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 3 خالد بُمىص ،2 حسه ایراوپًر ،*1 مُران مًلًی

 )ًَیسٌسُ هسئَل( گطٍُ هسیطیت زٍلتی، زاًطگبُ آظاز اسالهی، ٍاحس هْبثبز، هْبثبز، ایطاى  1*

  زاًطجَی وبضضٌبسی اضضس، ٍاحس هْبثبز، گطٍُ هسیطیت، هْبثبز، ایطاى 3، 2

 

 چکیدٌ

 اظًظطی استبى آشضثبیجبى ثَز. تحمیك حبظط ثسً تیازاضات تطثّسف اظ اًجبم ایي تحمیك ثطضسی ػَاهل هَثط ثط سالهت ازاضی زض 

. جبهؼِ آهبضی ایي تحمیك ّستپیوبیطی  -ًَع تَصیفی  هبّیت ٍ ضٍش پژٍّص اظ اظًظط ّسف اظ ًَع تحمیك وبضثطزی است ٍ

ًفط است. تؼساز ًوًَِ ثب استفبزُ  1307ولیِ وبضوٌبى ازاضات تطثیت ثسًی استبى آشضثبیجبى غطثی هی ثبضٌس وِ تؼساز آًْب ثطاثط ثب 

ِ ٍ تحلیل لطاض گطفتٌس. ثِ هٌظَض گطزآٍضی اؼالػبت اظ پطسطٌبهِ هَضز تجعی 297ًفط ثِ زست آهس ٍ  297اظ فطهَل وَوطاى 

تي اظ اسبتیس هسیطیت تبییس ضس ٍ ثِ هٌظَض  7پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ استفبزُ ضس. ضٍایی پطسطٌبهِ تَسػ استبز ضاٌّوب ٍ 

ثب ثِ زست آهس  762/0پبیبیی پطسطٌبهِ ّب ظا آلفبی وطًٍجبخ استفبزُ گطزیس. ثط ایي اسبس همساض آلفبی وطًٍجبخ ول پطسطٌبهِ 

ٍ ایي همساض ًطبى زٌّسُ پبیبیی هؽلَة پطسطٌبهِ هی ثبضس. ثِ هٌظَض تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى ٍ 

تی ته هتغیطُ استفبزُ هی گطزز. ًتبیج ًطبى زاز وِ هىبًیعم ّبی اضتجبؼی، هیعاى هطبضوت جَیی سبظهبًی، ٍفبزاضی ٍ تؼْس 

وبضی، اضتجبغ ٍ ضْطت سبظهبى، اذاللیبت، ضٌبسبیی ػولىطز، هسیط ّسف، ضّجطی، تَسؼِ وبضوٌبى ٍ وبضثطز وبضوٌبى، ضٍحیِ 

 هٌبثغ ثط سالهت سبظهبًی زض ازاضات تطثیت ثسًی استبى آشضثبیجبى غطثی تبثیط زاضز

 

 .وبضی ضٍحیِ ضّجطی، ازاضی، سالهتَای كلیدی:  ياژٌ
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 مقدمٍ

ثط اسبس ًظطسٌجی  .الوللی، ایطاى یىی اظ فـسبزپصیطتـطیي وطَضّبی جْبى است لی ٍ ثیيثط اسبس آهبض ٍ ضَاّس هَجَز زاذ

اًجبم گطفتِ، هطرص ضسُ است زض حسٍز زٍسـَم پبسـد 1381ػلوی ٍاحس تحمیمبت هبٌّبهِ التصبز ایطاى وـِ زض سبل 

سسِ ضفبفیت ثیي الوللی ي هَیّوچٌ (.1387)ذعطی،  اًس زٌّـسگبى ثـب هؼـعل ضضَُ زست ثِ گطیجبى ثَزُ ٍ ضضَُ پطزاذتِ

 .1جْبًی اظ لحبؾ ضبذص فسبز ازاضی ٍ التصبزی لطاض زاز 136ذَز ایطاى ضا زض ضتجِ  2014زض گعاضش 

ثبضس ٍ وٌىبش حبل تَسؼِ هی یبفتِ ٍ زضاوثط جَاهغ اػن اظ تَسؼِ گیطفسبز ازاضی وِ ًمؽِ همبثل سالهت ازاضی گطیجبى

ضَز ٍ ّب زض جْت وبّص فمط ٍ تجؼیط اجتوبػی هیفسبز هبًغ ضضس ضلبثت ٍ ذٌثی ضسى فؼبلیت زّس وِپیطاهَى آى ًطبى هی

ثب تأثیط هٌفی ثط وبضایی ٍ اثطثرطی ًظبم هسیطیت ازاضی سجت ثِ ّسض ضفتي هٌبثغ هلی ٍ زض ًتیجِ وبّص اثطثرطی زٍلت زض 

ّب، هَجت ضَز. ّوچٌیي فسبز ثبػث تعؼیف اًگیعُّبی زٍلتی ٍ غیط زٍلتی هیّسایت اهَض ٍ سلت اػتوبز هطزم ثِ زستگبُ

ضَز. ّبی التصبزی هیّبی سیبسی یب تَظیغ ًبػبزالًِ هٌبثغ ٍ ثبالذطُ ظیبىّبی اجتوبػی یب تعؼیف ًْبزّبی هَجَز، ظیبىظیبى

ضَُ، اذبشی، ثطًبهِ تَسؼِ هلل هتحس فسبز ضا ثؼٌَاى سَءاستفبزُ اظ لسضت زٍلتی ٍ ازاضی ثطای هٌبفغ ضرصی اظ ؼطیك ض

زیس ضرصی ٍ وبّص هیعاى افعایص اًحصبض لسضت ٍ صالح "وٌس ٍ آى ضا ثب ذَیطبًٍسگطایی، تملّت ٍ اذتالس تؼطیف هی

ًتبیج ثِ زست آهسُ ًطبى (.  2004)سبظهبى ضفبفیت ثیي الوللی،  زاًس ثطاثط هی " پبسرگَیی، اػتوبز ٍ زضستی ٍ ضفبفیت

ای وِ ػَاهل فطٌّگی، اجتوبػی، التصبزی، سیبسی ٍ ازاضی اظ  ای است، ثِ گًَِ ٍ گستطزُ زّس وِ فسبز هؼلَل ػَاهل هتؼسز هی

گیطاًِ ثِ جبی تٌجیِ ٍ هجبظات هترلفبى،  ّبی پیص جولِ ػَاهل هْن ایي پسیسُ تطریص زازُ ضسًس. ّوچٌیي تأویس ثط ضٍیِ

ثط فطٌّگ سبظهبًی ٍ تمَیت آى ثِ ػٌَاى ثرطی اظ ّبی هجبضظُ ثب فسبز ازاضی، تأویس  هٌس ثطًبهِ زًجبل وطزى هٌظن ٍ ًظبم

ضٌبذتی ثِ  فطٌّگ ػوَهی جبهؼِ ٍ سطاًجبم پطزاذتي ثِ هسبئل سبظهبى، سبذتبض ازاضی ٍ تحلیل آى ثط اسبس ضٍیىطز جبهؼِ

زض وبّص  (. یىی زیگط اظ اثعاضّبیی و1388ِ)لبزضی،  اًس ّبی اسبسی پیطٌْبز ضسُ حل هٌظَض وبّص فسبز ازاضی ثِ ػٌَاى ضاُ

فسبز ازاضی ٍ اضتمبی سالهت ازاضی هَثط هی ثبضس في آٍضی ّبی پیططفتِ اؼالػبتی ٍ اضتجبؼی است )ضطیفی ضًبًی ٍ زیگطاى، 

 ٍ اذیط  سبلیبى زض جبهؼِ ًگط ثِ فطزًگط ٍ ًگط سالهت ثِ ًگط ثیوبضی زیسگبُ ّبی تحَل سبظهبى ّب ٍ زضًٍی (. تغییطات1394

 ذسهبت ویفیت اضتمبی زض اضتجبؼبت ٍ اؼالػبت في آٍضی اظ استفبزُ فىط جْبى، زض اؼالػبت في آٍضی گیط چطن پیططفت

 (.2007است )هبتَوس ٍ زیگطاى،  زاضتِ زًجبل ثِ ضا سبظهبًْب

ِ ثب تَجِ ثِ هَاضز ثیبى ضسُ ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ وبضوٌبى ازاضات تطثیت ثسًی ّوَاضُ زض هؼطض فسبز ازاضی لطاض زاضًس ٍ ثب تَجِ ث

ایٌىِ تبوٌَى تحمیمی ثط ضٍی ػَاهل هَثط ثط سالهت ازاضی زض ازاضات تطثیت ثسًی استبى آشضثبیجبى غطثی اًجبم ًگطفتِ است، 

ظطٍضت اًجبم تحمیك حبظط ضىل گطفت. ثٌبثطایي، زض ایي تحمیك ثِ ثطضسی ػَاهل هَثط ثط سالهت ازاضی زض ازاضات تطثیت ثسًی 

 هی ضَز.استبى آشضثبیجبى غطثی پطزاذتِ 

 فرضیات پژيَص

استبى آشضثبیجبى غطثی تبثیط  ازاضات تطثیت ثسًیػَاهل هرتلف سبظهبًی ٍ سبذتبضی ثط سالهت سبظهبًی زض  فرضیٍ اصلی: 

 زاضز. 

 ی فرعیَاٍ یفرض

 استبى آشضثبیجبى غطثی تبثیط زاضز.  ازاضات تطثیت ثسًیهىبًیعم ّبی اضتجبؼی ثط سالهت سبظهبًی زض  .1

 استبى آشضثبیجبى غطثی تبثیط زاضز.  ازاضات تطثیت ثسًیجَیی سبظهبًی ثط سالهت سبظهبًی زض هیعاى هطبضوت  .2

 استبى آشضثبیجبى غطثی تبثیط زاضز.  ازاضات تطثیت ثسًیٍفبزاضی ٍ تؼْس وبضوٌبى ثط سالهت سبظهبًی زض  .3

 زاضز. استبى آشضثبیجبى غطثی تبثیط  ازاضات تطثیت ثسًیضٍحیِ وبضی ثط سالهت سبظهبًی زض  .4

                                                           
1
 - http://www.sedayeeghtesad.ir/ 
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 استبى آشضثبیجبى غطثی تبثیط زاضز.  ازاضات تطثیت ثسًیاضتجبغ ٍ ضْطت سبظهبى ثط سالهت سبظهبًی زض  .5

 استبى آشضثبیجبى غطثی تبثیط زاضز.  ازاضات تطثیت ثسًیاذاللیبت ثط سالهت سبظهبًی زض  .6

 بثیط زاضز. استبى آشضثبیجبى غطثی ت ازاضات تطثیت ثسًیضٌبسبیی ػولىطز ثط سالهت سبظهبًی زض  .7

 استبى آشضثبیجبى غطثی تبثیط زاضز.  ازاضات تطثیت ثسًیهسیط ّسف ثط سالهت سبظهبًی زض  .8

 استبى آشضثبیجبى غطثی تبثیط زاضز.  ازاضات تطثیت ثسًیضّجطی ثط سالهت سبظهبًی زض  .9

 استبى آشضثبیجبى غطثی تبثیط زاضز.  ازاضات تطثیت ثسًیتَسؼِ وبضوٌبى ثط سالهت سبظهبًی زض  .10

 استبى آشضثبیجبى غطثی تبثیط زاضز.  ازاضات تطثیت ثسًیوبضثطز هٌبثغ ثط سالهت سبظهبًی زض  .11

 

 ريش تحقیق

. جبهؼِ ّستپیوبیطی  -ًَع تَصیفی  هبّیت ٍ ضٍش پژٍّص اظ اظًظطّسف اظ ًَع تحمیك وبضثطزی است ٍ  اظًظطتحمیك حبظط 

ًفط است.  1307آشضثبیجبى غطثی هی ثبضٌس وِ تؼساز آًْب ثطاثط ثب  آهبضی ایي تحمیك ولیِ وبضوٌبى ازاضات تطثیت ثسًی استبى

پطسطٌبهِ هَضز تجعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفتٌس. ثِ هٌظَض  297ًفط ثِ زست آهس ٍ  297تؼساز ًوًَِ ثب استفبزُ اظ فطهَل وَوطاى 

تي اظ اسبتیس هسیطیت  7ٌوب ٍ گطزآٍضی اؼالػبت اظ پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ استفبزُ ضس. ضٍایی پطسطٌبهِ تَسػ استبز ضاّ

تبییس ضس ٍ ثِ هٌظَض پبیبیی پطسطٌبهِ ّب ظا آلفبی وطًٍجبخ استفبزُ گطزیس. ثط ایي اسبس همساض آلفبی وطًٍجبخ ول پطسطٌبهِ 

 ثب ثِ زست آهس ٍ ایي همساض ًطبى زٌّسُ پبیبیی هؽلَة پطسطٌبهِ هی ثبضس. ثِ هٌظَض تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب اظ آظهَى 762/0

 ّوجستگی پیطسَى ٍ تی ته هتغیطُ استفبزُ هی گطزز.

 

 یافتٍ َا

 یافتٍ َای جمعیت ضىاختی

زضصس زاضای هسضن زیپلن ٍ  7/4ًفط هؤًث ثَزًس.  99ًفط هصوط ٍ  198ًفط ًوًَِ اًتربثی،  297یبفتِ ّب ًطبى زاز وِ اظ هیبى 

زضصس زاضای فَق لیسبًس ٍ ثبالتط  7/20ن لیسبًس، زضصس زاضای هسض 8/59زضصس زاضای هسضن فَق زیپلن،  8/14پبییي تط، 

 ثَزًس. 

 یافتٍ َای استىباطی

زض تحمیك حبظط اظ آظهَى وَلوَگطٍف اسویطًَف ثطای ثطضسی ًطهبلیتِ جبهؼِ استفبزُ ضس. ًتبیج ًطبى زاز جبهؼِ غیطًطهبل 

 ی ضَز.(. ثٌبثطایي اظ آظهَى ّوجستگی اسپطهي ثِ تحلیل زازُ ّب پطزاذتِ ه1است )جسٍل 

 اسمیروًف -(: آزمًن كًلمًگريف1جديل )

 اضتجبغ 

هیعاى 

هطبضو

ت 

 جَیی

ٍفبزاضی 

ٍ تؼْس 

وبضوٌب

 ى

ضٍحیِ 

 وبضوٌبى

اػتجبض 

 ٍ

ضْطت 

سبظهب

 ى

اذالل

 یبت

ضٌبسب

یی 

ػولىط

 ز

هسیط 

 ّسف

ضّجط

 ی

تَسؼِ 

وبضوٌب

 ى 

وبضثطز 

 هٌبثغ

آظهَى 

وَلوَگطٍ

ف 

اسوطیٌَ

 ف

508/0 696/0 162/1 093/1 
219/

1 

25/1 65/1 23/1 265/

1 

251/

1 

116/

1 
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P value 000/0 000/0 000/0 000/0 
000/

0 

000/

0 

000/

0 

000/

0 

000/

0 

000/

0 

000/

0 

 

( ٍ سؽح 569/0، ظطایت ّوجستگی اسپیطهي )2ثطای فطظیِ اٍل اظ آظهَى ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضس. ثبتَجِ ثِ جسٍل 

هىبًیعم  ّبی اضتجبؼی ثط سالهت سبظهبًی تبثیط زاضز، ثسیي هؼٌی ثب  ( هی ثبضس وِ هی تَاى ًتیجِ گطفت000/0هؼٌبزاضی )

 افعایص هىبًیعم ّبی اضتجبؼی، سالهت سبظهبًی افعایص هی یبثس.

 : آزمًن َمبستگی اسپیرمه2جديل 

 سالهت سبظهبًی آهبضُ هتغیط

 هىبًیعم ّبی اضتجبؼی

ظطیت ّوجستگی 

 اسپیطهي
(**)569/0  

 000/0 سؽح هؼٌبزاضی

 297 سازتؼ

 معىادار است 55/5** در سطح            

( ٍ سؽح 373/0، ظطایت ّوجستگی اسپیطهي )3ثطای فطظیِ زٍم اظ آظهَى ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضس. ثبتَجِ ثِ جسٍل 

ٌی ثب ( هی ثبضس وِ هی تَاى ًتیجِ گطفت هطبضوت جَیی سبظهبًی ثط سالهت سبظهبًی تبثیط زاضز، ثسیي هؼ000/0هؼٌبزاضی )

 افعایص هطبضوت جَیی سبظهبًی، سالهت سبظهبًی افعایص هی یبثس.

 : آزمًن َمبستگی اسپیرمه3جديل 

 سالهت سبظهبًی آهبضُ هتغیط

 هطبضوت جَیی سبظهبًی

ظطیت ّوجستگی 

 اسپیطهي
(**)373/0  

 000/0 سؽح هؼٌبزاضی

 297 تؼساز

 معىادار است 55/5** در سطح            

( ٍ سؽح 352/0، ظطایت ّوجستگی اسپیطهي )4سَم اظ آظهَى ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضس. ثبتَجِ ثِ جسٍل ثطای فطظیِ 

( هی ثبضس وِ هی تَاى ًتیجِ گطفت وِ ٍفبزاضی ٍ تؼْس وبضوٌبى ثط سالهت سبظهبًی تبثیط زاضز، ثسیي هؼٌی ثب 000/0هؼٌبزاضی )

 فعایص هی یبثس.افعایص ٍفبزاضی ٍ تؼْس وبضوٌبى، سالهت سبظهبًی ا

 : آزمًن َمبستگی اسپیرمه4جديل 

 سالهت سبظهبًی آهبضُ هتغیط

  352/0(**)ظطیت ّوجستگی  ٍفبزاضی ٍ تؼْس وبضوٌبى
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 اسپیطهي

 000/0 سؽح هؼٌبزاضی

 297 تؼساز

 معىادار است 55/5** در سطح            

( ٍ 451/0، ظطایت ّوجستگی اسپیطهي )5َجِ ثِ جسٍل اظ آظهَى ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضس. ثبت چْبضمثطای فطظیِ 

( هی ثبضس وِ هی تَاى ًتیجِ گطفت ضٍحیِ وبضی وبضوٌبى ثط سالهت سبظهبًی تبثیط زاضز، ثسیي هؼٌی ثب 000/0سؽح هؼٌبزاضی )

 افعایص ضٍحیِ وبضی وبضوٌبى، سالهت سبظهبًی افعایص هی یبثس.

 : آزمًن َمبستگی اسپیرمه5جديل 

 سالهت سبظهبًی آهبضُ هتغیط

 ضٍحیِ وبضی

ظطیت ّوجستگی 

 اسپیطهي
(**)451/0  

 000/0 سؽح هؼٌبزاضی

 297 تؼساز

 معىادار است 55/5** در سطح            

( ٍ سؽح 652/0، ظطایت ّوجستگی اسپیطهي )6ثطای فطظیِ پٌجن اظ آظهَى ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضس. ثبتَجِ ثِ جسٍل 

( هی ثبضس وِ هی تَاى ًتیجِ گطفت اذاللیبت ثط سالهت سبظهبًی تبثیط زاضز، ثسیي هؼٌی ثب افعایص اذاللیبت، 000/0هؼٌبزاضی )

 سالهت سبظهبًی افعایص هی یبثس.

 : آزمًن َمبستگی اسپیرمه6جديل 

 سالهت سبظهبًی آهبضُ هتغیط

 اذاللیبت

(**) ظطیت ّوجستگی اسپیطهي 652/0  

000/0 سؽح هؼٌبزاضی  

ازتؼس  297 

 معىادار است 55/5** در سطح            

( ٍ سؽح 254/0، ظطایت ّوجستگی اسپیطهي )7ثطای فطظیِ ضطن اظ آظهَى ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضس. ثبتَجِ ثِ جسٍل 

ؼٌی ثب ( هی ثبضس وِ هی تَاى ًتیجِ گطفت اػتجبض ٍ ضْطت سبظهبًی ثط سالهت سبظهبًی تبثیط زاضز، ثسیي ه000/0هؼٌبزاضی )

 افعایص اػتجبض ٍ ضْطت سبظهبًی، سالهت سبظهبًی افعایص هی یبثس.

 : آزمًن َمبستگی اسپیرمه7جديل 

 سالهت سبظهبًی آهبضُ هتغیط

  254/0(**)ظطیت ّوجستگی  اػتجبض ٍ ضْطت سبظهبًی
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 اسپیطهي

 000/0 سؽح هؼٌبزاضی

 297 تؼساز

 معىادار است 55/5** در سطح            

( ٍ سؽح 235/0، ظطایت ّوجستگی اسپیطهي )8طظیِ ّفتن اظ آظهَى ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضس. ثبتَجِ ثِ جسٍل ثطای ف

( هی ثبضس وِ هی تَاى ًتیجِ گطفت ضٌبسبیی ػولىطز ثط سالهت سبظهبًی تبثیط زاضز، ثسیي هؼٌی ثب افعایص 000/0هؼٌبزاضی )

 .ضٌبسبیی ػولىطز، سالهت سبظهبًی افعایص هی یبثس

 : آزمًن َمبستگی اسپیرمه8جديل 

 سالهت سبظهبًی آهبضُ هتغیط

 ضٌبسبیی ػولىطز

(**) ظطیت ّوجستگی اسپیطهي 235/0  

000/0 سؽح هؼٌبزاضی  

 297 تؼساز

 معىادار است 55/5** در سطح            

( ٍ 345/0وجستگی اسپیطهي )، ظطایت 9ّثطای فطظیِ ّطتن اظ آظهَى ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضس. ثبتَجِ ثِ جسٍل 

( هی ثبضس وِ هی تَاى ًتیجِ گطفت هسیط ّسف ثط سالهت سبظهبًی تبثیط زاضز، ثسیي هؼٌی ثب افعایص 000/0سؽح هؼٌبزاضی )

 هسیط ّسف، سالهت سبظهبًی افعایص هی یبثس.

 : آزمًن َمبستگی اسپیرمه9جديل 

 سالهت سبظهبًی آهبضُ هتغیط

 هسیط ّسف

یطهيظطیت ّوجستگی اسپ  (**) 345/0  

000/0 سؽح هؼٌبزاضی  

 297 تؼساز

 معىادار است 55/5** در سطح            

( ٍ سؽح 010/0، ظطایت ّوجستگی اسپیطهي )10ثطای فطظیِ ًْن اظ آظهَى ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضس. ثبتَجِ ثِ جسٍل 

 سبظهبًی تبثیط هؼٌبزاضی ًساضز.  ( هی ثبضس وِ هی تَاى ًتیجِ گطفت ضّجطی ثط سالهت000/0هؼٌبزاضی )

 : آزمًن َمبستگی اسپیرمه15جديل 

 سالهت سبظهبًی آهبضُ هتغیط

 ضّجطی

(**) ظطیت ّوجستگی اسپیطهي 010/0  

911/0 سؽح هؼٌبزاضی  

 297 تؼساز

 معىادار است 55/5** در سطح            

( ٍ 326/0، ظطایت ّوجستگی اسپیطهي )11جِ ثِ جسٍل ثطای فطظیِ زّن اظ آظهَى ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضس. ثبتَ

( هی ثبضس وِ هی تَاى ًتیجِ گطفت تَسؼِ وبضوٌبى ثط سالهت سبظهبًی تبثیط زاضز، ثسیي هؼٌی ثب 000/0سؽح هؼٌبزاضی )

 افعایص تَسؼِ وبضوٌبى، سالهت سبظهبًی افعایص هی یبثس.
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 : آزمًن َمبستگی اسپیرمه11جديل 

بظهبًیسالهت س آهبضُ هتغیط  

 تَسؼِ وبضوٌبى

(**) ظطیت ّوجستگی اسپیطهي 326/0  

000/0 سؽح هؼٌبزاضی  

 297 تؼساز

 معىادار است 55/5** در سطح            

( ٍ 421/0، ظطایت ّوجستگی اسپیطهي )12ثطای فطظیِ یبظزّن اظ آظهَى ّوجستگی اسپیطهي استفبزُ ضس. ثبتَجِ ثِ جسٍل 

ثبضس وِ هی تَاى ًتیجِ گطفت وبثطز هٌبثغ ثط سالهت سبظهبًی تبثیط زاضز، ثسیي هؼٌی ثب افعایص ( هی 000/0سؽح هؼٌبزاضی )

 وبضثطز هٌبثغ، سالهت سبظهبًی افعایص هی یبثس.

 : آزمًن َمبستگی اسپیرمه12جديل 

 سالهت سبظهبًی آهبضُ هتغیط

 وبضثطز هٌبثغ

(**) ظطیت ّوجستگی اسپیطهي 421/0  

000/0 سؽح هؼٌبزاضی  

 297 تؼساز

 معىادار است 55/5** در سطح            

 

 بحث ي وتیجٍ گیری

ّسف اظ اًجبم ایي تحمیك ثطضسی ػَاهل هَثط ثط سالهت سبظهبًی زض ازاضات تطثیت ثسًی استبى آشضثبیجبى غطثی ثَز. ًتبیج تجعیِ 

( 2000اضز. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی الیسى ٍ ویٌگل )ٍ تحلیل فطظیِ اٍل ًطبى زاز وِ اضتجبغ تبثیط هثجتی ثط ضٍی سالهت سبظهبًی ز

ثبیستی ثِ اضتجبؼبت زضٍى سبظهبًی استبى آشضثبیجبى غطثی ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هسئَالى ازاضات تطثیت ثسًی 

 تَجِ ٍیژُ ًطبى زٌّس ٍ اظ ایي ؼطیك سالهت ازاضی ضا زض سبظهبى ثبال ثجطًس.

ٍم ًطبى زاز وِ هیعاى هطبضوت جَیی تبثیط هثجتی ثط ضٍی سالهت سبظهبًی زاضز. ٍ ایي ثب یبفتِ ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطظیِ ز

( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هسئَالى 1380( ثِ ًمل اظ ًَضٍظی )1994(، تسَوَان )1997ّبی هبضسل ثطسیَى )

زض سبظهبى تَجِ ٍیژُ ًطبى زٌّس ٍ اظ ایي ؼطیك  ثبیستی ثِ هطبضوت وبضوٌبىاستبى آشضثبیجبى غطثی ازاضات تطثیت ثسًی 

 سالهت ازاضی ضا زض سبظهبى ثبال ثجطًس.

ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطظیِ سَم ًطبى زاز وِ ٍفبزاضی ٍ تؼْس وبضوٌبى تبثیط هثجتی ثط ضٍی سالهت سبظهبًی زاضز. ٍ ایي ثب 

( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ 1380ی )( ثِ ًمل اظ ًَضٍظ1994(، تسَوَان )1997یبفتِ ّبی هبضسل ثطسیَى )

ثبیستی ٍفبزاضی ٍ تؼْس وبضوٌبى ذَز ضا ثبال ثجطًس ٍ اظ ایي ؼطیك سالهت  استبى آشضثبیجبى غطثی ازاضات تطثیت ثسًیهسئَالى 

 ازاضی ضا زض سبظهبى ثبال ثجطًس.

ثط ضٍی سالهت سبظهبًی زاضز. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطظیِ چْبضم ًطبى زاز وِ ضٍحیِ وبضی تبثیط هثجتی 

ازاضات ( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هسئَالى 1380( ثِ ًمل اظ ًَضٍظی )1994(، تسَوَان )1997هبضسل ثطسیَى )

ٍ اظ ایي  ثبیستی ضٍحیِ وبضی وبضوٌبى ضا اظ ؼطیك هطَق ّبی هبزی ٍ هؼٌَی ثبال ثجطًساستبى آشضثبیجبى غطثی  تطثیت ثسًی

 ؼطیك سالهت ازاضی ضا زض سبظهبى ثبال ثجطًس.

ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطظیِ پٌجن ًطبى زاز وِ اػتجبض ٍ ضْطت سبظهبى تبثیط هثجتی ثط ضٍی سالهت سبظهبًی زاضز. ٍ ایي ثب 

یي هسیطاى ٍ ( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطا1380( ثِ ًمل اظ ًَضٍظی )1994(، تسَوَان )1997یبفتِ ّبی هبضسل ثطسیَى )
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ثبیستی اػتجبض ٍ ضْطت سبظهبى ذَز ضا اظ ؼطیك تىطین اضثبة ضجَع ٍ استبى آشضثبیجبى غطثی  ازاضات تطثیت ثسًیهسئَالى 

 وبضّبی فطٌّگی ثبال ثجطًس ٍ اظ ایي ؼطیك سالهت ازاضی ضا زض سبظهبى ثبال ثجطًس.

جتی ثط ضٍی سالهت سبظهبًی زاضز. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی هبضسل ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطظیِ ضطن ًطبى زاز وِ اذاللیبت تبثیط هث

ازاضات تطثیت ( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هسئَالى 1380( ثِ ًمل اظ ًَضٍظی )1994(، تسَوَان )1997ثطسیَى )

ال ثجطًس ٍ اظ ایي ؼطیك ثبیستی اذاللیبت وبضوٌبى ضا اظ ؼطیك آهَظش ٍ سرٌطاًی ػبلوبى زیٌی ثباستبى آشضثبیجبى غطثی  ثسًی

 سالهت ازاضی ضا زض سبظهبى ثبال ثجطًس.

ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطظیِ ّفتن ًطبى زاز وِ ضٌبسبیی ػولىطز تبثیط هثجتی ثط ضٍی سالهت سبظهبًی زاضز. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی 

ازاضات طایي هسیطاى ٍ هسئَالى ( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبث1380( ثِ ًمل اظ ًَضٍظی )1994(، تسَوَان )1997هبضسل ثطسیَى )

ثبیستی ػولىطز وبضوٌبى ضا اضظیبثی ٍ ضٌبسبیی وٌٌس ٍ اظ آًبى اًتظبضات هؼمَالًِ زاضتِ  استبى آشضثبیجبى غطثی تطثیت ثسًی

 ثبضٌس ٍ اظ ایي ؼطیك سالهت ازاضی ضا زض سبظهبى ثبال ثجطًس.

ط هثجتی ثط ضٍی سالهت سبظهبًی زاضز. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطظیِ ّطتن ًطبى زاز وِ هسیط ّسف تبثی

ازاضات ( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هسئَالى 1380( ثِ ًمل اظ ًَضٍظی )1994(، تسَوَان )1997هبضسل ثطسیَى )

ؼطیك سالهت ازاضی ضا  ثبیستی هسیطّسف وبضوٌبى ضا ضٍضي ٍ اؼالع ضسبًی ًوبیٌس تب اظ ایي استبى آشضثبیجبى غطثی تطثیت ثسًی

 زض سبظهبى ثبال ثجطًس.

 ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطظیِ ًْن ًطبى زاز وِ ضّجطی تبثیطی ثط ضٍی سالهت سبظهبًی ًساضز. 

ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطظیِ زّن ًطبى زاز وِ تَسؼِ وبضوٌبى تبثیط هثجتی ثط ضٍی سالهت سبظهبًی زاضز. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی 

ازاضات ( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هسئَالى 1380( ثِ ًمل اظ ًَضٍظی )1994(، تسَوَان )1997هبضسل ثطسیَى )

ثبیستی تَسؼِ وبضوٌبى ضا اظ ؼطیك اهَظش هْبضت ّبی ٍیژُ ثبال ثجطًس ٍ اظ ایي ؼطیك  استبى آشضثبیجبى غطثی تطثیت ثسًی

 سالهت ازاضی ضا زض سبظهبى ثبال ثجطًس.

حلیل فطظیِ یبظزّن ًطبى زاز وِ وبضثطز هٌبثغ تبثیط هثجتی ثط ضٍی سالهت سبظهبًی زاضز. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی ًتبیج تجعیِ ٍ ت

ازاضات ( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هسئَالى 1380( ثِ ًمل اظ ًَضٍظی )1994(، تسَوَان )1997هبضسل ثطسیَى )

هٌبثغ ضا زض سبظهبى افعایص زٌّس ٍ اظ ایي ؼطیك سالهت ازاضی ضا زض سبظهبى ثبیستی وبضثطز  استبى آشضثبیجبى غطثی تطثیت ثسًی

 ثبال ثجطًس.
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