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 چکیدُ 

ٔیشاٖ اثزثرؾی آٔٛسػ ٟٔبرت ٞبی ثزلزاری ارتجبه ثز رمبیت س٘بؽٛیی سٚج ٞبی خٛاٖ ا٘دبْ  تؼییٗپضٚٞؼ حبمز خٟت  
زاٚىّجب٘ٝ ا٘تربة ٚ پظ اس ٕٞتبعبسی زر ٔتغیزٞبی عٗ، تؼساز فزس٘ساٖ، عٙٛات  ٌزفت. ثسیٗ ٔٙظٛر زٜ سٚج ٔتبُٞ ثٝ فٛرت

اسزٚاج ٚ عيح تحقیالت زر زٚ ٌزٜٚ وٙتزَ ٚ آسٔبیؼ لزار ٌزفتٙس. وّیٝ سٚخیٗ پزعؾٙبٔٝ ٞبی رمبیت س٘بؽٛیی ا٘زیچ را زر 
وٙٙسٌبٖ وزٜٚ آسٔبیؼ ٟٔبرت ٞبی رٚس( تىٕیُ ٕ٘ٛز٘س. ثٝ ؽزوت  50عٝ ٔميغ پیؼ آسٖٔٛ، پظ آسٖٔٛ ٚ پیٍیزی )پظ اس 

ٝ ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفت. ٘تید ٔتغیزٜته ثزلزاری ارتجبه آٔٛسػ زازٜ ؽس. زازٜ ٞبی پضٚٞؼ ثب اعتفبزٜ اس تحّیُ وٛٚاریب٘ظ
ٞبی ارتجبىی ٌٛػ وززٖ, ٔذاوزٜ، خزئت ٔٙسی، ارتجبه ٞبی س٘بؽٛیی ثب تبویس ثز ٟٔبرتپضٚٞؼ ٘ؾبٖ زاز وٝ آٔٛسػ ٟٔبرت

ٚ اثزاس احغبط ٚ ٘یبس، تغییزات ٔؼٙبزاری را ثبٌذر سٔبٖ ٚ تٕزیٗ ٟٔبرت ٞب زر رمبیت س٘بؽٛیی سٚخیٗ ثٛخٛز آٚرز. ثب فزیح 
تٛا٘س زر ثبال ثززٖ عيح ٞب ثٝ ٘ظز ٔی رعس آٔٛسػ ٟٔبرت ٞبی ٔٛرز ٘یبس ثزلزاری ارتجبه ثٝ سٚخیٗ ٔیتٛخٝ ثٝ ایٗ یبفتٝ

 رمبیت س٘بؽٛیی آ٘بٖ ٔٛثز ثبؽس.  

 ٟٔبرت ٞبی س٘بؽٛیی، ٟٔبرت ٞبی ارتجبه، سٚج ٞبی خٛاٖ :یکلیدی ّاٍاژُ 

 قدهِه

رفتٝ تزیٗ ٟ٘بزٞبی تبثیزٌذار ثز افزاز ثٝ ؽٕبر ٔیزرٔب٘ی، ذب٘ٛازٜ یىی اس افّیٌیزی رٚاٖاس اثتسای ؽىُ
عیغتٓ تٛا٘س ازػبی عالٔت زاؽتٝ ثبؽس. ذب٘ٛازٜ ٞبی اعتٛار ٕ٘یای ثسٖٚ ٚخٛز ذب٘ٛازٜاعت. ٞیچ خبٔؼٝ

-راثيٝ س٘بؽٛیی، ارتجبهعشایی ثزذٛرزار اعت. ای اعت وٝ ارتجبه عبِٓ ثزای اػنبی آٖ اس إٞیت ثٝپیچیسٜ

 ٕٞیٗ ثٝ ٕ٘بیس؛ ثزآٚرزٜ را سٚج ... ٚ ػبىفی، ٘یبسٞبی رٚا٘ی، اس ٚعیؼی ثبیغتی ىیف وٝ اعت ؼسیثچٙس ای
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 وٝ ا٘سٕ٘ٛزٜ ـٔؾر تدزثی ٞبیآسٖٔٛ اعت. فززیثیٗ ارتجبىبت زیٍز اس ٔتفبٚت ثغیبری خٟبت اس زِیُ

 ٚ فیشیِٛٛصیىی ایٕٙی - ٔقٛ٘یت ثیؾتز، ػٕٛٔی عالٔت ٔیشاٖ ثب جتیثٔ يٛرث س٘بؽٛیی یراثيٝ ویفیت

زارز  ػزٚلی راثيٝ عیغتٓ لّجی ثٟتز وززػُٕٚ  ٚیزٚعی ػٛأُ ثزػّیٝ ثیؾتز ٞبیثبزیآ٘تی ٚخٛز

یٗ ثٝ ٟٔبرت السْ ثزای ثزلزاری ارتجبه فحیح ٚ ٕٞبًٞٙ أب سٔب٘ی وٝ ٚاِس (.2003، 1داَ ؽی ٖٚ ٚیتغٛ)

ٞب ٚ ٞٓ ثزای وٛزوبٖ ثٝ یه ٔغّو ٘یغتٙس، تؾٛیؼ، احغبط ثیٍبٍ٘ی ٚ تٟٙبیی ٘بؽی اس آٖ ٞٓ ثزای آٖ
ٚیزخیٙیب عتیز ثز إٞیت زرن ارتجبه  1964زر اٚایُ (. 1384، ٚ ٘ٛاثی ٘ضاز )عیبٚؽی ا٘ساسٜ ٔرزة اعت

ی ثیٗ ذٛزؽبٖ یٗ ٌٛ٘ٝ ازػب وزز وٝ ٞز چٝ تفبٚت زرن سٖ ٚ ؽٛٞز اس ٘ٛع راثيٝس٘بؽٛیی تبویس وزز ٚ ا
 (. 2002، 2ٚعتزٚحثیؾتز ثبؽس، احتٕبَ ثبالتزی ثزای ٘برمبیتی اسزٚاج ٚخٛز زارز )

 ثٝ فزس٘ساٖ افّی ٞبیذب٘ٛازٜ اس ٚ زار٘س، ؽسٖ تىزار ثٝ ؽسیسی ٌزایؼ ٘بعبِٓ، ارتجبىی اٍِٛٞبی               

 زر ایٗ اٍِٛٞب تىزار أىبٖ ٘ؾٛ٘س، ؽٙبعبیی ٚ حافال اٍِٛٞب ایٗ وٝ سٔب٘ی تب چٙیٗؽٛ٘س. ٞٓٔی مُٔٙت

زٞٙس وٝ (. ثٝ ىٛر وّی ٔيبِؼبت ٘ؾبٖ ٔی1385، ٚ ثٟزأی سازٜفبتحی ٚ اِٚیب)زارز  ٘یش ٚخٛز ثؼس ٞبی٘غُ

تز آٖ رمبیت س٘بؽٛیی ٗعيٛح ثبالتز ارتجبه ثب رمبیت س٘بؽٛیی ٕٞزاٜ اعت زر حبِی وٝ عيٛح پبیی
ٞبی لبثُ وبرٞبی ارتجبىی ٕٞچٖٛ ٌٛػ وززٖ فؼبَ ٚ ثیبٖ ٔٛثز اسخّٕٝ حٛسٜؽٛز. راٜوٕتزی را عجت ٔی

تٛخٝ زر راثيٝ س٘بؽٛیی ٞغتٙس وٝ اس ىزیك رفتبرٞبی والٔی ٚ غیز والٔی تبثیزی ٔغتمیٓ ثز اسزٚاج زار٘س 
ٞبی ارتجبىی زر س٘سٌی س٘بؽٛیی عجت افّی ثزٚس ٟبرت( فمساٖ 2000ٔ) 3(. ثٝ اػتمبز ٔٛز2002، ٚعتزٚح)

زرٔب٘ی اخشای رٚیىززٞبی سٚجتزیٗ تؼبرمبت س٘بؽٛیی اعت. ثٝ اػتمبز ٔٛز آٔٛسػ ارتجبه یىی اس ٟٔٓ
ٞبی ارتجبىی را زر پضٚٞؼ ذٛز (، تبثیز آٔٛسػ ٟٔبرت2007) 4، ِیشٚ، ٚیّغٖٛ ٚ اٚوچیپیٙیتیٞبِفٛرز. اعت

س وٝ آٔٛسػ ارتجبه زر وبٞؼ ٌغتزػ ٚ پیسایؼ زرٔب٘سٌی س٘بؽٛیی ٚ ىالق ٔٛثز ثزرعی وزز٘س ٚ زریبفتٙ
ٞبی ( ٘یش ثب اخزای پضٚٞؼ ذٛز ثز رٚی زا٘ؾدٛیبٖ ٔتبُٞ ٘ؾبٖ زاز وٝ ثیٗ  ٟٔبرت1387اعت. رمبسازٜ )

، ٞب؛ راثيٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاری ٚخٛز زارز. ثز٘ؾتبیٗعبسی س٘بؽٛیی آٖارتجبىی لٛی سٚخیٗ زا٘ؾدٛ ٚ ٞٓ
( ثغیبری اس ٔؾىالت ارتجبىی را ٘بؽی اس ػسْ ارعبَ پیبْ رٚؽٗ ٚ ٚامح، 2003) 5ٚ ٔٛٚر ، ویش زیٛیسعٖٛ

ذٛززاری اس ثیبٖ ا٘تظبرات، سٔبٖ ٘بٔٙبعت خٟت ارتجبه، ٌٛػ ٘سازٖ ثٝ ىزف ٔمبثُ، ػسْ ٕٞسِی ٚ اعتفبزٜ 
 اسزٚاج تبسٜ یه سٚج ایٙىٝ احتٕبَ ٔؼتمس٘س، ثغیبری ٔحممیٗزا٘س. اس رفتبرٞبی غیز والٔی ٔتٙبلل ٔی
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زازٜ ٔی آٔٛسػ ٌیزا٘ٝپیؼ ٞبیثز٘بٔٝ زر وٝ ٞبییٟٔبرت ثب ثتٛا٘ٙس ٔرزة، رفتبری اٍِٛی چٙس ثب وززٜ
 ؽسٜ، پیچیسٜ ارتجبىی اٍِٛٞبی ٔٙفی زرٌیز ٞبعبَ وٝ اعت سٚخی اس ثیؾتز وٙٙس؛ حفظ را ارتجبىؾبٖ ؽٛز،

 اٌز ػالٜٚ، ( ث1،2003ٝوب٘یٍٙبْ)وٙٙس تزٔیٓ را ؽبٖراثيٝ عٙتی زرٔب٘یوٕه سٚج ثب ذٛاٞٙسٔی اوٖٙٛ ٚ

 اختٕبع ٚ فزز وٝ ثٟبی التقبزی وٙٙس آٔٛسػ زٞٙس، ایفب رٚزٔی ا٘تظبر را وٝ ٘مؾی ٌیزا٘ٝپیؼ ٞبیؽیٜٛ

 حبَ زر .(1997 ، 2ٚ اعتّٙی ، ٔبروٕٗفز٘ىُ) یبثسوبٞؼ ٔی سیبزی حس تب پززاسز،ٔی زرٔب٘ی ٔساذالت ثزای

 42 آٔزیىب، ٞب زراسزٚاج  % 55 حسٚز اعت. زر قىال س٘بؽٛیی، رٚاثو زر پزیؾب٘یـ ؽبذ جزتزیٗٔؼت حبمز

ایٗ زرحبِی اعت وٝ زر ٔززاز  (.1384ٞبِفٛرز، ) ؽٛ٘سٔی ٔٙدز قىال ثٝ إِٓبٖ، زر % 37 اٍّ٘یظ ٚ زر %

پظ آٔبر ىالق زر  ثیبٖ وزز اس ایٗ ر خٕؼیتی عبسٔبٖ ثجت احٛاَ وؾٛر ٔسیزوُ اىالػبت ٚ آٔب 1395ٔبٜ 
. ثسیٗ تزتیت ثسیٟی اعت وٝ الساْ (وؾٛر ثجت احٛاَ عبسٔبٖ عبیت ایٙتز٘تی) وٙیٓ اػالْ ٕ٘ی  وؾٛر را

 رعس. ٔؾىالت پیؾزٚ٘سٜ مزٚری ثٝ ٘ظز ٔیثزای خٌّٛیزی اس ایٗ 

 ٚ آٔٛسػ ٔجبزِٝ وبرثزز ثز ٚ ؽٛ٘س،زر ٘ظز ٌزفتٝ ٔی راثيٝ ٔؾىالت ػٙٛاٖ ثٝ ٘بعبسٌبرا٘ٝ تؼبٔالت     

 ٌؾبیی،ّٝئآٔٛسػ ٔغ، ٚ ٞبی ارتجبىیآٔٛسػ ٟٔبرت .ؽٛزٔی تبویس ٔغئّٝ حُ ٚ ارتجبىبت زر رفتبر

 ٌیزیپیؼ ٞبیثز٘بٔٝ ػٙٛاٖ .اس خّٕٝ تىٙیه ٞبی ٔٛرز اعتفبزٜ زر ایٗ ٔٛرز ٞغتٙس لزارزاز ػمس ٚ ٔذاوزٜ

 رفتبرٞبی تمٛیت ٚ ةٔرز جبىبت٘زخ ارت وبٞؼ ثب وٝ زارز ایٔساذّٝ ٞزٌٛ٘ٝ ثٝ اؽبرٜ ٞب،سٚج ثزای

 .(2003زارز )وب٘یٍٙبْ، ٔی ثبس ٞبی س٘بؽٛییس٘سٌی ٔتساَٚ ٞبیثسوبری اس را ارتجبىؾبٖ ٚ افزاز عبس٘سٜ،
ٞب را زر تٛاٖ آٖا٘س ٚ زر یه تمغیٓ ثٙسی وّی ٔیٞبی ارتمب ثرؾی ارتجبه ثغیبر ٌغتزػ یبفتٝثز٘بٔٝ
 اىالػبت وٝ ٞبییثز٘بٔٝ (: 2003 ،3ٚ ویّیبٖ برٞٛط، والٚط، یثٙسی وزز )ثزچبرزٞبی سیز ىجمٌٝزٜٚ

 سٚخیٗ ارتجبه ثز وٝ ٞبییثز٘بٔٝ .زٞٙسآٔٛسػ ٔی ٞبسٚج ثٝ س٘بؽٛیی ٔغبیُ حیيٝ زر ٌٛ٘بٌٖٛ را

 ثسٖٚ ٞبیاسزٚاج ثب ػٕٛٔب ٞبثز٘بٔٝ ایٗ ا٘س.زٚ سٚج ٞز رفتبری تغییزات ٘یبسٔٙس ٞبیی وٝٔتٕزوش٘س ٚ ثز٘بٔٝ

 ٚ خٙغیرمبیت تؼبرك،حُ ٞبیٟٔبرت ٔذاوزٜ، رٚاثو، ارتمبی ثز ٚ ػٕستب زار٘س، وبر عزٚ یٙیثبِ ٔؾىُ
(. اٌزچٝ 1984، 4وٙٙس )ِٛا٘تٔی تٕزوش ٔٛخٛز س٘بؽٛیی ٞبیتٛا٘بیی ٚ حٕبیت اس آٖ ثٝ ٚاثغتٝ ٞیدب٘بت

-ثٗ ثٝ ٞبیبٖ سٚجزرٔ ثزای افشٖٚ ىٛر رٚسٞبی آٔٛسؽی ٔحسٚز ثٝ سٚخیٗ عبِٓ ٘یغت ٚ ثٝوبرثزز ثز٘بٔٝ

 ؽٛز )ثِٛیًٙٔی اعتفبزٜ ٘یش رعیسٜ ثغت
5 ،2005 .) 
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ٞب آٖ یٕٞٝ ِیىٗ اعت، ؽسٜ ریشی ثٟجٛز راثيٝ س٘بؽٛیی ىزح ٔٙظٛر ثٝ ٔتؼسزی ٞبیثز٘بٔٝ تبوٖٙٛ     
وٙٙس. تالػ ٔی س٘بؽٛیی آؽفتٍی اس ٌیزیپیؼ ٚ فززی،ثیٗ ٞبیٟٔبرت ایدبز راثيٝ، اعتحىبْ راعتبی زر

٘ساؽتٝ زیٍزی تٕزوش ثز ٞبثز٘بٔٝ ایٗ اس یىی ثزتزی ثز ا٘س،ؽسٜ ا٘دبْ ٞبثز٘بٔٝ ایٗ ثزرٚی وٝ یمبتیتحم
.  ثسیٗ تزتیت ثزرعی ا٘سٕ٘ٛزٜ ثزرعی را ٞبآٖ ٌیزیپیؼ تٛا٘بیی ٚ تبثیز، ٔیشاٖ وبرثزز، لبثّیت ثّىٝ ا٘س؛

ٔٛرز ٔيبِؼٝ زارای إٞیت اعت ٚ ٘یبس ٔیشاٖ اثزثرؾی ٞز ٟٔبرت ثز رمبیت س٘بؽٛیی ثب تٛخٝ ثٝ خبٔؼٝ ی 
ثٝ پضٚٞؼ زر ایٗ سٔیٙٝ را ٔؾرـ ٔیىٙس. ٞسف اس ایٗ پضٚٞؼ ثزرعی اثز ثرؾی آٔٛسػ ٟٔبرت ٞبی 
ارتجبىی ثز افشایؼ رمبیت س٘بؽٛیی سٚخیٗ خٛاٖ اعت وٝ ثز پبیٝ تحمیمبت ا٘دبْ ؽسٜ لجّی ا٘تربة ٚ زر 

 لبِت فزٍٞٙی ایزاٖ ارائٝ ؽس٘س.

 رٍش

وٝ ثٝ  ثٛزز اس ٘ٛع ٔيبِؼبت ؽجٝ آسٔبیؾی ٕٞزاٜ ثب پیؼ آسٖٔٛ ٚ پظ آسٖٔٛ ٚ ٌزٜٚ وٙتزَ پضٚٞؼ حبم
ٞبی خٛاٖ ا٘دبْ ؽس. خبٔؼٝ ٞبی سٚج ثز رمبیت س٘بؽٛیی سٚجٔٙظٛر ارسیبثی اثز ٔساذّٝ آٔٛسػ ٟٔبرت

ٌی عبَ اس س٘س 5تب  1ٞبی خٛاٖ زا٘ؾدٛ عبوٗ زر تٟزاٖ وٝ ثیٗ آٔبری پضٚٞؼ حبمز را وّیٝ سٚج
 10٘فز یؼٙی  20زاز٘س. ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛرز ٔيبِؼٝ زر ایٗ پضٚٞؼ ؽبُٔ ٞب عپزی ؽسٜ ثٛز، تؾىیُ ٔیٔؾتزن آٖ

ٌیزی زر زعتزط اس ٔیبٖ زا٘ؾدٛیبٖ ٔتبُٞ عبوٗ ذٛاثٍبٜ ا٘تربة ٚ  سٚج ثٛز وٝ ثب اعتفبزٜ اس رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٔيبِؼٝ، زرٚ٘ی اػتجبر ثٟجٛز رٔٙظٛ ثٝ ؽٛ٘س.ؽیٜٛ تقبزفی زر زٚ ٌزٜٚ آسٔبیؼ ٚ ٌٛاٜ خبیٍشیٗ ٔیثٝ

 زر وٙٙسٌبٖؽزوت اس وساْٞیچ ؽس٘س. ا٘زیچ، ٕٞتب آسٖٔٛ ٕ٘زات آسٔبیؼ زر ٌزٜٚ ٚ وٙتزَ ٌزٜٚ اػنبی

 پشؽىیرٚاٖ زارٚٞبی ٔقزف یب ٚ یب سٚخی، ا٘فزازی ؽٙبذتیرٚاٖ زرٔبٖ تحت ٕٞشٔبٖ ىٛرثٝ ىزح ایٗ

ٞبی خٛاٖ ثزای ٙبعبیی ٚ خّت ٔؾبروت سٚجرٚػ اخزای ىزح ثٝ ایٗ فٛرت ثٛز وٝ پظ ؽ .٘جٛز٘س

آسٖٔٛ رٚی ؽزوت زر پضٚٞؼ ٚ ٕٞتبعبسی زٚ ٌزٜٚ ٔساذّٝ ٚ وٙتزَ، لجُ اس ؽزٚع خّغبت آٔٛسؽی پیؼ
ٞبی سیز را زریبفت وزز٘س، ِٚی ٌزٜٚ وٙتزَ ٞیچ خّغٝ ٟٔبرت 4ٞز زٚ ٌزٜٚ اخزا ؽس. ٌزٜٚ ٔساذّٝ ىی 

آسٖٔٛ را تىٕیُ ٞبی پظٔٛسػ ٞز زٚ ٌزٜٚ ٔدسز پزعؾٙبٔٝآٔٛسؽی زریبفت ٘ىزز. پظ اس پبیبٖ زٚرٜ آ
 ٕ٘ٛز٘س. 

اس  زا٘ؾدٛ ٞبیثغتٝ آٔٛسؽی تسٚیٗ ؽسٜ ثز سٚج ثرؾی اثز ٔیشاٖ عٙدؼ ثزای پضٚٞؼ ایٗ زر     

1س٘بؽٛیی ا٘زیچ رمبیتٕٙسی ٘بٔٝپزعؼ
 115 اثشار یه س٘بؽٛیی ٔٙسیرمبیت ی٘بٔٝپزعؼ .ؽس اعتفبزٜ 

 یراثيٝ پزثبری ٚ لٛت ٞبیسٔیٙٝ ؽٙبعبیی یب سأؾىُ یٞبی ثبِمٜٛسٔیٙٝ ارسیبثی ثزای وٝ اعت عٛاِی

                                                 
1- ENRICH. Enriching and Nurturing Relationship Issues. Communication and Happiness 
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 رمبیت ثزرعی ثزای ٔتؼسزی تحمیمبت زر ٔؼتجز اثشار یه ػٙٛاٖ ثٝ آسٖٔٛ رٚز. ایٗٔی ىبرث س٘بؽٛیی

 ؽسٜ ٔمیبط تؾىیُ ذززٜ 14 اس ا٘زیچ یپزعؾٙبٔٝ وبُٔ ٌزفتٝ اعت. فزْ لزار ٔٛرز اعتفبزٜ س٘بؽٛیی

 ِیىزت ٔٙظٛر ٔمیبط زر (4تب0)اس  ٌذاریثب ٕ٘زٜ ٌشیٙٝ پٙح پزعؾٙبٔٝ ٞبیعٛاَ یه اس ٞز اعت. ثزای

-سٚج ٘بٔٝایٗ پزعؼ ٞبیٔمیبط ذززٜ یثیؾتز اعت. وّیٝ رمبیت ی٘ؾب٘ٝ ثبالتز یٕ٘زٜ وٝ اعت ؽسٜ

اعت  ثزذٛرزار ٛثیٔالن ذ رٚایی اس وٝ زٞسٔی ٘ؾبٖ ایٗ ٚ وٙٙس،ٔی ٔتٕبیش را ٘برامی ٚ رامی ٞبی

٘ضاز ٞٙدبریبثی ؽسٜ ٚ اػتجبر آٖ ثب مزیت آِفب ثزاثز تٛعو عّیٕبٖ 1373ایٗ آسٖٔٛ زر عبَ (. 1379)ثٙبیی،

٘ضاز تسٚیٗ ؽس. وٝ زر ایٗ % تٛعو عّیٕب95ٖعٛاِی آٖ ثب مزیت اػتجبر  47ٔحبعجٝ ؽس. فزْ  %93ثب 
 ، 698/0آسٖٔٛ ٞبی پیؼپضٚٞؼ حبمز زر ٌزٜٚپضٚٞؼ ٔٛرز اعتفبزٜ لزار ٌزفت. پبیبیی ٔحبعجٝ ؽسٜ زر 

 اعت. 701/0ٌیزی ٚ پی 701/0آسٖٔٛ پظ

ثب تٛخٝ ثٝ ٞسف پضٚٞؼ ٔجٙی ثز ثزرعی اثز ثرؾی آٔٛسػ رفتبری ارتجبه ثز رمبیت س٘بؽٛیی،      
لجُ اس ؽزٚع ٔساذّٝ، ثغتٝ آٔٛسػ  ای ٚ ثب آٔٛسػ ٌزٚٞی فٛرت ٌزفت.پضٚٞؼ ثٝ فٛرت ٔساذّٝ

ٞبی س٘سٌی س٘بؽٛیی ٚیضٜ وتبة ٟٔبرتٞبی ٔٛخٛز، ثٝسٚج ثز اعبط ازثیبت پضٚٞؼ ٚ ثغتٝ ٞبیٟٔبرت
( تسٚیٗ ؽس. پظ اس تسٚیٗ ثغتٝ آٔٛسؽی ٚ ثزرعی ٔحتٛای آٖ تٛعو اعبتیس رإٞٙب ٚ 1،2006ٔه وی)

ٛاِی ٞبی ٌزٜٚ آسٔبیؼ آٔٛسػ زازٜ ؽس. تزتیت ٚ تعبػتٝ ثٝ آسٔٛز٘ی 2خّغٝ  4ٔؾبٚر، ایٗ ثغتٝ زر ىی 
 ٘ؾبٖ زازٜ ؽسٜ اعت.  1خّغبت آٔٛسؽی ٚ ٔٛمٛػبت ٔيزح ؽسٜ زر خسَٚ 

 جلسات آهَزضی هْارت ّای ارتباطی زٍجیي. 1جدٍل 

 تؾىیُ ٌزٜٚ ٚ ٔؼزفی اػنب ٚ آؽٙبیی ثب ٔمسٔبت راٞىبرٞب ٚ اخزای پزعؼ ٘بٔٝ جلسِ اٍل

وززٖ تٛخٝ ثٝ ارتجبه وززٖ، آٔٛسػ ٔٛا٘غ ٌٛػٕزوش ثز ٟٔبرت ٌٛػٞبی ارتجبه ٔٛثز ثب تآٔٛسػ ٟٔبرت جلسِ دٍم
 والٔی  ٚ غیز والٔی.

 آٔٛسػ افَٛ اعبعی ٔذاوزٜ. جلسِ سَم

 آٔٛسػ ؽیٜٛ ثزلزاری ارتجبه فزیح ٚ رٚؽٗ . جلسِ چْارم

 ٞبی خزاتٕٙسیآٔٛسػ ٟٔبرت جلسِ پٌجن

 ؽیٜٛ اثزاس ٘یبسٞب ٚ احغبعبت جلسِ ضطن

 ثٙسی ٚ تٕزیٗ ٚ اخزای پزعؼ ٘بٔٝخٕغ  جلسِ ّفتن

 

                                                 
1 MacKay 
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 ّایافتِ

 .  هیاًگیي ٍ اًحراف استاًدارد هتغیرّای رضایت زًاضَیی در ّر سِ هرحلِ پیص آزهَى، پس آزهَى ٍ پیگیری2جدٍل 

 هتغیر

 

 

 گرٍُ

11 n= 

 پیص آزهَى

هیاًگیي )اًحراف 

 استاًدارد(

 پس آزهَى

هیاًگیي )اًحراف 

 استاًدارد(

 پیگیری

راف هیاًگیي )اًح

 استاًدارد(

 (12/10)4/137 (92/7) 2/16 (51/7) 5/136 وٙتزَ رضایت زًاضَیی

 (13/7)4/145 (48/6) 9/141 (16/9) 1/140 آسٔبیؼ

زر خسَٚ ثبال تغییزات ٕ٘زات آسٔٛز٘ی ٞب ثیٗ ٞز عٝ ٔزحّٝ زیسٜ ٔی ؽٛز.  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لبثُ ٔالحظٝ      
ر ذززٜ ٔمیبط ارتجبه س٘بؽٛیی زر پزعؾٙبٔٝ رمبیت س٘بؽٛیی زر اعت تغییزات ٕ٘زات ٔبٍ٘یٗ آسٔٛز٘ی ٞب ز

پضٚٞؼ اس آسٖٔٛ تحّیُ  تحّیُ عٛاَ افّیٔزحّٝ پیٍیزی افشایؼ ٘غجی اس ذٛز ٘ؾبٖ زازٜ اعت. ثزای 
 (3)خسَٚ اعتفبزٜ ؽس  ٔتغیزٜتهوٛٚاریب٘ظ 

 زًاضَیی رضایت برّای ارتباطی هتغیرُ اثر هْارتتک. ًتایج تحلیل کَاریاًس 3جدٍل

سطح  SS df MS F هٌبع تغییر

 هعٌاداری

 30/0 11/1 84/4 1 48/4 ٔتغیز وٕىی پس آزهَى

 23/0 54/1 74/6 1 74/6 اثز ٌزٜٚ

   35/4 17 97/73 ذيب

 28/0 28/1 641/0 1 461/0 ٔتغیز وٕىی پیگیری

 *02/0 58/6 49/2 1 49/2 اثز ٌزٜٚ

   379/0 17 44/6 ذيب

ٞبی ٟٔبرت ٞبی ارتجبه تغییزات ٔؼٙبزاری را زر ٕ٘زات رمبیت ٝ ٘تبیح ػٙٛاٖ ؽسٜ، آٔٛسػثب تٛخٝ ث     
وٙس وٝ وٙس. ایٗ ٘تیدٝ اس فزمیٝ پضٚٞؾی حٕبیت ٔیس٘بؽٛیی ٌزٜٚ آسٔبیؼ زر ٔزحّٝ پیٍیزی ایدبز ٔی

 زٞس. رمبیت س٘بؽٛیی سٚخیٗ خٛاٖ را افشایؼ ٔی ،آٔٛسػ ٟٔبرت ٞبی ارتجبه
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 ریبحث ٍ ًتیجِ گی

ٞبی ارتجبىی سٚخیٗ ثز رمبیت س٘بؽٛیی آٟ٘ب ایٗ پضٚٞؼ تؼییٗ ٔیشاٖ اثزثرؾی آٔٛسػ ٟٔبرتٞسف اس 
یی سٚخیٗ ثٛز. ٘تیدٝ پضٚٞؼ ٘ؾبٖ زاز وٝ آٔٛسػ ٟٔبرت ٞبی ارتجبىی، ٔٙدز ثٝ افشایؼ رمبیت س٘بؽٛ

ؽی اس ػسْ ارعبَ ( ثغیبری اس ٔؾىالت ارتجبىی ٘ب2003) 1ٞبی ثز٘ؾتبیٗ. ثز اعبط پضٚٞؼخٛاٖ ٔی ؽٛز
پیبْ رٚؽٗ ٚ ٚامح، ذٛززاری اس ثیبٖ ا٘تظبرات، سٔبٖ ٘ب ٔٙبعت خٟت ارتجبه، ٌٛػ ٘ساٖ ثٝ ىزف ٔمبثُ، 
ػسْ ٕٞسِی ٚ اعتفبزٜ اس رفتبرٞبی غیزوالٔی ٔتٙبلل اعت. زر پضٚٞؼ حبمز ثب ٞسف تغییز اٍِٛٞبی 

ٙسی، ارتجبه فزیح ٚ اثزاس احغبط ارتجبىی سٚج ٞبی خٛاٖ ٟٔبرت ٞبی ٌٛػ وزز فؼبَ، ٔذاوزٜ، خزئت ٔ
٘تبیح ٘ؾبٖ اس تغییز ٔؼٙبزار اٍِٛٞبی ارتجبىی زارز. اس عٛی زیٍز ثب یبزٌیزی  ٚ ٘یبس آٔٛسػ زازٜ ؽس.

، 2ثزلزاری ارتجبه فزیح ٚ خزئت ٔٙسا٘ٝ، فنبی رٚا٘ی ثیٗ زٚ سٚج زعترٛػ تغییز ٔی ؽٛز )ثالچبرز
ثيٝ را زر ٔؾبٚرٜ ٔحٛر زرٔبٖ لزار زاز٘س ٚ رمبیت اس س٘سٌی ( تٕزوش ثز را2019)  3آزأٛٚ  زاٌبری(. 2008

( ٘یش ٔؼتمس اعت وٝ 1999) 4زر ٕٞیٗ راعتب فیٙیا٘س. سٚخیٗ را ٔٛرز ثزرعی لزار زاز٘س. ٘تبیح تبییس وٙٙسٜ
 ٘تبیح پضٚٞؼزٞس. وٙتزَ ٔؼمَٛ ٞیدب٘بت ٚ ثزٚس ٔٙبعت آٟ٘ب رٚاثو ثیٗ سٚخیٗ را تحت تبثیز لزار ٔی

ٞبی ٔٛرز ٘یبس ثزای رمبیت س٘بؽٛیی س ارتجبه فزیح یىی اس ِٔٛفٝٙزٞ( ٘یش ٘ؾبٖ ٔی2018)  5زثیٚ  پّٛی
 ثبال ٔحغٛة ٔی ؽٛز. 

ٚ  ٘ظز ثٝ ایٙىٝ ایدبز تغییز زر ٚیضٌی ٞبی ؽرقیتی ٚ ثیٗ فززی ٘یبس ثٝ تىزار ٚ تٕزیٗ زارز )ثزازثٛری     
زا٘غت. ( 1993) 7ٚ ٞبِٛي ثب ٔيبِؼبت ٔبروٕٗ تٛاٖ ٘تبیح پضٚٞؼ حبمز را ٕٞبًٞٙٔی، (2000، 6فیٙچبْ

ی ٔست آٟ٘ب ٘ؾبٖ زاز وٝ ؽزوت وٙٙسٌبٖ ٘پضٚٞؾٍزاٖ ٚ ٔساذالت آٔٛسؽی ىٛال پیٍیزی ٞبی سٔب٘ی ایٗ
ٞبی أٛسؽی عيٛح ثبالتزی اس ارتجبه ٔثجت، ٚ عيٛح پبییٗ تزی اس ارتجبه ٔٙفی را زر ٔمبیغٝ ثب ثز٘بٔٝ

٘زخ  ٞفتٝ ٘ؾبٖ زاز 52تب  2پیٍیزی اس ٕٞزاٜ ثب  ٔيبِؼٝ 34٘تبیح زاز٘س. ٕٞچٙیٗ  ٌزٜٚ وٙتزَ ٘ؾبٖ
-یبزٌیزی ٚ ثٝ وبر ثززٖ ٟٔبرت (.2003، 8تبثیزٌذاری ایٗ آٔٛسػ ٞب زر پیٍیزی لبثُ تٛخٝ اعت )وب٘یٍٙبْ

(. 1389ٞبی ارتجبه ٘یش ٕٞدٖٛ زیٍز ٟٔبرت ٞبی آٔٛسؽی، ٘یبس ثٝ سٔبٖ ثزای تٕزیٗ زارز )ٔحٕسذب٘ی، 

                                                 
1 Bornstein 
2 Blanchard 
3 Dagari & Adamu 
4 Feeny 
5 Plooy & Beer 
6 Bradbury & Fincham 
7 Markman & Hahlweg 
8 Cunningham 
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ت لبثُ ا٘تظبر اعت وٝ ثٝ زِیُ فؾززٌی ٚ سٔبٖ وٛتبٜ زٚرٜ آٔٛسؽی، سٚخیٗ ٌزٜٚ اسٔبیؼ سٔبٖ ثسیٗ تزتی
زازٜ ؽسٜ را زر اذتیبر ٘ساؽتٙس ٚ ىی ؽسٖ سٔبٖ  ٞبی آٔٛسػوبفی ثزای تٕزیٗ ٚ تجحز یبفتٗ زر ٟٔبرت

ٔؼٙبزاری  پیٍیزی، ٚ زاؽتٗ فزفت وبفی ثزای تٕزیٗ ٟٔبرت ٞبی آٔٛذتٝ ؽسٜ ٔٙدز ثٝ وبفی تب ٔزحّٝ
تغییزات زر ارتجبه س٘بؽٛیی ؽس. ٚ ایٗ ٘یش ذٛز تبییسی ثز یبفتٝ ٞبی لجّی ٔجٙی ثز تبثیز سٔبٖ ثز یبزٌیزی ٚ 

 وبرثزز ٟٔبرت ٞبی ٔٛرز آٔٛسػ اعت.

ثزٚس اذتالفبت ٔتفبٚت زر س٘سٌی س٘بؽٛیی سٚخیٗ ٕٞچٖٛ ػبزات رفتبری  ایٙىٝزر ا٘تٟب ثب تٛخٝ ثٝ       
والٔی ٌی ٔؾتزن ٞٓ چٖٛ ارتجبه ػبىفی ٚبثیزی لبثُ تٛخٝ ثز خٙجٝ ٞبی ٔتفبٚت س٘ستٛا٘س تاؽتجبٜ ٔی

؛ تغییز رفتبر ٞسف ثٟجٛز ارتجبه سٚخیٗ اعت. ثسیٗ تزتیت آٔٛذتٗ (1384)ٞبِفٛرز،  ثیٗ سٚخیٗ زاؽتٝ ثبؽس
يٝ را زر ٟٔبرت ٞبی ارتجبه س٘بؽٛیی ٔٙدز ثٝ تغییز زر راثيٝ س٘بؽٛیی ٔی ؽٛز ٚ زر ٘تیدٝ رمبیت اس راث

( ثبیس ثٝ عيٛح 2016)  1ٚ ثززثٛری ٚ وبر٘ی ثب ایٗ ٚخٛز ثب تٛخٝ ثٝ پضٚٞؼ الٚ٘ز زٞس.سٚخیٗ افشایؼ ٔی
اِٚیٝ ٟٔبرت ٞبی ارتجبىی تٛخٝ ٚیضٜ زاؽت. چزاوٝ زر ٔیشاٖ رمبیت س٘بؽٛیی وٝ فزز ٘ؾبٖ ٔی زٞس ثغیبر 

 تٕزیٗ ٚ فجزٔٛارزی ٕٞچٖٛ  ٘یبس ثٝ تٛاٖ ثٝ اس خّٕٝ ٔحسٚزیت ٞبی پضٚٞؼ حبمز ٔیتبثیزٌذار اعت. 

یه  ثٝ تمّیُ لبثُ س٘بؽٛیی س٘سٌی زر ٟٔٓ ٔفبٞیٓ اس اؽبرٜ وزز. ػالٜٚ ثز ایٗ ثغیبری ذب٘ٝ زر سیبز
 ٞبٌزٜٚ ایٗ ٚ زار٘س ٘یبس ا٘فزازی ٔؾبٚرٜ ثٝ ٚالؼب ٞبسٚج ٘یغتٙس. ٚ ایٙىٝ ثغیبری زازٖ آٔٛسػ ٚ ٟٔبرت

ذقٛؿ  زر ایٔيبِؼبت ٔؾبثٌٝززز ی وبرثزز پضٚٞؼ پیؾٟٙبز ٔیخٟت ارتمب .وٙسٕ٘ی ٞبآٖ ثٝ وٕىی

-ٔی ذبِی آؽیب٘ٝ ٔزحّٝ وٝ زر ٞبییسٚج ٚ ٘ٛخٛاٖ فزس٘س زارای ٞبیسٚج رٚی ثز رٚػ ایٗ تبثیزٌذاری

 ایزاٖ زر خبوٝآٖ اس ایٗ ثز ػالٜٚ .ؽٛز ثزرعی ٘یش وٙٙسٔی تدزثٝ را ٞبزٚرٜ ذبؿ ایٗ تؼبرمبت ٚ ثبؽٙس

 ٌیزپی ٔززاٖ ثیؼ اس س٘بٖ ٚ زٞٙستؾىیُ ٔی س٘بٖ را ؽٙبذتیرٚاٖ ٞبیوّیٙیه ثٝ وٙٙسٌبٖٔزاخؼٝ ثیؾتز

 ٘یش س٘بٖ اس ٔتؾىُ فزفب ٞبییزر ٌزٜٚ ٞبآٔٛسػ ایٗ تبثیز ؽٛزٔی پیؾٟٙبز ،ثبؽٙسٔی زرٔبٖ ٔزاحُ

 .ؽٛز ثزرعی

 هٌابع

افشایؼ فٕیٕیت  ثز  س٘بؽٛیی س٘سٌی عبسی غٙی آٔٛسػ تبثیز  .(1385) .فبىٕٝ ،ثٟزأی ؛ ٚٔزیٓ سازٜ، فبتحی ؛٘زٌظ اِٚیب،
 (2): 119- 6.135 پژٍّی خاًَادُ فصلٌاهِ . سٚخیٗ 

 .ثؼثت  :ا٘تؾبرات تٟزاٖ، .ازدٍاج ٍ هقیاس سٌجص خاًَادُ  .( 1379 ). ثبلز ثٙبیی،

                                                 
1 Lavner, Karney, & Bradbury 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=32092
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=32092
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(. ثٟبر 1)3ضٌاسی هعاصررٍاى(. راثيٝ ٟٔبرت ٞبی ارتجبىی ٚ عبسٌبری س٘بؽٛیی زر زا٘ؾدٛیبٖ. 1387ر. )ْرمبسازٜ، 
 زا٘ؾٍبٜ تٟزاٖ 50-43: 87

( راثيٝ اٍِٛی ارتجبه س٘بؽٛیی ٚ ثبٚرٞبی ٔٙيمی زثیزاٖ زثیزعتبٖ ٞبی ٔالیز. 1384ٚ ٘ٛاثی ٘ضاز، ؽىٜٛ. ) ؛عیبٚؽی، حغیٗ
 .داًطگاُ تربیت هعلن تْراى پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضد.

. تزخٕٝ ؽٟزاْ ٔحٕسذب٘ی، لسرت ّای زًدگی زًاضَیی هْارت(. 2006، ویٓ )وی، ٔیتٛ؛ فٙیًٙ، پبتزیه؛ ٚ پبًِ ٔه
 (. تٟزاٖ: ا٘تؾبرات ٚرای زا٘ؼ.1390ػبثسی )

     .رٚاٖ فزا :ٖ، ا٘تؾبراتتٟزا .خؼفزی .ف وبرزا٘ی، .ْ تجزیشی، .ْ تزخٕٝ .هدت کَتاُ درهاًی زٍج .( 1384). ویٓ ٞبِفٛرز،

  https://www.sabteahval.ir.    عبسٔبٖ ثجت احٛاَ وؾٛر عبیت ایٙتز٘تی
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