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 دختز آهَساى داًص در ضادکاهی با هعٌَی بْشیستی ٍ سًدگی کیفیت بیي رابطِ
 

 2جْاًگیز پَر قاسن سْیال ،1جْاًگیز پَر قاسن حوید

 (هسئَل ًَیسٌسُ) ایزاى گزهسبر، گزهسبر، آساز زاًطگبُ اًسبًی، ػلَم زاًطىسُ ثبلیٌی، رٍاًطٌبسی ارضس وبرضٌبس 1

 ایزاى تْزاى، خٌَة، تْزاى ًَر پیبم زاًطگبُ پزٍرش، ٍ آهَسش فلسفِ تبرید ارضس وبرضٌبس 2

 

 چکیدُ

 ى ثَز.زر زاًص آهَسا یثب ضبزوبه یهؼٌَ یستیٍ ثْش یسًسگ تیفیوثیي راثغِ  ّسف پژٍّص حبضز ثزرسی

-غَرت ذَضِ گیزی ثِّوجستگی ثَز. رٍش ًوًَِ -ّب تَغیفیایي هغبلؼِ اس ًظز ّسف وبرثززی ٍ اس ًظز رٍش گززاٍری زازُ

 233ای ثَز، ثِ ایي غَرت وِ اثتسا چٌس هسرسِ ٍ ثؼس چٌس والس هطرع ضسًس ٍ پزسطٌبهِ ّبی پژٍّص ثز رٍی ثز رٍی 

، (2000ی ٍ ّوىبراى، ثًََهّبی ویفیت سًسگی )تَسیغ ضسًس. زاًص آهَساى ثِ پزسطٌبهِ 1395ًفز زاًص آهَس زذتز زر سبل 

 پبسد زازًس.( 1990آرگیل ) ٍ ضبزوبهی (1982 )پبلَتشیي ٍ الیسَى،ثْشیستی هؼٌَی 

ثبضس. ّوچٌیي همسار ضزیت تؼییي  یه 48/0ضزیت ّوجستگی چٌسگبًِ ثیي هدوَع هتغیزّبی هستمل ٍ هتغیزٍاثستِ ثزاثز ثب 

یفیت سًسگی ٍ هی ثبضس وِ ًطبى زٌّسُ هیشاى تجییي ٍاریبًس ٍ تغییزات هتغیز ضبزوبهی تَسظ و 23/0( ثزاثز ثب R)هدذٍر 

 هؤلفِ ّبی آى ٍ ثْشیستی هؼٌَی ٍ هؤلفِ ّبی آى هی ثبضس.

رسس ویفیت سًسگی ٍ ثْشیستی هؼٌَی ثز ضبزوبهی زاًص آهَساى تأثیز گذار هی ثبضٌس ٍ تسارن ثزًبهِ ّبیی ثزای ًظز هیثِ 

 ثبضس.رضس ویفیت سًسگی ٍ ثْشیستی هؼٌَی ثب ضبزوبهی زر زاًص آهَساى اسبسی هی 

 

 .ضبزوبهی ٍ هؼٌَی ثْشیستی سًسگی، ویفیتّای کلیدی:  ٍاصُ
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 هقدهِ

. ثزرسی (2017، 1)تَزٍرٍٍیه ٍ هیتزٍٍیهرًٍس  ّبی فىزی ٍ هؼٌَی آى وطَر ثِ ضوبر هی زاًص آهَساى ّز وطَری اس سزهبیِ

تزیي اّساف  ّب اس هْن ىهسبئل ذبظ زاًص آهَساى اس خولِ تحػیل هَفك ٍ تأهیي سالهت خسوی ٍ رٍاًی، اختوبػی آ

. زر ّوِ وطَرّبی زًیب اس خولِ وطَر (2015، 2)فَرستز، گزیگسجبی، ثبًیبى، آًگز ٍ ٍلٌتثبضس  ّب هی ریشاى آهَسش زٍلت ثزًبهِ

رسس وِ ػَاهل  گیزز ٍ ثِ ًظز هی ضٌبذتی ثیي زاًص آهَساى زاهٌِ ٍسیؼی ثِ ذَز هی هب، هسبئل آهَسضی ٍ هطىالت رٍاى

اًساسز. ثزذی اس ایي ػَاهل هَخت ثْجَز ػولىزز تحػیلی ٍ ثزذی زیگز ثبػث تضؼیف  ّب را ثِ ذغز هی ت آىهتؼسزی ساله

 (.1385ضًَس )اذَاى تفتی ٍ ٍلی سازُ،  ػولىزز فزاگیزاى هی

ثبػث یىی اس هَضَع ّبی هَرز ثزرسی زر زر ارتجبط ثب زاًص آهَساى هزتجظ ثب ػولىزز تحػیلی آًبى ٍ ّوچٌیي اس هسبئلی وِ 

ضٌبسی  ّبی اذیز، تؼسازی اس هحممبى رٍاى زر زِّتمَیت ػولىزز زاًص آهَساى زر حیي ًحػیل هی گززز، ضبزوبهی هی ثبضس، 

ًگز  ضٌبسی هثجت ّبی رٍاًی را ثِ ضبزهبًی ٍ ضفبی رٍاًی تجسیل وٌٌس. ایي خٌجص وِ رٍاى اًس للوزٍ تبریه ثیوبری خزأت وززُ

(. ایي خٌجص 2000، 3لَوبسٍ  ٌزیّب ثِ سَی ثْیٌِ وززى ویفیت سًسگی است )ز زاذتي ثِ آسیتًبم زارز، ذَاّبى تغییز اس پز

ًگز ثِ  ضٌبسی هثجت ّب ثِ هٌشلة سپزی زر ثزاثز ثیوبری رٍاًی ثْزُ گیزز. زر ٍالغ، رٍاى زر پی آى است وِ اس ًمبط لَت اًسبى

(. ّسف آى 2009ٍ ّوىبراى،  ست است، اذتػبظ زارز )هه ولَقّب ٍ آًچِ ثزای هززم هٌب ّب ٍ لبثلیت هٌسی هغبلؼة ػلوی تَاى

زست آیس.  تزی اس تدبرة اٍج، تدبرة سغح پبییي غفز ٍ آًچِ زر ثیي ایي زٍ لزار زارز، ثِ وِ زرن ػلوی هتؼبزل ٍ وبهل است

آًْب ٍ هساذالت  ضٌبسی ثبیس زرن رًح وطیسى ٍ ضبزهبًی، تؼبهل ًگز هؼتمسًس ػلن ٍ ػول وبهل رٍاى ضٌبسبى هثجت رٍاى

تزیي  (. اس ثٌیبزی2003ٍ ّوىبراى،  را افشایص زّس، زرثزگیزز )پتزسَى بًیهؼتجزی وِ ّن رًح را وبّص زّس ٍ ّن ضبزه

 ،ی(، ذبٍر2016) 4ٍ چَ یزا زیاذ یٍ پژٍّص ّب ًگز، هفَْم ضبزوبهی است ضٌبسی هثجت هفبّین هغزح زر خٌجص رٍاى

 یًطبى زازُ اًس وِ ضبزوبه (،2013) 6لیآرگب (،2013) ییٍ رضب بىیحساز ،یبرتیس ،یدت(، ح2013) 5(، وبر2016) بیضوسبل ً

 گززز. یٍ سالهت زر افزاز ه یستیاحسبس ثْش گزیز یثبػث وبّص احسبسبت تزس ٍ اضغزاة ٍ اس سَ

م زٍرُ ّبی زاًص آهَساى را زر توب ضبزوبهیزر ایي حیغِ پژٍّطگزاى ثِ هتغیزّبی فززی، ذبًَازگی، هی اًسیطٌس وِ 

پیچیسُ است سیزا ایي هفَْم  ًسجتبً ضبزوبهیثز ثز ؤهغبلؼِ ػَاهل ه ، زر حمیمت،تحػیلی اس زثستبى تب زثیزستبى افشٍى وٌس

)حسیي هززی ٍ حسیي هززی،  اثؼبز گستززُ ای زارز وِ ّن ػَاهل هحیغی ٍ ّن ػَاهل زرٍى فززی ثز آى اثز هی گذارًس

1394.) 

وَارُ زر ارتجبط ثب هتغیز ضبزوبهی هغزح گززیسُ است، هتغیز ویفیت سًسگی هی ثبضس، ویفیت سًسگی اس خولِ هتغیزّبیی وِ ّ

 تیفیثب و یگززًس. زاضتي سًسگ یاس آى ثْزُ هٌس ه صیاست وِ فزز اًسبًْب زر سفزی وَتبُ زر عَل ػوز ذَ یالْ یهَّجت

ثِ آى،  یبثیزست یذَة ٍ چگًَگ یسًسگ یمیهفَْم حم بفتيیهتوبزی  بىیهغلَة ّوَارُ آرسٍی ثطز ثَزُ است. زر عَل سبل

 افىبر، هغبلؼبت فالسفِ را ثِ ذَز هؼغَف زاضتِ است.

 ،یهساذالت ثْساضت یّوچَى ارسیبث یآیس وِ خْت هَارز یثِ ضوبر ه یهْن سالهت یاس پیبهس ّب یاهزٍسُ یى یسًسگ تیفیو

 یٍخَز زارز ثؼض یسًسگ تیفی. ًظزیبت هتفبٍ تی زر هَرز واست یضزٍر یسالهت یاس پژٍّص ّب یآى زر ثسیبر یزیاًساسُ گ

ًبهیس،  یتَاى آى را ویفیت سًسگ یچٌسیي ثبر ثؼس اس سالهتی سٌدسُ ضَز ه وِ تَاهبً یاس هحممیي هؼتمسًس تٌْب زر غَرت

ایي اهز ثبػث ضبزوبهی زر ٍ  ذَاّس گذاضت اػضبثز  یهثجت زیسبلن ثبضٌس، تأث گزیىسیذبًَازُ ٍ رٍاثغطبى ثب  یاگز اػضب يیثٌبثزا

 زاًص آهَساى هی گززز.

                                                           
1-Todorović & Mitrović 
2- Forster, Grigsby, Bunyan, Unger & Valente 
3- Diner & Lucas 
4- Di & Chu 
5- Car 
6- Argyle 
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ٍ ثِ هؼٌبی رٍضی  اس زیگز هؤلفِ ّبی هؤثز ثز ضبزوبهی ثْشیستی هؼٌَی هی ثبضس، ثْشیستی هؼٌَی سبسُ ای چٌس ثؼسی است

ی ػٌَاى یه ػبهل زر سالهت رٍاى ثزرس ، ثِ عَر فشایٌسّبی ثِ(، ثْشیستی هؼٌَی2010، 1ثزای تدزثِ وززى است )وًَیگ

است ثِ ػٌَاى یه هٌجغ اختوبػی ٍ رٍاًطٌبذتی زر همبثلِ ثب استزس  است وِ هؼٌَیت هوىي اذیز زریبفتِ پژٍّصضسُ است. 

ػجبرت است اس راثغِ ی ضرػی ثب ٍخَز هتؼبلی ٍ لسرت الیشال. ّز چٌس وِ ثیي هذّت ٍ  ٍ (2010ظبّز ضَز )وًَیگ، 

ذػَغی است ٍ  است، زر حبلیىِ هذّت ثبسًوبیی هؼٌَیت زر ثبفت زیي راثغِ ٍخَز زارز ٍلی هؼٌَیت ثیطتز ضرػی هؼٌَیت

 .(2006 زرثزگیزًسُ ی آزاة ٍ هٌبسه فززی ٍ اختوبػی است )هَّز،

سالهت خسوی  تَاًس ثِ ضىل هثجتی ثز سالهت، عَل ػوز ٍ ثْجَز طبى زازُ است وِ ثبٍرّبی هذّجی ٍ هؼٌَیت هیً تحمیمبت

( ثْشیستی ثِ یه حسی اس سالهتی 1996اس ًظز وبٍارز ٍ ریس ) (،2005ری، چي، فًَس ٍ وفبال، ثگذارز )ریپٌتزٍح، آلتوب ثیزأت

اضبرُ هی وٌس وِ آگبّی وبهل اس توبهیت ٍ یىپبرچگی ّوِ خٌجِ ّبی فزز ًبضی هی ضَز ٍ ػٌبغز هؼٌَی سًسگی را ًیش زر ثز 

ضی اس یبفتِ ّبی تدزثی ٍ ثحث ّبی ًظزی ثبضس وِ هی گیزز. افشایص ػاللِ ثِ رٍاًطٌبسی هؼٌَیت هی تَاًس تب حسٍزی ًب

(. اس سَی زیگز ثزذی اس 2000پیطٌْبز هی وٌٌس هتغیزّبی هؼٌَی ٍ هذّجی زر سالهت خسوبًی ٍ رٍاًی ًمص زارًس )آهًَس، 

اختوبػی ٍ یه ػٌػز هذّجی است، ایي -( ثیبى هی وٌس وِ ثْشیستی هؼٌَی ضبهل یه ػٌػز رٍاًی1983) 2لجیل الیسَى

 (.1393ژگی هذّجی ثَزى هب را ثِ رسیسى ثِ ذسا ّسایت هی وٌس )حسي، ضیربى، هحوَز سازُ ٍ ًیىزٍ، ٍی

ضَز،  ًطسُ است ٍ ذأل پژٍّطی زر ایي سهیٌِ احسبس هی ثب تَخِ ثِ ایٌىِ پژٍّطی زر راستبی ارتجبط هتغیزّبی هذوَر اًدبم

یت سًسگی ٍ ثْشیستی هؼٌَی ثب ضبزوبهی زاًص آهَساى زذتز وٌس تب ثِ ثزرسی راثغِ ویف لذا هحمك زر ایي سهیٌِ تالش هی

 زر پی پبسد ثِ ایي سؤال است وِ آیب ویفیت سًسگی ٍ ثْشیستی هؼٌَی تَاًبیی پیص ثیٌی ضبزوبهی را زارًس یب ذیز؟ ؛ ٍثپززاسز

 

 رٍش پضٍّص

ثب ضبزوبهی زر زاًص آهَساى زذتز ثزرسی راثغِ ویفیت سًسگی ٍ ثْشیستی هؼٌَی  ثب تَخِ ثِ ّسف ایي پژٍّص وِ ثِ زًجبل

زّس ٍ لػس زارز تب ثب ثَز، ایي پژٍّص اس ًظز ّسف، وبرثززی ثَز سیزا پژٍّطگز ًتبیح ایي پژٍّص را ثِ خبهؼِ آهبری تؼوین هی

ّب تَغیفی اس ًَع ارایِ پیطٌْبزّب اس ًتبیح پژٍّص زر خبهؼِ آهبری ثْزُ گیزز. رٍش پژٍّص ثز اسبس رٍش گززآٍری زازُ

. ػالٍُ ثز آى رٍش ایي پژٍّص اس ًظز زّسی ه لزاری ثزرس هَرز راّبی پژٍّص زیهتغراثغِ ثیي  پژٍّطگزّوجستگی ثَز؛ سیزا 

ّب اس عزیك پزسطٌبهِ( ٍ اس ًظز همغغ سهبًی ػزضی ثَز. خبهؼِ آهبری پژٍّص حبضز ولیِ زاًص ًَع زازُ ووی )گززآٍری زازُ

وِ هغبلؼِ ول خبهؼِ آهبری هستلشم غزف ّشیٌِ ٍ ٍ لت سیبز هی ثبضس، لذا اس ثیي افزاز  آهَساى زذتز تْزاى ثَزًس. اس آًدبیی

ًفز ثِ ػٌَاى حدن ًوًَِ اًتربة ضسًس ثزای اًتربة افزاز ًوًَِ اس  233خبهؼِ ثب استفبزُ اس خسٍل هَرگبى حدن ًوًَِ تؼساز 

زاًص آهَس زذتز تَسیغ  233غَرت تػبزفی زر هیبى  ّب ثِرٍش ًوًَِ گیزی ذَضِ ای استفبزُ ضس. ثز ایي اسبس پزسطٌبهِ

 ضسًس ٍ ثؼس اس گززآٍری زازُ ّب هَرز تحلیل لزار گزفتِ ضسًس.

 

 ابشار گزدآٍری دادُ ّا

سالهت  یؼٌیسٌدس  یه یهزتجظ ثب سالهت غِیح 4را زر  یسًسگ تیفیپزسص ًبهِ و يیا: 3پزسطٌاهِ کیفیت سًدگی -1

 يیسَال است. ا 8،3،6،7 یزارا تیثِ تزت غِیاس ح هی. ّزیسًسگ ظیٍ هح یثظ اختوبػرٍا ،یسالهت رٍاًطٌبذت ،یخسوبً

هَرز  یسالهت را ثِ عَر ول تیٍ سَال زٍم ٍضؼ یرا ثِ عَر ول یسًسگ تیفیوسَال ثَزُ وِ سَال اٍل  26 یپزسص ًبهِ زارا

ثسست ذَاّس آهس؛  هیتفى غِیّز ح یزاث 20تب  4هؼبزل  یبسیاهت غِیزّس. پس اس اًدبم هحبسجبت زر ّز ح یپزسص لزار ه

                                                           
1- Qnig 
2- Elison 
3. Quality of Life Scale 
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ًدبت،  زاىی(. زر ا1،2000یيثَضٌل ٍ هبرت ه،یپبتز ،یاست )ثًََه غِیزر آى ح تیٍضؼ يیًطبًِ ثْتز 20ٍ  يیًطبًِ ثستز 4وِ 

ى زر پژٍّص ًدبت ٍ ّوىبرا ییبیپب زیوززُ اًس. همبز یبثیتزخوِ ٍ ٌّدبر ی( آى را ثِ فبرس2007ٍخسسازُ ) یّالوَئ ،یهٌتظز

، 77/0، 77/0 تیثِ تزت ظیٍهح یرٍاثظ اختوبػ ،یرٍاًطٌبذت ،یسالهت خسوبً غِیزر ح یزرًٍ ی( ثِ ضبذع ّوجستگ2007)

 84/0، 55/0، 73/0 70/0 تیوزًٍجبخ ثِ تزت یهَلفِ ّب ثب استفبزُ اس آلفب یزرًٍ یسبسگبر يیثسست آهس. ّوچٌ 84/0، 75/0

 .است یسًسگ تیفیٌبست پزسص ًبهِ ولبثل لجَل ٍ ه ییبیاس پب یثسست آهس وِ حبو

سؤال ٍ زٍ ذززُ  20( سبذتِ ضس ٍ ضبهل 1982ایي پزسطٌبهِ تَسظ پبلَتشیي ٍ الیسَى ) پزسطٌاهِ بْشیستی هعٌَی: -2

همیبس است. سؤاالت فزز آسهَى هزثَط ثِ ذززُ همیبس ثْشیستی هذّجی ثَزُ ٍ هیشاى تدزثِ فزز اس راثغِ رضبیت ثرص ثب 

ٌدص لزار هی زّس؛ سؤاالت سٍج هزثَط ثِ ذززُ همبس ثْشیستی ٍخَزی است وِ احسبس ّسفوٌسی ٍ رضبیت ذسا را هَرز س

زرخِ ای اس وبهال هَافمن تب وبهالً هربلفن است. پبلَتشیي ٍ الیسَى  6سًسگی را هی سٌدس. همیبس پبسرگَیی ثِ سؤاالت لیىزت 

گشارش  93/0ٍ  91/0، 91/0ٍ ول همیبس را ثِ تزثیت ثزاثز ثب زر پژٍّطی ضزیت آلفبی وزًٍجبخ ثْشیستی هذّجی ٍ ٍخَزی 

( رٍی زاًطدَیبى زذتز ٍ پسز اس عزیك آلفبی وزًٍجبخ ثزای ول 13وززًس. پبیبیی ایي همیبس تَسظ زّطیزی ٍ ّوىبراى )

 سُ است.گشارش ض 81/0ٍ  82/0، 90/0ثْشیستی ٍخَزی ثِ تزتیت  همیبس ٍ ذززُ همیبس ثْشیستی هذّجی ٍ ذززُ همیبس

ضبزوبهی  پزسطٌبهِ اس ضبزوبهی هتغیز گیزی اًساسُ هٌظَر ثِ حبضز پژٍّص زر: آکسفَرد ضادکاهی پزسطٌاهِ -3

 همیبس هَاز وززى هؼىَس آرگیل ثب تَسظ 1990 سبل زر آوسفَرز ضبزوبهی پزسطٌبهِ .است ضسُ استفبزُ آوسفَرز

 اس پس وٌس. را هؼىَس ثه افسززگی همیبس خوالت تب ضس آى زث ثه ثب رایشًی اس پس آرگیل .است ضسُ سبذتِ ثه افسززگی

 اس پس ز.گیز ثز زر را ضبزهبًی ّبی خٌجِ سبیز تب افشٍزًس ثه سؤالی 21 افسززگی همیبس ثِ زیگز هبزُ 11 وبر ایي اًدبم

 ای چْبر زرخِ عیف سثزاسب وِ زارز هبزُ 29 آى ًْبیی فزم ثٌبثزایي ؛وززًس حذف را آى سِ سؤال سؤالی 32 فزم ایي هغبلؼِ

 ّز ًوزُ حسالل ثٌبثزایي ؛زّس هی را تطىیل همیبس ول ًوزُ گبًِ، 29 هَاز ًوزُ خوغ ٍ ضَز هی گذاری ًوزُ 3 تب 0 اس

ّوىبراى ضزیت  ٍ آرگیل .گززیس هَخت را سیبزی ّبی پژٍّص اًتطبر، اس پس اثشار ایي .است 87 آى حساوثز ٍ غفز آسهَزًی

 اًدبم ثزرسی زٍ زٍستبى زرثبرُ لضبٍت اس استفبزُ ثب رٍایی ثزرسی ثزای .آٍرزًس زست ثِ سهَزًیآ 347 ثب را 90/0الفبی 

 ضبزهبًی اس ای زرخِ زُ همیبس یه اسبس ثز را زٍستبًطبى تب زاًطدَیبى ذَاستٌس اس (1995) ّوىبراى ٍ آرگیل .گزفت

 همسهبتی ثزرسی هٌظَر ثَز. ثِ 43/0آوسفَرز ضبزهبًی پزسطٌبهِ ٍ ثٌسی زرخِ ایي هیبى ّوجستگی وِ ثٌسی وٌٌس زرخِ

 هَرز 5/22سٌی  هیبًگیي ثب ضبّس ٍ عجبعجبیی ػلّبهِ ّبی زاًطگبُ زاًطدَی 101 آوسفَرز ضبزهبًی پزسطٌبهِ رٍایی ٍ پبیبیی

 ًطبى پزسطٌبهِ هَاز زرًٍی ّوسبًی گزفت، ( اًدبم1378) ًَرثبال ٍ پَر ػلی تَسظ وِ پژٍّص ایي زر س.گزفتٌ لزار ثزرسی

پبیبیی ثبس  ثسست آهس 93/0 وزًٍجبخ آلفبی .آهس زست ول ثِ ًوزُ ول ّوجستگی ثبالیی زارز ثب گبًِ 29 هَاز توبم وِ زاز

 ثَز. 79/0آسهبیی پزسطٌبهِ ثؼس اس سِ ّفتِ 

 

 ّارٍش تجشیِ ٍ تحلیل دادُ

زر ثرص آهبر  تبًسارز، ودی ٍ وطیسگی ٍزر ثرص آهبر تَغیفی، ثزای تَغیف ٍ عجمِ ثٌسی زازُ ّب اس هیبًگیي، اًحزاف اس

استٌجبعی، ثزای آسهَى فزضیِ ّبی تحمیك اس رٍش رگزسیَى چٌس هتغیزُ استفبزُ ضس. خْت تحلیل زازُ ّب اس ًزم افشار 

23spss .استفبزُ گززیس 

 ّا افتِی

زار است، تدشیِ ٍ تحلیل ّب ثزای پبسرگَیی ثِ سؤاالت ٍ فزضیِ ّبی پژٍّص اس اّویت ذبغی ثزذَرتدشیِ ٍ تحلیل زازُ

ضَز. زازُ ّبی ذبم ثب استفبزُ اس فٌَى آهبری هَرز تدشیِ ٍ ّبی پژٍّص هحسَة هیتزیي ثرصتزیي ٍ هْناعالػبت اس اغلی

گیزًس. زر ایي ثرص اثتسا آهبر گیزًس ٍ پس اس پززاسش ثِ ضىل اعالػبت زر اذتیبر استفبزُ وٌٌسگبى لزار هیتحلیل لزار هی
                                                           
1. Bonomi , Patrick, Bushnell & Martin 
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ّبی ّوجستگی ٍ رگزسَى ذع ّبیی ًظیز فزاٍاًی، هیبًگیي ٍ اًحزاف استبًسارز ًوزات ٍ زر ثرص استٌجبعی آسهَىتَغیفی ضب

 چٌسگبًِ هَرز استفبزُ لزار گزفتِ است. ًتبیح ثسست آهسُ زر ازاهِ ارائِ ضسُ است.

 ارائِ ضسُ است. 1اعالػبت تَغیفی هتغیز ّبی پژٍّص ویفیت سًسگی ٍ ثْشیستی هؼٌَی ٍ ضبزوبهی زر خسٍل 

 هتغیزّای پضٍّص ًوزات. تَصیف آهاری 1جدٍل

 هیاًگیي تعداد هتغیزّای پضٍّص
اًحزاف 

 استاًدارد
 کطیدگی چَلگی بیطیٌِ کویٌِ

00/8 233 سالهت جسواًی  02/2  33/1  00/11  37/0  38/0  

98/5 233 سالهت رٍاًطٌاختی  33/1  94/1  26/9  48/0  90/0  

01/9 233 رٍابط اجتواعی  23/1  92/1  00/13  81/0  76/0  

0/11 233 هحیط سًدگی  23/2  09/6  09/14  94/0  73/2  

کیفیت سًدگی بِ طَر 

 کلی

233 
65/23  00/3  00/17  83/25  37/0  38/0  

21/11 233 بْشیستی هذّبی  00/1  00/9  00/16  31/0  64/0  

53/6 233 بْشیستی ٍجَدی  00/1  70/4  39/10  91/0  13/4  

ًوزُ کل بْشیستی 

 هعٌَی

233 
98/16 81/1 00/12 00/21 10/0 06/0 

 39/2 39/1 00/39 00/29 02/2 16/34 233 ضادکاهی

ٍ لسر هغلك  3ًطبى زازُ ضسُ است ّوِ هتغیزّبی پژٍّص زارای لسر هغلك ضزیت چَلگی وَچىتز اس  1چٌبًچِ زر خسٍل 

 هطبّسُ ًیست. ّستٌس، ثٌبثزایي ترغی اس ثٌْدبر ثَزى زازُ ّب لبثل 10ضزیت وطیسگی ووتز اس 

 هَرز آسهَى لزار گزفت: ّب زازًُزهبل ثَزى  1اس آسهَى آهبری وَلوَگزٍف اسویزًَف 2زر خسٍل 

                                                           
1- Kolmogorov- Smirnovf 
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 یا ًوًَِ. آسهَى کَلوَگزٍف اسویزًَف تک 2جدٍل
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05/0 09/0 07/0 07/0  10/0 06/0 08/0 11/0 Z 

20/0 43/0 20/0 20/0  18/0 20/0 20/0 07/0 P 

 سطح هعٌاداری  05/0 05/0 05/0  05/0 05/0 05/0 05/0

 

ّب ثیطتز اس همسار ذغب توبهی هؤلفِ زاری ثزایٍ ایٌىِ سغح هؼٌی آهسُ زست  ثٍِ سغَح هؼٌبزاری  2ثب تَخِ ثِ ًتبیح خسٍل 

(05/0 ;αهی ) ثبضس پس فزؼH1 ّب( اس تَسیغ ًزهبل ًبهِّبی پزسصّب )پبسدضَز وِ تَسیغ زازُرز ضسُ ٍ ًتیدِ گزفتِ هی

 ّبی آهبری پبراهتزیه زر ازاهِ استفبزُ ذَاّس ضس.ثٌبثزایي اس آسهَى؛ وٌسپیزٍی هی

فزضیِ پضٍّص: بزرسی رابطِ کیفیت سًدگی ٍ بْشیستی هعٌَی با ضادکاهی داًص آهَساى دختز هقطع هتَسطِ 

 دٍم

 ثِ چٌسگبًِ رگزسیَى آسهَى اس راثغِ ویفیت سًسگی ٍ ثْشیستی هؼٌَی ثب ضبزوبهی زر زاًص آهَساى زذتز ثزرسی هٌظَر ثِ

 رگزسیَى آسهَى ثِ هزثَط ًتبیح. ثبضس هی الشاهی هفزٍضِ چٌس ثزرسی آسهَى ایي اًدبم اس پیص. ضس استفبزُ گبم ثِ گبم ضیَُ

 .است ضسُ ارائِ ازاهِ زر آى هفزٍضبت ّوزاُ ثِ چٌسگبًِ

 

. ًتایج آسهَى ّوبستگی پیزسَى بیي هؤلفِ ّای کیفیت سًدگی ٍ بْشیستی هعٌَی با ضادکاهی در داًص 3جدٍل 

 آهَساى

 هتغیز هالک
 ضزیب ّوبستگی تعداد هتغیزّا

سطع هعٌی 

 داری

 014/0 41/0 233 سالهت جسواًی 

 001/0 52/0 233 سالهت رٍاًطٌاختی 

 01/0 45/0 233 رٍابط اجتواعی 

 01/0 47/0 233 هحیط سًدگی ضادکاهی

کیفیت سًدگی بِ طَر  

 کلی
233 

27/0 013/0 

 01/0 39/0 233 بْشیستی هذّبی 

 01/0 41/0 233 بْشیستی ٍجَدی 

ستی ًوزُ کل بْشی 

 هعٌَی
233 

32/0 001/0 
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ًتبیح ّوجستگی پیزسَى هیبى ویفیت سًسگی ٍ هؤلفِ ّبی آى ٍ ّوچٌیي ثْشیستی هؼٌَی ٍ هؤلفِ ّبی آى ثب  3زر خسٍل 

زذتز آٍرزُ ضسُ است. ّوبًغَر وِ هطبّسُ هی ضَز توبهی ایي ضزایت ّوجستگی هؼٌی زار هی  ضبزوبهی زر زاًص آهَساى

ثَزى ضزایت ثسست آهسُ هی تَاى گفت ثیي ویفیت سًسگی ٍ هؤلفِ ّبی آى ٍ ّوچٌیي ثیي ثْشیستی ثب تَخِ ثِ هثجت  ثبضس.

 زارز. ٍخَز هستمین ٍ هؼٌی زاری هؼٌَی ٍ هؤلفِ ّبی آى ثب ضبزوبهی راثغِ

 آهارُ ّای هزبَط بِ بزاسش هدل خالصِ .4جدٍل

 ٍاتسَى-آهبرُ زٍرثیي ذغبی استبًسارز ثزآٍرز  هدذٍر R R هسل

3 48/0 23/0 93/9 716/1 

ذالغِ آهبرُ ّبی هزثَط ثِ ثزاسش هسل ًطبى زازُ ضسُ است. ثب تَخِ ثِ ًتبیح خسٍل، ضزیت ّوجستگی چٌسگبًِ  4زرخسٍل 

 23/0( ثزاثز ثب Rثبضس. ّوچٌیي همسار ضزیت تؼییي )هدذٍر  یه 48/0ثیي هدوَع هتغیزّبی هستمل ٍ هتغیزٍاثستِ ثزاثز ثب 

ٌسُ هیشاى تجییي ٍاریبًس ٍ تغییزات هتغیز ضبزوبهی تَسظ ویفیت سًسگی ٍ هؤلفِ ّبی آى ٍ ثْشیستی هی ثبضس وِ ًطبى زّ

 ًتبیح ثزاسبس. ضس استفبزُ ٍاتسَى-زٍرثیي آهبرُ اس ّب هبًسُ ثبلی استمالل ثزرسی هؼٌَی ٍ هؤلفِ ّبی آى هی ثبضس. ثزای

 تَاى هی زارز لزار 5/2 تب 5/1 فبغلِ زر آى همسار ایٌىِ ثِ تَخِ ثب وِ است 716/1 ثب ثزاثز ٍاتسَى-زٍرثیي آهبرُ همسار خسٍل

 .است ضسُ رػبیت ّب هبًسُ ثبلی استمالل فزؼ پیص گفت

 ٍاریاًس تحلیل ًتایج آسهَى .5جدٍل

 سغح هؼٌی زاری F هیبًگیي هدذٍرات زرخِ آسازی هدوَع هدذٍرات هسل 

88/2848 رگزسیَى 3  3 62/949  09/11  01/0 

68/7899 ثبلیوبًسُ  229 74/98    

57/10653 ول  232    

 

ًتبیح آسهَى تحلیل ٍاریبًس ثِ هٌظَر ثزرسی هسل رگزسیًَی ارائِ ضسُ آٍرزُ ضسُ است. ثز اسبس ًتبیح هٌسرج زر  5زر خسٍل 

ی زّس وِ ًطبى ه هؼٌی زار است 01/0هی ثبضس وِ زر سغح آلفبی وَچىتز اس  09/11ثسست آهسُ ثزاثز ثب  Fخسٍل، همسار 

را ثِ ذَثی تجییي ًوبیٌس ٍ  لبزرًس تغییزات هزثَط ثِ هتغیز ضبزوبهی هؤلفِ ّبی ویفیت سًسگی ٍ هؤلفِ ّبی ثْشیستی هؼٌَی

ًطبى زٌّسُ هٌبست ثَزى هسل رگزسیًَی ارائِ ضسُ است، ثزای ثزرسی زلیك تز ٍ پیص ثیٌی ضبزوبی تَسظ هؤلفِ ّبی ّز 

 ر خسٍل سیز ارائِ ضسُ است:یه اس هتغیزّبی پیص ثیي ًتبیح آى ز

تحلیل رگزسیَى گام بِ گام بزای پیص بیٌی هتغیز ضادکاهی تَسط هؤلفِ ّای کیفیت سًدگی ٍ هؤلفِ  .6جدٍل 

 ّای بْشیستی هعٌَی

 هسل 

 ضزایت استبًسارز ًطسُ

ضزایت استبًسارز 

 ضسُ

T سغح هؼٌی زاری 

 ضبذع ّبی ّن ذغی

B ذغبی استبًسارز Beta Tolerance VIF 

09/102 ثبثت 3  11/12   42/8  001/0    

77/0 سالهت خسوی    28/0  59/0  69/2  009/0  88/0  13/1  

34/0 سالهت رٍاًطٌبذتی   12/0  31/0  11/3  01/0  75/0  86/1  
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45/0 رٍاثظ اختوبػی   11/0  39/0  10/4  01/0  62/0  05/1  

57/0 هحیظ سًسگی   17/0  49/0  85/6  01/0  81/0  46/0  

65/0 ثْشیستی هذّجی   09/0  54/0  47/3  01/0  71/0  55/3  

43/0 ثْشیستی ٍخَزی   14/0  41/0  10/3  01/0  86/0  33/2  

اس عزیك هؤلفِ ّبی ویفیت سًسگی ٍ هؤلفِ  ًتبیح هزثَط ثِ تحلیل رگزسیَى گبم ثِ گبم ثزای پیص ثیٌی ضبزوبهی 6زر خسٍل 

را پیص ثیٌی  هؤلفِ ّب، ثِ ضىل هؼٌی زاری ضبزوبهیّبی ثْشیستی هؼٌَی آٍرزُ ضسُ است. ثز اسبس هٌسرخبت خسٍل، ایي 

 10 ثزش همسار اس وِ( VIF) یػبهل تزاون آهبرُ ٍ است ثیطتز 1/0 ثزش همسار اس تحول وِ همسارآهبرُ ثِ تَخِ هی ًوبیٌس. ثب

ًَی زر هسل ًْبیی، همسار ضزیت رگزسی .است ًگزفتِ غَرت ترغی ذغی، ّن هفزٍضِ اس وِ ضَز هی ًتیدِ است، ووتز

 ٍ ثزای رٍاثظ اختوبػی 31/0، سالهت رٍاًطٌبذتی ثزاثز ثب 59/0( ثزای هتغیز سالهت خسوی ثزاثز ثب Betaاستبًسارز ضسُ )

هی ثبضس. ثب تَخِ ثِ همسار  41/0ٍ ثْشیستی ٍخَزی ثزاثز  54/0، ثْشیستی هذّجی 49/0، هحیظ سًسگی ثزاثز 39/0ثزاثز ثب 

هؼٌی زار هی ثبضس، فزضیِ پژٍّص هَرز تأییس لزار گزفتِ ٍ ًتیدِ هی  05/0آلفبی ثسست آهسُ وِ زر سغح  tآهبرُ ّبی 

 گیزین وِ ایي هؤلفِ ّبی ویفیت سًسگی ٍ ثْشیستی هؼٌَی هی تَاًٌس ثِ ضىل هؼٌی زاری ضبزوبهی را پیص ثیٌی ًوبیٌس.

 گیزی بحث ٍ ًتیجِ

چٌبًچِ ًتبیح  ؛ ٍى زذتز ثَززر زاًص آهَسا یب ضبزوبهث یهؼٌَ یستیٍ ثْش یسًسگ تیفیوثیي راثغِ ّسف ایي پژٍّص ثزرسی 

( 1999ثِ اػتمبز الهب ٍ وبتلز )ًطبى زاز ضبزوبهی ثز اسبس ویفیت سًسگی ٍ ثْشیستی هؼٌَی لبثل پیص ثیٌی هی ثبضس، 

یبثی ثِ سیزا اًسبى ّز هذّجی وِ زاضتِ ثبضس، حزوت ٍ فؼبلیت ٍی ثزای زستهْوتزیي ّسف سًسگی هب رسیسى ثِ ضبزی است؛ 

ثٌبثزایي ؛ ضبزی است؛ ثِ اػتمبز آرگبیل ضبزهبًی سِ خش اسبسی زارز: ّیدبًبت هثجت، رضبیت اس سًسگی ٍ فمساى ػَاعف هٌفی

ثِ اػتمبز رٍاًطٌبسبى، هذّجی ثَزى یىی اس ػَاهل هؤثز زر ایدبز ضبزوبهی زر افزاز است، ثِ عَری وِ هذّت ثِ ػٌَاى یه 

ت رٍاًی ٍارز ضسُ است ٍ افزاز ثِ ًَػی هذّت یؼٌی اػتمبز ثِ ذسا گزایص هی یبثٌس. ثْشیستی هؤلفِ زرهبًی زر هزاوش ثْساض

ایي پژٍّص ثب پژٍّص ّب  ؛ ٍهؼٌَی ّسف را ثزای فزز رٍضي هی وٌس ٍ هبیِ تسلی زر ضزایظ زرزًبن ٍ تْسیسوٌٌسُ هی ضَز

 ی ثبضس.لجلی زر ثبة ارتجبط ثیي هؤلفِ ّبی ثْشیستی هؼٌَی ثب ضبزوبهی ّوسَ ه

ّوچٌیي زر زیگز یبفتِ پژٍّص حبضز ًطبى زازُ ضس وِ ثیي هؤلفِ ّبی ویفیت سًسگی ثب ضبزوبهی راثغِ هؼٌی زاری ٍخَز 

ٌّگبهی وِ زاًص آهَساى ثتَاًٌس ثِ عَر هَفمیت آهیش ثز ثحزاى ّب ٍ چبلص ّبی تحَلی غلجِ وٌٌس، پزیطبى زارز، زر حمیمت، 

ٌس وزز ٍ اذتالل لبثل هالحظِ ای زر خزیبى ثِ ٌّدبر سًسگی رٍسهزُ ٍ خٌجِ ّبی ػبعفی، ّبی رٍاى ضٌبذتی را تدزثِ ًرَاّ

وِ ثِ زًجبل آى ضرػیت آى ّب زچبر اغتطبش ًرَاّس ضس )گبرثز، ویلی ٍ هبرتیي،  اختوبػی ٍ ضٌبذتی ثزٍس ًرَاّس وزز

بزوبهی زر افزاز هی گززز. اس خولِ ٍ ویفیت سًسگی آًْب زر حس هغلَثی ذَاّس ثَز ٍ ایي اهز ثبػث ضبزی ٍ ض (2002

ػسم ٍخَز وٌتزل ثزای هتغیزّبی هساذلِ گز اس خولِ ضیَُ ّبی تزثیتی ٍالسیي ٍ ػَاهل ٍراثتی هحسٍزیت ّبی پژٍّص حبضز 

ًجَزى پژٍّص هطبثِ ثب پژٍّص حبضز زر ًتیدِ پژٍّطگز را زر خوغ آٍری  وِ پژٍّطگز لبزر ثِ وٌتزل آًْب ًجَزُ است.

زاًص آهَساى زذتز همغغ هحسٍز ثَزى خبهؼِ آهبری پژٍّص حبضز ثِ  ًتیدِ گیزی ثب هطىالتی هَاخِ وزز.اعالػبت ٍ 

وبرگبُ ّبیی زر  ضَز هی پیطٌْبزلذا  ثبیس ثب احتیبط غَرت پذیزز. زاًص آهَساىزر ًتیدِ تؼوین ًتبیح ثِ سبیز  هتَسغِ زٍم،

 ز ٍ آگبّی ّبی السم ثِ زاًص آهَساى زازُ ضَز.ثبة ثزرسی ضبزوبهی ٍ هؤلفِ ّبی هؤثز ثز آى ثزگشار ضَ
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Abstract 

The present study was aimed to examine the relationship between life quality and spiritual well-being with 

happiness in students. The present research was practical in terms of objective; and in terms of data collection 

method, it was correlational-descriptive. Sampling method was a cluster method. Hence, first, some schools 

and then some classes were considered for the study, and research questionnaires were distributed to 233 

female students in 2016. Student responded to the following questionnaires: life quality questionnaire (Bonomi 

et al, 2000), spiritual well-being questionnaire (Palotzin and Ellison, 1982), and Argil's happiness questionnaire 

(1990). Findings: Multifold correlation coefficient between the sum of independent variables and dependent 

variable amounts to 0.48. In addition, beta coefficient (R square) was calculated to be 0.23, which shows the 

level of variance expression and changes in happiness through life quality and its components as well as 

spiritual wellbeing and its components. Conclusion: It seems that life quality and spiritual well-being affect 

happiness in students, and that it is necessary to provide plans for developing life quality and spiritual well-

being with happiness in students. 
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