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ثط ٟٔبضت ٞبی تٙؾیٓ ٞیجبٖ، ذٛزپصیطی، زض ظٚجییٗ زض آسیتب٘ٝ ی   اثطثرطی ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ٔٛضٛؿ پژٚٞص حبضط ثطضسی 

ا٘جبْ ضسٜ است  ثیب اسیتفبزٜ اظ ضٚش ٕ٘ٛ٘یٝ ٌییطی      1394 – 1395ایٗ پژٚٞص وٝ زض سبَ تحػیّی  ٔی ثبضس. ضٟط تٟطاٖ عالق 

٘فط ثٝ فٙٛاٖ  15آظٔبیص ٚ  ٘فط ثٝ فٙٛاٖ ٌطٜٚ  15٘فط اظ ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق ضٟط تٟطاٖ  )   30ذٛضٝ ای چٙس ٔطحّٝ ای   

ٌطٜٚ وٙتطَ( ا٘تربة ضس٘س. ثطای سٙجص ٔتغیطٞبی تحمیك اظ پطسص ٘بٔٝ ٞبی تٙؾیٓ ٞیجب٘ی ٌبض٘فسىی، ذیٛز پیصیطی آیع٘یه ٚ    

سبظٌبضی ظ٘بضٛئی  اسپیٙط  استفبزٜ ضس. تجعیٝ ٚ تحّیُ ٘تبیج ثب استفبزٜ اظ تحّیُ وٛاضیب٘س ٘طبٖ زازویٝ فطضییٝ ی اَٚ ٔجٙیی ثیط     

( ثٛزٜ ٚ زض ٟ٘بیت تٛا٘سیتٝ اسیت ٟٔیبضت ٞیبی تٙؾییٓ      p<0/000اضی ٔساذّٝ ی ٔٛضز ٘ؾط ثط پصیطش ذٛیطتٗ ٔقٙبزاض ثٛزٜ)ٔقٙبز

(ثٙبثطایٗ فطضیبت پژٚٞص ٔجٙی ثط ٔقٙیبزاضی تیبثیط ٔساذّیٝ ی ٔیٛضز ٘ؾیط ثیط       p<0/000ٞیجبٖ ضا ثٝ عٛض ٔقٙبزاضی ثٟجٛز ثرطس)

ذیب٘ٛازٌی ٚ اجتٕیبفی ضا ثیٝ فٙیٛاٖ      ٚٞص تٛجٝ ثیٝ فٛأیُ چٙسٌب٘یٝ ی سطضیتی،    ٔتغیطٞبی پژٚٞص تبییس ٔی ٌطزز. ٘تبیج ایٗ پژ

ٔتغیطٞبی تبثیط ٌصاض زض تحَٛ ٔطىالت ظ٘بضٛئی ایٗ پژٚٞص زضٔبٟ٘بی ٔجتٙی ثط ضٚیىطز وُ ٌطا ٚ ٔجتٙی ثیط ٞیجیبٖ ٞیب اظ لجییُ     

 وٙس. ط ثٝ سبظٌبضی پبییٗ ظ٘بضٛئی  پیطٟٙبز ٔیضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه  ضا ثٝ فٙٛاٖ  زضٔبٖ ٞبی ثب وبضآٔسی ثبال زض اذتالالت ٔطثٛ
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 مقذمٍ

 ثریص  جٙسییت،  ٚ جٙسی فقبِیت .است پیچیسٜ ٚ پطثبض ظیستٗ، اغُ ی ا٘ساظٜ ثٝ ا٘سبٖ جٙسی ظ٘سٌی ویفیت ٚ وططٟب تٕبیالت، 

ُ  وٝ زٞس ٔی ٘طبٖ است، ٌطفتٝ ا٘جبْ اظزٚاج ثب ٔطتجظ فٛأُ ٔٛضز زض وٝ ٔتقسزی تحمیمبت .است ظ٘بضٛیی ٘سٌیظ اظ ٟٕٔی  ٔسیبی

 .(2000زا٘ىبٔت،)زاضز لطاض ظٚجیٗ اَٚ زضجٝ ٔسبیُ ضزیف زض إٞیت ِحبػ اظ جٙسی

 حیس  ضلبثیت،  حسبزت، زِرٛضی، ٕٞسط، ظا تٙفط ایجبز ٚ ظٚجیٗ ضٚاثظ زض فٕیك ٔطىالت ثٝ تٛا٘س ٔی جٙسی، ی ضاثغٝ اظ ٘بضضبیتی

 تمٛییت  ٚ اذتالفیبت،  ٞیب  تٙص تٛسظ ٔسبیُ ایٗ .ضٛز ٔٙجط آٟ٘ب ٘ؾبیط ٚ ٘فس ثٝ افتٕبز فسْ احسبس تحمیط، ٌیطی احسبس ا٘تمبْ

 .(2000، 1اسیپطچط  ٚ سیبظز ) وطیسیتٛفط   ٔیی  تط ضا فٕیك ٕٞسطاٖ ضىبف ثیٗ تسضیج ثٝ ٚ یبثس ٔی ثطٚظ ٚ تجّی آٟ٘ب لبِت زض یب ضسٜ

 تحمیمیبت  ٚ پژٚٞطیٟب  .اسیت  ثب  یىیسیٍط  ظٚجیٗ اضتجبط چٍٍٛ٘ی ٚ ویفیت جٙسی، ضضبیت زض ٟٔٓ ٚ ٔٛثط ثسیبض ٔتغیطٞبی اظ یىی

ْ  ضسب٘سٜ اثجبت ثٝ ضا ظ٘بضٛیی اضتجبعبت ٚ اظ تقبٔالت ٚ ضضبیت جٙسی ضضبیت ثیٗ زاضی ٔقٙی اضتجبط ٔتقسز، ، 2سیب٘سضا  ٚ است )ٚیّییب

 استفبزٜ آ٘بٖ تقبٔالت ٌیطی ا٘ساظٜ ی ٚسیّٝ فٙٛاٖ ثٝ تٛاٖ، ٔی  ظٚجیٗ جٙسی ضضبیت ٔیعاٖ اظ وٝ ستا ٔقتمس سیٕٖٛ   .( 1994

ضاظ  ییه  ثقٙٛاٖ ضا آٖ أب زاض٘س جٙسی ٔسبیُ پیطأٖٛ تقبضضبتی پٟٙب٘ی ٚ ثبِمٜٛ ٞب ظٚج وٝ زٞس ٘طبٖ ٔی ٔغبِقبت اظ ثسیبضی .ٕ٘ٛز

 ٚ ٔطىالت فّت ثٝ ٌطفتٝ غٛضت عاللٟبی زضغس 60 تب 50 ٔقتمس٘س، ایطا٘ی ضضٙبسبٖ. وب ٕ٘بیٙس ٔی اجتٙبة آٖ ثیبٖ اظ ٚ وطزٜ تّمی

 ٔغطح اظ أب ثط٘س ض٘ج ٔی جٙسی ٘بضضبٔٙسی اظ ایطا٘ی ٞبی ظٚج اظ ثسیبضی ضسس ٔی ٘ؾط ثٝ (.  1386 )فطٚتٗ، است اذتالالت جٙسی

 ضضبٔٙسی فسْ ٘تیجٝ زض ٚ ظ٘بضٛیی ضضبیت فسْ آٖ ثط تبثیط اظ ٚ ٕ٘بیٙس ٔی ٌٙبٜ ٚ ضطْ احسبس آٖ ی زضثبضٜ وطزٖ غحجت ٚ ٕ٘ٛزٖ

یىی اظ ضٚش ٞبی زضٔبٖ اذتالت ثیٗ فطزی ٚ ظ٘بضٛئی، زضٔبٖ ٞبی ضفتبضی ٔجتٙی ثط زیبِىتییه ٔیی ثبضیس.     .غبفّٙس ذٛز ظ٘سٌی اظ

بفث ثیبال ضفیتٗ سیبظٌبضی    ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ زضٔبٖ ٔجتٙی ثط ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه، ٔی تٛا٘س ثب ثٟجٛز ضٚاثظ ظ٘بضٛئی ثیٗ ظٚجیٗ ث

ظ٘بضٛئی ثیٗ ظٚجیٗ ٌطزز.ایٗ ٔسبِٝ ذٛز ٔی تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ یه فبُٔ حٕبیت زض جٟت ٔمبٚت ٚ تبة آٚضی زض ثطاثیط  تیٙص ٞیبی    

ٝ  ٔی زٞٙیس  ٘طبٖ ظیبزی ثیٗ فطزی  ٔٛاز فُٕ وطزٜ ٚ ثبفث وبٞص تبثیط ٌصاضی ٘طب٘ٝ ٞبی  تقبضؼ  ثیٗ ظٚجیٗ ٌطزز.  ضٛاٞس  وی

ٛ  ،3است )ضبتٝ ٔطتجظ ظ٘سٌی ٔرتّف، ٞبی ٜ حٛظ زض ٔٛفمیت فسْ یب ٔٛفمیت ثب ٞیجب٘ی تٙؾیٓ ٖ  ،4ٔیبِ ٚ  ،5تٛضستٙسیٛ ، 6ضٚن ثیٛالض 

ٗ  ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ٚ تٙؾیٓ ٞیجب٘بت ،پطزاذتیٝ ا٘یس.  سیغ     ثطضسی ثٝ ا٘سوی پژٚٞص ٞبی  حبَ، ایٗ ( ثب2007 ٓ  پیبیی  تٙؾیی

 ؛1995 ،7)ٌّٕٗ زاضز ٘مص تقبضضبت ظ٘بضٛئی  زض ضطٚؿ آٟ٘بست، ٔسیطیت ٚ ٞب ٞیجبٖ ثب ٔؤثط ٔمبثّٝ  زض ٘بتٛا٘ی اظ ٘بضی وٝ ٞیجب٘ی

جٛیی ٞیجبٖ ثط ٘حٜٛ تجطثٝ ٞیجبٖ ٚ تجّی آٖ تیبثیط  ٞبی پژٚٞطی حبوی اظ ایٗ ٔی ثبضس وٝ ٘ؾٓ(. یبفت2008ٝ، 8ٕٞىبضاٖ پبضوط ٚ

 (.  2007، 9ٌصاضز )ٌطٚسٔی

( ضضس یبفتٝ است، ثط٘بٔٝ ی زضٔیب٘ی فطاٌییطی سیت ویٝ ٞیسف ٟ٘یبیی آٖ       1970یٟٙبٖ )ضفتبض زضٔب٘ی زیبِىتیه وٝ تٛسظ ٔبضضبَ ِ

ظٔب٘ی ٔٛفك است وٝ ثیٕیبضاٖ ییبز ثٍیط٘یس زض ٔیٛضز      DBT وٕه ثٝ ثیٕبضاٖ زض تالش آٟ٘ب ثطای سبذتٗ یه ظ٘سٌی اضظضٕٙس است.

ی وطزٜ ٚ ضاجـ ثٝ آٟ٘یب غیحجت وٙٙیس ٚ اییٗ     پطزاظ اٞساف زضٔب٘ی وٝ ٔستمُ اظ تبضیرچٝ ضفتبضٞبی ذبضج اظ وٙتطَ آٟ٘بست ؛ ذیبَ

 (. 2008اٞساف ضا ز٘جبَ ٚ تمٛیت ٕ٘بیٙس ٚ ثتٛا٘ٙس ثٟتط ثب ٔطىالت ضٚظٔطٜ ظ٘سٌی ٔجبضظٜ وٙٙس )زیٕف ٚ ِیٟٙبٖ، 
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یط زض ضفتبض زضٔب٘ی زیبِىتیه ثطای افطاز زچبض زض تقبضضبت ظ٘بضٛئی ، زض ٔیبٖ سبیط ضفتبضٞبی زیٍط وٝ ویفییت ظ٘یسٌی ضا تحیت تیبث    

ثطای افطاز ٔجیتال ثیٝ  تقبضضیبت     DBT(. پطٚتىُ زضٔب٘ی استب٘ساضز 2008، 1لطاض زازٜ، ثعضٌتطیٗ ٞسف زضٔب٘ی است )زیٕف ٚ ِیٟٙبٖ

ظ٘بضٛئی ، ضبُٔ ٟٔبضت ٞبی ٞستٝ ای ست وٝ ثب زضٔبٖ ٔطىالت تٙؾیٓ ٞیجب٘ی ٔطتجظ ٞستٙس. ایٗ ٟٔبضت ٞب وٝ جٟت ٔمبثّیٝ ثیب   

 4، تٙؾیٓ ٞیجبٖ ٚ ضٚاثظ ٔیبٖ فیطزی 3، تحُٕ پطیطب٘ی2ٞبی شٞٗ آٌبٞیوبض ٔی ضٚ٘س، ضبُٔ ٟٔبضت ثسوبضوطزی تٙؾیٓ ٞیجب٘ی  ثٝ

-ٞبی شٞٗ آٌبٞی زض وٙتطَ افىبض تٛسظ فطز ٚ آٌبٞی اظ احسبس ذٛز وٕه ٔیی (. ٟٔبضت2007، 5ثبضٙس )زیٕف ٚ وٛئط٘ط ٔٛثط ٔی

ٝ ذٛزوطی ضا ثب افعایص تٛا٘بیی تحُٕ زض ثطاثط ثحطاٟ٘ب ثیسٖٚ  وٙس. ٟٔبضتٟبی تحُٕ پطیطب٘ی، تىب٘طٍطی ٚ ضفتبضٞبی ذٛزوطی ٚ ضج

زضٌیط ضسٖ زض ضفتبضٞبیی وٝ ٟ٘بیتب ٔطىالت ثیطتطی زض ظ٘سٌی ٚ پصیطش ٚالقیت ایجبز ٔی وٙٙس، وبٞص ٔی زٞیس. ٟٔیبضت ٞیبی    

زازٜ ٚ احسیبس فیعت ٘فیس ضا    ثیٗ فطزی،  ضٚاثظ آضفتٝ ٚ تطس اظ ضٞبضسٌی ضا ثب اضضبی ٘یبظٞب ثٝ ٕٞطاٜ ٔطالجت اظ ضٚاثظ، ویبٞص  

افعایص ٔی زٞس. ٟٔبضتٟبی تٙؾیٓ ٞیجب٘ی، تغییطپصیطی ذّك، ٔطىالت ٔطثٛط ثٝ ذطٓ ٚ اضغطاة ضا ثیب تقیبزَ ثرطیی ثیٝ تجطثی       

ثیٝ فٙیٛاٖ ییه     (.ثٙبثطایٗ 2007، 8، پبٚض ٚ ٔیه7، وطیس6ٞیجبٖ ٚ تغییط ٞیجب٘بت ٘بذٛاستٝ ٚ غیطضطٚضی، وبٞص ٔی زٞس )فطیٕٗ

ثطضسی اثطثرطی ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ثط ٟٔیبضت ٞیبی تٙؾییٓ ٞیجیبٖ، ذٛزپیصیطی، سیبظٌبضی       ٓ ایٗ است وٝ ثٝ  پژٚٞطٍط ٞسف

 ضٟط تٟطاٖ  ثپطزاظْ. ظ٘بضٛئی زض ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق ٚ ظٚجیٗ فبزی

 ريش تحقیك

اظ ٘ٛؿ ٔغبِقیٝ ی ٘یٕیٝ آظٔبیطیی     9ایٗ تحمیك اظ ٘ؾط ٞسف، اظ ٘ٛؿ تحمیمبت وبضثطزی است ٚ ضٚش تحمیك حبضط وبضآظٔبیی ثبِیٙی

زضایٗ پیژٚٞص اظ ضٚش تحمییك ٘یٕیٝ  آظٔبیطیی اسیتفبزٜ ضیس، عیطح         آظٖٔٛ ثب ٌطٜٚ وٙتطَ( ٔی ثبضس. -آظٖٔٛ، پس -)عطح پیص

پس آظٖٔٛ ثب ٌطٜٚ ٌٛاٜ است وٝ ٔساذّٝ زضٔب٘ی ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتییه ثیٝ فٙیٛاٖ ٔتغییط ٔسیتمُ ٚ       -پژٚٞص اظ ٘ٛؿ پیص آظٖٔٛ 

ثیٝ فٙیٛاٖ ٔتغییط      زض ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق ٚ ظٚجیٗ فیبزی  ، ضضبیت ظ٘بضٛئی ٚ پصیطش ذٛیطتٗی تٙؾیٓ ٞیجبٖٟٔبضت ٞب

 ٚاثستٝ زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضس.

 گیزی ي حجم ومًوٍ  جامعٍ آماری، ريش ومًوٍ

زض ٜ ی ضٚا٘طٙبسیی زض  ٔطاجقٝ وٙٙیسٜ ی ثیٝ ٔطاویع ٔطیبٚض    تٕبْ  ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق   جبٔقٝ ی آٔبضی پژٚٞص زضثطٌیط٘سٜ

ثقس اظ ثطسی ٞبی اِٚیٝ ٔطرع ضس وٝ تقسا افطاز ٔطاجقٝ وٙٙسٜ ثیٝ اییٗ ٔطاویع زض     ٔی ثبضس.  94ضٟط تٟطاٖ  زض سبَ  1ٔٙغمٝ ی 

تٕیبْ  ا٘جیبْ ٌطفیت. اثتیسا اظ       ته ٔطحّیٝ  ای  ٕ٘ٛ٘ٝ پژٚٞص ثٝ غٛضت ذٛضٝ٘فط ثٛزٜ است.   458ٔبٞٝ  3عی یه زٚضٜ ی ظٔب٘ی 

ٔٙغمٝ ی یه تٟطاٖ ا٘تربة ضسٜ ٚ ثقس اظ ا٘تربة سٝ تب اظ وّیٙیه ٞب ثٝ غٛضت تػبزفی ا٘تریبة ٚ اظ افیطاز ٔطاجقیٝ     وّیٙیه ٞبی

اظ افطاز ٔطاجقٝ وٙٙسٜ ثٝ ٔطاوع زضٔب٘ی زض آٖ ٔٙغمٝ تقیساز  بزفی ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ استفبزٜ ضس. زض ٟ٘بیت وٙٙسٜ ثٝ آ٘جب ثٝ غٛضت تػ

٘فط ثٝ فٙٛاٖ ٌطٜٚ ٌٛاٜ ( ا٘تربة ضس٘س. سپس افطاز ضا ثط حسیت تػیبزف ثیٝ زٚ ٌیطٜٚ      15تطَ ٚ ٘فط ثٝ فٙٛاٖ ٌطٜٚ وٙ 15٘فط)  30

آظٔبیص ٚ ٌٛاٜ تمسیٓ ضس٘س.ثقس اظ ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ غٛضت تػبزفی ثٝ افطاز ٌطٜٚ آظٔبیص ٔساذّٝ ی ٔٛضز ٘ؾط ضا افٕبَ ضس ٚ ثیٝ  

 ٞٓ ٔمبیسٝ ی ٌطٟٚٞب ثب استفبزٜ اظ ضٚش ٞبی آٔبضی ٔٙبست ا٘جبْ ٌطفت. افطاز ٌطٜٚ ٌٛاٜ ٞٓ ایٗ ٔساذّٝ افٕبَ ٘طس ثقس اظ ٔساذّٝ

                                                           
1 Dimef & Linhane 
2 Mindfulness 
3 Distress tolerance 
4 Inter personal effectiveness 
5 Coerner 
6 Friman 
7 Criss 
8 Pover & micc 
9. Clinical trial 
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 ابشارَای پضيَش

 سیىٛ٘ت،  ٚضقیت تحػیالت، سغ  سٗ، چٖٛ ٞٓ اعالفبتی زضثطزاض٘سٜ ٘بٔٝ پطسص ایٗ :ضٙبذتی جٕقیت ٞبی ٚیژٌی ٘بٔٝ پطسص

 .ٌطزیس ٔی ُتىٕی ٔػبحجٝ عی ٌط ٔػبحجٝ تٛسظ وٝ ثٛز زضٔبٖ سبثمٝ ٚ ، ضغُ، تبُٞ ، ٚضقیت

سٛاِی است ویٝ پبسید سیٛاالت ثیٝ غیٛضت )ثّیی(،        30پصیطش ذٛیطتٗ  آیع٘ه : آظٖٔٛ پصیطش ذٛیطتٗ  آیع٘ه یه پطسطٙبٔٝ 

)ذیط( ٚ )ٕ٘ی زا٘ٓ( ٔی ثبضس وٝ ثب تٛجٝ ثٝ جٛاة غحی  ٞط سٛاَ ثّی ٚ ذیط یه ٕ٘طٜ تقّك ٔی ٌیطز. ٚ تٕبْ پبسد ٞبی )؟ : ٕ٘یی  

احسیبس فیعت ٘فیس     21ٚ اظ آٖ وٕتط ٔی آٚضز احسبس حمبضت ٚ تب ٕ٘یطٜ ی   5ٕ٘طٜ ٟ٘بیی وسی وٝ  ٕ٘طٜ ٔی ٌیطز وٝ 5/0زا٘ٓ( 

 زاضای پصیطش ذٛیطتٗ  ثبال ٔی ثبضس.   30تب  28ٔتٛسظ ٚ ٕ٘طات 

 اعتبار ي پایایی

ٔٛز٘ی ٞیب زض اییٗ   ضٚش ٔٛضز استفبزٜ ثطای ثسست آٚضزٖ افتجبض ایٗ تست افتجبض تجطثی یب پیص ثیٗ ثٛز ثٝ ایٗ غٛضت وٝ ٕ٘طات آظ

ٔمیب س ثب ٕ٘طات سیبٞٝ ی ضٚا٘طٙبذتی اثقبز سالٔت ضٚا٘ی ٔمبیسٝ ضس ٚ ٕٞجستٍی ثییٗ ذیطزٜ ٔمییبس ٞیبی سیالٔت ضٚا٘یی ثیب        

 پصیطش ذٛیطتٗ  ثسست آٔس ٚ ثٝ غٛضت ظیط اضائٝ ٌطزیس:

 ٕٞجستٍی پصیطش ذٛیطتٗ  ثباثقبز سالٔت ضٚا٘ی .1 جذيل

 وُ افسطزٌی ٘بضسبوٙص ٚضی اجتٕبفی اة ٚ ثی ذٛاثیاضغط ٘طب٘ٝ ٞبی ثس٘ی ضبذػٟبی آٔبضی

 -0.36 فعت ٘فس

0.001 

0.49- 

0.001 

0.48- 

0.001 

0.55- 

0.001 

0.59- 

0.001 

ٔییعاٖ   0.88ثطای ثسست آٚضزٖ ٔیعاٖ پبیبیی آظٖٔٛ ٔعثٛض اظ ضٚش آِفبی وطٚ٘جبخ استفبزٜ ضس. ٔیعاٖ آِفبی وُ ثطای آظٖٔٛ ٔصوٛض 

ثیب ٔییعاٖ    0.86ثسست آٔس ٔیعاٖ ٕٞجستٍی زٚ ثبض اجطا ٞٓ ثب فبغّٝ ی زٚ ٞفتیٝ  0.76ٚ ٘یٕٝ ی زْٚ  0.82ٕٞجستٍی ٘یٕٝ ی اَٚ،

 (1386ثٝ زست آٔس.)ضقیطی ٚ ٕٞىبضاٖ، 0.001ٔقٙبزاضی 

ثط پبیٝ ٞبی تجطثی ٚ ٘ؾیطی   1999(: پطسطٙبٔٝ تٙؾیٓ ضٙبذتی ٞیجبٖ   زض سبَ 2002پطسص ٘بٔٝ ی تٙؾیٓ ٞیجبٖ  ٌبض٘فسىی)

آٚض ظ٘یسٌی  وٙٙیسٜ ٚ اسیتطس  ای ضٙبذتی افطاز ضا زض پبسد ثٝ تجیبضة تٟسییس  ای ثٛز وٝ ضاٞجطزٞبی ٔمبثِّٝٚیٗ پطسطٙبٔٝثٙب ضس ٚ ا

 (.2002ٚ اسپیٟٖٙٛ،  2، وطایج1وطز )ٌبض٘فسىیاضظیبثی ٔی

ع ٔجیسز ٔبجیت،   ایٗ پطسص ٘بٔٝ زاضای ٘ٝ ذطزٜ ٔمیبس ٔتفبٚت ضبُٔ، ٔالٔت ذٛیص، ٔالٔت زیٍطاٖ، پصیطش، ٘طرٛاضٌطی ، تٕطو

ٖ  تٕطوع ٔجسز ثط ثط٘بٔٝ ضیعی، اضظیبثی ٔجسز ٔبجت، فبجقٝ سبظی ٚ  زیسٌبٜ پصیطی ٔی ( زأٙیٝ ٕ٘یطات   2005، زاّٞیٗ،  3ثبضیس )ضاییب

ٌیطز، ٕ٘یطٜ ٞیط ذیطزٜ ٔمییبس ثیب      ثبضس. ٞط ذطزٜ ٔمیبس چٟبض ٔبزٜ ضا زضثط ٔی)تمطیجبً ٕٞیطٝ( ٔی 5)تمطیجبً ٞطٌع( تب  1ٔمیبس اظ 

ٕ٘یطات ثیبال زض ٞیط ذیطزٜ      ذٛاٞیس ثیٛز.   20تیب   4آیس، ثٙبثطایٗ زأٙٝ ٕ٘طات ٞط ذطزٜ ٔمیبس ثیٗ چٟبض ٔبزٜ ثسست ٔیجٕـ وطزٖ 

(. 2001ثبضس )ٌبض٘فسىی، وطایج، اسیپیٟٖٙٛ،  ٔمیبس ثیبٍ٘ط ٔیعاٖ استفبزٜ ثیطتط اظ ضاٞجطز ٔصوٛض زض ٔٛاجٟٝ ثب ٚالقٝ استطس ظا ٔی

ٚ  0.70پطسطٙبٔٝ پبیبیی ٚ ضٚایی ذٛثی زاضز، زض اوبط ٔغبِقیبت ضیطیت آِفیبی وطٚ٘جیبخ ثیبالی      ٞب ثیبٍ٘ط ایٗ ٔغّجٙس وٝ ایٗ پژٚش

                                                           
1 Garfski 
2 Creich 
3 Rayan 
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(. زض فطًٞٙ ایطا٘ی ٞٓ پبیبیی ٚ ضٚایی ذیٛثی  2002است )ٌبض٘فسىی ٚ ٕٞىبضاٖ، ٌعاضش ضسٜ 0.80حتی زض ذیّی اظ ٔٛاضز ثبالتط اظ 

ٝ ذطزٜ ٔمییبس   9ز وٝ وٝ ٘تبیج ٘طبٖ زااست ثٝ عٛضیزست آٔسٜثطای ٔمیبس حبضط ثٝ ٝ ی فبضسیی  ٘سیر ٓ پطسطیٙبٔ جیٛیی   ی ٘ؾی

ٞیبی وّیی ذیطزٜ    ٞبی ٔبزٜ ٚ ٕ٘طٜثٛز(. ٕ٘طٜ 92/0تب  76/0ی آِفبی وطٚ٘جبخ زإٔٙٝٞسب٘ی زضٚ٘ی ذٛثی زاضتٙس ) ضٙبذتی ٞیجبٖ

 (77/0تب  51/0ظآظٔبیی )( ٚ اضظش ضطایت ٕٞجستٍی ثب =r 75/0تب  =r 46/0ٞبی ٔغبثك ثٝ غٛضت ٔقٙبزاض ٕٞجستٝ ثٛز٘س )ٔمیبس

 ویطز  حٕبییت  جٛیی ضٙبذتی ٞیجبٖی ٘ؾٓفبّٔی اغّی پطسطٙبٔٝ 9اظ اٍِٛی  ی اغّیِٔٛفٝتحّیُ  ثیبٍ٘ط ثجبت ٔمیبس ثٛز. ٘تبیج

(.  67/0تییب  32/0ٞییب ٘سییجتبً ثییبال ثییٛز ) ی ضٚاثییظ زضٚ٘ییی ثیییٗ ذییطزٜ ٔمیییبسزضجییٝ .زوییطزضغییس ٚاضیییب٘س ضا تجییییٗ ٔییی 74وییٝ 

 (.1389)حسٙی،

 

 پضيَش ی اجزایشیًٌ 

ٗ ، اٞساف ٚ چٍٍٛ٘ی ا٘جبْ پژٚٞص ثٝ وّیٙیه ٞب ضسب٘ی زض ٔٛضز پژٚٞص زض سغ  ی اَٚ، اظ عطیك اعالؿ زض ٔطحّٝ ، ٔقطفیی  ظٚجیی

تٛسظ ٔتمبضییبٖ  سبظٌبضی ظ٘بضٛئی ی افسطزٌی ٘بٔٝی غطثبٍِطی، پطسصضسٜ ٚ اظ زاٚعّجبٖ، ثجت ٘بْ ثٝ فُٕ آٔس. سپس زض ٔطحّٝ

 15زض ایٗ ٔمیبس وست وطز٘س، ضٙبسبیی ضس٘س وٝ ثٝ غٛضت ا٘تسبة تػبزفی، وٕتطی ٘فط وٝ ٕ٘طات  15ٞب تىٕیُ طٜٚضطوت زض ٌ

جّسیٝ زض ٞفتیٝ(، ٞطیت     ییه  ٞفتیٝ )  ٞطت ٞفتیٝ  ٘فط ٘یع زض ٌطٜٚ ضبٞس لطاض ٌطفتٙس.ٌطٜٚ آظٖٔٛ، عی  15٘فط زض ٌطٜٚ آظٖٔٛ ٚ 

ی ٔقطفیی اٞیساف ٚ فٙیبٚیٗ    ٞطجّسیٝ، زضثطٌیط٘یسٜ   زٚ سبفت زضیبفیت وطز٘یس.   جّسٝ ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیىی ثٝ ٔست یه ٚ ٘یٓ تب

ی زْٚ ثیٝ  چٙیٗ تٕطیٙبت ذبضج اظ جّسٝ ثٛز. فالٜٚ ثط ایٗ، اظ جّسٝٔجبحث ٔطثٛط ثٝ آٖ جّسٝ، ثحث ٚ تٕطیٙبت زاذُ جّسٝ ٚ ٞٓ

ٝ   ای ٞٛضیبضی فطاٌیط اظ عطیك تٙفس ٚ سپس ٔطٚض ثقس، ٞط جّسٝ ثب یه تٕطیٗ پٙج زلیمٝ ی لجیُ، آغیبظ   تٕطیٙبت ٔطثٛط ثیٝ جّسی

ٝ    ی اَٚ، پس اظ ذٛشضس. زض جّسٝٔی ی أسٌٛیی، آضٙبیی افضبی ٌطٜٚ ثب یىسیٍط، آضٙبیی ثب اٞساف ٚ لٛا٘یٗ ٌطٜٚ، زضٔیبٖ ثیب اضایی

ٚ سیٝ حبِیت    ی زیبِىتیىی ٚ پس اظ آٖ آضٙبیی ثب ٔفْٟٛ ٞٛضییبضی فطاٌییط  ٞبی تفىط ٚ فُٕ ثٝ ضیٜٛتقطیف زیبِىتیه، اغَٛ ٚ ضاٜ

ی زْٚ زٚ زستٝ ٟٔبضت ثطای زستیبثی ثٝ ٞٛضییبضی فطاٌییط   شٞٙی )شٞٗ ٔٙغمی، شٞٗ ٞیجب٘ی ٚ شٞٗ ذطزٌطا( آغبظ ضس. زض جّسٝ

وٝ فجبضتٙس اظ وبضٞبیی وٝ فطز ثبیس ثطای ضسییسٖ ثیٝ ٞٛضییبضی فطاٌییط     ،ٞبی چٝ چیعی اَٚ ٟٔبضتآٔٛظش زازٜ ٚ تٕطیٗ ضس. زستٝ

ا٘جیبْ اییٗ    یٞبی چٍٛ٘ٝ وٝ فجبضتٙس اظ ٘حٜٛی زْٚ، ٟٔبضتٟبضت ٔطبٞسٜ، تٛغیف ٚ ضطوت وطزٖ(. زستٝا٘جبْ زٞس ) ضبُٔ سٝ ٔ

جّسبت سْٛ تب پٙجٓ ثیٝ ثریص اَٚ    (. ٚ وبضآٔس فُٕ وطزٖ ذٛزٞٛضیبضی فطاٌیط، وبضٞب )ضبُٔ سٝ ٟٔبضت اتربش ٔٛضـ غیطلضبٚتی

اذتػبظ زاضت. ضاٞجطزٞبی ثمیب زض ثحیطاٖ ذیٛز ضیبُٔ چٟیبض ٔجٕٛفیٝ       ی تحُٕ پطیطب٘ی یقٙی ضاٞجطزٞبی ثمب زض ثحطاٖ اظ ِٔٛفٝ

ٞیبی ثٟسیبظی   ٟٔیبضت  -3ٌب٘یٝ  سبظی ثب حیٛاس پیٙج  ذٛزآضاْ -2ضاٞجطزٞبی پطت وطزٖ حٛاس  -1 :ثبضٙس وٝ فجبضتٙس اظٟٔبضت ٔی

ٞیبی  ٟیبضْ )ٟٔیبضت  ٞبی پطت ویطزٖ حیٛاس(، چ  تىٙیه سٛز ٚ ظیبٖ. ایٗ چٟبض ٔجٕٛفٝ زض عی جّسبت سْٛ )ٟٔبضت -4ِحؾبت ٚ 

ی ضطٓ اذتػبظ ثٝ زٚٔییٗ  ٞبی ثٟسبظی ِحؾبت ٚ تىٙیه سٛز ٚ ظیبٖ( آٔٛظش زازٜ ضس٘س. جّسٝسبظی( ٚ پٙجٓ )ٟٔبضت ذٛزآضاْ

 ٞبی تحُٕ پطیطب٘ی یقٙی ٟٔبضت پصیطش ٚالقیت زاضزثرص اظ ٟٔبضت

 َا ا ي ابشار تجشیٍ ي تحلیل دادٌَ ريش

ٞبی ثسست آٔسٜ ٚ پبسرٍٛیی ثٝ سئٛاالت پیژٚٞص اظ ضٚضیٟبی آٔیبضی ٔتقیسزی ثٟیطٜ       زض ایٗ پژٚٞص جٟت تجعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ

اظ ضٚش ٞبی آٔبض تٛغیفی ٚ استٙجبعی استفبزٜ ضس. اظ ضٚش ٞبی آٔبض تٛغیفی جٟت ٔحبسجٝ ٔییبٍ٘یٗ ٚ   ٌطفتٝ ضس وٝ فجبضتٙس اظ:

ٗ   ،  ضضبیت ٟٔبضت ٞبی تٙؾیٓ ٞیجبٖا٘حطاف استب٘ساضز آظٔٛز٘ی ٞب زض ٔمیبس ٞبی  زض ٔطاحیُ پییص    ظ٘بضیٛئی ٚ پیصیطش ذٛیطیت
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زضٔیبٖ ضفتبضزضٔیب٘ی زیبِىتییه ثیط     آظٖٔٛ، ٚ اظ ضٚش آٔبض استٙجبعی ضبُٔ تحّیُ وٛاضیب٘س ثٝ ٔٙؾٛض ثطضسی اثیطات   آظٖٔٛ ٚ پس

 ضس. استفبزٜ  ، افعایص  ضضبیت ظ٘بضٛئی ٚ افعایص  پصیطش ذٛیطتٟٗٔبضت ٞبی تٙؾیٓ ٞیجبٖثٟجٛز  

 

 وتایج

 یفییافتٍ َای تًص

 یافتٍ َای تًصیفی در مزحلٍ پیش آسمًن

 ٕ٘طات ضضبیت ظ٘بضٛئی ٚ پصیطش ذٛیطتٗ  ظٚجیٗ زض ٔطحّٝ پیص آظٖٔٛ .2جذيل 

 ٌطٜٚ

 ٔتغیط

 آظٔبیص ٌٛاٜ

 ا٘حطاف استب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ ا٘حطاف استب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ

 2.39 21.80 1.72 16.60 پصیطش ذٛیطتٗ

طزیس وٝ ٕ٘طات ِٔٛفٝ ٞبی  پصیطش حٛیطتٗ زض ٌطٜٚ آظٔیبیص ٚ ٌیٛاٜ تمطیجیب ٕٞسیٛ ٚ     ثب تٛجٝ ثٝ زازٜ ٞبی جسَٚ فٛق ٔطرع ٌ

 ثطاثط ٔی ثبضس.

 ٕ٘طات ِٔٛفٝ ٞبی تٙؾیٓ ٞیجب٘ی ظٚجیٗ تٟطا٘ی   زض ٔطحّٝ پیص آظٖٔٛ .3جذيل 

 ٌطٜٚ

 ٔتغیط

 آظٔبیص ٌٛاٜ

 ا٘حطاف استب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ ا٘حطاف استب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ

 0.970 13.66 1.146 13.20 ٔالٔت ذٛیص

 1.24 13.40 1.505 12.46 ٔالٔت زیٍطاٖ

 1.52 8.20 0.9150 8.13 پصیطش

 1.45 12.46 0.961 14.06 ٘طرٛاضٌطی

 0.700 7.93 1.162 7.73 تٕطوع ٔجسز ٔبجت

 1.11 10.33 2.404 10.06 تٕطوع ٔجسز ثط ثط٘بٔٝ ضیعی

 1.41 9.00 1.486 8.93 اضظیبثی ٔجسز ٔبجت

 1.24 13.60 1.457 13.53 فبجقٝ سبظی
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 00.96 8.73 0.7030 8.26 زیسٌبٜ پصیطی

٘تبیج ثٝ زست آٔسٜ زض جسَٚ ثبال ، ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف استب٘ساضز ضا ثطای ظٚجیٗ تٟطا٘ی زض ِٔٛفٝ ٞیبی تٙؾییٓ ٞیجیب٘ی ٘طیبٖ ٔیی      

 زٞس.

 ٕ٘طات  ضضبیت ظ٘بضٛئی ٚ پصیطش ذٛیطتٗ زض ٔطحّٝ پس آظٖٔٛ  .4جذيل 

 ٌطٜٚ

 ٔتغیط

 آظٔبیص ٛاٌٜ

 ا٘حطاف استب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ ا٘حطاف استب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ

 2.39 21.80 1.72 16.60 پصیطش ذٛیطتٗ

پصیطش ذٛیطتٗ زض ٔطحّٝ پس آظٖٔٛ ٘سیجت   ٔتغیطثب تٛجٝ ثٝ زازٜ ٞبی جسَٚ فٛق ٔطرع ٌطزیس وٝ  ٕ٘طات ٌطٜٚ آظٔبیص  زض 

 ثٝ ٌطٜٚ ٌٛاٜ افعایص زاضتٝ است.

 ِفٝ ٞبی تٙؾیٓ ٞیجب٘ی ظٚجیٗ   زض ٔطحّٝ پس آظٖٕٔٛ٘طات ٔٛ  .5جذيل 

 ٌطٜٚ

 ٔتغیط

 آظٔبیص ٌٛاٜ

 ا٘حطاف استب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ ا٘حطاف استب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ

 1.12 10.40 1.48 12.73 ٔالٔت ذٛیص

 1.41 10.00 1.04 11.66 ٔالٔت زیٍطاٖ

 1.47 10.80 1.00 9.00 پصیطش

 1.61 11.20 1.98 11.73 ٘طرٛاضٌطی

 1.05 10.40 1.22 6.93 طوع ٔجسز ٔبجتتٕ

 1.04 12.66 2.23 10.86 تٕطوع ٔجسز ثط ثط٘بٔٝ ضیعی

 1.35 11.53 1.51 10.00 اضظیبثی ٔجسز ٔبجت

 1.29 10.33 1.22 11.93 فبجقٝ سبظی

 0.990 12.13 0.830 8.86 زیسٌبٜ پصیطی

 زض ٔطحّٝ پس آظٖٔٛ ٘طبٖ ٔیسٞس.ی ظٚجیٗ ِٔٛفٝ ٞبی تٙؾیٓ ٞیجب٘ ٘تبیج ثٝ زست آٔسٜ زض جسَٚ ثبال ٕ٘طات 

 یبفتٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ فطضیٝ ٞب
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ضٟط تٟطاٖذٛزپصیطی زض ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق تحّیُ وٛٚاضیب٘س ٔتغیط  . 6جذيل   

 ضبذع ٞبی آٔبضی

 

 ٔٙبثـ ٚاضیب٘س        

ٔییییییییییبٍ٘یٗ  زضجٝ آظازی ٔجٕٛؿ ٔجصٚضات

 ٔجصٚضات

F ا٘ساظٜ اثط 

 0.385 16.9 964.3 1 964.3 اثط ٔساذّٝ

 56.9 27 1538 ذغب

   30 226644 وُ

01/0**p< 

وٛچىتط ٔی ثبضس ثیبٍ٘ط اییٗ اسیت ویٝ ٔتغییط      05/0ٔی ثبضس ٚ اظ  000/0سغ  ٔقٙبزاضی ایٗ جسَٚ وٝ ثطاثط ثب ، ب تٛجٝ ثٝ جسَٚث

حّٝ پیص آظٖٔٛ تفبٚت ٔقٙبزاضی زاضز ٚ چیٖٛ  ثب ایٗ ٔتغیط زض ٔط ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیهزض ٔطحّٝ پس اظ ا٘جبْ آٔٛظش  ذٛزپصیطی

ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط ٔبجت است ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ ایٗ ٔتغیط زض پس آظٖٔٛ پیططفت زاضتٝ است ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛجٝ ثٝ ا٘یساظٜ اثیط   

 ذٛزپیصیطی ثیط   ىتییه ضفتبضزضٔب٘ی زیبِزضغس 38ٔی ثبضس ثٝ ایٗ ٘تیجٝ  ٔی ضسیٓ وٝ ثٝ عٛض تمطیجی 0/ 380ایٗ ٔتغیط وٝ ثطاثط ثب 

( تبییس ٚ ٘تبیج ٘طبٖ ٔی زٞس ویٝ ضاثغیٝ   p<0/000ایٗ فطضیٝ زض سغ  )زض ٟ٘بیت ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثٝ زست آٔسٜ تبثیط زاضتٝ است.

 افعایص ذٛزپصیطی ظٚجیٗ زاضز.ی ٔقٙبزاضی ثیٗ ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ٚ 

 

ضٟط تٟطاٖی ظ٘بضٛئی ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق سبظٌبضتحّیُ وٛٚاضیب٘س ٔتغیط  .7جذيل   

 ضبذع ٞبی آٔبضی

 

 ٔٙبثـ ٚاضیب٘س

ٔییییییییییبٍ٘یٗ  زضجٝ آظازی ٔجٕٛؿ ٔجصٚضات

 ٔجصٚضات

F ا٘ساظٜ اثط 

 0.676 56.3 99.4 1 99.4 اثط ٔساذّٝ

 1.76 27 47.6 ذغب

  30 11384 وُ

01/0**p< 

وٛچىتط ٔی ثبضس ثیبٍ٘ط اییٗ اسیت ویٝ ٔتغییط     05/0ٔی ثبضس ٚ اظ  000/0ثطاثط ثب سغ  ٔقٙبزاضی ایٗ جسَٚ وٝ  ،ثب تٛجٝ ثٝ جسَٚ

ثب ایٗ ٔتغیط زض ٔطحّٝ پیص آظٖٔٛ تفبٚت ٔقٙیبزاضی زاضز   ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیهزض ٔطحّٝ پس اظ ا٘جبْ آٔٛظش  سبظٌبضی ظ٘بضٛئی 

س آظٖٔٛ پیططفت زاضتٝ است ٚ ٕٞچٙیٗ ثیب تٛجیٝ ثیٝ    ٚ چٖٛ ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط ٔبجت است ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ ایٗ ٔتغیط زض پ

ثیط   ضفتبضزضٔیب٘ی زیبِىتییه  زضغیس   67ٔی ثبضس ثٝ ایٗ ٘تیجٝ  ٔی ضسیٓ وٝ ثیٝ عیٛض تمطیجیی    67/0ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط وٝ ثطاثط ثب 

( تبییس ٚ ٘تبیج ٘طبٖ p<0/000فطضیٝ زض سغ  ) ایٗزض ٟ٘بیت ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثٝ زست آٔسٜ  تبثیط زاضتٝ است. سبظٌبضی ظ٘بضٛئی 

 ظٚجیٗ زاضز.سبظٌبضی ظ٘بضٛئی ٔی زٞس وٝ ضاثغٝ ی ٔقٙبزاضی ثیٗ ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ٚ افعایص  
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 ضٟط تٟطاٖزض ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق تحّیُ وٛٚاضیب٘س ٔتغیط وبٞص ٔالٔت ذٛیص،   .8جذيل 

 ضبذع ٞبی آٔبضی

 

 ٔٙبثـ ٚاضیب٘س        

 ا٘ساظٜ اثط F ٔیبٍ٘یٗ ٔجصٚضات زضجٝ آظازی ٔجٕٛؿ ٔجصٚضات

 0.626 45.1 51.3 1 51.3 اثط ٔساذّٝ

 1.1 27 30.6 ذغب

   30 4103 وُ

01/0**p< 

وٛچىتط ٔی ثبضس ثیبٍ٘ط اییٗ اسیت ویٝ ٔتغییط     05/0ٔی ثبضس ٚ اظ  000/0سغ  ٔقٙبزاضی ایٗ جسَٚ وٝ ثطاثط ثب ، ثب تٛجٝ ثٝ جسَٚ

ثب ایٗ ٔتغیط زض ٔطحّٝ پیص آظٖٔٛ تفبٚت ٔقٙیبزاضی زاضز   ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیهٌبضی اجتٕبفی زض ٔطحّٝ پس اظ ا٘جبْ آٔٛظش سبظ

ٚ چٖٛ ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط ٔٙفی  است ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ ایٗ ٔتغیط زض پس آظٖٔٛ وبٞص  زاضتٝ است ٚ ٕٞچٙییٗ ثیب تٛجیٝ ثیٝ     

ثیط   ضفتبضزضٔیب٘ی زیبِىتییه  زضغیس   62ٔی ثبضس ثٝ ایٗ ٘تیجٝ  ٔی ضسیٓ وٝ ثیٝ عیٛض تمطیجیی    62/0ثب ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط وٝ ثطاثط 

( تبیییس ٚ ٘تیبیج   p<0/000ایٗ فطضیٝ زض سغ  )زض ٟ٘بیت ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثٝ زست آٔسٜ  وبٞص ٔالٔت ذٛیص، تبثیط زاضتٝ است.

 فتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ٚ وبٞص ٔالٔت ذٛیطتٗ ظٚجیٗ زاضز٘طبٖ ٔی زٞس وٝ ضاثغٝ ی ٔقٙبزاضی ثیٗ ض

 

ضٟط تٟطاٖزض ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق تحّیُ وٛٚاضیب٘س ٔتغیط ٔالٔت زیٍطاٖ  . 9جذيل   

 ضبذع ٞبی آٔبضی

 

 ٔٙبثـ ٚاضیب٘س

ٔجٕیییییییٛؿ 

 ٔجصٚضات

ٔییییییییییبٍ٘یٗ  زضجٝ آظازی

 ٔجصٚضات

F ا٘ساظٜ اثط 

 0.61 43.6 34.3 1 34.3 اثط ٔساذّٝ

 0.786 27 21.2 ذغب

  30 3585 وُ

01/0**p< 

وٛچىتط ٔی ثبضس ثیبٍ٘ط اییٗ اسیت ویٝ ٔتغییط     05/0ٔی ثبضس ٚ اظ  000/0سغ  ٔقٙبزاضی ایٗ جسَٚ وٝ ثطاثط ثب ، ثب تٛجٝ ثٝ جسَٚ

فیبٚت ٔقٙیبزاضی زاضز ٚ   ثب ایٗ ٔتغیط زض ٔطحّٝ پیص آظٖٔٛ ت ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیهٔالٔت زیٍطاٖ  زض ٔطحّٝ پس اظ ا٘جبْ آٔٛظش 

چٖٛ ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط ٔٙفی  است ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ ایٗ ٔتغیط زض پس آظٖٔٛ وبٞص زاضتٝ است ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛجٝ ثٝ ا٘یساظٜ  

ثیط ویبٞص    ضفتبضزضٔیب٘ی زیبِىتییه  زضغس  61ٔی ثبضس ثٝ ایٗ ٘تیجٝ  ٔی ضسیٓ وٝ ثٝ عٛض تمطیجی 610/0اثط ایٗ ٔتغیط وٝ ثطاثط ثب 

( تبیییس ٚ ٘تیبیج ٘طیبٖ    p<0/000ایٗ فطضیٝ زض سغ  )زض ٟ٘بیت ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثٝ زست آٔسٜ  ٔت زیٍطاٖ  تبثیط زاضتٝ است.ٔال

 .ٔی زٞس وٝ ضاثغٝ ی ٔقٙبزاضی ثیٗ ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ٚ وبٞص ٔالٔت زیٍطاٖ ظٚجیٗ زاضز
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ضٟط تٟطاٖزض ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق صیطش تحّیُ وٛٚاضیب٘س ٔتغیط تٛا٘بیی پ.  10جذيل  

 ضبذع ٞبی آٔبضی

 

 ٔٙبثـ ٚاضیب٘س

ٔجٕیییییییٛؿ 

 ٔجصٚضات

ٔییییییییییبٍ٘یٗ  زضجٝ آظازی

 ٔجصٚضات

F ا٘ساظٜ اثط 

 0.499 26.84 23.05 1 23 اثط ٔساذّٝ

 0.85 27 23.1 ذغب

  30 3009 وُ

01/0**p< 

وٛچىتط ٔی ثبضس ثیبٍ٘ط اییٗ اسیت ویٝ ٔتغییط     05/0ٔی ثبضس ٚ اظ  000/0ثط ثب سغ  ٔقٙبزاضی ایٗ جسَٚ وٝ ثطا، ثب تٛجٝ ثٝ جسَٚ

ثب ایٗ ٔتغیط زض ٔطحّٝ پیص آظٔیٖٛ تفیبٚت ٔقٙیبزاضی زاضز ٚ     ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیهزض ٔطحّٝ پس اظ ا٘جبْ آٔٛظش  تٛا٘بیی پصیطش

ٖ پیططفت زاضتٝ اسیت ٚ ٕٞچٙییٗ ثیب تٛجیٝ ثیٝ      چٖٛ ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط ٔبجت است ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ ایٗ ٔتغیط زض پس آظٔٛ

ثیط   ضفتبضزضٔیب٘ی زیبِىتییه  زضغیس   57ٔی ثبضس ثٝ ایٗ ٘تیجٝ  ٔی ضسیٓ وٝ ثٝ عٛض تمطیجی 0/ 499ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط وٝ ثطاثط ثب 

( تبییس ٚ ٘تبیج ٘طبٖ ٔی p<0/000ایٗ فطضیٝ زض سغ  )زض ٟ٘بیت ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثٝ زست آٔسٜ  تبثیط زاضتٝ است. تٛا٘بیی پصیطش

 زٞس وٝ ضاثغٝ ی ٔقٙبزاضی ثیٗ ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ٚ افعایص پصیطش ذٛیطتٗ ظٚجیٗ زاضز

 

ضٟط تٟطاٖزض ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق  تحّیُ وٛٚاضیب٘س ٔتغیط ٘طرٛاضٌطی. 11جذيل  

 ضبذع ٞبی آٔبضی

 

 ٔٙبثـ ٚاضیب٘س

اتٔجٕٛؿ ٔجصٚض ٔییییییییییبٍ٘یٗ  زضجٝ آظازی 

 ٔجصٚضات

F ا٘ساظٜ اثط 

 0.002 0.042 0.13 1 0.13 اثط ٔساذّٝ

 3.29 27 89.0 ذغب

  30 4038 وُ

01/0**p< 

وٛچىتط ٔی ثبضس ثیبٍ٘ط اییٗ اسیت ویٝ ٔتغییط     05/0ٔی ثبضس ٚ اظ  000/0سغ  ٔقٙبزاضی ایٗ جسَٚ وٝ ثطاثط ثب  ،ثب تٛجٝ ثٝ جسَٚ

ثب ایٗ ٔتغیط زض ٔطحّٝ پییص آظٔیٖٛ تفیبٚت ٔقٙیبزاضی ٘یساضز ٚ       ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیهٔطحّٝ پس اظ ا٘جبْ آٔٛظش زض  ٘طرٛاضٌطی

چٖٛ ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط ٔٙفی است ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ ایٗ ٔتغیط زض پس آظٖٔٛ وبٞص زاضتٝ است ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛجٝ ثٝ ا٘یساظٜ  

. ٝ ایٗ ٘تیجٝ  ٔی ضسیٓ وٝ تبثیط چطٍٕیطی ثط وبٞص افىبض  ٘طیرٛاضٌطی ٘ساضیتٝ اسیت   ٔی ثبضس ث002/0اثط ایٗ ٔتغیط وٝ ثطاثط ثب 

( تبییس ٚ ٘تبیج ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ ضاثغٝ ی ٔقٙیبزاضی ثییٗ   p<0/000ایٗ فطضیٝ زض سغ  )زض ٟ٘بیت ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثٝ زست آٔسٜ 

 زاضزضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ٚ وبٞص ٘طرٛاض فىطی ظٚجیٗ 
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ضٟط تٟطاٖالق زض ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی ع  تحّیُ وٛٚاضیب٘س ٔتغیط تٕطوع ٔجسز ٔبجت .12جذيل  

 ضبذع ٞبی آٔبضی

 

 ٔٙبثـ ٚاضیب٘س

ٔجٕیییییییٛؿ 

 ٔجصٚضات

ٔییییییییییبٍ٘یٗ  زضجٝ آظازی

 ٔجصٚضات

F ا٘ساظٜ اثط 

 0.90 0.263 78.6 1 78.6 اثط ٔساذّٝ

 0.299 27 8.0 ذغب

  30 2380 وُ

01/0**p< 

وٛچىتط ٔی ثبضس ثیبٍ٘ط اییٗ اسیت ویٝ ٔتغییط     05/0ٔی ثبضس ٚ اظ  000/0سغ  ٔقٙبزاضی ایٗ جسَٚ وٝ ثطاثط ثب  ،ثب تٛجٝ ثٝ جسَٚ

ثب ایٗ ٔتغیط زض ٔطحّٝ پییص آظٔیٖٛ تفیبٚت ٔقٙیبزاضی      ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیهزض ٔطحّٝ پس اظ ا٘جبْ آٔٛظش   تٕطوع ٔجسز ٔبجت

یٗ ٔتغیط ٔبجت است ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ ایٗ ٔتغیط زض پس آظٖٔٛ پیططفت زاضتٝ است ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛجیٝ  زاضز ٚ چٖٛ ا٘ساظٜ اثط ا

ثیط   ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتییه زضغس   90ٔی ثبضس ثٝ ایٗ ٘تیجٝ  ٔی ضسیٓ وٝ ثٝ عٛض تمطیجی 0/ 90ثٝ ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط وٝ ثطاثط ثب 

( تبیییس ٚ ٘تیبیج   p<0/000اییٗ فطضییٝ زض سیغ  )   ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثٝ زست آٔسٜ زض ٟ٘بیت  تبثیط زاضتٝ است.  تٕطوع ٔجسز ٔبجت

 ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ ضاثغٝ ی ٔقٙبزاضی ثیٗ ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ٚ افعایص تٛا٘بیی تٕطوع ٔجسز ظٚجیٗ زاضز.

ضٟط تٟطاٖظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق زض تحّیُ وٛٚاضیب٘س ٔتغیط تٛا٘بیی تٕطوع ٔجسز ثط ثط٘بٔٝ ضیعی  .13جذيل  

 ضبذع ٞبی آٔبضی

 

 ٔٙبثـ ٚاضیب٘س

ٔجٕیییییییٛؿ 

 ٔجصٚضات

ٔییییییییییبٍ٘یٗ  زضجٝ آظازی

 ٔجصٚضات

F ا٘ساظٜ اثط 

 0.733 74.2 18.1 1 18.1 اثط ٔساذّٝ

 0.245 27 6.6 ذغب

  30 4263 وُ

01/0**p< 

وٛچىتط ٔی ثبضس ثیبٍ٘ط ایٗ اسیت ویٝ ٔتغییط    05/0ٔی ثبضس ٚ اظ  000/0سغ  ٔقٙبزاضی ایٗ جسَٚ وٝ ثطاثط ثب  ، ثب تٛجٝ ثٝ جسَٚ 

ثب اییٗ ٔتغییط زض ٔطحّیٝ پییص آظٔیٖٛ       ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیهتٛا٘بیی تٕطوع ٔجسز ثط ثط٘بٔٝ ضیعی  زض ٔطحّٝ پس اظ ا٘جبْ آٔٛظش 

یط زض پس آظٖٔٛ پیططفت زاضیتٝ اسیت ٚ   تفبٚت ٔقٙبزاضی زاضز ٚ چٖٛ ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط ٔبجت است ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ ایٗ ٔتغ

زضغیس   73ٔی ثبضیس ثیٝ اییٗ ٘تیجیٝ  ٔیی ضسییٓ ویٝ ثیٝ عیٛض تمطیجیی           0/ 73ٕٞچٙیٗ ثب تٛجٝ ثٝ ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط وٝ ثطاثط ثب 

اییٗ   سٜزض ٟ٘بیت ثب تٛجٝ ثیٝ ٘تیبیج ثیٝ زسیت آٔی      ثط تٛا٘بیی تٕطوع ٔجسز ثط ثط٘بٔٝ ضیعی  تبثیط زاضتٝ است. ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه

( تبییس ٚ ٘تبیج ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ ضاثغٝ ی ٔقٙبزاضی ثییٗ ضفتبضزضٔیب٘ی زیبِىتییه ٚ افیعایص پتٛا٘یبیی      p<0/000فطضیٝ زض سغ  )

 تٕطوع ٔجسز ثط ثط٘بٔٝ ضیعی ظٚجیٗ زاضز
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ضٟط تٟطاٖی عالق زض ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ تحّیُ وٛٚاضیب٘س ٔتغیط تٛا٘بیی اضظیبثی ٔجسز ٔبجت . 14جسَٚ   

 ضبذع ٞبی آٔبضی

 

 ٔٙبثـ ٚاضیب٘س

ٔجٕیییییییٛؿ 

 ٔجصٚضات

ٔییییییییییبٍ٘یٗ  زضجٝ آظازی

 ٔجصٚضات

F ا٘ساظٜ اثط 

 0.61 43.6 16.2 1 16.2 اثط ٔساذّٝ

 0.37 27 10 ذغب

  30 3553 وُ

01/0**p< 

وٛچىتط ٔی ثبضس ثیبٍ٘ط ایٗ اسیت ویٝ ٔتغییط    05/0ٔی ثبضس ٚ اظ  000/0سغ  ٔقٙبزاضی ایٗ جسَٚ وٝ ثطاثط ثب ، ثب تٛجٝ ثٝ جسَٚ 

ثیب اییٗ ٔتغییط زض ٔطحّیٝ پییص آظٔیٖٛ تفیبٚت         ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیهزض ٔطحّٝ پس اظ ا٘جبْ آٔٛظش  تٛا٘بیی اضظیبثی ٔجسز ٔبجت

        ٝ اسیت ٚ   ٔقٙبزاضی زاضز ٚ چٖٛ ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط ٔبجت است ثیبٍ٘ط ایٗ اسیت ویٝ اییٗ ٔتغییط زض پیس آظٔیٖٛ پیطیطفت زاضیت

زضغیس   61ٔی ثبضیس ثیٝ اییٗ ٘تیجیٝ  ٔیی ضسییٓ ویٝ ثیٝ عیٛض تمطیجیی           0/ 61ٕٞچٙیٗ ثب تٛجٝ ثٝ ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط وٝ ثطاثط ثب 

اییٗ فطضییٝ زض   زض ٟ٘بیت ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثٝ زسیت آٔیسٜ    تبثیط زاضتٝ است. ثط تٛا٘بیی اضظیبثی ٔجسز ٔبجت ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه

( تبییس ٚ ٘تبیج ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ ضاثغٝ ی ٔقٙبزاضی ثیٗ ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ٚ افعایص تٛا٘یبیی اضظییبثی ٔجیسز    p<0/000سغ  )

 ظٚجیٗ زاضز

ضٟط تٟطاٖزض ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق تحّیُ وٛٚاضیب٘س ٔتغیط فبجقٝ سبظی  .15جذيل   

 ضبذع ٞبی آٔبضی

 

 ٔٙبثـ ٚاضیب٘س

ٔجٕیییییییٛؿ 

 ٔجصٚضات

ظازیزضجٝ آ ٔییییییییییبٍ٘یٗ  

 ٔجصٚضات

F ا٘ساظٜ اثط 

 0.54 32.6 20.37 1 20.3 اثط ٔساذّٝ

 0.62 27 16.8 ذغب

  30 3782 وُ

01/0**p< 

وٛچىتط ٔی ثبضس ثیبٍ٘ط اییٗ اسیت ویٝ ٔتغییط     05/0ٔی ثبضس ٚ اظ  000/0سغ  ٔقٙبزاضی ایٗ جسَٚ وٝ ثطاثط ثب ، ثب تٛجٝ ثٝ جسَٚ

ثب ایٗ ٔتغیط زض ٔطحّٝ پییص آظٔیٖٛ تفیبٚت ٔقٙیبزاضی زاضز ٚ      ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیهاظ ا٘جبْ آٔٛظش  زض ٔطحّٝ پس  فبجقٝ سبظی

چٖٛ ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط ٔٙفی  است ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ ایٗ ٔتغیط زض پس آظٖٔٛ وبٞص  زاضتٝ است ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛجٝ ثٝ ا٘ساظٜ 

ثیط فبجقیٝ    ضفتبضزضٔیب٘ی زیبِىتییه  زضغس  54تیجٝ  ٔی ضسیٓ وٝ ثٝ عٛض تمطیجی ٔی ثبضس ثٝ ایٗ 540/0٘اثط ایٗ ٔتغیط وٝ ثطاثط ثب 

( تبییس ٚ ٘تبیج ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ p<0/000ایٗ فطضیٝ زض سغ  )زض ٟ٘بیت ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثٝ زست آٔسٜ  سبظی تبثیط زاضتٝ است.

 جقٝ سبظی ٚجٛز زاضز.ضاثغٝ ی ٔقٙبزاضی ثیٗ ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ٚ وبٞص فب
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ضٟط تٟطاٖزض ظٚجیٗ زض آستب٘ٝ ی عالق  تحّیُ وٛٚاضیب٘س ٔتغیط زیسٌبٜ پصیطی . 16جذيل  

 ضبذع ٞبی آٔبضی

 

 ٔٙبثـ ٚاضیب٘س        

ٔجٕیییییییٛؿ 

 ٔجصٚضات

ٔییییییییییبٍ٘یٗ  زضجٝ آظازی

 ٔجصٚضات

F ا٘ساظٜ اثط 

 0.76 87 65.6 1 65.6 اثط ٔساذّٝ

 0.74 27 20.1 ذغب

   30 3411 وُ

01/0**p< 

وٛچىتط ٔی ثبضس ثیبٍ٘ط اییٗ اسیت ویٝ ٔتغییط     05/0ٔی ثبضس ٚ اظ  000/0سغ  ٔقٙبزاضی ایٗ جسَٚ وٝ ثطاثط ثب ، ثب تٛجٝ ثٝ جسَٚ

ثب ایٗ ٔتغیط زض ٔطحّٝ پیص آظٔیٖٛ تفیبٚت ٔقٙیبزاضی زاضز ٚ     ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیهزض ٔطحّٝ پس اظ ا٘جبْ آٔٛظش  زیسٌبٜ پصیطی 

٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط ٔبجت است ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ ایٗ ٔتغیط زض پس آظٖٔٛ پیططفت زاضتٝ اسیت ٚ ٕٞچٙییٗ ثیب تٛجیٝ ثیٝ      چٖٛ ا

ثیط   ضفتبضزضٔیب٘ی زیبِىتییه  زضغیس   76ٔی ثبضس ثٝ ایٗ ٘تیجٝ  ٔی ضسیٓ وٝ ثیٝ عیٛض تمطیجیی    76/0ا٘ساظٜ اثط ایٗ ٔتغیط وٝ ثطاثط ثب 

( تبیییس ٚ ٘تیبیج ٘طیبٖ    p<0/000ایٗ فطضیٝ زض سیغ  ) تبیج ثٝ زست آٔسٜ جٝ ثٝ ٟ٘٘بیت ثب تٛزض  تبثیط زاضتٝ است. زیسٌبٜ پصیطی 

 ٔی زٞس وٝ ضاثغٝ ی ٔقٙبزاضی ثیٗ ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه ٚ وبٞص زیسٌبٜ پصیطی ظٚجیٗ زاضز

 

 

 بحث ي وتیجٍ گیزی در مًرد وتایج فزضیٍ َای پضيَش

ذٛزپصیطی زض ظٚجیٗ زض آسیتب٘ٝ ی عیالق ٚ   ثبفث افعایص  ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه،: 1ز ٘تبیج فطضیٝ ی ثحث ٚ ٘تیجٝ ٌیطی زض ٔٛض

 ضٟط تٟطاٖ ٔی ضٛز. ظٚجیٗ فبزی

، جب٘ی ٞیجب٘ی زض آسیت ضٙبسی ضٚا٘یی ( زض ٔٛضز تبثیط فٛأُ ٞی1996٘تبیج ایٗ فطضیٝ ٞب ٕٞسٛ ثب پژٚٞص ٞبی ٚیّیبٔع ٕٞىبضاٖ )

( اذیتالالت  2007ٔیبي،    5، ثطزِیی ٚ  6، ٌیبض٘ط 5؛ وسیطاس 2008، 4ٚ ٚ٘تیٛضا  3، ٚاس2؛ ضاتطٔب٘یس 2008 ،1اذتالالت ذّمی )تیپّیع 

ً 12، ٔه والسیىی 11؛ وب٘ستع2005، 10ٚ ثىط 9؛ ضیٙه2009، 8، ٔه ِئٛز ٚ ثطایس7َاضغطاثی )سی ٚ  14، ثطایّیی 13، ٚاسیتطثیٙ

بٖ زض ظٔیٙٝ ی زضٔبٖ تقبضضبت ظ٘بضیٛئی ثیط اییٗ ٘ؾیط     (، اضبضٜ وطز.  ثسیبضی اظ ٔترػػ2006؛ ٌبض٘ط، ٔبي ٚ ثطزِی 2004ٔبتیٛظ، 

ویٝ اغّیت اٚلیبت زض وٙیبض      16ٚ ٘یب أییسی   15ی تقبضضبت  ٔی ثبضس. احسبس یبٔٛافمٙس وٝ ٞیجب٘بت ٔٙفی ٚ تٙؾیٓ ٘طسٜ زِیُ اِٚیٝ

ٌیطزز.  اظ آٖ  ٔیی  ی ضٚ٘یس تقبضضیبت ٚ ٘طیبٍ٘بٖ ثقیس    ضٛز زض افطاز  زاضای تقبضضبت ظ٘بضٛئی ٔٛاز ٔٛجت ازأٝافسطزٌی تٛغیف ٔی

                                                           
1. Tipples  
2. Rothermund  
3. Voss 
4. Wentura 
5. Caseras 
6. Garner 
7. See 
8. Bridle  
9. Rinck 
10. Becker 
11. Constans 
12. McCloskey 
13. Vasterling 
14. Brailey 
15 despair 
16 hopelessness 
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ی ٚسییقی اظ  . ثٝ فالٜٚ زأٌٙٝطز٘س تٛا٘س ٔٛجت افعایص تقبضضبت ظ٘بضٛئیا٘س وٝ اِمبء ذّك ٔٙفی ٔیٔغبِقبت ٔرتّف ٘یع ٘طبٖ زازٜ

لبثُ ٘طیب٘ٝ ٌیصاضی ثیطای افیطاز تقبضضیبت ظ٘بضیٛئی        2ٌیطی، اضغطاة، ٚ احسبس ٌٛض1ٝتجبضة ٞیجب٘ی ٔٙفی ٘ؾیط غٍٕیٙی، ٔالَ

ٞیبی ٞیجیب٘ی ٔٙفیی ٚ ٔبجیت، اظ     ( ٚ زض زضٔبٖ ٚ پیطٍیطی اظ ثبظٌطت تقبضضبت ظ٘بضٛئی  ، حبِت1982ی ٚ ٕٞىبضاٖ، ٞستٙس )چب٘

-ٞبی ٔٙفی ٚ ٔٛلقیت ٞبیی وٝ آٖ ٞیب ضا ضضیس ٔیی   (.ٞیجب2005ٖ، 4ٚ ٚیٍٛتع 3ٟٕٔتطیٗ فٛأُ ذغط ثبظٌطت ٔی ثبضٙس ) ٔبضالت

ٞبیی وٝ ثب ضاٜ ٞبی سبِٓ سطٚوبض ٘ساض٘س ٔٛجیت اضیغطاة ٔیی    ضٛز. ٞیجبٖزٞٙس، ٔٛجت جستجٛی ضٞبیی اظ آٖ ٞب تٛسظ افطاز ٔی

ٞبی ٔٙفی ٚ اضغطاة ثػٛضت ثحث ٚ تٙص ٞبی ثیٗ فیطزی  ٕ٘بییبٖ   ضٛ٘س. ثطای یه فطز زاضای  تقبضضبت ظ٘بضٛئی ضٞبیی اظ ٞیجبٖ 

ٚ   ٌطزز. زض ثطضسی سجت ضٙبسی تقبضضبت ظ٘بضٛئی ٚ ثبظٌطت ضفتبضٔی ٘ؾطییٝ پیطزاظاٖ ٔرتّیف، ٘میع زض      ٞیبی اججیبضی، ٔحممیبٖ 

تٙؾیٓ ٞیجبٖ، تحُٕ پبییٗ ٘بضاحتی، اجتٙبة ٞیجب٘ی، ضفتبض ثسٖٚ تفىط ٚ فبزتی، ٘طرٛاض فىطی، سیٌٛیطی ٘سیجت ثیٝ ٘طیب٘ٝ ٞیبی      

پس ٘مع زض تٙؾیٓ ٞیجبٖ ٔیی تٛا٘یس   است. ای ٚ ذالء ٔقٙٛی ضا فٙٛاٖ ٕ٘ٛزٜ ٞبی ٔمبثّٝتقبضؼ، ذٛزوبضآٔسی پبییٗ، ٘مع ٟٔبضت

ٞبی جٌّٛیطی اظ ثبظٌطت ٚ ٔمبثّٝ ثب تقبضضبت ظ٘بضٛئی ثبضس. اظ عطفی ثطذی تحمیمبت ٔغطح اظ ٔٛضٛفبت لبثُ تٛجٝ زض ثط٘بٔٝ یىی

ٞبی ا٘جبْ ضسٜ ٘طبٖ زازٜ اسیت  ثٝ فالٜٚ ثطضسی. ٞبی افطاز ثبضس ٞبی تقبضؼ ٔی تٛا٘س تحت تبثیط ثبٚضٞب ٚ ٍ٘طشا٘س وٝ فطایٙسوطزٜ

؛ فّیعازٜ، ثحطیٙیبٖ، ٘ؾییطی ٚ ٔیسضس غیطٚی،    1381ٞب ٔغبثمت زاضز )فطٞٛزیبٖ، ٞبی ضٙبذتی ٚ فبعفی آٖدوٝ ٍ٘طش افطاز ثب پبس

ا٘س وٝ سغٛح ثبالی افسطزٌی ٚ اضغطاة ثب تقبضضبت ظ٘بضٛئی ضاثغٝ ای ٘طبٖ زازٜ( زض ٔغبِق1988ٝ(. ٞٓ چٙیٗ فّٙع ٚ ایٛا٘ع )1387

ٝ    (. زض ٕٞییٗ ضاسیتب ٘تیبیج پیژٚٞص    1387 زاضز )فّیعازٜ، ثحطیٙیبٖ، ٘ؾیطی ٚ ٔسضس غیطٚی،  ی لیٛی ثییٗ   ٞیب ثییبٍ٘ط ٚجیٛز ضاثغی

جٛیی ضٙبذتی ٞیجبٖ ثٝ فطایٙسٞبی ضٙبذتی اعالق جٛیی ضٙبذتی ٞیجبٖ ثب ٔطىالت ٞیجب٘ی است. زض ٚالـ، ٘ؾٓ ضاٞجطزٞبی ٘ؾٓ

ی جٛیی ضٙبذتی ٞیجبٖ، ثٝ ٘حیٜٛ  ٞبی ٘ؾٓفجبضت زیٍط، ضاٞجطز وٙس. ثٝ ی ٞیجب٘ی ضا ٔسیطیت ٔیٔی ضٛز وٝ اعالفبت ثطاٍ٘یعا٘ٙسٜ

 ٌطٜٚ وٝ زاز٘س ٘طبٖ ٞب (.یبفت1387ٝضٛز )حسٙی،  ظا ثطای آٟ٘ب اعالق ٔی ی آسیتی ٔٙفی یب ٚالقٝتفىط افطاز پس اظ ثطٚظ یه تجطثٝ

 آیس. ٔی زست ثٝ تىب٘طٍطی ثط٘بٍٔی ٚ ثی زض ثبالتطی تقبضضبت ظ٘بضٛئی ، ٕ٘طات ٞبی ٘طب٘ٝ ثٝ ٌٛ پبسد

ٓ  یىیی  ثٝ فٙٛاٖ سٙجص تقبضضبت ظ٘بضٛئی اثعاضٞبی وبضٌیطی ، ثٝ حبضط ثطضسی ٞبی یبفتٝ ٚ ضسٜ ا٘جبْ ٔغبِقبت ثٝ جٝتٛ ثب  اظ ٟٔی

ٝ  ضطٚضی تقبضضبت ظ٘بضٛئی ، زضٔبٖ ٞبی زضٔبٍ٘بٜ زض ٚ ٞبی وبضثطزی پژٚٞص زض زضٔبٖ، تأثیطٌصاضی ٔیعاٖ ٞبی ٘طب٘ٝ تطیٗ ٘ؾیط   ثی

 آٖ زٚضٜ عَٛ تقبضضبت ثیٗ فطزی، ضست ثب آٖ اضتجبط فیٗ حبَ زض تقبضضبت ظ٘بضٛئی  ٚ ٔستمُ ٘سجتبً ٔبٞیت ثٝ تٛجٝ ثب .ضسس ٔی

 ضیست  اظ آٌیبٞی  ، ٔطبٚضٜ ٞبی  ظ٘بضٛئی پصیطش زض فطزی ثسیبض ٔیبٖ ٞبی تفبٚت ٚجٛز چٙیٗ ٞٓ ، زضٔبٖ ثٝ ٌٛیی ٔیعاٖ پبسد ٚ

وبضآیی  سٙجص ثطای پژٚٞطی وبضثطزٞبی ثط افعٖٚ تٛا٘س ٔبٖ ٔیزض زٚضٜ عی زض آٖ تغییطات ٚ جٛ زضٔبٖ افطاز تقبضضبت ظ٘بضٛئی زض

 ضسب٘س. زضٔبٍ٘طاٖ یبضی ثٝ زاضٚیی، یب تىٕیّی ٚا٘طٙبذتی ٔساذالت ٘یبظ ثٝ ٚ زضٔبٖ ٔٛفمیت ٔیعاٖ ٌٛیی پیص ضاستبی زض ٞب، زضٔبٖ

 

زض ظٚجییٗ زض آسیتب٘ٝ ی عیالق ٚ      سیبظٌبضی ظ٘بضیٛئی  ثبفث افیعایص   ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیه،ثحث ٚ ٘تیجٝ ٌیطی فطضیٝ ی زْٚ : 

 ضٟط ٔی ضٛز. ظٚجیٗ فبزی

(زض پژٚٞطیی تحیت   1391٘تبیج ثٝ زست آٔسٜ زض ایٗ پژٚٞص ٕٞسیٛ ثیب پیژٚٞص ٞیبیی اسیت ویٝ زض آٟ٘یب ٔییطظازٜ ٚ ٕٞىیبضاٖ)         

ٞیجیبٖ زض  ثٝ ایٗ ٘تیجیٝ ضسییس ویٝ ضٚش زضٔیبٖ ٔتٕطویع ثیط        "تبثیط زضٔبٖ ٞیجبٖ ٔساض ثط سبظٌبضی پس اظ عالق زض ظ٘بٖ"فٙٛاٖ

( زض پژٚٞطیی ثیب فٙیٛاٖ    1390ٕٞچٙیٗ حسٗ آثبزی ٚ ٕٞىیبضاٖ)  .افعایص ٔیعاٖ احسبس ذٛز اضظضی ظ٘بٖ ٔغّمٝ ٔٛثط ثٛزٜ است

یبفتٝ ٞیبی اییٗ    "ثط سبظٌبضی ظ٘بضٛیی ٚ فٛاعف ٔبجت ظٚج ٞبی زاضای ضٚاثظ ذبضج اظ اظزٚاج ثطضسی اثطثرطی زضٔبٖ ٞیجبٖ ٔساض"

                                                           
1 Boredom 
2 Withdrawal sensation 
3 Marlatt 
4 Witkiewitz 
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ٞیجبٖ ٔساض ثط افعایص ٔیعاٖ سبظٌبضی ظ٘بضٛیی ٚ احسبس ٞبی ٔبجت ٘سجت ثٝ ٕٞسط زض افطاز زاضای تحمیك ٘طبٖ زاز  وٝ ضٚیىطز 

 .ضٚاثظ ذبضج اظ اظزٚاج ٔٛثط ثٛزٜ است

٘طیبٖ زاز٘یس ویٝ ظٚج    "اثطثرطی ظٚج زضٔب٘ی ٞیجبٖ ٔساضثط سبظٌبضی ظ٘بضٛیی  "(زض پژٚٞطی ثب فٙٛا1388ٖفطفبٖ ٔٙص ٚٚ ثٙبیی)

(؛ ٘مُ اظ ِیجٛ ٕٚٞىبضاٖ 2009سبظٌبضی ظٚجیٗ تبثیط ثرص ثٛزٜ است. ٘تبیج پژٚٞص ٔه ویٖٙٛ ٌٚطیٙجطن)زضٔب٘ی ٞیجبٖ ٔساض ثط 

زضٔبٖ ٘سیّت ثیٝ ظٚج ٞیبی ٌیطٜٚ      (٘طبٖ زاز٘س وٝ ظٚج ٞبیی وٝ زضجّسبت زضٔب٘ی ٞیجبٖ ٔحٛض ضطوت وطزٜ ثٛز٘س زضپبیب2010ٖ

(تقسازی اظفطایٙسٞبی زضٔب٘ی وّییسی  2003ژٚٞص ٞبی جب٘سٖٛ)وٙتطَ ضضبیت ٔٙسی ثیطتطی ضازض اضتجبط ذٛز ٌعاضش زاز٘س. زضپ

ٔحٛضضأطرع وطزٜ است وٝ فجبضتست اظتجطثٝ فٕیك ٚاؽٟبضات ٔبجت ٔتٕطوع ثطذٛز وٝ اجبظٜ ٔیی  -ٔطثٛط ثٝ ظٚج زضٔب٘ی ٞیجبٖ

ٝ فٙیٛاٖ ِحؾیٝ ٞیبی    زٞس ظٚج ٞب ثٝ یىسیٍط ٘عزیه ضٛ٘س ٚثٝ ذٛزافطبیی ٔتمبثُ ثٝ یىسیٍطپبسد زٞٙس جب٘سٖٛ اظایٗ ِحؾٝ ٞیب ثی  

وبضثطز ضٚیىطز ٞیجبٖ ٔحٛض زض ٔٛضز ظ٘بٖ زض ظٔیٙٝ ی سبظٌبضی ثب ایٗ احسبسبت ٚ آٌبٞی اظ آٟ٘ب ٔی تٛا٘یس   .٘بْ ٔی ثطز"٘طْ ضسٖ"

 (.1389زض ایجبز ضٚاثظ غٕیٕب٘ٝ ٚ ٘عزیه ثب ٕٞسطا٘طبٖ ٔٛثط ثبضس ) ثٝ ٘مُ اظ فالح ظازٜ 

 

ٟٔیبضت ٞیبی تٙؾییٓ ٞیجیبٖ زض ظٚجییٗ زض      ثبفث افعایص تٛا٘یبیی   بضزضٔب٘ی زیبِىتیه،ضفت: 3ثحث ٚ ٘تیجٝ ٌیطی ٘تبیج فطضیٝ ی 

 ضٟط تٟطاٖ ضس. آستب٘ٝ ی عالق ٚ ظٚجیٗ فبزی

٘تبیج ثسست آٔسٜ زض ایٗ فطضیٝ ٘طبٖ زاز وٝ ایٗ ٔساذّٝ تٛا٘ستٝ است تٙؾیٓ ٞیجب٘ی ٘بوبضآٔس ضا وبٞص زٞس .٘تبیج اییٗ پیژٚٞص   

 ٞبی ٔؤِفٝ اظ ضا یىی ٘ٛجٛیی ٞیجب٘ی ٔغبِقٝ ای ( زض2000اٚضیبوٛٔت ٚتیٍٙٛ ) ض آٟ٘ب فطا٘ىٛس،ٕٞسٛ ثب پژٚٞص ٞبیی است وٝ ز

ٓ  وٝ ٞیجب٘ی ٞٛش سبظٜ ثٙبثطایٗ.وطزٜ ا٘س. ٔقطفیتقبضضبت ظ٘بضٛئی  ٔستقسوٙٙسٜ فبُٔ فٙٛاٖ ٞیجب٘ی ثٝ تٙؾیٓ  ٞیجیب٘ی  تٙؾیی

 زاضتٝتقبضضبت ظ٘بضٛئی  ٚ ٞیجب٘ی ٔؤِف ٞبی ثیٗ ٘یطٚٔٙسیٔیب٘جی  ٔتغیط ٔیطٛز، ٔیتٛا٘س ٘مص ٔحسٛة آٖ ٔؤِفٝ ٞبی اظ یىی

ٝ  ثطلطاضی زض ٘بضسبیی ٞیجبٟ٘ب ٚ ثبظضٙبسی زض زضٛاضی وٝ زاز٘س ٘طبٖ (2008ٕٞىبضاٖ ) ٚ ٕٞچٙیٗ پبضوط ثبضس. ثیب   فیبعفی  ضاثغی

ب٘ی زییبِىتیىی زض ویبٞص   ٘تبیج ایٗ پژٚٞص حیبوی اظ اثطثرطیی ضفتبضزضٔی    ..ٔی ضٛ٘س افطاز زضتقبضضبت ظ٘بضٛئی  ثٝ ٔٙجط زیٍطاٖ

ٞبی ٌیطٜٚ ضیبٞس، ویبٞص    ٞبی ٌطٜٚ آظٖٔٛ زض ٔمبیسٝ ثب آظٔٛز٘یزٞس وٝ آظٔٛز٘یثبضس ٚ ٘طبٖ ٔیٔیتقبضضبت ظ٘بضٛئی ٞبی ٘طب٘ٝ

ٝ    ا٘س.٘طبٖ زازٜ تقبضضبت ظ٘بضٛئی ٞبی زاضی ضا زض ٘طب٘ٝٔقٙی تقبضضیبت  ی زض ایٗ ظٔیٙٝ، فالٜٚ ثط ٔغبِقبت غٛضت ٌطفتیٝ زض ظٔیٙی

، ٔغبِقبت ٔطثٛط ثٝ ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیىی ثط ضٚی اذتالالت زیٍط، ثٝ ٚیژٜ اذتالَ ضرػییت ٔیطظی ٘ییع تّٛیحیبتی ضا زض     ظ٘بضٛئی 

ثبضٙس. ثٝ فٙٛاٖ ٔببَ زض ٔغبِقیبت وتیع ٚ ٕٞىیبضاٖ، ویٛ٘ع ٚ ٕٞىیبضاٖ،      زاضا ٔیتقبضضبت ظ٘بضٛئی ی اثطثرطی ایٗ ضٚیىطز ثط ظٔیٙٝ

وٛیالٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، ی اذتالَ ضرػیت ٔطظی ٚ ٔغبِقبت ٔهظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ زض ظٔیٙٝٚ فبتحی ٚ وٛ٘ٛض ثٛٞٛس ٚ ٕٞىبضاٖ، پسیژ٘ی

ٝ  ی ٔه ٔیّط ٚ ٕٞىبضاٖ زض ضاثغٝ ثب افطاز زاضای ٌطایص ذٛزوطی ٚ ٔغبِقٝ ی ثیٕیبضاٖ   وبٖ ٚ ثبَ ثٝ ٘مُ اظ زایٕف، ویٛض٘ط ٚ زض ظٔیٙی

ٞیبی افسیطزٌی ٚ ٘بأییسی ٚ ٕٞچٙییٗ     زاض ضبذعزیبِىتیىی زض وبٞص ٔقٙی آٔیع، اثطثرطی ضفتبضزضٔب٘ی ٔطتىت جٙبیبت ذطٛ٘ت

ٝ  تٛاٖ آٖ ضا ٔطتجظ ثب افسطزٌی زا٘ست، زض ٔمبیسٝ ثب ٌطٜٚضبذع ٌطایص ثٝ ذٛزوطی وٝ ٔی -ٞبی ضبٞس ٌعاضش ضسٜ اسیت؛ یبفتی

ٝ ٞبیی وٝ ثب ٘تبیج پژٚٞص حبضط ٕٞسٛ ٔی  2006تٕیبٔی ٔغبِقیبتی ویٝ تیب سیبَ      ی فیطا تحّیّیی، اظ   ثبضٙس. آ٘تٛ٘ی، ٘یع یه ٔغبِقی

زٞیس ضفتبضزضٔیب٘ی   ا٘س فیطاٞٓ آٚضزٜ ویٝ ٘طیبٖ ٔیی    ضا ٌعاضش وطزٜتقبضضبت ظ٘بضٛئی ٞبی اثطثرطی ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیىی ثط ٘طب٘ٝ

ثقیس اظ   ٞیبی ٔیطتجظ ثیب آٖ ضا   ی اثط ٔتٛسغی ثیط ضیبذع  ٚ ا٘ساظٜتقبضضبت ظ٘بضٛئی ی اثط ثعضٌی زض ثٟجٛز زیبِىتیىی ٘ٝ تٟٙب ا٘ساظٜ

  .وٙس ٌیط حفؼ ٔیٞبی اضظیبثی پیزٞس ثّىٝ ایٗ اثطات ضا عی زٚضٜزضٔبٖ زض ٔمبیسٝ ثب لجُ اظ آٖ ٘طبٖ ٔی

زاض ٞٛضییبضی فطاٌییط زض ٌیطٜٚ آظٔیٖٛ زض     زٞس وٝ ضفتبضزضٔب٘ی زیبِىتیىی ٔٙجط ثیٝ افیعایص ٔقٙیی   ی حبضط ٘طبٖ ٔی٘تبیج ٔغبِقٝ

ٌیطی ٘یع حفؼ ضسٜ است. افیعایص سیغ  ٞٛضییبضی فطاٌییط     ی پیی یه ٔبٞٝعایص زض زٚضٜٔمبیسٝ ثب ٌطٜٚ ضبٞس ٌطزیسٜ ٚ ایٗ اف
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ضا ٔغطح ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔٛیس تقبضضبت ظ٘بضٛئی ی ثیٗ ٞٛضیبضی فطاٌیط ٚ ، فطؼ ٚجٛز ضاثغٝتقبضضبت ظ٘بضٛئی ٞبی ٕٞطاٜ ثب وبٞص ٘طب٘ٝ

ی ٔقىٛس ، یه ضاثغٝتقبضضبت ظ٘بضٛئی ٞٛضیبضی فطاٌیط ٚ ثبضسوٝ ٔقتمس٘س ثیٗ ٞبی پژٚٞطی ٔیآٖ زستٝ اظ ٔجب٘ی ٘ؾطی ٚ یبفتٝ

ٚ اضغطاة وٕتیط ٚ  تقبضضبت ظ٘بضٛئی زٞس وٝ ٞٛضیبضی فطاٌیط ثب ی ٞبیس ٚ فّسٔٗ ٘طبٖ ٔیٚجٛز زاضز. زض ایٗ ظٔیٙٝ ٘تبیج ٔغبِقٝ

ٞٛضییبضا٘ٝ )ثیٝ فٙیٛاٖ یىیی اظ     زٞس وٝ آٌیبٞی  ی آضٌٛس ٚ تبٔپسٖٛ ٘طبٖ ٔیچٙیٗ ٘تبیج ٔغبِقٝثٟعیستی ثیطتط اضتجبط زاضز. ٞٓ

وٙیس ویٝ آٌیبٞی    %( ٚ پیطٟٙبز ٔیی 21٘مص زاضز )تقبضضبت ظ٘بضٛئی ٞبی ٞٛضیبضی فطاٌیط( زض ثیطتطیٗ ٔمساض ٚاضیب٘س ضست جٙجٝ

زض پژٚٞص جیٕٙع . اضتجبط زاضزتقبضضبت ظ٘بضٛئی ی ضسٜٞبی ذٛزٌعاضشی ثیطتط ثب ضست وٕتط ٘طب٘ٝضسٜی ذٛزٌعاضشٞٛضیبضا٘ٝ

ٝ  ٘طیبٖ ٔیی  تقبضضیبت ظ٘بضیٛئی   ٞبی ی غیطٔستمیٓ ٚ ٔقىٛس ثب ٘طرٛاض فىطی ٚ ٘طب٘ٝٞٛضیبضی فطاٌیط، ضاثغٝ٘یع  ٞیبی  زٞیس. یبفتی

ٌیطزز ٘ییع اظ   ٔیی تقبضضیبت ظ٘بضیٛئی   ٞیبی  زٞٙس یه زضٔبٖ ٔجتٙی ثط ٞٛضیبضی فطاٌیط ٔٙجط ثٝ وبٞص ٘طب٘ٝپژٚٞطی وٝ ٘طبٖ ٔی

زٞٙیس   تیٛاٖ ٘یبْ ثیطز ویٝ ٘طیبٖ ٔیی      ی تیعزَ ٚ ٕٞىبضاٖ ضا ٔیزض ایٗ ظٔیٙٝ، ٔغبِقٝوٙٙس. ای حٕبیت ٔیفطؼ ٚجٛز چٙیٗ ضاثغٝ

ای ویٝ تٛسیظ   . زض ٔغبِقٝ.زٞٙس زاضی وبٞص ٔیضا ثٝ عٛض ٔقٙیتقبضضبت ظ٘بضٛئی ٔساذالت ٔجتٙی ثط ٞٛضیبضی فطاٌیط ٔیعاٖ فٛز 

سٔٗ ثٝ آٖ اضبضٜ ضیسٜ اسیت ٘ییع ٔطیبٞسٜ ضیسٜ ویٝ       ی ٞبیس ٚ فّٚ پطِٕٗ ا٘جبْ ضسٜ ٚ زض ٔغبِقٝ ٞبیس، ثیٛضس، فّسٔٗ، ِٛض٘س

ٝ زض ٔیب٘تقبضضبت ظ٘بضٛئی زاض زض ، ٔٙجط ثٝ ثٟجٛزی ٔقٙیتقبضضبت ظ٘بضٛئی وبضثطز یه زضٔبٖ ٔجتٙی ثط ٞٛضیبضی فطاٌیط زض زضٔبٖ 

ٝ ٔحسٚزیت ظٔیب٘ی زض اجیطای ثط٘  .ٔحسٚزیت ٞبی پژٚٞص حبضط ٜ ایٗ ضىُ ثٛز . ضٛزی زضٔب٘ی ٔیٚ ا٘تٟبی زٚضٜ ی زضٔیب٘ی ثیٝ   بٔی

ی ظٔب٘ی ذبظ لبزض ثٝ حضیٛض زض جّسیبت زضٔیبٖ ٞسیتٙس اظ جّٕیٝ      وٝ زض یه ثبظٜ ظٚجیٗ تٟطا٘یفّت اجطای آٖ ثط ضٚی جٕقیت 

 وبضآٔیسی )   ی ٌطٜٚ زضٔب٘ی ضفتبضزضٔب٘ی زییبِىتیىی ٞبی چٟبضٌب٘ٝی آٖ یىی اظ ِٔٛفٝٞبی ایٗ پژٚٞص ثٛز وٝ زض ٘تیجٝٔحسٚزیت

چٙیٗ تٟٙب زٚ جّسیٝ ثیٝ   تبویس وٕتطی ثط آٖ ٚجٛز زاضت، حصف ٚ ٞٓتقبضضبت ظ٘بضٛئی فتبضزضٔب٘ی زیبِىتیىی ض زض وٝ( فطزی ثیٗ

ٞبی ٔٛجٛز ثطای اجطای تسیت غطثیبٍِطی   اظ سٛی زیٍط ثٝ زالیُ ٔتقسزی اظ جّٕٝ ٔحسٚزیت ی تٙؾیٓ ٞیجب٘ی پطزاذتٝ ضس. ِٔٛفٝ

ٝ ٕ٘ٛزٖ أىبٖ ٚضٚز آٖ ثطای ضٙبسبیی جٕقیت ٞسف ٚ فطاٞٓ وّیٙیه ٞب زض سغ   وٙٙیسٌبٖ  ٞب ثٝ ٔغبِقٝ ٚ ایٗ ٚالقیت وٝ ٔطاجقی

زض اییٗ ثریص ٚ ثیب     .زضٔیب٘ی ٘ساض٘یس  ٞبی ا٘فطازی ضا تطجی  زازٜ ٚ تٕبیّی ثٝ ضطوت زض ٌطٜٚ، زضٔبٖتقبضضبت ظ٘بضٛئی زاضای فالیٓ 

ثب تٛجٝ ثٝ یبفتٝ ٞبی  بی آتی اضائٝ ٔی ٌطزز: ذبتٕٝ یبفتٗ پژٚٞص، پیطٟٙبزاتی زض زٚ ظٔیٙٝ ی پژٚٞطی ٚ وبضثطزی ثطای پژٚٞص ٞ

پژٚٞص افطازی تٙؾیٓ ٞیجب٘ی ٘بوبضآٔس  ٞستٙس ٚ چٖٛ سغ  پبییٗ ٚ ٘بپرتٝ ی تٙؾیٓ ٞیجب٘ی ثب تقبضضیبت ظ٘بضیٛئی ٔیٛاز ضاثغیٝ     

 ٗ زض جٟیت تطثییت    زاض٘س ضبیستٝ است وٝ ٔترػػبٖ تطثیتی ثٝ فٙٛاٖ پیطٍیطی اِٚیٝ ثٝ ایٗ أط تٛجٝ وٙٙس تب ثب آٔٛظش ثٝ ٚاِیسی

ثب تٛجٝ ثٝ یبفتٝ ٞبی پژٚٞص، ٟٔبضت ٞبی تٙؾیٓ ٞیجبٖ ثب یٓ ٞیجبٖ زض آٟ٘ب زض افطاز ضٛ٘س. فطظ٘ساٖ ٔٛجت اضتمبء ٟٔبضت ٞبی تٙؾ

سبظٌبضی ظ٘بضٛئی  ضاثغٝ زاضز ضبیستٝ است ٔترػػبٖ ثبِیٙی ثٝ فٙٛاٖ پیطٍیطی ثب٘ٛیٝ زض أٛض ٔطثٛط ثٝ ٔطبٚضٜ ٚ ضٚاٖ زضٔب٘ی ثٝ 

بفتٝ تٛجٝ زاضتٝ ثبضٙس. ثطایٗ اسبس ثب ضٙبذت ٚیژٌی ٞبی ضرػیتی ٔصوٛض، سبظٌبضی ظ٘بضٛئی ضا زض آٖ ٞیب ٚاضسیی ویطزٜ ٚ    ایٗ ی

 ٌبْ ٞبی زضٔب٘ی ضا پیص ثیٙی ٚ تىٕیُ ٕ٘بیٙس.  
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