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 1یاتًالفضل قىثر 

 چکیدٌ 

 ٚ خٕقيت ؾبِرٛضزٌي ٔؿأِٝ خٟبٖ وكٛضٞبي زض فٕٛٔبً فٕسٜ خٕقيتي ٔؿبيُ اظ يىي

 ٞبيقبذم اؾبؼ اضظيبثي قٟط تجطيع ثط حبضط، پػٚٞف اؾت. ِصا، ٞسف آٖ اظ ٘بقي پيبٔسٞبي

 ؾبِٕٙساٖ )٘ؾيط ٔؿىٗ، ٔكبضوت اختٕبفي، احتطاْ ٚ حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ٔغّٛة قٟط
      تحّيّي اظ ٘ٛؿ وبضثطزي ٚ قيٜٛ  - ثبقس. ضٚـ تحميك پػٚٞف حبضط، تٛنيفيؾالٔت( ٔي

ٞب  ٞب ٚ اعالفبت اؾٙبزي ٚ پيٕبيكي ثٛزٜ ٚ اظ اثعاض پطؾكٙبٔٝ ثطاي ٌطزآٚضي زازٜآٚضي زازٜ خٕـ
ؾبَ ثٝ ثبالتط ثط اؾبؼ ؾطقٕبضي  60اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. خبٔقٝ آٔبضي قبُٔ وّيٝ ؾبِٕٙساٖ 

قٟطزاضي تجطيع اؾت وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ  10ٚ  1زض ثيٗ ٔٙبعك  1390ٛٔي ٘فٛؼ ٚ ٔؿىٗ ؾبَ فٕ
٘فط ثٝ زؾت  138، 10ٚ ثطاي ٔٙغمٝ  138، 1فطَٔٛ وٛوطاٖ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ تطتيت ثطاي ٔٙغمٝ 

قٟطزاضي  10ٚ  1ٌيطي زض زؾتطؼ زض ثيٗ ٔٙبعك آٔسٜ اؾت. ؾپؽ ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبي پيكطفتٝ آٔبضي ٚ ٞب اظ آظٖٔٛآٚضي قسٜ اؾت. زض ضٚـ تدعيٝ ٚ تحّيُ زازٜٚ خٕـتجطيع تٛظيـ 

زٞس وٝ ٔيبٍ٘يٗ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٘تبيح تحميك ٘كبٖ ٔي (SEM) يبثي ٔقبزالت ؾبذتبضئسَ
ٚضقيت ٔؿىٗ، ٔيعاٖ ٔكبضوت اختٕبفي، حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت زض ثيٗ ؾبِٕٙساٖ 

ثبقس ٚ ٔيبٍ٘يٗ قبذم احتطاْ زض ثيٗ ؾبِٕٙساٖ زض حس ٔتٛؾظ ثٝ پبييٗ ٔي ٔٛضز ٔغبِقٝ زض حس
ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ثٝ خع قبذم ٔؿىٗ، ثط ثبقس ٚ ٔيعاٖ ٞط وساْ اظ قبذمٔتٛؾظ ٔي

زاضي ثب ٞٓ ٘ساضز. ٕٞچٙيٗ، ٔيعاٖ حؿت ٘ٛؿ ٔؿىٗ ٚ ٔٙغمٝ ؾىٛ٘ت پبؾرٍٛيبٖ تفبٚت ٔقٙي
(، ٔيعاٖ اثطٌصاضي ٔكبضوت 44/0ٔبت ؾالٔت ثط احتطاْ ثطاثط ثب )اثطٌصاضي حٕبيت اختٕبفي ٚ ذس
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             ( 17/0( ٚ ٔيعاٖ اثطٌصاضي ٔكبضوت اختٕبفي ثط احتطاْ ثطاثط ثب )23/0ٔس٘ي ثط احتطاْ ثطاثط ثب )
ضؾيٓ وٝ ؾٝ ٔتغيط )ٔؿىٗ، ثبقس. ثب تٛخٝ ثٝ ضطيت تجييٗ ثٝ زؾت آٔسٜ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ٔئي

اظ ٚاضيب٘ؽ ٔتغيط احتطاْ  82/0ي ٚ ذسٔبت ؾالٔت ٚ ٔكبضوت اختٕبفي( زض ٔدٕٛؿ حٕبيت اختٕبف
 ثبقس. زضنس زيٍط ٔطثٛط ثٝ فٛأّي غيط اظ ٔتغيطٞبي ٔٛخٛز ٔي 18/0وٙٙس ٚ ضا تجييٗ ٔي

 

، (SEM)يبثي ٔقبزالت ؾبذتبضي ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ، ٔسَقبذم :ياشگان کلیدی

 تجطيع.

 

 مقدمٍ

ؾْٛ آؾيت پصيطتطيٗ قٟطٞبي خٟبٖ ٞؿتٙس. اظ ايٗ ضٚ پيبٔسٞبي قٟطٞبي خٟبٖ 
قٟط٘كيٙي ٚ قٟطٌطايي زض قٟطٞبي خٟبٖ ؾْٛ ٘يع زض ٔمبيؿٝ ثب قٟطٞبي وكٛضٞبي 

(. اظ خّٕٝ آؾيت پصيطي ايٗ ٌٛ٘ٝ 214-213: 1393پيكطفتٝ ثؿيبض حبزتط اؾت )لٙجطي، 
ٚ ؾٙيٗ خبٔقٝ اؾت. اظ خّٕٝ قٟطٞب وٕجٛز ٚ فمساٖ ظيطؾبذت ٞبي قٟطي ثطاي تٕبْ الكبض 

عّجس ٚ اوثط قٟطٞبي ٔي ثطاي ؾٙيٗ ؾبِٕٙسي وٝ تٕٟيسات ٚ ظيطؾبذت ٞبي ذبني ضا
خٟبٖ ؾْٛ ٘يع ٞٓ ؾبذتبض قٟطي آٟ٘ب پيط ٚ فطتٛت ٚ ٞٓ خٕقيت آٟ٘ب ثٝ ؾٕت ؾبِٕٙسي ٚ 

 ضٚز.ٔي فطتٛتي پيف

ي ٝ ثطذالف فميسٜؾبظ ضقس ا٘ؿبٖ اؾت و ؾبِٕٙسي، يىي اظ ٔطاحُ حؿبؼ ٚ ؾط٘ٛقت     
ي ٌصض فٕط ٚ ظ٘سٌي ٔغطح ضايح، ٘ٝ تٟٙب پبيبٖ ظ٘سٌي ٘يؿت، ثّىٝ ثٝ فٙٛاٖ يه ضٚ٘س عجيق

(. پيط قسٖ خٕقيت ثٝ ٚيػٜ خٕقيت ٕٞؿبالٖ، ثطاي 22: 1389)پٛضخقفط ٚ زيٍطاٖ، ٌطزز  ٔي
ؾبِٕٙس تٕبٔي وكٛضٞبيي وٝ ذٛاؾتبض فطاٞٓ آٚضزٖ أٙيت ٚ ضفبٜ ثطاي تقساز ضٚ ثٝ ضقس افطاز 

قٛز، ثٙبثطايٗ، قٙبذت ٘يبظٞبي ؾبِٕٙساٖ ٚ  ذٛز ٞؿتٙس يه چبِف ٚالقي ٔحؿٛة ٔي
قٛز  بٜ آ٘بٖ يه اِٚٛيت ٔحؿٛة ٔيفطاٞٓ آٚضزٖ ٔحيظ ٔٙبؾت ثطاي آؾبيف ٚ ضف

(. ثط اؾبؼ ضٚيىطز ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ي، قٟطٞبي 11: 1390اِحؿبثي ٚ ضفيقي،  )فّي
ثبقٙس وٝ تٛظيـ ذسٔبت فٕٛٔي زض  فضبٞبي قٟطي ٔيزٚؾتساض ؾبِٕٙس قبُٔ آٖ زؾتٝ اظ 
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ٞبي افطاز ؾبِٕٙس اؾت.  اي اؾت وٝ زاضاي حساوثط تٙبؾت ثب ٘يبظٞب ٚ ٔحسٚزيت آٟ٘ب ثٝ ٌٛ٘ٝ
اي،  ٞبي ٔربثطاتي ٚ اضتجبعبت ضؾب٘ٝ عجك ايٗ تقطيف، ذسٔبت حُٕ ٚ ٘مُ، أٛض ازاضي، قجىٝ
فطٍٞٙي ٚ ثٟساقتي ثٝ قىّي اضايٝ ؾبذت ٚ ؾبظ أبوٗ ٚ عطاحي ٔقٕبضي قٟطي، ذسٔبت 

ثتٛا٘ٙس اظ  قٛز وٝ افطاز ؾبِٕٙس ثسٖٚ ٚاثؿتٍي يب ثب زضيبفت حسالُ وٕه اظ ؾٛي زيٍطاٖ ٔي
 .(WHO, 2007)ٔٙس قٛ٘س  آٟ٘ب ثٟطٜ

ٔكىالت ؾبِٕٙساٖ زض ٔحيظ قٟطي، ثب اثقبز ٌٛ٘بٌٖٛ عطاحي قٟطي ٔطتجظ اؾت؛ 
قٛز، ٔكىالت قٙبذتي  ضا قبُٔ ٔي  ي ٚ شٞٙيِيىٗ اظ آ٘دب وٝ ٔٙؾط قٟطي، ٞط زٚ ثقس فيٙ
ٞبي زٚضاٖ ؾبِٕٙسي، تب حس ظيبزي ثب عطاحي  ؾبِٕٙساٖ خساي اظ ٔؿبيُ ٔطتجظ ثب ثيٕبضي

ؾبظي ٔٙؾط قٟطي ثب تٛخٝ ثٝ  ٔٙؾط قٟطي اضتجبط زاضز. ثٙبثطايٗ، الظْ اؾت ٔٙبؾت
كىالت ٔٛخٛز زض ٔكىالت ؾبِٕٙساٖ ا٘دبْ قٛز. تب ظٔب٘ي وٝ ا٘ؿب٘ي ؾبِٕٙس، ثٝ زِيُ ٔ

ٔحيظ قٟطي، ٘ؾيط ٘بآقٙبيي ٔحيظ ٚ ٔكىالت قٙبذتي ٚ ٔؿيطيبثي، ٔدجٛض اؾت ثٝ ٕٞطاٜ 
ٌطايي اختٕبفي حبنُ  زيٍطاٖ اظ ذب٘ٝ ذبضج قٛز ٚ اظ اؾتمالَ قرهي ٔحطْٚ قٛز، قَٕٛ

ٔٙس قٛز ٚ زض ٟ٘بيت، فساِت  ٞبي ٔٛخٛز ثٟطٜ تٛا٘س اظ ٕٞٝ پتب٘ؿيُ قٛز ٚ خبٔقٝ ٕ٘ي ٕ٘ي
(. أطي وٝ زض فضبٞبي فٕٛٔي أطٚظي وكٛض 7-8: 1391قٛز )ظ٘سيٝ،  في حبنُ ٕ٘ياختٕب

اي وٝ  ثطاي غّجٝ ثط ايٗ ٔكىالت ٚ ٔكىالت فسيسٜ»ٔب وٕتط ثٝ آٖ تٛخٝ قسٜ اؾت. 
ؾبِٕٙساٖ ثب آٖ ٔٛاخٟٙس، ؾبظٔبٖ ُّٔ قٟط زٚؾتساض ؾبِٕٙس ضا اضايٝ وطز. قٟطٞبي زٚؾتساض 

فضبٞبي ثبظ قٟطي،   ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ي زض ٞكت ٔؤِفٝ ؾبِٕٙس ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبي
ٞبي فٕٛٔي ٚ ٔصٞجي، ايٕٙي ٚ  ٞب ٚ ٔىبٖ ؾيؿتٓ حُٕ ٚ ٘مُ زضٖٚ قٟطي، ؾبذتٕبٖ

تفطيحي،  -ؾِٟٛت تطزز، ٔكبضوت اختٕبفي ٚ اضتجبعبت، احتطاْ اختٕبفي، فطٍٞٙي
ٞب ٘مكي ٟٔٓ ٚ  ذمقٛ٘س وٝ ٞط وساْ اظ ايٗ قب ثٙسي ٔي ؾالٔت عجمٝ -زضٔب٘ي -ثٟساقتي

ايسٜ  ضؾس٘ؾط ٔي . ثٝ(WHO, 2007)اثطثرف زض ايدبز قٟط زٚؾتساض ؾبِٕٙس ذٛاٞٙس زاقت 
)فجسي ظضيٗ ثبقس  ؾبِٕٙسي زٚضاٖ ٔكىالت وبٞف خٟت ضاٞىبض ٔٙبؾجي ٔٛفك، ؾبِٕٙسي

ؾبَ »ضا  1999(. اِجتٝ الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ؾبظٔبٖ ُّٔ ؾبَ 293-299: 1386ٚ اوجطيبٖ، 
٘بٔيس. « إِّّي ؾبِٕٙساٖ ضٚظ ثيٗ»ٚ ضٚظ اَٚ اوتجط ٕٞبٖ ؾبَ ضا ٘يع « ّّٕي ؾبِٕٙساٖاِ ثيٗ
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تمطيجبً اظ آٖ ظٔبٖ ثٝ ثقس ثٛز وٝ ٔؿأِٝ ؾبِٕٙسي، ثيف اظ ٌصقتٝ، تٛخٝ خٛأـ ٔرتّف ضا 
 (.7: 1391خّت وطز )ظ٘سيٝ، 

ُ أطٚظٜ خٛأـ ثكطي ثب ٔؿأِٝ ثعضي افعايف قسيس ٘ؿجت خٕقيت ؾبِٕٙساٖ ثٝ و
ٞبي ثٟساقتي ٚ پعقىي ٚ وبٞف آٔبض  خٕقيت، ضٚثطٚ ٞؿتٙس. فّت ايٗ ٔؿأِٝ، پيكطفت

زضنس افطاز ؾبِٕٙس زض  60ٔٛاِيس ٚ ٔطي ٚ ٔيط اؾت. زض ايٗ ٔيبٖ، ٘ىتٝ ٟٔٓ آٖ اؾت وٝ 
وٙٙس؛ وكٛضٞبيي وٝ آٔبزٌي الظْ ثطاي ضٚيبضٚيي ثب  وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾقٝ ظ٘سٌي ٔي

. (WHO, 2007)ي ثٟساقتي ٚ اختٕبفي ٚ التهبزي آٖ ضا ٘ساض٘س پسيسٜ ؾبِٕٙسي ٚ پيبٔسٞب
وكٛض ايطاٖ ٘يع اظ ايٗ لبفسٜ ٔؿتٙي ٘جٛزٜ اؾت. ايطاٖ، أطٚظ يىي اظ وكٛضٞبي ثؿيبض خٛاٖ 

زٞٙس. ثب تٛخٝ ثٝ  زضنس خٕقيت آٖ ضا افطاز ظيط ثيؿت ؾبَ تكىيُ ٔي 50ز٘يبؾت ٚ ثيف اظ 
يت تغصيٝ ٚ ثٟساقت ٚ افعايف تٛلـ اظ ظ٘سٌي، ٞبي وٙتطَ خٕقيت ٚ اضتمبي ويف ٔكي ذظ

ٞبي خٕقيت ؾبِرٛضزٌبٖ  عجيقي اؾت وٝ زض پٙدبٜ ؾبَ آيٙسٜ، يىي اظ ثيكتطيٗ ٘ؿجت
 2/8ٔيّيٖٛ ) 6ثيف اظ  1390خٟبٖ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زٞس. ثط اؾبؼ ؾطقٕبضي ؾبَ 

(. ثط 1393ض ايطاٖ، زٞٙس )ٔطوع آٔب ؾبِٝ ٚ ثبالتط تكىيُ ٔي 60فطاز ازضنس( خٕقيت ايطاٖ ضا 
تطي ٘ؿجت  ضقس ؾطيـ 1419إِّّي ٘يع، خٕقيت ؾبِٕٙس ايطاٖ اظ ؾبَ  اؾبؼ ثطآٚضزٞبي ثيٗ

اظ ٔيبٍ٘يٗ ضقس خٕقيت  1424ثٝ ؾبيط ٘مبط ٚ حتي ٔيبٍ٘يٗ خٟبٖ ذٛاٞس يبفت ٚ تب ؾبَ 
ؾبَ ثقس، اظ آؾيب ٘يع پيف ذٛاٞس ٌطفت )ٔيطظايي ٚ قٕؽ لٟفطذي،  5ؾبِٕٙس خٟبٖ ٚ 

زضنس  30تب  25(. ثٙبثطايٗ، زض وكٛضٔبٖ ا٘فدبض ؾبِٕٙسي ضخ ذٛاٞس زاز ٚ ثيٗ 328: 1386
 (. 1387ؾبٍِي لطاض ذٛاٞٙس ٌطفت )٘دبتي ٚ فكبيطي،  50خٕقيت زض ؾٙيٗ ثبالي 

٘فط  1494998اظ وُ خٕقيت  1395قٟط تجطيع، ثط اؾبؼ آٔبض ٔطوع آٔبض ايطاٖ زض ؾبَ 
زضنس اظ  814/9زٞٙس وٝ ٖ ثٝ ذٛز اذتهبل ٔي٘فط ضا ؾبِٕٙسا 146716قٟط تجطيع، 

قٛز ٚ ثب تٛخٝ ثٝ پيط قسٖ خٕقيت قٟط تجطيع ايٗ ضٚ٘س ٔي قٟطٚ٘ساٖ قٟط تجطيع ضا قبُٔ
ٞبي ٔٙبؾت زض ايٗ ظٔيٙٝ  ؾيط نقٛزي زاضز. قٙبذت ٞط ٔٛضٛؿ ٔؿتّعْ ثٝ وبضٌيطي ضٚـ

   ٞب ثٛيػٜ ب ٚ قبذماؾت وٝ ٔسيطاٖ زض اضظيبثي ٘ٛاحي ثٝ ا٘غجبق آٟ٘ب ثب اؾتب٘ساضزٞ
ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ وٝ اظ عطف ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ي اضايٝ قسٜ اؾت ٚ قبذم

ٞب ٚ السأبت ٔٙبؾت ٚ ثٟيٙٝ يبضي ضؾب٘س. ثب   ٕٞچٙيٗ ا٘تربة ٚ زض پيف ٌطفتٗ ؾيبؾت
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قٛز، ثب تٛخٝ ثٝ ضٚ٘س ضٚ ثٝ ضقس ؾبِٕٙساٖ  ٍ٘بٞي اخٕبِي ثٝ قٟط ٔٛضز ٔغبِقٝ ٔكبٞسٜ ٔي
سٖٚ تٛخٝ ثٝ ٘يبظٞب ٚ ضطٚضت ٞبي آٟ٘ب نٛضت ٌطفتٝ ٚ يب حسالُ تٕٟيساتي ثطاي ايٗ لكط ث

ضيعي ثطاي ايٗ ا٘سيكيسٜ ٘كسٜ اؾت. زض نٛضت ا٘سيكيسٜ ٘كسٖ تٕٟيسات الظْ ٚ فسْ ثط٘بٔٝ
لكط اظ خبٔقٝ ثب تٛخٝ ثٝ قطايظ ٔرتّف وبِجسي، اختٕبفي، ضٚحي ٚ ضٚا٘ي ٚ.... ثب تٛخٝ ثٝ 

ثبيس ا٘تؾبض ٔحطْٚ قسٖ ايٗ لكط اظ خبٔقٝ ضا اظ فضبٞبي قٟطي ٚ  ٔٛخٛز، ٔي اؾتب٘ساضزٞبي
ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ... ضا زاقت. ثٙبثطايٗ، پػٚٞف حبضط ثب ٞسف ثطضؾي قبذم

 اَ ظيط ٘يع پبؾد زٞس:ؤؾقي زاضز ثٝ ؾ

ظ ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ وٝ اي ٔٛضز ٔغبِقٝ اظ قبذماضظيبثي ؾبِٕٙساٖ زض ٔحسٚزٜ (1
 عطف ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ي اضايٝ قسٜ اؾت، چٍٛ٘ٝ اؾت؟

 مثاوی وظری 

ٌيطز. ؾبِٕٙسي فطايٙسي اؾت وٝ تٕبْ ٔٛخٛزات ظ٘سٜ اظ خّٕٝ ا٘ؿبٖ ضا زض ثطٔي
ؾبِٕٙسي، ثبال ضفتٗ ؾٗ ثيٕبضي ٘يؿت ثّىٝ يه پسيسٜ حيبتي اؾت وٝ ٍٕٞبٖ ضا قبُٔ 

ييطات فيعيِٛٛغيىي ٚ ضٚا٘ي زض ثسٖ ضخ قٛز ٚ زض ٚالـ يه ؾيط عجيقي اؾت وٝ زض آٖ تغٔي
(. ؾبِٕٙسي يه ضٚيساز ٔثجت زض ظ٘سٌي ٞط فطز 53: 1391ٚ ٕٞىبضاٖ،  بٖزٞس )ظحٕتىكٔي
ٞبي ٕٞيكٍي ثطاي تط ثب ويفيت ٔغّٛة، ثبيس ٕٞطاٜ ثب فطنتثبقس ٚ ظ٘سٌي عٛال٘ئي

     اظ خّٕٝ  (. ؾبِٕٙسا436ٖ: 1393ؾالٔتي، ٔكبضوت ٚ أٙيت ثبقس )٘جٛي ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ٞبي وبضي، اٚلبت ٞبي اختٕبفي ٞؿتٙس وٝ ثٝ زِيُ قطايظ ؾٙي ٚ وبٞف ٘ؿجي فقبِيتٌطٜٚ

ٞبي ٞب اظ فضبٞبي قٟطي ثطاي ا٘دبْ فقبِيتفطاغت ثؿيبض زاض٘س ٚ أىبٖ اؾتفبزٜ آٖ
(. 247: 1391اِحؿبثي ٚ ضفيقي، اذتيبضي ٚ اختٕبفي ثيف اظ زيٍط الكبض خبٔقٝ اؾت )فّي

ي اظ يىؿٛ ٔتٙبؾت ثب ؾٗ ثبظ٘كؿتٍي ٚ اظ ؾٛي زيٍط زض اضتجبط ثب ٚضقيت فٕٛٔي ؾبِٕٙس
(. ثط اؾبؼ 191-205: 1379قٛز )ٔحؿٙي تجطيعي، ؾالٔت خؿٕي ٚ ضٚا٘ي ٔغطح ٔي

ٞبي ٔرتّف فٕط ثٝ پٙح ٔطحّٝ ٌعاضـ اضايٝ قسٜ تٛؾظ ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ي زٚضٜ
ؾبٍِي )زٚضاٖ خٛا٘ي(،  35تب  18وٛزوي(،  ؾبٍِي )زٚضاٖ 18تمؿيٓ قسٜ اؾت: اظ تِٛس تب 

ؾبَ ثٝ ثبال )زٚضاٖ پيطي(  65ؾبٍِي )زٚضاٖ ٔؿٙي(،  65تب  55)زٚضاٖ ٔيب٘ؿبِي(،  55تب  35
ٞبي (. ثب تٛخٝ ثٝ إٞيت زٚضاٖ ؾبِٕٙسي، ٘ؾطيبت ٚ زيسٌب61ٜ: 1388)ؽبثغيبٖ ٚ تمٛايي، 
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ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثيبٖ قسٜ زض حٛظٜ ٔتٙٛؿ ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ي اظ خب٘ت ٔتفىطاٖ ٚ ا٘سيكٕٙساٖ ٔرتّف
فسْ تقٟس ٚ زيسٌبٜ وبضوطزٌطايب٘ٝ )وبٔيًٙ ٚ وٝ اظ آٖ خّٕٝ ٔي تٛاٖ ثٝ زيسٌبٜ ٞبي  اؾت

(، تىبّٔي 1980(، فقبِيت ٚ زيسٌبٜ فُٕ ٔتمبثُ اختٕبفي، ٔجبزِٝ )خيٕع زاٚز، 1961ٞٙطي، 
. ٕٞچٙيٗ، اقبضٜ وطز (1990(، ؾبِٕٙسي ٔٛفك )ثيّٙع ٚ ثيّٙع، 1977ذب٘ٛازٜ )اٚيّيٗ زٚٚاَ، 

ايسٜ ؾبِٕٙسي ٔٛفك، ضاٞىبضي ٔٙبؾت، خٟت وبٞف ٔكىالت ٔي تٛاٖ ٘تيدٝ ٌطفت وٝ 
ؾبِٕٙسي ٚ پبؾري ٔغّٛة ثٝ ٔؿبيُ ٔغطح قسٜ زض ؾٝ زيسٌبٜ ٘رؿتيٗ ثبقس. زض ٚالـ، 

ٞبي فٛق ثٝ عٛض ضٕٙي ثط ِعْٚ زضٌيطي فقبَ ؾبِٕٙس ثب ظ٘سٌي، پصيطـ ٘مف تٕبٔي زيسٌبٜ
ثرف اظ ؾٛي ٚي، ِعْٚ ثطلطاضي تقبُٔ اختٕبفي ثٟٙيٝ، ي ٞسفٕٙس، اضظقٕٙس ٚ ٞٛيتاختٕبف

ضؾس فطاٞٓ وطزٖ ٘ؾط ٔي ٔتقبضف ٚ ٕٞطاٜ ثب فاللٝ ؾبِٕٙس يب افطاز اختٕبؿ تأويس زاض٘س. ثٝ
ظٔيٙٝ ٔكبضوت قٟطٚ٘سي ؾبِٕٙساٖ زض فضبٞبي فٕٛٔي قٟطي، پبؾد ٔغّٛثي ثٝ تٕبٔي 

)پٛضخقفط ٚ  ؾبظ زؾتيبثي ثٝ اٞساف ؾبِٕٙسي ٔٛفك ثبقسٔيٙٝاِصوط ٚ ظٞبي فٛقزغسغٝ
 .(24: 1389ٕٞىبضاٖ، 

 فضاَای عمًمی شُری مغلًب سالمىدان

 الٛاْ، وٝ ٔطزٔي يقٙي ٞبغطيجٝ ثب آٖ زض وٝ فضبيي اؾت قٟطي، فٕٛٔي فضبي

 زاز ٚ ٔصٞت ؾيبؾت، ثطاي اؾت فضب؛ فضبيي ٞؿتيٓ. ايٗ ؾٟيٓ ٘يؿتٙس ٔب ٕٞىبض يب زٚؾتبٖ

 :Walzer, 1986ثطذٛضزٞبي غيطقرهي ) ٚ ٔؿبِٕت آٔيع ٕٞعيؿتي ثطاي ؾتس. فضبيي ٚ

ٔطاؾٕي  ٚ وبضوطزي فقبِيت ٞبي ا٘دبْ ثطاي ٔكتطوي ثؿتط فٕٛٔي (. فضبي470-475
ٞبي خكٙٛاضٜ چٝ ٚ ثبقس ٔقِٕٛي ٞبيضٚظٔطٌي چٝ اؾت؛ خبٔقٝ افضبي پيٛ٘س زٞٙسٜ وٝ اؾت
 Carrٌيطز )ٔي لطاض زيس ٔقطو زض خٕقي ظ٘سٌي ٕ٘بيف آٖ زض وٝ اؾت اياي، نفحٝزٚضٜ

et al., 1992: 3-21.) ٔرتّف ٌطٜٚ ٞبي ثطاي ضا قطايغي ثبيس فٕٛٔي فضبي ٚالـ، زض 

 اضتجبط يىسيٍط ثب ٘يع ٚاؾغٝثي عٛض ثٝ ٚاؾغٝ، ثب ٞبيثطضاثغٝ فالٜٚ تب وٙس فطاٞٓ اختٕبفي

 ٚ قٟطي فٕٛٔي فضبي ٔفْٟٛ ثٝ تٛخٝ ثب (.23: 1389 ٕٞىبضاٖ،  ٚ )پٛضخقفط وٙٙس ثطلطاض
 اظ ؾبِٕٙساٖ حفؼ ؾطظ٘سٌي خٟت زض تالـ ضؾسٔي ٘ؾط ثٝ آٖ ٔٛضز زض اقبضٜ ٔٛضز انَٛ

 قٟطي فضبٞبي فٕٛٔي زض ؾبِٕٙساٖ قٟطٚ٘سي ٔكبضوت ٚ حضٛض ظٔيٙٝ وطزٖ فطاٞٓ عطيك
 ؾبِٕٙسي وٝ ا چط ثبقس؛ ٔٛفك ؾبِٕٙسي ٔتقبِي اٞساف ثٝ زؾتيبثي فٛأُ اظ يىي تٛا٘سٔي
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 ٚ ٞبفقبِيت ٞب،ٌطٜٚ ٔطزْ، ثب ؾبِٕٙس فقبَ تقبُٔ ٚ زضٌيطي ثّىٝ ٘يؿت، خٛا٘ي تمّيس ٔٛفك،
 ؾطظ٘سٌي ايٗ ضؾسٔي ٘ؾط ثٝ (.43-56: 1384 اؾت )ٔقتٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ، ظ٘سٌي ثب زض وُ

 ٚ فقبِيت ٔكبضوت، أىبٖ آٚضزٖ فطاٞٓ عطيك اظ چيع، ٞط ثيف اظ ظ٘سٌي، ثب فقبَ زضٌيطي ٚ
 زض اختٕبفي ٚ ؾٙي ٞبيٌطٜٚ زيٍط ٚ ثب ٕٞؿبالٖ ؾبِٕٙس اختٕبفي تقبٔالت طلطاضيث

 خٟت ٔىّفٙس ٔؿئَٛ ٟ٘بزٞبي ضٚؾت وٝ ايٗ اظ آيس؛ٔي ٚخٛز ثٝ قٟطي فٕٛٔي فضبٞبي

 ٚ أىب٘بت ٚ ثيطٚ٘ي، اختٕبفي فضبي زض خبٔقٝ ؾبِٕٙس افضبي تطفقبَ ٚ ثيكتط ٞطچٝ حضٛض
ثبفث  تب ٕ٘بيٙس تقجيٝ ضا ؾبِٕٙساٖ ضٚا٘ي ٚ فيعيىي ايظقط ٚ ٚضقيت ثب ٔٙبؾت تؿٟيالت

 ٌطزز )ؾبْ اختٕبفي ٚ فٕٛٔي فضبٞبي زض حضٛض ٚ ٔكبضوت ثٝ آ٘بٖ ثيكتط چٝ ٞط تطغيت

 تطخيحبت ٚ ضفتبضي اٍِٛٞبي ٘يبظٞب، ثٝ تٛخٝ ضؾسٔي ٘ؾط ثٝ (.1386احٕسثٙي،  ٚ آضاْ

 ٞب،ٔحّٝ ٞب،ٔيساٖ ٞب،ذيبثبٖ سٔب٘ٙ قٟطي، فٕٛٔي فضبٞبي ٚ ثٟؿبظي عطاحي زض ؾبِٕٙساٖ

 ثيكتط چٝ ٞط اختٕبفي تقبٔالت ثطلطاضي ٚ حضٛض ظٔيٙٝ ٔكبضوت، تٛا٘سٔي ،...ٚ ٞبپبضن

 آٟ٘ب، ٔسيطيت ٚ ٍٟ٘ساضي ؾبِٕٙساٖ، ؾالٔت ثط ٚ فطاٞٓ آٚضز ضا فضبٞب ايٍٙٛ٘ٝ زض ؾبِٕٙساٖ

 اٞساف ثطلطاضي ٚ آٟ٘ب ضٚحي ٚ ٔؿبيُ خؿٕي ٚ ؾبِٕٙساٖ، ثب ٔطتجظ تطافيىي ٔكىالت

 (. 1392ضيعي قٟط تٟطاٖ،  ثبقس )ٔطوع ٔغبِقبت ٚ ثط٘بٔٝ ٔؤثط ٔٛفك، ؾبِٕٙسي

 ثب خٟب٘ي ثٟساقت زض ظٔيٙٝ عطح قٟط زٚؾتساض ؾبِٕٙساٖ، ثطاي اِٚيٗ ثبض ؾبظٔبٖ
 ضٚ٘س ثطضؾي ثٝ «خٟب٘ي فطنٝ زض ؾبِٕٙس زٚؾتساض قٟط» فٙٛاٖ ثب اي پطٚغٜ ا٘تكبض ٚ پػٚٞف

 ؾٗ ٚ فقبَ ؾٗ خٕقيت، ؾبذتبض قسٖ پيط خٟبٖ، زض ؾبَ 60 ثبالي افطاز خٕقيت ضقس
 وطزٜ ثطضؾي ٘يع ضا زٚؾتساض ؾبِٕٙس قٟط ٞبي قبذم ٕٞچٙيٗ ٚ اؾت پطزاذتٝ ؾبِٕٙسي

 ؾٙدف ثطاي ثّىٝ ٘يؿت وكٛض يه ثطتطي ٔقٙبي ثٝ ،اؾتب٘ساضزٞب پطٚغٜ ايٗزض . اؾت
 اِجتٝ(. WHO, 2007) اؾت قسٜ عطاحي ٔٛخٛز ٚضـ اضتمبي ٚ وكٛض ٚ قٟط ٞط ٚضقيت

 اَٚ ضٚظ ٚ «ؾبِٕٙساٖ إِّّي ثيٗ ؾبَ» ضا 1999 ؾبَ ُّٔ ؾبظٔبٖ وٝ اؾت شوط ثٝ الظْ
 وٝ ثٛز ثقس ثٝ ظٔبٖ آٖ اظ تمطيجبً. ٘بٔيس «ؾبِٕٙساٖ إِّّي ثيٗ ضٚظ» ٘يع ضا ؾبَ ٕٞبٖ اوتجط

ثط  (.7: 1391 ظ٘سيٝ،) وطز خّت ضا ٔرتّف خٛأـ تٛخٝ ٌصقتٝ، اظ ثيف ؾبِٕٙسي، ٔؿأِٝ
اؾبؼ ضٚيىطز ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ي، قٟطٞبي زٚؾتساض ؾبِٕٙس قبُٔ آٖ زؾتٝ اظ 

اي اؾت وٝ زاضاي ثبقٙس وٝ تٛظيـ ذسٔبت فٕٛٔي زض آٟ٘ب ثٝ ٌٛ٘ٝفضبٞبي قٟطي ٔي
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ٞبي افطاز ؾبِٕٙس اؾت. عجك ايٗ تقطيف، ذسٔبت حُٕ حساوثط تٙبؾت ثب ٘يبظٞب ٚ ٔحسٚزيت
اي، ؾبذت ٚ ؾبظ أبوٗ ٚ عطاحي ٞبي ٔربثطاتي ٚ اضتجبعبت ضؾب٘ٝجىٝٚ ٘مُ، أٛض ازاضي، ق

قٛز وٝ افطاز ؾبِٕٙس ثسٖٚ ٔقٕبضي قٟطي، ذسٔبت فطٍٞٙي ٚ ثٟساقتي ثٝ قىّي اضايٝ ٔي
ٔٙس قٛ٘س. ٔضبفبً ايٗ ٚاثؿتٍي يب ثب زضيبفت حسالُ وٕه اظ ؾٛي زيٍطاٖ ثتٛا٘ٙس اظ آٟ٘ب ثٟطٜ

يبظٞبي تقطيف قسٜ فطز ؾبِرٛضزٜ ثٝ فٙٛاٖ يه ضطٚضت وٝ زض چٙيٗ قٟطٞبيي تٛخٝ ثٝ ٘
 عٛض (. ثWHO, 2007ٌٝطزز )ٞبي فطٍٞٙي ٚ تقبٔالت ثيٗ فطزي ِحبػ ٔيزض قبذهٝ

انّي ضا ثٝ فٙٛاٖ ٔقيبضٞبي خٟب٘ي  وّي، ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ي ٞكت قبذم ٚ ِٔٛفٝ
  ٞب فطاتط بفتٝ اظ آٖيٌيطز وٝ ثقضي اظ وكٛضٞبي تٛؾقٝقٟط زٚؾتساض ؾبِٕٙس زض ٘ؾط ٔي

ٞبي ٞب ٚ ٔىبٖٞبي فضبٞبي ثبظ قٟطي، ؾبذتٕبٖٞب فجبضتٙس اظ: قبذما٘س. ايٗ قبذمضفتٝ
ٞبي احتطاْ قبذم ٞبي ايٕٙي ٚ ؾِٟٛت تطزز،٘مُ، قبذمٚٞبي حُٕفٕٛٔي، قبذم

ٞبي ثٟساقت ٚ زضٔبٖ ٚ ٞبي ٔكبضوت ٚ ضٚاثظ اختٕبفي، قبذماختٕبفي، قبذم
 (.Ibid: 69ٍٞٙي ٚ تفطيحي )ٞبي فطقبذم

 حبَ زض ٚ فقبَ ٞبيحٛظٜ اظ يىي اوٖٙٛ ٔتٙٛؿ، ٔٛضٛفبت ٚ اثقبز زض ؾبِٕٙسي ئغبِقٝ     

 عي حٛظٜ ايٗ ٘يع آؾيب ئٙغمٝ زض .اؾت ز٘يب ٔرتّف وكٛضٞبي خٕقيت پػٚٞكي ٌؿتطـ

 ذٛثي ٘ؿجتبً تدطثي ٚ ٘ؾطيي تٛؾقٝ ٚ ثٛزٜ زا٘كٍبٞي ٔحبفُ تٛخٝ ٔٛضز اذيط ٞبيؾبَ

 ايٗ زض ٔحؿٛؾي ذأل ايطاٖ، زض ذهٛنبً ٚ وّي عٛض ثٝ وٝ اؾت حبِي زض ايٗ ت.اؾ زاقتٝ

 ٘كسٜ تجسيُ فطاٌيط اي پسيسٜ ثٝ ٞٙٛظ ايطاٖ زض خٕقيت ؾبِٕٙس چٙس ٞط .قٛزٔي زيسٜ حٛظٜ

. ا٘س ثٛزٜ ايطاٖ خٕقيت اظ اي ٚيػٜ ثرف قبيس ٚ ثركي ٕٞٛاضٜ ؾبِٕٙساٖ حبَ ٞط زض أب اؾت،
ضيعي وبِجسي  ٚ  ٟط ٔغّٛة ٚ ثٝ ٚيػٜ قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ٚ وبضثطز آٖ زض ثط٘بٔٝثحث ق

تٛاٖ ثٝ ٔغبِقبت ٚ  ٞب زض ايطاٖ ؾبثمٝ چٙسا٘ي ٘ساضز وٝ اظ آٖ خّٕٝ ٔي ضيعي ؾبيط ثط٘بٔٝ
ضفيـ ظازٜ  ؛«ؾبِٕٙساٖ ٔتٙبؾت ٔحيغي ٔكرهبت قٙبذت» ،(1379ثٟطٚظفط )ٞبي  پػٚٞف

 ،(1391أيطنسضي ٚ ؾّيٕب٘ي ) ؛«بؾت ثطاي ؾبِٕٙساٖعطاحي ٔقٕبضي ٔٙ» ،(1380)
 ،(1386فجبؾي ٔمسْ ٚ زيٍطاٖ ) ؛«ثطضؾي پسيسٜ ي ؾبِٕٙسي زض ايطاٖ ٚ پيبٔسٞبي آٖ»
ظحٕتىكبٖ ٚ زيٍطاٖ  ؛«زٚؾتساض ؾبِٕٙساٖ قٟطي ؾبظي فضبٞبي ٔٙبؾت ٞبيقبذم»
ذٛاضظٔي  ؛«ثٛقٟطثطضؾي ويفيت ظ٘سٌي ٚ فٛأُ ٔطتجظ ثب آٖ زض ؾبِٕٙساٖ قٟط » ،(1391)
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اضظيبثي فضبٞبي ثبظ قٟطي ٚ حُٕ ٚ٘مُ زضٖٚ قٟطي زض ٔكٟس ثط » ،(1393ٚ ٕٞىبضاٖ )
 ،(1393)٘جٛي ٚ زيٍطاٖ  ؛«ٞبي قٟط زٚؾتساض ؾبِٕٙس )ضٚيىطز ٔكبضوتي(اؾبؼ قبذم

تب٘بوٛ ٚ زيٍطاٖ  ؛«ثطضؾي ويفيت ظ٘سٌي ٔطتجظ ثب ؾالٔت زض ؾبِٕٙساٖ قٟط ثدٙٛضز»
ي ٔؿىٛ٘ي قٟطي ٚ عَٛ فٕط ؾبِٕٙساٖ زض ٘ٛاحي اثط قٟط ثب تأويس ثط ٞبٔحيظ» ،(2002)

(؛ 2006(؛ اؾٍٛظاتب ٚ ٌبضؾع ِٓ )2006ٔريدب ٚ زيٍطاٖ ) ؛«فضبٞبي ؾجع لبثُ پيبزٜ ضٚي
 ؾبظٔبٖ(؛ 2007(؛ اقٕيتع ٚ وطٚظ )2007(؛ وبِٚطٚ ٚ ٔٛضيٙٛ آثُ )2007ثطاٌال٘س ٚ ٘بضْٚ )

زض  ٚ ٔغبِقبت ٚ تحميمبت زيٍط اقبضٜ وطز. (2008) قيٗ ٚ زيٍطاٖ ؛(2007خٟب٘ي ) ثٟساقت
تٛاٖ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ اقبضٜ ي ٚخٜٛ تكبثٝ ٚ تٕبيع ٔغبِقٝ ي حبضط ثب ٔغبِقبت پيكيٗ ٔيظٔيٙٝ

وطز وٝ اظ ٘ؾط ؾبذتبض ازثي يقٙي چٟبضچٛة ٘ؾطي تكبثٟبتي ثب ٔغبِقبت پيكيٗ زاضز، ِٚي اظ 
ٞبي قٟط قبذم يحميمي ثٝ اضظيبثي وّيٝتٛاٖ ٌفت وٝ تمطيجبً ٞيچ ت٘ؾط ٚخٝ تٕبيع ٔي

 تحّيُ ٞبي آٔبضي ٚ ٔسَ تحّيُ ؾبذتبضي ٘پطزاذتٝ اؾت. اؾتفبزٜ اظ ؾبِٕٙساٖ ثب 

 دادٌ َا ي ريش َا

اٞساف ايٗ پػٚٞف ايدبة وطزٜ وٝ ضٚقي ٔطوت اظ ضٚـ تٛنيفي ٚ پيٕبيكي ا٘تربة 
اؾتفبزٜ اظ ضٚـ اؾٙبزي ٚ  اي وٝ اعالفبت تٛنيفي ثبٚ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيطز؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ

آٚضي قسٜ اؾت ٚ اعالفبت آٔبضي ثب اؾتفبزٜ اظ خٕـ اي اظ ٔٙبثـ فبضؾي ٚ التيٗوتبثرب٘ٝ
آٚضي قسٜ اؾت. پػٚٞف حبضط، اظ ٘ؾط ظٔب٘ي زض ضٚـ پيٕبيف ٚ ثب تىٙيه پطؾكٙبٔٝ خٕـ

    طز ا٘دبْ ٌطفتٝ اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ ٔؿأِٝ حبضط، ٚاحس تحّيُ ف ،1395يه ٔمغـ ظٔب٘ي 
ٞبي پػٚٞف حبضط، اظ ته ته افطاز ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ، ثبقس؛ ظيطا زازٜٔي

ٌيطي ٚالـ پػٚٞف حبضط زض ؾغح ذطز تحّيُ قسٜ اؾت، ظيطا ٔتغيطٞبيي ضا وٝ ٔٛضز ا٘ساظٜ
ٚ  1ا٘س، ٚيػٌي افطاز اؾت. خبٔقٝ آٔبضي پػٚٞف حبضط، ؾبِٕٙساٖ قٟط تجطيع زض ٔٙبعك قسٜ
ٞبي فٕٛٔي ٘فٛؼ ٚ ٔؿىٗ تقساز ؾبِٕٙساٖ جطيع وٝ ثط اؾبؼ ؾطقٕبضيقٟطزاضي ت 10

 1494998اظ وُ خٕقيت  1395ثطآٚضز قسٜ اؾت. ثط اؾبؼ آٔبض ٔطوع آٔبض ايطاٖ زض ؾبَ 
زضنس اظ  814/9زٞٙس وٝ ٘فط  ضا ؾبِٕٙساٖ ثٝ ذٛز اذتهبل ٔي 146716٘فط قٟط تجطيع، 

(. اظ 1( )قىُ 1395زٞٙس )ٔطوع آٔبض ايطاٖ، قٟطٚ٘ساٖ قٟط تجطيع ضا ؾبِٕٙساٖ تكىيُ ٔي
قٟطزاضي تجطيع نٛضت ٌطفتٝ اؾت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ  10ٚ  1آ٘دب وٝ ٔغبِقٝ حبضط زض ٔٙبعك 
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 456/1٘فط وٝ ثٝ تطتيت  19577، 10٘فط ٚ زض قٟطزاضي ٔٙغمٝ  21767، 1ايٙىٝ زض ٔٙغمٝ 
زٞٙس، ثط اؾبؼ ٔي ؾبِٕٙساٖ قٟط تجطيع ضا ثٝ ذٛز اذتهبل  814/9زضنس اظ  310/1ٚ 

قٟطزاضي تجطيع؛  10٘فط ٚ ثطاي ٔٙغمٝ   138قٟطزاضي تجطيع؛  1فطَٔٛ وٛوطاٖ ثطاي ٔٙغمٝ 
 276٘فط ثطآٚضز قسٜ اؾت ٚ ثيٗ ايٗ ٔٙبعك ثٝ عٛض ٔؿبٚي تٛظيـ قسٜ اؾت وٝ اظ ايٗ  138

لطاض  ٞب ٔٛضز تدعيٝ ٚ تحّيُي نحيح ثٝ زؾت آٔسٜ ٚ ٘تبيح زازٜپطؾكٙبٔٝ 272پطؾكٙبٔٝ، 
 ٌطفتٝ اؾت.

N= 21767   ٝ19577 ,قٟطزاي تجطيع 1ثطاي ٔٙغم N=   ٝقٟطزاضي تجطيع 10ثطاي ٔٙغم 
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 قٟطزاضي تجطيع 10ٔٙغمٝ 

اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.  10ٚ  1ثطزاضي زض زؾتطؼ زض ٔٙبعك زض ايٗ تحميك اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ     
اي )ؾٗ، خٙؽ، ٚضقيت تأُٞ، ٕٞچٙيٗ زض تحميك حبضط، فالٜٚ ثط ٔتغيطٞبي ظٔيٙٝ

ىيت ٔؿىٛ٘ي ٚ ٚضقيت فقبِيت(، ٔتغيطٞبي ٔكبضوت اختٕبفي، تحهيالت، ٔيعاٖ زضآٔس، ٔبِ
حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت، ٔؿىٗ ٚ احتطاْ ثٝ فٙٛاٖ ٔتغيطٞبي تحميك ثٝ وبض 

اظ قيٜٛ ضٚايي ٔحتٛا اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.  ثطاي ؾٙدف ضٚايي ا٘س. زض تحميك حبضطقسٜ ٌطفتٝ
 (.3ٚ٘جبخ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت )خسَٚ ٌيطي پبيبيي اظ ضٚـ آِفبي وطٕٞچٙيٗ ثطاي ا٘ساظٜ
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 (: وقشٍ ی محديدٌ مًرد مغالع1ٍشکل )

 گیری  شُر مغلًب سالمىدان ي پايايی متغیرَاَای اودازٌ(: گًي3ٍجديل شمارٌ )

 پبيبيي ٔتغيطٞب تقساز ؾٛاالت ٔتغيطٞب ضزيف
حٕبيت اختٕبفي ٚ  1

 ذسٔبت ؾالٔت 
12 87/0 

 82/0 7 ٔؿىٗ 2
 84/0 9 بفياختٕ ٔكبضوت 3
 85/0 11 احتطاْ 4

تٛاٖ ٌفت ٔيعاٖ پبيبيي اثعاض تحميك زض حس لبثُ لجِٛي ٔي ثط اؾبؼ ٔحبؾجٝ آِفب، 
ٞب، ؾؤاالت تحميك، ٔميبؼ ٚ عيف ( لطاض زاضز. ٕٞچٙيٗ، ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛؿ زاز84/0ٜ)يقٙي 

ٚ چٙس ٔتغيطٜ  ٞبي ته ٔتغيطٜ، زٚ ٔتغيطٜٞبي ٔٙبؾت ثطاي تحّئُتغيطٞب، آٔبضٞب ٚ آظٖٔٛ
ٞبي ٔطوعي، عٛض اظ تدعيٝ ٚ تحّيُ ته ٔتغيطٜ ثطاي قبذم. ٕٞيٗا٘س قسٜا٘تربة 

ي ٔٛضز ثطضؾي ثسؾت پطاوٙسٌي ٚ ا٘حطاف ٔقيبض اؾتفبزٜ قسٜ اؾت تب تهٛيطي وّي اظ خبٔقٝ
ٞبي ٞبي زٚ ٔتغيطٜ ثب تٛخٝ ثٝ ؾغٛح ؾٙدف ٔتغيطٞب، اظ آظٖٔٛآيس. زض تدعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ

r طؾٖٛ، پيT  ٚF ُٞبي چٙس ٔتغيطٜ اظ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. زض ٟ٘بيت ثطاي ثرف ؾْٛ ٚ تحّي
اؾتفبزٜ قسٜ اؾت تب  LISRELافعاض يبثي ٔقبزالت ؾبذتبضي ثٝ وٕه ٘طْضٌطؾيٖٛ ٚ ٔسَ

 ضٚاثظ ؾبذتبضي ثيٗ ٔتغيطٞب زض ٔسَ ٔفٟٛٔي تحميك ٔكرم قٛز.

 تحث ي تررسی

 َای تًصیفیيافتٍ

تحميك ٘كبٖ زاز وٝ، اوثطيت ؾبِٕٙساٖ ٔغبِقٝ قسٜ اظ ِحبػ  ٞبي تٛنيفييبفتٝ
تط ثبقس، قبيس فّتف ايٗ ثبقس وٝ زؾتطؾي ثٝ ٔطزاٖ ؾبِٕٙس ضاحتٚضقيت خٙؿي، ٔطز ٔي

اظ ظ٘بٖ ؾبِٕٙس اؾت. اظ حيث زضآٔس ٘يع ثيكتطيٗ زضنس پبؾرٍٛيبٖ زضآٔسي ثيٗ يه ٔيّيٖٛ 
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ا٘س، اظ حيث ؾغٛح تحهيالت ٘يع ثيكتطيٗ تٛٔبٖ اِي يه ٔيّيٖٛ پب٘هسٞعاض تٛٔبٖ زاقتٝ
 (.4ا٘س )خسَٚ تقساز آٖ ؾغح تحهيالت ظيط زيپّٓ زاقتٝ

 (: معرفی خصًصیات فردی جامعٍ مًرد تررسی4جديل شمارٌ )

 تًزيع فراياوی ي درصد متغیرَا

زضنس(  4/32٘فط ) 88زضنس( ٔطز ٚ  6/67٘فط ) 184٘فط اظ ؾبِٕٙساٖ ٔٛضز ٔغبِقٝ، 272اظ  جىسیت
 ظٖ 

 درآمد

ي زضنس( اظ ؾبِٕٙساٖ، زضآٔس ٔبٞب٘ٝ 3/3٘فط ) 9٘فط اظ ؾبِٕٙساٖ، ٞيچ زضآٔسي ٘ساقتٙس.  2
تب يه ٔيّيٖٛ تٛٔبٖ،  500001٘فط اظ ٘يع ثيٗ  81تٛٔبٖ، زضآٔس ٔبٞب٘ٝ  500000آٟ٘ب تب 

زٞس ٔي زضنس( وٝ ثيكتطيٗ تقساز اظ پبؾرٍٛيبٖ ضا تكىيُ 8/33٘فط ) 92ي زضآٔس ٔبٞب٘ٝ
زضنس(  5/23٘فط ) 64ي تب يه ٔيّيٖٛ ٚ پب٘هس ٞعاض تٛٔبٖ، ٚ زضآٔس ٔبٞب٘ٝ 1000001يٗ ث

زضنس( اظ  0/7٘فط ) 19ي تب زٚ ٔيّيٖٛ تٛٔبٖ، زضآٔس ٔبٞب٘ٝ 1500001اظ پبؾرٍٛيبٖ ثيٗ 
ي تب زٚ ٔيّيٖٛ ٚ پب٘هس ٞعاض تٛٔبٖ ٚ زضآٔس ٔبٞب٘ٝ 2000001ؾبِٕٙساٖ ٔٛضز ٔغبِقٝ ثيٗ 

 ثبقستٛٔبٖ ٔي 2500001ضنس ( اظ پبؾرٍٛيبٖ ثبالتط اظ ز 8/1٘فط )  5

سغح 
 تحصیالت

زضنس( زاضاي ؾغح تحهيالت  9/12٘فط ) 35ؾٛاز، زضنس( اظ ؾبِٕٙساٖ ثي 5/8٘فط ) 23
زضنس( زيپّٓ،  6/27٘فط ) 75زضنس( زاضاي تحهيالت ظيط زيپّٓ،  29٘فط ) 79ضإٞٙبيي،  

زضنس( زاضاي  7/3٘فط ) 10الت ِيؿب٘ؽ، زضنس( ٘يع زاضاي ؾغح تحهي 6/17٘فط ) 48
 زضنس( ٘يع زاضاي ؾغح تحهيالت زوتطي 7/0٘فط ) 2ؾغح تحهيالت فٛق ِيؿب٘ؽ ٚ 

ٞبي تٛنيفي ٔتغيطٞبي ٔكبضوت اختٕبفي، حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت، يبفتٝ     
زٞس وٝ ٔمساض ٔيبٍ٘يٗ ثسؾت آٔسٜ ثطاي ٔتغيطٞبي ٔؿىٗ، ٔؿىٗ ٚ احتطاْ ٘كبٖ ٔي

ٔكبضوت اختٕبفي ٚ حٕبيت اظ ؾبِٕٙساٖ ٚ ذسٔبت ؾالٔت زض ثيٗ ؾبِٕٙساٖ ظٖ ٚ ٔطز زض 
تجطيع زض حس ٔتٛؾظ ثٝ پبييٗ ٚ ٔيبٍ٘يٗ ثطاي ٔتغيطٞبي  10ٚ  1ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔغبِقٝ ٔٙغمٝ 

ٞبي تحميك ثبقس. ٕٞچٙيٗ يبفتٝاحتطاْ زض ثيٗ ؾبِٕٙساٖ ٔٛضز ٔغبِقٝ زض حس ٔتٛؾظ ٔي
ٔيعاٖ احتطاْ زض ثيٗ ؾبِٕٙساٖ ٕ٘ٛ٘ٝ زض حس ٔتٛؾظ ٚ ٔتٛؾظ ثٝ پبييٗ  حبوي اظ آٖ اؾت وٝ

 (.5ثطآٚضز قسٜ وٝ لبثُ تٛخٝ اؾت )خسَٚ 

 (: آمار تًصیفی مرتًط تٍ متغیرَای تحقیق5) جديل شمارٌ

اوحراف  میاوگیه فراياوی آمارٌ
دامىٍ  يارياوس مد میاوٍ معیار

 تغییرات

 27 09/29 16 17 39/5 55/17 272 ٔؿىٗ

 33 43/44 25 25 66/6 67/24 272 ٔكبضوت اختٕبفي

 39 01/59 30 30 68/7 33/29 272 احتطاْ

 43 87/74 27 50/29 65/8 83/30 272 اختٕبفي ٚ ؾالٔت حٕبيت
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 َای استىثاعیيافتٍ

 َای شُر مغلًب سالمىدان ای تا شاخصراتغٍ تیه متغیرَای فردی ي زمیىٍ -

طزي ٔب٘ٙس خٙؿيت، تبُٞ، ٔؿىٗ ٚ ٔٙغمٝ ٔؿىٛ٘ي ٞبي فخٟت ثطضؾي ضاثغٝ ٚيػٌي
زاضي تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ ٞط وساْ اظ ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ٚ ثطاي ؾٙدف ٔقٙيثب قبذم

اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٘تبيح حبنّٝ ٘كبٖ  test  t -ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ اظ آظٖٔٛقبذم
، ٔتغيط ٔكبضوت 446/0زاز وٝ، ٔتغيط خٙؿيت ثب ٔتغيطٞبي ٔؿىٗ ثب ؾغح ٔقٙبزاضي 

ٚ ٔتغيط حٕبيت  912/0، ٔتغيط احتطاْ ثب ؾغح ٔقٙبزاضي 695/0اختٕبفي ثب ؾغح ٔقٙبزاضي 
ٞيچ ضاثغٝ ٔثجت ٚ ٔقٙبزاضي ٚخٛز  624/0اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت ثب ؾغح ٔقٙبزاضي 

ٞبي ٔغّٛة قٟط ؾبِٕٙساٖ ضاثغٝ ٔقٙبزاضي ٘ساض٘س ٘ساضز. ٕٞچٙيٗ ثيٗ ٔتغيط تبُٞ ثب قبذم
 (.6خسَٚ )

 َای شُر مغلًب سالمىدان(: آزمًن تفايت میاوگیه متغیرَای جىسیت ي تاَل ي شاخص6جديل شمارٌ )

 زاضئقٙي  T ٔيبٍ٘يٗ تبُٞ زاضئقٙي  T ٔيبٍ٘يٗ خٙؿيت ٞبقبذم

 446/0 -763/0 37/17 ٔطز ٔؿىٗ
 026/0 -243/2 53/14 ٔدطز

 72/17 ٔتبُٞ 91/17 ظٖ

 695/0 392/0 78/24 ٔطز ٔكبضوت اختٕبفي
 151/0 -441/1 27/22 ٔدطز

 81/24 ٔتبُٞ 44/24 ظٖ

 912/0 -110/0 299/29 ٔطز احتطاْ
 284/0 -073/1 27/27 ٔدطز

 45/29 ٔتبُٞ 41/29 ظٖ
حٕبيت اختٕبفي ٚ 

 ؾالٔت
 92/30 ٔتبُٞ 45/30 ظٖ 473/0 -718/0 27/29 ٔدطز 624/0 491/0 005/31 ٔطز

ٞبي ٔغّٛة قٟط ؾبِٕٙساٖ ضاثغٝ ٞبي فطزي ٔؿىٗ ثب قبذمچٙيٗ ثيٗ ٚيػٌيٕٞ
( ثب قبذم 10ٚ ٔٙغمٝ  1ٔقٙبزاضي ٚخٛز ٘ساضز ِٚي ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔٙغمٝ ٔؿىٛ٘ي )ٔٙغمٝ 

، 000/0، قبذم ٔكبضوت اختٕبفي ثب ؾغح ٔقٙبزاضي 025/0ٔؿىٗ ثب ؾغح ٔقٙبزاضي 
حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت زض  ٚ قبذم 000/0قبذم احتطاْ ثب ؾغح ٔقٙبزاضي 

وٝ، ٔيبٍ٘يٗ ٔتغيط ٔؿىٗ زض عٛضيضاثغٝ ٔثجت ٚ ٔقٙبزاضي ٚخٛز زاضز. ثٝ 05/0ؾغح آِفبي 
زاضي زاضز قٟط تجطيع تفبٚت ٔقٙي 10ٚ ٔٙغمٝ  1ثيٗ پبؾرٍٛيبٖ ؾبِٕٙس ٔٛضز ٔغبِقٝ ٔٙغمٝ 

 (.7قٛز )خسَٚ ٚ فطضيٝ انّي تأييس ٔي
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 َای شُر مغلًب سالمىدانفايت میاوگیه متغیرَای مسکه ي مىغقٍ مسکًوی ي شاخص(: آزمًن ت7جديل شمارٌ )

  T ٔيبٍ٘يٗ ٔؿىٗ ٔتغيطٞب
-ٔقٙي

 زاضي
ٔٙغمٝ 
 ٔؿىٛ٘ي

  T ٔيبٍ٘يٗ
-ٔقٙي

 زاضي

 ٔؿىٗ

 89/17 ّٔىي

563/2 011/0 

 82/16 1ٔٙغمٝ 

254/2- 025/0 
اخبضٜ 

 اي
 28/18 10ٔٙغمٝ 55/15

 ٔكبضوت اختٕبفي

 90/24 ّٔىي

387/1 167/0 

 82/22 1ٔٙغمٝ 

775/4- 000/0 
اخبضٜ 

 اي
 53/26 10ٔٙغمٝ 32/23

 احتطاْ

 62/29 ّٔىي

460/1 145/0 

 53/26 1ٔٙغمٝ 

459/6- 000/0 
اخبضٜ 

 اي
 14/32 10ٔٙغمٝ 70/27

حٕبيت اختٕبفي ٚ 
 ؾالٔت

 93/30 ّٔىي

496/0 621/0 

 50/28 1ٔٙغمٝ 

اخبضٜ  000/0 -597/4
 اي

 15/33 10ٔٙغمٝ 20/30

زاضي تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ ٞط وساْ اظ قبذم ٞبي قٟط ٕٞچٙيٗ ثطاي ؾٙدف ٔقٙي     
اؾتفبزٜ  fي ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ثٝ تفىيه ؾغح تحهيالت اظ آظٖٔٛ تحّيُ ٚاضيب٘ؽ يىغطفٝ

ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ(   قس؛ چٖٛ ؾغح ؾٙدف ٔتغيط ٚاثؿتٝ )ٞط وساْ اظ قبذم
ثبقس، ٘تبيح اي چٙس حبِتٝ ٔيح ؾٙدف ٔتغيط ٔؿتمُ )ؾغح تحهيالت( ضتجٝاي ٚ ؾغفبنّٝ

ٞب ثٝ تفىيه ؾغح تحهيالت ؾبِٕٙساٖ ٔٛضز تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ ٞط وساْ اظ ايٗ قبذم
زٞس وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ؾغح ٔغبِقٝ ثٝ نٛضت خساٌب٘ٝ زض ظيط آٚضزٜ قسٜ اؾت. ٘تبيح ٘كبٖ ٔي

( ٚ 734/0(، احتطاْ )746/0وت اختٕبفي )(، ٔكبض568/0ٞبي ٔؿىٗ )قبذم زاضئقٙي
تفبٚت ٔقٙبزاضي زض  202/0قبذم حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت ثب ؾغح ٔقٙبزاضي 

 (. 8ٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ ٚخٛز ٘ساضز )خسَٚ ثيٗ قبذم

ٞبي ضٚظ ٔطٜ ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ زض فقبِيت٘تبيح زض ظٔيٙٝ تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ قبذم
، 002/0ٞبي ٔؿىٗ ثب ٔيعاٖ ٕٞجؿتٍي تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ قبذم زٞس وٝ،آ٘بٖ ٘كبٖ ٔي

 ٚ قبذم  حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت 040/0ٔكبضوت اختٕبفي ٚ فقبِيت ثب ؾغح ٔقٙبزاضي 



 

 

 

 

  233 قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ياظ ٔٙؾط قبذم ٞب عيقٟط تجط يبثياضظ

 

 َای مغلًب شُری ي سغح تحصیالتی تیه شاخص(: آزمًن تحلیل يارياوس يکغرف8ٍجديل شمارٌ )

ي زضخٝ ٔدٕٛؿ ٔطثقبت ٔٙجـ تغييطات ٔتغيطٞب
 F ٔيبٍ٘يٗ ٔطثقبت زيآظا

-ؾغح ٔقٙي
 زاضي

ٔؿىٗ ٚ ؾغح 
 التيتحه

 ثيٗ ٌطٚٞي
 زضٖٚ ٌطٚٞي

 وُ

740/140 
638/7742 
379/7883 

6 
265 
271 

457/23 
218/29 

803/0 568/0 

ٚ  ئكبضوت اختٕبف
 التيؾغح تحه

 ثيٗ ٌطٚٞي
 زضٖٚ ٌطٚٞي

 وُ

250/156 
629/11883 
879/12039 

6 
265 
271 

042/26 
844/44 

581/0 746/0 

احتطاْ ٚ ؾغح 
 تحهيالت

 ثيٗ ٌطٚٞي
 زضٖٚ ٌطٚٞي

 وُ

833/212 
723/15777 
555/15990 

6 
265 
271 

472/35 
539/59 

596/0 734/0 

حٕبيت اختٕبفي ٚ 
ذسٔبت ؾالٔت ٚ 
 ؾغح تحهيالت

 ثيٗ ٌطٚٞي
 زضٖٚ ٌطٚٞي

 وُ

261/638 
618/19652 
879/20290 

6 
265 
271 

377/106 
161/74 

434/1 202/0 

تفبٚت ٔقٙبزاضي ٚخٛز زاضز. ِٚي  030/0يت فقبِيت ثب ؾغح ٕٞجؿتٍي ؾالٔت ٚ ٚضق
 (.9ثيٗ احتطاْ ٚ فقبِيت تفبٚت ٔقٙبزاضي زيسٜ ٘كسٜ اؾت )خسَٚ 

 َاَای شُر مغلًب سالمىدان ي فعالیتی تیه شاخص(: آزمًن تحلیل يارياوس يکغرف9ٍجديل شمارٌ )

ٔدٕٛؿ  ٔٙجـ تغييطات ٔتغيطٞب
 ٔطثقبت

ي زضخٝ
 آظازي

ٔيبٍ٘يٗ 
 F ٔطثقبت

ؾغح 
 زاضئقٙي

 ٘تيدٝ
 آظٖٔٛ

ٔؿىٗ ٚ 
 ٚضقيت فقبِيت

 ثيٗ ٌطٚٞي
 زضٖٚ ٌطٚٞي

 وُ

962/545 
417/7337 
379/7883 

5 
266 
271 

192/109 
584/27 

تأييس  002/0 959/3
 فطضيٝ

ٔكبضوت 
اختٕبفي ٚ 

 ٚضقيت فقبِيت

 ثيٗ ٌطٚٞي
 زضٖٚ ٌطٚٞي

 وُ

872/511 
051/11528 
879/12039 

5 
266 
271 

365/102 
339/43 

تأييس  040/0 362/2
 فطضيٝ

احتطاْ ٚ 
 ٚضقيت فقبِيت

 ثيٗ ٌطٚٞي
 زضٖٚ ٌطٚٞي

 وُ

377/369 
178/15621 
555/15990 

5 
266 
271 

875/73 
726/58 

 ضز فطضيٝ 283/0 258/1

حٕبيت 
اختٕبفي ٚ 

ذسٔبت 
ؾالٔت ٚ 

 ٚضقيت فقبِيت

 ثيٗ ٌطٚٞي
 زضٖٚ ٌطٚٞي

 وُ

07/919 
80/19371 
879/20290 

5 
266 
271 

814/183 
82/72 

تأييس  030/0 524/2
 فطضيٝ

زٞس ٞبي قٟط ٔغّٛة ثٝ تفىيه زضآٔس ٔبٞب٘ٝ ٘كبٖ ٔي٘تبيح تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ قبذم
(، قبذم ٔكبضوت 056/0زؾت آٔسٜ زض قبذم ٔؿىٗ ) زاضي ثٝوٝ ثب تٛخٝ ثٝ ؾغح ٔقٙي

ؾالٔت ٚ زضآٔس  ( ٚ حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت 274/0(، قبذم احتطاْ )146/0اختٕبفي )
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     ثبقس. ثٙبثطايٗ، ٔيبٍ٘يٗ ( ٔي05/0زاضي خسَٚ )( وٝ ثعضٌتط اظ ؾغح ٔقٙي287/0)
زاضي ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ثٝ تفىيه زضآٔس ٔبٞب٘ٝ پبؾرٍٛيبٖ تفبٚت ٔقٙيقبذم

 (.10٘ساضز )خسَٚ 

 سالمىدان ي درآمدَای شُر مغلًب ی تیه شاخص(: آزمًن تحلیل يارياوس يکغرف11ٍجديل شمارٌ )

 ٔدٕٛؿ ٔطثقبت ٔٙجـ تغييطات ٔتغيطٞب
ي زضخٝ

 آظازي
ٔيبٍ٘يٗ 
 ٔطثقبت

F 
ؾغح 

 زاضئقٙي

 ٔؿىٗ ٚ زضآٔس
 ثيٗ ٌطٚٞي

 زضٖٚ ٌطٚٞي
 وُ

029/253 
350/7530 
379/7883 

6 
265 
271 

838/58 
416/28 

071/2 056/0 

ٔكبضوت اختٕبفي ٚ 
 زضآٔس

 ثيٗ ٌطٚٞي
 زضٖٚ ٌطٚٞي

 وُ

800/421 
078/11618 
879/12039 

6 
265 
271 

300/70 
842/43 

603/1 146/0 

 ثيٗ ٌطٚٞي احتطاْ ٚ زضآٔس
 زضٖٚ ٌطٚٞي

 وُ

299/445 
256/15545 
555/15990 

6 
265 
271 

216/74 
661/58 

265/1 274/0 

حٕبيت اختٕبفي ٚ 
ذسٔبت ؾالٔت ٚ 

 زضآٔس

 ثيٗ ٌطٚٞي
 زضٖٚ ٌطٚٞي

 وُ

352/553 
527/19737 

879/20290 

6 
265 
271 

225/92 
481/74 

238/1 287/0 

 راتغٍ تیه متغیرَای تحقیق -

ٞبي ٘تبيح حبنّٝ زض ظٔيٙٝ ضاثغٝ ثيٗ ٔتغيطٞبي تحميك ٘كبٖ زاز وٝ، ثيٗ ٕٞٝ قبذم
قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ٔب٘ٙس ٔؿىٗ، ٔكبضوت، احتطاْ ٚ حٕبيت ٚ ذسٔبت ؾالٔت زض ؾغح 

ٌصاض اظ ٔتغيطٞب ثط زيٍطي تأثيط  ضاثغٝ ٔثجت ٚ ٔقٙبزاضي ثبٞٓ زاض٘س ٚ ٞط وساْ 05/0آِفبي 
 (.11ٞؿتٙس )خسَٚ 
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 (: وتايج آزمًن ضرية َمثستگی پیرسًن تیه متغیرَای تحقیق11) شمارٌ جديل         

ٔكبضوت  ٔؿىٗ ٕٞجؿتٍي ٔتغيطٞب
 احتطاْ اختٕبفي

حٕبيت اختٕبفي 
ٚ ذسٔبت 

 ؾالٔت
 577/0 608/0 628/0 1 اضظـ ٔؿىٗ

 000/0 000/0 000/0 0 زضنس
 713/0 786/0 1 628/0 اضظـ ٔكبضوت

 000/0 000/0 0 000/0 زضنس
 746/0 1 786/0 608/0 اضظـ احتطاْ

 000/0 0 000/0 000/0 زضنس
حٕبيت اختٕبفي 

ٚ ذسٔبت 
 ؾالٔت

 1 746/0 713/0 577/0 اضظـ
 0 000/0 000/0 000/0 زضنس

 مدل ساختاری تحقیق -

يبثي ٞبي تحميك اظ ٔسَيطٜ ٚ آظٖٔٛ فطضيٝزض ايٗ پػٚٞف خٟت تحّيُ چٙس ٔتغ
ٞبي ٔؿيط ٔقبزالت ؾبذتبضي اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٔسَ ٔقبزالت ؾبذتبضي تطويجي اظ ٔسَ

ٞبي ٔؿيط ٌيطي( اؾت. زض ٔسَٞبي فّٕي تأييسي )ضٚاثظ ا٘ساظٜ)ضٚاثظ ؾبذتبضي( ٚ ٔسَ
ٞبيي پسيسٜ يب پسيسٜ اي اظ ضٚاثظ يه ؾٛيٝ ٚ زٚؾٛيٝوٙس تب ثب ٔدٕٛفٝپػٚٞكٍط تالـ ٔي

ٞبي ضا تجييٗ وٙس، زض حبِي وٝ ٔتغيطٞبي حبضط زض ٔسَ اظ ٘ٛؿ ٔكبٞسٜ قسٜ ٞؿتٙس. زض ٔسَ
اي ٞبيي پٟٙبٖ ثط ٔجٙبي ٔدٕٛفٝفبّٔي تأييسي ٘يع پػٚٞكٍط ثٝ ز٘جبَ تقطيف ؾبظٜ يب ؾبظٜ

جبَ آٖ اظ ٔقطف ٞبؾت. زض يه ٔقبزِٝ ؾبذتبضي ثٝ ٔقٙبي فبْ، پػٚٞكٍط اظ عطفي ثٝ ز٘
ٌيطي وطزٜ ٚ اظ ٞب ا٘ساظٜاي اظ ٔقطفاي اظ ٔتغيطٞبي پٟٙبٖ ضا ثب ٔدٕٛفٝاؾت وٝ ٔدٕٛفٝ

عطف زيٍط ضٚاثظ ؾبذتبضي ثيٗ ٔتغيطٞبي پٟٙبٖ ضا ٔٛضز تدعيٝ ٚ تحّيُ لطاض زٞس. ٔسَ 
ثبقس وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔتغيطٞبي ٔكبٞسٜ ؾبذتبضي قبُٔ ٔتغيطٞبي پٟٙبٖ ٚ ٔكبٞسٜ قسٜ ٔي

قٛ٘س. زض ايٗ پػٚٞف ٘يع ثب ؾٙدف ثطذي ٌيطي ٔئتغيطٞبي پٟٙبٖ زض ٔسَ ا٘ساظٜقسٜ، 
ٔتغيطٞبي ٔكبٞسٜ قسٜ ثب اثعاض پطؾكٙبٔٝ ٚ تٛؾظ ؾبِٕٙساٖ قٟط تجطيع ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
ِيعضَ ٔتغيطٞبي پٟٙبٖ ضا قىُ زازٜ ٚ ضٚاثظ ؾبذتبضي ثيٗ آٟ٘ب ثسؾت آٚضزٜ قس. ٘تبيح 

اضايٝ قسٜ اؾت. زض ايٗ ٔسَ ٔتغيطٞبي پٟٙبٖ تحميك  2ٞب زض قىُ ُحبضط اظ ايٗ تحّي
 قبُٔ )ٔكبضوت اختٕبفي، حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت، ٔؿىٗ ٚ احتطاْ( اؾت.

ٚ p – value  ٚ tآٔسٜ اؾت وٝ زض ايٗ خسَٚ ٔمساض  ،12٘تبيح آظٖٔٛ فطضيبت زض خسَٚ 
ثطاي ايٙىٝ  LESRELزض ٘طْ افعاض ثعضٌي ضاثغٝ ٔتغيطٞب )ضطيت ٔؿيط( آٚضزٜ قسٜ اؾت. 
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ثسا٘يٓ ٔسَ ؾبظٌبض قسٜ اؾت يقٙي ٘تبيح ثسؾت آٔسٜ اظ زازٜ ٞبي خٕـ آٚضي قسٜ لبثُ 
 05/0غيطٔقٙي زاض ثيبيس يقٙي ثعضٌتط اظ   p- valueثبقس يب ٘ٝ، ثبيستقٕيٓ ثٝ خبٔقٝ آٔبضي ٔي

زض ٔٛضز   p- valueس ثب زيسٖثيٙيٓ وٝ ٔقٙي زاض آٔسٜ اؾت. اِجتٝ ٘جبئي ثيبيس أب زض ايٙدب
ذٛة ثٛزٖ يب ٘جٛزٖ ٔسَ ٚ لبثُ تقٕيٓ ثٛزٖ يب غيط لبثُ تقٕيٓ ثٛزٖ ٔسَ لضبٚت وٙيٓ، 

ٞٓ ٘كبٖ  T- valueٞبي زيٍطي زض ٔسَ ٞٓ تٛخٝ زاقتٝ ثبقيٓ. ثّىٝ ثبيس ثٝ قبذم
ٜ ثيبيس ٘كبٖ زٞٙس 2ٞط چمسض ثعضٌتط اظ   T- valueزٞٙسٜ قست ضاثغٝ زض ٔسَ ٞؿت. يقٙي

 ثيٙيٓ، وٝ ٘تبيح ثسؾت آٔسٜ اظ تأثيط ٔثجتثبقس، زض خسَٚ ظيط ٔئي لٛي ثٛزٖ قست ضاثغٝ
ٔؿىٗ ثط ٔكبضوت، تأثيط ٔثجت حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت ثط احتطاْ ٚ تأثيط ٔثجت 

 ثبقس، زض ٘تيدٝ قست ضاثغٝ زض ايٗ ٔٛاضز لٛئي  2ٔكبضوت اختٕبفي ثط احتطاْ ثبالتط اظ  
قٛز ٚ قست ضاثغٝ زض ظٔيٙٝ تأثيط ٔثجت ٔؿىٗ ثط زض ٘تيدٝ ايٗ ٔؿيطٞب تأييس ٔيثبقس. ٔي

 (.12ثبقس )خسَٚ ٔكبضوت اختٕبفي ثيكتط اظ ٕٞٝ ٔٛاضز زيٍط ٔي

 
 (: مدل ساختاری تحقیق2شکل شمارٌ )
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 َای تحقیق(: وتايج آزمًن فرضی12ٍ) شمارٌ جديل

 ٘تيدٝ t- value P- value ٔؿيط

 فسْ ضز 000/0 89/12 ثط ٔكبضوت اختٕبفي تأثيط ٔثجت ٔؿىٗ

 فسْ ضز 000/0 45/6 تأثيط ٔثجت حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت ثط احتطاْ

 فسْ ضز 000/0 36/4 تأثيط ٔثجت ٔكبضوت اختٕبفي ثط احتطاْ

 فسْ ضز 000/0 20/5 تأثيط ٔثجت ٔكبضوت ٔس٘ي ثط احتطاْ

ٔتغيط ٔؿتمُ ثط ٔتغيط ٚاثؿتٝ اؾت. ثب تٛخٝ ٔمساض ضطيت ٔؿيط ٘كبٖ زٞٙسٜ ٔيعاٖ اثطٌصاضي 
ثٝ ٘تبيح ثٝ زؾت آٔسٜ اظ اثطات ٔؿتميٓ ٚ اثطات غيط ٔؿتميٓ ٚ اثطات وُ ٔتغيطٞب ثط ٔتغيط 

ٞبي آظٖٔٛ فطضيٝ، ٔيعاٖ آٔسٜ اؾت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح تحّيُ 13احتطاْ وٝ زض خسَٚ 
(، ٔيعاٖ اثطٌصاضي 44/0ثب )اثطٌصاضي حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت ثط احتطاْ ثطاثط 

( ٚ 23/0(، ٔيعاٖ اثطٌصاضي ٔكبضوت ٔس٘ي ثط احتطاْ ثطاثط ثب )32/0ٔؿىٗ ثط احتطاْ ثطاثط ثب )
ثبقس وٝ ٔكبضوت اختٕبفي ( ٔي17/0ٔيعاٖ اثطٌصاضي ٔكبضوت اختٕبفي ثط احتطاْ ثطاثط ثب )

 ..ثط احتطاْ ٘ؿجت ثٝ آٖ يىي ٔتغيطٞب وٕتطيٗ اثطٌصاضي ضا زاقتٝ اؾت

 (: وتايج تٍ دست آمدٌ از تأثیرات متغیرَا13) شمارٌ جديل

اثطات  ٔؿيط
 ٔؿتميٓ

اثطات 
 ضطيت تجييٗ اثط وُ غيطٔؿتميٓ

 19/0 44/0 - 44/0 تأثيط حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت ثط احتطاْ

 03/0 17/0 17/0 - تأثيط ٔكبضوت اختٕبفي ثط احتطاْ

 05/0 23/0 23/0 - تأثيط ٔكبضوت ٔس٘ي ثط احتطاْ

 10/0 32/0 32/0 - تأثيط ٔؿىٗ ثط احتطاْ

، زض خسَٚ CFI٘تبيح آظٖٔٛ ٘يىٛيي ثطاظـ ٔسَ ؾبذتبضي تحميك ٘كبٖ زاز وٝ، ٔمبزيط 
اؾت ٚ ٘عزيه ثٝ يه اؾت وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ثطاظـ ذٛة اؾت. ٕٞچٙيٗ، زض  9/0ثعضٌتط اظ 

ة اؾت. ٕٞب٘غٛض وٝ ، ٘كبٖ زٞٙسٜ ثطاظـ ذ0ٛ -1، ٔمبزيط ٔبثيٗ  PGFIٞبي قبذم
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اؾت وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ثطاظـ ذٛة اؾت. قبذم  54/0، ثطاثط ثب PGFIقٛز ٔي ٔالحؾٝ
ثبقس، ٘كبٖ زٞٙسٜ ثطاظـ  3ٚ  2ي آظازي ٍٞٙبٔي وٝ ثيٗ  يب وي زٚ ثٝ زضخٝ  x2)٘ؿجت 

،  NFIثبقس، زض قبذمٞؿت وٝ غيطلبثُ لجَٛ ٔي 1/4ذٛة ٔسَ اؾت وٝ زض خسَٚ ٘يع 
وٝ زض خسَٚ ظيط ٔالحؾٝ عٛضيه ٘كبٖ زٞٙسٜ ثطاظـ ذٛة اؾت. ٕٞبٖ ٔمبزيط ٘عزيه ثٝ

اؾت ٚ ٘عزيه ثٝ يه اؾت وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ  9/0، زض خسَٚ ثعضٌتط اظ NFIقٛز، ٔمبزيط ٔي
فسزي اؾت ٘عزيه ثٝ يه ٚ  96/0٘يع ثطاثط ثب  NNFIثطاظـ ذٛة اؾت. ٕٞچٙيٗ، ٔمساض 

ثبقس، ٕ٘ي 90/0 -95/0ي اؾت ٔبثيٗ فسز GFIزض ٘تيدٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ثطاظـ ذٛة اؾت، 
ثبقس. ٚ غيط لبثُ لجَٛ ٔي 56/0ثطاثط اؾت ثب  AGFIثبقس. زض ٘تيدٝ غيط لبثُ لجَٛ ٔي

SRMR تط ثبقس، ٘كبٖ زٞٙسٜ ٘يىٛيي ثطاظـ ٔسَ ٞؿت. زض ايٗ ٞط چمسض ثٝ نفط ٘عزيه
٘يع  PNFIثبقس. آٔسٜ زض ٘تيدٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ثطاظـ ذٛة ٔي 094/0ثطاثط ثب  SRMRٔسَ 

 (.14ثبقس )خسَٚ ثبقس ٚ ٘كبٖ زٞٙسٜ ثطاظـ ذٛة ٔسَ ٔي٘عزيه ثٝ يه ٔي

 َای ویکًيی ترازش مدل(: شاخص14جديل شمارٌ )

ٔمساض لبثُ لجَٛ ثطاظـ  ٘ٛؿ قبذم 
 ٔسَ

ٔمساض ٔسَ 
 ٘تيدٝ پػٚٞف

يب وي زٚ ثٝ   x2٘ؿجت 
 تمطيجبً لبثُ لجَٛ 1/4 2-3 ٔغّك ي آظازي زضخٝ

Chi – square ثيكتط اظ  ٔغّكp  ؾغح ٔقٙبزاضي
 غيط لبثُ لجَٛ 55/4414 ثبقس 05/0

NFI لبثُ لجَٛ 93/0 90/0 -95/0 تغجيمي 

NNFI لبثُ لجَٛ 96/0 95/0 -97/0 تغجيمي 

GFI غيط لبثُ لجَٛ 60/0 96/0 -95/0 ٔغّك 

AGFI غيط لبثُ لجَٛ 56/0 /85 -/90 ٔغّك 

CFI لبثُ لجَٛ 96/0 /95 -/97 تغجيمي 

SRMR لبثُ لجَٛ 094/0 /05 -/1 ٔغّك 

PGFI لبثُ لجَٛ 54/0 0 -1 ٔمتهس 

PNFI لبثُ لجَٛ 88/0 0 -1 ٔمتهس 
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 وتیجٍ گیری

ٞبي قٟط ٔغّٛة زٞس وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٞط وساْ اظ قبذم٘تبيح تدطثي تحميك ٘كبٖ ٔي     
ؾبِٕٙساٖ )ٔؿىٗ، ٔكبضوت اختٕبفي، احتطاْ، حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت( ثٝ 

قٛز. ثط زاضي ٘ساضز. زض ٘تيدٝ فطضيٝ انّي ضز ٔيتفىيه خٙؿيت پبؾرٍٛيبٖ تفبٚت ٔقٙي
ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ثٝ خع ٚضقيت ٔؿىٗ، ٔيعاٖ ٞط وساْ اظ قبذم tاؾبؼ آظٖٔٛ 

زاضي زض ٞط ثط حؿت ٚضقيت تأُٞ پبؾرٍٛيبٖ تفبٚت ٔقٙي زاضي ٘ساضز، چٖٛ ؾغح ٔقٙي
ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ فمظ ثبقس. زض ثيٗ قبذمٔي (05/0وساْ اظ ايٗ ٞب ثعضٌتط اظ )

زاض ٔقٙي تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ ٚضقيت ٔؿىٗ ثٝ تفىيه ٚضقيت تأُٞ پبؾرٍٛيبٖ ٔتفبٚت ٚ
ثبقس. ٚ تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ پبؾرٍٛيبٖ ٔتأُٞ ٚ ٔدطز زض ٔٛضز قبذم ٚضقيت ٔؿىٗ ثٝ ٔي

( زض ايٗ ٔٛضز 026/0آٔسٜ ) زاضي ثٝ زؾتثبقس. يقٙي ؾغح ٔقٙيزاض ٔيِحبػ آٔبضي ٔقٙي
ٞبي قٟط زٞس، زض ٔيبٖ قبذم٘كبٖ ٔي  Fثبقس. ٘تبيح حبنُ اظ آظٖٔٛٔي 05/0وٛچىتط اظ 

ٞب )احتطاْ( ثط حؿت ٚضقيت فقبِيت پبؾرٍٛيبٖ ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ، ؾٝ ٔٛضز اظ قبذم
ضٌتط زاضي زض ٞط وساْ اظ ايٗ ؾٝ قبذم ثعزاضي ٘ساضز، چٖٛ ؾغح ٔقٙيؾبِٕٙس تفبٚت ٔقٙي

ٞبي )ٔؿىٗ، ٔكبضوت اختٕبفي ٚ حٕبيت اختٕبفي ثبقس. أب زض ٔٛضز قبذمٔي (05/0اظ )
زاضي زاضز، ٚ ذسٔبت ؾالٔت( ثط حؿت ٚضقيت فقبِيت پبؾرٍٛيبٖ ؾبِٕٙس تفبٚت ٔقٙي

ثبقس. زض ٘تيدٝ ٔي  ( 05/0ٞب وٛچىتط اظ )زاضي زض ٞط وساْ اظ ايٗ قبذمچٖٛ ؾغح ٔقٙي
ثيٗ پبؾرٍٛيبٖ ؾبِٕٙس ثب ٚضقيت فقبِيت ٔتفبٚت ثٝ ِحبػ آٔبضي  اذتالف زيسٜ قسٜ زض

 ثبقس. زاض ٔئقٙي

    حىبيت اظ ايٗ زاضز وٝ ٔيعاٖ ٞط وساْ اظ t ٞبي تحميك ثط اؾبؼ آظٖٔٛ يبفتٝ
ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ثٝ خع ٔؿىٗ، ثط حؿت ٘ٛؿ ٔؿىٗ پبؾرٍٛيبٖ تفبٚت قبذم

قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ فمظ تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ ٔؿىٗ ثٝ  ٞبيزاضي ٘ساضز. زض ثيٗ قبذمٔقٙي
ثبقس ٚ تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ پبؾرٍٛيبٖ زاض ٔيتفىيه ٘ٛؿ ٔؿىٗ پبؾرٍٛيبٖ ٔتفبٚت ٚ ٔقٙي

 اي زض ٔٛضز قبذم ٔؿىٗ ثٝ ِحبػ آٔبضي ٔقٙي زاضزاضاي ٚضقيت ٔؿىٗ ّٔىي ٚ اخبضٜ
      05/0وٛچىتط اظ  ( زض ايٗ ٔٛضز011/0زاضي ثٝ زؾت آٔسٜ )ثبقس. يقٙي ؾغح ٔقٙئي
ٞبي ٞبي تحميك حىبيت اظ ايٗ زاضز وٝ ٔيعاٖ ٞط وساْ اظ قبذمثبقس. ٕٞچٙيٗ، يبفتٝٔي
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قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ثط حؿت ٔٙغمٝ ٔؿىٛ٘ي پبؾرٍٛيبٖ تفبٚت ٔقٙي زاضي زاضز. چٖٛ 
ف ثبقس. زض ٘تيدٝ اذتالٔي (05/0ٞب وٛچىتط اظ )زاضي زض ٞط وساْ اظ ايٗ قبذمؾغح ٔقٙي

زض ٞط وساْ اظ ايٗ قبذم ٞب  10ٚ  1زيسٜ قسٜ زض ثيٗ پبؾرٍٛيبٖ ؾبِٕٙس ؾبوٗ زض ٔٙغمٝ 
ٞبي ، يبفتFٝثبقس. ثط اؾبؼ آظٖٔٛ آ٘بِيع ٚاضيب٘ؽ يىغطفٝ زاض ٔيثٝ ِحبػ آٔبضي ٔقٙي

ٞبي قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ثط تحميك حىبيت اظ ايٗ زاضز وٝ ٔيعاٖ ٞط وساْ اظ قبذم
پبؾرٍٛيبٖ ؾبِٕٙس تفبٚت ٔقٙي زاضي ٘ساضز، چٖٛ ؾغح ٔقٙي زاضي  يحؿت زضآٔس ٔبٞب٘ٝ

ثبقس. زض ٘تيدٝ اذتالف زيسٜ قسٜ زض ثيٗ ٔي (05/0زض ٞط وساْ اظ ايٗ قبذم ٞب ثعضٌتط اظ )
ثبقس. ٕٞچٙيٗ پبؾرٍٛيبٖ ؾبِٕٙس ثب ؾغح زضآٔس ٔتفبٚت ثٝ ِحبػ آٔبضي ٔقٙي زاض ٕ٘ي

قٟط ٔغّٛة ؾبِٕٙساٖ ٔب٘ٙس ٔؿىٗ، ٔكبضوت، ٞبي ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ، ثيٗ ٕٞٝ قبذم
ضاثغٝ ٔثجت ٚ ٔقٙبزاضي ثبٞٓ زاض٘س   05/0احتطاْ ٚ حٕبيت ٚ ذسٔبت ؾالٔت زض ؾغح آِفبي 

 ٌصاض ٞؿتٙس. ٚ ٞط وساْ اظ ٔتغيطٞب ثط زيٍطي تأثيط

ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ثسؾت آٔسٜ اظ اثطات ٔؿتميٓ ٚ اثطات غيط ٔؿتميٓ ٚ اثطات وُ ٔتغيطٞب      
ٞبي آظٖٔٛ فطضيٝ، ط ٔتغيط احتطاْ زض ٔسَ ٔقبزالت ؾبذتبضي ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح تحّيُث

(، ٔيعاٖ 44/0ٔيعاٖ اثطٌصاضي حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت ثط احتطاْ ثطاثط ثب  )
( ٚ ٔيعاٖ اثطٌصاضي ٔكبضوت اختٕبفي ثط 23/0اثطٌصاضي ٔكبضوت ٔس٘ي ثط احتطاْ ثطاثط ثب ) 

      ثبقس. ثب تٛخٝ ثٝ ضطيت تجييٗ ثٝ زؾت آٔسٜ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ( ٔي17/0) احتطاْ ثطاثط ثب 
ضؾيٓ وٝ ؾٝ ٔتغيط )ٔؿىٗ، حٕبيت اختٕبفي ٚ ذسٔبت ؾالٔت ٚ ٔكبضوت اختٕبفي( زض ٔي

زضنس زيٍط ٔطثٛط ثٝ  18/0وٙٙس ٚ اظ ٚاضيب٘ؽ ٔتغيط احتطاْ ضا تجييٗ ٔي 82/0ٔدٕٛؿ 
بقس. ٕٞچٙيٗ، ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح قبذم ٞبي ٘يىٛيي ثفٛأّي غيط اظ ٔتغيطٞبي ٔٛخٛز ٔي

، ٚ قبذم SRMR، قبذم ٔغّك NFI  ٚNNFI  ٚCFIٞبي تغجيمي ثطاظـ، قبذم
ثبقٙس، يقٙي زض حبِت وّي ٔي ي ثطاظـ ذٛة ٔسَلبثُ لجَٛ ٚ ٘كبٖ زٞٙسPGFIٜ ٔمتهس 

 زازٜ ٞب ثب ٔسَ ؾبظٌبضي زاض٘س.

 پیشىُادات

ٚ والؼ ٞبي آٔٛظقي زض ؾغٛح ٔرتّف ثطاي اؾتفبزٜ اظ  ثطٌعاضي ؾيٕٙبضٞب ٚ وٙفطا٘ؽ ٞب -
 زؾتبٚضزٞبي فّٕي زض ظٔيٙٝ ي عطاحي ٕٞٝ قَٕٛ؛
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ثب تٛخٝ ثٝ پيط قسٖ خٕقيت زض ايطاٖ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ قٟط تجطيع، زٚٔيٗ خٕقيت ؾبِٕٙس  -
ايطاٖ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت ثبيس وٕيتٝ ٚيػٜ اي زض اضٌبٖ ٞبي شيطثظ ثٛيػٜ 

ساضي، قٟطزاضي، ثٟعيؿتي، ٔؿىٗ ٚ قٟطؾبظي زض ايٗ ظٔيٙٝ تكىيُ ٚ اظ ضاٞىبضٞب ٚ اؾتب٘
ضٕٞٙٛزٞبي ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ي  ٚ وٕيتٝ ٔعثٛض زض ايٗ ظٔيٙٝ ثٝ نٛضت فّٕي ٚ 

 وبضثطزي ثٟطٜ ٌطفت؛

 زض عطاحي ٔؿىٗ ثبيس ٘يبظٞبي تٕبْ ؾٙيٗ ثٛيػٜ ؾبِٕٙساٖ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز؛ -

ت تٕبْ افطاز خبٔقٝ فطاٞٓ قٛز تب اظ عطيك آٖ افطاز ثٛيػٜ ؾبِٕٙساٖ ثؿتط الظْ ثطاي ٔكبضو -
وٝ ؾطٔبيٝ ٚ افتجبض ٞط خبٔقٝ اي ٞؿتٙس احؿبؼ قرهيت ٚ ٞٛيت ثىٙٙس ٚ حؽ تقّك 

 ٔىب٘ي اظ عطيك ٔكبضوت ٚ احتطاْ ثٝ افطاز اضتمب يبثس؛

ٓ ضفبٜ اختٕبفي حٕبيت اختٕبفي ثبيس قِٕٛيت ثط تٕبْ افطاز خبٔقٝ ثبقس تب اظ عطيك آٖ ؾيؿت -
تؿطي يبثس. ٕٞچٙيٗ ذسٔبت ؾالٔت ٚ ؾيؿتٓ تأٔيٗ اختٕبفي ثطاي ٍٕٞبٖ ثٛيػٜ افطاز 
 ؾبِٕٙس وٝ ٘يبظٞبي ثيكتطي ثٝ ايٗ ذسٔبت زاض٘س ثٝ نٛضت ضايٍبٖ ٚ آؾبٖ زض زؾتطؼ ثبقس.
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ظ٘سٌي  (؛ ثطضؾي ويفيت1393٘جٛي، ؾيس حٕيس؛ قدبؿ، ٔحؿٗ؛ ٔحٕسي، ؾٛ٘ب ٚ ضاقسي، ٚحيس ) -
، مجلٍ داوشگاٌ علًم پسشکی خراسان شمالیٔطتجظ ثب ؾالٔت زض ؾبِٕٙساٖ قٟط ثدٙٛضز، 

 .433-439نم: 
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