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 تيبر اساس سبک پردازش هو يشادکام ينيبشيپ
 3ال  ًيبظي هيطنيغ ،2ًبزضحبخلَ ،1*ًبنط نجحي لطاهلىي

 چکيذُ

   آهددَظاى زاًددف ّددبي َّيددش ٍ قددبزوبهيي ؾددجهي ثدديضاثغددِ ّددسا ايددي هغببؼددِ ثطضؾددي

ثبقدس.  ّوجؿدتگي هدي   -قْط اؾش. ضٍـ پػٍّف حبضط اظ ًَع، تَنيفييّبي قْط هكگيطؾتبىزثي

 آهَظاى هساضؼ قْطؾتبى هكگيي قْط ثَز وِ زض ايي پػٍّفِ زاًفولي آهبضي ايي پػٍّف خبهؼِ

آهَظاى اًتربة زذتط( اظ هيبى زاًف 181پؿط، 169ًفط) 350 ايذَقِ گيطي تهبزفيثِ ضٍـ ًوًَِ

(، قبزوبهي 1992،؛ ثطظًٍؿىيISI ,6G)شَّي ّبيطّب اظ پطؾكٌبهِ ؾجهقسًس. ثطاي اضظيبثي هتغي

ـ ل زازُ( اؾتفبزُ قس. ثطاي تدعيِ ٍ تحليد 1990ل ٍ بَ،؛ آضگبيOHI)فَضزآوؿ آهدبض   ّدبي ّدب اظ ضٍ

چٌسگبًدِ اؾدتفبزُ قدس.     )هيبًگيي ٍ اًحطاا هؼيبض( ٍ ّوجؿتگي پيطؾَى ٍ ضگطؾيَىهبًٌس تَنيفي

تَاًس آى زاض زاضز ٍ هيضاثغِ هثجش هؼٌب قبزوبهيثب  ؾجه اعالػبتي ٍ ٌّدبضي 2وِ  ًتبيح ًكبى زاز

)اعالػدبتي ٍ  يبثيهَبفدِ اظ َّيدش   2هَبفدِ قدبزوبهي ثدب     5ثديي ّدط   ثيٌي وٌٌس. ّوچٌديي  فپي ضا

َبفِ)ػبعفدِ  ه 2 هَبفِ فمدظ  5وِ، اظ هيبى ّوبى زض حببي .ٌّدبضي( ضاثغِ هثجش هؼٌبزاض ٍخَز زاضز

ِ  زّسّب ًكبى هيتِيبف زض ول، زض اضتجبط اؾش.يبثي ؾطزضگن/اختٌبثي ( ثب َّيشهثجش ٍ وبضآهسي  ود

تدَاى ثدب   ن. هثال هدي َّيش ٍ هيعاى قبزوبهي ضا زض هؿيطّبي زبرَاُ تغييط زّي ّبين ؾجهتَاًيهي

ضا ثدِ حدس    ّدبي َّيدش، هيدعاى قدبزوبهي    ط ؾدجه ّبي هرتلف فطظًسپطٍضي ٍ ثب تغييآهَظـ ؾجه

 تغييط زاز. ؾالهش ضٍاى يب اثؼبز ثْعيؿتي ضا زض ضاؾتبي اضتمبي هغلَة ضؾبًس

 .قبزوبهي يبثي،شّبي پطزاظـ َّيش، َّيؾجه :کليذي ّايٍاصُ
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  . . . سان تالش و يمرکس مشاوره، م يان از اثربخشيادراک دانشجو يحيارائه مذل توض

 هقذهِ

ِ  ًگدط،  هثجدش  قٌبؾدي  ضٍاى گؿتطـ ثب اذيط ّبيؾبل زض  اؾبؾدي  هحدَض  ،قدبزوبهي  هغببؼد

ِ  ًكدبط  ٍ قبزهبًي (.1،2004ٌلييال)اؾش ثَزُ حيغِ ايي ّبيپػٍّف  تدطيي هْدن  اظ يىدي  ػٌدَاى ثد

 ،ودالم  يده  زض ٍ آزهدي  قرهديش  گيدطي قىل ثط وِ ياػوسُ تأثيطات زبيل ثِ ثكط، ضٍاًي ًيبظّبي

 ًىدبتي  تدطيي هْن اظ .اؾش وطزُ هكغَل ذَز ثِ ضا اًؿبى شّي ّويكِ زاضز، اًؿبى ظًسگي هدوَػِ

 زؾدتيبثي  ثط تأثيطگصاض ػَاهل ٍ آى تمَيش قبزهبًي، حهَل چگًَگي اؾش، هغطح ظهيٌِ ايي زض وِ

 ِ ضا  قدبزهبًي  تؼطيدف  تدطيي يدبتي ػول حدبل  ػديي  زض ٍ تدطيي خدبهغ  .اؾدش  حيدبتي  ًيدبظ  ايدي  ثد

ِ  اظ فدطز  لضدبٍت  ثِ قبزهبًي اٍ، ًظط ثِ .زّسهي ( اضائ1994ِ)2ٍيٌٍَْى  هغلَثيدش  هيدعاى  يدب  زضخد

 ظًسگي چمسض فطز وِ هؼٌبؾش ايي ثِ قبزهبًي زيگط، ػجبضت. ثِگطززهي اعالق ول ظًسگيف ويفيش

ِ  ثطحؿدت  ضا قدبزوبهي  (2002)ّيلدع  ٍ آضگيدل  زاضز. زٍؾدش  ضا ذَز ِ  ؾد  قدست  ٍ فطاٍاًدي  هؤبفد

 ٍخدَز  ػدسم  ٍ ظهدبًي،  زٍضُ يده  عدَل  زض ضضدبهٌسي  اظ هتَؾدغي  ؾدغ   ٍخَز هثجش، احؿبؾبت

3قفطز. وٌٌسيه تؼطيف افؿطزگي ٍ اضغطاة هبًٌس هٌفي احؿبؾبت
ُ  ٍ پَض ػلي ًمل ثِ ؛2002)   آگدب

 وبض ثطاي ضا قرم تَاًبيي ٍ وبّف ضا تٌيسگي ازضان قبزوبهي، وِ اؾش ثبٍض ايي ثط( 1386؛ّطيؽ

 .زّسهي افعايف فؼببيش ٍ

 زض َّيدش  ًمدف  ثطضؾدي  زض (1389،ثِ ًمدل اظ الساهي،حؿديٌچبضي ٍ ًدَضي،    1387)اهيسيبى

 ًظط اظ وِ زاًكدَيبًي زض ذَيكتي تحمك ٍ قبزوبهي ؾغ  وِ زضيبفش ذَيكتي تحمك ٍ قبزوبهي

 .اؾش ثبالتط هؼٌبزاضي نَضت ثِ پبييي، گطٍُ ثب همبيؿِ زض ّؿتٌس، ثبال ،اًتربثي َّيش ثِ تؼْس ؾغ 

 ِ شّي ثكط ضا ثِ ذَز هكغَل زاقتِّبؾش وگبُ اٍ زض خْبى هستاًؿبى ٍ خبي اظ ؾَي زيگط،

 ، اًؿدبى اظ اثؼدبز گًَدبگَى هدَضز    ًيدع  زض خبهؼِ اهدطٍظي  .ٍ هَضَع هٌبؾجي ثطاي تحميك ثَزُ اؾش

ٍ ظًدسگي قرهدي ٍ    ثركدي هْودي اظ ٍخدَز اًؿدبى اؾدش      4ٍ اظ آًدب وِ َّيش هغببؼِ لطاض گطفتِ

بض لبثل تَخدِ  ذهَل لكط خَاى ثؿيَِّيش اًؿبى ث ،تف اؾشاختوبػي ّط قرم تحش تبثيط َّي

 .(1382صلبى،)ايوبى ٍ وياؾش

ٍضٍز ثِ زٍضُ ًَخَاًي ثب تغييطات هْوي اظ خولِ ثلَؽ خٌؿي، ضٍاثظ نيويوبًِ ثدب ّوؿدبالى،   

ؾبظز ًَخَاى ضا ٍازاض هي ،تغييطات اًجَُايي  .ًبيي ّبي خسيس قٌبذتي ّوطاُ اؾشاضيؿه وطزى ٍ تَ

                                                 
1 Linley 

2 Veenhoven 

3 Sheferd 

4 Identity 
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وِ ثِ يگبًگي ٍ ثجبت زض تؼطيف ذَز ثيٌسيكس ٍ ثِ زًجدبل آى ثبقدس ودِ َّيدش ذدَز ضا هؿدتمل اظ       

 .(1385،هظبّطي ٍ حيسضي ،ثِ ًمل اظ ًهطتي 2001، 1)ثطيگطگطاى قىل زّسزي

يدش ثدِ ضٍـ   ّبي فطزي زض تحَل َّتالـ ثطاي هفَْم ؾبظي تفبٍت ( زض2008) 2ثطظًٍؿىي

، ودِ زضگيدط فطآيٌدس    3ؾجه َّيش اعالػبتي -1 :وٌسؾِ ؾجه پطزاظـ َّيش ضا ثيبى هي ،فطآيٌسي

وٌٌس، ٍ پيچيسگي قٌبذتي احؿبؼ هيثِ قٌبذش  ايي افطاز ًيبظ ثباليي .ذَزوبٍقگطي فؼبل ّؿتٌس

طاز خسيس، ّبي هجْن ٍ افؼشووتط زض خؿتدَي تبييس ٍ تهسيك زيگطاى ّؿتٌس ٍ زض ثطذَضز ثب هَلي

-ثِ زضٍى .وٌٌس، ثِ قيَُ خعهي ٍ ٌّدبضي ػول هي4ؾجه َّيش ٌّدبضي -2زاضًس.  پصيطـ ثباليي

ش ؾدجه َّيد   -3 )هبًٌس يده هىتدت هدصّجي ذدبل( توبيدل زاضًدس.      گطٍُ هطخغ ّبياضظـ ؾبظي

بى ضفتبضق .وٌٌس،  وِ تب حس اهىبى اظ ضٍيبضٍيي ثب هؿبئل هطثَط ثِ َّيش زٍضي هي5اختٌبثيؾطزضگن/

قدَز ٍ اظ ضاّجطزّدبي ضدؼيف اؾدٌبزي ٍ قدٌبذتي      اي تٌظدين هدي  ٍ بحظِ ثط پبيِ ػَاهل هَليؼتي

 .وٌٌساؾتفبزُ هي

 ؾجه يضاثغِ ثطضؾي زض( 1387)ٌّطثرف ٍ خبًي ًدبت،تَظًسُ ( 1383ٍ)پػٍّف غضٌفطي

ِ  ضؾديس  ًتبيح ايي ثِ آًبى ،ضٍاًي ؾالهش ثب آهَظاىزاًف َّيش  ٍ اعالػدبتي  َّيدش  ؾدجه  ثديي  ود

 .زاضز ٍخَز زاضهؼٌي هثجش يضاثغِ ضٍاى ؾالهش هيعاى ٍ ٌّدبضي

ِ  زضيبفدش  ذَيكدتي  تحمدك  ٍ قبزوبهي زض َّيش ًمف ثطضؾي زض (1387)اهيسيبى  ؾدغ   ود

 زض ّؿدتٌس،  ثبال اًتربثي َّيش ثِ تؼْس ؾغ  ًظط اظ وِ زاًكدَيبًي زض ذَيكتي تحمك ٍ قبزوبهي

 .اؾش ثبالتط هؼٌبزاضي نَضت ثِ پبييي، گطٍُ ثب همبيؿِ

 ّدَيتي ّدبي  ؾدجه  اًدَاع  ( آقىبض ؾبذش ودِ اظ ثديي   1389)پَضٍ ثْوي ذبًدبًي يبفتِ ّبي

تطيي ؾجىي وِ زض قست ًكبًگبى هطضي، ًكبًگبى هطضي اضدغطاة،  ثطظًٍؿىي، ؾجه ؾطزضگن هْن

ٍ چَى  وٌٌسگي ثبال ٍ هؼٌبزاضي زاقشثيٌيفلسضت پي ،پطذبقگطي، ٍؾَاؾي، حؿبؾيش ثيي فطزي

ي ثب اضغطاة ٍ پطذبقگطي ضاثغِ ػىؽ زاضز، پؽ افطاز زاضاي ؾجه ؾطزضگن/اختٌبثي ًؿجش ثِ قبز

 ّب ًبقبزتطًس.ؾبيط ؾجه

ضٍقدي ٍ   ،هَؾدَي  َّيش ّبيؾجه ثب ضٍاًكٌبذتي ثْعيؿتي ّبيظيطهميبؼ ضاثغِ ثطضؾيزض 

ِ  ثدب  ستؼْد  ّوطاُ ثِ ٌّدبضي ٍ اعالػبتي َّيش ّبيؾجه ًسزاز ًكبى (؛1389)اوجطي ظضزذبًِ  وليد

 زض ايدي  ّؿدتٌس؛  هثجدش  ّوجؿدتگي  ضطيت زاضاي (قبزوبهي)ضٍاًكٌبذتي ثْعيؿتي ّبيظيطهميبؼ

                                                 
1 Briger 

2 Bersonsky 

3 Informational 

4 Normative 

5 Diffuse- Avoidant 
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ِ  ثدب  اختٌدبثي /ؾدطزضگن  َّيش ؾجه وِ اؾش حببي  ضٍاًكدٌبذتي  ثْعيؿدتي  ّدبي ظيطهميدبؼ  وليد

 هَثط اضتجبط ٍ ظًسگي اظ ضضبيش ثب ّوجؿتگي ضطايت آًْب ثيي اظ وِ زّسهي ًكبى هٌفي ّوجؿتگي

 ّبي َّيش، ثب قبزي اضتجبط هؿتمين زاضز.دِ، ؾجهزض ًتي. ًيؿش هؼٌبزاض گطاىزي ثب

( ًكبى زاز وِ ثديي هيدعاى قدبزوبهي ٍ ػودل ثدِ      1389لطثبًي) ٍ ًتبيح تحميمبت ثيبت ضيعي

چِ افطاز ثيكدتط ثدط عجدك ثبٍضّدبي     ّط ،ػجبضتيِث .ثبٍضّبي هصّجي ضاثغِ هثجش هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز

 ن ٍاضتجدبط هؿدتمي  ّوچٌديي،   وٌدس ٍ ثدببؼىؽ.  قدبزوبهي ثيكدتطي هدي    زيي ػول وٌٌس، احؿدبؼ 

 ثب افعايف هيدعاى ٍيػگدي   ،ػجبضت زيگطِث .گطايي ٍ قبزوبهي ٍخَز زاضزط ثطٍىهؼٌبزاضي ثيي زٍ هتغي

لجدبزي ٍ   ػبثدسي،  قدفؼيي هغلدك،  )بثدس يگطايي، هيدعاى قدبزوبهي ًيدع افدعايف هدي     ثطٍى قرهيتي

 .(1389بى،نبزلي

ِ  ثطضؾيزض  (1389پبضؾبهٌف)  ٍ ٌّددبضي  اعالػدبتي، )ّدَيتي  ّدبي ؾدجه  ٍ اضدغطاة  ضاثغد

 اضتجدبط  اضغطاة ثب هٌفي عَضِث ٌّدبضي ٍ اعالػبتي ّبيؾجه ثييوِ  ( ًكبى زازاختٌبثي/ؾطزضگن

 زبيدل  ثساى ايي ز.زاض ضاثغِ اضغطاة ثب هثجش عَضِث ،اختٌبثي/ؾطزضگن َّيتي ؾجه اهب ،زاضز ٍخَز

 اتردبش  ضا هساض هؿببِ ضٍيىطز اضغطاة ٍ اؾتطؼ ثب ثطذَضز زض اعالػبتي طيگيخْش ثب افطاز وِ اؾش

 ثدب  افطاز اهب ّؿتٌس، ضٍقي ػلوي گيطيخْش زاضاي ًيع ٌّدبضي َّيش ؾجه زاضاي افطاز ٍ وٌٌسهي

 هؿدبيل  ٍ هكدىالت  ثدب  هَاخِْ اظ ٍ وٌٌسهي اؾتفبزُ هساضّيدبى ضٍيىطز اظ اختٌبثي/ؾطزضگن ؾجه

       اختٌدبثي /ؾدطزضگن  ؾدجه  ثدب  افدطاز  ثدطاي  اضدغطاة  اثدطات  بدصا . وٌٌدس هدي  طاضف ًكسُ، حل ػبعفي

 .  قَزهي وٌٌسًُبتَاى

گيطي اعالػبتي ثدب ثْعيؿدتي ضاثغدِ    اًس وِ خْشًكبى زازُ (1992)ًتبيح هغببؼبت ثطظًٍؿىي

ؾجه َّيش ٌّدبضي ّوبًٌدس   ،ثٌبثطايي .هثجش ٍ ؾجه َّيش ؾطزضگن ثب ثْعيؿتي ضاثغِ هٌفي زاضز

هوىي اؾش ثب ضفتبضّبي وبضآهس ضاثغِ هثجدش ٍ هكدبثِ، ٍبدي خْدش گيدطي       ،خْش گيطي اعالػبتي

 .ضاثغِ هثجش ًكبى زّس ،ؾطزضگن ثب اختٌبة ّيدبًي ٍ اثطات  ًبتَاى وٌٌسُ اضغطاة

 زاضاي افطاز وِ ضؾيسًس ًتيدِ ايي ثِ ذَز ثطضؾي زض (1997)1تبهي ٍ ويٌي ثطظًؿىي، ،ًَضهي

 َّيدش  ؾدجه  زاضاي افدطاز  ٍ ثطذَضزاضًدس  ًفدؽ  ػدعت  اظ ثدبالتطي  ؾدغ   اظ اعالػبتي َّيش ؾجه

 ّدبي ًكبًِ اختٌبثي/ؾطزضگن َّيش ؾجه يزاضًسُ افطاز ٍ زاضًس تطيثجبت ثب يذَزپٌساضُ ،ٌّدبضي

 .زٌّسهي ثطٍظ ضا ثيكتطي افؿطزگي

َيش ( ًكبى زاز وِ ؾجه 1389ّپبضؾب هٌف، ثِ ًمل اظ 2003)ّوىبضاى ٍ ًتبيح پػٍّف ثَيس

ّدبي  ، ضاثغِ هثجدش ٍ ؾدجه  اًتظبضات هٌفي زضثبضُ هَفميش ٍ ػولىطز تحهيلي ؾطزضگن/ اختٌبثي ثب

                                                 
1 Nurmi,Berzonsky,Tammi,& Kinney 
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َّيش اعالػبتي ٍ ٌّدبضي ثب اًتظبضات هثجش زضثبضُ هَفميش ٍ ػولىطز تحهيلي ضاثغِ هثجش ًكدبى  

 .زاز

ٍ ّدبي َّيدش، قدبزوبهي    ي ؾجهثطاؾبؼ تحميمبت اًدبم قسُ ٍ تبييس ًؿجي ٍخَز اضتجبط ثي

ي گعاضـ قسُ زض ذهدَل اضتجدبط   ثب ايي حبل، قَاّس پػٍّكط ثطّن زاضًس. تبثيطي وِ ايي زٍ هتغي

ي پدػٍّف حبضدط ايدي اؾدش ودِ ثديي        ايي، هؿببِ اؾبؾد ثٌبثط يبثي ٍ قبزهبًي هتٌبلض اؾش.َّيش

ّدبي  اؾش ٍ ايٌىِ وساهيه اظ ؾجه يبثي ٍ قبزهبًي چِ ًَع اضتجبعي ثطلطاضّبي هحتلف َّيشؾجه

زض ًتيددِ، ّدسا هغببؼدِ     ثيٌدي ًوبيدس.  هيعاى قبزوبهي زاًكدَيبى ضا پيف تَاًسذَثي هييش ثَِّ

 ّبي پطزاظـ َّيش  اؾش.ؾجه ي ثيي قبزوبهيضاثغِ ثطضؾي حبضط

 رٍػ

پدػٍّف حبضدط اظ ًدَع ودبضثطزي ثدَزُ ٍ زض ظهدطُ        جاهعِ آهاري ٍ ًوًَِ: ،رٍػ پضٍّؼ

آهَظاى زذتط ِ زاًف س. خبهؼِ آهبضي ايي پػٍّف، وليآيقوبض هيثِ تحميمبت تَنيفي ٍ ّوجؿتگي

ثبقدس. اظ ايدي خبهؼدِ    هي 89 -90ٍ پؿط هساضؼ هتَؾغِ قْطؾتبى هكگيي قْط زض ؾبل تحهيلي 

ِ چٌدس  ايذَقِ آهبضي؛ اثتسا اظ هيبى هساضؼ هرتلف قْطؾتبى ثِ ضٍـ تهبزفي  8تؼدساز  ، ايهطحلد

ؾپؽ اظ ّط زثيطؾتبى تؼساز زٍ والؼ اظ ّدط پبيدِ     .پؿطاًِ( اًتربة قسًس 4زذتطاًِ ٍ  4زثيطؾتبى)

ِ  ثب ثِ تهبزا اًتربة ٍ پطؾكٌبهِ ّب ضا تىويل وطزًس.  هردسٍـ زض هدودَع   ّدبي حصا پطؾكدٌبه

 ثطاي تحليل ًْبيي اًتربة قسًس.   پؿط( 169زذتط ٍ  181ًفط) 350

 ابشار عٌجؼ

 ثدطاي  ،ؾدَابي  40فدطم  (6G  ٍISIّبي َّيش)ٌبهِ ؾجهپطؾك ّاي َّيت:پزعؾٌاهِ عبک -1

ؾدِ   ايدي پطؾكدٌبهِ زاضاي   ُ اؾدش. قس ؾبذتِ (1992طظًٍؿىي)ثّبي َّيش تَؾظ ؾٌدف ؾجه

ؾدَال آى هطثدَط ثدِ هميدبؼ     11. اعالػدبتي، ٌّددبضي ٍ ؾدطزضگن/ اختٌدبثي اؾدش      ،ذطزُ هميبؼ

اختٌبثي بؼ ؾطزض گن/ؾَال آى هطثَط ثِ همي 10ؾَال آى هطثَط ثِ هميبؼ ٌّدبضي،  9اعالػبتي، 

قَز ٍ يده ؾدجه   وِ ثطاي تحليل ثبًَيِ اؾتفبزُ هي بؼ تؼْس اؾشهطثَط ثِ همي ؾَال زيگط 10 ٍ

ِ ثب هميبؼ بي ايي پطؾكٌبهِ، قَز.َّيتي هحؿَة ًوي ٍ ودبهال   5)ودبهال هَافدك;  ايىطت پٌح زضخد

 ( پبيبيي زضًٍي)ضطيت آبفدب( هميدبؼ اعالػدبتي ضا   1992ثطظًٍؿىي) قَز.گيطي هياًساظُ (1هرببف;

يده   زض .گعاضـ ودطزُ اؾدش   73/0; ٍ هميبؼ ؾطزضگن/ اختٌبثي ضا 66/0 ; ، هميبؼ ٌّدبضي62/0

 20تدب   14ذتطاًِ ٍ پؿطاًِ زض زاهٌِ ؾدٌي  ّبي زآهَظاى زثيطؾتبىتحميك زض انفْبى ثط ضٍي زاًف

ضطيت آبفبي وطًٍجبخ ثدط ضٍي  ، ّوؿبًي زضًٍي پطؾكٌبهِ ؾجه َّيش ؾببِ ثطاي اضظيبثي ٍ ؾٌدف

زؾدش آهدسُ ثدب    ِزّس ودِ ضدطايت ثد   . ًتبيح ًكبى هي( هحبؾجِ قس N;1832)ًوًَِ انلي ّبيزازُ
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  . . . سان تالش و يمرکس مشاوره، م يان از اثربخشيادراک دانشجو يحيارائه مذل توض

( ثؿدديبض ًعزيدده 1998( ٍ ٍايددش ٍ ّوىددبضاًف)1992)ضددطايت هحبؾددجِ قددسُ تَؾددظ ثطظًٍؿددىي

 (.1383ّؿتٌس)غضٌفطي؛

َ ثَزُ ٍ تَؾظ  هبزُ 29ايي پطؾكٌبهِ زاضاي  :هقياط ؽادکاهي آکغفَرد -2  (1990)آضگبيل ٍ بد

 ضا زضثط 5ٍ ػعت ًفؽ -4وبضآهسي -3ؾالهتي -2ذلك هثجش - 1پٌح ػبهل ضضبيش قسُ اؾش ٍؾبذتِ 

قدًَس. زض  گدصاضي هدي  ؾدِ)ظيبز(، ًودطُ   )انالً( تباي اظ نفطزضخِ 4ّب زض يه هميبؼ پبؾد .گيطزهي

/. زض فَانل ظهدبًي  91/. تب 53/. ضطيت ثبظآظهبيي 92/. تب 87تحميمبت هرتلف ضطيت آبفبي وطًٍجبخ 

( اػتجبض هغلَثي ثطاي آى گدعاضـ  1378)پَض ٍ ًَضثبالػلي زض ايطاى تَؾظ .رتلف گعاضـ قسُ اؾشه

/.، گدعاضـ  92/.، 93تطتيت ثطاثط ثب طيك آبفبي وطًٍجبخ، ثبظآظهبيي ثِع قسُ اؾش. ضطيت پبيبيي آى اظ

 .قسُ اؾش

ّدبي  مبى پطؾكٌبهِ، هحمپؽ اظ اًتربة ًوًَِ هَضز ًظط اظ خبهؼِ آهبضي رٍػ اجزا ٍ تحليل: -3

پدؽ اظ   آهَظاى لطاض زازًس ٍ چگًَگي تىويل آًْب ضا ثِ آًبى تَضي  زازًدس. بض زاًفتحميك ضا زض اذتي

ِ اؾترطاج قس. ؾپؽ ّبي اٍبيٍ زازُ گصاضيّب ًوطُپبؾد آظهَزًي ّب؛پطؾكٌبهِ آٍضيل ٍ خوغتىوي

هتغيطُ هَضز تدعيِ ٍ َى چٌسُ اظ ضگطؾي( ٍ ثب اؾتفبزSPSS 17افعاض)تفبزُ اظ ًطمّبي ذبم ثب اؾزازُ

 ل لطاض گطفش.تحلي

 ّايافتِ

ّبي تَنيفي هتغيطّبي هَضز هغببؼدِ ٍ ؾدپؽ هدبتطيؽ ضدطايت     ي ثرف اثتسا قبذمزض اي

 گطزز.ّوطاُ خساٍل ضگطؾيَى اضايِ هيثِ ّوجؿتگي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Satisfaction 

2 Positive Affect 
3 Health  
4 Efficient 

5 Self-Esteem 
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 ل ؽادکاهيّا ٍ ًوزُ کّاي َّيتي ٍ هَلفِّاي تَصيفي هتغيزّاي عبکؽاخص  -1جذٍل 

 اًحزاف اعتاًذارد هياًگيي حذ اکثز حذاقل تعذاد هتغيز اًذاسُ گيزي ؽذُ

I  22/6 30/37 54 18 350 َّيش اعالػبتي 

a  91/5 59/28 45 13 350 َّيش ؾطزضگن/اختٌبثي 

n  45/5 65/31 44 16 350 َّيش ٌّدبضي 

 69/6 39/11 24 1 350 هَبفِ ضضبيش اظ ظًسگي

 13/5 72/10 24 0 350 جشػبعفِ هث هَبفِ

 45/3 74/5 15 0 350 ؾالهتي هَبفِ

 99/2 52/4 12 0 350 وبضآهسي               هَبفِ

 93/2 99/4 12 0 350 ػعت ًفؽ هَبفِ

 45/17 37/37 85 6 350 قبذم قبزوبهي ولي

 

ّبي َّيش ٍ قبزوبهي، اظ ضطيت ّوجؿتگي پيطؾدَى اؾدتفبزُ قدس    ضاثغِ ؾجه ثطاي ثطضؾي

 .اضائِ قسُ اؾش 2يح آى زض خسٍل تبوِ ً
 

 (n=350ّاي َّيت يابي ٍ ؽادکاهي)هاتزيظ ّوبغتگي اًَاع عبک  -2جذٍل

(01/0 p≤  **      (01/0 p≤ * 

زؾش آهسُ ثيبًگط ضاثغدِ هثجدش هؼٌدبزاض    ، ضطايت ثِقَزهالحظِ هي 2 ّوبًغَض وِ زض خسٍل

ودِ ثديي   حدببي ( اؾدش. زض ≥p  01/0)يدبثي ٌّددبضي  يبثي اعالػبتي ٍ َّيدش قبزوبهي ٍ َّيش ثيي

 قَز.  ضاثغِ هؼٌبزاضي هكبّسُ ًوي ختٌبثياؾطزضگن/قبزوبهي ٍ َّيش يبثي 

                            

 

 

    

 

 

 4 3 2 1 هتغيز

    1 قبزوبهي

   1 **296/0 َّيش يبثي اعالػبتي

  1 041/0 087/0 ختٌبثياؾطزضگن/َّيش يبثي 

 1 704/0 **576/0 **278/0 َّيش يبثي ٌّدبضي
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  . . . سان تالش و يمرکس مشاوره، م يان از اثربخشيادراک دانشجو يحيارائه مذل توض

 (n=350هاتزيظ ّوبغتگي اًَاع عبک ّاي َّيت يابي ٍ هَلفِ ّاي ؽادکاهي) -3جذٍل

(01/0 p<  **      (01/0 p< *    

 

گط ضاثغِ هثجش هؼٌبزاض زؾش آهسُ ثيبً، ضطايت ثِقَزهالحظِ هي 3ّوبًغَض وِ زض خسٍل

     ّبي پٌح گبًِ قبزوبهي ثب زٍ هَبفِ َّيش يبثي اعالػبتي ٍ َّيش يبثي ٌّدبضيثيي هَبفِ

(01/0p<.اؾش ) فمظ ثب هَبفِ ػبعفِ هثجش ختٌبثياؾطزضگن/يبثي يي َّيشوِ، ثحببيزض     

(05/0p<(وبضآهسي ٍ )01/0p<قبزوبهي ) قَز. ّوچٌيي ثيي ضاثغِ هثجش هؼٌبزاضي هكبّسُ هي

يبثي ؾطزضگن اختٌبثي ضاثغِ هؼٌبزاضي ؾالهتي ٍ ػعت ًفؽ ثب َّيش ّبي ضضبيش اظ ظًسگي،هَبفِ

 ٍخَز ًساضز.

 تحليل رگزعيَى ًوزات هتغيز هالک بزاعاط ًوزات هتغيزّاي پيؼ بيٌي -4جذٍل 
 خطاي هعيار تخويي اصالح ؽذُ R R2 R هذل

 16.53623 102/0 110/0 332/0 ولي

       

ض هتغيط قدبزوبهي ثدِ   تغييطات ز %11زّس وِ حسٍز ًكبى هي R2همساض  4ثب تَخِ ثِ خسٍل 

 ثبقس.يبثي هيّبي َّيشػلش هتغيطؾجه

 خالصِ اطالعات تحليل ٍارياًظ -5جذٍل 

 >F P ًوزات هياًگيي ساديدرجِ آ جوع هجذٍرات هذل

 ولي

 694/3893 3 081/11681 ضگطؾيَى

 447/273 346 634/94612 ثبليوبًسُ 001/0 239/14

  349 714/106293 ول

 8 7 6 5 4 3 2 1 هتغيز

        1 يبثي اعالػبتيَّيش

       1 **552/0 يبثي ٌّدبضيَّيش

      1 044/0 011/0 ثيختٌباؾطزضگن/ يبثيَّيش

     1 031/0 **318/0 **300/0 ضضبيش اظ ظًسگي

** **284/0 ػبعفِ هثجش 254/0  130/0* 726/0** 1    

   1 **715/0 **799/0 070/0 **267/0 **218/0 ؾالهتي

  1 **683/0 **672/0 **672/0 **147/0 **197/0 **193/0 وبضآهسي

 1 **532/0 **590/0 **515/0 **571/0 025/0 **218/0 **169/0 ػعت ًفؽ
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ودِ   ، ثدسيي هؼٌدي  (P<01/0ثبقدس) زاض هدي زّس وِ هيعاى ضگطؾيَى هؼٌيًكبى هي 5خسٍل 

تجييي  عَض هؼٌبزاضيا ثِّبي َّيش(، هتغيط هالن)قبزوبهي( ضثيي)ؾجهپيف ي هتغيطّبيهدوَػِ

 ٍ هسل آهبضي اؾتفبزُ قسُ هسل هٌبؾجي ثَزُ اؾش. وٌٌس ثيٌي هيٍ پيف

                       

 پيؼ بيٌي ؽادکاهي اس طزيق اًَاع َّيت يابي  -6جذٍل 

 

قدبزوبهي   ثيٌدي زض پديف  يدبثي ٌّددبضي ٍ اعالػدبتي،   ؾْن هتغيط َّيش 6ثب تَخِ ثِ خسٍل 

 . زاض ًيؿشيبثي ؾطزضگن/اختٌبثي هؼٌيض اؾش. اهب ؾْن َّيشهؼٌبزا

 

 بحث ٍ ًتيجِ گيزي

ثيٌدي هيدعاى   فّبي َّيش ٍ قدبزوبهي ٍ پدي  ثيي ؾجه يضاثغِ ّسا اظ ايي پػٍّف، ثطضؾي

اظ آى ثدَز ودِ       حدبوي  ّبي پدطزاظـ ّدَيتي ثدَز. ًتدبيح پدػٍّف حبضدط،      ثطاؾبؼ ؾجه قبزوبهي

 ذَقجيي، گطا،ثطٍى قبز افطاززاض زاضز. دبضي ثب قبزوبهي ضاثغِ هؼٌيّبي َّيش اعالػبتي ٍ ٌّؾجه

 افدطاز  زض ثٌسضت ،هثجش يّبٍيػگي ايي .ثطذَضزاضًس زضًٍي هْبض خبيگبُ ٍ ثبال ػعت ًفؽ اظ ٍ اهيسٍاض

ّدبي قدبزاثي   حببدش . (1384ؾديسهحوسي،  تطخوِ 1998 قَبتع، ٍ )قَبتعقَزهي هالحظِ غيطقبز

ايدي  اّدساا ثدبالتطي زض    يي افطاز،ا ٍ قَزذَزثبٍضي ٍ ػعت ًفؽ پسيساض هي بتثطاي افعايف احؿبؾ

ٍ  ًددَضهيٍ  2005ّوىددبضاى، گيطًددس)اليَثَهيطظوي ٍ ويٌدد  ٍظهيٌددِ ثددطاي ذَزقددبى زض ًظددط هددي

ِ  ذدَز  ثطضؾدي  زض (؛1997)ّوىدبضاى  ِ  ايدي  ثد  َّيدش  ؾدجه  يزاضًدسُ  ودِ افدطاز   ضؾديسًس  ًتيدد

هغببؼدبت  زض ًتيددِ ًبقدبزتطًس.    ٍ زٌّدس هدي  ثطٍظ ضا يكتطيث افؿطزگي ّبيًكبًِ اختٌبثي/ؾطزضگن

افطاز زاضاي ؾجه ٌّدبضي، ٍظيفِ قٌبؼ، ؾبظگبض ٍ زض ثطاثط اثْبم ًبقىيجب ّؿتٌس؛ وِ زّس ًكبى هي

؛ ثطظًٍؿدىي ٍ  1997؛ ًدَضهي ٍ ّوىدبضاى،  1992اهب احؿبؼ هثجش قبزهبًي ضٍاًي زاضًس)ثطظًٍؿىي، 

( ؾدجه  2000ثطظًٍؿىي ٍ ودبن)  وٌس.ثيٌي هيفي ضا  پيپؽ ؾجه ٌّدبضي، قبز (،2000وبن، 

َّيش ؾطزضگن/اختٌبثي ثب ضٍاى ضًدَضذَيي ضاثغِ هثجش ٍ ثب ثْعيؿدتي ضٍاًدي اضتجدبط هٌفدي زاضز،     

 ٍ ًػًسي ضٍاى هتغيط زٍ ثيي هؼٌبزاضي ٍ هؼىَؼ اضتجبط زضيبفتٌس (1389هغلك ٍ ّوىبضاى) قفيمي

 هذل
 ضزايب اعتاًذارد ؽذُ ضزايب اعتاًذارد ًؾذُ

t P< 
B بتا خطاي هعيار 

 ولي

 416/0 814/0 --- 170/7 837/5 ثبثش

 001/0 252/3 202/0 174/0 566/0 َّيش يبثي اعالػبتي

 158/0 413/1 072/0 150/0 212/0 َّيتيبثي ؾطزضگن/اختٌبثي

 011/0 549/2 158/0 199/0 507/0 َّيش يبثي ٌّدبضي
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 ودبّف  ًيدع  قدبزوبهي  احؿبؼ ًػزي، ضٍاى هيعاى افعايف ثب زيگط ػجبضت ثِ ز،زاض ٍخَز قبزوبهي

تدطي  يٍ ويفيش ظًسگي پدبيي  ًبقبزتطًس ؾجه َّيش ؾطزضگن/اختٌبثييبثس، زض ًتيدِ افطاز زاضاي هي

( افطاز زاضاي ؾجه َّيش ٌّدبضي اظ ؾالهش خؿوي ٍ ضٍاًدي  1389)ًَضي ٍ نطاهي ،ثسضالي زاضًس.

گطزز)ٍيٌَْى، اًي هَخت قبزي ٍ ضضبيش اظ ظًسگي هيؾالهش خؿوي ٍ ضٍ ٍ ًيع ذَثي ثطذَضزاضًس

 قبزي ٍ ضضبيش اظ ظًسگي اؾش. وٌٌسُثيٌيف( زض ًتيدِ ؾجه َّيش ٌّدبضي، پي2001

)اعالػبتي ٍ يبثيهَبفِ اظ َّيش 2بفِ قبزوبهي ثب هَ 5ثيي ّط ايي پػٍّف ًكبى زاز وِ ًتبيح 

هَبفِ)ػبعفِ هثجش  2هَبفِ فمظ  5يي ّوبى خَز زاضز، زض حببيىِ ثٌّدبضي( ضاثغِ هثجش هؼٌبزاض ٍ

ـ  اذيدط  ّدبي ؾبل زض ٍ وبضآهسي( ثب َّيش يبثي ؾطزضگن/اختٌبثي زض اضتجبط اؾش.  ثؿديبض  ّدبي تدال

ِ  ندَضت  ضٍاًكدٌبذتي  ٍ شٌّي ثْعيؿتي ٍ قبزوبهي هفبّين قسى ضٍقي ثطاي ظيبزي  اؾدش.  گطفتد

 ًكدبًگط  اهدط  ايي زاضًس، ايثطخؿتِ ضثؿيب ًمف هؼبنط ضٍاًكٌبؾي زض حيغِ ايي ثِ هطثَط تحميمبت

ي ( ثط ايد 1990آضگبيل ٍ بَ) (.2006ٌط،اؾش)زاي هَضَع ايي تطزليك ثطضؾي ثطاي ضٍاًكٌبؾبى تالـ

-هي  قبزوبهي ضا زضثط 5ٍ ػعت ًفؽ 4وبضآهسي ،3ؾالهتي ،2ذلك هثجش ،1ػبهل ضضبيش 5ثبٍضًس وِ 

 گيطز.هي

 ؾدجه  يزاضًدسُ  وِ افدطاز  ضؾيسًس ًتيدِ ايي ثِ ذَز ثطضؾي زض ؛ (1997)ّوىبضاىٍ  ًَضهي

 زٌّس، زض ًتيدِ ًبقبزتطًس.هي ثطٍظ ضا ثيكتطي افؿطزگي ّبيًكبًِ اختٌبثي/ؾطزضگن َّيش

( ًكبى زاز وِ زاًكدَيبى ٍضظقىبض زذتدط ًؿدجش ثدِ    1384)ش علتتحميك گَزضظي ٍ حوبي

ِ ظ ظًسگيزاًكدَيبى ٍضظقىبض پؿط اظ ؾالهش ضٍاًي، ذلك هثجدش، وبضآهدسي ٍ ضضدبيش ا    ّدبي  )هَبفد

گيدطي اعالػدبتي ٍ   خْدش  ( افدطاز زاضاي 2000ثطظًٍؿدىي ٍ ودبن)   قبزوبهي( ثيكتطي ثطذَضزاضًس.

 ٍ اختودبػي  هتغيدط تَافدك   زٍ (1997)چٌ  ٍ فبضًْبمقٌبؾي ّؿتٌس، فٌِّدبضي، زاضاي حؽ ٍظي

ؾدجه،   ثٌدبثطايي افدطاز زاضاي ايدي زٍ    .ّؿدتٌس  قدبزهبًي  ثدب  هثجش قٌبؾي زاضاي ّوجؿتگيٍظيفِ

 تحمدك  ٍ قدبزوبهي  زض َّيدش  ًمدف  ثطضؾدي  زض (1387اهيدسيبى)  احؿبؼ قبزي ثيكدتطي زاضًدس.  

ِ  تؼْدس  ؾدغ   ًظدط  اظ وِ زاًكدَيبًي زض ذَيكتي تحمك ٍ قبزوبهي ؾغ  وِ زضيبفش ذَيكتي  ثد

ُ  ثدب  همبيؿِ زض ّؿتٌس، ثبال اًتربثي َّيش ِ  پدبييي،  گدطٍ    اؾدش ٍ چدَى    ثدبالتط  هؼٌدبزاضي  ندَضت ثد

وٌٌدس تدب ؾدجه    ندَضت ثْتدطي پديف ثيٌدي هدي     َِيش اعالػبتي ٍ ٌّدبضي تؼْس ضا ثّبي ّؾجه

 ّب قبزتطًس.ي ؾجهثٌبثطايي افطاز زاضاي اي، (1386ؾطزضگن اختٌبثي)فيض آثبزي، فطظاز ٍ قْطآضاي، 

                                                 
1 Satisfaction 

2 Positive Affect 
3 Health  
4 Efficient 

5 Self-Esteem 
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ِ  ايدي  ثِ ذَز ثطضؾي زض (1997)ٍ ّوىبضاى ًَضهي ِ  ضؾديسًس  ًتيدد  َّيدش  ؾدجه  زاضاي افدطاز  ود

 َّيش ؾجه زاضاي افطاز ٍ ثطذَضزاضًس ًفؽ)ظيط هَبفِ قبزوبهي( ػعت اظ التطيثب ؾغ  اظ اعالػبتي

ِ  اختٌبثي/ؾطزضگن َّيش ؾجه يزاضًسُ افطاز ٍ زاضًس تطيتثجب ثب يذَزپٌساضُ ٌّدبضي  ّدبي ًكدبً

قدبزي   ،زض ًتيدِ افطاز زاضاي ؾدجه َّيدش ؾدطزضگن/اختٌبثي    .زٌّسهي ثطٍظ ضا ثيكتطي افؿطزگي

 وٌٌس.ّبي َّيتي تدطثِ هيگط ؾجهِ ثب زيووي ضا زض همبيؿ

 ودل  ويفيدش  هغلَثيدش  هيدعاى  يدب  زضخِ اظ فطز لضبٍت ثِ قبزهبًي ،(1988)ٍيٌٍَْى ًظط ثِ

ٍ قدبزي ثدط   ِ ػبعفِ هثجش ( ًكبى زازُ اؾش و1992)1وببيٌع ٍ ّوىبضاى. گطززهي اعالق ظًسگيف

 .ويفيش ظًسگي زض ثيوبضاى ؾطعبًي زض زٍضُ ثيوبضي اضتجبط زاضز

ثيٌي يبثي ٌّدبضي ٍ اعالػبتي، زض پيفؾْن هتغيط َّيش ي پػٍّف ًكبى زاز وِّوچٌيي اي

ّدبي پدػٍّف   بفتِي زاض ًيؿش ٍ يبثي ؾطزضگن/اختٌبثي هؼٌيزوبهي هؼٌبزاض اؾش. اهب ؾْن َّيشقب

ًدَضي ٍ هحودَزي    ،1996،ّوىدبضاى  ٍ يدل گآض ،1389ٍ ّوىدبضاى،  الدساهي )ّدبي ب پدػٍّف حبضط ث

الٍض ٍ ،ز؛ زثيدطي (1389پبضؾدبهٌف،  ثدِ ًمدل اظ   1996،)ؾيوؿَى، قَهيىط ٍ قطؾدش  ؛1389،السم

 .ّوبٌّ  اؾش (2000،ًٍؿىي ٍ وبنظثطٍ  1389،نطاهي

 ( ًكبى زازاختٌبثي -ؾطزضگن ٍ ٌّدبضي )اعالػبتي،َّيتي ّبيؾجه ٍ اضغطاة ضاثغِ ثطضؾي

 َّيتي ؾجه اهب ؛زاضز ٍخَز اضتجبط اضغطاة ثب هٌفي عَضِث ٌّدبضي ٍ اعالػبتي ّبيؾجه ثيي وِ

 گيدطي خْش ثب افطاز وِ اؾش زبيل ثساى ايي زاضز. ضاثغِ اضغطاة ثب هثجش عَضِث اختٌبثي/ ؾطزضگن

 ؾدجه  افطاز زاضاي ٍ وٌٌسهي اتربش ضا هساض هؿببِ ضٍيىطز اضغطاة ٍ اؾتطؼ ثب ثطذَضز زض اعالػبتي

 اظ اختٌدبثي / ؾدطزضگن  ؾجه ثب افطاز اهب ّؿتٌس، ضٍقي ػلوي گيطيخْش زاضاي ًيع ٌّدبضي َّيش

  فدطاض  ًكدسُ،  حدل  ػدبعفي  هؿدبيل  ٍ هكىالت ثب هَاخِْ اظ ٍ وٌٌسهي اؾتفبزُ هساض ّيدبى ضٍيىطز

 ٍ قدَز)الساهي هدي  وٌٌدسُ ًدبتَاى  اختٌبثي/ ؾطزضگن ؾجه ثب افطاز ثطاي اضغطاة اثطات بصا .وٌٌسهي

 ّيددبى  اظ ػجدبضت  قبزوبهي اؾبؾي خعء ؾِ هؼتمسًس (1996)ّوىبضاى ٍ يلگٍ آض (1389ّوىبضاى،

؛ زض ًتيددِ  ثبقدس هدي  اضدغطاة  ٍ افؿطزگي خولِ اظ هٌفي ّيدبًبت ًجَز ٍ ظًسگي اظ ضضبيش هثجش،

 قبزي اؾش. ٌٌسُوثيٌيفپيٍ اعالػبتي، ؾجه َّيش ٌّدبضي 

هساض)وِ عجدك ثطضؾدي   هؿأبِ همبثلِ ثيي وِ زاز ًكبى (1389پػٍّف ًَضي ٍ هحوَزي السم)

 خْش گيطي اعالػبتي زض همبثلِ ثب هكىالت، اظ همبثلِ هؿببِ هدساض اؾدتفبزُ   ( 2000ٍ وبنثطًٍؿىي 

ثيٌدي  فتَاًس قبزوبهي ضا پدي زاضز؛ پؽ ؾجه َّيش هي ٍخَز هؼٌبزاضي قبزوبهي ضاثغِ وٌس( ٍهي

ّدبي ذدَز ًكدبى    زض ثطضؾي (1389پبضؾبهٌف، ثِ ًمل اظ 1996)ؾيوؿَى، قَهيىط ٍ قطؾش. وٌس

ٍ افؿدطزگي زاًكددَيبى ٍ    هَبفِ قبزوبهي(ط)ظيّبي قرهيتي هثل ػعت ًفؽٍيػگي زازًس وِ ثيي

                                                 
1 Collins, Hanson, Mulhern & Padberg 
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ى، تَؾؼِ آتي زض هطالجدش اظ  ًظطاثطذي اظ نبحت زاضي ٍخَز زاضز.ويفيش ظًسگي آًبى اضتجبط هؼٌي

)خؿوبًي ٍ ضٍاًي( ضا زض گطٍ تَخِ ضٍظافعٍى ثِ ضاّجطزّبي پيكگيطي اٍبيِ ثب ّدسا تَؾدؼِ   ؾالهش

؛ 1978 ،3البًَس ،1975 ،2ٍ آبت 1زاًؿتٌس)وؿلط افطاز هيٍ افعايف ًكبط زض ظًسگي،  ويفيش ظًسگي 

 .(1389ثِ ًمل اظ پبضؾبهٌف،

 ًتيجِ گيزي

ّبي َّيش اظ ؾجه تَاى ًتيدِ گطفش وِ قبزوبهيثب تَخِ ثِ ًتبيح حبنل اظ ايي پػٍّف هي

ؾدجه اعالػدبتي ٍ ٌّددبضي    پصيطز. زض ظهيٌِ قبزوبهي هكرم گطزيس وِ قبزوبهي ثب زٍ تبثيط هي

قدبزوبهي   ثيٌدي يدبثي ٌّددبضي ٍ اعالػدبتي، زض پديف    زاضز وِ ؾْن هتغيط َّيدش  زاضيضاثغِ هؼٌي

ِ ، يزاض ًيؿش. اهب ؾْن َّيش يبثي ؾطزضگن/اختٌبثي هؼٌيهؼٌبزاض اؾش ّدبي پدػٍّف ّوچٌديي    بفتد

)اعالػدبتي ٍ ٌّددبضي(   ثييبهَبفدِ اظ َّيدش   2هَبفِ قبزوبهي ثب  5قبضُ ثِ ايي زاقتٌس وِ ثيي ّط ا

هَبفِ)ػبعفدِ هثجدش ٍ    2هَبفدِ فمدظ    5؛ زض حببيىدِ ثديي ّودبى    ضاثغِ هثجش هؼٌبزاض ٍخدَز زاضز 

تَاًس ثؿدتطي ثدطاي اًددبم    يبثي ؾطزضگن/اختٌبثي زض اضتجبط اؾش. ايي هغببؼِ هي( ثب َّيشوبضآهسي

زض  دبم ذَاّس گطفش.وِ خْش وبّف افؿطزگي اًثبقس هغببؼبتي ثطاي ؾٌدف اثطثركي هساذالتي 

زض هؿيطّبي  ضا هيعاى قبزوبهي ٍ ّبي َّيشن ؾجهتَاًيّب حىبيش اظ ايي زاضز  وِ هب هيبفتِول ي

ط ّدبي ظًدسگي ٍ ثدب تغييد    ّبي هرتلف فطظًسپطٍضي، هْبضتن، هثال ثب آهَظـ ؾجهزبرَاُ تغييط زّي

ضا زض ضاؾتبي ثْعيؿتي هرتلف يب اثؼبز  ين،طؾبًثّبي َّيش، هيعاى قبزوبهي ضا ثِ حس هغلَة ؾجه

اي زضذكدبى  ٌسُّبي هغلَثي، ًَيس ثرف آيي ثطًبهٍِ ثب اًدبم چٌي نّياضتمبي ؾالهش ضٍاى تغييط ز

ِ  ّدبي پدػٍّف حبضدط، اتىدبي    ثطاي ًَخَاًبى ٍ خَاًبى ذَز ثبقين. اظ هحدسٍزيش  آى ثدِ      ّدبي يبفتد

ثبقدس. ثدسيي زبيدل،    پػٍّكدي هدي  ّبي حبنل اظ گعاضـ قرهي افطاز ٍ ًيع هحسٍزيش ؾَاثك زازُ

 قَز.ضػبيش خبًت احتيبط زض ثِ وبضگيطي ٍ تؼوين ًتبيح تَنيِ هي

 هٌابع
هدوَػِ همبالت پٌدويي . اضغطاة ٍ ؾجه ّبي َّيتي زاًكدَيبى. (1389).چبضي، م، ًَضي، ىالساهي، ظ، حؿيي

 .12-14 ل ى، زاًكگبُ قبّس،ؾويٌبض ؾطاؾطي ثْساقش ضٍاًي زاًكدَيب

 يعز.  زاًكگبُ زاًكدَيبى زض يبثي فطايٌس َّيش ثِ تَخِ ثب ذَيكتي تحمك ٍ قبزهبًي همبيؿِ ي .(1387) .م ى،اهيسيب

 .50-55 ل. زاًكدَيبى ضٍاًي ؾويٌبض ثْساقش چْبضهيي همبالت هدوَػِ
 .44ٍ 45، ـ13ٍ  12 ، زٍضُفهلٌبهِ ػلويػَاهل هَثط ثط َّيش اختوبػي ظًبى.  . ثطضؾي(1382)ايوبى، م، ويصلبى، ط. 

هدوَػِ ؾجه َّيش ٍ ؾالهش ضٍاًي زاًكدَيبى هكطٍط زذتط ٍ پؿط.  .(1389)ثسضالي، ا؛ ًَضي، ض؛ نطاهي، ؽ. 
 .30-31ل  ،همبالت پٌدويي ؾويٌبض ؾطاؾطي ثْساقش ضٍاًي زاًكدَيبى

                                                 
1 Kessler, M.  

2 Albee, G. W.  

3 Lalone, M. 
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هدوَػِ ًكدَيبى. زا . ضاثغِ قبزوبهي ثب ػول ثِ ثبٍضّبي زيٌي ٍ ثطٍى گطايي زض(1389)ثيبت ضيعي، م، لطثبًي، ظ. 
 .41-43، ل5، ـؾويٌبض ؾطاؾطي ثْساقش ضٍاًي زاًكدَيبى پٌدويي همبالت

. پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقس، زاًكگبُ آظاز اؾالهي آهَظـ هْبضتْبي همبثلِ اي ٍ قبزوبهي .(1389) پبضؾبهٌف، ا .

 وطج، زاًكىسُ ضٍاًكٌبؾي.

هدوَػِ همبالت پيف ثيٌي وٌٌسُ ًكبًگبى هطضي زاًكدَيبى. . ؾجه ّبي َّيش .(1389) ذبًدبًي، ظ، ثْوي پَض، ج .
 .91-93، زاًكگبُ قبّس، ل دَيبىؾويٌبض ؾطاؾطي ثْساقش ضٍاًي زاًكپٌدويي 

هدوَػِ ٍيػگيْبي قرهيش، حطهش ذَز ٍ قبزوبهي زض ثيي زاًكدَيبى.  .(1389)زثيطي، ؼ، زالٍض، ع، نطاهي، ؽ. 
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