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Abstract
The purpose of this study was to compare the psychological
well-being and character strengths of students based on
their field of study. The research method was
causal-comparative and for this purpose, 351 students of
Islamic Azad University of Shabestar Branch from
different faculties and different fields of study were
selected by cluster sampling method. Measurement
tools included the psychological well-being questionnaire
(Reif, 1989) and values in action inventory of strengths
questionnaire (short form) (Patterson and Seligman, 2004).
Multivariate analysis of variance was used for data
analysis. Results of the research showed that the
components of psychological well-being and
personality dynamics in students based on their field of
study were significantly different (p<0.05). Between
students of humanities, engineering, basic sciences and
agriculture in terms of autonomy, personal
development, self-acceptance, and psychological wellbeing (in general), and among the components of the
power of life, Except for the components of leadership,
forgiveness, humility and humor, there were significant
differences between the other components (p<0.05).
As a result, the mean score for head of two variables
was higher in humanities students than technicalengineering students.
Keywords: psychological well-being, character
strengths, students.
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مقدمه 
بالندگی ،سرزندگی و نشاط روانی تأثیر قابل الحظهل ای بلر
تمام جنب های شخصیتی و چگونگی بروز و ظهور رفتارهلای

ابوللاد الختلفللی الاننللد كللار ،روابللط ،تفللری و سللرگرالی و
1

فرزندپروری استفاده كرد (الگیار -الوئی .)1891 ،
توج ب عواال الثبل و ارتقلای آن هلا درزالینلة عواالل
روانشناختی و تمرین آنها و نیز توج بل اینكل دانشلگاه و

الختلف شخص دارد؛ بنابراین ،عحوه بر توج بل شخصلی ،
توج ب اظساس بهزیستی یلا رالایتمندی افلراد نیلز االلری

تجارب استرسزای آن المكلن اسل

اروری بلوده و بهزیسلتی روانلی الوجلد رشلد التولادل و

الاننللد فرسللودگی ،االلطراب ،اخللتحالت رفتللاری و دیگللر

آداللی الیشود و راه را بلرای پلرورش صلحی تلر و

بیماریهای روانی ب وی ه در دانشجویان نقلش داشلت باشلند

وسیعتر استودادهای وی هموار الیسازد (الرادی ،جوفلری و

(گدزال ،استكز و اسلتفانز  .)2004 ،بل دلیل اهمیل جلدی
بیمللاریهللای روانللی و الشللكحت الللرتبط بللا آن در جاالو ل

سحال

عابدی .)1834 ،دانشجویان ب دلی شرایط خاص دانشلجویی
از جمل دوری از خانواده ،وارد شدن ب الجموع ای بزرگ و
پرتنش ،الشكحت اقتصادی و نداشتن درآالد كافی ،ظجم زیاد
دروس و رقاب های فشرده السلتود از دسل

دادن سلحال

روانی هستند (صادقیان و ظیدریانپور ،)1833 ،للذا سلحال
روانی آنها از اهمیل ویل های برخلوردار اسل و سلحال
روانی الهمترین عاال الؤثر در رشلد و پلرورش اسلتودادهای
دانشجویان اس

(الهری و صدیقی صوالو كوچک.)1890،

شواهد نشان الیدهند ك التأسفان الشكحت نسل جلوان
االروز (نهیر شیوع افسردگی ،اعتیاد بل اللواد الخلدر ،داشلتن
روابط جنسی پرخطر و  )...بل الراتلد از نسل هلای گذشلت
بیشتر اس

(قربانی )1831 ،و با توج ب اینك جوانان االروز،

صاظبان آینلده جاالول هسلتند ،سلحالتی و بیملاری آنلان در

در افلزایش الشلكحتی

2

دانشگاهی ب آزالونهای بیشتری از عواالل الثبل
سحال

اللرتبط بلا

روانی و شخصیتی دانشجویان و ارتقاء نیروالندیهای

النشی آنان نیاز اس تا از این طریق بتوان الداخحت اللؤثری
برای افزایش یا كاهش این عواال در برناال ریزیهای وزارت
علوم و تحقیقلات و فنلاوری فلراهم كلرد (رالائی)1892 ،؛
بنابراین ،الزم اس
در جه

در كنار پیشگیری از آسیدهای اظتملالی،

ارتقای سط بهداشل

روان فلردی و اجتملاعی و

ارتقای نیروالندیهای النشی دانشجویان و سلایر دانشلگاهیان
ك در تواالل و ارتبلاط التقابل بلا دانشلجویان قلرار دارنلد
گامهای الؤثری برداشت شود (فراهانی.)1890 ،
ریف )1939( 8اعتقاد داش

ك بهزیسلتی الفهلوالی پویلا

اس كل شلاال ابولادی یهنلی ،اجتملاعی ،روانشلناختی و
رفتارهای الربوط ب سلحال اللیگلردد و آن را اللیتلوان از

سحالتی و بیماری جاالو فردا و نس های آینلده اثراتلی قابل
توج خواهد داش ؛ بنابراین ،الزم اس ب سلحال روانلی-

طریق تودادی الؤلف پای توصیف كرد :پلذیرش خلود ،رشلد

جسمانی این قشر عهلیم بیشلتر توجل شلود (صلفرعلیزاده،

فللردی ،داشللتن هللدف در زنللدگی ،تسلللط بللر الحللیط،

هاشملو ،باقری و التوارفی.)1898 ،
با توج ب رشد روانشناسی الثب نگر در سالهای اخیلر
یكی از الهمترین اهداف روانشناسی الثب گرا این اسل كل
ب افراد كمک كند تا نیروالندیهلای راستینشلان را بشناسلند.

خودالختاری ،ارتباط الثب

با دیگلران .نتلای پل وهش ریلف

( )1939النجر ب پیلدایش الفهلوم جدیلد عینلی از بهزیسلتی
روانی شد ك دارای شش الؤلف  :خودالختاری ،رشد شخصی،
تسلط بر الحیط ،هدفمندی در زندگی ،ارتباط الثب

با دیگران

نیروالندیهای راستین آن دسلت از توانمنلدیهلا هسلتند كل

و پذیرش خود اسل  .تواللاس )2009( 4اسلتدالل كلرد كل

نشاندهندة «خود واقوی» بوده و شناسایی و اسلتفاده از آنهلا

بهزیستی چ برای توریف كردن و چ بلرای اللورد سلنجش
قرار دادن ،الفهوالی نااللموس و دشوار اس .

الوجد هیجان و شادالانی شود .افرادی ك الیتوانند ب سرع
نیروالندیهای راستینشان را تشخیص دهند ،الیداننلد كل در

بنیان الدل آالوزش الثب نگر ،رویكرد نیروالندیها اسل .

چ شرایطی الیتوانند از نیروالندیهلای اللورد نهلر اسلتفاده

از النهللر نیروالنللدیهللا ،هللر شللخص دارای توانللاییهللا و

زندگیشان را ارتقاء اللیبخشلند.

ك ب رشد و شلكوفا شلدن

كرده و بدین ترتید كیفی

پس از شناسایی توانمندی (نیروالندی)ها الیتوان از آنها در
2. Gadzella, Stacks & Stephens
4. Thomas

ظرفی های النحصرب فردی اس

هر چ بیشتر وی كمک الیكند (وود ،لینلی ،الالتبی ،كاشلدان
1. Magyar-Moe
3. Ryff
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و هارلینگ .)2011 ،1ب نهر الیرسد نیروالنلدیهلا افلزون بلر

اس

ظس ارزشمندی بدون اتكا ب دیگلران ،فوایلد الهملی بلرای

ارزش پیدا اللیكننلد (پترسلون و سللیگمن .)2004 ،الطالول

بهزیستی ب همراه دارند و ب النهور كمک ب پیشلبرد الوفقیل
در ظللوزههللای الهللم زنللدگی تلقللی الللیگردنللد (پترسللون و

نیروالندیهای النش در روانشناسی الثب در  1999آغاز شد،
درس زالانی ك گروهی از الحققلان بل جملعآوری لیسلتی

سلیگمن .)2004 ،2از اینرو ،درظالیك تجهیز دانشجویان بلا
الهللارتهللا و دانللش دانشللگاهی اهمیلل

دارد ،كمللک بلل

در ظالیك استودادها بل واسلط نتلای اللملوس آنهلا

آزالایشی از نیروالندیهای انسلان پرداختنلد .انگیلزه اسلتفاده
آن ها از این لیس

همانا برخورداری از چارچوبی عموالیتلر
5

دانشجویان ب النهلور توسلوة نیروالنلدی هلایی الاننلد عشلق،

از صفات الثب

كنجكاوی ،خحقی و پشتكار نیز دارای ارزش بسزایی اس ؛
زیرا ب واسط ایلن نیروالنلدی هلا ،آنهلا قلادر خواهنلد بلود

الجموع ای از صفات ارزشالدار گستلرده كل در داالنل ای از
افكار ،اظساسات و رفتلارها آشكار الیشود ،الطرح الینمایلد.

كمک های ارزشمندی بل جاالول كننلد (پلار

در طرح جاری ،طبق بندی  VIAشاال بیسل وچهلار نیلروی

و پترسلون،8

بود .پروژه  VIAالنش الطللوب را بل عنلوان

.)2006

النش اس

پترسللون و سلللیگمن ( )2004نیروالنللدیهللای الللنش را
بلل عنللوان زیرالجموعلل شللناخت شللده همیشلل ظااللر از

سللازالاندهللی شللده اس ل  .سللازالاندهللی سلسللل الراتبللی،
نیروالندیهای پایینتر از فضای  ،یک طرح الفهوالی بلوده نل

وی گی های شخصلیتی توبیلر اللیكننلد كل از نهلر اخحقلی

فرای ای كل نیازالنلد آزاللونهلای گونلاگون بلا اسلتفاده از

ارزشلمند هسللتند .بللر اسلاس نهریللات لینلللی و هرینگتللون

اطحعات دقیق باشد .پروژه  VIAبرناال ای در ظلال پیشلرف

4

كلل در شلش فضلیل

هسلت ای قلرار گرفتل و

ك از طریق جمعآوری اطحعلات تجربلی تیییراتلی در

( ،)2006نیروالندی ها ،راه های فكر كردن ،اظسلاس كلردن و

اس

رفتار كردن ب طور طبیوی و آسان توسط یک فلرد اسل كل
توانایی و عملكرد باالیی را فراهم الیسازد .بلا وجلود اینكل

طبقللات الختلللف آن ب ل وجللود الللیآورد (پللار .)2009 ،
بیس وچهار نیروی النش قرار گرفت در شلش فضلیل ایلن

نیروالندیها الشاب استودادها هستند ،تفاوتهلای الهملی نیلز

سیستم طبق بندی در جدول ( )1آالده اس :

6

وجود دارند .نیروالندی بل دالیل اخحقلی و یاتلی ارزشلمند
جدول  .1فضیلتها و نیرومندیهای منش
كنجكاوی و عحق ب جهان ،عشق ب یلادگیری ،خحقیل

 .1خرد

اكتساب و كاربرد دانش

 .2شجاع

اراده و تحقللق اهللداف در صللورت شهاال  ،شجاع

و ابتكلار ،قضلاوت،

تفكر انتقادی و فراخاندیشی ،هوش شخصی ،اجتماعی و هیجانی ،چشلمانلداز،
دیدن تصویر بزرگ و خرد
و جرئ  ،پشتكار ،جدی

و تحش ،كمال ،صداق  ،اعتبلار و

بروز الوانع درونی و بیرونی

اصال

 .8انسانی

نیروی بین فردی

الهربانی و سخاوت ،استوداد عشق ورزیدن و دوس

 .4عدال

نیروهای شهروندی

شهروندی ،انجاموظیف  ،كار گروهلی و وفلاداری ،انصلاف ،برابلری و علدال ،

 .5الیان روی

نیلروهایی ك الللانع از زیللادهروی خویشتنداری و انضباطدهی ،الحظه  ،اظتیاط ،دق
فروتنی
الیشوند

 .6توالی

نیروهایی ك الا را ب جهان بزرگتلر ظیرت و قدردانی از زیبایی و فضیل  ،قدردانی و سپاسگزاری ،االید ،خوشبینی

داشت شدن

رهبری

پیوند الیدهند

و دوراندیشلی ،تواالع و

و آیندهنگری ،روظانی  ،هدفمند بودن ،اعتقلاد و دیانل  ،رظلم و بخشلندگی،
سرزندگی و شوخطبوی ،رغب  ،اشتیاق و انرژی

النبع :انجمن ارزشها در عم  ،برگرفت از پار ()2009
2. Peterson & Seligman
4. Linley & Harrington
6. Park

1. Wood, Linley, Maltby, Kashdan & Hurling
3. Park & Peterson
5. Values in Action
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وانگ و وانگ )2016( 1نشان داد ك پن نیروالندی اللنش

با وجودی ك الطالوة ایانی )2012( 3هیچ تأییدی در الورد

اول كاركنان چینی عبارتند از :قدردانی ،شهروندی ،الهربلانی،

رابطة الیان استفاده از نیروالندی (نقاط قلوت) و نملرات پیلدا

قدردانی از زیبایی و كمال ،عدال  ،درظالی ك پن الورد آخر
خحقیلل  ،صللداق  ،شللجاع  ،الونویلل و قضللاوت بللود.

نكرد ،یافت ها نشان داد ك استفادة الكلرر از نیروالنلدیهلا در
ارتباط با سطوح باالتر جریان شادی در زندگی تحصیلی یک

بهزیستی روانشناختی ارتباط الوناداری با هر پلن نیروالنلدی

فللرد اسلل  .پلل وهش بللای )2011( 9بللر روی دانشللجویان

النش باال و اعتدال دارد .كرن و باولینگ )2015( 2نیروالندی-

دانشگاههای چین پن عاالل نیروالنلدی كلیلدی را الشلخص

های النش و عملكرد تحصیلی در دانشجویان ظقوق را الورد

كرد ك عبارتند از :كنجكاوی ،االید ،قدردانی ،عشق و نشاط و

بررسی قرار دادند .نتای پ وهش نشان داد ك نیروالندیهلای
قضاوت ،كنجكاوی ،عشلق بل یلادگیری و انصلاف در رأس

سرزندگی .نتای نشان داد كل تملام نیروالنلدیهلای كلیلدی
ارتباط الثبتی با شادی و ارتباط النفلی بلا افسلردگی دارنلد؛ و

همة نیروالندیهلا قلرار داشلتند .پل وهش لیندسلی)2015( 8

االید و كنجكاوی الیتوانند واوی

تفاوت الوناداری در نمرات بهزیستی یهنلی نشلان داد .نتلای

را فراتلر از پایلة الربوطل پلیشبینلی كننلد .بیلردار ،آنیلک و

الطالولل جانسللن )2014( 4نشللان داد كلل نیروالنللدی الللنش
بهزیستی یهنی را فراتر از شخصی پلیشبینلی اللیكنلد .در

بهزیستی در طلول زاللان

10

( )2011نشان دادند ك پن نیروالندی با بلاالترین
ریجاو
وزن برای زنان شاال صداق  ،الهربلانی ،عشلق ،قلدردانی و

پ وهش گاستمز و كالدران )2014( 5پن نیروالندی اللنش بلا

انصاف بلود ،درظلالیكل بلاالترین وزن بلرای اللردان بلرای

باالترین االتیاز شاال الهربانی ،انصاف ،كار گروهلی ،عشلق و

نیروالندی صداق  ،االید ،شوخطبولی ،قلدردانی و كنجكلاوی

بودند .نیروالندیهای النشی ك ارتبلاط نزدیلکتلری

بللود .بیللردار و كاشللدان ( )2010در پ وهشللی بللین 331

با بهزیسلتی داشلتند عبلارت بودنلد از :عشلق ،شلوخطبولی،
انصاف ،صداق  ،كنجكاوی و خلودتنهیمی .نیروالنلدیهلای

دانشجوی دانشگاه هلای كرواسلی ،نشلان دادنلد كل در بلین
عواال نیروالندیهای النش ،سرزندگی ب عنلوان اللرتبطتلرین

صداق

النش دارای رابطة الثب

با بهزیستی روانشناختی دانشلجویان

دانشگاه اس .

عاال با بهزیستی ظاهر شد .الوله آرن )2009( 12در پ وهشی
نشللان داد دانشللجویان سللحال

6

نتای الطالو ایسللزاكووا ( )2012اهمیل رابطلة الیلان
بهزیستی و نیروالندیهلای اللنش را نشلان داد و بلر اهمیل
تمركز الداخحت روانشناسی الثب

11

بر دانش بهتلر و اسلتفاده

از نیروالندی النش و فضائ در افراد جلوان اشلاره اللیكنلد.

روانللی ،نمللرات بللاالتری در

نیروالندیهای الهربانی ،شوخطبوی ،هوش اجتماعی ،تحسلین
زیبایی و نیكی ،الونوی و عشق داشتند؛ و دانشجویان MBA
نمرات باالتری در پشلتكار داشلتند .ناگارجونلا و الاالیلدونا

18

( )2003در پ وهش خلود بل الطالولة تطبیقلی وی گلیهلای

نتای پ وهش لئونتوپولو و تریلیوا )2012( 1نشلان دادنلد كل

شخصیتی دانشجویان الهندسی و تجارت پرداختل انلد ،نتلای

ظكم  ،شجاع و توالی برجست ترین خصوصیات در الیلان
نیروالندی های النش جوانان بود ،زیرا نیروالندی النش ارتبلاط

نشان داد ك دانشجویان الهندسی در خحقی  ،ژرفاندیشلی،
خللودتنهیمی ،كللارگروهی در سللط بللاالتری از دانشللجویان

الثب

و باالیی با خرده القیاسهای بهزیستی دربارة تسلط بلر

الحیط ،داشتن هدف در زندگی و پذیرش خود دارد .سحال
الناسد جسمانی و روانی دارای ارتبلاطی الثبل بودنلد و بل
شك قاب اعتمادی جنب های التفاوت بهزیسلتی و نیروالنلدی
النش را پیشبینی الیكردند.

تجارت الیباشند.
الطالو لة غیللاثی ،طباطبللایی و نصللری ( )1895نشللان داد
آالوزش الثب اندیشی بر التییرهلای اصللی تنهلیم هیجلانی و
بهزیستی روانشناختی و زیرالؤلف های ارزیابی الجددشناختی،
رشد شخصی ،ارتباط الثب

2. Kern & Bowling
4. Johnsen
6. Slezáčková
8. Ianni
10. Brdar; Anic & Rijavec
12. Mulhearn

با دیگران و پذیلرش خلود تأثیلر
1. Wang & Wang
3. Lindsay
5. Gustems & Calderon
7. Leontopoulou & Triliva
9. Bai
11. Brdar & Kashdan
13. Nagarjuna & Mamidenna
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الونادار دارد .ولی آالوزش الثبل اندیشلی بلر زیرالؤلفل هلای

دانشجویان بر اساس رشت تحصیلی آنها التفاوت باشلد و از

سللركوبی ،خودالختللاری ،تسلللط بللر الحللیط و هدفمنللدی در

سوی دیگر ،هنلوز شلواهد تجربلی چنلدانی از بررسلی ایلن

زندگی اثربخش نیس  .نتای اثر آاللوزش الثبل اندیشلی بلر
تنهیم هیجانی و بهزیستی روانشلناختی دانشلجویان و نقلش

التییرها ،ب وی ه در ایلران و در اللورد دانشلجویان در دسل
نیس  .لذا این پ وهش ب دنبال القایسل بهزیسلتی روانلی و

الثبلل اندیشللی در ارتقللای روابللط بللینفللردی ،سللحال

نیروالندیهای النش در دانشجویان بر اساس رشلت تحصلیلی

روانشناختی و تواناییهای ابراز وجود را تأیید الیكند .نتلای

آنان اس  .بدین النهور ،فرالیات زیلر طلرح شلد -1 :بلین

الللاتریس همبسللتگی پ ل وهش یوالللرظیم و بیراالللی ()1894

الؤلف های بهزیستی روانی در دانشلجویان رشلت هلای عللوم

ظاكی از آن اس ك نگلرش هلای ناكارآاللد بلا الؤلفل هلای
بهزیستی روانشناختی (پذیرش خود ،ارتباط الثب با دیگران،

انسللانی ،فنللی -الهندسللی ،علللوم پای ل و كشللاورزی تفللاوت
الونیداری وجود دارد -2 .بین الؤلف های نیروالندیهای النش

خودالختاری ،هدفمندی در زندگی ،رشد شخصی و تسلط بر

در دانشجویان رشت های علوم انسانی ،فنی -الهندسلی ،عللوم

الحیط) ارتباط النفی و الوناداری دارد .نتای ظاكی از آن اس

پای و كشاورزی تفاوت الونیداری وجود دارد.

ك با افزایش نگرشهای ناكارآاللد در دانشلجویان ،بهزیسلتی
روانشناختی آنها كاهش پیدا الیكند.

روش 
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :این پ وهش از نهلر

در الطالولة اكبللرزاده ،اكبللرزاده و اظمللدی ( )1894بیلللن

الاهی و هدف از نوع تحقیقهای علّی-القایس ای بود .جاالوة
آالاری این پ وهش كلیلة دانشلجویان دانشلگاه آزاد اسلحالی

ااطراب اجتماعی با ابلراز وجود و بهلزیستی روانشلناختی،
همبستگی النفی و الونادار و با پرخاشگری ،همبستگی الثبل

واظد شبستر بود ك در سلال تحصلیلی  94-95بل تحصلی

و الوناداری وجود داش  .همچنین نتلای تحلیل رگرسلیون
نشان داد پرخاشگری ،بهزیستی روانشناختی و ابلراز وجلود؛

اشتیال داشتند و الطابق گزارش اداره آالوزش دانشگاه جمولا

توان پیشبینی الونادار ااطراب اجتماعی را دارنلد .در نتیجل

 4299نفر بودند ك با استفاده از روش نمون گیری خوشل ای
طبق ای و البتنی بر جدول الورگان 851 ،نفر از اعضای جاالو

ابراز وجود و بهزیستی روانشناختی باعث كلاهش االطراب

بل عنلوان نمونل ( 10نفلر دانشلكده عللوم انسلانی 10 ،نفللر

اجتماعی و پرخاشگری الوجد افلزایش االطراب اجتملاعی
الیشلود .نتلای تحقیلق اللوالیییسلاولی ،برجوللی ،اللوالیی

دانشللكده علللوم پای ل  195 ،نفللر دانشللكده فنللی -الهندسللی،
الومللاری و  16نفللر دانشللكده كشللاورزی) انتخللاب شللدند.

یاسولی و فداكار ( )1894نشان داد عواال بهزیستی ریلف بلا

ب طوریك از الجموع  851نفر نمون الورد الطالو  149 ،نفلر
( 42/6درصد) دختر و  202نفر ( 51/4درصد) پسر بود و نیز

از

توزیع فراوانی دانشكدهها نشان داد ك  10نفلر ( 2/9درصلد)

زندگی را با بهبود شاخصهای بهزیستی ارتقاء داد .پل وهش
پروان  ،اللؤالنی ،پروانل و كریملی ( )1894نشلان داد داشلتن

از دانشكده علوم پای  196 ،نفلر ( 55/1درصلد) از دانشلكده

راای

از زندگی و كیفی

زندگی رابطة الستقیم دارنلد .بللا

توج ب نتای ظاصل الیتوان كیفی

زندگی و نیز راای

وی گیهای الثبتی چون القابل با چالش ،داشتن توهد ،االیلد و

فنی – الهندسی 10 ،نفر (20درصد) از دانشكده علوم انسلانی
و  15نفر ( 21/4درصد) از دانشلكده كشلاورزی بودنلد و از

الونللا در زنللدگی باعللث بهبللود بهزیسللتی روانشللناختی در

این توداد  10نفر ( 2/9درصد) دانشجوی رشت ریاای112 ،
نفر ( 81/1درصد) دانشجوی عمران و الوماری 34 ،نفلر (24

دانشجویان الیشود.
از آنجایی كل كمتلر پ وهشلی بل جمویل

دانشلجویی

درصد) دانشجوی بلرق 89 ،نفلر ( 11/1درصلد) دانشلجوی

پرداخت اس  .درظالیك در كشور اللا جمویل

دانشلجویی

ظقوق 81 ،نفر ( 3/9درصد) دانشجوی روانشناسی 21 ،نفلر
( 1/1درصد) دانشجوی كشاورزی 43 ،نفر ( )18/1دانشجوی

بخش عمدهای از قشر جوان را تشكی الیدهند ك شناسلایی
واوی

سحالتی آن ها الیتواند ب ارتقای سط سحال

ایلن

داالپزشكی بودند

گروه بل شك خاص و سط سحال جاالو ب شلك علام
كمک نماید .با توج ب الطالبی ك درباره التییرها اشلاره شلد

ابزار سنجش 
ب النهور جمعآوری اطحعلات كمیلی الوردنیلاز بلرای آزاللون

ب نهلر اللیرسلد بهزیسلتی روانلی و نیروالنلدیهلای اللنش

فرایات تحقیق از روش الیدانی و پرسشناال هلای اسلتاندارد
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( )1بهزیستی روان شناختی ریف (فرم كوتاه) ( )1RSPWB-SFریلف

و سلینگر )1939( 2و ( )2ارزشهللای فوللال در عمل (فللرم كوتللاه)
( )8VIA-72پترسون و سلیگمن ( )2004استفاده شد.
پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریگ

پرسشنامة ارزش هگای فعگال در عمگ (فگرک کوتگاه)
پترسون و سلیگمن ( :)9009نسخ اصلی آزالون ارزشهای
فولال در عمل در سللال  2004توسللط پترسللون و سلللیگمن

(فگرک کوتگاه)

ب النهور سنجش نیروالندیهای (نقاط قوت) شخصیتی افلراد
ساخت شد .این آزالون شش فضیل جهانی :خرد ،انسلانی ،

فرم كوتلاه توسلط ریلف ( )1939طراظلی و در سلال 2002

شجاع  ،عدال  ،الیانل روی و تولالی كل در همل ادیلان و

الورد تجدید نهر قرار گرفت اس  .فرم كوتاه این پرسشلناال

الذاهد ب آنها اشاره شده و  24نیروالندی شخصلیتی یونلی:

برگرفت از فرم اصلی با  120سؤال اس  .این نسخ  ،الشتم
بر  6عاال اس ك عبارتند از :خودالختاری ،تسلط بر الحیط،

كنجكلللاوی ،عشلللق بلل یلللادگیری ،قضلللاوت ،خحقیلل ،
هللوشاجتمللاعی ،ژرفاندیشللی ،دلیللری ،پشللتكار ،صللداق ،

با دیگران ،هدفمندی در زنلدگی

الهربانی ،عشق ،كار گروهی ،انصلاف ،رهبلری ،خلودتنهیمی،

و پذیرش خود .ریف و سینگر ( )2006همبستگی این آزالون

آینلدهنگللری ،تحسللین كمللال و زیبللایی ،شللكرگزاری ،االیللد،

را بللا القیللاس  34سللؤالی ایللن پرسشللناال از  0/10تللا 0/39

الونوی  ،فروتنی ،شوخطبوی ،سرزندگی و بخشلش را اللورد

گزارش نمودند .در پ وهش خانجانی ،شلهیدی ،فلت آبلادی،

ارزیللابی قللرار الللیدهللد .هریللک از شللش فضللیل

فللوق از

الهاهری و شكری ( )1898نتای تحلی عااللی تأییلدی تلک

الجموع ای از این نیروالندیهای رفتاری تشكی یافت اند .این

گروهی نشان داد ك در كل نمونل و در دو جلنس ،الگلوی

آزالون یک ابلزار خودگزارشلی و دارای  240عبلارت اسل .

شش عااللی این القیاس (پلذیرش خلود ،تسللط بلر الحلیط،

ب دلی طوالنی بودن نسخ اصلی ،طراظلان تصلمیم گرفتنلد

ارتباط الثب با دیگران ،هدفمندی در زندگی ،رشد شخصلی
و خودالختاری) از برازش خوبی برخلوردار اسل  .همسلانی

فرم كوتاهتری از آزالون را تهی كنند .تحلی های آالاری اولیل
بر روی نسخ كوتلاه پرسشلناال ارزشهلای فولال در عمل

درونی این القیاس با اسلتفاده از آلفلای كرونبلاخ در  6عاالل

(شاال  12گوی ) انجام شده اس  .در پرسشناال  12گویل ای

ری

و سینگر ( :)1999القیاس بهزیستی روانشناختی ریف

رشد شخصی ،ارتباط الثب

بلا دیگلران،

برای هر عاال یا نیروالندی النش س عبلارت (از  10عبلارت

پذیرش خود ،تسلط بلر الحلیط ،ارتبلاط الثبل

هدفمندی در زندگی ،رشد شخصی و خودالختاری ب ترتید

پرسشناال اصلی) ك در القیاس اصلی بلاالترین همبسلتگی را

برابر بلا  0/12 ،0/18 ،0/52 ،0/15 ،0/16 ،0/51و بلرای كل
القیاس  0/11ب دس آالد .طیف نمرهگذاری این پرسشناال بر

داشت اند انتخاب شدهاند .الزم ب یكر اس ك فضیل اعتدال
و الیانلل روی  4نیروالنللدی بخشللش ،توااللع و فروتنللی،

اساس طیف لیكرت شش گزین ای «كاالح الخالفم (نمره یک)

آینلدهنگری و خودتنهیمی را شاال الیشلود كل سللیگمن و

تللا كللاالح الللوافقم (نمللره شللش)» اس ل  .البت ل ایللن شللیوة

پتلرسون این چهار نیروالنلدی را نیروالنللدیهللای رفتلاری

نمرهگذاری در الورد سؤاالت شماره یک (ب طوركلی اظساس
الیكنم الن السئول واع زندگی كنونیام هستم) ،سل (ظفل

نلامگذاری كردهاند .آزالودنی باید در یک القیلاس لیكلرت 5
درج ای الیزان الوافق یا الخالف خود ب هریک از عبلارات

و اظسلاس ناكلاالی

را بیان كند .آزالودنیها برای پاسخ دادن ب این پرسشناال باید

الیكنم) ،چهار (نیازهای زندگی روزاللره ،اغللد اللرا از پلای

ظداق  3كحس سواد داشت و باالی  11سلال داشلت باشلند.

درالللیآورد) 11 ،18 ،10 ،9 ،5 ،الولللكوس شللده و از كللاالح

زالان التوسط برای پاسخدهی ب ایلن آزاللون بلین  10تلا 15

الوافقم (نمره یک) تا كاالح الخالفم (نمره شش) اسل  .داالنل
نمرات این آزالون بین  13تا  103التییر اسل  .نملره بلاال در

دقیق اس  .نسخ  12سؤالی آزالون ارزشهای فوال در عم
از ثبات درونی الطلوبی برخوردار اسل  .ثبلات درونلی ایلن

این آزالون نشاندهنلدة بهزیسلتی روانشلناختی بلاال و نملره

نسخ  0/19و ثبات درونی نسخ اصلی  0/38گلزارش شلده

پایین نشاندهنده بهزیستی روانشناختی پایین اس .

اس  .ارید آلفای هر یک از  24عاال نسخة  12گوی ای

روابط صمیمی برای اللن الشلك اسل

2. Ryff & Singer

1. Ryff scale psychological wellbeing
3. Values in Action Inventory of Strengths
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پرسشناالة ارزشهای فوال در عم بدین شرح گزارش شلده

الورد نهر را با هم جمع كلرده و علدد بل دسل

آاللده بلر 8

اس ل  :1تحسللین زیبللایی ( ،)0/32دلیللری ( ،)0/16خحقی ل

(توداد الوارد الربوط ب هر نیروالندی) تقسیم الیشلود .نملره

( ،)0/38كنجكاوی ( ،)0/12انصاف ( ،)0/62بخشش (،)0/14
شكرگزاری ( ،)0/14صداق ( ،)0/16االیلد ( ،)0/14فروتنلی

باالتر نشان شدت بیشلتر نیروالنلدی اللورد نهلر در آزاللونی
اس  .سؤاالت الؤلف دلیری عبارتند از« :اللن اغللد در برابلر

( ،)0/12شللوخطبوللی ( ،)0/31قضللاوت ( ،)0/18الهربللانی

الخالف های شدید ایستادگی كردهام ،اللن بایلد بلرای آنچل

( ،)0/61رهبری ( ،)0/60عشلق ( ،)0/19عشلق بل یلادگیری

ایمان دارم بایستم ظتی اگر نتلای النفلی داشلت باشلد و اللن

( ،)0/14پشتكار ( ،)0/31ژرفاندیشلی ( ،)0/18آینلدهنگلری

همیش برای اعتقاداتم ،ایستادگی الیكنم» .نیروالندیهای الربوط

( ،)0/15خلللودتنهیمی ( ،)0/10هلللوشاجتملللاعی (،)0/11
الونوی ل ( ،)0/31كللارگروهی ( )0/64و سللرزندگی (.)0/30

كنجكللاوی
بل فضللیل عبارتنللد از :فضللیل خللرد= خحقیل
قضاوت عشق بل یلادگیری ژرفاندیشلی؛ فضلیل شلجاع :

ب النهور ارزیابی روایی این نسلخ  ،همبسلتگی آن بلا نسلخ

دلیری پشتكار صداق

اصلی پرسشناال ارزشهای فوال در عم  ،آزالون پرسشهای

الهربانی هوش اجتماعی؛ فضیل عدال  :كار گروهی انصاف

فوالیتی و القیاس شلكوفایی (دینلر ،ویرتلز ،تلاو ،كلیمپریتلو،
اویشی و بیسواز-دینر )2010 ،2اللورد ارزیلابی قلرار گرفل .

رهبری؛ فضلیل الیانل روی :بخشلش فروتنلی آینلدهنگلری
خودتنهیمی؛ فضیل توالی :تحسین كمال و زیبایی شكرگزاری

الزم ب یكر اسل

كل نمونل پل وهش شلاال  801آزاللودنی

سرزندگی؛ فضیل انسانی  :عشلق

االید شوخطبوی الونوی .

بزرگسال (15درصد زن58 ،درصد التأه  ،با درآالد التوسلط)

دادهه 
روشاجراوتحلیل 
برای تحلی دادهها از نرمافزار  ،SPSSاستفاده شلد .همچنلین

ارزشهللای فوللال در عم ل (پرسشللناالة فوالی ل هللا 0/43 :و
پرسشناال شكوفایی )0/86 :را تأیید الیكننلد (اللک گلرا ،8

ب النهور آزالون فرای های تحقیلق از آاللار توصلیفی و آاللار

بوده اس  .یافت ها روایی همزالان نسلخ  12سلؤالی آزاللون

 .)2018بلل النهللور بررسللی روایللی همزالللان نسللخ كوتللاه

استنباطی (آزالون تحلیل واریلانس چندگانل ) اسلتفاده شلد.
آزالون كولموگراف-اسمیرنف نرالال بلودن توزیلع داده هلا را

پرسشناال ارزشهای فوال در عم  ،همبستگی نملرات آن بلا

نشان داد؛ و ازآنجایی ك سلط الونلی داری آزاللون بیشلتر از

فرم كوتاه نسلخة تجدیلد نهلر شلده پرسشلناالة پلن بولدی
شخصی ( )NEO-PIRالورد ارزیابی قرار گرف  .نتای نشان

 0/05بود ( )p<0/05الی توان نتیج گرفل

داد ك نمرات هم شش فضیل

الطرح شده در نسخ كوتلاه

پرسشناال ارزشهای فوال در عم با نمره آزالون رالای

از

توزیلع داده هلای

الربوط ب التییر تفاوت الونلی داری بلا توزیلع نراللال نلدارد؛
بنابراین الیتوان از آالارههای پاراالتریک برای آزاللون اسلتفاده
نمود .برای پاسخگویی ب سؤاالت از روش تحلی واریلانس
4

زنللدگی همبسللتگی الونللاداری دارد (بللین  0/21تللا .)0/85

چندالتییره استفاده گردید.

همچنین همبستگی بین نمرات این آزاللون ،پلن عاالل فلرم
كوتاه نسخة تجدید نهر شدة پرسشناالة پن بودی شخصی و

ی فتهه 
برای بررسی نرالال بلودن داده هلا از آزاللون كولملوگروف -

پرسشناالة شادكاالی آكسفورد الونادار بود ك ظلاكی از روایلی

اسللمیرنف اسللتفاده گردیللد .نتللای آزالللون كولمللوگروف -
اسمیرنف ،بررسی نراللال بلودن توزیلع نملرات الؤلفل هلای

اكتشافی الگوی بیس وچهار عااللی پرسشلناالة نسلخ كوتلاه
پرسشناالة ارزشهای فوال در عم در جاالو ایلران را اثبلات

نیروالندی های اللنش و بهزیسلتی روانلی را نشلان اللیدهلد.
همچنین سط الونیداری آزالون نرالال بودن گروههای عللوم

كرد (قربانی .)1894 ،شیوه نمرهگذاری گزین ها در این القیاس بدین

پایل  ،فنی-الهندسی ،عللوم انسلانی و كشلاورزی بل ترتیلد

همزالان این پرسشناال اس  .ب علحوه ،نتلای تحلیل علااللی

شرح اس ( :كاالح برعكس الن=  ،1بلرعكس اللن =  ،2خنثلی = ،8
شبی الن =  ،4كاالح شبی الن =  .)5برای بل دسل آوردن نملره هلر
نیروالندی كافی اس

نمره هم عبلارات الربلوط بل نیروالنلدی

& 2. Diener, Wirtz, Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishi
Biswas-Diener
4. Manova

 0/58 ،0/16 ،0/89و  0/46ب دس
( )p<0/05الی توان گف

آالد .با توجل بل اینكل

ك الفروا نرالال بلودن توزیلع رد

نمیشود.
1. http://www.viacharacter.org/www/Research/24Character-Strength-Alphas-VIA-Survey-72
3. McGrath

 / 99دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

جدول  .9آزمون لوین برای بررسی برابری واریانسهای مؤلفههای بهزیستی روانی در دانشجویان رشتههای علوک انسانی،
فنی -مهندسی ،علوک پایه و کشاورزی
مؤلفههای بهزیستی روانی

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 9

سطح معناداری

خودمختاری

9/999

3

397

0/091

تسلط بر محیط

9/993

3

397

0/099

رشد شخصی

1/39

3

397

0/933

ارتباط مثبت با دیگران

1/93

3

397

0/199

هدفمندی در زندگی

0/939

3

397

0/991

پذیرش خود

0/999

3

397

0/993

بهزیستی روانی (ک )

1/99

3

397

0/07

در جدول ( ،)2نتای آزالون لوین برای بررسی همگنی واریانس

گروه های الختلف برابرند .در جدول ( ،)2القدار  Fآزالون لوین برابر

الؤلف های بهزیستی روانی در دانشجویان رشلت هلای عللوم انسلانی،

بلا  21/426اسل كل از لحلام آاللاری الونلادار نیسل ()p<0/05؛

فنی -الهندسی ،عللوم پای و كشاورزی ارائ شده اس  .این جلدول
بللا نمللایش آالللاره  ،Fدرجل آزادی و سللط الونللاداری الؤلفل هللای

بنابراین الیتوان نتیج گرف ك پیشفرض همگنی واریانس در این
فرای رد نشده اسل  .نتلای آزاللون للوین بلرای بررسلی برابلری

بهزیستی روانی در دانشجویان علوم انسانی ،فنلی-الهندسلی ،عللوم

واریانسهای الؤلف های بهزیستی روانی را نشان الیدهد.

پای و كشاورزی ،فرض صلفر را اللورد آزاللون قلرار اللیدهلد كل
الاتریس های كوواریانس الشلاهده شلده التییرهلای وابسلت در بلین
جدول  .3نتایج مربوط به تحلی واریانس چندمتغیره «مؤلفههای بهزیستی روانی در دانشجویان رشتههای علوک انسانی،
فنی -مهندسی ،علوک پایه و کشاورزی»
آماره F

سطح معناداری

درجة آزادی  dfمیانگین مجذورات
64/80

5/13

0/001

2/61
8/19

0/051
0/011
0/295

متغیرها

مجموع مجذورات

خودالختاری

192/90

8

تسلط بر الحیط
رشد شخصی

63/21
31/34

8
8

22/15
29/23

21/98

8

9/81

1/24

هدفمندی در زندگی

45/81

8

15/10

1/38

0/141

پذیرش خود

30/16

8

26/92

4/90

0/002

ارتباط الثب

با دیگران

طبق نتای جدول ( )8بین دانشلجویان رشلت هلای عللوم

استفاده گردید .این آزالون ب الحقق االكان اللیدهلد تلا تملام

انسانی ،فنلی -الهندسلی ،عللوم پایل و كشلاورزی از لحلام

ظال های الختلف القایسة یکب یک الیلانگینهلا و همچنلین

الؤلف هلای خودالختلاری ،رشلد شخصلی ،پلذیرش خلود و
بهزیستیروانی (در ظال كلی) تفاوت الوناداری وجلود دارد

تمام تركیدهای چندتایی القایس الیانگینها را انجام دهد .در
آزالون شف  ،برای كنترل الیزان اظتمال خطای نوع اول ،الویلار

( .)p>0/05ب النهور بررسی الیزان تفاوت الیانگین گروههلا از

تصمیمگیری در الورد فرایة صفر یونی القدار بحرانلی بلرای

لحام الؤلف هلای بهزیسلتی روانلی از آزاللون توقیبلی شلف

تشخیص الونیدار بودن افزایش الییابد.

1

1. Scheffe post hoc

مقایسة بهزیستی روانی و نیرومندیهای مَنِش در دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی 99 /

جدول  .9آزمون تعقیبی شفه برای بررسی تفاوت میانگین پگایههای تحصیلی دانشجگویان از لحگاظ مؤلفههای بهزیستی
روانی
مؤلفههای بهزیستی روانی

پایه تحصیلی

خودمختاری

فنی  -مهندسی

تسلط بر محیط

فنی  -مهندسی

رشد شخصی

فنی  -مهندسی

پذیرش خود

فنی  -مهندسی

بهزیستی روانی (کلی)

فنی  -مهندسی

پایههای تحصیلی

تفاوت میانگینها

خطای انحراف معیار

سطح معناداری

علوک پایه

-1/99

1/09

0/710

علوک انسانی

-1/99

0/999

0/001

کشاورزی

0/799

0/990

0/379

علوک پایه

-1/73

0/999

0/391

علوک انسانی

-0/990

0/909

0/199

کشاورزی

-0/901

0/399

0/909

علوک پایه

-0/309

0/901

0/990

علوک انسانی

-1/30

0/397

0/011

کشاورزی

-0/391

0/379

0/799

علوک پایه

0/799

0/799

0/799

علوک انسانی

-1/19

0/399

0/009

کشاورزی

0/999

0/399

0/797

علوک پایه

-1/07

3/99

0/999

علوک انسانی

-9/37

1/99

0/009

کشاورزی

-9/99

1/97

0/930

نتای آزالون توقیبی شلف (جلدول  )4نشلان داد ،از بلین

نیروالندیهای النش در گروهها با هم برابر بوده و با یكلدیگر

الؤلفل هللای بهزیسللتی روانللی ،در الؤلفل خودالختللاری ،بللین
گروههای فنی -الهندسی با عللوم انسلانی تفلاوت الونلاداری

تفاوت الوناداری دارند.
آزالللون لللون ،گویللای آن اسلل

وجود دارد .در الؤلف رشد شخصلی ،بلین گلروههلای فنلی-

نیروالندیهای النش در گروهها با هم برابر بوده و با یكلدیگر

الهندسی با عللوم انسلانی تفلاوت الونلاداری وجلود دارد .در

تفاوت الوناداری ندارند ك این یافت  ،پایلایی نتلای بولدی را

الؤلف پذیرش خود ،بین گروههای فنلی -الهندسلی بلا عللوم

نشان الیدهد .ب طوریك از الیان الؤلف هلای نیروالنلدیهلای

انسانی تفاوت الوناداری وجود دارد .در الؤلف بهزیستی روانی
(كلی) ،بین گروههای فنی -الهندسی با علوم انسلانی تفلاوت

النش ،الیلانگین الؤلفل خحقیل در بلین دانشلجویان فنلی-
الهندسی نسب ب سایر دانشجویان در ردة باالتری قرار دارد،

الوناداری وجود دارد ( ،)p>0/05االا از لحام الؤلف های تسلط

همچنین الیانگین الؤلف دلیری در بین دانشجویان كشلاورزی،

بلا دیگلران و هدفمنلدی در زنلدگی

الیانگین الؤلف پشتكار در بلین دانشلجویان فنلی -الهندسلی،

تفاوت الوناداری بین پای هلای تحصلیلی بلا یكلدیگر وجلود
ندارد (.)p<0/05

الیانگین الؤلف صداق در بلین دانشلجویان فنلی -الهندسلی،
الیانگین الؤلف خودتنهیمی در بین دانشجویان فنی -الهندسی،

در جدول ( ،)5القدار  Fآزاللون للوین برابلر بلا 451/88

الیانگین الؤلف االید در بین دانشجویان علوم انسانی ،الیلانگین

بر الحیط ،ارتباط الثب

اس

ك از لحام آالاری الونلادار نیسل

الیتوان نتیجل گرفل

()p<0/05؛ بنلابراین

الؤلف الونوی

كلل واریللانسهللای

در بین دانشجویان علوم انسانی ،الیانگین الؤلف

كل پلیشفلرض همگنلی واریلانس-

هوش اجتماعی در بین دانشجویان فنی -الهندسلی ،الیلانگین

كوواریانس در این فرای رد نشده اس  .نتای آزالون للوین
برای بررسی برابری واریانس هلای نیروالنلدی هلای اللنش را

الؤلف الهربانی در بین دانشجویان علوم انسانی ،الیانگین الؤلف
عشق در بین دانشجویان علوم انسانی ،الیانگین الؤلف رهبلری

ك واریلانس هلای

در بین دانشجویان كشاورزی ،الیانگین الؤلف بخشش در بلین

نشان الی دهد .جدول ( )5گویای آن اس
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دانشجویان فنی -الهندسی ،الیانگین الؤلف كنجكلاوی در بلین

شوخطبوی در بلین دانشلجویان كشلاورزی ،الیلانگین الؤلفل

دانشجویان فنی -الهندسی ،الیانگین الؤلف عشق بل یلادگیری

قضاوت در بین دانشجویان فنی -الهندسلی ،الیلانگین الؤلفل

در بین دانشجویان فنی -الهندسی ،الیانگین الؤلف انصلاف در
بین دانشجویان علوم انسانی ،الیانگین الؤلفل آینلدهنگلری در

كارگروهی در بین دانشجویان فنی -الهندسی ،الیانگین الؤلفل
سللرزندگی در بللین دانشللجویان كشللاورزی ،الیللانگین الؤلفل

بین دانشجویان كشاورزی ،الیلانگین الؤلفل تحسلین كملال و

ژرفاندیشی در بین دانشجویان فنلی -الهندسلی ،نسلب

بل

زیبایی در بین دانشلجویان فنلی -الهندسلی ،الیلانگین الؤلفل

الیانگینهای سایر گروهها (علوم پای  ،فنلی-الهندسلی ،عللوم

شكرگزاری در بین دانشجویان علوم انسانی ،الیلانگین الؤلفل

انسانی و كشاورزی) در رتب باالتری قرار دارد.

فروتنللی در بللین دانشللجویان كشللاورزی ،الیللانگین الؤلفلل
جدول  .9آزمون لوین برای بررسی برابری واریانسهای نیرومندیهای منش در دانشجویان رشتههای علوک انسانی ،فنی-
مهندسی ،علوک پایه و کشاورزی
F

درجة آزادی 1

درجة آزادی 9

سطح معناداری

2/11

8

845

0/093

دلیری

1/10

8

845

0/166

پشتكار

1/81

8

845

0/243

صداق

1/03

8

845

0/812

خودتنهیمی

0/126

8

845

0/945

االید

1/41

8

845

0/052

الونوی

1/49

8

845

0/211

هوش اجتماعی

0/314

8

845

0/431

الهربانی

0/111

8

845

0/598

عشق

0/951

8

845

0/459

رهبری

1/08

8

845

0/811

بخشش

1/25

8

845

0/291

كنجكاوی

1/29

8

845

0/215

عشق ب یادگیری

1/91

8

845

0/121

انصاف

1/02

8

845

0/838

آیندهنگری

1/63

8

845

0/128

تحسین زیبایی

0/356

8

845

0/523

شكرگزاری

2/08

8

845

0/061

فروتنی

0/480

8

845

0/182

شوخطبوی

0/300

8

845

0/495

قضاوت

2/06

8

845

0/105

كار گروهی

1/05

8

845

0/891

سرزندگی

2/81

8

845

0/010

ژرفاندیشی

2/28

8

845

0/034

نیرومندیهای منش
خحقی
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جدول  .9نتایج مربوط به تحلی واریانس چندمتغیره «بررسی نیرومندیهای منش در دانشجگویان پایگههای علگوک
انسانی ،فنی -مهندسی ،علوک پایه و کشاورزی»
نیرومندیهای منش
خحقی
دلیری
پشتكار
صداق
خودتنهیمی
االید
الونوی
هوش اجتماعی
الهربانی
عشق
رهبری
بخشش
كنجكاوی
عشق ب یادگیری
انصاف
آیندهنگری
تحسین زیبایی
شكرگزاری
فروتنی
شوخطبوی
قضاوت
كار گروهی
سرزندگی
ژرفاندیشی

مجموع مجذورات
66/14
34/30
111/16
100/55
90/09
221/99
885/082
33/35
154/26
509/128
86/66
51/45
95/94
10/16
608/58
59/39
201/51
181/55
66/45
44/39
101/51
94/33
150/62
94/90

درجة آزادی df
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

طبق نتای جدول ( )6بین دانشلجویان رشلت هلای عللوم
انسانی ،فنی -الهندسی ،علوم پای و كشاورزی از لحلام اكثلر
نیروالندیهای النش تفاوت الوناداری وجلود دارد (.)p>0/05

میانگین مجذورات
22/24
23/26
81/05
88/51
80/08
18/99
111/61
29/61
51/42
169/10
12/22
19/15
81/93
28/83
201/11
19/96
61/11
248/35
22/15
14/96
88/38
81/62
50/20
81/68

آماره F
8/32
5/43
5/03
5/33
4/91
11/96
11/55
5/91
1/34
21/82
2/15
2/16
6/21
8/61
88/19
8/45
11/63
41/21
8/32
1/30
5/19
4/89
1/05
6/49

سطح معناداری
0/010
0/001
0/002
0/001
0/002
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/098
0/052
0/001
0/018
0/001
0/011
0/001
0/001
0/100
0/145
0/001
0/005
0/001
0/001

بلل النهللور بررسللی تفللاوت الیللانگین گللروههللا از لحللام
نیروالندیهای النش از آزالون توقیبی شف استفاده گردید.

جدول  .7آزمون تعقیبی شفه برای بررسی تفاوت میانگین دانشجویان از لحاظ نیرومندیهای منش
نیروالندیهای النش
خحقی

پای تحصیلی
فنی -الهندسی

دلیری

علوم انسانی

پشتكار

فنی -الهندسی

صداق

علوم انسانی

پای های تحصیلی
علوم پای
علوم انسانی
كشاورزی
علوم پای
فنی -الهندسی
كشاورزی
علوم پای
علوم انسانی
كشاورزی
علوم پای
فنی -الهندسی
كشاورزی

تفاوت الیانگینها
0/650
1/09
0/042
-0/242
-1/06
-1/89
2/21
1/21
0/213
-0/042
-1/81
-1/19

خطای انحراف الویار
0/132
0/886
0/825
0/161
0/816
0/816
0/315
0/816
0/865
0/306
0/888
0/895

سط الوناداری
0/315
0/015
0/999
0/992
0/011
0/004
0/095
0/016
0/901
1/000
0/002
0/029

 / 109دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

خودتنهیمی

فنی -الهندسی

االید

علوم انسانی
علوم پای

الونوی
هوش اجتماعی

فنی -الهندسی
فنی -الهندسی
كشاورزی

الهربانی

فنی -الهندسی

عشق

علوم انسانی

كنجكاوی

علوم انسانی

عشق ب یادگیری

فنی -الهندسی

انصاف

فنی -الهندسی

آیندهنگری

كشاورزی

تحسین زیبایی

فنی -الهندسی
علوم انسانی

شكرگزاری

علوم انسانی

قضاوت

فنی -الهندسی

كارگروهی

فنی -الهندسی

سرزندگی

علوم انسانی

ژرفاندیشی

علوم انسانی

علوم پای
علوم انسانی
كشاورزی
علوم پای
فنی -الهندسی
كشاورزی
فنی -الهندسی
علوم پای
علوم انسانی
كشاورزی
علوم پای
علوم انسانی
كشاورزی
علوم انسانی
علوم پای
علوم انسانی
كشاورزی
علوم پای
فنی -الهندسی
كشاورزی
علوم پای
فنی -الهندسی
كشاورزی
علوم پای
علوم انسانی
كشاورزی
علوم پای
علوم انسانی
كشاورزی
علوم پای
فنی -الهندسی
علوم انسانی
علوم پای
علوم انسانی
كشاورزی
كشاورزی
علوم پای
فنی -الهندسی
كشاورزی
علوم پای
علوم انسانی
كشاورزی
علوم پای
علوم انسانی
كشاورزی
علوم پای
فنی -الهندسی
كشاورزی
علوم پای
فنی -الهندسی
كشاورزی

1/93
1/10
0/851
8/53
1/81
2/12
2/26
8/21
2/80
2/51
1/83
1/21
0/118
1/04
5/21
2/94
8/36
4/53
2/92
2/61
-0/042
-1/23
-1/18
1/58
1/08
0/252
4/95
8/12
8/14
0/142
0/404
1/24
2/41
1/16
0/884
-1/48
5/05
8/49
8/50
2/84
1/01
0/211
1/24
1/29
0/288
-0/911
-1/60
-1/12
0/023
-1/23
-0/992

0/302
0/845
0/884
0/340
0/841
0/412
0/306
0/352
0/851
0/411
0/125
0/812
0/808
0/810
0/336
0/865
0/484
0/342
0/841
0/412
0/166
0/816
0/815
0/324
0/854
0/844
0/324
/840
0/404
0/303
0/825
0/891
0/111
0/884
0/824
0/891
0/322
0/889
0/402
/138
0/881
0/821
0/310
0/814
0/868
0/902
0/812
0/442
0/145
0/801
0/865

0/101
0/013
0/111
0/001
0/008
0/001
0/049
0/008
0/001
0/001
0/804
0/002
0/955
0/049
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
1/000
0/001
0/029
0/829
0/089
0/910
0/001
0/001
0/001
0/389
0/612
0/022
0/013
0/001
0/136
0/005
0/001
0/001
0/001
0/081
0/013
0/981
0/561
0/003
0/983
0/168
0/001
0/002
1/00
0/001
0/068
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نتای آزالون توقیبلی شلف (جلدول  )1نشلان داد از بلین

وجلللود دارد .در الؤلفللل كلللارگروهی ،بلللین دانشلللجویان

و

دانشكدههای فنی -الهندسی با علوم انسانی تفاوت الونلاداری

پشتكاری بین دانشجویان دانشلكدههلای فنلی -الهندسلی بلا
علوم انسانی تفلاوت الونلاداری وجلود دارد .در الؤلفل هلای

وجلللود دارد .در الؤلفللل سلللرزندگی ،بلللین دانشلللجویان
دانشكدههای علوم انسانی با فنی -الهندسلی و عللوم انسلانی

بین دانشجویان دانشكدههای عللوم انسلانی

با كشاورزی تفلاوت الونلاداری وجلود دارد .در الؤلفل ژرف

بللا فنللی -الهندسللی و علللوم انسللانی بللا كشللاورزی تفللاوت

اندیشی ،بین دانشجویان دانشكدههای فنی -الهندسی با عللوم

الوناداری وجود دارد .در الؤلف خودتنهیمی بلین دانشلجویان

انسانی تفاوت الوناداری وجود دارد (.)p>0/05

دانشكدههای فنی -الهندسی با علوم انسانی تفاوت الونلاداری
وجود دارد .در الؤلف االید ،بین دانشجویان دانشكدههای علوم

نتیجهگیری 

بحثو
با توج ب اینك هدف پ وهش ،القایسل بهزیسلتی روانلی و
نیروالندیهای النش در دانشجویان بر اساس رشلت تحصلیلی

دانشجویان دانشكدههای علوم پای با فنی -الهندسلی تفلاوت

آنان اس

و اینك تاكنون پ وهشی در الورد القایس التییرهای

الوناداری وجلود دارد .در الؤلفل الونویل  ،بلین دانشلجویان
دانشكدههای فنی -الهندسی بلا عللوم پایل  ،عللوم انسلانی و

بهزیستی روانی و نیروالنلدیهلای اللنش در دانشلجویان بلر

الؤلف های نیروالندیهلای اللنش ،در الؤلفل هلای خحقیل

دلیری و صداق

انسانی با علوم پای  ،فنی -الهندسی و كشاورزی ،همچنین بین

كشاورزی تفاوت الونلاداری وجلود دارد .در الؤلفل هلوش -

اساس رشلت تحصلیلی آنلان صلورت نگرفتل  ،للذا در ایلن
پ وهش بحث بر روی كلیل التییرهلا و تلا ظلد االكلان در

اجتماعی ،بین دانشجویان دانشكدههای علوم انسانی با فنلی-

صورت وجود تحقیق انجام شده ،بر اساس القایس الؤلف های

الهندسی و علوم انسانی با كشاورزی تفاوت الوناداری وجلود

التییرهای پ وهش صورت گرفتل اسل  .در الجملوع نتلای

دارد .در الؤلف الهربانی ،بین دانشجویان دانشكدههلای فنلی-
الهندسی با عللوم پایل  ،عللوم انسلانی و كشلاورزی تفلاوت

تحقیللق نشللان داد كلل الؤلفلل هللای بهزیسللتی روانللی و

الونللاداری وجللود دارد .در الؤلفلل عشللق ،بللین دانشللجویان

نیروالندیهای النش در دانشجویان رشت هلای عللوم انسلانی،
فنی -الهندسی ،علوم پای و كشاورزی التفاوت اس .

دانشكدههای علوم انسانی بلا عللوم پایل  ،فنلی -الهندسلی و

در خصوص سؤال اول ،این یافت هلا بلا نتلای تحقیقلات

كشاورزی تفاوت الوناداری وجود دارد .در الؤلف كنجكلاوی،
بین دانشجویان دانشكدههای علوم انسانی با فنی -الهندسی و

غیاثی و همكلاران ( ،)1895اكبلرزاده و همكلاران ( )1895و

علوم انسانی با كشاورزی تفلاوت الونلاداری وجلود دارد .در

پروان و همكاران ( )1894همسو اس  .بلا توجل بل نتلای
ب دس آالده بل نهلر اللیرسلد الاهیل رشلت تحصلیلی در

الؤلف عشق ب یادگیری ،بین دانشجویان دانشكدههلای فنلی-

بهزیستی روانی دانشلجویان نقلش داشلت و هملانگونل كل

الهندسی با عللوم انسلانی تفلاوت الونلاداری وجلود دارد .در

وی گیهای افراد در انتخاب رشت تحصیلی تأثیر دارند ،تح

الؤلف انصاف ،بین دانشجویان دانشكدههلای فنلی -الهندسلی
با علوم پای  ،عللوم انسلانی و كشلاورزی تفلاوت الونلاداری

تأثیر رشت تحصیلی نیز قرار اللیگیرنلد .رشلت تحصلیلی در

وجود دارد .در الؤلف آیندهنگری ،بین دانشلجویان دانشلكده-
های علوم انسانی با كشاورزی تفاوت الوناداری وجلود دارد.

در الؤلف تحسین كمال و زیبایی ،بین دانشلجویان دانشلكده-
های عللوم انسلانی بلا فنلی -الهندسلی و عللوم انسلانی بلا
كشلللاورزی تفلللاوت الونلللاداری وجلللود دارد .در الؤلفللل

واقع آینده شیلی ،السیر ظرك آتی فرد ،روابط فلرد و ظتلی
شخصی آتی فرد را نیز تویین الیكند و الیتواند زندگی فرد
را تیییر دهد و آیندة او را تح

شواع قرار دهد .از آنجاییك

پایین بودن الهارتهای زنلدگی و اللدیری

تلنش از عواالل

عمللدهی پللایین بللودن سللط بهزیسللتی روانشللناختی در
دانشجویان ب شمار الیرود و آاللوزش آنهلا در ارتقلای ایلن
1

شكرگزاری ،بین دانشجویان دانشكدههلای عللوم انسلانی بلا

التییر الؤثر اسلل

علوم پایل  ،فنلی -الهندسلی و كشلاورزی تفلاوت الونلاداری

الراكز الشاورهی دانشجویی باید برناال های آالوزشلی الناسلبی

وجود دارد .در الؤلف قضاوت ،بین دانشجویان دانشكدههلای
فنی -الهندسی با علوم پای و علوم انسانی تفلاوت الونلاداری

توانمندسللازی ،افللزایش الهللارتهللای زنلللدگی و

در جه ل

(كلافو ،بحیسلی و فورسلی  ،)2003 ،للذا

قدرت تطابق این گروه تدار بینند تا امن افلزایش سطل
1. Caffo, Belaise & Forresi
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بهزیستی روانشناختی ،قدرت القابل ی اللؤثر آنللان در برابلر

وی گیهای آن تح

تنشها و فشارهای روانی بهبود یابد .در این راستا برناال های

خصوص در رشت های علوم پای ك در آینلده المكلن اسل

الداخل ای و توانمندسازی بر اساس اللدلهلای روانشناسلی
الثب نگر و الدل ریف طراظی شده اس (روزنفیللد1999 ،1؛

شی هایی الانند الحقق ،استاد و ...داشت باشند ،ارورت دارد
در بوضی از الؤلف های نیروالندیهای النش در سلط بلاالیی

رویینی ،بحیسی ،بروالبین ،كافو و فاوا.)2006 ،2

تأثیر شی افراد قرار الیگیرنلد .در ایلن

باشند .ب عنوان نمون نیروالندیهای النش اللورد نیلاز الحقلق:

نیروالندیهای النش دانشجویان رشت های علوم پایل كل

كنجكاوی ،كار گروهی ،فروتنلی ،انوطلافپلذیری ،قضلاوت،

در شی تدریس الشیول ب كار خواهند بود ،شلاال الهندسلی

خحقی  ،پشتكار و ...اس .

هوش فردی ،انوطافپذیری ،كنجكلاوی ،رهبلری ،عشلق بل
یادگیری و قضاوت اس  .نیروالندیهلای اللنش دانشلجویان

با توج ب دالی فوق ،از آنجایی ك دانشلجویان نیلروی
انسانی برگزیده از نهر استوداد ،خحقیل و پشلتكار و النلابع

رشت های علوم انسلانی در رشلتة روانشناسلی شلاال تفكلر

الونوی هر جاالو و سازندگان فردای كشور خلویش هسلتند

انتقلادی و كنجكلاوی و در رشلت ظقلوق شااللل قضلاوت،

لزوم برناال ریزی در جه

توسو و ارتقلای نیروالنلدیهلای

كنجكاوی ،عشق ب یادگیری ،انصاف (عدال ) اس  .در ایلن
راستا استفاده از نیروالندیهلای اللنش باعلث اللیشلود فلرد

الللنش دانشللجویان اللروری ب ل نهللر الللیرسللد .چراكلل از
الشخصات یک الحیط آالوزشی سالم آن اسل كلل سلحال

شادتر بوده و بهزیسلتی (روانلی ،یهنلی) بیشلتر و افسلردگی

جسمی و روانی افراد در آن بل هملان انلدازه اللورد توجل و

كمتری داشت باشند؛ خودكارآالدی و اعتمادبل نفلس بیشلتر و

عحق السئولین قرار گیرد ك بازدهی علمی آنها الورد تأكیلد

باور ب توانایی رسیدن ب اهدافش را داشت باشد؛ عزتنفلس

قرار الیگیرد .بهداش

روانی در الحیط دانشگاه یونلی ایجلاد

خود را بهبود ببخشلد؛ انلرژی و سلرزندگی و نشلاط روانلی
بیشتری را تجرب كند؛ سلطوح كمتلری از اسلترس را تجربل

القاوال در القاب پیدایش پریشانیهلای روانلی و اخلتحالت
رفتاری در دانشجویان و سالمسازی الحلیط و فضلای روانلی

كند؛ انوطافپذیرتر باشد؛ بیشتر اظتمال دسترسی ب اهلدافش

دانشگاه ب نحویك هدفهای چندگان زیر تأالین شود:

با راای

بیشتر را داشت باشد؛ عملكلرد بهتلری در شلیلش

الف) هیچ یک از دانشللجویان الراكلز آالوزشلی بل دلیل

داشت باشد؛ اظساس توهد بیشتری نسب بل شلیلش داشلت
باشد و ب رشلد و توسو شخصلی برسلد (رشلید و انجلم،8

علواال الوجود در دانشگاه گلرفتار اختحل روانی نشوند .ب)
هریک از دانشلجویان نسلب بلل خلود و جهلان اطرافشلان

.)2003

اظساس الثبتی داشت باشند .ج) همل دانشلجویان قلادر بلل

یافت های الربوط ب سؤال دوم با نتای تحقیقلات كلرن و

ایجاد روابط الطلوب بلا الحیط دانشگاه و عواالل الوجلود در

باولینگ ( ،)2015ناگارجونا و الاالیدونا ( )2003و الولهل آرن

آن باشند.

( )2009البنی بر اینك بین دانشجویان رشت هلای الختللف از
لحام الفهوم نیروالندیهای النش تفاوت وجلود دارد ،همسلو

از اینرو ،پیشنهاد الیشود ب النهور ارتقاء بهزیستی روانی
دانشجویان التناسد با ظوزههایی ك در آن با الشلك الواجل

اس  .در پ وهش انجلام شلده تفلاوتهلای الونلاداری بلین

هستند ،برناال ها و آالوزشهایی از جملل بهزیسلتی دراللانی،

الؤلف های نیروالندیهای النش در رشلت هلای عللوم انسلانی،

گللروهدرالللانی الثبلل نگللر ،گشللتال

درالللانی گروهللی،

فنی -الهندسی ،علوم پای و كشاورزی وجود دارد .با توج ب
نتای ب دس آالده ب نهر الیرسد الاهی رشلت تحصلیلی در

خانواده درالانی شناختی-رفتاری ،درالان البتنی بر بهبود كیفی
زندگی ،الشاوره گروهلی راهظل الحلور ،آاللوزش اللدیری

بهزیستی روانلی و نیروالنلدیهلای اللنش دانشلجویان نقلش

استرس ،آالوزش سرالای روانشناختی ،آالوزش توانمندسلازی

شخصلیتی در

روانی-اجتملاعی ،تمرینلات ورزشلی از جملل هیل هلا ،

تأثیر رشت تحصلیلی

آالوزش یوگا ،آالوزش ب شیوه رویكرد راهظ الحور ،آالوزش

داشت باشد و هملانگونل كل صلفات الثبل
انتخاب رشت تحصیلی تأثیر دارند تح
نیز قرار الیگیرند .همینطور ثاب

شده اس

كل شخصی

و

2. Ruini, Belaise, Brombin, Caffo & Fava

گروهی سبک زندگی سالم ،آالوزش الهارتهای زنلدگی كل
1. Rosenfield
3. Rashid, & Anjum
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تأثیر هم الوارد در جه

بهبود و ارتقاء بهزیستی روانی تحقیلق

و اثبللات شللده اسلل  ،پیشللنهاد الللیگللردد .در ظللوزة ارتقللاء
نیروالندیهای النش با توج ب هلر زیلر الؤلفل  ،برناالل هلایی از
جمل  :راه هلای جدیلد بلرای رسلیدن بل شلادی بلا اسلتفاده از
نیروالندیهای النش توسط نیمیک و ودینگ ،)2003( 1چگون از
نیروالندیهای النش برای بهبود زندگی بهرهبرداری كنلیم و 840
روش برای استفاده از نیروالندیهای النشیاللان توسلط رشلید و
انجللم ( )2003پیشللنهاد الللیگللردد .از آنجللایی كلل بوضللی از
دانشلجویان دارای الشلكحت بهزیسللتی و سلحال روان پللایینی
بودند ،برگزاری جلسات بحث آزاد ب النهور شنیدن اظهارنهرهلا
و الشكحت دانشجویان و تلحش بلرای ظل آنهلا و برگلزاری
كارگاههای آالوزشی الهلارتهلای زنلدگی بلرای دانشلجویان و
بررسی النهم سحال روانی دانشجویان ب النهور شناسایی سلریع
آنها نیز الیتواند سحال

روانی دانشلجویان را ارتقلاء دهلد .در

این پ وهش الحدودی هایی نیز وجود داش

ك از جملة آنهلا

الیتوان ب الوارد زیر اشاره كرد )1 :باتوجل بل انتخلاب جاالولة
آاللاری از بللین دانشللجویان ،بل دسل آوردن دقیللق توللداد كل
دانشجویان دانشگاه و همچنین توداد آنها بل تفكیلک رشلت و
پای از الشكحت پ وهش بود )2 .تكمیل پرسشلناال هلا توسلط
دانشجویان ب دلی شرك

توداد زیادی از دانشجویان رشت های

من بع
اكبرزاده ،د ،.اكبرزاده ،ح؛ و اظمدی ،ع .)1894( .همبسلتگی ابلراز
وجللود ،بهزیسللتی روانشللناختی و پرخاشللگری بللا االلطراب
اجتماعی .الجلة دانشلگاه عللوم پزشلكی قلم ،دوره  ،9شلماره
اول -دوم.22-29 :
پروان  ،ا ،.الؤالنی ،خ ،.پروان  ،آ؛ و كریمی .)1894( . ،پلیشبینلی
بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش الونوی و سلخ رویلی

در دانشجویان دختر .نشری اسحم و سلحال  ،دانشلگاه عللوم
پزشكی باب  ،دوره  ،1شماره .14 -20 :4
خانجانی ،م ،.شهیدی ،ش ،.فت آبادی ،ج ،.الهاهری ،م؛ و شلكری،
ا .)1898( .ساختار علااللی و وی گیهای روانسنجی فرم كوتاه
( 13سلللؤالی) القیلللاس بهزیسلللتی روانشلللناختی ریلللف در
دانشجویان دختر و پسر .فصلناالة علمی  -پ وهشی اندیشل و
رفتار در روانشناسی بالینی ،دورة  ،3شماره .21-86 :82
یوالرظیم ،ر؛ و بیراالی ،م .)1894( .رابط نگرش های ناكارآاللد بلا
الؤلف های بهزیستی روانشناختی در دانشلجویان دانشلگاه آزاد
اسحالی تبریز .سحال جاالو  :الجل علمی دانشكده پرسلتاری،
الاالایی و پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان .دوره ،9
شماره .9-11 ،8

راائی ،س .)1892( .نقش كحسهلای تربیل بلدنی عملوالی بلر
وی گیهای شخصلیتی و بهزیسلتی یهنلی دانشلجویان دختلر
دانشگاه علوم پزشكی تبریلز .پلایللاننللاالة كارشناسلی ارشلد

تحصیلی الختلف در این پ وهش ،الوجد طلوالنی شلدن زاللان
نمونل گیللری شللد )8 .در توللداد قابل تللوجهی از پرسشللناال هللا

تلربی بدنی ،دانشكلده تربی بدنی ،دانشگاه تبریز.
صادقیان ،ع؛ و ظیدریانپور ،ع .)1833( .عواال استرسزا و ارتباط
آن با سحال روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی همدان.

بیظوصلگی پاسخ داده بودند ك الوجد شد برای از بلین بلردن

الجلة دانشكده پرستاری و الاالایی دانشگاه علوم پزشكی تهران
(ظیات) .دوره  ،15شماره .11-31 :1

شود )4 .با توج بل بوضلی سلؤاالت پل وهش در اللورد االلور
زندگی از جمل الونوی  ،پاسخ دانشجویان اكثرا گزین خنثی بود

صفرعلیزاده ،ف ،.هاشملو ،ل ،.باقری  ،ف؛ و التوارفی ،ح.)1898( .
بررسللی شللیوع اخللتحل وسواسللی -جبللری دانشللجویان
دانشگاههای شهرسلتان خلوی  .1891نشلریة روان پرسلتاری.

دانشلجویان سلؤاالت تحقیلق را بلیجلواب گللذاشت و یللا بلا
دادههای پرت در تجزی وتحلی  ،از ظجم نمون بیشتری اسلتفاده

و در این الورد الحافه كاران عم كردهاند )5 .النابع علمی بسیار
كم و الحدودی (ظداق ب صورت فارسی) در این ظوزه وجلود
دارد ك ب الواوع الورد الطالو و تحقیق الربوط باشد ،همچنلین
ب دلی جدید بودن الواوع پ وهش در كشور ،الطاللد فارسلی
كافی برای الرور ادبیات تحقیق وجود نداشل  )6 .بلا توجل بل
روش نمون گیری خوش ای طبق ای در ایلن پل وهش و جاالول
آالاری بسیار كم دانشجویان علوم پای نسب
المكن اس
باشد.

نتای تحقیق تح

ب پای هلای دیگلر،

تأثیر ظجلم نمونل قلرار گرفتل

دورة  ،2شماره .18-21 :2
غیاثی ،ا ،.طباطبلایی ،ت .س؛ و نصلری ،م .)1895( .اثلر آاللوزش
الثبل اندیشللی بللر تنهللیم هیجللانی و بهزیسللتی روانشللناختی
دانشجویان القطع كارشناسی دانشگاه بیرجند در سلال .98-94
الجل علمی پ وهان ،دوره  ،14شماره .21 -81 :4
فراهانی ،س .)1890( .از درگیری با چالشهلای یهنلی تلا ایجلاد
توانمندی برای تصمیمگیری آگاهان  .بازیلابی شلده از سلای :
<http://training.aiau.ir/News/Pages/newsei17-5> 5] ،90.aspxالرداد سال .[1895
1. Niemiec & Wedding
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