عىوان Comment [yh1]:
*1

وویسىذي مسئول ثب عالمت ستبري
مشخص شود .از آوردن القبة خودداری شود.
Comment [yh2]:

مرتبه دانشگاهی و ایمیل

hasanimehr57@yahoo.com

Comment [yh3]:

ثً صورت یک پبراگراف در
قبلت مقذمً ،روش ،یبفتً ٌب و وتیجً گیریٌ ،مبوىذ مته

Comment [yh4]:

ویم فصلً ٌب رعبیت

گردد Comment [yh5]:

BAS

BIS

BIS/BAS
DASS
BIS
BAS

BIS
BAS

()SAB
عىوان ثً زثبن اوگلیسی درج

Comment [yh6]:

عىًان التیه

گردد
ثً زثبن

مرتجً داوشگبٌی ثً زثبن
ثً زثبن

وًیسىدگان

اوگلیسی Comment [yh7]:

اوگلیسی Comment [yh9]:

عىوان مقذمً

سمت

Comment [yh8]:

اوگلیسی درج گردد

Comment [yh10]:

()SIB

چکیدٌ
ياژٌ َای کلیدی
مقدمٍ
ثسٍى قه ؾالهت ضٍاى ًمف هْوي ضا زض پَيبيي ٍ وبضآهسي ّط خبهؼِ ايفب هيوٌس ٍ ظهبًي اّويت آى هضبػف هيقَز وِ ثحث ؾالهت ضٍاى
زاًكدَيبى ثِ هيبى هيآيس .چَى زاًكدَيبى هْنتطيي ؾطهبيِّبي اًؿبًي آيٌسُ وكَض ثِ قوبض هيآيٌس ٍ ظهبًي هيتَاًٌس زض پيكطفت اّساف هَضز
ًظط هَفك گطزًس وِ اظ ؾالهت ضٍاى وبفي ثطذَضزاض ثبقٌس .اگطچِ ايي لكط هؼوَالً اظ افطاز ثطگعيسُ اختوبع هحؿَة هيقًَس اهب هغبلؼبت ًكبى
هيزّس وِ اذتالالت ضٍاًي زض هيبى زاًكدَيبى اظ قيَع ثباليي ثطذَضزاض اؾت (ثالًىَ ٍ ّوىبضاى .)2008 ،زض هيبى هكىالت قبيغ ؾالهت
ضٍاًي زض خوؼيت زاًكدَيي هيتَاى ثِ هكىالت ّيدبًي ٍ حبلتّبي ػبعفي هٌفي افؿطزگي ،اضغطاة ٍ اؾتطؼ اقبضُ ًوَز .ايي هكىالت زض
زاًكدَيبى زاًكگبُّبي ايطاى ّن گعاضـ قسُاًس (ًگبُ وٌيس ثِ ازّن ٍ ّوىبضاى .)1387 ،ثٌبثطايي ،قٌبؾبيي ػَاهل هَثط زض ايي ظهيٌِ تلَيحبت
وبضثطزي هْوي زض ظهيٌِ اضائِي ذسهبت ضٍاىقٌبذتي ٍ پيكگيطاًِ ذَاّس زاقت.
يىي اظ هْنتطيي ػَاهل هساذلِگط زض ثطٍظ ػالين افؿطزگي ،اضغطاة ٍ اؾتطؼ ضگِّب ٍ اثؼبز قرهيتي ّؿتٌس .ثِ هٌظَض تجييي ضٍاثظ ثيي
ٍيػگيّبي قرهيتي ٍ هؿتؼس ثَزى زض ثطاثط اذتاللّبي ضٍاًي الگَّبي ًظطي هرتلفي اضائِ قسُ اؾت .يىي اظ هْنتطيي زيسگبُّبي قرهيتي
هيتَاى ثِ ًظطيِ قرهيتي گطي اقبضُ وطز .گطي ( )1994زيسگبُ ذَز ضا ثب ثبظًگطي ازثيبت پػٍّفّبي حيَاًي هغطح ًوَز وِ زاضاي ؾِ
ؾيؿتن هغعي ضفتبضي اؾت .ايي ؾيؿتنّب ػجبضتٌس اظ )1 :ؾيؿتن ثبظزاضي ضفتبضي ()BIS؛  )2ؾيؿتن فؼبلؾبظي ضفتبضي ( )3 ٍ )BASؾيؿتن

خٌگ ٍ گطيع ( .)FFSقبيبى شوط اؾت وِ زض ٍيطاؾت آذط ايي ًظطيًِ ،بم ؾيؿتن ؾَم ثِ ( )FFFSتغييط يبفتِ ٍ هَلفِي اًدوبز ثِ آى اضبفِ قسُ
اؾت (وط .)2006 ،الجتِ ثطذي اظ هغبلؼبت ثب اقبضُ ثِ زٍ ؾيؿتن ثبظزاضي ضفتبضي ٍ فؼبلؾبظي ضفتبضي فطو ضا ثط ٍخَز زٍ ؾيؿتن هغعي ضفتبضي
لطاض زازُاًس (وط  ، 2001اؾلَثَزيؿىبيب ٍ ّوىبضاى .)2003 ،گطي ( )1994اظْبض زاقت وِ ًبثٌْدبضيّبي ضٍاًي ًتيدِ ثسوبضوطزي زض يىي اظ ايي
ؾِ ؾيؿتن يب تؼبهل آىّب هيثبقسٍ .ي ّوچٌيي اضغطاة ٍ افؿطزگي ًَضٍتيه ضا ًتيدِي فؼبليت ثبالي  ٍ ، BISافؿطزگي ؾبيىَتيه ضا
ًتيدِي فؼبليت پبييي  BASهيزاًس .زض هَضز ضاثغِ ؾيؿتنّبي هغعي ضفتبضي ثب اضغطاة ًيع هغبلؼبت اًدبم قسُ ضٍي خوؼيت ثبليٌي ٍ خوؼيت
ػبزي حبوي اظ آى اؾت وِ ًكبًِّبي اضغطاثي ثِ عَض ولي ثب فؼبليت ثبالي ؾيؿتن ثبظزاضي ضفتبضي هطتجظ هيثبقس ،اهب ثب فؼبليت ؾيؿتن فؼبل-
ؾبظي ضفتبضي ضاثغِاي ًساقتِ ٍ يب زض حس ثؿيبض ضؼيفي هطتجظ اؾت (ووپجل ؾيلؽ ٍ ّوىبضاى  ، 2004هَضيؽ ٍ ّوىبضاى  ، 2005ؾگبضا ٍ
ّوىبضاى  .) 2007زض هدوَع ،فؼبليت قسيس ؾيؿتن ثبظزاضي ضفتبضي ضا هيتَاى ثِ ػٌَاى ػبهلي ثطاي اًَاع هكىالت ّيدبًي (هبًٌس اضغطاة ٍ
افؿطزگي ) ثِ قوبض آٍضز ،زض حبليوِ فؼبليت ؾيؿتن فؼبلؾبظي ضفتبضي تٌْب هرتم افؿطزگي اؾت .زض ًْبيت ثب تَخِ ثِ اّويت هؿئلِ ؾالهت
ضٍاى ٍ

ريش
ضزکت کىىدگان ي طزح پژيَص
پػٍّف حبضط ثط اؾبؼ ضٍـ گطزآٍضي زازُّب زض همَلِي عطحّبي ّوجؿتگي لطاض هيگيطز .خبهؼِي آهبضي پػٍّف حبضط وليِ زاًكدَيبى
زاًكگبُ ذَاضظهي تْطاى هيثبقس وِ زض ؾبل تحهيلي  90-91زض ايي زاًكگبُ هكغَل ثِ تحهيل ثَزُاًس  .اظ ثيي زاًكدَيبى هصوَض ً 145فط
(قبهل  86زذتط ٍ  59پؿط ) ثِ نَضت تهبزفي اًتربة قسًس .هيبًگيي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ؾي قطوتوٌٌسُّب ثِ تطتيت  2.31 ٍ 21.12ثَز.
ابزار
 : BIS/BASايي هميبؼ تَؾظ وبضٍض ٍ ٍايت ( )1994تسٍيي قسُ اؾت .هميبؼ هصوَض  20ؾَال زاضز وِ
اظ زٍ ػبهل ولي ثبظزاضي ( 7 ، BISؾَال) ٍ فؼبلؾبظي ضفتبضي (  13 ، BASؾَال) تكىيل قسُ اؾت .زض ايي فطم ػبهل فؼبلؾبظي اظ ؾِ ظيط
هميبؼ پبزاـ (  5ؾَال )  ،وكبًٌسُ ( 4ؾَال ) ٍ لصتخَيي (  4ؾَال ) ؾبذتِ قسُ اؾت .ثبظزاضي ضفتبضي ثِ هؼٌبي هيعاى حؿبؾيت هَضز اًتظبض
ًؿجت ثِ اضغطاة ،زض ظهبًي اؾت وِ فطز تحت تبثيط ًكبًِّبي تٌجيِ لطاض گيطز (هثال ٍلتي احؿبؼ هيوٌن وبضي ضا ًبلم اًدبم زازُام ،احؿبؼ
ًگطاًي هيوٌن ) .پبؾدزّي هجتٌي ثط پبزاـً ،كبًگط هيعاى تبثيط پبزاـ زض ايدبز اًطغي ٍ ّيدبًبت هثجت اؾت ( هثال ٍلتي ثِ چيعي وِ ًيبظ زاضم
هيضؾن ،ؾطقبض اظ اًطغي هيقَم ) .اًساظُّبي وكبًٌسُ ثِ هؼٌبي هيعاى گطايف فؼبل فطز ثِ اّساف خصاة اؾت (هثال ٍلتي احؿبؼ هيوٌن ثِ
چيعي ًيبظ زاضم ،ثب توبم ٍخَز ثطاي زؾتيبثي ثِ آى تالـ هيوٌن ) .ظيط هميبؼ پبؾدزّي هجتٌي ثط لصتخَيي ثِ هؼٌبي توبيل ثِ خؿتدَي
هحطنّبي خسيس ٍ زضگيطي ثطاًگيرتِ ثب فؼبليتّبي پبزاـزٌّسُ اؾت (هثال ثِ زًجبل هَلؼيتّبي خسيس ٍ ّيدبىثطاًگيع ّؿتن) .زض ايي اثعاض ،
ّط ػجبضت زاضاي يه هميبؼ پبؾدگَيي  4زضخِ اؾت وِ اظ انال هَافك ًيؿتن (ًوطُ  )1تب وبهال هَافمن (ًوطُ ) 4زاهٌِ زاضز .آلفبي وطًٍجبخ ثطاي
هميبؼ ثبظزاضي ( )BISثطاثط  ٍ 0.74ثطاي ظيط هميبؼّبي فؼبلؾبظي ( )BASيؼٌي پبزاـ  ،وكبًٌسُ ٍ لصت خَيي ثِ تطتيت ثطاثط ٍ 0.76 ، 0.73
 0.66گعاضـ قسُ اؾت (وبضٍض ٍ ٍايت .)1994
مقیاس افسزدگي  ،اضطزاب ي استزس ( : )DASSايي هميبؼ تَؾظ الٍيجًَس ٍ الٍيجًَس ( )1995ؾبذتِ قدسُ ٍ قدبهل هدوَػدِاي اظ
ؾِ هميبؼ ذَزگعاضقي ثطاي اضظيبثي حبلتّبي هٌفي افؿطزگي ،اضغطاة ٍ اؾتطؼ اؾت DASS .زاضاي زٍ فطم هرتلف هيثبقس .فطم اندلي آى
زاضاي  42ؾَال اؾت اهب فطم وَتبُ قسُ آى وِ زض هغبلؼِ حبضط هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت قبهل  21ؾَال اؾت ودِ ّدط ّفدت ؾدَال يده
ػبهل يب ؾبظُي ضٍاًي ضا اًساظُگيطي هيوٌس .ذطزُ هميبؼ افؿطزگي قبهل ػجبضاتي اؾت وِ ذلك ًبقبز ،فمساى اػتوبز ثِ ًفدؽً ،باهيدسي ٍ ثدي-
اضظـ ثَزى ظًسگي ،فمساى ػاللِ ثطاي زضگيطي زض اهَض ،ػسم لصت ثطزى اظ ظًسگي ٍ فمساى اًطغي ٍ تَاًوٌسي ضا هيؾٌدس .ذطزُ هميبؼ اضدغطاة
زاضاي ػجبضاتي اؾت وِ هيوَقس تب ثيفاًگيرتگي فيعيَلَغيه ،تطؼّب ٍ اضغطاةّبي هَلؼيتي ضا هَضز اضظيبثي لطاض زّس .ذطزُ هميبؼ اؾدتطؼ
ػجبضاتي چَى زقَاضي زض زؾتيبثي ثِ آضاهف ،تٌف ػهجي ،تحطيهپصيطي ٍ ثيلطاضي ضا زضثط هيگيطز  .ثطاي تىويل پطؾفًبهِ فطز ثبيس ٍضدؼيت
يه ًكبًِ ضا زض عَل ّفتِ هكرم وٌس .ضٍايي ٍ اػتجبض ايي پطؾكٌبهِ زض ايطاى تَؾظ ؾبهبًي ٍ خَوبض ( )1386هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت ودِ

اػتجبض ثبظآظهبيي ضا ثطاي هميبؼ افؿطزگي ،اضغطاة ٍ اؾتطؼ ثِ تطتيت  ٍ 0.80 ٍ 0.78 ، 0.81ضطيت اػتجبضآلفب ضا ثطاي ايي ؾِ هميبؼ ثِ تطتيدت
 0.87 ٍ 0.75، 0.85گعاضـ ًوَزُاًس.

SPSS-16
وتایج
زض خسٍل يه هيبًگيي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز هميبؼ ثبظزاضي ،ظيط هميبؼّدبي فؼدبلؾدبظي ضفتدبضي ٍ افؿدطزگي ،اضدغطاة ٍ اؾدتطؼ ٍ ضدطايت
ّوجؿتگي هميبؼ ثبظزاضي ،ظيط هميبؾْبي هميبؼ فؼبل ؾبظي ضفتبضي ثب افؿطزگي  ،اضغطاة ٍ اؾتطؼ زضج گطزيسُ اؾت.
خسٍل1
هيبًگيي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ٍ الگَي ضطايت ّوجؿتگي ًوطات آظهَزًيّب زض ؾيؿتنّبي ثبظزاضي ٍ فؼبلؾبظي ضفتبضي ٍ حبالت ػبعفي هٌفي
مًلفٍ
BIS
پاداش
کطاوىدٌ
لذتجًیي
اضطزاب
افسزدگي
استزس

)M(Sd
(15/98)3/97
(16/44)3/66
(10/66)2/40
(9/10)3/15
(5/42)4/05
(5/37)4/62
(9/43)4/65

افسزدگي
*** 0/31
*-0/15
*0/17
0/03

اضطزاب
**0/25
0/01
-0/11
0/01

استزس
***0/35
0/04
*-0/17
0/07

***p<0/001؛**p<0/01؛*p<0/05
ًتبيح ّوجؿتگي پيطؾَى حبوي اظ آى ثَز وِ ثيي هميبؼ ثبظزاضي ضفتبضي ثب حبالت ػبعفي هٌفي افؿطزگي ٍ اضغطاة ّوجؿتگي هثجت هؼٌبزاضي
ٍخَز زاضز زض حبليوِ اظ ثيي ظيط هميبؼّبي ؾيؿتن فؼبلؾبظ ضفتبضي ،ضاثغِ ظيط هميبؼ پبزاـ ثب افؿطزگي هٌفي ثَز .ضاثغِ ثيي ظيط هميبؼ
وكبًٌسُ ثب افؿطزگي هثجت ٍ ثب اؾتطؼ هٌفي ثَز ّ .وچٌيي ثيي ظيط هميبؼ لصت خَيي ثب ّيچ يه اظ حبالت ػبعفي هٌفي ضاثغِ هؼٌبزاضي يبفت
BIS
ًكس .ػالٍُ
<P
BIS
F
<P
F
<P
BAS
F
F
<P
F
<P
BAS
بحث ي وتیجٍگیزی
يبفتِّبي پػٍّف حبضطً ،مف ؾيؿتنّبي هغعي ضفتبضي زض ثطٍظ حبلتّبي ػبعفي هٌفي اضغطاة ،افؿطزگي ٍ اؾتطؼ ضا ثطخؿتِ ًوَز .زض
اهتساز يبفتِّبي هغبلؼِي فَق هيتَاى اشػبى زاقت وِ ؾيؿتنّبي ثبظزاضي ٍ فؼبلؾبظي ضفتبضي ثركي اظ پبيِّبي ظيؿتي ضفتبض ٍ ػبعفِ ثَزُ
ٍ اؾبؼ اًگيعقي تفبٍتّبي فطزي زض ضفتبض ،ذلك ٍ ػبعفِ ضا فطاّن هيؾبظز .ػالٍُ ثط ايي ،ؾيؿتن ثبظزاضي ضفتبضي ثِ هحطنّبي خسيس،
هحطنّبي تطؼآٍض شاتي ٍ هحطنّبي آظاضًسُي قطعي ثب ثطًٍكسّبي تَلف ضفتبض ،اختٌبة هٌفؼل ،افعايف ثطپبيي ٍ افعايف تَخِ پبؾد هي-
زّس .زض حبليوِ ؾيؿتن فؼبلؾبظ ضفتبضي ثِ هحطنّبي غيطقطعي ٍ قطعي ذَـآيٌس ثب ثطًٍكسّبي اختٌبة فؼبل ٍ هدبٍضت فضبيي /ظهبًي ثِ

ايي هحطنّب پبؾد هيزّس ٍ ؾيؿتن خٌگ ٍ گطيع ثِ هحطنّبي آظضًسُي غيطقطعي ثب ثطًٍكسّبي گطيع ٍ پطذبقگطي زفبػي پبؾد هيزّس
. تجيييّبي فَق ثب يبفتِّبي هغبلؼِي حبضط ّورَاًي زاضز.)1994 (گطي
. تؼيييوٌٌسُي افؿطزگي ٍ اضغطاة اؾتBIS ) ًيع ًكبى زازًس وِ ًوطات ثبال زض2003(  خبًؿَى ٍ ّوىبضاى،زض اهتساز يبفتِّبي پػٍّف حبضط
ّوچٌيي ًتبيح ثطضؾيّب ًكبى هيزٌّس وِ فؼبليت ؾيؿتن فؼبلؾبظي ضفتبضي زض گطٍّي اظ ثيوبضاى افؿطزُ ثبليٌي ووتط اظ گطٍُ وٌتطل اؾت
؛2002  ٍ ًكبًِّبي افؿطزگي ٍخَز زاضز (ثيَضظ ٍ هيطBAS ) ٍ زض خوؼيت ػبزي ًيع ضاثغِ هٌفي ثيي ثطاًگيرتگي2006 (پيٌتَهعا ٍ ّوىبضاى
 اظ عطفي گطچِ زض اثتسا چٌيي تهَض هيقس وِ ؾيؿتن ثبظزاضي ضفتبضي تٌْب ثب اضغطاة هطتجظ.)2007 ،؛ ويوجطل ٍ ّوىبضاى2008 خًَع ٍ زي
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ثب تَخِ ثِ چبح ذالنِ هجؿَط همبالت زض فهلٌبهِ پػٍّف زض ؾالهت ضٍاًكٌبذتي ٍ ًوبيِ قدسى همدبالت زض ؾدبيت
ّبي ػلوي ثِ ظثبى فبضؾي ٍ اًگليؿي ،چىيسُ اًگليؿي الظم ٍ اخجبضي هي ثبقس ،لصا زض اؾطع ٍلت (حساوثط تب خوؼِ 30
فطٍضزيي هبُ) ذالنِ هجؿَط ًْبيي ضا ثِ آزضؼ  paperkhuarc@gmail.comاضؾبل گطزز .ذالنِ هجؿَط
ًْبيي زيگط هَضز ثطضؾي ٍ زاٍضي لطاض ًرَاّس گطفت ،زض نَضت ػسم ضػبيت لَاػس ًگبضقي ٍ ؾبذتبضشوط قسُ ذالنِ
هجؿَط زض فهلٌبهِ لطاض ًرَاّس گطفتّ ،وچٌيي ػسم اضؾبل ثِ هٌعلِ چبح ًكسى همبلِ زض فهلٌبهِ هي ثبقس.
ذالنِ هجؿَط همبلِ ثسٍى غلظ ًگبضقي ٍ اهاليي ًَقتِ قَز.
اؾبهي زاذل هتي ّوِ فبضؾي ثبقس؛ زضنَضت هكبّسُ هَاضز التيي ثِ فبضؾي ثطگطزاًسُ قَز.
ٍاغُ ّب يب هؼبزل ّبي التيي زض هتي ٍ زاذل پبضاًتع لطاض زازُ قَز.
هؿئَليت ػلوي ٍ هحتَايي همبلِ ثط ػْسُ ًَيؿٌسُ ( ًَيؿٌسگبى) اؾت .
هَاضز اؾتٌبزي زض زاذل هتي (ًبم ذبًَازگي  ،تبضيد ) آٍضزُ قَز.
ثِ ّيچ ػٌَاى ظيطًَيؽ زض هتي ًجبقس.
ذالنِ همبالتي وِ زض هطحلِ ًْبيي پصيطـ گطفتِ اًس هلعم ثِ ثجت ًبم زض وٌگطُ ثطاي زضيبفت گَاّي هي ثبقٌس.

