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با رضایت  ای مقابلٍرابطٍ بیه ًَش َیجاوی، بايرَای مذَبی ي راَبزدَای 

 سواشًیی معلًلیه جسمی حزکتی شُز شیزاس
 

 *2 محمًدی آرمیه ،1 اوصاریمزیم 

 ایطاى یبسَج، زاًطگبُ آظاز اسالهی، ٍاحس یبسَج، گطٍُ ضٍاًطٌبسی ٍ ػلَم تطثیتی، 2ٍ  1

 

 چکیدٌ

 ظًبضَیی ضضبیت پیطجیٌی زض ای همبثلِش ّیدبًی، ثبٍضّبی هصّجی ٍ ضاّجطزّبی َّ ًمص ثطضسیثب ّسف  حبضط پژٍّص

 زض گیطی ًوًَِ غَضت ثِ وِ ثَزًس ًفط 200 ضبهل تحمیك ًوًَِ .هؼلَلیي خسوی حطوتی ضْط ضیطاظ اًدبم گطفتِ است

 ای همبثلِّجطزّبی پطسطٌبهِ ضا ،ضضبیت ظًبضَیی ایٌطیچ پطسطٌبهِ چْبض ضبهل پژٍّص اثعاض. ضسًس اًتربة زستطس

 آظهَى اظ ّب زازُ تحلیل ٍ تدعیِ ثطای َّش ّیدبًی ثبضآى، پطسطٌبهِ زیٌساضی گالن ٍ استبضن ثَز پطسطٌبهِ، الظاضٍس

َّش ّیدبًی، ثبٍضّبی زیٌی  ضضبیت ظًبضَیی، هتغیطّبی ثیي آهسُ، زست ثِ ًتبیح اسبس ثط .ضس استفبزُ ضگطسیَى

 ای همبثلِثب افعایص هیعاى َّش ّیدبًی، ثبٍضّبی زیٌی ٍ ضاّجطزّبی  .زاضز ٍخَز ثجته ّوجستگی ای همبثلٍِ ضاّجطزّبی 

َّش ّیدبًی، ثبٍض  هتغیطّبی آهسُ، زست ثِ تؼییي ضطیت همساض اسبس ثط. وٌس هیضضبیت ظًبضَیی ًیع افعایص پیسا 

 ّستٌس. ظًبضَیی ضضبیت ثیٌی پیصلبزض ثِ  ای همبثلِ ّبی سجهزیٌی، 

 

 ای همبثلِ ّبی سجهضضبیت ظًبضَیی، َّش ّیدبًی، ثبٍضّبی زیٌی، : یدیلک یَا ياصٌ
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 مقدمٍ -1

وبضثطز آى زض تؼلین ٍ تطثیت، ظًسگی  یٌِظهیبفتِ است، ذػَغبً زض  ای یٌسُفعااذیط َّش ّیدبًی گستطش  یّب سبلزض 

؛ 1997، 4؛ تطاٍیس1996، 3ثبضآى ؛1995، 2؛ گلوي1995، 1اًدبم ضسُ است )تَثیبس ییّب پژٍّصضرػی، هحیظ وبض ٍ تدبضت، 

 (.1390، ثِ ًمل اظ هؼلوی، 2002، 5تطی یپل

ػولىطز فطزی، َّش ّیدبًی ًسجت ثِ َّش ػوَهی تَاى ثیطتطی  ثیٌی یصپعطفساضاى َّش ّیدبًی ثط ایي ثبٍضًس وِ ثطای 

ثِ ًمل اظ هْبًیبى ذبهٌِ ٍ  ،2002، 8؛ تی لن ٍ ویطثی1997، 7؛ ٍایعیٌگط1997، 6؛ سبلٍَی ٍ اسالیتط1997زاضز )گلوي، 

 ّبی یتهَفمویفیت ػوَهی ظًسگی ٍ  تَاًس یه(، هؼتمس است وِ َّش ّیدبًی ثبال 1998(. ّوچٌیي گلوي )1385ّوىبضاى، 

 ضرػی ٍ اختوبػی ضا زض فطز اضتمبء زّس.

َّش ّیدبًی ضا ثب   ضاثغِب زض غسز ثطآهسًس ت ّب آى، پطزاظًس یهاثؼبز گًَبگَى َّش ّیدبًی   هغبلؼِاظ ایي ضٍ هحممبى ثِ 

، «ّوسلی»(، 1385، ثِ ًمل اظ هْبًیبى ذبهٌِ ٍ ّوىبضاى، 1995، 9)آضفَضت ٍ ّوفطی« لسضت ضّجطی»هتغیطّبیی ّوچَى 

، 11؛ سبلٍَی، وبضاس2000َ، 10ثطضسی وٌٌس )سیبضٍچی، چبى« ضضبیت اظ ظًسگی»ٍ « حطهت ذَز»، «غطاحت»، «َّش والهی»

 (.1390، ثِ ًمل اظ هؼلوی، 2001، 13؛ وٌستبًتیي ٍ گبًیَض1998، 12هألَف؛ اسىبت ٍ 1999

زاضز. ذبًَازُ  ّب اًسبىسوبًی خاختوبػی ٍ  فطزی،  ثطخستِچگًَگی ضضس ٍ پطٍضش ذػَغیبت ظًسگی ذبًَازُ ًمص اسبسی زض 

 هرتلف یطَضّبو زض هتؼسزهغبلؼبت . سبظز یهفطاّن  افطاز ّبی ییتَاًبٍ  ّب هْبضتوست ضا ثطای  خبیگبُتطیي ثبفت اٍلیي ٍ هْن

 هثبل، ػٌَاى . ثِزّس یه تیثِ هَفم یبثیزست یثطا ضرع ییتَاًب اظ خبهغ یطیتػَ یدبًیَّش ّ ِو است آى زٌّسُ ًطبى

 َّش ثب افطاز ِو زاز ًطبى ضس، ، اًدبم14بضاىىّو ٍ ضبت تَسظ ِو یفطز يیث ضٍاثظ ٍ یدبًیَّش ّ زضثبضُ یپژٍّط حیًتب

 ًطبى یعتطیآه هحجت ٍ تط یهًعز ، ضٍاثظاًس زاضتِ ّوسطاًطبى هَضز زض ضا یطتطیث توهطبض ثب ّوطاُ یّب پبسد ثبال یدبًیّ

 .اًس وطزُ تدطثِ ذَز ییظًبضَ یظًسگ زض ضا یطتطیث ییت ظًبضَیضضب ٍ اًس زازُ

 يیا ٍ زّس یه صیافعا ضا ضٍظاًِ التىحل هط ٍ یسگیتٌ تحول تَاى ،یػبعف ّبی یتوفب ِو است اظ آى ویحب مبتیتحم حیًتب

 زض ضسُ اًدبم یّب پژٍّص ثِ تَخِ هَفك سبظًس. ثب یغیهح یًبگْبً یفطبضّب ثب همبثلِ زض ضا فطز تَاًٌس یه یضرػ یّب هْبضت

 ثبضٌس. ضٍاثظ هؤثط ییظًبضَ تیضضب زض تَاًٌس یه یدبًیّ َّش یّب هؤلفِ ِو ضسس یه ًظط ثِ ضٍاثظ ّوسطاى، ذػَظ

 آًچِ ّوسالًِ نزض ییتَاًب ّوسطضبى، سیاظ ز هسبئل ثِ افطاز تَخِ لیلج اظ زاضز؛ یاضتجبع یّب هْبضت بظ ثِیً يیظٍخ وبًِیغو

 (.1391اٍ )ػلی اوجطی زّىطزی،  یبظّبیً اظ ثَزى آگبُ ٍ حسبس ٍ است ًوَزُ ّوسطضبى تدطثِ ِو

ازی وِ ًوطات ثطتطی زض َّش اظ ّوسطاى، پژٍّطی اًدبم زازًس ٍ زضیبفتٌس افط یا ًوًَِ(، ثط ضٍی 1998) هألَفاسىبت ٍ 

ّیدبًی ثِ زست آٍضزًس ٍ ًیع افطازی وِ ثِ ّوسطاًطبى ًوطات ثبالیی زض َّش ّیدبًی زازُ ثَزًس ثِ ًحَ هؼٌبزاضی اظ ضضبیت 

افطازی وِ ًوطات ثیطتطی زض تَاًبیی ذَز هْبضگطی ٍ تٌظین ّیدبًبت  زّس یهظًبضَیی ثبالتطی ثطذَضزاض ثَزًس. ًتبیح ًطبى 
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 تط هَفكزضَاض ٍ پط فطبض ًیع زض تؼبهل ثب ّوسطضبى ٍ زض ثطلطاضی یه اضتجبط ذَة  ّبی یتهَلؼست وطزًس، حتی زض ذَز و

گطٍّی وِ  ّبی یتهَلؼوِ اهتیبظات ثبالتطی زض تَاًبیی زضن احسبسبت ذَز ٍ زیگطاى زاضتٌس زض  ییّب آىثَزًس. ّوچٌیي 

َاى هؼبضطت ٍ اضتجبط هؤثطتطی ضا ثِ ًوبیص گصاضتٌس. زض ایي پژٍّص، ػول ًوَزُ ٍ ت تط هَفكّوىبضی هؤثط ضطٍضت زاضز، 

ثَزًس )ض.ن:  تط هَفكاختوبػی ًوطات ثیطتطی وست ًوَزًس ثِ عَض هؼٌبزاضی زض ضٍاثظ ثیي فطزی  یّب هْبضتافطازی وِ زض 

 (.1391ػلی اوجطی زّىطزی، 

ظطفیت ٍ ضست پبسرسّی ّیدبًی ضا زض اظزٍاج ثطضسی  . حیغِ اٍل ٍلَع،افتس یهپژٍّص زض ظهیٌِ ّیدبى، زض حیغِ اتفبق 

آضفتِ ًسجت ثِ غیطآضفتِ، تمبثل ٍ ػبعفِ  یّب ظٍج. زض ایي حیغِ هطرع ضسُ است وِ 1994وطز. هثالً ثطضسی گبتوي زض 

وطز.  . حیغِ زٍم، ًمص ّیدبًبت هرتل اظ لجیل افسطزگی ٍ اضغطاة ضا زض سالهت ظًبضَیی ثطضسیزٌّس یهضا ًطبى  تطی یهٌف

. 2001زض  1ایي حیغِ پژٍّطی یه ضاثغِ ًیطٍهٌس هیبى ػبعفِ افسطزُ ٍ آضفتگی ظًبضَیی ضا ًطبى زازُ است هثالً پژٍّص ثیچ

. حیغِ سَم، ًمص ّیدبًبت ضا زض ظٍج زضهبًی ثطضسی ًوَز. اظ ًظط ایي حیغِ پژٍّطی اغل یب ضیطِ آضفتگی ضاثغِ زض 2001

، 3)وطزٍا، گی ٍ ٍاضى 2خبًسَى، سَلیَاى ٍ ثطازثطی یّب پژٍّص. هثالً ضَز یهىبض ػَاعف هٌفی است وِ زض تؼبهل ثب ّوسط آض

 (.1388، ثِ ًمل اظ سلیوبًیبى ٍ هحوسی، 2005

یؼٌی ثِ عَض ولی ظٍخیي ثبَّش ّیدبًی ثبال ثیي َّش ػبعفی )ّیدبًی( ٍ ضضبیتوٌسی ظًبضَیی ٍخَز زاضز،  زاضی یهؼٌضاثغِ 

ٍ ًیع  1385پژٍّص تیطگطی، اغغطًژاز، ثیبى ظازُ ٍ ػبثسیي،  ّبی یبفتِ)ثط اسبس  ثطذَضزاضًساظ ضضبیتوٌسی ظًبضَیی ثبالیی 

 .(1385، پَض یػطیلپژٍّص ضحوبًی ٍ 

احسبس اضتجبط  یثِ هؼٌ 5تیٍ هؼٌَ« ًفس» یاست ثِ هؼٌ یٌیزاضز، لغت الت یالولل يیبت ثیلغف ضا زض ازث یِ هؼٌو 4اسپیطیت

زض « یهؼٌ»ٍ « ّسف»ت هؼطف یي هؼٌَیب لسضت ضٌبذتِ ضسُ است. ایضرع ٍ  یه ِ فطاتط اظواست  ویع پبیاضتجبط ثب چ

زض آى  هؤثطي ػَاهل یتط اًدبم ضسُ است، هْن یت ظًسگیفوی یبًبزا ثطاول یگ هِ زاًطگبُ هو یمیّب است. زض تحم اًسبى یظًسگ

 هؤثطي اثؼبز یزض ّوِ ا یٌِ اغلیى ظهت ضا ثِ ػٌَایضٌبذتِ است، اهب هَضَع هؼٌَ ی، خٌسی، اختوبػی، ضٍاًیضا اثؼبز خسو

طگصاض یع تبثیً یت ظًسگیوو یت ضٍیهٌبست ضٌبذتِ است. اگط چِ هؼٌَ یت ظًسگیفویٌِ یص ظهیطزُ است ٍ آى ضا پوللوساز 

 یبزیسُ ظیچیمبت پیي هسػب تحمیاثجبت ا ین، اهب ثطایّست یطتط افطاز هؼٌَیزض خبهؼِ ضبّس عَل ػوط ث یؼیعَض عج ثِاست ٍ 

 .(1390)ثِ ًمل اظ هؼلوی،  طزیم است غَضت گالظ

افطاز  یتیٍ اهٌ یػبعف یبظّبیثِ ً یبثیزست یثطا یضسن اختوبػ تطیي یػبلل ذبًَازُ است ٍ ثِ ػٌَاى ىیاظزٍاج همسهِ تط

ة خبهؼِ هحسَ یاظ ػَاهل هْن ثْساضت ضٍاً یىی ثرص یتضضبِ اظزٍاج ىٌیطغن ایس ثَزُ است. ػلییثعضگسبل ّوَاضُ هَضز تأ

ٌس، ًِ تٌْب ثْساضت ودبز یي ایظٍخ یضٍاً یبظّبیاضضبء ً یثطا یظ ًبهسبػسیضطا یذبًَازگ یچٌبًچِ اظزٍاج ٍ ظًسگ ی، ٍلضَز یه

اظ  یطوٍ ذَز ی، افسطزگیِ اذتالالت ػػجو گصاضز یهثِ خب  یطًبپص خجطاى یٍ گبّ یِ اثطات هٌفى، ثلیبثس یًوتحمك  یضٍاً

 (.1391)ػلی اوجطی زّىطزی،  ثبضس یه یاذتالالت ذبًَازگ یبهسّبیپ

 یجٌسیپب سبظز یه فطاّن ضا ییظًبضَ یظًسگ اظ تیضضب ٍ آضاهص ٌةیظه وِ یهسبئل يیتط هْن اظ یىی ،یٌیز یّب آهَظُ ثطاسبس

 یثطا ٍ زاضتِ هجسأ ثب یذَث اضتجبط ضَّط ٍ ظى وِ بثسی یه تحمك یظهبً ییظًبضَ یذَضجرت. است یهصّج زستَضات ثِ يیظٍخ

 وٌس سطگطم ضا ّب آى لسض آى یظًسگ هسبئل ٌىِیا ًِ ثبضٌس، یالْ زستَضات ٍ احىبم ثِ جٌسیپب ٍ زٌّس اًدبم هیً وبض عیً ذَز هؼبز

 ،1366 ،یآهس یویتو) طًسیثگ فبغلِ یٌیز فیٍظب تیضػب اظ ذبًَازُ ،ذبعط ثِ بی ٍ( 9: هٌبفمَى) ضًَس غبفل ذساًٍس بزی اظ وِ

. زاضز یطتطیث تیهسئَل هطز ٌِیظه يیا زض وِ زاضًس ثطحصض ذساًٍس تیهؼػ اظ ضا گطیّوس وِ است ضَّط ٍ ظى فِیٍظ(. 186 ظ
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 فطاّن ییظًبضَ یظًسگ یًبضضبهٌس بی ٍ یضضبهٌس یثطا ضا ٌِیظه زٍ، آى تَسظ یالْ زستَضات ثِ یجٌسیپب ػسم بی یجٌسیپب

 .آٍضز )ّوبى( یه

ثططی ّستٌس. ثٌبثطایي اّویت زاضز وِ ثِ ًمص ثبٍضّبی هصّجی زض ّبی هْن تدطثِ  ، هصّت ٍ ایوبى خٌجِزاًین یهچٌبًچِ 

ظٍخیي زض ظًسگی ظًبضَیی ثطای ثْجَز ویفیت ظًسگی ٍ   ضاثغِثط ثط ؤظًسگی ظًبضَیی پطزاذتِ ضَز؛ اظ ایي ضٍ ثطضسی ػَاهل ه

ت. ثط ایي اسبس، پژٍّص حبضط زض ثسیبض حبئع اّویت اس تط سبلن  خبهؼِاضتمبء سغح سالهت ضٍاًی افطاز ٍ زض ًتیدِ زستیبثی ثِ 

زض ثیي هؼلَلیي خسوی ضْط ضیطاظ  ّب آىوٌٌسگی  ثیٌی یصپثط ثط ضضبیت ظًبضَیی ٍ ًمص ؤپی آى است وِ ثِ ثطضسی ػَاهل ه

ثِ زًجبل خَاثگَیی ثِ ایي  ّص ثب تَخِ ثِ هغبلت گفتِ ضسُ زض ایي پژ. اظ خولِ َّش ّیدبًی ٍ ثبٍضّبی زیٌی افطاز ثپطزاظز.

ضضبیت ظًبضَیی ضا زض ثیي هؼلَلیي خسوی حطوتی ضْط  تَاًٌس یهآیب َّش ّیدبًی، ثبٍض زیٌی ٍ ضاّجطز همبثلِ  ّستین سؤال

 ضیطاظ پیص ثیٌی وٌٌس؟

 

 ريش تحقیق -2

 ريش

پژٍّص  ّبی سبظُضٍش پژٍّص حبضط تَغیفی ٍ اظ ًَع ّوجستگی است وِ زض آى ثب استفبزُ اظ تحلیل ضگطسیَى اضتجبط هیبى 

َّش ّیدبًی ٍ ثبٍضّبی زیٌی ٍ  ضسُ است. زض ایي تحمیك هتغیط ضضبیت ظًبضَیی ثِ ػٌَاى هتغیط هالن ٍ هتغیطّبی هطرع

 .اًس ضسُزض ًظط گطفتِ  ثیي پیصثِ ػٌَاى هتغیطّبی  ای همبثلِ ّبی سجه

 جامعٍ آماری

 گیطی ًوًَِ ضیَُ اظ استفبزُ وِ ثب بضیآه ثَزُ ٍ ًوًَِ ظًبى ٍ هطزاى هؼلَل خسوی ضْط ضیطاظ ضبهل پژٍّص ایي آهبضی خبهؼِ

 ًفط ظى ٍ هطز ثَزًس. 200 تؼساز ضبهل اًتربة ضس، زستطس اظ هیبى هؼلَلیي هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ سبظهبى ثْعیستی زض

 گیزی اوداسٌابشارَای 

 (2001آن ) -ًَش َیجاوی بار  پزسشىامٍ

وِ چطا ثؼضی هطزم ًسجت ثِ ثؼضی زیگط زض ظًسگی ثب عطح ایي سؤال  1980آى زض سبل  -اٍلیي همیبس َّش ّیدبًی ثبض 

سبل تحمیك  17اظ َّش غیطضٌبذتی اضائِ وطز ٍ پس اظ  یا اًساظُآغبظ گطزیس. زض ایي سبل هؤلف هفَْم تؼطیف ٍ  تطًس هَفك

ضٍی  پطسطٌبهِ ثط یّب پبسد. ثبضس یهسؤال  90ذطزُ همیبس ٍ  15ایي آظهَى زاضای اٍلیي همیبس َّش ّیدبًی سبذتِ ضس. 

زض عیف لیىطت )وبهالً هَافمن، هَافمن، تب حسٍزی، هربلفن، وبهالً هربلفن( تٌظین ضسُ است. زض تحمیك  یا زضخِ 5یه همیبس 

گعاضش ضسُ است. زض ثطضسی زیگطی،  75/0ٍ ثؼس اظ چْبض هبُ  85/0(، ضطایت ثبظآظهبیی ثؼس اظ یه هبُ 1997آى ) –ثبض 

 69/0ثیي  ّب بسیهمهرتلف، ثطای ذطزُ  یّب تیخوؼلفبی وطًٍجبخ زض ّفت ًوًَِ اظ ّوسبًی زضًٍی ثب استفبزُ اظ ضٍش آ

 (.2000آى ٍ پبضوط،-ثِ زست آهس )ثبض 76/0)احتطام ثِ ذَز( ثب هیبًگیي 86/0اختوبػی( تب  یطیپص تیهسئَل)

 90ثِ  117آى اظ  یّب تػجبض( ًطم ضسُ ٍ تؼساز 1382الظم ثِ شوط است ایي پطسطٌبهِ ضٍی زاًطدَیبى ایطاًی )زّطیطی، 

ٍ ثطای  74/0ػجبضت وبّص یبفتِ است ٍ اػتجبض ایي پطسطٌبهِ اظ عطیك هحبسجِ آلفبی وطًٍجبخ ثطای زاًطدَیبى پسط 

ثِ زست  88/0گعاضش ضسُ است. ّوچٌیي ضطیت اػتجبض ثِ ضٍش ظٍج ٍ فطز  93/0ٍ ثطای ول افطاز  68/0زاًطدَیبى زذتط 

ػبهل زض  13( هحبسجِ ضس وِ اظ ثیي 1382ثب ضٍش تحلیل ػبهلی اوتطبفی زض پژٍّص زّطیطی ) آهس. ضٍایی ایي پطسطٌبهِ ًیع

ایطاًی ضٍایی زاضت. ّوچٌیي ثیي  یّب یآظهَزً(، ّطت ػبهل ثطای 1997آى، -ثبض)سبذتبض ػبهلی ًوًَِ اهطیىبی ضوبلی 

هستمین ٍ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز. یؼٌی توبم ذطزُ  ٍ هیبًگیي ًوطُ ول پطسطٌبهِ، ضاثغِ ّب بسیهمهیبًگیي ًوطُ ّط یه اظ ذطزُ 

 هَخَز زض پطسطٌبهِ ثب هتغیط َّش ّیدبًی زاضای اضتجبط هستمین است. یّب بسیهم

 (2000رضایت سواشًیی ایىزیچ ) پزسشىامٍ

 لسئَا 5 ِو آى اٍل بسیهم خع ثِ ِو است ضسُ لىیتط بسیهم - ذطزُ 12 ٍ ثستِ سؤال 115 اظ پطسطٌبهِ يیا اغلی فطم

 هربلفـ ًِ ٍ هَافك ًِ ـ هَافك ـ هَافك بهالًو)ای  ٌِیگع 5 غَضت ثِ سؤاالت ثِ پبسد. است سؤال 10 ضبهل ّب همیبس ِیثم زاضز،
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 است هؼتمس ٍ ًوَزُ استفبزُ ییظًبضَ ضضبیت ثطضسی ثطای پطسطٌبهِ يیاظ ا (1983) 15 اٍلسَى. است( هربلف بهالًو ـ هربلف

 ضاثغِ هی زضٍى زض ّب ظهیٌِ يیا بثییاضظ. است هْن ّبی ظهیٌِ اظ ىیی ثب اضتجبط زض پطسطٌبهِ يیا ّبی هَضَع اظ هی ّط وِ

 اغلی فطم. وٌس هطرع ضا ّب آى تیتمَ ٍ طٍهٌسییً ّبی ظهیٌِ تَاًس هی بی وٌس، بىیث ضا ّب ظٍج ثبلمَُ هطىالت تَاًس هی ییظًبضَ

 زض( 1373) ًژاز سلیوبى يیثٌبثطا ،ضس هی ّب آظهَزًی اًساظُ اظ صیث ذستگی هَخت پطسطٌبهِ ّبی سؤال ثَزى بزیظ ثِ تَخِ ثب

 47 زاضای وِ وطز ِیتْ پطسطٌبهِ يیا اظ وَتبّی فطم "ییظًبضَ تییًبضضب زض طهٌغمییغ تفىط ثطضسی" ػٌَاى تحت پژٍّطی

 ّوىبضاى ٍ اٍلسَى. است ییظًبضَ ضاثغِ اظ تییًبضضب ًطبًِ يییپب ًوطُ ٍ تیضضب ًطبًِ پطسطٌبهِ يیزض ا ثبال ًوطُ. است سؤال

 ییبیپب( 1379) پَض ػجبزت ٍ( 1376) بىیوبًیسل. وطزًس گعاضش 95/0 آلفب تیضط ضٍش ثب ضا پطسطٌبهِ ییبیپب( 1983)

پس اظ ذَاًسى ّط گَیِ  ثبیستی هیآظهَزًی  .اًس وطزُ گعاضش 95/0 آلفب تیضط هحبسجِ كیعط اظ وَتبُ فطم زض ضا پطسطٌبهِ

 )وبهالً هَافمن( هطرع وٌس. 5)وبهالً هربلفن( تب  1اظ  ای زضخِپٌح  1ذَز ضا ثب هحتَای آى ثط ضٍی یه لیىطت هیعاى اًغجبق

ت ی)ضضب یثطا 88/0) تب علجی هسبٍات ّبی ًمص ی)ثطا 86/0 اظ هتفبٍت كیتحم يیزض چٌس چیاًط ّبی همیبس ذطزُ یآلفب تیضط

تب  فطاغت اٍلبت ّبی فؼبلیت یثطا 70/ يیث ّفتِ 4 فبغلِ زض پطسطٌبهِ ییآظهبثبظ اػتجبض است. ثَزُ 79/0 ي(یبًگیه ثب ییظًبضَ

 88/0ثَزُ است. زض ایي پژٍّص ضطیت پبیبیی ثب استفبزُ اظ آلفبی وطًٍجبخ  86/0 ثب (یآضهبً فیتحط ٍ یخٌس )ضٍاثظ یثطا 92/0

 ثِ زست آهس.

 (1895الساريس ) ای مقابلٍپزسشىامٍ راَبزدَای 

سبذتِ ضسُ است  1980تَسظ الظاضٍس ٍ فلىوي زض سبل  ای همبثلِّبی الظاضٍس ثطاسبس سیبِّ ضاّجطزّبی پطسطٌبهِ ضاّجطز

ضٌبذتی ٍ ضفتبضی فطز است وِ زض  ّبی تالشاظ  ای هدوَػِ ای همبثلِهَضز تدسیسًظط لطاض گطفت، ضاّجطزّبی  1985ٍ زض سبل 

ٍ زاهٌِ ٍسیؼی اظ  ضَز هیٍ هٌدط ثِ وبّص ضًچ ًبضی اظ آى  ٍزض هیثِ وبض  ظا تٌصخْت تؼجیط ٍ تفسیط ٍ اغالح یه ٍضؼیت 

 .زّس هیضا هَضز اضظیبثی لطاض  ثطًس هیافىبض ٍ اػوبلی ضا وِ افطاز ٌّگبم هَاخِْ ثب ضطایظ فطبضظایی زٍضًی یب ثیطًٍی ثِ وبض 

زٍم ٍ سَم زثیطستبى  هَظاىآ زاًصًفط  763ًفط ظٍج هیبًسبل ٍ ًوًَِ  750زض ایطاى ثط ضٍی ًوًَِ پطسطٌبهِ الظاضٍس 

ضٍایی پطسطٌبهِ  .ثبضس هی ٪79تب  ٪61اظ  ّبیی همیبسضطیت آلفبی وطًٍجبخ زض ثطای ثطضسی پبیبیی  ٌّدبضیبثی ضسُ است.

 تَسظ اسبتیس هغلَة گعاضش ضسُ است.

 (1865پزسشىامٍ دیىداری گالک ي استارک )

ٍ  نسبذتِ ضسُ است )گال یٌساضیٍ ز یٌیز یٍ ثبٍضّب ّب ًگطشسى یسٌد یثطا نٍ استبض ني پطسطٌبهِ تَسظ گالیا

ت، یحیبى هسیطٍاى ازیپ یب ٍ ثط ضٍیمب ٍ آسیب، آفطیىهرتلف اضٍپب، آهط یطَضّبوطزى زض واستبًساضز  ی(. ثطا1965، 2ناستبض

 (.1374ج ظازُ، بفتِ است )سطایي اسالم ّن اًغجبق یٍ ثب ز ،(1377سُ )ًمل اظ هحوسضضب عبلجبى، یت ٍ اسالم اخطا گطزیَْزی

ثِ سٌدص  یطىٍ ف ىیهٌبس ،یبهسی، پی، ػبعفیِ ضبهل اثؼبز پٌدگبهة اػتمبزواست  یسٌدة پٌح ثؼس یهپطسطٌبهِ حبضط 

 .پطزاظز هی یٌساضیز

 اػتمبز زاضتِ ثبضٌس. ّب آىي ثِ یطٍاى آى زیپ ضٍز هیِ اًتظبض و ییػجبضت است اظ ثبٍضّب یٌیز یب ثبٍضّبی یثؼُس اػتمبز -

ذبظ، ضٍظُ گطفتي  یٌیز ّبی آئیيت زض وًوبظ، ضط ّوچَى ػجبزت، یهطرػ یٌی، ضبهل اػوبل زیٌیب اػوبل زی ىیهٌبس ثؼُس -

 ضا ثدب آٍضًس. ّب آىي یطٍاى ّط زیپ ضٍز هیِ اًتظبض واست ...ٍ

ب یّوچَى ذسا  یضثَث ی، ًبظط ثط ػَاعف، تػَضات ٍ احسبسبت هطثَط ثِ زاضتي ضاثغِ ثب خَّطیٌیب ػَاعف زی یثؼُس تدطث -

 است. یهتؼبل یب التساضی ییغب یتیٍالؼ

 ّب آىس یطٍاى ثبیِ پوي است یزض هَضز هؼتمسات ّط ز ییهجٌب ّبی زاًستِهطتول ثط اعالػبت ٍ  یٌیب زاًص زیي یز یطىثؼُس ف -

 ضا ثساًٌس.

                                                           
1
- Likert 

1-
Glock and Stark 
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، نٍ استبض ن)گال طٍاى استیضٍظهطُ پ یثط ظًسگ یٌیًبظط ثِ اثطات ثبٍضّب، اػوبل، تدبضة ٍ زاًص ز یٌیب آثبض زی یبهسیثؼُس پ -

 (.1374 ًمل اظ سطاج ظازُ، ،1965

طاى یغبت زض ایل ٍسؼت تجلیي ثِ زلیز یطىبض ثطزُ است ٍ ثؼُس فىثؼُس اظ اثؼبز فَق ضا ث 4ي پژٍّص یپطسطٌبهِ هَضز استفبزُ زض ا

 یبهسیِ(، پیگَ 6)ثب  یِ(، ػبعفیگَ 7)ثب  یِ زض چْبض ثؼُس اػتمبزو ثبضس هیِ یگَ 26 یحصف ضسُ است. پطسطٌبهة حبضط زاضا

ي پطسطٌبهِ زض هغبلؼبت هرتلف یعاى اػتجبض ایه ضٍز هیبض وثِ  یٌساضیعاى زیِ( خْت سٌدص هیگَ 7)ثب  ىیِ( ٍ هٌبسیگَ 6)ثب 

ي آظهَى ثط یا یي اخطای. زض آذطثبضس هیآى زض اثؼبز هرتلف  یاظ اػتجبض ثبال ویِ حبوسُ یي گطزییهتفبٍت تؼ ّبی ًوًَِ یثط ضٍ

 ثَزُ است. 83/0پطسطٌبهِ  یلو یبى آلفبیزاًطدَ یضٍ

، ثؼس 81/0 یثؼُس اػتمبز یطّبیهتغ یاست. همساض آلفب ثطا ییثبال ییبیپب یل استبًساضز ثَزى زاضایي ثِ زلیي آظهَى ّوچٌیا

 .(1374)سطاج ظازُ،  ثبضس هی 83/0 ىیٍ ثؼس هٌبس 72/0 یبهسیثؼُس پ ،75/0 یػبعف

 

 تحقیق َای تٍیاف -3

 تًصیفی َای یافتٍ

 زض پژٍّص وٌٌسگبى ضطوت ًوطات هتغیطّبی اغلیهیبًگیي ، 1خسٍل 

 ًوطُ يیثبالتط ًوطُ يیتط يییپب اًحطاف استبًساضز هیبًگیي فطاٍاًی 

 111 70 01/42 66/99 200 ضضبیت ظًبضَیی

 411 201 95/87 72/352 200 َّش ّیدبًی

 52 1 35/13 66/38 200 زیٌی ثبٍضّبی

 123 39 84/34 39/98 200 یا همبثلِضاّجطزّبی 

 

ٍ  35ًوطُ وست ضسُ  تطیي پبییيٍ  41/122 زض پژٍّص وٌٌسگبى ضطوت هیبًگیي ًوطُ ضضبیت ظًبضَیی 1ثط اسبس خسٍل 

زض  وٌٌسگبى ضطوت . ّوچٌیي ثط اسبس ایي خسٍل هیبًگیي ًوطُ َّش ّیدبًیثبضس هی 161ثبالتطیي ًوطُ آى  ّوچٌیي

زیٌی  . هیبًگیي ًوطُ ثبٍضّبیثبضس هی 411ٍ ّوچٌیي ثبالتطیي ًوطُ آى  201ًوطُ وست ضسُ  تطیي پبییيٍ  72/352 ژٍّصپ

. هیبًگیي ًوطُ ثبضس هی 52ٍ ّوچٌیي ثبالتطیي ًوطُ آى  1ًوطُ وست ضسُ  تطیي پبییيٍ  66/38پژٍّص زض  وٌٌسگبى ضطوت

 123ثبالتطیي ًوطُ آى  ٍ ّوچٌیي 39ًوطُ وست ضسُ  تطیي پبییيٍ  39/98 زض پژٍّص وٌٌسگبى ضطوت ای همبثلِضاّجطزّبی 

 .ثبضس هی

 ي هبتطیس غفط هطتجِ ثیي هتغیطّبی پژٍّصیهطثَط ثِ ّوجستگی ث ،2خسٍل 

 
 
 

 

 

 

 

زض  وٌٌسگبى ضطوت ظًبضَیی وِ ثیي هتغیطّبی پژٍّص ٍ ضضبیت زّس هیثط اسبس آظهَى ّوجستگی پیطسَى ًطبى  2خسٍل 

ضاثغِ  ای همبثلِ% اضتجبط هؼٌبزاض هثجت ٍخَز زاضز. ٍ هتغیطّبی َّش ّیدبًی ولی، ثبٍض زیٌی ٍ ضاّجطز 99زض سغح  پژٍّص

ثب ضضبیت ظًبضَیی ضاثغِ هثجت ٍ  ای همبثلِزاضز ثب افعایص هیعاى َّش ّیدبًی ثبٍض زیٌی ٍ ضاّجطز  هثجت ٍ هؼٌبزاض ٍخَز

 هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.

 4 3 2 1 هتغیط

    1 ضضبیت ظًبضَیی

   1 86/0** َّش ّیدبًی ولی

  1 60/0** 73/0** ثبٍض زیٌی ولی

 1 43/0** 54/0** 54/0** یا همبثلِضاّجطز 
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(86/0;R ،200;n ،05/0>P) 

 

 استىباطی َای یافتٍ

 ثب ضضبیت ظًبضَیی ضایغِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز. ای همبثلِثجي َّش ّیدبًی، زیٌساضی، ٍ ضاّجطزّبی 

 ثبضس. ی ثِ ایي سؤال تحمیك اظ تدعیِ ٍ تحلیل ضگطسیَى استفبزُ گطزیس وِ ًتبیح ثِ ضطح ظیط هیخْت پبسرگَی

 

 ذالغِ هسل ضگطسیَى ،3 خسٍل

 هسل
هدوَع 

 هدصٍضات
 زضخِ آظازی

هیبًگیي 

 هدصٍضات
F R 2R 

Sig 

 969/710 3 621/217 ضگطسیَى
701/19 46./ 23./ 0001./ 

 983/157 197 2007/531 ثبلیوبًسُ

 

ثب اعویٌبى هسل ضگطسیَى  ثٌبثطایي (؛P<01/0ثسست آهسُ هؼٌی زاض است ) F همساض ضَز هیزضخسٍل فَق زیسُ  ّوبًغَض وِ

پیص ثیٌی ضضبیت هٌسی ظًبضَیی هؼلَلیي خسوی حطوتی ثط اسبس َّش ّیدبًی، زیٌساضی، ضاّجطز وِ  هؼٌب زاض است 99/0

ضضبیت ) ( لسضت پیص ثیٌی هتغیط هالنَّش ّیدبًی ّبی هؤلفِ) يیص ثیپ یّبیطٍ هتغ ًظط آهبضی هؼٌی زاض است اظ ای همبثلِ

خْت تؼییي  .ثبضین هیضگطسیَى  ٍ گعاضش ًتبیح هدبظ ثِ تحلیلي یثٌبثطا ؛سًضا زاضهٌسی ظًبضَیی هؼلَلیي خسوی ٍ حطوتی( 

 .ضسُ استگعاضش ضگطسیَى  ح، ًتبیاظ ثیي هتغیطّبی پیص ثیٌی وٌٌسُضضبیت هٌسی ظًبضَیی  ثْتطیي پیص ثیٌی وٌٌسُ

 

 ثب ضضبیت ظًبضَیی ای همبثلِهطرػِ آهبضی ضگطسیَى َّش ّیدبًی، زیٌساضی، ضاّجطز ، 4 خسٍل

 B Beta T P ثیي هتغیطّبی پیص
 /.026 246/2 21/0 107/0 َّش ّیدبًی

 000/0 611/3 34/0 168/0 زیٌساضی

 583/0 /.550 046/0 025/0 یا همبثلِضاّجطز 

 
ثِ عَض هستمین ثب ضضبیت هٌسی ظًبضَیی ضایغِ زاضتِ، ٍ  21/0ثب همساض ثتبی  َّش ّیدبًی ،4ثِ ًتبیح خسٍل ثب تَخِ 

هیعاى  زّس هی. ّوبًگًَِ وِ ًتبیح خسٍل ًطبى وٌس هیتغییطات ضضبیت هٌسی ظًبضَیی ضاپیص ثیٌی  34/0زیٌساضی ثب ثتبی 

ط اظ زٍ هتغیط زیگط است ثیي َّش ّیدبًی ٍ ضضبیت ظًبضَیی ًیع ثب ضضبیت ظًبضَیی ثیطت ضاثغِ زیٌساضی زض هسل ضگطسیَى

 .هطبّسُ ًطس ای ضاثغٍِ ضضبیت ظًبضَیی  ای همبثلٍِخَز زاضز اهب زض هسل ضگطسیًَی ثیي ضاّجطز  21/0ضاثغِ ثب ثتبی 

 

 گیزی ي وتیجٍ بحث -4

، ّوسَ 1386غفَی،  ؛2009، ضطیفیبًی، 2011، خؼفطی 1394ًتبیح ایي پژٍّص ثب ًتبیح پژٍّص، ثٌْبهی همسم ٍ ّوىبضاى، 

هٌبثغ ّیدبًی ٍ ػبعفی هَخَز  وٌس یهاست َّش ّیدبًی ًمص هْوی زض زض ثْجَز ویفیت ضٍاثظ ثیي فطزی ٍ اختوبػی ایفب 

 یّب بفتِی ثطاسبس زض ضاستبی ضضبیت ظًبضَیی است. ّب تیلبثلٍ خْت زّی ایي  تیطیهس ،تیّسا زض ظٍخیي ٍ وٌتطل،

آگبُ ضًَس ٍ  ّوسطاًطبى یّب دبىیّاظ  ّب ظٍجثطآى است وِ اگط  فطؼ دبم ضسُ زض هَضز تؼبهالت ظًبضَیی،اً یّب پژٍّص

ایي وبض الظم است اظ  یثطا ضا آضىبضا ثِ یىسیگط اعالع زٌّس ٍ اثطاظ وٌٌس ظًسگی ثْتطی ذَاٌّس زاضت. طبىیّب دبىیّثتَاًٌس 

، اًتظبض زاضز ظًسگی اٍ ثب وٌس یهضَیی آگبُ ضًَس. وسی وِ اظزٍاج ثط ظًسگی ظًب طبىیّب دبىیٍّپیبهسّبی  خَاًت ػلل،

هطتطن ًِ یه ظى تبثغ هغلك  یّب یظًسگذَضجرتی ٍ ضضبیت ّوطاُ ضسُ ٍ اظ ّط لحظِ ظًسگی ذَز لصت ثجطز. اهطٍظُ زض 
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ؼبت ًبضی اظ ظًسگی ایي ػَاضؼ ٍ تج توبم .گٌدس یه، ٍ ًِ یه هطز زض هفَْم لجلی ذَز ثبضس یهچبضچَة توبیالت هطز ذَز 

، ٍ یب ثٌب ثِ ثطذی وٌٌس یهوِ یب السام ثِ خسایی  سبظز یهضا ثطای ثسیبضی اظ ظٍخْبی خَاى فطاّن  یغیضطا اثعاضی اهطٍظی،

 تط هرطة، وِ ثِ هطاتت آثبض ضٍحی ٍ ضٍاًی آى ضًَس یه، ثبوَّی اظ هطىالت ٍ هؼضالت ثب ًَػی خسایی ضٍاًی هَاخِ ّب هػلحت

ذبًَازگی ٍ اذتالفبت ذبًَازگی ًطبًگط آى است وِ  ذطًَت آهبض ضٍظ افعٍى عالق، (.1385هْطآثبزی،است )ی اظ عالق لبًًَ

ضضبیت ظًبضَیی ثِ آسبًی لبثل زستیبثی ًیست؛ ٍ ثب زیس ػبلوبًِ ثِ ایي پسیسُ ًگطیستِ ًطسُ است. هصّت ٍ اػتمبزات زیٌی ًیع 

بز فضبی حوبیت اختوبػی ایدبز اهیس ٍ ذَضجیٌی زض خْت ووه ثِ ایدتس تَاًبیی زض همبثلِ ثب استطس ٍ اید ثب ثبال ثطزى

همبثلِ  یّب َُیضهثجت هثل ظًسگی وطزى ثط ضضبیت اظ ظًسگی ضاثغِ زاضز افطاز ثب ثبٍضّبی زیٌی ثب تَسل ثِ زػب اظ  یّب دبىیّ

 .ظیبزی ثطذَضزاض است سبظگبضی ثب استطس سبظگبضی زیٌی اظ اّویت یّب َُیضٍ اظ هیبى  وٌٌس یهًثجت استفبزُ 
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