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 قٌبؾي وبضثطزي ػبهِٗ

 1391ظهؿشبى ،چْبضم، قوبضُ (48)م، قوبضُ ديبدي ؾَؾبل ثيؿز ٍ 

 28/3/1391: سبضيد دصيطـ               14/9/1390: سبضيد زضيبفز

   53-66نم 

 (مطالؼٍ مًردی سوان شُز اصفُان)گیزی تصًیز بذن  ثز در شکلؤػًامل اجتماػی م
 

 زاًكگبُ ٖلَم دعقىي انفْبى هطوع سحميمبر َٖاهل اػشوبٖي هإطط ثط ؾالهز ،زاًكيبضآرا،  محمًد كیًان
 قٌبؾي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس زّبلبى اؾشبزيبض گطٍُ ػبهِٗمىصًر حقیقتیان، 

 قٌبؾي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس زّبلبى اضقس ػبهِٗ يي وبضقٌبؾزاًكؼَسادٌ،  ػادلٍ كايٌ
 

 چکیذٌ
 ييّبب  ّب يب قبجبّز  زًيبي وًٌَي، زًيبي ضٍاثٍ وَسبُ ٍ همُٗي اؾز ٍ لصا افطاز ثيف اظ آًىِ ذَز ضا ثِ ؾجت سفبٍر

ٍ ْببّط ّبط فبطز    قٌبؾبٌس   هبي  آقبىبض  ْبّطي ٍ يّب يػگيذَز ضا ثب ٍ س،ٌّبي اًشؿبثي ٍ اوشؿبثي ثكٌبؾ زض ٍيػگي
ْبَاّط   يعيب گيطي اضسجبٌ ٍ سفؿيط هٌٗبي ّط چ هٌجٕ انلي ٍ اٍليِ قىل ،ثِ ٖجبضسي. اٍؾز زٌّسُ َّيز فطزي ًكبى

ثبب سَػبِ   .  وِ ثِ قٌبذز ًيبظ زاضز اًس يسهَضاسظًبى ثِ ٌَٖاى ًيوي اظ ػبهِٗ، زاضاي ازضان، احؿبؼ ٍ . ذَاّس ثَز
اؾبؼ ّبس    ييثط اوٌٌسُ ثبقس،  ض ديسايف سهَيط شٌّي ثسى ظًبى ٖبهل سٗيييز سَاًس يهّبي اًؿبًي  ثِ ايٌىِ آهَذشِ

گيطي سهَض شٌّي ظًببى اظ ثبسى    طط ثط قىلإدصيطي ه قٌبذز َٖاهل اػشوبٖي ٍ هٌبثٕ ػبهِٗ ،ولي اًؼبم ايي سحميك
آهببضي   ِ ػبهٗ. سحليلي اًؼبم قسُ اؾز  قىل  سَنيفي  ثِايي دػٍّف اظ ًَٔ ديوبيكي اؾز وِ  .زقبى اؾزذَ

اثبعاض   .اًشرببة قبسًس   ًوًَِ ٌَٖاى ثًِفط  385 آًْباظ ثيي  وِ ًسثَزؾبلِ قْط انفْبى  40سب  18زض ايي سحميك ظًبى 
اظ . ًفط اظ افطاز ػبهِٗ هَضز هُبلِٗ اًؼبم قبس  30آظهَى همسهبسي ثيي  .دطؾكٌبهِ هحمك ؾبذشِ ثَز ّب زازُگطزآٍضي 

ِ  . دطؾكٌبهِ ثْطُ گطفشِ قس يطيت آلفبي وطًٍجبخ ثطاي ؾٌؼف دبيبيي ّببي هطثبٌَ ثبِ     ثط ايي اؾبؼ، دبيببيي گَيب

ثبطاي  . همجَل ثَزُ ٍ زض حس ذبَة اضظيببثي گطزيبس    7/0سهَيط ثسى، زيسگبُ اَطافيبى، هسيطيز ثسى ٍ ضؾبًِ ثبالي 
ظًببى   زّبس  يهب ّبي ايي سحميك ًكببى   يبفشِ .اؾشفبزُ قسُ اؾز spssافعاضي  ي آهبضي هَضز ًيبظ اظ ثؿشِ ًطمّب ليسحل

ضؾببًِ، ذببًَازُ،   . ي ثِ ثسى ذبَز زاضًبس  سط هظجزسط، ًوطُ سهَيط ثسًي ثبالسط ٍ ًگبُ  ؾي ٍ ونسحهيل وطزُ ٍ هؼطز 

هسضؾِ ٍ اَطافيبى اظ ٌٖبنط سأطيطگصاض ثط سهَيط ثسى ثَزًس ٍ اظ هيبى ايي ٌٖبنط، ضؾبًِ لسضر سجييي ثيكشطي زاقبشِ  
 .ثسى هإطط ٍالبٕ قبَز   شٌّي گيطي سهَيط زض قىل سَاًس يه ض ََل ظًسگيفطز ز دصيطي ضؾس ػبهِٗ ثِ ًٓط هي .اؾز

 .  وٌٌس يهّبي ايي دػٍّف ضا سأييس  هُبلٗبر زيگط زاذلي ٍ ذبضػي يبفشِ

  .  دصيطي، ظًبى سهَيط ثسى، ػبهِٗ:  َای كلیذی ياصٌ
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 مقذمٍ 
ِ  احؿبؾببر  ٖمبيبس،  ثطگيطًسُ زض شٌّي سهَيط  ٍ آگبّبًب

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

ِ  اؾبز  ضٍاًبي  سهَيطي شٌّي، سهَيط  ْببّط  اظ فبطز  وب

 ٍ هٌفبي  احؿبؾببر  زيگبط،  ٖجبضر ثِ زاضز، ذَز فيعيىي

 .زاضز ذبَز  ثبسى  اًساظُ ٍ قىل زضثبضُ فطز وِ اؾز هظجشي

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

 ٍ ًجبَزى  ػبصاة  احؿبؼ ٍ ثسى اظ ًبضيبيشي ثِ سَاًس يه

ِ  ًؿجز فىطي هكغَليز ًْبيز زض  ْببّطي  ٍيبٗيز  ثب

  قبَز  ٖولىبطز  هٌؼبط  اذبشالل  حبس  زض ثبسى  اظ لؿبوشي 

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

ِ  غبلجبب   ٍلبي  اؾز، ثٗسي چٌس ؾبذشبضي ثسى  نبَضر  ثب

( ٖوَهي ْبّط ٍ قىل، اًساظُ،(  فيعيىي ْبّط اظ زضػبسي

َ  اظ اقبشجبُ  زضن  (Boyd, 2002). قَز يه سٗطيف  طيسهب

 قبَز   هٌؼط ضٍحي ٍ ػؿوي هكىالر ثِ سَاًس يه يشٌّ

Levine, et.al., 2004). (  ُگيبطي سهبَيط    قبىل اي  ٖبس

زض . زاًٌبس  يشاسي ٍ غطيعي ه ضاي فطز اظ ثسى ذَيف شٌّ

، ثٌبثطايي ٖبَاهلي  وٌس يهايي زيسگبُ ػٌؿيز اّويز ديسا 

ثبب سَػبِ ثبِ    ثيَلَغيبه   لس، ٍظى ٍ زيگبط َٖاهبل  هبًٌس 

ثطذبي سفببٍر ضا    ،زض همبثبل  .قبَز  يهب ػٌؽ هْن سلمي 

ًبَٔ ضفشببض ػبهٗبِ ٍ     ؿبشِ،  زاً دصيطي  ًحَُ ػبهِٗ ؼِيًش

اثبَر،  ) زاًٌبس  يهب  ّبب  سفبٍرطط زض إٌٖبنط اػشوبٖي ضا ه

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

ضٍثبِ  « ذبَز »ز دصيطي ثب اًشٓبضار هشفبٍسي زض هَض ػبهِٗ

وبِ ثبسى ثركبي اظ     طًسيگ يهٍ ثِ هطٍض فطا  قًَس يهضٍ 

قبٌبذشي ٍ   ظيؿبز ذَز اؾز وِ ثبب آًىبِ يبه ّؿبشي     

اي اؾببز وببِ ثببِ نببَضر  دسيببسُي اؾببز، قببٌبذش ضٍاى

آظاز اضهىببي، چبٍٍقببيبى، ) قببَز اػشوبببٖي ؾبببذشِ هببي

اي اظ دػٍّكبگطاى   ثسيي ؾجت اؾز وِ ٖبسُ  (.59:1381

 يييىبي اظ هْوشبط   ،ض هبَضز آى ثسى ٍ ًگطاًبي ز هٗشمسًس 

زض ظًبسگي   ّبب  يهكغَل زل ييٍ يىي اظ ثعضگشط ّب يًگطاً

ثؿبيبضي  . ثطاي ظًبى اؾز ػُيثِ ٍزض ػَاهٕ هسضى،  افطاز

ضا زض  يعاضيب اظ ظًبى اظ ثسٍ ًَػَاًي يبه حبؽ ذبَز ث   

ثبب   ٍ( 1384 ٍاسىيٌع،) وٌٌس ذَز، زضًٍي ٍ هلىِ شّي هي

َاضُ اظ ثسًكببى  هُلبَة ػبهٗبِ ّوب    يّبب  سَػِ ثِ اثسال

 سَاًبس  يهب ظًببى   ًبذكبٌَزي . وٌٌس يي هبيشًبضياحؿبؼ 

 فطآيٌبس وِ زض  ًشيؼِ قىب  ثيي سهَض شٌّي فطز اظ ذَز

ظى آضهببًي   يّبب  يػگب يٍ ٍدبصيطي حبنبل قبسُ     ػبهِٗ

وِ ثطاؾبؼ فطٌّگ ٍ ػبهِٗ زض ّط زٍضُ سبضيري  ػبهِٗ

گببّي چٌبيي قبطايُي    . ثبِ ٍػبَز آيبس   هشفبٍر اؾبز،  

ّبببي شٌّببي ٍ ضٍحببي،  ضا ثببِ زضگيببطي ىظًببب سَاًببس يهبب

ثب  . ايُطاة، ٖسم اٖشوبز ثِ ًفؽ ٍ افؿطزگي ؾَق زّس

زض ديبسايف   سَاًبس  يهب ّبي اًؿبًي  سَػِ ثِ ايٌىِ آهَذشِ

 ِ يب ضٍوٌٌسُ ثبقس، ثطضؾبي   سهَض ثسًي ظًبى ٖبهلي سٗييي

 ِ گيبطي سهبَيط ثببسًي    دبصيطي ٍ چگبًَگي قببىل   ػبهٗب

 سَاًبس  يهاػشوبٖي ثطاؾبؼ ػبهِٗ دصيطي ٍ زيگط َٖاهل 

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

سببطيي  ٍ ظيجبؾبببظي ثببسى اظ دي يببسُ   ييْبببّطآضاوببِ 

 ضٍز ثبِ قبوبض هبي   ػبهٗبِ هبب   اذيط ّبي  زِّّبي  گفشوبى

 ؛1385 ؛ احوبببسًيب،1382 ؛ آلبيببببضي،1386 اذالنبببي،)

يطٍضر دطزاذشي ثبِ ايبي    (.1389، آضا ٍ ّوىبضاى ويَاى

ٍ زغسغِ  يهكغَل وِ ثساًين زل بثسي يبًي ًوَز ههؿألِ ظه

شٌّي ٍ ضٍحي، سهَيط ًبهُلَة شٌّبي اظ ثبسى ٍ ٖبسم    

ضا زضگيبط هكبىالسي    ظًبىضيبيز اظ ٍيٗيز ػؿوبًي، 

سوبهي اًطغي، ّعيٌبِ ٍ ٍلشكببى ضا ثبِ ذبَز      سب ؾبظز هي

اظ زؾشيبثي ٍ حشبي سَػبِ ثبِ هؿبب ل ٍ     ، هَُٗ  ًوَزُ

ايبي  . بظ زاقبشِ قبًَس  ثب ظًبسگي   سبط  يبسيب ح ّبي هَئَ

بى ٍ ظًهيعاى اٖشوبز ثِ ًفؽ  ثط سَاًس يههَئَ ّو ٌيي 

 .قسبثؾالهز ضٍاًي ٍ اػشوبٖي آًبى ثؿيبض هإطط 

سحميك ديطاهَى ضاثُِ هسيطيز ثسى ٍ سهَيط ثبسى زض  

زاذل وكَض اًؼبم قسُ اؾز وِ ثِ ثطذي اظ آًْبب اقببضُ   

يز هسيط»زض سحميمي ثب ٌَٖاى ( 1386)اذالني : قَز هي
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ًكببى زازُ  « ثسى ٍ ضاثُِ آى ثبب دبصيطـ اػشوببٖي ثبسى    

    ِ ٍػبَُ اظ حيبض     اؾز وِ سَػِ ظًببى ثبِ ثبسى زض ّوب

ثط هجٌببي  . اؾز بفشِآضايكي، هطالجز ٍ ًگْساضي قسر ي

اي، دببصيطـ  ايببي دببػٍّف ثببيي َٖاهببل ههببط  ضؾبببًِ

اػشوببٖي ثبب هبسيطيز     -اػشوبٖي ثسى ٍ دبيگبُ الشهبزي

ي طّبببيهشغ  زاضز ٍ ضاثُببِ هٌٗبببزاضي ٍػببَز  ثببسى ضاثُببِ

 ي ٍ هببسيطيز ثببسى هٗىببَؼ ٍ هٌٗبببزاض اؾببز ٌببساضيز

ضيبببيي ٍ ّوىبببضاًف زض سحميمببي  (. 1386 اذالنببي،)

ديطاهَى هسيطيز ثسى ٍ اضسجببٌ آى ثبب َٖاهبل اػشوببٖي     

گطايبي، فكببض اػشوببٖي ٍ     زٌّبس وبِ ههبط     ًكبى هبي 

ٍاثؿببشِ  طيببهشغ طارييببسغزضنببس  83اي  ههببط  ضؾبببًِ

 ظازُ ٍ ّوىبضاًف دْلَاى. ٌسو  ضا سٗييي هي( هسيطيز ثسى)

َبي سحميمبي ثبِ ثطضؾبي  ضيببيز اظ      1384زض ؾبل ًيع

ثبسى زض ًَػَاًببى     سهَيط شٌّي ثبسى ٍ قببذم سبَزُ   

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

زضنس ًَػَاًبى زذشبط زاضاي   39زضنس ًَػَاًبى دؿط ٍ 

زاضي  جببٌ هٌٗبي  غيطَجيٗي ثَزًس ٍ اضس قبذم سَزُ ثسى

ثبسى زض    ثيي ضيبيز اظ سهَيط شٌّبي ٍ قببذم سبَزُ   

ّب ّو ٌيي ًكبى زاز وبِ   يبفشِ .آهَظاى ٍػَز زاقز زاًف

هيبًگيي ضيببيز اظ سهبَيط شٌّبي اظ ثبسى زض زذشبطاى      

  َ ِ . زووشط اظ دؿبطاى ثب همبسؼ زض ؾببل    ٍ ًبَضي  ذَاػب

1388  ِ ِ  ثطضؾبي  ثب  ثبسى  سهبَض  ٍ قبسى  يػْببً  ضاثُب

ِ  اؾز آى زٌّسُ ًكبى سحميك بي اييّ يبفشِ. دطزاذشٌس  وب

 هشغيبط  قبف  اظ اؾبشفبزُ  ثبب  تيثِ سطس سحميك، ًْبيي هسل

 ظًبسگي،  قبيَُ  ،قبسى  يػْبً ثِ ًؿجز آگبّي ًَگطايي،

ِ  ذبًَازُ، زض گفشگَ  ٍيبٗيز سأّبل،   ٍ فطٌّگبي  ؾبطهبي

 ظًببى  زض ثبسى  سهبَض  سغييبطار  اظ زضنبس  40 ثِ ًعزيه

 .وٌس هي ييسجي ضا اؾشْجبى ٍ قيطاظ سْطاى، قْطّبي

زض ذبضع اظ وكَض  ثبسيي   ّب دػٍّفسحميمبر زيگط  

ذَضقيس ٍ ّوىببضاًف زض هُبلٗبِ ذبَز ثبط      :لطاض ثَزًس

ضٍي سهبَض ثبسى زض هيببى ظًبببى سطوبي وبِ ثبِ هطحلببِ       

 ٍيبٗيز سأّبل،   هشغيطّبي ؾبي،  ثيي ،اًس سُييب ؿگي ضؾ

 زضآهس هحل ؾىًَز، ؾُا سحهيالر، اقشغبل، ٍيٗيز

ثيطٍى آٍضزى ضحن ٍ ًْبيشب  هٗبلؼِ  ،اىسٗساز فطظًس هبّبًِ،

اظ ثسى ضاثُبِ هٌٗببزاضي ديبسا     اظ َطيك َّضهَى ٍ سهَض

زض  بثَسب ّو ٌبيي    (Khorshid, et al., 2007).اًبس  ًىطزُ

هُبلِٗ ذَز ثِ ايي ًشيؼِ ضؾيسُ اؾز وِ هُبلِٗ هؼالر 

اظ َٖاهل هإطط زض سهَض ثبسى ٍ   ،ّبي اػشوبٖي ٍ همبيؿِ

هُبلِٗ لَيٌؿشَى  (Botta, 2003).اؾز اذشالالر غصايي 

وبِ ػٌؿبيز ٍ ًبػاز زض     زّبس  يًكبى هًيع ٍ ّوىبضاًف 

اهبب آًْبب ثبط ايبي     ، سهَيط ثسى زض هيبى ًَػَاًبى هإططًبس 

زض سهبَيط ثبسى    يطشثبٍضًس وِ اضظيبثي ٍالسيي ًمف هْو

 ٍ زض ثبببيي زذشطّبببب   ػُيبببزض ثبببيي فطظًبببساى ٍ ثبببِ 

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

سحميمبر سب حبس ظيببزي ثبِ ثبسى ٍ هفببّين آى هطثبٌَ       

قَز، ٍلي ٍػِ سوبيع دبػٍّف حبيبط ثبب سحميمببر      هي

زيگببط ايببي اؾببز وببِ زض سحميمبببر ديكببيي، ًمببف     

گيطي سهَيط ثبسى ثطضؾبي ًكبسُ     دصيطي زض قىل ػبهِٗ

 زاليل سَػِ ثِ ثسى ٍ َٖاهل  مبلِ ثِ ثطضؾيايي ه اؾز ٍ

يببطي سهببَيط ثببسى زض ظًبببى گ زض قببىل هببإطط اػشوبببٖي

دطزاذشببِ، زض ايببي ضاؾببشب سٗيببيي ضاثُببِ ثببيي َٖاهببل     

، زٍؾبشبى ٍ  ّب ضؾبًِدصيطي هبًٌس هسضؾِ، ذبًَازُ،  ػبهِٗ

اَطافيبى ٍ سهَيط شٌّي ظًبى اظ ثسى ذَيف هَضز سَػبِ  

 .طزيگ يهلطاض 

 

 چارچًب وظزی
ّبي هجحض هطثٌَ ثِ ثسى ضا ثبيس زض ضٍيىطزّببي   ظهيٌِ 

زض ايي ضّيبفبز ثبسى   . ًوبزي ػؿشؼَ ًوَزوٌف هشمبثل 

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

آگببّي يبه قبرم اظ ذبَزـ،     . يبثس زيگطاى ضقس هي

ِ ثبظسبة افىبض زيگطاى زضثبضُ ذَزـ اؾز؛ دؽ   چيّب  ثب

. آٍضز بىيب ه ثِسَاى اظ ذَزّبي ػساگبًِ ؾري  ًوي يضٍ
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ِ  وَلي ثطاي ٗىبؾبي  ذهبلز اً  ضٍقي وطزى  هَئَ ثب

اثشبسا زض   «ذبَز »هفْبَم  ؛ ثسيي سطسيت وٌس يهاقبضُ  ذَز

گيطز ٍ ؾذؽ زض ََل ظًسگي ّط  وَزوي قىل هي زٍضاى

ظهبببى وببِ قببرم ٍاضز هَلٗيببز اػشوبببٖي ػسيببسي   

ضا ضقبس   «ذبَز »ؾبظز سبب سهبَ ض    فطز ضا لبزض هي گطزز هي

زيگبطي سٗوبين   »ّطثطر هيس ًيع ثِ (. 1373وَظض، )س زّ

س وبِ زض آى فبطز هُببثك سطويجبي اظ     وٌب  اقبضُ هبي « يبفشِ

زيگبطاى اظ اٍ زاضًبس، ضفشببض     وٌبس  يهب اًشٓبضاسي وِ گوبى 

اظ « ثببظي وبطزى ًمبف   »ٍ « دصيطي ًمف» فطآيٌسًوَزُ، ثب 

 فطآيٌبس ٍ   وٌبس  يهب زيگطي سٗوين يبفشِ ذَز آگبّي ديسا 

زض ظهيٌبِ  ( 1386) بفويگب  .وٌبس  يهب دصيطي ضا َي  ػبهِٗ

ِ »يب « زا٘ اػشوبٖي»هجحض  هَيبَٔ هَلٗيبز   « ًٌبگ  لىب

اظ ًٓبط  . وٌبس  ثسى ٍ سٗببهالر اػشوببٖي ضا ثطضؾبي هبي    

آقٌبيي ثبيي   ًگْساقز، هسيطيز ثسى زض حفّ ٍ ّبفوي

ّب ٍ ضٍاثٍ اػشوبٖي هحَضيز اؾبؾي زاضز ٍ  افطاز، ًمف

ثِ ٌَٖاى يه حلمِ ٍاؾٍ ثبيي َّيبز فبطزي ٍ َّيبز     

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

سبَاى آى ضا ثبِ    گبطزز وبِ هبي    ٌَٖاى هٌؼبي للوبساز هبي   

ِ  ّبي گًَبگَى زض ػْز قىل قيَُ اي ذببل   زّي گًَب

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

ِ  ثِ زًجبل قٌبؾبي ٍ ايٌىبِ    افعايف هفَْم ذَز زض ػبهٗب

ثسى ثركي اظ ذَز اؾز، ثسى ثبِ هٌعلبِ يبه هحهبَل     

ض سٗبهبل فبطز ثبب زيگبطاى ازضان     ز سَاًبس  يهاػشوبٖي وِ 

قٌبؾبى  نحيحي اظ ذَز زاقشِ ثبقس،  هَضز سَػِ ػبهِٗ

 .لطاض گطفز 

ّببي سٗببهلي ثبط     گطچِ چبضچَة سئَضيه زض ًٓطيِ

هحَض وٌف هشمبثل فطز ٍ ػبهِٗ اؾز ٍ ثبسى ثبِ ٌٖبَاى    

، اهبب  قبَز  يهاػشوبٖي زض ايي سٗبهل ؾبذشِ  زيٍالٗيه 

ذشگطايبًي هبًٌبس فَوبَ   ي چَى سطًط ٍ فطاؾببًيگطا ؾبذز

. وٌٌبس  يهب ًيع ثسى ضا هحهَل قطايٍ اػشوببٖي للوبساز   

سطًط ثسى ضا هحهَل ديبهسّبي اؾبؾي ٍ سغييطار ػَاهٕ 

وِ گطچِ ثِ لحببِ سببضيري    وٌس يهنٌٗشي غطة للوساز 

ضا ثبط ثبسى    طيسأطهصّت ثِ ٌَٖاى ًْبزي ًيطٍهٌس ثيكشطيي 

ٗشي غطة زاقشِ اؾز، اهب قطايٍ اػشوبٖي زض ػَاهٕ نٌ

ي هبًٌبس گيبسًع   قٌبؾببً  ػبهِٗاي اؾز وِ  ثِ گًَِاهطٍظُ 

اظ هؼؤَ سبأطيطار هشٌبَٔ هسضًيشبِ ثبط ظًبسگي      هٗشمسًس 

ثِ وبّف الشساض زيٌي زض هَضز سٗطيف ٍ  سَاى يه ّب اًؿبى

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

ض ضاثُِ ثيي ًٓبن اػشوببٖي ٍ ثبسى ضا هبَضز سَػبِ لبطا      

ِ ٍ  زّبس  يه ًٓبن ضا ثبطاي ّبط سئبَضي اػشوببٖي        هؿبأل

ايي هَيبَٔ اؾبز    زًجبل ثٍِ  زاًس يههؿألِ  ييسط ياؾبؾ

ثِ ٍػَز  ّب ثسىاي ذبل اظ َطيك اًًجبٌ  وِ ًٓن ػبهِٗ

1ضغين  ٍاغُاٍ هٗشمس اؾز وِ . آهسُ اؾز
  َُيقب ثِ هٌٗبي   

سبطي اظ   ظًسگي ٍ ثِ ٌَٖاى سٌٓبين ظًبسگي، هٌٗببي ٍيبػُ    

هٌٗببي زيگبطي   . َجك لَاٖس سؼَيع قسُ زاضزذَضزى ثط 

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

سَاًس ّن ثطاي حىَهز ثط ثبسى ٍ ّبن حىَهبز ثبط      هي

ػبلبت   سَاًبس  يهب ػبهِٗ وبضثطز زاقشِ ثبقس ٍ اظ ايي ًٓط 

سطًط ثِ اضسجبٌ هشمبثل ثيي ثبسى، فطٌّبگ ٍ ػبهٗبِ    . ثبقس

ز احؿببؼ، ازضان، چگبًَگي   ٍ هٗشمس اؾ دطزاظز يهًيع 

ثِ   -ٍ ًِ سوبهب    -ايفبي ًمف ٍ ًَٔ ضفشبض سب حس ظيبزي 

اي ثبطاي ثبسى    سطًط ذهلز زٍگبًِ. فطٌّگ ٍاثؿشِ اؾز

لب ل اؾبز وبِ ثبِ اٖشمببز ٍي هوىبي اؾبز سبب حبسي         

هب   ّوِوِ  سوٌ يهثيبى  گًَِ يياٍي . هشٌبلى ثِ ًٓط ضؾس

، هب ّو ٌبيي زض  يي ّؿشين، اهب زض ٖيي حبلّب ثسىزاضاي 

ثسى هب اثبعاضي يبطٍضي   . يه هٌٗبي ذبل، ثسى ّؿشين

 ( .ّوبى)ثطاي قٌبؾبيي اػشوبٔ هبؾز 

ّبي اػشوبٖي اذيط لجبل   هَئَ ثسى آزهي زض ًٓطيِ

اظ سطًط، ثِ ٍيػُ سَؾٍ هيكبل فَوبَ هبَضز سَػبِ لبطاض      

قبيس ًرؿشيي وؿي وِ دطؾف اظ ثسى ضا ٍاضز . گطفشِ ثَز
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اظ ًٓبط فَوبَ   . هيكل فَوبَ ثبقبس  ٖلَم اػشوبٖي ًوَزُ، 

ّوگببم  . يىي اظ اثٗبز اؾبؾي ػْبى هسضى، اًًجبٌ اؾبز 

ّببيي ثبِ هٌٓبَض     ٍ ضٍـ ّب َُيقثب َْْض ػَاهٕ هسضى، 

ثبِ ٍػبَز    آًْبسٌٓين ضفشبض ٍ حبالر افطاز ٍ ضٍاثٍ هيبى 

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

جبٌ، افعايف سؿلٍ ّس  انلي اًً(. 1378 فَوَ،)اؾز 

الجشببِ، ّببس  فمببٍ افببعايف . فببطز ثببط ثببسى ذببَز ثببَز 

ّبي ثسى يب سكبسيس اًميببز آى ًجبَز، ثلىبِ قبىل       هْبضر

اي ثبَز وبِ زض زضٍى ّوببى ؾببظٍوبض،      ثركيسى ثِ ضاثُِ

سبط ؾببظز وبِ هفيبسسط اؾبز ٍ       ثسى ضا ثِ آى اًساظُ هُيٕ

، ثبطزاض  فطهببى يي ّبب  ثبسى ثسيي سطسيت اًًجبٌ، . ثطٖىؽ

زض يبه وبالم   . ؾببظز  ّبيي هُيٕ هبي  ي وطزُ ٍ ثسىسوطي

اظ يبه ؾبَ، ايبي    . وٌس اًًجبٌ، لسضر ضا اظ ثسى ػسا هي

لسضر ضا ثبِ سَاًببيي ٍ لببثليشي وبِ زض دبي افبعايف آى       

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

وٌبس ٍ اظ   وِ هوىي اؾز اظ آى ًشيؼِ قَز، هٗىَؼ هبي 

 (.1378فَوَ، ) ؾبظز يهضا  آى هٌبؾجبر ؾفز اًميبز

قٌبؾبي،   اًؿببى   حبَظُ  نبحجٌٓطاىزاگالؼ يىي اظ 

گيبطز وبِ    ثسى ضا ثِ هظبثِ يه هشي فطٌّگبي زض ًٓبط هبي   

ّبببي يببه  ي فطٌّگببي، اقببشغبالر ٍ ايببُطاةّببب اضظـ

ؾبظز ٍ سؼلبي ٖيٌبي ثبساى     فطٌّگ ذبل ضا هٌٗىؽ هي

سبَاى يبه ًٓببم ضا قبٌبذز      ثركس ٍ اظ َطيك آى هي هي

ٍ  ّبؾبز  اؾبشٗبضُ ثسى هولَ اظ ًوبزّب ٍ (. 1385 شوبيي،)

ي ّبب  زيهحبسٍز سَاى هُببثمشي هيببى اؾبشمطاض     زض آى هي

ػؿوبًي زض يه َط  ٍ ًٓن اػشوبٖي زض َبط  زيگبط   

 ذهبَل  زضاٍ ثسى اًؿبى ضا اثعاض سفىبط  . هكبّسُ ًوَز

اي زاًؿشِ ٍ هٗشمس اؾز وِ ثبسى اًؿببًي،    ضٍاثٍ اؾشٗبضُ

ي ٍ ؾببظهبى  بفشگي ؾبظهبىزضثبضُ  ّب اؾشٗبضُ اظ يهْوهٌجٕ 

ي ؾببظهبى ًيبفشبِ،   ّبب  ثسىثٌبثطايي، . ًيبفشگي ػبهِٗ اؾز

، 1978، سطًبط )زّبس   ؾبظهبى ًيبفشگي ػبهِٗ ضا ًكببى هبي  

زاگالؼ هٗشمس اؾبز زٍ ضاُ اضسجببَي ثبيي ثبسى ٍ      .(22

ًبِ  . سهَض اػشوبٖي ثب ّط سأطيطي اظ زيگبطاى ٍػبَز زاضز  

وٌبس ٍ قبىل    وٌشبطل هبي   ي زضًٍف ضاّب ثسىسٌْب ػبهِٗ 

زّس، ثلىِ ثبسى ًيبع ولىؿبيًَي اظ ًوبزّببي َجيٗبي       هي

وٌس وِ اظ َطيك آى ػبهِٗ ٍ چگًَگي ؾببظهبى   ايؼبز هي

هَضز سأويس زاگالؼ   ًىشِ .سَاى زضن ًوَز يبفشي آى ضا هي

هٌٗببي اػشوببٖي ٍ ًوببزي اظ       ايي اؾز وِ ثسى گيطًبسُ 

اًؿببى،  زاگبالؼ يبوي ثيببى ايٌىبِ ثبسى       .ػبهِٗ اؾز

ٍ هؿشٗسسطيي سهَيط لبثبل زؾشطؾبي اظ ًٓببم     ييسط آهبزُ

  ّبي ضايغ زضثببضُ  وٌس وِ ايسُ اػشوبٖي اؾز، سهطيا هي

ثسى ثِ هيعاى ثباليي ثب اٖشمببز هشبساٍل ٍ هطؾبَم زضثببضُ     

 (.1970زاگالؼ، )ػبهِٗ قجبّز زاضًس 

گيسًع ثسى ضا زض قبطايٍ ثبظسببثي ػَاهبٕ هبسضى، زض     

ػشوبٖي ثسى زض ػَاهٕ ؾبٌشي ثطضؾبي   ي اّب زيفٗبلثطاثط 

ي ٍيػُ ثسى ؾبظي ٍ سَػبِ  ّب نيضغوٌس ٍ هٗشمس اؾز  هي

اذيط سؼسز ثسى ضا   ثِ آضاؾشگي ٍ ًٓبفز ػؿن َي زٍضُ

ي ثبظسبثي هساٍم، ثِ ٍيبػُ زض قبطايُي   ّب فيگطازض ثطاثط 

ِ سأطيطدبصيط   ،ثبقبس  زاقشِوِ وظطر اًشربة ٍػَز   ؾببذش

ظًسگي ٍ ّن دسيبس آهبسى    ضيعي ٍ سٌٓين ّن ثطًبهِ. اؾز

ّببي   ظًبسگي ثبب ضغيبن      ّبيي وِ ثطاي اًشربة قيَُ گعيٌِ

اگبط  . وَسبُ ثيٌبًِ ذَاٌّس ثبَز  وبهال اًس،  غصايي زض آهيرشِ

ايي دسيسُ فمٍ ثِ ٌَٖاى سغييط الگَّببي آضهببًي ْبَاّط    

ػؿوبًي يبب فمبٍ ثبِ ٌٖبَاى سبأطيطار ثبظسببثي سجليغببر        

يز ايبي اؾبز وبِ هبب     سؼبضي سفؿيط ٍ سحليل قَز، ٍالٗ

قبَين   ّبي ذَيف هي ثيف اظ ديف هؿإٍل َطاحي ثسى

ِ  ٍ ّطچِ هحيٍ فٗبليز ؾبٌشي    ّبي اػشوبٖي هب اظ ػبهٗب

، فكبض ايبي هؿبإٍليز ضا ثيكبشط    ثبقس گطفشِثيكشط فبنلِ 

گيسًع ًٓبضر زيگبطاى ضا   (.1383 وؿل،) وٌس احؿبؼ هي

زاًس ٍ يوي سهطيا ثبِ   اهطي يطٍضي زض وٌشطل ثسى هي

وٌشطل قبرم ضٍي حطوببر ثبسى     فطآيٌسبيبى ًبدصيطي د

وٌس وِ يه ٖبهل ثب نالحيز ثَزى، سٌْب  ذَيف، ثيبى هي

ثِ هٌٗبي آى ًيؿز وبِ چٌبيي وٌشبطل هبساٍهي ضا ثبسٍى      
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ٍلفِ اٖوبل وٌين، ثلىِ زيگطاى ّن ثبيس قبّس ثبقبٌس وبِ   

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

ي ؾبُحي ديىبط   ّبب  يػگب يٍول ثط ّوِ ْبّطي ثسى هكش

هبؾز؛ اظ ػولِ َطظ دَقف ٍ آضايبف وبِ ثبطاي ذبَز     

قرم ٍ ثطاي افطاز زيگط لبثل ضؤيبز اؾبز، ثبِ َبَض     

 ّبب  وبٌف يي ثطاي سفؿبيط  ّب ًكبًِضا ثِ ٌَٖاى  آًْبهٗوَل 

آى اؾز وِ فطز اظ   وٌٌسُوطزاض، هكرم  .طزيگ يهثِ وبض 

ضٍظهببطُ ي ّببب زيببفٗبلًوبببي ْبببّطي ذببَز چگًَببِ زض 

  وٌس يهاؾشفبزُ 

ِ اظ هؼؤَ هجبحض ثبال، آً ِ   سبَاى  يهب ولبي   َبَض  ثب

ازضان ًوَز، ايي اؾز وِ ثسى يبه ٍالٗيبز اػشوببٖي ٍ    

ِ  ضا آىي هرشلبف  ّبب  يسئَضفطٌّگي زاضز ٍ  ّببي   زض ظهيٌب

اًًجبٌ اػشوبٖي، ًوبزّبي اػشوبٖي، قبطايٍ ذببل ّبط    

ْبَم  دصيطي اظ ًْبزّببي اػشوببٖي ٍ غيبطُ هف   طيسأطػبهِٗ، 

ايي دػٍّف ػبهٗبِ دبصيطي ثبسى ضا وبِ     . اًس ًوَزُؾبظي 

گيبطي سهبَيط شٌّبي اظ ثبسى زاضز، اظ      ًمف اؾبؾي قىل

ضّيبفز وٌف هشمبثل ًوبزي ٍ هفببّين اؾبؾبي ثبسى ضا اظ    

ٍ زض  ي ًٓطي هَضز ثحبض اذبص ًوبَزُ اؾبز    ّب بفزيضّ

گيطي سهبَيط   ثيي زيسگبُ ّوؿط ٍ قىلنسز سجييي ضاثُِ 

شٌّي ظًبى اظ ثسى ذبَيف ٍ چگبًَگي   سهَض ، ضاثُِ ثسى

 اظ َطيك ذبًَازُ، هسضؾِ، زٍؾشبى ٍ ضؾببًِ،  دصيطي ػبهِٗ

ثبيي سهبَض شٌّبي ظًببى اظ ثبسى      ٍ ّو ٌيي سجييي ضاثُبِ  

 .اؾزّل أسحهيالر ٍ س ذَيف ٍ ؾي،

 
 مذل وظزی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ذببَز )ّبببي سٗبببهلي  سئببَضي

ِ وب اي، زيگطي سٗ آ يٌِ ....(  ين يبفشب

ًٓطيِ ّطثبطر هيبس ٍ َّضسبَى    )

 (وَلي، گبفوي

 ذبًَازُ

 هسضؾِ

 ّب ضؾبًِ

 گطٍُ ّوؿبالى

 سهَيط شٌّي ثسى دصيطي ػبهِٗ

 هسيطيز ثسى

 (ًٓطيِ گسيٌع، سطًط، زاگالؼ)
اي هشغيطّبي ظهيٌِ  
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 ريش تحقیق
 سَنيفي  نَضر ثِايي دػٍّف اظ ًَٔ ديوبيكي اؾز وِ 

آهبضي زض ايي سحميبك ظًببى     ػبهِٗ. سحليلي اًؼبم قسُ اؾز

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

آى حؼن   لِيفطهَلي وِ ثِ ٍؾ .اًشربة قسًس ًوًَِ ٌَٖاى ثِ

آظهَى  ،گيطي اًؼبم قس هكرم  ٍ ثطاؾبؼ آى ًوًَِ ،ًوًَِ

هحبؾبجِ  /. 98اَويٌبى وَوطاى اؾز وِ زض ايي َطح ثب ؾُا 

 .قسُ اؾز

P=0/5 q=0/5  N=1377107  D=0/5  t= 1/96 

 

P    ;   ِاحشوبل ٍػَز نفز زض ًوًَِ يب ًؿجشي اظ ػبهٗبِ وب
 .فبلس نفز هَضز ًٓط اؾز

Q    ; ِٗاحشوبل ٖسم ٍػَز نفز زض ًوًَِ يب ًؿجشي اظ ػبه
 .وِ فبلس نفز هَضز ًٓط اؾز

D   ;وبِ   زّبس  يزضنبس ذُبب ضا ًكببى هب     زلز احشوبلي يب
 .قَز ياذشيبض ه 05/0سب  01/0هٗوَال  ثيي 

همبسهبسي وبِ ثبط ضٍي     ًشبيغ هُبلِٗ ثطاؾبؼ ًوًَِ حؼن
 5/0ذُببي   گبطفشي  ًٓبط  ثبب زض  ًٍفط اظ افطاز ًوًَِ  30

ِ   ،گيطي ًوًَِضٍـ . گطزيس ثطآٍضز ثبَز؛   اي چٌبس هطحلب
ِ سي قْط ثثٌ قْط ضا ثب سمؿين  ًمكِاثشسا  ثسيي نَضر وِ

گبًبِ انبفْبى ضا ثبط     چْببضزُ زؾز آٍضزُ، ؾذؽ هٌبَك 
اػشوببٖي    –حؿت اَالٖببر هٗبًٍبز اهبَض فطٌّگبي     

الشهبزي هٌُمِ قبْطي   يّب يػگيٍقْطزاضي ثب سَػِ ثِ 
ًكبيي   ًكيي، هشَؾٍ هطفِ  هٌُمٍِ اهىبًبر ضفبّي، ثِ ؾِ 
ؾذؽ اظ زضٍى ّط هٌُمِ  .اؾز ٍ فميطًكيي اًشربة وطزُ

  هطحلِثِ نَضر سهبزفي اًشربة قسُ ٍ زض  ييّب بثبىيذ
سهببزفي ٍ زض   قبىل ثبِ   ييّبب  هحلِثٗسي اظ ّط هٌُمِ 

آذط اظ ّط هحلِ دبؾبرگَيبًي اظ زضة هٌببظل ثبِ      هطحلِ
زض ّط ثلَن سٗساز هٌبظل . نَضر سهبزفي اًشربة قسًس

قس؛ ٖبسز حبنبل    سمؿين هي 20قس ٍ ثط ٖسز  ٍضز هيآثط
اي يه ذبًبِ   ذبًِ دٌغّط  ،لهظب ثطايٖسز فبنلِ ثَز وِ 

ِ اثعاض سحميك زض ايبي دبػٍّف    .قس اًشربة هي   دطؾكبٌبه
دطؾكببٌبهِ ثطاؾبببؼ  يّببب ؾببإال. ثببَزهحمببك ؾبببذشِ 

وبض ضفشبِ  ِ ث يطّبيهشغچبضچَة ًٓطي سحميك، هفبّين ٍ 
ّبي سحميمببر   ّبي سحميك ٍ ثبظثيٌي دطؾكٌبهِ زض فطييِ

ثٗبس اظ   .گطزيس هكبثِ زض زاذل ٍ ذبضع اظ وكَض َطاحي
اثشببسا  ،َطاحببي دطؾكببٌبهِ ٍ لجببل اظ اػببطاي ًْبببيي آى 

هشرهم زض ايي ظهيٌِ، اضظيبثي  ييدطؾكٌبهِ سَؾٍ چٌس
 .اظ انالحبر ثبطاي دبيف آظهبَى آهببزُ قبس      دؽ ٍ قس

ًفط اظ افطاز ػبهِٗ هبَضز هُبلٗبِ    30آظهَى همسهبسي ثيي 
ضٍـ ثببِ وبببض ضفشببِ ثببطاي ؾببٌؼف دبيبببيي  .اًؼببم قببس 

ِ دطؾكٌبهِ ضٍـ ّو اظ ايبي  . ّبؾبز  بٌّگي زضًٍي گَيب
ثبط ايبي   . ضٍ، اظ يطيت آلفبي وطًٍجبخ ثْطُ گطفشبِ قبس  

ّبي هطثٌَ ثِ سهبَيط ثبسى، زيبسگبُ     اؾبؼ، دبيبيي گَيِ
همجبَل ثبَزُ،    7/0اَطافيبى، هسيطيز ثسى ٍ ضؾبًِ ثبالي 

 .زض حس ذَة اضظيبثي گطزيس
ي آهبضي هَضز ًيبظ اظ ثؿشِ ًطم افبعاضي  ّب ليسحلثطاي 

spss زض ؾبُا سَنبيفي اظ ػبساٍل    . اؾشفبزُ قسُ اؾز
ّببي   سَظيٕ فطاٍاًي ٍ زض ثطضؾي ضٍاثٍ هشغيطّب، اظ آهبضُ

ديطؾَى ٍ زض ؾبُا اؾبشٌجبَي اظ    Eta  ٍrسَنيفي چَى
 .اؾشفبزُ قسR ، ٍ آظهَى هٌٗبزاضي T، آظهَى Fآظهَى 
 

 مفاَیم ي متغیزَا
 تصًیز بذن

ثب سَػِ ثِ ايٌىبِ ثبسى اًؿببى، سٓببّط فيعيىبي اٍؾبز؛       
چگًَگي سهَض قرهبي ٍ احؿبؾببر ٍي زض   ثٌبثطايي، 

 ,Graven)وٌبس  هَضز ثسًف، سهَيط شٌّبي ضا ايؼببز هبي   

سهَيط شٌّي قبهل ٖمبيس ٍ احؿبؾبر آگبّبًِ ٍ  .(2003
هفَْهي هشكبىل اظ احؿبؾببر    غيطآگبّبًِ زض هَضز ثسى،
، ػٌؽ، ٖولىطز ٍ سَاًبيي ثسى فطزي زض هَضز اًساظُ ثسى

 .ضؾيسى ثِ اّسا  اؾز ثطاي
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 پذیزی  جامؼٍ
وِ اظ َطيك آى فطز ثِ ٌَٖاى  اؾز يفطآيٌسدصيطي  ػبهِٗ

ّبب ٍ الگَّببي ضفشببض     ٌّؼبضّب، اضظـ ،ًَٖي اظ ػبهِٗ
ٍ ثبِ ٌٖبَاى    طزيب گ يهب  فبطا ههَة ػبهِٗ ضا اظ زيگطاى 

ِ . قبَز  ًَٖي اظ ػبهِٗ هحؿَة هبي   دبصيطي يبب   ػبهٗب
ثبطاي ثمببي    ّبب  اًؿبىاػشوبٖي قسى ثِ ايي هٌٗبؾز وِ 

ّببي ثمبب ثبِ     ذَز ثبِ زيگبطاى ٍ ثبطاي يببزگيطي قبيَُ     
ِ   .اػشوبٖي قسى ًيبظهٌسًس ّببي   اػشوبٖي قبسى ذهيهب

 (.1379قبضٍى، ) وٌس يهفطزي هب ضا ايؼبز 
 
 َا افتٍی

 54زضنببس هؼببطز ٍ  46ًفببط دبؾببرگَ  385اظ هؼوببَٔ 
ؾببل   30ؾٌي دبؾرگَيبى  ثَزًس ٍ هيبًگيي هشأّلزضنس 
 ليؿبًؽاظ دبؾرگَيبى  زضنس8/48 ؾُا سحهيالر. ثَز

 هيبعاى  ووشبطيي . ثبَز  زضنبس  1/35 ثب زيذلن آى اظ دؽ ٍ
 . ثَز زضنس 5/5 ثب زيذلن ظيط ثِ هشٗلك ًيع سحهيالر
گيبطي   ّوجؿشگي هشغيطّبي هؿشمل ثب قبىل  1ػسٍل 

ِ  ّوببى . زّبس  يهب سهَيط شٌّي ثسى ضا ًكبى  وبِ زض   گًَب
، ثب سَػِ ثِ ؾُا هٌٗبزاضي ثبيي  قَز يهٍل هالحِٓ ػس

گيطي سهَيط ثسى، ثيي  هيعاى سأطيطدصيطي اظ ضؾبًِ ٍ قىل
آى زٍ هشغيط ّوجؿشگي ٍػَز زاضز ٍ ايي ضاثُبِ هٌفبي ٍ   
يٗيف اؾز؛ يٌٗي ّطچبِ سأطيطدبصيطي اظ ضؾببًِ ثيكبشط     
ثبقس، ًوطُ سهَيط ثسى فطز ووشط اؾز ٍ اٍ ووشط اظ ثبسى  

زيببسگبُ اَطافيبببى ظى، هسضؾببِ ٍ  . ضزذببَز ضيبببيز زا 
 طيسببأطگيببطي سهببَيط ثببسى  ذبببًَازُ ًيببع ثببط ضٍي قببىل

ٍ ثب افعايف هيعاى سبأطيط ّطوبسام ًوبطُ سهبَيط      اًس زاقشِ
 .ووشط قسُ اؾز( آًْبضيبيز اظ ثسى ) ثسى افطاز

 
 بذن تصًیز گیزی شکل بامتغیزَای مستقل  َمبستگی -1جذيل 

 ّبي هؿشملهشغيط سهَيط ثسى زاضي هٌٗب ؾُا

 ضؾبًِ اظ سأطيطدصيطي هيعاى -169/0 /.001

 ظى زيسگبُ اَطافيبى -156/0 002/0

 هسيطيز ثسى 095/0 06/0

 هسضؾِ -/.148 04/0

01/0 177/0 -  ذبًَازُ

009/0 133/0  -  ؾي

 

ًيع ؾبٌؼيسُ  گيطي سهَيط ثسى  قىلؾي ٍ ثيي ضاثُِ 

ٍ وبِ ثبيي ؾبي     زّبس  يزؾز آهسُ ًكبى هِ ًشبيغ ث. قس

ز، ضاثُِ هٌٗبزاض ٍ هٌفي ٍػَز زاض گيطي سهَيط ثسى قىل

ضٍز، سهَيط ثبسًي ًيبع    ثسيي هٌٗب وِ ّطچِ ؾي ثبالسط هي

هيعاى ضيببيز اظ سهبَيط ثبسًي وببّف      قسُ، سط فييٗ

 . بثسي يه

ٍ   2ػسٍل    هيبًگيي سهَيط ثسى زض ثيي ظًببى هؼبطز 

ّوبى ََض وِ زض ػسٍل هكبّسُ  .زّس يهضا ًكبى  هشأّل

هيبًگيي ًوطُ سهَيط ثسى زض افبطاز هؼبطز ثطاثبط     ،َزق يه

وبِ زض ٍالبٕ    اؾبز  61/3ض افطاز هشأّبل ثطاثبط   زٍ  72/3

يٌٗبي افبطاز هؼبطز     اؾبز؛  109/0سفبٍر هيببًگيي آًْبب   

زض آظهَى  .افطاز هشأّل زاضًسًؿجز ثِ سهَيط ثسى ثْشطي 
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ٍ ؾبُا هٌٗببزاضي ثطاثبط ثبب      =F /.004لَيي ثب سَػِ ثِ 

. اؾبشفبزُ قبَز   ّبب  بًؽيب طو ثطاثبطي ٍاض اظ ف سثبي 95/0

ثطاؾبؼ فطو ثطاثطي ٍاضيبًؽ ثب سَػِ ثبِ همبساض    اوٌَى

89/1 ;t  هبَضز ًٓبط    ِ يفطي 05/0ٍ ؾُا هٌٗبزاضي ثطاثط

ثيي سهبَيط ثبسى ٍ ٍيبٗيز سأّبل      قَز؛ يٌٗي هي سييسأ

 .(3ػسٍل قوبضُ ) ضاثُِ ٍػَز زاضز
 

 ي متأَلمیاوگیه تصًیز بذن در بیه سوان مجزد  -2جذيل 

 يضؼیت تأَل

 تصًیز بذن

 َا هیاوگیتفايت م میاوگیه فزاياوی

 7233/3 179 هؼطز
109/0 

 6140/3 204 هشأّل

 
 گیزی تصًیز بذن يضؼیت تأَل ي شکل  Tآسمًن  -3جذيل 

 Tآسمًن  آسمًن لًیه

 f sig t df sig 

 05/0 381 897/1 953/0 004/0 ّب بًؽيثطاثطي ٍاض فطو

 ّب  ٍاضيبًؽ يطفطو ٖسم ثطاث
  898/1 425/375 058/0 

 

ّببي   هيببًگيي سهبَيط ثبسى زض ثبيي گبطٍُ      4ػسٍل 

وِ ػبسٍل   گًَِ ّوبى. زّس يهضا ًكبى  هرشلف سحهيلي

هيبًگيي ًوطُ سهَيط ثبسى افبطاز ظيبط     ،زّس يهفَق ًكبى 

زيبذلن ٍ   ، فبَق 57/3، زيذلن ثطاثبط ثبب   49/3زيذلن ثطاثط ثب 

َق ليؿببًؽ ٍ ثببالسط ثطاثبط ثبب     ٍ ف 74/3ليؿبًؽ ثطاثط ثب 

ٍ ايي ًشبيغ حبوي اظ آى ثبَز وبِ ثبيي چْببض     . ثَز 68/3

يٌٗببي ّطچببِ   ؛گببطٍُ سفبببٍر هٌٗبببزاضي ٍػببَز زاضز  

هيبعاى ضيببيز اظ سهبَيط ثبسى      ثبقس؛سحهيالر ثبالسط 

  Etaثبب سَػبِ ثبِ    ضا  ًشبيغ ًيع 5ػسٍل . بثسي يافعايف ه

ثبسى ًبقبي    اظ هٌجٕ سغييطار  0/.2  زّس يًكبى ههَػَز 

 .اظ سحهيالر اؾز

 َای مختلف تحصیلی میاوگیه تصًیز بذن در بیه گزيٌ -4جذيل 

 اوحزاف مؼیار فزاياوی میاوگیه ومزٌ تصًیز بذن تحصیالت میشان

 62775/0 21 4962/3 ظيطزيذلن

 55574/0 134 5762/3 زيذلن

 54916/0 187 7439/3 ليؿبًؽ ٍ زيذلن فَق

 58708/0 41 6829/3 ثبالسط ٍ ليؿبًؽ ق فَ

 56436/0 383 6651/3 ػوٕ
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 گیزی تصًیز بذن تحصیالت ي شکل  fآسمًن  -5جذيل 
میشان تحصيیالت  

 ي تصًیز بذن
 مجمًع

 مزبؼات 

 درجٍ
 آسادی 

 میاوگیه
 مزبؼات 

F 
 سطح 

 داری یمؼى
 اتا اسکًار اتا

 3 831/2 ثيي گطٍّي
944/0 

 

010/3 

 
 زضٍى گطٍّي 023/0 153/0 030/0

838/118 

 
379 

314/0 

 

 ػوٕ ول
669/121 

 
382  

 
 ثبط  هشٗبسزي  هؿبشمل  هشغيطّببي  اػشوببٖي  فًبي زض
 ٍ هيبعاى  يببفشي  ،لؿبوز  ايي ّس . هإططًس ٍاثؿشِ هشغيط
 نببَضر ثببِ) هؿببشمل هشغيطّبببي اظ ّطوببسام اطببط ؾببْن
( ولبي  نبَضر  ثِ) هؿشمل هشغيطّبي هؼؤَ ٍ( ػساگبًِ

 6ػبسٍل  .اؾز ظًبى زض ثسى سهَيط گيطي قىل سجييي زض
ِ  ثبب . زّس يهضا ًكبى  هشغيطُ چٌس ضگطؾيًَي سحليل  سَػب
 ذبًَازُ، ؾي، سأّل، سحهيالر، هشغيطّبي لجلي ثرف ثِ

 گيبطي  قبىل  ثب هٌٗبزاضي  ضاثُِ ضؾبًِ ٍ اَطافيبى هسضؾِ،
 ثبيي  اظ ضگطؾبيًَي  سحليل زض. زاضًس ظًبى زض ثسى سهَيط
ِ  هطحلبِ،  قف َي زض طّبيهشغ ايي  شغيطّببي ه سطسيبت  ثب

 هيببعاى ثببسى، هببسيطيز ؾببي، ضؾبببًِ، سببأطيط ذبببًَازُ،
 .قسًس ضگطؾيَى  هٗبزلِ ٍاضز هسضؾِ ٍ سحهيالر
R  همساض ذبًَازُ هشغيط ٍضٍز ثب اٍل گبم زض

 03/0 ثِ 2

ِ  سبأطيط  هشغيبط  ٍضٍز ثبب  زٍم گببم  زض. يبفز افعايف  ضؾببً
R همساض

 ٍضٍز ثبب  ؾبَم  گبم زض. يبفز افعايف 05/0 ثِ  2
R همبساض  هشغيطّبب،  زيگط زٍ وٌبض ضز افطاز ؾي

2  ِ  08/0 ثب
 همبساض  ثسى هسيطيز ٍضٍز ثب چْبضم گبم زض يبفز افعايف

R
 هيبعاى  ٍضٍز ثبب  دٌؼن گبم زض. يبفز افعايف 09/0 ثِ  2

R همساض سحهيالر
 ،ًْبيز زض ٍ يبفز افعايف 10/0 ثِ 2

ِ  هشغيبط  ٍضٍز ثبب  آذط گبم زض R همبساض  هسضؾب
2  ِ  11/0 ثب

ِ  هشغيط قف ايي هؼؤَ ،سطسيت ييا ثِ. يبفز افعايف  ثب
 گيبطي  قبىل  ٍاضيببًؽ  سغييبطار  اظ زضنبس  11 ول ََض
 هشغيطّبي ،ّو ٌيي. وٌٌس يه سجييي ضا ظًبى زض ثسى سهَيط
 يىبسيگط  ثبب  يبه  ّبيچ  ضگطؾبيًَي  سحليل زض قسُ ٍاضز

 .اًس ًساقشِ ّوذَقبًي

 متغیزٌ چىذ رگزسیًوی تحلیل -6جذيل 

 متغیزَای مستقل
R R

2 
   

 سطح F تاب
 داری مؼىی 

 001/0 769/11- 129/0 031/0 177/0 ذبًَازُ :اٍل گبم

 054/0 233/0 ؾبًِضسأطيط ذبًَازُ، :زٍم گبم
180/0 -350/10 000/0 

 000/0 511/10- 145/0 080/0 283/0 ؾي سأطيطضؾبًِ، ذبًَازُ، :ؾَم گبم

 هسيطيز ؾي، طضؾبًِ،يسأط بًَازُ،ذ :چْبضم گبم
 ثسى

309/0 095/0 
131/0 -500/9 000/0 

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

326/0 106/0 112/0 517/8 000/0 

 زيطيهس ؾي، سأطيطضؾبًِ، ذبًَازُ، :قكن گبم
 هسضؾِ سحهيالر، هيعاى ثسى،

343/0 118/0 
114/0- 945/7 000/0 
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 گیزی بحث ي وتیجٍ

اليبل سَػبِ ثبِ ثبسى ٍ     ز  دػٍّف ثب ّبس  ثطضؾبي  ايي 

گيطي سهَيط ثسى زض ظًبى  زض قىل هإطط اػشوبٖي َٖاهل

 ِ دبصيطي هبًٌبس هسضؾبِ،     ٍ سٗييي ضاثُِ ثيي َٖاهل ػبهٗب

، زٍؾبشبى ٍ اَطافيببى ٍ سهبَيط شٌّبي     ّب ضؾبًِذبًَازُ، 

ًشبيغ حبنل ًكببى  . ظًبى اظ ثسى ذَيف اًؼبم قسُ اؾز

گيبطي   لثيي هيبعاى سأطيطدبصيطي اظ ضؾببًِ ٍ قبى    زاز وِ 

سهَيط ثسى ضاثُِ ٍػبَز زاضز،  اهبب ايبي ضاثُبِ هٌفبي ٍ      

 ايي ثيي اظًىشِ حبيع اّويز ايي اؾز وِ  .يٗيف اؾز

 ضا سجيبيي  لسضر ثيكشطيي ضؾبًِ هؿشمل سحميك هشغيط چٌس

ًشبيغ ّو ٌبيي   .ززاض ظًبى زض ثسى سهَيط گيطي قىل زض

ًكبى زاز وِ زيسگبُ اَطافيبى ظى، هسضؾِ ٍ ذببًَازُ ًيبع   

ِ  طيسبأط گيطي سهبَيط ثبسى    ط ضٍي قىلث ٍ ثبب   اًبس  زاقبش

 افعايف هيبعاى سبأطيط ّطوبسام ًوبطُ سهبَيط ثبسى افبطاز       

زؾبز  ِ ًشببيغ ثب  . ووشط قسُ اؾز( آًْبضيبيز اظ ثسى )

 گيطي سهَيط ثبسى  وِ ثيي ؾي ٍ قىل زّس يآهسُ ًكبى ه

 سأّلٍيٗيز ز ٍ ثيي هٌٗبزاض ٍ هٌفي ٍػَز زاض اي ضاثُِ

زيگبط،   ثِ ٖجبضر. اضسجبٌ ٍػَز زاضزٍ سهَيط شٌّي ثسى 

افبطاز هشأّبل   ًؿبجز ثبِ   افطاز هؼطز سهَيط ثسى ثْشبطي  

 .زاضًس

ًشبببيغ ايببي دببػٍّف ثببب ًشبببيغ سحميمبببر زيگببط زض  

گيبطي   ثبط قبىل   ّبب  ضؾبًِ طيسأطوكَضّبي زيگط زض ثبة 

ؾببَاهي ٍ . سهببَيط ثببسى ّوؿببَ ٍ ّببن ػْببز اؾببز  

زض سحميبك ذبَز ّو بَى      (Swami, 2008)ّوىبضاًف

ميك حبيط ثِ ايي ًشيؼِ ضؾيسًس وِ ثيي سهَيط ثسى ٍ سح

زاقشِ ٍػَز  زاض هٗىَؾي  ضاثُِ هٌٗي ّب ضؾبًِاؾشفبزُ اظ 

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

اؾبشفبزُ اظ ثطذبي   ضؾيسُ اؾبز وبِ هُبلٗبِ هؼبالر ٍ     

اظ َٖاهل هإطط زض سهَض ثسى ٍ اذشالالر غصايي  ّب ضؾبًِ

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

    ِ ، دبصيطـ   اي ثِ ايي ًشيؼِ ضؾيس وبِ ثبيي َٖاهبل ضؾببً

 .اػشوبٖي ٍ هسيطيز ثسى ضاثُِ هٌٗبزاضي ٍػَز زاضز

دصيطي سأطيط ظيبزي ثبط   اظ زيگط ٌٖبنط ػبهِٗ ذبًَازُ

ِ  هٌٗب ثسييگيطي سهَيط ثسى زاضز؛  ضٍي قىل ِ  وب  ّطچب

 اظ سبطي هٌفي سهَيط ،ثبقس ُذبًَاز سأطيط سحز ثيكشط فطز

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

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

زّس وبِ ٍالبسيي، اؾببسيس زاًكبگبُ ٍ زاًكبؼَيبى ثبِ        هي

سطسيت ؾِ گطٍُ هطػٕ انلي ٍ ثب گطايف ثبال ّؿشٌس وبِ  

گيبطي   ًس ٍ زض قىلا قسُ اظ ؾَي زذشطاى ػَاى دصيطفشِ 

هُبلٗببر  . اًس زٍُ هسيطيز ثسى ذَيف ثِ آًبى ضػَٔ وط

 آًْبزض ايي ظهيٌِ زض زيگط ػَاهٕ حبوي اظ قجبّز ًشبيغ 

َّاضص َّادٌط ًكبى  يّب بفشِي. ثب ًشبيغ سحميك حبيط ثَز

ع يببوٌشببطل لْطآهُ، ذببًَاز  يٍ ثحطاًببيوبِ هحبب  زّببس هبي 

ٍ يقبطا  ٍ گفشوبى هؿبلٍ ثبط ٍظى زض ذببًَازُ،    ي،يٍالس

زض ضاثُِ ثبب هفْبَم    ذبنكبى يثٌس ىطُيّؿشٌس ٍ د يهْو

طار فطٌّبگ ٍ  يثب سَػِ ثبِ سبأط   يػبض يًٓط ّبي ؾبظي

گيبطي سهبَيط    ٍ قىل ِيس اذشالالر سغصيذبًَازُ زض سَل

هُبلٗببِ .   (Haworth-Hoeppner, 2004)هإططًببس ثببسى

ي يٍالبس  يبثيوِ اضظ زّس هي ًكبى ٌؿشَى ٍ ّوىبضاًف يلَ

 ٍيبػُ  ثِي فطظًساى ٍ يط ثسى زض ثيزض سهَ يهْوشطًمف 

ٍ  يآسبب جبببل ٍ ّوىبببضاًف،يآضچ. ي زذشطّببب زاضزيزض ثبب

ع زض هُبلٗببر ذبَز ثبط ًمبف ٍ ًفبَش      يب گببى ً  ثطٍوع

س يب ط ثبسى زذشبطاى سأو  يهبزضاى ثط سهَ ٍيػُ ثِذبًَازُ ٍ 

 .(Levine, et.al., 2004)اًس  وطزُ

ِ  گَيببي آى اؾبز    آهبسُ  زؾز ثِ ًشبيغ  زيبسگبُ  وب

 گيبطي  قىل ثط وِ اؾز َٖاهلي اظ ًيع آقٌبيبى ٍ زٍؾشبى

 اظ اَطافيببى  سلمي َطظ يٌٗي ؛اؾز ططإه ظًبى ثسى سهَيط
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 طيسأط ظًبى اشّبى زض ثسى سهَيط گيطي قىل ًحَُ زض ثسى

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

 اظ يسبط  يهٌف ثسًي سهَض ،ثبقس هْوشط فطز ثطاي اَطافيبى

اي ٍ ّوىببضاى ًكببى    ًشبيغ سحميمببر حوبعُ  . زاضز َزذ

ي هطػبٕ  ّبب  گطٍُزّس وِ زٍؾشبى ٍ اَطافيبى يىي اظ  هي

ّؿبشٌس   آًْبب انلي ّؿشٌس وِ زذشطاى ثؿيبض سحز سبأطيط  

ثيببى   ّبفويزض ايي ضاثُِ (. 1389اي ٍ ّوىبضاى،  حوعُ)

اي اظ ذبَز وبِ    ثطاي ًكبى زازى ػٌجِ ّب اًؿبىوٌس وِ  هي

اى ثبقبس ٍ ثبطاي ايٌىبِ ذبَز ضا زض ًٓبط      هُلَة زيگبط 

زيگطاى هٌبؾت ٍ هُلَة ًكبى زٌّس، حطوبر ٍ اٖوببل  

ثسًي ذَز ضا ثِ ََض زليك ٍ ثِ زٍض اظ ّطگًَِ اذشالل ٍ 

ِ ٍ ًيبع وطزاضقببى ضا    ضؾبًٌس يهوبؾشي ثِ اًؼبم   َبَض  ثب

ي اٍليِ ّب يطگصاضيسأطٍ اظ آًؼبيي وِ  وٌٌس يههسام وٌشطل 

ع وبِ ثبطاي قبرم ٍ ّبن ثبطاي      هْن ّؿشٌس، ْببّط ًيب  

ِ   ؤزيگطاى لبثل ض اي  يز ٍ ًوبيف اؾز، ثبِ ٌٖبَاى ًكببً

 .قَز يهثطاي سفؿيط وٌف ثِ وبض گطفشِ 

اقربل غبلجب  ثب آقٌبيبى ذَز زض سوبؼ هىطض ّؿشٌس 

ضا ثِ ذَز هحشطم قبوطزُ، زض دبي    بْآًٍ ثٌبثطايي، ًگطـ 

ـ ثبِ ٖجببضسي،   . ّؿبشٌس  آًْبب وؿت ضيببيز   ي ّبب  ًگبط

آٍضز ٍ  هبي  ٍػَز ثِؾز وِ هي ؾبظهبى يبفشِ ضا زيگطاى ا

هيبس  . زّبس  ؾذؽ قرم ًؿجز ثِ هي ٍاوٌف ًكبى هبي 

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

وبض ثطزُ اؾز وِ همهَز اظ زيگطاى، اقربني ّؿشٌس وِ 

ييبس ٍ  أزٌّبس ٍ زض س  ًؿجز ثِ ضفشبض هب ٍاوٌف ًكببى هبي  

زض ًشيؼبِ، ّوؿبط ٍ   . سوٌٌب  دصيطـ َّيشوببى ووبه هبي   

اَطافيبى، اظ آقٌبيبى ٍ زٍؾشبى گطفشِ سب ّوىبضاى ّط فطز، 

گيببطي سهببَيط ثببسى ٍي ٍ   اي زض قببىل ؾببْن  ٖوببسُ

 .ًگطقف ثِ ايي هَئَ زاضًس

اظ زيگببط ٌٖبنببط هببَضز سحميببك زض ايببي دببػٍّف،   

دصيطي سهبَيط شٌّبي ثبسى دبؾبرگَيبى اظ هسضؾبِ      طيسأط

ِ ه ثبيي  زّبس  اؾز وبِ ًشببيغ ًكببى هبي      زيبسگبُ ) سضؾب

ِ  ثسى سهَيط گيطي قىل ٍ( هٗلوبى ٍ ّب يّوىالؾ  ضاثُب

 ّبب  يالؾىّو اظ ثيكشط فطز ّطچِي، ٖجبضس ثِ .زاضز ٍػَز

. زاضز سبطي هٌفبي  ثبسًي  سهبَيط  ،ثذصيطز سأطيط هٗلوبًف ٍ

دصيطي زاًكؼَيبى زذشط اظ اؾببسيس زاًكبگبُ   طيسأط سَاى يه

ِ آى ثبب( 1389)اي ٍ ّوىبببضاى  ضا وببِ زض هُبلٗببِ حوببعُ

ّببي ايبي هُبلٗبِ سلمبي      اقبضُ قسُ ثَز، زض ضاؾشبي يبفشِ

 .ًوَز

ثبيي   گبًِ ؾَِجك ًٓطيِ يبزگيطي اػشوبٖي زض اضسجبٌ 

فطز، ضفشبض ٍ هحيٍ ٖليز هشمبثل ٍػبَز زاضز؛ يٌٗبي ثبِ    

ِ )ّوبى اًساظُ وِ هحيٍ فيعيىي  ّببي هببزي هيبساى     ػٌجب

 حًَض ٍالٗي يب ذيبلي زيگبطاى ٍ يبب  )ٍ اػشوبٖي ( ضفشبض

ثط ضفشببض فبطز اططگبصاض    ( هكبضوز آًبى زض ظهبى يبزگيطي

ايبي اهبط   . اي زاضز اؾز، هحيٍ اػشوبٖي ًيع اّويز ٍيػُ

ثسيي هٌٗبؾز وبِ الشًببي هحبيٍ زض ضفشببض فبطز هبإطط       

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

ظًس، زض ٍالٕ اغلت زض دي  دكشَاًِ فىطي اظ فطزي ؾط هي

قوبض هحيُي اؾبز وبِ ثبِ َبَض ًبذَزآگببُ       ثي ارطيسأط

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

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

ٍ  طيسبأط آل ٍي، ثبط هجٌببي المب ببر ٍ     سهَيط ثبسى ايبسُ  

ّو ٌبيي،  . ي ػبهِٗ زض شّي اٍ قىل گطفشِ اؾزّب سأطط

ٍاى اظ هحبيٍ، َجبك ًٓطيبِ هجبزلبِ     ٍي ثِ ٖلز سأطيط فطا

ييبس هحبيٍ ضا ثبِ    أظًبس وبِ س   زؾز ثِ اًؼبم وبضّبيي هي

 .ّوطاُ زاقشِ ثبقس

 زضي هرشلبف  ّب سگبُيزولي، دػٍّف حبيط  ََض ثِ

گيببطي سهببَيط شٌّببي اظ ثببسى ضا زض َببي   قببىل هببَضز

وِ  زّس يهٍ ًكبى  وٌس يهدصيطي سجييي  ّبي ػبهِٗفطآيٌس
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زٍضُ ََالًي ٍ يبه سٗبهبل   سهَيط شٌّي اظ ثسى زض يه 

اظ آًؼبب وبِ   . ديَؾشِ ثب گطٍُ ٍ ػبهِٗ قىل گطفشِ اؾبز 

ثعضگبي اظ ظًببى قبْط     ًؿبجشب  ايي دػٍّف ثطاؾبؼ ًوًَِ 

ًمُبِ لبَسي ثبطاي آى     سَاًبس  يهانفْبى اػطا قسُ اؾز، 

حببٍي ثطذبي    سَاًبس  يهب ثب ايي ٍنف، . هحؿَة گطزز

ًيع ثبقبس، اظ ػولبِ ٖبسم سٌبؾبت سهبَيط       ّب زيهحسٍز

 سَاًبس  يهشٌّي ظًبى ؾٌشي ٍ ظًبى هسضى ػبهِٗ وِ گبّي 

 . زض دػٍّف اًحطا  ايؼبز ًوبيس

وبِ   قبَز  يهّبي ايي دػٍّف، ديكٌْبز  ثطاؾبؼ يبفشِ

دصيطي ثط سهَيط ثسى افبطاز   اظ ٌٖبنط ػبهِٗ هي ّط طيسأط

ثطضؾبي گبطزز،    سبط  كيب ٖو نبَضر  ثِػساگبًِ ٍ  ََض ثِ

ٖبهل  ييطگصاضسطيسأطًِ ٖالٍُ ثط آى، ثب سَػِ ثِ ايٌىِ ضؾب

قٌبذشِ قس، ثٌببثطايي، ثبطاي ثطضؾبي اثٗببز هرشلبف آى      

 . قَز سحميمي ويفي ضٍي آى اًؼبم قَز ديكٌْبز هي

حببٍي ثطذبي وبضثطزّبب ًيبع      سَاًبس  يهايي دػٍّف 

ثبقس، اظ ػولِ ؾَق زازى هؿيط حطوز ػبهِٗ ثِ ؾبوز  

 ٍػبببيگعيي قببسى هٗيبضّبببي اًؿبببًي ٍ اذاللببي ثببسى  

ي زليك ثطاي ظًبى زض ذهَل چگًَگي احطاظ ضيع ثطًبهِ

 .َّيز ثسى ثط هجٌبي فطٌّگ ثَهي ػبهِٗ
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