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 چکيده
رشد و تحول  و یافته فراوانی گسترش اخیر هاي سال دررویکرد بهزیستی روانشناختی 

مشاهده شده در برابر چالشهاي وجودي زندگی را بررسی می کند و بر توسعه انسانی 

بررسی وضعیت  مطالعه با هدف این بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، .تاکید دارد

تی روانشناختی دانشجویان بر اساس مدل شش عاملی مقیاس ریف در قالب یک بهزیس

با استفاده از روش نمونه گیري طبقه انجام گرفته است که  پژوهش توصیفی مقطعی

آزاد اسالمی) واحد نجف آباد( به دانشگاه  انینفر از دانشجویان دانشجو 375اي بر روي

از نیز با استفاده  اطالعات داده ها و وريگردآعنوان جامعه آماري انجام گرفته است. 

سوالی( انجام و تجزیه و  54پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف )مدل 

تحلیل آن به وسیله آزمون آماري توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و غیره در 

صوص صورت گرفت. نتایج نشان داد که زنان در خSPSS 17 محیط نرم افزاري آماري 

شخصی، تسلط بر محیط و ارتباط مثبت با دیگران، نمره باالتري به  هاي رشد مؤلفه

 بیشتري نمره مردان در پذیرش خود و خود مختاري، مردان کسب نمودند در حالیکه

 دانشجویی مشاوره شود مراکز می اند. همچنین با توجه به نتایج پیشنهاد کرده کسب

قدرت  و زندگی هاي مهارت افزایش توانمندسازي، در جهت مناسبی آموزشی هاي برنامه

 قدرت روانشناختی، سطح بهزیستی افزایش ضمن تا بینند تدارك دانشجویان تطابق

 یابد. بهبود روانی در آنها فشارهاي و ها برابر تنش در آنان مؤثر مقابله

بهزیستی روانشناختی، دانشجویان، بر اساس مدل شش  : يديکل واژگان

 س ریفعاملی، مقیا
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 2 فاطمه بهار سليمانی، 1زهرا  بيگی 

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی )واحد نجف آباد(، اصفهان، ایران 1

 بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی)واحد نجف آباد(، اصفهان، ایرانکارشناسی ارشد روانشناسی   2
 

 نام نویسنده مسئول:

 زهرا بیگی

 

 

بررسی وضعيت بهزيستی روانشناختی دانشجويان بر اساس 

 مدل شش عاملی مقياس ريف
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 مقدمه

را   تفاوتیم پژوهشی و رویکرد نظري نگر، مثبت شناسی روان از مفهومی روانی حوزه سالمت پژوهشگران از گروهی اخیر، سالهاي در

 بهزیستی"اصطالح  قالب در را آن و تلقی روانشناختی، کارکرد مثبت معادل را روانی سالمت آنان اند. برگزیده این مفهوم مطالعه و تبیین براي

 احساس اشتند که معتقدند بلکه دانند، کافی نمی سالمت احساس براي را بیماري نداشتن این گروه .اند کرده سازي مفهوم "روانشناختی

 مثبت، پیشرفت و ماعاجت و با جمع مطلوب رابطه و پیوند مثبت خلق و انرژي با جهان، مؤثر و کارآمد تعامل بسنده، پیشرفت از زندگی، رضایت

حال شکل گیري  است. امروزه دیدگاه جدیدي درعلوم وابسته به سالمت بطور اعم و در  روانشناسی بطور اخص در فرد سالم هاي مشخصه زا

اهیت روانشناختی مو گسترش است. در این دیدگاه و رویکرد علمی تمرکز بر روي سالمتی و بهزیستی از جبنه مثبت و نیز توضیح  و تبیین 

نشناختی رشد بهزیستی روانشناختی مستلزم درك چالشهاي وجودي زندگی است. رویکرد بهزیستی روا (.1998و سینگر،  بهزیستی است)ریف

ان مثال دنبال نمودن و تحول مشاهده شده در برابر چالشهاي وجودي زندگی را بررسی می کند و به شدت بر توسعه انسانی تاکید دارد به عنو

و  1950قی در دهه به عنوان یک فرد و برقراري روابط کیفی با دیگران. جمع گسترده اي از ادبیات تحقیاهداف معنادار، تحول و پیشرفت 

 (.2002میالدي به تجزیه و تحلیل چالشهاي و مشکالت اساسی زندگی پرداخته است)ریف وکیس،  1960

ي دوره هاي مختلف سنی و راه هایی را که فرد ها ( التزام1973) 2(و نوگارتن1959نظیر اریکسون ) 1«گستره ي زندگی»نظریه پردازان

ن کرده اند. روانشناسان عالقمند به رشد و پیشرفت کامل انسان سازه هایی از قبیل یبطور موفقیت آمیزي می تواند بر آنها غلبه کند را تبی

از طرفی  را پیشنهاد وارائه کرده اند.( 1932( و تفرد)کارل یونگ، 1968) گوردون آلپورت، 3( کمال رشد1968خودشکوفایی)ابراهام مزلو، 

احساس بهزیستی هم داراي مولفه هاي عاطفی و هم مولفه هاي شناختی است. افراد با احساس بهزیستی باال به طور عمده اي هیجانات مثبت 

یستی پایین حوادث و موقعیت را تجربه می کنند و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند، در حالی که افراد با احساس بهز

) وانگ و همکاران، زندگی شان را نامطلوب ارزیابی می کنند و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می کنند

2013 .) 

د به همان نکباید توجه داشت که تجربه هیجانات خوشایند و مثبت همزمان با تجربه ي هیجانات ناخوشایند و منفی صرف  همچنین

ت دو قطبی نیستند نسبت زمان کمتري را براي هیجانات منفی باقی می گذارد. از سوي دیگر باید توجه داشت که هیجانات مثبت و منفی حاال

دم حضور هیجانات که فقدان یکی وجود دیگري را تضمین کند. یعنی احساس رضامندي مثبت تنها با فقدان هیجانات منفی پدید نمی آید و ع

یگري نیازمند است. دفی لزوما حضور هیجانات مثبت را به همراه نمی آورد، بلکه برخورداري از هیجانات مثبت خود به شرایط و امکانات من

 اد:بنابراین، احساس بهزیستی)شادي ( سه مولفه مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر را می بایست مورد شناسایی قرار د

 بتالف( حضور نسبی هیجانات مث

 ب( فقدان و عدم حضور هیجانات منفی

 (.1387و همکاران،  بیانی )ج( رضامندي از زندگی

مدل سالمت سه نوع بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی را با هم ترکیب کرده ومفهوم جامع و کامل از 

هزیستی روانشناختی و اجتماعی( سالمت روانی را در بر می گیرد بهزیستی را هم که جنبه عاطفی)بهزیستی هیجانی( و هم جنبه کاربردي)ب

 .همکاران است ریف و  مدل کرده، عملیاتی و سازي مفهوم روانشناختی را بهزیستی که مدلهایی ترین مهم از یکی. همچنین به وجود آورده اند

 رشد مختلف هاي نظریه ادغام از طریق مدل این. داند می خود واقعی بالقوه تحقق تواناییهاي براي فرد تالش را روانشناختی ریف بهزیستی

است:  شده تشکیل مؤلفه از شش همکاران و ریف مدل در روانشناختی است بهزیستی یافته گسترش و گرفته سازگارانه شکل فردي عملکرد

 فعالیت و استعدادها توانایی ها ابی،ارزشی در فرد اگر است. گذشتة خویش زندگی و خود به مثبت نگرش داشتن به معنی خود پذیرش مؤلفه

ها  انسان همه داشت. خواهد مطلوبی روانی کند، کارکرد خشنودي احساس خود گذشتة به رجوع در کند و رضایت احساس کل در خود هاي

 است مؤلفه خود پذیرش نگرش باشند، این داشته خویشتن به مثبتی نگرش دارند، خود سراغ در که هایی محدودیت رغم علی کنند می تالش

 بر بتواند فردي که            (.2012)پارادایس و کرنیس، شود اطالق می هنجارها از آزادي و استقالل، خودکفایی احساس به خودمختاري

رهاي فشا با مقابله براي فرد توانایی حقیقت، در. است خودمختاري ویژگی داراي بگیرد، تصمیم شخصی خود باورهاي و احساسات افکار، اساس

 با ارضاکننده باکیفیت و رابطة داشتن معنی به مدل، این مؤلفه دیگران، دیگر با مثبت ارتباط می شود داشتن مربوط مؤلفه، این به اجتماعی،

 بر گرم اي رابطه کوشند می و هستند داشتن دیگران دوست در توانا و دوست نوع مطبوع، عمدتاً انسانهایی ویژگی این با افراد است. دیگران

معنادار  و زندگی در مدت کوتاه و درازمدت بودن اهداف دارا مفهوم به زندگی، در هدفمندي کنند مؤلفه ایجاد دیگران، با متقابل اعتماد اساس،

                                                           
1 . Life-span 
2 . Neugarten 
3 . Maturity 

http://www.psyj.ir/


 43 -48، ص 1396 تابستان،  10، شماره روانشناسی و علوم رفتاری ایران فصلنامه 

ISSN: 2538-3663 

http://www.psyj.ir 

 

 یافتن .شود می درگیر آنها، مؤثر با شکل به و دهد می نشان عالقه زندگی و رویدادهاي ها فعالیت به نسبت هدفمند فرد است. آن شمردن

 براي فرد توانایی معنی به مدل دیگر این مؤلفة محیط بر گیرد. تسلط می قرار مؤلفه این قالب در زندگی و چالشهاي ها تالش براي عنیم

 حد تا را آن و شرایط محیط مختلف ابعاد تواند می باشد، داشته بر محیط تسلط احساس که فردي لذا . است آن و مقتضیات زندگی مدیریت

 باز پیوسته رشد شخصی داشتن و جدید تجربیات به نسبت به گشودگی شخصی رشد بخشد مؤلفه و بهبود دهد تغییر کند، دستکاري امکان

 . (1391و خیر ، ملتفت )است تجربه و طریق یادگیري از و خویش شخصی زندگی بهبود همواره درصدد ویژگی این با شود. فردي می

و  شلدون پژوهش اند. بطوري که بوده متفاوت روانشناختی متغیر بهزیستی در دموگرافیکی هاي تفاوت به مربوط مطالعات نتایج

 مطالعه در (2007) در حالیکه چاو  است. بوده یت شناختی بر حسب جنسیتمتغیرهاس جمع در دار معنی تفاوت نبود از ( حاکی2009الیوت)

و به طور کلی زنان بهزیستی روانشناختی  بودند دیگران با مثبت ارتباط و مثبت خودپنداره از باالتري سطح داراي دانشجو زنان نشان داد خود ي

 .داشتند دانشجو مردان با مقایسه در باالتري

 ارتباطی، انتظارات و تعاملی متفاوت هاي سبک متفاوت، زاي و تنش حمایتی منابع وجود دارند اعتقاد حققان نیزم از از طرفی بسیاري

 منفی یا مثبت صورت به را و روانی سالمت قادرند جنس، هر براي متفاوت جنسیتی هاي و نقش متفاوت تنش با مقابله هاي شیوه دیگران،

 . دهند تغییر

امکانات  و استرس منابع زیرا .متفاوتند هم با بهزیستی روانشناختی مختلف ابعاد در مردان و زنان معتقدند ز( نی2015و میائو ) وانگ

 نیز تحصیالت و شود. از طرفی شغل می ها آن سالمتی وضعیت در تفاوت وجود آمدن به باعث که گیرد می قرار جنس هر اختیار در متفاوتی

  .اند بوده توجه مورد گوناگون هاي ررسیب در جمعیت شناختی متغیر یک عنوان به

 بهزیستی روانشناختی نیمرخ نظر از باال سطوح و دانشگاهی با تحصیالت افرادي است داده نشان (2012همکاران) و کییس نتایج مطالعه

 می افزایش هم روانشناختی ستیبهزی افزایش تحصیالت، با این بر عالوه. دارند قرار تر پایین با تحصیالت افرادي به نسبت مطلوبتري سطح در

 دانشجویی جمعیت کشور ما در که حالی در .است پرداخته دانشجویی جمعیت پژوهشی به کمتر که بوده این خصوص این در مهم نکته یابد. اما

 شکل به روهگ این سالمت سطح ارتقاي به می تواند ها آن سالمتی وضعیت شناسایی که دهند می را تشکیل جوان قشر از اي عمده بخش

دانشجویان  بهزیستی روانشناختی وضعیت مطالعه حاضر، پژوهش راستا، هدف این در .نماید کمک عام شکل به جامعه سالمت و سطح خاص

 باشد. می بر اساس مولفه هاي شش گانه مقیاس ریف

 

 روش پژوهش
عاملی مقیاس ریف انجام گرفته است که از  بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس مدل شش مطالعه با هدف این

آزاد دانشگاه  انینفر از دانشجویان دانشجو 375با استفاده از روش نمونه گیري طبقه اي بر رويمی باشد که  نوع مطالعات توصیفی مقطعی

پرسشنامه استاندارد بهزیستی از استفاده نیز با  اطالعات داده ها و گردآورياسالمی) واحد نجف آباد( به عنوان جامعه آماري انجام گرفته است. 

سوالی( انجام و تجزیه و تحلیل آن به وسیله آزمون آماري توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و غیره در محیط  54روانشناختی ریف )مدل 

 صورت گرفت.SPSS 17 نرم افزاري آماري 

 

 يافته ها
وضعیت ترم تحصیلی، بیشتر از نظر سال و  5/22± 5/3انشجویان شرکت کننده یافته هاي پژوهش بیانگر آن بود که میانگین سنی د

درصد(  1/43درصد (و از نظر مقاطع مختلف تحصیلی، بیشتر دانشجویان در مقطع کارشناسی)8/25بوده اند) 3آنان مشغول به تحصیل در ترم 

 مشغول به تحصیل بودند. 

 س، تاهل، وضعيت سکونت: توزيع فراوانی دانشجويان به تفکيک جن  1جدول 

 متغیر               

 

 دانشجویان

 نحوه سکونت تاهل جنسیت

 غیر خوابگاهی خوابگاهی متاهل مجرد زن مرد

 162 195 52 305 193 164 فراوانی

 4/45 6/54 6/14 4/85 1/54 9/45 درصد
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 4/85)، اکثریت مجردتاهلمتغیر از نظر ، (درصد 1/54بیشتر دانشجویان مونث )از نظر متغیر جنس ، 1مطابق با یافته هاي جدول

در شبکه  (درصد 8/86)بودند.همچنین از نظر متغیر بررسی عضویت، بیشتر دانشجویان  (درصد 6/54)و بیشتر آنان ساکن در خوابگاه (درصد

 هاي اجتماعی عضو  بودند.

 و مولفه هاي آن به تفکيک جنسيت و تاهل در دانشجويان: ميانگين نمره  بهزيستی روانشناختی 2جدول 

 متغیرها              
 

بهزیستی 

 روانشناختی

 و مولفه هاي آن

 تاهل جنسیت

 مونث مذکر
 

P-Value 
 

 متاهل مجرد
P-Value 

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

مثبت با ارتباط 

 دیگران
3/39 7/6 5/40 7/6 1/0 13/40 7/6 9/38 5/6 25/0 

 08/0 5/5 6/34 3/6 3/36 36/0 5/6 7/35 02/6 4/36 خودمختاري

 18/0 6/5 1/38 8/5 3/39 49/0 9/5 3/39 7/5 9/38 تسلط بر محیط

 001/0 7/5 4/36 6/5 3/39 43/0 3/5 1/39 08/6 6/38 رشد شخصی

 03/0 4/6 39 9/5 1/40 16/0 9/5 4/39 05/6 3/40 هدفمندي در زندگی

 69/0 7/6 6/37 9/6 38 98/0 1/7 6/37 7/6 38 پذیرش خود

بهزیستی 

 روانشناختی کل
7/230 9/28 1/233 2/28 44/0 17/233 5/28 8/223 4/27 03/0 

 

انشناختی و مولفه هاي آن با جنسیت مستقل بین نمره بهزیستی رو  t ، نتایج آزمون آماري آزمون2مطابق با یافته هاي جدول 

(. ولیکن بین وضعیت تاهل با مولفه هاي رشد شخصی و هدفمندي در زندگی و نمره  P> 0/05دانشجویان رابطه معنی داري را نشان نداد )

 بهزیستی روانشناختی کل دانشجویان رابطه معنی داري را نشان داد.

مولفه هاي آن به تفکيک محل سکونت و عضويت در شبکه هاي اجتماعی در  : ميانگين نمره  بهزيستی روانشناختی و3جدول 

 دانشجويان

 متغیر                                 

 یبهزیستی روانشناخت

 و مولفه هاي آن

 سکونت

 غیر خوابگاهی خوابگاهی
P-Value 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 624/0 3/6 21/40 7 8/39 ارتباط مثبت با دیگران

 62/0 2/6 9/35 3/6 2/36 ريخودمختا

 82/0 4/5 39 2/6 2/39 تسلط بر محیط

 79/0 1/5 9/38 17/6 8/38 رشد شخصی

 8/0 9/5 9/39 15/6 7/39 هدفمندي در زندگی

 82/0 7 8/37 8/6 38 پذیرش خود

 99/0 1/26 94/231 45/30 91/231 بهزیستی روانشناختی کل

 

مستقل بین نمره بهزیستی روانشناختی و مولفه هاي آن با محل سکونت و وضعیت   tري آزمون، نتایج آما3مطابق با داده هاي جدول 

 عضویت دانشجویان در شبکه هاي اجتماعی رابطه معنی داري را نشان نداد. 
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 بحث و نتيجه گيري
ر اساس مدل شش عاملی مقیاس ریف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان ب فچنانچه دیده شد، هد

مستقل بین نمره بهزیستی روانشناختی و مولفه هاي آن با جنسیت دانشجویان رابطه معنی  t بود و یافته ها نشان داد که آزمون آماري آزمون

ناختی کل دانشجویان داري را نشان نداد ولیکن بین وضعیت تاهل با مولفه هاي رشد شخصی و هدفمندي در زندگی و نمره بهزیستی روانش

رابطه معنی داري را نشان داد که در توجیه آن می توان گفت افراد متاهل به دلیل پذیرش بار مسئولیت زندگی مشترك بالطبع رشد فردي 

 باالتري داشته و حتی میتوانند براي زندگی آینده خود  برنامه و اهداف مشخص تري در مقایسه با افراد مجرد داشته باشند. 
شخصی، تسلط بر محیط و ارتباط مثبت با دیگران، زنان نمره باالیی  هاي رشد مؤلفه در که بود آن از حاکی یج دیگر مطالعه نیزنتا

( نیز مانند 2005) گرووس هاي مطالعه که یافته اند. کرده کسب بیشتري نمره مردان در پذیرش خود و خود مختاري، کسب نمودند در حالیکه

 مقابل، در. هستند مردان از بهتر دیگران با مثبت همانند ارتباط روانشناختی بهزیستی اجتماعی ابعاد در که زنان داد شانن نتایج این پژوهش،

 زنان از برتر مختاري خود خود، پذیرش مانند بهزیستی فردي ابعاد مردان در که بود این از حاکی (2013همکاران) و روثمن مطالعه یافته هاي

 دلیل به فعلی شرایط در کرد، چراکه ایران استناد حاضر حال جامعه خاص فرهنگ و شرایط به بتوان یافته نیز  شاید ینا تبیین هستند. در

تأمین  در مرد سنتی نقش دلیل به امر این که نیست امکان پذیر سهولت به درآمد کسب و شغل یافتن جمعیت و افزایش اقتصادي هاي بحران

  .دهد می کاهش را ها آن روانشناختی بهزیستی سطح و مواجه کرده بیشتري تنش و فشار با را گروه این خانواده، اقتصادي

 احساس هدفمندي شده است که مردان داده نشان نتایج اند، پرداخته نگر دید مثبت از روانی سالمت به که دیگري مطالعات همچنین در

 مقابل در .بسازند را خود و آینده حال زندگی قادرند کنند می فکر و داشته بیشتري و قدرت تسلط احساس زیرا . دارند زندگی در بیشتري

 نظر می به .دارند رو پیش خود شخصی اهداف به و رسیدن دهی شکل براي بیشتري ذهنی و عینی موانع و تاریخی فرهنگی دالیل به زنان

 ضروري اي جامعه هر و اجتماعی اقتصادي فرهنگی، وضعیت به توجه روانشناختی، و بهزیستی سالمتی وضعیت بر جنس تأثیر بررسی در رسد

 شود می موجب که دارد دو جنس از متفاوتی انتظارات و ها نقش خود فرهنگ و ها به ارزش بنا اي جامعه هر زیرا (.2005)میکاییلی، است

داشت. از طرفی  خواهند سالمتی و بهزیستی جزايدر ا متفاوتی وضعیت اساس این بر و گرفته قرار آنان اختیار مختلفی در مقابله و تنش منابع

ضریب همبستگی اسپیرمن بین معدل و ترم تحصیلی دانشجویان با نمره بهزیستی روانشناختی و مولفه هاي آن رابطه معنی داري را نشان 

به  سو یک از توان می را نیز امر این دار نبود. علت معنی مختلف دانشجویان ترم هاي بین روانشناختی بهزیستی تفاوت به عبارتی بررسی نداد.

ترم  دانشجویان یکسان براي تقریباً شرایط که دارد وجود نیز احتمال این دیگر از سوي داد نسبت جامعه سنی پراکندگی میزان بودن پایین

است)  شده تأیید نیز همکاران و مارکوس مطالعه در یافته این . است شده روانشناختی بهزیستی در دار تفاوت معنی نبود موجب هاي مختلف،

 . (2014دسی و همکاران، 

 از .بود دختران دانشجو با قیاس در دانشجو پسران روانشناختی سطح بهزیستی بودن پایین ها، یافته ترین از طرفی یکی دیگر از مهم

 شمار به دانشجویان در روانشناختی بهزیستی سطح بودن پایین عمده عوامل از تنش و مدیریت زندگی هاي مهارت بودن پایین که جایی آن

شده و داراي نقش محسوب  يمهم هر کشور سرمایه هايدانشجویان، است، لذا از آنجا که  مؤثر متغیر این ارتقاي ها در آن آموزش و رود می

اهمیت دو چندان است)جوادي می باشند لذا توجه به مسئله رفاه، تربیتی و سالمتی روحی و روانی آنان حایز  آینده کشور و ادارهکلیدي در 

 هاي مهارت افزایش توانمندسازي، در جهت مناسبی آموزشی هاي برنامه دانشجویی مشاوره شود مراکز می پیشنهاد ( و1391نیا و همکاران،

 فشارهاي و ها نشبرابر ت در آنان مؤثر مقابله قدرت روانشناختی، سطح بهزیستی افزایش ضمن تا بینند تدارك گروه این قدرت تطابق و زندگی

است  شده طراحی ریف مدل و نگر مثبت هاي روانشناسی مدل اساس بر توانمندسازي و اي مداخله هاي راستا برنامه این در .یابد بهبود روانی

 دانشگاه در ها آن از گسترده بودن استفاده اثربخش صورت در تا گیرند قرار بررسی و آزمون مورد بعدي هاي پژوهش در شود می پیشنهاد که

آینده  و ادارهشده و داراي نقش کلیدي در محسوب  يمهم هر کشور سرمایه هاي دانشجویاندر نهایت میتوان گفت .گیرد قرار نظر مد ها

می باشند لذا توجه به مسئله رفاه، تربیتی و سالمتی روحی و روانی آنان حایز اهمیت دو چندان است و نیز با در نظر گرفتن فعالیتهاي  کشور

 (. 1389و همکاران، مختلف آموزشی، فرهنگی و حتی ورزشی نسبت به بهبود برنامه ریزي جهت اوقات فراغت دانشجویان اقدام نمایند )یعقوبی

 دامنه همچنین و تکرارپذیري میزان و دیگر انجام هاي گروه و جوامع سایر در دست این از پژوهشهایی می شود، همچنین پیشنهاد

 محدودیت جمله از .است محدودیتهایی داراي پژوهشها سایر مانند نیز حاضر نهایت، پژوهش در .گیرد قرار مجدد ررسیب مورد همبستگیها

در دانشگاه آزاد اسالمی )واحد  صرفا حاضر پژوهش که این و کنندگان شرکت اجتماعی-اقتصادي وضعیت کنترل عدم پژوهش حاضر هاي

 .کرد احتیاط باید ه هایافت تعمیم در لذا و شد انجام نجف آباد(
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