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ّسف اظ ایي پػٍّف تسٍیي ٍ آظهَى یک هسل اًگیعقی تطای اهیس زاًفآهَظاى تط هثٌـای ًظطیِ تؼییيگـطی
قرهی تَز .تطای ایي هٌظَض ،اظ تحلیل هؼازالت ؾاذتاضی تطای آظهَزى هسل ذانی اظ ضٍاتط تیي هتغیطّا
اؾتفازُ قس .آظهَزًیّا قاهل  416زاًف آهَظ تا زاهٌِ ؾٌی تیي  15تا  17تَزًس .پطؾكٌاهِّای اهیسً ،یاظّای
تٌیازی ضٍاىقٌاذتی ٍ تٌظین ضفتاضی تطای گطزآٍضی زازُّا تِ کاض ضفتٌسً .تایج حانل هَیس تطاظـ هسل
پیكٌْازی تَزًس .تحلیل زازُّا تا ًطم افعاض لیعضل ًكاى زاز کِ تهَض اضضای ًیاظّای تٌیازی ضٍاىقٌاذتی
قکلّای ذَز تؼییي قسُتطی اظ تٌظینّای ضفتاض ضا هَجة هیقَز ،کِ ایي ًَع تٌظینّای ضفتاضی ًیع هتقاتأل
تِ افعایف اهیس زض زاًفآهَظاى هیاًجاهس .ػالٍُ تط ایيً ،تایج ًكاى زاز کِ تٌظین تیطًٍی ًیع هیتَاًس اهیس
زاًفآهَظاى ضا تِ طَض هثثت پیفتیٌی کٌس .یافتِّا تط اّویت اضضای ًیاظّای تٌیازی ضٍاىقٌاذتی زض ایجاز
قکلّای ذَز تؼییي قسُتط تٌظینّای ضفتاضی ٍ افعایف اهیس اظ ططیق فطاّن آٍضزى فطنتّای اًتراب تطای
زاًفآهَظاى ،ایجاز احؿاؼ قایؿتگی زض آىّا ٍ تطقطاضی ضٍاتط ّوسالًِ ٍ زضک ًگطاًیّای آىّا تاکیس
هیکٌٌس.
واصگان کليدي :اهیسً ،ظطیِ تؼییيگطی قرهیً ،یاظّای شاتی ضٍاىقٌاذتی ،تٌظین ضفتاض
مقدمه
یتستیط ٍ تَاى
ضٍاىقٌاؾی تالیٌی ،تِ طَض ؾٌتی تط کوثَزّا ٍ ًاتَاًی ضٍاًی تاکیس زاقتِ ٍ اًؼﻄافپصیط 
افطاز ضا تطای اضظیاتی تغییط ،تِ ًسضت هسًظط قطاض زازُ اؾت ،تا ایي حال زض ؾالّای اذیط تطذی
ضٍاًكٌاؾاى تِ تطضؾی ًقف ًیطٍهٌسیّای قرهی هاًٌس قازهاًی ٍ اهیس زض اضتقای ؾالهت تْیٌِ تاکیس
کطزُاًس .قَاّس ًیطٍهٌسی ًیع تط تساٍم پیاهسّای هْن اهیس زض ًَجَاًاى تا تعضگؾالی تاکیس زاضًس .پػٍّكْا
ًكاى زازُاًس کِ افطاز زاضای اهیس اظ تفکطات هثثت ،ػعت ًفؽ ٍ اػتواز تِ ًفؽ تیكتطی تطذَضز زاضًس،
 اؾتازیاض گطٍُ ضٍاًكٌاؾی زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس هالیط v.khalkhali@iau-malayer.ac.ir
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احؿاؾاتقاى ضا تا اًطغی تیكتطی گعاضـ هیزٌّس ٍ ذَز ضا تِ قکل هثثتتطی هؼطفی هیکٌٌس
(چٌج ،)1998 ،1اظ هعایای ؾالهتی قاتل اطویٌاى تْطُهٌس ّؿتٌس (قَضی ،)2003 ،2ؾطیؼتط اظ نسهِّا ٍ
تیواضیّا تْثَز هییاتٌس ٍ زٍ تطاتط تیف اظ ّوتاّای کن اهیس ذَز زضز ضا تحول هیکٌٌس (اقٌایسض،
ایالضزی ،جیًَع ،هایکل ،یوْیَض ٍ ؾوپؿَى ،)2002 ،3هْاضت ؾاظگاضی تْتطی زاضًس (اقٌایسض،)2000 ،
افکاض کوتطی زضتاضُ تؿلین قسى زاضًس (ٍالِ ،)2006 ،4زض زاًكگاُ کوتط هكطٍط هیقًَس (اقٌایسض،
قَضی ،جیًَع.)2002 ،
اٍلیي تالـّا تطای تثییي اهیس ،تِ کاضّای اقٌایسض ٍّوکاضاى زض زٍ زِّ گصقتِ هطتَط هیقَز.
اقٌایسض ٍ لَپع )2001( 5اهیس ضا هطکة اظ هَلفِّای قسضت اضازُ یا تفکط ،قسضت ضاّیاتی یا تفکط تطًاهِ
ًٌس ،کِ قاهل تَاًایی ططاحی گصضگاّْایی تِ ؾَی اّساف
ضیعی ،تؼییي ّسف ٍ تكریم هَاًغ هیزا 
ًغهَجَز ٍ پسیسآٍضی اًگیعـ الظم تطای اؾتفازُ اظ ایي گصضگاّْا اؾت .تٌاتطایي،
هﻄلَب تِ ضﻏن هَا 
اتغتفکط ،تكکیل قسُ
اهیس یا تفکط ّسفهساض ،اظ زٍ هﺆلفﺔ هطتثط تِ ّـن یؼٌـی هـؿیطّای تفکـط ٍ هٌـ 
ایضؾیسى تِ
اؾت .هؿیطّای تفکط اًؼکاؼ زٌّسُ ﻇطفیت فطز تطای تَلیس کاًالّای قٌاذتی تـط 
اّسافف اؾت ٍ هٌاتغ تفکط ّن ػثاضتٌس اظ افکاضی کِ افطاز زضتاضُ تَاًاییّا ٍ قاتلیـتّـایـكاىتطای
ػثَض اظ هؿیطّای تطگعیسُ تؼطیﻒ کطزُاًس تا تِ اّسافقاى تطؾٌس .اظ ططیق تطکیـة هٌـاتغ ٍ هـؿیطّا،
هیتَاى تِ اّساف ضؾیس .اگط ّط کسام اظ ایي زٍ ػٌهط قٌاذتی ٍجَز ًساقتِ تاقٌس ،ضؾیسى تـِ
اّـساف ﻏیـطهوکي اؾت.
اظ آًجایی کِ یافتِّای پػٍّكی تط پیاهسّای هْن اهیس تاکیس زاضًس ٍ احتواأل ًَجَاًاًی کِ اهیس تاالتطی زاضًس تِ
تعضگؿاالًی تثسیل هیقًَس کِ آىّا ًیع اهیسٍاضتط ّؿتٌس (تطای هثال ًگاُ کٌیس تِ فلسهي ٍ 6اقٌایسض .)2005 ،اظ
ایي ضٍ ضطٍضت زاضز کِ زاًفآهَظاى تطای یک ؾثک ظًسگی تا اهیس تكَیق قًَس .یک ضاُ هٌﻄقی تطای پیكثطز
ؾثک ظًسگی تا اهیس تْطُ گطفتي اظ ًقكی اؾت کِ هؼلواى ٍ هسضؾِ زض تَاًوٌس ؾاظی قرهی ٍ اجتواػی
زاًفآهَظاى زاضًس .اظ ایي ضٍ زضک فطایٌسّای اًگیعقی ،قٌاذتی ٍ ػاطفی زذیل زض تاال تطزى اهیس ًَجَاًاى
آًاى اهطی هْن ٍ قاتل تَجِ اؾت .زض ایي ضاؾتا ّسف اظ پػٍّف حاضط پیفتیٌی اهیس زاًفآهَظاى تط هثٌای
ازضاک آًاى اظ اضضای ًیاظّای تٌیازی ضٍاىقٌاذتی ٍ تٌظین ضفتاضی آًْاؾت.
1

Chang
Shorey
3
Snyder, Ilardi, Cheavens, Michael, Yamhure & Sympson
4
Valle
5
Lopez
6
Feldman
2

46

تسٍیي ٍ آظهَى یک هسل اًگیعقی تطای پیف تیٌی اهیس تط هثٌای ًیاظّای تٌیازی ضٍاًكٌاذتی ....

یکی اظ ًظطیِّایی کِ هیتَاًس تِ ها زض زضک فطایٌسّای اًگیعقی ،قٌاذتی ٍ ػاطفی زاًفآهَظاى زض هسضؾِ
کوک کٌس ًظطیِ تؼییيگطی قرهی )SDT( 1اؾت (زؾی ٍ ضایاى .)2000 ،2ایي ًظطیِ تِ طَض هَفقیتآهیعی
زض پیفتیٌی ؾاظُّای ضٍاًكٌاذتی (تطای ًوًَِ ضایاى ٍ زؾی2006 ،؛ کطیوی ،ذلرالی ،احسی ٍ ًفیؿی1388 ،؛
تیلَض ٍ اًتَهاًیؽ2007 ،3؛ لین ٍ ٍاًگ )2009 ،4تا ایي حال زض حس جؿتجَی هحقق ،ایي ًظطیِ تطای پیف
تیٌی اهیس هَضز اؾتفازُ قطاض ًگطفتِ اؾت.
5

 SDTفطو هیکٌس کِ ّوِ اًؿاىّا تِ زًثال تطآٍضزُ ؾاذتي ؾِ ًیاظ شاتی ضٍاىقٌاذتی ذَز ّؿتٌس .ؾﻄح
ذَز تؼییيگطی یک قرم ٍ زض ًتیجِ هاّیت ٍ کیفیت زضگیط قسى اٍ زض ّط حیﻄِ تؿتگی تِ ایي زاضز کِ ایي ؾِ
ًیاظ تا چِ اًساظُ اضضاء هیقًَس .ایي ًیاظّا ػثاضتٌس اظً :یاظ تِ ذَز پیطٍی 6کِ توایل افطاز تِ زضگیط قسى زض فؼالیتّا
تِ اًتراب ذَز ٍ هٌكاء ضفتاض ذَز تَزى ضا ًكاى هیزّسً .یاظ تِ اضتثاط 7کِ قاهل احؿاؼ پیًَس تا زیگطاى ،یا
احؿاؼ تؼلق زاقتي تِ هحیط اجتواػی اؾتً .یاظ تِ کفایت 8کِ تِ توایل افطاز تطای تؼاهل تاثیط گصاض تا هحیطٍ ،
تجطتِ احؿاؼ هَثط تَزى زض ایجاز ًتایج زلرَاُ ٍ جلَگیطی اظ ضٍیسازّای ًاذَاؾتِ اقاضُ زاضزّ .ط چِ ایي ًیاظّا
تیكتط اضضاء قًَس ؾﻄح ذَز تؼییيگطی قرم تاالتط اؾت (زؾی ٍضایاى .)2000 ،هَقؼیتّای تیي فطزی ٍ
قطایط زضٍى فطزی کِ اظ اضضای ایي ًیاظّا حوایت هیکٌٌس احؿاؼ لصت افطاز اظ فؼالیتّا ضا افعایف
هیزٌّس ٍ ذَز تٌظیوی ضفتاضّا ضا تِ نَضت ذَز پیطٍ زضهیآٍضًسٍ .قتی افطاز تتَاًٌس فؼالیتی ضا آظازاًِ اًتراب
کٌٌس (ذَز پیطٍی /اًتراب) ،تط آى تؿلط یاتٌس (قایؿتگی) ٍ احؿاؼ کٌٌس کِ تا افطاز هْن ،هثل هسیطٍ ،السیي،
هؼلن یا اجتواع ،اضتثاط ًعزیک زاضًس ٍ اظ جاًة آىّا حوایت هیقًَس (اضتثاط) تطای اًجام آى تیكتط تِ
نَضت زضًٍی تطاًگیرتِ هیقًَس ،یؼٌی آى فؼالیت ضا فقط تطای لصت حانل اظ آى اًجام زٌّس (لین ٍ ٍاًگ،
.)2009
ًظطیِ تؼییيگطی قرهی اًَاع هتفاٍتی اظ اًگیعـ ضا فطو هیکٌس ٍ آًْا ضا تط اؾاؼ ؾﻄح ذَز تؼییيگطیقاى تط
ضٍی یک پیَؾتاض قطاض هیزّس (فياؾتیٌکیؿت ،لٌع ٍ 9زؾی .)2006 ،اًگیعـ زضًٍی ،10کِ قاهل اًجام ضفتاض تِ
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ذاطط ذَز آى اؾت .اًگیعـ تیطًٍی ،1کِ تِ اًجام ػولی تِ زالیلی تیطٍى اظ ذَز آى ػول اقاضُ زاضز،ٍ .
ًااًگیرتگی ،2کِ تِ فقساى اًگیعـ اقاضُ هیکٌس ٍ ظهاًی زیسُ هیقَز کِ افطاز ّیچ ٍاتؿتگیای هیاى اػوال
ذَز ٍ پیاهسّای آىّا هكاّسُ ًویکٌٌس .ػالٍُ تط ایي ضفتاض تطاًگیرتِی تیطًٍی تط حؿة هیعاى ذَز پیطٍ تَزى
آى زض چْاض اًگیعُ هكرم اظ ّن هتوایع هیقَز :تٌظین تیطًٍی ،تٌظین زضٍى فکٌی قسُ ،تٌظین ذَز پصیط ٍ
تٌظین آهیرتِ .3کن ذَز پیطٍتطیي قکل اًگیعـ تیطًٍی زض تٌظین تیطًٍی اؾت ،یؼٌی ظهاًی کِ فطز تطای
تسؾت آٍضزى پازاـّای تیطًٍی یا تطای اجتٌاب اظ تٌثیِ زض فؼالیتی زضگیط هیقَز (زؾی ،ضایاى .)2008a ،تطای
هثال ،زاًفآهَظی هوکي اؾت تِ ایي زلیل زض فؼالیتی قطکت کٌس کِ اظ ططف هؼلن هجثَض قسُ اؾت یا اظ
تٌثیِ هیتطؾس .تٌظین زضٍى فکٌی قسُ ؾﻄحیتطیي قکل زضًٍیؾاظی تٌظین ضفتاض اؾت (لین ٍ ٍاًگ.)2009 ،
زضًٍیؾاظی 4فطایٌسی اؾت کِ اظ ططیق آى تٌظینّای تیطًٍی تِ ذَز تٌظیوی تغییط قکل هیزٌّس ،تِ ایي
هؼٌی کِ ذَز تؼییي قسُتط هیگطزًس .زض تٌظین زضٍى فکٌی قسُ افطاز تطای اجتٌاب اظ احؿاؼ گٌاُ یا قطم یا
افعایف ػعت ًفؽ ٍ احؿاؼ اضظقوٌسی زض یک فؼالیت هكغَل هیقًَس (زؾی ٍ ضایاى ،)2002 ،ػلیضﻏن
ایي کِ زضٍى فکٌی قکلی اظ تٌظین ضا ًكاى هیزّس کِ زض زضٍى فطز قطاض زاضز اها اظ آًجایی کِ ٌَّظ تِ نَضت
تركی اظ هجوَػِ آهیرتِ اًگیعـّا ،قٌاذتّا ٍ ػَاطﻒ کِ ذَز ضا تكکیل هیزٌّس زض ًیاهسُ ّوچٌاى
ًؿثت تِ ذَز 5تیطًٍی اؾت ٍ ضفتاضّای حانل اظ آى ذَز تؼییي قسُ ًیؿتٌس .تا ایي حال چَى تا حسی
زضًٍیؾاظی قسُ اؾت زض هقایؿِ تا تٌظین تیطًٍی احتوال تیكتطی زاضز کِ زض طَل ظهاى حفظ قَز (زؾی ٍ
ضایاى .)2000 ،تطای هثال زاًفآهَظی هوکي اؾت تِ ایي زلیل تِ فؼالیتی تپطزاظز کِ احؿاؼ تسی ًؿثت تِ
ذَزـ پیسا ًکٌس .زض تٌظین ذَز پصیط افطاز تِ ایي زلیل زض یک فؼالیت قطکت هیکٌٌس کِ هكاضکت زض آى ضا
تطای ضقس قرهی ذَز تا اّویت هیزاًٌس .اظ آًجایی کِ زض ایي ًَع تٌظین تِ فؼالیت تْا زازُ هیقَز زض ًتیجِ
ضفتاض تِ ٍاؾﻄِ اًتراب اًجام هیگیطز ٍ ذَز تؼییي قسُ اؾت (فياؾتیٌکیؿت ،لٌع ٍ زؾی .)2006 ،تطای هثال
فطزی تِ ایي زلیل ٍضظـ هیکٌس کِ آى ضا تطای ؾالهتی ذَز هْن هیزاًس .تٌظین آهیرتِ ظهاًی ضخ هیزّس کِ
تٌظین ذَز پصیط تِ طَض کاهل تا ذَز تلفیق گكتِ ٍ تا ؾایط اضظـّا ٍ ًیاظّای فطز ّواٌّگ قسُ اؾت .زض
تٌظین آهیرتِ ًیع ضفتاض تِ ٍاؾﻄِ اًتراب ٍ تِ ایي زلیل اًجام هیگیطز کِ تا ؾایط جٌثِّای ذَز ًظیط ًیاظّا ٍ
اضظـّای فطز ّواٌّگ اؾت (فياؾتیٌکیؿت ،لٌع ٍ زؾی .)2006 ،تطای هثال قرهی تِ ایي ػلت ٍضظـ
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هیکٌس کِ هیذَاّس یک ؾثک ظًسگی ؾالن زاقتِ تاقس .تٌظین آهیرتِ ٍ اًگیعـ زضًٍی اظ ایي جْت هكاتِ
ّؿتٌس کِ زض ّط زٍی آىّا ضفتاض اظ ضٍی هیل ٍ تسٍى اجثاض اًجام هیگیطز ٍ زض ًتیجِ تِ طَض کاهل ذَز تؼییي
قسُاًس .تا ایي حال تحت تٌظین آهیرتِ ،فؼالیت تطای زؾت یافتي تِ تاظزُّایی کِ اظ ضفتاض جسا ّؿتٌس اًجام
هیگیطز ،تا تطای ضضایت هَجَز زض ذَز فؼالیت .تٌظین یکپاضچِ ﻏالثأ زض تعضگؿاالى زیسُ هیقَز تا کَزکاى،
ظیطا تطای ایي کِ هجوَػِای اظ ضفتاضّا تتَاًٌس زض ذَز جصب قًَس تِ ؾﻄَح ضقس یافتِای اظ هي ٍ تَاًایی
قٌاذتی ًیاظ اؾت کِ تا گصقت ظهاى تِ زؾت هیآیٌس (ٍالطًس.)1997 ،1
ٍالطًس ( )2001قَاّسی ضا اضایِ هیکٌس کِ ضفتاضّای ذَز تؼییي قسُ زض ؾﻄَح هرتلفی اظ ػوَهیت2ـ
هَقؼیتی ،تافتی ٍ کلی3ـ ﻇاّط هیقًَس .زض هَقؼیتّای آهَظقی ،ؾﻄح هَقؼیتی اقاضُ تِ ایي زاضز کِ
زاًفآهَظاى چِ احؿاؾی تِ یک کالؼ ذال زاضًس .ؾﻄح تافتی ًكاى زٌّسُ ًگطـ کلی زاًفآهَظاى تِ
هسضؾِ اؾت .تافت کلی یا حالت کلی تِ ٍیػگیّای پایساضی (هثل ًگطـّا ،تاٍضّا ،پٌساضّا) اقاضُ زاضز کِ
تِ طَض ثاتت ٍ پایا ضفتاضّای فطز ضا تا تعضگؾالی ّسایت هیکٌٌس .تِ ػقیسُ ٍی ٍقَع هکطض ٍ تاثثات ضفتاضّایی
کِ اظ ًظط ذَز تؼییيگطی زض ؾﻄح تاالیی قطاض زاضًس زض هَقؼیتّایی کِ اظ ًظط ػوَهیت زض ؾﻄح پاییيتطی
ّؿتٌس آى هَقؼیت ضا تِ ؾﻄح تاالتطی اظ ػوَهیت تغییط ذَاّس زاز .ایي هَضَع تلَیحات هْوی تطای هؼلواى
زاضز ـ افعایف ضفتاضّای ذَز تؼییي قسُ زض ؾﻄح هَقؼیتی تاػث افعایف آى ضفتاضّا زض ؾﻄح تافتی ٍ زض
ًْایت قکل زازى حالتّای کلی زاًفآهَظاى ٍ زض ًتیجِ تطتیت تعضگؿاالًی تا هکاى ػلیت ٍ اًگیعـ زضًٍی
هیقَز.
ّسف اظ ایي پػٍّف پیكٌْاز ٍ آظهَى یک هسل اًگیعقی تطای پیف تیٌی اهیس زض زاًفآهَظاى هیتاقس .ایي
کاض تِ ایي زلیل هیتَاًس هفیس تاقس کِ هیتَاًس زضک تْتطی اظ فطایٌسّای ضٍاىقٌاذتی زذیل زض اهیسٍاضی
زاًفآهَظاى زض اذتیاض ها قطاض زّس ٍ تِ یک کاؾِ کطزى زاًف هَجَز زض ظهیٌِ تؼییيکٌٌسُّای اًگیعقی
اهیسٍاضی زض زاًفآهَظاى تِ ها کوک کٌسّ .وچٌیي آظهًَی اظ ًظطیِ تؼییيگطی قرهی ،کِ هثٌایی تطای ایي
هسل اًگیعقی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت ،تِ ػول آٍضز .هسل اًگیعقی پیكٌْازی زض قکل  1اضایِ قسُ اؾت.

46
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1
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2

situational, contextual, & global
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انگیشش

درونی

نیاس به خود

تنظیم خود
پذیز

امیذ

تنظیم درون فکنی

ارضای نیاسهای
بنیادی

تنظیم بیزونی

روانشناختی

شذه

پیزوی
نیاس به شایستگی

نیاس به ارتباط

ناانگیختگی

ضکل  .1هسل پیكٌْازی اظ ضٍاتط تیي ازضاک زاًفآهَظاى اظ اضضای ًیاظّای تٌیازی ضٍاىقٌاذتی ،تٌظینّای ضفتاضی ٍ اهیس

ایي هسل اظ ّفت ؾاظُ هکٌَى 1ـ ازضاک زاًفآهَظاى اظ اضضای ًیاظّای تٌیازی ضٍاىقٌاذتی ،اًگیعـ زضًٍی،
تٌظین ذَز پصیط ،تٌظین زضٍى فکٌی قسُ ،تٌظین تیطًٍیً ،ااًگیرتگی ٍ اهیس ـ تكکیل یافتِ اؾت .زض ایي هسل،
ازضاک زاًفآهَظاى اظ اضضای ًیاظّای تٌیازی ضٍاىقٌاذتیًَ ،ع تٌظین ضفتاضی (اًگیعـ زضًٍی ،تٌظین ذَز
پصیط ،تٌظین زضٍى فکٌی قسُ ،تٌظین تیطًٍیً ،ااًگیرتگی) آىّا ضا پیفتیٌی هیکٌس .ؾپؽ ًَع تٌظین ضفتاض اهیس
ضا پیفتیٌی هیکٌس .زض ٍاقغ تط اؾاؼ هسل پیكٌْازی اضضای ًیاظّای تٌیازی ضٍاىقٌاذتی تِ طَض ﻏیط هؿتقین،
اظ ططیق ًَع تٌظین ضفتاض ،اهیس ضا پیفتیٌی هیکٌس.
فطضیِّای ایي تحقیق تط اؾاؼ ًظطیِ ذَز تؼییيگطی ػثاضت تَزًس اظ :الﻒ) اضضای ًیاظّای شاتی
ضٍاىقٌاذتی هیتَاًس اًگیعـ زضًٍی ٍ تٌظین ذَز پصیط ضا تِ طَض هثثت ٍ تٌظین زضٍى فکٌی قسُ ،تٌظین
تیطًٍی ٍ ًااًگیرتگی ضا تِ طَض هٌفی پیفتیٌی کٌس .ب) اهیس تِ طَض هثثت تَؾط اًگیعـ زضًٍی ٍ تٌظین ذَز
پصیط ٍ تِ طَض هٌفی اظ ططیق تٌظین زضٍى فکٌی قسُ ،تٌظین تیطًٍی ٍ ًااًگیرتگی پیفتیٌی هیقَز.
روش تحقيق
ططح ٍ ضٍـ تحقیق .اظ آًجایی کِ زض ایي پػٍّف ّسف آظهَزى هسل ذانی اظ ضاتﻄِ تیي هتغیطّاؾت اظ
تحلیل هؼازالت ؾاذتاضی اؾتفازُ قس کِ اظ ظهطُ ططحّای ّوثؿتگی هیتاقس.
جاهؼِ آهاضی ٍ ضٍـ ًوًَِگیطی .آظهَزًیّا قاهل  416پؿط تَز ،کِ اظ تیي زاًفآهَظاى زتیطؾتاًی ًاحیِ 2
آهَظـ ٍ پطٍضـ قْط قعٍیي اًتراب قسًس .تطای تؼییي حجن ًوًَِ ًیع اظ جسٍل "کطجؿی ٍ هَضگاى"2

talent
Kerjcie & Morgan
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اؾتفازُ قس .ضٍـ ًوًَِگیطی تِ نَضت ًوًَِگیطی ذَقِای تَز ،تِ ایي تطتیة کِ زض اتتسا تِ نَضت
ًوًَِگیطی تهازفی ؾازُ اظ ضٍی فْطؾت اؾاهی زتیطؾتاًْای پؿطاًِ زٍلتی ًاحیِ زٍ قعٍیي اظ تیي  8هسضؾِ ،تِ قیس
قطػِ  4هسضؾِ اًتراب گطزیس .زض هطحلِ تؼس پطؾكٌاهِّا تِ تهازف زض اذتیاض زاًفآهَظاى ّط کالؼ قطاض
گطفت.
ابشارهاي انداسهگيزي
هقیاؼ اهیس اقٌایسض .هقیاؼ  12ؾـﺆالی اهیـس ضا اقـٌایسض ٍ ّوکاضاى ( )1991تـطای افطاز  15ؾال تِ
تاال ؾاذت ٍ قـاهل زٍ ذـطزُ هقیـاؼ گصضگاُ ٍ اًگیعـ اؾت 4 .ػثـاضت تـطای ؾـٌجف تفکـط
ػـاهلی 4 ،ػثاضت تطای ؾٌجف تفکط ضاّثـطزی ٍ  4ػثـاضت اًحطافـی اؾت .تطای پاؾد زازى تـِ ّـط
پطؾـف ،پیَؾتاضی اظ ( 1کاهالً ﻏلط) تا ( 4کـاهالً زضؾـت) زض ًظـط گطفتِ قـسُ اؾـت .زض ایي
پػٍّف پایایی ایي هقیاؼ تا ضٍـ آلفای کطًٍثاخ 0/83 ،تـِزؾـت آهس.
هقیاؼ هکاى ازضاک قسُ ػلیت .تطای ؾٌجف تٌظین ضفتاض زض هسضؾِ اظ هقیاؼ هکاى ازضاک قسُ ػلیت

1

(PLOC؛ گَزاؼ ،تیسل ٍ فکؽ )1994 ، 2اؾتفازُ قس .ایي هقیاؼ تِ زالیل زاًفآهَظاى تطای اًجام
فؼالیتّای تحهیلی هطتَط هیقَز .زض ایي هقیاؼ اتتسا یک جولِ ًاتوام زض اضتثاط تا ایي کِ چطا زاًفآهَظاى
ضفتاضّای تحهیلی ضا اًجام هیزٌّس هﻄطح (هي زض فؼالیتّای تحهیلی قطکت هیکٌن چَى  ٍ )......ؾپؽ
تا تؼسازی پاؾد زًثال هیقَز کِ پٌج ؾثک تٌظیوی تِ کاض ضفتِ زض هقیاؼ ضا ًكاى هیزٌّس ،تطای هثال "ظیطا
جالة ّؿتٌس" (اًگیعـ زضًٍی)" ،چَى تِ زًثال یازگیطی هْاضتّا ّؿتن" (تٌظین ذَز پصیط)" ،چَى اگط
اًجام ًسّن زضتاضُ ذَزم احؿاؼ تسی پیسا هیکٌن" (تٌظین زضٍى فکٌی قسُ)" ،چَى تا اًجام ًسازى آى تطای
زضؾن هكکل ایجاز هیقَز" (تٌظین تیطًٍی)" ،اها ًویزاًن چطا تایس ایي کاض ضا اًجام زّن" (ًااًگیرتگی) .ایي
هقیاؼ قاهل  17هازُ هیتاقس کِ ّط هازُ تط ضٍی یک هقیاؼ  7زضجِای اظ ( 1کاهأل ًازضؾت) تا ( 7کاهأل
زضؾت) ًوطُگصاضی هیقَز .تطای ّط فطز ًوطُ هتَؾط زض ّط ذطزُ هقیاؼ تسؾت هیآیس .کطیوی ،ذلرالی،
احسی ٍ ًفیؿی ( )1388پایایی ایي هقیاؼّا ضا زض ًوًَِ ایطاًی تَؾط ضٍـ آلفای کطًٍثاخ 0/68 ،تطای تٌظین
تیطًٍی 0/74 ،تطای تٌظین زضٍى فکٌی قسُ 0/73 ،تطای تٌظین ذَز پصیط ٍ  0/89تطای اًگیعـ زضًٍی گعاضـ
کطزُاًس.

Perceived Locus of Causality scale
Goudas, Biddle & Fox
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اضضای ًیاظّای تٌیازی ضٍاىقٌاذتی.ازضاک قایؿتگی تَؾط پٌج هازُ اظ ذطزُ هقیاؼ پطؾكٌاهِ اًگیعـ
زضًٍی( 1هکآلی ،زاًکي ٍ توي )1989 ،2ؾٌجیسُ قس .تطای هثال "فکط هیکٌن زض هسضؾِ ذیلی ذَب تاقن".
ذلرالی ٍ جؼفطی ( )1390پایایی ایي ذطزُ هقیاؼ ضا تا ضٍـ آلفای کطًٍثاخ  0/79گعاضـ کطزُاًس .تطای
ؾٌجف ذَز پیطٍی ٍ اضتثاط اظ زٍ ذطزُ هقیاؼ زٍ هازُای کِ تَؾط اًتَهاًیؽ ( )2001تْیِ قسُ اؾت،
اؾتفازُ قس .تطای هثال "زض هسضؾِ هیتَاًن فؼالیتی ضا کِ هیذَاّن اًتراب کٌن" (ذَز پیطٍی)" ٍ ،ضفتي تِ
هسضؾِ ایي احؿاؼ ضا زض هي ایجاز هیکٌس کِ تِ ؾایط زاًفآهَظاى ًعزیک ّؿتن" (اضتثاط) .ذلرالی ٍ
جؼفطی ( )1390پایایی ایي هقیاؼّا تط ضٍی ًوًَِ ایطاًی تا ضٍـ آلفای کطًٍثاخ تِ تطتیة 0/57 ٍ 0/68
گعاضـ کطزُاًس .تواهی هازُّا زض ّط ؾِ ذطزُ هقیاؼ تط ضٍی یک هقیاؼ  7زضجِای اظ ( 1کاهأل ًازضؾت)
تا ( 7کاهأل زضؾت) ًوطُگصاضی هیقًَس.
یافتههاي تحقيق
زازُّای جوغآٍضی قسُ زض زٍ ترف تجعیِ ٍ تحلیل قسًس ،زض ترف اٍل تطای تحلیـل تَنـیفی اظ قـاذم
ّای گطایف هطکعی ٍ پطاکٌسگی ٍ زض ترـف زٍم تـطای تحلیـل اؾـتٌثاطی اظ هـاتطیؽ ّوثؿـتگی تـیي
هتغیطّای تحقیق ٍ تحلیل هؿیط تا اؾتفازُ اظ هسلؾاظی هؼازالت ؾاذتاضی )SEM( 3اؾتفازُ قس.
زض جسٍل  1هیاًگیي ٍ اًحطاف هؼیاض ًوطات آظهَزًیّا زض هتغیط ٍاتؿتِ اضایِ قسُ اؾت.
جسٍل .1هیاًگیي ٍ اًحطاف اؾتاًساضز هطتَط تِ ًوطات هتغیطّای ًیاظّای ضٍاًكٌاذتی ،تٌظین ضفتاض ٍ اهیس
خزده مقياسها
ًیاظّای

قایؿتگی

ذَزپیطٍی

اضتثاط

ضٍاًكٌاذتی

اًگیعـ

ذَز

زضٍى

زضًٍی

پصیط

فکٌی

تیطًٍی

ًا

اهیس

اًگیرتگی

قسُ
M

27/07

10/73

11/73

49/53

21/64

22/28

15/94

16/11

9/69

23/32

SD

4/76

2/74

2/67

7/46

4/97

4/75

3/66

3/80

5/28

2/10

زض ترف تحلیل اؾتٌثاطی ،اتتسا هاتطیؽ ّوثؿتگی هتغیطّای تحقیق تـِ زؾـت آهـس .ایـي هـاتطیؽ زض
جسٍل  2اضایِ قسُ اؾت ،کِ ّوثؿتگی زضًٍی هتغیطّای هَضز اؾتفازُ زض پػٍّف ضا ًكاى هیزّس .زض
1

Intrinsic Motivation Inventory
McAuley, Duncan, & Tammen
3
Structural Equation Modelling
2
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ضاتﻄِ فطضیِ اٍل تحقیق ّواىگًَِ کِ زض جسٍل هاتطیؽ ّوثؿتگی هكاّسُ هیقَز اضضـای ًیاظّـای
تٌیازی ضٍاىقٌاذتی تا اًگیعـ زضًٍی ٍ تٌظین ذَز پصیط ضاتﻄِ هثثت ٍ تا تٌظـین زضٍى فکٌـی قـسُ ٍ
تٌظین تیطًٍی ضاتﻄِ هٌفی زاضز .زض هَضز ّط چْـاض هتغیـط هقـساض هؼٌـی زاضی ( )0/000کوتـط اظ 0/01
اؾت ،کِ زض جْت تاییس فطضیِ اٍل تحقیق اؾت .زض هَضز فطضیِ زٍم تحقیق ًتـایج جـسٍل هـاتطیؽ
ّوثؿتگی ًكاى هی زّس کِ اهیس تَؾط اًگیعـ زضًٍی ٍ تٌظین ذَز پصیط تِ طَض هثثت ٍ تَؾط تٌظین
زضٍى فکٌی قسُ ٍ ًااًگیرتگی تِ طَض هٌفی پیفتیٌی هیقَز .تا ایي ٍجَز تط ذالف فطضـیِ تحقیـق،
تٌظین تیطًٍی ًیع تَاًؿت اهیس ضا تِ طَض هثثت پیفتیٌی کٌس.
جسٍل  .2هاتطیؽ ّوثؿتگی هتغیطّای تحقیق
1
ً.1یاظّای

2

3

5

4

6

7

8

9

1

ضٍاًكٌاذتی
ذَز

.2
پیطٍی

**/716

1

**/751

**0/311

0

 .3قایؿتگی

1

0
 .4اضتثاط

**/614

**0/315

**0/373

1

0
 .5اًگیعـ
زضًٍی
.6

0
تٌظین

ذَز پصیط
.7

**/321

**0/241

**0/289

**0/308

1

تٌظین

زضٍى فکٌی

**/518

**0/198

**0/265

**0/486

**0/563

1

0
**/317

**-0/142

**-0/152

**-0/116

**-0/498

**-0/426

1

0

قسُ
.8

تٌظین

تیطًٍی
.9
ًااًگیرتگی
 .10اهیس

**/452

**-0/301

**-0/273

**-0/411

**-0/512

**-0/637

-0
**/318

0
**-0/583

**-0/663

0/176

**0/117

**-0/253

-0
**/387

**/363

1

**0/127

**0/348

**0/164

0
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**0/207

**0/442

1

**/212

**/149

0

0

**/304

**/357

**/371

-0

0

-0
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تحلیل هؿیط
قاذمّای هطتَط تِ ًیکَیی تطاظـ ًكاى هیزٌّس کِ هسل پیكٌْازی اظ تطاظـ هٌاؾـثی تـا زازُّـای
هكاّسُ قسُ زاضز (جسٍلّ .)3-واىطَض کِ فطو قسُ تَز اضضای ًیاظّای تٌیازی اًگیـعـ زضًٍـی ٍ
تٌظین ذَز پصیط ضا تِ طَض هثثت ٍ تٌظین تیطًٍی ٍ زضٍى فکٌی قسُ ضا تِ طَض هٌفی پـیف تیٌـی کـطز.
اهیس ًیع تِ طَض هثثت تَؾط اًگیعـ زضًٍی ٍ تِ طَض هٌفی تَؾـط زضٍى فکٌـی قـسُ ٍ ًـااًگیرتگی
پیف تیٌی قس .تا ایي حال تط ذالف اًتظاض تٌظین تیطًٍی اهیـس ضا تـِ نـَضت هثثـت پـیف تیٌـی کـطز.
حانل تطضؾی تأثیطات هتقاتل هتغیطّای تحقیق تط اؾاؼ ضٍـ تحلیـل هؿـیط زض قـکل  2اضایـِ قـسُ
اؾت.
جسٍل .3هكرهِّای ًیکَیی تطاظـ هسل

قاذم

P

X2/df

RMSEA

SRMR

NFI

AGFI

CFI

هقساض

0/66

1/07

0/012

0/006

1/00

0/97

1/00

ضکل ً .2وَزاض هؿیط ٍ پاضاهتطّای هسل پیفتیٌی اهیس

تحث ٍ ًتیجِگیطی
ّسف اظ پػٍّف حاضط پیكٌْاز ٍ آظهَى یک هسل اًگیعقی تطای اهیـس (قـکل  )1تـط هثٌــای ًظطیـِ
تؼییيگـطی قرهی تَز .تِ طَض اذتهانی ّسف اظ ایي تحقیق زضک تْتط ضٍاتـط تـیي تهـَض زاًـف
آهَظاى اظ اضضای ًیاظّای تٌیازی ضٍاىقٌاذتی زض هسضؾِ ،اًَاع هرتلﻒ تٌظین ضفتاض ٍ زضجِایی کِ ایي
تٌظینّای ضفتاضی اهیس زاًفآهَظاى ضا پیفتیٌی هیکٌٌس ،اؾتً .تایج تِ زؾت آهسُ اظ هـسل پیكـٌْازی
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حوایت کطزًسً .ظطیِ اهیس اقٌایسض تط قٌاذت ّایی تأکیس هی کٌس کِ تط اؾاؼ افکاض ّسفـساض 1ؾـاذتِ
قسُ اًس .اهیس ضا هی تَاى تِ ػٌَاى افکـاض ّسفـساض تؼطیـﻒ کـطز کـِ زض آى قـرم تفکـط ضاّثـطزی2
(تَاًایی زضک قسُ تطای پیسا کطزى ضاّی تطای ضؾیسى تِ اّساف زلرَاُ) ٍ تفکط ػاهلی( 3اًگیـعُ الظم
تطای اؾتفازُ اظ آى ضاُ ّا) ضا تِ کاض هـی تـطز (اقـٌایسض ٍ ضًـس .)2005 ،4ضیـَ2002( 5؛ تطجوـِ ؾـیس
هحوسی )1385 ،زاقتي افکاض ّسفساض تِ ذَزی ذَز ًوی تَاًس ػولکـطز ٍ اهیـس فـطز تـِ هَفقیـت ضا
افعایف زّس تلکِ احؿاؼ تؼْس فطز ًؿثت تِ ّسف ػاهلی هْن هی تاقس .تط اؾاؼ ًظطیِ تؼیـیيگـطی
قرهی ،ظهاًی کِ زاًف آهَظاى ذَز زؾت تِ تؼییي یا اًتراب ّسف هی ظًٌس ،اضضـای ًیـاظ تـِ ذـَز
پیطٍی تا ایجاز یک هکاى کٌتطل زضًٍی تطای زضگیط قسى زض فؼالیتّا تؼْس فطز تِ اّساف اًترـاتی یـا
ّسف پصیطی اٍ ضا افعایف هی زّس.
تهَض فطز اظ تَاًایی ذَز زض ایجاز پیاهسّای زلرَاُ ٍ ضؾیسى تِ اّساف زلرـَاُ هَلفـِ ًرؿـت اهیـس
اؾت (اقٌایسض .)2000 ،تِ اػتقاز زؾی ٍ ضایاى ( )2000توایل افطاز تطای تؼاهل تاثیط گصاض تـا هحـیطٍ ،
تجطتِ احؿاؼ هَثط تَزى زض ایجاز ًتایج زلرَاُ ٍ جلَگیطی اظ ضٍیسازّای ًاذَاؾتِ هؼطف ًیاظ شاتـی
تِ قایؿتگی اؾتّ .ط چِ ایي ًیاظ تیكتط اضضاء قَز ؾﻄح ذَز تؼییيگطی قرم تاالتط اؾـت .افـطاز
زض تکالیﻒ ٍ چالف ّایی کِ احؿاؼ قایؿتگی هی کٌٌس تا اًگیـعُ زضًٍـی تیكـتطی ٍاضز هـی قـًَس،
ازضاک کٌتطل قَی تطی زاضًس ٍ هساٍهت تیكتطی زض تِ پایاى ضؾاًسى آى ًكاى هی زٌّس .تفکط ػاهلی یا
زاقتي اًگیعُ تطای اؾتفازُ اظ تَاًایی ّای ذَز هَلفِ زٍم اهیس اؾت (اقٌایسض .)2000 ،اضضای ًیاظّای
تٌیازی ضٍاىقٌاذتی تا ایجاز یک هکاى کٌتطل زضًٍی تطای زضگیط قسى زض فؼالیتّا ،تکالیﻒ ٍ چـالف
ّا ٍ ایجاز احؿاؼ قایؿتگی زض ظهاى اًجام فؼالیت ٍ احؿاؼ زاقتي ضٍاتط نویواًِ تا افـطاز هْوـی
ًظیط هؼلن ٍ ّنکالؾیّا زض ٌّگام فؼالیت تا تؿْیل زضًٍی ؾاظی ،ضقس هٌـاتغ اًگیـعـ زضًٍـی ضا زض
یازگیطًسگاى افعایف هیزّس تحت ایي قطایط یازگیطًسگاى تـا احتوـال تیكـتطی تـطای تؼیـیي اّـساف
قرهی ٍ یازگیطی ٍ اؾتفازُ اظ تَاًایی ّای قرهـی تـطای ضؾـیسى تـِ آًْـا اضظـ قائـل هـیقـًَس
(ٍالطًس ،فَضیط ٍ گَای.)1997 ،6

1

goal directed
strategic thinking
3
agency thinking
4
Rand
5
Reeve
6
Fortier & Guay
2
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زض پػٍّف حاضط یافتِ جالثی تِ زؾت آهس کِ تط اؾاؼ  SDTاضایِ تثیـیي هؿـتسلی تـطای ایـي یافتـِ
زقَاض تِ ًظط هیضؾس :تٌظین تیطًٍی تِ طَض هثثت اهیس ضا پیف تیٌی کطز .زض تَضـیح ایـي یافتـِ قـایس
تتَاى اؾتسالل کطز کِ تا زض ًظط گطفتي هَلفِ اًگیعقی اهیـس ،هحـیطّـای اجتوـاػی تـا ٍاتؿـتِ کـطزى
زضیافت پیاهسّای هﻄلَب یا اجتٌاب اظ پیاهسّای ًاهﻄلَب تِ ضفتاض افطاز ایي تَاًایی ضا زاضًس کِ ضفتـاض
افطاز ضا تٌظین کٌٌس ٍ تطای آًْا اًگیعُ فطاّن تیاٍضًس .هحیطّای اجتواػی اظ ططیق تؼییي ٍاتؿتگیّـای
تقَیتی تطای افطاز هیتَاًٌس تا حسٍزی حوایت اجتواػی ٍ اًگیعُ الظم ضا تطای تثسیل ضاّثطزّای تالقَُ
قٌاذتی تِ ضفتاض آقکاض فطاّن تیاٍضًس .تا ایي حال احتواأل تٌظین تیطًٍی زض ٍازاقتي تلٌس هست افطاز تـِ
ػالقوٌسی ٍ زضگیطی زض یک فؼالیت قکؿت هیذَضًس ،احتواأل تِ ایـي زلیـل کـِ یـک هکـاى ػلیـت
ازضاک قسُ تیطًٍی ضا ایجاز هیکٌٌس (فياؾتیٌکیؿت ،ؾیوًَع ،لٌع ،قلسٍى ٍ 1زؾی.)2004 ،
ػلی ضﻏن هحسٍزیتّای هَجَز زض تحقیق یافتِّای حاضط تلَیحـات هْوـی زاضًـس .تـط اؾـاؼ ایـي
یافتِّا اضضای ًیاظّای ضٍاىقٌاذتی زض هسضؾِ اهیس زاًفآهَظاى ضا افعایف هیزّسً .تایج تاکیس زاضًـس
کِ تطای افعایف تفکط ضاّثطزی ٍ ػاهلی زاًفآهَظاى ًیاظّای تٌیـازی ضٍاىقـٌاذتی آىّـا زض هسضؾـِ
هَضز تَجِ قطاض تگیطًس .ایي اهط یک گام هْن زض آهازُ ؾاظی زاًفآهَظاى تطای ؾثک ظًـسگی اهیـسٍاض
اؾت .هسضؾِ ایي تَاًایی ضا زاضز کِ تفکط ضاّثطزی ٍ ػاهلی ٍ زض ًتیجِ اهیـس ضا زض ًَجَاًـاى افـعایف
زٌّس ٍ اظ ایي ضّگصض ؾﻄح ؾالهت ضٍاًی ٍ اجتواػی ضا اضتقا تركس .یافتِّای حاضط ًكـاى هـیزّـس
کِ حتی تغییطات کَچک زض هحیط اجتواػی ،تؿتِ تِ ایي کِ توایالت افطاز تِ ضقس ضا تؿْیل هیکٌٌـس،
یا هاًغ اظ آىّا هیقًَس ،تفاٍتّای قاتل هالحظِای ضا ایجاز هیکٌٌس .ایي ًتایج اهیسٍاض کٌٌسُ ّؿـتٌس،
ظیطا ًكاى هیزٌّس کِ هؼلواى هیتَاًٌس تِ طَض قاتل هالحظِای ؾﻄح اهیس یازگیطًسگاى ضا تحـت تـأثیط
قطاض زٌّس .زض ػیي حالً ،تایج حاضط هیگَیٌس کِ هحیط هیتَاًـس اهیـس ضا تـا ٍقفـِ هَاجـِ ؾـاظز .اظ
زیسگاُ کاضتطزی ًتایج تِ ها هیگَیٌس کِ هؼلواى تا اضضای ًیاظّای تٌیازی ضٍاىقٌاذتی اظ ططیق فـطاّن
آٍضزى فطنتّای اًتراب تطای یازگیطًسگاى ،ایجاز احؿاؼ قایؿتگی زض آىّا (تا فطاّن آٍضزى اهکاى
هكاضکت آىّا زض تهوین گیطیّا ٍ اضایِ تاظذَضز) ٍ ،تطقطاضی ضٍاتـط ّوسالًـِ ٍ زضک ًگطاًـیّـای
آىّا تاقٌس احتوال تفکط ضاّثطزی ٍ تفکط ػاهل ضا افعایف زٌّس.
پػٍّف حاضط ذالی اظ هحسٍزیت ًیؿت ،اٍل ایي کِ ،ایي پػٍّف نطفأ تط زاًـفآهـَظاى زتیطؾـتاًی
پؿط هتوطکع تَزُ اؾت ،تٌاتطایي هوکي اؾت تطضؾی ایي هﻄلة کِ آیا ایي هسل تـط ضٍی زاًـفآهـَظاى
زذتط ٍ زاًكجَیاى ًیع اظ تطاظـ تطذَضزاض اؾت ،آهَظًسُ تاقس .ػالٍُ تط ایي تِ ًظط هیضؾس الظم تـَز
Simons & Sheldon,
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تطضؾیّای پیگیطی تا تاکیس تط زازُّای کیفی ًیع زض هَضز اهیس زض تیطٍى اظ هسضؾِ ًیع اًجام هیگطفت.
ّوچٌیي پػٍّفّای تیكتطی الظم اؾت تا یافتِ هطتَط تِ ضاتﻄِ تٌظین تیطًٍی ٍ اهیس ضا هـَضز تطضؾـی
هجسز قطاض زٌّس .افعٍى تط ایي ،پػٍّكگطاى  SDTتِ نـَضت تجطتـی ًكـاى زازُاًـس کـِ ػـالٍُ تـط
اًگیعُّا یا زالیل افطاز تطای زًثال کطزى ّسفّای ذال ("چطا" ّسف زًثال هیقـَز :اًگیـعُ ذـَز
پیطٍ یا کٌتطل قسُ) هحتَاّای ّسف افطاز (ّـسف "چـِ چیـعی" ضا زًثـال هـیکٌـس :زضًٍـی زض تطاتـط
تیطًٍی) ًیع تط پیاهسّای ضٍاًكٌاذتی ٍ ؾاظگاضی افطاز هَثطًس (زؾی ٍ ضایـاى .)2000 ،تـط ایـي اؾـاؼ
پیكٌْاز هیقَز کِ زض پػٍّفّای آتی تِ ؾْن تثییٌی هحتَای ّسف زض ٍاضیـاًؽ اهیـس ًیـع پطزاذتـِ
قَز.
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