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 رابطٍ پایگاٌ ًَیت با سالمت رياوی در داوص آمًزان بررسی
 

 2 فرد صادقی مریم، 1ضاَی  طیبی علیایی زَرا

 ایزاى ثٌذرػجبس، اسالهی، آساد داًطگبُ ثٌذرػجبس، ٍاحذ ػوَهی، ضٌبسی رٍاى گزٍُ 1
 (هسؤل ًَیسٌذُ) زاىیا ثٌذرػجبس، اسالهی، آساد داًطگبُ ثٌذرػجبس، ٍاحذ ػوَهی، ضٌبسی رٍاى گزٍُ 2

 

 چکیدٌ

ّذف اس اًجبم ایي تحمیك تؼییي راثغِ پبیگبُ َّیت ثب سالهت رٍاًی در داًص آهَساى دختز ٍ پسز دٍرُ هتَسغِ دٍم در 

 ِیضبهل ول كیتحم يیدر ا یآهبر جبهؼِثبضذ.  یه یاس ًَع ّوجستگ یفیتَغ كیتحم يیرٍش اضْزستبى هیٌبة هی ثبضذ. 

حجن  جذٍل هَرگبىوِ ثز اسبس  ذثبضیه 4616سز دٍرُ هتَسغِ دٍم در ضْزستبى هیٌبة ثِ تؼذاد داًص آهَساى دختز ٍ پ

ًتبیج ًطبى داد وِ ثیي سجه ّبی َّیتی ٍ ضذ. استفبدُ  ایخَضِ یزیٍ اس رٍش ًوًَِ گ تؼییي ضذًفز  357 ًوًَِ تؼذاد

 سالهت رٍاًی داًص آهَساى راثغِ هؼٌی داری ٍجَد دارد.

 

 .سجه ّبی َّیتی، سالهت رٍاًی، ضْزستبى هیٌبةدي: َاي كلی ياژٌ
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 مقدمٍ

. است ًَجَاًی دٍرُ در اجتوبػی ػوَهی رضذ جٌجِ هْوتزیي اسخَد، هٌسجن تؼزیف یه ثِ دستیبثی ٍ َّیت یه ایجبد

 ًَجَاًی دٍرُ در ّن. دٌّذ هی تطىیل را َّیت ایي اغلی ّبی هطخػِ هْوتزیي سًذگی ّبی ّذف ٍ ثبٍرّب ّب، ارسش اًتخبة

 پٌذارُ، خَد ثب درًَجَاًی َّیت گیزی ضىل .گیزًذ لزارهی ًظز تجذیذ هَرد سًذگی ّبی ّذف ٍ ّب ارسش ایي جَاًی ّن ٍ

 تْذیذ را فزد ػوَهی سالهت لحظِ ّز وِ هب سهبًِ پزآضَة ضزایظ. دارد ًبپذیز جذایی راثغِ فزد رٍاًی سالهت ٍ ًفس ػشت

 خَد ٍجَد در ثبیذ ثیبثین دًیب در تَاًین ًوی وِ را ثجبتی. ثبضین داضتِ خَد َّیت اس رٍضي ضٌبخت وٌذ هی ایجبة وٌذ، هی

 رٍ اسایي ثپذیزد، را اجتوبػی ٍ خبًَادگی فزدی، ّبی هسئَلیت سزی یه ثبیستی فزد ًیشّز اجتوبػی اسدیذگبُ وٌین، ایجبد

 ٍ فزد گذضتِ تبریخچِ َّیت گیزی ضىل .ضَد فزد رٍاًی سالهت هَجت تَاًذ هی خَیص، اسهبّیت آگبّی ٍ َّیتی ثجبت

 (.1386ّوىبراى،  ٍ داًطپَر) آهیشد هی ّن در را درثشرگسبلی رٍاًطٌبختی سالهت ثزای ًیبس هَرد ّبی تَاًوٌذی

 عَل در ضخع ثْیٌِ رضذ ًیبس پیص َّیت اس هحىن ٍ هٌسجن حس یه داضتي. است َّیت ًَجَاًی دٍرُ هْن هسبئل اس یىی

 َّیت تطىیل ثذرّبی .ثبضذ اجتوبػی _ رٍاًی ّبی آسیت سبس سهیٌِ تَاًذ هی حسی چٌیي تطىیل ػذم ٍ است سًذگی

 .داًذ هی ًَجَاًی دٍرُ خبظ هْن ٍ اسبسی ٍظبیف اس یىی را َّیت گیزی ضىل اریىسَى اهب اًذ، ضذُ وبضتِ وَدوی اسدٍراى

 درسغح لجلی ّبی سبسی ّوسبى تزویت اس را، خَد تؼبرضبت حل فزغت فزد ثزای اریىسَى وِ است ًَجَاًی دٍرُ خالل در

 ٍجَد لجل ّبی دٍرُ در وِ آًچِ اس هتفبٍت ویفیتی ثزاسبس تألیف ایي ثیٌذ هی فزاّن جذیذ، ول یه ثِ رسیذى جْت ثبالتز

 هی رجَع احسبسبتی ثِ سَ یه اس: دارد چْزُ دٍ وٌذ هی هغزح دٍرُ ایي در اریىسَى وِ َّیت هفَْم .است استَار داضت

اس  دیگزاى وِ ّبیی تَغیف ٍ ضخع َّیت ثیي رٍاثظ ثز دیگز سَی اس ،(خَدسٌجی)دارد  خَیطتي همبثل در فزد یه وِ ٌذو

 (.1383دادستبى،  ٍ هٌػَر) دارد تىیِ آٍرًذ هی ػول ثِ اٍ

ب ٍ ثزریس ّبی ًیبس جَاًبى ثِ َّیت ٍ ثجبت َّیتی ثیص اس ّز سهبى دیگزی است ٍ ًَ ٍ جذیذ ثَدى ایي پذیذُ ّب وٌجىبٍی ّ

ًگبُ رٍاى ضٌبسی وست َّیت ٍ ثجبت در َّیت اس ًطبًِ ّبی رضذ ٍ گذر سبلن اس ثحزاى ًَجَاًی ٍ  اس ثسیبری را هی علجذ.

هَفك ثِ ػٌَاى ضبخع ثزخَرداری اس ضخػیت ضىَفب ٍ تحَل یبفتِ دارای ثبالتزیي ارسش رٍاى ضٌبختی  َّیت جَاًی است.

فیك در اًتمبل اس ًَجَاًی ثِ ثشرگسبلی اس ووتزیي ارسش رٍاى ضٌبختی ثزخَردار است )رحیوی َّیت پزاوٌذُ ثِ هٌشلِ ػذم تَ

 (.1380ًژاد ٍ هٌػَر، 

ًَجَاى ثِ َّیتی لبثل اػتوبد دست یبثذ، جْت  ٍلتی ،وست َّیت هَفك ثِ تجزثِ احسبس راحت ٍ سالهت ثبس هی گزدد

ثز ػىس در حبلت ػذم دستزسی ثِ َّیتی هَفك ٍ پزاوٌذگی حزوت خَد را هی ضٌبسذ ٍ ووتز دچبر اضغزاة هی ضَد ٍ 

ًمص دچبر اضغزاة، ًگزاًی ٍ حسبسیت هفزط ًسجت ثِ اًتمبدّبی دیگزاى هی ضَد. ًَجَاًبى دارای َّیت هَفك ثِ عَر ولی اس 

رآهذی ضخػی ثبالیی لحبػ رٍاًی، سبسگبری سبلن ٍ خَثی دارًذ ٍ ثب هسبیل ثِ ًحَ هٌبست ٍ ضبیستِ ای وٌبر هی آیٌذ، آًْب وب

ّب ًطبى هی دّذ تحَل َّیت در دٍرُ ًَجَاًی ثب سغَح تحَل خَد، تحَل فىز دارًذ ٍ اضغزاة ضبى پبییي است. پژٍّص

اًتشاػی، تحَل سغَح تىبهل یبفتِ لضبٍت اخاللی ٍ هٌجغ وٌتزل درًٍی ارتجبط هستمین ٍ هثجت دارد ٍ تفبٍت ثیي پبیگبُ ّبی 

 ػٌَاى ثِ اجتوبػی، ّبی گزٍُ ٍ ًَجَاى ثیي ارتجبعی پل ػٌَاى ثِ تحػیل ٍ ی هؼٌبدار است. هذرسَِّیت اس ًظز سالهت رٍاً

 ٍ ضٌبخت ثِ ثبالیی ًیبس است، وبٍضگزی فزایٌذ درگیز فؼبل عَر ثِ وِ ًَجَاًی. است ًَجَاى ًمص ایفبی ثزای حیغِ یه

 ضٌبختی استمالل احسبس لذا است، یبفتِ دست شًی استؼْذ هیشاًی ثِ هسیز درایي ٍ وٌذ هی احسبس ضٌبختی پیچیذگی

ّذف اس اًجبم ایي تحمیك تؼییي راثغِ پبیگبُ َّیت ثب ّز یه اس  .ثَد خَاّذ هَفك تز تحػیل دراهز ٍ داضت خَاّذ ثیطتزی

 اثؼبد سالهت رٍاًی در داًص آهَساى دختز ٍ پسز دٍرُ هتَسغِ دٍم در ضْزستبى هیٌبة هی ثبضذ.

 

 پیطیىٍ تحقیق

 18تب  15آهَساى پسز ٍ دختز  ّبی َّیت ٍ خَدوبرآهذی ثب سالهت رٍاى داًص راثغِ سجه»( تحمیمی ثب ػٌَاى 1390زاى )رًجج

ثیٌی  تَاى پیص ًتبیج ًطبى داد وِ سجه َّیت ٌّجبری ٍ خَدوبرآهذی اًجبم داد. «سبلِ هزاوش ضجبًِ رٍسی استبى تْزاى

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/538588
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آهَساى را  ثیٌی خَدوبرآهذی داًص ٌّجبری تَاى پیص ٍ ّبی َّیت اعالػبتی آهَساى را دارًذ. ّوچٌیي سجه سالهت رٍاى داًص

آهَساى هذارس  آهَساى هزاوش ضجبًِ رٍسی در همبیسِ ثب داًص ّبی َّیت، خَدوبرآهذی ٍ سالهت رٍاى داش اهب ثیي سجه؛ دارًذ

ّبی َّیت، خَدوبرآهذی ٍ سالهت رٍاى  ثیي دختزاى ٍ پسزاى ًیش اس ًظز سجه يیّوچٌ ی هطبّذُ ًطذ.ػبدی تفبٍت هؼٌبدار

 ضت.تفبٍت هؼٌبداری ٍجَد ًذا

جَیبى همغغ وبرضٌبسی راثغِ سجه ّبی َّیتی ٍ َّیت ػلوی ثب پیطزفت تحػیلی داًط»( تحمیمی ثب ػٌَاى 1390هحوذی )

ًتبیج ًطبى داد ثیي پیطزفت تحػیلی )هؼذل( ٍ سجه َّیت سٍدضىل گزفتِ ٍ پیطزفت اًجبم داد.  «داًطگبُ فزدٍسی هطْذ

ٍجَد راثغِ ی  هؼذل( ٍ َّیت ػلوی، راثغِ ی هثجت ٍ هؼٌبداری ٍجَد دارد. ّوچٌیي ًتبیج ایي پژٍّص ثیبًگز) یلیتحػ

 ت ٍ َّیت ػلوی ثَد.هثجت هؼٌی دار ثیي سجه َّی

( در پژٍّص خَد ًطبى داد وِ دختزاى ٍ پسزاى در سهیٌِ تزجیح ضیَُ ّبی پزداسش اعالػبت هزثَط ثِ 2003) 1ثزسًٍسىی

 َّیت، هتفبٍت ػول هی وٌٌذ، ثِ عَری وِ دختزاى ثیطتز اس پسزاى دارای سجه اعالػبتی ّستٌذ.

 

 َاي تحقیقفرضیٍ

 داًص آهَساى دختز ٍ پسز دٍرُ هتَسغِ دٍم در ضْزستبى هیٌبة راثغِ ٍجَد دارد. ثیي پبیگبُ َّیت ٍ ػالئن جسوبًی .1

ثیي پبیگبُ َّیت ٍ اضغزاة ٍ ثی خَاثی داًص آهَساى دختز ٍ پسز دٍرُ هتَسغِ دٍم در ضْزستبى هیٌبة راثغِ ٍجَد  .2

 دارد.

 بى هیٌبة راثغِ ٍجَد دارد.ثیي پبیگبُ َّیت ٍ افسزدگی داًص آهَساى دختز ٍ پسز دٍرُ هتَسغِ دٍم در ضْزست .3

ثیي پبیگبُ َّیت ٍ اختالل در وبروزد اجتوبػی داًص آهَساى دختز ٍ پسز دٍرُ هتَسغِ دٍم در ضْزستبى هیٌبة راثغِ  .4

 ٍجَد دارد.

 

 ريش تحقیق

دٍرُ داًص آهَساى دختز ٍ پسز  ِیضبهل ول كیتحم يیدر ا یآهبر جبهؼِ ثبضذ. یه یاس ًَع ّوجستگ یفیتَغ كیتحم يیرٍش ا

ٍ  تؼییي ضذًفز  357 حجن ًوًَِ تؼذاد جذٍل هَرگبىوِ ثز اسبس  ذثبض یه 4616هتَسغِ دٍم در ضْزستبى هیٌبة ثِ تؼذاد 

پزسطٌبهِ سجه ّبی َّیتی ثٌیَى ٍ آداهش  -الف ػجبرتٌذ اس: كیتحم يیاثشار ا .ضذاستفبدُ  ایخَضِ یزیگاس رٍش ًوًَِ

تَسظ گلذثزي عزاحی ضذ. آلب سلغبًی  1972 سبلدر  پزسطٌبهِ يیا :GHQسالهت ػوَهی پزسطٌبهِ  -ة(، 1989)

 0.48 ضزیت ّوجستگیاستفبدُ اس  ( هیشاى رٍایی پزسطٌبهِ پبیگبُ َّیت آداهش ٍ ثٌیَى را ثب پزسطٌبهِ خاللیت ٍ ثب1378)

R=ٍ 0.002 p= بیبیی دٍ ًیوِ وزدى ( پ1998. در ثزرسی گلذثزي ٍ ٍیلیبهش )(1393، گشارش ًوَد )حسي سادُ ٍ ّوىبراى

( ٍ وی 1985گشارش وزدًذ ٍ ثجبت درًٍی ثب رٍش آلفبی وزًٍجبخ در هغبلؼِ چبى ) 95/0ثزای ول پزسطٌبهِ سالهت ػوَهی را 

( همذار پبیبیی پزسطٌبهِ پبیگبُ َّیت آداهش ٍ ثٌیَى ثب استفبدُ 1378گشارش ضذُ است. آلب سلغبًی ) 93/0 ثزاثز( 1984) یس

ضبهل آهبر  كیتحم يیهَرد استفبدُ در ا یآهبر رٍش(. 1393گشارش ًوَد )حسي سادُ ٍ ّوىبراى،  87/0ًٍجبخ اس رٍش آلفبی وز

 ثبضذ. یه (ضزیت ّوجستگی پیزسَى ٍ رگزسیَى سبدُ ٍ چٌذ هتغیزُ ثِ رٍش ّوشهبى)ی استٌجبع

 

 َاي تحقیقیافتٍ

 ًتبیج حبغل اس فزضیبت

ی داًص آهَساى دختز ٍ پسز دٍرُ هتَسغِ دٍم در ضْزستبى هیٌبة راثغِ ٍجَد ثیي پبیگبُ َّیت ٍ ػالئن جسوبًاٍل: فزضیِ 

 .دارد

                                                           
1
 Berzonsky 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/551575
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 پایگاٌ ًَیت ي عالئم جسماویبیه  خالصٍ مدل رگرسیًوی :1 جديل

 خغبی استبًذارد ثزآٍرد ضزیت تؼییي تؼذیل ضذُ ضزیت تؼییي ضزیت ّوجستگی رٍش

Enter 0.439 0.193 0.184 0.665 

 

هی ثبضذ  439/0ثزاثز پبیگبُ َّیت ٍ ػالئن جسوبًی ضَد ضزیت ّوجستگی چٌذگبًِ ثیي ، هطبّذُ هی1 ّوبًغَر وِ در جذٍل

ثِ ٍسیلِ ػالئن جسوبًی اس تغییزات ٍاریبًس هتغیز هالن  193/0ثِ ػجبرت دیگز  ؛هی ثبضذ 193/0ٍ ضزیت تؼییي آى ثزاثز 

تغییزات  184/0ٍ ضزیت تؼییي تؼذیل ضذُ ًطبى هی دّذ وِ هذل هَرد استفبدُ تجییي هی ضَد پبیگبُ َّیت هتغیز پیص ثیي 

 را ثحسبة آٍردُ است.ػالئن جسوبًی  در

 پایگاٌ ًَیت ي پیطرفت تحصیلیرگرسیًوی  : وتایج تحلیل ياریاوس2جديل 

 سغح هؼٌی داری F همذار هیبًگیي هجذٍرات درجِ آسادی هجوَع هجذٍرات هٌبثغ

 0.001 21.007 9.296 4 37.185 اثزرگزسیًَی

   0.443 352 155.773 ثبلیوبًذُ

    356 192.958 ول

ایي اثز  هؼٌبدار ثَدُ است.پبیگبُ َّیت ٍ ػالئن جسوبًی هطبّذُ هی ضَد اثز رگزسیًَی هتغیز  ،2ّوبًغَر وِ در جذٍل 

ت دیگز هجوَع هجذٍرات ثبلیوبًذُ ثِ آى ثِ ػجبر؛ هؼٌب دار ثذست آهذ 001/0 یآلفبدر سغح  ،F;21.007 رگزسیًَی ثب همذار

ٍ هَجت ػذم تفبٍت هؼٌبدار گزدد ٍ ثِ ایي هؼٌی است وِ تغییز ًطبى دادُ ضذُ  هیشاى ًجَد وِ اثز رگزسیًَی را خٌثی ًوبیذ

مل ثْتزیي تزویت خغی ثیي هتغیز هست در راثغِ هثجت ثِ دست آهذُ، ثِ ٍسیلِ هذل رگزسیًَی ثز اثز اتفّبق ٍ تػبدف ًیست.

 ٍ هتغیز ٍاثستِ ٍجَد دارد.

: ثیي پبیگبُ َّیت ٍ اضغزاة ٍ ثی خَاثی داًص آهَساى دختز ٍ پسز دٍرُ هتَسغِ دٍم در ضْزستبى هیٌبة راثغِ دٍم فزضیِ

 .ٍجَد دارد

 

 پایگاٌ ًَیت ي اضطراب ي بی خًابیبیه  خالصٍ مدل رگرسیًوی :3 جديل

 خغبی استبًذارد ثزآٍرد ل ضذُضزیت تؼییي تؼذی ضزیت تؼییي ضزیت ّوجستگی رٍش

Enter 0.393 0.155 0.145 0.689 

 

هی  393/0، هطبّذُ هی ضَد ضزیت ّوجستگی چٌذگبًِ ثیي پبیگبُ َّیت ٍ ػالئن جسوبًی ثزاثز 3ّوبًغَر وِ در جذٍل 

اضغزاة ٍ ثی خَاثی اس تغییزات ٍاریبًس هتغیز هالن  155/0ػجبرت دیگز  ؛ ثِهی ثبضذ 155/0ثبضذ ٍ ضزیت تؼییي آى ثزاثز 

 145/0ثِ ٍسیلِ هتغیز پیص ثیي پبیگبُ َّیت تجییي هی ضَدٍ ضزیت تؼییي تؼذیل ضذُ ًطبى هی دّذ وِ هذل هَرد استفبدُ 

 تغییزات در اضغزاة ٍ ثی خَاثی را ثحسبة آٍردُ است.

 پایگاٌ ًَیت ي اضطراب ي بی خًابیرگرسیًوی  : وتایج تحلیل ياریاوس4جديل 

 سغح هؼٌی داری F همذار هیبًگیي هجذٍرات درجِ آسادی هجذٍراتهجوَع  هٌبثغ

 0.001 16.114 7.669 4 30.675 اثزرگزسیًَی

   0.476 352 167.516 ثبلیوبًذُ

    356 198.190 ول
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اثز  یيا ، هطبّذُ هی ضَد اثز رگزسیًَی هتغیز پبیگبُ َّیت ٍ اضغزاة ٍ ثی خَاثی هؼٌبدار ثَدُ است.4ّوبًغَر وِ در جذٍل 

ثِ ػجبرت دیگز هجوَع هجذٍرات ثبلیوبًذُ ثِ آى ؛ هؼٌب دار ثذست آهذ 001/0 یآلفب، در سغح F;16.114همذار رگزسیًَی ثب 

هیشاى ًجَد وِ اثز رگزسیًَی را خٌثی ًوبیذٍ هَجت ػذم تفبٍت هؼٌبدار گزدد ٍ ثِ ایي هؼٌی است وِ تغییز ًطبى دادُ ضذُ ثِ 

اتفّبق ٍ تػبدف ًیست. در راثغِ هثجت ثِ دست آهذُ، ثْتزیي تزویت خغی ثیي هتغیز هستمل ٍ  ٍسیلِ هذل رگزسیًَی ثز اثز

 هتغیز ٍاثستِ ٍجَد دارد.

 در ضْزستبى هیٌبة راثغِ ٍجَد دارد. : ثیي پبیگبُ َّیت ٍ افسزدگی داًص آهَساى دختز ٍ پسز دٍرُ هتَسغِ دٍمسَم فزضیِ

 

 ًَیت ي اضطراب ي بی خًابی پایگاٌبیه  : خالصٍ مدل رگرسیًوی5جديل 

 خغبی استبًذارد ثزآٍرد ضزیت تؼییي تؼذیل ضذُ ضزیت تؼییي ضزیت ّوجستگی رٍش

Enter 0.370 0.137 0.127 0.697 

 

هی ثبضذ ٍ  370/0، هطبّذُ هی ضَد ضزیت ّوجستگی چٌذگبًِ ثیي پبیگبُ َّیت ٍ افسزدگی ثزاثز 5ّوبًغَر وِ در جذٍل 

اس تغییزات ٍاریبًس هتغیز هالن افسزدگی ثِ ٍسیلِ هتغیز  137/0ثِ ػجبرت دیگز ؛ هی ثبضذ 137/0ضزیت تؼییي آى ثزاثز 

تغییزات در  127/0پیص ثیي پبیگبُ َّیت تجییي هی ضَدٍ ضزیت تؼییي تؼذیل ضذُ ًطبى هی دّذ وِ هذل هَرد استفبدُ 

 افسزدگی را ثحسبة آٍردُ است.

 

 پایگاٌ ًَیت ي افسردگی رگرسیًوی : وتایج تحلیل ياریاوس6جديل 

 سغح هؼٌی داری F همذار هیبًگیي هجذٍرات درجِ آسادی هجوَع هجذٍرات هٌبثغ

 0.001 13.990 6.812 4 27.250 اثزرگزسیًَی

   0.487 352 171.411 ثبلیوبًذُ

    356 198.661 ول

 

ایي اثز رگزسیًَی ثب  سزدگی هؼٌبدار ثَدُ است.ضَد اثز رگزسیًَی هتغیز پبیگبُ َّیت ٍ افهطبّذُ هی ،6ّوبًغَر وِ در جذٍل 

ثِ ػجبرت دیگز هجوَع هجذٍرات ثبلیوبًذُ ثِ آى هیشاى ًجَد ؛ دار ثذست آهذ هؼٌب 001/0 در سغح آلفبی ،F;13.990همذار 

ٍسیلِ هذل وِ اثز رگزسیًَی را خٌثی ًوبیذٍ هَجت ػذم تفبٍت هؼٌبدار گزدد ٍ ثِ ایي هؼٌی است وِ تغییز ًطبى دادُ ضذُ ثِ 

ثْتزیي تزویت خغی ثیي هتغیز هستمل ٍ هتغیز ٍاثستِ  راثغِ هثجت ثِ دست آهذُ، در رگزسیًَی ثز اثز اتفّبق ٍ تػبدف ًیست.

 ٍجَد دارد.

: ثیي پبیگبُ َّیت ٍ اختالل در ػولىزد اجتوبػی داًص آهَساى دختز ٍ پسز دٍرُ هتَسغِ دٍم در ضْزستبى فزضیِ چْبرم

 .داردهیٌبة راثغِ ٍجَد 

 

 پایگاٌ ًَیت ي اختالل در عملکرد اجتماعی بیه خالصٍ مدل رگرسیًوی: 7 جديل

 خغبی استبًذارد ثزآٍرد ضزیت تؼییي تؼذیل ضذُ ضزیت تؼییي ضزیت ّوجستگی رٍش

Enter 0.278 0.077 0.067 0.768 
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اختالل در ػولىزد اجتوبػی ثزاثز ، هطبّذُ هی ضَد ضزیت ّوجستگی چٌذگبًِ ثیي پبیگبُ َّیت ٍ 7ّوبًغَر وِ در جذٍل 

اس تغییزات ٍاریبًس هتغیز هالن اختالل در  137/0ثِ ػجبرت دیگز ؛ هی ثبضذ 137/0هی ثبضذ ٍ ضزیت تؼییي آى ثزاثز  370/0

ػولىزد اجتوبػی ثِ ٍسیلِ هتغیز پیص ثیي پبیگبُ َّیت تجییي هی ضَد ٍ ضزیت تؼییي تؼذیل ضذُ ًطبى هی دّذ وِ هذل 

 تغییزات در اختالل در ػولىزد اجتوبػی را ثحسبة آٍردُ است. 127/0بدُ هَرد استف

 

 پایگاٌ ًَیت ي اختالل در عملکرد اجتماعیرگرسیًوی  : وتایج تحلیل ياریاوس8جديل 

 سغح هؼٌی داری F همذار هیبًگیي هجذٍرات درجِ آسادی هجوَع هجذٍرات هٌبثغ

 0.001 7.384 4.366 4 17.465 اثزرگزسیًَی

   0.591 352 208.132 یوبًذُثبل

    356 225.597 ول

 

 ، هطبّذُ هی ضَد اثز رگزسیًَی هتغیز پبیگبُ َّیت ٍ اختالل در ػولىزد اجتوبػی هؼٌبدار ثَدُ است.8ّوبًغَر وِ در جذٍل 

ذٍرات ثبلیوبًذُ ثِ ػجبرت دیگز هجوَع هج؛ هؼٌب دار ثذست آهذ 001/0 یآلفب، در سغح F;13.990همذار اثز رگزسیًَی ثب  یيا

ثِ آى هیشاى ًجَد وِ اثز رگزسیًَی را خٌثی ًوبیذٍ هَجت ػذم تفبٍت هؼٌبدار گزدد ٍ ثِ ایي هؼٌی است وِ تغییز ًطبى دادُ 

تزویت خغی ثیي هتغیز  یيثْتز ضذُ ثِ ٍسیلِ هذل رگزسیًَی ثز اثز اتفّبق ٍ تػبدف ًیست. در راثغِ هثجت ثِ دست آهذُ،

 ِ ٍجَد دارد.هستمل ٍ هتغیز ٍاثست

 

 گیري ي پیطىُاداتوتیجٍ

ّذف اس اًجبم ایي تحمیك تؼییي راثغِ پبیگبُ َّیت ثب سالهت رٍاًی در داًص آهَساى دختز ٍ پسز دٍرُ هتَسغِ دٍم در 

ّبی سالهت رٍاًی )ػالئن جسوبًی، اضغزاة ٍ ًتبیج ًطبى داد وِ ثیي پبیگبُ َّیت ٍ ّز یه اس هَلفِ. ثَدضْزستبى هیٌبة 

دار ثزلزار است. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ًتبیج تحمیك ًطبى داد وِ ثیي راثغِ هؼٌی (خَاثی، افسزدگی، اختالل در وبروزد اجتوبػیثی

 سجه پبیگبُ َّیت ثب سالهت رٍاًی داًص آهَساى راثغِ هؼٌی داری ٍجَد دارد، پیطٌْبد هی ضَد:

 بط هَثز ثب دیگزاى ثِ داًص آهَساى ووه وٌٌذ.ضیَُ ّبی تزثیتی هذرسِ عَری ثبضذ وِ در تَاى ثزلزاری ارتج .1

 لَُ اػتوبد ثِ ًفس داًص آهَساى را تمَیت وٌٌذ. .2

ثِ داًص آهَساى ووه وٌٌذ تب ثب درن ثیطتز اس خَد، تَاًبیی ّب ٍ ضؼف ّبی خَد را ضٌبسبییی وٌٌذ ٍ ًمبط لَت خَد را  .3

 ثْجَد ثخطٌذ.

 احسبس تؼْذ در داًص آهَساى تمَیت وٌٌذ. .4

 هَساى وٌٌذ تب ًسجت ثِ خَدضبى ًگزضی هثجتی داضتِ ثبضٌذ.ثِ داًص آ .5

 

 مىابع

: تْزاى. ػیٌی ّبی ًظبم ٍ رفتبرضٌبسی تب گزی تحلیل رٍاى اس تحَلی (. ًظبم1383پزیزخ ) دادستبى، ٍ هحوَد هٌػَر، .1

 .رضذ اًتطبرات

راثغِ سجه ّبی َّیتی ٍ َّیت ػلوی ثب پیطزفت تحػیلی داًطجَیبى همغغ وبرضٌبسی (. 1390فبعوِ )هحوذی،  .2

 .داًطگبُ فزدٍسی هطْذ ، پبیبى ًبهِ وبرضٌبسی ارضذ،داًطگبُ فزدٍسی هطْذ

ّب ٍ وبرثزد آسهَى ّبی رٍاى ضٌبختی ٍ ضخػیت، (. ًظزی1393ِحسي سادُ، رهضبى؛ فزساى، سویزا ٍ خبدهلَ، ػشیش ) .3

 ارسجبراى. تْزاى، ًطز
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http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/551575
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/551575


تزثیتی ػلَم ٍ رٍاًطٌبسی هغبلؼبت  

512 -518 غفحبت، 1395، 2/2، ضوبرُ 2دٍرُ   

518 

 

(. تفبٍت ّبی جٌسی در غویویت 1386فزساد، ٍلی الِ ٍ ضىزی، اهیذ ) ؛ضْزآرای، هْزًبس ؛تبجیه، ػشیشالِ ؛داًطپَر، سّزُ .4

 .4، ضوبرُ 51 اًذیطِ ٍ رفتبر. اجتوبػی: ًمص سجه ّبی َّیت

حبلت اضغزاة در  (. ثزرسی تحَلی َّیت ٍ راثغِ آى ثب حزهت خَد 1380ٍرحیوی ًژاد، ػجبس ٍ هٌػَر، هحوَد ) .5

-500، غع 158-159، ضوبرُ 46-47داًطجَیبى دٍرُ وبرضٌبسی، هجلِ داًطىذُ ادثیبت ٍ ػلَم اًسبًی )تْزاى(، دٍرُ 

477. 

خَدوبرآهذی ثب سالهت رٍاى  ّبی َّیت ٍ راثغِ سجه(. 1390رًججزاى، رضب؛ اسذسادُ، حسي ٍ هحوذی آریب، ػلیزضب ) .6

، پبیبى ًبهِ وبرضٌبسی ارضذ، داًطگبُ آساد اسالهی سبلِ هزاوش ضجبًِ رٍسی استبى تْزاى 18تب  15آهَساى پسز ٍ دختز  داًص

 ٍاحذ تْزاى هزوشی.
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