رابطِ بیي هطلَبیت اجتواعی ٍ خَدکارآهدی با شادکاهی داًشجَیاى
(هَرد هطالعِ :داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحد ًکا)

ؾیسُ ظّطا هحوَزی
اثَالمبؾن ثطیوبًی
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تبضید ٍنَل98/01/09 :
تبضید پصیطـ99/08/19 :
چکیدُ

ّسف اظ پػٍّف حبضط ،تقییي ضاثغِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ٍ ذَزوبضآهسی ثب قبزوبهی زاًكدَیبى
همغـ وبضقٌبؾی اضقس ثَزُ اؾت .پػٍّف تَنیفی اظ ًَؿ ّوجؿتگی ٍ اظ ًَؿ هغبلقبت وبضثطزی هیثبقس
خبهقِ آهبضی قبهل ولیِ زاًكدَیبى همغـ وبضقٌبؾی اضقس زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ًىب ثِ تقساز 190
ًفط ثَزً .وًَِ آهبضی ثب اؾتفبزُ اظ خسٍل وطخؿی ٍ هَضگبى ،ثِ تقساز ً 127فط ٍ ثِ قیَُ ًوًَِگیطی
تهبزفی عجمِای ثط حؿت خٌؿیت اًتربة قسًس .خْت خوـآٍضی زازُّب اظ ؾِ پطؾفًبهِ اؾتبًساضز
هغلَثیت اختوبفی ،ذَزوبضآهسی ٍ قبزوبهی اؾتفبزُ قسُ اؾت .ضٍایی نَضی اثعاض تَؾظ نبحتًؾطاى ٍ
هترههبى هطثَعِ هَضز تأییس لطاضگطفتِ اؾت .پبیبیی آىّب ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى آلفبی وطًٍجبخ ثطای ّط
یه ثِ تطتیت ثطاثط  0/88 ٍ 0/81 ،0/87ثِزؾت آهس .خْت ثطضؾی ٍ تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب اظ ضٍـّبی
آهبض تَنیفی ٍ آهبض اؾتٌجبعی قبهل ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ٍ ضگطؾیَى اؾتفبزُ قسً .تبیح ًكبى زاز
وِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ( ٍ )r;0/256ذَزوبضآهسی ( )r;0/321ثب قبزوبهی زاًكدَیبى ضاثغِ هثجت ٍ
هقٌیزاضی ٍخَز زاضز؛ ٍ ؾْن ّط یه اظ هؤلفِّبی ذَزوبضآهسی زض پیفثیٌی قبزوبهی زاًكدَیبى
هتفبٍت اؾتّ .نچٌیي هیعاى هغلَثیت اختوبفی ،ذَزوبضآهسی ٍ قبزوبهی زاًكدَیبى هطز ٍ ظى هتفبٍت
ًیؿت.
ٍاشگاى کلیدی :هغلَثیت اختوبفی ،ذَزوبضآهسی ،قبزوبهی.

1ـ زاًفآهَذتِ وبضقٌبؾی اضقس ضٍاىقٌبؾی فوَهیٍ ،احس ًىب ،زاًكگبُ آظاز اؾالهیً ،ىب ،ایطاى
2ـ اؾتبزیبض گطٍُ هسیطیت آهَظقیٍ ،احس ًىب ،زاًكگبُ آظاز اؾالهیً ،ىب ،ایطاىًَ( .یؿٌسُ هؿئَل).
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هقدهِ

زاًكدَیبى ثِفٌَاى هْنتطیي فٌهط زاًكگبُّب هحؿَة هیقًَس .ثِعَضی وِ توبم توْیسات زض
خطیبى ثطًبهِضیعیّب ٍ ؾیبؾتگصاضیّب زض ًْبیت ثِ آىّب هٌتْی هیقَز .ظیطا آهبزُؾبظی ٍ ایدبز
نالحیتّبی الظم زض زاًكدَیبى ثطای ٍضٍز ثِ اختوبفی وِ ذَز ؾبظًسُ آى ذَاٌّس ثَز ّسف ًْبیی
آهَظـ فبلی اؾت .ثیگوبى زض ایي ضًٍسّ ،ط چِ ثِ هؿبئل هطثَط ثِ آىّب ثیفتط تَخِ قَز ؾبذتبض آتی
اختوبؿ اظ اؾتحىبم ثیفتطی ثطذَضزاض ذَاّس ثَز (فعیعیًػاز ٍ ّوىبضاى .)1139 :1393 ،خبهقِای
هیتَاًس ثِؾَی اّساف هتقبلی ٍ ایسُآل ذَز گبم ثطزاضز وِ قبزی ٍ قبزوبهی تدطثِ ّویكگی افضبی آى
خبهقِ ثبقس چطا وِ قبزی زض ثْجَز ٍ افعایف ؾالهت خؿوبًی ٍ ضٍاًی ًمف هؤثطی زاضز (حؿيًیب ،نبلح
نسقپَض ٍ زهبًٍسی .)1393 ،ثسٍى قه قبزوبهی ثِفٌَاى ًكبًگط قىَفبیی فطز زض ثیي هْنتطیي
هفبّین ضٍاىقٌبؾی هثجت خبیگبّی لبثلتَخْی زاضز؛ ٍ اّساف ثؿیبضی اظ هطزم اظ ظًسگی احؿبؼ
قبزوبهی اؾت .ثِعَض ولّی قبزوبهی زضخِای اؾت وِ فطز ویفیت ظًسگی ذَز ضا اضظیبثی هیوٌس .فطز اگط
اظ قطایظ ظًسگی ذَیف ضاضی ثبقس ،اغلت احؿبؼ ذَقحبلی هیوٌس (آزام وبضزٍظ ٍ ؾبضیىبم.)2018 ،1
قبزوبهی یه حبلت فبعفی هثجت اؾت وـِ ثب ذكٌَزی ،لصت ٍ ذطؾٌسی هكرم هیقَز ٍ ثب ذَز
نفبت ٍ فالئوی اظ خولِ زاقتي ثبٍضّبی هثجت زض هَضز ظًسگیّ ،یدبًبت هثجت ٍ فمساى ّیدبًبت هٌفی
ثِ ّوطاُ زاضز؛ ثِفجبضت زیگط ،قبزوبهی آضاهف فىطی اؾت وـِ ًتبیح هغلَثی ضا ثطای ظًسگی پیفثیٌی
هیوٌس ٍ ضضبیت اظ ظًسگی ضا افعایف هیزّس (ؾپْطیبى آشض ٍ ّوىبضاى)39 :1395 ،؛ ٍ هفَْهی اؾت وِ
چٌسیي خعء زاضزً .رؿت ایيوِ خعئی فبعفی ٍ ّیدبًی زاضز؛ وِ ثبفث هیقَز فطز قبزوبم ّوَاضُ اظ
ًؾط ذلمی قبز ٍ ذَقحبل ثبقس .زٍّم آًىِ خعئی اختوبفی زاضز؛ وِ گؿتطـ ضٍاثظ اختوبفی ضا ثِزًجبل
زاضز (لٌجطیبى ٍ ّوىبضاى .)554 :1395 ،فطزی وِ اظ قبزوبهی ثیفتطی ثطذَضزاض اؾت ،آضاهف ٍ احؿبؼ
اهٌیت ثیفتط ،تهوینگیطی ضاحتتط ،هیعاى وبض هغلَة ٍ هكبضوت ثیفتط ،ظًسگی ؾبلن ٍ پطاًطغی ٍ زض
ًْبیت ظًسگی ضضبیتوٌساًِای زاضز (حؿيًیب ،نبلح نسقپَض ٍ زهبًٍسی.)33 :1393 ،
قبزوبهی زاضای پٌح ثقس هیثبقس1 .ـ ضضبیت اظ ظًسگی :وِ هیعاى اضضبی ًیبظّبی هبزی ٍ هقٌَی
آظهَزًی زض ظًسگی اؾت2 .ـ حطهت ًفؽ :وِ تَاًبیی زضن ذَز ،پصیطـ ذَز ٍ احتطام ثِ ذَز اؾت.
3ـ ؾالهت ضٍاى :وِ یه حبلت توبم فیبض خؿوی ،ضٍاًی ٍ ضفبُ اختوبفی اؾت ٍ احؿبؼ ذَقی وِ
آظهَزًی زض آى تَاًبییّبیف ضا ثِوبض هیثٌسز ٍ ثب فكبضّبی هقوَل ظًسگی وٌبض آهسُ ٍ زض هحیظ وبض ٍ
اختوبؿ هفیس ٍ اثطثرف اؾت4 .ـ ضضبیت ذبعط :وِ احؿبؼ ضضبیت ظهبًی حبنل هیقَز وِ ثب اًدبم
وبضّبیی ویفیت ٍ ظیجبیی ظًسگی هضبفف گطز5 .ـ ذلك هثجت :وِ ذلكٍذَ ،ؾجه ضفتبضی ٍ ضفتبضّب
هكرموٌٌسُ پبؾدزّی یه آظهَزًی ثِ هَلقیتّب اؾت (ضًدجط ٍ ّوىبضاى .)1394 ،قبزوبهی ثِفٌَاى
یىی اظ هْنتطیي ًیبظّبی ضٍاًی ثكط ،ثِزلیل تأثیطات فوسُای وِ ثط قىلگیطی قرهیت آزهی زاضز،
1- Adam Karduz & Saricam
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ّوَاضُ شّي اًؿبى ضا ثِ ذَز هكغَل وطزُ اؾت .اظ عطفی خبهقِای پَیب ٍ ظًسُ تلمی هیقَز وِ فٌبنط
قبزیآفطیي زض آى فطاٍاى ثبقس .ثٌبثطایي هیتَاى گفت؛ قبزوبهی یىی اظ هفبّین ٍ هؤلفِّبی اؾبؾی
ظًسگی افطاز ثٍِیػُ زاًكدَیبى ثِقوبض هیضٍز وِ اضتجبط تٌگبتٌگی ثب هَفمیت آهَظقی زاضز (نبلحی
فوطاى ٍ فبثسیٌی ثلتطن.)1397 ،
یىی اظ هتغیطّبیی وِ ثب قبزوبهی زاًكدَیبى ،اضتجبط زاضز ٍ زض ایي پػٍّف هَضز هغبلقِ لطاض گطفتِ
اؾت ،هغلَثیت اختوبفی هیثبقس .یىی اظ تَاًبییّبی افطاز هغلَثیت اختوبفی اؾت .توبیل ثِ هَضز تأییس
لطاض گطفتي یه ًیبظ هكتطن ثیي توبهی اًؿبىّب اؾت؛ ّوِ افطاز ثِعَض عجیقی ثِ آى توبیل زاضًس ،تأییس
ٍ پصیطفتِقسى تَؾظ زیگطاى ضا زٍؾت زاضًس ٍ زض خْت وؿت آى تالـ هیوٌٌس؛ وِ زض ًْبیت ؾري
گفتي ٍ ضفتبض وطزى هغبثك اًتؾبضات زیگطاى ضا هغلَثیت اختوبفی هیًبهٌس (ؾطهسی ؾلغبى ٍ ّوىبضاى،
 .)1392هغلَثیت اختوبفی فجبضت اؾت اظ توبیل افطاز ثِ پبؾد زازى هغلَة ٍ پطعطفساض اظ ًؾط اختوبفی
ثِخبی تَنیف آًچِ ٍالقبً فىط هیوٌٌس ،افتمبز زاضًس ٍ یب اًدبم هیزٌّس (اثَالمبؾوی ٍ خَاًویطی:1391 ،
)7؛ یب زاقتي گطایفّبی هثجت ًؿجت ثِ افطاز ،تهسیك وطزى زیگطاى ٍ ثِعَض ولّی پصیطفتي افطاز ثِضغن
ثطذی ضفتبضّبی ؾطزضگنوٌٌسُ ٍ پیچیسُ آىّب اؾت .افطاز ثب هغلَثیت اختوبفی هٌبؾت ثطای ؾبظگبضی ثب
لَافس ٍ ٌّدبضّبی اختوبفی ٍ زض اهبى هبًسى اظ عطز اختوبفی تالـ هیوٌٌس .احتطام ثِ ذَز ،هتىی ثَزى
ثِ ذَز زض ضٍاثظ ثیي فطزی ،تَاًبیی لَی اثطاظ ٍخَز ٍ هغطح وطزى ثبٍضّبی ذَز ،ثطلطاضی ضٍاثظ ثیي
فطزی ضضبیتثرف ٍ ثطذَضزاضی اظ ؾالهت ضٍاًی ظیبز اظ ٍیػگیّبی ایي افطاز اؾت .تحمیمبت گَیبی
ایي اؾت وِ هغلَثیت اختوبفی ّوبًٌس پیَؾتبضی اؾت وِ زض یه اًتْبی آى افطازی ثب ؾغح ثبالیی اظ
هغلَثیت اختوبفیً ،ؾطّب ٍ تدطثیبت قرهی ذَز ضا زض ههبحجِّب ٍ پبؾرگَیی ثِ ؾؤاالت تغییط
هیزٌّس زض نَضتی وِ زض اًتْبی زیگط آى ،افطاز ثب ؾغح پبییٌی اظ هغلَثیت اختوبفی زض ًؾطیبت ٍ
تدطثیبت ذَز ثبثتلسم ّؿتٌس (هطازی ٍ زّمبًی .)114 :1397 ،هغلَثیت اختوبفی هیتَاًس ثركی اظ
ؾبذتبض انلی قرهیت یه فطز ثبقس وِ زاضای زٍ خعء هیثبقس :اًىبض نفبت ،ضفتبضّب ٍ ٍیػگیّبی
ًبهغلَة ٍ ،تأییس ٍیػگیّب ،ضفتبضّب ٍ نفبت هغلَة ٍ ثط ایي فطو اؾتَاض اؾت وِ افطاز تالـ هیوٌٌس
تب ذَز ضا ثِ قىل هثجت ثِ تهَیط ثىكٌس ٍ هْبضتّب ،تَاًبییّب ٍ اضظـّبی اختوبفی ذَز ضا افعایف
زٌّس تب اظ فسم تأییس اختوبفی خلَگیطی وٌٌس (زٍهیٌگَؼ اؾپیٌَظا ٍ ّوىبضاى.)2018 ،1
یىی زیگط اظ هتغیطّبی هْن ٍ اثطگصاض ثط قبزوبهی زاًكدَیبى وِ زض ایي پػٍّف ثِ آى تَخِ قسُ
اؾت .ذَزوبضآهسی 2اؾت .ثٌسٍضا ذَزوبضآهسی ضا ثِفٌَاى لضبٍت افطاز زضثبضُ تَاًبییقبى ثطای
ؾبظهبىزّی ٍ اخطای ثقضی ضفتبضّب زض خْت ضؾیسى ثِ اّساف هَضز ًؾط ،تقطیف وطزُ اؾتّ .نچٌیي
ٍی ثط ایي ثبٍض ثَز وِ ذَزوبضآهسی یىی اظ هْنتطیي فَاهل تٌؾینوٌٌسُ ضفتبض اًؿبى اؾت .لضبٍتّبی
1- Domínguez-Espinosa et al
2- Self-Efficacy
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ًبوبضآهسی فطز ،زض یه هَلقیت ،ثیفتط اظ ویفیت ٍ ٍیػگیّبی ذَز هَلقیت فكبضّب ضا ثٍِخَز هیآٍضز.
افطاز وـن ذَزوبضآهس ،تفىطات ثسثیٌبًِای زضثبضُ تَاًبییّبی ذَز زاضًس ،ثٌبثطایي ایي افطاز اظ ّط هَلقیتی
وِ ثط اؾبؼ ًؾط آىّب فطاتط اظ تَاًبییّبیكبى ثبقس ،زٍضی هیوٌٌس .زض همبثل ،افطاز ثب ذَزوبضآهسی ثبال
تىبلیف ؾرت ضا ثِفٌَاى چبلفّبیی وِ هیتَاًٌس ثط آىّب هؿلظ قًَس ،زض ًؾط هیگیطًس .آىّب تىبلیف
چبلفاًگیع ضا اًتربة هیوٌٌس ٍ ؾطیـتط حؽ ذَزوبضآهسیقبى ثْجَز هییبثس ٍ زض نَضت ٍخَز
هكىالت ،تالقكبى حفؼ هیقَز (َّقوٌسخب ٍ ّوىبضاى .)172 :1393 ،ذَزوبضآهسی زض ٍالـ فجبضت
اؾت اظ ثبٍضّبی قرم زض هَضز تَاًبییّبیف ثطای اتربش ؾغَح اًتربثی فولىطز وِ ضاٌّوب ٍ
قىلزٌّسُ ضٍیسازّبی هؤثط ثط ظًسگی فطز هیثبقس .ایي ثبٍضّب هَخت تأثیطگصاضی ثط قیَُ تفىط،
احؿبؼ ،اًگیعـ یب ضفتبض فطز ًیع هیگطزًس .احؿبؼ لَی ذَزوبضآهسی هَخت ثْجَز زیسگبُّبی هثجت
فطزی ٍ هكبضوت ثْتط فطز زض اًدبم فقبلیتّب ،تٌؾین اّساف ٍ تقْس وبضی هیگطزز (نفبضی ٍ ّوىبضاى،
 .)46 :1393زض هیبى اثقبز هرتلف ذَزوبضآهسی ،ثقس ذَزوبضآهسی تحهیلی وِ ثب وَقف ٍ پبفكبضی زض
اًدبم تىبلیف ،ثِوبضگیطی ضاّجطزّبی قٌبذتی ٍ فطاقٌبذتی ،ذَز ؾبظهبًسّی ،پبیساضی زض ضٍیبضٍیی ثب
زقَاضیّب ،گعیٌف ضقتِ ٍ هبًٌس ایيّب تأثیط ذَز ضا زض خٌجِّبی گًَبگَى ظًسگی افطاز ثط خبی هیگصاضز،
هتغیطی هْن ثِقوبض هیضٍز .افطاز ثب ثبٍضّبی ذَزوبضآهسی لَیً ،ؿجت ثِ افطازی وِ ذَزوبضآهسی
ضقیف زاضًس ،زض اًدبم تىبلیف وَقف ٍ پبفكبضی ثیفتطی اظ ذَز ًكبى هیزٌّس ٍ زض ًتیدِ فولىطز
آًبى زض اًدبم تىبلیف ثْتط اؾت (ًقیوی ٍ ّوىبضاى.)29 :1395 ،
ًتبیح پػٍّف اًبضی ٍ پبوساهي ( )1396ثب فٌَاى ثطضؾی ضاثغِ ذَزوبضآهسی ٍ وفبیت اختوبفی ثب
قبزوبهی زض زاًكدَیبى ًكبى زاز وِ ثیي ذَزوبضآهسی ٍ قبزوبهی ضاثغِ هثجت ٍ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
اوجطیبى ( )1395ثب پػٍّكی ثب فٌَاى ضاثغِ ثیي ًگطـ هصّجی ثب قبزوبهی ٍ ذَزوبضآهسی زاًفآهَظاى
زٍضُ زٍّم هتَؾغِ ًكبى زاز وِ ثیي ًگطـ هصّجی ثب قبزوبهی ٍ ذَزوبضآهسی زاًفآهَظاى ضاثغِ هثجت
ٍ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز .ؾوبیی ( )1394ثب پػٍّكی ثب فٌَاى ثطضؾی ضاثغِ هغلَثیت اختوبفی ٍ
ذَزوبضآهسی ثب فعتًفؽ زاًف آهَظاى پؿط زٍضُ اٍل هتَؾغِ قْطؾتبى اللیس ًكبى زاز وِ ثیي هغلَثیت
اختوبفی ثب فعت ًفؽ؛ ثیي هغلَثیت اختوبفی ثب ذَزوبضآهسی؛ ثیي ذَزوبضآهسی ثب فعتًفؽ
زاًفآهَظاى ّوجؿتگی هثجت ٍ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز ّنچٌیي هغلَثیت اختوبفی ٍ ذَزوبضآهسی تَاى
پیفثیٌی هقٌبزاضی ثطای فعتًفؽ زاًفآهَظاى ضا زاضًسً .تبیح پػٍّف هطوعی ( )1394ثب فٌَاى ثطضؾی
ضاثغِ هغلَثیت اختوبفی ٍ ذَزوبضآهسی ثب هیعاى قبزوبهی زاًكدَیبى همغـ وبضقٌبؾی زاًكگبُ آظاز
ٍاحس وطهبى ًكبى زاز وِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ٍ ذَزوبضآهسی ثب قبزوبهی زض زاًكدَیبى ضاثغِ ٍخَز
زاضز ،ثقالٍُ پؿطاى اظ لحبػ ذَزوبضآهسی ،قبزوبهی ٍ هغلَثیت اختوبفی ثبالتط اظ زذتطاى ثَزًس .ودجبف
ٍ ّوىبضاى ( )1394ثب پػٍّكی ثب فٌَاى تأثیط ذَزوبضآهسی ،تَاًوٌسؾبظی ٍ قبزوبهی ثط اثطاظ ٍخَز
هقلوبى ًكبى زازًس وِ توبم هتغیطّبی هَضز ثطضؾی ثب ّوسیگط اضتجبط هقٌبزاضی زاضًسً .تبیح پػٍّف
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حؿيًیب ٍ ّوىبضاى ( )1393ثب فٌَاى هسلیبثی ضاثغِ ؾبذتبضی َّـ ّیدبًی ٍ قبزوبهی ثب ٍاؾغِگطی
ذَزوبضآهسی ٍ ذَزتٌؾیوی تحهیلی ًكبى زاز وِ َّـ ّیدبًی ،ذَزوبضآهسی ٍ ذَزتٌؾیوی تحهیلی
ثِنَضت هؿتمین قبزوبهی ضا پیفثیٌی هیوٌٌسّ .نچٌیي َّـ ّیدبًی ثب ٍاؾغِ ،ذَزوبض آهسی ٍ
ذَزتٌؾیوی تحهیلی ،قبزوبهی ضا ثِنَضت غیطهؿتمین ٍ لَیتط اظ هؿیط هؿتمین ،پیفثیٌی هیوٌس.
فطقبز ٍ ّوىبضاى ( )1393ثب پػٍّكی ثب فٌَاى ضاثغِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ٍ هجبحثِعلجی ثب قبزوبهی
زاًكدَیبى ایطاًی ًكبى زازًس وِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ثب قبزوبهی ضاثغِ هٌفی ٍ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
ّنچٌیي ثیي هجبحثِعلجی ٍ قبزوبهی ضاثغِ ٍخَز ًساضز .نفبضی ٍ ّوىبضاى ( )1393ثب پػٍّكی ثب فٌَاى
قبزوبهی ،ذَزوبضآهسی ٍ پیكطفت تحهیلی زض زاًكدَیبى ًكبى زازًس وِ ثیي قبزوبهی ،ذَزوبضآهسی ٍ
پیكطفت تحهیلی ّوجؿتگی هثجت ٍ هقٌیزاضی ٍخَز زاضز .غالهقلی لَاؾبًی ٍ ّوىبضاى ( )1393ثب
پػٍّكی ثب فٌَاى اثط آهَظـ قبزوبهی ثِ قیَُ قٌبذتی ضفتبضی ثط ثبٍضّبی ذَزوبضآهسی ٍ اؾتطؼ
تحهیلی ًكبى زازًس وِ آهَظـ ثطًبهِ قبزوبهی فَضزایؽ ضوي افعایف احؿبؼ قبزوبهی زاًفآهَظاى
ثط افعایف ذَزوبضآهسی فوَهی ٍ وبّف اؾتطؼ هطثَط ثِ فقبلیتّبی تحهیلی تأثیط هقٌیزاضی زاضز.
اثَالمبؾوی ٍ خَاًویطی ( )1391ثب پػٍّكی ثب فٌَاى ًمف هغلَثیت اختوبفی ،ؾالهت ضٍاًی ٍ
ذَزوبضآهسی زض پیفثیٌی پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى زذتط ًكبى زازًس وِ تحطیف ٍالقیت،
ذَزوبضآهسی ٍ ؾالهت ضٍاًی ثب پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى فبزی ٍ تیعَّـ ضاثغِ هثجت ٍ
هقٌیزاضی زاضًسّ .نچٌیي حسٍز  12زضنس ٍاضیبًؽ هطثَط ثِ پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى تیعَّـ
تَؾظ هتغیطّبی هغلَثیت اختوبفی ،ؾالهت ضٍاًی ٍ ذَزوبضآهسی تجییي هیقَز؛ زض نَضتی وِ زض
زاًفآهَظاى فبزی ایي همساض حسٍز  31زضنس ثَز؛ ٍ ؾغح پبییي هغلَثیت اختوبفی ٍ ؾغَح ثبالی
ؾالهت ضٍاًی ٍ ذَزوبضآهسی ،پیكطفت تحهیلی ضا افعایف هیزٌّس.
یَالًس ٍ هبًیالل )2018( 1ثب هغبلقِای ثب فٌَاى ذَزوبضآهسی ٍ اضتجبط آى ثب ضضبیت اظ ظًسگی ٍ
قبزوبهی زض زاًكدَیبى ًكبى زازًس وِ ذَزوبضآهسی ،ضضبیت اظ ظًسگی ٍ قبزوبهی زاًكدَیبى ظى ٍ هطز
ضا پیفثیٌی هیوٌس .وبپَتَ )2017( 2ثب پػٍّكی ثب فٌَاى توبیل هغلَة اختوبفی زض ؾٌدفّبی
ذَزهحَض :قَاّسی اظ ًؾطؾٌدی آًالیي ًكبى زاز وِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ٍ قبزوبهی شٌّی
ّوجؿتگی ٍخَز زاضز .زٍضاى ٍ ییلسیطین )2017( 3ثب پػٍّكی ثب فٌَاى ضاثغِ ثیي ؾغَح قبشوبهی هسیطاى
هسضؾِ ٍ هیعاى ذَزوبضآهسی آًبى ًكبى زازًس وِ ثیي هیعاى قبزوبهی ٍ ذَزوبضآهسی هسیطاى هسضؾِ
ضاثغِ هثجت ٍ هقٌیزاضی ٍخَز زاضز .هَؾَیًؿت ٍ هىًَسی ( )2016ثب پػٍّكی ثب فٌَاى ضاثغِ ثیي
هغلَثیت اختوبفی ،هؿئَلیت ،ذَزوبضآهسی ٍ هْبضتّبی اضتجبعی زاًفآهَظاى ًكبى زازًس وِ ثیي
هغلَثیت اختوبفی ،ذَزوبضآهسی ،هؿئَلیت ٍ هْبضتّبی اضتجبعی زاًفآهَظاى ضاثغِ هثجت ٍخَز زاضز.
1- Yolande & Manilall
2- Caputo
3- Duran & Yıldırım
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ّنچٌیي هغلَثیت اختوبفی ،هؿئَلیت ٍ ذَزوبضآهسی ثِ تطتیت ثْتطیي پیفثیٌیوٌٌسُّبی هْبضتّبی
اضتجبعی ّؿتٌس .حدتی ٍ ّوىبضاى ( )2013ثب پػٍّكی ثب فٌَاى تأثیط آهَظـ قبزوبهی ثط افعایف
ذَزوبضآهسی زاًفآهَظاى ًكبى زازًس وِ آهَظـ قبزوبهی ثبفث افعایف ذَزوبضآهسی زاًفآهَظاى
هیقَز .ثطاخؿبغگبًه ٍ ّوىبضاى )2011( 1ثب پػٍّكی ثب فٌَاى نفبت قرهیتی ٍ هغلَثیت اختوبفی
ثِفٌَاى پیفثیٌیوٌٌسُ اظ ثْعیؿتی قٌبذتی ًكبى زازًس وِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ،نفبت قرهیتی ٍ
ثْعیؿتی قٌبذتی ضاثغِ ٍخَز زاضز ٍ هغلَثیت اختوبفی پیفثیٌی هٌبؾجی ثطای هؤلفِّبی ثْعیؿتی
قٌبذتی هیثبقس .وبپطاضا ٍ ّوىبضاى )2006( 2ثب پػٍّكی ثب فٌَاى ثبٍضّبی ذَزوبضآهسی ثِفٌَاى فَاهل
تقییيوٌٌسُ تفىط هثجت ٍ قبزوبهی ًَخَاًبى ًكبى زازًس وِ ثبٍضّبی ذَزوبضآهسی ثطای هسیطیت
احؿبؾبت هثجت ٍ هٌفی ٍ ضٍاثظ ثیي فطزی ؾجت ایدبز اًتؾبضات هثجت زض هَضز آیٌسُ ،حفؼ ذَزپٌساضُ
ثبال ،زضن احؿبؼ ضضبیت اظ ظًسگی ٍ تدطثِ احؿبؾبت هثجتتطی هیقَز.
ثٌبثطایي ثب اًدبم ایي پػٍّف هیتَاى ٍضقیت هَخَز هغلَثیت اختوبفی ،ذَزوبضآهسی ٍ قبزوبهی
زاًكدَیبى ضا قٌبذت ٍ ثطًبهِّبی الظم ضا ثطای افعایف ایي ٍیػگیّب زض ًؾط گطفت .زض ٍالـ ثب اًدبم
ایي تحمیك هیتَاى ثِ هؿئَالى زاًكگبُ پیكٌْبز زاز وِ زض ضاؾتبی افعایف قبزوبهی زاًكدَیبى چِ
السامّبیی اًدبم زٌّس تب ثط اؾبؼ آى وویت ٍ ویفیت پیبهسّب ،ثطٍىزازّبً ،تبیح ٍ تأثیط هغلَثیت
اختوبفی ٍ ذَزوبضآهسی ثط قبزوبهی زاًكدَیبى هكبّسُ ٍ اضظیبثی قَز .زض ًْبیت ،ایي پػٍّف زض پی
یبفتي پبؾری ثطای ایي پطؾف اؾت وِ آیب ثیي هغلَثیت اختوبفی ٍ ذَزوبضآهسی ثب قبزوبهی
زاًكدَیبى زاًكگبُ آظاز اؾالهی ضاثغِ ٍخَز زاضز؟
ثب تَخِ ثِ ّسف انلی ایي پػٍّف وِ ثطضؾی ضاثغِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ٍ ذَزوبضآهسی ثب
قبزوبهی زاًكدَیبى ٍ اضائِ پیكٌْبزّبی وبضثطزی ثِ هؿئَالى زاًكگبُ آظاز اؾالهی ثط اؾبؼ ًتبیح
پػٍّف هیثبقس؛ فطضیِّبی پػٍّف ثِ قطح ظیط هغطح هیگطزز.
1ـ ثیي هغلَثیت اختوبفی ٍ قبزوبهی زاًكدَیبى ضاثغِ ٍخَز زاضز.
2ـ ثیي ذَزوبضآهسی ٍ قبزوبهی زاًكدَیبى ضاثغِ ٍخَز زاضز.
3ـ ؾْن ّط یه اظ هؤلفِّبی ذَزوبضآهسی زض پیفثیٌی قبزوبهی زاًكدَیبى هتفبٍت اؾت.
4ـ هیعاى هغلَثیت اختوبفی زض زاًكدَیبى هطز ٍ ظى هتفبٍت اؾت.
5ـ هیعاى ذَزوبضآهسی زض زاًكدَیبى هطز ٍ ظى هتفبٍت اؾت.
 6ـ هیعاى قبزوبهی زض زاًكدَیبى هطز ٍ ظى هتفبٍت اؾت.

1- Brajša-Žganec et al
2- Caprara et al
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رٍش

پػٍّف حبضط ثِفلت وبضثطز ًتبیح آى زض حل هؿبئل ٍ هكىالت زاًكدَیبى ،وبضثطزی اؾت؛ ٍ ثب
تَخِ ثِ هبّیت هَضَؿ ٍ اّساف پػٍّف ،ضٍـ تَنیفی اظ ًَؿ ّوجؿتگی ثَزُ اؾت .خبهقِ آهبضی ایي
پػٍّف قبهل ولّیِ زاًكدَیبى همغـ وبضقٌبؾی اضقس زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ًىب زض ؾبل تحهیلی
97ـ 96ثَزُ اؾت؛ وِ اظ هیبى ً 190فط اظ زاًكدَیبى ،تقساز ً 127فط ثب ضٍـ ًوًَِگیطی تهبزفی
عجمِای ثط حؿت خٌؿیت ثب اؾتفبزُ اظ خسٍل وطخؿی ٍ هَضگبى ،ثِفٌَاى ًوًَِ اًتربة قسًس .خْت
گطزآٍضی زازُّب اظ ؾِ پطؾفًبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت؛ وِ ثطای ؾٌدف ضٍایی نَضی آىّبً ،ؾط
هترههبى ٍ نبحتًؾطاى زاًكگبّی افوبل گطزیس .ثطای اضظیبثی هتغیط هغلَثیت اختوبفی اظ پطؾفًبهِ
وطاٍى ٍ هبضلَ ( )1986اؾتفبزُ قسُ اؾت؛ وِ زاضای  33گَیِ هیثبقس ٍ ثط اؾبؼ همیبؼ زٍگعیٌِای ثِ
تطتیت ثب گعیٌِّبی نحیح ٍ غلظ عطاحی ٍ تٌؾین گطزیس؛ وِ ًوطُگصاضی گعیٌِّب ثِ تطتیت یه ٍ نفط
هیثبقس؛ ٍ خْت ؾٌدف هتغیط ذَزوبضآهسی اظ پطؾفًبهِ قطض ٍ ّوىبضاى ( ،)1982اؾتفبزُ قسُ اؾت؛
وِ زاضای ؾِ هؤلفِ هیل ثِ آغبظگطی ضفتبض ،هیل ثِ ازاهِ تالـ ٍ همبٍهت زض ثطاثط هَاًـ هیثبقس؛ ٍ
حبٍی  17ؾؤال ّؿت ٍ ثط اؾبؼ همیبؼ پٌحگعیٌِای لیىطت ثِ تطتیت ثب گعیٌِّبی وبهالً هربلفن،
هربلفنً ،ؾطی ًساضم ،هَافمن ٍ وبهالً هَافمن تسٍیي قسُ اؾت؛ وِ ثِ تطتیت اظ  1تب ً 5وطُگصاضی هی-
قَزّ .نچٌیي خْت ؾٌدف هتغیط قبزوبهی اظ پطؾفًبهِ آوؿفَضز ( )1989اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ زاضای
پٌح هؤلفِ ضضبیت اظ ظًسگی ،ضضبیت ذبعط ،حطهت ذَز ،ذلك هثجت ٍ ثْعیؿتی فبفلی هیثبقس؛ ٍ حبٍی
 29گَیِ چْبضگعیٌِای ّؿت وِ گعیٌِّبی آى ثِ تطتیت اظ نفط تب ً 3وطُگصاضی هیقًَس؛ ثِ هٌؾَض
اضظیبثی پبیبیی پطؾفًبهِّب اظ فطهَل آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ گطزیس .وِ ثسیي هٌؾَض اثتسا ؾِ پطؾفًبهِ
هَضز اؾتفبزُ زض ایي پػٍّف ،خْت اخطای آظهبیكی زض اذتیبض ً 30فط اظ افضبی خبهقِ آهبضی لطاض گطفت.
ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی ثِزؾتآهسُ اظ پطؾفًبهِّبی تىویلی ٍ ثب ووه ًطمافعاض  SPSSهیعاى
ضطیت آلفبی وطًٍجبخ ثطای پطؾفًبهِ هغلَثیت اختوبفی  ،0/87ذَزوبضآهسی  ٍ 0/81قبزوبهی 0/88
ثِ زؾت آهس ،ثب تَخِ ثِ ثبال ثَزى همساض ضطایت هصوَض اظ  0/70هیتَاى گفت وِ پطؾفًبهِّب اظ پبیبیی
هغلَثی ثطذَضزاض اؾت .زض ًْبیت خْت تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب ٍ تجسیل آىّب ثِ اعالفبت هقٌیزاض ٍ
ّنچٌیي آظهَى فطضیِّب اظ ضٍـّبی آهبضی زض ؾغح آهبض تَنیفی قبهل فطاٍاًی ،زضنس ،هیبًگیي ٍ
اًحطاف هقیبض ٍ زض ؾغح آهبض اؾتٌجبعی قبهل آظهَى ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ،ضگطؾیَى چٌسهتغیطُ ٍ
تی زٍ ًوًَِ هؿتمل اؾتفبزُ قسُ اؾت.
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یافتِّا

یبفتِّبی ثِزؾتآهسُ اظ پػٍّف حبضط زض ذهَل ٍیػگیّبی خوقیت قٌبذتی آظهَزًیّب ًكبى
زاز وِ  52/8زضنس اظ پبؾرگَیبى ضا ظى (ً 67فط) ٍ  47/2زضنس اظ آظهَزًیّب ضا هطز (ً 60فط) تكىیل
زازُ ثَزًسٍ .ضقیت تأّل افضبی هَضز هغبلقِ ًكبى زاز وِ  29/9زضنس (ً 38فط) هدطز ٍ  70/1زضنس
(ً 89فط) هتأّل ثَزًسّ .نچٌیي  50/3زضنس (ً 64فط) اظ آظهَزًیّب ٍضقیت ؾٌی ذَز ضا ونتط اظ 30
ؾبل 37/8 ،زضنس (ً 48فط) ثیي  31تب  40ؾبل ٍ  11/9زضنس (ً 15فط) ثیفتط اظ  41ؾبل افالم وطزُاًس.
فرضیه اٍل :بیي هطلَبیت اجتواعی ٍ شادکاهی داًشجَیاى رابطه ٍجَد دارد.
جدٍل (ً :)1تایج آزهَى فرضیِ اٍل پژٍّش
متغیرَا

ضریب َمبستگی

()α

Sig

مطلًبیت اجتماعی ي شادکامی

0/256

0/05

0/001

زض خسٍل ً 1تبیح قبذمّب ًكبى هیزّس وِ هیعاى هقٌیزاضی ایي آظهَى ( )sig;0/001ونتط اظ
همساض  0/05اؾت ،لصا ثب  95زضنس اعویٌبى فطضیِ پػٍّف تأییس ٍ فطضیِ نفط ضز هیگطززّ .نچٌیي
ًتبیح حبنل اظ ثطضؾی همساض ضطیت ّوجؿتگی هحبؾجِ قسُ ( )r;0/256ثیي هتغیطّب حبوی اظ آى اؾت
وِ ثیي زٍ هتغیط ّوجؿتگی هثجت ٍ ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز؛ ثٌبثطایي هیتَاى ثیبى ًوَز وِ ثیي
هغلَثیت اختوبفی ٍ قبزوبهی زاًكدَیبى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز؛ یقٌی ثب افعایف هغلَثیت اختوبفی،
قبزوبهی زاًكدَیبى ًیع افعایف هییبثس ٍ ثبلقىؽ.
فرضیه دٍم :بیي خَدکارآهدی ٍ شادکاهی داًشجَیاى رابطه ٍجَد دارد.
جدٍل (ً :)2تایج آزهَى فرضیِ دٍم پژٍّش
متغیرَا

ضریب َمبستگی

()α

Sig

خًدکارآمدی ي شادکامی

0/321

0/05

0/000

عجك ًتبیح خسٍل  ،2هیعاى هقٌیزاضی ایي آظهَى ( )sig;0/000ونتط اظ همساض  0/05اؾت ،لصا ثب 95
زضنس اعویٌبى فطضیِ پػٍّف تأییس ٍ فطضیِ نفط ضز هیگطززّ .نچٌیي ًتبیح حبنل اظ ثطضؾی همساض
ضطیت ّوجؿتگی هحبؾجِ قسُ ( )r;0/321ثیي هتغیطّب حبوی اظ آى اؾت وِ ثیي زٍ هتغیط ّوجؿتگی
هثجت ٍ ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز؛ ثٌبثطایي هیتَاى ثیبى ًوَز وِ ثیي ذَزوبضآهسی ٍ قبزوبهی زاًكدَیبى
ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز؛ یقٌی ثب افعایف ذَزوبضآهسی ،قبزوبهی زاًكدَیبى ًیع افعایف هییبثس ٍ
ثبلقىؽ.
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فرضیه سَم :سهن هر یک از هؤلفههای خَدکارآهدی در پیشبیٌی شادکاهی
داًشجَیاى هتفاٍت است.
جدٍل ( :)3خالصِ ًتایج تحلیل رگرسیَى فرضیِ سَم پژٍّش
َ( Rمبستگی بیه متغیرَا)

( R2ضریب تعییه)

F

درجٍ آزادی

Sig

0/352

0/254

8/323

( 2ي )124

0/000

ّوبىعَضی وِ زض خسٍل  3هالحؾِ هیگطزز ،هیعاى ّوجؿتگی ثیي هتغیطّبی پیفثیي ٍ هالن
پػٍّف ثطاثط ثب ( )R;0/352هیثبقس وِ ّوجؿتگی ثیي هتغیطّبی پػٍّف ضا ًكبى هیزّس؛ ٍ ثب تَخِ ثِ
همساض ضطیت تقییي ( ،)R2;0/254ایي همساض ًكبى هیزّس وِ  25/4زضنس اظ تغییطات هتغیط هالن
(قبزوبهی) تَؾظ هتغیط پیفثیي (ذَزوبضآهسی) پیفثیٌی هیقَز؛ ٍ هبثمی هطثَط ثِ زیگط هؤلفِّب
هیثبقس وِ زض ایي پػٍّف هَضز ثطضؾی لطاض ًگطفتِ اؾتّ .نچٌیي هیعاى هقٌیزاضی ایي آظهَى
( )sig;0/000ونتط اظ  0/05اؾت .لصا ایي ًتیدِ حبنل هیگطزز وِ هقبزالت ضگطؾیَى زض ؾغح 95
زضنس هقٌیزاض ثَزُ ٍ اؾتفبزُ اظ هقبزالت ضگطؾیَى هدبظ هیثبقس؛ یقٌی هؤلفِّبی ذَزوبضآهسی لبزض ثِ
پیفثیٌی قبزوبهی زاًكدَیبى هیثبقس.
جدٍل (ً :)4تایج ضرایب رگرسیَى فرضیِ سَم پژٍّش
شاخصَای آماری مدل

ضرایب استاودارد

ضرایب غیراستاودارد شدٌ
B

خطای استاودارد

Beta

T

Sig

مقدار ثابت

2/066

0/125

ـ

16/555

0/000

میل بٍ آغازگری رفتار

0/040

0/032

0/104

1/228

0/000

میل بٍ ادامٍ تالش

0/038

0/069

0/101

1/117

0/000

مقايمت در برابر مًاوع

0/106

0/028

0/319

3/768

0/000

ّوبىعَض وِ زض خسٍل  4هكبّسُ هیقَز ،همساض ؾغح هقٌبزاضی توبهی هؤلفِّبی اظ همساض 0/05
ونتط هیثبقس .لصا توبهی هؤلفِّب زض هسل ضگطؾیَى ثبلی هیهبًٌس؛ ٍ ثب  %95اعویٌبى فطضیِ پػٍّف
تأییس هیگطزز ٍ زض ٍالـ هؤلفِّب لبزض هیثبقٌس تب ؾْوی اظ قبزوبهی زاًكدَیبى ضا تجییي ًوبیٌس .زض
ًتیدِ ؾْن ّط یه اظ هؤلفِّبی ذَزوبضآهسی زض پیفثیٌی قبزوبهی زاًكدَیبى اظ ثیفتطیي تب ونتطیي
ؾْن ثِ تطتیت فجبضت اؾت اظ1 :ـ همبٍهت زض ثطاثط هَاًـ 2ـ هیل ثِ آغبظگطی ضفتبض 3ـ هیل ثِ ازاهِ
تالـ.
فرضیه چهارم :هیساى هطلَبیت اجتواعی در داًشجَیاى هرد ٍ زى هتفاٍت است.
جدٍل (ً :)5تایج آزهَى فرضیِ چْارم پژٍّش
آزمًن لًن F

سطح معىاداری

T

درجٍ آزادی

Sig

019/0

891/0

027/0ـ

125

978/0
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ّوبىعَض وِ زض خسٍل  5هكبّسُ هیقَزً ،تبیح آظهَى لَى ًكبى هیزّس وِ ؾغح هقٌبزاضی ایي
آظهَى ( )sig;0/891ثیفتط اظ همساض  0/05اؾت؛ پؽ ٍاضیبًؽ گطٍُّبی هؿتمل زاًكدَیبى هطز ٍ ظى
زض هغلَثیت اختوبفی ثب ّن ثطاثط هیثبقسّ .نچٌیي همساض ؾغح هقٌبزاضی آظهَى تی هؿتمل
) اؾت ،لصا ثب  95زضنس اعویٌبى فطضیِ پػٍّف ضز ٍ فطضیِ
( )sig=0/978ثیفتط اظ همساض (0/05
نفط تأییس هیگطزز؛ ثٌبثطایي هیتَاى ثیبى ًوَز وِ هیعاى هغلَثیت اختوبفی زض زاًكدَیبى هطز ٍ ظى
هتفبٍت ًیؿت.
فرضیه پٌجن :هیساى خَدکارآهدی در داًشجَیاى هرد ٍ زى هتفاٍت است.
جدٍل (ً :)6تایج آزهَى فرضیِ پٌجن پژٍّش
آزمًن لًن F

سطح معىاداری

T

درجٍ آزادی

Sig

761/0

385/0

549/1

125

124/0

ّوبىعَض وِ زض خسٍل  6هالحؾِ هیگطززً ،تبیح آظهَى لَى ًكبى هیزّس وِ ؾغح هقٌبزاضی ایي
آظهَى ( )sig;0/385ثیفتط اظ همساض  0/05اؾت؛ پؽ ٍاضیبًؽ گطٍُّبی هؿتمل زاًكدَیبى هطز ٍ ظى
زض ذَزوبضآهسی ثب ّن ثطاثط هیثبقسّ .نچٌیي همساض ؾغح هقٌبزاضی آظهَى تی هؿتمل ()sig=0/124
) اؾت ،لصا ثب  95زضنس اعویٌبى فطضیِ پػٍّف ضز ٍ فطضیِ نفط تأییس
ثیفتط اظ همساض (0/05
هیگطزز؛ ثٌبثطایي هیتَاى ثیبى ًوَز وِ هیعاى ذَزوبضآهسی زض زاًكدَیبى هطز ٍ ظى هتفبٍت ًیؿت.
فرضیه ششن :هیساى شادکاهی در داًشجَیاى هرد ٍ زى هتفاٍت است.
جدٍل (ً :)7تایج آزهَى فرضیِ ششن پژٍّش
آزمًن لًن F

سطح معىاداری

T

درجٍ آزادی

Sig

525/0

470/0

258/1

125

211/0

ّوبىعَض وِ زض خسٍل  7هكبّسُ هیقَزً ،تبیح آظهَى لَى ًكبى هیزّس وِ ؾغح هقٌبزاضی ایي
آظهَى ( )sig;0/470ثیفتط اظ همساض  0/05اؾت؛ پؽ ٍاضیبًؽ گطٍُّبی هؿتمل زاًكدَیبى هطز ٍ ظى
زض قبزوبهی ثب ّن ثطاثط هیثبقسّ .نچٌیي همساض ؾغح هقٌبزاضی آظهَى تی هؿتمل ( )sig=0/211ثیفتط
) اؾت ،لصا ثب  95زضنس اعویٌبى فطضیِ پػٍّف ضز ٍ فطضیِ نفط تأییس هیگطزز؛
اظ همساض (0/05
ثٌبثطایي هیتَاى ثیبى ًوَز وِ هیعاى قبزوبهی زض زاًكدَیبى هطز ٍ ظى هتفبٍت ًیؿت.
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بحث ٍ ًتیجِگیری

ًتبیح حبنل اظ یبفتِّبی ایي پػٍّف ًكبى زاز وِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ٍ قبزوبهی زاًكدَیبى
ضاثغِ هثجت ٍ هقٌیزاضی ٍخَز زاضز؛ ثِفجبضتیّ ،ط چِ هیعاى هغلَثیت اختوبفی زاًكدَیبى زض زاًكگبُ
ثیفتط ثبقس ،قبزوبهی آًبى ثیفتط هیقَز .ثیي ذَزوبضآهسی ٍ قبزوبهی زاًكدَیبى ضاثغِ هثجت ٍ
هقٌیزاضی ٍخَز زاضز؛ ثِفجبضتیّ ،ط چِ ذَزوبضآهسی زاًكدَیبى زض زاًكگبُ ثیفتط ثبقس ،قبزوبهی آًبى
ثیفتط هیقَز؛ ٍ ؾْن ّط یه اظ هؤلفِّبی ذَزوبضآهسی زض پیفثیٌی قبزوبهی زاًكدَیبى هتفبٍت
اؾتّ .نچٌیي هیعاى هغلَثیت اختوبفی ،ذَزوبضآهسی ٍ قبزوبهی زاًكدَیبى هطز ٍ ظى هتفبٍت ًیؿت؛
ثطضؾی پیكیٌِ پػٍّف حبوی اظ ّوؿبًی ًتبیح ثِزؾت آهسُ اظ پػٍّف حبضط ثب یبفتِّبی پػٍّفّبی
زیگط هحممبى زاضز .اًبضی ٍ پبوساهي ( )1396وِ ثیي ذَزوبضآهسی ٍ قبزوبهی ضاثغِ هثجت ٍ هقٌبزاضی
ٍخَز زاضز .اوجطیبى ( )1395وِ ثیي قبزوبهی ٍ ذَزوبضآهسی زاًفآهَظاى ضاثغِ هثجت ٍ هقٌبزاضی ٍخَز
زاضز .ؾوبیی ( )1394وِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ثب ذَزوبضآهسی ّوجؿتگی هثجت ٍ هقٌبزاض ٍخَز زاضز.
هطوعی ( )1394وِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ٍ ذَزوبضآهسی ثب قبزوبهی زض زاًكدَیبى ضاثغِ ٍخَز زاضز.
ودجبف ٍ ّوىبضاى ( )1394وِ ثیي ذَزوبضآهسی ٍ قبزوبهی هقلوبى اضتجبط هقٌبزاضی زاضًس .حؿيًیب ٍ
ّوىبضاى ( )1393وِ ذَزوبضآهسی ثِنَضت هؿتمین قبزوبهی ضا پیفثیٌی هیوٌس .نفبضی ٍ ّوىبضاى
( )1393وِ ثیي قبزوبهی ٍ ذَزوبضآهسی ّوجؿتگی هثجت ٍ هقٌیزاضی ٍخَز زاضز .غالهقلی لَاؾبًی ٍ
ّوىبضاى ( )1393وِ آهَظـ ثطًبهِ قبزوبهی ضوي افعایف احؿبؼ قبزوبهی زاًفآهَظاى ثبفث
افعایف ذَزوبضآهسی فوَهی آًبى ًیع هیقَز .یَالًس ٍ هبًیالل ( )2018وِ ذَزوبضآهسی قبزوبهی
زاًكدَیبى ظى ٍ هطز ضا پیفثیٌی هیوٌس وبپَتَ ( )2017وِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ٍ قبزوبهی شٌّی
ّوجؿتگی ٍخَز زاضز .زٍضاى ٍ ییلسیطین ( )2017وِ ثیي هیعاى قبزوبهی ٍ ذَزوبضآهسی هسیطاى ضاثغِ
هثجت ٍ هقٌیزاضی ٍخَز زاضز .هَؾَیًؿت ٍ هىًَسی ( )2016وِ ثیي هغلَثیت اختوبفی ٍ
ذَزوبضآهسی زاًفآهَظاى ضاثغِ هثجت ٍخَز زاضز .حدتی ٍ ّوىبضاى ( )2013وِ آهَظـ قبزوبهی ثبفث
افعایف ذَزوبضآهسی زاًفآهَظاى هیقَز .وبپطاضا ٍ ّوىبضاى ( )2006وِ ثیي ثبٍضّبی ذَزوبضآهسی ٍ
قبزوبهی ًَخَاًبى ضاثغِ ٍخَز زاضز.
ٍ ضٍز ثِ زاًكگبُ همغـ ثؿیبض حؿبؾی زض ظًسگی ًیطٍّبی وبضآهس ،فقبل ٍ خَاى ّط وكَضی هحؿَة
هیقَز ٍ هؿتلعم تغییطات ظیبزی زض اًتؾبضات ٍ ًمفّبی خسیسی زض ضٍاثظ اختوبفی ٍ اًؿبًی آًبى
هیثبقس .لطاض گطفتي زض چٌیي قطایغی غبلجبً ثب فكبض ٍ ًگطاًی تَأم ثَزُ ٍ تَاًبیی هْبضتّبی اضتجبعی ٍ
اختوبفی زاًكدَیبى ضا ثطای ثِ ؽَْض ضؾبًسى اؾتقسازّب ٍ ؽطفیتّبی ثبلمَُقبى ثِ چبلف وكیسُ ٍ اظ
ایي عطیك ثط فولىطز تحهیلی ٍ ثبظزّی آًبى اثط هیگصاضز (ظضگط قیطاظی ٍ ؾطاج ذطهی .)1390 ،اظ
ؾَیی زیگط زاًكدَیبى قبز اظ ًؾط ؾبذتبض فىطی ،لضبٍت ٍ اًگیعـ ثب زاًكدَیبى ًبقبز تفبٍت زاضًس ٍ اظ
ثبظزّی فطزی ،ذبًَازگی ،قغلی ،تحهیلی ٍ اختوبفی ثبالتطی ثطذَضزاضًس ثِعَض ولّی افطاز ثب حبلت
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ذَقی ٍ ًبذَقی ،ثِ ظًسگی ذَز ضًگ هیزٌّس .ثِ ّویي زلیل ،اهطٍظُ هغبلقبت هطثَط ثِ قبزوبهی ٍ
فَاهل هطتجظ ثب آى اظ هْنتطیي اٍلَیتّبی ضٍاًكٌبؾی هثجت اؾت (حؿيًیب ،نبلح نسقپَض ٍ زهبًٍسی،
 .)1393زض ّویي ضاؾتب اظ خولِ فَاهلی وِ هیتَاًٌس قبزوبهی ٍ ؾالهت ضٍاًی زاًكدَیبى ضا تحت تأثیط
لطاض زٌّس ،هغلَثیت اختوبفی ٍ ذَزوبضآهسی هیثبقٌس .ثطای زاًكدَیبى هغلَثیت اختوبفی احؿبؼ
هْوی اؾت ٍ هقوَالً زٍؾت زاضًس ّویكِ هَضز تأییس ٍ پصیطـ ؾبیط ّنوالؾیّبی ذَیف لطاض گیطًس؛
ثٌبثطایي ّوَاضُ ضفتبضّب ٍ وطزاضّبیی ضا اظ ذَز ثطٍظ هیزٌّس وِ هَضز اًتؾبض ؾبیط زٍؾتبى آًبى ثبقس.
زاًكدَیبًی وِ اظ احؿبؼ هغلَثیت اختوبفی زض ثیي ّنوالؾیّبی ذَیف ثطذَضزاضًس هقوَالً اظ
هَلقیتّبی اختوبفی وِ زض والؼ ثطای آًبى فطاّن هیقَزّ ،یچگًَِ ّطاؾی ًساقتِ ٍ ثب فاللِ زض
ثحثّب ٍ فقبلیتّبی والؾی ٍ تحهیلی قطوت ًوَزُ ٍ زض ًتیدِ احؿبؼ ذطؾٌسی ،ضضبیت ٍ قبزی
ثِ آًبى زؾت ذَاّس زاز؛ ٍ زض ًْبیت قبزی ٍ قبزوبهی هَخت افعایف ؾالهت ضٍاًی آًبى قسُ ٍ ثبفث
افعایف ثبٍضّبی هثجت ٍ وبّف ّیدبًبت هٌفی زض اضتجبط ثب تحهیل زض زاًكدَیبى هیقَز .اظ ایيضٍ اظ
آضاهف فىطی ،اًگیعـ ،فعتًفؽ ،ضضبیت اظ ظًسگی تحهیلی ٍ قغلی ثیفتطی ًؿجت ثِ ؾبیط
زاًكدَیبى ثطذَضزاضًس.
یىی زیگط اظ هتغیطّبی هْن وِ اضتجبط آى ثب قبزوبهی زاًكدَیبى زض ایي پػٍّف تأییس قسُ اؾت.
ذَزوبضآهسی اؾت .ذَزوبضآهسی زض ٍالـ ّوبى لضبٍت ،افتمبز ٍ ثبٍض زاًكدَ ًؿجت ثِ تَاًوٌسی ذَیف
خْت ضؾیسى ثِ اّساف آهَظقی ٍ پػٍّكی اؾت .ذَزوبضآهسی ثِفٌَاى تٌؾینوٌٌسُ ضفتبض زاًكدَ زض
هحیظّبی آهَظقی زض اضتجبط ثب فطآیٌس یبززّی ـ یبزگیطی اؾت؛ وِ ثِفٌَاى یه ضاٌّوب ٍ قىلزٌّسُ
ضفتبض زاًكدَ خْت هكبضوت ثیفتط ٍ هغلَةتط زض اًدبم فقبلیتّبی آهَظقی ٍ تحهیلی فول هیوٌس.
زاًكدَیبًی وِ زاضای ذَزوبضآهسی لَی ّؿتٌس ًؿجت ثِ زاًكدَیبًی وِ اظ ذَزوبضآهسی ضقیفتطی
ثطذَضزاضًس زض اًدبم فقبلیتّبی آهَظقی ٍ پػٍّكی تالـ ٍ وَقف ثیفتطی ضا اظ ذَز ًكبى هیزٌّس
ٍ زض ًتیدِ فولىطز تحهیلی آًبى ًیع ثْتط ذَاّس ثَز .زض ًْبیت زاًكدَیبًی وِ ذَزوبضآهس ّؿتٌس اظ
هَفمیت تحهیلی ثیفتطی ثْطُهٌس هیقًَس وِ ایي اهط هَخت احؿبؼ ضضبیت زضًٍی آًبى هیگطزز.
ثِگًَِای وِ ایي ضضبیت تحهیلی ضا هَفمیت تلمی ًوَزُ ٍ احؿبؼ قبزوبهی هیوٌٌس .ایي قبزی ٍ
ضضبیت ظهبًی هضبفف هیگطزز وِ هؤلفِّبی ذَزوبضآهسی قبهل هیل ثِ آغبظگطی ضفتبض ،هیل ثِ ازاهِ
تالـ ٍ همبٍهت زض ثطاثط هَاًـ ،پیفثیٌیوٌٌسُ هٌبؾجی ثطای قبزوبهی زاًكدَیبى ّؿتٌس .لصا
زاًكدَیبًی وِ ذَزوبضآهسی ثبالیی زاضًس احؿبؼ ضضبیت ٍ قبزوبهی ثیفتطی ضا ًیع احؿبؼ هیوٌٌس؛
ثٌبثطایي تَنیِ هیقَز وِ هؿئَالى زاًكگبُ زاًكدَیبًی ضا وِ اظ هغلَثیت اختوبفی ،ذَزوبضآهسی ٍ
قبزوبهی ووتطی ثطذَضزاضًس ضا ثِعَض خسی هَضز تَخِ لطاض زٌّس ٍ خْت افعایف ایي هتغیطّب زض ضفتبض
زاًكدَیبى ،ثطًبهِضیعیّبی هٌبؾجی ضا زض لبلت ثطگعاضی وبضگبُّبی هٌؾن آهَظقی تساضن ثجیٌٌس .زض
هدوَؿ اظ ًتبیح ایي پػٍّف هیتَاى اؾتسالل وطز وِ هسیطاى زاًكگبُ آظاز اؾالهی هیتَاًٌس ثب ایدبز
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فضبیی هٌبؾت ،ظهیٌِ ضا ثطای اؾتمطاض ٍ گؿتطـ هغلَثیت اختوبفی ،ذَزوبضآهسی ٍ قبزوبهی زض
زاًكدَیبى فطاّن ًوَزُ ٍ اظ عطیك اؾتطاتػیّب ،چكناًساظ ،تسٍیي ٍ تَؾقِ ثطًبهِّبی زضاظهست ثتَاًٌس
ایي هتغیطّب ضا زض زاًكدَیبى ثْجَز ثركٌس؛ ثٌبثطایي هیتَاى اؽْبض زاقت وِ زاًكگبُ آظاز اؾالهی ثِعَض
ذبل ٍ ؾبیط هؤؾؿبت آهَظقی ثِعَض فبم ثبیؿتی تمَیت ٍ تَؾقِ هغلَثیت اختوبفی ،ذَزوبضآهسی ٍ
قبزوبهی زاًكدَیبى ضا ثِفٌَاى اهطی هْن زض ؾطلَحِ ثطًبهِّبی ذَیف لطاض زازُ تب ثتَاًٌس اظ ایي
عطیك فولىطز تحهیلی زاًكدَیبى ضا ثْجَز ثركٌس .ثب فٌبیت ثِ پػٍّفّبی اًدبم گطفتِ زض ظهیٌِ
هغلَثیت اختوبفی ٍ ذَزوبضآهسی ٍ ضاثغِ آىّب ثب قبزوبهی زاًكدَیبى اًتؾبض هیضٍز هتغیطّبی
هغلَثیت اختوبفی ٍ ذَزوبضآهسی قطایظ الظم ضا ثطای اضتمبی قبزوبهی زاًكدَیبى زض هحیظّبی
آهَظقی فطاّن آٍضًس.
هٌابع

ـ اثَالمبؾوی ،فجبؼ ٍ خَاًویطی ،لیالً .)1391( .مف هغلَثیت اختوبفی ،ؾالهت ضٍاًی ٍ
ذَزوبضآهسی زض پیفثیٌی پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى زذتط ،ضٍاىقٌبؾی هسضؾِ ،زٍضُ  ،1قوبضُ ،2
نم 20ـ.6
ـ اوجطیبى ،فطاهطظ .)1395( .ضاثغِ ثیي ًگطـ هصّجی ثب قبزوبهی ٍ ذَزوبضآهسی زاًفآهَظاى زٍضُ
زٍم هتَؾغِ ،ضٍاىقٌبؾی هسضؾِ ،زٍضُ  ،5قوبضُ  ،2نم 19ـ.7
ـ اًبضیً ،ؿین ٍ پبوساهي ،ثْعاز .)1396( .ثطضؾی ضاثغِ ذَزوبضآهسی ٍ وفبیت اختوبفی ثب قبزوبهی
زض زاًكدَیبى زاًكگبُ هحمك اضزثیلی ،چْبضهیي وٌفطاًؽ ثیيالوللی ًَآٍضیّبی اذیط زض ضٍاىقٌبؾی،
هكبٍضُ ٍ فلَم ضفتبضی ،تْطاى ،زاًكگبُ ًیىبى 22 ،تیطهبُ .96
ـ حؿيًیب ،ؾویِ؛ نبلح نسقپَض ،ثْطام ٍ اثطاّین زهبًٍسی ،هدیس .)1393( .هسلیبثی ضاثغِ ؾبذتبضی
َّـ ّیدبًی ٍ قبزوبهی ثب ٍاؾغِگطی ذَزوبضآهسی ٍ ذَزتٌؾیوی تحهیلی ،هغبلقبت آهَظـ ٍ
یبزگیطی ،زٍضُ قكن ،قوبضُ  ،2نم 60ـ.32
ـ ضًدجطً ،سا؛ احوسی ،فجبزالِ ٍ اٍخیًػاز ،احوسضضب .)1394( .ضاثغِ َّـ ؾبظهبًی ثب قبزوبهی ٍ
ضضبیت قغلی وبضوٌبى زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس هطٍزقت ،ضّیبفتی ًَ زض هسیطیت آهَظقی ،ؾبل قكن،
قوبضُ  ،3نم 84ـ.63
ـ ظضگط قیطاظی ،فطیجب ٍ ؾطاج ذطهیً ،بنط .)1390( .ضاثغِ ذَزاثطثركی ٍ همجَلیت اختوبفی ثب
اضغطاة اختوبفی زض زاًكدَیبى زذتط .ظى ٍ فطٌّگ ،ؾبل زٍم ،قوبضُ ّفتن ،نم 78ـ.63
ـ ؾپْطیبى آشض ،فیطٍظُ؛ هحوسیً ،ؿین؛ ثسلپَض ،ظیٌت ٍ ًَضٍظظازٍُ ،حیس .)1395( .ضاثغِ اهیسٍاضی ٍ
قبزوبهی ثب ضضبیت ظًبقَیی ،هدلِ ؾالهت ٍ هطالجت ،ؾبل ّدسّن ،قوبضُ اٍل44 ،ـ.38
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ـ ؾطهسی ؾلغبىٍ ،حیس؛ ظاضفی هیبًىلّی ،فطقبز ٍ ؾلیوی ثدؿتبًی ،حؿیي .)1392( .اثطثركی
آهَظـ هْبضتّبیظًسگی ثط ثیبىگطی ٍ هغلَثیت اختوبفی زاًكدَیبى .ضٍاىقٌبؾی تحَلی :ضٍاىقٌبؾبى
ایطاًی ،ؾبل زّن ،قوبضُ  ،37نم 89ـ.81
ـ ؾوبیی ،هؿقَز .)1394( .ثطضؾی ضاثغِ هغلَثیت اختوبفی ٍ ذَزوبضآهسی ثب فعتًفؽ زاًفآهَظاى
پؿط زٍضُ اٍل هتَؾغِ قْطؾتبى اللیس ،پبیبىًبهِ وبضقٌبؾی اضقس زاًكىسُ فلَم تطثیتی ٍ ضٍاًكٌبؾی،
زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس هطٍزقت.
ـ نبلحی فوطاى ،اثطاّین ٍ فبثسیٌی ثلتطن ،هیوٌت .)1397( .ثطضؾی ضاثغِ ثیي قبزوبهی ثب هَفمیت
تحهیلی زاًفآهَظاى زض فضبّبی آهَظقی اؾتبى هبظًسضاى ثب تأویس ثط ًمف ثطًبهِضیعی آهَظقی ،هغبلقبت
ثطًبهِضیعی آهَظقی ،زٍضُ  ،7قوبضُ  ،13نم 145ـ.121
ـ نفبضی ،هحؿي؛ ؾٌبییًؿتّ ،طهع؛ ضقیسی خْبى ،حدت؛ پَضتمی ،غالهحؿیي ٍ پبوپَض حبخیآلب،
اهیط .)1393( .قبزوبهی ،ذَزوبضآهسی ٍ پیكطفت تحهیلی زض زاًكدَیبى ،تَؾقِ آهَظـ زض فلَم
پعقىی ،زٍضُ  ،7قوبضُ  ،13نم 57ـ.45
ـ فعیعیًػاز ،ثْبضُ؛ پَضحیسض ،ضحیوِ ٍ ؾلغبًی ،پَضاى .)1393( .ثطضؾی ضاثغِ ثیي ؾالهت ضٍاى ٍ
فَاهل زضٍى زاًكگبّی زض ثیي زاًكدَیبى ضقتِ ثْساقت زض زاًكگبُ فلَم پعقىی اضٍهیِ ،زٍضُ ،12
قوبضُ  ،12نم 1146ـ.1139
ـ غالهقلی لَاؾبًی ،هؿقَز؛ ضاؾتگَ؛ لیال؛ آشضًیبز ،آضـ ٍ احوسی ،عبّط .)1393( .اثط آهَظـ
قبزوبهی ثِ قیَُ قٌبذتی ضفتبضی ثط ثبٍضّبی ذَزوبضآهسی ٍ اؾتطؼ تحهیلی ،زٍ فهلٌبهِ ضاّجطزّبی
قٌبذتی زض یبزگیطی ؾبل زٍم ،قوبضُ ؾَم ،نم 18ـ.1
ـ فطقبز ،هحوسضضب؛ ؾلیوی ثدؿتبًی ،حؿیي؛ فتحی ،زاٍٍز ٍ ضیبحی ،هَؾی .)1393( .ضاثغِ ثیي
هغلَثیت اختوبفی ٍ هجبحثِ علجی ثب قبزوبهی زاًكدَیبى ایطاًی ،وٌفطاًؽ ثیيالوللی التهبز ،حؿبثساضی،
هسیطیت ٍ فلَم اختوبفی 21 ٍ 20 ،آشض ،وكَض لْؿتبى.
ـ لٌجطیبى ،هیٌب؛ پطهَظ ،هٌْبظ ٍ ضختظازُ ،ظیٌت .)1395( .ضاثغِ ثیي قبزوبهی ٍ اهیس ثِ ظًسگی زض
زاًكدَیبى زاًكىسُ فلَم پعقىی ثْجْبى ،انَل ثْساقت ضٍاًی ،ؾبل ٍ( 18یػًُبهِ) ،نم 556ـ.553
ـ ودجبف ،هحوسثبلط؛ ًمَی ،هحوس ٍ فطة ثبفطاًی ،حویسضضب .)1394( .تأثیط ذَزوبضآهسی،
تَاًوٌسؾبظی ٍ قبزوبهی ثط اثطاظ ٍخَز هقلوبى ،زاًف ٍ پػٍّف زض ضٍاىقٌبؾی وبضثطزی ،ؾبل قبًعزّن،
قوبضُ  ،1نم 96ـ.88
ـ هطازی ،وجطی ٍ زّمبًی ،اوطم .)1397( .اثطثركی زضهبى هجتٌی ثط پصیطـ ٍ تقْس ( )ACTثط
قبزوبهی ٍ هغلَثیت اختوبفی ظًبى حَظٍی ،فهلٌبهِ فطٌّگی ٍ تطثیتی ظًبى ٍ ذبًَازُ ،ؾبل زٍاظزّن،
قوبضُ  ،42نم 126ـ.113
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