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فطظاًِ ٍانفيبى ،2هحؿي ذؿطٍي
تبضيد زضيبفت1391/8/25 :

تبضيد پصيطـ1392/3/14 :

چکیده
ايي پػٍّف ثب ّسف ثطضؾي اضتجبط هْبضت ّابي اضتجاب ي ثاب ضاّجاطز هاسيطيت حاض تؼابضو زض
هسيطاى زٍضُ هتَؾطِ ،اظ زيسگبُ زثيطاى آهَظـ ٍ پطٍضـ اؾتبى چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي اًدبم گطفتِ
اؾت .ضٍـ تحميك تَنيفي اظ ًَع ّوجؿتگي ثَزُ ٍ ًوًَِ هَضز ثطضؾي قبهض ً 340فاط اظ زثياطاى
اؾتبى هٌترت اؾت وِ ثب اؾتفبزُ اظ خسٍل هَضگبى ثِ ضٍـ تهبزفي جمِايً -ؿجي اًتربة قسًس.
اثعاض خوغ آٍضي ا الػبت پطؾكٌبهِّبي هْبضتّبي اضتجب ي ثبضتَى خي اي ٍ ضاّجطز هسيطيت حاض
تؼبضو ضاثيٌع وِ ضطيت پبيبيي آًْب ثِ ٍؾيلِ آظهَى وطاًجبخ ثِ تطتيت  % 92.8ٍ %81ثسؾت آهس .ثِ
هٌظَض تدعيِ ٍ تحليض زازُّب اظ اثط الهجساي ٍيىٌع ،ضگطؾيَى چٌس هتغياطُ ،تحلياض ٍاضيابًؽ چٌاس
هتغيطُ ٍ ،آظهَى تؼميجي  lsdاؾتفبزُ قسً .تبيح ًكبى زاز ثيي هْبضتّابي اضتجاب ي ثاب ضاّجطزّابي
هسيطيت حض تؼبضو زض ؾطح  p≤0/05اضتجبط هؼٌبزاض ٍخَز زاضزّ .نچٌيي ثيي ؾابثمِ ثاب اًترابة
ضاّجطزّبي هسيطيت حض تؼبضو تفبٍت هؼٌبزاض هكبّسُ قس.
ٍاشُّای مليذی :هْبضتّبي اضتجب ي ،ضاّجطزّبي هسيطيت حض تؼبضو ،آهَظـ ٍ پطٍضـ
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 -1ايي همبلِ اؾترطج اظ پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقس ًَيؿٌسُ هؿئَل زض ضقتِ هسيطيت آهَظقي زاًكگبُ آظاز اؾالهي
ٍاحس قْطوطز هي ثبقس.
 -2اؾتبزيبض زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس اضزؾتبى ،گطٍُ ػلَم تطثيتي ،اضزؾتبى ،ايطاى
 -3وبضقٌبؾي اضقس ضقتِ هسيطيت آهَظقي
*ًَ -يؿٌسُ هؿئَلmohsen.khtmal@yahoo.com :
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مقدمه
اهطٍظُ ًمف آهاَظـ ٍ پاطٍضـ زض گؿاتطـ ٍ تَؾاؼِ خَاهاغ اظ لحابگ فطٌّگاي ،اختوابػي،
التهبزي ٍ ؾيبؾي اهطي اًىبضًبپصيط اؾت .چٌبًچِ ثؿيبضي اظ نبحت ًططاى اشػبى واطزُاًاس تفابٍت
وكَضّبي زض حبل تَؾؼِ ثب وكاَضّبي پيكاطفتِ وتَؾاؼِ يبفتاِ ناٌؼتيت زاقاتي هٌابثغ جيؼاي
ذسازازي ًويثبقس ،ثلىِ تفبٍت زض زاضا ثَزى ًيطٍي اًؿبًي هترهم ٍ هبّط زض اياي وكَضّبؾات ٍ
ايي ًيطٍي هبّط ثرهَل زثيطاى زٍضُ هتَؾطِ تَؾط آهَظـ ٍ پطٍضـ تطثيت ذَاّس قس .ثب تَخاِ
ثِ ٍظبيف ذطيط آهَظـ ٍ پطٍضـ وِ ثط حك اظ پيچيسُ تطيي ٍ ثعضگتطيي اثساػبت ٍ نٌبػبت ثكاطي
ثِ حؿبة هيآيس ٍ هؿئَليت اًتربة ٍ اًتمبل ػٌبنط فطٌّگي ضا ثاِ ًؿاض ًَذبؾاتِ ثطػْاسُ زاضز ٍ
قبيس ثِ ّويي زليض ثبقس وِ اظ آى ثِ ػٌَاى ػبهض انالي ٍ ولياسي تَؾاؼِ اختوابػي ،التهابزي ٍ
فطٌّگي ،ؾيبؾي ّط خبهؼِاي يبز وطزُاًس .چَى زض هحيطّبي آهَظقاي ٍخاَز هْابضت زض اضتجابط
هَخت اقتيبق ٍ افعايف ضٍحيِ هطلَة ٍ هثجت وبضوٌبى گطزيسُ ،لصا هيتَاى گفت يىي اظ ؾبظهبى-
ّبي هْن ٍ هؤثط زض خْبى اهطٍظ ٍ آيٌسُ ؾبظهبى آهاَظـ ٍ پاطٍضـ اؾات .ثاب پيچياسُتطقاسى ضٍظ
افعٍى خَاهغ اهطٍظي ،ضؾبلت ؾبظهبىّب زض خْت ثطآٍضزُ قسى اًتظابضات خَاهاغ ،حؿابؼتاط ٍ ثاب
اّويتتط هي قَز ٍ .آى چِ وِ اهطٍظُ زض ثيي اّض في ثِ اتفبق ًظط ،ثاِ يمايي تجاسيض قاسُ اؾات،
ًمف اؾبؾي اًؿبى ثِ ػٌَاى گطزاًٌسُ انلي ؾبظهبىّب هيثبقس .اًؿبىّب ّؿتٌس وِ ثِ وبلجس ثيضٍح
ؾبظهبىّب ،خبى هيثركٌس ٍ ػوالا تحمك اّساف ضا هيؿط هيؾبظًس .ثٌبثطايي وبضوٌابى اضظقاوٌستطيي
ؾطهبيِ ّط ؾبظهبى ثِ قوبض هيآيٌس ٍ ػولىطز فطز فطز آًبى زض ػولىطز وض ؾبظهبى تأثيط گصاض اؾات
وMehmanfar,2005ت .تَخِ ثِ ًيطٍي اًؿبًي زض ؾبظهبىّب زض ي ؾبلّبي اذيط ثرف ػظيواي اظ
ظهبى ٍ ؾطهبيِ ؾبظهبىّبي پيف ضٍ ضا ثاِ ذاَز اذتهابل زازُ اؾات وFani ,2005ت .ثاطاي ثْجاَز
ػولىطز ؾبظهبىً ،بگعيط ًيبظهٌس ثِ تَخِ ػويكتط ثِ وبضوٌبى ٍ ػَاهض هاؤثط ثاط ػولىاطز آًابى هاي-
ثبقين .ػَاهلي چَى هْبضتّابي اضتجاب ي ٍ 1تؼابضو ....ٍ 2ثاط ػولىاطز وبضوٌابى تابثيط هايگاصاضز
وMehmanfar,2005ت ٍ .اظ آى خب وِ حدن ػوسُاي اظ ٍلت هب ثِ تؼبهض ثب زيگطاى هيگصضز .اظ اييضٍ
ضٍـ ثطلطاضي اضتجبط ثب زيگطاى ًمف تؼييي وٌٌسُ اي زض ظًاسگي زاضز وGhorbani,2005ت .يىاي اظ
هْوتطيي خٌجِّبي ضفتبض فطز زض ؾبظهبى اًتمبل نحيح ٍ هؤثط پيبم يب فطايٌاس اضتجابط اؾاتٍ .خاَز
اضتجب بت هؤثط ٍ نحيح زض ؾبظهبى ّوَاضُ يىي اظ اخعاي هْن زض تَفيك هسيطيت ثِ قوبض هايآياس.
ثِ تدطثِ ثبثت قسُ اؾت وِ اگط اضتجب بت نحيحي زض ؾبظهبى ثطلطاض ًجبقس گطزـ اهَض هرتض قسُ
ٍ وبضّب آقفتِ هيقًَس .قبيس اضتجبط ضؼيف اظ خولِ ػَاهض ػوسُاي ثبقاس واِ ثايي افاطاز توابز ٍ
تؼبضو ايدبز هيوٌس .ثؿيبضي اظ هحممبى ٍخاَز اذتالفابت ضا هيابى پسياسُّابي اختوابػي ،اهاطي
. Communications
. Conflict
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جيؼي ٍ اظ ٍيػگيّبي ثطخؿتِ ّطپسيسُ اختوبػي هيزاًٌس وEshraghi,2007ت ،اهب ثب تَخِ ثِ ايٌىِ
تؼبضو ثط ضٍي پيَؾتبضي اظ اذتالف ؾليمِ تب زقوٌي هيتَاًس لطاض ثگيطز هياعاى وٌتاطل ًكاسُ آى
هيتَاًس ػَاضو ًبهطلَثي ثطاي ؾبظهبىّب زاقتِ ثبقس وMehmanfar,2005ت.
لصا ،يىي اظ ػلض ثَخَز آٍضًسُ تؼبضو هيتَاًس اذتالفبت اضتجب ي ثبقاس .اذاتالفّابي اضتجاب ي
ػسم تَافكّبي ّؿتٌس وِ اظ زقَاضي هؼٌبيي ،ؾَء ثطزاقتّب ٍ اذتالف زض وبًبل اضتجب ي ثاط هاي-
ذيعز .اقتجبّي وِ ثؿيبضي اظ افطاز هطتىت هيقًَس ايي اؾت واِ اضتجابط ذاَة ضا ،ثاب هَافمات ثاب
زيسگبّكبى يىي هيزاًٌس ثٌبثطايي ،تؼبضو هيبى افطاز هؼوَالا ثاط پبياِ اضتجاب ي ضاؼيف لطاضگطفتاِ
اؾت وRobbins,2007ت ،زليض ايي اهط ايي اؾت وِ هطزم ثِ ًسضت لبزضًس همهَز ٍالؼي ذاَز ضا ثاِ
َض وبهض ثِ ؾبيطيي اًتمبل زٌّس وHassanzadeh,2001ت .ثٌبثطايي يه ضاُ حض ثطاي وبّف تؼبضو
هي تَاًس افعايف هْبضت اضتجب ي افطاز ثبقس .چٌبًچِ خبهؼِ قٌبؾبى ٍ پػٍّكاگطاى ػلاَم ضفتابضي ٍ
اضتجب بت ؾبظهبًي ثِ هٌظَض وبّف تؼبضضبت افعايف اضتجب بت ضا تَنيِ وطزُاًس وFarhangi,2008ت،
تب ايٌدب ًمف هْبضتّبي اضتجب ي افطاز زض حض تؼبضضبت يب اؾبؾبا خلَگيطي اظ ثاِ ٍخاَز آهاسى آى
ًوبيبى اؾت .هطبلؼبت اًدبم قسُ ًيع هؤيس ايي هطلت هيثبقس .زض هطبلؼِاي ايي ًتيدِ ثسؾت آهاس
وِ ثيي هسيطيت تؼبضو ٍ هْبضتّبي اضتجب ي ضاثطِ هؼٌبزاض ٍخاَز زاضز وDovin Fahim,2005ت .زض
هطبلؼِاي زيگط وِ ثِ ثطضؾي ضاثطِ ؾجهّبي هاسيطيت تؼابضو ثاب اثطثركاي ٍ اضتجب ابت هاسيطاى
زثيطؾتبىّبي زذتطاًِ زٍلتي قْط تْطاى زض ؾبل تحهيلي  1387-88ايي ًتيدِ ثسؾات آهاس واِ
هسيطاى ثطاي حض تؼبضضبت اضتجب بت هٌبؾت ضا اػوبل هيوٌٌس وJelo Khani,2009تّ ٍ .نچٌايي زض
هطبلؼِاي زيگط ايي ًتيدِ زضيبفت قس وِ ثيي ؾجه ههبلحِ اظ ضاّجطزّبي حض تؼابضو ثاب هْابضت
اضتجب ي ضاثطِ هؿتمين ٍ هؼٌابزاض ٍخاَز زاضز وOStovari,2009ت .زض هطبلؼاِاي زيگاط اياي ًتيداِ
زضيبفت قس وِ زاقتي ضٍاثط ضؼيف ثب ّوىبضاى هٌدط ثِ ون اػتوبزي ،ون ػاللگاي ٍ وان حوابيتي
هي قَز زض ًتيدِ افطاز ،ضغجتي ثطاي قٌيسى زضز ٍ زل ٍ هكىض زيگطاى ٍ ّن زضزي ثب آًبى ،اظ ذَز
ًكبى ًويزٌّس وKazemi,2010ت
اگ طچِ ثؿيبضي اظ هسيطاى ٍ هحممبى ؾبظهبى ثِ ذَثي هيزاًٌس وِ ؾتيع وتؼبضوت پابضُاي اختٌابة-
ًبپصيط اظ حيبت ؾبظهبًي اؾت ،اهب ا الػبت اًسوي اظ هسيطيت تؼبضو ٍ هؿابلض هجاتال ثاِ آى زاضًاس.
ثَيػُ ايي ووي ا الػبت زض خبهؼِ هسيطيت وكَض هب ثِ ٍضَح هكبّسُ ٍ هكىالت فطاٍاًاي ثاِ تجاغ
آى گطيجبى گيط هسيطاى ٍ زؾت اًسضوبضاى اهَض ؾبظهبًي هيگطزز .لاصا ثاب تَخاِ ثاِ اّويات هؿائلِ
هططح قسُ ٍ ثب ػٌبيت ثِ ايٌىِ تالـّبي ػلوي چٌساًي زض ايي ظهيٌِ اًدبم ًگطفتِ زض ايي تحمياك
ؾؼي ثطآى اؾت وِ هْبضتّبي اضتجب ي ٍ ضاّجطزّبي حض تؼبضو هَضز ثطضؾي لطاض گيطز.
ايي هَضَع اظ ايي ًظط اّويت زاضز وِ قٌبذت هسيطاى ًؿجت ثاِ هبّياتٍ ،يػگايّاب ٍ ػلاض ثاطٍظ
تؼبضو ،تأثيط قگطفي زض وٌتطل ٍ ًحَُ ثطذَضز ثب آى ٍ وبّف هؿبلض ًبقي اظ آى زاضز .تؼبضو اگاط
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ثِ ًحَ هطلَة هَضز وٌتطل ٍ ّسايت لطاض گيطز ًِ ،تٌْب ظيبى ثبض ًرَاّس ثَز ثلىِ هيتَاًس وابض هبياِ
الظم خْت تحَل ٍ ثْجَز ػولىطز ضا فطاّن وٌس ٍ هؿبلض ًْفتِ ؾبظهبًي ضا ضٍ وٌس ،ويفيت تهاوين-
گيطي ضا ثْجَز ثركس ،زلت زض ػوض ضا افعايف زّس ،افىابض ٍ ًظاطات ًاَيي ضا هطاطح وٌاس ٍ ثبػا
اضتجب بت هؤثط افطاز قَز .پؽ هيتَاى ثطاي حض تؼبضضبت ضاّجطزّابيي ضا اًترابة ًواَز ٍ ،يىاي اظ
تَاًبييّبي يه هسيط ذَة زض آهَظـ ٍ پطٍضـ ،تأثيط ثطوبضوٌبى ٍ ثرهاَل زثياطاى ثاطاي تغيياط
ضفتبض هَضغ آًْب ايي زضحبلي اؾت وِ ضوي حفظ ضاثطِ ثب آًْب اظ آؾيت ضؾبًسى ثِ قرهايت آًابى
ًيع خلَگيطي هيوٌس ثطاي اًدبم ايي وبض هيتَاًس اظ هْبضتّبي اضتجب ي هؤثط ثْطُ ثطز.
پیشینه پژوهش
ضيديَ ٍ ّوىبضاى ي هطبلؼِي ذَز ًكبى زازًس ضّجطاًي وِ هْابضتّابي اضتجاب ي لاَيتاطي
زاقتٌس ثِ ػٌَاى ضّجطاًي وبضاهستطي ضتجِ ثٌسي قسًس يب ايٌىِ گطٍُ ضا ثطَض وبضاهاستطي اظ زيگاطاى
ضّجطي ًىطزُ ثَزًس وRiggio ,2003ت.
ّبضٍلس ٍ ٍٍز زض پػٍّكي تحت ػٌَاى هسيطيت تب ػطو ٍ ضاُحضّبي آى ،زضن تؼبضو ٍ ضاّىبضّبي
حض آى ضا اظ انَل حيبتي ضّجطي زاًؿتِ ٍ اضتجب بت ضا اظ هحَضّبي انلي ٍ اؾبؾي زض حض هؿائلِ
تؼبضو ػٌَاى ًوَزُاًس وHarold & Wood, 2006ت.
ّبٍويٌع زض تحميمي تحت ػٌَاى "هْبضتّبي اضتجب ي ثطاي هسيطيت تؼبضو" تأثيط پاصيطي تؼابضو
اظ ًظبم اضتجب بت حبون ثط ؾبظهبىّبي هطثَ ِ گاعاضـ ًواَزُ ٍ هْابضتّابي الظم ثاطاي همبثلاِ ثاب
ٍضؼيتي ضا ثيبى ًوَزُ اؾت .اظ زيسگبُ ٍي پيبمّب ضٍقي ٍ ثِ آؾبًي لبثض وٌتطل هايثبقاٌس ايايّاب
تأويس فطاٍاى ثط قجىِّب ٍ هدبضي اضتجب ي ووِ پيبمّب اظ طيك آًْب اضؾبل هيقاًَست زاضز تاب هؼٌاي
پيبمّب .اظ آًدب وِ زض ايٌدب وليس اضتجب بت زض اًتمبل پيبم اؾت ٍ هكىالت حابون ثاط اياي اًتمابل اظ
ؾسّبي اضتجب ي پسيس هيآيس ،ػسم تحطن پيابم ٍ ياب قىؿات ضا ػبهاض ػواسُ تؼابضو زض ؾاطَح
ؾبظهبًي هيزاًس وHawkins,2006ت
ظضًَقِ فطاّبًي و1385ت زض ثطضؾي ذَز ثب ػٌاَاى ثطضؾاي ؾاجه ضّجاطي ٍ ضاّجطزّابي هاسيطيت
تؼبضو زض هسيطاى وِ ثط ضٍي يه ًوًَِ ً 48فطُ ثط ضٍي هسيطاى ؾطَح ػبلي ٍ هيابًي ثيوبضؾاتبى-
ّبي قْط تْطاى اًدبم گطفت وِ ًتبيح ًكبى زاز وِ 4/2زضنس اظ ضاّجاطز ػاسم همبثلاِ 50،زضناس اظ
ضاّجطز ضاُ حض گطايي ٍ  45/8زضنس اظ ضاّجطز وٌتطل اؾتفبزُ هيوطزًسّ ٍ .نچٌيي ًتبيح حبنض اظ
ايي تحميك هكرم ًوَز وِ اوثط هسيطاى ثب افعايف ؾي ،ؾبثمِ ٍ تدطثاِ ًؿاجت ثاِ ثْاطُگياطي اظ
ضاّجطز ضاُحضگطايي زض هسيطيت تؼبضو توبيض پيسا هيوٌٌس وZarnushe Farahani,2006ت.
ثِ فط ٍ پيتطؾَى هطبلؼِاي تحت ػٌَاى ًمف حيبتي حض تؼبضوّب زض ثطاٍضزّب ًگبّي زليكتاط ثاِ
ًَع تؼبضو ،اؾتطاتػي هسيطيت تؼبضو ٍ ػولىطز تين ثط ضٍي  57تين وبضي اًدابم زازًاس ٍ ثاِ اياي
ًتيدِ ضؾيسًس وِ تينّبي وبضاهس انَال اظ ؾِ اؾتطاتػي حض تؼبضو اؾتفبزُ هيوٌٌس.
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 .1تَخِ ثِ هبّيت تؼبهالت ثيي فطزي ثِ خبي اؾتفبزُ اظ الگَي ذبل اًتمبل هفبّين.
 .2ثح پيطاهَى زاليض تهوين اذص قسُ ،خْت پصيطـ آى
 .3تؼييي وبض ّط يه اظ اػوب هتٌبؾت ثب ترهم آًْب وBehfar & Peterson,2008ت
ٍيلىيٌؿَى ٍ ّوىبضاى ي يه پطٍغُ آظهبيكي ًكبى زازًس وِ آهَظـ هْبضتّبي اضتجاب ي هٌداط
ثِ .1 :افعايف هْبضت اضتجب ي پطؾتبضاى .2 ،افعايف ؾطح خوؼيت زض اضتجبط پطؾاتبضاى ثاب ثيوابضاى
قس وWinlkison,2008ت.
وبضاّبى ي يه هطبلؼِ آظهبيكي ثب ػٌَاى تأثيط آهَظقي هْبضت اضتجبط ٍ حض تؼبضو ثط ضٍي ؾطح
ضفتبض ؾَؾيَتطاپي زاًكدَيبى زض يه ًوًَِ ً 32فطُ ثِ ايي ًتيدِ زؾت يبفت وِ افطازي وِ تحات
آهَظـ لطاض گطفتٌس ؾطح ضفتبض ؾَؾيَ تطاپي آًْب ثِ َض هؼٌب زاضي وبّف يبفتوKarahan,2009ت.
وَضقَ ٍ قطٍيدط ًكبى زاز وِ تؼبضو ووبضي ٍ اضتجب يت ًماف هٌفاي زض وابضايي تيواي زاضز .اهاب
اػتوبز زضٍى گطٍُ هٌدط ثِ اقتطان گصاضي ا الػابت ٍ ثابال ثاطزى تؼابهالت ٍ زض ًتيداِ آذاط اياي
وبضايي تيوي هيقَز .ثٌبثطايي تؼبضو ثبػ اظ ثيي ضفتي اػتوبز ٍ وابّف وابضايي تاين هايقاَز ٍ
اػتوبز زضٍى گطٍّي ثبػ وبّف تؼبضو زضٍى گطٍّي هيقَز وCurseu & Schruijer,2010ت.
قبُ ثْطاهي زض پػٍّكي تحت ػٌَاى «ضاثطِ َّـ ّيدبًي هسيطاى ثب ضاّجطزّابي هاسيطيت تؼابضو
آًبى زض زاًكگبُ ػلَم پعقىي ايطاى» ًكبى زاز ؾي ثب ضاّجطز وٌتطل ضاثطِ هٌفاي زاضز .ثايي ؾابثمِ
ذسهت ٍ ضاّجطز وٌتطل ضاثطِ هثجتي ٍخَز زاضز .ثيي ضاّجطز ػسم همبثلِ ٍ ضاّجطز ضاُحاضگطاياي ثاب
ّيچ وسام اظ ٍيػگيّبي فطزي هسيطاى ضاثطِ ٍخَز ًساضز وShah Bahrami,2010ت.
تطاثي زض هطبلؼِ ذَز ثب ػٌَاى "ضاّجطزّبي هسيطيت تؼبضو زض ثيي هسيطاى ثيوبضؾتبىّابي اؾاتبى
لطؾتبى" ثب اًتربة ً177فط اظ هسيطاى  13ثيوبضؾتبىّبي ػلَم پعقىي لطؾتبى ثِ ايي ًتيدِ ضؾايس
 49/7زضنس ضاّجطز ػسم همبثلِ 44/6 ،زضنس ضاّجطز وٌتطلي ٍ  5/7زضناس ضاّجاطز ضاُ حاض گطاياي
اؾتفبزُ هيوٌٌس ٍ ّنچٌيي ثيي ؾي افطاز هَضز هطبلؼِ ٍ ضاّجطز وٌتطلي هسيطيت تؼبضو ًيع ضاثطِ
هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز وTorabi,2008ت.
اؾتَاضي زض هطبلؼِي ذَز ثب ػٌَاى «ضاثطِ ثيي ؾجهّبي حض تؼبضو ثب تَاًوٌسؾبظي ٍ هْبضتّبي
اضتجب ي زض ثيي وبضهٌساى هدتوغ پتطٍقيوي قيطاظ» ثب اًتربة يه ًوًَِي ً 132فاطُ اظ وبضوٌابى
ثِ ايي ًتيدِ ضؾيس وِ ثيي ؾجهّبي حض تؼبضو ضلبثت ٍ اختٌبة ثب تَاًوٌسؾبظي ضاثطِي هؼىَؼ
هؼٌبزاض ٍخَز زاضز .اظ طف زيگط ثيي ؾجهّبي حض تؼبضو ّوىبضي ،تَافك ٍ ههبلحِ ثاب هْابضت-
ّبي اضتجب ي ،والهي ٍ ثبظذَضز ،ضاثطِي هؿتمين ٍ هؼٌبزاض ٍ ثيي ؾجهّبي ههبلحِ ثب هْبضتّابي
اضتجب ي قٌَز ضاثطِي هؿتمين ٍ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز وOstovari,2009ت.
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هدف پژوهش
ّسف پػٍّف ثطضؾي ضاثطِ هؤلفِّبي هْبضتّبي اضتجاب ي ثاب ضاّجطزّابي هاسيطيت حاض تؼابضو
هسيطاى زٍضُ هتَؾطِ ،اظ زيسگبُ زثيطاى هيثبقس.
روش شناسی
ايي پػٍّف اظ لحبگ ّسف "وبضثطزي" اؾت ٍ .ثاب تَخاِ ثاِ هبّيات هَضاَع ٍ قايَُ خواغ آٍضي
ا الػبت تَنيفي اظ ًَع ّوجؿتگي" ثَزُ اؾت .خبهؼِ آهبضي ايي پػٍّف توبهي زثيطاى آهاَظـ ٍ
پطٍضـ اؾتبى چْبض ٍ هحبل ٍ ثرتيبضي اػن اظ ظى ٍ هطز زض ؾبل تحهيلي  89-90واِ هكاتوض ثاط
ً 29فط هيثبقٌس .ثطاي ثطآٍضز ٍاضيبًؽ خبهؼِ ٍ تؼييي حدن ًوًَِ اثتسا ياه گاطٍُ ً 30فاطي اظ
2900
00
پبؾرگَيبى ثِ نَضت تهبزفي اًترابة قاسُ ٍ اظ طياك تَظياغ پطؾكاٌبهِ زض ثايي آًْاب ٍاضيابًؽ
هحبؾجِ قس .ثط اؾبؼ خسٍل هَضگبى حدن ًوًَِ ً 340فط ثطآٍضز قس .اظ آًدب واِ همبيؿاِ ًظاطات
پبؾرگَيبى ثب تَخِ ثِ خٌؿيت ،هسضن تحهيلي ٍ ؾبثمِ اظ ّساف ايي پػٍّف ثَز ،اظ ضٍـ ًوًَاِ-
گيطي تهبزفي جمِ اي هتٌبؾت ثب حدن اؾتفبزُ قس .اثاعاض خواغ آٍضي ا الػابت پطؾكاٌبهِّابي
هْبضتّبي اضتجب ي ثبضتَى خي اي هكتوض ثط  18پطؾف ثؿتِ پبؾد ثط اؾبؼ يف پٌح زضخاِاي
ٍ ضاّجطزّبي هسيطيت حض تؼبضو اؾتفي ضاثيٌع ثب  30پطؾف ثط اؾبؼ يف ّفت زضخِاي ليىاطت
هي ثبقس .ضطيت پبيبيي پطؾكٌبهِ ًيع اظ طيك آلفبي وطًٍجبخ ثطاي ّط پطؾكٌبهِ ثاِ تطتياتٍ 0/81
 92/8ثسؾت آهس وِ زض ؾطح آلفبي  %5هؼٌبزاض هيثبقس ٍ حبوي اظ اػتجبض ثبالي اثاعاض اًاساظُگياطي
هيثبقس .تحليض زازُّبي پػٍّف زض زٍ ؾطح آهبض تَنيفي ٍ اؾتٌجب ي ٍ ثاب اؾاتفبزُ اظ ًاطم افاعاض
 SPSS16اًدبم قس .زض ؾطح آهبض تَنيفي ثب اؾتفبزُ اظ هكرهاِّابي آهابضي هيابًگيي ٍ اًحاطاف
هؼيبض ثِ تَنيف زازُ ّبي پػٍّف پطزاذتاِ قاسُ ٍ زض ؾاطح آهابض اؾاتٌجب ي ًياع اظ آظهاَىّابي
ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ ،تحليض ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ وتحليض هبًَآت ٍ آظهَى  LSDاؾتفبزُ قس.
جذٍل( )9تَزيع ًوًَِ آهاری پاسخگَياى بر حسب جٌسيت ،هذرك تحصيلي ٍ سابقِ
قبذمّبي آهبضي
هتغيطّب
خٌؿيت

هسضن تحهيلي

ؾبثمِ

فطاٍاًي

زضنس

ظى

186

54/71

هطز

154

45/29

فَق زيپلن

29

8/52

ليؿبًؽ

273

80/27

اضقس ثِ ثبال

38

11/11

ظيط 5ؾبل

78

22/94

 5 -10ؾبل

119

35/01

ثبالي 10ؾبل

143

42/05

خوغ
فطاٍاًي
340

340

340

زضنس
100

100

100
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خسٍل و1ت ًكبى هيزّس 54/71 :زضنس زثيطاى ظى ٍ  45/29زضنس زثيطاى هطزاى ّؿتٌس ٍ ،اظ ًظاط
هسضن تحهيلي زثيطاى ثب هسضن تحهيلي فَق زيپلن  8/52زضنس ٍ ليؿبًؽ  80/27زضنس ٍ فَق-
ليؿبًؽ ٍ ثبالتط  11/11زضنس هيثبقٌسّ ٍ ،نچٌيي اظ ًظط ؾبثمِ ثيفتطيي گطٍُ هطثَط ثِ زثياطاى
ثب ؾبثمِي ثبالي  10ؾبل 42/05زضنس ضا هيثبقس.
یافتهها
فطضيِ اٍل :ثيي هْبضتّبي اضتجب ي ثب ضاّجطز وٌتطل هسيطاى زٍضُ هتَؾطِ ضاثطِ هؼٌابزاضي ٍخاَز
زاضز.
جذٍل ()6جذٍل رگرسيَى بِ شيَُ ّوسهاى پيشبيٌي هْارتّای ارتباطي ٍ راّبرد مٌترل هذيراى
هسل

ثتبB

P

t

والهي

0/022

0/30

0/75

قٌَايي

0/64

12/14

0/000

ثبظذَضز

1/88

1/88

0/06

0/69

R
0/48

R2
0/000

خسٍلو2ت ًكبى هيزّس :تحليض ضگطؾيَى ّوعهبى اخطا قسُ وp>0/01ت هايثبقاس ،لاصا واض هاسل
هؼٌيزاضي هيثبقس ٍ هْبضتّبي اضتجب ي تَاًبيي پيف ثيٌاي ضاّجاطز وٌتاطل ضا زاضًاس .زض هْابضت
قٌَايي وp>0/01ت هحبؾجِ قسُ ،لصا ثيفتطيي تَاًبيي پيف ثيٌاي ضا زاضزٍ ،لاي هْابضت والهاي ٍ
ثبظذَضز تَاًبيي پيف ثيٌي ضاّجطز وٌتطل ضا ًساضًس وp>0/05ت.
فطضيِ زٍم :ثيي هْبضتّبي اضتجب ي ثب ضاّجطز ضاُ حض گطايي هسيطاى زٍضُ هتَؾطِ ضاثطِ هؼٌبزاضي
ٍخَز زاضز.
جذٍل ( )3جذٍل رگرسيَى بِ شيَُ ّوسهاى پيش بيٌي راّبرد راُ حل گرايي ٍ هْارتّای
ارتباطي
هسل

ثتبB

والهي

0/717

2/81

0/004

t

قٌَايي

0/709

4/01

0/000

ثبظذَضز

0/755

3/88

0/000

P
0/63

R
0/39

R2
0/000

خسٍل و3ت ًكبى هيزّس :ثطاؾبؼ تحليض ضگطؾيَى ّوعهبى اخطا قسُ وp>0/01ت هيثبقس ،لصا واض
هسل هؼٌيزاض هيثبقس ٍ هْبضتّبي اضتجب ي ووالهي -قٌَز ٍ -ثبظذَضزت تَاًبيي پيف ثيٌي ضاّجاطز
ضاُحضگطايي ضا زاضًس.
فطضيِ ؾَم :ثيي هْبضتّبي اضتجب ي هسيطاى ثب ضاّجطز ػاسم همبثلاِ هاسيطاى زٍضُ هتَؾاطِ ضاثطاِ
هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.
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جذٍل شوارُ( )6جذٍل رگرسيَى بِ شيَُ ّوسهاى پيش بيٌي راّبرد عذم هقابلِ هذيراى تَسط
هْارتّای ارتباطي هذيراى
R

هسل

ثتبB

t

P

والهي

0/101

1/239

0/226

قٌَايي

0/234

3/973

0/000

ثبظذَضز

0/340

4/760

0/000

R2

0/59

P
0/000

0/35

خسٍلو4ت ًكبى هيزّس :تحليض ضگطؾيَى ّوعهبى اخطا قسُ وp>0/01ت هايثبقاس ،لاصا واض هاسل
هؼٌيزاض هيثبقس ٍ هْبضتّبي اضتجب ي قٌَز ٍ ثبظذَضز تَاًبيي پيف ثيٌاي ضاّجاطز ػاسم همبثلاِ ضا
زاضًسٍ .لي هْبضت والهي تَاًبيي پيف ثيٌي ضاّجطز ػسم همبثلِ ضا ًساضز.
فطضيِ چْبضم :ثيي ٍيػگيّبي زهگطافيه وخٌؿيت ،ؾبثمِ ،هسضن تحهيليت ثب هْبضتّبي اضتجب ي
هسيطاى زٍضُ هتَؾطِ تفبٍت ٍخَز زاضز.
جذٍل(ً )9تايج آزهَى تحليل ٍارياًس چٌذهتغير ،جْت بررسي اثر (جٌسيت ،هذرك تحصيلي ٍ
سابقِ خذهت) بر هْارتّای ارتباطي هذيراى
آظهَى
الهجساي ٍيىٌع

اثطF

df
320

p
0/10
0/216
0/512

هتغيطّب

همساض

خٌؿيت

0/981

F
2/098

3

ؾبثمِ

0/974

1/389

6

640

هسضن

0/982

0/990

6

640

خسٍلو5ت ًكبى هيزّسً :تبيح آظهَىّبي تحليض ٍاضيبًؽ چٌس هتغياطُ خْات ثطضؾاي اثاط خاٌؽ،
هسضن تحهيلي ،ؾبثمِ ذسهتت ثط هْبضتّبي اضتجب ي هسيطاى هيثبقس .هالحظِ فاَق ثيابًگط ػاسم
هؼٌبزاضي آى زض ؾطح وp>0/05ت هيثبقس ،لصا هيتَاى اظْبض زاقت تفبٍت هؼٌبزاضي ثيي خٌؿايت
وظى ٍ هطزت هسضن تحهيلي ووبضزاًي ،وبضقٌبؾي ٍ وبضقٌبؾاي اضقاست ٍ ؾابثمِ وووتاط اظ  5ؾابل،
 5ؾبل تب  10ؾبل ٍ 10ؾبل ثبالتط ٍخَز ًساضز.
جذٍل(ً )0تايج تحليل ٍارياًس چٌذ هتغيرُ (هاًَآ) تفاٍت بيي ٍيصگيّای دهگرافيل (جٌسيت،
سابقِ ،هذرك تحصيلي) با تَجِ بِ اًَاع هْارتّای ارتباطي
هْبضت ّبي
اضتجب ي
والهي

قٌَز

هتغيطّب

هدوَع
هدصٍضات

df

هيبًگيي هدوَع
هدصٍضات

F

P

خٌؿيت

32/93

1

32/93

3/04

0/082

ؾبثمِ

7/12

2

3/56

0/330

0/719

هسضن

9/78

2

340

0/453

0/636

خٌؿيت

61/61

1

61/61

5/39

0/521

ؾبثمِ

1/63

2

0/815

0/071

0/931
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هسضن

7/05

2

3/52

0/308

0/735

خٌؿيت

9/97

1

9/97

0/745

0/389

ؾبثمِ

38/68

2

19/34

1/44

0/237

هسضن

27/93

2

13/96

1/04

0/354

ثبظذَضز

خسٍلو6ت ًكبى هي زّس :ثب تَخِ ثِ آظهَى تحليض ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ نَضت گطفتِ  Fهحبؾجِ قاسُ
زض ؾِ هتغيط ثطاي خٌؿيت ثطاثط ثب و0/745 ٍ 5/39 ،3/04ت ،ؾبثمِ ثطاثاط ثاب و1/44 ٍ 0/071 ،0/330ت ٍ
هسضن و1/04 ٍ 0/308 ،0/453ت ٍ زض توبم هتغيطّب وp>0/05ت هيثبقس ،لاصا ثايي خٌؿايت ،ؾابثمِ ٍ
هسضن ثب هْبضتّبي اضتجب ي تفبٍت هؼٌي زاضي ٍخَز ًساضز.
فطضيِ پٌدن :ثيي ٍيػگيّبي زهَگطافيه وخٌؿيت ،هسضن تحهيلي ،ؾبثمِت ثب ضاّجطزّبي هسيطيت حض
تؼبضو هسيطاى زٍضُ هتَؾطِ ،اظ زيسگبُ زثيطاى آهَظـ ٍ پطٍضـ اؾتبى چْبض هحبل ٍ ثرتيابضي تفابٍت
هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.
جذٍل(ً )6تايج آزهَى تحليل ٍارياًس چٌذ هتغيرُ،جْت بررسي اثر (جٌسيت ،سابقِ ٍ هذرك) بر
راّبردّای هذيريت حل تعارض
آظهَى
الهجساي
ٍيىٌع

اثطF

df
320

p
0/479
0/129
0/730

هتغيطّب

همساض

خٌؿيت

0/992

F
0/828

3

ؾبثمِ

0/970

1/65

6

640

هسضن

0/989

0/600

6

640

خسٍل قوبضُو7ت ًتبيح آظهَىّبي ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ خْت ثطضؾاي اثاط خاٌؽ وظى ٍ هاطزت هاسضن
تحهيلي ووبضزاًي ،وبضقٌبؾي ٍوبضقٌبؾي اضقس ٍ ثبالتطت ٍ ؾبثمِ ذسهت وووتط اظ  5ؾبل 5 ،تب  10ؾبل
ٍ  10ؾبل ثبالتطت ثب ضاّجطزّبي هسيطيت حض تؼبضو هسيطاى تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز ًساضز وp>0/05ت.
جذٍل(ً )8تايج تحليل ٍارياًس چٌذ هتغيرُ (هاًَآ) تفاٍت بيي ٍيصگيّای دهَگرافيل (جٌسيت،
هذرك تحصيلي ،سابقِ) با تَجِ بِ اًَاع راّبردّای هذيريت حل تعارض
ضاّجطزّبي حض
تؼبضو
ػسم همبثلِ

ضاُ حض گطايي

وٌتطل

هتغيطّب

هدوَع
هدصٍضات

df

هيبًگيي هدوَع
هدصٍضات

F

P

خٌؿيت

316/608

1

316/608

1/874

0/172

ؾبثمِ

978/540

2

489/270

2/896

0/057

هسضن

526/947

2

263/474

1/560

0/212

خٌؿيت

53/566

1

53/966

0/514

0/474

ؾبثمِ

326/371

2

363/185

3/458

0/033

هسضن

92/172

2

46/086

0/439

0/645

خٌؿيت

117/096

1

117/096

1/806

0/180

ؾبثمِ

494/151

2

247/076

3/810

0/023

هسضن

44/542

2

32/271

0/513

0/599
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خسٍلو8ت ًكبى هيزّس:
ثب تَخِ ثِ آظهَى تحليض ٍاضيابًؽ چٌاس هتغياطُ ناَضت گطفتاِ  Fهحبؾاجِ قاسُ ثاطاي خٌؿايت
و1/806 ٍ 0/514 ،1/874ت ،ؾبثمِ ثطاثط ثب و3/810 ٍ 3/458 ،2/896ت ٍ ثطاي هسضن تحهيلي ثطاثاط
ثب و0/513 ٍ 0/439 ،1/560ت ٍ زض هَضز ضاّجطز ػسم همبثلِ وp>0/05ت ،لصا ثايي ؾابثمِ ثاب ضاّجاطز
ػسم همبثلِ تفبٍت هؼٌبزاضي ٍخَز ًساضز ٍ .زض هَضز ضاّجطز ضاُ حض گطايي وp<0/05ت ،لصا ثيي ؾبثمِ
ثب ضاّجطز ضاُ حض گطايي تفبٍت هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز ٍ .زض هَضز ضاّجطز وٌتطل وp<0/05ت ،لاصا ثايي
ؾبثمِ ثب ضاّجطز ضاُ حض گطايي تفبٍت هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.
جذٍل(ً )3تايج آزهَى تعقيبي  LSDتفاٍت بيي سابقِ با تَجِ بِ راّبرد راُ حل گرايي
اؾتفبزُ اظ ضاّجطز ضاُ حض گطايي
ؾطح هؼٌي زاضي

اذتالف هيبًگيي

*0/047

2/8021

ؾبثمِ
ووتط اظ  5ؾبل

ثبالي  10ؾبل

خسٍلو9ت ًكبى هيزّس :اظ ًظط زثيطاى ،هسيطاى ثب ؾبثمِ ووتط اظ  5ؾبل ثيف اظ زثيطاى ثاب ؾابثمِي
ثبالي  10ؾبل اظ ضاّجطز ضاُ حض گطايي اؾتفبزُ هيوٌٌس.
جذٍل(ً )96تايج آزهَى تعقيبي  LSDتفاٍت بيي سابقِ با تَجِ بِ راّبرد مٌترل
اؾتفبزُ اظ ضاّجطز وٌتطل

ؾبثمِ

ؾطح هؼٌي زاضي

اذتالف هيبًگيي

*0/012

2/9576

 5-10ؾبل

*0/007

3/0862

ثبالي  10ؾبل

ووتط اظ  5ؾبل

خسٍل و10ت ًكبى هيزّس :اظ ًظط زثيطاى ،هسيطاى ثب ؾبثمِ ووتط اظ  5ؾبل ثيفتط اظ زيگط گطٍُّب اظ
ضاّجطز وٌتطل اؾتفبزُ هيوٌٌس.
بحث و نتیجه گیری
ايي پػٍّف زضنسز ثطضؾي ضاثطِ ثيي هْبضتّبي اضتجب ي ثب ضاّجطزّبي هسيطيت حاض تؼابضو
هسيطاى زٍضُ هتَؾطِ ،اظ زيسگبُ زثيطاى آهَظـ ٍ پطٍضـ اؾتبى چْبضهحابل ٍ ثرتيابضي هايثبقاس.
خْت ثطضؾي ايي ضاثطِ اظ آظهَىّبي آهبضي ضطيت ّوجؿتگي پيطؾاَى ،ضگطؾايَى چٌاس هتغياطُ،
تحليض ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ وهبًَآت ،آظهاَى اثاط الهجاساي ٍيىٌاع ٍ آظهاَى تؼميجاي  LSDاؾاتفبزُ
گطزيس .زض ايي پػٍّف اظ هسل ضاّجطزّبي حض تؼبضو پَتٌبم ٍ ٍيلؿَى 1وِ پٌح قيَُ خْت الاسام
زض حض تؼبضو ضا هَضز قٌبؾبيي لطاض زازُاًس ،اؾتفبزُ قسُ اؾت .آًْب زض تحميك هياساًي ذاَز اياي
پٌح قيَُ ضا زض ؾِ ضاّجطز تؼبضو لطاض زازًس وِ تفؿيط آًْب ثِ قطح شياض هايثبقاس .ضاّجاطز ػاسم
. Putnum & Wilson
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همبثلِ ،قبهض قيَُّبي اختٌبة ٍ ؾابظـ ،ضاّجاطز ضاُ حاض گطاياي ،قابهض قايَُّابي ّوىابضي ٍ
ههبلحِ ٍ ضاّجطز وٌتطل وِ قبهض قيَُ ضلبثات يىؿابى اؾات وMoghimi ,2001تّ ٍ .انچٌايي اظ
هسل هْبضتّبي اضتجب ي ثبضتَى خي اي1وِ ثطاي هْبضت اضتجب ي ؾِ هؤلفِي هْبضت والهي ،قٌَز
ٍ ثبظذَضز ضا قٌبؾبيي وطزُ اؾت وRezai ,2003ت هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت.
ثطضؾي فطضيِ اٍلً :تبيح يبفتِّبي فطضيِ اٍل پػٍّف وِ ثِ ثطضؾي ضاثطِ هْبضتّبي اضتجاب ي ثاب
ضاّجطز هسيطيت حض تؼبضو وػسم همبثلِت اظ ضطيت ّوجؿتگي اؾاتفبزُ قاسُ ٍ ّوابىگًَاِ واِ زض
خسٍلو2ت هكبّسُ گطزيس ضطيت ّوجؿتگي ثسؾات آهاسُ ًكابى اظ هؼٌابزاض ثاَزى ضاثطاِ ّاط ؾاِ
هْبضتّبي اضتجب ي ثب ضاّجطز ػسم همبثلِ هيزّس .يبفتِّبي ايي ثرف ثب پاػٍّفّابي و & Harold
Wood,2006ت ،وRiggio,2003ت ،وostovari,2009ت ،وHawkins,2006ت ،وKarahan,2009ت ٍ وTorabi,
ّ 2008ورَاًي زاضز.
زض تجييي ايي ًتيدِ هيتَاى ثيبى وطز وِ هسيطاى ثطاي هَفميت ثيفتط زض حاض تؼبضضابت هْابضت-
ّبي اضتجب ي ضا ًبزيسُ ًگطفتِ ٍ خبيي وِ هَضَػبتي وِ هٌكأ اذتالف ًظط هيقَز ذَز ضا زٍض ًگابُ
زاقتِ ثطاي وبّف تؼبضضبت پيكٌْبز ّوىبضي ثِ زيگطاى زازُ هيقَز ؾؼي زض اًتربة ضاّجطز ػسم
همبثلِ ثطاي حض تؼبضو زاضز .ايي ضا ثبياس زض ًظاط گطفات هاسيطاى ثاب وابّف اذتالفابت اضتجاب ي،
تؼبضضبت ضا هطلَةتط خْت وبضآهستط قسى هسيطيت قبى اؾتفبزُ هيوٌٌس ٍ هسيطاى ثب قٌَز هؤثط ٍ
زازى ثبظذَضز ثِ افطاز زاذض ؾبظهبى ضاحتتط هيتَاًس تؼبضضبت ثيي آًْب ضا حض وٌس ٍ .اياي ضا هاَضز
تَخِ لطاض هيزٌّس وِ ػسم هْبضت اضتجب ي ثبػ اذتالل زض اضتجب بت ٍ ؾَء ثطزاقت گكاتِ ٍ اياي
ذَز اظ ػَاهلي ّؿتٌس وِ تؼبضضبت ضا تكسيس ٍ ػولىطز ؾبظهبى ضا پبييي هيآٍضز.
ثطضؾي فطضيِ زٍمً :تبيح يبفتِّبي فطضيِ زٍم پػٍّف وِ ثِ ثطضؾي ضاثطِ هْبضتّبي اضتجاب ي ثاب
ضاّجطز هسيطيت حض تؼبضو وضاُ حض گطاييت اظ ضطيت ّوجؿتگي اؾتفبزُ قسُ ٍ ّوبىگًَاِ واِ زض
خسٍلو3ت هكبّسُ گطزيس ضطيت ّوجؿتگي ثسؾت آهسُ وِ ًكبى اظ هؼٌبزاض ثاَزى ضاثطاِ ّاط ؾاِ
هْاابضتّاابي اضتجااب ي ثااب ضاّجااطز ضاُ حااض گطايااي زاضز .يبفتااِّاابي ايااي ثرااف ثااب پااػٍّفّاابي
)Harold&Wood,2006ت (Torabi,2008) ،(Hawkins,2006) ،(Ostovari,2009)، (Riggio,2003)،
ٍ )ّ (Karahan,2009ورَاًي زاضز .ثبيس اشػبى وطز زاقتي هْبضت اضتجب ي هٌبؾت ثبػ هيقَز وِ
فوبي هٌبؾجي ثِ ٍخَز آيس وِ هسيطاى زض هَاضزي وِ ػسم تَافك زض ًظطاتي ثب وبضوٌبى ثِ ٍخَز آيس
ثب آًْب تَافك ٍ ّوىبضي نَضت هيگيطز ٍ وبضوٌبى ضا زض تهوينگيطي قطوت هيزٌّاس تاب تؼابضو
وبّف پيسا وٌس .هسيطاى ثِ ذَثي ثِ ًظطات وبضوٌبى گَـ هايزٌّاس ٍ ثاب لحٌاي هٌبؾات ثاب آًْاب
نحجت وٌٌس ٍ ثِ آًْب ثبظذَضز هٌبؾت ًكبى هيزٌّس ٍ .اگط هسيطاى ًؿجت ثِ وبضوٌبى ذَز اػتوابز
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زاقتِ ثبقس ٍ ثب آًْب هكبضوت وٌس ٍ اظ هْبضتّبي اضتجب ي هٌبؾت اؾتفبزُ وٌس ثبػ ايدابز تؼلاك
ثِ وبض زض آًْب هيقَز ،وِ هكبضوت زض تهوينگيطي ًاَػي اوؿايط لسضتوٌاس اؾات ٍ هاَضز ػاللاِ
ثيفتط افطاز ثَزُ ٍ هَخت اضايِ ضاُ حضّبي ثْتطي ثطاي حض تؼبضو هيقَز .پؽ قىي ًيؿت واِ
اؾتفبزُ اظ هْبضتّبي اضتجب ي زض ايدبز ضاُحضّبي هطلَة ثطاي ضؾيسى ثِ تَافك ثطاي حض تؼبضو
ثؽ هؤثط ٍ هفيس اؾت.
ثطضؾي فطضيِ ؾَمً :تبيح يبفتِّبي فطضيِ ؾَم پػٍّف وِ ثِ ثطضؾي ضاثطِ هْابضتّابي اضتجاب ي
ثب ضاّجطز هسيطيت حض تؼبضو ووٌتطلت اظ ضاطيت ّوجؿاتگي اؾاتفبزُ قاسُ ٍ ّوابىگًَاِ واِ زض
خسٍلو 4ت هكبّسُ گطزيس ضطيت ّوجؿتگي ثسؾت آهسُ وِ ًكبى اظ هؼٌبزاض ثاَزى ضاثطاِ ّاط ؾاِ
هْبضتّبي اضتجب ي ثب ضاّجطز وٌتطل زاضز .يبفتِّبي ايي ثرف ثب پػٍّف ّبي Harold & Wood,
)2006ت(Torabi, ٍ (Karahan,2009) ،( Hawkins, 2006) ،(ostovari,2009) ،(Riggio,2003)،
)ّ 2008ورَاًي زاضز.
زض تجييي ايي ًتيدِ هيتَاى ثيبى زاقت وِ زاقتي هْبضت اضتجب ي زض وبّف تؼبضضبت هؤثط اؾات.
وِ هْبضت والهي ثبال ،زاقتي هْبضت قٌَز هاؤثط ٍ زازى ثابظذَضز ثاِ وبضوٌابى ٍ تَاًابيي زضيبفات
پيكٌْبزات ٍ اًتمبزات اظ خولِ ٍيػگيّبي افطاز زاضاي هْبضت اضتجب ي ثبال اؾت ،واِ ثطذاَضزاضي ٍ
اؾتفبزُ اظ ايي ٍيػگيّب ثبػ هيقَز هسيطاى تؼابضو هَخاَز ضا ثاِ ناَضت هاؤثط وٌتاطل وٌٌاس.
تَاًبييّبي يه هسيط ذَة زض آهَظـ ٍ پطٍضـ ثطاي اؾتفبزُ اظ ضاّجطز وٌتطل ثطاي حاض تؼابضو،
تأثيط ثط وبضوٌبى ٍ ثرهَل زثيطاى ثطاي تغييط ضفتبض هَضغ آىّبؾت ٍ ،ايي زضحبلي اؾت وِ ضوي
حفظ ضاثطِ ثب آًْب اظ آؾيت ضؾبًسى ثِ قرهيت آًبى ًيع خلَگيطي هيوٌس ٍ ثطاي اًدابم اياي وابض
هيتَاى اظ هْبضتّبي اضتجب ي هؤثط ثْطُ گطفت.
ثطضؾي فطضيِ چْبضمً :تبيح يبفتِّبي فطضيِ چْبضم پػٍّف وِ ثِ ثطضؾي تفبٍت ثيي ٍيػگايّابي
زهگطافيه وخٌؿيت ،ؾبثمِ ،هسضن تحهيليت ثاب هْابضتّابي اضتجاب ي هاسيطاى زٍضُ هتَؾاطِ اظ
آظهَى تحليض ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ وهابًَآت اؾاتفبزُ قاسُ ٍ ّوابىگًَاِ واِ زض خاسٍل و5ت ٍ و6ت
هكبّسُ گطزيس يبفتِّب ًكبى اظ ػسم تفبٍت هؼٌبزاضي ثيي ٍيػگيّبي زهگطافيه وخٌؿايت ،ؾابثمِ،
هسضن تحهيليت ثب هْبضتّبي اضتجب ي هسيطاى زٍضُ هتَؾطِ زاضز .يبفتِّبي ايي ثرف ثب پػٍّف-
ّبي )ّ (Dovin Fahim,2005) ٍ (Hawkins,2006ورَاًي زاضز ٍ .هيتَاى ثيبى زاقت وِ هاسيطاى
ثب ٍيػگيّبي هتفبٍت زهگطافيه هْبضت اضتجب ي الظم ضا وؿت وطزُاًس ٍ ؾاؼي زض اؾاتفبزُ اظ اياي
هْبضتّب زض حض تؼبضو ّؿتٌس .هسيطاى اظ تؼبضضبت اختٌبة ًويوٌٌس ٍ ثِ َض هٌبؾت ٍ هطلاَثي
ؾؼي زضحض آى زاضًس ٍ اػوبء اظ هْبضتّبي اضتجب ي لَي ثطذَضزاضًس ،هكبضوت زض وبضّاب ثايفتاط
اؾت ٍ ّط يه اظ وبضوٌبى احؿبؼ هؿئَليت ٍ تؼْس ثيفتطي ثِ ؾبظهبى ٍ گطٍُ ذَاٌّس زاقت ،زض
ايي ؾبظهبىّب ويفيت ظًسگي وبضي زض ثْتطيي حس هوىي اؾت ٍ ثْطٍُضي ثبال اؾت.
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ثطضؾي فطضيِ پٌدنً :تبيح يبفتِّبي فطضيِ پٌدن پػٍّف وِ ثِ ثطضؾي تفابٍت ثايي ٍيػگايّابي
زهگطافيه وخٌؿيت ،ؾبثمِ ،هسضن تحهيليت ثاب ضاّجطزّابي هاسيطيت حاض تؼابضو هاسيطاى زٍضُ
هتَؾطِ اظ آظهَى تحليض ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ وهبًَآت ،آظهَى الهجساي ٍيلىع ٍ آهاَى تؼميجاي LSD
اؾتفبزُ قسُ ٍ ّوبىگًَِ وِ زض خسٍل و7ت تب و10ت هكبّسُ گطزيس يبفتِّاب ًكابى اظ ػاسم تفابٍت
هؼٌبزاضي ثيي ٍيػگيّبي زهگطافيه وخٌؿيت ٍ هسضن تحهيليت ثب ضاّجطزّبي حض تؼبضو هسيطاى
زٍضُ هتَؾطِ ٍ تفبٍت هؼٌبزاض ثيي ؾبثمِ ثب ضاّجطزّبي ضاُحضگطايي ٍ وٌتطل زاضز .ثِ اياي ناَضت
وِ هسيطاى ثب ؾبثمِ ووتط اظ  5ؾبل ثيف اظ زيگط گطٍُّب اظ ضاّجطز وٌتطل اؾتفبزُ هيوٌٌاسّ ٍ .ان-
چٌيي هسيطاى ثب ؾبثمِ ووتط اظ  5ؾبل ثايف اظ هاسيطاى ثابالي 10ؾابل اظ ضاّجاطز ضاُ حاضگطاياي
اؾتفبزُ هيوٌٌس .يبفتِّبي ايي ثرف ثب پػٍّفّبي )(Shah (Kammeron,2001) ،(Torabi,2008
)ّ (Zrnushh Farahani,2006) ،Bahrami, 2010ورَاًي زاضز ٍ .ثب پاػٍّفّابيو (Dovin Fahim,
ّ 2005ورَاًي ًساضز .زض تجييي ايي ًتيدِ هي تاَاى ثيابى زاقات واِ زاقاتي خٌؿايت ٍ هاسضن
هتفبٍت ثبػ اؾتفبزُ اظ ضاّجطزّبي هتفبٍت ثطاي حض تؼبضو ًويقَز .هايتاَاى ثاِ اياي ناَضت
اشػبى وطز وِ هسيطاى ثب افعايف ؾبثمِ هتؼبزلتاط قاًَس ٍ اظ اياسُّاب ٍ ّوىابضي زيگاطاى ثايفتاط
اؾتمجبل وٌٌس ٍ هسيطاى ثب ؾبثمِ ون ،ثطاي حض تؼبضو ثيفتط اثطاظ ًظط زاضًس ٍ ضٍي هَضؼي ثيفتط
انطاض زاضًس يب ثِ زًجبل ّوىبضي ظيبز ثب زيگطاى ّؿتٌس.
ثب ثطضؾي ًتبيح ايي تحميك ثب زيگط تحميمبت هيتَاى گفت وِ هْبضت والهي ثبال ،زاقتي هْبضتّبي
قٌَز هؤثط ٍ زازى ثبظذَضز ثِ زيگطاى ٍ تَاًبيي زضيبفت پيكٌْبزات ٍ اًتمبزات اظ خولِ ٍيػگايّابي
افطاز زاضاي هْبضتّبي اضتجب ي ثبال اؾت .ثطذَضزاضاي ٍ اؾتفبزُ اظ ايي ٍيػگيّب ثبػ هيقاَز واِ
هسيطاى تؼبضضبت هَخَز زض ؾبظهبى ضا ثب تكطيه هؿبػي ٍ هكبضوت ّوگبى حض ًوبيٌس ٍ .هاسيطاًي
وِ اظ هْبضتّبي اضتجب ي ثباليي ثطذَضزاض اؾت ثب آهبزگي ثايفتاطي ًؿاجت ثاِ زيگاطاى ثاِ ضفاغ
تؼبضضبت ٍ ضؼفّبي گطٍّي ٍ ؾبظهبًي ذَاٌّس پطزاذت ٍ زليلي ثاطاي اختٌابة اظ تؼابضو ٍ ثاي-
تفبٍتي ًؿجت ثِ آى ٍ زازى اهتيبظ ثِ طف همبثض ًويثيٌس ٍ .هْبضت اضتجب ي اظ هْبضت حيبتي اؾت
وِ زض ٌّگبم ثطٍظ تؼبضو ،هسيطاى هيتَاًٌس آى ضاثِ وبض ثگيطًس ٍ .اظ هْنتطيي هْبضت زض پطزاذتي ثِ
هؿبلض ضٍاًي تؼبضو ،زاقتي هْبضت اضتجب ي هؤثط اؾت.
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