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چکيدٌ
اي ه پ يَش ب ٍ بررس ي رياب س ه ٌ ي دىانهو ٍ بهيرَ هي م بَ ي ي َ ًه َيج هوي
اوش آمًزان بيرستهوي ميپر از  .ومًوٍ شهمل  110اوشآمًز پسر بيرستهوي شُرستهن
ک ر اس ک ک ٍ ب ٍ ريه ومًو ٍني ري تص ه ي خًش ٍاي اوتخ ه ش اٌاو ا .آزم ً ويَ ه
«پرسشىهمٍ عمل بٍ بهيرَهي م بَ ي» ي «آزم ًن َ ًه َيج هوي (برا بِ ري ي نري ًز)» را
تکميل ومً وا.
يه تٍَهي پ يَش حهضر وشهن ا کٍ بيه بهيرَهي مبَ ي ي ًَه َيجهوي اوشآمًزان
رابطٍ مث ک معىه ار يجً ار ()p>0/01؛ َمچىيه بر اسهس وتهيج ،مًلفٍَهي بهير مبَ ي
ميتًاوىا  %23/3از تغييرات ًَه َيجهوي اوشآمًزان را پيشبيىي ومهيىا (.)p>0/020
وتيجٍ آوکٍ آمًزه مسهئل يىي ي اخالقي ،اوشآمًزان را ر شىهخک ي مايريک َيجهنَهي
خً ي اشته زواني بُتر يهري خًاَا کر .
كليد ياژٌَر :بهيرَهي مبَ يًَ ،ه َيجهوي ،خً آنهَي ،خً مايريتي ،آنهَي اجتمهعي،
مايريک رابطٍ

دوماهنامه علمي پژوهشي
دانشگاه شاهد
سال هفدهم شماره 34
آبان 9431

مقدمٍ

ذًز زاضاي مصَب بًزٌ ي ضايس بتًان گفت ورٍ گرطايص

محممان زض اوثط خًامع بططي چٍ اظ خىبٍ تاضيري ي چٍ

بٍ مصَب َمًاضٌ زض اوسان يخًز زاضتٍ ي برٍ ضرى ُاي

زض ظمان معاغرط نرىح وُراز اغر ي ضا زض ضرى گيرطي

يخسان ،بم  ،ذطز ي غيطٌ بطيظ وطزٌ اسرت] .[2بالمرٍ

ضرػيت افطاز مؤثط ميزاوىس ورٍ بباضتىرس اظ :اختمرا ،

عباعبايي] [3زيه ضا يره ضيش مرػرًظ زض ظورسگي

ذاوًازٌَ ،مساالن ،مسضسٍ ي مصَب] .[1با مغالعٍ تراضيد

ميزاوس وٍ غالح زويا ضا بٍ وحرًي ورٍ مًافرك حيرات

ازيان ،ميتًان زضيافت وٍ اوسان زض تمامي ازياض حيرات

زائميحميمي باضس ،تاميه ميوىس .ماَيت نًياي اوسان اظ
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روانشناسيبالينيوشخصيت


َ ًه َيج روي در داو

آم ً ان
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دانشور

بررس ي رابط ٍ بريرَ ري م بَ ي ي

آمًظان ممغع متًسغٍ ضُط تُطان
زض بيه زاوص
ضابغٍ مًلفٍَاي ذاوًازگي با وگطش بٍ مًاز
آموساندبيزستاني
بزرسيرابطهباورهايمذهبيوهوشهيجانيمرسض 
دردانص

سًي زيگط مًخب ضسٌ است وٍ تًخٍ برٍ مرصَب ورعز

گاضزوط ،باض -اين ،سالًيي ي مايط ي گ مه ضرى گطفترٍ

مترػػان بُساضت ضياوي مُر ي غيرط لابر اختىرا

است].[6
مفًُم َرًش َيدراوي برٍ چگرًوگي سراظگاضي ي

گطزز.
امطيظٌ ايه وگاٌ وٍ مًضًبات فطا مرازي خرايي زض

مًفميت افطاز زض مًلعيتَاي ظوسگي اضاضٌ زاضز .وظطيرٍ

حيغٍ ب ًم وساضوس ،وامالً تغييط وطزٌ تا آودا وٍ بطذي اظ

ًَش َيداوي حًظٌ يسيعي اظ تًاوايي َراي مرطتبظ برا

ساظمان َاي بُساضتي بٍ براظوگطي تعراضيف مًخرًز زض

ضىاذت ي بىاضگيطي َيداوات ضا تًخيٍ ميوىس ي اظُاض

مًضز اوسان ي ماَيت بطط نطزاذتٍ اوس .بطاي مثال ساظمان

ميزاضز وٍ ًَش َيدراوي زض بم ىرطز ضيظاورٍ اغ رب

خُاوي بُساضت زض تعطيف خىبٍَاي يخًزي اوسران برٍ

مُ تط اظ ًَش ضىاذتي است] .[7اظ زيسگاٌ سرالًيي ي

ابعاز :خسماوي ،ضياوي ،اختمابي ي معىًي اضاضٌ ميوىرس

مايط ًَش َيدراوي ببراضت اسرت اظ تًاورايي آگراَي،

ي بُعس چُاضم يعىي معىًيرت ضا ويرع زض ضضرس ي تىامر

تطريع ي تفىيه احساسات ذًز ي زيگطان ي اسرتفازٌ

اوسان مغطح ميسراظز] .[4زض مرته تدسيرس وظرط ضرسٌ

اظ زاوررص َيدرراوي زض خُررت َررسايت تفىررط ذررًز زض

چُاضميه ييطايص ضاَىماي تطريػي ي آماضي اذتالالت

اضتباعات ميان فطزي .فطزي وٍ اظ  EQبااليي بطذرًضزاض

ضياو ري ( ،)DSM-IV-TRبرررص خسي رسي تحررت بىررًان

است زض چُاض ظميىٍ ضىاسرايي ،زضن ،وراضبطز ي تىظري

«مطىالت مصَبي يا معىرًي» ( )V62-89يخرًز زاضز .زض

َيداوات مُاضت زاضز] .[8باض -اين معتمس اسرت َرًش

ايه برص ايه چىيه ميذًاوي « :ايه عبمٍ ظماوي بٍ وراض

َيداوي بٍ زضن فرطز اظ ذرًز ي ويرع زضن زيگرطان زض

ميضيز وٍ واوًن تًخٍ باليىي ،يره مطرى مرصَبي يرا

اضتباط برا آوُرا مطبرًط مريضرًز] .[9برط اسراس وظرط

معى رًي باضررس ي ومًو رٍَرراي ري اظ لبي ر تدطب رٍَرراي

گ مه]ًَ [10ش َيداوي مفًُميلاب يازگيطي اسرت ي

نطيطانوىىسٌ اظ زست زازن ايمان يا تطزيس زض مًضز آن ي

بطذالف بُطٌ ًَضي

وٍ زض عًل ظوسگي سرغ آن

مطىالت مطبًط بٍ گطييسن بٍ زيه خسيس يرا تطزيرس زض

تمطيباً ثابت ي ايستا ميباضسًَ ،ش َيداوي لاب تًسرعٍ

اضظضُاي معىرًي ضا ضرام مري ضرًز»] .[5زض مدمرً

ي ضضس است ي وتيدرٍاش اثرط برطري وراض گطيَري ي

اَميت معىًيت ي ترثثيط مرصَب زض بُساضرت ضياوري ي

بطلطاضي اضتباط بُتط با اعطافيان است .البتٍ افرطاز برطاي

بُبًز ظوسگي اوسان َا عي چىس زٍَ گصضتٍ بيص اظ نيص

ضضس ي تىام ًَش َيداوي بٍ ظماوي برطاي اوسيطريسن

مًضز تًخٍ ضيانضىاسان ي مترػػان بُساضرت ضياوري

زضباضٌ ذًز ي زيگطان وياظ زاضوس] .[11برٍ عرًض ذالغرٍ

لطاض گطفتٍ است.

ميتًان گفت وٍ فاوتًضَاي تطىي زَىسٌ  EQبباضتىرس

اظ سًي زيگط ي بط اساس يافتٍَاي اذيرط ،اظ خم رٍ

اظ :ذًزآگاَي ،ذًزمسيطيتي ،آگاَي اختمابي ،مسيطيت

مسائ ي وٍ زض بُبًز ظوسگي بطط تثثيط مستمي زاضز ممًلٍ
ًَش َيداوي

)(IQ

ضابغٍ].[12

است .بطاي مرست بريص اظ يىػرس

يىي اظ مسائ مُميوٍ بطذي اظ ضيانضىاسان حرًظٌ

بٍ بىًان تىُا ضاذع بطاي وطران

ًَش َيداوي زض مغالعات ذًز بط آن تثويس ورطزٌ اورس،

زازن تًاوايي يازگيطي ي مًفميت فطزي بٍ ضماض ميآمرس.

ضطيضت استفازٌ اظ اغرًل اذاللري زض ضضرس ي خُرت

اما ايه مسالٍ زض سالُاي اذيرط مرًضز بحرو ي چرالص

زَي ًَش َيداوي است .گطاواچط زض  2000معتمس است

محاف ب مي لطاض گطفتٍ است ي با بميكتط ضرسن زضن

وٍ تحًل اذاللي وٍ با اودام ابمال مصَبي ضيي ميزَس

بطط اظ ممًلٍ ًَش اوساوي ،ايسٌ خسيسي اظ ًَش مغطح

زض ضضس ًَش َيداوي ومص مُميزاضزًَ .ش َيداوي ضا

ضسٌ است وٍ ميتًان ضيطٍَاي آوطا زض وظطيٍَاي بام ي

ميتًان بٍ مىظًض ضسيسن بٍ اَساف متعالي ي يرا مماغرس

ًَش خستدً وطز .ايه وً ًَش وٍ بٍ ًَش َيدراوي

وازضسررت بررٍورراض گطفررت .بررسين تطسرري ي آمررًظش

)(EQ

سال بُطٌ ًَضي

)(IQ
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يىسً ي سؤاالت بيناسد بسياض زض خًامرع امرطيظي اظ

معطيف است بط اساس وظطيات ضيانضىاسراوي َمچرًن

روحالهعباسيودکتزرسولروضنچسلي


بٍ يه بام مرط

اختمابي تبسي ضًز].[7

جرمعٍ آمرري ي ريه ومًوٍگيري

بايضَا ي ابتمازات مصَبي با سرالمت خسرمي ي ضياوري

مصَبي ي ًَش َيداوي زاوصآمًظان اودام ضرسٌ اسرت،

اضرراضٌ زاضوررس ] .[17,14،15،16 ،13سررُطابيان] [18زض

زض ظمطٌ عطحُاي َمبستگي لطاض زاضز .خامعرٍ آمراضي

تحميك ذًز وطان ميزَس ورٍ وگرطش مرصَبي مًخرب

ضام و يٍ زاوصآمًظان نسط زبيطستاوي مطاورع برازي ر

افررعايص سرراظگاضي فررطزي ي اختمررابي زاوررصآمررًظان

زيلتي ضُطستان وطج زض سرال تحػري ي  85ر 84برًزٌ

ميضًز .مسي] [19يخًز اضتباط مثبرت معىرازاض ضا بريه

است .حد ومًوٍ زض نژيَص حاضط با تًخٍ بٍ ماَيرت

مصَبي بًزن ي سطسرتي ضياوري گرعاضش ورطزٌ اسرت.

نژيَص ي ضبايت وفايت  nزض تحميمات َمبستگي110 ،

نًلًما ي ناوسلتًن] [20ضازوامي آظمًزويَاي ذًز ضا زض

زاوصآمًظ نسط بًزٌ است .بط اساس ضيش ومًورٍگيرطي

اضتباط مستمي با بايضَاي مرصَبي مريزاوىرس .بطذري اظ

تػازفي ذًضٍاي ابتسا اظ ميران زبيطسرتانَراي نسرطاوٍ

محممان] [21،22،23معتمسوس وٍ مصَب ،سغ بُساضرت

ضُطستان وطج تعساز  3زبيطسرتان ي زض آوُرا  3ورالس

ري][24

بٍ عًض تػازفي زض وظط گطفترٍ ضرسٌ ي نطسطرىامٍَراي

زض مًضز خًاوان اودرام زاز سرًزمىس برًزن مرصَب زض

مطبًعٍ زض اذتياض زاوص آمًظاوي وٍ ماي بٍ ناسررگًيي

ظوسگي آوان ضا وطان مي زَس .اي ابالم ومًزٌ اسرت ورٍ

بًزوس ،لطاض گطفت.

ضياوي افطاز ضا افعايص ميزَس .مغالعاتي وٍ اتچ

مصَب بام ي باظزاضوسٌ زض بطابط بسياضي اظ آسريبَراي
اختمابي است.

ابزار پژيَ

زض اودام ايه تحميك اظ زي ابعاض «ممياس بم بٍ بايضَاي

زض بيه حال بطضسيَاي مرت ف بٍ تثثيط لاب تًخرٍ

زيىي» ي «آظمًن ًَش َيداوي» استفازٌ ضسٌ است.

ًَش َيداوي زض ضاذعَاي سالمت اختمابي ي ضياوي
تثويس زاضوس .بطذري تحميمرات اظ يخرًز ضابغرٍ مثبرت

« .1ممياس بم بٍ بايضَاي زيىري» زاضاي  65مرازٌ

معىازاض ميان يضعيت مصَبي وًخًاوان ي ًَش َيدراوي

است وٍ آظمًزويَا بط اسراس يره مميراس ليىرطت 5

آوُا حىايت زاضز] .[7،25بط اساس ايه يافتٍَا مرصَب ي

زضخٍاي وظط ذًز ضا زض مًضز َط سؤال بيران مريوىىرس.

آمًظٌَاي اذاللري آن سربب سراظگاضي بيطرتط ي بُترط

مًاز آظمًن زض چُاض حًظٌ بم برٍ ياخبات،بمر برٍ

زاوصآمًظان ضسٌ ي بٍعًض غيط مستمي ًَش َيدراوي ضا

مستحبات ،فعاليتَاي مصَبي ي زض وظط گرطفته مرصَب

افعايص مي زَس .مًضياتي ي َمىاضان] [26زضيافتىرس ورٍ

زض تػمي گيطيَاي ظوسگي لطاض زاضز .سؤاالت آظمًن با

بعَىاضي خىسي با ًَش َيداوي ناييه اضتباط زاضز .برط

تًخٍ بٍ ضفتاضَاي زيىي ضايح زض خًاوان متسيه بٍ اسالم

اساس تحميمات] [27،28سرًاز آمرًظي َيدراوي برطاي

اوترا

ضسٌ است .بٍعًض و ي سرؤاالت آظمرًن برٍ زي

واَص واساظگاضي ي بعَىاضي تًغيٍ مي ضرًز .زض ايره

زستٍ لاب تمسري اسرت :ابمرال ي زسرتًضات ببرازي،

مغالعات مطررع ضرس ورٍ وًخًاوراوي ورٍ اظ َرًش

آمًظٌَا ي ضفتاض اذاللي .ايه آظمرًن برط ضيي  947وفرط

َيداوي باال بطذًضزاضوس زض اترراش تػرمي غرحي زض

( 894زاوطدً ي  53خًان ظوساوي) اخطا ضسٌ است .بطاي

تعامالت اختمابي مًفكتطوس.

بٍ زست آيضزن ييژگي َاي ضيان سرىدي آظمرًن ي ويرع

زض ايه نژيَص اظ ظاييٍاي زيگط برٍ بطضسري ممًلرٍ

ضابغٍ بم بٍ بايضَاي زيىي با ييژگيَاي ضرػريت ي

ًَش َيداوي ) (EQنطزاذتٍ ضسٌ است ي زض ايه ضاسرتا،

سالمت ضيان افطاز ،فرطم  90سرؤالي  ،Scl-90نطسطرىامٍ

اضتباط بايضَاي مصَبي زض زاوصآمًظان زبيطستاوي با ايه

سالمت ضياوي  GHQي چه ليست بُساضت ضياوي

ساظٌ ضياوي بطضسي گطزيسٌ است.

ويع بٍ آظمًزويَا زازٌ ضسٌ است .ابتباض آظمًن اظ عطيرك

MHC

باظآظمايي  0/76اظ عطيك زي ويمٍ وطزن  0/91ي ضرطيب
33
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نژيَص َاي متعسز بٍ يخرًز ضابغرٍ مسرتمي ميران

ايه تحميك وٍ با َسف بطضسري اضتبراط بريه بايضَراي
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مطظبىسيَاي اذاللي ،يخًز ًَش َيداوي باال ميتًاوس

ريه

آمًظان ممغع متًسغٍ ضُط تُطان
زض بيه زاوص
ضابغٍ مًلفٍَاي ذاوًازگي با وگطش بٍ مًاز
آموساندبيزستاني
بزرسيرابطهباورهايمذهبيوهوشهيجانيمرسض 
دردانص
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ممايسٍ افطاز مصَبي ي غيط مصَبي (زستٍبىسي َمسراالن،

مسيطيت ضابغٍ  .0/76با اخطاي آظمرًن زض گرطيٌ زيگرط

زستٍبىسي مطبيان ي تفايت ومطٌَاي ظوساويان برا خًاوران

آلفاي وطيوباخ آن  0/88بٍزست آمسٌ است .بطاي تعيريه

مصَبي) با ضطيب  0/78ي ضيايي ساظٌ ايه آظمًن 0/84

ضيايي ،ايه آظمًن بٍ َمطاٌ آظمًن ًَش َيدراوي براض-

بٍزست آمسٌ است]25ي.[29

اين اخطا ي ضطيب َمبستگي  0/68بٍ زست آمسٌ اسرت
].[12

 .2بررطاي سررىدص  EQاظ «آظمررًن َررًش َيدرراوي
بطازبطي ي گطيًظ» استفازٌ ضسٌ است .مًاز ايه آظمًن زي
خىبٍ فطزي ي اختمابي ًَش َيداوي ضا زض چُاض حًظٌ:

وتريج

ذًز آگاَي ،ذًزمسيطيتي ،آگاَي اختمابي ي مرسيطيت

نيص اظ بطضسي ضابغٍ بايضَاي مصَبي ي ًَش َيدراوي

ضابغٍ ميسىدس .ومطٌ مطبًط بٍ خىبٍ فرطزي اظ مدمرً

زض زاوصآمًظان زبيطستاوي ،ضاذع َاي تًغيفي مطتبظ

ومطات ذطزٌ ممياس َاي ذًز آگراَي ،ذًزمرسيطيتي ي

با متغيطَاي نژيَطي زض خسيل  1آيضزٌ ضسٌ است.

ومطٌ مطبًط بٍ خىبٍ اختمابي اظ مدمً ومرطات ذرطزٌ

زض ازامٍ (خسيل  )2بٍ بطضسي ضابغٍ بيه بايض مصَبي

ممياسَاي آگاَي اختمابي ي مسيطيت ضابغرٍ برٍزسرت

ي ًَش َيداوي ي مًلفٍ َراي تطرىي زَىرسٌ آوُرا زض

ميآيس .بطاي سىدص َط يه اظ ايه چُاض حرًظٌَ ،فرت

ابضاي گطيٌ ومًوٍ ( )n=110نطزاذتٍ ضسٌ است .برطاي

سؤال يخًز زاضز ي ناسدَا بط اساس يه ممياس ليىطت

ايه مىظًض اظ آظمًن معىازاضي ضطيب َمبستگي نيطسًن

 6زضخٍ اي عطاحي ضسٌ است .ضطايب ابتباض برٍ زسرت

استفازٌ ضسٌ است.

آمسٌ اظ زي وًبت اخطا زض وطًضمان ي بطاي چُاض مُاضت
تطىي زَىسٌ َرًش َيدراوي بباضتىرس اظ :ذًزآگراَي
جديل  .1ضاذعَاي تًغيفي مطتبظ با مًلفٍَاي ًَش َيداوي ،بم ىطز تحػي ي ي بايض مصَبي
شرخص

كميىٍ

بيشيىٍ

ميروگيه

اوحراف معيرر

ذًزآگاَي

46

98

80/66

12/63

ذًز مسيطيتي

37

100

69/02

20/07

آگاَي اختمابي

54

96

77/46

11/92

مسيطيت ضابغٍ

27

96

70/77

17/91

ًَش َيداوي

50

94

74/67

13/07

بم ىطز تحػي ي (معسل)

11/00

19/8

15/54

1/95

بايض مصَبي

109

249

175/91

36/66

متغيرَر

جديل  .2ضابغٍ بيه مًلفٍَاي بايض مصَبي ي مًلفٍَاي ًَش َيداوي
ًَه َيجروي
برير مبَ ي

بم ببازي
بم اذاللي
بايض مصَبي

خًدآگرَي
**

0/29

خًد مديريتي
**

آگرَي اجتمرعي
**

0/43

0/29

مديريت رابطٍ
**

0/30

ًَه َيجروي
**

0/44

**0/21

**0/38

**0/27

**0/38

**0/42

**

**

**

**

**

0/27

0/45

** :معىازاضي زض سغ  0/01ي * :معىازاضي زض سغ 0/05

34

0/31

0/39

0/48
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آلفاي وطيوباخ  ،0/94ضيايي يابستٍ بٍ مالن آن اظ عطيك

 ،0/73ذررًز مررسيطيتي  ،0/87آگرراَي اختمررابي ،0/78

روحالهعباسيودکتزرسولروضنچسلي


متغيرَري پي

بيه

بم ببازي

16/25

0/295
0/243

53/04

0/483

0/233

0/007
0/024

جديل  .4وتايح تح ي ضگطسيًن خُت نيصبيىي خىبٍ فطزي ًَش َيداوي بط اساس مًلفٍَاي بايض مصَبي
متغيرَري پي

بيه

بم ببازي
بم اذاللي

F

13/469

β

0/333
0/161

ضريب ثربت

R

R2

106/09

0/448

0/201

چىاوچررٍ زض خررسيل  2آمررسٌ اسررت ،ضابغررٍ مثبررت

سطح معىرداري

0/003
0/142

فطزي ًَش َيداوي بٍ بىًان متغيط مرالن ياضز معازلرٍ
ضگطسيًن ضسٌ است.

معىازاضي بيه بايض مرصَبي ي َرًش َيدراوي مطراَسٌ
مي ضًز (َ .)p > 0/01مچىيه آظمًن معىازاضي ضرطيب

َماوغًض وٍ زض خسيل  4مطاَسٌ ميضًز تىُا ذرطزٌ

َمبستگي نيطسًن وطان مي زَس وٍ ايه َمبسرتگي بريه

ممياس «بم ببازي» لازض بٍ تبييه تغييطات «خىبٍ فطزي»
ًَش َيداوي است( .)p >0/003با ايه يخرًز چىاوچرٍ

تمامي مًلفٍ َراي َرًش َيدراوي (ذًزآگراَي ،ذرًز
مسيطيتي ،آگاَي اختمرابي ،مرسيطيت ضابغرٍ) ي ذرطزٌ

زيسٌ مي ضرًز  %20/1اظ تغييرطات خىبرٍ فرطزي َرًش

ممياس َاي بايض مصَبي (بم ببازي ي بمر اذاللري)

َيداوي بط اساس متغيط بم ببازي لاب نيصبيىي است.

ويع يخًز زاضز (.)p > 0/01

َمچىيه ميتًان گفت وٍ ضابغٍ مثبرت ميران متغيطَراي
نيصبيه ي متغيط مالن يخًز زاضز.

بطاي يافته ومص مًلفٍ َاي بايض مصَبي (بم ببازي
ي بم اذاللي) زض نيصبيىي َرًش َيدراوي زض گرطيٌ

بطاي بطضسي ومص مًلفٍ َراي برايض مرصَبي (بمر

ومًوٍ ،اظ ضگطسيًن چىسگاوٍ استفازٌ ضسٌ است .بٍ َميه

ببازي ي بم اذاللري) در پيشبيىي جىبٍ اجتم اعي

مىظًض ،مًلفٍ َاي بايض مرصَبي (بمر ببرازي ي بمر

ًَش َيداوي ،ويس از رگرسيًن چىدگاوٍ استفادٌ شدٌ

اذاللي) بٍ بىًان متغيطَاي نيص بيه ي َرًش َيدراوي

است .بٍ َميه مىظًض ،مًلفٍَراي برايض مرصَبي (بمر

بٍ بىًان متغيط مالن ياضز معازلرٍ ضگطسريًن ضرسٌاورس.

ببازي ي بم اذاللي) بٍ بىًان متغيطَاي نريص بريه ي

وتايح زض خسيل  3ومايص زازٌ ضسٌاوس.

جىبٍ اجتماعي ًَش َيداوي بٍ بىًان متغيط مالن ياضز
معازلٍ ضگطسيًن ضسٌاوس .وتايج در جديل  5آمسٌ است.

َماوغًض وٍ زض يافتٍ َاي خرسيل  3مطرًُز اسرت،

بر اساس وتايج رگرسيًن چىدگاوٍ کٍ در خسيل 5

تغييطات ًَش َيداوي ضا ميتًان بط اساس مًلفرٍَراي
بايض مصَبي نيصبيىي ومًز؛ بىحًي وٍ زي بامر «بمر

آمسٌ است ،مشاَدٌ مي شًد ورٍ زض ذػرًظ «خىبرٍ

ببازي» ي «بم اذاللي» لازضوس زض مدمً  23/3زضغس

اختمابي» َرًش َيدراوي تىُرا ضابغرٍ مًلف ٍ «عم

اخالقي» ( )p> 0/013معىازاض اسرتَ .مراوغًض ورٍ زض

اظ ياضياوس ًَش َيدراوي و ري ضا نريصبيىري ومايىرس

( .)p >0/025عالمت مثبت در ضرايب  βوشان دَىدٌ
يجًد رابطٍ مستقيم مي ان متغيرَ اي پ يشب يه ي
متغير مالک است.
زض ازامٍ ،وتايح نيصبيىي خىبٍ فطزي ًَش َيداوي بط

خسيل زيسٌ ميضًز ضطيب تبييه بطابط  0/168ميباضرس.
يافتٍَاي خسايل  4ي  5حايي ت ًيحراتي زض ذػرًظ
تثثيط خردٌ مقياس ببازي بط خىبٍ فطزي ًَش َيدراوي
ي اظ سًي زيگط تثثيط ذطزٌ مميراس بمر اذاللري برط

اساس مًلفٍ َاي برايض مرصَبي برٍ ومره رگرس يًن

خىبٍ اختمابي ًَش َيداوي ميباضس.

چىدگاوٍ آمسٌ است (خسيل  .)4زض ايره تح ير خىبرٍ
35
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بم اذاللي

F

β

ضريب ثربت

R

R2

سطح معىرداري
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جديل  .3وتايح تح ي ضگطسيًن خُت نيصبيىي ًَش َيداوي بط اساس مًلفٍَاي بايض مصَبي

آمًظان ممغع متًسغٍ ضُط تُطان
زض بيه زاوص
ضابغٍ مًلفٍَاي ذاوًازگي با وگطش بٍ مًاز
آموساندبيزستاني
بزرسيرابطهباورهايمذهبيوهوشهيجانيمرسض 
دردانص

متغيرَري پي

بيه

بم ببازي
بم اذاللي

F

β

ضريب ثربت

R

R2

سطح معىرداري

10/871

0/173
0/281

106/45

0/410

0/168

0/122
0/013

بحث ي وتيجٍگيري

تمًيت ميوىرس ورٍ زض لالرب َرًش َيدراوي مغرطح

زض ضيانضىاسي مغالعرات متىرًبي زض ظميىرٍ ابتمرازات

ميضًز.
 با بطضسي ضابغٍ ميان مًلفٍَراي برايض مرصَبي برا

زيىي ي اثطات فطزي ي اختمابي آن اودام گطفترٍ اسرت.
«زيه» بعىًان يىي اظ مسائ اساسي وٍ بط تمرام ضرنًن

خىبٍ َاي ًَش َيداوي مطاَسٌ ضس ورٍ مًلفرٍ «بمر

ظوسگي فطزي ي اختمابي بطط تثثيط اوىاضوانرصيطي زاضز؛

اذاللي» لازض برٍ نريصبيىري «خىبرٍ اختمرابي» َرًش

زض سالَاي اذيط تًخرٍ بسرياضي اظ مترػػران ب رًم

َيداوي استَ .مچىيه مًلفٍ «بم ببرازي» مريتًاورس

ضفتاضي ضا بٍ ذًز خ ب وطزٌ اسرتَ .مچىريه مفُرًم

«خىبٍ فطزي» ًَش َيداوي ضا تبييه ومايس.

«ًَش َيداوي» زض سالُاي اذيط ياضز ضيانضىاسي ضرسٌ

با تًخٍ بٍ ايىىٍ برص بمسٌ آمًظٌ َاي اذاللي زيه

ي لازض بٍ تًخيٍ حًظٌ يسيعي اظ تًاواييَاي مرطتبظ برا

بٍعًض مستمي يا غيرط مسرتمي برط ضيابرظ ميران فرطزي

ضىاذت ي ضيابظ ميان فطزي است .ايه تحميك بٍ مىظرًض

تثثيطگصاض است؛ اوتظاض ميضيز وٍ خىبرٍ اذاللري زيره

بطضسرري ضابغررٍ بايضَرراي مررصَبي ي َررًش َيدرراوي

مًخب اضتماء ي بُبًز «آگراَي اختمرابي» ي «مرسيطيت

زاوصآمًظان ي بط اساس مباوي وظطي (وٍ بٍ برطي اظ آن

ضيابظ ميان فطزي» ضرًزَ .مچىريه برٍ وظرط مريضسرس

زض غفحات لب اضاضٌ ضس)؛ اودرام نصيطفترٍ اسرت .زض

آمًظٌَاي ببازي زيه َ با ضاذعَاي سالمت ضياوري

ايىدا مًلفٍَراي برايض مرصَبي (بمر ببرازي ي بمر

فطزي اظ لبي واَص افسطزگي ،اضغطا  ،تىص ي غيرطٌ

اذاللي) بٍ بىًان متغيطَاي نيص بيه ي َرًش َيدراوي

اضتباط زاضتٍ باضس .مغالعات ظيازي زض ايه اضتباط اودام

بٍ بىًان متغيط مالن زض وظط گطفتٍ ضسٌاوس.

ضسٌ است]7،14،16،17،18ي [24وٍ زضستي ايه يافتٍ ضا

 وتايح بٍ زست آمسٌ وطان مي زَس وٍ ميان بايضَاي

تثييس ميومايىس.

مصَبي ي ًَش َيداوي ضابغٍ مثبت معىازاض يخًز زاضز.

بط اساس يافتٍَاي ايه تحميك ي سرايط نرژيَصَرا،

ايه َمبستگي ميان تمامي مًلفرٍ َراي برايض مرصَبي ي

ميتًان ايه گًورٍ اسرتىباط ورطز ورٍ ضضرس ي تمًيرت

ًَش َيداوي ويع مطاَسٌ ضرس .وتيدرٍ ايره تحميرك برا

ابتمازات مصَبي بابو افعايص تًان وىتطل احساسات ي

يافتٍ َاي ضستمي] [7ي غيازي ي َمىراضان] [25ورٍ برا

َيداوات زضيوي ذًز ي زيگطان ي بُبرًز سرغ َرًش

َسف بطضسي ضابغٍ مصَب با ًَش َيداوي اودام ضرسٌ

َيداوي افطاز خامعٍ ميگرطزز .وترايح نرژيَص حاضرط

َمرًاوي زاضزَ .مچىيه با وتايح سايط نژيَصَرايي ورٍ

ميتًاوس زض اذتياض يالسيه ي زست اوسضواضان امط تع ي ي

بٍ ومص مصَب زض سالمت ضياوي ي ساظگاضي اختمرابي

تطبيت لطاض گيطز تا برا بسرظ آمرًظش تعرالي زيىري ي

نطزاذتٍاوس ويع َماَىگي زاضز]20،15،19،24،23،19ي.[22

اذاللي ،وٍ يىي اظ نيامرسَاي آن نرطيضش ،تمًيرت ي

آمًظٌَا ي زستًضات زيىي چٍ زض حًظٌ ببازي ي چٍ

خُت زَي غحي ِ ًَش َيداوي زض زاوصآمًظان است؛

زض حًظٌ اذاللي با تًغيٍ بٍ امًضي وظيط تام ي تفىرط

بٍ گستطش بُساضت ضياوي ي ساظگاضي اختمابي افطاز ي

زض احًال ذًز ،ذًيطته زاضي ،نطَيع اظ گىراٌ ،ضبايرت

ويع بُبًز ضاذع َاي سرالمت ضياوري اختمرا ومره

حمًق زيگطان ،احتطام برٍ اوسران َرا ،ايثراض ي اظ ذرًز

مؤثطي ومايىس ي ويع بٍ آيىسٌساظان وطرًضمان چگرًوگي

گصضته ي ...زض يالع ييژگيَايي ضا زض ضرع ايدراز ي

بُتط ،سال تط ي ضازتط ظوسگي وطزن ضا بيامًظوس.
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