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 چىیدٌ

تؼساز  .ثبضسٞٛیت ثب ٘مص ٔیب٘دی ٘طیٍٙی ٔیسٌطی پسض زض ضىُ ٌیطی ِ٘مص ازضان اظ ٚاثطضسی پژٚٞص حبضط،  ٞسف اظ
سبَ، زاٚعّجب٘ٝ زض ایٗ پژٚٞص ضطوت وطزٜ ٚ پطسطٙبٔٝ ٞب ضا  30تب  18ٖ پسط زا٘طٍبٜ تجطیع ثب ثبظٜ سٙی ٘فط اظ زا٘طدٛیب 167

ظ٘بٍ٘ی ٔیطُ ٌٛوّٗ ٚ -تىٕیُ وطز٘س. اثعاضٞبی استفبزٜ ضسٜ زض ایٗ تحمیك ضبُٔ ٔمیبس پسضی زیه، ٔمیبس ٔطزاٍ٘ی
 ت سبذتبضی ٘طبٖ زاز وٝ ٔمیبس ازضان اظ ٚاِسٌطی پسض استفبزٜ اظ ضٚش ٔسَ یبثی ٔؼبزال ٔمیبس سجه ٞٛیت ثطظٚ٘سىی ثٛز.

٘مص ٔستمیٓ ٚ ٔؼٙی زاضی ثط ٔیعاٖ ٘طیٍٙی زاضز ٚ ٘طیٍٙی ٘مص ٔیب٘دی ثیٗ ازضان اظ ٚاِسٌطی پسض ٚ سجه ٞٛیت ٞٙدبضی 
غٝ ای ٔمیبس ازضان اظ ٚاِسٌطی پسض ثب زٚ سجه زیٍط ٞٛیت یؼٙی سجه اعالػبتی ٚ سجه اختٙبثی ٘مص ٚاس زاضز ِٚی ثیٗ

٘تیدٝ پژٚٞص حبضط، ثط تبثیط ٚ إٞیت ازضان اظ ٚاِسٌطی پسض زض ٔیعاٖ ٘طیٍٙی ٚ ٘مص ٘طیٍٙی ثٝ  ٔؼٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز.
ػٙٛاٖ ٚاسغٝ ثیٗ ازضان اظ ٚاِسٌطی پسض ٚ سجه ٞٛیت ٞٙدبضی ٚ ٕٞچٙیٗ تبثیط ٔستمیٓ ازضان اظ ٚاِسٌطی پسض زض وست زٚ 

 ٌصاضز.ٛس ٚ ٔؼٙی زاض ثب سجه اختٙبثی غحٝ ٔیسجه ٞٙدبضی ٚ اعالػبتی ٚ ضاثغٝ ٔؼى

 ٘طیٍٙی ؛سجه ٞٛیت ؛ٚاِسٌطی پسض ولید ياصٌ َب:

                                                 

 تجطیعزا٘طٍبٜ ضضس ضٚا٘طٙبسی ثبِیٙی وبضضٙبسی ا 1

2
 تجطیعزا٘طٍبٜ ضضس ضٚا٘طٙبسی ثبِیٙی وبضضٙبسی ا 
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 dr.gharadaghi@gmail.com، تبزیبض زا٘طىسٜ ػّْٛ تطثیتی ٚ ضٚا٘طٙبسی زا٘طٍبٜ تجطیعاس 
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  ممدمٍ

اختٕبػی وٛزوبٖ ٞستٙس ٚ ٕٞچٙیٗ -ضٚا٘یتطیٗ ػٛأُ زض تحَٛ اظ ٟٕٔ 1ٞبی ٚاِسٌطیذب٘ٛازٜ ٚ سجه
ٞب اثط ٚاِسٌطی پسض . سبَ(1993، 2ٙجطيستا)زاضِیًٙ ٚ  ، ٚاِسٌطی استی ذب٘ٛازٜتطیٗ ثحث زض حٛظٜٟٔٓ

تٛسظ ٔحممبٖ ٚ ٘ظطیٝ پطزاظاٖ ٔٛضز غفّت لطاض ٌطفتٝ ثٛز ٚ اسبسب ثٝ ذبعط ایٗ اػتمبز ثٛزوٝ پسضاٖ ٘سجت 
وٝ زض ٘تیدٝ ایٗ اػتمبزا ت  (1999، 3ٚ٘ٛس)ضفّط  ثٝ ٔبزضاٖ إٞیت ٚ تبثیط وٕتطی ثط ضضس فطظ٘ساٖ زاض٘س

ٞب ٘بزیسٜ ٌطفتٝ ضسٜ ظ٘سٌی ثعضٌسبِی فطظ٘ساٖ زض پژٚٞصثط  فطظ٘س ٚ تبثیط آٖ-سبذتبض ذبظ ضاثغٝ پسض
(. زض حبِیىٝ حضٛض پسض ثبیس ٞٓ اظ ِحبػ فیعیىی ٚ ٞٓ اظ ِحبػ ػبعفی زض ٘ظط ٌطفتٝ 2010، 4است )وبسیب٘ٛ

ضٛز ثسیٗ ٔؼٙی وٝ ثسیبضی اظ پسضاٖ ٕٔىٗ است اظ ٘ظط فیعیىی حضٛض زاضتٝ ثبضٙس ِٚی اظ ِحبػ 
غبیت ثبضٙس، ایٗ زض حبِی است وٝ حضٛض ػبعفی پسض زض ظ٘سٌی فطظ٘سا٘ص، آٟ٘ب ضا اظ ضٚا٘طٙبذتی ٚ ػبعفی 

ػٛأُ ظیب٘جبضی ٕٞچٖٛ اػتیبز، ثعٞىبضی ٚ ثی ثٙسٚثبضی خٙسی ٔػٖٛ ٍ٘ٝ ٔی زاضز ٚ زض ذّك ضٚاثظ 
ثب  (. ثب ایٗ ٚخٛز زض سبَ ٞبی اذیط2010، 5)ٌبتٕٗ غٕیٕب٘ٝ ثب فطظ٘سا٘طبٖ زض ثعضٌسبِی تبثیط ٔی ٌصاضز

ثٝ ا٘ساظٜ ٌیطی ٔفْٟٛ خسیس اظ ٚاِسٌطی پسض ظٟٛض وطزٜ  زض حبَ تغییط پسضاٖ، ٔحممبٖ ضطٚع تٛخٝ ثٝ ٘مص
ثط ِعْٚ ضٙبسبیی  است وٝ زض آٖ پسض اظ ِحبػ ػبعفی ثیطتط زض زستطس است. اظ سٛی زیٍط ٔحممبٖ

ُ ٞبی ٚاِسیٗ ثب فطظ٘ساٖ ضا (. زض ایٗ ضاستب تؼب1986ٔ، 6ٕت)ِ ، ٚاِسٌطی پسض تبویس زاض٘سٔبٞیت چٙس ثؼسی
ٔی تٛاٖ زض لبِت ٘ظطیٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٚاِسٌطی ٚ سجه ٞبی آٖ تجییٗ وطز. زضن ثیطتط ضفتبضٞبی 
ٚاِسیٗ ٚ ثبالذع ٘مص ٔجٟٕی وٝ پسضاٖ زض ظ٘سٌی فطظ٘ساٖ ثبظی ٔی وٙٙس، ٌبٔی اسبسی ثطای ٔفْٟٛ 

 .سبظی ضاثغٝ زِجستٍی پسض ٚ فطظ٘س است

ثیٗ فطظ٘ساٖ ٚ ٚاِسیٗ یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ خٙجٝ ٞبی خٛأغ ا٘سب٘ی ٚ ضضس ػبعفی ٚخٛز ضٚاثظ زِجستٍی 
٘ظطیٝ زِجستٍی ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضسیسٜ است وٝ ویفیت ٚاِسٌطی تبثیط ػٕسٜ زض ضضس ضٚاثظ  ٔی ثبضس.

ضاثغٝ زِجستٍی ثیٗ ٚاِسیٗ ٚ وٛزن اظ عطیك اٍِٛٞبی اِٚیٝ ضىُ  (.1974، 7ٚ ثُ ٛضسا٘ی) زِجستٍی زاضز
ثط ضضس ضرػیتی ٚ  وٛزن-یٝ وٛزن ٚ تبثیط ضٚاثظ ٚاِسثب ایٗ حبَ تٛخٝ ثٝ إٞیت تدبضة اِٚ .طزٔی ٌی
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2 Darling & Steinberg 
3 Sheffler & Naus 
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5 Guttman 
6 Lamb  
7 Anisworth & Bell 
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اختٕبػی ضسٖ وٛزن، ٘رستیٗ ثبض زض ٘ظبْ فطٚیس ٔغطح ضسٜ است زٚ ػمیسٜ فطٚیس زض تحمیمب ت چُٟ 
ی زض ضضس فطزٝ وٛزن تبثیط ثسعایی زاضتٝ ا٘س: ایٗ ػمیسٜ وٝ پسضٞب ٘مص ٔٙحػط ث-سبَ اذیط ضٚاثظ ٚاِس

فطظ٘ساٖ زاض٘س ٚ زیٍط ایٙىٝ تبثیطا ت آٟ٘ب ثبیس زض ظٔیٙٝ ٌستطزٜ تطی اظ ضٚاثظ اختٕبػی ٔطبٞسٜ ضٛز. زض 
ی ازیپبَ ضىُ ٌطفت ثب ایٗ حبَ ٌطی ثٝ ػٙٛاٖ ٔجحث پیطأٖٛ ٔطحّٝازضان اظ ٚاِس، 1٘ظطیٝ فطٚیس

، اٚ ثٝ عٛض بثیط پسض ثط پسط تبویس وطزز ثط تاوتطبفب ت فطٚیس فطاتط اظ ٔطحّٝ ازیپبَ ضفت ٚ زض تحمیمب ت ذٛ
وبُٔ اظ پیٛ٘س ػبعفی ٔثجت ثیٗ پسض ٚ پسط آٌبٜ ضس. ٕٞب٘غٛض وٝ اضبضٜ ضس تئٛضی فطٚیس ثط سٟٓ پسض وٝ 
ٔی تٛا٘س ػبُٔ ضضس ٞٛیت خٙسی ٔٙبست ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه اٍِٛ ثطای ضٙبسبیی لٛا٘یٗ اختٕبػی ثبضس تبویس 

وٙس (. پسط اظ پسض تمّیس ٔی1981، 2ّطخٙسی پسطٞب ٘طبٖ زازٜ ا٘س )ثیمص زاضز، پسضٞب ٘مص ٔٛثطی زض ضضس ٘
ٌیطز وٝ چٍٛ٘ٝ اٍِٛٞبی خٙسی ثب یىسیٍط زض ز، ٞٓ چٙیٗ یبز ٔیٚ ثٝ تجغ آٖ ٘مص ٞبی ثبِغ ضا ٔی پصیط

ٚ ٘مص خٙسی ثب وطف  3ٌیطی ٞٛیت خٙسیثك زیسٌبٜ ضٚا٘ىبٚیی، فطایٙس ضىُتؼبّٔٙس. ثٝ ایٗ تطتیت ٔغب
 پصیطزضی وٛزن ثب ٚاِس ٞٓ خٙس پبیبٖ ٔیی تٙبسّی ثیٗ زٚ خٙس آغبظ ضسٜ ٚ ثب ٕٞب٘ٙسسبٞبتفبٚ ت

 (.1379 ، تطخٕٝ ثطاٞٙی ٚ ٕٞىبضاٖ،، ضیتبَ اَ، ضیچبضز سی، اسٕیت، ازٚاضز ای،ثٓ، سٛظاٖ ِ٘ٛٗ 4)اتىیٙسٖٛ
وٝ ٌیطی ٞٛیت یىی اظ چبِص ٞبی ضضسی ػٕسٜ است وٝ ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ ثبیس عی وٙٙس ضىُ (.1379
سبظی ٞبی زٚضاٖ وٛزوی است وٝ ثٝ ظ ٟٔبض ت ٞب ٚ خٟبٖ ثیٙی ٚ ٕٞب٘ٙسٔفْٟٛ ٞٛیت تطویجی ا ذٛز،

آیس وٝ ثطای فطز حسالُ ٌصضتٝ ٚ ٝ فطز زض ٔیغٛض ت یه وُ وٓ ٚثیص ٔٙسدٓ ٚ پیٛستٝ ٚ ٔٙحػط ث
ٟٔٓ زض  وٝ یىی اظ ٘ظطیٝ ٞبی(، 2005 ،5اضِیًٙ ٚ )ثطي سبظزٌیطی ثٝ سٛی آیٙسٜ ضا فطاٞٓ ٔیتخٟ

 ٌیطی ٞٛیت ٔتؼّك ثٝ ثطظٚ٘سىی است. ظٔیٙٝ ضىُ

ٚی ٔسَ پٛیب ٚ فطایٙس ٔحٛض ضىُ ٌیطی ٞٛیت ضا تٛسؼٝ زاز وٝ ثط اسبس زیسٌبٜ ٚی ، ٞٛیت اسبسب 
یه ٘ظطیٝ زض ٔٛضز ذٛیطتٗ است وٝ ضبُٔ فطضیب ت، سبذتبضٞب ٚ لیبس ٞبی ٔٙغمی ٔٙغجك ثب افطاز است 

ستب ٚی سٝ سجه ٞٛیت ضبُٔ سجه ٞٛیت اعالػبتی، ٞٙدبضی ٚ (. زض ایٗ ضا1990، 6ثطظٚ٘سىی)
سجه اعالػبتی: افطاز زاضای سجه اعالػبتی ثٝ  اختٙبثی  ضا اضائٝ وطزٜ است وٝ ثسیٗ ضطح ا٘س:-سطزضٌٓ

غٛض ت فؼبَ ٚ آٌبٜ ثٝ خستدٛی اعالػب ت ٚ اضظیبثی آٟ٘ب ٔی پطزاظ٘س ٚ سپس اعالػب ت ٔٙبست ضا استفبزٜ 
ای ٚاوٙطی ٚ ٔتٙبست اخٟٝ ثب ٔسبئُ ثٝ ضیٜٛٞٙدبضی: زض سجه ٞبی ٞٙدبضی، فطز زض ٔٛسجه ؛ ٔی وٙٙس

                                                 
1 Freud 
2 Biler 
3 Gender Identity 
4 Atkinson  
5 Berg & earling 
6 Berzonsky 
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سجه  ؛وٙٙسسبظی ٔیٞب ضا زضٚ٘یاضظش ،وٙٙس ٚ ثسٖٚ اضظیبثیٍطاٖ ػُٕ ٔیثب ٘ظطا ت ٚ ا٘تظبضا ت زی
ٞٛیت ٚ  ٚ تالش ثطای ضٚثطٚ ضسٖ ثب ٔسبئُ طٖ ثب ایٗ سجه ٞٛیت، اظ تؼٛیك تأذاختٙبثی: ٘ٛخٛا٘ب-سطزضٌٓ

 ثٝ عٛض ػٕسٜ ضا وٙٙس ٚ ٕٞچٙیٗ ضفتبض آٟ٘بظٔب٘ی وٝ ٕٔىٗ است استفبزٜ ٔیاذتالف ٘ظط زض ایٗ ظٔیٙٝ ضا تب 
یت وٝ زض پژٚٞص (. ثؼس زیٍطی اظ 1990ٛٞ ،1ضٛز )ثطظٚ٘سىیثٝ ٚسیّٝ ػٛأُ ٔٛلؼیتی ٔطرع ٔی

ٌیطی ٞٛیت خٙسی ثب ضىُ ایٗ اسبس ایدبز ٞٛیتپطزاظیٓ، ٞٛیت خٙسی است وٝ ثط حبضط ٞٓ ثٝ آٖ ٔی
 (.1976، 2ِطاستٛ) ٙس ضا ضبُٔ ٔی ضٛزتطیٗ حس تؼّك ثٝ یه خوٝ اثتسایی ضٛزٔیای آغبظ خٙسی ٞستٝ

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔطزاٖ ذٛز ضا  ٔفْٟٛ خٙسیت زض ضٚاثظ لسض ت ٞٓ تب حسٚزی ٔٛضز ثحث لطاض ٌطفتٝ است.
ثیٙٙس وٝ ٔطزاٍ٘ی ثٝ عٛض وّی ثب ٔطرػٝ ٔیبػ خسٕب٘ی ٚ ٞٓ اظ ِحبػ ػبعفی تط اظ ظ٘بٖ ٞٓ اظ ِحلٛی

ٛز. پژٚٞص ضضٙبذتٝ ٔی وٙتطَ ٚ ذٛز ثسٙسٌی ،ٞبی پیططفت ٔساضی، التساض عّجی، ضلبثت خٛیی، تسّظ
ٍی ٞبیی زض ظٔیٙٝ ٚاِسٌطی پسض، ٞٛیت ٚ ٘طیٍٙی ثٝ ز٘جبَ یبفتٗ پبسری ثطای چٍٛ٘حبضط، ثب ٌطزآٚضی زازٜ

پطسص اغّی ایٗ پژٚٞص  طی ٞٛیت ثب ٘مص ٔیب٘دی ٘طیٍٙی است.ٌیاضتجبط ثیٗ ٚاِسٌطی پسض ٚ ضىُ
ٌیطی ٞٛیت زض فطظ٘ساٖ پسط پسض ثب ٘مص ٔیب٘دی ٘طیٍٙی ٚ ضىُ آیب ثیٗ اثؼبز ٚاِسٌطی ػجبض ت است اظ:

 ضاثغٝ ٚخٛز زاضز.

 ريش

اظ ٔسَ خٟت ثطضسی ضاثغٝ ٔتغیطٞبی پژٚٞص . ثٛزی یه ٔغبِؼٝ تٛغیفی اظ ٘ٛع ٕٞجستٍ پژٚٞص حبضط،
ٚ  ٞٛیت ،ٞبی ٚاِسٌطیلبِت یه اٍِٛی ػّٕی، اضتجبط سجهاستفبزٜ ضس وٝ زض  ثی ٔؼبزال ت سبذتبضییب

ی آٔبضی ایٗ پژٚٞص زا٘طدٛیبٖ پسط ٔطغَٛ ثٝ تحػیُ زض ٍٙی ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت. خبٔؼٝ٘طی
٘فط ثب استفبزٜ اظ ضٚش  167ٚٞص ثٝ تؼساز وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ پژثٛز  1397-1398زا٘طٍبٜ تجطیع زض سبَ تحػیّی 

ثٝ ایٗ غٛض ت وٝ اثتسا فٟطست تٕبٔی زا٘طدٛیبٖ پسط  ای ا٘تربة ضس٘س.ٌیطی تػبزفی ذٛضٕٝ٘ٛ٘ٝ 
زا٘طىسٜ ثٝ غٛض ت  10ضضتٝ اظ  16ٞبی ٔرتّف ٌطفتٝ ضس. سپس اظ ثیٗ آٟ٘ب زا٘طٍبٜ تجطیع زض ضضتٝ

پطسطٙبٔٝ  200وٝ زض ٟ٘بیت اظ  بزفی ثیٗ آٟ٘ب تٛظیغ ضسٞب ثٝ غٛض ت تػتػبزفی ا٘تربة ضس٘س ٚ پطسطٙبٔٝ
ٞبی ٚضٚز ثٝ ٔغبِؼٝ، زاضتٗ سٗ ثٛز وٝ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ حصف ضس٘س. ٔالن پطسطٙبٔٝ ٘بلع 32ضسٜ، خٕغ آٚضی

 ٞب ثٛز.تٕبیُ ٘ساضتٗ ثٝ اخطای پطسطٙبٔٝ ٚ ظ٘سٌی ثب پسض اظ زٚضاٖ وٛزوی ٚ ٔالن ذطٚج 30ظیط 

                                                 

1 Berzonsky 

2 Stoller 
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 پضيَصاثشارَبی 

یتٓ ثٝ ضىُ خٕال ت آ 64ٔؤِفٝ ٚ  9زاضای  ،1فطْ اٍّ٘یسی ٔمیبس پسضی زیه :(FS) ممیبط پدری

 ،زض عی زٚضاٖ ضضس زاضزثب پسضش ی ذٛز ثبیس ثط حست ازضاوی وٝ اظ ضاثغٝ تٛغیفی است وٝ آظٔٛز٘ی
-زضخٝ (ٕ٘طٜ پٙح)ٕیطٝ تب ٞ (ٕ٘طٜ یه (ای ِیىط ت اظ ٞیچٍبٜزضخٝ 5ٞبیص ضا ثط ضٚی یه ٔمیبس پبسد

ثٛزٜ است ٚ زض است وٝ زض تؼبُٔ ٔثجت ثب پسض ذٛز فطظ٘سی ثٙسی وٙس. وست ٕ٘طا ت ثبالتط حبوی اظ تػٛیط 
 ،زیهپسض ثٝ ٘سض ت ثب ضفتبضٞبی ٔثجت ثب فطظ٘س ذٛز ثٛزٜ است ) وٝ زٞستط ٘طبٖ ٔیٔمبثُ ٕ٘طا ت پبییٗ

ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔمبزیط آِفبی وطٚ٘جبخ  طٌطزا٘سٜ است.ایٗ پطسطٙبٔٝ ضا ثٝ فبضسی ث (1391) 2فبٔیٙی (.2004
ٔیعاٖ لبثّیت اػتٕبز ثٝ زست  .است 80/0 ی ٔٛاضز ٔسبٚی یب ثیص اظٔ٘فطی زیه زض تٕب 311زض ٕ٘ٛ٘ٝ 

ٚ ٞفت  ثٛز96/0ٜاِی  80/0ذطزٜ ٔمیبس ثیٗ  ٕٞجستٍی زضٚ٘ی زض ٞطوٝ  آٔسٜ زض فطْ اٍّ٘یسی ثبال است
فطْ ایطا٘ی ٔمیبس پسضی وٝ تٛسظ فبٔیٙی ا٘س. ٘طبٖ زازٜ 85/0 ٘ی ثیص اظذطزٜ ٔمیبس ٕٞجستٍی زضٚ

فبٔیٙی  ٔبزٜ ثٝ ضىُ خٕال ت تٛغیفی است. 53س، زاضای یبثی ض ( ثٝ فبضسی ثطٌطزا٘سٜ ٚ اػتجبض2012)
ػتجبض سبظٜ ای ایٗ ٔمیبس ثٝ ا، اوتطبفی ثٝ ضٚش تحّیُ ٔؤِفٝ اغّی( ثب استفبزٜ اظ تحّیُ ػبّٔی 2012)

ذطزٜ ٔمیبس پبسد زٞی ػبعفی  4زض ٔؤِفٝ  9 ٚ 54ٌٛیٝ ثٝ  63( 2012فبٔیٙی )ٚضز. زض پژٚٞص آزست 
ٚ ٘مص تبٔییٗ  آیتٓ( 10) حضٛض ٔٙفی پسض آیتٓ(، 8) ػبعفی پسض ضحضٛ آیتٓ(، 30ص اذاللی )ٔثجت ٚ ٘م

زٚ  زض فبغّٝ ظٔب٘ی ثبظآظٖٔٛ-ظٖٔٛ آثب استفبزٜ اظ ضٚش  (2012آیتٓ( تمّیُ یبفتٙس. فبٔیٙی ) 5) وٙٙسٌی پسض
 حضٛض ٔٙفی ٔثجت پسض،ػبعفی ٚ ٘مص اذاللی، حضٛض  زٞیٞبی پبسدٞفتٝ ضطیت پبیبیی ذطزٜ ٔمیبس

 .% ثٝ زست آٚضز84ٚ  %88 %،95 %،94وٙٙسٌی ضا ثٝ تطتیت پسض ٚ ٘مص تبٔییٗ

سٛاَ  45سٛاَ تطىیُ ضسٜ است ، وٝ  50ایٗ آظٖٔٛ اظ  :سوبوگی میطل گًوله_ممیبط مزداوگی

سٛاَ  5سٛاَ آٖ ٔرػٛظ ٔطزاٖ ٚ  5آٖ ثػٛض ت ٔطتطن ٞٓ ثطای ظ٘بٖ ٚ ٞٓ ثطای ٔطزاٖ ٔی ثبضس ٚ 
سٛاَ ٔرػٛظ ظ٘بٖ ضا حصف وطزایٓ. سٛاال ت ثٝ  5آٖ ٘یع ٔرػٛظ ظ٘بٖ ٔی ثبضس وٝ ٔب زض پژٚٞطٕبٖ 
 a ٚbٔی ثبضس ، وٝ ثبیستی زٚض یىی اظ حطٚف  a ٚbغٛض ت زٚ ٌعیٙٝ ای عطاحی ضسٜ وٝ ثػٛض ت حطٚف 

ضست ٚیژٌی ، ثطحست ایٗ وٝ وساْ ضا ثطای ٞط سٛاَ ا٘تربة وطزٜ ایس ، زایطٜ ثىطیس. خٕغ زایطٜ ٞبی ز
ظ٘بٍ٘ی ضٕب ضا ٘طبٖ ٔی زٞس. ٔسّٕب، تؼساز پبسد ٞب ، ثط حست ایٗ وٝ ٔطز ثبضیس یب ظٖ ، -ٞبی ٔطزاٍ٘ی

                                                 

1 Dick 

2 Famini 
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ست ٚ ٔؼطف % ٔتغیط ا86% تب 72ٔؼٙبی یىسب٘ی ٘رٛاٞس زاضت. ضطیت اػتجبض پطسطٙبٔٝ فٛق زض زأٙٝ 
ٔٝ ثب استفبزٜ اظ ضٚش آِفبی (. پبیبیی وّی پطسطٙب1380، )ٔطزاٖ ثیٍی ثبضسضطیت اػتجبض ٔمجِٛی ٔی

  % ثسست آٔس.89وطا٘جبخ ٔحبسجٝ ضس وٝ 

سٛاَ آٖ ٔطثٛط ثٝ ٔمیبس  11سٛاِی است وٝ  40یه ٔمیبس  : ثزسيوسىی ممیبط سجه ًَیت

 10 ٚ اختٙبثی-سٛاَ آٖ ٔطثٛط ثٝ ٔمیبس سطزضٌٕی10 سٛاَ آٖ ٔطثٛط ثٝ ٔمیبس ٞٙدبضی، 9 اعالػبتی،
ای زضخٝ 5ٞب ثٝ سٛاال ت ثٝ ضىُ عیف ِیىط ت پبسد آظٔٛز٘ی ٟس است.سٛاَ زیٍط ٔطثٛط ثٝ ٔمیبس تؼ

ثطظٚ٘سىی پبیبیی زضٚ٘ی )ضطیت آِفب( . است 5 تب وبٔال ٔٛافك ; 1 ثبضس وٝ ضبُٔ وبٔال ٔربِف ;ٔی
ٌعاضش وطزٜ است  % 73%، ٔمیبس سطزضٌٓ یب اختٙبثی ضا 66%، ٔمیبس ٞٙدبضی 62ٔمیبس اعالػبتی ضا 

 6G  ISIضطایت آِفب ثطای ٔمیبس سطزضٌٓ یب اختٙبثی فطْ ،(1998) 1ٚیٗ ٚ ٚأپّط، .زض ٔغبِؼٝ ٚایت
ٚ زض فطْ  6G  ISI  64/0ٔمیبس ٞٙدبضی زض فطْ ٌعاضش وطزٜ است. 77/0اغّی  ISIٚ زض فطْ  78/0

ٌعاضش ضسٜ  64/0زض فطْ اغّی  ٚ 6G  ISI 59/0ٔمیبس اعالػبتی زض فطْ ثٛزٜ است. 67/0اغّی 
ثطظٚ٘سىی ٚ  .ثطظٚ٘سىی ٚ ٚایت ٚ خٛ٘ع ثٛزٜ استیت ٌعاضش ضسٜ تٛسظ ایٗ ضطایت ضجیٝ ضطا است.

ٞٙسٜ سغح زضٛز وٝ ٘طبٖبتی ثٝ زٚ ػبُٔ خساٌب٘ٝ تمسیٓ ٔی( زضیبفتٙس وٝ ٔمیبس اعالػ1992سبِیٛاٖ )
ثٙبثطایٗ  .ت اعالػبتی یه ٔتغیط پیچیسٜ استٕ٘طٜ سجه ٞٛیوٝ زٞس ٘طبٖ ٔی ،ثبال ٚ پبییٗ تؼٟس است

ثطای اضظیبثی ٚ سٙدص ٕٞسب٘ی زضٚ٘ی پطسطٙبٔٝ سجه . س اعالػبتی تؼدجی ٘ساضزٔمیب پبیبیی وٕتط
 .ٔحبسجٝ ضس (1832ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ اغّی )ضٚی زازٜ ( ضطیت آِفبی وطٚ٘جبخ ثط2004،غضٙفطی) ٞٛیت

ٚایت ٚ ٕٞىبضا٘ص  ٚ ٔالحظٝ ضس وٝ ضطایت ثٝ زست آٔسٜ ثب ضطایت ٔحبسجٝ ضسٜ تٛسظ ثطظٚ٘سىی
 30زض ایٗ پژٚٞص وٝ اظ ضٚش تحّیُ ػبّٔی استفبزٜ ضسٜ ثٛز، اثتسا زض ضاثغٝ ثب لبثّیت ثٛز. ه ثسیبض ٘عزی

سست آٔسٜ ا٘دبْ ضس وٝ ضطیت ثKMO  ٔبزٜ پطسطٙبٔٝ سجه ٞٛیت ثطای  تحّیُ ػبّٔی، آظٖٔٛ
 ٔؼٙی زاض ثٛز . P<%0001ٕٞچٙیٗ آظٖٔٛ ثبضتّت ثطای وطٚیت زض سغح  .ضضبیت ثرص ثٛز( 81/0)

 

 

 

                                                 

1
 White، Wampler، & Winn 
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 َبیبفتٍ 

 ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼیبض ٔتغیطٞبی پژٚٞص ٌعاضش ضسٜ است. 1زض خسَٚ 

: میبوگیه ي اوحزاف معیبر ومزات متغیزَبی پضيَص1جديل   

 اوحزاف معیبر میبوگیه حداوثز حدالل تعداد 

 04294/4 6256/15 00/24 00/7 219 تعبمل مثجت

 00810/10 5799/47 00/61 00/20 219 پبسخ دَی مثجت

 93233/3 9041/24 00/38 00/15 219 دَی مىفی پبسخ

 38721/3 6768/14 00/20 00/4 219 ومص پدر اخاللی

 57960/3 0868/17 00/26 00/6 219 مدل ومص جىسیتی

 63784/2 6895/16 00/20 00/9 219  ومص پدر خًة

 79622/3 2374/24 00/31 00/13 219 ومص دي جىسیتی

 72488/5 3653/23 00/36 00/9 219 مسئًلیت پذیزی

 30572/4 9543/12 00/24 00/4  219 دستزسی ثٍ پدر

 74316/9 2096/34 00/55 00/12 219 اطالعبتی

 36997/7 2617/29 00/47 00/11 219 َىجبری

 80198/8 1720/30    00/63 00/12 219 اجتىبثی

 13/84585 3562/32 00/56 00/11 219 وزیىگی
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 ((AMOS -24افعاض  ژٚٞص اظ ٔسَ یبثی ٔؼبزال ت سبذتبضی تٛسظ ٘طْٞبی پثطای ثطضسی فطضیٝ

ثطای تؼییٗ پصیطی ٔسَ یىی اظ ثبضٞبی ػبّٔی زض ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی ٔىٖٙٛ ثطاثط ثب ٔمساض ثبثت ٚ استفبزٜ 
ٝ ثٝ ثطآٚضز پبضأتطٞب ٚ ضطایت ٔسیط پطزاذت 1ثب استفبزٜ اظ ضٚش ثطآٚضز ثیطیٙٝ زضست ٕ٘بییضس.  زازٜلطاض  1

، 2ٞب اعٕیٙبٖ حبغُ وطز. زض خسَٚ  ضس. ثطضسی ضطایت ٔسیط ثبیس زض اثتسا اظ ثطاظش ٔسَ ثب زازٜ
 ضسٜ است.ٞبی ثطاظش ٔسَ عطاحی ضسٜ ٌعاضش  ذعضب

 َبی ثزاسش مدل سبختبری ضبخص: 2جديل 

 تفسیز مالن میشان ضبخص ثزاسش                  

 مطلك
2 χ 

 زضخٝ 32/123

 62آظازی 
- - 

p value 0068/0  ػسْ ثطاظش 05/0ثیطتط اظ 

 لبثُ لجَٛ 3وٛچىتط اظ  98/1 ذی زٚ ٘سجی

ضبذع ٘یىٛیی 
 (GFIثطاظش )

 لجَٛ لبثُ 90/0ثیص اظ  98/0

 -ضبذع تٛوط تطجیمی
 (TLIِٛیس )

 لجَٛ لبثُ 90/0ثیص اظ  97/0

ضبذع ثطاظش 
 (CFIتغجیمی )

 ٛةثطاظش ٔغّ 90/0ثیص اظ  98/0

                                                 

1.Maximum Likelihood 
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ضیطٝ ٔیبٍ٘یٗ  ممتصد
ٔطثؼب ت ذغبی 

ثطآٚضز 
(RMSEA) 

 لجَٛ لبثُ 08/0وٕتط اظ  077/0

ضبذع ثطاظش 
ٞٙدبض ضسٜ 

(NFI) 

 ثطاظش ٔغّٛة 90/0تط اظ  ثعضي 94/0

ٔطرع است وٝ ٔسَ عطاحی ضسٜ تٛسظ ٔحمك اظ ثطاظش لبثُ لجِٛی ثطذٛضزاض  2ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ 
 اظ 0068/0 ثطاثط p value( ثب  χ 2) است، ٞطچٙس وٝ ا٘ساظٜ ذی زٌٚٛیبی ایٗ  2است. ٍ٘بٞی ثٝ خسَٚ 

حبَ زض تفسیط ایٗ  ٞبست. ثب زاض است ٚ ایٗ ٔؼٙبزاضی ثٝ ٔؼٙبی ػسْ ثطاظش ٔسَ ثب زازٜ ٘ظط آٔبضی ٔؼٙی
ػٙٛاٖ ضبذع  زٚ ثٝ ػّت ایٙىٝ ضسیساً ثٝ تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ ثستٍی زاضز، ثٝ٘تبیح ٔؼبزال ت سبذتبضی ٔؼٕٛالً ذی

ٞبی ثطاظش زیٍط ٞب اظ ضبذػٝ ضٛز ٚ ثبیس ثطای ثطضسی ثطاظش ٔسَ ثب زازٜ ظش ٔغٕئٗ ٔحسٛة ٕ٘یثطا
ٞب اظ ٔمبزیط لبثُ لجِٛی ثطذٛضزاض ٞبی ثطاظش ٔسَ ثب زازٜتٕبْ ضبذع، استفبزٜ وطز. ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح خسَٚ

ضطایت ضٌطسیٖٛ استب٘ساضز ٔسَ  1ضىُ تدطثی است. ٞبی ٞستٙس. ایٗ ٘تیدٝ حبوی اظ ثطاظش ٔسَ ثب زازٜ
 زٞس.ضا ٘طبٖ ٔی

 

 كضدٌ تًسط محم : ضزایت رگزسیًن استبودارد مدل طزاحی1ضىل 
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یٓ ثطآٚضز ضسٜ اظ عطیك ضٚش ثیطیٙٝ زضست ٕ٘بیی استرطاج ضسٜ ضطایت ضٌطسیٖٛ ٔستم 2زض خسَٚ 
است. ثب تٛخٝ ثٝ یبفتٝ ٞبی ٌعاضش ضسٜ زض ایٗ خسَٚ ٔطرع است وٝ وّیٝ ٔسیطٞبی ثیٗ ٔتغیطٞبی 

 پژٚٞص ثٝ خع ٔسیط ٘طیٍٙی ثٝ سجه زِجستٍی اختٙبثی ٔؼٙی زاض است.

 : ضزایت رگزسیًن مستمیم ثیه متغیزَبی پضيَص2 جديل

  

 یتضز

 غیز استبودارد

اوحزاف 

 معیبر
t 

 ضزیت

 استبودارد

 سطح 

 داریمعىی

ممیبط 

 پدری
 01/0 230/0 307/3 316/0 046/1 ٘طیٍٙی

ممیبط 

 پدری

زستطسی ثٝ 
 پسض

  167/1 091/1 784/12 823/0 01/0 

ممیبط 

 پدری

ٔسئِٛیت 
 پصیطی

408/1 123/0  439/11 747/0 01/0 

ممیبط 

 پدری

٘مص زٚ 
 خٙسیتی

  966/0       081/0 897/11 774/0 01/0 

ممیبط 

 پدری
 01/0 498/0 356/7 059/0 433/0 ٘مص ذٛة

ممیبط 

 پدری

ٔسَ ٘مص 
 خٙسیتی

680/0 079/0 600/8 577/0 01/0 

ممیبط 

 پدری

٘مص پسض 
 اذاللی

941/0 071/0       168/13 845/0 01/0 

ممیبط 

 پدری

پبسد زٞی 
 ٔٙفی

190/0 090/0 110/2 147/0 035/0 
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زاضی ثط ٞبی تحّیُ ضطایت ٔستمیٓ حبوی اظ ایٗ است وٝ ثیٗ پسضی وطزٖ تبثیط ٔستمیٓ ٚ ٔؼٙییبفتٝ
ٚ تبثیط  پسضی وطزٖ تبثیط ٔستمیٓ ٚ ٔؼٙی زاضی ثط زٚ سجه ٞٙدبضی ٚ اعالػبتی٘طیٍٙی زاضز. ٕٞچٙیٗ 

ٔؼىٛس ٚ ٔؼٙی زاضی ثط سجه اختٙبثی زاضز. ثب ایٗ حبَ تبثیط ٘طیٍٙی ثط زٚ سجه ٞٙدبضی ٚ اعالػبتی 
ٔثجت ٚ ٔؼٙی زاضز ِٚی ثط ثط ضٚی سجه اختٙبثی تبثیط ٔؼٙی زاضی ٘ساضز. الظْ ثٝ شوط است وٝ تبثیط ٘طیٍٙی 

 است. 13/0ثب  ٚ ثط ضٚی سجه اعالػبتی ثطاثط 29/0ثط ضٚی سجه ٞٙدبضی ثطاثط ثب 

 ٞبی ٞٙدبضی زاضز.٘مص ٔیب٘دی ثیٗ پسضی وطزٖ ٚ سجه ٘طیٍٙی :پضيَصفزضیٍ 

آظٖٔٛ ثٛ ت  دٝی، ٘ت3استفبزٜ ضس. زض خسَٚ   ًٙیاظ آظٖٔٛ ثٛ ت استطپ ٝیفطض ٗیا یثطضس یثطا
ٌعاضش ضسٜ  تیٞٛ یوطزٖ ثب سجه ٞب یپسض ٗیزض اضتجبط ث یٍٙی٘ط یب٘دی٘مص ٔ یثطضس یثطا ًٙیاستطپ
 است.

ممیبط 

 پدری

پبسد زٞی 
 ٔثجت

064/3 208/0 724/14 930/0 01/0 

ممیبط 

 پدری
 000/1         تؼبُٔ ٔثجت

  

752/0 01/0 

 014/0 131/0 467/2 037/0 092/0 اعالػبتی وزیىگی

 341/0 056/0 953/0 037/0 035/0 اختٙبثی وزیىگی

ممیبط 

 پدری
 01/0 -/577 -366/8 200/0 -672/1 اختٙبثی

 ممیبط

 پدری
 01/0 233/0 489/3 162/0 566/0 ٞٙدبضی

ممیبط 

 پدری
 01/0 622/0 436/9  211/0 995/1 اعالػبتی

 01/0 291/0 578/4 034/0 155/0 ٞٙدبضی وزیىگی
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-پدری وزدن ي سجهآسمًن ثًت استزپیىگ ثزای ثزرسی ومص میبوجی وزیىگی در ارتجبط ثیه  : 3جديل 

 َبی ًَیت

 59ثبسٌ اطمیىبن  ضزیت اثز

 درصدی

 سطح معىبداری

 01/0 (028/0ٚ  179/0) 126/0 َىجبری سجه -وزیىگی-پدری وزدن

 24/0 (021/0ٚ  087/0) 054/0 اطالعبتی سجه -وزیىگی -پدری وزدن

 32/0 (01/0ٚ  065/0) 037/0 اجتىبثی سجه -وزیىگی -پدری وزدن

ٔطرع است وٝ ٘طیٍٙی ثیٗ ٔمیبس پسضی وطزٖ ٚ سبجه   3ضسٜ زض خسَٚ  ثب تٛخٝ ثٝ ٘تیدٝ ٌعاضش
ٞٙدبضی زاضای ٘مص ٔیب٘دی ٔؼٙی زاضی زاضز. ِٚی ثیٗ ٔمیبس پسضی وطزٖ ثب زٚ سجه زیٍط یؼٙی سبجه  

 ص ٚاسغٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز ٘ساضز.اعالػبتی ٚ سجه اختٙبثی ٘م

 

 ثحث ي وتیجٍ گیزی

ٞسف اظ پژٚٞص حبضط ثطضسی اٍِٛی سبذتبضی ٞٛیت ٔجتٙی ثط ازضان اظ ٚاِسٌطی پسض ثب ٘مص ٔیب٘دی 
زاضی ثط ضٚی ٘طیٍٙی اثط ٔستمیٓ ٚ ٔؼٙی٘طیٍٙی ثٛز. ٘تبیح پژٚٞص ٘طبٖ زاز وٝ ازضان اظ ٚاِسٌطی پسض 

ٗ ازضان اظ ٚاِسٌطی پسض ٚ سجه ٞٙدبضی ٞٛیت ٘مص ٔیب٘دی ٚ ٔؼٙی زاضز ٚ اظ سٛی زیٍط ٘طیٍٙی ثی
-سطزضٌٕی اثط ٔؼٙی-سجه ٞٛیت اعالػبتی ٚ سجه اختٙبةزاضی زاضز ٚ ثب زٚ سجه زیٍط ٞٛیت، یؼٙی 

ضٛز وٝ تحمیمب ت ضسٜ زض ایٗ حیغٝ چٙیٗ استٙجبط ٔیٞبی ا٘دبْ ٘ساضز. زض ٔدٕٛع، ثب ٔطٚض پژٚٞص زاضی
، ؼیت ٞبی ٞٛیت اظ لجیُ تبذیط ٞٛیتسی تبثیط ازضان ٚاِسٌطی ٚ یب اثؼبز آٖ ثط ٚضٔٛخٛز ثیطتط ثٝ ثطض

پطاوٙسٌی یب ضضس است ٚ ٕٞچٙیٗ ٘مص ٔیب٘دی ٘طیٍٙی ثط سبذتبض ٞٛیت ٔجتٙی ثط ازضان ٚاِسٌطی، وٕتط 
 تحمیمی ثط ٔغبِؼٝ ایٗ ٔٛضٛع ٔتٕطوع ضسٜ است وٝ آیب ازضان ٚاِسٌطی پسض ثب ٘مص ٔیب٘دی ٘طیٍٙی ثط

اختٙبثی ٞٛیت تبثیط زاضز یب ذیط؟ ٔب زض ایٗ تحمیك ثب تٛخٝ ثٝ -، اعالػبتی ٚ سجه سطزضٌٓضیسجه ٞٙدب
، پسضی وطزٖ ٘مص ٔستمیٓ ثط ضٚی سجه تیٓ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ زازٜ ٞبی پژٚٞصإٞیت ٔٛضٛع ثٝ آٖ پطزاذ

اضز وٝ ٕٞسٛ ثب اختٙبثی تبثیط ٔؼىٛس ز–جه زیٍط یؼٙی اعالػبتی ٚ  سطزضٌٓٞٙدبضی زاضز ٚ ثط زٚ س
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ٞبی پطزاظش سجهثبضس وٝ آٟ٘ب ٘یع پژٚٞطی ثب ػٙٛاٖ ٛالزچًٙ، ضید االسالٔی ٚ غفطی ٔیپژٚٞص ف
ٔثجبت ٚ ٔؼٙببزاضی ثبیٗ سجه ٞٙدبضی ٚ  ٝضاثغوٝ ٘طبٖ زاز  ٞٛیت ٘ٛخٛا٘بٖ ثطاسبس اثؼبز فطظ٘سپطٚضی

اختٙبثی زاضای اضتجبط ٔٙفی ٚ -ٗ زض حببِی اسبت وبٝ سبجه سطزضٌٓ. ایٚخٛز زاضزاثؼبز ٔحجت ٚ ٟٔبض 
زضس ثیطتط ٔجتٙی ثط سجه ٞٛیت ت ظٚزا٘بیٓ ٞٛیبٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔی .ثبضسٔؼٙبزاض ثب ثؼس ٔحجت ٔی

زٞٙس، ثٝ عٛض ذٛزوبض تٛلؼب ت  ثبضبس. افطازی وٝ سجه ٞٛیتی ٞٙدبضی ضا ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٔیٞٙدبضی ٔی
اضی ٞستٙس، أب ٌصاض٘س. آٟ٘ب افطاز ثب ٚخساٖ ٚ ٞسفٕس ا ٔیضا ثٝ اخط« اعطافیبٖ ٟٔٓ ذٛز»ٞبی  ٚ زستٛضاِؼُٕ

ٞبی ضرػی آٟ٘ب ضا ثٝ  ضظشعالػبتی وٝ ٕٔىٗ است اعالػب ت ٚ اا٘س ٚ ٘سجت ثٝ ااظ پیص ضىُ ٌطفتٝ
ٚاِسیٙی  (.2000 ،وٛن ٚ ثطظٚ٘سىی، 1995، 1ٙی)ثطظٚ٘سىی ٚ وی وٙٙس ثىطس، وبٔالً ثستٝ ػُٕ ٔی چبِص

ٞبی ٕ٘بیٙس ٚ ثٝ ٘ٛػی زضغسز ا٘تمبَ ٞٙدبضٞب ٚ اضظشز اػٕبَ ٔیط فطظ٘ساٖ ذٛوٝ ٟٔبض ٚ ٘ظبض ت ظیبزی ث
یبثی آٟ٘ب ضا ثٝ ثبضٙس ٚ اظ ایٗ ٔیبٖ چٙساٖ اخبظٜ اظٟبض ٘ظط ٚ وست اعالػب ت ٚ اضظذٛز ثٝ فطظ٘ساٖ ٔی

دبضی ٌطزز وٝ ایٗ ٘ٛخٛا٘بٖ ثیطتط اظ سجه پطزاظش ٞٙ. احتٕبال ایٗ أط ٔٛخت ٔیزٞٙسفطظ٘ساٖ ذٛز ٕ٘ی
ٞب ٚ ٔؼیبضٞبی اضظش ،ٞٛیت ،ذب٘ٛازٜ پبیٝ ٌصاض ضرػیت (.1385 )سبٔب٘ی ٚ فٛالز چًٙ، استفبزٜ ٕ٘بیٙس

،  3، زازِی2ستٖٛ)پٛ است ٞبی خٙسیی فطًٞٙ، ٞٙدبضٞب، اضظش ٞب ٚ ٘مصفىطی فطظ٘ساٖ ٚ ٔحُ یبزٌیط
 ثط ػّٕىطز فطظ٘ساٖ زاضزوٝ ٘تبیح اغّت تحمیمب ت حىبیت اظ تبثیط ٔؼٙب زاض سجه ٞبی ٚاِسٌطی (، 2013

ٚ  9یتاا٘طٕٞچٙیٗ (. 1987، 8فطاِی ،7ضاثطتع ،6، ِیسض5ٗٔ، ضیتط4زٚض٘جٛش، 1994، )زاضِیًٙ ٚ استٙجطي
ضٛ٘س ٚ ثٝ ِحبػ ٛا٘ب٘ی وٝ اظ خب٘ت ٚاِسیٗ عطز ٔیثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضسیس٘س وٝ ٘ٛخٕٞىبضاٖ ٚ استٙجطي 

 ،12، فٟط11، زضیىبس10ایت، ِپسّیا٘ط) ضٛ٘سٔی بغّٝ زاض٘س، زچبض اغتطبش ٞٛیتػبعفی ثب ٚاِسیٗ ذٛز ف
ٞبی اسبسی زض ضضس ٚ تطثیت فطظ٘ساٖ است ٚ اغّت سجه ٚاِسٌطی یىی اظ ِٔٛفٝ (.1996 جطي،، است1980ٙ

ٞبی ضٙبذتی ٚ اختٕبػی آٟ٘ب زاضز ٚ ظٔیٙٝ سبظی ستبٚضزٞبی فطظ٘ساٖ ٔب٘ٙس تٛا٘بییاضتجبط ثب ٟٕٔتطیٗ ز

                                                 
1 Kinney 
2 Poston 
3 Dudley 
4 Dornbusch 
5 Ritter 
6 Liederman 
7 Roberts 
8 Fraleigh 
9 Enright 
10 Lapsley 
11 Dricas 
12 Fehr 
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، ثٝ 2008 )زسدطز٘س ٚ ٕٞىبضاٖ، ٞب، احسبسب ت ٚ ػبزا ت افطاز ٔی ثبضساثؼبز ضرػیتی، ٍ٘طش  ثسیبضی اظ
ٔغبِؼٝ ثط ضٚی ٔطزاٍ٘ی ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ٔجبحث ٔغبِؼب ت ٔطزاٖ زض ایٗ  (.1394٘مُ اظ فیبؼ ٚ ٕٞىبضاٖ،

ت وٝ ثطای ٔطزاٖ ٔٙبست ٞبیی اسٝ است. ٔطزاٍ٘ی ویفیت ٞب ٚ ٚیژٌیپژٚٞص ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفت
ای است وٝ زض آٖ غفب ت وّیطٝ بٔٝ )خٙس ٚ خٙسیت( ٔطزاٍ٘ی ٔطحّٝ٘ثٙبثط تؼطیف زا٘ص .ضٛززا٘ستٝ ٔی

(؛ زض ایٗ ٔؼٙب یه ضرع ثٝ عطیك 2003 ٚ أجط، 1)أجط ضٛ٘سٔفْٟٛ ٔطز تطویت ٔیضسٜ تثجیت ضسٜ ٚ زض 
ثب ضتجبط ٔغبِؼبتی وٝ زض ایٗ حٛظٜ غٛض ت ٌطفتٝ ٘مص ٔیب٘دی ٔطزاٍ٘ی زض ا ٔرتّف ٔی تٛا٘س ٔطزا٘ٝ ضٛز.

 اظ ٔحسٚزیت ٞبی اغّی ایٗ پژٚٞص، ٔحسٚز ثٛزٖ ا٘دبْ ٘طسٜ است.ازضان اظ ٚاِسٌطی پسض ٚ ٞٛیت 
 ثبیس زض ٍٞٙبْ تؼٕیٓ زازٖ ٘تبیح است وٍٝبٜ ٚ ٞٓ چٙیٗ ثٝ یه ٔمغغ ظٔب٘ی خبٔؼٝ آٔبضی ثٝ یه زا٘ط
ا٘س وٝ ٛع ذٛز ٌعاضضی ثٛزٜچٙیٗ اثعاضٞبی خٕغ آٚضی اعالػب ت استفبزٜ ضسٜ اظ ٘ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطز، ٕٞ

ضٛز وٝ ایٗ أط ٘یع  ثبیس زض ٞبی زا٘طدٛیبٖ ٕٞطاٜ ٔیٞب ٌبٞی ثب سٌٛیطی پبسدپبسد ثٝ ایٗ پطسطٙبٔٝ
ٍط سبذتٝ ٚ ٔٛضز استفبزٜ یٞبی زٌیطز ٚ اظ سٛی زیٍط ایٗ اثعاضٞب زض فطًٞٙ تجییٗ ٘تبیح ٔٛضز تٛخٝ لطاض

. اظ خّٕٝ پیطٟٙبزا ت زض ایٗ ظٔیٙٝ، س ثط ٘تبیح تبثیط ٌصاض ثبضٙستٛا٘ٞبی فطٍٞٙی ٔیٌیطز. تفبٚ تلطاض ٔی
ٞبی ٞٛیت ٚ ٔطزاٍ٘ی ض ٔٙبست ثطای سٙدص اثؼبز ٚاِسٌطی، سجها٘دبْ ٌطفتٗ تحمیمبتی زض ظٔیٙٝ اثعا

ٞبی ٚٞصپژ اختٕبػی ٚ ٔطىال ت تؼٕیٓ ٘تبیح،-تبثیط تفبٚ ت ٞبی فطٍٞٙی است. ٕٞچٙیٗ ثطای وبٞص
 ٞبی زیٍط اخطا ضٛ٘س.ی ٔرتّف ٚ زا٘طٍبٜثؼسی ٕٞعٔبٖ زض ضٟطٞب

 تیٟ٘ب عطح ٗیا یحبضط وٝ زض اخطا پژٚٞصض زوٙٙسٜ  ضطوت یٞبیآظٔٛز٘ اظ :یتطىز ي لدرداو

 وٙیٓ.ٕٞىبضی  ضا زاضتٙس تطىط ٚ لسضزا٘ی ٔی

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ember 



 شناختینوین روانهای لنامه پژوهشفص

 6931مهرماه  61و  61شناسی و علوم رفتاری دانشگاه تبریس های رواننامه اولین کنگره دوساالنه تازهویژه 

 

15 

 

 ثعبمى

 ٞبی سجه ضاثغٝ زض ثس٘ی تٙجیٝ ٚ ٚاِسیٗ ضٚا٘ی طیپطذبضٍ ٔیب٘دی ٘مص(. 1397). حٕسضضبٔ ،ثحطی ظضثرص ؛ٞطاظ ،اغغطپٛض

  .1 ، 5،(وًدن ريان) وًدن ريان سالمت وطزیٍ .لّسضی ثب ٚاِسٌطی

 فزَىگ .فطظ٘س ػبعفی استمالَ ٚ پسض ٚاِسٌطی ثیٗ ضاثغۀ وب٘ٛ٘ی تحّیُ(. 2015) .حٕس حسیٗٔ ،ذب٘ی ؛آسیٝ ،عٟطا٘ی أیسٚاض
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 .120-97، (19)6 ،ضىبختی ريان مدلُبی ي ريضُب. ٞٛیت پطزاظش

 تطن ٔؼتبزاٖ، ٌطٜٚ سٝ زض ٞٛیت ٞبی سجه ٔمبیسٝ(. 2015) .طأطظف ،سٟطاثی ؛حٕسا ،ثطخؼّی ؛ٔطتضی ،ثسغبْ ػسٍطی

 . 14-1 ،(22)6 ،درمبوی ريان ي مطبيرٌ فزَىگ  .آثبز ذطْ ضٟطستبٖ زض سبِٓ افطاز ٚ اػتیبز وٙٙسٌبٖ

 ،ضىبسی ريان ي زثیتیت مطبلعبت .(ISI-6Gٞٛیت  سجه پطسطٙبٔٝ ٞٙدبضیبثی ٚ اػتجبضیبثی(. 1383) .حٕسا ،غضٙفطی

5(1)،96-81.  
 ثط ٘ٛخٛا٘بٖ ٞٛیت پطزاظش ٞبی سجه ثیٙی پیص(. 1389) .بخطٞ ،غفطیٚ ؛ اضیٝض ،االسالٔی ضید ؛حجٛثٝٔ ،فٛالزچًٙ

 .17-3¸(53)14 ،رياوطىبسی مجلٍ  .فطظ٘سپطٚضی اثؼبز اسبس

 مجلٍ .ٞژٔٛ٘یه ٔطزاٍ٘ی چبِص ٚ ضح ٔٛسیمی زض ٔطزاٍ٘ی ٞبی ضٚایت(. 1391) .حٕسٟٔسیٔ ،ٔٛالیی ؛سؼٛزٔ ،وٛثطی

 .177-151،(4)13 ،ایزان ضىبسی جبمعٍ

 زذتط زا٘طدٛیبٖ ضٙبذتی ضٚاٖ خسایی ثب ٕٞسبالٖ ٚ ٚاِسیٗ ثٝ زِجستٍی ثیٗ ضاثغٝ(. 1389). آیت اهلل ،فتحی ؛ضٟطاْ ،ٚاحسی

 .183-151 ،(17)5 ،(تجزیش داوطگبٌ رياوطىبسی) رياوطىبختی وًیه َبی پضيَص. خسیساِٛضٚز پسط ٚ

 غیطٔتمبضی ٚ ٔتمبضی افطاز زض پسض ثب ضاثغٝ اظ ازضان ٚ اثژٜ ضٚاثظ ٔمبیسٝ(. 1395) .بخطٞ ،ظازٜ فالح ؛أیٗض ،ٌطٙیٍب٘ی ٞبضٕی

 . 59-44 ،(6)11 ،مطبيرٌ ي ثبلیىی ضىبسی ريان َبی پضيَص .عالق
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