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 چکیذٌ

 
ٔبدساٖ  تیٕیصٕیی ٚ ثش ویفیت ص٘بضٛ یٔثجت ٍ٘ش ٌشٚٞ یدسٔب٘ ای سٚاٖ اثشثخطی ثش٘بٔٝ ٔذاخّٝسی ثشس دس پژٚٞص حبضش ثٝ

٘فش اص  50پشداختٝ ضذٜ است. ایٗ تحمیك ثش سٚی  94-95ٔمغغ ٔتٛسغٝ دختش ضٟش اصفٟبٖ دس سبَ تحصیّی  آٔٛصاٖ دا٘ص

یشی تصبدفی ا٘دبْ ضذ. افشاد تحت ٔغبِؼٝ ثٝ دٚ ٌ ٕ٘ٝ٘ٛٔمغغ ٔتٛسغٝ دختشا٘ٝ ضٟش اصفٟبٖ وٝ ثٝ صٛست  آٔٛصاٖ دا٘صٔبدساٖ 

 ،ییص٘بضٛص٘ذٌی ثش ویفیت  یٔثجت ٍ٘ش ٌشٚٞ یدسٔب٘ ای سٚاٖ اثشثخطی ثش٘بٔٝ ٔذاخٌّٝشٜٚ آصٔبیص ٚ وٙتشَ تمسیٓ ٚ 

وٝ تفبٚت دٞذ  ٘طبٖ ٔی spssافضاس  افشاد ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفت. ٘تبیح ایٗ ثشسسی ثب استفبدٜ اص ٘شْثش سٚی ایٗ  ت،یٕیصٕ

 001/0؛=09/32f) ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ ٌشٜٚ آصٔبیص دس ٔتغیش صٕیٕیت ص٘بضٛیی افضایص ٔؼٙبداسی داضتٝ است

p< عجك ٘تبیح تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ ٌشٜٚ آصٔبیص دس ٔتغیش ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی ٘یض افضایص ٔؼٙبداسی .)

 .(>p 0001/0؛f =23/67) داضتٝ است

 

 ص٘بضٛی. صٕیٕت ص٘بضٛیی، ویفیت ٍ٘ش، ٔثجت دسٔب٘ی سٚاَٖاي کلیذي:  ياشٌ
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 مقذمٍ

 ثٝ ضىُ ص٘ذٌی حفؼ تٟٙب لشٖ ایٗ دس .است دادٜ سخ ص٘ذٌی ثٝ ٘سجت آدٔی دیذٌبٜ دسثبسٜ چطٍٕیشی تغییشات حبضش لشٖ دس

 یذس سٚضٗ، ضؼیشی، )٘بئیٙیبٖ، ٛدض یٔ تّمی خٛأغ اسبسی تالش ،1ص٘ذٌی ویفیت یاستمب ثّىٝ ٘یست، ٔغّٛة ٔؼَٕٛ

2فشیص. (1384 ،خبٔی ٚ یٔحٕذ
ص٘ذٌی  ویفیت وٝ است ثٛدٜ ثطش آسصٚی ٕٞٛاسٜ ٔغّٛة، ص٘ذٌی ویفیت داضتٗ است ٔؼتمذ 

 یتسضب ػبِی، است ٕٔىٗ وٝ است ػٕش یٞب سبَآٖ  اص ٔٙظٛس ٚ ٌیشد یٔ وٕیت لشاس ٔمبثُ ٘مغۀ دس پٟٙبٖ یب آضىبس ضىُ ثٝ

اصغالحبت  اص آٖ تٛصیف ثشای ٚ است 3ص٘بضٛیی ص٘ذٌی ویفیت ص٘ذٌی، ویفیت ٞبی یغٝح اص ثبضذ.یىی ثخص ِزت ٚ یضآٔ

 (1972،  4اسپٙیش ٚ ضذٜ است )ِیٛایض استفبدٜ تؼٟذ ٚ یىپبسچٍی ضبدٔب٘ی، سضبیت، سبصٌبسی، لجیُ اص ثسیبسی

 سبصٌبسی ص٘بضٛیی، ثجبت 6ص٘بضٛیی ٔٛفمیت ،5ص٘بضٛیی ص٘ذٌی اص ضبدی ػٙٛاٖ ثٝ ٔتفبٚتی ٞبی صٛست ثٝ ص٘بضٛیی ص٘ذٌی ویفیت

 سٝ. ٘یست سٛیٝ یه ٚ خغی ص٘بضٛیی ویفیت ثش ٔؤثش ػٛأُ تأثیش. است وبسسفتٝ ثٝ ص٘بضٛیی سضبیت چیض ٞش اص ثیص 7ٚص٘بضٛیی

 ػٙٛاٖ ثٝ تٛاٖ ٔی سا صٚخیٗ تؼبّٔی فشایٙذٞبی ٚ سٚاٖ سالٔت ٚ ضخصیتی ،تیثبف ٚ ای یٙٝصٔ ػٛأُ یؼٙی ػٛأُ، اص دستٝ

 تؼبّٔی فشایٙذٞبی ٚ وٕتشیٗ ثبفتی ٚ ای صٔیٙٝ ػٛأُ. ٌشفت ٘ظش دس ص٘بضٛیی ص٘ذٌی ثجبت ٚ ویفیت وٙٙذٜ ثیٙی پیص ػٛأُ

 تٛاٖ ٔی ٞب آٖ تغییش ٚ ػٛأُ ایٗ تؼییٗ ثب .است داضتٝ ص٘بضٛیی ص٘ذٌی ثجبت ٚ ویفیت ثیٙی پیص دس سا سٟٓ تشیٗ ثیص صٚخیٗ،

 .(1994،ِٕٞٛٗ ٚ السسٖٛ) وشد بداید تغییش اصدٚاج ویفیت دس

 وٙذ ٔی اضبسٜ صٚخیٗ ثیٗ تؼبُٔ ٚلٛع ثٝ صٕیٕیت .است صٕیٕیت وٕجٛد، سٚاثظ دس آضفتٍی ٟٔٓ یٞب ضبخص اص یىی أشٚصٜ

 خصٛصی افىبس ٚ ػٕیك احسبسبت تجبدَ ٔستّضْ صٕیٕیت ا٘دبٔذ. یٔ آ٘بٖ ٔیبٖ دس تٛخٝ ٚ ػطك ٘ضدیىی، احسبس ثٝ وٝ

 ثٝ آضفتٝ صٚخیٗ وٝ یوٙٙذ. دسحبِ ٔی أٙیت احسبس یىذیٍش وٙبس دس ٞستٙذ صٕیٕی ثبٞٓ حمیمتبً وٝ ا٘سبٖ دٚ. است ضخصی

 (.1392أیشی، ) وٙٙذ ٔی ٔحجت ٚ ٘ضدیىی ،صٕیٕیت اثشاص یىذیٍش ثٝ وٓ خیّی سٚصٔشٜ عٛس

 ٔختّف ٞبی¬صٔیٙٝ دس ؤثشٔ ػّٕىشد خٟت دس افشاد تٛا٘بیی ثش ٚ ضٙبختی سٚاٖ فیضیىی، ثٟضیستی ثش صٕیٕب٘ٝ سٚاثظ ٕٞچٙیٗ

. ضٛد¬ٔی تمٛیت خبصی ٞیدب٘ی پیٛ٘ذٞبی ٚسیّٝ ثٝ صٕیٕب٘ٝ سٚاثظ اثمبء ٚ ایدبد. است ٔؤثش ضغّی ٚ خب٘ٛادٌی فشدی،

 ضٙبختی سٚاٖ ٚ خسٕی سالٔت ٘بساضی وٙٙذٜ سٚاثظ داسد، ثش دس سا ٔثجتی پیبٔذٞبی ٚ ٔٙبفغ ص٘ذٌی دس سبِٓ سٚاثظ ٕٞچٙبٖ وٝ

 فشص٘ذاٖ ٚ ٕٞسش ٚاِذیٗ، چٖٛ ص٘ذٌی ٘ضدیه افشاد ثب ػبعفی ثستٍی دَ ٚ صٕیٕب٘ٝ ساثغٝ داضتٗ. ا٘ذاصد¬یٔ ثٝ خغش سا افشاد

8ٍ٘شی ٔثجت ضٙبسی سٚاٖ .(1387ثغال٘ی، ) است ثطشی ٘یبصٞبی تشیٗ ٟٔٓ اص یىی
9سّیٍٕٗ تٛسظ 

 1990 دٞٝ اٚاخش دس 

ٞبی  خٙجٝ ثٝ تٛخٝ خبی ثٝ وٝ است ایٗ سٚیىشد ایٗ ّیاص اٞذاف اص است. یىی اسائٝ ضذٜ یىٓٚ  ثیست لشٖ آغبص ٚ ٔیالدی

٘بتٛا٘ی  ثٝ ٔفشط تٛخٝ خبی ثٝ ٍ٘ش ٔثجت ضٙبسی . سٚاٖلشاسداد ٔذ٘ظش سا ا٘سبٖ ضخصیت ٔثجت ٞبی ثیٕبسٌٛ٘ٝ، خٙجٝ ٚ ٔشضی

 .است ٜٔتٕشوض ضذ ثیٙی خٛش ٚ ٔسئّٝ حُ لذست ثشدٖ، ِزت صیستٗ، ضبد ٔثُ ا٘سبٖ ٞبی ییتٛا٘ب ثش ثطشی یٞب ضؼفٞبٚ 

ی دٚست ٘ٛع وٙٙذ، تشی ثیص ٚ خٛضی ِزت احسبس تٛا٘ٙذ یٔ افشاد آٖ اص استفبدٜ ثب وٝ است ٞبیی یٜٛض وطف یىشدسٚ ایٗ ٞذف

 ،سّیٍٕٗ ٚ 10سٖٛ ایفب وٙٙذ )پیتش ی ساتش خستٝ ثش اختٕبػی ٘مص ٚ ضغّی خب٘ٛادٌی، ٞبی یظٔح خّك دس ٚ وٙٙذ اثشاص سا خٛد

2006.) 
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ضبدوبٔی افشاد است. ضیٛع صیبد افسشدٌی دس  ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ یتٛإ٘ٙذٍ٘ش سٚضی وبسآٔذ خٟت افضایص  ی دسٔبٖ ٔثجتٞب آٔٛصش

ی دسٔبٖ ٔثجت ٍ٘ش ٔٛخت افضایص ٞب آٔٛصشسشاسش خٟبٖ ٔٛخت وبٞص ٔیضاٖ سضبیت اص ص٘ذٌی ضذٜ است وٝ دس پژٚٞطی 

 پٙبٞی(. 2009،  1اس٘ست، ٌیّٟبْ، پٛیچ ٚ ِیٙىیٗ ضبدوبٔی، احسبس ٔثجت، ص٘ذٌی ٔؼٙبداس ٚ ٔتؼٟذا٘ٝ دس افشاد ضذ )سّیٍٕٗ،

 ٞبی یتٛإ٘ٙذ دس ص٘ذٌی ویفیت ثش ثٟجٛد ٔجتٙی ٌشا ٔثجت یدسٔب٘ تأثیش سٚاٖ وٝ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سسیذ یا ٔغبِؼٝ( دس 1394دسچٝ )

ثٝ  یپژٚٞطعی  (1394ٚ ٕٞىبساٖ )وشٔی  .ثٛد وٙتشَ ٌشٜٚ اص ثبالتش یٔؼٙبداس ضىُ ثٝ آٔٛصش ٌشٜٚ ثبصداسی ٚ خٛد ضخصیتی

ٚ اص  ضٛد ٔییشٔٙغمی، افضایص ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی غایٗ ٘تیدٝ سسیذ وٝ آٔٛصش تفىش ٔثجت ثبػث وبٞص ثبٚسٞبی 

افضایص سضبیت  ٔثجت ٍ٘ش ثبػث یٞب ( ٘طبٖ داد آٔٛصش1393) یٕٛسیت پژٚٞص وٙذ. یٔٞبی ص٘ذٌی صٚخیٗ خٌّٛیشی  یتآس

 ٔتغیش سٝ ٞش دس آصٔبیص ٌشٜٚ یٞب صٚج( ٘طبٖ داد 1392٘ژاد ) ژٚٞص سبسبٖ. پص٘بضٛیی ٚ ٔٙجغ وٙتشَ دسٚ٘ی ضذٜ است

 وشد٘ذ پیذا افضایص ٔتغیش سٝ ٞش ٚ داد٘ذ ٘طبٖ ٔؼٙبداس تغییش ٌٛاٜ، ٌشٜٚ ثٝ ٘سجت صٕیٕیت ٚ خٙسی سضبیت سضبیت ص٘بضٛیی،

 ٚ ص٘بضٛییسفتبسی دس صٕیٕیت  – ضٙبختی سٚیىشد اسبس ثش استجبعی یٞب ٟٔبست آٔٛصش وٝ ( ٘طبٖ داد1392) أیشیپژٚٞص 

ایٗ ٘تیدٝ سسیذ وٝ خّك  ثٝ ( دس پژٚٞطی1390) یثدستب٘. آسأٖٛ داضتٝ ٔثجت تأثیش آٌبٞی رٞٗ اص ثیطتش ص٘بضٛیی سضبٔٙذی

 آٔٛصش وٝ ٘طبٖ داد (1390٘صش ) پژٚٞصیٙب٘ٝ ساثغٝ ٔثجت ٚ خّك ثذثیٙب٘ٝ ساثغٝ ٔٙفی ثب سضبیت ص٘بضٛیی داسد. ث خٛش

 .است داضتٝ ٔؼٙبداس تأثیش ٗیصٚخ تیٕیصٕ ٚ تؼٟذ ثش یسفتبس -یضٙبخت سجه ثٝ یخٙس ا٘تظبسات ٚٞب  ٍ٘شش ثٟجٛد یٌشٚٞ

 وّی صٕیٕیت افضایص ثبػث ٌشٚٞی ضیٜٛ ثٝ ٕٞذِی ٟٔبست آٔٛصش وٝ پژٚٞطی ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سسیذ ( دس1388) یسؼبدت

داد٘ذ چٙیٗ  ا٘دبْ وٝ ثش سٚی ٌشٚٞی اص صٚخیٗ خٛاٖپژٚٞص خٛد  دس (2013) 2ثشادثبسی ٚ فیٙیچبْ ٔی ضٛد. ٘یىبَ، ٞب صٚج

 ثٟجٛد ٚ تؼبسضبت ص٘بضٛیی وبٞص ٔٙفی، ٞبی یدبٖٞ وٙتشَ دس استجبعی-ضٙبختی یٞب ٟٔبست ٘تیدٝ ٌشفتٙذ وٝ آٔٛصش

( دس پژٚٞطی ثٝ ایٗ ٘تبیح دست یبفتٙذ وٝ 2013) ٚ ٕٞىبساٖ 3است. ٔیضس ٔؤثش صٚخیٗ ػبعفی صٕیٕیت ٚ استجبعی اٍِٛٞبی

پژٚٞطی ٘طبٖ داد  ( دس2013) 4است. چبٖ داضتٝ تش ٔسٗ ٚ سبَ یبٖٔ ص٘بٖ ص٘ذٌی ویفیت ثش ٔؼٙبداسی تأثیش آٔٛصش یٗا

 دس سا ٌزضت (2006) 5ٕٞىبساٖ ٚ ص٘ذٌی افشاد ٔیجبضذ. فیٙچبْ ویفیت ٚ ٔیضاٖ ثٟضیستی ای دس وٙٙذٜ ییٗتؼ ػبُٔ ثخطص

 ساثغٝ ویفیت ٚ ٌزضت ثیٗ ٔثجتی استجبط وٝ ثٛد آٖ اص حبوی ٔغبِؼٝ یٗا ٘تبیح .لشاسداد٘ذ ثشسسی ٔٛسد ص٘بضٛیی سٚاثظ حٛصٜ

 ثب ٕٞسش ثٝ ٔثجت ػٛاعف ثشٚص ٚ ٕٞسش سفتبس ( دس پژٚٞص خٛد ٘طبٖ داد وٝ ثیٗ دسن1998) 6داسد. ثشْٚ ٚخٛد ص٘بضٛیی

 ویفیت إٞیت ٔٛسد دس آ٘چٝ ثٝ تٛخٝ ثب داسد. ٚخٛد داسی یٔؼٙ ٔثجت ساثغۀ ص٘ذٌی ثجبت ٚ ویفیت ص٘بضٛیی ص٘بضٛیی، سضبیت

، ییش ٍ٘شش افشادثش تغی ٔثجت ضٙبس سٚاٖ ٔٙبست ثسیبس یشٌزاسیتأث ٚ ییوبس آ ثٝ تٛخٝ ثب ٚ ضذ یٕیت روشصٕ ص٘بضٛیی ٚ

سا ثشسی  آٔٛصاٖ دا٘صیٕیت ٔبدساٖ ٚ صٕ دسٔب٘ی ٔثجت ٍ٘ش سا ثش ویفیت ص٘بضٛیی سٚاٖ یاثشثخط تب داسد ٘ظش دس حبضش پژٚٞص

 وٙذ.
 

 اي پصيَػَ یٍفرض

 ٔؤثش است. آٔٛصاٖ دا٘صدسٔب٘ی ٔثجت ٍ٘ش ثش صٕیٕیت ص٘بضٛیی ٔبدساٖ  ٔذاخّٝ سٚاٖ .1

 ٔؤثش است. آٔٛصاٖ دا٘صدسٔب٘ی ٔثجت ٍ٘ش ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی ٔبدساٖ  ٔذاخّٝ سٚاٖ .2
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 ٔطتُٕ حبضش پژٚٞص ٔؼٝخب ثٛد آصٖٔٛ پس -آصٖٔٛ پیص عشح ثب ٚ آصٔبیطی ٘یٕٝ ٘ٛع اص سٚش ِحبػ ثٝ حبضش پژٚٞص عشح

وٝ ثٝ صٛست تصبدفی اص ثیٗ ٔذاسس  ثٛد. 94-95دثیشستبٖ دختشا٘ٝ ثب٘ٛ ٔدتٟذٜ أیٗ دس سبَ  آٔٛصاٖ دا٘صٔبدساٖ  وّیٝ ثش

عی  دس ضذ ، ثشٌضاسایٗ آٔٛصضٍبٜ خّسٝ تٛخیٟی  آٔٛصاٖ دا٘صٔتٛسغٝ ضٟش اصفٟبٖ ا٘تخبة ضذ، دس ادأٝ ثشای وّیٝ ٔبدساٖ 

 ی آٔٛصضی ٔثجت ٍ٘شی ثٛد٘ذ، ثش٘بٔٝضشوت دس  داٚعّتوٝ  ٘فش 50ٞب آٖ یٗاص ثیی ثب اٞذاف ٚ سٚ٘ذ پژٚٞص، تٛخیٝ عشح ٚ آضٙب

ٞب، اثتذا دٚ ٌشٜٚ ٔٛسد  یآصٔٛد٘پس اص ا٘تخبة ضذ٘ذ.  آصٔبیص ا٘تخبة ٚ ٌشٌٜٚٛاٜ  ٘فشٜ، ٌشٜٚ 25ٌشٜٚ دٚی ثٝ عٛس تصبدفثٝ 

ىش ٔثجت تٛسظ پژٚٞطٍش اخشا ٌشدیذ وٝ دس اثتذا سبختبس ٚ فآٔٛصش ت یٞب والسسٙدص ٔمذٔبتی )پیص آصٖٔٛ( لشاس ٌشفتٙذ. 

 ( 1393، أیشیىش ٔثجت )ثٝ ٘مُ اص فاص ثستٝ آٔٛصضی ت وبسآٔٛصش تفىش ٔثجت تٟیٝ ضذ. ثشای ا٘دبْ ایٗ  یٞب خّسٝ ٔحتٛای

سپس لبِت خّسبت  ،ٌشدیذتذٚیٗ  ٔثجت تفىشبدٜ ضذ ٚ ٘حٜٛ ا٘دبْ آٔٛصش فاست( 1391ٍٔیبس ٔٛئی ) ضذٜ اص وتبة ثشٌشفتٝ

ی فالٜٚ ثش ٘مص فؼبَ ٚ ضشوت دس خّسبت ثٝ ا٘دبْ دادٖ تىبِیػخٛاستٝ ضذ وٝ  ٞب یآٔٛصضی ٔطخص ضذ ٚ پس اص آٖ اص آصٔٛد٘

خّسٝ  10ٞب عی  یآصٔٛد٘سپس ثب خٛد ثیبٚس٘ذ. ٜثپشداص٘ذ ٚ ٘تبیح آٖ سا دس خّسبت آیٙذ ضذ یٞب دادٜ ٔ وٝ دس ٞش خّسٝ ثٝ آٖ

ی یه خّسٝ ٚ ثٝ صٛست ٌشٚٞی، دس سبِٗ اختٕبػبت ا ٞفتٝ، 95تب اسفٙذ  95ثٝ ٔذت دٚ ٔبٜ ٚ٘یٓ اص دی ای  یمٝدل 90

ی ٞب ساٜدثیشستبٖ ثب٘ٛ ٔدتٟذٜ أیٗ ضٟش اصفٟبٖ تحت آٔٛصش لشاس ٌشفتٙذ. دس ٔٛسد ٌشٜٚ آصٔبیص، ٔتغیش ٔستمُ)آٔٛصش 

ٞب آٔٛصضی دادٜ ٘طذ. دس آخشیٗ  آٖ ٚ ثٝ .ٔب٘ذ ثبلی ٘تظبسا ِیست دس ٌٛاٜ ٌشٜٚ وٝ دسحبِیافضایص ٔثجت ا٘ذیطی( اػٕبَ ضذ 

ی صٕیٕیت، ویفیت ص٘بضٛیی ٚ ثٝ دٚ ٌشٜٚ آصٔبیص ٚ ٌٛاٜ اسائٝ ضذ )اخشای پس آصٖٔٛ(. سپس ٞب پشسطٙبٔٝخّسٝ آٔٛصضی 

ٌشدیذ ٚ ثب  ستخشاجا ٞب آصٖٔٛپس آصٖٔٛ سا ثشای ٞش دٚ ٌشٜٚ آصٔبیص ٚ ٌٛاٜ ٔمبیسٝ وشدٜ، اعالػبت خبْ اص  -٘تبیح پیص آصٖٔٛ

 پشداختٝ ضذ. ٞب دادٜثٝ تحّیُ  SPSS افضاس ٘شْ

 

 ي آمًزؼی مثبت وگر بعتٍ

 

 ي آمًزؼی مثبت وگر بعتٍ ي ازا خالصٍ: 1جذيل 

 ٔثجت ٍ٘ش ٌشٜٚ دس ضذٜ ا٘دبْ ٞبی فؼبِیت ٚ خّسبت ٔحتٛای خالصٝ خّسبت

 اَٚ خّسٝ
 ثستٝ ٚ یضٙبس سٚاٖ تٛضیح / ٔشثی ثب ٚ یىذیٍش ثب ٌشٜٚ اػضبی آضٙبیی / ٍ٘ش ٔثجت آٔٛصضی ثش٘بٔٝ ٔؼشفی

 ٔشثٛط یٞبٗ یتٕش ا٘دبْ / ٍ٘ش ٔثجت

 خّسٝ دْٚ
»ٞذف ٚ ٔؼٙب«اصُ  یؼٙی ٔثجت ٍ٘ش، ثستٝ اصُ اِٚیٗ ثب آضٙبییP.O.S.I.T.I.V.E ثستٝ تٛضیح

1 (P) 

 ٔشثٛعٝ یٞبٗ یتٕش ا٘دبْ/ 

 صٔیٙٝ ایٗ دس ثیطتش یٞبٗ یتٕش ا٘دبْ ثب( P) «ٞذف ٚ ٔؼٙب» اصُ ثب ثیطتش آضٙبیی خّسٝ سْٛ

 خّسٝ چٟبسْ
 خٛش اصُ یٞبٗ یتٕش ا٘دبْ (،O) «خٛش ثیٙی» اصُ یؼٙی ،ٔثجت ٍ٘ش ثستٝ اصُ دٚٔیٗ ثب آضٙبیی

 ثیٙی

 خّسٝ پٙدٓ
 استجبعبت»اصُ  یؼٙی ، اصُ سٛٔیٗ ثب آضٙبیی / ساثغٝ ایٗ دس تٕشیٗ ا٘دبْ ٚ( O) ثیٙیش خٛ ثحث ادأٝ

 اصُ ایٗ یٞبٗ یٕشت ا٘دبْ(s) /«اختٕبػی

 خّسٝ ضطٓ
 ا٘دبْ ثب (s« )استجبعبت اختٕبػی»اصُ  ثب ثیطتش آضٙبیی /والسع ضشٚ اص جُل آصٖٔٛ ٔیبٖ ٌشفتٗ

 صٔیٙٝ ایٗ دس ثیطتش یٞبٗ یتٕش

 اصُ ایٗ یٞبٗ یتٕش ا٘دبْ /(I« )سپبسٍضاسی»اصُ  ٔثجت ٍ٘ش، یؼٙی ثستٝ اصُ چٟبسٔیٗ ثب آضٙبیی خّسٝ ٞفتٓ

                                                           
1
 Purpose 
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 اصُ ایٗ یٞبٗ یتٕش ا٘دبْ / (T) «ٔثجت حشف صدٖ» اصُ یؼٙی ٔثجت ٍ٘ش، ثستٝ اصُ پٙدٕیٗ ثب ییآضٙب خّسٝ ٞطتٓ

 خّسٝ ٟ٘ٓ
ٚ  (V« )داٚعّجب٘ٝ فؼبِیتٟبی » (،I« )ثشٚت» اصَٛ یؼٙی ٔثجت ٍ٘ش، ثستٝ آخش اصُ سٝ ثب آضٙبیی

 اصَٛ ایٗ ٔشثٛط یٞبٗ یتٕش ا٘دبْ/(E« )ٚسصضی ٞبی فؼبِیت»

 اختتبٔیٝ خطٗ ثشٌضاسی /ٟ٘بیی ٘ظشسٙدی / ٔغبِت وُ ٔشٚس/والس ضشٚع اص آصٖٔٛ لجُ پس ٌشفتٗ خّسٝ دٞٓ

 

 ظىجػ ابسار

 (QMI) زواؼًیی کیفیت پرظؽىامٍ

دس ایشاٖ تٛسظ خدستٝ ٟٔش، وشایی ٚ سخجی  ضذٜ است ٚ سبختٝ 1تٛسظ ٘ٛستٖٛ 1983٘بضٛیی دس سبَ ص ویفیت پشسطٙبٔٝ

 وبسٌیشی ضص سؤاِی است وٝ ویفیت ص٘بضٛیی سا ثب ثٝ ٝ است. ایٗ پشسطٙبٔٝ یه اثضاسٚ ٔٛسد استفبدٜ لشاسٌشفت ( تشخ1389ٕٝ)

 سؤاَ پشسطٙبٔٝ دس آصٔٛد٘ی دسخٝ ٔٛافمت خٛد سا دس پٙح سٙدذ ٞبی وّی ٔب٘ٙذ )ٔب یه اصدٚاج خٛة داسیٓ( ٔی ػجبست

دسخٝ ٔٛافمت ٘ی یه سؤاَ وّی است آصٔٛد دٞذ. دس سؤاَ ضطٓ وٝ ٔی )وبٔالً ٔٛافك( ٘طبٖ 7)وبٔالً ٔخبِف( تب  1ای اص  دأٙٝ

 ثب سا پشسطٙبٔٝ ایٗ پبیبیی( 2002وٙذ. فیٙچبْ ٚ ٕٞىبساٖ ) )وبٔالً ٔٛافك( اثشاص ٔی1 0)وبٔالً ٔخبِف( تب  1ای اص  خٛد سا دس دأٙٝ

 .ا٘ذ وشدٜ ٌضاسش ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ ٌشٜٚ دٚ ٞش ثشای 96/0وشٚ٘جبخ  آِفبی سٚش اص استفبدٜ

وشٚ٘جبخ  ( ٘یض پبیبیی ایٗ پشسطٙبٔٝ سا ثب استفبدٜ اص سٚش آِفبی2002،؛ ثٝ ٘مُ اص فیٙچبْ ٚ ٕٞىبسا2001ٖ) وشٚن -اسچٙشٔٗ

اِف( ثشای ثشسسی سٚایی سبصٜ ایٗ پشسطٙبٔٝ اص پشسطٙبٔٝ سضبیت  1389) ٌضاسش وشدٜ است. خدستٝ ٟٔش ٚ ٕٞىبساٖ 97/0

ٔؼٙبداس است. دس  ٌضاسش وشد٘ذ وٝ دس سغح 77/0 آٖ سا وشد٘ذ ٚ ضشیت سٚایی سبصٜ استفبدٜ (ENRICH) ص٘بضٛیی ا٘شیچ

ثشسسی ضشیت پبیبیی ایٗ ٔمیبس اص دٚ سٚش آِفبی  دس پژٚٞص حبضش ٘یض ثشای سغح( > p 001/0پژٚٞص حبضش ٘یض ثشای )

 دست آٔذ. ثٝ 98/0سبصی استفبدٜ ضذ وٝ ضشایت پبیبیی ثب استفبدٜ اص ٞشدٚ سٚش ٔزوٛس  ٕٝیوشٚ٘جبخ ٚ دٚ ٘

 

MISصمیمیت زواؼًیی )مقیاض 
2) 

سؤاَ داسد ٚ ثشای سٙدیذٖ ٔیضاٖ صٕیٕیت صٚخیٗ تٙظیٓ ضذٜ است.  17وٝ  ضذٜ سبختٝایٗ ٔمیبس تٛسظ تبٔپسٖٛ ٚ ٚاوش 

تب  91/0وٝ ٕ٘شٜ ثبالتش ٘طب٘ٝ صٕیٕیت ثیطتش است. ایٗ ٔمیبس ثب ضشیت آِفبی  ٞست)ٕٞیطٝ( 7)ٞشٌض( تب 1دأٙٝ ٕ٘شات ثیٗ 

(. ٕ٘شٜ آصٔٛد٘ی اص عشیك خٕغ ٕ٘شات 1379؛ ثٝ ٘مُ اص ثٙبیی، 1983ثشخٛسداس است)ٚاوش ٚ تبٔپسٖٛ،  اص ٕٞسب٘ی خٛثی 97/0

 ضٛد. یٔحبصُ  17ٚ تمسیٓ آٖ ثش ػذد  ٞب سؤاَ

٘فش اص  15( تشخٕٝ ضذٜ است. ثشای تؼییٗ سٚایی ٔحتٛایی ٚ صٛسی، پشسطٙبٔٝ اثتذا تٛسظ 1379ایٗ ٔمیبس تٛسظ ثٙبیی)

صٖ ٚ  100ضذٜ ٚ سٚایی ٔحتٛایی ٚ صٛسی آٖ تأییذ ضذ. سپس پشسطٙبٔٝ ثش سٚی  یثشسسصٖ ٚ ضٛٞش  15اسبتیذ ٔطبٚسٜ ٚ 

 96/0ثٛد٘ذ اخشا ضذ. ضشیت پبیبیی وُ ٔمیبس ثب سٚش آِفبی وشٚ٘جبخ  ضذٜ ا٘تخبةضٛٞش دس ضٟش اصفٟبٖ وٝ ثٝ صٛست تصبدفی 

سؤاالت ٘یض ٘طبٖ دادٜ وٝ  ته تهشیت پبیبیی ثب حزف پشسطٙبٔٝ ثٛد. ٔحبسجٝ ض لجَٛ لبثُثٝ دست آٔذ ٚ حبوی اص پبیبیی 

 (1385تأثیش ٔحسٛسی دس ضشیت پبیبیی ٘ذاسد)اػتٕبدی ٚ ٕٞىبساٖ،  ٞب سؤاَحزف ٞیچ یه اص 
 

 َا یافتٍ

دسٔب٘ی ٔثجت ٍ٘ش، ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات پس آصٖٔٛ دٚ ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ آصٔبیص ثب وٙتشَ ٕ٘شات  خٟت ثشسسی اثشثخطی ٔذاخّٝ سٚاٖ

 اسائٝ ضذٜ است. ثب 5تب  2ٚسیّٝ آصٖٔٛ ٔب٘ىٛا )وٙتشَ ٕ٘شات پیص آصٖٔٛ( ٔمبیسٝ ضذ، وٝ ٘تبیح آٖ دس خذَٚ  ، ثٝپیص آصٖٔٛ

تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ دس ٔتغیشٞبی دٌٔٛشافیه سٗ، سبثمٝ ص٘ذٌی ، تؼذاد فشص٘ذ ٚ ٔذسن تحصیّی تفبٚت ٔؼٙبداسی ثیٗ دٚ ٌشٜٚ 

 سائٝ ضذٜ است(، فمظ ٕ٘شات پیص آصٖٔٛ دٚ ٔتغیش ٚاثستٝ وٙتشَ ضذ.ٞبی خب٘جی ا ٚخٛد ٘ذاضت )٘تبیح آٖ دس ثخص یبفتٝ

                                                           
1
 Norton 

2
 Marital Intimacy Scal 
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 :فراياوی ي درصذ ومًوٍ پصيَػ در متغیر تعذاد فرزوذان2جذيل 

 دسصذ تدٕؼی دسصذ فشاٚا٘ی تؼذاد فشص٘ذ

1 6 12 12 

2 36 72 84 

3 5 10 94 

4 3 6 100 

 ـــ 100 50 وُ

 

س ٔتغیش تؼذاد فشص٘ذاٖ ٘طبٖ دادٜ ضذٜ است. عجك ٘تبیح ثبالتشیٗ فشاٚا٘ی ٚ دسصذ فشاٚا٘ی ٚ دسصذ ٕ٘ٛ٘ٝ پژٚٞص د 2دس خذَٚ 

 ٔشثٛط ثٝ عجمٝ دٚ فشص٘ذ ٚ وٕتشیٗ فشاٚا٘ی ٚ دسصذ ٔشثٛط ثٝ عجمٝ سٝ فشص٘ذ ثٛدٜ است.

 

 :فراياوی ي درصذ ومًوٍ پصيَػ در متغیر مذرک تحصیلی3جذيل 

 دسصذ تدٕؼی دسصذ فشاٚا٘ی ٔذسن تحصیّی

 28 28 14 پّٓدی صیش

 94 68 34 دیپّٓ

 100 4 2 دیپّٓ ٚ ثبالتش فٛق

 ــ 100 50 وُ

 

، فشاٚا٘ی ٚ دسصذ ٕ٘ٛ٘ٝ پژٚٞص دس ٔتغیش ٔذسن تحصیّی ٘طبٖ دادٜ ضذٜ است. عجك ٘تبیح ثبالتشیٗ فشاٚا٘ی 3دس خذَٚ ضٕبسٜ 

 ثٛدٜ است. ّٓ ٚ ثبالتشدیپ ٚ دسصذ ٔشثٛط ثٝ عجمٝ دیپّٓ ٚ وٕتشیٗ فشاٚا٘ی ٚ دسصذ ٔشثٛط ثٝ عجمٝ فٛق

 

 :میاوگیه ي اوحراف اظتاوذارد ظه ي ظابقٍ زوذگی ومًوٍ پصيَػ4جذيل 

 ا٘حشاف استب٘ذاسد ٔیبٍ٘یٗ ٌشٜٚ ٔتغیش

 سٗ
 94/2 64/39 وٙتشَ

 77/2 04/40 آصٔبیص

 سبثمٝ ص٘ذٌی
 42/5 72/17 وٙتشَ

 21/4 16/20 آصٔبیص

 

ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف استب٘ذاسد ٕ٘ٛ٘ٝ پژٚٞص دس ٔتغیش سٗ ٚ سبثمٝ ص٘ذٌی دس دٚ ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ آصٔبیص ٘طبٖ  4دس خذَٚ ضٕبسٜ 

 دادٜ ضذٜ است. عجك ٘تبیح ٔیبٍ٘یٗ سٗ ٚ سبثمٝ ص٘ذٌی دس ٌشٜٚ آصٔبیص ثیطتش اص ٌشٜٚ وٙتشَ ثٛدٜ است.
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 َػ در دي گريٌ کىترل ي آزمایػ: میاوگیه ي اوحراف اظتاوذارد متغیرَاي پصي5جذيل 

 ا٘حشاف استب٘ذاسد ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیش ٔشحّٝ ٌشٜٚ

 آصٔبیص

 پیص آصٖٔٛ
 56/14 12/72 صٕیٕیت ص٘بضٛیی

 17/6 32/27 ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی

 پس آصٖٔٛ
 24/14 28/90 صٕیٕیت ص٘بضٛیی

 87/5 32/36 ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی

 وٙتشَ

 پیص آصٖٔٛ
 37/20 56/76 صٕیٕیت ص٘بضٛیی

 86/8 08/29 ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی

 پس آصٖٔٛ
 61/18 20/76 صٕیٕیت ص٘بضٛیی

 83/8 64/29 ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی

 

ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف استب٘ذاسد ٕ٘ٛ٘ٝ پژٚٞص دس ٔتغیش صٕیٕیت ص٘بضٛیی ٚ ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی ٘طبٖ  5دس خذَٚ ضٕبسٜ 

ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ثٝ صٕیٕیت ص٘بضٛیی دس ٔشحّٝ پس آصٖٔٛ ثٛدٜ ٚ وٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط  دادٜ ضذٜ است. عجك ٘تبیح ثبالتشیٗ

 ثٝ ٔتغیش ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی ٞست.

خٟت ثشسسی اثشثخطی ٔذاخّٝ سٚاٖ دسٔب٘ی ٔثجت ٍ٘ش، ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات پس آصٖٔٛ دٚ ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ آصٔبیص ثب وٙتشَ ٕ٘شات 

 اسائٝ ضذٜ است. 9تب  6شَ ٕ٘شات پیص آصٖٔٛ( ٔمبیسٝ ضذ، وٝ ٘تبیح آٖ دس خذَٚ پیص آصٖٔٛ، ثٛسیّٝ آصٖٔٛ ٔب٘ىٛا )وٙت

 

 :آزمًن باکط برابري ماتریط َاي کًاریاوط6جذيل 

 آصٖٔٛ ثبوس 19/30

69/4 F 

6 df1 

69/1 df2 

001/0 Sig. 

ٞب  تغیشٞبی ٚاثستٝ دس ٌشٜٚضذٜ ٔ آصٖٔٛ ثبوس خٟت ثشسسی فشض صفش ثشاثشی ٔبتشیس وٛاسیب٘س ٔطبٞذٜ 6دس خذَٚ ضٕبسٜ 

ضٛد)سد فشض صفش(. اِجتٝ ثب تٛخٝ ثٝ  دٞذ وٝ فشض ثشاثشی وٛاسیب٘س ٞب تأییذ ٕ٘ی ٘طبٖ ٔی اسائٝ ضذٜ است. ٘تبیح ایٗ آصٖٔٛ

 (.1386ٞبی فٛق ضشٚست ٘ذاسد)ِٔٛٛی،  فشض ٘فش( است، سػبیت پیص 25ٞب ٔسبٚی) ایٙىٝ حدٓ ٌشٜٚ

 

 :وتایج آزمًن ماوکًا7جذيل 

 ص آٔبسیضبخ

 ٔتغیش
 تٛاٖ آصٖٔٛ ا٘ذاصٜ اثش سغح ٔؼٙبداسی F اسصش

 

 ٌشٜٚ

 1 685/0 0001/0 18/31 685/0 اثشپیالیی

 1 685/0 0001/0 18/31 315/0 الٔجذا ٚیّىض

 1 685/0 0001/0 18/31 17/2 اثشٞبتّیًٙ

 1 685/0 0001/0 18/31 17/2 تشیٗ سیطٝ سٚی ثضسي
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صٛست  ٘طبٖ ٔیذٞذوٝ ثیٗ سٙتشٚئیذٞبی ٔتغیشٞبی ٚاثستٝ دس دٚ ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ آصٔبیص ثٝ 7 ٘تبیح آصٖٔٛ ٔب٘ىٛا دس خذَٚ

ثٛدٜ ٚ تٛاٖ آٔبسی آصٖٔٛ یه  685/0ٚ عجك ٘تبیح ا٘ذاصٜ اثش حبصُ اص ٔذاخّٝ  (=0001/0pوّی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚخٛد داسد)

 فش ثٛدٜ است.ثٛدٜ است، وٝ ثذاٖ ٔؼٙی است وٝ احتٕبَ تأییذ فشضیٝ یه ثٝ اضتجبٜ ص

 

 :وتایج آزمًن لًیه براي آزمًدن برابري یا وابرابري ياریاوط َا8جذيل 

 سغح ٔؼٙبداسی 2دسخٝ آصادی 1دسخٝ آصادی  F ٔتغیش

 51/0 48 1 42/0 صٕیٕیت ص٘بضٛیی

ویفیت ص٘ذٌی 

 ص٘بضٛیی
42/6 1 48 01/0 

 

( تفبٚت p>0.05)05/0ثٛدٖ سغح ٔؼٙبداسی اص ٔالن  تش دٞذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ثضسي ٘طبٖ ٔی 8٘تبیح آصٖٔٛ ِٛیٗ دس خذَٚ 

ضٛد. أب دس ٔتغیشٞبی  ٞب سد ٕ٘ی سدایی ِزا فشض صفش ٔجٙی ثش ثشاثشی ٚ ٚاسیب٘س ٞب دس ٔتغیش صٕیٕیت ص٘بضٛیی ٔؼٙبداس ٘جٛدٜ،

 ٞبی ٘ب ض اص آصٖٔٛفش ضٛد. ثب تٛخٝ ثٝ سد ضذٖ ایٗ پیص ٞب سد ٔی ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی فشض صفش ٔجٙی ثش ثشاثشی ٚاسیب٘س

فشض فٛق سا دس ٘تبیح  تٛاٖ سد ضذٖ پیص پبسأتشیه ٔؼبدَ ٔب٘ىٛا استفبدٜ ضذ ٚ ٘تبیح حبوی اص ػذْ تغییش ٘تبیح ثٛد، ِزا ٔی

 (.1391تأثیش دا٘ست )ِٔٛٛی،  ثی

 

 : وتایج آزمًن تحلیل کًاریاوط چىذ متغیرٌ فرضیات اصلی9جذيل 

 ٞب ضبخص ٔٙجغ
ٔدٕٛع 

 ٔدزٚسات

دسخٝ 

 دیآصا

ٔیبٍ٘یٗ 

 ٔدزٚسات
F 

 سغح

 ٔؼٙبداسی

 ا٘ذاصٜ

 اثش

 تٛاٖ

 آصٖٔٛ

ٜٚ
ٌش

 

 1 416/0 0001/0 09/32 17/3564 1 17/3564 صٕیٕیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی

 1 599/0 0001/0 23/67 06/826 1 06/826 ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی

 

ٔتغیش صٕیٕیت ص٘بضٛیی افضایص ٔؼٙبداسی دٞذ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ ٌشٜٚ آصٔبیص دس  ٘طبٖ ٔی 9٘تبیح خذَٚ 

ثٙبثشایٗ عجك ٘تبیح تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ ٌشٜٚ آصٔبیص دس ٔتغیش ویفیت (>p 001/0؛=09/32fداضتٝ است)

 ضٛد. ، ثٙبثشایٗ فشضیٝ ٞبی پژٚٞص ٘یض تأییذ ٔی(>p 0001/0؛f =23/67ص٘ذٌی ص٘بضٛیی ٘یض افضایص ٔؼٙبداسی داضتٝ است )

 

 گیري بحث ي وتیجٍ

 تحّیُ ٘تبیح صٕیٕیت ثٛد ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی ٚ ثش ٌشٚٞی ضیٜٛ ثٝ ٍ٘ش ٔثجت دسٔب٘ی سٚاٖ تأثیش ثشسسی پژٚٞص ف ایٗٞذ

 ضذٜ پس آصٖٔٛ ٔشحّٝ ص٘بضٛیی دس ص٘ذٌی ویفیتصٕیٕیت ٚ  افضایص ثبػث وّی ثٝ عٛس ٞب آٔٛصش ایٗ وٝ داد ٘طبٖ وٛاسیب٘س

 ٚ ٘یىبَ ٞبی پژٚٞص ثبدسٔب٘ی ٔثجت ثش صٕیٕیت ص٘بضٛیی  ی سٚاٖاثشثخطیٗ ٔغبِؼٝ ٔجٙی ثش ٕٞچٙیٗ ثیٗ ٘تبیح ا.است

( ٕٞسٛیی ٚخٛد 1388( ٚ سؼبدتی )1390(، ٘صش )1392)أیشی  (،1392سبسبٖ ٘ژاد )، (1393) یٕٛسیت، (2013) ٕٞىبساٖ

 داسد یٔ. ٚی ثیبٖ ثبضٙذ یٌٔبسٚصی لبثُ تجییٗ ی افضایص صٕیٕیت صٖ ٚ ضٛٞش اص دیذٌبٜ ثبٞب سٚشثش اسبس  ٞب بفتٝایٗ ی داسد.
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ٞب ثشای ا٘تمبَ سٚضٗ، صحیح ٚ ٔؤثش افىبس، احسبسبت،  ثٝ تٛا٘بیی آٖ وٙٙذ ٔیایدبد  ضبٖ ساثغٝوٝ ػٕك صٕیٕیتی وٝ دٚ ٘فش دس 

دبد یب افضایص صٕیٕیت ٚ آسصٚٞبیطبٖ ثستٍی داسد، ثٙبثشایٗ یبدٌیشی استجبط وبسآٔذ، اِٚیٗ ٌبْ دس فشایٙذ ای ٞب خٛاستٝ٘یبصٞب، 

، استجبط وٙٙذ ٔییی وٝ ثشای ٔطبٚسٜ اصدٚاج دس صٔیٙٝ ٔطىالت صٕیٕیت ٔشاخؼٝ ٞب صٚجدس ٞش ساثغٝ است. دس ثسیبسی اص 

ثب پیبْ دسیبفت ضذٜ  ضذٜ اسسبَوٝ پیبْ  ضٛد ٔیضؼیف، ػبُٔ ػٕذٜ ٔطىالت است. ٔطىالت استجبعی ٔؼٕٛالً ٚلتی ایدبد 

ٚ اٍِٛٞبی استجبعی  ٞب سجه. ضٛد ٔیٔطىالت استجبعی ضبُٔ ٔطىالت فشستٙذٜ ٚ ٔطىالت ٌیش٘ذٜ پیبْ ثٙبثشایٗ ؛ ٔتفبٚت ثبضذ

ثٙبثشایٗ تؼییٗ ػُّ ٔختّف ٔطىالت استجبعی وٝ دس ساثغٝ ؛ وبسآٔذ ثشای ایدبد صٕیٕیت ٚ سضذ ٔذاْٚ آٖ ضشٚسی ٞستٙذ

ثب تٛخٝ ثٝ  اصالح ٚ صٕیٕیت ثیٗ فشدی است. بٞذفثٞب اِٚیٗ لذْ دس ٞش ثش٘بٔٝ  ٚخٛد داسد ٚ وٕه ثٝ تصحیح آٖ ٞب صٚج

ٔطتشوی  جبًیتمشدسٔب٘ی ٔثجت ثش صٕیٕیت ص٘بضٛیی صٛست ٌشفتٝ است، ٔحممیٗ ثٝ ٘تبیح  ی سٚاٖاثشثخطتحمیمبتی وٝ دس صٔیٙٝ 

ی ٞب تٟٔبساستجبعی، آٔٛصش -ضٙبختی یٞب ٟٔبست وٝ آٔٛصش داس٘ذ یٔ. ثذیٗ صٛست وٝ اوثش ٔحممیٗ ثیبٖ ا٘ذ بفتٝی دست

 ٚ تؼبسضبت ص٘بضٛیی وبٞص ٔٙفی، ٞبی یدبٖٞ وٙتشَ دس داسی ػبّٔی ثسیبس ٟٔٓ ی آئیٗ ٕٞسشٞب ٟٔبستٕٞذِی ٚ آٔٛصش 

تؼبسضبت ٚ ٔطىالت ص٘بضٛیی افشادی وٝ دس  وٝ یصٛستػبعفی صٚخیٗ ثٝ ضٕبس ٔی سٚد. ثٝ  صٕیٕیت ٚ استجبعی اٍِٛٞبی ثٟجٛد

ی ص٘بضٛیی ٚ ایدبد استجبعبت دسست ٚ سبِٓ ثیٗ صٚخیٗ، ثسیبس ٞب ٟٔبستی ٞب آٔٛصشٚ آستب٘ٝ خذایی لشاس داس٘ذ، پس اص ٔطبٚسٜ 

 ػُٕ -فىش ٔؼَٕٛ ٞبی سٚش اص ٓیٞست ٔثجت تفىش یداسا یٚلت ٚ افشاد ٔبیُ ثٝ ادأٝ ص٘ذٌی ٔطتشن ٞستٙذ. بفتٝی وبٞص

(. 1998 ، 1ىسٖٛیفشدس) ضٛیٓ ٔی تشوبسا ٚ تش خالق ٗیٕٞچٙ. داضت ٓیخٛاٞ یطتشیث پزیشی ا٘ؼغبف ٚ سٚیٓ ٔی فشاتش صیخٛ

 تأویذ ٔٛسد اصَٛ اص یىی سپبسٍضاسی ٚ داد٘ذ لذسدا٘ی ا٘دبْ سپبسٍضاسی صٔیٙٝ دس سا ٞبیی تٕشیٗ ٌشٜٚ آصٔبیص افشاد

 ضٛد ٔثجت ٘ضدیىی ثیطتش افشاد ثٝ ٞٓ ٔی احتشاْ ثبػث صٕیٕیت ٚ .دس ضٕٗ سفتبس تٛأْ ثب تطىش ٚ است ٍ٘ش ٔثجت سٚا٘طٙبسبٖ

 ٚ فشد دس سضبیت . .وٙیٓ ایدبد خٛد ٚص٘ذٌی وبس ٌفتبس، سفتبس، دس ٔفیذی تغییشات ثتٛا٘یٓ وٝ وٙذ یٔ وٕه ٔب ثٝ ا٘ذیطی

 وٝ چیضی وٝ ٌشدیذ. خٛاٞذ تحُٕ لبثُ ٚ خٛضبیٙذ ٚ ٔثجت یا ٌٛ٘ٝ ثٝ ص٘ذٌی، یٞب یدضٛاس ٚ ٔطىالت ٚ ضشایظ ثب سبصٌبسی

 ٔثجت سشٔٙطأ .ٚلبیغ آٖ خٛد ٘ٝ است ثیشٚ٘ی ٚلبیغ ثٝ ٘سجت دیذضبٖ ٛع٘ ٚ تفسیش وٙذ، ٔی ٔطخص سا ٞب ا٘سبٖ ص٘ذٌی ٘حٜٛ

 سٛی ٚ سٕت ثٝ سا اٚ وٝ است آٖ ٚلبیغ ٚ ص٘ذٌی اص ٚی ثشداضت ٘ٛع ٚ فشد ٞش اػتمبدات ٚ ثبٚسٞب .آیذ ٔی ٔب ثبٚسٞبی اص ا٘ذیطی

 پس .٘بخٛضبیٙذ یب است خٛضبیٙذ یب ٔب ٘ظش اص آیذ ٔی پیص ٔب ص٘ذٌی دس وٝ اتفبلی ٞش .وٙذ ٔی ٞذایت ثذثختی یب ٚ خٛضجختی

ٕٞچٙیٗ ثیٗ ٘تبیح ایٗ ٔغبِؼٝ ٔجٙی ثش  .ضٛد ٔب ٘بساحتی ٚ ٘بوبٔی ثبػث یب ٚ ٔب خٛضجختی ٚ خٛضحبِی ثبػث تٛا٘ذ ٔی أشی ٞش

 ٚ ْفیٙچب ،(2013(، چبٖ)2013) ٚ ٕٞىبسأٖیضس ی ٞب پژٚٞص حیثب ٘تبص٘ذٌی ص٘بضٛیی  تیفیثش ودسٔب٘ی ٔثجت  ی سٚاٖاثشثخط

( ٕٞسٛیی ٚخٛد 1390) یثدستب٘آسأٖٛ  ،(1393) یٕٛسیت (،1394دسچٝ ) (، پٙبٞی1394وشٔی ٚ ٕٞىبس ) (، 2006) ٕٞىبساٖ

 ص٘ذٌی ٞش چٝ ویفیت ثبضذ وٝ ثش ایٗ ٘ىتٝ تبویذ داس٘ذ وٝ ٔی ِیٛایض ٚ اسپٙیشثش اسبس ٘ظشیبت  ٞب بفتٝداسد. تجییٗ ایٗ ی

ص٘بضٛیی تبثؼی اص سٝ ٘ٛع ٔتغیش است:  ص٘ذٌی وٝ ویفیت ٞب ٔؼتمذ٘ذ آٖ. ضٛدثیطتش ٔی ص٘بضٛیی ثیطتش ثبضذ، ثجبت ص٘بضٛیی

ٚ پبداضی  ضبٖ یٞب اص سجه ص٘ذٌ آٚس٘ذ، سضبیتٕٙذی آٖٔٙبثغ فشدی ٚ اختٕبػی لجُ اص اصدٚاج وٝ ٕٞسشاٖ ثب خٛد ثٝ خب٘ٛادٜ ٔی

وٝ دٚ ٌشٜٚ اص ٘یشٚٞبی ثیشٚ٘ی ثش ایٗ ٘ىتٝ تبویذ داس٘ذ  ٞب آٖ. ٕٞچٙیٗ وٙٙذیب تمٛیتی وٝ اص تؼبٔالت ص٘بضٛیی خٛد دسیبفت ٔی

ا٘ذ اص تأثیش  دٞٙذ وٝ ثٝ عٛس ٔطخص ػجبست ٚخٛد داس٘ذ وٝ ساثغٝ ثیٗ ویفیت ص٘بضٛیی ٚ ثجبت ص٘بضٛیی سا تحت تأثیش لشاس ٔی

ای حفؼ اصدٚاخطبٖ. ثٝ ثش صٚخیٗ ثش ص٘ذٌیلٛی اص فطبسٞبی ثیشٚ٘ی  ٔثجت شیخبیٍضیٗ ٚ یه تأث ٞبی یتلٛی ٔٙفی اص خزاث

 ص٘ذٌی تش اص سٚاثظ ص٘بضٛیی ثتٛا٘ٙذ ٕٞسشاٖ سا ثٝ خٛد خزة وٙٙذ، ویفیتتؼجیش دیٍش دس صٛستی وٝ چیضٞبی پش خبرثٝ

اختٕبػی،  یٞب تٛاٖ ٞٙدبسٞب ٚ اسصش ص٘بضٛیی وبٞص خٛاٞذ یبفت ٚ ثجبت ص٘بضٛیی اص ثیٗ خٛاٞذ سفت. اص سٛی دیٍش ٔی

ٕٞسش ٚ خب٘ٛادٜ ٕٞچٙیٗ ا٘سدبْ ٚ یىپبسچٍی ٘ظبْ خب٘ٛادٜ سا اص خّٕٝ فطبسٞبی ثیشٚ٘ی دا٘ست وٝ احسبس تؼّك ٚ ٚاثستٍی ثٝ 

 لبئُ احتشاْ یىذیٍش ثشای ،وٙٙذ یٔ اسصیبثی ٔثجت سا خٛد وٝ ییٞب صٚج .سا حفؼ وٙٙذ ضبٖ یداس٘ذ تب ص٘ذٌٕٞسشاٖ سا ٚأی

 وٝ اػتمبدداس٘ذ چٖٛ ٚ داس٘ذ ا٘تظبس خٛد وبس اص ٔثجتی بصدٜث صیشا داس٘ذ؛ وٙتشَ خٛد ص٘ذٌی ٟٔٓ سٚیذادٞبی ثش ٚ ضٛ٘ذ یٔ

                                                           
1
 Fredrickson 
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 آٖ داس٘ذ، ٘ظش اختالف یىذیٍش ثب ٚلتی ٚ ش٘ذیٌ یٔ ثٝ وبس ٔختّفی یٞب حُ ساٜ ٔٛا٘غ، ثب ثشخٛسد دس ، ضذ خٛاٞٙذ ٔٛفك سشا٘دبْ

 سا ٔمبثُ عشف ٔٙفی سفتبسٞبی ثّىٝ ،دٞٙذ یٕ٘ ٘طبٖ ٕٞسش ثٝ وشدٖ اٞب٘ت صٛست ثٝ یب وّی ا٘تمبدات ٚ ٘بٔطخص صٛست ثٝ سا

 بثذی یٔ افضایص ٞب صٚج ثیٗ سٚاثظ تشتیت، ایٗ ثٝ .(2006،  1ٞبِفٛسد) وٙٙذ یٔ ٍ٘بٜ ٔسئّٝ ثٝ ٔثجت دیذٌبٜ اص ٚ ش٘ذیٌ یٔ ٘بدیذٜ

ٞبی پژٚٞص ایٗ است وٝ  اص ٔحذٚدیت.ضٛد یٔ فصُ ٚ حُ ٔثجت صٛست ثٝ ٔتمبثُ دسن ٚ ٌفتٍٛ ثب ص٘بضٛیی یٞب ی٘بسبصٌبس ٚ

ٔحذٚد ثٛدٖ ٘تبیح پژٚٞص ثٝ ٚاِذیٗ ایٗ آٔٛصش دس ٔذت عٛال٘ی پی ثشد. شیتأثتب ثتٛاٖ ثٝ ٔب٘ذٌبسی  یٗ دٚسٜ پیٍیشی ٘ذاضتا

ثب تٛخٝ ثٝ  ضٛد پیطٟٙبد ٔی ا٘دبْ ضٛد. ضٟش اصفٟبٖ ٚ احتیبط دس تؼٕیٓ ٘تبیح ثٝ سبیش ٔبدساٖ ضٟشٞبی دیٍش آٔٛصاٖ دا٘ص

ضٛد  ویفیت ص٘بضٛیی ٚ صٕیٕیت ثٝ ٔشاوض ٔطبٚسٜ پیطٟٙبد ٔی آٔٛصش ٔثجت ا٘ذیطی ثشٞبی پژٚٞطی ٔجٙی ثش اثشثخطی  یبفتٝ

ی ٔثجت ا٘ذیطی استفبدٜ وٙٙذ ٞب آٔٛصشثشای افضایص ویفیت ص٘بضٛیی ٚ صٕیٕیت صٚخیٗ دچبس ٔطىالت خب٘ٛادٌی اص 

 ٕٞسشاٖ استفبدٜ ٌشدد. ٕتیٕٚ صخٟت استمبء ویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی  ٞب خب٘ٛادٜ .ٕٞچٙیٗ ثٝ ػٙٛاٖ آٔٛصش خب٘ٛادٜ ثشای
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