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 چکيدٌ
ٍوایـْ ؿازگاری ازحَاؾی و جاب آوری رواِكّاظحی وايغیُ دارای لؼزِغ ٓغف پژوٓف صاضؼ ةؼرؿی 

ِمؼ از وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل و  50ٍؿًٕل و ؾادی قٔؼ قیؼاز ةٕد. ةؼ اؿاس َِِْٕ گیؼی در دؿحؼس، 

( و جاب 1961ِمؼ از وايغیُ کٕدکان ؾادی اِحعاب قغه  و پؼؿف ِاٍْ ٓای ؿازگاری ازحَاؾی ةى) 52

صاکی از آن اؿث کْ ةیُ  T( را جکَیى کؼدِغ. ِحایر صامى از آزٍٕن 2003یغؿٕن)آوری کاِؼ و دیٕ

ؿازگاری ازحَاؾی و جاب آوری وايغیُ دارای لؼزِغ ٍؿًٕل و ؾادی جماوت ٍؿّاداری وزٕد دارد 

َٓیّعٕر ِحایر صامى از جضًیى واریاِؾ چّغ ٍحقیؼه ٍی دٓغ کْ ةیُ زیؼٍویاس ٓای جاب آوری 

وايغیُ لؼزِغان ٍؿًٕل و ؾادی جماوت ٍؿّاداری وزٕد دارد و ةا جٕزْ ةْ زغول  رواِكّاظحی در ةیُ

ٍیاِگیُ ٓا ؿعش ؿازگاری ازحَاؾی و جاب آوری رواِكّاظحی وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل ةْ ظٕر ٍؿّاداری 

پاییُ جؼ از وايغیُ کٕدکان ؾادی ٍی ةاقغ. َٓچّیُ ِحایر صامى از رگؼؿیٕن ظعی ِكان داد کْ جاب 

 جٕان پیف ةیّی ؿازگاری ازحَاؾی را دارد. 275/0آوری 

وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل و وايغیُ کٕدکان ، ، ؿازگاری ازحَاؾیجاب آوری رواِكّاظحی :ياصگان کليدي
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 ممدمٍ         
ؿالٍث رواِی و زـَی، ِیاز و ظٕاؿحْ ی َْٓ اِـان ٓا اؿث و َْٓ ی ٍا جالش ٍی کّیٌ کْ ةؼای ةؼهؼاری ارجتاظات ؿايٌ، 

قعنیث ٓای ؿايَی در زِغگی پیغا کّیٌ. ظإِاده ؿايٌ و ٍٕلن ٍسَٕؾْ ای اؿث کْ در آن، َْٓ ی اؾضاء ٍٕلن ٓـحّغ و َْٓ ی 

لوی دارد. اؾضای ایُ ظإِاده ٍی جٕاِّغ از هغرت ٓای اِـاِی ظٕد اؿحماده کّّغ. آِٔا از ایُ هغرجٔا ٍّاؿتات ٍیان الؼاد آن روال ظتیؿی و ٍٕ

ةؼای ٍكارکث و جؿاون و ارضاء ِیازٓای لؼدی و زَؿی ظٕد اؿحماده ٍی کّّغ. ظإِاده ؿايٌ ظاك ؿايَی اؿث کْ در آن الؼاد رقغ ؿايٌ 

 دارِغ و اِـأِا ةايـ ٍی قِٕغ. 

در ظإِاده، ادؼ زیادی روی واکّف الؼاد ظإِاده ِـتث ةْ یکغیگؼ دارد، ةعنٕص وهحی کْ کٕدك  1یک کٕدك ٍؿًٕلجٕيغ و رقغ 

او  ٍؿًٕيیث قغیغ و یا چّغ ٍؿًٕيیث را ةا ٌٓ دارد. در ةیكحؼ  ظإِاده ٓا ٍادر ةیكحؼیُ دقٕاری و لكار را در ِگٔغاری کٕدك جسؼةْ ٍی کّغ.

ٍاِّغ آٍاده کؼدن فػا، قـحُ يتاس ٓا و ظؼیغ ٓمحگی ظاِْ و کَک در جکايیك ٍغرؿْ را اِسام دٓغ. ٍغت  دیگؼ هادر ِیـث کارٓای هتًی

زٍاِی را کْ مؼف  جٕزْ ةْ الؼاد ظإِاده ٍی کؼد، ةْ ٍیؽان زیادی کآف ٍی یاةغ، زیؼا ةیكحؼ وهث او مؼف ٍٕاػتث و جاٍیُ اصحیازات 

رٓای هتًی، ؿایؼ اؾضای ظإِاده، ٍؿَٕال ةایغ ةیكحؼ اصـاس ٍـئٕيیث ةکّّغ. ٍَکُ اؿث کٕدك ٍؿًٕل ٍی قٕد. ةا دور قغن ٍادر از کا

ةؼای الؼاد دیگؼ ظإِاده، ؿازگاری ةا لكارٓا و إٍر زغیغ کْ ِاقی از وزٕد کٕدك ٍؿًٕل اؿث، ةـیار ٍكکى ةاقغ. اٍکان دارد ٓؼ ؾضٕ 

(. از 1380ٕاِّغ ةْ ٍادر در ِگٔغاری ةچْ ی ٍؿًٕل کَک کّغ) ادیب ؿؼقکی، ظإِاده، اصحیازات و کارٓای قعنی ظٕد را جقییؼ دٓغ، جا ةح

اؿث کْ زایگاه ویژه ای در صٕزه  2زًَْ ؾٕاًٍی کْ ةاؾخ ؿازگاری ٓؼ چْ ةیكحؼ آدٍی ةا ِیاز ٓا و جٔغیغ ٓای زِغگی ٍی گؼدد جاب آوری

 (.1388ؿًیَی، ؛ ةْ ِوى از 2001روان قّاؿی رقغ، ظإِاده و ةٔغاقث رواِی دارد)وايؼ، 

( جاب آوری را یک لؼایّغ جٕاِایی، یا پیاٍغ ؿازگاری ٍٕلویث آٍیؽ ةا قؼایط جٔغیغ کّّغه جؿؼیك َِٕده 1991گارٍؽی و ٍاؿحُ )

( جاب آوری را ؿازگاری ٍذتث لؼد در واکّف ةْ قؼایط ِاگٕار)آؿیب ٓا و جٔغیغات( ٍی داِغ. ايتحْ جاب آوری، جّٔا پایغاری 2001اِغ. وايؼ)

در ةؼاةؼ آؿیب ٓا یا قؼایط جٔغیغ کّّغه ِیـث و صايحی اِمؿايی در رویارویی ةا قؼایط ظعؼِاك َِی ةاقغ، ةًکْ قؼکث لؿال و ؿازِغه در 

رواِی، در قؼایط ظعؼِاك اؿث)کاِؼ و  -ٍضیط پیؼإٍِی ظٕد اؿث. ٍی جٕان گمث جاب آوری، جٕاَِّغی لؼد در ةؼهؼاری جؿادل زیـحی

( در ةؼرؿی ٍوایـْ ی جاب آوری، و ؿالٍث روان در وايغیُ ةا کٕدکان دارای 1391ٍیکائیًی، گّسی و زٕیتاری ) (.2003دیٕیغؿٕن، 

دارد. ةؼ اؿاس  وزٕد ؾٍَٕی و ؿالٍث قّاظحی روان آوری جاب در  گؼوه دو ةیُ ٍؿّاداری جماوت کْ دادِغ ِاجٕاِی یادگیؼی و ؾادی، ِكان

ةا الؽایف جاب آوری روان قّاظحی ٍی جٕان ٍیؽان ؿالٍث ؾٍَٕی را در گؼوه وايغیُ ٍتحال ةْ   یالحْ ٓای صاضؼ ٍی جٕان ِحیسْ گؼلث

( در ةؼرؿی  جادیؼ صَایث ازحَاؾی و جاب آوری  ظإِاده ةؼ اؿحؼس وايغیُ در ظإِاده 2011)3ِاجٕاِی ٓای یادگیؼی الؽایف داد. پًٍٕب

ِمؼ از وايغیُ کٕدکان اوجیـٌ ةٕد، ِحایر ِكان ٍی دٓغ کْ  50دارِغ. َِِْٕ قاٍى ٓایی کْ یک کٕدك جكعیل داده ةا اظحالل ظیك اوجیـٌ 

اکذؼ ظإِاده ٓا ؿعش ةاالیی از اؿحؼس ةايیّی را جسؼةْ ٍی کّّغ. َٓچّیُ جاب آوری ةیكحؼ ظإِاده ةا ؿعٕح پاییُ جؼی از اؿحؼس َٓؼاه 

 راك قغه ةا الؽایف اؿحؼس وايغیُ َٓؼاه ةٕد. ةٕد. و ةْ ظٕر فیؼ ٍّحؼؼه ؿعٕح ةاالجؼی از صَایث ازحَاؾی اد

(، جاب آوری جٕاِایی ٍّعتن ؿاظحُ ؿعش کّحؼل ةؼصـب قؼایط ٍضیعی ٍی ةاقغ. در ِحیسْ 2002ظتن ِؼؼیْ پؼدازی ةالك )

ٍی َِایّغ و  ی ایُ اِؿعاف پػیؼی اِعتاهی، الؼاد دارای ؿعش ةاالی جاب آوری ةا اصحَال ةیكحؼی در زِغگی ظٕد ؾٕاظك ٍذتث را جسؼةْ

غ) ؿعش ةاالجؼی از اؾحَاد ةْ ِمؾ را دارِغ و درٍوایـْ ةا الؼادی کْ از ؿعش پاییُ جاب آوری ةؼظٕردارِغ، ؿازگاری رواِكّاظحی ةٔحؼی دارِ

 (. 1996، 5؛ ک1996ًُّٕٓ، 4ةالك و کؼیَُ

ی اظیؼ جٕزْ ةـیاری از زاٍؿْ قّاؿان، ةْ ؾّٕان ٍَٔحؼیُ ِكاِْ ؿالٍث روان، از ٍتاصذی اؿث کْ در ؿائا 6ؿازگاری ازحَاؾی

روان قّاؿان و ةْ ویژه ٍؼةیان را ةْ ظٕد زًب کؼده اؿث. ٍؿیار اِغازه گیؼی رقغ ازحَاؾی ٓؼ لؼد ٍیؽان ؿازگاری او ةا دیگؼان اؿث 

ةؼ  ٍی گیؼد) ویؽٍُ و  (. ؿازگاری ازحَاؾی، ةْ ٍّؼٕر ازؼای وػایك، ارجتاط ةا دیگؼان و ظكّٕدی از ایُ ِوف ٓا را در1386)لاظَی، 

(. ؿازگاری ازحَاؾی درةؼ گیؼِغه ارزیاةی ٓای ذّٓی و ؾیّی اؿث ةغیُ ٍؿّی کْ ارزیاةی ٓای ذّٓی از ٍیؽان رضایث لؼد از 71974پیکى،

كعل ارجتاط ةا دوؿحاِف ِاقی ٍیكٕد و ارزیاةی ٓای ؾیّی ةْ ٍؿّی پػیؼش لؼد جٕؿط َٓـاالن وی ٍی ةاقغ ةْ ؾتارت ؿاده جؼ ةؼای ٍ

                                                           
1
 - disabled child 

2
 -resiliency 

3
 -Plumb 

4
- Krymn 

5
- Clohnne 

6
- Social adjustment 

7
 - Wiseman and Pickel 
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کؼدن ایُ ِٕع ؿازگاری ، ةایغ ٌٓ ةْ ظٕد لؼد و ٌٓ ةْ گؼوه دوؿحان و ٍضیط وی جٕزْ َِٕد جا درك ةٔحؼی از ؿازگاری ازحَاؾی او ةغؿث 

 (. 1989آیغ ) اؿکات، 

ك، ؾٕاٍى ةـیاری ٍی جٕاِّغ ٍٕزب ِاؿازگاری قِٕغ، کْ یکی از ایُ ؾٕاٍى، داقحُ لؼزِغآؿیب دیغه اؿث. در زؼیان جؼةیث کٕد

وايغیُ ةْ ظٕر ٍؿَٕل صؾ جمآٌ دارِغ و کٕدك ظٕد را ٍی پػیؼِغ، در صايی کْ ٍٕضٕع در ٍٕرد ظإِاده کٕدك اؿحذّایی ةا جادیؼگػاری ةؼ 

کَیث و کیمیث راةعْ زِاقٕیی و ایساد دگؼگِٕی در قؼایط ٍؿَٕل ظإِادگی و چگِٕگی جؿاٍى اؾضای ظإِاده ٍی جٕاِغ ٍٕزب آقمحگی در 

(.  ةْ ظٕر کًی ظإِاده کٕدك آؿیب دیغه ةْ يضاظ 1998؛ ةْ ِوى از قالؼ، ویکؼاٍا و کیث، 1977قٕیی ةیُ وايغیُ قٕد)دایـٕن، رواةط زِا

داقحُ کٕدکی ٍحماوت از ؿایؼ کٕدکان، ةا ٍكکالت لؼاواِی در زٍیّْ ِگٔغاری، إٍٓزش و جؼةیث آِٔا روةؼو اؿث و ایُ ٍـائى َٓگی ةؼ 

ٍی کّّغ کْ ؿتب ةؼ ٌٓ ظٕردن آراٍف و یکپارچگی ظإِاده ٍی قٕد و در ِحیسْ اِعتاق و ؿازگاری آن ٓا را جضث وايغیُ لكارٓایی وارد 

 (. 1381جادیؼ هؼار ٍی دٓغ)ؾًیؽاده،

( در ةؼرؿی ٍوایـْ ؿازگاری ازحَاؾی ٍادران ةا لؼزِغ دظحؼ ؾوب 1387کٕٓـحاِی، ٍیؼ زٍاِی، کؼیًَٕ و ؿادات ٍیؼ زٍاِی) 

ٍاِغه ذّٓی إٍٓزش پػیؼ  ةا  ٍادران کٕدکان ؾادی ِكان دادِغ کْ ةیُ ؿازگاری ازحَاؾی ٍادران دظحؼان ؾوب ٍاِغه ذّٓی ةا ؿازگاری 

جماوت ٍؿّاداری وزٕد دارد. ةا جٕزْ ةْ ِحایر صامًْ ةْ ِؼؼ ٍی رؿغ در ٍسَٕع ٍادران دارای دظحؼ ؾوب  ازحَاؾی ٍادران دظحؼان ؾادی

( در ةؼرؿی ؿازگاری ازحَاؾی و 2007)8ٍاِغه ذّٓی ِـتث ةْ ٍادران دظحؼان ؾادی ؿازگاری ازحَاؾی کَحؼی داقحّغ. ویغٓیا و رازٕ

ِكان دادِغ کْ ِگؼش  و ؿازگاری ازحَاؾی وايغیُ کٕدکان ٍتحال ةْ ؾوب ٍاِغگی ِگؼش وايغیُ کٕدکان ٍتحال ةْ ؾوب ٍاِغگی ذّٓی، 

( در ةؼرؿی ؿازگاری رواِكّاظحی پغر و ٍادر در 2005و َٓکاران) 9ذّٓی ةْ ظٕر ٍؿّاداری  از ؿعش ٍیاِگیُ پاییُ جؼ اؿث. زاِـّؾ

ِمؼ از وايغیُ ةٕد. ةا اؿحماده از آزٍٕن جی ِحایر  45ؼ گؼوه صغود ظإِاده کٕدکان ٍتحال ةْ اؿپیّا ةیمیغا و کٕدکان ؾادی  کْ َِِْٕ  از ٓ

ن ِكان داد کْ داقحُ کٕدکان دچار اؿپیّا ةیمیغا ادؼ ٍحٕؿط ةؽرگ ٍّمی ةؼ ؿازگاری رواِكّاظحی پغر و ٍادر ةٕد. ایُ ادؼ ٍّمی ةؼای ٍادرا

 ِـتث ةْ پغران ةیكحؼ ةٕد.

ك اؿحذّایی و جضث جادیؼ هؼار  گؼلحُ ةٔغاقث رواِی اؾضای ظإِاده ةْ ظنٕص ایساد زٕ رواِی ٍـَٕم در ظإِاده دارای کٕد

(، ظٕد ؿؼزِكی و داقحُ 2008( و جسؼةْ جّیغگی ةیكحؼ در وايغیُ ایُ کٕدکان ِـتث ةْ وايغیُ کٕدکان ؾادی)دوِٕان، 2006ٍادر)لاةؼ، 

در پژوٓف ٓای ٍعحًك گؽارش قغه اؿث. پژوٓكگؼان ةْ دِتال ( 1989ِضْ ؿازگاری و ٍواةًْ ةا آؿیب دیغگی لؼزِغ ظٕد)دام روچ و پؼی، 

یالحُ و جوٕیث ٍحقیؼٓایی در ظإِاده ٓای دارای ؾضٕ ٍؿًٕل ٓـحّغ ) و صحی ظٕد ٍؿًٕيیُ (، کْ ؿعش ؿازگاری و کارایی قعنی آِان را 

قٕد، جاب آوری اؿث. جاب آوری ةْ هاةًیث  الؽایف دّٓغ. یکی از ٍَٔحؼیُ جٕاِایی ٓای اِـان کْ ةاؾخ ؿازگاری ٍٕدؼ ةا ؾٕاٍى ظعؼ ٍی

جعاةن اِـان در ٍٕازْٔ ةا ةالیا یا لكارٓای زاِکاه، فًتْ یالحُ و صحی جوٕیث قغن ةْ وؿیًْ آن جسًؼب اظالق ٍی قٕد )دیّؼ، يٕکاس، 

 _در ةؼهؼاری جؿادل زیـحی  (. ٍی جٕان گمث جاب آوری، جٕاَِّغی لؼد1389؛ ةْ ِوى از ةكارت و ؾتاؿپٕردوپالِی، 2009، 10قیَک، ًٍیٕل

(. جاب آوری ِْ جّٔا ةاؾخ الؽایف 1386؛ ةْ ِوى از ؿاٍاِی، زٕکار، مضؼاگؼد، 2003رواِی در قؼایط ظعؼِاك اؿث ) کاِؼ، دیٕیغؿٕن، 

و ؿازگاری  هغرت جضَى و ؿازگاری لؼد در ةؼظٕرد ةا ٍكکالت ٍی قٕد ةًکْ ٍَٔحؼ از آن صمغ ؿالٍث رواِی و ارجواء آن و َٓچّیُ رواةط

 ازحَاؾی ةیكحؼ را لؼآٌ ٍی کّغ. جاب آوری ةْ الؼاد جٕاِایی ٍی ةعكغ جا ةا ٍكکالت و ِاٍالیَات زِغگی روةؼو ٍی قِٕغ ةغون ایّکْ دچار

؛ ةْ 2009آؿیب قٕدو صحی ایُ ٍٕهؿیث ٓا را لؼمحی ةؼای ارجواء و رقغ قعنیث ظٕد ٍٕرد اؿحماده هؼار ٍی دّٓغ ) کاٍؼون و دیگؼان، 

(. يػا در ایُ پژوٓف ؿٕال امًی ایّکْ آیا جاب آوری پیف ةیّی کّّغه ظٕةی ةؼای ؿازگاری ازحَاؾی 1389ِوى از قاکؼی ِیا و ٍضَغپٕر، 

 وايغیُ کٕدکان ؾادی و ٍؿًٕل ٓـث ٍی ةاقغ؟ 

 

 ريش تحميك
آٍاری ایُ پژوٓف قاٍى کًیْ اؿث. زاٍؿْ  ٍوایـْ ای-ؾًی ظؼح پژوٓف، جٕمیمی از ِٕعجامعٍ، ومًوٍ ي ريش ومًوٍ گيزي:  

ِمؼ از وايغیُ کٕدکان  52ِمؼ از وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل و گؼوه هاةى ٍوایـْ ِیؽ  50ی وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل و ؾادی اؿث. گؼوه هاةى ٍعايؿْ 

قغ کْ قاٍى؛ ؿُ  از ظنٕمیات دٍٕگؼالی اؿحمادهوايغیُ دارای لؼزِغ ٍؿًٕل  و ؾادی ةؼای َٓگُ ؿازی دوگؼوه ؾادی جكکیى ٍی دّٓغ. 

روش َِِْٕ گیؼی در ایُ پژوٓف ةْ ةاال( ٍی ةاقغ. 2( و جؿغادلؼزِغان)45-18ؿال ةْ ةاال(، جضنیالت)ؿیکى ةْ ةاال(، ؿُ وايغیُ)3ازدواج)

 ةْ مٕرت در دؿحؼس ةٕده اؿث. ةؼای گؼد آوری داده ٓا از اةؽارٓای زیؼ اؿحماده قغ.

 

                                                           
8
 - Vidhya and Raju 

9
 - Janssens 

10
-Diner ,lukas, shiemec, meliol. 
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( کْ در ایؼان جٕؿط 2003ایُ پژوٓف از ٍویاس جاب آوری کاِؼ و دیٕیغؿٕن )در   : 11ممياس تاب آيري کاوز ي دیًیدسًن

ٍاده ٍی ةاقغ و آزٍٕدِی ةایغ ةْ ٓؼ یک از ٍاده  25( جؼزَْ و ّٓسار یاةی قغه اؿث، اؿحماده قغه اؿث. ایُ ٍویاس قاٍى 1383ٍضَغی )

ممؼ و پاؿط کاٍالً ٍٕالوٌ َِؼه چٔار( جّؼیٌ قغه اؿث،  ٓای ٍویاس کْ در یک ٍویاس پّر درزْ ای يیکؼت )پاؿط کاٍالً ٍعايمٌ َِؼه

( ّٓساریاةی قغه اؿث. ةؼای جؿییُ روایی ایُ ٍویاس ِعـث َٓتـحگی ٓؼ گٕیْ ةا 1384پاؿط دٓغ. ایُ ٍویاس در ایؼان جٕؿط ٍضَغی)

آوری کاِؼ و دیٕیغؿٕن از آيمای کؼوِتاخ را ِكان داد. ةؼای جؿییُ پایایی ٍویاس جاب  64/0جا  41/0ضؼایتی ةیُ  3َِؼه ی کى ةْ زؽ گٕیْ 

 (.1384ةغؿث آٍغ)ٍضَغی،  89/0ةٔؼه گؼلحْ قغ و ضؼیب پایایی 

وی در زٍیّْ ؿازگاری  جٕؿط پؼولـٕر ةى جغویُ قغ 1961پؼؿكّاٍْ ؿازگاری در ؿال  :12ساسگاري اجتماعی بلپزسطىامٍ 

داِكسٕیان و دیگؼی ةؼای ةؽرگـاالن ) لؼم صاضؼ( کْ از یکنغ و قنث دو پؼؿكّاٍْ ارائْ کؼده اؿث کْ یکی ٍؼةٕط ةْ داِف إٍٓزان و 

روایی پؼؿكّاٍْ از دو . گٕیْ اؿث 32ایُ ٍویاس دارای . ؾتارت جكکیى قغه اؿث. در پژوٓف صاضؼ از لؼم ةؽرگـاالن اؿحماده قغه اؿث

اب قغِغ کْ اظحالف آِٔا، ةیُ پّساه درمغ ةاالیی راه ةغؿث آٍغه اؿث. ِعـث ؾتارات ٓؼ یک از ةعف ٓای پؼؿكّاٍْ، در ٍضغوده ای اِحع

ه و پاییّی در جٕزیؽ َِؼات ةؽرگـال ٍكٕٔد ةاقغ، ةّاةؼایُ در ایُ لؼم پؼؿكّاٍْ، جّٔا ٍٕاردی آورده قغه اؿث کْ جَایؽ مؼیش  ایُ دو گؼو

ةؽرگـاالن، ٍتّی ةؼ اِحعاب گؼوه ٓایی از  کاٍال ٍحماوت را ِكان ٍی دٓغ. دوم ایُ کْ پؼؿكّاٍْ درِحیسْ جالش ٓای ٍحعننیُ ٍكاوره ةا

الؼاد ةغؿث آٍغه اؿث، کْ در ٍضغوده ةـیار ظٕب، ةـیار ضؿیك، ؿازگاری داقحْ اِغ َٓچّیُ جؿییُ صغودی کْ پؼؿكّاٍْ ٍی جٕاِغ در 

ِتازان ورزقکار ایؼان اؿحاِغارد قغه ةیُ آِٔا جَایؽ ایساد کّغ. اؾحتار یاةی ایُ پؼؿكّاٍْ در ایؼان ةْ وؿیًْ دکحؼ ؾًی دالور  ةؼای زاٍؿْ زا

اؿث، َٓچّیُ جٕؿط آها ٍضَغیان قؿؼةاف ٍٕرد ٍعايؿْ هؼار گؼلحْ کْ ةْ ِحایر ٍكاةْ ؿازِغه جـث دؿث یالحْ اؿث)ٍضَغیان قؿؼةاف، 

1374 .) 

 

 وتایج

 یافتٍ َاي تًصيفی
 مياوگيه ي اوحزاف استاودارد ساسگاري اجتماعی 1-1جديل 

 تعداد کل اوحزاف استاودارد مياوگيه گزيٌ متغييزَا

 ساسگاري اجتماعی

 52 17/5 01/10 وايغیُ کٕدکان ؾادی

 50 41/4 90/14 وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل

 تاب آيري

 52 19/9 96/74 وايغیُ کٕدکان ؾادی

 50 63/11 22/51 وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل

 تصًراس ضایستگی فزدي

 52 75031/3 1154/24 وايغیُ کٕدکان ؾادی

 50 45792/4 3800/16 وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل

 اعتماد بٍ غزایش فزدي، تحمل عاطفٍ مىفی

 52 15512/3 0769/19 وايغیُ کٕدکان ؾادی

 50 87883/3 6600/12 وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل

                                                           
11

 .Connor- Davidson Resilience Scale  
12

-  Social Adjustment Bell Scale  
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 پذیزش مثبت تغييز ي ريابط ایمه

 52 26880/2 5962/15 وايغیُ کٕدکان ؾادی

 52 32025/3 42000/10 وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل

 کىتزل

 52 75358/1 4423/9 وايغیُ کٕدکان ؾادی

 50 40416/2 3400/6 وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل

 تاثيزات معىًي

 52 64633/1 7308/6 وايغیُ کٕدکان ؾادی

 50 78531/1 4200/5 وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل

 .تفکيک وطان می دَدجديل فًق مياوگيه ي اوحزاف استاودارد متغييز َاي گزيٌ را بٍ 

 

 اسميزوف ومزات متغيزَاي تحميك -: آسمًن کلمًگزيف2-1جديل 

 سطح معىاداري اسميزوًف-آمارٌ کلمًگزيف متغيزَا

 931/0 542/0 تاب آيري رياوطىاختی

 428/0 875/0 ساسگاري اجتماعی

 

اؿَیؼِك وٍوایـْ ةا ٍوادیؼ ةضؼاِی زغول  -صامى از آزٍٕن ِاپاراٍحؼیک کًَٕگؼف zٍوغار آٍاره  2-1ِحایر زغول  ةْ ةا جٕزْ

( ٍؿّادار َِی ةاقغ و ٍوادیؼ ٍكآغه قغه از ٍوادیؼ ةضؼاِی کَحؼ اؿث ةّاةؼایُ لؼض ممؼ جاییغ ٍی 96/1درمغ) 95ةؼای ؿعش اظَیّان 

 قٕد و جٕزیؽ َِؼات ةؼای ٍحقیؼٓای پژوٓف ِؼٍال اؿث.

 

بيه ساسگاري اجتماعی يالدیه داراي فزسود معلًل ي يالدیه فزسودان عادي ضُز ضيزاس   :مارٌ یکفزضيٍ اصلی ض

 تفايت معىاداري يجًد دارد.

 
 ازحَاؾی وايغیُ دارای لؼزِغ ٍؿًٕل و ؾادی وتایج آسمًن َمگىی ياریاوس َا بزاي ومزات ساسگاي 3-1جديل

 fآٍاره  1درزْ آزادی  2درزْ آزادی  ؿعش ٍؿّاداری

254/ 58 1 317/1 

 

َٓاِگِْٕ کْ در زغول لٕق هاةى ٍكآغه اؿث ِحیسْ آزٍٕن يیٕن ٍؿّی دار ِتٕد اؿث کْ ِكان دّٓغه ی ایُ واهؿیث اؿث کْ 

 ٍمؼوضْ ی َٓگّی واریاِؾ ٓا ةؼهؼار اؿث. 
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 داراي فزسود عاديآسمًن تی مستمل بز ريي ساسگاري اجتماعی يالدیه داراي فزسود معلًل ي يالدیه  4-1جديل

 معىاداري درجٍ آسادي Tممدار  فزاياوی گزيٌ َا متغيز
ی

ي اجتماع
ساسگار

 

دارای  وايغیُ 

 لؼزِغان ؾادی
52 

11/5- 100 000/ 
وايغیُ دارای  

 لؼزِغان ٍؿًٕل
50 

 

( ٍی ةاقغ، ِحیسْ گیؼی ٍی قٕد 000/0( و ؿعش ٍؿّاداری )  =T-11/5ٍحقیؼ ؿازگاری ازحَاؾی ) Tةا جٕزْ ةْ ایّکْ ٍوغار 

در ِحیسْ لؼضیْ امًی  وايغیُ دارای لؼزِغان ؾادی و وايغیُ دارای لؼزِغان ٍؿًٕل  جماوت ٍؿّاداری وزٕد دارد.کْ ةیُ ؿازگاری ازحَاؾی 

ازحَاؾی وايغیُ دارای لؼزِغان ٍؿًٕل ةیكحؼ از ةا جٕزْ ةْ زغول ٍیاِگیُ ٓا ٍحٕزْ ٍی قٕیٌ کْ ٍیاِگیُ ؿازگاری اول جاییغ ٍی قٕد. 

 وايغیُ دارای کٕدکان ؾادی اؿث. و از آِسایی َِؼه ةاال ِكان دّٓغه ؿازگاری پاییُ در وايغیُ لؼزِغان ٍؿًٕل ٍی ةاقغ. در ِحیسْ وايغیُ

 کٕدکان ؾادی ؿازگاری ازحَاؾی ةیكحؼی ِـتث ةْ وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل را دارا ٍی ةاقّغ.

 

بيه تاب آيري رياوطىاختی يالدیه داراي فزسودمعلًل ي يالدیه فزسودان عادي ضُز ضيزاس   :ٍ اصلی ضمارٌ ديفزضي

 تفايت معىاداري يجًد دارد. 

 
 وتایج آسمًن َمگىی ياریاوس َا بزاي ومزات تاب آيري رياوطىاختی يالدیه کًدکان معلًل ي عادي  5-1جديل 

 fآٍاره  1آزادی درزْ  2درزْ آزادی  ؿعش ٍؿّاداری

695/ 100 1 154/ 

 

َٓاِگِْٕ کْ در زغول لٕق هاةى ٍكآغه اؿث ِحیسْ آزٍٕن يیٕن ٍؿّی دار ِتٕد اؿث کْ ِكان دّٓغه ی ایُ واهؿیث اؿث کْ 

 ٍمؼوضْ ی َٓگّی واریاِؾ ٓا ةؼهؼار اؿث. 

 

 آسمًن تی مستمل بز ريي تاب آيري رياوطىاختی  يالدیه داراي فزسود معلًل ي يالدیه داراي فزسود عادي 6-1 جديل

 معىاداري درجٍ آسادي Tممدار  فزاياوی گزيٌ َا متغيز

ی
ي اجتماع

ساسگار
 

وايغیُ دارای  

 لؼزِغان ؾادی
52 

458/11 100 000/ 
وايغیُ دارای  

 لؼزِغان ٍؿًٕل
50 

 

( ٍی ةاقغ، ِحیسْ گیؼی ٍی 000/0( و ؿعش ٍؿّاداری ) =458/11Tٍحقیؼ جاب آوری رواِكّاظحی ) Tةا جٕزْ ةْ ایّکْ ٍوغار 

در ِحیسْ  وايغیُ دارای لؼزِغان ؾادی و وايغیُ دارای لؼزِغان ٍؿًٕل  جماوت ٍؿّاداری وزٕد دارد.قٕد کْ ةیُ جاب آوری رواِكّاظحی  

ةا جٕزْ ةْ زغول ٍیاِگیُ ٓا ٍحٕزْ ٍی قٕیٌ کْ ٍیاِگیُ جاب آوری رواِكّاظحی  وايغیُ دارای لؼزِغان قٕد. لؼضیْ امًی دوم جاییغ ٍی 

ز ؾادی  ةیكحؼ از وايغیُ دارای کٕدکان ٍؿًٕل اؿث. ةّاةؼایُ ٍی جٕان گمث کْ جاب آوری رواِكّاظحی  وايغیُ دارای لؼزِغان ؾادی  ةیكحؼ ا

 وايغیُ لؼزِغان ٍؿًٕل اؿث.
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تفايت  يالدیه داراي فزسود معلًل ي عادي ضُز ضيزاسيٍ جشئی ضمارٌ یک: بيه خزدٌ ممياس َاي تاب آيري  در فزض

 معىاداري يجًد دارد.
 

 متغيزَاي تحميكوتایج آسمًن لًیه دربارٌ ي پيص فزض تسايي ياریاوس َاي ومزٌ   7 -1جديل 

 ٍؿّاداریؿعش  درزْ آزادی دوم درزْ  آزادی اول Fضؼیب  ٍحقیؼ ٓا

 /446 100 1 /586 جنٕر از قایـحگی لؼدی

 /244 100 1 372/1 اؾحَاد ةْ فؼایؽ لؼدی، جضَى ؾاظمْ  ٍّمی

 /177 100 1 648/2 پػیؼش ٍذتث جقییؼ و رواةط ایَُ

 /063 100 1 538/3 کّحؼل

 /645 100 1 /214 جادیؼات ٍؿّٕی

 

واریاِؾ  ّیٍی ةاقغ. در ِحیسْ َٓگ 05/0ةیكحؼ از  ٓایٍؿّاداری ٍحقیؼقٕد، ؿعش  ٍكآغه ٍی 7-1َٓاِگِْٕ کْ در زغول 

 قٕد.  ٓای َِؼه  ٍحقیؼٓای پژوٓف جاییغ ٍی

 

 وتایج اثزت بيه آسمًدوی َا اس لحاظ ومزٌ متغيز َاي تحميك  8-1جديل 

مىابع 

 اتتغييز
 مجمًع مجذيرات متغيزَا

درجٍ 

 ساديآ
 F مياوگيه مجذيرات

سطح 

 معىاداري

 

 گزيٌ

 /000 193/90 236/1525 1 236/1525 جنٕر از قایـحگی لؼدی

اؾحَاد ةْ فؼایؽ لؼدی و جضَى 

 ؾاظمْ ٍّمی
607/1049 1 607/1049 312/84 000/ 

پػیؼش ٍذتث جقییؼ و رواةط 

 ایَُ
984/682 1 984/682 081/85 000/ 

 /000 750/55 326/245 1 362/245 کّحؼل

 /000 876/14 795/43 1 795/43 جادیؼات ٍؿّٕی

 

 خطا

 911/16 100 088/1691 جنٕر از قایـحگی لؼدی

 

 

 

اؾحَاد ةْ فؼایؽ لؼدی و جضَى 

 ؾاظمْ ٍّمی
912/1244 100 449/12 

پػیؼش ٍذتث جقییؼ و رواةط 

 ایَُ
699/802 100 027/8 

 400/4 100 047/440 کّحؼل

 944/2 100 411/294 جادیؼات ٍؿّٕی

 

 کل

 102 45347 قایـحگی لؼدی جنٕر از

 

 

 

 

اؾحَاد ةْ فؼایؽ لؼدی و جضَى 

 ؾاظمْ ٍّمی
28183 102 

پػیؼش ٍذتث جقییؼ و رواةط 

 ایَُ
18880 102 

 102 7086 کّحؼل

 102 4119 جادیؼات ٍؿّٕی
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دارای لؼزِغ ٍؿًٕل و ؾادی ةیُ جَاٍی ظؼده ٍویاس ٓای جاب آوری رواِكّاظحی در دو گؼوه از وايغیُ   8-1ةؼ ظتن زغول 

 جماوت ٍؿّاداری وزٕد دارد درِحیسْ لؼضیْ لؼؾی اول جاییغ ٍی قٕد.
 

       ميشان ساسگاري اجتماعی يالدیه فزضيٍ جشئی ضمارٌ دي: بزرسی لدرت پيص بيىی کىىدٌ تاب آيري در

        

 رياوطىاختیتحليل رگزسيًن خطی ساسگاري اجتماعی اس ريي تاب آيري  9-1جديل 

 T R2 F Df P</05 ضؼیب ةحا ٍحقییؼ پیف ةیُ

 /000 101 908/37 275/0 -154/6 -/524 جاب آوری

 

را ِكان ٍی دٓغ.یؿّی جاب   زغول لٕق ٍؿّادار ةٕدن کًی ٍحقیؼ جاب آوری رواِكّاظحی در پیف ةیّی ٍحقیؼ ؿازگاری  ازحَاؾی

ٍی ةاقغ، یؿّی ایّکْ ایُ  275/0را پیف ةیّی کّغ. و ةا جٕزْ ةْ ایّکْ ضؼیب جؿییُ  آوری رواِكّاظحی جٕاِـحْ اؿث ؿازگاری ازحَاؾی 

R;  275/0/ درمغ جٕان پیف ةیّی ؿازگاری ازحَاؾی را دارد )    275ؾاٍى جّٔا 
 (.=908/37Fو  >P/.  000و  2
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 بحث ي وتيجٍ گيزي
آوری و ؿازگاری ازحَاؾی وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل کَحؼ از وايغیُ کٕدکان ؾادی ٍی ةاقغ. ِحایر ایُ پژوٓف ِكان ٍی دٓغ جاب 

(، ویغٓیا و 2005/ هادر ةْ پیف ةیّی ؿازگاری ازحَاؾی ٍی ةاقغ. ایُ ِحایر ةا یالحْ ٓای زاِـّؾ و َٓکاران)275َٓچّیُ جاب آوری 

(، ٍیکائیًی، 1394(، کارگؼ و اةؼآیٌ آةاد) 1387و ؿادات ٍیؼ زٍاِی)(، کٕٓـحاِی، ٍیؼ زٍاِی، کؼیًَٕ 1374(، صـیُ ِژاد)2007رازٕ )

(،  1390(، آزادی و آزاد)2014(، چیؼیـحیک و ٍیک )2014(، کؼاج و َٓکاران)2010(، پاِاٍاکی و َٓکاران)1391گّسی و زٕیتاری )

( ٍعاةوث دارِغ. ِحایر ایُ 1392ؼی و َٓکاران)( و ٍع1386ٔ(، ؿاٍاِی و َٓکاران)1393(، ؿٕری و َٓکاران)1391ٍیکاییًی و َٓکاران )

ٍعايؿات ِكان ٍی دٓغ کْ وزٕد یک کٕدك ٍؿًٕل و اؿحذّایی ةْ ؾّٕان یک ٍحقیؼ ٍـحوى ةؼ جاب آوری و ؿازگاری ازحَاؾی در وايغیُ 

ایُ ٍـئًْ کى واصغ  کٕدکان اؿحذّایی ادؼی ٍّمی ٍی گػارد. وهحی کٕدك ِاجٕان جكعیل داده قغ ةْ ظإِاده قٕك وارد ٍی قٕد و 

ظإِاده را جضث جادیؼ هؼار ٍی دٓغ. ِگؼش ٍّمی کْ ظٕیكاوِغان، دوؿحان و زاٍؿْ در ٍٕرد کٕدك ِاجٕان دارِغ ِْ جّٔا روی ظٕد کٕدك 

ایؼاِی از ادؼات  ةًکْ ةؼ ِضٕه  ؿازگاری ؿیـحٌ کى ظإِاده ِیؽ جادیؼ گػار اؿث. ةا جٕزْ ةْ ایُ کْ جؿغاد هاةى جٕزٔی از ظإِاده ٓا در زاٍؿْ

ٍّمی داقحُ یک کٕدك ٍؿًٕل و َٓچّیُ از ةار ٍؼاهتحی ةـیار زیاد، لكارٓای رواِی، ازحَاؾی و ٍايی ِاقی از داقحُ چّیُ کٕدکاِی رِر 

ٍآؼ، ٍی ةؼِغ، کْ ایُ ؾٕاٍى ٍی جٕاِّغ، دتات ظإِادگی را ةؼ ٌٓ ةؽِغ و ةاؾخ ةؼٌٓ ریعحگی و ِاؿازگاری ؿازٍان ظإِاده ِیؽ گؼدد )

1388.) 

داقحُ لؼزِغ ٍؿًٕل ةؼ ؾوایغ، ةاورٓا، الکار و اصـاؿات وايغیُ ایُ کٕدکان جادیؼ هاةى ٍالصؼْ ای دارد جا زایی کْ وايغیُ چّیُ 

کٕدکاِی اصـاؿات ٍعحًمی از زًَْ ؿؼدرگَی، جًط کاٍی، جکػیب و اِکار، الـؼدگی، ِا اٍیغی و ةـیاری از اصـاؿات ٍّمی ٍحماوت را 

ٍی کّّغ کْ ایُ ظٕد ةؼ ٍیؽان جاب آوری وايغیُ لؼزِغان ٍؿًٕل جادیؼ ٍّمی ٍی گػارد. و در ِٔایث ةاؾخ جاب آوری کَحؼ وايغیُ جسؼةْ 

 کٕدکان ٍؿًٕل ِـتث ةْ وايغیُ داِف إٍٓزان ؾادی ٍی گؼدد.

ٍّؼٕر پكث ؿؼ ِٔادن جسؼةْ ؿعٕح ةاالی جاب آوری رواِكّاظحی  ةْ وايغیُ  کَک ٍی کّغ جا از ؾٕاظك و ٓیسان ٓای ٍذتث ةْ 

ٓای ِاٍعًٕب و ةازگكث ةْ وضؿیث ٍعًٕب )پػیؼش ٍذتث جقییؼ و رواةط ایَُ( اؿحماده کّّغ. ةؿضی از ٍضووان ةْ ؾّٕان یک جتییُ 

اصحَايی، گمحْ اِغ کْ جاب آوری از ظؼین الؽایف ؿعٕح ؾٕاظك ٍذتث ةاؾخ جوٕیث صؼٍث ظٕد و ٍواةًْ ی ٍٕلن ةا جسؼةْ ٓای ٍّمی 

(. ةؼ اؿاس ایُ جتییُ، جاب آوری از 2004؛ ةِٕإِ، 2006اؾحَاد ةْ فؼایؽ لؼدی و جضَى ؾاظمْ لؼدی( ٍی قٕد )ةّحی و کَتاروپايٕس، )

ظؼین صؼٍث ظٕد ةْ ؾّٕان ٍکاِیـٌ واؿعْ ای ةْ اِعتاق پػیؼی ٍذتث ٍّحٔی ٍی قٕد. ایُ جتییُ، جاب آوری ٍـحًؽم آن اؿث کْ در 

وری، صؼٍث ظٕد جضؿیك و لؼایّغ ٍواةًْ ةا جسؼةْ ٓای ٍّمی، ِاکارآٍغ قٕد. ةّاةؼایُ، آؿیب پػیؼی رواِكّاظحی، مٕرت ضؿك ؿازه ی جاب آ

از پیاٍغٓای ضؿك جاب آوری ٍضـٕب ٍی قٕد ایُ آؿیب پػیؼی ٍَکُ اؿث از ظؼین لؼزِغان ٍؿًٕل ةْ ظإِاده ٓایكان جضَیى گؼدد. و 

 ییؼ و ٍواةًْ ةا جسؼةْ ٓای ٍّمی ظغقْ دار ؿازِغ. هغرت جاب آوری آِٔا را در پػیؼش ٍذتث جق

(. اصحَال دیگؼی کْ ةؼای 2003یکی دیگؼ از زیؼ ٍویاس ٓای جاب آوری جنٕر از قایـحگی لؼدی ٍی ةاقغ )کاِؼ و دیٕدؿٕن،

اظحی وايغیُ جتییُ یالحْ ٓای ایُ پژوٓف ٍعؼح ٍی قٕد ایُ اؿث کْ جاب آوری از ظؼین جوٕیث قایـحگی ةا آؿیب پػیؼی رواِكّ

کٕدکان ٍؿًٕل ٍؼجتط ٍی قٕد. ةؼ ایُ اؿاس، الؽایف ؿعٕح جاب آوری ةا الؽایف قایـحگی ٓای قعنی و جوٕیث اؿحضکام و هغرت 

قعنی ةا ةٔتٕد قاظل ٓای ؿالٍث رواِی در ارجتاط هؼار ٍی گیؼد. ةؼ ؾکؾ کآف ؿعٕح جاب آوری از ظؼین کآف قایـحگی ٓای 

هغرت قعنی، ةا الؽایف آؿیب پػیؼی رواِكّاظحی ٍؼجتط ٍی قٕد. جتییُ دو ةؿغی لٕق را ٍی جٕان ةا قعنی و جضؿیك اؿحضکام و 

ةْ ؾّٕان یکی دیگؼ از ٍٕيمْ ٓای جاب آوری ِیؽ جکؼار کؼد. در ایُ ٍٕرد ِیؽ وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل « جضَى ؾٕاظك ٍّمی»اؿحّاد ةْ ٍیؽان 

 َکُ اؿث از ؿعش قایـحگی قعنی پاییُ جؼی ةؼظٕردار ةاقّغ.ةْ ديیى قؼایط اؿحؼس زایی کْ جضَى ٍی کّّغ ٍ

ٍٔارگؼی یا کّحؼل، یؿّی جٕاِایی لؼد در ٍٔار و ٍغیؼیث قؼایط، یکی دیگؼ از ٍٕيمْ ٓای جاب آوری اؿث)کاِؼ و دیٕیغؿٕن، 

ا ٍنائب و ِاٍالیَات زِغگی، ِْ جّٔا (. ایُ جٕاَِّغی ةْ لؼد جاب آور کَک ٍی کّغ جا قؼایط اؿحؼس زا را ٍغیؼیث کّغ و در ٍواةًْ ة2003

( دؿث یاةغ؛ ةغیٔی اؿث کْ ضؿك لؼد 2002( کْ ةْ ؿعش زغیغی از جؿادل و رقغ ٍذتث)ریچاردؿحٕن، 2004زان ؿايٌ ةْ در ةؼد)ةِٕإِ، 

یى ٍی ةؼد و ةا ةکار در ٍٔارگؼی ةْ ؾّٕان یکی از ٍٕيمْ ٓای جاب آوری ِیؽ ةْ ِٕةْ ظٕد، هغرت ٍٔار و ٍغیؼیث قؼایط اؿحؼس زا را جضً

ةـحُ رآتؼدٓای ٍواةًْ ای ِاکارآٍغ اصحَال آؿیب پػیؼی رواِكّاظحی وايغیُ و ةْ ظنٕص وايغیّی کْ دارای لؼزِغ ٍؿًٕل ٍی ةاقّغ را 

 الؽایف ٍی دٓغ.

واوٍث لؼد را در (، ٍی جٕاِغ از یک ؿٕ ةْ ٍذاةْ ؿپؼ، 2003ٍٍؿّٕیث، ةْ ؾّٕان یکی از ٍٕيمْ ٓای جاب آوری)کاِؼ و دیٕیغؿٕن، 

ةؼاةؼ اؿحؼس ٓای زِغگی الؽایف دٓغ)ؾاٍى صماػث کّّغه( و از ؿٕی دیگؼ ةْ ٍّؽيْ ی ؿازش و اِعتاق پػیؼی ٍذتث، لؼد را ةْ جؿايی و 

کَال ةؼؿاِغ)ؾاٍى جؿايی ةعف(. ٓؼ یک از ؿعٕح دلاؾی و جضٕيی ةاورٓا و ارزش ٓای ٍؿّٕی ٍؼةٕط ةْ جاب آوری ةْ ِضٕی ةا ةٔتٕد 

ٓای ؿالٍث رواِی در ارجتاط هؼار ٍی گیؼد. ضؿك جاب آوری در زٍیّْ ی ةاورٓا و ارزش ٓای ٍؿّٕی، ةؼ ؾکؾ، ةا جضؿیك ٍتاِی  قاظل
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درون رواِی ٍواوٍث لؼد در ةؼاةؼ اؿحؼس ٓای زِغگی و اؿحضايْ ی جؿايی و کَال، اصحَال آؿیب پػیؼی رواِكّاظحی را الؽایف ٍی دٓغ. ةا 

زِغگی وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل ةْ ٍّؼٕر کآف ةار رواِی وايغیُ کٕدکان ٍؿًٕل و ارجوای ؿعش ؿالٍث روان ایُ جٕزْ ةْ ِوف ٍػٓب در 

 .وايغیُ، قایـحْ اؿث کْ آِٔا ةْ گؼایف ةْ ٍػٓب و جٕکى ةْ ظغا جؼفیب قِٕغ

در قؼایط جٔغیغ  کّّغه اؿث. ( ةاور داقث کْ جاب آوری، ةازگكث ةْ جؿادل اويیْ یا رؿیغن ةْ جؿادل ؿعش ةاالجؼ 1999کاٍپمؼ )

و از ایُ رو ٍٕزب ؿازگاری ٍٕلن در زِغگی ٍی قٕد در ؾیُ صال کاٍپمؼ ةْ ایُ ِکحْ اقاره ٍی کّغ کْ ؿازگاری ٍذتث ةا زِغگی، ٌٓ ٍی 

را ِاقی از جٕاِغ پیاٍغ جاب آوری ةْ قَار آیغ و ٌٓ ةْ ؾّٕان پیكایّغ ؿعش ةاالجؼی از جاب آوری را ٍٕزب ٍی قٕد. وی ایُ ٍـئًْ 

پیچیغگی جؿؼیك و ِگاه لؼایّغی ةْ جاب آوری ٍی داِغ. جاب آوری ةْ ؾّٕان ٍواوٍث ٍٕلویث آٍیؽ لؼدی در ةؼاةؼ ٍٕهؿیث ٓای جٔغیغ آٍیؽ و 

الٍث چايف ةؼاِگیؽ جؿؼیك ٍی قٕد، و الؼاد جاب آور الؼادی ٓـحّغ کْ ؾًی رفٌ ٍٕازْٔ ةا ِاٍالیَات از آدار ِاٍعًٕب آِٔا ٍی کآّغ و ؿ

( در ةؼرؿی پیف ةیّی جاب آوری رواِكّاظحی ةؼ 2010پاِاٍاکی و َٓکاران)(. 1390رواِی ظٕد را صمغ ٍی کّّغ ) ٍضَٕدی و َٓکاران، 

ؿازگاری ازحَاؾی کٕدکان ةْ ایُ ِحایر دؿث یالحّغ کْ الؼادی کْ ؿعش جاب آوری رواِكّاظحی ةاالجؼی دارِغ ةْ ظٕر ٍؿّاداری ؿعش 

   ةاالجؼی را دارا ٍی ةاقّغ. ؿازگاری ازحَاؾی

ةا جٕزْ ةْ ِحایر ایُ یالحْ ٍی جٕان گمث کْ جاب آوری یؿّی هغرت داقحُ در ةؼاةؼ جضَى ٍكکالت، در واهؽ یک ِٕع اِؿعاف 

ؿازگاری پػیؼی رواِكّاظحی اؿث کْ ٍی جٕاِغ در ةؼاةؼ ؿعحی ٓا و ٍكکالت زِغگی راه صى ٓای ٍّاؿتی پیغا کّغ، از ایُ رو ٍی جٕاِغ ةؼ 

 ازحَاؾی ٓؼ چْ ةیكحؼی ةا اظؼالیان ظٕد جادیؼ گػار ةاقغ یا ایّکْ ٍی جٕاِغ در پیف ةیّی ؿازگاری ازحَاؾی ؿٌٔ هاةى جٕزٔی داقحْ ةاقغ.

ایُ پژوٓف ٍضغود ةْ وايغیُ قٔؼ قیؼاز ةٕده و هاةى جؿَیٌ ةْ وايغیُ قٔؼٓای دیگؼ َِی ةاقغ. ةا جٕزْ ةْ جاکیغ ٍحعننان ةؼ إٍٓظحّی 

( ٍی جٕان ةا إٍٓزش ایُ ٍٔارت ٓا ةْ الؼاد، ؿعش جاب 1986؛ ةارون و کایّی، 1994ةٕدن ٍٔارت ٓای گِٕاگٕن جاب آوری ) اؿحؼِتؼگ، 

 .آوری و ؿازگاری ازحَاؾی آِان را الؽایف داد و از ایُ رو اصـاس رضایث ٍّغی از زِغگی را الؽایف داد
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 مزاجعمىابع ي   
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