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ؿٌبػيكبسثشديربهقِ

1391صهؼتبى،چْبسم،ؿوبسُ(48)م،ؿوبسُپيبپيػَػبلثيؼتٍ

28/9/1391:تبسيخپزيشؽ8/3/1390:تبسيخدسيبفت

189-206كق

 تزرسي ميشان اميد تٍ آيىدٌ در تيه داوشجًيان ي ػًامل مًثز تز آن


 اػتبديبسگشٍُفلَمارتوبفيداًـگبُتجشيضاقدم،  تاقزػليشادٌ محمد


 چكيدٌ 

ٍقتيي.اهيذثِآيٌذُ،يكياصهتغيشّبيتأحيشگزاسثشكيفيتصًذگيٍؿبداثيافشادربهقٍِثٍِيظًُؼلرَاىاػت

.ؿيَدؿَد،اّويتآىدٍچٌيذاىهييدساستجبطثبقـشداًـزَثِفٌَاىآيٌذُػبصاىربهقِهغشحهياهيذثِآيٌذُ

ّذفاصپظٍّؾحبضش،ػٌزؾهيضاىاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبىداًـگبُتجشيضٍثشخياصفَاهلهؤحشثشآى

ِدًُفشاصداًـزَيبىداًـگبُتجشيضث403ًَوًَِآهبسيتحقيقحبضش.اػت ِاًذكِثيِسٍؽًوًَي ايگييشيعجقي

ًتبيذتحقيقحبكياصآىاػتكِاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبىهقبعـتحليليهختلف.اًذهتٌبػتهغبلقِؿذُ

ّوچٌيي،ًتبيذتحقيقًـبىدادكِثبايٌكِاهيذثِآيٌذُثشفولكشدتحليليداًـزَيبىهيؤحش.ثبّنهتفبٍتاػت

.ّبيفوَهيٍفشديآًبىفقظػيثِكَستضقيفيثباهيذثِآيٌذُاستجبطداؿتِاػيتثييٍيظگياػت،ٍلياص

اص)دّذكِاهيذداًـزَيبىثِآيٌذُاصهيضاىديٌذاسي،اًؼزبمٍافتويبدارتويبفيًتبيذتحليلسگشػيًَيًـبىهي

دسكذاصتغييشاتهتغيشاهييذ28ّبثشسٍيّن،اييهتغيش.گشددٍػشهبيِفشٌّگيهتأحشهي(اثقبدػشهبيِارتوبفي

دّذكِاهييذثيِآيٌيذُدسثيييداًـيزَيبىثيـيتشاصايٌكيِاصّبيتحقيقًـبىهييبفتِ.كٌٌذثِآيٌذُساتجيييهي

.ّبيفشديتأحيشثپزيشد،اصفَاهلػبختبسيهتأحشاػتٍيظگي

 ػشهبيِفشٌّگيافتوبدارتوبفي،هـبسكتارتوبفي،اهيذ،ديٌذاسي،اًؼزبمارتوبفي،:َاي كليدي ياصٌ
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 مقدمٍ

ّبيهْيناهيذٍاسيًٍباهيذيًؼجتثِآيٌذُاصهَضَؿ

ِ ػيبلاٍاخيشاصٍهَسدتَرِدسفلَماًؼبًياػتكي

،دسچبسچَةفلويثشسػيٍاصدِّّفتيبد،ثي1960ِ

ّييبيديگييشيدسساثغييِثييباحؼبػييبتهٌفييي،گًَييِ

هْوتشييٍاسثَدىاهيذ.ؿذُاػتػبصگبسيٍثقبهغشح

اهيذ،هٌـأّيشپَييبييٍ.اًگيضُدسصًذگياًؼبىاػت

اگشكؼياهيذثيِ،صيشاپيـشفتيدسصًذگياًؼبىاػت

ّبيدػيتيبثييبثذٍصهيٌِثِآىدػتهي،چيضيداؿت

ّيبسادساهيذ،اًؼبى.كٌذآىّذفساثشايخَدهْيبهي

.كٌذهيسػيذىثِاّذافخَديبسي

اهيذساثِفٌيَاىحبليت(1994)ٍّوكبساى1اػٌبيذس

داًٌيذكيِثيشاحؼيبعهَفقييت،ثيِاًگيضؽهخجتيهي

ٍهؼيييش(گشايييياًييشطيٍّييذف)فٌييَاىفبهييلفقييبل

ّيبپظٍّؾ.كٌذفولهي(سيضيسػيذىثِّذفثشًبهِ)

ثيذيليثيشايدّذكِاهييذٍاسيٍاسييبًغثييًـبىهي

تَاًذكوكخَثيثِآٍسدٍهيهيثيٌيثٍِرَدخَؽ

:1388قشيـي،)ثيٌيهتغيشّبيهختلفداؿتِثبؿذپيؾ

45.)

اهيذٍاسي،دسخَاػتياػتكِيكفيشدثيشايآيٌيذُ

،3؛ٍىداًگييي22002كييكسوٍكيييضاى،)خييَدداسد

ّيبياهيذ،ادساوافشادسادسساثغيِثيبتَاًيبيي(.1998

ّيذفٍحفيؼگؼتشؽساّجشدّبدسرْتسػيذىثيِ

اػيٌبيذس،)دّيذاًگيختگيتبسػيذىثِّذفًـبىهيي

(.2003ٍّوكبساى،4لَپض

اهيذدسثشداسًذُتلَساتٍتَرِافشادثِآيٌذُاػيت

                                                      
1
 Snyder 

2
 Clarke & Kissane 

3
 Van Dongen 

4
 Lopez 

ٍثباييتلَسكيِاحتويبلداسدًتيبيذهخجيتحبكيل

ّشًَؿهفَْمػبصياص.ؿَدگشدد،ثبفجتكؽفشدهي

ًگيشٍ،آيٌيذُّيبيچٌيذثقيذي،پَييبيياهيذ،ٍيظگيي

هيككلوٌيتٍ)كٌيذًگيشيآىساهيٌقكغهييفشآيٌذ

 (1390:2؛دسثبلزبًيٍّوكبساى،5،2008چَكٌيَف

ّيب،افيشاداهييذٍاسٍهغبثقًتبيذثشخياصپيظٍّؾ

ؿبدهبى،سٍاثظارتوبفيقيَيتشيثيبدٍػيتبى،ّوؼيش،

،6،2009فشديكؼيَى)ّوؼبيگبىٍثؼتگبىخَدداسًيذ

،2001ٍّوكييبساى،8،داًييش2004ساى،ٍّوكييب7گيلتييي

(.92008فبٍلشٍكشيؼتبكيض

اهيذدستقبليناػكهيّنربيگبُخبكييداسد،ثيِ

آًگبُكيِ»:فشهبيذهي10قشاىكشينخذاًٍذدسعَسيكِ

ثيِهيي،ؿَيًباهيذيثشربًتپٌزِافكٌذٍسّبًوي

:فشهبيٌيذهيي(ف)پيبهجشافؾن،ّوچٌيي.«اهيذٍاسثبؽ

اگيشاهييذ.اهيذٍآسصٍ،ثشاياهتهيسحويتاػيت»

دادٍّيييدًجييَد،ّيييدهييبدسيفشصًييذؽساؿيييشًوييي

ّيبيكياصآحبساهيذدساًؼبى.«كبؿتثبغجبًيًْبليًوي

ايياػتكِثِآًْبدسسػييذىثيِ(ثخلَفرَاًبى)

.ثخـذاّذافخَد،اًگيضًٍُيشٍهي

:آهذُاػت(ف)دسحذيجپيبهجش

سٍدكِاهيذآىساداسدٍكؼييثِثْـتهيكؼي»

.«هبًذكِاصآىثيوٌبوثبؿذاصرٌْندٍسهي

  :ػشايذاييگًَِهي حكيناثَالقبػنفشدٍػي

«ًجيٌذثزضؿبدىاصسٍصگبس    ّويـِخشدهٌذاهيذٍاس»

هقبثل،افؼيشدگيثيِفٌيَاىؿيبيقتشييثيويبسيدس

                                                      
5 McClement & chochinov 
6
 Fredrickson 

7
 Guilty 

8
 Danner 

9
 Fowler & Christakis 

53آيِ؛ػَسُهجبسكِصهش10
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191ثشسػيهيضاىاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبىٍفَاهلهؤحشثشآى

 

يبهيذّبيييأعٍتَاًذاصفللٍّيناصپسٍاًيّنهي

ّبيهْنافشادافؼشدُايييكياصٍيظگي.ًباهيذيثبؿذ

اهييذيًيب.اػتكِآًْبدچيبسًباهييذيصييبديّؼيتٌذ

فجبستاػيتاصاييياًتؾيبسكيِاتفبقيبتهغليَثيس 

ايس ًخَاّيذدادٍپيبهيذّبيثؼييبسًبساحيتكٌٌيذُ

تيَاىتغيييشخَاٌّذدادٍايٌكِاييهَققيتساّنًوي

تَاًيذدليلييثيشايفك ينداد،كِخَدثِتٌْيبييهيي

ّبييكًِباهيذيدسافؼشدگيهخلَكبً.افؼشدگيثبؿذ

كِاصآيذثبسصتشاصّوِچيضاػت،فكيويثٍِرَدهي

تَاىغوگيٌي،توبيلثِخَدكـي،اًشطيكين،رولِهي

تفبٍتي،كٌذيحشكت،اختكلخَاة،توشكضضقيفثي

(.1386:82ٍّوكبساى، ؿوغ)ثشدساًبم...ٍ



 تيان مسألٍ

تَرِثِػكهتييكياصًيبصّيبيحييبتياًؼيبىثيشاي

سػذكِاهييذٍاهشٍصُثًِؾشهي.سؿذٍثبلٌذگياػت

اهيذٍاسيربيگبُخبكيدسػكهتيسٍاًي،رؼوبًيٍ

اياػيتكيِثيباهيذػبصُ.ثِتجـآىپيـشفتفشدداسد

تٌگييبتٌگيداسد،اهيييذيكييياصثيٌييياستجييبطخييَؽ

ّبيياػتكيِثيِفٌيَاىؿيبخقتَاًوٌيذيدسػبصُ

اكخيش.ثْضيؼتيهخجتافشادهَسدتَرٍِاقـؿذُاػيت

ٌبيذسٍّوكيبساى،ػيا)تحقيقبتگزؿتِدسهيَسداهييذ

ساثغِآىساثبهتغيشّبيهْوي،اصقجيلحوبييت(2002

ّيبيؿخلييتيارتوبفي،هـككتسفتيبسيٍٍيظگيي

ّبيهذاخكتيدسايياًذ،ثباييحبلپظٍّؾًـبىدادُ

.ػبصٌَُّصدسآغبصساُاػت

گييشدكيِاهيذٍاسيدسًقغِهقبثلًباهيذيقشاسهيي

ّبيسٍاًيٍرؼيوبًيخَدؽسيـِثؼيبسياصثيوبسي

تَاًيذدسپييثَدُ،هقضكتارتويبفيٍػييقيساهيي

ٌذكِتقشيجيبدّّبيرذيذًـبىهيتخويي.داؿتِثبؿذ

20ِ اياصدسكذافيشادييكدٍسُافؼيشدگيسادسثشّي

دّذايياعكفبتًـبىهي.كٌٌذصًذگيخَدتزشثِهي

اختكالتافؼشدگي،ػكهتفويَهيربهقيِساتْذييذ

دسهغبلقبتؿيَؿؿٌبػي،افؼشدگيثبػكهت.كٌذهي

رؼويپبييي،ثٍِيظُهـككتقلجي،هليشفثيـيتش

؛1386:82ؿوغٍّوكبساى،)ّوشاُاػت...ػيگبسٍ

2السػييَىٍٍيچؼييتشٍم(.1،2007ثييًِقييلاصگييشدى

ارتويبفيافؼيشدگيسادس-ّبيسٍاًييٍاثؼتِ(2003)

ثييرَاًيبىثشسػييٍاصروليِهْوتيشييهيَاسد،ثيِ

.اًذًبػبصگبسياؿبسُكشدًُباهيذيٍ

ايافؼيشدگياصًباهيذيثِفٌَاىفكهتّؼت3ِثك

ؿَدكِايييًباهييذيّينيبدكشدُ،يبدآٍسهيافؼشدگي

كٌٌذُاسادُاػتٍّنثبفجتحولًبپيزيشؿيذىٍفلذ

ّبثشًقؾثشسػي.گشددهيلثِگشيضاصيكهَققيتهي

ّوچيَى)سٍيذادّبييهبًٌذسخيذادّبيهٌفييصًيذگي

كيِاهكيبىداسد(ثيكبسي،هـشٍطؿذى،ثيوبسيٍغيشُ

.اًيذتِثبؿٌذ،هتوشكضؿذُدسپيـشفتًباهيذيًقؾداؿ

ثييشاييييثبٍسًييذكييِهحيييظ(1982)ٍثشًييبسد4ثشًييبسد

داًـگبُثبگؼتشؽهـككتيبفـبسّبيسٍاًي،هوكي

اػتدسثبالسفتيًباهييذيدسهييبىداًـيزَيبىًقيؾ

ؿيَدكيِاهيشٍصُثيٌيهيياصاييسٍ،پيؾ.داؿتِثبؿٌذ

َ يبىداًـزَيبىاػتشعثيـيتشيساًؼيجتثيِداًـيز

هليجبحٍفبثيذيبى،)ّيبيگزؿيتِگيضاسؽكٌٌيذػبل

(.6،1986ٍدٍيت5َ؛ثًِقلاصكَپليك1385:155
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ٍضقيتاهيذثِآيٌذُ،پيبهذّبيهختلفيثشايافيشاد

دسپيداسد،كِدسثبالتشييػغحآحبسخَدسادسقبليت

گيتيي)دّيذپيـشفتيبسكَدٍتَقفربهقًِـبىهي

ثبتَرِثِايٌكِداًـزَيبىريضٍ(.1388:47قشيـي،

ّبياًؼبًيآهَصؽديذُثَدُ،آيٌيذُربهقيِدسػشهبيِ

دػتآًْبػت،هيضاىاهييذٍاسيًٍباهييذيآًْيبثيشاي

.پيـشفتٍتَػقِربهقِثؼيبساّويتداسد

ثبلحبػاّويتيكِثشاياهييذٍاسيثييبىؿيذ؛اييي

ٍاققيبًّبػت؛كِآييبهقبلِثِدًجبلپبػخثِاييپشػؾ

اهيذٍاًگيضُافشادثشايفقبليتٍپيـجشداهيَسخيَدٍ

ّيبيربهقِآًْباهشياػتفشديكيِتٌْيبدسٍيظگيي

سٍاًيٍؿخليتيافشادسيـِداسديبفشٌّگٍؿيشايظ

ارتوبفيّنثشآىهؤحشاػيت فَاهيلارتويبفيچيِ

حيشيثشاحؼبعاهيذٍاسيييبًباهييذيافيشادربهقيِأت

ذفاصثشسػياييهَضَؿ،ايياػتكيِداسد پغّ

چِفَاهلارتوبفيثباهيذثِآيٌذُداًـيزَيبىهيشتجظ

اػت 



 ادتيات ي چارچًب وظزي

ِ(1991)اػييٌبيذسٍّوكييبساًؾ اياهيييذساهزوَفيي

داًٌذكِثشاحؼبعهَفقيتًبؿياصهٌيبثـؿٌبختيهي

ؿيييَُ)ٍهؼيييشّب(ّييبيّذفوييذاستلييوين)گًَييبگَى

ثٌبثشايي،.اػتَاساػت(ؿذُثشايًيلثِاّذافاًتخبة

اهيذيبتفكشّذفوذاس،اصدٍهؤلفِهشتجظثِّين؛يقٌيي

.هؼيييشّبيتفكييشٍهٌييبثـتفكييش،تـييكيلؿييذُاػييت

هؼيشّبيتفكشاًقكبعدٌّذُؽشفيتفشدثيشايتَلييذ

ّبيؿٌبختيثيشايسػييذىثيِاّيذافؾاػيتٍكبًبل

فكيبسيكيِافيشاددسثيبسُهٌبثـتفكيشّينفجبستٌيذاصا

ّبيـيبىثيشايفجيَساصهؼييشّبيّيبٍقبثلييتتَاًبيي

اصعشيق.اًذتبثِاّذافـبىثشػٌذثشگضيذُتقشيفكشدُ

اگشّش.تَاىثِاّذافسػيذتشكيتهٌبثـٍهؼيشّبهي

كذاماصاييدٍفٌلشؿيٌبختيٍريَدًذاؿيتِثبؿيٌذ،

قيقيبتيؿيَاّذتح.سػيذىثِاّذافغييشهوكياػيت

دّذثييثبالثَدىهييضاىصيبديٍرَدداسدكًِـبىهي

اهيذافشادٍهَفقيتآًْيبٍػيكهترؼيويٍسٍاًيي

ثييِافتقييبداػييٌبيذس،ثشگضيييذى.استجييبطٍرييَدداسد

ّبيهٌبػتٍتكؽثشايسػيذىثِآًْيب،ّويبىّذف

تَاىثِآىتفكيشّذفويذاسييباهييذچيضياػتكِهي

(1997)1سيويبى(.1387:161َكبس،ًليشيٍر)گفت

ًيضتقيييّذف،ًيشٍيساّييبثيًٍييشٍياسادُساػيِ

فلييپيَسٍافيشاة)كٌيذرضءاكلياهيذتقشيفهيي

(.73:1390ؿيجبًي،

اهييذساثيبّفيت(1998)2رَىًٍيكَاليريَو

"C"كٌٌذكيِدسصثيبىاًگليؼييثيبهؤلفِهـخقهي

ٍاقذام،ؿيبدي،اريشا،ؿًَذٍؿبهلكٌبسآييؿشٍؿهي

:1388گيتيقشيـيي،)گشايياػتاستجبط،خلقٍروـ

46.)

هقتقذًذكيِ(1972)3ثشخيهحققبىاصرولِهٌذلش

فشددساثتذادچبسًباهيذيٍهتقبقتآىدچبسافؼشدگي

ؿيَدكيِاييٍضقيتثباييادساوؿشٍؿهيي.ؿَدهي

فبقيبتهخجيتدٌّذيبايٌكِاتهذاماتفبقبتهٌفيس هي

ّيبيحَادثهٌفييثيِفٌيَاىهَققييت.دٌّذس ًوي

كٌٌذكِافشاداحؼيبعًباهييذيايفولهيؿشٍؿكٌٌذُ

فيشدثيشاحيشًباهييذيثيِؿيذتغيشفقيبلؿيذُ،.كٌٌذ

ّبيهختلفخَدساثؼٌزذٍتلوينتَاًذهَققيتًوي

ًباهيذي،ؿخقساثِػشفتدسّينؿكؼيتٍِ.ثگيشد

                                                      
1
 Riemann  

2
 Jeven & Nekolaichuk 

3
 Mandler 
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ثب.كٌذدفبؿٍگشفتبسهيفَاهلفـبسصا،ثياٍسادسثشاثش

گزؿتصهبى،ؿخقتوبماهيذخيَدسااصدػيتدادُ،

ثيِ.كٌيذثِربيآىافؼشدگيفوييقساريبيگضييهيي

هشٍسصهبىاييافؼيشدگيثيشاستجيبطثيويبسثيبهحييظ

ؿيوغ،ّبؿيويبىٍ)گزاسدارتوبفياٍثؼيبستأحيشهي

(.1386:82ؿفيـآثبدي،

ايي،ًباهيذيٍثِتجـآىافؼشدگيّشچٌذكيِثٌبثش

آيٌذ،ٍلييدالييلٍثِفٌَاىهـككتفشديثًِؾشهي

هيضاىاهييذٍ.تَاًٌذداؿتِثبؿٌذپيبهذّبيارتوبفيهي

.حيشثگيزاسدأتَاًذثشتقبهكتثييافشادتييبًباهيذيهي

اييتقبهكتدسقبلتػشهبيِارتوبفيافيشادهـيخق

َهكباهيذٍاسيٍتوبيلثِآيٌيذُسايكيياصصت.ؿَدهي

خلقيبتارتوبفيافشادداًؼتِ،اييخلقيبتسادسايزبد

1384صتَهكيب،)داًذفشٌّگافتوبددسربهقِدخيلهي

:142-147.)

افتويبدارتوييبفييكييياصاثقيبدػييشهبيِارتوييبفي

ارتويبفي،-ؿيٌبختيًييَتيثيبسٍيكيشديسٍاى.اػت

ساٍيظگيييهشكييضيؿخليييتافييشادافتوييبدارتوييبفي

ثًِؾشٍي،افتوبدثخـياصًؾيبمتويبيكتٍ.داًذهي

ثيٌييي،ّييبيؿخليييتياػييت،هبًٌييذخييَؽٍيظگييي

ثبٍسداؿتيثِّوكبسيٍاهيذٍاعويٌبىثِايٌكيِافيشاد

ّبيـيبىساحيلكيشدُ،ثيبيكيذيگشتَاًٌذاخيتكفهي

؛1،2002:4ًييَتي)صًذگيسضبيتثخـيداؿتِثبؿٌذ

(.216-1388:215ثًِقلاصغفبسيًٍَاثي،

.ثقييذديگييشػييشهبيِارتوييبفي،اًؼييزبمارتوييبفي

ّبياكليفويلٍدٍسكيناًؼزبمارتوبفيسااصهؤلفِ

فيييحيبل،دسّيشريبكيِدس.داًذسفتبسارتوبفيهي

ّيبثبديگشكٌؾ.استجبطٍپيًَذاًؼزبمارتوبفياػت

                                                      
1
 Newton  

َىهـيبسكتدساؿيكبلٍفشآيٌذّبيارتويبفي،ّوچي

ؿيَد،ّويِارتوبفي،اقتليبديٍػيبػييهغيشحهيي

گيشاٍتضيبدگشا،ؿٌبػيافناصًؾنپشداصاىربهقًِؾشيِ

سغيندسخلَفاثشاصتَرِثٍِرَداييپيًَذ،فليي

ًؾييشدسچگييًَگياستجييبطٍتأحيشگييزاسيدساخييتكف

ػغَحگشٍّي،هيبىگشٍّييٍروقيي،ثيًِيَفيدس

ًؼيزبمثيبهـيبسكتارتويبفياتفيب ًؾيشپيًَذثييا

اصكييبٍ.)كٌٌيذداؿتِ،ثشپيًَذثييايييدٍتأكييذهيي

(.1380:177غفبسي،

اًؼزبمارتوبفيداللتثشتَافقروقيهيبىافضبي

ثِفجبستي،اًؼيزبمدسكيل،ًيبؽشثيش.يكربهقِداسد

ّيبٍهيضاىٍالگَيساثغِهتقبثلثييكٌـيگشاى،گيشٍُ

اصكييبٍغفيبسي،)ّبيتويبيضيبفتيِاػيتٌّگفشخشدُ

(.1378:140؛ثًِقلاصافشٍك،1383:284

اًؼزبمارتوبفيثِتقبهلٍاستجبطتٌگبتٌگثييفشد

ٍافضبيخبًَادًٍُضديكيبىٍيًٍييضافيشادربهقيِ

دسايييساػيتب،حوبييتفيشداصػيَي.ؿَداعك هي

ًؼزبمارتوبفيثيِا.گشددخبًَادًٍُضديكبىهغشحهي

آهييضٍفٌَاىقَيتشييفبهلثيشايسٍييبسٍييهَفقييت

صاؿيٌبختِآػبىافشاددسصهبىدسگيشيثبؿيشايظتيٌؾ

.كٌذؿذُ،تحولهـككتساثشايافشادتؼْيلهي

ّيبگَييبيآىاػيتكيِداؿيتيتحقيقبتٍثشسػي

تَاًذدسسضبيتٍاهيذثِصًيذگيحوبيتارتوبفيهي

ّيبدسثذيْياػتكِّوِاًؼيبى.يشگزاسثبؿذافشادتأح

ّبثِحوبيتاعشافييبىٍدٍػيتبىخيَدٌّگبمگشفتبسي

لزاّيشچيِاحؼيبع.ًيبصداسًذتباحؼبعاهٌيتكٌٌذ

حوبيتٍاًؼزبمارتوبفياصػيَيديگيشاىدسافيشاد

.يبثيذثيـتشثبؿذ،هيضاىاهيذٍاسيآًبىًيضافيضايؾهيي

ارتوييبفيثييِدٍسٍؽ،احؼييبعاًؼييزبمٍحكبيييت

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

1391صهؼتبى،چْبسم،ؿوبسُ(48)ؿٌبػيكبسثشدي،ػبلثيؼتٍػَم،ؿوبسُپيبپيربهقِ 194

 

 

ثيِ:ػيبصدسضبيتاصصًذگيٍاهييذٍاسيساهتيأحشهيي

ٍاىلييَىٍ)ؿكلهؼيتقينٍثيِكيَستغيشهؼيتقين

(.1،2010ّوكبساى

دسٍاقـ،احؼبعحوبيتٍاًؼيزبمييككويكدٍ

ربًجِاػيتكيِهَريتخليقتليَسهخجيتاصخيَد،

پزيشؽخَد،اهييذٍاسي،احؼيبعفـيقٍسضيبهٌذي

دّذٍتوبمايٌْبثِفشدٍاضغشاةساكبّؾهيگشددهي

قٌَاتييبىٍ)دّيذفشكتخَدؿيكَفبييٍسؿيذساهيي

(.1381ّوكبساى،

ثيِايييًتيزيِ(1986)2ؿيشس،ٍيٌتيشٍةٍكيبسٍس

سػيييذًذكييِافييشادخَؿييجييٍاهيييذٍاس،ٌّگييبمثييشٍص

صااصهقبثليِهؼيألِهيذاساػيتفبدُّبيهـيكلهَققيت

آيٌيذٍدسحوبيتارتوبفيثشهييكشدُ،ثِرؼتزَي

كييذٍأّبيهخجيتسٍييذادّبيهٌفيي،تضوي،ثشرٌجِ

(.1386:54كـبٍسص،ٍفبييبى،)كٌٌذتوشكضهي

ّبحبكياصآىاػتكيِداؿيتيتحقيقبتٍثشسػي

تَاًذثشسضيبيتاصصًيذگيافيشادحوبيتارتوبفيهي

مّيبدسٌّگيبثذيْياػتكِّوِاًؼيبى.تأحيشثگزاسد

ّبثِحوبييتاعشافييبىٍدٍػيتبىخيَدًييبصگشفتبسي

لييزاّشچييِحوبيييت.داسًييذتييباحؼييبعاهٌيييتكٌٌييذ

.گيشددارتوبفيثيـتشثبؿذ،اهييذٍاسيًييضثيـيتشهيي

ثٌبثشايي،حوبييتارتويبفيثيشسضيبيتاصصًيذگيٍ

اٍلييسٍؽتيأحيش:گزاسداهيذٍاسياصدٍعشيقتأحيشهي

حوبيتارتويبفيثيشسضيبيتهؼتقينيبتأحيشفوَهي

صًذگياػتكِدساييعشيقثذٍىدسًؾشگشفتيهيضاى

پشيـبًيتزشثِؿذُاصربًتفشد،ثشسضبيتاصصًذگي

گزاسدٍسٍؽدٍمؿبهلتيأحيشغيشهؼيتقينييبتأحيشهي

تأحيشهيبًزياػتكِاصافشاددسهقبثيلتيأحيشاتهٌفيي
                                                      
1
 Van Leuven & et al 

2
 Sheier, Weintraub & Carver 

گشي،فؼيي)كٌييذصاهحبفؾييتهيييدسؿييشايظاػييتشع

(.27:1387الذيي،ؿشف

هقتقذاػتكِاهييذٍاسيثيش(1372)اػكهيًؼت

زاسد؛ثِعَسيكِگكيفيتسٍاثظثبديگشاىًيضتأحيشهي

تَاًٌذثبديگشاىاستجيبطسضيبيتٌذستهيافشادًباهيذث

ثخـيثشقشاسكٌٌذ؛پغّوَاسُاحؼبعتٌْيبييكيشدُ،

ـكَچيكساثشًيذٍٍقيبيدساًتؾبسؿكؼتثِػشهيي

:1390فليپَس،افشاةؿييجبًي،)كٌٌذثؼيبسثذتقجيشهي

73.)

.ثقذػَمػشهبيِارتوبفي،هـبسكتارتوبفياػيت

هيضاىاهيذثِآيٌيذُافيشادربهقيِ،ثيشتوبييلآًيبىثيِ

يكيياصپييؾ.گيزاسدحيشهييأّوكبسيٍهـيبسكتتي

ّبيهـيبسكت،قبثلييتٍؽشفييتهتقبثيلثيشايؿشط

ٍفيب ارتويبفي.تقبهلداؿتيثبديگشاىاػتاستجبطٍ

پيزيشيسفتبسّيبيثيٌييدٍهـكلاكيلي؛يقٌييپييؾ

ثيبحيلدٍ.كٌيذارتوبفيٍتقبهلارتوبفيساحلهي

هـكلفَ ٍّوضهبىثبؽَْسٍافتويبدهتقبثيلصهيٌيِ

آييذثشايّوكيبسيٍهـيبسكتارتويبفيفيشاّنهيي

هيبثيِتقبهيلٍ،3ثًِؾشاػيلٌذس(.1372:19،چلجي)

هـبسكتثبّنًيبصداسينٍثبيذاصهحيذٍدُآؿيٌبيبىٍ

ّبفشاتشثشٍينٍثِافشادديگشيكِهتفبٍتدسٍىگشٍُ

ّيبيكوك.اصهبًٍبؿٌبعثشايهبّؼتٌذ،افتوبدكٌين

كؼبًيكيِداساي.اياصايياهشاػتخيشخَاّبًًِوًَِ

ًَفيالتيضامافتوبدفبمگشايبًِّؼتٌذ،دسخَداحؼبع

اػيلٌذس،)رْتكوكثيِثيگبًگيبىداسًيذاخكقيدس

 (.1388:216؛ثًِقلاصغفبسيًٍَاثي2001:104

اصعشفي،هقٌَيتٍديٌيذاسيّينفيشدساثيِتقويق

دسثييبسُپيًَييذرَيي،ثشقييشاسياستجييبط،هقٌييب،ّييذفٍ

                                                      
3
 Uslander 
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هقٌَييتّيندسدسٍىٍّين.دّيذّوكبسيػَ هي

افتقيبداتٍهشاػينهيزّجيؿيكلّيب،ثيشٍىاصآيييي

ٍّوكيبساًؾدسهغبلقيبترَاًيبى1اػيتگش.گييشدهي

آهشيكييبييٍطاپٌيييدسيبفتٌييذكييِثييشفكغرَاًييبى

آهشيكبيي،ثييحضَسهقٌيبٍثْضيؼيتيرَاًيبىطاپٌيي

هقتقييذاػييتكيي2ِگبسثييبًيَ.ساثغيِهخجييتٍرييَدداسد

ثِايي.سٍدگبُهقٌَيثِكبسهيهزّتثِكَستتكيِ

كٌذٍاهييذثيِخبعش،اهيذثِآيٌذُسادسفشدتقَيتهي

آيٌذُثًَِفياصپؼبيٌذّبيصًذگيثبهقٌبػتكِفشد،

ثييبهقٌَيييتثييِهقٌييبيٍاالتييش،ثْضيؼييتيٍؿييكَفبيي

-1390:56ًيبديٍػيزبديبى،)يبثذتشيدػتهيغٌي

57.) 

احؼييبعافتوييبد،اًؼييزبمارتوييبفيٍتوبيييلثييِ

هِصًذگيافشادربهقِ،ثٍِيظُسضبيتهـبسكتثشايادا

.ؿيَداصصًذگيٍاهيذثِآيٌذُاهشيضشٍسيتلقيهيي

دسفييحبل،فكٍُثشػشهبيِارتوبفي،ػشهبيِفشٌّگي

تَاًٌذثشهيضاىاهييذثيِآيٌيذُدخييلٍديٌذاسيًيضهي

.ثبؿٌذ



 پيشيىٍ تحقيق

ٌزيبپيبهيذّبيآىدسايدسثبسُاهيذ،اهيذٍاسيٍفللٍ

تَاىثِثشخياصًتبيذتحقيقبتتزشثيدسداخيلٍهي

.خبسداصكـَساؿبسُكشد

4فيَلشٍكشػيتيكض(2009)3ّبيفشدسيكؼيَىيبفتِ

ّبيهخجتًٍـبىدادُاػت،افشاديكِّيزبى(2008)

خَؿييجيٌيثيـييتشيساتزشثييِكييشدُثبؿييٌذ،فوييش

                                                      
1 Steger 
2 Garbanio 
3
 Fredrichkson 

4
 Fowler & Christakis 

ٍّوچٌييي،افيشاداهييذٍاس.تشيخَاٌّذداؿتعَالًي

ؿبدهبىسٍاثظارتويبفيقيَيتشيثيبدٍػيتبى،ّوؼيش،

:1388گيتيقشيـيي،)ّوؼبيگبىٍثؼتگبىخَدداسًذ

46.)

دسساثغِثبتأحيشاهييذٍاسي(1998)تحقيقػليگوي

ّيبييسادسثشفولكشدًـبىدادكِاهييذٍاسيهَفقييت

كٌيذ؛ثيٌييهييّبيگًَبگَىهخلفشٍؿٌذگيپيؾؿغل

فشٍؿٌذگبىثيويِداسايػيجكتجيييييقٌيٌّگبهيكِ

ثيٌبًيِهقبيؼيِؿيذًذ،ثيٌبًٍِكويخيَؽخيليخَؽ

دسكيذثيـيتشفيشٍؽ88هـخقؿذكيِگيشٍُاٍل

(.1390:74فليپَس،افشاةؿيجبًي،)داؿتٌذ

6ٍچبًگٍليي(1997)5دسهغبلقبتپٌشٍدٍهَسع

داًٌيذ،دسهقبيؼيِكؼبًيكِخَدساهزّجيهي(2002)

داًٌيذ،اهتييبصاتاهييذفشاديكِخَدساهزّجيًوييثبا

 .ثبالتشيداسًذ

هقتقذًذكِثْضيؼتيهقٌيَي(2003)7گَهضٍفيـش

ؿيَدفيشدداسايَّييتيكپبسچيِ،هقٌَيثبفيجهيي

ّيبيهخجيت،آساهيؾسضبيت،ؿيبدي،احتيشام،ًگيشؽ

.دسًٍي،ّذفٍرْتدسصًذگيثبؿذ

دسدّذكِػيغَحثيبالياهييذٌبيذسگضاسؽهيػا

كٌٌيذُهقيذلكيلثيبالتش،ثيٌيداًـزَيبىداًـگبُپيؾ

ؿبًغثبالتشيثشايفيبسكالتحلييليٍاحتويبلكوتيش

ّوچٌيي،ٍيًـيبىداد.ثشايهـشٍطؿذىثَدُاػت

كِداًـزَيبىپغاصدٍسُليؼبًغكِاهتييبصثيبالتشدس

هقيبعاهيذگشفتٌذ،هْبستػيبصگبسيثْتيشيداسًيذٍ

ؿيبىّيبيتحلييكتيساثيشايدٍسُساّجشدّبيثْتش

فيكٍُثيشتحلييلدسهذسػيًٍِييض.كٌٌذاًتخبةهي

                                                      
5
 Penrod & Morse 

6
 Chang & Li

7
 Gomez & Fisher 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

1391صهؼتبى،چْبسم،ؿوبسُ(48)ؿٌبػيكبسثشدي،ػبلثيؼتٍػَم،ؿوبسُپيبپيربهقِ 196

 

 

كٌٌذٓهْوياصپيـشفتٍسصؿييثيٌيداًـگبُ،اهيذپيؾ

داًـييزَيبىثييَدُاػييت،اهيييذثييبالثييبفولكييشدثشتييش

ّييبدسپييظٍّؾ.ٍسصؿييكبساىهييشتجظثييَدُاػييت

ت،ؿٌبػيهخجتٍػبيشفلَمهشتجظًـبىدادُاػيسٍاى

ثيٌييثيـيتشيساهخجتٍخيَؽihd افشاديكِّيزبى

.تيشيخَاٌّيذداؿيتتزشثِكشدُثبؿٌذ،فوشعيَالًي

ّوچٌيييي،افييشاداهيييذٍاسٍؿييبدهبىسٍاثييظارتوييبفي

(.2004گيلتبٍّوكبساى،)قَيتشيداسًذ

دّيذ،تحقيقبتصيبديكَستگشفتِكيًِـيبىهيي

تَاًذثيشقَُهيهقٌَيتٍديٌذاسيثِفٌَاىيكهٌجـثبل

ػشچـوِاييتحقيقيبتثيِ.افضايؾاهيذتأحيشگزاسثبؿذ

ٍثشسػيفلويآىثِپبيبىقشى1930تب1880ّبيػبل

،1تحقيقبتافشاديچَى،ٍيلْينًٍيت.شددگثيؼتنثشهي

هغييشح4ٍكييبسليًَييگ3،اػييتٌليّييبل2ٍيليييبمريوييض

كٌٌذكيِآدهييثبييذاصهيزّتثيشايافيضايؾاهييذهي

دستحقيقيبتريبهـخيَد5سٍثشت.خَيؾاػتفبدُكٌذ

ّب،قشىثيؼيتٍيكينساپيشاهَىًيبصّبيافتقبدياًؼبى

قشىهقٌَيتخَاًذٍثْتشييساُايزبداهيذسا،ساثغِثيب

(.1390:101پشچنٍهحققيبى،)خذاًٍذهقشفيكشد

دسخلييَفػييغح(1388)تحقيييقگيتيييقشيـييي

ّيبيرذييذٍػيبلآخيشياهيذٍاسيداًـزَيبىٍسٍد

دّيذكيِهييضاىاهييذٍاسيؿٌبػيًـيبىهييسؿتِسٍاى

ّبيرذيذثشحؼترٌؼيتتفيبٍتيداًـزَيبىٍسٍدي

هـبّذًُـذ،ٍليدسهيضاىاهيذٍاسيداًـيزَيبىدختيش

ثِفجيبست.ٍپؼشػبلآخشتفبٍتهقٌبداسيٍرَدداسد

ىدختيشاديگش،اهيذٍاسيدسپؼشاىػبلآخيش،ثيـيتشاص

                                                      
1
 wandt,w 

2
 William James 

3
 stanley Hall 

4
 Jung, K 

5
 Robert 

تَاًذثِدلييلتفيبٍتاهيذٍاسيهياييتفبٍتدس.اػت

.ربهقِثبؿذربيگبًٍُقؾدختشاىٍپؼشاىدسدس

ًـيبى(1390)ًتبيذهغبلقيبتثبلزيبًيٍّوكيبساى

دّذكِثيياهيذثِآيٌيذٍُافويبلهيزّجيػيبصهبىهي

ٍ(هٌبػكيفشدي)يبفتِ،افوبلهزّجيغيشػبصهبىيبفتِ

.ثغِهقٌبداسيٍرَدداسدهزّتدسًٍيسا

دسهذلسگشػيَى،اصثييهتغيشّبيهختليفافويبل

ٍهزّتدسًٍيي،(هٌبػكيروقي)هزّجيػبصهبىيبفتِ

تَاًٌيذتجييييثيـتشييهيضاىتغييشاتاهيذثِآيٌذُساهي

.ًوبيٌذ

دّذكؼيبًيكيِاهييذًتبيذتحقيقاهزذيبىًـبىهي

گيشًيذٍايييقشاسهييحيشأثِآيٌذًُذاسًذ،ثيـتشتحتت

گيزاسدحيشهٌفيثشربيهييأاهشثشافتوبدارتوبفيآًْبت

(1384:94.) 

ثشسٍيػيكهت(1389)تحقيقفشّبديٍّوكبساى

دّيذكيِثبٍسّيبيهيزّجيٍسٍاىػبلوٌذاىًـيبىهيي

هقٌَيقَيّوشاُثيباهييذٍاسي،ثيبافيضايؾآساهيؾٍ

ايؾٍفكييناحؼبػبتهخجت،تزبسةخَؿبيٌذساافيض

.دٌّذًبخَؿبيٌذساكبّؾهي
(1388)ًتبيذتحقيقّضاسرشيجييٍكيفشيؿيبلي

ًـبىدادُاػتكِهتغيشاهييذثيِآيٌيذُارتويبفيثيِ
ايثيشهييضاىيٌذُضآٍاػغِهتغيشافتوبدارتوبفيتأحيشف

دّذّشچِهيضاىاهييذاييًـبىهي.سضبيتافشادداسد
ثبؿيذ،احؼيبعافتويبدٍدسثِآيٌذُارتوبفيثيـيتش

ًْبيت،سضبيتاصصًذگيثيـتشؿذُ،دسهقبثلافيشادي
كِاهيذصيبديثِآيٌذٍُربهقًِذاسًذ،سضبيتكوتشي

دسفييحبل،اهيذثِآيٌيذُفيشديثيش.اصصًذگيداسًذ
اهيذثِآيٌذٍُربهقِتأحيشگيزاسثيَدُ،اصآىًييضتيأحيش

(.1388:21بلي،ّضاسرشيجيٍكفشيؿ)پزيشدهي
تحقيقيثبفٌيَاىثشسػييساثغيِهقٌيبيصًيذگيٍ
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اهيذٍاسيدسداًـزَيبىداًـگبُؿيشاصتَػظثْيشٍصي
دّيذًتبيذاييتحقيقًـبىهي.ٍهحوذياًزبمگشفت

كِثييدختيشاىٍپؼيشاىاصلحيبػاهييذٍاسيتفيبٍت
ثِفجبستديگش،دختشاىاصًؾيش.داسيٍرَدداسدهقٌي
هيذٍاسيًؼجتثِپؼشاىًوشُثيـتشيثِدػيتهيضاىا
ّوچٌيي،ًتبيذاييتحقيقًـيبىدادكيِثييي.اًذآٍسدُ

ّبيفلَمپبيٍِفلَماًؼيبًيتفيبٍتداًـزَيبىسؿتِ
داسيثِدػتًيبهذ؛ّشچٌذكِدسآهبستَكييفيهقٌي

هيبًگييداًـزَيبىفلَماًؼبًيًؼجتثيِداًـيزَيبى
ثْيشٍصيٍهحويذي،)شثَدُاػتفلَمپبيِكويثيـت

1387:72.)


 َاي تحقيق فزضيٍ
هيبًگيياهيذثِآيٌذُداًـزَيبىثشحؼيترٌؼييت -

 .آًْبهتفبٍتاػت

هيبًگيياهيذثِآيٌذُداًـيزَيبىثيشحؼيتهقغيـ -
 .تحليليآًْبهتفبٍتاػت

ثيياهيذثيِآيٌيذُداًـيزَيبىٍهقيذلآًْيبساثغيِ -
.ٍرَدداسد

يٌذُداًـزَيبىٍديٌيذاسيآًْيبساثغيِثيياهيذثِآ -
.ٍرَدداسد

ثيياهيذثِآيٌذُداًـزَيبىٍاثقبدػشهبيِارتوبفي -
اًؼييزبمارتوييبفي،افتوييبدارتوييبفيٍهـييبسكت)

.آًْبساثغٍِرَدداسد(ارتوبفي
ثيياهيذثِآيٌذُداًـزَيبىٍػشهبيِفشٌّگييآًْيب -

 .ساثغٍِرَدداسد


 ريش تحقيق

.اػيتيدپيظٍّؾاصًيَؿكيبسثشايييدستحقييقًَؿ
ؿيَدكَؿيؾافيشادثيشايايكِهَريتهييخليلِ

كؼتاعكفبتٍداًؾثِتحقيقكبسثشديهٌزشؿيَد،
ِداًـيكِثِاييعشيقثي.ٍرَدّذفٍهقلَداػت

ّيبيٍدػتَسالقوليثشايفقبلييتساٌّوبآيذدػتهي
ِ،فوليخَاّذثَد ليكيايييٍيظگييثبفيجؿيذُكي

ثِهيضاىصيبديقب نثِصهبىّبيتحقيقكبسثشدي،يبفتِ
سٍؽارييشايتحقيييقًيييضثييِسٍؽ.ٍهكييبىثبؿييذ

ّوچٌيياصًؾشٍػقتايييپيظٍّؾ.اػت1پيوبيـي
يكثشسػيهقغقيياػيتكيِصهبًيپٌْبًگشٍاصًؾش

 .گشفتِاػتاًزبم(90-1389)صهبىخبكيدس

 

 تؼزيف اميد تٍ آيىدٌ
اهيذفجبستاػيتاص:ًُمي اميد تٍ آيىدٌتؼزيف مف

توبيليكِثباًتؾبسٍقَؿهخجيتّويشاُاػيتٍييبثيِ
فجبستديگش،اسصيبثيهخجتاصآًچِفشدهتوبيلاػتٍ

ّضاسرشيجيييٍ)خَاّييذكييِثييٍِقييَؿثپيًَييذدهييي
(.1388:122فـبى،آػتيي

اهيذثِآيٌذُيكياص:تؼزيف ػملياتي اميد تٍ آيىدٌ
ّبيهؼتقلاييتحقيقاػتكِثشايػيٌزؾآى،هتغيش
6گَيييِدسػييغحعيييفليكييشتٍثييِكييَست24

ثييشايػييٌزؾهيييضاى.اياػييتفبدُؿييذُاػييتگضيٌييِ
اهيذٍاسياصهقيبعگيشايؾثيِاهييذٍاسيثضسگؼيبالى

ثيشايػيٌزؾ.اػتفبدُؿذُاػيت2(ADHS)اػٌبيذس
ِ ّيباصضيشيتآلفيبيكشًٍجيب سٍاييٍّوٌَاييگَيي

اػتفبدُؿذُاػتكيًِتيبيذآصهيَىسٍايييثيبآلفيبي
ّبهشثَطثِهتغييشدّذكِسٍاييگَيًِـبىهي834/0

ًتبيذهشثَط1رذٍل.اهيذثِآيٌذُدسحذثباليياػت
ّبيهتغيشاهيذثِآيٌذُساًـيبىثِآلفبيكشًٍجب گَيِ

.دّذهي

                                                      
1   survey method 
2
 Adults Dispositional Hope Scale(ADHS) 
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 َاي متغيز اميد تٍ آيىدٌ وتايج مزتًط تٍ آلفاي كزيوثاخ گًيٍ  -1 جديل

 ضزية ريايي َا گًيٍ

.ؿَدّوِچيضسٍصثِسٍصثْتشهي-1

.سٍيذادّبيخَةاتفب خَاّذافتبد-2

.كٌنهخجتفكشكٌنػقيهي-3

.دّنكِاصافكبسثذسّبيييبثنثقضيكبسّبسااًزبمهي-4

.رَدداسدكِثبآىسٍثِسٍؿَمٌَّصچيضّبيخَثيٍ-5

.كٌنّبيهختلفثِيكهـكلًگبُهياصرٌجِ-6

.هغوئيّؼتنكِؿشايظصًذگينثْتشخَاّذؿذ-7

.امساتغييشدّنتَاًنآيٌذُهي-8

.ؿبيذسٍصيؿبًغيشايهيّنسٍيخَؿيًـبىدّذ-9

.ثبٍسداسمكِؿبًغثشايهيّنٍرَدداسد-10

.كٌنًنكِدسصًذگيدسػتفولهيداهي-11

.هيفبدتداسمكِصيبدًگشاىهؼب لثبؿن-12

.تَاًنحلكٌنتقشيجبهغوئٌنكِهـككتساًوي-13

.هيثْتشاصايٌكِّؼتنًخَاّنؿذ-14

.كٌنّبييكِثشاينهوكياػتپيؾثيبيذفكشهيثِؿبًغ-15

.ؿَداتكبثًِفؼنسٍصثِسٍصثيـتشهي-16

.ثيٌنّبيثذساهيّويـِرٌجِ-17

.ثييًيؼتنكِصًذگيخَثيداؿتِثبؿنخَؽ-18

.ام،خَاّنسػيذهيثِاّذافيكِثشايخَدمتٌؾينكشدُ-19

.ّبيصيبديفكشكٌنتَاًنثِساُهيثشايثشٍىسفتاصيكهـكلهي-20

.هيثشايتحققاّذافناًشطيصيبديداسم-21

.ّبيصيبديثشايحليكهـكلٍرَدداسدؽسٍ-22

.امًگشاىّؼتنهيدسهَسدػكهتي-23

 .ػبصدايثْتشهْيبهيامهشاثشايداؿتيآيٌذُتزشثيبتگزؿتِ-24















834/0 


 جامؼٍ آماري 

ربهقِآهبسيپظٍّؾحبضش،ؿبهلتويبهيداًـيزَيبى
كييِتوييبهيهقييبعـتحليييلياػييتداًـييگبُتجشيييضدس

24000تقشيجيب1389-90ثشاػبعآهبسػيبلتحلييلي

.دختشثَدًذ11000پؼش13000ًٍفشؿبهل
گيييشيگيييشيدستحقيييقحبضييشًوًَييِسٍؽًوًَييِ

گييشي،افيشاددساييسٍؽًوًَِ.ايهتٌبػتاػتعجقِ
ربهقِثبتَرِثِسؿيتِتحلييلي،هقغيـتحلييليثيِ
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آًْييبعجقييبتيتقؼييينؿييذُ،ػييپغثييشحؼييتتقييذاد
گييشيتليبدفيدسداخيلعجقيبتاًزيبمخَاّيذًوًَِ
13ثِفجبستي،دساييتحقيق،داًـگبُتجشييضثيِ.گشفت

ايهتٌبػيتثيبحزينّيشداًـكذُتقؼينؿذًٍُوًَِ
كذاماصآًْبدسربهقيِآهيبسياًتخيبةٍهغبلقيِؿيذُ

.اػت
ٍاحذآهيبسيدسايييپيظٍّؾ،داًـيزَيدسحيبل

داًـيگبُتجشييض1390-1389لييليتحليلدسػيبلتح
.ثَدُاػت

ًوًَييِآهييبسيپييظٍّؾهييَسدهغبلقييِاصثييييكليييِ
دس1390-1389داًـييزَيبًيكييِدسػييبلتحليييلي

داًـگبُتجشيضهـغَلثيِتحلييلّؼيتٌذٍثيِعشييق
 .فشهَلكَكشاىاًتخبةؿذُاػت

222

22

stNd

sNt
n





378; 

 05/024000

5/05/096/124000
2




n 

ًفشافيضايؾداد403ُؿبيبىركشاػتكِتقذادًوًَِثِ
.ؿذُاػت


 َاي تحقيق يافتٍ

دسكيييذاص8/53ثشاػيييبعًتيييبيذتَكييييفيتحقييييق
اًيذٍدسكذؿيبىپؼيشثيَد2/46ُداًـزَيبىدختيشٍ

ػيبلثيَد11/22ُهيبًگييػٌيداًـزَيبىهَسدهغبلقِ

ًفيشدس294هَسدهغبلقيِؿيذ403ُّوچٌيي،اص.اػت
27ًفشدسهقغـكبسؿٌبػياسؿيذ،77ػغحكبسؿٌبػي،

ًفشدسهقغـكيبسداًيهـيغَل5ًفشدسهقغـدكتشيٍ
ّوچٌيي،ًتبيذتَكيفيتحقيقًـبى.اًذثِتحليلثَدُ

دّذكِهيبًگيياهييذثيِآيٌيذُدسثيييداًـيزَيبىهي
دٌّذُاهيذثيِاػتًٍـبى100،67ثَدُكِاص82/104

.آيٌذُدسحذهتَػظثِثبالػت

 اميد تٍ آيىدٌ داوشجًيان تز حسة جىسيت آوُا

ثشاي.رٌؼيتيكياصهتغيشّبيهؼتقلاييتحقيقاػت
آصهَىتفبٍتهيبًگيياهيذثِآيٌذُداًـزَيبىثشحؼت

اػيتفبدُؿيذ،ّيبؼيتآًْباصآصهَىتفبٍتهييبًگييرٌ
صيشارٌؼيتهتغيشاػويدٍحبلتٍِاهيذثِآيٌذُهتغييش

اياػت،كِهٌبػيجتشييدػيتَسالقولثيشاياييي،فبكلِ
ّبيتَكيفيهييبًگيياهييذثشاػبعيبفتِ.اػتtآصهَى

ٍثييشاي89/104ثييِآيٌييذُثييشايداًـييزَيبىپؼييش
ًتبيذحبكلاصآصهيَى.اػت28/105داًـزَيبىدختش

ٍتهيبًگيياهيذثِآيٌذُدسهيبىداًـيزَيبىپؼيشٍتفب
داسيثيِدػيتػغحهقٌييtٍدختش،ثشاػبعكويت

دّييذتفييبٍتًـييبىهيييsig;776/0آهييذُثشاثييشثييب
ّييبيداسيثييييهيييبًگييهيييضاىاهيييذثييِآيٌييذُهقٌييي

ثِفجبستي،هيبًگيي.داًـزَيبىپؼشٍدختشٍرَدًذاسد
.داًـزَيبىدختشٍپؼشيكؼبىاػتًوشُاهيذثِآيٌذُ

 وتايج آسمًن تفايت مياوگيه اميد تٍ آيىدٌ تزاساس جىسيت -2جديل 

 متغيزَا جىسيت تؼداد مياوگيه درجٍ آسادي Tكميت  داري سطح مؼىي

776/0 

 

284/0- 378 89/104 

28/105 

178 

202 

هشداى
 صًبى

 اهيذثِآيٌذُ

 

 حسة مقطغ تحصيلي اميد تٍ آيىدٌ داوشجًيان تز

ثييشايآصهييَىفشضيييِتفييبٍتهيييبًگيياهيييذثييِآيٌييذُ
داًـزَيبىثيشحؼيتهقغيـتحلييليآًْيباصتحلييل

گييشيٍاسيبًغيكعشفِاػتفبدُؿذُاػت،صيشااًيذاصُ
ايٍػٌزؾهتغيشهؼيتقل؛هتغيشٍاثؼتِدسػغحفبكلِ

ِ ايچٌيذحبلتيِقيشاسيقٌيهقغـتحليليدسػغحستجي
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داسيًتبيذآصهَىآًبليضٍاسييبًغثيبػيغحهقٌيي.داسًذ
ثَدُكِكوتيشاصآلفيبيSig;046/0هحبػجِؿذُثشاثشثب

تَاىگفتكِهييبًگيياهييذثيِثٌبثشايي،هي.اػت05/0
آيٌذُداًـزَيبىثشحؼتهقغـتحليليآًْبثبيكيذيگش

ًتيبيذتَكييفيتحقييقًـيبى.داسيداسداختكفهقٌيي

وتشييهيضاىاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبىدّذكِكهي
كبسؿٌبػياسؿذٍكبسؿٌبػي،ثيـتشييهيبًگيياهييذثيِ

ّبيكبسداًيٍدكتيشيثيَدُآيٌذُثشايداًـزَيبىدٍسُ
.اػت



 جديل مياوگيه اميد تٍ آيىدٌ تز حسة مقطغ تحصيلي داوشجًيان -3 جديل

 مياوگيه كل دكتزي اسي ارشدكارشى كارشىاسي كارداوي مقطغ تحصيلي
60/11887/10465/10373/10809/105هيبًگيي

 

 وتايج تحليل يارياوس اميد تٍ آيىدٌ داوشجًيان تز حسة مقطغ تحصيلي آوُاجديل  -4جديل 
سطح 

 داري مؼىي
مياوگيه  Fكميت

 مجذيرات

درجٍ 
 آسادي

مجمًع 
 مجذيرات

 متغيز مىثغ تغييزات

046/0 689/2 82/470
128/175 

3
375
378 

617/1412
973/65847
589/67260 

ٍاسيبًغثييگشٍّي
ٍاسييييييييبًغدسٍى

گشٍّي
 ٍاسيبًغكل

 اهيذثِآيٌذُ

 

 ذار تز آنگاميد تٍ آيىدٌ ي متغيزَاي تأثيز
ًتبيذتحقيقآصهَىّوجؼتگيپيشػَىثيياهيذثِآيٌيذُ

ًـيبى(α/.;000)داسيٍهتغيشّبيهؼتقلثبػغحهقٌي
داسٍدّذكِثييديٌذاسيٍاهيذثِآيٌذُساثغِهقٌييهي

هؼتقيويٍرَدداسد؛يقٌيثبثبالسفيتيهييضاىديٌيذاسي
داًـزَيبى،اهيذثِآيٌذُدسثييآًْبًيضثبؿذتهتَػظ

.ؿَدتشهيثْتشٍهخجت
دّذكِػيشهبيًِـبىهي(5)ًتبيذآصهَىدسرذٍل

اهيييذثييِآيٌييذُساثغييِارتوييبفيٍػييشهبيِفشٌّگيييثييب

ِهقٌيي ّييبيداسٍهؼييتقيويداسد؛يقٌييافييضايؾػيشهبي
ارتوبفيٍفشٌّگيصهيٌِساثشاياهييذٍاسؿيذىًؼيجت

ّوچٌيي،ساثغِثيياهيذثِآيٌذُ.دّذثِآيٌذُافضايؾهي
.داسثَدُاػتثباثقبدػشهبيِارتوبفيهقٌي

ىًـيب(5ريذٍل)ًتبيذآصهَىّوجؼيتگيپيشػيَى
دّذكِػيّنّشچٌذثِؿكلضقيف،ٍليساثغيِهي

اسيثباهييذثيِآيٌيذُداًـيزَيبىداسد؛يقٌييثيبدهقٌي
افضايؾػيداًـزَيبى،اهيذٍاسيآًْيبثيِآيٌيذُثيـيتش

.ؿَدهي


 متغيزَاي مستقلجديل وتايج تحليل َمثستگي تيه  اميد تٍ آيىدٌ ي  -5جديل 

اػتماد  سه
 اجتماػي

شاركت م
 اجتماػي

اوسجام 
 اجتماػي

سزمايٍ 
 فزَىگي

سزمايٍ 
 اجتماػي

متغيزَاي مستقل ي  ديىداري
 ياتستٍ

1/0
047/0
403

384/0
000/0
403

308/0
000/0
403 

436/0
000/0
403 

235/0
000/0
403 

489/0
000/0
403

313/0
000/0
403 

ضييشيت:ثييِآيٌييذُاهيييذ
ّوجؼتگي

داسيػغحهقٌي
اتتقذادهـبّذ
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 اميد تٍ آيىدٌ ي مؼدل داوشجًيان

ثبتَرِثِاييكِهقيذلٍاهييذثيِآيٌيذُّيشدٍدس

ايّؼتٌذ،ثشايػٌزؾساثغِثيييآًْيباصهقيبعفبكلِ

ًتيبيذثيِ.ضشيتّوجؼتگيپيشػَىاػتفبدُؿذُاػيت

دػتآهذُاصآصهَىثييدٍهتغيشهقذلٍاهيذثِآيٌيذُ

ِثيييايييدٍهتغييشساثغيِدّذكيداًـزَيبىًـبىهي

هقذاسضشيتّوجؼتگيثِدػيت.داسيٍرَدداسدهقٌي

ثيَد167/0ُپيشػَىثيياييدٍهتغيشثشاثشثيبrآهذُاص

.كًِـبىدٌّذُّوجؼتگيضقيفثييدٍهتغيشاػت


 تحليل َمثستگي تيه  اميد تٍ آيىدٌ ي مؼدل داوشجًيان - 6جديل 

 متغيزَا ميشان مؼدل
167/0
001/0
398 

ضشيتّوجؼتگي:اهيذثِآيٌذُ
داسيػغحهقٌي

 تقذادهـبّذات



 تحليل چىدمتغيزٌ
ًتبيذتحليلسگشػيًَيفَاهلتجيييكٌٌذُاهيذثيِآيٌيذُ

دّذكِاصهيبىهتغيشّيبيهؼيتقلٍداًـزَيبىًـبىهي

هييكوٍاسدؿييذُدسهييذلسگشػيييًَي،دسهييذلًْييبيي

سي،اًؼزبمارتوبفي،افتوبدارتويبفيٍهتغيشّبيديٌذا

هتغيشّبيٍاسدؿيذُ.اًذػشهبيِفشٌّگيٍاسدهقبدلِؿذُ

دسكيذاصٍاسييبًغهتغييشٍاثؼيتِساتجيييي29ثِهذل،

دسكيذديگيشاصٍاسييبًغهتغييشٍاثؼيتِ،71كٌٌذٍهي

ًبؿييياصهتغيشّييبيياػييتكييِدساييييتحقيييقآٍسدُ

هـيبسكتٍػيي،اصروليِهتغيشّبيرٌؼيت،.اًذًـذُ

.اًذاًذكِاصهقبدلِسگشػيًَيخبسدؿذُهتغيشّبييثَدُ

ًتبيذحبكلاصتحلييلسگشػييًَيچٌذگبًيِهتغيشّيبي

تَاىثِكَستاػيتبًذاسدؿيذُدسهَرَددسهذلساهي

:هقبدلِصيشًـبىداد

ارتوبفي) فشٌّگي+)14/0(افتوبد (ديٌذاسي)+15/0(ػشهبيِ

اهيذثِآيٌذُ;30/0(ؼزبمارتوبفياً+)26/0  

دّيذ،هتغييشّوبىگًَِكِهقبدليِفيَ ًـيبىهيي

هتغييشديگيشي،اصٍاثؼتِ؛يقٌياهيذثِآيٌذُثيؾاصّش

هتغيشاًؼيزبمارتويبفيهتيأحشاػيت،ٍپيغاصآىًييض

هتغيشّبيديٌذاسي،ػشهبيِفشٌّگيٍافتويبدارتويبفي،

.ييهتغيشٍاثؼيتِداسًيذثِتشتيتثيـتشييًقؾسادستجي

خككِهذلتجيييسگشػييًَيچٌذگبًيِدسريذٍلصييش

:آٍسدُؿذُاػت


 َاي تحليل رگزسيًن چىدگاوٍ ي خالصٍ مدل رگزسيًوي تزاسش شدٌ آمارٌ -7جديل 

540/0ضشيتّوجؼتگيچٌذگبًِ
292/0ضشيتتجييي

29/0ُتلحيحؿذُضشيتتجيييؿذ
28/11اؿتجبُهقيبس
98/1آصهَىدٍسثييٍاتؼَى
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دّذكًِتبيذتحليلٍاسيبًغثشايهذلًْبييًـبىهي

داسيقيبدسّؼيتٌذ،هتغيشّبيتجيييكٌٌذُثِعيَسهقٌيي

.يكٌٌيذثيٌيساپيؾ(اهيذثِآيٌذُ)«هتغيشٍاثؼتِ»تغييشات

Rثِفجبستديگش،هذلتجييٌي
داستليحيحؿيذُهقٌيي2

اصعشفي،ثبتَرِثيِايٌكيِهتغيشّيبيهؼيتقلثيب.اػت

ّوييذيگشّوجؼييتگيثييبالييًذاسًييذ،لييزاٍرييَدساثغييِ

.گشددّوخغيّنهٌتفيهي

 تحليل يارياوس رگزسيًن چىد متغيزٌ اميد تٍ آيىدٌ -8جديل 

مجمووووووًع  مياوگيه مزتؼات درجٍ آسادي Fكميت  داري سطح مؼىي

 مزتؼات

 مىثغ تغييزات

000/0 557/38 4 

374 

378 

540/4909 

331/127 

159/19638 

609/47621 

768/67259 

احشسگشػيَى

ّبثبقيوبًذُ

كل

 اود َاي متغيزَايي كٍ در مدل تزاسش رگزسيًوي تاقي ماودٌ آمارٌ – 9 جديل 

TOLERANCE SIG T BETA STD.B B ًبمهتغيشّب 

 000/0  فشماصهجذأ 708/48 874/4 - 050/10

989./ اًؼزبمارتوبفي 615/0 105/0 30/0 833/5 000/0

877/ ديٌذاسي 185/0 /033 26/0 609/5 000/0

952./ 001/0 054/3 15/0 ػشهبيِفشٌّگي 180/0 059/0

852./ 004/0 883/2 14/0 137/0 394/0 افتوبدارتوبفي



 گيزي ٍ وتيج
ّيبيهحيَسيٍهْيندساهيذثِآيٌذُيكيياصهَضيَؿ

استجبطثبصًذگيافشاددسربهقٍِفبهلكليذيٍاًگييضُ

ّبياًؼبًييكربهقِثخؾدسسؿذٍپيـشفتػشهبيِ

اييپظٍّؾثبّذفثشسػيهيضاىاهيذثيِآيٌيذُ.اػت

دسثييداًـزَيبىداًـگبُتجشيضٍثشخيياصهتغيشّيبي

.شگزاسثشآىارشاييؿذُاػتتبحي

دٌّيذُاييياػيتكيِّبيتحقيق،ًـيبىًتبيذيبفتِ

هيضاىاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبىدسحذتقشيجبصييبد

.ثَدُاػت(100اص67)

ثييِاييييًتيزييِ(1986)ؿيييشس،ٍيٌتييشٍةٍكييبسٍس

سػيذًذكيِافيشادخَؿيجييٍاهييذٍاسدسٌّگيبمثيشٍص

اصهقبثلِهؼألِهذاساػيتفبدُكيشدُ،ّبيهـكلهَققيت

اصعشفيي.آيٌيذثِرؼتزَيحوبيتارتويبفيثيشهيي

ديگش،اصًؾشٍاىليَىٍّوكبساًؾًيضّشچِاحؼيبع

حوبيتٍاًؼزبماصػَيديگشاىدسافشادثيـتشثبؿيذ،

.ؿَدهيضاىاهيذٍاسيآًبىًيضثيـتشهي

داًـيزَيبىاصثييهتغيشّبيتبحيشگزاسثشاهييذٍاسي

ثِآيٌذُ،ثقذاًؼزبمارتويبفيػيشهبيِارتويبفيداساي

ثيَدٍُثقيذافتويبد29/0حيشثبضشيتثتبيأثيـتشييت

كوتشييتأحيشساثيشاهييذثيِآيٌيذُ/.14ارتوبفيثبثتبي

دّذكِدٍثقذاصداًـزَثبىداؿتِاػتٍاييًـبىهي
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تويبداًؼيزبمارتويبفيٍاف)ػِثقذػشهبيِارتويبفي

اييي.دساهيذثخـيثِافشادتأحيشگزاسّؼيتٌذ(ارتوبفي

،فيَلشٍكشػيتيكض(2009)ّبيفشدسيكؼَىًتيزِ،يبفتِ

سادسهَسدايٌكِافشاداهيذٍاسثِآيٌيذُ،استجيبط(2008)

قَيتشيثباعشافيبىٍاقيَامدٍسًٍضدييكداسًيذ،تأيييذ

.كٌذهي

ـيبسكته)ّيبيػيشهبيِارتويبفيدسثييؿيبخق

،اًؼيزبم(ارتوبفي،افتوبدارتوبفيٍاًؼزبمارتوبفي

حيشساأارتوبفيٍافتوبدارتوبفي،ثِتشتيتثيـيتشييتي

اًذ،ٍدسهقبثل،ثشافضايؾاهيذثِآيٌذُداًـزَيبىداؿتِ

هغبثقثيبًتيبيذثيِدػيتآهيذُاصتحلييلسگشػييًَي

آىحيشأحيشساداؿييتٍِتييأهتغيشّيب،هـييبسكتكوتييشييتي

هقٌبداسًجَدُاػيتٍثٌيبثشايي،اصهقبدليِخيبسدؿيذُ

،(1384)ّيبياهزيذيبىًتبيذتحقيقحبضش،يبفتِ.اػت

ٍثبلزييبًيٍ(1388)ّييضاسرشيجيييٍكييفشيؿييبلي

.كٌذساتأييذهي(1390)ّوكبساى

،(1997)ّبيپٌشٍدٍهيَسعّوچٌييدستأييذيبفتِ

،گيتييي(2003)فيـييش،گييَهضٍ(2002)چبًييگٍلييي

ٍثبلزيبًي(1389)،فشّبديٍّوكبساى(1388)قشيـي

حيشأ،ًتييبيذاييييتحقيييقثيييبًگشتيي(1390)ٍّوكييبساى

.ديٌذاسيثشايزبدافتوبدٍاهيذثِآيٌذُثَدُاػت

دّذكِثيييدختيشاىٍّوچٌيي،اييتحقيقًـبىهي

پؼشاىداًـزَدسهيضاىاهيذٍاسيثِآيٌذُتفبٍتيٍرَد

ًذاسدٍدسفييحبل،هتغييشػييساثغيِهقٌيبداس،ٍليي

.ثؼيبسضقيفيثبهتغيشاهيذثِآيٌذُداؿتِاػت

كوتشييهيضاىاهييذثيِثشاػبعًتبيذثِدػتآهذُ،

آيٌذُدسثييداًـزَيبىكبسؿٌبػياسؿذٍكبسؿٌبػيٍ

ثيـتشييهيبًگيياهيذثيِآيٌيذُثيشايداًـيزَيبىدٍسُ

فييحيبل،ثيييهقيذلدس.شيثَدُاػتكبسداًيٍدكت

داًـزَيبىٍهيضاىاهيذثِآيٌذُساثغِهخجتٍهقٌبداسي

ٌبيذسهغبثقتػّبياايييبفتِثبيبفتِ.ٍرَدداؿتِاػت

تَاىچٌيياػتٌجبطكشدكِثبالثَدىهيضاىاهييذهي.داسد

ثِآيٌيذُدسثيييداًـيزَيبىكيبسداًيٍكبسؿٌبػييدس

ؿييبىآًْييبٍثْجييَدفولكييشدتحليييليافييضايؾهقييذل

گزاسثَدُ،ػجتاستقبيآًبىثِهقغـثقيذي؛يقٌييتأحيش

ؿيَدٍؿيبيذثتيَاىكبسؿٌبػيٍكبسؿٌبػياسؿيذهيي

گفييتكييِپييبيييثييَدىهيييضاىاهيييذثييِآيٌييذُدسثيييي

داًـزَيبىكبسؿٌبػياسؿذًبؿيياصايييثبؿيذكيِدس

دچييبسّييبيربهقييِهَارْييِثييبثشخييياصٍاققيييت

ػشخَسدگيؿذُ،اصهيضاىاهيذٍاسيآًْبثِآيٌذُكبػيتِ

.هيؿَد

تَاىگفت،ايياػتكِهغبثقثيبآًچِدسًْبيتهي

رْتافضايؾػيشهبيِّبيتحقيق،ػيبػتگزاسيدسيبفتِ

تَاًذدسثبالثشدىهيضاىاهيذثِآيٌذُدسثييارتوبفيهي

ِ حلييلكشدُّيبيآتييٍتداًـزَيبىثِفٌيَاىػيشهبي

ربهقِاهشيثؼيبسهْنتلقيؿَدٍثِّوييفليت،ثيِ

ّوچٌيييي،.تقوييقثيـييتشاصػييَيهؼييؤٍالىًيييبصداسد

تَاًيذدسربهقِهيافضايؾثبٍسّبيديٌيًؼلرَاىدس

يٌذٍُحشكتاييًؼيلثيِآرْتاستقبيهيضاىاهيذثِ

رلٍَپيـشفتكوككشدُ،ربهقِساثيِػيَيتَػيقِ

.ٌّوَىگشددسٍصافضٍىس
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