضُ کطزُاًس ٍ ً 4فط ( )%206اظ زذتطاى ّن گعيٌسُ سايط للل ضا
اًتراب کطزُاًس (سؽح همٌيزاضي>. ) 0005
ً 97فط ( )%6407اظ زذتطاى ٍ ً 75فط ( )%8502اظ پسطاى گفتِاًس کِ تِ ّوِ تواسّا پاسد
هيزٌّس ًٍ 53فط ( )%3504اظ زذتطاى ًٍ 13فط ( )%1408اظ پسطاىّ ،ن فقػ تواس آضٌاياى ضا
پاسد هيزٌّس (سؽح همٌيزاضي <.) 0001
تطاساس ايي هؽالمِ ،تٌْا ً 7فط ( )406اظ زذتطاى ٍ ً 4فط ( )4055اظ پسطاى زض ظهاى کالس زضس
تلفي ّوطاُ ذَز ضا ذاهَش هيکٌٌس (رسٍل .)3
رسٍل  : 3تَظيك فطاٍاًي ٍ فطاٍاًي ًسثي اضتثاغ تيي رٌس ٍ ظهاى تيصسا ٍ ذاهَش کطزى گَضي تلفي ّوطاُ
اتاق

ّيچ

کالس

در

هَقع

درس

خَاتگاُ

ٍقتي

تِ

خاًِ هيرٍم

ٍقت

زهاى

زهاى

خَاب

هطالعِ

راًٌذگ

ساير

ي
تيصذا

دختر

تمساز

19

120

25

10

65

46

7

5

زض صس

12058

79047

16056

6056

43005

30046

4064

3031

تمساز

3

78

24

17

52

49

18

21

پسر

304

88064

27027

19032

5901

55068

20045

23086

زضصس

00018

00070

00048

00003

00017

00000

00000

00000

تمساز

116

7

2

---

18

6

1

8

زضصس

76032

406

1032

---

11084

3095

0066

5026

تمساز

72

4

1

---

7

5

1

2

زضصس

82076

4055

1014

---

7095

5068

1014

2027

00242

00983

00904

---

00342

00538

1

00333

سطح هعٌيداري
دختر
خاهَش
پسر
سطح هعٌيداري

ً 90فط اظ زذتطاى ( 5906زضصس) ٍ ً 36فط ( 4009زضصس) اظ پسطاى گفتِاًس کِ تطًاهِ هصّثي زض
گَضي ذَز زاضًس (سؽح همٌيزاضي <ً 85 ٍ ) 0005فط اظ زذتطاى ( 56029زضصس) ٍ ً 61فط اظ
پسطاى ( 69032زضصس) ًيع زض گَضي ذَز تطًاهِ زضسي زاضًس(سؽح همٌيزاضي <.) 0005
اظ زذتطاى ٍ پسطاى تِ تطتية ً 38فط ( 25زضصس) ٍ ً 18فط ( 2005زضصس) يک تاض گَضي ذَز ضا
لَض کطزُاًسً 31 .فط ( 2004زضصس ) ٍ ً 22فط ( 25زضصس) زٍ تاضً 15 ،فط ( 909زضصس) ٍ ً 21فط
(2309زضصس) سِ تاض ٍ تيطتط گَضي ذَز ضا لَض کطزُاًس (سؽح همٌيزاضي <ً .) 0005وًَِّا
ايي زاليل ضا تطاي تمَيط گَضي ذَز آٍضزُاًس :ذطيس گَضي گطاىتط ،گَضي سازُتط ،ذطاب تَزى
گَضيً ،اضظايتي اظ کوپاًيً ،ساضتي زليل ذاظ ٍ ذطيس گَضي تا اهکاًات تيطتط کِ تِ تطتية
تطاي زذتطاى ً 18فط ( 2107زضصس)ً 2 ،فط ( 204زضصس)ً 19 ،فط ( 2209زضصس)ً 12،فط( 1405
زضصس)ً 24 ،فط ( 2809زضصس)ً 8 ،فط ( 906زضصس) ٍ ،تطاي پسطاى تِ تطتية ً 10فط ( 1705زضصس)،
ً 30فط ( 503زضصس)ً 16 ،فط ( 2801زضصس)ً 2 ،فط ( 305زضصس)ً 12 ،فط ( 2101زضصس)ً 14 ،فط
( 2406زضصس) است (سؽح همٌيزاضي <.) 0005
زض پاسد تِ ايٌکِ تمس اظ ذطيس تلفي ّوطاُ احساس سط زضز ،استطس ،لصثاًيت ،اذتالل ذَاب زض
آًْا تيطتط ضسُ يا ًِ ،زذتطاى تِ تطتية ً 11فط ( 7024زضصس)ً 40 ،فط ( 26032زضصس)ً 24 ،فط
( 15079زضصس)ً 21 ،فط ( 13082زضصس) ٍ ،پسطاى تِ تطتية ً 10فط ( 11036زضصس)ً 19 ،فط
( 21059زضصس)ً 12 ،فط ( 13064زضصس)ً 21 ،فط ( 23086زضصس) پاسد هخثت زازُاًسّ .واىؼَض
کِ هطاّسُ هيضَز تٌْا زض هَضز اذتالل ذَاب ،تفاٍت پاسدّاي تيي زٍ رٌس همٌيزاض است
(سؽح همٌيزاضي <.) 0005
تحث ٍ ًتيجِگيري :
زض حالي کِ تلفي ّوطاُ زض اٍاسػ زِّ ّطتازٍ ،سيلِاي تطاي استفازُ اقطاض حطٍتوٌس راهمِ تَز
(رَزيت ،)2006 ،17اهطٍظُ استفازُ اظ تلفي ّوطاُ زض تيي تواهي گطٍُّاي ارتوالي هتساٍل ضسُ
است (َّپتيً .)2007 ،18تايذ ايي هؽالمِ ًطاى هيزّس کِ تيص اظ  97زضصس اظ زاًطزَياى
صاحة تلفي ّوطاُ ّستٌس .ايي ًتايذ هطاتِ ًتايذ حاصل اظ هؽالماتي زيگط است .چٌاًچِ زض
Judith
Hopeton
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هؽالمات اضيي ٍ )2006(19ريوعً )2011(20يع تِ تطتية  98 ٍ 97زضصس اظ زاًطزَياى صاحة
تلفي ّوطاُ تَزُاًس ٍ ّوچٌيي هاًٌس هؽالمات هطاتِ زيگط (ّاًس )26 : 2006 ،21اذتالف
همٌيزاضي تيي رٌس ٍ زاضتي تلفي ّوطاُ ٍرَز ًساضز (سؽح همٌيزاضي>.) 0005
تطاساس آهاض استرطاد ضسُ (ٍيکيپسيا )2011،زض سال ًَ 2010کيا پطفطٍش تطيي کوپاًي تَزُ
است ٍ ّوچٌيي تا فَضيِ ً 2011يع ٍظميت ذَز ضا حفؿ کطزُ است (هَتايلتيٌکيٌگ  .کام،
 .)2011هؽالمِ حاظط ّن ًطاى هيزّس کِ تيص اظ ًيوي اظ زاًطزَياى ،تلفي ّوطاُ ذَز ضا اظ
کوپاًي ًَکيا اًتراب کطزُاًس ٍ ّواًٌس هؽالمِاي هطاتِ (هاکطٍ )2004 ،22اذتالف همٌيزاضي تيي
رٌس ٍ کوپاًي ذطيس تلفي ّوطاُ ٍرَز زاضز(سؽح همٌيزاضي <.) 0005
تيص اظ  78زضصس اظ زاًطزَياى زاضاي سين کاضت ّوطاُ اٍل ّستٌس ٍ تقطيثا  21زضصس ًيع اظ ًَق
ايطاًسل استفازُ هيکٌٌس .زض سال ّ 2008وطاُ اٍل تا  70زضصس اٍلَيت استفازُکٌٌسگاى ٍ
ايطاًسل تا  28زضصس زض اٍلَيت زٍم استفازُکٌٌسگاى قطاض زاضت (آضتيکلع تيس .کام.)2010 ،23
تيص اظ  45زضصس اظ زاًطزَياى تمس اظ ٍضٍز تِ زاًطگاُ صاحة تلفي ّوطاُ ضسُاًس .زض هؽالمات
هطاتِ زيگط (کَهيکَ 2033 ،؛ سَّيلً )2010 ،يع تيطتط زاًطزَياى زض ظهاى ٍضٍز تِ زاًطگاُ
صاحة تلفي ّوطاُ ضسُ تَزُاًس.
اضتثاغ تا ذاًَازُ ٍ زٍستاى ،تاحيط ضگطفي تط سالهت ٍ ضفاُ زاًطزَياى زاضز .اها ّط چِ هيعاى
استفازُ اظ فٌأٍضي تيطتط هيضَز اضتثاغ تا زٍستاى ًسثت تِ اضتثاغ تا ذاًَازُ تيطتط هيضَز
(اضيي .)2006 ،زض ايي هؽالمِ  64زضصس اظ زذتطاى ٍ 47زضصس اظ پسطاى ،اضتثاغ تا ذاًَازُ ضا
هْنتطيي زليل ا حساس ًياظ تِ تلفي ّوطاُ تطاي اٍلييتاض ًام تطزُاًس ٍ  18زضصس اظ زذتطاى ٍ 33
زضصس اظ پسطاى ،تطاي اضتثاغ تا زٍستاى (الن اظ ّنرٌس يا رٌس هرالف) احساس ًياظ تِ تلفي
ّوطاُ کطزُاًس .اظ ؼطف زيگط تيطتطيي استفازُ کًٌَي زاًطزَياى ًطاى هيزّس کِ اضتثاغ تا
ذاًَازُ زض تيي زذتطاى ٍ پسطاى تِ تطتية  3زضصس ٍ  8زضصس کاّص يافتِ ٍ اضتثاغ تا زٍستاى تِ
تطتية تيص اظ  6زضصس ٍ  11زضصس افعايص يافتِ است .الثتِ تطاساس ًتايذ ايي هؽالمِ ّط چٌس
اضتثاغ تا ذاًَازُ کاّص يافتِ ٍلي ٌَّظ زض اٍلَيت قطاض زاضزً .تايذ ايي تحقيقّ ،واًٌس تحقيق
هطاتِ (ساياى )2006 ،اذتالف همٌيزاض تيي استفازُ پيصتيٌي ضسُ ٍ استفازُ ٍاقمي کاضتطاى
(سؽح همٌيزاضي < ٍ ) 0001هطاتِ تحقيق زيگط (ّاًسً )2006 ،يع تيي استفازُ فملي ًوًَِّا ٍ
رٌسيت ًطاى هيزّس (سؽح همٌيزاضي <.)0001
ّاًس ( )2006زض هؽالمِاش تِ ًقل اظ ليٌگ هيًَيسس کِ افطاز ٍقتي تِ  20سالگي هيضسٌس
تيطتط تِ تواس صَتي لالقِهٌس هيضًَس تا تِ پياهکّ ٍ ،وچٌيي تحقيقات هرتلفي ًطاى
هيزٌّس کِ هيعاى استفازُ اظ تواس صَتي تيطتط اظ پياهک تَزُ است (آضتيکلع تيس .کام 2010 ،؛
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ًأاٍهي 2005 ،24؛ گاتَض 2007 ،؛ کفايي ٍ ّوکاضاى .)1388 ،ؼثق ًتايذ ايي تحقيق ،اٍلَيت اٍل
تا سَم زاًطزَياى تِ تطتية  :تواس صَتي ،پياهک ٍ تطًاهِّا ٍ اهکاًات راًثي گَضي است ٍ
هطاتِ تحقيق زيگط سَّيل)2010 ،کِ زض پاکستاى اًزام ضسُ ،استفازُ اظ تواس ٍ پياهک زض
زاًطزَي اى زذتط ٍ پسط هطاتِ تَزُ است ٍ اذتالف همٌيزاضي ًساضتِ است (سؽح همٌيزاضي
<.) 0005
اکخط زاًطزَياى زذتط ٍ پسط هيعاى استفازُ ضٍظاًِ ذَز ضا اظ تلفي ّوطاُ ،هتَسػ لٌَاى کطزُاًس ٍ
اذتالف اظ لحاؾ آهاضي تيي زذتطاى ٍ پسطاى همٌيزاض ًثَزُ است (سؽح همٌيزاضي>.) 0005
ًتايذ هؽالمِ هطاتِ (ضيطيي )2009 ،25زيگطي ًيع ًطاى هيزٌّس کِ زاًصآهَظاى زض حس هتَسػ
ظهاى ذَز ضا صطف تلفي ّوطاُ هيکٌٌس.
ايي هؽالمِ ًطاى هيزّس ،زض حاليکِ ّعيٌِ تلفي ّوطاُ تيص اظ  83زضصس اظ زذتطاى زاًطزَ ضا
ذاًَازُضاى تاهيي هيکٌس ،ايي ضقن زض هَضز پسطاى تِ کوتط اظ  50زضصس هيضسس .تحقيق ّاًس
(ّ )2006ن ًطاى هيزّس کِ زذتطاى تيطتط اظ پسطاى احتوال زاضز کِ هَضز حوايت هالي تَسػ
ٍالسيي ذَز قطاض گيطًسّ .وچٌيي زض تحقيقات هرتلفي لٌَاى ضسُ کِ پطزاذت ّعيٌِ تلفي ّوطاُ،
تَسػ ٍالسيي ًسثت تِ پطزاذت آى تَسػ ذَز افطاز ضايذ تط است.
تيص اظ  70زضصس اظ زذتطاى ٍ  80زضصس اظ پسطاى هْنتطيي زليل ذطيس تلفي ّوطاُ ضا احساس
ًياظ لٌَاى کطزُاًس ،زض حاليکِ زض هؽالمِاي زيگط (هاکطٍ )2004 ،26تيص اظ  73زضصس اظ
ًوًَِّاي  20تا  24سالِ تِ ايي زليل کِ اؼطافياى تلفي ّوطاُ زاضتِ تَزًس ،هثازضت تِ ذطيس تلفي
ّوطاُ کطزُ اًس ٍ تطاي  6/52زضصس ًيع کساى زيگطي ،تلفي ّوطاُ ذطيسُاًس .ايي اذتالف هيتَاًس
ًاضي اظ ظهيٌِ فطٌّگي هتفاٍت کطَضّا تاضس کِ زض ًفَش تلفي ّوطاُ ٍ ،زضک ٍ استفازُ اظ آى
هيتَاًس هَحط تاضس .اذتالف تيي زٍ هتغيط زليل ذطيس تلفي ّوطاُ ٍ رٌسيت اظ لحاؾ آهاضي
همٌيزاض ًثَزُ است (سؽح همٌيزاضي >.) 0005
اها زذتطاى زاًطزَ  20زضصس کوتط اظ پسطاى توايل زاضتِاًس کِ ّوِ تواسّا ضا پاسد تسٌّس کِ
ايي اذتالف همٌيزاض تَزُ است (سؽح همٌيزاضي < .) 0001ؼثق ًتايذ تحقيق زيگط (هاکطٍ،
ً )2004يع  18زضصس اظ پاسدزٌّسگاى تواسّاي ذاصي ضا پاسد هيزٌّس .ايي افطاز تيطتط
زذتطاى زض گطٍُ سٌي  20-29تَزُاًس ٍلي پسطاى تِ تيطتط تواسّا ،پاسد هيزازًس.
زض حاليکِ تطذي التقاز زاضًس کِ استفازُ اظ تلفي ّوطاُ تطاي هطاضکت فمال زاًطزَياًي کِ زض
تحجّاي کالسي سکَت اذتياض هيکٌٌس ،هفيس ٍ تسْيلکٌٌسُ يازگيطي است (ضارَ)2007 ،27
ٍلي استفازُ اظ تلفي ّوطاُ زض کالس زضس تالج هطکالتي اظ قثيل اذتالل زض کالس زضس ٍ اظ
زست ضفتي استقالل هملن هيضَز .زض يک ًفط سٌزي زض سال  2004تقطيثاً  2/3اظ زاًطزَياى
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ضٍتگطظ گفتٌس کِ اساتي س زض کالس زضس اظ تلفي ّوطاُ استفازُ هيکٌٌس .زض حاليکِ کوتط اظ 5
زضصس اظ زاًطزَياى زذتط ٍ پسط گَضي ذَز ضا زض کالس زضس ذاهَش هيکٌٌس ،تيص اظ 79
زضصس اظ زذتطاى ٍ  88زضصس اظ پسطاى گَضي ذَز ضا زض کالس زضس تيصسا هيگصاضًس .اذتالف
زض ًتايذ حاصل اظ هقايسِ تيي زٍ هتغيط ذاهَش کطزى ٍ تيصسا کطزى گَضي ٍ هتغيط رٌسيت اظ
لحاؾ آهاضي همٌيزاض ًثَزُ است (سؽح همٌيزاضي > .) 0005زض هؽالمِ هطاتِ زيگط (ساياى،
ً )2006يع  70زضصس اظ ٌّسيّا ٍ  66زضصس اظ آهطيکاييّا گَضي ذَز ضا زض کالس زضس تيصسا
کطزُاًس ٍ  30زضصس اظ آهطيکاييّا ٍ تٌْا  10زضصس اظ ٌّسيّا گَضي ذَز ضا ذاهَش هيکٌٌس.
تطاساس ًتايذ ايي تحقيق تقطيثا  12زضصس اظ زذتطاى ٍ  8زضصس اظ پسطاى ،زض ظهاى ذَاب گَض ي
ذَز ضا ذاهَش هيکٌٌس (سؽح همٌيزاضي >ٍ ) 0005لي تقطيثا  43زضصس اظ زذتطاى ٍ  59زضصس
اظ پسطاى ،گَضي ذَز ضا تيصسا هيکٌٌس کِ ايي اذتالف اظ لحاؾ آهاضي همٌيزاض تَزُ است (سؽح
همٌيزاضي < .) 0005زضهؽالمِاي هطاتِ (ساياىً )2006 ،يع  8زضصس اظ آهطيکاييّا ٍ 18زضصس اظ
ٌّسيّا گَضي ذَز ضا زض ظهاى ذَاب تيصسا هيکٌٌس ،زض حاليکِ  20زضصس اظآهطيکاييّا ٍ 8
زضصس اظ ٌّسيّا گَضي ذَز ضا ذاهَش هيکٌٌس .هؽالمِ زيگط (سامکاًگ ـ ظية )2009 ،تِ ًقل
اظ ٍى زًثَيک 28لٌَاى هيکٌس کِ تٌْا  38زضصس اظ زاًص آهَظاى زض ظهاى ذَاب ّطگع اظ گَضي
استفازُ ًويکٌٌس ٍ احتواالً ذستگي زض ايي افطاز تقطيثاً 4تطاتط کوتط اظ افطازي تَز کِ اظ ًيوِ ضة
تا  3ضة اظ تلفي ّوطاُ استفازُ هيکطزًس .تقطيثاً  76زضصس اظ زذتطاى ٍ  83زضصس اظ پسطاى
گَضي ذَز ضا اصالً ذاهَش ًويکطزًس (سؽح همٌيزاضي > .) 0005زض تحقيق زيگطي (ريوع،
ً )2011يع  70زضصس اظ کل ًوًَِّا گفتِاًس کِ گَضي آًْا ّويطِ ضٍضي است.
استفازُ اظ تلفي ّوطاُ تَسػ زذتطاى ٍ پسطاى ٌّگام ضاًٌسگي ضايك است (َّپتَى ٍ )2007 ،29تِ
ًفط هيضسس يک ارواق کلي تطاي ًگطاًي زض استفازُ اظ تلفي ّوطاُ زض ٌّگام ضاًٌسگي ٍرَز زاضز
(راى ٍ )2002 ،30زض هؽالمات هرتلفي تِ حازحِ آفطيٌي آى اظ لحاؾ آهاضي اضاضُ ضسُ است
(ؼثيثي1384 ،؛ راى2002 ،؛ سامکاًگ ـ ظية .)2009 ،تقطيثاً يک زضصس اظ زذتطاى ٍ پسطاى زض
ظهاى ضاًٌسگي گَضي ذَز ضا ذاهَش هيکٌٌس (سؽح همٌيزاضي > .) 0005زض حاليکِ  20زضصس
اظ پسطاى تلفي ّوطاُ ذَز ضا تيصسا هيکٌٌس تٌْا کوتط اظ  5زضصس اظ زذتطاى زض ظهاى ضاًٌسگي
تلفي ّوطاُ ذَز ضا تيصسا هيکٌٌس (سؽح همٌيزاضي < .) 0001زض هؽالمِاي هطاتِ ًيع تٌْا 2
زضصس اظ آهطيکاييّا ٌّگام ضاًٌسگي گَضي ذَز ضا ذاهَش هيکٌٌس ،زض حاليکِ زض تيي ٌّسيّا
ّيچ کس گَضي ذَز ضا ظهاى ضاًٌسگي ذاهَش ًويکٌس ٍ  4زضصس اظ آهطيکاييّا ٍ  16زضصس اظ
ٌّسيّا زض ظهاى ضاًٌسگي گَضي ذَز ضا تيصسا هيکٌٌس.
آًسضيا )2005( 31تياى هيکٌس کِ رَاًاى تا هسلّاي رسيس گَضي تيطتط آضٌا ّستٌس ٍ آًْا اغلة
تا ايسُ ذطيس رسيستطيي گَضي تلفي ّوطاُ هطغَل ّستٌس ٍ تا تطثيِ هسلّاي قسيوي تِ آرط اظ
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هصطف آًْا ارتٌاب هيکٌٌس (سميسي .)1385 ،ايي هؽالمِ ًطاى هيزّس کِ تيص اظ  61زضصس اظ
کل زذتطاى ٍ پسطاى زستکن يکتاض گَضي ذَز ضا لَض کطزُاًس ٍ تيطتط آًْا زليل ذاصي تطاي
تمَيط گَضي ذَز ًساضتِاًس.
اظ هياى کل زاًطزَياى 8/6 ،زضصس احساس سطزضز 24/1 ،زضصس استطس 14/7 ،زضصس لصثاًيت ٍ
 17/1زضصس اذتالل ذَاب ضا تمس اظ ذطيس تلفي ّوطاُ تياى کطزُاًس ٍ تٌْا تيي اذتالل ذَاب ٍ
رٌس اضتثاغ همٌيزاضي ٍرَز زاضز (سؽح همٌيزاضي < ) 0005کِ تقطيثا 10زضصس پسطاى تيطتط
زچاض اذتالل ذَاب هيضًَس .ضايس تِ ايي زليل کِ هطزاى تيطتط اظ ظًاى ٍقت ذَز ضا تا تلفي
ّوطاُ هيگصضاًٌس (ضيطيي2009 ،؛ سميسي .)1385 ،هؽالمِاي زيگط (سامکاًگ ـ ظية )2009 ،تِ
ًقل اظ سسضکَيست ٍ تازضً 32طاى هيزّس کِ تِؼَض کلي ضکايت تْساضتي هاًٌس ذستگي،
استطس ،سطزضز ،اظؽطاب ٍ اذتالل ذَاب زض کساًي کِ تِؼَض هطتة اظ تلفي ّوطاُ استفازُ
هيکٌٌس تيطتط اظ کساًي است کِ کوتط استفازُ هيکٌٌس .تِؼَض کلي هطاتِ هؽالمِاي کِ زض
تْطاى اًزام ضس (هميسفط )1387 ،تيي ضضتِ تحصيلي ٍ هيعاى استفازُ اظ تلفي ّوطاُ ،تيي ساتقِ
استفازُ (گطفتي تلفي ّوطاُ قثل يا تمس اظ ٍضٍز تِ زاًطگاُ) ٍ هيعاى استفازُ اظ تلفي ّوطاُ ،تيي
سي ٍ هيعاى استفازُ اظ تلفي ّوطاُ ٍ ّوچٌيي هؽالمِ ضيطيي ( )2009تيي زضآهس ذاًَازُ ٍ
استفازُ اظ تلفي ّوطاُ اضتثاغ همٌيزاضي ًطاى ًويزٌّس (سؽح همٌيزاضي >.) 0005
لصا تا تَرِ تِ ًتايذ ايي هؽالمِ پيطٌْاز هيضَز کِ تطاي آضٌا کطزى زاًطزَياى تا هعايا ٍ هماية
تلفي ّوطاُ اظ ضساًِّاي اضتثاغ رومي استفازُ ضَز ٍ ًيع کوپاًيّاي تلفي ّوطاُ ،اظ ضاُ زفاتط
هطکع ذسهات اضتثاؼي ٍ زفاتط فطٍش سينکاضت ٍ تلفي ّوطاُ ،تستِّاي آهَظضي تَظيك کٌٌس کِ
هيتَاًس هَرة گستطش فطٌّگ صحيح استفازُ اظ ايي فٌأٍضي ٍ اضتقاء سالهت زاًطزَياى ٍ زض
ًْايت راهمِ ضَز.
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