




 کوی عبصی هیضاى سػبیت ؽبخـ ُب
 ًقبط

قْت ّ 

 ضؼف
 ّیژگی ُبی هْسد اسصیبثی

قش
ػٌ
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 ػٌْاى هقبلَ هٌؼکظ کٌٌذۀ هحتْا ّ هتغیشُبی آى اعت. 1 ضؼف

لَ
قب

 ه
ى

ْا
ػٌ

 

 ػٌْاى حبّی کلیذّاژٍ ُبعت ّاهکبى ثبصیبثی آى ّجْد داسد. 2 قْت

 ضؼف
دس ػٌْاى اص اختقبسات هجِن ّ کلوبت ًبهأًْط اعتفبدٍ ًؾذٍ . 3

 اعت

 ػٌْاى هقبلَ جبهغ ّ هبًغ ّ گْیبعت ّ ُیچ اثِبهی ًذاسد. 4 ضؼف

 اص ثَ کبسثشدى کلوبت اضبفَ دس ػٌْاى پشُیض ؽذٍ اعت. 5 ضؼف

 داسای جزاثیت ثشای جزة هخبطت اعت. 6 ضؼف

  رُي قبثلیت هبًذگبسی داسد ػٌْاى ثَ فْست فؾشدٍ ّ دس. 7 ضؼف

 جوغ اهتیبصات حبفل اص ًقذ



 ًقبط

قْت ّ 

 ضؼف
 ّیژگی ُبی هْسد اسصیبثی

قش
ػٌ

 

 

 ًبم ًْیغٌذگبى ثؼذ اص ػٌْاى هْضْع رکش ؽذٍ اعت. 1 قْت

ى
گب

ٌذ
غ

ْی
ً 

ئَ
سا

ا
 

 هؾخقبت ًْیغٌذگبى ثؼذ اص ًبم آًِب آّسدٍ ؽذٍ اعت. 2 قْت

 هشتجَ ُبی ػلوی ّ ًْیغٌذٍ هغئْل، هؾخـ ؽذٍ اعت. 3 قْت

 قْت
آدسط ّ هؾخقبت ًْیغٌذٍ هغئْل ثشای پبعخگْیی رکش ؽذٍ . 4

 اعت

هوکي اعت هؾخقبت ًْیغٌذگبى ّ ًْیغٌذٍ هغئْل دس پبًْیظ آّسدٍ ؽْد ّ ثش طجق قْاًیي ًگبسػ  جوغ اهتیبصات حبفل اص ًقذ

 هقبلَ فقلٌبهَ هضثْس، اؽکبلی ًذاؽتَ ثبؽذ

 کوی عبصی هیضاى سػبیت ؽبخـ ُب





 چکیدي مقالً

 ، اختوبعی هؾبروت ، عالهت ًگْذاری.ثبؽذ دًیب عبلوٌذ ّبی خوعیت خشء 2030 عبل تب هبلشی هیؾَد ثیٌی پیؼ ٍ اعت افشایؼ ثِ رٍ عزعت ثِ عبلوٌذاى خوعیت :زمینه
 هغبلعِ ایي.اعت تحمیك دعت در هبلشی عبلوٌذاى ّبی خبًِ عبلوٌذاى سًذگی ویفیت.اعت 21 لزى هْن ّبی چبلؼ اس عبلوٌذاى در سًگی ویفیت ثْجَد ٍ ، ؽذى ثغتزی وبّؼ
 .ثشًذ تخویي وَاالالهپَر عبلوٌذاى ّبی خبًِ عبلوٌذاى در عبلوٌذی عی در را آى ثِ هزثَط فبوتَرّبی ٍ سًذگی ویفیت هیخَاّذ وِ اعت هذعی

 2014 عبل در وِ هیجبؽذ اًذ ؽذُ اًتخبة تصبدفی عَر ثِ وِ  وَاالالهپَر عبلوٌذاى خبًِ ّؾت در عبل 60 ثبالی عي ثب ، عبلوٌذ 203 در همغعی هغبلعِ یه ایي : روش
   ؽبهل هغبلعِ اثشار.ؽذًذ اًتخبة عبدُ تصبدفی ثٌذی عجمِ رٍػ ثِ وٌٌذگبى ؽزوت.هیجبؽذ

  1:  WHOQOL(BREF)   

  Multidimensional Scale For Perceived Social Support : 2 

questionnaire for social – demographic variables :  3   

   اس چٌیي ّن . ؽذ اعتفبدُ تخویي ثزای هتغیزُ چٌذ ٍ ته آًبلیش.هیؾذ اًدبم رٍ رٍثِ صَرت یِ هصبحجِ

p value ؽذ اعتفبدُ 0.05 اس ووتز. 

عي ، خٌظ ، عغح تحصیالت ، ٍضعیت التصبدی ، فعبلیتْبی اٍلبت فزاغت ، فعبلیت فیشیىی ، هذت البهت ، ًَع خَاثگبُ ، : فبوتَرّبی هزثَط ثِ ویفیت سًذگی ؽبهل :نتایج 
 .ثیوبری هشهي ٍ حوبیت اختوبعی

 :هتَعظ اًحزاف هعیبر ثزای 

 14.4: حَسُ فیشیىی 

 13.7: حَسُ رٍاًؾٌبختی 

 10.8: حَسُ اختوبعی 

 13.0: حَسُ هحیغی 

حوبیت اختوبعی ، ثیوبری هشهي ، .ایي هغبلعِ تبییذ هیىٌذ وِ فبوتَرّبی چٌذ گبًِ هزثَط ثِ ویفیت سًذگی در عبلوٌذاى خبًِ عبلوٌذاى هیجبؽٌذ:بحث و نتیجه گیری 
ٍ .فعبلیت فیشیىی ثیؾتزیي ًوزُ ٍ حوبیت اختوبعی ووتزیي ًوزُ را در ایي چْبر حَسُ گزفت .خٌظ ، ٍ فعبلیتْبی اٍلبت فزاغت هزتجظ ثب ّوِ حَسُ ّبی ویفیت سًذگی ّغتٌذ

 .هیىٌذایي هَضَع ًیبس ثیؾتز حوبیت اختوبعی در خبًِ عبلوٌذاى را تبویذ 



 کوی عبصی هیضاى سػبیت ؽبخـ ُب

قْت  ًقبط

 ّیژگی ُبی هْسد اسصیبثی ّ ضؼف

قش
ػٌ

 

 

 چکیذٍ تقْیش سّؽٌی اص هحتْای هقبلَ سا تشعین هیکٌذ. 1 قْت

ذٍ
کی

چ
 

 ُذف ّ اُویت کلی ّ قلوشّ تحقیق هؾخـ ؽذٍ اعت. 2 قْت

 سّػ تحقیق ّ گشدآّسی دادٍ ُب ّ تجضیَ ّ تحلیل ًتبیج ثیبى ؽذٍ اعت. 3 قْت

 چکیذٍ ثَ فْست کْتبٍ ّ خالفَ ّ جبهغ ثَ اسائَ هطبلت پشداختَ اعت . 4 ضؼف

 جبهؼَ ّ ًوًَْ ّ سّػ ًوًَْ گیشی ثیبى ؽذٍ اعت. 5 قْت

 چکیذٍ خْاًٌذٍ سا ثشای هطبلؼَ هتي هقبلَ تشغیت هیکٌذ. 6 ضؼف

 ّ ػالئن ّیژٍ، ثیبى ًؾذٍ اعت   فشهْل. 7 قْت

 دس هْسد ًتبیج تحقیق ًپشداختَ اعت پژُّؾگش ثَ قضبّت ؽخقی. 8  قْت

 جوغ اهتیبصات حبفل اص ًقذ



 ّیژگی ُبی هْسد اسصیبثی

قش
ػٌ

  

 کلیذ ّاژٍ ُب استجبط هْضْػی الصم ثب هحتْای هقبلَ سا داسًذ . 1 ضؼف

ُب
 ٍ

اژ
ّ
ذ 

لی
ک

 

 تؼذاد اعتبًذاسد کلیذ ّاژٍ ُب سػبیت ؽذٍ اعت. 2 قْت

 ضؼف
کلیذ ّاژگبى ثش اعبط ثیؾتشیي ّ ًضدیک تشیي ساثطَ هؼٌبیی . 3

 ثب هحتْای هقبلَ اًتخبة ؽذٍ اًذ

 اص تکشاس کلیذ ّاژگبى، پشُیض ؽذٍ اعت. 4 قْت

 جوغ اهتیبصات حبفل اص ًقذ

 کوی عبصی هیضاى سػبیت ؽبخـ ُب 







 سمیىً

oعزعت وبّؼ ، ثبال سًذگی ثِ اهیذ ثِ هزثَط پذیذُ ایي ٍ.اعت افشایؼ ثِ رٍ ثبالتز ٍ عبلِ 60 عبلوٌذاى خوعیت 
 خوعیت اس درصذ 8.2 حذٍد هبلشی در.هیجبؽذ عوَهی عالهت ٍ دارٍ تَععِ ٍ ، عوَهی عالهت عیبعتْبی ، ؽىٌٌذگی

 را عبلوٌذاى درصذ 15 اس ثیؾتز 2030 عبل تب اًْب ٍ هیذٌّذ تؾىیل عبلوٌذاى 2012 عبل در را ًفزی هیلیَى 30 ولی
 .هیذٌّذ تؾىیل

oهیجبؽذ عبلوٌذاى در سًذگی ویفیت ثزدى ثبال ٍ عالهتی عبختي ثْیٌِ پزٍعِ یه فعبل عبلوٌذی. 

oیب ٍالعی ٍ حمیمی هٌجع یه اختوبعی حوبیت .یبفتٌذ را اختوبعی حوبیت ٍ سًذگی ویفیت ثیي پیَعتگی لجلی هغبلعبت 
 . عبسد تَاًب ثَدى ثبارسػ احغبط ثزای را عبلوٌذاى تب  اعت ؽذُ پیؾٌْبد دیگزاى ثِ درن لبثل هٌجع

oثْتز سًذگی ویفیت ارتمبی عَی ثِ ( ّوغبیگبى ، دٍعتبى ، خبًَادُ ثب ) را هثجت اختوبعی ارتجبعبت لجلی هغبلعبت 
 . اًذ دادُ ًؾبى عبلوٌذاى

oًِپزعتبری ّبی عزٍیظ تْیِ ثِ لبدر آًْب . ّغتٌذ هبلشی در عبلوٌذاى ّبی خبًِ تٌْب دٍلتی غیز عبلوٌذاى ّبی خب 
  . ًیغتٌذ

oؽذُ فزاهَػ دٍعتبى ٍ خبًَادُ ٍعیلِ ثِ ، اًذ داؽتِ اختوبعی هؾبروت وبّؼ وِ ّغتٌذ وغبًی آًدب همین عبلوٌذاى 
 . اًذ داؽتِ را خَاة عی در هشاحوت ٍ  ًبراحتی ٍ هدبسات ، وزدى عزسًؼ لجیل اس دٍعتبًِ غیز رٍاثظ ٍ اًذ



 ّیژگی ُبی هْسد اسصیبثی

قش
ػٌ

  

 هغئلَ افلی هقبلَ ثَ سّؽٌی ثیبى ؽذٍ اعت. 1 قْت

لَ
غئ

 ه
ى

یب
ث

 

 ّ ضشّست اًجبم تحقیق ثیبى ؽذٍ اعت اُویت. 2 ضؼف

 اُذاف آى اص ًظش کبسثشدی ّ ثٌیبدی ثیبى ؽذٍ اعت. 3 ضؼف

 عْاثق پژُّؾی اعتفبدٍ ؽذٍ ثب هْضْع دس استجبط هغتقین اعت. 4 ضؼف

 اُویت هغئلَ دس حذی ُغت کَ ًیبص ثَ اسائَ هقبلَ هغتقل ثبؽذ. 5 ضؼف

 الصم لحبظ ؽذٍ اعت دس ثیبى هغئلَ سّاًی ّ فشاحت. 6 قْت

 حذّد ّ اثؼبد ّ جْاًت هغئلَ ثَ سّؽٌی ثیبى ؽذٍ اعت. 7 قْت

 جوغ اهتیبصات حبفل اص ًقذ

 کوی عبصی هیضاى سػبیت ؽبخـ ُب 



 کوی عبصی هیضاى سػبیت ؽبخـ ُب 

 ّیژگی ُبی هْسد اسصیبثی

قش
ػٌ

  

 ُذف هقبلَ ثَ سّؽٌی تْفیف ّ تجییي ؽذٍ اعت. 1 ضؼف

ف
ذا

ُ
ا

 

 ُذف هقبلَ هتٌبعت ثب ثیبى هغئلَ تذّیي ؽذٍ اعت. 2 قْت

 ضؼف
خْاًٌذٍ ثذّى دؽْاسی هی تْاًذ ُذف هقبلَ سا دس هتي . 3

 افلی ثیبثذ

 قْت
دس پبیبى هقبلَ ًْیغٌذٍ ثَ اُذافی کَ دس هقذهَ آهذٍ، . 4

 سعیذٍ اعت

 جوغ اهتیبصات حبفل اص ًقذ



 ّیژگی ُبی هْسد اسصیبثی

قش
ػٌ

  

 پشعؼ ُبی پژُّؼ ثَ سّؽٌی دس هقبلَ رکش ؽذٍ اًذ. 1 ضؼف

ل
ْا

ع
 ّ

 َ
ضی

فش
 

   پشعؼ ُب ثَ فْست جِت داس ثیبى ًؾذٍ اًذ .2 قْت

 فشضیَ ُب سّؽي، ثذّى اثِبم ّ آصهْى پزیشًذ. 3 ضؼف

 ساثطَ ثیي هتغیشُب دس فشضیَ ُب ثَ فْست جِت داس ثیبى ؽذٍ اًذ  .4 ضؼف

 تحقیق دس ًتیجَ دادٍ ؽذٍ اعتپبعخ پشعؼ ُبی . 5 قْت

 گیشی فشضیَ ُب اثطبل یب اثجبت ًؾذٍ اًذ دس ًتیجَ. 6 قْت

 فشضیَ ُب ثشاعبط ؽیٍْ ُبی فحیح فشضیَ ًْیغی تٌظین ؽذٍ اًذ. 7 ضؼف

 ُب ّ فشضیَ ُب ثش اعبط پیؾیٌَ تحقیق تذّیي ؽذٍ اًذ پشعؼ. 8 ضؼف

 ّ فشضیَ ثؼذ اص ثشسعی پیؾیٌَ آّسدٍ ؽذٍ اًذ عْال. 9 ضؼف

 جوغ اهتیبصات حبفل اص ًقذ

 کوی عبصی هیضاى سػبیت ؽبخـ ُب 





 رَش مطالعً 

o یک مطالعً مقطعی 

o 2014خاوً سالمىدان کُاالالمپُر بیه ماي ٌای سپتامبز تا وُامبز  8در 

o ساکىان ایه خاوً ٌا کساوی بُدود کً بیشتز تُسط بیمارستاوٍا َاگذار شدي
 بُدود

oدیگز مقیم ٌا فزامُش شدي اود یا فقیز َ بی سز پىاي بُدود 

o َ سالمىدان ایه مکاوٍا بً َسیلً بیمارستاوٍا ، اعضای خاوُادي ، ٌمسایً ٌا
 .گاٌی بً َسیلً شعبات اجتماعی مالشی َاگذار شدي اود 





 تسٍیالت َ امکاوات َ سزَیس ٌای خاوً سالمىدان

  ٌِتْیِ عزٍیظ ّبی عىًَت ثذٍى ّشی 
ثیؾتز ّذف ثؾز دٍعتی دارًذ ٍ عزٍیغْبی پزعتبری را تْیِ ًویىٌٌذ 
 تَاًبیی ایفبی فعبلیتْبی سًذگی رٍساًِ: ؽبخص پذیزػ 
 ُثزای عبلوٌذاى ثیؾتز اس دٍ ًفز ٍ ثیؾتز اس دٍ  ) ٍ ًَع ثخؾی ( ؽبل دٍ تخت در ّز اتبق ) دٍ ثخؾی : ارائِ ی دٍ ًَع خَاثگب

 (تخت 
خَاثگبُ دٍ ثخؾی دارای حزین خصَصی ٍ خَاثگبُ ثخؾی ؽجیِ یه عبلي ثشري ثب چٌذیي همین ثَد 
 تخت ثَد   52تب  16اًذاسُ ّز خبًِ اس 
 ًفز ثَد 10تب  4تعذاد وبروٌبى اس 
  ایي خبًِ ّب دارای تَالت ٍ حوبم ، یه آؽپشخبًِ ، عبلي ًبّبر خَری هؾتزن ثزای صزف ٍعذُ ّبی غذایی ، هىبى تفزیحی

، ٍاحذ ّبی ٍرسؽی داخلی ( توبؽبی تلَیشیَى ، وبرت ّبی ثبسی ، گَػ وزدى ثِ هَعیمی ) ، فعبلیتْبی اٍلبت فزاغت 
 صجحگبّی ، ٍعبیل ٍرسؽی هثل دٍچزخِ ایغتب  

 ٍیشیت تَعظ داٍعلجبى ثذٍى ثزرعی ّبی رادیَلَصی ٍ آسهبیؾگبّی  : هزالجتْبی پشؽىی 
در صَرت داؽتي اعتغبعت هبلی فزعتبدى عبلوٌذاى خْت درهبى ثِ ثیوبرعتبى 
فعبلیتْبی خبرج اس خبًِ تَعظ خبًِ عبلوٌذاى ٍ یب داٍعلجبى ؽبهل ثبسدیذ اس پبرن ، عجبدتگبُ ، تئبتز هحلی یب دیذى فیلن 
ًِفبلذ فضبی وبفی ثزای تخت ، ووذ ، وتبثخب 

 





 تعییه حجم ومُوً َ رَش ومُوً گیزی 

o ثزای ویفیت سًذگی عبلوٌذاى  10اعتفبدُ اس اًحزاف اعتبًذارد 

o 1.5احتوبل خغب 

o ًًَِفز تخویي سدُ ؽذ  170حذالل اًذاسُ ًو 

o ًفز اًتخبة ؽذًذ 230، % 19ثعذ اس اضبفِ وزدى هیشاى ثی پبعخ 

o13  (وَاالالهپَر)خبًِ عبلوٌذاى هؾخص ؽذ 

oاعتفبدُ اس ًمؾِ ی هىبًی ثزای تعییي هىبى خغزافیبیی 

oاًتخبة ثِ صَرت عزیبلی ٍ در خْت عمزثِ ّبی عبعت 

oؽزٍع اس دٍرتزیي خبًِ در ؽوبل 

oًِاعتفبدُ اس رٍػ ًوًَِ گیزی تصبدفی عبدُ ثزای اًتخبة ّؾت خب 

oاًتخبة ّؾت خبًِ ثِ دلیل ایٌىِ ثیؾتز اس ًصف خبًِ ّبی عبلوٌذاى اًتخبة ؽذُ ثَدًذ 

oعبوٌبى ّؾت خبًِ ثیؼ اس اًذاسُ ی ًوًَِ تخویي سدُ ؽذُ ثَدًذ 

 

 

 



 تعییه حجم ومُوً  رَش ومُوً گیزی

o ًغجت ؽزوت وٌٌذگبى اًتخبة ؽذُ اس ّز خبًِ ثب تمغین تعذاد عبوٌبى در آى خبًِ ثِ تعذاد ول : در هزحلِ ی اٍل
 عبوٌبى در ّؾت خبًِ تعییي ؽذ

oعپظ وغز ثِ صذ ضزة ؽذ 

o وِ اس )ول تعذاد ؽزوت وٌٌذگبى اًتخبة ؽذُ ّز خبًِ ثب تمغین ًغجت عبوٌبى اًتخبة ؽذُ در ّز خبًِ : در هزحلِ دٍم
 .ضزة ؽذ ( 203)عپظ وغز ثِ هیشاى ًوًَِ ی تخویي سدُ ؽذُ .تعییي ؽذًذ 100ثِ ( اٍلیي هزحلِ ثِ دعت آهذًذ 

o عپظ ؽزوت وٌٌذگبى در ّز خبًِ ثب اعتفبدُ اس رٍػ لزعِ وؾی اًتخبة ؽذًذ. 

 

 

 

 

 



 هعیبرّبی ٍرٍد ثِ هغبلعِ

o ثبالتز  60عي ٍ 

o ِرضبیت وتجی ثزای ؽزوت در هغبلع 

oدرن یىی اس سثبًْبی هبالیی ، اًگلیغی ٍ یب چیٌی 

o ِوغبًی وِ عي ووتز اس ؽصت  داؽتٌذ ، ًمص ادراوی عجك پزًٍذُ داؽتٌذ ، ٍ وغبًی وِ لبدر ثِ ارتجبط ًجَدًذ اس هغبلع
 .وٌبر گذاؽتِ ؽذًذ

oخبًِ ّبی خصَصی ، خبًِ ّبی هدْش ثِ پزعتبر ٍ خبًِ ّبی ثبسًؾتغتگبى در ایي هغبلعِ خبی ًذاؽتٌذ. 





 ابشار مطالعً

o   عي ، خٌظ ، ًضاد ، لَهیت ، هذّت ، تبّل ، تعذاد فزسًذاى ، ) استفاده از پرسشنامه متغیر های جمعیت شناختی
حمَق ثبسًؾغتگی ، ٍضعیت اعتخذاهی پیؾیي ، عغح التصبدی اختوبعی ، فعبلیتْبی اٍلبت فزاغت خبرج اس خَاثگبُ ، عغح هصزف عیگبر ، 

 (عغح هصزف الىل ، فعبلیت فیشیىی ، ًَع خَاثگبُ ، عغح خَد هزالجتی عالهتی 
o ابسار کیفیت زنذگی با نسخه کوتاه که به روایی رسیذه (WHOQOL BREF ) آیتم 26، دارای 
o (   آیتن  7) داهٌِ فیشیىی 
o (آتین  6)داهٌِ رٍاًی 
o (آیتن  3) داهٌِ ارتجبعبت اختوبعی 
o (آیتن  8) داهٌِ هحیغی 
o (آیتن  2) ادران عالهت عوَهی ٍ ویفیت سًذگی 
o (ثبالتزیي درخِ ویفیت سًذگی ثبالتز را ًؾبى هیذّذ) لغوت دارد ثب اعىیل لیىزت 5ّز آیتن 
o مقیاس چنذ بعذی برای ررک حمایت اجتماعی(MSPSS  ) 
o 1988تَععِ تَعظ سیوت ٍ ّوىبراى 
o آیتن 12دارای 
o (خبًَادُ ، دٍعتبى ، فزد هْن سًذگی ) اًذاسُ گیزی حوبیت اختوبعی در عِ هٌجع 
o (ثِ ؽذت هَافك : ثِ ؽذت هخبلف ٍ ّفت : یه )ًمغِ لیىزت 7ّز هٌجع دارای چْبر آیتن ٍ ّز آیتن دارای 
oثیؾتزیي درخِ ًؾبى دٌّذُ حوبیت اختوبعی ثبال اعت 
 

 
 
 





 وظز اخالقی

o 2014تبییذ وویتِ اخالق داًؾگبُ هلی پشؽىی هبلشی در عبل 

oاخبسُ ثِ دعت آهذُ اس هذیزاى ّز خبًِ یب ّز هزوش ثزای دعتزعی ثِ خبًِ ّب 

o ُتَضیح خشییبت هغبلعِ ثِ ّز ؽزوت وٌٌذ 

oتَضیح هحزهبًِ ثَدى اعالعبت 

oُاخذ رضبیت وتجی اس ّز ؽزوت وٌٌذ 





 کوی عبصی هیضاى سػبیت ؽبخـ ُب

 ّیژگی ُبی هْسد اسصیبثی

قش
ػٌ

  

 آیب سّػ تحقیق ثَ سّؽٌی تجییي ّ تْفیف ؽذٍ اعت؟. 1 قْت
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 آیب دالیل اًتخبة سّػ هْسد اعتفبدٍ رکش ؽذٍ اعت؟. 2 ضؼف

 آیب تٌبعت کبسآیی سّػ هْسد اعتفبدٍ ثب اُذاف پژُّؼ رکش ؽذٍ اعت؟. 3 قْت

 آیب دالیل ػذم اًتخبة عبیش سّؽِبی هؾبثَ رکش ؽذٍ اعت؟. 4 ضؼف

 قْت
آیب اثضاس گشدآّسی دادٍ ُب ّ سّػ تحلیل آًِب ثَ سّؽٌی هؼشفی ؽذٍ . 5

 اًذ؟

 آیب هضایب ّ هؼبیت اثضاس ثکبسگشفتَ ؽذٍ ثَ دقت تؾشیح ؽذٍ اعت؟. 6 ضؼف

 آیب ًوًَْ ُبیی اص کبسثشد ایي اثضاس دس عبیش پژُّؼ ُب رکش ؽذٍ اعت؟. 7 ضؼف

 هتغیش ُبی هْسد اعتفبدٍ دس تحقیق تؼشیف ؽذٍ اًذ؟ آیب. 8 ضؼف

 جوغ اهتیبصات حبفل اص ًقذ



 ّیژگی ُبی هْسد اسصیبثی

قش
ػٌ

  

 قْت
جبهؼۀ آهبسی هْسد هطبلؼَ ّ ّیژگی ُبی آى ثَ دقت هؼشفی ؽذٍ . 1

 اعت
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ْ
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 ّ
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 قْت
دالیل اًتخبة جبهؼۀ پژُّؼ ّ استجبط آى ثب ُذف هقبلَ رکش ؽذٍ . 2

 اعت

 قْت
ؽیْۀ ًوًَْ گیشی ّ دالیل اًتخبة ایي ؽیٍْ ثَ سّؽٌی تؾشیح . 3

 ؽذٍ اعت

 قْت
چگًْگی تؼوین ثخؾی ًتبیج حبفل اص ًوًَْ ثَ جبهؼَ تجییي ؽذٍ . 4

 اعت

 جوغ اهتیبصات حبفل اص ًقذ

 کوی عبصی هیضاى سػبیت ؽبخـ ُب









 ّیژگی ُبی هْسد اسصیبثی

قش
ػٌ

  

آیب ًتبیج ّ یبفتَ ُبی پژُّؼ ثَ سّؽٌی تْفیف ّ تجییي ؽذٍ اًذ؟. 1 قْت  
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 قْت
آیب ًوْداسُب ّ جذّل ُبی اسائَ ؽذٍ دس ثخؼ ًتبیج گْیب ّ سّؽي . 2

 ُغتٌذ؟

 آیب یبفتَ ُبی هقبلَ هتٌبعت ثب پشعؼ ُب ّ فشضیَ ُبی هقبلَ اعت؟. 3 قْت

 ؟کٌذ آیب یبفتَ ُبی هقبلَ ُذف ُبی اّلیۀ هقبلَ سا تأهیي هی. 4 قْت

 قْت
آیب پظ اص تْفیف ًتبیج عِن کبفی ثَ تحلیل آًِب اختقبؿ دادٍ ؽذٍ . 5

 اعت؟ 

 جوغ اهتیبصات حبفل اص ًقذ

 کوی عبصی هیضاى سػبیت ؽبخـ ُب















 بحث َ وتیجً گیزی 

o  14.3حَسُ فیشیىی : یؾتزیي ًوزُ ة 
o ُ10.8حَسُ اختوبعی : ووتزیي ًوز 

 
o(سًبى ًغجت ثِ هزداى در ایي خبًِ ّب یؾت پیزی را درن هیىٌٌذ ) سًبى در همبیغِ ثب هزداى حَسُ ویفیت سًذگی پبیي تزی داؽتٌذ 

 
o (عبلوٌذاى هتبّل در ایي خبًِ ّب ثذٍى ّوغز خَد ثَدًذ ) ٍضعیت تبّل ارتجبط هْوی ثب ویفیت سًذگی در ایي هغبلعِ ًذاؽت 

 
o افزاد ثب عغح ثبالتز تحصیالت ثیؾتز رفتبرّبی عالهتی را دارًذ ٍ تَاًبیی ثْتز وٌتزل .) عغح تحصیالت عبهل هْن هزتجظ ثب حَسُ ّبی فیشیىی ، اختوبعی ، رٍاًی ، هزتجظ ثب ویفیت سًذگی ثَد

 .ٍضعیت رٍاًؾٌبختی ٍ ّن چٌیي تَاًبیی ثْتز در هَاخِْ ثِ عَاهل اعتزط سا ٍ هغبلعبت دیگز ًیش ایي هَضَع را تبییذ هیىٌذ
 

o ّوغَ ثب هغبلعبت لجلی ًجَد ، آًْب ارتجبط هثجت ثیي ( ) ًبوبفی ثَدى حمَق ثبسًؾغتگی ثزای تبهیي ًیبسّبی اعبعی خَد . ) حمَق ثبسًؾغتگی ارتجبط هْوی ثب ویفیت سًذگی در ایي هغبلعِ ًذاؽت
 .(حمَق ثبسًؾغتگی ٍ ویفیت سًذگی یبفتٌذ 

 
o آًْبیی وِ ٍضعیت التصبدی خَثی داؽتٌذ وبهال ٍاثغتِ ثِ خبًِ عبلوٌذاى ثزای تْیِ ًیبسّبی  : دلیل .) ٍضعیت التصبدی یه عبهل هْن در ارتجبط ثب ّوِ ی حَسُ ّب ثِ خش حَسُ ی هحیغی ثَد

 ( .خَد ًجَدًذ 
 

o (ّن عَ ثب هغبلعبت لجلی .) فعبلیتْبی اٍلبت فزاغت عبهل هْن هزتجظ ثب ویفیت سًذگی ثب ًوزُ ثبال در توبم حَسُ ّب ثَد 
 

o (هغبلعبت دیگز ارتجبط هْوی ثیي هصزف عیگبر ٍ ویفیت سًذگی ًؾبى دادًذ ) هصزف عیگبر یه عبهل هْن هزثَط ثِ ویفیت سًذگی در ایي هغبلعِ ًجَد 
 

o (تفبٍت هصزف ؽذیذ ٍ هتَعظ الىل هؾخص ًؾذُ ثَد : دلیل ) هصزف الىل ارتجبط هْوی ثب ویفیت سًذگی ًذاؽت 
 

oًر توبهی حَسُ ّبذ دویفیت سًذگی ثْتز  در وغبًی وِ ثیؾتز اس دٍ عبل در خبًِ عبلوٌذاى سًذگی هیىزدًذ ًغجت ثِ وغبًی وِ هذت ووتز اس دٍ عبل سًذگی هیىزد. 
 

o ویفیت سًذگی ثْتز در وغبًی وِ در اتبق ّبی دٍ تختی سًذگی هیىزدًذ در سهیٌِ ّبی هحیغی ٍ رٍاًی 
 

oویفیت سًذگی پبییي تز در وغبًی وِ ثیوبری هشهي داؽتٌذ در توبهی حَسُ ّب ٍخَد داؽت. 
 
 
 
 
 
 





 وتیجً گیزی

o ًتبیح تبویذ ثز ًیبس ثِ هذاخالت عبلوٌذی فعبل ٍ ثْتز ؽذى ویفیت سًذگی عبلوٌذاى در ایي خبًِ ّب دارد. 




