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 دهيچک

ِ  .قس اًدبم انفْبىقْط غيطهؼتبز ٍ هؼتبز افطاز ٍ ظًسگي كيفيت ؿِيهقب ثطاي پػٍّف ايي  ًفهط  30ٍ هؼتهبز  ًفهط  30 قهبه   پهػٍّف  ًوًَه

ع اظ يه ٍهطزاى هؼتبز ثط اؾبؼ ؾي ٍ ظهبى پطّ زضزؾتطؼ اًتربة قسًس گيطي ًوًَِ قيَُ ثِ  غيطهؼتبز افطاز ٍ هؼتبز افطاز ثَزًسكِ طهؼتبزغي

 ًكهبى  پهػٍّف  ًتبيح. قس اؾتفبزُ، (1994)، ظًسگي كيفيت پطؾكٌبهِ اظفطم كَتبُ قسُ ّب زازُ آٍضي خوغ ثطاي ًس.قس يهَاز ّوتب ؾبظ

ِ . زاضز ٍخهَز  زاضي هؼٌهي  غيطهؼتبزتفهبٍ   ٍ هؼتهبز  ههطزاى  ظًهسگي  تكيفيه  ثهيي  زازكِ  هؼتهبز  ههطزاى  ظًهسگي  زيگط،كيفيهت  ػجهبض   ثه

، ٍخَززاقهت  زاضي هؼٌهي  تفبٍ  ظًسگي كيفيت هقيبؼ ذطزُ 2 زٍگطٍُ زض ثيي زازكِ ًكبى ّوچٌيي،ًتبيح. غيطهؼتبزثَز پبييٌتطاظهطزاى

 (.يٍ ضٍاثظ اختوبػ ي)ؾالهت خؿوبً

 ط هؼتبزيغظًسگي،هؼتبز،  كيفيت :كليدواشگان

 

A comparative of the quality of life among Addicted and non-addicted individuals in 

Isfahan  City 
 

Abstract 

This research was carried out to compare the quality of life among Addicted and non-addicted 

individuals in IsfahanCity.The samples included30 addicted and 30 non-addicted men who 

addicted men were selected by available sampling and addicted men were cloning methods 

according to age and Time of abstinence from drugs. For data collection from the shortened form 

of global health organization, (1994),questionnaire were used .The results showed that there is a 

significant difference between quality of life of addicted and non-addicted men. In fact, the 

quality of life among addicted men were lower than non-addicted men. Also the results showed 
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that The differences among the two groups in respect to the quality of life 2subscales were 

significant. (Aspects of physical health and Social relations). 

Keywords: Quality of life,  Addicted, non-addicted 

 

 قدمهم

 ّبي اػتيبز ثِ هَاز هرسض ثِ ػٌَاى يكي اظ هككال  ثْساقتي، زضهبًي ٍ اختوبػي قطى حبضط قٌبذتِ قسُ اؾت ثسيي هٌظَض پػٍّف

ؿت يثب هين، يؾبزُ اضائِ زّ يفيبز تؼطياػت ين ثطايؿت؟ چٌبًچِ ثرَاّيبز چياػت.ثبقس هيپيطاهَى هؿبلِ اػتيبز اظ اّويت ثباليي ثطذَضزاض 

تَاى  هيقَز. ٍ اثطا  آى ضا هيط زض كبضكطز هغع يياؾت كِ ثبػث تغ يجبتين. هٌظَض اظ هَاز ّوِ تطكيف ًوبئيثِ هَاز تؼط يٍاثؿتگ آى ضا

ک يبز ثِ ػٌَاى يف اػتيي تؼطيب اذتالل زض قضبٍ  ٍ قؼَض هكبّسُ كطز.زض ايت ي، ضفتبض ًبثٌْدبض، ػهجبًيدبى، افؿطزگيثِ نَض  ّ

كِ فطز ههطف هَاز ضا ثِ  يّوطاُ ثَزُ ثِ عَض يكيَلَغيعيٍ ف ي، قٌبذتيقَز، كِ ثب تظبّطا  ضفتبض هيگطفتِ زض ًظط  يٌيؾٌسضم ثبل

دِ يدبز قَز، ثلكِ ًتيک لحظِ ايؿت كِ زض يً يغيقطا ي(. عطز اختوبػ 1388،يفيزّس، )آتف پَض ٍقط هيح يگط تطخيز يضفتبضّب

سُ قَز،)هب يكك يح ثِ ؾوت عطز كبه  اختوبػيقَز ٍ هوكي اؾت ثِ تسض هيى قطٍع ِ ضاًسُ قسياظ ثِ حبق ياؾت كِ ثب اقكبل يٌسيفطا

 (.1،2002ًک

، (يزضًٍ يؿتي)ثْع 3يٍ ػَاه  شٌّ 2يٌيهتكك  اظ ػَاه  ػ يت ظًسگيفيي پػٍّكگطاى ٍخَز زاضز كِ ؾبظُ كيزض ث يک تَافق كلي

ثبقس  هي يٍ اختوبػ يگبُ اقتهبزيت، خبيت تأّ ، اهٌيؼ، ٍضيظ كبضيقطا قبه  ؾغح ؾَاز،ؾغح زض آهس، يٌياؾت. ػَاه  ػ

)الهجط  ٍ ، ٌسيآ هيٌْب ثِ زؾت يط ايًظب ٍ يٍقَخ عجؼ يت ٍ قبزيعاى ضضبيٍ ثطزاقت افطاز اظ ه يبثيثط اؾبؼ اضظ،يشٌّ ّبي ٍقبذم

 (.2004جط، يً

ػبعفي ٍ اختوبػي كبهالً ؾبلن اؾت ٍ زض اٍ ّيچ زاًس كِ زض آى فطز اظ ًظط ضٍاًي،   ضا حبلتي هي 4ؾبظهبى ثْساقت خْبًي،  ؾالهتي

ايي هؼٌي اؾت كِ زض اضظيبثي  ايي تؼطيف ثِ (. 2002،  5)ثِ ًق  اظ ؾبكؿٌب ٍ اٍكبً  ،قَز اي اظ ثيوبضي ٍ ضٍاى ضًدَضي هكبّسُ ًوي ًكبًِ

تَخِ ًوَز،  ثلكِ ثبيس كيفيت ظًسگي  7«ياثتالي ثِ ثيوبض»ٍ  6«هطگ ٍ هيطي»يؼٌي ًطخ  ّبي ؾٌتي ؾالهتي ؾبلوتي،  ًجبيس تٌْب ثِ قبذم

 (.2002)ؾبكؿٌب ٍ اٍكبً ، ،ظًسگي افطاز ضا ًيع زض ًظط گطفت
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ٍ اضغطاة  ي)هبًٌس افؿطزگيٍ ضٍاً يهٌف ّبي بهسيقَز كِ ّط زٍ ثؼس ثِ ػلت پ هيضا قبه   ويخؿ يزٍ ثؼس ػولكطز ضٍاً يت ظًسگيفيك

بز ثب ههطف هَاز هطتجظ ّؿتٌس پػٍّكْب ًكبى زازُ اًس كِ ياػت،(يٍ ضؼف خؿو يثسً)هبًٌس زضز  ،ي(ٍ خؿو يضٍاثظ اختوبػ يٍ فطٍپبق

ٍ  1يعاضي)ث، قَز هيزض افطاز ههطف كٌٌسُ هَاز هٌدط  يت اظ ظًسگيٍ ضضب يت ظًسگيفيبز ثِ كبّف كياػت يٍ ضٍاً ويخؿ ّبي بهسيپ

 .(  2003 ، الضؾَى3ت ٍ الضؾَىي،اؾو20012ٍاضٍک ٍ گبل ،2005 ّوكبضاى

ط هؼتبز قْط كطهبى اًدبم يزض افطاز هؼتبز ٍ غ يٍ ًگطـ هصّج يت ظًسگيفيك يا ؿِيهقب يق اًدبم گطفتِ تحت ػٌَاى ثطضؾيهغبثق ثب تحق

زض  يي تطييپب يت ظًسگيفيط هؼتبز كيؿِ ثب افطاز غيح ًكبى زاز كِ افطاز هؼتبز زض هقبيًتب (،1387، يگطفت، )قوؽ اؾفٌسآثبز ٍ ًػاز ًبزض

 ٍ ؾالهت ضٍاى  زاقتٌس. يدبًيًقف ّ يؾطظًسگ ي، ػولكطز اختوبػي، ؾالهت ػوَهي، زضز ثسًيػولكطز خؿو ّبي ٌِيظه

ط هؼتبز اًدبم زازًس يزض هطزاى هؼتبز ٍغ يت ظًسگيفيٍك يدبًيؿِ َّـ ّيتحت ػٌَاى هقب ي(، پػٍّك1390، )يٍ ضخج يجي، حجيوبًيًط

 يكيعي،ًقف فيكيعي، )ػولكطزفيت ظًسگيفي، كيدبًيط َّـ ّيزض زٍ هتغ يؼٌبزاضح هكرم ؾبذت كِ زض ّط زٍ گطٍُ تفبٍ  هيًتب

 ٍخَز زاضز. يٍ ؾالهت ضٍاى(، تفبٍ  هؼٌبزاض يدبًي، ًقف ّي، ػولكطز اختوبػي، ؾطظًسگي، ؾالهت ػوَهيزضز ثسً

بى يزاًكدَ يبز ثط ضٍياػت يثطا يٍآهبزگ يضاثغِ عطز اختوبػ ي(، ثب ػٌَاى ثطضؾ1388ًػاز، ؾبٍاالى پَض، ) يكِ تَؾظ قبض يپػٍّك

كِ زض ػجَض فطز اظ ؾِ هطحلِ  يغيح ًكبى زاز كِ ػَاه  هغطٍز ؾبظ زٍضاى گصاض، )ػَاه  ٍ قطايزذتط زاًكگبُ تْطاى اًدبم گطفت ًتب

ي ػل  هَ ثط ثط ياظ هْوتط يكياًساظز،  هيق يثِ تؼَ يثعضگؿبل يبيدبز كطزُ ٍ ٍضٍز اٍ ضا ثِ زًيال ، اظزٍاج ٍ اقتغبل(، اذتالل ايتحه

 ت پػٍّف حبضط قٌبذتِ قسُ اؾت.يؼوبز زض خياػت يثطا يآهبزگ

ٍ هؼبقط  ثب  افطاز  يٍ احؿبؼ اًعٍا علج يٌّدبض يث ّبي طيي هتغيث ين ٍ هؼٌبزاضي(، ضاثغِ هؿتق1389، هلتفت ٍ ّوكبضاى، )ي، ًجَيثبقط

 بز ثسؾت آٍضزًس.يهؼتبز ثب قس  اػت

ح ًكبى ياًدوي هؼتبزاى گوٌبم قْطؾتبى قبّطٍز اًدبم گطفت ًتب يهطز زاٍعلت اظ اػضب 96 ي(، ثط ض1390ٍ، )يگيكِ تَؾظ ث يپػٍّك

 يٍ اختوبػ يهؼٌَ يتْبيفؼبل ييگبًِ، ثب ػث تحَل ٍ قكَفب 12ت اظ انَل يزاز كِ قطكت فؼبل هؼتبزاى زض اًدوي هؼتبزاى گوٌبم ٍ تجؼ

 كٌس. هيضا فطاّن  يت ظًسگيفيبء كٌِ اضتقيقَز ٍ ظه هيافطاز 

زض  يت ظًسگيفيٍ اضتجبط آى ثب ك يثْساقت ضٍاً ي(، ثب ػٌَاى ثطضؾ1388گلَ ٍ ّوكبضاى، )ي، ثي، آلَؾتبًيكِ تَؾظ حدت يقيتحق

ت يفيقت ضٍاى ثب كي ثْساييي ؾغح پبيح ًكبًگط اضتجبط ثيبز اؾتبى گلؿتبى اًدبم گطفت، ًتبيهؼتبزاى هطاخؼِ كٌٌسُ ثِ هطاكع تطک اػت

 .ي افطاز ثَزيي  زض اييپب يظًسگ
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 -زّس كِ تطيبک، تبثيط هرطثي ثط ػَاه  ذغط ثيوبضيْبي قلجي  هيايي تحقيق ًكبى  ّبي بفتِي، (1387)،ضٍظثْبًي ،ًبزضي ،اهيٌي ،ػؿگطي

ي اثطا ، كَتبُ هس  ٍ انَال كبشة ثركس اهب اي هيضؾس ثطذي اظ ػَاه  ذغط ايي ثيوبضيْب ضا ثْجَز  هيػطٍقي زاضز؛ اگطچِ ثِ ًظط 

 ّؿتٌس.

بز ضا ياػت يدبًيٍّ ويطا  خؿيكطزٍ تأث يبز ثِ الك  ٍ هَاز هرسض ضا ثطضؾياػت يدبًيٍّ ويطا  خؿيتأث يقيزض تحق، (2009) ،1يؿيٌسيثط

 قوبضز: هيي گًَِ يا

 يليچ زلي، ثسٍى ّيٌياظ ث يعي: ذًَطيطا  خؿويتبث -

 ط قبث  ٍنفيغ يب ذَاة آلَزگي يػسم ّوبٌّگ -

 ط اًساظُ هطزهک چكنييتغ -

 يعيزض توطكع ثط چ يغ چكن ثِ ػقت ٍخلَ ًب تَاًيحطكت ؾط -

 چكوْب يقطهع -

 ط خَـ ٍ تبٍل....يًظ ين پَؾتيػال -

 زض ًكؿتي يًب تَاً -

 پَؾت يػفًَت ضٍ -

 عـ هَيض -

 يبز زض فطز هؼتبز ٍ افطازياػت يدبًيثبقس.اثطا  ّ هيزض هؼتبزاى  يٍ احؿبؾ يدبًياثطا  ّ يثطا يضاُ اًساظ ٍ هحطك  يكيعيطا  فيي تأثيا

 كٌٌس: هي يكِ ثب هؼتبز ظًسگ

 ٍ عطز ييف احؿبؼ تٌْبيافعا -

 يطيک پصيف تحطيافعا -

 يف ذؿتگيافعا -

 فيط قبث  تَنياضغطاة غ -

 توطكع يثطا ييػسم تَاًب -

 .فطز هؼتبز ّؿتٌس ٍخَز زاضز( يض ظًسگكِ ز يي احؿبؼ ّن زض فطز هؼتبز ٍ ّن زض افطازي)ا ،يٍ ضّب قسگ يياحؿبؼ خسا -

 طُ ٍتبضيتطؼ اظ ضٍاثظ ت -

                                                           
1
 -Brindisi 

 



5 

 

 بز ذبضج اظ كٌتطليتطؼ اظ اػت -

 بزقبى ككف قسيتطؼ اظ حصف قسى اگط اػت -

 طفتِ قسى زض اختوبعيتطؼ اظ ًپص -

 كٌٌس. ويكِ آًبى ضا زضک ً يذكن اظ افطاز -

گصاضز ثلكِ  هيثط هؼتبز  يٍ ضٍاً ويط خؿيس:ؾَءههطف هَازًِ تٌْب تأثيگَ هيط آى ثط ذبًَازُ ياظ ؾَءههطف هَاز ٍتأث، (2012)، 1عيّب

بز ثِ يزض ضاثغِ ثباػت يبزيتَاًس هٌدط ثِ اذتالل ثطگكت زض ذبًَازُ قَز.هؼوَالً ذبًَازُ ّب هككال  ظ هيؾَال اؾت كِ  يبهسآى خبيپ

ذبًَازُ ٍخَز  يي اػضبيث ياضتجبع ءذال يٌسُ ايعَض فعاي كِ اهطٍظُ ثِ يكٌٌس.ثب ٍخَز ا هيسا يپ احؿبؼ گٌبُ يتب حسٍز   تطؼ ٍيزل

تَاًس هٌدط  هيي اهط يثِ ّوِ ذبًَازُ ثعًس.ا يتَاًس ضطثِ ا هيبز قسُ اؾت يط اػتيک ػضَ ذبًَازُ زضگيي كِ يي حبل ككف ايثب ا .زاضز

ن زض ضاثغِ ثب هَضَع يط هؿتقيب غين يقي آًبى قَز ٍ هوكي اؾت آًْب ًتَاًٌس ثِ عَض هؿتيس،احؿبؼ گٌبُ ٍذكن ثيقس ّبي يطيثِ زضگ

 يثط ضٍ يک هغبلؼِ خبهؼِ قٌبذتي(، 2009، )2بکيًبس. يآ هيي ييع ثِ قس  پبيهؼتبز ً  يي ؾغح ضٍاثظ اختوبػينحجت كٌٌس.ثٌب ثط ا

هسضک  ،يتوبم گطٍّْب ثسٍى زض ًظط گطفتي ؾي، خٌؽ، هصّت، عجقِ اختوبػ يضٍثط  يت ظًسگيفيبز ثِ ٍتكب زض كيطا  اػتيتبث

ي ثب يي هؼتبزيگطفتٌس، ا هيط ياظ ههطف كٌٌسگبى ٍتكب اظ زٍؾتبى ذَز تبث 60/0ح ًكبى زاز كِ يٍ قغ ، اًدبم زاز ًتب يليتحه

ع اظ ٍتكب يِ ثِ پطّيتَن 80/13قسًس. هيذبًَازُ ؾطظًف  يزضنس تَؾظ اػضب 30/12اظ عطف ذبًَازُ هَاخِ ثَزًس،  ييتْبيهحسٍز

اظ پبؾد زٌّسگبى هَافق تطک  54/0طاًِ تٌْب يكگيثطزًس. ثؼس اظ اقساهب  پ هيٍ ؾطعبى ضًح  يف ؾطعبًيپؼب  ياظ ضب 37/0قسًس. هي

 بز زاقتٌس.يثبظگكت ثِ اػت 46/0ػبز  ذَز ثَزًس ٍ 

زضهبى ثب  ييي : تفبٍ  ثيزض هؼتبزاى ثِ ّطٍئ يت ظًسگيفيتحت ػٌَاى ثْجَز ك ي(، زض پػٍّك2008، )3ک ٍ ّوكبضاىي،پَپَئيپبئَلَپبً

ت يفيع ثَزُ ٍ ثبػث ثْجَز زض كيت آهيي هَفقيَپطًَضفيح هكرم ؾبذت كِ زضهبى ثب هتبزٍى ٍثيي اًدبم زازًس، ًتبيَپطًَضفيهتبزٍى ٍ ث

 قَز. هيطـ ذَز يٍ پص يبفتيزضآهس زض، يكبض يثبػث ثْجَز زض قغ ، فطنتْبٍ ثغَض ذبل  يظًسگ

 روش

بى هس  يه يًفط اظ افطاز هؼتبز هطاخؼِ كٌٌسُ ثِ هطكع ثبظپطٍض 30 ،ي پػٍّف قطكت زاقتٌسيط زض اًف 60،يؿِ ايهقب يػلزضايي هغبلؼِ 

 اًتربة قسًس.ثِ نَض  زاٍعلجبًِ  خبهؼِ يًفط اظ افطاز ػبز 30ٍ س انفْبى يقبنس ؾجع اه

 قسُ ثَزًس. يط اؾبؼ  ؾي ّوتب ؾبظع ثيط هؼتبز ًيٍ هطزاى غ قسًس يع اظ هَاز ّوتب ؾبظيهطزاى هؼتبز ثط اؾبؼ ؾي ٍ ظهبى پطّ

 

                                                           
1
 -Hayes 

2
 -Nayak 

3
 -Paolo Pani, p. Papovic, D. Pacini, M. Deltito, J. Perugi, G 
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 ابسار سنجص

تطخوِ  ييبيٍ پب ييضٍا اؾتهفبزُ گطزيس. 1ثطاي خوغ آٍضي اعالػب  اظ فطم كَتبُ قسُ پطؾكٌبهِ كيفيت ظًسگي ؾبظهبى ثْساقت خْبًي

 قسُ اؾت.   يبثيطاى اضظيزض اؽ يپ  اؾكلطٍظيوبضاى هجتال ثِ هَلتيٍ ث هيت ػوَيزض خوؼ، (1386)، ي پطؾكٌبهِ تَؾظ ًدب يا يفبضؾ

يک  هقيبؼ خبهغ هَضز  ثبقس كِ ثِ ػٌَاى اختوبػي ٍ هحيظ فيعيكي هي ،ثؼس ؾالهت خؿوبًي، ضٍاًي 4هبزُ ٍ  26 يايي پطؾكٌبهِ زاضا 

 ح ظيط اؾت:ايي پطؾكٌبهِ ثِ قط ثبقس. اثؼبز هي گيطز ٍ زض هدوَع قبه  كيفيت ظًسگي كلي ٍ ؾغَح ؾالهت ػوَهي اؾتفبزُ قطاض هي

 ثبقس. هي18ٍ  17، 16، 15، 10 ،4 ،3الف( ثؼس ثْساقت ٍ ؾالهت خؿوبًي كِ ًوطُ آى حبن  خوغ ؾَاال  

 ثبقس. هي 26ٍ  5،6،7،11،19ة( ثؼس ضٍاًكٌبذتي كِ ًوطُ آى حبن  خوغ ؾَاال  

 ثبقس. هي 22ٍ  20،21ج( ثؼس ضٍاثظ اختوبػي كِ ًوطُ آى حبن  خوغ ؾَاال  

زض خْت ؾٌدف كلي  1ٍ2ثبقس. ّوچٌيي ؾَاال   هي 45ٍ  24، 9،1213،14،23 ،8ٍضؼيت ظًسگي كِ قبه  ؾَاال  ز( ثؼس هحيظ ٍ 

 اًس. كيفيت ظًسگي عطاحي قسُ

ٍ  1كِ انال ثطاثط  ،)انالً، ذهيلي كهن، زض حسهتَؾظ،  ظيبز، ذيلي ظيبز( ،اي ّهؿتٌس خَاثهْب ثِ نَض  گعيٌِ 5ؾؤاال  پطؾهكٌبهِ 

قًَس.حساق  ًوطُ زض  ثِ نَض  هٌفي ًوطُ گصاضي هي 3،4،26قًَس. الظم ثِ شكط اؾت كِ ؾَاال   ًوطُ گصاضي هي 5ذيلي ظيبز ثطاثط 

 ثبقس. هي 130ٍ حساكثط ًوطُ 26بؼ يي هقيا

 افته هاي

 ِ ّب:يفطض

 ٍخَز زاضز. يبزاضتفبٍ  هؼٌ يافطاز هؼتبز ٍ افطاز ػبز يت ظًسگيفيي كيِ اٍل: ثيفطض

افطاز هؼتبز ٍ ػبزي تفبٍ   يت ظًسگيفيك يت ظًسگيٍ ٍضؼ يٍ ضٍاثظ اختوبػ يٍؾالهت ضٍاًكٌبذت يي ؾالهت خؿوبًيِ زٍم: ثيفطض

 .ٍخَز زاضز يهؼٌبزاض

 :ّبي تَنيفي  يبفتِ

 .ط آهسُ اؾتيكِ زض ظ ، زضنس، هيبًگيي ٍ اًحطاف هؼيبض ثَزُ اؾتيّبي فطاٍاً ايي پػٍّف قبه  قبذم

 

 

 

 

                                                           
1
 - Whoqol- 26 (Word Health Organization Quality of  life) 
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 زض افطاز ًوًَِ يت ظًسگيفيك يبؾْب ٍ ًوطُ كليهيبًگيي ٍ اًحطاف هؼيبض ذطزُ هق، (1 )، خسٍل

 گطٍُ ّب هتغيط
 ّبي آهبضي قبذم

 اًحطاف هؼيبض هيبًگيي

 يؾالهت خؿوبً
 29/3 2/25 هؼتبز

 18/4 8/27 ط هؼتبزيغ

 يؾالهت ضٍاًكٌبذت
 05/4 13/21 هؼتبز

 38/4 96/22 ط هؼتبزيغ

 يٍاثظ اختوبػض
 31/2 46/9 هؼتبز

 04/2 26/12 ط هؼتبزيغ

 يت ظًسگيٍضؼ
 63/4 3/24 هؼتبز

 47/5 26 ط هؼتبزيغ

 ًوطُ ك 
1/80 هؼتبز  29/11  

ط هؼتبزيغ  06/89  1/8  

 

ضا ًكبى  يػبزطاز افطاز هؼتبز ٍ اف يت ظًسگيفيك يبؼ ّب ٍ ًوطُ كليهطثَط ثِ ًوطا  ذطزُ هق يفيتَن ّبي آهبضُ (1 )خسٍل قوبضُ

بض يي ٍ اًحطاف هؼيبًگيؿِ ثب هيهؼتبزاى زض هقب يت ظًسگيفيبض كيي ٍ اًحطاف هؼيبًگيزّس ه هيح خسٍل ًكبى يّوبى عَض كِ ًتبزّس. هي

 .نيپطزاظ هيي اذتالف يي ثِ آظهَى هؼٌبزاض ثَزى ايبًگيي زٍ هيثب تَخِ ثِ ٍخَز اذتالف ث ي تط اؾت.ييغط هؼتبزاى پب يت ظًسگيفيك

 

 :ياستنباط هاي يافته

 .ط آهسُ اؾتيح آى زض ظيكِ ًتبقس  يبًؽ ّب، ثطضؾيٍاض يف فطو تؿبٍياثتسا پ ،ِ ّبيآظهَى فطض يثطا
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 بًؽ ّبيٍاض يتؿبٍ يي ثطايآظهَى لَ،(2)، خسٍل قوبضُ

بًؽ ّبيٍاض يتؿبٍ يي ثطايآظهَى لَ  

يانل ّبي حَظُ  f Sig. 

يؾالهت خؿوبً  25/2  138/0  

يبذتؾالهت ضٍاًكٌ  38/1  244/0  

يضٍاثظ اختوبػ  17/0  68/0  

يت ظًسگيٍضؼ  36/0  548/0  

41/2 ًوطُ ك   126/0  

 

اظ هقهساض   ثِ زؾت آهسُ ثطاي ّوِ ًوطا  هطثَط ثِ هتغيطّهبي كيفيهت ظًهسگي،     Fزّس كِ هقساض  ًكبى هي ،(2)ًتبيح هٌسضج زض خسٍل، 

 يثهطا گطزز. ط پيف فطو تؿبٍي ٍاضيبًؽ زض ًوطا  هتغيطّبي هطثَعِ تبييس هيّبي نفط هجٌي ث ثحطاًي خسٍل كَچكتط اؾت لصا فطضيِ

 يح ثطضؾه يي ًتهب يٍ ّوچٌه  ط هؼتبز اظ آظهَى يزض زٍ گطٍُ افطاز هؼتبز ٍ غ يت ظًسگيفيك يثِ هٌظَض ثطضؾ tهؿتق  اؾتفبزُ قس يگطٍّْب

 ( آهسُ اؾت.  3خسٍل ) ع زضيط هؼتبز  ًيزض زٍ گطٍُ افطاز هؼتبز ٍ غ يت ظًسگيفيك ّبي بؼيذطزُ هق

 يٍضٍاثظ اختوبػ يٍ ؾالهت ضٍاى قٌبذت يؾالهت خؿوبً يبؼ ّب  يي ذطزُ هقيبًگيهؿتق  هطثَط ثِ اذتالف ه t( آظهَى 3خسٍل )

 ط هؼتبزيغافطاز هؼتبز ٍ افطاز  يت ظًسگيفيك

ي ّبيبًگيه يتؿبٍ يهؿتق  ثطا  tآظهَى 

يانل ّبي حَظُ  t يت آظازيضط  Sig. ييگبًياذتالف ه اؾتبًساضز يذغب   

يؾالهت خؿوبً  67/2- 58 01/0  6/2-  97/0  

يؾالهت ضٍاًكٌبذت  68/1- 58 09/0  83/1-  09/1  

يضٍاثظ اختوبػ  95/4- 58 000/0  8/2-  56/0  

يت ظًسگيٍضؼ  29/1- 58 2/0  7/1-  31/1  

001/0 58 -53/3 ًوطُ ك   96/8-  53/2  
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ٍ  هؼٌبزاض ثَزُ اؾهت  ط هؼتبزيغي افطاز هؼتبز ٍ افطاز يث ،(=t=  ٍ001/0 p -53/3) ،يظًسگ تيفيك يزّس كِ ًوطُ كل هيي خسٍل ًكبى يا

 ط هؼتبز اؾت.يي تط اظ افطاز غييافطاز هؼتبز پب يت ظًسگيفيٍخَز زاضزپؽ ك يتفبٍ  هؼٌبزاض يافطاز هؼتبز ٍ افطاز ػبز يت ظًسگيفيي كيث

تفهبٍ    ،(=t=  ٍ000/0 p -95/4) ،ي( ٍ ضٍاثهظ اختوهبػ  =t=  ٍ01/0 p -67/2)،يؾهالهت خؿهوبً   يبؾهْب يي ذهطزُ هق يبًگياذتالف ه

هؼٌهبزاض   يي افطاز هؼتبز ٍ افطاز ػهبز يث يت ظًسگيٍ ٍضؼ يؾالهت ضٍاى قٌبذت يبؾْبيي ذطزُ هقيبًگياذتالف ه يلهؼٌبزاض قسُ اؾت  ٍ

ٍخهَز زاضز پهؽ ؾهالهت     يط هؼتبز تفبٍ  هؼٌبزاضيغ افطاز هؼتبز ٍ يت ظًسگيفيك يٍ ضٍاثظ اختوبػ يي ؾالهت خؿوبًيث ٍ ًجَزُ اؾت

 ثبقس. هيط هؼتبزاى يي تط اظ غييافطاز هؼتبزپب يت ظًسگيفيك يٍ ضٍاثظ اختوبػ يخؿوبً

 بحث

پػٍّف ًكبى زاز كِ ثيي كيفيت ظًسگي هطزاى هؼتبز ٍ غيط هؼتبز  قس. يثطضؾ يافطاز هؼتبز ٍ افطاز ػبز يت ظًسگيفيزض پػٍّف حبضط ك

ح يپهػٍّف ثهب ًتهب    ّبي بفتِيٍ  هؼٌي زاضي ٍخَز زاضز. ثِ ػجبض  زيگط، كيفيت ظًسگي هطزاى هؼتبز پبييي تط اظ هطزاى غيط هؼتبز ثَز.تفب

(، 1390، )يٍ ضخجه  يجه ي، حجيوهبً يًط2003ت ٍ الضؾَى، الضؾَىي،اؾو2001،ٍاضٍک ٍ گبل2005ٍ ّوكبضاى يعاضي)ث، گط پػٍّف ّبيز

 زاضز. ي((ّورَا1387ً،يقوؽ اؾفٌسآثبز ٍ ًػاز ًبزض

  يضٍ بزيه طا زض اغلهت ههَاضز اػت  يه زض هؼتبزاى زاضز ظ يت ظًسگيفيي ثَزى كييط ككَضّب ًكبى اظ پبيطاى ٍ ؾبياًدبم گطفتِ زض ا يپػٍّكْب

 گصاضز. هي يط هٌفيافطاز،تأث يت ظًسگيفيك

ٍ  يٍ اختوهبػ  يقهَز ٍ ثهط ػولكهطز فهطز     ههي بز آٍض يه َاز اػتفطزثهِ هه   يٍ ضٍاى قٌبذت يكيَلَغيعيف يؾَء ههطف هَاز هَخت ٍاثؿتگ

 يظًهسگ  ،يِ،كبض ٍ ضٍاثهظ اختوهبػ  يه ػهع  ًفؽ،تغص ، ط زض ضفتبضييدبز تغيبز ثب اياػتگصاضز. هيط ًب هغلَة ياٍ تأث يت ظًسگيفيي كيّوچٌ

 قَز. هيهٌدط  يت ظًسگيفيطا  ثِ كبّف كييي تغيزّس ٍ ا هيط ييفطز ضا تغ يؼيعج

ٍخهَز   يافطاز هؼتبز ٍ ػبزي تفبٍ  هؼٌهبزاض  يت ظًسگيفيك ،يٍ ضٍاثظ اختوبػ يي ؾالهت خؿوبًيح ًكبى زاز ثيع ًتبيً يفطػ ِيزض فطض

 ي تط اظ افطاز ػبزي ثَز. ييافطاز هؼتبز پب يت ظًسگيفيك يٍ ضٍاثظ اختوبػ يزض ٍاقغ ؾالهت خؿوبً، زاضز

 يؿه يٌسي،ثط2012عيّب،1387 ي، قوؽ اؾفٌسآثبز ٍ ًػاز ًبزض1390 يٍ ضخج يجيحج، يوبًيًط)، گط پػٍّف ّبيح زيپػٍّف ثب ًتب ّبي بفتِي

 زاضز. ي(ّورَا1387ً،ػؿگطي, اهيٌي, ًبزضي, ضٍظثْبًي2009

ٍ   يطيبههسآًتأث يگهصاضز ثلكهِ پ   ههي ثط هؼتهبز   يٍ ضٍاً ويط خؿيؾَءههطف هَازًِ تٌْب تأثتَاى گفت  هيدِ يي ًتيي اييزض تج  ياؾهت كهِ ض

ٍ  يطا  هرطثه يگهصاضز.تأث  ههي  يبػضٍاثظ اختو ٍ  –قلهت   يكهِ ض ٍ  يػهطٍ،،ض ظهبّط   يثهسى ٍحته   يوٌه يتن ايؿه زًهساى ّهب ٍ ؾ   يهغهع ٍض

گهصاضز .فهطز هؼتهبز اظ     ههي ط يفطز هؼتهبز تهأث   ياضتجبط اختوبػ يدِ ضٍيگصاضزٍ زض ًت هيفطز هؼتبزاثط  يؾالهت خؿوبً يگصاضز ضٍ هيافطاز

 ياؾت كِ ثهب اقهكبل   يٌسيدِ فطايدبز قَز، ثلكِ ًتيک لحظِ ايؿت كِ زض يً يغيقطا يعطز اختوبػقَز هيعطف زٍؾتبى كٌبض گصاقتِ 
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ذهبًَازُ   يحت (.2002سُ قَز،)هبًک، يكك يح ثِ ؾوت عطز كبه  اختوبػيقَز ٍ هوكي اؾت ثِ تسض هيِ ضاًسُ قسى قطٍع ياظ ثِ حبق

 س.يآ هيي ييافطاز پبي يا يت ظًسگيفيدِ كيقًَس زض ًت هياظ خبهؼِ عطز  يثِ ًَػع يفطز هؼتبز ً

زض  يثبقهس ٍله   ههي خبهؼِ  يي تط اظ افطاز ػبزييافطاز هؼتبز پب يت ظًسگيفيكِ توبم اثؼبز ك ي اؾتيا يبيح گَيقب  اقبضُ قسُ ًتبيزض تحق

  كهن  يس ثسليبدِ قيي ًتيثبقس كِ ا هيي تط ييافطاز هؼتبز پب يت ظًسگيفيك يٍ ثؼس ضٍاثظ اختوبػ يق حبضط تٌْب ثؼس ؾالهت خؿوبًيتحق

 اظ افطاز ًوًَِ اؾتفبزُ گطزز. يكتطياظ تؼساز ث يثؼس يگطزز زض پػٍّكْب هيكٌْبز يثبقس كِ پ هيثَزى تؼساز ًوًَِ 

بًجبض يؾبظيبفطازاظ اثطا  ظ هَاز هرسض ٍ ّوچٌيي آگبُ اؾتفبزُ ضٍي ثط ، ًظبضتَكٌتطليت ظًسگيفياثؼبزك ضٍي ثط اػتيبز تبثيطا  ثِ ثبتَخِ

 ضؾس.  هيًظط  ثِ رسضضطٍضيهَاز ه

 منابع 

 چبح اٍل. ٍاحس ذَضاؾگبى. هيزاًكگبُ آظاز اؾال ييهؼبًٍت زاًكدًَبقط،  بز.ياػت(. 1388ؽ. )، يفيقطٍ . حآتف پَض،

 ي.خبهؼهِ قٌبؾه  بز زض قهْط اَّاظ يه اػت يسُ يه هَثط ثهط پس  يػَاه  اختوبػ يثطضؾ(. 1389پَض، ف. ) يًقٍ ، ع. هلتفت،ح. ي، م. ًجَيثبقط

 .1389، قوبضُ زٍم، تبثؿتبى 381يبپيكن، قوبضُ پيؿت ٍ يث. ؾبل يبضثطزك

. يم. فهلٌبهِ زاًف ٍ تٌسضؾتزض هؼتبزاى گوٌب يت ظًسگيفيٍ ك يهصّج ياختوبػ يتْبي، فؼبليهؼٌَ يي(. تحَل ٍ قكَفب1390، ع. )يگيث

 .2، قوبضُ 6زٍضُ

ت يه فيٍ اضتجهبط آى ثهب ك   يثْساقت ضٍاً ي(. ثطضؾ1388پَض، ى. ) يتحكوٍ گَ، ا. آذًَس ظازُ، گ. يث ي، ؼ. حبخيآلَؾتبً ، ح.يحدت

پطذغهط (. علهَع    يضفتبضّهب  يي كٌگهطُ ؾطاؾهط  ي)ؾهَه  بز قْطؾهتبى گلؿهتبى.  يه زض هؼتبزاى هطاخؼهِ كٌٌهسُ ثهِ هطاكهع تهطک اػت      يظًسگ

 .2-2ثْساقت،

ط هؼتهبز قهْط   يه زض افهطاز هؼتهبز/ غ   يطـ ههصّج ٍ ًگه  يت ظًسگيفيك يؿِ ايهقب ي(. ثطضؾ1387، ؼ. )يًػاز ًبزضٍ قوؽ اؾفٌس آثبز، ح. 

 .1، قوبضُ 5زاًكگبُ العّطاء، زٍضُ يٍ ضٍاى قٌبؾ يتي، زاًككسُ ػلَم تطثيكطهبى. هغبلؼب  ضٍاى قٌبذت

. هدلهِ  ػطٍقهي  –(. اضتجبط  اػتيبز ثِ تطيهبک ثهب ػَاهه  ذغهط ثيوبضيْهبي قلجهي       1387ضٍظثْبًي، ض.)ٍ ف.ًبزضي،ؽ.اهيٌي،  ل.ػؿگطي، 

 .1،قوبض15ُزٍضُ ، كگبُ ػلَم پعقكي ثيطخٌسزاً ويػل

 .63، قوبضُ 16طاى، ؾبل يا ي. هؿبئ  اختوبػبزيتطک اػت يثطا يٍآهبزگ يضاثغِ عطز اختوبػ ي(. ثطضؾ1388ؾبالٍاى، ا. )ٍ .ًػاز، م يقبض

فهطم كَتهبُ قهسُ پطؾكهٌبهِ      يؽ ّوطاُ ثب اؾتبًساضز ؾهبظ يج  اؾكلطٍظيوبضاى هجتال ثِ  هَلتيث يت ظًسگيفيك ي(. ثطضؾ1386).ًدب ، ؼ 

 . ي،تْطاى، زاًكگبُ ػلَم پعقكيترهه يزكتطا .ثْساقت يؾبظهبى خْبً يت ظًسگيفيك

زاًكهگبُ   وهي دلهِ ػل هتبز.ط هؼيه زض هطزاى هؼتبز ٍ غ يت ظًسگيفيٍ ك يدبًيؿِ َّـ ّيهقب(. 1390، ؼ. )يضخجٍ . ي، يجي، م. حجيوبًيًط

  .44-40((:34بپي )پي 1)15 ;1387ثْبض  ، ػلَم پعقكي ثيطخٌس
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