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 چکیده
ثبؿذ. ثٝ ایٗ ٔٙظٛس ٔی بٖیٌشایی دا٘ـدٛ دس ػالٔت سٚاٖ ٚ وٕبَ یص٘ذٌ تیفی٘مؾ و یثشسػٞذف اص پظٚٞؾ حبضش 

ٔشٚدؿت تٛصیغ ٌشدیذ. دس ایٗ پظٚٞؾ  ؿٟشػتبٖدا٘ـدٛیبٖ ٘فش اص  384ی پظٚٞؾ ثٝ عٛس تلبدفی ثیٗ ٞب ٘بٔٝ پشػؾ
دس  ثٙذی ؿذٜ ٚافضاس اوؼُ تّخیق، عجمٝ ؿذٜ ٚ تٛػظ ٘شْ ٘بٔٝ اػتخشاج اعالػبت ٔشثٛط ثٝ ٔتغیشٞب اص عشیك پشػؾ

ٞب ٘ـبٖ داد وٝ  ی تحمیك ٔٛسد آصٖٔٛ لشاس ٌشفت. یبفتٝ فشضیٝ 95/0دس ػغح اعٕیٙبٖ  Spssافضاس ٟ٘بیت اص عشیك ٘شْ
 تیفیوثیٗ ٞب ٘ـبٖ داد وٝ  ٕٞچٙیٗ یبفتٝ ساثغٝ ٔؼٙبداسی ٚخٛد داسد.دا٘ـدٛیبٖ  ػالٔت سٚاٖٚ  یص٘ذٌ تیفیوثیٗ 
 ساثغٝ ٔؼٙبداسی ٚخٛد داسد.ٌشایی دا٘ـدٛیبٖ  ٚ وٕبَ یص٘ذٌ

 .ٌشایی وٕبَ ،ػالٔت سٚاٖی، ص٘ذٌ تیفیو کلیدی: واصگاى

 

 هقدهه

عٛسوّی تؼشیف ٔفٟٛٔی آٖ  ثشای آٖ تؼشیفی خبٔغ اسائٝ داد. ٚ ثٝتٛاٖ  ویفیت ص٘ذٌی ٔفٟٛٔی اػت ثؼیبس ا٘تضاػی وٝ ٕ٘ی
ؿٛد وٝ ػٕذتبً تحت ػٙٛاٖ لضبٚت  ؿٙبػی تؼشیف ٔی چٙذاٖ ػبدٜ ٘یؼت. ویفیت ص٘ذٌی ثٝ ػٙٛاٖ یه ػمیذٜ سٚاٖ

 سٚا٘ی ٞبی ثیٕبسی اص ٌیشی پیؾ یؼٙی سٚاٖ، ػالٔت(. 1387 )ؿشیفی، آٌبٞب٘ٝ فشد اص سضبیتٕٙذی ص٘ذٌی ؿخلی اٚػت

 ص٘ذٌی ی وٙٙذٜ تىٕیُ ٚالغ دس وٝ ؿشایغی ٚ ػٛأُ آٚسدٖ ٚخٛد اص ثٝ اػت ػجبست آٖ ٚػیغ ٔؼٙی ثٝ پیـٍیشی وٝ

 ٚ ٟٔٓ ػٛأُ اص یىی .ثبؿذ ٔی فؼبِیت ایٗ اص خضیی ٘یض سٚا٘ی اختالِٟبی دسٔبٖ دِیُ ٕٞیٗ ٚ ثٝ ثبؿذ ٔی ثٟٙدبس ٚ ػبِٓ
ٌشایی ثٝ ٔؼٙبی ثی ٘مق ٌشایی اػت ٚ  (. ٕٞچٙیٗ وٕب1386َ)ػٙبكشی،  اػت ؿبدٔب٘ی سٚاٖ، ػالٔتی ثب دس استجبط

ٔؼئّٝ ایٗ ٘یؼت وٝ فشد ٔی خٛاٞذ ثٝ وٕبَ ثشػذ ثّىٝ ٔی خٛاٞذ ثی ٘مق ثبؿذ ٚ ٕٞیٗ أش صٔیٙٝ سا ثشای آػیت پزیش 
وٙذ  سٞب سا سد ٔیوٙذ. صیشا صٔب٘ی وٝ فشد خٛاٞبٖ ثی ٘ملی اػت، ٞشٌٛ٘ٝ وبػتی ٚ ضؼف دس ا٘دبْ وب ؿذٖ ٚی فشاٞٓ ٔی

ٌشایی یىی اص  ؿٛد. اِجتٝ ثبیذ دس ٘ظش داؿت وٝ وٕبَ ٚ ٕٞیٗ أش ثبػث آؿفتٝ ؿذٖ ٚ دسٞٓ سیختٗ ؿشایظ سٚا٘ی ٚی ٔی
 ٚخٜٛ ؿخلیتی ا٘ؼبٖ اػت وٝ دس تٕبْ افشاد ٚخٛد داسد.

ٚ یب  ٞؼتٙذثبص٘ذٜ  كٛست ٗیادسػت ا٘دبْ دٞٙذ ٚ دس غیش  كذ دسكذوٙٙذ وبسٞب سا ثبیذ  ٌبٞی ثؼضی اص افشاد احؼبع ٔی
ٞبی خٛد سا  وبفی خٛة ٘یؼتٙذ ٚ یب ایٙىٝ ٘ٛؿتٗ ٔمبالت ٚ عشح ا٘ذاصٜ ثٝ ا٘ذ سػب٘ذٜوٙٙذ وبسی سا وٝ ثٝ ا٘دبْ  احؼبع ٔی

. دس چٙیٗ كٛستی ؿخق ثدبی حشوت دس ا٘ذاص٘ذ یٔا٘دبْ دٞٙذ، ثٝ تؼٛیك  تیػ یثثٝ ثٟب٘ٝ ایٙىٝ ثبیؼتی آٟ٘ب سا دلیك ٚ 
ٌشایی ثٝ ػٙٛاٖ ػجه ؿخلیتی دس ٘ظش  (. وٕب1380َ )ٟٔشاثی صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ، ػؼی دس وبُٔ ثٛدٖ داسدٔؼیش ٔٛفمیت 

ؿٛد وٝ دس آٖ افشاد ثشای ا٘دبْ اػٕبَ ثذٖٚ ٘مق تالؽ صیبدی وشدٜ ٚ ٔؼیبسٞبی ثبالیی ثشای اسصیبثی سفتبس دس  ٌشفتٝ ٔی
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ٌشایی ٘بػبصٌبس فشد تـذیذؿذٜ ٚ  تٛا٘ذ دس اثش وٕبَ یٌیش٘ذ. ٕٞچٙیٗ، فشػٛدٌی ؿغّی ٔتغیش دیٍشی اػت وٝ ٔ ٘ظش ٔی
 پیبٔذٞبی ٘بٔغّٛثی ثٝ ٚخٛد آٚسد.

ٞبی ص٘ذٌی خٛد دسن وشدٜ  ٚ ٘ؼجت  ویفیت ص٘ذٌی دس ٚالغ ثیبٍ٘ش سٚؿی اػت وٝ فشد دس ٚضؼیت ػالٔت ٚ ػبیش خٙجٝ
ٌشایی افشاد سا تحت تأثیش لشاس دٞذ. دس  تٛا٘ذ ػالٔت سٚاٖ ٚ وٕبَ (، وٝ ٔی1391 دٞذ. )أبٔی، ثٝ آٖ ٚاوٙؾ ٘ـبٖ ٔی

 تیفی٘مؾ وٞبی اخیش تؼذاد ٔمبالت دس خلٛف ویفیت ص٘ذٌی افضایؾ ٚ سؿذ داؿتٝ اػت وٝ دس ایٗ پظٚٞؾ  ػبَ
 ٔٛسد ثشسػی لشاس خٛاٞذ ٌشفت. بٖیٌشایی دا٘ـدٛ دس ػالٔت سٚاٖ ٚ وٕبَ یص٘ذٌ

 

 هبانی نظزی
وٙذ. ایٗ اٍِٛ ٔـبٞذٜ  ( اص ویفیت ص٘ذٌی، ػٝ ٘ظبْ پٛیبی فشدی، ثیٗ فشدی ٚ اختٕبػی سا ٔغشح ٔی1998اٍِٛی ویًٙ )

ػبصد. تؼییٗ ٞذف ثشای فشد خب٘ٛادٜ ٚ خبٔؼٝ اص عشیك تؼبُٔ ثب  پزیش ٔی اثشات ٔٙفی یب ٔثجت ثش ویفیت ص٘ذٌی سا أىبٖ
فشد، خب٘ٛادٜ ٚ خبٔؼٝ اػت ٚ حفؼ ٚ استمبء ػالٔتی، ویفیت   الٔتیٌیشد. ٞذف اكّی اٍِٛی ویًٙ ػ پشػتبس كٛست ٔی

ای اػت وٝ ٕٞٝ اثؼبد ص٘ذٌی سا ؿبُٔ  دٞذ. ثٝ اػتمبد ٚی ویفیت ص٘ذٌی ٔفْٟٛ ٌؼتشدٜ ص٘ذٌی سا تحت تبثیش لشاس ٔی
 ؿٛد.  ؿٛد، أب تٟٙب ٔحذٚد ثٝ آٖ ٕ٘ی ؿٛد. ایٗ اثؼبد ؿبُٔ ػالٔت ٘یض ٔی ٔی

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ػیبػی،  ٌیشد. ایٗ اكغالح وٝ دس صٔیٙٝ ٚػیؼی اػت وٝ ٕٞٝ اثؼبد ص٘ذٌی سا دس ثشٔیویفیت ص٘ذٌی، ٔفْٟٛ 
ؿٛد، اغّت دس ٔغبِؼبت پضؿىی ٞٓ وبسثشد داسد ٚ اص ٘ظش ثیـتش ٔتخللبٖ ؿبُٔ  اختٕبػی ٚ التلبدی ٞٓ اػتفبدٜ ٔی

 صیؼتٗ چٍٛ٘ٝ ٔؼٙی ثٝ ِغٛی ٘ظش اص ٘ذٌیص ثبؿذ. ویفیت اثؼبد فیضیىی ٚفیضیِٛٛطیىی، اختٕبػی، خؼٕی ٚ ٔفٟٛٔی ٔی

 (.1397 )خٛا٘ؼبسی ٚ ٕٞىبساٖ، دیٍشاٖ ٔتفبٚت اػت ثب ٚ اػت فشد ٔٙحلشثٝ وغ ٞش ثشای آٖ ٔفْٟٛ ٚخٛد ایٗ اػت؛ثب

( ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ ویفیت ص٘ذٌی ٔشتجظ ثب ػالٔتی، ثٝ ػٙٛاٖ پیبٔذ ٟٔٓ پبػخ ثیٕبس ثٝ ثیٕبسی، دسٔبٖ ٚ 1998ویًٙ )
ؿٛد. یىی اص ػٛأّی وٝ دس اسصیبثی اثؼبد ٔختّف ویفیت ص٘ذٌی ٔشتجظ ثب ػالٔت ثبیذ ٔٛسد  ٞبی دسٔبٖ تّمی ٔی سٚؽ

، اِٚیٗ اثش ثیٕبسی ثش سٚی ػّٕىشد فشد اػت، ػپغ عٛسٔؼَٕٛ ثٝاػت. تٛخٝ ٚالغ ؿٛد، استجبط ثیٕبسی ٚ ویفیت ص٘ذٌی 
ٌیشد. ادسان ػالٔت ػٕٛٔی ثب  حبالت سٚا٘ی ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ػالٔت ػٕٛٔی ٚ ػّٕىشد اختٕبػی فشد تحت تبثیش لشاس ٔی

اختٕبػی، ٚلبیغ حبِت ػّٕىشد، فـبس سٚا٘ی ٚ ػٛأُ اختٕبػی صیؼتی ٚ فیضیِٛٛطیىی ٔشتجظ اػت. ٔؼبئّی ٘ظیش ا٘ضٚای 
ؿٛد.  ٘بخٛؿبیٙذ ص٘ذٌی، ثیىبسی ٚ ػذْ سضبیت اص ص٘ذٌی، ثبػث ادسان ٘بخٛؿبیٙذی اص ػالٔت ٚ ویفیت ص٘ذٌی فشد ٔی

٘ىتٝ ٟٔٓ آٖ اػت وٝ پبییٗ ثٛدٖ ػغح ٚضؼیت ػّٕىشدی فشد اِضأب ثب ػغح پبییٗ سضبیت اص ص٘ذٌی ٕٞشاٜ ٘یؼت ٚ دس 
تٛاٖ چٙیٗ تٛكیف ٕ٘ٛد وٝ ا٘تظبسات ٚ آسصٚٞبی  وٙذ ٚ دِیُ ایٗ تغییش سا ٔی ٚالغ ٔیضاٖ سضبیت اص ص٘ذٌی تغییش ٔی

تٛاٖ تٛضیح داد وٝ ٞذف اكّی  ٔی ٌٛ٘ٝٗ یاوٙذ. وبسثشد ایٗ اٍِٛ سا  تغییش ٔی ؿبٖ ص٘ذٌیٞب ثب تغییش ٔؼبئُ  ا٘ؼبٖ
ٞب دس وذاْ  ٕیذ وٝ ػُّ ٘بتٛا٘یتٛاٖ فٟ ی ثیٕبسی اػت. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ اٍِٛ ٔیبٔذٞبیپی پضؿىی ثٟجٛد ػیش ٚ ٞب ٔشالجت

تٛا٘ذ دس اسائٝ ساٞىبسٞب ثشای ثٟجٛد ػّٕىشد  ٞبی خبف ویفیت ص٘ذٌی ٔشتجظ ثب ػالٔت لشاس داسد. ایٗ اٍِٛ ٔی یه اص حٛصٜ
 (.1384، ػبسافیٙٛ) ٚ ویفیت ص٘ذٌی ٔفیذ ثبؿذ

اػبػی ا٘ؼبٖ اػت، أشٚصٜ یه  ٞبی دس ٔغبِؼبت ویفیت ص٘ذٌی آ٘چٝ ٟٔٓ اػت ٔیضاٖ ثشآٚسدٜ ؿذٖ ٘یبصٞب ٚ اِٚٛیت
سػب٘ی دسٔب٘ی ٚ ثٟذاؿتی ٚخٛد داسد ٚ آٖ افضایؾ دسن إٞیت ٘مغٝ ٘ظشات  تحَٛ ثؼیبس ٟٔٓ دس أش ٘ظبست ثش خذٔت

ثیٕبساٖ اػت. چٙذثؼذی ثٛدٖ ویفیت ص٘ذٌی ثٝ ِحبػ ایٙىٝ فشدی اػت اثؼبد ٔختّف ػالٔت ٚ آػبیؾ سٚا٘ی ٚ اختٕبػی 
وٙذ. اٌش  ؿتٝ ٚ ٔتأثش اص تدشثیبت ؿخلی ٚ دسن فشد اص ص٘ذٌی اػت وٝ ثب ٌزؿت صٔبٖ تغییش ٔیص٘ذٌی افشاد سا دس ثش دا

ٞبی رٞٙی فشد اػت وٝ ثیبٍ٘ش ویفیت  چٝ خٙجٝ ػیٙی دس تٛكیف ٔیضاٖ ػالٔت ٟٔٓ اػت، ِٚی ا٘تظبسات ٚ دسیبفت
غٝ ثب ػغح خٛؿحبِی ٚ ص٘ذٌی ٚالؼی ثیبٖ ؿذٜ تٛػظ ٚی اػت. ثشخی اص كبحجٙغشاٖ ویفیت ص٘ذٌی سا دس ساث
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ٕ٘بیٙذ ٚ ٌشٚٞی ٘یض آٖ سا دس اثؼبد ػّٕىشدی ٚ وٙتشَ  ٔٙذی اص ص٘ذٌی ٚ احؼبع فشدی ثٟتش صیؼتٗ تٛكیف ٔی سضبیت
 افشاد ص٘ذٌی ویفیت ثش تأثیشٌزاس ؿخلیتی ػٛأُ (. اص1389)كجٛسی،  ا٘ذ دادٜ لشاسٞبی آٖ ٔٛسد تٛخٝ  ٞب ٚ ٘ـب٘ٝ ثیٕبسی

 وٙذ. تغییش ٔی صٔبٖ عی دس وٕی ٔیضاٖ ثٝ وٝ اػت سفتبس ٚ فىش ٌشایی یه اٍِٛی پبیذاس وٕبَ ثبؿذ. ٌشایی ٔی وٕبَ

٘ظش  دس ؿٛد ٔی تـىیُ ص٘ذٌی اٚایُ اص وٝ ؿخلیتی، كفت پبیذاس یه ػٙٛاٖ ثٝ سا ٌشایی وٕبَ ٔختّف تحمیمبت
 .وٙذ تمؼیٓ ٔی ٘بثٟٙدبس ٚ ثٟٙدبس ثؼذ دٚ ثٝ سا ٌشایی وٕبَ ٔیٍیش٘ذ.
وٙذ وٝ ٞذف آٟ٘ب سػیذٖ ثٝ اٞذاف ثٝ ؿذت  ٌشایی ثٝ افىبس ٚ سفتبسٞبی خٛد تخشیت ٌشا٘ٝ ای اؿبسٜ ٔی وٕبَٔفْٟٛ 

ٌشایی، دس ٚالغ ثبٚسی غیشٔٙغمی اػت وٝ اؿخبف ٘ؼجت ثٝ خٛد ٚ ٔحیظ اعشاف  افشاعی ٚ غیشٚالغ ٌشایب٘ٝ اػت. وٕبَ
دس ص٘ذٌی  یظ اعشافـبٖ ثبیذ وبُٔ ثبؿذ ٚ ٞشٌٛ٘ٝ تالؿیٌشا ٞؼتٙذ، ٔؼتمذ٘ذ وٝ خٛد ٚ ٔح خٛد داس٘ذ. افشادی وٝ وٕبَ

وٙٙذ ٚ اص  ثیٙی ٔی ی دیٍشاٖ سا پیؾاص ػٌٛشا ٔؼٕٛالً ػذْ پزیشؽ ٚ عشد ؿذٖ  ثبیذ ثذٖٚ اؿتجبٜ ٚ خغب ثبؿذ. افشادوٕبَ
دیٍشاٖ سا ٘بوبْ ٚ ٌیش٘ذ ٚ اص ایٗ عشیك  حبِت دفبػی ثٝ خٛد ٔی ٍشاٖیا٘تمبد دٞب دس ٔمبثُ  تشػٙذ. ثب ایٗ تشع، آٖ آٖ ٔی

 ػبص٘ذ. اص خٛد دٚس ٔی
یبفتٙی اػت وٝ ٞذفؾ وؼت  ٌشایی ٘شٔبَ، ٚضؼیتی اػت وٝ سػیذٖ ثٝ سضبیت ثشای فشد وبٔالً ٔؼَٕٛ ٚ دػت وٕبَ

ٌشایی ٚضؼیتی اػت وٝ  ٞبی ػغح ثبال، ثٝ ٔٙظٛس دػتیبثی ثٝ پیبٔذٞبی ٔثجت ٚ اص عشف دیٍش وٕبَ ٔٛفمیت ٚ پیـشفت
ی ػغح ثبال ثٝ ٞب ـشفتیپاػت وٝ ٞذف آٖ وؼت ٔٛفمیت ٚ  اص دػتشعص عشیك ػّٕىشد، وبٔالً دٚس سػیذٖ ثٝ سضبیت ا

 (.1397 )خٛا٘ؼبسی ٚ ٕٞىبساٖ، ٔٙظٛس اختٙبة ٚ فشاس اص پیبٔذٞبی ٔٙفی اػت
س داس٘ذ ٚ ٘یض اص دیٍشاٖ ا٘تظب خٛد ساٌشاٞب ثذٖٚ ایٗ وٝ ٔتٛخٝ ایٗ ٔٛضٛع ثبؿٙذ، ٔؼیبسٞبی ثٝ ؿذت غیش ٚالغ ٌشای  وٕبَ

ٌشا، ثٝ دیٍشاٖ اخبصٜ ٘ذٞٙذ وٝ  ٌشد٘ذ. دسٟ٘بیت، ٕٔىٗ اػت افشاد وٕبَ دس ٘تیدٝ ٘ؼجت ثٝ دیٍشاٖ ٔتٛلغ ٚ ٔٙتمذ ٔی
دٞذ وٝ دیٍشاٖ ثٝ  یی، ایٗ فشكت سا ثٝ آٟ٘ب ٔیخٛد افـبٌیش٘ذ وٝ  ؿبٞذ اؿتجبٞبت خٛد ثبؿٙذ.آٟ٘ب ایٗ ٘ىتٝ سا دس ٘ظش ٕ٘ی

ٌشا، غبِجبً دس داؿتٗ سٚاثظ  ، افشاد وٕبَٛةیدٚس ٔؼثذاس٘ذ. ثٝ دِیُ ٚخٛد ایٗ  ٚ دٚػتـبٖوٙٙذ چـٓ یه ا٘ؼبٖ ثٝ آٟ٘ب ٍ٘بٜ 
)خّؼتجشی ٚ  ٘ضدیه ثب افشاد دیٍش دچبس ٔـىُ ٞؼتٙذ، ثٝ ٕٞیٗ خبعش سضبیت وٕتشی اص سٚاثظ ثیٗ فشدی خٛد داس٘ذ

ی ٔختّف وـٛس خٛاٞٙذ ثٛد، ثٙبثشایٗ ٞب ػشكٝیت ٔذیش داس ػٟذٜ(. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ دا٘ـدٛیبٖ دس آیٙذٜ 1390 ٕٞىبساٖ،
ٌشایی آٟ٘ب سا ثٝ ٔخبعشٜ ثیٙذاصد، حبئض إٞیت  تٛا٘ذ ویفیت ص٘ذٌی ٚ ػغح ػالٔت سٚاٖ ٚ وٕبَ ؿٙبخت ٔؼبئّی وٝ ٔی

 اػت وٝ دس ایٗ پظٚٞؾ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت.

 

  پیطینه پضوهص

 های داخلی پضوهص
 .ویفیت ص٘ذٌی ٚ اضغشاة ثبسداسی دس ص٘بٖ ثبسداس، ٞذف اػبػی پظٚٞؾ حبضش ثٛدی  ثشسػی ساثغٝ (1390) اكغشی

 .ای ا٘تخبة ؿذ ٌیشی تلبدفی خٛؿٝ ٘فش اص ص٘بٖ ٘خؼت ثبسداس ؿٟش تجشیض ثٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ 180ای ثٝ حدٓ  سٚؽ: ٕ٘ٛ٘ٝ

اػتثٙبی ثؼذ تفشیح ٚ ػشٌشٔی  عٛسوّی ٚ اثؼبد ٔختّف آٖ ثٝ تفىیه ثٝ ٘تبیح: تحّیُ ٘تبیح ٘ـبٖ داد ثیٗ ویفیت ص٘ذٌی ثٝ
تغییشات دس  19/0(. ٔغبثك ٘تبیح آصٖٔٛ سٌشػیٖٛ، >01/0P) ثب اضغشاة ثبسداسی وُ ٕٞجؼتٍی ٔؼىٛػی ٚخٛد داسد

اضغشاة سا  43/0تٛا٘ذ  اضغشاة ثش حؼت ػبُٔ سفبٜ ٔبدی ٚ خؼٕب٘ی لبثُ تجییٗ اػت ٚ تغییش یه ٚاحذ دس ایٗ ػبُٔ ٔی
 ٞبی )اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ(  ُ ٚاسیب٘غ یه ساٞٝ ثیٗ ٔیضاٖ ویفیت ص٘ذٌی ٚ اضغشاة دس ػٝ ٔبٞٝثیٙی وٙذ. آصٖٔٛ تحّی پیؾ

ثبسداسی تفبٚت ٔؼٙبداسی سا ٘ـبٖ ٘ذاد. ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ایٗ آصٖٔٛ ٘ـبٖ داد ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات ویفیت ص٘ذٌی ثب تٛخٝ ثٝ 
( ثشخالف ایٗ ٘تبیح، ثیٗ ٔیضاٖ =F=ٚ001/0P 88/4ػغح دسآٔذ )پبییٗ، ٔتٛػظ ٚ ثبال( تفبٚت ٔؼٙبداس ٚخٛد داسد )

ٌیشی  تٛاٖ ٘تیدٝ ٞبی ایٗ پظٚٞؾ ٔی ٌیشی: اص یبفتٝ ٘تیدٝ ی لبثُ تٛخٟی ٔـبٞذٜ ٘ـذ. اضغشاة ثب ػغح دسآٔذ ساثغٝ
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وشد ثیٗ ویفیت ص٘ذٌی ٚ اضغشاة ثبسداسی ثٝ عٛس ٔؼٙبداس ٕٞجؼتٍی ٔؼىٛػی ٚخٛد داسد؛ ثب ایٗ ٚخٛد اص ثیٗ اثؼبد ویفیت 
 .ی ٔؼٙبداس اضغشاة ثبؿذ وٙٙذٜ-ثیٙی تٛا٘ذ پیؾ ی، تٟٙب ػبُٔ سفبٜ ٔبدی ٚ خؼٕب٘ی ٔیص٘ذٌ

ٌشی ٘مؾ  ٞبی دِجؼتٍی ثب ویفیت ص٘ذٌی ثب ٚاػغٝ (، دس پظٚٞـی ثب ػٙٛاٖ، ثشسػی ساثغٝ ػجه1392سػتٍبس )
ویفیت ص٘ذٌی  ٘فغ دس استجبط ثیٗ ػجىٟبی دِجؼتٍی ٚ ٌشی ػضت ٘فغ، ٞذف پظٚٞؾ حبضش تجییٗ ٘مؾ ٚاػغٝ ػضت

ای چٙذ  ٌیشی خٛؿٝ داد٘ذ وٝ ثب سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔشد( تـىیُ ٔی118صٖ ٚ 182دا٘ـدٛ ) 300ثٛد. آصٔٛد٘یٟبی ایٗ پظٚٞؾ 
ٜ دس ایٗ پظٚٞؾ ؿبُٔ ػٝ ٞبی دا٘ـٍبٜ آصاد ٔشٚدؿت ا٘تخبة ؿذ٘ذ. اثضاس ٔٛسد اػتفبد ای اص ٔیبٖ دا٘ـىذٜ ٔشحّٝ

٘فغ  اؿت خٟب٘ی، ٔمیبع ػجه دِجؼتٍی وِٛیض ٚ سیذ ٚ ٔمیبع ػضت، ٔمیبع ویفیت ص٘ذٌی ػبصٔبٖ ثٟذ پشػـٙبٔٝ
، ػجه دِجؼتٍی اضغشاة ثٝ كٛست ٔٙفی ٚ ٔؼٙی بٖ داد وٝ: اصٔیبٖ اثؼبد دِجؼتٍیسٚص٘جشي ثٛد. ٘تبیح ایٗ پظٚٞؾ ٘ـ

٘فغ دس استجبط اػت.  داس ٚ ػجه دِجؼتٍی ٚاثؼتٍی ٚ ػجه دِجؼتٍی ٘ضدیىی ثٝ كٛست ٔثجت ٚ ٔؼٙبداس ثب ػضت
٘فغ ساثغٝ ٔثجت ٚٔؼٙبداس ٔـبٞذٜ ؿذ.٘تبیح تحّیُ سٌشػیٖٛ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ی تٛاٖ  ٕٞچٙیٗ ثیٗ ویفیت ص٘ذٌی ثب ػضت

٘فغ ثیٗ  ٌشی ػضت ٕٞپٙیٗ ٘مؾ ٚاػغٝ .٘فغ ٚ ویفیت ص٘ذٌی ثٛد ثشای ػضت ٞبی دِجؼتٍی ثیٙی ٔؼٙبداس ػجه پیؾ
 ٞبی دِجؼتٍی ٚ ویفیت ص٘ذٌی تبییذ ؿذ. ػجه

ف پظٚٞؾ، ٔغبِؼٝ استجبط ثیٗ ٞٛؽ ٞیدب٘ی، آٔبدٌی خؼٕب٘ی ٚ ویفیت ص٘ذٌی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ ( ٞذ1392) سٔضب٘ی
٘فش  3859دا٘ـٍبٜ ٚ حذٚد  1390-91تشثیت دثیش ؿٟیذ سخبیی ثٛد. خبٔؼٝ آٔبسی ؿبُٔ تٕبٔی دا٘ـدٛیبٖ ػبَ تحلیّی 

-71( ٔتٛػظ )100تٛخٝ ثٝ ٕ٘شٜ ؿبخق )ثٛد. ٘تبیح ٘ـبٖ داد ٚضؼیت وّی ٕ٘شٜ ٔیبٍ٘یٗ ویفیت ص٘ذٌی دا٘ـدٛیبٖ ثب 
اػت ٚ دس ایٗ ساثغٝ ویفیت ص٘ذٌی دختشاٖ، پبییٗ تش اص پؼشاٖ اػت. ٕٞچٙیٗ، ٕ٘شٜ ٔیبٍ٘یٗ ٞٛؽ ٞیدب٘ی پؼشاٖ،  (68

تشی ٘ؼجت ثٝ پؼشاٖ ثشخٛسداس٘ذ. ٟ٘بیتبً ٘تبیح ٘ـبٖ داد آٔبدٌی  ثبالتش اص دختشاٖ اػت ٚ دختشاٖ اص آٔبدٌی خؼٕب٘ی پبییٗ

ثٝ (. ≤P 001/0) ثیٙی ویفیت ص٘ذٌی دا٘ـدٛیبٖ سا داسد ، لبثّیت پیؾ(β=278/0) ٚ ٞٛؽ ٞیدب٘ی( β=268/0) ٘یخؼٕب

ٞبی ٔٙظٓ ٚسصؿی ٚ تفشیحی دس اداسٜ تشثیت ثذ٘ی ٕٞچٙیٗ  ٞبی ٔتٙٛع، ٕٞچٖٛ فؼبِیت سػذ اخشای فٛق ثش٘بٔٝ ٘ظش ٔی
 .ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی دا٘ـدٛیبٖ، ثٝ ٚیظٜ دختشاٖ، ٔٙبػت اػتای اص عشف ٔشوض ٔـبٚسٜ، دس  ٞبی ٔـبٚسٜ ثشپبیی وبسٌبٜ

( ثٝ ٔٙظٛس ٔمبیؼٝ ویفیت ص٘ذٌی، ػالٔت سٚاٖ ٚ اضغشاة ٔشي دس ػبِٕٙذاٖ ثبص٘ـؼتٝ آٔٛصؽ ٚ 1394) احٕذی
داسی ٚخٛد داسد ٚ ٔتٛػظ ویفیت  پشٚسؽ، ٘تبیح ٘ـبٖ داد ثیٗ ویفیت ص٘ذٌی ػبِٕٙذاٖ ثبص٘ـؼتٝ ٚ ػبدی تفبٚت ٔؼٙی

داسی اص ػبِٕٙذاٖ ػبدی ثیـتش اػت ٚ ثیٗ ػالٔت سٚاٖ ٚ اضغشاة ٔشي  ذٌی ػبِٕٙذاٖ ثبص٘ـؼتٝ ثٝ عٛس ٔؼٙیص٘
  داسی ٔـبٞذٜ ٍ٘شدیذ. ػبِٕٙذاٖ ثبص٘ـؼتٝ ٚ ػبدی ٘یض تفبٚت ٔؼٙی

 

 های خارجی پضوهص
٘فغ پبییٗ ٚ فبوتٛسٞبی  ٌشایی، ػضت ( تحت ػٙٛاٖ وٕب2004َدس پظٚٞـی وٝ تٛػظ یبً٘، والپتٖٛ ٚ ثّه ِی )

٘فغ پبییٗ،  ٌشایی، ػضت ثیٙی وٙٙذٜ سفتبس ثِٛیٕیه ا٘دبْ ٌشفت ایٗ ٘تبیح حبكُ ؿذ وٝ وٕبَ خب٘ٛادٌی ثٝ ػٙٛاٖ پیؾ
 ثیٙی وٙذ.  تٛا٘ذ سفتبس ثِٛیٕیه سا دس ص٘بٖ دا٘ـدٛ پیؾ ؼبالٖ ٔیفـبس اص خب٘ت خب٘ٛادٜ )ا٘تظبسات ثبالی ٚاِذیٗ( ٚ فـبس ٕٞ

ٌشایی ٚاِذیٗ ٚ ٘مؾ ٚاِذیٙی ا٘دبْ داد٘ذ. ٘تبیح آٟ٘ب ٘ـبٖ داد  ( پظٚٞـی تحت ػٙٛاٖ وٕب2005َاػُٙ ٚ ٕٞىبساٖ )
ٛ٘ذٞبی ٚاِذیٙی ٚ ٞبی تشثیتی ٚاِذیٗ، سضبیت ٚاِذیٙی، پی ٌشایی ٚاِذیٗ ثٝ عٛس ٔٙظٓ ثب ا٘ٛاع ؿیٜٛ ٞبی وٕبَ ٌشایؾ
 ٞبی دِجؼتٍی ساثغٝ داسد.  ٌشایؾ

ٌشایی غیشا٘غجبلی ٔبدساٖ  ( ا٘دبْ ٌشفت، ٘تبیح، ٍٕٞشایی ٔـخلی ثیٗ وٕب2005َپظٚٞـی وٝ تٛػظ ػٛ٘ٙض ٚ ٕٞىبساٖ )
 ثیٙی وشد. ٌشایی سا ٞٓ دس دا٘ـدٛیبٖ ٚ ٞٓ ٔبدسا٘ـبٖ پیؾ ٚ دا٘ـدٛیبٖ ٘ـبٖ داد ٚ ٘یض وٙتشَ سٚا٘ی، وٕبَ
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( دس ٔٛسد استجبط ثیٗ اضغشاة دسن ؿذٜ، ویفیت ص٘ذٌی ٚ ٔشالجت اص خٛد دس دا٘ـدٛیبٖ ٔمغغ دوتشی ا٘دبْ 2007) پیتشص
، ِٚی (P=/00010ؿذ، ٘ـبٖ داد استجبط ٔٙفی ٚ لٛی ثیٗ اضغشاة دسن ؿذٜ ٚ ویفیت ص٘ذٌی دا٘ـدٛیبٖ ٚخٛد داسد)

 .(<11/0Pٚخٛد ٘ذاؿت ) تفبٚت ٔؼٙبداسی دس ٔیضاٖ اضغشاة، ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ دختش ٚ پؼش
دٞذ وٝ تأثیش اكّی  ٞبی آٖ ٘ـبٖ ٔی ػٙدؾ رٞٙی ویفیت ص٘ذٌی ا٘دبْ داد. وٝ یبفتٝ پظٚٞـی ثب ػٙٛاٖ (2008) ِی

دٞٙذٌبٖ دس  سضبیتٕٙذی اص ٚضؼیت اختٕبػی ثٝ ٚػیّٝ سضبیتٕٙذی اص ٚاحذ ٕٞؼبیٍی ٞذایت ؿذٜ اػت. ثیؾ تش پبػخ
 ایٗ ٔغبِؼٝ ٔؼتمذ٘ذ وٝ ایٕٙی ؿخلی ٚ خذٔبت ػٕٛٔی تأثیشات اكّی ثش ویفیت ص٘ذٌی داسد.

ٔبِضی  ٞبی دس ؿشوتساثغٝ ثیٗ ویفیت ص٘ذٌی وبسی ٚ تؼٟذ ػبصٔب٘ی وبسوٙبٖ  ی تحت ػٙٛاٖا ٔغبِؼٝ( 2010٘شٔبال )
ٕٞجؼتٍی اػت.اثضاس پظٚٞؾ پشػـٙبٔٝ ویفیت ص٘ذٌی وبسی ٚاِتٖٛ ٚ تؼٟذ  –ا٘دبْ داد. سٚؽ تحمیك اص ٘ٛع تٛكیفی
آٔبسی تٛصیغ  ٘فش ٕ٘ٛ٘ٝ 360ٌیشی تلبدفی ػبدٜ ثیٗ  ٕٛ٘ٝػبصٔبٖ ثب سٚؽ ٘ 50ػبصٔب٘ی آِٗ ٚ ٔی یشثٛدٜ اػت وٝ ثیٗ 

ٞبی  ٞبی ایٗ ٔحمك حبوی اص آٖ اػت وٝ ثیٗ ویفیت ص٘ذٌی وبسی ٚ تؼٟذ ػبصٔب٘ی وبسوٙبٖ ؿشوت ؿذٜ اػت. یبفتٝ
 ٔبِضی ساثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙبداسی ٚخٛد داسد.

 

  پضوهصروش 
ٞب اص ٘ٛع تٛكیفی  وبسثشدی ٚ اص ٘ظش ٘حٜٛ ٌشدآٚسی دادٜسٚؽ ٔٛسد اػتفبدٜ دس پظٚٞؾ حبضش اص ٘ظش ٞذف خضء تحمیمبت 

ؿٛد ٚ ٘تیدٝ ٕٞجؼتٍی  ٚ ثٝ سٚؽ ٕٞجؼتٍی اػت. دس سٚؽ ٕٞجؼتٍی سٚاثظ ثیٗ ثیؾ اص یه ٔتغیش ثبٞٓ ثشسػی ٔی
ؿٛد. تحمیك تٛكیفی آ٘چٝ سا وٝ  ؿذٜ ٚ ثٝ خبٔؼٝ تؼٕیٓ دادٜ ٔی آٔذٜ دس كٛست ٔؼٙبداس ثٛدٖ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تخبة دػت ثٝ

 وٙذ ٚ ؿبُٔ تٛكیف، ثجت ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ ٚ تفؼیش ؿشایظ ٔٛخٛد اػت. ٞؼت تٛكیف ٔی

 

 یزیگ و روش نوونه جاهعه آهاری
ثبؿذ. دس ایٗ  ٔی 1401-1400ی آٔبسی دس ایٗ پظٚٞؾ، وّیٝ دا٘ـدٛیبٖ ؿٟشػتبٖ ٔشٚدؿت دس ػبَ تحلیّی  خبٔؼٝ

ٌیشی تلبدفی ػبدٜ،  ٘فش سا ثب اػتفبدٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝ 384كٛست ٌشفت، وٝ  ٔٛسد٘ظشی  ٌیشی اص وُ خبٔؼٝ ، ٕ٘ٛ٘ٝپظٚٞؾ
 . ا٘تخبة وشدیٓ

 

 تحقیق هایفزضیه
 داسی ٚخٛد داسد. ساثغٝ ٔؼٙیدا٘ـدٛیبٖ ٔشٚدؿت  ػالٔت سٚاٖٚ  یص٘ذٌ تیفیو ٗیث
 داسی ٚخٛد داسد. ساثغٝ ٔؼٙیدا٘ـدٛیبٖ ٔشٚدؿت ٌشایی  ٚ وٕبَ یص٘ذٌ تیفیو ٗیث

 

 پضوهصهتغیزهای 
 ثبؿٙذ. ٔتغیشٞبی پظٚٞؾ دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ ؿشح صیش ٔی

 

  هتغیز هستقل:
 اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.( 1996ٚ ٕٞىبساٖ )ٌشایی ٚاس  وٕبَ اػتب٘ذاسد ٌشایی اص پشػـٙبٔٝ ػٙدؾ وٕبَ یثشا یص٘ذٌ تیفیو

تٛػظ ٚاس ،وبػیٙؼىی ٚ وّش  عشاحی ؿذ. ایٗ  1996ػؤاِی ویفیت ص٘ذٌی دس ػبَ  12پشػـٙبٔٝ ویفیت ص٘ذٌی 
ٌیشد.  اػت. ثب تٛخٝ ثٝ تؼذاد وٓ ٌٛیٝ ٞب اغّت ٕ٘شٜ وّی فشد ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی بعیٔم شیص 8پشػـٙبٔٝ داسای 
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د، ػّٕىشد فیضیىی، ػالٔت خؼٕب٘ی، ٔـىالت پشػـٙبٔٝ حبضش ویفیت ص٘ذٌی سا اص ٘ظش دسن وّی اص ػالٔتی خٛ
 دٞذ. ٞیدب٘ی، دسد خؼٕب٘ی، ػّٕىشد اختٕبػی، ٘ـبط ٚ ا٘شطی حیبتی ٚ ػالٔت سٚاٖ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی

 

 هتغیزهای وابسته

 : سالهت رواى -1
 28( اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ایٗ پشػـٙبٔٝ داسای 1979) پشػـٙبٔٝ اػتب٘ذاسد ٌّذثشي ٚ ٞیّش اص ػالٔت سٚاٖثشای ػٙدؾ 

 ثبؿذ.  ػٛاَ ٔی

  :گزایی کوال -2
ػٛاَ ثٛدٜ  59اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ایٗ پشػـٙبٔٝ داسای  ُیٌشایی ٞ پشػـٙبٔٝ اػتب٘ذاسد وٕبَ ٌشایی اص ثشای ػٙدؾ وٕبَ

ٞب دس خذَٚ صیش  پشػـٙبٔٝ ػؤاالت یٌزاس ٕ٘شٜدٞذ. ؿیٜٛ  ٌشایی سا ٔٛسد ػٙدؾ لشاس ٔی ٚ وٝ ٞـت ثؼذ ٔختّف وٕبَ
 اسائٝ ؿذٜ اػت: 

 ها گذاری سؤاالت  پزسطناهه نوزه :(1جدول )

 ٌضیٙٝ وبٔالً ٔٛافمٓ ٔٛافمٓ ٘ٝ ٔٛافك ٘ٝ ٔخبِف ٔخبِفٓ وبٔالً ٔخبِفٓ

 أتیبص 5 4 3 2 1

ٞبػت چشا وٝ دػتبٚسد  ِحظٝ ٗیاص ٟٕٔتش یىیآٔذٜ اص ٔشحّٝ ٌشدآٚسی اعالػبت  دػت ثٝ حی٘تب ُیدس ٞش پظٚٞؾ تحّ
اثضاس ٌشدآٚسی  ٝیتٟ ٍش،یٞبی د پظٚٞؾ ٙٝیـیپ ،یچٙذػبِٝ ٔحمك وٝ حبكُ ٔغبِؼبت ٘ظش یچٙذٔبٞٝ ٚ حت كیتحم
ؿٛد وٝ  اٚ آؿىبس ٔی یؿٛد ٚ ثشا ثٝ آصٖٔٛ ٌزاؿتٝ ٔی ،ثبؿذ آٚسی  اعالػبت ٔی ٚ خٕغ ذاٖیٞب، سفتٗ ثٝ ٔ دادٜ

ؿذٜ  ٓیثخؾ اص پظٚٞؾ ثٝ دٚ لؼٕت تمؼ ٗیا. ا٘ذ ثٛدٜ كیحبكُ اص ٔغبِؼبتؾ تب چٝ حذ ٔؼتجش ٚ دل یٞب فشم ؾیپ
 تیخٕؼ یشٞبیٔتغ ،یفیتٛك یٞب ٚ آٔبسٜ یٞب دس ثخؾ اَٚ ثب اػتفبدٜ اص خذاَٚ فشاٚا٘ دادٜ ُیٞب ، تحّ دادٜ فیاػت:تٛك

 ، ا٘دبْ ٌشفت.spss ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ؿٛ٘ذ، ٚ دس ثخؾ دْٚ، آصٔٛ٘تی ٔی فیتٛك یؿٙبخت

 

 های پضوهص یافته
ؿذٜ. ثٝ ثیب٘ی دیٍش،  ٞب ٚ دػتبٚسدٞبی پظٚٞؾ ػجبست اػت اص ٘تبیح ٔحبػجٝ ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ اعالػبت ٌشدآٚسی یبفتٝ

اص فشآیٙذ ٞب ٚ دػتبٚسدٞبی پظٚٞؾ اعالػبت ٚالؼی اػت وٝ  ٞبی پظٚٞؾ ٌٛیٙذ.یبفتٝ ٞب سا یبفتٝ تؼجیش ٚ تفؼیش دادٜ
 آٔذٜ اػت.  دػت پظٚٞؾ ػّٕی ثٝ

ٞبی وٕی ٞؼتٙذ ثبیذ ثب تٛخٝ ثٝ اٞذاف ٚ  ٞبی تحمیك وٝ اعالػبت خبْ ٚ غیش تدشثی ٚ تٟٙب آٔبسٜ دادٜ سٚ اصایٗ
دس ایٗ ٔشحّٝ اعالػبت ٚ  ٞب ٚ دػتبٚسدٞبی پظٚٞؾ تجذیُ ٌشد٘ذ. ٞبی تحمیك تفؼیش ٚ تؼجیش ؿٛ٘ذ تب ثٝ یبفتٝ فشضیٝ

، تٛػظ ٔحمك ٔٛسد 20spssافضاس  ذ ٌزاسی ؿذٜ پغ اص تدضیٝ ٚ تحّیُ ٚ پشداصؽ ثٝ ٚػیّٝ سایب٘ٝ ثب وٕه ٘شْٞبی و دادٜ
 ٌیش٘ذ. تفؼیش ٚ تؼجیش لشاس ٔی

 

 آهار توصیفی 
ٞبی ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف اػتب٘ذاسد ٚ وٕتشیٗ ٚ ثیـتشیٗ پشداختٝ  دس ایٗ لؼٕت ثٝ تٛكیف ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبسی ثش اػبع ؿبخق

 ؿٛد.  ٔی
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 آهاره توصیفی هتغیزهای پضوهص :(2جدول )

 ثیـتشیٗ وٓ تشیٗ ا٘حشاف ٔیبٍ٘یٗ تؼذاد ٔتغیش

 271 145 21/30 36/194 384 ػالٔت سٚاٖ

 132 75 42/15 47/108 384 ٌشایی وٕبَ

 41 18 11/6 18/31 384 ویفیت ص٘ذٌی

 

 های تحقیق تجشیه و تحلیل استنباطی فزضیه
ٌیشد. ثشای آصٖٔٛ  ٞب ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٔی ثش سٚی آصٔٛد٘ی ٞب اخشای آصٖٔٛ دس ایٗ لؼٕت اعالػبت حبكُ اص

ٞبی  آٔذٜ دس عَٛ تحمیك ثب اػتفبدٜ اص آصٖٔٛ دػت ٌٛیی ثٝ ػؤاالت تحمیك ثبیذ اعالػبت ثٝ ی تحمیك ٚ پبػخ فشضیٝ
داسی ضشیت  تحمیك اص آصٖٔٛ ٔؼٙیدس ایٗ  آٔبسی ٔٙبػت ٔٛسد آصٖٔٛ لشاس ٌیش٘ذ. اص ٔیبٖ فٖٙٛ ٚ تىٙیه ٞبی ٔتؼذد،

 ؿٛد. ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ اػتفبدٜ ٔی
 

 داسی ٚخٛد داسد. ساثغٝ ٔؼٙی دا٘ـدٛیبٖ ؿٟشػتبٖ ٔشٚدؿت ػالٔت سٚاٖٚ  یص٘ذٌ تیفیوثیٗ فزضیه: 
 گزایی ضزیب هوبستگی پیزسوى کیفیت سندگی و کوال :(3جدول )

 ػغح ٔؼٙبداسی ضشیت ٕٞجؼتٍی تؼذاد ٔتغیش

 024/0 127/0 384 ٚ ػالٔت سٚاٖ یص٘ذٌ تیفیو

ٚ ػالٔت سٚاٖ دا٘ـدٛیبٖ  یص٘ذٌ تیفیوسد ٌشدیذ ٚ ساثغٝ آٔبسی ٔؼٙبداسی  ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح خذَٚ فٛق فشضیٝ تحمیك
 ؿٛد. ثبؿذ ِزا فشضیٝ ٔحمك تأییذ ٔی ٔی 05/0تش اص  ٚخٛد داسد ٚ ػغح ٔؼٙبداسی وٛچه ؿٟشػتبٖ ٔشٚدؿت

 

 داسی ٚخٛد داسد. ساثغٝ ٔؼٙی ٌشایی دا٘ـدٛیبٖ ؿٟشػتبٖ ٔشٚدؿت ٚ وٕبَ یص٘ذٌ تیفیوثیٗ فزضیه: 
 گزایی ضزیب هوبستگی پیزسوى کیفیت سندگی و کوال :(4جدول )

 ػغح ٔؼٙبداسی ضشیت ٕٞجؼتٍی تؼذاد ٔتغیش

 031/0 040/0 384 ٌشایی  ویفیت ص٘ذٌی ٚ وٕبَ

ٌشایی دا٘ـدٛیبٖ  ٚ وٕبَ یص٘ذٌ تیفیوسد ٌشدیذ ٚ ساثغٝ آٔبسی ٔؼٙبداسی  ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح خذَٚ فٛق فشضیٝ تحمیك
 ؿٛد.  ثبؿذ ِزا فشضیٝ ٔحمك تأییذ ٔی ٔی 05/0تش اص  ٚخٛد داسد ٚ ػغح ٔؼٙبداسی وٛچه ؿٟشػتبٖ ٔشٚدؿت

 

 گیزی نتیجه
ٞبی ػٙدؾ ػالٔت اػت. ویفیت ص٘ذٌی حبِتی اص سفبٜ وبُٔ خؼٕی، سٚا٘ی ٚ اختٕبػی  ویفیت ص٘ذٌی یىی اص ٘ـب٘ٝ
وٙذ. ٕٞیٗ عٛس  ثب تٛخٝ ثٝ فشًٞٙ ٚ ٘ظبْ اسصؿی وٝ دس آٖ ص٘ذٌی ٔی اؽ یص٘ذٌ تیاص ٚضؼاػت ٚ اِجتٝ پٙذاسٞبی فشد 

داس٘ذ ٚ ٘تبیح  ػاللٝ بٌشایؾ ی "چیٞ بٕٞٝ ی"ٌشا ثٝ دِیُ ایٗ وٝ ثٝ ٔحیظ پیشأٖٛ خٛد ثٝ كٛست لبٖ٘ٛ  افشاد وٕبَ
ای اص  تٗ ٔدٕٛػٌٝشا ثٝ دِیُ داؿ ثبؿذ. افشاد وٕبَ ٞبی وبُٔ ٔی ٞبی وبُٔ یب ؿىؼت ٞب، ٔٛفمیت ٌٛ٘ٝ ٌشایؾ ایٗ

ٞبی خؼٕی ٚ  ٞب ٚ ػّٕىشدٞبی خٛد، سفتبسٞبی غیش خؼٛسا٘ٝ، ؿىبیت ٔؼیبسٞبی افشاعی ٚ تٕشوض ثش ؿىؼت، ٘مق
ٞبی افؼشدٌی داس٘ذ ٚ ٔـىالتی اص لجیُ ثیٓ اص ا٘تمبد، احؼبع دسٔب٘ذٌی، ثشچؼت صدٖ ثٝ خٛد ثٝ خبعش ٞش ػّٕىشد،  ٘ـب٘ٝ

ٞبی ٔٙفی ص٘ذٌی خٛد، ٘بچیض ٚ وٛچه  یت اص ص٘ذٌی ٚ ثضسي ؿٕشدٖ صٔیٙٝیب ٞیچ ، ػذْ سضب ی ٕٞٝ داؿتٗ ا٘ذیـٝ
ی ایٗ ػالئٓ ٚ ؿٛاٞذ  ٘فغ ٚی ٞٓ ثبؿذ، دس ٟ٘بیت ٕٞٝ تٛا٘ذ ٘ـبٍ٘ش پبییٗ ثٛدٖ ػضت ؿٕشدٖ تٛا٘بیی خٛد داس٘ذ وٝ ٔی

ٌشایی دس  وٝ وٕبَاعالع ثبؿٙذ  ثبؿذ. ثشخی افشاد ٕٔىٗ اػت ثی ٌٛ٘ٝ افشاد ٔی ٘ـبٖ اص ویفیت پبییٗ ص٘ذٌی ایٗ
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ٞب ٚ ثبٚسٞبی ٘بػبِٓ ثبؿذ. افشاد ٕٔىٗ اػت ثب دیذٖ پیـشفت ثبال دس دا٘ـدٛیبٖ ،  ی اٍ٘یضٜ دا٘ـدٛیبٖ ٕٔىٗ اػت ٘تیدٝ
ٌشایی اص ِحبػ تحلیّی ثش دا٘ـدٛیبٖ اثش ٔخشة ٘ذاسد. دس حبِی وٝ ػّٕىشد  دیٍش ٍ٘شاٖ ٘ـٛ٘ذ ٚ تلٛس وٙٙذ ایٗ وٕبَ

ی تشع اص ؿىؼت ٚ ػبیش ثبٚسٞبی غیشٔٙغمی ثبؿذ وٝ ثش ٔجٙبی ایٗ اٍ٘یضٜ ثٙب  ضٜیاٍ٘ی ٚخٛد ٝ تٛا٘ذ ٘تید دا٘ـدٛیبٖ ٔی
ثب ػغٛح اضغشاة، افؼشدٌی، احؼبع ٔٙفی ٚ احؼبع  دفؼبت ثٝؿذٜ اػت. اص آٖ خبیی وٝ ص٘ذٌی ثب احؼبع تشع، 

ی ثؼیبسی سا تدشثٝ ؿٙبختٖ سٚاپشیـب٘ی ٚ  ،ثٝ سغٓ ػغٛح ثبالی پیـشفت تحلیّیتٟٙبیی ٔشتجظ اػت. دا٘ـدٛیبٖ 
ؿٛد. صیشا  ی ٔثجت تّمی ٔیا لٝیخلٞب ٚخٛد داسد ٚ دس حىٓ  ٌشایی دس ٟ٘بد ا٘ؼبٖ وٙٙذ. اكٛالً ٌشایؾ ثٝ وٕبَ ٚ وٕبَ ٔی

ٌشا اص تالؽ ٚ سلبثت ثشای ثشتشی ٚ وٕبَ  ؿٛد. افشاد وٕبَ آٚسد وٝ ٔٙدش ثٝ پیـشفت ٚ ٔٛفمیت فشد ٔی ا٘شطی سا پذیذ ٔی
ؿبٖ ٘یض تأثیش  ؿٙبػٙذ ٚ ٕٞیٗ ثش ویفیت ص٘ذٌی ٞبی ؿخلی سا ثٝ سػٕیت ٔی حبَ ٔحذٚدیت ذ ٚ دسػیٗثش٘ ِزت ٔی

ٌشایی دا٘ـدٛیبٖ ؿٟشػتبٖ  وٕبَػالٔت سٚاٖ ٚ ٚ  یص٘ذٌ تیفیوٌزاسد، ِزا ٞذف اص پظٚٞؾ حبضش، ثشسػی ساثغٝ  ٔی
ٌشایی دا٘ـدٛیبٖ ؿٟشػتبٖ  ٕبَو ٔٛخت افضایؾ یص٘ذٌ تیفیوثٛد. ٘تبیح پظٚٞؾ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ  ٔشٚدؿت
 ثبؿذ. ( ٕٞؼٛ ٔی1398( ٚ خٛا٘ؼبسی ٚ ٕٞىبساٖ )1390ٞبی، خّؼتجشی ٚ ٕٞىبساٖ ) ؿٛد وٝ ثب ٘تبیح پظٚٞؾ ، ٔیٔشٚدؿت

 

 پیطنهادهای هبتنی بز نتایج پضوهص
سٚا٘ی ٔٛسد اسصیبثی ؿٛد دا٘ـدٛیبٖ دس عَٛ دٚسٜ تحلیّی اص ٘ظش ٚضؼیت ػالٔت  ـ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ٔغبِؼٝ پیـٟٙبد ٔی

لشاس ٌیش٘ذ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ تأثیش ٔذاخّٝ صٚدٍٞٙبْ دس پیـٍیشی اص تـذیذ ػالئٓ سٚا٘ی، خٟت سفغ ٔـىالت الذأبت الصْ 
 ٞبی آٔٛصؿی، ٔـبٚسٜ فشدی ٚ ٌشٚٞی ...( ا٘دبْ ؿٛد. )وبسٌبٜ

ؿذٜ ٚ دس خٟت تؼذیُ ثبٚسٞبی  ؿٙبػبییٌشایی ثبال  ٌشایی ٚ ویفیت ص٘ذٌی، دا٘ـدٛیبٖ ثب وٕبَ ـ ثب تٛخٝ ثٝ ساثغٝ وٕبَ
 ٞبی ؿٙبخت دسٔب٘ی الذاْ ؿٛد. ٌشایی آ٘بٖ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ وٕبَ

 

 هنابع 
 ٔدختش ٔمغغ  بٖیدا٘ـدٛ یثش اضغشاة ٚ افؼشدٌ یدسٔب٘ یص٘ذٌ تیفیو یاثشثخـ یثشسػ ،(1391)، صٞشا ،یأب

 .دا٘ـٍبٜ اكفٟبٖ ،اسؿذ یوبسؿٙبػ ٘بٔٝ بٖیپب ،ٔتٛػغٝ
 ػبَ ؿٟش  20 یدس افشاد ثبال یثذ٘ تیٚ فؼبِ یاضغشاة ػالٔت ،یص٘ذٌ تیفیػغح و یثشػ ،(1387)،ٗیٕیػ ،یفیؿش

 .ٙبیػ یدا٘ـٍبٜ اثٛػّ ،یثذ٘ تیاسؿذ تشث یوبسؿٙبػ ٘بٔٝ بٖیپب، ٕٞذاٖ
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