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Abstract 
Aim: The present research aimed at investigating the 
relationship between basic psychological needs 
satisfaction, integrative self-knowledge, 
mindfulness, self-compassion, self-control, mental 
health indicators (depression, anxiety, and stress) 
and job performance. Method: Through carrying out 
a correlational study, 235 teachers were selected via 
one-stage cluster sampling from Sabzevar secondary 
schools. The tools included Basic Psychological 
Needs Scale, Integrative Self-Knowledge Scale, 
Mindfulness Scale, Self-Compassion-Short Form 
Scale, Self-Control-Short Form Scale, Depression 
Anxiety and Stress Scale and Paterson's Job 
Performance Questionnaire and data were analyzed 
using Pearson correlation coefficient and 
hierarchical regression analysis. Results: Findings 
showed that job performance has positive significant 
association with self-awareness indicators and basic 
psychological needs satisfaction and negative 
association with mental health indicators. Whereas, 
mindfulness and need for autonomy positively 
predicted job performance while, stress negatively 
predicted job performance. According to these 
results the process of self-knowledge and inherent 
psychological needs satisfaction can improve 
individual’s performance.  
 
Keywords: Job Performance, Basic Psychological 
Needs, Integrative Self-Knowledge, Self-Control, 
Mental Health Indicators (Depression, Anxiety, 
Stress). 
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 1هدیکچ

 نیداینب یاهزاین ءاضرا نیب هطبار یسررب فده اب رضاح شهوژپ :فده
 ،دوخ تقفش ،یرایشوهب ،یماجسنا یسانشدوخ ،یتخانشناور
 راشف و یگدرسفا ،بارطضا) ناور تمالس یاهصخاش و یرگراهمدوخ
 عون زا شهوژپ نیا :شور .دش ماجنا ناملعم یلغش درکلمع اب (یناور
 ناتسرهش ییامنهار عطقم ناملعم زا رفن 235 نآ رد هک دوب یگتسبمه
 یاهسایقم و باختنا یاهلحرم کی یاهشوخ یریگهنومن شور هب راوزبس
 یسانشدوخ ،(2225 ،ناراکمه و ایدراگال) یتخانشناور نیداینب یاهزاین
 ،(3225 ،نایار و نوارب) یرایشوهب ،(2225 ،ناراکمه و ینابرق) یماجسنا

 و ینجنت) یرگراهمدوخ ،(2225 ،ناراکمه و سیر) دوخ تقفش
 (2992 ،دنایبول و دنایبول) ناور تمالس یاهصخاش و (2225 ،ناراکمه
 ،ناملعم یلغش درکلمع شجنس یارب ،رگید فرط زا .دندرک لیمکت ار
 ناریدم و نانواعم طسوت (2992 ،نوسرتاپ) یلغش درکلمع همانشسرپ
 و نوسریپ یگتسبمه بیرض زا اههداد لیلحت تهج .دش لیمکت سرادم
 درکلمع هک داد ناشن اههتفای :جیاتن .دش هدافتسا یبتارمهلسلس نویسرگر
 یتخانشناور یاهزاین ءاضرا و یهاگآدوخ یاهصخاش اب یلغش
-مه .دراد یفنم یگتسبمه ناور تمالس یاهصخاش اب و تبثم یگتسبمه
 روط هب یناور راشف و تبثم روط هب یوریپدوخ هب زاین و یرایشوهب ،نینچ
 یاههتفای اب قباطم :یریگهجیتن .دندرک ینیبشیپ ار یلغش درکلمع یفنم
 زا یهاگآ و یسانشدوخ یاهدنیآرف و یناور یاهزاین ءاضرا ،شهوژپ

 .دننک مهارف ار درف رتهب درکلمع هنیمز دنناوتیم نتشیوخ
-ناور نیداینب یاهزاین ،یلغش درکلمع :یدیلک یاههژاو
 یاهصخاش ،یرگراهمدوخ ،یماجسنا یسانشدوخ ،یتخانش
 (یناور راشف ،بارطضا ،یگدرسفا) ناور تمالس
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 همدقم
 و ینامزاس یسانشناور رد یروحم یاههزاس زا یکی ،نامزاس رد رثوم درکراک و فادها رب یراذگریثأت لیلد هب 5یلغش درکلمع

 شالت نازیم و تسا هدش فیرعت ررقم ینوناق فیاظو قبط دارفا هدزاب تروص هب ،یلغش درکلمع .(5225 ،زیرف و گاتننوس) تسا راک
 یاههمانرب زا .(2232 ،نوسناوس) دنکیم نایب راظتنا دروم یراتفر فیلاکت و یلغش فیاظو یارجا رد ار دنمراک کی تیقفوم دودح و
 نآ اب طبترم لماوع هار نیا زا ات تسا یلغش درکلمع رب رثؤم لماوع تخانش و یسررب ،نالک شخب رد نامزاس کی تیریدم مهم
 و اهینارگن .دوش ارجا و یزیرهمانرب ،یناسنا عبانم تیریدم طسوت یرتهب لکش هب نانکراک ظفح و شرورپ و شزومآ ،بذج دننام
 زا یخرب ارچ ؟تسا رتهب هیقب هب تبسن نامزاس رد نانکراک زا یخرب درکلمع ارچ هک تسا نیا یلغش درکلمع هب طوبرم یاههغدغد
 ماجنا تاعلاطم .(2232 ،نیداوج دیس) ؟دنراد یلغش درکلمع اب یرتشیب طابترا اهریغتم و لماوع مادک ؟دنرادن راک هب لیامت نانکراک
 ،یدشرا) یتخانشناور نیداینب یاهزاین ءاضرا و (2932 ،یبوبحم و یدهاز ،یمرک ،یرداق) رگتیامح ینامزاس وج نوچ یلماوع هدش
 .دننادیم یلغش درکلمع رب راذگریثأت ،یفنم روط هب ار (2332 ،نیفیرگ و دهروم) یناور راشف و تبثم روط هب ار (2225

 و 2یگتسیاش ،2یوریپدوخ) نیداینب یناور یاهزاین ءاضرا هک دناهداد ناشن زین 3یراتخمدوخ هیرظن رد هتفرگ تروص تاعلاطم
 ،تسکنیتسنو ؛2225 ،زننُسس و زنل ،وج ،تسکنیتسنو) تسا هارمه دارفا ناور تمالس و یتسیزهب ،فیلاکت رد رتهب درکلمع اب (6طابترا

 هب ار لامعا و اهراتفر ات دنراد لیامت ًااتاذ دارفا ،یراتخمدوخ هیرظن قبط رب .(2225 ،نایار و یسد ،دراب ؛6225 ،زننس و زنِممیاس ،زیرُسد
 هداوناخ یاضعا زا نارگید اب و دننک ندوب رثوم و یگتسیاش ساسحا اهنآ ماجنا رد ،دنهد ماجنا و هدرک باختنا دوخ هدارا و تساوخ
 اهنآ هب دارفا اب هجاوم رد طیحم هچنانچ ،هیرظن نیا اب قباطم .دنشاب هتشاد هنادهعتم و یمیمص یطباور هعماج یاضعا رگید ات هتفرگ
 زا تیعبت زا رود هب و طورشمان تروص هب ار اهنآ طابترا و یگتسیاش هب زاین ،هداد ار اهراتفر و لامعا باختنا و تخانش ،لقعت قح
 ای و (3ینوریب شزیگنا) ینوریب تاهیبنت زا بانتجا ای اهشاداپ بسک یارب هن دارفا ات دوشیم ببس ،دنک ءاضرا نیعم یدعاوق و طورش
 بسک یارب اهنت هکلب (2هدش ینکفنورد شزیگنا) بارطضا و هانگ ساسحا زا بانتجا و دوخ هب تبسن تبثم یشرگن شیازفا و ظفح
 هب و هتخادرپ اهراتفر ماجنا و یریگیپ هب ،دوخ هناگهس یاهزاین ءاضرا ،رگید ترابع هب ای (9یتاذ شزیگنآ) راتفر دوخ رد دوجوم تذل
  .(2225 ،رنتسئوک و ایاکساویلیم ؛2225 ،نایار و یسد) دننک هبرجت ار یناور تمالس و یتسیزهب و رتهب تیفیک اب یدرکلمع ،بیترت نیا

 اب قباطم و دراد تبثم یگتسبمه یسانشدوخ اب نیداینب یناور زاین هس ءاضرا (6225) نستاو و ینابرق هعلاطم اب قباطم ،رگید یوس رد
 هب تبثم جیاتن ،(3225 ،نُتتیربل و نِمسیوید ،نستاو ،گنیب ،ینابرق) یهاگشزومآ رترب درکلمع اب زین یسانشدوخ ،هتفرگ تروص تاعلاطم
 ناریدم رد رتالاب یناجیه شوه و هدنزاس رکفت و (2225 ،نستاو و ینابرق) یراجت یاهنامزاس رد هسیئر تئیه طسوت هدمآ تسد
 رتشیب یهاگآ (9232) یفیرش اشاپ و یدرولب حلاص هعلاطم اب قباطم ،نینچمه .تسا طبترم (ب2225 ،نستاو و یکلمارق ،ینابرق) یناریا
 لاعف یاهشالت هب 22یماجسنا یسانشدوخ .دش دهاوخ بجوم زین ار یرتشیب یلغش تیاضر ،دوخ ینورد براجت و تاساسحا زا دارفا
 و نستاو ،ینابرق) دنکیم هراشا دوخ ءاقترا و شزاس تهج رد هدنیآ و لاح ،هتشذگ رد دوخ هبرجت ندرک هچراپکی یارب دارفا

                                                           
2- Job Performance 
3- Self-Determination Theory  
4- Autonomy 
5- Competence 
6- Relatedness 
7- Extrinsic Motivation  
8- Introjection Motivation 
9- Intrinsic Motivation 
10- Integrative Self-Knowledge 
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 (22یاهبرجت یسانشدوخ) لاح نامز رد یصخش براجت هب قیقد هجوت لماش یماجسنا یسانشدوخ ،رگید ترابع هب .(2225 ،سیگراه
 دوریم راظتنا عقاو رد .تسا نتشیوخ زا یرتهب مهف تهج رد (25یلمأت یسانشدوخ) هتشذگ نامز رد یصخش براجت زا یریگهرهب و
 دنراد ار طیحم طسوت هدش هئارا لامعا و اهرواب ،اهراتفر باختنا و لقعت قح دارفا نآ رد هک ناسنا یتاذ یاهزاین یماح یطیحم رد هک
 شریذپ و هجوت دوخ یصخش یراج براجت هب تبسن ،دنزادرپیم لامعا یریگیپ و یراذگشزرا هب یتاذ هقالع و باختنا یور زا و
 درکلمع یگدنز فیلاکت اب هجاوم رد ،ورنیا زا و دنریگ هرهب رتهب دوخ هتشذگ و هدش یرپس یصخش براجت زا و هداد ناشن ار یرتشیب

 یراج هبرجت هب هجوت و یهاگآ تروص هب هک 23یرایشوهب اب هطبار رد دناوتیم هیضرف نیا .دنهد ناشن دوخ زا ار یرتتیفیک اب شنک و
 هب زین (2225 ،هکسارک و چرآ ؛2225 ،نیزتاباک) تسا هدش فیرعت یراج براجت هب تبسن یگدوشگ و شریذپ ساسحا نتشاد و
 ام) رتمک یناور راشف و یگدرسفا ،بارطضا و رتشیب22دوخ تقفش اب یرایشوهب هک دناهداد ناشن زین هدش ماجنا تاعلاطم .دوش هدرب راک
 .تسا هارمه دنراد شقن دارفا درکلمع شهاک و شیازفا رد دوخ هبون هب هک (2225 ،اودروک و پشیب ،نیتسا ،وریپش ؛2225 ،لیدزیت و

 ساسحا و 22دوخ اب ینابرهم ،یرایشوهب لماع هس ،شهوژپ نیا رد یسررب دروم یاهریغتم زا رگید یکی ناونع هب دوخ تقفش
 و اهتسکش اب هجاوم رد دنتسه رادروخرب ییالاب دوخ تقفش زا هک یدارفا موهفم نیا ساسا رب .دوشیم لماش ار 26یناسنا تاکرتشم
 راوخشن و قارغا سکعرب ای راکنا یاج هب یدرف یاهفعض و اهصقن اب هجاوم ماگنه هب ای دنتسه اهنآ تلع دوخ هک ییاهیماکان
 ،تمیالم هب دوخ اب ،دوخ شنزرس و داقتنا یاج هب ،دنریذپیم ار اهفعض و اهتسکش نیا ،(23یزاسدننامه نوزف نامه ای) اهنآ یرکف
 کرتشم و یناگمه ار بویع و اهیماکان نیا ،اهنآ رد دوخ نتسناد درف هب رصحنم و اهنت یاج هب و دننکیم دروخرب تقفش و ینابرهم
 ،ورنیا زا .(فلا3225 ،فن) دنوش تاهابتشا و اهشزغل راچد دنناوتیم زین اهناسنا یمامت هک دندقتعم و هتسناد اهناسنا یمامت نایم
 تبسن ،دنهد ناشن دوخ زا تالکشم هب تبسن ار یرتشیب شریذپ و هجوت ،الاب دوخ تقفش اب دارفا هک دوریم راظتنا ،بلاطم نیا اب قباطم
 دنشاب هتشاد هلأسم لح رب زکرمت و رتشیب و رتهب یریگدای یوس هب یرتشیب شیارگ ،دنشاب هتشاد یرتمک بارطضا اهتسکش اب هجاوم هب

 هک دناهداد ناشن زین دوخ تقفش هنیمز رد تاعلاطم .دننک لامعا ماجنا رد یرتشیب ینیبشوخ و یدمآراکدوخ ساسحا هجیتن رد و
 ،(2225 ،هیس و نراگاکناستیسیپ ،فن ؛2225 ،ترتیژد و هیس ،فن) رتمک یگدرسفا و بارطضا اب دوخ تقفش سایقم رد الاب تارمن

 «دوخ» هیلع تادیدهت اب هجاوم ماگنه هب رتمک بارطضا ،(3225 ،کیرتاپکریک و دار ،فن) رتشیب یواکجنک و ینیبشوخ ،یماکداش
 .تسا هارمه (6225 ،رتکارپ و تربلیگ) رتمک مرش ساسحا و تراقح ساسحا و (3225 ،دار و کیرتاپکریک ،فن)

 .(6992 ،زنگه) تسا تدمزارد و تدمهاتوک فادها ندروآ تسد هب یارب دوخ راتفر لرتنک تردق ناسنا مهم ییاناوت کی
 هب درف یارب ار ییاههنیزه ،ناشینآ یاه شاداپ مغریلع هک ییاهراتفر هب نتخادرپ زا ندرک یریگولج ،زیمآتیقفوم22یرگمیظنتدوخ
 دوشیم لماش ،دنراد لابند هب ار یرتیریخأت دیاوف هک یفادها بسک یارب ،(ندرک یروخرپ و ندیشک راگیس ،لاثم یارب) دنراد هارمه
 جیاتن یگدنز نوگانوگ یاههطیح رد الاب 29یرگراهمدوخ اب دارفا هک دهدیم ناشن یبرجت دهاوش ،تقیقح رد .(2992 ،ادش و لچیم)
 هک دناهدروآ مهارف ار یدهاوش زین هتفرگ تروص تاعلاطم .(2225 ،هنوب ویزال و رتسیاماب ،ینجنت) دننکیم بسک یرتهب

                                                           
11- Experiential Self-Knowledge 
12- Reflective Self-Knowledge 
13- Mindfulness 
14- Self-Compassion 
15- Self-Kindness 
16- Common Humanity 
17- Over-Identification 
18- Self-Regulation 
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 هب و رتمک یرگشاخرپ و (2992 ،نوسناج و فلو ؛2992 ،ماهاش و زناپ-زنیترام ،نمدلف) یلیصحت رتهب درکلمع اب یرگراهمدوخ
 اب دارفا هک تسا نیا رب ضرف عقاو رد .تسا هارمه (6992 ،ولرپ و متیل) راک طیحم رد رتشیب یعامتجا تراهم یریگراک
 دنناوتیم هک یفنم یاهناجیه رتمک هبرجت ،یلغش فیلاکت رد یصخش یاههتساوخ لخادت ِررتهب لرتنک لیلد هب رتالاب یرگراهمدوخ
 شزیگنا عون رد دناوتیم هک نارگید اب رتملاس یطباور نتشاد و دنشاب هتشاد یلغش رتهب درکلمع و رتشیب زکرمت رد ناسربیسآ یشقن

 .دنهد ناشن دوخ زا ار یرتتیفیک اب یلغش درکلمع ،دشاب رثوم درف یلغش
 زا درف رتشیب تخانش و هجوت رد یزاسهنیمز لیلد هب یهاگآدوخ یاهدنیآرف هک دوریم راظتنا هدش رکذ بلاطم هب هجوت اب نایاپ رد

 اب لامعا ماجنا یارب راتخمدوخ یاهشزیگنا ندرک مهارف لیلد هب یتاذ یناور یاه زاین ءاضرا و شیوخ یصخش براجت و دوخ
 رتنییاپ نازیم اب تسا هدش هداد ناشن هک یناور راشف و یگدرسفا ،بارطضا لباقم رد .دنشاب هتشاد تبثم یاهطبار یلغش درکلمع
 اواک) نامزاس یروهرهب و نادنمراک یلغش درکلمع یارب یفنم یاهدمایپ و هنیزه نتشاد رب رد اب ،نینچمه و یناور و ینامسج تمالس
 یلغش درکلمع نازیم اب یفنم یطابترا ،دنتسه هارمه (2232 ،یرکسع و هدازیداه ،برع ،یدابآ تزع ربجنر ؛2992 ،کارا و یماک
 .دنشاب هتشاد دارفا

 شور
 لاس رد هک راوزبس ناتسرهش ییامنهار عطقم درم ناملعم هیلک ار رضاح شهوژپ یرامآ هعماج .تسا یگتسبمه عون زا شهوژپ نیا

 زا شهوژپ نیا رد .دنهدیم لیکشت دندوب راک هب لوغشم ناتسرهش نیا هقطنم 2 رد و هدوب شرورپ و شزومآ یمسر مادختسا رد 2932
 دش باختنا یفداصت روط هب هقطنم کی رظن دروم هقطنم 2 زا هک بیترتنیدب .دش هدافتسا یاهلحرم کی یا هشوخ یریگهنومن شور
 یراکمه زا رفن 6 لیامت مدع اب تیاهن رد اّمما .دندش هتفرگ رظن رد هنومن ناونع هب ،رفن 225 دادعت هب ،هقطنم نآ ناملعم هیلک و (2 هقطنم)
 هدافتسا دروم رازبا .دنداد لیکشت ار رضاح شهوژپ هنومن ،22/2 درادناتسا فارحنا و 32/33 ینس نیگنایم اب رفن 235 دادعت ،شهوژپ رد
 :زا دندوب ترابع شهوژپ نیا رد

 یاراد هک تسا هدش هتخاس ریدمریغ ِرنادنمراک یارب (2992) نوسرتاپ طسوت52یلغش درکلمع همانشسرپ :یلغش درکلمع همانشسرپ
 نومزآ زاب-نومزآ ییایاپ و خابنورک یافلآ .دوشیم هداد خساپ (تردنب =2 ،هشیمه =2) یا هجرد 2 ترکیل فیط رد و هدوب هدام 22
 .(2232 ،یماعن و نکرکش) تسا هدش شرازگ 32/2 و 22/2 ناریا رد هتفرگ تروص هعلاطم رد سایقم نیا

 25 لماش (2225 ،یسد و نمچک ،نایار ،ایدراگال) 52یتخانشناور نیداینب یاهزاین سایقم :یتخانشناور نیداینب یاهزاین همانشسرپ 
 هعلاطم رد .تسا هدش یدنبهجرد (تسا تسرد رایسب =3 ،تسین تسرد ًاالصا =2) یاهجرد 3 ترکیل فیط ساسا رب هک تسا هدام

 ،29/2 ،29/2 بیترت هب کیتنامور کیرش و ناتسود ،ردام ،ردپ یور نآ یارجا زا لصاح ییایاپ بیارض (2225) ناراکمه و ایدراگال
 ،2225 ،ناراکمه و ایدراگال) تسا هدش هداد ناشن بولطم هدش ماجنا یاهشهوژپ رد سایقم نیا ییاور .دش شرازگ 29/2 و 92/2

 و ناریدم یاههنومن یور رب سایقم نیا خابنورک یافلآ ،نینچمه .(9225 ،ناراکمه و نانگگ ،رنتسئوک ،سارگنیج ،وجم ،ایاکساویلیم
  .(2225 ،نوستاو و ینابرق) تسا هدوب ناسون رد 93/2 ات 63/2 نیب یناریا نایوجشناد

 هدام 52 لماش هک تسا هدش هتخاس (2225) ناراکمه و ینابرق طسوت 55یماجسنا یسانشدوخ سایقم  :یماجسنا یسانشدوخ سایقم
 و ینابرق .دنهد خساپ نآ هب (تسرد ًااتدمع =ب ،تسردان ًااتدمع =فلا) یاهجرد 2 ترکیل فیط رد تسیابیم ناگدنهدخساپ و تسا

                                                           
20- Job Performance Questioner (GPQ) 
21- Basic Psychological Needs Questioner (BPNQ) 
22- Integrative Self-Knowledge (ISK) 
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 لوا هنومن رد بیترت هب ار سایقم خابنورک یافلآ ،ییاکیرمآ هنومن هس و یناریا هنومن هس یور رب دوخ هعلاطم رد (2225) ناراکمه
 و 23/2 ییاکیرمآ مود هنومن ،23/2 ییاکیرمآ لوا هنومن رد بیترت هب و 22/2 یناریا موس هنومن و 22/2 یناریا مود هنومن ،52/2 یناریا
  .تفرگ رارق دییأت دروم هعلاطم نیا رد زین سایقم یشیازفا و یقارتفا ،کالم ،ارگمه رابتعا .دنداد شرازگ 23/2 ییاکیرمآ موس هنومن

 =2 ،زگره ًاابیرقت =2) یاهجرد 2 ترکیل فیط رد هدام 52 لماش (3225 ،نایار و نوارب) 53یرایشوهب سایقم :یرایشوهب سایقم
 رد .(3225 ،نایار و نوارب) تسا هدش شرازگ 32/2 ات 52/2 نیب هنومن 3 یور رب ارجا اب سایقم نیا خابنورک یافلآ .تسا (ًاابیرقت
 هدش شرازگ 52/2 یناریا هنومن رد سایقم نیا ییایاپ .تسا طبترم رتمک یناور راشف و نییاپ یگتفشآ اب الاب تارمن یرایشوهب سایقم
 .(2232 ،روپیمساق) تسا

 دوخ اب ینابرهم یلصا لماع هس لماش (2225 ،تچاگنو و فن ،ریماپ ،سیر)52دوخ تقفش سایقم :هاتوک مرف-دوخ تقفش سایقم
 نیا دنلب مرف .تسا یزاسدننامه نوزف لباقم رد یرایشوهب و اوزنا لباقم رد یناسنا تاکرتشم ساسحا ،دوخ دروم رد تواضق لباقم رد
 ،زگره ًاابیرقت =2) یاهجرد 2 ترکیل فیط رد تسیابیم ناگدنهدخساپ هک تسا هدام 52 لماش نآ هاتوک مرف و هدام 25 لماش سایقم
 .دناهدرک شرازگ 62/2 ار سایقم ینورد یناسمه دوخ هعلاطم رد (2225) ناراکمه و سیر .دنهد خساپ اهترابع هب (هشیمه ًاابیرقت =2
 .داد ناشن ار دوخ تقفش ِرمود هبترم لماع کی و هدش نایب لماع 6 ،سایقم دنلب مرف نوچمه زین سایقم داوم لماع لیلحت

 =2) یاهجرد 2 ترکیل فیط اب 52یناور راشف و بارطضا ،یگدرسفا سایقم :یلاوس 25-یناور راشف و بارطضا ،یگدرسفا سایقم
 هعلاطم نیا رد .(2992 ،دنایبول و دنایبول) تسا هدش یحارط یناور راشف و بارطضا ،یگدرسفا شجنس تهج رد (هشیمه =2 ،تقوچیه
 اب ار سایقم نیا یگتسبمه (2992) دنایبول و دنایبول .تفر راک هب یناور تمالس یاهصخاش ناونع هب داعبا نیمه شجنس تهج زین
 دییأت دروم (2232) یرالاس و یرغصا ،یبحاص شهوژپ رد رازبا نیا رابتعا زین ناریا رد .دناهدرک شرازگ 2/2 کب یگدرسفا همانشسرپ
 .تسا هتفرگ رارق

 63 لماش سایقم نیا دنلب مرف  .تسا هدش هتخاس (2225) ناراکمه و ینجنت طسوت56یرگراهمدوخ سایقم :یرگراهمدوخ سایقم
 ،ًاالصا =2) یاهجرد 2 ترکیل فیط رد ناگدنهدخساپ و تسا هدام 32 لماش دش هدافتسا رضاح شهوژپ رد هک نآ هاتوک مرف و هدام
 .تسا هدش شرازگ 92/2 و 32/2 بیترت هب هناگادج هعلاطم ود رد سایقم نیا ینورد یناسمه .دنهدیم خساپ نآ هب (دایز رایسب =2
 ناریا رد سایقم نیا ینورد رابتعا .(2225 ،ناراکمه و ینجنت) تسا هدمآ تسد هب 32/2 سایقم نیا نومزآ زاب-نومزآ ییایاپ نینچمه
  .تسا هدش شرازگ 22/2 (2225) ماهگنیناک و هدازاضر ،نوستاو ،ینابرق شهوژپ رد
 اههتفای

 .تسا هدش هداد ناشن 2 هرامش لودج رد شهوژپ یاهریغتم خابنورک یافلآ و درادناتسا فارحنا ،نیگنایم
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23- Mindfulness Scale (MS) 
24- Self-Compassion Scale (SCS) 
25- Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS) 
26- Self-Control Scale (SCS) 
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 شهوژپ یاهریغتم خابنورک یافلآ و درادناتسا فارحنا ،نیگنایم :1 لودج
 خابنورک یافلآ درادناتسا فارحنا نیگنایم 
 39/2 53/22 63/32 یلغش درکلمع

 93/2 36/2 22/32 یسانشدوخ
 96/2 22/2 22/65 یوریپدوخ
 63/2 32/2 29/35 یگتسیاش
 62/2 22/3 29/22 طابترا

 23/2 22/3 33/22 دوخ تقفش
 96/2 23/22 53/332 یرایشوهب
 26/2 36/3 23/62 یرگراهمدوخ
 22/2 32/2 26/52 یناور راشف

 22/2 56/3 23/52 بارطضا
 23/2 23/3 26/22 یگدرسفا

 ،دوخ تقفش ،یرایشوهب ،یماجسنا یسانشدوخ ،یتخانشناور نیداینب یاهزاین ءاضرا اب یلغش درکلمع نیب هطبار یسررب تهج
 سیرتام .دش هدافتسا یبتارمهلسلس نویسرگر لیلحت و نوسریپ یگتسبمه بیرض زا ناور تمالس یاهصخاش و یرگراهمدوخ
 یوریپدوخ هب زاین ءاضرا اب یلغش درکلمع ،دوشیم هدهاشم هک روطنامه .تسا هدمآ 5 هرامش لودج رد شهوژپ یاهریغتم یگتسبمه
 .دراد یفنم یگتسبمه یناور راشف و یگدرسفا ،بارطضا اب و تبثم یگتسبمه یرگراهمدوخ و یرایشوهب ،دوخ تقفش ،طابترا و

 شهوژپ یاهریغتم یگتسبمه سیرتام :0 لودج
 ریغتم               2                   5 3 2 2 6 3 2 9 22 22

          
2 

 درکلمع .2
 یلغش

         
 یسانشدوخ .5 25/2** 2

        
 یوریپدوخ .3 32/2** -92/2 2

       
 یگتسیاش .2 -2/2 -25/2** 23/2** 2

      
 طابترا .2 22/2* 22/2 22/2** 92/2** 2

     
 دوخ تقفش .6 25/2** 22/2** 22/2 22/2 25/2** 2

    
 یرایشوهب .3 53/2** 35/2** 52/2 -52/2 -22/2 23/2** 2

   
 یرگراهمدوخ .2 25/2** -92/2 32/2 -62/2 52/2 -22/2* -32/2 2

  
 یناور راشف .9 -32/2** -32/2** 22/2 62/2* -52/2 -22/2** -33/2** 92/2 2

 
 بارطضا .22 -25/2** -22/2** -22/2* 22/2 -55/2** -52/2** -23/2** 52/2 22/2** 2

 یگدرسفا .22 -25/2** -23/2** -22/2 -22/2 -32/2* -52/2** -22/2 32/2 22/2** 62/2** 2

                                                                                                                                                         22/2 > P ** 2/2 > P *      

 تمالس یاهصخاش و یناور نیداینب یاهزاین ،دوخ تقفش ،یرایشوهب ،یرگراهمدوخ ،یسانشدوخ ِریبتارمهلسلس نویسرگر لیلحت
 گرزب نینچمه و اهریغتم زا یخرب یگدننکینیبشیپ مدع لیلد هب .تسا هدش هداد ناشن 3 هرامش لودج رد یلغش درکلمع رب ناور
 .دناهدمآ 3 هرامش لودج رد دندش رادانعم یرامآ ظاحل هب هک ییاهریغتم اهنت ،اهریغتم همه نتفرگ رظن رد تروص رد لودج ندش
 .دننکیم ینیبشیپ ار یلغش درکلمع یفنم روط هب یناور راشف و تبثم روط هب یرایشوهب و یوریپدوخ دوشیم هدهاشم هک روطنامه
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 رب ناور تمالس یاهصخاش و دوخ تقفش ،یرایشوهب ،یرگراهمدوخ ،یسانشدوخ ،یناور نیداینب یاهزاین یبتارمهلسلس نویسرگر لیلحت :9 لودج

 یلغش درکلمع

 موس هبترم مود هبترم لوا هبترم

   یناور راشف یوریپدوخ یرایشوهب   یوریپدوخ یرایشوهب   یرایشوهب 
 ᵝ Adjusted 

R2 
F ᵝ ᵝ Δ R2 F ᵝ ᵝ ᵝ Δ R2 F 

 درکلمع
 یلغش

***35/2 ***22/2 ***52/22 ***25/2 *62/2 32/2 ***23/3 ***92/2 *92/2 *32/2- 22/2 ***33/2 

22/2 = P *** 22/2 > P * 

 یریگهجیتن و ثحب

 ،دوخ تقفش ،یرایشوهب ،یماجسنا یسانشدوخ ،یتخانشناور نیداینب یاهزاین ءاضرا نیب هطبار یسررب ،رضاح شهوژپ زا فده
 یگتسبمه لیلحت جیاتن  .دوب ناملعم یلغش درکلمع اب (یناور راشف ،بارطضا ،یگدرسفا) ناور تمالس یاهصخاش و یرگراهمدوخ
 اب یگدرسفا و بارطضا ،یناور راشف ،لباقم رد و تبثم یگتسبمه یلغش درکلمع اب یگتسیاش هب زاین زج هب اهریغتم نیا یمامت داد ناشن

 یرایشوهب طسوت یلغش درکلمع هکداد ناشن یبتارمهلسلس نویسرگر لیلحت ،نیا رب هوالع .دنراد یفنم یگتسبمه ناملعم یلغش درکلمع
 .دوشیم ینیبشیپ یفنم روط هب یناور راشف طسوت و تبثم روط هب یوریپدوخ هب زاین و

 (2225 ،یدشرا)  شهوژپ نیا اب طبترم یلبق هعلاطم اهنت هجیتن اب طابترا و یوریپدوخ ِریتخانشناور نیداینب یاهزاین تبثم یگتسبمه
 ،یوریپدوخ) یتخانشناور نیداینب یاهزاین ءاضرا ،دارفا یوریپدوخ زا تیامح ،(2225) یدشرا شهوژپ قبط .دراد یناوخمه
 کی رد ،عقاو رد .درک دهاوخ ینیبشیپ ار یلغش شزیگنا و درکلمع ،دوخ هبون هب زین نآ هک دنکیم ینیبشیپ ار (طابترا و یگتسیاش
 هدش هئارا یاهشزرا زا یوریپ و لامعا هب نتخادرپ اب هطبار رد لقعت و رایتخا ،باختنا قح نداد اب ،نیداینب یناور یاهزاین یماح طیحم
 دنزادرپب اهراتفر و لامعا یریگیپ و یراذگشزرا هب دوخ هدارا و باختنا ،تساوخ هب دارفا هک دوشیم مهارف هنیمز نیا ،طیحم طسوت
 رد یرتشیب یرادیاپ ،دنهد ماجنا یرتشیب تیفیک اب ار تیلاعف ،دنربب تذل نآ زا هقالع دروم یاهراتفر هب نتخادرپ ببس هب ،ورنیا زا و
 و تسکنیتسنو .(6232 ،ویر ؛2225 ،نایار و یسد) دننک لح و هتفریذپ رتهب ار نآ زا یشان تالکشم و دنهد ناشن دوخ زا لمع نآ
 یاهتیلاعف رد رتقیمع لاغتشا اب یوریپدوخ زا تیامح هک دنداد ناشن یسرد داوم یریگدای هنیمز رد هعلاطم نیدنچ رد زین شناراکمه
 ،یسد و تیاوید .چا ،تیاوید .سا ،زنل ،تسکنیتسنو) تسا هارمه رتهب یموهفم یریگدای و درکلمع رد رتشیب یرادیاپ ،یریگدای
 اب  یراک طیحم رد یناور زاین هس نیا ءاضرا ،هتشذگ نیا زا .(6225 ،ناراکمه و تسکنیتسنو ؛2225 ،ناراکمه و تسکنیتسنو ؛2225
 ءاضرا ،ورنیا زا ،(2225 ،ناراکمه و دراب) دراد هطبار یفنم روط هب بارطضا اب و تبثم روط هب یگدنزرس و ناور تمالس ،دوختمرح
 هتشاد شقن اهنآ یلغش رتهب درکلمع رد دارفا ینامسج و یناور تمالس رب یراذگریثأت اب میقتسمریغ روط هب دناوتیم یناور یاهزاین
 .دشاب

 نایار و یسد اب قباطم هک تفگ ناوتیم ناملعم یلغش درکلمع و یگتسیاش هب زاین ءاضرا نایم رادانعم هطبار مدع ،صوصخ رد
 تیامح دارفا نیداینب یاهزاین زا هطوبرم طیحم هک دنراد تبثم تاریثأت و دنوشیم ءاضرا یتخانشناور نیداینب یاهزاین یتقو (2225)
 زاین نیا ءاضرا یارب ار مزال طیارش و دنکیمن تیامح اهنآ یگتسیاش هب زاین زا ناملعم یعامتجا و یلغش طیحم هک لیلد نیا هب .دنک
 ندوب نییاپ ،لاثم یارب) دوشیم دوخ لغش زا ناملعم یگدروخرس بجوم هک دنکیم مهارف ار ییاههنیمز ًااضعب و دروآیمن مهارف
 ندرکن لمع و اهنآ لیصحت همادا هنیمز ندرکن مهارف ،هطوبرم یاهنامزاس فرط زا قیوشت مدع ،تابلاطم تخادرپ مدع ،اهدزمتسد
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 رثا درف درکلمع رب اهنت هن ،طیارش لیبق نیا ،نیاربانب .دوشیمن ءاضرا یگتسیاش هب اهنآ زاین (دوخ یاههدعو هب هطوبرم یاهنامزاس
  .دننک مهارف زین ار نآ بیرخت و نتفای شهاک هنیمز تسا نکمم هکلب دنراذگیمن یتبثم

 دناوتیم لامتحا هس ،صوصخ نیا رد .دوب یلغش درکلمع و یماجسنا یسانشدوخ نیب تبثم یگتسبمه ،شهوژپ نیا رگید هتفای
 یناور یاهزاین ءاضرا اب یماجسنا یسانشدوخ هک تسا هدش هداد ناشن (6225) نوستاو و ینابرق هعلاطم رد ،هکنیا لوا .دوش حرطم
 هب لامعا ماجنا و نتخادرپ اب یناور نیداینب یاهزاین ءاضرا ،دش نایب یلبق هتفای نییبت رد هک روطنامه و دراد تبثم یگتسبمه نیداینب

 دناوتیم یماجسنا یسانشدوخ ،ورنیا زا .دوشیم بجوم لامعا رد ار رتشیب یرادیاپ و اهراتفر رد ار یرتالاب تیفیک ،راتخمدوخ لیالد
 شوه اب یماجسنا یسانشدوخ هک دناهداد ناشن تاعلاطم هکنیا مود .دوش بجوم ار یلغش درکلمع شیازفا ،یناور یاهزاین ءاضرا اب

 ،ناراکمه و ینابرق ؛3225 ،ناراکمه و ینابرق) تسا هارمه یناریا ناریدم رد هدنزاس رکفت و53ینورد لرتنک نوناک ،رتالاب یناجیه
 نیب رتشیب بسانت ،ورنیا زا و شلغش و دوخ یاهیگژیو زا درف رتهب تخانش اب دنناوتیم دوخ هبون هب زین اهیگژیو نیا هک (ب2225
 ار یلغش رتهب درکلمع هنیمز ،اهدمایپ رب طلست ساسحا و تیعقوم اب بسانتم و عقوم هب تامیمصت نتفرگ ،یلغش و یدرف یاهیگژیو
 و شریذپ ،هجوت اب هدنیآ و هتشذگ ،لاح نامز رد دوخ براجت هب تبسن درف ،یماجسنا یسانشدوخ رد هکنیا تیاهن رد .دننک مهارف

-یم ماجنا درف هک یلامعا رد زغم هدیچیپ و یلاع حوطس ندشریگرد قیرط زا) دزادرپیم اهنآ لیلحت هب و هدرک دروخرب یگدوشگ
 .دوش بجوم ار یلغش رتهب درکلمع و لغش رد رتهب تامیمصت نتفرگ ییاناوت ،قیرط نیدب دناوتیم یسانشدوخ ،ورنیا زا .(دهد

-نآ زا تفگ ناوتیم یرایشوهب طسوت یلغش درکلمع تبثم ینیبشیپ و یلغش درکلمع و یرایشوهب تبثم یگتسبمه صوصخ رد
 شهاک لیلد هب یرایشوهب ،(2332 ،نیفیرگ و دهروم) دراد هارمه هب یلغش درکلمع شهاک رد ار شقن نیرتمهم یناور راشف هک ییاج
 و یمسج تمالس شیازفا و ندشرتهب هنیمز ،(3225 ،ریب) قلخ یشخبمظن هب کمک و بارطضا و درد ،هدش کاردا یناور راشف نازیم
 ندش رتهب و شیازفا اب یرایشوهب ،دنتسه رثوم یلغش درکلمع رد یناور و یمسج تمالس هک اجنآ زا و دنکیم مهارف ار درف یناور
 تمواقم نودب و زاب لکش هب ار نآ و دراد هجوت دوخ هظحل هظحل هب درف ،یرایشوهب رد ،رگید فرط زا .دباییم طابترا یلغش درکلمع
 مه هک دهد ناشن دوخ زا یرتبسانم شنکاو ،نآ زا یشان یراک تالکشم و لغش اب دروخرب رد درف دوشیم بجوم رما نیا ،دریذپیم
 نیدب و دوش یریگولج درف رب نآ برخم تاریثأت و یفنم راکفا یریگلکش زا مه و دریگ ماجنا یرتهب تیفیک اب راک دوریم لامتحا
 .تسا راظتنا دروم یلغش تیعضو ندشرتهب ،بیترت

 ،دوخ تقفش یاههفلوم زا یکی هکنیا لوا ،دنکیم حرطم ار لامتحا دنچ یلغش درکلمع و دوخ تقفش تبثم یگتسبمه     
 هب دوخ تقفش رد هکنیا مود .دوش بجوم ار رتهب یلغش درکلمع دناوتیم یرایشوهب هک دش نایب قوف بلاطم رد و تسا یرایشوهب

 و اهنآ نتسناد یناگمه ،دوخ اب ینابرهم ،اهنآ ییامنگرزب ای راکنا زا بانتجا ،اهنآ شریذپ رب اهتسکش و تالکشم اب هجاوم ماگنه
 یفنم تاناجیه رد ندش قرغ یاج هب دارفا ات دنوشیم ببس دراوم نیا .(فلا3225 ،فن) دوشیم دیکات اهنآ ندرک لح رب زکرمت
 و یفنم یاهدمایپ نیا رد ندوب اهنت و اوزنا ساسحا و دوخ نتسناد رصقم ،اهنآ یرامشزیچان و راکنا سکع رب ای اهتسکش زا یشان

 دنراد ییالاب دوخ تقفش هک یدارفا ،هکنیا ًااتیاهن .دنزادرپب اهنآ ناربج طیارش ندرک مهارف و اهنآ شریذپ هب ،یداقتنادوخ و شنزرس
 ،یماکداش نوچ ییاهیگژیو زا هکلب ،دنتسه رود هب یفنم تاناجیه هجیتن رد و یساوسو یاهراوخشن و هنانیبدب راکفا نتشاد زا اهنت هن

 و رتالاب تیقفوم راظتنا ،اهیگژیو نیا هک (2225 ،یلاهیم تنزکیس و نمگیلس) دنرادروخرب یروآون و شاکنک ،یواکجنک ،ینیبشوخ

                                                           
27- Internal Locus of Control  
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 بجوم ار یلغش رتهب درکلمع ،ورنیا زا و تالکشم ناربج و تیقفوم هب دیما ،درف رتشیب شالت ،اهتیلاعف و اهراک رد رتشیب تماقتسا
 .دنوشیم

 تیعقوم رد رتالاب یرگراهمدوخ ،ًاالوا ،دوشیم حرطم ریز تالامتحا یلغش درکلمع و یرگراهمدوخ تبثم یگتسبمه صوصخ رد
-یگژیو رتهب تخانش نمض درف ،ورنیا زا .دریگ رارق یدرف یاههتساوخ و اهاضاقت ریثأتتحت رتمک ،درف لغش هک دوشیم ثعاب یلغش
 تمرح ،رتهب یراگزاس اب هک یرگراهمدوخ ،ًاامود .ددنبیم راک هب نآ نوگانوگ طیارش اب ندش وربور یارب یرتهب یاههویش ،لغش یاه
 رتشیب یتمالس و (رتهب یراگزاس تلع هب) یباداش بجوم ،(2225 ،ناراکمه و ینجنت) تسا هارمه رتهب یطابترا یاهتراهم و رتالاب دوخ
 .دننکیم دوخ هلوحم فیاظو ماجنا فرص ار یرتشیب یژرنا و تقو دارفا ،ورنیا زا و هدش دارفا رد (طابترا نیداینب زاین ءاضرا تلع هب)
 ،ناراکمه و ینجنت) دنهد ماجنا عقوم هب ار دوخ فیاظو و فیلاکت تسیابیم هکنآ لیلد هب ،رتالاب یرگراهمدوخ اب دارفا ،تیاهن رد
 دوخ راک ماجنا یارب یرتبسانم یاهشور زا ،دننکیم دوخ راک رب یرتشیب زکرمت ،دننکیم هدافتسا یرتهب وحن هب نامز زا ،(2225
 و شیازفا اب دناوتیم یرگراهم دوخ ،ورنیا زا .دننکیم رظنفرص رتهب جیاتن هب ندیسر یارب تیمها مک یاهدمایپ زا و دنریگیم هرهب
  .دشاب طابترا رد یلغش درکلمع دوبهب

 اب دناوتیم یناور راشف طسوت یلغش درکلمع یفنم ینیبشیپ و یلغش درکلمع اب یگدرسفا و یناور راشف ،بارطضا یفنم یگتسبمه
 درکلمع تیفیک نازیم رد .دشاب نییبت لباق ناسنا ناور و مسج رب ریغتم هس نیا یراتفر و یناجیه ،یتخانش برخم تاریثأت هب هجوت

 رارق یب و یبصع یگتسخ داجیا قیرط زا بارطضا اما .تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا یناور و یمسج تمالس نتشاد ،دارفا ِریلغش
 دوجو هب ،هجیگرس و دردرس داجیا ،عیرس و مظنمان سفنت و بلق شپت داجیا ،یباوخدب و یباوخیب ،ینارگن و سرت داجیا ،ندرک
 داجیا اب یگدرسفا ،یگدنامرد و نانیمطا مدع داجیا و یعامتجا یاهتیعقوم و راک لحم زا تبیغ ،هظفاح و زکرمت رد لکشم ندروآ
-دیماان راکفا دیلوت ،ندب یژرنا شهاک ،اهتیلاعف ماجنا زا یتذلیب ساسحا داجیا ،یناهگان یاهدردرس ،ینیگمغ ،باوخ تالکشم
 ،یشراوگ تالالتخا ،نوخ راشف ندرب الاب قیرط زا یناور راشف ،تیاهن رد و یگتسخ داجیا و اهتیلاعف ماجنا یارب هزیگنا مدع ،هدننک
-نیا زا و هتشاذگ برخم و یفنم ریثأت لغاش دارفا یناور و یمسج تمالس رب یبلق هلمح و یبلق ییاسران ،بلق متیر رد لالتخا ،دردرس
 .دش دنهاوخ یلغش درکلمع تیفیک شهاک ثعاب ،ور

 و اهشرگن نایب رد یریگوس اب دنناوتیم هک یشرازگدوخ یاهرازبا زا هدافتسا لیبق زا شهوژپ یاهتیدودحم هب هجوت اب ،نایاپ رد
 یشهوژپ حرط زا هدافتسا ،دنشاب هارمه اهنآ رادوس نایب هجیتن رد و اهشرگن و تارظن یخرب هب یرایشوهان و یهاگآان و اهیبایزرا

 و فیعض یراکمه و رکذم ناگدننکتکراشم اهنت دوجو ،تسا ناوتان شهوژپ یاهریغتم یلولعم و تلع هطبار نییبت رد هک یگتسبمه
 یسررب ،رضاح شهوژپ رد هدش حرطم یاهتیدودحم عفر ،شهوژپ یارجا رد شرورپ و شزومآ تارادا نیلوئسم ریگ اپ و تسد
 یاهدنیآرف یراذگریثأت رتقیقد یسررب و دارفا یناور یاهزاین زا فلتخم یتیامح تاجرد اب ییاهطیحم رد دارفا یلغش درکلمع
 .دنتسه یتآ یاهشهوژپ یارب یتاداهنشیپ نوگانوگ فیلاگت و لئاسم رد دارفا درکلمع تیفیک نازیم رد یهاگآدوخ و یسانشدوخ
 عبانم
 تحت یاهناتسرامیب فلتخم یاهشخب ناریدم درکلمع رب سرتسا ریثأت .(2232) .ا .ر ،یرکسع ،.ف ،هداز یداه ،.م ،برع ،.م ،یدابآ تزع ربجنر

 .22-2 ،(5 و 2) 2 ،دزی تشادهب هدکشناد یشهوژپ همان لصف .نارهت یکشزپ مولع هاگشناد ششوپ
 .مجنپ پاچ .شیاریو تاراشتنا :نارهت .(یدمحم دیس ییحی همجرت) .ناجیه و شزیگنا .(6232) .م .ج ،ویر
 یدحوم اضر ،بسن حلاص نیسحمالغ همجرت) .(عجرم باتک) یزرواشک جیورت دوبهب .(2232) .یج ،وکنارفوس و ،.یپ ،تربار ،.یئ .ب ،نوسناوس

 .اه همانرب قیفلت و تاعلاطم رتفد ،یرادرب هرهب یاه ماظن و جیورت تنواعم ،یزرواشک داهج ترازو .(لیعامسا ،یدرکهد یمرک و
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 .شناد هاگن رشن :نارهت .نانکراک روما و یناسنا عبانم تیریدم .(2232) .ر .س  ،نیداوج دیس
 یاه هناخراک زا یخرب نانکراک رد یلغش درکلمع و ینامزاس یتدم راتفر اب یلغش یدونشخ هطبار یسررب .(2232) .ع ،یماعن و ،.ح ،نکرکش

 .55-2 ،(2 و 3) 3 ،زاوها نارمچ هاگشناد یسانشناور و یتیبرت مولع هلجم .زاوها
 تیریدم نامزاس شورف ناریدم یلغش تیاضر اب یلغش تیعقوم رد یهاگآدوخ هطبار یسررب .(9232) .ح ،یفیرش اشاپ و ،.آ ،یدرولب حلاص

 .35-25 ،(5) 2 ،ینامزاس/یتعنص یسانشناور یاههزات همانلصف .ناریا یتعنص

 .یناریا تیعمج یارب (DASS-21) یگدینت و بارطضا ،یگدرسفا سایقم یبای رابتعا .(2232) .س .ر ،یرالاس و ،.ج .م ،یرغصا .ع ،یبحاص
 .955-255 ،2 ،یناریا ناسانش ناور همانلصف

 دازآ یاههاگشناد ناسردم درکلمع رب هاگشناد ینامزاس وج هطبار یسررب .(2932) .ط ،یبوبحم و ،.ر ،یدهاز ،.ع .ک ،یمرک ،.ج .س ،یرداق
 .22-33 ،(3) 5 ،ینامزاس/یتعنص یسانشناور یاههزات همانلصف .یمالسا

 ،یمومع یسانشناور دشرا یسانشراک هماننایاپ .یقورع-یبلق نارامیب رد یتخانشناور نیداینب یاهزاین و یدنمشوهب هطبار .(2232) .ی ،روپ یمساق
 .نارهت هاگشناد

 .دیراورم تاراشتنا :نارهت .(هدازرامعم اضرمالغ و یناولا یدهم دیس همجرت) .ینامزاس راتفر .(2332) .نیفیرگ و دهروم
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