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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation 
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 Aim: The aim of this study was to present a structural model for predicting 
psychological well-being based on family performance, optimism and resilience 
mediated by social adequacy and academic self-efficacy in students. Methods: 
The method of this study was descriptive-correlation with structural equation 
model. From the students of Allameh Tabatabaei Campus in Urmia (women’s 
branch) and Shahid Rajaei Campus in Urmia (male’s branch) using convenient 
sampling method, 250 individuals were selected and psychological well-being 
questionnaires (Reef, 1989), McMaster family performance (Epstein et al., (1990), 
complemented optimism (life orientation) (Shearer and Carver, 1985), resilience 
(Connor and Davidson, 2003), social adequacy (Flanner, 1990), and academic 
self-efficacy (Patrick et al., 1997) were administered. Findings: The results 
showed that the structural model has an acceptable fit with the collected data. 
Resilience, optimism, social adequacy and academic self-efficacy were positively 
and significantly and family performance was negatively and significantly (p 
<0.01) predicting psychological well-being. Social adequacy and academic self-
efficacy mediate positively and significantly (p <0.01) the relationship between 
resilience and optimism, and negatively and significantly (p <0.01) the 
relationship between family performance and psychological well-being. 
Conclusion: Based on the results, it can be said that the educational vitality of the 
educational program can be a good executive strategy to increase academic self-
efficacy, psychological well-being, optimism, resilience and social adequacy of 
students. 
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شاناختی براسااا  عملکاارد  بیناای بهزیسااتی روان هاادف از ایاان مطالعاه ارائااه ماادل سااختاری پ"ش ههدف:
بینی و تاب آوری باا میاانجیگری کفایات اجتمااعی و خودکارآمادی تحصایلی در دانشاجویان  خانواده، خوش

روش پااژوهش حاضاار توصاایفی از نااو  همبسااتگی بااا ماادل معااادالت ساااختاری بااود. از جامعااه  روش:بااود. 
شجویان پردی  عالمه طباطبایی ارومیه )ویژه خواهران( و پردی  شهید رجایی ارومیه )ویاژه بارادران( دان

(، 4101شاناختی )ریاف،  های بهزیساتی روان نفر انتخاب و پرسشانامه 214گیری در دستر ،  با روش نمونه
( )شای"ر و کاارور، گیری زنادگی بینی )جهات (، خاوش4114عملکرد خانواده ما مستر )اپساتاین و همکااران، 

( و خودکارآمادی تحصایلی 4114(، کفایات اجتمااعی )فلنار، 2443(، تاب آوری )کونور و دیویدسون، 4101
هاای  ها نشاان داد کاه مادل سااختاری باا داده یافتاه ها: یافتهه( را تکمیل کردند. 4112)پاتریا و همکاران، 

و کفایات اجتمااعی و خودکارآمادی تحصایلی بینی  گردآوری شده برازش قابل قبول دارد. تاب آوری و خوش
( بهزیستی روان شاناختی p<44/4به صورت مثبت و معنادار و عملکرد خانواده به صورت منفی و معنادار )

( p<44/4کردنااد. کفایاات اجتماااعی و خودکارآماادی تحصاایلی بااه صااورت مثباات و معنااادار ) بیناای می را پ"ش
( رابطااه بااین عملکاارد خااانواده و p<44/4منفاای و معنااادار )بینی و بااه صااورت  آوری و خااوش رابطااه بااین تاااب

تاوان گفات برناماه آموزشای  بار اساا  نتاای  می گیری: نتیجههکارد.  بهزیستی روان شناختی را میانجیگری می
توانااد راهکاااار اجرایاای مناسااابی جهاات افااازایش خودکارآماادی تحصااایلی، بهزیساااتی  ساارزندگی تحصااایلی می

 ری و کفایت اجتماعی دانشجویان باشد. شناختی، خوش بینی، تاب آو روان
بینی، تااب آوری، کفایات اجتمااعی،  شناختی، عملکرد خاانواده، خاوش بهزیستی روان های کلیدی: واژه

 خودکارآمدی تحصیلی
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 مقدمه
ای مهیج و پرچالش برای دانشجویان است. این افراد در آیناده  دوران دانشجویی، دوره

(. در ایان 3127جامعه خواهند باود )منجاام و ایراهیمای،  عهده دار ترمین و ارتقاح سالمت
که دانشجویان از سالمت جسمی و به ویژه سالمت روانی بااالیی برخاوردار  راستا الزم است 

که ایجاد به یستی روان شناختی و شاادکامی درونای  باشند. پژوهشگران بر این باور هستند 
تباطااات اجتماااعی سااالم تاار و در نهایاات ها را بااه ساامت موفقیاات بیشااتر، ار و پایاادار، انسااان

(. 2630، 1ساااازد )ساااانجووم و همکااااران ساااالمت روانااای و جسااامانی بااااالتری رهنماااون می
شااناختی بااه عنااوان احساااس شااادی و نبااود فشااار رواناای در زناادگی تعریااف  به یسااتی روان

شود و شامل شادی، هدفمندی و احساس تعلاق باا وجاود درد و رناج اسات )گاری، ازر و  می
منااد،  شااناختی شااش م لفااه پااذیرش خااود، زناادگی هد  (. به یسااتی روان2637، 2ساانثالرا

شااود  تساال  باار محاای ، رواباا  مثباات بااا دیگااران، خودمختاااری و رشااد فااردی را شااامل می
کاااه به یساااتی ذهنااای باااا 2631) 4(. لااای و فناااگ2626، 3)فریبااارگ و همکااااران ( نشاااان دادناااد 

همبساتگی مثبات داشات و اهادا  درونای شناختی  اهدا  درونی و ارضای نیازهای روان
( 3120(. تاابش و آقاایی )3122با خودکارامدی تحصیلی همبستگی مثبت دارد )سواری، 

کااه آمااوزش عملکارد خااانواده باار به یساتی روان یافتناد  شااناختی و سااازگاری اجتماااعی در  در
کنتااارل و پیش گاااروه  بینی یکااای دیگااار از زیااار  آزماااون مااا  ر باااوده اسااات. خاااوش مقایساااه باااا 

کارور شناختی است. شی های به یستی روان مقیاس اعتقااد »( خاوش بینای را 3211) 5یر و 
یادادهای باد اتفااق خواهناد افتااد یادادهای خاوب بیشاتر از رو تعریاف « به اینکه در آینده رو

( نشاان 3566(. نتایج پژوهش حجت خاواه و همکااران )2635، 6اند )برایانت و ونگروس کرده
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کااه آمااوزش  شااناختی ماا  ر  درمااانی چناادوجهی الزاروس باار افاازایش به یسااتی روان گروهدادنااد 
کااه افااراد بااا به یسااتی روان2637و همکاااران ) 1بااود. ساالیگمن شااناختی باااال  ( نشااان دادنااد 

کااااارور، شاااای قاااادرت افاااازایش خوشاااابینی را از طریااااق فعالیت یر و  هااااای عماااادی دارنااااد. 
آوری فارد در برابار  بینی، تااب که خوشکنند  ( این احتمال را مطرح می2626) 2سیجراستروم
ای  رفتارهاای مواجهاه  بین دهد. باه عاالوه افاراد خاوش زای زندگی را افزایش می حوادث تنش

پذیری بااالتر و به یساتی ذهنای و جسامی  تر، انعطا  م  رتر، رواب  اجتماعی بهتر و با ارزش
 (.2631، 3دهند )الئو و همکاران ها نشان می تری را نسبت به بدبین بیش

گارا، هااد  نهاایی خااود را، شناسااایی  در تحقیقاات اخیاار، رویکارد روان شناساای مثباات 
کاه به یساتی و شاادکامی انساان را باه دنباال دارناد. از ایان رو،  هایی می ها و شیوه سازه داند 

که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زنادگی شاوند، بنیاادی  عواملی 
روند. تااب آوری یکای از ایان مفااهیم و  مورد پژوهش این رویکرد به شمار می های ترین سازه

گرا است )می جونز ای بهنجار مورد توجه و مطالعه روان سازه (. تااب 2632، 4شناسی مثبت 
کااه روان کااه بااه جااای  آوری فرایناادی اساات  گاارا مااورد توجااه قاارار داده انااد  شناسااان مثباات 

ها و اساتعدادهای افاراد  بر توجه بیشتر باه توانمنادی ها، ها و اختالل پرداختن به نابهنجاری
کیااد دارد )بکماان (. مفهااوم تاااب آوری بااه عنااوان یااع هااد  و یااع وساایله باارای 2632، 5تر

کاه قاادر باشاد ارائاه خادمات را در زماان بحران هاای حااد یاا  بهبود یع نظام ساالمت اسات 
کنااد )رودیان وهمکاااران ، 8ن آلماار وهمکاااران2626، 7ن فریاادل و همکااران2631، 6مازمن حفاا  

کاااه وضاااعیت اجتمااااعی 3121(. نقاااش و همکااااران )2637 یافتناااد  ( در پاااژوهش خاااود در
آمااوز و  اقتصااادی دارای ا اار مسااتقیم معنااادار باار عملکاارد تحصاایلی در هاار دو سااطح دانش

                              
1. Seligman, M 
2. Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C 
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8. Almer, K., Arnold, M., Dekanski, A., Dillmann, M., Frentz, HM., & Fridell, M  



 413 ............................................... ...  اسا  عملکرد خانواده،  شناختی بر بینی بهزیستی روان ارائه مدل ساختاری پ"ش

 

کاردن دوره  خانواده بود و ا ر تاب آوری بر عملکرد تحصایلی نیاز معناادار باوده اسات. سا ری 
کفایاات اجتماااعی و توانااایی اسااتن دانشااجویی  موفقیاات آمیااز ایاان دوره مسااتلزم داشااتن 

پذیری  کفایاات اجتماااعی توانااایی عملکاارد انسااان در اجاارای اسااتقالل شخصاای و مسااولیت
( نشاان 3120(. نتاایج مطالعاه دشات ب رگای و هماایی )3127اجتماعی اسات )مصاائبی، 

که شفقت خاود، حمایات اجتمااعی و امیادواری نقاش ماو ر بینای به یساتی  ی در پیشداد 
( در پژوهشای باا عناوان 3121ذهنی دانشجویان دارد. حاجی جعفاری، نصار و اساماعیلی )

کفایااات اجتمااااعی دانشاااجویان شاااا ل و  یااار شاااا ل  مقایساااه به یساااتی روان شاااناختی و 
کفایاااات اجتماااااعی، به یسااااتی روان کااااه بااااین  یافتنااااد  شااااناختی دانشااااجویان شااااا ل و  در

کفایات اجتمااعی پاایین  یرشا ل تفااوت معناادار و جاود دارد و دانشاجویان  یار شاا ل از 
تااااری نساااابت بااااه دانشااااجویان شااااا ل برخوردارنااااد هاااام چنااااین به یسااااتی روان شااااناختی 

گاار  باشااد. بنااابراین می دانشااجویان  یاار شااا ل باااال تاار از دانشااجویان شااا ل می گفاات ا تااوان 
اس خاود ارزشامندی و دانشجویان در رواب  اجتمااعی خاود را مکفای و توانمناد بداناد احسا

کار آماد تلقای می کرده و خود را  کناد، و هماین امار منجار باه پیشارفت تحصایلی  شایستگی 
 شود.  ها می آن

های مختلفاای پاارورش  در حااوزه تحصاایلی، دانشااجویان اطمینااان بااه خااود را بااه شاایوه
کاااه باااه مهاااارت هایشاااان اطمیناااان بیشاااتری دارناااد، بیشاااتر خاااود را در  دهناااد و آن می هاااایی 
کااواچ و همکاااران هااای تحصاایلی درگیاار می لیتفعا (. نتااایج برخاای از 2637، 1کننااد )مااع 

کاه در زمیناه تحصایلی، باین  پاذیری نمارات  درصاد تغییر 35تاا  33مطالعات نشاان داده اناد 
شااود )کاااهن و  پیشاارفت تحصاایلی، از طریااق باورهااای خودکارآماادی تحصاایلی تبیااین می

کااه خودکارآماادی بااه طااور 2632) 3(. نتااایج پااژوهش نیلساان2663، 2همکاااران ( مشااخص شااد 
کناد. در تحقیاق  شناختی را واسطه می کامل رابطه بین رهبری تحول آفرین و به یستی روان

                              
1. Mccoach, DB 
2. Kahn, JH., & Nauta, MM 
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کاه خودکارآمادی تحصایلی و تااب3127صادوقی ) آوری قادرناد عملکاارد  ( نشاان داده شاد 
یافتنا3121تحصیلی را تبیین نمایند. زاهدبابالن و همکاران ) کاه برتاری ( در پژوهشای در د 

کردن خاود،  های جاذب و وقاف آموزان تیزهوش دختر را در اشتیاق تحصیلی و مولفاه دانش
های نااوآوری، آمااادگی و  آمااوزان تیزهااوش پساار را در خالقیاات هیجااانی و مولفااه و برتااری دانش

کااه ا اار 3127اصااالت، نشااان داد. حاماادی نسااب و عسااگری ) -ا ربخشاای ( نشااان دادنااد 
 ر انگیزه پیشرفت مثبت و معنادار بود.خودکار آمدی تحصیلی ب

کفایات  در این پژوهش با توجه به اهمیت عملکرد خاانواده، خاوش بینای، تااب آوری و 
اجتماااعی در خودکارآماادی تحصاایلی، بااه ویااژه جامعااه دانشااجویی و پایااه و سرنوشاات ساااز 

کااه دولاات و والاادین  بااودن دوران دانشااجویی نساابت بااه تحصاایالت آینااده و ه ینااه هایی 
کشاور،  ت پیشرفت تحصایلی متحمال میجه شاوند و همهناین، پاژوهش اناد  در داخال 

گااردد، بررساای ایاان موضااوع  کااه منجاار بااه اصااالح و بهبااود در فرآینااد آمااوزش عااالی  در صاورتی 
گفته شده پژوهشگر هد  اصلی ایان  ضروری به نظر می رسد. بنابراین، با توجه به مطالب 

شاااناختی براسااااس عملکااارد  به یساااتی روان بینااای پیشپاااژوهش را ارایاااه مااادل سااااختاری 
کفایااات اجتمااااعی و خودکارآمااادی  خاااانواده، خاااوش بینااای و تااااب آوری باااا میاااانجیگری 
تحصیلی در دانشجویان قرار داده است. همهنین پژوهشگر درصدد رسیدن به ایان سا ال 

که آیا به یستی روان شناختی براساس عملکرد خانواده، خاوش بینای و تااب آوری باا  است 
کفایاات اجتماااعی و خودکارآماادی تحصاایلی در دانشااجویان قاباال میاا  بیناای پیشانجیگری 
 باشد؟  می

 روش پژوهش
گارداوری اطالعاات توصایفی باا  کااربردی و از نظار روش  پژوهش حاضار از لحااخ هاد  

جامعااه آماااری دانشااجویان پااردیس عالمااه طباطبااایی ارومیااه )ویااژه  روش همبسااتگی بااود.
کاه در ساال خواهران( و پردیس شهید رج در حاال  3122ایی ارومیه )ویاژه بارادران( هساتند 

کل این دانشجویان  که تعداد  گیری در ایان تحقیاق  روش نموناه نفر باود. 216تحصیل بودند 
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کااه ابتاادا از بااین دانشااکده ای چنااد مرحلااه بااه صااورت خوشااه های  ای بااود. بااه ایاان صااورت 
گااروه موجااود، دو دانشااکده بااه صااورت تصااادفی انتخاااب شااد، ساا س ا ز هاار دانشااکده یااع 

کاوکران جهات  کاالس انتخااب شاد. از فرماول  گاروه چناد  گردید و در نهایات از هار  انتخاب 
نفار  275تعیین حجم نمونه استفاده شاد مقادار بدسات مشاخص شاده بارای حجام نموناه 

که به دلیل ریزش   نفر انتخاب شدند. 216بود 
های عالمااه طباطباااایی  اهمعیارهااای ورود بااه مطالعاااه شااامل دانشاااجو بااودن در دانشاااگ

کامال پرسشانامه ها باود. معیارهاای  ارومیه و پردیس شهید رجاایی ارومیاه و تکمیال نماودن 
خروو از مطالعه نیز شامل عدم تمایل برای همکاری در ایان پاژوهش و عادم تکمیال دقیاق 

هااای توصاایفی و اسااتنباطی ایاان پااژوهش از ناارم افاازار  ها بااود. باارای تحلیاال داده پرسشاانامه
spss-26 و برای تحلیل ا رات مستقیم و  یر مستقیم از برنامه AMOS هاا  استفاده شد. داده

یاااانس یاااا همبساااتگی درآماااده و یاااع مجموعاااه معاااادالت  باااه صاااورت ماتریس کووار هاااای 
رگرسیون بین متغیرها تدوین شد. رعایت صداقت و محرمانه نگاه داشاتن اطالعاات و ناام 

 باشد. ژوهش میافراد یکی از مالحضات اخالقی این پ

گردآوری اطالعات  ابزار 
 شناختی پرسشنامه بهزیستی روان -1

کارول ریف ساخته شده است. این آزماون  3212این مقیاس در سال  سا ال  15توس  
کاامال   درجه 0کنندگان در مقیاسی  گیرد. شرکت عامل را دربر می 0و  ای )کاامال  مخاالف تاا 

و هفت س ال، مستقیم و سای و هفات سا ال باه  دهند. چهل موافق( به سئواالت پاسخ می
کرونبااخ باه دسات آماده در مطالعاه گاذاری می صورت معکوس نمره یاف  شاوند. آلفاای  ی ر

(، خودمختاااااری 23/6(، ارتبااااا  مثباااات بااااا دیگااااران )21/6( باااارای پااااذیرش خااااود )3212)
گزارش شاده اسات. جوشان لاو، 17/6( و رشد شخصی )26/6(، تسل  بر محی  )10/6)  )

( روایای، پایاایی و سااختارعاملی ایان ابازار را بارای جامعاه 3110ی، و نصرت آباادی )رستم
کرونباااخ ایاان مقیاااس  محاساابه شااد. 06/6ایراناای مااورد ساانجش قاارار دادنااد و مقاادار آلفااای 
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هااااای  ( در پااااژوهش خااااود بااااا نااااام ساااااختار عاااااملی و ویژگی3121خانجااااانی و همکاااااران )
کوتاااه مقیاااس ن درمااانی مثباات ی روان ساانجی ساایاهه روان گر، میاازان همسااانی دروناای فاارم 

کرونبااخ،  به یستی روان باه دسات آوردناد. در  71/6شناختی را با استفاده از ضریب آلفای 
کااه بااا نمونااه ای دانشاااجویی انجااام شااده اساات، همسااانی دروناای باااا  ایااران طاای پژوهشاای 

کرونبااخ سانجیده شاد. نتاایج حاصال بارای تسال  بار محای ¬بهره ، 77/6 گیاری از آلفاای 
، پاذیرش 76/6، هدفمندی در زندگی 77/6، ارتبا  مثبت با دیگران 71/6رشد شخصی 

کلای 71/6، خودمختااری 73/6خاود کاوچکی و بیااانی،  12/6، و نماره  بااود )بیاانی، محماد 
3117  .) 

 (2FAD  1پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده مک مستر -2
یابی عملکرد شیوه خاانواده باا عناوان توصایف  ی سنجش خانوادگی مع مستر برای ارز

توساا   3216طراحاای شااده اساات، ایاان اباازار در سااال  3ماادل مااع مسااتر از عملکاارد خااانواده
کساتر-ناتان بی. اپستاین و الورناس ام بالادوین و دوان اس. بیشااپ )استونساون ، 4هناد و آ

کاااه  مقیااااس می 7سااا ال اسااات و شاااامل  06( تااادوین شاااد ابااازار دارای 3221 بعاااد  0باشاااد 
کلای خاانوادگی را میخانوادگی  سانجد. هار سا ال عملکارد خاانواده باه  و یع بعاد عملکارد 

کااه عملکااارد سااالم و ناسااالم خاااانواده را  هاااا یااا ابعاااد مرباااو  می یکاای از ایاان مقیاس شااود. 
گاذاری پرسشانامه بصاورت طیاف لیکارت  توصیف می باشاد. در  ای می نقطاه 5کند. نمره 

کاه 3111ساروی )خ ملاع و محمادی ایران این ابزار توسا  زاده یاابی شاده اسات  ( هنجار
کل مقیاس کلی برای  کرونباخ  بوده اسات )زاده محمادی و ملاع خساروی،  25/6ها  آلفای 

( در پاااژوهش خاااود باااه بررسااای روایااای، پایاااایی و ترییاااد علمااای آن 3123(. یوسااافی )3111
کاال پرسشاانامه  گاازارش شااده اساات. پایااایی و  12/6پرداختااه اساات. در پااژوهش وی روایاای 

                              
1. MC Master 
2. Family Assessment Device 
3. McMaster Model of Family Functioning (MMFF) 
4. Stevenson-Hinde, J. & Akister, J 
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اباازار ساانجش عملکاارد خااانواده پااس از تهیااه توساا  اپشااتاین و همکااارانش، در سااال  روایاای
ها بااین  ضااریب آلفااای مجموعااهی  هنفااری اجاارا شااد. دامناا 161ی  هباار روی یااع نموناا 3211

 همسانی درونی باالی آن است. ی  هنشان دهند 22/6تا  72/6

گیری زندگی( -3 کارور 1آزمون خوش بینی  جهت   شییر و 
یاااابی  آزماااون جهااات کاااارور بااارای ارز گیاااری زنااادگی یاااا پرسشااانامه خاااوش بینااای شاااییر و 

توسا  شاییر و  3211های فردی در خوش بینی و بدبینی عمومی، اولین بار در ساال  تفاوت
 32کارور با هد  سنجش خوش بینای سرشاتی طراحای شاد. فارم اصالی و اولیاه ایان آزماون

ماورد تجدیاد نظار  2کاارور و بریجازتوسا  شاییر،  3225سوالی بود. س س ایان آزماون در ساال 
گرفت و به آزمون  گیری زندگی تجدیاد نظار شاده  36قرار  سوالی تبدیل شد و به آزمون جهت 

کیااد  کااه بااه طااور دقیااق باار انتظااارات تر نامگااذاری شااد. در نسااخه تجدیااد نظاار شااده مااوادی 
گیاری زنادگی( از همساانی درونای  نداشتند حذ  یا بازنویسی شدند. خوش بینای )جهات 

کرونبااخ م ( و در طاول زماان  باات خاوبی دارد. در 6776طلوبی برخوردار بوده )ضریب آلفاای 
گودرزی ) شااهی  ( استفاده شد. پاس از آن، حسن3116ایران این آزمون نخستین بار توس  

کاااااربرد. در سااااال 3113) ی آن  ی تجدیدنظرشااااده نسااااب، نسااااخه موسوی 3115( آن را بااااه 
کرد و سرانجام، نسخه کجبا ، عریضی و خدابخشای ) ی استفاده  ( 3111اولیه آن توس  

یااابی شااد و اعتبااار و روایاای باااال بااه دساات آمااد.  یااابی و اعتبار در اسااتان اصاافهان هنجار
گیری زندگی( و سازه های مرتب  با آن نشان داده اسات  تحلیل عاملی خوش بینی )جهت 

گیری زندگی( یع عامال مساتقل و مجازا اسات )شاییر  و همکااران، که خوش بینی )جهت 
که این مطلب نشان دهنده پایایی افتراقی این سازه است. حسان شااهی )3225  ،)3113 )

کرونباخ را   % به دست آورد.01% و ضریب بازآزمایی را 75ضریب آلفای 

                              
1. Life Orientation Test 
2. Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W 
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کونور و دیویدسون -4  مقیاس تا  آوری 

کونااور و دیویدسااون )  CD-RIS(، ) )2661باارای ساانجش تاااب آوری، مقیاااس تاااب آوری 
کونااورو دیویدسااون  شااود. پرسشاانامه تاااب کااار باارده می بااه گویااه داردکااه در مقیاااس  21آوری 

گاااذاری می کوناااور و  باااین صااافر )کاااامال  نادرسااات( تاااا پااانج )همیشاااه درسااات( نماااره  شاااود. 
کرونباااخ مقیاااس تاااب آوری را 2661دیویدسااون ) کاارده انااد.  12/6( ضااریب آلفااای  گاازارش 

بااوده  17/6ای  هفتااه 5زمااایی در یااع فاصااله همهنااین ضااریب پایااایی حاصاال از روش بازآ
گردیادن  3115است. این مقیااس در ساال  یاابی  توسا  محمادی در ایاران، ترجماه و اعتبار

کننادگان مقیااس، باه  پس از انجام فرایند ترجمه و ترجماه برگاردان مقیااس و تائیاد طراحای 
کرونبااخ و بارای تعیاین روایای از  روش تحلیال عااملی منظور احراز پایایی از محاسبه آلفاای 

کرونبااخ مقیااس،  کاه نتاایج آن، بیاانگر تاع عااملی باودن مقیااس باود. آلفاای  استفاده شد 
=0/93 ɑ ( گردیااااد. در پااااژوهش ساااااامانی و همکاااااران (، ضااااریب آلفاااااای 3110محاساااابه 

 به دست آمده است. ɑ 0/87=کرونباخ، 

کفایت اجتماعی توسط فلنر -5  پرسشنامه 
کفایت اجتمااعی توسا کفایات اجتمااعی 3226  فلنار )پرسشنامه  ( باه منظاور سانجش 

مولفااه عامااال  5ساااوال و شااامل  57طراحاای و تاادوین شااده اسااات.  ایاان پرسشاانامه دارای 
های انگیزش و انتظارات، عامل مهارتهای شناختی و عامال  مهارتهای رفتاری، عامل آمایه

گ ینااه ای لیکاارت بااا سااواالتی کفایاات هیجااانی می ماننااد  باشااد و باار اساااس طیااف هفاات 
کسی یا چیازی عصابانی هساتم ، ساعی مای کنشای نشاان نادهم.( باه  )وقتی از  کنم ساریع وا

کفایت اجتماعی می  پردازد.  سنجش 

 پرسشنامههای  مولفه
 15تا  3گویه(  15( عامل مهارتهای رفتاری )3
 53تا  11گویه(  7های انگیزش و انتظارات ) ( عامل آمایه2
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 55تا  52گویه(  1( عامل مهارتهای شناختی )1
کفایت هیجانی  )5  57تا  51گویه(  1( و عامل 

  مقیاس  پرسشنامه 

 این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت 
 کامال
 موافقم

 تاحدی موافقم
 موافقم

 نظری
 ندارم

 تاحدی
 مخالفم

 کامال مخالفم
 مخالفم

 گ ینه

 امتیاز 3 2 1 5 1 0 7

 
کفایت اجتماعی هر سوال دارای  کاامال ماوافقم، ماوافقم،  7در پرسشنامه  گ یناه شاامل: 

کاااامال مخاااالفم می باشاااد و  تاحااادی ماااوافقم، نظاااری نااادارم، تاااا حااادی مخاااالفم، مخاااالفم و 
که بیشتر بیانگر احساسات و نظارات او باشاد. روش  کند  گ ینه ای را انتخاب  آزمودنی باید 

گذاری به شیوه لیکرتی می کاه کندن با پیروی می 7تا  3باشد و از سیستم  نمره  ه ایان ترتیاب 
کناد نماره  کامال مخالفم را انتخاب  گ ینه  گر آزمودنی  ،تاا حادی مخاالفم 2، مخاالفم نماره 3ا

کاامال ماوافقم نماره  0، ماوافقم 1، تا حدی موافقم 5، نظری ندارم 1 گیارد. همهناین  می 7و 
، 51، 11، 17، 10، 12، 21، 20، 21، 23، 30، 31، 32، 33، 2، 1، 0، 1سااااواالت شااااماره 

گذاری می 51و  55 کاامال ماوافقم نماره  به صورت معکوس نمره  کاه باه  شود، به این صورت 
کااامال مخااالفم نمااره  3 مولفااه عاماال مهارتهااای  5پرسشاانامه شااامل .گیاارد تعلااق می 7و بااه 

 7های انگیازش و انتظاارات) ( ،عامال آمایاه211-15گویه، طیف نماره دهای  15رفتاری )
-1گویاه، طیاف نماره دهای  1مهارتهاای شاناختی)(، عامال 52-7گویه، طیف نمره دهی 

کفایاااات هیجااااانی ) 23 کاااال  ( می23-1گویااااه، طیااااف نمااااره دهاااای  1( و عاماااال  باشااااد. در 
کفایااات اجتمااااعی و  57پرسشااانامه  کساااب نماااره بااااال نشااااندهنده بااااال باااودن  گویاااه دارد. 
 .باشد برعکس می
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 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 
کاارده و ساا س باار  ما نمرهباار اساااس ایاان روش از تحلیاال شاا هااای بااه دساات آمااده را  جمااع 

کنید.  اساس جدول زیر قضاوت 

که تعدادی از سواالت دارای نمره بندی معکوس می  باشد الزم به ذکر است 
کاه باه   توجه داشته باشاید میازان امتیاز هاای زیار بارای یاع پرسشانامه اسات در صاورتی 

 کنید 36های زیر را ضربدر   تیازپرسشنامه داشته باشید باید ام 36طور مثال شما 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

57 311 122 

 

  که نمرات پرسشنامه باین کفایات اجتمااعی در 362تاا  57در صورتی   باشاد،  میازان 
 باشد. این جامعه نامطلوب می

  که نمارات پرسشانامه باین کفایات اجتمااعی در  226تاا  336در صورتی  باشاد، میازان 
 باشد. نسبتا مطلوبی می

  کااه نماارات باااالی کفایاات اجتماااعی در حااد مطلااوبی   226در صااورتی  باشااد، میاازان 
 باشد. می

 روایى و پایایى پرسشنامه

 ها  روایى ابزار جمع آوری داده
گیری تا چه حد چیازی را   که یع ابزار اندازه  کار دارد  اعتبار یا روایی با این مسئله سر و 

کاااه ماااا فکااار مااای انااادازه می (. در پاااروژهش پیاااری و 3126کنیم) سااارمد و همکااااران،  گیااارد 
یاابی شاده 3126همکاران ) کی ایان پرسشانامه مناساب ارز ( روایی محتوایی و صوری و مال

 است.
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 مع آوری داده هاپایایى ابزارهای ج
گیاری هار  قابلیت اعتماد یا پایاایی یاع ابازار عباارت اسات از درجاه  باات آن در انادازه 

گیااری در شاارای  یکسااان تااا چااه اناادازه نتااایج  آنهاه اناادازه می گیاارد یعناای  اینکااه اباازار اناادازه 
کرونباااخ محاساابه (. 3126دهااد) ساارمد و همکاااران، یکسااانی بااه دساات می ضااریب آلفااای 

 برآورد شد.  7/6( برای این پرسشنامه باالی 3126وهش پیری و همکاران )شده در پژ

کفایت اجتماعی  ضرایب پایایى  پرسشنامه 
کرونباخ نام متغیر  میزان آلفای 

 11/6 کفایت اجتماعی

 مقیاس خودکارآمدی تحصیلی -2
( سااخته شاده اسات، ایان مقیااس 3227این مقیاس توس  پاتریاع، هایکس و رایاان )

کاه منعکس مااده می 1دارای  شاان در انجااام  آماوزان از شایستگی کنناده ادرا  دانش باشاد 
کالس می کاه ماده تکالیف  هاای آن از ناوع  باشد. این مقیااس یاع ابازار خودگزارشای اسات 
ای برمبنااای ابزارهااای مختلااف موجااود ساااخته شااده اساات. روایاای اباازار  لیکاارت پاانج درجااه

( بااا روش تحلیاال عاااملی ترییااد و 3227یااان )خودکارآماادی تحصاایلی پاتریااع، هاایکس و را
گویه کل آزماون بیشاتر از  همبستگی همه  کرونبااخ  16/6ها با  باود و اعتباار آن باا روش آلفاای 

گاازارش شااد. در پااژوهش اشاار  زاده، عیساای  12/6و بااا روش بازآزمااایی یااع ماهااه  11/6
تفاده از تحلیاال ( نیااز ضااریب روایاای ایاان پرسشاانامه بااا اساا3127زادگااان و میکااائیلی منیااع )

کرونبااااخ  02/6عااااملی ترییااادی  باااه  71/6و ضاااریب پایاااایی آن باااا اساااتفاده از روش آلفاااای 
کرونبااخ 2666و همکااران ) 1دست آماد. پایاایی ایان مقیااس توسا  میگلای ( باا روش آلفاای 

( پایاایی ایان مقیااس را باا دو روش 3116گزارش شده است. هاشمی شایخ شابانی ) 71/6
کرونباااخ و ت گاازارش داده اساات.  12/6و  01/6بااراون بااه ترتیااب  -نصاایف اساا یرمنآلفااای 

( در پژوهشای باه منظاور بررسای پایااایی 3121همهناین حااجی یخهاالی، مروتای و فتحاای )
                              
1. Midgley, C 
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کاه در ایان پاژوهش ضاریب  کردناد  کرونبااخ اساتفاده  خودکارآمدی تحصیلی از روش آلفای 
کرونباخ برای مقیاس خودکارآمدی تحصیلی   ت آمده است.به دس 12/6آلفای 

 ها یافته

 توصین متغیرهای پژوهش

کرونباخ و کشیدگی و چولگی متغیرهای پژوهش1جدول   . میانگین، انحراف استاندارد، ضریب آلفای 
کرونباخ انحراف استاندارد میانگین متغیر  کشیدگی چولگی آلفای 

 -07/6 -27/6 22/6 15/31 30/311 عملکرد خانواده
 -21/6 61/6 73/6 33/1 07/32 خوش بینی
 13/6 -23/6 10/6 56/31 26/03 تاب آوری

 -61/3 -67/6 25/6 77/50 21/323 کفایت اجتماعی
 -51/6 -15/6 11/6 20/1 26/37 خودکارآمدی تحصیلی
 -12/6 -31/6 11/6 76/2 66/12 پذیرش خود -به یستی روان شناختی

مثبت با  ارتبا  -شناختی روان به یستی
 دیگران

65/12 23/33 11/6 12/6 73/6- 

 -02/6 -51/6 72/6 37/33 32/50 رشد شخصی -به یستی روان شناختی
 -77/6 -10/6 75/6 62/31 12/52 تسل  محیطی -به یستی روان شناختی
 -32/6 -51/6 10/6 25/36 03/15 هدفمندی -به یستی روان شناختی
 13/6 -10/6 11/6 11/1 27/51 خودمختاری -به یستی روان شناختی
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عااالوه باار میااانگین و انحاارا  اسااتاندارد متغیرهااای پااژوهش، ضاارایب آلفااای  3جاادول 
کااه براساااس آن ضاارایب آلفااای خودکاراماادی  کرونباااخ متغیرهااای پااژوهش را نشااان می دهااد 

های ماارتب  بااا آن  تحصاایلی تااا حاادودی پااایین اساات. بااراین اساااس بایااد در تبیااین یافتااه
± 2هااا در محاادوده  کشاایدگی و چااولگی همااه متغیرهااای  ارزش همهنااین احتیااا  نمااود.

یع داده که توز های مربو  به متغیرهای پاژوهش از نرماال  است. این مطلب بیانگر آن است 
کالین،  بودن تع متغیری انحرا  آشکاری نشان نمی  (.2630دهند )ر  

یااانس ) کمااع مقاادیر عاماال تاورم وار ( و ضاریب تحماال VIFمفروضاه همخطای بااودن باه 
که نتایج آن در جدول زیر قابل مالحظه است.مورد بر گرفت   رسی قرار 

 (VIFتورم واریانس   ضریب تحمل متغیر
 23/3 11/6 عملکرد خانواده

 31/3 11/6 خوش بینی

 36/3 23/6 تاب آوری
 22/3 12/6 کفایت اجتماعی

 31/3 17/6 خودکارآمدی تحصیلی

 
که مفروضه همخطی باودن در باین داده جدول فوق نشان می هاای پاژوهش حاضار  دهد 

که مقادیر ضریب تحمل همه متغیرهاای پایش باین ب رگتار از  و مقاادیر  3/6برقرار است. زیرا 
کوچکتر از یانس برای هر یع از آنها  بود. منطباق بار دیادگاه میارز و همکااران  36عامل تورم وار

کمتاار2660) یااانس باااالتر از  3/6از  ( ضااریب تحماال  نشااان دهنااده  36و ارزش عاماال تااورم وار
 های پژوهش است.  برقراری مفروضه همخطی بودن در بین داده

گیری پژوهش در تحلیل عاملی تأییدی2جدول   . پارامترهای مدل اندازه 
 b β SE t گر نشان -متغیر مکنون

   716/6 3 پذیرش خود -به یستی روان شناختی

 71/33** 360/6 160/6 251/3 ارتبا  مثبت با دیگران -روان شناختیبه یستی 

 27/33** 360/6 120/6 201/3 رشد شخصی -به یستی روان شناختی
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 b β SE t گر نشان -متغیر مکنون
 72/0** 313/6 110/6 116/6 تسل  محیطی -به یستی روان شناختی

 51/0** 366/6 551/6 050/6 هدفمندی -به یستی روان شناختی

 65/7** 621/6 571/6 076/6 خودمختاری -به یستی روان شناختی

P
**

< 0.01 
 

که بارهای عاملی استاندارد نشاده مرباو  باه نشاانگر پاذیرش خاود  نکته: با توجه به این 
 برای آنها محاسبه نشده است. tتنبیت شده لذا خطای استاندارد و نمرات  3با عدد 

کاااه بااااالترین باااار عااااملی متعلاااق باااه نشاااانگر نشاااان می 2جااادول  رشاااد شخصااای  دهاااد 
(120/6 βو پااایین ) ( 551/6ترین بااار عااااملی متعلااق بااه نشاااانگر هدفمناادی β .اسااات )

و بااالتر از آن عاالی، بارهاای  73/6( بارهاای عااملی 2667طباق دیادگاه تاباچیناع و فیادل )
تاا  51/6خاوب، بارهاای باین  02/6تاا  11/6خیلی خاوب، بارهاای باین  76/6تا  01/6بین 
ضاعیف  12/6تر از  و بارهاای پاایین 2پایین 55/6تا  12/6ارهای بین ، ب1نسبتا  خوب 11/6

کاه بارهاای عااملی هماه نشاانگرها بااالتر از  محسوب می شود. بدین ترتیاب باا توجاه باه ایان 
گیااری متغیرهااای مکنااون پااژوهش  12/6 بااوده و بنااابراین همااه آنهااا از تااوان الزم باارای اناادازه 

گیری پااژوهش و پارامترهااای آن بااا اسااتفاده از  زهماادل اناادا 3حاضاار برخااوردار بودنااد. شااکل 
 دهد. های استاندارد را نشان می داده

 
 های استاندارد گیری پژوهش و پارامترهای آن با استفاده از داده . مدل اندازه1شکل 

                              
1. Fair 
2. Low 
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گیااری، در مرحلااه بعااد شاااخص های  پااس از اطمینااان از باارازش مطلااوب ماادل اناادازه 
گرفات. در مادل سااختاری 2برازندگی مادل سااختاری )شاکل  یاابی قارار  ( بارآورد و ماورد ارز

کاه عملکارد خاانواده، تااب آوری و خاوش بینای هام باه  این پاژوهش چناین فارل شاده باود 
کفایااات اجت مااااعی و خودکارآمااادی تحصااایلی را صاااورت مساااتقیم و هااام باااا میاااانجیگری 

یابی  کنااااد. چگااااونگی بااارازش ماااادل ساااااختاری باااا اسااااتفاده از روش ماااادل می بینااای پیش
گرفت.  معادالت ساختاری مورد آزمون قرار 

 های برازش مدل ساختاری . شاخخ3جدول 
 مدل ساختاری های برازندگی شاخخ

 21/71 مجذور کای

 22 درجه آزادی مدل

df/2 11/2 

GFI 251/6 

AGFI 122/6 

CFI 251/6 

RMSEA 671/6 

 
کااه ماادل ساااختاری بااا داده نشااان می 1جاادول  گااردآوری شااده باارازش قاباال  دهااد  هااای 

  671/6و  df/2 ،251/6  CFI ،251/6  GFI ،122/6  AGFI 11/2قباااااااااااااااااول دارد )
RMSEAکاه (. بدین ترتیب چناین نتیجاه هاای  مادل سااختاری پاژوهش باا داده گیری شاد 

کااال، مساااتقیم و  یااار مساااتقیم باااین  7گاااردآوری شاااده بااارازش دارد. جااادول  ضااارایب مسااایر 
 دهد. متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری را نشان می
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 . ضرایب استاندارد شده مستقیم، غیر مستقیم و کل4جدول 

کفایت  ضرایب مسیر متغیرهای علی
 اجتماعی

 بهزیستی روان شناختی خودکارآمدی تحصیلی

 تاب آوری
 313/6**  377/6**  371/6**  مستقیم

 612/6** - -  یر مستقیم
 256/6**  - - کل

 خوش بینی
 221/6**  306/6*  232/6**  مستقیم

 625/6** - -  یر مستقیم
 137/6** - - کل

 عملکرد خانواده
 -331/6 -325/6**  -251/6**  مستقیم

 -336/6**  - -  یر مستقیم
 -221/6**  - - کل

 کفایت اجتماعی
 221/6** - - مستقیم

 - - -  یر مستقیم
 - - - کل

 خودکارآمدی تحصیلی
 210/6** - - مستقیم

 - - -  یر مستقیم
 - - - کل

63/6 >P
**

, 61/6 >P
* 

 
کاااه ضااریب مسااایر  یاار مسااتقیم باااین تاااب آوری و به یساااتی روان  5جاادول  نشااان داد 

 63/6( مثبااات و در ساااطح =p ،613/6β<63/6تحصااایلی )شاااناختی از طریاااق خودکارآمااادی 
معنااادار اساات. همهنااین ضااریب مساایر  یاار مسااتقیم بااین خااوش بیناای و به یسااتی روان 

 63/6( مثباات و در سااطح =p ،657/6β<63/6شااناختی از طریااق خودکارآماادی تحصاایلی )
که ضریب مسیر  یر مساتقیم باین  عملکارد معنادار است. به عالوه نتایج جدول نشان داد 

( -=p ،610/6β<63/6خاانواده و به یساتی روان شااناختی از طریاق خودکارآمادی تحصاایلی )
کااه خودکارآماادی  معنااادار اساات. پااژوهش چنااین نتیجااه 63/6منفاای و در سااطح  گیری شااد 
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تحصاایلی بااه صااورت مثباات و معنااادار رابطااه بااین به یسااتی روان شااناختی، خااوش بیناای و 
که خودکارآمدی تحصیلی باه کند. ه تاب آوری را میانجیگری می مهنین نتایج نشان داد 

صااااورت منفاااای و معنااااادار رابطااااه بااااین عملکاااارد خااااانوداده و به یسااااتی روان شااااناختی را 
 کند. میانجیگری می

 
 . مدل ساختاری پژوهش2شکل 

 
کاااه مجماااوع مجاااذور همبساااتگی نشاااان می 2شاااکل  های چندگاناااه بااارای متغیااار  دهاااد 

کاه  12/6به یستی روان شناختی برابر باا  باه دسات آماده اسات. ایان یافتاه بیاانگر آن اسات 
کفایاات  متغیرهااای عملکاارد خااانواده، خااوش بیناای، تاااب آوری، خودکارآماادی تحصاایلی و 

یانس به یستی روان شناختی را تبیین می 12اجتماعی در مجموع   کند. درصد از وار

 گیری بحث و نتیجه
که تاب آوری باا  یافته به یساتی روان شاناختی رابطاه مثبات های این پژوهش نشان داد 

( و حااجی جعفاری، نصار و اساماعیلی 2631) 1های الزاروس دارد. این یافته، همسو با یافته

                              
1. Lazarus 
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( پااژوهش باااا عنااوان مقایساااه 3121( اساات. حاااجی جعفاااری، نصاار و اساااماعیلی )3121)
کفایت اجتماعی دانشجویان شاا ل و  یار شاا ل را ماورد بررسای  به یستی روان شناختی و 

که روش پژوهش از نوع علی مقایساهق کاه  رار دادند  ای باود تج یاه و تحلیال آمااری نشاان داد 
باشااد. در  به یسااتی روان شااناختی دانشااجویان  یاار شااا ل باااال تاار از دانشااجویان شااا ل می

کااه تاااب آوری باعاا  می تبیااین می گفاات  کااه افااراد هیجانااات خااود را شااناخته و  تااوان  شااود 
کنند. همه آن کنترل  کارهاای  نین باعا  میها را  کناار آمادن و سااز  شاود افاراد راهبردهاای 

های زندگی داشته باشند. بنابراین افراد قاادر  تر برای مقابله با استرس دفاعی بهتر و مناسب
که موقعیت می کنناد و ایان می شوند  یاابی  تواناد تار یر بسایار بسازایی در  ها و مشاکالت را ارز

 باشد. شناختی داشته افزایش به یستی روان
کنااد. نتااایج  می بیناای پیشخااوش بیناای بااه صااورت معنااادار به یسااتی روان شااناختی را 

( هاام 3122(، فرهادیااان و ماارادی )2637های ساالیگمن ) حاصاال از ایاان فرضاایه نیااز بااا یافتااه
کااه روش تحقیااق همبسااتگی از نااوع 3122خااوانی دارد. فرهادیااان و ماارادی ) ( در پژوهشاای 

بینی  شناختی با سالمت معناوی، خاوش یدند به یستی روانبین بود به این نتیجه رس پیش
کمع می کاه  و بخشش دانشجویان رابطه دارد. خوش بینی به فرد  کند تاا در برابار افساردگی 

گوار زندگی می کماع  منجر به شکست و وقایع نا کند. این موهبت باه فارد  شود، ایستادگی 
کااه دیگااران از او انتظااار می دارنااد، موفقیاات بیشااتری در زناادگی،  کنااد تااا در مقایسااه بااا آنهااه 

کاری و  یره به دست آورد. خوش بینای در فارد باعا  فعاال شادن دساتگاه ایمنای  محی  
گردد. از سویی با توجه به تبیین افراد خوش بین از حوادث منفی در مقابل شایوه تبیاین  می

کااه افااراد  یاار خااوش بااین بااا  افااراد  یاار خااوش بااین از ایاان حااوادث، ایاان احتمااال وجااود دارد 
هاا باه  هاا، آن خوش بینی پاایین در مواجهاه باا مشاکالت زنادگی، فشاارهای روانای و بیماری

کلی و با  بات نسبت دهند و زودتر منفعل شوند و در جهات حال مشکالتشاان و در  عوامل 
کم کنند. نتیجه سالمتی خودشان   تر تالش 

کنااد.  می بیناای پیشعملکاارد خااانواده بااه صااورت معنااادار به یسااتی روان شااناختی را 
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باشاد. تاابش و  ( همسو می3120های تابش و آقایی ) نتایج حاصل از این فرضیه نیز با یافته
( پژوهشی باا هاد  ا ربخشای آماوزش الگوهاای ارتبااطی خاانواده بار به یساتی 3120آقایی )

شااناختی و سااازگاری اجتماااعی را مااورد بررساای قاارار دادنااد. طاارح ایاان پااژوهش نیمااه  روان
کاه  پس -آزمون ز نوع طرح پیشآزمایشی ا کنترل نابرابر اسات. نتاایج نشاان داد  گروه  آزمون با 

گاروه  آموزش عملکرد خانواده بر به یستی روان شناختی و سازگاری اجتماعی در مقایساه باا 
کارد  های پژوهش می آزمون م  ر بوده است. با توجه به یافته کنترل و پیش توان چناین تبیاین 

کند و باا توجاه  شناختی دانشجویان ایفا می ی در ایجاد به یستی روانکه خانواده نقش مهم
شاناختی  به نقش بسیار مهم این پایگاه اجتماعی، شاهد تر یر مستقیم آن بر به یساتی روان

کااه  کااه از ساارمایه تحااولی خااانواده برخوردارنااد، دانشااجویانی هسااتند  هسااتیم. دانشااجویانی 
کناد، ایان  حمایت و امنیت را برایشاان تارمین میزندگی خانوادگی، سطح باالیی از عشق، 

های  ها و نصایحت افراد با والدینشان ارتبا  مثبتی دارند و عالقه مند به پذیرش راهنمایی
گیری کمااع بااه  والاادین هسااتند، در تصاامیم  هااا و و ااایف خااانواده مشااارکت دارنااد و باارای 

هاای باالقوه واقعاای  شاوند. همهناین در جهات تحقاق توانایی ساایرین تر یاب و تشاویق می
گام برمیدارند، در زندگی خود دارای انسجام، پیوستگی و رضاایت  کمال  خود و رسیدن به 

 شناختی بیشتری برخوردارند. تر از به یستی روان کلی هستند و به عبارت دقیق
کفایات اجتمااعی باه صاورت معناادار به یساتی  همهنین یافته های پژوهش نشاان داد 
کهرمااان و  ها بااا یافتااه پژوهش کنااد. ایاان یافتااه می بیناای پاایشروان شااناختی را  هااای آیاادین، 

باشااااد. روش پااااژوهش  ( همسااااو می3120(، و دشاااات ب رگاااای و همااااایی )2637) 1هیاااادورماز
تحلیلای از ناوع همبساتگی باود. نتاایج  -( توصایفی 3120مطالعه دشات ب رگای و هماایی )

کااه شاافقت خااود، حمایاات اجتماااعی و امیاادواری نقااش ماا بیناای  و ری در پیشنشااان داد 
کااه دارای  به یسااتی ذهناای دانشااجویان دارد. در تبیااین ایاان یافتااه می گفاات افاارادی  تااوان 

کفایات پاایین  کفایت اجتمااعی هساتند، میازان اساترس موقعیت کمتار از افاراد دارای  هاا را 

                              
1. Abimbola, S., & Topp, S 
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یااابی می کارآماادتر و مثباات هااای خااود را در مقابلااه بااا چالش کننااد و توانایی ارز تر باارآورده  هااا 
که این عوامل از طریق افزایش نگاه مثبت به زنادگی شخصای و تحصایلی باعا   می کنند 

 شود. شناختی می ارتقای به یستی روان
که خودکارآمدی به عالوه یافته تحصیلی به صاورت معناادار به یساتی روان  ها نشان داد 

طوح ( همسااو اساات. ساا2632کنااد. ایاان یافتااه بااا نتااایج نیلساان ) می بیناای پیششااناختی را 
باااالتر سااالمت رواناای و جساامانی از طریااق نماارات باااالتر خودکارآماادی تحصاایلی و حمایاات 

تااوان بااه دیاادگاه بناادورا اشاااره نمااود، وی  شااود. در تبااین نتااایج می می بیناای پیشاجتماااعی 
شااااناختی و حالاااات به یسااااتی را یکاااای از منااااابع مهاااام در ایجاااااد باورهااااای  سااااالمت روان

کاااارایی م کناااد و معتقاااد باااود هااار چاااه فااارد در حالااات  عرفااای میخودکارآمااادی تحصااایلی و 
کارآمااادتر در برابااار مساااائل تحصااایلی  کساااالت باشاااد خاااود را  به یساااتی، ساااالمت و فقااادان 

کنااد و نهایتااا  موفقیاات تحصاایلی را بااه ارمغااان  دانااد و در نتیجااه انگیاازه باااالیی پیاادا می می
 دارد.

کفایات اجتمااعی باه صاورت معنا کاه  ادار رابطاه باین تااب یافته دیگر پژوهش نشان داد 
گفاات  کنااد. در تبیااین نتااایج می آوری و به یسااتی روان شااناختی را میااانجیگری می تااوان 

کااردن فشااارزاها قباال از اینکااه رخ  کااردن فاارد علیااه تجربااه  کسااینه  حمایاات اجتماااعی بااا وا
کااه می کاااهش هیجان دهنااد، فشااار رواناای را  هااای منفاای و  دهااد. تاااب آوری نیااز بااه واسااطه 

روان، رضاااایت بیشاااتر از زنااادگی را در پااای دارد و باااه عناااوان منبعااای بااارای  افااازایش ساااالمت
تسهیل  لباه بار مصاائب، مشاکالت، مقاومات در برابار اساترس و از باین باردن ا ارات روانای 

گویاای ایان اسات  های این پژوهش همگام با دیگر پژوهش آنها تعریف شده است. یافته ها 
گوار، سااااالمت  زا و موقعیت اسااااترس کااااه افااااراد دارای تاااااب آوری باااااال، در شاااارای  هااااای نااااا

شاناختی هساتند. همهناین  نمایناد و دارای ساازگاری روان شناختی خاود را حفا  می روان
کفایت اجتماعی به صورت مثبت و معناادار، به یساتی روان شاناختی  که  نتایج نشان داد 

کفایااات اجتمااااعی و خاااوش بینااای  کناااد. وجاااود رابطاااه را میاااانجیگری می را ی مثبااات باااین 
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کفایااات اجتمااااعی بیشاااتر باشاااد، عالئااام  می کاااه هااار چاااه ساااطح  کااارد  تاااوان اینگوناااه تبیاااین 
کمتااار مشااااهده می کلااای می اخاااتالالت روانااای در دانشاااجویان  تاااوان چناااین  شاااود، باااه طاااور 

کارهاای ساخت را  که یاع دانشاجو از ایان انگیازه برخاوردار باشاد حتای  کرد وقتی  استنبا  
کوشااش پیگیااری  نیااز می و بااه بهتاارین نحااو بااه انجااام رساااند در ایاان صااورت تااوان بااا تااالش و 

کمتاار مشاااهده خواهااد  هااا و شااکایت میاازان ناراحتی ها جساامی و رواناای در دانشااجو مااذکور 
 شد.

کفایاات اجتماااعی بااا به یسااتی روان شااناختی رابطااه معنااادار  کااه بااین  نتااایج نشااان داد 
کا مثبت و معنادار وجود دارد. در تبیین نتیجه می ه برخاورداری از اناواع تاوان ا هاار داشات 

کفایاات اجتماااعی و در  آن توساا  فاارد، می شااناختی او  توانااد بااه سااالمت روان مااورد نیاااز 
کمع نماید. طبق مدل ریف، به یستی روان شناختی یاع فرایناد رشاد هماه جانباه اسات 
کفایااات اجتمااااعی و  گساااترده شاااده اسااات، بناااابراین دانشاااجویان نیاااز باااا  کاااه در طاااول عمااار 

کا کنناد، زمیناه رشادی  ه از جاناب دیگاران بخصاو  خاانواده در  میحمایت اجتمااعی 
گیر را برای خود فراهم می افزایناد و از  نمایناد و بار احسااس شاادکامی و به یساتی خاود می فرا

گردید. مال   های یع زندگی خوب بهره مند خواهند 
کفایت اجتماعی به صورت معنادار رابطه بین عملکارد خاانو یافته که  اده و ها نشان داد 

کفایات اجتمااعی  کند. در تبیین می به یستی روان شناختی را میانجیگری می گفت  توان 
کفایاات اجتماااعی و  از سااوی خااانواده دارای دو اهمیاات اساساای اساات، یکاای نقااش خااود 
کنار فرد است. با توجه باه اینکاه تشاویق دیگاران در جهات  دیگری حضور فعال خانواده در 

باشاد، خاانواده باا حضاور فعاال در  گیاری خودکارآمادی می اقناع سازی یکی از منابع شکل
 های اجتماعی این بستر را برای فرد فراهم سازد. تواند با ارائه حمایت کنار فرد می

کفایاات اجتماااعی رابطااه منفاای و معنااادار بااا به یسااتی  همهنااین یافتااه کااه  ها نشااان داد 
کاارد به  یساااتی روان شااناختی باعااا  روان شااناختی دارد. در تبیااین ایااان یافتااه بایاااد بیااان 

شود. به یستی روان شاناختی بار افازایش روابا   شناختی مثبت می های روان افزایش حالت
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کمع ویژگی گارم و قابال اعتمااد، قابلیات  مثبت با دیگران به  هایی از قبیال برقاراری روابا  
یااااااد و صااااامیمیت بین فاااااردی دانشاااااجویان تااااار یر دارد و همهناااااین موجاااااب  همااااادلی ز

کنترل، هدفمندی، امیدواری، رضایت از زندگی، زندگی معناادار، خودکارآمدی،  احساس 
نفس و احسااااس ارزشااامندی و نهایتاااا   بودن، عااازت خلاااق مثبااات و شاااادمانی، اجتمااااعی

کفایت اجتماعی در افراد می  شود. موجب افزایش 
کااه خودکارآماادی تحصاایلی بااه صااورت معنااادار  بااه عااالوه یافتااه های پااژوهش نشااان داد 

کنااد. در تبیااین نتیجااه  تاااب آوری و به یسااتی روان شااناختی را میااانجیگری میرابطااه بااین 
که تاب آوری، از طریق افزایش ساطوح عواطاف مثبات، باعا   بدست آمده می گفت  توان 

شود. بار ایان اسااس، تااب آوری  های منفی می ی موفق با تجربه تقویت عزت نفس و مقابله
کا پاذیری مثبات و روان  ای به انطباق ری واسطهاز طریق تقویت عزت نفس به عنوان ساز و 

کاااه از به یساااتی روان شاااناختی منتهااای می شاااناختی بااااالتری برخوردارناااد،  شاااود و افااارادی 
کاه ایاان م یاات را ندارنااد. در  هاا، تواناایی خودکارآماادی تحصاایلی آن کسااانی اساات  بیشااتر از 

کاااه به یساااتی روان واقاااع می گرفااات  کنناااده  ینیب پیششاااناختی و تااااب آوری  تاااوان نتیجاااه 
 مناسبی برای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان است.

ی دیگاار پااژوهش مبناای باار رابطااه خودکارآماادی تحصاایلی بااا تاااب آوری، بااا نتااایج  یافتااه
کاه باا روش 3127( همسو و هماهناگ باود. در تحقیاق صادوقی )3127پژوهش صدوقی )  )

کااه خودکارآماادی تحصاایلی و  گردیااد نشااان داده شااد  توصاایفی بااا طاارح همبسااتگی انجااام 
تاوان باا توجاه باه  ند. تبیین این یافتاه را میآوری قادرند عملکرد تحصیلی را تبیین نمای تاب

کاه تااب آوری  رفیات بازگشاتن از دشاواری پایادار و اداماه  گفات  تعریف تاب آوری چناین 
تواناااد باعااا  شاااود تاااا او  دار و تواناااایی در تااارمیم خویشاااتن اسااات. ایااان  رفیااات انساااان می

گارفتن در معار گوار بگذرد و علیر م قارار  هاای شادید،  ل تنشپیروزمندانه از رویدادهای نا
گیااران تاااب آور،  شایسااتگی اجتماااعی، تحصاایلی و شااغلی او ارتقااا یابااد. بااه نظاار مااارتین فرا
خود را باور دارند، برای تحصیل ارزش قائلند، بر مطالعاه متمرکزناد و از شکسات، موقعیات 
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کشاند و از  هاا را باه چاالش می آورناد. در واقاع آناان چالش مناسبی را بارای خاود باه وجاود می
ساااازند. بااااا توجاااه بااااه نتاااایج پااااژوهش حاضااار، بااااا افااازایش تاااااب آوری  هاااا موقعیاااات می آن

 بینای پیشیاباد و تااب آوری تاوان  دانشجویان، خودکارآمدی تحصایلی آناان نیاز افازایش می
 خودکارآمدی تحصیلی را دارد.

یافتااه دیگاار پااژوهش، رابطااه بااین مثباات و معنااادار خودکارآماادی تحصاایلی بااا به یسااتی 
که باا یافتاه لای و فناگروان شنا ( اسات. در تبیاین ایان رابطاه و یافتاه بایاد 2631) 1ختی بود 

سراغ باورهای خودکارآمدی تحصیلی رفت. خودکارآمادی تحصایلی عناوان برداشات افاراد 
هااا باارای انجااام اقادامات الزم باارای رساایدن بااه اهاادا  ارزشاامند  از دامناه خاصاای از توانایی

گیختگاای فی یولااو یکی و هیجااانی مااا باااالتر باشااد، تعریااف شااده اساات. هاار چااه سااطح بران
کارایی و خودکارآمدی ما پایین تر است و هرچه سطح به یستی روانی و جسامانی  احساس 

 ما باالتر است احساس خودکارآمدی بیشتری خواهیم داشت.
که خودکارآمدی تحصیلی به صورت معنادار رابطه باین خاوش بینای  یافته ها نشان داد 

هاااای  کناااد. ایااان نتیجاااه باااا نتاااایج پژوهش وان شاااناختی را میاااانجیگری میو به یساااتی ر
( 3127( همساااو اسااات. حامااادی نساااب و عساااگری )3127حامااادی نساااب و عساااگری )

تحقیقاای بااا عنااوان بررساای رابطااه خااوش بیناای علماای و انگیاازه پیشاارفت بااا توجااه بااه نقااش 
گااااری خودکارآماااادی تحصاااایلی را انجااااام دادنااااد. روش پااااژوهش توصاااایفی ا ز نااااوع واسااااطه 

کااه ا اار خودکااار آماادی تحصاایلی باار انگیاازه پیشاارفت  همبسااتگی بااود. نتااایج نشااان دادنااد 
مثبت و معنادار باود. خودکارآمادی و خودبااروی باا پیامادهایی مثال خاودتنظیمی، تاالش، 

کاه می اصرار، پیشرفت و شاخص تواناد شاادابی  های سالمت و به یستی روانی ارتبا  دارد 
های آموزشی در مواجهه با تکالیف علمای و تحصایلی  موقعیتو سرزندگی دانشجویان در 

کید تحصایلی و  کارآمدی، تر که حاصل تعامل بین  افزایش دهد. خوشبینی مفهومی است 
کمااع می کااالس درس  کااه بااه ایجاااد محاای  مثباات در  کنااد و باعاا  ایجاااد  اعتماااد اساات 

                              
1. Li, T., & Feng, F 
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ات و اساااتاندارد شااود. در واقااع، خوشاابینی بااا انتظااار کارآماادی در معلاام و دانشااجویان می
کااه تصااور آنهااا را از توانااایی  کنااد و عملکاارد آنهااا را باااال می باااالیی باارای دانااش ایجاااد می باارد 

کااه درجااه باارد و خودکارآمااد می تحصاایلی خااود را باااال می ی  کنااد، زیاارا بناادورا معتقااد اساات 
کنااد.  ی خااا ، خودکارآماادی در فاارد ایجاااد می باااالی موفقیاات و عملکاارد در یااع حااوزه

این، افراد خوشبین نسبت به توانایی خود اعتماد بیشتری داشاته و عملکارد بااالتری را بنابر
که این عملکرد باال خودکارآمدی آن  کند. ها را تنبیت می خواهند داشت 

کاه خودکارآمادی تحصایلی باه صاورت معناادار رابطاه باین  در نهایت یافته ها نشاان داد 
کند. نتیجه حاضار داللات بار  میانجیگری می عملکرد خانواده و به یستی روان شناختی را

کاه  اهمیت نقش خانواده در ارتبا  با باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشاجویان دارد 
گساااترش 2631کاااه در ساااال ) 1باااا تحقیقاااات هاااال ( بااار روی دانشاااجویان باااه منظاااور بررسااای 

د ای باار اساااس یااع ماادل سیسااتمی در خااانواده انجااام شاا خودکارآماادی تحصاایلی و حرفااه
کاه همااهنگی والادین باا یکادیگر، سیساتم  همسو است. ایان تحقیقاات نشاان داده اسات 
گیااااری باورهااااای  کارآمااااد خااااانواده و عملکاااارد مطلااااوب خااااانواده از عواماااال ماااا  ر در شااااکل 

 2تاااوان در چاااارچوب نظریاااه بنااادورا خودکارآمااادی در فرزنااادان اسااات. نتاااایج حاضااار را می
واده فعاال، مشاوق و منساجم را یکای از مناابع (، تبیین نماود، بنادورا وجاود یاع خاان3277)

مهم در رشد باورهای خودکارآمدی چه در سطح عمومی و چه در سطح تحصایلی در افاراد 
که خانواده به عنوان اولین الگو برای فرزندان شاالوده معرفی می های  کند. وی معتقد است 

کاه پادر و ماادر تاو کند. بناابراین می اولیه باورهای خودکارآمدی را پایه ریزی می کارد  ان بیاان 
که به فرزند می توانند باع  شوند تا فرزند فردی توانا و خالق باه باار آیاد  دهند، می با عشقی 

کاه از  هاای ساازنده داشاته باشاد، هام چناین خاانواده و یاد بگیرد برای زندگی خود تالش ای 
کااه  ایجاااد می کنااد، توانااایی ابتکااار و اعتماااد بااه نفااس را در او فرزنااد خااود حمایاات می کنااد 

تواناااد باعااا  افااازایش به یساااتی روان شاااناختی و خودکارآماااادی  مجماااوع ایااان عوامااال می
                              
1. Hall 
2. Bandura 
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 تحصیلی در فرزند شود.
گیار اسات.  عمدتا  هرکار پژوهشی در مراحل اجرا با محدودیت گریبان  کمبودهایی  ها و 

تی هماراه این پژوهش نیز از این قاعده مستننی نباوده و در مراحال اجارا باا مساایل و مشاکال
که یکی از محدودیت کاه باه دلیال شارای  بیمااری  بوده است  های ایان پاژوهش ایان اسات 

ها  کرونا، دشواری دسترسی به پاسخگویان و جلب رضایت آنان جهات تکمیال پرسشانامه
به حساب آمد. همهنین ایان پاژوهش فقا  در باین دانشاجویان پاردیس عالماه طباطباایی 

کااه پیشاانهاد میارومیااه و پااردیس شااهید رجااایی ارو گرفتااه اساات  شااود پااژوهش  میااه انجااام 
گروه های آن باا نتاایج پاژوهش حاضار مقایساه شاود.  های سنی اجرا و یافته مشابهی در سایر 

شااود، برنامااه آموزشاای  های بااه دساات آمااده در ایاان پااژوهش پیشاانهاد می بااا توجااه بااه یافتااه
خودکارآماااادی توانااااد راهکااااار اجرایاااای مناساااابی جهاااات افاااازایش  ساااارزندگی تحصاااایلی می

کفایاااات اجتماااااعی  تحصاااایلی، به یسااااتی روان شااااناختی، خااااوش بیناااای، تاااااب آوری و 
کاااار  عنوان بخشااای از برناماااه تواناااد باااه دانشاااجویان باشاااد. لاااذا ایااان برناماااه آموزشااای می ها و 

کفایاات اجتماااعی و شناساا روانها و  مشاااوران دانشااگاه ان فعااال در ایاان زمینااه باارای افاازایش 
گرفته شود. دانشجویان به خودکارآمدی تحصیلی مثبت  کار 
کننادگان بارای شارکت در پاژوهش رضاایت  مالحظات اخالقی پشژوهش: تماامی شارکت 

شاافاهی خااود را اعااالم نمودنااد و اطمینااان الزم در مااورد محرمااانگی اطالعااات بااه آنهااا داده 
 شده است. 

یت نویسنده مسئول تمامی مراحل فرایند پژوهشای را باه تنهاایی مادیر سهم نویسندگان:
 نموده و مسئول نگارش مقاله است.

 بیناای پیشارائااه ماادل ساااختاری »عنوان  ایاان مقالااه بااا پژوهشاای تحاات حمایششت مششالی:
شناختی براساس عملکرد خانواده، خوش بینی و تااب آوری باا میاانجیگری  به یستی روان

ماااورد حمایااات ماااالی هااای  « کفایااات اجتمااااعی و خودکارآمااادی تحصااایلی در دانشاااجویان
 ا ارگانی قرار نگرفته است.سازمان ی
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گوناه تضاااد بااا منااافع شخصاای یااا سااازمانی  یافتااه تعشارض منششافع: های ایاان مطالعااه هاای  
 ندارد. 

کلیاااه قشششدردانی: ی دانشاااجویان پاااردیس عالماااه طباطباااایی ارومیاااه و پاااردیس شاااهید  از 
کردناااد،  کماااع  کاااه باااا شااارکت خاااود در پاااژوهش، باااه روناااد اجااارای طااارح  رجاااایی ارومیاااه 

 شود. س اسگزاری می

 منابع
کوچکی، عن و بیانی، ع. ) شناسای  مجلاه روانشناختی ریف.  (. اعتبار و روایی مقیاس به یستی روان3117بیانی، عن 

 .350-313(، 2) 35. بالینی ایران
شااناختی و سااازگاری  ا ربخشاای آمااوزش الگوهااای ارتباااطی خااانواده باار به یسااتی روان(. 3120تااابش، ع.ن آقااایی، ح. )

کارشناسای ارشاد روان اناش آماوزان پسار.اجتماعی در د شناسای باالینی. دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد  پایاان ناماه 
 شاهرود.

کفایاااات اجتماااااعی  (. مقایسااااه به یسااااتی روان3121حاااااجی جعفااااری، ین نصاااار، عن اسااااماعیلی، ل. ) شااااناختی و 
کنفرانس بین المللی رواندانشجویان شا ل و  یر شا ل  و علوم انسانی.شناسی. علوم تربیتی  . دومین 

های  های شخصیت، باورهای هوشای و هاد  (. رابطه ویژگی3121یخهالی، علن مروتی، ذ.ان فتحی، فتانه. ) حاجی
هاااای  فصااالنامه شخصااایت و تفاوتآماااوزان دختااار دبیرساااتانی.  تحصااایلی در دانش پیشااارفت باااا خودکارآمااادی 

 .71-21(، 5) 1 فردی.
رابطه خوشبینی علمی و انگیازه پیشارفت باا توجاه باه نقاش واساطه (. بررسی 3127حامدی نسب،  ن عسگری، ع. )

 .03 -52(، 2) 31های آموزش و یادگیری )دانشور رفتار(. دوره  گری خودکارآمدی تحصیلی. پژوهش
یکاارد چناادوجهی الزاروس باار 3566حجاات خااواه، س.من مصااباح، ان پروانااه، آ ) گروهاای مبتناای باار رو (. ا ربخشاای مشاااوره 

-321(، 71) 26. هااای مشاااوره پژوهشاای پژوهش-فصاالنامه علماایاختی دانااش آمااوزان پساار. شاان به یسااتی روان
361. 

بینی و راهبردهاای مقابلاه باا اساترس در دانشاجویان دانشاگاه.  (. بررسای ارتباا  میاان خاوش3113م. ) شاهی، م حسن
 .10-21، 30و  31. اصول بهداشت روانی

خاااود، حمایااات اجتمااااعی و امیااادواری باااا به یساااتی ذهنااای  (. رابطاااه شااافقت3120دشااات ب رگااای، ز.ن هماااایی، ر. )
 .17-55(، 0) 32. مجله پژوهش پرستاری ایراندانشجویان پرستاری. 

یاااابی مقیااااس  (. بررسااای مقااادماتی و ویژگی3111زاده محمااادی، ع. و ملاااع خساااروی، غ ) هاااای روانسااانجی و اعتبار
 .12-02(، 2) 1. فصلنامه خانواده پژوهی(. FADسنجشکارکردخانواده )

کریمیاااان پاااور، غ. ) بینااای تحصااایلی و سااارزندگی تحصااایلی باااا نقاااش میاااانجی  (. رابطاااه خاااوش3122زاهاااد باااابالن، عن 
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 .22. پیاپی فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهیخودکارآمدی تحصیلی دانشجویان. 
و (. مقایساااااه اشاااااتیاق تحصااااایلی، خالقیااااات هیجاااااانی 3121زاهااااادبابالن، عن رضاااااایی شاااااریف، عن شاااااکری، م. )

 1. هااای مشاااوره فصاالنامه علماای پژوهشآمااوزان تیزهااوش دختاار و پساار.  خودکارآماادی تحصاایلی در بااین دانش
(73 ،)326-366 

گرد، ن. ) ی  مجلاااه  آوری، ساااالمت روانااای و رضاااایتمندی از زنااادگی. (. تااااب3110ساااامانی، س. جوکاااار، ب. و صاااحرا
 .226-221(، 1) 31شناسی بالینی ایران.  روان زشکی و روان

پاااذیری  (. نقاااش واساااطه خودکارآمااادی تحصااایلی، اجتمااااعی و هیجاااانی در رابطاااه باااین انعطا 3122اری،  . )ساااو
 .326-361(، 16) 1 ی.شناس روانرویش شناختی با به یستی روان شناختی. 

شاناختی  بینی به یساتی روان بینی و بخشش در پیش (. سهم سالمت معنوی، خوش3122فرهادیان،  .ن مرادی، ا. )
کاربردی.شناس رواندانش و پژوهش در یان دانشگاه. دانشجو  .365-21(، 2) 23 ی 
ی دکتاری.  رسااله بررسی عوامال ما  ر بار تااب آوری در افاراد در معارل خطار ساوح مصار  ماواد.(. 3115محمدی، م. )

 دانشگاه علوم به یستی و توانبخشی. تهران.
آوری  (. وضاعیت اجتمااعی _ اقتصاادی، تااب3121)نقش، زن رمضانی خمسی، زن افضلی، لن افکاری شهرستانی، ز 

کااااربرد مااادل یاااابی معاااادالت سااااختاری چناااد ساااطحی.  هاااای  فصااالنامه علمااای پژوهشو عملکردتحصااایلی: 
 .310-267(: 02) 31. مشاوره

تحصایلی و رابطاه  ساازی  بررسی رابطه برخی پیشایندهای مهم و مربو  با خاود ناتوان(. 3116شبانی، ا. ) شیخ هاشمی
کارشناسی . پایانهای اهااواز آمااوزان سااال اول دبیرسااتان ا پیاماادهای برگ یااده در دانشآن باا ارشااد. دانشااگاه  نامااه 
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