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 :چکيدُ

آزهی  گیطی قرهیتای وِ تط قىلتطیي ًیاظّای ضٍاًی تكط، تِ زلیل تأحیطات ػوسُػٌَاى یىی اظ هْنقازواهی تِ 
قَز وِ ػٌانط قازی ای پَیا ٍ ظًسُ تلمی هیزاضز، ّوَاضُ شّي اًؿاى ضا تِ ذَز هكغَل وطزُ اؾت. اظ عطفی راهؼِ

ٍیػُ زاًفّای اؾاؾی ظًسگی افطاز تِقازواهی یىی اظ هفاّین ٍ هَلفِتَاى گفت؛ آفطیي زض آى فطاٍاى تاقس. تٌاتطایي هی
تا هغطح قسى ضٍظافعٍى اّویت قازواهی تطّوِ . هَظقی زاضزآگاتٌگی تا هَفمیت ضٍز وِ اضتثاط تٌقواض هیآهَظاى تِ

ّای هتؼسزی ٍرَز ّای اذیط پػٍّفاتؼاز اًؿاى تَرِ تؿیاضی اظ پػٍّكگطاى تِ ایي هؿألِ رلة قسُ اؾت ٍ زضؾال
 ٍ ًمف آهَظقی ایفض ًكاط ٍ قازاتی.زض ایي تیي اًسضاتغِ تیي قازی ٍ هَفمیت تحهیلی ضا هَضز تحج لطاض زازُ

-ّای اًزام قسُ ایي اهط ضا هسًظط لطاض ًسازُزاضز وِ پػٍّف آهَظقی ضیعیتطًاهِ ٍ ویفیت هثحج زض ایتطرؿتِ رایگاُ

آهَظاى ٍ اضتثاط آى تا ایي اؾاؼ ایي پػٍّف تا ّسف چگًَگی اضتثاط هیاى قازواهی ٍ هَفمیت تحهیلی زاًفتطاًس. 
پیوایكی -ضٍـ پػٍّف اظًَع هغالؼات تَنیفی.اًزام قسُ اؾت ضیعی آهَظقیتطًاهِ تا تأویس تط ًمف فضاّای آهَظقی

ّن تَزًس وِ ضٍی1931آهَظاى همغغ هتَؾغِ اٍل ٍ زٍم اؾتاى هاظًسضاى زضؾالی زاًفراهؼِ آهاضی، ولیِ ٍ

عیىی هٌاؾة تِ زازًس ٍ اعالػات آًْا تِ تفىیه آهَظقگاُ زض زٍگطٍُ هساضؼ تا فضای فیًفط ضا تكىیل هی011741

. آهَظقگاُ اظ ازاضُ ول ًَؾاظی اؾتاى هاظًسضاى اذص قس 634هَظقگاُ ٍ هساضؼ تا فیعیىی ًاهٌاؾة تِ تؼسازآ 973تؼساز

ًفط اًتراب قسًس. اتعاض گطزآٍضی اعالػات قاهل پطؾكٌاهِ  541ای، گیطی تهازفی ذَقِضٍـ ًوًَِتط اؾاؼ 
آهَظاى تا قازواهی زاًف ّای پػٍّف ًكاى زاز وِسُ تا تَرِ تِ فطضیًِتایذ تسؾت آه. قازواهی آوؿفَضز تَزُ اؾت

فضای فیعیىی هساضؼ ضاتغِ هؼٌی زاضی ًساضز، تِ ػثاضت زیگط زض هساضؼ تا فضای فیعیىی هٌاؾة ٍ ًاهٌاؾة یىؿاى 
ٍ قازواهی زض ّا ًیع ضاتغِ هؼٌی زاضی ًساضز آهَظاى تا رٌؿیت آىاؾت. ّوچٌیي تیاًگط آى تَز وِ قازواهی زاًف

آهَظاى تا پیكطفت تحهیلی)آذطیي هؼسل( هساضؼ ضٍؾتایی تیكتط اظ قْطی هكاّسُ گطزیس. ػالٍُ تط آى قازواهی زاًف
 زاضی هكاّسُ قس.آهَظاى تا ضقتِ تحهیلی آًاى ًیع ضاتغِ هؼٌیتیي قازواهی زاًف  زاض زاقت ٍضاتغِ هؼٌی
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 :هقدهِ 

ضیعی، فطآیٌسی ضیعی نطفاً تط اؾاؼ قاًؽ قىل ذَاّس گطفت. تطًاهِزض زًیای اهطٍظی، ظًسگی تسٍى تطًاهِ
تَاى آى ضا پیف تیٌی ًیاظّا ٍ قَز ٍ هیپَیا اؾت ٍ ًَػی آیٌسُ ًگطی ٍ ًمكِ وكیسى تطای آیٌسُ هحؿَب هی

-ضیعی ضا تهوینتَاى تطًاهِف اظ پیف تؼییي قسُ تلمی ًوَز، تساى هؼٌی وِ هیترویي هٌاتغ تطای تحمك اّسا

(. زض تیي ؾیؿتن ّای هرتلف زض راهؼِ، آهَظـ ٍ پطٍضـ اظ 1931گیطی تطای آیٌسُ زاًؿت) هحؿي پَض،

-ّای آهَظقیِ ذال زض ضاؾتای اّساف ٍ ضؾالت ّایف هیّایی اؾت وِ ًیاظهٌس تطًاهِ ضیعیرولِ ؾیؿتن

ذَاّس تَز ٍ آهَظـ ٍ پطٍضـ ذالق ٍ ٍ ؾاظًسُ  تاضٍض، ذالق ؛آهَظـ ٍ پطٍضـ نَضتچطا وِ زض ایي. تاقس
تایس تطای پیكطفت وكَض )تَؾؼِ التهازی، ارتواػی( ٍ ضؾیسى تِ  ٍاهطی حیاتی زض وكَض اؾت ؾاظًسُ، 

ضیعی تطًاهِػلوی ٍ هٌغمی  تحَالت هَرَز زض رْاى ٍ تاظًواًسى اظ ػلن ٍ تىٌَلَغی رْاًی، ضاّثطزّا ٍ تساتیط

آهَظقی تایس گام زض ضاؾتای پاؾد ًیاظّای فطزی فطاگیطاى ٍ تأهیي ًیاظّای راهؼِ ضیعی زض ًظامتطًاهِ ًوَز.
ؾاظی فطایٌس تحهیل، پاؾرگَیی تِ ضیعی آهَظقی تطای فطاگیطاى تِ ؾازُتَاى اظ اّساف تطًاهِتطزاضز. هی

ّای تالمَُ ایي زٍضُ اقاضُ گصضاًسى زٍضُ تحهیلی ٍ وٌاضآهسى تا اؾتطؼ ًیاظّای فطزی فطاگیطاى، تا هَفمیت

 هثحج زض ایتطرؿتِ رایگاُ ٍ ًمف آهَظقی فضای ٍ ًكاط قازاتی اهطٍظُ (. زض ایي تیي1933ًوَز) ًَضی، 

 ٍ وٌزىاٍی حؽ قسى فؼال تحهیل، تِ قَق ٍ قَض وِ عَضی زاضز، تِ آهَظقی ضیعیتطًاهِ ویفیت ٍ
 تا آهَظقیِ هحیظ زاضز. ایزاز آًْا آهَظقی هحَعِ ٍضؼیت تا ًعزیىی اضتثاط آهَظاىزاًف لیتذال افعایف

 ضیعاىتطًاهِ ٍ گعاضاى ؾیاؾت ًعز رسی زغسغِ یه ػٌَاى تِ وِ ّاؾتؾال آهَظاىزاًف تطای ًكاط

 آًْا تاقس.یتحهیلی ه هرتلف هماعغ زض آهَظاىزاًف اؾاؾی ًیاظّای اظ یىی هؿألِ ایي .اؾت قسُآهَظقی 

 ّایپیكطفت ّا،اًگیعُ افعایف زلیل تِ ٍ تطًسهی لصت وٌس، الما ضا قازاتی ٍ ًكاط وِ فضاّایی ٍ هحیظ اظ

 هتٌاؾة ٍ زلیك ّای ضیعیتطًاهِ ٍ تؿْیالت اهىاًات، زاقت. اگط ذَاٌّس ػلوی ّایظهیٌِ زض چكوگیطی

 هحیظ ایي ًوایس، رصب ذَز ؾَی تِ ضا ًْاآ ٍ وٌٌس تحطیه ضا فطاگیطاى وٌزىاٍی حؽ تتَاًٌس آهَظقی

 ٍ آهَظـ اًسضواضاى زؾت ّوِ ٍ هطتیاى ٍ ٍالسیي اؾت الظم تَز. تٌاتطایي ذَاّس قازاب ٍ آٍض ًكاط آًْا تطای
 رصاب ٍ ًكاط تا ّایی هحیظ تِ ضا آهَظقی هطاوع تا گیطًس واضتِ ضا ذَز تالـ تؼاهل، ٍ ّوىاضی تا پطٍضـ

 هطتَط ّایآضهاى تحمك تِ زؾتیاتی تطای .یاتس اضتما آًْا تحهیلی پیكطفت تا وٌٌس لتثسی آهَظاى زاًف تطای

 ٍ هسیطاى ًگطـ زض رسی تحَالت تایس آهَظاى، زاًف تحهیلی پیكطفت رْت هساضؼ ؾاظی قازاب تِ
اظ ًوَز) ًی ایزاز رْاًی اؾتاًساضزّای تا هغاتك آهَظقی ّای ضیعی تطًاهِ ٍ پطٍضـ ٍ آهَظـ ًظام هؿؤٍالى

ّای هْن تْساقت ضٍاًی زض راهؼِ) تحطی ًزفی ٍ هیطقاُ رؼفطی، قاذم قازواهی یىی اظ.(2951آشضی،

-ضٍز ٍ تؿیاضی اظ ضقتِقواض هیآهَظاى تِّای اؾاؾی ظًسگی افطاز، تِ ٍیػُ زاًفهفاّین ٍ هؤلفِ( ٍ اظ 0283

ػلی پَض ٍ ّوىاضاى، ) از زاضًسّای ضٍاًكٌاؾی ؾؼی زض فْن ٍ تؿْیل آى زض ظًسگی افطّا اظ رولِ قاذِ

هیالزی  1341ی ی قازواهی تِ زِّتاضیرچًِكاى هی زّس وِ ( ػلوی) هغالؼات ًظطی ٍ تزطتی(. 1933

. (6831وكاٍضظ ٍ ٍفائیاى، ) ّای هطتَط تِ قازهاًی افعایف یافتِ اؾتگطزز ٍ اظ آى ظهاى پػٍّفتاظ هی
ی ذَتی، اظ هیعاى ذكٌَزی افطاز اظ ظًسگی اًس اًؼىاؼ زٌّسُتَقازی زلیماً تِ هؼٌای هغلَتیت ًیؿت اها هی

تَاى آى ضا تِ ػٌَاى تمطیة هٌاؾثی اظ هغلَتیت زض ًظط گطفت) فتاحی، وطهی ٍ هحوسی ضاز، تاقس ٍ هی
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قازی، زاضا تَزى یه ًَع ذانی اظ ًگطـ ّا ٍ گطایكات هخثت ًؿثت تِ ظًسگی » (.اظ ًظط ؾاهٌط؛ 6831

زض تؼطیفی زیگط؛ ( 31، 3114، 1ٍیٌٍَْى) « اهلی اظ قٌاذت ٍ ػاعفِ ٍرَز زاضزاؾت وِ زض آى قىل و

قازواهی ضا تزطتِ احؿاؼ ًكاط، قازی ٍ ذَقی ٍ ًیع زاضا تَزى ایي ( 3112)ٍ ّوىاضاى  2الیَتَهیطؾىی

-یعثك ایي تؼطیف هكرم ه. اًساحؿاؼ وِ فطز ظًسگی ذَز ضا ذَب، تا هؼٌا ٍ تا اضظـ تساًس زض ًظط گطفتِ

قازواهی ؾِ رعء اؾاؾی زاضز وِ ( 1933)تِ اػتماز آضگایل . قَز وِ قازی یه پسیسُ شٌّی ٍ زضًٍی اؾت

زض ایي تؼطیف آضگایل هؼتمس اؾت وِ . ّیزاًات هخثت، ضضایت اظ ظًسگی ٍ فمساى ػاعفِ هٌفی: ػثاضتٌس اظ
ایل تط ایي تاٍض اؾت وِ ّوچٌیي آضگ. ذَقی یا ؾطٍض رٌثِ ّیزاًی قازی ٍ ضضایت رٌثِ قٌاذتی آى اؾت

( قازواهی ًَػی 3116(. اظ ًظط هله پَض ٍ ّوىاضاى)ّواى) ضٍاتظ ارتواػی احط تؿیاض ظیازی تط قازی زاضز

اـ تِ ػول هی آٍضز ٍ هَاضزی اظ لثیل ضضایت اظ ظًسگی، ّیزاى ٍ اضظقیاتی اؾت وِ فطز اظ ذَز ٍ ظًسگی
 قَز.ذلك هخثت، فمساى افؿطزگی ٍ اضغطاب ضا قاهل هی

تَاى اؾتٌثاط وطز وِ قازی زاضای ؾِ تِ عَض ولی اظ روغ تٌسی تؼاضیف هرتلف زضتاضُ قازی هی
قَز فطز قازوام ّوَاضُ اظ وِ تاػج هی( ّیزاًی)رعء ػاعفی . رعء اؾاؾی ػاعفی، قٌاذتی ٍ ارتواػی اؾت

زاضز ٍ رعء قٌاذتی وِ  رعء ارتواػی، گؿتطـ ضٍاتظ ارتواػی ضا تِ زًثال. ًظط ذلمی قاز ٍ ذَقحال تاقس
ی ذَز زاقتِ تاقس ٍ ٍلایغ ضٍظهطُ ضا گطزز فطز قازوام ًَػی تفىط ٍ ًَػی پطزاظـ اعالػات ٍیػُهَرة هی

تِ اػتماز (.  1933اهیسیاى، ) عَضی تؼثیط ٍ تفؿیط وٌس وِ ذَـ تیٌی ٍی ضا تِ زًثال زاقتِ تاقس

هٌسی اظ ظًسگی یا احؿاؼ ضضایت) لضاٍت ولی افطاز هی تَاًٌس ظًسگی قاى ضا تِ نَضت( 3112)3زایٌط

یا احؿاؾات ّیزاًی اذیط ذَز ( اظزٍاد یا واض) قاى ی ذانی اظ ظًسگییا تِ نَضت اضظیاتی اظ حیغِ( ذطؾٌسی
ّای هخثت تزطتیات فطزی ًاقی ّیزاًات ذَقایٌس، وِ اظ اضظیاتی) زض ضاتغِ تا آًچِ تطایكاى ضخ زازُ اؾت 

هَضز ( قَزاحؿاؾات ًاذَقایٌس وِ اظ اضظیاتی ّای هٌفی تزطتیات فطزی ًاقی هی قَز ٍ ؾغَح پاییيهی
قَز، تلىِ حالتی زضًٍی اؾت وِ اظ ایي زاٍضی اظ تیطٍى تط فطز تحویل ًوی. تطضؾی ٍ اضظیاتی لطاض زٌّس

ًَػی اظ . اضزقٌاؾاى زٍ ًَع قازواهی ٍرَز زاظ زیسگاُ ضٍاى(. 4،3116ظهایط )پصیطزحیط هیأّای هخثت تّیزاى

آى ضّگصض قطایظ هحؿَؼ ظًسگی ّوچَى ظًاقَیی، تحهیل، قغل، آؾایف ٍ اهىاًات هالی ٍ ضفاّی حانل 
حط اظ حاالت زضًٍی ٍ ازضاوات قرهی أگَیٌس ٍ ًَع زیگط آى هتگطزز وِ تِ آى ٍرِ ػیٌی قازواهی هیهی

زض تاب (. 1933وسی ٍ ّوىاضاى، اح )قَزاؾت وِ اظ آى تِ قازواهی شٌّی یا احؿاؼ قازواهی تؼثیط هی

ی هٌافؼی تِ هطاتة تیكتط اظ نطف احؿاؼ اّویت قازواهی، هحمماى زضیافتٌس وِ قازواهی ػاهل پسیسآٍضًسُ

 .(3112ٍ ّوىاضاى، 5ؾلیگوي) ذَتی زاقتي اؾت

لف، ًگاّی ّای ووال ٍ تىاهل اٍ زض رلَُ ّای هرتآییي آؾواًی اؾالم ًیع، تا تَرِ تِ ًیاظّای اًؿاى ٍ ظهیٌِ
ّای اضظقوٌسی زض ذهَل ایزاز زض زؾتَضّای اؾالم، ًىتِ. ّوِ ؾَیِ تِ پسیسُ قازواهی ًوَزُ اؾت
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ی زضتاضُ(. 1934لمواًی، ) ذَضز وِ گاّی تطای ذَز ٍ گاّی هرهَل زیگطاى اؾتقازواهی تِ چكن هی

تاض تا الفاػ هرتلف  32اهی اّویت قازواهی ٍ ؾطٍض ٍ رایگاُ آى زض تؼالین زیٌی ّویي تؽ وِ هفَْم قازو

اذتهال زازُ ( 1943ولیٌی، ) "ازذال ؾطٍض"ّای ضٍایی تِ تاب زض لطآى وطین آهسُ ٍ یىی اظ انَل وتاب

ٍ 1اؾىات. آٍضًس، ؾتایف قسُ اؾتقسُ ٍ اظ وؿاًی وِ هَرثات زلرَقی ٍ قازواهی تٌسگاى ضا فطاّن هی

هٌسی تاالیی آهَظاًی وِ ضضایتًكاى زازًس، زاًف( 1931؛ تِ ًمل اظ توٌایی فط ٍ ّوىاضاى، 3116)ّوىاضاى

زض اًزام تىالیف، تیكتط . زٌّسقًَس ٍ تْتط تىالیف زضؾی ضا اًزام هیاظ ظًسگی زاضًس تیكتط تا تىلیف زضگیط هی
 تَاًٌس تا فكاضّای ضٍاًی تْتط ٍّا هیآى. اًسیكٌس تا تِ قاًؽ ٍ ػَاهل تیطًٍیّای قرهی ذَز هیتِ تَاًایی

تَاًٌس اظ هؼلویي ذَز زضذَاؾت آهَظاًی وِ قازواهی تاالیی زاضًس تِ ضاحتی هیزاًف. ؾاظًسُ تط هماتلِ وٌٌس

ًیع هؼتمس اؾت وِ قازی ( 3111)ًػاز عالة .وٌٌس ٍ زض تطذَضز تا هكىالت زض زضٍؼ اظ آى ّا ووه ترَاٌّس

زض ّویي ضاؾتا . قَزض ضٍاتظ ارتواػی هیاًگیعُ فؼالیت فطزی، آگاّی ٍ ذاللیت ضا تمَیت ٍ تاػج تؿْیل ز

تیاى ًوَز قازواهی، پیاهسّای هخثتی تط ضٍی ؾثه ظًسگی ٍ هَفمیت تحهیلی زاضز ٍ هیل ( 1933)ػلی پَض 

تِ ایي تطتیة تا تَرِ تِ اّویت ٍ  .زّستِ اًزام ضفتاضّایی وِ تا هَفمیت تحهیلی هطتثظ ّؿتٌس ضا افعایف هی

تط ایي ( 3113، 3ٍاضًایه؛ تِ ًمل اظ 3119)2ًَزیٌگعًسگی ّط یه اظ افطاز زاضز؛ ًمكی وِ قازی ٍ ًكاط زض ظ

قازواهی یىی اظ هْوتطیي ٍ هؤحطتطیي ًیاظّای ضٍاًی  .وِ قازی تایس ّسف هطوعی آهَظـ تاقساؾت  تاٍض
سُ اًگاقتِ قٌاؾی ًیع ًازیاؾت وِ آحاض هخثت ٍ هْوی زض ظًسگی اًؿاى زاضز، ٍلی هتأؾفاًِ زض تیي هثاحج ضٍاى

تطیي گَیس: یىی اظ غطیةقٌاؾاى چٌیي هیعَضی وِ پالچیه زض وتاتف تِ ًمل اظ یىی اظ ضٍاىقسُ اؾت. تِ
ّای هكرم ػهط ها وِ ووتط لاتل تفؿیط اؾت، غفلت ضٍاى قٌاؾاى اظ هَضَع قازواهی اؾت) ناًؼی ًكاًِ

ِ یىی اظ زالیل هْن تَؾؼِ وكَضّای ًظطاى تط ایي تاٍضًس واظ عطفی؛ اهطٍظُ ناحة(. 6838ٍ همیوی، 
پیكطفتِ تَرِ ٍ اّتوام آى وكَضّا تِ تطتیت ًیطٍّای ذالق ٍ هؤحط اؾت ٍ ایي وكَضّا تطای ضؾیسى تِ 

آهَظاى، ًیطٍی اًؿاًی تطگعیسُ ٍ ؾاظًسگاى فطزای وكَض ضیعی آهَظقی هی ظًٌس. زاًفتَؾؼِ، زؾت تِ تطًاهِ

ّای ّا اظ رولِ اّساف اؾاؾیِ تطًاهِ( ٍ هَفمیت تحهیلی آى0283ّؿتٌس) ضؾتوی ٍ هلىی آٍاضؾیي، 
تاقس) ضیغوی ٍ پَضتْاء السیٌی ظضًسی، ّای آهَظقی هیّای هْن زض اضظیاتی ًظامآهَظقی ٍ یىی اظ قاذم

-(. هَفمیت تحهیلی ػثاضت اؾت اظ هیعاى ٍ هالن هَضز لثَلی وِ تطای وؿة یازگیطی هكرم هی0278

ّای هتساٍلِ هَفمیت تحهیلی، (. یىی اظ قاذم0275مل اظ ظًس ٍ هیطزاهازی، ، تِ 0260ًقَز) ؾیف،
گیطز. تا تَرِ تِ ایي وِ هیعاى عَض گؿتطزُ هَضز اؾتفازُ لطاض هیّای یازگیطًسُ اؾت وِ تِهؼسل ًوطُ

ّای واضآیی ًظام آهَظقی اؾت، وكف ٍ تطضؾی هتغیطّای تأحیطگصاض پیكطفت ٍ افت تحهیلی یىی اظ هالن
اًزاهس. تٌاتطایي تطضؾی هتغیطّایی وِ تا هَفمیت تط ػولىطز تحهیلی، تِ قٌاذت تْتط ٍ پیف تیٌی هؤحط هی

(. 0275تحهیلی اضتثاط زاضز، یىی اظ هَضَػات اؾاؾیِ پػٍّف زض ًظام آهَظقی اؾت) پاییعی ٍ ّوىاضاى، 
تط ضٍی آى تأحیط زاضًس) ضٌّوا هَفمیت ٍ پیكطفت تحهیلی، تحت تأحیط یه ػاهل ًیؿت، تلىِ ػَاهل هتؼسزی 

(. تا یه ضٍیىطز راهغ هی تَاى ػَاهل هؤحط ٍ زذیل زض پیكطفت ٍ هَفمیت تحهیلی ضا 0277ٍ ػثسالولىی، 
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زض لالة ؾِ زؾتِ ػاهل هغطح ًوَز: ػَاهل فطزی، ػَاهل زضٍى ؾاظهاًی ٍ ػَاهل تطٍى ؾاظهاًی) توٌایی فط ٍ 

 (.0275ّوىاضاى، 

 تا افعٍز. آى تط ایٌىِ یا ٍ زاز زؾت اظ ضا آى تَاىهی وِ اؾت حطٍتی ٌسّواً ضٍی ّن ضفتِ قازی

 ایزاز تط ػالٍُ تَاىهی فطاگیطاى، آهَظقی ضیعیتطًاهِ ٍ آهَظـ رطیاى زض ترف قازی ّایضٍـ اظ اؾتفازُ
 تی زیطآهسگی، غیثت، هیعاى رولِ اظ هكىالت اظ تؿیاضی زیگط تا آهَظ، زاًف تطای ترف ضضایت هحیغی

 ٍ قَز هماتلِ تحهیلی، افت هؿألِ ًْایت زض ٍ ضٍحی ٍ رؿوی اهطاو زضؼ، والؼ زض وؿالت ٍ َنلگیح
 ّایتأحیط ضٍـ تِ تَرِ لصا قَز. گطفتِ ًظط زض آهَظزاًف هؤحط فطاگیطی اهىاًات وِ قَز فطاّن هحیغی

تِ  1004، 1وطفتضؾس) هی ًظط تِ ضطٍضی تحهیلی هرتلف ّایزٍضُ آهَظقیِ ضیعیتطًاهِ زض ترف قازی
 (. 2951ًمل اظ ًیاظ آشضی،

ٍالؼیت آى اؾت وِ ایي ػَاهل ٍ هتغیطّا ( آًچِ گفتِ قس، تِ تهَیط وكیسُ قسُ اؾت؛ 2زض قىل )
اًس ٍ تا یىسیگط وٌف هتماتل زاضًس وِ تؼییي ًمف ٍ ؾْن ّط یه تِ زقَاضی اهىاى پصیط چٌاى زض ّن تٌیسُ

ٌس وِ زض تیي ایي ػَاهل، ػَاهل آهَظقی ٍ فطزی، تیكتطیي تأحیط ضا تط زّاؾت تا ٍرَز ایي تحمیمات ًكاى هی

(. قازواهی ضا 0275؛ تِ ًمل اظ ؾیف، 0886، 3؛ لفطاًؿَا0881، 2پیكطفت تحهیلی زاضًس )ویت ٍ وَل
قازواهی یىی اظ ػَاهل فطزی تَاى تِ ػٌَاى ػَاهل فطزی هؤحط تط هَفمیت ٍ پیكطفت تحهیلی زاًؿت. هی

ضیعیِ نحیح قاّس ضیعی آهَظقی ٍ تطًاهِتاقس وِ زض وٌاض ًظام تطًاهِهَفمیت تحهیلی هی احطگصاض تط
-پیكطفت تحهیلی ٍ واّف افت تحهیلی ذَاّین تَز. زض ایي تیي یىی اظ هفاّین هْوی وِ زض ًظام تطًاهِ

آهَظاى فضاّای آهَظقی اؾت ٍ ایي اهط تِ ایي زلیل اؾت وِ زاًفقَز، تحج ضیعی آهَظقی هغطح هی
تطیي ؾٌیي الگَپصیطی ٍ آهَظـ پصیطی زض آًزا ؾپطی هی وٌٌس. ّای ظیازی اظ عَل ضٍظ ذَز ضا زض هْنؾاػت

تِ ّویي ذاعط اؾت وِ زض هغالؼات هطتَط تِ هؼواضی فضاّای آهَظقی تط لعٍم ٍرَز فضاّای هٌاؾة 
َظقی یىی اظ هْوتطیي تؿتطّای فضاّای آه. قَزتیطًٍی ٍ زضًٍی زض وٌاض ّن زض فضاّای آهَظقی تأویس هی

فضاّای هرتلفی زض هساضؼ . تاقسآهَظاى هیّای هرتلف اضتثاعات چْاضگاًِ زض زاًفضقس ٍ قىَفایی رٌثِ
-آهَظاى زض آًزا اًزام هیّای هرتلفی وِ زاًفٍرَز زاضًس وِ تا تَرِ تِ واضوطزّای هرتلفكاى ٍ فؼالیت

ّای تطای ضقس ایي رٌثِ. ایي اضتثاعات زض آًْا تیكتط اظ تمیِ اؾتّای زٌّس، اًتظاض ضقس زض تطذی اظ ظهیٌِ
ّای ذانی زاضین تا تتَاًین ظهیٌِ هٌاؾة تطای تؿْیل ایي آهَظاى ًیاظ تِ فضاّایی تا ٍیػگیاضتثاعی زض زاًف

ولی اظ عَض تِاضتثاعات ضا تِ ٍرَز آٍضین. اظ ایي ضٍ یىی اظ فطضیات پػٍّف تِ تطضؾی ایي اهط پطزاذتِ اؾت.
ای ٍیػُ رایگاُ ًیع آهَظقی ضیعیتطًاهِ زض ٍ اؾت پاییي تؿیاض ایطاى هساضؼ زض ذٌسُ ٍ قازی وِ ًطخآًزایی

اؾت  گطفتِ لطاض هْطی تی هَضز ّا آهَظقگاُ زض ترف فطح فضای تَؾؼِ ٍ ذٌسُ قیَع ًساضز. زض ٍالغ هیعاى
 ّط هكىالت هْن  اظ تَز ٍ یىی ذَاّس ىلهك لسضی قازی اظ گفتي ؾري فالس قازی، هسضؾِ ٍ راهؼِ ٍ زض

 افؿطزگی ٍ اضغطاب لثیل اظ ضٍاًی هرتلف ّایافعایف تیواضی ًتیزِ زض ٍ ًكاط ٍ قازی اظ غفلت راهؼِ

(؛ تط ایي اؾاؼ ّسف پػٍّف حاضط تطضؾی هتغیطّای هْوی اؾت وِ تساى اقاضُ 2941همسم، اؾت) رؼفطی
 قس. 
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ا ًاقی هی قَز وِ قازی اظ یه عطف ػَاعف هخثت ضا افعایف زازُ ٍ ضطٍضت پطزاذتي تِ همَلِ قازی اظ آًز
تا هغطح قسى ضٍظافعٍى اّویت اظ عطفی تا واّف ػَاعف هٌفی، تاػج افعایف تْطُ ٍضی ذَاّس قس. 

زض اضتثاط تا قازواهی تط ّوِ اتؼاز اًؿاى، تَرِ تؿیاضی اظ پػٍّكگطاى تِ ایي هؿألِ رلة قسُ اؾت. 
اًس وِ یىی اظ ُ زض چٌس ؾال اذیط؛ اغلة، هتغیطّای هرتلفی ضا هَضز تطضؾی لطاض زازُّای اًزام قسپػٍّف

هتغیطّای هَضز تطضؾی تحج قازی ٍ قازواهی تَزُ اؾت تِ ػٌَاى ًوًَِ؛ تطضؾی ضاتغِ قازی ٍ ؾالهت 
ی ازاضی، ػٌَاى پػٍّكی اؾت وِ یىی اظ هتغیطّای تطضؾی قسُ، قازی اؾت وِ تَؾظ ؾیس رَازیي، حؿٌمل

( اًزام قسُ اؾت، راهؼِ آهاضی پػٍّف هصوَض واضوٌاى تاًه هلت قْط تْطاى تَزًس 0284پَض ٍ آؾتطوی )

ًفط هَضز تطضؾی لطاض گطفتٌس. ًتایذ تسؾت آهسُ ًكاى زاز وِ تیي ایي زٍ هتغیط تا هیاًزی ویفیت  263وِ 

( زض پػٍّف زیگطی تِ 0282ضاى)واضی ضاتغِ هخثت ٍ هؼٌازاضی ٍرَز زاضز. غالهؼلی لَاؾاًی ٍ ّوىاظًسگی
تطضؾی احطآهَظـ قازواهی تِ قیَُ قٌاذتی ضفتاضی تط تاٍضّای ذَزواضآهسی ٍ اؾتطؼ تحهیلی پطزاذتٌس. 

ًفط اظ زاًف آهَظاى زذتط پایِ زٍم  15ی ایي پػٍّف وِ تا ضٍـ ًیوِ تزطتی اًزام قسُ اؾت، قاهل راهؼِ
ؾتفازُ ًیع پطؾكٌاهِ قازواهی آوؿفَضز، همیاؼ ذَزواضآهسی قطض زتیطؾتاى قْط تْطاى تَزُ اؾت. اتعاض هَضز ا

ٍ هازٍوؽ ٍ پطؾكٌاهِ اؾتطؼ تحهیلی الواٍ تَزُ اؾت. ًتایذ تسؾت آهسُ ًكاى زاز وِ آهَظـ قازواهی تِ 
قیَُ قٌاذتی ضفتاضی فَضزایؽ تَاًؿتِ تَز، هیاًگیي ًوطات ذَزواضآهسی زاًف آهَظاى گطٍُ آظهایف ضا زض 

گطٍُ گَاُ افعایف ٍ هیاًگیي ًوطات آًْا ضا زض اؾتطؼ تحهیلی زض همایؿِ تا زاًف آهَظاى گطٍُ  همایؿِ تا

ٍاتؿتِ، تیي هیاًگیي ًوطات ذَزواضآهسی ٍ اؾتطؼ تحهیلی پؽ آظهَى  tگَاُ، واّف زّس. تط اؾاؼ ًتایذ 

ّوچٌیي پػٍّف  ّفتِ اظ آهَظـ، تفاٍت هؼٌازاضی هكاّسُ ًكس. 2ٍ پیگیطی گَاُ آظهایف پؽ اظ گصقت 

قًَس. پػٍّف هصوَض تط ( ًیع اظ ایي زؾتِ پػٍّف ّا هحؿَب هی0281اؾواػیلی فط، قفیغ آتازی ٍ احمط)
آهَظاى هتوطوع قسُ تَزُ ٍ ًتایذ تسؾت آهسُ ًیع ًكاى زاز وِ تیي ایي زٍ ضٍی ذَزواضآهسی ٍ قازواهی زاًف

-عَض هؤحط پیفآهَظاى ضا تِی تَاًس قازواهی زاًفهتغیط ضاتغِ هخثت ٍ هؼٌازاضی ٍرَز زاضز ٍ ذَزواضآهسی ه

( ًیع قازواهی 1105) 3ٍ فیاضی 2، وزثاف1تیٌی وٌس. یىی اظ هتغیطّای انلی ٍ هَضز تطضؾیِ پػٍّف ویاًعاز
گیطی ظًسگی پطزاذتِ اؾت. راهؼِ هَضز تَزُ اؾت. پػٍّف هصوَض تِ تطضؾی ضاتغِ تیي قازواهی ٍ رْت

ای اًتراب قسًس. گیطی تهازفی ذَقًِفط تط اؾاؼ ًوًَِ 111ُ انفْاى تَزُ وِ هغالؼِ زاًكزَیاى زاًكگا
گیطی ظًسگی، ضاتغِ هخثت ٍ ّای قازواهی فَضزایؽ ٍ رْتًتایذ تسؾت آهسُ ًكاى زاز وِ تیي هؤلفِ

ٍ  4هؼٌازاضی ٍرَز زاضز. یا زض پػٍّف زیگطی وِ تا ّسف تطضؾی ضاتغِ قازواهی ٍ اؾتطؼ تَؾظ پیىاضاؼ

وٌٌس، زض ( اًزام قس، ًتایذ حاوی اظ آى تَز وِ افطازی وِ ووتط احؿاؼ ًكاط ٍ قازواهی هی1100اضاى)ّوى
 قطایظ ػازی ٍ هَلؼیت ّای اهتحاى اؾتطؼ تیكتطی زاضًس.  

اًس. تِ ّا ٍ ػَاهل هؤحط تط قازواهی ًْازُّا، توطوعِ ذَز ضا تط قٌاؾایی هؤلفِتطذی زیگط اظ پػٍّف

( تا ػٌَاى ػَاهل هؤحط تط قازی زاًكزَیاى اًزام قسُ اؾت. 0284رَیثاضی ٍ ّوىاضاى) عَض هخال؛ پػٍّف

ّای آهاضی پیطؾَى ٍ تی ًفط اًزام قسُ ٍ ًتایذ تسؾت آهسُ اظ عطیك آظهَى 127پػٍّف هصوَض تط ضٍی 

                                                           
1
 Kiyanzad  

2
 Kajbaf 

3
  Phayazi 

4
 Piqueras 
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لی، تؿت ًكاى زاز وِ تیي ؾي ٍ ًوطُ قازی اضتثاط هؼٌازاضی ٍرَز زاقت، اها تیي قازی تا ضقتِ تحهی
ّای زیگطی ًیع ّسف ذَز ضا هؼسل، لَهیت، تأّل ٍ ٍضؼیت التهازی ضاتغِ هؼٌازاضی هكاّسُ ًكس. پػٍّف

( ضا تیاى وطز وِ 0283هحوسظازُ ٍ نالحی) تَاى پػٍّفاًس، اظ ایي زؾت هیتط آؾیة قٌاؾی قازی ًْازُ
ّای ایي م قسُ اؾت. زازُتا ّسف آؾیة قٌاؾی ًكاط ٍ پَیایی ػلوی زض هطاوع ػلوی ٍ زاًكگاّی اًزا

ًفط اظ هترههیي گطزآٍضی قسُ، آؾیة ّای هغطح زض ایي ظهیٌِ  11پػٍّف وِ اظ عطیك ههاحثِ تا 
ّای اًؿاًی اؾترطاد قس. تِ ػٌَاى هخال ػسم حضَض تطذی زاًكزَیاى زض والؼ زضؼ، تی تَرْی تِ ؾطهایِ

صیطفتِ قسُ، ظًگ ظزگی اػضای ّیأت ػلوی، ّای الظم تا تَرِ تِ تؼساز افطاز پٍ فطاّن ًكسى ظیطؾاذت
ّایی اؾت وِ هی تَاى زض آهَظـ ػالی تساى اقاضُ ذسقِ زاض قسى رایگاُ اؾتاز ٍ غیطُ اظ رولِ آؾیة

ًوَز.تطذی زیگط اظ پػٍّف ّا، هؤلفِ ّای قازواهی ضا تا هتغیط زیگطی هَضز تطضؾی لطاض زازُ اًس. اظ ایي زؾت 

( اقاضُ ًوَز وِ تِ تطضؾی ضاتغِ تیي ضضایت اظ ظًسگی ٍ 1102وىاضاى)ٍ ّ 1تَاى تِ پػٍّف هالههی
ّای قازواهی تَزُ اؾت. ضٍی ّن ضفتِ ػولىطز تحهیلی پطزاذتٌس وِ زض ایٌزا ضضایت اظ ظًسگی یىی اظ هؤلفِ

ای تیي ضضایت اظ ظًسگی ٍ ػولىطز ّا ًكاى زاز ضاتغًِفط قطوت زاقتٌس وِ یافتِ 026زض ایي پػٍّف 

( زض پػٍّف ذَز قازی ضا تِ ػٌَاى یىی اظ 1933اتطاّیوی، اػطاتی ٍ ذالَیی) ی آًْا ًثَزُ اؾت.تحهیل

ّای ضٍاى قٌاؾی هخثت زض ًظط گطفتِ ٍ اضتثاط آى تا پیكطفت تحهیلی ضا هَضز تطضؾی لطاض زازُ اًس. هؤلفِ
ٍرَز زاضز ٍ ًوطُ قازی  ًتایذ تسؾت آهسُ ًكاى زاز وِ تیي ًوطُ قازی ٍ پیكطفت تحهیلی ضاتغِ هؼٌازاضی

پػٍّكی وِ اضتثاط هؿتمین تا هَضَع ایي پػٍّف ّای اًتْای تحهیل زاقتِ اؾت.واّف هؼٌازاضی زض ؾال
زاقتِ تاقس ٍ تِ تطضؾی قازواهی ٍ ػولىطز تحهیلی پطزاذتِ تاقس، اًسن تَزُ اؾت وِ زض ایٌزا تساى ّا 

( پػٍّكی تا ػٌَاى ضاتغِ تیي قازواهی ٍ 1104)4ٍ هظفطی هاوی آتازی 3، ضّگصض2قَز. تاتَزیاقاضُ هی

زاًكزَیاى زاًكگاُ آظاز اؾالهی تَزُ ٍ اظ پطؾكٌاهِ  211ػولىطز تحهیلی اًزام زازًس وِ ًوًَِ آهاضی آى 
ی هخثت ٍ قازواهی آوؿفَضز تْطُ گطفتِ قسُ اؾت. ًتایذ تسؾت آهسُ ًكاى زاز وِ تیي ایي زٍ هتغیط ضاتغِ

( 1933)، پاقا قطیفی ٍ لاضیًؼوتی ٍ زض زذتطاى ًیع تیكتط اظ پؿطاى گعاضـ قسُ اؾت.هؼٌازاضی ٍرَز زاضز 

پطزاذتٌس. ایي پػٍّف تا ضٍـ قثِ  حیط آهَظـ قازواهی تط پیكطفت تحهیلیأتًیع، زض پػٍّكی تِ تطضؾی 
زتط تَزى ، آهَظقی هثٌی تط ضٍیىطزّای قارلؿِ 51ًفط ارطا گطزیس. گطٍُ آظهایكی زض  16آظهایكی تط ضٍی 

پیف آظهَى ٍ پؽ آظهَى، تفاٍت هؼٌازاضی تیي هیاًگیي  tًتایذ پػٍّف تط اؾاؼ آظهَى  قطوت وطزًس. 
ّای اهتحاًی زٍ گطٍُ آظهایف ٍ گَاُ ًكاى زاز وِ تیاًگط تأحیط هخثت آهَظـ قازواهی تط هیعاى قازی ٍ ًوطُ

تیي قازواهی ٍ ػٍّف حاضط ایي اؾت وِ ّای پتاقس.تط هثٌای هغالة فَق، فطضیِآهَظاى هیپیكطفت زاًف
ًَع هساضؼ )هٌاؾة یا ًاهٌاؾة( ضاتغِ هؼٌازاضی ٍرَز زاضز، تیي قازواهی زض زاًف آهَظاى ٍ رٌؿیت ضاتغِ 
هؼٌازاضی ٍرَز زاضز، تیي قازواهی زض زاًف آهَظاى ٍ هحل ؾىًَت آًْا) قْط یا ضٍؾتا( ضاتغِ هؼٌازاضی ٍرَز 

 ضاتغِ هؼٌازاضی ٍرَز زاضز( هؼسل ّای هرتلف ) آهَظاى ٍ پیكطفت تحهیلی آًاىزاضز، تیي قازواهی زض زاًف 
 تیي قازواهی زض زاًف آهَظاى ٍ ضقتِ ّای تحهیلی هتفاٍت ضاتغِ هؼٌازاضی ٍرَز زاضز.ٍ 
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 عَاهل بزٍى ساسهاًي

 عَاهل اجتواعي فزٌّگي اقتصادی

 هیشاى ارسش گذاري جاهعِ تِ علن ٍ داًص -

 رفتار ّوساالى ٍ تاثیز دٍستاى-

 تیکاري-

 عَاهل خاًَادگي

 هَقعیت اجتواعی ٍالذیي -

 تفاّن ٍالذیي-

 ًگزش ٍالذیي-

 تعذاد افزاد خاًَادُ-

 ضغل ٍالذیي-

 درآهذ ٍالذیي-

 ضزایط سکًَت-

 

 

 عَاهل فزدی

 ضادکاهی -

 داضتي اًگیشُ -

 رٍش هطالعِ -

 َّش -

 عَاهل تذًی -

 

هَفقيت تحصيلي 

 یادگيزًدُ

 

 ًظام بزًاهِ ریشی آهَسضي

-  ٍ اهکاًااات آهَسضاای،  فضااي آهَسضاای ٍ ٍسااایل 

 تْذاضتی ٍ ٍرسضی هذرسِ

جَ عاطفی هذرسِ ٍ ًحَُ تزخَرد هعلواى ٍ  -

 هذیزاى ٍ کادر آهَسضی هذرسِ

 هقزرات ٍ تزًاهِ ریشي هذرسِ -

 جوعیت کالس -

 تٌیِ علوی داًص آهَساى -

فزایٌذ راٌّوایی تحصیلی، ضغلی ٍ هطاٍرُ  -

 تحصیلی

 عَاهل درٍى ساسهاًي

 درسي ًظام بزًاهِ ریشی

 تْیِ ٍ تذٍیي اّذاف-

 اًتخاب ٍ ساسهاًذّی هحتَا-

گشیٌص ٍ ساسهاًذّی رٍش ّاي یاددّی -

 یادگیزي

 ارسضیاتی-
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 ضٌاسي پضٍّصرٍش 
پػٍّف، تَنیفی اظ ًَع پیوایكی اؾت. راهؼِ آهاضی، ولیِ هساضؼ آهَظـ ٍ پطٍضـ اؾتاى  ضٍـ

هاظًسضاى تا فضاّای آهَظقی هٌاؾة ٍ ًاهٌاؾة هی تاقٌس.ضٍـ ًوًَِ گیطی ایي پػٍّف، تِ نَضت تهازفی 
ف هَفمیت تحهیلی زاً ذَقِ ای تَزُ اؾت. قیَُ واض تِ ایي نَضت ذَاّس تَز وِ ٍضؼیت قازواهی ٍ

آهَظاى زض ّط زٍ گطٍُ اظ هساضؼ تا فضاّای هٌاؾة ٍ ًاهٌاؾة هَضز تطضؾی لطاض گطفت. اتعاضّای گطزآٍضی 
 اعالػات قاهل پطؾكٌاهِ قازواهی آوؿفَضز تَز وِ تِ قطح ظیط تكطیح هی گطزز:

 پزسطٌاهِ ضادكاهي

هِ قازواهی پایِ ی ًظطی پطؾكٌا. ؾاذتِ قس 1تَؾظ آضگایل ٍ لَ 1333ایي پطؾكٌاهِ زض ؾال 

تِ تاٍض آضگایل ٍ ّوىاضاى . اظ قازواهی تَزُ اؾت( 1333)2آوؿفَضز، تؼطیف آضگایل، هاضتیي ٍ وطٍؾلٌس

آضگایل پؽ اظ ضایعًی تا ته روالت . ایي پطؾكٌاهِ ًمغِ ی هماتل پطؾكٌاهِ افؿطزگی ته اؾت( 1333)

هازُ زیگط ًیع تِ آى افعٍزُ تا ؾایط  11هازُ تْیِ قس ٍ  31همیاؼ افؿطزگی اٍ ضا هؼىَؼ وطز ٍ تسیي تطتیة 

ؾپؽ ایي همیاؼ ضا زض هَضز تؼسازی اظ زاًكزَیاى ارطا ًوَزًس ٍ تا تَرِ تِ . رٌثِ ّای قازواهی ضا زض تط گیطز

پاییعی ٍ ) ؾؤالی پطؾكٌاهِ آهازُ گطزیس 33ضٍایی نَضی پطؾف ّا ٍ حصف چٌس هازُ، زض ًْایت، فطم ًْایی 

تطروِ قسُ ٍ ضٍایی  نَضی آى ( 1973)آظهَى زض ایطاى، تَؾظ ػلی پَض ٍ ًَضتاال  ایي(.93: 1934ّوىاضاى، 

ٍ اظ عطیك % 33پایایی ایي آظهَى تا ضٍـ زٍ ًیوِ وطزى . واضقٌاؼ هَضز تاییس لطاض گطفت 11تَؾظ 

ؾؤال آظهَى  33ػاهل اظ  2تا ضٍـ تحلیل ػاهل . تِ زؾت آهس% 39ّوؿاًی زضًٍی ٍ آلفای وطًٍثاخ 

ّوچٌیي زض پػٍّف پاییعی ٍ  .زضنس اظ ٍاضیاًؽ ول ضا تثییي هی وٌٌس 1/27د قس وِ اؾترطا

پایایی پطؾكٌاهِ آوؿفَضز تِ ضٍـ آلفای وطًٍثاخ تِ هٌظَض تطضؾی ّوؿاًی زضًٍی تِ هیعاى ( 1934)ّوىاضاى

( 39/1)اظ عطیك آلفای وطًٍثاخ  ضطیة پایایی آظهَى قازواهی زض ایي تحمیك،. گعاضـ قسُ اؾت% 31

زاًف تطای ؾٌزف هَفمیت تحهیلی اظ هؼسل   .تاقسهحاؾثِ قسُ وِ اظ ضطیة پایایی تاالیی تطذَضزاضهی
 .اؾتفازُ هی گطزز آهَظاى

راهؼِ آهاضی ایي عطح ولیِ زاًف آهَظاى زض حال تحهیل همغغ هتَؾغِ اٍل ٍ هتَؾغِ زٍم : جاهعِ آهاری

 .ًفط تَزًس 011741،  0280زض ؾال  تاى هاظًسضاىزض لالة فضاّای آهَظـ هٌاؾة ٍ ًاهٌاؾة زض ؾغح اؾ

ّا تِ تفىیه آهَظقگاُ زض زٍ گطٍُ هساضؼ تا فضای زض اضتثاط تا فطضیِ اٍل اعالػات آى ًوًَِ آهاری:

آهَظقگاُ، اظ ازاضُ ول  315آهَظقگاُ ٍ هساضؼ تا فیعیىی ًاهٌاؾة  تِ تؼساز  261فیعیىی هٌاؾة تِ تؼساز 

( آٍضزُ قسُ اؾت. زض اضتثاط تا فطضیِ زٍم، ًوًَِ آهاضی تِ 0اذص قس وِ زض رسٍل ) ًَؾاظی اؾتاى هاظًسضاى

آهَظاى ًفط اًتراب قسًس. فطضیِ ؾَم پػٍّف تط هحل ؾىًَت زاًف 122ٍ هطز 306تفىیه رٌؿیت زذتط

تَزُ اؾت. زض ٍالغ قطوت  242ٍ قْط 186هتوطوع قسُ وِ تط ایي اؾاؼ ًوًَِ هَضز تطضؾی زض ضٍؾتا 

 اًس.ًفط تَزُ 541گاى زض پػٍّف حاضط وٌٌس

                                                           
1. Lu 
2. Argyle, Martin & Crossland 
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 ّای پضٍّص  یافتِ

ٍ حساوخط هوىي  33تطای پاؾرگَیی تِ ایي فطضیِ پػٍّف، حسالل هوىي تطای هتغیط قازواهی

تا تَرِ تِ ایٌىِ هتغیط . اؾت 37،  9ٍ هیاًگیي ًظطی تطای ّط پاؾرگَ تا احتؿاب هتَؾظ یا اهتیاظ تَزُ  162

 هؿتمل اؾتفازُ قسُ اؾت.  Tتطذَضزاض اؾت تطای آظهَى  فطضیِ آى اظ آظهَى  قازواهی اظ تَظیغ ًطهال 

بيي ضادكاهي ٍ ًَع فضای آهَسضي )هٌاسب یا ًاهٌاسب( رابطِ هعٌاداری  "فطضیِ اٍل وِ 

 ".ٍجَد دارد

 : راهؼِ آهاضی ٍ ًوًَِ ّا تِ تفىیه گطٍُ ّای هَضز تطضؾی0رسٍل 

 گزٍُ
 ًوًَِ ٍاریاًس  اًحزاف هعيار هياًگيي

حجن ًوًَِ با رٍش 

 1ًيوي

 88/6 835 18/841 13/63 83/31 هٌاسب

 85/6 451 13/516 64/61 65/33 ًاهٌاسب

 11/6 333 64/866 81/63 35/31 جوع

 

 

 

 

                                                           
1

احذّاي جاهعِ هَرد هطالعِ در طثقِ ّایی کِ اس ًظز صفت هتغیز ّوگي تز ّستٌذ، گزٍُ در ًوًَِ گیزي طثقِ اي، ٍ 

تزاي طثقِ تٌذي ٍاحذّاي جاهعِ،  هعوَالً ،تٌذي هی ضًَذ. تِ ایي تزتیة تغییزات در درٍى گزٍُ ّا حذاقل هی ضَد

در ًوًَِ گیزي تا . داضتِ تاضذهتغیزي تِ عٌَاى هالک در ًظز گزفتِ هی ضَد کِ تا صفت هتغیز هَرد هطالعِ تستگی 

گز ٍاریاًس تزآٍردگز هیاًگیي جاهعِ هطخص ٍ . اطثقِ تٌذي حجن ًوًَِ ّا در طثقات تَسط ًوًَِ گیز تعیي هی ضَد

، اس راتطِ سیز هی تَاى حجن ًوًَِ ي هَرد استفادُ را تعییي ضَدّشیٌِ ّاي ًوًَِ گیزي حذاقل  قزار تاضذثاتت تاضذ ٍ 

 (:6831) سزهذ، تاسرگاى ٍ حجاسي، ِ رٍش تخصیص ًیوي هطَْر استایي تخصیص ت کزد.
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 هطتَط تِ فطضیِ اٍل t: آظهَى 1رسٍل

اًحزاف  هياًگيي ًوًَِ  هتغيز

 هعيار

درجِ 

 آسادی

T   

 هعٌي داری

ضادكاه

 ی

/363 818 هٌاسب

666 

13/61 143 685/

6-  

381/6  

 

/531 533 ًاهٌاسب

665 

34/61 

    

 ،تط اؾاؼ رسٍل فَق، تا تَرِ تِ ًتیزِ آظهَى تطاتطی هیاًگیي وِ پصیطفتِ قس ٍ همساضهؼٌی زاضی

قازواهی وِ تیي  اؾت(. تساى هؼٌی 12/1ػسز تیكتط اظ) چَى ایي  قَز هغطح قسُ، پصیطفتِ هی 0Hفطو 

زاضی ٍرَز ًساضز ٍ زض هساضؼ تا فضای فیعیىی هٌاؾة ٍ زاًف آهَظاى تا فضای فیعیىی هساضؼ ضاتغِ هؼٌی
آهَظاى اضتثاط ًاهٌاؾة یىؿاى اؾت. زض ٍالغ هٌاؾة تَزى یا ًاهٌاؾة تَزى فضای آهَظقی تا قازواهی زاًف

 هؼٌازاضی ًساضز.

 ".آهَساى ٍ جٌسيت رابطِ هعٌاداری ٍجَد داردبيي ضادكاهي در داًص  "  :فزضيِ دٍم

 هطتَط تِ قازواهی زض تیي زاًف آهَظاى تِ تفىیه رٌؿیت tآظهَى  :9رسٍل 

اًحزاف  هياًگيي ًوًَِ جٌسيت هتغيز

 هعيار

درجِ 

 آسادی

T   

 هعٌي داری

 ضادكاهي

43/666 463 سى  31/61 143 33/6-  166/6  

14/666 588 هزد   13/61 
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اهتیاظ هوىي تطای زاًف آهَظاى  034ّای تسؾت آهسُ، هیاًگیي هحاؾثِ قسُ اظ تطاؾاؼ یافتِ

هحاؾثِ قسُ وِ تِ لحاػ تَنیفی تمطیثاً تطاتط ّؿتٌس.  010143ٍ تطای زاًف آهَظاى زذتط 010137پؿط

آهَظاى تا ی وِ قازواهی زاًفتساى هؼٌ قَز. ، پصیطفتِ هی0Hفطو ، تطاؾاؼ هیعاى هؼٌی زاضی ًیع

تَاى ایٌگًَِ گفت وِ؛ هیاًگیي قازواهی زض زذتطاى ٍ زاضی ًساضز. تِ تیاى زیگط هیّا ضاتغِ هؼٌیرٌؿیت آى
آهَظاى ٍ پؿطاى زاًف آهَظ هماعغ هتَؾغِ اٍل ٍ زٍم اؾتاى یىؿاى اؾت ٍ تیي زذتط یا پؿط تَزى زاًف

 َز ًساضز.  هیعاى قازواهی آًاى ضاتغِ هؼٌازاضی ٍر

بيي ضادكاهي در داًص آهَساى ٍ هحل سکًَت آًْا) ضْز یا رٍستا( رابطِ  ": فزضيِ سَم

 ".هعٌاداری ٍجَد دارد

 هطتَط تِ قازواهی زض تیي زاًف آهَظاى تِ تفىیه هحل ؾىًَت tآظهَى  :6رسٍل

هحل  هتغيز

 سکًَت

اًحزاف  هياًگيي ًوًَِ

 هعيار

درجِ 

 آسادی

T   

 هعٌي داری

 ضادكاهي

/88 818 ضْز

666 

63/63 143 33/6-  643/6  

 

/38 533 رٍستا

665 

63/61 

 

اهتیاظ هوىي تطای زاًف  034تَاى گفت وِ هیاًگیي هحاؾثِ قسُ اظ تط هثٌای رسٍل فَق هی

 011122آهَظاى ؾاوي زض هٌاعك قْطی ایي ػسزٍ تطای زاًف  011182آهَظاى ؾاوي زض هٌاعك ضٍؾتایی 

، ضز 0Hفطو ؾغح هؼٌی زاضی  ٍ T ِ اذتالف اًسوی تِ لحاػ تَنیفی زاضًس. تا تَرِ تِ همساضاؾت و

زاض زاضز ٍ هیاًگیي قازواهی زض زذتطاى ٍ یؼٌی  قازواهی زاًف آهَظاى تا هحل ؾىًَت ضاتغِ هؼٌیقَز،  هی
آهَظاى ضٍؾتایی، قازتط اؾت.  زض ٍالغ زاًفپؿطاى زاًف آهَظ هٌاعك ضٍؾتایی تیكتط اظ هٌاعك قْطی اؾتاى 

 آهَظاى قْطی تیكتط گعاضـ قسُ اؾت.ّؿتٌس ٍ هیاًگیي قازواهی آًاى اظ زاًف
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رابطِ هعٌاداری  بيي ضادكاهي در داًص آهَساى ٍ پيطزفت تحصيلي آًاى ": فطضیِ چْاضم

  .ٍجَد دارد

 ی هَضز تطضؾی تِ تفىیهآهاض تَنیفی راهؼِ: 4رسٍل

 

 

 

 

 

 تا تَرِ تِ هؼسل F : رسٍل هطتَط تِ آظهَى 6رسٍل

 

هی تاقٌس ٍ ووتطیي  06-11تَزُ وِ هؼسلیي  011174، تاالتطیي هیاًگیي هحاؾثِ قسُ 4تطاؾاؼ رسٍل

ًیع حاوی اظ آى اؾت وِ  5ُ اؾت. رسٍلتَز 01-88/02آهَظاى تا هؼسلهیاًگیي حانلِ هطتَط تِ زاًف
آهَظاى تا هؼسل پائیي اؾت. تط ایي اؾاؼ هیاًگیي قازواهی زض زاًف آهَظاى تا هؼسل تاالتط تیكتط اظ زاًف

آهَظاى تا پیكطفت تحهیلی)آذطیي هؼسل( آًاى ضاتغِ تَاى ایٌگًَِ ًتیزِ گطفت وِ تیي قازواهی زاًفهی
 آهَظاى قازتط تاقٌس، ػولىطز تحهیلی تْتطی ًیع ذَاٌّس زاقت.ط چِ زاًفهؼٌی زاض ٍرَز زاضز. زض ٍالغ ّ

بيي ضادكاهي در داًص آهَساى ٍ رضتِ ّای تحصيلي هتفاٍت  "فطضیِ زیگط پػٍّف ایي تَز وِ 

 ".رابطِ هعٌاداری ٍجَد دارد

 اًحزاف هعيار هياًگيي تعداد هعدل

99/22-21 6 03/88 52/05 

99/24-23 14 53/86 61/08 

99/21-25 045 18/87 24/06 

31-21 351 74/011 00/05 

 55/05 41/010 541 جوع

هجوَع  هدل هتغيز

 هجذٍرات

هياًگيي  درجِ آسادی

 هجذٍرات

F عٌاداریه  

 ضادكاهي

 086. 3.66 286.85 3 6586.85 بيي گزٍّي

 656.56 666 855368.58 درٍى گزٍّي
  

  662 850606038 كل
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 ّای تحهیلی: آهاض تَنیفی هطتَط تِ ضقت6ِرسٍل

 

 َرِ تِ ضقتِ تحهیلیتا ت F رسٍل هطتَط تِ آظهَى  :7رسٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجوَع  هدل هتغيز

 هجذٍرات

درجِ 

 آسادی

هياًگيي 

 هجذٍرات

F هعٌاداری 

 ضادكاهي

بيي 

 گزٍّي

3865.58 6 558.26 3.66 .086 

درٍى 

 گزٍّي

856656.66 668 653.28 

  

  662 850606038 كل

هجوَع  هدل هتغيز

 هجذٍرات

درجِ 

 آسادی

هياًگيي 

 هجذٍرات

F هعٌاداری 

 ضادكاهي

بيي 

 گزٍّي

3865.58 6 558.26 3.66 .086 

درٍى 

 گزٍّي

856656.66 668 653.28 

  

  662 850606038 كل

 اًحزاف هعيار هياًگيي تعداد ًوًَِ رضتِ تحصيلي

 37/04 71/012 204 عوَهي

 13/07 21/011 011 علَم تجزبي

 11/05 45/87 44 ریاضي فيشیک

 66/05 67/88 018 علَم اًساًي

 37/07 83/86 60 ٌي ٍ حزفِ ای ٍ كار داًصف

 55/05 41/010 541 جوع
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آهَظاًی اؾت وِ ٌَّظ ضقتِ ٍ هطتَط تِ زاًف 012171، تیكتطیي هیاًگیي 6تطاؾاؼ رسٍل
آهَظاى همغغ هتَؾغِ اٍل تا هتَؾغِ زٍم پیف اظ تاقس ٍ ایي گطٍُ زاًفاًس، هیتحهیلی ذَز ضا تؼییي ًىطزُ

ای ٍ واض آهَظاى فٌی ٍ حطفِضقتِ ضا زض تطگطفتِ اؾت. ووتطیي هیاًگیي قازواهی ًیع هطتَط تِ زاًف اًتراب
آهَظاى زٍضُ ػوَهی، پؽ اظ آى آهَظاى قازتط، تِ تطتیة زاًفتاقس. تط هثٌای رسٍل هصوَض زاًفٍزاًف هی

ای ٍ واض ٍ زاًف حطفِ –فٌی آهَظاى قاذِفیعیه ٍ زض آذط ًیع زاًف -ػلَم تزطتی، ػلَم اًؿاًی، ضیاضی

تَاى ًتیزِ گطفت وِ هیاًگیي قازواهی زاضی، هیٍ ؾغح هؼٌی  Fًیع تط هثٌای هیعاى 7تَزًس. هغاتك رسٍل 
آهَظاى تا ّای تحهیلی هرتلف هتفاٍت اؾت، تِ تیاى زیگط تیي هتغیط قازواهی زاًفآهَظاى تا ضقتِزض زاًف

 رَز زاضز. زاضی ٍضقتِ تحهیلی آًاى ضاتغِ هؼٌی

 بحث ٍ ًتيجِ گيزی

ّای فطاضٍی اًؿاى زض زًیای اهطٍظ، احؿاؼ ًظطاى تط ایي تاٍضًس وِ یىی اظ چالفاهطٍظُ ناحة
. فمساى قازی ٍ ًكاط زض راهؼِ ًتایذ هٌفی تؿیاضی ضا تِ زًثال زاضز وِ اظ آى رولِ تْعیؿتی ٍ قازهاًی اؾت

هی تَاى تِ افؿطزگی، تستیٌی، اضظیاتی هٌفی ضٍیسازّا، تی ػاللگی تِ واض ٍ فمساى ٍرساى واضی، اػتیاز تِ هَاز 
ٌّگ تیگاًِ ٍ غیط هرسض، ًاٌّزاضی ّای ارتواػی، ضٍاد ذكًَت زض ضٍاتظ ارتواػی، عالق ٍ گطایف تِ فط

) هیطظائیاى ٍ  زّس افعایف ضا هسضؾِ تاظزّی تَاًسهی زاًف آهَظاى تیي زض قازی ٍ ًكاط ذَزی اقاضُ ًوَز.

تیٌٌس ٍ حؽ ّوىاضی ٍ ووه تِ زیگطاى زض تط هیافطاز اگط قاز تاقٌس، زًیا ضا هىاًی اهي (.0284ّوىاضاى،
ّای هحمماى زض تاقس. یافتِتطای تؼْس ؾاظهاًی ػاعفی هیتیٌی وٌٌسُ تایس ٍ ػاهلی پیفّا افعایف هیآى

زّس، احؿاؾات هخثت ٍ ضضایت اظ ظًسگی ضا ٍضی ضا افعایف هیزّس وِ قازی تْطُی قازی ًكاى هیظهیٌِ

فطی ٍ  (.0284وٌس) واظوی هزس ٍ واظوی هزس، تاال تطزُ ٍ احؿاؼ هٌفی ووتطی ضا زض افطاز ایزاز هی

زاًٌس ٍ هؼتمسًس وِ تط ظًسگی زًیا ٍ آذطت احط هی گصاضز. ضا ّسف غایی ظًسگی هی ( قازی1101)1اؾتاتعض

ای لائل ّؿتٌس. ًتایذ ّای قاز، ًمف تؼییي وٌٌسُ( تطای قازی ٍ هىاى1102)2تطذی ًیع هخل اؾویت
ّا ًیع حاوی اظ احط هخثت قازی ٍ پَیایی تط ظًسگی فطزی ٍ ارتواػی ٍ تؿْیل ًظن تؿیاضی اظ پػٍّف

یىی اظ ػَاهل ( .1102رتواػی یا واّف آؾیة ّای ارتواع هخل اػتیاز اؾت) ًیلی، هَؾَی ٍ ضضاظازُ، ا
-آهَظاى ایفا هیزض آهَظـ ٍ پطٍضـ ًَیي؛ وِ ًمف هْوی زض قازی ٍ هَفمیت تحهیلی زاًف هؤحط تطتیتی

ای زض رایگاُ تطرؿتِاهطٍظُ ًكاط فضای آهَظقی ًمف ٍ . وٌس؛ چگًَگی هؼواضی، والثس ٍ فضای هسضؾِ اؾت
تِ عَضی وِ قَض ٍقَق تِ تحهیل، فؼال قسى حؽ وٌزىاٍی ٍ افعایف . هثحج ویفیت آهَظقی زاضز

زض تؼلین ٍ تطتیت رسیس، . ذاللیت زاًف آهَظاى اضتثاط ًعزیىی تا ٍضؼیت ؾاذتواى ٍ هحَعِ هسضؾِ آًْا زاضز
ّای آهَظقی ٍ ُ ٍ پَیا، زض ویفیت فؼالیتفضای والثسی هسضؾِ تایس چٌاى تاقس وِ، تِ ػٌَاى ػاهلی ظًس

ّای آهَظقی ٍ پطٍضقیِ هسضؾِ تایس زض فضای تسیي هؼٌا وِ فؼالیت. تطتیتی زاًف آهَظاىِ ایفای ًمف وٌس
آهَظاى اًزام پصیطز تا هؼلن زض تسضیؽ ٍ قاگطز هٌاؾة ٍ زاضای اتؼاز اؾتاًساضز ٍ تطاؾاؼ ًیاظّا ٍ ػالیك زاًف

زض آهَظـ ًكاط اًگیع، . ّای ذَز لصت تطًسغثت ٍ قازی ٍ اًگیعُ ًوَزُ ٍ اظ فؼالیتزض یازگیطی، احؿاؼ ض

                                                           
1
 Frey & Stutzer 

2
 Smith 



 241بزرسي رابطِ بيي ضادكاهي با هَفقيت تحصيلي داًص آهَساى درفضاّای آهَسضي استاى هاسًدراى............. 

 

گیطز، ظیطا ّیچ چیع هخل یه هحیظ فیعیىی والؼ اظ ًظط پطزاظـ ضٍاًی ٍ ظیثایی قٌاذتی زض اٍلَیت لطاض هی

اّویت ًیع ضوي تأویس تط( 1339)ٍ ّوىاضاى  1آضتَض(. 1977لٌگؿتط،) والؼ ایؿتا وؿل وٌٌسُ ًیؿت 

تِ ًظط ایكاى اّویت حیاتی . وٌٌسٍضؼیت فیعیىی والؼ تط لاتلیت اؾتفازُ چٌس هٌظَضُ اظ والؼ اقاضُ هی
قَز وِ زاًف آهَظاى ٍ هؼلن هست ظیازی اظ ػوط ذَز ضا زض ٍضؼیت فیعیىی والؼ ٍ هسضؾِ اظ آًزا ًاقی هی

هی یه ػسُ زاًف آهَظ ّن ؾال ٍ ّن زض حیي عطاحی فضای آهَظقی، تایس ًیاظّای ػوَ. گصضاًٌسهسضؾِ هی
ّای اتتسایی تتَاًٌس ًیطٍّای تالمَُ ذَز ضا تطای هخال، زتؿتاى تایس رایی تاقس وِ تچِ. ًیاظ ضا تطآٍضزُ وطز

اؾاؾاً تایس فضای . تالفؼل وٌٌس؛ یؼٌی ًیاظ تِ تحطن زاضًس ٍ ایي اهط، هؿتلعم زاقتي فضای آهَظقی ٍؾیغ اؾت
آهَظ زض آى احؿاؼ گطهی ٍ هحثت وٌس تا ٍلتی اظ هحیظ ذاًَازُ ای تاقس وِ زاًفوالثسی هسضؾِ تِ گًَِ
فضای والثسی هغلَب فضایی اؾت وِ ظهیٌِ ضا تطای . قَز، اظ هسضؾِ زلعزُ ًكَزٍاضز فضای هسضؾِ هی

اى، عثائیاى ٍ ّوىاض) افعایف یازگیطی ٍ تطٍظ ضفتاضّای تٌْزاض افطاز اؾتفازُ وٌٌس اظ آى هؿاػس هی ؾاظز

1931.) 

 :قَززض ایي پػٍّف پٌذ فطضیِ هثٌای واض تَز ٍ ًتایذ آى تهَضت ذالنِ تِ قطح ظیط اضائِ هی

. ًتایذ " تیي قازواهی ٍ ًَع هساضؼ )هٌاؾة یا ًاهٌاؾة( ضاتغِ هؼٌازاضی ٍرَز زاضز ": فطضیِ اٍل
زاضی ًساضز ٍ هساضؼ تا ؼٌیقازواهی زاًف آهَظاى تا فضای فیعیىی هساضؼ ضاتغِ هتسؾت آهسُ ًكاى زاز وِ 

( ًاّوؿَ اؾت 1937. ًتایذ ایي فطضیِ تا پػٍّف لغف ػغا)فضای فیعیىی هٌاؾة ٍ ًاهٌاؾة یىؿاى اؾت

وِ ػٌَاى وطزُ؛ چگًَگی هؼواضی هساضؼ، انَل ٍ ػٌانط تكىیل زٌّسُ آى ًظیط تٌاؾثات ارعا، همیاؼ، ًَع 
آهَظاى تالی تَاًس احطات لاتل تَرْی تط زاًفغیطُ هی زّی فضا، ضًگ، ًَض، نسا، فضای تاظ هحَعِ ٍؾاظهاى

آٍضز ٍ تگصاضًس. هسضؾِ ظیثا؛ یازگیطی ضا آؾاى وطزُ، ًكاط ٍ قازاتی ضا تطای وَزواى ٍ ًَرَاًاى تِ اضهغاى هی
آهَظاى تِ ّوطاُ ذَاّس هسضؾِ ًاهٌاؾة، تٌگ، تاضیه، ذكه ٍ تی ضٍح؛ وؿالت ٍ افؿطزگی ضا تطای زاًف

هیعاى یازگیطی ٍ حضَض فؼال ٍ تا ًكاط آًاى زض هسضؾِ تأحیط هٌفی زاضز. ػالٍُ تط ایي تا ًتایذ  زاقت ٍ تط

ی ( ًیع زض یه ضاؾتا ًیؿت چَى وِ هؼتمس تَزًس، تِ ٍاؾغ1936ِپػٍّف فَق هَالئی ٍ ػاهطی ؾیاَّیی)

ظقی هٌاؾة تاقس ٍ قَز تایس فضای آهَآهَظاى زض هسضؾِ ؾپطی هیایٌىِ ترف لاتل تَرْی اظ ظهاى زاًف
تط ی تیكتطی قَز، زاًف آهَظاى ًیع قازتط ٍ زض ًتیزِ هَفكّطچِ تِ ػٌانط هطتَعِ زض ایي ضاؾتا تَرِ

آهَظاى ضاتغِ هخثت ٍ ذَاٌّس تَز. زض ٍالغ تیي هحیظ هٌاؾة آهَظقی تا قازی ٍ هَفمیت تحهیلی زاًف
 یي ًتیزِ زؾت ًیافت.هؼٌازاضی ٍرَز زاضز. زضنَضتی وِ ایي فطضیِ اظ پػٍّف تِ ا

قَز وِ قازواهی زض ی حانل اظ ایي فطضیِ؛ زض ًگاُ اٍل هوىي اؾت ایٌگًَِ تهَض زض ضاؾتای ًتیزِ
ی تِ زؾت آهسُ، ػىؽ ایي هساضؼ هٌاؾة تیكتط ٍ ٍضؼیت تْتطی ًؿثت تِ هساضؼ ًاهٌاؾة زاضز. اها ًتیزِ

زاًٌس تَاًس، ایي تاقس وِ زاًف آهَظاى ًویهیتهَض اؾت. یىی اظ زالیل ًتیزِ ایي فطضیِ اظ پػٍّف حاضط 
تٌسی اظ ؾَی ؾاظهاى وِ زض فضای هٌاؾة زض حال یازگیطی ّؿتٌس یا زض فضای ًاهٌاؾة چطا وِ ایي تمؿین

آهَظ اظ آى اعالػی ًساضز. ًَؾاظی ٍ تزْیع هساضؼ نَضت گطفتِ ٍ اؾتاًساضزّای ذانی زاضز وِ یه زاًف

                                                           
1 Arthur 
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یي اهط ٍ همایؿِ تا هساضؼ تا فضای هٌاؾة، اظ هیعاى قازواهی واؾتِ قَز. قایس زض نَضت هغلغ قسى زض ا
آهَظاًی وِ زض فضای ًاهٌاؾة آهَظـ ػالٍُ تط ایي هوىي اؾت یىی زیگط اظ زالیل ایي تاقس وِ تهَض زاًف

 تیٌٌس، فضای آهَظقی هٌاؾة تَزُ ٍ قازی آًْا تحت تأحیط ًَع فضای آهَظقی لطاض ًوی گیطز. قایس یههی
-ی پیكطفت تىٌَلَغی ٍ تْطُ هٌسی زاًفزلیل زیگط وِ تتَاى شوط وطز ایي ًىتِ تاقس وِ اهطٍظُ تِ ٍاؾغِ

قَز، فضای هٌاؾة یا ًاهٌاؾة تِ عَض چكوگیطی تط قازواهی آهَظاى اظ اهىاًاتی وِ تَؾظ ذاًَازُ فطاّن هی
 گصاضز.آًْا احط ًوی

 " ًف آهَظاى ٍ رٌؿیت ضاتغِ هؼٌازاضی ٍرَز زاضزتیي قازواهی زض زا ": زض اضتثاط تا فطضیِ زٍم
زاضی ًساضز، زض ٍالغ هیاًگیي آهَظاى تا رٌؿیت آًْا ضاتغِ هؼٌیقازواهی زاًفًتایذ حاوی اظ آى اؾت وِ 

ّای . ًتیزِ حانل اظ ایي فطضیِ تا ًتایذ پػٍّفآهَظ یىؿاى اؾتقازواهی زض زذتطاى ٍ پؿطاى زاًف

(، نیاهیاى ٍ 1933(، ضئیؿی ٍ ّوىاضاى )1932(، حؿي زٍؾت ٍ ّوىاضاى)1932هیطظائیاى ٍ ّوىاضاى)

( وِ ػٌَاى زاقتٌس تیي هیعاى 3112)2( ٍ وَیَاها ّاًىاًي3114)1(، پیط3117ٍ(، ػلَی)1931ّوىاضاى)

تَاى ایٌگًَِ گفت وِ ػَاهل ٍ هی قازواهی افطاز هصوط ٍ هؤًج تفاٍت هؼٌازاضی ٍرَز ًساضز، ّن ضاؾتاؾت.
ی ٍاحس، یىؿاى اؾت، تِ ػثاضت زیگط ًْازّایی ّوچَى ذاًَازُ ٍ هؤحط تط قازی زض یه ظهیٌِ ًْازّای

گصاضز، تیي زٍ رٌؽ یىؿاى تَزُ وِ زض آهَظاى هیهصّة وِ تیكتطیي تأحیط ضا زض قازی یا افؿطزگی زاًف

( زض 1934ضحیوی) الثتِ عثك پػٍّف رَواض ٍ ًْایت، قازواهی تیي زذتطاى ٍ پؿطاى ًیع یىؿاى ذَاّس تَز.

زض ذاًَازُ حىن فطها تاقس، پؿطاى قازتط اظ  4ٍ وخطت گطا 3اضتثاط تا ًْاز ذاًَازُ؛ اگط الگَّای تَافك وٌٌسُ
زاًٌس ٍ اگط زض ّای ذَز ضا تیكتط اّل گفت ٍ قٌَز هیزذتطاى ذَاٌّس تَز. تِ ایي هؼٌا وِ پؿطاى، ذاًَازُ

تط اظ پؿطاى ّؿتٌس. زض ٍالغ گَیای آى اؾت وِ زذتطاى تیف اظ تاقس، زذتطاى قاز 5ای، الگَی تی لیسذاًِ
ّا واّف یاتٌس، تیكتط اظ پؿطاى تحت اًس ٍ ّطگاُ ایي هحسٍزیتپؿطاى ًؿثت تِ لیس ٍ تٌسّای ذاًَازُ حؿاؼ

ّای ارتواػی تاقس وِ زذتطاى ضا تیكتط اظ پؿطاى هتأحط گیطًس وِ هوىي اؾت ًاقی اظ هحسٍزیتتأحیط لطاض هی
ػٌَاى ًْاز زیگطی هصّة ًیع تِ ؾاظز. زض الگَی هحافظت وٌٌسُ اؾت وِ تفاٍتی تیي زٍ رٌؽ ٍرَز ًساضز.هی

گصاضز ًیع تیي زذتطاى ٍ پؿطاى زض اؾتاى هَضز هغالؼِ ًیع یىؿاى تَزُ اؾت. ًظام وِ تط قازی تأحیط هی
ی ضٍاًی ٍ ووثَزّای گطیع ًاپصیطی وِ زّس وِ تا ًاهالیوات ٍ فكاضّاتاٍضّای زیٌی تِ افطاز ایي اهىاى ضا هی

زّس، هؼٌا تثركس ٍ تاٍضّا ٍ ضفتاضّای زیٌی، افطاز ضا تِ ؾَی ؾؼازت ٍ ی ظًسگی ضخ هیزض ضًٍس چطذِ

     (.0283تحطی ًزفی ٍ هیطقاُ رؼفطی، وٌس)قازواهی ّسایت هی

                                                           
1 Peiró 
2 Koivumaa-Honkanen 

ّا، ارسش ّا ٍ عقایذ ّوساى است. هیل تِ ّا، سلسلِ هزاتة قذرت هعیي ضذُ است. ًگزشدر ایي ًَع خاًَاد0ُ  3

 ضَد.کطوکص است ٍ رٍاتط درٍى خاًَادُ تز ارتثاطات تیزٍى تزجیح دادُ هیٍاتستگی ٍجَد دارد، کَضص تز پزّیش 
4

ي ضَد ٍ ّوِّا گفت ٍ ضٌَد تاال ٍ ّوٌَایی کن دارًذ. هَضَعات تِ صَرت تاس ٍ سزگطادُ هطزح هیایي ًَع خاًَادُ.  

 ضزکت دارًذ.اعضاي خاًَادُ در گفت ٍ گَّا 
ن ٍ ّوٌَایی اًذکی ٍجَد دارد. هیشاى تعاهالت خاًَادُ کن است ٍ هعوَالً ّا، گفت ٍ ضٌَد ک. در ایي ًَع خاًَادُ 5

  ضَد.ّا گفتگَ هیي ضوار هحذٍدي اس هَضَعدرتارُ
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ط یا ضٍؾتا( ضاتغِ تیي قازواهی زض زاًف آهَظاى ٍ هحل ؾىًَت آًْا) قْ ": زض ضاؾتای فطضیِ ؾَم
زاضی زاضز، آهَظاى تا هحل ؾىًَت آًْا ضاتغِ هؼٌیقازواهی زاًفًتایذ ًكاى زاز وِ  " هؼٌازاضی ٍرَز زاضز

یؼٌی هیاًگیي قازواهی زض زذتطاى ٍ پؿطاى زاًف آهَظ هٌاعك ضٍؾتایی تیكتط اظ زذتطاى ٍ پؿطاى زاًف آهَظ 
ِ حاضط ضا تا آى همایؿِ ًوَز، یافت ًگطزیس.  قایس تتَاى . پػٍّكی وِ تتَاى ًتیزهٌاعك قْطی اؾتاى اؾت

آهَظاى قْطی اؾت. ایي ًتیزِ ضا تسیي نَضت تحلیل ًوَز وِ اًتظاضات زاًف آهَظاى ضٍؾتایی ووتط اظ زاًف
هوىي اؾت یه زاًف آهَظ قْطی اهىاًاتی وِ تطای ذَز هتهَض اؾت، فطاتط اظ حس اًتظاض تَزُ وِ زض نَضت 

تَاى ایٌگًَِ تیاى وطز وِ ایي اهىاًات، قازی آًْا زض ایي ظهیٌِ ًیع ووتط ذَاّس تَز. زض ٍالغ هی تطآٍضزُ ًكسى
-آهَظاى قْطی آضظٍّای ذال ٍ گاُ زؾت ًایافتٌی، هتٌاؾة تا تافتی وِ زض آى ظًسگی هیهوىي اؾت زاًف

یط لطاض گیطز. یىی زیگط اظ قاى ًیع تحت تأحوٌٌس، تطای ذَز هتهَض قًَس وِ زض نَضت ػسم تحمك آًْا قازی
 -آهَظاى ضٍؾتایی اظ یه عثمِ ارتواػیتَاى زض ایي ضاؾتا تیاى ًوَز ایي اؾت وِ اوخط زاًفػَاهلی وِ هی

وِ زض هٌاعك آهَظاى چكوگیط ًیؿت، زض حالیالتهازی یىؿاًی تطذَضزاض ّؿتٌس ٍ فانلِ عثماتی تیي زاًف
آهَظاى قْطی تِ آهَظاى ضٍؾتایی چكوگیط اؾت. زاًفتِ زاًف آهَظاى ًؿثتقْطی، فانلِ عثماتی تیي زاًف

ای ّای ذَز؛ اظ ؾثه ظًسگی، اًتظاضات، ضفاُ  ٍ اظ ایي ّا ٍ یا ّن هسضؾِی تؼاهل تا ؾایط ّوىالؾیٍاؾغِ
زؾت هَاضز آگاُ قسُ وِ ایي آگاّی ًؿثت تِ ػَاهل هصوَض ٍ همایؿِ تا قطایظ ٍ اهىاًات، ؾثه ظًسگی ٍ 

آهَظاى، فانلِ ٍ زؾتِ اظ زاًفىهٌزط تِ ًَػی افؿطزگی ذَاّس قس چطا وِ ًؿثت تِ قطایظ ذَز ٍ آ ضفاُ ذَز،

(، تیي ؾطهایِ التهازی ٍ زضآهس تا قازواهی، 1931وٌٌس. عثك گفتِ زّماًی ٍ ّوىاضاى)قىاف احؿاؼ هی

-وِ زض تأییس هغالة فَق هی اضتثاط هخثتی ٍرَز زاضز ٍ ایي اضتثاط زض تیي الكاض ون زضآهس تیكتط ذَاّس تَز

 تاقس.

ضاتغِ ( ّای هرتلف هؼسل) آهَظاى ٍ پیكطفت تحهیلی آًاىتیي قازواهی زض زاًف ": عثك فطضیِ چْاضم
-آهَظاى تا هؼسل تاالتط تیكتط اظ زاًفهیاًگیي قازواهی زض زاًف . ًتایذ ًكاى زاز وِ"هؼٌازاضی ٍرَز زاضز

آذطیي )آهَظاى تا پیكطفت تحهیلی اى زیگط تیي هتغیط قازواهی زاًفتط اؾت. تِ تیآهَظاى تا هؼسل پاییي
آهَظاى تا هؼسل تاال . یىی اظ زالیل ایي اهط؛ ضؾیسى تِ ّسف اظ ؾَی زاًفضاتغِ هؼٌی زاضی ٍرَز زاضز( هؼسل

 آهَظاى ضا تِآهَظاى ٍ اٍلیای هسضؾِ اؾت وِ زض ًْایت قازی ایي زاًفٍ زاقتي ٍرِْ تْتط زض تیي زاًف
تطی زاضًس، ایي حؽ وِ ضؼیف ّؿتي، حطفی آهَظاًی وِ هؼسل پاییيزًثال ذَاّس زاقت ٍ تطػىؽ آى، زاًف

ّایی ّوچَى وَزى ٍ تٌثل ٍ زضؼ ًرَاى؛ ایي حؽ ضا تطای گفتي ًساضًس ٍ تؼضاً اؾتفازُ اٍلیای هسضؾِ اظ ٍاغُ
وٌس وِ قازواهی آًْا اظ زض ذَز فطٍ ضفتِ هیآهَظاًی آهَظاى تمَیت وطزُ ٍ آًْا ضا تثسیل تِ زاًفزض ایي زاًف

اتطاّیوی، ّای ًتیزِ تسؾت آهسُ اظ ایي فطضیِ تا ًتیزِ پػٍّفقَز. آهَظاى تا هؼسل تاال، پاییي تط هیزاًف

تاتَزی، ضّگصض ٍ هظفطی هاوی آتازی  (،1933)، پاقا قطیفی ٍ لاضیًؼوتی(، 1933اػطاتی ٍ ذالَیی)

 قاز؛ افطاز وِ زضیافتٌس (1001)2ٍ اؾىاز 1، وٌَىتا پػٍّف لیَتَهیطؾىی ّوچٌیيّن ضاؾتاؾت. ( 1104)
تاالتطی زاضًس، ًیع ّوؿَ اؾت. الظم تِ شوط اؾت وِ ًتیزِ ایي  ارتواػی ٍ تحهیلی ذاًَازگی، فطزی، تاظزّی

یسًس ( ّن ضاؾتا ًیؿت، ظیطا تِ ایي ًتیزِ ضؾ2951فطضیِ تا ًتیزِ تسؾت آهسُ اظ پػٍّف ضئیؿی ٍ ّوىاضاى)
                                                           
1
 Kennon  

2 Schkade 
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 پیكطفت تحهیلی ٍ قازواهی تیي ضاتغِ ًیافتي ٍرَز ًساضز. ایضاتغِ قازواهی ٍ تحهیلی پیكطفت وِ تیي

 ًوطُ تمطیثی حسٍز اؾت هوىي ذَزگعاضقی زض قَز؛ هطتَط هؼسلكاى گعاضـ زض زاًكزَیاى زلت تِ تَاًسهی

تَاى تا تَرِ تِ اػتماز هیتط ایي اؾاؼ  .تاقس ًساقتِ ضا الظم زلت همساضّای اػكاضی ٍ قسُ گعاضـ
زضؾیِ هساضؼ اظ قَز ٍ تْتط اؾت، اّساف تطًاهِّا آهَذتِ هی( ػٌَاى وطز وِ قازی زض تچ1002ِؾلسى)

ؾالگی زض رْت ضؾیسى تِ قازی تسٍیي قَز) تِ ًمل اظ ًؼوتی، پاقا قطیفی ٍ  24ٍضٍز تِ هسضؾِ تا 
، ذَقحال تاقس ٍ زض گطٍُ ذَز تكَیك قَز، اظ ًظط (. زض هسضؾِ اگط ًَرَاى ضاضی تِ ًظط تیایس2944لاضی،

 تَاًس پیكطفت لاتل تَرْی زاقتِ تاقس. زضؾی ّن هی

ّای تحهیلی هتفاٍت ضاتغِ هؼٌازاضی ٍرَز تیي قازواهی زض زاًف آهَظاى ٍ ضقتِ ": فطضیِ پٌزن
هیلی هرتلف، هتفاٍت ّای تحآهَظاى تا ضقتِقازواهی زاًف . ًتایذ تسؾت آهسُ حاوی اظ آى تَز وِ" زاضز

. تیكتطیي هیاًگیي زاضی ٍرَز زاضزآهَظاى تا ضقتِ تحهیلی آًاى ضاتغِ هؼٌیاؾت. زض ٍالغ تیي قازواهی زاًف
 تسؾت آهسُ هطتَط تِ زاًف آهَظاى زٍضُ هتَؾغِ اٍل تا هتَؾغِ زٍم وِ اًتراب ضقتِ ترههی اًزام ًسازُ

ای ٍ واض ٍ زاًف ؾت آهسُ هطتَط تِ زاًف آهَظاى فٌی ٍ حطفِتَزًس، هكاّسُ قس ٍ ووتطیي هیعاى هیاًگیي تس
ّای ػوَهی زض ایي ضاؾتا یافت ًگطزیس اها پػٍّف ّایی وِ زض ؾغح زاًكگاُ اًزام تَز. پػٍّكی زض زٍضُ

 تِ هطتَط قازواهی هیعاى تیكتطیي( تیاًگط آى تَزُ وِ 1939قسُ هاًٌس پػٍّف ظاضػی، ناضهیاى ٍ ػثسی)

اظ هیعاى قازواهی آًاى واؾتِ هی قَز وِ تِ ًَػی  تحهیلی، ّایتطم افعایف اٍل تَزُ ٍ تا زاًكزَیاى تطم
تیكتطیي هیاًگیي تسؾت آهسُ هطتَط تِ زاًف آهَظاى زٍضُ هتَؾغِ تا ًتیزِ ایي فطضیِ ّوؿَ اؾت چطا وِ 

ِ تحهیلی، اظ هیعاى تَزًس اها پؽ اظ اًتراب ضقت اٍل تا هتَؾغِ زٍم وِ اًتراب ضقتِ ترههی اًزام ًسازُ
قازواهی آًاى واؾتِ قس. یىی اظ زالیل ایي اهط ضا قایس تتَاى زض هیعاى آؾاى یا ؾرت یا ؾٌگیي تَزى 

اًس، قازواهی ی ذانی ضا اًتراب ًىطزُآهَظاى وِ ٌَّظ ضقتِهحتَای زضٍؼ زاًؿت، چطا وِ زض تیي زاًف
-ای ٍ واضزاًف ًؿثت تِ ضقتِّای فٌی ٍ حطفِتِتیكتطی هكاّسُ قسُ اؾت. اظ عطفی ون اّویت زاًؿتي ضق

ّا) تط ذالف ّای زیگط هاًٌس ضیاضی ٍ فیعیه ٍ ػلَم تزطتی زض راهؼِ ایطاى ٍ رٌثِ ػولی تَزى ایي ضقتِ
قازواهی ایي تاػج قسُ ّا وِ تىیِ تط اتؼاز ًظطی تَزُ( هوىي اؾت اظ رولِ زالیلی تاقس وِ ؾایط زٍضُ

اضـ قسُ اؾت. قایس تتَاى یىی زیگط اظ زالیل ایي ًتیزِ ضا ایٌگًَِ تیاى وطز وِ تط گعآهَظاى پاییيزاًف
ّای هَرَز اًتراب ّای ذانی ضا اظ تیي ضقتِای ٍ واض ٍ زاًف اظ ّواى اتتسا تایس ضقتِّای فٌی ٍ حطفِقاذِ

-ّواى ضقتِ آظهَى هیوٌٌس ٍ اظ ّواى اتتسا تط ضٍی یه ظهیٌِ هغالؼِ ًوَزُ ٍ تطای ٍضٍز تِ زاًكگاُ ًیع زض 

ی زٌّس وِ زض نَضت ػسم هَفمیت، تایس تطای ؾال آیٌسُ ذَز ضا آهازُ وٌٌس یا تهوین زیگطی تط اؾاؼ ًتیزِ
ّای هتؼسزی ضا زض وٌىَض ّای ػلَم اًؿاًی، تزطتی ٍ ضیاضی؛ لاتلیت اًترابوٌىَض ذَز اتراش وٌٌس، اها قاذِ

تَاًس اظ رولِ قس هی اهِ تحهیل ٍ اقتغال تط اؾاؼ آًچِ گفتِذَاٌّس زاقت. تهَض ػسم لثَلی زض وٌىَض، از
 زّس.آهَظاى ضا تحت تأحیط لطاض هیػَاهلی تاقس وِ قازی ایي زاًف

اتعاض  وٌاض زض ًتایذ نحت اظ یافتي اعویٌاى تطای هی قَز پیكٌْاز تا تَرِ تِ ًتایذ پػٍّف حاضط،
 هؼلواى ٍ ٍالسیي، آهَظاى،زاًف تا ههاحثِ هكاّسُ، ٌسهاً زیگط ٍ اتعاضّای زیگطی ّایضٍـ اظ پطؾكٌاهِ،

 یا ذَز هؼطفی تِ افطاز ػالئك تأحیط تحت ظیازی حس تا ّاپطؾكٌاهِ قَز چطا وِ تىویل اؾتفازُ هكاٍضاى
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ّای فٌی ٍ ػالٍُ تط آى پػٍّكی زض ضاؾتای ػلل ون تَزى قازی زض قاذِ. گیطزهی لطاض تطزاقت ٍ ذَزًوایی
گطزز پػٍّكی زض ضاؾتای ّا اًزام گطزز. ّوچٌیي پیكٌْاز هیٍ زاًف ًؿثت تِ ؾایط قاذِای ٍ واض حطفِ

آهَظاى اظ هحیظ هٌاؾة ٍ ًاهٌاؾة آهَظقی اًزام قَز وِ آیا تِ ایي اهط ٍالفٌس وِ زض یه قٌاذت زاًف
 هحیظ آهَظقی هٌاؾة زض حال تحؿیل ّؿتٌس یا زض یه هحیظ آهَظقیِ ًاهٌاؾة.
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 .111-114(:0)01. ضٌاسي داًطگاُ فزدٍسيتزبيتي ٍ رٍاى

(. تأحیط اتؼاز تاٍضّای هصّثی تط قازی هؼلواى اتتسایی 0283تحطی ًزفی، فاعوِ ٍ هیطقاُ رؼفطی، ؾیس اتطاّین) .5

 015-002(: 3)05. داًص ٍ پضٍّص در رٍاى ضٌاسي كاربزدیزض هحیظ واض. 

تطضؾی احطتركی آهَظـ اتطاظ ٍرَز (. 1934)آضای، هْطًاظ؛ فطظاز، ٍلی اهلل ٍ نفایی، پطیَـپاییعی، هطین؛ قْط .6

هطالعات ّای تْطاى، آهَظاى زذتط پایِ زٍم ضقتِ ػلَم تزطتی زتیطؾتاىتط قازواهی ٍ پیكطفت تحهیلی زاًف
 .32-69(: 3)2، ضٌاختيرٍاى

هؤحط تط قازی زاًكزَیاى تا تأویس تط هكاضوت  (. تطضؾی ػَاهل0280پٌاّی، هحوس حؿیي ٍ زّماًی، حویس) .7

 .0-07: 2. جاهعِ ضٌاسي كاربزدیارتواػی. 

تطضؾی همایؿِ ای ػَاهل هؤحط تط افت تحهیلی (. 1934. )توٌایی فط، هحوسضضا؛ ًیاظی، هحؿي؛ اهیٌی، هحوس .3

 . 93-23 (:1)03. داًطَر رفتار. زاًكزَیاى هكطٍط ٍ هوتاظ

 ٍ تحمیمات هؤؾؿِ اًتكاضات . تْطاى:هدیزیت ّای اًدیطِ اس لچيٌيگ (.2941ؾؼیس) همسم، رؼفطی .01

 هسیطیت. آهَظـ

آهَظاى (. تأحیط الگَّای اضتثاعی ذاًَازُ تط قازی زض گطٍّی اظ زاًف0275رَواض، تْطام ٍ ضحیوی، هْسی) .22

 .265-073(: 3)02. ًطٌاسي باليٌي ایزاىهجلِ رٍاًپشضکي ٍ رٍازتیطؾتاًی قْط قیطاظ. 

(. 0284، لیال؛ ًَزُ قطیفی، اوطم؛ حٌاگَ، اوطم؛ ؾؼیسی، ؾویطا؛ ؾؼیسی، ػهوت ٍ والًتطی، ؾْیال)رَیثاضی .21

. ًطزیِ آهَسش پزستاریتطضؾی ػَاهل هؤحط تط قازی زاًكزَیاى زاًكگاُ ػلَم پعقىی گلؿتاى. 

4(5:)34-31. 
حاد ّاقن ذاًی، هلیحِ ٍ  حؿي زٍؾت، فاعوِ؛ ػلیعازُ، ػاعفِ؛ هؤهٌی، هطین؛ ًَضٍظی پطقىَُ، ًؿتطى؛ اػظن .02

(. اضتثاط َّـ هؼٌَی ٍ قازواهی زض زاًكزَیاى پطؾتاضی زاًكىسُ پطؾتاضی ٍ هاهایی لعًٍی زض 2951ّوىاضاى)

 124-132(: 4)14. هجلِ داًطکدُ پزستاری ٍ هاهایي ّوداى. 2954ؾال 



 253بزرسي رابطِ بيي ضادكاهي با هَفقيت تحصيلي داًص آهَساى درفضاّای آهَسضي استاى هاسًدراى............. 

 

تأحیط ؾطهایِ التهازی تط  (. تطضؾی0281زّماًی، حویس؛ اوثطظازُ، فاعوِ؛ ذَـ فط، غالهطضا ٍ ضتاًی، ضؾَل) .24

 .048-071: 02ٍ  01. راّبزد فزٌّگقازی رَاًاى. 

هزٍر ًقص بزًاهِ ریشی آهَسضيِ هَفق در سطَح . (0283ضؾتوی، هْط اًگیع ٍ هلىی آٍضاؾیي، نازق) .04

. زٍهیي ّوایف تیي الوللی جْاًي، قارُ ای، هٌطقِ ای ٍ هلي بزای دستيابي بِ تَسعِ اجتواعي

 هثیي فطٌّگی ؾفیطاى هَؾؿِ تَؾؼِ.  هسیطیت ٍ فطٌّگ

تطضؾی ضاتغِ َّـ ّیزاًی ٍ ذاللیت تا پیكطفت تحهیلی زض (. 1933. )ضٌّوا، اوثط ٍ ػثسالولىی، روال .05

 .22-73 (:1)4. اًدیطِ ّای ًَیي تزبيتي. زاًكزَیاى زاًكگاُ قاّس

 ظّطا ٍ تغحایی، ؾیس ػهوت؛ ػاتسیٌی، ؾؼیسُ؛ رؼفطتگلَ، ّسی؛ حیسضی، عْطاى، احوطیضئیؿی، هطضیِ؛  .06

لن.  پعقىی ػلَم زاًكگاُ زاًكزَیاى زض تحهیلی پیكطفت ٍ قازواهی تا هؼٌَی (. اضتثاط َّـ2951احوس)

 .492-440(: 1)29 هجلِ ایزاًي آهَسش در علَم پشضکي.

 هساضن ّای ضقتِ زاًكزَیاى زض قازواهی ٍضؼیت (.2959).فاعوِ ػثسی، هطضیِ ٍ ناضهیاى، رَاز؛ ظاضػی، .07

. سالهت اطالعات هدیزیت .اَّاظ یكاپَض رٌس پعقىی ػلَم زاًكگاُ ؾالهت زض اعالػات فٌاٍضی ٍ ىیپعق

22(9 :)921-904 

تطضؾی ػَاهل هؤحط تط هَفمیت تحهیلی زاًكزَیاى واضقٌاؾی (. 1934. )ظًس، آظیتا ٍ هیطزاهازی، ؾیس هْسی .08

 .134-319: 373 .جْاد .اضقس ضقتِ وكاٍضظی زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس ػلَم ٍ تحمیمات

  . تْطاى: آگِ.رٍش ّای تحقيق در علَم رفتاری (.3181، ظّطُ؛ تاظضگاى، ػثاؼ ٍ حزاظی، الِْ)ؾطهس .11

(. تطضؾی تأحیط قازی تط ؾالهت ازاضی 0284ؾیس رَازیي، ؾیس ضضا؛ حؿٌملی پَض، عْوَضث ٍ آؾتطوی، ؾاهاى) .12

 .0-13(: 1)4. تار ساسهاًيهطالعات رفتا احط هیاًزی ویفیت ظًسگی واضی واضوٌاى. 

 .ًكط آگاُ: تْطاى(. ضٍاًكٌاؾی یازگیطی ٍ آهَظـ)رٍاًطٌاسي پزٍرضي(. 1934. )ؾیف، ػلی اوثط .11

(. تطضؾی ضاتغِ قازواهی واضوٌاى ٍ ًَآٍضی زض ؾاظهاى ّای زاًف تٌیاى. 3232ناًؼی، هْسی ٍ همیوی، ظّطا) .32

 .23-64: 33. هدیزیت تَسعِ ٍ تحَل

ٍ  هحوسضضا ،اتاشضی  ؛ضهضاى ،ظازُ حؿي  ؛افؿاًِ ،قْطاتی  ؛ام الثٌیي ،ًؼیوی  ؛حؿي ،نیاهیاى  .36
 زاًكزَیاى زض قٌاذتی ؼیترو هتغیطّای تطذی تا اضتثاط ٍ قازواهی ٍضؼیت تطضؾی (. 2950ّوىاضاى)

 .215-222 (:42)12 .هاسًدراى پشضکي علَم داًطگاُ هجلِ .پیطاپعقىی

تطضؾی ضاتغِ پیكطفت تحهیلی تا ؾالهت ػوَهی ٍ (. 1933. )ضیغوی، هطین؛ پَضتْاءالسیٌی ظضًسی، ًطرؽ .14

هجلِ هزكش . حس وطهاىؾثه ّای هماتلِ ای زض زاًكزَیاى پطؾتاضی، هاهایی ٍ تْساقت زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍا
 .61-63 (:0)7 .هطالعات ٍ تَسعِ آهَسش پشضکي

(. زیسگاُ زاًف آهَظاى زتیطؾتاى ّای هغلَب ٍ 0281عثائیاى، ؾیسُ هطضیِ؛ حثیة، فطح؛ ػاتسی، احوس) .15

، ًَآٍری ّای آهَسضيًاهغلَب ًؿثت تِ ضًگ فضای آهَظقی ٍ ضاُ ّای تْثَز ویفیت فضای تحهیلی. 

27(8 :)015-82. 
(. تطضؾی همسهاتی پایایی ٍ ضٍایی پطؾكٌاهِ قازواهی آوؿفَضز زض 0267ی پَض، احوس ٍ ًَضتاال، احوس ػلی)ػل .16

 .44-55(: 0ٍ1)4. رٍاى پشضکي ٍ رٍاى ضٌاسي باليٌي ایزاىّای تْطاى. زاًكزَیاى زاًكگاُ

تیي ضاّثطزّای هماتلِ ای  ضاتغِ(. 1933. )ػلی پَض، احوس؛ ّاقوی، تَضد؛ تاتاپَضذیطالسیي، رلیل ٍ عَؾی، فْیوِ .17

 .32-63 (:07)4. فصلٌاهِ رٍاًطٌاسي داًطگاُ تبزیش.  ٍ قازواهی زاًكزَیاى

http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D8%B1%DB%8C
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D8%B1%DB%8C
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-867-fa.pdf
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-867-fa.pdf
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-867-fa.pdf


 >683 بْار ٍ تابستاى ،سيشدّن، ضوارُ ّفتن ریشی آهَسضي، دٍرُ دٍ فصلٌاهِ هطالعات بزًاهِ......698

 

 قیَُ تِ قازواهی (. احطآهَظـ0282غالهؼلی لَاؾاًی، هؿؼَز؛ ضاؾتگَ، لیال؛ آشض ًیثاز، آضـ ٍ احوسی، عاّط) .15

اّبزدّای ضٌاختي در دٍفصلٌاهِ رتحهیلی.  اؾتطؼ ٍ ذَزواضآهسی تاٍضّای تط ضفتاضی قٌاذتی
 .0-07(: 2)1 یادگيزی.

ارتواػی هؤحط تط قازی ٍ  -(. تطضؾی ػَاهل التهازی5791فتاحی، قْطام؛ وطهی، رْاًگیط ٍ هحوسی ضاز، هٌهَض) .21

(: 73)8. هدیزیت بْزُ ٍریتْطُ ٍضی ًیطٍی واض) هغالؼِ هَضزی: واضگاُ ّای نٌؼتی قْطؾتاى وطهاًكاُ(. 

73-7. 

 ى: رْاى آضا.نازق تي اتَالماؾن حؿیٌی ذَاًؿاضی. تْطا. تطروِ هحوسالکافي(. 1943)َبولیٌی، هحوس تي یؼم .20

(.تطضؾی ضاتغِ ویفیت ظًسگی واضی ٍ قازواهی تا زضًظط گطفتي 3231واظوی هزس، ظّطا ٍ واظوی هزس، ؾویِ) .21

(: 3)3 .پَیص در آهَسش علَم تزبيتي ٍ هطاٍرُضضایت اظ ظًسگی زتیطاى هتَؾغِ قْطؾتاى آظاز قْط .

331-33. 
هَضزی: قْط یعز.  هغالؼِ قازواهی: هیعاى تط تأحیطگصاض ػَاهل تطضؾی(. 5783) هحثَتِ ٍفائیاى، اهیط ٍ وكاٍضظ، .22

 .36-15 (:1)1.ضٌاسي كاربزدیرٍاى

(. تأحیط ػَاهل هحیغی تط یازگیطی ٍ ضفتاض زض هحیظ ّای آهَظقی) اتتسایی( زض قْط. 0276لغف ػغا، آیٌاظ) .94

 .62-81: 10. هدیزیت ضْزی

 .. لن: اًتكاضات ؾاتمَىخٌدُ، ضَخي، ضادهاًي(. 1934)لمواًی، احوس .24

 .. تطروِ ؾیس ػثاؼ ظازُ. تْطاى: اًتكاضات هسضؾٌِّز در هدرسِ(. 1977)لٌگؿتط، راى .25

 . تْطاى: ؾوت.ریشی آهَسضيهباًي بزًاهِ(. 2950هحؿي پَض، تْطام)  .93

قٌاؾی ًكاط ٍ پَیایی ػلوی زض هطاوع ػلوی ٍ زاًكگاّی: (. آؾیة 0283هحوسظازُ، ظیٌة ٍ نالحی، ویَاى) .94

 .0-14(: 00)2. سياست ّای راّبزدی ٍ كالىهغالؼِ ای تا ضٍیىطز پسیساض قٌاؾی. 

(. تأحیط هؼواضی هحیظ ّای آهَظقی تط یازگیطی ٍ قازاتی 0283هَالئی، ظّطا ٍ ػاهطی ؾیاَّیی، حویس ضضا) .95
ضیعی، هؼواضی ٍ قْطؾاظی. ّای ًَیي زض ػلَم رغطافیا ٍ تطًاهِافك پػٍّكی -آهَظاى. اٍلیي ّوایف ػلویزاًف
  .اًزوي ػلوی تَؾؼِ ٍ تطٍیذ ػلَم ٍ فٌَى تٌیازیي :تْطاى

(. تأحیط آٍای 0284هیطظائیاى، ضاضیِ؛ هیطظائیاى، هطین؛ اهیسی، هطین؛ ػلیسٍؾتی، هؼهَهِ ٍ زّماًی، ؾیسُ لیال) .31

-173(: 3)4. بْداضت ٍ تَسعِغ ضاٌّوایی قْطؾتاى تطٍري. لطآى تط قازواهی زاًف آهَظاى زذتط همغ

166. 

ف (. 1933. )لاضی، لاؾن. قطیفی، حؿي پاقا. ًؼوتی، هؼهَهِ .61 تاحیط آهَظـ قازواهی تط پیكطفت تحهیلی زًا

. ّای هطاٍرُپضٍّص ّا ٍتاسُ. 1932-34ّای زذتطاًِ قْطؾاضی ؾال تحهیلی آهَظاى زتیطؾتاى

7(21 :)62-41. 

 . تْطاى: اًتكاضات زاًكگاُ تْطاى.خاًَادُ ٍ داًطجَ(. 2945تاتِ)ًَضی، ض .63

(. تطضؾی تأحیط قازاتی ٍ ًكاط زض پیكطفت تحهیلی زاًف آهَظاى هتَؾغِ قْطؾتاى 2951ًیاظ آشضی، ویَهطث) .49

 .91-13(:9)1. ریشی آهَسضيهطالعات بزًاهِؾاضی. 

 

44. Alavi HR.(2007).Correlatives of happiness in the university students of Iran 

(a religious approach). J Relig  Health. 46(4); 480- 99. 



 255بزرسي رابطِ بيي ضادكاهي با هَفقيت تحصيلي داًص آهَساى درفضاّای آهَسضي استاى هاسًدراى............. 

 

45. Diener ,E.(2005).Frequently asked questions about subjective well-being 

(Happiness and life satisfaction), A primer for reporters and new comers. 

20(8); 441-453. 
46. Frey, B. S., & Stutzer, A. (2010). Happiness and economics: How the 

economy and institutions affect human well-being. New jersey:Princeton 

University Press. 
47. Kiyanzad S., Kajbaf MB  and Phayazi M. (2016). Examine The 

Relationship Between Halliness and Life Orientation (Optimism and 

Pessimism) Students of Faculty of Psychology,University of Isfahan. Indian 

Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. 6: 290-297. 
48. Koivumaa-Honkanen H, Kaprio J, Honkanen RJ, Viinamäki H, Koskenvuo 

M.(2005). The stability of life satisfaction in a 15-year follow-up of adult 
Finns healthy at baseline. BMC Psychiatry. 5(4);1-6. 

49. Lyubomirsky S, Kennon MS, Schkade D.(2005). Pursuing Happiness: The 

Architecture of Sustainable Change. Review of General Psychology. 9(2); 

111 131 
50. Lyubomirsky, S. (2001). Why are some people happier than others, 

Psychologist, 56(3); 239-249. 

51. Malekpor T, Raeisi M, Alidosti M, Mirzaeian R.(2014). Investigation of 

students' attitudes toward some effective factors on social vitality in 

Shahrekord University of Medical Sciences. International Journal of 

Psychology and Behavioral Research. 1(3);134-8 
52. Malik M, Nordin N, Zakaria A & Siru N.(2013). An Exploratory Study on 

the Relationship between Life Satisfaction and Academic Performance 

among Undergraduate Students of UiTM, Shah Alam. Procedia  Social and 

Behavioral Sciences .90 : 334 – 339 
53. Myers, D (2004).The friends and faith of happy people, American 

Psychologist, 55(1); 56-57. 
54. Nili, M., Mousavi, S., & Rezazade, S. (2013). Relationshipe between 

vitality of the role in the prevention of addiction in order to facilitate the 

social order and security in higher education. Word of science Journal: 

Engineers press. 1(10), 62-70. 
55. Peiró A.  (2006).Happiness, satisfaction and socio-economic conditions: 

Some international evidence. Journal of Socioal Economic .35(2): 348-65. 

56. Piqueras, J. A.; Kuhne, W.; Vera-Villarroel, P.; Straten, A. & Cuijpers, P. 

(2011); Happiness and health behaviors in Chilean college students: A 

cross-sectional survey, BMC Public Health . 11, 1-10 
57. Seligman, M.E.P; Steen, A; Parks, N & Peterson, C.(2005). Positive 

Psychotherapy Progress Empirical Validation of Interventions. American 

Psychologist. 42; 874-884. 

58. Smith, M. K. (2005, 2013). Happiness and education-theory, practice 

and possibility, the encyclopedia of informal education. Published in 



 >683 بْار ٍ تابستاى ،سيشدّن، ضوارُ ّفتن ریشی آهَسضي، دٍرُ دٍ فصلٌاهِ هطالعات بزًاهِ......:69

 

address  [http:// infed.org /mobi / happiness-and-education-theory-
practice-and-possibility/. 

59. Tabbodi M, Rahgozar H, Mozaffari Makki Abadi M. (2015). The 

Relationship between Happiness and Academic Achievements. Online 

Journal of Natural and Social Sciences.4(1): 241-246. 

60. Talebzadeh, F. Samkan.M. (2011). Happiness for our kids in schools: A 

conceptual model,  Social and Behavioral Sciences.  29. Pp. 1462–1471. 
61. Veenhoven, R. (2006). New direction in the Study of Happiness, www. 

Veenhoven. Fsw.eur.nl. 
62. Warnick .BR.(2009). Dilemmas of autonomy and happiness, Theory and 

research in education, 7 (89); 89-111. 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/29

