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 چکيذه

)ٞٛـ ٚ  ٞسف اظ پػٚٞف حبضط ثطضؾي ضاثغٝ ػٛأُِ پبيساض
)ذٛزوبضآٔسي تحهيّي،  قرهيت( ٚ ٘بپبيساضِ ضٚا٘كٙبذتي

 ثيٙي پيفتحهيّي( زض  ٞبي ٟٔبضتاقتيبق تحهيّي ٚ 
 ٞبي زثيطؾتبٖاظ  آٔٛظ زا٘ف 400 .ثٛزپبيؿتٍي تحهيّي 

 ٌيطي ٕ٘ٛ٘ٝپؿط( ثٝ ضٚـ  200زذتط ٚ  200قٟطوطز )
 ٞٛـ، ٞبي پطؾكٙبٔٝاي ا٘تربة قس٘س ٚ ثٝ تهبزفي ذٛقٝ

 ٚ يّيتحه بقياقت ،يّيتحه ٞبي ٟٔبضت ت،يقره
ثب اؾتفبزٜ اظ  ٞب زازٜي پبؾد زاز٘س. ّيتحه ئسآذٛزوبض

يت ٕٞجؿتٍي آٔبضي ضط ٞبي ضٚـٚ  SPSS-21 افعاض ٘طْ
 ٘كبٖ ٞب يبفتٝتحّيُ قس٘س.  ٚ ضٌطؾيٖٛ چٙسٔتغيطي ٖؾٛپيط
 ضٚاٖنفبت قرهيتي  پبيساض، ػٛأُِٔيبٖ  اظ وٝ زاز

 اظ ٚ ٔخجت نٛضت ثٝ ٌطايي ثطٖٚ ٚ ئٙف نٛضت ثٝ ض٘زٛضي
 ٚ تحهيّي ٞبي ٟٔبضت يضٚا٘كٙبذت ساضي٘بپب ُِٔٛاػٔيبٖ 
. وٙٙسٔي ثيٙي پيف ضا تحهيّي پبيؿتٍي تحهيّي اقتيبق

 تأحيط تحت تحهيّي پبيؿتٍي وٝ ٌفت تٛاٖ ٔي ثٙبثطايٗ
 رٟت ٚ اؾت ضٚا٘كٙبذتي ٘بپبيساض ٚ پبيساض ػٛأُ اظ ثطذي

 .ٕ٘ٛز تٛرٝ ثبيؿتي ػبُٔ زٚ ٞط ثٝ آٖ افعايف
 

تٍي تحهيّي، ػٛأُ پبيساض، پبيؿ :يكليذ يها واصه
 ٘بپبيساضػٛأُ 

Abstract 
The purpose of the present study was to 
examine the relationship between stable 
(intelligence and personality) and unstable 
(Academic self-efficacy, academic 
engagement and academic skills) 
psychological factors in predicting the 
academic buoyancy. 400 students (200 girls 
and 200 boys) were selected from among 
high school students in Shahrekord through 
random cluster sampling who answered the 
research questionnaires of intelligence, 
personality, academic skills, academic 
engagement and academic self-efficacy. The 
data were analyzed by statistical methods 
including Pearson correlation coefficient and 
multivariate regression using SPSS-21.  The 
findings revealed that in case of stable 
factors, academic buoyancy may be predicted 
negatively by neuroticism and positively by 
extraversion; while the unstable 
psychological factors, academic skills and 
academic engagement may predict the 
academic buoyancy.  Therefore, it can be 
concluded that the academic buoyancy is 
affected by some stable and unstable 
psychological factors and both factors must 
be considered in order to enhance the 
academic buoyancy.  
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 مقذمه
ٝ  قوٛز  ٔي ٔحؿٛة ٔست ثّٙس ٌصاضي ؾطٔبيٝ يه رٛأغ اظ ثؿيبضي زض تطثيت ٚ تؼّيٓ ٝ  وو ٓ  ثٟوبي  ثو  چكو

ٝ  ثوب  أب؛ قٛز ٔي حبنُ ربٔؼٝ ٔىب٘بتا زيٍط ٔست وٛتبٜ ضقس اظ وطزٖ ٘ظط نطف ٚ پٛقيسٖ ٝ  تٛرو ٗ  ثو ٝ  ايو  وو

ٓ  ػبلال٘ٝ تفىط اؾت ٌعاف ثؿيبض قٛز ٔي پطزاذت تحهيّي ٔكىالت اظاي ثٝ وٝ ارتٕبػي ٚ فطزي ٞعيٙٝ  حىو

 قوٛز  ؾبظٔب٘سٞي ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ تطثيت ٚ تؼّيٓ زض قسٜ ٌطفتٝ وبض ثٝ ٘يطٚٞبي ٚ ٞب ؾطٔبيٝ وٝ وٙس ٔي

 ٔٛا٘وغ،  ٞوب،  چبِف ثب تحهيُ زٚضاٖ زض اٖآٔٛظ زا٘ف ٕٞٛاضٜ ٚرٛز، ايٗ ثب. آيٙس ٘بئُ ٟٔٓ ٞسف ايٗ ثٝ ثتٛا٘ٙس تب

ٝ  قوٛ٘س  ٔي ضٚثطٚ اؾت ٔساضؼ زض ضٚظٔطٜ ظ٘سٌي ٚالؼيت اظ رعئي ٔؼٕٛالً وٝ اؾتطؼ ٚ فكبض  ثوط  تٛا٘وس  ٔوي  وو

 ٘بٔٛفك تزبضة ايٗ ٚ( 2006 ٔبضـ، ٚ ٔبضتيٗ ؛1999 ،ثطٖٚ ٚ اٚضاؾتطيت) ثٍصاضز تأحيط ٞب آٖ تحهيّي ػّٕىطز

ُ  اظ ضا ٞب آٖ ٚ قسٜ پيطأٛ٘كبٖ ٔحيظ ٚ ذٛز ثٝ ؿجت٘ ٔٙفي ٍ٘طـ ايزبز ثبػج ٝ  ٘يو ٗ  ثو ٓ  ٞوسف  ايو  ثوبظ  ٟٔو

 . زاضز ٔي

 زض رؿتزٛ ربي ثٝ فطز يٞب تٛا٘بيي پطٚضـ ٚ پصيطي ا٘ؼغبف ثط آٖ تٕطوع ٚ ٍ٘ط ٔخجت قٙبؾي ضٚاٖ ضقس ثب

 ٗيو ا زض پػٚٞكٍطاٖ ػاللٝ ٚ تٛرٝ ٔطوع زض ػّٕي ٔفٟٛٔي ػٙٛاٖ ثٝ 1تحهيّي پبيؿتٍي اٚ، ٘مبيم ٚ ٞب ضؼف

 تمٛيوت  ٚ يّيتحهو  ظ٘وسٌي  زض ٔخجوت  يٞبفطايٙوس  ؾوٕت  ثٝ تحهيّي پبيؿتٍي ٌيطي رٟت. ٌطفت لطاض حٛظٜ

ٝ  زض آٔوٛظ  زا٘ف تٛا٘بيي ثٝ تحهيّي پبيؿتٍي ٔٙظط، ٗيا اظ. اؾت آٔٛظ زا٘ف ضٚا٘ي ؾالٔت  ٔكوىالت،  ثوط  غّجو

ٝ  اٖآٔوٛظ  زا٘وف  ثيكتط تحهيّي ضٚظٔطٜ ظ٘سٌي زض وٝ ييٞب چبِف ٚ ٔٛا٘غ َ  عوٛض  ثو  ٔب٘ٙوس  زٞوس  ٔوي  ضخ ٔؼٕوٛ

 زؾوت  اظ ٚ ضلبثت قبٌطز، ٚ ٔؼّٓ اضتجبط زض ٔٙفي ثبظذٛضزٞبي ٚ ٔكىُ تىبِيف أتحبٖ، فكبض پبييٗ، ٞبي ٕ٘طٜ

 (. 2008 ٔبضـ، ٚ ٗئبضت)  زاضز اقبضٜ ،اٍ٘يعٜ زازٖ

 ،ٌطفت قىُ يؾٙت ضٚا٘كٙبؾي ثبفت زض وٝ 2تحهيّي آٚضي تبة بظٜؾ ثؿتطِ زض تحهيّي پبيؿتٍي ٚالغ زض

 فمطا ٔخُ ٔرتّف لٛٔي ٞبيٌطٜٚ ضٚي تحهيّي آٚضيتبة ثٝ ٔطثٛط ٔغبِؼبت. اؾت ٝيبفت تٛؾؼٝ ٚ ضقس

 يبزٌيطي ٞبي اذتالَ يزاضا آٔٛظاٖزا٘ف ،(1997 ضٚن، ٚفيٗ يب افطاز وٓ آٔٛظ ) ٚ( 1999 ثطاٖٚ، ٚ اٚضاؾتطيت)

أب پبيؿتٍي ؛ ٔتٕطوع ثٛزٜ اؾت (2004 )ٔبضٌبِيت، زاض٘س افطاعي وبٔالً ٔهيجتي زبضةت وٝ آٔٛظا٘يزا٘ف يب ٚ

 ٔٛلؼيتي ٞبي اؾتطؼ ثٝ ٚاوٙف ثب ٚ اؾت ٔطتجظ زاض٘س ضٚظٔطٜ ٞبي اؾتطؼ ثب آٔٛظاٖثٝ ٔزبزالتي وٝ زا٘ف

 ٞبيچبِف ثٝ فطز پبؾد ٚيض پبيؿتٍي ٚالغ زض. اؾت ٔتفبٚت اؾت، وٙٙسٜ ٘بوبْ ٔٛلؼيت يه زٞٙسٜ ٘كبٖ وٝ

زض يه ٔغبِؼٝ نبِحي، ػبثسي، ثبغجبٖ، ٘يّفطٚقبٖ ٚ  .(2008 ٔبضـ، ٚ ٔبضتيٗ) اؾت قسٜ ٔتٕطوع ٚظٔطٜض

تحهيّي، ذٛزپٙساضٜ تحهيّي، ٞٛـ، ضغجت، اٍ٘يعٜ  يٞب ٟٔبضت( ٘كبٖ زاز٘س وٝ ػٛأّي ٔب٘ٙس 1393ػبثسي )

 ٕ٘بيٙس. ثيٙي پيفيّي ضا ٔٛفميت تحه تٛا٘ٙس ٔيپيكطفت ٚ إٞبِىبضي تحهيّي 
                                                 
1  .  academic buoyancy  
2.  academic resilience  
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 ٗيا مبتيتحم ٚ اؾت ثٛزٜ آٚضي تبة ،يّيتحه يؿتٍيپب ضقس ٙٝيظٔ قس اقبضٜ وٝ عٛضٕٞبٖ ٚرٛز ٗيا ثب
ٌؿتطزٜ ػٛأُ  نٛضت ثٝ. ا٘س ٕ٘ٛزٜ يّيتحه يؿتٍيپب ثب ٔطتجظ ػٛأُ فٟٓ ثٝ تٛرٟي لبثُ وٕه حٛظٜ
لطاض ٌطفتٝ اؾت: ػٛأُ ضٚا٘كٙبذتي، ػٛأُ  تحهيّي زض ؾٝ حيغٝ ٔٛضز ثطضؾي آٚضي تبةوٙٙسٜ  ثيٙي پيف

 ،1ذٛزوبضآٔسي ٞبي ؾبظٜذب٘ٛازٌي ٚ ػٛأُ ٔطثٛط ثٝ ٔسضؾٝ ٚ رٛ تحهيّي. اظ ثيٗ ػٛأُ ضٚا٘كٙبذتي ٘مف 
 ٔطتجظ ػٛأُ(. 1997 ضٚن، ٚ)فيٗ  ا٘س ثٛزٜ ٔؤحط تحهيّي آٚضي تبة ثيٙي پيف زض اٍ٘يعـ ٚ ٞسفٕٙسي وٙتطَ،

 ٔؼّٓ، ثٛزٖ پبؾرٍٛ ٔؼّٕبٖ، ثب اضتجبط ٔسضؾٝ، اظ ِصت تحهيّي، آضظٚٞبي الؼ،و زض حضٛض قبُٔ ٔسضؾٝ ثب
 ٚ)فيٗ  ا٘س قسٜ ثطضؾيوالؾي ٘يع تٛؾظ ٔحممبٖ  ٞبي فؼبِيت ثٝ تٕبيُ والؼ، اضظقٕٙسي ٔؼّٓ، ٔؤحط ثبظذٛضز

 ذب٘ٛازٜ، حٕبيت قبُٔ ٕٞؿبالٖ ٌطٜٚ ٚ ذب٘ٛازٌي ػٛأُ ٘مف(. 1997 وبتؿٛضث، ٚ ٔبؾت ؛1997 ضٚن،
 آٚضي تبة ثيٙي پيف زض ٘يع تحهيُ ثٝ زٚؾتبٖ تؼٟس ٚ زٚؾتبٖ غيطضؾٕي ٞبي قجىٝ ثعضٌؿبالٖ، ثب ضاثغٝ
 ضاچٛثب ٚ ثبضٔٗ(. 2002 اِكٛت، ٚ پطيٙع ٚايٕٗ، ؛1999 زّٚ٘ي، ٚ ٚايسٚ٘ف) ثٛزٜ اؾت تأويسٔٛضز  يّيتحه

 ٔب٘ٙس ٔسضؾٝ ثب ٔطتجظ ػٛأُ ٚ ذٛزوبضآٔسي ٚ تحهيّي اقتيبق وٙتطَ، ٔٙجغ ٔب٘ٙس فطزي ػٛأُ عي٘( 2001)
 .وطز٘س شوط تحهيّي آٚضي تبة وٙٙسٜ ثيٙي پيف ػٛأُ ٟٕٔتطيٗ ضا آٔٛظ زا٘ف ٚ ٔؼّٓ ٔخجت تؼبُٔ
ٝ  زاز٘س ٘كبٖ يّيتحه يؿتٍيپب يضٚ ثط ذٛز مبتيتحم ٗياِٚ زض( 2006) ٔبضـ ٚ ٔبضتيٗ اؾبؼ ٗيا ثط  وو

ٖ .  اؾوت  ٘فؽ ػعت ٚ زضؼ والؼ زض حضٛض ٔسضؾٝ، اظ ِصت وٙٙسٜ ثيٙي پيف چكٍٕيطي عٛض ثٝ يؿتٍيپب  آ٘وب

 ،(ٔٙفوي  نوٛضت  ثٝ) ٔسضؾٝ اظ غيجت ٔيعاٖ تحهيّي پبيؿتٍي وٝ زضيبفتٙس 2008 ؾبَ زض ثؼسي يٞبثطضؾي زض

. وٙوس  ٔوي  ثيٙوي  پويف  اؾوت،  تحهيُ ثٝ اقتيبق اظ حبوي وٝ ضا تحهيّي ٔخجت ٔمبنس ٚ اٞساف تىبِيف، ا٘زبْ

 اضوغطاة  ،ضيعي ثط٘بٔٝ وٙتطَ، ،يوبضآٔسذٛز ػبُِٔ پٙذ ،يّيتحه يؿتٍيپب ي٘ظط ٔسَ ٗياِٚ زض آ٘بٖ ٗيٕٞچٙ

 ضاؾوتب  ٗيٕٞو  زض .ٕ٘ٛز٘وس  ئؼطف يّيتحه يؿتٍيپب ٞبي وٙٙسٜ ثيٙي پيف ٗئٟٕتط ػٙٛاٖ ثٝ ضا پكتىبض ٚ ٗييپب

ٖ  يپػٚٞكو  زض عيو ٘ (2010 ٕٞىوبضاٖ،  ٚ ٗئوبضت  اظ ٘مُ ثٝ ،2010) 2ؿٖٛيتب ٚ ثٛئٗ تٛٔبؼ،  ذوٛز  زاز٘وس  ٘كوب

 .ثبقٙس ٔي يّيتحه يؿتٍيپب وٙٙسٜ ثيٙي پيف ػٛأُ ٔؤحطتطيٗ ،بقياقت ٚ اضغطاة ػسْ ،يسوبضآٔ

 آٔٛظ زا٘ف ٔخجت اضتجبط ظيطثٙبي ٚ اؾبؼ وٝ اؾت ٟٕٔي ػبُٔ تحهيّي پبيؿتٍي ٌفت تٛاٖ ٔي ٗيثٙبثطا

 ٔكىالت ثب ٔٛارٟٝ زض ايؿتبزٌي ثط آٔٛظ زا٘ف تٛا٘بيي ٚ زٞس ٔي قىُ ضا اٚ تحهيّي ظ٘سٌي ٚ ٔسضؾٝ ثب

 ٚالغ زض .اٚؾت يّيتحه كطفتيپ اظ ئٟٕ رعء تحهيُ ػبزي ضٚاَ ثٝ ثبظٌكت ٚ تحهيّي ثعضي ٚ وٛچه

 ٔبضتيٗ،) ٔسضؾٝ ثٝ ٘ؿجت ٔخجت ضفتبضي ٚ ػبعفي ٞبي ٌيطي رٟت ٚ قٙبذتي ضقس عطيك اظ اٖآٔٛظ زا٘ف

( 1391 ،يٕيوط) يذتفطاقٙب يٙسٞبيفطا ضقس ٚ ذٛز اظ ٔخجت ازضان ٗيٕٞچٙ ،(2010ٔبضـ، زيٛي، وِٕٛبض،

 .قٛ٘س ٔي پبيؿتٝ تحهيّي اظ٘ظط

                                                 
1  .  self-efficacy 

2.  Tomas, Bowen, & Tapson 
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 ٚ فكبض ٚ ٞب ؾرتي ٞب، چبِف وٝ اؾت اي ٌٛ٘ٝ ثٝ تحهيّي ٞبي حٛظٜ زيٍط ٚ ٔساضؼ ٔٛلؼيت وٝ آ٘زب اظ

 ثطٖٚ، ٚ اٚضاؾتيطيت ؛1997ضان، ٚ فيٗ) اؾت يآٔٛظ زا٘ف ٞط تحهيّي ضٚظٔطٜ ظ٘سٌي ٚالؼيت ،اؾتطؼ

 اٖ،آٔٛظ زا٘ف تحهيّي ظ٘سٌي زض تحهيّي پبيؿتٍي إٞيت ثط ٔجٙي قسٜ بْا٘ز تحميمبت ثٝ تٛرٝ ثب ٚ( 1999

 رّٕٝ اظ رٟبٖ وكٛضٞبي اظ ثؿيبضي زض وٝ ٘ٛپبؾت اي ؾبظٜ تحهيّي پبيؿتٍي ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب ٗيٕٞچٙ

 ثب ٔطتجظ ػٛأُ ضؾس ٔي ٘ظط ثٝ ضطٚضي ٍ٘طفتٝ، نٛضت آٖ ضٚي ثط ظيبزي ٞبي پػٚٞف تبوٖٙٛ ٔب وكٛض

 ػٛأُ ٘مف ثٝ پػٚٞف ٗيا زض ٗيثٙبثطا؛ ٌيطز لطاض ثطضؾي ٔٛضز يطا٘يا اٖآٔٛظ زا٘ف زض يّيتحه پبيؿتٍي

 ٚ يذٛزوبضآٔس بق،ياقت قبُٔ يضٚا٘كٙبذت ساضي٘بپب ػٛأُ ٚ تيقره ٚ ٞٛـ قبُٔ يضٚا٘كٙبذت ساضيپب

 زٚ ؾبؼا ٗيا ثط. اؾت قسٜ تٛرٝ( 2008 ٔبضـ، ٚ ٗئبضت) يپػٚٞك ٙٝيكيپ ثب ٔغبثك يّيتحه ٞبي ٟٔبضت

 يؿتٍيپب (يتيقرهنفت  پٙذ ٚ ٞٛـ) يضٚا٘كٙبذت ساضيپب ػٛأُ اظ هيوسأ-1: اؾت قسٜ ٔغطح ؾؤاَ

 يذٛزوبضآٔس ،تحهيّي بقياقت)  ضٚا٘كٙبذتي ٘بپبيساض ػٛأُ اظ وسأيه-2 ٚ ؟وٙٙس ٔي ثيٙي پيف ضا يّيتحه

  ؟وٙٙس ٔي ثيٙي پيف ضا تحهيّي پبيؿتٍي( يّيتحه ٞبي ٟٔبضت ٚ تحهيّي

 

 ػرو

 گيزي نمونه روػو  نمونه ،جامعه
 اَٚ ؾبَ اٖآٔٛظ زا٘ف ٝيوّ قبُٔ ايٗ پػٚٞف ي ربٔؼٝ. اؾت يٕٞجؿتٍ ٘ٛع اظ يفيتٛن حبضط پػٚٞف

 ثط طؾتبٖيزث اَٚ ؾبَ آٔٛظ زا٘ف 2635 بٖئوٝ اظ  ثٛز 93-94 يّيقٟط قٟطوطز زض ؾبَ تحه ٞبي زثيطؾتبٖ

ا٘تربة  اي چٙسٔطحّٝ ايذٛقٝ تهبزفي ٌيطيٕ٘ٛ٘ٝ ـضٚ ثٝ٘فط  400(1970) ٔٛضٌبٖوطرؿي ٚ  رسَٚ اؾبؼ

 يتهبزف نٛضت ثٝ ٝي٘بح يه قٟطوطز قٟط پطٚضـ ٚ آٔٛظـ ٝي٘بح زٚ ٗيث اظ اثتسا وٝ نٛضت ثسيٗ. قس٘س

 طؾتبٖيزث هي ٚ زذتطا٘ٝ طؾتبٖيزث هي ثٛز طؾتبٖيزث 12 قبُٔ وٝ يآٔٛظق ٝي٘بح ٗيا اظ ؾپؽ ٚ ا٘تربة

 قس٘س.ي ا٘تربة يذٛقٝ ٟ٘ب ػٙٛاٖ ثٝقف والؼ  طؾتبٖيزث ٞط اظ ٚ ا٘تربة يتهبزف نٛضت ثٝ پؿطا٘ٝ

 

 يزيگ انذاسه ابشار

 يزاضا ،ؾبذتٝ قس 2008 زض ؾبَـ ٚ ٔبض ٗئبضت تٛؾظ بؼئمٗ يا :1حصيليت يغتگيپااط يمق

 ٌصاضي ٕ٘طٜ 1;ٔربِفٓ وبٔالً ٚ 5;ٔٛافمٓ وبٔالً اظ ىطتيِ اي زضرٝ پٙذ فيعيه وٝ زض اؾت ٔبزٜ چٟبض 

 ٗيا وطٚ٘جبخ يآِفب ييبيپب تيضط. ثبقس ٔي 5  ٚ 20 تيتطت ثٝ بؼئم ٗيا زض ٕ٘طٜ حسالُ ٚ حساوخط .زقٛ ٔي

 وطٚ٘جبخ يآِفب ييبيپب تيضط ،حبضط ػٚٞفپ. زض (2008 ٔبضـ، ٚ ٗئبضت) اؾت قسٜ ٌعاضـ 80/0 اثعاض

                                                 
1.  Academic Buoyancy Scale  
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 .اؾت آٔسٜ زؾت ثٝ 70/0 حبضط بؼئم

 ؾبَ زض ٖٛيض ي كطٚ٘سٜيپ ٞبي ٔبتطيؽظٖٔٛ فطْ اَٚ آ :1پيؾزونذه ريون هاي ماتزيظآسمون 

 ي اؾت. زضثبضٜ قسٜ  تٟيٝ( 1382 ،يثٝ ٘مُ اظ ٌٙز) 2ٖٛيض ٚ ضظ پٗ تٛؾظ 1947 ؾبَ زض آٖ زْٚ فطْ ٚ 1938
  ٘ظطقسٜ سيتزس يٞب ٘ظط لطاض ٌطفتٝ اؾت. فطْ سيٚ ثبضٞب ٔٛضز تزس آٔسُٜ ػٕ ثٝ يبزيظ ٞبي پػٚٞفآظٖٔٛ،  ٗيا

ؾبِٝ تب ثعضٌؿبالٖ ؾطآٔس(  5اظ وٛزوبٖ ) ييتٛا٘بؾغٛح   ٕٞٝ زض افطاز ٞٛـ يطيٌ ا٘ساظٜ يثطا ٖٛ،يآظٖٔٛ ض
 يىؿطي بي "ٞب ؽئبتط" اظ يٍٕٞ ٚ ا٘س ٘ٛع هي اظ ٕٞٝ ٞب، ؽيقسٜ زض ٔبتط ٔغطح ٞبي ؾؤاَ .ضٚز يوبض ٔ ثٝ

 اثتسا ٖٛ،يض آظٖٔٛ يارطا يثطا. ا٘س قسٜ ُيتكى آٚض٘س، ئ ٚرٛز ثٝ ئٙغم يتٛاِ هي وٝ يا٘تعاػ طيتهبٚ
. ؾپؽ آٟ٘ب ضا قٛز ياضائٝ ٔ ٞب يزاضز، ثٝ آظٔٛز٘ يطيبزٌيٚ  ييضإٞٙب  رٙجٝ وٝ آٖ ٞبي ؾؤاَاظ  ييٞب ٕ٘ٝ٘ٛ

ضا وٝ ثٝ  يوٝ ثتٛا٘ٙس ثب وٕه آٖ ٔتٙ ٙٙسيثطٌع ضا يپبؾر ،يكٟٙبزيپ يٞب پبؾد بٖيتب اظ ٔ وٙٙس ئ ييضإٞٙب
ؾبذتٝ قسٜ  ؾؤاَٞط  يضا وٝ ثطاؾبؼ آٖ اٍِٛ ئٙغم سياثتسا ثب ٞب يوٙٙس. آظٔٛز٘ ُيآٟ٘ب زازٜ قسٜ اؾت، تىٕ

وٝ زض  قٛز يپبؾد زضؾت آقٙب قس٘س، اظ آٟ٘ب ذٛاؾتٝ ٔ بفتٗيثب ضٚـ  ٞب يآظٔٛز٘ اظايٙىٝ پؽاؾت، وكف وٙٙس. 
 لطاض اٍِٛ ٞط طيزض ظ ياحتٕبِ  ٙٝيٌع ػٙٛاٖ ثٝ وٝ رساٌب٘ٝ طيتهٛ 8 بي 6 بٖياظ ٔ قسٜٗ ييتؼ يظٔب٘ ي ٔحسٚزٜ

. وٙٙس ٔكرم پبؾرٙبٔٝ زض ٚ ٕ٘ٛزٜ ا٘تربة وٙس، ئ وبُٔ ضا ؾؤاَ ياٍِٛ وٝ ضا يطيتهٛ اؾت، ٌطفتٝ
 ٞبي ثٟطٚـ ضا ظٖٔٛآ ٗيا ييبيپبضطايت ( 1386) يضحٕب٘. ا٘س قسٜ ٓيتٙظ ٔكىُ ثٝ آؾبٖ اظ آظٖٔٛ، ٞبي ؾؤاَ

 3ٔميبؼ ٞٛـ ٚوؿّط ثعضٌؿبالٖ ثب ٕٞعٔبٖ ئالو ييضٚا تيضط ٚ 83/0 وط٘جبخ يآِفب  ٚ 91/0 ييبظآظٔبث
 .اؾتوطزٜ  ٌعاضـ 73/0

تٛؾظ ٔه وطا ٚ وبؾتب  ت ٘ئٛيپطؾكٙبٔٝ پٙذ ػبّٔي قره :4ه پنج عاملي ؽخصيتپزعؾنام

ٚ ٚرساٖ  8، تٛافك پصيطي7، تزطثٝ پصيطي6ٌطاييٖ ثطٚ، 5ضٚاٖ ض٘زٛضيت يپٙذ ثؼس قرهٚ ٝ قسٜ ي( ت2004ٟ)
 وبٔالً اظ اي زضرٝ 5 فيع هي زض وٝ اؾت ٔبزٜ 60 يزاضا پطؾكٙبٔٝ ٗيا وٛتبٜ فطْ. ؾٙزس ٔيضا  9ٌطايي

 ٚ 60ٕ٘طٜ آٖ  حساوخط وٝ اؾت ٔبزٜ 12 قبُٔ آٖ ثؼس ٞط وٝ قٛز ٔي ٌصاضي ٕ٘طٜ 1 ; ٔربِفٓ وبٔالً تب 5; 
 ،79/0 تيتطت ثٝ ضا يتيقره ثؼس پٙذ ٘جبخٚوط يآِفب ييپبيب تياضط (1381) بٟٔطيو .ثبقس ئ 12 ٕ٘طٜ حسالُ

ثطاي آِفبي وطٚ٘جبخ اظ عطيك پبيبيي ت يضط ،. زض پػٚٞف حبضطاؾت وطزٜ ٌعاضـ 77/0 ٚ 58/0 ،42/0 ،73/0

                                                 
1   . The Ravens Pragrassive Matrices Test 
2   . Penrose & Raven 
3   . Wechsler Adult Intellignce Scale (WAIS) 
4.  Personality Five Factor Inventory (NEO) 
5.  neuroticism 
6.  extroversion 
7.  openness to experience 
8  .  agreeableness 
9.  consociation 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38417#_ftn2
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  77/0 اييٌطٚ ٚرساٖ  62/0، تٛافك پصيطي 63/0 ييٌطا تزطثٝ، 73/0 ييٌطا ثطٖٚ، 80/0ضٚاٖ ض٘زٛضي 

  آٔس. ثٝ زؾت

 9 يزاضاٜ ٚ ؾبذتٝ قس (1393) تٛؾظ نبِحيٗ پطؾكٙبٔٝ يا :1يليتحص يخودكارآمذپزعؾنامه 

 فيع هي زض بؼئم ٗيا ٌصاضي ٕ٘طٜ. ؾٙزس ٔيُ ضا يتحه يوّ ٞبي ظٔيٙٝ زضت فطز يعاٖ وفبياؾت وٝ ٔٔبزٜ 

 ثٝ بؼئم ٗيا زض ٕ٘طٜ حسالُ ٚ حساوخط. قسثب ٔي 1;ٔربِفٓ وبٔالً تب 5;ٔٛافمٓ وبٔالً اظ ىطتيِ اي زضرٝ 5

 ٕ٘ٛزٜ ٌعاضـ 76/0 ضا اثعاض ٗيا وط٘جبخ يآِفب ييبيپب تيضط( 1393) ينبِح. اؾت 9 حسالُ ٚ 45 تيتطت

 .اؾت قسٜ ٔحبؾجٝ 75/0 وط٘جبخ يآِفب تيضط ،حبضط پػٚٞف زض. اؾت

ؾبذتٝ ( 2002) ٛا ٚ ثبوط، ؾبال٘پيٙتٓ، ٔبضتيٙي، قٛاِيتٛؾظ بؼ ئم ٗيا :2يلياق تحصياؽتاط يمق

 يبؼٔم ايٗ ٌصاضي ٕ٘طٜؾت. ا (5)قيفتٍي ٚ رصثٝ 4، فساوبضي3ٚ ؾٝ ذطزٜ ٔميبؼ ا٘طغي ٔبزٜ 14 ٚ قبُٔ  ٜقس

ثٝ  ٕ٘طٜ ٚ حساوخط حسالُ. اؾتقسٜ  ٔطتت( 1 ; انالًٚ  6 ; بزيظ يّي)ذ يازضرٝ 6 فيع هي زض يبؼٔم

ثطاي وط٘جبخ  يبؼ ضا ثب ضٚـ آِفبئمايٗ  ييبيپبضطايت ( 2002) ٚ ٕٞىبضاٖ قٛاِي .اؾت 84ٚ  14 يتتطت

پبيبيي يت اضط (1393نبِحي ). ا٘س وطزٌٜعاضـ  94/0ٚ رصثٝ  85/0، فساوبضي  73/0 ا٘طغي ٞبي ٔميبؼ ذطزٜ

 آٚضزٜ ثٝ زؾت 91/0ٚ ثطاي وُ ٔميبؼ  73/0/ ٚ 82، 78/0آِفبي وط٘جبخ ثطاي ؾٝ ذطزٜ ٔميبؼ ضا ثٝ تطتيت 

ٚ ثطاي وُ ٔميبؼ  80/0 ،79/0،  75/0 طاي ؾٝ ذطزٜ ٔميبؼ ثٝ تطتيتآِفب ث تيضط ،زض پػٚٞف حبضطاؾت. 

 آٔس. ثٝ زؾت 90/0

 30 يٚ زاضا ٜؾبذتٝ قس 1382زض ؾبَ ضربيي تٛؾظ  بؼيٗ ٔميا :6يليتحص هاي مهارت پزعؾنامه

 ٞبي ضٚـ -2 ،ضيعي ٚ ٔسيطيت ٚلتٟٔبضت ثط٘بٔٝ -1بؼ اؾت وٝ ػجبضتٙس اظ: يقف ذطزٜ ٔمثب ٔبزٜ  30

 يزاضا بؼئم ذطزٜ ٞط آٔبزٌي ثطاي أتحبٖ. -6ٚ  ٘ٛيؿي ذالنٝ -5 ،ثطزاضي يبززاقت -4 ،تٕطوع -3 ،ِؼٝٔغب

 ٙٝيٌع ٚ 1 ;د ٙٝيٌع ،2 ;ة ٙٝيٌع ،3 ;اِف ٙٝيٌع: قٛز ٔي ٌصاضي ٕ٘طٜ طيظ نٛضت ثٝ ٞب ٔبزٜ وٝ اؾت ٔبزٜ 5

 15ثٝ فبنّٝ )ي ثبظ آظٔبيي يپبيب ضطيت. اؾت 0 ٚ 90 تيتطت ثٝ بؼئم ٗيا زض ٕ٘طٜ حسالُ ٚ حساوخط .0 ;ز

 ٞبي ٔؤِفٝثطاي وط٘جبخ  يت آِفبياضط ،. زض پػٚٞف حبضط(1383)ضربيي،  اؾت آٔسٜ  زؾت ثٝ 92/0( ضٚظ

ٚ أتحبٖ  49/0 ٘ٛيؿي ذالنٝ، 60/0 ثطزاضي يبززاقت، 57/0، تٕطوع 53/0، ٟٔبضت ٔغبِؼٝ 66/0 ضيعي ثط٘بٔٝ

 .قس ٔحبؾجٝ 83/0ٚ ثطاي وُ آظٖٔٛ  48/0زازٖ 

                                                 
1   . Self-efficacy Questionnaier  

2  .  Academic Engagement Scale 

3  .  vigor 

4   . dedication 

5   . absorption 

6  .  Academic Skills Questionnaier 



 47 ضِ ضٚا٘كٙبذتيپبيؿتٍي تحهيّي: ٘مف ػٛأُ پبيساض ٚ ٘بپبيسا

 رونذ اجزاي پضوهؼ
ٔطتجظ ثب تحميك ٔغبِؼٝ ٚ اثعاض ٔٙبؾت  ٞبي پػٚٞفرٟت ارطاي پػٚٞف حبضط اثتسا پيكيٙٝ ٘ظطي ٚ 

ارطاي تحميك آٔبزٜ ٌطزيس. اعالػبت ٔطثٛط ثٝ ربٔؼٝ آٔبضي اظ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ تٟيٝ ٚ ٔزٛظٞبي ٔصوٛض 
 ٞبي پطؾكٙبٔٝزٖ ٚ ٔكىالت ٘ٛقتبضي ثٛ فٟٓ لبثُتٟيٝ ٌطزيس. زض يه ارطاي ٔمسٔبتي ضٚي يه والؼ 

پػٚٞف ثطضؾي ٚ ثطعطف قس. پؽ اظ ٔكرم قسٖ ٔساضؼ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ تحميك ٚ ضؾيسٖ ثٝ ذٛقٝ وٝ ٚاحس آٖ 
اٖ آٔٛظ زا٘فحضٛض ٚ ٞسف اظ پػٚٞف تكطيح ٌطزيس ٚ  قسٜ ٔكرم ٞبي والؼ، ٔحمك ؾط ثبقس ٔيوالؼ 

ٔٛضز تحّيُ لطاض  ٞب زازٜ٘س تحميك ذبضد ٚ ؾپؽ ٔرسٚـ اظ ضٚ ٞبي پطؾكٙبٌٔٝطزيس٘س.  زٞي پبؾدتكٛيك ثٝ 
 ٌطفت.

 

 ها داده تحليل و  تجشيه
زض ايٗ پػٚٞف اظ آٔبضٞبي تٛنيفي ٔب٘ٙس ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبض ٚ اؾتٙجبعي ٔب٘ٙس ضطيت ٕٞجؿتٍي 

بزٜ اؾتف SPSS-21آٔبضي  افعاض ٘طْٚ تحّيُ ضٌطؾيٖٛ چٙسٔتغيطي ثٝ ضٚـ ٕٞعٔبٖ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ  ٖٛپيطؾ
 قس.

 

 ها يافته
 

 1 َرسٚ

  پػٚٞف يطٞبئتغ يٕٞجؿتٍ ضطايت
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 طئتغ فيضز

          - ٞٛـ 1
         - 12/0** ٌطايي ثطٖٚ 2
        - 48/0** 14/0** ٌطايي تزطثٝ 3
       - 26/0** 23/0** 17/0** يطيپص تٛافك 4
      - -34/0** -08/0 -25/0** -15/0** يض٘زٛض ضٚاٖ 5
     - -38/0** 42/0** 36/0** 39/0** 12/0* ييٌطا ٚرساٖ 6
     55/0** -22/0** 28/0** 32/0** 31/0** 05/0 يّيتحه بقياقت 7
   - 55/0** 61/0** -41/0** 34/0** 25/0** 29/0** 14/0** يّيتحه ٞبي ٟٔبضت 8
  - 39/0** 54/0** 47/0** -/21** 25/0** 31/0** 35/0** 07/0 يّيتحه يذٛزوبضآٔس 9
 - 25/0** 33/0** 32/0** 26/0** -35/0** 10/0* 16/0** 27/0** 10/0* يّيتحه يؿتٍيپب 10

           *P < 05/0   **P < 001/0  
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 ،يطيتٛافك پصنفت قرهيتي ، ٞٛـ يطٞبئتغٚ  يّيتحه يؿتٍيپب ٗيث وٝ زٞس ٔي٘كبٖ  1رسَٚ 
 تحهيّي ٞبي ٟٔبضت ،تحهيّي بقياقت ،ييٚرساٖ ٌطا ،ٔٙفي نٛضت ثٝ يٖ ض٘زٛضضٚا ،ٌطايي تزطثٝ ،ٌطايي ثطٖٚ

 . ٚرٛز زاضز زاضي ٔؼٙيضاثغٝ  >05/0P< ٚ 01/0Pآٔبضي  حٛزض ؾغ يّيتحه يٚ ذٛزوبضآٔس
تٛظيغ  وٝ ٘كبٖ زاززض ٔٛضز ٔتغيطٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ  طٚ٘ٛفياؾٕ-وٌّٛٔٛطٚف٘طٔبَ ثٛزٖ آظٖٔٛ ٘تبيذ 

( Tضطيت تحُٕ )٘يع اظ زٚ آظٖٔٛ ثٛزٖ چٙسٌب٘ٝ تكريم ٞٓ ذغي  ٔٙظٛض ثٝ (.P>05/0) ٘طٔبَ اؾت ٞب زازٜ
٘ؿجتي اظ يه ٔتغيط ٔؿتمُ اؾت وٝ تٛؾظ ؾبيط  تحُٕ وٝ سق ( اؾتفبزVIFٜ) ٚ قبذم تٛضْ ٚاضيب٘ؽ
ه )٘عزي ثيكتط ثبقس تحُٕثٙبثطايٗ، ٞط چٝ ٔمساض ؛ ٘ٛؾبٖ زاضز 1تب  0ثيٗ  ٚ قٛز ٕي٘ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ تجييٗ 

( ثبقس ٘كبٖ 0) ٘عزيه ثٝ  وٕتط ايٗ ضطيتچٝ ٔمساض  ، ٞطثطػىؽ ؛ ٚوٕتط اؾت ثٛزٖ ( ٔيعاٖ ٞٓ ذغي1ثٝ 
ذغبي اؾتب٘ساضز ضٌطؾيٖٛ اظ تٛضْ ثباليي ثطذٛضزاض ضطايت ثبالؾت ٚ  ثٛزٖ وٝ ٔيعاٖ ٞٓ ذغي زٞس ٔي

ثٝ زؾت  تحُٕٔمساض  ثط 1( اؾت وٝ اظ تمؿيٓ ػسز VIFذٛاٞٙس ثٛز. قبذم زيٍط، ػبُٔ تٛضْ ٚاضيب٘ؽ )
وّي،  عٛض ثٝثيكتط ثبقس ٔيعاٖ ٞٓ ذغي ثيكتط اؾت.   2ٞط چٝ لسض ٔيعاٖ ػبُٔ تٛضْ ٚاضيب٘ؽ اظ ػسز  .آيس ٔي

تحّيُ ضٌطؾيٖٛ ٕٞعٔبٖ  2رسَٚ  (. 2)رسَٚ  ثبقس 10٘جبيس ثبالي  آٔسٜ زؾت ثٝض سأم VIFزض آظٖٔٛ 
ٞٛـ ٚ ػٛأُ  ثيٗ پيف ٌب٘ٝ قفٞبي ططيك ٔتغياظ عٔتغيط ٔالن  ػٙٛاٖ ثٝپبيؿتٍي تحهيّي  ثيٙي پيف
 .زٞس ٔيضا ٘كبٖ قرهيت  ٌب٘ٝ پٙذ

 
  2 رسَٚ

 (entry) ضٚـ ٕٞعٔبٖثٝ پبيؿتٍي تحهيّي چٙس ٔتغيطي  ضٌطؾيٖٛ٘تبيذ تحّيُ 
 ٔتغيطٞبي 

 ثيٗ پيف
 ضطايت غيط اؾتب٘ساضز

 ضطيت 
 اؾتب٘ساضز ثتب

t 
 ؾغح 

 زاضي ٔؼٙي

 ثٛزٖ چٙسٌب٘ٝ ٞٓ ذغي

B 
ذغبي 

 ب٘ساضزاؾت
Tolerance VIF 

 - - 001/0 27/3 - - 48/8 ضطيت حبثت
 056/1 947/0 389/0 86/0 03/0 58/2 01/0 ٞٛـ

 474/1 679/0 016/0 41/2 12/0 01/0 07/0 ٌطايي ثطٖٚ
 441/1 694/0 713/0 36/0 01/0 03/0 01/0 تزطثٝ پصيطي
 318/1 759/0 232/0 -29/1 -01/0 03/0 -07/0 تٛافك پصيطي
 354/1 739/0 001/0 -4/5 -27/0 03/0 -11/0 ضٚاٖ ض٘زٛضي

 120/2 472/0 292/0 -05/1 -06/0 02/0 -03/0 يايٚرساٖ ٌط
 551/1 645/0 275/0 09/1 05/0 03/0 04/0 ذٛزوبضآٔسي تحهيّي

 907/1 524/0 034/0 13/2 12/0 04/0 03/0 اقتيبق تحهيّي
 860/1 538/0 002/0 11/3 18/0 01/0 04/0 تحهيّي ٞبي ٟٔبضت
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تغيط ثبيؿتٍي تحهيّي ثطاثط ثب زض تجييٗ ٔ ثيٗ پيفتطويت ذغي ٔتغيطٞبي وٝ  زٞس ٔي٘كبٖ ٘تبيذ 
 آٖ ٔزصٚضٚ   R; 47/0ٕٞجؿتٍي چٙسٌب٘ٝ ٔتغيطٞب اؾت.  زاض ٔؼٙي > P 001/0زض ؾغح  اؾت وٝ 468/13

2
R  ثيٙي پيفٚاضيب٘ؽ پبيؿتٍي تحهيّي ضا زضنس اظ  22 ثيٗ پيفٔتغيطٞبي وٝ  زٞٙس ٔي٘كبٖ  22/0ثطاثط ثب 

 ،  t; 41/2ٔخجت ) نٛضت ثٝ ٌطايي ثطٖٚتي فمظ نفبت قرهي ثيٗ پيفاظ ٔيبٖ ٔتغيطٞبي . وٙٙس ٔي

25/0 ; β،)  نٛضت ثٝضٚاٖ ض٘زٛض ذٛيي ( 48/5ٔٙفي – ;t، 27/0 - ; β ،)11/3) يّيتحه ٞبي ٟٔبضت ;t ، 

18/0 ; β يّيتحه( ٚ اقتيبق (13/2 ;t  ،12/0 ; β ،)ٝپبيؿتٍي ) ٔتغيط ٔالن ثيٙي پيفزض ٔخجت  نٛضت ث
 . ٘مف زاض٘س (تحهيّي

 

 ثحب

ضٚاٖ ٍب٘ٝ قرهيت قبُٔ اظ ػٛأُ پٙز، فمظ زٚ ػبُٔ قٙبذتي ضٚاٖاظ ثيٗ ػٛأُ پبيساض ٘كبٖ زاز  ٞب يبفتٝ
يّي ضاثغٝ پبيؿتٍي تحه اظآ٘زبوٝ. ثبقٙس ٔيوٙٙسٜ پبيؿتٍي تحهيّي  ثيٙي پيف ،ييٌطا ثطٖٚٚ  ييض٘زٛضذٛ

ضا ثب ثطذي تحميمبت زض ايٗ ظٔيٙٝ  ٞب يبفتٝايٗ  تٛاٖ ٔي( 1393٘عزيىي ثب ٔٛفميت تحهيّي زاضز )نبِحي، 
( ٕٞرٛا٘ي ٘عزيىي زاضز. آٟ٘ب 2011) ، ثه اؾتطْٚ ٚ اؾتٙجطيثب تحميمبت ضٚؾب٘سض ٔمبيؿٝ ٕ٘ٛز. ٘تبيذ حبضط

ض٘زٛضي ثٝ ي ٚ ضٚاٖيٌطاي، ثطٖٚيٌطا، ٚرساٖػبُِٔ ٞٛـ ٚ پٙذ ػبُٔ ثعضي قرهيت ٔيبٖ٘كبٖ زاز٘س وٝ اظ 
 فبضؾيسؼ ٚ ٞبي پػٚٞفاظ عطفي ٘تبيذ ثب آٔٛظاٖ زاض٘س. اي زض ٔٛفميت تحهيّي زا٘فوٙٙسٜتطتيت ٘مف تؼييٗ

( ٘بٕٞرٛاٖ اؾت. آ٘بٖ 2010) ( ٚ ؾًٛ٘ ٚ ٕٞىبضا2008ٖ) پطٔيٛؾيه ٚ فبضٟ٘بْ–چبٔطٚ ،(2003) زفيّسٚ
ٔؼٙبزاضي ثب  ي ضاثغٝپصيطي ٚ تٛافك ٌطاييي، ٚرساٖ يٌطابُٔ قرهيت، تزطثٝپٙذ ػٔيبٖ زضيبفتٙس وٝ اظ 

 زاض٘س. ٔٛفميت تحهيّي

، ٚضظي ويٙٝض٘زٛض اضغطاة، ذكٓ ٚ افطاز ضٚأٖكرهبت انّي ٌفت  تٛاٖ ٔي ٞب يبفتٝزض تجييٗ ايٗ 
زض  ي٘بتٛا٘ط ثٝ س ٔٙزتٛا٘ ٔي اضغطاة ػٕٛٔبً اؾت.زض ٔمبثُ اؾتطؼ  پصيطي آؾيتٚ  ي، تىب٘كٛضيافؿطزٌ

ُ ٚ ذٛاٞف يفطز ٘تٛا٘س زض ثطاثط ٔ قٛز ٔيثبػج ٘يع  ي. تىب٘كٛضقٛز يّيتحه ٞبي فؼبِيت قطٚع يب ازأٝ
س. افطاز ضٚاٖ يضا ضٞب ٕ٘ب يطيبزٌيط ئمبٚٔت وٙس ٚ ٕٔىٗ اؾت ٔؿ غيطزضؾي ٞبي فؼبِيتا٘زبْ  يثطا يزضٚ٘

ٗ يزاقتٝ ثبقٙس ٚ زض ا يضٚظٔطٜ ا٘غجبق ٔٙبؾج ٞبي ؾتطؼاتٛا٘ٙس ثب يٚ ٕ٘ پصيط٘س آؾيتزٛض زض ثطاثط اؾتطؼ ض٘
عاٖ يٗ قىُ اظ ٔيٚ ثٝ ا وٙٙس ٔيضا ضٞب  يّيتحه ٞبي فؼبِيتٚ ضٚ٘س  قٛ٘س ٔيكبٖ يٚ پط س، آقفتٝئٛالغ ٘بأ

ٗ افطاز يٞؿتٙس. ا ييٚ تٟٙب يسئ٘با ذهٛنبًٚ  ٔؿتؼس ٌٙبٜ، غٓافؿطزٜ ٘يع . افطاز قٛز ٔيوٓ آ٘بٖ  يؿتٍيپب
. وٙٙس ٔيف ضا ضٞب يضا ٘ساقتٝ ٚ تىبِ يّيتحه ٞبي فؼبِيتحٛنّٝ  ثٙبثطايٗ قٛ٘س ٔيس ٚ ؾطذٛضزٜ ي٘بأ يضاحت ثٝ

 ،ٞب ثطآقفتٍيٙس تٛا٘ ٔي آؾب٘ي ثٝىٙٛاذت ٚ ضاحت ثٛزٜ ٚ ي يذّم يآضاْ، زاضا ٔؼٕٛالًافطاز ثبحجبت  زض ٔمبثُ
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زض  ثبحجبتؿتٍي افطازِ يٚ پب يوٝ ٔب٘سٌبضاؾت  يؼيٗ عجيثٙبثطا. ضٚثطٚ قٛ٘س يثغط٘ذ ٚ فكبض ضٚا٘ ٞبي ٚضؼيت
 س.ع ثبال ثبقيُ ٘يتحه

. افطاز ثٛزٜ اؾت ييٌطا ثطٖٕٚ٘ٛز  ثيٙي پيفضا  يّيتحه يؿتٍيوٝ پب پبيساض ضٚا٘كٙبذتي طيٗ ٔتغيزٚٔ
 يػٌي. ٚ(1385 ،قٙبؼ حك)سٚاض٘س يٙسٜ أيزض آ ذٛز ٞبي ٔٛفميتثٝ  ػٕٛٔبًٙس ٚ زب٘يلبعغ، فؼبَ ٚ پطٞ ٌطا ثطٖٚ

وٕه وٙس. افطاز  يؿتٍيف پبيت ثٝ افعايكتط ٚ زض ٟ٘بيث يكتط ٚ ٔب٘سٌبضيس ثٝ تالـ ثتٛا٘ ٔيٙسٜ يثٝ آ يسٚاضيأ
ٔخجت  ٞبي ٞيزبٖٚ  يزبٖ ذٛاٞيت، رٙت ٚ رٛـ، ٞي، لبعؼٌطايي رٕغت، يٕينٕ ٞبي ٚيػٌي يزاضا ٌطا ثطٖٚ

 ئخجت ٔخُ قبز ٔبيزبٖ يٚ ٞ يطيبزٌي ٞبي فؼبِيتف يرٙت ٚ رٛـ ثبػج افعا ،ٗ ػٛأُيٗ ايٞؿتٙس. اظ ث
 ثبقس. ٔؤحط يّيتحه يؿتٍيف پبيس زض افعاتٛا٘ ٔيٚ  قٛز ٔيف ؾطػت پطزاظـ اعالػبت يٚ افعا

بق يٚ اقت يّيتحه ٞبي ٟٔبضت، قٙبذتي ضٚاٖساض ي٘بپب ٗ ػٛأُِيٗ ثٛز وٝ اظ ثيذ پػٚٞف ايٍط ٘تبياظ ز
( ٚ 2008بيذ  ثب تحميمبت ٔبضتيٗ ٚ ٔبضـ )ايٗ ٘تثٛزٜ اؾت.  يّيتحه يؿتٍيوٙٙسٜ پب ثيٙي پيف يّيتحه

( زض ذهٛل اقتيبق تحهيّي ٕٞرٛاٖ زض ٔٛضز ذٛزوبضآٔسي ٘بٕٞرٛاٖ اؾت. آ٘بٖ 2010ٕٞىبضاٖ )ٔبضتيٗ ٚ 
ٚ اقتيبق  ذٛزوبضآٔسيوٙٙسٜ پبيؿتٍي تحهيّي ا٘زبْ زاز٘س،  ثيٙي پيفزض تحميمبت عِٛي وٝ زض ٔٛضز ػٛأُ 

 ٟٔٓ زض پبيؿتٍي تحهيّي ٔؼطفي ٕ٘ٛز٘س. تحهيّي ضا زٚ ػبُٔ اظ پٙذ ػبُٔ 
ٔٛضز پػٚٞف لطاض ٍ٘طفتٝ ٚ زض پػٚٞف حبضط  تبوٖٙٛتحهيّي زض پبيؿتٍي تحهيّي  ٞبي ٟٔبضت٘مف 

تحهيّي ٔرتّف ٕٞچٖٛ ٔغبِؼٝ،  ٞبي ٟٔبضتاؾتفبزٜ اظ  تأحيطأب ؛ ثطاي اِٚيٗ ثبض ثطضؾي قسٜ اؾت
 يس قسٜأيزض تحميمبت ٔرتّفي تاٖ آٔٛظ زا٘فكزٛيبٖ ٚ ٚ تٕطوع زض ٔيعاٖ ٔٛفميت تحهيّي زا٘ ضيعي ثط٘بٔٝ
 (. 2011 ٚ ٕٞىبضاٖ، ثيٍي ؛ حؿ2011ٗوٌٛالٖ ٚ ؾٛفت، ؛ 2007٘بتب٘بح،  اؾت )

ٚ  ثطزاضي يبززاقت، ٘ٛيؿي ذالنٝٔغبِؼٝ، تٕطوع،  ٞبي ضٚـ، ضيعي ثط٘بٔٝػجبضتٙس اظ  يّيتحه ٞبي ٟٔبضت
ثب  آٔيع ٔٛفميتٓ وٝ قبُٔ ثطذٛضز يزاقتٝ ثبق يّيتحه يؿتٍيثٝ ٔفْٟٛ پب يأتحبٖ زازٖ. اٌط ٍ٘بٞ

ثبػج  يّيتحه ٞبي ٟٔبضتاظ  يف ٔكىُ اؾت، ثطذٛضزاضيٗ، فكبض أتحبٖ ٚ تىبِيئخُ ٕ٘طات پب ٞبيي چبِف
 ضيعي ثط٘بٔٝثب  ،(1374)فٛالزچًٙ،  اؾتفبزٜ وٙٙسأتحبٖ زازٖ  يثطا ياظ فٖٙٛ فطاقٙبذت اٖآٔٛظ زا٘ف قٛز ٔي

ثب اؾتفبزٜ اظ فٖٙٛ تٕطوع ثط يبزٌيطي ذٛز  (،1991ثطيتٖٛ ٚ تيؿط، ) سٙزٞف يضا افعا ت ٔغبِؼٝيوٕ ،زضؾت
 يطيبزٌي يح ٔغبِؼٝ ٔطحّٝ ثٝ ٔطحّٝ ثطاينح ٞبي ضٚـاؾتفبزٜ اظ  ٚ ثب( 1383)ٔطتضٛي ظازٜ،  ٔؿّظ قٛ٘س

هيّي تح اظ٘ظطٚ زض ٘تيزٝ  (1391ٚ نٕسيبٖ، يذسيٛي، احٕس؛ 2013ثبضاربؼ، ؛ 2003آِٗ، ) ف ضٚ٘سيپ
 ٞبي ٟٔبضتٚ  ا٘س يطيبزٌي يا چطذٝ، يّيتحه ٞبي ٟٔبضتوٙس وٝ يع اقبضٜ ٔي( 2007٘) س. ٘بتب٘بحپبيؿتٝ قٛ٘

قٛز. يٗ ٔٙزط ٔييپب يّيآٔٛظاٖ ثبٞٛـ، اغّت ثٝ ػّٕىطز تحهٗ زا٘فيزض ث يف حتيضؼ يّيتحه
 يكتطيت ثيزٞٙس ٔٛفمياؾتفبزٜ لطاض ٔٔٙظٓ آٟ٘ب ضا ٔٛضز  عٛض ثٝثطذٛضزاض٘س ٚ  ٞب ٟٔبضتٗ يوٝ اظ ا يآٔٛظا٘ زا٘ف
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  ضا يّيس ٔمبٚٔت آٟ٘ب ضا زض ثطاثط ٔؿبئُ تحهتٛا٘ ٔيت، يٗ احؿبؼ ٔٛفميا احتٕبالًوٙٙس ٚ يضا تزطثٝ ٔ

 ف زٞس.يافعا
بق يٕ٘ٛزٜ، اقت ثيٙي پيفضا  يّيتحه يؿتٍيوٝ پب يٍطيط زئتغاظ ثيٗ ػٛأُ ٘بپبيساض ضٚا٘كٙبذتي، 

پبيؿتٍي تحهيّي زض تحميمبت ٔبضتيٗ  ثيٙي پيفتحهيّي يىي اظ پٙذ ٔتغيط ٟٔٓ زض اقتيبق . ثبقس ٔي يّيتحه
 اظ يّيبق تحهياقتٕٞرٛا٘ي زاضز.  وبٔالًي تحميك حبضط ثب آٖ ٞب يبفتٝ( ثٛز ٚ اظ ايٗ ٔٙظط 2010ٚ ٕٞىبضاٖ )

ٔٛضٛع،  هي ياؾت وٝ ثط ضٚ يقٙبذت ٔؤحطت وٙٙسٜ ٚ يب، ؾطايه حبِت پبي( 2002) ٕٞىبضاٖٚ  قٛاِي ٘ظط
كطفت يٚ پ يطيبزٌيوٝ ثب  ضفتبضٞبييثب  يّيبق تحهي. اقتقٛز ٔيب ضفتبض ذبل ٔتٕطوع يٚالؼٝ، قرم 

  يٚ ضٚا٘كٙبذت يىيعيعاٖ ٔكبضوتِ فيبٍ٘ط ٔيث( ٚ 2004چ، يٙتطي)پ اؾت ذٛضزٜ ٌطٜٔطثٛط اؾت  يّيتحه

 يزاض٘س ا٘طغ ييثبال يّيتحهبق يوٝ اقت يآٔٛظا٘ٗ زا٘في(. ٕٞچ1999ٙٗ، ي)آؾت ُ اؾتيآٔٛظ زض تحهزا٘ف
وٙٙس ٚ آ٘چٙبٖ ٔزصٚة ٔغبِؼٝ ٚ يزاقتٝ، ٍٞٙبْ ٔغبِؼٝ احؿبؼ غطٚض ٔ يف زضؾيا٘زبْ تىبِ يثطا يفطاٚا٘

( ٘يع اقتيبق 2003) پيٙتطيچثٝ ظػٓ (. 2004، ثبوط ٚ قٛاِي) وٙٙسيقٛ٘س وٝ ظٔبٖ ضا فطأٛـ ٔئ يطيبزٌي
وٙٙس وٝ ايٗ ػبُٔ ٞسفٕٙس آٔٛظقي  ٞبي فؼبِيتز ضا نطف آٔٛظاٖ ا٘طغي ذٛزا٘ف قٛز ٔيتحهيّي ثبػج 

 ظيبزي ذٛاٞس زاقت.  زؾتيبثي ثٝ ٘تبيذ ٔغّٛة ٘مفٔؿتميٓ زض  نٛضت ثٝ
بفتٝ يؾبذت  ٞبي فؼبِيت، وٙٙس ٔياٖ ٔكتبق، ٞسفٕٙس ػُٕ آٔٛظ زا٘فٌفت  تٛاٖ ٔيزض تجييٗ ايٗ ٘تبيذ 

ايٗ ٔيعاٖ تحُٕ ٚ پبيؿتٍي آ٘بٖ زض ٔمبثُ فكبضٞبي ثٙبثط؛ وٙٙس ٔيذ ٔغّٛة تالـ يوؿت ٘تب يزاض٘س ٚ ثطا
 اؾت، (يفتٍيقرصثٝ )ٚ  ي، فساوبضيوٝ قبُٔ ا٘طغ يّيبق تحهياقت .ذٛاٞس قسضٚظٔطٜ تحهيّي ٘يع ثيكتط 

ط٘سٜ يبزٌي يٚلتزض ٚالغ ب ٔغبِؼٝ اؾت. يبق، ضغجت، افتربض ٚ چبِف زض وبض ياقت احؿبؼ ٟٔٓ ثٛزٖ، يفساوبض
زض ٔمبثُ اؾت وٝ  يٟيثسثؿيبض ظيبز اؾت ٔيُ ٚ ضغجت ٚي ثطاي يبزٌيطي ٚ  ضزي زأٟٕ يّيتحه اٞساف

ٚ ثب اؾتطؾٟبي ضٚظٔطٜ تحهيّي ثٝ ضاحتي وٙبض آٔسٜ ٚ زض ٘تيزٝ ثٝ افعايف  وٙس ٔيفكبضٞبي تحهيّي ٔمبٚٔت 
 .ٕ٘بيس ٔيذٛز وٕه  يّيتحه يؿتٍيپب

 

 يگيزنتيجه

ت يٓ ٚ تطثيتؼّ ا٘سضوبضاٖ زؾتوٝ ٔؼّٕبٖ، ٔكبٚضاٖ ٚ  زقٛ ٔي ٌيطي ٘تيزٝٗ يثب تٛرٝ ثٝ آ٘چٝ ٌفتٝ قس چٙ
ثٝ  يّيبق تحهيف اقتيٗ افعايٚ ٕٞچٙ يّيتحه ٞبي ٟٔبضتف يٙس ثب افعاتٛا٘ ٔيزض آٔٛظـ ٚ پطٚضـ 

ثبالتط ذٛاٞس  يّيت تحهيكتط ثٝ ٔٛفميث يؿتٍيٙس. چطا وٝ پبياٖ وٕه ٕ٘بآٔٛظ زا٘ف يّيكتط تحهيث يؿتٍيپب
ٚ اضغطاة ذٛز ضا ٘كبٖ  يكتط ثب افؿطزٌيوٝ ث يرٟت وبٞف ضٚاٖ ض٘زٛض ضيعي ثط٘بٔٝٗ يس. ػالٜٚ ثط ايا٘زبٔ

 يّيتحه يؿتٍيف پبيزض رٟت افعا ياؾبؾ ياظ ٌبٟٔب ٌطا ثطٖٚٔٙبؾت افطاز  يّيت تحهيٚ ٞسا زٞس ٔي
 اٖ ذٛاٞس ثٛزآٔٛظ زا٘ف
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ٞب تٟٙب زض زازٜ اظ ٘ٛع ٔمغؼي ثٛزٜ وٌٝفت ايٗ پػٚٞف  تٛاٖ ٔيايٗ پػٚٞف  ٞبي ٔحسٚزيتذهٛل زض 
آٔٛظاٖ زثيطؾتب٘ي قٟط ايٗ پػٚٞف زض ربٔؼٝ زا٘ف ،اؾت. ػالٜٚ ثط ايٗ آٔسٜ زؾت ثٝيه ٔمغغ ظٔب٘ي ذبل 

 ٗيا يٞب يبفتٝ ثٝ تٛرٝ ثبقٟطوطز ا٘زبْ قسٜ اؾت ٚ زض تؼٕيٓ ٘تبيذ ثٝ رٛأغ زيٍط ثبيؿتي احتيبط ٕ٘ٛز. 
 يّيتحه يؿتٍيپب فيافعا ذهٛل زض تيثتط ٚ ٓيتؼّ بٖئطث ٚ ٔكبٚضاٖ قٛزئ كٟٙبزيپ پػٚٞف

 الظْ ٞبي آٔٛظـ آٔٛظاٖزا٘ف يّيتحه بقياقت فيافعا ٚ يّيتحه ٞبي ٟٔبضت آٔٛظـ كيعط اظ اٖآٔٛظ زا٘ف
 .زٞٙس ذطد ثٝ تيرس آٖ يطيثىبضٌ زض ٚ وطزٜ يع ضا
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