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 چکیده

رضمایت خٌسمی   داشمتي   تَاًمذ  همی ایمي عَاهمل،    تمریي  هْمن از  دٍ هَرددي ٍابستِ است كِ رضایت از زًذگی زًاشَیی بِ عَاهل هتعذّ
العمات اایمِ در ایمي زهیٌمِ در خاهعمِ ایمراى بسمیار اًمذ          اطّ حما   بماایي باشمذ    هثبمت سمالن ٍ   خٌسمی  ّاي ٍارُ طرحالن ٍ داشتي س

اًدمام   زًاشمَیی در زٍخمیي   زدگمی  د خٌسمی بما بمرٍز     ّماي  ٍارُ طمرح رضمایت خٌسمی ٍ   است  ایي اژٍّش با ّمذ  تعیمیي ارتبما     
هراخعمِ   هشماٍرُ خماًَادُ   ّماي  كلیٌیمک بمِ  كمِ   هتأّّمل زى ٍ همرد   161ی اسمت   ّوبستگ -حاضر، یک هطالعِ تَصیفی اژٍّش شذ 

 زدگممی د خٌسممی ٍ  ّمماي ٍارُ طممرح ،رضممایت خٌسممی ّمماي ارسشممٌاهِاًتخمماش شممذُ ٍ  ّذفوٌممذ گیممري ًوًَممِبممِ رٍ   كردًممذ هممی
ِ زًاشَیی را تکویل ًوَدًمذ  خْمت    ِ  ضمری  ّوبسمتگی ایرسمَى ٍ تحلیمل رگر     ّماي  آزهمَى آهماري،   ٍتحلیمل  تدسیم  سمیَى نٌذگاًم

 ّمماي بمما تومماهی ه لفممِ اردخٌسممی ارتبمما  هعٌممیرضممایت در گممرٍُ هممرداى ًشمماًگر آى بممَد كممِ  حیًتمما همَرد اسممتفادُ قممرار گرفممت  

ِ تٌْما بما   رضمایت خٌسمی   ٍلمی در گمرٍُ زًماى    (  >p 15/1)خٌسی دارد  ّاي ٍارُ طرح راحمت   -رهاًتیمک ٍ صمری   -ارشمَر  ّماي  ه لفم
ِ  گمام ًتایح تحلیل رگرسمیَى بمِ رٍ    ، (p < 15/1) دارًذ دار هعٌیارتبا   ِ     بم ِ صمری  راحمت    گمام ًشماى داد كمِ ه لفم  16 تٌْمایی  بم

ارتبمما  هعکممَق ٍ قذرتوٌممذ هیمماى رضممایت  يیّوچٌمم كٌممذ زًاشممَیی را تبیممیي هممی زدگممی د درصممذ ٍاریمماً  از تاییممرات هتایممر 
 شممذ  هشمخ   15/1داى در سمط  هعٌماداري   در زًماى ٍ همر   -615/1ٍ  -754/1زًاشمَیی بما هامذار ّوبسممتگی     زدگمی  د خٌسمی ٍ  

كٌٌمذُ هٌاسمبی بمراي بمرٍز      بیٌمی  امیش است در رٍ  تحلیل رگرسمیَى هشمخ  شمذ رضمایت خٌسمی اماییي لسٍهما          ركر قابل البتِ
ِ زًاشمَیی ًیسمت     زدگی د  خٌسمی زًماى ٍ همرداى بما      ّماي  ٍارُ طمرح امژٍّش ٍخمَد ارتبما  هعٌماداري بمیي دٍ هتاییمر        ّماي  یافتم

خٌسمی بما رضمایت خٌسمی      ّماي  ٍارُ طمرح گردیمذ ارتبما  هیماى     هشمخ  را تأییذ ًکردًمذ  ّوچٌمیي    ّا آىزًاشَیی  گیزد د هیساى 

 ّمماي ٍارُ طمرح بمیي رضمایت خٌسمی ٍ     دار هعٌمی  بما تَخممِ بمِ ارتبما     زًاشمَیی در زًماى ٍ همرداى تفماٍتی ًمذرد       زدگمی  د در بمرٍز  
خٌسمی زًماى ٍ همرداى     ّماي  ٍارُ طمرح درهماًی(   ٍارُ طمرح  ّماي  رٍ   بما  )بمراي هثما  بتَاى با سٌدش ٍ اصمالح   رٍد هیخٌسی اًتظار 

كمرد  ّوچٌمیي بما تَخّمِ بمِ ًامش        بیٌمی  امیش ایش از ازدٍاج تا حذٍد زیادي ٍخمَد ارتبما  خٌسمی سمالن در زًمذگی زًاشمَیی را       
ِ كماربرد رٍیکردّمایی   هْن ٍ كلیذي هیساى رضایت خٌسمی در زًمذگی زًاشمَیی،     ُ   هٌظمَر  بم زًماى ٍ   رٍابم  خٌسمی   آهمَز  ٍ هشماٍر

بما ّوکمماري سیسمتن بْذاشمتی درهمماًی    زًاشمَیی   زدگممی د ٍ یما درهماى    گیممري امیش خْمت   ازآى امم امیش از ازدٍاج ٍ یما    همرداى 
 رد ضرٍرت دا
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