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وند  نمهربا هب انم خدا



 چکیده پژوهش:

 ثزرعی تأثیز آهَسػ هذاخالت رٍاًی اجتوبعی ثز تغبثق خبًَادُ ّبی کَدکبى هجتال ثِ ثذخیوی در ثیوبرعتبى آهَسؽی درهبًی قذط قشٍیي 

هتعبقت ارتقبئ عغح ثْذاؽت جَاهع هَجت کبّؼ هزگ ٍ هیز ًبؽی اسثیوبری ّبی هذکَر ثَدُ ٍ افشایؼ ثیوبری ّبی  کٌتزل ثیوبری ّبی حبدمقدمه : 

اعت تؾخیـ ٍ درهبى کَدکبى هختلف عزعبى کَدکبى یکی اس علل افلی هزگ ٍ هیز کَدکبى در کؾَرّبی  . اعت ّوزاُ داؽتِهشهي اس جولِ عزعبى را ثِ 

الًی هذتی ثِ رٍی ثیوبراى ، اعضبی خبًَادُ ٍ عولکزد اجتوبعی آى ّب دارد .  پزعتبراى هی تَاًٌذ افزاد هٌبعجی جْت تعییي هجتال خیلی عخت ٍ اثزات عَ

هؾخـ  اىثیوبر ثیي هؾکالت رٍاًی ـ اجتوبعی ثبکیفیت سًذگی ایيارتجبط .  ثبؽٌذ ْبًیبسّبی کَدکبى ٍ خبًَادُ ّبیؾبى ٍ ثزًبهِ ریشی هٌبعت جْت رفع آً

رٍاًی اجتوبعی خبًَادُ پضٍّؼ حبضز ثتَاًذ ضوي ثزرعی ٍضعیت ًتبیج  اهیذ اعت، کوتز هَرد تَجِ قزار گزفتِ اعت ًقؼ آهَسػ اعت اهب هتبعفبًِ ؽذُ 

 .جْت رفع هؾکالت ثْذاؽتی هزثَعِ ثزدارد کَچکهذکَر گبهی  ّبی کَدکبى 

 (:Sampling Procedures:  جبهعِ هَرد هغبلعِ ٍ رٍػ ًوًَِ گیزی )متدولوژی

 ثِ فَرت عزؽوبریهغبلعِ حبضز یک هغبلعِ هقغعی کِ در آى کلیِ ثیوبراى تبالعوی هزاجعِ کٌٌذُ ثِ هزکش تبالعوی ثیوبرعتبى قذط قشٍیي ًوًَِ گیزی  

لیغت آًْب  ثَدًذ، ثیوبرعتبى قذط.   جبهعِ پضٍّؼ کَدکبى هجتال ثِ ثذخیوی هزاجعِ کٌٌذُ ٍ دارای پزًٍذُ در ثَد  ؽبهل توبهی ثیوبراى تحت درهبى ٍ

 ؽذ . ثیوبر دارای پزًٍذُ تحت درهبى اس هغئَل ثخؼ اًکَلَصی ثب هجَس ریبعت ثخؼ اخذ 46ؽبهل 

 روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها : 

 -ر خقَؿ حوبیت ّبی رٍاًی در دٍ  ثخؼ دهَگزافیک ٍ افلی د ٍعئَال   50ؽبهل  هحقق عبختِرٍػ جوع آٍری اعالعبت ثب اعتفبدُ اس پزعؾٌبهِ 

. عپظ در هزحلِ ثعذی ًوًَِ ّب در فَافل سهبًی هعیي ٍ  تعذاد عئَاالت ثز اعبط تقغین ثٌذی لیکزت ؽوبرُ گذاری ) ًوزُ دّی ( ؽذاجتوبعی اًجبم ؽذ . 

آهَسػ ّبی خبؿ ثِ هٌظَر رعیذى ثِ عبعتی تَعظ رٍاًؾٌبط ثبلیٌی ّوکبر ّیئت علوی تحت  5/1جلغِ  4هؾخـ در کالط ّبی هجشا ٍ عی  تعذاد ثِ

پزعؾٌبهِ قجلی در پظ اس یک هبُ ٍ هجذداً  ٌذثیوبری فزسًذؽبى قزار خَاٌّذ گزفت ًبؽی اس تَاًبیی ّبی ثیؼ تز جْت هقبثلِ ثب هؾکالت تتَاى ثبالتز ٍ کغ

 .ذ کزدًآى را تکویل  گزفت ٍاختیبر آًبى قزار 

ٍ آسهَى ّبی آهبری تَفیفی) گزایؼ هزکشی (   spss16س آهَسػ جوع آٍری ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارآهبری اعالعبت حبفل اس پزعؾٌبهِ ّبی قجل ٍ ثعذ ا

 هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت .ؽبهل هیبًگجي ، هجبًِ ، ًوب ٍ اًحزاف هعیبر ٍ ّن چٌیي تی اعتیَدًت 

اکثزیت ٍاحذّبی پضٍّؼ اس ًظز تحقیلی  ًث ثَدًذ.ؤه %(2/55)ٍاحذّبی پضٍّؼ :  ثزرعی ثبفتِ ّب ًؾبى داد کِ اس ًظز تَسیع جٌغی، اکثزیت نتایج

 ±75/10عبل ثَد ٍ عَل هذت ثیوبری ثز حغت هبُ  28/35 ±5/23  ّن چٌیي هیبًگیي عٌی ٍاحذّبی پضٍّؼ%(تحقیالت دیپلن ٍسیز دیپلن ثَدًذ،3/79)

ثزحغت تأثیز آهَسػ ثز عَاهل ارتجبعی در خبًَادُ ّبی کَدکبى هجتال ثِ ثذخیوی ّب ًؾبى داد ثب اًحزاف هعیبر ثَد . تَسیع فزاٍاًی ٍاحذّبی پضٍّؼ  60/14

 (.=68/0Pکِ آهَسػ تأثیزی ثز عَاهل ارتجبعی در خبًَادُ ّبی کَدکبى هجتال ثِ ثذخیوی ّب ًذارد)

 بعی ( درخبًَادُ ّبی کَدکبى هجتال ثِ ًتبیج تَسیع فزاٍاًی ٍاحذّبی پضٍّؼ ثزحغت تأثیز کلی هذاخالت ) آهَسؽی ـ حوبیتی ـ اجتو

 (.=80/0Pثذخیوی ّب ًؾبى داد کِ آهَسػ تأثیزی ًذاؽتِ اعت )

ًتبیج تَسیع فزاٍاًی ٍاحذّبی پضٍّؼ ثزحغت تأثیز کلی هذاخالت ) آهَسؽی ـ حوبیتی ـ اجتوبعی ( درخبًَادُ ّبی کَدکبى هجتال ثِ نتیجه گیری و بحث: 

 (.=80/0Pتأثیزی ًذاؽتِ اعت ) ثذخیوی ّب ًؾبى داد کِ آهَسػ

رػ کزدًذ کِ ثیي قجل ٍ ثعذ اس آهَسػ در ثُعذ اعتزط ٍ اضغزاة ٍ تفبٍت گشا تحقیقبت خَد ًتدر ( 1389)  اففْبى ،  ٍ دیگزاى حجبسیدر ّویي راثغِ 

 . (1)هعٌی داری ٍجَد ًذارد ٍلی اس ًظز افغزدگی ایي اختالف هعٌی دار اعت 

ایي هی ؽَد ثب پیؾزفت رٍػ ّبی درهبًی ـ تؾخیقی  عَل عوز ایي ثیوبراى رٍ ثِ افشایؼ اعت آًچِ اس یبفتِ ّبی ایي پضٍّؼ اعتٌجبط  :  نتیجه نهایی

ی ثیوبر ٍ ًبتَاًًجَدُ دارٍ ّشیٌِ تبهیي اقتقبدی دارًذ ٍدر ایي حبلت کِ قبدر ثِ جت ثِ عبیز ثیوبراى هؾکالت ؽذیذاعت کِ ، کَدکبى هجتال ثِ ثذخیوی ّب ًغ



ّوبًغَر کِ  ؽبّذ ثَدین اعت . تٌْب اهَسػ ًوی تَاًذ هفیذ ثبؽذ. ثزای افشایؼ اراهؼ ثِ حوبیتْبی اقتقبدی ٍ اجتوبعی ًیبس  ،  ٍ فزسًذ خَد را ؽبّذ ّغتٌذ

 % ثِ تٌْبیی ثبر ایي هؾکل را ثذٍػ هی کؾٌذ.7حذٍد 

 ، تغبثق ت رٍاًی اجتوبعی ثذخیوی ّب ، خبًَادُ کَدکبى ، هذاخال،  آهَسػکلید واژه ها : 

 

 


