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 چکيدٌ 

ٔٛاز ٔرئط، آضأجرف ٞب ٚ ...يىي اظ قابيؼشطيٗ الاسأبر ثإابضاٖ زاضاي اذاشاَ ؾبيىٛؾاٛٔبساه زض لٟاز رّجاٝ ثاط اؾاشط، افؿاطزٌي ٚ           اؾشفبزٜ اظ 

ٚ ضٚيىاطز سٛإ٘ٙاس ؾابظي     افاطاز  ايُطاة ذٛز اؾز. ٞسف: ٞسف دػٚٞف حبيط ثطضؾي ضاثُٝ سبثاط ٞٛـ ٔؼٙٛي ٚ سبة آٚضي دبياٗ ثاط اػشاابز   

اػشابز زض ثإبضاٖ ٔجشا ثٝ اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه اؾاز. ضٚـ: ضٚـ ُٔبِؼاٝ حبياط ضٚـ آظٔبيكاي اؾاز. لبٔؼاٝ       الشٕبػي زض وبٞف  -ضٚا٘ي

ذااشاالر آٔاابضي دااػٚٞف حبيااط ضا وّاااٝ ثإاابضاٖ ٔجااشا ثااٝ اذااشاالر ؾبيىٛؾااٛٔبساه زض اؾااشبٖ ظ٘ياابٖ سكااىاُ ٔااي زٞٙااس. ثإاابضاٖ ٔجااشا ثااٝ ا 

ؾبيىٛؾٛٔبساه ٔطالؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ُٔت ضٚا٘ذعقىبٖ، ضٚا٘كٙبؾبٖ ٚ زيٍاط ٔطاواع زضٔاب٘ي دطؾكاٙبٔٝ اػشاابز ٚ ؾاذؽ ٔهابحجٝ سكراهاي َجاك ٔاسَ           

DSM-IV     ٘فاط زض   20ضا زضيبفز وطز٘س. دؽ اظ قٙبؾبيي ثإبضاٖ ٔجشا ثٝ اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه زاضاي اػشابز ثٝ نٛضر سهابزفي ؾابزٜ سؼاساز

٘فط زيٍط زض ٌطٜٚ وٙشطَ لبي زازٜ قس٘س. اثشسا ٞاط زٚ ٌاطٜٚ دطؾكاٙبٔٝ ٞابي ٞاٛـ ٔؼٙاٛي ٚ دطؾكاٙبٔٝ سابة آٚضي ضا          20ٜٚ دػٚٞف ٚ سؼساز ٌط

لّؿٝ ثٝ ٔسر يه ؾبػز ثاط ضٚي ٌاطٜٚ داػٚٞف     2ٔبٜ ٞفشٝ اي  2سىٕاُ ٕ٘ٛزٜ ؾذؽ ثط٘بٔٝ ٞبي ضٚيىطز سٛإ٘ٙس ؾبظي ضٚا٘ي ٚ الشٕبػي زض َي 

ؽ اظ ٞط زٚ ٌطٜٚ ذٛاؾشٝ قس سب زٚثبضٜ دطؾكٙبٔٝ ٞبي دػٚٞف ضا سىٕاُ ٕ٘بيٙس. زازٜ ٞبي ثسؾز آٔسٜ ثاب آظٟٔٛ٘ابي آٔابضي ياطيت     اػٕبَ قس. ؾذ

  ٓ ٞابي   ساطيٗ اابِف  ٕٞجؿشٍي ٚ وٛٚاضيب٘ؽ ٚ ضٌطؾاٖٛ ٔٛضز سحّاُ لطاض ٌطفز. يبفشٝ ٞب: ٔهطف اِىُ، ؾاٍبض ٚ ؾبيط ٔٛاز راطلب٘ٛ٘ي يىاي اظ ٟٔا

ٞب حبوي اظ ضٚ٘س ثٝ افعايف ٔهطف ٚ ٌطايف ثاٝ   بي ضٚا٘ي الشٕبػي اؾز وٝ ثؿابضي اظ لٛأغ ثب آٖ ٔٛالٝ ٞؿشٙس. ٘شبيج ثطضؾيٞ ثٟساقشي ٚ آؾات

ٌطزاٖ زض ٔابٖ  افطاز اؾز يبفشٝ ٞبي دػٚٞف حبيط ٘كبٖ زاز٘س وٝ ثااٗ ٞاٛـ ٔؼٙاٛي،  سابة آٚضي ثإابضاٖ ؾبيىٛؾاٛٔبساه ٚ         ٔهطف ا٘ٛاع ضٚاٖ
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لٛز زاضز. ٘شبيج: ٘شبيج سحّاُ ضٌطؾاٖٛ زض دػٚٞف حبيط ٘كبٖ ٔي زٞٙس وٝ ٞٛـ ٔؼٙٛي، سابة آٚضي دابياٗ اظ ػٛأاُ ذُاط     افطاز ػبزي سفبٚر ٚ

ضٚيىاطز سٛإ٘ٙاس    ؾبظ ثٝ ٌطايف اػشابز زض  افطاز ٔي ثبقٙس. ٕٞچٙاٗ  ٔاعاٖ ٚاثؿشٍي ثٝ ٔٛاز ٔي سٛا٘ٙس اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه ضا داف ثاٙي وٙٙاس. 

 ٘اع زض وبٞف ٚ ثطٌكز ثإبضاٖ ؾبيىٛؾٛٔبساه اظ ٔهطف ٔٛاز يب ؾٛء اؾشفبزٜ اظ زاضٚٞب ثؿابض ٔٛثط اؾز. ٕبػيالش -ؾبظي ضٚا٘ي

 اػشابز، اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه الشٕبػي -ضٚيىطز سٛإ٘ٙس ؾبظي ضٚا٘ي ٞٛـ ٔؼٙٛي، سبة آٚضي دبياٗ، ياشگان كليدي: 

 

Study of Psycho–Social Revitalize influence above Contemplative IQ, intolerability among 

psychosomatic illness 

Abstract 

Objectives: The purpose of the present study was to ″ Casual Study of relationship 

Contemplative IQ, Internet addiction and watching Persian satellite program among suicide 

adolescences in Tehran province. Method and Materials: The Method of the present study was 

Casual Study .Statically society in this research was all suicide adolescences in 2012 (1390 in 

Persian) in Tehran province. The present study sampling’s method is   sampling. Researchers 

with sampling.  was considered 60 individual for any two group. Then researcher asked for 

groups until to answer the Contemplative IQ, Internet addiction and watching Persian satellite 

program questioners. Data was analyzed using descriptive statistics (means and standard 

deviations) and inferential statistics. Findings: individuals Mean in Contemplative IQ and it’s 

integrations, is low among suicide adolescences. , to this way, Internet addiction in suicide 

adolescences is higher than normal adolescences and suicide adolescences watching Persian 

satellite program were significantly greater than normal adolescences. Conclusion: 

Contemplative IQ, Internet addiction and watching Persian satellite program among can predict 

the suicide among adolescences.   

Key words: Emotional IQ, Intolerance of Uncertainly, Big Five Factor Personality, Learning- 

Disease Student, Mothers 
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 مقدمٍ

 ًَش معىًي

ٞابي ظ٘اسٌي ٚ ٘ااع    ثاٙي ٔٛفمّازاظ َطف زيٍط ٞٛـ ٞايب٘ي لسيسسطيٗ سحَّٛ زض ظٔاٙٝ اضسجبٌ ٔابٖ سفّىط ٚ ٞايبٖ اؾز. سٛا٘بيي داف

اٙاٗ زٚ ٘ٛع ٔفْٟٛ نفشي ٚ سٛا٘كي اظ ٞٛـ ٞايب٘ي ) دشطيسظ ٚ فطٟ٘ابْ ثاٝ ٘ماُ اظ    ٘مف ٞٛـ ٞايب٘ي زض ثاكشط اذشاالر ضٚا٘ي، ٚ ٞٓ

iاٖ -ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ٞٛـ ٞايب٘ي افعٚزٜ اؾز. ثٝ اػشمابز ثابض  (، ثط ٌؿشط٠ دػٚٞفi ،2004دشطيسظ، فطزضيىؿٖٛ ٚ فطٟ٘بْ i (1999  ٞاٛـ)

-ٞب اؾز وٝ فطز ضا ثطاي ؾبظٌبضي ثب ٔحاٍ ٚ وؿت ٔٛفماّز زض ظ٘سٌي سيٟاع ٔاي ٞب ٚ ٟٔبضرٞب، سٛا٘بيياي اظ لبثّاّزٞايب٘ي ٔيٕٛػٝ

زضان، ثااابٖ، فٟاآ، واابضثطز ٚ ٔااسيّطيز ٞايبٟ٘اابي ذااٛز ٚ زيٍااطاٖ اؾااز) ٔاابيط، ؾاابِٛٚي، وبضٚؾااٛ ٚ        وٙااس ٚ ٘ااٛػي ّطفاّااز ا  

iؾاشب٘اٛؼ i i،2001 ٌصاض٘س. ٕٞٝ ثبيس (. احؿبؾبر ٞؿشٝ انّي ظ٘سٌي ٞؿشٙس ٚ احؿبؾبر ثط ٞايب٘بر ٚ ٞايب٘بر ثط احؿبؾبر سبثاط ٔي

 -ٌٛيي، ٔؿِٛاز ٚ اسىب ثاٝ ذاٛز ) (  دبؾد -ضؾٝ ٚ ضاثُٝ ثب ٕٞؿبالٖ )ة(ظ٘سٌي زض ٔس -سٛا٘س سٛا٘بيي )اِف(ثسا٘ٙس وٝ ٞايب٘بسكبٖ ٔي

ٖ  1995وٙاس)ٚيٛض ٚ اٚثاىابض،   وٙبضآٔسٖ ثب ٔؿبئُ ٔرشّف ظ٘سٌي ٚ ٔطي ضا ثاٝ آٟ٘اب زيىشاٝ ٔاي     ؛ ثاٝ ٘ماُ اظ   1996؛ اٚثاىابض ٚ ٕٞىابضا

iاٚثاىبض v ،2001ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ايٗ ؾاُ  ضا ثاٝ   افطاز ثبيس سٛا٘بيي وٙس. ثب سٛلٝ ثٝ ايٗ ُّٔت(.  زا٘ف ٞايب٘ي ثٝ سٙظآ ٞايبٖ وٕه ٔي

( ثٝ ايٗ ٘شايٝ ضؾاس٘س وٝ فمساٖ آٌابٞي ٔؼّّٕابٖ،   2008) vزٞٙس.  ٞطٖ، دبوٕٗ ٚ وٛايٗٞبي آٖ زض ػُٕ دطٚضـ ٔٙظٛض اؾشفبزٜ اظ زا٘ف

  ٓ ٞايب٘ابر افاطاز ثاب اذاشاالر      ٚاِسيٗ ٚ ٕٞؿبالٖ زض ٔٛضز اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه زض ثٝ ٚلٛز آٚضزٖ ٞايب٘بر ٔٙفي ٚ ػاسْ سٙظاا

( زض سحمامي ثط ضٚي ظ٘سٌي الشٕبػي، ثبٚضٞب ٚ ٔؿبئُ 2004) vi( ٚ وّٛٔذبؼ ٚ ضاؼ2007ثبقس. زي ٌطٚي )ؾبيىٛؾٛٔبساه ٔٛثط ٔي

    ٚ  ٞايب٘ي افطاز ثب اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه ثٝ ايٗ ٘شايٝ ضؾاس٘س وٝ اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه ثط وافااز ظ٘اسٌي، ثبٚضٞاب، ٞايب٘ابر 

viٌصاضز. ٚاٖ ضيىآٍ، ٞاّجبؼ، ثطٚسٗ ٚ دّٕبٖسحهاار زا٘كٍبٞي ايٗ افطاز ثٝ َٛض ٔٙفي سبثاط ٔي i (2001   ٝزض سحمامي ثٝ اياٗ ٘شايا )

زاض ٔثجشاي ثاب افاعايف قاسّر اذاشاالر      ٞبي ٘بؾبظٌبضا٘ٝ، ٞايب٘ابر ٔٙفاي ٚ ٞاٛـ ٞاياب٘ي دابياٗ ٕٞجؿاشٍي ٔؼٙاي       ضؾاس٘س وٝ ٍ٘طـ

قاٛز. اياٗ سٛا٘ابيي ثاطاي فٟآ ٚ      سط ثبقس قسّر ايٗ ٕٞجؿشٍي ثاكشط ٔياٝ ؾٗ ٔجشايبٖ ثٝ ايٗ اذشاَ دبياٗؾبيىٛؾٛٔبساه زاض٘س ٚ ٞط 

viاضسجبٌ ٘عزيه ٚ نٕإب٘ٝ ثاٗ ذٛز ٚ زيٍطاٖ اؾز)فاٙي ٚ ِ٘ٛط i i 1991؛ .) 



4 

 

 تاب آيري پاييه 

ٌاطٜٚ ثاب ٔيٕٛػاٝ اياي اظضٚقاٟبي ٘اب آقاٙب،        زٚٔاٗ ٔشغاط ٔٛضز ٔٛضز ثطضؾي زض ُٔبِؼٝ حبيط سحُٕ اثٟبْ اؾز. ٚلشي يه فطز يب ياه  

داچاسٜ ٚ ٘بٔفْٟٛ ٔٛالٝ ٔي قٛز زابض اثٟبْ ٔي قٛز.سحُٕ اثٟبْ يه ٔشغاط قرهاشي اؾز ٚ ٔاعا٘ي اؾز وٝ فطز ٔي سٛا٘س ثاب ٔاٛلؼاشي   

ؼ ثاكشطي سيطثٝ ٔي وٙٙس ٚ دبياٗ ٔؼٕٛالً اؾشط 1وٝ دبيبٖ آٖ ٘بٔكرم اؾز ٔمبثّٝ ايي ٔٛفماز آٔاع زاقشٝ ثبقس. افطاز زاضاي سحُٕ اثٟبْ

زض سىبِاف ٔجٟٓ قىؿز ٔي ذٛض٘س. زض حبِي وٝ افطاز زاضاي سحُٕ اثٟبْ ثبال زض سىبِاف ٔجٟٓ ثٝ ذٛثي ػُٕ ٔاي وٙٙاس ٚ اظ آٖ ِاصر    

 2(. زٚضٞابيٓ ٚفٛؾاشط  1384ٔي ثط٘س. ثٝ َٛض وّي ػسْ سحُٕ اثٟبْ ٘مف ذاّي ٟٕٔي زض ٍ٘طا٘ي ٚايُطاة زاضز )اثٛاِمبؾٕي ٚ ٘طيٕاب٘ي، 

(زض سحمامي ثٝ ايٗ ٘شايٝ ضؾااس٘س واٝ سحٕاُ اثٟابْ ياه نافز قرهااشي سؼٕاآ زازٜ قاسٜ ٘اؿاز ثّىاٝ ياه ٔحشاٛاي ٚياػٜ               1998)

( ثط ايٗ ثبٚض٘س وٝ ػسْ سحُٕ اثٟبْ نفشي اؾز وٝ ٔكرهٝ وّاسي اذشاالر ضٚا٘كاٙبذشي زض ٘ٛلٛا٘ابٖ   2007اؾز.وطايٗ ٚ ٌٛسبيٕط )

سحُٕ اثٟبْ ضا ثبٚضٞبيي زض ٔٛضزٍ٘طا٘ي، لٟز ٌاطي ٔؿأِٝ ٔٙفي ٚ ؾجه ٔمبثّاٝ اي الشٙابثي   ( ػسْ 2007ٔي ثبقس. زٌٚبؼ ٚ ؾبٚاضز )

( زض سحماماي ٘كابٖ زاز   2007) 3سؼطيف ٔي وٙٙس ٚ ثط ايٗ ػماسٜ ا٘س وٝ ايٗ ؾٝ ػبُٔ ثب قسر ٔكىُ فطز ضاثُٝ زاض٘س. ٕٞچٙاٗ ؾاٌٛبيطا 

 اي الشٙبثي ٚ ثبٚضٞبي قٙبذشي ٔٙفي، ضاثُٝ ٔثجز زاضز. وٝ ػسْ سحُٕ اثٟبْ ثب لٟز ٌاطي حُ ٔؿئّٝ يؼاف، ؾجه ٔمبثّٝ

 ضبٍ جسمي 

(. سٛنااف  2010ٌطفشٝ قسٜ اؾاز)ٚايز ٚ ٞاّاط،    "ثسٖ"ثٝ ٔؼٙي  soma( اظ وّٕٝ يٛ٘ب٘ي SOMATOFORMانُاح قجٝ لؿٕي )

ثسيٗ نٛضر ثسيٗ نٛضر ٔي ثبقس: اذشاالر قجٝ لؿٕي ٌطٜٚ ٚؾااؼي اظ ثإابضي ٞاب ٞؿاشٙس واٝ       DSM-IVاذشاالر ضٚاٖ سٙي زض 

٘كب٘ٝ ٞب ٚ ػايٓ لؿٕي ٔؤِفٝ انّي آٟ٘ب ضا سكىاُ ٔي زٞٙس. ايٗ اذشاالر زض ثطٌاط٘سٜ سؼبٔار ٔابٖ شٞٗ ٚ ثسٖ ٞؿشٙس ٚ زض آٟ٘ب ٔغاع،  

اضؾبَ ٔي وٙس وٝ ثط آٌبٞي فطز سبثاط ٔي ٌصاضز ٚ اظ ٚلٛز يه ٔكاىُ لاسي    اظ ضاٟٞبيي وٝ ٞٙٛظ قٙبذشٝ ٘كسٜ اؾز، دابٟٔبي ٔرشّفي

                                                           
1
- Intolerance of Uncertainly  

2
 - Durrheim and Foster  

3
- Sugiura  
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زض ثسٖ ذجط ٔي زٞس. ثٝ ػاٜٚ ٔىب٘اؿٓ ٞبي ٘بقٙبذشٝ ضٚا٘ي يب ٔغعي ٘اع ٚلٛز زاض٘س وٝ سغاااطار لعئاي ياب راطلبثاُ قٙبؾابيي زض قاإي       

افىابض ٚ  (. 2010ٗ ثإبضي ٔي قٛ٘س )وبداٖ ٚ ؾابزٚن،  ػهجي، فاعيِٛٛغي ػهجي ٚ ايٕٙي قٙبؾي ػهجي اييبز ٔي وٙٙس ٚ ثبػث ثطٚظ اي

ٞبي ثس٘ي ا٘ؿبٖ، ثإبضي اؾز ٚ ٔب ٔؼٕٛال اظ اياٗ ٔؿاأِٝ ربفاُ     زٞٙس. يىي اظ ٚاوٙف زٞي ٚي ضا سغااط ٔي ٞبي آزٔي، ٘حٜٛ ٚاوٙف ٞايبٖ

زٞس، ٔسر ٚ  ٚلٛز زاضز وٝ ٘كبٖ ٔي ٞبي لؿٕب٘ي ٕٔىٗ اؾز سحز سأثاط افىبض ٚ احؿبؾبر لطاض ٌاط٘س. قٛاٞس ظيبزي ٞؿشآ وٝ ثإبضي

ضٚظٟ٘ابٖ،   (2010وابداٖ ٚ ؾابزٚن،   ٞبي ضٚا٘ي ٔجشايبٖ ثٝ آٟ٘ب لاطاض ٌاطز  سٛا٘س سحز سأثاط حبِز ٞب ٔي قبيس حشي ٚلٛع ايٗ ٘ٛع ثإبضي

ٖ      زيٛيس ٚ ؾّإٍٗ، ٔبضساٗ زض ظٔاٙٝ  سكرام اذشاَ ضٚاٖ سٙاي ظٔاب٘ي ناٛضر     سٙي، ٘ظطيٝ ذٛز ضا ٔجٙاي ثاط ايٙىاٝ سكارام اذاشاَ ضٚا

ٖ  ٌاطز وٝ يه اذشاَ ثب آؾات لؿٕب٘ي قٙبذشٝ ٔي قاٙبذشي ٔؼٙابزاض ٞؿاشٙس، لجاُ اظ      قسٜ ٚلٛز زاقشٝ ثبقس ٚ ضٚيسازٞبيي وٝ اظ ٘ظاط ضٚا

ٖ  سط قسٖ آٖ وٕه وٙٙس. ٔان اَٚ، اذشاَ اذشاَ ٚالغ قسٜ ٚ ثٝ قطٚع يب ٚذآ َ   ٞابي ضٚا قاىُ لاسا    ٞابي لؿإب٘ي   سٙاي ضا اظ اذاشا

سٙي، ٔجٙبي لؿٕب٘ي زاض٘س ٔٛضز سبوااس لاطاض    ٞبي ضٚاٖ اي ٘ساض٘س أب اذشاَ قسٜ قىُ، ٔجٙبي لؿٕب٘ي قٙبذشٝ ٞبي لؿٕب٘ي ٙس. اذشاَو ٔي

 (.2010ٚايز ٚ ٞاّط، ٚ  1389زازٜ ا٘س)ؾاسٔحٕسي، 

ٚ     -1دٙج اذشاَ قجٝ لؿٕي ػٕسٜ ٚلٛز زاض٘س وٝ ػجبضسٙس اظ:  DSM-IVَجك  لاٝ ٔكرهاٝ آٖ قاىبيبر    اذاشاَ لؿإب٘ي واطزٖ واٝ 

اذشاَ سجسيّي وٝ ثب يه يب زٚ قىبيز ػهاجي ٔكارم ٔاي    -2لؿٕب٘ي ٔشؼسزي اؾز وٝ ثب زؾشٍبٜ ٞبي ػًٛي ٔرشّفي ٔطسجٍ ٞؿشٙس. 

اذشاَ ثاسضيرشي   -4ذٛز ثإبضاٍ٘بضي وٝ ثاكشط ثب ثبٚض ثإبضاٖ ثٝ زاقشٗ ثإبضي ذبني ٔكرم ٔي قٛز سب سٕطوع ضٚي ػايٓ.  -3قٛز. 

اذشاَ زضز، ػجبضسؿز اظ ٘كب٘ٝ ٞبيي اظ زضز وٝ ثٝ َٛض وبُٔ ثب  -5ٚض رٍّ يب ٔجبِغٝ آٔاعي اؾز ٔجٙي ثط ٘بلم ثٛزٖ ثركي اظ ثسٖ ثسٖ، ثب

 (2010ػٛأُ ضٚا٘ي ٔطسجٍ ٞؿشٙس يب ثط اثط ايٗ ػٛأُ سكسيس ٔي قٛ٘س)وبداٖ ٚ ؾبزٚن،

i( ٚ ٖٚ ثٛضؾاُ ٚ سشٙٛؾاىي  2008ٌطيٙجطي، ثطٖٚ ٚ وؿآ) x (2007 ٛ ع اذاشاَ اذاشاالر ؾبيىٛؾاٛٔبساه ضا ٔشٙابلى ٚ زض ٔشاٖٛ      (قاا

قاٛز ٚ  ٞبي الشٕبػي ٔرشّف زيسٜ ٔيزا٘ٙس اذشاالر ؾبيىٛ ؾٛٔبساه زض سٕبْ فطٍٟٞٙب ٚ ٘ػازٞب، َجمٝدػٚٞكي زاضاي ٔمبزيط ٔرشّف ٔي

، xٚ ٔسيطٚؼ، ضٚؾبي ٚ ثٛضؾُ 1390ضي، ٞبي الشٕبػي ٔشفبٚر ٔي ثبقٙس )دٛض افىبثب سٛلٝ ثٝ فبوشٛضٞبي لٙؿاز، فطًٞٙ، ٘ػاز ٚ َجمٝ

(.  ثٟشطيٗ ٔطلغ زض ايٗ ظٔاٙٝ ذانٝ ضٚا٘ذعقىي وبداٖ ٔي ثبقس وٝ قاٛع ٞط واساْ اظ اذاشاالر ضا ثاابٖ واطزٜ واٝ ٔمجاَٛ سٕابْ        2008
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اَ سجسيّي زض ظٟ٘اب  ثطاثط ٔطزاٖ، ثاكشط زض لٛاٟ٘ب، اذش 20اذشاَ لؿٕب٘ي وطزٖ زض ظ٘بٖ  DSM-IVضٚا٘ذعقىبٖ، ضٚا٘كٙبؾبٖ اؾز. َجك 

  1ثاٝ   5ٌابٞي   1ثاٝ   2قبيؼشط، قطٚع حبز، آربظ زض ؾٙاٗ لٛا٘ي، ثجاكشط زض َجمبر دبياٗ ٚ وآ ؾاٛاز ٔاي ثبقاس. ٔااعاٖ ثاطٚظ ظٖ ثاٝ ٔاطز         

َ زضز اؾز.ذٛزثإبضاٍ٘بضي زض ٔطز ٚ ظٖ، اذشاَ ثسضيرشي ثسٖ ثاكشط زض ٘ٛلٛا٘ي ٚ لٛا٘ي  ٚ وٕي زض ظٖ ٞب ثاكشط اظ ٔطزاٖ اؾز. اذشا

 (.2010ٚ ٚايز ٚ ٞاّط،  2010زض ظ٘بٖ زٚ ثطاثط ٔطزاٖ قبيؼشط اؾز)وبداٖ ٚ ؾبزٚن،

. ٞاب٘ؽ  (2008ٌطيٙجطي، ثاطٖٚ ٚ وؿاآ،   ٚ فا٘اسضظ زا٘جابض،    xi ،2003اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه اذشاِي اٙس ثؼسي اؾز) ظثطاٚؾاىي 

ُ  بٖ زاز زض قطايٍ اؾشطؼ، ٕٞٝ ٔىب٘اؿٓ(  ثب سبواس ثط ػٛأُ فاعيِٛٛغيىٙك2001)2( ٚ، لط  ا1998ٍُ٘)1ؾّاٝ  ٞبي سٙظإي ػهجي ٔشحٕا

ٝ  وٙٙس، ٞبي ٞٛٔئٛؾشبساه ثسٖ ضا ؾطوٛة ٔي قٛ٘س وٝ ٔىب٘اؿٓ سغااطاسي ٔي ٔااب٘يي ٚاواٙف ثاٝ اؾاشطؼ      ٔؿاطٞبي ٘ٛضٚفاعيِٛٛغيه وا

ؾٕذبساه ٚ دبضاؾٕذبساه. سؿشٛؾشطٖٚ ثب اؾشطؼ ٞاذٛسبالٔٛؼ، ٔطوع آزض٘بَ ٚ ؾاؿشٓ ػهجي  ٞؿشٙس، ػجبضسٙس اظ: لكط ٔد، ؾاؿشٓ ِإجاه،

ٗ    يبثس. وبٞف ٞٛضٖٔٛ ساطٚئاسي َٛال٘ي وبٞف ٔي 3دبؾد ايٕٗ: فؼبِاز ايٕٙي ثب آظاز قسٖ ػٛأُ ايٕٙاي ٞٛضٔاٛ٘ي ؾااشٛوا
زض اؾاشطؼ   

xiزا٘اح ( 2010ٚيبثس. ٚايز ٚ ٞاّط) ٞبي وكٙسٜ َجاؼي زض اؾشطؼ ٔعٔٗ وبٞف ٔي زٞس. سؼساز ٚ فؼبِاز ؾَّٛ حبز ضخ ٔي i    اِٚااٗ ػّاز

xiزا٘س. ثااع، ٚاٖ، ٚاياطيٍٙٗ ٚ ز٘ااُ ٘ااع    ظاي ٔساْٚ زض ظ٘سٌي ذب٘ٛازٌي ٔياذشاَ اذشاالر ضا ٚلٛز حبالر سٙف i i (2008   ثاط ٘ماف )

xiٞبي ٔغعي ٚ ثإبضيٟبي سرطيت وٙٙسٜ اػهبة زض ثٝ ٚلٛز آٔسٖ ايٗ اذشاَ سبواس زاض٘س. دّىؿىاٛ، ٔب٘اًٙآؾات v (2005 ثٟجٛزي اظ )

زا٘ٙس وٝ ػجبضسٙس اظ: حٕبيز اَطافابٖ، زضٔابٖ ٔٛفمااز آٔااع، ذاٛز زضٔاب٘ي ٚ سغاااط       االر ؾبيىٛؾٛٔبساه ضا ثٝ اٙس ٔٛضز ٚاثؿشٝ ٔياذش

 ضفشبض، سغااط قٙبذشي، سٙظآ ٞايب٘بر ٚ زاقشٗ ؾُ  ثباليي اظ اٍ٘اعٜ ثطاي ثٟجٛزي. 

 

 

 

                                                           
1
 - Hans Sleye 

2
 - George Engel 

3
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 مصرف مًاد

ٖ   ٞبي ٕٞٝ ٌاطقٙبؾي حبوي اظ آٖ اؾز وٝ ٔهطف ؾاٍ ثطضؾي لٛأاغ ٔرشّاف، زض    بض، ٔكطٚثبر اِىّي ٚ ؾبيط ٔاٛاز زض ثااٗ ٘ٛلٛا٘اب

ٔهطف اِىُ، ؾااٍبض   (.2000، ِٛسابٖ ٚ واخ،2؛ فط٘ؽ2001، 1لب٘ؿشٖٛ، اٚٔبِي ٚ ثچٌٕٗاطي زاقشٝ اؾز )ٞبي اذاط افعايف اكٓزٞٝ

اؾاز واٝ ثؿاابضي اظ لٛأاغ ثاب آٖ ٔٛالاٝ        ٞبي ضٚا٘اي الشٕابػي   ٞبي ثٟساقشي ٚ آؾات سطيٗ ابِفٚ ؾبيط ٔٛاز راطلب٘ٛ٘ي يىي اظ ٟٔٓ

اٌطااٝ ُٔبِؼابر   ٌطزاٖ زض ٔابٖ  افاطاز اؾاز.    ٞب حبوي اظ ضٚ٘س ثٝ افعايف ٔهطف ٚ ٌطايف ثٝ ٔهطف ا٘ٛاع ضٚاٖ ٞؿشٙس. ٘شبيج ثطضؾي

اياٗ حابَ اٙاس     ظيبزي زض ذهٛل ٔاعاٖ قاٛع ٚ ضٚ٘س ٔهطف اِىُ، ؾاٍبض ٚ ؾبيط ٔٛاز زض ٔابٖ ٘ٛلٛا٘بٖ ايطا٘ي ا٘يبْ ٘كسٜ اؾز، ثاب 

.افاعايف   ثبقاس  اي وٝ اذاطاً ا٘يبْ قسٜ اؾز، حبوي اظ افعايف ٌطايف ٘ٛلٛا٘بٖ ايطا٘ي ثٝ ٔهطف اِىُ، ؾاٍبض ٚ ؾبيط ٔاٛاز ٔاي   ُٔبِؼٝ

    َ ٞابي   ٌطايف ٘ٛلٛا٘بٖ ثٝ ٔهطف اِىُ، ؾاٍبض ٚ ؾبيط ٔٛاز ثؿابض ٍ٘طاٖ وٙٙسٜ اؾز، ظيطا اوثط ٘ٛلٛا٘ب٘ي واٝ ٔهاطف ٔاٛاز ضا زض ؾاب

زٞٙس ٚ ٔاعاٖ ٔهطف ٔٛاز ٚ ٕٞچٙاٗ ٔكىار ٔاطسجٍ ثاب    ٞبي آيٙسٜ ازأٝ ٔي ٕ٘بيٙس، ثٝ ٔهطف ايٗ ٔبزٜ زض ؾبَ٘ٛلٛا٘ي آربظ ٔياِٚاٝ 

ٕ٘بيٙاس  ٞب، ٔشرههبٖ حٛظٜ داكٍاطي سبواس ٔاي  ثب سٛلٝ ثٝ ايٗ يبفشٝ(. 1999، 2؛ اؾٛازي2001ٚ ٕٞىبضاٖ، 1يبثس )ٔبن آٖ ٘اع افعايف ٔي

ٝ سطآٔب  ٔساذّٝ لطاض زٞٙس طا٘ٝ ثبيس وٛزوبٖ ٚ ٘ٛلٛا٘بٖ ضا زض ؾٙاٗ دبياٗٞبي داكٍاوٝ ثط٘بٔٝ ٞابيي واٝ ٘ٛلٛا٘ابٖ ضا لجاُ اظ     ، ظيطا ثط٘بٔا

 (. 2000سٛا٘ٙس زض داكٍاطي اظ ؾٛء ٔهطف ٔٛاز زض ثعضٌؿبِي ثؿابض ٔٛفك ثبقٙس )ثٛسٛيٗ،زٞٙس، ٔيزٚضٜ زثاطؾشبٖ ٞسف لطاض ٔي

 وًجًاوانالگًَاي پيطگيري از مصرف مًاد در 

ٞب اظ ضٚيىطزٞبي داكٍاطاٟٕ٘رشّفي  ٞبي ظيبزي ثٝ ٔٙظٛض داكٍاطي اظ ٔهطف ٔٛاز ا٘يبْ قسٜ اؾز. ايٙشاـ ٞبي ٌصقشٝ ساـ َي ؾبَ

ٞبيي  ٞب ضاٞجطزٞب ٚ ثط٘بٔٝ (. ٔشرههبٖ َي ايٙؿب1999َ، ثٝ ٘مُ اظ ثط٘ؿشبيٗ ٚ ظيً، 1995ا٘س)ثٛسٛيٗ، قاٙىٝ ٚ اٚضال٘سي،  اؾشفبزٜ وطزٜ

( 1985ا٘س.ٔسَ ضقس الشٕبػاٟابٚواٙعٚٚيؽ)  فاجطاي وبٞف ٔهطف ٔٛاز ٚ حٕبيشبظ ضقس ٔثجشٙٛلٛا٘بٖ َطاحي، الطا ٚ اضظيبثي وطزٜٔرشّ

زيسٌبٜ ثْٛ قٙبذشاجط اؾابؼ زياسٌبٜ   .وٙس ُٔطح قسٜ اؾز، ضفشبضٞبي ٘بثٟٙيبض اظ لّٕٝ ٔهطف ٔٛاز ضا ثط اؾبؼ داٛ٘سالشٕبػي سجااٗ ٔي

                                                           
3- Bachman 
4- 

Ferrence 
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ٚيػٜ فكبضضٚا٘ي ٔطسجٍ  ثب ٔسضؾٝ اؾز. ٔاسَ  سطيٗ ػّز ؾٛء ٔهطف ٔٛاز فكبضضٚا٘ي، ثٝ  ( 1991ٟٓٔٚسط٘ط، 1ثْٛ قٙبؾي الشٕبػي)وبٔذط

وٙٙسٜ ٔهطف  ي ػٛأُ ذُطؾبظ ٚ حفبّز ٞبي ا٘يبْ قسٜ زض ظٔاٙٝ ( ثب ٔطٚض ثطضؾي2000سّفامي ٔهطف ٔٛاز زض ٘ٛلٛا٘ب٘ئػيّجطسجٛسٛيٗ)

زض آربظ ٔهطف ٔٛاز ٘مف زاض٘س، زض يه ٔسَ لبٔغ قطٚع ٔهطف اِىُ،ؾاٍبض ٚ ؾابيط   اي اظ ػٛأُ ضا وٝ ٔٛاز زض ٘ٛلٛا٘بٖ، ٔيٕٛػٝ

ٝ   سٛاٖ ثط اؾبؼ حاُٝ ٔٛاز، سّفاك وطزٜ اؾز. ايٗ ػٛأُ ضا  ٔي ٞابي ٔرشّاف ٌاطٜٚ ثٙاسي واطز. اياٗ ٔاسَ ٘ظاطي ػٙبناط ٚ           ٞب ياب ظٔاٙا

(؛ ٘ظطياٝ ضفشابض   1977ٝ ٘ظطيٝ يبزٌاطي الشٕبػي )ثٙسٚضا،ٞبي اؾبؾي اٙسيٗ ٘ظطيٝ ؾجت قٙبؾي ٟٔٓ زض ظٔاٙٝ ٔهطف ٔٛاز، اظ لّٕ ٔؤِفٝ

ٝ 3،1968)ٔاه ٌاٛايط   2(؛ ٘ظطيٝ اضسجبَبر ٔشمبػسوٙٙس1980ٜ(؛ ٚ ٘ظطيٝ سحماط ذٛز)وبداٖ،1977ٔكىُ ؾبظ )لؿطٚلؿط، ٞابي   (ٚ ٘ظطيا

( ٔهاطف اِىُ،ؾااٍبض ٚ   2000ٌاطز. ثط اؾبؼ ٔاسَ سّفاماي ثٛساٛيٗ)    ( ضا زض ثط ٔي1987ٔطثٌٛ ثٝ ٌطٜٚ ٕٞؿبالٖ )اٚساًٙ ٚ ثاٛٚايؽ،

ٌاطز وٝ زض آٖ ٕٞؿبالٖ، ٚاِسيٗ ٚ ؾبيط ػٛأُ  اي اظ ػٛأُ ٔحاُي ٚ فطزي زض ٘ظط ٌطفشٝ ٔي ي سؼبُٔ دٛيبي  ٔيٕٛػٝ ؾبيط ٔٛاز، ٘شايٝ

ذاي افاطاز   قٛ٘س.ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ثط قٙبذشي فطز ثٝ ٔهطف اِىُ،ؾاٍبض ٚ ؾبيط ٔٛاز ٔٙيط ٔي الشٕبػي زض سؼبُٔ ثب آؾات دصيطي ٞبي ضٚاٖ

زٞٙس، ثاٝ ٔهاطف اياٗ ٔاٛاز      اي وٝ ٔهطف اِىُ،ؾاٍبض ٚ ؾبيط ٔٛاز ضا َجاؼي يب فطيجٙسٜ لّٜٛ ٔي ٕٔىٗ اؾز سحز سأثاط سجّاغبر ضؾب٘ٝ

ـ    ضٚي آٚض٘س، زض حبِي وٝ افطاز زيٍط سحز سحشز اثاط اػًبي ذب٘ٛازٜ يب زٚؾشب٘ي وٝ ٔٛاز ٔهاطف ٔاي   ٞابيي   وٙٙاس،يب ثبٚضٞاب ٚ ٍ٘اط

 وٙٙس. وٙس، قطٚع ثٝ ٔهطف ٔٛازٔي ٔٛاز ضا سبياس ٔيزاض٘س وٝ ٔهطف 

 اجتماعي -رييکردتًاومىدسازي رياوي

اظ وٙاس.   ٞابي سمٛياز سٛإ٘ٙاسي سطواات ٔاي      ٞبي ٔمبٚٔز زض ثطاثط فكبض الشٕبػي ضا ثب ٟٔابضر  ضٚيىطزسمٛيز سٛا٘بيي، آٔٛظـ ٟٔبضر

ٚلاٛز زاضز، اياٗ اؾاز واٝ     ٞبي فاطزي ٚ الشٕابػي    ٞبيي وٝ زض دؽ ضٚيىطز آٔٛظـ ٟٔبضر سطيٗ ٔفطٚيٝ زيسٌبٞٙظطي، يىي اظ ٟٔٓ

ؾبظ ٘ٛلٛا٘بٖ اظ لجاُ ٔهطف ؾاٍبض، ٔكطٚثبر اِىّي ٚ ؾبيط ٔٛاز ٚ زيٍطضفشبضٞبي ا٘حطافي اظ لجااُ ضفشبضٞابي لٙؿاي     ضفشبضٞبي ٔكىُ

(. ٔهطف ؾاٍبض يه 2004؛ ثٝ ٘مُ اظ ٞب٘ٛيٙىُ ٚ آٞبض، 1982؛ لؿط، 1985قٛ٘س )ثٛسٛيٗ ٚ ٚيّع،  ّمي ٔيظٚزضؼ ٚ فطاض، ٘ٛػي ٘كب٘ٝ س

                                                           
1- Kumper  

2-persuasive communications theory 

3- McGuire 
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ٞابي ٌاصاض اظ    قٛزوٝ اظ َطيك آٖ ٘ٛلٛا٘بٖ ذٛزقبٖ ضا اثطاظ ٕ٘ٛزٜ، ثاب اياُطاة ٔمبثّاٝ ٚ ثاب اؾاشطؼ      ضفشبض وبضوطزي زض ٘ظط ٌطفشٝ ٔي

ط ايٗ اؾز وٝ ٔيٕٛػٝ ٔكبثٟي اظ ػٛأُ قٙبذشي ٚ قرهاشي ظيطثٙبيي)اظ لجااُ ػاعر   آيٙس. ثٙبثطايٗ فطو ث وٛزوي ثٝ ٘ٛلٛا٘ي وٙبضٔي

ٞابي سهإإٍاطي ياؼاف( ٘ٛلٛا٘ابٖ ضا ٔؿاشؼس ٔهاطف اِىاُ، ؾااٍبض ٚ ؾابيط ٔاٛاز ٚ            ٘فؽ دبياٗ، ؾُٛح ثبالي ايُطاة ٚ ٟٔابضر 

؛ ثاٝ ٘ماُ اظ ٞب٘ٛيٙىاُ ٚ آٞابض،     1982؛ لؿاط،  1985؛ ثٛسٛيٗ ٚ ٕٞىبضاٖ،2000ٕ٘بيس )ادؿشاٗ ٚ ٕٞىبضاٖ،  زيٍطضفشبضٞبي ٔكىُ ؾبظ ٔي

ٔهطف ٔٛاز يه ضفشبض وبضوطزي ٚ الشٕبػي آٔٛذشٝ قسٜ اؾاز واٝ ٘شاياٝ سؼبٔاُ ػٛأاُ       1(. ثط اؾبؼ ضٚيىطزسمٛيز سٛإ٘ٙسي2004

ٚيىاطز اّٟابض   فطزي ٚ الشٕبػي اؾز. ػاٜٚ ثط سٛلٝ ثٝ إٞاز فطايٙسٞبي يبزٌاطي الشٕبػي اظ لجاُ اٍِٛزٞي، سمّاس ٚ سمٛياز، اياٗ ض  

ٞبي فطزي ٚ الشٕبػي يؼاف، ٘ٝ سٟٙب زض ثطاثط ػٛأُ ٔكٛق ٔهطف ٔٛاز آؾات دصيط ٞؿاشٙس، ثّىاٝ    ٕ٘بيسوٝ ٘ٛلٛا٘بٖ زاضاي ٟٔبضر ٔي

؛ ثٛساٛيٗ ٚ ٌاطيفٗ،   2000اي ؾبظٌبضا٘ٝ اؾشفبزٜ ٕ٘بيٙس )ثٛساٛيٗ،  سٕبيُ زاض٘س اظ ٔهطف ٔٛاز ثٝ ػٙٛاٖ لبيٍعيٙي ثطاي ضاٞجطزٞبي ٔمبثّٝ

ٞابي فاطزي ٚ الشٕابػي ػٕاٛٔي زض      (. ثٙبثطايٗ ضٚيىطزٞبي سٛإ٘ٙسؾبظي ثٝ داكٍاطي اظ ؾٛء ٔهطف ٔاٛاز، ثاط آٔاٛظـ ٟٔابضر    2004

ٞابي   ٞبي ٔٛضز سبواسايٗ ٘ٛع ضٚيىطزٞبي داكٍاطا٘ٝ، قابُٔ ٟٔابضر   ٞبيي اظ ا٘ٛاع ٟٔبضر وٙٙس. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔمبٚٔز سبواسٔي وٙبضٟٔبضر

ثبقاٙس. اٙاسيٗ    ٞبي ٔمبثّٝ ثاب اياُطاة ٚ ذكآ ٔاي     ٔٙسي ٚ ٟٔبضر ٞبي لطار ثاٗ فطزي، ٟٔبضر ٞبي اضسجبَي ٚ سهٕآ ٌاطي، ٟٔبضر

زٞٙسوٟطٚيىطزٞبي ٘فٛش الشٕبػي ٚ اضسمبي سٛا٘بيي اظ ضٚيىطزٞبي آٔٛظقي ؾٙشي ٔؤثطسط ٞؿشٙس ٚ سغااط ضفشبض  ُٔبِؼٝ فطاسحّاُ ٘كبٖ ٔي

(، ثاب ثطضؾاي ُٔبِؼابر ا٘يابْ     2003ي ّٔي ؾٛء ٔهطف ٔٛاز ) ٔٛؾؿٝ(.2004ٚ ٍ٘طـ زض ايٗ ضٚيىطزٞب ثبضظسط اؾز )ثٛسٛيٗ ٚ ٌطيفٗ، 

اي اظ انَٛ ضإٞٙب ضا ثٝ ػٙٛاٖ انَٛ اؾبؾي ٔساذار ٔسضؾٝ ٔحاٛض   قسٜ زض ظٔاٙٝ داكٍاطي اظ ؾٛء ٔهطف ٔٛاز زض ٔساضؼ، ٔيٕٛػٝ

ظٔاٙٝ ؾاجت قٙبؾاي ٚ داكاٍاطي اظ ؾاٛء      ٞبي اذاط زض قٙبؾبيي وطزٜ اؾز. ايٗ انَٛ ضإٞٙب حبنُ ُٔبِؼبر ٔرشّفي اؾز وٝ زض ؾبَ

 ٔهطف ٔٛاز ا٘يبْ قسٜ اؾز:

                                                           
1- competenceenhancement 



01 

 

ضا سغاااط ياب   « ػٛأُ ذُطؾابظ »ضا سمٛيز وٙٙس ٚ « ػٛأُ حفبّز وٙٙسٜ»اي َطاحي قٛ٘س وٝ  ٞبي داكٍاطي ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ ثط٘بٔٝ  انُ اِٚا

 (.2002وبٞف زٞٙس )ٞبٚواٙع ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 ٝ ا٘ٛاع ٔرشّف ٔٛاز قبُٔ ٔهطف ؾاٍبض، ٔكطٚثبر اِىّي، حكاف، ٔٛاز افااٛ٘ي ٚ ... ضا زض ثاط    ٞبي داكٍاطي ثبيس سٕبْ انُ زْٚ ا ثط٘بٔ

 (. 2002ثٍاطز )لب٘ؿشٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 ٝ ٞبي ٔمبٚٔز زض ثطاثط داكٟٙبز ٔهطف ٔٛاز، سمٛيز ثبٚضٞب ٚ سؼٟسار قرهي ػّاٝ  ٞبي داكٍاطي ثبيس آٔٛظـ ٟٔبضر انُ ؾْٛ ا ثط٘بٔ

ٞبي ياس ٔاٛاز ضا    ٔٙسي ٚ سمٛيز ٍ٘طـ ز الشٕبػي زض ضٚاثٍ الشٕبػي، اضسجبٌ ثب ٕٞؿبالٖ ٚ سٛا٘بيي لطارٔهطف ٔٛاز، افعايف وفبي

 (. 1995زض ثط ٌاط٘س )ثٛسٛيٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 ٝ ـ    آٔٛظقي، اظ ضٚـٞبي  ٞبي داكٍاطي ثطاي ٘ٛلٛا٘بٖ ثبيس ػاٜٚ ثط ضٚـ انُ اٟبضْ ا ثط٘بٔ ٞابيي   ٞبي سؼبّٔي ٘ااع اؾاشفبزٜ وٙٙاس. ضٚ

 (.1995ٞبي ٌفشٍٛ ٚ ثحث ٔابٖ ٕٞؿبالٖ )ثٛسٛيٗ ٚ ٕٞىبضاٖ،  اط سكىاٍّطٜٚ٘ظ

يب ٔطالجبٖ وٛزن ضا زض ثط ثٍاطز سب اظ َطيك آ٘بٖ ثشٛاٖ آٖ اٝ ضا وٝ وٛزوبٖ زضثبضٜ ٔٛاز « ٚاِسيٗ»ٞبي داكٍاطي ثبيس  انُ دٙيٓ ا ثط٘بٔٝ

ٞب زضثبضٜ ٔهطف ٔٛاز  اٗ ٘جبيسقطايُي ثطاي سجبزَ ٘ظط ٔابٖ ذب٘ٛازٜآٔٛظ٘س، سبياس ٚ سمٛيز ٕ٘ٛز. ٕٞچٙ ٔرسض ٚ ػٛاضو ظيبٖ ثبض آٖ ٔي

ٔرسض ٚ ٔمطضار ٚ ٘حٜٛ ثطذٛضز ذب٘ٛازٜ زض ثطاثط ٔهطف ٔٛاز سٛؾٍ فطظ٘ساٖ، فطاٞٓ آٚضز ٚ داٛ٘س ٚ ضٚاثٍ ذب٘ٛازٌي ضا سمٛياز وٙاس   

 (.1998)آقطي ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 ٝ ٞبي ٔرشّف سحهااّي اضائاٝ قاٛ٘س )ٚثؿشط،اؾاشطاسٖٛ ٚ ٕٞىابضاٖ،       ٚ زض زٚضٜٞبي داكٍاطي ثبيسَٛال٘ي ٔسر ثبقٙس،  انُ قكٓ ا ثط٘بٔ

 (.1999؛ قطض ٚ ٕٞىبضاٖ، 2001

ٞبي ذبل زض ٔؼطو ؾٛء ٔهطف ٔٛاز  افطاز ضا زض ثطٌاطز، يٕٗ آ٘ىٝ ثبيس ٌطٜٚ ٞبي داكٍاطي زض ٔساضؼ ثبيس ٕٞٝ  انُ ٞفشٓ ا. ثط٘بٔٝ

ٞب ٚلٛز  ٞبي يبزٌاطي يبوٛزوب٘ي وٝ احشٕبَ سطن سحهاُ آٖ ىار ضفشبضي يب٘بسٛا٘ئرسض ضا ٘اع قبُٔ قٛز، ٔثاً ً وٛزوبٖ زابض ٔك
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ٞبي داكٍاطي ٔشٕطوعسط ٚ ظٚز ٍٞٙبْ سط ٘ابظ اؾاز )ٔٛؾؿاٝ ّٔاي ؾاٛء      زاضز. لٕؼاز ٞسف ٞطاٝ ثاكشط زض ٔؼطو ذُط ثبقس، ثٝ ثط٘بٔٝ

 (.2003ٔهطف ٔٛاز، 

 ٝ ؾٙي ثبقس، اظ ٘ظط ضقسي ٔشٙبؾت ٚ اظ ٘ظط فطٍٞٙي حؿبؼ ٚ ّطياف سٟااٝ قاٛ٘س     ي ٞط زٚضٜ ٞبي داكٍاطي ثبيسٚيػٜ انُ ٞكشٓ ا ثط٘بٔ

 (.2003)ٔٛؾؿٝ ّٔي ؾٛء ٔهطف ٔٛاز، 

الشٕبػي اؾاز   -ٔجشٙي ثط ضٚيىطزسٛإ٘ٙسؾبظي ضٚا٘ي2اي ي اٙس ٔؤِفٝ ي داكٍاطا٘ٝ ٔساذّٝيه 1ٞبي ظ٘سٌي ي آٔٛظـ ٟٔبضر ثط٘بٔٝ

ٞابي فاطزي ٚ الشٕابػي ػٕاٛٔي      طف ٔاٛاز، زض اٟابضاٛة ٔاسَ آٔاٛظـ ٟٔابضر     ٞابي ٔمبٚٔاز زض ثطاثاط ٔها     وٝ ثط آٔٛظـ ٟٔابضر 

ٞبي داكاٍاطي اظ   ثاف اظ ٕٞٝ ثط٘بٔٝي داكٍاطي ٔجشٙي ثط ٔسضؾٝ اؾز وٝ ٞبي ظ٘سٌي يىجط٘بٔٝ ي آٔٛظـ ٟٔبضر وٙس. ثط٘بٔٝ سبواسٔي

 ٝ ٝ    ٞابي ظ٘اسٌي اظ   ي آٔاٛظـ ٟٔابضر   ٔهطف ٔٛاز، ٔٛضز اضظيبثي ػّٕي لطاضٌطفشٝ اؾز. ثط٘بٔا ٞابي ػّٕاي ٚ    َاطف ثؿاابضي اظ ٔٛؾؿا

ٝ  دػٚٞكي اظ لّٕٝ ا٘يٕٗ ضٚاٖ قٙبؾي آٔطيىب، ٔطوعوٙشطَ ٚ داكٍاطي اظ ثإبضي ي ّٔاي ؾاٛء ٔهاطف     ٞب، ا٘يٕٗ َت آٔطيىب، ٔٛؾؿا

 ٝ ٜ      ٔاٛاز، ٔٛؾؿاا واابضي ٘ٛلٛا٘ابٖ، ثااٝ ػٙااٛاٖ   ي ّٔاي ؾااطَبٖ، ٔطوعداكاٍاطي اظ ؾااٛء ٔهاطف ٔااٛاز، ٚ زفشااط داكاٍاطي اظ لااطايٓ ٚ ثاع

ٝ    2004طسطيٙطٚيىطزداكٍاطي قٙبذشٝ قسٜ ٚ ٔٛضز سٕيااس لطاضٌطفشاٝ اؾاز )ثٛسٛيٙاٛ ٌاطيفٗ،      ٔؤث ي آٔاٛظـ   (. ثاٝ َاٛض ذاناٝ ثط٘بٔا

ٞبي اذاط ثٝ  ٞب، اضظيبثي قسٜ ٚ زض ؾبَ ثاف اظ ٕٞٝ ثط٘بٔٝٞبي داكٍاطا٘ٝ ٔٛلٛز اؾز وٝ ثط٘بٔٝٞبي ظ٘سٌي يىي اظ ٔؤثطسطيٗ ٟٔبضر

ٗ ساطي ٌؿاشطـ يبفشاٝ اؾا     َٛض ٚؾااغ  ٝ   ز.آ٘چٝ ايا ٜ   ٔشٕابيعٔي ضٚيىاطز ضا اظ ؾابيطضٚيىطزٞبي داكاٍاطا٘ ي آٖ ثاط   ٕ٘بياس، سبوااسٚيػ

 -1ػجبضسٙاس اظ :  ٞبي فطزي ٚ الشٕبػي  ٕٟبضرآٔٛظق٘ظطي زٚ ٚيػٌي ٔشٕبيعوٙٙسٜ ثط٘بٔٝ ٞبي فطزي ظيطثٙبيي اؾز. اظ زيسٌبٜ سفبٚر

ٞبي  سبواس ثط آٔٛظـ ٟٔبضر -2ثاٙفطزي ظيطثٙبيي ٚ  -ػٛأُ قرهاشي ٚ قٙبذشياؾشفبزٜ اظ ضاٞجطزٞبي زضٔب٘ي ثطاي سغااط ٚ اناح ايٗ 

ػٕٛٔي ظ٘سٌي ثطاي سأثاطٌصاضي ثط ٔهطف ٔٛاز ٔرشّف )اِىُ، حكاف ٚ ...( ٚ لٌّٛاطي اظ ثطٚظ ؾبيط ضفشبضٞب ٘ظاطضفشبضٞابي لٙؿاي   

ي داكاٍاطي اظ ؾاٛء ٔهاطف     ابِف زض حٛظٜ سطيٗ ٟٔٓ(.1985وبضي ٚ ػّٕىطزسحهاّي يؼاف )ٌاؾىٛ ٚ ٔه وبَ،  ظٚزٍٞٙبْ، ثعٜ

                                                           
1- The Life Skills Training (LST) 

2- multi-component 
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َ 2000ٞبي داكٍاطا٘ٝ اؾز )ثٛسٛيٗ،  اِىُ، ؾاٍبض ٚ ؾبيط ٔٛاز، اثجبر اثطثركي ثط٘بٔٝ قاٛاٞس   1980ٚ اٚاياُ   1970ٞابي   (. سب اٚاذط ؾاب

٘جاٛز. اظ آٖ ظٔابٖ    ٞبي داكٍاطا٘ٝ زض وبٞف ٔهطف اِىُ، ؾاٍبض ٚ ؾبيط ٔٛاز ثبقس، زض زؾشطؼ ٔؼشجطي وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ اثطثركي ساـ

ٝ   دػٚٞفسبوٖٙٛ ُ       ٞبي لبثاُ ٔاحظا ٝ  اي ا٘يابْ قاسٜ واٝ ثاٝ ضقاس ٚسىبٔا أااس ثراف اظ لّٕاٝ آٔاٛظـ     ضٚيىطزٞابي داكاٍاطا٘

ٞبي ثؿابضي ثٝ ثطضؾي اثط ثركي ضٚيىطزٞبي داكٍاطي ٔجشٙاي ثاط ٘فاٛش     ٞبي اذاط، دػٚٞف ٞبي ظ٘سٌي ٔٙيط قسٜ اؾز.َي ؾبَ ٟٔبضر

(. ثاط  2000ٞبي ٔجشٙي ثط ٘فٛش الشٕبػي اثطثرف ٞؿاشٙس )ثٛساٛيٗ،    ا٘س وٝ ٔسَ َٛض وّي، ايٗ ُٔبِؼبر ٘كبٖ زازٜ ا٘س. ثٝ الشٕبػي دطزاذشٝ

زٞٙاس،   افطاز، ٕٞؿبالٖ، ذب٘ٛازٜ، ٔساضؼ ٚ لبٔؼٝ( ضا سحز دٛقف لطاض ٔاي  ٞبيي وٝ وُ ؾاؿشٓ ) ٞب، ثط٘بٔٝ اضظقابثيايٗاؾبؼ ٘شبيج

ٞبي ظ٘سٌي ٚ  ٟٔبضرٞبيي وٝ ثط٘بٔٝزٞٙس، ٔؤثطسط ٞؿشٙس. ٕٞچٙاٗ ٛا٘بٖ ضا آٔب  ذٛز لطاض ٔي٘ٛلٞبيي وٝ فمٍ زض ٔمبيؿٝ ثب ثط٘بٔٝ

ػٛأااااااااااااااُ الشٕاااااااااااااابػي سااااااااااااااأثاط ٌصاض)ٔب٘ٙااااااااااااااس ٕٞؿاااااااااااااابالٖ ٚ فكاااااااااااااابض الشٕاااااااااااااابػي ٚ   

ٝ  45( ثاب ٔاطٚض   1992ٞب٘ؿٗ )ثبقٙس سطٔي اثطثرفٞب ؾبيطثط٘بٔٝاظزٞٙس، لطاضٔئمبٚٔز(ضاٞسفٞبي ٟٔبضرضقس ي  ُٔبِؼا

ٕ٘بيٙس، زض  ٞبيي وٝ ثط ػٛأُ ٘فٛش الشٕبػي سبواسٔي ثط٘بٔٝٞبي داكٍاطي ٔجشٙي ثط ٔسضؾٝ، ٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ ثي زض ٔٛضز ثط٘بٔٝاضظقاب

ٝ  ا٘س. ُٔبِؼبر ٘كبٖ ٔي ثٟشطي ٘كبٖ زازٜٞبي لب٘كاٗ، ٘شبيج ٞبي ٔجشٙي ثط فؼبِاز ٔمبيؿٝ ثب ثط٘بٔٝ ٞابيي واٝ فماٍ ثاط اضاياٝ  ٚ       زٞٙسثط٘بٔا

ـ    افطاز(، آٔٛظـ ػبَفي )ثط٘بٔٝ ضايٝ اَاػبر زض ٔٛضز ٔٛاز ثٝ اَاػبر )ا ٞاب سبوااس    ٞبيي وٝ ثط ضقس ػعر ٘فاؽ ٚ ضٚقاٗ ؾابظي اضظ

؛ ثٝ ٘مُ 1992؛ ٞب٘ؿٗ، 2000اثطثركي زاض٘س )سبثّط ٚ ٕٞىبضاٖ، سطيٗ ٕ٘بيٙس، وٓ ٕ٘بيٙس( يب ثط سطوات  ٚ ضاٞجطزٞبي ػبَفي سبواسٔي ٔي

ٞبي ظ٘اسٌي ضا ٔاٛضز اضظيابثي     ٞبي ظيبزي اثطثركي ثط٘بٔٝ آٔٛظـ ٟٔبضر ؾبَ ٌصقشٝ دػٚٞف 20َي (.2004اظ اؾذطيٍٙط ٚ ٕٞىبضاٖ، 

ٞبي ظ٘سٌي اثطار ضفشبضي ٔثجشاي ثاط ٔهاطف اِىاُ، ؾااٍبض ٚ       ا٘سوٝ آٔٛظـ ٟٔبضر ا٘س. ايٗ ُٔبِؼبر ثٝ َٛض دبيساضيٙكبٖ زازٜ لطاض زازٜ

 ٕ٘بيس.  ؾبيط ٔٛاز اييبزٔي

ؾفاس دٛؾز َجمٝ ٔشٛؾٍ ٞبي ظ٘سٌي، ثط ٔهطف ؾاٍبض ٔشٕطوع ثٛز٘س ٚ ػٕسسبً لٕؼاز ي آٔٛظـ ٟٔبضر اٙٝٞبي اِٚاٝ زض ظٔ دػٚٞف

وٛاه ثٛز٘س وٝ ثاٝ اضظيابثي اثاطار وٛسابٜ ٔاسر اياٗ       ٞبي ٔمسٔبسي زض ٔمابؼ قس٘س. ايٗ ُٔبِؼبر ػٕسسبً قبُٔ ثطضؾي ضا قبُٔ ٔي

ضٚيىطزداكاٍاطا٘ٝ زض  ايٗا٘سوٝ س. ثؿابضي اظ ايٗ ُٔبِؼبر اِٚاٝ ٘كبٖ زازٜدطزاذشٙ ٔساذّٝ ثط ٔهطف ؾاٍبض ٚ ػٛأُ ٔطسجٍ ثب آٖ ٔي
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ا٘س، زض ٔمبيؿٝ ثب ٌطٜٚ وٙشطَ ٔٛثط اؾز )ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ثٛسٛيٗ ٚ  وطزٜايٗ ثط٘بٔٝ ضا زضيبفزوبٞف ٔهطف ؾاٍبض زض ٘ٛلٛا٘ب٘ي وٝ

ٝ  1387؛ َبضٔابٖ ٚ ٟٔطيابض،  1386ٖ، ؛ ٔحٕسذب٘ي ٚ ٕٞىبضا2004؛ ثٝ ٘مُ اظ ثٛسٛيٗ ٚ ٌطيفٗ، 1982، 1980اً٘،  ي اَٚ  (.زض َاَٛ زٞا

ُ  ي ضٚيىطز آٔٛظـ ٟٔبضر دػٚٞف اضظقابثي زض ظٔاٙٝ ٞابي ٔرشّاف اضاياٝ، ثاب      ٞبي ظ٘سٌي، ُٔبِؼبر ٔشؼسزي اثطثركي آٖ ضا زض قاى

ٝ ٗ(.زض ايا 2004آٔٛظـ زٞٙسٌبٖ ٔرشّف ٚ زض ٔٛضز ٔٛاز ٔشفبٚر ٔٛضز اضظيبثي لطاض زاز٘س )ثٛسٛيٗ ٚ ٌطيفٗ،  ٞابي داكاٍاطا٘ٝ    ثط٘بٔا

ٞب ثٝ نٛضر يه لّؿٝ زض ٞفشاٝ ٚ ثطذاي زيٍاط     ثط٘بٔٝلّؿٝ ٔشغاطٜ ثٛزٜ اؾز. ثؼًي اظ ايٗ 20لّؿٝ سب  7سؼساز لّؿبر آٔٛظقي اظ 

زض ؾبالٖ ثٝ ػٙٛاٖ آٔٛظـ زٞٙسٜ اؾاشفبزٜ قاسٜ اؾاز.    ا٘س ٚ زض اوثطايٗ ُٔبِؼبر اظ ثعضي ثٝ نٛضر زٚ لّؿٝ يبثاكشط زض ٞفشٝ الطا قسٜ

سٛا٘اسسغااطٔؼٙبزاضي زض ػٛأاُ    ٞبي ظ٘اسٌي ٔاي   ( ٘كبٖ زاز وٝ آٔٛظـ ٟٔبضر1386ٕٞاٗ ضاؾشب ٘شبيج دػٚٞف ٔحٕسذب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ )

ٔٙسي ٚ ٍ٘طـ ٘ؿجز ثاٝ ٔاٛاز اييابز ٕ٘بياس.      ٞبي ذٛز وٙشطِي، لطار زضٚ٘ي، ٟٔبضرذُطؾبظ فطزي ٘ظاط ذٛزدٙساضٜ، احؿبؼ وٙشطَ

ي ظ٘سٌي ضا زضيبفز وطزٜ ثٛز٘س زض ٔمبيؿٝ ثب ٘ٛلٛا٘بٖ ٌطٜٚ وٙشطَ، زض اضظيبثي داؽ اظ ٔساذّاٝ سغاااط    ٞب ٘ٛلٛا٘ب٘ي وٝ آٔٛظـ ٟٔبضر

ٞبي الشٕبػي، احؿبؼ وٙشطَ زضٚ٘ي ٚ ٍ٘اطـ ٔٙفاي ٘ؿاجز ثاٝ ٔاٛاز ٘كابٖ        ٞبي ذٛز وٙشطِي، ٟٔبضر ٔؼٙبزاضي زض ذٛز دٙساضٜ، ٟٔبضر

زض ٔؼطو ذُط ثٝ ٔهطف اِىُ، ؾاٍبض ٚ ؾبيط ٔٛاز ضا ثٝ َاٛض ٔؼٙابزاضي   ٘ٛلٛا٘بٖ ٞبي ظ٘سٌي سٕبيُ زاز٘س.ٕٞچٙاٗ آٔٛظـ ٟٔبضر

 وبٞف زاز.

سٛا٘اسسغااطٔؼٙبزاضي زض ػٛأاُ ٔااب٘يي ٔهاطف ٔاٛاز اييبزٕ٘بياس، ِٚاي         ٞبي ظ٘سٌي زض وٛسابٜ ٔاسر ٔاي    ثٝ َٛض وّي آٔٛظـ ٟٔبضر

ٗ  ٔٝسط ٚ سىطاض ٚ اؾشٕطاض ثط٘ب دبيساض زض ضفشبض ٔهطف ٔؿشّعْ ظٔبٖ َٛال٘يسغااطار ٘شابيج اظ ضٚيىطزٞابي ٘فاٛش    ي آٔٛظقي اؾز. ايا

ٝ الشٕبػي زض داكٍاطي اظ ٔهطف ٔٛاز حٕبيز ٝ   وطزٜ ٚ ثٝ ضٚقٗ ؾبظي ٔشغاطٞبي ٔاب٘يي ثط٘بٔا وٙاس.   ٔاي وٕاه ٞابي داكاٍاطا٘

ٞابيي واٝ    بِفقٛز، ِٚي ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثؿاابضي اظ اا   ٞبي ظ٘سٌي ثطاي داكٍاطي ٔؿشمآ اظ ٔهطف ٔٛاز آٔٛظـ زازٜ ٔي ٟٔبضراٌطاٝ

ٝ ٘ٛلٛا٘بٖ زض ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ ثب آٖ ٔٛالٝ ٞؿشٙس، ٘اع وبضثطز زاض٘س.  ٖ  ثط٘بٔا افاطاز زض ٔؼاطو ذُاط،     الشٕابػي   -ٔٙسؾابظي ضٚا٘اي   ي ساٛا

 افطاز زض ٔؼطو ذُاط،  ٞبي فطزي ٚ الشٕبػي ٚ ثٟجٛز ػعر ٘فؽ  سٛإ٘ٙسياي اؾز وٝ ثٝ ٔٙظٛض سمٛيز  ي اٙس ٔؤِفٝ ي داكٍاطا٘ٝ ثط٘بٔٝ

ثط اؾبؼ ػٛأُ ذُطؾبظ ٚ حفبّز وٙٙسٜ ٔهطف ٔٛاز زض ٘ٛلٛا٘بٖ َطاحي قسٜ اؾز. ٞسف ي آٔٛظقي  قسٜ اؾز. ايٗ ثط٘بٔٝ َطاحي
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ياه ثؿاشٝ آٔٛظقاي    الشٕابػي   -ي سٛإ٘ٙسؾابظي ضٚا٘اي   ثط٘بٔٝي ، ٍ٘طـ ٚ ضفشبض  افطاز اؾز. انّي ايٗ ثط٘بٔٝ، اييبز سغااط زض ؾٝ حاُٝ

 ( :1389ي، اؾز وٝ قبُٔ ؾٝ ثرف اؾز )ٔحٕسذب٘

 افطاز زض ٔؼطو ذُط: قٙبؾبيي، اضظيبثي ٚ ٔساذّٝ وشبة ضإٞٙبي ضاٞجطزٞبي داكٍاطي اظ ٔهطف ٔٛاز زض  -1

 افطاز  ٞبي ظ٘سٌي ثطاي  ٟٔبضرضإٞٙبي آٔٛظـ  -2

 افطاز وشبة وبض  -3

ٝ  90لّؿٝ آٔٛظقي  11ٔٛيٛع اؾز وٝ زض  8ايٗ ثط٘بٔٝ قبُٔ  ٚاحاسٞبي زضؾاي ٚ سؼاساز     1قاٛ٘س. لاسَٚ    اي آٔاٛظـ زازٜ ٔاي   زلاما

ٞبي آٔٛظقي ٔرشّفي اؾز واٝ اٞاساف    زٞس.ٞط ٚاحس زضؾي زاضاي فؼبِاز لّؿبر ٔٛضز ٘ابظ ثطاي آٔٛظـ ٞط ٚاحس زضؾي ضا ٘كبٖ ٔي

ي  ، وبٔاً ؾبذز يبفشٝ ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي قسٜ اؾز ٚ ٘حاٜٛ ٞبي ظ٘سٌي ي آٔٛظـ ٟٔبضر ثط٘بٔٝٛظـ وٙس. ضإٞٙبي آٔ ٔشفبٚسي ضا ز٘جبَ ٔي

ٞابي آٔاٛظـ فؼابَ     زٞس. آٔٛظـ ٔٛيٛػبر، ثٝ قاٜٛ سؼبّٔي ثاب اؾاشفبزٜ اظ سىٙااه    ٞب ضا ثٝ َٛض ٌبْ ثٝ ٌبْ آٔٛظـ ٔي الطاي فؼبِاز

داصيطز. اٌطااٝ اياٗ ثط٘بٔاٝ اظ      فبي ٘مف ٚ سٕطيٗ ضفشبضي نٛضر ٔئب٘ٙس، ثبضـ فىطي، ثحث ٌطٚٞي، فؼبِاز ٌطٚٞي، َطح ؾٛاَ، اي

افاطاز، ؾاطػز ٚ ضٚ٘اس اضاياٝ      سٛا٘ٙس ٔشٙبؾت ثب ٘ابظٞابي آٔٛظقاي    اي ثطذٛضزاض اؾز، ثب ايٗ حبَ، ٔكبٚضاٖ ٔي يه ؾبذشبض سؼطيف قسٜ

مبَ يه ٟٔبضر ثٝ زاليُ ٔرشّف، ٔٙبؾت ٘جبقاس،  زلامٝ ثطاي ا٘ش 90ُٔبِت ضا سٙظآ وٙٙس. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ زض قطايُي وٝ ظٔبٖ سؼااٗ قسٜ 

ايٗ أىبٖ ٚلٛز زاضز وٝ يه ٔجحث زض اٙاس لّؿاٝ آٔاٛظـ زازٜ قاٛز. آ٘چاٝ ٟٔآ اؾاز، حفاو ساٛاِي ٚ آٔاٛظـ وّااٝ ٔفابٞآ ٚ             

ٔٛيٛػبر ُٔطح قسٜ زض ثؿشٝ آٔٛظقي اؾز.ثب سٛلٝ ثٝ ازثابر دػٚٞكي واٝ زض اياٗ داػٚٞف زض ٔاٛضز ٌٛقاٝ ٌااطي ٚ ضاثُاٝ آٖ ثاب         

 ٟٔبضسٟبي ٔمبثّٝ ايي ٚسحُٕ اثٟبْ اضائٝ قسٜ ٔي سٛاٖ اٙاٗ لٕغ ثٙسي وطز وٝ

 اَداف

اػشابز زض ثإابضاٖ ٔجاشا ثاٝ اذاشاالر      وبٞف ثط الشٕبػي -ضٚيىطز سٛإ٘ٙس ؾبظي ضٚا٘ي ثطضؾي سبثاط ٞٛـ ٔؼٙٛي، سبة آٚضي دبياٗ ٚ

 ؾبيىٛؾٛٔبساه
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  اػشابز. ثطضؾي ٞٛـ ٔؼٙٛي زض ثإبضاٖ ؾبيىٛؾٛٔبساه ٔجشا -1

 ثطضؾي سبة آٚضي زض ثإبضاٖ ؾبيىٛؾٛٔبساه ٔجشا اػشابز. -2

 اػشابز زض ثإبضاٖ ٔجشا ثٝ اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه. وبٞف ثط الشٕبػي -ضٚيىطز سٛإ٘ٙس ؾبظي ضٚا٘يثطضؾي سبثاط  -3

 ريش

ثبقاس.  آظٔبيكاي ٚ ياه ٌاطٜٚ وٙشاطَ ٔاي     ٌطٜٚ، يه ٌاطٜٚ   2دػٚٞف حبيط يه ُٔبِؼٝ سيطثي ثب وبض آظٔبيي ثبِاٙي اؾز وٝ زاضاي 

ثبقاس. ضٚـ ٕ٘ٛ٘اٝ ٌااطي    ٔاي  91-90لبٔؼٝ آٔبضي دػٚٞف حبيط ضا وّاٝ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشاالر ضٚاٖ سٙي زض ؾبَ سحهااّي  

ٝ ثبقس. قاٜٛ الطاي سحماك: اثشاسا ِاؿاز وّاا   دػٚٞف حبيط ثط اؾبؼ زيٍط داف قطٌ ُٔبِؼبر آظٔبيكي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌاطي سهبزفي ؾبزٜ ٔي

ثطضؾي ٔاعاٖ قاٛع ٚ ضاثُٝ اذاشاالر ؾبيىٛؾاٛٔبساه ثاب    "زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشاالر ضٚاٖ سٙي وٝ زض دػٚٞف ٔكبثٝ اي ثب ػٙٛاٖ 

الطا قاسٜ   91-90سٛؾٍ دػٚٞكٍطاٖ حبيط زض ؾبَ سحهاّي  "ٞٛـ ٞايب٘ي ٚ ؾجه زِجؿشٍي زض ٔساضؼ ٔشٛؾُٝ دؿطا٘ٝ اؾشبٖ ظ٘يبٖ

بٖ وبُٔ زض ػًٛيز زا٘ف آٔٛظاٖ فٛق زض ٌطٜٚ اذشاالر ضٚاٖ سٙي قطح حبَ ٚ ٔؼبيٙاٝ ٚياؼاز ضٚا٘اي    ثٛز، سٟاٝ ٌطزيس. ثطاي إَاٙ

نٛضر ٌطفز. اظ آ٘يب وٝ ثاٗ ُٔبِؼٝ اَٚ ٚ ُٔبِؼٝ زْٚ فبنّٝ يه ٔبٞٝ ٚلٛز زاقشٝ اؾز دػٚٞكٍطاٖ  DSM-IVَجك اؾشب٘ساضزٞبي 

لٝ ثطاي إَاٙبٖ اظ ايٙىٝ زا٘ف آٔٛظاٖ فٛق ثٟجٛز يبفشٝ يب زض حاٗ زضٔبٖ ٘اؿشٙس قطح حبَ ٚ ٔهبحجٝ ثبِاٙي ضا الطا ٕ٘ٛز٘س. ٘ىشٝ لبثُ سٛ

ٔبٖ ٚ يب ثٟجٛز يبفشٝ ثٛز٘س ثٝ َٛضي وٝ زيٍاط زاضاي ٔاوٟابي ٚضٚز ثاٝ ٌاطٜٚ داػٚٞف      ايٗ ثٛزٜ اؾز وٝ قف زا٘ف آٔٛظ زض حاٗ زض

٘فط ثطاي ٞط زٚ ٌطٜٚ دػٚٞف ثسؾز آٔس. ِٚي دػٚٞكٍطاٖ ثطاي افاعايف اػشجابض زضٚ٘اي ٚ     5٘جٛزٜ ا٘س. ثب ٔحبؾجٝ فطَٔٛ وٛوطاٖ سؼساز 

زا٘اف   10زض ٌبْ ثؼسي ثب ضٚـ ٕ٘ٛ٘اٝ ٌااطي سهابزفي ؾابزٜ سؼاساز       ٘فط افعايف زاز٘س.10٘فط ثٝ  5ثاطٚ٘ي دػٚٞف سؼساز ٞط ٌطٜٚ ضا اظ 

زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشاالر ضٚاٖ سٙاي   10آٔٛظاٖ زاضاي اذشاالر ضٚاٖ سٙي ثب ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌاطي سهبزفي ؾبزٜ زض ٌطٜٚ آظٔبيف ٚ 

نافز اؾاذاُ ثطٌاط ٚ ٕٞىابضاٖ      -ززيٍط زضٌطٜٚ وٙشطَ لبي زازٜ قس٘س. اظ ٞط زٚ ٌطٜٚ ذٛاؾشٝ قس ساب ثاٝ دطؾكاٙبٔٝ اياُطاة حبِا     

( ضا سىٕاُ وٙٙس، زازٜ ٞب لٕاغ آٚضي ٚ ثجاز ٌطزيس٘اس. زض ٌابْ ثؼاسي      1995( ٚ ٔمابؼ افؿطزٌي، ايُطاة ٚ اؾشطؼ ِٛيٙسا ) 1970)
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لّؿٝ ثط ضٚي ٌطٜٚ آظٔبيف اػٕبَ قس زض حابِي واٝ ضٚي ٌاطٜٚ وٙشاطَ ٞاا        2لّؿٝ، ٞفشٝ اي  16( زض َي EMDRضٚـ زضٔب٘ي )

 -ا٘يبْ ٍ٘طفز. دؽ اظ اػٕبَ ٔشغاط ٔؿشمُ اظ ٞط زٚ ٌطٜٚ آظٔبيف ٚ وٙشطَ ذٛاؾشٝ قس سب زٚثبضٜ دطؾكٙبٔٝ ايُطاة حبِاز  ٔساذّٝ اي

( ضا زٚثابضٜ سىٕااُ وٙٙاس. اظ ياطيت     1995( ٚ ٔماابؼ افؿاطزٌي، اياُطاة ٚ اؾاشطؼ ِٛيٙاسا )      1970نفز اؾذاُ ثطٌط ٚ ٕٞىابضاٖ ) 

ٞبي ثسؾز آٔسٜ اؾشفبزٜ قس. ثطاي سيعيٝ سحّاُ اظ ٘اطْ    لٟز سيعيٝ ٚ سحّاُ زازٜ 1«ظٜ اثطا٘سا» ٕٞجؿشٍي داطؾٖٛ، سحّاُ وٛاضيب٘ؽ ٚ

 اؾشفبزٜ ٌطزيسٜ اؾز.  spss16افعاض آٔبضي 

 ابسار سىجص

 پرسطىامٍ َاي ًَش معىًي:  -

%  ٚ زض ٔطحّٝ ٟ٘بيي 78ثط ثب ٞٙيبضيبثي قسٜ اؾز.دبيبيي آظٖٔٛ زض ٔطحّٝ ٔمسٔبسي ثط 1378دطؾكٙبٔٝ اي وٝ سٛؾٍ ػجساهلل ظازٜ زض ؾبَ 

 % ثٛزٜ اؾز وٝ ثب ضٚـ سحّاُ ػبّٔي ٔٛضز سحّاُ لطاض ٌطفشٝ اؾز89

ؾبذشٝ قسٜ اؾز ٚ اػشجبض ٚ ضٚاياي آٖ   1993آيشٓ زض ؾبَ  22ٚ ٕٞىبضاٖ ثب  3ِاٗ وٝ سٛؾٍ 2ٔمابؼ سحُٕ اثٟبْمقياس تحمل ابُام: 

ٝ ٞط آظٔٛز٘ي ثٝ ايٗ آيشٓ ٞب ثٝ نٛضر وبٔاً ٔٛافك سب وبٔاً ٔرابِف دبؾاد   آيشٓ زاضز و 22ثؿابض ذٛة ٌعاضـ قسٜ اؾز. ايٗ ٔمابؼ 

 tآٚضي زازٜ ٞب زض سحّااُ اَاػابر اظ آظٔاٖٛ    ٌعاضـ قسٜ اؾز. ثؼس اظ لٕغ 90/0ٔي زٞس. يطيت آِفبي وطٚ٘جبخ ايٗ ٔمابؼ ثبالي 

 ٔؿشمُ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز.

 

 

                                                           
Effect Size  
2
- Intolerance of Uncertianly Scale  

3
-Lin   
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 يافتٍ َا

اػشابز زض ثإابضاٖ ٔجاشا ثاٝ اذاشاالر      وبٞف ثط الشٕبػي -ضٚيىطز سٛإ٘ٙس ؾبظي ضٚا٘ي ثطضؾي سبثاط ٞٛـ ٔؼٙٛي، سبة آٚضي دبياٗ ٚ

 ؾبيىٛؾٛٔبساه.

 ٔابٍ٘اٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼابض ٞٛـ ٔؼٙٛي، سبة آٚضي دبياٗ ثإبضاٖ ٔجشا ثٝ اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه. -1لسَٚ قٕبضٜ 

 

 ٔشغاط

 ٌطٜٚ آظٔبيف ٌطٜٚ وٙشطَ

 ا٘حطاف اؾشب٘ساضز ٔابٍ٘اٗ ا٘حطاف اؾشب٘ساضز ٔابٍ٘اٗ

 1/6 40/32 1/7 11/50 ٞٛـ ٔؼٙٛي 1

 96/5 83/38 34/7 14/34 ٚاثؿشٍي ثٝ ٔٛاز 2

 01/5 72/26 60/3 29/22 سبة آٚضي دبياٗ 3

٘شبيج لسَٚ قٕبضٜ يه ٔاابٍ٘اٗ ٚ ا٘حاطاف ٔؼاابض ٞاٛـ ٔؼٙاٛي، ٚاثؿاشٍي ثاٝ ٔاٛاز سابة آٚضي دابياٗ ثإابضاٖ ٔجاشا ثاٝ اذاشاالر               

 ؾبيىٛؾٛٔبساه اؾز.

 ٘شبيج سحّاُ ٚاضيب٘ؽ اٙس ٔشغاطي ٞٛـ ٔؼٙٛي، سبة آٚضي دبياٗ ثإبضاٖ ٔجشا ثٝ اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه. -2لسَٚ قٕبضٜ  

 SS Df MS F P ٔشغاط ٚاثؿشٝ ضزيف

 <000/0 34/63 12/2990 1 12/2990 ٞٛـ ٔؼٙٛي 1

 <000/0 52/50 89/2012 1 89/2012 ٚاثؿشٍي ثٝ ٔٛاز 2

 <000/0 76/37 58/840 1 58/840 سبة آٚضي دبياٗ 3
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٘شبيج آظٖٔٛ سحّاُ ٚاضيب٘ؽ اٙس ٔشغاطي ٞٛـ ٔؼٙٛي، سبة آٚضي دبياٗ ثإبضاٖ ٔجشا ثٝ اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه ضا ٘كبٖ ٔي زٞس 

(. P; 000/0دبياٗ سط اؾز) ( ثٝ َٛض ٔؼٙبزاضي زض ثإبضاٖ ؾبيىٛؾٛٔبساه ثٝ افطاز ػبزيF; 34/63وٝ ٔابٍ٘اٗ ٕ٘طار ٞٛـ ٔؼٙٛي )

(. َجك P; 000/0( ثإبضاٖ ؾبيىٛؾٛٔبساه ٘ؿجز ثٝ افطاز ػبزي ثبالسط اؾز )F; 52/50ٕٞچٙاٗ ٔابٍ٘اٗ ٕ٘طار ٚاثؿشٍي ثٝ ٔٛاز)

 (.P; 000/0( ثإبضاٖ ؾبيىٛؾٛٔبساه ٘ؿجز ثٝ افطاز ػبزي ثبالسط اؾز )F; 76/37لسَٚ فٛق ٔابٍ٘اٗ ٕ٘طار سبة آٚضي دبياٗ )

يطيت ضٌطؾاٖٛ داف ثاٙي اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه اظ َطيك ِٔٛفٝ ٞبي ٞٛـ ٔؼٙٛي، سبة آٚضي دبياٗ زض ثإبضاٖ  -3قٕبضٜ لسَٚ 

 ؾبيىٛؾٛٔبساه.

  يطايت اؾشب٘ساضز قسٜ يطايت اؾشب٘ساضز ٘كسٜ ٔسَ

t 

 

P 
B ثشب ذُبي ٔؼابض 

 000/0 23/9 36/0 11 61/82 ٞٛـ ٔؼٙٛي 1

 002/0 31/6 25/0 33/4 53/9 ٚاثؿشٍي ثٝ ٔٛاز 2

 000/0 31/3 21/0 76/2 70/7 سبة آٚضي دبياٗ 3

 

٘شبيج لسَٚ قٕبضٜ ؾٝ يطيت ضٌطؾاٖٛ داف ثاٙي الاساْ ثاٝ ذٛزوكاي اظ َطياك ٞاٛـ ٔؼٙاٛي، سابة آٚضي دابياٗ ثإابضاٖ ٔجاشا ثاٝ            

( ٚ t ،002/0 ;P; 31/6ثاٝ ايٙشط٘از   (، ٚاثؿاشٍي  t ،000/0 ;P;  23/9اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه ضا ٘كبٖ ٔي زٞاس واٝ ٞاٛـ ٔؼٙاٛي)    

 ( الساْ ثٝ ذٛزوكي زض ٘ٛلٛا٘بٖ ضا داف ثاٙي وٙٙس.t ،000/0;P; 31/3ٚاثؿشٍي ثٝ قجىٝ ٞبي فبضؾي ظثبٖ ٔبٞٛاضٜ اي)
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زض وبٞف ثإبضاٖ ؾبيىٛؾٛٔبساه اظ ٔهطف ٔٛاز يب ؾٛء اؾشفبزٜ اظ  الشٕبػي -سبثاط ضٚيىطز سٛإ٘ٙس ؾبظي ضٚا٘ي -4لسَٚ قٕبضٜ 

 زاضٚٞب

 ٔٙبثغ ٔشغاطٞب
ٔيٕٛع 

 ٔيصٚضار

زضلٝ 

 آظازي

ٔابٍ٘اٗ 

 ٔيصٚضار
F سٛاٖ آٔبضي يطيت سبثاط ٔؼٙبزاضي 

 91/0 211/0 00/0 62/8 321/429 1 321/429 ٌطٜٚ ٞٛـ ٔؼٙٛي

 79/0 161/0 00/0 74/8 42/461 1 42/461 ٌطٜٚ ٚاثؿشٍي ثٝ ٔٛاز

 74/0 204/0 16/0 97/6 19/532 1 19/532 ٌطٜٚ سبة آٚضي دبياٗ

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لسَٚ فٛق ٘كبٖ ٔي زٞس ضٚيىطز سٛإ٘ٙس ؾبظي زض وبٞف ثإبضاٖ ؾبيىٛؾٛٔبساه اظ ٔهاطف ٔاٛاز ياب ؾاٛء اؾاشفبزٜ اظ      

 زاضٚٞب ٔٛثط اؾز.  

 بحث 

سبة آٚضي دبياٗ ثإبضاٖ ٔجشا ثٝ اذشاالر ؾبيىٛؾاٛٔبساه ٘شابيج لاسَٚ قإبضٜ     زض ذهٛل ٔابٍ٘اٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼابض ٞٛـ ٔؼٙٛي، 

يه ٞٛـ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٞٛـ ٔؼٙٛي زض افطاز ػبزي ثبالسط اظ ثإبضاٖ ؾبيىٛؾاٛٔبساه اؾاز. ٕٞچٙااٗ ٚاثؿاشٍي ثاٝ ٔاٛاز ٚ سابة        

طو اَٚ دػٚٞف سبياس ٔاكٛز ٚ اياٗ سبيااس ثاب داػٚٞف     آٚضي دبياٗ زض ثإبضاٖ ؾبيىٛؾٛٔبساه ثاكشط اظ افطاز ػبزي اؾز. ثب ايٗ ٘شبيج ف

(، احٕاس  1385ذاب٘ي)  (، ٔحٕاس 1387اليمي) ٚ (، ٔاطٚ٘س ظلبلي، يبؾٕي2005(،  فّاؿ  ٔٗ ٚ ٕٞىبضاٖ)1992ٞبي دبؾىبض ٚ ٕٞىبضاٖ)

ٍٕٞبْ ٚ ٕٞبًٞٙ ( اقبضٜ 2001ٞاطيٍٙٗ) ٖٚ (،2003وبوٕٛض) ٚ سٛٔٛضي ٌطٍِٚط، (،2000(، ِٔٛسض)1378حؿاٙي) ،(1381) ٔحٕسدٛض

اؾز. ثطاي دبؾرٍٛيي ثٝ فطو زْٚ  دػٚٞف زض ذهٛل ٚلٛز سفبٚر ثاٗ ٔشغاطٞبي ٜ ٞٛـ ٔؼٙٛي، سبة آٚضي دبياٗ ثإبضاٖ ٔجشا ثٝ 

اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه ٚ افطاز ػبزي زض دػٚٞف حبيط اظ آظٖٔٛ سحّاُ ٚاضيب٘ؽ اٙس ٔشغاطي اؾشفبزٜ ٌطزيسٜ اؾز ٚ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ 

سحّاُ ٚاضيب٘ؽ اٙس ٔشغاطي ٞٛـ ٔؼٙٛي، ٚاثؿشٍي ثٝ ٔٛاز ٚ سبة آٚضي دبياٗ  ٘كابٖ ٔاي زٞاس، ٔاابٍ٘اٗ ٕ٘اطار ٞاٛـ        ٘شبيج آظٖٔٛ
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(. ٕٞچٙااٗ ٔاابٍ٘اٗ ٕ٘اطار ،    P; 000/0( ثٝ َٛض ٔؼٙبزاضي زض ثإبضاٖ ؾبيىٛؾٛٔبساه اظ افطاز ػبزي دبياٗ سط اؾز)F; 34/63ٔؼٙٛي )

(. َجك لسَٚ فاٛق ٔاابٍ٘اٗ ٕ٘اطار سابة     P; 000/0بيىٛؾٛٔبساه اظ افطاز ػبزي ثبالسط اؾز )( ثإبضاٖ ؾF; 52/50ٚاثؿشٍي ثٝ ٔٛاز )

(. ٚ ؾٛاَ دػٚٞف حبياط زض ذهاٛل ٚلاٛز    P; 000/0( ثإبضاٖ ؾبيىٛؾٛٔبساه اظ افطاز ػبزي ثبالسط اؾز )F; 76/37آٚضي دبياٗ )

ٛاضٜ زض ٘ٛلٛا٘بٖ الساْ وٙٙاسٜ ثاٝ ذٛزوكاي ٚ ػابزي سبيااس      سفبٚر ثاٗ ٞٛـ ٔؼٙٛي، ٚاثؿشٍي ثٝ ايٙشط٘ز ٚ قجىٝ ٞبي فبضؾي ظثبٖ ٔبٞ

 ٚ (، ٔاطٚ٘س ظلبلي، يبؾٕي2005(،  فّاؿ  ٔٗ ٚ ٕٞىبضاٖ)1992ٔاٍطزز. ٘شبيج دػٚٞف حبيط ثب ٘شبيج دػٚٞكٟبي دبؾىبض ٚ ٕٞىبضاٖ)

 (،2003وابوٕٛض)  ٚ ٛضيسٛٔا  ٌطٍِٚاط،  (،2000(، ِٔٛسض)1378حؿاٙي) ،(1381) (، احٕس ٔحٕسدٛض1385ذب٘ي) (، ٔحٕس1387اليمي)

( ٕٞؿٛ ٚ ٕٞبًٞٙ ٔاجبقس. زض ذهٛل دبؾد ٌٛيي ثٝ ؾٛاَ ؾْٛ دػٚٞف حبيط زض ضاثُٝ ثب ايٙىٝ آيب ِٔٛفاٝ ٞابي   2001ٞاطيٍٙٗ) ٖٚ

ٞٛـ ٔؼٙٛي، سبة آٚضي دبياٗ اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه ضا زض ثإبضاٖ ٔجشا ثٝ اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه داف ثاٙي وٙٙس؟ اظ سحّااُ  

لٟز دبؾرٍٛيي ثٝ ايٗ ؾٛاَ اؾشفبزٜ ٌطزيس ٚ ٘شبيج لسَٚ قٕبضٜ ؾٝ يطيت ضٌطؾاٖٛ دااف ثاٙاي الاساْ ثاٝ ذٛزوكاي اظ       ضٌطؾاٖٛ

َطيك ِٔٛفٝ ٞبي ٞٛـ ٔؼٙٛي، سبة آٚضي دبياٗ اذشاالر ؾبيىٛؾاٛٔبساه ٘كابٖ ٔاي زٞاس ٞٛقإؼٙٛي، سابة آٚضي دابياٗ ٚ ٔماساض         

٘كابٖ ٔاي زٞاس ضٚيىاطز سٛإ٘ٙاس       4ثاٙي ٔي وٙٙس ٚ ٕٞچٙاٗ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لاسَٚ  ٚاثؿشٍي ثٝ ٔٛاز اذشاالر ؾبيىٛؾٛٔبساه ضا داف 

ؾبظي زض وبٞف ثإبضاٖ ؾبيىٛؾٛٔبساه اظ ٔهطف ٔٛاز يب ؾٛء اؾشفبزٜ اظ زاضٚٞب ٔٛثط اؾز. زض ٘شايٝ فطياٝ ؾاْٛ ٚ اٟابضْ داػٚٞف    

ٚ  1992سبياس ٔاٍطزز ٚ ايٗ ٘شبيج ثب داػٚٞف ٞابي دبؾاىبض ٚ ٕٞىابضاٖ)      ٚ (، ٔاطٚ٘اس ظلابلي، يبؾإي   2005ٕٞىابضاٖ)  (،  فّاؿا  ٔاٗ 

 (،2003وابوٕٛض)  ٚ سٛٔاٛضي  ٌطٍِٚاط،  (،2000(، ِٔٛسض)1378حؿاٙي) ،(1381) (، احٕس ٔحٕسدٛض1385ذب٘ي) (، ٔحٕس1387اليمي)

 ( ٕٞبًٞٙ ٚ ٕٞؿٛ ٔي ثبقس.2001ٞاطيٍٙٗ) ٖٚ

 مىابع

ٞابي ظ٘اسٌي ثاٝ ٔٙظاٛض داكاٍاطي اظ ٔهاطف ٔاٛاز        آٔٛظـ ٟٔبضري (. اثطثركي ثط٘ب1387َٝٔبضٔابٖ، فطٞبز ٚ ٟٔطيبض، أاطٞٛقًٙ. )

 .77-88، 65دػٚٞكي ٌبٜ ػّْٛ دعقىي ظ٘يبٖ،  -افطاز زٚضٜ ضإٞٙبيي. ٔيّٝ ػّٕي ٔرسض زض 
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افطاز وُ وكٛض. ٚظاضر آٔٛظـ ٚ دطٚضـ،  (. ثطضؾي ٚيغ ٔٛلٛز ؾٛءٔهطف ٔٛاز ٔرسض زض ثاٗ 1382اهلل.) نسيك ؾطٚؾشب٘ي، ضحٕز

 ز ثس٘ي ٚ سٙسضؾشي، ٌعاضـ َطح.ٔؼبٚ٘ز سطثا

(. ظ٘ياابٖ، ا٘شكاابضار ضؾااب٘ٝ 1388ٞاابي ظ٘سٌي)سطلٕااٝ قااٟطاْ ٔحٕااسذب٘ي، ي وبٔااُ ٟٔاابضر(. ٔيٕٛػاا1999ٝوااطيؽ، اَ. وّاٙىااٝ. )

 سرههي.

ٞابي  (. اثاط آٔاٛظـ ٟٔابضر   1387ٔحٕسذب٘ي، قٟطاْ؛ لعايطي،ػّاطيب؛ٔحٕسذب٘ي، دطٚا٘ٝ؛ضفاؼي،حؿٗ؛ٚ لبياي َجبَجابيي، ٔحٕاٛز.)   

 .29ي ثط ػٛأُ ٔاب٘يي ٔهطف ٔٛاز زض ٘ٛلٛا٘بٖ زض ٔؼطو ذُط. فهّٙبٔٝ ضفبٜ الشٕبػي. قٕبضٜ ظ٘سٌ

(. ٔسَ ؾبذشبضي ٔهطف ٔٛاز زض ٘ٛلٛا٘بٖ زض ٔؼطو ذُط : اضظيبثي اثط ٔؿشمآ ٚ راط ٔؿشمآ ػٛأاُ فاطزي   1386ٔحٕسذب٘ي، قٟطاْ. )

 .2قٙبذشي،  ٚ الشٕبػي. فهّٙبٔٝ دػٚٞف زض ؾأز ضٚاٖ

ـ  (. داكٍاطي اظ ؾٛ ٔهطف ٔٛاز اظ َطيك آٔٛظـ ٟٔبضر1381ب٘ي، قٟطاْ.)ٔحٕسذ ٝ  ٞبي ظ٘اسٌي: ٘ظطياٝ، ضٚ ٞابي سيطثاي.   ٞاب ٚ يبفشا

 .7فهّٙبٔٝ دابْ ٔكبٚض. قٕبضٜ 

(.ضاٞجطزٞبي داكٍاطي اظ ٔهطف ٔٛاز زض  افطاز زض ٔؼطو ذُط: قٙبؾبيي، اضظيبثي ٚ ٔساذّٝ. زفشاط ٔمبثّاٝ ثاب    1389ٔحٕسذب٘ي، قٟطاْ.)

 (.طْ ٚ ٔٛاز ٔرسض ؾبظٔبٖ ُّٔ زض ايطاٖ)ل

ضيعي أٛض فطٍٞٙي ٚ ٔكابٚضٜ ٚظاضر آٔاٛظـ ٚ   (. ثط٘بٔٝ لبٔغ ضإٞٙبيي ٚ ٔكبٚضٜ ضقسي ٔسضؾٝ.زفشط ثط٘ب1384ٝٔٔحٕسذب٘ي،قٟطاْ. )

 دطٚضـ.

ؾاابذز ٚ اػشجبضياابثي  ٔحٕااسذب٘ي، قااٟطاْ؛ لعايطي،ػّاطيب؛ٔحٕسذب٘ي،دطٚا٘ٝ؛ضفاؼي،حؿااٙٛ لبيااي َجبَجاابيي، ٔحٕااٛز. )ظيطابح(.   

 دطؾكٙبٔٝ ػٛأُ ذُطؾبظ ٚ حفبّز وٙٙسٜ ٔهطف ٔٛاز. فهّٙبٔٝ دػٚٞف زض ٔؿبيُ سؼّآ ٚ سطثاز. 
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(. ثطضؾاي اثاط ٔؿاشمآ ٚ رااط     1386ٔحٕسذب٘ي، قاٟطاْ؛ لعايطي،ػّاطيب؛ٔحٕسذب٘ي،دطٚا٘ٝ؛ضفاؼي،حؿاٙٛ لبياي َجبَجابيي، ٔحٕاٛز. )     

ٔٙسؾبظي فطزي ٚ الشٕبػي ثط ٔهطف ٔٛاز زض ٘ٛلٛا٘بٖ زض ٔؼطو ذُط. زٚ  شطَ ٚ سٛأٖؿشمآ ثبظذٛضز٘ؿجز ثٝ ٔهطف ٔٛاز، وبٖ٘ٛ وٙ

 .3فهّٙبٔٝ ضٚاٖ قٙبؾي ٔؼبنط، قٕبضٜ 

(، ثطضؾي ٔاعاٖ قااٛع ٚ ضاثُاٝ اذاشاالر ؾبيىٛؾاٛٔبساه ثاب ٞاٛـ ٞاياب٘ي ٚ ؾاجه         1391ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ)

 ٘يبٖ، اٟبضٔاٗ ٕٞبيف ؾبيىٛؾٛٔبساه. انفٟبٖ، ايطاٖ.زِجؿشٍي زض ٔساضؼ ٔشٛؾُٝ دؿطا٘ٝ اؾشبٖ ظ

(، اؾاشطؼ ٚ  GADثط وبٞف اياُطاة فطاٌااط)   EMDR(، ثطضؾي سبثاط ضٚـ زضٔب٘ي 1391ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ)

 افؿطزٌي زض زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشاالر ضٚاٖ سٙي، اٟبضٔاٗ ٕٞبيف ؾبيىٛؾٛٔبساه. انفٟبٖ، ايطاٖ.

(، ثطضؾي ضاثُٝ ػعر ٘فاؽ ٚ ضاٞجطزٞابي ضٚيابضٚيي اي زا٘اف آٔاٛظاٖ ٔمُاغ ٔشٛؾاُٝ        1391ض ٚ ّٔىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ)ٔحٕٛزي، ٘بز

 زاضاي اذشاالر ؾبيىٛ ؾٛٔبساه اؾشبٖ ظ٘يبٖ، اٟبضٔاٗ ٕٞبيف ؾبيىٛؾٛٔبساه. انفٟبٖ، ايطاٖ.

ٌب٘ٝ زيٗ ٔجااٗ اؾااْ ثاط ثٟساقاز ضٚاٖ زا٘اف       5(، ثطضؾي سبثاط ثيب آٚضزٖ فطيًٝ ٞبي 1391ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ)

ؾبِٝ زاضاي ٔكىار ضفشبضي ٚ ؾأز ضٚا٘ي دبياٗ اؾشبٖ ظ٘يابٖ، اٟابضٔاٗ ٕٞابيف ؾبيىٛؾاٛٔبساه. انافٟبٖ،       18 -15آٔٛظاٖ دؿط 

 ايطاٖ.

ٚضظقاي  ( ثطضؾاي ضاثُاٝ داٙج ػبٔاُ ثاعضي قرهااز ثاط حيآ سٕطيٙاي ٚ ػّٕىاطز           1391ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔىكابٞي فاط، ٔؼهاٛٔٝ)   

 ٚضظقىبضاٖ ضقشٝ وكشي ٚ فٛسجبَ. ٘رؿشاٗ ٕٞبيف قرهاز.  ؾٙٙس . ايطاٖ.

ثط وبٞف ايُطاة فطاٌاط، اياُطاة فطاٌااط، افؿاطزٌي    EMDR ( سبثاط ضٚـ زضٔب٘ي 1391ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ)

 نفٟبٖ، ايطاٖ.ضٚاٖ سٙاي اؾشبٖ ظ٘يبٖ. ٘رؿشاٗ ٕٞبيف سبثاط ػّْٛ سطثاز ثس٘ي زض ٚضظـ. ذٛضاؾٍبٖ ا
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ثط سٛاٖ ضٚا٘ي، ػّٕىاطز فاطزي ٚ ٌطٚٞاي ٌاطٜٚ وكاشي      EMDR ( سبثاط ضٚـ زضٔب٘ي 1391ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ)

 ٌاطاٖ اؾشبٖ ظ٘يبٖ. ٘رؿشاٗ ٕٞبيف سبثاط ػّْٛ سطثاز ثس٘ي زض ٚضظـ. ذٛضاؾٍبٖ انفٟبٖ، ايطاٖ.

ثُٝ اػٕبَ ٘ٛع ٔسيطيز، نفبر قرهاشي ٚ ػّىطز وبضوٙبٖ ٚ ٔؼبٚ٘اٗ سطثاز ( ثطضؾي ضا1391ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ)

 ثس٘ي ٌاطاٖ اؾشبٖ ظ٘يبٖ. ٘رؿشاٗ ٕٞبيف سبثاط ػّْٛ سطثاز ثس٘ي زض ٚضظـ. ذٛضاؾٍبٖ انفٟبٖ، ايطاٖ.

ٕ     1391ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ) ّىاطز ٔاسيطاٖ،   ( ثطضؾي ضاثُٝ اػٕبَ ٘ٛع ٔاسيطيز، نافبر قرهااشي،  سابثاط آٖ ثاط ػ

ٔؼبٚ٘اٗ سطثاز ثس٘ي، وبضٔٙساٖ ٚ زثاطاٖ سطثاز ثس٘ي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ اؾشبٖ ظ٘يبٖ. ٘رؿشاٗ ٕٞبيف سبثاط ػّْٛ سطثاز ثس٘ي زض ٚضظـ. 

 ذٛضاؾٍبٖ انفٟبٖ، ايطاٖ.

ىاطز ٔاسيطاٖ،   ( ثطضؾي ضاثُٝ اػٕبَ ٘ٛع ٔاسيطيز، نافبر قرهااشي،  سابثاط آٖ ثاط ػّٕ     1391ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ)

ٔؼبٚ٘اٗ سطثاز ثس٘ي، وبضٔٙساٖ ٚ زثاطاٖ سطثاز ثس٘ي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ اؾشبٖ ظ٘يبٖ. ٘رؿشاٗ ٕٞبيف سبثاط ػّْٛ سطثاز ثس٘ي زض ٚضظـ. 

 ذٛضاؾٍبٖ انفٟبٖ، ايطاٖ.
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