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 چکیده

ّسف اظ اًجبم ایي تحمیك ًمف فٌبٍضی اَالػبت زض جطاین ایٌتطًتی قجىِ ثبًىی ٍ ًحَُ جلَگیطی اظ آى زض ثبًه ّبی ذهَنی 

ًَع  هبّیت ٍ ضٍـ پػٍّف اظ اظًظطیك وبضثطزی اؾت ٍ ّسف اظ ًَع تحم اظًظطتحمیك حبيط ٍ زٍلتی قْطؾتبى اضٍهیِ ثَز. 

زٍلتی قْطؾتبى اضٍهیِ هی ثبقٌس وِ ٍ . جبهؼِ آهبضی ایي تحمیك وبضوٌبى ثبًه ّبی ذهَنی ّؿتپیوبیكی  -تَنیفی 

ٍضی اَالػبت ًفط ثِ زؾت آهس. ثِ هٌظَض گطزآ 294تؼساز ًوًَِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ًفط اؾت.  1254تؼساز آًْب ثطاثط ثب 

تي اظ اؾبتیس هسیطیت تبییس قس ٍ ثِ هٌظَض  7اظ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ اؾتفبزُ قس. ضٍایی پطؾكٌبهِ تَؾٍ اؾتبز ضاٌّوب ٍ 

ثب ثِ زؾت آهس  808/0پبیبیی پطؾكٌبهِ ّب ظا آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ گطزیس. ثط ایي اؾبؼ همساض آلفبی وطًٍجبخ ول پطؾكٌبهِ 

زٌّسُ پبیبیی هُلَة پطؾكٌبهِ هی ثبقس. ثِ هٌظَض تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى ٍ ٍ ایي همساض ًكبى 

تی ته هتغیطُ اؾتفبزُ هی گطزز. ًتبیج ًكبى زاز وِ ثیي فٌبٍضی اَالػبت ٍ جطاین ایٌتطًتی ضاثُِ ٍجَز زاضز، ّوچٌیي انالح 

 ذهَنی ثط وبّف جطاین ایٌتطًتی هَثط هی ثبقس. قجىِ ثبًىی، قٌبذت ثیكتط ٍ ثْتط جطاین، ایجبز حطین

 

 فٌبٍضی اَالػبت، جطاین، ایٌتطًت.های كلیدی:  واژه
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 هقدهه

طز یگ یه لطاض اؾتفبزُ هَضز اَالػبت پطزاظـ ٍ طُیشذ ،یآٍض جوغ یثطا وِ یفٌبٍض ّطگًَِ اظ اؾت ػجبضت اَالػبت، یفٌبٍض

. اًجبهس یه هكبغل یهحتَا قسى یغٌ عیً ٍ وبضوٌبى یآگبّ ٍ زاًف فیعااف ثِ اَالػبت یفٌبٍض یطیوبضگ ثِ(. 1390)ػلوی، 

 قَز، طفتِیپص "اؾت ییتَاًب زاًف" هؼطٍف ی جولِ اگط ٍ قَز یه ؾبظهبى ثط آًبى یا حطفِ تؿلٍ هَجت وبضوٌبى زاًف

 بیً یگیث) ثطذَضزاضًس یكتطیث ییتَاًب ٍ لسضت اظ وبضوٌبى قَز، یه حبون یفٌبٍض وِ ییّب ؾبظهبى زض وطز ازػب تَاى یه

ثب ایي حبل ثب ٍجَز تبثیطات هثجت ثؿیبض فٌبٍضی اَالػبت، زض ؾبل ّبی اذیط فٌبٍضی اَالػبت هكىالتی اظ  (.1390گطاى،یٍز

تَاى هىول جطاین وبهپیَتطی زاًؿت، ثرهَل ایٌىِ جطاین  جطاین ایٌتطًتی ضا هی لجیل جطاین ایٌتطًتی ضا ثِ ٍجَز آٍضُ اؾت.

ًثبضی ) پیًَسز پیَتطی وِ ثِ جطاین زض هحیٍ هجبظی هؼطٍف اؾت، غبلجبً اظ َطیك ایي قجىِ جْبًی ثِ ٍلَع هیًؿل ؾَم وبه

اًتكبض اذجبض وصة، اضؾبل هُبلت، تهبٍیط ٍ  ّبی ایٌتطًتی زض جْبى زض ػجبضتٌس اظ؛ . هْوتطیي جطم(1390ٍ زیگطاى،  اقه ظضی

حطهت افطاز اؾتفبزُ اظ فًبی هتؼلك ثِ زیگطاى، اضؾبل پیبم ّبی هرطة، فیلن ّبی هؿتْجي، آهَظـ ٍ تجلیغ تطٍضیؿن، ّته 

اذالل زض زؾتطؾی ثِ زیگطاى، ًمى حك هبلىیت، ّه ٍ ٍیطٍؾی وطزى ؾبیت ّب، اجبظُ ثِ حطین ذهَنی افطاز اظ َطیك 

 .(1393ٍ زیگطاى،  زّمبًی فیطٍظآثبزی) ایویل ّب ثركی اظ جطم ّبی ایٌتطًت هحؿَة هی قًَس

ِ هكرهی اظ پیسایف جطم ایٌتطًتی ٍ وبهپیَتطی ظهبى ٍجَز ًساضز ٍلی ثِ ّطحبل ایي زؾتِ اظ جطائن ضا ثبیس ظائیسُ ٍ تبضیرچ

ثطاؾبؼ هُبلؼبت نَضت گطفتِ هٌكبء پیسایف جطم وبهپیَتطی ٍ ثب ایي ٍجَز،  .ًتیجِ تىٌَلَغی اضتجبَی ٍ اَالػبتی زاًؿت

ؼس اظ ثی هْطی هؿئَالى یه قطوت فطٍـ ػوسُ هیَُ ٍ ؾجعی، ثِ ػٌَاى حؿبثساض ایٌتطًتی ثِ لًیِ ضٍیؽ ثطهی گطزز؛ اٍ وِ ث

آًْب اًتربة هی قَز اظ َطیك وبهپیَتط السام ثِ حؿبثطؾی وطزُ ٍ ثب تغییط لیوت ّب ٍ تٌظین زضآهس جٌؽ ، هجلغی اظ هطجغ آى 

 (.1394)پَضًمسی،  ضا وبّف ٍ ثِ جبی ذبل ٍاضیع هی هی وٌس

قطوت هحل ٍ َطف لطاضزاز ، چه ّبی جؼلی نبزض ٍ  17لیوت ّب ضا تغییط هی زاز ، ثؼس اظ آى ثب ًبم  ضٍیؽ ثب ظطافت ذبنی

ؾبل ثیف اظ یه هیلیَى زالض ثسؾت آٍضزُ اؾت اهبثِ ػلت ًساقتي  6اظ آى حؿبة ثطزاقت هی وطزُ ثِ ََضی وِ زض ووتط اظ 

ؾبل ظًساى هحىَم هی قَز .ثسیي  10ؼطفی هی وٌس ٍ ثِ هىبًیعم ثطای تَلف ایي ضًٍس، ضٍیؽ ذَزـ ضا ثِ هحبون فًبیی ه

 (1390)اػلن الْسی،  تطتیت ظهیٌِ پیسایف جطم ضایبًِ ای قىل هی گیطز ٍ زازگبُ ضا ثِ تسٍیي لَاًیي هسٍى ٍا هی زاضز

ثِ ٍلَع پیَؾت. یه وبضگط چبپربًِ ٍ یه  1378ذطزاز  26زض تبضید  ایطاى ثطاؾبؼ اَالػبت هَجَز اٍلیي جطم ایٌتطًتی زض

زاًكجَی وبهپیَتط زض وطهبى السام ثِ جؼل چه ّبی تًویٌی هؿبفطتی وطزًس ٍ چَى تفبٍت ٍ توبیعی چٌساى ثیي جطم 

طاؾبؼ آهبضّبی هَجَز زض ث .وبهپیَتطی ٍ جطم ایٌتطًتی ٍجَز ًساضز، ػول آى ّب ثِ ػٌَاى جطم ایٌتطًتی هحؿَة هی قَز

زضنسی ضا ًكبى هی  50هَضز پطًٍسُ هطثٌَ ثِ جطاین ایٌتطًتی زض وكَضتكىیل قس وِ وكف جطائن آهبض  53،  1392ؾبل 

هَضز  11هَضز ؾَء اؾتفبزُ اظ وبضت ّبی اػتجبضی  32اظ هْوتطیي هَاضز جطم ایٌتطًتی ٍ ضایبًِ ای زض ؾبل گصقتِ ،  .زّس

 5هَضز ًكط اوبشیت اظ َطیك ایٌتطًت ٍ  2هَضز وپی ضایت ٍ  3هَضز ایجبز هعاحوت اظ َطیك ایٌتطًت،  7،  والّجطزاضی ایٌتطًتی

هیعاى وكفیبت هطٍثٍ ثِ والّجطزاضی، جؼل ٍ ؾبیط جطائن ضایبًِ  84ثبتَجِ ثِ آهبضّبی ؾبل  .هَضز هَيَػبت هتفطلِ ثَزُ اؾت

 (.1394سی، )پَضًم زضنس ضقس ضا ًكبى هی زّس 11ای ٍ ایٌتطًتی 

ثب تَجِ ثِ هُبلجی ثیبى قسُ، يطٍظت تحمیك حبيط قىل گطفت، ثٌبثطایي ّسف انلی اظ اًجبم ایي تحمیك، ثطضؾی ًمف فٌبٍضی 

 اَالػبت زض جطاین ایٌتطًتی قجىِ ثبًىی ٍ ًحَُ جلَگیطی اظ آى زض ثبًه ّبی ذهَنی ٍ زٍلتی قْطؾتبى اضٍهیِ هی ثبقس.

 

 فرضیات پژوهص

 ثیي فٌبٍضی اَالػبت ٍ جطاین ایٌتطًتی زض قجىِ ثبًىی وكَض ضاثُِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز.   فرضیه اصلی:

 ی فرعیها هیفرض

 انالح ؾبذتبض قجىِ ثبًىی ثبػث وبّف جطاین ثبًىی هی قَز.

 قٌبذت ثیكتط ٍ ثْتط جطاین ایٌتطًتی ثبػث وبّف جطاین ثبًىی هی قَز.

http://www.hamshahrionline.ir/details/45054
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 ف جطاین ثبًىی هی قَز.ایجبز حطین ذهَنی زض فًبی ؾبیجطی ثبػث وبّ

 روش تحقیق

. جبهؼِ ّؿتپیوبیكی  -ًَع تَنیفی  هبّیت ٍ ضٍـ پػٍّف اظ اظًظطّسف اظ ًَع تحمیك وبضثطزی اؾت ٍ  اظًظطتحمیك حبيط 

ًفط اؾت.  1254آهبضی ایي تحمیك وبضوٌبى ثبًه ّبی ذهَنی ٍ زٍلتی قْطؾتبى اضٍهیِ هی ثبقٌس وِ تؼساز آًْب ثطاثط ثب 

پطؾكٌبهِ هَضز تجعیِ ٍ  294ًفط ثِ زؾت آهس ٍ  294زضنس  5ًِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ضز ؾُح ذُبی تؼساز ًوَ

تحلیل لطاض گطفتٌس. ثِ هٌظَض گطزآٍضی اَالػبت اظ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ اؾتفبزُ قس. ضٍایی پطؾكٌبهِ تَؾٍ اؾتبز ضاٌّوب 

یی پطؾكٌبهِ ّب ظا آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ گطزیس. ثط ایي اؾبؼ همساض آلفبی تي اظ اؾبتیس هسیطیت تبییس قس ٍ ثِ هٌظَض پبیب 7ٍ 

ثب ثِ زؾت آهس ٍ ایي همساض ًكبى زٌّسُ پبیبیی هُلَة پطؾكٌبهِ هی ثبقس. ثِ هٌظَض تجعیِ ٍ  808/0وطًٍجبخ ول پطؾكٌبهِ 

 تحلیل زازُ ّب اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى ٍ تی ته هتغیطُ اؾتفبزُ هی گطزز.

 

 یافته ها

 یافته های جوعیت ضناختی

زضنس زاضای هسضن زیپلن  3/5زضنس هؤًث ثَزًس.  22زضنس هصوط ٍ  78ًفط ًوًَِ اًتربثی،  150یبفتِ ّب ًكبى زاز وِ اظ هیبى 

زضنس زاضای فَق لیؿبًؽ ٍ ثبالتط 7/8زضنس زاضای هسضن لیؿبًؽ،  3/53زضنس زاضای هسضن فَق زیپلن،  7/32ٍ پبییي تط، 

 س. ثَزً

 یافته های استنباطی

زض تحمیك حبيط اظ آظهَى وَلوَگطٍف اؾویطًَف ثطای ثطضؾی ًطهبلیتِ جبهؼِ اؾتفبزُ قس. ًتبیج ًكبى زاز جبهؼِ ًطهبل اؾت 

 (. ثٌبثطایي اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى ٍ تی ته ًوًَِ ای ثِ تحلیل زازُ ّب پطزاذتِ هی قَز.1)جسٍل 

 یرنوف(: آزهوى كولووگروف اسو1جدول )

 جطاین ایٌتطًتی فٌبٍضی اَالػبتی 
انالح ؾبذتبض 

 قجىِ ثبًىی

قٌبذت ثْتط ٍ 

 ثیكتط جطاین

ایجبز حطین 

ذهَنی زض 

 فًبی ؾبیجطی

آظهَى وَلوَگطٍف 

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

P value 961/0 717/0 135/0 183/0 202/0 

 

( ٍ ؾُح 465/0، يطایت ّوجؿتگی پیطؾَى )2اؾتفبزُ قس. ثبتَجِ ثِ جسٍل ثطای فطيیِ انلی اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى 

اضتجبٌ هؼٌی زاض ٍ هؿتمیوی  ٍ جطاین ایٌتطًتی( هی ثبقس وِ هی تَاى ًتیجِ گطفت ثیي فٌبٍضی اَالػبتی 000/0هؼٌبزاضی )

 یٌتطًتی افعایف هی یبثس.ٍجَز زاضز، ثسیي هؼٌی ثب افعایف اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی ًَیي ؾیؿتن ّبی اَالػبتی، جطاین ا

 : آزهوى هوبستگی پیرسوى2جدول 

 جطاین ایٌتطًتی آهبضُ هتغیط

 فٌبٍضی اَالػبتی

  465/0(**) يطیت ّوجؿتگی پیطؾَى

 000/0 ؾُح هؼٌبزاضی

 297 تؼساز

 اؾت هؼٌبزاض 05/0 ؾُح زض **
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 تی همساض ،3 جسٍل ثِ تَجِ ثب. گطزز هی زُاؾتفب ای ًوًَِ ته تی آظهَى اظ اٍل فطػی فطيیِ تحلیل ٍ تجعیِ هٌظَض ثِ

 زض اؾت، ثبالتط 96/1 ثحطاًی همساض ؾُح اظ آهسُ ثسؾت تی همساض وِ آًجبیی اظ. ثبقس هی 149 آظازی زضجِ ثب ٍ 217/58

 زض ثبًىی قجىِ ؾبذتبض وِ گفت تَاى هی زضنس 95 اَویٌبى ثب پؽ. قَز هی تبییس انلی فطو ٍ ضز تحمیك نفط فطو ًتیجِ

 .زاضز تبثیط جطاین ّفوب

 ( آزهوى تی تک نوونه ای برای فرضیه فرعی اول پژوهص3جدول )

، همساض تی 4فطيیِ فطػی زٍم اظ آظهَى تی ته ًوًَِ ای اؾتفبزُ هی گطزز. ثب تَجِ ثِ جسٍل  ثِ هٌظَض تجعیِ ٍ تحلیل

ثبالتط اؾت، زض  96/1هی ثبقس. اظ آًجبیی وِ همساض تی ثسؾت آهسُ اظ ؾُح همساض ثحطاًی  149ٍ ثب زضجِ آظازی  872/53

قٌبذت ثیكتط ٍ ثْتط زضنس هی تَاى گفت وِ  95ًتیجِ فطو نفط تحمیك ضز ٍ فطو انلی تبییس هی قَز. پؽ ثب اَویٌبى 

 جطاین زض وبّف جطاین تبثیط زاضز.

 ( آزهوى تی تک نوونه ای برای فرضیه فرعی دوم پژوهص4جدول )

 

، همساض تی 5ثِ هٌظَض تجعیِ ٍ تحلیل فطيیِ فطػی ؾَم اظ آظهَى تی ته ًوًَِ ای اؾتفبزُ هی گطزز. ثب تَجِ ثِ جسٍل 

ثبالتط اؾت، زض  96/1هی ثبقس. اظ آًجبیی وِ همساض تی ثسؾت آهسُ اظ ؾُح همساض ثحطاًی  149ٍ ثب زضجِ آظازی  651/34

ایجبز حطین ذهَنی زضنس هی تَاى گفت وِ  95نفط تحمیك ضز ٍ فطو انلی تبییس هی قَز. پؽ ثب اَویٌبى ًتیجِ فطو 

 زض فًبی ؾبیجطی زض وبّف جطاین تبثیط زاضز.

 (: آزهوى تی تک نوونه ای برای فرضیه فرعی دوم پژوهص5جدول )

 

  فطيیِ انلی

 وبّف جطاین ایٌتطًتی

 همساض آهبضُ تی
زضجِ 

 آظازی

ؾُح 

 هؼٌبزاضی
 هیبًگیي

 95/0زض ؾُح اَویٌبى 

 حساوثط حسالل

217/58 149 000/0 351/4 305/1 397/1 

  فطيیِ انلی

 وبّف جطاین ایٌتطًتی

 همساض آهبضُ تی
زضجِ 

 آظازی

ؾُح 

 هؼٌبزاضی
 هیبًگیي

95/0زض ؾُح اَویٌبى   

 حساوثط حسالل

872/53  149 000/0  390/4  339/1  441/1  

  فطيیِ انلی

 وبّف جطاین ایٌتطًتی

 همساض آهبضُ تی
زضجِ 

 آظازی

ؾُح 

بزاضیهؼٌ  
 هیبًگیي

95/0زض ؾُح اَویٌبى   

 حساوثط حسالل

651/34  149 000/0  313/4  238/1  388/1  
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 بحث و نتیجه گیری

ًمف فٌبٍضی اَالػبت زض جطاین ایٌتطًتی قجىِ ثبًىی ٍ ًحَُ جلَگیطی اظ آى زض ثبًه ّبی ذهَنی ّسف اظ اًجبم ایي تحمیك 

ثیي فٌبٍضی اَالػبت ٍ جطاین ایٌتطًتی ضاثُِ یِ ٍ تحلیل فطيیِ انلی ًكبى زاز وِ ثَز. ًتبیج تجع ٍ زٍلتی قْطؾتبى اضٍهیِ

ٍجَز زاضز. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هؿئَالى شیطثٍ ثبیؿتی زض پی ًظبضت ٍ ثطضؾی هساٍم ٍ هتؼسز ثط اًجبم اهَض وبضوٌبى ثپطزاظًس 

 ا زض وبضوٌبى وبّف زٌّس. ّوچٌیي زض پی آهَظـ وبضوٌبى ثطآیٌس تب اظ ایي َطیك جطاین ایٌتطًتی ض

ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطيیِ فطػی اٍل ًكبى زاز وِ انالح ؾبذتبض قجىِ ثبًىی ثبػث وبّف جطاین ایٌتطًتی هی قَز. ثٌبثطایي 

 هسیطاى ٍ هؿئَالى شیطثٍ ثبیؿتی زض پی انالح قجىِ ثبًىی ثطآیٌس تب اظ ایي َطیك جطاین ایٌتطًتی ضا زض وبضوٌبى وبّف زٌّس.

یج تجعیِ ٍ تحلیل فطيیِ فطػی زٍم ًكبى زاز وِ قٌبذت ثیكتط ٍ ثْتط جطاین ایٌتطًتی ثبػث وبّف جطاین ایٌتطًتی هی ًتب

قَز. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هؿئَالى شیطثٍ ثبیؿتی زض پی قٌبذت ثیكتط ٍ ثْتط جطاین ایٌتطًتی اظ َطیك هُبلؼِ ٍ زٍضُ ّبی 

 ًتی ضا زض وبضوٌبى وبّف زٌّس.آهَظقی ثطآیٌس تب اظ ایي َطیك جطاین ایٌتط

ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطيیِ فطػی ؾَم ًكبى زاز وِ ایجبز حطین ذهَنی زض فًبی ؾبیجطی ثبػث وبّف جطاین ایٌتطًتی هی 

قَز. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هؿئَالى شیطثٍ ثبیؿتی زض پی ایجبز حطین ذهَنی زض فًبی ؾبیجطی ثطآیٌس تب اظ ایي َطیك جطاین 

 ا زض وبضوٌبى وبّف زٌّس.ایٌتطًتی ض
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