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ػًامل اجتماػی مؤثز در شکلگیزی تصًیز بذن (مطالؼٍ مًردی سوان شُز اصفُان)
محمًد كیًان آرا ،زاًكيبض گطٍُ هسيطيز ذسهبر ثْساقشي ٍ زضهبًي زاًكگبُ ٖلَم دعقىي انفْبى
مىصًر حقیقتیان ،اؾشبزيبض گطٍُ ػبهِٗ قٌبؾي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس زّبلبى

ػادلٍ كايٌسادٌ ،زاًكؼَي وبضقٌبؼ اضقس ػبهِٗ قٌبؾي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس زّبلبى
چکیذٌ
زًيبي وًٌَي ،زًيبي ضٍاثٍ وَسبُ ٍ همُٗي اؾز ٍ لصا افطاز ثيف اظ آًىِ ذَز ضا ثِ ؾجت سفبٍرّب يب قبجبّزّببيي
زض ٍيػگيّبي اًشؿبثي ٍ اوشؿبثي ثكٌبؾٌس ،ذَز ضا ثب ٍيػگيّبي ْبّطي ٍ آقبىبض هبيقٌبؾبٌس ٍ ْببّط ّبط فبطز
ًكبىزٌّسُ َّيز فطزي اٍؾز .ثِ ٖجبضسي ،هٌجٕ انلي ٍ اٍليِ قىلگيطي اضسجبٌ ٍ سفؿيط هٌٗبي ّط چيبعي ْبَاّط
ذَاّس ثَز .ظًبى ثِ ٌَٖاى ًيوي اظ ػبهِٗ ،زاضاي ازضان ،احؿبؼ ٍ سهَضاسياًس وِ ثِ قٌبذز ًيبظ زاضز .ثبب سَػبِ
ثِ ايٌىِ آهَذشِّبي اًؿبًي هيسَاًس زض ديسايف سهَيط شٌّي ثسى ظًبى ٖبهل سٗييي وٌٌسُ ثبقس ،ثط ايي اؾبؼ ّسف
ولي اًؼبم ايي سحميك ،قٌبذز َٖاهل اػشوبٖي ٍ هٌبثٕ ػبهِٗدصيطي هإطط ثط قىلگيطي سهَض شٌّي ظًببى اظ ثبسى
ذَزقبى اؾز .ايي دػٍّف اظ ًَٔ ديوبيكي اؾز وِ ثِ قىل سَنيفي

سحليلي اًؼبم قسُ اؾز .ػبهٗبِ آهببضي

زض ايي سحميك ظًبى  18سب  40ؾبلِ قْط انفْبى ثَزًس وِ اظ ثيي آًْب ً 385فط ثِ ٌَٖاى ًوًَِ اًشرببة قبسًس .اثبعاض
گطزآٍضي زازُّب دطؾكٌبهِ هحمك ؾبذشِ ثَز .آظهَى همسهبسي ثيي ً 30فط اظ افطاز ػبهِٗ هَضز هُبلِٗ اًؼبم قبس .اظ
يطيت آلفبي وطًٍجبخ ثطاي ؾٌؼف دبيبيي دطؾكٌبهِ ثْطُ گطفشِ قس .ثط ايي اؾبؼ ،دبيببيي گَيبِّببي هطثبٌَ ثبِ
سهَيط ثسى ،زيسگبُ اَطافيبى ،هسيطيز ثسى ٍ ضؾبًِ ثبالي  0/7همجَل ثَزُ ٍ زض حس ذبَة اضظيببثي گطزيبس .ثبطاي
سحليلّبي آهبضي هَضز ًيبظ اظ ثؿشِ ًطمافعاضي  spssاؾشفبزُ قسُ اؾز .يبفشِّبي ايي سحميك ًكببى هبيزّبس ظًببى
سحهيل وطزُ ٍ هؼطز ٍ ون ؾيسطً ،وطُ سهَيط ثسًي ثبالسط ٍ ًگبُ هظجزسطي ثِ ثسى ذبَز زاضًبس .ضؾببًِ ،ذببًَازُ،
هسضؾِ ٍ اَطافيبى اظ ٌٖبنط سأطيطگصاض ثط سهَيط ثسى ثَزًس ٍ اظ هيبى ايي ٌٖبنط ،ضؾبًِ لسضر سجييي ثيكشطي زاقبشِ
اؾز .ثِ ًٓط هيضؾس ػبهِٗدصيطي فطز زض ََل ظًسگي هيسَاًس زض قىلگيطي سهَيط شٌّي ثسى هإطط ٍالبٕ قبَز.
هُبلٗبر زيگط زاذلي ٍ ذبضػي يبفشِّبي ايي دػٍّف ضا سأييس هيوٌٌس.
ياصٌَای كلیذی  :سهَيط ثسى ،ػبهِٗدصيطي ،ظًبى.
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مقذمٍ

افطاز زض ػَاهٕ هسضى ،ثِ ٍيػُ ثطاي ظًبى اؾز .ثؿبيبضي

سهَيط شٌّي زض ثطگيطًسُ ٖمبيبس ،احؿبؾببر آگبّبًبِ ٍ

اظ ظًبى اظ ثسٍ ًَػَاًي يبه حبؽ ذبَز ثيبعاضي ضا زض

غيطآگبّبًِ زض هَضز ثبسى اؾبز )،(Amidi, et.al., 2006

ذَز ،زضًٍي ٍ هلىِ شّي هيوٌٌس (ٍاسىيٌع ٍ )1384 ،ثبب

سهَيط شٌّي ،سهَيطي ضٍاًبي اؾبز وبِ فبطز اظ ْببّط

سَػِ ثِ اثسالّببي هُلبَة ػبهٗبِ ّوبَاضُ اظ ثسًكببى

فيعيىي ذَز زاضز ،ثِ ٖجبضر زيگبط ،احؿبؾببر هٌفبي ٍ

احؿبؼ ًبضيبيشي هيوٌٌسً .بذكبٌَزي ظًببى هبيسَاًبس

هظجشي اؾز وِ فطز زضثبضُ قىل ٍ اًساظُ ثسى ذَز زاضز .

ًشيؼِ قىبف ثيي سهَض شٌّي فطز اظ ذَز وِ زض فطايٌبس

)  ( Gromel, et.al., 2000سهَيط شٌّبي هٌفبي اظ ذبَز

ػبهِٗدبصيطي حبنبل قبسُ ٍ ٍيػگبيّببي ظى آضهببًي

هيسَاًس ثِ ًبضيبيشي اظ ثسى ٍ احؿبؼ ػبصاة ًجبَزى ٍ

ػبهٗببِ وببِ ثببط اؾبببؼ فطٌّببه ٍ ػبهٗببِ زض ّببط زٍضُ

زض ًْبيز هكغَليز فىطي ًؿجز ثبِ ٍيبٗيز ْببّطي

سبضيري هشفببٍر اؾبز ،ثبِ ٍػبَز آيبس .گببّي چٌبيي

لؿبوشي اظ ثبسى زض حبس اذبشالل هٌؼبط ٖولىبطز قبَز

قطايُي هيسَاًس ظًبى ضا ثِ زضگيطيّبي شٌّي ٍ ضٍحي،

) .(Richardson, et.al., 2000اگط چِ سهبَيط شٌّبي اظ

ايُطاةٖ ،سم اٖشوبز ثِ ًفؽ ٍ افؿطزگي ؾَق زّس .ثب

ثسى ؾبذشبضي چٌس ثٗسي اؾزٍ ،لبي غبلجبب ثبِ نبَضر

سَػِ ثِ ايٌىِ آهَذشِّبي اًؿبًي هبيسَاًبس زض ديبسايف

زضػبسي اظ ْبّط فيعيىي) اًساظُ ،قىلْ ٍ ،بّط ٖوبَهي)

سهَض ثسًي ظًبى ٖبهلي سٗييي وٌٌسُ ثبقس ،ثطضؾي ضٍيبِ

سٗطيف هيقَز ) .(Boyd, 2002زضن اقبشجبُ اظ سهبَيط

ػبهٗبِدبصيطي ٍ چگبًَگي قببىلگيبطي سهبَيط ثببسًي

شٌّي هيسَاًس ثِ هكىالر ػؿوي ٍ ضٍحي هٌؼط قبَز

ثطاؾبؼ ػبهِٗ دصيطي ٍ زيگط َٖاهل اػشوبٖي هيسَاًبس

)ٖ (.Levine, et.al., 2004بسُاي قبىلگيبطي سهبَيط

ثِ فْن گطايف ظًبى ثِ ثسى ووه وٌس .دبط ٍايبا اؾبز

شٌّي فطز اظ ثسى ذَيف ضا شاسي ٍ غطيعي هيزاًٌبس .زض

وببِ ْبببّط آضايببي ٍ ظيجبؾبببظي ثببسى اظ دي يببسُسببطيي

ايي زيسگبُ ػٌؿيز اّويز ديسا هيوٌس ،ثٌبثطايي ٖبَاهلي

گفشوبىّبي زِّّبي اذيط ػبهٗبِ هبب ثبِ قبوبض هبيضٍز

هبًٌس لسٍ ،ظى ٍ زيگبط َٖاهبل ثيَلَغيبه ثبب سَػبِ ثبِ

(اذالنبببي1386 ،؛ آلبيببببضي1382 ،؛ احوبببسًيب1385 ،؛

ػٌؽ هْن سلمي هبيقبَز .زض همبثبل ،ثطذبي سفببٍر ضا

ويَاى آضا ٍ ّوىبضاى .)1389 ،يطٍضر دطزاذشي ثبِ ايبي

ًشيؼِ ًحَُ ػبهِٗدصيطي زاًؿبشًِ ،بَٔ ضفشببض ػبهٗبِ ٍ

هؿألِ ظهبًي ًوَز هييبثس وِ ثساًين زلهكغَلي ٍ زغسغِ

ٌٖبنط اػشوبٖي ضا هَطط زض سفبٍرّبب هبيزاًٌبس (اثبَر،

شٌّي ٍ ضٍحي ،سهَيط ًبهُلَة شٌّبي اظ ثبسى ٍ ٖبسم

ٍاالؼ .)288:1380،زض ايي زيسگبُ افطاز زض ََل فطآيٌبس

ضيبيز اظ ٍيٗيز ػؿوبًي ،ظًبى ضا زضگيبط هكبىالسي

ػبهِٗ دصيطي ثب اًشٓبضار هشفبٍسي زض هَضز «ذَز» ضٍثبِ

هي ؾبظز سب سوبهي اًطغيّ ،عيٌبِ ٍ ٍلشكببى ضا ثبِ ذبَز

ضٍ هيقًَس ٍ ثِ هطٍض فطا هيگيطًس وبِ ثبسى ثركبي اظ

هَُٗف ًوَزُ ،اظ زؾشيبثي ٍ حشبي سَػبِ ثبِ هؿبب ل ٍ

ذَز اؾز وِ ثبب آًىبِ يبه ّؿبشي ظيؿبزقبٌبذشي ٍ

هَئَّبي حيببسيسبط ظًبسگي ثببظ زاقبشِ قبًَس .ايبي

ضٍاىقببٌبذشي اؾببز ،دسيببسُاي اؾببز وببِ ثببِ نببَضر

هَئَ ّو ٌيي هيسَاًس ثط هيعاى اٖشوبز ثِ ًفؽ ظًبى ٍ

اػشوبببٖي ؾبببذشِ هببيقببَز (آظاز اضهىببي ،چبٍٍقببيبى،

ؾالهز ضٍاًي ٍ اػشوبٖي آًبى ثؿيبض هإطط ثبقس.

 .)59:1381ثسيي ؾجت اؾز وِ ٖبسُاي اظ دػٍّكبگطاى

سحميك ديطاهَى ضاثُِ هسيطيز ثسى ٍ سهَيط ثبسى زض

هٗشمسًس ثسى ٍ ًگطاًبي زض هبَضز آى ،يىبي اظ هْوشبطيي

زاذل وكَض اًؼبم قسُ اؾز وِ ثِ ثطذي اظ آًْبب اقببضُ

ًگطاًيّب ٍ يىي اظ ثعضگشطيي زل هكغَليّبب زض ظًبسگي

هببيقببَز :اذالنببي ( ) 1386زض سحميمببي ثببب ٌٖببَاى
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َٖاهل اػشوبٖي هَطط زض قىلگيطي سهَيط ثسى ...

«هسيطيز ثسى ٍ ضاثُِ آى ثب دصيطـ اػشوبٖي ثسى» ًكبى

يب ؿگي ضؾيسُاًس ،ثيي هشغيطّبي ؾبيٍ ،يبٗيز سأّبل،

زازُ اؾز وِ سَػِ ظًبى ثِ ثسى زض ّوِ ٍػَُ اظ حيبض

ٍيٗيز اقشغبل ،ؾُا سحهيالر ،هحل ؾىًَز ،زضآهس

آضايكي ،هطالجز ٍ ًگْساضي قسر يبفشِ اؾز .ثط هجٌببي

هبّبًِ ،سٗساز فطظًساى ،ثيطٍى آٍضزى ضحن ٍ ًْبيشب هٗبلؼِ

ايببي دببػٍّف ثببيي َٖاهببل ههببطف ضؾبببًِاي ،دببصيطـ

اظ َطيك َّضهَى ٍ سهَض اظ ثسى ضاثُبِ هٌٗببزاضي ديبسا

اػشوبٖي ثسى ٍ دبيگبُ الشهبزي -اػشوببٖي ثبب هبسيطيز

ًىطزُاًبس )ّ .(Khorshid, et al. 2007و ٌبيي ثَسبب زض

ثببسى ضاثُببِ هٌٗبببزاضي ٍػ بَز زاضز ٍ ضاثُببِ هشغيطّبببي

هُبلِٗ ذَز ثِ ايي ًشيؼِ ضؾيسُ اؾز وِ هُبلِٗ هؼالر

زيٌببساضي ٍ هببسيطيز ثببسى هٗىببَؼ ٍ هٌٗبببزاض اؾببز

ٍ همبيؿِّبي اػشوبٖي ،اظ َٖاهل هإطط زض سهَض ثبسى ٍ

(اذالنببي .)1386 ،ضيبببيي ٍ ّوىبببضاًف زض سحميمببي

اذشالالر غصايي اؾز ) .(Botta, 2003هُبلِٗ لَيٌؿشَى

ديطاهَى هسيطيز ثسى ٍ اضسجببٌ آى ثبب َٖاهبل اػشوببٖي

ٍ ّوىبضاًف ًيع ًكبى هيزّبس وبِ ػٌؿبيز ٍ ًبػاز زض

ًكبى هبيزٌّبس وبِ ههبطف گطايبي ،فكببض اػشوببٖي ٍ

سهَيط ثسى زض هيبى ًَػَاًبى هإططًبس ،اهبب آًْبب ثبط ايبي

ههببطف ضؾبببًِاي  83زضنببس سغيي بطار هشغي بط ٍاثؿببشِ

ثبٍضًس وِ اضظيبثي ٍالسيي ًمف هْوشطي زض سهبَيط ثبسى

(هسيطيز ثسى) ضا سٗييي هيوٌس .دْلَاىظازُ ٍ ّوىبضاًف

زض ثبببيي فطظًبببساى ٍ ثبببِ ٍيبببػُ زض ثبببيي زذشطّبببب

ًيع زض ؾبلَ1384بي سحميمبي ثبِ ثطضؾبي ضيببيز اظ

زاضز )ً .(Levinson, et al. 1986شببيغ ثؿبيبضي اظ ايبي

سهَيط شٌّي ثبسى ٍ قببذم سبَزُ ثبسى زض ًَػَاًببى

سحميمبر سب حبس ظيببزي ثبِ ثبسى ٍ هفببّين آى هطثبٌَ

دطزاذشِ اؾزً .شببيغ ايبي دبػٍّف ًكببى زاز وبِ 39/5

هيقَزٍ ،لي ٍػِ سوبيع دبػٍّف حبيبط ثبب سحميمببر

زضنس ًَػَاًبى دؿط ٍ  39زضنس ًَػَاًبى زذشبط زاضاي

زيگببط ايببي اؾببز وببِ زض سحميمبببر ديكببييً ،مببف

قبذم سَزُ ثسى غيط َجيٗي ثَزًس ٍ اضسجبٌ هٌٗبيزاضي

ػبهِٗدصيطي زض قىلگيطي سهَيط ثبسى ثطضؾبي ًكبسُ

ثيي ضيبيز اظ سهَيط شٌّبي ٍ قببذم سبَزُ ثبسى زض

اؾز ٍ ايي همبلِ ثِ ثطضؾي زاليل سَػِ ثِ ثسى ٍ َٖاهل

زاًفآهَظاى ٍػَز زاقز .يبفشِّب ّو ٌيي ًكبى زاز وبِ

اػشوبببٖي هببإطط زض قببىلگيببطي سهببَيط ثببسى زض ظًبببى

هيبًگيي ضيببيز اظ سهبَيط شٌّبي اظ ثبسى زض زذشبطاى

دطزاذشببِ ،زض ايببي ضاؾببشب سٗيببيي ضاثُببِ ثببيي َٖاهببل

ووشط اظ دؿبطاى ثبَز .ذَاػبِ ًبَضي ٍ همبسؼ زض ؾببل

ػبهِٗدصيطي هبًٌس هسضؾِ ،ذبًَازُ ،ضؾبًِّب ،زٍؾبشبى ٍ

 1388ثبِ ثطضؾبي ضاثُبِ ػْببًي قبسى ٍ سهبَض ثبسى

اَطافيبى ٍ سهَيط شٌّي ظًبى اظ ثسى ذَيف هَضز سَػبِ

دطزاذشٌس .يبفشِّبي ايي سحميك ًكبى زٌّسُ آى اؾز وبِ

لطاض هيگيطز.

هسل ًْبيي سحميك ،ثِ سطسيت ثبب اؾبشفبزُ اظ قبف هشغيبط
ًَگطايي ،آگبّي ًؿجز ثِ ػْبًي قبسى ،قبيَُ ظًبسگي،

چارچًب وظزی

گفشگَ زض ذبًَازُ ،ؾبطهبيِ فطٌّگبي ٍ ٍيبٗيز سأّبل،

ظهيٌِّبي هجحض هطثٌَ ثِ ثسى ضا ثبيس زض ضٍيىطزّببي

ًعزيه ثِ  40زضنبس اظ سغييبطار سهبَض ثبسى زض ظًببى

وٌف هشمبثل ًوبزي ػؿشؼَ ًوَز .زض ايي ضّيبفبز ثبسى

قْطّبي سْطاى ،قيطاظ ٍ اؾشْجبى ضا سجييي هيوٌس.

وِ لؿبوشي اظ «ذبَز» اؾبز ،اظ ضّگبصض سجببزل فبطز ثبب

سحميمبر زيگط دػٍّفّب زض ذبضع اظ وكَض ثبسيي

زيگطاى ضقس هييبثس .آگببّي يبه قبرم اظ ذبَزـ،

لطاض ثَزًس :ذَضقيس ٍ ّوىببضاًف زض هُبلٗبِ ذبَز ثبط

ثبظسبة افىبض زيگطاى زضثبضُ ذَزـ اؾز؛ دؽ ثبِ ّبيچ

ضٍي سهبَض ثبسى زض هيببى ظًبببى سطوبي وبِ ثبِ هطحلببِ

ضٍي ًوي سَاى اظ ذَزّبي ػساگبًِ ؾري ثِ هيببى آٍضز.
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وَلي ثطاي ضٍقي وطزى هَئَ ثبِ ذهبلز اًٗىبؾبي

نٌٗشي غطة للوساز هيوٌس وِ گطچِ ثِ لحببِ سببضيري

ذَز اقبضُ هيوٌس؛ ثسيي سطسيت هفْبَم «ذبَز» اثشبسا زض

هصّت ثِ ٌَٖاى ًْبزي ًيطٍهٌس ثيكشطيي سأطيط ضا ثبط ثبسى

زٍضاى وَزوي قىل هيگيطز ٍ ؾذؽ زض ََل ظًسگي ّط

زاقشِ اؾز ،اهب قطايٍ اػشوبٖي زض ػَاهٕ نٌٗشي غطة

ظهبببى وببِ قببرم ٍاضز هَلٗيببز اػشوبببٖي ػسيببسي

اهطٍظُ ثِ گًَِاي اؾز وِ ػبهِٗقٌبؾببًي هبًٌبس گيبسًع

هيگطزز فطز ضا لبزض هيؾبظز سبب سهبَض «ذبَز» ضا ضقبس

هٗشمسًس اظ هؼؤَ سبأطيطار هشٌبَٔ هسضًيشبِ ثبط ظًبسگي

زّس (وَظضّ .)1373 ،طثطر هيس ًيع ثِ «زيگبطي سٗوبين

اًؿبىّب هيسَاى ثِ وبّف الشساض زيٌي زض هَضز سٗطيف ٍ

يبفشِ» اقبضُ هبيوٌبس وبِ زض آى فبطز هُببثك سطويجبي اظ

سٌٓين ثسى اقبضُ وطز (گيسًع .)1386 ،سطًط ٖبالٍُ ثبط آى

اًشٓبضاسي وِ گوبى هبيوٌبس زيگبطاى اظ اٍ زاضًبس ،ضفشببض

ضاثُِ ثيي ًٓبن اػشوببٖي ٍ ثبسى ضا هبَضز سَػبِ لبطاض

ًوَزُ ،ثب فطايٌس «ًمف دصيطي» ٍ «ثبظي وبطزى ًمبف» اظ

هيزّبس ٍ هؿبألِ ًٓبن ضا ثبطاي ّبط سئبَضي اػشوببٖي

زيگطي سٗوين يبفشِ ذَز آگبّي ديسا هبيوٌبس ٍ فطايٌبس

اؾبؾيسطيي هؿألِ هيزاًس ٍ ثِ زًجبل ايي هَيبَٔ اؾبز

ػبهِٗدصيطي ضا َي هبيوٌبس .گببفوي ( )1386زض ظهيٌبِ

وِ ًٓن ػبهِٗاي ذبل اظ َطيك اًًجبٌ ثسىّب ثِ ٍػَز
1

هجحض «زا٘ اػشوبٖي» يب «لىبِ ًٌبه» هَيبَٔ هَلٗيبز

آهسُ اؾز .اٍ هٗشمس اؾز وِ ٍاغُ ضغين ثِ هٌٗبي قبيَُ

ثسى ٍ سٗببهالر اػشوببٖي ضا ثطضؾبي هبيوٌبس .اظ ًٓبط

ظًسگي ٍ ثِ ٌَٖاى سٌٓبين ظًبسگي ،هٌٗببي ٍيبػُسبطي اظ

ّبفوي ،هسيطيز ثسى زض حفّ ٍ ًگْساقز آقٌبيي ثبيي

ذَضزى ثط َجك لَاٖس سؼَيع قسُ زاضز .هٌٗببي زيگبطي

افطازً ،مف ّب ٍ ضٍاثٍ اػشوبٖي هحَضيز اؾبؾي زاضز ٍ

وِ اظ ٍاغُ ضغين ٍػَز زاضز ،حىَهبز اؾبز .ثٌببثطايي،

ثِ ٌَٖاى يه حلمِ ٍاؾٍ ثبيي َّيبز فبطزي ٍ َّيبز

هي سَاًس ّن ثطاي حىَهز ثط ثبسى ٍ ّبن حىَهبز ثبط

اػشوبٖي افطاز ثِ ايفبي ًمف هي دطزاظز .زض ايٌؼب ،ثسى ثِ

ػبهِٗ وبضثطز زاقشِ ثبقس ٍ اظ ايي ًٓط هبيسَاًبس ػبلبت

ٌَٖاى هٌؼبي للوبساز هبيگبطزز وبِ هبيسبَاى آى ضا ثبِ

ثبقس .سطًط ثِ اضسجبٌ هشمبثل ثيي ثبسى ،فطٌّبه ٍ ػبهٗبِ

قيَُ ّبي گًَبگَى زض ػْز قىلزّي گًَبِاي ذببل

ًيع هيدطزاظز ٍ هٗشمس اؾز احؿببؼ ،ازضان ،چگبًَگي

اظ ذَز هسيطيز ًوَز ) . (Shilling, 1993ثِ ّبط حببل،

ايفبي ًمف ٍ ًَٔ ضفشبض سب حس ظيبزي  ًِ ٍ -سوبهب  -ثِ

ثِ زًجبل افعايف هفَْم ذَز زض ػبهٗبِ قٌبؾبي ٍ ايٌىبِ

فطٌّه ٍاثؿشِ اؾز .سطًط ذهلز زٍگبًِاي ثبطاي ثبسى

ثسى ثركي اظ ذَز اؾز ،ثسى ثبِ هٌعلبِ يبه هحهبَل

لب ل اؾبز وبِ ثبِ اٖشمببز ٍي هوىبي اؾبز سبب حبسي

اػشوبٖي وِ هيسَاًبس زض سٗبهبل فبطز ثبب زيگبطاى ازضان

هشٌبلى ثِ ًٓط ضؾسٍ .ي اييگًَِ ثيبى هيوٌس وِ ّوِ هب

نحيحي اظ ذَز زاقشِ ثبقس ،هَضز سَػِ ػبهِٗقٌبؾبى

زاضاي ثسىّبيي ّؿشين ،اهب زض ٖيي حبل ،هب ّو ٌبيي زض

لطاض گطفز .

يه هٌٗبي ذبل ،ثسى ّؿشين .ثسى هب اثبعاضي يبطٍضي

گطچِ چبضچَة سئَضيه زض ًٓطيِّببي سٗببهلي ثبط

ثطاي قٌبؾبيي اػشوبٔ هبؾز (ّوبى) .

هحَض وٌف هشمبثل فطز ٍ ػبهِٗ اؾز ٍ ثبسى ثبِ ٌٖبَاى

هَئَ ثسى آزهي زض ًٓطيِ ّبي اػشوبٖي اذيط لجبل

يه ٍالٗيز اػشوبٖي زض ايي سٗبهل ؾبذشِ هيقبَز ،اهبب

اظ سطًط  ،ثِ ٍيػُ سَؾٍ هيكل فَوبَ هبَضز سَػبِ لبطاض

ؾبذزگطايبًي چَى سطًط ٍ فطاؾبذشگطايبًي هبًٌبس فَوبَ

گطفشِ ثَز .قبيس ًرؿشيي وؿي وِ دطؾف اظ ثسى ضا ٍاضز

ًيع ثسى ضا هحهَل قطايٍ اػشوببٖي للوبساز هبيوٌٌبس.
سطًط ثسى ضا هحهَل ديبهسّبي اؾبؾي ٍ سغييطار ػَاهٕ

diet
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َٖاهل اػشوبٖي هَطط زض قىلگيطي سهَيط ثسى ...

ٖلَم اػشوبٖي ًوَزُ ،هيكل فَوبَ ثبقبس .اظ ًٓبط فَوبَ

سهَض اػشوبٖي ثب ّط سأطيطي اظ زيگبطاى ٍػبَز زاضزً .بِ

يىي اظ اثٗبز اؾبؾي ػْبى هسضى ،اًًجبٌ اؾبزّ .وگببم

سٌْب ػبهِٗ ثسىّبي زضًٍف ضا وٌشبطل هبيوٌبس ٍ قبىل

ثب َْْض ػَاهٕ هسضى ،قيَُّب ٍ ضٍـّببيي ثبِ هٌٓبَض

هي زّس ،ثلىِ ثبسى ًيبع ولىؿبيًَي اظ ًوبزّببي َجيٗبي

سٌٓين ضفشبض ٍ حبالر افطاز ٍ ضٍاثٍ هيبى آًْب ثبِ ٍػبَز

ايؼبز هي وٌس وِ اظ َطيك آى ػبهِٗ ٍ چگًَگي ؾببظهبى

آهسُ اؾز وِ فَوَ آى ضا ثب هفَْم"اًًجبٌ" ثيببى وبطزُ

يبفشي آى ضا هيسَاى زضن ًوَزً .ىشِ هَضز سأويس زاگالؼ

اؾز (فَوَّ .)1378 ،سف انلي اًًجبٌ ،افعايف سؿلٍ

ايي اؾز وِ ثسى گيطًبسُ هٌٗببي اػشوببٖي ٍ ًوببزي اظ

فببطز ثببط ثببسى ذببَز ثببَز .الجشببِّ ،ببسف فمببٍ افببعايف

ػبهِٗ اؾز .زاگبالؼ يبوي ثيببى ايٌىبِ ثبسى اًؿببى،

هْبضر ّبي ثسى يب سكبسيس اًميببز آى ًجبَز ،ثلىبِ قبىل

آهبزُسطيي ٍ هؿشٗسسطيي سهَيط لبثبل زؾشطؾبي اظ ًٓببم

ثركيسى ثِ ضاثُِاي ثبَز وبِ زض زضٍى ّوببى ؾببظٍوبض،

اػشوبٖي اؾز ،سهطيا هي وٌس وِ ايسُ ّبي ضايغ زضثببضُ

ثسى ضا ثِ آى اًساظُ هُيٕ سبط ؾببظز وبِ هفيبسسط اؾبز ٍ

ثسى ثِ هيعاى ثباليي ثب اٖشمببز هشبساٍل ٍ هطؾبَم زضثببضُ

ثطٖىؽ .ثسيي سطسيت اًًجبٌ ،ثبسى ّببيي فطهببى ثبطزاض،

ػبهِٗ قجبّز زاضًس (زاگالؼ..)1970 ،

سوطيي وطزُ ٍ ثسى ّبيي هُيٕ هبي ؾببظز .زض يبه وبالم

گيسًع ثسى ضا زض قبطايٍ ثبظسببثي ػَاهبٕ هبسضى ،زض

اًًجبٌ ،لسضر ضا اظ ثسى ػسا هيوٌس .اظ يبه ؾبَ ،ايبي

ثطاثط فٗبليزّبي اػشوبٖي ثسى زض ػَاهٕ ؾبٌشي ثطضؾبي

لسضر ضا ثبِ سَاًببيي ٍ لببثليشي وبِ زض دبي افبعايف آى

هيوٌس ٍ هٗشمس اؾز ضغينّبي ٍيػُ ثسى ؾبظي ٍ سَػبِ

اؾز ،ثسل هي وٌس ٍ اظ ؾَي زيگط ،اًبطغي ٍ لبسضسي ضا

ثِ آضاؾشگي ٍ ًٓبفز ػؿن َي زٍضُ اذيط سؼسز ثسى ضا

وِ هوىي اؾز اظ آى ًشيؼِ قَز ،هٗىَؼ هبيوٌبس ٍ اظ

زض ثطاثط گطايفّبي ثبظسبثي هساٍم ،ثِ ٍيبػُ زض قبطايُي

آى هٌبؾجبر ؾفز اًميبز ضا هيؾبظز (فَوَ.)1378 ،

وِ وظطر اًشربة ٍػَز زاقشِ ثبقبس ،سأطيطدبصيط ؾببذشِ

زاگالؼ يىي اظ نبحجٌٓطاى حبَظُ اًؿببى قٌبؾبي،

اؾزّ .ن ثطًبهِضيعي ٍ سٌٓين ظًسگي ٍ ّن دسيبس آهبسى

ثسى ضا ثِ هظبثِ يه هشي فطٌّگبي زض ًٓبط هبيگيبطز وبِ

گعيٌِّبيي وِ ثطاي اًشربة قيَُ ظًبسگي ثبب ضغيبنّببي

اضظـّبببي فطٌّگببي ،اقببشغبالر ٍ ايببُطاةّبببي يببه

غصايي زض آهيرشِاًس ،وبهال وَسبُ ثيٌبًِ ذَاٌّس ثبَز .اگبط

فطٌّه ذبل ضا هٌٗىؽ هيؾبظز ٍ سؼلبي ٖيٌبي ثبساى

ايي دسيسُ فمٍ ثِ ٌَٖاى سغييط الگَّببي آضهببًي ْبَاّط

هي ثركس ٍ اظ َطيك آى هيسبَاى يبه ًٓببم ضا قبٌبذز

ػؿوبًي يبب فمبٍ ثبِ ٌٖبَاى سبأطيطار ثبظسببثي سجليغببر

(شوبيي .)1385 ،ثسى هولَ اظ ًوبزّب ٍ اؾبشٗبضُّبؾبز ٍ

سؼبضي سفؿيط ٍ سحليل قَزٍ ،الٗيز ايبي اؾبز وبِ هبب

زض آى هي سَاى هُببثمشي هيببى اؾبشمطاض هحبسٍزيزّببي

ثيف اظ ديف هؿإٍل َطاحي ثسى ّبي ذَيف هيقبَين

ػؿوبًي زض يه َطف ٍ ًٓن اػشوبٖي زض َبطف زيگبط

ٍ ّطچِ هحيٍ فٗبليزّبي اػشوبٖي هب اظ ػبهٗبِ ؾبٌشي

هكبّسُ ًوَز .اٍ ثسى اًؿبى ضا اثعاض سفىبط زض ذهبَل

ثيكشط فبنلِ گطفشِ ثبقس ،فكبض ايبي هؿبإٍليز ضا ثيكبشط

ضٍاثٍ اؾشٗبضُاي زاًؿشِ ٍ هٗشمس اؾز وِ ثبسى اًؿببًي،

احؿبؼ هيوٌس (وؿل .)1383 ،گيسًع ًٓبضر زيگبطاى ضا

هٌجٕ هْوي اظ اؾشٗبضُ ّب زضثبضُ ؾبظهبىيبفشگي ٍ ؾببظهبى

اهطي يطٍضي زض وٌشطل ثسى هيزاًس ٍ يوي سهطيا ثبِ

ًيبفشگي ػبهِٗ اؾز .ثٌبثطايي ،ثسىّببي ؾببظهبى ًيبفشبِ،

دبيبى ًبدصيطي فطايٌس وٌشطل قبرم ضٍي حطوببر ثبسى

ؾبظهبى ًيبفشگي ػبهِٗ ضا ًكببى هبيزّبس (سطًبط،1978 ،

ذَيف ،ثيبى هي وٌس وِ يه ٖبهل ثبب نبالحيز ثبَزى،

 .)22زاگالؼ هٗشمس اؾبز زٍ ضاُ اضسجببَي ثبيي ثبسى ٍ

سٌْب ثِ هٌٗبي آى ًيؿز وِ چٌيي وٌشطل هساٍهي ضا ثبسٍى
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ٍلفِ اٖوبل وٌين ،ثلىِ زيگطاى ّن ثبيس قبّس ثبقبٌس وبِ

اًًجبٌ اػشوبٖيً ،وبزّبي اػشوبٖي ،قبطايٍ ذببل ّبط

هب چٌيي وٌشطلي ضا اٖوبل هي وٌين (شوب يً .)1386 ،وببي

ػبهِٗ ،سأطيط دصيطي اظ ًْبزّبي اػشوببٖي ٍ غيبطُ هفْبَم

ْبّطي ثسى هكشول ثط ّوِ ٍيػگبيّببي ؾبُحي ديىبط

ؾبظي ًوَزُاًس .ايي دػٍّف ػبهٗبِ دبصيطي ثبسى ضا وبِ

هبؾز؛ اظ ػولِ َطظ دَقف ٍ آضايبف وبِ ثبطاي ذبَز

ًمف اؾبؾي قىلگيبطي سهبَيط شٌّبي اظ ثبسى زاضز ،اظ

قرم ٍ ثطاي افطاز زيگط لبثل ضؤيبز اؾبز ،ثبِ َبَض

ضّيبفز وٌف هشمبثل ًوبزي ٍ هفببّين اؾبؾبي ثبسى ضا اظ

هٗوَل آًْب ضا ثِ ٌَٖاى ًكبًِّبيي ثطاي سفؿبيط وبٌفّبب

ضّيبفز ّبي ًٓطي هَضز ثحبض اذبص ًوبَزُ اؾبز ٍ زض

ثِ وبض هيگيطز .وطزاض ،هكرم وٌٌسُ آى اؾز وِ فطز اظ

نسز سجييي ضاثُِ ثيي زيسگبُ ّوؿط ٍ قىلگيطي سهبَيط

ًوبببي ْبببّطي ذببَز چگًَببِ زض فٗبليبزّببي ضٍظهببطُ

ثسى ،ضاثُِ سهَض شٌّي ظًبى اظ ثسى ذبَيف ٍ چگبًَگي

اؾشفبزُ هيوٌس

ػبهِٗدصيطي اظ َطيك ذبًَازُ ،هسضؾِ ،زٍؾشبى ٍ ضؾببًِ،

اظ هؼؤَ هجبحض ثبال ،آً ِ ثبِ َبَض ولبي هبيسبَاى
ازضان ًوَز ،ايي اؾز وِ ثسى يبه ٍالٗيبز اػشوببٖي ٍ

ٍ ّو ٌيي سجييي ضاثُبِ ثبيي سهبَض شٌّبي ظًببى اظ ثبسى
ذَيف ٍ ؾي ،سحهيالر ٍ سأّل اؾز.

فطٌّگي زاضز ٍ سئَضيّبي هرشلبف آىضا زض ظهيٌبِ ّببي
مذل وظزی تحقیق
سئببَضيّبببي سٗبببهلي (ذببَز
آ يٌِ اي ،زيگبطي سٗبين يبفشبِ)....
(ًٓطيِ ّطثبطر هيبس ٍ َّضسبَى
وَلي ،گبفوي)

سهَيط شٌّي ثسى

ػبهِٗ دصيطي

ذبًَازُ
هسضؾِ
ضؾبًِّب
گطٍُ ّوؿبالى

هسيطيز ثسى
(ًٓطيِ گسيٌع ،سطًط ،زاگالؼ)

هشغيطّبي ظهيٌِاي
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ريش تحقیق

يه ذبًِ اًشربة هيقس .اثعاض سحميبك زض ايبي دبػٍّف

ايي دػٍّف اظ ًَٔ ديوبيكي اؾز وِ ثِ نَضر سَنيفي

دطؾكببٌبهِ هحمببك ؾبببذشِ ثببَز .ؾببإالّبببي دطؾكببٌبهِ

سحليلي اًؼبم قسُ اؾز .ػبهِٗ آهبضي زض ايي سحميبك ظًببى

ثطاؾبؼ چبضچَة ًٓطي سحميك ،هفبّين ٍ هشغيطّبي ثبِ

 18سب  40ؾبلِ قْط انفْبى ثَزًس .وِ اظ ثيي آًْبب ً 385فبط

وبض ضفشِ زض فطييِّبي سحميك ٍ ثبظثيٌي دطؾكبٌبهِّببي

ثِ ٌَٖاى ًوًَِ اًشربة قسًس .فطهَلي وِ ثِ ٍؾيلِ آى حؼن
ًوًَِ ،هكرم ٍ ثبط اؾببؼ آى ًوًَبِگيبطي اًؼببم قبس،
آظهَى وَوطاى اؾز وِ زض ايي َطح ثب ؾبُا اَويٌببى ./98
هحبؾجِ قسُ اؾز.
P=0/5 q=0/5 N=1377107 D=0/5 t= 1/96

سحميمبر هكببثِ زض زاذبل ٍ ذببضع اظ وكبَض َطاحبي
گطزيس .ثٗس اظ َطاحي دطؾكٌبهِ ٍ لجل اظ اػبطاي ًْببيي
آى ،اثشسا دطؾكبٌبهِ سَؾبٍ چٌبسيي هشرهبم زض ايبي
ظهيٌِ ،اضظيبثي قس ٍ دؽ اظ انالحبر ثطاي ديف آظهبَى
آهبزُ قس .آظهَى همسهبسي ثبيي ً 30فبط اظ افبطاز ػبهٗبِ
هَضز هُبلِٗ اًؼبم قس .ضٍـ ثِ وبض ضفشِ ثبطاي ؾبٌؼف
دبيبيي دطؾكٌبهِ ضٍـ ّوبٌّگي زضًٍي گَيِّبؾبز .اظ

 ;Pاحشوبل ٍػَز نفز زض ًوًَِ يب ًؿجشي اظ ػبهٗبِ وبِ
فبلس نفز هَضز ًٓط اؾز.
 ;Qاحشوبل ٖسم ٍػَز نفز زض ًوًَِ يب ًؿجشي اظ ػبهِٗ
وِ فبلس نفز هَضز ًٓط اؾز.
 ;Dزلز احشوبلي يب زضنبس ذُبب ضا ًكببى هبيزّبس وبِ
هٗوَال ثيي  0/01سب  0/05اذشيبض هيقَز.
حؼن ًوًَِ ثط اؾبؼ ًشبيغ هُبلِٗ همسهبسي وبِ ثبط ضٍي
ً 30فط اظ افطاز ًوًَبِ ٍثبب زض ًٓبط گبطفشي ذُببي 0/5
ثطآٍضز گطزيس .ضٍـ ًوًَِگيطي ،چٌبس هطحلبِاي ثبَز؛
ثسيي نَضر وِ اثشسا ًمكِ قْط ضا ثب سمؿين ثٌبسي قبْط
ثِ زؾز آٍضزُ ،ؾذؽ هٌبَك چْبضزُ گبًِ انفْبى ضا ثبط
حؿت اَالٖببر هٗبًٍبز اهبَض فطٌّگبي – اػشوببٖي

قْطزاضي ثب سَػِ ثِ ٍيػگيّبي الشهبزي هٌُمِ قبْطي
ٍ اهىبًبر ضفبّي ،ثِ ؾبِ هٌُمبِ هطفبِ ًكبيي ،هشَؾبٍ
ًكيي ٍ فميطًكيي اًشربة وطزُ اؾز .ؾذؽ اظ زضٍى ّط
هٌُمِ ذيبثبى ّبيي ثِ نَضر سهبزفي اًشربة قسُ ٍ زض
هطحلِ ثٗسي اظ ّط هٌُمِ هحلِّبيي ثِ قىل سهببزفي ٍ
زض هطحلِ آذط اظ ّط هحلِ دبؾبرگَيبًي اظ زضة هٌببظل
ثِ نَضر سهبزفي اًشربة قسًس .زض ّبط ثلبَن سٗبساز
هٌبظل ثطآٍضز هيقس ٍ ثط ٖسز  20سمؿين هبيقبس؛ ٖبسز
حبنل ٖسز فبنلِ ثَز وِ ثطاي هظببلّ ،بط دبٌغ ذبًبِاي

ايي ضٍ ،اظ يطيت آلفبي وطًٍجبخ ثْطُ گطفشِ قس .ثط ايبي
اؾبؼ ،دبيبيي گَيِّبي هطثٌَ ثِ سهبَيط ثبسى ،زيبسگبُ
اَطافيبى ،هسيطيز ثسى ٍ ضؾبًِ ثبالي  0/7همجبَل ثبَزُ،
زض حس ذَة اضظيبثي گطزيس.
ثطاي سحليلّبي آهبضي هَضز ًيبظ اظ ثؿشِ ًطم افبعاضي
 spssاؾشفبزُ قسُ اؾز .زض ؾبُا سَنبيفي اظ ػبساٍل
سَظيٕ فطاٍاًي ٍ زض ثطضؾي ضٍاثٍ هشغيطّب ،اظ آهبضُّببي
سَنيفي چَى r ٍ Etaديطؾَى ٍ زض ؾبُا اؾبشٌجبَي اظ
آظهَى  ،Fآظهَى  ٍ ،Tآظهَى هٌٗبزاضي  Rاؾشفبزُ قس.
مفاَیم ي متغیزَا
تصًیز بذن
ثب سَػِ ثِ ايٌىبِ ثبسى اًؿببى ،سٓببّط فيعيىبي اٍؾبز؛
ثٌبثطايي ،چگًَگي سهَض قرهبي ٍ احؿبؾببر ٍي زض
هَضز ثسًف ،سهَيط شٌّبي ضا ايؼببز هبيوٌبس (Graven,

) .2003سهَيط شٌّي قبهل ٖمبيس ٍ احؿبؾبر آگبّبًِ ٍ
غيط آگبّبًِ زض هَضز ثسى ،هفَْهي هشكىل اظ احؿبؾببر
فطزي زض هَضز اًساظُ ثسى ،ػٌؽٖ ،ولىطز ٍ سَاًبيي ثسى
ثطاي ضؾيسى ثِ اّساف اؾز.
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جامؼٍ پذیزی

ٍ دؽ اظ آى زيذلن ثب  35/1زضنبس ثبَز .ووشبطيي هيبعاى

ػبهِٗ دصيطي فطآيٌسي اؾبز وبِ اظ َطيبك آى فبطز ثبِ

سحهيالر ًيع هشٗلك ثِ ظيط زيذلن ثب  5/5زضنس ثَز.

ٌَٖاى ًَٖي اظ ػبهٌِّٗ ،ؼبضّب ،اضظـّبب ٍ الگَّببي

ػببسٍل قببوبضُ ّ 1وجؿببشگي هشغيطّبببي هؿببشمل ثببب

ضفشبض ههَة ػبهِٗ ضا اظ زيگطاى فطا هيگيطز ٍ ثِ ٌَٖاى

قىلگيطي سهَيط شٌّي ثسى ضا ًكبى هيزّسّ .وبىگًَِ

ًَٖي اظ ػبهِٗ هحؿَة هي قبَز .ػبهٗبِ دبصيطي يبب

وِ زض ػبسٍل هالحٓبِ هبيقبَز ،ثبب سَػبِ ثبِ ؾبُا

اػشوبٖي قسى ثِ ايي هٌٗبؾز وِ اًؿبىّبب ثبطاي ثمببي

هٌٗبزاضي ثيي هيعاى سأطيطدصيطي اظ ضؾببًِ ٍ قبىلگيبطي

ذَز ثبِ زيگبطاى ٍ ثبطاي يببزگيطي قبيَُّببي ثمبب ثبِ

سهَيط ثسى ،ثيي آى زٍ هشغيبط ّوجؿبشگي ٍػبَز زاضز ٍ

اػشوبٖي قسى ًيبظهٌسًس .اػشوبٖي قبسى ذهيهبِّببي

ايي ضاثُِ هٌفي ٍ يٗيف اؾز؛ يٌٗي ّطچِ سأطيطدبصيطي

فطزي هب ضا ايؼبز هيوٌس (قبضٍى.)1379 ،

اظ ضؾبًِ ثيكشط ثبقسً ،وطُ سهَيط ثسى فطز ووشط اؾبز ٍ
اٍ ووشط اظ ثسى ذَز ضيبيز زاضز .زيبسگبُ اَطافيببى ظى،

یافتٍَا

هسضؾِ ٍ ذبًَازُ ًيع ثط ضٍي قبىلگيبطي سهبَيط ثبسى

اظ هؼوببَٔ ً 385فببط دبؾببرگَ  46زضنببس هؼببطز ٍ 54

سأطيط زاقشِاًس ٍ ثبب افبعايف هيبعاى سبأطيط ّطوبسام ًوبطُ

زضنس هشأّل ثَزًس ٍ هيبًگيي ؾٌي دبؾرگَيبى  30ؾببل

سهَيط ثسى افطاز (ضيبيز اظ ثسى آًْب) ووشط قسُ اؾز.

ثَز .ؾُا سحهيالر 48/8زضنس اظ دبؾرگَيبى ليؿبًؽ
جذيل شمارٌ َ -1مبستگی متغیزَای مستقل با شکلگیزی تصًیز بذن
ؾُا هٌٗب زاضي
سهَيط ثسى
هشغيطّبي هؿشمل
هيعاى سأطيطدصيطي اظ ضؾبًِ

-0/169

./001

زيسگبُ اَطافيبى ظى

-0/156

0/002

هسيطيز ثسى

0/095

0/06

هسضؾِ

-./148

0/04

ذبًَازُ

-0/177

0/01

ؾي

- 0/133

0/009

ضاثُِ ثيي ؾي ٍ قىلگيطي سهَيط ثسى ًيع ؾبٌؼيسُ

ػسٍل قوبضُ  2هيبًگيي سهَيط ثبسى زض ثبيي ظًببى

قسً .شبيغ ثِ زؾز آهسُ ًكبى هيزّبس وبِ ثبيي ؾبي ٍ

هؼطز ٍ هشأّل ضا ًكببى هبيزّبسّ .وببى َبَض وبِ زض

قىلگيطي سهَيط ثسى ضاثُِ هٌٗبزاض ٍ هٌفي ٍػَز زاضز،

ػسٍل هكبّسُ هيقَز ،هيببًگيي ًوبطُ سهبَيط ثبسى زض

ثسيي هٌٗب وِ ّطچِ ؾي ثبالسط هيضٍز ،سهَيط ثبسًي ًيبع

افطاز هؼطز ثطاثط  ٍ 3/72زض افطاز هشأّل ثطاثط  3/61اؾز

يٗيفسط قسُ ،هيعاى ضيبيز اظ سهبَيط ثبسًي وببّف

وِ زض ٍالٕ سفبٍر هيبًگيي آًْب  0/109اؾز؛ يٌٗي افبطاز

هييبثس.

هؼطز سهَيط ثسى ثْشطي ًؿجز ثِ افطاز هشأّل زاضًبس .زض
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آظهَى لَيي ثبب سَػبِ ثبِ  ٍ F= ./004ؾبُا هٌٗببزاضي

همساض  ٍ t; 1/89ؾُا هٌٗبزاضي ثطاثط  0/05فطييِ هَضز

ثطاثط ثب  0/95ثبيس اظ فطو ثطاثطي ٍاضيببًؽّبب اؾبشفبزُ

ًٓط سأييس هيقَز؛ يٌٗي ثيي سهَيط ثسى ٍ ٍيٗيز سأّل

قَز .اوٌَى ثط اؾبؼ فطو ثطاثطي ٍاضيبًؽ ثب سَػِ ثبِ

ضاثُِ ٍػَز زاضز (ػسٍل قوبضُ .)3

جذيل شمارٌ  -2میاوگیه تصًیز بذن در بیه سوان مجزد ي متأَل
تصًیز بذن
يضؼیت تأَل

فزاياوی

میاوگیه

هؼطز

179

3/7233

هشأّل

204

3/6140

تفايت میاوگیهَا
0/109

جذيل شمارٌ  -3آسمًن  Tيضؼیت تأَل ي شکلگیزی تصًیز بذن
آسمًن

آسمًن لًیه

فطو ثطاثطي ٍاضيبًؽّب
فطو ٖسم ثطاثطي ٍاضيبًؽّب

f

sig

0/004

1/897 0/953

T

t

1/898

df

sig

381

0/05

375/425

0/058

ػببسٍل قببوبضُ  4هيبببًگيي سهببَيط ثببسى زض ثببيي

چْبض گطٍُ سفبٍر هٌٗببزاضي ٍػبَز زاضز؛ يٌٗبي ّطچبِ

گطٍُّبي هرشلف سحهيلي ضا ًكبى هيزّسّ .وببىگًَبِ

سحهيالر ثبالسط ثبقس؛ هيبعاى ضيببيز اظ سهبَيط ثبسى

وِ ػسٍل فَق ًكبى هيزّس ،هيبًگيي ًوطُ سهبَيط ثبسى

افعايف هييبثس .ػسٍل قوبضُ ً 5يع ًشبيغ ضا ثب سَػبِ ثبِ

افطاز ظيط زيذلن ثطاثط ثب  ،3/49زيذلن ثطاثط ثبب  ،3/57فبَق

 Etaهَػَز ًكبى هيزّس  0/.2اظ هٌجبٕ سغييبطار ثبسى

زيذلن ٍ ليؿبًؽ ثطاثط ثب  ٍ 3/74فبَق ليؿببًؽ ٍ ثببالسط

ًبقي اظ سحهيالر اؾز.

ثطاثط ثب  3/68ثَز ٍ .ايي ًشبيغ حبوي اظ آى ثبَز وبِ ثبيي
جذيل شمارٌ  -4میاوگیه تصًیز بذن در بیه گزيٌَای مختلف تحصیلی
میشان تحصیالت

میاوگیه ومزٌ تصًیز بذن

فزاياوی

اوحزاف مؼیار

ظيط زيذلن

3/4962

21

0/62775

زيذلن

3/5762

134

0/55574

فَق زيذلن ٍ ليؿبًؽ

3/7439

187

0/54916

فَق ليؿبًؽ ٍ ثبالسط

3/6829

41

0/58708

ػوٕ

3/6651

383

0/56436
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میشان تحصيیالت مجمًع
مزبؼات
ي تصًیز بذن
ثيي گطٍّي
زضٍى گطٍّي
ػوٕ ول

جذيل شمارٌ  -5آسمًن  fتحصیالت ي شکلگیزی تصًیز بذن

درجٍ
آسادی

2/831
118/838
121/669

3

میاوگیه
مزبؼات
0/944

379

سطح
مؼىیداری

F

3/010

0/314

0/030

اتا

اتا اسکًار

0/023 0/153

382

زض گبم اٍل ثب ٍضٍز هشغيط ذبًَازُ همساض  R2ثِ 0/03
افعايف يبفز .زض گببم زٍم ثبب ٍضٍز هشغيبط سبأطيط ضؾببًِ
همساض  R2ثِ  0/05افعايف يبفز .زض گبم ؾبَم ثبب ٍضٍز
ؾي افطاز زض وٌبض زٍ زيگط هشغيطّبب ،همبساض  R2ثبِ 0/08
افعايف يبفز زض گبم چْبضم ثب ٍضٍز هسيطيز ثسى همبساض
 R2ثِ  0/09افعايف يبفز .زض گبم دٌؼن ثبب ٍضٍز هيبعاى
سحهيالر همساض  R2ثِ  0/10افعايف يبفز ٍ زض ًْبيز،
زض گبم آذط ثبب ٍضٍز هشغيبط هسضؾبِ همبساض  R2ثبِ 0/11
افعايف يبفز .ثِ ايي سطسيت ،هؼؤَ ايي قف هشغيط ثبِ
ََض ول  11زضنبس اظ سغييبطار ٍاضيببًؽ قبىلگيبطي
سهَيط ثسى زض ظًبى ضا سجييي هيوٌٌسّ .و ٌيي ،هشغيطّبي
ٍاضز قسُ زض سحليل ضگطؾبيًَي ّبيچ يبه ثبب يىبسيگط
ّوذَقبًي ًساقشِاًس.

زض فًبي اػشوببٖي هشغيطّببي هؿبشمل هشٗبسزي ثبط
هشغيط ٍاثؿشِ هإططًسّ .سف ايي لؿبوز ،يببفشي هيبعاى ٍ
ؾببْن اطببط ّطوببسام اظ هشغيطّبببي هؿببشمل (ثببِ نببَضر
ػساگبًِ) ٍ هؼؤَ هشغيطّبي هؿشمل (ثِ نبَضر ولبي)
زض سجييي قىلگيطي سهَيط ثسى زض ظًبى اؾبز .ػبسٍل
قببوبضُ  -6سحليببل ضگطؾببيًَي چٌببس هشغيببطُ ضا ًكبببى
هيزّس .ثب سَػِ ثِ ثربف لجلبي هشغيطّببي سحهبيالر،
سأّل ،ؾي ،ذببًَازُ ،هسضؾبِ ،اَطافيببى ٍ ضؾببًِ ضاثُبِ
هٌٗبزاضي ثب قىلگيطي سهَيط ثبسى زض ظًببى زاضًبس .زض
سحليبل ضگطؾبيًَي اظ ثبيي ايبي هشغيطّبب زض َبي قبف
هطحلِ ،ثِ سطسيت هشغيطّبي ذبًَازُ ،سبأطيط ضؾببًِ ،ؾبي،
هسيطيز ثسى ،هيبعاى سحهبيالر ٍ هسضؾبِ ٍاضز هٗبزلبِ
ضگطؾيَى قسًس.

جذيل شمارٌ  -6تحلیل رگزسیًوی چىذ متغیزٌ

متغیز َای مستقل

R

2

R

گبم اٍل :ذبًَازُ

0/177

0/031

گبم زٍم :ذبًَازُ ،سأطيطضؾبًِ

0/233

0/054

گبم ؾَم :ذبًَازُ ،سأطيطضؾبًِ ،ؾي

0/283

0/080

گبم چْبضم :ذبًَازُ ،سأطيطضؾبًِ ،ؾي ،هسيطيز
ثسى

0/309

0/095

گبم دٌؼن :ذبًَازُ ،سأطيطضؾبًِ ،ؾي ،هسيطيز
ثسى ،هيعاى سحهيالر
گبم قكن :ذبًَازُ ،سأطيطضؾبًِ ،ؾي ،هسيطيز
ثسى ،هيعاى سحهيالر ،هسضؾِ

0/326

0/106

0/343

0/118

بتا

F

سطح
مؼىی داری

-0/129

11/769

0/001

-0/180

10/350

0/000

-0/145

10/511

0/000

-0/131

9/500

0/000

0/112

8/517

0/000

-0/114

7/945

0/000
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َٖاهل اػشوبٖي هَطط زض قىلگيطي سهَيط ثسى ...

بحث ي وتیجٍگیزی

اؾز .زض ايي ضاؾشب ،اذالنبي ( )1386زض سحميبك ذبَز

ايي دػٍّف ثب ّبسف ثطضؾبي زاليبل سَػبِ ثبِ ثبسى ٍ

ثِ ايي ًشيؼِ ضؾيس وبِ ثبيي َٖاهبل ضؾببًِاي ،دبصيطـ

َٖاهل اػشوبٖي هإطط زض قىل گيطي سهَيط ثسى زض ظًبى

اػشوبٖي ٍ هسيطيز ثسى ضاثُِ هٌٗبزاضي ٍػَز زاضز.

ٍ سٗييي ضاثُِ ثيي َٖاهل ػبهِٗ دبصيطي هبًٌبس هسضؾبِ،

ذبًَازُ اظ زيگط ٌٖبنط ػبهِٗ دصيطي سأطيط ظيبزي ثبط

ذبًَازُ ،ضؾبًِّب ،زٍؾبشبى ٍ اَطافيببى ٍ سهبَيط شٌّبي

ضٍي قىلگيطي سهَيط ثسى زاضز؛ ثسيي هٌٗب وبِ ّطچبِ

ظًبى اظ ثسى ذَيف اًؼببم قبسُ اؾبز ً .شببيغ حبنبل

فطز ثيكشط سحز سأطيط ذبًَازُ ثبقس ،سهَيط هٌفيسبطي اظ

ًكبى زاز وِ ثيي هيعاى سأطيطدصيطي اظ ضؾبًِ ٍ قىلگيطي

ثسى ذَز زاضز ٍ ًوطُ سهَيط ثسى اٍ دبييي سبط اؾبز .زض

سهَيط ثسى ضاثُِ ٍػبَز زاضز ،اهبب ايبي ضاثُبِ هٌفبي ٍ

ايي ضاؾشب ،حوعُ اي (حوعُ اي ٍ ّوىبضاىً )1389 ،كببى

يٗيف اؾزً .ىشِ حبيع اّويز ايي اؾز وِ اظ ثيي ايي

هيزّس وبِ ٍالبسيي ،اؾببسيس زاًكبگبُ ٍ زاًكبؼَيبى ثبِ

چٌس هشغيط هؿشمل سحميك ضؾبًِ ثيكشطيي لسضر سجيبيي ضا

سطسيت ؾِ گطٍُ هطػٕ انلي ٍ ثب گطايف ثبال ّؿشٌس وبِ

زض قىلگيطي سهَيط ثسى زض ظًبى زاضزً .شبيغ ّو ٌبيي

اظ ؾَي زذشطاى ػَاى دصيطفشِ قسُاًس ٍ زض قىلگيبطي

ًكبى زاز وِ زيسگبُ اَطافيبى ظى ،هسضؾِ ٍ ذببًَازُ ًيبع

ٍ هسيطيز ثسى ذَيف ثِ آًبى ضػَٔ وطزُاًس .هُبلٗببر

ثط ضٍي قىلگيطي سهبَيط ثبسى سبأطيط زاقبشِ اًبس ٍ ثبب

زض ايي ظهيٌِ زض زيگط ػَاهٕ حبوي اظ قجبّز ًشبيغ آًْب

افعايف هيبعاى سبأطيط ّطوبسام ًوبطُ سهبَيط ثبسى افبطاز

ثب ًشبيغ سحميك حبيط ثَز .يبفشِّبي َّاضص َّادٌط ًكبى

(ضيبيز اظ ثسى آًْب) ووشط قسُ اؾزً .شببيغ ثبِ زؾبز

هيزّس وبِ هحبيٍ ثحطاًبي ذببًَازُ ،وٌشبطل لْبط آهيبع

آهسُ ًكبى هيزّس وِ ثيي ؾي ٍ قىلگيطي سهَيط ثبسى

ٍالسيي ٍ ،گفشوبى هؿبلٍ ثبط ٍظى زض ذببًَازُ ،قبطايٍ

ضاثُِاي هٌٗبزاض ٍ هٌفي ٍػَز زاضز ٍ ثيي ٍيٗيز سأّل

هْوي ّؿشٌس ٍ ديىطُ ثٌسي ذبنكبى زض ضاثُِ ثب هفْبَم

ٍ سهَيط شٌّي ثسى اضسجبٌ ٍػَز زاضز .ثِ ٖجبضر زيگبط،

ؾبظيّبي ًٓطي ػبضي ثب سَػِ ثبِ سبأطيطار فطٌّبه ٍ

افطاز هؼطز سهَيط ثسى ثْشبطي ًؿبجز ثبِ افبطاز هشأّبل

ذبًَازُ زض سَليس اذشالالر سغصيِ ٍ قىلگيبطي سهبَيط

زاضًس.

ثببسى هإططًببس ) . (Haworth-Hoeppner, 2004هُبلٗببِ

ًشبببيغ ايببي دببػٍّف ثببب ًشبببيغ سحميمبببر زيگببط زض

لَيٌؿشَى ٍ ّوىبضاًف ًكبى هيزّس وِ اضظيبثي ٍالبسيي

وكَضّبي زيگط زض ثبة سأطيط ضؾبًِ ّب ثبط قبىل گيبطي

ًمف هْوشطي زض سهَيط ثسى زض ثيي فطظًساى ٍ ثِ ٍيبػُ

سهببَيط ثببسى ّوؿببَ ٍ ّببن ػْببز اؾببز .ؾببَاهي ٍ

زض ث بيي زذشطّببب زاضز .آضچيجبببل ٍ ّوىبببضاًف ،آس بي ٍ

ّوىبضاًف ) (Swami, 2008زض سحميبك ذبَز ّو بَى

ثطٍوع گببى ًيبع زض هُبلٗببر ذبَز ثبط ًمبف ٍ ًفبَش

سحميك حبيط ثِ ايي ًشيؼِ ضؾيسًس وِ ثيي سهَيط ثسى ٍ

ذبًَازُ ٍ ثِ ٍيػُ هبزضاى ثط سهَيط ثبسى زذشبطاى سأويبس

اؾشفبزُ اظ ضؾبًِّب ضاثُِ هٌٗيزاض هٗىَؾي ٍػَز زاقشِ

وطزُاًس ).(Levine, et.al., 2004

اؾز .ثَسب ) (Botta, 2003زض هُبلِٗ ذَز ثِ ايي ًشيؼبِ

ًشبيغ ثِ زؾز آهبسُ گَيببي آى اؾبز وبِ زيبسگبُ

ضؾيسُ اؾبز وبِ هُبلٗبِ هؼبالر ٍ اؾبشفبزُ اظ ثطذبي

زٍؾشبى ٍ آقٌبيبى ًيع اظ َٖاهلي اؾز وِ ثط قىلگيبطي

ضؾبًِّب اظ َٖاهل هإطط زض سهَض ثسى ٍ اذشالالر غصايي

سهَيط ثسى ظًبى هإطط اؾز؛ يٌٗي َطظ سلمي اَطافيببى اظ

ػبهِٗ قٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ثيؿز ٍ ؾَم ،قوبضُ ديبدي ( ،)48قوبضُ چْبضم ،ظهؿشبى 1391
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ثسى زض ًحَُ قىلگيطي سهَيط ثسى زض اشّبى ظًبى سأطيط

سأطيطدصيطي سهبَيط شٌّبي ثبسى دبؾبرگَيبى اظ هسضؾبِ

زاضز .الجشِ ،ايي سأطيط هٌفي اؾز؛ يٌٗبي ّطچبِ فبطز ًٓبط

اؾز وبِ ًشببيغ ًكببى هبي زّبس ثبيي هسضؾبِ (زيبسگبُ

اَطافيبى ثطاي فطز هْوشط ثبقس ،سهَض ثسًي هٌفيسبطي اظ

ّوىالؾيّب ٍ هٗلوبى) ٍ قىلگيطي سهَيط ثسى ضاثُبِ

ذَز زاضزً .شبيغ سحميمببر حوبعُ اي ٍ ّوىببضاى ًكببى

ٍػَز زاضز .ثِ ٖجبضسيّ ،طچِ فطز ثيكشط اظ ّوىالؾيّبب

هي زّس وِ زٍؾشبى ٍ اَطافيبى يىي اظ گطٍُّببي هطػبٕ

ٍ هٗلوبًف سأطيط ثذصيطز ،سهبَيط ثبسًي هٌفبيسبطي زاضز.

انلي ّؿشٌس وِ زذشطاى ثؿيبض سحز سبأطيط آًْبب ّؿبشٌس

هيسَاى سأطيطدصيطي زاًكؼَيبى زذشط اظ اؾببسيس زاًكبگبُ

(حوعُاي ٍ ّوىبضاى .)1389 ،زض ايي ضاثُِ ّبفوي ثيببى

ضا وببِ زض هُبلٗببِ حوببعُاي ٍ ّوىبببضاى ( )1389ثببِ آى

هيوٌس وِ اًؿبىّب ثطاي ًكبى زازى ػٌجِاي اظ ذبَز وبِ

اقبضُ قسُ ثَز ،زض ضاؾشبي يبفشِّببي ايبي هُبلٗبِ سلمبي

هُلَة زيگبطاى ثبقبس ٍ ثبطاي ايٌىبِ ذبَز ضا زض ًٓبط

ًوَز.

زيگطاى هٌبؾت ٍ هُلَة ًكبى زٌّس ،حطوبر ٍ اٖوببل

َجك ًٓطيِ يبزگيطي اػشوبٖي زض اضسجبٌ ؾِگبًِ ثبيي

ثسًي ذَز ضا ثِ ََض زليك ٍ ثِ زٍض اظ ّطگًَِ اذشالل ٍ

فطز ،ضفشبض ٍ هحيٍ ٖليز هشمبثل ٍػبَز زاضز؛ يٌٗبي ثبِ

وبؾشي ثِ اًؼبم هيضؾبًٌس ٍ ًيبع وطزاضقببى ضا ثبِ َبَض

ّوبى اًساظُ وِ هحيٍ فيعيىي (ػٌجبِّببي هببزي هيبساى

هسام وٌشطل هيوٌٌس ٍ اظ آًؼبيي وِ سأطيطگصاضيّبي اٍليِ

ضفشبض) ٍ اػشوبٖي (حًَض ٍالٗي يب ذيبلي زيگبطاى ٍ يبب

هْن ّؿشٌسْ ،ببّط ًيبع وبِ ثبطاي قبرم ٍ ّبن ثبطاي

هكبضوز آًبى زض ظهبى يبزگيطي) ثط ضفشبض فطز اطبط گبصاض

زيگطاى لبثل ضٍيز ٍ ًوبيف اؾز ،ثبِ ٌٖبَاى ًكببًِاي

اؾز ،هحيٍ اػشوبٖي ًيع اّويز ٍيػُاي زاضز .ايبي اهبط

ثطاي سفؿيط وٌف ثِ وبض گطفشِ هيقَز.

ثسيي هٌٗبؾز وبِ الشًببي هحبيٍ زض ضفشببض فبطز هبإطط

اقربل غبلجب ثب آقٌبيبى ذَز زض سوبؼ هىطض ّؿشٌس

اؾز .ثِ ثيبى زيگط ،ضفشبضي وِ ْبّطا في الجساِّ ٍ ثسٍى

ٍ ثٌبثطاييً ،گطـ آًْب ضا ثِ ذَز هحشطم قبوطزُ ،زض دبي

دكشَاًِ فىطي اظ فطزي ؾط هيظًس ،زض ٍالٕ اغلت زض دي

وؿت ضيببيز آًْبب ّؿبشٌس .ثبِ ٖجببضسيً ،گبطـّببي

سأطيطار ثيقوبض هحيُي اؾبز وبِ ثبِ َبَض ًبذَزآگببُ

زيگطاى اؾز وِ هي ؾبظهبى يبفشِ ضا ثِ ٍػَز هبيآٍضز ٍ

هحشَاي آى ضفشبض ضا اظ ديف سٌٓين وطزُ اؾز؛ ثسيي هٌٗب

ؾذؽ قرم ًؿجز ثِ هي ٍاوٌف ًكبى هبيزّبس .هيبس

وِ سهَيط ثسًي وبِ فبطز اظ ذبَز زض شّبي زاضزً ٍ ،يبع

انُالح "هٌٗي زازى ثِ َّيز ثِ ٍؾيلِ زيگبطاى" ضا ثبِ

سهَيط ثبسى ايبسُ آل ٍي ،ثبط هجٌببي المب ببر ٍ سبأطيط ٍ

وبض ثطزُ اؾز وِ همهَز اظ زيگطاى ،اقربني ّؿشٌس وِ

سأطط ّبي ػبهِٗ زض شّي اٍ قىل گطفشِ اؾزّ .و ٌبيي،

ًؿجز ثِ ضفشبض هب ٍاوٌف ًكببى هبيزٌّبس ٍ زض سأييبس ٍ

ٍي ثِ ٖلز سأطيط فطاٍاى اظ هحبيٍَ ،جبك ًٓطيبِ هجبزلبِ

دصيطـ َّيشوببى ووبه هبيوٌٌبس .زض ًشيؼبِّ ،وؿبط ٍ

زؾز ثِ اًؼبم وبضّبيي هيظًبس وبِ سأييبس هحبيٍ ضا ثبِ

اَطافيبى ،اظ آقٌبيبى ٍ زٍؾشبى گطفشِ سب ّوىبضاى ّط فطز،

ّوطاُ زاقشِ ثبقس.

ؾببْن ٖوببسُاي زض قببىلگيببطي سهببَيط ثببسى ٍي ٍ
ًگطقف ثِ ايي هَئَ زاضًس.
اظ زيگببط ٌٖبنببط هببَضز سحميببك زض ايببي دببػٍّف،

ثِ ََض ولي ،دػٍّف حبيط زيسگبُّبي هرشلبف زض
هببَضز قببىلگيببطي سهببَيط شٌّببي اظ ثببسى ضا زض َببي
فطايٌسّبي ػبهِٗ دصيطي سجييي هيوٌس ٍ ًكبى هيزّس وِ
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َٖاهل اػشوبٖي هَطط زض قىلگيطي سهَيط ثسى ...

سهَيط شٌّي اظ ثسى زض يه زٍضُ ََالًي ٍ يبه سٗبهبل

 .4آظاز اضهىي ،سمي ٍ چبٍقيبى ،حؿبي« .)1381( .ثبسى

ديَؾشِ ثب گطٍُ ٍ ػبهِٗ قىل گطفشِ اؾبز .اظ آًؼبب وبِ

ثِ هظبثِ ضؾبًِ َّيز» ،هؼلِ ػبهِٗ قٌبؾي ايبطاى ،زٍضُ

ايي دػٍّف ثط اؾبؼ ًوًَِ ًؿجشب ثعضگبي اظ ظًببى قبْط

چْبضم ،قوبضُ چْبضم ،نفحبر . 75-57

انفْبى اػطا قسُ اؾز ،هيسَاًبس ًمُبِ لبَسي ثبطاي آى

 .5آلبيبضي ،ؾبحط .)1382( .ثطضؾبي گبطايف ظًببى ثبِ

هحؿَة گطزز .ثب ايي ٍنف ،هبيسَاًبس حببٍي ثطذبي

ػطاحي دالؾشيه ،دبيبىًبهِ همُبٕ وبضقٌبؾبي زاًكبىسُ

هحسٍزيزّب ًيع ثبقبس ،اظ ػولبِ ٖبسم سٌبؾبت سهبَيط
شٌّي ظًبى ؾٌشي ٍ ظًبى هسضى ػبهِٗ وِ گبّي هيسَاًبس
زض دػٍّف اًحطاف ايؼبز ًوبيس.
ثط اؾبؼ يبفشِّبي ايي دػٍّف ،ديكٌْبز هيقَز وبِ
سأطيط ّط يه اظ ٌٖبنط ػبهِٗدصيطي ثط سهَيط ثسى افبطاز
ثِ ََض ػساگبًِ ٍ ثِ نبَضر ٖويبكسبط ثطضؾبي گبطزز،
ٖالٍُ ثط آى ،ثب سَػِ ثِ ايٌىِ ضؾبًِ سأطيطگصاضسطيي ٖبهل
قٌبذشِ قس ،ثٌببثطايي ،ثبطاي ثطضؾبي اثٗببز هرشلبف آى
ديكٌْبز هيقَز سحميمي ويفي ضٍي آى اًؼبم قَز.
ايي دػٍّف هيسَاًبس حببٍي ثطذبي وبضثطزّبب ًيبع

ٖلَم اػشوبٖي زاًكگبُ سْطاى.
 .6دْلَاى ظازُ ،ؾٗيس ٍ ّوىبضاى" .)1384( .ضيببيز اظ
سهَيط شٌّي ثسى ٍ قببذم سبَزُ ثبسى زض ًَػَاًببى،
فهلٌبهِ سحميمبر ٖلَم ضفشبضي ،زٍضُ  ،3ـ.1
 .7حوببعُاي ،هحوسضيببب ،دبببح ظى ،حويببس ٍ قببطيفي،
هحوس اهبيي .)1389( .سٗيبيي سفببٍر ّببي ػٌؿبيشي زض

گطايف ػَاًبى ثِ گطٍُّبي هطػٕ ،هؼلِ ظى زض سَؾبِٗ
ٍ ؾيبؾز (دػٍّف ظًبى) ،زٍضُ  ،8ـ .4
 .8ذَاػِ ًَضي ،ثيػى ٍ ٖلبي انبغط همبسؼ".)1388(.

ضاثُِ ثيي سهَض اظ ثسى ٍ فطآيٌبس ػْببًيقبسى" ػبهٗبِ
قٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ثيؿشن  ،قوبضُ ديببدي  ،33قبوبضُ

ثبقس ،اظ ػولِ ؾَق زازى هؿيط حطوز ػبهِٗ ثِ ؾبوز

اٍل.

ػبببيگعيي قببسى هٗيبضّبببي اًؿبببًي ٍ اذاللببي ثببسى ٍ

 .9شوبببيي ،هحوسؾببٗيس .)1387( .فطٌّببه هُبلٗبببر

ثطًبهِضيعي زليك ثطاي ظًبى زض ذهَل چگًَگي احطاظ

ػَاًبى ،سْطاى :هَؾؿِ اًشكبضار آگِ.

َّيز ثسى ثط هجٌبي فطٌّه ثَهي ػبهِٗ.

.10ضيبيي ،احوس ٍ ايٌبلَ ،هيٌب " .)1389( .هسيطيز ثسى
ٍ اضسجبٌ آى ثب َٖاهل اػشوبٖي زض ثيي زذشبطاى ،زاًكبگبُ

مىابغ

هبظًببسضاى" ،فهببلٌبهِ هُبلٗبببر ضاّجببطزي ظًبببى ،ؾبببل

 .1اثَر ،دبهال ٍ ولطٍ ،االؼ .) 1380( .ػبهِٗ قٌبؾبي

زٍاظزّن  ،ـ .47

ظًبى ،سطػوِ هٌيػُ ًؼن ٖطالي ،سْطاىً :كط ًي.

.11قببببضٍى ،ػَ بببل .)1379( .زُ دطؾبببف اظ زيبببسگبُ

 .2احوسًيب ،قيطيي« .)1384( .ػبهِٗ قٌبؾي ثسى ٍ ثسى

ػبهِٗقٌبؾي ،هٌَچْط نجَضي ،سْطاىً :كط ًي.

ظًبى» ،فهلٌبهِ ظًبى ،ـ  ،5سْطاى :اًشكبضار ضٍقبٌگطاى

.12فَوَ ،هيكل .)1378( .ؾبَغُ ٍ لبسضر زض ّيبَثطر

ٍ هُبلٗبر ظًبى.

زضيفَؼ ٍدل ضاثيٌَ ،سطػوِ حؿيي ثكيطيِ ،سْطاىً :كبط

 .3اذالني ،اثطاّين .)1386( .ثطضؾي ػبهٗبِ قبٌبذشي

ًي .

َٖاهبل هببإطط ثببط هببسيطيز ثبسى زض ظًبببى قببْط قبيطاظ،

 .13وؿل  ،فيليخ .)1383( .چىيسُ آطببض آًشبًَي گيبسًع،

دبيبىًبهبِ وبضقٌبؾبي اضقبس زاًكبىسُ ازثيببر زاًكبگبُ

سطػوِ حؿي چبٍقيبى ،سْطاى :اًشكبضار لمٌَؼ ،چببح

انفْبى.

اٍل.
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