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ممذمٍ ي تیان مسالٍ

ايالم،ثالِفٌالَاىاػالتبًيدسحالبلگالزاساصػالٌتثالِ

ػالهتسٍاًي1اصهجبحجاػبػيدسحيغِفلالَماًؼالبًي
اػتکِتَرِثؼيبسياصكبحتًؾشاىفلَمهختلال سا
ثِخَدهقغَفًوَدُاػتٍ.آًْبثبديذخبكيثِايي
هَضَؿاػبػيتَرِکشدٍُثشاياستقالبيکيفيالتآىدس
ثييرَاهـثـشي ،ثشًبهالِ ٍساّکالبساسائالِدادُاًالذ.ايالي
ثکالالجدسربهقالالِيکالالياصاثقالالبدهْالالنسؿالالذٍتَػالالقِ
هکؼَةهاليؿالَد.ػالبصهبىػالالهترْالبًي،2ػالالهت
سٍاًيافشادسايکفبهلضشٍسيثشايهلتّبهيداًالذٍ
پيبمکليذيآىاييثالَدکالِاخالتالرتسٍاًالي،هَضالَؿ
اػبػيدسؿيَؿثيوبسيّبيسٍاًياػت.لزادسکٍفْن
خظهـيػالهتسٍاًيهيتَاًذاحالشهخجتاليسٍيثْجالَد
ٍضقيتػالهتيروقيتّالبثگالزاسد).(Funk, 2004: 5
اييػبصهبى،ػالهتسٍاىساحبلتياصػالهتيهيداًذکِ
دسآىفشدتَاًبييّبيخَدساهاليؿٌبػالذ،هاليتَاًالذثالب
فـبسّبيعجيقيصًذگيهقبثلِکٌذ،ثشايربهقِهخوشحوش
ثبؿذٍقبدسثِتلوينگيشيٍهـبسکتروقيثبؿذ.ثالش
ايياػبع،ػالهتسٍاًيهجٌالبيسفالبٍُػالالهتيثالشاي
افشادٍربهقِاػالت.ثشٍکيٌگؼالتَى،3ػالالهتسٍاًاليسا
احؼبعحبرتؿبداثي،رؼوي،فکشيٍسٍحيّوالشاُ
ثبرخيشُقالذستثالشاػالبعفولکالشدفالبديثبفالتّالبٍ
هيداًالذکالِهَرالت
ّوبٌّگيٍتغجيقرؼويٍسٍحي 
فشاّنؿذىٍػبئلصًذگيػشؿبساصًـالبطثالشاياًزالبم
خذهبتٍکبسّبيفبدياػت(هکؼٌي.)44:1388،
ثِفلتاّويتٍافشاييهؼألِدسدًيبيهذسىکًٌَي
ٍدسساػتبيؿٌبػبييهؼبئلٍهـکالتػالهتسٍاًالي
افشادٍپيبهذّبيًبؿياصآى،پظٍّؾحبضالشدسپاليآى
اػتتبثِثشسػيٍضقيتػالهتسٍاًيصًذاًيبىاػالتبى
ايالمٍؿٌبػبييفَاهلهشتجظثبکيفيالتػالالهتسٍاًالي
آًْب،ثپشداصد.

هذسًيتِ،ثِدليلهشصيثَدى،رٌگّـتػبلٍِؿالشايظ
خبفاقتلبدي-ارتوبفي،ثباًَاؿًبثٌْزبسيّبٍهؼبئل
ارتوبفياقتلبدي،ػيبػي،اخالقاليٍ...سٍثالِسٍػالت
کِثبلغجـروقيتصًذاًيآىًيضدسحبلافالضايؾاػالت.
آىسااص
صًذگيدسصًذاىّبثِدليلٍيظگيّالبيخالبف ،
ّبيارتوبفيٍاكالحيهتوبيضهيکٌالذً.البم
ػبيشهکيظ 
صًذاىتذافيکٌٌذٍُضقيتدؿالَاسٍػالختياػالتکالِ

اػتشعآٍسٍٍحـالتصاػالت( Vorthly,

يبدآٍسهکيغي


غيشفبديٍغيشعجيقيثالب

.)2003: 5صًذگيدساييهکيظ
ٍيظگيّبييچَى :فضبيفيضيکيهکالذٍدثالبديَاسّالبي
ثلٌذ،تبسيخچِعَرًيٍخبفً،گْذاسيثالشخالفهيالل
ٍاسادُ(ّ)Homel & Thamson, 2005: 6والشاُثالباص
دػالالتدادىآصادي،دٍسيعالالَرًيهالالذتاصربهقالالٍِ
سٍاىؿالٌبختي
خبًَدُ،ػجتضشثِّبٍتشٍهبّالبيفويالق 
اػتکِثبفجاخاللدسػالهتسٍاًاليافالشادهاليؿالَد
(ً.)Vorthly, 2003: 7تبيذپظٍّؾّبثيبًگشآىاػتکِ
ثيؾاصًيوياصصًذاًيبى ،داساييکياصاًالَاؿاخالتالرت
ؿخليتاًذ،کِؿبيقتشييآًْب،ضالذارتوالبفيٍػالپغ
هشصياػت(آساػتٍِؿالشيفيػالقض.)1387،ثشسػالي62
هغبلقِثشسٍيصًذاًيبى 12کـَسدًيبًـبىهيدّالذکالِ
10دسكالالذهالالشداىٍ12دسكالالذصًالالبىصًالالذاًيدچالالبس
افؼشدگياػبػي 65،دسكالذهالشداىٍ  42دسكالذصًالبى
صًذاًيدچبساختالرتؿخليتي47ٍ،دسكالذهالشداىٍ
 21دسكذصًبىصًذاًي،هجتالثِاخالتاللؿخلاليتضالذ
ارتوالالبفيّؼالالتٌذ).(Fazel & Danesh, 2002ايالالي
اختالرتٍثيوبسيّالبيحالبدٍهالضهيسٍاًاليفالشاسٍي
صًذاًيبى،هيتَاًالذتالأحيشيرالذيثالشٍضالقيتػالالهت
سٍاًيخَد،ػبيشصًذاًيبىٍصًذاًجبًبىگزاؿالتٍِپالغاص
سّبيياصصًذاى،کيفيتصًذگيخبًَادُآًْبٍديگشافالشاد
ٍاثؼتِساثالِچالبلؾثکـالذ)ٍ (Easley, 2011ثالِعالَس
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غيشهؼتقينً،قـياػبػيدسؿکلگيشيؿخليتػالبيش
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ثشسػيػالهتسٍاًيصًذاًيبىصًذاىّبياػتبىايالمٍفَاهلهشتجظثبآى


آيٌذُػبصاىربهقِ-ايفبکٌالذ.فالذماًزالبمپالظٍّؾّالبي

ػٌٌذد" ًـبىدادًذ کِ ؿيَؿکلياختالرتؿخليتدس

هذٍىپيشاهَىهؼبئلسٍاًيدسثييصًذاًيبىاػتبىايالمٍ

ًوًَِّب55/8دسكذثَدُکِاصاياليدسكالذ75/9دسكالذ

ًيبصاداسُکلصًذاىّبياػتبىايالمثالِپالظٍّؾدسايالي

(42/3دسكذکلًوًَِّب)داساياخالتاللؿخلاليتضالذ

صهيٌِ،اًزبمپظٍّؾحبضشساضشٍسيهيًوبيالذ.تقياليي

ارتوبفيٍ 24/1دسكذ(13/5دسكذ کلًوًَِّالب)داساي

هيضاىػالهتسٍاًيصًذاًيبىفالٍُثشاييکِهيتَاًذثِ

اختاللؿخليتهشصيثَدُاًذ26.دسكذًوًَِّالبداساي

تذٍييثشًبهِّبيهذٍىدسرْتاستقبيػالغ ػالالهت

اختاللسٍاىپضؿکيدسهکَسيالکثَدًالذّ.وچٌالييثاليي

آًْبهٌتذؿَد،ثِثْجَداستجبطصًالذاًيبىثالبيکالذيگش،ثالب

هيضاىؿيَؿاختالرتؿخليتثبػيٍرالٌغصًالذاًيبى

صًذاًجبًبىٍػبيشفَاهلارشاياليصًالذاىهٌزالشؿالذُ،دس

ساثغِهقٌيداسيديذُؿذُاػت(ثِتشتيتثبٍP;0/003

ًْبيتثِايزبدهکيغيتَامثبآساهؾيالبسيسػالبًذُ،ثالِ

ً.)P;0/004تبيذپظٍّؾثيبًگشآىاػتکِثيؾاصًيوي

ثْجالالَداحؼالالبعاهٌيالالتدسصًالالذاىکوالالکخَاّالالذکالالشد.

اصصًذاًيبىداساييکياصاًَاؿاختالرتؿخليتثالَدُ-

ثٌبثشايي،پظٍّؾحبضش،ضالويفالشاّنآٍسدىاعالفالبت

اًذ.ؿبيقتشيياختاللؿخليت،ضالذارتوالبفيٍػالپغ

رصمدسصهيٌِػالهتسٍاًيصًالذاًيبىٍؿالٌبختفَاهالل

هشصيثَدُاًذ.

هشتجظثبکيفيتػالالهتسٍاىآًْالب،صهيٌالِثشًبهالِسيالضي

اػالالوبفيليٍّوکالالبساى()1387پظٍّـالاليثالالبفٌالالَاى

(هبًٌذپيـگيشياصاثتالدسافشادهؼتقذ،تـخيققغقالي

تکتپَؿؾدسهبىثبهتبدٍىدسصًذاىّبياػتبىتْشاى"

هٌبػتثشاي اقالذاهبتثقالذيتَػالظًْبدّالبيهؼالإٍل

"تأحيشاقذاهبتکبّؾآػيتثشػالهتفوَهيصًالذاًيبى

دسافشادهجتالٍدسهبى)سافشاّنًوَدٍُثِدػالتيبثيثالِ

اًزبمدادُاًذ.اسصيبثييبفتِّبًـبىهيدّذکِدسهقيالبع

ؿٌبختفلويدساييصهيٌِکوکهيًوبيذ.اييؿالٌبخت
هالاليتَاًالالذدسثشًبهالالِسيالالضيّالالبياقتلالالبدي-ارتوالالبفيٍ
ػالهتيًٍيضپيذاکشدىساّکبسّبٍػيبػتّبيهٌبػالت
ثشايحلهقضالتٍهـکالتسٍاًياياليافالشادتَػالظ
ػبصهبىصًذاىّبٍاقذاهبتتأهيٌيٍتشثيتيثِکالبسگشفتالِ
ؿَدّ.وچٌييً،تبيذاييپظٍّؾ،اعالفبتيسادسرْالت
اًزبمتکقيقبتثقذي،دساختيبسپظٍّـگشاىديگالشقالشاس

اخالالتالرتسٍاىتٌالالي(،)p;0/015اخالالتالرتاضالالغشاثي
(،)p;0/001اختالرتارتوالبفي(،)p;0/015اخالتالرت
افؼشدگي(ٍ)p;0/001دسًوشُکليپشػـالٌبهِػالالهت
فوَهي()p;0/001ثييصًذاًيبىهالَسدهغبلقالِاخالتالف
هقٌبداسيهـبّذُؿذُاػتً.تبيذکلاليپالظٍّؾثيالبًگش
آىاػتکِاقذاهبتکالبّؾآػاليتدسثْجالَدٍضالقيت
ػالهتسٍاىٍکيفيتصًذگيصًذاًيبىهإحشثَدُاػت.

هيدّذ.يبفتِّبي اييهغبلقِهيتَاًذدساسائالًِؾشيالِاي

تَْساًضاثي ٍسرجي()1387دسپظٍّـاليثالبفٌالَاى

ٍاققيثشايتکليلثشسػيهؼألِػالهتسٍاىاصصٍايالبي

غيشٍسصؿکبس"ثِثشسػيهقبيؼالِايػالالهتسٍاًاليدس

ربهـثشايتجيييػالهتسٍاًاليصًالذاًيبى،اسائالِالگالَي

"ثشسػيهقبيؼِايػالهتسٍاًاليصًالذاًيبىٍسصؿالکبسٍ

گًَبگَىٍاسائًِتبيذپظٍّؾفلواليدسهالَاسدهتفالبٍت

ثييً196فشصًذاًيهشد(ً96فالشٍسصؿالکبسٍ100غيالش

ثشايػبصهبىّبيهالشتجظ ،اصاّويالتثؼالضاييثشخالَسداس
ثبؿذ.


ٍسصؿکبس) پشداختِاًذ.ثشسػييبفتِّب ًـبىدادکِاصًؾش
هيضاىػالالهتسٍاًاليتفالبٍتهقٌالبداسي ثالييدٍگالشٍُ
ٍسصؿکبس ٍغيشٍسصؿکبسٍرَدداسد؛ثِاياليهقٌاليکالِ

پیطیىٍ پصيَص

صًالالذاًيبىٍسصؿالالکبساصهيالالضاىاضالالغشاةٍ افؼالالشدگي

آساػتٍِؿشيفيػقض ()1387دسپظٍّـيثبفٌَاى"هيضاى

پبيييتشيثشخَسداسًذ.


ؿيَؿاختالرتسٍاىپضؿکيدسصًالذاًيبىصًالذاىهشکالضي

سػتگبسيًيب()1388دسپظٍّـيثبفٌَاى"اختالرت
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سٍاًيؿبيـدسثييصًذاًيبىٍتأحيشاؿتغبلثِکبسدسآى"
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پيـگيشاًِثيـتشيسادسهَسدآًْباًزبمداد.

تقذادً70فشاصصًذاًيبىثؼتًٍِ30فالشاصصًالذاًيبىثالبص

کيپيٌگ ٍ ّوکبساى()2011ثِهٌؾَساسصيبثيًيبصّبي

صًذاىؿْشػتبىآثبدُساثِكَستتلالبدفياًتخالبةٍاص


ػالهتصًذاًيبىهشددسيکصًذاىدسثشيؼتَلاًگلؼتبى،

عشيقآصهَى(MMPIفالشم کَتالبُ17ػالإالي)اخالتالرت


ثِؿيَُهقغقيٍکيفي،ثِثشسػاليگالضاسؽصًالذاًيبىاص

ؿخليتؿبيـدسثييآًْبسااًذاصُگيالشيًوالَدُاػالت.

ٍضقيتػالهتخَداصرٌجالِّالبيهختلال پشداختٌالذ.

ًتبيذثشسػيًـبىهيدّذکِدسهزوَؿثيـتشييؿالذت

ًتبيذًـبىدادکِصًذاًيبىهْوتشييهـکالتدسػالهت

اختالرتدسثييصًذاًيبى،دساًکالشافضالذارتوالبفيٍ

خَدساثِتشتيت؛هشاقجتاصدًذاى،ػالهتسٍاًيٍػَء

افؼالالشدگيٍکوتالالشييآىدسّيپَکٌالالذسي(خَدثيوالالبسي

اػتفبدُاصهَادهخذسفٌَاىکشدُثَدًذ.

اػکيضٍفشًيٍؿخليتّيؼتشيکاػالت.

اًگبسي)،هبًيب،

اصآًزبييکِپظٍّؾّبيرکشؿذُّشيالکرٌجالِاي

ّوچٌيي8/9دسكذصًذاًيبىثؼتٍِ6/63دسكذصًذاًيبى

کشدُاًذّ،نثشايػالٌزؾهتغيالش
هْناصهؼألِساثشسػي 

ثبصفبقذّشگًَِاختاللؿخليتيثَدُاًذ.

ػالهتسٍاى ٍفَاهلهشتجظثبآىٍّ،نثالشاياػالتفبدُ

ًَسهکوذي()1389دسپظٍّـيثالبفٌالَاى"ثشسػالي

پظٍّـگشاىثقذيهإحشٍهْالنثالَدٍُدستجيالييهؼالألِ

اختالرتسٍاًيًَرَاًبىپؼشثضّکالبسکالبًَىاكالال ٍ

هَسدًؾشهفيذثِفبيذُثًِؾشهيسػالٌذ.ثالبٍرالَدايالي،

تشثيتٍغيشثضّکبس14-18ػبلِقضٍيي"ً،ـالبىدادکالِ

ثشاي تجيييّوِربًجِهَضَؿکبفيثًِؾشًويسػٌذ.ثشاي

هيضاىاختاللّيپَکٌالذسي،اخالتاللاًکالشافارتوالبفيٍ

ػٌزؾفضبيهفَْهيهؼألِهَسدثکج،ثِهزوَفالِاي

اختاللپبساًَئيبدسًَرَاًبىثضّکالبسثيـالتشاصًَرَاًالبى

اصفَاهلًيبصاػتکِثتَاًٌذآىهفَْمساتکتپَؿالؾ

غيشثضّکبساػت.

قشاسدٌّذٍّشچِثيـتشثِافتجبسآىکوککٌٌذ.ثشايي

دٍسيالالغٍلالالَسى()2006دسپظٍّـالاليهـالالکالت

اػبع،دساييهقبلِػقيؿذُاػتتبثيـتشييافتجبسدس

سٍحيٍسٍاًي12هبُگزؿتِصًذاًيبىصًذاىّبيفالذسال،

اييهَسدثِدػتآيذ.لزاهزوَفالِاياصفالَاهليکالِدس

دٍلتيٍهکليآهشيکبساثشسػاليقالشاسکالشدُاًالذً.تالبيذ

پيـيٌِپظٍّؾآهذُاًذ،اػالتفبدٍُثشسػالي ؿالذُ اػالت.

پظٍّؾًتبيذًـبىهيدّذکِدسًيوِػالبل2005ثاليؾ

رٌجِثذيـثَدىپظٍّؾحبضشًؼجتثِپيـيٌِّبيرکالش

اصًيوالالياصصًالالذاًيبىدچالالبسهـالالکالتػالالالهتسٍاًالالي

ؿذُ،فالٍُثشکبهاللٍرالبهقتشثالَدىهتغيشّالبيهالَسد

ثَدُاًالذّ.وچٌاليي5دسكالذصًالذاًيبىدٍلتالي2،دسكالذ


ثشسػي،ايياػتکالِ،تالبکٌَىدساػالتبىايالالمپيشاهالَى

صًالالذاًيبىفالالذسالٍ5دسكالالذصًالالذاًيبىهکلالاليثالالِفلالالت

ػالهتسٍاًيصًذاًيبى،پظٍّؾربهقيكَستًگشفتٍِ

هـالالکالتسٍاًالالي،حالالذاقليالالکؿالالتسادسثيوبسػالالتبى

اييهؼألِکوتشهَسدتَرِهکققبىقشاسگشفتِاػت.

ثؼتشيثَدُاًذ.
کشػپيٍّوکبساى()2010دسپظٍّؾخَدثبّذف


چارچًب وظری

ايزبدافتجبسػبصُ،اًؼزبمداخليٍکبسثشدثالبليٌيGHQ-

ديذگبُثَمؿٌبػي1ثالشآىاػالتکالِصًالذگيدسًالَاحي

12اصعشيقثشًبهِغشثبلگشيسٍاًيً،وًَِاياص400تبصُ

کالًـالالْشّب،ثبفالالجثالاليثشًالالبهگي،آؿالالفتگي،آًالالَهيٍ

صًذاًيهشدساثشسػيکشدًذً.تبيذًـبىدادصًالذاًيبًيسا

خلَكيبتيچَىضق پيًَالذّبيارتوالبفيٍاصثاليي

کِدسهقشمخغشثيوبسيّبيسٍاًاليٍخالَدآصاسييالب

سفتيحوبيتّبيارتوبفيهاليؿالَد.صًالذگيدسچٌاليي

خَدکـالاليّؼالالتٌذ،ثالالِساحتالاليهالاليتالالَاىثالالبسٍؽّالالبي

هکيظّبييثِفـبسّبيفيضيکيٍسٍاًيثشايافشادهٌزش

غشثبلگشيهَرَددسصًالذاىؿٌبػالبييًوالَدٍاقالذاهبت

Ecological

1
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هيؿَد،لزاثِآًْباحؼبعاصخالَدثيگالبًگيٍرالذايي

هجبسصُرَيياػت.ثًِؾشآًْبافشادثبتقْذثبرثبثؼيبسي

دػتهيدّذ.دسكَستيکِاييهذلاتفب،ثيفتالذ،افالشاد

اصرٌجِّبيصًذگياصؿغلگشفتِتبتقبهالتخالبًَادگي

ثِعَسدسخَستَرْيثبچبلؾّالبييدسحفالؼػالالهت

ٍاستجبطارتوبفيدسگيالشّؼالتٌذٍثالِاسصؽٍاّويالت

سٍاًيٍفيضيکيهَارالِهاليؿالًَذ،ثالِعالَسيکالًِؾالبم

کبسيکِاًزبمهيدٌّذ،ثبٍسداسًذ.ثالبتَرالِثالِهإلفالِ

حوبيالالتارتوالالبفيثالالشايآًْالالالبضالالقي هالاليؿالالالَد

کٌتشل،افشادػختسٍهقتقذًذکِهيتَاًٌالذثالشحالَادث

).(Schwirian, 1993: 187

صًذگيتأحيشثگزاسًذٍآًْبساکٌتالشلکٌٌالذٍخالَدسادس

آلپَستاػتذرلهيکٌالذکالًِگالشؽ هالزّجيتقياليي

هَارِْثبًيشٍّبيخبسريًبتَاىاحؼالبعًواليکٌٌالذٍ

هيکٌذکِچگًَِکبسکشدّبيهزّجي،ثِفٌَاىهکالبًيضهي


ػشاًزبمثِفلتٍرَدحالغهجالبسصُرالَييدسخالَداص

ثشاياسصؿيبثيٍدساستجبطثبحَادثاػتشعصايصًذگي

دگشگًَيّبيصًذگياػالتقجبلکالشدٍُآًْالبساهکالشکٍ

ثِکبسهيسًٍذ.ايياسصؿيبثيهيتَاًذثالييًگالشؽّالبي

فشكالالتيثالالشايسؿالالذؿخلالاليخالالَدقلوالالذادهالاليکٌٌالالذ

هالالزّجيٍػالالالهتياتلالالبلثشقالالشاسکٌالالذ.اٍدسثکالالج

).(Dimatteo, 1976: 330

ؿخليتاًؼبىهتَرِؿذکِکلصًذگياًؼالبىٍاثؼالتِ

ثشاػبعديذگبُهبصلَّ3شفبهليکِفالشدسادسػالغ 

ثِايوبىاٍػت؛ثِاييهقٌبکِّشچِفشدداسايديٌذاسي

اسضبيًيبصّبيػغ پبيييًگِداسدٍهبًـؿالکَفبيياٍ

دسًٍيثبؿذ،ػالهتسٍاًيثيـتشداسدٍّشچِدياليسا

ؿَد،ثِايزبداختاللسٍاًيٍسفتبسيخَاّذاًزبهيذ.ثِ

دسرْتسفبًُيبصّبيارتوبفيثِکبسثجشدٍثِاكلآى

فجبستيديگش،اختاللسٍاًاليٍپشيـالبًيًتيزالِهؼالذٍد

تَرًِذاؿتِثبؿذ،ػالهتسٍاًيپالبييٌيداسد (Allport,

ؿذىساُّبيسػيذىثِتکققخَدٍتوالبيالتهقغالَف

).1967: 433

ثالالِکوالالبلاػالالت.ثالالشاػالالبعديالالذگبُهالالبصلًَيبصّالالبي

ثًِؾالشسٍاًکالبٍاى،ػالالهتسٍاًاليصهالبًيتضالويي

فيضيَلَطيالالبيي،اػبػالاليتالالشييًيبصّالالبٍکوالالبل،ثشتالالشيي

هي ؿالَدکالِهاليثالبٍاققيالتػالبصگبسؿالَدّ.وچٌاليي،


ًيبصّبػت.ثشايياػبع،اخالتالرتسٍاًاليدسافالشادثالِ

تکبًؾّبيغشيضيًْبدثِکٌتشلدسآيالذ؛حتاليثشخالياص


فلتآىاػتکِافالشاداصدػالتيبثيثالًِيبصّالبياػبػالي

آًْباصقبثليتػبصگبسيفشاتشسفتِ،هاليگَيٌالذفالشدثبيالذ

خَاُتَػظخَدٍخَاُتَػظديگشاىهکشٍمؿذُاًذٍ

ثتَاًذثيياييػِفٌلشتقبدلثشقشاسکٌذ.ايٌکاگشثاليي

کَؿؾآًْبثشايسػيذىثِکوبلًيضثِهبًـثشهيخَسد،

ًْبدٍهيثشتشتقبسمثٍِرَدآيذ،اختاللسٍاًيؽبّش

دسًتيزِافشاداحؼبعثالياعويٌالبًي ٍتْذيالذهاليکٌٌالذ

خَاّذؿذٍثشحؼتايٌکالِدسهقبثالليالکهاليثشتالش

(آصاد.)55:1388،

خيليقَي(ؿخليتايؼتب،هٌزوذ:ثالِفلالتتأکيالذثالش

ثشاػبعديذگبُسفتبسگشايي،4سفتبسػبصؽًبيبفتًِيالض

اكلآسهبًي)يبيکًْبدخيليقَي(ؿخليتثضّکبسٍ

هبًٌذػبيشسفتبسّبثشاحشتقَيالتآهَختالِهاليؿالَد،لالزا

ضذارتوبفيکِثشاكللالزتتأکيالذداسد)قالشاسگشفتالِ

ػالهتسٍاًيؿبهلسفتبسّبيػبصؽيبفتِاياػالتکالِ

ثبؿين،ثِكَستّبيهختل هتزليخَاّذؿذ(گٌزي،

آهَختِهيؿَد.الگَيسفتالبسگشايييالبدگيشيهقيالَةسا

.)16:1388هذيٍ1کَثبػب2هقتقذًذافالشادػالختسٍدس

فبهلاػبػياختالفسٍاًي هيداًذ.ػالهتسٍاىتَػظ

ٍاکٌؾثِؿشايظفـبسصايصًذگي،کوتشاصديگشاىدچبس

ؿکؼتدسيبدگيشيسفتبسّبيػبصؽيبفتِضالشٍسي،يالب

فـبسّبٍاختالرتسٍاًيهيؿًَذ.هفَْمػالختسٍيالي

ًبکبهيدستؼلظيبفتيثشهَققيتّبيارتوالبفيثالِعالَس

ايالاليدٍسٍاىؿالالٌبعداسايػالالِهإلفالالِتقْالالذ،کٌتالالشلٍ

هَفقيتآهيضتکتتأحيشقشاسهيگيشد(آصاد.)166:1388،

Maddi
Kobasa

1
2

Maslow
Behavioral
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پظٍّؾّبيساّجشدياهٌيتًٍؾنارتوبفي،ػبلاٍل،ؿوبسُػَم،پبييض1391
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ػبختبسثَسٍکشاػيربهقِهذسىٍ،ضالقيتي

ّوچٌيي،

سفتبسخَدٍپبداؽهالأخَراصػالَيربهقالًِواليتَاًالذ

ساايزالبدکالالشدُاػالالتکالالِدسآى،اًؼالالبىّالالباصيالالکػالالَ

استجبطثشقشاسکٌذ.دسچٌييٍضقيتي،احؼبعاًفقبلٍاص

ًويتَاًٌذفَاقتًٍتبيذسفتبسخَدساکٌتالشلکٌٌالذٍاص

خَدثيگبًگيثشفشدهؼتَليهاليؿالَدٍاٍساثالِکٌـالي

ػَيديگشً،کالَُکٌتالشلٍهالذيشيتربهقالٍِػيؼالتن

هٌفقالًالالٍِغيشهـالالبسکتيٍاهالاليداسد.دسًتيزالالِ،فالالشد

پبداؽدّيارتوبفيًيضثِگًَالِاياػالتکالِفالشد،ثاليي


احؼبعاصخَدثيگبًگيهيکٌذ ) .(Seeman, 1959

مذل مفًُمي پصيَص

ػشهبيِارتوبفي





رْتگيشيهزّجي






ساّجشداًغجب،

هتغيشّبيصهيٌِاي

ػالهتسٍاًي

-1هذتاقبهت

هکشٍهيتًؼجي

-2هذتهککَهيت






پشخبؿگشي






اصخَدثيگبًگي




فرضیٍَای پصيَص

 .4هکشٍهيتًؼجيثبػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِداسد.

ثًِؾشهيسػذ:

 .5پشخبؿگشيثبػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِداسد.

 .1ػشهبيِارتوبفيثبػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِداسد.

 .6اصخَدثيگبًگيثبػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِداسد.

 .2رْتگيشيّبيهالزّجيثالبػالالهتسٍاًاليصًالذاًيبى

 .7هذتهککَهيتثبػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِداسد.

ساثغِداسًذ.

 .8هذتاقبهتدسصًذاىثبػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِ

 .3ساّجشدّبياًغجب،ثبفـبسّبيسٍاًيثبػالهتسٍاًي
صًذاًيبىساثغِداسًذ.



داسد.
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ريش تحمیك

اسصيبثيافتجبس،5اصسٍؽافتجبسكَسيٍ6افتجبسهجتٌيثالش

اييهغبلقالِ،پظٍّـاليکوّالياػالتکالِدساًزالبمآىاص

تکليلفبهلي7اػتفبدُؿذُاػالت.دستالذٍييپشػـالٌبهِ

سٍؽپيوبيؾ1ثشاػبععش هقغقي2اػتفبدُهاليؿالَد.
ربهقِآهبسيپظٍّؾحبضش،کليالِصًالذاًيبىصًالذاىّالبي
اػتبىايالمدسػالبل1390اػالتٍحزالنًوًَالِهالَسد
هغبلقِ،ثباػتفبدُاصفشهَلًوًَِگيشيکَکشاى(ثبفالشم
حذاکخشٍاسيبًغٍ p;0/5,q;0/5ثب0/95ػغ اعويٌبى
ٍتقذادافشادربهقِآهبسي)ً343فشاػت.احتؼبةايالي
هقالبديشاصٍاسيالبًغٍدسكالذخغالب،دسساػالتبيکالالبّؾ
احتوبلخغالب،افالضايؾحزالنًوًَالٍِدسًتيزالِتکالت
پَؿؾقشاسدادىتقذادثيـتشياصصًذاًيبىكَستگشفتِ
اػت.روالـآٍسياعالفالبتاصعشيالقاثالضاسپشػـالٌبهِ3
اًزبمٍثالشايتَصيالـپشػـالٌبهِ،اصسٍؽًوًَالِگيالشي
ػْويِاي اػتفبدُؿذُاػت.هشاحلارشايکالبسثالِايالي
كَستاػتکِدساثتذاپالغاصاخالزاعالفالبترصمدس
صهيٌِتقذادصًذاًيبىصًذاىّبياػالتبىايالالماصاداسُکالل
صًذاىّبٍاقذاهبتتأهيٌيٍتشثيتالياػالتبىايالالم،حزالن
ًوًَِهَسدًؾالشدسثالييچْالبسصًالذاى(هشکالضي،دارة،
کبًَىاكال تشثيتٍدسُؿْش)تَصيالـٍ،پالغاص اخالز
اعالفبتٍدادُّبيهَسدًيبص اصهؼإٍرىصًذاىّبيرکش
ؿذُ،ثشاػبعًَؿرشماستکبثيٍثًِؼجتتقيييؿالذُ،
ثييصًذاًيبىپشػـالٌبهِتَصيالـگـالت.پشػـالٌبهِّالبثالِ
كَستخَدارشاتکويلگشديذٍ،ليدساييصهيٌِتالؽ
رصمثشايافضايؾهيضاىپبػخگَيي،کيفيتپبػخگَييٍ
إالّبيثيپبػخ،تَػالظپشػـالگشاىهزالشةٍ
کبّؾػ 
آهَصؽديذُ،اًزبمگشفتِاػت.

هَسداػتفبدُدساييپظٍّؾ،ثشاياًذاصُگيشيهتغيشّبي
اكليتکقيقاصعي ليکشتاػتفبدُؿذُاػت.گَيِّالب
اصهغبلقبتاًزبمؿذُدسکـالَسّبيديگالشٍّوچٌاليي،
هغبلقبتيکِدسداخلکـَساًزبمؿذُ،اقتجالبعٍپالغ
اصتغييالالشاتٍػالالبصگبسًوالالَدىآًْالالبثالالبٍضالالقيتايالالشاى،
گَيِّبيهٌبػتاًتخالبةؿالذُاًالذ.پشػـالٌبهِػالالهت

فوَهي(فشم28ػإالي)اصچْبسخشدُآصهَىافؼالشدگي،
اضالالغشاة،اختالالالالاللدسکالالبسکشدارتوالالبفيٍفاليالالن
رؼوبًيتـکيلؿذُاػت.ػبيشػالإالّالبيهٌالذسددس
اييپشػـٌبهِاصسػبلِّالبيکبسؿٌبػالياسؿالذٍدکتالشي
داخلکـَسٍيباصهقبرترتيٌياخزؿذُاًذکِتَػالظ
اػبتيذداخليتشروٌٍِّزبسيبثيؿذُاًالذ.پشخبؿالگشي؛
اصپشػـٌبهِاػتبًذاسدگشٍُسٍاىؿٌبػيداًـالگبُتْالشاى،
ساّجشدّبياًغجب،؛اصهقبلِتشروِؿذُليٍّوکالبساًؾ
(،)2004ػالالشهبيِارتوالالبفي؛اصپشػـالالٌبهِػالالٌزؾّالالبٍ
ًگشؽّبيايشاًيبىتَػظچلجيٍّوکبساى،رْتگيالشي
هزّجي؛اصپشػـٌبهِاػالتبًذاسدآلپالَستٍساع(،)1960
هکشٍهيتًؼجي؛اصسػبلِدکتالشيدػالتغيتدسداًـالگبُ
تْشاىٍاحؼبعاصخَدثيگبًگي؛اصعش تکقيقياًزالبم
ؿذُدسخشمآثبدتَػظحؼيٌيٍّوکبساًؾاخالزؿالذُ
اػتّ.وبىگًَِکِپيـالتشاؿالبسُؿالذ،پشػـالٌبهِتْيالِ
ؿذُ،اثتذاهَسدپاليؾآصهالَىٍ،پالغاصتأييالذسٍاياليٍ
پبيالالبييآى،اػالالتفبدُؿالالذ.آلفالالبيکشًٍجالالبخّالالشيالالکاص
هتغيشّبيفَ،دسرذٍلصيشآهالذُاػالت.اسقالبمرالذٍل
ًـبىهيدٌّذکِکلعي ّباصپبيبييثشخَسداسًذ.


ريایي ي اعتثار
ثالشايثشسػيسٍاييگَيِّبيؿبخقاكليتکقيالق،اص
سٍاييدسًٍي،آلفبيکشًٍجبخٍ4ضشيتپبيالبييٍ،ثالشاي
Survey Method
Cross- sectional
Questionnair
Kronbakh s Alpha

1
2
3
4

Validity
Face Study
Factor Analysis

5
6
7
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جذيل  -1میسان آلفای كريوثاخ (پایایي) گًیٍَای َرطیف
طیف



تقذادگَيِّب
آلفبيکشًٍجبخ

سالالالمت سالالالرمایٍ جُتگیری
اجتماعي دیىي
رياوي
10
24
28
0/86
0/80
0/85

راَثردَای
اوطثاق
7
0/79

محريمیت
وسثي
8
0/77

احساض
تیگاوگي
8
0/89

پرخاضگری
30
0/84

ؿذُدساييپظٍّؾً 215،فش( 62/7دسكالذ) دسصًالذاى
هشکالالضيً73،فالالش(21/3دسكالالذ)دسصًالالذاىدارة2/9،
دسكذدسکبًَىاكال ٍتشثيتٍ13/1دسكذدسصًذاى
دسُؿْشًگْذاسيهيؿًَذ.

یافتٍَا ي وتایج
یافتٍَای تًصیفي
رذٍل 2تَصيـفشاٍاًيپبػخگَيبىثشحؼتصًذاىهکل
ًگْذاسيساًـبىهيدّذ.اصً343فشًوًَِآهبسيلکالبػ


جذيل -2تًزیع پاسخگًیان تر حسة زوذان محل وگُذاری
وام زوذان



تًزیع
فشاٍاًي
دسكذ

مركسی

داالب

215
62/7

73
21/3

كالالالاوًن اصالالالال ي درٌضُر
ترتیت
45
10
13/1
2/9

ػشقتفبدي،قتلٍکيال قالبپيپالغاصسٍاثالظرٌؼالي
ًبهـشٍؿثالِتشتيالتثالبً70فالش(20/4دسكالذ)ً45،فالش
( 13/1دسكذ)ًٍ 34فش( 9/9دسكذ)ثيـتشييدسكالذاص
رشاينساثِخَداختلبفدادُاًذ.

رذٍل 3تَصيـفشاٍاًيپبػخگَيبىثشحؼتفلالت
دػتگيشيافشادسا ًـبىهاليدّالذ.چٌبًکالِاصآهبسّالبثالش
هيآيذ 23/3دسكذافشادثشاحشسٍاثظًبهـالشٍؿدػالتگيش

ؿذُاًذکِاييدسكذثيـالتشييفشاٍاًاليافالشادثشحؼالت
فلتساثيبى هيکٌذً.تبيذّوچٌالييًـالبىهاليدّالذکالِ


جذيل  -3تًزیع پاسخگًیان تر حسة علت دستگیری
علت دستگیری
قتل

فراياوي
45

درصذ
13/1

علت دستگیری
 تزبٍصثِفٌ 

فراياوي
3

درصذ
0/9

آدمسثبيي
رقلػٌذ

11
8

3/2
2/3

 هـشٍثبتالکلي
 ًضاؿفشدي

2
3

0/6
0/9

کالّجشداسي

11

3/2

 ًضاؿروقي

1

0/3

ػشقتفبدي

70

20/4

 حولػال غيشهزبص

1

0/3

غلتفٌبٍيي

10

2/9

 اػيذپبؿي

1

0/3

ساثغًِبهـشٍؿ

80

23/3

 هْشيِ

1

0/3

تَصيـهَادهخذس

4

1/2

 ؿبکيخبًَادُ

1

0/3

ػشقتهؼلکبًِ

1

0/3

 هـبسکتدسقتل

2

0/6

کي قبپي

34

9/9

 قبچب،

2

0/6

هبلي

7

2/0

 خيبًتدساهبًت

2

0/6

اهٌيتي

2

0/6
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ثشسػيػالهتسٍاًيصًذاًيبىصًذاىّبياػتبىايالمٍفَاهلهشتجظثبآى


رالالذٍلٍ4ضالالقيتهيالالبًگييًوالالشُپبػالالخگَيبىاص

ؿبخقثقذيدساييرذٍلهيضاىاصخَدثيگبًگياػت

هتغيشّبيهؼتقلپظٍّؾساًـبىهيدّالذ.ؿالبخقاٍل

کِهيبًگييًوشُآىثشايافشادهَسدهغبلقالِثشاثالش26/40

دادُّبيرذٍلًـبىهيدّذکالِهيالبًگييًوالشُػالشهبيِ

اػتکِاييًوشُدسهقبيؼِثبداهًٌِوالشُ(8تالب)40دس

ارتوبفيثشايافشادهَسدهغبلقِثشاثالش54/17اػالتکالِ

حذهتَػظاػتٍثيبًگشاياليهغلالتاػالتکالِهيالضاى

اييًوشُدسهقبيؼِثبداهٌالًِوالشُ(24تالب)120دسحالذ

اصخَدثيگالبًگيصًالذاًيبىدسحالذهتَػالظثالَدُاػالت.

پبييياػت.ؿبخقدٍمرْتگيشيّالبيهالزّجياػالت

ؿبخقديگشرذٍل3هيضاىپشخبؿگشيافالشادساًـالبى

کِهيبًگييًوشُآىثشايافشادهَسدهغبلقالِثشاثالش31/94

هيدّذ.هيبًگييًوشُآىثشايافالشادهالَسدهغبلقالِثشاثالش

اػتکِاييًوشُدسهقبيؼِثبداهًٌِوشُ(10تالب)50دس

96/36اػتکِاييًوشُدسهقبيؼِثبداهًٌِوشُ(30تالب

حذثبريياػتٍثيبًگشٍرَدًَفيرْتگيشيهزّجي

)150دسحذثبرييقشاسداسد.اياليؿالبخقثيالبًگشايالي

ضقي حبکنثشصًذگيدسثييصًذاًيبىاػالت.ؿالبخق

ٍاققيالالتاػالالتکالالِثيـالالتشصًالالذاًيبىاصًالالَفيسفتالالبس

ػَمدساييرذٍلساّجشدّبياًغجب،اػتکالِهيالبًگيي

پشخبؿگشاًِثشخَسداسًذ.ؿبخقثقذيدساييهزوَفالِ

ًوشُآىثشايافشادهَسدهغبلقِثشاثش20/10اػتکِايي

هکشٍهيتًؼجيدسهيبىصًذاًيبىاػتکِهيالبًگييًوالشُ

ًوشُدسهقبيؼِثبداهًٌِوالشُ(7تالب)35دسحالذپالبييٌي

آىثشايافشادهَسدهغبلقِثشاثش26/42اػتکِاييًوشُ

اػتٍثيبًگشاييٍاققيتاػتکِصًذاًيدسهَارِْثالب

دسهقبيؼِثبداهًٌِوالشُ(8تالب)40دسحالذثالبرييقالشاس

هـالالکلاصساّجالالشدهٌغقالاليٍهجتٌالاليثالالشفقالًيالالتػالالَد

داسد.اييآهبسثيبًگشاييٍاققيتاػتکِثيـتشصًالذاًيبى

ًوالاليرَيالالذٍثالالِفجالالبستديگالالش،دسهَارْالالِثالالبهـالالکل

دسربهقِاحؼبعهکشٍهيتًؼجيهيکٌٌذ.

رْتگيشيپشخبؿگشاًٍِيباحؼبػبتيساثشٍصهيدّالذ.


جذيل  -4تًزیع وسثي میاوگیه ومرٌَای پاسخگًیان از متغیرَای مستمل
متغیر
ػشهبيِارتوبفي
رْتگيشيّبيهزّجي
ساّجشدّبياًغجب،
هيضاىاصخَدثيگبًگي

هيضاىپشخبؿگشي

خـن
تْبرن
کيٌِتَصي

هيضاىکل

هيضاىهکشٍهيتًؼجي

میاوگیه مًرد میالالالاوگیه
يالعي
اوتظار
54/17
72
31/94
30
20/10
21
26/40
24
42/65
42
22/91
24
11/81
24
96/36
90
26/42
24


رالالذٍلً 5ـالالبىدٌّالالذٍُضالالقيتهيالالبًگييًوالالشُ
پبػالالخگَيبىاصػالالالهتسٍاًالاليٍّالالشيالالکاصهشاحالالل
چْبسگبًِآىاػت.
دادُّبيرذٍلًـالبىهاليدّالذکالِهيالبًگييًوالشُ
ػالهتسٍاًيثشايافشادهَسدهغبلقِثشاثش83/17اػالت

کِاييًوشُدسهقبيؼِثبداهًٌِوشُ(28تب)140دسحالذ
هتَػظثِپالبييياػالتٍثيالبًگشفالذمػالالهتهٌبػالت
سٍاًيهيبىصًذاًيبىاػت.قبثاللرکالشاػالتکالِدسايالي
تکقيقػالهتسٍاًيثالِهإلفالِّالبيتـالکيلدٌّالذُآى
تزضيِؿذُکًِتبيذآًْبدسرذٍل4ثيبىؿذُاػت.
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جذيل  -5تًزیع وسثي میاوگیه ومرٌَای پاسخگًیان از متغیر ياتستٍ (سالمترياوي)
میاوگیه مًرد میالالالاوگیه

متغیر

اوتظار

يالعي



فيضيکي

21

20/65

هيضاىػالهتسٍاًي

اضغشاة

21

21/71

افؼشدگي

21

20/79

کبسکشدارتوبفي

21

20/11

84

83/17

هيضاىکليػالهتسٍاًي


یافتٍَای استىثاطي

ػالهتسٍاًيآًْبًيضافضايؾهالييبثالذ.ثالشايالياػالبع،

رذٍل 6ثشسػيآصهالَىّوجؼالتگيفشضاليِّالبساًـالبى

فشضيِفَ،دسػغ حذاقل99دسكذهقٌيداساػت.

هيدّذ.دسثشسػيفشضيِ"ثييػشهبيِارتوبفيٍهيضاى


ّوچٌالاليي،ضالالشيتّوجؼالالتگي)،)r= -0/153ثيالالبًگش

ػالهتسٍاًيساثغٍِرَدداسد"،يبفتِّبًـبىدٌّذُآى

ساثغِهٌفيٍهقکَعثييدٍهتغيشهکشٍهيالتًؼالجيٍ

اػتکِ ثبتَرِثِضشيتّوجؼتگيثِدػالتآهالذُدٍ

هيضاىػالهتسٍاًيصًذاًيبىاػت؛ثالِاياليهقٌالبکالِثالب

هتغيشهزکَس(،)r = 0/134ساثغِهقٌالبداسٍضالقيفيثاليي

افضايؾهيضاىهکشٍهيالت ًؼالجي،هيالضاىػالالهتسٍاًالي

دٍهتغيشفٍَ،رَدداسد؛ثالِاياليهقٌالبکالِثالبافالضايؾ

صًذاًيبىکبّؾهييبثذ.اسصيبثييبفتِّبًـبىهيدّالذکالِ

ػشهبيِارتوبفيدسثييصًذاًيبى،هيالضاىػالالهتسٍاًالي
آًْبًيضثبرهيآيذ.ساثغِهزکَسهقٌبداسٍهؼتقيناػت.

ًتبيذحبكاللاصثشسػاليفشضاليِ"ثالييرْالتگيالشي

"ثييهيضاى پشخبؿگشي ٍهيضاى ػالهتسٍاًاليصًالذاًيبى
ساثغِهقٌيداسيٍرَدداسد".ضشيتّوجؼتگيثِدػالت
آهذُثشاياييدٍهتغيشثشاثش-0/382ثيبًگشساثغالِهٌفالي

هزّجيٍهيضاىػالهتسٍاًيساثغٍِرالَدداسد"ً،ـالبى

ٍهقکَعاػت؛ثِاييهقٌبکِثبافضايؾهيضاىٍؿاليَؿ

هيدّذکِثاليياياليدٍهتغيالشدسهيالبىصًالذاًيبىساثغالِ

پشخبؿگشيدسهيبىصًذاًيبى،هيضاىػالالهتسٍاًاليآًْالب

هؼتقينٍضقيفيٍرَدداسد.ضشيتثِدػتآهذُثالشاي

کبّؾهييبثذ.ضشيتّوجؼتگيثِدػتآهذُثالشايدٍ

اييهتغيش( (r = 0/102ثيبىهيکٌذکِثالبافالضايؾهيالضاى

هتغيشاصخَدثيگبًگيٍهيالضاىػالالهتسٍاًاليصًالذاًيبى

رْتگيشيهزّجيصًذاًيبى،هيضاىػالهتسٍاًيدسهيبى

)،)r= -0/29ثيبًگشساثغالِهقٌالبداسٍهقکالَعثالييدٍ

آًْبًيضافضايؾهييبثذ.ثبتَرِثِاياليآهبسّالبهاليتالَاى

هتغيشفَ،اػت؛ثِاييهقٌبکِثبافضايؾدسرِاصخالَد

چٌيياػتذرلکشدکِفشضيِهزکَسدسػغ حذاقل95

ثيگبًگي،هيضاىػالهتسٍاًيدسصًذاًيبىثِعَسهقکَع

دسكذهقٌبداسثَدٍُتأييذهيؿالَد.آهالبسرالذٍلًـالبى


کبّؾهييبثذ.

هيدّذکالِ"ثالييساّجشدّالبياًغجالبٍ،هيالضاىػالالهت

اسصيبثياعالفبتهَرَددسرذٍلً 5ـبىهاليدّالذ

سٍاًيصًذاًيبىساثغالِهقٌاليداسيٍرالَدداسد".ضالشيت

کِثبتَرِثِهقذاس(،)r;-0/18ثييهذتهککَهيتٍ

ّوجؼتگيثِدػتآهالذُثالشاياياليهتغيالشثشاثالش،0/223

هيضاىػالهتسٍاًيساثغِهقکالَعٍرالَدداسد.هغالبثق

ثيبًگشساثغِهؼتقينثييدٍهتغيشهزکَساػالت؛ثالِايالي

ثبًتبيذثِدػتآهذُهيتَاىچٌييفٌَاىکشدکِّشچالِ

هقٌبکِثبافضايؾدسهيالضاىحاللهؼالألِثالشايصًالذاًيبى

هذتهککَهيتافالشادصًالذاًيثيـالتشؿالَد،ثالِتجالـآى

ثشاػبعسٍيِايفقالًيٍهٌغقي،احتوالبلؿالکلگيالشي

ػالهتسٍاًاليدسثالييآًْالبکالبّؾخَاّالذيبفالت.دس

ثشسػيػالهتسٍاًيصًذاًيبىصًذاىّبياػتبىايالمٍفَاهلهشتجظثبآى


ثشسػالاليفشضالاليِ"ثالالييهالالذتصهالالبىاقبهالالتدسصًالالذاىٍ
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هقکالالَعٍهقٌالالبداسيدسػ الغ حالالذاقل95دسكالالذثالالب

ػالهتسٍاًاليصًالذاًيبىساثغالٍِرالَدداسد" ،هاليتالَاى

ػالهتسٍاًيصًذاًيبىثَدُاػتاهباييساثغالِضالقي 

اػتذرلکشدکِهذتصهبىاقبهالتدسصًالذاىدساستجالبط


اػت.

جذيل  -6تررسي آزمًن َمثستگي فرضیٍَا
فرضیٍ

فراياوي

میاوگیه

اوحالالرا

ضالالالالالریة سطح

معیار

َمثستگي

معىاداری

ػشهبيِارتوبفيثبهيضاىػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِداسد.

343

46/58

9/26

0/134

0/01

رْتگيشيهزّجيثبهيضاىػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِداسد.

343

36/94

8/64

0/102

0/05

ساّجشداًغجب،ثبهيضاىػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِداسد.

343

20/103

3/45

0/223

0/00

هکشٍهيتًؼجيثبهيضاىػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِداسد.

343

26/42

4/57

-0/153

0/00

هيضاىپشخبؿگشيثبهيضاىػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِداسد.

343

76/36

12/58

-0/382

0/00

اصخَدثيگبًگيثبهيضاىػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِداسد.

343

24/0

4/77

-0/29

0/00

هذتهککَهيتثبهيضاىػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغِداسد.

343

58/30

15/03

-0/18

0/00

هذتصهبىاقبهتدسصًذاىثبهيضاىػالهتسٍاًيصًذاًيبىساثغالِ 343

58/30

5/03

-0/155

0/04

داسد.


تحلیل رگرسیًن چىذ متغیرٌ

ػغ  95دسكذاعويٌبىاصلکبػآهالبسيهقٌالبداساػالت.

ثالالشايتقيالالييػالالْنفَاهالاللهالالإحشثالالشػالالالهتسٍاًالالي

اٍلييهتغيشيکِدسهقبدلِسگشػيًَيٍاسدؿذُ،هيضاىاص

پبػخگَيبى،کلهتغيشّبيهؼتقلثِؿاليَُگالبمثالِگالبم

خَدثيگبًگياػتً.تبيذحبكلًـبىهيدّالذکالِثاليي

ٍاسدهقبدلالالالِؿالالالذًذکالالالِدسًْبيالالالت،هتغيشّالالالبياص

اييهتغيشٍػالهتسٍاًيّوجؼتگيثبرييٍرالَدداسد،

خَدثيگبًگي ،هکشٍهيتًؼجي،هيضاى پشخبؿگشي،هالذت

ثِعَسيکِ هقذاسTثشاياييهتغيشثشاثش(ٍ)T=-7/95

صهبىهککَهيالتٍػالشهبيِارتوالبفيثالِتشتيالتهيالضاى

ضشيتهقٌيداسي()Sig.T;0/000اػت.هيالضاىضالشيت

اّويتيکِدستجيييهتغيشٍاثؼتِداؿتٌذٍ،اسدهقبدلِؿذُ

ّوجؼتگيچٌذگبًِآى()Rثبهتغيشٍاثؼتِ./48ثِدػالت

ٍػبيشهتغيشّبخبسداصهقبدلِقشاسگشفتٌذ(رالذٍلٍ7

آهذُاػت.دساييهشحلِ،هيضاىضشيتتقيالييثشاثالشثالب
2

.)8الجتِ،ؿبيبىرکشاػتکِفذمٍسٍدهتغيشّبيخالبسد

 R ;./29اػت.دسهشحلِدٍمهيالضاىهکشٍهيالتًؼالجي

اصهقبدلِثِهقٌيکناّويتثَدىآًْبًيؼالت،ثلکالِثالِ

ٍاسدهقبدلِؿذُاػت،هقالذاسTثالشاياياليهتغيالشثشاثالش

فلتٍرَدّوجؼتگيثييهتغيشّبيخبسداصهقبدلالِثالب

(ٍ)-5/33ضشيتهقٌيداسي()Sig.T;0/000اػالت.دس

هتغيشّبيدسٍىهقبدلِكَستهاليگيالشد،صيالشادسسٍؽ

ايٌزالالبثالالبٍاسدؿالالذىدٍهالالييهتغيالالشضالالشيتّوجؼالالتگي

هشحلِثِهشحلِّ،ذفاًتخبةثْتشييهتغيشيالبهتغيشّالب

چٌذگبًِآى()Rثبهتغيشٍاثؼتِ./59ثِدػتآهذُاػت.

ثشايپيؾثيٌياػت.

2

دساييهشحلِهيالضاىضالشيتتقيالييثشاثالشثالب R ;./36

ّوبىعَسکِدسرذٍل7هالحؾِهيؿَد،آصهَىT

اػت.دسگبمػَمثبٍاسدؿذىػَهييهتغيش؛يقٌيهيضاى

ًـبىهيدّذکِضشيتثتبثشاياييپٌذهتغيشحذاقلدس

پشخبؿگشيهيضاىضشيتّوجؼالتگيچٌذگبًالِآى()Rثالب
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هتغيشٍاثؼتِ./65ثِدػتآهذُاػت.هقذاس Tثشايايالي

()Sig.T;0/008اػت.دساييهشحلِهيضاىضشيتتقييي

هتغيالالالالشثشاثالالالالش(ٍ)T=4/58ضالالالالشيتهقٌالالالاليداسي

ثشاثشثب R 2 ;./52اػت.هقٌبداسثالَدىکويالتFگَيالبي

()Sig.T;0/005اػت.دساييهشحلِهيضاىضشيتتقييي

ايالالياػالالتکالالِحالالذاقليکالالياصهتغيشّالالبيهؼالالتقلدس

ثشاثشثب R 2 ;./39اػت.دسگبمچْبسمثبٍاسدؿذىهتغيش

پيؾثيٌيهتغيشٍاثؼتِهإحشاػالت.پالغثبيالذتالکتالک


هذتصهبىهککَهيت،هيضاىضشيتّوجؼتگيچٌذگبًالِ

هتغيشّبساثباػتفبدُاصTآصهَدّ.وچٌيي،هقٌيداسثالَدى

آى()Rثبهتغيشٍاثؼتِ./717ثِدػتآهذُاػت.هقذاسT

Fثِاييهقٌياػتکِثِعَسحتنثييهتغيشّبيهؼتقل

ثشاياييهتغيشثشاثالش(ٍ)T=-3/24ضالشيتهقٌاليداسي

ٍهتغيشٍاثؼتِساثغِخغيهؼتقيويٍرَدداسد.عجيقالي

()Sig.T;0/002اػت.دساييهشحلِهيضاىضشيتتقييي

اػتکِاحتوبلايٌکِکويتFثالِاياليثضسگاليثالِعالَس

ثشاثشثب R 2 ;./44اػت.دسگبمپٌزنثبٍاسدؿذىهتغيالش

تلبدفيثِدػتآيذ،فَ،القبدُکناػالت؛يقٌاليساثغالِ

هيضاىػشهبيِارتوبفيهيضاىضشيتّوجؼتگيچٌذگبًالِ

ثييهتغيشّبيهؼتقلٍٍاثؼتًِويتَاًالذتلالبدفيپاليؾ

آى()Rثبهتغيشٍاثؼتِ./78ثِدػتآهذُاػت.هقالذاسT

آهذُثبؿذ.

ثشاياييهتغيشثشاثالش(ٍ)T=-3/19ضالشيتهقٌاليداسي

جذيل  -7عىاصرمتغیرَای مستمل درين معادلٍ ترای پیصتیىي سالمت رياوي زوذاویان
مرحلٍ
1
2
3
4
5

 BETAممذار  Tمعىاداری
B
متغیر
0/000
-7/95
-0/61 -0/74
اصخَدثيگبًگي
0/000
-5/33
-0/58 -0/69
هکشٍهيتًؼجي
0/005
-4/58 -0/460 -1/25
پشخبؿگشي
0/002
-3/24 -0/325 -1/00
هذتهککَهيت
0/008
3/19
0/29
1/43
ػشهبيِارتوبفي
 F=13/67   Sig=0/000

R

R²

0/29
0/36
0/39
0/44
0/52

0/48
0/59
0/65
0/717
0/78
Constant=55/62

ثشاػبعهقبديش(Betaاييهقالبديشاػالتبًذاسدؿالذٍُ

ػالالالهتسٍاًالالي;(-0/61هيالالضاىاصخَدثيگالالبًگي)+

اهکبىهقبيؼٍِتقيييػْنًؼجيّالشيالکاصهتغيشّالبسا

(-0/58هيالالالضاىهکشٍهيالالالتًؼالالالجي)(-0/460+هيالالالضاى

فشاّنهيػبصد)هقبدلِسگشػيَىچٌذهتغيالشُدستکقيالق

پشخبؿگشي)(-0/325+هذتصهالبىهککَهيالت)0/29+

حبضشثِاييكَستاػت:

(هيضاىػشهبيِارتوبفي) ei

 a  bx1  bx2  ....bxn

Y


جذيل  -8عىاصر متغیرَایي كٍ خارج از معادلٍ لرار گرفتٍاوذ
مرحلٍ
1
2
3



متغیر
رْتگيشيّبيهزّجي
ساّجشدّبياًغجب،
هذتاقبهتدسصًذاى

Beta
0/101
-0/078
-0/086

ممذار T
1/527
-1/173
-1/507

سطح معىاداری
0/129
0/242
0/133
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ثشسػيػالهتسٍاًيصًذاًيبىصًذاىّبياػتبىايالمٍفَاهلهشتجظثبآى


وتیجٍگیری

هؼتقلثِكَستيکزبٍثِؿيَُهشحلِثالِهشحلالٍِاسد

ًتبيزيکِاصاييپظٍّؾثِدػالتآهالذ،ثالِؿالش ريالل

هقبدلالالِسگشػالاليًَيؿالالذٍُهتغيشّالالبياصخَدثيگالالبًگي،

اػالالت:اصً343فالالشًوًَالالِآهالالبسيلکالالبػؿالالذُدسايالالي

هکشٍهيالالتًؼالالجي،هيالالضاىپشخبؿالالگشي،هالالذتصهالالبى

پظٍّؾ62/7،دسكذدسصًذاىهشکضي21/3،دسكالذدس

هککَهيتٍػشهبيِارتوبفيثِتشتيتهيضاىاّويتيکالِ

صًذاىدارة2/9،دسكالذدسکالبًَىاكالال ٍتشثيالتٍ

دستجيييهتغيشٍاثؼتِداؿتِاًذٍ،اسدهقبدلِؿذُاًالذ.ايالي

13/1دسكالالذدسصًالالذاىدسُؿالالْشًگْالالذاسيهالاليؿالالًَذ.

هتغيشّالالبسٍيّالالنسفتالالِتَاًؼالالتِاًالالذهقالالذاس52دسكالالذاص

چٌبًچِاصآهبسّبثشهاليآيالذ23/3،دسكالذافالشادثالشاحالش

تغييشاتدسًٍيهتغيشٍاثؼتِساتجيييٍپيؾثيٌيًوبيٌذ.

سٍاثظًبهـشٍؿدػتگيشؿذُاًذکِاياليدسكالذثيـالتشيي

دستجيييًتبيذفَ،،اسصيبثييبفتِّبًـبىهيدّذکالِ

فشاٍاًيافشادثشحؼتفلتدػالتگيشيساثيالبىهاليکٌالذ.

ثبافضايؾدسرِاصخَدثيگبًگي،هيضاىػالهتسٍاًيدس

ّوچٌييػشقتفبدي،قتلٍکيال قالبپيپالغاصسٍاثالظ

صًذاًيبىثِعَسهقکَعکبّؾهالييبثالذ .هلالَييػاليوي

رٌؼيًبهـشٍؿثِتشتيتثبً70فالش(20/4دسكالذ)45،

هقتقذاػتػبختبسثَسٍکشاػيربهقِهذسى ،ؿشايغيسا


ًفش( 13/1دسكذ)ًٍ 34فش(9/9دسكذ)ثيـتشييدسكذ

ايزبدٍاثقبکشدُاػتکِدسآى،اًؼالبىّالباصيالکػالَ

اصرشاينساثِخَداختلبفدادُاًالذّ.وچٌالييّـالت

ًويتَاًٌذفَاقتًٍتبيذسفتبسّبيخَدساکٌتشلکٌٌذٍ

فشضيٍِرَدداؿتکِثِؿش ريلثشسػيؿذًذ:

اصػَيديگشً،کَُکٌتشلٍهالذيشيتربهقالٍِػيؼالتن

دسهشحلِاٍلتکليل،ثييهتغيشّبيهؼتقلٍػالهت

پبداؽدّيارتوبفيًيضثِگًَالِاياػالتکالِفالشد،ثاليي

سٍاًي،ضشيتّوجؼتگيپيشػَىهکبػالجِؿالذ.ضالشيت

سفتبسخَدٍپبداؽهالأخَراصػالَيربهقالًِواليتَاًالذ

پيشػَىهکبػالجِؿالذُثالشايهتغيشّالب،اصرولالِ:هيالضاى

استجبطثشقشاسکٌذٍدسچٌييؿشايغي،احؼبعاًفقالبلٍ

ػشهبيِارتوبفي(،)r;0/134هيضاىرْتگيالشيهالزّجي

اصخَدثيگبًگيثشفشدهؼتَليهيؿَدٍاٍساثالِکٌـالي

(،)r;0/102هذتصهالبىهککَهيالت(،)r;-0/18هالذت

هٌفقالًٍِغيشهـبسکتيٍاهيداسد.دسًتيزِفشديکالياص

صهبىحجغ(،)r;-0/15هيضاىپشخبؿالگشي(،)r;-0/38

ثيهقٌالبيي،ثاليٌّزالبسي،
اًَاؿاصخَدثيگبًگي(ثيقذستي ،

اصخَدثيگبًگيارتوبفي(،)r;-0/28هيالضاىهکشٍهيالت

اًالالضٍايارتوالالبفي،اصخالالَدثيضاسي)سادسخالالَداحؼالالبع

ًؼجي(ٍ)r;-0/15ساّجشدّبيهقبثلالِثالبفـالبسسٍاًالي

هيکٌذ) .(Seeman, 1959


()r;0/223اػت.ثشايّشکذاماصهتغيشّالبيفبكاللِايٍ

ّوچٌيي،ثبافضايؾهيالضاى هکشٍهيالت ًؼالجي،هيالضاى

ػالهتسٍاًيهقذاسًrـبىدٌّذُؿالذتساثغالِثالييدٍ

ػالهتسٍاًيصًذاًيبىکبّؾهييبثذ.ثشاػالبعديالذگبُ

هتغيشاػتً.تبيذحبكلاصاييضشيتثِهبهيگَيذکِ

هبصلًَيبصّبيفيضيَلَطيبيي،اػبػيتشييًيبصّبٍ،کوالبل،

ساثغِثييهتغيشّبيهؼتقلٍهتغيشٍاثؼتِهقٌيداساػت،

ثشتشييًيبصّبػت.ثشايياػبع،اختالرتسٍاًاليافالشاد

ثالالِعالالَسيکالالِّوجؼالالتگيهيالالبىهتغيالالشاصخَدثيگالالبًگي

ثِفلتآىاػتکِاصدػتيبثيثًِيبصّبياػبػاليخالَاُ

ارتوبفيٍػالهتسٍاًيثيـتشاصثقيِهتغيشّبػت.

تَػظخَدٍخَاُتَػالظديگالشاىهکالشٍمؿالذُاًالذٍ

دسهشحلِدٍمتکليل،هجبدستثالِاػالتفبدُاصتکليالل

کَؿؾآًْبثشايسػيذىثِکوبلًيضثِهبًـثشهيخَسد،

سگشػيَىچٌذهتغيشُثِؿيَُهشحلِثِهشحلِؿذُاػت.

دسًتيزِافشاداحؼبعثالياعويٌالبًيٍتْذيالذهاليکٌٌالذ

ثشايپيؾثيٌيتغييالشاتهتغيالشٍاثؼالتِّ،والِهتغيشّالبي

(آصاد.)55:1388،
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ديذگبُسفتبسگشايييبدگيشيهقيَةسافبهاللاػبػالي

ؿخليتسادسيکػيؼتنٍاحذکليٍحذتهيثخـذ.

اختالفسٍاًيهيداًذ،لزاػالهتسٍاىتَػظؿکؼالت

اٍدسثکجؿخليتاًؼبىهتَرِؿذکالِکاللصًالذگي

دسيبدگيشيسفتبسّبيػبصؽيبفتِضشٍسي،يبًبکبهيدس

اًؼبىٍاثؼتِثِايوبىاٍػت؛ثِاييهقٌبکِّشچالِفالشد

تؼلظيبفتيثشهَققيتّبيارتوالبفيتکالتتالأحيشقالشاس

داسايديٌذاسيدسًٍيثبؿذ،ػالهتسٍاًيثيـالتشداسدٍ

هيگيشد.اهشٍصٍُرَدسفتبسّبيپشخبؿگشاًِصًذاًيبىثالِ

ّشچِدييسادسرْتسفبًُيبصّالبيارتوالبفيثالِکالبس

فٌَاىيکهـکلفوَهيٍسايذدسصًذاىّبهغش اػت


ثجشدٍثِاكلآىتَرالًِذاؿالتِثبؿالذ،ػالالهتسٍاًالي

ٍحتيػالجتاياليديالذگبُغلالظؿالذُکالِپشخبؿالگشي

پبييٌيداسد)ّ.(Allport, 1967: 433الشچٌالذربهقالِهالب

پذيذُايعجيقيٍفبديدسصًذاىاػالتً.تالبيذپالظٍّؾ

ٍاسدرشيبىكٌقتيؿذىاػت،اهبدسکٌبساياليتغييالشٍ

حالالبکياصآىاػالالتکالالِثالالبافالالضايؾهيالالضاىٍؿالاليَؿ

تکَرت،اسصؽّبٍافتقبداتهزّجيًقؾخَدساحفؼ

پشخبؿگشيدسهيبىصًذاًيبى،هيضاىػالالهتسٍاًاليآًْالب

کشدُ،ثِفٌَاىًيشٍياليًؾالبستکٌٌالذُ(ثالشاػالبعآًچالِ

کبّؾهييبثذ.

پبسػًَضثکجهيکٌذ)دسرْتًؾالبستثالشسفتالبسافالشاد

ّوچٌيي،ثشاػبعديذگبُثَمؿٌبػيّ،شاًذاصُافالشاد

ربهقِايفبيًقؾهيکٌذً.تبيذاييتکقيقاييهؼالألِسا

صًذاًيداسايػشهبيِارتوبفيثبرتشيثبؿٌذ،ثِاييهقٌالب

سٍؿيهيػبصدکِصًذاًيبًيکِداسايرْالتگيالشيّالبي

کِاييهتغيشثالِفٌالَاىهزوَفالِاياصرخالبيشاسصؿالوٌذ

ديٌيقَيتشيّؼتٌذ،اصٍضقيتػالالهتسٍاًاليثْتالشي

هبًٌذافتوبدهتقبثلدسثييافشاد،حوبيتّالبيارتوالبفي،

ثشخَسداسًذٍاييافتقبدٍيليبمريوضثِفٌَاىسٍاىؿٌبع

سٍاًيٍهبليٍ،رَدؿجکِّبيخَيـبًٍذي،حغتقلالق

فولگشاکِکِثشاػبعآىٍرَددييساهْوتشييفبهالل

ٍٍاثؼتگي،حؼيتفبّنّ،وذسدي،دٍػتيّ،وجؼتگيٍ

دسػالهتسٍاًيافشادهيداًالذّ،وخالَاًيداسد.ثالشگيي

ػشهبيِدسثشًبهِّبيهختل صًذگيدساييهکيظثالشاي

ثشاييثبٍساػتکِاييافشادػقيداسًذسٍيذادّبساثالِ

صًذاًيٍرَدداؿتِثبؿذ،ػبصگبسيٍدسًتيزِػالالهت

ؿکلهخجتتشيدسًؾشثگيشًذٍدسًتيزِآًْبساثِفٌَاى

سٍاًيآًْالبدسصًالذاىدسٍضالقيتثْتالشيقالشاسخَاّالذ

فشكتيثشايسؿذٍپيـشفتثِؿالوبسهاليآٍسًالذ.ثٌالبثش

گشفت.

ايالالي،تفالالبٍتدسًگالالشؽّالالبيهالالزّجيثالالباّويالالتتالالشاص

اصديگشفَاهلهشتجظکيفيتػالهتسٍاًيصًالذاًيبى،

سفتبسّبيهزّجيدسپيؾثيٌاليػالالهتسٍاًاليصًالذاًيبى

هيتَاىثًِقؾاسصؽّبيهزّجيدسربهقِاؿالبسُکالشد.

اػت ).(Dezutter, 2006: 810

آلپَستاػتذرلهيکٌذکالًِگالشؽّالبيهالزّجيتقياليي

ثکج ديگشيکِهجبحجتئَسيالکًٍتالبيذپالظٍّؾ

هيکٌذکِچگًَِکبسکشدّبيهزّجيثِفٌالَاىهکالبًيضهي


حبضشثشآىدرلتداسد،ايياػتکِدسثشخالَسدافالشاد

ثشاياسصؿيبثيٍدساستجبطثبحَادثاػتشعصايصًذگي

يکربهقِثبهـکالتصًذگيٍسٍاًيّ،شاًذاصُساّجشد

ثِکبسهيسًٍذ.ايياسصؿيبثيهيتَاًالذثالييًگالشؽّالبي

فقالًيدسرْتحلهؼبئلثِکبسگشفتِؿَدٍثشاػبع

هزّجيٍػالهتاتلبلثشقالشاسکٌالذٍ.يثالشاياليثالبٍس

فقلػلينثبهـکلثشخَسدؿَد،فـبسّبيسٍاًيًبؿالي

اػالالتکالالِهيالاللٍگالالشايؾديٌالالي،فبهالاللهؼالالتقلٍ

اصآىهؼألِکبّؾهييبثذ.تبفالت()1977ثالشاياليثالبٍس

خَدهختبسيدسؿخليتاًؼبىثَدُ،توبمارضايديگالش

اػتکِصًذاًيبًيکالِاصاػالتشاتظيحاللهؼالألِاػالتفبدُ
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هيکٌٌذً،گشؽهخجتيثِػَيصًالذگيخالَدداسًالذ،اهالب


سػوي)اصرولِ ساُحلّالبيديگالشهقبثلالِثالبهـالکالت

صهبًيکِافالشادصًالذاًيدسثشخالَسدثالبًبػالبصگبسيّالبي

سٍحيٍسٍاًيدسصًذاىثشايصًذاًيبىاػالت.دسثشخالي

صًذاىٍهـکالتصًذگيثِكَستفالبعفييالبارتٌالبثي

کـَسّب،اػتفبدُاصًيشٍيًؾبستارتوبفي،کٌتالشلّالبي

فولهيکٌٌذ،ثکجػالبصگبسيثالبهکاليظرذيالذصًالذاى

ارتوالالبفيسػالالويهبًٌالالذاثضاسّالالبيقالالبًًَيٍپلالاليغٍ

ثشايـبىهـکلخَاّذثَد.ثًِؾالشرٌتالشيٍکَثبػالبدس

کٌتشلّبيغيشسػويهبًٌذ اثضاسّالبياخالقالي،اسصؿاليٍ


اػتشاتظيحلهؼألِثشخَسدثِؿيَُفقالًيثالبهؼالألٍِ

فشٌّگياػت.

هـالالکلسٍاًالالي،فالالشدصًالالذاًيدسرشيالالبىقالالشاسگالالشفتي



هـکالتًبؿياصفـالبسّبيسٍاًالي،هؼالتقيوبثالِػالَي
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