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مقدمه 

ًمص ٍ هَلؼيت ًْبز ذبًَازُ ثِ ػٌَاى ّستِ 

اٍليِ ٍ اسبسي تطىيل خبهؼِ اظ زيط ثبظ هَضز تَخِ  

خبهؼِ ضٌبسبى، ضٍاى ضٌبسبى ٍ هترصصبى ػلَم 

ايي ًمص ثب . ضفتبضي ٍ اختوبػي لطاض گطفتِ است

گصضت ّعاضاى سبل اظ ػوط آى ًِ تٌْب اّويت ذَيص 

ضا اظ زست ًسازُ است، ثلىِ ضٍظ ثِ ضٍظ ثط هؼطفت 

ثططي زض وطف ٍ هيعاى ٍ اثؼبز اّويت ًْبز ذبًَازُ 

ذبًَازُ، يه سبظهبى اختوبػي است . استضسُ افعٍى 

وِ ضٍاثظ هيبى اػضبي آى هْن تطيي ػٌصط ضىل 

ًَع ضٍاثغي وِ هيبى . زٌّسُ ثِ ايي سبظهبى است

اػضبي ّط ذبًَازُ حبون است، فضبيي ايدبز هي وٌس 

وِ زض آى ػَاعف، احسبسبت ، افىبض ٍ ضفتبضّب، ظازُ 

هي ضًَس ٍ هتمبثالً ثط ضٍاثظ هَخَز زض ذبًَازُ اثط 

ّبي ذبًَازگي، اظ خولِ ػَاهلي  وٌص. (1)هي گصاضًس 

يٌس تحَل ضٍاًي ّط فطز ضا اظ ثسٍ تَلس آاست وِ فط

ايي پژٍّص ثط اسبس هسل . ثيط لطاض هي زّسأتحت ت

ٍي اظ تطويت ثؼس  .هي ثبضس ضٍيىطز سيستوي السَى

 گًَِ ذبًَازُ ضا اظ ّن 16اًسدبم ٍ اًؼغبف پصيطي، 

ّبي هتؼبزل زض اعطاف ًمبط  ذبًَازُ. خسا هي سبظز

پصيطي ذبًَازُ لطاض  هيبًي زٍ ثؼس اًسدبم ٍ اًؼغبف

اًسدبم ذبًَازگي ضا پيًَس ػبعفي ، السَى. زاضًس

اػضبي ذبًَازُ ًسجت ثِ يىسيگط هي زاًس ٍ اًؼغبف 

پصيطي ضا هيعاى تغييط زض ضّجطي، ضٍاثظ ًمص ّب ٍ 

. (2)لَاًيي اضتجبعي تؼطيف هي وٌس

اظ خولِ  ثِ ايي تطتيت ًيبظ ثِ ػعت ًفس،

ًيبظي وِ اسبسبً ظازُ . ًيبظّبي عجيؼي ثطط است

ذبًِ هىبًي . ى است آّبي ظًسگي اختوبػي ٍ اضظش

است وِ ًرستيي ضٍاثظ اختوبػي ثب ٍالسيي زض آى 

ذبًَازُ ٍ خبهؼِ والً استبًساضزّبيي ضا . تدطثِ هي ضَز

ثطلطاض هي سبظًس وِ افطاز ثط اسبس آى ّب ذَز ضا 

اضظيبثي ذَز، فطآيٌسي ضٍاًي ٍ . اضظيبثي هي وٌٌس

ٍ يب اػتوبز ثِ ًفس، عجك « اضظش ذَز ». هستوط است

سلسلِ هطاتت ًيبظّبي هعلَ، اظ خولِ ًيبظّبي اسبسي 

 اًسبى ًيبظ زاضز وِ احسبس وٌس، ضبيستِ،. اًسبى است

زض ًتيدِ، اػتوبز ثِ ًفس . هفيس ٍ ثب اضظش است اليك،

اضظضي وِ  .ثِ تَسؼِ ٍ حفظ هفَْم ذَز ثستگي زاضز

زض تىبهل  ّط فطزي احسبس هي وٌس، ػبهل هْوي 

 (.3)ّبي اٍ زاضز گيطي اًگيعُ ي ٍ ضىلــ اختوبع ـضٍاًي

ثٌبثطايي ايدبز احسبس اضظضوٌسي يب ػعت ًفس زض 

تطيي وبضوطزّبي ذبًَازُ ثطاي  فطظًساى اظ هْن

ػعت ًفس اظ خولِ . پطٍضش افطاز سبلن است

ّبي ضٍاًطٌبذتي است ٍ زاضاي هؼٌبي زليك ٍ  سبظُ

 .ضٍضٌي وِ هَضز تَافك ّوِ ضٍاًطٌبسبى ثبضس ًيست

ػعت ًفس زٍ هفَْم هتفبٍتٌس ٍ ثطاي  ذَز پٌساضُ ٍ

 ذَز پٌساضُ. ُ ضسُ استيّط يه تؼبضيفي خساگبًِ اضا

 ػجبضت اظ ًحَُ ازضان فطز اظ ذَز، (تصَض اظ ذَز)

ّبي  ضفتبض ذَز ٍ ًگطش ًسجت ثِ ويفيت اًگبضُ

زيگطاى، زض حبلي وِ ػعت ًفس، ذطٌَزي فطز ًسجت 

(. 4)ثِ ذَز پٌساضُ ذَيص است

اختوبػي است  ػعت ًفس يىي اظ ػَاهل ضٍاًي

 اّويت .افطاز ًمص ثسعايي زاضز وِ زض هيعاى ضبزوبهي

ػعت ًفس زض ايدبز ضبزهبًي ثِ حسي است وِ ثطذي 

ضٌبسي آى ضا  اىٍاظ صبحت ًظطاى ٍ پژٍّطگطاى ض
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 آضگيل ثِ (.5)خعء خسايي ًبپصيط اظ ضبزوبهي هي زاًٌس

ػٌَاى پيطگبم زض ًظطيِ پطزاظاى ضبزي، اضتجبعبت 

ّبي هْن ضبزي هي زاًس ٍ  اختوبػي ضا اظ هؤلفِ

پيًَسّبي ًعزيه ّن چَى زٍستي ، ػطك ٍ اظزٍاج ضا 

 ضوطزُ است   ّبي ثبضظ ٍ اثط گصاض  ثطثِ وبهي اظ ًوًَِ

تطيي  ٍي ثط ايي ثبٍض است وِ ذبًَازُ يىي اظ لَي

پيًَسّبي اضتجبعي اختوبػي است ٍ اثؼبز گًَبگَى آى 

 زضآهس، تحصيالت، هبًٌس ضوبض اػضبي ذبًَازُ،

سبذتبض لسضت ٍ ّوجستگي اػضبي ذبًَازُ اظ تؼييي 

اي  ضبزي هفَْم گستطزُ. ّبي ضبزي ّستٌس وٌٌسُ

. است ٍ زاضاي زٍ هؤلفِ ضٌبذتي ٍ ػبعفي هي ثبضس

تَاظى ثيي ػبعفِ  )هؤلفِ ػبعفي ثِ هؼٌي تَاظى لصت 

ٍ هؤلفِ ضٌبذتي ثِ هؼٌي  (ذَضبيٌس ٍ ًبذَضبيٌس

اضظيبثي فطز اظ ظًسگي ثط عجك  )ضضبيت اظ ظًسگي 

اظ زيسگبُ ػلَم . (6)است (اش استبًساضزّبي شٌّي

ضٌبسي، ٍضؼيت ضٍاًي، خسوبًي ٍ  ضفتبضي ٍ ضٍاى

ًحَُ تدطثِ ثِ زضز يب ضبزي اظ آضايص شٌّي، ضٍاًي ٍ 

ضيَُ تفىط هب است وِ . سجه اًسيطِ هب ًطأت هي گيطز

(.   7)ويفيت ظًسگي هب ضا تؼييي هي وٌس

ثيط ػولىطز أزض ثسيبضي اظ تحميمبت ثِ اّويت ت

ذبًَازُ ثط ضضس ًَخَاى اضبضُ ضسُ ٍ فطآيٌسّبي 

ٍالسيٌي اظ خولِ ًمص هسيطيتي ٍ ًظبضتي ٍالسيي، 

ّوجستگي ذبًَازُ ٍ ثسيبضي ػَاهل زيگط ضا ثطضسي 

ّب هغطح هي وٌس وِ وٌتطل ٍ  ايي يبفتِ. اًس وطزُ

ّوجستگي ٍ ػسم تضبز زض هحيظ ذبًَازُ هي تَاًس 

ضضس هثجت هفَْم ذَز ٍ وفبيت اختوبػي ضا سجت 

 ( .8)ضَز

ًطبى زازًس وِ تؼبهالت هحممبى زض تحميمي 

زاضي ثب ػعت ًفس ًَخَاًبى ي ذبًَازگي اضتجبط هؼي

زض هيبى وليِ هتغيطّبي ذبًَازگي، ثْتطيي . زاضز

ثيٌي وٌٌسُ ػعت ًفس، ضضبيت ذبًَازگي ٍ  پيص

اضتجبعبت ػبعفي هثجت ثيي پسضاى ثب زذتطاى گطٍُ 

ًوًَِ ٍ هَفميت تحصيلي، اًسدبم ذبًَازگي ٍ سغح 

. گطي پسض زض گطٍُ پسطاى ثَز پبييٌي اظ وٌتطل ٍ سلغِ

ًتبيح تحميك ثِ عَض ولي، سْن لبثل تَخْي اظ 

ّبي هرتلف ػولىطز ذبًَازُ ثط اضتمبء تصَض  خٌجِ

. (9)هثجت اظ ذَز ضا زض اٍايل ًَخَاًي ًطبى زاز

پژٍّص حبضط ثب ّسف ثطضسي لسضت پيص 

ثيٌي وٌٌسگي اًسدبم ٍ اًؼغبف پصيطي ذبًَازُ ثط 

ػعت ًفس ٍ ضبزوبهي فطظًساى زض زاًص آهَظاى زذتط 

 . زٍضُ هتَسغِ اًدبم ضس

 

وش بزرسي ر

پژٍّص حبضط ثب تَخِ ثِ اّساف ٍ هبّيت آى 

ثب ضٍش ّوجستگي   همغؼي، ـاظ ًَع پژٍّص تَصيفي

ثِ ػجبضت زيگط ايي . زض لبلت عطح پيص ثيي است

ّبي ضگطسيَى چٌس هتغيطُ  پژٍّص اظ خولِ ثطضسي

است وِ ّسف آى تؼييي سْن ًسجي ّط وسام اظ 

پصيطي ذبًَازُ، زض تجيي ٍ  هتغيطّبي اًسدبم ٍ اًؼغبف

.  فطظًساى ثَزُ است ثيٌي ػعت ًفس ٍ ضبزوبهي پيص

پصيطي ذبًَازُ ثِ ػٌَاى هتغيطّبي  اًسدبم ٍ اًؼغبف

پيص ثيي ٍ ػعت ًفس ٍ ضبزوبهي فطظًساى ثِ ػٌَاى 

. هتغيط هالن هسًظط لطاض زازُ ضس
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خبهؼِ آهبضي ايي پژٍّص ، وليِ زاًص آهَظاى 

اػن اظ زثيطستبى ٍ )زذتط پبيِ زٍم زٍضُ هتَسغِ 

            ضْط ضيطاظ وِ زض سبل تحصيلي (ٌّطستبى

ثِ .هطغَل ثِ تحصيل ثَزًس هي ثبضس  1388ـ 1389

اثتسا اظ ثيي   هٌظَض اًتربة اػضبي گطٍُ ًوًَِ،

ًَاحي چْبض گبًِ آهَظش ٍ پطٍضش ضْط ضيطاظ ثِ 

سپس، اظ ثيي . صَضت تصبزفي يه ًبحيِ اًتربة ضس

ّفت  هساضس زٍلتي زذتطاًِ هَخَز زضآى ًبحيِ،

هسضسِ ٍ اظ ّط هسضسِ زٍ والس زض پبيِ زٍم ثِ 

زاًص آهَظ  303ثِ ايي تطتيت . تصبزف اًتربة گطزيس

اي اًتربة  اي تصبزفي چٌس هطحلِ ثب ضٍش ذَضِ

ضسًس ٍ ثِ ػٌَاى تطىيل زٌّسُ گطٍُ ًوًَِ هَضز 

. اضظيبثي لطاض گطفتٌس

 ّب زض ايي پژٍّص، آٍضي زازُ اثعاضّبي خوغ

پطسطٌبهِ ضبهل؛ چْبض پطسطٌبهِ ثَزُ است وِ 

 پصيطي هثجت، پطسطٌبهِ اًؼغبف اًسدبم ذبًَازگي،

 پطسطٌبهِ ػعت ًفس ٍ پطسطٌبهِ ضبزوبهي

ايي هميبس ثط ؛ پطسطٌبهِ اًسدبم ذبًَازگي. هي ثبضٌس 

اي اظ هتَى هَخَز زض ثبة ّوجستگي  اسبس هدوَػِ

ٍسيلِ سبهبًي،  ثِ ٍ ثب الْبم اظ هسل تطويجي السَى،

ٍال است ئ س28ايي آظهَى زاضاي . سبذتِ ضسُ است

وِ گعيٌِ ّب ثِ صَضت هميبس پٌح لسوتي ليىطت 

 ًوطات تطيي ثبالزضصس25 چٌيي  ّن .عطاحي ضسُ است

تطيي ًوطات   پبيييزضصس25 ،تحت ػٌَاى اًسدبم ثبال 

 هيبًِ ًوطات  زضصس50 تحت ػٌَاى  اًسدبم پبييي،

زض .  اًس تحت ػٌَاى سغح اًسدبم هتَسظ تؼطيف ضسُ

پژٍّص حبضط ثِ هٌظَض تؼييي پبيبيي اظ ضٍش آلفبي 

ثب . زست آهسُ ة/. 92وطٍ ًجبخ استفبزُ گطزيس ٍ همساض

ّبي هتؼسزي ثِ  تَخِ ثِ ايي وِ ايي هميبس زض پژٍّص

هي تَاى ضٍايي ايي هميبس ضا لبثل  وبض ضفتِ است،

 .(10)اػتوبز خْت پژٍّص حبضط زاًست

ايي آظهَى ثب :پصيطي هثجت  پطسطٌبهِ اًؼغبف

الْبم اظ هسل تطويجي السَى زضثبضُ ي ذبًَازُ، ثِ 

آظهَى . ، سبذتِ ضسُ است ( 1382)ٍسيلِ ي ضبوطي 

ٍاالت ثِ صَضت ئٍال است ٍ خَاة سئ س16ضبهل 

 ثبالي ًوطات تحت  زضصس25. هميبس ليىطت است

 پبييي ًوطات  زضصس25ػٌَاى اًؼغبف پصيطي ثبال ، 

  زضصس50 ٍتحت ػٌَاى سغح اًؼغبف پصيطي پبييي 

پصيطي هتَسظ  هيبًِ ًوطات تحت ػٌَاى سغح اًؼغبف

اػتجبض ٍ ضٍايي ايي هميبس زض عي  .اًس تؼطيف ضسُ

ييس لطاض گطفتِ أ آظهَزًي هَضز ت48اي ثط ضٍي  هغبلؼِ

است، وِ ضطيت ّوسبًي زضًٍي هميبس، ثب استفبزُ اظ 

ضٍايي .  گعاضش ضسُ است89/0آلفبي وطًٍجبخ هؼبزل 

               چٌس تي اظ استبزاى ثِ ٍسيلِهحتَايي هميبس 

                    ييس لطاض گطفت ٍ ضطيت أزاًطگبُ هَضز ت

 هحبسجِ 76/0ًجبخ ثطاثط ٍپبيبيي آى ثِ ضٍش آلفبي وط

 .(11)ضس

هميبس ػعت ًفس فطم  ؛پطسطٌبهِ ػعت ًفس

 تْيِ 1967زض سبل وِ  وَپط اسويت  ثِ ٍسيلِوَتبُ

.  گَيِ پٌح گعيٌِ اي هي ثبضس30 است ، ضبهل ضسُ

ًيع پبيبيي هميبس هصوَض ضا  (1382)سْطاثي ٍ الجطظي

 ٍ ضطيت 72/0 اظ عطيك ضطيت آلفبي وطًٍجبخ

زض  . گعاضش وطزًس81/0ثبظآظهبيي آظهَى ثطاثط ثب 
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يبيي هميبس سٌدص اظ عطيك پبپژٍّص حبضط ضطيت 

 .(12)زست آهسُ استثِ  67/0آلفبي وطًٍجبخ هؼبزل 

زض وِ ايي اثعاض ؛ آوسفَضزپطسطٌبهِ ضبزوبهي 

ٍ ثِ  آضگيل ٍلَ تْيِ ضسُ است ثِ ٍسيلِ 1990سبل 

ثِ فبضسي تطخوِ  ( 1378 ) ػلي پَض ٍ ًَضثبالٍسيلِ

  هبزُ است وِ پٌح حيغِ ضضبيت،29، زاضاي گطزيس

وبض آهسي ٍ ػعت ًفس ضا زض ثط  سالهتي، ذلك هثجت،

ذلك  ،11ّبي ضضبيت ضبهل  هميبس ذطزُ .هي گيطز

 2 ٍ ػعت ًفس 4، وبض آهسي 6سالهتي  ،8هثجت زاضاي 

 زض ذطزُ 8ّب هبزُ  اظ ثيي ايي پطسص. پطسص هي ثبضس

ّبي ضضبيت ٍ ذلك هثجت ثِ صَضت هطتطن  هميبس

 هبزُ اي چْبض 29ايي پطسطٌبهِ . هحبسجِ هي گطزًس

ّبي آى ثِ تطتيت اظ صفط تب سِ  گعيٌِ زاضز وِ گعيٌِ

ثطاي  (1386) خَوبض ٍ ضحيوي. گصاضي هي ضًَس ًوطُ

هحبسجِ پبيبيي ايي پطسطٌبهِ ثِ ضيَُ ّوسبًي 

 ٍ ًسزضًٍي اظ ضٍش آلفبي وطًٍجبخ استفبزُ وطز

ثطاي تؼييي . ًس ضا ثِ زست آٍضز92/0ضطيت پبيبيي 

ّبي اصلي  لفٍِى ضٍش تحليل ػبهل ثِ ضٍش مآضٍايي 

 گعاضش 91/0همساض ضٍايي ثطاثط ثب . ثِ وبض ثطزُ ضس

زض پژٍّص حبضط ضطيت آلفبي وطٍ ًجبخ ثطاي . ضس

زست ُ ة/. 93پبيبيي پطسطٌبهِ ضبزوبهي هؼبزل 

. (13)آهس

زض پژٍّص حبضط ثِ ايي ػلت زاًص آهَظاى 

 وِ پبيِ زٍم هتَسغِ اًتربة ضسًس وِ ثبتَخِ ثِ ايي

، اهىبى پصيط ًجَز زض هساضس پسطاًِ  هحمكحضَض

 ثِ زليل ًْبيي ًيي ذّنفمساى پبيِ اٍل زض ٌّطستبى ٍ 

زض ًيوِ زٍم ثَزى زضٍس پبيِ سَم ٍ اًدبم تحميك 

سبل تحصيلي ثسيبضي اظ هساضس اظ اًدبم وبضّبي 

ّبي هرتلف هوبًؼت ثِ ػول  تحميمبتي زض والس

ّبي   لصا زستطسي ثِ زاًص آهَظاى والس،هي آٍضزًس

.  هرتلف ثسيبض هطىل ثَز

ثِ هٌظَض اخطاي پطسطٌبهِ ّبي پژٍّص ثب 

هطاخؼِ ثِ ازاضُ آهَظش ٍ پطٍش ًبحيِ يه ضْط 

ضيطاظ ٍ ثب ّوبٌّگي وبضضٌبسبى آهَظش هتَسغِ 

آهبض ول  (اي، وبضزاًص ًظطي، فٌي ٍ حطفِ)

 .ّبي زذتطاًِ زٍضُ هتَسغِ زضيبفت ضس آهَظضگبُ

ّب ثِ يىسيگط الصبق ضس ٍ زض اذتيبض  پطسطٌبهِ

الظم ثِ شوط است وِ هحمك .  ًسآهَظاى لطاض گطفت زاًص

پس اظ ايدبز اضتجبط اٍليِ اظ عطيك ثيبى اّويت ٍ 

اّساف تحميك ٍ لسضزاًي اظ زاًص آهَظاى ضطوت 

وٌٌسُ، ثب ايدبز حس اػتوبز ًسجت ثِ هحطهبًِ ثَزى 

ّب زض  اعالػبت ٍ ػسم ًيبظ ثِ شوط ًبم، پطسطٌبهِ

 30ثِ عَضتمطيجي  .ُ ضسيّبي اًتربة ضسُ اضا والس

              ّب  زليمِ، ظهبى صطف پبسد زّي ثِ هميبس

آٍضي ضسُ ثب استفبزُ اظ  ّبي خوغ زازُ. گطزيس

   ّوجستگي ٍ آهبضي  ٍ آظهَى SPSSافعاض ًطم

ظهبى تدعيِ ٍ تحليل  ضگطسيَى چٌس گبًِ ثب ضٍش ّن

 .ضسًس

 

ها                                                  يافته

 ثِ ػٌَاى 81تط اظ  اًسدبم ذبًَازُ پبييي

 ثِ ػٌَاى 94 تب 81اًسدبم ذبًَازُ پبييي، اًسدبم ثيي 

 ثِ ػٌَاى اًسدبم 94اًسدبم هتَسظ ٍ اًسدبم ثبالي 

زست ُ ثب تَخِ ثِ ًتبيح ة. ثبال عجمِ ثٌسي ضسُ اًس



 سْيال خبّسي ٍ ّوىبضاى
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 ًفط هؼبزل 155) ًفط، اوثطيت پبسرگَيبى 303آهسُ، اظ 

. زاضاي اًسدبم ذبًَازُ هتَسظ ّستٌس ( زضصس2/51

 زضصس اًسدبم ذبًَازُ 4/26 ًفط هؼبزل 80ّن چٌيي 

 زضصس اًسدبم ذبًَازُ 4/22 ًفط هؼبزل 68پبييي ٍ 

 ثِ 48تط اظ  پصيطي پبييي اًؼغبف چٌيي  ّن .ثبال زاضًس

 تب 48پصيطي ثيي  پصيطي پبييي، اًؼغبف ػٌَاى اًؼغبف

پصيطي  پصيطي هتَسظ ٍ اًؼغبف  ثِ ػٌَاى اًؼغبف56

ثٌسي   ثِ ػٌَاى اًؼغبف پصيطي ثبال عجم56ِثبالي 

 5/47 ًفط هؼبزل 144)ثيطتط پبسرگَيبى  .اًس ضسُ

چٌيي  ّن. پصيطي هتَسظ ّستٌس زاضاي اًؼغبف (زضصس

 61 زضصس اًؼغبف پصيطي پبييي ٍ 3/32 ًفط هؼبزل 98

 . زضصس اًؼغبف پصيطي ثبال زاضًس1/20ًفط هؼبزل 

هبتطيس ّوجستگي فَق ًطبى هي زّس وِ ّوجستگي 

پصيطي،  اًؼغبف ثيي هتغيطّبي اًسدبم ذبًَازگي ثب

اًسدبم ذبًَازگي ثب ػعت ًفس ٍ اًسدبم ذبًَازگي 

 ّن چٌيي ،(p=01/0.)زاض ّستٌس ّوگي هؼٌي ثب ضبزوبهي 

است  هؼٌي زاض ًفس ػعت ثب اًؼغبف پصيطي ّوجستگي

(05/0=p).ضبزوبهي  ثب اًؼغبف پصيطي  ًيع ّوجستگي

. (p=01/0)ثَز  هؼٌي زاض

ثِ هٌظَض ثطضسي ٍ تؼييي پيص ثيٌي ػعت 

اًسدبم ٍ اًؼغبف پصيطي ثِ ٍسيلِ ًفس فطظًساى 

ذبًَازُ، اظ تحليل ضگطسيَى چٌس گبًِ ثِ ضٍش ّن 

R همساض .ظهبى استفبزُ ضس
  زضصس8ًطبى هي زّس وِ   2

 اًسدبم ٍ ثِ ٍسيلٍِاضيبًس هطثَط ثِ ػعت ًفس 

R=08/0 )پصيطي ذبًَازُ تجييي هي ضَز اًؼغبف
2  .) 

چٌيي ًگبّي ثِ ضطايت ضگطسيَى حىبيت اظ آى  ّن

هي تَاًس   (β=26/0 )زاضز وِ هتغيط اًسدبم ذبًَازگي 

 ثيٌي وٌس زاض پيصي ػعت ًفس ضا ثِ عَض هثجت ٍ هؼي

Rّن چٌيي هيعاى 
ٍاضيبًس زضصس 16ًطبى هي زّس وِ  2

هطثَط ثِ ضبزوبهي ثِ ٍسيلِ اًسدبم ٍ اًؼغبف پصيطي 

R=161/0)هي ضَز تجيييذبًَازُ 
2

 ّن چٌيي ًتبيح ( 

 اًسدبم هتغيط وِ است آى اظ حبوي ضگطسيَى ضطايت

 هثجت عَض ثِ هي تَاًس ضبزوبهي  ضا (=37/0)ذبًَازگي

 .وٌس پيص ثيٌي هؼٌي زاض ٍ

 

 بحث

 ػولىطز چگًَگي پژٍّطگطاى اظ ثسيبضي

 ظًسگي زض ضا تؼبهالت ويفيت ٍ ٍالسيي، اضتجبعبت

ُ ّبي تؼييي ثْتطيي اظ يىي ذبًَازگي ضفتبض،  وٌٌس

 پطزاظاى  ًظطيِ.هي زاًٌس فطظًساى ثْعيستي ٍ سالهت

ُ ّبي وِ زاضًس تَافك ًىتِ ايي ثط هرتلفي  سبلن ضيَ

 ذَز اظ ًَخَاًبى ٍ وَزوبى وِ هي ضَز ثبػث ٍالسيي

 ايي ثط  ّن چٌيي، آضگيل.ثبضٌس زاضتِ هثجتي تصَيط

 اػضبي ّوجستگي ٍ لسضت سبذتبض وِ است ثبٍض

ُ ّبي تؼييي اظ ذبًَازُ  ٍ ًگطش. (5)ّستٌس ضبزي وٌٌس

 اٍ ػول ٍ تفىط، احسبس ًحَُ ثط ذَز اظ فطز اضظيبثي

 ايي ثِ پبسد گَيي پژٍّص ايي  ّسف.(5)هي گصاضز تأثيط

 اًؼغبف پصيطي ٍ اًسدبم آيب وِ است ثَزُ سئَال

ضبزوبهي   ٍ ًفس ػعت لسضت پيص ثيٌي  ذبًَازُ

. زاضز ضا فطظًساى

ًطبى زاز همساض لسضت  هغبلؼِ حبضط 

ثيٌي وٌٌسُ هثجت ٍ  ثيٌي اًسدبم ذبًَازُ پيص پيص
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ايي ًتيدِ  . است زض فطظًساى زاض ػعت ًفسي هؼي

ثيبًگط ًمص وليسي هتغيط ّوجستگي ذبًَازُ زض تؼييي 

ايي ثرص اظ ًتبيح . حطهت ذَز هثجت زض فطظًساى است

اًدبم ضسُ زض ايي ّبي حبصل اظ تحميمبت  ثب يبفتِ

 فَق يبفتِ تجييي زض. (15 16ٍ  )ظهيٌِ ّن ذَاًي زاضز

 ٍ گطم ي ضاثغِ ٍخَز وِ وطز ثيبى چٌيي هي تَاى

 ًعزيىي ٍ هسؤليت ٍالسيي، احسبس پصيطش ثب ّوطاُ

 ٍالسيي ٌّگبهي  وِ عطفي اظ ٍ ذبًَازُ اػضبي ػبعفي

 وِ هي زٌّس اخبظُ هرتلف هسبيل ثب ضٍيبضٍيي زض

 زض ضا آًْب ٍ وٌٌس ثيبى ضا ذَز ًظطات فطظًساى

 احسبس ًَخَاى هي وٌٌس، ضطيه تصوين گيطي ّب

 ايي  زض.است ذبًَازُ اظ اضظضي ثب ػضَ هي وٌس

 هحيظ اظ ًبضي ضٍاًي اهٌيت سبيِ صَضت، زض

 ٍ اضظضوٌسي ذَز پصيط،حس حوبيت ٍ گطم ذبًَازگي

 . هي يبثس پطٍضش فطظًساى زض ًفس ػعت

زاض ي ٍخَز اضتجبط هثجت ٍ هؼيّن چٌيي، 

اًسدبم ذبًَازُ ثب ػعت ًفس ضا هي تَاى ثِ ػَاهل 

زض  .فطٌّگي ٍ خوغ گطا ثَزى خبهؼِ ايطاًي ًسجت زاز

گطا افطاز احسبس هي وٌٌس وِ تؼلك  ّبي خوغ فطٌّگ

زض ايي خَاهغ ثط . ذبعط ثِ گطٍُ ٍ اختوبع ذَز زاضًس

ّبي  صسالت ٍ ٍفبزاضي ثِ گطٍُ تىيِ ضسُ ٍ تصوين

ّبي فطزي اضخحيت زازُ ضسُ است ٍ  گطٍُ ثطتصوين

ّبي گطٍُ ترويي  اّساف ٍ اضظش ضفتبض افطاز ثب لَاًيي،

ّبي فطزگطا  اظ سَي زيگط،زض فطٌّگ.ظزُ هي ضَز 

ثيطتط ذَز فطز ٍ اهيبل ٍ احسبسبت اٍ هْن تلمي 

ّبي  افطاز زاضاي فطٌّگ فطز گطا ٍاثستگي. هي ضَز

احتيبخبت ٍ ػاليك  ٍ اي ًساضتِ زضٍى گطٍّي گستطزُ

هغبلؼبت پيطيي  .زيگطاى ضا ووتط هس ًظط لطاض هي زٌّس

گطا  ًطبى زازُ است وِ ايطاًيبى ون ٍ ثيص فطٌّگ خوغ

(. 16)زاضًس

حبوي اظ آى است ايي پژٍّص ّن چٌيي ًتبيح 

 ثِ ٍسيلِزضصسضبزوبهي فطظًساى ضا 6/16وِ هي تَاى 

ثيٌي وطز ٍ تٌْب  پصيطي ذبًَازُ پيص اًسدبم ٍ اًؼغبف

ثيٌي هثجت ٍ  اًسدبم ذبًَازُ لسضت پيص هتغيط

ايي ًتيدِ ًطبى  . فطظًساى ضا زاضت زاض ضبزوبهيي هؼي

زاض اًسدبم ذبًَازُ ثِ  تط ٍ هؼٌي زٌّسُ ضاثغِ لَي

ثب پيبهسّبي هثجت ثطاي   ٍ حوبيت وٌٌسُ ػٌَاى صويوي

ايي ًتيدِ ثب . اظ سغَح ثبالتط ضبزي است فطظًساى،

ثيط أّبي اًدبم ضسُ زض ظهيٌِ ت ّبي پژٍّص يبفتِ

ٍ ّن چٌيي ثب ذبًَازُ ٍ اضتجبعبت اختوبػي 

 اػضبي ّوجستگي ٍ لسضت سبذتبض پژٍّص ّبيي وِ

ُ ّبي تؼييي اظ ضا ذبًَازُ  هي زاًس، ضبزي وٌٌس

ّبي فَق   زض تجييي يبفتِ(.5، 13 ٍ 17)زاضز  ّن ذَاًي

هي تَاى گفت وِ ّط گبُ ًَخَاى ثب پسض ٍ هبزض ذَز 

هي تَاًس ثسٍى  صويويت وٌس، احسبس ًعزيىي ٍ

اضغطاة ٍ احسبس عطز ضسگي ػمبيس ٍ احسبسبت 

ضفتبض  ضاثغِ هغلَة،. ّب زض هيبى ثگصاضز ذَز ضا ثب آى

پصيط ٍالسيي فطصت اثطاظ ٍخَز ٍ  زٍستبًِ ٍ اًؼغبف

 ػالٍُ ثط آى،. استمالل ضا ثطاي ًَخَاًبى فطاّن هي وٌس

احسبس  ًَخَاى حوبيت ػبعفي ٍ اختوبػي ذبًَازُ ضا

افعايص  هي وٌس وِ پيبهس آى سالهت ضٍاًطٌبذتي،

. ضبزي ٍ ذطٌَزي اظ ظًسگي زض فطظًساى است
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 ، ػبعفي تؼْس ٍ پيًَس وِ ضٍاًطٌبسبى هؼتمسًس

ُ ّبي  ثط حبون ػَاعف ٍ گطهي ضٍاثظ هٌسدن،  ذبًَاز

 وِ هي آٍضز ثِ ٍخَز ضا احسبس ايي آى ّب فطظًساى زض

 ثِ ًسجت ٍالسيي ٍ ّستٌس ٍالسيي پصيطش هَضز

ِ ّبي  ثطاي ٍ هسئَلٌس ٍ حسبس ّب آى ذَاست

 ٍلت آًبى تحصيلي غيط ٍ تحصيلي فؼبليت ّبي

 ػسم ٍ آضاهص ايدبز ثبػث هَاضز ايي توبم. هي گصاضًس

 (.18)هي ضَز آى ّب فطظًساى زض اضغطاة احسبس

 

 نتيجه گيزي

ايي هغبلؼِ ًطبى زاز وِ اًسدبم ذبًَازگي 

ًمص هؤثط ٍ پيص ثيٌي وٌٌسُ ػعت ًفس ٍ ضبزوبهي 

.  فطظًساى زض زاًص آهَظاى زذتط زٍضُ هتَسغِ ضا زاضز

ِ اي ٍ گطم ضٍاثظ وِ ثٌبثطايي، ًَخَاًبًي  ثب صويوبً

والم،  ثب ٍالسيي هحجت ٍ ػطك زاضًس، هَضز ذَز ٍالسيي

 ًيبظّب هي گيطًس، ثِ لطاض هحجت آهيع ضفتبضّبي ٍ لوس

ِ ّبي ٍ  ّوِ ثب ضا هي ضَز، آى ّب تَخِ آًْب ذَاست

 ٍ هي پصيطًس تَاًبيي ّبيطبى ٍ ذصَصيبت، ٍيژگي ّب

 تحميط اظ تطس ثسٍى ضا ذَز ًظطات ٍ ػمبيس هي تَاًٌس

 ٍ ػبعفي فضبي چٌيي وٌٌس، ٍخَز ثيبى توسرط ٍ

 تؼبلي ٍ ضضس ثبػث هي تَاًس وِ است ذبًَازُ ضٍاًي

 ثطاي ضبزهبًي اظ ثبالتطي سغح ٍ هثجت ذَز حطهت

   . گطزز فطظًساى

ثب تَخِ ثِ ًتبيح پژٍّص پيطٌْبز هي ضَز اظ 

ثطاي ٍالسيي زض ظهيٌِ  ّبيي وبضگبُعطيك ايدبز 

ّبي زٍضُ ًَخَاًي ٍ چگًَگي ضفتبض  تغييطات ٍ ٍيژگي

 افعايص آگبّي ٍ زاًص  خْت ثب فطظًساى زض ايي زٍضاى

ّبي تطثيتي هجتٌي ثط  آهَظش ضيَُ ٍ ّن چٌيي ٍالسيي

 ػعت يگَيي زض خْت اضتمب تمَيت ٍ پبزاش ٍ هثجت

ّبي افعايص ضبزهبًي  ُ تىٌيهياضاٍ ًفس فطظًساى 

. ثتَاى اًسدبم ٍ اًؼغبف پصيطي ذبًَازُ ضا افعايص زاز

ضوٌبً ايي ًىتِ ضا ثبيس زض ًظط زاضت وِ تؼوين ًتبيح 

ثبيس ثب احتيبط صَضت گيطز، ظيطا پژٍّص حبضط زض 

ضْط ضيطاظ ٍ ثب زاًص آهَظاى پبيِ زٍم هتَسغِ 

 .اًدبم گطفتِ است

 

تقديز و تطکز 

ايي هغبلؼِ حبصل عطح تحميمبتي هصَة  

زاًطگبُ آظاز اسالهي  ٍاحس هطٍزضت ثَز وِ ثب حوبيت 

هبلي ضَضاي تحميمبت آهَظش ٍ پطٍضش فبضس اًدبم 

.   ضس
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Abstract 

 

Background & aim: The role of family in shaping affective and cognitive characteristics of children, especially 

girls, who the future health of community depends on their mental health, is evident. The purpose of this study 

was to determine the predictive power of family cohesion and flexibility on self-esteem and happiness of 

children in high school girl students in Shiraz. 

 

Methods: In the present correlational study design, 303 cases of Shiraz secondary girl students who lived 

with their parents were chosen through the multistage random cluster sampling method. They responded to 

questionnaires for consistency of family, positives flexibility, Cooper Smith Self-esteem and Oxford Happiness 

scale.  The data were analyzed by Pearson correlation and multiple regressions. 

 

Results Family consistency had significant positive power predictive for criterion variables self-esteem and 

happiness (p <0.05), whereas the flexibility had no such significance. 

 

Conclusion: Quality of operation of parents, communication and interaction in family life is one of the best 

determinants of behavior, health and well-being of children, including their self-esteem and happiness. 
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