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مرکس مشاوره،  يان از اثربخشيادراک دانشجو يحيه مذل توضاراي

 تيآنان به هذف موفق يعملکرد يريگسان تالش و جهتيم

 در دانشگاه چمران اهواز
 2يوِ وطبٍضظيفْ، 1*يهحوس يهْس

 چکيذُ

َ  يحيِ ه س  تَ    اضاي  ك يي تحمياظ اًدبم ا يّسف ول هطو ع   يبى اظ اثطثرط  يازضان زاًط د

خبهع ِ  ثبض س.  يت زض زاًطگبُ چوطاى هيآًبى ثِ ّسف هَفم يطيگتالش آًبى ٍ خْتعاى يهطبٍضُ، ه

 يليتحػ   يّ ب گطٍُِ يس چوطاى زض وليزاًطگبُ ضْ يبى وبضضٌبسيضبهل زاًطدَ كيي تحميا يآهبض

ِ  يتػبزف يطيگًوًَِثب استفبزُ اظ ضٍش است وِ  يهٌْسس -يِ ٍ فٌي، علَم پبيعلَم اًسبً  ياذَض 

ِ "ك ض بهل  ي  ي تحمي  ا ياثعاضّ ب  ض سًس.  ضضتِ اًتربة 3 يليتحػ يّبطٍُه اظ گياظ ّط   پطسط ٌبه

 ٍ (2004،)هلت عض ٍ ّوى بضاى   "پطسط ٌبهِ ت الش  "، (1998ٍ ّوى بضاى،  يسلي)ه"ّسف يطيگخْت

 ييبيٍ پب ييپس اظ هحبسجِ ضٍا .ثبضسيههطوع هطبٍضُ زاًطگبُ  ياثطثرط "پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ"

ّ ب تَس ظ        س. زازُي  گطز يآٍضع ٍ خو ع ي  ه َضز ًر ط تَظ   يّ ب ي ًوًَِيّب ثِك، پطسطٌبهياثعاض تحم

ِ يح حبغل اظ ايل ضسًس. ًتبيتحل  SPSS18 ٍLISREL8.54 يافعاضّبًطم  ي پژٍّص ًطبى زاز و 

ضاثغ ِ   يت عولى طز ي  ّسف هَفم يطيگهطوع هطبٍضُ ٍ خْت يبى اظ اثطثرطيي ازضان زاًطدَي( ث1

بى زاضز. يثب تالش زاًطدَ يهطوع هطبٍضُ ضاثغِ هعٌبزاض يازضان اظ اثطثرط ( 2ٍخَز زاضز.  يهعٌبزاض

ت ي  ّ سف هَفم  يطي  گثب خْت يهطوع هطبٍضُ ثِ ٍاسغِ تالش ضاثغِ هعٌبزاض ي( ازضان اظ اثطثرط3

 .زاضز يعولىطز

 ّسف، يعولىطز يطيگخْت، تالش، هطوع هطبٍضُ ياثطثرط، يحيهس  تَ  کليذي: ّايٍاشُ

 .تيهَفم

 

 

 

                                                 
      .طاظيزاًطگبُ ض يبت علويعضَ ّ 1

 .س چوطاى اَّاظيزاًطگبُ ضْ يت آهَظضيطيوبضضٌبس اضضس هس 2

 m48r52@gmail.com ي هسئَ  همبلِ،* ًَيسٌسُ



  . . . سان تالش و يکس مشاوره، ممر يان از اثربخشيادراک دانشجو يحيارائه مذل توض

 قذهِه

عٌَاى اسبس ٍ ظيطثٌبي تَسعِ فطٌّگي، اختوبعي، التػبزي ٍ سيبسي ّط خبهعِ زاًطگبُ ثِ

 تيهسؤٍل ّبُآيس. زاًطگب ضوبض هيٍ يىي اظ عَاهل اغلي ٍ هْن زض فطآيٌس تىَيي ّط وطَضي ثِثَزُ 

ثِ ٍاسغِ  يزاًطگبّ يليزاضًس. زٍضُ تحػ عْسُ ثِ وطَض زض ضا سبظاىٌسُيآ پطٍضش ٍ تين تطثيهستم

وٌس يضا پط استطس ه ييزاًطدَ يظًسگ يوِ فضب يظاست. اهط استطس يا حضَض عَاهل هتعسز، زٍضُ

ٌِ عولىطز يي زض ظهيسبظز، ٍخَز اًتربضات هعيع هيهتوب يهعوَ  ظًسگ يّبگط خٌجِيٍ آى ضا اظ ز

 ثب اي همبثلِثط هسوبضآ گطايطي ّبيسجه اظ يىي بى هطبٍضُيي هيزض ا .است يٍ اختوبع يليتحػ

 ولي، عَضاًس. ثُِزاز لطاض تأييس ضا هَضز آى سَزهٌسي هتعسز ّبيپژٍّص وِيعَضِاست، ث هسبئل

        ّبيوبّص پطيطبًي ثبعث هؤثط عَضثِ هٌبست ذَاّي ووه وِ ضفتبض است ايي ثط اعتمبز

 (. 2005 ،1ه ٍٍزي)ضگطززهي ّيدبًي ٍ ضرػي، اختوبعي هطىالت اظ ًبضي ضٌبذتيضٍاى
ّب ضٍظهطُ اًسبى يبظّبياظ ً يىيل ثِ يتجس ياغلت خَاهع اهطٍظ يزض ظًسگ ياذسهبت هطبٍضُ

ٌس يتَاًس ًسجت ثِ فطآياست وِ ه يياظ ضاّجطزّب يىي، ييت زفبتط هطبٍضُ زاًطدَيضسُ است. فعبل

آهَظش زضست اظ  يهٌسص ٍ خْبى ٍ ثْطُيضسبًسى ثِ ًسل خَاى زض ضٌبذت ثْتط ذَ يبضيووه ٍ 

زض ي هطوع ي(. ا1379،يضاُ گطب ثبضس)سپًَْس يفطز -ييٍ ث يفطز -ٍ حل تعبض بت زضٍى يغٌ

، ياضتمب سالهت خسو يّسفوٌس زض ضاستب يغَضتّب ثِزاًطگبُ ي، فطٌّگييهدوَعِ هعبًٍت زاًطدَ

ضا ثِ   يذسهبت( ٍ 1386ٍ ّوىبضاى، يىطيوٌٌس)پيبى اضائِ ذسهت هيزاًطدَ يٍ اختوبع يضٍاً

 يرتي تالش آًبى زض خْت اضتمبء سغح عولىطز آهَظضيزٌّس وِ ثبعث ثطاًگيبى اضائِ هياًطدَز

(. 1390ط،يطوجي)هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ اهوٌسيه يطيبى خلَگيزاًطدَ يليضَز ٍ اظ افت تحػيه

 يثِ پيططفت تحػيلتَاًس ياست وِ ه يحل هسبئل آهَظضبى يي ووه هطبٍضُ ثِ زاًطدَيتطهْن

ظ زاًطىسُ ٍ يبى اظ هحيتَاًس ثط ازضاوبت زاًطدَيه يااضائِ ذسهبت هطبٍضُ دط ضَز.هؤثط هٌ

بى  يمبت ًطبى زازُ است وِ ّط چِ ازضاوبت زاًطدَيط زاضتِ ثبضس. تحميت زاًطدَ تأثيهَفم

طتط ذَاّس ثَز)َّ يث يطيبزگيٍ فطاگطز  يتط ثبضس، هطبضوت ٍ تالش زاًطدَ زض تدبضة آهَظضهثجت

سرت وبض وطزى زاضًس ٍ سغَح  يثطا يطتطيث يبى هَفك، آهبزگيي زاًطدَي(. ّوچ2002ٌ، 2ٍ وَ

اظ تالش  يتطيييبى ًبهَفك سغح پبياست وِ زاًطدَ يي زض حبلياًس، ااظ تالش ضا ًطبى زازُ يثبالتط

 ييبظهٌس ثِ ضاٌّوبيبى ًيي زاًطدَي(. ا2004گطاى،يٍ ز 4؛ هلتعض3،2008)َّ ٍ ّبٍاًسضا ًطبى زازُ

                                                 
1 Rickwood 

2 Ho & Koo 

3 Ho & Hau 

4 Meltzer 



 101 (99-121)صص1391ّفتن/تْارضٌاختي/سال دٍم/ضوارُ ّاي رٍاىّا ٍ هذلرٍش

اضتمبء  يّباظ ًطبًِ يىيضبى ضا اضتمب زاز، يليثتَاى عولىطز تحػ ييستٌس تب ثب اضائِ ضاّىبضّبّ

 ثبضس.يت هيآًبى ثِ هَفم يطيگبى خْتيزاًطدَ يليعولىطز تحػ

عَض ثبضس ٍ ثِيعش هيعُ ٍ اًگيك زض هَضز اًگيتحم ياغل يّبٌِياظ ظه يىيّسف  يطيگخْت

زاًص ّن زض آهَظش ٍ ّن زض ٍ  زض هَضز وست هْبضت يىطز فطزعول يت زض ثطضسيهىطض ثب هَفم

(. 2001ٍ ّوىبضاى، 2ٍاًسٍا ؛ 1،2001َت ٍ هه گطگَضي)الوبض ثطزُ ضسُ استثِ يليتحػ يّبظيهح

ثِ  يبثيظ زستيط ضطايٍ تفس يپبسد فطز يچگًَگ يثطا يبضچَة شٌّچ ي، ًَعيهساضزض ٍالع ّسف

ثِ  "(، ّسف56، ظ2008)4َتيط ٍ اليفطا يّبعجك گفتِ . ثطثبضسهي (2004، 3ليئَ ٍ ًيّسف)

 اضبضُ زاضز.  "ت اًدبم زّسيظ ذبظ هَفميزاضز زض ضطاه فطز لػس يآًچِ وِ 

 تيّسا سَ ثساى سيثب ّبشتال وِ ييًْب يخْت عٌَاى ثِ ّسف ع،يططفت ًيپ عشياًگ ِيًرط زض

 ف يّستٌس تعط يذَاستٌ وِ ييعّبيچ ِهدوَع بي زاضز آى اًدبم زض يسع فطز ِو ٍ آًچِ ضًَس

بيوي)ًبضَزيه    ٍ  يطيبزگيهْن زض  يّباظ خٌجِ يىيعٌَاى ي تالش ثِي(. ّوچ2004ٌ، 5َِضت

( زض ًرط گطفتِ 2008)َّ ٍ ّب،يويذَز تٌر يىيٍ استطاتژ يعضياًگ يّبط هَلفِيوٌٌسُ سبليتىو

لِ يٍسٍ اختٌبة اظ ضىست، ثِت يل ثِ هَفميتوب يعٌيهستمل  يطيگٌِ زٍ خْتيي ظهيزض اضَز. يه

ططفت زض ًرط يي ضفتبض هطتجظ ثب پييتع يثطا يعٌَاى هالو( ث1994ِطظ)ييٌگط ٍ سيي، زهجَ، فستيلَ

 ٍخَز هتفبٍت عولىطزي اّساف ًَع ٍ ّوىبضاًص زٍ َتيالي ثِ اعتمبز يگطفتِ ضسُ است. ّوچٌ

ىضًَس)يهٌدط ه يهتفبٍت بهسّبييپ ثِ وِ زاضز ٍ  7يز ي، آًت2006ًَ،وىبضاىٍ ّ 6ثبضٍ

 (. 2003ٍ ّوىبضاى، 8چيٌتطي، پ2003ّوىبضاى،

س زاضز. زض ٍالع يتأو يستگيهغلَة ضب يبثيثِ اضظ يبثيثط زست يطيّسف عولىطز گطا

ذَز ضا ًسجت ثِ  ييذَاٌّس وِ تَاًبيه ،زاضًس يطيّسف عولىطز گطا يطيگوِ خْت يطاًيفطاگ

وِ  يص ثگصاضًس. زض حبليذَز ضا زض ًعز عوَم ثِ ًوب يب اضظش ضرػيگطاى ثِ اثجبت ثطسبًٌس، يز

ضا  يطاًيي ّسف، فطاگيتوطوع زاضز. ا يستگيضب يهٌف يبثي، ثط اختٌبة اظ اضظيّسف عولىطز اختٌبث

ب ًبتَاى ثِ ًرط آهسى ًسجت ّوسبالى ذَز اختٌبة ي يتيوفبيذَاٌّس اظ ثيوٌس وِ هيف هيتَغ

                                                 
1 Elliot & McGregor 

2 VandeWalle 

3 Yeo & Neal 

4 Fryer & Elliot 

5 Niemivirta 

6 Barron 

7 Anthony Day 

8 Pintrich 
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چ ٍ يٌتطيوٌس)پيع اظ ضىست تالش هيپطّ يثطا ط غطفبًيفطاگ يطيگي خْتيٌس، زض ايًوب

 (. 1،2002ضبًه

 طيتأث ٍ ذَز يستگيضب زازى ًطبى ثِ ليتوب ّستٌس، صيگطا-عولىطز اّساف زاضاي وِ افطازي

 ًطبى ذَز اظ ضا يستگيضب ييثْتط ٍ ثبضٌس ييثْتط ذَاٌّسيه ْبًآ زاضًس. گطاىيز ثط هثجت گصاضتي

 طييبزگيذَز  ْبآً ثبضٌس. ثطتط ذَزّوسبالى  ّوِ اظ تب وٌٌسيه تالش ل سرتيي زليّو ثِ زٌّس؛

 بزي گطاىيز اظ ضسى ثطتط ذبعط ثِ فمظ تب وٌٌسيه وبض سرت ثلىِ ،زٌّسيًو ّسف لطاض عٌَاى ثِ ضا

 عيپطّ اضتجبُ اظ تب وٌٌسيه تالش ّستٌس، اختٌبة -عولىطز اّساف وِ زاضاي فطازيا اهب. طًسيثگ

 اّل زضس ٌِيظه زض ٍ ثَزُ وبض هحبفرِ افطازي ْبآً ًطًَس. ًبتَاى ضٌبذتِ زيفط عٌَاىوٌٌس ٍ ثِ

 ٍ ُزوط زًجب  ضا ياضسُ ضٌبذتِ طيهس ْبضًَس. آً زچبض ضىست هجبزا تب ثبضٌسيًو وطزى ذغط

 ٍ زي يًساضز)آًتًَ گطاىيز ثِ ذَز وبض زازى ًطبى ل ثِيتوب اغلت ٍ زٌّسيه اًدبم ضا سبزُ فيتىبل

ضاثغِ  يك حب ط ثِ ثطضسي(. ثط اسبس هَاضز فَق، تحم2003ّوىبضاى، ٍ چيٌتطيپ ؛ 2003ّوىبضاى،

آًبى ثِ  يطيگبى ٍ خْتيعاى تالش زاًطدَيهطوع هطبٍضُ، ه يبى اظ اثطثرطيي ازضان زاًطدَيث

 پطزاظز.  يه 1ضوبضُ  يت زض زاًطگبُ چوطاى ثط اسبس هس  هفَْهيّسف هَفم

 

 

                                                                                                      

       

 

 

 

اى ٍ يهرکس هطاٍرُ، تالش داًطجَ يي ادراک از اثرتخطيراتطِ ت يهذل هفَْه -1ضکل 

 تيآًاى تِ ّذف هَفق يريگجْت

 

هستمل، تالش ط يعٌَاى هتغهطوع هطبٍضُ، ثِ يبى اظ اثطثرطيزض هس  فَق، ازضان زاًطدَ

   ط ٍاثستِ يعٌَاى هتغت، ثِيآًبى ثِ ّسف هَفم يطيگط ٍاسغِ ٍ خْتيعٌَاى هتغبى ثِيزاًطدَ

هطوع هطبٍضُ ضا ثط  يبى اظ اثطثرطيتَاًس ًمص ازضان زاًطدَيح پژٍّص حب ط هيًتبثبضٌس. يه

عاى ياظ ه يه عطف آگبّيك اظ يي تحميح ايًتب يعَض وبضثطزت آًبى ثسٌدس ٍ ثِيتالش ٍ هَفم

 ي، عبعفيلي، تحػيضرػت هطوع هطبٍضُ زض خْت حل هطىالت)بى اظ ذسهبياستمجب  زاًطدَ

                                                 
1 Pintrich & Schunk 

 تالش هرکس هطاٍرُ يادراک از اثرتخط

 
 

   ّذف تيهَفق يريگ جْت

 

 

 
 

 يطيگرا-عولکرد  اّذاف

 ياجتٌات-اّذاف عولکرد 

 ر ٍاتستِيهتغ

 
 ر ٍاسطِيهتغ

 

 ر هستقليهتغ
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ص يافعا يزض ضاستب ييگط هٌدط ثِ اتربش ضاّجطزّبيثِ اّساف ٍ اظ عطف ز يبثيعاى زستيٍ ...( ٍ ه

وست  يثِ اّساف ٍ چگًَگ يبثيبى زض زستيرتي تالش زاًطدَيثطاًگ ياهىبًبت ٍ ذسهبت ثطا

 ضَز. يّب هبضتهْ

 ق ياّذاف تحق

هطوع هطبٍضُ ٍ  يبى اظ اثطثرطيي ازضان زاًطدَيثضاثغِ  يي پژٍّص ثطضسيا يّسف ول

ي يثبضس. زض ايه يحيه هس  تَ يت زض لبلت يآًبى ثِ ّسف هَفم يطيگعاى تالش آًبى ثب خْتيه

 ثبضس.يط هيي پژٍّص ثِ ضطح ظيا يضاستب اّساف خعئ

ّسف  يطيگهطوع هطبٍضُ، تالش ٍ خْت يزضان اظ اثطثرطي ايضاثغِ ث يثطضس. 1

  .(يٍ عولىطز اختٌبث يطيت)عولىطز گطايهَفم

 .عاى تالش آًبىيهطوع هطبٍضُ ثب ه يبى اظ اثطثرطيضاثغِ ازضان زاًطدَ ي. ثطضس2

 يطيعولىطز گطا يطيگهطوع هطبٍضُ ثب خْت يبى اظ اثطثرطيضاثغِ ازضان زاًطدَ ي. ثطضس 3

 .بىيت ثب ٍاسغِ تالش زاًطدَيّسف هَفم يتٌبثٍ عولىطز اخ

 ي يطيقات پيتر تحق يهرٍر

هٌبست زض  يبفت وِ ٍخَز وبزض ازاضيدِ زست يي ًتي( زض هغبلعِ ذَز ثِ ا1386)يگَزضظ

ي هطاوع زاضز. ثِ عجبضت يبى ثِ ايي ثِ ذػَظ زاًطدَيص هطاخعيزض گطا يهطاوع هطبٍضُ ًمص هْو

ثِ عٌَاى وبزض  يثطًٍس وِ زض آًْب افطاز ياوِ ثِ هطاوع هطبٍضُ زٌّسيح هيبى تطخيگط زاًطدَيز

عطف  يطا، ضاظزاض ٍ ثي، ذَش ثطذَضز، گطم، پصيويت وٌٌس وِ غويگبى ٍ ...( فعبلي، ثبي)هٌط يازاض

( ٍ خَضج ٍ 1386)يي گَزضظيچٌْب وٌدىبٍ ًجبضٌس. ّوآً يثَزُ ٍ ًسجت ثِ هسبئل ذػَغ

بى ثِ هطاوع هطبٍضُ يي هطاخعِ زاًطدَيبفتٌس وِ ثيت ذَز زضمبي(، زض تحم65، ظ1381)بىيستيوط

ٍخَز زاضز.  يهطاوع، ضاثغِ هعٌبزاض يثطذَضز وبزض ازاض يثب زٍ عبهل ترػع هطبٍضاى ٍ ًحَُ

بى ًطبى يط هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ ثط زاًطدَي( زض هَضز ًمص ٍ تأث2000)1ستطيمبت آلجطتب ٍ ايتحم

ٍ  يليهطوع هطبٍضُ زاًطگبُ تَاًستِ است زض وبّص هطىالت تحػزّس وِ ذسهبت اضائِ ضسُ زض يه

بى ضا يّب، ًمص هثجت زاضتِ ثبضس ٍ زاًطدَت اظ عطف هطبٍضُيك فطاّن وطزى حوبياظ عط ياختوبع

 ضسبًس.  يبضيّسف ٍ اًتربة همػس  يطيگزض خْت

، يفتبض، ضيهسبئل ٍ هطىالت عبعف يزض همبلِ ذَز ثب عٌَاى ثطضس 1379زض سب   يسپًَْس

زاًطگبُ لطستبى زض سب   ييهطاخعِ وٌٌسگبى ثِ هطوع هطبٍضُ زاًطدَ يتيٍ ضرػ يذبًَازگ

ل ياظ لج يبى، هسبئليهطاخعِ زاًطدَ يبفت وِ علت اغليدِ زست يي ًتيثِ ا 78-79 يليتحػ

است.  يليتط هطىالت تحػٍ اظ ّوِ هْن ي، هطىالت ذبًَازگي، هطىالت اختوبعيهطىالت ضٍاً
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هَضز اظ ًوًَِ  16ل اظ آغبظ ضطٍع ثِ زضس ذَاًسى زض زاًطگبُ ثِ ٍخَز آهسُ است ٍ تٌْب اغلت هسبئ

ٌسَى ٍ ي(، اتى1994تبتچط) ياًس. ٌّطل زض زاًطگبُ زچبض هطىل ثَزُيهَضز ًرط لجل اظ ظهبى تحػ

 ي( ٍ ٍلف ٍ ز1996)طلي(، استَى ٍ هه ه1995)ي(، ّبى ٍ هبضو1996)(، ٍاضًط1996ضاتطفَضز)

بى تَخِ يزاًطدَ يعبعف -يٍ هطىالت ضٍاً يلي( هعتمسًس وِ ثب تَخِ ثِ هطىالت تحػ1992)پتطٍ

 يّبٍ زضهبى يهطالجت ثْساضت ضٍاً يّبستني، گستطش سييدبز هطاوع هطبٍضُ زاًطدَيثِ ا

 (.1379،ي)سپًَْسزٌّسيس لطاض هييضا هَضز تأ يتيحوب

 اغلي عبهلي چْبض تحػيلي هَفميت ثب ضاثغِ زض ضسُ اًدبم تحميمبت ٍ هغبلعبت ثِ تَخِ ثب

 اّويت ّبي هحيغيٍيژگي ٍ زضسي ثطًبهِ هحتَاي آهَظضگط، فطاگيط، ٍ ذبًَازگي فطزي ّبيٍيژگي

 زض تَاًٌسهي ضطايظ ثطحست وِ ّستٌس ّبييزاضاي ٍيژگي ضسُ شوط ّبيهؤلفِ اظ ّطيه زاضًس.

  .(1992ًَسىَ،يهبى )سبظثبضٌس زاضتِ هتفبٍتي تأثيطات زاًطدَيبى هَفميت تحػيلي

طاى يي عولىطز فطاگييهٌرَض فْن ٍ تجّسف، استفبزُ اظ آى ثِ يطيگخْت ياظ ضّبٍضزّب يىي

اًس مبت ًطبى زازُي(. تحم2،2004؛ ٍالتطظ1999ٍ ّوىبضاى، 1َتي)الثَزُ است يليتحػ يّبظيزض هح

ي يوِ ا يضز، ثِ ًحَاضتجبط زا يطيبزگي يّبتيت افطاز زض هَلعيّسف ثب سغح فعبل يطيگوِ خْت

ْب اثطگصاض اًدبم آً يوٌٌس ٍ ًحَُيسا هيص پيف گطايطاى ثِ تىبليوِ فطاگ ياَُيتَاًٌس ثط ضياّساف ه

ّوطاُ  يهتعسز يٍ ضٌبذت ي، عبعفيضفتبض يبهسّبيپ ّسف ثب يطيگخْت يعَض ولثبضٌس. ثِ

 (. 2002چ ٍ ضبًه،يٌتطي)پاست

وٌٌسُ عولىطز  يييّسف، تع يطيگخْت يًَگًطبى زازُ است وِ چگ يبضيمبت ثسيتحم

 يعَض هثجت ثب تالش ٍ استطاتژّسف ثِ يطيگ(. خْت2003ٍ ّوىبضاى،  3)ٍا ثبضسيه يآهَظض

ص يبفت وِ افعايدِ زست يي ًتي( زض همبلِ ذَز ثِ ا2005)يفيثبضس. فيفعب  هطتجظ ه يطيبزگي

مبت يزاضز. تحم يعٌبزاض ٍ هثجتعاى تالش آًْب اضتجبط هيع ثب هيبى ًيوست هْبضت زاًطدَ

ضفتبض  يّسف ثبال، زاضا يطيگه خْتيبى ثب يع ًطبى زازُ است وِ زاًطدَي( 2005ً)4ٌجطنيٌيل

گطاى يگطاى است ٍ آًبى ضا ٍاثستِ ثِ زيوِ ثِ زًجب  ووه ز ييّستٌس ٍ اظ ضفتبضّب يطتطيث ياًغجبل

 وٌٌس.ياختٌبة ه ،وٌسيه

ططفت، ثْجَز ٍ ي، تَسعِ ٍ پيطيبزگي يطتط ثط ضٍيبى ثيّسف، زاًطدَ يطيگزض تسلظ خْت

ف يوٌٌس ٍ وبضّب ٍ ٍظبيهؤثطتط استفبزُ ه يطيبزگي يّبيوٌٌس. آًْب اظ استطاتژيزضن توطوع ه
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 اّساف يي( ث2005)اىَت ٍ ّوىبضي(. ال2011، 1عي)سبوزٌّسيح هيطتط ضا تطخيع ثيچبلص ثطاًگ

 ططفتيپ ثب صيگطا-عولىطز ي اّسافيث ٍ يهٌفِ ضاثغ يليتحػ ططفتيپ ثب اختٌبة-عولىطز

 ططفتيپ يي( ث2000)ٍ ّوىبضاى 2پبخبضس هغبلعِ زض ٍ وطزًس هطبّسُ هثجت ضاثغِ يليتحػ

 ضس. هغبلعِ هطبّسُ يهٌف ضاثغِ اختٌبة-عولىطز ٍ صيگطا -عولىطز اّساف ٍ يليتحػ

 .زاضتٌس يليتحػ ططفتيپ ضٍي يهٌف طيتأث صيگطا -عولىطز اّساف (2002ّوىبضاى) 3ٍىعيَيّبضاو

 ايسبظگبض ضاثغِ ضفتبضّبي ٍ يليتحػ ططفتيپ ثب صيگطا -عولىطز ( اّساف2003)4ثَحل هغبلعِ زض

 ثب اّساف يليتحػ ططفتيپ ييث (2003)6ًلسَى ٍ (2006)ٍ ّوىبضاى 5اليِ هغبلع زض ًسازًس. ًطبى

 .ًطس هطبّسُ ياضاثغِ عولىطز اّساف

تسلظ ٍ ًگطش، تالش، احسبس  يطيگي خْتيثضا  يمبت ضاثغِ هثجتيي تحميعالٍُ ثط ا

( 2008)اًس. َّ ٍ ّب( گعاضش وطز2003ُ ،َت ٍ هَلطي( ٍ احسبسبت هثجت )ال2000)سَ، يستگيضب

ح يّسف ٍ تالش زض هساضس هتَسغِ پطزاذتِ است. ًتب يطيگثِ خْت يبثيي زستيضاثغِ ث يثِ ثطضس

 ثَزُ است. يطيبزگيآهَظاى زض تالش زاًص عاىيّسف ثط ه يطيگط هثجت خْتيبًگط تأثيث يي ثطضسيا

ي يٍ ّوچٌ (2001ل ثِ سرت وبض وطزى)ٍاًسٍا ،يّسف ٍ ه يطيگي خْتيي ثيعالٍُ ثط ا

بفت ضسُ ي ي(، اضتجبط هثجت2004ل،يَ ًٍي)زض ظهبى هَاخِْ ثب هَاًع ٍ ضىست همبٍهت ٍ تالش

 يّبسبزُ ٍ چٌسگبًِ ّسف ضٍاثظ يزض همبلِ ذَز تحت عٌَاى ثطضس 1386 ظازُ زض سب  يللاست. 

 يّبطستبىيآهَظاى پسط سب  اٍ  زثزض زاًص يليططفت ثب ا غطاة اهتحبى ٍ عولىطز تحػيپ

ع ثب ا غطاة يگطگطا ٍ عولىطزي اّساف عولىطزيبفت وِ ثيدِ زست يي ًتيصُ ثِ ايضْطستبى ا

ع يگطگطا ٍ عولىطزط اّساف عولىطزيٍخَز ًساضز. زض  وي ّط زٍ هتغ يزاضيهعٌ ياهتحبى ّوجستگ

 يطّبيَى ًطبى زاز وِ هتغيل ضگطسيح تحليهثجت است. ًتب يت ّوجستگي ط يليثب عولىطز تحػ

 ثبضس. يه يليوٌٌسُ عولىطز تحػيٌيثصيع پياّساف عولىطزگطا ٍ  عولىطز گط

ت ًطبى يّسف ضا ٍاثستِ ثِ خٌس يطيگخْت ضسُ است تب يمبت سعياظ تحم يبضيزض ثس

ض2004ٍ ّوىبضاى، 7طي)اتٌت ثساًٌسيخٌس ياظ وبضوطزّب يىيزٌّس ٍ آى ضا  ٍ  8؛ ثطزا

 ييثِ ّسف ضٌبسب يبثيت ضا زض خْت زستيثط حست خٌس  ييّبمبت تفبٍتي(. تحم2006ّوىبضاى،
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ضسس سغَح يًرط هوِ زذتطاى ثِ يزض حبل ؛زاضًس ييگطاس ثط عولىطزيطتط تأوياًس. پسطاى ثوطزُ

ع ٍخَز زاضز وِ يً يمبتيگط تحمي(. اظ عطف ز58ظ،2004َضتب، ي)ًواضًسضا ز ييگطااظ تسلظ يثبالتط

 ت ًطبى ًسازُ است. يضا ثط حست خٌس يچگًَِ تفبٍتيّ

اظ  يپسطاى ًسجت ثِ زذتطاى اظ سغح ثبالتط اًس وِ( گعاضش زاز2001ُ)1بىيٍ ًدبض ضاخط

ولىطزگطا ثب عولىطز ي ّسف عيبفت وِ ثيزض ي( زض پژٍّط2001ًٍسٍا )ثطذَضزاضًس.  ييعولىطزگطا

ٍخَز ًساضز.  يثعس يليثب عولىطز تحػ ياضاثغِ يٍل ؛زاضز زٍخَ ياضتجبط هعٌبزاض يلجل يليتحػ

ثب عولىطز  يزاضت، ٍل يلجل يليثب عولىطز تحػ يزاضيط هعٌيغ يهٌف ع ضاثغِيّسف عولىطزگط

 زاضت.  يزاضيهعٌ يهٌف ، ضاثغِيثعس يليتحػ

 يبى وبضضٌبسيزاًطدَ يضٍ ثط وِ هغبلعِ سِ ( زض1996ضاى)ٍ ّوىب 2ثبتَى ضاثغِ، ييّو زض

ًساضت.  ٍخَز يزاضيهعٌ ضاثغِ يليتحػ عولىطز ٍ ّسف عولىطزگطا ييث وِ بفتٌسيزض زازًس، اًدبم

ظازُ يهطاز عالٍُ، ثِ .زاضت زاضيهعٌ ضاثغِ يليتحػ ثب عولىطز عولىطزگطا ّسف وِ زاز ًطبى حيًتب

 يليتحػ عولىطز ثب )عولىطزگطا(ييذَزاضتمب وِ ّسف سيضس دِيًت ييا ثِ يميتحم زض (1382)

زاض يهعٌ يهٌف ضاثغِ يليتحػ عولىطز ع( ثبي)عولىطزگطيجيذَزترط ّسف ٍ زاضيهثجت هعٌ ضاثغِ

  .زاضت

 تعساز خٌسيت، هبًٌس هطرػبت زاًطدَيبى ثطذي وِ زّسهي ًطبى (1991)هغبلعِ خبًسَى

 هَفميت ثيي اضتجبط ثِ ايي تحميك زاضز. اضتجبط آًْب ضسُ ثب پيططفت تحػيلي گصضاًسُ زضٍس

 ثطضسيهَضز  ضا آى ثط هؤثط عَاهل ٍ يوطبٍضظ ّبيآهَظش زض ضطوت وٌٌسُ زاًطدَيبى تحػيلي

 اضتجبط ضسُ گصضاًسُ زضٍس تعساز وطبٍضظي، هعس  ًوطات وِ ًوبيسهي گيطيًتيدِ ٍ زازُ لطاض

3فبخلوي ٍ سٌوَن تحميمبت ًتبيح .ضززا تحػيلي زاًطدَيبى پيططفت ثب زاضيهعٌي
 )2003 ٍ 

  زاز. لطاض تأويس زاًطدَيبى ضا هَضز تحػيلي هَفميت زض هعس  هثجت ( تأثيط1381،يحدبظ

ي افطاز هطاخعِ وٌٌسُ يطتطيبفت وِ ثيدِ زست يي ًتي( زض همبلِ ذَز ثِ ا1379)يسپًَْس

علَم ضبهل  يليتحػ يّبزض ضضتِي آًبى يطتطي( ٍ ثيط ثَهي)غيثِ هطوع هطبٍضُ افطاز ذَاثگبّ

 يبى ضا هسبئليي علت هطاخعِ زاًطدَيطتطيٍ ث زازًسيل هيه تطىيعيٍ ف يب ي، ضيويض يّبضضتِ

هَضز آًْب  610زازًس وِ تعساز يل هيتطى يليٍ تحػ ي، ذبًَازگيٍ اختوبع يل هطىالت ضٍاًياظ لج

س ذَاًسى زض زاًطگبُ شوط ًوَزًس. ل ٍ زضيذَز ضا اظ آغبظ ضطٍع ثِ تحػ يسبثمِ هطىل ٍ ًبضاحت

 يّبگطٍُ يّبيي فطاٍاًيث يّبتفبٍت يليثَزى ٍ ًَع ضضتِ تحػ يط ثَهيٍ غ يي ثَهيتفبٍت ث

 ثب ٍ  هطبٍضُ ولٌيه زاًستي اًگيعُ ٍ هؤثط ثب (2004)اسپبتع تحميمبتسِ هعٌبزاض ثَزُ است. يهمب
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 پسض تحػيالت ٍ  هعس  ثط تأويس ثب (1381)حدبظي هغبلعِ ٍ ثطاي اي هٌرنثطًبهِ زاضتي ثط تأويس

زازُ  لطاض تأويس هَضز هَفميت تحػيلي زض ضا آهَظضي ٍ اختوبعي ذبًَازگي، هرتلف ًمص عَاهل

 ست.ا
 

 يرٍش ضٌاس

بى اظ يعاى ازضان زاًطدَيه ضاثغِ يك حب ط ثِ ثطضسيٌىِ تحميثب تَخِ ثِ اق: يرٍش تحق

ك حب ط يپطزاظز، تحميت هيثِ هَفم يطيگخْت عاى تالش آًبى زضيهطوع هطبٍضُ ٍ ه ياثطثرط

 ثبضس. يه ياظ ًَع ّوجستگ يفيتَغ

زاًطگبُ  يبى وبضضٌبسيك ضبهل زاًطدَيي تحميا يخبهعِ آهبض: يريگٍ ًوًَِ يجاهعِ آهار

است وِ ثب  يهٌْسس -يِ ٍ فٌي، علَم پبيعلَم اًسبً يليتحػ يّبِ گطٍُيس چوطاى اَّاظ زض وليضْ

سِ ضضتِ اًتربة ضس  يليتحػ يّبه اظ گطٍُياظ ّط ياذَضِ يتػبزف يطيگًوًَِ استفبزُ اظ ضٍش

 145ِ يًفط، علَم پب 170يضبهل علَم اًسبًه ضضتِ يًفط، ثِ تفى 400ٍ ًوًَِ هَضز ًرط وِ  ضبهل 

زضغس ضا ضبهل  22زضغس،  36 زضغس، 42ت يتطتًفط وِ ثِ 85 يهٌْسس –يبى فٌيًفط ٍ زاًطدَ

 ضسًس.

ٍ 1يلي)ه"ّسف يطيگپطسطٌبهِ خْت"ك ضبهليي تحميا ياثعاضّبق: ياتسار تحق

ض"پطسطٌبهِ تالش"(،1998ّوىبضاى،  "پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ"( ٍ 2004ٍ ّوىبضاى،2)هلتع

-ه اظ ثرصياعالعبت هطثَط ثِ ّط يطيگهٌرَض اًساظُثبضس. ثِيهطوع هطبٍضُ زاًطگبُ ه ياثطثرط

 سُ است. يىطت استفبزُ گطزيل يازضخِ 5بس يهغبلعِ اظ همهَضز  يّب

ّسف ٍ پطسطٌبهِ  يطيگپطسطٌبهِ خْت ييبيٍ پب ييضٍاق: ياتسار تحق ييايٍ پا ييرٍا

آلفب  89/0ّسف  يطيگپطسطٌبهِ خْت ييبي( هحبسجِ ضسُ است. پب2010) 3َيتالش تَسظ سبپ

 يثطاك حب ط، يي هحمك گعاضش ضسُ است. زض تحميتَسظ ا 92/0وطًٍجبخ ٍ پطسطٌبهِ تالش 

  ي يث يت ّوجستگيِ،  طيل گَيپطسطٌبهِ ثِ وبض ضفتِ ثب استفبزُ اظ ضٍش تحل ييسٌدص ضٍا

ي ٍ يغَضت ووتطِح آى ثيس وِ ًتبيبس هطثَعِ هحبسجِ گطزيبس ثب ًوطُ ول هميّط هم يّبِيگَ

 آهسُ است.  1 بس زض خسٍ يّب زض ّط همِيگَ يت ّوجستگيي  طيطتطيث

 

 

                                                 
1 Midgley 

2 Meltzer 

3 Sapio 
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 اض هرتَطِيّا تا ًورُ کل هقِيگَ يستگف ضرائة ّن تيط -1جذٍل 

 تالش ّااضيهق
 يريگجْت

 يطيعولکردگرا

 يريجْت گ

 يعولکرد اجتٌات

 ياثرتخط

 هرکس هطاٍرُ

 0/ 57 – 74/0 72/0 – 82/0 69/0 – 77/0 18/0 -73/0 يّوجستگ

 0001/0 /0001 0001/0 0001/0 يسغح هعٌبزاض

 

ت يح  طيوطًٍجبخ استفبزُ ضس. ًتب يآلفب تيپطسطٌبهِ اظ ضٍش هحبسجِ  ط ييبيپب يثطا

 يّببسيهم يثبال ييبيبًگط پبيًطبى زازُ ضسُ است ٍ ث 2 بس زض خسٍ يوطًٍجبخ ّط هم يآلفب

 ثبضس. يپطسطٌبهِ ه

 

 پرسطٌاهِ ياض ّاية آلفاء کرًٍثاخ هقيضر -2جذٍل 

 تالش ّااضيهق
 يريگجْت

 يطيگرا عولکرد

 يريجْت گ

 يعولکرد اجتٌات

 ياثرتخط

 هرکس هطاٍرُ

 78/0 78/0 80/0 85/0 وطًٍجبخ يت آلفبي ط

 

 يّبه اظ ثرصياعالعبت هطثَط ثِ ّط  يطيگهٌرَض اًساظُثِاطالعات:  يآٍررٍش جوع

 5بض هربلفن تب عسز يثس 1سُ است)عسز يىطت استفبزُ گطزيل يابس پٌح زضخِيهَضز هغبلعِ اظ هم

ع ضس ٍ پس يبى زض زاًطگبُ ٍ سطوالس تَظيَض زاًطدَي پطسطٌبهِ زض ٌّگبم حضيبض هَافمن(. ايثس

 س. يگطز يآٍضمِ تَسظ هحمك خوعيزل 20اظ 

س چوطاى يت هَخَز هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ ضْيٍ ع يثِ هٌرَض ثطضس: يآهار يّارٍش

 ٍ هعس  اظ  يليت اسىبى، ضضتِ تحػيت، ٍ عيط خٌسيبى ثط حست هتغياَّاظ اظ ًرط زاًطدَ

 يثطضس يي ثطايس. ّوچٌيه عطفِ استفبزُ گطزيبًس يل ٍاضيتمل ٍ تحلهس T-TESTيّبآظهَى

ّوعهبى ٍ ثط اسبس هس   يَى ثِ ضٍش هتَاليك اظ ضگطسيتحم يطٌْبزياضتجبعبت هَخَز زض هس  پ

 ط اخطا ضس: يهَخَز زض هس ، هطاحل ظ يطّبيهس يثطضس ي( استفبزُ ضس ٍ ثطا1986)يثبضٍى ٍ وٌ

ط يي هطحلِ هتغيزض ا: ييزاد ًْار درٍىيِ تا هتغيد اٍلزار ترٍىيراتطِ هتغ يتررس -1

ّسف  يطيگطاعولىطز  يطيگط خْتيظاز ٍ هتغط ثطٍىيعٌَاى هتغهطوع هطبٍضُ ثِ يازضان اظ اثطثرط

زض ًرط  ييظاز ًْبزضٍى يطّبيعٌَاى هتغت ثِيّسف هَفم يعولىطز اختٌبث يطيگت ٍ خْتيهَفم

 ظاز اًدبم گطفت. ظاز ثط زضٍىثطٍى يطّبيط هتغيتأث يضسي هطحلِ خْت ثطيگطفتِ ضسُ است. ا
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ط يي لسوت هتغيزض ا: ياٍاسطِ يرّايِ تا هتغيزاد اٍلترٍى يرّايراتطِ هتغ يتررس -2

  ط يعٌَاى هتغط تالش ثِيِ ٍ هتغيظاز اٍلط ثطٍىيعٌَاى هتغهطوع هطبٍضُ ثِ يازضان اظ اثطثرط

 زض ًرط گطفتِ ضسُ است.  ياٍاسغِ

     يرّايزاد تا کٌترل هتغر درٍىيتا هتغ ياٍاسطِ يرّايراتطِ هتغ يتررس -3

ط يظاز ٍ هتغثطٍى يطّبيعٌَاى هتغثِ ياط ٍاسغِيِ ٍ هتغيظاز اٍلط ثطٍىيلسوت هتغ ييزض ازاد: ترٍى

 يطّبيعٌَاى هتغت ثِيّسف هَفم يت ٍ عولىطز اختٌبثيّسف هَفم يطيعولىطز گطا يطيگخْت

ِ ثط يظاز اٍلي ثطٍىيچٌٍاسغِ ٍ ّو يطّبين هتغيط هستميِ زض ًرط گطفتِ ضسًس تب تأثيلظاز اٍزضٍى

ت ثِ يّسف هَفم يت ٍ عولىطز اختٌبثيّسف هَفم يطيگزض خْت يطيظاز عولىطز گطاط زضٍىيهتغ

 س. يزست آ

ک تِ يزاد از هرحلِ ترٍى يرّايَى هتغية رگرسهقذار کاّص ضراي يتررس -4

ه ثِ هطحلِ سِ يظاز اظ هطحلِ ثطٍى يطّبيهتغ يٌيثصيت پيهطحلِ همساض  ط ييزض اهرحلِ سِ: 

وبهل است،  يگطبثس ٍاسغِيل يه ثِ هطحلِ سِ ثِ غفط تمليي همساض اظ هطحلِ يضس. اگط ا يثطضس

ٍخَز زاضز  يگطٍخَز ًساضز ٍ اگط وبّص هطَْز ثبضس ٍاسغِ يگطهطبّسُ ًطَز ٍاسغِ ياگط وبّط

هس  يستياست وِ ثب يگطيظاز زثطٍى يطّبيي غَضت ًطبى زٌّسُ هتغيزض ا ست وِيوبهل ً يٍل

 طز. يًرط لطاض ثگ

استفبزُ ضس. ثب استفبزُ اظ  Spss18  ٍLisrel يآهبض يّبل اعالعبت اظ ًطم افعاضيزض تحل

     ه عطفِ ٍآظهَىيبًس يل ٍاضيَى ، تحلي، ضگطسSpss18اعالعبت ذبم ٍاضز ضسُ زض ًطم افعاض 

T-TEST  هستمل اًدبم ضس ٍ زض ًطم افعاضLisrel هس  استفبزُ  يطّبيهتغ يس ّوجستگياظ هبتط

 لطاض گطفت.  يضس ٍ ثطاظش هس  هَضز ثطضس

 پصٍّص  يافتِ ّاي

 يفيآهار تَصقسوت الف(

ّذف  يريگهرکس هطاٍرُ ٍ تالش ٍ جْت ياى از اثرتخطيي ادراک داًطجَيا تيآ-1

 يثطا اى راتطِ ٍجَد دارد؟ي( در داًطجَيتٌاتٍ عولکرد اج يطيت )عولکرد گرايهَفق

 يطيگت ٍ خْتيّسف هَفم يطيعولىطز گطا يطيگتالش ٍ خْت يطّبيي هتغيبًگيي هييتع

 يفيهطوع هطبٍضُ اظ آهبض تَغ يط ازضان اظ اثطثرطيي هتغيت ٍ ّوچٌيّسف هَفم يعولىطز اختٌبث

 (.3ك استفبزُ ضس)خسٍ  يتحم يطّبيي هتغيث يس ّوجستگيي، اًحطاف استبًساضز ٍ هبتطيبًگيه

ي هتعلك ثِ يبًگيي هيطتطيثطز وِ ثيتَاى پيه ،ط ثِ زست آهسُيي خسٍ  ٍ ثط اسبس همبزيعجك ا

 يعولىطز اختٌبث يطيگط خْتيي ضا هتغيبًگيي هيهطوع هطبٍضُ ٍ ووتط يط ازضان اظ اثطثرطيهتغ

 يزّس ّوجستگيًطبى هخسٍ   يّببفتِيت ثِ زست آٍضزُ است. ّوبًگًَِ وِ يّسف هَفم
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 يعولىطز اختٌبث يطيگت ٍ خْتيّسف هَفم يطيعولىطز گطا يطيگٍاثستِ هس )خْت يطّبيهتغ

 طّب زض توبم هَاضز هعٌب زاض ثَزُ است. يط هتغيت( ثب سبيّسف هَفم

 

 قيتحق يرّايهتغ ية ّوثستگيي، اًحراف استاًذارد ٍ ضرياًگيج هيًتا  -3جذٍل

يرد
 ف

 4 3 2 1 حراف استاًذارداً يياًگيه رّايهتغ

 -20/0** 32/0** 21/0** 1 64/9 33/22 هطوع هطبٍضُ يازضان اظ اثط ثرط 1

 -58/0** 51/0** 1  98/14 62/21 تالش 2

 - 31/0** 1   70/28 74/20 يطيعولىطز گطا يطيخْت گ 3

 1    17/8 62/18 يعولىطز اختٌبث يطيخْت گ 4

 

عولکرد  يريگتالش، جْت يرّايدر هتغاى دختر ٍ پسر يي داًطجَيا تيآ-2

هرکس هطاٍرُ تفاٍت  يت ٍ ادراک از اثرتخطيّذف هَفق يٍ عولکرد اجتٌات يطيگرا

س چوطاى اظ يت هَخَز هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ ضْيٍ ع يثِ هٌرَض ثطضسٍجَد دارد؟  يهعٌادار

    يّبظهَىٍ هعس  اظ آ يليت اسىبى، ضضتِ تحػيت، ٍ عيط خٌسيبى ثطحست هتغيًرط زاًطدَ

T-TEST س. يه عطفِ استفبزُ گطزيبًس يل ٍاضيهستمل ٍ تحل 

ٍ  يطيعولکرد گرا يريتالش، جْت گ يرّاياى دختر ٍ پسر در هتغيسِ داًطجَيهقا -4جذٍل 

 هرکس هطاٍرُ يٍ ادراک از اثرتخط يعولکرد اجتٌات

 SD t d sig هياًگيي تعذاد جٌسيت هتغيرّا

 تالش
 82/9 35/29 263 زذتط

43/0 98 NS 
 30/9 91/28 137 پسط

 گيطي گطايطي عولىطزيخْت
 22/6 60/22 263 زذتط

58/1 98 NS 
 92/5 58/21 137 پسط

 گيطي گطايطي اختٌبثيخْت
 84/2 90/14 263 زذتط

76/0 98 NS 
 76/2 13/15 137 پسط

 ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ
 86/7 98/28 263 زذتط

94/0 98 NS 
 72/8 17/28 137 پسط
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 يطيگط خْتيط تالش، هتغيبى زذتط ٍ پسط زض چْبض هتغيسِ زاًطدَيهمب 4عجك خسٍ  

هطوع  يٍ ازضان اظ اثطثرط  يعولىطز اختٌبث يطيگط خْتيت، هتغيّسف هَفم يطيعولىطز گطا

 هطبٍضُ هعٌبزاض ًطس. 

 يريگتالش، جْت يرّايدر هتغ يرخَاتگاّيٍ غ ياى خَاتگاّيي داًطجَيا تيآ -3

هرکس  يساى ادراک از اثرتخطيت ٍ هيّذف هَفق يٍ عولکرد اجتٌات يطيعولکرد گرا

ٍ  يبى ذَاثگبّيي زاًطدَيث 5عجك خسٍ  ضوبضُ هطاٍرُ داًطگاُ تفاٍت هعٌادار ٍجَد دارد؟ 

هطوع  يت ٍ ازضان اظ اثطثرطيّسف هَفم يطيعولىطز گطا يطيگخْت يطّبيزض هتغ يطذَاثگبّيغ

ت يّسف هَفم يعولىطز اختٌبث يطيگتالش ٍ خْت يطّبيضُ تفبٍت هعٌبزاض ضس. اهب زض هتغهطبٍ

 تفبٍت هعٌبزاض ًطس. 

 

 يريگجْت تالش، يرّايتراساض هتغ يخَاتگاّريٍ غ ياى خَاتگاّيسِ داًطجَيهقا -5جذٍل 

 داًطگاُ رُهرکس هطاٍ يساى ادراک از اثرتخطيٍ ه تيّذف هَفق يٍ عولکرد اجتٌات يطيعولکردگرا

 t df sig ستاًذاردااًحراف  يياًگيه تعذاد گرٍُ ّا رّايهتغ

 تالش
 21/10 61/27 177 يذَاثگبّ

96/2 398 NS 
 98/8 46/30 223 يط ذَاثگبّيغ

 يطيعولىطز گطا يطيگخْت
 17/6 45/21 177 يذَاثگبّ

35/2 398 
 

 04/6 89/22 223 يط ذَاثگبّيغ 01/0

 ياختٌبثعولىطز  يطيگخْت
 82/2 18/15 177 يذَاثگبّ

25/1 398 NS 
 80/2 82/14 223 يط ذَاثگبّيغ

 يازضان اظ اثطثرط

 هطوع هطبٍضُ

 14/8 57/27 177 يذَاثگبّ
48/2 398 01/0 

 09/8 60/29 223 يط ذَاثگبّيغ

 

  يحيل هذل تَضيتحل يّاافتِي

تَاى يزّس. ثط عجك خساٍ  هيهَى ضا ًطبى يهعبزلِ ضگطس 3 ،10ٍ  9، 8خساٍ  ضوبضُ 

 يطيگظاز خْتزضٍى يطّبيظاز ٍ هتغثطٍى يطّبيضاثغِ هتغ يبفت وِ زض هطحلِ اٍ  ثطضسيزض

هطوع هطبٍضُ ًطبى زاز  يعاى اثطثرطياسبس هت ثطيّسف هَفم يٍ عولىطز اختٌبث يطيعولىطز گطا

 يطيگهثجت ٍ هعٌبزاض زض خْت وٌٌسُيٌيثصيهطوع هطبٍضُ پ يظاز ازضان اظ اثطثرطط ثطٍىيوِ هتغ

            هطوع هطبٍضُ  يي ازضان اظ اثطثرطيثبضس ٍ ّوچٌيت هيّسف هَفم يطيعولىطز گطا
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ثبضس. زض هطحلِ يت هيّسف هَفم يعولىطز اختٌبث يطيگٍ هعٌبزاض زض خْت يوٌٌسُ هٌفيٌيثصيپ

 يط ازضان اظ اثطثرطيز وِ هتغًطبى زا ياط ٍاسغِيظاز ٍ هتغط ثطٍىيي هتغيضاثغِ ث يزٍم ثطضس

 يثبضس. زض هطحلِ سَم ثطضسيعاى تالش زاًطدَ هيوٌٌسُ هثجت ٍ هعٌبزاض هيٌيثصيهطوع هطبٍضُ پ

ط يت ثب وٌتط  هتغيّسف هَفم يطيعولىطز گطا يطيگتالش ثب خْت ياط ٍاسغِيي هتغيضاثغِ ث

 يطيگوٌٌسُ هثجت ٍ هعٌبزاض خْتيٌيثصيهطوع هطبٍضُ پ يظاز ًطبى زاز وِ ازضان اظ اثطثرطثطٍى

ن يعَض هستماز وِ تالش ثِظاز ًطبى زط ثطٍىيثبضس. وٌتط  هتغيت هيّسف هَفم يطيعولىطز گطا

 يي ثطضسيثبضس. ّوچٌيت هيّسف هَفم يطيعولىطز گطا يطيگوٌٌسُ هعٌبزاض خْتيٌيثصيپ

ط يت ثب وٌتط  هتغيهَفم ّسف يعولىطز اختٌبث يطيگتالش ثب خْت ياط ٍاسغِيي هتغيضاثغِ ث

 يعولىطز يطيگٍ هعٌبزاض خْت يوٌٌسُ هٌفيٌيثصيهطوع هطبٍضُ پ يظاز ًطبى زاز وِ اثطثرطثطٍى

     ن يعَض هستمظاز ًطبى زاز وِ تالش ثِط ثطٍىيثبضس. وٌتط  هتغيت هيّسف هَفم ياختٌبث

 ثبضس. يوت ًيّسف هَفم ياختٌبث يعولىطز يطيگوٌٌسُ هعٌبزاض خْتيٌيثصيپ
 

ٍ عولکرد  يطيت در اتعاد عولکرد گرايّذف هَفق يريجْت گ يٌيص تيساى پيه -6جذٍل 

 هرکس هطاٍرُ يساى اثرتخطيتراساض ه ياجتٌات

 :ييزاد ًْار درٍىيهتغ

 تيّذف هَفق يطيعولکرد گرا يريجْت گ

 :ييزاد ًْار درٍىيهتغ

 تيّذف هَفق يعولکرد اجتٌات يريجْت گ

 R R2 B t sig R R2 B t sig ط ثطٍى ظازيهتغ

 0001/0 10/4 -20/0 04/0 20/0 0001/0 44/8 39/0 15/0 39/0 هطبٍضُ هطوع يثرطاثط

 

 هرکس هطاٍرُ يتالش تراساض ادراک از اثرتخط يٌيص تيساى پيه -7جذٍل 

 

 

 

 ر ٍاسطِ تالشيهتغ

 R R2 B t sig زادر ترٍىيهتغ

 0001/0 55/5 26/0 07/0 26/0 هطوع هطبٍضُ يازضان اظ اثطثرط
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ّذف  يٍ عولکرد اجتٌات يطيعولکرد گرا يريجْت گ يٌيص تيساى پيه -8جذٍل

 اىيهرکس هطاٍرُ ٍ تالش داًطجَ يت تا تَجِ تِ اثرتخطيهَفق

 :ييزاد ًْار درٍىيهتغ

 تيّذف هَفق يطيگرا يعولکرد يريجْت گ

 :ييزاد ًْار درٍىيهتغ

 تيّذف هَفق ياجتٌات يعولکرد يريجْت گ

  R R2 ياٍاسغِ ط ثطٍى ظاز ٍيتغه

B t sig R R2 B t sig 

 هطوع هطبٍضُ ياثطثرط
58/0 33/0 

27/0 36/6 001/0 
58/0 34/0 

04/0- 13/1- 25/0 

 001/0 -55/13 -57/0 001/0 53/10 44/0 تالش

 

زست آهس: ِح ثيي ًتبيَى اظ هطحلِ اٍ  تب سَم ايت ضگطسعاى  طاييسِ هيٍ همب يثب ثطضس

 عولىطز يطيگظاز خْتط زضٍىيهطوع هطبٍضُ ثب هتغ يَى ضاثغِ ازضان اظ اثطثرطيت ضگطسيط 

بفتِ يوبّص  27/0ن ثِ يط هستميت زض حبلت تأثيي  طيوِ ا ثَزُ 39/0ت، يّسف هَفم يطيگطا

ظاز ازضان اظ ط ثطٍىيي هتغيط تالش زض اضتجبط ثيهعٌبزاض هتغ يگطزٌّسُ ًمص ٍاسغِاست ٍ ًطبى

َى يت ضگطسيثبضس.  طيت هيّسف هَفم يطيعولىطز گطا يطيگهطوع هطبٍضُ ثب خْت يطاثطثر

 تيّسف هَفم يعولىطز اختٌبث يطيگظاز خْتط زضٍىيهطوع هطبٍضُ ثب هتغ يضاثغِ ازضان اظ اثطثرط

زٌّسُ بفتِ است ٍ ًطبىيوبّص  -04/0ن ثِ يط هستميت زضحبلت تأثيي  طيثَزُ است وِ ا -20/0

هطوع  يظاز ٍ ازضان اظ اثطثرطط ثطٍىيي هتغيط تالش زض اضتجبط ثيهعٌبزاض هتغ يگطًمص ٍاسغِ

ط هعٌبزاض، هس  يغ يطّبيثبضس. ثب حصف هسيت هيّسف هَفم يعولىطز اختٌبث يطيگهطبٍضُ ثب خْت

 ثِ زست آهسُ است.  1 غَضت ًوَزاضثِ ييًْب
 

 

 

 

 

 
Chi-Square=1.82, df=2, P-value=0.40164, RMSEA=0.08 

 

 تياّذاف هَفق يريهرکس هطاٍرُ، تالش  ٍ جْت گ ياثرتخط ييهذل ًْا -2ضکل 

 

هرتلف ثطاظش هحبسجِ ط يهمبز ،Liserlافعاض ي ثطاظش هس ، ثب استفبزُ اظ ًطمييتع يثطا

ٍ  NNFI ،AGFI ،IFIثطاظش  يّب(. عجك خسٍ  ٍ ثب تَخِ ثِ ثبال ثَزى ضبذع5ضس)خسٍ 

47/0 

  يطيگرا-اّذاف  عولکرد

 ياجتٌات -اّذاف عولکرد 

 تالش

 
 

 هرکس هطاٍرُ يادراک از اثرتخط

74/0 

 
72/0 

77/0 

 

74/0- 

 
20/0 

77/0 
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ثطذَضزاض  ييبفت وِ هس  هصوَض اظ ثطاظش ثباليتَاى زضيه SRMR يثَزى ضبذع ذغبي ييپب

 ثبضس.يه

 ترازش هذل اعتواد يضاخص ّا -9 جذٍل

 هقذار ضاخص

NNFI
1 99/0 

IFI
2

 99/0 

SRMR
3 08/0 

AGFI
4 99/0 

 يطازضان اظ اثطثرظاز تأثيط هتغيط ثطٍى بى زض ثطضسييتالش زاًطدَ گطي هتغيطهيعاى ٍاسغِ

هحبسجِ گطزيس، ثسيي غَضت وِ اثتسا زض هس  ًْبيي  تيّسف هَفم يطيگهطوع هطبٍضُ ثط خْت

ٍ  سظاز سٌديسُ ضظاز ثط هتغيطّبي زضٍىاثطات هستمين، غيطهستمين ٍ اثطات ول هتغيطّبي ثطٍى

گطي ٍاسغِن سْ. گطي هَضز ثطضسي لطاض گطفتّبي فطعي ًيع هيعاى ٍاسغِسپس زض ّطيه اظ هس 

هدوَع اثطات هستمين ٍ غيطهستمين ٍ  33غَضت ولي هغبثك ثب خسٍ  ضوبضُ ثِ بىيش زاًطدَتال

 ول آٍضزُ ضسُ است. 

 هتغير تر هرکس هطاٍرُ  يادراک از اثرتخطاثرات هستقين، غيرهستقين ٍ کل هتغير  -11جذٍل 

 يٍ عولکرد اجتٌات يطيت عولکرد گرايّذف هَفق يريگجْت

 زاددرٍى يّازاد تر هتغيرىاثرات هستقين هتغير ترٍ

 14/0 يطيت عولىطز گطايّسف هَفم يطيخْت گ

 -04/0 يت عولىطز اختٌبثيّسف هَفم يطيخْت گ

 تالشگري زاد تا ٍاسطِزاد تر هتغير درٍىاثرات غيرهستقين هتغير ترٍى

 27/0 يطيت عولىطز گطايّسف هَفم يطيخْت گ

 -15/0 يت عولىطز اختٌبثيّسف هَفم يطيخْت گ

 تالشگري تا ٍاسطِزاد درٍى يّازاد تر هتغيرترٍى راثرات کل هتغي

 41/0 يطيت عولىطز گطايّسف هَفم يطيخْت گ

 -19/0 يت عولىطز اختٌبثيّسف هَفم يطيخْت گ

   

                                                 
1 Normed Fit Index 

2 Incremental Fit Index 

3 Standardized Root Mean Square Residual 

4 Goodness of Fit Index 
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( 2001وٌي) ٍ( 1999ه وٌيَى)هاظ ضٍش ٍ فطهَ   تالش زاًطدَگطي ثطاي هحبسجِ هيعاى ٍاسغِ

 . ضَزش هدوَع اثطات غيطهستمين ثط هدوَع ول اثطات تمسين هياستفبزُ ضس، زض ايي ضٍ

 يگرفرهَل تعييي سطح ٍاسطِ










Mediation

 
اثر هستقين;   اثر غيرهستقين  

 65/1  ;41/1 : 27/1(  P<0. 01)    يطيت ّذف عولکرد گرايهَفق يريجْت گ يتالش تراهيساى ٍاسطِ گري 

 -78/1  ;19/1-  : 15/1(  P<0. 01)   يت ّذف عولکرد اجتٌاتيهَفق يريجْت گ يتالش تراهيساى ٍاسطِ گري 

      

ازضان ظاز ثيي هتغيط ثطٍى تالش زاًطدَگطي هعٌبزاض زٌّسُ ٍاسغِزست آهسُ ًطبىِهمساض ث

ٍ عولىطز  يطيت عولىطز گطايفمّسف هَ يطيگخْت هتغيط ثط هطوع هطبٍضُ يزاًطدَ اظ اثطثرط

 است. ياختٌبث
 

 يريجِ گيًت

آًبى  يعولىطز يطيگهطوع هطبٍضُ ٍ خْت يبى اظ اثطثرطيي ازضان زاًطدَيضاثغِ ث يثطضس

هطوع هطبٍضُ، تالش  يبى اظ اثطثرطيي ازضان زاًطدَيضا ث يت ضاثغِ هثجت ٍ هعٌبزاضيثِ ّسف هَفم

آًبى ًطبى  يعولىطز اختٌبث يطيگٍ هعٌبزاض ثب خْت يٍ ضاثغِ هٌف يطيعولىطز گطا يطيگٍ خْت

 ( 2003ٍ(، خٌيس)2004(، اسپبتع)1996مبت ثبتَى ٍ ّوىبضاى)يح تحميدِ ثب ًتبيي ًتيزاز. ا

ك ًطبى زاز وِ اگط يتحم ييثِ هس  ًْب يثبضس. ًگبّيضاستب ه( ّوسَ ٍ ّن1381حدبظي)

طگبُ ذَز زاضتِ ثبضٌس ٍ  هعتمس ثبضٌس وِ ثِ عولىطز هطاوع هطبٍضُ زاً يبى ًگطش هثجتيزاًطدَ

هرکس هطاٍرُ از ، است يق ٍ هٌظويدق يتٌذترًاهِ  زهاى يهرکس هطاٍرُ داًطگاُ دارا"

ترًاهِ هرکس هطاٍرُ داًطگاُ  يهحتَا، کٌذيهجرب ٍ هتخصص استفادُ ه تاداىاس

ا ترًاهِ هطاٍرُ هطاتق ت يهحتَا، اى استيهتٌاسة تا هسائل ٍ هطکالت داًطجَ

زض غَضت  "ار اهي ٍ آرام استيهکاى هطاٍرُ تسٍ  اى استيهَضَعات هَرد عالقِ داًطجَ

 يي، ثطايبثس. ثٌبثطاييص هيسى ثِ اّسافطبى افعايضس يعاى تالش آًبى ثطايي هطاوع، هيهطبٍضُ ثب ا

 ي ٍيزض غَضت زضَاض ثَزى وبضضبى پطتىبض زاضًس، ثب توط يوٌٌس ٍ حتيف ذَز تالش هياًدبم تىبل

ي تالش يزاًٌس. ايح هيٍ تفط يف ذَز ضا همسم ثط سطگطهيآهَظًس، اًدبم تىبليتىطاض هغبلت ضا ه

هغبلت  يطيبزگيت ياّو يعٌيگطزز. يت هيثِ ّسف هَفم يطيعولىطز گطا يطيگهٌدط ثِ خْت

ف يفْن تىبلطًس، زض يگيوبض هثِ يطيبزگي يذَز ضا ثطا ييبثس، توبم تَاًبييص هيآًبى افعا يس ثطايخس
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زاضًس ٍ ثِ عَض هستوط زض خْت اضتمبء ٍ ثْجَز ياضائِ ضسُ زض والس توبم تالش ذَز ضا هعغَف ه

 وٌٌس. يذَز تالش ه يّبهْبضت

بى، يبز زاًطدَيبض ظيتجع آى تالش ثسًگطش هثجت ثِ هطوع هطبٍضُ ٍ ثِ ييگط ايز ياظ سَ

بى ثب يزّس. ثساى هعٌب وِ زاًطدَيص هت ضا وبّيآًبى ثِ ّسف هَفم يعولىطز اختٌبث يطيگخْت

 يَُ ضفتبض ٍ عولىطز ذَز زض والس ثِ زًجب  وبّص ًگطش هٌفيچ ٍخِ زض ضيثِ ّ يژگيي ٍيچٌ

ص ًگطش هثجت يثبضٌس، ثلىِ ثبلعىس ثِ زًجب  افعايبى ٍ استبزاى ثِ عولىطزضبى ًويط زاًطدَيسب

ثبضٌس. ًىتِ لبثل يهٍ تالش ٍ ....  فعب ، ثب پطتىبض يه زاًطدَيي ثِ ذَزضبى ثِ عٌَاى يطيسب

عَض هطوع هطبٍضُ، ثِ يًسجت ثِ اثطثرط يزست آهسُ آى ثَز وِ ذَزًگطش هٌفح ثِيتَخِ زض ًتب

ي ًگطش يگطزز، ثلىِ ثِ ٍاسغِ آى وِ ايآًبى ًو يعولىطز اختٌبث يطيگن هٌدط ثِ خْتيهستم

 يغن ذَز ضا ثط وبّص ًگطش هٌف دِ ّن ٍيگطزز، زض ًتيعاى تالش آًبى هيثبعث وبّص ه يهٌف

 يًسجت ثِ اثطثرط يبى ًگطش هثجتيوِ زاًطدَ ياستبزاى ًسجت ثِ ذَز ذَاٌّس گصاضت. اهب ظهبً

عاى تالش يثسٍى زض ًرط گطفتي آى وِ ه يدِ حتيهطاوع هطبٍضُ زاًطگبُ ذَز زاضتِ ثبضٌس، زض ًت

آًبى ثِ ّسف  يطيعولىطز گطا يطيگي ًگطش هثجت خْتي، ذَز اٌسًى يطييب تغيبثس يص يآًبى افعا

 ت ضا ثِ زًجب  ذَاّس زاضت.يهَفم

عولىطز  يبثيس ثِ اضظضيثب ييبفت وِ هطاوع هطبٍضُ زاًطدَيتَاى زضيح هيي ًتبيثب تَخِ ثِ ا

ت وبض، ثبعث يفيٌس ٍ ويآاظ فط يبثيي اضظياظ ا يًبض يذَز تَخِ زاضتِ ثبضٌس. تَخِ ثِ ثبظذَضزّب

ي ثِ ًَثِ يضَز ٍ ايبى هيدِ اضائِ ذسهبت اضظضوٌس ٍ هؤثط ثِ زاًطدَيًتع آًبى ٍ زض ياغالح ًمب

 يوست زستبٍضزّب يٍ ثِ عَض ول ي، ضرػي، اختوبعيياثعبز هرتلف عمال يذَز ثبعث ضضس ٍ تطل

 گطزز.يبى هيثبال زض زاًطدَ يليتحػ

 هٌاتع
(. ثطضسي زيسگبُ شيٌفعبى وليسي زض 1386ًيب، ضيطيي )پيىطي، ًيلَفط؛ ضهضبًي، فْيوِ؛ افضلي، حسي هله ٍ خاللي

، 25، زٍضُ هدلِ علوي سبظهبى ًربم پعضىي خوَْضي اسالهي ايطاىذػَظ عولىطز هطاوع هطبٍضُ زاًطدَيي. 

 .431-439 ، 4ضوبضُ

 ضٍاًطٌبسي هطبٍضُ: ًرطيِ ّب، اّساف ٍ فطآيٌسّبي هطبٍضُ ٍ ضٍاى(. 1381)طظاستطيس ٍ وطيستيبى، تيىي خَضج، ض 

 .تْطاى: اًتطبضات ضضس، فطٍظًسُ زاٍضپٌبُ. چبح سَم، : ض ب فالحي ٍ هحسي حبخيلَتطخوِ .زضهبًگطي

 عولىطز ٍ تحػيلي هَفميت زض گعيٌص  َاثظ ٍ اختوبعي تجبض ضرػيتي، ّبيٍيژگي ًمص .(1381سف )َي حدبظي،

 .تْطاى ًطگبُزا ،وطبٍضظي زاًطىسُ يزوتط ًبهِ پبيبى. تْطاى زاًطگبُ وطبٍضظي زاًطدَيبى ضغلي

وٌٌسگبى ثِ  هطاخعِ (. ثطضسي هسبئل ٍ هطىالت عبعفي، ضفتبضي، ذبًَازگي ٍ ضرػيتي1379سپًَْسي، هحوسعلي)

ُ علَم تطثيتي ٍ ضٍاى ضٌبسي هدل، 1378-79هطوع هطبٍضُ زاًطدَيي زاًطگبُ لطستبى زض سب  تحػيلي 
 .141-150 ،2ٍ  1سب  ّفتن، ضوبضُ ّبي  ،زاًطگبُ ضْيس چوطاى اَّاظ
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فػلٌبهِ (. ثطضسي عَاهل هؤثط ثط گطايص زاًطدَيبى ثطاي استفبزُ اظ ذسهبت هطاوع هطبٍضُ. 1386گَزضظي، وَضٍش )
 . 75-85 ،3سب  زٍم، ضوبضُ  ،ّبي تبظُ زض علَم تطثيتياًسيطِ

پيططفت  چْبضگبًِي ّبثطضسي ضٍاثظ سبزُ ٍ چٌسگبًِ ّسف (.1386حميمي، خوب ) ٍ ظازُ، هرفط؛ ضىطوي، حسييللي

هدلِ علَم تطثيتي ّبي ضْط ايصُ. غطاة اهتحبى ٍ عولىطز تحػيلي زض زاًص آهَظاى پسط سب  اٍ  زثيطستبى ثب ا
 .149-166، غع 2ٍ  1ّبي ، سب  چْبضزّن، ضوبضُضٌبسي زاًطگبُ ضْيس چوطاى اَّاظٍ ضٍاى

 http://counseling.aut.ac.ir(. تْطاى، ضخَع وٌيس ثِ: 1390هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ اهيط وجيط )

 ا غطاة ثب ذَزاضتمبيي ٍ ذَزترطيجي تىليف، ثِ هعغَف ّسفگطايي ضاثغِ ثطضسي(. 1382ظازُ، سيطٍس )هطازي

 ًبهِ . پبيبىاَّاظ ّبي زثيطستبى اٍ  سب  پسط آهَظاى زاًص زض تحػيلي عولىطز ٍ اثطثرطي اهتحبى، ذَز
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