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 ورزطکاران گروٌی )والیتال(  نلایصً ىیازٌای اشاشی رواىظياخحی در ورزطکاران اىفرادی و

2، شیاوش جکلَی ورىیاب*1شهیً جکلَی ورىیاب  

 ر گؼكق ركاف قٍاؿی، داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ اردةیمدکحؼای ركاف قٍاؿی، اؿحادیا -1

 داٌكسّی کارقٍاؿی جؼةیث ةغٌی، داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ اردةیم -2

E-mail : staklavi@gmail.com 

 چکیده

ف قاىم كرزقکاراف ُغؼ ایً ىٌانَْ ىلایـَ ٌیازُای اؿاؿی ركاٌكٍاظحی در كرزقکاراف اٌفؼادی ك كرزقکاراف گؼكُی ةّد. آزىّدٌی ُای پژكُ

ٌفؼ( ةّد کَ ةَ قیّق در دؿحؼس اٌحعاب قغٌغ. ةؼای زيِ آكری دادق ُا از ىلیاس ٌیازُای  30ٌفؼ( كرزقکاراف گؼكُی) كانیتاؿ( ) 30اٌفؼادی)

رد جسؽیَ ك دادق ُای ةغؿث آىغق ةا اؿحفادق از جضهیم كاریاٌؾ یک ًؼفَ ىّ.دؿی ك ریاف اؿحفادق قغق اؿث  اؿاؿی ركاف قٍاظحی گاردیا ،

ٌحایر جضهیم كاریاٌؾ ٌكاف داد کَ ٌیازُای اؿاؿی ركاٌكٍاظحی در كرزقکاراف اٌفؼادی ك گؼكُی جفاكت ىٍْی داری دارد.  .جضهیم كؼار گؼفث

 یافحَ ُای جضلیق پیكٍِاد ىی کٍغ، كرزقِای گؼكُی در اروای ٌیازُای ركاٌكٍاظحی ٌـتث ةَ كرزش ُای اٌفؼادی ىّدؼجؼ اؿث.

 

 ٌیازُای اؿاؿی ركاٌكٍاظحی، كرزقکاراف گؼكُی،  كرزقکاراف اٌفؼادی :لیدیواژگان ک
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 جؽییو ىلض ىیاز ٌای اشاشی رواىظياخحی درپیض ةیيی رفحار جهؽی  والیتالیصث ٌا

 2، شیاوش جکلَی ورىیاب*1شهیً جکلَی ورىیاب

 ؿالىی كاصغ اردةیمدکحؼای ركاف قٍاؿی، اؿحادیار گؼكق ركاف قٍاؿی، داٌكگاق آزاد ا -1

 داٌكسّی کارقٍاؿی جؼةیث ةغٌی، داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ اردةیم -2

E-mail : staklavi@gmail.com 

 چکیده

ُغؼ ىٌانَْ صاوؼ، جْییً ٌلف ٌیاز ُای اؿاؿی ركاٌكٍاظحی درپیف ةیٍی رفحار زيْی در كانیتانیـث ُا ةّد. زاىَْ آىاری پژكُف قاىم 

ٌفؼ از كرزقکاراف كانیتانیـث  50ةّد. آزىّدٌی ُای پژكُف قاىم   96ای رقحَ كانیتاؿ قِؼؿحاف اردةیم در فؼكردیً کهیَ كرزقکاراف صؼفَ 

ةّد کَ  ةَ قیّق در دؿحؼس اٌحعاب قغٌغ. ةؼای زيِ آكری دادق ُا از ىلیاس پؼؿكٍاىَ رفحار زيْی زکـّف ك ٌیاز ُای اؿاؿی ركاٌكٍاظحی 

ٌحایر جضهیم رگؼؿیّف  .قغ. دادق ُای ةغؿث آىغق در جضلیق ةا جضهیم رگؼؿیّف ىّرد جسؽیَ ك جضهیم كؼار گؼفثگاردیا ،دؿی ك رایاف اؿحفادق 

زِث افؽایف رفحار زيْی نػا پیكٍِاد ىی قّد  .ٌكاف داد کَ ٌیازُای ركاٌكٍاظحی كادر ةَ پیف ةیٍی رفحار زيْی در كانیتانیـث ُا ىی ةاقغ 

 اؿاؿی ركاف قٍاظحی كرزقکاراف جّزَ قّد.در كرزش ُای گؼكُی ةَ ٌیاز ُای 

 

  رفحار زيْی،  كانیتانیـث ُا،  كرزش ُای گؼكُی ٌیازُای اؿاؿی ركاٌكٍاظحی، :واژگان کلیدی
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 ٌای ادراک ةیيایی کَدکان ةا اخحالل ٌهاٌيگی رطدی و ؼادی نلایصً نٍارت

 حصو شپٍری ةياب

 داًطگاُ پیام ًَر، تْزاى، ایزاى
 

 

 چکیده

ادراؾ  ُای ىِارت ُای ركزىؼق زٌغگی اؿث. ُغؼ از ىٌانَْ صاوؼ ىلایـَ یثفْانازؼای الزـ ةػؼای  یُا یکی از ىِارت ادراؾ ةیٍاییرت ىِا

ی آىارىلایـَ ای ك زاىَْ -( ةا کّدکاف ّادی ةّد. ركش پژكُف از ٌّع ّهیDCD) یرقغؿاؿ دارای اظحالؿ ُياٍُگی  7-12ةیٍایی کّدکاف 

ُغفيٍغ ةا جّزَ ةَ ىْیارُای  مّرت ةَگیؼی  ةّدٌغ. ٌيٌَّ 1395قِؼ جتؼیؽ در ؿاؿ  4ك  3غایی پـؼاٌَ ىغارس دكنحی ٌّاصی اةح آىّزافداٌف 

DSM-5 ،30 ( ٌفؼ از کّدکاف ةا اظحالؿDCD ) ةؼای ارزیاةی . اٌساـ گؼفث ُا آفةا  زٍؾ ُوك  ؿً ُو ّادی افداٌف آىّزاز ٌفؼ  30ك

 یهَكؿ ُا ةَ دادق كجضهیم یَك ٌحایر صامم از جسؽ ( اؿحفادق قغ1996گاردٌؼ )یغٌُؼ قغق جسغادراؾ ةیٍایی زىّف آ ی ادراؾ ةیٍایی ازُا ىِارت

ی ُا ىِارتدر  DCDکّدکاف ُيچٍیً  .(p; 001/0)جفاكت ىٍْاداری داقحٍغ  ةاُودك گؼكق در ادراؾ ةیٍایی ىـحلم ٌكاف داد کَ  T آزىّف

(، صافَُ جّانی ةیٍایی =001/0pك دتات قکم ) (p; 001/0)، ادراؾ ركاةي ةیٍایی فىایی (p; 001/0)ایی ، صافَُ ةیٍ(p; 001/0)جيایؽ ةیٍایی 

(001/0 ;p) ٍَجيایؽ قکم ك زىی ،(001/0 ;p) ةٍغش ةیٍایی ،(001/0 ;p) ْجؼ از کّدکاف ّادی ةّدق ك جفاكت ىٍْاداری كزّد داقث. یفو 

ك الزـ اؿث کَ  ُـثٌـتث ةَ کّدکاف ّادی وْیف  DCDادراؾ ةیٍایی در کّدکاف  یُا ىِارتجّاف اؿحٍتاط کؼد کَ  یىی ًّرکه ةَ

 جّزَ ٌيایٍغ. یآىّزقىحعنناف ةَ ًؼاصی ك جّؿَْ ىغاظالت درىاٌی ك 

 

 صؼکحی. -ی ةیٍاییُا ىِارتاظحالؿ ُياٍُگی رقغی،  :واژگان کلیدی 
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 اىظجَیانةررشی راةطً ٌَش جصهاىی، نَفق و طخصی ةا ؼهلکرد ورزطی د

 نغفرغفاری 

 ىؼةی، گؼكق ركاٌكٍاؿی، داٌكگاق پیاـ ٌّر، ایؼاف

 
E-mail: mozaffar.ghaffari@yahoo.com 

 

 چکیده کَجاه

داٌكسّیاف داٌكگاق زاىِ پیاـ ٌّر اؿحاف در پیف ةیٍی ّيهکؼد كرزقی  ُغؼ ىٌانَْ صاوؼ ةؼرؿی ٌلف ُّش زـياٌی، ىّفق ك قعنی   

از داٌكسّیاف داٌكگاق پیاـ ٌفؼ  250قاىم ركش پژكُف جّمیفی از ٌّع ُيتـحگی ةّدق ك ٌيٌَّ آىاری ایً جضلیق ىی ةاقغ.  آذرةایساف قؼكی

ةؼای گؼدآكری دادق ُا از  .ةّدٌغ کَ ةَ ركش ٌيٌَّ گیؼی ظّقَ ای چٍغ ىؼصهَ ای اٌحعاب قغٌغ 1395ؿاؿ ٌّر اؿحاف آذرةایساف قؼكی در

ُا ةا ّش ىّفق گؼیگّرٌکّ ك اؿحؼٌتؼگ ك پؼؿكٍاىَ ُّش قعنی ىایؼ اؿحفادق قغ. ؿپؾ دادقُّش زـياٌی گاردٌؼ، ىلیاس ُ پؼؿكٍاىَ

ُّش کَ ىحغیؼ ُّش ٌكاف داد  Enterةَ ركش  رگؼؿیّف چٍغگاٌَ  ریٌحا رگؼؿیّف چٍغگاٌَ ىّرد جضهیم كؼار گؼفحٍغ.  اؿحفادق از آزىّف

 ؿِو دارٌغ.  2R%7/44ّيهکؼد كرزقی داٌف آىّزاف  ًییدر جت زـياٌی، ىّفق ك قعنی

 

 ىّفق، قعنی، ّيهکؼد كرزقی، داٌكسّیاف. : ُّش، زـياٌی،واژگان کلیدی
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 جادیر ةرىانً ىروفیدةک ةر کيحرل حرکحی پیض ةیياىً

 حصو شپٍری ةياب

 داٌكگاق پیاـ ٌّر، جِؼاف، ایؼاف

 چکیده

زاىَْ آىاری پژكُف صاوؼ را کهیَ داٌكسّیاف  .ةّد یغةک ةؼ جـِیم کٍحؼؿ صؼکحی پیف ةیٍاٌٌَؼكف، ةؼرؿی جأدیؼ آىّزش ُغؼ ىٌانَْ صاوؼ

ٌيٌَّ در دؿحؼس  مّرت ةَ (ؿاؿ20/23±96/1 یؿٍىیاٌگیً ٌفؼ ) 23 ُا آفدادٌغ کَ از ىیاف  یىجكکیم  1393-94یَ در ؿاؿ اركىداٌكگاق 

ی ككؼ صؼکحی اكنیَ ؿاز فْاؿیغةک قاىم ٌؼكفًّر جنادفی جلـیو قغٌغ. پؼكجکم  ( ةٌَفؼ 12ٌفؼ ك کٍحؼؿ؛  11یغةک؛ ٌؼكف) اٌحعاب ك در دك گؼكق

ای ةّد. کٍحؼؿ صؼکحی پیف ةیٍاٌَ ٌیؽ ةا اؿحفادق از ىحغیؼُایی کَ  یلَدك 30در یک زهـَ  c4ُؼجؽ( در ٌلٌَ  8-12ىّ )راؿث ك ؿؼکّب ىّج 

ای  کٍٍغگاف ظّاؿحَ قغ جا ُغؼ ىحضؼکی را در ىـیؼ دایؼق گیؼی قغ. از قؼکث زقرفحار ك ىّفلیث در جکهیف ردیاةی دؿحی ةّد، اٌغا دٍُغق ٌكاف

گیؼی ىکؼر ٌكاف دادٌغ کَ ةیً  ُای کٍحؼنی ةازی، ردیاةی کٍٍغ. ٌحایر صامم از جضهیم كاریاٌؾ ةا اٌغازق ی ىاٌیحّر ةا اؿحفادق از دؿحَدررك

(، زىاف =003/0pٍحؼؿ پیف ةیٍاٌَ قاىم؛ زىاف کهی ةاكی ىاٌغف ةؼ ُغؼ )ُای ک ی )جيؼیً ك ٌؼكفیغةک( ةا گؼكق کٍحؼؿ در قاظلُا گؼكق

( جفاكت ىٍْاداری كزّد داقث كنی ةیً دك =002/0P( ك ؿؼّث صؼکث )=023/0P(، فامهَ از ُغؼ )=02/0pىحّانی ةاكی ىاٌغف ةؼ ُغؼ )

 یغةکزهـَ ةؼٌاىَ ٌؼكف جيؼیً ىسؼد ك یک کَ دٍُغ یى ٌكاف پژكُف ایً ُای یافحَ یًّرکه ةَگؼكق جيؼیٍی جفاكت ىٍْاداری ىكاُغق ٌكغ. 

 .جّاٌٍغ ةسای ُو زِث یادگیؼی کٍحؼؿ صؼکحی پیف ةیٍاٌَ اؿحفادق قٌّغ یى

 ردیاةی دؿحی یغةک،ٌؼكفکٍحؼؿ صؼکحی پیف ةیٍاٌَ، جيؼیً : واژگان کلیدی
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  و دطَارىلض نداخلً جکلیف داىَیً ةر جلصیم جَجً در جکلیف حرکحی نداوم شاده 

 3 ، ؼلیرضا فارشی 2، خدیجً ىجفی یيگجً  *1شحر نحهدزاده

 داٌكسّی دکحؼی رفحار صؼکحی داٌكگاق قِیغ ةِكحی  -1
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 کَجاه چکیده

داٌكسّی داٌكگاق  24اؿث. ةغیً ىٍُّر،  داٌّیَاز پژكُف صاوؼ، ةؼرؿی ٌلف جّزَ ةؼ ؿٌش دقّاری جکهیف در قؼایي جکهیف ىسؼد ك ؼ ُغ

ؿاؿ ةَ مّرت داكًهتاٌَ قؼکث کؼدٌغ. در ایً جضلیق، از دؿحگاق پیگؼدی  18-24ٌفؼ پـؼ( ةا داىٍَ ؿٍی 12ٌفؼدظحؼ ك12قِیغ ةِكحی )

ؿؼّث صؼکث ٌّر ةیكحؼی داقث.  ،دقّارىغاكـ ك جکهیف  ؿادق، کّقف ُایی ةا ؿؼّث صؼکث ٌّر کيحؼىغاكـ  چؼظاف اؿحفادق قغ. جکهیف

(  2*2ةّد. دادق ُا ةا اؿحفادق از آزىّف جضهیم كاریاٌؾ ةا اٌغازق ُای جکؼاری )  500ازّغد  7جکهیف قٍاظحی ُو قاىم کو کؼدف ىحّانی ّغد 

(. p،34/4;(,221)f;049/0( ىٍْی دار ةّد )داٌّیَغت زىاف ةؼ ركی ُغؼ، ادؼ امهی ٌّع جکهیف )ىسؼد ك جضهیم قغ. ٌحایر ٌكاف داد در ىحغیؼ ى

(. اىا در جْاىم ةیً ٌّع جکهیف ك p87/47;(,221)f,;005/0)دقّار ك ؿادق( ىٍْی دار اؿث )ىغاكـ ُيچٍیً ادؼ امهی ؿٌش دقّاری جکهیف 

( داٌّیَىحغیؼ جْغاد وؼةات، ادؼ امهی ٌّع جکهیف )ىسؼد ك  (. درp،09/2;(,221)f;16/0)ؿٌش دقّاری جکهیف جفاكت ىٍْاداری ىكاُغق ٌكغ 

(005/0;p،74/8;f(1,22)( ىٍْی دار ةّد )007/0(، ُيچٍیً ادؼ امهی ؿٌش دقّاری جکهیف )دقّار ك ؿادق;,p73/89;(,221)f  ًدر جْاىم ةی .)

ةٍاةؼایً ةیً دك ؿٌش از جکهیف در ىیؽاف جادیؼ   (.p،42/5;(,221)f;03/0غق قغ )ٌّع جکهیف ك ؿٌش دقّاری جکهیف ٌیؽ جفاكت ىٍْاداری ىكاُ

جکهیف گؼفحً از ازؼای جکهیف داٌّیَ جفاكت ىٍْاداری كزّد ٌغارد ك ایً اظحالؼ ةیً جکهیف ؿادق ك دقّار در جْغاد وؼةَ ُا ىٍْادار ةّد. یٍْی 

 ةَ ُا كؼار گؼفحَ اؿث.ةیكحؼ جضث جادیؼ جکهیف داٌّیَ در جْغاد وؼ ىغاكـ ؿادق

 

 ، پیگؼدی چؼظاف، ؿٌش دقّاریداٌّیَجّزَ، جکهیف  :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 



  

  ٍرسضیٍرسضی  ضٌاسیضٌاسی  رٍاىرٍاى ٍ ٍ  حزکتیحزکتی  رفتاررفتار

  

  

 ةررشی جادیر خَد گَیی ةر یادگیری شرویس در والیتال

  2، خدیجً ىجفی *1رحیم ىجفی

 کارقٍاس ارقغ داٌكگاق جتؼیؽ -1

 کارقٍاس ارقغ داٌكگاق قِیغ ةِكحی جِؼاف - 2

E-mail: Najafi_rahim@yahoo.com 

 

 :چکیذُ

 ةـیاری از جضلیلات ركاٌكٍاؿی كرزقی ٌكاف دادق اٌغ کَ جيؼیٍات ذٍُی ةؼای پیكؼفث در ّيهکؼد كرزقی ىّدؼ ةّدق اؿث. در ایً جضلیق جادیؼ

اؿ ؿ 12ٌفؼ ةازیکً پـؼ40ظّد گّیَ ةؼیادگیؼی ىِارت ؿؼكیؾ كانیتاؿ ىّرد ةؼرؿی ك آزىّف كؼار گؼفث .ةؼای اٌساـ ایً جضلیق 

(ةا دك ؿاؿ جسؼةَ ةازی اٌحعاب قغٌغ.كتم از قؼكع ةؼٌاىَ قؼکث کٍٍغگاف ةَ مّرت جنادفی ةَ دك گؼكق 83/0اٌضؼاؼ ىْیار - 5/11ق)ىیاٌگیً:

 ٌفؼ.ُيَ كرزقکاراف ة20ٌَفؼك گؼكق ب، یا ُياف گؼكق کٍحؼؿ قغق ك داةث ةَ جْغاد 20جلـیو قغٌغ ،گؼكق انف یا ُياف گؼكق ظّد گّیَ ةَ جْغاد 

ىغت دك ُلحَ جضث جيؼیً كؼار گؼفحٍغ. کَ ُغؼ از آف یادگیؼی اٌساـ ؿؼكیؾ چکكی ةّد. ةؼٌاىَ جيؼیٍی قاىم دك زهـَ جيؼیٍی در ُؼ ُفحَ  

دكیلَ ةّد. ةَ گؼكق ظّد گّیَ آىّزش دادق قغق ةّد کَ كتم از اٌساـ ؿؼكیؾ ةا مغای ةهٍغ از ظّد گّیی اؿحفادق کٍٍغ ك گؼكق 60ك ُؼ زهـَ 

ُياف ةازظّردُای ىْيّؿ را کَ جّؿي ىؼةیاف ك آىّزگاراف فؼاُو قغق ةّد دریافث ىی کؼدٌغ.ّيهکؼد ؿؼكیؾ جّؿي فیهو ةؼداری ةا  کٍحؼؿ

ٍّنؼ امهی ىِارت ىّرد ارزیاةی كؼای گؼفحَ قغ. ةؼای آزىّف قؼکث کٍٍغگاف، از ؿَ دكرق زىاٌی اؿحفادق قغ کَ دكرق اكؿ یا ُياف 5جّزَ ةَ 

از آغاز جيؼیٍات، دكرق دكـ پؾ از اجياـ جيؼیٍات ك دكرق ؿّـ یا ُياف آزىّف یادداری یک ُفحَ پؾ از آزىّف دكـ. آزىّف پیف آزىّف كتم 

ف جضهیم كاریاٌؾ ىعحهي ارجتاط ىٍْا داری را ةیً گؼكق ُا ك ؿَ ىؼصهَ آزىّف ٌكاف داد. زىاٌی کَ ّيهکؼد ُا ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفث،آزىّ

اد کَ ٌيؼات گؼكق جسؼةی  ةِحؼ از گؼكق کٍحؼؿ ةّد .ةٍاةؼ ایً ٌحایر ٌكا ف داد کَ ظّد گّیی ةَ ةازیکٍاف كانیتاؿ کيک ىی پایاٌی ٌحایر ٌكاف د

ةَ کٍغ جا ىِارت ؿؼكیؾ را ةِحؼ یاد ةگیؼٌغ ك ىؼةیاف ةایغ در ركقِای جيؼیٍی ظّد ّالكق ةؼ ىِارجِای زـياٌی ةایغ ىِارجِای ركاٌی را ٌیؽ 

 ىّزش دٍُغ جا کاراىّزاف ّيهکؼد ةِحؼی داقحَ ةاقٍغ.کاراىّزاف ظّد آ

 ظّد گّیی، یاددگیؼی، كانیتاؿ، ؿؼكیؾ، واژگان کلیدی:
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 چکیده 

ی فؼد ُای ركاٌُای ُیساٌی ك غؼیؽی اؿث ك ةَ صانثُای ّاًفی در زىاٌی ىْیً اؿث، اىؼی ّاًفی کَ ؿؼقار از گؼایفظُهق ىسيَّّ كاکٍف

ُایی در راةٌَ ةا جيؼیً در یک رقحَ كرزقی ك جأدیؼ آف ةؼ صاالت ظُهلی افؼاد اٌساـ ةعكغ. جا ةَ صاؿ پژكُفادؼی ظّقایٍغ یا ٌاظّقایٍغ ىی

ُای دادٌغ. ُغؼ از ایً پژكُف ةؼرؿی ادؼ یک زهـَ جيؼیً ؿٍگٍّردی ةؼ ىؤنفَقغق، اىا ایً ىٌانْات ٌحایر ىحفاكت ك ىحٍاكىی را ٌكاف ىی

ٌفؼ از ةاٌّاف ؿٍگٍّرد، ّىّ ُیئث کٍُّّردی ك مّْدُای كرزقی قِؼ   54ُای ایً جضلیق ظُهلی ةاٌّاف ىتحغی ك ىاُؼ ؿٍگٍّرد اؿث.آزىّدٌی

ق از پؼؿكٍاىَ صاالت ظُهلی ةؼكٌم )ةؼكىؽ( فؼـ کّجاآكری اًالّات قیؼاز  ةّدٌغ کَ ةَ مّرت داكًهتاٌَ در ایً جضلیق قؼکث کؼدٌغ. ةؼای زيِ

(POMS)  اؿحفادق قغ؛ جضهیم آىاریt َظكو، ُای ظُهلی ىؤنفَ ُای ظُهلی كتم ك ةْغ از جيؼیً صاکی از ادؼ ىٍْادار ةؼ ةیكحؼكاةـحَ ةؼ ىؤنف(

در ُؼ دك گؼكق ىاُؼ ك ىتحغی ةّد. اىا ةیكحؼیً جغییؼ در صاالت  a=.05ك  df=26در ؿٌش  ؿؼدرگيی، افـؼدگی، ظـحگی، جٍف ك ؿؼزٌغگی(

( ك در گؼكق ىتحغی ىؼةّط ةَ ىّنفَ ظكو t=-11.11  ،sig=.000  ،df=26  ،a=.05در گؼكق ىاُؼ ىؼةّط ةَ ىّنفَ ؿؼزٌغگی ) ظُهلی

(t=5.43  ،sig=.000  ،df=26  ،a=.05 .ةّد ) .اىا ایً جغییؼات یک زهـَ جيؼیً ؿٍگٍّردی ةِتّد صاالت ظٌهلی را در کّجاق ىغت ٌكاف داد

گؼدد اىا ىاُؼ در رقحَ ؿٍگٍّردی ىحفاكت اؿث، کَ ایً اىؼ ةیكحؼ ةَ رقحَ كرزقی ك ىاُیث زهـَ جيؼیٍی ةاز ىی در ةیً دك گؼكق ىتحغی ك

 ةحّاف پیف ةیٍی کؼد کَ ةا زهـات جيؼیٍی ةیكحؼ ركصیَ ك صاالت ظُهلی ىٍفی افؼاد را در ةهٍغ ىغت ةِتّد ةعكیغ.قایغ 

  ىاُؼؿٍگٍّردی، ظُهق، ةاٌّاف، ىتحغی ك واژگان کلیدی: 
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 چکیده ةليد

 نلدنً

ُای ركاٌی ك ُای ُیساٌی ك غؼیؽی اؿث ك ةَ صانثُای ّاًفی در زىاٌی ىْیً اؿث، اىؼی ّاًفی کَ ؿؼقار از گؼایفظُهق ىسيَّّ كاکٍف

ُای ىعحهفی ىاٌٍغ پؾ از ُا ك زىاف(. ُيچٍیً از آزىّف ظُهق در ىّكْیث1998ةعكغ )ؿارافیٍّ،صؼکحی فؼد ادؼی ظّقایٍغ یا ٌاظّقایٍغ ىی

جيؼیٍات قغیغ یا اردكُای درازىغت ةؼای ٌيایف فكار جيؼیً، زهّگیؼی از ظـحگی ىفؼط، جْییً فكار ىٌهّب جيؼیً ك یافحً داىٍَ فكار 

ىحفاكجی از ظُهق (. فْانیث ةغٌی از ّّاىم ادؼگػار ةؼ ظُهق اؿث. اةْاد 1998ةیف از صغ در كرزقکاراف اؿحفادق قغق اؿث )ىّرگاف ك ُيکاراف،

اٌغ، ظكو ك جٍف اٌغ. ؿؼدرگيی، افـؼدگی ك ظـحگی ةا ّيهکؼد وْیف ُيؼاقاٌغ کَ ةَ ًّر ىحفاكجی ةا ّيهکؼد ىؼجتيىٍفی ٌیؽ ٌكاف دادق قغق

حَ جا جأدیؼ قٍاؿاف كرزش را كاداق(. جّزَ ةَ چٍیً جأدیؼاجی ركاف2008ىيکً اؿث در جـِیم یا وْف ّيهکؼد ىؤدؼ ةاقٍغ )ةِغی ك ُيکاراف،

ُایی کَ در زىیٍَ ظُهق در كرزش مّرت گؼفحَ در صاؿ صاوؼ ةیكحؼ پژكُف ُای كرزقی ىٌانَْ کٍٍغ.پػیؼی صاالت ظهلی اٌـاف را از فْانیث

جيؼیً در ُایی در راةٌَ ةا دُغ. جا ةَ صاؿ پژكُفةاقغ کَ ادؼ صاالت ظُهلی افؼاد را ةؼ ّيهکؼد كرزقی ٌكاف ىیىؼةّط ةَ كرزش كِؼىاٌی ىی

دادٌغ.در ُيیً زىیٍَ نیً یک رقحَ كرزقی ك جأدیؼ آف ةؼ صاالت ظُهلی افؼاد اٌساـ قغق، اىا ایً ىٌانْات ٌحایر ىحفاكت ك ىحٍاكىی را ٌكاف ىی

ٌكاف  ( یک دكر ةازی گهف را در افؽایف ّنتاٌیث، افـؼدگی، ظـحگی ك کاُف ؿؼزٌغگی ةازیکٍاف آىاجّر زّاف ك ىـً، ىّدؼ2005ك ُيکاراف)

ُای ىحفاكت ُيؼاق ةا ( ةَ ةؼرؿی ادؼات ىّكث یک ؿاّث فْانیث ایؼكةیک ك جيؼیً ىّوْی ّىالت ةا قغت2005دادٌغ. ىاراکی ك ُيکاراف )

کاُف ظهق ىٍفی ىٍسؼ قغق اؿث.  ىهک قاُی ك  ىّؿیلی ةؼ ظهق پؼداظحٍغ ك دریافحٍغ کَ ُؼ دك کّقف جيؼیٍی ةَ افؽایف ظهق ىذتث ك

ُای ىحّؿي ك زیاد ةؼ صاالت ظهلی دظحؼاف غیؼكرزقکار دریافحٍغ کَ اگؼچَ ُؼ ( در ةؼرؿی دك زهـَ فْانیث ُّازی ةا قغت2011ُيکاراف )

دك قغت ةا کاُف ؿؼزٌغگی، افؽایف ظـحگی ك ظكو ُيؼاق ةّدٌغ، قغت ىحّؿي فْانیث ةَ کاُف ؿؼدرگيی ك افـؼدگی ظهلی ٌیؽ  ىٍسؼ 

آیغ کَ آیا یک زهـَ جيؼیً ك كرزش ةؼ صاالت ظُهلی افؼاد در  دؿحؼس اؿث. صاؿ ایً ؿؤاؿ پیف ىیقغ. اىا ىٌانْات کيی در زىیٍَ ادؼ 

ُای ُای ظُهلی افؼاد جأدیؼ گػار ةاقغ؟ ُغؼ از ایً پژكُف ةؼرؿی ادؼ یک زهـَ جيؼیً ؿٍگٍّردی ةؼ ىؤنفَجّاٌغ ةؼ ىؤنفَجيؼیً ةغٌی ىی

 ظُهلی ةاٌّاف ىاُؼ ك ىتحغی ؿٍگٍّرد اؿث.
 

 جحلیق روش

ىاق  6ٌفؼ ىتحغی ةا ؿاةلَ ةیً  27ٌفؼ از ةاٌّاف ؿٍگٍّرد، ّىّ ُیئث کٍُّّردی ك مّْدُای كرزقی قِؼ قیؼاز ) 54ُای ایً پژكُف آزىّدٌی

غاكـ ؿاؿ فْانیث ى 3ٌفؼ ىاُؼ ةا ؿاةلَ ةیكحؼ از  27ك  19/5ك اٌضؼاؼ ىْیار  23جا یک ؿاؿ فْانیث ىغاكـ در رقحَ ؿٍگٍّردی ةا ىیاٌگیً ؿٍی 

آكری ( ةّدٌغ کَ ةَ مّرت داكًهتاٌَ در ایً جضلیق قؼکث کؼدٌغ. ةؼای زي19/5ِك اٌضؼاؼ ىْیار  14/24در رقحَ ؿٍگٍّردی ةا ىیاٌگیً ؿٍی 

آیحو ىؼةّط ةَ ظهق ك ظّی افؼاد )ظكو،  6اؿحفادق قغ؛ ایً پؼؿكٍاىَ  (POMS)اًالّات از پؼؿكٍاىَ ظُهق ك ظّی ةؼكىؽ فؼـ کّجاق 

ؿٍسغ. افؼاد قؼکث کٍٍغق در جضلیق اةحغا یک ةار كتم از جيؼیً ك ةار دیگؼ ةْغ از افـؼدگی، ظـحگی، جٍف ك ؿؼزٌغگی( را ىیؿؼدرگيی، 

دكیلَ گؼـ  20دكیلَ گؼـ کؼدف ةا صؼکات ّيّىی ك ؿپؾ  20اجياـ زهـَ جيؼیً ىسغداً پؼؿكٍاىَ را کاىم کؼدٌغ. زهـَ جيؼیٍی قاىم: 

گؼـ کؼدف ركی دیّارق، صؼکث جؼاكرس ك مّْدُای کّجاق ك ٌیيَ اؿحلاىحی ةّد. پؾ از گؼـ کؼدف ّيّىی ك کؼدف جعننی ؿٍگٍّردی ىذم: 

دكیلَ( ك  6پؼداظث )زىاف ُؼ مّْد دكیلَ ای ىی 15داد کَ در ةیً ُؼ مّْد ةَ اؿحؼاصث جعننی ُؼ فؼد دك مّْد ةؼ ركی دیّارق اٌساـ ىی

 کؼدٌغ.یُا را ؿؼد ىدكیلَ ةغف 15در پایاف افؼاد 
 

 ىحایج

ُای ظُهلی ةّد. ةیكحؼیً جغییؼات پؾ از یک ُای ظُهلی كتم ك ةْغ از جيؼیً صاکی از ادؼ ىٍْادار ةؼ ةیكحؼ ىؤنفَكاةـحَ ةؼ ىؤنفَ tجضهیم آىاری 

ةَ مّرت ایً ّاىم ىذتث  a=.05ك  sig=.000 ،t=-11.11 ،df=26زهـَ جيؼیً در گؼكق ىاُؼ ةؼ ىؤنفَ ؿؼزٌغگی )در ؿٌش ىٍْاداری 
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( ىكاُغق قغ. جغییؼات کهی در جياىی a=.05ك  sig=.000 ،t=5.43 ،df=26گیؼی افؽایف یافث( كدر گؼكق ىتحغی ةؼ ىّنفَ ظكو )چكو

 ذکؼ قغق اؿث. 1ُا ةَ جؼجیب ةیكحؼیً جغییؼ جا کيحؼیً جغییؼ در زغكؿ ىّنفَ

 a=.05 , df=26داری لیل آهاری( در سطح هعٌی)ًتایج حاصل اس تح 1جذٍل                                      

 گؼكق ىتحغی گزٍُ هاّز

 t=5.43 , sig=.000.خطن          t=-11.11 , sig=.000 1سزسًذگی    .1

 t=4.94 , sig=.000.تٌص                          t=5.10 , sig=.000 2      سزدرگوی .2

  t=4.89 , sig=.000.افسزدگی     t=4.37 , sig=.000                 3      تٌص     .3

 t=.4.39 , sig=.000.سزدرگوی   t=3.98 , sig=.000                 4           خطن .4

 t=-4.03 , sig=.000.سزسًذگی    t=3.59 , sig=.001                5       خستگی  .5

 دار ًثَد**هعٌی   t=.98 , sig .332.خستگی        t=3.11 , sig=.004                6     افسزدگی   .6

 

 

 ةحخ و ىحیجً گیری

 ُای پژكُف صاوؼ، در اةحغا ٌكاف دٍُغق جأدیؼ فْانیث ةغٌی ةؼ صاالت ظُهلی اؿث. اىا ایً جغییؼات در ةیً دك گؼكق ىتحغی ك ىاُؼ در رقحَیافحَ

حفاكت ك جسؼةَ در ىیاف دك گؼكق ىتحغی ك ىاُؼ ةاقغ. ٌکحَ كاةم ؿٍگٍّردی ىحفاكت اؿث، قایغ ایً اىؼ ةیكحؼ ىؼةّط ةَ ّّاىهی ىذم: جيؼیٍات ى

ظّاٌی دارد. از ُای ةؼظی ىضللاف ُوُای ظُهلی ةّد، ایً ٌحایر ةا یافحَجّزَ در ایً پژكُف، جأدیؼ قؼکث در یک زهـَ جيؼیً ةؼ ةیكحؼ ىؤنفَ

ُای پیٍگ پٍگ ك ( ىتٍی ةؼ قؼکث در کالس2007ك ُيکاراف )( ك ُافيً 2005ایً رك ٌحایر ایً پژكُف ةا ٌحایر پژكُف نیً ك ُيکاراف )

ـّ ةّد. ٌحایر ایً جضلیق ىتٍی ةؼ یک زهـَ جيؼیً ؿٍگٍّردی، ةِتّد صاالت ظٌهلی را در کّجاق يُای ظهلی ُكانیتاؿ ك جأدیؼ ةؼ جياىی ىّنفَ

ةِحؼ اؿث ایً ٌّع ىٌانْات در ُؼ دك زٍؾ ك ةؼ ركی  ىغت ٌكاف داد. انتحَ ةایغ در ایً زهـات قغت، ىغت ك ٌّع جيؼیً را در ٌُؼ داقث ك

( ٌكاف داد یک زهـَ فْانیث ُّازی ةا قغت ىحّؿي ُیچ ادؼی ةؼ صاالت ظُهلی 2008افؼاد جيؼیً کؼدق ك جيؼیً ٌکؼدق اٌساـ قّد. ُافيً )

 ظُهلی افؼاد را در ةهٍغ ىغت ةِتّد ةعكیغ.  افؼاد جيؼیً ٌکؼدق ٌغارد. قایغ ةحّاف پیف ةیٍی کؼد کَ ةا زهـات جيؼیحی ةیكحؼ ةحّاف صاالت 
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 شال چاق 12-11جادیر یک دوره جهریيات نتحيی ةر رطد ةر ٌهاٌيگی چظم و دشث کَدکان 

 دکحر نرجضی طاٌری

 اؿحادیار داٌكگاق ةیً انيههی اىاـ ظيیٍی

 چکیده

فیؽیّنّژی رقغ ةَ جغییؼات جؼکیب ةغف ك ادؼگػاری آف ةؼ ُياٍُگی ُای صـی صؼکحی پی ةؼدق اٌغ. ةؼ اؿاس  اىؼكزق، ىضللاف صّزق

جضلیلات، ُياٍُگی چكو ك دؿث در افؼاد چاؽ جضث جادیؼ كؼار گؼفحَ ك ىی جّاٌغ در زٌغگی ركزاٌَ جادیؼگػار ةاقغ. ُغؼ از ازؼای 

زهـَ ةؼ ُياٍُگی چكو ك دؿث در کّدکاف چاؽ ةّد.    3قغ ةَ ىغت ُؼ ُفحَ ُفحَ  جيؼیٍات ىتحٍی ةؼ ر 4ایً ىٌانَْ جادیؼ 

ٌفؼ(  كؼار کؼفحٍغ. در ُؼ دك گؼكق،  پیف آزىّف ك پؾ  10ٌفؼ( ك کٍحؼؿ ) 10کّدؾ پـؼ چاؽ در دك گؼكق آزىایكی ) 20جْغاد 

ّيهکؼدی ةا دگيَ چؼظكی  اٌساـ قغ.   4(  ةا زیؼآزىّف 2016آزىّف ةا اؿحفادق از آزىّف ُياٍُگی چكو ك دؿث  كیٍا )ٌـعَ 

ةّد در صانی کَ در گؼكق کٍحؼؿ پیف  25/26ك پؾ آزىّف 33/35ٌحایر ٌكاف داد کَ در گؼكق آزىایف ىیاٌگیً پیف آزىّف 

داری ةیً دك گؼكق آزىایف ك کٍحؼؿ ىكاُغق قغ.  كزف ةّد. ةا آزىّف جی ىـحلم جفاكت ىٍْی 43/33ك پؾ آزىّف 33/34آزىّف

ُا جغییؼ ىٍْی داری را ٌكاف ٌغاد. ةَ ٌُؼ ىی رؿغ یک دكرق جيؼیً ُّازی مؼؼ ٌُؼ از جغییؼات كزف  ةاّخ ةِتّدی  آزىّدٌی

 ُياٍُگی چكو ك دؿث در کّدکاف چاؽ ىی قّد.

 ُياٍُگی چكو ك دؿث،  آزىّف كییٍا، کّدکاف چاؽ، فْانیث ةغٌی واژگان کلیدی:
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 چکیده کَجاه

 -ُای اوٌؼاب صانثُای اٌفؼادی ك جیيی داٌكگاق ىضلق اردةیهی از نضاظ ىؤنفَپژكُف صاوؼ ةا ُغؼ ةؼرؿی جفاكت داٌكسّیاف كرزقکار رقحَ

ی داٌكگاق ىضلق اردةیهی در ةاقغ کَ زاىَْ آف قاىم کهیَ داٌكسّیاف رقحَ جؼةیث ةغٌ ركاةحی اٌساـ قغ. ایً پژكُف یک ىٌانَْ ُيتـحگی ىی

ای ةَ ٍّّاف ٌيٌَّ اٌحعاب قغٌغ ك از پؼؿف ٌاىَ اوٌؼاب  ٌفؼ از آٌاف ةَ ركش جنادفی ظّقَ 100ةّد.  1395-96ٌیيـاؿ دكـ ؿاؿ جضنیهی 

اد ةیً داٌكسّیاف ُا از ركش ُای آىار جّمیفی ك اؿحٍتاًی اؿحفادق قغ کَ ٌكاف داؿحفادق قغ. ةؼای جسؽیَ ك جضهیم دادق 2-صانحی ركاةحی

ركاةحی جفاكت ىٍْاداری كزّد دارد. ةٍاةؼایً ىا ٌحیسَ گؼفحیو کَ داٌكسّیاف  -ُای اوٌؼاب صانثُای اٌفؼادی ك جیيی از نضاظ ىؤنفَرقحَ

 ركاةحی جفاكت ىضـّؿی ةا ُو دارٌغ. -ُای اٌفؼادی ك جیيی از ٌُؼ اوٌؼاب صانثرقحَ

 

 ی جیيیی اٌفؼادی ، رقحَداٌكسّیاف ، رقحَ ،ركاةحی  -اوٌؼاب صانثواژگان کلیدی: 
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 چکیده ةليد

   نلدنً

 ٔ  كرزش، پؾ از زٍگ زِاٌی دكـ پغیغ آىغ. رقغ ك جّؿَْ یَكرزقی ةَ ٍّّاف یک رقحَ از ّهّـ، ُيؽىاف ةا جّؿَْ كاةم ىالصُ سركاٌكٍا

ی ركاٌكٍاؿی كرزقی ىاٌٍغ ؿانيال، مٍْحی اىؼكزق، پژكُكگؼاف صّزق اؿث. ؿاؿ اظیؼ ةّدق 50ىادر ٌیؽ در  ٔ  اؿاؿی ركاف قٍاؿی ةَ ٍّّاف رقحَ

جّاٌغ در ّيهکؼد ىْحلغٌغ کَ ىحغیؼُای ركاٌی ةا ّيهکؼد كرزقکاراف راةٌَ دارد. از زيهَ ىحغیؼُایی کَ ىی (2000ىٍفؼد، ىـیتی ك ةّش )

کٍغ . ةؼ ایً  زای كرزش، ىٌانتات ةـیاری را ةؼ كرزقکار جضيیم ىییركاةحی اؿث. ىاُیث ركاةحی ك جٍیغگ -كرزقکاراف ىّدؼ ةاقغ اوٌؼاب صانث

قٍاؿی كرزقی اؿث. اوٌؼاب ُای پژكُكی در ركافیژق اوٌؼاب ركاةحی، یکی از زىیٍَزا، ةَ كُای ُیساٌی ةَ ایً ّّاىم جٍیغگیاؿاس، پاؿط

(. 2011دُغ )ةكارت ك پّرةِهّؿ،  ت ىٍفی جضث جادیؼ كؼار ىیركاةحی، ىعنّماً در زایی کَ اّحياد ةَ ظّد وْیف ةاقغ، ّيهکؼد را ةَ مّر

دُغ کَ اوٌؼاب  ةیكحؼ جضلیلات ٌكاف ىی ،کٍغ ُا را جـِیم ىی ای ّيهکؼد آفکٍٍغ کَ اوٌؼاب جا اٌغازق ُؼچٍغ ةؼظی كرزقکاراف گؽارش ىی

قّد ةـیاری از زّاٌاف از جسؼةَ  ؼاب ركاةحی ؿتب ىیّالكق، اوٌ ةَ. ؿؼظّقی دارد  جأدیؼ ىعؼةی ةؼ ّيهکؼد، نػت از جسؼةة كرزقی ك اصـاس

گػارد ةؼ ؿالىث زـياٌی ٌیؽ جأدیؼ ىی ؿٌش ةاالی اوٌؼاب ركاةحی. گیؼی کٍٍغیا از كرزش کٍارق کٍٍغیافحَ ظّدداری  ُای ؿازىافكرزش کؼدف

اب ركاةحی ةَ دنیم جأدیؼ ىـحلیو ك . از ایً رك ىٌانَْ اوٌؼقّد ىی ُای كرزقی ىضـّبك ّاىم ظٌؼی ةؼای آؿیب در صیً فْانیث

جّاف ةؼای اٌساـ ایً جضلیق ةَ آف اقارق  کَ ىی دیگؼی از دالیماؿث.   ةؼظّردار  ىىاّفی  جِغیغکٍٍغق آف ةؼ ّيهکؼد ك ىّفلیث كرزقی، از اُيیث

 ٌحایر ایً پژكُف ةاقغ.كاةحی ىیر -اوٌؼاب صانثىؤنفَ ُای  ك ُيچٍیً ُای اٌفؼادی ك جیيیرقحَ ُای ىْغكد در ىّرد پژكُف کؼد، كزّد

ةٍاةؼایً پژكُف صاوؼ ةَ دٌتاؿ پاؿط  ةاقغ. ای ةؼای جضلیلات ةْغی ز زىیٍَؿاك فؼاُوىّرد اؿحفادق كؼار گیؼد ُا ك ىغارس در داٌكگاق جّاٌغىی

كزّد ركاةحی  -اوٌؼاب صانثُای َنفؤاز نضاظ ى ُای اٌفؼادی ك جیيیكرزقکار رقحَسّیاف دادف ةَ ایً ؿّاؿ اؿث کَ چَ جفاكجی ىیاف داٌك

 .دارد

 روش جحلیق

 پژكُف صاوؼ، پژكُكی جّمیفی از ٌّع ُيتـحگی اؿث.  ٌّع ك ًؼح پژكُف:

گیؼی: زاىَْ آف قاىم کهیَ داٌكسّیاف رقحَ جؼةیث ةغٌی داٌكگاق ىضلق اردةیهی در ٌیيـاؿ دكـ ؿاؿ  ی آىاری، ٌيٌَّ ك ركش ٌيٌَّ زاىَْ

(، از ایً ىیاف 1386ٌفؼ ذکؼ قغق اؿث)دالكر، 100ةا جّزَ ةَ كاٌّف صغاكم صسو ٌيٌَّ در جضلیلات ُيتـحگی کَ  .ةّد 1395-96 جضنیهی

ةَ  ك ةّدٌغ ُای جیيیكرزقکار رقحٌَفؼ  70 ك ُای اٌفؼادیٌفؼ كرزقکار رقحَ 30ةغٌی کَ ی جؼةیثداٌكسّیاف رقحَاز ةیً  ٌفؼ  100 جْغاد

 ای اٌحعاب ك در ایً پژكُف قؼکث کؼدٌغ. ىؼصهَای چٍغ  مّرت ٌيٌَّ گیؼی ظّقَ

ىلیاس اوٌؼاب  کَ قاىم ؿَ ظؼدق( 2003کاکؾ ك ُيکاراف ) جّؿيایً پؼؿكٍاىَ  : 2-ركاةحی صانحی اوٌؼاب ىَپؼؿف ٌا: اةؽار پژكُف

 یغی در زِث ةؼرؿی ركایی ؿازقّاىهی اکحكافی ك جأی ةاقغ، ارائَ گؼدیغ. جضهیمؿؤاؿ ىی 17 ةَ ٌفؾ در قٍاظحی، اوٌؼاب زـياٌی ك اّحياد

گؽارش  ( را ةؼای ایً اةؽار54/0ك قاظل رىؽی  94/0ك اِف.اِف.اِؼ.آی  65/0ىٍاؿتی )ؿی.اؼ.آی  ایً پؼؿكٍاىَ اٌساـ گؼفث ك ٌحایر ركایی ؿازق

ةاقغ.  ىی ی ركاٌكٍاؿی كرزقیىّرد اؿحفادق در پژكُكِا جؼیً اةؽار قٍاظحَ قغق  2-یركاةح صانحی اوٌؼابی ىَاٌغ. اصحياالً پؼؿكٍا ٌيّدق

ةؼجّف، كیهی،  ركاةحی اؿث )ىارجٍؽ، -ٌاىَ اوٌؼاب صانحیپؼؿف ةٌّر گـحؼدق ةؼای ارزیاةی اوٌؼاب ةکار ىیؼكد، یکی از ىلیاؿِای کَ ُيچٍیً

)اؿحؼك،  دق قغق اؿثاؿحفا ىلانَ پژكُكی ىٍحكؼ قغق در ىّرد اوٌؼاب كرزقی 35در ةیف از  ٌاىَ( . از ایً پؼؿف1990ةاىپ ك اقيیث ، 

كاةم كتّنی در ةیً كرزقکاراف ایؼاٌی ةؼظّردار  از ركایی ك پایایی 2-ركاةحیی اوٌؼاب صانحی قةازةیٍی قغ ٌاىَی فارؿی پؼؿفعٌَـ (.1996

ركاةحی  صانحی اوٌؼاب فایً پؼؿكٍاىَ ةَ ٍّّاف اةؽاری ركا ك پایا ةؼای ؿٍس اؿث ك كاةهیث ایً را دارد کَ كرزقکاراف، ىؼةیاف ك پژكُكگؼاف از

ك کم  80/0 ، اّحياد ةَ ٌفؾ76/0 قٍاظحی ، اوٌؼاب78/0آنفای کؼكٌتاخ در ظؼدق ىلیاس اوٌؼاب زـياٌی  وؼیبغ. كرزقکاراف اؿحفادق کٍٍ

 ە  ِا پؼؿكٍاـىلیاؿ وؼایب ُيتـحگی دركف ًتلِای ظؼدق .( ةّد75/0ىلادیؼ از ىلغار كاةم كتّؿ )آنفای  ىحغیؼ ةّد کَ جياىی 85/0پؼؿكٍاىَ 

قٍاظحی جا  در ّاىم اوٌؼاب 75/0فامهَ در داىٍِای از  آزىّف ىسغد ةا دك ُفحَ -صامم از آزىّف 2 -ركاةحیاوٌؼاب صانحی  ە  ةازةیٍی قغ
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ةّدف كتّؿ كاةم  ە  ةیكحؼ اؿث کَ ٌكاف دٍُغ 75/0كتّؿ  ظؼدق ىلیاؿِا از ىلغار كاةم ةّدق ك ىلادیؼ جياىی در ّاىم اّحياد ةَ ٌفؾ ىحغیؼ 88/0

 (.1395)کاقاٌی ك ىنٌفایی فؼ؛ اؿث 2 -ركاةحی صانحیاوٌؼاب  ە  ةازةیٍی قغَ پایایی زىاٌی یا كاةهیث جکؼارپػیؼی پؼؿكٍاى
 اٌساـ قغ.  spssُا: جضهیم دادُا ةَ كؿیهَ ٌؼـ افؽار ركش جسؽیَ ك جضهیم ك دادق

 

 ىحایج

قؼکث  ُای اٌفؼادی در آفكرزقکار رقحَ درمغ( 30ٌفؼ )  30ُای جیيی  ك كرزقکار رقحَ درمغ( 70ٌفؼ )  70در ایً ىٌانَْ کَ جْغاد 

ةَ  ركاةحی صانحیاوٌؼاب ُای  ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ٌيؼات ىّنفَ ُای اٌفؼادیرقحَُای  ، در آزىّدٌی1ًتق یافحَ ُای زغكؿ  ،داقحٍغ

-رقحَُای . در آزىّدٌی36/10±46/1اّحياد ةَ ٌفؾك  04/11±51/1 اوٌؼاب قٍاظحی،  88/3±66/1 اوٌؼاب زـياٌیةاقغ:  ایً جؼجیب ىی

، 12/4±45/1 اوٌؼاب زـياٌیةاقغ:   ةَ ایً جؼجیب ىی ركاةحی صانحیاوٌؼاب ُای  ٌیؽ ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ٌيؼات ىّنفَ ُای جیيی

 .96/7±39/1 اّحياد ةَ ٌفؾك 40/7±50/1 اوٌؼاب قٍاظحی

 ُای اٌفؼادی ك جیيیدر رقحَ ركاةحی صانحیاوٌؼاب ُای  ؿحاٌغارد ىّنفَىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ ا. 1زغكؿ 

  (30)اٌفؼادی  (70)جیيی 

 اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ىیاٌگیً اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ىیاٌگیً ىحغیؼ

 66/1 88/3 45/1 12/4  اوٌؼاب زـياٌی

 51/1 04/11 50/1 40/7  اوٌؼاب قٍاظحی

 46/1 36/10 39/1 96/7  اّحياد ةَ ٌفؾ

 

ُای ُای اّحياد ةَ ٌفؾ ك اوٌؼاب قٍاظحی در ةیً داٌكسّیاف رقحَىّنفَ ،  ركاةحی صانحیاوٌؼاب ُای  ىّنفَ دُغ از ةیً ٌكاف ىی 2كؿزغ

ی اوٌؼاب قٍاظحی ك اّحياد ةَ ٌفؾ كرزقکاراف در دك ىّنفَ(. ةَ ایً ىٍْا کَ sig=0.05داری ةؼظّردار اؿث ) از جفاكت ىٍْیجیيی ك اٌفؼادی 

-ُای اٌفؼادی ةَ ًّر ىٍْیداری ةؼظّردارٌغ. ةَ ایً ىٍْا کَ اوٌؼاب قٍاظحی در كرزقکاراف رقحَُای جیيی ك اٌفؼادی از جفاكت ىٍْیر رقحَد

ُای اٌفؼادی از اّحياد ةَ قٌّغ. ُيچٍیً كرزقکاراف رقحَُای جیيی ىحضيم ىیداری ةیكحؼ از اوٌؼاب قٍاظحی اؿث کَ كرزقکاراف در رقحَ

ُای ُای جیيی ةؼظّردارٌغ. انتحَ ةاالجؼ ةّد ٌيؼق اّحياد ةَ ٌفؾ در زغكؿ ةَ ٌفِ كرزقکاراف رقحَجؼی ٌـتث ةَ كرزقکاراف رقحَپاییًٌفؾ 

 ةاقغ.ٌاىَ ىؼةًَّ ىیاٌفؼادی ةَ دنیم ىْکّس ةّدف ؿّاالت ایً ىّنفَ در پؼؿف

 

 >p/05* اوٌؼاب صانث ركاةحی  در ىّنفِای ُای جیيی ك اٌفؼادیكرزقکاراف رقحَجفاكت – 2زغكؿ 

 ؿٌش ىٍْی دار ىحغیؼ

 59/0 اوٌؼاب زـياٌی

 02/0 اوٌؼاب قٍاظحی

 04/0 اّحياد ةَ ٌفؾ

 

 ةحخ و ىحیجً گیری

ُف ةّد. پژك ركاةحی -ةا جّزَ ةَ ىّنفَ ُای اوٌؼاب صانث ُای اٌفؼادی ك جیيیداٌكسّیاف كرزقکار رقحَُای ُغؼ از ایً پژكُف یافحً جفاكت

ركاةحی كزّد دارد. کَ ایً جفاكت در  -ُای اوٌؼاب صانثُای اٌفؼادی ك جیيی در ىّنفَداری ةیً كرزقکاراف رقحٌَكاف داد جفاكت ىٍْیىا 

ُای جیيی ةَ مّرت ىٍْی ُای اٌفؼادی ٌـتث ةَ كرزقکاراف رقحَُای اوٌؼاب قٍاظحی ك اّحياد ةَ ٌفؾ دیغق قغ. كرزقکاراف رقحَىّنفَ
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دُغ کَ صىّر كرزقکار در یک جیو ك گؼكق ةَ كاؿٌَ جلـیو ی اوٌؼاب قٍاظحی کـب کؼدٌغ ك ایً یافحَ ٌكاف ىیالجؼی در ىّنفَداری ٌيؼق ةا

ُای جیيی ةَ مّرت کٍغ. ُيچٍیً اّحياد ةَ ٌفؾ در كرزقکاراف رقحَُا، ىّزتات کاُف اوٌؼاب را فؼاُو ىیكَایف ك پعف ىـئّنیث

جّاف ةَ ادؼات گؼكق ةؼ فؼد اقارق کؼد. ةَ دنیم ُای اٌفؼادی ةّد. ةؼای جتییً ایً یافحَ ىیَ ٌفؾ كرزقکاراف رقحَداری ةیكحؼ از اّحياد ةىٍْی

کٍٍغ. ُای جیيی ٌيؼق ةاالجؼی در ىّنفَ اّحياد ةَ ٌفؾ کـب ىیكزّد صيایث زيْی ك پكحیتاٌی ىـحلیو اّىای گؼكق، كررزقکاراف رقحَ

ازؼا گؼدیغ، ُيچٍیً ّغـ کٍحؼؿ ّّاىهی ىذم قؼایي ازحياّی ، اكحنادی، فؼٍُگی ك  یاردةیه گاق ىضلقسّیاف داٌكپژكُف صاوؼ ركی داٌك

کٍغ. كرزقکاراف ایؼاف ىضغكد ىیكیژگی ُای فؼدی کَ ىيکً اؿث ركی قؼکث کٍٍغگاف ادؼ داقحَ ةاقٍغ، جْيیو پػیؼی آف را ةؼ ركی ؿایؼ 

ُای فؼدی کٍحؼؿ قٌّغ زیؼا ایً  ىیٍَ اٌساـ ىی گؼدد ىحغیؼُای قؼایي ازحياّی ك كیژگیقّد کَ در جضلیلات آجی کَ در ایً ز پیكٍِاد ىی

 گؼ قٌّغ.گیؼی مضیش جّؿي پژكُف ِ از ٌحیسَکٍٍغق جأدیؼ ةـؽایی در ٌحایر جضلیق گػاقحَ ك ىاٌ جّاٌٍغ ةَ ٍّّاف ّّاىم ىعغكش ىحغیؼُا ىی

 نياةػ

(، ةؼرؿی ارجتاط اةِاـ ٌلف، جْارض ٌلف ك اوٌؼاب ركاةحی ةا 1385ؿْیغ، درجاج، فؼیتؼز ،) .اةّانلاؿيی، ّتاس، کیاىؼدی، آذر، آریا پّراف،1

 ّيهکؼد كرزقی ك پیكؼفث جضنیهی داٌكسّیاف كرزقکار پژكُف ك ةؼٌاىَ ریؽی در آىّزش ّانی.

ك گؼكُی . پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ( . ةؼرؿی ك ىلایـَ مفات قعنیحی كرزقکاراف ىؼد در رقحَ ُای اٌفؼادی 1373. ىیؼٌنّری ، رصیو . )2

 ارقغ ، داٌكگاق جؼةیث ىغرس .  

ةیؼكٌی ( در رقحَ ُای جیيی ك اٌفؼادی دظحؼاف كرزقکار قؼکث کٍٍغق در قاٌؽدُيیً  –( . ىلایـَ کٍحؼؿ )دركٌی 1383. رىىاٌی ، زُؼا . )3

 داٌكکغق جؼةیث ةغٌی . –غ . داٌكگاق آزاد اؿالىی ىكِغ  پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارق    1383انيپیاد داٌف آىّزاف ؿؼاؿؼ کكّر ، ُيغاف  

( . ركاٌكٍاؿی كرزش از جئّری جا ّيم . جؼزيَ ی دکحؼىـغكد ، ؿیغ  ّهی امغؼ. اٌحكارات اًالّات ، جِؼاف 1380. اٌكم ، ىارؾ ُاكارد )4

 اًالّات . چاپ اكؿ .

اف كرزقکارك غیؼكرزقکار ىؼکؽجؼةیث ىْهو پـؼاٌَ قِیغ ةِكحی ىكِغ . (. ىلایـَ كیژگیِای قعنیحی داٌكسّی1375. اُؼی ُاقيی ، زالؿ.)5

 پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ داٌكگاق جؼةیث ىْهو جِؼاف داٌكکغق جؼةیث ةغٌی .

ؿانَ قِؼجِؼاف . پایاف  8-9صؼکحی ك ؿازش ازحياّی پـؼاف  –(. ةؼرؿی جادیؼ كرزش ةؼىِارجِای ركاٌی 1376. زالنی ؿؼدركدی ، زّاد .)6

 .ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ . داٌكگاق جؼةیث ىغرس جِؼاف 

7.David WS etal . 2004 . Making a case for personal safety : perceptions of vulnerability and desire for self – defense 

training among female veterans . J Interpers violence . 2004 Sep; 19(9): 991-100. 

8.Frost, R.O., & Di Bartolo, P.M. (2002). Perfectionism, Anxiety and obsessive compulsive Disorder. Research and 

treatment. APA.Washington, DC, PP, 341-373. 

9.Grover SM . 2005 . Shaping effective communication skills and therapeutic relation ship at work : the foundation 

of collaboration. 

10.Flectcher, D., S, Hanton(2001). “The Relationship Between psychological skill and competitive Anxiety 

response”. Psychological of sport and exercise, 2, 89-101. 
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 چکیده کَجاه

ُای فؼؿّدگی كرزقی اٌساـ قغ. پژكُف صاوؼ ةا ُغؼ ةؼرؿی جفاكت داٌكسّیاف دظحؼ ك پـؼ رقحَ جؼةیث ةغٌی داٌكگاق ىضلق از نضاظ ىؤنفَ

ٌی داٌكگاق ىضلق اردةیهی در ٌیيـاؿ دكـ ةاقغ کَ زاىَْ آف قاىم کهیَ داٌكسّیاف رقحَ جؼةیث ةغ ایً پژكُف یک ىٌانَْ ُيتـحگی ىی

ای ةَ ٍّّاف ٌيٌَّ اٌحعاب قغٌغ ك از پؼؿكٍاىَ فؼؿّدگی كرزقی رادؾ  آٌاف ةَ ركش جنادفی ظّقَ از ٌفؼ 100ةّد.  1395-96ؿاؿ جضنیهی 

اف داد ةیً داٌكسّیاف دظحؼ ك ك اؿيیث اؿحفادق قغ. ةؼای جسؽیَ ك جضهیم دادُِا از ركش ُای آىار جّمیفی ك اؿحٍتاًی اؿحفادق قغ کَ ٌك

پـؼ از نضاظ ىؤنفَ ُای فؼؿّدگی كرزقی ةسؽ ىؤنفَ فؼؿّدگی ةغٌی کَ در دظحؼاف ةیكحؼ اؿث جفاكت ىٍْاداری در دك زٍؾ كزّد ٌغارد. 

 ةٍاةؼایً ىا ٌحیسَ گؼفحیو کَ داٌكسّیاف پـؼ ك دظحؼ از ٌُؼ فؼؿّدگی كرزقی جفاكت ىضـّؿی ةا ُو ٌغارٌغ.

 

 فؼؿّدگی كرزقی ، داٌكسّیاف ، دظحؼ ، پـؼی: واژگان کلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  ٍرسضیٍرسضی  ضٌاسیضٌاسی  رٍاىرٍاى ٍ ٍ  حزکتیحزکتی  رفتاررفتار

  

  
 چکیده ةليد

   نلدنً

قّد. در قؼایي  ُای كرزقی جْؼیف ىی گیؼی ركاٌی، ُیساٌی ك فیؽیکی از فْانیث در ادةیات ركاٌكٍاؿی كرزقی، فؼؿّدگی ةَ ٍّّاف کٍارق

گیؼی کٍغ، چؼا کَ راق دیگؼی ةؼای گؼیؽ از ىّكْیث ك ش کٍارقغجی از ىكارکث ظّد در كرزفؼؿّدگی كرزقی، فؼد ىيکً اؿث ةؼای ى

قّد. ةَ  کٍغ. فؼؿّدگی كرزقی در ادؼ ٌاُيعّاٌی ةیً اٌحُارات ك جالش ُا ةا ٌحایر ةَ دؿث آىغق ایساد ىی ُای ٌاقی از آف پیغا ٌيی جٍیغگی

اؿث، در دراز ىغت ىٍسؼ ةَ جّنیغ جٍیغگی قغق ك از ایً راق ةاّخ  ُا ىّرد ٌیاز ُا ك ىٍاةْی کَ ةؼای جأىیً آف ّالكق، ّغـ جْادؿ ةیً ٌیازىٍغی

قّد. جٍیغگی ُایی کَ در ارجتاط ةا فؼؿّدگی كرزقی قٍاؿایی قغق اؿث قاىم جؼس از قکـث، ٌاکاىی، اٌحُارات  ةؼكز فؼؿّدگی كرزقی ىی

ط فؼد ( ىْحلغ اؿث فؼؿّدگی، ٌّّی پاؿ2007) 2کاکؾ (.2014، 1اؿث )پاىال ةؼكؾ  آرىاٌی ةیف از صغ، اوٌؼاب ك امؼار ةؼای کـب ّيهکؼد

ای ّّاىم ُ رؿغ کَ درظّاؿث ّاًفی اؿيیث، زىاٌی کَ ةازیکً ةَ ایً ٌحیسَ ىی -ُای ىؽىً ك ىغاكـ اؿث. ةؼ اؿاس انگّی قٍاظحیةَ اؿحؼس

ُا ىلاةهَ کٍغ؛ ّيهکؼد قٍاظحی ك درظّاؿثا اؿحؼس ُای صامم از ایً جّاٌغ ة کٍغ کَ ٌيی اش اؿث ك چٍیً جنّر ىیىضیٌی ةیكحؼ از جّاٌایی

 3کٍغ. ىیِياف، ةّؿ، ككد، زیيؽگیؼی ىیای کاُف اؿحؼس ظّد از كرزش کٍارققّد ك در ٌِایث ایٍکَ ةازیکً ةؼ فیؽیّنّژیکی اك ىعحم ىی

ةؼرؿی ك جضلیق در   حٍغ. از ایً ركای ٌاىٍاؿب كرزقکاراف از ّّاىم ةـیار ىِو ةؼكز فؼؿّدگی در كرزش ُـ( ىْحلغٌغ راُتؼدُای ىلاةه2004َ)

جّاف ةؼای اٌساـ ایً  از دالیم کَ ىی. رؿغ ُا( اىؼی وؼكری ةَ ٌُؼ ىیةاب جادیؼگػاری فؼؿّدگی كرزقی ةؼ داٌكسّیاف كرزقکار )در ركاةث

از ٌحایر ایً  ق، اؿحفادقیجفاكت ُای زٍـیحی در ىّرد ىؤنفَ ُای فؼؿّدگی كرز ُای ىْغكد در ىّرد پژكُف جضلیق ةَ آف اقارق کؼد، كزّد

ةٍاةؼایً پژكُف صاوؼ ةَ دٌتاؿ پاؿط دادف ةَ ایً ؿّاؿ  ةاقغ. ای ةؼای جضلیلات ةْغی ىیپژكُف در داٌكگاق ُا ك ىغارس ك فؼاُو ؿازی زىیٍَ

 كزّد دارد. فؼؿّدگی كرزقیُای َ نفؤدظحؼ ك پـؼ از نضاظ ىسّیاف اؿث کَ چَ جفاكجی ىیاف داٌك
 روش جحلیق

 پژكُف صاوؼ، پژكُكی جّمیفی از ٌّع ُيتـحگی اؿث.  ؼح پژكُف:ٌّع ك ً

گیؼی: زاىَْ آف قاىم کهیَ داٌكسّیاف رقحَ جؼةیث ةغٌی داٌكگاق ىضلق اردةیهی در ٌیيـاؿ دكـ ؿاؿ  ی آىاری، ٌيٌَّ ك ركش ٌيٌَّ زاىَْ

(، از ایً ىیاف 1386ٌفؼ ذکؼ قغق اؿث)دالكر، 100ةا جّزَ ةَ كاٌّف صغاكم صسو ٌيٌَّ در جضلیلات ُيتـحگی کَ  .ةّد 1395-96 جضنیهی

ای ای چٍغ ىؼصهَ ةَ مّرت ٌيٌَّ گیؼی ظّقٌَفؼ دیگؼ پـؼ ةّدٌغ   73ٌفؼ آٌِا دظحؼ ك 27دظحؼ ك پـؼ کَ   داٌكسّیافاز ةیً  ٌفؼ  100 جْغاد

 اٌحعاب ك در ایً پژكُف قؼکث کؼدٌغ. 

 ٌاىَ یک پؼؿف ایً. اؿث قغق ؿاظحَ( 2001) اؿيیث ك رادؾ جّؿي كرزقی ّدگیفؼؿ پؼؿكٍاىَ پؼؿكٍاىَ فؼؿّدگی كرزقی:: اةؽار پژكُف

. اؿث قغق گػاری اىحیاز( ىّافلو کاىال) 5 جا( ىعانفو کاىال) 1 از نیکؼت ای درزَ پٍر ىلیاس ركی آف ُای پاؿط کَ اؿث ّتارجی 15 ىلیاس

 ُیساٌی/زـيی فؼؿّدگی( ، 1،5،7،13،14، ُای ّتارت) پیكؼفث کاُف اصـاس قاىم کَ دارد ّتارجی پٍر ىلیاس ظؼدق ؿَ ٌاىَ پؼؿف ایً

 ىی اىحیازگػاری ىْکّس 14 ك 1 ُای ّتارت، اىحیازگػاری در. ةاقغ ىی( 3،6،9،11،15، ُای ّتارت) ارزقی ةی ك( 2،4،8،10،12، ُای ّتارت)

 فؼؿّدگی؛ 84/0، پیكؼفث کاُف اصـاس ةؼای کؼكٌتاخ آنفای وؼیب) دركٌی ُيـاٌی از، ٌاىَ پؼؿف ُای ىلیاس ظؼدق. قٌّغ

 فؼؿّدگی؛  86/0، پیكؼفث کاُف اصـاس ةؼای آزىایی ةاز وؼیب) ةازآزىایی پایایی ك(  89/0، ارزقی ةی ك 89/0، ُیساٌی/زـيی

 ك اصيغی جّؿي 2013 ؿاؿ در پؼؿكٍاىَ ایً(. 2001 اؿيیث ك رادؾ) ةؼظّردارٌغ كتّنی كاةم(  92/0، ارزقی ةی ك 92/0، ُیساٌی/زـيی

 ؿٍی داىٍَ ةا كرزقکار 225 ةیً آف جّزیِ ةا کؼكٌتاخ آنفای ركش ةَ آف پایایی ك ّاىهی جضهیم ركش ةَ آف ركایی ك جؼزيَ فارؿی ةَ ُيکاراٌف

 فؼؿّدگی، پیكؼفث کاُف اصـاس ُای ىلیاس ظؼدق ةؼای پژكُف آف در. گؼدیغ كاكِ جاییغ ىّرد كرزقی ىعحهف ُای رقحَ ؿاؿ 35 جا 15

                                                           
1 Pamela Brooke 

2 Cox R. H 

3 Meehan H. L., Bull S. J., Wood D. M., & James D. V. B 
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، اصيغی) ةّد پؼؿكٍاىَ ایً كتّؿ كاةم پایایی وؼیب ةیاٌگؼ کَ آىغق ةغؿث 92/0،   80/0،  77/0 جؼجیب ةَ ارزقی ةی صـاسا ك زـياٌی

 .(2013، آریافؼ، ّتغنی

 اٌساـ قغ.  spssُا: جضهیم دادُا ةَ كؿیهَ ٌؼـ افؽار ركش جسؽیَ ك جضهیم ك دادق

 ىحایج

ُای ىػکؼ  ، در آزىّدٌی1درمغ( دظحؼ قؼکث داقحٍغ. ًتق یافحَ ُای زغكؿ  27ٌفؼ )  27درمغ( پـؼ ك 73ٌفؼ )  73در ایً ىٌانَْ جْغاد 

، کاُف اصـاس 12/6±33/2ةاقغ: فؼؿّدگی ةغٌی  ُای فؼؿّدگی كرزقی ةَ ایً جؼجیب ىی ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ٌيؼات ىّنفَ

ُای فؼؿّدگی  اؿحاٌغارد ٌيؼات ىّنفٌَیؽ ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ ُای ىٌّخ  . در آزىّدٌی16/7±95/1، کاُف ارزش كرزقی 84/4±81/1ىّفلیث

 .40/7±70/1، کاُف ارزش كرزقی 52/5±61/1، کاُف اصـاس ىّفلیث 44/7±98/1ةاقغ: فؼؿّدگی ةغٌی  ةَ ایً جؼجیب ىیكرزقی 

 ُای فؼؿّدگی كرزقی در دك زٍؾ ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ىّنفَ. 1زغكؿ 

  (73)پـؼ  (27)دظحؼ 

 اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ىیاٌگیً اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ىیاٌگیً یؼىحغ

 33/2 12/6 98/1 44/7 فؼؿّدگی ةغٌی

کاُف اصـاس 

 ىّفلیث

52/5 33/2 84/4 81/1 

کاُف ارزش 

 كرزقی

40/7 70/1 16/7 96/1 

داری  ف دظحؼ ك پـؼ از جفاكت ىٍْیدر ةیً داٌكسّیا« فؼؿّدگی ةغٌی» ُای فؼؿّدگی كرزقی، جٍِا ىّنفَ  دُغ از ةیً ىّنفَ ٌكاف ىی 2زغكؿ

ُای دیگؼ فؼؿّدگی كرزقی ٌیؽ  قٌّغ. در ىّنفَ ی ىیةغٌ(. ةَ ایً ىٍْا کَ دظحؼُا ةیكحؼ از پـؼُا دچار فؼؿّدگی sig=0.03ةؼظّردار اؿث )

 قّد. داری ةیً پـؼُا ك دظحؼُا دیغق ٌيی جفاكت ىٍْی

  

 >p/05*  ی كرزقیفؼؿّدگجفاكت دظحؼاف ك پـؼاف در ىّنفِای  – 2زغكؿ 

 ؿٌش ىٍْی دار ىحغیؼ

 03/0 فؼؿّدگی ةغٌی

 16/0 کاُف اصـاس ىّفلیث

 64/0 کاُف ارزش كرزقی

 

 ةحخ و ىحیجً گیری

ی ُف ىا ٌكاف داد ةَ زؽ ىؤنفَةّد. پژك ةا جّزَ ةَ ىّنفَ ُای فؼؿّدگی كرزقی داٌكسّیاف دظحؼ ك پـؼُغؼ از ایً پژكُف یافحً جفاكت ُای 

ُای فؼؿّدگی كرزقی، در ىسيّع ك ةا جّزَ ةَ ىّنفَ. ت ىٍْاداری در دك زٍؾ كزّد ٌغاردکَ در دظحؼاف ةیكحؼ ةّد، جفاك یفؼؿّدگی ةغٌ

جّاف ٌحیسَ ُای ةغٌی زٍؾ ىٌّخ ك ىػکؼ ىیةا جّزَ ةَ جفاكجی .داری ٌؼؿیغاىا ةَ ؿٌش ىٍْی ةؼظّردارٌغ دظحؼاف از فؼؿّدگی كرزقی ةیكحؼی

جؼ زٍؾ ىٌّخ ٌـتث ةَ زٍؾ ىػکؼ کؼد. ةیكحؼ ةّدف فؼؿّدگی ةغٌی در ةیً دظحؼاف صاکی از كزّد آؿحاٌَ پاییً پژكُف صاوؼ را جتییً

ازؼا گؼدیغ، ُيچٍیً ّغـ کٍحؼؿ  یاردةیه سّیاف داٌكگاق ىضلقپژكُف صاوؼ ركی داٌكةاقغ. ةؼای جضيم فكار در قؼایي ؿعث ةغٌی ىی

گی ك كیژگی ُای فؼدی کَ ىيکً اؿث ركی قؼکث کٍٍغگاف ادؼ داقحَ ةاقٍغ، جْيیو پػیؼی آف ّّاىهی ىذم قؼایي ازحياّی ، اكحنادی، فؼٍُ

گؼدد ىحغیؼُای قؼایي ات آجی کَ در ایً زىیٍَ اٌساـ ىیقّد کَ در جضلیل کٍغ. پیكٍِاد ىیكرزقکاراف ایؼاف ىضغكد ىیرا ةؼ ركی ؿایؼ 



  

  ٍرسضیٍرسضی  ضٌاسیضٌاسی  رٍاىرٍاى ٍ ٍ  حزکتیحزکتی  رفتاررفتار

  

  
کٍٍغق جأدیؼ ةـؽایی در ٌحایر جضلیق گػاقحَ ك  جّاٌٍغ ةَ ٍّّاف ّّاىم ىعغكش ىی ُای فؼدی کٍحؼؿ قٌّغ زیؼا ایً ىحغیؼُا ازحياّی ك كیژگی

 گؼ قٌّغ. گیؼی مضیش جّؿي پژكُف ىاٌِ از ٌحیسَ

 نياةػ

ؿٍٍغج، داٌكگاق ّهّـ پؽقکی  .ُای ؿٍٍغجةیيارؿحاف ةؼرؿی ىیؽاف فؼؿّدگی قغم کادر پؼؿحاری قاغم در .(1380اؿفٍغیاری، ّهی. ).1

 .21 کؼدؿحاف،

(. ىلایـَ جفاكت ُای زٍـیحی داٌف آىّزاف دكرق دكـ ىحّؿٌَ از نضاظ ُّش 1394.پیؼی، ىّؿی. صتیتی کهیتؼ، راىیً. آؽ آجاةای، آىٍَ. )2

 ك جْهم كرزی جضنیهی. آىّزش پژكُی. قيارق اكؿ فؼؿّدگی، ُیساٌی

3.Raedeke, T., & Smith, A. (2009). The Athlete Burnout Questionnaire manual. Morgantown, WV: Fitness 

Information Technology. 

4.Eisenberg, N., Cumberlan, A., Spinrad, T. L., Fabes, R. A., Shepard, S., A., Reiser, M., Murphy, B. C., Losoya, S. 

H., & Guthrie, I. K. (2001). "The relations of regulation and emotionality to childrens externalizing and internalizing 

problem behavior". Child Development, 72, 1134. 

5.Garnefski،N. Van Den Kommer،T. Kraaij V. Teerds،J ،Legerstee،J   &   gonstein.  E   .(2002).  The   relationship   

between cognitive   emotion   regulatin  strategies    and   emotional   problems: comparison between a clinical and a 

non-clinical sample. European of personality  16(5) . 403-420 

6.Gross  JJ.(1999).  Emotion  regulation:  Past,  present,future.  J  of Cognitive and emotion. 1999;Vol:13, No: 5, 

Pp:551-573. 

Hein,  S.(2007).  Emotional   Literacy.  Retrived   from   internet: http://stevehein. Com (access data: April 2012). 

7.Hooper, C. J., Luciana, M., Conklin, H. M., & Yarger, R. S. (2004). Adolescents performance on the Lowa 

Gambling Task:implications for the development of decision making and ventromedial prefrontal cortex. 

Developmental Psychology, 40, 1148-1158. 

8.Samani  S,  Sadeghi  L. (2010).  Psychometric  Properties  of  the  Cognitive Emotion  Regulation Questionnaire. 

JPHYSIOL Model Meth62-51:(1)1 ؛. 

9.Sandler, I. N., Tein, J. Y., & West, S. G. (1994). Coping stress, and the psychological symptoms of children of 

divorce: A cross-sectional and longitudinal study. Chid Development, 65, 1744- 1763. 

10.Schutz,  P.A.,  Hong,  J.Y.,  Cross,  D.I.,  &  Osban,  J.N.,  (2006). Reflections  on Investigating Emotion in 

Educational Activity Setting. Edu Psychol Rev, 18, 343-360 

11.Thompson, R. A. (1991)."Emotional regulation and emotional development".  
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for   research   in   child development(59) . PP (25-52). 

13. Black, S. J., & Weiss, M. R. (1992). The Relationship Among Perceived Coaching Behaviors, Perceptions of 

Ability, and Motivation in Competitive Age-Group Swimmers. Journal of Sport & Exercise Psychology, 14, 309-

325. 
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  جَان ذٌيی آنَزش پذیر کَدکان کمرطد اجحهاؼی  ٌای حرکحی نيحخب و اشپارک  ةر جأدیر ةرىانً 

 3، ؼلیرضا فارشی2، نحهد ؼلی اصالىخاىی1احصان گراوىد

 قِیغ ةِكحی جؼةیث ةغٌی، کارقٍاؿی ارقغ،-1

 قِیغ ةِكحی جؼةیث ةغٌی، اؿحاد، -2

 یغ ةِكحیِق جؼةیث ةغٌی، كیار،داٌ -3

 

 چکیده

ُای صؼکحی ىٍحعب ك  رك ُغؼ از جضلیق صاوؼ ةؼرؿی جأدیؼ ةؼٌاىَ دچار ىكکم ُـحٍغ؛ ازایًرقغ ازحياّی ی جّاف ذٍُی، در زىیٍَکّدکاف کو

آىّز داٌف 58ىٌانَْ ٌیيَ جسؼةی، از ةیً در ایً . اؿثةؼ رقغ ازحياّی ُا ایً کّدکاف ك ٌیؽ ىلایـَ جأدیؼ ایً ةؼٌاىَرقغ ازحياّی اؿپارؾ  ةؼ 

کّدؾ ةا داىٍَ ؿٍی ةػیً  24آةاد ىكغّؿ ةَ جضنیم ةّدٌغ، جْغاد جّاف ذٍُی آىّزش پػیؼ کَ زیؼ ٌُؼ ىغارس اؿحذٍایی قِؼؿحاف ظؼـپـؼ کو

ُػای گػؼكق. جلـیو قغٌغ ق کٍحؼؿ(گؼك 1گؼكق جسؼةی ك  2)  ُيـاف ؿَ گؼكقآزىّف ةَ ةؼ اؿاس پیف اٌحعاب ك مّرت ُغفيٍغ  ةَؿاؿ 12جا  7

گیؼی،  ُای جيؼیٍی ىٍحعب ك اؿپارؾ پؼداظحٍغ. اةؽار اٌغازقزهـَ )قٍتَ جا چِارقٍتَ( ةَ ازؼای ةؼٌاىَ 5ُفحَ ك ُؼ ُفحَ  10آزىایف ةَ ىغت 

. اؿحفادق قغ ك آزىّف جْلتی ةٌّفؼكٌی ُا از جضهیم کّكاریاٌؾةّد. ةؼای آزىّف فؼضرقغ ازحياّی كایٍهٍغ ك آزىّف  ُای فؼدیپؼؿكٍاىَ كیژگی

ٌحایر ٌكاف داد کَ دك گؼكق ةؼٌاىَ جيؼیٍی ىٍحعب ك اؿپارؾ  در رقغ ازحياّی ٌـتث ةَ گؼكق کٍحؼؿ ّيهکؼد ةِحؼی داقحٍغ ك جفػاكت ةػیً دك 

جػّاف کّدکاف کورقغ ازحياّی ِتّد جّاٌٍغ ىّزب ةُای جيؼیٍی ىٍحعب ك اؿپارؾ، ىیرٌاىَ (.p;001/0) گؼكق آزىایف ةا یکغیگؼ ىٍْادار ٌتّد

 ذٍُی گؼدٌغ.

 ذٍُی آىّزش پػیؼ جّافکورقغ ازحياّی، اؿپارؾ،  صؼکحی  ةؼٌاىَ :واژگان کلیدی
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 رذیپ آنَزش ذٌيی جَان کم کَدکان کاریدشثٌای  نٍارت ةر  اشپارک و نيحخب حرکحی ٌای ةرىانً جأدیر

 3، ؼلیرضا فارشی2، نحهد ؼلی اصالىخاىی1احصان گراوىد

 قِیغ ةِكحی جؼةیث ةغٌی، کارقٍاؿی ارقغ،-1

 قِیغ ةِكحی ةغٌی، جؼةیث اؿحاد، -2

 یغ ةِكحیِق جؼةیث ةغٌی، داٌكیار، -3

 

 چکیده

ُای صؼکحی ىٍحعب ك  رك ُغؼ از جضلیق صاوؼ ةؼرؿی جأدیؼ ةؼٌاىَ چار ىكکم ُـحٍغ؛ ازایًدرقغ صؼکحی ی جّاف ذٍُی، در زىیٍَکّدکاف کو   

   اؿث.ُا ایً ىِارت ُا ةؼُای ةٍیادی ایً کّدکاف ك ٌیؽ ىلایـَ جأدیؼ ایً ةؼٌاىَ اؿپارؾ  ةؼ ىِارت

آةاد ىكػغّؿ ةػَ ٌُؼ ىغارس اؿحذٍایی قِؼؿحاف ظؼـجّاف ذٍُی آىّزش پػیؼ کَ زیؼ آىّز پـؼ کوداٌف 58در ایً ىٌانَْ ٌیيَ جسؼةی، از ةیً 

 1گؼكق جسؼةػی ك  2) در ؿَ گؼكق مّرت جنادفی ةَاٌحعاب ك مّرت ُغفيٍغ  ةَؿاؿ 12جا  7کّدؾ ةا داىٍَ ؿٍی ةیً  24جضنیم ةّدٌغ، جْغاد 

ُای جيؼیٍی ىٍحعػب ك اؿػپارؾ پؼداظحٍػغ. َزهـَ ةَ ازؼای ةؼٌاى 5ُفحَ ك ُؼ ُفحَ  10ُای آزىایف ةَ ىغت گؼكقكؼار گؼفحٍغ. گؼكق کٍحؼؿ( 

از جضهیم کّكاریاٌؾ اؿحفادق  ُا( ةّد. ةؼای آزىّف فؼضTGMD-2ُای ةٍیادی ) ك آزىّف ىِارت ُای فؼدیگیؼی، پؼؿكٍاىَ كیژگیاةؽار اٌغازق

ؿ ّيهکؼد ةِحؼی داقحٍغ ك جفػاكت ةػیً کاری ٌـتث ةَ گؼكق کٍحؼ ُای دؿثدك گؼكق ةؼٌاىَ ىٍحعب  ك اؿپارؾ  در ىِارتٌحایر  ٌكاف داد  قغ.

-جيؼیٍی ىٍحعب ٌـتث ةَ اؿپارؾ جأدیؼ ةیكحؼی ةؼ ةِتّد ىِارت (. ةغیً ىٍْی کَ ةؼٌاىpَ;0001/0ُای آزىایف  ةا یکغیگؼ ىٍْادار ةّد )گؼكق

 .جّاف ذٍُی گؼدٌغاف کوُای صؼکحی کّدک جّاٌٍغ ىّزب ةِتّد ىِارتُای جيؼیٍی ىٍحعب ك اؿپارؾ، ىیةؼٌاىَ کاری داقث. ُای دؿث

 

 جّاف ذٍُی آىّزش پػیؼ، کوکاریُای  دؿثُای ةٍیادی، ىِارتىِارتاؿپارؾ،  صؼکحی  ةؼٌاىَصؼکحی ىٍحعب،   ةؼٌاىَ واژگان کلیدی:
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ٌهاٌيگی چظم و دشث آزنَن ةروىیيکز ازرجصکی در  جأدیر جهریيات ؼهلکردی ةرشرؼث حرکث نچ و خرده آزنَن

 ث شال ةا شيدرم داونکَدک ٌظ

 3، شیدنحهدکاعم واؼظ نَشَی 2، نٍیو ؼلدایی  *1نریم خلجی

 داٌكسّی دکحؼای یادگیؼی صؼکحی گؼكق ّهّـ رفحاری ك قٍاظحی در كرزش داٌكگاق قِیغ ةِكحی -1

 ِكحی اؿحاد یار گؼكق گؼكق ّهّـ رفحاری ك قٍاظحی در كرزش، داٌكکغق ّهّـ كرزقی ك جٍغرؿحی، داٌكگاق قِیغ ة -2

 اؿحاد داٌكگاق زاىِ اىاـ صـیً )ع( -3
E-mail: Maryam_khalaji_69@yahoo.com 

 

 چکیده کَجاه

ُای ُياٍُگی ُغؼ پژكُف صاوؼ، جْییً جأدیؼ جيؼیٍات ّيهکؼدی ةؼ ؿؼّث صؼکث ىچ در دؿحؼؿی ةَ اقیا ةا اقکاؿ ىحفاكت ك ظؼدق آزىّف

آزىّدٌی ةّد ك زِث اٌساـ  داكف ُكث ؿاؿ ةّد. ایً پژكُف، آزىایكی ةا ًؼح جکرـدؿث آزىّف ةؼكٌیٍکؽ ازرجـکی در کّدؾ ةا ؿٍغ -چكو

کٍٍغة ةا ؿٍغرـ داكف کَ اظحالؿ زـياٌی ك صؼکحی قغیغی ٌغاقث از کاٌّف ؿٍغرـ داكف ىْؼفی گؼدیغ )ىػکؼ ك ُكث ؿاؿ(.  آف، یک قؼکث

دؿحگاق جضهیم صؼکحی ك ظؼدق آزىٌِّای ُياٍُگی چكو دؿث آزىّف  آزىّف دؿحؼؿی ةَ قی ةا اقکاؿ ىحفاكت ةا اؿحفادق از آزىّف ك پؾ پیف

ای )پٍر زهـَ در ُفحَ(، در جيؼیٍات ّيهکؼدی قؼکث کؼد.. ُؼ زهـَ دكیلَ 60زهـة  24ىغت  کٍٍغق ةَةؼكٌیٍکؽ ازرجـکی گؼفحَ قغ. قؼکث

داد ىیاٌگیً ؿؼّث صؼکث ىچ در دؿحؼؿی ةَ قی اؿحّاٌَ ُا ٌكاف  ُا پٍر دكیلَ اؿحؼاصث ةّد. یافحَ  ای ك ةیً آف دكیلَ 15جيؼیً ؿَ ةعف 

(. ىیاٌگیً ؿؼّث دؿحؼؿی ةَ اقیا ةا اقکاؿ دیگؼ در پؾ آزىّف ٌكاف =91/0E( ك اٌغازق ادؼ ةیكحؼ از اقکاؿ دیگؼ ةّد )V;00/1161ةیكحؼ )

دؿث ةؼكٌیٍکؽ  -ؼدق آزىّف ُياٍُگی چكوُيچٍیً جْغاد، زىاف ك ؿؼّث ازؼای ٌَ ظ. داد کَ فؼد ازؼای ةِحؼی ٌـتث ةَ پیف آزىّف داقث

زهـَ جيؼیٍات ّيهکؼدی ةاّخ افؽایف ؿؼّث  24ةیاٌگؼ آف اؿث کَ  آزىّف افؽایف داقث. یافحَ ُا ازرجـکی در پؾ آزىّف ٌـتث ةَ پیف

ىضّر ةا رّایث   یٍات جکهیفُای گػقحَ کَ ىتحٍی ةؼ جيؼُا قغ. پژكُف صاوؼ از یافحَصؼکث ىچ ك ةِتّد در جْغاد، زىاف ك ؿؼّث ظؼدق آزىّف

جّاٌغ ٌـتث دؿث، ىی -کٍغ. کّدؾ ةا ؿٍغرـ داكف ُكث ؿاؿ ةا اٌساـ جيؼیٍات ُياٍُگی چكواٌغ، صيایث ىی ةّدف جيؼیً ةّدق امم اظحنامی

 ةَ كتم ةؼای ازؼای جکانیف ىغرؿَ آىادق گؼدد.

 

 اظحنامی، جيؼیٍات ّيهکؼدی، ًؼح جک آزىّدٌی، امم 21جؼیؽكىی واژگان کلیدی: 
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  رطدی ٌهاٌيگی اخحالالت ةً نتحال کَدکانةررشی ارجتاط ةیو ؼهلکرد حرکحی درطث و جَجً پایدار در 

  2، هْذی پْلَاًی 1،آهٌِ پَررحین قَرقچی*1هاّزخ دّقاًی

 یم، ایؼافاؿحادیار گؼكق جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كرزقی، داٌكکغق ّهّـ جؼةیحی ك ركاٌكٍاؿی، داٌكگاق ىضلق اردةیهی، اردة -1

 ایؼاف ؿؼاب، ؿؼاب، كاصغ اؿالىی آزاد داٌكگاق كرزقی، ّهّـ ك ةغٌی جؼةیث ارقغ کارقٍاس -2
E-mail: mahrokh.dehghani@yahoo.com 

 

 چکیذُ:

در زىیٍَ رقغ ىِارجِای صؼکحی درکّدکاف ؿٍیً دةـحاف ز ٌارؿایی ُای ةار یکی از  (D.C.D)اظحالؿ ُياٍُگی رقغی هقذهِ:

ارجتاط ةیً ّيهکؼد صؼکحی درقث ك جّزَ ةا اظحالالت صؼکحی ك قٍاظحی ُيؼاق اؿث. ُغؼ از ایً ىٌانَْ ةؼرؿی ىْيّال  کَ اؿث

ؿاؿ  9-12آزىّدٌی کّدؾ در داىٍَ ؿٍی  22جْغاد  رٍش تحقیق: ةاقغ.ىی رقغی ُياٍُگی اظحالالت ةَ ىتحال کّدکافپایغار در 

قغٌغ.  ةَ مّرت ٌيٌَّ در دؿحؼس اٌحعاب اردةیمرس اؿحذٍایی قِؼؿحاف اظحالؿ ُياٍُگی رقغی ىغا ىتحال ةَ از ةیً کّدکاف

اكزرجـکی )ؿؼّث دكیغف ك چاةکی، جْادؿ،  -ّيهکؼد صؼکحی درقث  ةا اؿحفادق از چِار ظؼدق آزىّف جتضؼ صؼکحی ةؼكٌیٍکؽ

کاٌؼز ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفحٍغ. ةؼای ُياٍُگی دك ًؼفَ ك كغرت( ك جّزَ پایغار ك کٍحؼؿ جکاٌَ ةا اؿحفادق از آزىّف ّيهکؼد پیّؿحَ 

جسؽیَ ك جضهیم دادق  :یافتِ ّا ارجتاط ةیً ّيهکؼد صؼکحی درقث ك جّزَ پایغار از وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّف اؿحفادق قغ.ةؼرؿی 

 ُا ةا اؿحفادق از وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّف ارجتاط ىٍْادار ك ىْکّؿی ةیً ظٌای صػؼ )قاظل ةی جّزِی( ك ظٌای ارجکاب ةا

 ةا کَ قّدپیكٍِاد ىی ةا جّزَ ةَ ارجتاط كاةهیث جّزَ ك ّيهکؼد صؼکحی درقث ًتیجِ گیزی:.  ٌكاف دادّيهکؼد صؼکحی درقث 

 کيک کّدکاف دارای اظحالؿ ُياٍُگی رقغی درقث ةِتّد ّيهکؼد صؼکحی ةَ ىٍاؿباٌساـ جيؼیٍات اؿحفادق از راُکارُای دكیق ك 

 ی آٌِا ارجلا یاةغ.جا ازایً ًؼیق كاةهیث قٍاظح قّد

 

 قاتلیت ضٌاختی، تَجِ ، درضت حزکتیعولکزد  اختالل ّواٌّگی رضذی،ٍاصگاى کلیذی: 
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 چکیذُ تلٌذ

 هقذهِ:

دراةحغا ةَ  در زىیٍَ رقغ ىِارجِای صؼکحی درکّدکاف ؿٍیً دةـحاف اؿث ك ٌارؿایی ُای ةارز یکی از (D.C.D) 4اظحالؿ ُياٍُگی رقغی

 7جا  3ىیؽاف قیّع آف کَ در پـؼاف  آقکارىیكّد. ةَ ُياٍُگی صؼکحی دارٌغ، داقحً ىِارجِایی کَ ٌیاز ٍَ یادگیؼی یازىی مّرت ىكکهی در

 اظحالؿ یک رقغی ُياٍُگی . اظحالؿ(et al,2015 Kuan-yi)درمغ ىی ةاقغ 6جا  5ؿانگی صغكداً  7ةؼاةؼ ةیكحؼ از دظحؼاف اؿث، در 

 ّيهکؼد ایً ةؼ افؽكف. 2 ُؼ در ةْىی ك دارٌغ ىكکم ظّد درقث یا َؼیف صؼکحی ُای ىِارت در ٍِاج کّدکاف ةْىی آف در کَ اؿث ٌاُيگً

 پالجاژیک  کَ ًّر ُياف. ُـحٍغ ظّد ُيـاالف از جؼ دتات ةی ك جؼ دكث ةی جؼ، کٍغ ًّرىْيّؿ ةَ رقغی ُياٍُگی اظحالؿ ةا کّدکاف صؼکحی

(. 1395، ظّزاٌی ىضيغی) اؿث ّادی صغ از جؼ پاییً صؼکحی ُای جّاٌایی در کَاؿث   ایً رقغی ُياٍُگی اظحالؿ ةارز كیژگی کؼدق، ةیاف

 ّيغق. اؿث ُيؼاق رقغی ُای اظحالؿ دیگؼ ةا اغهب رقغی ُياٍُگی اظحالؿ اؿث. ادؼگػار ركزىؼق زٌغگی ةؼ ىٍْاداری مّرت ةَ صؼکحی ٌلل

  .اؿث جّزِی کو اظحالؿ ُا، اظحالؿ ایً جؼیً

  ك گّردكف) ةْغی پؼدازش ةؼای ىضیٌی از اًالّات ةعكی اٌحعاب جّاٌایی از ّتارجـثك  اؿث قٍاظحی ُای زٍتَ ًىِيحؼی از یکی جّزَ

 ىیاف از ك کٍغ کٍحؼؿ ذًُ ُكیاری مضٍة ةَ را ىعحهف ىضؼکِای كركد ةحّاٌغ کَ را ىیغُغ اىکاف ایً اٌـاف ةَ جّزَ جّاٌایی(.  ،قؼكدر

) ّتغی ك ُيکاراف، ىی قّد پایغار جلـیو اٌحلانی ك افحؼاكی، اٌحعاةی، جّزَ ةَ ك ةؼگؽیٍغ را آٌِا زا جْغاد ىضغكدی فلي گٌّاگّف ىضؼکِای

 زىاٌی دكرق ةؼای ّيهکؼد ك جيؼکؽ زِث صفٍ ىِارجی ٍّّاف ةَ کَ ایً ةؼ ّالكق ةّدف اؿث ك زٌگ ةَ گّش ىْيّال ىْادؿ پایغار جّزَ . (1393

 ىی ةؼ در ٌیؽ را ُا ىضؼؾ دیگؼ ةَ پاؿط از ةازداری چٍیً ُو ك ُغؼ ىضؼؾ ةَ ، ؿؼیِ دُی اؿطپ جّاٌایی قّد، ىی ًّالٌی جْؼیف  ٌـتحا

 ىی آف در اصحيانی ٌلل دنیم، ُيیً ةَ ك دارٌغ ٌیاز آف ةَ جّزَ اٌّاع ؿایؼ کَ اؿث جّزَ ؿٌش جؼیً ؿادق ك پایغار پایَ ای جؼیً جّزَ گیؼد.

فْاؿ  زٌغگی کتؿ حًی از ّّاىم جادیؼگػار ةؼ جّزَ، ىیؽاف فْانیث ةغٌی افؼاد ك در كاكِ داقیکةاقغ.  جّزَ ؿایؼ اٌّاع در ٌلل ىتیً جّاٌغ

ك  اؿکٍغرٌژاد) ىیتاقغ. ىٌانْات ةـیاری ٌكاف دادٌغ کَ فْانیث ةغٌی ةؼ ؿیـحيِای ّنتی درگیؼ در جّزَ، یادگیؼی ك صافَُ جأدیؼ ىیگػارد

 کّدکاف از درمغ 50 از ةیف ادتات رؿاٌیغق اٌغ. ةَ صؼکحید ّيهکؼ ةارا  جکاٌَؿ کٍحؼكزَ جّ ةیً ةٌَد رازّك ىٌانَْ چٍغیً .(2433ُيکاراف، 

در ةؼرؿی ىلایـَ ای  (2432)ؿهّکی ك ُيکاراف  .ُـحٍغ ٌیؽ جّزِی کو اظحالؿ جكعینی ُای ىالؾ دارای رقغی، ُياٍُگی اظحالؿ ةا

ؿاؿ ٌكاف دادٌغ کَ ةیً  21 جا 7 ّادی ةیف فْانی ك کّدکاف-الؿ ٌلل جّزَارجتاط ةیً ّيهکؼد صؼکث ك جّزَ پایغار در کّدکاف ىتحال ةَ اظح

ّيهکؼد صؼکحی درقث ك ظٌای صػؼ ُيتـحگی ىٍْادار ك ىْکّؿی كزّد دارد كنی ُيتـحگی ةیً ّيهکؼد صؼکحی درقث ك ظٌای ارجکاب 

ارجتاط ةیً ّيهکؼد ُغؼ از ایً ىٌانَْ ةؼرؿی ً زىیٍَ، . ةا جّزَ ةَ ّغـ كزّد جضلیلات کافی در ای (2432ىٍْادار ٌتّد )ؿهّکی ك ُيکاراف، 

 ةاقغىی رقغی ُياٍُگی اظحالالت ةَ ىتحال کّدکافصؼکحی درقث ك جّزَ پایغار در 

اظحالؿ ُياٍُگی رقغی ىغارس  ىتحال ةَ ؿاؿ از ةیً کّدکاف 9-12آزىّدٌی کّدؾ در داىٍَ ؿٍی  22. جْغاد  رٍش ضٌاسی تحقیق:

قغٌغ. ّيهکؼد صؼکحی درقث  ةا اؿحفادق از چِار ظؼدق آزىّف جتضؼ صؼکحی  ةَ مّرت ٌيٌَّ در دؿحؼس اٌحعاب دةیماراؿحذٍایی قِؼؿحاف 

 جّزَ ٍسفدر ایً جضلیق ةؼای ؿ. ارزیاةی كؼار گؼفث اكزرجـکی )ؿؼّث دكیغف ك چاةکی، جْادؿ، ُياٍُگی دك ًؼفَ ك كغرت( ىّرد -ةؼكٌیٍکؽ

زٌگی ك جکاٌكگؼی  ةَ ىّرد اؿحفادق كؼار گؼفث. کارةؼد ایً آزىّف ارزیاةی ظٌاُای جّزَ یا گّش (CPT) کاٌؼز پیّؿحَ ّيهکؼد جغاكىی آزىّف

ىی  ئَداٌیَ ای ارا 4ك  2، 1 جنادفی فّامم ةا اٌگهیـی صؼكؼ ؿؼی یک آزىّف ایً در. غدكیلَ ًّؿ ىیکك 14ك  ىیتاقغ کَ ةا رایاٌَ ازؼا قغق

 ركی ُغؼ ىضؼؾ دیغف از پؾ ةایغ کٍٍغق قؼکث. غىیتاق غیؼ ُغؼةَ ٍّّاف ىضؼؾ  X ك صؼؼ  ،ىضؼؾ ُغؼ X صؼكؼ ةَ زؽقّد کَ جياىی 

 ارفكاز: ظٌای صػؼ ) ّتارجٍغ آزىّف ایً در ؿٍسف ىّرد ىحغیؼُای از ةؼظی. دُغ فكار را فامهَ کهیغ ؼیْحؼُؼچَ ؿ رایاٌَ، ٌيایكگؼ مفضَ

                                                           
4- Developmental Coordination Disorder 
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ارجتاط ةیً ّيهکؼد صؼکحی ةؼرؿی ةؼای  .دف کهیغ در ةؼاةؼ ىضؼؾ غیؼ ُغؼ(ارجکاب ) فكار دا ظٌای ،(ُغؼ ىضؼؾ ةؼاةؼ در کهیغ ٌغادف

 درقث ك جّزَ پایغار از وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّف اؿحفادق قغ.

  ًتایج:

درقث، ظٌای صػؼ ك ظٌای ارجکاب را ٌكاف ىی  یىلادیؼ ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ ىْیار آزىّدٌی ُا در ىحغیؼُای ّيهکؼد صؼکح 2 قيارق زغكؿ

 ىحغیؼُای ّيهکؼد صؼکث درقث، ظٌای صػؼ ك ظٌای ارجکاب را ٌكاف ىی دُغ.ٌحایر وؼیب ُيتـحگی ةیً   3ؿ قيارق زغك دُغ.

 . هقادیز هیاًگیي ٍ اًحزاف هعیار آسهَدًی ّا در هتغیزّای عولکزد حزکت درضت، خطای حذف ٍ خطای ارتکاب1جذٍل 

 اًحزاف هعیار هیاًگیي هتغیز

 5.68 28.14 عولکزد حزکتی درضت

 2.15 5.14 خطای حذف

 3.73 6.29 خطای ارتکاب

 

 . تزرسی ارتثاط هتغیزّای عولکزد حزکت درضت، خطای حذف ٍ خطای ارتکاب آسهَدًی ّا2جذٍل 

 سطح هعٌاداری ضزیة ّن تستگی  راتطِ تیي هتغیزّا

 0.001 -0.574 خطای حذف ٍ عولکزد حزکتی درضت

 0.001 -0.435 خطای ارتکاب ٍ عولکزد حزکتی درضت

 

 ًتیجِ گیزی:

ةا جّزَ ةَ .  ٌكاف دادارجتاط ىٍْادار ك ىْکّؿی ةیً ظٌای صػؼ )قاظل ةی جّزِی( ك ظٌای ارجکاب ةا ّيهکؼد صؼکحی درقث ٌحایر جضلیق 

ةِتّد ّيهکؼد  ةَ ىٍاؿباٌساـ جيؼیٍات اؿحفادق از راُکارُای دكیق ك  ةا کَ قّدپیكٍِاد ىی ارجتاط كاةهیث جّزَ ك ّيهکؼد صؼکحی درقث

 کّدکاف ایً از اٌسایی کَ  ایً ًؼیق كاةهیث قٍاظحی آٌِا ارجلا یاةغ. جا از قّد کيک کّدکاف دارای اظحالؿ ُياٍُگی رقغی درقث صؼکحی

 ىی ىكاُغق آٌِا در پائیً ٌفؾ ّؽت ك ٌاکاىی جضيهی، کو ٌّّی ،ىیم اٌغ ةی اؿث صؼکحی ك ةغٌی  پاؿط ىػػـحهؽـ کَ فْانیحِائی  ةَ ٌـتث

 ةؼ جا کٍغ کيک ىی ایكاف  ةَ چكيگیؼی ًّر ةَ رقغی ُياٍُگی اظحالؿ ةا کّدکاف ىّكِ ةَ درىاف ك آىّزقی صيایث فّری، جكعیل. قّد

 .ٌغقّ چیؼق ك قٍاظحی قافصؼکحی  ىكکالت

 هٌاتع: 

 .141 پیاپی - 4 قيارق -قاٌؽدُو رقغی. ؿاؿ ُياٍُگْ اظحالؿ ةؼ (. ىؼكری1395ظّزاٌی.ز، ) ىضيغی -1
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 اٌٌْاؼ ك جّزَ کاری، صافُة ةِتّد ةؼ قٍاظحی ای رایاٌَ ةازیِای ةعكی ادؼ( 1393)  ا،.پؼٌغ ج،. صاجيی ع،.داٌا ّؼةاٌی ا،.تغیّ -2

 .19-33،ص1قيارق چِاردُو، ؿاؿ اؿحذٍایی، کّدکاف فنهٍاىَ. ADHD ةَ ىتحال کّدکاف در قٍاظحی پػیؼی

 رفحار در پژكُف ٌكؼیة غیؼفْاؿ، ك فْاؿ ؿانيٍغاف در جغاكىی جّزَ ىلایـة(. 1392) ر،. ؿهٌاٌی ر،. ٌـب قایاف ـ،. اؿکٍغرٌژاد ىِحا -3

 .81-93،ص(س) انؽُؼا داٌكگاق صؼکحی

ةؼرؿی ىلایـَ ای ارجتاط ةیً ّيهکؼد صؼکحی ك جّزَ پایغار  (.1391ؿهّکی.س، ةِیٍا.ؼ، ظّقاةی.ؾ، پیكیارق.ا، صـیً زادق.س ) -4

ؿاؿ. ىسهَ جّاٌتعكی، دكرق ؿیؽدُو، قيارق اكؿ،  10جا  7ّادی ف فْانی ك کّدکاف ةی-در کّدکاف ىتحال ةَ اظحالؿ ٌلل جّزَ

 .47-57ص

 
Kuan-yi Lia, Wei-jen Su, Hsuan-wei Fu, Kristen A. Pickette (3125). Kinesthetic deficit in children 

with developmental coordination disorder. Research in Developmental Disabilities, 38,(2015) 125–

133.  
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 داىظگاه نحلق اردةیلین پصر جَیادر داىظ اىگیزش ورزطیو  آنادگی ةدىی ادراک طدهرجتاط ةیو ةررشی ا

 2، سعیذ ًَری ًسة2علی یادگار ،*1هاّزخ دّقاًی

 ، اردةیم، ایؼافاؿحادیار گؼكق جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كرزقی، داٌكکغق ّهّـ جؼةیحی ك ركاٌكٍاؿی، داٌكگاق ىضلق اردةیهی -3

داٌكکغق ّهّـ جؼةیحی ك ركاٌكٍاؿی، داٌكگاق ىضلق اردةیهی، اردةیم،  كرزقی، ّهّـ ك ةغٌی جؼةیث یکارقٍاؿداٌكسّی  -4

 ایؼاف
E-mail: mahrokh.dehghani@yahoo.com 

 

 چکیذُ:

ث ةغٌی انیياٌی ك ؿٌش فْةَ ٍّّاف یکی از اةْاد قعنیحی افؼاد کَ ةا آىادگی زـ آىادگی ةغٌی ادراؾ قغق  هقذهِ ٍ ّذف:

ایً ىٌانَْ . اٌگیؽش فؼآیٍغی اؿث کَ رفحار را ٌیؼكىٍغ ك ُغایث ىی کٍغ. كرزقی ىؼجتي ةاقغ اٌگیؽشارجتاط دارد، ىيکً اؿث ةا 

اٌساـ قغق داٌكگاق ىضلق اردةیهی ف پـؼ سّیاداٌك دراٌگیؽش كرزقی ك  آىادگی ةغٌی ادراؾ قغقةیً  ىٍُّر ةؼرؿی ارجتاطةَ

) كغ ؿاؿ ك ىیاٌگیً( 20.97±2.35) ف پـؼ ةا ىیاٌگیً ؿًسّیاٌفؼ از داٌك 145 جّمیفیدر ایً ىٌانَْ  ضٌاسی: ٍشر اؿث.

اٌحعاب قغٌغ.  جنادفیگیؼی از ًؼیق ٌيٌَّداٌكگاق ىضلق اردةیهی  (2.68 ±0.46)ؿاٌحی ىحؼ ك ؿاةلَ كرزقی (177.20  6.01±

 ، ىلیاسآىادگی ةغٌی ادراؾ قغق ك ةؼای ارزیاةی (SMS-6) رزقی ٌـعَ زغیغاٌگیؽش كرزقی از ىلیاس اٌگیؽش ك ةؼای ارزیاةی

قؼایي زـياٌی ، اٌٌْاؼ پػیؼی  ُایىلیاسظؼدق قاىم PPFS  کار ةؼدق قغ. پؼؿكٍاىَةَ( PPFS)آىادگی ةغٌی ادراؾ قغق 

ُا دادق ّا: یافتِ ؼؿّف جضهیم قغ. پی ُا ةا اؿحفادق از آزىّف ُيتـحگی دادقّىالٌی، قؼایي ّىالٌی ك جؼکیب ةغٌی ىی ةاقغ. 

ٌحایر جضلیق اؿاس  ةؼ گیزی: تحث ٍ ًتیجُِيتـحگی ىذتث دارد.  اٌگیؽش كرزقیةا  کَ آىادگی ةغٌی ادراؾ قغقٌكاف داد 

را  رقغ ایً زٍتَ از رفحار ّاًفی اٌـاف ، نؽكـ جّزَ ةَارجتاط ىٍْادار ةیً درؾ فؼد از ظّد ك روایث از ةغف ةا اٌگیؽش كرزقی 

را ةَ اٌساـ فْانیث ك جيؼیً كرزقی ةیكحؼ در  داٌكسّیافَ ةَ راةٌَ ةیً دك ىحغیؼ ىیحّاف زةا جّىّرد جأکیغ كؼار ىی دُغ. ُيچٍیً 

 .كرزقی ُغایث کؼد ةاال ةؼدف اٌگیؽشزِث ةاال ةؼدف آىادگی زـياٌی ةَ ىٍُّر 

 

 ًطجَیاى پسزداضخصیت، آهادگی تذًی ادراک ضذُ، اًگیشش ٍرسضی، ٍاصگاى کلیذی: 
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 چکیذُ تلٌذ

 هقذهِ

اٌگیؽش را جأدیؼُای ُيؽىاف در ُغایث، كّت  (Atkinson) اٌگیؽش را ةَ ًّر ؿادق ىی جّاف زِث ك قغت جالش فؼد جْؼیف کؼد. اجکیٍـّف

اكؿ ركاةحی از آىادگی ك جغاكـ کٍف جْؼیف کؼد. اٌگیؽش یکی از ّّاىهی اؿث کَ ُو ةؼ جْییً كِؼىاٌی در زىاٌی کَ كرزقکاراف در ؿٌّح 

اٌگیؽش زـياٌی ك جکٍیکی یکـاٌی ةؼظّردارٌغ، ك ُو ةؼ قؼکث اككار ىعحهف زاىَْ در كرزش پایغار ك ىـحيؼ ادؼ ىی گػارد. ةَ ًّر کهی 

ىفِّـ ٍّّاف یک  در زىیٍة كرزش ك جيؼیً، اٌگیؽش ةَ (.2435فؼآیٍغی اؿث کَ رفحار را ٌیؼكىٍغ ك ُغایث ىی کٍغ )قِتازی ك ُيکاراف،

ةٍغی، اٌگیؽق را ةَ ٌّع اٌگیؽة دركٌی ك اٌگیؽة  در یک جلـیو. ىٍغ ك گـحؼدق ةؼرؿی قغق اؿث ًّر ٌُاـ ركاٌكٍاظحی ّيّىی در دك دُة اظیؼ ةَ

قاىم  اٌّاع اٌگیؽش ةیؼكٌیك  8ك جضؼیک 7، ازؼا6اٌّاع اٌگیؽش دركٌی قاىم داٌف  (3122) 5از دیغگاق كایٍتؼگ. اٌغ ةٍغی کؼدق ةیؼكٌی دؿحَ

آىادگی ةغٌی (. 2436)كصغاٌی ك ُيکاراف،  اؿث 12جٍُیو یکپارچَ ، 11قغق فکٍی جٍُیو دركف ،10قغق جٍُیو ُياٌٍغؿازی ،9جٍُیو ةیؼكٌی

كرزقی  اٌگیؽشث ةغٌی ارجتاط دارد، ىيکً اؿث ةا انیةَ ٍّّاف یکی از اةْاد قعنیحی افؼاد کَ ةا آىادگی زـياٌی ك ؿٌش فْ ادراؾ قغق

، ظالكیث ی،ةَ ٌفؾ كّد ّحيارداری از ارادق ك اّػث .ةؼظػؿف  ااػٌـدر اانو ػیث ؿػغ قعنػقرىم اجؼیً ّّاؿاؿیارق از پٍغدظّ .ىؼجتي ةاقغ

کذؼ اغػصاز غ ػٌٍاةحّاد فؼایٍکَ ای اةؼاد دارد . فؼارة اپٍغدچگٌّگی ظّاف ك ؽػا ىیػحلیو ةػىـای ةٌَراٌی ركاقث اةِغك ؿالىث فکؼ آكری، ٌّ

ای ٌِا ةؼردار قٌّغ. آةؼظّاؼ ًؼاىضیي د ك ٌگؼقی ىذتث ٌـتث ةَ ظّاز ةایـث ىی قٌّغ د ىٍقةِؼد ظّق ةانلّی غیِاػٌيٍاجّك ی ػٍُذث ػَؼفی

 ٌيایٍغارق ىٍفی پٍغدزایگؽیً ظّرا ىذتث ارق پٍغدغ ظّػغگیةایػٌی زاػُزایؼ ٌیاػؿا ك گؼكاجلّیث جفکؼ ، پیكؼفث جضنیهی، ٌغگیزٌِ اغهتَ ةؼ ىّ

دپٍغارق ىذتث ك پایغار آف چٍاف در کارکؼد ىؤدؼ جّاٌایی اٌـاف اُيیث دارد کَ ٌيی جّاف ةَ رقغ آف ةی جّزَ ةّد ك از آف ظّ .(1392)ىؼادی،

 ارقپٍغدظّ ك کیادرا ینگّا ،صؼکحی ك زـيی اتجغییؼ ةؼ كقّال ركدىی پیف غةهّ ؿيث ةَ ًفّنیث از فٌـاا کَرُيیًًّ زكو پّقی کؼد.

 ًُذ در را دظّ قکم ك ةاقغ افیگؼد ةا دظّ ىلایـَ ؿصا در دظّ ًُذ در ُيیكَ دفؼ کَ دىیقّ ةاّخ کیادرا ینگّا یًا دىیگیؼ قکم فٌـاا

 ارقپٍغدظّ فْانیث ةؼ ك ةغٌی كرزش زيهَ از دییاز ىماّّ کَ ُغدىی فٌكا تجضلیلا ك ُغاقّ (.1394قیؼكاٌی ك ؿیفی، کٍغ) كرىؼ ك رجنّ

 را دظّ ك ٌغدار دظّ ؿالىث ك ةغٌی گیدىاآ وْیثك ةَ ٌـتث یجؼ ىذتث شؼػٌگ  افپـؼ ٌغکَادٌحایر ةـیاری از جضلیلات ٌكاف دؿث. ا ىّدؼ

 اٌگیؽقی گیؼی زِث ك ةغٌی پٍغارق ظّد ىیاف ارجتاط)ىضيغ ىؼادی(.  ٌغردارةؼظّ یةاالجؼ ارقپٍغدظّ از ُيچٍیً ك ٌٍغدایػىاف ؼػظحاز د جؼؿفْا

 اٌگیؽقی گیؼی زِث ك ةغٌی پٍغارق ظّد ةیً 2016)) کؼیـحیً ك فهیکؾ .ؿثا ةّدق زیادی ىضللاف ةؼای ىِيی ىّوّع كرزش ؿيث ةَ

 ادراکی ظّد کَ دادٌغ ٌكاف( 3122) ُيکاراف زاکّال جیيّ ك . ( 3122آكرد)کؼیـحیً ك فهیکؾ،  دؿث ةَ كّی ك ىذتث ارجتاط كرزقکاراف

 (.,3122Jaakkola Timo et al )اؿث  ارجتاط در ةاالجؼ ؿٍیً در ةغٌی فْانیث ؿيث ةَ آٌِا ُغایث ةا اكنیَ ٌّزّاٌی دكراف در افؼاد ىذتث

ؼای از آٌسایی کَ كرزش اُيیث فّؽ انْادق ای در جياـ اةْاد زٌغگی فؼد ك ُو چٍیً در ؿٌش زاىَْ ك ركاةي ازحياّی فؼد دارد، ایساد اٌگیؽق ة

ً جضلیق درمغد آف اؿث کَ جأدیؼ آىادگی ةغٌی ادراؾ قغق ةؼ كرزش در افؼاد از راُکارُای اؿاؿی ك ىِو ةؼای رؿیغف ةَ ایً نؽكـ ىیتاقغ. ای

گیؽق اٌگیؽش كرزقی را ىّرد ارزیاةی كؼار دُغ جا در مّرت كزّد راةٌَ ةا کار کؼدف ركی ظّد پٍغارق ةغٌی ىذتث داٌكسّیاف ةَ ىٍُّر افؽایف اٌ

 كرزقی، كرزش کؼدف در ىیاف داٌكسّیاف زاىَْ ىضلق قّد. 

 ؿاؿ ك ىیاٌگیً (31.37±3.46) ةا ىیاٌگیً ؿً داٌكگاق ىضلق اردةیهی ف پـؼسّیاٌفؼ از داٌك 256 جّمیفیىٌانَْ در ایً  ضٌاسی: رٍش

اٌگیؽش كرزقی از  اٌحعاب قغٌغ. ةؼای ارزیاةی جنادفیگیؼی از ًؼیق ٌيٌَّ( 2.68 ±0.46( ؿاٌحی ىحؼ ك ؿاةلَ كرزقی)277.31±  7.12كغ) 

ةا   SMS-6( ُيـاٌی دركٌی کم ایً پؼؿكٍاى1393َدر جضلیق اؿياّیهی ) اؿحفادق قغ. (SMS-6)ىلیاس اٌگیؽش كرزقی ٌـعَ زغیغ 

کار ةَ (PPFS)آىادگی ةغٌی ادراؾ قغق  ، ىلیاسآىادگی ةغٌی ادراؾ قغق ك ةؼای ارزیاةیةَ دؿث آىغ.  0.88اؿحفادق از وؼیب آنفای کؼكٌتاخ 

                                                           
5 - Weinberg 
6 - Knowledge 
7 - Accomplishment 
8 - Stimulation 
9 - External Regulation 
10 . Identified Regulation  -  
11 - Introjected Regulation 
12 - Integrated regulation 
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در زـياٌی ، اٌٌْاؼ پػیؼی ّىالٌی، قؼایي ّىالٌی ك جؼکیب ةغٌی ىی ةاقغ.  قؼایي ُایىلیاسظؼدق قاىم PPFS  ةؼدق قغ. پؼؿكٍاىَ

ُا ةا اؿحفادق از  دادقةَ دؿث آىغ.  0.84( وؽیب آنفای کؼكٌتاخ کم پؼؿكٍاىَ آىادگی ةغٌی ادراؾ قغق 1388فارؿی ك فّالدیاف ) جضلیق

 پیؼؿّف جضهیم قغ آزىّف ُيتـحگی

  ّا: یافتِ

اٌضؼاؼ ىْیار ظؼدق ىلیاس ُای آىادگی ةغٌی ادراؾ قغق ك اٌگیؽش كرزقی داٌكسّیاف پـؼ داٌكگاق ىضلق اردةیهی  ىلادیؼ ىیاٌگیً ك 1زغكؿ 

 را ٌكاف ىی دُغ.

 ىلادیؼ ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ ىْیار ظؼدق ىلیاس ُای آىادگی ةغٌی ادراؾ قغق ك اٌگیؽش كرزقی داٌكسّیاف پـؼ .1زغكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك ُيتـحگی ىذتث  كرزقیاٌگیؽش ةا  کَ آىادگی ةغٌی ادراؾ قغقٌكاف داد ةا اؿحفادق از وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّف ُا دادقجسؽیَ ك جضهیم 

 (.P<0.01و  1.476)داردىٍْی داری 

 گیزی: تحث ٍ ًتیجِ

 داٌكسّیاف پـؼ داٌكگاق ىضلق اردةیهی ٌكاف داد. اٌگیؽش كرزقیةا  آىادگی ةغٌی ادراؾ قغقٌحایر ایً پژكُف راةٌَ ىذتث ك ىٍْی داری ةیً  

رقغ ایً زٍتَ از رفحار ّاًفی اٌـاف را ىّرد  ، نؽكـ جّزَ ةَةا اٌگیؽش كرزقی  ارجتاط ىٍْادار ةیً درؾ فؼد از ظّد ك روایث از ةغف ةٍاةؼایً

را ةَ اٌساـ فْانیث ك جيؼیً كرزقی ةیكحؼ در زِث ةاال ةؼدف  داٌكسّیافَ ةَ راةٌَ ةیً دك ىحغیؼ ىیحّاف زةا جّجأکیغ كؼار ىی دُغ. ُيچٍیً 

 .ؼدكرزقی ُغایث ک ةاال ةؼدف اٌگیؽشآىادگی زـياٌی ةَ ىٍُّر 

 

 

 متغیر میانگین انحراف معیار تعداد

 شرایط بدنی 3.4444 0.48475 415

 انعطاف پذیری عضالنی 3.3208 0.88829 415

 شرایط عضالنی 3.6333 0.71224 415

 ترکیب بدنی 2.5250 0.96330 415

 آمادگی بدنی ادراک شده 3.2309 0.51639 415

 انگیزش درونی 4.7250 1.04590 415

 تنظیم آمیخته 4.4792 1.18356 415

 تنظیم خودپذیر 4.7833 1.22900 415

 درون فکنی 4.9854 1.16013 415

 تنظیم برونی 4.0146 1.25411 415

 بی انگیزگی 4.9000 1.20851 415

 انگیزش ورزشی 4.6479 0.86952 415
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 چکیده

ٌيٌَّ آىاری جضلیق قاىم . ةّد افی داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکكرزق ؽقیاٌگا ة ُغؼ پژكُف صاوؼ ةؼرؿی راةٌَ ةیً جنّیؼ ةغٌی

اؿحفادق  "ای جنادفیًتلَ"ٌفؼ از داٌكسّیاف ىكغّؿ ةَ جضنیم در داٌكگاق آزاد ىهکاف ىی ةاقٍغ کَ زِث اٌحعاب ، از ركش ٌيٌَّ گیؼی  204

اؿحفادق قغ.  ٌحایر  SMS-18 ( ك اٌگیؽق كرزقی1983ُا از دك پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد جنّیؼ ةغٌی کف ك ُيکاراف )قغ. ةَ ىٍُّر گؼدآكری دادق

)از اةْاد رفحار فؼد )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی(،  قٍاظث فؼد از ةغف)از اةْاد جنّیؼ ةغٌی(،  ارزیاةی فؼد از ةغفجضلیق ٌكاف داد کَ ةیً جنّیؼ ةغٌی، 

داری كزّد  كاصغ ىهکاف راةٌَ ىذتث ىٍْی ی داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىیكرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( اصـاس ةیياریجنّیؼ ةغٌی(، 

داری  ی داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکاف راةٌَ ىٍْیكرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( آگاُی فؼد از ؿالىحی ظّددارد. كنی ةیً 

 ،ارزیاةی فؼد از ةغف ُای ُيچٍیً ىیؽاف ىّنفَ ،جنّیؼ ةغٌیىیؽاف  ،اٌگیؽق كرزقیىیؽاف  ُيچٍیً ٌحایر زاٌتی پژكُف ٌكاف داد کَ كزّد ٌغارد.

 ةاقغ.  داری ةاالجؼ از صغ ىحّؿي ىی داٌكسّیاف ةٌّر ىٍْی اصـاس ةیياری ك آگاُی فؼد از ؿالىحی ظّد ،رفحار فؼد ،قٍاظث فؼد از ةغف

 ، اٌگیؽش كرزقیآگاُی ،رفحار ،قٍاظث  ،ارزیاةی جنّیؼ ةغٌی،  واژگان کلیدی:
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  چکیده

قّت آزاد ةـکحتاؿ ةّد. ٌيٌَّ آىاری ایػً جضلیػق  قحاب صؼکث ؿاّغدكر ك ٌؽدیک ةؼ ُغؼ جضلیق صاوؼ جْییً ادؼ فامهَ کاٌّف جّزَ ةیؼكٌی 

 15ٌفؼ از ةیً آف ُا، اٌحعػاب ك در ؿػَ گػؼكق  45ةؼ اؿاس اًالّیَ كتهی از ةیً داكًهتیً اٌحعاب ك ةا اؿحفادق از آزىّف قّت داةث ةـکحتاؿ،  

ُا آزىّف قػّت در زػای ؿػؼیِ  ّف جّزَ ٌؽدیک ك گؼكق کٍحؼؿ. اةؽار گؼدآكری دادقٌفؼی جلـیو قغٌغ: گؼكق کاٌّف جّزَ ةیؼكٌی دكر، گؼكق کاٌ

دؿحَ ةّد. پؾ از اجياـ زهـَ آىّزش، از دك گؼكق جيؼکؽ ةیؼكٌی دكر ك ٌؽدیک آزىّف اکحـاب ةا ارائَ دؿحّرانْيم آىّزقی ىؼةًَّ در اةحغای ُؼ 

رانْيم آىّزقی اٌساـ گؼفػث. آزىػّف اٌحلػاؿ ٌیػؽ پػؾ از دك ؿػاّث از آزىػّف کّقف ةْيم آىغ. آزىّف یادداری ةا یک ركز جأظیؼ ةغكف دؿحّ

كق یادداری، ةا جغییؼ ىضم پؼجاب جّپ  ةغكف دؿحّرانْيم آىّزقی ىؼةًَّ ةْيم آىغ. در گؼكق جّزَ ةیؼكٌی ٌؽدیک  ىحغیؼ زاكیَ پؼجػاب ك در گػؼ

یؼی ارائَ ٌكغ. قحاب صؼکث ؿاّغ در زهـات آزىّف )اکحـػاب، یػادداری ك جّزَ ةیؼكٌی دكر ىحغیؼ صهلَ ارائَ ك ةؼای گؼكق کٍحؼؿ ُیچ ٌّع ىحغ

ای جضلیػق اٌحلاؿ( ةا اؿحفادق از ىّقً آٌاالیؽر دتث قغ. دادق ُا ةا اؿحفادق از جضهیم دكًؼفَ ُيتـحَ ىّرد جسؽیَ ك جضهیم كؼار گؼفحٍغ. یافحَ ُ

 ی ٌؽدیک ةؼ ك قحاب صؼکث ؿاّغ جأدیؼ ىٍْی دار دارد.  ٌكاف داد کَ کاٌّف جّزَ ةیؼكٌی دكر ٌـتث ةَ کاٌّف جّزَ ةیؼكٌ

 داقث. صؼکحی ىٌاةلث کٍحؼؿ در جّزَ کاٌّف ىّرد در قغق ارائَ ُای دیغگاق ةا صاوؼ جضلیقٌحایر  ًتیجِ گیزی:

 ٌؽدیک، قحاب، ؿاّغ، ةـکحتاؿ  ك جيؼکؽ ةیؼكٌی دكر: واژگان کلیدی

 نلدنً

صّاس ظّد ةؼای ادراؾ دٌیای ظارج اؿحفادق ىی کٍغ. از آف زائی کَ کاٌّف جّزَ ىی جّاٌغ جّزَ فؼایٍغی اؿث کَ فؼد از ًؼیق آف از 

ادؼی ىٍْی دار ةؼ ازؼای ىِارت ُای صؼکحی افؼاد داقحَ ةاقغ، ُغایث جّزَ در زىاف ازؼای ىِارت، جْییً کٍٍغق ركاٌی، ُيـاٌی، دكث ك 

ذؼ ٌحایر در ىّرد ٌلف زهب جّزَ ةازظّرد ىتیً جأدیؼ ةیكحؼ ٌّع جّزَ (. اک1384ةَ ًّر کهی کیفیث ىِارت ازؼا قغق اؿث  )ىگیم، 

(. كنف ك ُيکاراف در جّویش ةؼجؼی جّزَ ةیؼكٌی ةَ دركٌی ةَ فؼویَ ّيم ىضغكد 2001ةیؼكٌی ةؼ ٌّع جّزَ دركٌی اؿث )كنف ك ُيکاراف، 

اق صؼکحی ىی داٌغ ك آف را در كیغ جنيیو گیؼی ُای قغق اؿحٍاد کؼدق اٌغ کَ جّزَ ةیؼكٌی اًالّات را ىّزب جـِیم ظّدکٍحؼنی دؿحگ

ىؼکؽی كؼار ٌغادق، ؿتب ىی قّد ازؼا کٍٍغق ةا ركاٌی صؼکحی ةیكحؼی ةَ  اٌساـ ىِارت ةپؼدازد. ةؼظی از ىٌانْات ةؼجؼی جيؼکؽ ةیؼكٌی را 

(، ةـکحتاؿ )داٌغیاف، 2014راف، (، جٍیؾ )ُادنؼ ك ُيکا2001در یادگیؼی ىِارت ُای كرزقی ىعحهف ىاٌٍغ گهف )كنف ك ُيکاراف، 

( ٌكاف دادق اٌغ. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ کاٌّف جّزَ در کارایی ك ادؼةعكی صؼکات جأدیؼپػیؼ 2014(، فّجتاؿ ك كانیتاؿ )پاؿکّ ك ُيکاراف، 1385

ىؼکؽ دلم )مانضیاف ك (، جغییؼات 2007اؿث، اٌحُار ىی ركد ٌَ جٍِا در دكث صؼکات، ةهکَ در جّنیغ صغاکذؼ ٌیؼك  )كنف ك ُيکاراف، 

( ٌیؽ جأدیؼگػار ةاقغ. ةؼظی ىٌانْات اٌساـ قغق ٌكاف ىی دٍُغ فامهَ ةیكحؼ ةغف ك پیاىغ ایساد قغق ةَ كؿیهَ صؼکث، 2011ُيکاراف، 

یادداری ( در آزىّف 2005ةؼجؼی یادگیؼی ةَ ُيؼاق جّزَ ةیؼكٌی ٌـتث ةَ جّزَ دركٌی را افؽایف ىی دُغ. ةؼ اؿاس ٌحایر كنف ك ُيکاراف )

( ةا 2003وؼةَ پیچ گهف، جّزَ ةیؼكٌی ٌؽدیک ةِحؼ از جّزَ ةیؼكٌی دكر ّيم کؼدٌغ. اىا در پژكُف دیگؼی جّؿي ىک ٌّیً، قیا ك كنف )
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جضلیق ٌكاف دادکَ گؼكق جّزَ ةیؼكٌی دكر در قّت  (1385دؿحگاق جْادؿ ؿٍر ٌحایر ىْکّؿی ةَ دؿث آكرد. داٌغیاف ك ُيکاراف )

( ٌیؽ در ةؼرؿی جأدیؼ 1394ظیؼظیؽ ك ةِؼاـ )جّزَ ةیؼكٌی ٌؽدیک جفاكت ىٍْی داری در اىحیازات کـب ىی ٌيایٍغ.  ةـکحتاؿ ٌـتث ةَ

افؽایف فامهَ جّزَ ةیؼكٌی ةؼ فْانیث انکحؼیکی ّىالت در پؼجاب دارت ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحٍغ کَ ةا افؽایف فامهَ جّزَ ةیؼكٌی ركی 

( ك ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحٍغ کَ جّزَ ةیؼكٌی دكر ىّزب ةِتّد ّيهکؼد ك افؽایف 2012رجؼ ك ُيکاراف )ازؼای صؼکث جأدیؼ ىذتث دارد. پّ

( در ةؼرؿی جأدیؼ افؽایف فامهَ جّزَ ةیؼكٌی ةؼ پؼش ًّؿ ایـحادق ةَ ٌحایر ىحٍاكىی 2013ًّؿ پؼش ىی گؼدد. اىا، كؿث فاؿ ك پّرجؼ )

 دؿث یافث. 

غییؼات کیٍياجیک اٌغاـ ُای ىعحهف ةغف در قّت آزاد ةـکحتاؿ اؿث کػَ از دیػؼ ةػاز ىػّرد جّزػَ ك ٍّایػث ىّوّع دیگؼ ایً جضلیق ج         

اؿحفادق ىؼةیاف ك ىْهياف ىحعنل در اىّر كرزش ةّدق اؿث. ةؼ اؿاس جضلیلات ك جسؼةیات ىّزّد ؿؼّث صؼکث اٌغاـ ُا در كاكِ ٌلٌَ ٌّفی 

نّؿػَ ك (. 2011فؼاد در ازؼای ةا کیفیث ىِارت ُای ىعحهف كرزقی اؿث )مانضیاف ك ُيکاراف، ةؼای درؾ ةِحؼ اٌساـ یک ىِارت ك یا كاةهیث ا

( در ةؼرؿی ادؼ کاٌّف جّزَ ةؼ ركی کیٍياجیک صؼکث ك انکحؼكىیّگؼافی پؼجاب دارت، افؽایف جغییؼات کیٍياجیکی ىفنم قػاٌَ 2014ُيکاراف )

( در ةؼرؿی فاکحّر ُای کیٍياجیک ك کیٍحیکػی پػؼش 2012دكچارـ ك ُيکاراف ) دٌغ.در قؼایي جّزَ ةیؼكٌی ٌـتث ةَ جّزَ دركٌی ىكاُغق کؼ

زفث در قؼایي کاٌّف جّزَ دركٌی، ةیؼكٌی ك کٍحؼؿ پی ةؼدٌغ کَ افؼاد در قؼایي کاٌّف جّزَ ةیؼكٌی ةَ قکم ىٍْاداری ًػّؿ پػؼش ةیكػحؼی 

ىٌانَْ ادؼ قؼایي ىعحهف جّزَ ةؼ ّيهکؼد پؼجاب كزٌَ اؿحٍتاط کؼدٌغ کَ  ( ٌیؽ ةا2013) ك ُيکاراف ٌـتث ةَ دیگؼ قؼایي داقحَ اٌغ ؛ ىاکاركؾ

( ٌیؽ ةا ةؼرؿی جػأدیؼ 2015گّکهؼ ك ُيکاراف )جّزَ ةیؼكٌی ةاّخ ةِیٍَ قغف زاكیَ پؼجاب قغق کَ ٌحیسَ آف ةاّخ افؽایف ةؼد پؼجاةَ قغق اؿث. 

ةْغ از ّيم ةَ ایً ٌحیسَ رؿػیغٌغ کػَ جيؼکػؽ ةیؼكٌػی ٌـػتث ةػَ  ACLةَ کاٌّف جّزَ ةؼ ّيهکؼد پؼش ًّؿ ك زكایای کیٍياجیکی افؼاد ىتحال 

ازػؼای دركٌی جأدیؼ ىٍْی داری ركی زاكیَ فهکكً زاٌّ در زىاف فؼكد اكنیَ، صغاکذؼ فهکكً زاٌّ داقث. ةٍاةؼ ایً  جّزَ ةَ ٍّّاف پایػَ ای ةػؼای 

ىیٍَ از ًؼؼ دیگؼ اٌگیؽق ًؼح پژكُف صاوؼ اؿث. از آف زائی کَ یکی صؼکحی ىاُؼاٌَ از یک ًؼؼ ك جىاد ٌحایر ىٌانْات اٌساـ قغق در ایً ز

ك آٌچَ کَ ةاّخ پیكؼفث در یػادگیؼی  از ىِيحؼیً ىِارت ُای ةـکحتاؿ پؼجاب جّپ اؿث کَ جا صغی ُو یک ىِارت ذٍُی ىضـّب ىی گؼدد

(، پژكُكػی در ظنػّص جػأدیؼ 1385ث )داٌغیػاف، پؼجاب ىّفلیث آىیؽ ىی قّد جؼکیب زٍتَ ُای ىکاٌیکی ك ذٍُی ىؼةّط ةَ پؼجاب کؼدف اؿ

کاٌّف جّزَ ةیؼكٌی دكر ك ٌؽدیک ةؼ قحاب صؼکث ؿاّغ پؼجاب کٍٍغق قّت ةـکحتاؿ اٌساـ دُغ. نػا ُغؼ از جضلیػق صاوػؼ ادػؼ فامػهَ کػاٌّف 

 جّزَ دكر ك ٌؽدیک ةؼ قحاب صؼکث ؿاّغ در ىِارت قّت آزاد ةـکحتاؿ ىی ةاقغ. 

 روش جحلیق

پؾ آزىّف گؼكق ُای جنادفی ةؼگؽار ظّاُػغ قػغ. در -ٌّع ٌیيَ جسؼةی اؿث ةا اؿحفادق از ًؼح جضلیق پیف آزىّفجضلیق صاوؼ از 

از ةیً داكًهتاف صاوؼ ةَ ىكارکث در ایً جضلیق کَ ةا اًالّیَ كتهػی دّػّت ةػَ ُيکػاری   ٌفؼ از ةیً داٌكسّیاف صائؽ قؼایي 45ایً جضلیق 

داٌیَ اؿػحؼاصث  20کّقكی ةا  10زىّدٌی ُا جّؿي یک ىؼةی ةؼ اؿاس دؿحّانْيم دادق قغق )ؿَ دؿحَ قغق اٌغ اٌحعاب قغ. پؾ از اٌحعاب، آ

ةیً ُؼ کّقف ك یک دكیلَ اؿحؼاصث ةیً ُؼ دؿحَ( ةٌّر ُيؽىاف آىّزش دیغٌغ. پؾ از اجياـ زهـات جيؼیٍی، آزىّدٌی ُا ةَ ركش ُيگػً ، 

گؼكق ةؼ اؿاس کاٌّف جّزَ ةیؼكٌی دكر ك یک گؼكق ةؼ اؿاس کاٌّف جّزَ ٌؽدیک جلـػیو ٌفؼی جلـیو قغ. از ایً ؿَ گؼكق، یک  15در ؿَ گؼكق 

پؼجاب ةا اؿحؼاصث ةیـث داٌیَ ای از ىضم داةث ةػَ ؿػيث صهلػَ  10قغٌغ ك یک گؼكق ُو ةٍّْاف گؼكق کٍحؼؿ در ٌُؼ گؼفحَ قغ. ایً آزىّف ةا 

کؽ ةیؼكٌی دكر ك ٌؽدیک در آزىّف اکحـاب ةا ارائَ دؿحّرانْيم آىّزقی ىؼةًّػَ اٌساـ ظّاُغ گؼفث. پؾ از اجياـ زهـَ آىّزش، از دك گؼكق جيؼ

در اةحغای ُؼ دؿحَ کّقف ةْيم آىغ. آزىّف یادداری ةا یک ركز جأظیؼ ةا ُياف قؼایي آزىّف اکحـاب اىا ةغكف دؿحّرانْيم آىّزقػی ىؼةًّػَ 

ةا جغییؼ ىضم پؼجاب جّپ )زاكیَ پؼجاب ةَ ؿػيث صهلػَ( ةػغكف دؿػحّرانْيم  اٌساـ گؼفث. آزىّف اٌحلاؿ ٌیؽ پؾ از دك ؿاّث از آزىّف یادداری،

ب آىّزقی ىؼةًَّ ةْيم ظّاُغ آىغ. در صیً آزىّف ُا، ىیاٌگیً ٌيؼات دتث قغ. در گؼكق جّزَ ةیؼكٌی ٌؽدیک ىحغیؼ ىؼةّط ةَ جّزَ زاكیَ پؼجا

 گؼكق کٍحؼؿ ُو ُیچ ٌّع ىحغیؼی ارائَ ٌكغ.  ك در گؼكق جّزَ ةیؼكٌی دكر ىحغیؼ ىؼةّط جّزَ ةَ صهلَ ارائَ ك ةؼای

 

 جاهعِ آهاری 

ٌفػؼ در  15000زاىَْ آىاری ایً جضلیق را کهیَ داٌكسّیاف پـؼ ىكغّؿ ةَ جضنیم داٌكػگاق آزاد اؿػالىی كاصػغ جتؼیػؽ ةػَ جْػغاد 

 جكکیم داد. 94-95ٌیيـاؿ اكؿ ؿاؿ جضنیهی 

 

 ًوًَِ آهاری



  

  ٍرسضیٍرسضی  ضٌاسیضٌاسی  رٍاىرٍاى ٍ ٍ  حزکتیحزکتی  رفتاررفتار

  

  
ً صائؽ قؼایي کَ ةؼ اؿاس اًالّیَ دتث ٌاـ ٌيّد ٌغ اٌحعاب قغ. آزىّدٌی ُا كتم از قؼکث ك ٌيٌَّ آىاری ایً جضلیق از ةیً داكًهتی

قّت داةث از پكث ظي پٍانحی( از ةیً داكًهتیً صائؽ  10ازؼای آزىّف، اًالّاجی در ىّرد اُغاؼ ایً جضلیق ٌغاقث. ةا اؿحفادق از آزىّف اكؿ )

 ٌحعاب قغ. آزىّدٌی ةا کيحؼیً ٌيؼق ىیاٌگیً ا 45 قؼایي، 

  اتشار گزدآٍری دادُ ّا

ارزقی دكث قّت   6در ایً جضلیق ةؼای ارزیاةی آزىّدٌی ُا در پیف آزىّف، آزىّف اکحـاب، یادداری ك اٌحلاؿ از آزىّف قّت داةث  

افؽار کی ٌّا ةَ جسؽیَ ك جضهیم  ةـکحتاؿ جضث قؼایي یکـاف اؿحفادق قغ. آزىٌّگؼ ةا اؿحفادق از ىّقً آٌاالیؽر صؼکات را دتث ك ةا اؿحفادق از ٌؼـ

 جغییؼات پؼداظث. 

  تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا

اؿػحفادق قػغ. ةػؼای  p≤% 05جضهیم كاریاٌؾ دك ًؼفَ ُيتـػحَ در ؿػٌش از زِث جسؽیَ ك جضهیم دادق ُا ةؼ اؿاس اُغاؼ جضلیق 

  اؿحفادق گؼدیغ. SPSS16ىضاؿتات ك جسؽیَ ك جضهیم آىاری اًالّات ظاـ از ٌؼـ افؽار 

 

 ىحایج

 قحاب صؼکث ؿاّغ گؼكُی ةؼای ىلایـَ ةیً LSDٌحایر آزىّف جْلیتی  -1زغكؿ 

 داریسطح هعٌی (I-J)هیاًگیي اختالف  (J)گزٍُ  (I)گزٍُ  آسهَى

 788/0 20000/0 جيؼکؽ دكر کٍحؼؿ پیف آزىّف

 687/0 30000/0 جيؼکؽ ٌؽدیک

 893/0 10000/0 جيؼکؽ ٌؽدیک جيؼکؽ دكر

 جيؼکؽ دكر ؿکٍحؼ اکحـاب
*16000/15- 000/0 

 جيؼکؽ ٌؽدیک
*52667/2- 014/0 

 جيؼکؽ ٌؽدیک جيؼکؽ دكر
*6333/2 000/0 

 جيؼکؽ دكر کٍحؼؿ یادداری
*76000/13- 000/0 

 جيؼکؽ ٌؽدیک
*28733/2- 025/0 

 جيؼکؽ ٌؽدیک جيؼکؽ دكر
*47267/11 000/0 

 جيؼکؽ دكر کٍحؼؿ اٌحلاؿ
*40933/14- 000/0 

 يؼکؽ ٌؽدیکج
*28733/2- 038/0 

 جيؼکؽ ٌؽدیک جيؼکؽ دكر
*12200/12 000/0 

 

گؼكُی صاکی اؿث کَ در ىؼصهَ اکحـاب، یادداری ك اٌحلاؿ  ةؼای ىلایـَ ةیً LSDچٍاٌکَ از زغكؿ ةاال ىكاُغق ىی گؼدد ٌحایر آزىّف جْلیتی 

ك در جيؼکؽ ٌؽدیک ةیكحؼ از گؼكق کٍحؼؿ اؿث ك ایً جفػاكت ىٍْػی دار  قحاب صؼکث ؿاّغ در جيؼکؽ دكر ةیكحؼ از جيؼکؽ ٌؽدیک ك گؼكق کٍحؼؿ

 ىی ةاقغ. 
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 جيؼکؽ جّزَ ةیؼكٌی دكر ك ٌؽدیک ةؼ قحاب صؼکث ؿاّغ آزىّدٌی ُا در ىؼصهَ آزىّف اکحـاب، یادداری ك اٌحلاؿىلایـَ  -1ٌيّدار 

 

 ةحخ و ىحیجً گیری

ٌی دكر ٌـتث ةَ ارائَ ةازظّرد ةیؼكٌی ٌؽدیک در قّت داةث ةـکحتاؿ در قػحاب صؼکػث ٌحایر ایً جضلیق ٌكاف داد کَ ارائَ ةازظّرد ةیؼك

(، 2003ىػک ٌػّیً ك ُيکػاراف ) ٌحایر ایً جضلیق در ىّرد ةؼجؼی کاٌّف جّزَ ةیؼكٌی ةا یافحَ ُػایؿاّغ آزىّدٌی ُا جفاكت ىٍْی داری دارد. 

( ك كنػف ك 2012پػّرجؼ ك ُيکػاراف )( ك 2014ك ُيکػاراف ) َنّؿػ (، 2009)زٌحگػؼاؼ ك ىػٌّؽرت (، 1394ظیؼظیؽ ك ةِؼاـ )(، 1385داٌغیاف )

كؿث فاؿ ك ( ةا ٍّّاف ةؼرؿی ادؼات کاٌّف جّزَ ةؼ ازؼای صؼکحی ك 2004ُيعّاٌی ك ةا یافحَ ُای كنف، نٍغرز، ىؼکؼ ك جّنٍؼ )( 2009ُيکاراف )

کَ ٌحّاٌـحَ اٌغ ةؼجؼی ُیچ کغاـ از کاٌّف ُای جّزَ را ةیاةٍػغ  ایـحادق ( در ةؼرؿی جأدیؼ افؽایف فامهَ جّزَ ةیؼكٌی ةؼ پؼش ًّؿ2013پّرجؼ )

( اًالّات ىؼةّط ةَ جّزَ ةیؼكٌی از ٌّع دؿحّرانْيم آىّزقػی 2003در جٍاكه ىی ةاقغ. از دیغگاق فؼویَ ىضغكد قغق )ىک ٌّیً ك ُيکاراف، 

دازش ُّقیاراٌَ ةػؼای کٍحػؼؿ صؼکػث رُػا ىػی ؿػازد. ایػً اىػؼ ىّزػب یا ةازظّرد، فؼایٍغ ظّدکار ؿازی ّيم را جـِیم ٌيّدق ك فؼد را از پؼ

 ظّدؿازىاٌغُی ةِحؼ در یادگیؼٌغق قغق ك ةغیً جؼجیب فؼایٍغ یادگیؼی ؿؼیْحؼ ایساد ىی گؼدد. در كاكِ ةازظّرد جّزػَ ةیؼكٌػی از ًؼیػق ةِػؼق

غكف ةازظّرد، یادگیؼٌػغق را در اٌسػاـ ةِحػؼ ىِػارت ُػا ىٍغی ةیكحؼ از اًالّات صّاس از اًالّات ةعنّص در ىّرد صؼکات ؿؼیِ در قؼایي ة

کيک ىی کٍغ. ةٍُؼ ىی رؿغ ظّدکار ؿازی ّيم از چٍغ ًؼیق مّرت ىی گیؼد. ةٍُؼ ىی رؿغ کَ داقػحً اًالّػات ةػازظّردی کػَ در یػک 

کٍغ ك ىّزب یادگیؼی ةِحؼ ایػً  جکهیف در قؼایي ىضیٌی كاةم پیف ةیٍی جّزَ فؼد را ةَ ؿّی ٌكاٌَ ُای ىضیٌی زهب ك از اٌغاـ ُا دكر ىی

( در جضلیق ظّد ٌكاف دادٌغ کَ در جّزَ ةیؼكٌی ٌیازُػای جػّزِی کػاُف ىػی یاةػغ، در ٌحیسػَ 2001ٌّع جکانیف ىی قّد. كنف ك ُيکاراف )

ةغیً ىٍْی کَ جالش ىغاظهَ ی آگاُاٌَ ای در فؼایٍغُای کٍحؼنی ایساد ىی قّد کَ ةٌّر ًتیْی صؼکات ىّدؼجؼ ك ةِحؼی را جٍُیو  ىی ٌيایغ، 

( ىّوّع َؼفیػث جّزػَ را از زاكیػَ دیگػؼی ىػّرد 2001ةؼای کٍحؼؿ فْاالٌَ صؼکات ةَ فؼایٍغُای کٍحؼؿ ظّدکار نٌيَ ىی زٌغ. كنف ك پؼیٍؽ )

ك یا ةػازظّرد جّزػَ ةؼرؿی كؼار دادٌغ. ةَ ّلیغق آٌِا ككحی فؼد ةیف از صغ ةَ ٌضّق اٌساـ صؼکث ظّد جّزَ ىی کٍغ، ىذالً ةا ارائَ ةازظّرد ىکؼر 

( ةیاف ىی دارد کَ ُؼ صاددَ ىضیٌی در اةحغا ةا ّيم ظامػی رخ ىػی دُػغ )ادػؼات ّيػم( ك 2001دركٌی، ّيهکؼد فؼد کاُف ىی یاةغ. ُاىم )

ؿپؾ ةَ ىّزب آف كاةهیث اٌحعاب ك راق اٌغازی اّياؿ را کـب ىی کٍغ، ُو چٍیً جّزَ ةَ ادػؼات صؼکػث ىّزػب جـػِیم در جغییػؼ پػػیؼی 

ؼاٌی در پاراىحؼُای ىعحهف صؼکحی زِث اًيیٍاف از کـب ادؼ صؼکحی ىی قّد، در صانی کَ جّزَ ةَ ظػّد صؼکػث ةػا چٍػیً فؼایٍػغُایی زت

جغاظم پیغا ىی کٍغ. در كاكِ جغییؼپػیؼی کارکؼدی در ةیً پاراىحؼُایی ىعحهف در گیؼ در صؼکث ىٍسؼ ةَ کاُف جغییؼپػیؼی در ٌحیسَ صؼکث 

ً ّيم ایً اؿث کَ دؿحگاق صؼکحی ةٌّر ظّدکار درزات آزادی ىعحهف را ًّری کٍحؼؿ ىی ٌيایغ جا ادػؼ یػا ٌحیسػَ ىػّرد ظّاُغ قغ. دنیم ای

دنعّاق کـب قّد. ةغیً ىٍْی کَ َاُؼاً دؿحگاق صؼکحی از درزات آزادی ةؼای جضلیق ادؼ یا ٌحیسَ در ٌُؼ گؼفحَ قغق ؿّد ىی ةؼد. ةػؼ اؿػاس 

آزادی ىعحهف درگیؼ در صؼکث را ةٌّر ًتیْی جؼی کٍحؼؿ ىی ٌيایغ ك دنیم ایً افػؽایف اًيیٍػاف در کـػب  ایً فؼویَ جّزَ ةیؼكٌی درزات

 ٌحیسَ ىّرد دنعّاق ىی ةاقغ. ةؼ ًتق ٌُؼیَ ایغق صؼکحی زیيؽ، جّزَ ةَ ادؼات دكر از ّيم در ىلایـَ ةا ظّد ّيم زِث کٍحؼؿ صؼکحی ىّدؼجؼ

 صؼکحػی ىٌاةلػث کٍحػؼؿ در جّزَ کاٌّف ىّرد در قغق ارائَ ُای دیغگاق ةا صاوؼ جضلیق در آىغق دؿث ةَ ٌحایر(. 2001اؿث )كنف ك پؼیٍؽ، 

  .داقث
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  چکیده

زاىَْ پژكُف تَد.  ی داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکافكرزق ؽقیاٌگا ة ُغؼ پژكُف صاوؼ ةؼرؿی راةٌَ ةیً جنّیؼ ةغٌی

ٌفؼ ىی ةاقغ.  500ؼاةؼ ةا صاوؼ را داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد ىهکاف جكکیم ىی دٍُغ کَ جْغاد آٌِا ةؼ اؿاس آىار اّالـ قغق از ؿّی داٌكگاق ة

ٌفؼ از داٌكسّیاف ىكغّؿ ةَ جضنیم در داٌكگاق آزاد ىهکاف ىی ةاقٍغ کَ زِث اٌحعاب ٌيٌَّ ایً پژكُف،  204ٌيٌَّ آىاری جضلیق ُو قاىم 

اؿحاٌغارد جنّیؼ ُای پژكُف از دك پؼؿكٍاىَ اؿحفادق قغ. در ایً پژكُف ةَ ىٍُّر گؼدآكری دادق "ای جنادفیًتلَ"از ركش ٌيٌَّ گیؼی 

اؿحفادق قغق اؿث کَ ركایی پایایی آٌِا ىكعل ك ىْهّـ اؿث.  ٌحایر جضلیق ٌكاف  SMS-18( ك اٌگیؽق كرزقی 1983ةغٌی کف ك ُيکاراف )

)از اةْاد جنّیؼ  فقٍاظث فؼد از ةغةیً ی، كرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( ارزیاةی فؼد از ةغفةیً ، یكرزق ؽقیاٌگا ة داد کَ ةیً جنّیؼ ةغٌی

ی كرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( اصـاس ةیياریی، ةیً كرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی(رفحار فؼد ةیً  ،یكرزق ؽقیاٌگا ة ةغٌی(

ا ة ز اةْاد جنّیؼ ةغٌی()ا آگاُی فؼد از ؿالىحی ظّدداری كزّد دارد. كنی ةیً  داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکاف راةٌَ ىذتث ىٍْی

  داری كزّد ٌغارد. ی داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکاف راةٌَ ىٍْیكرزق ؽقیاٌگ

 ، اٌگیؽش كرزقیاصـاس ةیياری ك آگاُی فؼد از ؿالىحی ظّد ،رفحار فؼد ،قٍاظث فؼد از ةغف ،ارزیاةی فؼد از ةغفجنّیؼ ةغٌی، : واژگان کلیدی

 

 نلدنً

کث كرزقی اككار ىعحهف در ُؼ زاىَْ، ةؼرؿی ؿَ ّاىم كیژگی ُا ك ّلایغ، اُغاؼ ك اٌگیؽق ُای افؼاد، ىضػیي ك رفحػار ةؼای جضهیم ىكار

گؼكُی وؼری اؿث. از ىیاف ایً ؿَ ّاىم قٍاظث اٌگیؽق ُا از ازؽای پیف ٌیاز ك وؼكری فْانیث ُای كرزقی ك از ىضّرُای اؿاؿی در جّزیَ 

نیث ُای ىعحهف اؿث. کَ ىیؽاف جالش ك اؿحلاىث ك جِْغ افؼاد را در رؿیغف ةَ اُػغاؼ ٌكػاف ىػی دُػغ. ىػؼدـ رفحار افؼاد ةؼای قؼکث در فْا

ُػای كرزقػی دارٌػغ. ُای ىعحهفی چّف نػت ةؼدف، جٍاؿب اٌغاـ، ةؼكؼاری ركاةي ازحياّی ك ؿایؼ اٌگیؽق ُا را  ةػؼای قػؼکث در فْانیػثاٌگیؽق

دٍُػغ. اىػا ُایی ُـحٍغ کَ ظّاؿث دركٌی فؼد را در رؿیغف ةَ ُغؼ جكکیم ىیُای دركٌی اٌگیؽقی. اٌگیؽقاٌغ دركٌی ك ةیؼكٌُا دك دؿحَ اٌگیؽق

ُای ىّدؼ در كرزش اؿث. ّيػّـ ركاف قٍاؿػاف كرزقػی ُای ةیؼكٌی ةؼظاؿحَ از ٌیؼكُا ك ّّاىهی ظارزی اؿث. جنّیؼ ةغٌی یکی از اٌگیؽقاٌگیؽق

تب ةؼكز رفحار ٌیـث ةهکَ اٌگیؽق ُای ىعحهفی در فْانیث ُای كرزقی چّف جْػادؿ ازحيػاّی، نػػت ك ةؼایً ّلیغق ُـحٍغ کَ جٍِا یک ّاىم ؿ

ٌكاط، پیكگیؼی ك درىاف، کاُف فكارُای ركاٌی، کٍحؼؿ كزف، ركاةي قغهی ك زٌغگی، ؿالىحی ك آىادگی زـياٌی ىٍسؼ ةَ اٌگیؽق كرزقػی ىػی 

ؽق كرزقی ُؼ چَ ةاقغ، ىی جّاٌغ جضث جادیؼ ةـیاری ّّاىم، کو یا زیاد قػّد. داقػحً (. در ىسيّع ىی جّاف گفث کَ اٌگی1379)رىىاٌی ، قّد
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ُغفی ىٍاؿب ىٍسؼ ةَ ایساد اٌگیؽق ىٍاؿب ىی قّد ك ُغؼ ٌاىٍاؿب، اٌگیؽق كرزقی را کو ك یا زیاد ىی کٍغ. جنػّیؼ ةػغٌی ىػی جّاٌػغ یکػی از 

(. داىٍَ جنّیؼ ةغٌی ك ٌگؼاٌی از آف جا ةَ آٌسا گـحؼش یافحَ 2008ی ةاقغ )گؼكگاف، اٌگیؽق ُای افؼاد در ركی آكردف یا فؼار از فْانیث ُای كرزق

قػّد. کَ ىكغهَ ذٍُی ةـیاری از افؼاد ةعنّص زّاٌاف گؼدیغق ك ركزاٌَ زىاف ك ُؽیٍَ زیادی را مؼؼ جفکػؼ ك جغییػؼات َػاُؼی در ةػغف ىػی

فؼد اصـاس ذٍُی ىغاكىی درةارق زقػحی ك  ی،ةیيارً گیؼد، در ا ی كؼار ىی زـيی ، در ركاٌپؽقکی در دؿحَ اظحالالت قتَجنّیؼ ةغٌیاظحالؿ 

از ٍُسػار ىْيػّؿ چٍػغاف  یػاْی  ةاقٍغ ك یچِؼق یک فؼد، ًت یاىيکً اؿث اٌغاـ  صحی  .ُای َاُؼ ای چِؼق ظّد داردةؼظی كـيحِا ك كیژگی

 کٍغ َاُؼ زػاةی ٌغارد ك صحػی زقػث ك جٍفػؼایياف پیغا ىی ازق اؿث کَ اوٌؼاب ةیيار جا آف اٌغ اظحالؿ ةاكر ك یًفامهَ ٌغاقحَ ةاقٍغ، اىا در ا

گی ُػای ژضهیم ُای ركاف قٍاظحی ةغف از جّمیف كیژگی ُای فیؽیّنّژیک آف فؼاجؼ ىی ركٌغ ك افؽكف ةؼ كی(. ج2013)پیؼؿّف،  ؽی اؿثیةؼاٌگ

كؿّاس ٌـػتث ةػَ َػاُؼ را ىػّرد   جّزَ دارٌغ ك ىذالً اُيیثكزف ةغف ةَ ىْیارُای غیؼّهٍی ُيچّف گؼایف ُا ك رفحارُا ٌیؽ  فیؽیکی ُيچّف

ّتػارت دیگػؼ زـػو ك ركاف از  در قعنیث ك ؿازگاری ازحياّی افؼاد دارد، ةَّيیلی  جأدیؼاز آٌسا کَ رقغ ك ٌيّ زـياٌی  غكؼار ىی دٍُ جّزَ

نػػا جػٍف  . ك اٌحلاـ زّ ىی قّد یا کیٍَ جّز ىٍؽكی كیؼ گ ؼ داقحَ ك فؼد گّقَیگؼ زغا ٌیـحٍغ ك جأدیؼات زـياٌی در ركاف ك ّاًفَ اك جأدییکغ

ةَ ًّر کهی زٌػاف  .زٌاف را در ىْؼض ظٌؼ ةیكحؼ افـؼدگی كؼار دُغ ؼ ذٍُی از ةغف ىيکً اؿث ٌّزّاٌاف كیُای اظالكی ىؼةّط ةَ َاُؼ ك جنّ

ةؼ ایً اؿاس افؼاد  (. 2007)پؼٌـم،  ف ةیاف کٍٍغةغٌكا ك ىيکً اؿث ظّدقاف را ًتق فؼـ دٍُغ ىیةغٌی ظّد اُيیث یؼ ةیف از ىؼداف ةَ جنّ

آكرٌغ. کَ در ایً ةیً اٌگیؽق گؼایف آٌاف ةَ كرزش ةـیار ىِو اؿث. ةـػیاری ةؼای صفٍ َاُؼ ةغٌی ىحٍاؿب ُؼیک ةَ دالیهی ةَ كرزش ركی ىی

ٍٍغ. ىلنّد از دالیم ازحياّی کَ ىا ةَ دٌتاؿ کماصب ٌُؼاف دالیم كرزش کؼدف افؼاد را ةَ دك دنیم امهی ازحياّی ك  دالیم دركٌی جلـیو ىی

ُایی چّف کـب ىلاـ ك افحعار ك یا یػافحً َػاُؼ زـػياٌی ىٌهػّب ك ُایی اؿث کَ ریكَ در جْاىالت ازحياّی دارد، اٌگیؽقآف ُـحیو،  اٌگیؽق

(. ةا جّزَ ةَ ىّارد 1389ث )مانضی ك اصيغی:جؼ اؿُایی چّف ؿالىث ك یا کـب نػت كّیىّرد جاییغ دیگؼاف در ایً زىیٍَ در ىلایـَ ةا اٌگیؽق

افؼاد دچار جٍف ُای ازحيػاّی ىػی گفحَ قغق ةایغ گفث از آٌسا کَ جنّیؼ ةغٌی ىی جّاٌغ جأدیؼ ةـؽایی در اٌگیؽق ك ركیکؼد كرزقی افؼاد دارد ك 

 گیؽق كرزقی راةٌَ ای كزّد دارد.، از ایً رك پژكُف صاوؼ ةَ دٌتاؿ پاؿط ةَ ایً پؼؿف ةّد کَ آیا ةیً جنّیؼ ةغٌی ةا اٌگؼدٌغ

 روش جحلیق

 ركش جضلیق جّمیفی از ٌّع ُيتـحگی ةّد. 

 جاهعِ آهاری 

 ٌفؼ ةّد.  500زاىَْ پژكُف را داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد ىهکاف جكکیم ىی دادٌغ کَ جْغاد آٌِا ةٍا ةؼ آىار اّالـ قغق از ؿّی داٌكگاق ةؼاةؼ ةا 

 ًوًَِ آهاری

ٌفؼ از داٌكسّیاف ىكغّؿ ةَ جضنیم در داٌكگاق آزاد ىهکاف ةّدٌغ کَ زِث اٌحعاب ٌيٌَّ ایً پژكُف، از  204و قاىم ٌيٌَّ آىاری جضلیق ُ

ك زغكؿ ىّرگاف اؿحفادق قغ. ةغیً مّرت کَ اةحغا، داٌكسّیاف را ةؼ صـب رقحَ جضنیهی ًتلَ ةٍغی  "ای جنادفیًتلَ"ركش ٌيٌَّ گیؼی 

 ُای جضنیهی ةَ ٌـتث ك ةَ مّرت جنادفی پؼؿكٍاىَ ُا ةیً افؼاد جّزیِ قغ.  کؼدق ك ؿپؾ از ةیً ُؼ یک از رقحَ

  اتشار گزدآٍری دادُ ّا

 ةؼای اٌغازق گیؼی ىحغیؼُای پژكُف از پؼؿف ٌاىَ ُای ةَ قؼح زیؼ اؿحفادق قغ. 

ىادق اؿث کَ جّؿي ظػّد فػؼد  69ایً پؼؿكٍاىَ یک پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد ةّدق ك قاىم (: 1983پزسطٌاهِ تصَیز تذًی کص ٍ ّوکاراى )

ةْغ جٍُیو  5قّد ك زِث ارزیاةی ٌگؼش فؼد درةارق اةْاد ىعحهف ؿاظحار جنّیؼ ةغٌی ًؼاصی قغق اؿث. ایً پؼؿكٍاىَ ةؼ ىتٍای  پاؿط دادق ىی
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مػغیلی ارفْػی، ) گػؽارش قػغ 81/0پایایی آف  ٌيؼق گػاری قغق اؿث. 5جا  1ایً پؼؿكٍاىَ ةؼ اؿاس ًیف نیکؼت ىی ةاقغ کَ از قغق اؿث. 

1390). 

جّؿي پهحیؼ ك ُيکاراف ةؼ پایَ ٌُؼیَ ظّد جٍُیيی  1995ّتارجی اٌگیؽق كرزش در ؿاؿ  28ؼؿكٍاىَ پ: SMS-18پزسطٌاهِ اًگیشُ ٍرسضی 

وؼایب آنفای کؼكٌتاخ ك ةازآزىایی آف ةَ  دؿی ك ریاف ك ةَ ىٍُّر ةؼرؿی اٌگیؽق دركٌی ، اٌگیؽق ةیؼكٌی ك ةی اٌگیؽگی در زىیٍَ كرزش جِیَ قغ .

 . (1390مغیلی ارفْی، گؽارش قغق اؿث ) 96/0ك  82/0جؼجیب 

  تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا

 در ٌُؼ گؼفحَ قغ.     p< 0/05زِث جضهیم دادق ُا از ُيتـحگی پیؼؿّف اؿحفادق قغ. در کهیَ جضهیم ُا ؿٌش ىٍْی داری 

 

 ىحایج

 ،یكرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( ارزیاةی فؼد از ةغفةیً  ،یكرزق ؽقیاٌگا ة ق ىی قّد کَ ةیً جنّیؼ ةغٌیىكاُغ 1زغكؿ ی یافحَ ُااز 

)از  اصـاس ةیياریةیً  ،یكرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی(رفحار فؼد ةیً  ،یكرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( قٍاظث فؼد از ةغفةیً 

آگاُی فؼد از ةیً  ، اىاداری كزّد دارد ی داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکاف راةٌَ ىذتث ىٍْیكرزق ؽقیاٌگا ة (اةْاد جنّیؼ ةغٌی

 . داری كزّد ٌغارد راةٌَ ىٍْیداٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکاف  ،یكرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( ؿالىحی ظّد

 زّای تحقیق. ّوثستگی تیي هتغی1 جذٍل

ارزیاةی فؼد از  جنّیؼ ةغٌی 

 ةغف

قٍاظث فؼد از 

 ةغف

آگاُی فؼد از ؿالىحی  رفحار فؼد

 ظّد

اصـاس 

 ةیياری

اٌگیؽش 

 كرزقی

r 246/0  398/0  193/0  174/0  107/0-  274/0  

p 000/0  000/0  006/0  013/0  126/0  000/0  

 

 ةحخ و ىحیجً گیری

جّاٌغ ُو ىكّؽ ك ُو ادراؾ فؼد از كوْیث َاُؼی ةغف ظّد ىیُغؼ از اٌساـ جضلیق ةؼرؿی راةٌَ ةیً جنّیؼ ةغٌی ةا اٌگیؽق كرزقی ةّد. 

یؼكىٍغی ةؼای رفحار جيؼیٍی ةاقغ جا ةَ ایً كؿیهَ فؼد ةَ قکم ىٌهّب ةغٌی دؿث یاةغ کَ ةا ٌحایر پژكُف صاوؼ ُيـّ اؿث. ةازدارٌغق اٌگیؽق ٌ

جنّیؼ ةغٌی از ظّد ةَ ىٍْای اصـاؿات فؼد درةارق زػاةیث ُای زیتایی َاُؼی ك زٍـی ظّد اؿث. ةَ جّاف گفث کَ در جتییً ایً یافحَ ىی

ةیٍغ ك چَ اصـاؿی درةارق آف دارد ك ٌیؽ فکؼ ىی کٍغ دیگؼاف ةغف اك را چگٌَّ ٍْاؿث کَ فؼد ةغف ظّد را چگٌَّ ىیجؼ ةَ ایً ىّتارت ركقً

اٌساـ دادف ؿادق جؼیً  ،قّد؛ صحی اگؼ یک گؼـ ُو از كزف ةغف کو ٌكّدرزش کؼدف ةاّخ ةِتّد جنّیؼ ةغٌی ىیجّاف گفث کَ كةیٍٍغ ك ىیىی 

. زائیک ك قّیؼ اصـاس ةِحؼی در ىّرد َاُؼ ظّدقاف داقحَ ةاقٍغ، صحی اگؼ ُیچ جغییؼی ٌکؼدق ةاقٍغ قّد آدـ ُاكرزش ُا ةاّخ ىی

( در پژكُكی ةا ٍّّاف جنّیؼ ةغٌی ك اٌگیؽش كرزقی )ىٌانَْ ىّردی کاٌادا ك ىكارکث زٌاف نِـحاٌی در یّگا ك ایؼكةیک( ةَ ایً ٌحیسَ 2011)

گا در جنّیؼ ةغٌی ىؼةّط ةَ ّّاًف جسؼةَ قغق در ةافث ُای ىّكْیحی ظاص در ىلایـَ ةا ؿایؼ رؿیغٌغ کَ قؼکث کٍٍغق ُای نِـحاٌی در یّ

قؼکث کٍٍغق ُا، ٌيؼق کيحؼی گؼفحٍغ. ُيچٍیً، ىیؽاف اٌگیؽق ةَ كرزش در ةیً قؼکث کٍٍغق ُا در یّگا ك ایؼكةیک ىحفاكت اؿث کَ ةا ٌحایر 

جنّیؼ ةغٌی از ظّد جا صغكدی ٌحیسَ جسؼةیات قعنی، قعنیث ك ّّاىم گفث کَ  جّافپژكُف صاوؼ ُيـّ اؿث. در جتییً ایً یافحَ ىی

ُای فؼٍُگی کَ در آؿىحٍّع ازحياّی ك فؼٍُگی از زيهَ جْؼیف زیتایی اؿث. اصـاس فؼد ٌـتث ةَ َاُؼ فیؽیکی كی در چكو دیگؼاف یا ایغق

جّاٌغ از درؾ دیگؼاف از َاُؼ اك یا فؼد از َاُؼ ظّد ىی ارزیاةیَ دُغ. ىِو اؿث ةغاٌیو کزیغ جنّیؼ ةغٌی اك را از ظّدش قکم ىیآف ىی
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جّاف گفث کَ جنّیؼ ذٍُی درةؼگیؼٌغق ّلایغ، اصـاؿات آگاُاٌَ ك غیؼآگاُاٌَ در ىّرد ةغف اؿث ك . ىیازاؿحاٌغاردُای ازحياّی ىحفاكت ةاقغ

گؼاف درةارق ظّدش اؿث، در كاكِ قٍاظث فؼد از ةغف قاىم قٍاظث فؼد از ةغف ظّد در كاكِ آگاُی یک قعل از ظّدش، ةازجاب افکار دی

کارُایی کَ فؼد ةَ دنیم جّاف گفث کَ ىی ّلایغ ك اصـاؿات آگاُاٌَ در ىّرد اٌغازق ةغف، ّيهکؼد ك جّاٌایی ةغف ةؼای رؿیغف ةَ اُغاؼ اؿث. 

غانتا اصـاؿات ىٍفی ك ٌاروایحی ٌـتث ةَ ةغف دُغ کَ اف ىی، در كاكِ رفحار كی را ٌكجنّر ةغٌی ای کَ از ظّد دارد اٌساـ ىی دُغ یا ٌيی دُغ

ىذم كرزش کؼدف یا قٍا کؼدف ةا دیگؼاف ك یا صحی اٌساـ کارُا ك فْانیث  ةگیؼداز ةؼظی کارُا ك فْانیث ُا کٍارق  فؼد ىی جّاٌغ ةاّخ قّد کَ

كرزش جٍِا صّزق ای اؿث کَ ةَ قکم گیؼی ك . ار ىی دُغٌگاق ك جّزَ دیگؼاف كؼ را در ىؼکؽ فؼدچّف  فؼد ىِارت داردُایی کَ در آف ُا 

غانتا ةا ةاكرُا  ددار ظّد ةغف فؼد درةارقصـاؿی کَ ىا جّاف گفث کَ اىیامالح رفحار كرزقکاراف ىی پؼدازد ك آٌِا را ىّرد ىٌانَْ كؼار ىی دُغ. 

قکم، رٌگ یا ؿایؽ ظّب ك ىحّازف ك زیتایی ٌغارد. یٍْی  کٍغ کَ فکؼ ةاقغدرةارق ةغف ظّدىاف ٌاراوی فؼد ك افکار ظامی ُيؼاق ُـحٍغ. ككحی 

ةیً ارد. جْؼیف ك ةاكر ظامی ٌـتث ةَ درؿث، ظّب، زیتا، ىحٍاؿب ك زػاب ةّدف ةغف یک دظحؼ یا پـؼ ك یا یک زف ك یا ىؼد در ؿً ظّدىاف د

در داری كزّد دارد.  الىی كاصغ ىهکاف راةٌَ ىذتث ىٍْیی داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿكرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( اصـاس ةیياری

كیژگی ُای قعنیحی از ّّاىم ىّدؼ درقکم گیؼی ك رقغ جنّیؼ ةغٌی ىذتث یا ىٍفی ُـحٍغ. ةؼای ٌيٌَّ جّاف گفث کَ جتییً ایً یافحَ ىی

ك دٍُغ ةیكحؼ در ىْؼض یافحً جنّیؼ ةغٌی ىٍفی افؼاد کياؿ گؼا، ةكغت ادؼ پػیؼ، ىلایـَ کٍٍغق ك کـاٌی کَ ةَ ٌُؼ دیگؼاف اُيیث زیادی ىی 

قّد کَ ةَ ىٍُّر ایساد ٌگؼش ىذتث در جنّیؼ ةغٌی در ةیً در ٌحیسَ اصـاس ةیياری ُـحٍغ. ةا جّزَ ةَ یافحَ ُای جضلیق پیكٍِاد ىی

ذتث در جنّیؼ ةغٌی جكّیق ك جؼغیب ُا در ایساد ٌگؼش ىداٌكسّیاف، آٌِا را ةَ اٌساـ كرزش ةَ ٍّّاف یک ركش درىاٌی در کٍار ؿایؼ درىاف

 کٍٍغ جا کيحؼ قاُغ اظحالالت ظّردف ك افـؼدگی ك دیگؼ اظحالالت ٌاقی از ٌگؼش ىٍفی جنّیؼ ةغٌی ةاقیو. 
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  چکیده

زاىَْ پژكُف تَد.  ی داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکافكرزق ؽقیاٌگا ة ُغؼ پژكُف صاوؼ ةؼرؿی راةٌَ ةیً جنّیؼ ةغٌی

ةاقغ. ٌفؼ ىی  500صاوؼ را داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد ىهکاف جكکیم ىی دٍُغ کَ جْغاد آٌِا ةؼ اؿاس آىار اّالـ قغق از ؿّی داٌكگاق ةؼاةؼ ةا 

ٌفؼ از داٌكسّیاف ىكغّؿ ةَ جضنیم در داٌكگاق آزاد ىهکاف ىی ةاقٍغ کَ زِث اٌحعاب ٌيٌَّ ایً پژكُف،  204ٌيٌَّ آىاری جضلیق ُو قاىم 

ُای پژكُف از دك پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد جنّیؼ اؿحفادق قغ. در ایً پژكُف ةَ ىٍُّر گؼدآكری دادق "ای جنادفیًتلَ"از ركش ٌيٌَّ گیؼی 

اؿحفادق قغق اؿث کَ ركایی پایایی آٌِا ىكعل ك ىْهّـ اؿث.  ٌحایر جضلیق ٌكاف  SMS-18( ك اٌگیؽق كرزقی 1983ی کف ك ُيکاراف )ةغٌ

)از اةْاد جنّیؼ  قٍاظث فؼد از ةغفةیً ی، كرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( ارزیاةی فؼد از ةغفةیً ، یكرزق ؽقیاٌگا ة داد کَ ةیً جنّیؼ ةغٌی

ی كرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( اصـاس ةیياریی، ةیً كرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی(رفحار فؼد ةیً  ،یكرزق ؽقیاٌگا ة غٌی(ة

ا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( آگاُی فؼد از ؿالىحی ظّدداری كزّد دارد. كنی ةیً  داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکاف راةٌَ ىذتث ىٍْی

  داری كزّد ٌغارد. ی داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکاف راةٌَ ىٍْیكرزق ؽقیاٌگ

 ، اٌگیؽش كرزقیاصـاس ةیياری ك آگاُی فؼد از ؿالىحی ظّد ،رفحار فؼد ،قٍاظث فؼد از ةغف ،ارزیاةی فؼد از ةغفجنّیؼ ةغٌی، : واژگان کلیدی

 

 نلدنً

ف در ُؼ زاىَْ، ةؼرؿی ؿَ ّاىم كیژگی ُا ك ّلایغ، اُغاؼ ك اٌگیؽق ُای افؼاد، ىضػیي ك رفحػار ةؼای جضهیم ىكارکث كرزقی اككار ىعحه

گؼكُی وؼری اؿث. از ىیاف ایً ؿَ ّاىم قٍاظث اٌگیؽق ُا از ازؽای پیف ٌیاز ك وؼكری فْانیث ُای كرزقی ك از ىضّرُای اؿاؿی در جّزیَ 

کَ ىیؽاف جالش ك اؿحلاىث ك جِْغ افؼاد را در رؿیغف ةَ اُػغاؼ ٌكػاف ىػی دُػغ. ىػؼدـ رفحار افؼاد ةؼای قؼکث در فْانیث ُای ىعحهف اؿث. 

ُػای كرزقػی دارٌػغ. ُای ىعحهفی چّف نػت ةؼدف، جٍاؿب اٌغاـ، ةؼكؼاری ركاةي ازحياّی ك ؿایؼ اٌگیؽق ُا را  ةػؼای قػؼکث در فْانیػثاٌگیؽق

دٍُػغ. اىػا ُایی ُـحٍغ کَ ظّاؿث دركٌی فؼد را در رؿیغف ةَ ُغؼ جكکیم ىیاٌگیؽق ُای دركٌیاٌغ دركٌی ك ةیؼكٌی. اٌگیؽقُا دك دؿحَ اٌگیؽق

ُای ىّدؼ در كرزش اؿث. ّيػّـ ركاف قٍاؿػاف كرزقػی ُای ةیؼكٌی ةؼظاؿحَ از ٌیؼكُا ك ّّاىهی ظارزی اؿث. جنّیؼ ةغٌی یکی از اٌگیؽقاٌگیؽق

ةهکَ اٌگیؽق ُای ىعحهفی در فْانیث ُای كرزقی چّف جْػادؿ ازحيػاّی، نػػت ك ةؼایً ّلیغق ُـحٍغ کَ جٍِا یک ّاىم ؿتب ةؼكز رفحار ٌیـث 

ٌكاط، پیكگیؼی ك درىاف، کاُف فكارُای ركاٌی، کٍحؼؿ كزف، ركاةي قغهی ك زٌغگی، ؿالىحی ك آىادگی زـياٌی ىٍسؼ ةَ اٌگیؽق كرزقػی ىػی 

، ىی جّاٌغ جضث جادیؼ ةـیاری ّّاىم، کو یا زیاد قػّد. داقػحً (. در ىسيّع ىی جّاف گفث کَ اٌگیؽق كرزقی ُؼ چَ ةاقغ1379)رىىاٌی ، قّد
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ُغفی ىٍاؿب ىٍسؼ ةَ ایساد اٌگیؽق ىٍاؿب ىی قّد ك ُغؼ ٌاىٍاؿب، اٌگیؽق كرزقی را کو ك یا زیاد ىی کٍغ. جنػّیؼ ةػغٌی ىػی جّاٌػغ یکػی از 

(. داىٍَ جنّیؼ ةغٌی ك ٌگؼاٌی از آف جا ةَ آٌسا گـحؼش یافحَ 2008اٌگیؽق ُای افؼاد در ركی آكردف یا فؼار از فْانیث ُای كرزقی ةاقغ )گؼكگاف، 

قػّد. کَ ىكغهَ ذٍُی ةـیاری از افؼاد ةعنّص زّاٌاف گؼدیغق ك ركزاٌَ زىاف ك ُؽیٍَ زیادی را مؼؼ جفکػؼ ك جغییػؼات َػاُؼی در ةػغف ىػی

فؼد اصـاس ذٍُی ىغاكىی درةارق زقػحی ك  ی،ةیيارً ی گیؼد، در ا كؼار ىی زـيی ، در ركاٌپؽقکی در دؿحَ اظحالالت قتَجنّیؼ ةغٌیاظحالؿ 

از ٍُسػار ىْيػّؿ چٍػغاف  یػاْی  ةاقٍغ ك یچِؼق یک فؼد، ًت یاىيکً اؿث اٌغاـ  صحی  .ُای َاُؼ ای چِؼق ظّد داردةؼظی كـيحِا ك كیژگی

 کٍغ َاُؼ زػاةی ٌغارد ك صحػی زقػث ك جٍفػؼغا ىی ایياف پیاوٌؼاب ةیيار جا آف اٌغازق اؿث کَ  اظحالؿ ةاكر ك یًفامهَ ٌغاقحَ ةاقٍغ، اىا در ا

گی ُػای ژضهیم ُای ركاف قٍاظحی ةغف از جّمیف كیژگی ُای فیؽیّنّژیک آف فؼاجؼ ىی ركٌغ ك افؽكف ةؼ كی(. ج2013)پیؼؿّف،  ؽی اؿثیةؼاٌگ

كؿّاس ٌـػتث ةػَ َػاُؼ را ىػّرد   اُيیثكزف ةغف ةَ ىْیارُای غیؼّهٍی ُيچّف گؼایف ُا ك رفحارُا ٌیؽ جّزَ دارٌغ ك ىذالً  فیؽیکی ُيچّف

ّتػارت دیگػؼ زـػو ك ركاف از  در قعنیث ك ؿازگاری ازحياّی افؼاد دارد، ةَّيیلی  جأدیؼاز آٌسا کَ رقغ ك ٌيّ زـياٌی  غكؼار ىی دٍُ جّزَ

نػػا جػٍف  . ك اٌحلاـ زّ ىی قّد جّزیا کیٍَ  ىٍؽكی كگیؼ  ؼ داقحَ ك فؼد گّقَیگؼ زغا ٌیـحٍغ ك جأدیؼات زـياٌی در ركاف ك ّاًفَ اك جأدییکغ

ةَ ًّر کهی زٌػاف  .زٌاف را در ىْؼض ظٌؼ ةیكحؼ افـؼدگی كؼار دُغ ؼ ذٍُی از ةغف ىيکً اؿث ٌّزّاٌاف كیُای اظالكی ىؼةّط ةَ َاُؼ ك جنّ

ةؼ ایً اؿاس افؼاد  (. 2007 )پؼٌـم، ةغٌكاف ةیاف کٍٍغ ك ىيکً اؿث ظّدقاف را ًتق فؼـ دٍُغ ىیةغٌی ظّد اُيیث یؼ ةیف از ىؼداف ةَ جنّ

آكرٌغ. کَ در ایً ةیً اٌگیؽق گؼایف آٌاف ةَ كرزش ةـیار ىِو اؿث. ةـػیاری ةؼای صفٍ َاُؼ ةغٌی ىحٍاؿب ُؼیک ةَ دالیهی ةَ كرزش ركی ىی

ازحياّی کَ ىا ةَ دٌتاؿ  کٍٍغ. ىلنّد از دالیمماصب ٌُؼاف دالیم كرزش کؼدف افؼاد را ةَ دك دنیم امهی ازحياّی ك  دالیم دركٌی جلـیو ىی

ُایی چّف کـب ىلاـ ك افحعار ك یا یػافحً َػاُؼ زـػياٌی ىٌهػّب ك ُایی اؿث کَ ریكَ در جْاىالت ازحياّی دارد، اٌگیؽقآف ُـحیو،  اٌگیؽق

(. ةا جّزَ ةَ ىّارد 1389جؼ اؿث )مانضی ك اصيغی:ُایی چّف ؿالىث ك یا کـب نػت كّیىّرد جاییغ دیگؼاف در ایً زىیٍَ در ىلایـَ ةا اٌگیؽق

افؼاد دچار جٍف ُای ازحيػاّی ىػی گفحَ قغق ةایغ گفث از آٌسا کَ جنّیؼ ةغٌی ىی جّاٌغ جأدیؼ ةـؽایی در اٌگیؽق ك ركیکؼد كرزقی افؼاد دارد ك 

 كزّد دارد. ، از ایً رك پژكُف صاوؼ ةَ دٌتاؿ پاؿط ةَ ایً پؼؿف ةّد کَ آیا ةیً جنّیؼ ةغٌی ةا اٌگیؽق كرزقی راةٌَ ایگؼدٌغ

 روش جحلیق

 ركش جضلیق جّمیفی از ٌّع ُيتـحگی ةّد. 

 جاهعِ آهاری 

 ٌفؼ ةّد.  500زاىَْ پژكُف را داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد ىهکاف جكکیم ىی دادٌغ کَ جْغاد آٌِا ةٍا ةؼ آىار اّالـ قغق از ؿّی داٌكگاق ةؼاةؼ ةا 

 ًوًَِ آهاری

اٌكسّیاف ىكغّؿ ةَ جضنیم در داٌكگاق آزاد ىهکاف ةّدٌغ کَ زِث اٌحعاب ٌيٌَّ ایً پژكُف، از ٌفؼ از د 204ٌيٌَّ آىاری جضلیق ُو قاىم 

ك زغكؿ ىّرگاف اؿحفادق قغ. ةغیً مّرت کَ اةحغا، داٌكسّیاف را ةؼ صـب رقحَ جضنیهی ًتلَ ةٍغی  "ای جنادفیًتلَ"ركش ٌيٌَّ گیؼی 

 ك ةَ مّرت جنادفی پؼؿكٍاىَ ُا ةیً افؼاد جّزیِ قغ.  کؼدق ك ؿپؾ از ةیً ُؼ یک از رقحَ ُای جضنیهی ةَ ٌـتث

  اتشار گزدآٍری دادُ ّا

 ةؼای اٌغازق گیؼی ىحغیؼُای پژكُف از پؼؿف ٌاىَ ُای ةَ قؼح زیؼ اؿحفادق قغ. 

ّد فػؼد ىادق اؿث کَ جّؿي ظػ 69ایً پؼؿكٍاىَ یک پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد ةّدق ك قاىم (: 1983پزسطٌاهِ تصَیز تذًی کص ٍ ّوکاراى )

ةْغ جٍُیو  5قّد ك زِث ارزیاةی ٌگؼش فؼد درةارق اةْاد ىعحهف ؿاظحار جنّیؼ ةغٌی ًؼاصی قغق اؿث. ایً پؼؿكٍاىَ ةؼ ىتٍای  پاؿط دادق ىی
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مػغیلی ارفْػی، گػؽارش قػغ ) 81/0پایایی آف  ٌيؼق گػاری قغق اؿث. 5جا  1ایً پؼؿكٍاىَ ةؼ اؿاس ًیف نیکؼت ىی ةاقغ کَ از قغق اؿث. 

1390). 

جّؿي پهحیؼ ك ُيکاراف ةؼ پایَ ٌُؼیَ ظّد جٍُیيی  1995ّتارجی اٌگیؽق كرزش در ؿاؿ  28ؼؿكٍاىَ پ: SMS-18پزسطٌاهِ اًگیشُ ٍرسضی 

وؼایب آنفای کؼكٌتاخ ك ةازآزىایی آف ةَ  دؿی ك ریاف ك ةَ ىٍُّر ةؼرؿی اٌگیؽق دركٌی ، اٌگیؽق ةیؼكٌی ك ةی اٌگیؽگی در زىیٍَ كرزش جِیَ قغ .

 . (1390مغیلی ارفْی، گؽارش قغق اؿث ) 96/0ك  82/0جؼجیب 

  تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا

 در ٌُؼ گؼفحَ قغ.     p< 0/05زِث جضهیم دادق ُا از ُيتـحگی پیؼؿّف اؿحفادق قغ. در کهیَ جضهیم ُا ؿٌش ىٍْی داری 

 

 ىحایج

 ،یكرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( ارزیاةی فؼد از ةغفةیً  ،یكرزق ؽقیاٌگا ة ق ىی قّد کَ ةیً جنّیؼ ةغٌیىكاُغ 1زغكؿ ی یافحَ ُااز 

)از  اصـاس ةیياریةیً  ،یكرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی(رفحار فؼد ةیً  ،یكرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( قٍاظث فؼد از ةغفةیً 

آگاُی فؼد از ةیً  ، اىاداری كزّد دارد ی داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکاف راةٌَ ىذتث ىٍْیكرزق ؽقیاٌگا ة (اةْاد جنّیؼ ةغٌی

 . داری كزّد ٌغارد راةٌَ ىٍْیداٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکاف  ،یكرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( ؿالىحی ظّد

 زّای تحقیق. ّوثستگی تیي هتغی1 جذٍل

ارزیاةی فؼد از  جنّیؼ ةغٌی 

 ةغف

قٍاظث فؼد از 
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 ةحخ و ىحیجً گیری

جّاٌغ ُو ىكّؽ ك ُو ادراؾ فؼد از كوْیث َاُؼی ةغف ظّد ىییؼ ةغٌی ةا اٌگیؽق كرزقی ةّد. ُغؼ از اٌساـ جضلیق ةؼرؿی راةٌَ ةیً جنّ

ؿث. ةازدارٌغق اٌگیؽق ٌیؼكىٍغی ةؼای رفحار جيؼیٍی ةاقغ جا ةَ ایً كؿیهَ فؼد ةَ قکم ىٌهّب ةغٌی دؿث یاةغ کَ ةا ٌحایر پژكُف صاوؼ ُيـّ ا

ی از ظّد ةَ ىٍْای اصـاؿات فؼد درةارق زػاةیث ُای زیتایی َاُؼی ك زٍـی ظّد اؿث. ةَ جنّیؼ ةغٌجّاف گفث کَ در جتییً ایً یافحَ ىی

ةیٍغ ك چَ اصـاؿی درةارق آف دارد ك ٌیؽ فکؼ ىی کٍغ دیگؼاف ةغف اك را چگٌَّ جؼ ةَ ایً ىٍْاؿث کَ فؼد ةغف ظّد را چگٌَّ ىیّتارت ركقً

اٌساـ دادف ؿادق جؼیً  ،قّد؛ صحی اگؼ یک گؼـ ُو از كزف ةغف کو ٌكّدّیؼ ةغٌی ىیرزش کؼدف ةاّخ ةِتّد جنجّاف گفث کَ كةیٍٍغ ك ىیىی 

. زائیک ك قّیؼ قّد آدـ ُا اصـاس ةِحؼی در ىّرد َاُؼ ظّدقاف داقحَ ةاقٍغ، صحی اگؼ ُیچ جغییؼی ٌکؼدق ةاقٍغكرزش ُا ةاّخ ىی

دی کاٌادا ك ىكارکث زٌاف نِـحاٌی در یّگا ك ایؼكةیک( ةَ ایً ٌحیسَ ( در پژكُكی ةا ٍّّاف جنّیؼ ةغٌی ك اٌگیؽش كرزقی )ىٌانَْ ىّر2011)

رؿیغٌغ کَ قؼکث کٍٍغق ُای نِـحاٌی در یّگا در جنّیؼ ةغٌی ىؼةّط ةَ ّّاًف جسؼةَ قغق در ةافث ُای ىّكْیحی ظاص در ىلایـَ ةا ؿایؼ 

قؼکث کٍٍغق ُا در یّگا ك ایؼكةیک ىحفاكت اؿث کَ ةا ٌحایر قؼکث کٍٍغق ُا، ٌيؼق کيحؼی گؼفحٍغ. ُيچٍیً، ىیؽاف اٌگیؽق ةَ كرزش در ةیً 

جنّیؼ ةغٌی از ظّد جا صغكدی ٌحیسَ جسؼةیات قعنی، قعنیث ك ّّاىم جّاف گفث کَ پژكُف صاوؼ ُيـّ اؿث. در جتییً ایً یافحَ ىی

ُای فؼٍُگی کَ در آؿچكو دیگؼاف یا ایغقىحٍّع ازحياّی ك فؼٍُگی از زيهَ جْؼیف زیتایی اؿث. اصـاس فؼد ٌـتث ةَ َاُؼ فیؽیکی كی در 

جّاٌغ از درؾ دیگؼاف از َاُؼ اك یا فؼد از َاُؼ ظّد ىی ارزیاةیدُغ. ىِو اؿث ةغاٌیو کَ زیغ جنّیؼ ةغٌی اك را از ظّدش قکم ىیآف ىی
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ُاٌَ ك غیؼآگاُاٌَ در ىّرد ةغف اؿث ك جّاف گفث کَ جنّیؼ ذٍُی درةؼگیؼٌغق ّلایغ، اصـاؿات آگا. ىیازاؿحاٌغاردُای ازحياّی ىحفاكت ةاقغ

قٍاظث فؼد از ةغف ظّد در كاكِ آگاُی یک قعل از ظّدش، ةازجاب افکار دیگؼاف درةارق ظّدش اؿث، در كاكِ قٍاظث فؼد از ةغف قاىم 

کارُایی کَ فؼد ةَ دنیم کَ  جّاف گفثىی ّلایغ ك اصـاؿات آگاُاٌَ در ىّرد اٌغازق ةغف، ّيهکؼد ك جّاٌایی ةغف ةؼای رؿیغف ةَ اُغاؼ اؿث. 

غانتا اصـاؿات ىٍفی ك ٌاروایحی ٌـتث ةَ ةغف دُغ کَ ، در كاكِ رفحار كی را ٌكاف ىیجنّر ةغٌی ای کَ از ظّد دارد اٌساـ ىی دُغ یا ٌيی دُغ

ك یا صحی اٌساـ کارُا ك فْانیث ىذم كرزش کؼدف یا قٍا کؼدف ةا دیگؼاف  ةگیؼداز ةؼظی کارُا ك فْانیث ُا کٍارق  فؼد ىی جّاٌغ ةاّخ قّد کَ

كرزش جٍِا صّزق ای اؿث کَ ةَ قکم گیؼی ك . ٌگاق ك جّزَ دیگؼاف كؼار ىی دُغ را در ىؼکؽ فؼدچّف  فؼد ىِارت داردُایی کَ در آف ُا 

غانتا ةا ةاكرُا  ددار ظّد ةغف قفؼد درةارصـاؿی کَ ىا جّاف گفث کَ اىیامالح رفحار كرزقکاراف ىی پؼدازد ك آٌِا را ىّرد ىٌانَْ كؼار ىی دُغ. 

قکم، رٌگ یا ؿایؽ ظّب ك ىحّازف ك زیتایی ٌغارد. یٍْی  کٍغکَ فکؼ  ةاقغدرةارق ةغف ظّدىاف ٌاراوی فؼد ك افکار ظامی ُيؼاق ُـحٍغ. ككحی 

ةیً ارد. ؼد در ؿً ظّدىاف دجْؼیف ك ةاكر ظامی ٌـتث ةَ درؿث، ظّب، زیتا، ىحٍاؿب ك زػاب ةّدف ةغف یک دظحؼ یا پـؼ ك یا یک زف ك یا ى

در داری كزّد دارد.  ی داٌكسّیاف داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ىهکاف راةٌَ ىذتث ىٍْیكرزق ؽقیاٌگا ة )از اةْاد جنّیؼ ةغٌی( اصـاس ةیياری

ُـحٍغ. ةؼای ٌيٌَّ كیژگی ُای قعنیحی از ّّاىم ىّدؼ درقکم گیؼی ك رقغ جنّیؼ ةغٌی ىذتث یا ىٍفی جّاف گفث کَ جتییً ایً یافحَ ىی

ك افؼاد کياؿ گؼا، ةكغت ادؼ پػیؼ، ىلایـَ کٍٍغق ك کـاٌی کَ ةَ ٌُؼ دیگؼاف اُيیث زیادی ىی دٍُغ ةیكحؼ در ىْؼض یافحً جنّیؼ ةغٌی ىٍفی 

ی در ةیً قّد کَ ةَ ىٍُّر ایساد ٌگؼش ىذتث در جنّیؼ ةغٌدر ٌحیسَ اصـاس ةیياری ُـحٍغ. ةا جّزَ ةَ یافحَ ُای جضلیق پیكٍِاد ىی

ُا در ایساد ٌگؼش ىذتث در جنّیؼ ةغٌی جكّیق ك جؼغیب داٌكسّیاف، آٌِا را ةَ اٌساـ كرزش ةَ ٍّّاف یک ركش درىاٌی در کٍار ؿایؼ درىاف

 کٍٍغ جا کيحؼ قاُغ اظحالالت ظّردف ك افـؼدگی ك دیگؼ اظحالالت ٌاقی از ٌگؼش ىٍفی جنّیؼ ةغٌی ةاقیو. 
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