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 چكیذُ

آٍری هبزراى ؽبغل زارای فزسًس هؼلَل فَرت گزفت. ایي پضٍّؼ ثب ّسف ثزرعی اثزثرؾی اهیسزرهبًی ثز تبة

آسهَى ثب گزٍُ وٌتزل ثَز. خبهؼِ پظ  -آسهَىاس ًَع پیؼ  آسهبیؾیرٍػ تحمیك پضٍّؼ حبضز ثِ فَرت ًیوِ 

آهبری ایي پضٍّؼ ؽبهل هبزراى ؽبغل زارای فزسًس هؼلَل هزاخؼِ وٌٌسُ ثِ ولیٌیه تَاًجرؾی تزًن ؽْزعتبى تزثت 

ًس ٍ ثِ گیزی زر زعتزط اًتربة ؽسًفز ثب اعتفبزُ اس رٍػ ًوًَِ 30ای ثِ حدن ّب ًوًَِحیسریِ ثَزًس وِ اس ثیي آى

آٍری اس ًفز( گُوبرزُ ؽسًس. ثزای عٌدؼ هتغیز تبة 15عَر تقبزفی زر زٍ گزٍُ آسهبیؼ ٍ وٌتزل )ّز گزٍُ 

( اعتفبزُ گززیس. ّوچٌیي آهَسػ اهیسزرهبًی )ثِ ػٌَاى هتغیز هغتمل 2003آٍری وبًز ٍ زیَیسعَى )پزعؾٌبهِ تبة

تِ یه خلغِ، اًدبم ؽس. اس ّز زٍ گزٍُ آسهبیؼ ٍ زلیمِ ٍ ّز ّف 90خلغِ ٍ ّز خلغِ ثِ هست  8پضٍّؼ( زر 

وٌتزل، پیؼ آسهَى ثِ ػول آهس، عپظ گزٍُ آسهبیؼ تحت آهَسػ هتغیز هغتمل لزار گزفت، اهب گزٍُ وٌتزل ّیچ 

افشار ای زریبفت ًىزز. زر ًْبیت اس ّز زٍ گزٍُ، پظ آسهَى ثِ ػول آهس ٍ زازُ ّب ثب اعتفبزُ اس ًزم گًَِ هساذلِ

SPSS-21 ّبی آهبر اعتٌجبعی )هبًٌس آسهَى  ّبی آهبر تَفیفی )هبًٌس هیبًگیي ٍ اًحزاف اعتبًسارز( ٍ رٍػٍ رٍػ

اعویزًَف ٍ آسهَى تحلیل وٍَاریبًظ ته هتغیزُ(، هَرز تدشیِ ٍ تحلیل آهبری لزار گزفتٌس. ًتبیح  -وَلوَگزٍف

 ؼلَل، تبثیز زارز.آٍری هبزراى ؽبغل زارای فزسًس هًؾبى زاز وِ اهیسزرهبًی ثز تبة

 آٍری، هبزراى، فزسًس هؼلَلاهیس زرهبًی، تبة ٍاژگاى کلیذی:                        
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 هقذهِ 

ًبتَاًی زائوی زر اًدبم توبم یب ثرؾی اس ضزٍریبت ػبزی سًسگی فززی یب اختوبػی اعت وِ ثِ ػلت ًمـ هابزرسازی   1هؼلَلیت
ّب را ؽبهل حزوتی عیف ٍعیؼی اس هؼلَلیت -(. هؼلَلیت خغوی2019، 2ى، گیٌیش، رٍچی ٍ عَییتگززز )وبرٍای ایدبز هییب ػبرضِ

-(. آهبرّب ًؾابى های  2018، 3گززز )زَّالًسر ٍ پزٍپزّبی هرتلف ثسى تمغین هیٍ ثب تَخِ ثِ هحسٍزیت حزوبت ٍ ًبتَاًبیی ثرؼ

ؽَز آیس یب ثؼس ثِ زلیل یه اتفبق، هؼلَل هیهؼلَل ثِ زًیب هیؽَز یه وَزن ًفز وَزوی وِ زر خْبى هتَلس هی 10زٌّس وِ اس ّز 
(. هؼلَلیت ٍالؼیتی اعت اًىبرًبپذیز ٍ ثِ ػٌَاى یه پسیسُ اختوبػی اس ازٍار گذؽتِ تب وٌَى زر خَاهغ ٍخَز زاؽتِ 1400فز، )هیالًی

وبروززی ٍ عالهت، ثِ ػٌَاى یه افاغال    الوللی ًبتَاًیثٌسی ثیياعت. هفَْم هؼلَلیت تَعظ عبسهبى ثْساؽت خْبًی زر عجمِ
(. ًىتِ ثغیبر هْن زر هاَرز  2020ّبی هؾبروتی هغز  ؽسُ اعت )فوسی، ّب، هحسٍزیت وبروززی ٍ هحسٍزیتچتزی ثزای آعیت

ٍ    وَزوبى ًؼلَل تَخِ عَالًی اس عَی ٍالسیي ثِ ٍیضُ هبزراى ثزای تغذیِ، اهَر زرهبًی ٍ هزالجت  ّابی ػواَهی اعات )ٍارعابهیظ 
اًس وِ ؽست هؼلَلیت وَزوبى ثب افشایؼ اعتزط ٍالسگزی ٍ احغابط زرهبًاسگی ذابًَازُ    ّب ًؾبى زازُ(. پضٍّؼ2015، 4آگبلَتیظ

(، ٍ اغلت ٍالسیي ایي وَزوبى ذقَفبً هبزراى، هؾىالتی اس لجیل هؾىالت 2017، 5ّوزاُ ثَزُ )ثزی، وبرتز، عبًسرس، ثلیه ٍ ویگبى
(، اًاشٍای اختوابػی، اًاسٍُ، ذؾان ٍ     2007، 7(، اعاتزط )ذوایظ  2014، 6ی )اعویت ٍ گزسیاَاوش ّبی وبروززحزوتی ٍ هحسٍزیت
ثیؾتزیي فؾبر حبفل اس ایي ٍالؼِ ثز زٍػ هبزراى اعت ایي زر حبلی اعات واِ   وٌٌس. ( را گشارػ هی2007، 8احغبط گٌبُ )هَرفی

آیس وِ  ٍخَز هی ثِ( اس حس ثبر ثیؼ ي هبزراى )ًمؼ هغئَلیتثبؽٌس ٍ ثزای ای ّن هی تؼسازی اس ایي هبزراى زارای فزسًس هؼلَل ؽبغل
اًشٍا ٍ تؼبرك ٍ زرگیزی ثزای ایدبز تؼبزل ثیي ًمؼ هبزری ٍ اؽتغبل ثیزٍى  احغبط ٍ ؽٌبذتی ٍ خغوبًی ّبی رٍاى هَخت تٌیسگی

رٍاًی زر ثیي ایي هبزراى ثغایبر  ّویي ذبعز اعت وِ هیبًگیي اذتالالت  ثِ .(1393ؽَز )ذبًدبًی ٍ هحوَزسازُ،  اس هٌشل ایدبز هی
وٌٌاس واِ ایاي اضاغزاة ٍ      ّب عغح ثبالتزی اس اضغزاة ٍ افغاززگی را تدزثاِ های    ثبالتز اس هبزراى زارای فزسًس ػبزی اعت ٍ آى

اثؼبز تَاًس ویفیت سًسگی افزاز را زر  ذَز هی رًٍسُ ؼیپتزیي ػلل افلی ًبتَاًی ارازی اعت وِ ثب عیز هشهي ٍ  افغززگی یىی اس هْن
  هرتلف تحت تبثیز لزار زّس.

ثِ ػٌَاى یه ظزفیت پَیب زر افزاز ثزای حفظ وززى ٍ یب ثبس یبفتي عالهت رٍاى زر پی رٍیابرٍیی ثاب اعاتزط ٍ یاب      9آٍریتبة
تازی  (. افزاز تبة آٍر هؼوَالً اهیسٍار ّغتٌس، اعتزط ووتزی زارًس، عغح وو2019، 10ؽَز )عیلز ٍ خٌَیيحبزثِ آعیت سا تؼزیف هی

ِ  اعت (. تبة آٍری ٍیضگی2019ٍ ّوىبراى،  11اس اختٌبة را ًؾبى هی زٌّس )ّی فیتش، ثزاٍى، اثَچىزا، تیٌت، ٍیگَز ِ  وا  ٍ افازاز  ثا
 تَاًابیی  ًیغاتٌس  ثزذَرزار آٍریتبة ٍیضگی اس ّوغزاًی وِ ٍ گیزًس لزار ًبگَار تأثیز پیؾبهسّبی تحت ووتز وٌسهی ووه ّوغزاى

)زارًَْفز، الهایي،   ؽَزهی تؼبرضبت افشایؼ هَخت ایي وِ را ًسارًس، سًبؽَیی هؾىالت اس ًبؽی ّبیاعتزط ٍ ؽزایظ ًبگَار تؼسیل
 (.2016، 12ًبٍاراتِ ٍ اعتزاٍط 

ّابی ذابؿ ذاَز     آٍری زر افزاز هؤثز ثبؽس اهیس اعت. اهیس زرهبًی ثاب تىٌیاه  تَاًس ثزای ارتمبی تبة ّبیی وِ هی یىی اس عبسُ
( ثٌیبًگذار اهیس ٍ زرهبى آى، اهیس را ثِ ػٌَاى 1991) 13ثِ هبزراى ؽبغل زارای فزسًس هؼلَل زاؽتِ ثبؽس. اعٌبیسرتَاًس ووه هؤثز  هی

رغن هَاًاغ هَخاَز ٍ   ّب ثِ اّساف هغلَة ػلیوٌس وِ ؽبهل زٍ هفَْم اعت: تَاًبیی عزاحی هغیزّب یب گذرگبُعبذتبری تؼزیف هی
(. اهیس یه احغبط هثجت اعت وِ ثبػث ثْجَز ػولىززّبی فاززی ٍ  2017، 14ِ ًمل اس لیَّب )ثػبهل هحزن اعتفبزُ اس ایي گذرگبُ

                                                      
1. disability 

2 Caron, Martin Ginis, Rocchi & Sweet 

3 De Hollander, E. L., & Proper 

4 Varsamis  & Agaliotis 

5. Bray, Carter, Sanders, Blake & Keegan 

6. Smith & Grzywacz 

7. Khamis 

8. Murphy 

9. Resilience 

10. Seiler & Jenewein 
11. Heifetz, Brown, Abou Chacra, Tint & Vigod 
12. Darnhofer, Lamine, Strauss & Navarrete 
13. Snyder 

14. Liu 



 1401 پبییس/ هشتنفصلنبهه پژوهش هبی کبربردی در هذیریت و علوم انسبنی / سبل سوم/ شوبره  /10

 
وٌاس ٍ اًازصی   زّس، اس احغبط ًباهیسی ٍ ثسثیٌی خلَگیزی هیگززز. اهیس اًگیشُ افزاز را افشایؼ هیایدبز احغبط ذَثی زر فزز هی

(. ّسف اس اهیسزرهبًی ووه ثِ افزاز ثازای  2018، 1ٍن ٍ ییلوبسوٌس )وبهثجتی را ثزای زعتیبثی ثِ اّساف هزثَط ثِ آیٌسُ فزاّن هی
ّب ثزای زعتیبثی ثِ اّساف اعت ٍ زر ایي هغایز  ؽٌبعبیی اّساف هؾرـ، ایدبز هغیزّبی هرتلف ثزای اّساف، ایدبز اًگیشُ ٍ آى

ًس ّسفوٌاس ّغاتٌس ٍ هتؼبلجابً اغلات     (. افزازی وِ اهیس ثبالیی زار2017ّبیی اعت وِ ثبیس ثزعزف ؽًَس )لیَ، هَاًغ ثِ ػٌَاى چبلؼ
، 2زّاس )چیاًَش ٍ گابتز   وٌٌس. اهیس زرهبًی ػالئن پزیؾبًی را وابّؼ زازُ ٍ ثْشیغاتی را افاشایؼ های    احغبعبت هثجتی را تدزثِ هی

2018.) 
ٌسُ ذَز را وٌتزل وٌٌس تَاًٌس سًسگی ٍ آی ٍ ثبٍر ثِ ایٌىِ هی تَاًس ثْتز ثبؽس احغبط اهیس ٍ ّسفوٌسی اػتمبز راعد ثِ ایٌىِ آیٌسُ هی

هالحظِ هبزراى ؽبغل زارای فزسًس هؼلَل وِ خوؼیت هْوی اس  ّب را هتَلف عبسز. ثب تَخِ ثِ تؼساز لبثل تَاًس آى ٍ هَاًغ احتوبلی ًوی
 اًس ٍ ویفیت سًسگی ٍ عالهت رٍاًؾبى زچبر وبّؼ چؾوگیزی ؽسُ اعت ٍ ثب تَخِ ثِ تأثیزگذاری رٍػ اهیاس  وؾَر را تؾىیل زازُ

ایي هابزراى   آٍریثز تبةآٍر لذا ضزٍرت زارز تب پضٍّؾی زرثبرُ اثزثرؾی اهیس زرهبًی  وٌٌسُ ٍ رًح زرهبًی زر ثزذَرز ثب ؽزایظ ًبتَاى
 اًدبم ؽَز.

 رٍش  
آسهَى ثاب گازٍُ وٌتازل اعات. خبهؼاِ آهابری       پظ -آسهَىعز  پیؼرٍػ پضٍّؼ حبضز اس ًَع ؽجِ آسهبیؾی ٍ ثب اعتفبزُ اس 

بهل هبزراى ؽبغل زارای فزسًس هؼلاَلی ثاَز واِ ثاِ ولیٌیاه تَاًجرؾای تازًن ؽْزعاتبى تزثات حیسریاِ زر عابل            پضٍّؼ هب ؽ
هزاخؼِ وززًس. ثب اعتفبزُ اس رٍػ ًوًَِ گیزی زر زعتزط، اس هیبى هزاخؼِ وٌٌسگبًی وِ ثِ ولیٌیه تاَاى ثرؾای ؽْزعاتبى    1396

ًفاز( گوابرزُ    15گزٍُ آسهبیؼ ٍ گَاُ )ّز گازٍُ   2رت وبهالً تقبزفی زر اًتربة ٍ ثِ فًَفز  30تزثت حیسریِ هزاخؼِ وززُ ثَزًس 
ؽسًس. زرهزحلِ ًرغت ثؼس اس اًدبم هزاحل ًظزی ٍخوغ آٍری اعالػبت اس هیبى خبهؼِ هبزراى زارای فزسًس هؼلَل واِ ثاِ فاَرت    

ِ فزم رضابیت ًوًَِ گیزی زر زعتزط اًتربة ؽسًس، اثتسا زریه خلغِ تَفیفی پزعؾٌبهِ اعالػبت فززی ٍ  ّابی ؽرقای ٍ   ًبها
ّب ثِ زٍگزٍُ آسهبیؼ ٍ گَاُ ثب خبیگشیٌی تقبزفی تمغین ؽاسًس.  آٍری ثِ زٍ گزٍُ زازُ ؽس. عپظ آسهَزًیّوچٌیي پزعؾٌبهِ تبة

عبػتِ )عی زٍ هبُ( ثزگشارگززیس اهب ثِ گزٍُ گَاُ ّایچ آهَسؽای   1خلغِ  8خلغبت اهیس زرهبًی گزٍّی ثزای گزٍُ هساذلِ زر عَل 
ّبی رػبیت افَل اذاللی زر پضٍّؼ هقَة عابسهبى ًظابم رٍاًؾٌبعای ٍ هؾابٍرُ ایازاى اس خولاِ       ازُ ًؾس. توبهی زعتَرالؼولز

ّاب  ّب ٍ رضبیت آگبّبًِ رػبیت گززیس. یه ّفتِ پظ اس اتوابم خلغابت پاظ آسهاَزى ّاب رٍی آسهاَزًی      هحزهبًِ ثَزى پزعؾٌبهِ
 اخزاگززیس.

ّبی پضٍّؼ زر عغح تَفیفی اس هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ٍ زر عغح اعتٌجبعی اس سهَى فزضیِّب ٍ آثزای تدشیِ ٍ تحلیل زازُ
 اعتفبزُ ؽس. 21ًغرِ  SPSSافشار ّب اس ًزمتحلیل وٍَاریبًظ چٌسهتغیزُ اعتفبزُ ؽس. ثزای تَفیف ٍ تدشیِ ٍ تحلیل زازُ

 آٍریپرسطٌاهِ تاب
پٌح  بطیاعت وِ ثب اعتفبزُ اس هم ِیگَ 25 یاثشار زارا يیا ُ اعت.ذتِ ؽسعب( 2003) 3سعَىیَیپزعؾٌبهِ تَعظ وًََر ٍ ز يیا

ّاب   ِیهدوَع ًوزُ گَ كیاثشار اس عز يیؽَز. ًوزُ ا یه یوبهال زرعت( ًوزُ گذار ;4; وبهال ًبزرعت تب  0) ىزتیل یپٌح زرخِ ا
 يیثا  ؼیٍ پا  یفَر ییثبؽس. رٍا یه ؾتزیث یرتبة آٍ یاعت ٍ ًوزُ ثبالتز ثِ هؼٌب 100تب  0 يیلذا زاهٌِ ًوزات ث س،یآیه زعتثِ 

، وابظوی ٍ  غزفبىیث يیّوچٌ (.2013، 4گبرعیب ٍ آیال وبلٍَ-)هٌشاًَؽس  گشارػ 75/0 وزًٍجبخ یآى ثب رٍػ آلفب ییبیٍ پب سییاثشار تأ
 .وززًس گشارػ 91/0 جبخوزًٍ یآى را ثب رٍػ آلفب ییبیٍ پب سییاثشار را ثب ًظز هترققبى تأ ییهحتَا ییرٍا( 2018یَعفی افزاؽتِ )
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4. Manzano-Garcia & Ayala Calvo 
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 ای اهیذدرهاًی. خالصِ جلسات هذاخل1ِجذٍل 

 ذالفِ هغبلت ٍ فؼبلیت ّب جلسات

 اخزای پیؼ آسهَى، آؽٌبیی اػضب ثب یىسیگز ثب زرهبًگز ٍ عبذتبر گزٍُ، هؼزفی ثزًبهِ آهَسػ ٍ ّسف اس اخزای آى جلسِ اٍل

 َضیح ٍ ثیبى ٍیضگی ّبی ّسف، ثیبى اّویت ّسفوٌس ثَزى زر سًسگیتؼزیف، ت جلسِ دٍم

 جلسِ سَم

یبفتي اهیس زر افزاز )تؼییي لسرت ارازُ، لسرت ثزًبهِ ریشی، هَاًغ ٍ اّساف زر ّز یه اس افزاز(، ووه ثِ افزاز ثزای عبذتي ذبًِ 
بؽی اس رعیسى ثِ ّسف یب ًبوبم هبًسى ّسف، اهیس ذَز، فحجت زر هَرز راُ ّبی رعیسى ثِ ّسف، فحجت زر هَرز احغبعبت ً

 راّىبرّبیی ثزای ثیؾتز وززى احتوبل زعتیبثی ثِ ّسف

 جلسِ چْارم
اهیس افشایی زر افزاز تؼییي اّساف زرهبًی اهیس ثرؼ، فحجت زر هَرز راُ ّبی افشایؼ ًیزٍی ػبهل ٍ یب اًگیشُ رعیسى ثِ اّساف، 

 زصی: اًزصی فیشیىی، اًزصی رٍاًی، فحجت زر هَرز اًزصی رٍاًیتؼزیف اًگیشػ، حیغِ ّبی هْن اًگیشػ ٍ اً

 جلسِ پٌجن
ازاهِ ثحث زر هَرز راُ ّبی افشایؼ ًیزٍی ػبهل ٍ یب اًگیشُ رعیسى ثِ اّساف، فحجت زر هَرز اًزصی فیشیىی ثِ ػٌَاى ػبهلی 

 زر افشایؼ لسرت ارازُ، تَخِ ثِ تغذیِ، ٍرسػ، فحجت زر هَرز لسرت راّیبیی

 ضطنجلسِ 
افشایؼ اهیس افزاز، فحجت زر هَرز هَاًغ رعیسى ثِ ّسف، فحجت زر هَرز ذَزگَیی ّبی هٌفی ثِ ػٌَاى یىی اس هَاًغ، زلیل 

 اعتفبزُ اس ذَزگَیی ّبی هٌفی، ثیبى اعتزاتضی ّبی ثزای تغییز ذَزگَیی ّبی هٌفی

 جلسِ ّفتن
حفظ ٍ اثمبی اهیس زر سًسگی، فحجت زر هَرز اّویت افزاز زر حفظ ثْجَزی اعزافیبى ٍ ّوغزاًؾبى، ارایِ راّىبرّبیی ثزای 

 خلَگیزی اس زٍر ؽسى اس هغیز رعیسى ثِ ّسف

 خوغ ثٌسی خلغبت، گزفتي ثبسذَرز اس اػضبی گزٍُ، ٍ هؾرـ وززى خلغبت پیگیزی ٍ پظ آسهَى جلسِ ّطتن

 

 ّایافتِ
 

( 2ًفز زر گازٍُ گاَاُ( ٍخاَز زاؽاتٌس. خاسٍل )      15ًفز زر گزٍُ آسهبیؼ ٍ  15وٌٌسُ )ًفز ؽزوت 30ایي پضٍّؼ زر هدوَع  زر
 زّس.آٍری را ًؾبى هیّبی تَفیفی تبةؽبذـ
 

 آٍریآزهَى هقیاس تابآزهَى ٍ پس. هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار پیص2ضوارُ  جذٍل

 گزٍُ هتغیز
 پظ آسهَى پیؼ آسهَى

 اًحزاف اعتبًسارز هیبًگیي اًحزاف اعتبًسارز بًگیيهی

 آٍریتبة
 12/6 66/51 61/5 66/34 آسهبیؼ

 34/10 66/40 95/9 53/39 وٌتزل

آٍری زر هزحلِ پیؼ آسهَى ٍ پظ آسهاَى ثازای گازٍُ آسهابیؼ ثاِ      (، هیبًگیي ًوزات تبة2ثز اعبط ًتبیح هٌسرج زر خسٍل )

آسهَى افشایؼ ثیؾتزی پیسا وززُ اعت ٍ ًوزات گزٍُ آسهبیؼ زر پظ 66/40ٍ  53/39ُ وٌتزل ؛ ٍ ثزای گز66/51ٍٍ  66/34تزتیت 

 آسهَى افشایؼ اًسوی زاؽتِ اعت.اعت اهب ًوزات گزٍُ وٌتزل زر پظ

اس لجال  زر زٍ گزٍُ آسهبیؼ ٍ گَاُ، اس آسهَى تحلیل وٍَاریبًظ اعاتفبزُ ؽاس.   آٍری تبةثزای ثزرعی هؼٌبزاری تفبٍت هیبى ًوزات 
ّبی هَرز ًیبس ثزای آهبر پبراهتزیه ثزرعی ؽس. آسهَى وَلواَگزٍف اعاویزًَف ثاِ هٌظاَر     فزكّبی پضٍّؼ، پیؼثزرعی فزضیِ

فزك ٌّدبر ثَزى تَسیغ هتغیزّب را تأییس وزز. ّوچٌایي پایؼ فازك لاَیي ثاِ هٌظاَر       آٍری ٌّدبریبثی تَسیغ، زر ًوزُ ولی تبة
ّبی ثیي (. ثٌبثزایي، فزك ثزاثزی ٍاریبًظ <05/0pفزك ًیش ثزلزار ثَز )ؽس وِ ایي پیؼ هحبعجِ 06/0ّب ثزرعی تغبٍی ٍاریبًظ

 ّب هغبٍی اعت.گزٍّی رػبیت ؽسُ ٍ هیشاى ٍاریبًظ ذغبی هتغیزّبی ٍاثغتِ زر ّوِ گزٍُ
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 ُآٍری در دٍ گرٍُ آزهایص ٍ گَا. ًتایج آزهَى تحلیل کٍَاریاًس برای هقایسِ هیاًگیي تاب3جذٍل ضوارُ 

 هؼٌبزاری F هیبًگیي هدذٍرات زرخِ آسازی هدوَع هدذٍرات هٌجغ تغییزات

 001/0 22/147 90/1710 1 90/1710 آسهَىپیؼ

 001/0 12/145 50/1686 1 50/1686 گزٍُ

یي زاری ثایي هیابًگ  تفبٍت آهابری هؼٌای  آٍری تبةآسهَى، زر هتغیز زّس وِ ثؼس اس وٌتزل اثزات پیؼ( ًؾبى هی3ًتبیح خسٍل )
تاَاى گفات اهیاس    ( ٍخَز زارز. ثب تَخِ ثِ ًتبیح تحلیل وٍَاریابًظ های  P<001/0؛ F; 12/145) ًوزات زٍ گزٍُ آسهبیؼ ٍ وٌتزل

 هبزراى ؽبغل زارای فزسًس هؼلَل تأثیز زارز.آٍری تبةزرهبًی زر ثْجَز 

 گیریبحث ٍ ًتیجِ
زراى ؽبغل زارای فزسًس هؼلَل اًدبم ؽس، ًتبیح ًؾابى زاز  هبآٍری تبةپضٍّؼ حبضز ثب ّسف ثزرعی اثزثرؾی اهیس زرهبًی ثز 

ِ   هبزراى ؽبغل زارای فزسًس هؼلَل هیآٍری تبةوِ آهَسػ اهیس زرهبًی هَخت افشایؼ اعتفبزُ اس  هغبلؼاِ   گززز. ایي یبفتاِ ثاب یبفتا
 ؽَز ّوغَ اعت.آٍری هی( وِ ًؾبى زازًس اهیس زرهبًی عجت افشایؼ تبة1397ًمسی ٍ ػٌبفزی )

 ٍ ؽاَز های  اهیس افشایؼ ثبػث اهیسزرهبًی گفت تَاىهی( 2014فسا، ثزخؼلی ٍ فحزاثی )یبفتِ ثز هجٌبی ًظز خبى ایي تجییي زر
 ایدابز  ٍ سًسگی زر افزاز اًزصی ًگْساری لسرت ٍ زّسهی افشایؼ را عبسگبری ٍ اّساف پیؾجزز اًگیشػ، وِ اعت هثجتی ًیزٍی اهیس

 ذاَز  اّساف پیگیزی ثزای ثیؾتزی اًزصی ٍ تزلَی ّبیهحزن اعت هوىي زارًس ثبالیی اهیس وِ زیافزا اعت. اهیس هبّیت خشء آى

 ثغتگی ؽَزثبلٌسگی هی ٍ رؽس هَخت وِ رفتبرّبیی ٍ هغبلِ حل فزایٌس زر فؼبالًِ ؽزوت ثزای ّبآى اًگیشػ ثِ ایي ٍ ثبؽٌس زاؽتِ

 لذا ؽَز،هی اًگیشچبلؼ ٍ ساتٌؼ ّبیهَلؼیت ثب همبثلِ زر افزاز تَاى ایؼافش هَخت هساذلِ یه ثِ ػٌَاى زرهبًی اهیس ّوچٌیي زارز.

ِ  اػتوبز ٍ ٍخَز اثزاس ذَؽجیٌی، عبسگبری، هیشاى اثتسا زرهبًی رٍػ اس ًَع ایي ِ  زّاس. زر های  افاشایؼ  را افازاز  ًفاظ  ثا  آًابى  ًتیدا
 ّوِ وِ زارًس تزیذَؽجیٌبًِ ّبیًگزػ ٍ ثییٌسهی سیزیته لبثل ٍ وٌتزل لبثل را ثیوبری خولِ اس اًگیشچبلؼ ٍ ساتٌؼ ّبیهَلؼیت

 (.1397زٌّس )ًمسی ٍ ػٌبفزی، هی افشایؼ را آٍریتبة هیشاى یؼٌی زؽَار ؽزایظ ثب آهسى وٌبر تَاى ػَاهل ایي
ه تاَاى  ثِ زلیل هتوزوش ثَزى ًوًَِ زر یه هىبى )ولیٌیا تَاى ثِ ایي ًىتِ اؽبرُ وزز وِ ّبی پضٍّؼ حبضز هیاس هحسٍزیت

گیزی ثِ فَرت تقبزفی ٍخَز ًساؽت لذا اًتربة ًوًَِ فزفبً ثِ فَرت ًوًَِ گیزی زر زعتزط اًدبم ؽس. ثِ ثرؾی( اهىبى ًوًَِ
زلیل فزاّن ًؾسى ؽزایظ ، ثزای اػضبی گزٍُ گَاُ ّیچ گًَِ خلغِ گزٍّی ثزای زرهبى خبیگشیي تؾىیل ًؾاس ، ثٌابثزایي هوىاي    

ثبتدزثِ گزٍُ )هبًٌس پذیزػ تَعظ گزٍُ( ًٍیش هزثَط ثِ زرهابًگز) هبًٌاس ّواسلی( یبعابیز ػٌبفاز       اعت هىبًیغن ّبی فؼبل هزتجظ
تبثیزگذار زرعز  زرهبى ) ًظیز تبثیزات ًبؽی اس اًتظبر هثجت اسزرهبى( زرًتبیح حبفل ًؾسُ ثبؽس. ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبفلِ هترققبى 

ش زرهبًی اس ایي رٍػ زرهبًی ثزای هبزراى زارای فزسًاس هؼلاَل اعاتفبزُ وٌٌاس.     تَاًٌس زر هزاوعالهت رٍاى ٍ رٍاًؾٌبعبى ثبلیٌی هی
آسهَى تساٍم ًساؽاتِ ثبؽاس، پیؾاٌْبز    خبیی وِ اثزات زرهبى هوىي اعت پظ اس گذؽت یه یب چٌس هبُ اس هزحلِ پظّوچٌیي اس آى

 عَالًی هست زر زرهبى ثزگشار ؽَز. ؽَز وِ خلغبت حوبیتی ّز چٌس ٍلت یه ثبر پظ اس پبیبى زرهبى ثزای حفظ اثزاتهی
 

 هٌابع
 

(. همبیغِ ؽیَُ ّبی فزسًسپزٍری ٍاذتالالت رفتبری وَزوبى هبزراى ؽبغل ٍغیزؽابغل.  1392ذبًدبًی، سیٌت ٍ هحوَزسازُ، رلیِ. )

 .     52-37(، 16) 4فقلٌبهِ ػلوی پضٍّؾی سى ٍفزٌّگ، 

اهیاس زرهابًی ثاز     اثزثرؾی آهَسػ گزٍّای هجتٌای ثاز رٍیىازز    (. 1398) عجبعجبیی، عوبًِ عبزات؛ خؼفزی، فز  ٍ ویْبى، فیزٍسُ.

بهِ رٍاًؾٌبعای تحلیلای   . فقلٌؽْز تْزاى 2ٍ  1ؽبزوبهی ٍ ثْشیغتی رٍاًؾٌبذتی عبلوٌساى عبوي زر عزاّبی عبلوٌساى هٌبعك 

 .88-77(، 38) 10ؽٌبذتی، 

 (. رٍاًؾٌبعی وَزوبى ٍ ًَخَاًبى اعتثٌبیی. تْزاى: لَهظ.1400فز، ثْزٍس. )هیالًی

آٍری زر ثیوبراى هجتال ثاِ اذاتالل    اثزثرؾی اهیس زرهبًی ثز ثْشیغتی رٍاًؾٌبذتی ٍ تبة(. 1397)هْزیبر.  ،ػٌبفزی ٍ هضگبى ،مسیً

 .49-56، (4) 6 ،ِ. رٍاى پزعتبریاعتزط پظ اس عبًح

 

https://psy.garmsar.iau.ir/article_671739_13b296414eae675350c024d50a4c5394.pdf
https://psy.garmsar.iau.ir/article_671739_13b296414eae675350c024d50a4c5394.pdf
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