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چكيدٌ 
استمای ویفیت صًذگی فاهلی اػت وِ بافث افضایؾ واسایی ٍ ًیض احؼااع سااایت فاشدی
هیگشدد .بٌابشایي با افضایؾ تَاًایی فىشی یا َّؽ ػاصهاًی ،ویفیت صًاذگی ًیاض افاضایؾ پیاذا
هیوٌذ .پظٍّؾ حااش با ّذف بشسػی ًمؾ َّؽ ػاصهاًی ٍ َّؽ هقٌَی بِ فٌاَاى فَاها
پیؾ بیٌی وٌٌذُ ویفیت صًاذگی دس هقلوااى صى اًجاام گشفات.سٍؽ اًجاام پاظٍّؾ تَكایفی
ّوبؼتگی بَد .بذیي هٌؾَس  210هقلن صى با سٍؽ ًوًَِ گیشی چٌذ هشحلِ ای اًتخاا

ؿاذًذ.

بشای جوـ آٍسی دادُّا اص پشػـٌاهِ َّؽ ػاصهاًی آلبشخت واسل (َّ )2009ؽ هقٌَی بذیـ
ٍ پشػـٌاهِ ویفیت صًذگی ػاصهاى بْذاؿت جْاًی اػتفادُ ؿذ .اص آصهَى ّوبؼتگی پیشػاَى ٍ
تحلی سگشػیَى بشای آًالیض اعالفاا اػاتفادُ ؿاذ .تحلیا ّوبؼاتگی دادُّاا ًـااى داد واِ
اوثشیت هَلفِّای َّؽ ػاصهاًی سابغِ هثبت هقٌاداسی ( )P<0/01با صیش همیاعّاای ویفیات
صًذگی داسًذ .اص عشف دیگش سٍابظ هثبت هقٌی داسی ( )P<0/01هیاى بقضی هَلفِّای َّؽ
* ًَیؼٌذُ هؼإٍل
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هقٌَی ٍ صیش همیاعّای ویفیت صًذگی هـاّذُ ؿذ .بِ فباس دیگش ّش اًذاصُ افاشاد اص ّاَؽ
ػاصهاًی ٍ َّؽ هقٌَی باالتشی بشخَسداس باؿٌذ ،اص ویفیت صًاذگی بااالتش بشخاَسداس خَاٌّاذ
بَدّ .وچٌیي ًتایج ًـاى داد هتغیشّای تَاًاایی همابلاِ ،هیا باِ تغییاش ،اتحااد ٍ تَافاك ،سٍحیاِ،
واسبشد داًؾ ٍ فـاس فولىشد ،بِ فٌَاى فاوتَسّای َّؽ هقٌاَی ٍ ّاَؽ ػااصهاًی هایتَاًٌاذ
ویفیت صًذگی افشاد سا پیؾ بیٌی وٌٌذ.دس ًتیجِ ،با تَجِ بِ هقٌاداس بَدى تاثیش َّؽ ػااصهاًی ٍ
َّؽ هقٌَی بش ویفیت صًذگی هقلواى تَكیِ هی ؿاَد تاا هؼانَالى دس ساػاتای فاشاّن ًواَدى
بؼتشّای الصم ٍ هٌاػب جْت ایجاد َّؽ ػاصهاًی الذام ًوایٌذ.
ياشٌَايكليديَّ :ؽ ػاصهاًیَّ ،ؽ هقٌَی ،ویفیت صًذگی،هقلواى صى.

مقدمٍيبيانمسألٍ 
ّوگام با پیـشفت ّای فذیذُ دس ػاغَ ٍ ابقااد هختلان صًاذگی فاللاِ باِ اًاذاصُ گیاشی
ویفیت صًذگی بِ فٌَاى یه هفَْم افاضایؾ یافتاِ اػات  .داًـاوٌذاى هقتمذًاذ واِ اهاشٍصُ ساُ
هٌاػب بشای تقییي ًیاصّا ٍ استمای ػغح ػالهتی افشاد ،اًذاصُ گیاشی ویفیات صًاذگی آًْاػات
(ّیي ولین ٍ ّوىاساى .)30 :1993 1،هفَْم ویفیات صًاذگی ابتاذا باِ حاَصُّاای بْذاؿاتی ٍ
بیواسیّای سٍاًی هحذٍد هیؿذ ،اها دس عی دٍ دِّ گزؿتِ ایي هفَْم اص صهیٌِّای بْذاؿاتی ٍ
سٍاىؿٌاختی كشف بِ هفَْهی چٌذبقذی استما یافتِ ٍ هَسد تَجِ تقاذاد صیاادی اص حاَصُّاای
هغالقاتی لشاس گشفتاِ اػات .اص اٍاخاش دّاِ  1970فاللاِ باِ هفْاَم ویفیات صًاذگی باِ ؿاى
هقٌاداسی افضایؾ یافت .پیگاَ فبااس ویفیات صًاذگی سا اٍلایي بااس دس ػاال  1920دس وتاا
التلاد ٍ سفااُ هاَسد اػاتفادُ لاشاس داد (یفااسی ،وشیوای ٍ ًاَرسی .)1391 ،ػااصهاى بْذاؿات
جْاًی ویفیات صًاذگی سا دسن افاشاد اص هَلقیات خاَد دس صًاذگی اص ًؾاش فشٌّا

 ،ػیؼاتن

اسصؿی وِ دس آى صًذگی هیوٌٌذ ،اّذاف ،اًتؾاسا  ،اػتاًذاسدّا ٍ اٍلَیتّایـااى هایداًاذ ٍ
ایي دسن بِ عشق هختلن تحت تأثیش ٍاقیت جؼواًی ،سٍاًای ،باٍسّاا ،اسصؽّاا ٍ استباعاا
اجتوافی فشد لشاس داسد .ویفیت صًذگی یه اسصؿیابی رٌّی اػت ٍ خَد افشاد بْتشیي لضااٍ
وٌٌذگاى ساجـ بِ ویفیت صًاذگی خاَد ّؼاتٌذ .باِ دلیا اّویتای واِ هفْاَم ویفیات صًاذگی
1 Hinchliff & et al
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پیذاوشدُ اػت ػاصهاى بْذاؿت جْاًی یىی اص اّاذاف فواذُ خاَد سا تاا ػاال  2010افاضایؾ
ویفیت صًاذگی رواش هایوٌاذ .دس حاال حاااش ویفیات صًاذگی یىای اص ًگشاًایّاای فواذُ
ػیاػتهذاساى ٍ هتخللاى فلن پیـگیشی اػت ٍ بِ فٌَاى ؿاخلی بشای اًذاصُگیشی ٍاقیت
ػالهت دس پظٍّؾّای ؿٌاختِؿذُ ٍ بىاس هیسٍد .هفَْم ویفیت صًذگی یاه هفْاَم فشاگیاش
اػت ٍ ابقاد آى پَیا اػت (اهیشی هجاذ ،حؼایٌی ٍ جقفاشی .)1393 ،ویفیات صًاذگی یىای اص
ًوَدّای احؼاػا هثبت اػت وِ ؿاه ساایت اص صًذگی ،احؼااع خَؿابختی ٍ ؿاادواهی
هیباؿذ وِ جٌبِّایی اص ػالهتی آدهی باِ ؿاواس هایسٍد ٍ دس افاضایؾ بْضیؼاتی سٍاىؿاٌاختی
هإثش دس ًؾش گشفتِ هیؿَد (ًشیواًی ،یَػفی ٍ واؽوی .)1393 ،ویفیت صًاذگی ّاذف تَػاقِ
اػت ٍ ؿاخق هٌاػابی جْات ػاٌجؾ فولىاشد ٍ ًتاایج ػیاػاتّاا ٍ بشًاهاِّاػات .حؼاب
هؼتٌذا  ،ویفیت صًذگی بِ ٍیظُ دس جاهقِ ؿْشی ایشاى هغلَ ًیؼت ٍ صًاى باِ لحااػ بشخای
ؿاخقّای ویفیت صًذگی با ٍاقیت حادتشی هَاجِ ّؼتٌذ (احواذی ،دٍواَّىی ٍ حااجی
پَس .)1395 ،ػاهاسوَ هیًَیؼذ :ویفیت صًذگی یه احؼاع خَ بَدى اػت وِ اص ساایت
ٍ فذم ساایت اص جٌبِّای هختلن صًذگی وِ بشای ؿخق هْناًذ ًاؿی هیؿاَد .دٍ گاشایؾ
بشای اسصیابی ویفیت صًذگی ٍجَد داسد :فیٌی ٍ رٌّی .گشایؾ فیٌی اؿاسُ بِ ابقاادی داسد واِ
ّوِ افشاد دس صًذگی بِ آى ًیاصهٌذًذّ ،واًٌذ یزا ،پٌاّگاُ ،تحشن ٍ ػالهتی .گشایؾ رٌّی یاا
سٍاًی وِ اؿاسُ بِ اسصیابی تجاس دسًٍی داسد ٍ داسای دٍ بقذ هثبت ٍ هٌفای اػات (خؼاشٍی،
.)1389
دس صًذگی سٍصهشُ ایلب با افشادی بشخَسد هاا ایؿااااَد وِ با ٍجَد یىؼاى بَدى دس َّؽ
ؿٌاختی ،دس هَفمیت ،واس ،تحلی  ،هحیط خاًَادُ ٍ لذس

سّبشی با یىذیگش تفاٍ

داسًذ.

پظٍّـگشاى ًـاى دادُ اًذ وِ بْشُ َّؿی بِ تٌْایی ًویتَاًذ تضویي وافی بشای وؼب ػالهتی،
تحلی ٍ ساایت فشد باؿذ ،بلىِ اًَاؿ دیگش َّؽ هاًٌاذ َّؽ هقٌاَی ٍ ّاَؽ ػااصهاًی ًیاض
هیبایؼت هَسد تَجِ ٍ بشسػی لشاس گیشًاذ .گاسدًش َّؽ سا «ؽشفیتی بشای ح هؼاال یا تغبیك
ػاختِّا هتٌاػب با هجوَفِ فشٌّگی» هایداًاذ .تحمیما گاسدًش داللت بش اًَاؿ هتفاٍ َّؽ
داسد وِ ًؼبتاً هؼتم اص یىذیگش سؿذ پیذا هیوٌٌذ ٍ ّش هْاس هخلَف ًاحیِای اص هغض اػت
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وِ فباس اًذ اص َّؽ باذًی 1ؿاااه تَاًااایی وٌتااشل هاّشاًِ حشوا بذى ٍ اػتفادُ اص اؿیاء،
ّاَؽ فمالًای 2هشبَط بِ هْااس ّاای هٌغمی ٍ صباااىؿٌاػایّ ،ااَؽ ّیجااًی 3وااِ دس سٍابظ
اجتوافی ٍ ؿشایظ خاف ٍ وؼب هَفمیت ها سا یاسی هیدّاذّ ،اَؽ هقٌاَی 4ؿاه ّذایت ٍ
هقشفت دسًٍی ،حفؼ تقادل فىشی ٍ تَاًایی بِ دػت آٍسدى لذستی وِ ها سا بشای سػیذى بِ
سؤیاّایواى یاسی هیدّذ (وـویشی ٍ فاش احواذیّ .)1387 ،اَؽ ػااصهاًی سا هایتاَاى باِ
فٌَاى یىی اص اًَاؿ َّؽ ؿٌاختی دس ًؾش گشفت وِ با َّؽ ّیجاًی هاشتبظ اػات .اص ایاي سٍ،
بِ لحاػ تنَسیىی ،احتواالً َّؽ ػاصهاًی هیتَاًذ اص عشیك چٌذیي ػااصٍواس هىوا باِ بْباَد
فولىشد ووه ًوایاذ (هشجااًی ٍ ػاْیلی پاَس .)2012 ،اص دیاذگاُ آلبشخاتّ ،اَؽ ػااصهاًی
داسای ّفت بقذ هیباؿذ وِ فباس اًذ اص (چـناًذاص اػاتشاتظیه) باِ لابلیات خلاك ،اػاتٌتاو ٍ
بیاى ّذف یه ػاصهاى اعالق هیؿَد( ،ػشًَؿت هـتشن) صهاًی واِ تواام یاا اوثاش افاشاد دس
ػاصهاى ّذف هـتشوی سا احؼاع هیوٌٌذ ٍ تهته افشاد بِ كَس جبشی هَفمیات ػااصهاى
سا دسن هیوٌٌذ( .هی بِ تغییش) دس بشخی فشٌّ

ّاای ػااصهاًی واِ تَػاظ تاینّاای اجشایای

پایِگزاس خَدؿاى ّذایت هیؿًَذّ ،ش ًَؿ تغییش ٍ تحاَل ًـااىدٌّاذُ ًاَفی بیوااسی ٍ حتای
آؿَ هحؼَ هیؿَد( .اتحاد ٍ تَافك) دس یه ػاصهاى َّؿوٌذً ،ؾامّا ˚ دس یاه تقشیان
ولی ˚ دػت بِ دػت ّن دادُاًذ تا ایٌىِ افشاد سا لادس بِ اًجام هأهَسیات ػااصًذ)( ،سٍحیاِ) باا
دلت ٍ تأه دس هَسد ویفیت صًذگی احؼاع واسوٌاى دسبااسُ وااس ٍ هاذیشیت ،هیاضاى خاَؽ
بیٌی آًاى ،فشكتّای تشلی ٍ پیـشفت دس ػاصهاى ،هفَْهی با فٌاَاى سٍحیاِ دس رٌّوااى ؿاى
هیگیشد( ،واسبشد داًؾ) فقالیت ّش ػاصهاى ؿذیذاً بِ دادُّا ،اعالفا ٍ داًاؾ وؼاب ؿاذُ ٍ
كحت اعالفا واسبشدی وِ دس ّش لحؾِ با ػاختاس ػاصهاى فجیي ؿذٍُ ،ابؼاتِ اػات( ،فـااس
فولىشد) ایي وافی ًیؼت وِ هذیشاى كشفا دسگیش تحمك اّذاف اػتشاتظیه ًاهقیي ٍ ًتاایج آى
باؿٌذ .دس یه ػاصهاى َّؿوٌذ ّش یه اص هجشیاى بایاذ دس هَااـ اجشایای خاَد لاشاس گیشًاذ.
یافتِّای پظٍّؾ ػتاسی لْفشخای ٍ صهاًیااى ( )1392ااشٍس تَجاِ بیـاتش باِ بْباَد هؼاتوش
1 Physical Quotient
2 Intelligence Quotient
3 Emotional Quotient
4 Spiritual Quotient
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هَلفِ ّای َّؽ ػاصهاًی ٍ تَػقِ ّوضهاى ٍ هتَاصى ایي هإلفِّا سا ًوایاى ػاختً .تایج هغالقاِ
فتاحی ٍ دیگشاى (ً )1393ـاى داد وِ بیي ویفیت صًذگی واسی ٍ تقْذ ػاصهاًی افضای ّینات
فلوی داًـىذُ پضؿىی هـْذ سابغِ هثبت ٍ هقٌاداسی ٍجَد داسد.
اّویت ٍ ااشٍس عاش هَااَؿ هقٌَیات ٍ هازّب ،باِ ٍیاظُ ّاَؽ هقٌاَی ،اص جْاا
هختلن دس فلش جذیذ احؼاع هیؿَد ،یىی اص ایاي ااشٍس ّاا دس فشكاِی اًؼااىؿٌاػای،
تَجِ بِ بقذ هقٌَی اًؼاى اص دیذگاُ داًـوٌذاى ،بِ ٍیاظُ واسؿٌاػااى ػااصهاى جْااًی بْذاؿات
اػت وِ اخیشاً اًؼاى سا هَجَدی صیؼتی ،اجتوافی ٍ هقٌَی تقشین هیوٌذّ .وچٌیي ااشٍس
دیگش عش ایي هَاَؿ ،گؼتشُ هقٌَیت ٍ هازّب دس ّواِ صٍایاای صًاذگی اًؼااى ٍ ًیاض لاضٍم
اسصیابی هجذد ًمؾ هزّب دس بْذاؿت سٍاًی دسًتیجِ استماء ػاالهت اػات (ػاْشابی.)1387 ،
یىی اص هَلفِّای اػاػی تأثیشگزاس بش صًذگی افشاد َّؽ هقٌاَی اػات واِ اٍلایي بااس تَػاظ
اػتیًَض )1966( 1هغش ؿذ (حویذ ٍ صهؼتاًیَّ .)1392 ،ؽ هقٌاَی ،تَاًاایی باِ وااسگیشی ٍ
بشٍص هٌابـ ،اسصؽّا ٍ ویفیتّای هقٌَی اػت؛ بِگًَِای وِ بتَاًذ واسوشد سٍصاًاِ ٍ آػاایؾ
(ػااالهت جؼااوی ٍ سٍحاای) سا استماااء دّااذ (آهااشام ٍ دسایااش .)2007 ،2دس ٍالـ ایي َّؽ اص ها
هخلَلاتی فمالیی ،فاعفی ٍ هقٌَی ػاختِ ٍ ّش ػِ ّااااَؽ سا تشویب هااایوٌاااذ .ایي ػِ ًَؿ
َّؽ پـتیباى ّن بَدُ ٍ دس وٌاس یىذیگش واس هیوٌٌذ ،اها ّش واذام تَاًوٌاذی خااَد سا داؿتِ
ٍ بِ گًَِای هؼتم فو هیًوایٌذ (ػایشٍاًی ٍ ییَسَّ .)1388 ،ؽ هقٌَی اكالیتاشیي َّؽ
اص هیاى ػِ ًَؿ َّؽ هغاش ؿاذُ باَدُ ٍ ؿااه باٍسّاا ،اسصؽّاا ٍ افوااال ٍ ػاختاس صًذگی
ها ٍ هَاَفاتی اػت وِ بِ آىّاا ایوااى داسیان .بشای سػاایذى بااِ هَفمیاات دس صًااذگی الصم
ًیؼت فمظ فشد داسایQQباال باؿذ بلىِ آىچِ الصم اػتَّ ،ؽ ّیجا ااًی ٍ هقٌا اَی باالػااات.
ٍلتی ػِ ًَؿ َّؽ با ّن بِ واس سًٍذ هیتَاًین ًیشٍی دسًٍیهااى سا بِ عَس فضایٌاذُای دس دًیااا
آؿاىاس ًواایین .گَلذهي اؽْاس داؿت وِ اًؼاى دس ساػتای هَفمیت دس صًذگی ،بِ چیاضی بایؾ
اص بْشُ َّؿی باال ًیاص داسد بؼیاسی اص داًـوٌذاى هقتمذًذ َّؽ هقٌَی هىو اشیب َّؿای ٍ
1 Steven
2 Amram & Dryer
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َّؽ ػاصهاًی اػت ٍ هْنتشیي ًَؿ َّؽ اػت وِ ااهي فولىشد كحیح بَدُ ٍ لذس تغییاش
صًذگی ،جاهقِ ٍ تاسیخ سا داسد (خَسؿیذی ٍ گاًِ فبادی .)2011 ،بحث َّؽ هقٌاَی ًاِ تٌْاا
دس حَصُّای فشدی بلىِ دس حَصُّای ػاصهاًی ًیض هَسد تَجِ اػت .بِ جشا هایتاَاى گفات
فلت پظٍّؾّای فضایٌاذُ دس حاَصُ هقٌَیات ،هـااّذُ تاأثیش چـاوگیش آى دس بْباَد فولىاشد
فشدی ٍ ػاصهاًی بَدُ اػت .پشداختي بِ اهَس هقٌَی هیتَاًذ اػاتشع سا وااّؾ دّاذ ٍ بافاث
آساهؾ فشد ؿَد .سؿذ هقٌَی هیتَاًذ پایِ ٍ هبٌای صًذگی بْتش ٍ ّواٌّ

تش بشای ّواِ باؿاذ.

صًذگی وِ فاسك اص ّشگًَِ فـاس ٍ دیذیِ ،تشع ٍ ااغشا بَدُ ٍ اص ویفیت باالیی بشخاَسداس
باؿذ .ویفیت صًذگی بِ تأهیي ػالهتی ٍ ؿادواهی دس افشاد ٍ بْاشُهٌاذی آًْاا اص یاه صًاذگی
ػالن ووه هیوٌذ (بالشپَس ٍ ّوىاساى .)1389 ،پظٍّؾ كادلی ًؼب ٍ همیوای فاشد ()1394
ًـاى داد وِ بیي َّؽ هقٌاَی ٍ خاَدتٌؾیوی ّیجااًی باا ویفیات صًاذگی ّوبؼاتگی هثبات ٍ
هقٌیداسی ٍجَد داسد .پظٍّؾ ػلیواًیً ،جفی ،بـشپَس ٍ ؿیخ االػاالهی (ً )1394ـااى داد اص
آهَصؽ َّؽ هقٌَی هیتَاى بشای استماء ویفیت صًذگی ٍ ؿادواهی داًـجَیاى اػتفادُ واشد.
باًَ ،چاداّا ٍ حؼیي )2015( 1دس هغالقِای دسیافتٌذ واِ بایي ّاَؽ هقٌاَی ٍ ویفیات صًاذگی
استباط هقٌاداس ٍجَد داسد.
با تَجِ بِ اشٍس بْبَد ویفیت صًذگی هقلواى وِ تأثیش بِ ػضایی دس ؿىَفایی ٍ بالٌاذگی
ٍ استماء ػالهت ًؼ آیٌذُ خَاّذ داؿت .پظٍّؾ حاااش باّاذف پایؾبیٌای ویفیات صًاذگی
هقلواى صى همغاـ هتَػاغِ هٌغماِ دٍ آهاَصؽ ٍ پاشٍسؽ صاّاذاى باش اػااع هتغیشّاای ّاَؽ
ػاصهاًی ٍ َّؽ هقٌَی اًجام ؿذ.
فرضياتتحقيق
 -1بیي ویفیات صًاذگی باا ّاَؽ هق ٌاَی هقلوااى صى همغاـ هتَػاغِ ؿاْش صاّاذاى سابغاِ
هقٌاداسی ٍجَد داسد.
 -2بیي ویفیت صًذگی باا ّاَؽ ػااصهاًی هقلوااى صى همغاـ هتَػاغِ ؿاْش صاّاذاى سابغاِ
هقٌاداسی ٍجَد داسد.
1 Bano, Chaddha & Hussain
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 -3بیي َّؽ هقٌَی ٍ َّؽ ػاصهاًی با ویفیت صًذگی هقلواى صى همغـ هتَػغِ ؿْشسابغِ
هقٌاداسی ٍجَد داسد.
ريشپصيَص 
ایي پظٍّؾ اص ًَؿ تَكیفیّ-وبؼتگی اػت .جاهقِ آهاسی ایي پظٍّؾ ؿاه ولیِ هقلوااى
صى همغـ هتَػغِ هٌغمِ دٍ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿْش صاّذاى دس ػال تحلایلی  1395-96اػات.
حجن ًوًَِ بش اػاع جاذٍل هَسگااى تقیایي ٍ ً 210فاش باا سٍؽ ًوًَاِگیاشی چٌاذ هشحلاِای
اًتخا ؿذًذ .ابضاس جوـآٍسی اعالفا ؿاه ػِ پشػـٌاهِی ویفیت صًذگیَّ ،ؽ ػااصهاًی
ٍ َّؽ هقٌَی بَد.
ابسارپصيَص 
 . 1پشػـٌاهِ فشم وَتااُ ویفیات صًاذگی ػااصهاى بْذاؿات جْااًی :باشای ػاٌجؾ ویفیات
صًذگی اص پشػـٌاهِ فشم وَتاُ ویفیت صًذگی ػاصهاى بْذاؿت جْااًی ( )WHOQOLاػاتفادُ
ؿذ ؿاه  24ػإال دس لالب  4حیغِ وِ دٍ ػإال اٍل بِ ّیچیاه اص حیغاِّاا تقلاك ًذاؿات ٍ
ٍاقیت ػالهت ٍ ویفیت صًذگی سا بِ ؿى ولی هَسد اسصیابی لشاس هیداد ،بٌابشایي پشػـاٌاهِ
دس هجوَؿ  26ػإال داؿاتِ واِ داسای  4صیاش همیااع دس حیغاِّاای الان -ػاالهت جؼاواًی
(فیضیىی) - ،1ػالهت سٍاىؿاٌاختی ،2و -سٍاباظ اجتواافی ،3د -هحایظ صًاذگی 4باَد .ایاي
پشػـٌاهِ هخلَف بضسگؼاالى اص حیغاِ ػاٌی  18تاا  80ػاال اػات .دس ًتاایج گاضاسؽ ؿاذُ
تَػظ گاشٍُ ػااصًذگاى همیااع ویفیات صًاذگی ػااصهاى بْذاؿات جْااًی واِ دس  15هشواض
بیي الوللی ایاي ػااصهاى اًجاام ؿاذُ ،ااشیب آلفاای وشًٍباا بایي  0/73تاا  0/89باشای خاشدُ
همیاعّای چْاسگاًِ ٍ و همیاع گاضاسؽ ؿاذُ اػات ٍ دس ایاشاى ًیاض ًلایشی ( )1385باشای
پایایی همیاع اص ػِ سٍؽ باصآصهایی با فاكلِ ػِ ّفتاِای ،تٌلایفی ٍ آلفاای وشًٍباا اػاتفادُ
1 Physical Health Domain
2 Psychological Domain
3 Social relationship Domain
4 Environmental Domain

 / 96فللٌاهِ فلوی-پظٍّـی فلَم اجتوافی ،ػال یاصدّن ،ؿواسُ چْاسم ،پیاپی ( ،)39صهؼتاى 1396

وشد وِ بِ تشتیب بشابش باا  0/84 ،0/87 ،0/67باَدّ .وچٌایي پایاایی همیااع ویفیات صًاذگی سا
سحیوی ( )1386ػٌجیذُ ٍ اشیب آلفای وشًٍبا بشای و همیاع بشابش با  ،0/88بشای ػاالهت
جؼوی  ،0/70بشای ػالهت سٍاًی  ٍ 0/77بشای سٍابظ اجتواافی  ٍ 0/65باشای ویفیات هحایظ
صًذگی بشابش با  0/77گضاسؽ وشدُ اػت.
 .2پشػـٌاهِ  42هادُای َّؽ هقٌَی بذیـ ٍ ّوىاساى ( :)1389ایاي همیااع داسای  4فاها
هیباؿذ .فاه اٍل داسای  12هادُ ،فاه دٍم داسای  14هادُ ،فاه ػَم داسای  9هاادُ ٍ فاها
چْاااسم داسای  7هااادُ اػاات .بااشای تقیاایي پایااایی پشػـااٌاهِ ّااَؽ هقٌااَی اص دٍ سٍؽ آلفااای
وشًٍبا ٍ تٌلین اػتفادُ ؿذ وِ بشای و پشػـٌاهِ بِ تشتیب بشابش با  ./78 ٍ ./85هیباؿذ وِ
بیاًگش پایایی لاب لبَل پشػـٌاهِ یااد ؿاذُ اػاتّ .وااى عاَسی دس جاذٍل هـااّذُ هایؿاَد
اشایب پایایی همیاع َّؽ هقٌَی بیي  0/69تا ًَ 85ػاى داسد وِ بیاًگش ااشایب پایاایی لابا
لبَل هیباؿذ (بذیـ ٍ ّوىاساى.)1389 ،
 .3پشػـٌاهِ َّؽ ػاصهاًی البشخت ( :)2003ایي همیاع داسای اص  49ػاَال ٍ داسای ّفات
بقذ چـناًذاص اػتشاتظیه ،ػشًَؿت هـتشن ،هی باِ تغییاش ،اتحااد ٍ تَافاك ،سٍحیاِ ،وااسبشد
داًؾ ٍ فـاس فولىشد هیباؿذ .ػإاال پشػـٌاهِ بش اػاع عین پٌج گضیٌِای لیىاش (وااهالً
هَافك تا واهالً هخالن) عشاحی ؿاذُ اػات .ایاي پشػـاٌاهِ دس حیغاِ ػاٌی بضسگؼااالى اػات.
پایایی پشػـٌاهِ تَػاظ اكاغشی (ً )1388اذاصُ گیاشی ؿاذُ ٍ باشای بیاٌؾ اػاتشاتظیه ،0/83
ػشًَؿت هـتشن  ،0/82هی بِ تغییش  ،0/74اتحاد ٍ تَافك  ،0/73سٍحیِ  ،0/72وااسبشد داًاؾ
 ٍ 0/71فـاس فولىشد  0/71بِ دػت آهذُ اػت
هالحؾاا اخاللای كااَس گشفتاِ دس ایااي پاظٍّؾ ؿااه  ،اخاز هجَصّااای الصم اص اداسُ
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ،تَایحا واه دسباسُ اّذاف ٍ سٍؽ واس بشای ؿشوتوٌٌذگاى ،وؼاب
ساایت وتبی آگاّاًِ اص آًاى دس ابتذای فشایٌذ ،حك خشٍو اص هغالقِ دس ّش صهااى ٍ باِ هقلوااى
اعویٌاى دادُ ؿذ وِ توااهی اعالفاا آًااى هحفاَػ خَاّاذ هاًاذ ٍ دس كاَس توایا ًتاایج
پظٍّؾ دس اختیااس آًااى لاشاس خَاّاذ گشفات .دس ایاي پاظٍّؾ اص آهااس تَكایفی ٍ اػاتٌباعی
(آصهَى ّوبؼتگی ٍ اشایب سگشػایَى چٌاذ هتغیاشُ) جْات تجضیاِ ٍ تحلیا دادُّاا اػاتفادُ
گشدیذ.
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افتٍَايپصيَص 
ی 
ًتایج تَكیفی هتغیشّای هَسد بشسػی دس جذٍل  1آهذُ اػت.
ضاخصَايتًصيفيمتغيرَايپصيَص 

جديل-1

َّؽ هقٌَی

هقیاس

همذاس

همذاس

8

40
52

هتغیش

تقذاد

هیاًگیي

تفىش ولی ٍ فوَهی

210

22/49

8/03

تَاًایی همابلِ

210

25/26

7/18

9

ػجایای اخاللی

210

24/44

7/68

9

33

خَدآگاّی ٍ فـك

210

27/36

6/80

14

28

210

99/55

21/77

51

140

چـناًذاص اػتشاتظیه

210

15/10

2/80

10

20

ػشًَؿت هـتشن

210

14/41

3/14

9

20

هی بِ تغییش

210

16/88

1/90

14

20

اتحاد ٍ تَافك

210

14/77

3/91

8

22

سٍحیِ

210

27/35

6/37

14

35

واسبشد داًؾ

210

27/18

6/92

14

35

فـاس فولىشد

210

27/03

6/90

14

35

210

142/71

25/04

92

177

210

82/69

21/30

42

114

َّؽ هقٌَی (ًوشُ
و )

َّؽ ػاصهاًی

اًحشاف

ووتشیي

بیؾتشیي

َّؽ ػاصهاًی (ًوشُ
و )
ویفیت صًذگی

ًتایج آصهَى ّوبؼتگی دس خلَف هإلفاِّاای ّاَؽ ػااصهاًیّ ،اَؽ هقٌاَی ٍ ویفیات
صًذگی ًـاى هیدّذ وِ هَلفِّای َّؽ ػاصهاًی (ػشًَؿت هـتشن ،هیا باِ تغییاش ،اتحااد ٍ
تَافك ،سٍحیِ ،واسبشد داًؾ ٍ فـاس فولىشد) با ویفیت صًذگی دس ػغح ( )P<0/01با یىذیگش
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سابغِ هقٌی داسی داسًذّ .وچٌیي هَلفِّای َّؽ هقٌَی (تفىش ولی ٍ فوَهی ،تَاًاایی همابلاِ
ٍ خَدآگاّی ٍ فـك) با ویفیت صًذگی دس ػغح ( )P<0/01با یىذیگش سابغِ هقٌی داسی ًـاى
داد.
جديل-2وتایجآزمًنَمبستگيبيهمتغيرَايپصيَص
هتغیش

1

 .1تفىش ولی

1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

**

 .2تَاًایی همابلِ

0/50

1

**

**

0/34

0/51

 .4خَدآگاّی ٍ

**

**

فـك

0/38

0/42

**

**

0/77

0/82

0/10

0/01

 .3ػجایای اخاللی

َّ .5ؽ هقٌَی
 .6چـن اًذاص
اػتشاًظیه
 .7ػشًَؿت
هـتشن

0/21

 .9اتحاد ٍ تَافك
 .10سٍحیِ
 .11واسبشد داًؾ
 .12فـاس فولىشد
َّ .13ؽ ػاصهاًی

0/11
** 0/68

1
**

0/63

1

*

**

 .8هی بِ تغییش

1

-0/005

0/15

0/08

**

0/06

*

*

0/16

0/17

**

**

0/31

0/18

**

**

0/46

0/33

**

**

0/49

0/32

**

**

0/49

0/37

**

**

0/50

0/32

 .14ویفیت

**

**

صًذگی

0/50

0/33

-0/11
-0/009
0/04
0/13
0/11
0/10
0/08
0/12

0/21

0/12

**

**

0/27

0/20

**

**

0/34

0/30

**

**

0/61

0/52

**

**

0/65

0/53

**

**

0/68

0/55

**

**

0/64

0/52

**

**

0/65

0/54

**

P<0/01

1
** 0/34

1
*

0/04
** 0/24
-0/02
0/079
0/13
**0/25
0/077

1

0/22

**

**

0/27

0/30

**

**

1
**

0/32

0/34

0/62

**

**

**

1
**

0/39

0/32

0/51

0/95

**

**

**

**

0/36

0/35

0/57

0/93

1
**

0/96

1

**

**

**

**

**

**

0/51

0/43

0/70

0/93

0/95

0/95

1

**

**

**

**

**

**

**

0/36

0/33

0/60

0/97

0/98

0/97

0/96

1

<0/05 P
*

بشای تقییي هیضاى ػْن تغییشا هشباَط باِ ّاش یاه اص هَلفاِّاای ّاَؽ هقٌاَی ٍ ّاَؽ
ػاصهاًی باِ فٌاَاى هتغیشّاای پایؾ بایي ٍ ویفیات صًاذگی باِ فٌاَاى هتغیاش هاالن دس هقادلاِ
سگشػیَى تحلی ؿذًذ .لب اص اًجام تحلی سگشػیَى چٌذ هتغیشُ ،هفشٍااِّاای هؼاتم باَدى
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ًوشا افشادً ،شهال بَدى تَصیـ هتغیشّا با اػتفادُ اص آصهَى وَلواَگشٍف -اػاویشًَف ،خغای
بَدى با اػتفادُ اص آصهَى بشسػی سابغاِ خغای 1دس ػاغح ( ،)P<0/05سفایات ؿاذًذّ .وچٌایي
سفایت هفشٍاِ فذم ّن خغی هتغیشّای هؼتم  2با اػتفادُ اص ًشم افضاس ً Spssیاض هاَسد بشسػای
لشاس گشفت ٍ ًتایج ًـاى داد وِ ّن خغی بیي هتغیشّاای هؼاتم  ،باا اػاتفادُ اص ؿااخق فاها
تَسم ٍاسیاًغ (ٍ )VIFجَد ًذاسد؛ بِ فباس دیگش هیتَاى گفت وِ پایؾ بایيّاا اص ّواذیگش
هؼتم ّؼتٌذ ٍ با یىذیگش ّوپَؿی ًذاسًاذ ٍ اص توااهی هتغیشّاای هؼاتم هایتاَاى دس تحلیا
سگشػیَى اػتفادُ وشدً .تایج تحلی سگشػایَى باشای پایؾبیٌای ویفیات صًاذگی دس جاذٍل 3
اسالِؿذُ اػت .


جديل-3خالصٍتحليلرگرسيًنكيفيتزودگي
هتغیش ٍابؼتِ

R

R2

SE

F

P

ویفیت صًذگی

0/99

0/993

1/78

2701/43

0/0001

دادُّای جذٍل حاوی اص آى اػت وِ دس هتغیش ٍابؼتِ ویفیت صًاذگی ،باا یااصدُ پایؾ بایي
هَلفِّای َّؽ هقٌَی ٍ َّؽ ػاصهاًی ،هایتاَاى ویفیات صًاذگی افاشاد سا پایؾبیٌای واشد.
ّوچٌیي الصم بِ روش اػت وِ ػغح هقٌاداسی هتغیشّا ووتش اص  0/01باَدُ اػات ٍ باا ایاي حاال
هقٌاااداسی ًوااَ ٍاسیاااًغ بااا  Fهحاػاابِ ؿااذُ ٍ ًـاااى هایدّااذ وااِ اثااش پاایؾ بایيّااا دس ػااغح
( )P=0/001هقٌاداس ّؼتٌذ.
جديل-4ضرایبرگرسيًنچىدمتغيرٌكيفيتزودگيبرحسبمتغيرَايًَش
معىًييًَشسازماوي 
هتغیش ٍابؼتِ
ویفیت صًذگی

هتغیشّای ٍاسدؿذُ

B

SEb

همذاس ثابت

-1/184

1/449

تفىش ولی

0/0001

0/02

�

0/0001

t

ػغح
هقٌاداسی

-0/817

0/415

-0/013

0/99

1 Test for linearity
2 Collinearity Statistics
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تَاًایی همابلِ

0/054

0/024

0/018

2/258

0/025

ػجایای اخاللی

0/03

0/02

0/018

1/438

0/12

خَدآگاّی ٍ فـك

0/009

0/026

0/003

0/327

0/744

-0/051

0/058

-0/007

-0.882

0/379

ػشًَؿت هـتشن

-0/002

0/049

0/0001

-0/043

0/966

هی بِ تغییش

0/281

0/072

0/025

3/92

0/0001

اتحاد ٍ تَافك

0/291

0/053

0/053

5/449

0/0001

سٍحیِ

0/938

0/097

0/281

9/671

0/0001

واسبشد داًؾ

1/086

0/115

0/353

9/466

0/0001

فـاس فولىشد

1/107

0/085

0/358

13/092

0/0001

چـناًذاص
اػتشاتظیه

دس جذٍل  4اشایب سگشػیًَی پیؾ بیيّا بشای ویفیت صًذگی گضاسؽ ؿذُ اػت .جذٍل
اشایب سگشػیَى ًـاى هیدّذ وِ تحلی اشایب هَلفِ تَاًایی همابلاِ دس ػاغح (ٍ )P<0/05
َّؽ ػاصهاًی بِ جض چـناًذاص اػتشاتظیه ٍ ػشًَؿت هـاتشن دس ػاغح ( )P<0/01هقٌااداس
ّؼتٌذ؛ بِ فباس دیگش ًتایج ًـاى هیدّذ وِ هتغیشّای تَاًایی همابلاِ ،هیا باِ تغییاش ،اتحااد ٍ
تَافك ،سٍحیِ ،واسبشد داًاؾ ٍ فـااس فولىاشد ،باِ فٌاَاى فاوتَسّاای ّاَؽ هقٌاَی ٍ ّاَؽ
ػاصهاًی هیتَاًٌذ ویفیت صًذگی افشاد سا پیؾبیٌی وٌٌذ.
بحثيوتيجٍگيري 
ایي پظٍّؾ ،باّذف بشسػی ًمؾ َّؽ ػاصهاًی ٍ َّؽ هقٌَی بِ فٌَاى فَاه پیؾبیٌای
وٌٌذُ ویفیت صًذگی دس یه ًوًَِ هقلواى صى همغـ هتَػغِ هٌغمِ دٍ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿْش
صاّذاى اًجام گشفت .یافتِّای پظٍّؾ ًـااى داد واِ اوثاش هَلفاِّاای ّاَؽ ػااصهاًی ؿااه
ػشًَؿت هـتشن ،هی بِ تغییش ،اتحاد ٍ تَافك ،سٍحیِ واسبشد داًؾ ٍ فـاس فولىشد با ویفیات
صًذگی سابغِ هثبت ٍ هقٌاداسی داسًذ .تٌْاا یاه هَلفاِ چـاناًاذاص اػاتشاتظیه فالاذ سابغاِی
هقٌاداس با ویفیت صًذگی بَد ،ایي بذاى هقٌاػت وِ َّؽ ػاصهاًی پیؾ بیي خَبی بشای ویفیت
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صًذگی اػتّ .ش چِ َّؽ ػاصهاًی فشد باالتش باؿذ ویفیت صًذگی دس ًتیجاِ ػاالهت فاشد ًیاض
استماء هییابذ .یافتِ ایي پظٍّؾ با یافتِ پظٍّؾّای هشادی ( ،)1391ػتاسی لْفشخی ٍ صهاًیااى
( ،)1392هختاااسی پااَس ٍ واااؽوی ( ،)1389دٍلااَیغ ٍ ّی ا

( ،)2013هاااسن ٍ واستشایاات

1

(ّ )2013وؼَ اػت.
ّواىگًَِ وِ روش ؿذ هَلفِ چـناًذاص اػتشاتظیه دس پظٍّؾ حااش سابغِ هقٌاداسی ًـاى
ًذاد وِ با ًتایج پظٍّؾ سًجبش ،احواذی ٍ اٍجای ًاظاد (ّ )1394انخاَاًی ًاذاسد .چـاناًاذاص
اػااتشاتظیه اؿاااسُ بااِ ؽشفیاات ػاااصهاًی بااشای خلااك تىاهاا ٍ بیاااى ّااذف ػاااصهاى داسد ٍ
دسبشگیشًذُی هأهَسیت ٍ ساّبشدّای ػاصهاًی اػت وِ هیتَاًین باا اػاتفادُ اص آى باِ ػاٌجؾ
هَفمیتّای ػاصهاًی بپشداصین ٍ دس كَس لضٍم دٍباسُ آى سا تقشین وٌین ،بِ ًؾش هیسػاذ باا
تشػین چـناًذاصی سٍؿي اص آیٌذُ بشای هقلواى ٍ هـاسوت آًااى دس عشاحای بیاٌؾ ساّباشدی،
هیتَاى اًگیضُ ٍ ساایت آًاى سا افضایؾ داد.
یافتِّای پظٍّؾ ًـاى داد وِ اوثش هَلفِّای َّؽ هقٌاَی ؿااه تفىاش ولای ٍ فواَهی،
تَاًایی همابلِ ٍ خَدآگاّی ٍ فـك با ویفیت صًذگی سابغِ هقٌاداسی داسًذ .بِ فباستی ّشاًاذاصُ
افشاد اص َّؽ هقٌَی باالتشی بشخَسداس باؿٌذ دس ًتیجِ اص ویفیت صًذگی بااالتشی بشخَسداسًاذ
ایي یافتِّاا باا ًتاایج بااًَ ٍ ّوىااساى ( ،)2015بلمیااى آباادی ،یفشاًای ٍ فبذخاذایی (،)2014
ػلیواًی ٍ ّوىاساى ( ،)1394اسدالى ،ػشچْاًی ٍ ػشچْاًی (ّ )1393وؼَ اػت.
یافتِّا ًـاى داد وِ هتغیشّای تَاًایی همابلِ ،هی بِ تغییش ،اتحااد ٍ تَافاك ،سٍحیاِ ،وااسبشد
داًؾ ٍ فـاس فولىشد بِ فٌَاى فاوتَسّای َّؽ هقٌاَی ٍ ّاَؽ ػااصهاًی هایتَاًٌاذ ویفیات
صًذگی افشاد سا پیؾبیٌی وٌٌذَّ .ؽ هقٌَی بِ فٌَاى صیشبٌای باٍسّای فشد ًماؾ اػاػای سا دس
صهیٌِّای گًَاگَى بِ ٍیظُ استماء ٍ تأهیي ػاالهت سٍاًای ایفاا هایًوایاذ .لازا تَجاِ باِ ّاَؽ
هقٌَی ٍ چگًَگی استباط آى با ویفیت صًاذگی ٍ ًیاض تبیایي آى هایتاَاى هقلوااى سا باش دسن
اسصؽ ٍ هقٌای صًذگی ،ح هؼاال دس پیًَاذ باا خاَد ،دیگاشاى ٍ جْااى یااسی سػااًذ .هؼالواً
تقوینپزیشی ًتایج هؼتلضم پظٍّؾّای بیـتشی دس ایي صهیٌِ اػت.

1 Mark & Cartwright
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با تَجِ بِ ًتایج حاك اص تجضیِ ٍ تحلی یافتِّا ٍ جایگاُ َّؽ هقٌَی دس بلاَك هقلوااى ٍ
باال بشدى ویفیت صًذگی آًاى ،پیـٌْاد هیگشدد وِ هؼنَلیي واسگاُّایی دس خلاَف ساُّاای
فولی بِواسگیشی ّشچِ بیـتش َّؽ هقٌَی ٍ ػاصهاًی بشگضاس ًوایٌذ تا هقلوایي اص هٌاابـ ّاَؽ
هقٌَی ٍ َّؽ ػااصهاًی اعالفاا بیـاتشی وؼاب وٌٌاذ ٍ دسًْایات تقلاین ٍ تشبیات ٍ استمااء
ػالهت وَدواى ها سا بْتش سلن بضًٌذ.
ػپاػگضاسی :ایي همالِ بشگشفتِ اص عاش پاظٍّؾ تلاَیب ؿاذُ دس داًـاگاُ آصاد اػاالهی
ٍاحذ صاّذاى بَدُ اػات .باذیي ٍػایلِ اص هقاًٍات هحتاشم پاظٍّؾ ٍاحاذ صاّاذاى ،اداسُ وا
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ صاّذاى ٍ ولیِ هقلواى ؿشوتوٌٌذُ دس پاظٍّؾ حاااش ،كاویواًِ تـاىش ٍ
لذسداًی هیگشدد.
مىابع
 -1احوذی ،ػیشٍع ،.دٍوَّىی ،لیال ٍ حاجی پَس ،هحوذ ( .)1395سابغِ آگاّی اص حمَق

ؿْشًٍذی ٍ ویفیت صًذگی دس بیي صًاى  25-44ػال ؿْش ؿیشاص .صى ٍ جاهقِ (جاهقِ
ؿٌاػی صًاى).29-43 :)1(7 ،
 -2اسدالى ،هحوذساا ،.ػشچْاًی ،صّشا ٍ ػشچْاًی ،هجتبی ( .)1393سابغِ َّؽ هقٌَی با

ویفیت صًذگی واسی ٍ بلَك هقلواى ابتذایی ًاحیِ  .2سّیافتی ًَ دس هذیشیت آهَصؿی،
.81-102 :)1(5
 -3اكغشی ،صّشا ( .)1388سابغِ بیي َّؽ ػاصهاًی ٍ بْشٍُسی ػاصهاًی دس اداسا

تشبیت

بذًی اػتاى آرسبایجاى ؿشلی .پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ ،داًـگاُ پیام ًَس.
 -4اهیشی هجذ ،هجتبی ،.حؼیٌی ،ػیذُ فاعوِ ٍ جقفشی ،اكغش ( .)1393همایؼِ ی ویفیت
صًذگی ٍ كویویت صًاؿَیی ٍالذیي وَدواى داسای ػٌذسم داٍىٍ ،الذیي وَدواى داسای
ًاتَاًی یادگیشی ٍ ٍالذیي وَدواى فادی .فللٌاهِ ًاتَاًیّای یادگیشی.38-55 :)1(4 ،
 -5بالشپَس ،هقلَهِ؛ فبذالِ صادُ ،حؼي ،بَطهْشاًی ،ػواًِ؛ لغفی ،هحذثِ ٍ وشهی،
ابَالفض (َّ .)1389ؽ هقٌَی (هفاّین ،ػٌجؾ ٍ واسبشدّای آى) .تْشاى :اًتـاس
سٍاًؼٌجی.
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 -6بذیـ ،فلی ،.جاللی ،هقلَهِ ٍ فبَدی ،ػویِ ( .)1389بشسػی سابغِ َّؽ هقٌَی ٍ
ساایت صًاؿَیی واسوٌاى اداسا

ؿْش اَّاص ( .)1389اٍلیي وٌگشُ بیي الوللی ٍ دٍهیي

وٌگشُ هلی ًمؾ صى دس ػالهت خاًَادُ ٍ جاهقِ.
 -7حویذً ،جوِ ٍ صهؼتاًی ،هْذی ( .)1392سابغِ َّؽ هقٌَی ٍ ٍیظگیّای ؿخلیتی با
ویفیت صًذگی دس داًـجَیاى پضؿىی .هجلِ پضؿىی ّشهضگاى.347-355 :)4(17 ،

 -8خؼشٍی ،هقلَهِ ( .)1389بشسػی ٍ همایؼِ فولىشد ؿٌاختی ٍ ویفیت صًذگی دس دٍ
گشٍُ هبتال بِ هَلتیپ اػىلشٍصیغ ٍ ییش هبتال .پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ داًـگاُ
ػیؼتاى ٍ بلَچؼتاى ،سؿتِ سٍاًـٌاػی فوَهی.

 -9سحیوی ،حویذ ( .)1386بشسػی سابغِ بیي هَلفِّای هذیشیت داًؾ ػاصهاًی ٍ هیضاى
خاللیت افضای ّیأ

فلوی داًـگاُ اكفْاى .اٍلیي وٌفشاًغ هلی هذیشیت داًؾ،

تْشاى ،هَػؼِ اعالؿ سػاًی ًفت ،گاص ٍ پتشٍؿیوی ،هَػؼِ تحمیما

ٍ آهَصؽ

هذیشیت.
 -10سًجبشً ،ذا ،.احوذی ،فباداهلل ٍ اٍجی ًظاد ،احوذساا ( .)1394سابغِ َّؽ ػاصهاًی با

ؿادواهی ٍ ساایت ؿغلی واسوٌاى داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ هشٍدؿت .سّیافتی ًَ دس
هذیشیت آهَصؿی.63-84 :)23(6 ،
 -11ػایشٍاًی ،ػیوا ٍ ییَس ،ػیذهشتضی ( .)1388هقٌَیت ،خَدؿىَفایی ٍ َّؽ هقٌَی دس
هحیظ واس .فللٌاهِ فلوی -تخللی گشٍُ هذیشیت داًـگاُ اهام ساا (ؿ).27-31 ،
 -12ػتاسی لْفشخی ،هْذی ٍ صهاًیاى ،فلیشاا ( .)1392اسصیابی ٍاقیت َّؽ ػاصهاًی دس
ؿْشداسیّای ؿشق هاصًذساى .هذیشیت ؿْشی.175-188 :)31(11 ،
 -13ػلیواًی ،اػوافی ً ،.جفی ،هحوَد ،.بـشپَس ،ػجاد ٍ ؿیخ االػالهی ،فلی (.)1394
اثشبخـی َّؽ هقٌَی بش ویفیت صًذگی ٍ ؿادواهی داًـجَیاى تحت پَؿؾ وویتِ

اهذاد اهام خویٌی (سُ) .فللٌاهِ فشٌّ

دس داًـگاُ اػالهی.537-558 :)17(5 ،

 -14ػْشابی ،فشاهشص ( .)1387هباًی َّؽ هقٌَی .فللٌاهِ ػالهت سٍاى.18-14 :)1( ،
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 -15كادلی ًؼب ،اوشم ٍ همیوی هفشد ،فاعوِ ( .)1394بشسػی سابغِ بیي َّؽ هقٌَی ٍ
خَدتٌؾیوی با ویفیت صًذگی صٍوّای صى ٍ هشد ؿْشػتاى اهیذیِ .ػَهیي وٌفشاًغ بیي
الوللی سٍاًـٌاػی ٍ فلَم اجتوافی.
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