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 چکیده

 هماای کمه اسمت عممومی تدر حموه  ههاا م مهم  توصیه یک اجتماعی گذاریفاصله

جمعیمت  میان در خصوصاین ویاوس هه است.  ا  اجاا 91-کوویا یوع هیماری  کاهش

چگممویگی رفتممار  یممان در  درمممورد دقیقممی اطلاعمما  اممما اسممت  افممیایش حمما  در جمموان

 یاارد. پژوهش حاضا اه یوع تحقیقما  کییمی اسمت کمه همه وجود گذاری اجتماعیفاصله

 یما پیماوی و دلایم  اجتمماعی گذاریفاصمله در رعایت وایانج چگویگی مشارکت هارسی

ساله کشمور  41 تا 91جامعه  ماری جوایان  پاداخته است. های ههاا تیدستورالعم  یقض

 صمور  ما  هه وریهمای جمم صور  هافمنا گیینش  ایا. همچنین داد هستنا که هه

تقایباً هیشمتا .  ایا تحلی  و یهتجی توصییی  مار ها استیاد  اه  ایا و کاگذاری استقاایی

ییما  میمایگین  991کنناگان عنوان کادیا کمه فاصمله اجتمماعی را رعایمت کادیما   اکت

ییا اه پاسخگویان  مواردی را اه خود یا دیگاان در راسمتای هیما پما  411(. همچنین 19/0

یواد  یما های ههاا تی گیارش کادیا که اغلب هاای دیاار ها دوسمتان  خماگذا تن پاوتک 

دلیم  حکم  رعایمت فاصمله اجتمماعی را همهییا  411افااد مه  دیگا هود  است. همچنین  

ییما اعلماک کادیما کمه  412  عنموان کادیما. قایویی سمتاد ملمی کاویما و تعییلمی مشماغ 
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گذاری اجتماعی تأثیا منیی ها رواهط متقاه  خود ها دیگماان دا مته اسمت. در اداممه  فاصله

هناگان هماای محافظمت دچهارک اه پاسخسلامت افااد جامعه  هیش اه یکهاای محافظت اه 

پذیا( فاصله اجتمماعی را رعایمت کادیما اه سلامت دیگاان  اهجمله هستگان و افااد  سیب

سا   تصورا  درسمت و همسموتای هما قموایین  41تا  91ییا(. همچنین افااد سنین  219 

 (.91/0میایگین ههاا تی در مقایسه ها سایا سنین دا تنا  

 گذاری اجتماعی  جوایان  واکسن.  فاصله91- یاوکییی  کو تحقیق :هاکلیدواژه

 . مقدمه  9

گذاری کننما کمه فاصمله  همچنان توصیه می91- یاومااکی کنتا  و پیشگیای اه هیماری کو

عنوان محاودکادن تعاملا  حضوری تعایف  ا  است  حااق   ش فو  فاصمله اجتماعی هه

است  مااکمی  91- کوویایگاان(؛ چون هنوه مؤثاتاین روش هاای مهار و گستاش هیماری ها د

همای ههاا متی در خایمه مایمان و سمایا (؛ اگاچه توصیه4040ها  کنتا  و پیشگیای اه هیماری

  9ضماوری اسمت  کیسملا و تمایجایتو 4044گذاری اجتمماعی تما سما  های فاصلهمحاودیت

در صمور   91- کوویماعیتی این است کمه هنموه ایتقما  هیمماری (. دلی  چنین یبود قی4040

های ساهمان ههاا مت گذاری اجتماعی وجود دارد که این موضوع ها توصیهفاصلهیشان رعایت

در میمان  91- کوویما(. هنوه افمیایش  ممار اهتلما همه هیمماری 4040  4جهایی همسوست  تای 

گذاری اجتماعی هیشمتا فاصله در مشارکت هاای تمای   یان جوایان  اهمیت هسیار مهمی دارد تا

 درهممارر رعایممت جوایمان تجاهیمما  درممورد هیممادی اههاممما  حما  ؛ هااین(4040  4یپمما  مود 

گمالو   ماینما مؤسسماتی اجتماعی وجود دارد  ولمی اطلاعما  گذاریفاصله هایدستورالعم 

 همچنممین ادار (. 4040  1گممالو  و سممعا ایممن اطلاعمما  را رو ممن کمماد  اسممت  تاحمماودی

 و اجتمماعی ییاههمای ارهیماهی هماای هیتگمی هاییظاسمنجی متحا   مایکا  ایالا  سا ماری

                                                      
1. Kissler & Tedijanto 

2. Time 

3. Npr 

4. Saad & Gallup 
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 ایالما  سا مماری ادار  ایجماک داد  اسمت  91- کوویماگیای هیمماری همه طو  در اقتصادی

عممومی درهمارر  هایدر هاخمی اه کشمورهای جهمان سموک  رسمایه درمقاهم  (. 4040  1متحا 

-کوویما واکسمن هستنا. همچنین چناین تیاو هی 91-کوویایتشار اخبار هیماری چگویگی ا

 موعما اه های واکسیناسمیونهایاممه و ایماداد  یشان خود پس اه تیریق اه هیادی اثاهخشی  91

  میوع واکسیناسمیون  ایتشار طو  در حا  هااین ؛(4040  2کااما است   ا   غاه  ا  هینیپیش

 خواهنماخمود می  هاویاان اه فوراً هادولت و است کاد  پیاا ادامه 91-اکووی جهایی هیماری

 خایمه در مایمان و  خصمی همایتماس اه اجتنما  ماینا اجتماعی گذاریفاصله هایتوصیه هه

 ممکن 91- کوویاهیماری  هایواکسن درمورد اطلاعا  دریافت .هگذاریا احتااک هیماری  هنگاک

  خماین هایما کمه  ویا متوجه مادک اگا خصوص ود؛ هه اعیاجتم فاصله افیایش هاعث است

  (.4049  3ایچنبموک  رهلمو و تااهاتما  کننما  ایتقا  ویماوس اه جلوگیای هاای را خود تلاش

 هیماد احتمما  هه ویاوس کاویا  یوع کادنمتوقف هاف ها اجتماعی گذاریفاصله هایسیاست

 پایمان همه  انییدیک هاجای  ن  هه. هود خواهای عمومی مؤثا واکسیناسیون هایهایامه  اوع ها

ممادان اه سموی دولمت تایسمختگیاایه هایسیاست است ممکن 91-کوویاهیماری  گیایهمه

 مختلمف رفتار د  اه استیاد  ها کنناگان اکت ههاا تی رفتارهای و اجتماعی فاصله. اتخاذ  ود

 هیمماری هنگماک خایمه در انمایم و هادسمت  سمتن فیییکمی  فاصمله حیم  اهجمله ههاا تی

  یما پاسمیا   ما  کنناگان اکت اه که گافت ایجاک ایتخاهی  همایش یک هعااً.  ا گیایایااه 

 هایما که هاییهیته تعااد هه توجه هماینا و ها خایه در مختلف سناریوهای هاحسب داریا تمای 

پم  کماپوس   رمایماو و  ایارسمون  را هماوه دهنما  مایظا ههاا تی رفتارهای هماینا  خایه در

 (.  4049  4اریک

                                                      
1. United States Census Bureau 

2. Krammer 

3. Eichenbaum, Rebelo & Trabandt 

4. Andersson, Pol Campos, Armando & Erik 
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 کماد  هماوه پیماا هاهیماری در  ن علائ  اگا تا  ویا پایش هایا افااد تماک قاییینه در دوران

 کمه یاهماممی افمیایش صمورتی در کارایی قاییینمه گیاد. ایجاک ها ن هاای جااساهی ساعتهه

کممون  دور  هیشمینه هما نمه هااهماقاییی همان  ود. ما  ایجاک ساعتهه هیماری موارد تشخیص

 گذاریفاصمله .دارد ارجحیمت خمایگی و اختیماری قاییینه معمولاً است. در این همینه هیماری

 ایجماک هیرگ جامعه یک در مادک هین کاهش تعاملا  هاای که است قاییینه اه  کلی اجتماعی

 غلبم  دلیم  ههم ایماان جامعم (. 499  ص. 9411 ود  افاا ته  علمی محممای و سمپنای  می

 فاصمل  مسملل  هما هما هممایی اه همیش مختلمف  هایگاو  و اقواک موهاییکی هایفاهنگخاد 

 کننمارمنعکس مذهبی مختلف  و یژادی قومی  هایفاهنگخاد  وجود و روستروهه اجتماعی

  همه یقم  اه علمی 9411است   هااهامیمان   ایاان در پیچیا  اجتماعی مناسبا  یظاک اه تصویای

 ایماان جامعم  در اجتمماعی فاصمل  طما  اسماس (؛ همااین111  ص. 9411اد و ما مای  یمژ

 و فاهنگمی اجتمماعی  مختلمف سمیو  در افمااد میمان کننمار رواهمطتنظی  و دارد موضوعیت

 اجماای هیمماری   میوع هما مباره  هاای  ا  ناخته مؤثا اقااک تنهااست؛ چااکه  هود  اقتصادی

اسمت  رسمتمی راد و همکماران   جمعیمت هما اجتمماعی فاصله و  محاود کننا هسیار اقااما 

 (.4  ص. 9411

جوایان هماای چگمویگی رعایمت  رفتار اه هیشتا  گاهی پژوهش حاضا  در این راستا  هاف

 گذاریفاصمله هایاست تا مشخص  ود چگویه دسمتورالعم  قوایین ماهوط هه سلامت عمومی

و دلایمم  تبعیممت یمما  کننممارا مااعمما  می 91-کوویمماگیمما هیممماری همممه طممو  در اجتممماعی

 رو ن  ود. اجتماعی گذاریفاصله هایدستورالعم  اه  یانیکادن تبعیت
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 . مبانی نظری تحقیق2

 . پیشینۀ تحقیق9. 2

درممورد  جوایمان هایدیماگا  تحلیم  کییمی»( هما عنموان 4049و همکماران   1پژوهش دان

هاخوردهمای  یشان داد که جوایمان« 91-کوویاا گیهیماری همه طو  در اجتماعی گذاریفاصله

اجتماعی و حی  ههاا ت فادی در  گذاریفاصله هایدستورالعم  متیاوتی ها چگویگی رعایت

 اه اطمینمان و روان سملامت تمأثیاا  اه جلموگیای هناهااین هماای ایا؛دا ته ارتباطا  اجتماعی

 جوایمان تعامم  هاای ایمن هایاد روشاجتماعی  ایج گذاریفاصله هایدستورالعم  هه پایبنای

 اجتمماعی اییوای اجتماعی ضاوری است و در این همینه  حس فاصله هایدور  در همسالان ها

کییمی ایارسمون و یشمان داد  اسمت. تحقیمق  اجتمماعی گذاریفاصله ها منیی را تأثیا هیشتاین

ضعیت فاصله اجتمماعی و و91-کوویا( ها عنوان واکسیناسیون عمومی هیماری 4049همکاران  

 هایدسمتورالعم  رعایمت توایامی هاتیریق واکسن ها هیاد  هاویاان اروپا یشان داد که تماکی

 یشان چااکه یتایج هخشا؛ تسای  را عیویی هایهیماری  یوع و دها کاهش را عمومی ههاا ت

های سیاست  91-کوویاگیای هیماری همه پایان  ان ییدیک و واکسیناسیون  اوع ها دها می

 اسمت ممکمن و در ایمن راسمتا همود خواها مؤثا کمتا اجتماعی گذاریفاصله افیایش هاف ها

 (4040  2پمالما  ویلسمون و  مو  ها ما. اوسمتاهوف  ییاه مورد تایسختگیاایه هایسیاست

 10 اه همیش یوجوایمان و یشان دادیما ایگیمی  کادیا ارهیاهی را در اروپا اجتماعی فاصله رعایت

تمایم   جوایان که دهامی یشان ها اغلبگیارش حا   این ها در این همینه است؛ جوایان ادرص

 اه پمس ایگلسمتان در ( پژوهشمی4040  3اولماینگ .هیادی هه یقض پاوتکلهای ههاا تی داریا

داد .  ایجماک خایگی جاک درهارر دو گذاری اجتماعیفاصله مقارا  اجاای و کاویا هیماری  یوع

 و ممارس همایمما  طمو  در ایگلسمتان دولت توسط  ا اعما  هایداد محاودیت یتایج یشان

                                                      
1. Dunn 

2. Oosterhoff, Palmer, Wilson & Shook 

3. Olding 
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 گذ مته همایسما  هما مقایسه در خیاهایی ییاع مییان ها توجهی تأثیا درخور 4040 سا   وری 

 محمیط در هماخشمویت ایمواع درمقاهم   اسمت. جاک  ا  این یاخ کاهش هاعث است و دا ته

 .است افیایش یافته خایه در ضاور  مایان و اعیاجتم گذاریفاصله دوران در خایگی 

 و اجتمماعی فاصمل  راهیم  سمنجش»( در میالعه دیگا ها عنموان 9100یژاد و ما ای  علی

هما ییدی اقتصادی خصایص هه یگاش و فاصل  اجتماعی هینیشان دادیا که « اقتصادی خصیص 

ی  و معنمادار وجمود دارد. سمن پاسمخگویان راهیمه مسمتق و جنسیت ماینا ایهمینه متغیاهای و

 91-کوویا هیماری  یوع ثیاتأ»(  در پژوهشی ها عنوان 9100صیاری  صاهای  لکی و رضایی 

 دسمتور و 91-کوویما هیمماری  میوع کهیشان دادیا « جاای  یاخ ها اجتماعی گذاریفاصله و

 اختارهایسم و داد  اسمت  تغییما را روهما  فعالیت اجتماعی  الگوهای گذاریفاصله ههاا تی

رئیسمی   قاهاهمایی  ایما. در یاخ جماای   ما  تغییا هاعث تغییاا  این اثا در ایجاد ا  فاصتی

 اجتماعی گذاریفاصله طا  در قاارگیای تأثیا»( در پژوهشی ها عنوان 9411روایی و پوریبی   

دیما یشمان دا «اصیهان  هاویاان  ها خوی و خلق و هایی فعالیت ها کاویا  اایط پایامی در

گذاری اجتماعی یک طا  ضاوری هاای حی  سلامت عمومی است  ممکن در حالی که فاصله

است سلامت جسمی و روایی را هه خیا ایااهذ که خود یک توصیه مه  هماای حیم  سملامت 

( وضمعیت رعایمت هیمماری 9411هاد   ریماحی و قاسممی عمومی است. فیاوه هادی   مایف

هما توجمه همه ممایایت هو ممنا و هافمناایمه شان دادیا کمه را ارهیاهی کادیا و ی 91-کوویا

گذاری اجتماعی  تنها را  جلوگیای اه اوج هیماری  هارسی رعایت فاصمله اجتمماعی هما فاصله

( وضعیت یشماط معنموی را 9411طلب و جعیای  سعاد  افااد هیمار و حی  غاهالگای است.

گذاری اجتمماعی در دوران فاصمله 91-کوویماگیای هیمماری در هین کارمنماان در هااهما هممه

 در اجتمماعی حمایمت احسماس و اجتمماعی سمامایه افمیایش هاهارسی کادیا. یتایج یشان داد 

 هیمماری اسمتاس هااها در ها ن  وریتا  دریهایت  و یاهامی افیایش ییی یشاط معنوی کارکنان 

( هما میالعمه 9411هاومنما  . جعیمای و یاهامی گذاری اجتماعی افیایشکاویا در دوران فاصله

هما اسماس تجاهمه هیسمت  91-کوویماگذاری یا طاد اجتماعی  هارسمی فاصله»خود ها عنوان 
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مقاهلمه »ای یظیما هاخلاف سخنان  راسته 91-کوویایشان دادیا که در هلناما  هیماری «  های

« اسمتها هیماری کاویا فااتا اه خویشتن خمواهی مسمتلیک دگاخمواهی و مااقبمت اه دیگماان 

گذاری یقش قاییینمه و فاصمله»( در پژوهش خود ها عنوان 9411افاا ته و همکاران  ها ا. می

رفتمار  همه 91-کوویما کنتا  یقش قاییینه در مییانیشان دادیا که « 91-کوویادر مهار هیماری 

 و کشموری هممه یهادهمای تعامم  و همکماری و مسلولان جای عیک ییی و جامعه تک افااد تک

 همایهایاممه اه کام  تبعیت طایق اه تماس افااد سیح کاهش ها است دارد. امیا ستگیلشکای ه

 ها هتوانهیمارستان هه غیاضاوری مااجعا  کاهش همچنین و قاییینه اجتماعی و گذاریفاصله

اپیمامی هادا مت.  کنتما  ایمن دریهایت و عیویت ایتقا  هیجیا  قی  راستای در های مؤثایگاک

 هما اجتمماعی گذاریفاصمله رعایت مختلف هایجنبه هارسی( ها 9411کاران  راد و همستمیر

 هاعلماو  اجتمماعی گذاریفاصمله  یشان دادیما کمه 91- کوویاویاوس   یوع کاهش رویکاد

دا مت.  خواهما دیبا  هه ییی دیگای منیی و مثبت اثاا  روهایه  میا و ماگ و اهتلا موارد کاهش

 محمیط روان  ههاا مت گاد مگای  اقتصادی  حوه  های در یکادرو این تأثیاا  این مقاله در

  ا. هارسی طو  همان در اهتلا موارد توهی  ها  ن اثا و دیجیتا  هیست 

 . چارچوب نظری تحقیق2. 2

تنها دلی  تاجیح یک عم  ها ها عم  دیگا یا ها ها های  ممکمن   گااییفایا  یظایه میاهق

 معور تا اه ها عم  های  هاای یوع هشا یما موجمودا  ذیاین است که این عم  هه یتایجی هه

رویما.  ان اه دو را  ایجاهی و سلبی پیش میطافااران این یظایه هاای اثبا  یظایه. منجا  ود

کمه یما اسمت اثبا  و اقامه دلیم   او  م را  9توان هها  گافت: در روش ایجاهی اه سه  یو  می

این ها  کنی .استناد می م  یو  دوک این است که هه  هود4 ؛ وری  یا دلی  عقلیدلی  تجاهی می

 هما خو مایناایسمان این است که احسان هاای م  یو  سوک4 ؛گاایی داریادو را  مبنای  ناخت

گاایی ما فایا این است که یظایه   گیادمی این همینه در 9ای که هااد هوکایتیجهاست. همچنین 

  ها تواهن هماا  ها ما اخلاقی گیایکشایا. اگا تصمی مییواعا قیا و  اط اه قرا هه پیاوی هی

                                                      
1. Huker 
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گیمای گویه تصممی توان ها روش ایجاهی یا روش سلبی هه ایتخا  درستی دست هد. اگا اینمی

(؛ هنماهااین 29  ص. 9411یشا  اسمت  رحمتمی   ایجاک اه قواعا کورایهدیگا پیاوی کور  ود 

گذاری اجتمماعی را در ایمن قالمب وایان درهارر رعایت فاصلهتوان اقااک  گاهایه یا  گاهایه جمی

 گنجاییا و هارسی کاد.

هین  گاهی  احساس و رفتمار افمااد  اجتماعی است که در  ن یظایهتیاوتی اجتماعی یک هی

 مود کمه و این گسست هاعث ممی مسائ  اجتماعی یوعی گسست و جاایی وجود دارد درهارر

اجتماعی وضمعیتی اسمت کمه  تیاوتی. هیجتماعی صور  یگیادمسائ  ا در هااهاکنش چناایی 

همای همه واقعیمت علماقگیهمیها جامعه  هما  یبودن اتصا  ذهنی و عینی هه واسی  طی  ن  افااد

های دگاخواهایه در فعالیت و های اجتماعی  مسلولیتیدادن مشارکت اجتماعپیاامون  اه ایجاک

ای اسمت کمه تیاوتی جوایان مسللهویژ  هیهه  تیاوتیهین ؛ هناهاایکننامسائ  اجتماعی پاهیی می

سماهان های  ینما  و  ینما سامایه کنا؛ هیاا قشا جوانهه پویایی و یشاط جامعه صامه وارد می

ممکمن  ههاا متی ها هه مسائ  اجتمماعی  فاهنگمی و تیاوتی  ندر صور  هی و جامعه هستنا

اگما جوایمان همه ا  ود. ایت هقای جامعه تهایو دریه است جامعه دچار رخو  و سستی  ود

و مشمارکتی فعما  در ها نا پذیا یظمی در جامعه واکنش یشان دهنا  مسلولیتتاین هیکوچک

یوعمان خمود ها منا و امور اجتماعی  سیاسی  اقتصادی و... دا ته ها نا  در جامعه هه فکا هم 

روه همه  هه د را حی  خواها کاد و روهجامعه پویایی خو  ها را مسلل  خود تلقی کننامسلل   ن

 (؛941  ص. 9411مقماک  ویما  قمارتی و ارفعی هارعی ر ا و توسمعه دسمت خواهما یافمت

 دیگماا ن همایگیتمه هاخلماف است و یه ههاا تی و پی کی اما پذیا ههتقلی  یه کاویا هناهااین

 کنا. می عم  دموکااتیک

 یکمایگا هما هیشمتای اجتمماعی تی که ییدیکی ناس  اجتماعاگلاو   جامعه اه یظا ملکوک

 هما کمه اجتماعماتی هودیا  در مقایسه ها واگذا ته  ا  حا  هه یاتوایی دولت کما  در و دا تنا

کادیما؛  تجاهمه ییی را کمتای تلیا  هیشتای دا تنا  فاصله اجتماعی فادگاایایه غاهی معیارهای

 ایجماک  مهاویاان خمود اه ههتمای اقبتما حاس  قاه  حمایتی ایضماک ساهوکارهای هه چااکه
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  ص. 9411 جعیمای و تهممتن   کادیامی فااه  هیشتا را هقای جمعی حی   اایط و دادیامی

در  کننما کمههینمی ممیپیش دوستییوع هاییظایه یا اجتماعی ایسجاک (. در این راستا  یظایه11

کممک  کننا. ایمنمی عم  وستایهدعیو و کننامی کمک یکایگا هه هیشتا افااد اضیااری   اایط

متقاه  هماای  تلاش و همیاری و ییاه ان رف  هاای دیگاان هه کمک و دگایاری مقاک توایا درمی

 (.941  9100رف  ییاه همایگا ها ا  صیاری و همکاران  

 ناسمی همه اهمیمت میهوک غایبمه در جامعمه طا  ها که است  ناساییجامعه جمله اه هیم 

 دیگما هما اجتمماعی کنش در غایبه خاص جایگا  است معتقا است و پاداخته اجتماعی فاصل 

 اسمت  ییدیمک خیلمی یمه و دور خیلی یه که اجتماعی فاصل  محوری یقش دلی هه کنشگاان و

 اه ها ما  دور خیلی اگا کنشگا او  دیاگا  اه کنا. کمک اجتماعی فاصل  اه ما هه در  توایامی

 هما غایبه تعام  هناهااین ییست؛ غایبه دیگا ها ا  ییدیک خیلی ااگ و مایاهاهمی هاگویه تماس

 تواناساس می است؛ ها این حاک  کنشگاان میان در که است فاصله و ییدیکی اه گاو   تاکیبی

کاد.  هاساخت و در  فاض هاحسب را اجتماعی فاصل  و غایبه یقش  ناختی جامعه هه لحاظ

 پیماا ارتبماط خود میهوک ها یمادین  متقاه  کنش یظای  سهااسا اجتماعی فاصل  مسلل  درواق  

 کمنش یظای  در هیم   ایایش  در غایبه میهوک هاعلاو  اجتماعی فاصل  میهوک همچنین کنا.می

میهموک  میما  هاهما  جماج« همایمن ایواع» ماینا هایییظایه و میاهی  طایق یمادین اه متقاه 

 مود سامنا میا  ممی« غیاخودی گاو  و خودی گاو » میهوک کولی و راها « سان یینه خود»

 (.9411 ریتیر  

 . روش تحقیق3

 ( استیاد 9111کورهین   و ا تااوس ایهمینه یظای  روش و کییی روش اه پژوهش  این در

 و هایظایمه هما مماوری و میالعمه اه  یما. هعما ها هه دسمتداد  اه میهومی مالی است تا  ا 

 هایسمؤا  اه  ما میالعه ها موضوع   نایی و یظای حساسیت کسب هاای  ا ایجاک تحقیقا 

 اطلاعا   تحلی  حین در یظای ا باع روش هااساس تحقیق  این  ا. در استیاد  تحقیق اساسی
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 هاداد  حج  گاد وری هاای پایایی یقی  یظای  ا باع یشا؛ چااکه یقی  ظاها اطلاعا  جایای

 تحلیم  هماای کمورهین و ا متااوس تحلیم  روش ااساسه پژوهش  این  ا. در گافته در یظا

 هاه  گافت: کاگذاری هاه  محوری و گیینشی. در کاگذاری ایجاک ماحله کاگذاری سه ها داد 

 ثبمت کاهایی صور  ا و هه استخااج اصلی جملا  ها پاسخ متن خوایان هار چناین اه پس

 در کمه میماهیمی ری محموری کاگمذا  ما. در اسمتخااج دارمعنمی جملما  اه و میماهی   ا

حمو   دا تنا  ه   باهت ها که جملاتی مقایسه  ایا و ه  ها هودیا   ا  تشکی  هاه کاگذاری

 پمارادایمی مما  محموری  عناصما کاگذاری گافتنا. در قاار اصلی مقول  و محور مشتا  99

مماها  ناسمایی راهبادهما و پیا گا مااخله و ایهمینه  اایط علی   اایط محوری  پایار  ام 

 و صمور  جمام  یهمایی کمه ایهسمته مقولم  گیینشمی  کاگذاری ماحل  در  ایا. دریهایت 

  ص. 9100 ا   یاد  و محمای   استخااج است  اصلی هایمقوله رواهط تمامی اه ایچکیا 

294  .) 

این پژوهش را تشکی  دادیما.  کنناگان اکتو  یمویهدر سیح کشور   ساله 41-91جوایان 

 یظاسمنجی دهی رایمج درو هااساس معیارهای وهن اینستاگااک دایاکت  بکه اجتماعی طایق اه

ییما دایاکمت ارسما   ما و در  9120صور  تصادفی هاای در اهتاا هه  (ACS  مایکا  جامعه

ییا میاهق ها  اایط  همویی پژوهش اعلاک کادیما دارای سمنین  110ای   گیای چناماحلهیمویه

یظاسمنجی میماهق مموارد ذیم   هایکننا   سمؤا  اکت س هاای این تعاادسپ هستنا. 91-41

ییما  اه طایمق ایمیم    191 مما  اه دسمتهمای خمالص همهصور  پیاک ارسا   ا که پاسخهه

 9100تما اردیبهشمت  9411های اجتماعی داخلی( در محماود  هممایی ههممن واتسا  و  بکه

 گاد وری  ا و سپس توصیف و تحلی   ا.

   عبار  هودیا اه:سؤالا

فاصله اجتماعی  91-کوویاگیا طو  هیماری همه در خواهامی مادک اه ستاد ملی کاویا( 9 

یشویا  اه حضمور  جم  ها گاو  در هگیایا  فاصله دیگاان اه متا 1/9 حااق  را مااعا  کننا 
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 اجتمماعی ها این اساس   یا  مما الم ن هما دیگماان فاصمله ؛(کنیا اجتنا   لوغ های مکان در

 اگا هله  چاا  اگا یه چاا  داریا 

 گذا مته منیمی تمأثیا  مما هیاگی ها چگویه اجتماعی گذاریپاوتک  ماهوط هه فاصله (4  

   است 

   های ههاا تی   نایی داریا و دیگاان ها قوایین ماهوط هه رعایت پاوتک   ما( 4 

 اعی تلاش کادیا اجتم فاصله رعایت هه دوستان و ییدیکان خود تشویق هاای( 1 

سمپس . هنمای  مادسمته هادر اهتاا کاهای ماهوط هه ها سؤا   هاای پو مش تمماک سمؤا 

یبودیا  چنماین کما همه  متقاه  مثلاً اگا کاها کاهای ماهوط هه پاسخ جوایان محورگذاری  ا؛

  ممار اه  ما هنمایکماهای دسمته توصمیف هماای .کماد ا  اختصاص پیاا میهای داد پاسخ

 مناختی های ماهوط همه متغیاهمای جمعیمتتیاو   ا تا مضامین و همچنین استیاد  توصییی

 ایجاک پذیاد. کای مجذور  همون هااساس

 اعتبار هاای تحلیلی هایمقایسه و پاسخگو اعتبار یای  مثلث راهبادهای اه پژوهش  این در

 هاییافتمه ققمان اعتباریماهیاست. مح  ا  استیاد  هاورپذیای یا پایایی و اعتماد قاهلیت یا اثبا 

 تحلیم  جایمان در کمه صمور  کاگذاران ایجاک دادیا؛ هاین هنایمثلث اه ها استیاد  تحقیق را

 و یظما جویمای پمارادایمی کاگمذاران  مما  و اصملی همایمقولمه میاهی   استخااج اطلاعا  

 تحقیمق هاییافتمه درممورد و توافق اجماع ها ن هین که  ای  کار ناسان و محققان هایدایسته

 در .همود تحقیمق هماییافته تأییا جهت در این یکا  هعا اه یتایج تحقیق همگی .دا ت وجود

اه  ییما چنما هما اطلاعما  تحلیم  و پمارادایمی مما  اسمتخااج اه هعما پاسمخگو  اعتبمار  یور

ان  یم همه موارد تصایق هاای  ن تحلی  و پاسخ متن و  ا هاقاار مجاد تماس کنناگانمشارکت

و  یظاهما و اسمت  ا  تهیه مباحث اه کاملی و دقیق خلاص  که  ود حاص  اطمینان تا  ا ارائه

 ما   هاجسمته و وجواطلاعا  جست تحلی  در دا تنا  تأکیا  ن ها کنناگانمشارکت که یکاتی

 کنناگانمشمارکت اه ییما چنما تأییما همه  ما دستهه هایمقوله تحقیق  این در هناهااین است؛

 کاگذاران اه سوی چناجایبه هایکاگذاری تأییا ها پژوهش پایایی هارسی ا. همچنین هاایرسی
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اقمااک  ما. در اداممه توصمیف اطلاعما   هودیما  تخصمص دارای همینمه ایمن در کمه مختلمف

 (.9 ناختی ارائه  ا  است  جاو  جمعیت

 

 شدهنمونه مطالعه شناختیاطلاعات جمعیت -9جدول 

 Mean(Std) متغیر

 یتجنس
 ییا 414(11/0  ماد

 ییا 149(29/0  هن

 سن

 ییا 919( 41/0  91-91

 ییا 491( 14/0  91-40

 ییا 421( 41/0  49-41

 وضعیت سکویت
 ییا 904( 11/0  هومی

 ییا 999( 49/0  غیاهومی

 یوع سکویت
 ییا 921( 19/0   های

 ییا 901( 91/0  روستایی

 وضعیت تأه 
 ایی 494( 41/0  متأه 

 ییا 229( 14/0  مجاد

 وضعیت ا تغا 
 ییا 411( 44/0   اغ 

 ییا 240( 91/0  غیا اغ 

 تحصیلا 

 ییا 919( 42/0  تا دیپل 

 ییا 441( 49/0  فوق دیپل 

 ییا 410( 41/0  کار ناسی

 ییا 19( 9/0  ار ادایشجوی کار ناسی

 

گویان پاسمخ داد کمه هیشمتا  ماری ماهوط هه پاسخگویان یشمان   وضعیت9هااساس جاو  

سا  هودیا. همچنین هیشتاین یمویه  مماری  49سنی  میایگین ها 149 (29/0 دارای جنسیت هن 

( اه پاسخگویان هومی  مها 11/0ییا   904ییا   491( 14/0سا    40-91ماهوط هه گاو  سنی 

(  سمکویت  مهای 19/0ییما   921یعنمی مح  سکویت خود ان هودیما. غالمب پاسمخگویان 
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  غالباً مجاد هودیا یعنمی  اندا تنا و همچنین ها توجه هه وضعیت سنی جامعه  ماری هارسی

( هودیا و همه لحماظ 91/0ییا اه پاسخگویان غیا اغ    240( همچنین هیش اه 14/0ییا   229

 (.41/0ییا   410وضعیت تحصیلی  هیشتا دارای مار  کار ناسی هودیا یعنی 

 

 مربوط به نمونه آماری هایقول نقل و هاپاسخ اصلی، هاییافته -2جدول 

 های اصلییافته
 467تعداد )

 نفر( و میانگین
 هانقل قول

 اه خود گیارش

 اجتماعی گذاریفاصله

 19/0) 

 ییا 991 

 کن   چون احتما  می رعایت دلی  این هه را اجتماعی فاصله من«

 «.ی رو در روی من وجود داردهاها تماس گستاش ویاوس

های  کستن پاوتک 

ههاا تی توسط خود یا 

 دیگاان

 12/0) 

 ییا 411

هنگاک قاییینه هه مهمایی و دیا و هاهدیا همایگا  خایه در مادک»

 دیان هاای اشخایه در هار چناین اکصمیمی دوست ها من«. »رویامی

 «.همایگا ملاقا  دا تی 

ه کادن هادا ت صحیح اهیان

های رعایت پاوتک 

 ههاا تی

 49/0) 

 ییا 990

روک؛ چون او پی ک است و من هه ملاقا  دوست صمیمی خود می»

ها هنوه ها  ن که دارک دوستایی من«. »تاسی اه ایتقا  ویاوس یاارک

 «خیا هستناهناهااین هی و جوان هستنا ها ن کن ؛ هیااملاقا  می

ستاد ملی  رسیان هه اهااف

 گذاریفاصله ی کاویا  دل

های اجتماعی و ایگیی 

 موقت  یان است.

 49/0) 

 ییا 911

 وردن منحنی ر ا هیماری کاویا است تا اوضاع را ههتا پایین هاای هله!»

و ها  اه هیماری ها   امنیت در خواه می من هیاا هله!«. »جلو  دهنا

 «.کن ها هه ستاد ملی کاویا کمک میرعایت پاوتک 

 هیاگی هه هاای هاهگشت

هایا دیگاان را تشویق  عادی

هه رعایت پاوتک  های 

  ههاا تی کاد.

 11/0) 

 ییا 491

های کاویا تمایا محاودیت کنیا  رعایت را اجتماعی فاصله اکنون اگا»

 «. ودیمی

 «. ود تماک چیی همه تا هماییا خایه در فقط»

 هه اجتماعی رعایت فاصله

حک  قایویی ستاد ملی  دلی 

 مشاغ  تعییلی و کاویا

 29/0) 

 ییا 411

 هیاگی من که جایی«. »دارد ییاه اعلاک این قوایین هه من  ها هیاا هله!»

 «.کن   اکثا اماکن عمومی تعیی  استمی
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 های اصلییافته
 467تعداد )

 نفر( و میانگین
 هانقل قول

اجتماعی  منیی فاصله تأثیا

 اجتماعی ها ارتباطا 

  رفتهاهدست

 44/0) 

 ییا 412

 تنگ دوستای  هاای واقعاً دل  من. هست  منیوی و غمگین خیلی من»

 تنگ خیلی کادن عیییای هغ  هاای دل «. » وکمی دیوایه دارک و  ا 

 «. ا 

 دلای  یقض

 اجتماعی هایدستورالعم 

 41/0) 

 ییا 494

کننا؛ چون احساس  معا ا  دوستان خود ها که گیایامی تصمی  مادک»

ک عیییک حتماً اقاا تنها دوست دیان هاای«. »کنناتنهایی و افسادگی می

  «. وی می دیوایه یکایگا کن ؛ چون ها دو هاونمی

 تأثیا مثبت گذرایان

 دیگاان ها فااغتاوقا 

 91/0) 

 ییا 941

 درجه در من«. »است  ا  من دور ه  خایواد   انجم  هاعث این»

ولی کسایی را که هه  گیاک می تماس مادک ها  یلاین صور هه او 

 «.اکپذی ینا  میملاقا  حضوری من می

 هاای اجتماعی گذاریفاصله

دیگاان  اه سلامتی مااقبت

دوستایه یک ارهش یوع

 است.

 19/0) 

 ییا 219

«. مادر و سایا عیاییای  اه این هیماری ایمن هماینا و پار خواه من می»

 مه  هسیار هاای من خیا  معاض در جمعیت تنارستی و سلامتی»

 «.است

ماهوط هه   هایایا  هیان

 اجتماعی مسلولیت

 12/0) 

 ییا 411

کشور و جهان ییاه است که مایان در خایه را  هاای خیاخواهی  ینا »

هاای غلبه و  که است همگان وظییه» «.صور  جمعی رعایت کنی هه

 «. کست هیماری کاویا ها ستاد ملی کاویا همکاری کننا

 

 های تحقیق یافته .7

 دهما کمه( یشان می4اه جامع   ماری  جاو  های دریافتی ماهوط هه پاسخ اصلی هاییافته

را رعایمت  اجتمماعی (( عنوان کادیما کمه فاصمله19/0ییا   991  کنناگانهیشتا  اکت تقایباً

 اجتمماعی گذاریفاصله یشانرعایت درمورد تاصور  خاصهه که حا   هنگامی این کادیا؛ ها

 پما در راسمتای هیما دیگماان یما دخو اه (  مواردی را12/0 ییا اه پاسخگویان  411سؤا   ا  

 افمااد یما خایواد  دوستان  ها دیاار هاای که اغلب های ههاا تی گیارش کادیاپاوتک  گذا تن

 کمه قموایین اسمت هماییدیماگا  کننما منعکس هاپاسمخ ایمن اه هسیاری. مه  دیگا هود  است
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دا مت درسمتی اه یحمو  کننما و هارا یوعی اه مقارا  هسیار سختگیاایه تلقی می گذاریفاصله

((. همچنمین 49/0ییما   990ایا  های ههاا تی اه سوی ستاد ملی کاویا یاا تهرعایت پاوتک 

توسمط پاسمخگویان توصمیف  ما؛ مثلماً  اجتماعی گذاریفاصله هاای هاایگیی  اه وسیعی طیف

و  اجتمماعی گذاریفاصمله سمتاد ملمی کاویما را دلیم  رسیان هه اهماافهاخی اه پاسخگویان 

 هماای مما کوتا  اهمااف((. همچنین  یمان 49/0ییا   911دایستنا  های موقت  یان میایگیی 

 اجتمماعی رعایمت فاصملههاحسب  مار موجود( را یاکافی دایسمتنا.   91-کوویاویاوس  مهار

گذاری   علمت دیگما رعایمت فاصملهمشماغ  تعییلمی و حک  قایویی ستاد ملمی کاویما دلی هه

 همه هاای هاهگشت ( ذکا کادیا11/0ییا   491همچنین . ((29/0 ییا  411ا  اجتماعی عنوان  

 جوایمان اه هاخمی های ههاا تی تشمویق کماد.هایا دیگاان را هه رعایت پاوتک  عادی هیاگی

((؛ 44/0 ییما  412  رفته تأثیا منیمی دارداهدست اجتماعی اجتماعی ها ارتباطا  فاصلهگیتنا  

کادیمما و اعلمماک کادیمما   هحممث اجتممماعی تعاملمما  در همینمم  خممود چممون درهممارر تجاهیمما 

هیشمتا اه  ممن»گذاری اجتماعی تأثیا منیی ها رواهط متقاه  خود ها دیگاان دا مته اسمت: فاصله

 و ایمن مسملله هماای   ما  تنگ دوستای  هاای دل  و واقعاً هست  یاراحت این وضعیت جاایی

مشمکلا   ایبا ت اجتماعی را گذاریفاصله   یقضدلای جوایان که حالی در ؛«کننا  استدیوایه

دوستان  ها که گیایامی تصمی  مادک»(( و هیان کادیا 41/0ییا   494روحی خود عنوان کادیا  

 تنهما دوسمت دیمان هماای«. »کننماکننا؛ چون احساس تنهایی و افسمادگی ممی معا ا  خود

 «. وی می یهدیوا یکایگا کن ؛ چون ها دو هاونعیییک  حتماً اقااک می

مشمتا  خمود و  مسملولیت اه هخشمی را اجتمماعی گذاریرعایت فاصمله همچنین جوایان

 چهمارکیک اه محافظت اه سملامت افمااد جامعمه  همیش اعلاک کادیا  همچنین هاای دوستایشان

 فاصمله پذیا(دیگاان  اهجمله هستگان و افااد  سیب سلامت اه محافظت هاای دهناگان اهپاسخ

ممادر و سمایا عییمیای  اه  و پمار خواه من می» ((:19/0ییا   219کادیا   رعایت ار اجتماعی

 مهم  هسیار هماای ممن خیا  معاض در جمعیت تنارستی و سلامتی» «.این هیماری ایمن هماینا

 «.است
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 تلماش اجتمماعی را گذاریهسیاری اه  یمان فاصمله که داد یشان ییی جوایان های دیگا پاسخ

هماای خیاخمواهی ((: »12/0 ییا  411در یظا گافتنا   91-کوویاها هیماری  هاای مقاهله جمعی

 وظییمه«. »صور  جمعمی رعایمت کنمی کشور و جهان ییاه است که مایان در خایه را هه  ینا 

 .«هاای غلبه و  کست هیمماری کاویما  هما سمتاد ملمی کاویما همکماری کننما که است همگان

 پاسمخگویان  ناسمی تحلی  اطلاعا  جمعیت هاای  ا ایجاک هایتحلی  و تجییه همچنین در

در کادیما؛ هیمان اجتمماعی گذاریفاصمله درمورد یحو  رعایمت یادرستی ساله  تصور 91 تا 94

 (.91/0سا   تصورا  درست و همنواتای ها قوایین ههاا تی دا تنا   41 تا 91  افااد مقاه 
 

 
 گذاری اجتماعیانان درمورد رعایت فاصلهمدل پارادایمی مقولات اصلی: دیدگاه جو -9شکل 

 

 گیری. نتیجه5

 گذاریفاصمله درهمارر را خمود رفتمار و هادیماگا  تا  ا خواسته جوایان در این پژوهش اه

. دهنما توضمیح خمود را در ایمن همینمه دلای  رفتاری و اخلاقی هگذاریا و ا تاا  هه اجتماعی
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 همایفعالیت ایایمااه  تما کمه دادیما گمیارش «یمیگاافایما »جوایان میاهق دیاگا   همه تقایباً

 درخمور خود را ها در یظا گافتن فاصله اجتماعی ایجاک دادیا و در این راستا  تیماو  اجتماعی

همای اجتمماعی وجمود و هادا ت جوایان هاای چگویگی ایجماک دادن فعالیمت در  در توجهی

 اه  مان جماا ماینما مشمکلا  گذاری اجتمماعیدا ت. همچنین هه موارد منیی رعایت فاصله

دیگاان و اهااه یگاایی درهار  تحت الشعاع قاار گافتن میهوک رفا  اجتماعی ا مار  کادیما  امما 

گویان هیان کادیا اجاای فاصله اجتماعی هاای حی  سلامتی خمود و دیگماان پاسخ هیشتا تقایباً

  «اوتی اجتمماعیتیمهمی»هاحسمب دیماگا   ( 41/0مقاهم    در (12/0مه  و ضماوری اسمت  

سلامت خود ان و یمه دیگماان  مهم  تلقمی  حی  هاای اجتماعی را صافاً فاصله دهناگانپاسخ

ساایت این هیمماری  هاهای مبنیگیارش میان در کادیا؛ هناهااین یگا  هه خود و سایا  هاویاان

اهش یماخ توایا در کمگلاو   می« ییدیکی اجتماعی»هه جمعیت جوان جامعه  میاهق ها دیاگا  

مورد گیارش  41 مثا   عنوانتوجهی جوایان مؤثا ها ا؛ ههاهتلا هه این هیماری و کنارگذا تن هی

خاطا  اکت در مااس   ادی یا عیداری در هنگاممه  میوع ویماوس کاویما یکمی اه  ا که هه

 های ماهوط همه پمژوهشاعضای جوان خایواد  خود را اه دست دادیا.  ایا این مسلله هه یافته

 هاگمیار «یاق  و اهتلا هه ویاوس هایمهمایی» ( ییدیک ها ا که هیرگسالان4040کایمی و لینچ  

اولین فاد  لود  هه  توایامی کسی کننا که چهمی ها ه  رقاهت کنناگان اکت  ن در که کننامی

 91-کوویماگیای هیمماری جوایان همه هممه های تحقیق  هیشتاهااساس یافته.  ود این ویاوس

یبودیا. این  خود پیاک   کاری هاای ستاد ملی کاویا و مقاما  ههاا تی کشور اسمت  تیاو یه

که جوایان  مناف  حاص  اه ارتباطا  عینی اجتمماعی را فماای سماکو  کمادن ایمن ویماوس 

عنوان افیایش سامایه اجتمماعی در همین توان اه  ن ههگیا خواهنا کاد که در ذا  خود میهمه

مادان ییی هایا های اجتماعی  دولتهاای حی  و یگهاا ت این سامایه اد؛ هناهااینجوایان یاد ک

ها در اولویت قاار دادن مقوله سلامت اجتماعی  هاویاان  این اما مه  را ایجاک دهنا تا ایمنمی 

 هایایجاد کننا. در این راستا  پاسمخ 91-کوویاعمومی را ییی در جامعه هاای مقاهله ها ویاوس 
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مادان هه تمامی  جمای ساختاری در مقوله اعتماد هه دولت های کاف که دهامی یشان نجوایا

 ییاه دارد.

 در رعایمت هیمم   اسمتثنائاتی« میهوک غایبه و فاصمله اجتمماعی»همچنین هااساس دیاگا  

و   مویایمی جموان هیممار افمااد جملمه اینکمه اه گمیارش  ما؛ اجتماعی گذاریفاصله قوایین

های اولیه. هماای خصوص ها دوستان و گاو راحتی ها دیگاان ارتباط هاقاار کننا؛ ههتواینا ههمی

یحو  تعاملما   هه پایبنای هاای جوایان ایگیی  افیایش منظورکمک هه تغییا این یوع یگاش و هه

گذاری اجتمماعی  هایما دولمت و های ههاا تی هاای حیم  فاصملهاجتماعی و رعایت پاوتک 

های جمعی در اختیار  این هاورهای غلط را گو ید کننما لی کاویا اه طایق رسایهستاد م ویژ هه

 (.4040   9فلور  و اقتصاد تا این عادتوار  جوایگاایایه تضعیف  ود 

و علمایق اجتمماعی جوایمان اه اداممه  ایگیمی    در 91-کوویاهیماری  ایتشار یحو  توجه ها

یکی اه دلایم  عمما  . است مه  هسیار ه اجتماعیرویا این یوع هیماری  در راستای حی  فاصل

های اجتماعی جوایان  هاگشت هودتا هه  اایط عادی هیاگی است کمه اعتقاد هه رعایت فاصله

. همچنمین یتمایج یظاسمنجی یشمان  ودلحاظ می ا  عنوان ایگیی  اصلی موضوع هحثخود هه

و تعییلمی هخشمی اه صمنوف در  دها که دستورا  ستاد ملی کاویا مبنی ها مایان در خایمهمی

های یاقصی هستنا؛ هناهااین لاهک است اهمااف تاکیبمی و هلنامما  در ایمن جامعه  محاودیت

های یگای هه محاودیت هاخی اه هخشراستا توسط مقاما  ههاا تی تنظی   ود تا یگا  هخشی

 خصوص جوایان یشود.جامعه هاعث واکنش منیی دیگاان هه

جمعی در همینمه مقاهلمه هما هیمماری  هاین یشان دادیا که خلق فااکاریاین  جوایا ها علاو 

خیلمی اه    ارمغایی جی خلق منیعت عمومی هاای  حاد جامعه یخواها دا مت؛ البتمه91-کوویا

ها اعلاک کادیا که تجاهه تلخی اه کاهش ارتباطا  اجتماعی در طی این ما  دا تنا که هما  ن

 و کودکمان درممورد قبلمی اسمت. در ایمن راسمتا  میالعما سلامت روحی  یان تمأثیا گذا مته 

                                                      
1. Eghtesadi & Florea 
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و  9لمودس یوجوایان اه اییوای اجتماعی  تنهایی و متأثا ان اه ههاا ت روایی  گیارش کادیا 

هلاهمای جمعمی یا می اه  احتممالی کماهش هایهناهااین یکمی اه اسمتااتژی ؛(4040همکاران  

حی  و هاهساهی تعاملا  اجتماعی  یلاین   این است که هستاهای لاهک هاای 91-کوویاهیماری 

هما اطمینمان داد  ها جلوگیای اه افسادگی جوایمان همه  ندر فضای مجاهی ایجاد  ود تا علاو 

 و فنماوری همه گویه محماودیتی در دستاسمی ود هاای ایجاد تعاملا  اجتماعی جایگیین هیچ

 روسمتاها وجمود یماارد هاخموردار وخصموص در منماطق کم قیمت  ههارهان اینتایت خاما 

ارتباطما  مبتنمی هما  که دهامی یشان جوایان هایدر این راستا  پاسخ (.4091  4کاوف و مور 

های ههاا تی لماهک وضماوری اسمت. همچنمین تصمورا  یادرسمتی مبنمی هما پاوتک  رعایت

های  ان وجود دا ت؛ هناهااین دسمتورالعم فاصله اجتماعی در صور  واکسینه یشانرعایت

در راسمتای حیم  فاصمله اجتمماعی  تعاملا  جوایان در هیاگی اجتمماعی هاای ههاا تی ایمن

 اجتمماعی گذاریفاصمله هایدسمتورالعم  همه همای مسمتماضاوری است؛ چون این پایبنمای

 دارد.  91-کوویا گیاهمه هیماری  یوع محاودکادن در مهمی یقش جوایان

کننماگان اه طایمق  مبکه اجتمماعی  تحقیمق ایمن همود کمه  ماکت همایو قو ها ضعف

یمایما در  همای ایتخماهی یمویم  وری  ا؛ هناهااین یمویهها جم اینستاگااک گیینش  ایا و داد 

هایی مواجمه ها ما؛ چمون محاودیتها  سیح کشور ییستنا و ممکن است تعمی  یتایج پژوهش

یاد  اه مصماحبه   اسمت91-کوویماهای ساختاری یا ی اه هیمماری در صور  یبودن محاودیت

 ها ههتا  ناسایی  ویا.توایست هه غنای کار کمک کنا تا تیاو حضوری می

                                                      
1. Loades 

2. Crof & Moore 
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