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 چکیذُ

 عٛض ثٝ خبٔقٝ ایٗ اظ. است ضبٞس زا٘طٍبٜ زا٘طدٛیبٖ ثیٗ زض پیططفت اٍ٘یعش ٔیعاٖ ٚ زیٙساضی ثیٗ ضاثغٝ ثطضسی حبضط پژٚٞص ٞسف
 ٘بٔٝ پطسص اظ ٔتغیطٞب سٙدص ثطای است، ثٛزٜ پیٕبیص تحمیك ایٗ زض استفبزٜ ٔٛضز ضٚش ضس٘س، ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ فٙٛاٖ ثٝ ٘فط 230 تػبزفی
ٞبی  ثب تٛخٝ ثٝ فطضیبت تحمیك ٚ زازٜ ٘تبیح تحّیُ زض ٚ (AMTٞطٔب٘س ) پیططفت اٍ٘یعش ٘بٔٝ پطسص ٚ استبضن ٚ والضي زیٙساضی

 زیٙی ٔطبضوت ٚ زیٗ وٝ زٞس ٔی ٘طبٖ پژٚٞص ایٗ ٞبی یبفتٝ. است ضسٜ استفبزٜ تحّیُ ضٌطسیٖٛ ٚ پیطسٖٛ ٕٞجستٍی آظٖٔٛ اظ ٔٛخٛز
 ٘طبٖ ٔمبِٝ ایٗ. ٌصاضز ٔی تأثیط پیططفت اٍ٘یعٜ ضٚی آٔسٜ ٚخٛز ثٝ اختٕبفی سطٔبیٝ ایٗ ٚ ضٛز ٔی افطاز زض اختٕبفی ٔبیٝسط تطىیُ ثٝ ٔٙدط

 ثبضس، ثیطتط افطاز زیٙساضی ٔیعاٖ ٞطچٝ وٝ ٔقٙب ایٗ ثٝ زاضز ٚخٛز ٔقٙبزاضی ٚ ٔستمیٓ ضاثغٝ پیططفت اٍ٘یعش ٚ زیٙساضی ثیٗ وٝ زٞس ٔی
 .است ثیطتط ٘یع ٞب آٖ پیططفت اٍ٘یعش

 داًطجَیبى پیطرفت، اًگیسش دیٌذاری،: کلیذی ٍاشگبى

 

 هسئلِ ثیبى ٍ هقذهِ

 ٚ پطزاظی تئٛضی ثٝ الساْ ٔمػٛز ایٗ ثٝ ٘یُ ثطای ثطط ٚ است أطٚظ ثطط ٞبی زغسغٝ اٞٓ اظ پیططفت ٚ تٛسقٝ وٝ ٞبست ٔست 
 احسبس یب ٔٛفمیت وست ثطای فطز تالش ثٝ ٕبیُت ضا پیططفت اٍ٘یعش پژٚٞطٍطاٖ. است ٕ٘ٛزٜ حٛظٜ ایٗ زض سبظی ٘ؾطیٝ

 زازٖ ا٘دبْ ثٝ تٕبیُ پیططفت اٍ٘یعش زیٍط، فجبضت ثٝ وٙٙس؛ ٔی تقطیف ٚؽبیف زازٖ ا٘دبْ زض ضسٖ ٔٛفك ثٝ ٔططٚط ذٛضبیٙس
 ضظیبثیا ثٝ ضا فطز وٝ است زضٚ٘ی ٘یطٚی پیططفت، اٍ٘یعٜ (.12:1391ٟٔسٚی،) است زیٍطاٖ ٚ ذٛز ٘ؾط زض ٚخٝ ثٟتطیٗ ثٝ وبض
 اٍ٘یعٜ. زٞس ٔی سٛق است، ٕٞطاٜ فّٕىطز زض ٔٛفمیت ثطای تالش ٔقیبضٞب، تطیٗ فبِی ثٝ تٛخٝ ثب ذٛز فّٕىطز ی خب٘جٝ ٕٞٝ
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 اٍ٘یعٜ. ضس ٔغطح 4ٔٛضی تٛسظ ثبض ٘رستیٗ ثطای وٝ است فطز ٞط اوتسبثی ٘یبظٞبی یب ٞب اٍ٘یعٜ تطیٗ ٟٔٓ اظ یىی پیططفت
 ثبال، سغح ٔقیبضٞبی حفؼ ٚ ثطتطی ای ٌٛ٘ٝ ثٝ یبثی زست ثطای تالش سسٞب، اظ ٌصض ثطای فطز ٌطایص اظ است فجبضت پیططفت
 تطخیح ٚ ا٘س ضٙبس ٚؽیفٝ آ٘بٖ. ثرطٙس ثٟجٛز ضا ذٛز وبضوطز ٚ ضٛ٘س وبُٔ ذٛاٞٙس ٔی زاض٘س ثبال پیططفت اٍ٘یعٜ وٝ وسب٘ی

 ثب ٔمبیسٝ زض ذٛاٜ ای، ٌٛ٘ٝ ثٝ پیططفتطبٖ اضظیبثی ٝو ظ٘ٙس زست وبضی ثٝ ٚ ثبضس اٍ٘یع چبِص وٝ زٞٙس ا٘دبْ وبضٞبیی زٞٙس ٔی
 (.134: 1384 ٌطز، ثیبثبٖ) ثبضس ضس٘ی زیٍطاٖ ٞبی ٔالن پبیٝ ثط ذٛاٜ یب زیٍطاٖ پیططفت

 خبٔقٝ یه ٔب خبٔقٝ وٝ آ٘دب اظ. ٕ٘ٛز اضبضٜ زیٙساضی ثٝ تٛاٖ ٔی ٌصاض٘س ٔی تأثیط پیططفت اٍ٘یعش ثط وٝ ظیبزی فٛأُ ٔیبٖ اظ
 ظ٘سٌی ٔرتّف اثقبز ثب آٖ ضاثغٝ ٚ زیٙساضی ٔیعاٖ ثطضسی است، زیٙی ٚ اسالٔی حىٛٔت ٘یع ٔب حىٛٔت ٚ زیٙی ٚ اسالٔی

 اظ وٝ زاض٘س سغحی چٙس ٚ چٙسثقسی سبذتبض ٚ ٞستٙس پیچیسٜ ٚ ٚسیـ ٔٛضٛفبتی زٚ ٞط پیططفت اٍ٘یعٜ ٚ زیٗ. است ٟٔٓ أطی
 ٞب ا٘سبٖ ثطای زیٗ وٝ ظیبزی إٞیت ٚخٛز ثب. ا٘س سبذتٝ آضىبض ضا زذٛ ضٚا٘طٙبسی ٚ ضٙبذتی خبٔقٝ ٞبی تحّیُ زض ٔرتّف عطق
 زض 2ظ٘سٌی اظ ضضبیتٕٙسی ٚ 1ظ٘سٌی ویفیت ٕٞچٖٛ آٖ ثب ٔطتجظ ٔفبٞیٓ زیٍط ٚ پیططفت اٍ٘یعٜ ثٝ ٘یبظ احسبس ایٙىٝ ٚ زاضز
 ٚ غٙقتی ی پیططفتٝ وطٛضٞبی اظ ثسیبضی زض سیبسی ٚ فّٕی ٞبی ضیعی ثط٘بٔٝ زض وبضثطز پط  سبظٜ یه ثٝ ٌصضتٝ زٞٝ چٙس عَٛ

 ِصا. ٘یست تٛخٝ لبثُ چٙساٖ ایطاٖ زض پیططفت ی ثباٍ٘یعٜ ٔطتجظ فّٕی تحمیمبت وٕیت است، ضسٜ تجسیُ تٛسقٝ حبَ زض ٕٞچٙیٗ
 زٚ ایٗ ثیٓ ی ضاثغٝ ٚ ٔیعاٖ ثطضسی افطاز، اختٕبفی ٚ فطزی وبضایی ٚ ظ٘سٌی زض ضبزوبٔی تبثیط ٚ زاضی زیٗ إٞیت ثٝ تٛخٝ ثب

 ( 6:1391ٔٙؾطی،. )آیس ٔی ٘ؾط ثٝ ٟٔٓ

 ثطٚظ ٚ ؽٟٛض افطاز ظ٘سٌی ٔتٗ زض تٛا٘س ٔی زاضی زیٗ ثّىٝ ٘یست؛ غیطٔبزی ٚ استثٙبیی ٘بٔتقبضف أٛض زیٙی حیبت ٚ زاضی زیٗ
 ظٞبی٘یب اظ ثسیبضی ٔصٞت ،3یًٛ٘ افتمبز ثٝ ثٙب. وٙس فغبا ذبغی خٟت فطز ضفتبض ٚ احسبسبت افىبض، ی ٕٞٝ ثٝ ٚ ثبضس زاضتٝ
 ذػٛغیبت ثرطیسٜ، لٛت ضرع زض ضا لسضت ٚ أیس اعٕیٙبٖ، ٕٞچٙیٗ. وٙس ٔی پط ضا اٚ ٚخٛزی یذألٞب ٚ ثطآٚضزٜ ضا ا٘سبٖ

 ٚ ٔػبئت ٚ ٔطىالت ٔمبثُ زض ٔحىٕی ثسیبض پبیٍبٜ ا٘سبٖ ثطای ٚ ثرطس ٔی استحىبْ اختٕبفبت ٚ فطز زض ضا ٔقٙٛی ٚ اذاللی
 اختٕبفی ٘یبظ یه ٔصٞت 4زٚضویٓ ٔثُ ضٙبسی ٚ ٘ؾطیٝ پطزاظاٖ اختٕبفی خبٔقٝ ٘ؾط اظ. وٙس ٔی ایدبز ظ٘سٌی ٞبی ٔحطٚٔیت

زاضت ٚ فبُٔ حفؼ ٚ تمٛیت  ذٛاٞس ٚخٛز ٕٞٛاضٜ زٞس ضٚی اختٕبؿ سبظٔبٖ زض است ٕٔىٗ وٝ تغییطاتی ٚخٛز ثب وٝ است
 ٘ؾط اظ. است خٕقی یب ٌطٚٞی أطی سبًاسب ٚ آٚضز ٔی ٚخٛز ثٝ ضا اختٕبفی ٞبی ٌطٜٚ زیٗ، زٚضویٓ ٘ؾط اظ. پیٛ٘س اختٕبفی است

 ٚ ٔدعا خسا، وٝ چیعٞبیی آٖ یقٙی ٔمسس أٛض ثٝ وٝ افٕبَ ٚ افتمبزات اظ آٚض اِعاْ ٚ ٔطتطن ٘ؾبْ یه اظ است فجبضت زیٗ اٚ
 وٝ اذاللی اختٕبؿ یه زض وٙس، ٔی پیطٚی ایٗ اظ وٝ ضا ٞبیی آٖ ٕٞٝ وٝ افٕبِی ٚ افتمبزات. ضٛز ٔی ٔطثٛط ٞستٙس ٔحتطْ
 ظیبزی ٞبی ثط٘بٔٝ اظ ٔتطىُ وٝ ٚسیـ سبٔب٘ٝ یه فٙٛاٖ ثٝ زیٗ)504: 1374 ،ٌیس٘ع) آٚضز ٔی ٞٓ ٌطز ضٛز ٔی ذٛا٘سٜ وّیسب
 ٚ ا٘س فیٙی غیط وٝ زاضز سطٚوبض ٕ٘بزٞبیی ثب اسبسبً زیٗ وٝ چطا ٞست ٘یع وٙتطِی ذٛز اظ فٙبغطی ضبُٔ است، ثطط ٞسایت ثطای

 ثٝ ٚ زازٜ سبظٔبٖ ضا ذبضخی افیبٖ ٚ ٞب ا٘سبٖ ٔیبٖ ٔتمبثُ وٙص خطیبٖ یب وٙس ٔی ثیبٖ ضا بٖٔؤٔٙ أیسٞبی ٚ ٞب اضظش احسبسبت،
زض  (.15: 1381 ٕٞیّتٖٛ،) زٞس ٔی ٘طبٖ ضا وُ ایٗ ظٔیٙٝ یب ٚ وٙس ٔی ثٙسی خٕـ ضا افیبٖ ٚ اشٞبٖ ٔدٕٛفٝ وُ یب وطب٘س ٔی ٘ؾٓ

                                                 
1 Quality of life 
2  satisfaction with life  
3 jung.c.g 
4 Émile Durkheim 
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ٕٞجستٍی اختٕبفی ثیٗ افطاز است، وٝ زض فطز احسبس ٘یطٚٔٙسی  ا٘سیطٝ خبٔقٝ ضٙبذتی زٚضویٓ، پیبٔس زیٗ پیٛ٘س اختٕبفی یب
 وٝ ثیطتط ٘تیدٝ ٔٙبسه است ٔی زا٘س ٚ فٙٛاٖ ٔی وٙس وٝ زیٗ زضٚالـ فطز ضا لٛی تط ٔی وٙس.

 ضا زیٗ زیٛیس(. 152: 1387 آثبزی، ظیٗ) است اختٕبفی اعٕیٙبٖ ٚ افتٕبز ایدبز تبضید، عَٛ زض زیٗ ٟٔٓ وبضوطزٞبی اظ یىی
 استفبزٜ ثب ٔمبِٝ ایٗ زض ٔب( 8: 1386 پٙبٞی،) زا٘س ٔی آفطیٗ ٘ؾٓ ٚ ثرص ٞٙدبض ٚ افضب ٕٞىبضی تمٛیت ٚ ثرص ا٘سدبْ فبُٔ
 ثٝ ضا ذٛز ٔٙبثـ ٚ ظٔبٖ اظ ٔثجتی ٔمساض افطاز وٝ زاضز ٚخٛز پبیساضی حبِت پٛیب ٔحیظ یه زض زٞس، ٔی ٘طبٖ وٝ ٔسِی

 ٞبی فقبِیت زض افطاز وٝ وٙس ٔی ازفب وٝ است پیططفت اٍ٘یعٜ ٚ زیٗ ثیٗ پیٛ٘س ٝٔمبِ ایٗ. زٞٙس ٔی اذتػبظ ٔصٞجی ٞبی فقبِیت
 است ثٛزٜ افطاز زض اختٕبفی سطٔبیٝ ٌیطی ضىُ زِیُ زیٗ ثّىٝ وٙٙس، ٔی ضطوت ذٛز ٔصٞجی افتمبزات ذبعط ثٝ تٟٙب ٘ٝ ٔصٞجی

 .زاضز ٞب آٖ زضآٔس ٚ افطاز حػیّیت پیططفت زض تٛخٟی لبثُ ٔثجت تبثیط زیٗ وٝ زٞس ٔی ٘طبٖ تٛخٟی لبثُ ضٛاٞس ٚ

 پیططفت اٍ٘یعش زض ا٘ساظٜ خٝ تب زیٙساضی وٝ ایٗ اظ است فجبضت پژٚٞص ایٗ زض ٔب اغّی ٔسئّٝ فٛق تٛضیحبت ثٝ تٛخٝ ثب 
 ثطزٖ ثبال ثطای ضاٞىبضٞبیی یبفتٗ خبٔقٝ، ٚ افطاز ٔٛفمیت زض پیططفت اٍ٘یعش إٞیت ٚ شوطضسٜ ٔغبِت ثٝ تٛخٝ ثب است؟ ٔؤثط

 زض ضا آٖ تأثیط تب ٞستیٓ زضغسز خبٔقٝ، زض زیٗ پطٔسئِٛیت ٚ فقبَ حضٛض ثٝ تٛخٝ ثب ٚ یبثس ٔی ضطٚضت پیططفت ٍیعشا٘
 ظ٘سٌی ٔتفبٚت اثقبز زض آٖ تبثیط ٚ پیططفت اٍ٘یعٜ ٔٛضٛؿ إٞیت ٔرتّف اثقبز ثٝ تٛخٝ ثب. زٞیٓ ٘طبٖ پیططفت اٍ٘یعش

 ثٝ ضبٞس، زا٘طٍبٜ زا٘طدٛیبٖ اظ ٔقطف ٕ٘ٛ٘ٝ یه اسبس ثط ٚ ٔیسا٘ی ٚ ٔبتیٔمس ٔغبِقٝ یه فٙٛاٖ ثٝ حبضط ی ٔمبِٝ اختٕبفی،
 ی زضثبضٜ ٔغطح زیسٌبٜ اثتسا ٔمبِٝ ایٗ ی ازأٝ زض. است پطزاذتٝ پیططفت ی ثباٍ٘یعٜ زاضی زیٗ ٔیعاٖ ضاثغٝ تحّیُ ٚ ثطضسی

 زض ٌطفتٝ ا٘دبْ ٞبی پژٚٞص ثطذی ٕٞچٙیٗ ٚ ٔمبِٝ ٘ؾطی ٔالحؾبت لبِت زض پیططفت ی اٍ٘یعٜ ٔیعاٖ ثب زیٙساضی ٔیعاٖ ی ضاثغٝ
 ٔمبِٝ ا٘تٟب زض. ضٛز ٔی اضائٝ تحمیك ٞبی یبفتٝ آٖ ز٘جبَ ثٝ ٚ ٔقطفی اذتػبض ثٝ تحمیك اثعاض ٚ ضٚش سپس. ضٛز ٔی ثطضسی ظٔیٙٝ ایٗ

 .یبثس ٔی ذبتٕٝ ٌیطی ٘تیدٝ ثب

 تحقیق پیطیٌِ

 ایٗ ٞطچٙس لطاضٌطفتٝ، فطاٚا٘ی ٔحممبٖ یٞب پژٚٞص ٔٛضز اختٕبفی ٚ فطزی ٞبی ٔٛفمیت زض ٟٔٓ فبّٔی ٔثبثٝ ثٝ پیططفت اٍ٘یعٜ
 یب ای ضضتٝ چٙس ٔٛضٛفی خٟت ایٗ اظ ٚ ثبضس ٔطتجظ التػبزی ٚ فطٍٞٙی اختٕبفی-ضٚا٘ی ٌٛ٘بٌٖٛ فٛأُ ثب تٛا٘س ٔی ٔتغیط
 غٛضت آٖ پیطأٖٛ وٝ ییٞب پژٚٞص اغّت ٚ لطاضٌطفتٝ ضٙبذتی ضٚاٖ تحمیمبت وبٖ٘ٛ زض ثیطتط فٕالً أب است؛ ای ضضتٝ ٔیبٖ

 تحمیمبت زض .است آضىبض وبٔالً ٔٛضٛؿ ایٗ پیططفت اٍ٘یعٜ پیطیٙٝ زض وٛتبٜ سیطی ثب وٝ زاض٘س ضٙبذتی ضٚاٖ غجغٝ ٌطفتٝ،
 ثٝ ٚ ا٘س ٌطفتٝ ٘ؾط زض ٚاثستٝ ٔتغیطی فٙٛاٖ ثٝ ٌبٜ ٚ ٔستمُ ٔتغیطی فٙٛاٖ ثٝ ضا پیططفت اٍ٘یعٜ ٌبٜ پژٚٞطٍطاٖ ضسٜ، ا٘دبْ

 .ا٘س ٚضظیسٜ ٔجبزضت زیٍط فبوتٛضٞبی ٚ فٛأُ ٚ ٔتغیط ایٗ ٔیبٖ تأثط ٚ تأثیط یب بطاضتج سٙدص

 اٍ٘یعٜ ثب وٙتطَ ٔىبٖ ٚ اختٕبفی پبیٍبٜ ذب٘ٛازٜ، خٛ ضاثغٝ» فٙٛاٖ تحت وٝ ای ٔغبِق1378ٝ زاضاثی زض سبَ: داخلی تحقیقبت
-فمال٘ی ٌطایص ٔتغیط چٟبض ذب٘ٛازٜ خٛ ثٝ ٔطثٛط یطٞبیٔتغ ثیٗ اظ وٝ زاز ٘طبٖ تحمیك ٘تبیح زاز، ا٘دبْ« آٔٛظاٖ زا٘ص پیططفت

 ٚ اختٕبفی پبیٍبٜ ذب٘ٛازٜ، خٛ ٔتغیطٞبی ثیٗ اظ ا٘س، زاضتٝ ٔقٙبزاضی ضاثغٝ پیططفت ثباٍ٘یعٜ وٙتطَ ٚ استمالَ ٘ؾٓ، فطٍٞٙی،
 ٘جٛزٜ پیططفت اٍ٘یعش تجییٗ ثٝ لبزض وٙتطَ ٔىبٖ أب ا٘س زاضتٝ ٔقٙبزاضی ضاثغٝ پیططفت اٍ٘یعش ثب اَٚ ٔتغیط زٚ وٙتطَ، ٔىبٖ
 ا٘دبْ آٔٛظاٖ زا٘ص زض تحػیّی پیططفت ٚ ٘فس فعت ٚ ذسا ضاثغٝ ثطضسی فٙٛاٖ ثب ضا تحمیمی 1390 سبَ زض ثرطبیص .است



 

 سَهیي کٌفراًس هذدکبری اجتوبعی ایراى               
 َسعِاهَر اجتوبعی در ثرًبهِ ضطن ت          

 
 

 

 ثیٗ ٔقٙبزاض ٔثجت ضاثغٝ ٕٞچٙیٗ ٚ زاضز ٚخٛز ٔقٙبزاضی اضتجبط ذسا ثط تٛوُ ٚ ٘فس فعت ثیٗ وٝ زٞس ٔی ٘طبٖ ٘تبیح. است زازٜ
 یبضٔحٕسی ٚ ٞٛٔٗ وٛضىی، ٚسیّٝ ثٝ 1381 سبَ زض وٝ پژٚٞطی زض .است آٔسٜ زست ثٝ ٘فس فعت ٚ ػیّیتح پیططفت
 ثٛز، آٔٛظاٖ زا٘ص زض پیططفت اٍ٘یعش ثب ضرػیتی ٞبی یژٌیٚ ٚ أتحبٖ اضغطاة ثیٗ ضاثغٝ ثطضسی ٞسف ٌطفت غٛضت

 ضاثغٝ آٔٛظاٖ زا٘ص پیططفت اٍ٘یعش ثب ییثطٍٚ٘طا ٚ ثٛزٖ ٚخساٖ ثب ضرػیتی ٞبی یژٌیٚ وٝ است آٖ اظ حبوی ٞب یبفتٝ
 زض پیططفت اٍ٘یعش ثب آٔٛظاٖ زا٘ص أتحبٖ اضغطاة. وٙس ٔی ثیٙی پیص 54/67 ٔیعاٖ ثٝ ضا پیططفت اٍ٘یعش ٚ زاضز ٔقٙبزاضی

 ثب حبٖأت اضغطاة چٙیٗ ٞٓ. وٙس ٔی ثیٙی پیص ضا پیططفت اٍ٘یعش 83/85 ٔیعاٖ ثٝ أتحبٖ اضغطاة ٚ زاضز ٔقٙبزاض ضاثغٝ آ٘بٖ
 اضغطاة 72/34 ٔیعاٖ ثٝ ٔصوٛض ٔمیبس سٝ ٚ زاضز ٔقٙبزاض ضاثغٝ فػجیت ٚ ثٛزٖ ٚخساٖ ثب ثٛزٖ، ثبظ ضرػیتی ٞبی یژٌیٚ

 ثب آٖ ثغٝ ضا ثطضسی ٚ زیٗ فّٕی ٔغبِقٝ اذیط، ٞبی زٞٝ زض :پیطرفت اًگیسش خبرجی تحقیقبت .وٙس ٔی ثیٙی پیص ضا أتحبٖ
 تٛا٘س ٔی وٝ است ضٙبذتی ضٚاٖ ٘یطٚی زیٗ ٚالـ، زض. است ٌطفتٝ لطاض ٔرتّف پژٚٞطٍطاٖ تٛخٝ وبٖ٘ٛ ضٙبذتی، ضٚاٖ ٔتغیطٞبی

 ٚ ثٛزٜ زیٍطاٖ اظ ثیطتط ٔٛلقیت ٞط زض ثبالتط، زاضی زیٗ سغح ثب افطاز ٔب٘سٖ ظ٘سٜ احتٕبَ. ثٍصاضز تأثیط ا٘سب٘ی ظ٘سٌی ٘تبیح ضٚی
 است زازٜ ٘طبٖ زازٜ، ا٘دبْ 2000 سبَ زض وٝ پژٚٞطی زض طظ،ٔبی. است ٕٞطاٜ ٚٔیط ٔطي وبٞص ثب زیٙی ضقبئط زض ٔىطض حضٛض

 زفب ٔىطض عٛض ثٝ وٝ افطازی زٞس ٔی ٘طبٖ ٕٞىبضاٖ ٚ پبضٌبٔٙت تحمیك ٘تبیح. است ٔٛثط ضٚا٘ی ثٟساضت اضتمبی زض ٔصٞت وٝ
 وٝ زازٜ ٘طبٖ ضسٜ ا٘دبْ ٔغبِقٝ ضػت اظ تحّیّی فطا ٘یع اختٕبفی حیغٝ زض. ثط٘س ٔی ض٘ح اضغطاة ٚ افسطزٌی اظ وٕتط وٙٙس، ٔی

 .است زاضتٝ اضتجبط خطْ ٚ وبضی ثعٜ پبییٗ ٔیعاٖ ثب زاضی زیٗ

  ًظری چْبرچَة

 ثبیس یب ٌطفتٝ ضىُ آٖ زاذُ زض ثططی تفىطات ٚ ٞب ذاللیت ٞب، تالش وٝ است ثیٙی خٟبٖ چبضچٛة ٔصٞت اسالْ، زیسٌبٜ زض
 زیٙی خبٔقٝ یه زض ٔطبضوت ٚ ضسْٛ اذاللی، یٞب اضظش سٙت، ُضبٔ ثبٚضٞب، اظ ای یبفتٝ سبظٔبٖ سیستٓ ٔصٞت،. ثٍیطز ضىُ
 لّت زض فمبیس ایٗ یٞب خٛضص ٚ ذٛضزٜ پیٛ٘س ا٘سبٖ سط٘ٛضت ثب ٔصٞجی افتمبزات. است ثطتط لسضت یب ذسا ثٝ افتمبز ثطای

 ٔثجت، ٞیدب٘بت ضٚی ثط تٕطوع ثب ٔصٞت ٔقٙٛی ٞبی خٙجٝ .زٞس ٔی لطاض تأثیط تحت فٕیمبً ضا ا٘سبٖ ظ٘سٌی زیٍط اغَٛ ا٘سبٖ،
 فطز ضٚا٘ی سالٔت سغح افعایص ثبفث ٞب آٖ زٚ ٞط وٝ ثبضس زاضتٝ ضاثغٝ اختٕبفی حٕبیت افعایص ٚ ٌطْ ضٚاثظ ثب است ٕٔىٗ

 زٚضویٓ ،والسیه یقٙی ٔبضوس پطزاظ ٘ؾطیٝسٝ  ٞبی ا٘سیطٝ تأثیط٘سجت ثٝ زیٗ ٞٙٛظ تحت  ضٙبذتی خبٔقٝضٚیىطزٞبی  .ضٛز ٔی
ثٝ  تٛا٘س ٌٛیس زیٗ ٔی پطزاظاٖ وبضوطزٞبیی ضا ثطای زیٗ زض خبٔقٝ ثط ٔی ضٕط٘س، ٔبضوس ٔی ظ ایٗ ٘ؾطیٝ، ٞط یه اٚ ٚثط است

 زض تٛاٖ ٔی ضا زٚضویٓ ٘ؾط اظ زیٗ وبضوطزٞبیٚ  ضإٞٙبی ثٟجٛز سط٘ٛضت ثططیت زض ایٗ خٟبٖ زضآیس ٞبیی آضٔبٖغٛضت 
(. 74: 1387 پٛیبفط، ظازٜ، سطاج. )ثرص ذٛضجرتی ٚ ثرص بتحی ثرص، ا٘سدبْ سبظ، آٔبزٜ ثرص، ا٘ضجبط: لطاضزاز ٌطٜٚ چٟبض

 است فجبضت زیٗ اٚ ٘ؾط اظ است خٕقی یب ٌطٚٞی أطی اسبسبً ٚ آٚضز ٔی ٚخٛز ثٝ ضا اختٕبفی ٞبی ٌطٜٚ زیٗ، زٚضویٓ ٘ؾط اظ
 ٞستٙس ٔحتطْ ٚ أدع خسا، وٝ چیعٞبیی آٖ یقٙی ٔمسس أٛض ثٝ وٝ افٕبَ ٚ افتمبزات اظ آٚض اِعاْ ٚ ٔطتطن ٘ؾبْ یه اظ

 ذٛا٘سٜ وّیسب وٝ اذاللی اختٕبؿ یه زض وٙس، ٔی پیطٚی ایٗ اظ وٝ ضا ٞبیی آٖ ٕٞٝ وٝ افٕبِی ٚ افتمبزات. ضٛز ٔی ٔطثٛط
 ثٝ تٟٙب ٘ٝ زیٗ :178)1377 ،ٕٞیّتٖٛ) زا٘س ٔی ٕٞجستٍی فبُٔ ضا زیٗ زٚضویٓ)504: 1374 ،ٌیس٘ع) آٚضز ٔی ٞٓ ٌطز ضٛز ٔی

 خٛأـ زضٚ٘ی پٛیبیی اظ وٝ ٔٙجقی است خٕقی پطزاظی آضٔبٖ ٚ اختٕبفی حطوتعا ٔٙجـ یه ثٝ ثّىٝ یافتمبز ٘ؾبْ یه ٔٙعِٝ
 ثیٙی خٟبٖ ٚ ٞب اضظش زیٗ، ٚثط ٔبوس (.137: 1377 ٌٛزضظی، تجطیعی، اظ ٘مُ ثٝ ؛202: 1383 ضطیقتی،) ضٛز ٔی تغصیٝ ا٘سب٘ی

 ٚ ضٚاثظ ثطای وٝ ٌصاضز ٔثجت اثط افطاز ثیٗ زض افتٕبز ضجىٝ ثط تٛا٘س ٔی زیٗ ٚثط ٘ؾط اظ. زا٘س ٔی آ٘بٖ ضفتبض ثرص اِٟبْ ضا افطاز
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 تٛوٛیُ (. 5: 1391: زیٍطاٖ ٚ حبٔس فیٛضّٛ، پٛضاحٕس، ٘مُ ثٝ ؛153: 1379 فٛوٛیبٔب،) است ضطٚضی ٚ الظْ التػبزی ٔجبزِٝ
 وّی عٛض ثٝ. زا٘س ٔی زیٍطاٖ ذبعط ثٝ ذٛزضبٖ ٔٙبفـ اظ ٌصضتٗ ٚ یىسیٍط ثٝ ٔطزْ وطزٖ وٕه ٘یطٚثرص وّیس ضا زیٗ ٘یع

  (.81: 1386 پٙبٞی،) زا٘س ٔی اختٕبفی سطٔبیٝ افعایص ضا زیٗ ٟٔٓ وبضوطزٞبی اظ یىی ٞٓ پبتٙبْ

 ٚ ذٛز پیطٚاٖ ٔیبٖ ٔطتطن ٞبی اضظش ٚ ثبٚضٞب ایدبز ثب تٛا٘س ٔی وٝ زٞس یٔ تطىیُ ضا ا٘سب٘ی فطًٞٙ اظ ثعضٌی ثرص زیٗ
 ٚ استحىبْ ٔٛخجبت عطیك ایٗ اظ ٚ وطزٜ خٕـ یىسیٍط زٚض ثٝ ضا آ٘بٖ ٔطتطن ٔصٞجی افٕبَ ٚ ٔٙبسه ا٘دبْ ثٝ ٞب آٖ فطاذٛا٘ی

 ضطٚضت ٍٞٙبْ ثٝ یىسیٍط ثب افطاز سبذتٗ ٔتحس یقٙی زیٗ؛ ثبضظ ٚیژٌی ٕٞیٗ زیٍط سٛی اظ. وٙس فطاٞٓ ضا اختٕبفی زٚاْ
 وٝ ٌطزز تجسیُ ا٘مالثی ٌٌّٛبٜ ثٝ تطتیت ثسیٗ ٚ ذٛا٘سفطا استجساز ٚ ؽّٓ ثب ضٚیبیی ثٝ ضا یىپبضچٝ افطاز ایٗ تٛا٘س ٔی اختٕبفی

 پیطٚا٘ص ثط ضا ذٛز ٔقٙٛی حٕبیت چتط وٝ است آٖ زیٗ وبضوطزٞبی زیٍط اظ است، ثیسازٌطاٖ ستٓ ٚ ؽّٓ ثب ٔجبضظٜ ٞسفص
 ٚ ٞٙدبضٞب ثٝ زفٛت عطیك اظ آ٘ىٝ زیٍط. آٚضز ٔی فطاٞٓ آ٘بٖ زض ضا آیٙسٜ ثٝ أیس ٚ ضٚحی آضأص ٔٛخجبت ٚ ٌستطا٘س ٔی

 غسالت، چٖٛ ٔثجت اذاللی سدبیبی ثط ٔجتٙی سبِٓ اختٕبفی تقبٔالت ٌیطی ضىُ اسجبة وٙٙسٜ، تثجیت ٔثجت یٞب اضظش
 ایدبز ثٝ ٘تیدٝ زض ٚ ظ٘س ٔی زأٗ یىسیٍط ثب افطاز ٌستطزٜ یٞب ٔطبضوت ثٝ ثٙبثطایٗ ٚ وٙس ٔی فطاٞٓ ضا افتٕبز ٚ ایثبض زٚستی، ٘ٛؿ

 افتٕبز ایدبز تبضید، عَٛ زض زیٗ ٟٔٓ وبضوطزٞبی اظ یىی(. 45: 1391 ٔیثٕی، ثٟبض،) ضٛز ٔی ٔٙدط اختٕبفی تط ٔغّٛة فضبی
 عطیك چٙسیٗ ثٝ وٝ است افتٕبز زٞٙسٜ سبظٔبٖ اثطاظٞبی اظ یىی زیٗ(. 152-153: 1387 آثبزی، ظیٗ) است اختٕبفی اعٕیٙبٖ ٚ

 تطىیُ چٟبضچٛثی ٚ وٙٙس ٔی ٞب ٚضقیت ٚ ضٚیسازٞب تدطثٝ اضزٚ ضا اتىب ٚ اعٕیٙبٖ لبثّیت ٘ٛفبً زیٙی، فمبیس. وٙس ٔی فُٕ
 زاز ٘طبٖ ٚاوٙص ٞب آٖ ٔمبثُ زض ٚ وطز تجییٗ ضا ٔصوٛض ٞبی یتٚضق ٚ ضذسازٞب تٛاٖ ٔی آٖ ثط٘دی ٞبی ثبزی وٝ زٞٙس ٔی

 (.47:ٕٞبٖ)

 :تحقیق فرضیبت

 زاضز.ضسس ثیٗ خٙس پبسرٍٛیبٖ ٚ ضفتبض زیٙی ضاثغٝ ٔقٙبزاضی ٚخٛز  ثٝ ٘ؾط ٔی - 

 .زاضز ٚخٛز ضاثغٝ پیططفت ی یعٜاٍ٘ ٚ زیٙساضی ٔتغیط ثیٗ ضسس یٔ ٘ؾط ثٝ -

 .زاضز ٚخٛز ضاثغٝ پیططفت ی اٍ٘یعٜ ٚ زیٙساضی اثقبز ثیٗ ضسس ٔی ٘ؾط ثٝ -

 

 ًوَدار ضوبرُ ا: هذل هفَْهی تحقیق
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 ضٌبسی رٍش

ای ٚ اسٙبزی ثٝ ٔٙؾٛض سٙدص ٔیعاٖ  ٞب اظ ٔٙبثـ وتبثرب٘ٝ آٚضی زازٜ ٜ ٚ ثطای خٕـتحّیّی ثٛز -ضٚش تحمیك ٔمبِٝ حبضط تٛغیفی
 ٔغبِقٝ ٔٛضز آٔبضی خٕیقت زیٙساضی ٚ اٍ٘یعٜ پیططفت زض خبٔقٝ ٔٛضز ثطضسی، اظ ضٚش ٔیسا٘ی )پطسطٙبٔٝ( استفبزٜ ضسٜ است.

 زضغس 5 اسبس ثط وٝ ٘فط 230 وٛوطاٖ فطَٔٛ اظ استفبزٜ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ. ٞستٙس ضبٞس زا٘طٍبٜ زا٘طدٛیبٖ تٕبٔی تحمیك ایٗ زض
ثٝ  .است ثٛزٜ سبزٜ تػبزفی ٚ ای ٔطحّٝ چٙس ای ذٛضٝ ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚش زٚ تطویت اسبس ثط ٘یع ٕ٘ٛ٘ٝ. است ضسٜ ثطآٚضز ذغب

ؾطاٖ زض ایٗ ظٔیٙٝ وٕه ٌطفتٝ ضس. ثطای تقییٗ پبیبیی تحمیك اظ ٘ ٔٙؾٛض اعٕیٙبٖ اظ افتجبض پطسطٙبٔٝ اظ تحمیمبت پیطیٗ ٚ غبحت
وٝ  زٞٙسٜ ا٘سدبْ زضٚ٘ی ٚ ٕٞسب٘ی زضٚ٘ی ٌٛیٝ ٞبست ٚالـ آِفبی وطٚ٘جبخ ٘طبٖ ضطیت آِفبی وطٚ٘جبخ استفبزٜ ضسٜ است. زض

افعاض آٔبضی  بزٜ اظ ٘طْآٚضی ضسٜ ثب استف ٞبی خٕـ % ثٝ زست آٔسٜ ٚ زض سغح ٔٙبسجی است. زاز75ٜزض ایٗ تحمیك ضطیت آٖ 
spss  .زض سغح آٔبض تٛغیفی ٚ استٙجبعی تحّیُ ضس٘س. ٞسف وّی ایٗ تحمیك، ثطضسی ٘مص زیٗ زض اٍ٘یعٜ پیططفت فطز است

ثقس افتمبزی، ثقس پیبٔسی، ثقس فبعفی، ثقس ٔٙبسىی ٚ ثقس فبعفی( ) ٕٞچٙیٗ پی ثطزٖ ثٝ تأثیطٌصاضی ٞط وساْ اظ اثقبز زیٙساضی
ٍیعٜ پیططفت فطز، ٞسف زیٍط ایٗ تحمیك ثٝ ضٕبض ٔی ضٚز. اظ ایٗ ضٚ، سؤاَ اغّی تحمیك ایٗ است وٝ آیب زض افعایص ا٘

ٞب ٚ  ٞب، ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛؿ فطضیٝ ثطای تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ زیٙساضی تأثیطی زض افعایص اٍ٘یعٜ پیططفت زض افطاز ٔٛضز ٔغبِقٝ زاضز؟
استفبزٜ ضسٜ است. ٕٞچٙیٗ اسبس وبض ثطای سٙدص زیٙساضی زض ایٗ تحمیك، ٞب اظ آظٖٔٛ ٕٞجستٍی پیطسٖٛ ٚ ضٌطسیٖٛ  زازٜ

 ٌٛیبٖ زض پٙح ثقس افتمبزی ٌٛیبٖ است. اظ ایٗ ضٚ، ٔیعاٖ زیٙساضی پبسد ٔسَ والضن ٚ استبضن ثطای سٙدص زیٙساضی پبسد
طاض ٌطفتٝ است. ثٝ ٔٙؾٛض آثبض زیٙی( ٔٛضز سٙدص ل) تدطثی( ٚ پیبٔسی) افٕبَ زیٙی(، فبعفی) ثبٚضٞبی زیٙی(، ٔٙبسىی)

ٍ٘طی، سغح  پطتىبض، اٍ٘یعٜ لٛی ثطای تحطن، وبض وطزٖ، آیٙسٜ) سٙدص اٍ٘یعٜ پیططفت زض ثیٗ پبسرٍٛیبٖ زض ٞفت ثقس
 استفبزٜ ضسٜ است. (AMT) آضظٚٞب، ذٛة ا٘دبْ زازٖ وبض ٚ ضبیستٍی( زض پژٚٞص حبضط اظ آظٖٔٛ اٍ٘یعٜ پیططفت ٞطٔب٘س

 تحقیق ّبی یبفتِ

 ایٗ پبسرٍٛی 230 ٔدٕٛؿ اظ. است ضسٜ زازٜ ٘طبٖ 1 خسَٚ زض حبضط پژٚٞص ٞبی یآظٔٛز٘ ثٝ ٔطثٛط تٛغیفی اعالفبت
 . ا٘س ثٛزٜ ٔدطز افطاز ایٗ اوثط. ا٘س زازٜ تطىیُ ٔطزاٖ ضا زضغس 43 ٚ ظ٘بٖ ضا زضغس 57 تحمیك،
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 تحقیق پبسخگَیبى ّبی یصگیٍ تَزیع: 1 ضوبرُ جذٍل

 درصذ تأّل ٍضع درصذ جٌس
 87 هجرد 57 زى
 13 هتأّل 43 هرد

 ِحبػ ثٝ. ا٘س زاضتٝ سٗ سبَ 36 ٞب آٖ یٗتط ٔسٗ ٚ سبَ 18 تحمیك، پبسرٍٛی تطیٗ خٛاٖ ،2 ضٕبضٜ خسَٚ اعالفبت عجك
 500 زضآٔسی ٌطٜٚ زض ٞب پبسد ثیطتط ٘یع ذب٘ٛازٜ زضآٔس ٘ؾط اظ ٚ ٞستٙس وبضضٙبسی ٔمغـ زض یبٌٖٛ پبسد ثیطتط ٘یع تحػیّی

 .ا٘س زاضتٝ لطاض ّیٖٛٔی 1 تب ٞعاض

 تحقیق پبسخگَیبى ّبی یصگیٍ تَزیع: 2 ضوبرُ جذٍل

 درصذ خبًَادُ درآهذ درصذ تحصیالت سي
 9 کوتر یب تَهبى ّسار پبًصذ 80 کبرضٌبسی 18 کوتریي

 41 هیلیَى یک تب ّسار پبًصذ 20 ارضذ کبرضٌبسی 36 تریي یصث
 33 تَهبى یلیَىه دٍ تب یلیَىه یک  22.12 هیبًگیي

 11 ثیطتر ٍ تَهبى یلیَىدٍ ه 2.37 هعیبر اًحراف

Xٚ  ثطضسی حبغّٝ اظ  3ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ ضٕبضٜ 
زیٙساضی تفبٚت ٔقٙبزاضی ٚخٛز  ٚ ٚی وطایٕط ثیٗ خٙس پبسرٍٛیبٖ ٚ 2

اٖ ضفتبض زضغس اظ پسط 45ضبٖ لٛی ٚ زض ٔمبثُ  زضغس اظ زذتطاٖ ضفتبض زیٙی 63ٌطزز  زاضز، چٙب٘چٝ زض خسَٚ ظیط ٔطبٞسٜ ٔی
 پطزاظ٘س. ضبٖ لٛی است، ایٗ یبفتٝ ثسیٗ ٔقٙب است وٝ زذتطاٖ ثیص اظ پسطاٖ ثٝ ضفتبض زیٙی ٔی زیٙی

 حست جٌس : ٍضیعت دیٌذاری داًطجَیبى ثر3 جذٍل ضوبرُ

 جوع قَی هتَسط ضعیف جٌس/دیٌذاری
 100 63 27 10 دختر

 100 45 35 20 پسر
V=0/18     sig=0/000    X2=29    s=0/000 

 ٘طبٖ ضا پیططفت اٍ٘یعٜ ٚ زیٙساضی ٔیعاٖ یقٙی تحمیك اغّی ٔتغیط زٚ اثقبز ثط حست پبسرٍٛیبٖ فطاٚا٘ی تٛظیـ 4 ضٕبضٜ خسَٚ
 .است ظیبز ٘سجتبً ٔرتّف اثقبز زض پبسرٍٛیبٖ زیٙساضی ٔیعاٖ خسَٚ، ایٗ اعالفبت اسبس ثط. زٞس یٔ

 یدیٌذار هیساى حست ثر پبسخگَیبى تَزیع:  4جذٍل ضوبرُ 

 هعتجر درصذ فراٍاًی دیٌذاری
 5.1 11 پبییي

 14.4 31 هتَسط
 81.5 174 ثبال

 - 14 پبسخ یث
 %100 230 کل

 تطیٗ یصث ٌطٜٚ ایٗ. ثبالست حس زض پبسرٍٛیبٖ اظ زضغس 48 حسٚز زیٙساضی ضٛز، یٔ زیسٜ ٘یع ثبال خسَٚ زض وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ
 حس زض وٝ ا٘س زاضتٝ اؽٟبض ٘یع زضغس 32 حسٚز آٖ، اظ پس. زاض٘س زیٙساضی عأٖی یٞب ٌطٜٚ سبیط ثب ٔمبیسٝ زض ضا فطاٚا٘ی ٔیعاٖ
 زیٙساضی زاضای ٘یع زضغس 4 حسٚز. ا٘س زاضتٝ ٔتٛسغی حس زض زیٙساضی ٘یع پبسرٍٛیبٖ اظ زضغس 14 حسٚز. زاض٘س یٗز ثبال ذیّی
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 تٛخٝ ثب. است پبییٗ ذیّی ضبٖ زیٙساضی ٔیعاٖ وٝا٘س  زاضتٝ اؽٟبض پبسرٍٛیبٖ اظ ثبلیٕب٘سٜ زضغس 1 حسٚز یقٙی ثمیٝ ٚ وٓ حس زض
 .ٞستٙس ثبال زیٙساضی زاضای تحمیك ایٗ زض ٔغبِقٝ ٔٛضز ی خبٔقٝ وٝ ٌطفت ٘تیدٝ تٛاٖ یٔ ٞب زازٜ ایٗ ثٝ

 پیطرفت ی یسُاًگ هتغیر حست ثر پبسخگَیبى تَزیع : 5جذٍل ضوبرُ 
 هعتجر درصذ فراٍاًی پیطرفت اًگیسُ

 2/13 27 ثبال خیلی
 2/31 64 الثب

 4/44 91 پبییي
 2/11 23 پبییي خیلی

 - 25 پبسخ یث
 %100 230 کل

 

 حس زض پیططفتی ی اٍ٘یعٜ زاضای پبسرٍٛیبٖ اظ زضغس 45 حسٚز وٝ ٌطزز ٔی ٔالحؾٝ ثبال خسَٚ زض ٔٛخٛز ٞبی زازٜ ثط اسبس
 ثطای. ثبضٙس ٔی پیططفت ی اٍ٘یعٜ زاضای ٞبی ٌطٜٚ سبیط ثب ٔمبیسٝ زض فطاٚا٘ی ٔیعاٖ تطیٗ یصث زاضای ٌطٜٚ ایٗ. ثبضٙس ٔی پبییٗ

 یا فبغّٝ سغح زض ٔتغیطٞب ٕٞٝ وٝ ایٗ ثٝ تٛخٝ ثب پیططفت اٍ٘یعٜ ٔیعاٖ ٔرتّف اثقبز ثب زیٙساضی ٔیعاٖ ضاثغٝ ثطضسی
 .است ضسٜ استفبزٜ پیطسٖٛ ٕٞجستٍی ضطیت آظٖٔٛ اظ ا٘س ضسٜ یطیٌ ا٘ساظٜ

 پیطرفت اًگیسُ هیساى ٍ دیٌذاری هیساى ثیي راثطِ ثررسی ثرای پیرسَى آزهَى : خرٍجی6جذٍل ضوبرُ 

 داری یهعٌ سطح ّوجستگی ضریت آزهَى
 043/0 247/0 پیرسَى

 وٝ چٙبٖ آٖ حبغُ، ٘تبیح. است ضسٜ استفبزٜ پیطسٖٛ آظٖٔٛ اظ پیططفت ی اٍ٘یعٜ ٚ زیٙساضی ٔتغیط زٚ ثیٗ ی ضاثغٝ آظٖٔٛ ثطای
 ٔیعاٖ چٝ ٞط وٝ ٔقٙب ایٗ ثٝ. زاضز ٚخٛز ٔستمیٕی ٚ ٔقٙبزاض ی ضاثغٝ ٔتغیط زٚ ثیٗ وٝ زٞس یٔ ٘طبٖ است، ٔٛخٛز ثبال خسَٚ زض

 سغح ٚ ثٛز247/0ٜ ثب ثطاثط ایٙدب زض پیطسٖٛ آظٖٔٛ ٔیعاٖ. است ثیطتط ٘یع ٞب آٖ پیططفت ی یعٜاٍ٘ ثبضس، ثیطتط افطاز زیٙساضی
 .زاضیٓ اعٕیٙبٖ زضغس 95 اظ ثیص یح٘تب ایٗ ثٝ ٚ ثبضس یٔ 043/0 ثب ثطاثط ٘یع حبغُ آظٖٔٛ ٔقٙبزاضی

 پیطرفت اًگیسُ هیساى هختلف اثعبد ثب دیٌذاری هیساى راثطِ ثررسی ثرای پیرسَى آزهَى : خرٍجی7جذٍل ضوبرُ 

 داری یهعٌ سطح پیرسَى ّوجستگی ضریت ثعذ
 004/0 017/0 پطتکبر

 323/0 -068/0 تحرک ثرای قَی اًگیسُ
 000/0 326/0 کردى کبر

 080/0 120/0 ریًگ یٌذُآ
 004/0 -199/0 آرزٍّب سطح

 000/0 239/0 کبر دادى اًجبم خَة
 019/0 160/0 ضبیستگی

ٍ٘طی ٚ سغح  ثط اسبس ایٗ خسَٚ، ثیٗ ٔیعاٖ زیٙساضی ٚ اثقبز ٔرتّف اٍ٘یعٜ پیططفت)ثٝ خع اٍ٘یعٜ لٛی ثطای وبض وطزٖ، آیٙسٜ
ضت زیٍط ٞط چٝ زیٙساضی افعایص پیسا وٙس پطتىبض، وبض وطزٖ، ذٛة زاضی ٚخٛز زاضز ثٝ فجب آضظٚٞب( ضاثغٝ ٔستمیٓ ٚ ٔقٙی
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وٙس. زض ثیٗ اثقبز اٍ٘یعٜ پیططفت، ٔیعاٖ زیٙساضی  ا٘دبْ زازٖ وبض ٚ ضبیستٍی وٝ اظ اثقبز اٍ٘یعٜ پیططفت ٞستٙس افعایص پیسا ٔی
 ت.تطیٗ ٕٞجستٍی ضا ثب سغح آضظٚٞب زاضتٝ اس تطیٗ ٕٞجستٍی ضا ثب وبض وطزٖ ٚ ضقیف لٛی

 

جذٍل  ی: خرٍج8ضوبرُ
آزهَى  یثرا رسَىیپ

راثطِ  یثررس سُیاًگ ساىیه
اثعبد هختلف  ثب  طرفتیپ

 ساىیه یٌذارید

 

 

 

اٍ٘یعٜ پیططفت ٚ اثقبز ٔرتّف زیٙساضی )ثٝ خع ثقس پیبٔسی وٝ ضاثغٝ ٔقىٛسی ثباٍ٘یعٜ پیططفت زاضز( ثط اسبس ایٗ خسَٚ، ثیٗ 
تطیٗ  تطیٗ ٕٞجستٍی ضا ثقس ٔٙبسىی ٚ ضقیف زاضی ٚخٛز زاضز، زض ثیٗ اثقبز زیٙساضی، اٍ٘یعٜ پیططفت لٛی ضاثغٝ ٔستمیٓ ٚ ٔقٙی

 ٕٞجستٍی ضا ثب ثقس افتمبزی زاضتٝ است.

 ىرگرسیَ تحلیل

 ٔرتّف فطضیبت آٔبضی ضٚاثظ ثطضسی زض .زاضز پیططفت اٍ٘یعٜ ٔیعاٖ ثط ضا تأثیط تطیٗ ثیص زیٙساضی اثقبز اظ یه وساْ: فطضیٝ
 ضٚی ثط ٔستمُ ٔتغیطٞبی ظٔبٖ ٞٓ تأثیط ٔغبِقٝ ثطای حبَ. است ٌطفتٝ لطاض تحّیُ ٔٛضز زٚ ثٝ زٚ غٛضت ثٝ ٔتغیطٞب تحمیك،

 حبغُ ٘تبیح. ایٓ ٌطفتٝ وٕه ٌبْ ثٝ ٌبْ ضٚش اظ تحّیُ ایٗ زض. ضٛز ٔی استفبزٜ ٔتغیطٜ چٙس ضٌطسیٖٛ تحّیُ اظ ٚاثستٝ ٔتغیط
 .است ضسٜ ٔقبزِٝ ٚاضز پیبٔسی ثقس ٚ ٔٙبسىی ثقس زیٙساضی، ثقس 4 ٔستمُ، ٔتغیطٞبی ٔیبٖ اظ وٝ است آٖ ثیبٍ٘ط

 رفت: ضرایت آزهَى تحلیل رگرسیَى درثبرُ عَاهل هَثر ثر اًگیسُ پیط9جذٍل ضوبرُ 

 B Beta T sig هستقل هتغیرّبی

 000/0 25/9 - 09/43 ثبثت هقذار

 015/0 45/2 20/0 26/0 دیٌذاری هٌبسکی ثعذ

 017/0 -40/2 -20/0 -25/0 دیٌذاری پیبهذی ثعذ

 032/0 84/1 10/0 14/0 عبطفی ثعذ
 

 هعٌبداری سطح پیرسَى ّوجستگی ضریت اثعبد دیٌذاری
 001/0 119/0 اعتقبدی
 025/0 151/0 عبطفی
 004/0 -203/0 پیبهذی
 015/0 171/0 هٌبسکی
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 ثٝ پیططفت اٍ٘یعٜ ٔیعاٖ ،ٔٙبسىی ثقس ٔتغیط زض استب٘ساضز ا٘حطاف ٚاحس یه افعایص ثب وٝ ٔقٙبست ایٗ ثٝ ٔقبزِٝ زض ٔٙسضج اضلبْ
 ثٝ تٛاٖ، ٔی ذٛثی ثٝ است ضسٜ استب٘ساضز ضطایت، ایٙىٝ زِیُ ثٝ ٔقبزِٝ، ایٗ زض. یبثس ٔی افعایص استب٘ساضز ا٘حطاف 20/0 ا٘ساظٜ
 زض زا٘طدٛیبٖ ثیٗ ساضیزیٙ ٔٙبسىی ثقس وٝ ضٛز ٔی ٔالحؾٝ ایٙدب زض .ثطز پی ٚاثستٝ ٔتغییط ثط یطٞبٔتغ اظ یه ٞط یطتأث ٘سجت

 ٔقبزِٝ زض ٞٓ زیٙساضی پیبٔسی ثقس اِجتٝ. زاضز آ٘بٖ زیٙساضی ٔیعاٖ افعایص زض زضغسی 20 یطتأث زیٙساضی اثقبز زیٍط ثب ٔمبیسٝ
 . زاضز ٔقىٛس یطتأث ِٚی است ضسٜ ٔقٙبزاض ضٌطسیٛ٘ی

 گیری ثحث ٍ ًتیجِ

ٞبی پژٚٞص ٘طبٖ زاز  ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت. ثٝ عٛض وّی یبفتٝایٗ پژٚٞص ثبٞسف ثطضسی ضاثغٝ زیٙساضی ثباٍ٘یعٜ پیططفت 
وٝ زیٙساضی ضاثغٝ ٔستمیٓ ٚ ٔقٙبزاضی ثباٍ٘یعٜ پیططفت زض افطاز زاضز، زض ثطضسی ضاثغٝ ثیٗ اثقبز ٔرتّف زیٙساضی ٚ اٍ٘یعٜ 

 تٛاٖ ثٝ غٛضت وّی ثیبٖ ٕ٘ٛز: پیططفت ٘تبیح ظیط ضا ٔی

ٔقٙبزاضی أب ٔقىٛسی ثباٍ٘یعٜ پیططفت ٔطبٞسٜ ضس؛ ثسیٗ ٔقٙب وٝ ثب افعایص ثقس  اظ ِحبػ ثقس پیبٔسی زیٙساضی، ضاثغٝ -
پیبٔسی زیٙساضی اٍ٘یعٜ پیططفت وبٞص پیسا وطزٜ است.اِجتٝ ثقس پیبٔسی زیٙساضی ثب ثقس ذٛة ا٘دبْ زازٖ وبضٞب 

ه ثٝ فمطا ٚ ضطوت زض أٛض ضاثغٝ ٔستمیٓ ٚ ٔقٙبزاضی ٚخٛز زاضز، ثسیٗ ٔقٙب وٝ ثب افعایص افٕبَ زیٙی، اظ خّٕٝ وٕ
 یبثس. ذٛة ا٘دبْ زازٖ وبضٞب( اٍ٘یعٜ پیططفت افعایص ٔی) ذیطیٝ، ثقس

اظ ِحبػ ثقس افتمبزی، ضاثغٝ ٔقٙبزاضی ثب اثقبز اٍ٘یعٜ پیططفت ٚخٛز زاضز؛ ثٝ عٛضی وٝ ثب افعایص اثقبز افتمبزی  -
 ٍ٘طی ٚ پطتىبض یبثس ٚ ایٗ ضاثغٝ ثب اثقبز آیٙسٜ زیٙساضی پبسرٍٛیبٖ، ٔیعاٖ اٍ٘یعٜ پیططفت پبسرٍٛیبٖ ٘یع افعایص ٔی

ٔصٞت ثسیبضی اظ ٘یبظ ٞبی ا٘سبٖ »اٍ٘یعٜ پیططفت ضاثغٝ لٛی تطی زاضز، ضبیس فّت ایٗ أط ضا ثتٛاٖ ثب ایٗ ٌفتٝ یًٛ٘ 
ٕٞچٙیٗ ذػٛغیبت اذاللی ٚ ٔقٙٛی ضا زض فطز ٚ اختٕبفبت « ضا ثطآٚضزٜ ٚ ذال ٞبی ٚخٛزی آٖ ضا پط ٔی وٙس

عٛض وٝ زض ازأٝ ٘یع تٛضیح  آٚضز. ٕٞبٖ ثرطس ٚ ایٗ وٝ اسبسبً زض افطاز یب خبٔقٝ ٘ؾٓ فىطی ثٝ ثبض ٔی ْ ٔیاستحىب
زازٜ ذٛاٞس ضس افتمبز ثٝ ٚخٛز ذسا ٚ ثبٚضٞبی ٔصٞجی ثبفث ثٝ ٚخٛز آٔسٖ سطٔبیٝ ا٘سب٘ی ٚ اختٕبفی زض خبٔقٝ 

تٛا٘س ثب اثقبز ٔرتّف اٍ٘یعٜ پیططفت  ی ثبضس وٝ ٔیٞب ٚ ٞٙدبضٞبی تٛا٘س حبُٔ اضظش ذٛاٞس ضس وٝ زض زضٖٚ ذٛز ٔی
زٞٙس زیٗ ٚ ٔطبضوت زیٙی ٔٙدط ثٝ تطىیُ  ا٘س ٘طبٖ ٔی ٕٞطاٜ ثبضس. زض تحمیمی وٝ وّٕٗ ٚ ٕٞىبضا٘طبٖ ا٘دبْ زازٜ

ضٛز ٚ ایٗ سطٔبیٝ اختٕبفی وٝ اظ ٔطبضوت زیٙی ذب٘ٛازٜ ثٝ ٚخٛز آٔسٜ ضٚی آٔٛظش  سطٔبیٝ ا٘سب٘ی وٛزوبٖ ٔی
 ٌصاضز. ٛزوبٖ تأثیط ٔیپطٚضش و

ضٛز؛ ثسیٗ ٔقٙب وٝ ثب افعایص افٕبَ زیٙی  اظ ِحبػ ثقس ٔٙبسىی ضاثغٝ ٔقٙبزاض ٚ ٔستمیٕی ثباٍ٘یعٜ پیططفت ٔطبٞسٜ ٔی -
وٙس،  ظیطا فطزی وٝ ذٛز ضا زضٌیط ثقس ٔٙبسىی ٔی وٙس؛ ٘یع افعایص پیسا ٔی ٌٛیبٖ ٌٛیبٖ اٍ٘یعٜ پیططفت پبسد پبسد
ضٛز ٚ ٕٞیٗ ٔٛضٛؿ ثٝ  ٔٙس ٔی اظ تقبٔالت ٚ سطٔبیٝ ا٘سب٘ی اختٕبفی ثیطتطی ثٟطٜ ٜ ٔی وٙسعٛض وٝ وّٕٗ اضبض ٕٞبٖ

ای زض شٞٙص  وٙس ثٝ ٌٛ٘ٝ وٙس تب ا٘سدبْ اختٕبفی وٝ زض ٔٙبسه، ثٝ ٚیژٜ ٔٙبسه خٕقی احسبس ٔی فطز وٕه ٔی
 ٛاٞس ثٛز.تقٕیٓ یبثس ٚ فطز زض اختٕبؿ ٚ فضبٞبی ٔرتّف اظ اٍ٘یعٜ پیططفت ثبالیی ثطذٛضزاض ذ

عٛض وٝ اضبضٜ ضس اظ ِحبػ ثقس فبعفی ضاثغٝ ٔقٙبزاضی ثباٍ٘یعٜ پیططفت ٚخٛز زاضز، ثٝ عٛضی وٝ ثب افعایص  ٕٞبٖ -
وٙس. اظ زالیُ  ٌٛیبٖ افعایص پیسا ٔی اثقبز افتمبزی ٚ احسبسی افطاز اظ ِحبػ افٕبَ زیٙی، ٔیعاٖ اٍ٘یعٜ پیططفت پبسد
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ثٝ فطز ثٝ ٚاسغٝ افتمبز ثٝ پطٚضزٌبضی وٝ ٕٞٛاضٜ اٚ ضا زض ٘عزیه ذٛز حس  ثرص تٛاٖ ثٝ لسضت اعٕیٙبٖ ایٗ أط ٔی
 وٙس، اضبضٜ وطز.  ٔی

ثٝ عٛض وّی، ٘تبیح ٌٛیبی ایٗ است وٝ ضاثغٝ ٔقٙبزاضی ثیٗ اوثط اثقبز زیٙساضی ٚ اثقبز اٍ٘یعٜ پیططفت ٚخٛز زاضز. پس فطضیٝ 
ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح حبغُ اظ  ضسس. پبسرٍٛیبٖ ٔٛضز ٔغبِقٝ ثٝ اثجبت ٔیتحمیك ٔجٙی ثط تأثیط زیٙساضی ثط افعایص اٍ٘یعٜ پیططفت 

ٞبی آٔٛظضی تّٛیعیٛ٘ی ٚ ضازیٛیی، تمٛیت ٔطاوع زیٙی ٚ ٔسبخس ٚ تمٛیت ضٚحیٝ  ٞب اظ خّٕٝ ثط٘بٔٝ تحمیك، ثطذی اظ ثط٘بٔٝ
ٌصاضی ٞسفٕٙس زض  یٗ سطٔبیٝتٛا٘س زض افعایص سغح زیٙساضی افطاز ٔٛثط ثبضس. ٕٞچٙ ٔطبضوت زض افٕبَ ٚ ٔٙبسه زیٙی ٔی

تٛا٘س زض ضسیسٖ ثٝ ایٗ  ٞبی آٔٛظضی ٚ پطٚضضی اظ سغٛح پبییٗ تحػیّی ٔی فطٍٞٙی ٚ ثطپبیی والس-ظٔیٙٝ ٔسبئُ ٔصٞجی
 ضٛز: اٞساف ٔفیس ٚالـ ٌطزز. زض ایٗ ضاستب ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح تحمیك، پیطٟٙبزٞبی ظیط ثطای افعایص اٍ٘یعٜ پیططفت اضائٝ ٔی

 ٞبیی ثطای تمٛیت ثقس افتمبزی زیٙساضی. ٚ ٔقٙٛی اظ ٔسبخس زض خٟت اضائٝ ثط٘بٔٝحٕبیت ٔبزی  -

 ضسٜ. ٞبی تٟیٝ تٛخٝ غسا ٚ سیٕب ثٝ اثقبز زیٙساضی ٚ ثٝ ذػٛظ ثقس افتمبزی آٖ زض ثط٘بٔٝ -

 ٞبی ٔؤسسبت ذیطیٝ زض ضاستبی تٛخٝ ثٝ اثقبز پیبٔسی زیٙساضی. تمٛیت فقبِیت -

وٙس، ثب تطٛیك ٔطزْ ٚ ٟٔیبوطزٖ  ثب تمٛیت تقبٔالت، اٍ٘یعٜ پیططفت ضا تمٛیت ٔیثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ٔٙبسه ٔصٞجی  -
 تٛاٖ ثٝ تمٛیت اٍ٘یعٜ پیططفت زض خبٔقٝ وٕه وطز.  ٞبی ضٚا٘ی حضٛضضبٖ زض چٙیٗ ٔطاسٕی، ٔی ظٔیٙٝ
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