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، سبكُاي دلبستگی ي حمایت خاوًادگی با یادگيري تحصيلیريابط بيه مُارتُاي 

  مًفقيت يابستٍ بٍ خاوًادٌ یا داوطجً: خًدتىظيم داوطجًیان

 2ايلٌبص سزبديبى ، 1دكتش هحوذ علي ًبدي

 

 چكيذُ

( تژبًَاديي )سٍاثژف ثژيي يژبدييشي تژَدمٌبين ثژب  وبيژا ارتوژبعي         ثشسسژي ّذف اغلي ايي پژوٍّص  

  -علژي  سٍش اًزبم ايي پوٍّص. ُ اساضذُ، سجكْبي دلجستگي ٍ هْبسمْبي محػيلي داًطزَيبى ثَد ادساک

مطژكي   سا كليِ داًطزَيبى داًطگبُ آصاد ٍ دٍلتي ضْش اغژهْبى   پوٍّص  بؾشربهعِ آهبسي . ثَد ّوجستگي

ًوًَژِ كژَّي ٍ   ًوًَِ آهبسي ايي پوٍّص ثش اسبس هكبلعِ هقذهبمي ٍ ّوچٌيي رذٍل معييي  زن . هي دادًذ

داًطزَيبى ثب سٍش مػبدفي سبدُ اًتخبة ٍ پشسطٌبهِ ّب دس هژَسد   . ًهش ثشآٍسد يشديذ 300( 2001)ّوكبساى

هژَسد اص پشسطژٌبهِ ّژب ثبصيشداًژذُ ضژذ، ثژذيي هعٌژب كژِ ًژشي پبسژخگَيي ضژشكا             272.  آًْب  ارشا يشديذ

سژبل ٍ   42مژب   18سژبل ثژب داهٌژِ     42/22هيژبًگيي سژٌي داًطژزَيبى   . دسغذ ثژَد  66/90كٌٌذيبى دس پوٍّص 

ًهژش اص   112سضتِ داًطگبّي هتهژبٍ  اًتخژبة ضژذًذ كژِ      26پبسخ دٌّذيبى اص . ثَد 20/3اًحشاف استبًذاسد 

ًهش دس داًطگبُ آصاد اسالهي ٍا ژذ تَساسژگبى  هطژ َل ثژِ محػژي        160آًْب دس داًطگبُ دٍلتي اغهْبى ٍ 

اص پشسطژٌبهِ ّژبي ساّجشدّژبي يژبدييشي      يشّژبي پژوٍّص  هت  ثژشاي سژٌزص  : اثضاسّبي اًژذاصُ ييژشي  . ثَدًذ

 ،(1983پشٍسيذاًَ ٍ ّلش، ( )فشم تبًَادُ)ادساک ضذُ  ،  وبيا ارتوبعي(1988، صيوشهي ٍ پًَض)تَدمٌبين 

ضبه  هْبسمْژبي هژذيشيا ٍ،ژا، موشكژض، يژَش دادى ٍ      )صيشهقيبس 6آصهَى هْبسمْبي محػيلي كِ داساي 

ٍ فْشسژا دلجسژتگي   ( 1383سربيي، ا وذي ٍ عبثذي، )( ٍ اهتحبى دادى يبدداضا ثشداسي، تَاًذى، ًَضتي

داساي سژِ صيژش   )سژَال  15دس ( 1978)كِ ثب استهبدُ اص هَاد آصهَى دلجستگي ّژبصى ٍ ضژيَس   3(AAI)ثضسيسبل

 ثژَد، مٌبين ضذُ ٍ دس هَسد داًطزَيبى داًطژگبُ مْژشاى ٌّزبسيژبثي ضژذُ     ( ٍ دٍ سَيشا هقيبس ايوي، ارتٌبثي

 75/0، 09/0، 86/0پشسطٌبهِ ثژِ مشميژت    چْبسًجبي هحبسجِ ضذُ ثشاي ايي ٍؾشيت آلهبي كش. يشديذاستهبدُ 

ًتژبيذ  . اسژتهبدُ ضژذ   SPSS 16ثوٌبَس محلي  دادُ ّبي يشدآٍسي ضژذُ اص ًژشم افژضاس   . هحبسجِ يشديذ7/0ٍ 

يژژا  وب يژژبدييشي تژژَدمٌبين ثژژب  ژژبكي اص آى ثژژَد كژژِ هيژژبى  ٍ مژژبٍ كٌژژذال ّوجسژژتگي پيشسژژَىآصهژژَى 

هْبسمْژژژبي محػژژژيلي  ،(p< ٍ203/0;r 01/0)ادساک ضژژژذُ مَسژژژف داًطژژژزَيبى(  تژژژبًَاديي)ارتوژژژبعي

ساثكِ هعٌبداسآهبسي ٍرَد داسد، ثژِ عژالٍُ هيژبى     ًٍيض ثب سجكْبي دلجستگي (p< ٍ168/0;r 01/0)داًطزَيبى

 ًيژض ، (p< ٍ205/0;r 01/0)، سژي (p< ٍ220/0;r 01/0)محػژيلي داًطژزَيبى  سضژتِ  ٍ  يبدييشي تژَدمٌبين 

                                                           
 nadi2248@yahoo.com– 09133268857-(اغهْبى)استبديبس داًطكذُ علَم مشثيتي ٍ سٍاًطٌبسي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍا ذ تَساسگبى -1
ثبضگبُ اد اسالهي ٍا ذ علَم ٍ محقيقب  اغهْبى ٍ عؿَ عؿَ ّيأ  عوي داًطگبُ اص -اغهْبى داًطگبُ سٍاًطٌبسي دكتشاي داًطزَي -2

 (اغهْبى)تَساسگبى ٍا ذ پوٍّطگشاى رَاى داًطگبُ آصاد اسالهي
3
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َ  ًتژبيذ محليژ  سيشسژيَى    . اسمجبـ هعٌبداس آهبسي هطبّذُ يشديذ  ژبكي اص آى ثژَد كژِ  وبيژا      سٍ ثژِ رلژ

مژَاى پژيص    سژجكْبي دلجسژتگي   ٍ ، هْبسمْبي محػيليادساک ضذُ مَسف داًطزَيبى( تبًَاديي)ارتوبعي 

ٍ مقَيژا هٌبسژت  وبيژا    ثب مأكيذ ثش مَاى پژيص ثيٌژي كٌٌژذيي    . ثيٌي يبدييشي تَد مٌبين سا داسا هي ثبضذ

هي مَاى يبدييشي تَدمٌبين سا دس داًطژزَيبى افژضايص    تبًَاديي ٍ آهَصش هْبسمْبي محػيلي دس داًطگبُ

 .داد

هْبسمْبي محػيلي، سژجكْبي دلجسژتگي،  وبيژا تژبًَاديي،  يژبدييشي تژَدمٌبين        :كليد ياشٌ َا

 .،داًطزَ، داًطگبُ

 مقدمٍ

هكبلعژب   (. 1380كژذيَس،  )اص سَي ثٌژذٍسا هكژشش ضژذ     1960اسا كِ اص دِّ  اي سبصُ 1تَد مٌبيوي

اٍليِ دس ايي صهيٌِ هتوشكض ثش تَد مٌبيوژي ثژِ هعٌژبي عژبم كلوژِ ثژَد كژِ دس صهيٌژِ ّژبي يًَژبيَى فژشدي،            

ايي سبصُ دس صهيٌِ يبدييشي هكشش ضذ ٍ هژَسد مَرژِ ًبشيژِ     1980اص دِّ . تبًَاديي ٍ ارتوبعي هكشش ضذ

هٌبَس اص تژَد   .اص رولِ سفتبسيشايي، ضٌبتا يشايي ٍ سبتتبس يشايي ،شاس يشفاّبي يًَبيَى سٍاًطٌبسي 

مٌبيوي ايي اسا كِ داًطزَيبى هْبسمْبيي ثشاي قشا ي، كٌتژشل ٍ ّژذايا فشايٌژذ يژبدييشي تژَد داسًژذ ٍ       

پوٍّص  ًتبيذ(. 1992، 2ثشي)ك  فشايٌذ يبدييشي سا اسصيبثي كٌٌذ ٍ ثِ آى ثيٌذيطٌذ  ،موبي  داسًذ يبد ثگيشًذ

ًطبى داد كِ تَد مٌبيوي، تَد كبسآهذي ٍ اؾكشاة اهتحژبى ثْتژشيي پژيص    ( 1990) 3پيٌتشيذ ٍ دي يشٍ 

ّوچيٌيي تَد كبسآهذي دس پسشاى ٍ اؾكشاة اهتحبى دس دتتژشاى  . ثيٌي  كٌٌذُ ّبي عوكشد محػيلي ّستٌذ

تهبدُ عبه  رٌسيا ثش هيژضاى اسژ   ًتبيذ ثعؿي اص پوٍّص ّب،  بكي اص عذم مبحيش. ثِ قَس هعٌي داسي ثيطتش ثَد

( 1989) 7ٍ ّبيژذ  6ايژي دس  ژبلي اسژا كژِ لژيي     (. 1994، 5ٍ يبًژ   4آًژذسهي )اص ساّجشدّبي ضٌبتتي اسژا  

 .دسيبفتٌذ كِ اص ايي ًبش دتتشاى ٍ پسشاى مهبٍمي ًذاسًذ، ثلكِ مهبٍ  آًْب دس صهيٌِ يبدييشي اسا

صُ، ّوپَضژي ًسژجتب صيژبد ايژي ًبشيژِ ّژب ثژب        اص ٍيويي هطتشک ديذيبّْبي يًَبيَى ًسجا ثِ ايي سژب  

ّوِ ايي ًبشيِ ّب ّستِ اغلي سبصُ تَدمٌبيوي سا ساّجشدّژبي ضژٌبتتي ٍ فشاضژٌبتتي هعشفژي     . يكذيگش اسا

ي،  ساّجشدّژبي ضژٌبتت   (.1996، 10، پَسدي ٍ ّژبمي 1990، 9، صيوشهي1990، 8پيٌتشيذ ٍ دي يشٍ )كشدُ اًذ 

. تِ هي ضَد كِ يبدييشًذُ دس ؾوي يبدييشي هَسد استهبدُ ،شاس هي دّژذ ثِ ّش يًَِ اًذيطِ، سفتبس يب عو  يه

ّذف ايي ساّجشدّب كوک ثِ فشاييشي، سبصهبًذّي ٍ رتيشُ سبصي داًص ّب، هْبسمْب ٍ سَْلا ثْشُ ثشداسي 
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دس ٍا،ژ  ايژي ساّجشدّژب ثژِ چژبسُ       (.1384، ثِ ًق  اص سيف، 1998، 1ٍايٌستبيي ٍ ّيَم)اص آًْب دس آيٌذُ اسا 

ستهبدُ هي كٌذ، ًذيطي ّبيي كِ داًطزَ ثشاي يبدييشي، ثِ تبقش سپبسي، يبدآٍسي ٍ دسک هكبلت اص آًْب اا

ايي ساّجشدّب ّن ثشاي مكژبليف سژبدُ ٍ  هژر كشدًژي ٍ ّژن       .(1986پًَض،  –هي ٍ هبسمٌيض صيوش)اضبسُ داسد 

،  ساّجشدّژبي فشاضژٌبتتي   يّوچٌژي  .ثشاي مكبليف پيچيذُ مژش كژِ ثژِ دسک ٍ فْژن ًيبصهٌذًژذ، كژبسثشد داسًژذ       

ايژي ساّجشدّژب سا   . ساّجشدّبيي ّستٌذ كِ ثشاي ًببس  ثش ساّجشدّبي ضٌبتتي ٍ ّذايا آًْب ثِ كبس هژي سًٍژذ  

داهٌژِ اي اص  ، ثشًبهژِ سيژضي   (.ّوژبى )هي مَاى ثِ سِ يشٍُ ثشًبهِ سيضي، مٌبين ٍ اسصضژيبثي قجقژِ ثٌژذي كژشد     

د هٌبسژت، مخػژيع صهژبى، معيژيي سٍش ارژشا، معيژيي هژالک        فعبليتْب اص ،جي  معيژيي ّژذف، اًتخژبة ساّجژش    

مٌبژين،  (. 1380، ثِ ًقژ  اص غژوذي،   1985، 2ربكَثض)غال ي سا دس ثش هي ييشد ااسصضيبثي ٍ اًتخبة ساّجشد 

ًببس  يب كٌتشل فشايٌذّبي ضٌبتتي ثِ فشد اهكبى هي دّذ مب پيَستِ فشآيٌذّبي ضٌبتتي تَد سا محا ًبژش ٍ  

اسصضژيبثي،  (. ّوژبى )ضٌبسبيي ٍ اغالش كٌژذ   سا كبال  هَرَد دس رْا سسيذى ثِ ّذفد،ا ،شاس دّذ ٍ اض

پژبسي  ٍ رژبكَة،   )ضژَد   ّبي ًبن دّي ٍ يبدييشي فشد هشثَـ هي ثِ اسصيبثي مَليذا ، فشآيٌذّب ٍ رشيبى

تي ٍ تاعن اص ضژٌب  ثبالساّجشدّبي ( 1998)ٍ كبي ( 1985)ثِ اعتقبد ضَئٌهلذ (. 1380ثِ ًق  اص غوذي،  1984

 ٍ . ًْهتژِ ٍ هژَحش دس  ژ  هسژبئ  پيچيژذُ اص رولژِ هسژبئ  سيبؾژي سا داسا ّسژتٌذ          فشاضٌبتتي هبّيتي پيچيژذُ 

هكبلعبمي كِ دس صهيٌِ ٍيويي ّبي افشاد تژَد مٌبژين ييژش ٍ  يژش تژَدمٌبين يژش دس  ژَصُ ّژبي يًَژبيَى          

َ  غَس  يشفتِ،  بكي اص ايي اسا كِ ايي افشاد هعوَال ضشٍع كٌٌذُ يبدييشي ّ  لستٌذ ٍ اّذاف ،بثژ  ٍغژ

دس ثشتَسد ثب هَ،عيا ثب مبكيذ ثش عٌبغژش هطژبثِ ٍ   (. 1986پيٌتشيچ، ) يي هي كٌٌذعيٍ دسا يبفتٌي ثشاي تَد م

هتهبٍ  آضٌبيي ٍ ًبآضٌبيي سا مطخيع دادُ ٍ ثب ايزبد اسمجبـ هيبى ارضا ّوَاسُ سژعي دس دسک هَ،عيژا ثژِ    

ثژِ  ژذي    فشاييژشاى اّويا دسک دس ًبش ايژي يژشٍُ اص   . ًذغَس  يک ك  ٍ استهبدُ اص مزشثيب  تَد داس

ايژي  (. 1990پيٌتژشيچ ٍ دي يژشٍ ،   ) ثِ ثشتَسد ثب هَ،عيا ًوي پشداصًذاسا كِ مب هَ،عيا سا دسک ًكٌٌذ 

م ييش ّذف سا دسک هي كٌٌذ ٍ هتٌبست ثب م ييش ّذف ٍ ًبديذُ يشفتي اقالعب  ًبهشثَـ ثِ م ييش  زَيبىداًط

آًبى اص ساّجشدّبي كبسآهذ ثِ هٌبَس دسژتيبثي ثژِ اّژذاف تژَد اسژتهبدُ هژي كٌٌژذ ٍ دس        . ساّجشد هي پشداصًذ

غَس  لضٍم ساّجشدّبي هَسد استهبدُ سا اغالش هي كٌٌذ يب م ييش هي دٌّذ ٍ دس ثْژشُ ييژشي اص ساّجشدّژبي    

پَسدي )ًذشدّبي هَسد استهبدُ آيبّي داساص چشايي ٍ چگًَگي ساّج(. 1990صيوشهي، )ضٌبتتي تكش پزيشًذ

سژعي دس   "اهتحبى كشدى"عولكشد تَد سا هَسد ثبصثيٌي ،شاس هي دٌّذ ٍ ثب استهبدُ اص ساّجشد (. 1996ٍ ّبمي، 

ّژذف ٍ   ،اسصضژيبثي كژِ اص عولكژشد تژَد    (. 1986پيٌتژشيذ،  ) مطخيع ًقبئع ٍ اغالش ٍ رجشاى آًْب داسًذ 

، ثژِ ًقژ  اص سهؿژبًي، ضژو  اسژهٌذ      1976فالٍل، )هبّيا مكليف ثِ عو  هي آٍسًذ، اسصضيبثي ٍا،عي اسا 

دس صهيٌِ ًقص ساّجشدّبي تَد مٌبيوي ثش    هسئلِ، اعن اص هعوَلي ٍ  يشهعوَلي  (.1386آثبد ٍ قْوبسجي، 

لِ يعٌژي  ب ژبكي اص آى اسژا كژِ هسژ    ( 1997) هكبلعِ لَكبًگلي ٍ ّوكبساى. يبفتِ ّبي هتٌب،ؿي هَرَد اسا
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هسژئلِ يعٌژي هعلژَم كژشدى هَ،عيژا هزْژَل اسژا، اص ايژي سٍ          ،شاس يشفتي دس ثشاثش هَ،عيا هزَْل ٍ  ژ  

دس هقبثژ    .ساّجشدّبي تَد مٌبيوي دس    هسبئ  اعن اص هعوَلي ٍ  يش هعوَلي ًقطي اسبسي ايهب هژي كٌٌژذ  

هعتقذًذ كِ ساّجشدّژبي تژَد مٌبيوژي عوژذمب دس ثشتژَسد ثژب هسژبئ         ( 1999)ٍ دي يشٍ  ( 1986)پيٌتشيچ 

اص ايژي سٍ ساّجشدّژبي تژَد مٌبيوژي دس     . ٍ فشغا ثشٍص ٍ ظْژَس پيژذا هژي كٌٌژذ      يشهعوَلي فعبل هي ضًَذ

 .(1384رَكبس،)ثشتَسد ثب هسبئ   يشهعوَلي فعبل هي ضًَذ ٍ    ايي يشٍُ اص هسبئ  سا آسبى هي كٌٌذ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                

 

 (1990)ٌتشيچ ٍ دي يشٍ  الگَي ًبشيِ يبدييشي تَد مٌبيوي پي: 1ضك  

ثژِ عقيژذُ ٍي   . ثٌذٍسا، هجٌبي يبدييشي تَدمٌبيوي، ضٌبتا ارتوبعي اسا 1ثش اسبس ًبشيِ سِ ٍرْي

فعبليتْبي يبدييشي داًطزَيبى ثِ ٍسيلِ سِ عبه  فشايٌذّبي ضخػي، هحيكي ٍ سفتبسي آًْب معييي هژي ضژَد   

( 1990) 3ٍ دي يژشٍ   2تژَد مٌبيوژي سا پيٌتژشيذ   ًبشيِ يبدييشي (. 1384، ثِ ًق  اص رَكبس،1996ثٌذٍسا، )

سا ثِ عٌَاى ثبٍسّبي  6ٍ اؾكشاة اهتحبى 5، اسصضگزاسي دسًٍي4آًْب تَدكبسآهذي(. 1ضك  )هكشش كشدًذ 

طژزَيبى سا محژا عٌژَاى    داً 7اًگيضضي دس ًبش يشفتٌذ ٍ ساّجشدّژبي ضژٌبتتي، فشاضژٌبتتي ٍ مژالش ٍ مژذثيش     

ثژِ هزوَعژِ ثبٍسّژبي داًطژزَيبى دس هژَسد مَاًژبيي        8َدكبسآهژذي ت. مٌبيوي هعشفي كشدًژذ يبدييشي تَد

ًتبيذ محقيقب  دس ايژي صهيٌژِ  ژبكي اص آى اسژا كژِ      (. 1998، 9ضبًک)يطبى دس اًزبم مكبليف اضبسُ داسدّب

                                                           
1
 - Triadic theory 

2
 - Pintrich 

3
 - De Groot  

4
 - Self – efficacy  

5
 - Intrinsic value  

6
 - Test anxiety  

7
 - Management and effort 

 
- Self- efficacy        

 
- Schunk        

 ثبٍسّبي اًگيضضي

اؾكشاة 

 اهتحبى

اسصش 

 دسًٍي يزاسي

 -تَد

 كبسآهذي

 يشي تَد مٌبيويساّجشدّبي يبدي

 ساّجشدّبي ضٌبتتي

 

 ساّجشدّبي ضٌبتتي   ساّجشدّبي فشاضٌبتتي  
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داًطزَيبًي كِ تَد سا تَدكبسآهذ هي داًٌذ، اص ساّجشدّبي ضٌبتتي ٍ فشاضٌبتتي ثيطتشي استهبدُ هي كٌٌژذ  

اسصضژگزاسي دسًٍژي ثژِ    (. 1996، 1پژبسي  ٍ اكژب  )كبليف اغشاس ثيطتشي اص تَد ًطبى هي دٌّژذ  ٍ دس اًزبم م

اّويتي كِ داًطزَ ثِ يک مكليف يب دسس تبظ هي دّذ، ثژبٍسي كژِ ثژِ آى مكليژف داسد ٍ ّژذفي كژِ اص       

 لجژِ ثژش   محقيقب  ًطبى هي دٌّذ كِ داًطزَيبًي كِ داساي اًگيضُ . هكبلعِ آى دًجبل هي كٌذ، اقالق هي ضَد

، ثژِ  1968، 2ايوژض ٍ آسچژش  )كبس ٍ مكليف اًذ، اص ساّجشدّبي ضٌبتتي ٍ فشاضٌبتتي ثيطتشي استهبدُ هي كٌٌژذ  

 (.1386ًق  اص سهؿبًي، ضو  اسهٌذ آثبد ٍ قْوبسجي، 

ًطبى ( 1990، ثِ ًق  اص صيوشهي، 1986، ٍايٌسبيي ٍ هبيش، 1987سيوًَض، ثَكْف، )پوٍّص ّبي هتعذد 

ييشاى تَد مٌبين ثِ قژَس فعبالًژِ اص ساّجشدّژبي يژبدييشي اسژتهبدُ هژي كٌٌژذ ٍ اص پيطژشفا         كِ فشا هي دٌّذ

پژوٍّص ّژبي ديگژش اص رولژِ     . ثبالمشي، ًسجا ثژِ افژشادي كژِ يژبدييشي تژَد مٌبژين ًذاسًژذ، ثشتَسداسًژذ        

ًيژض  ( 1996، ثِ ًق  اص صيوشهي، 1997، 6، ٍ هيطي ثبم1971 5، كبًهش1974 4، مَسسي ٍ هبَّمي1977، 3ثٌذٍسا)

( 1988)صيوشهي ٍ پژًَض . . ًيض  بكي اص ٍرَد ساثكِ ثيي تَد مٌبيوي فشاييشاى ٍ پيطشفا محػيلي آًبى اسا

مٌبين ًطبى دادًذ كِ ثيي هَفقيژا   -دس محقيقي محا عٌَاى مهبٍمْبي فشاييشاى دس ساّجشدّبي يبدييشي تَد

ثژِ اعتقژبد صيوژشهي ٍ پژًَض     .ٍرژَد داسد تَد مٌبين ساثكژِ هعٌژي    -محػيلي ٍ استهبدُ اص ساّجشدّبي يبدييشي

مٌبين دس يبدييشي داساي صيشهزوَعِ ّبيي اسا كژِ هژي مژَاى آًْژب سا      -ساّجشدّبي يبدييشي تَد( 1988)

ثژِ كژبسثشد فعژبل ساّجشدّژبي اًگيضضژي كژِ        -7مٌبيوژي اًگيضضژي   -تژَد  -1 :ضبه  صهيٌِ ّبي ريژ  داًسژا  

داًطزَيبى دس موبم هشا   يبدييشي تَد سا افشادي اليق، ايي . يبدييشي سا افضايص هي دّذ، اقالق هي ضَد

 ًيژض  ،9تژَد مٌبيوژي فشاضژٌبتتي    -3ٍ  8مٌبيوژي ضژٌبتتي   –تژَد   -2 اص ًبژش  .تَدكبسآهذ ٍ هستق  هي ثيٌٌذ

مٌبين، افشادي ّستٌذ كِ دس يبدييشي ثشًبهِ سيضي، سبصهبًذّي، تَدآهَصي، تَد كٌتشلي ٍ  -فشاييشاى تَد

ثِ استهبدُ ثْيٌِ اص هٌبث  يًَبيَى كژِ     11مٌبيوي سفتبسي -تَد -4 (.1991، 10چبًک)ذتَد اسصيبثي هي كٌٌ

ايي هٌبث  ضبه ، صهبى، هكبى، چگًَگي كوک يشفتي اص هٌبث  . يبدييشي سا ثيطتش هي سبصد، اقالق هي يشدد

ص رولژِ،  چگًَگي كوک يشفتي اص هٌژبث  دس دسژتشس ا   "، ٍالذيي، صهبى، هكبى،استبد "دس دستشس اص رولِ،

دس ٍا،  هي مَاى ارعبى كشد كِ  (.1988، 12صيوشهي ٍ پًَض)َصضي هي ثبضٌذهَاد آه ٍ ٍالذيي، دٍستبىاستبد، 

تژژبًَادُ ٍ  وبيژژا ّژژبي آى ثعٌژژَاى يكژژي اص اسكژژبى  وبيژژا ارتوژژبعي مَاًژژبيي ضژژك  دّژژي ثژژِ سفتبسّژژبي 

                                                           
1
 - Paris & Oka 

2
 - Ames & Archer  

3
 - Bandura  

4
 - Thorsen & Mahoney  

5
 - Kanfer  

6
 -  Mechen baum 

7
 - Motivational 

8
 - Cognitional self- regulated  

9
 - Meta Cognitional  

10
 - Schunk 

11
 - Behavioral self-regulated self regulated 

12
 - Zimmerman & Ponez 
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ة فطبس سٍاًي سا اص پٌذ قشيژق  َس هعتقذ  اسا كِ  وبيا ارتوبعي احشا  ًبهكلَمسا .تَدمٌبين سا داساسا

ضبه  يَش دادى ثِ هطكال  افشاد ٍ اثشاص ا سبسژب  ّوژذلي،   : مَرِ عبقهي -1:معذي  ٍ مؿعيف هي كٌذ

 -3.يعٌي اسائِ  وبيا ٍ يبسي كِ ثِ سفتبس اًكجب،ي هي اًزبهذ:يبسي سسبًي -2.هشا،جا، فْن ٍ ،َ  ،لت دادى

اسائِ پسخَساًذ اص سژَي  : اسصيبثي -4.ص مَاًبيي هقبثلِ اي افشاداسائِ ساٌّوبيي ٍ مَغيِ رْا افضاي: اقالعب 

دسيبفژا  وبيژا ارتوژبعي    : ربهعژِ پژزيشي   -5.ديگشاى دس صهيٌِ كيهيا عولكشد هٌزش ثِ مػحيح عولكژشد 

پوٍّطژْب ثژِ   . دس ًتيزِ احشا  سَدهٌذي ثِ دًجبل هژي آٍسد . هعوَال ثِ ٍاسكِ ربهعِ پزيشي ثِ ٍرَد هي آيذ

لژَ هعتقژذ اسژا  وبيژا     . قص معذي  كٌٌذُ  وبيژا ارتوژبعي ثژش اسژتشس مبكيژذ داضژتِ اًژذ       قَس حبثا ثش ً

 وبيژا  . ارتوبعي احشا  سٍيذادّبي استشس صا سا معذي  هي كٌژذ ٍ ثژِ مزشثژِ عَاقژف هخجژا هژي اًزبهژذ       

ادثيب  پوٍّطي دس صهيٌژِ  وبيژا ارتوژبعي سا هژي     . ارتوبعي ثب ضبدكبهي ٍ سالها سٍاًي ساثكِ هخجا داسد

هكبلعژبمي  (ة.هكبلعبمي كِ هتوشكض ثش سيستوْبي  وبيتي دس هحژيف اسژا  (الف :َاى ثِ دٍ دستِ مقسين كشدم

كِ ثِ سبصُ  وبيا ارتوبعي مػَسي مَرِ داسًذ يعٌي ثٌب ثِ مػَس ضخػي، چژِ هيژضاى اص  وبيژا ضخػژي     

سژجحبًي  )ِ اًژذ دس هزوَع محقيقب  ثش ًقص  وبيا ارتوبعي ٍا،عي ٍ مػَسي مبكيذ داضژت .  ثشتَسداس اسا

ّوچَى اهتحبى، مژشس   يداًطگبُ، محػي  ٍ هَفقيا دس آى، ثْوشاُ عَاه  استشس صاي. (1385ًواد ٍ عبثذي،

ّوگي معژبدل  ( كِ داًطزَ ،جال ثشاي ايي رذايي آهبدُ ًطذُ اسا)رذايي اص تبًَادُ ٍ يبّبً اص هطشٍـ ضذى

اص  وبيژا تژبًَاديي سيطژِ دس هكبًيسژن ّژبي      اهب ادساک داًطژزَ   .اٍ سا ثشاي اداهِ محػي  ثش ّن هي صًٌذ

هجتٌي ثش ايي اهش اسا كِ پيًَژذّبي عژبقهي   ( 1980، 1973، 1969ثبلجي، )ًبشيِ دلجستگي  . دلجستگي اٍ داسد

دسًٍسژبصي هژي ضژًَذ، ثژِ يسژتشُ ٍسژي         1دس ،بلت هذلْبي رٌّژي ( هشا،ت)ًخستيٌي كِ ثيي كَدک ٍ هبدس 

، دس قَل 2ن هي يبثٌذ ٍ الگَي ايي سٍاثف، يعٌي سجكْبي دلجستگيسٍاثف ثيي ضخػي كَدک دس آيٌذُ معوي

كلژش،   -؛ ٍسژا ٍ ضژلذى  1985، هيي، كبپلي ٍ كسيذي، 1991ثشمَسمَى، )قَل صًذيي ًسجتب پبيذاس هي هبًٌذ 

، سٍاًطٌبسژي محژَلي ٍ   4، ًكب  ثشرستِ اي سا اص سٍاى محلي  يشي، كشداسضٌبسژي 3ثبلجي ٍ آيٌضٍسث(. 1994

ٍ ًبن ثخطي ّيزبًي، مشكيت كشدُ ٍ دس سبصهبًذّي ًبشيژِ   5دس هَسد پيَستگي ّيزبًي سٍاًطٌبسي ضٌبتتي

آًْژب ّوبًٌژذ ديگژش ًبشيژِ پژشداصاى سٍاى محليژ        (. 6،2005هيكَليٌسش ٍ ضبٍس)ًبشيِ دلجستگي ثِ كبس يشفتٌذ 

ش آًْژب  يشي هعتقذ ثَدًذ كِ مجييي سفتبسّبي ثضسيسبلي سيطِ دس دٍساى كَدكي داسد، ثب ايي مهبٍ  كِ ثِ ًبژ 

، ثِ ربي سژبيق ّژبي صيسژتي هخژ  هيژ  رٌسژي ٍ يشسژٌگي        7اًگيضش اًسبى مَسف سيستن ّبي سفتبسي رامي

؛ 1989آيٌژضٍسث،  )ساٌّوبيي هي ضَد كِ سبصش يبفتگي ٍ ثقب سا دس فشآيٌذ اًتخبة قجيعي مسژْي  هژي كٌژذ    

                                                           
1
 - Mental models 

2
 - Attachment styles  

3
 - Mary Anisworth  

4
 - Ethology 

5
 - Emotional bonding  

6
- Mikulincer& Shaver         

7
 - Innate behavioral system 
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 2، ارتٌبثي1سجک دلجستگي ايويسِ ( 1978)ثبلجي، ايٌسَس ، ثلْبس، ٍامشص ٍ ٍال  (. 2005هيكَليٌسش ٍ ضبٍس، 

ّژبصى ٍ  )سا دس كَدكي مَغيف كشدُ اًذ كِ دس ثضسيسبلي ًيض هژَسد مبييژذ ،ژشاس يشفتژِ اسژا       3ٍ دٍسَيشا

يشٍُ ،جلژي ،ژشاس    3معذادي اص كَدكبى سا كِ دس ّيچ يک اص ( 1990) 4ثعذّب هيي ٍ سَلَهَى(. 1987ضيَس، 

رژبي   5ثژي ّژذف   –ذي ثِ ًبم دلجستگي ًبايوي ثژي سژبصهبى   ًوي يشفتٌذ ثشسسي كشدُ ٍ آًْب سا دس قجقِ رذي

دس يک ههَْم سبصي ديگش اص الگَّبي فعژبل دسًٍژي تژَد ٍ    (. 2004ٍى ايزضًذٍسٍى ٍ كشاًٌجشگ، ) دادًذ 

ثب مشكيت اثعبد عبقهي ٍ ضٌبتتي دلجستگي، هژذل رذيژذي اص سژجكْبي    ( 1991) 6ديگشاى، ثبسملوَ ٍ َّسٍيتض

ٍ مژشس   8، اًهػژبلي 7دس ايي هژذل اًژَاع دلجسژتگي ثژِ دلجسژتگي ايوژي، دل هطژ َل       دلجستگي اٍليِ هي دٌّذ، 

مقسين هي يشدًذ كِ ّژش كژذام ثشاسژبس مشكيجژي اص ثبصًوژبيي ّژبي رٌّژي هخجژا ٍ هٌهژي اص تژَد ٍ            9آييي

فعبليژا سيسژتن دلجسژتگي، هحژذٍد ثژِ دٍساى كژَدكي       "ثشاسبس ًبشيِ دلجستگي   .ديگشاى ضك  هي ييشًذ

بم قَل صًذيي ٍ پيًَذّبي عبقهي ديگشي چژَى دٍسژتي ّژب، اصدٍاد، سٍاثژف تَيطژبًٍذي ٍ      ًجَدُ ٍ دس مو

 يشُ فعبل ثب،ي هي هبًذ ٍ اًسبًْب دس ّيچ سٌي ثِ قَس كبه  اص ا سبس اعتوبد ًسژجا ثژِ افژشاد هْژن صًژذيي      

ِ دلجسژتگي،  ثشاسبس يبفتِ ّبي ًبشي (.1994َس، ي، ّبصى ٍ ض1989؛ آيٌضٍسث، 1379هببّشي، ) "آصاد ًيستٌذ

مهبٍمْبي فشدي دس الگَّبي فعبل ٍ ثِ مج  آى دس رْا ييشي دلجستگي ثضسيسبالى ثب الگَّژبي هتوژبيضي اص   

؛ ٍي ٍ 2004سژيَس،  فتكب. ثخطژي ّيزژبًي ٍ ضژٌبتتي هژشمجف اسژا      سجكْبي كٌبس آهذى ٍ ساّجشدّبي ًبن

؛ ضژژبٍس ٍ هيكَليٌسژژش، 2004؛ پژژشگ ٍ هيكَليٌسژژش، 2003، 11؛ هيكَليٌسژژش، ضژژبٍس ٍ پژژشگ2005، 10ّوكژژبساى

؛ 1993،  14؛ كَثژبكَ ّوكژبساى  1998، 13، يشًجشيژش ٍ هژک اللژيي   2001ٍ ّوكژبساى،   12، هک كژبسمي 2002

ثِ عجبس  ديگش افشاد ثب سجكْبي دلجستگي هتهبٍ  ساّكبسّبي هتهژبٍمي سا ثژشاي   (. 1998، 15كَثبک ٍ سيشي

( 1998)ٍ سژيشي   س هكبلعژب  كَثژبک  ثشاسژب . مٌبين عَاقف ٍ پشداصش اقالعب  ّيزبًي ثِ كبس هژي ثشًژذ  

ثژِ عٌژَاى هخژبل    . سجكْبي دلجستگي ثب مهبٍمْبي ًبن ثخطي ّيزبًي دس هشا   هختلف صًذيي هژشمجف اسژا  

ًَرَاًبى ًبايوي ًسجا ثِ دٍستبى ايوي تَد ّيزبى ّبي هٌهي ثيطژتش ٍ ّيزبًْژبي هخجژا كوتژشي سا دس ثكژي      

لِ، اسژتهبدُ اص  بثژيي دلجسژتگي ايوژي ثژب مَاًژبيي  ژ  هسژ       ( 1993)كَثبک ٍ ّوكبساى . سٍاثف مزشثِ هي كٌٌذ

                                                           
1
 - Secure 

2
 - Avoidant  

3
 - Ambivalent  

4
 - Main & Solomon  

5
 - Disorganized – disoriented  

6
 - Bartholomew & Horowiz 

7
 - Preoccupied  

8
-  Dismissing  

9
- Fearful 

10
 - Wei et al 

11
 - Pereg  

12
 - Mc Carty 

13
-  Gereenberger & Mc Laughlin 

14
 - Kobak 

15
 - Peter Salovey 
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سجک هقبثلِ اي هسبلِ هذاس ٍ مزشثِ تطن كوتش، ّوجستگي هخجا ٍ ثيي دلجستگي ّبي ًبايوي ثژب مَاًژبي  ژ     

ًطژبى دادًژذ كژِ افژشاد     ( 2004)پژشگ ٍ هيكَليٌسژش   . هسبلِ كوتش ٍ مزشثِ تطن ثيطتش، ّوجستگي هخجا يبفتٌذ

ِ      ايوي ثژشاي كژبّص عَاقژ    ثژذمشيي ساُ ثژشاي ثژبصتَاًي    ) 1ف هٌهژي اص الگژَي ضژٌبتتْبي هخژبلف ثژب عبقهژ

دس هكبلعِ تَد ًطبى دادًژذ كژِ ًَرَاًژبى    ( 1998)يشيٌجشيش ٍ هک الليي . استهبدُ هي كٌٌذ( اقالعب  هخجا

بي ثشاسژبس يبفتژِ ّژ   . ايوي دس سٍيبسٍيي ثب هسبئ  ٍ هطكال  اص ساّجشدّبي هقبثلِ اي فعبل استهبدُ هي كٌٌژذ 

 ٍ 2، آصهَدًي ّبي ايوي ثيطتش اص هكبًيسن دفبعي سضذ يبفتژِ هخژ  ٍااليژص   (1380)ثطبس ، ضشيهي ٍ ايشٍاًي 

ٍ دلجستِ ّبي ًبايوي ثيطتش اص هكبًيسن ّبي سضذ ًبيبفتِ ٍ ًَسٍميک اسژتهبدُ هژي كٌٌژذ، ّوچٌژيي دس      3ضَتي

ًقژ  اص   1988، 4كسژيذي )ثژِ ديگژشاى   هكبلعب  هختلف ثيي سجک دلجستگي ايوي، ثب اعتوبد ثِ ًه  ٍ اعتوبد 

ٍ دلجستگي ًبايوي ثب اتتالالمي چَى افسژشديي ٍ  ( 2000فيٌي، )ٍ سالها سٍاى ( 1380)ساى، بثطبس  ٍ ّوك

ًقژ    ؛1996ٍ كَليٌض،  1990سيوپسَى ، )، عَاقف هٌهي ٍ ًَسٍص يشايي (2001لَپض ٍ ّوكبساى، )اؾكشاة 

( 1996ساثشمژض، يبمليژو ٍ كبسژ ،    )پبييي  6آهذ ٍ  شها ًه ، ًگشش ّبي ًبكبس(2005، 5اص ٍي ٍ ّوكبساى

ٍي ٍ ّوكژبساى،  )ًباهيذي، تطژن ٍ اؾژكشاثي    ٍ (2005ٍي ٍ ّوكبساى، )فطبس سٍاًي ٍ هطكال  ثيي فشدي 

ٍيويي ّبي ثٌْزبس ٍ ًبثٌْزبس سٍاثژف ثژيي ضخػژي ثژِ يًَژِ اي عويژق اص       . ساثكِ هستقين ٍرَد داسد( 2003

ثٌبثش ًتبيذ پوٍّص ّب، دلجسژتگي ايوژي ثژب ٍيويژي ّژبي اسمجژبقي       . ش هي پزيشًذسجک دلجستگي اضخبظ مبحي

هخجا ضبه  غويويا ٍ تشسٌذي، دلجستگي ارتٌبثي ثب سكَش پبييي مژشي اص غژويويا ٍ معْژذ، ٍ دلجسژتگي     

، 8ٍ ًژَلش  7فيٌژي )دٍسَيشا ثب ضَس ٍ ّيزبى ٍ دل هط َلي دس هَسد سٍاثف مَام ثب تشسٌذي كن، هشمجف اسژا  

؛ 1990فيٌژي ٍ ًژَلش،   )افشاد ارتٌبثي ثيص اص دٍسَيشاّب ثِ پبيبى ثخطيذى سٍاثف موبي  ًطبى هي دٌّذ (. 1990

دس پي اًحالل سٍاثف پيطيي، ثبصسبصي سٍاثف رذيذ ًيض ثش  ست الگَي دلجستگي فژشد  (. 1987ّبصى ٍ ضيَس، 

هؿژكشة ٍ پشيطژبى هژي ضژًَذ      ارتٌبة يشاّب ثب اص هيبى سفتي يک ساثكِ كوتش اص دٍسژَيشاّب . هتهبٍ  اسا

 (.1990فيٌي ٍ ًَلش، )يشٍُ اتيش ثِ سشعا ثِ ثش،شاسي سٍاثف رذيذ ا،ذام هي كٌٌذ (. 1990، 9َىوپسسي)

َ 11، سٍصًجژشگ 10يبفتِ ّبي ثشسسژي ّشٍيتژض    ، 1، ٍيكژبس 14، هژَسس 13، ّشٍيتژض، الک 1993، 12، ثژبسمَلو

ي هختلژف هطژكال  ثژيي فژشدي ثژب سژجكْبي       ًيض ًطبى دادُ اًژذ كژِ ضژكلْب    ( 1991)4ٍ يبًبم 3، مبس2ًَدسايش
                                                           

1
 - Affect- congruent pattern of cognitions 

2
 - Sublimation  

3
 - Humor 

4
 - Cassidy  

5
- Wei et al         

6
 - Self –stem  

7
 - Feeney  

8
 - Noller 

9
 - Simpson 

10
 - Horowitz 

11
 - Rosenberg 

12
 - Batholomew 

13
 - Locke 

14
 - Morse 
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؛ 1994سيوپسژَى ٍ سٍلژ ،   )پوٍّص ّبي هشثَـ ثِ دلجسژتگي ثضسيسژبالى    .هتهبٍ  دلجستگي هكبثقا داسد

ًطبى دادُ اًذ كِ ًببم دلجستگي ثضسيسژبل ًيژض محژا ضژشايف مٌيژذيي صا      ( 1992سيوپسَى، سٍل  ٍ ًليگي، 

ٌّي دلجستگي هتهبٍ  ثشاسبس ضيَُ ّبيي كژِ دس يزضژتِ   فعبل ٍ هَرت هي ضَد كِ افشاد داساي الگَّبي ر

سيوپسژَى ٍ سٍلژ ،   )آهَتتِ اًذ يب مقَيا ضذُ اًذ ثِ ًبن دّي ّيزبًي ٍ هقبثلِ ثب عبه  مٌيذيي صا ثپشداصًذ 

؛ فيٌژي ٍ كيژشک پبمشيژک،    1998؛ فبًژذليٌ ،  1996؛ ضژيَس ٍ ديگژشاى   1992، 5ى؛ سيوپسَى ٍ ديگژشا 1994

ايژي  (. 1990، 7لژَسيي ٍ مَلوژبص  ف، هيكَليٌسژش،  2001، 6؛ هيكَليٌسش ٍ فلژَسيي 1988؛ كَثک ٍ سيشي، 1996

يبفتِ ّب ًقص دلجستگي ايوژي سا دس سذسژبصي عليژِ آحژبس مٌيژذيي، مزشثژِ دسهبًژذيي ّيزژبًي ٍ دس مسژْي           

فبًژذليٌ    (.1386سهؿبًي، ضو  اسهٌذ آثبد ٍ قْوبسژجي،  )مبييذ هي كٌٌذ 8هذيشيا ّيزبًْبي دسهبًذُ سبص

ثب هشٍسي ثش پوٍّطْبي هختلف دس هَسد سجكْبي هختلف ًبن دّي ّيزژبًي، ًطژبى دادُ اسژا كژِ     ( 1998)

 ِ ، سژجكْبي دلجسژتگي ثژش ًحژَُ ًبژبس  ثژش مَرژِ دس چْژبسچَة سٍيژذادّبي          9دس ّش هش لِ اص فشايٌذ هقبثلژ

دستشسژي ثژِ   ٍ ( 1995صاسٍف ٍ فيضپبمشيک، )؛ پشداصش اقالعب  ( 1991هيكَليسٌش ٍ ًبچطَى، )مٌيذيي صا 

ايژي مهژبٍ  دس سژجكْبي دلجسژتگي     . مبحيش  هي يزاسًذ( 1996فيٌي ٍ كيشک پبمشيک، )هٌبث  ارتوبعي هقبثلِ 

ّيزبًْبي دس افشاد دٍسَيشا يب ثِ هٌژضٍي سژبصي يژب ،كژ  ّيزبًْژبي دس افژشاد        10هي مَاًذ ثِ پشداصش افشاقي

 11صيسا ضژٌبتتي  –اص هكبلعب  سٍاًي ( 1999)اسپٌگلش ٍ صيوشهي  (.1996كبهيي، )ارتٌبثگش اسٌبد دادُ ضَد 

دس هَسد دلجستگي ٍ ًبن دّي ثِ ّيزبًْب چٌيي ًتيزِ يشفتِ اًذ كژِ سژجكْبي اًعكژبف ًبپژزيش ًبژن دّژي ثژِ        

ّيزبًْب، ثيي سكَش هتهبٍ  هقبثلِ دس افشاد داساي دلجستگي ًبايوي دس هقبيسِ ثب افشاد ايوژي ه ژبيش  ثيطژتشي    

جكْبي دلجستگي ًَع  وبيا هَسد اًتببس داًطزَ سا دس سي ثضسيسبلي س،ن هي دس  قيقا س .ايزبد هي كٌٌذ

صًذ ٍ  وبيا تبًَادُ ٍ ًَع آهَصضْبي آى هْبسمْبي محػيلي ٍ ساّجشدّبي يژبدييشي تژَدمٌبين سا معيژيي    

 :َاال  صيش هي ثبضذدس ّويي ساستب پوٍّص  بؾش ثِ دًجبل پبسخگَيي ثِ سئ. هي ًوبيذ

 ٍ هكبلعِ هْبسمْبي تبًَاديي،  وبيا دلجستگي، سجكْبي ثب مٌبين تَد ييشييبدآيب اسمجبقي ثيي  -1

 داسد؟ ٍرَد  ضٌبتتي روعيا هت يشّبي

 ثيٌي پيص مَاى تبًَاديي  وبيا دلجستگي، سجكْبي اسمجبقي، هْبسمْبي ّبي هَلهِ اص كذاهيک -2

 ّستٌذ؟ داسا سا مٌبين تَد يبدييشي

                                                                                                                                                                 
1
 - Waikar 

2
 - Dryer 

3
 - Tarnow 

4
 - Ghannam 

5
- Simpson, Rholes, & Nelligan  

6
- Mikulincer & Florian  

7
- Mikulincer, Florian, & Tolmacz  

8
 - Distressing emotions  

9
 - Coping strategy  

10
 - Excessive processing  

11
 - Problem –focused coping style  
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 تبًَاديي،  وبيا دلجستگي، سجكْبي ثب مٌبين َدت يبدييشي ثيي علي سٍاثف هسيش محلي  هذل -3

 اسا؟ چگًَِ محػيلي هْبسمْبي

 ريش

ربهعِ آهژبسي آى سا كليژِ داًطژزَيبى داًطژگبُ آصاد ٍ     . ّوجستگي اسا  - علي سٍش اًزبم ايي پوٍّص

ًوًَِ آهبسي ايي پوٍّص ثش اسژبس هكبلعژِ   . ضبه  هي ضذًذ 1389-90دٍلتي ضْش اغهْبى دس سبل محػيلي 

داًطزَيبى . ًهش  ثشآٍسد يشديذ 300( 2001)هبمي ٍ ّوچٌيي رذٍل معييي  زن ًوًَِ كَّي ٍ ّوكبساىهقذ

هژَسد اص پشسطژٌبهِ ّژب     272. ثب سٍش مػژبدفي سژبدُ اًتخژبة ٍ پشسطژٌبهِ ّژب دس هژَسد  آًْژب  ارژشا يشديژذ         

َ   66/90ثبصيشداًذُ ضذ، ثذيي هعٌب كِ ًشي پبسخگَيي ضژشكا كٌٌژذيبى دس پژوٍّص     هيژبًگيي  . ددسغژذ ثژ

سضتِ  26پبسخ دٌّذيبى اص . ثَد 20/3سبل ٍ اًحشاف استبًذاسد  42مب  18سبل ثب داهٌِ  42/22سٌي داًطزَيبى

ًهژش دس داًطژگبُ آصاد    160ًهش اص آًْب دس داًطگبُ دٍلتي اغهْبى ٍ  112داًطگبّي هتهبٍ  اًتخبة ضذًذ كِ 

 . اسالهي ٍا ذ تَساسگبى  هط َل ثِ محػي  ثَدًذ

صيوژشهي ٍ  )ثشاي سٌزص اص پشسطٌبهِ ّبي ساّجشدّبي يبدييشي تژَدمٌبين  : َاي اودازٌ گيريابسار

ُ )ادساک ضذُ  ،  وبيا ارتوبعي(1988پًَض،  فْشسژا دلجسژتگي    ،(1983پشٍسژيذاًَ ٍ ّلژش،   ( )فشم تژبًَاد

ِ صيژش  داساي سژ )سژَال  15دس ( 1978)كِ ثب استهبدُ اص هَاد آصهَى دلجستگي ّژبصى ٍ ضژيَس   1(AAI)ثضسيسبل

ٍ  ثژَد مٌبين ضذُ ٍ دس هَسد داًطزَيبى داًطگبُ مْشاى ٌّزبسيژبثي ضژذُ   ( هقيبس ايوي، ارتٌبثي ٍ دٍ سَيشا

ضبه  هْبسمْژبي هژذيشيا ٍ،ژا، موشكژض، يژَش دادى ٍ      )صيشهقيبس 6محػيلي كِ داساي  هْبسمْبيآصهَى 

. اسژتهبدُ يشديژذ   (1383، يسربيي، ا وژذي ٍ عبثژذ  )ثَد( يبدداضا ثشداسي، تَاًذى، ًَضتي ٍ اهتحبى دادى

هحبسژجِ  75/0ٍ 7/0، 9/0، 86/0پشسطژٌبهِ ثژِ مشميژت     چْژبس ؾشيت آلهبي كشاًجبي هحبسجِ ضژذُ ثژشاي ايژي    

 .يشديذ

 

 یافتٍ َا     

ثژژژِ هٌبژژژَس محليژژژ  دادُ ّژژژب اص آهژژژبس دس دٍ سژژژكح : سٍش محليژژژ  دادُ ّژژژب ٍ يبفتژژژِ ّژژژبي پژژژوٍّص 

آصهَى سيشسيَى سٍ ثِ رلژَ  آصهَى مي ًوًَِ ّبي هستق ، )يٍ استٌجبق(هيبًگيي، اًحشاف استبًذاسد)مَغيهي

كليژِ دادُ ّژبي ثذسژا    . اسائِ ضذُ اسا 6 الي  1استهبدُ ضذ ٍ  يبفتِ ّب  ثِ مشميت دس رذاٍل ( ٍ محلي  هسيش

 .محلي  ضذ 2آهذُ ثب استهبدُ اص ثستِ ًشم افضاسي علَم ارتوبعي

 محػيلي هْبسمْبي تبًَاديي،  وبيا جستگي،دل سجكْبي ثب مٌبين تَد يبدييشيآيب اسمجبقي ثيي  -1

 داسد؟ ٍرَد  ضٌبتتي روعيا هت يشّبي ٍ

                                                           
1
-Adult Atachment Inventory     

2
- Sstatistical package for social science  
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 متغيرَاي ي تحصيلی مُارتُاي خاوًادگی، حمایت دلبستگی، سبكُاي با تىظيم خًد یادگيري بيه َمبستگی: 1جديل

 ضىاختی جمعيت

ّبي  ضبتع                  

 آهبسي

 هت يشّب 

 يبدييشي تَد مٌبين

 (P)سكح هعٌبداسي  جستگيؾشيت ّو

 003/0 205/0٭٭ سي

 542/0- 141/0 رٌ 

 001/0 220/0٭٭ سضتِ

 037/0 141/0٭٭ مبّ 

 007/0 179/0٭٭ داًطگبُ

 002/0 203/0٭٭ تبًَاديي  وبيا

ٌبثي سجک دلجستگي  012/0 175/0٭ ارت

 000/0 250/0٭٭ ايوي سجک دلجستگي

َيشا سجک دلجستگي س  001/0 224/0٭٭ ٍد

 016/0 168/0٭ كلي محػيليّبي  بس هْ

 007/0- 181/0٭٭ هذيشيا صهبى

 012/0 170/0٭ موشكض

 006/0 182/0٭٭ يَش دادى

 017/0 164/0٭ تَاًذى

 218/0 083/0 ًَضتي

 376/0 080/0 اهتحبى

  >P          05/0٭>P   , 01/0٭٭         

 هت يژش  يژک  ثعٌژَاى  رژٌ    مٌْژب  ثژبال  ّژبي  لهِهَ ثيي اص دّذ هي ًطبى 1 رذٍل ّبي يبفتِ كِ ّوبًگًَِ

 يژژبدييشي ثژژب اسمجژژبـ فب،ژژذ محػژژيلي هْبسمْژژبي ثعٌژژَاى دادى اهتحژژبى ٍ ًَضژژتي هْژژبس  ٍ ضژژٌبتتي روعيژژا

ِ  داساي مٌبژين  تَد يبدييشي ثب صهبى هذيشيا هْبس  ّوچٌيي اًذ ثَدُ تَدمٌبين  r  ; -181/0)هٌهژي  ساثكژ

 r  ; 250/0)ايوژي  دلجسژتگي  سژجک  ،(  >P 01/0٭٭ r  ;203/0)تژبًَاديي   وبيژا  ٍ ( >P 01/0٭٭

ُ  هخجا ساثكِ ثيطتشيي داساي(   >P 01/0٭٭ r  ; 224/0)دٍسَيشا ٍ(   >P 01/0٭٭ ِ  ثژب  .اًژذ  ثژَد ِ  مَرژ  ثژ

ِ  ايژي  اص كذاهيک ايٌكِ معييي ثوٌبَس ثَد دادُ ًطبى ساثكِ مٌبين تَد يبدييشي ثب داًطگبُ ٍ مبّ  ايٌكِ  هَلهژ

َ  يبدييشي ثش ثيطتش مبحيش ٍ ديگشي اص سمشهعٌبدا ثعذي دٍ ّبي ِ  t آصهژَى  اص اسژا  َدُثژ  مٌبيندتژ  ّژبي  ًوًَژ

 .اسا ضذُ اسائِ 2 رذٍل دس آى ًتبيذ كِ يشديذ استهبدُ هَؾَع ايي سٌزص ثشاي هستق 
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ًوًَِ ّبي هستق  رْا ثشسسي هيبًگيي ًوشا  يبدييشي تژَدمٌبين داًطژزَيبى ثژش     t آصهَى: 2 رذٍل

 داًطگبُ ست 
 ضبتػْبي          

 آهبسي

       مٌبين تَد يبدييشي

َيي F ًاحشاف استًبذاسد هيًبگيي ٌبداسي ل  سكح هع

 آهبُس

t 

ِ آصادي ٌبداسي دسر  سكح هع

داًطگبُ دٍلتي  

 اغهْبى

783/68 18/12 

030/0 86/0 

 

70/2 -

 

222 

 

007/0 

داًطگبُ آصاد 

 تَساسگبى

110/73 61/11 

 >P  05/0٭

ُ  دس مٌبژين  تژَد  يژبدييشي  هيبًگيي كِ اسا آى اص  بكي 2 رذٍل ّبي يبفتِ  تَساسژگبى  آصاد داًطژگب

      .هژَسد مبييژذ ،ژشاس يشفتژِ اسژا       t آهبسُ هقذاس  ست ثش هيبًگيي ايي ٍ اسا ثبالمش اغهْبى داًطگبُ ثِ ًسجا

  ست مبّ  ًوًَِ ّبي هستق  رْا ثشسسي هيبًگيي ًوشا  يبدييشي تَدمٌبين داًطزَيبى ثش t آصهَى: 3 رذٍل

ضبتػْبي 

 آهبسي

 هت يش

 هيبًگيي
ًاحشاف 

 استبًذاسد
F َيي  ل

سكح 

ٌبداسي  هع

 آهبسُ

t 

دسرِ 

 آصادي

سكح 

ٌبداسي  هع

 02/12 58/70 هزشد 

01/2 15/0 

 

10/2

 -

 

218 

 

 

 

 هتبّ  037/0
38/75 15/10 

 >P  05/0٭    

ِ  ًسژجا  هتژبّليي  ثژيي  دس سد مٌبژين  تژَد  يژبدييشي  هيبًگيي كِ اسا آى يَيبي 3 رذٍل ّبي يبفتِ  ثژ

       .هَسد مبييذ ،شاس يشفتِ اسا  t آهبسُ هقذاس  ست ثش هيبًگيي ايي ٍ اسا ثبالمش هزشديي

 ثيٌي پيص مَاى تبًَاديي  وبيا دلجستگي، سجكْبي ،محػيلي هْبسمْبي ّبي هَلهِ اص كذاهيک -2

 ّستٌذ؟ داسا سا مٌبين تَد يبدييشي

اثتذا هذلي ثش اسبس سيشسيَى ّوضهبى ثشاصش ضذ مب هقبديش ثوٌبَس ثشسسي ايي سئَال پوٍّص 

ّوخكي هت يشّب دس هذل هطخع يشدد ٍ ثب مَرِ ثِ ايٌكِ هَلهِ ّبي هْبس  تَاًذى ٍ اهتحبى داساي 

ًتبيذ . ثَدًذ دس هذل سيشسيَى سٍ ثِ رلَ  زف ضذًذ( 74/3ٍ  77/4ثِ مشميت ) 1ثبالي  VIFهيضاى 

 .صيش آهذُ اسامحلي  سيشسيَى سٍ ثِ رلَ دس 

 بلا پيص ثيٌي   7هت يش دس هذل پيص ثيٌي،  7يبفتِ ّبي پوٍّص ًطبى داد كِ ثب مَرِ ثِ  ؿَس 

،بث  ثشسسي اسا كِ ثب اؾبفِ ضذى ّش هت يش رذيذ ضشايف ٍ ؾشايت هذل پيص ثيٌي م ييش هي كٌذ لزا 
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 بلا  يهي پشداصد ثْتشي ثْتشيي ضك  هذل كِ ثب  هر ثيطتشيي معذاد هت يش ثِ پيص ثيٌي هت يش هالک

 :هذل ًْبيي اسائِ ضذُ اسا دس ايٌزب غشفبً. ،لوذاد هي ضَد كِ دس صيش اسئِ ضذُ اسا

 يبدييشي تَد مٌبينپيص ثيٌي  دس... ؾشيت ّوجستگي ٍ ؾشيت ّوجستگي چٌذيبًِ، هززٍس: 4رذٍل

 آهبسي ضبتػْبي          

       سٍ ثِ رلَ هذل

ؾشيت 

 ّوجستگي

 چٌذيبًِ 

هززٍس 

 ؾشيت 

ّوجستگي 

 چٌذيبًِ

  ؾشيت هززٍس

 معذي  ّوجستگي

 ضذُ

تكبي 

استبًذاسد 

 ثشآٍسد

 يبًِ ّها ّبي هت ييش

 ثيي پيص
539/0 291/0 264/0 17/10 

َ  سيشسيَى هذل دس ضَد، هي هطبّذُ 4 رذٍل دس كِ آًگًَِ      يژبدييشي   ثيٌژي  پژيص  ثژشاي  سٍ ثِ رلژ

ِ  ّوجسژتگي  ؾژشيت  تژبًَاديي   وبيژا  ٍ گيدلجسژت  ّژبي  سژجک  ّژبي  هَلهِ قشيق اص تَد مٌبين  چٌذيبًژ

(539/0 R= )مجيژيي  ٍاسيبً  دسغذ. اسا داضتِ ٍرَد  ُ  ٍاسيژبً   محليژ   ًتژبيذ . ثبضژذ  هژي  دسغژذ  30 ضژذ

ِ  دّژذ  هي ًطبى( 5 رذٍل) ِ  يژب ّژب   هت يژش  ي اصيكژ   ژذا،   كژ   وبيژا  ٍ دلجسژتگي  ّژبي  سژجک  ّژبي  هَلهژ

 .ثبضذ هي داًطزَيبى  يبدييشي تَد مٌبين ثيٌي پيص ثِ ،بدس تبًَاديي

 يبدييشي تَد مٌبينثشاي پيص ثيٌي  سٍ ثِ رلَمحلي  ٍاسيبً  سيشسيَى چٌذيبًِ : 5رذٍل

 هذل
هٌج  

 م ييشا 

هزوَع 

 هززٍسا 
 دسرِ آصادي

هيبًگيي 

 هززٍسا 
F هعٌبداسي 

 سٍ ثِ رلَ

 000/0 764/10 ٭              98/1113 7 880/7797 سيشسيَى

- -  492/103 184 615/19042 ثب،يوبًذُ

- - -  191 495/26840 ك 

 >P 05/0٭

 ثيٌژي  پژيص  دس ساسٍ ثِ رلَ  سيشسيَى محلي  اعتجبس ٍاسيبً ، محلي  ضَد، هي ديذُ ثبال رذٍل دس چٌبًكِ    

 .دّذ هي شاس،( P ٍ 764/10;F<001/0) مبييذ هَسد يبدييشي تَد مٌبين

 

دس هذل سٍ ثِ  يبدييشي تَد مٌبين ثيٌي پيص ثشاي  يشاستبًذاسد ٍ استبًذاسد سيشسيَى ؾشيت: 6رذٍل

 رلَ

ْبي آهبسي سكح هقذاس  ؾشيت  طذًُؾشيت استًبذاسد  ضبتػ
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ّب  هت يش
  تكبي

 استبًذاسد

 pهعٌبداسي  t استبًذاسد ضذُ

 000/0 85/6-  11/5 05/35 هقذاس حبثا

 001/0 32/3 22/0 97/0 24/3 موشكض

 002/0 16/3 21/0 24/0 769/0 سجک دلجستگي ايوي

 000/0 02/4 26/0 15/1 623/0  وبيا تبًَاديي

 005/0 84/2 19/0 18/0 525/0 سجک دلجستگي ارتٌبثي

 هذيشيا صهبى
993/1

 -

89/0 14/0 -
23/2 -027/0 

 007/0 71/2 18/0 87/0 363/2 يَش دادى

 013/0 52/2 17/0 19/0 493/0 سجک دلجستگي دٍسَيشا

 >P 05/0٭

 ،(14/0اسژتبًذاسد  ثتب ثب)صهبى هذيشيا ،(22/0استبًذاسد ثتب ثب)موشكض كِ ساًآ ثيبًگش 6رذٍل ّبي يبفتِ        

 ثتژب  ثژب )ارتٌژبثي  دلجسژتگي  سژجک  ،(21/0اسژتبًذاسد  ثتب ثب)ايوي دلجستگي سجک ٍ (18/0استبًذاسد ثتب ثب)دادى يَش

 داساي(26/0استبًذاسد ثتب ثب)ديياتبًَ  وبيا ٍ (17/0استبًذاسد ثتب ثب)دٍسَيشا دلجستگي سجک ،(19/0استبًذاسد

يبدييشي تژَد   ثيٌي پيص ثشاي ضذُ استخشاد هعبدلِ. اًذ ثَدُ يبدييشي تَد مٌبين ثشاي داس هعٌي ثيٌي پيص مَاى

    :اسا صيش ضشش ثِ هت يشّبي پيص ثيي ًطذُ ايت ثتبي استبًذاسدشثش اسبس ؾ مٌبين

 يبدييشي تَد مٌبين;525/0+623/0+769/0+24/3+05/35(+-993/1+)493/0+363/2

 ٍ تبًَاديي  وبيا دلجستگي، سجكْبي ثب مٌبين تَد يبدييشي ثيي علي سٍاثف هسيش محلي  هذل -3

 اسا؟ چگًَِ محػيلي هْبسمْبي
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 تبًَاديي،  وبيا دلجستگي، سجكْبي ثب مٌبين دتَ يبدييشي ثيي علي سٍاثف هسيش محلي  هذل: 1ضك 

 محػيلي هْبسمْبي

 

هال بِ هي يشدد  وبيا تبًَاديي داًطزَيبى ثيطتشيي مبحيش  1ّوبًگًَِ كِ دس هذل محلي  هسيش 

 ٍ ارتٌبثي دلجستگي سجکهستقين سا ثش يبدييشي تَدمٌبين آًْب داسد ٍ ثعذ اص آى سجک دلجستگي ايوي، 

 يک ثعٌَاى ًيض محػيلي هْبسمْبي ّوچٌيي .ّستٌذ داسا سا هستقين مبحيشا  ثيطتشيي ادٍسَيش دلجستگي سجک

 ثعٌَاى ًيض تَد ٍ ًوَدُ دسيبفا تبًَاديي  وبيا اص سا هخجا ٍ هستقين مبحيشا  سكح ثبالمشيي هكٌَى هت يش

  وبيا تبًَاديي

 سجک دلجستگي ارتٌبثي

 سجک دلجستگي ايوي

 سجک دلجستگي دٍسَيشا

يادگيري 

 خود تنظيم

 =0.313β 

 =0.149β 

 =0.173β 

 =0.187β 

راهبردهای 

 شناختی

مهارتهاي 

 تحصيلي

 =0.168 β 

 امتحان

 وًضته

 تمركز

 خواندن

مدیریت 

 زمان

 دادنگًش 

 =0.233β 

 =-0.13β 
 =-0.198β 
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شايت مبحيش هٌهي ًكتِ ،بث  مَرِ ؾ .ًوبيذ ثيٌي پيص سا مٌبيندتَ يبدييشي اسا مَاًستِ ثيي پيص هت يش يک

 . سجک دلجستگي دٍسَيشا  ٍ ارتٌبثي ثش هْبسمْبي يبدييشي داًطزَيبى هي ثبضذ

 

 بحث ي وتيجٍ گيري

ٍ ايژي هَمژَس    داًطگبُ هشكض مَليذ علن ٍ اًكَثبمَس سضذ دس كطَسّبي مَسعِ يبفتژِ ثژِ  سژبة هژي آيژذ     

تَاّذ داضا كژِ سژشهبيِ يژزاسي ثژش     سضذ ثِ ضشقي مَاًبيي مَليذ علن ٍ سشهبيِ ّبي هعٌَي ٍ ارتوبعي سا 

داًطزَ دس  قيقا عٌػژش  . سٍي عٌبغش مَليذ يش آى، يعٌي داًطزَيبى ثِ ضك  ثسيبس هكلَثي غَس  پزيشد

ثب ٍرَد اثعبد هختلف ّيزبًژب  ٍ  . فشايٌذّب دس داًطگبُ اسايزِ ًتشيي تثبسٍسي ربهعِ دس آيٌذُ ٍ هْو اغلي

ق ضَد ٍ ايي هَفقيژا ثطژذ  ثژِ هيژضاى  وبيژا ّژبي ارتوژبعي ٍ        استشسَسّب دس داًطگبُ، داًطزَ ثبيذ هَف

هْبس  داًطزَيبى دس صهيٌِ ّبي محػيلي  .تبًَاديي ٍ ًحَُ كٌتشل ايي ّيزبًْب مَسف داًطزَ ثستگي داسد

كژِ دس ًْبيژا هٌزژش ثژِ ضژك        ضبيذ ثِ هيضاى صيبدي ٍاثستِ ثِ  وبيا تبًَادُ ٍ ًَع مشثيا محػژيلي ثبضژذ  

ًبژشي هژي مژَاى اًتبژبس       ثذيي مشميژت ثػژَس   .دييشي تَد مٌبين دس داًطزَ هي ضَدييشي ساّجشدّبي يب

ثژب   . وبيا تبًَاديي، هْبسمْبي محػيلي ٍ يبدييشي تژَد مٌبژين سا داضژا    ،اسمجبـ ثيي سجكْبي دلجستگي

دس اسمجبـ ثب سژئَال اٍل پژوٍّص كژِ    . ايي سٍيكشد ايي پوٍّص دس ،بلت سِ سئَال هَسد ثشسسي ،شاس يشفا

يبفتِ ّب ًطبى داد كِ ثيي سجكْبي دلجستگي، هْبسمْبي محػيلي ثػَس  كلژي ٍ   اسائِ ضذُ اسا 1رذٍل  دس

دس  قيقا الگژَي  .  وبيا تبًَاديي ثب يبدييشي تَد مٌبين داًطزَيبى اسمجبـ هخجا ٍ هعٌبداس ٍرَد داسد

اسمجژبـ   .مجيژيي هژي ثبضژٌذ    ايي اسمجبقب  دس اضكبل هختلهژي ،بثژ    .ًبشي پوٍّص دس ايي اسمجبـ مبييذ يشديذ

يبدييشي تَد مٌبين داًطزَيبى ثب سي آًْب اسمجبـ هخجا ثسيبس ،َي داضتِ اسا ثذيي هعٌب كِ ثب افژضايص سژي   

ارعژبى داضژتِ اًژذ    ( 1385)سجحبًي ًواد ٍ عبثژذي . داًطزَيبى يبدييشي تَد مٌبين دس آًْب مقَيا ضذُ اسا

دييشًذُ اص ًبش سفتبسي، اًگيضضي، ضٌبتتي ٍ فشاضٌبتتي دس كِ تَد مٌبيوي دس يبدييشي ثِ هطبسكا فعبل يب

يكژي اص الضاهژب  سضژذ ضژٌبتتي ٍ     . اقژالق هژي ضژَد    فشايٌذ يبدييشي رْا ثژِ  ژذاكخش سسژبًذى يژبدييشي    

ّوچٌيي مسلف داًطزَ ثِ هْبسمْبي محػيلي ثِ ا توبل ،ژَي اٍ سا دس محػژي    . فشاضٌبتتي افضايص سي اسا

كژِ الجتژِ ايژي يبفتژِ ثكژَس  يژش        ف ثش هْبسمْب مٌْب دلي  هَفقيا محػيلي ًيسا،هَفق تَاّذ ًوَد يشچِ مسل

 وبيا تژبًَاديي ثكژَس كلژي عژبهلي اسژا كژِ        .ّوخَاى اسا( 1993)هستقين ثب يبفتِ ّبي پيٌتشيچ ٍ مشسب

ايژي  وبيژا ّژب ثژب هكبًيضهْژبي      ( 1990)ثش قجق ًبش سامَس. ثبعج معذي  آحبس هٌهي هحيكي ثش فشد هي ضَد

هي، يبسي سسبًي، اقالعبمي، اسصيبثي ٍ ربهعِ پزيشي ثِ داًطزَ كوک هي كٌٌذ مژب ثتَاًژذ ثژش هطژكال      عبق

ثب يبدييشي تَد مٌبين ًيژض هَيژذ   ٍرَد ساثكِ ثيي سضتِ  .محػيلي ٍ هسبي  هشثَـ ثِ هحيف داًطگبُ  لجِ كٌذ

، ثعجژبس   زَيبى هژي ضژَد  ايي هكلت اسا كِ ثِ ا توبل ،َي ثعؿي سضتِ ّب ثبعج مقَيا تَد مٌبيوي داًط

سبدُ مش يبدييشي تَد مٌبين دس ثعؿي سضتِ ّب ثْتش ضك  هي ييشد يب داًطزَيبى ثعؿي سضتِ ّب تَد مٌبژين  

ٍرژَد اسمجژبـ هخجژا ثژيي      .مش ّستٌذ، ّشچٌذ ثْتش اسا ايي ا توبال  دس پوٍّص ّژبي آمژي ثشسسژي ضژًَذ    
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كژِ يژبدييشي اص    طبى دٌّذُ ايژي هكلژت اسژا   سجكْبي دلجستگي ٍ يبدييشي تَد مٌبين ًيض دس سكح كالى ً

هحيف ثيشٍى ٍ كست مزشثِ ًيبصهٌژذ ٍرژَد سفتبسّژبي اًكجژب،ي ٍ مخجيژا ا سژبس سٍاًطژٌبتتي ايوژي اسژا،          

اص قشفژي  . ثعجبس  سبدُ مش الگَّبي فعبل دسًٍي افشاد دس فْژن ٍ پژيص ثيٌژي هحژيف آًْژب سا يژبسي هژي دّژذ        

ن ثخطي ّيزژبًي ٍ ضژٌبتتي دس ّژن مٌيژذُ اسژا ٍ داًطژزَيبى       الگَّبي دلجستگي داًطزَيبى ثب الگَّبي ًب

هٌژذ سژكحي اص هقبثلژِ ٍ سژبصيبسي ثژب سٍيژذادّبي صًژذيي        صثشاي سسيذى ثِ يبدييشي تَدمٌبين هٌبسژت ًيب 

اسمجبـ ثسيبس ،َي ثيي يبدييشي تَد مٌبين ثب سجک دلجستگي ايوي ثيژبًگش ايژي ًكتژِ هْژن اسژا كژِ       . ّستٌذ

اساي مَاى    هسبلِ، اعتوبد ثِ ًه  ّستٌذ ٍ دس هَ،ژ  لژضٍم اص هكبًيسژن دفژبعي     دداًطزَيبى ثب سجک ايوي 

دس ٍا،  ضك  ييشي ايي سجک ثطژذ  ثژِ هشا ژ  محژَلي فژشد      . سضذ يبفتِ مش هخ  ٍااليص استهبدُ هي كٌٌذ

دٍم دس ساثكِ ثب سژئَال   .ّوخَاى اسا( 1993)ايي ًتبيذ ثب يبفتِ ّبي هكبلعِ كَثبک ٍ ّوكبساى .ٍاثستِ اسا

پوٍّص ًيض هطخع ضذ كِ اص ثيي هَلهِ ّبي هْبسمْژبي محػژيلي غژشفب موشكژض، هژذيشيا صهژبى ٍ يژَش        

ٍ،تي دس هَسد يبدييشي تَد مٌبين ثحژج هژي ضژَد دس     .كشدى ،بدس ثِ پيص ثيٌي يبدييشي تَد مٌبين ّستٌذ

شي تژَد داسًژذ ٍ   ٍا،  هٌبَس هْبسمْبيي اسا كِ داًطزَيبى ثشاي قشا ي، كٌتژشل ٍ ّژذايا فشايٌژذ يژبديي    

كزجژبف، هَلژَي ٍ ضژيشاصي    )موبي  داسًذ يبد ثگيشًذ، ك  فشايٌذ يبدييشي سا اسصيبثي كٌٌذ ٍ ثِ آى ثيٌذيطٌذ

كژِ ثژب ًتژبيذ     لزا ثٌبش هي سسذ هْبسمْبي محػيلي ؾبهي محقق يژبدييشي تژَد مٌبژين ثبضژذ     (.1382مْشاًي،

،بثژ   يژبدييشي تژَد مٌبژين     شيشيا صهژبى ثژ  هٌهي هذ مبحيش، اهب ٍرَد ّوخَاى اسا( 1997)پوٍّص صيوشهي

هذيشيا صهبى سيطِ يشفتِ اص ا سبس هسئَليا داًطزَ اسا ٍ ثب صهبى ٍ كٌتژشل آى اسژا    مبه  اسا چشاكِ

ثٌبثشايي يبفتژِ ّژبي پژوٍّص ثكژَس  يژش      . كِ داًطزَ ثِ اّذاف يبدييشي تَد دس ،بلت ثشًبهِ سيضي هي سسذ

مژَاى   .سا ًقژؽ هژي كٌژذ    (1380ًق  اص سليوبى ًواد ٍ ضْش آساي، ، ثِ 1994)هستقين ًتبيذ پوٍّص ًيكَالس

پيص ثيٌي  وبيا تبًَاديي دس اسمجبـ ثب يبدييشي تژَد مٌبژين  ژبكي اص آى اسژا كژِ ضژبكلِ هَفقيژا ٍ        

اص  وبيژا  پيطشفا افشاد كِ دس ًْبيا سالها سٍاًي آًْب سا ًيض مؿويي هي كٌذ ّوبى هيضاى دسک داًطژزَ  

اسا سيطژِ دس پيًَژذّبي عژبقهي ٍ سٍاثژف ثژيي ضخػژي داسد كژِ سژجک دلجسژتگي           تبًَاديي ٍ ارتوبعي

غويويا ٍ معْذ، تشسٌذي، ضَس ٍ ّيزژبى ٍ دل هطژ َلي اص رولژِ عاليژن ايژي      . داًطزَ سا مَريِ هي ًوبيذ

ّژژبصى )جژژا ّسژژتٌذخهعوژژَال داًطژژزَيبى ثژژب سژژجک دلجسژژتگي ايوژي ثژژذًجبل مژژذاٍم سٍاثژژف ه . دلجسژتگي اسژژا 

داًطژزَيبى ثژب سژجک     .يي تَد صهيٌِ سژبص دسيبفژا  وبيژا ّژبي ثيطژتش اص تژبًَادُ اسژا       ٍ ا (1987ٍضيَس،

ؿكشة ٍ پشيطبى هي ضژًَذ ٍ ثژِ سژشعا    دلجستگي دٍسَيشا دس غَس  اص دسا دادى  وبيا تبًَاديي ه

ثٌبثشايي هي مَاى اًتببس داضا كِ ا توبال دٍ سجک دٍسَيشا ٍ ايوژي  . ثِ ثش،شاي سٍاثف رذيذ ا،ذام هي كٌٌذ

ص  وبيا تبًَاديي ثيطتشي ًسجا ثِ ارتٌبة يشاّب ثشتَسداس ضًَذ ٍ ايژي ثوعٌژبي مجيژيي مژَاى پژيص ثيٌژي       ا

دس ايي اسمجبـ ّيچ هكبلعژِ ّوخژَاى يژب     .،َي مش اص سَي ايي دٍ يشٍُ ثشاي يبدييشي تَد مٌبين تَاّذ ثَد

لي ٍ يژبدييشي تژَد مٌبژين    سئَال سَم پوٍّص ًيض ثب دس ًبش يشفتي هْبسمْبي محػژي  .ًبّوخَاًي يبفا ًطذ

هسيش پيص ثيٌي  وبيا تبًَاديي ٍ سجكْبي دلجستگي سا دس اسمجژبـ ثژب    ثعٌَاى هت يشّبي هكٌَى سعي داضا
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هْبسمْبي محػيلي ٍ يبدييشي تَدمٌبين ٍ هْبسمْبي محػيلي سا دس ساثكِ ثب يبدييشي تَد مٌبژين هطژخع   

  ثِ آى دس دسا ًجَد هٌتْژي هْوتژشيي هَؾژَع    ايي هذل اكتطبفي ثَد ٍ ّيچ پيص فشؼ پوٍّطي سار. كٌذ

دس ايي هذل ايي ثَد كِ ؾشيت مبحيش  وبيا تبًَاديي ثش يبدييشي تَد مٌبين ثيص اص هْبسمْژبي محػژيلي   

ثَد، ايي دس  بلي اسا كِ سجک ّبي دلجستگي ارتٌبثي ٍ دٍسَيشا ًيض ثب آًكِ مبحيشا  هخجتژي ثژش يژبدييشي    

ٍ سجک ايوي ّيچ يًَژِ مژبحيشي ثژش     آًْب ثشاي هْبسمْبي محػيلي هٌهي ثَد تَد مٌبين داضتٌذ، ؾشايت مبحيش

دس ًْبيا هي مَاى ثژب دس  . هْبسمْبي محػيلي ًذاضا كِ ايي يبفتِ هكبلعب  ٍسي  مشي سا ثشاي مجييي هي قلجذ

 .ًبش يشفتي هحذٍديا ّبي ايي هذل اص آى دس رْا مقَيا يبدييشي تَد مٌبين داًطزَيبى سَد رسا
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