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 چکیدٌ
 ك ُیساٌی جٍظیو ةیً راةعَ ییقٍاؿا ُغؼ ةا صاضؼ پژكُف

 ةیً در قٍاظحی ركاف ةِؽیـحی ىیؽاف ةا ىٍغی زؼأْت
 ركش از پژكُف، ایً در. گؼفث اٌساـ ىحّؿعَ آىّزاف داٌف

 زاىػَ. اؿث قغق اؿحفادق ُيتـحگی ٌّع از جّمیفی جضلیق
 از کَ ةّدق ُؼیؾ قِؼؿحاف ىحّؿعَ آىّزاف داٌف ،ُغؼ
 زغكؿ از اؿحفادق ةا ك ای ظّقَ گیؼی ٌيٌَّ ركش ظؼیق

 در. گؼدیغ اٌحعاب ٌيٌَّ غٍّاف ةَ ٌفؼ 320 ىّرگاف ك کؼزـی
 ٌاىَ پؼؿف ؿَ از ٌیاز ىّرد ُای دادق آكری زيع زِث اداىَ

 ىٍغی زؼأت ٌاىَ پؼؿف ،(2001)گارٌفـکی  ُیساف جٍظیو
 قٍاظحی ركاف ةِؽیـحی ٌاىَ پؼؿف ك( 1980) قؼیٍگ

 ركایی از ُاآف ركایی ًجػیی ةؼای کَ قغق اؿحفادق( 1989)ریف
 آنفای ضؼیب از ُا آف پایایی آكردف ةَ دؿث ةؼای ك ىضحّایی
 در جؼجیب ةَ ُا آف ىلغار اؿث؛ قغق اؿحفادق کؼكٌتاخ
. گؼدیغ ىضاؿتَ 92/0 ك 90/0 ،،93/0 ىػکّر ُای ٌاىَ پؼؿف

 آىار ُای قاظل از ُا فؼضیَ آزىّف زِث پژكُف ایً در
-کّنيّگؼؼ آزىّف درمغ، گیً،ىیاٌ ٌظیؼ اؿحٍتاظی ك جّمیفی

 رگؼؿیّف آزىّف ك پیؼؿّف ُيتـحگی آزىّف اؿيیؼٌّؼ،
. اؿث قغق اؿحفادق SPSS افؽار ٌؼـ ىضیط در چٍغىحغیؼق

 چٍغىحغیؼق رگؼؿیّف ك پیؼؿّف ُای ُيتـحگی آزىّف ٌحایر
 ك ُیساٌی جٍظیو ىحغیؼُای ةیً کَ اؿث آف دٍُغق ٌكاف

 آىّزاف داٌف ٍاظحیق ركاف ةِؽیـحی ىیؽاف ةا ىٍغی زؼأت
 گؼدیغ ىكعل ُيچٍیً دارد، كزّد داری ىػٍی راةعَ

 67/0 جّاٌٍغ ىی داری ىػٍی ظّر   ةَ ىٍغی زؼأت ك ُیساٌی جٍظیو
 را آىّزاف داٌف قٍاظحی ركاف ةِؽیـحی كاریاٌؾ کم از

 . کٍٍغ ةیٍی پیف
ُیساٌی، قٍاظحی، جٍظیو ركافةِؽیـحی :َای کلیدی ياصٌ

 ىّزافآ ىٍغی، داٌفزؼأت
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Abstract 
  

The purpose of this study was to identify the 

relationship between emotional regulation and 
daring with psychological well-being among high 

school students. In this study, descriptive 

correlational research method was used. The target 
population was high school students in Harris 

County who were selected based on cluster 

sampling method. First, 320 students were selected 
according to Krejcie and Morgan table. Then, three 

questionnaires, including Garnefsky’s (2001) 

emotion regulation, Shering’s (1980) Daring 
questionnaire, and Ryff’s (1989) psychological 

well-being questionnaire, were used to collect the 

required data. The content validity of the 
questionnaires was checked and their reliability 

was estimated using Cronbach’s Alpha, which 

turned out to be 0/93, 0/90 and 0/92 respectively. 
Descriptive and inferential statistics such as mean, 

percentage, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson 

correlation and multivariate regression were used 
to test the hypotheses. The results of Pearson 

correlation and multivariate regression tests 

showed that there is a significant relationship 
between emotional regulation and daring variables 

with the students’ 'psychological well-being and 

also it was found that emotional regulation and 
daring can account for about 67 percent of the 

students' psychological well-being total variance.  
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 مقدمٍ

غٍّاف یک گیؼی ةَقٍاؿی از زىاف قکم ىّضّع ؿالىث ركاف ةَ غٍّاف یکی از ىّضّغات ىِو ركاف

صّزق کَ پیكیٍَ  قٍاؿاف ةّدق اؿث. در ركیکؼد ؿٍحی صاکو ةؼ ایً غهو، ُيّارق ىّرد جّزَ ركاف

ای دارد، جأکیغ ىضللاف ةؼ اةػاد ىٍفی ؿالىث ركاف ةّدق اؿث؛ ةَ ایً ٌظؼی ك پژكُكی پؼ ؿاةلَ

ىػٍی کَ ؿالىث ركاف در كانب ٌتّد ةیياری ركاٌی، ضػف ك ٌاکاىی جػؼیف قغق اؿث )ُّؿؼ، 

ُای  لاف، پژكُفقٍاؿاف ك ىضل (. ةٍاةؼایً در ظّؿ كؼف گػقحَ ركاف2005، 1پّدركؿکّا ك اؿپؼیٍگؼ

ُای ظّد را ةؼ قؼایط ٌاکاىی یا غو ك اٌغكق ىاٌٍغ اضعؼاب ك افـؼدگی ىحيؼکؽ کؼدق ةّدٌغ ك از زٍتَ

قٍاؿاف ةَ  ُای اظیؼ ةؼظی از ركافُای ةانلّق اٌـاٌی غافم ةّدٌغ. ةَ جغریر در ؿاؿىذتث ك جّاٌایی

اٌـاف )ةَ كیژق در زّاٌاف ك ةیٍی کٍٍغق پیاىغُای ىذتث كزّد  جػاریف غّاىم ُيتـحَ ك پیف

اٌغ کَ ایً صؼکث )از ؿيث قؼایط ىؼضی ةَ ٌّزّاٌاف( ىاٌٍغ قادی، اىیغ ك ةِؽیـحی پؼداظحَ

 (. 2003، 2ٌاىٍغ )چٍگ ك فّرٌِاـ ٌگؼ ىیقٍاؿی ىذتث ُای ىذتث( را زٍتف ركاف زٍتَ

ةاقغ. قٍاظحی ىی ٌگؼ، ةِؽیـحی ركافقٍاؿی ىذتث ُای ىِو در ركافایً اؿاس، یکی از ؿازق ةؼ

گػارد. ُای غيهکؼدی فؼد جأدیؼ ىیقٍاظحی از زيهَ ىفاُیيی اؿث کَ ةیكحؼ ةؼ زٍتَ ةِؽیـحی ركاف

دُغ کَ ُیساف جٍظیو ( ٌكاف ىی2007) 3غٍّاف ىذاؿ، جضلیلات دیهّف، ریحی، زاٌـّف ك نتارةَ

جّاٌغ ىٍادی رفحارُای یُای ركاٌی ُيؼاق اؿث ك غغـ جٍظیو ُیساف ىٌكغق ةا اقکاؿ ةؼزـحَ آؿیب

قٍاظحی ُیساف ةَ افؽایف ؿالىث ركاٌی  آفؼیٍی ُيچّف ظكٌّث ةاقغ ك از ظؼفی جٍظیوىكکم

کَ جأییغ کٍٍغق چٍیً ادغایی ٌحایر جضلیلات گاجؽ، پکؼكف، ُاؿ ك کٍغ؛ چؼااٌـاف کيک قایاٌی ىی

، ظّدپٍغارق، ارزش دُغ ىحغیؼُای قٍاظحی ىاٌٍغ غؽت ٌفؾ ( ةّدق اؿث کَ ٌكاف ىی2006)4ُاگ

پیكؼفث ك کٍحؼؿ ادراؾ قغق در ُیساٌات جضنیهی ٌلف دارٌغ ك گؼىی ك پػیؼش كانغیً ةَ افؽایف 

ُا ةَ ٌّةَ گؼدد ك ایً ارزیاةیقٍاظحی فؼزٌغاف از کٍحؼؿ، غؽت ٌفؾ ك قایـحگی ازحياغی ىٍسؼ ىی

ؿازد. در ایً راؿحا قٍاظحی را فؼاُو ىی ظّد زىیٍَ افؽایف ُیساٌات ىذتث ك ةِؽیـحی ركاف

( از 1995) 5ُایی ارائَ قغٌغ کَ از ىٍظؼ ىذتث، ةَ افؼاد ٌگؼیـحٍغ کَ در ایً ىیاف، ىغؿ ریف ىغؿ

ركد. ریف ىغؿ ظّد از ةِؽیـحی قيار ىیقٍاظحی ةَ ُای صّزق ةِؽیـحی ركافىِيحؼیً ىغؿ

ُای ةانلّق فؼد یقٍاظحی را جالش ةؼای رقغ ك پیكؼفث در زِث جضلق ةعكیغف ةَ جّاٌای ركاف

داٌغ. ظّدىعحاری، رقغ قعنی، جـهط ةؼ ىضیط، ُغفيٍغی در زٌغگی، داقحً ارجتاط ىذتث ةا  ىی

قٍاظحی در ىغؿ ریف ُـحٍغ کَ  دٍُغق ةِؽیـحی ركافُای جكکیمدیگؼاف ك پػیؼش ظّد، ىؤنفَ

مؼفاً ٌغاقحً  قٍاظحی قٌّغ. ةٍاةؼایً ةِؽیـحی ركافغٍّاف غيهکؼدُای ىعهّب اٌـاف جػؼیف ىیةَ
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ُای  ةیياری یا ٌاجّاٌی ٌیـث؛ ةهکَ صانحی از رفاق اؿث کَ ةا جّزَ ةَ آف، فؼد كادر اؿث ةا اؿحؼس

غٍّاف ةعكی از زاىػَ ةا ىػيّؿ زٌغگی کٍار آىغق، از ٌظؼ قغهی ك ازحياغی ىفیغ كاكع قغق ك ةَ

 (. 1،2011دیگؼاف ىكارکث ك ُيکاری کٍغ )ٌم

ُیساف ةا اةحالی اك ةَ ةؼظی ةَ اؿحفادق از ةؼظی راُتؼدُای جٍظیواز ؿّیی جيایم ىػيّؿ فؼد 

ةیٍی کٍٍغق ىكکالت  ىكکالت در ؿالىث ركاٌی ىؼجتط اؿث؛ ةَ ایً مّرت کَ ایً راُتؼدُا پیف

آىیؽ جهلی کؼدف اىّر، دارای ةاالجؼیً غٍّاف ىذاؿ، راُتؼد فازػَقٍاظحی ُـحٍغ، ةَ ُیساٌی ك ركاف

قٍاظحی ُيؼاق  عؼاب، افـؼدگی ك در ٌحیسَ ةا کاُف ىیؽاف ةِؽیـحی ركافُيتـحگی ةا ىیؽاف اض

جّاٌغ ىـحلیياً ركی صانث ُیساٌی فؼد جأدیؼ ةگػارد. ایً جأدیؼ در ةؼظی از ةاقغ. ایً راُتؼد ىیىی

افؼاد ةَ مّرت اؿحؼس ك اضعؼاب، در ةؼظی ةَ مّرت افـؼدگی ك غيگیٍی ك در ةؼظی دیگؼ ةَ 

 (.1393پّر ك قِیغی،  کٍغ )ؿیاح، كنیی ك ازحياغی ةؼكز ىیمّرت ىكکالت زـياٌ

ُیساٌی، قاىم اؿحفادق از راُتؼدُای رفحاری ك قٍاظحی ةؼای جغییؼ در ىغت زىاف یا قغت  جٍظیو

زا از راُتؼدُای یک ُیساف اؿث ك ىكعل قغق کَ افؼاد در ىّازَِ ةا ركیغادُای اؿحؼس  جسؼةَ

 (.2،2010کٍٍغ )گؼاسُیساٌی ظّد اؿحفادق ىی ح یا جػغیم جسؼةَُیساٌی ىحفاكجی ةؼای امال جٍظیو

ىٍغاٌَ در ٌظؼ غٍّاف كـيحی از رفحار زؼأتاز ظؼفی غؽت ٌفؾ ةا اٌضياـ اةؼاز اصـاؿات ىذتث ةَ

قٍاظحی از زيهَ ارجتاط ىذتث ةا دیگؼاف  ُای ةِؽیـحی ركافقٌّغ کَ ةَ ٌّغی ةا زیؼىلیاس گؼفحَ ىی

ُػا كزػّد ُایی کَ درةارق ىضیط ازحيػاغی اظػؼاؼ اٌـػافقٍاظث جتاط ُـحٍغ.ك ظّدىعحاری در ار

ُػای ظػّد را جٍظػیو ٌيایٍػغ ك جّؿػط قػغت ُا ك اصـػاس کٍغ کَ ُیسافدارد، ةَ  افؼاد کيک ىی

دُػغ کػَ در ىٍغی ةَ افؼاد ایً اىکػاف را ىػیُا ىغهّب ٌكٌّغ؛ در كاكع رفحار ىتحٍی ةؼ زؼأتُیساف

ىٍغی از ظّد ٌكاف زا ك فكارزای زٌغگی ةحّاٌٍغ رفحار ىتحٍی ةؼ زؼأتای اؿحؼسُىّازَِ ةا ىّكػیث

ىٍغی ٌَ ظكٌّث اؿث ك ٌَ پؼظاقگؼی، ةهکَ یک قگؼد ك ىِارت رفحاری اؿث کَ كاةم دٍُغ. زؼأت

ای کػَ مػفث ازحيػاغی جؼیً كاژقیادگیؼی ك آىّزش اؿث. اٌـاف ىّزّدی ازحياغی اؿث ك کهیغی

ؿػازد؛ نػػا  اؿث؛ در كاكع ایً  ارجتاط اؿث کَ از اٌـاف، اٌـاف ىی« ارجتاط »کٍغ ةّدف را جػؼیف ىی

جّاٌٍغ راُتؼد ظػّد را در ىلاةػم افػؼاد دیگػؼ اٌغ ةِحؼ ىیُای ارجتاظی را یاد گؼفحَافؼادی کَ ىِارت

ادی گػؼدد ك افػؼکَ چگٌَّ ةا دیگؼاف ارجتاط ةؼكؼار کٍیو ةَ قػؼایط ارجتػاط ةؼىػی جٍظیو ٌيایٍغ. ایً

جتػاظی ظػّد را از ظؼیػق رفحػار ىّفػق زٌػغگی کٍٍػغ کػَ ةحّاٌٍػغ اؿػحؼاجژی ار  جّاٌٍغ در زاىػَ یى

ركز  ىٍػغی ىّضػّع داغ ك ةػَ(. نػا جّزَ فؽایٍغق ةَ زؼأت1389ىٍغاٌَ اةؼاز ٌيایٍغ )اؿيػیهی،  زؼأت

 ؼ ركزُای گٌّاگّف ایً ىِػارت اؿػث کػَ ُػُای زٌغگی، صاکی از آقکار قغف ارزشآىّزش ىِارت

ىٍغی در ارجتاظات ىیاف فؼدی ك ٌلػف زٌٍغ. اُيیث زؼأتُای ىضاغفی ةؼ آف ىِؼ جأییغ ىی پژكُف

ُػای ةػانیٍی ك ىٍغاٌَ در زيػیػث ُای  ازحياغی، انتحَ فؼاكاٌی رفحارُای غیؼزؼأتىؤدؼ آف در جػاىم
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ُػای ىحٍػّغی ُای زیادی در ایً زىیٍَ مّرت گیؼد ك ةؼٌاىَغیؼةانیٍی ؿتب قغق  اؿث کَ پژكُف

1ىٍغیجضث غٍّاف آىّزش زؼأت
(AT) ىٍغی پاؿعی اؿث کػَ در  جغارؾ دیغق قّد؛ در كاكع زؼأت

ای ظػّالٌی كرزی جاریعچػَزـحسّی جػادؿ ىٍاؿتی ةیً اٌفػاؿ ك پؼظاقگؼی اؿث. آىّزش زػؼأت

كػؼفث گؼدد. ایً ركیکؼد ةا جّزَ ةَ رقغ ك پیةؼىی 1970گیؼی زٍتف زٌاف در ؿاؿ دارد ك ةَ قکم

ُای ىعحهف جضنیهی ك قغهی، درمغد جكّیق ك صحػی آىػّزش زٌػاف ةػؼای ركزافؽكف زٌاف در صیعَ

(؛ 1385زادق ك  ةكػهیّق،  دفاع از صلّؽ ظّد در جػاىالت ركزىؼق ةّدق اؿث )رصیيی، صلیلی، ىِؼاةػی

؛ كػادر ىـحلیو ك ٌیؼكىٍغی کَ ةا غؽت ٌفؾ ك ظّدىعحػاری دارد زیؼا چٍیً ىِارجی ةَ كاؿعَ راةعَ

ُای گٌّاگّف ةا جضّؿ ىّازَ ؿازد، افػؼاد غهیػؼغو ةؼظػّرداری از اؿث جّاٌتعكی اٌـاف را در صیعَ

ُػای ازحيػاغی ىٍاؿػب ةػا ىكػکالت ُای ذٍُی ك قٍاظحی ىٍاؿب ةَ دنیم فلػغاف ىِػارتجّاٌایی

ازحيػاغی قٌّغ. ایً افؼاد ةَ ظّر ظّاؿحَ یا ٌاظّاؿػحَ از جػػاىالت قٍاظحی ىعحهفی ىّازَ ىی ركاف

قػّد )اؿػيػیهی، ُای ةػػغی ىػیىكکالت ارجتاظی در ؿاؿ  ركٌغ ك ایً اٌفػاؿ، آغاز ك ىلغىةکٍار ىی

ىٍغی ةَ ىػٍای اصحؼاـ گػاقحً ةَ ظّد ك دیگؼاف اؿث، ةَ ایً ىػٍا کَ (. ةؼ ایً اؿاس، زؼأت1389

ىػا  ردار اؿػث ك ُيػَ غلایغ، ةاكرُا ك افکار ك اصـاؿات ىا ك دیگؼاف ةَ یػک اٌػغازق از اُيیػث ةؼظػّ

قایـحَ دریافث اصحؼاـ از ظؼؼ دیگؼاف ُـحیو؛ اىا گػاُی الزـ اؿػث آٌِػا را از ایػً صلیلػث آگػاق 

كرزی قاىم گؼفحً صق ظّد ك  اةؼاز افکار، اصـاؿػات ك اغحلػادات ظػّیف ةػَ ؿازیو. ىِارت زؼأت

يػاؿ ٌکٍػیو ك ازػازق ةاقغ؛ ةَ ٌضّی کَ صلػّؽ دیگػؼاف را پایقکهی ىٍاؿب، ىـحلیو ك مادكاٌَ ىی

جّاف ىٍكاء جغییػؼات كرزی ىی ٌغُیو کَ دیگؼاف ٌیؽ صلّؽ ىا را پایياؿ کٍٍغ. ةا اغياؿ ىِارت زؼأت

 (.1382كؼاىهکی، ىذتث ك كاةم جّزِی در ظّد ةاقیو )متضی

كیژق جّاف اظِار ٌظؼ ٌيّد کَ جأىیً ةِغاقث ُيَ افؼاد زاىػَ ةَةؼىتٍای آٌچَ ةضخ قغ ىی

جؼیً ىـائم اؿاؿی ُؼ کكّر اؿث کَ در ؿَ زٍتَ زـياٌی، ركاٌی ك ازحياغی  از ىِوآىّزاف داٌف

گیؼد، در مّرجی کَ ةػغ ركاٌی ةِغاقث ةَ اٌغازق کافی ىّرد جّزَ كؼار ٌگیؼد،  ىّرد ىالصظَ كؼار ىی

جّزِی فؼاكاٌی ىكکالت ركاٌی ك رفحاری رك ةَ فؽكٌی ظّاُغ گػاقث جا صغی کَ غّارض ٌاقی از ةی

آف در اةػاد فؼدی ك ازحياغی، ظاٌّادگی ك اٌـاٌی، ؿیاؿی، اكحنادی ك فؼٍُگی ادؼات ؿّء ك ةَ 

آىّزاف ُؼ کكّر (. نػا ةا جّزَ ةَ ایً کَ داٌف1392غیؼكاةم زتؼاٌی را در پی ظّاُغ داقث )قاىهّ، 

ّر ُای ىِو یک کكای ٌؽدیک ظّاٍُغ ةّد ك ةَ غٍّاف ؿؼىایَدار ىكاغم کهیغی در آیٍغق غِغق

ُا قٍاظحی آف گػاری در صّزق ؿالىث ك ةِؽیـحی ركافریؽی ك ؿؼىایَقٌّغ، نؽكـ ةؼٌاىَىضـّب ىی

قٍاظحی آٌاف اُيیث ایً ىّضّع کَ ةا اؿحفادق از  ُای ركافکاىاًل اصـاس قغق ك ةا جّزَ ةَ زٍتَ

قّد.  ك چٍغاف ىیُای زـياٌی ك ركاٌی کيک کؼد، دزٍتَ جّاف ةَ آٌاف در جّؿػَکارُایی ىی چَ راق

ُا ةَ غٍّاف یک قِؼكٌغ ىؤدؼ،  گیؼی قعنیث آفآىّزاف ك کيک ةَ قکمراٍُيایی ك ُغایث داٌف

ُای ةهٍغىغت ةؼای ایً ككؼ ك کاُف ىـائم ركاٌی ك ریؽییکی از دالیم کهیغی جّزَ ةَ ةؼٌاىَ
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ٍغق زاىػَ جّزَ آىّزاف در آیةاقغ کَ ةایغ ُؼچَ ةیكحؼ ةَ ٌلف داٌف ُا ىی غّاكب ٌاقی از آف

ُای داظهی ك (. ةٍاةؼ آٌچَ گػقث، در اداىَ ةَ جػغادی از پژكُف1389ای گؼدد )ةِؽادٌیا،  كیژق

قٍاظحی در  ىٍغی ةا ىیؽاف ةِؽیـحی ركاف ظارزی در زىیٍَ ةؼرؿی راةعَ جٍظیو ُیساٌی ك زؼأت

دٍُغق  ُا ٌكافً پژكُفقّد کَ ٌحایر ةؼظی از ای آىّزاف ىحّؿعَ یا اككار دیگؼ اقارق ىیةیً داٌف

 جأدیؼات ىعهّب ایً راةعَ ةّدق اؿث. 

( در پژكُف ظّد ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحٍغ کَ ةیً 1397ؿػیغی، اةّنلاؿيی ك اکتؼی )
قٍاظحی دظحؼاف ٌّزّاف  آىّزش صؾ اٌـساـ ك جٍظیو ُیساٌی ىعهّب ةا ىیؽاف ةِؽیـحی ركاف

ُای ( در پژكُكی دریافحٍغ کَ ةیً ىؤنف1397َراةعَ ىػٍاداری كزّد دارد. مغككی ك ىیؼزایی )

قٍاظحی  ىٍغی ةا ىیؽاف ةِؽیـحی ركاف آكری ك زؼأتُیساف، ُغفيٍغی، جابظّدکارآىغی، جٍظیو
ةیٍی ىـحلیيی از  ظّری کَ ظّدکارآىغی، پیفآىّزاف ىحّؿعَ راةعَ ىػٍاداری كزّد دارد؛ ةَداٌف

قٍاظحی  ( دریافحٍغ کَ ةیً ةِؽیـحی ركاف1396ٌـب، غهّی ك کؼىی )ةِؽیـحی دارد. رؿحيی
گیؼی ىػُتی، ُای ازؼا قغق ةا زِثُیساف ك ةؼٌاىَ ُای جٍظیوآىّزاف ىحّؿعَ ةا آىّزش داٌف

( در پژكُكی 1396راةعَ ىذتث ك ىػٍاداری كزّد دارد. مانضی، ىظاُؼی، آكازاٌی ك زِاٌتازی )
آىّزاف یساف ةؼ ىیؽاف افـؼدگی در ةیً داٌفجٍظیو قٍاظحی ُُای راُتؼد دریافحٍغ کَ اکذؼ ىلیاس

( در 1396پّر )داری در ةضخ ُـحٍغ. مغككی ك صـاـةیٍی کٍٍغق ىػٍیجأدیؼ ىذتحی گػاقحَ ك پیف
ىٍغی ةا ةِؽیـحی ُای آىّزقی ىػٍا ك زؼأتىَظّد ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحٍغ کَ ةیً ةؼٌا پژكُف

اداری كزّد دارد ك ایً راةعَ در ةیً داٌكسّیاف دظحؼ قٍاظحی در زٌغگی داٌكسّیاف راةعَ ىػٍ ركاف

( ىػحلغٌغ ةیً ُّش ىػٍّی ك 1396ادؼ، اصغی، ةِؼاىی ك صاجيی ) ةیف از پـؼاف ةّدق اؿث. ٌادری
آىّزاف ىحّؿعَ راةعَ ىذتث ك ىػٍاداری كزّد قٍاظحی داٌف ىیؽاف جٍظیو ُیساٌی ةا ةِؽیـحی ركاف

گؼدد. قٍاظحی ىی ق در ایً زىیٍَ ةاغخ افؽایف ةِؽیـحی ركافُای ارائَ قغدارد، ظّری کَ آىّزش
( در پژكُف ظّد ٌكاف دادٌغ کَ غّاىم 1394یـاكنی ك فغاکار ) یـاكنی، ةؼزػهی، ىّالیی ىّالیی

ةِؽیـحی ریف ةا رضایث از زٌغگی ك کیفیث زٌغگی داٌكسّیاف راةعَ ىـحلیو دارٌغ. ٌّفؼؿحی، 
درىاٌگؼی ك آىّزش ةِؽیـحی ةؼ ( دریافحٍغ 1395قػیؼی ) آةادی، پـٍغیغق ك ركقً، فحی، صـً

کّقا،  قاف جأدیؼ ىذتحی گػاقحَ اؿث. کاككؿیةیً زاىػَ ىّرد ىعانػَکاُف ىیؽاف افـؼگی در 
قٍاظحی ك غيهکؼد  ( ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحٍغ کَ ةیً ةِؽیـحی ركاف1393زادق )كادری ك ىػیٍی

ُای كیژق ك ظّری کَ ةیً ةِؽیـحی پؼؿحاراف ةعفد؛ ةَقغهی راةعَ ىذتث ك ىػٍاداری كزّد دار
( ٌیؽ ٌكاف داد 1388ُای اؿغی، زّاٌكیؼ، رضایی ك جؼاةی )غادی جفاكت ىػٍادار ىكاُغق قغ. یافحَ

جّاٌغ ككّع افـؼدگی را در آٌِا كرزی در افؼاد ٌاةیٍا کيحؼ از افؼاد ةیٍاؿث ك ُيیً اىؼ ىیزؼأت
ُای غیؼكاةم ازحٍاب، فكار ةاالجؼی را در افؼاد جؼ در ىّكػیثپاییً كرزی ىّزب قّد، ُيچٍیً زؼأت

( در پژكُكی ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافث کَ آىّزش راُتؼدُای 2017)1قّد. ژٌگ ٌاةیٍا ىّزب ىی
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جٍظیو اصـاؿات در کاُف اضعؼاب ك راُتؼدُای جٍظیو غاظفی ٌاؿازگار ك ُيچٍیً افؽایف 
آىّزاف، جأدیؼ ىػٍاداری داقحَ اؿث. دؿی ك ةِؽیـحی در داٌف ُای جٍظیو غاظفی جعتیلیاؿحؼاجژی

ُیساٌی ةَ افؼاد در جػغیم انگُّای رفحاری ىٍفی ك پؼكرش ( ٌكاف دادٌغ کَ جٍظیو2008)1ك رایاف

( در جضلیلی ٌكاف داد 2002)2یؾگػارد. کیافکار ك رفحارُای ىذتث ىؼجتط ةا ؿالىحی جأدیؼ ىی
حٍی ةؼ جّاٌایی فؼد در ىغیؼیث زٌغگی ك جػهلات آف اؿث ك فؼدی کَ ةؼ ای ىتجـهط ةؼ ىضیط، ىؤنفَ

دُغ. ىضیط ىـهط اؿث ةؼ اةػاد ىعحهف زٌغگی ظّد اصاظَ دارد ك آف را دؿحکاری ك جغییؼ ىی
دُغ کَ ُیساف جٍظیو ٌكغق ةا اقکاؿ ةؼزـحَ  ( ٌكاف ىی2007جضلیلات دیهّف ك ُيکاراف )

آفؼیٍی ُيچّف جّاٌغ ىٍادی رفحارُای ىكکمجٍظیو ُیساف ىیُای ركاٌی ُيؼاق اؿث ك غغـ  آؿیب
کٍغ. ؿیيپـّف، قٍاظحی ُیساف ةَ افؽایف ؿالىث ركاٌی کيک ىیظكٌّث ةاقغ ك از ظؼفی جٍظیو 

( ظی پژكُكی ٌكاف دادٌغ کَ جٍظیو ُیساٌی غاىم ىِيی در اةؼاز كزّد 2006) 3ُّگؾ ك اؿٍایغر
ُای ةٍغی از پیكیٍَ ةٍاةؼایً در یک زيع ياغی اؿث.ك داقحً غيهکؼد ىّفق در جػاىالت ازح

قٍاظحی ك  ُیساف ةا ةِؽیـحی ركافةیً جٍظیو قّد پژكُف ك جضلیلات ىكاةَ ٌحیسَ گؼفحَ ىی

قٍاظحی راةعَ ىػٍاداری كزّد دارد؛ نیکً ٌّآكری پژكُف  ىٍغی ةا ةِؽیـحی ركافُيچٍیً زؼأت
ىٍغی ُیساف ك زؼأت اف راةعَ دك ىحغیؼ جٍظیوُای ٌاىتؼدق ةؼرؿی ُيؽىصاضؼ ٌـتث ةَ پیكیٍَ

قٍاظحی ةّدق اؿث. ةؼ ایً اؿاس پژكُف صاضؼ ةَ دٌتاؿ  غٍّاف ىحغیؼ ىـحلم ةا ةِؽیـحی ركافةَ
قٍاظحی  ىٍغی ةا ىیؽاف ةِؽیـحی ركافپاؿط دادف ةَ ایً ؿؤاؿ اؿث کَ آیا  جٍظیو ُیساٌی ك زؼأت

 آىّزاف ىحّؿعَ راةعَ دارٌغ؟داٌف

 ای پژكُف: ُفؼضیَ

آىّزاف ىحّؿعَ قِؼؿحاف ُؼیؾ راةعَ قٍاظحی داٌف ( ةیً جٍظیو ُیساٌی ةا ةِؽیـحی ركاف1

 كزّد دارد.

آىّزاف ىحّؿعَ قِؼؿحاف ُؼیؾ راةعَ كزّد قٍاظحی داٌف ىٍغی ةا ةِؽیـحی ركاف( ةیً زؼأت2

 دارد.

آىّزاف ىحّؿعَ داٌفقٍاظحی  جّاٌٍغ ىیؽاف ةِؽیـحی ركافىٍغی ىی( جٍظیو ُیساٌی ك زؼأت3

 ةیٍی کٍٍغ.قِؼؿحاف ُؼیؾ را پیف
 

 ؽىاعیريػ
 -ُا جّمیفیدادق گؼدآكری کيی ُایركش ٌظؼ از ك کارةؼدی ُغؼ ك ٌظؼ ٌّع از صاضؼ پژكُف
آىّزاف اؿث. زاىػَ آىاری ایً پژكُف داٌف قغق اٌساـ ُيتـحگی ركش ةَ ازؼا ٌظؼ از ك جضهیهی

غيم آىغق از آىّزش ك پؼكرش ىٍعلَ ىػکّر، اؿحػالـ ةَس ىحّؿعَ قِؼ ُؼیؾ ةّدق کَ ةؼاؿا
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گیؼی از زغكؿ ای ك ةا ةِؼقگیؼی ظّقَاؿحفادق از ٌيٌَّةاقٍغ کَ ةا  ٌفؼ ىی 1740زيػاً ةَ جػغاد 
آكری اداىَ ةؼای زيع ٌفؼ ةَ غٍّاف ٌيٌَّ جػییً ك اٌحعاب گؼدیغٌغ. در 320کؼزـی ك ىّرگاف 

 ٌاىَ اؿحفادق قغ کَ ةَ جؼجیب غتارجٍغ از: پؼؿفاز اةؽار ُای ىّردٌیاز  دادق

( ةَ ىٍظّر 2001ٌاىَ جّؿط گؼاٌفـکی، کؼیر ك اؿپیٍّف ) ایً پؼؿفُیساٌی: ٌاىَ جٍظیو پؼؿف
 36زای زٌغگی جِیَ قغق اؿث. ایً ىلیاس دارای ارزیاةی ٌضّق جفکؼ ةػغ از جسؼةَ رظغادُای اؿحؼس

 5)ُؼگؽ( جا 1ای از ای نیکؼت، در داىٍَاس پٍر درزَىادق اؿث کَ ٌضّق پاؿط ةَ آف ةؼاؿاس ىلی
ظؼدق ىلیاس را  9ةاقغ. ایً ىلیاس ىی 180جا  36)ُيیكَ( كؼار دارد. داىٍَ ٌيؼات ایً ىلیاس ةیً 

          ىلنؼ داٌـحً دیگؼاف -2ىلنؼ داٌـحً ظّد  -1 دُغ کَ غتارجٍغ از:ىّرد ؿٍسف كؼار ىی
ةازارزیاةی  -7جيؼکؽ ةؼ جفکؼ -6جّزَ ىذتث ىسغد  -5ریؽی ىَجّزَ ىسغد ةَ ةؼٌا -4پػیؼش  -3

ةار جهلی کؼدف. نػا در اداىَ ةؼای جػییً ركایی ىنیتث -9در زای صلیلی ظّد كؼاردادف  -8ىذتث 
اةؽار ىؼةّظَ از ركایی ىضحّایی از ظؼیق ىحعنناف ةِؼق گؼفحَ قغ ك پایایی ٌیؽ ةا اؿحفادق از آنفای 

 .گؼدیغ ىضاؿتَ 93/0کؼكٌتاخ 

( ةؼای ارزقیاةی کهی ؿعش 1980ىٍغی قؼیٍک )ىٍغی قؼیٍک: ىلیاس زؼأتس زؼأتىلیا
ؿؤاؿ ةّدق  32ای اؿث کَ دارایٌاىَ پٍر گؽیٍَ ىٍغی جِیَ قغق اؿث. ایً ىلیاس یک پؼؿفزؼأت

گػاری ایً آزىّف ةؼاؿاس دكیلَ زىاف ىّرد ٌیاز اؿث. ٌيؼق 20انی15گّیی ةَ ؿؤاالت،  ك زِث پاؿط
نػا ةؼای جػییً ركایی اةؽار ىؼةّظَ از ركایی ىضحّایی از ظؼیق قّد. اٌساـ ىیىلیاس نیکؼت 

 ىضاؿتَ گؼدیغ. 90/0ىحعنناف ةِؼق گؼفحَ قغ ك پایایی ٌیؽ ةا اؿحفادق از آنفای کؼكٌتاخ 
ؿاظحَ قغق ك در ؿاؿ  1989ٌاىَ جّؿط ریف در ؿاؿ  ایً پؼؿف ٌاىَ ةِؽیـحی ركاٌی: پؼؿف

ار گؼفث کَ دارای ؿَ فؼـ ةهٍغ، ىحّؿط ك کّجاق اؿث. فؼـ ةهٍغ ىّرد جسغیغ ٌظؼ كؼ 2002
ٌاىَ قف غاىم  ةاقغ. ایً پؼؿفؿؤانی ىی 18ؿؤاؿ ك فؼـ کّجاق  54ؿؤاؿ، فؼـ ىحّؿط128

ظّدىعحاری، جـهط ةؼ ىضیط، رقغ قعنی، ارجتاظات ىذتث ةا دیگؼاف، ُغفيٍغی در زٌغگی ك 
ً قف غاىم ةَ مّرت ٌيؼق کهی ةِؽیـحی ؿٍسغ، ضيً ایً کَ ىسيّع ایپػیؼش ظّد را ىی

ؿٍسی اؿث کَ در یک ىلیاس قف  کٍٍغ. ایً آزىّف ٌّغی ظّدقٍاظحی را ىضاؿتَ ىی ركاف
قّد، نػا در اداىَ ةؼای جػییً ركایی آف از گػاری ىیای از کاىالً ىّافلو جا کاىالً ىعانفو ٌيؼق درزَ

 92/0ایایی ٌیؽ ةا اؿحفادق از آنفای کؼكٌتاخ ركایی ىضحّایی از ظؼیق ىحعنناف ةِؼق گؼفحَ قغ ك پ
ُای آىار  آكری قغق ةا اؿحفادق از قاظلُای زيعىضاؿتَ گؼدیغ. ةؼ ایً اؿاس در اداىَ دادق

اؿيیؼٌّؼ، آزىّف ُيتـحگی  -جّمیفی ك اؿحٍتاظی ٌظیؼ ىیاٌگیً، درمغ، آزىّف کّنيّگؼكؼ
 .جسؽیَ ك جضهیم گؼدیغ SPSSر پیؼؿّف ك آزىّف رگؼؿیّف چٍغىحغیؼق در ىضیط ٌؼـ افؽا

 

 َایافتٍ

( ىیاٌگیً ك 1پـؼ در ایً پژكُف قؼکث داقحٍغ کَ در زغكؿ ) 160دظحؼ ك  160جػغاد 

 اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ىحغیؼُای ىؼةّظَ را ارائَ قغق اؿث. 
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 َای تًصیفی متغیزَای پضيَؼ( آمار1ٌجديل)

 اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ىیاٌگیً ىحغیؼُا

ؼدظح پـؼ دظحؼ پـؼ  

قٍاظحی ةِؽیـحی ركاف  20/78  55/78  81/16  77/16  

ىٍغیزؼأت  46/110  58/110  87/25  51/25  

96/12 ؿؼزٌف ظّد  56/12  13/3  01/3  

44/9 ؿؼزٌف دیگؼاف  09/10  76/3  49/3  

84/12 ٌكعّار ذٍُی  43/12  65/2  68/2  

آىیؽیفازػَ  06/11  17/11  59/3  67/3  

17/12 پػیؼش  38/12  99/2  93/2  

ىذتث ىسغد جّزَ  92/13  72/13  95/3  4 

50/14 جّزَ ةَ ةؼٌاىَ ریؽی  90/14  62/3  62/3  

74/13 ارزیاةی ىذتث  12/14  48/3  51/3  

66/13 اجعاذ دیغگاق  16/14  04/3  38/3  
 

اعمیزوًف جُت بزرعی وزمال بًدن تًسیع متغیزَای پضيَؼ -( وتایج آسمًن کًلمًگزيف 2جديل )  

 zیؼٌّؼ کّنيّگؼكؼ اؿي جػغاد ىحغیؼ

 141/1 320 قٍاظحی ةِؽیـحی ركاف

 325/1 320 ُیسافجٍظیو

 651/1 320 ىٍغیزؼأت
 

 قّد جّزیع ٌيؼات ىؼةّط ةَ جياىی ىحغیؼُا جضلیق ةا ( ىكاُغق ىی2گٌَّ کَ در زغكؿ ) ُياف

05/0p> ُای جضلیق اؿحفادق جّاف از آىار پاراىحؼیک زِث آزىّف فؼضیَةاقغ ك نػا ىی ٌؼىاؿ ىی

 کؼد.

آىّزاف ىحّؿعَ قِؼؿحاف ُؼیؾ قٍاظحی داٌف ( ةیً جٍظیو ُیساٌی ةا ةِؽیـحی ركاف1فؼضیَ

 راةعَ كزّد دارد.
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ؽىاختی با اعتفادٌ اس آسمًن پیزعًن َیجاوی با بُشیغتی ريان( رابطٍ تىظیم3جديل)  

 
 

یساٌی ةا ٌكاف داد کَ ةیً جٍظیو ُ (3قيارق ) ٌحایر آزىّف ُيتـحگی پیؼؿّف در زغكؿ

كزّد دارد کَ ىلغار ك زِث ایً راةعَ در  01/0قٍاظحی  راةعَ ىػٍاداری در ؿعش  ةِؽیـحی ركاف

ُا ةَ جؼجیب ؿؼزٌف ظّد ةا ُؼ یک از ىؤنفَةاقغ: ُای جٍظیو ُیساٌی ةَ كؼار زیؼ ىیُؼیک از ىؤنفَ

ؿؼزٌف دیگؼاف ةا  (،r;  29/0ك  p;0001/0)قٍاظحی دارای راةعَ ىذتث ك ىػٍادار  ةِؽیـحی ركاف

ٌكعّار ذٍُی ةا ، (r; -46/0ك  p;0001/0)قٍاظحی دارای راةعَ ىٍفی ك ىػٍادار  ةِؽیـحی ركاف

ؿازی ةا (، فازػrَ; -17/0ك  p;0001/0قٍاظحی دارای راةعَ ىٍفی ك ىػٍادار ) ةِؽیـحی ركاف

پػیؼش ةا ةِؽیـحی  (،r; -41/0ك  p;0001/0قٍاظحی دارای راةعَ ىٍفی ك ىػٍادار ) ةِؽیـحی ركاف

جّزَ ىذتث ىسغد ةا ةِؽیـحی  (،r; 17/0ك  p;0001/0قٍاظحی دارای راةعَ ىذتث ك ىػٍادار ) ركاف

ریؽی ةا ةِؽیـحی (، جّزَ ةَ ةؼٌاىrَ; 77/0ك  p;0001/0قٍاظحی دارای راةعَ ىذتث ك ىػٍادار ) ركاف

ارزیاةی ىذتث ةا ةِؽیـحی (، r;78/0ك  p;0001/0قٍاظحی دارای راةعَ ىذتث ك ىػٍادار ) ركاف

( ك اجعاذ دیغگاق ةا ةِؽیـحی r;68/0ك  p;0001/0قٍاظحی دارای راةعَ ىذتث ك ىػٍادار ) ركاف

 01/0در ؿعش ( r;72/0ك  p;0001/0آىّزاف دارای راةعَ ىذتث ك ىػٍاداری )قٍاظحی داٌف ركاف

قٍاظحی گؼكق ىّرد  یـحی ركافُای ٌاىتؼدق ىیؽاف ةِؽةاقغ کَ ةا افؽایف ك کاُف ُؼیک از ىؤنفَىی

 یاةغ ك ةانػکؾ.ىعانػَ ٌیؽ افؽایف یا کاُف ىی

قٍاظحی، از  ُای آف در جتییً ةِؽیـحی ركافةَ ىٍظّر ةؼرؿی ؿِو جٍظیو ُیساف ك زیؼىلیاس

 ( گؽارش قغق اؿث.4جضهیم رگؼؿیّف ةَ ركش ُيؽىاف اؿحفادق قغ کَ ٌحایر آف در زغكؿ )



      1931بهار  ( / 11)پیاپی  1شواره  چهارم/سال  ای هعلن/ فصلناهة توسعة حرفه                          70  

ی بزاعاط تىظیم َیجان ي ؽىاخت بیىی بُشیغتی ريان گاوٍ پیؼ( وتایج رگزعیًن چىد4جديل)

 َای آن سیزمقیاط

ىحغیؼ 

 ىالؾ

ىحغیؼُای 

 ةیً پیف
R R2 

F B SE Beta T 
 ؿعش 

 داریاىػٍ

اف
رك

ی 
ـح

ؽی
ةِ

 
ی

ظح
قٍا

 

 001/0 92/3* - 74/4 59/18 49/77* 72/0 85/0 ىلغار داةث

 514/0 65/0 02/0 20/0 13/0 - - - ؿؼزٌف ظّد

ٌف ؿؼز

 دیگؼاف

- - - 27/0- 25/0 06/0- 65/1- 10/0 

ٌكعّار 

 ذٍُی

- - - 89/0 32/0 14/0 **85/2 005/0 

 006/0 -78/2** -12/0 28/0 -56/0 - - - فازػَ ؿازی

 50/0 67/0* 03/0 28/0 21/0 - - - پػیؼش

 001/0 38/5** 31/0 30/0 31/1 - - - جّزَ ىذتث

 001/0 07/5** 30/0 31/0 39/1 - - - ریؽی ةؼٌاىَ

 001/0 77/4** /26 33/0 37/1 - - - دیغگاق

ارزیاةی 

 ىسغد

- - - 19/0 28/0 04/0 531/0 59/0 

 

قٍاظحی ةَ كؿیهَ  از کم كاریاٌؾ ةِؽیـحی ركاف 72/0دُغ کَ ( ٌكاف ىی4ٌحایر زغكؿ )

ٌیؽ ٌكاف 49/77F=  ،05/0> Pقّد. از ؿّیی، ٌـتث ُای آف جتییً ىیُیساٌی ك زیؼىلیاسجٍظیو

ُای آف ىػٍادار ُیساف ك زیؼىلیاسقٍاظحی ةؼاؿاس جٍظیو دُغ کَ رگؼؿیّف ةِؽیـحی ركافىی

ةیٍی  قٍاظحی را پیف جّاٌٍغ ةِؽیـحی ركافُای آف ىیُیساف ك زیؼىلیاساؿث. ةٍاةؼایً جٍظیو

 کٍٍغ. 

ؿعَ قِؼؿحاف ُؼیؾ آىّزاف ىحّقٍاظحی داٌف ىٍغی ةا ةِؽیـحی ركاف( ةیً زؼأت2فؼضیَ 

 راةعَ كزّد دارد.
 ؽىاختی مىدی ي بُشیغتی ريان( وتایج ضزیب َمبغتگی بیه جزأت5جديل)

 ؿعش ىػٍاداری ضؼیب ُيتـحگی ىحغیؼ

 001/0 78/0** ىٍغیزؼأت

قٍاظحی  ىٍغی ك ةِؽیـحی ركافدُغ ةیً زؼأت( ٌكاف ىی5) ُای زغكؿ قيارق یافحَ

كزّد دارد، یػٍی ةا افؽایف ىیؽاف  001/0در ؿعش ( =78/0Rدار )آىّزاف راةعَ ىذتث ك ىػٍا داٌف

قٍاظحی آٌاف ٌیؽ ةَ ظّر ىػٍاداری افؽایف  آىّزاف ىحّؿعَ ُؼیؾ، ةِؽیـحی ركافىٍغی داٌفزؼأت

 یاةغ.ىی
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آىّزاف قٍاظحی داٌف جّاٌٍغ ىیؽاف ةِؽیـحی ركافىٍغی ىیُیساٌی ك زؼأتجٍظیو (3فؼضیَ 

 ةیٍی کٍٍغ.را پیفىحّؿعَ قِؼؿحاف ُؼیؾ 
 بیه ؽىاختی ي متغیزَای پیؼ ( ماتزیظ َمبغتگی بیه بُشیغتی ريان6)جديل

 جٍظیو ُیساٌی ىٍغیزؼأت ةِؽیـحی ركاف قٍاظحی ىحغیؼُا

   1 ةِؽیـحی ركاف قٍاظحی

  1 78/0** ىٍغیزؼأت

 1 53/0 62/0** ُیساٌی جٍظیو

ىٍغی راةعَ ىذتث ك قٍاظحی ك زؼأت ركاف دُغ ةیً ةِؽیـحی( ٌكاف ىی6) ظّر کَ زغكؿ ُياف 

-قٍاظحی ك جٍظیو ( كزّد دارد کَ ایً راةعَ ىذتث ةیً ةِؽیـحی ركاف=78/0rىػٍاداری ةا ىلغار )

ةیً ٌیؽ  مادؽ اؿث. غالكق ةؼ ایً ةیً ىحغیؼُای پیف 01/0( در ؿعش =62/0rٌیؽ ةا ىلغار ) یُیساٌ

ظعی چٍغگاٌَ ةیً  جّاف گفث ُوةٍاةؼایً ىی(. =53/0rراةعَ ىذتث در صغ ىحّؿط كزّد دارد)

 =70/0rظعی چٍغگاٌَ كزّد ُيتـحگی  ةیً كزّد ٌغارد؛ چؼا کَ ٌلعَ ةؼش ُو ىحغیؼُای پیف

 ةاقغ.ىی
َیجانمىدی ي تىظیمؽىاختی بزاعاط جزأت ( وتایج رگزعیًن چىدگاوٍ پیؼ بیىی بُشیغتی ريان7جديل)  

 

 ىحغیؼ ىالؾ
ىحغیؼُای 

 ةیً پیف
R R2 

F B SE Beta T 

ةِؽیـحی 

 قٍاظحی ركاف

 -50/1  51/4 -79/6 442/307 67/0 82/0 ىلغار داةث

 10/16 63/0 02/0 42/0 - - - ىٍغیزؼأت

 29/7 28/0 04/0 33/0 - - - جٍظیو ُیساٌی
 

از کم كاریاٌؾ ةِؽیـحی  67/0دُغ کَ ( ٌكاف ىی7زغكؿ)قغق در  جػغیم R2ىلغار 

دُغ کَ ٌكاف ىی  ُو Fقّد. ٌـتث ىٍغی جتییً ىیظیو ُیساف ك زؼأتقٍاظحی ةَ كؿیهَ جٍ ركاف

ىٍغی ىػٍادار اؿث؛ یػٍی راةعَ  قٍاظحی ةؼاؿاس جٍظیو ُیساف ك زؼأت رگؼؿیّف ةِؽیـحی ركاف

ُیساٌی ك قٍاظحی ك یک جؼکیب ظعی ىتحٍی ةؼ کيحؼیً ىسػكرات از جٍظیو ةیً ةِؽیـحی ركاف

دُغ  نادفی پیف آىغق ةاقغ. ٌحایر ضؼایب رگؼؿیّف ٌیؽ ٌكاف ىیجّاٌغ جىٍغی اصحياالً ٌيیزؼأت

ةاقٍغ، ةَ ایً ىػٍی کَ ایً  دار ىیىٍغی از نضاظ آىاری ىػٍاصامم از جٍظیو ُیساف ك زؼأت Tکَ 

 ةیٍی کٍٍغ.  قٍاظحی را پیف داری ةِؽیـحی ركافجّاٌٍغ ةَ مّرت ىػٍی دك ىحغیؼ ىی
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 گیزی بحث ي وتیجٍ

كرزی ةا ىیؽاف ةِؽیـحی ُیساف ك زؼأتُغؼ قٍاؿایی راةعَ ةیً جٍظیوپژكُف صاضؼ ةا 

ُیساف ك ةِؽیـحی ُا ٌكاف داد ةیً جٍظیوآىّزاف ىحّؿعَ اٌساـ پػیؼفث. یافحَ قٍاظحی داٌف ركاف

آىّزاف ىحّؿعَ قِؼؿحاف ُؼیؾ ةا ُیساٌی داٌفداری كزّد دارد ك جٍظیوقٍاظحی راةعَ ىػٍی ركاف

ُا راةعَ ىػٍادار ك ىـحلیيی دارد. ُيچٍیً ٌحایر جضهیهی ٌكاف داد کَ ظحی آفقٍا ةِؽیـحی ركاف

ظّری کَ ةیً  قٍاظحی راةعَ كزّد دارد، ةَ ُیساٌی ةا ةِؽیـحی ركافُای جٍظیوةیً زیؼ ىلیاس

قٍاظحی راةعَ ىٍفی ك ىػٍاداری كزّد  ؿازی ةا ةِؽیـحی ركافؿؼزٌف دیگؼاف، ٌكعّارذٍُی، فازػَ

ُیساف یػٍی ؿؼزٌف ظّد، پػیؼش، جّزَ ىذتث ىسغد، جّزَ ةَ ُای دیگؼ جٍظیوىلیاسدارد ك زیؼ

قٍاظحی راةعَ ىذتث ك ىػٍاداری دارٌغ  ریؽی، ارزیاةی ىذتث ك اجعاذ دیغگاق ةا ةِؽیـحی ركاف ةؼٌاىَ

کّقا، (؛ کاككؿی1395ٌّفؼؿحی ك ُيکاراف )؛ (1396مانضی ك ُيکاراف )ُای کَ ایً ٌحایر ةا یافحَ

(؛ دؿی 1394یـاكنی ك ُيکاراف ) ىّالیی؛ (1388اؿغی ك ُيکاراف )؛ (1393زادق )ادری ك ىػیٍیك

ةاقغ ُيـّ ىی (2006( ك ؿیيپـّف، ُّگؾ ك اؿٍایغر )2007دیهّف ك ُيکاراف )؛ (2008ك رایاف )

 قٍاظحی ك ُای آف ةا ةِؽیـحی ركافکَ ةَ ٌحایسی داؿ ةؼ راةعَ جٍظیو ُیساٌی ك ةؼظی زیؼىلیاس

جّاف چٍیً اؿحٍتاط کؼد، جفکؼاجی کَ  ُای فّؽ ىیُای آف دؿث یافحٍغ. در جتییً یافحَزیؼىلیاس

ُا ةَ كضّح ةؼ كصكث از یک جسؼةَ جأکیغ دارٌغ، جفکؼاجی کَ درةارق جلنیؼُای دیگؼاف ك ؿؼزٌف آف

ط ةا كاكػَ ةَ ظاظؼ آٌچَ ظّد فؼد اٌساـ دادق اؿث ك اقحغاؿ ذٍُی درةارق اصـاؿات ك جفکؼات ىؼجت

ظّاةی، ٌلل در کارکؼد ازحياغی ك افـؼدگی ُيؼاق  ُای ةغٌی، اضعؼاب ك ةیىٍفی ةا افؽایف ٌكاٌَ

ُای ىذتث كاكػَ، پػیؼش آف، كاكػَ را اؿث؛ كنی جفکؼاجی کَ ةَ کٍار آىغف ىذتث، جّزَ ةَ زٍتَ

ؼاةؼ پیكاىغ ةا زؽئی از زٌغگی داٌـحً ك جيؼکؽ ركی افکار ةؼای رؿیغف ةَ راق صم ىٍاؿب در ة

ُا ك ارجتاط ىٍاؿب ك ؿازٌغق ةا دیگؼاف ُيؼاق افؽایف رضایث از زٌغگی، غيهکؼد ةِحؼ در ةؼظی زىیٍَ

ُیساف  اؿث. از آٌسایی کَ قٍاظث، غاظفَ ك رفحار کاىاًل در جػاىم ةا یکغیگؼ ُـحٍغ، جٍظیو

ُای قٍاظحی )از وقٍاظحی ةا کٍحؼؿ جّزَ ك غّاكب قٍاظحی ُیساف ىّزب جغییؼ غيهکؼد ؿیـح

قّد. در راؿحای فؼضیَ دكـ ٌحایر ٌكاف ُیساف ىیكتیم صافظَ، جّزَ، ُكیاری( ك ؿپؾ جٍظیو

ىٍغی داری كزّد دارد ك زؼأتقٍاظحی راةعَ ىػٍی ىٍغی ك ةِؽیـحی ركاف دُغ کَ ةیً زؼأتىی

دارد. ٌحایر ایً ُا راةعَ ىـحلیو ك ىػٍاداری قٍاظحی آف آىّزاف ىحّؿعَ ةا ةِؽیـحی ركاف داٌف

ةاقغ ُيـّ ىی (2008(؛ ك دؿی ك رایاف )1394یـاكنی ك ُيکاراف ) ىّالییپژكُف ةا ٌحایر پژكُف 

ُای آف، قٍاظحی ك زیؼ ىلیاس ىٍغی ةا ةِؽیـحی ركافکَ ُيگی ةَ ٌحایسی داؿ ةؼ ارجتاط زؼأت

اصـاؿات ىذتث ةَ  جّاف گفث کَ غؽت ٌفؾ ك اٌضياـ اةؼازدؿث یافحٍغ. در جتییً ایً ٌحایر ىی

ُای ةِؽیـحی زیؼىلیاسقٌّغ کَ ةَ ٌّغی ةا ىٍغاٌَ در ٌظؼ گؼفحَ ىیغٍّاف كـيحی از رفحار زؼأت

قٍاظحی از زيهَ ارجتاط ىذتث ةا دیگؼاف ك ظّدىعحاری در ارجتاط ُـحٍغ. ٌِایحًا در راةعَ ةا  ركاف

ظّر ىٍغی ةَُیساف ك زؼأتٍظیوقٍاظحی ةؼ اؿاس ج فؼضیَ ؿّـ ٌیؽ ٌحایر ٌكاف داد؛ ةِؽیـحی ركاف
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جّاٌغ جنادفی پیف آىغق ةاقغ. ةَ ایً ىػٍی ٌيی ایىػٍاداری كاةم جتییً اؿث؛ یػٍی چٍیً راةعَ

ةیٍی کٍٍغ. ةٍاةؼایً  قٍاظحی را پیف داری ةِؽیـحی ركافجّاٌٍغ ةَ مّرت ىػٍیکَ ایً دك ىحغیؼ ىی

اٌغکاراف اىؼ قاىم کادر آىّزقی ك پؼكرقی ؿثُای ةَ دؿث آىغق از ایً پژكُف ةَ دةؼاؿاس یافحَ

آىّزاف، در راؿحای قٍاظحی داٌف درزِث افؽایف ىیؽاف ةِؽیـحی ركافگؼدد ىغارس پیكٍِاد ىی

ُا ٌیؽ قٍاظحی آف ىٍغی اكغاـ ٌيّدق جا ةِؽیـحی ركافُیساٌی ك زؼأتجلّیث ٌيّدف ىحغیؼ جٍظیو

ُیساٌی ك ؽی در زِث آىّزش ك جلّیث جٍظیوریافؽایف یاةغ کَ چٍیً اىؼی در ؿایَ ةؼٌاىَ

پػیؼ ظّاُغ  ُای درؿی ىٍاؿب، اىکافآىّزاف در ىغارس از ظؼیق جغكیً ةؼٌاىَىٍغی داٌف زؼأت

 ةّد.

 

 مىابع

اضعؼاب، كرزی،  (. ةؼرؿی ك ىلایـَ زؼأت1388اؿغی، زّاٌكیؼ؛ رضایی، ركیَ؛ ك جؼاةی، ؿیغ اؿياغیم. )

 .3-13، 94ك  93، ٌكؼیَ جػهیو ك جؼةیث اؿحذٍایید ٌاةیٍا ك ةیٍا. افـؼدگی ك فكار ركاٌی در افؼا

ُای ازحياغی ةَ ركش قٍاظحی رفحاری گؼكُی در افؽایف  (. ادؼةعكی آىّزش ىِارت1389اؿيػیهی، ىؼیو. )

-34(، 16)4، فنهٍاىَ اغحیاد پژكُی ؿّ ىنؼؼ ىّادغؽت ٌفؾ ك زؼأت كرزی دظحؼاف دارای كانغ ىػحاد. 

42. 

قٍاظحی  ىلایـَ دك قیّق جيؼیٍی ایؼكةیک ك ُیپ ُاپ ةؼ ةِؽیـحی ركاف(. 1389، ةِؽاد. )ةِؽادٌیا
 ٌاىَ چاپ ٌكغق کارقٍاؿی ارقغ، داٌكگاق ةیؼزٍغ. . پایافآىّزاف داٌف

(. ةؼرؿی جأدیؼ آىّزش 1385زادق، ىٍِاز؛ ك ةكهیّق، کیّىؼث. ) رصیيی، زػفؼ؛ صلیلی، زياؿ؛ ىِؼاةی

.  ازحياغی، اضعؼاب ازحياغی ك اةؼاز كزّد در داٌف آىّزاف پـؼ اكؿ ىحّؿعَ ُای ىٍغی ةؼ ىِارت زؼأت

 .34-11(، 13)3، ىسهَ غهّـ جؼةیحی داٌكگاق قِیغ چيؼاف اُّاز

(. ةؼرؿی ادؼةعكی آىّزش قادی ةا ركیکؼد 1396ٌـب، غتاؿػهی؛ غهّی، صيیغرضا؛ ك کؼىی، ىٍیؼق. )رؿحيی

فنهٍاىَ ىـائم آىّزاف ىحّؿعَ کؼىاف. گیؼی ىػُتی داٌفقٍاظحی ك زِث اؿالىی ةؼ ةِؽیـحی ركاف
 .66-47(، 4)2، کارةؼدی جػهیو ك جؼةیث

 ظّد ك ُیساٌی ٌاگّیی اٌـساـ، صؾ (. ٌلف1397) داكتی؛ اةّانلاؿيی، غتاس؛ ك اکتؼی، ةِيً.ؿػیغی، کؼاىَ

، رازی پؽقکی غهّـ ىسهَاكنیَ.  دارای دیـيٍّرق دظحؼاف قٍاظحی ركاف ةِؽیـحی ةیٍی پیف در دنـّزی

8(25،)33-42. 

ةیٍی ؿالىث ركاف ك غيهکؼد جضنیهی  (. پیف1393پّر، غهیؼضا؛ ك قِیغی، قکّق. ) ؿیاح، ىِغی؛ كنی

داٌكسّیاف از ظؼیق راُتؼدُای قٍاظحی جٍظیو ُیساف در داٌكسّیاف داٌكگاق غهّـ پؽقکی اُّاز. 

 .26-18 (،1)5، فنهٍاىَ ىؼکؽ ىعانػات ك جّؿػَ آىّزش غهّـ پؽقکی

 . جِؼاف: اٌحكارات رقغ.ةِغاقث ركاٌی(. 1392قاىهّ، ؿػیغ. )
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(. ٌلف راُتؼدُای قٍاظث جٍظیو 1396ةٍفكَ. ) ةازی،  مانضی، اغظو؛ ىظاُؼی، زُؼا؛ آكازاٌی، زُؼا؛ ك زِاف

 .108-117(، 1)16، قٍاؿی کارةؼدی ىسهَ داٌف ك پژكُف در ركافةیٍی افـؼدگی.  ُیساٌی در پیف

آىّزاف اؿحاف اردةیم ك ىلایـَ ادؼةعكی دك  كرزی داٌفةؼرؿی ىیؽاف زؼأت(. 1382کی، ٌامؼ. )كؼاىه متضی
. ظؼح پژكُكی ىؼکؽ جضلیلات ؿازىاف آىّزش ك پؼكرش اؿحاف جکٍیک ایفای ٌلف ك ؿؼىكق گیؼی

 اردةیم.

 ةؼ پؽقکی ـغهّ داٌكسّیاف قٍاظحی ركاف ةِؽیـحی ةیٍی (. پیف1396پّر، فاظيَ. )مغككی، ىسیغ؛ ك صـاـ

 .89-80(، 42)11، پؽقکی اظالؽ ىسهَزٌغگی.  در ىػٍا ك كغرداٌی اؿاس

ُای ةؼاؿاس ىؤنفَ قٍاظحی ركاف ةِؽیـحی (. جتیی1397ًآةادی، فاظيَ. )غهیمغككی، ىسیغ؛ ك ىیؼزایی

 .48-31(، 3)7، قٍاؿی ٌكؼیَ ركیف ركافقٍاؿی ىذتث.  ركاف

قٍاظحی ةا غيهکؼد  (. راةعَ ةِؽیـحی ركاف1393زادق، ىسیغ. ) ػیٍیکّقا، زُؼق؛ كادری، غهیؼضا؛ ك ىکاككؿی

قٍاؿی ةانیٍی ك  ُای ركاف ىسهَ پژكُفُای كیژق ك غادی.  ُا در ةعف قغهی پؼؿحاراف ك ىلایـَ آف
 .194-175(، 1) 4،ىكاكرق داٌكگاق فؼدكؿی ىكِغ

ةیٍی کیفیث  (. پیف1394، پؼكیؽ. )یـاكنی، ىِغی؛ ك فغاکار یـاكنی، ُادی؛ ةؼزػهی، اصيغ؛ ىّالیی ىّالیی

فنهٍاىَ گؼایاٌَ رضایث از زٌغگی.  قٍاظحی ریف: ٌلف ىغاظهَ ُای ةِؽیـحی ركاف زٌغگی ةؼاؿاس ىؤنفَ
 .121-129(، 13)4، ىكاكرق ك ركاف درىاٌی

(. ادؼةعكی آىّزش گؼكُی 1396ادؼ، ىضيغصـً؛ اصغی، صـً؛ ةِؼاىی، ُادی؛ ك صاجيی، صيیغرضا. ) ٌادری

آىّزش  فنهٍاىَ ىؼکؽ ىعانػات ك جّؿػَآىّزاف ىحّؿعَ. قٍاظحی داٌف ىػٍّی ةؼ ةِؽیـحی ركافُّش 
 .129-124(، 24)8، غهّـ پؽقکی

آةادی، صيیغرضا؛ پـٍغیغق، غتاس؛ ك قػیؼی، ىضيغرضا. ٌّفؼؿحی، اغظو؛ ركقً، رؿّؿ؛ فحی، الدف؛ صـً

ُای قٍاظحی افؼاد دارای ٌكاٌَ یـحی ركافگؼا ةؼقادکاىی ك ةِؽدرىاٌی ىذتث (. ادؼةعكی ركاف1395)

 . 18-1(:1)1،قٍاؿی ىذتث داٌكگاق امفِاف ٌاىَ ركاف پژكُفافـؼدگی. 
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