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 چکيدٌ

تذٍٗي  تزثت ح٘ذرِٗ ّبٕ ضجبًِپسزاى دث٘زستبىٍ  دختزاى اٗي پژٍّص ثب ّذف ثزرسٖ راثغِ ًگزش هذّجٖ ثب ضبدوبهٖ
ثِ رٍش پسز( 40 ٍ دختز90) ًفز 130 ،1394در سبل تحػ٘لٖ  تزثت ح٘ذرِٗ دث٘زستبى ّبٕ ضجبًِاس ه٘بى  است. ٗبفتِ
ًبهِ  پزسص ٍ سٌج هذّجٖ ًبهِ ًگزش پژٍّص، پزسصاثشار اٗي  اًذ. اًتخبة ضذُ جٌس دٍ ّز اس سبدُگ٘زٕ تػبدفٖ  ًوًَِ

ّبٕ  ّب، ػالٍُ ثز رٍش ثزإ تجشِٗ ٍ تحل٘ل دادُ ٍ ٍّص اس ًَع ّوجستگٖ استاٗي پژثَد.  (OHI)آوسفَرد ضبدوبهٖ
ًتبٗج آهبر تَغ٘فٖ ًظ٘ز ه٘بًگ٘ي ٍ اًحزاف هؼ٘بر اس رٍش آهبر استٌجبعٖ ّوبًٌذ ضزٗت ّوجستگٖ پ٘زسَى استفبدُ ضذ. 

در  ضْزستبى اٗي دث٘زستبًٖ دختزاىطبى داد وِ ث٘ي ًگزش هذّجٖ ٍ ضبدوبهٖ حبغل اس ضزٗت ّوجستگٖ پ٘زسَى ً

 تز ٍ ًگزش دٌٖٗ ث٘طتزٕ هتأّل ضبدوبم دث٘زستبًٖ دختزاىراثغِ هثجت هؼٌبدارٕ ٍجَد دارد. ّوچٌ٘ي  >p 0001/0سغح 
 .داضتٌذ هجزد دث٘زستبًٖ دختزاى ًسجت ثِ

 .هذّجًٖگزش  ،ضبدوبهٖ ، دث٘زستبى ضجبًِ َا: كليد ياژٌ

 
 

ّبٕ اًسبى  ًمص دٗي در ثْذاضت ٍ ضفب ثخطٖ اس لزٍى ثس٘بر دٍر ضٌبختِ ضذُ است. در عَل ّشاراى سبل هذّت ٍ پشضىٖ در هذاٍا ٍ وبّص رًج
 .دّذ ّب، دػب را ٗىٖ اس رفتبرّبٕ هذّجٖ هزتجظ ثب سالهت ٍ تٌذرستٖ گشارش هٖ هزٍر جبهؼٖ اس ثزرسٖثب  (1988)سبچوي. اًذ ضزٗه ثَدُ

ّبٕ ًوبدٗي ٍ اًَاع دػبّب ثزرسٖ وزد.  ّب، ضخػ٘ت تَاى اس دٗذگبُ آٗ٘ي دٗي را هٖ. اٖٗ ٍجَد دارد دٗي ثِ ضىل خبغٖ در ّز فزٌّگ ضٌبختِ ضذُ
ضٌبسٖ  اىرٍ سثِ ثبٍر تبٍل وٌذ. فزد دٌٗذار ثِ ًَػٖ ثب ٗه هٌجغ الْٖ ٍ هٌجغ آفزٌٗص، وِ ثز سًذگٖ ثطز ٍ اهَر عج٘ؼٖ تأث٘ز دارد، ارتجبط ثزلزار هٖ

ضٌبختٖ است وِ الجتِ آى اغَل اس راُ هغبلؼِ رفتبر غ٘زدٌٖٗ ثِ دست آهذُ  دٗي ثِ دًجبل درن رفتبر دٌٖٗ اس عزٗك ثِ وبرگ٘زٕ اغَل ٍ لَاً٘ي رٍاى
داًذ  اهَر هٖ هحَر پبرچٔ تَح٘ذٕ وِ خذاًٍذ را ًگزش هذّجٖ ػجبرت است اس اػتمبدات هٌسجن ٍ ٗه (. 1387،پَر ػجبس رٍحبًٖ ٍ داٍد هؼٌَٕ)است

ضٌبسبى ثِ  وٌذ. در عَل دّٔ گذضتِ تَجِ رٍاى ّب، اخالل٘بت، آداة ٍ رسَم ٍ رفتبرّبٕ اًسبى ثب ٗىذٗگز، عج٘ؼت ٍ ثب خَٗطتي را تٌظ٘ن هٖ ٍ ارسش
ّبست ٍ  ّذف هطتزن اًسبى ضبدوبهٖ، وِثٌٖ٘ وٌٌذُ آى ٍ ارتجبط آى ثب ضخػ٘ت ثس٘بر افشاٗص ٗبفتِ است.  ّبٕ پ٘ص  ّب ٍ ػبهل تؼزٗف ،ضبدوبهٖ

ّب، هوىي است جٌجِ ضٌبختٖ  اٗي ارسض٘بثٖ .(Buss,2000)ارسض٘بثٖ افزاد اس خَد ٍ سًذگ٘طبى است ثبضٌذ، ّوِ در تالش ثزإ رس٘ذى ثِ آى هٖ
گ٘زد ٍ ٗب جٌجِ ػبعفٖ وِ ضبهل خلك ٍ ّ٘جبًبتٖ است وِ در ٍاوٌص ثِ  ّبٖٗ وِ در هَرد خطٌَدٕ اس سًذگٖ غَرت هٖ داضتِ ثبضذ، هبًٌذ لضبٍت

َدٕ اس سًذگٖ، خلك ٍ ّ٘جبًبت هثجت ٍ ضَد. ثٌبثزاٗي، ضبدوبهٖ اس چٌذ جشء تطى٘ل ٗبفتِ وِ ػجبرت است اس: خطٌ رٍٗذادّبٕ سًذگٖ ظبّز هٖ
 (.(Diener& Lucas,2000 خَضبٌٗذ ٍ فمذاى خلك ٍ ّ٘جبًبت هٌفٖ

ًگزًذ. دػب ٍ ً٘بٗص دارًذ. ثِ  گًَِ افزاد ثب دٗذگبّٖ رٍضي ثِ اهَر هٖ اٗي .ثبضذ افزاد ضبدوبم افىبر ٍ رفتبرّبٖٗ دارًذ وِ سبسگبر ٍ ووه وٌٌذُ هٖ
علجٌذ. اس سَٕ دٗگز، افزاد غ٘زضبدوبم، ثذثٌ٘بًِ فىز ٍ  دٌّذ ٍ ثِ هَلغ اس دٗگزاى ووه هٖ اس خَد تالش ًطبى هٖعَر هستم٘ن ثزإ حل هسبئل 

 &Diener)ٍرسًذ وٌٌذ ٍ اس وبر وزدى ثزإ حل هطىالت اجتٌبة هٖ خَد ٍ دٗگزاى را سزسًص هٖ ،رًٍذ در خ٘بالت فزٍ هٖ ،وٌٌذ ػول هٖ
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Lucas,2000.) َّبٕ ضبدوبهٖ درٗبفت وِ فزد ضبدوبم فزدٕ است سبلن،  ثب هزٍر ضَاّذ تجزثٖ در هَرد ّوجستِ سداٌٗز ٍ لَوبثِ ًمل اس  ىٍٗلس
اٖٗ ثزإ تفس٘ز هثجت  ٗىٖ اس هَارد هؤثز ثز ضبدوبهٖ، وِ ثِ ػٌَاى حوبٗت وٌٌذُ ػبعفٖ ٍ ٍس٘لِ .شفزّ٘ختِ، ثزٍى گزا، هذّجٖ، خَش ث٘ي ٍ ثبَّ

تَاًٌذ ضبدوبهٖ خَد را  ش دٌٖٗ است. افزاد ثب گزاٗص دٌٖٗ ٍ اٗي ػم٘ذُ وِ در جْبى همػذ ٍاالٖٗ ٍجَد دارد، هٖثبضذ، ًگز رٍٗذادّبٕ سًذگٖ هٖ
  (.Diener& Lucas,2000)ارتمب ثخطٌذ

ّبٕ هؼٌَٕ،  ّذفّب ٍ  ضٌبختٖ را در پزتَ تَجِ ثِ ارسش پزداساى دٗگزٕ ٍجَد دارًذ وِ راُ رس٘ذى ثِ ضبدوبهٖ ٍ خَضجختٖ رٍاى ثِ عَرولٖ، ًظزِٗ

ضَاّذ تجزثٖ فزاٍاًٖ ٍجَد دارد وِ حبوٖ اس راثغِ هثجت   .داًٌذ ً٘بسّبٕ ثٌ٘بدٕ، هؼٌبدار ثَدى ٍ ّذفوٌذٕ سًذگٖ، ػطك ٍ ػالٗك دٌٖٗ ٍ الْٖ هٖ
  (.Maltby& Lewis& Day,1999)ثبضذ هؼٌبدار ث٘ي ًگزش دٌٖٗ، ٍ ضبدوبهٖ هٖ

اًذ  ثب ّذف ثزرسٖ راثغِ ث٘ي ًگزش دٌٖٗ ٍ ضبدوبهٖ در ًَجَاًبى، ثِ ووه هم٘بس ضبدوبهٖ آوسفَرد گشارش دادُ(، 2000) ٍ ّوىبراى سفزاًس٘
چْبر ػبهل ضبدوبهٖ ٍ  (2000)ٍ ّوىبراى ددٗگز ث٘ز اٖٗ وِ، ث٘ي ضبدوبهٖ ٍ ًگزش دٌٖٗ راثغِ ضؼ٘ف، اهب هؼٌبدارٕ ٍجَد داضتِ است. در هغبلؼِ

س ثِ ًمل اس لَئ٘ يثٌٖ٘ وٌٌذُ ضبدوبهٖ است. هغبلؼبت ثٌَّل٘ آًبى درٗبفتٌذ وِ تؼْذ دٌٖٗ، پ٘ص .راثغِ آى را ثب تؼْذ دٌٖٗ هَرد ثزرسٖ لزار دادًذ
ًطبى دٌّذُ راثغِ هثجت هؼٌبدار ث٘ي ضبدوبهٖ ٍ ( 1995) ىوبرًشارٍ ٍ ّوىبرا ؛(2000)ى ثِ ًمل اس هبلتجٖ ٍ ّوىبرا لّبالّوٖ ٍ آرج٘ ؛(2001)

خَضجختٖ ثب ًگزش ٍ ثبٍرّبٕ دٌٖٗ است. ًتبٗج حبغل اس اٗي پژٍّص ًطبى داد وِ، ث٘ي ًگزش دٌٖٗ ثب ضبدوبهٖ راثغِ هثجت ٍ هؼٌبدارٕ ٍجَد 

( در تحم٘ك خَد در سهٌ٘ٔ ثزرسٖ راثغٔ ػول ثِ ثبٍرّبٕ دٌٖٗ ثب ضبدوبهٖ ٍ رضبٗت سًبضَٖٗ در داًطگبُ آساد 1387پَر ) رٍحبًٖ ٍ هؼٌَٕ .دارد
ثٌٖ٘ وٌٌذُ هٌبسجٖ  اسالهٖ ٍاحذ هجبروِ ثِ اٗي ًت٘جِ رس٘ذًذ وِ ث٘ي دٌٗذارٕ ثب ضبدوبهٖ ّوجستگٖ هثجت هؼٌبدارٕ ٍجَد دارد ٍ دٌٗذارٕ پ٘ص

 ذ.ضًَ ٕ ضبدوبهٖ هحسَة هٖثزا

آهَساى وبلجٖ را در الجشٗزُ وِ ّوگٖ هسلوبى ثَدًذ اًتخبة وزدًذ ٍ ثِ اٗي ًت٘جِ دست ٗبفتٌذ وِ  ٗه ًوًَِ اس داًص (2007) رػجذالخبلك ٍ ًبسَ
ًفزٕ داًطجَٗبى  2210استفبدُ اس ًؤًَ ً٘ش ثب  كدر سًبى هذّت ّوجستگٖ هثجت ٍ هؼٌبدارٕ ثب ضبدوبهٖ ٍ ّوجستگٖ هٌفٖ ثب اضغزاة دارد.ػجذالخبل

 .هسلوبى وَٗتٖ ثِ اٗي ًت٘جِ رس٘ذ وِ ث٘ي ضبدوبهٖ ٍ هذّت راثغٔ هثجت هؼٌبدارٕ ٍجَد دارد
ثزإ هثبل، اػوبل هذّجٖ، هبًٌذ حضَر در هسبجذ، تؼبهل ٍ حوبٗت  .دّذ وٌٌذ وِ هذّت، ضبدوبهٖ را ثِ چٌذ عزٗك ارتمب هٖ ّب ث٘بى هٖ ًظزِٗ

دّذ. ػالٍُ ثزاٗي، اٗجبد ٍ گستزش راثغٔ فزدٕ ثب خذا، ضبدوبهٖ را ثب وبّص استزس ٍ ثْجَد راّجزدّبٕ غلجِ ثز استزس،  را افشاٗص هٖاجتوبػٖ 
 (. Ellison,1991)دّذ دّذ. ّوچٌ٘ي هذّت ثِ سًذگٖ ضخع هؼٌب هٖ ارتمب هٖ

ل٘ل ووجَد پژٍّص وِ ثِ ثزرسٖ راثغٔ ول٘ٔ ػَاهل ضبدوبهٖ ثب ًگزش ّب، ٍ ثِ د ثب تَجِ ثِ اّو٘ت ٍ تأث٘ز هثجت ًگزش دٌٖٗ ثز ضبدوبهٖ اًسبى
ذگٖ هذّجٖ ثپزداسد، ٍ ثِ ػالٍُ ثب تَجِ ثِ اّو٘ت دٗي در سًذگٖ فزدٕ ٍ اجتوبػٖ ثطز ٍ ضبدوبهٖ ثِ ػٌَاى ٗه ضبخع اثزگذار در ول٘ٔ ضئَى سً

دٗگز، در اٗي پژٍّص ثِ ثزرسٖ راثغٔ ًگزش دٌٖٗ ٍ ضبدوبهٖ در ث٘ي  سبساى جبهؼِ اس سَٕ اس ٗه سَ ٍ تَجِ ثِ لطز داًطجَٗبى ثِ ػٌَاى آٌٗذُ

 .ضَد پزداختِ هٖ ػلَم پشضىٖ تزثت ح٘ذرِٗداًطجَٗبى داًطگبُ 

 ريش

تَاًٌذ  هٖثبضذ وِ در آى اس رٍش ّوجستگٖ استفبدُ ضذُ است. ثِ عَر ولٖ، رٍٗذادّب ٍ ػَاهل گًَبگًَٖ  تحم٘ك حبضز اس ًَع تحم٘مبت تَغ٘فٖ هٖ
 دث٘زستبًٖدختز ٍ پسز  آهَساى ثب ضبدوبهٖ در ارتجبط ثبضٌذ، اهب در تحم٘ك حبضز ثِ دًجبل ثزرسٖ راثغِ احتوبلٖ ث٘ي ًگزش هذّجٖ ثب ضبدوبهٖ داًص

رًٍذ، جبهؼِ آهبرٕ اٗي پژٍّص،  ر هٖعزح ولٖ اٗي پژٍّص، اس ًَع ّوجستگٖ است، وِ در سهزُ تحم٘مبت تَغ٘فٖ ثِ ضوبّست٘ن.  تزثت ح٘ذرِٗ
  سى( ثِ ضَُ٘ 90 –هزد  40ًفز) 130جبهؼِ تؼذاد   ثبضٌذ. اس اٗي هٖ 1392پشضىٖ تزثت ح٘ذرِٗ در سبل دث٘زستبًٖدختز ٍ پسز  آهَساى داًصولِ٘ 
 ثبضذ.  سبل هٖ 25تب  17گ٘زٕ تػبدفٖ سبدُ اس رضتِ ّبٕ هختلف اًتخبة ضذًذ. داهٌٔ سٌٖ آًْب اوثزاً ث٘ي  ًوًَِ

ًبهِ ثَد ٍ ثذٗي هٌظَر اس دٍ  تزٗي رٍش ثزإ گزدآٍرٕ اعالػبت هَرد ً٘بس، استفبدُ اس پزسص ّبٕ پژٍّص ٍ هبّ٘ت آى، هٌبستثب تَجِ ثِ ّذف
 ًبهِ سٗز استفبدُ ضذ: پزسص

 وامٍ وگزش سىج مذَبي پزسص -1

ّب، اثز  ّبٕ هَضَػٖ ػجبدات، اخالل٘بت، ارسش سَال در خػَظ ح٘غِ 40( تِْ٘ ضذُ ٍ ضبهل1374)اٗي هم٘بس تَسظ خذاٗبرٕ فزد ٍ غجبرٕ ثٌبة 

ّبٕ وبهالً  گذارٕ ثز اسبس رٍش ل٘ىزت ثب گشٌِٗ ًوزُ .ثبضذ ثٌٖ٘ ٍ ثبٍرّب، ػلن ٍ دٗي هٖ هذّت در سًذگٖ ٍ رفتبر اًسبى، هجبحث اجتوبػٖ، جْبى

ّبٕ اًتخبة ضذُ،  گذارٕ هم٘بس، ثِ ّز ٗه اس گشٌِٗ ثزإ ًوزُ .هخبلفن ٍ وبهالً هخبلفن تٌظ٘ن ضذُ استهَافمن، تب حذٕ هَافمن، ثٌ٘بث٘ي، تب حذٕ 
طتزٗي ٘گ٘زد. ث ًوزُ تؼلك هٖ 3ّبٕ ثٌ٘بث٘ي  ٍ ثِ گشٌِٗ 1ٍ2اًذ،  ّبٖٗ وِ ًگزش هٌفٖ تلمٖ ضذُ اهت٘بس، ثِ گشٌِٗ 5ٍ  4اًذ،  وِ ًگزش هثجت تلمٖ ضذُ

هؼتجز است ٍ پبٗبٖٗ ثب دٍ  0001/0ًبهِ در سغح  اهت٘بس است. ضزٗت ّوجستگٖ ًوزُ ّز ٗه اس هَاد ثب ًوزُ ول پزسص 200ًوزُ در اٗي هم٘بس، 

  .ثبضذ هٖ 95/0است. ضزٗت آلفبٕ وزًٍجبخ ثزاثز  92/0ٍ  93/0رٍش اسپ٘زهي ثزاٍى ٍ گبتوي ثزاثز 
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ٗىٖ اس هَفك تزٗي  هِْ٘ ضذُ است. چَى آسهَى ثت َآرج٘ل ٍ لتَسظ  1989اٗي اثشار در سبل :(OHI) وامٍ ضادكامي آكسفًرد پزسص -2

ّبٕ افسزدگٖ ثَدُ است، آرج٘ل پس اس راٗشًٖ ثب ثه ثز آى ضذ تب جوالت هم٘بس افسزدگٖ ثه را هؼىَس وٌذ. ثزإ ًوًَِ، ًخست٘ي هبدُ  هم٘بس
وٌن، ثس٘بر خَضحبلن ٍ فَفك  ٕ احسبس خَضحبلٖ هٖوٌن، تب حذ آٗذ: احسبس خَضحبلٖ ًوٖ هم٘بس ثه پس اس هؼىَس ضذى ثِ ضىل سٗز در هٖ

ثٌبثزاٗي، فزم ًْبٖٗ  .ّبٕ ضبدوبهٖ را در ثزگ٘زًذ هبدُ ثِ آًْب افشٍدُ ضذ تب سبٗز جٌجِ 11هبدُ تِْ٘ ضذ. سپس،  21الؼبدُ خَضحبلن. ثذٗي تزت٘ت، 
 هبدُ دارد.  29ًبهِ  پزسص

ه٘جبضذ، اس ّوجستگٖ ٍ تحل٘ل ّبٕ ضبدوبهٖ  ٖ ٍ هؤلفِهذّجًگزش ّبٕ هتغ٘زّبٕ  ّبٕ تَغ٘فٖ وِ ًطبًگز ٍٗژگٖ ّب ػالٍُ ثز دادُ ثزإ تحل٘ل دادُ
زار هَرد ضٌبسبٖٗ ل دث٘زستبًٖدختز ٍ پسز  آهَساى داًصوٌٌذٓ ضبدوبهٖ در سًذگٖ  ثٌٖ٘ رگزسَ٘ى چٌذگبًِ استفبدُ ضذُ است تب هتغ٘زّبٕ پ٘ص

 ثگ٘زًذ.

 جیاتو
ارائِ ضذُ  1ّبٕ آهبرٕ هبًٌذ ه٘بًگ٘ي ٍ اًحزاف هؼ٘بر ثزإ هتغ٘زّبٕ هَرد هغبلؼِ است وِ در جذٍل  ّبٕ تَغ٘فٖ اٗي پژٍّص ضبهل ضبخع ٗبفتِ

 .است

 تًصيف مزبًط بٍ كل آسمًدوي َا .1 جديل

 تعداد اوحزاف معيار مياوگيه متغيزَا

 130 96/14 87/175 ًگزش هذّجٖ

 130 13/12 18/67 ضبدوبهٖ

 
ٍ ّوچٌ٘ي ه٘بًگ٘ي  96/14ٍ  87/175ّب ثزاثز ثب  ضَد، ه٘بًگ٘ي ٍ اًحزاف هؼ٘بر ًگزش هذّجٖ در ول آسهَدًٖ هطبّذُ هٖ 1گًَِ وِ در جذٍل  ّوبى

 ثبضذ.  هٖ 13/12ٍ  18/67ّب ثزاثز ثب  ٍ اًحزاف هؼ٘بر ضبدوبهٖ در ول آسهَدًٖ
ٖ راثغٔ هثجت ٍ هؼٌبدار ٍجَد دارد ٍ ّوچٌ٘ي راثغِ هؼٌبدارٕ ث٘ي هذّجّبٕ ضبدوبهٖ ٍ ًگزش  دّذ وِ ث٘ي هؤلفِ ًطبى هٖ 2جذٍل ضوبرُ 

 .ّبٕ ضبدوبهٖ ٍجَد دارد وِ در جذٍل سٗز گشارش ضذُ است هؤلفِ

 
 َای ضادكامي ي وگزش دیىي ماتزیس َمبستگي بيه مؤلقٍ .2جديل 

 M SD 1 2 3 4 5   َای ضادكامي مؤلفٍ

 **363/0 5/36 23/58 رضبٗت اس سًذگٖ  
  

    
         **363/0 5/60 07/23 حزهت خَد   

       **486/0 **363/0 4/15 15/51 ثْشٗستٖ فبػلٖ   

     **401/0 **272/0 **323/0 3/12 13/83 رضبٗت خبعز   

   **471/0 **244/0 **277/0 **220/0 2/46 04/11 خلك هثجت  

 **323/0 **475/0 **342/0 **298/0 **405/0   074/334    ًگزش دٌٖٗ

 

 .هتأّل ٍ هجزد تفبٍت هؼٌبدار ٍجَد دارد دث٘زستبًٖدختز ٍ پسز  آهَساى داًصث٘ي ًگزش دٌٖٗ ٍ ضبدوبهٖ 

ّبٕ ًگزش دٌٖٗ ٍ ضبدوبهٖ ًطبى داد وِ ث٘ي آًْب تفبٍت  هجزد ٍ هتأّل در هتغ٘٘ز دث٘زستبًٖدختز ٍ پسز  آهَساى داًصّبٕ  همبٗسٔ ه٘بًگ٘ي رتجِ
 دث٘زستبًٖدختز ٍ پسز  آهَساى داًصّبٕ  ّبٕ داًطجَٗبى هتأّل ث٘طتز اس ه٘بًگ٘ي رتجِ ٍجَد دارد. اس اٌٗىِ ه٘بًگ٘ي رتجِ 95/0هؼٌبدارٕ در سغح 

دختز ٍ پسز  آهَساى داًصٖ ٍ ضبدوبهٖ ث٘طتزٕ در همبٗسِ ثب هذّجهتأّل ًگزش  دث٘زستبًٖدختز ٍ پسز  آهَساى صداًگ٘زٗن  هجزد است ًت٘جِ هٖ

 .هجزد دارًذ دث٘زستبًٖ

 َای وگزش دیىي ي ضادكامي آمار تًصيفي ي استىباطي داوطجًیان مجزد ي متأَل بز اساس متغييز .3 جديل

 معىاداری سطح مقدار مه يیتىي َا مياوگيه رتبٍ  

     هجزد هتأّل  
 0001/0 856 03/172 367/80 ضبدوبهٖ

 0001/0 7744/500 05/192 281/32 ًگزش دٌٖٗ
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 گيزی بحث ي وتيجٍ

ّبٕ اٗي  ثَد. ٗبفتِ تزثت ح٘ذرِٗ دث٘زستبى ضجبًِدختز ٍ پسز  آهَساى داًصٖ ٍ ضبدوبهٖ در ث٘ي هذّجّذف اٗي پژٍّص ثزرسٖ راثغِ ث٘ي ًگزش 
ٍ ّوچٌ٘ي ث٘ي  راثغِ هثجت هؼٌبدارٕ ٍجَد دارد. 1394در سبل دختز ٍ پسز آهَساىي ًگزش هذّجٖ ٍ ضبدوبهٖ داًصپژٍّص ًطبى داد وِ ث٘

ث٘طتز است. اٗي ثذٗي هؼٌب وِ، ّزچِ ًوزات ًگزش هذّجٖ ثبالتز ثبضذ، ًوزات ضبدوبهٖ ً٘ش  ّبٕ ضبدوبهٖ راثغٔ هؼٌبدارٕ ٍجَد دارد. هؤلفِ
، 2007؛ ػجذ الخبلك، 1387؛ رٍحبًٖ ٍ هؼٌَٕ،1387ثشرگٖ، هحوذٕ ٍ جبى ّبٕ ػلٖ پژٍّصّبٕ حبغل اس تحم٘ك حبضز در اٗي سهٌِ٘، ثب ًتبٗج  ٗبفتِ

س ٍ ّوىبراى ٍ فزاًس1999٘وٌذ. اهب ثب لسوتٖ اس ًتبٗج پژٍّص هبلتجٖ ٍ ّوىبراى،  ّبٕ آًْب را تأٗ٘ذ هٖ ثبضذ ٍ ًتبٗج پژٍّص ّوسَ هٖ 2006
وٌٌذ وِ، ٌّگبهٖ وِ ًگزش هذّجٖ ثبال ثبضذ،  وٌذ. اٗي پژٍّطگزاى تأو٘ذ هٖ ّبٕ پژٍّطٖ آًْب را تأٗ٘ذ هٖ ٍ ٗبفتِثبضذ؛  ّوسَ هٖ ( غ٘ز2000

 .وٌذ ضبدوبهٖ ً٘ش افشاٗص پ٘ذا هٖ
وسٖ ثبضذ ً٘زٍٕ رٍس افشًٍٖ در وبر ٍ سًذگٖ اٍ ٍارد وِ ٍٗل٘بم ج٘وش ث٘بى وزدُ است، چٌبًچِ احسبسبت هذّجٖ در ًشد  در تج٘٘ي اٗي هَضَع، چٌبى

ضَد وِ اًسبى در ول٘ٔ هزاحل سًذگٖ خَد دچبر  دارد. پس در ًت٘جِ احسبسبت هذّجٖ هبًغ اس آى هٖ وٌذ ٍ ّ٘جبى ٍ ضَر سًذگٖ را سًذُ ًگِ هٖ هٖ
ّبٕ هؼٌَٕ، ّذفوٌذ ثَدى سًذگٖ ٍ  سبى ضَد. داضتي ّذفًباه٘ذٕ ضَد ٍ ّو٘طِ ضَق ثِ سًذگٖ در اٍ پبٗذار ثبضذ ٍ ثبػث اٗجبد ضبدوبهٖ در اً

ّبٕ اغلٖ ثزإ رس٘ذى ثِ ضبدوبهٖ است، ثِ عَرٗىِ داضتي راثغٔ هؼٌَٕ ثب خذا هَجت وبّص استزس ٍ افشاٗص  ػطك ٍ ػاللِ ثِ خذا ٗىٖ اس راُ
ضَد افزاد ثزإ سًذگٖ خَد هؼٌب پ٘ذا وٌٌذ ٍ ثز  ثبػث هٖوٌذ وِ  ضَد. ثِ ػالٍُ دٗي ًظبم ثبٍر هٌسجوٖ اٗجبد هٖ راّجزدّبٕ همبثلِ ثب استزس هٖ

 .ًبهالٗوبت ٍ فطبرّبٕ رٍاًٖ فبئك آٌٗذ ٍ ثِ سًذگٖ اه٘ذٍارٕ ث٘طتزٕ داضتِ ثبضٌذ
ٍجَد دارد. اس  95/0ّبٕ ًگزش دٌٖٗ ٍ ضبدوبهٖ، تفبٍت هؼٌبدارٕ در سغح  هجزد ٍ هتأّل در هتغ٘ز آهَساىًتبٗج ًطبى داد وِ ث٘ي داًص ّوچٌ٘ي

هتأّل ًگزش دٌٖٗ ٍ ضبدوبهٖ  آهَساىداًصگ٘زٗن وِ  هجزد است ًت٘جِ هٖ آهَساىداًصهتأّل ث٘طتز اس  آهَساىّبٕ داًص اٌٗىِ ه٘بًگ٘ي رتجِ
تَاى ثِ اٗي هغلت اضبرُ وزد وِ حضَر ٍ ضزوت در اهَر هذّجٖ ثزإ افزاد  ًذ. در تج٘٘ي اٗي هَضَع هٖهجزد دار آهَساىداًصث٘طتزٕ در همبٗسِ ثب 

وٌذ ٍ اٗي خَد ثز خَضحبلٖ ٍ رٍحِ٘ ٍ خلك ثبالٕ افزاد اثز دارد. ضوي اٌٗىِ تجزثٔ دٌٖٗ ٍ اػوبل هَجت اٗجبد احسبس  حوبٗت اجتوبػٖ اٗجبد هٖ
رٍ وسبًٖ  ضَد؛ اس اٗي اٗي ارتجبط اس جْبتٖ ضجِ٘ ارتجبط ثب اًسبًْبست وِ هَجت خطٌَدٕ اس سًذگٖ سًبضَٖٗ هٖ ضَد. ارتجبط اجتوبػٖ فزد ثب خذا هٖ

پذٗزٕ تَف٘ك  پذٗزٕ ٍ اًؼغبف وِ در سهٌ٘ٔ دٗي ثِ اػتمبد رس٘ذُ ثبضٌذ ٍ ّن در ػول ثِ ثبٍرّبٕ دٌٖٗ خَد هَفك ثبضٌذ، در ّوذلٖ، هسئَل٘ت

دل٘ل چٌ٘ي افزادٕ تَاًبٖٗ ثبالٖٗ ثزإ ثْجَد در رٍاثظ ٍ تؼبهالت خَد دارًذ ٍ در ًت٘جِ سبسگبرٕ ٍ رضبٗتوٌذٕ  ثِ ّو٘ي .ث٘طتزٕ خَاٌّذ داضت
 ث٘طتزٕ اس رٍاثظ سًبضَٖٗ خَد دارًذ.

عَرٕ وِ ٖ ٍ ضبدوبهٖ ارتجبط هثجت ٍ هؼٌبدارٕ ٍجَد دارد. ثِ هذّجّب ًطبى دادُ است، ث٘ي ًگزش  وِ ًتبٗج اٗي پژٍّص ٍ سبٗز پژٍّص چٌبى
تَاى پ٘طٌْبد وزد افزادٕ وِ ضبدوبهٖ  تَاى گفت افزادٕ وِ ًگزش دٌٖٗ ثبالٖٗ دارًذ اس ضبدوبهٖ ث٘طتزٕ ثزخَردارًذ. ثِ ػالٍُ هٖ احتوبالً هٖ

س هْوتزٗي ػَاهل تَاًٌذ ثب رجَع ثِ دٗي ٍ هؼٌَٗبت ضبدوبهٖ ث٘طتزٕ وست وٌٌذ. ثبٍر داضتي ٍ ػول ثِ ثبٍرّبٕ دٌٖٗ ا وٌٌذ هٖ ووتزٕ را تجزثِ هٖ

تزٕ را تزث٘ت وٌٌذ،  آهَساى ٍ داًطجَٗبى ضبدوبم لذا ثِ هتَل٘بى اهز آهَسش وطَر ثِ هٌظَر اٌٗىِ داًص .ثٌٖ٘ وٌٌذُ احسبس ضبدوبهٖ است پ٘ص

 .ّبٕ خَد ثگٌجبًٌذ ّبٕ دٌٖٗ ٍ هؼٌَٕ را ً٘ش در ثزًبهِ ّبٕ آهَسضٖ خَد ثزًبهِ ضَد وِ ّوسَ ثب ثزًبهِ پ٘طٌْبد هٖ
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