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چکیذه:

زض پژ١ٝص حاضط ت ٠تطضسی اضتثاط ٗیا ٙض٢ط ٛ ٝاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت زاٛصآٗٞظاٝ ٙ
تطخیحات ٗٞسیوایی آ٢ٛا پطزاذت ٠ضس ٟاست٠ٛٞ٘ٛ .ی پژ١ٝص  701زاٛصآٗٞظ زتیطستاٛی ضیطاظ
 ٝهائ٘ی ٠تٞزٟاٛس ً ٠تا استلاز ٟاظ ضٝش ُ٠ٛٞ٘ٛیطی ذٞض٠ای تػازكی اٛتراب ضسٟاٛس .پژ١ٝص تا
استلاز ٟاظ ضٝش پی٘ایص اٛدإ ضس ،ٟزاز١ٟا تا استلاز ٟاظ پطسطٜاٗ٠ی پژ١ٝطِط ساذت ٠خ٘غ
آٝضی  ٝتا استلاز ٟاظ ٛطٕاكعاض  SPSSتدعی ٝ ٠تحٔیْ ضسٟاٛس .یاكت١٠ای پژ١ٝص حاضط ٛطاٙ
زازٛس ًٞٛ ٠ع ض٢ط ٛ ٝاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت زاٛصآٗٞظا ٙتا تلاٝت زض تؼس ضكتاضی تطخیح
ٗٞسیوائی آ٢ٛا اضتثاط ٗؼٜازاضی زاضز .زض ظٗی٠ٜی اضتثاط ٗیا ٙض٢ط ٗحْ سٌٛٞت زاٛصآٗٞظاٝ ٙ
تؼس احساسی تطخیحات ٗٞسیوائی آ٢ٛا یاكت١٠ای پژ١ٝص حاًی اظ ٗؼٜازاضی تلاٝت تطخیح
ٗٞسیوی ٗص١ثیٞٗ ،سیوی ٗحٔی اهٞإ ایطاٛیٞٗ ،سیوی ْٗٔ ؿیطؿطتی ٞٗ ٝسیوی ؿطتی  ٝض٢ط
ٗحْ سٌٛٞت آ٢ٛا تٞز .زض ٗٞضز اضتثاط ٗیاٛ ٙاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت اكطاز  ٝتؼس احساسی
تطخیحات ٗٞسیوائی آ٢ٛا ،یاكت١٠ای پژ١ٝص ٛطا ٙزازٛس ً ٠تطخیح ٗٞسیوی١ای پاج ایطاٛی
زاذٔیٞٗ ،سیوی ؿطتیٞٗ ،سیوی ٗص١ثیٞٗ ،سیوی ٗحٔی اهٞإ ایطاٛی ٞٗ ٝسیوی تطًیثی ایطاٛی
اضتثاط ٗؼٜازاضی تا ٛاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت اكطاز زاضز.
 -1استاز خاٗؼ٠ضٜاسی زاٛطِا ٟضیطاظ
ً -2اضضٜاس اضضس خاٗؼ٠ضٜاسی زاٛطِا ٟضیطاظ
 -3زاٛطدٞی ًاضضٜاسی اضضس خاٗؼ٠ضٜاسی زاٛطِا ٟت٢طاٙ
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واژههای کلیذی :تطخیحات ٗٞسیوایی ،زاٛصآٗٞظا ٙزتیطستاٛی ،ض٢ط ٗحْ سٌٛٞتٛ ،احی٠ی
ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت.

هقذهه و تیاى هسأله:
خاٗؼ٠ی ایطا ٙخاٗؼ٠ی زض حاّ تٞسؼ٠ای است ً ٠زض چٜس ز٠١ی اذیط زض حاّ اظ سط
ُصضٛس ٙتـییطاتی سطیغ تٞز ٟاست .ض٢طٛطیٜی یٌی اظ ای ٚتـییطات تٞز ٟاست ً ٠ت٠
ٞٛت٠ی ذٞز تاػث ایداز تـییطات ٗتؼسز  ٝت ٖ١ ٠پیٞست٠ای زض ای ٚخاٗؼ ٠ضس ٟاست .ت٠
ػٜٞا ٙز ٝتـییط اظ تـییطات ٗصًٞض ً ٠تا ٗٞضٞع پژ١ٝص حاضط زض اضتثاطاٛس ٗیتٞا ٙت٠
 )1پیسایص عثوات  ٝضز١ٟای اخت٘اػی خسیس  )2 ٝا٘١یت یاكتٞٗ ٚسیوی زض ظٛسُی اكطاز
ض٢طٛطی ٚاضاضٞ٘ٛ ٟزٞٛ .خٞاٛا ٝ ٙزاٛصآٗٞظا ٙاظ خ٘ٔ٠ی ای ٚضز١ٟای اخت٘اػی ١ستٜس
ً ٠یٌی اظ ٝخ ٟٞت٘ایعضا ٙاظ سایط اهطاض اخت٘اػی ای ٚاست ً ٠ت ٠زالیٔی چٙٞ
تطذٞضزاضی اظ اٝهات كطاؿت ٞ١ ٝیتخٞئی ،تیطتط اظ ١ط ضز ٝ ٟهطط اخت٘اػی زیِطی
تٞٗ ٠سیوی ا٘١یت ٗی زٜ١س .ا٘١یت ٗٞسیوی زض ظٛسُی آٛا ٙت ٠اٛساظٟای است ً ٠آ٢ٛا زض
كاغٔ٠ی تیً ٚالس١ای ١لتٖ  ٝزٝاظز ٖ١تآؾ تط  10000ساػت اظ ٝهتضا ٙضا غطف
ضٜیسٞٗ ٙسیوی ٗیًٜٜس ً ٠تطاتط تا ظٗاٛی است ً ٠غطف ٗیًٜٜس تا اظ زتیطستاٙ
كاضؽآتحػیْ تطٛٞس(ضٞاضتع .)47 : 2004،1تا ٗس ٛظط هطاض زازٗ ٙغآة ُلت ٠ضسٗ ٟیتٞاٙ
اٛتظاض زاضت ً ٠ض٢طٛطیٜی  ٝسٌٛٞت زض ض٢ط تط اتؼاز ٗرتٔق ظٛسُی ٗٞسیوائی
ٞٛخٞاٛا ٙاظ خ٘ٔ ٠تطخیحات ٗٞسیوائی آٛا ٙتأثیط ُصضت ٠تاضس .پیچیسُی ٗسأٓ٠ی اضتثاط
تی ٚسٌٛٞت زض ض٢ط  ٝتطخیحات ٗٞسیوایی ٞٛخٞاٛاِٜ١ ٙاٗی تیطتط آضٌاض ٗیضٞز ً٠
تساٛیٖ ػٞاْٗ زیِطی چ ٙٞخ٘ؼیت  ٝاٛساظ ٟی ض٢ط١ا ،ثثات خ٘ؼیتی ٢ٗ ٝاخطپصیطی
ض٢ط١اٗ ،یعا ٙتٞسؼ ٠یاكتِی ض٢ط١اٛ ،اٗتٜاسة تٞز ٙتٞسؼ٠یاكتِی ض٢ط١ا ٞٛ ٝاحی
ض٢طی ،تاكت هٗٞی ٗ ٝص١ثی ٛیع زض ًٜاض ض٢طٛطیٜی  ٝت ٠ػٜٞا ٙپیاٗس١ای آ ٙزض
ضٌُْیطی تطخیحات ٗٞسیوایی تأثیطُصاض ١ستٜسٌٛ .ات تطض٘طز ٟضس ٟحٌایت اظ اضتثاط
احت٘آی ض٢ط ٛ ٝاحی ٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت اكطاز تا تطخیحات ٗٞسیوائی آ٢ٛا زاضز  ٝت٠
1- Shwartz, K
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٘١ی ٚسثة ٗسأٓ٠ی پژ١ٝص حاضط تطضسی ایٌٛ ٚت ٠است ًٞٛ ٠ع ض٢ط ٗحْ سٌٛٞت
اكطاز ٛ ٝاحی٠ای اظ ض٢ط ً ٠زاٛصآٗٞظا ٙزض آ ٙسٌٛٞت زاضٛس چ ٠اضتثاعی تا تطخیحات
ٗٞسیوایی آٛا ٙزاضز .ضطٝضت پژ١ٝص زض ٗٞضز اضتثاط ٗیا ٙض٢طٛطیٜی  ٝتطخیحات
ٗٞسیوایی زاٛصآٗٞظا ٙاظ آٛدا پسیس ٗیآیس ً ٠ت ٠سثة ٞٛپا تٞز ٙخاٗؼ٠ضٜاسی ٗٞسیوی
زض ایطا ،ٙتٞخ ٠چٜساٛی زض ٗٞضز ای ٚتُؼس اظ تطخیحات ٗٞسیوایی ایطاٛیاٛ ٙطس ٟاست ٝ
الظٕ است پژ١ٝص١ایی زض ایٞٗ ٚضز اٛدإ ضٞز .ت ٠ػال ٟٝسیاستُصاضی ٗٞسیوایی زض
ایطا ٙزض غٞضتی اثطترص ذٞا١س تٞز ًٗ ٠ثتٜی تط پژ١ٝص١ایی تاضس ً ٠تا تٞخ ٠ت ٠اتؼاز
ٗرتٔلی چ ٙٞخـطاكیای ٗٞسیویٛ ،وط٠ی ٛسثتاً ذٞتی اظ تطخیحات ٗٞسیوایی ض٢طٛٝساٙ
ایطاٛی اظ خ٘ٔ ٠زاٛص آٗٞظا ٙتطسیٖ ٘ٛایس .پژ١ٝص حاضط تا ١سف تطعطف ٞ٘ٛز ٙترطی
اظ ذأل١ای ُلت ٠ضس ٝ ٟپاسرِٞیی ت ٠پطسص١ای ظیط اٛدإ ضس ٟاست:
ٞٛ -1ع ض٢ط ٛ ٝاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت زاٛصآٗٞظا ٙایطاٛی چ ٠تأثیطی تط تؼس
ضكتاضی تطخیحات ٗٞسیوایی آٛا ٙزاضز؟
ٞٛ -2ع ض٢ط ٛ ٝاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت زاٛصآٗٞظا ٙایطاٛی چ ٠تأثیطی تط تؼس
احساسی تطخیحات ٗٞسیوایی آٛا ٙزاضز؟
هثاحث نظزی پژوهص:ضهزنطینی و تزجیحات هوسیقائی
تا ٝخٞز ا٘١یتی ً ٠خاٗؼ٠ضٜاسا ٙآٝیً ٝ ٠السیي تطای ض٢طٛطیٜی هائْ تٞزٟاٛس  ٝاٛتظاض
ٗیضٝز ً ٠ایٗ ٚحووی ٚت ٠تطضسی اضتثاط تی ٚض٢طٛطیٜی ٗ ٝػطف ٗٞسیوی پطزاذت ٠تاضٜس،
تطضسی آضاء ای ٚاٛسیطٜ٘ساٛ ٙطاٗ ٙیز١س ً ٠ت٢ٜا زض آضاء تؼساز ٗؼسٝزی اظ آٛا ٙت ٠ایٗ ٚسأٓ٠
پطزاذت ٠ضس ٟاست .خٞضج ظیْ٘ ت ٠ػٜٞا ٙیٌی اظ ٛرستی ٚخاٗؼ٠ضٜاساٛی ً ٠ت ٠تطضسی
اضتثاط تیٞٗ ٚسیوی  ٝض٢طٛطیٜی پطزاذت ٠است تط ایٛ ٚظط تٞز ٟاست ًٞٗ ٠سیوی ت ٠اكطاز
ض٢طٛطی ٚزض ٗٞاخ ٠٢تا ؿطیثِی ،تحطیيًٜٜسُی تیص اظ حس ُ ٝسستِی ظٛسُی ض٢طی
ً٘ي ٗیًٜس (ًِ٘پْ2009 ،1؛  .)195زض كاغٔ٠ی ساّ١ای پیص اظ خ َٜز ٕٝخ٢اٛی تا
پیسایص ٌٗتة ضیٌاُ ٞضٛٝس ٗصًٞض اٛسًی ت٢ثٞز پیسا ٞ٘ٛز ٗ ٝحووا ٙایٌٗ ٚتة زض ذالّ
1- Kemple, M. T.
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تطضسی ٛوص ٗٞسیوی  ٝاستلاز ٟاظ آ ٙزض چِِٛٞی تدطتً ٠طز ٙظٛسُی ضٝظٗط ،ٟچِِٛٞی
پیٞست٢ٗ ٚاخطا ٙت ٠ظٛسُی ضٝظٗطٟی آٗطیٌایی  ٝایداز ضثٌ١٠ای زٝستی ٘١ ٝسایِی
(ُطاظیا )98 :2004 ،1ٙت ٠غٞضت ضٜ٘ی ت ٠پژ١ٝص زض ٗٞضز اضتثاط ض٢طٛطیٜی ٗ ٝػطف
ٗٞسیوی پطزاذت٠اٛس .تؼس اظ خ َٜخ٢اٛی ز ٝ ٕٝترػٞظ زض ساّ١ای پس اظ ز٠١ی 1970
ٗیالزی ضٝیٌطز١ای خاٗؼ٠ضٜاذتی ٗرتٔلی ت ٠تطضسی اضتثاط ٗیاٗ ٙػطف ٗٞسیوی ٝ
ض٢طٛطیٜی پطزاذتٜسٗ .تلٌطاٌٗ ٙتة ٗغآؼات كطِٜ١ی تیطِٜٗإ تا ت٘طًع ٝیژٟ

تط

ذطزٟكط١َٜ١ای خٞاٛا ٙض٢طٛطی٘١ ٚاٜٛس تس١اٗ ،2س١ا ،3اسٌی١ ٚس١ا ،4تیٌط١ا ٝ 5پاٛي١ا
اساس ضٌُْیطی آ٢ٛا ٗػطف  ٝتطخیح سثي١ای ٗت٘ایع ٗٞسیوی است (ٞ١زًیٜسٙٞ
ٓٝلِا )4: 2007 ،6َٛت ٠پژ١ٝص زض ای ٚظٗی ٠ٜپطزاذتٜس .زض ضٝیٌطز ٗٞسیوی ت ٠ػٜٞا ٙیي
غح٠ٜی اخطا ً ٠زض آضای ًساٛی چٝ ٙٞیْ استطا عطح ُطزیس ٟاست تط ٛوص ٗػطف
ٗٞسیوی زض تؼطیق ٞ١یت اكطاز تأًیس ٗیضٞز ٞٗ ٝسیوی ت ٠ػٜٞاٞٛ ٙع ذاغی اظ تستط
كطِٜ١ی ض٢طی  ٝػْ٘ ًسُصاضی ٌٗاٛی تؼطیق ٗیضٞز (ضًٞطٗ .)238 : 1998 ،7یطائیْ
ٗاكیسٓٞی زض ٛظطی٠ی هثیُٔ٠طائی خسیس ذٞز ت ٠تطضسی اضتثاط ٗیاٗ ٙػطف ٗٞسیوائی ٝ
ض٢طٛطیٜی پطزاذت ٠است .هثیُٔ٠طایی خسیس اظ ٛظط ا ٝتٗ ٠ؼٜای اظزیاز احعاب ،كطه١٠ا،
ضثٌ١٠ای اضتثاعی ،اخت٘اػات ٗٞسیوایی  ٝاخت٘اػات ٝضظضی ت ٠ػٜٞاٝ ٙیژُی ؿآة ًالٙ
ض٢ط١ای ٗؼاغط است .تطخیح ٗٞسیوی ضهع ٗؼاغط  ٝخٗ ٜٙٞطتثظ تا آ ٠ً ٙزض تستط ض٢ط١ا
پسیس ٗیآیس ضا ٗیتٞا ٙیٌی اظ ٞ٘ٛز١ای هثیُٔ٠طایی خسیس زاٛست (ٞ١زًیٜسٓٝ ٙٞلِا،َٛ
 .)104: 2007زض ز٠١ی  ٝ 1990ساّ١ای پس اظ  2000تیطتط ٗغآؼات اٛدإ ضس ٟزض ٗٞضز
اضتثاط ض٢طٛطیٜی ٞٗ ٝسیوی  ٝضایس خسیتطی ٚایٗ ٚغآؼات زض تستط سٜتی اٛدإ ُطكت٠
است ًٞٗ ٠سیوی ضا تیطتط ت ٠ػٜٞا ٙیي خٜث٠ی ػازی ٗ ٝؼ٘ ّٞظٛسُی ضٝظٗطٞٗ ٟضز تطضسی
1- Grazian, D
2- Teds
3- Mods
4- Skeanheads
5- Bickers
6- Hodkinson, P & Wolfgang, D
7- Shuker, R
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هطاض ٗیز١س (ًٞتاضتا2003 ،1؛ .)361زض ٘١ی ٚضاستا ،ساضا ًٛ ٚ١ٞطا ٙزاز ٟاست ًٞٗ ٠سیوی
چِ ٠ٛٞت ٠خي ٓٞی پیطٗطز  88سآ٠ی یٞ٢زی زض زٝتاضٟساظی ُصضت٠ی ضرػی ذٞز ٝ
اخت٘اع یٞ٢زی ٓیٞضپ ٝ ّٞایداز احساس ٞ١یت  ٝتؼٔن ٌٗاٛی ً٘ي ٗیًٜس .اٛ ٝطاٗ ٙیز١س
ًٌٗ ٠ا ٙتطای تسیاضی اظ اخت٘اػات ٗ٢اخط تیطتط اظ ١ط ػٜػط زیِطی اظ ظٛسُی اخت٘اػی
تٞسظ ٗٞسیوی ساذتٗ ٠یضٞز(١س٘ٛٞس١آَ ِٞٛ ٝسٗ .)127-126 :2002 ،2یطائیْ ت ّٞت٠
ػٜٞا ٙیٌی زیِط اظ اكطاز ٗغطح زض سٜت ٗٞسیوی ت ٠ػٜٞا ٙظٛسُی ضٝظٗط ٟت ٠عطح ایٛ ٚظطی٠
ٗیپطزاظز ً ٠استلاز ٟاظ اتعاض١ایی ٘١چ MP3 ٙٞتٞٛ ٠خٞاٛا ٝ ٙخٞاٛا ٙض٢طٛطی ٚای ٚتٞا ٙضا
ٗیز١س تا كضای ػ٘ٗٞی ض٢ط ضا تطای ذٞز تثسیْ ت ٠كضای ضرػی تٜ٘ایٜس  ٝاظ ای ٚعطین
تطای ذٞزضا ٙكضایی آظاز ذٔن ًٜٜس(سی٘ .)9-925 : 2009،3ٙٞت ٠ػالُٞ ٟٝش زاز ٙاٛلطازی
تٞٗ ٠سیوی ترطی اظ ٗد٘ٞػ٢ٗ ٠اضت١ای ظٛسُی  ٝاهاٗت زض ض٢ط است(زی ٞٛضا: 2003، 4
 .)3-142تسی ٚتطتیة ٗیتٞاُ ٙلت ًٛ ٠ظطی١٠ای خاٗؼ٠ضٜاذتی ٗؼغٞف ت ٠تطضسی اضتثاط
تی ٚض٢طٛطیٜی ٞٗ ٝسیوی تیطتط ػالهٜٗ٠س ت ٠تطضسی اضتثاط تی ٚپیاٗس١ای ض٢طٛطیٜی ٘١چٙٞ
پسیس آٗس ٙاٝهات كطاؿت ،پسیس آٗس ٙضزٟی اخت٘اػی خسیسی تٛ ٠إ ٞٛخٞا ٝ ٙخٞا،ٙ
ٗػطفُطایی٢ٗ ،اخطت  ٝاذتالط كطِٜ١ی ٛاضی اظ آ ،ٙاحساس تیِاِٛی  ٝتياكتازُیٗ ،یْ
تٞ١ ٠یتخٞیی  ٝت٘ایععٔثی ٗ ٝػطف ٗٞسیوی تٞزٟاٛس  ٝاضتثاط ٗیا ٙض٢طٛطیٜی ٝ
تطخیحات ٗٞسیوائی ت ٠ػٜٞا ٙیٌی اظ اتؼاز ٗٗ ٖ٢ػطف ٗٞسیوائی ١یچ ُا ٟتٞخٛ ٠ظطی
زضذٞض ٗ ٝستؤی ضا ت ٠ذٞز خٔة ٜٞ٘ٛز ٟاست.
چارچوب نظزی و هذل پژوهص:
٘١اٗ ٠ً ٠ُٛٞٙالحظٗ ٠یضٞز توطیثاً ٠٘١ی ٛظطی١٠ا  ٝضٝیٌطز١ای ٗٞضز تطضسی زض
ظٗی٠ٜی اضتثاط ٗیا ٙض٢طٛطیٜی ٗ ٝػطف  ٝتطخیح ٗٞسیوی ت٠ُٛٞ ٠ای ٛظطی ً ٝیلی ت٠
تطضسی ای ٚضاتغ ٠پطزاذت٠اٛس .ایٗ ٚسأٓ ٠ضطٝضت تطضسی اضتثاط ٗیا ٙض٢طٛطیٜی ٝ
ٗػطف  ٝتطخیح ٗٞسیوی١ای ٗرتٔق ت ٠غٞضت ً٘ی ضا پسیس ٗیآٝضز .یٌی اظ
1- Kotarba, J, A
2- Hesmondhalgh, D & Negus, K
3- Simun, M
4- De Nora, T
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ٛظطی١٠ایی هاتْ استلاز ٟزض ظٗی٠ٜی تطضسی ً٘ی اضتثاط تیٌٗ ٚا ٙسٌٛٞت اكطاز ٝ
تطخیحات ٗٞسیوایی آ٢ٛا ٗسّ تػ٘یٖ تطخیحی آٓثطت ٓثالٛص 1زض ظٗی٠ٜی ٗػطف
ٗٞسیوائی است .ایٗ ٚسّ ً ٠تٜٗ ٠ظٞض تثیی ٚتطخیح هغؼات ٗٞسیوی تٞسظ آٓثطت
ٓثالٛص اضائ ٠ضس ٟاست ضاْٗ ١طت سغح سٔسٔٗ ٠طاتثی اظ ٗتـیط١است ً ٠ت٠ُٛٞ ٠ی
ظیط ػْ٘ ٗی٘ٛایٜس:
سغح ١طت:
سغح ١طت ٗسّ ٓثالٛص ضاْٗ ٗتـیط١ای تیطٛٝی است ً ٠تط ضٝی تػ٘یٖ١ای تطخیحی
٢ٛایی كطز تأثیط ٗی ُصاضٛس .زض ای ٚسغح ز ٝزستٗ ٠تـیط ٝخٞز زاضز ً ٠ضاْٗ -1
ٗتـیط١ای ٗحیغیٗ -2تـیط١ای اِٛیعضی ٗی تاضسٗ .تـیط١ای ٗحیغی ضاْٗ ٗٞاضزی چٙٞ
آٗٞظش ،ذاٞٛازُ ،ٟط٘١ ٟٝساال ٙاست؛ ٗتـیط١ای اِٛیعضی ضاْٗ ٗٞاضزی ٘١چٙٞ
ٝیژُی١ای كیعیٌی هغؼ٠ی ٗٞسیوی ،پیچیسُی هغؼ٠ی ٗٞسیویٗ ،ؼاٛی اضخاع زٜ١سٟی
ٗٞسیوی ً ٝیلیت اخطا ٗیتاضس(خیٜٞىچی2006 ،2ٞ؛  .)13تٛ ٠ظط ٗیضسس ً ٠سٌٛٞت زض
ض٢ط ت ٠ػٜٞاٗ ٙتـیطی ٗحیغی ٗیتٞاٛس زض سغح ١طتٖ ٗسّ تػ٘ی٘ات تطخیحی آٓثطت
ٓثالٛص ٗؤض ٝاهغ ضٞز.
سغح ١لت  ٝضص  ٝپٜح:
ٓثالٛص ای ٚس ٠سغح ضا ت ٠ػٜٞا ٙػٞاْٗ ٛظاضتًٜٜسٟای زض ٛظط ٗیُیطز ً ٠اعالػات
ٝضٝزی كطز ضا ًٜتطّ ٗیًٜٜس .ای ٚسغٞح ضطایظ ٗطتٞط ت ٠تٞاٛایی١ای ظیستضٜاذتی،
تٞخ ٠تٜیازی ٝ ٚتأثیطات خاضی ١ستٜس :ای ٚسٗ ٠تـیط ٌٗ٘ ٚاست ً ٠ت ٠عٞض ًاُْٗصاض
اعالػات ٝضٝزی ضا سس ًٜٜس یا ٌٗ٘ ٚاست ً ٠ت ٠آ٢ٛا اخاظٟی ػثٞض تسٜ١س .تأثیط ایٚ
ٗتـیط١ا تط ضٝی اعالػات ٝضٝزی ٗیتٞاٛس ضاْٗ ُستطٟای اظ تأثیطات ًاٗالً ٛاٗحسٞس
تا تأثیطات ًاٗالً ٗحسٞس تاضس .ای ٚضٛٝس ٘١یطٗ ٠ستؼس ایداز تـییط زض پطزاظش١ای
تؼسی  ٝتػ٘یٖ١ای ٗطتٞط ت ٠تطخیح ٗٞسیوایی ٗیتاضس(خیٜٞىچی2006،ٞ؛ .)13
سغح چ٢اض:
سغح چ٢اض خایی است ًٝ ٠یژُی١ای زضٛٝی ضسٟی كطز ٘١اٜٛس حاكظ ،٠س ،ٚپایِاٟ
1- leblance, A
2- Ginocchio, J
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اهتػازی -اخت٘اػیُ ،ط ٟٝهٗٞی ،خٜسیت ،ضرػیت ،آٗٞظش ٗٞسیوایی ،تٞاٛایی١ای
ٗٞسیوایی  ٝحساسیت ضٜٞایی تط ضٝی زضى اعالػات ٝضٝزی ا ٝتأثیط ٗیُصاضٛس .ض٘ٚ
ای ٠ٌٜایٝ ٚیژُی١ا ػ٘ٗٞاً ثاتت ٗی تاضٜس ،تأثیطضا ٙتط ضٝی اعالػات ٝضٝزی ٗیتٞاٛس
ٗتلاٝت ٝ ٝاتست ٠تٗ ٠حطى١ا تاضس(خیٜٞىچی2006،ٞ؛.)14
سغح س ،٠ز ٝ ٝیي :
سغٞح تاهی٘اٛسٛ ٟطاٙزٜ١سٟی پطزاظش كؼاّ ،تػ٘یُٖیطی  ٝػْ٘ ٝاًٜطی كطز است .سغح
س ،٠سغح پطزاظش تٝ ٠سیٔ٠ی ٗـع ضٜٛٞس ٟاست .سغح ز ٝضاْٗ زُ ٝعی ٠ٜاست :زض ٠ٔ١ٝی
ا ٌٚ٘ٗ ّٝاست ً ٠ضٜٛٞس ٟتػ٘یٖ تِیطز ً ٠ضٜاسایی تیطتط ٗحطى یا ٗحیظ الظٕ است .زض
ٛتید ٠تٌطاض زض ُعیٜص تٞخ ٠ضسیس  ٝتطُطت ت ٠سغح ١طت زض كطایٜس تٞضیح زاز ٟضسٟ
اتلام ٗیاكتس .كطایٜس خایِعی ٚای ٚػْ٘ آ ٙاست ً ٌٚ٘ٗ ٠است ً ٠كطز تػ٘یٖ تطخیحی
تِیطز .ایُ ٚعی ٠ٜاٌٗا ٙكطاضٝی ت ٠سغح ا ّٝضا كطاٗ ٖ١یساظز .زض ای ٚسغح است ًٌٚ٘ٗ ٠
است كطز ٗو٠ٓٞی ٗٞضز تحث ضا تپصیطز یا ضز ًٜس .پصیطش ٗحطى ٌٗ٘ ٚاست ً ٠ت ٠تٌطاض
هغؼ٠ی ٗٞسیوی یا آُا١ی ضسیس ٛسثت ت ٠آٜٗ ٙدط ضٞز .ضز ًطزٞٗ ٙسیوی ٌٗ٘ ٚاست ً٠
ٜٗدط ت ٠اختٜاب  ٝتیػالهِی ٛسثت تٗ ٠حطى١ای ٗطاتٛ ٠یع ضٞز (خیٜٞىچی.)14 :2006 ،ٞ
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سطح یک

سطح دو

سطح سه

سطح چهار

سطح پنج

سطح شش

سطح هفت

سطح هشت

ٗسّ پژ١ٝص :تطُطكت ٠اظ خیٜٞى چی)2006(ٞ

تزرسی ادتیات پژوهص:
زض ایطا ٙپژ١ٝص ٗستؤی زض ٗٞضز تطضسی اضتثاط ٗیا ٙض٢طٛطیٜی ٌٗ ٝا ٙسٌٛٞت اكطاز
زض ض٢ط  ٝتطخیحات ٗٞسیوائی آ٢ٛا ٝخٞز ٛساضز  ٝت٢ٜا زض ذالّ تؼساز ٗؼسٝزی اظ
پژ١ٝص ١ای اٛدإ ضس ٟزض ٗٞضز تطخیحات ٗٞسیوائی اكطاز ت ٠ای ٚاضتثاط پطزاذت ٠ضسٟ
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است .ضٌٞضی  ٝؿالٗعازٛ ٟغٜعی ( )1390زض یٌی اظ ٘١ی ٚپژ١ٝص١ای ٗؼسٝز ت ٠ایٚ
ٛتید ٠ضسیسٟاٛس ً ٠اكطاز ساً ٚزض ٜٗاعن تا تٞسؼ٠یاكتِی تاال ُلت٘ا١ٙای ؿطتی ،پاج،
ضاى ،سٜتی ،ضج ظیطظٗی ٜی ضا  ٝاكطاز ساً ٚزض ٜٗاعن تا تٞسؼ ٠یاكتِی ٗتٞسظ ت ٠تطتیة
تٞٗ ٠سیوی پاج ،پاج ظیطظٗیٜی ،تطًیثی  ٝضج ظیطظٗیٜی ضا تیطتط تطخیح ٗیزٜ١س .اكطاز
ساً ٚزض ٜٗاعن تا تٞسؼ٠یاكتِی پایی ٚت ٠تطتیة ت ٠پاج ،پاج ظیطظٗیٜی ،ضج ظیطظٗیٜی،
ؿطتی  ٝسٜتی ػالهٛ ٠طاٗ ٙیزٜ١س .ت ٠ػالٞٗ ٟٝسیوی ًالسیي زض ٜٗاعن تا تٞسؼ٠یاكتِی
پاییٞٗ ٝ ٚسیوی ٗص١ثی زض ٜٗاعن تا تٞسؼ٠یاكتِی تاال ١یچ ضٜٛٞسٟای ٛساضز ٞٗ ٝسیوی
ٗص١ثی ٗٞسیوی ٗٞضز تطخیح ٜٗاعن زاضای تاكت سٜتی ٗ ٝص١ثی است .تطضسی
پژ١ٝص١ای اٛدإ ضس ٟزض سغح خ٢اٛی ٛطاٗ ٙیز١س ً ٠زض سغح خ٢ا ٙپژ١ٝص١ای
تیطتط ٗ ٝتٜٞعتطی زض ظٗی ٠ٜی اضتثاط ٗیا ٙض٢ط ٗحْ سٌٛٞت اكطاز  ٝتطخیحات
ٗٞسیوائی آ٢ٛا اٛدإ ضس ٟاست .زض ٘١ی ٚضاستا ٝیس )1988( 1ت ٠ایٛ ٚتید ٠ضسیس ٟاست
ً ٠اكطاز ساً ٚزض ض٢طى ١ای ًطاٝضظی ًٞچي ٗٞسیوی ػاٗیا ،٠ٛضاى ً ٝاٛتطی ضا ٝ
اكطاز ساً ٚزض ٜٗاعن ض٢طی تعضُتط خاظ  ٝتٔٞظ ضا تطخیح ٗیزٜ١سٛ .تایح ًاتعُطٝ

2

(ٛ )1999طاٗ ٙیز١س ً ٠اكطاز ساً ٚزض ٛواط ض٢طی تطخیح هسضتٜ٘ستطی ٛسثت ت٠
ٗٞسیوی١ای ٞٛی ٝ ٚپیطط ٝ ٝاكطاز ساً ٚزض ح٠ٗٞی ض٢ط١ا ٜٗ ٝاعن ضٝستایی تطخیح
هسضتٜ٘ستطی ٛسثت ت ٠ضاى ٞٗ ٝسیوی١ای هسی٘ی اظ ذٞز ٛطاٗ ٙیزٜ١س .یاكت١٠ای
ٗیعّٛ )2005(3طاٗ ٙی ز١س ً ٠اكطازی ً ٠زض ض٘اّ ضطهی آٗطیٌا ساً١ ٚستٜس ً٘تط
احت٘اّ زاضز ً ٠تٞٗ ٠سیوی ًاٛتطی /ؿطتی ُٞش زٜ١س .ت ٠ػال ٟٝتعضُساال ٙساً ٚزض
ٜٗاعن ضٝستایی زض ت٘إ ٞٛاحی ٗٞضز ٗغآؼ ٠تیطتط احت٘اّ زاضز ًٞٗ ٠سیوی ًاٛتطی/ؿطتی
ضا تطخیح زٜ١س .ساًٜاٜٗ ٙاعن ض٢طی تیطتط احت٘اّ زاضز ً ٠اظ ٗٞسیوی ایعی ٓیسیٜیَٜ
ٓصت تثطٛس  ٝتعضُساالٗ ٙویٖ خٜٞب ً٘تط اظ تعضُساالٗ ٙویٖ ض٘اّ ضطهی اظ ایٚ
ٗٞسیوی ٓصت ٗی تطٛس .ساًٜا ٙخٜٞتی ً٘تط احت٘اّ زاضز ًٞ١ ٠اذٞاٞٗ ٟسیوی ٞ١ی ٗتاّ
1- Weiss, M. J
2- Katz-gero, T
3- Mizel, Lee
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تاضٜس  ٝتٞظیغ ٞ١اذٞا١ا ٙایٞٗ ٚسیوی زض ٜٗاعن ضٝستایی  ٝض٢طی  ٖ١اٛساظ ٟاست.
ٛتایح خیٜٞى چیٛ )2006( ٞطاٗ ٙیز١س ً ٠ساًٜاٜٗ ٙاعن ضٝستایی ٗٞسیوی١ای پاج
ضاى١ ،اضزضاى ً ٝاٛتطی ضا  ٝساًٜاٜٗ ٙاعن ض٢طی ٗٞسیوی ضهع ضا تیطتط تطخیح
ٗیزٜ١سٛ .تایح ضٛتلطٌ٘١ ٝ 1ٝاضا )2013(ٙزض ٗٞضز تٞظیغ خـطاكیایی تطخیحات
ٗٞسیوایی ساًٜاً ٙالٙض٢ط١ای آٗطیٌایی ٛطاٗ ٙیز١س ً ٠تطخیحات ٗٞسیوایی زض ًالٙ
ض٢ط١ای ٗرتٔق تا ٗ ٖ١تلاٝت است  ٝػٞاٗٔی ٛظیط ػٞاْٗ ٗحیغی ،پیطی٠ٜی اهتػازی-
اخت٘اػی ،پیطی٠ٜی هٗٞی ،تاٝض١ای سیاسیٗ ،ؤٓل١٠ای ضرػیتی ،تطاًٖ خ٘ؼیتی تط
سثي١ا ٗ ٝو١٠ٓٞای ٗٞضز تطخیح تأثیط زاضٛس.
فزضیات پژوهص
تا تٞخ ٠ت ٠تطضسی اٛدإ ُطكت ٠زض ٗٞضز پژ١ٝص١ای پیطی ،ٚپژ١ٝص حاضط زض ضاستای
تاظ آظٗ ٙٞاضتثاط ٗیاٌٗ ٙا ٙسٌٛٞت  ٝتطخیحات ٗٞسیوایی زاٛصآٗٞظا ،ٙتی ٚض٢ط ٗحْ
سٌٛٞت اكطاز ٛ ٝاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت آ٢ٛا تا تؼس ضكتاضی  ٝاحساسی تطخیحات
ٗٞسیوایی اكطاز اضتثاط ٗؼٜازاضی ٝخٞز زاضز.
روشضناسی پژوهص:
پژ١ٝص حاضط زض اضزیث٢طت ٗا١ 1389 ٟدطی ض٘سی زض ض٢ط ضیطاظ  ٝهائ٘ی ٠اٛدإ
ُطكت ٠است .ػٔت اٛتراب ای ٚز ٝض٢ط ای ٚتٞز ٟاست ً ٠ای ٚز ٝض٢ط اظ ٛظط خ٘ؼیت،
تٞسؼ٠یاكتِی  ٝتاكت اخت٘اػی تا ٗ ٖ١تلاٝت ١ستٜس  ٝتٛ ٠ظط ٗیضسس ً ٠ای ٚػاْٗ
ٗیتٞاٛس تط تطخیحات ٗٞسیوایی اثطُصاض تاضس .ضیطاظ ت ٠ػٜٞاٗ ٙطًع استا ٙكاضس  ٝیٌی
اظ ًالٙض٢ط١ای تعضٍ ایطا( 14610000 ٙزض ساّ اٛدإ پژ١ٝص)خ٘ؼیت زاضز ،اظ ٛظط
اهتػازی ٛسثت ت ٠هائ٘ی ٠تٞسؼ ٠یاكت٠تط است ،خ٘ؼیت ؿآة زض آ ٙكاضس ظتا١ ٙستٜس.
هائ٘ی ٠ض٢طی ًٞچي تا خ٘ؼیت ٛ 25355لط زض ض٘اّ ؿطتی كاضس است ًٗ ٠طرػ٠ی
تاضظ آ ٙتٜٞع هٗٞیتی ٝ ٝخٞز هٗٞیت١ایی چٓ ٙٞط ،تطى ٘١ًٞ ٝطٟای ،تٞسؼٛ٠یاكتِی ٝ
ٛثٞز اٌٗاٛات ضكا١ی٢ٗ ،اخطكطستی ٢ٗ ٝاخطپصیطی ٛسثتاً تاالی آ ٙاست .زض ض٢ط ضیطاظ
1- Rentfrow, J. P.
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ٛیع تیٛ ٚواط ٗرتٔق تلاٝت١ایی اظ ٛظط ٌٗا ٙسٌٛٞت ٝخٞز زاضزٛ .احی٠ی  1آٗٞظش ٝ
پطٝضش ضیطاظ اظ تٞسؼ ٠یاكتِی تاال ،تٞظیغ اٌٗاٛات ضكا١ی  ٝكطاؿتی تاال تطذٞضزاض است
 ٝاكطاز زاضای ٗطاؿْ ػآی ٘١چ ٙٞپعضٌاًٝ ،ٙال ،استازا ٙزاٛطِا ٟتیطتط زض ایٛ ٚاحی٠
سٌٛٞت زاضٛسٛ .احی٠ی ز ٝآٗٞظش  ٝپطٝضش ضیطاظ اظ تٞسؼ٠یاكتِی ٛسثتاً تاال ،تٞظیغ
اٌٗاٛات ضكا١ی  ٝكطاؿتی ٛسثتاً تاال٢ٗ ،اخطپصیطی ٛسثتاً پایی ٚتطذٞضزاض است ً ٝاضٜٗساٙ
تطذٞضزاض اظ زضآٗس ٗا١یا ٠ٛی تاال  ٝتطذی اظ اكطاز زاضای ٗطاؿْ ػآی تیطتط ساًٜا ٙآ ٙضا
تطٌیْ ٗیزٜ١سٛ .احی٠ی  3آٗٞظش  ٝپطٝضش ضیطاظ اظ تٞسؼ٠یاكتِی پایی ،ٚاٌٗاٛات
ضكا١ی  ٝكطاؿتی پایی٢ٗ ٝ ٚاخطپصیطی تاال تطذٞضزاض است .تیطتط ساًٜا ٙآ ٙضا ٗ٢اخطاٙ
ً ٝاضُطا ٙتطٌیْ ٗیزٜ١س  ٝزض تط ُطكت١ ٚست٠ی آٝی٠ی ضٌُْیطی ض٢ط ٝ ٝخٞز
اٗاًٗ ٚص١ثی تاال ت ٠آ ٙتاكتی سٜتی ٗ ٝص١ثی ٗیز١سٛ .احی٠ی  4آٗٞظش  ٝپطٝضش ضیطاظ
اظ تٞسؼ٠یاكتِی ٛسثتاً پایی ،ٚاٌٗاٛات ضكا١ی  ٝكطاؿتی ٛسثتاً پایی٢ٗ ٝ ٚاخطپصیطی ٛسثتاً
تاال تطذٞضزاض است  ٝتیطتط ساًٜا ٙآ ٙضا ضاؿال ٙذسٗاتیً ،اضٜٗسا ٙتا زضآٗس پاییٚ
تطٌیْ ٗیزٜ١س .ضٝش ُ٠ٛٞ٘ٛیطی زض ای ٚپژ١ٝص ذٞض٠ای  ٝتػازكی تٞز ٟاست ت٠
ُ٠ٛٞای ً ٠اتتسا تا اس تلاز ٟاظ كطًًٗٞ ّٞطا ٙحدٖ ًْ  ٠ٛٞ٘ٛت ٠زست آٗس  ٝسپس تط
اساس تؼساز زاٛصآٗٞظاٜٗ ٙغو٠ی هائ٘یٛ 4 ٝ ٠احی٠ی تحػیٔی ضیطاظ ،حدٖ  ٠ٛٞ٘ٛزض ١ط
ٛاحیٗ ٠طرع ضس  ٝتا تٞخ ٠تٗ ٠تـیط١ای چٞٛ ٙٞع زتیطستاٗ ،ٙساضسی اظ ١ط ٛاحی٠
اٛتراب  ٝپطسصٛاٗ ٠ت ٠عٞض تػازكی زض ٗیا ٙزاٛصآٗٞظا ٙتٞظیغ ضس .حدٖ  ٠ٛٞ٘ٛزض
اتتسا ٛ 720لط تٞز ً ٠ت ٠ػٔت ٗرسٝش تٞز ٙتطذی اظ پطسطٜاٗ١٠ا  ٠ٛٞ٘ٛتٛ 701 ٠لط
تؤیْ یاكت .تطای سٜدص تطخیحات ٗٞسیوایی زاٛصآٗٞظا ٙپطسطٜاٗ٠ی ٗحون ساذت ٠ت٠
ًاض ُطكت ٠ضس.
تعزیف نظزی و عولی هتغیزها
تطخیح ٗٞسیواییٜٗ :ظٞض اظ تطخیح یي سثي ٗٞسیویٗ ،یعا ٙت٘ایْ  ٝآٗازُی ضٜاذتی،
احساسی  ٝضكتاضی تطای ُٞش زاز ٙیا ذطیس  ٝت ٠ػثاضتی ٗػطف آ ٙاست .اتؼاز ایٚ
تطخیح ضاْٗ  -1تؼس ضٜاذتیٗ :یعا ٙآضٜایی كطز تا ُ١٠ٛٞای ٗرتٔق ٗٞسیوی  ٝاعالع
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ٝی اظ اٞٛاع آ٢ٛا  -2تؼس احساسیٗ :یعا ٙػاله ،٠زضُیط تٞز ٙكطز تا ُ١٠ٛٞای ٗرتٔق
ٗٞسیوی  -3تؼس ضكتاضیٗ :ست ظٗاُٞ ٙش زاز ٙتٞٗ ٠سیوی زض عی ضٝظ ،ذطیس
ٗحػٞالت ٗطتٞط ت ٠اٞٛاع ٗٞسیویٗ ،یعا ٙضطًت زض ًٜسطت١ای آ٢ٛا زض عّٞ
ساّ(ٝزاز١یط ٌ٘١ ٝاضاٛص1390 ،؛  )181است .زض پژ١ٝص حاضط اظ تؼس احساسی ٝ
ضكتاضی تطخیحات ٗٞسیوایی تطای سٜدص تطخیحات ٗٞسیوایی زاٛصآٗٞظا ٙاستلاز ٟضسٟ
استٜٗ .ظٞض اظ تؼس ضكتاضی تطخیحات ٗٞسیوائی زاٛصآٗٞظا ٙزض ای ٚپژ١ٝص ٗطاضًت
یا ػسٕ ٗطاضًت آ٢ٛا زض ًالس ساظ١ای ٗٞسیوی است  ٝتطای سٜدص آ ٙاظ زاٛصآٗٞظاٙ
ذٞاست ٠ضس تا تا استلاز ٟاظ زٌُ ٝعی ٠ٜی تٔی  ٝذیط ٗطاضًت یا ػسٕ ٗطاضًت ذٞز زض
ًالس١ای ٗٞسیوی ضا ٗطرع ٘ٛایٜسٜٗ .ظٞض اظ تؼس احساسی تطخیحات ٗٞسیوایی اكطاز،
تؼٔن احساسی آ٢ٛا ٛسثت ت ٠یي سثي ٗٞسیوی است .تطای سٜدص تؼس احساسی
تطخیحات ٗٞسیوایی اتتسا اظ توسیٖتٜسی ٗدیس ًیاٛی زض ٗٞضز ٗٞسیوی١ای ایطاٛی استلازٟ
ضس ٗ ٝو١ ٠ٓٞای ٗٞسیوی ٗواٗی ٜٗاعن ٗرتٔق ایطاٞٗ ،ٙسیوی ضزیق زستِا١یٞٗ ،سیوی
تطًیثیٞٗ ،سیوی پاج ایطاٛی ٞٗ ٝسیوی ٗص١ثی(ًیاٛی ،تی تا) ت ٠ػٜٞاٞٗ ٙسیوی١ای ایطاٛی
ضایح استرطاج ضس تا تطای عطاحی عیق سٜدص تطخیحات ٗٞسیوایی زاٛصآٗٞظاٙ
استلاز ٟضٞز .تا تٞخ ٠ضٝاج ُ١٠ٛٞای زیِط ٗٞسیوی ٘١چٞٗ ٙٞسیوی١ای ذاضخی ؿطتی
 ٝؿیطؿطتی اظ زاٛصآٗٞظا ٙذٞاست ٠ضس تا زض ًٜاض ٗٞسیوی١ای ایطاٛی ،تطخیح ذٞز
ٛسثت ت ٠ای ٚسثي١ا ضا ٛیع ٗطرع ًٜٜس .تطای ٗطرع ًطزٗ ٙیعا ٙتطخیح ٗو١٠ٓٞای
ٗٞسیوایی شًط ضس ٟتطذی اظ ایٗ ٚو١٠ٓٞا ت ٠ظیطُط١ٟٝایی توسیٖ ضس .زض پایا ٙاظ
زاٛصآٗٞظا ٙذٞاست ٠ضس تا زض هآة عیق ٓیٌطت پٜح ُعی٠ٜای ذیٔی ًٖ تا ذیٔی ظیاز
ٗیعا ٙزٝست زاضت ٚذٞز ٛسثت ت 29 ٠سثي ٗ ٝو٠ٓٞی ٗٞسیوایی ظیط ضا تؼییًٜٜ ٚس-1 :
ًالسیي ؿطتی؛ ٞ١ -2ی ٗتاّ؛  -3ساكت ضاى؛  -4ضاى ا ٙضّٝ؛  -5ضیتٖ  ٝتٔٞظ؛ -6
ضج ؿطتی؛  -7ایعی ٓیسیٜیَٜ؛  -8تٌ ٝ ٜٞضهع؛  -9پاج ؿطتی؛  - 10پاج ایطاٛی
ذاضخی (1زاضیٞش ،اتی  ٝسیاٝش ه٘یطی)؛  -11پاج ایطاٛی ذاضخی ١( 2ایس ٝ ٟح٘یطا
٢ٗ ٝستی)؛  -12پاج ایطاٛی ذاضخی ٜٗ(3ػٞض  ٝاكطی)ٚ؛  -13پاج ایطاٛی ذاضج (4اٗیس
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 ٝضٌیال)؛  -14پاج ایطاٛی زاذٔی ٗ(1ح٘س ٞٛضی ،كط١از ٗ٢طاز ًٞ ٝضش یـ٘ایی)؛ -15
پاج ایطاٛی زاذٔی (2اغل٢اٛی ،ػػاض ،اكطاض)؛  -16پاج ایطاٛی زاذٔی ٗ(3حسٚ
چاٝٝضی ،تٜیاٗیٗ ،ٚحس ٚیِا)٠ٛ؛  -17ضج ایطاٛی اٛتوازی تٜیازُطا(ضا١یٛ ٚدلی١ ،یچ
ًس)؛  -18ضج ایطاٛی ٗحاكظً ٠اض(یاس١ ،اضٛیي)؛  -19ضج ایطاٛی تداضی(ساسی
ٗا ٝ ٌٚٛاٗیط تتٔ)ٞ؛ ٞٗ -20سیوی ضزیق زستِا١ی آٝاظی(ضدطیاٛ ،ٙاظطی  ٝسطاج)؛
ٞٗ -21سیوی ضزیق زستِا١ی تیآٝاظ (ٓغلی ،ػٔیعاز ،ٟشٝآل)ٜٙٞ؛ ٞٗ -22سیوی
ٗص١ثی(ٜٗػٞض اضضیٗ ،ح٘ٞز ًطی٘ی ٗ ٝطتضی عا١طی) ٞٗ -23سیوی ٗحٔی تطًی -24
ٗٞسیوی ٗحٔی ًطزی ٞٗ -25سیوی ٗحٔی ٓطی ٞٗ -26سیوی ٗحٔی ُیٌٔی ٞٗ -27سیوی
ػطتی ٞٗ -28سیوی تطًی استاٛثٓٞی ٞٗ -29سیوی تطًیثی ایطاٛی .تطای سٜدص ٗیعاٙ
تطخیح سثي١ای ٗٞسیوایی ٗیاِٛی ٚتطخیح  0-1ت ٠ػٜٞا ٙتطخیح ذیٔی ًٖ 1-2 ،تطخیح
ًٖ 2-3 ،تطخیح ٗتٞسظ 3-4 ،ت ٠ػٜٞا ٙتطخیح ظیاز  4-5 ٝت ٠ػٜٞا ٙتطخیح ذیٔی ظیاز
زض ٛظط ُطكت ٠ضس ٟاست .تطای سٜدص اػتثاض عیق سٜدص تطخیحات ٗٞسیوایی اظ آٓلای
ًطٛٝثاخ استلاز ٟضس ٟاست ً ٠آٓلای ًطٛٝثاخ ًٔی ای ٚعیق  0/853تٞز ٟاست.
نتایج آسهوى فزضیات:
ٛتایح آظٗ ٙٞكطضی١٠ای پژ١ٝص زض هآة خسا ّٝیي تا  4اضائ ٠ضس ٟاست .خسّٝ
ض٘اضٟی ٛ 1طا ٙزٜ١سٟی ٛتایح آظٗ ٙٞكطضی٠ی ا ّٝپژ١ٝص استٗ .الحظٗ ٠یضٞز ً٠
ٛسثت اكطازی ً ٠زض ًالس ساظ١ای ٗٞسیوی ضطًت ًطزٟاٛس زض ضیطاظ  1ت ٝ 3 ٠زض
هائ٘ی 1 ٠ت 10 ٠است .ت ٠ػثاضت زیِط ٛسثت اكطازی ً ٠زض ًالس١ای ٗٞسیوی ضطًت
ٗیًٜٜس ،زض ضیطاظ تٗ ٠طاتة تیطتط اظ هائ٘ی ٠است .ضطیة كی  ٝ -0/165سغح ٗؼٜازاضی
ٛ p; 0/000طاٗ ٙیز١س ً ٠ای ٚتلاٝت ٗؼٜازاض است.
جذول ضوارهی :6توسیع فزاوانی و درصذ فزاوانی هطارکت پاسخگویاى در کالس ساسهای هوسیقی
تزحسة ضهز هکاى سکونت آنها
ٛاحی٠
ضطًت زض ًالس
تٔ٠

هائ٘ی٠

ضیطاظ

آٗاضٟ

ٗؼٜازاضی

1/6%

22/0%

ضطیة كی;-0/165

0/000
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ذیط

16/5%

59/9%

خ٘غ ًْ

18/1%

81/9%

خس ّٝض٘اضٟی ٛ 2طا ٙزٜ١سٟی ٛتایح آظٗ ٙٞكطضی٠ی ز ٕٝپژ١ٝص استٗ .الحظ٠
ٗی ضٞز ًٛ ٠سثت اكطازی ً ٠زض ًالس ساظ١ای ٗٞسیوی ضطًت ًطزٟاٛس ت ٠اكطازی ً ٠زض
ایً ٚالس١ا ٗطاضًت ٌٛطزٟاٛس زض ٛاحی٠ی  2 ٝ 1توطیثاً تطاتط تا  1ت ٝ 2 ٠زض ٛاحی٠ی 3
 4 ٝتوطیثاً تطاتط تا  1ت 5 ٠است .ت ٠ػثاضت زیِط زض ٛاحی٠ی ٛ 2 ٝ 1سثت اكطازی ً ٠زض
ایً ٚالس٢ا ضطًت ٗیًٜٜس ،تیطتط اظ ٛاحی٠ی  4 ٝ 3است .ضطیة كی  ٝ 0/187سغح
ٗؼٜازاضی ٛ p; 0/000طاٗ ٙیز١س ً ٠ای ٚتلاٝت ٗؼٜازاض است.
جذول ضوارهی  :5توسیع فزاوانی و درصذ فزاوانی هطارکت پاسخگویاى در کالس ساسهای
هوسیقی تزحسة ناحیهی ضهزی سکونت آنها
ٛاحیٛ ٠احی٠ی ٛاحی٠ی ٛاحی٠ی ٛاحی٠ی
ضطًت زض ًالس

خ٘غ

1

2

3

4

ًْ

تٔ٠

11/1%

8/0%

4/4%

3/3%

26/8%

ذیط

21/1%

15/9%

20/6%

15/7%

73/2%

خ٘غ ًْ

32/2%

23/9%

24/9%

19/0%

100%

آٗاضٟ
ضطیة
كی;0/187

ٗؼٜازاضی

0/000

خس ّٝض٘اضٟی ٛ 3طا ٙزٜ١سٟی ٛتایح آظٗ T ٙٞكطضی٠ی س ٕٞپژ١ٝص است٘١ .ا٠ُٛٞٙ
ًٗ ٠الحظٗ ٠ی ضٞز سٌٛٞت زض هائ٘ی ٠یا ضیطاظ تا تطخیح ٗٞسیوی سٜتی ایطاٛیٞٗ ،سیوی
پاج ایطاٛی ذاضخی ،پاج ایطاٛی زاذٔیٞٗ ،سیوی ضج ایطاٛی ٞٗ ٝسیوی تطًیثی ایطاٛی
اضتثاط ٗؼٜازاضی ٛساضز .زضتاضٟی اضتثاط ٗیا ٙض٢ط ٗحْ سٌٛٞت  ٝتطخیح زیِط سثي١ای
ٗٞسیوی یاكت١٠ای خس ّٝحٌایت اظ آ ٙزاضٛس ًٗ )1 ٠یاِٛی ٚتطخیح ٗٞسیوی ٗص١ثی زض
هائ٘ی )1/8(٠تیطتط اظ ضیطاظ( )1/3استٗ .یعا ٝ T;2/8 ٙسغح ٗؼٜازاضی  0/005حاًی اظ
آ ٙاست ً ٠تا اع٘یٜا 99 ٙزضغس ٗیتٞاُ ٙلت تی ٚض٢ط ٗحْ سٌٛٞت اكطاز  ٝتطخیح
ٗٞسیوی ٗص١ثی اضتثاط ٗؼٜازاضی ٝخٞز زاضز؛ ٗ )2یاِٛی ٚتطخیح ٗٞسیوی ٗحٔی اهٞإ
ایطاٛی زض هائ٘ی )11/1(٠تیطتط اظ ضیطاظ( )4/5استٗ .یعا ٝ T;12/1 ٙسغح ٗؼٜازاضی
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 0/000حاًی اظ آ ٙاست ً ٠تا اع٘یٜا 99 ٙزضغس ٗیتٞاُ ٙلت تیٗ ٚحْ سٌٛٞت اكطاز
 ٝتطخیح ٗٞسیوی اهٞإ ایطاٛی اضتثاط ٗؼٜازاضی ٝخٞز زاضز؛ٗ )3یاِٛی ٚتطخیح ْٗٔ
ؿیطؿطتی زض هائ٘ی )5/3(٠تیطتط اظ ضیطاظ( )4/5استٗ .یعا ٝ T;2/1 ٙسغح ٗؼٜازاضی
 0/035حاًی اظ آ ٙاست ً ٠تا اع٘یٜا 95 ٙزضغس ٗیتٞاُ ٙلت تیٗ ٚحْ سٌٛٞت اكطاز
 ٝتطخیح ٗٞسیوی ْٗٔ ؿیطؿطتی اضتثاط ٗؼٜازاضی ٝخٞز زاضز؛ ٗ )4یاِٛی ٚتطخیح ٗٞسیوی
ؿطتی زض ضیطاظ( )12/0تیطتط اظ هائ٘ی )6/1(٠استٗ .یعا ٝ T;-6/42 ٙسغح ٗؼٜازاضی
 0/000حاًی اظ آ ٙاست ً ٠تا اع٘یٜا 99 ٙزضغس ٗیتٞاُ ٙلت تیٗ ٚحْ سٌٛٞت اكطاز
 ٝتطخیح ٗٞسیوی ؿطتی اضتثاط ٗؼٜازاضی ٝخٞز زاضز.
جذول ضوارهی  :9نتایج آسهوى  Tگزوههای هستقل تزجیح هقولههای هوسیقایی هختلف تز اساس
ضهز هحل سکونت افزاد
ٗوٞٗ ٠ٓٞسیوایی

ض٢ط ٗحْ

اٛحطاف

كطاٝاٛی

ٗیاِٛیٚ

هائ٘ی٠

127

3/35

3/2

ضیطاظ

574

3/46

3/7

ٗٞسیوی پاج ایطاٛی

هائ٘ی٠

127

11/4

5/3

ذاضخی

ضیطاظ

574

11/0

5/6

ٗٞسیوی پاج ایطاٛی

هائ٘ی٠

127

7/41

3/6

زاذٔی

ضیطاظ

574

7/37

3/7

هائ٘ی٠

127

7/7

4/5

ضیطاظ

574

8/0

5/0

هائ٘ی٠

127

1/8

1/8

ضیطاظ

574

1/3

1/7

ٗٞسیوی ٗحٔی اهٞإ

هائ٘ی٠

127

11/1

6/4

ایطاٛی

ضیطاظ

574

4/5

5/4

هائ٘ی٠

127

1/27

1/6

ضیطاظ

574

1/39

1/7

ٗٞسیوی سٜتی ایطاٛی

ٗٞسیوی ضج ایطاٛی
ٗٞسیوی ٗص١ثی ایطاٛی

ٗٞسیوی تطًیثی ایطاٛی

سٌٛٞت

ٗؼیاض

T

سغح
ٗؼٜازاضی()P

-0/31

0/76

0/77

0/44

0/8

0/91

-0/59

0/56

2/8

0/005

12/1

0/000

-0/72

0/47
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ٗوٞٗ ٠ٓٞسیوایی
ٗٞسیوی ْٗٔ ؿیط ؿطتی
ٗٞسیوی ؿطتی

ض٢ط ٗحْ

اٛحطاف

كطاٝاٛی

ٗیاِٛیٚ

هائ٘ی٠

127

5/3

3/6

ضیطاظ

574

4/5

3/8

هائ٘ی٠

127

6/1

7/0

ضیطاظ

574

12/0

9/8

سٌٛٞت

ٗؼیاض

T

سغح
ٗؼٜازاضی()P

½

0/035

-6/42

0/000

خس ّٝض٘اضٟی ٛ 4طا ٙزٜ١سٟی ٛتایح آظٗ F ٙٞكطضی٠ی چ٢اضٕ پژ١ٝص استٗ .الحظ٠
ٗیضٞز ًٛ ٠احی٠ی ض٢طی سٌٛٞت اكطاز تا تطخیح ٗٞسیوی سٜتی ایطاٛی ،پاج ایطاٛی
ذاضخیٞٗ ،سیوی ْٗٔ ؿیطؿطتیٞٗ ،سیوی ضج ایطاٛی اضتثاط ٗؼٜازاضی ٛساضز .زضتاضٟی
اضتثاط تیٛ ٚاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت اكطاز  ٝتطخیح سایط سثي١ای ٗٞسیوی
یاكت١٠ای ای ٚخس ّٝحٌایت اظ آ ٙزاضٛس ًٗ )1 ٠یاِٛی ٚتطخیح ٗٞسیوی پاج ایطاٛی
زاذٔی زض ٛاحی٠ی  3 ٝ 4توطیثاً تطاتط  ٝتیطتط اظ ٛاحی٠ی  1 ٝ 2استٗ .یعاٝ F= 2/4 ٙ
سغح ٗؼٜازاضی ٛ p=0/03طاٗ ٙیز١س ً ٠تا اع٘یٜا 95 ٙزضغس ٗیتٞاُ ٙلت تیٌٗ ٚاٙ
سٌٛٞت اكطاز  ٝتطخیح ٗٞسیوی پاج ایطاٛی زاذٔی اضتثاط ٗؼٜازاضی ٝخٞز زاضز؛ٗ )2یعاٙ
تطخیح ٗٞسیوی ؿطتی زض ٞٛاحی یي( )13/6تیطتط اظ سایط ٞٛاحی ٞٛ ٝاحی  4 ٝ 3 ، 2زض
ضتث١٠ای تؼس هطاض زاضٛسٗ .یعا ٝ F= 4/7ٙسغح ٗؼٜازاضی ٛ p=0/003طاٗ ٙیز١س ً ٠تا
اع٘یٜا 99 ٙزضغس ٗیتٞاُ ٙلت ً ٠تیٛ ٚاحی٠ی ظٛسُی  ٝتطخیح ٗٞسیوی١ای ؿطتی
اضتثاط ٗؼٜازاضی ٝخٞز زاضز؛ ٗ )3یاِٛی ٚتطخیح ٗٞسیوی ٗص١ثی زض ٛاحی٠ی س)1/9(٠
تیطتط اظ سایط ٞٛاحی تٞزٛ ٝ ٟاحی٠ی  1 ٝ 2 ،4زض ضتث١٠ای تؼس هطاض زاضٛسٗ .یعا13/41ٙ
= ٝ Fسغح ٗؼٜازاضی ٛ p=0/000طاٗ ٙیز١س ً ٠تا اع٘یٜا 99 ٙزضغس ٗیتٞاُ ٙلت ً٠
تیٛ ٚاحی٠ی ظٛسُی  ٝتطخیح ٗٞسیوی١ای ٗص١ثی اضتثاط ٗؼٜازاضی ٝخٞز زاضز؛)4
ٗیاِٛی ٚتطخیح ٗٞسیوی ٗحٔی اهٞإ ایطاٛی زض ٛاحی٠ی س )5/7(٠تیطتط اظ سایط ٞٛاحی
است ٞٛ ٝاحی  2 ٝ 1 ،4ت ٠تطتیة زض ضتث١٠ای تؼس هطاض زاضٛسٗ .یعا ٝ F= 4/36ٙسغح
ٗؼٜازاضی ٛ p=0/005طاٗ ٙیز١س ً ٠تا اع٘یٜا 99 ٙزضغس ٗیتٞاُ ٙلت ً ٠تیٛ ٚاحی٠ی
ظٛسُی  ٝتطخیح ٗٞسیوی١ای ٗحٔی اهٞإ ایطاٛی اضتثاط ٗؼٜازاضی ٝخٞز زاضز؛ ٗ )5یاِٛیٚ
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تطخیح ٗٞسیوی تطًیثی ایطاٛی زض ٞٛاحی یي  ٝز )1/6(ٝتیطتط اظ سایط ٞٛاحی است ٝ
ٛاحی٠ی  4 ٝ 3زض ضتث١٠ای تؼسی هطاض زاضٛسٗ .یعا ٝ F= 4/23ٙسغح ٗؼٜازاضی p=0/006

ٛطاٗ ٙیز١س ً ٠تا اع٘یٜا 99 ٙزضغس ٗیتٞاُ ٙلت ً ٠تیٛ ٚاحی٠ی ظٛسُی  ٝتطخیح
ٗٞسیوی تطًیثی ایطاٛی اضتثاط ٗؼٜازاضی ٝخٞز زاضز.

جذول ضوارهی  :3نتایج آسهوى تحلیل واریانس()Fتزجیح هقولههای هوسیقایی هختلف تز اساس
هکاى سکونت افزاد
ٗو٠ٓٞ

ٛاحی٠

ٗیاِٛی ٚاٛحطاف

ٗٞسیوایی تحػیْ تطخیح ٗؼیاض
ٗٞسیوی
سٜتی
ایطاٛی

پاج
ایطاٛی
ذاضخی
پاج
ایطاٛی
زاذٔی

ٗٞسیوی
ضج
ایطاٛی

F

Sig F

ٗو٠ٓٞی

ٛاحی٠ی ٗیاِٛی ٚاٛحطاف

ٗٞسیوایی تحػیْ تطخیح ٗؼیاض

ٛاحی3/92 1 ٠

4/1

ٛاحی0/8 1 ٠

1/3

ٛاحی3/52 2 ٠

3/7

ٗٞسیوی ٛاحی1/3 2 ٠

1/7

ٛاحی3/24 3 ٠

3/2

ٛاحی1/9 3 ٠

1/8

ٛاحی2/88 4 ٠

3/1

ٛاحی1/6 4 ٠

1/7

ٛاحی3/9 1 ٠

5/3

ٛاحی3/8 2 ٠

5/3

ٛاحی5/7 3 ٠

5/6

ٛاحی4/9 4 ٠

5/4

ٛاحی1/6 1 ٠

1/8

ٛاحی1/6 2 ٠

1/9

ٛاحی1/2 3 ٠

1/5

ٛاحی1/03 4 ٠

1/5

ٛاحی4/6 1 ٠

3/4

ٛاحی4/0 2 ٠

3/8

ٛاحی4/5 3 ٠

¼

ٛاحی5/1 4 ٠

¼

ٛاحی5/7 10/56 1 ٠
ٛاحی5/4 10/54 2 ٠
ٛاحی5/7 11/59 3 ٠
ٛاحی5/5 11/41 4 ٠
ٛاحی6/8 1 ٠

3/6

ٛاحی7/2 2 ٠

4/01

ٛاحی7/8 3 ٠

3/7

ٛاحی7/9 4 ٠

3/4

ٛاحی8/04 1 ٠

5/01

ٛاحی7/5 2 ٠

5/0

ٛاحی7/5 3 ٠

5/0

ٛاحی9/1 4 ٠

4/9

0/1 2/1

ٗص١ثی

ٗٞسیوی
 0/25 1/4اهٞإ
ایطاٛی
ٗٞسیوی
 0/03 3/2تطًیثی
ایطاٛی

ٗٞسیوی
 ْٔٗ 0/06 2/54ؿیط
ؿطتی

F

ٗؼٜازاضی

0/000 13/41

0/005 4/36

0/006 4/23

1/7

0/16
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ٗو٠ٓٞ

ٛاحی٠

ٗیاِٛی ٚاٛحطاف

ٗٞسیوایی تحػیْ تطخیح ٗؼیاض
ٗٞسیوی
ؿطتی

ٛاحی13/6 1 ٠

10/1

ٛاحی12/9 2 ٠

9/2

ٛاحی9/9 3 ٠

9/3

ٛاحی11/0 4 ٠

11/0

F

Sig F

ٗو٠ٓٞی

ٛاحی٠ی ٗیاِٛی ٚاٛحطاف

ٗٞسیوایی تحػیْ تطخیح ٗؼیاض

F

ٗؼٜازاضی

0/003 4/7

تحث و نتیجهگیزی:
پژ١ٝص حاضط تا ١سف تطضسی اضتثاط ٗیا ٙض٢ط ٛ ٝاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت 701
ت ٚاظ زاٛص آٗٞظا ٙزتیطستاٛی ض٢ط١ای ضیطاظ  ٝهائ٘ی ٠اٛدإ ضس ٟاست .زض ذػٞظ
پاسد ت ٠پطسص ا ّٝای ٚپژ١ٝص ٗثتٜی تط ای ٠ٌٜض٢ط ٗحْ سٌٛٞت اكطاز چ ٠تأثیطی زض
تط تؼس ضكتاضی  ٝاحساسی تطخیحات ٗٞسیوایی آ٢ٛا زاضز تایس ُلت ً ٠یاكت١٠ای حاغْ
اظ آظٗ ٙٞز ٝكطضی٠ی ا ّٝپژ١ٝص ٛطا ٙزازٛس ً ٠ض٢ط ٛ ٝاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت
زاٛصآٗٞظاٛ ٝ ٙاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت آ٢ٛا تا تطخیحات ضكتاضی ٗٞسیواییضاٙ
اضتثاط زاضز .ای ٚاضتثاط ت٠ُٛٞ ٠ای است ً ٠اظ یي س ٞزاٛصآٗٞظا ٙضیطاظی ٛسثت ت٠
زاٛص آٗٞظا ٙهائ٘ی ٝ ٠اظ سٞی زیِط زض ذٞز ضیطاظ زاٛصآٗٞظاٞٛ ٙاحی ٛ 2 ٝ 1سثت ت٠
ٞٛاحی  4 ٝ 3تیطتط زض ایً ٚالس١ا ضطًت ٗیًٜٜس .ػٔت ایٗ ٚسأٓٗ ٠یتٞاٛس ٗیعاٙ
تٞسؼ ٠یاكتِی ،تطذٞضزاضی تیطتط اظ اٌٗاٛات ٗآی  ٝكطاؿت زض ضیطاظ ٛسثت ت ٠هائ٘یٝ ٠
ٞٛاحی  2 ٝ 1ضیطاظ ٛسثت تٞٛ ٠احی  4 ٝ 3تاضس .زض ذػٞظ پطسص ز ٕٝپژ١ٝص ٗثٜی
تط ای ٠ً ٚض٢ط ٛ ٝاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت زاٛصآٗٞظا ٙچ ٠تأثیطی تط تؼس احساسی
تطخیحات ٗٞسیوایی آ٢ٛا زاضز یاكت١٠ای كطضی٠ی  3پژ١ٝص ٛطا ٙزاز ً ٠اظ یي سٞ
تطخیح ٗٞسیوی سٜتی ایطاٛیٞٗ ،سیوی پاج ایطاٛی ذاضخی ،پاج ایطاٛی زاذٔیٞٗ ،سیوی
ضج ایطاٛی ٞٗ ٝسیوی تطًیثی ایطاٛی اضتثاعی تا ض٢ط ٗحْ سٌٛٞت اكطاز ٛساضز  ٝاظ سٞی
زیِط تطخیح ٗٞسیوی ٗص١ثیٞٗ ،سیوی ٗحٔی اهٞإ ایطاٛیٞٗ ،سیوی ْٗٔ ؿیطؿطتی زض
هائ٘ی ٠تیطتط اظ ضیطاظ  ٝتطخیح ٗٞسیوی ؿطتی زض ضیطاظ تیطتط اظ هائ٘ی ٠است .تطخیح
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تیطتط ٗٞسیوی ١ای ٗحٔی اهٞإ ایطاٛی ٞٗ ٝسیوی ٗص١ثی زض هائ٘یٞٗ ٝ ٠سیوی١ای ؿطتی
زض ضیطاظ ٗیتٞاٛس ٗؤیس یاكت١٠ای ٝیٜس (ٗ )1975ثتٜی تط تطخیح ٗٞسیوی ػاٗیا ،٠ٛضاى ٝ
ًاٛتطی زض ض٢طى١ای ًطاٝضظی ًٞچي  ٝیاكت١٠ای ًاتعُطٗ )1999( ٝثتٜی تط تطخیح
تیطتط ٗٞسیوی١ای ٞٛی ٚزض ٛواط ض٢طی ٞٗ ٝسیوی١ای هسی٘ی زض ح٠ٗٞی ض٢ط١ا ٝ
ٛواط ضٝستایی ،یاكت١٠ای خیٜٞى چیٗ )2006 (ٞثتٜی تط تطخیح ٗٞسیوی ًاٛتطی تٞسظ
ساًٜاٜٗ ٙاعن ضٝستایی ٞٗ ٝسیوی ض٢طی تٞسظ ساًٜاٜٗ ٙاعن ض٢طی ،یاكت١٠ای ضٛتلطٝ
ٌ٘١ ٝاضاٗ )2013(ٙثتٜی تط اثطُصاضی ػٞاْٗ ٗحیغی ،پیطی٠ٜی اهتػازی-اخت٘اػی،
پیطی٠ٜی هٗٞی ،تطاًٖ خ٘ؼیتی تط تطخیحات ٗٞسیوایی اكطاز تاضس .تسی ٚتطتیة ٗیتٞاٙ
ُلت ًًٞ ٠چي تٞز ٙهائ٘ی ٠ت ٠ػٜٞا ٙیي ض٢ط ًٖ ،تٞز ٙخ٘ؼیت آ ،ٙتٞسؼ٠یاكتِی
اٛسى  ٝساظٗاٛٙایاكتِی ض٢طی آ ،ٙپیطی ٠ٜی هٗٞی هسضتٜ٘س آ ،ٙظیاز تٞزٗ ٙیعا ٙتاٝض١ای
ٗص١ثی  ٝسٜتی زض آ ٙتاػث تطخیح تیطتط ٗٞسیوی١ای اهٞإ ایطاٛیٞٗ ،سیوی ٗص١ثی ٝ
ٗٞسیوی ْٗٔ ؿیط ؿطتی زض ای ٚض٢ط ٗی ضٞز .اظ سٞی زیِط تطاًٖ خ٘ؼیتی تاالی ض٢ط
ضیطاظ ،تٞسؼ ٠یاكتِی تاالی آ ،ٙتاكت هٗٞی ً٘تط آ ،ٙپاییٚتط تٞز ٙتاٝض١ای ٗص١ثی ٝ
سٜتی زض آ ٙتاػث تطخیح تاالتط ٛسثت تٞٗ ٠سیوی١ای پیططٝی چٞٗ ٙٞسیوی١ای ؿطتی
ٗیضٞز .زض ذػٞظ اضتثاط ٛاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت زاٛصآٗٞظا ٙتا تؼس احساسی
تطخیحات ٗٞسیواییضا ٙیاكت١٠ای كطضی٠ی  4پژ١ٝص ٛطا ٙزازٛس ً ٠زض ٛاحی٠ی 1
تیطتطیٗ ٚیعا ٙتطخیح ٗٞسیوی١ای ؿطتیً٘ ،تطیٗ ٚیعا ٙتطخیح ٗٞسیوی١ای ٗطزٕ پسٜس
ایطاٛیٗ ،یعا ٙپایی ٚتطخیح ٗٞسیوی ْٗٔ ؿیطؿطتیٗ ،یعا ٙپایی ٚتطخیح ٗٞسیوی١ای اهٞإ
ایطاٛیً٘ ،تطیٗ ٚیعاٗ ٙیاِٛی ٚتطخیح ٗٞسیوی ٗص١ثی ٝخٞز زاضز؛ زض ٛاحی٠ی  2تطخیح
ٛسثتاً تاالی ٗٞسیوی ؿطتی ،تطخیح ٛسثتاً پاییٞٗ ٚسیوی پاج ایطاٛیً٘ ،تطیٗ ٚیعا ٙتطخیح
ٗٞسیوی١ای ْٗٔ ؿیطؿطتیً٘ ،تطیٗ ٚیعا ٙتطخیح ٗٞسیوی١ای اهٞإ ایطاٛی ،تطخیح ٛسثتاً
پاییٞٗ ٚسیوی ٗص١ثی ٝخٞز زاضز؛ زض ٛاحی٠ی  3تیطتطیٗ ٚیعا ٙتطخیح ٗٞسیوی ٗص١ثی،
ٗیعا ٙتاالی تطخیح ٗٞسیوی پاج ایطاٛیً٘ ،تطیٗ ٚیعا ٙتطخیح ٗٞسیوی١ای ؿطتی،
تیطتطیٗ ٚیعا ٙتطخیح ٗٞسیوی اهٞإ ایطاٛی ٝخٞز زاضز؛ زض ٛاحی٠ی ٗ 4یعاٗ ٙتٞسظ
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تطخیح ٗٞسیوی ؿطتی ،تیطتطیٗ ٚیعا ٙتطخیح ٗٞسیوی١ای پاجٗ ،یعاٗ ٙتٞسظ تطخیح
ٗٞسیوی اهٞإ ایطاٛیٗ ،یعاٛ ٙسثتاً تاالیی اظ تطخیح ٗٞسیوی ٗص١ثی ٝخٞز زاضزٗ .الحظ٠
ٗیضٞز ًٛ ٠احی٠ی  ٠ً 1زض آ ٙتیطتطی ٚتطخیح ٗٞسیوی ؿطتی ً٘ ٝتطیٗ ٚیعا ٙتطخیح
ٗٞسیوی ١ای پاج ایطاٛیٞٗ ،سیوی اهٞإ ایطاٛیٞٗ ،سیوی ٗص١ثی ٝخٞز زاضز زض یي سٞی
عیق تطخیح ٗٞسیوی ٛ ٝاحی٠ی  ٠ً 3زض آ ٙتیطتطیٗ ٚیعا ٙتطخیح ٗٞسیوی ٗص١ثی ٝ
ٗٞسیوی اهٞإ ایطاٛی ً٘ ٝتطیٗ ٚیعا ٙتطخیح ٗٞسیوی ؿطتی ٝخٞز زاضز زض سط زیِط
عیق هطاض ٗیُیطزٞٛ .احی  3 ٝ 2زض ٗیا٠ٛی عیق هطاض زاضٛس ً ٠زض ایٗ ٚیاٛ ٙاحی٠ی 4
آِٞیی ٛعزیي تٛ ٠احی٠ی ٛ ٝ 3احی٠ی  2آِٞیی ٛعزیي تٛ ٠احی٠ی  1زاضز .ای ٚیاكت١٠ا
ٗؤیس ٗسّ تػ٘یٖ تطخیحی آٓثطت ٓثالٛص ٗثتٜی تط اثطُصاضی ٌٗا ٙسٌٛٞت تط تطخیحات
ٗٞسیوایی اكطاز است .اظ سٞی زیِط ای ٚیاكت١٠ا ٗؤیس یاكت١٠ای ضٌٞضی  ٝؿالٗعازٟ
ٛغٜعی (ٗ )1390ثتٜی تط تطخیح تیطتط اكطاز ساً ٚزض ٜٗاعن تا تٞسؼ٠یاكتِی تاال ٛسثت ت٠
ٗٞسیوی١ای ؿطتی ،تطخیح تیطتط اكطاز ساً ٚزض ٜٗاعن تا تٞسؼ٠یاكتِی ٗتٞسظ ٛسثت ت٠
ٗٞسیوی پاج  ٝتطًیثی ،تطخیح تیطتط اكطاز ساً ٚزض ٜٗاعن تا تٞسؼ٠یاكتِی پاییٛ ٚسثت
تٞٗ ٠سیوی پاج ،تاضس .ت ٠ػال ٟٝتطخیح تیطتط ٗٞسیوی ٗص١ثی زض ٛاحی٠ی ٗ 3یتٞاٛس
ٗؤیس ای ٚیاكت٠ی ضٌٞضی  ٝؿالٗعازٗ ٟثتٜی تط ای ٚتاضس ًٞٗ ٠سیوی ٗص١ثی ٗٞسیوی ٗٞضز
تطخیح ٜٗاعن زاضای تاكت سٜتی ٗ ٝص١ثی است .تطخیح تیطتط ٗٞسیوی ٗحٔی اهٞإ ایطاٛی
زض ٛاحی٠ی ٗ 3ی تٞاٛس ٛاضی اظ ای ٚتاضس ً ٠ایٛ ٚاحی٢ٗ ٠اخطپصیطی تاالیی زاضز  ٝزضغس
تیطتطی اظ ٗ٢اخطا ٙآ ٙاظ اهٔیت١ای هٗٞی چٓ ٙٞط  ٝتطى ١ستٜس .تسی ٚتطتیة ٗیتٞاٙ
ُلت ً ٠ظٛسُی زض ٜٗاعن ض٢طی ٘١چٛ ٙٞاحی ٠ً 1 ٠زاضای تٞسؼ٠یاكتِی تاال ،اٌٗاٛات
ٗآی  ٝكطاؿتی ظیاز٢ٗ ،اخطپصیطی پایی ٚاست ،ػٔت تطخیح ٗٞسیوی١ای ؿطتی است.
ظٛسُی زض ٜٗاعن ض٢طی ٘١چٛ ٙٞاحی٠ی  ٠ً 3زاضای تٞسؼ٠یاكتِی پایی ،ٚاٌٗاٛات ٗآی
 ٝكطاؿتی پایی٢ٗ ،ٚاخطپصیطی ٛسثتاً تاال ،تاكت هٗٞی ٗ ٝص١ثی است ،ػٔت تطخیح ظیاز
ٗٞسیوی١ای ٗص١ثی ٞٗ ٝسیوی اهٞإ ایطاٛی ٗیتاضس .ظٛسُی زض ٜٗاعن ض٢طی ٘١چٙٞ
ٛاحی٠ی  ٠ً 2زاضای تٞسؼ ٠یاكتِی ٛسثتاً تاال ،اٌٗاٛات ٗآی  ٝكطاؿتی ٛسثتاً تاال،
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ٗ٢اخطپصیطی ٛسثتاً پایی ٚاست ػٔت تطخیح ٛسثتاً تاالی ٗٞسیوی ؿطتی ،تطخیح ٛسثتاً
پاییٞٗ ٚسیوی پاج ایطاٛیً٘ ،تطیٗ ٚیعا ٙتطخیح ٗٞسیوی١ای ْٗٔ ؿیطؿطتیً٘ ،تطیٚ
ٗیعا ٙتطخیح ٗٞسیوی١ای اهٞإ ایطاٛی ،تطخیح ٛسثتاً پاییٞٗ ٚسیوی ٗص١ثی است .ظٛسُی
زض ٜٗاعن ض٢طی ٘١چٛ ٙٞاحی٠ی  ٠ً 4زاضای تٞسؼ٠یاكتِی ٛسثتاً پایی ،ٚاٌٗاٛات ٗآی ٝ
كطاؿتی ٛسثتاً پایی٢ٗ ،ٚاخطپصیطی ٛسثتاً تاالست ،ػٔت تیطتطیٗ ٚیعا ٙتطخیح ٗٞسیوی١ای
پاجٗ ،یعاٗ ٙتٞسظ تطخیح ٗٞسیوی اهٞإ ایطاٛیٗ ،یعاٛ ٙسثتاً تاالی تطخیح ٗٞسیوی
ٗص١ثی ٗیضٞز .اضتثاط ض٢ط ٗحْ سٌٛٞت ٛ ٝاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت تا تطخیح
ٗٞسیوایی احساسی  ٝضكتاضی ٗؤیس ٗسّ تػ٘یٖ تطخیحی ٓثالٛص است .زضتاضٟی ػسٕ
تأثیطُصاضی ض٢ط ٛ ٝاحی٠ی ض٢طی ٗحْ سٌٛٞت تط ٗٞسیوی سٜتی ایطاٛیٞٗ ،سیوی پاج
ایطاٛی ذاضخی ٗٞسیوی ْٗٔ ؿیط ؿطتی ٞٗ ٝسیوی ضج ایطاٛی تٞخ ٠تٌٛ ٠ات ظیط ٗیتٞاٛس
ضاِ١طا تاضس .تٛ ٠ظط ٗیضسس ػسٕ تأثیطپصیطی ٗٞسیوی پاج ایطاٛی ذاضخی ٞٗ ٝسیوی
ضج ایطاٛی ٛاضی اظ ای ٚاست ً ٠ای ٚز٠ُٛٞ ٝی ٗٞسیوایی زض حاّ حاضط زض ٗیاٙ
زاٛصآٗٞظا ٙایطاٛی سثي١ای ضٜاذت ٠ضس٠٘١ ٝ ٟپسٜس تا شائو٠ی تثثیت ضسٟی ذاظ
ذٞز ١ستٜس .تٛ ٠ظط ٗیضسس زٓیْ ػسٕ تأثیطُصاضی ٗٞسیوی سٜتی ایطاٛی اظ ٌٗا ٙسٌٛٞت
تط ػٌس چ٢اض ُ ٠ٛٞی پیص تاضس  ٝػٔت ػسٕ تأثیطپصیطی ای ٚسثي اظ ٌٗا ٙسٌٛٞت
ٛاضی اظ ای ٚاست ً ٠زاٛص آٗٞظا ٙایطاٛی ت ٠عٞض ػإ زض ٗؼطؼ ایٞٗ ٚسیوی هطاض
٘ٛیُیطٛس  ٝت ٠ػٔت ػسٕ آضٜایی ٛسثت ت ٠آ ٙتطخیحی ٛطا٘ٛ ٙیزٜ١س.
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