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تديیه الگًی پیشبیىی اختالالت عاطفی  -رفتاری کًدکان بر اساس
مُارتَای اجتماعی ي اضطراب مادراوشان با میاوجیگری خًدپىدارٌ
کًدکان
سّٛی ضٕس اِسیٙی ِزی ،1فزیس ٜزٚوب٘ ٝای فز* ٚ 2فجساِ ٝضفیـ اثبزی

تبرید زریبفت96/4/14 :
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تبرید پذیزش96/6/17 :

چکیدٌ
ٞسف پژٞٚص حبضز تسٚیٗ اٍِٛی پیصثیٙی اذتالالت فبعفی-رفتبری وٛزوبٖ ثزاسبس
ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی  ٚاضغزاة ٔبزرا٘طبٖ ثب ٔیب٘زیٍزی ذٛزپٙسار ٜوٛزوبٖ ثٛز .ربٔق ٝآٔبری وّیٝ
زا٘صآٔٛساٖ پسز  8تب  12سبِٔ 4 ٝسرس ٝزِٚتی ٔٙغم 6 ٝضٟز تٟزاٖ ثٕٞ ٝزأ ٜبزراٖ آ٘بٖ زر سبَ
 1396ثٛز٘س .حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب تٛر ٝثٛ٘ ٝؿ تحمیك  ٚثزای رٌّٛیزی اس افت آسٔٛز٘ی٘ 450فز
زر٘ؾزٌزفت ٝضس.اثشار پژٞٚص پزسطٙبٔٞٝبی ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی ٌزضبْ  ٚاِیٛت ،اذتالالت رفتبری
 ٚرفتبری -فبعفی ٚٚزٚرث ،ذٛزپٙسار ٜپیزس ٞ ٚزیس است .پس اس اتٕبْ پزسطٙبٔٞٝب اس ٔبزراٖ آٟ٘ب
ذٛاست ٝضس و ٝث ٝپز سطٙبٔ ٝاضغزاة ٔبرس زر ٔٛرز ذٛز پبسد زٙٞس .سپس پزسطٙبٔٔ ٝبزرا٘ی وٝ
ٕ٘زات ثبالیی زر اضغزاة وست وزز ٜثٛز٘س ثب پزسطٙبٔٞٝبی ٔزثٛط ث ٝفزس٘س ذٛز ٔٛرز ثزرسی ٚ
تزشی ٚ ٝتحّیُ لزار ٌزفت ٕ٘ ٚزات پبییٗ اضغزاة اس ر٘ٚس پژٞٚص ذبرد ضس .زر ٘تبیذ ث ٝزست
آٔس ٜاس ضزیت ٕٞجستٍی  ،رٌزسی ٖٛچٙس ٔتغیزی  ٚآسٔ ٖٛتحّیُ ٔسیز استفبز ٜضس .زر غٛرت
ِش ْٚتزشی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ثب استفبز ٜاس رٚشٞبی آٔبری ٔب٘ٙس ضزیت ٕٞجستٍی پیزس ٖٛزر
٘زْافشار  ٚ SPSSرٚش تحّیُ ٔسَ ٔقبزالت سبذتبری زر ٘زْافشار  Amosث ٝثزرسی فزضیٞٝبی
تحمیك پززاذت ٝضس٘ .تبیذ ٘طبٖ زاز ؤ ٝسَ پیطٟٙبزی اس ثزاسش ذٛثی ثزذٛرزار ثٛز ٜاست.
ٍاشُّایکلیدی :اضغزاة ،ذٛزپٙسار ،ٜاذتالالت فبعفی -رفتبریٟٔ ،برتٞبی ارتٕبفی.
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 -زا٘طزٛی زوتزای ٌزٔ ٜٚطبٚرٚ .ٜاحس رٚز .ٗٞزا٘طٍب ٜآساز اسالٔی .رٚز .ٗٞایزاٖ

 استبزیبر ٌزٔ ٜٚطبٚرٚ .ٜاحس رٚز .ٗٞزا٘طٍب ٜآساز اسالٔی .رٚز .ٗٞایزاٖ.*ٛ٘ -یسٙسٔ ٜسئٔ َٛمبِF.dokaneifard@riau.ac.ir:ٝ
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 -استبز ٌزٔ ٜٚطبٚر .ٜزا٘طىس ٜرٚا٘طٙبسی  ٚفّ ْٛتزثیتی،زا٘طٍب ٜفالٔ ٝعجبعجبیی .تٟزاٖ .ایزاٖ
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پیشگفتار
لزارٌزفتٗ وٛزوبٖ زر ضزایظ فطبر سا ثب اذتالَ  ٚثیحجبتی رٚا٘ی ٕٞزا ٜاست و ٝرفتبر  ٚفٛاعف
آٟ٘ب را تحت تأحیز لزار زازٛٔ ٚ ٜرت ثزٚس اذتالالت فبعفی  ٚرفتبری ٔیضٛز( Ghobari ،2014
 .)Bonabث ٝعٛر وّی ٔٙؾٛر اس اذتالالت فبعفی  ٚرفتبری ،وّی ٝرفتبرٞبی تىزاری ،غیز فبزی  ٚآسار
زٙٞس ٜاست و ٝثبفج اذتالَ زر وبروزز فزز  ٚذب٘ٛازٔ ٜیضٛز  ٚآحبر ٔٙفی ثز یبزٌیزی ،ارتجبط ٚ
وبرآیی ارتٕبفی آ٘بٖ ٔیٌذارز( ٚ .)Sadock ،2014رٛز رفتبرٞبیی ٔب٘ٙس پزذبضٍزی ،افسززٌی،
اضغزاة ٌٛ ٚضٌ ٝیزی زر وٛزوبٖ تب حسٚزی عجیقی است ِٚی زر ثزذی اس وٛزوبٖ ضست ایٗ
رفتبرٞب ثٛ٘ ٝفی است و ٝرفتبرضبٖ ،ثب رفتبر ٕٞسبال٘طبٖ تفبٚت زارز ،اغّت ٔػزف سیٍبر ،اِىُ ٚ
حتی ٔٛاز ٔرسر  ٚلزظٞبی رٚاٍ٘ززاٖ ٘ ٚیش افٕبَ ٔربعزٜآٔیش رٙسی ٘یش زر آیٙسٜی آٟ٘ب زیسٜ
ٔیضٛز  ٚزر ٘تیز ،ٝایٗ اذتالالت ٔٙزز ث ٝثیثٙس  ٚثبری ،رفتبرٞبی ضس ارتٕبفی  ٚغیز اذاللی،
٘بتٛا٘ی تحػیّی ،فزار اس ٔسرسٔ ٚ ٝطىالت ارتجبعی ضسیس ثب اعزافیبٖ ٟٔ ٚبرتٞبی ضقیف ارتٕبفی
ٔیضٛز .زر ٚالـ ،اذتالالت رفتبری ـ فبعفی ث ٝضزایغی اعالق ٔیضٛز و ٝزر آٖ پبسدٞبی رفتبری
 ٚفـبعفی زر ٔسرس ٝثب ٙٞزبرٞبی فزٍٙٞی ،سٙی  ٚلٔٛی تفـبٚت زاضـت ٝثبضس .ث ٝعٛری و ٝثز
فّٕىزز تحػیّی فززٔ ،زالجـت اس ذـٛز ،رٚاثظ ارتٕبفی ،سبسٌبری فززی ،رفتبر زر والس ٚ
سبسٌبری زر ٔحیظ وبر ٘یش تأحیز ٔٙفی ثٍذارز .اغّت وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ثب اذتالالت رفتـبری،
احسبسـبت ٔٙفـی زار٘ـس  ٚثـب زیٍـزاٖ ثسرفتبری ٔیوٙٙس .زر ثیطتز ٔٛارزٔ ،قّٕبٖ ٕٞ ٚىالسیٞب،
آ٘بٖ را عزز ٔیوٙٙس  ٚزر ٘تیز ٝفزغتٞبی آٔٛسضی آ٘ـبٖ ،وـبٞص ٔییبثس ( .)Esmaeili ،2014
زر ثٚ ٝرٛز آٔسٖ ایٗ ٘ٛؿ اذتالالت ،فٛأُ ٔتقسزی اس لجیُ؛ فٛأُ ٚراحتی ،فٛأُ ارتٕبفی-
التػبزی  ٚفٛأُ ذب٘ٛازٌی زذبِت زار٘س (  ٚ )Tajdaran ،2014اس آ٘زبیی و ٝذب٘ٛاز٘ ٜرستیٗ
پبیٍبٞی است و ٝضرػیت  ٚفٛاعف فزز زر آ٘زب تطىیُ یبفت ٚ ٝرضس ٔیوٙس ،ثسیٟی است وٝ
ٔیتٛا٘س یه ٔٙطبء اذتالالت فبعفی  ٚرفتبری زر سبذتبر  ٚتقبٔالت ذب٘ٛازٌی ٔحسٛة ضٛز  ٚزر
ایٗ ٔیبٖ ٘مص ٔبزراٖ ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتزیٗ فض ٛذب٘ٛاز ٜزر رفتبر وٛزوبٖ اس إٞیت ٚیژٜای ثزذٛرزار
است(  .)Zarrab،2016زر ٚالـ ٚاِسیٗ ،ثرػٛظ ٔبزراٖ ثیطتزیٗ تقبُٔ را ثب وٛزوبٖ زار٘س ٔ ٚسّٕب
ٚضقیت سالٔت رٚا٘ی آ٘بٖ ثز رفتبر  ٚفٛاعف وٛزوبٖ تأحیز ذٛاٞس ٌذاضت .فٕٔٛبً ٔبزراٖ ٔضغزة
رشء ٔبزرا٘ی ٞستٙس و ٝثب فزس٘ساٖ ذٛز ثسرفتبری وزز ٚ ٜاغّت اس ثزآٚرزٖ ٘یبسٞبی آٟ٘ب غبفُ
ٞستٙس (ٕٞ ،)Steck ،2006چٙیٗ وٛزوبٖ ایٗ ٚاِسیٗ ،ث ٝذبعز تزس ،ضزْ یب ٚفبزاری ،اس ٘یبسٞبی
ذٛز چطٓ پٛضی وزز ٚ ٜآٟ٘ب را ٔرفی ٍ٘ٔ ٝیزار٘س  ٚاغّت ث ٝربی ٘طبٖ زازٖ ٘براحتی  ٚاذتالَ،
ذٛز را فٛقاِقبز ٜآراْ ٘طبٖ ٔی زٙٞسِٚ ،ی ٔغبِق ٝزلیك رٚی ایٗ وٛزوبٖ ٘طبٖ زاز ٜو ٝآٟ٘ب زر
ٔقزؼ ذغز ارتٙبة ٘بپذیز ٔطىالت رٚا٘ی ٞستٙس (  .)Cooklin،2016اٌزچ ٝو٘ ٝمص فٛأُ پٟٙبٖ
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زیٍزی را زر ثزٚس یب تسا ْٚایٗ ٔطىالت ٕ٘یتٛاٖ ٘بزیسٌ ٜزفت ٔخُ ذٛزپٙسار ٚ ٜفشت ٘فس
وٛزوبٖ .ذٛز پٙسار ،ٜتػٛیزی است ؤ ٝب اس ذٛز زاریٓ  ٚایٗ تػٛیز ث ٝعزق ٔرتّف اس رّٕٝ
تقبُٔ ثب زیٍزاٖ ضىُ ٔیٌیزز( .)Pastorino،2013ذٛزپٙسار ٜاس ٕٟٔتزیٗ فٛأُ ٔٛفمیت زر
س٘سٌی افزاز است ،اٌز فزز تٛا٘بییٞب  ٚاستقسازٞبی ذٛز را ثطٙبسس  ٚتّمی  ٚثززاضـت ٔخجتـی اس
تٛا٘بیی ٞبی ذٛز زاضت ٝثبضس  ٚث ٝایٗ ثبٚر ثزسس ؤ ٝیتٛا٘س ثـ ٝآٖ چیـشی زسـت یبثـس وـٝ
استقسازش را زارز ،ایٗ أٛر ٔٛرت افشایص ثبسزٞی  ٚوبرآٔسی  ٚتحمك اٞـساف أ ٚـیضـٛز ( 2012
 .)Dunn & Hammer،ارسیبثی ضرع اس «ذٛز» لغقیتزیٗ فبُٔ زر ر٘ٚس رضـس رٚا٘ـی اسـت .ایـٗ
ارسضـیبثی تٕبٔبً ث ٝضی ٜٛآٌبٞب٘ ،ٝغزیح  ٚضفبٞی یب ثز ضٕززٖ غفبت  ٚتٛغیف حبالت ٘یسـت،
ثّىـ ٝث ٝغٛرت احسبس است .اٌز فزز ٘سجت ث ٝذٛز احسبس ٔخجتی زاضت ٝثبضـس ،سـبِٓتـز ثـٛزٜ
 ٚس٘سٌی را ث ٝعٛر ٔخجتتزی ازران ٔیوٙس.زر ٚالـ ،ذٛزپٙسار ،ٜضبُٔ«ذٛزٚالقی» ٚ
«ذٛزآرٔب٘ی» اسـت« .ذـٛزآرٔـب٘ی» یـب ایـس ٜآَٔ ،زٕٛفـٚ ٝیژٌیٞبیی است ؤ ٝب زٚست زاریـٓ
ٚارـس آٟ٘ـب ثبضـیٓ ٕٔ ٚىـٗ اسـت زٚر اس ٚالقیـت  ٚزست ٘بیبفتٙی ثبضٙس (.) Freeth،2007
پژٞٚص ٘طبٖ زاز ٜاست و ٝضقف ذٛزپٙسارٔ ٜیتٛا٘س زر ثزٚس اذتالالت فبعفی -رٚا٘ی ٘مص ٕٟٔی
زاضت ٝثبضس (.)Junghyun ،2016اذتالالت فبعفی  ٚرفتبری وٛزوبٖ ،ارتجبط تٍٙبتٍٙی ثب ٔطىالت
رٚا٘ی ٚاِسیٗ ،ثٚ ٝیژٔ ٜبزراٖ زارزٞ .ز چمسر ٔطىُ رٚا٘ی آ٘بٖ ضسیس ثبضس ،ؽٟٛر ایٗ ٘ٛؿ اذتالالت
زر فزس٘سا٘طبٖ افشایص ٔییبثس ( ٚ )Washington Kids Count ،2010پبییٗ ثٛزٖ سالٔت رٚا٘ی
ٔبزراٖ  ٚاستزس ،اضغزاة  ٚافسززٌی( )Gartstein ،2009آٟ٘ب یىی اس فٛأُ ذب٘ٛازٌی ٔؤحز زر
ثزٚس اذتالالت فبعفی  ٚرفتبری زر وٛزوبٖ است ( .)Zarrab ،2016زر ٚالـٚ ،یژٌیٞبی ذبغی اس
ارتجبعبت ذب٘ٛازٌی ثٚ ٝیژ ٜا٘حزاف ٘ ٚبٕٞبٍٙٞیٞبی ٚاِسیٗ ،رٚشٞبی ا٘ضجبعی سرتٌیزا٘ٚ ٝ
غیزلبثُ پیصثیٙی ٘ ٚیش فسْ حٕبیت فبعفی ٚاِسیٗٔ ،یتٛا٘ٙس ذغز اثتال فزس٘ساٖ ث ٝایٗ ٘ٛؿ
اذتالالت را افشایص زٙٞس (.) Alikhani،2013اس سٛی زیٍز ،إٞیت ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ
ٕٟٔتزیٗ فبُٔ ارتٕبفی ضسٖ  ٚسبسٌبری ارتٕبفی را ٕ٘یتٛاٖ اس ٘ؾـز زٚر زاضت  ٚتٛر ٝثٛٞ ٝش
ارتٕبفی ،رضس ارتٕبفی  ٚتزثیت ارتٕبفی زر وٙبر زیٍز اثقبز رضس  ٚحیغٞٝبی تقّـیٓ  ٚتزثیـت اس
ربیٍبٚ ٜیژٜای ثزذٛرزار است ( .)Matson ،2014وٕجٛز ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی ،زر رٚاثظ ثیٗ فـززی
 ٚزر حٛسٜٞبی رفتبری ـ فبعفی ٔٛرـت ثـزٚس ٔطـىالت ٔتقـسزی ٔیضٛز (&Michelle ،2008
 )Randyسیزا زر چٙـیٗ ضـزایغی أىـبٖ ارتجبط سبِٓ ٔیسز ٘یست  ٚسالٔت س٘سٌی فـززی ٚ
ارتٕـبفی تٟسیــس ٔ ٚرتــُ ذٛاٞــس ضــس .زر ٘تیزــ ٝسبسٌبری ٘ٛرٛا٘بٖ وبٞص ٔییبثس  ٚآٟ٘ب
را ثب ٘بتٛا٘ی زر ثیطـتز أٛر رٚسا٘ ٝذٛز ٔٛارٔ ٝیسـبسز( .)Hyatt & Filler ،2007زر ٘ٛرٛا٘ب٘ی وٝ
ذب٘ٛازٜٞبی آٟ٘ب اس ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی ٘برسـبیی ثزذٛرزار ثٛز٘س،احسـبس زرز٘ــبوی اس ثــی
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(Levine & ،2008

وفــبیتی ،اضــغزاة ،وــبٞص اٍ٘یــشش ٘ ٚبسبسٌبریٞبیی ٌشارش ضس ٜاست
 ٚ )Barringerزر وُ وست ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی ،ثب ایزـبز تحـ َٛفـبعفی  ٚارتٕــبفی زر
٘ٛرٛا٘ــبٖ ،ؽزفیــت آٟ٘ــب را ثــزای تٕزوــش ثــز فقبِیتٞبی تحػیّی ،ثٟجـٛز سـالٔت رٚاٖ
ضـٙبذتی  ٚوـبٞص ٔطىالت رفتبری ،سجت ٔـیضـٛز( .)Esmaeili ،2014ثٙبثزایٗ ٘مص ٟٔٓ
ذب٘ٛاز ٜزر ضزایظ ٘بٔتقبزَ رٚا٘ی وٛزوبٖ ،حفؼ رضبیت اس س٘سٌی ثزای آٟ٘ب است ٔ ٚیتٛاٖ
پیبٔسٞبی فبعفی ،ارتٕبفی ،رسٕی  ٚآٔٛسضی وٛزوبٖ را ٚاثست ٝث ٝتزبرة آٟ٘ب زر ذب٘ٛازٜٞبیطبٖ
زا٘ست ،)2008( Lim ،)2009( Gartstein ،)2002( Gurthmundsson ،)2008( Mattejat .زر
ثزرسیٞبی ذٛز زریبفتٝا٘س و ٝاضغزاة ٚاِسیٗ ثبافشایص ٌٛضٌٝیزی،افسززٌی،اضغزاة،پز ذبضٍزی
ٚضقف فّٕىزز ارتٕبفی زر فزس٘سا٘طبٖ ٕٞزا ٜذٛاٞس ثٛزSelimbasic ،)2009( Giannakopoulos .
(٘ )2009( Gartstein ،)2006یش راثغ ٝثٟساضت رٚا٘ی  ٚسالٔت رسٕی ٚاِسیٗ را ثب فّٕىزز ٚ
ثٟشیستی وٛزوبٖ ثزرسی وزز٘س  ٚث ٝایٗ ٘تبیذ رسیس٘س وٚ ٝضقیت سالٔت رٚا٘ی ٚاِسیٗ ثب سالٔت
رٚاٖ ضٙبذتی  ٚرسٕی  ٚاحسبسبت  ٚتٛاٖ وٛزوبٖ ٔزتجظ است .آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ تأویس وززٜا٘س وٝ
ٚضقیت سالٔت رسٕی ٚاِسیٗ ضسیساً ثب ازران ذٛیطتٗ ٔخجت زر وٛزوبٖ ارتجبط زارزٔ .غبِقبت
٘طبٖ زاز ٜاست و ٝآسیت رٚا٘ی ٔبزرٛٔ ،رت اذتالالت فبعفی ـ ٞیزب٘ی ٔ ٚطىالت تحػیّی
فزس٘ساٖ ٔیضٛز ( ٚ )Lazarus ،2016زر ثیٗ وٛزوبٖ س٘سا٘ی زر آٔزیىب ٘طبٖ زاز ٜضس ٜو ٝآٟ٘ب
ٔبزرا٘ی ثب ثیٕبریٞبی رٚا٘ی زاضتٝا٘س(٘ )2016(Hugo .)Huntsman ، 2010یش زر پژٞٚص ذٛز
ز ریبفتٙس ؤ ٝطىالت فبعفی ،رفتبری  ٚارتٕبفی زر ٔیبٖ وٛزوبٖ ثب ضزیت ٛٞضی ثبال ارتجبط
ٔستمیٓ ثب ضزایظ رٚا٘ی ٔبزرا٘طبٖ زارز .ثٙبثزایٗ ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِت ارای ٝضس ٜثب ٞسف تسٚیٗ اٍِٛی
پیصثیٙی اذتالالت فبعفی  -رفتبری وٛزوبٖ ثز اسبس ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی  ٚاضغزاة ٔبزرا٘طبٖ
ثب ٔیب٘زیٍزی ذٛزپٙسار ٜوٛزوبٖ پژٞٚص حبضز ضٕٗ اعالؿ اس ضزٚرت ٔغبِق ٚ ٝثبسضٙبسی ٔٙبثـ
زر ٖٚفززی احزٌذار ثز اذتالالت فبعفی -رفتبری٘ ،مص تقییٗ وٙٙس ٜاضغزاة ٟٔ ٚبرتٞبی
ارتٕبفی ٔبزراٖ  ٚذٛزپٙسار ٜوٛزوبٖ ثٔ ٝخبث ٝفٛأُ زر ٖٚفززی احزٌذار ثز اذتالالت ،زر یه اٍِٛ
را ثیص اس پیص ٔٛرز تٛر ٝلزار ٔیزٞس .زر ٚالـ ایٗ پژٞٚص زرغسز است تب ث ٝسٛاَ سیز پبسد
زٞس و ٝاٍِٛی پیصثیٙی اذتالالت فبعفی -رفتبری ثز اسبس ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی  ٚاضغزاة
ٔبزرا٘طبٖ ثب ٔیب٘زیٍزی ذٛزپٙسار ٜوٛزوبٖ آٟ٘ب چٍ ٝ٘ٛاٍِٛیی است؟
ريش پژيَش
پژٞٚص حبضز اس ِحبػ ٞسف وبرثززی  ٚاس ٘ؾز رٚش اس ٘ٛؿ ٕٞجستٍی ،اوتطبفی  ٚاس ٘ٛؿ
ٞسایت ضسٔ ٚ ٜتٛاِی است .و ٝث ٝپیصثیٙی اذتالالت فبعفی -رفتبری وٛزوبٖ ثز اسبس
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ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی  ٚاضغزاة ٔبزرا٘طبٖ ثب ٔیب٘زیٍزی ذٛزپٙسار ٜوٛزوبٖ ٔیپززاسز .زر ٟ٘بیت ثٝ
تسٚیٗ اٍِٛی ٔٙبست ثزای پیصثیٙی راثغٔ ٝتغیزٞبی فٛق ٔیا٘زبٔس .اٍِ ٛیب ٔسَٕ٘ ،بیص ٘ؾزی ٚ
سبز ٜضس ٜاس رٟبٖ ٚالقی است ٌ ٚبٞی ثٔ ٝقٙبی ٚیژٌیٞبی رفتبریٞ ،سفٞبی آرٔب٘ی  ٚرفتبری ٚ
سٔب٘ی ثٔ ٝقٙبی اغ َٛفزٍٙٞی ث ٝوبر ٌزفت ٝضس ٜاست .زر ٚالـ ٔسَ ،عزح ٕٝ٘ٛ٘ ٚای است و ٝاس
آٖ اِٟبْ ٔیٌیز٘س  ٚیب اس آٖ ٘سرٝثززاری ٔیضٛز( .)Shafi Abadi ،2012ربٔق ٝآٔبری ایٗ پژٞٚص
ضبُٔ تٕبٔی زا٘ص آٔٛساٖ پسز  8تب  12سبِٔ 4 ٝسرس ٝزِٚتی ٔٙغم 6 ٝضٟز تٟزاٖ ثٕٞ ٝزاٜ
ٔبزراٖ آ٘بٖ است .تقساز ایٗ زا٘ص آٔٛساٖ عجك ِیست زرذٛاستی اس آٔٛسش  ٚپزٚرش ایٗ ٔٙغمٝ
تٟی ٝضس و ٝتقساز آٟ٘ب ٘ 2345فز ثٛزٌٕٝ٘ٛ٘ .یزی زر ایٗ پژٞٚصٌٕٝ٘ٛ٘ ،یزی چٙس ٔزحّٝایست
ثسیٗ غٛرت و ٝاثتسا اس ٔیبٖ ٔسرسٞٝبی ٔٙغم 6 ٝضٟز تٟزاٖ ٔ 6سرس ٝث ٝضی ٜٛتػبزفی ا٘تربة
ضس ،سپس اس ٞز ٔسرس 3 ٝوالس  ٚاس ٞز والس  25زا٘ص آٔٛس ا٘تربة ٌززیس .ثب تٛر ٝثٛ٘ ٝؿ
تحمیك  ٚثزای رٌّٛیزی اس افت آسٔٛز٘ی  450زا٘ص آٔٛس زر ٘ؾز ٌزفت ٝضس ٚ ٜثب پزسطٙبٔٞٝبی
ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی ،اذتالالت رفتبری  ٚذٛزپٙسار ٜآسٔ ٖٛضس٘س .پس اس اتٕبْ پزسطٙبٔٞٝب اس
ٔبزراٖ آٟ٘ب ذٛاست ٝضس و ٝث ٝپزسطٙبٔ ٝاضغزاة زر ٔٛرز ذٛز پبسد زٙٞس .سپس پزسطٙبٔٝ
ٔبزرا٘ی وٕ٘ ٝزات ثبالیی زر اضغزاة وست وزز ٜثٛز٘س ثب پزسطٙبٔٞٝبی ٔزثٛط ث ٝفزس٘س ذٛز ٔٛرز
ثزرسی  ٚتزشی ٚ ٝتحّیُ لزار ٌزفت ٕ٘ ٚزات پبییٗ اضغزاة اس ر٘ٚس پژٞٚص ذبرد ضسٔ .النٞبی
ٚرٚز ث ٝایٗ پژٞٚص فجبرتست اس :لزار زاضتٗ زر زأ ٝٙسٙی  8تب  12سبَ .لزار زاضتٗ زر ٔٙغم6 ٝ
تٟزاٖٕٞ .ىبری تب پبیبٖ پژٞٚص ٔ ٚالنٞبی ذزٚد فجبرتست اس :زاضتٗ ٔقِّٛیتٞبی ذبظ ٚ
٘بتٛا٘ی زر ارزای پزسطٙبٔٞٝب زر فزایٙس پژٞٚص.رٚش ا٘زبْ پژٞٚص ثسیٗ غٛرت ارزا ضس و ٝاثتسا
ثب ٔزارق ٝثٔ ٝسارس پسزا٘ ٝا٘تربة ضس ٜزر ٔٙغم 6 ٝتٟزاٖ ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب وبزر ٔسارس  ٚآٔٛسش ٚ
پزٚرش ٔٙغم ،ٝپزسطٙبٔٞٝبی ٔٛرز ٘ؾز سیز ٘ؾز پژٞٚطٍز  ٚتٛسظ زا٘ص آٔٛساٖ تىٕیُ ضسٚ ٜ
پزسطٙبٔٞٝبی ٔزثٛط ثٚ ٝاِسیٗ ٘یش ث ٝزا٘ص آٔٛس یب ٔقّٕیٗ سپزز ٜضس تب ث ٝزست ٔبزراٖ یب ٔزالت
فقّی زا٘صآٔٛس رسیس ٚ ٜتىٕیُ ضٛز پس اس رٕـآٚری تٕبْ پزسطٙبٔٞٝبی تىٕیُ ضس ٚ ٜحذف
ٔٛارز ٔرسٚش تحّیُ آٔبری غٛرت ٌزفت .زر ٚالـ زر ایٗ پژٞٚص زا٘صآٔٛساٖ ٔ ٚبزراٖ ثب تٛرٝ
ثٔ ٝالن ٞبی ٚرٚز ث ٝپژٞٚص ٔٛرز ثزرسی لزار ٌزفتٙس  ٚزر غٛرتی و ٝزا٘صآٔٛسی ٔبزر ذٛز را اس
زست زاز ٜثٛز ،پزسطٙبٔ ٝاضغزاة ٔبزراٖ تٛسظ ٔزالت فقّی ا ٚاس لجیُ ٔبزر ثشري ،پزستبر ،ذبِٝ
 ٚسبیز افزاز ٔزالت تىٕیُ ضس.

تدٍیيالگَیپیصتیٌیاختالالتعاطفی-رفتاری...



ابزار گردآيری دادٌَا
پرسطٌاهِاختالالترفتاری -عاطفیٍٍدٍرث :فزْ اِٚی ٝپزسطٙبٔٚٚ ٝزٚرث  116سؤاَ
زاضت ٝو ٝآسٔٛز٘یٞب ثب پبسدٞبی «آری» یب «٘ »ٝث ٝآٟ٘ب پبسد ٔیزاز٘سٚٚ .زٚرث زر ٔزاحُ تسٚیٗ
ایٗ پزسطٙبٔٛٔ ،ٝاز یب سؤاَٞبیی را و ٝثیص اس  25زرغس افزاز ثٟٙزبر ٕٞب ًٙٞثب پبسدٞبی وّیس
(پبسدٞبیی و٘ ٝطبٍ٘ز اذتالَ ٞیزب٘ی ثٛز ) ث ٝآٟ٘ب پبسد زاز٘س ،اس ٔحتٛای پزسطٙبٔ ٝحذف وزز.
چزا وٚٚ ٝزٚرث فزؼ ٔیوزز و ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛپزسصٞب افزاز رٚاٖ آسرز ٜرا اس افزاز سبِٓ رسا ٕ٘یوٙس.
ا٘تربة پزسصٞب ثزاسبس ایٗ رٚش ٘ ٝتٟٙب ٔٛرت ضس ،ضزیت تطریع پزسصٞب ثزای رسا وززٖ
افزاز ثیٕبر اس افزاز ثٟٙزبر  ٚسبِٓ افشایص یبثس ثّى ٝسؤاالت ایٗ پزسطٙبٔ ٝوبٞص یبثس .فزْ وٛتبٜ
پزسطٙبٔ ٝضرػیتی ٚٚزٚرث ٔ 76بز ٜزارز و ٝثزای سٙزص اذتالَٞبی ٞیزب٘ی افزاز اس 12
سبٍِی تب  16 - 17سبٍِی وبرثزز زارزٚ .یژٌیٞبیی و ٝثٚ ٝسیّ ٝایٗ پزسطٙبٔٛٔ ٝرز سٙزص لزار
ٔیٌیز٘س فجبرتٙس اسٞ .1 :یزبٖپذیزی ٚ.2سٛاس  ٚضقف رٚا٘ی  .3تٕبیُ ثٌٛ ٝضٌٝیزی  .4رفتبر ٚ
افىبر پبرا٘ٛییسی ٌ .5زایص ث ٝافسززٌی ٌ .6زایص ث ٝپزذبضٍزی  ٚرفتبر تٟبرٕی  .7ثیلزاری .8
ٌزایص ث ٝرفتبرٞبی ضسارتٕبفی .زر رٚش ٕ٘زٌٜذاری پزسطٙبٔٚٚ ٝزٚرث ،ث ٝاسای ٞز سؤاَ وٝ
آسٔٛز٘ی پبسد ثّٔ ٝیزٞس یه ٕ٘زٔ ٜیٌیزز  ٚزر ٔمبثُ پبسد ذیزٕ٘ ،زٜای زریبفت ٕ٘یزارزٔ .خالً
زر ٚیژٌی تٕبیُ ثٌٛ ٝضٌٝیزی ؤ ٝطتُٕ ثز  15سؤاَ ٔیثبضس ،چٙب٘چ ٝآسٔٛز٘ی ث 8 ٝسؤاَ پبسد
ثّ ٚ ٝث 7 ٝسؤاَ پبسد ذیز زٞسٕ٘ ،زٟ٘ ٜبیی ٚی زر ایٗ ٚیژٌی  8ذٛاٞس ثٛز ٚ .سپس ثب ٕ٘ز ٜثزش
ایٗ ٚیژٌی ٔمبیس ٝذٛاٞس ضس ٔ ٚطرع ٔیٌززز و ٝآسٔٛز٘ی تٕبیُ ثٌٛ ٝضٌٝیزی زارز یب ایٗ وٝ
ٚارس تٕبیالت ٌٛضٌٝیزإ٘٘ ٝیثبضس .ثزای ثمیٚ ٝیژٌیٞبی و ٝایٗ پزسطٙبٔٔ ٝیسٙزس ثٕٞ ٝیٗ
غٛرت ٕ٘زٌٜذاری ذٛاٞس ضس (.)Woodworth ،1920
ًظام دستِتٌدی هْارت اجتواعی گرضام ٍ الیَت :ثٙٔ ٝؾٛر ارسیبثی ٟٔبرت ارتٕبفی
وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ 3تب 18سبِ ٝعزاحی ضس ٜاست .فزْ ٚاِسیٗ آٖ ث ٝارسیبثی رفتبرٞبی الساْ ٔیوٙس
و ٝارتجبط ثیٗ ٚاِسیٗ  ٚوٛزن را تحت تبحیز لزار ٔیزٞس .ذززٔ ٜمیبس ٟٔبرت ارتٕبفی ضبُٔ40
ٔٛرز است  ٚث ٝارسیبثی چٟبرفبُٔ ٕٞىبری ،رزات ٚرسی ،ذٛزوٙتزِی ٔ ٚسئِٛیتپذیزی الساْ
ٔی وٙس .ذززٔ ٜمیبس رفتبرٞبی ٔطىُ آفزیٗ ؤ ٝب٘ـ رضس ٟٔبرت ارتٕبفی ٔخجت ٞستٙس ضبُٔ
ٛٔ 18رز ٔیض٘ٛسٔ ،طىالت ثیز٘ٚیٔ ،طىالت زر٘ٚی  ٚثیص فقبِیٕ٘ .زٌٜذاری ایٗ ٔمیبس ثٝ
غٛرت ِیىزتی اس غفز تب ز ٚا٘زبْ ٔیضٛز  ٚثب رٕـ ٕ٘زات ٞز ذززٔ ٜمیبس یه ٕ٘ز ٜوبُٔ ثٝ
زست ٔیآیس .زإٔ٘ ٝٙزات زر ٔمیبس ٟٔبرت ارتٕبفی اس غفز تب 80زر ٘ٛسبٖ است وٕ٘ ٝز ٜثبالتز
زرآٖ ٘طبٟ٘ٔ ٝبرت ارتٕبفی ثٟتز ٕ٘ ٚز ٜپبییٗتز ٌٛیبی آسیت زر ٟٔبرت ارتٕبفی استٔ .ست
سٔبٖ ثزای تىٕیُ پزسطٙبٔ٘ ٝیش حسٚز 10تب 25زلیم ٝاست.
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پرسطٌاهِچٌدتعدیاضطرابهارچٍّوکاراى :ایٗ پزسطٙبٔ ٝیه ٔمیبس ذٛز ٌشارش
زٞی است و ٝتٛسظ  )1997( March, Parker, Selivan and ConnorsMثزای ارسیبثی ٘طب٘ٞٝبی
اضغزاة زر زا٘ص آٔٛساٖ  8تب  19سبِ ٝعزاحی ضس .ایٗ پزسطٙبٔٔ 39 ٝبز ٜزارز و ٝاس عزیك
فالٔتٌذاری رٚی یه ٔمیبس چٟبر زررٝای اس ٘ٛؿ ِیىزت (ٞزٌش ;  1تب ٕٞیط .)4 ; ٝسٙزیسٜ
ٔیضٛز.
پرسطٌاهِ خَدپٌدارُ کَدکاىٔ :میبس ذٛز پٙسار ٜوٛزوبٖ ( )CSCSتٛسظ

Pierce

 )1969( &Hariseتٟی ٝضس ٜاست ٔ ٚقبزَ اٍّ٘یسی آٖ ٔیثبضس .ایٗ ٔمیبس رٟت سٙزص ٔیشاٖ
ذٛزپٙسار ٜوٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ عزحریشی ضس ٜاست  ٚزر رٟت ٍ٘زش  ٚاحسبس فزز ٘سجت ثٝ
ذٛزش ،ذالغٔ ٝیضٛز .ث ٝثیبٖ زیٍز ،ذٛزپٙسارٜای و ٝزر ایٗ ٔمیبس سٙزص ٔیضٛز ،ث ٝفٛٙاٖ
ٔزٕٛف٘ ٝسجتبً حبثت ٍ٘زش فزز ٘سجت ث ٝذٛز ،تقزیف ضس ٜاست .ایٗ پزسطٙبٔ ٝضبُٔ  80سٛاَ
است و ٝسٛاالت پزسطٙبٔ ٝث ٝغٛرت ٌشارش ضرػی زرثبر ٜایٙى ٝوٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ زرثبرٜ
ذٛزضبٖ چ ٝاحسبسی زار٘س ،عزحریشی ضسٜا٘سٞ .ز فجبرت پزسطٙبٔ ٝث ٝغٛرت ز ٚثرطی ثّی یب
ذیز عزحریشی ضس ٜاست .پزسطٙبٔ ٝاذتالالت ٚزٚرث :زر پزسطٙبٔ ٝضرػیتی ٚٚزٚرث ثزای ٞز
ٚیژٌی ضرػیتی یه ٕ٘ز ٜثزش ٚرٛز زارز وٕ٘ ٝز ٜذبْ آٖ آسٔٛز٘ی زر ٞز ٚیژٌی ،ثب ٕ٘ز ٜثزش
آٖ ٚیژٌی ٔمبیس ٝث ٝضىُ سیز ٔٛرز تقجیز  ٚتفسیز لزار ٔیٌیزز  ٚضزیت آِفبی وز٘ٚجبخ افتجبر ایٗ
تست را ٔ 0/82حبسج ٝوزز ٜاست .زر ایزاٖ ٘یش ضزیفی افتجبر ایٗ تست را  0/91ارسیبثی وزز ٜاست
(.)Sadeghi ، 2014
پرسطٌاهِاضطرابهارچ :ایٗ ٔمیبس چٟبر ثقس اضغزاة ارتٕبفی ،اضغزاة رسایی ،ارتٙبة
اس آسیت ٘ ٚطب٘ٞٝبی رسٕب٘ی را ٔیسٙزس )2006( Iwerson .ثزای وُ ٔمیبس ضزیت آِفبی
وز٘ٚجبخ  ٚ 0/87ثزای ذززٔ ٜمیبسٞب ث ٝتزتیت ضزیت  0/64 ٚ 0/71 ،0/84 ،0/83را ٌشارش وزز.
 )2012( Mashhadi & etalایٗ پزسطٙبٔ ٝرا ثز رٚی زا٘صآٔٛساٖ پبیٞٝبی تحػیّی س ْٛتب پٙزٓ
اثتسایی زذتز  ٚپسز ٙٞزبریبثی وزز ٚ ٜافتجبر ثبس آسٔبیی ٕٞ ٚ 0/48سب٘ی زر٘ٚی  0/79را ٌشارش
وزز٘سٕٞ .چٙیٗ ٕٞجستٍی ایٗ ٔمیبس ثب ٔمیبس اضغزاة آضىبر  ٚ 0/38افسززٌی زا٘صآٔٛساٖ
ٌ 0/20شارش ضس و ٝثیبٍ٘ز رٚایی ٍٕٞزا ٚ ٚاٌزای ٔمیبس ٔذوٛر است ٘ ٚتبیذ تحّیُ فبّٔی
تبییسی ٘یش ٘طبٖ زاز و ٝاٍِٛی  4فبّٔی ٔمیبس اضغزاة زا٘صآٔٛساٖ زر ربٔق ٝایزاٖ ثزاسش ذٛثی
زارز (ٟٔ.)Mashhadi & etal ،2012برتٞبی ارتٕبفی ٌزضبْ  ٚاِیٛت :ایٗ ٔمیبس رٚی ٕ٘ٝ٘ٛ
٘ 1027فزی اس ٚاِسیٗ ارزا  ٚافتجبر آٖ ٚ ./80رٚایی آٖ ./20تبٌ ./70شارش ضس ٜاست (،2005
ٕٞ .)Depear & Voulupچٙیٗ افتجبر آٖ را  ٚ 0/80)1990( Gresha & Elliottزر ایزاٖ Shahmam
(ٌ 0/90)1999شارش وزز ٜاست (.)Parvin ،2015خَدپٌدارُپیرزٍّریس :ضزیت پبیبیی ایٗ
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پزسطٙبٔ ٝثب استفبز ٜاس آِفبی وز٘ٚجبخ  0/83ثزآٚرز ضس ٜاست ( .)Pierce ،1969زر ایزاٖ ٘یش تٛسظ
سبفتچی ثزاثز ٔ 0/75حبسج ٝضس ٜاست(.)Saatchi ،2010
یافتٍَای پژيَش
ثزای تزشی ٚ ٝتحّیُ آٔبری زازٜٞب اس رٚشٞبی آٔبر تٛغیفی  ٚاستٙجبعی استفبز ٜضس ٜاست.
زر ثرص آٔبر تٛغیفی ،ث ٝضبذعٞبی ٌزایص ٔزوشی  ٚپزاوٙسٌی ٘ؾیز ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٚاریب٘س ،)... ٚ
ٌشارش ذٛاٞس ضس .زر رٚشٞبی آٔبر استٙجبعی،اس ضزیت ٕٞجستٍی ،رٌزسی ٖٛچٙس ٔتغیزی ٚ
آسٔ ٖٛتحّیُ ٔسیز استفبز ٜضس .زر غٛرت ِش ْٚتزشی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ثب استفبز ٜاس رٚشٞبی
آٔبری ٔب٘ٙس ضزیت ٕٞجستٍی پیزس ٖٛزر ٘زْ افشار  ٚ SPSSرٚش تحّیُ ٔسَ ٔقبزالت سبذتبری
زر ٘زْافشار  Amosث ٝثزرسی فزضیٞٝبی تحمیك پززاذت ٝضس .ثٙٔ ٝؾٛر پیصثیٙی اذتالالت
فبعفی -رفتبری ،اٍِٛی ٔفٟٔٛی ث ٝزست آٔس ٜاس عزیك رٚش ٔسَیبثی ٔقبزالت سبذتبری ثزرسی
ذٛاٞس ضسٕٞ .چٙیٗ ث ٝزِیُ ثزتزی  SEMثز تىٙیهٞبی تزتیجی حسالُ ٔزذٚر  ٚتٛا٘بیی آٖ زر
ارسیبثی وفبیت اٍِٞٛبی ٘ؾزیٔ ،مبیس ٝاٍِٞٛب ٕٞ ٚچٙیٗ ثزآٚرز پبرأتزٞبی اٍِ ٛثیٗ ٌزٜٞٚبی
ٔرتّف اس ایٗ رٚش استفبز ٜذٛاٞس ضس .ثب استفبز ٜاس ایٗ رٚش آٔبری پیطزفت ،ٝاثتسا زر لسٕت
«اٍِٛی ا٘ساسٌٜیزی» یب «تحّیُ فبّٔی تبئیسی» ث ٝثزرسی «رٚایی سبس »ٜاثشارٞبی ا٘ساسٌٜیزی ٚ
تقییٗ چٍٍ٘ٛی ا٘ساسٌ ٜیزی ٔتغیزٞبی ٟ٘فت ٝزر لبِت تقسازی اس ٔتغیزٞبی ٔطبٞس ٜضس ،ٜپززاذتٝ
ٔیضٛز ،سپس زر لسٕت «اٍِٛی ٔقبزِ ٝسبذتبری» رٚاثظ فّّی ٔٛرٛز ٔیبٖ ٔتغیزٞبی ٟ٘فتٛٔ ٝرز
ثزرسی لزار ٔی ٌیزز .زر لسٕت اٍِٛی تبثـ سبذتبری ضست رٚاثظ فّّی (ٔستمیٓ ،غیز ٔستمیٓ ٚ
وُ) ٔیبٖ ٔتغیزٞبی ٟ٘فتٔ ٚ ٝمسار ٚاریب٘س تجییٗ ضس ٜزر وُ أٍِ ٛطرع ضسٟ٘ ٚ ٜبیتبً اس ایٗ
عزیك اٍِٛی ث ٝزست آٔس ٜزر پژٞٚص  ٚفزضیٞٝبی ٔتٙبؽز ثز آٖ آسٔ ٖٛتجییٗ ٔیضٛزٕٞ .چٙیٗ
ثٙٔ ٝؾٛر آسٔ ٖٛفزضیٞٝبی پژٞٚص زر غٛرت ٘زٔبَ ثٛزٖ تٛسیـ زازٜٞب اس آسٕٔٞ ٖٛجستٍی
پیزس ٚ ٖٛرٌزسی ٖٛچٙس ٔتغیزی  ٚتحّیُ ٔسیز استفبز ٜذٛاٞس ضس .زر ثرص س ْٛث ٝثزرسی
٘مص ٔیب٘زیٍزی ٔتغیز ذٛزپٙسار ٜثب تٛر ٝثٔ ٝسَ ٔفٕٟٔٛی تحمیك  ٚاٍِٛریتٓ ثبر-ٖٚوٙی
پززاذتٔ ٝیضٛز.
تٛغیف ٔتغیزٞبی زٌٔٛزافیه پبسرٍٛیبٖ  ٚارتجبط آٖٞب ثب ٔتغیزٞبی اغّی تحمیك.
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جدٍل-1یافتِّایتَصیفیهتغیرسيهادراىٍکَدکاىهَردهطالعِ 
تقساز

حسالُ

حساوخز

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حزاف ٔقیبر

ضبذع ٞبی وزی

ضبذع ٞبی وطیسٌی

سٗ وٛزن

360

8

12

10/20

1/349

-0/259

0/129

-1/142

0/256

سٗ ٔبزر

360

27

61

39/19

4/758

1/103

0/129

3/927

0/256

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو٘ ٝتبیذ ٔٙسرد زر رس٘ 1 َٚطبٖ ٔیزٞس ٔیبٍ٘یٗ سٗ وٛزوبٖ ٔٛرز ٔغبِق1/3 ٝ
 10/2 ±سبَ ثٛز ،ٜحسالُ سٗ ایٗ وٛزوبٖ  ٚ 8حساوخز  12سبَ ثٛز ٜاستٕٞ .چٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ سٗ
ٔبزراٖ  61 ± 4/7سبَ  ٚحسالُ سٗ آٖٞب  ٚ 27حساوخز  61سبَ ثٛز ٜاست.ایٗ ٔسَ زر ٘زْافشار
 AMOSث ٝغٛرت ٕ٘ٛزار1رسٓ ضس ٜاست.

ًوَدار-1هدلهفَْهیدرًرمافسارAMOS

ًوَدار-2هدلهفَْهیتِّوراُتارّایعاهلیاستاًدارد 
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زر ٕ٘ٛزارٔ2سَ ٔفٟٔٛی ثٕٞ ٝزا ٜثبرٞبی فبّٔی استب٘سارز ٔی ثبضس  ٚزر رس 2َٚضبذعٞبی
٘یىٛیی ثزاسش  ٚزر زر ٕ٘ٛزار 1اٍِٛی ثبرٞبی فبّٔی غیز استب٘سارز ثٕٞ ٝزأ ٜقٙیزاری آٟ٘ب آٔسٜ
است.
جدٍل-2ضاخصّایًیکَییترازشهدلهفَْهیتحقیق 

٘ٛؿ ضبذع ٘یىٛیی ثزاسش
2

ٔ(df)Xمسار آٔبرٜ

 X2آسٔP-value ٖٛ
2
ث ٝزرر ٝآسازی ٘Xسجت آٔبرٜ
RMSEA
)P(RMSEA<0.05
CFI
NNFI
GFI
AGFI

حسٚز ضبذع
ثزای ثزاسش ذٛة

حسٚز ضبذع
ثزای ثزاسش ٔٛرز لجَٛ

2

2

ث ٝزرر٘X ٝسجت آٔبرٜ
آسازی وٕتز اس 5

ث٘X ٝسجت آٔبرٜ
زرر ٝآسازی 3

وٕتز اس 0/08
ثیطتز اس 0/05
ثیطتز اس 0/90
ثیطتز اس 0/90
ثیطتز اس 0/85
ثیطتز اس 0/85

وٕتز اس 0/05
ثیطتز اس 0/1
ثیطتز اس 0/95
ثیطتز اس 0/95
ثیطتز اس 0/90
ثیطتز اس 0/90

ضبذع ٘یىٛیی
ثزاسش ٔطبٞس ٜضسٜ

٘تیزٝ

)41(26/06

ثزاسش ذٛة

0/61

ثزاسش ذٛة

0/63

ثزاسش ذٛة

0/02
0/99
0/98
0/97
0/96
0/95

ثزاسش ذٛة
ثزاسش ذٛة
ثزاسش ذٛة
ثزاسش ذٛة
ثزاسش ذٛة
ثزاسش ذٛة

ثب تٛر ٝثٔ ٝمبزیز ٔزثٛط ث ٝضبذعٞبی ٘یىٛیی ثزاسش ،ایٗ ٔسَ اس ِحبػ  ٕٝٞضبذعٞبی
٘یىٛیی ثزاسش  ٚثب تٛر ٝث ٝزازٜٞبی ایٗ پژٞٚص زر سغح ذٛثی لزار زارز.
جدٍل-3تررسیهعٌیداریضرایةرگرسیًَی(غیراستاًدارد)هدلهفَْهیتحقیق 
ثزآٚرز ثبر
فبّٔی غیز
استب٘سارز

ثزآٚرز ثبر
فبّٔی
استب٘سارز

ذغبی
استب٘سارز
ثزآٚرز

ٔtمسار آٔبرٜ

P-value

ٟٔبرت ارتٕبفی

<---

اضغزاة

2/04

0/80

0/08

25/05

>0/05

ٟٔبرت ارتٕبفی

<---

ذٛزپٙسارٜ

0/15

0/08

0/07

2/05

>0/05

اضغزاة

<---

ذٛزپٙسارٜ

0/63

0/83

0/03

21/62

>0/05

ذٛزپٙسارٜ

<---

0/15

0/11

0/02

6/27

>0/05

ٟٔبرت ارتٕبفی

<---

0/08

0/03

0/03

2/27

>0/05

اضغزاة

<---

0/86

0/87

0/02

41/71

>0/05

ٔسیز

اذتالالت فبعفی-
رفتبری
اذتالالت فبعفی-
رفتبری
اذتالالت فبعفی-
رفتبری
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ٕٞبٖ عٛر زیسٔ ٜیضٛز ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ رس 3 َٚاحز ٔتغیز ٟٔبرت ارتٕبفی ثز اضغزاة،
ذٛزپٙسار ٚ ٜاذتالالت فبعفی-رفتبری ٔقٙیزار ضس ٜاست( ،)p>0/01احز ٔتغیز اضغزاة ثز
ٔتغیزٞبی ذٛزپٙسار ٚ ٜاذتالالت فبعفی-رفتبری ٔقٙیزار ضس ٜاست(ٕٞ .)p>0/01چٙیٗ احز
ذٛزپٙسار ٜثز اذتالالت فبعفی-رفتبری ٔقٙیزار ضس ٜاست(.)p>0/01
ٔٛحزتزیٗ ٔتغیز ثز اذتالالت فبعفی -رفتبری :ثزای تطریع ایٗ و ٝوساْ ٔتغیز زر احزٌذاری ثز
ٔتغیز ٚاثستٔ ٝسَ ،یقٙی اذتالالت فبعفی-رفتبری ٟٓٔ ،تز است ثبیس احزات ٔستمیٓ ،احزات غیز
ٔستمیٓ ٕٞ ٚچٙیٗ احزات وُ را ٔحبسج ٝوزز ٜزر حبِت استب٘سارز آٟ٘ب را ثب یىسیٍز ٔمبیس ٝوزز.
ٔتغیزی و ٝاحز وُ استب٘سارز آٖ ثز ٔتغیز اذتالالت فبعفی-رفتبری ثیطتز ثبضسٔ ،تغیز ٕٟٔتزی
ذٛاٞس ثٛز .زر رس4 َٚاحزات وُ استب٘سارز ثب یىسیٍز ٔمبیس ٝضسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ ثزای آسٔٔ ٖٛقٙی-
زاری ایٗ احزات اس رٚش ثٛت استزح ثب  10000تىزار استفبز ٜضس ٜاست.
جدٍل-4ضرایةاستاًداردهستقین،غیرهستقینٍکلهتغیرّایهستقلهدلتراختالالت
عاطفی-رفتاری
احز ٔستمیٓ

ٔسیز
ٟٔبرت ارتٕبفی

<---

اذتالالت فبعفی -رفتبری

اضغزاة

<---

اذتالالت فبعفی -رفتبری

ذٛزپٙسارٜ

<---

اذتالالت فبعفی -رفتبری

احز غیزٔستمیٓ

احزوُ

0/08

0/77

0/80

>0/01p

>0/01p

>0/01p

0/86

0/09

0/96

>0/01p

>0/01p

>0/01p

0/15
>0/01p

-

0/15
>0/01p

ٕٞبٖ عٛر ؤ ٝمبزیز  p-valueآسٔ ٖٛثٛت استزح ٘طبٖ ٔیزٞس ،احزات وُ ٔتغیزٞبی ٟٔبرت
ارتٕبفی ،اضغزاة  ٚذٛزپٙسارٔ ٜقٙیزار ٞستٙس(ٕٞ .)p>0/01چٙیٗ ٟٔٓتزیٗ ٔتغیز احزٌذار ثز
اذتالالت فبعفی – رفتبری ٔبزراٖ ،ثب تٛر ٝثٔ ٝمبزیز احز وُ استب٘سارزٔ ،زثٛط ثٔ ٝتغیز اضغزاة،
پس اس آٖ ٔتغیز ٟٔبرت ارتٕبفی  ٚپس اس آٖ ذٛز پٙسارٔ ٜیثبضس ،و ٝاِجت ٝاذتالف ٔیشاٖ احز
ٟٔبرت ارتٕبفی  ٚاضغزاة ثسیبر وٓ ثٛز ٘ ٚشزیه ثٞ ٓٞ ٝستٙس.
ثزرسی ٘مص ٔیب٘زیٍزی ذٛزپٙسار ٜزر ٔسَ ٔفٟٔٛی ثب رٚش ثزا-ٖٚوٙی.زر ایٗ لسٕت ثب تٛرٝ
ثٔ ٝسَ ٔفٟٔٛی تحمیك ،ث ٝثزرسی ٘مص ٔیب٘زیٍزی ذٛزپٙسار ٜزر زٔ ٚسیز ٔیپززاسیٓ .ثزای ایٗ
تحّیُ اس رٚش  ٚاٍِٛریتٓ ثزا-ٖٚوٙی استفبز ٜضس ٜاست٘ .ح ٜٛاستفبز ٜاس ایٗ اٍِٛریتٓ زر ٕ٘ٛزار3
٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست.
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ًوَدار-3الگَریتنتارٍى-کٌیدرتررسیًقصهیاًجیگری 

ٔیب٘زیٍزی ذٛزپٙسار ٜزر ثزرسی احز ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی ثز اذتالالت فبعفی -رفتبری.ثب تٛرٝ
ثٔ ٝسَ ٔفٟٔٛی ارزا ضس ٜزر ٘زْافشار  ٚ AMOSثب استفبز ٜاس ثزچست زازٖ ثٔ ٝسیزٞبی  ٚضزایت
زر زٔ ٚسَ ارزا ضس ٜاست .اثتسا ثس ٖٚحضٛر ٔتغیز ذٛزپٙسار( ٜاحز  cزر اٍِٛریتٓ) ٔ ٚسَ زیٍز ثب
ٚرٛز ٔتغیز ذٛزپٙسار( ٜاحزات  b ٚ aزر اٍِٛریتٓ) .ذالغ٘ ٝتیز ٝایٗ زٔ ٚسَ زر آٔس ٜاست.
جدٍل-5هیاًجیگریخَدپٌدارُدرتررسیاثرهْارتّایاجتواعیتراختالالتعاطفی-
رفتاری
ثزآٚرز ثبر
فبّٔی غیز
استب٘سارز

ٔسَ ٔ ٚسیزٞب

ذغبی
استب٘سارز
ثزآٚرز

ٔمسار آٔبرt ٜ

P-value

ٔسَ ٔستمیٓ ()direct
ٟٔبرت ارتٕبفی

<---

اذتالالت فبعفی -رفتبری

0/15

0/07

2/05

>0/05

ٔسَ غیز ٔستمیٓ ()indirect
>0/05

ٟٔبرت ارتٕبفی

<---

ذٛزپٙسارٜ

0/15

0/07

2/05

ٟٔبرت ارتٕبفی

<--<---

اذتالالت فبعفی -رفتبری

0/15

0/02

6/27

>0/05

اذتالالت فبعفی -رفتبری

0/08

0/03

2/27

>0/05

ذٛزپٙسارٜ

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو٘ ٝتبیذ ٔٙسرد زر رس٘ 5 َٚطبٖ ٔیزٞس ،اس ارزای ایٗ زٔ ٚسَ  ٚثب تٛر ٝثٝ
اٍِٛریتٓ ثبر-ٚوٙی ٔتٛر ٝذٛاٞیٓ ضس و٘ ٝمص ٔیب٘زیٍزی ٔتغیز ذٛزپٙسار ٜزر ارتجبط ٟٔبرت
ارتٕبفی ثز اذتالالت فبعفی -رفتبری اس ٘ٛؿ ٔیب٘زیٍزی رشیی ٔیثبضس.
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ٔیب٘زیٍزی ذٛزپٙسار ٜزر ثزرسی احز اضغزاة ثز اذتالالت فبعفی -رفتبری .ثسیٗ ٔٙؾٛر ٘یش ثب
تٛر ٝثٔ ٝسَ ٔفٟٔٛی ارزا ضس ٜزر ٘زْ افشار  ٚ AMOSثب استفبز ٜاس ثزچست زازٖ ثٔ ٝسیزٞبی ٚ
ضزایت زر زٔ ٚسَ ارزا ضس ٜاست .اثتسا ثس ٖٚحضٛر ٔتغیز ذٛزپٙسار( ٜاحز  cزر اٍِٛریتٓ) ٔ ٚسَ
زیٍز ثب ٚرٛز ٔتغیز ذٛزپٙسار( ٜاحزات  b ٚ aزر اٍِٛریتٓ) .ذالغ٘ ٝتیز ٝایٗ زٔ ٚسَ زر آٔسٜ
است.
جدٍل-6هیاًجیگریخَدپٌدارُدرتررسیاثراضطرابتراختالالتعاطفی-رفتاری
ثزآٚرز ثبر
فبّٔی غیز
استب٘سارز

ٔسَ ٔ ٚسیزٞب

ذغبی
استب٘سارز
ثزآٚرز

ٔمسار آٔبرt ٜ

P-value

ٔسَ ٔستمیٓ ()direct
ٟٔبرت ارتٕبفی

<---

اذتالالت فبعفی -رفتبری

0/95

0/015

61/52

>0/05

ٔسَ غیز ٔستمیٓ ()indirect
>0/05

اضغزاة

<---

ذٛزپٙسارٜ

0/63

0/03

21/62

ذٛزپٙسارٜ

<--<---

اذتالالت فبعفی -رفتبری

0/15

0/02

6/27

>0/05

اذتالالت فبعفی -رفتبری

0/86

0/02

41/71

>0/05

اضغزاة

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو٘ ٝتبیذ ٔٙسرد زر رس٘ 6 َٚطبٖ ٔیزٞس ،اس ارزای ایٗ زٔ ٚسَ  ٚثب تٛر ٝثٝ
اٍِٛریتٓ ثبر-ٚو ٙی ٔتٛر ٝذٛاٞیٓ ضس و٘ ٝمص ٔیب٘زیٍزی ٔتغیز ذٛزپٙسار ٜزر ارتجبط اضغزاة ثز
اذتالالت فبعفی -رفتبری اس ٘ٛؿ ٔیب٘زیٍزی رشیی ٔیثبضس.
وتیجٍگیری
ٞسف پژٞٚص حبضز تسٚیٗ اٍِٛی پیصثیٙی اذتالالت فبعفی-رفتبری وٛزوبٖ ثز اسبس
ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی  ٚاضغزاة ٔبزرا٘طبٖ ثب ٔیب٘زیٍزی ذٛز پٙسار ٜوٛزوبٖ ثٛز .ثب تٛر ٝثٔ ٝمبزیز
ٔزثٛط ث ٝضبذع ٞبی ٘یىٛیی ثزاسشٔ ،سَ ارای ٝضس ٜتٛسظ پژٞٚطٍز اس ِحبػ  ٕٝٞضبذعٞبی
٘یىٛیی ثزاسش  ٚثب تٛر ٝث ٝزازٜٞبی ایٗ پژٞٚص زر سغح ذٛثی لزار زارزٕٞ .بٖ عٛر و ٝزر
یبفتٞٝب ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ رس 1َٚاحز ٔتغیز ٟٔبرت ارتٕبفی ثز اضغزاة  ٚاذتالالت فبعفی-رفتبری
ٔقٙیزار ضس ٜاست (ٕٞ ،)p>1/10چٙیٗ احز ٔتغیز اضغزاة ثز اذتالالت فبعفی-رفتبری ٔقٙیزار
ضس ٜاست( .)p>1/10زر تججیٗ ایٗ یبفتٔ ٝیتٛاٖ ٌفت و ٝزر ٘ؾزیٞٝبی ٔزثٛط ث ٝاذتالالت رفتبری
وٛزوبٖ٘ ،مص ٔستمیٓ اضغزاة ٔبزراٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیز اغّی ضٙبذت ٝضس ٜاست(،2010

تدٍیيالگَیپیصتیٌیاختالالتعاطفی-رفتاری...



ٔ .)Khanjaniسَ یبثی ٔقبزالت سبذتبری ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ اضغزاة ٔبزر  ٚاذتالالت وٛزوبٖ راثغٝ
ٔقٙبزاری ٚرٛز زارزٔ .بزراٖ ٔضغزة یب افسزز ٜزارای فّسف ٝتزثیتی لٛی ٔ ٚستحىٕی ٘یستٙس آٟ٘ب
زر راٞىبرٞبی تزثیتی ثیطتز ثز فٛاعف ٞ ٚیزب٘بت ذٛز ٔتىی ٞستٙس  ٚوٕتز ٔٙغك ٘ ٚؾزیٞٝبی
تزثیتی را ٔس٘ؾز لزار ٔی زٙٞس .ث ٝفجبرت زیٍز ثیطتز احتٕبَ زارز و ٝفبلس فّسف ٝتزثیتی
ٔستحىٕی و ٝثز ٔجٙبی آٖ فُٕ وٙٙس ،ثبضٙس ( .)Fogel ،1997ایٗ یبفت ٝثب ٘تبیذ پژٞٚص ٞبی
 )2016( Lazarus ،)2016(Hugoو ٕٞ )2011( Yarmohammadianرٛا٘ی زارز .زر تجییٗ ایٗ
یبفتٔ ٝی تٛاٖ ٌفت ،رٚاثـظ ارتٕـبفی ثـ ٝفٙـٛاٖ ٔحــٛر اغــّی س٘ــسٌی ا٘ســبٖ ٞبســت ٚ
وســت  ٚحفــؼ ٟٔبرت ٞبی ارتٕبفی زر سبسش یبفتٍی رٚاٖ ضـٙبذتی فـزز زر عـ َٛس٘ــسٌی
ثسـیبر ٟٔــٓ اسـت .رٚاثــظ ضـقیف ثــب ٕٞسـبالٖ زر زٚر ٜوـٛزوی ٕٔىـٗ اسـت ثـب زأٙـ ٝای
اس ٔطىالت ٔب٘ٙس تٟٙبیی ،آسیت پذیزی زر ثزاثز افسززٌی  ٚاضــغزاة ،رفتــبر پزذبضــٍزا٘،ٝ
ٔطــىالت تحػــیّی ٔ ٚطىالت سالٔت رٚا٘ی زر آیٙسٔ ٜزتجظ ثبضس  ٚثشرٌسبالٖ ثب ٟٔبرت ٞبی
ارتٕبفی ضقیف ٕٔىٗ است زأٚ ٝٙسـیقی اس ٔطىالت زر رٚاثظ  ٚحُ تقبرؼ ٔب٘ٙس فـسْ
رضـبیت س٘بضٛیی یب اسزٚاد را تززث ٝوٙٙس و ٝفٛارؼ آٖ زأٗ وٛزوبٖ را ٘یش ذٛاٞس ٌزفت
 .)2011( Yarmohammadianفال ٜٚثز ایـٗ٘ ،برسـبیی زر ٟٔبرت ٞبی ارتٕبفی ثب زأٚ ٝٙسیقی اس
تطـریع ٞـبی رٚا٘پشضــىی ٔب٘ٙــس اذــتالَ ٞــبی تحــِٛی ،افســززٌی ،اضغزاة،
اسـىیشٚفز٘یب  ٚاذـتالَ ٞـبی ضرػـیت ٔـزتجظ استٔ .طىالت زر ٟٔبرت ٞبی ارتٕبفی ث ٝعٛر
ٔسأ ْٚـی تٛا٘ـس فزغـت ٞـبی السْ را ثـزای ثزلـزاری تقبٔالت  ٚرٚاثظ ثیطتز ٔحسٚز سبسز  ٚزر
٘تیز ٝاس تحـ َٛثیطتز ٟٔبرت ٞب ٕٔب٘قت ث ٝفُٕ آٚرز(ٟٔ .)Imani ،2009برت ٞبی ارتٕبفی ثـب
سـبسش یــبفتٍی رٚاٖ ضــٙبذتیٟٔ ،ــبرتٞــبی ٔمبثّــ ٝای  ٚحتــی ٚضقیت ضغّی افزاز راثغٝ
زارزٕٞ .چٙیٗ فمـساٖ یب ٘برسبیی زر ٟٔبرت ٞب  ٚرفتبرٞبی ارتٕبفی ،یه ثرـص فٕسٔ ٜالن ٞبی
تطریع ثیطتز اذتالَ ٞبی رٚاٖ ضٙبذتی ث ٝحسبة ٔـی آیـس ( ،)Miles & Stipek ،2006زر ٚالـ
ٟٔ )1990( Gresham & Elliottبرت ٞبی ارتٕبفی را سیزٔزٕٛف ٝسـبسٚ ٜسیقتز لبثّیت ارتٕبفی
زر ٘ؾز ٌزفتٙـس .ثـز ایـٗ اسـبس لبثّیت ارتٕـبفی ضـبُٔ ز ٚثقـس ٟٔـبرت ٞـبی ارتٕـبفی ٚ
رفتبرٞبی سبسضی زیٍزی ٔب٘ٙس وـٙص ٚری ٔسـتمُ ،رضـس رسٕب٘ی ،ذٛز ٞسایت ٌزیٔ ،سئِٛیت
پـذیزی ضرػـی ٟٔ ٚبرت ٞـبی تحػـیّی وـبرثززی اسـت  )1990( Vagen & Hogan ٚچٟــبر
ِٔٛفــ ٝلبثّیــت ارتٕــبفی را ثــسیٗ ٌ٘ٛــٔ ٝطــرع وزز٘ــسٟٔ :ــبرت ٞــبی ارتٕــبفی
ٔــٛحز ،فمــساٖ ٟٔـبرت ٞـبی سـبسش ٘بیبفتـ ،ٝرٚاثـظ ٔخجـت ثـب زیٍـزاٖ  ٚضٙبذت ارتٕبفی
غحیح(٘ )2009( Matson & Wilkins .)Beige ،2014یش یه ٔسَ سِٛٔ ٝف ٝای اس لبثّیت
ارتٕبفی ارائ ٝوزز ٜا٘س و ٝزر لّ ٝایٗ ٔسَ ،سـبسش یـبفتٍی ارتٕـبفی لـزار زارز وـ ٝثـب ثزآٚرزٖ
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ٞسف ٞبی ٟٔـٓ تحـِٛی ٔـزتجظ اسـت .زر ٟ٘بیـت ٟٔـبرتٞـبی ارتٕبفی ،ضبُٔ تٛا٘بیی ٞـبی
ذبغـی اسـت وـ ٝفّٕىـزز ٔٙبست فزز را زر ٔٛلقیتٞبی ارتٕبفی ٕٔىٗ ٔـی سـبسز؛ ٔب٘ٙس
رفتبرٞبی آضىبرٟٔ ،برت ٞبی ضٙبذتی -ارتٕـبفی  ٚتٙؾیٓ ٞیزب٘ی .زر ٔزٕٛؿ٘ ،تبیذ ایٗ پژٞٚص
زر راستبی ٘تـبیذ پـژٞٚص ٞـبی زیٍز ٘طبٖ زاز ؤٟ ٝبرت ارتٕبفی ٚاِـسیٗ ثـٚ ٝیـژٔ ٜـبزر ثـٝ
فٙـٛاٖ فـززی وـ ٝثیـطتزیٗ تقـبٔالت را ثـب وـٛزن زارز ،ثـز ٔیــشاٖ رفتبرٞــبی ارتٕــبفی
وــٛزن اس رّٕــٟٔ ٝــبرت ٞــبی ارتٕـــبفی ،تقـــبٔالت ارتٕـــبفی ٔـــٛحز است ٚ
افـــشایص فّٕىزز ٚی را ٔٛرت ٔی ٌزززٚ .اِسیٗ ث ٝفٙـٛاٖ ٟٔـٓ تـزیٗ اٍِٞٛـبی رفتبری ٞستٙس
وـ ٝوـٛزن ثـسیبری اس ٟٔـبرت ٞـبٙٞ ،زبرٞـب  ٚارسش ٞب را اس آٟ٘ب فزاٌزفت ٚ ٝزر رٟت سبسٌبری
اش ثـ ٝوـبر ٔی ثزز سیزا رفتبر ثشرٌسبالٖ ثز رفتبر وٛزوـبٖ تـبحیز ٔـی ٌذار٘ـس  ٚثٙب ثز ٘ؾزی،ٝ
ٔحیظ٘ ،یزٚی راوسی ٘یست و ٝافزاز را ثـ ٝعـٛر یىسبٖ تحت تبحیز لـزار زٞـس ثّىـ ٝپٛیـب ٚ
ٕٞیـطٔ ٝتغیـز اسـت  ٚویفیت ٔحیغی وـ ٝوـٛزن زر آٖ تقبٔـُ زارز ثـز ٘ـٛؿ رفتبر وٛزن
تبحیز ٔی ٌذارزٔ .یشاٖ ٟٔبرت ٞب  ٚتحػیالت ٚاِـسیٗ ٔی تٛا٘س ثـ ٝفٙـٛاٖ فـبّٔی ٔـٛحز ثـز
ویفیـت ٔحـیظ اس زیـسٌب ٜثـز٘ٚفٗ ثز٘ـز ٔـٛرز تٛرـ ٝلـزار ٌیـزز  ٚزر تجیـیٗ ٘ـٛؿ رفتـبر وٛزن
اس إٞیت ثسشایی زاضت ٝثبضس ( .)Pour ahmadi ،2015ثسیبری اس وٛزوــب٘ی وــ ٝزر رٚاثــظ
ارتٕــبفی زارای ٔــطىُ ٞــستٙس  ٚیــب تٛســظ ٕٞــسبالٖ ذــٛز ٔٛرز پذیزش ٚالـ ٕ٘ـی
ضـ٘ٛس ،زر ٔقـزؼ اثـتال ثـ ٝا٘ـٛاؿ ٘بٙٞزبری ٞـبی رفتـبری لـزار ٔی ٌیز٘س سیزا إٞیت ٟٔبرت
ٞبی ارتٕب فی ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتزیٗ فبُٔ ارتٕبفی ضسٖ  ٚسبسٌبری ارتٕبفی را ٕ٘ی تٛاٖ اس ٘ؾـز
زٚر زاضت  ٚتٛر ٝثٛٞ ٝش ارتٕبفی ،رضس ارتٕبفی  ٚتزثیت ارتٕبفی زر وٙبر زیٍز اثقبز رضس ٚ
حیغٞ ٝبی تقّـیٓ  ٚتزثیـت اس ربیٍبٚ ٜیژ ٜای ثزذٛرزار است؛ وٕجٛز ٟٔبرتٟبی ارتٕبفی ،زر رٚاثظ
ثیٗ فـ ززی  ٚزر حٛسٞ ٜبی رفتبری ـ فبعفی ٔٛرـت ثـزٚس ٔطـىالت ٔتقـسزی ٔی ضٛز سیزا زر
چٙـیٗ ضـزایغی أىـبٖ ارتجبط سبِٓ ٔیسز ٘یست  ٚسالٔت س٘سٌی فـززی  ٚارتٕـبفی تٟسیــس ٚ
ٔرتــُ ذٛاٞــس ضــس؛ زر ٘تیزــ ٝسبسٌبری ٘ٛرٛا٘بٖ وبٞص ٔی یبثس  ٚآٟ٘ب را ثب ٘بتٛا٘ی زر
ثیطـتز أٛر رٚسا٘ ٝذٛز ٔٛارٔ ٝی سـبسز ( .)Shukri ،2016زر ٘ٛرٛا٘ب٘ی و ٝذب٘ٛازٞ ٜبی آٟ٘ب اس
ٟٔبرت ٞبی ارتٕبفی ٘برسـبیی ثزذٛرزار ثٛز٘س ،احسـبس زرز٘ــبوی اس ثــی وفــبیتی ،اضــغزاة،
وــبٞص اٍ٘یــشش ٘ ٚبسبسٌبری ٞبیی ٌشارش ضس ٜاست ( ٚ )Lovin & Baringer ،2008زر وُ
وست ٟٔبرت ٞبی ارتٕبفی ،ثب ایزـبز تحـ َٛفـبعفی  ٚارتٕــبفی زر ٘ٛرٛا٘ــبٖ ،ؽزفیــت آٟ٘ــب
را ثــزای تٕزوــش ثــز فقبِیت ٞبی تحػیّی ،ثٟجـٛز سـالٔت رٚاٖ ضـٙبذتی  ٚوـبٞص ٔطىالت
رفتبری ،سجت ٔـی ضـٛز ( .)Esmaeili ،2014ثٙبثزایٗ ٘مص ٔ ٟٓذب٘ٛاز ٜزر ضزایظ ٘بٔتقبزَ رٚا٘ی
وٛزوبٖ ،حفؼ رضبیت اس س٘سٌی ثزای آٟ٘ب است ٔ ٚی تٛاٖ پیبٔسٞبی فبعفی ،ارتٕبفی ،رسٕی ٚ
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Gartstein ،)2008( Mattejat

آٔٛسضی وٛزوبٖ را ٚاثست ٝث ٝتزبرة آٟ٘ب زر ذب٘ٛازٞ ٜبیطبٖ زا٘ست.
( ،)2008( Lim ،)2009زر ثزرسی ٞبی ذٛز زریبفت ٝا٘س و ٝاضغزاة ٚاِسیٗ ثب افشایص ٌٛضٌ ٝیزی،
افسززٌی ،اضغزاة ،پزذبضٍزی  ٚضقف فّٕىزز ارتٕبفی زر فزس٘سا٘طبٖ ٕٞزا ٜذٛاٞس ثٛز.
٘ ،)2006( Selimbasic ،)2009( Giannakopoulosیش راثغ ٝثٟساضت رٚا٘ی  ٚسالٔت رسٕی
ٚاِسیٗ را ثب فّٕىزز  ٚثٟشیستی وٛزوبٖ ثزرسی وزز٘س  ٚث ٝایٗ ٘تبیذ رسیس٘س وٚ ٝضقیت سالٔت
رٚا٘ی ٚاِسیٗ ثب سالٔت رٚاٖ ضٙبذتی  ٚرسٕی  ٚاحسبسبت  ٚتٛاٖ وٛزوبٖ ٔزتجظ است .عجك
٘ؾزی ٝیبزٌیزی ارتٕبفی ،اوتسبة ٟٔبرت ٞبی ارتٕبفی اس عزیك تقبُٔ ٔتمبثُ وٛزن  ٚفٛأُ
ٔحیغی غٛرت ٔی ٌیزز  ٚوٛزوبٖٔ ،ی تٛا٘ٙس ثٙبثز اغُ یبزٌیزی ٔطبٞسٞبی ثب ٔطبٞس ٜفقبِیت ٞب
 ٚرفتبرٞبی ٕٞسبالٖ  ٚثزلزاری تقبُٔ ثب آٟ٘ب ٟٔبرت ٞبی ارتٕبفی را زر فُٕ تززث ٝوٙٙس؛ ضٛاٞس
٘طبٖ ٔی زٞس افزازی ؤٟ ٝبرت ارتٕبفی وبفی وست وزز ٜا٘س زر ایزبز راثغ ٝثب ٕٞسبالٖ ٚ
یبزٌیزی زر ٔحیظ آٔٛسضی ٔٛفك تز اس افزازی ٞستٙس و ٝفبلس ایٗ ٟٔبرت ٞب ٔی ثبضٙس(،2007
 )2005( Teodoro .)Bobergثیبٖ ٔی زار٘س اوتسبة ٟٔبرت ٞبی ارتٕبفیٔ ،حٛر اغّی رضس
ارتٕبفی ،ضىٌُیزی رٚاثظ ارتٕبفی ،ویفیت تقبُٔ ٞبی ارتٕبفی ،سبسٌبری ارتٕبفی  ٚحتی
سالٔت رٚاٖ فزز ث ٝضٕبر ٔیآیسٟٔ .برت ٞبی ارتٕبفی ثبفج وبٞص ا٘شٚای ارتٕبفی ،حٛاس پزتی،
ثی حجبتی ٞیزب٘ی ،ثی٘ؾٕی ،اذتالالت ثیز٘ٚی  ٚزر٘ٚی ،رفتبرٞبی اغتطبشٔ ،طىالت رفتبری-
فبعفی( ٚ )Hernandez ،2007افشایص رفتبرٞبی پسٙسیس ٜارتٕبفی  ٚذٛزوٙتزِی ضجى ٝارتٕبفی
ٕٞسبالٖ ،تقبُٔ ٔخجت ارتٕبفی ،رفتبرٞبی لبفسٙٔ ٜس  ٚآغبسٌزی ٌفتٍ ٛزر سٔبٖ ٔٙبست ٚ
سبسٌبری ارتٕبفی ٔیضٛز( .)Short ،2006ثٙبثزایٗ ،اوتسبة ٟٔبرت ٞبی ارتٕبفیٔ ،حٛراغّی
رضس ارتٕبفی ،ضىُ ٌیزی رٚاثظ ارتٕبفی ،ویفیت تقبُٔ ٞبی ارتٕبفی ،سبسٌبری ارتٕبفی ٚ
حتی سالٔت رٚاٖ فزز ث ٝضٕبر ٔی آیس.)2005( Teodoroتحمیك  )2018( Mahmoudiزر سٔیٝٙ
اضغزاة ٘تبیذ ٘طبٖ زاز و ٝرٚشٞبی زرٔبٖ رفتبری ،ضٙبذتی  ٚتزویجی زر زرٔبٖ اضغزاة أتحبٖ
ٔؤحز٘س .زر ایٗ ٔیبٖ رٚش ٞبی زرٔبٖ تزویجی ثب ا٘ساس ٜاحز  0/10زر سغح آِفبی وٕتز اس 1/110
ٔقٙبزار است ِ ٚذا ٘سجت ث ٝرٚشٞبی زیٍز احزثرص تز ارسیبثی ٔیضٛز٘ .تبیذ ایٗ پژٞٚص ٔی تٛا٘س
راٍٞطبی تحمیمبت زر حٛس ٜزرٔبٖ اضغزاة أتحبٖ زر آیٙس ٜثبضس .وست ٟٔبرت ٞبی ارتٕبفی
وٛزوبٖ ثرطی اس ارتٕبفی ضسٖ آ٘بٖ است؛ زر فزایٙس ارتٕبفی ضسٖٙٞ ،زبرٞبٟٔ ،برت ٞب ،ارسش
ٞبٍ٘ ،زش ٞب  ٚرفتبر فزز ضىُ ٔی ٌیزز ،تب ث٘ ٝحٙٔ ٛبست ٔ ٚغّٛثی ٘مص و٘ٛٙی یب آتی ذٛز زر را
ربٔق ٝایفب وٙس .ذب٘ٛازٟ٘ ٚ ٜبزٞبی ارتٕبفی زیٍز ٔب٘ٙس ٔسرسٕٟٔ ،ٝتزیٗ فبُٔ ارتٕبفی ضسٖ ثٝ
ضٕبر ٔی آیٙس و ٝزر لبِت ارسش ٞب ٙٞ ٚزبرٞبی ارتٕبفی ثزرسی ٔی ض٘ٛس زر ٚالـٟٔ ،برت ٞبی
ارتٕبفی ٔزٕٛف ٝرفتبرٞبی فزاٌزفت ٚ ٝلبثُ لجِٛی است و ٝفزز را لبزر ٔی سبسز ثب زیٍزاٖ راثغٝ
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ٔؤحز زاضت ٝثبضس  ٚاس فىس اِقُٕ ٞبی ٘بٔقم َٛارتٕبفی ذٛززاری وٙسٕٞ .ىبریٔ ،طبروت ثب
زیٍزاٖ ،وٕه وززٖ ،آغبسٌز ثزلزاری راثغ ،ٝتمبضبی وٕه وززٖ ،تقزیف  ٚتٕزیس اس زیٍزاٖ ٚ
تطىز  ٚلسرزا٘ی وززٖٔ ،خبَ ٞبیی اس ٟٔبرت ٞبی ارتٕبفی ث ٝضٕبر ٔی آیٙس(.)Celest ،2007
تحمیمبت ٘ )2017( Safi Khani & etalتبیذ ٘طبٖ زاز زرٔبٖ فزاضٙبذتی ثٌٝ٘ٛ ٝای ٔقٙبزار ثبفج
ثٟجٛز ویفیت س٘سٌی زا٘طزٛیبٖ ٔجتال ث ٝاضغزاة ارتٕبفی  ٚپبیساری ٘تبیذ زرٔبٖ زر ٔزحّٝ
پیٍیزی ضسٜاستٕٞ .چٙیٗ تحمیمبت ٘ )2017( Bahmani and Barzegarطبٖ زاز زر اثقبز ٔتغیز
ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی٘ ،تبیذ آسٔ٘ ،ٖٛطبٖ زٙٞس ٜاحزثرطی لػ ٝزرٔب٘ی زر افشایص ٟٔبرتٞبی
ارتٕبفیٕٞ ،ىبریٔ ،سئِٛیتپذیزی ،رزاتٚرسی  ٚذٛزوٙتزِی ثٛز .زر ثقس ٕٞسِی ،تفبٚتی ٔقٙبزار
ٔطبٞس٘ ٜطسٕٞ .چٙیٗ ارتجـبط ٚاِـس  -وـٛزن زر آسـیت ضٙبسـی  ٚزرٔـبٖ وٛزوبٖ ٘مص ٕٟٔی
زارز ،زر ٚالـ اٍِٞٛـبی رفتـبری ٚاِسیٗ ثٚ ٝیژٔ ٜبزر زر ضىٌُیزی رفتبرٞبی آرأـص ثرـص
ارتجـبعی ٘مـص ٔٛحزی زارز.فبُٔ زیٍزی ؤ ٝیتٛا٘س ث ٝعٛر ٔستمیٓ زر اذتالالت رفتبری
وٛزوبٖ٘ ،مص زاضت ٝثبضس ٔتغیز ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی ٔبزراٖ استٚ .اِسیٗ ثب رفتبرٞبی ذٛز،
آفزیٙٙسٜی ٔٛلقیتٞبیی ٞستٙس و ٝرفتبرٞبی ذبظ را زر فزس٘ساٖ ثزٔیاٍ٘یش٘س  ٚیب سزٔطكٞبیی را
ثزای اٍِٛسبسی زر اذتیبر آٖٞب لزار زاز ٚ ٜیب ث ٝتطٛیك زستٝی ذبغی اس رفتبرٞب ٔیپززاس٘س.ثب تٛرٝ
ث ٝایٙىٔ ٝبزر اِٚیٗ وسی است و ٝوٛزن ثب ا ٚراثغ ٝثزلزار ٔیوٙسِ ،ذا ٟٔٓتزیٗ ٘مص را زر پزٚرش
ٚیژٌیٞبی رٚا٘ی  ٚفبعفی وٛزن ث ٝفٟس ٜزارز .تحمیمبت ٘طبٖ زاز ٜاست و ٝاذتالالت رفتبری
وٛزوبٖ ارتجبط تٍٙبتٍٙی ثب ٔطىالت رٚا٘ی ٚاِسیٗ زارز (ٕٞ .)Cooklin ،2016چٙیٗ پژٞٚصٞب
٘طبٖ زاز ٜاست ؤ ٝبزرا٘ی و ٝاس ٟٔبرتٞبی ارتٕبفی  ٚارتجبعی ثبالتزی ثزذٛرزار٘س ،زر ارتجبط
ٌزفتٗ ثب وٛزوبٖ ذٛز ثٟتز فُٕ ٔیوٙٙس  ٚوٛزوبٖ سبِٓتزی زار٘س ،سیزا آٟ٘ب یبز ٌزفتٙس و ٝزر
رٚاثظ ثیٗ فززی ذٛز فّٕىزز زرستی زاضت ٝثبضٙس٘ ،یبسٞبی زیٍزاٖ را ثطٙبسٙس ،ثب زیٍزاٖ ٕٞسِی
وٙٙس ،سجه س٘سٌی سبِٓ تزی زاضت ٝثبضٙس ِ ٚذا زر ثزذٛرز ثب وٛزن ذٛز ا ٚرا وبٔالً زرن ٔیوٙٙس
٘ ٚیبسٞبی ا ٚرا ثب تٛر ٝث ٝسٗ ٛٔ ٚلقیت ا ٚثزآٚرزٔ ٜیوٙٙسٔ .حسٚزیت ٞبی پژٞٚص و ٝضبُٔ
وٕجٛز پطتٛا٘٘ ٝؾزی  ٚپژٞٚص ٞبی ٔزتجظ ثب ٔٛضٛؿ ،فسْ وٙتزَ زیٍز ٔتغیزٞبی ٔساذٌّ ٝز زر
ر٘ٚس پژٞٚص٘ ،بزیسٌ ٜزفتٗ ٘مص پسر زر ثزٚس اذتالالت-رفتبری وٛزوبٖ٘ ،بٔف ْٟٛثٛزٖ ٔ ٚػساق
٘ساضتٗ ثقضی اس عجم ٝثٙسی ٞبی پزسطٙبٔ ٝاذتالالت زر ٔٛرز وٛزوبٖ ٔخُ پبرا٘ٛییسٚ ،سٛاس ٚ
، .....ثب تٛر ٝثٛ٘ ٝؿ پژٞٚص ٘ ٚیبس ث ٝتقساز ٕ٘ ٝ٘ٛثیطتز زر پژٞٚص ٞبی ٔسَ یبثیٕٔ ،ىٗ است ٔسَ
ث ٝزست آٔس ٜزر ایٗ پژٞٚص ذغز تفسیز ٘بزرست اس رٚاثظ فّیتی ثیٗ ٔتغیزٞب را ث ٝز٘جبَ زاضتٝ
ثبضس .پیطٟٙبزات ارائ ٝضسٔ ٜجتٙی ثز ٘تبیذ ایٗ پژٞٚص ٔی تٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ اٍِٛی ٔطرػی اس ثزٚس
اذتالالت زر ٘ٛرٛا٘بٖ ٔس ٘ؾز وبرضٙبسبٖ لزار ٌیزز .ثب تٛر ٝث ٝایٙى٘ ٝمص ثیٗ اضغزاة ٚ
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بی ثقسیٞ صٞٚ زر پژ، ٘مص ٔیب٘زٍزی رشیی زارزٜسارٙزپٛ ذ،ٖا٘بٛرٛ٘  رفتبری-اذتالالت فبعفی
زٛرٚ ٝىٙ ایٝ ثٝرٛ ثب ت.ب زر ایٗ ٔیبٖ پی ثززٟ٘ ٘مص آٝ ث،بٞ اس زیٍز ٔتغیزٜاٖ ثب استفبزٛٔی ت
،حز ثبضسٛٔ ٖا٘بٛرٛ٘  رفتبری-س اذتالالت فبعفیٚا٘س زر ثزٛبی ارتٕبفی پبییٗ ٔی تٞ برتٟٔ ٚ اضغزاة ثبال
ٝب ثٞ السْ است زر.زٛز ایٗ رفتبر ٔبزراٖ ثزٌشار ضٛجٟ ثٚ سضی ثزای ارتمبٛٔبی آٞ ز والسٛبز ٔی ضٟٙپیط
ز را احجبتٛب سبَ است ثی ذبغیتی ذٞ ٜ زٝ وٟٝٙبی وٞ شٚ رٝب ثٟٙ تٚ ٘سٛب ثبس ضٞ ریٚآٛ٘ یٚر
ٚ ساٖ ثز اسبس پیطزفت تحػیّیٛٔای اس زا٘صآٜ پبرٝ سزفت ثرطی ث.زٛ ٘طٝ تىی،ا٘سٜرسب٘یس
ٜیژٚ  ٔسارس، ٔیثز٘سٜ اس آٖ استفبزٝتی وٚبی ٔتفبٞ ٜٚ ثزای ٌزٜیژٚ بیٞ  تطىیُ والس،فالیك
 سبیز تزتیجبت زیٍز احتیبدٚ بٟٙس – ایٙٞز را ثب ٘ؾبْ فقّی تغجیك زٛس ذٙ٘اٛ ٕ٘یتٝزوب٘ی وٛثزای و
بی حبغُ اسٞ ٝص یبفتٞٚبیی حبغُ اس پژٟ٘ ٝ ٘تیز.)Ghazi ،2015(  زار٘سٝ تززثٚ  تحمیكٝث
 ضبذعٝط ثٛ ٔمبزیز ٔزثٝ ثٝرٛ ثب تٝ ٔسَ آٔبری ٘طبٖ زاز وٝ ارایٚ ٖٛ رٌزسی،ٕجستٍیٞ ضزیت
ٝرٛ ثب تٚ یی ثزاسشٛبی ٘یىٞ  ضبذعٕٝٞ طٍز اس ِحبػٞٚ پژٜ ضسٝ ٔسَ ارای،یی ثزاسشٛبی ٘یىٞ
 ٘مص ٔیب٘زیٍزیٝیٗ ٘تبیذ ٘طبٖ زاز وٕٙچٞ .ثی لزار زارزٛص زر سغح ذٞٚبی ایٗ پژٞ ٜ زازٝث
ؿٛ٘  رفتبری اس-برت ارتٕبفی ثز اذتالالت فبعفیٟٔ ٚ  زر ارتجبط ثب اضغزاةٜسارٙزپٛٔتغیز ذ
.ٔیب٘زیٍزی رشیی است
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