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 ثعوِ تعبلی

اثر ثخؽی آهَزغ پیػ از ازدٍاج در ثْجَد کیفیت زًذگی ظبلن ٍ کبّػ آظیت ّبی 

 اجتوبعی ثِ ٍیصُ طالق

  6ًگبر رًججر،  5رٍیب اثراّیوی،  4افعبًِ عظین پَر،  3، هٌیرُ آصفی 2، آرزٍ اظذی ؼَرکٌذ*1تَراى تیسفْن لَی رٍؼتی 
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یي هٌظَر حبئس ّب هطرح هی ؼَد ثذ پبیِ ٍ اظبض پیؽرفت راثطِ زٍج ثِ عٌَاى ّبی لجل ازدٍاجآهَزغ همذهِ :  

اّویت فراٍاى هی ثبؼذ. ایي پصٍّػ ًیس ثب ّذف ثررظی هیساى اثر ثخؽی آهَزغ ّبی پیػ از ازدٍاج در ؼکل 

 هَفك طراحی ٍ اجرا ؼذُ اظت.گیری یک زًذگی ظبلن ٍ 

زٍجیي زٍج از هیبى  121اًجبم پصٍّػ رٍغ ّب :  هطبلعِ از ًَع ًیوِ تجرثی ٍ ثِ رٍغ لجل ٍ ثعذ هی ثبؼذ. جْت 

هراجعِ کٌٌذُ ثِ کالض ّبی هؽبٍرُ لجل از ازدٍاج ؼْر ارٍهیِ اًتخبة ٍ از طریك پرظؽٌبهِ ظِ ثخؽی )فردی ، 

ًتبیج ثِ دظت آهذُ از  ًگرغ ٍ آگبّی ( در دٍ هرحلِ لجل ٍ ثعذ از ثرًبهِ آهَزؼی ، هَرد آزهَى لرار گرفتٌذ.

       پیرظَى تجسیِ ٍ تحلیل ؼذًذ. ٍ رٍغ ّبی آهبری تی هعتمل ٍ ّوجعتگی SPSSطریك آزهَى 

ثِ یبفتِ ّب : ًتبیج ًؽبى هی دٌّذ هیساى آگبّی زٍجیي لجل از ؼرکت در کالض ّبی آهَزغ ازدٍاج ثِ صَرت 

% خَة هی ثبؼذ.ایي در حبلی اظت کِ هیساى آگبّی ثعذ از کالض ّب ثِ 15% هتَظط ٍ 22% ضعیف ، 63ترتیت 

 خَة هی ثبؼذ.% 12% هتَظط ٍ 22% ضعیف ، 52صَرت 

ثب تَجِ ثِ ایي کِ هیبًگیي ًورُ آگبّی ٍ ًگرغ زٍجیي پط از ؼرکت در کالض ّبی آهَزؼی  ًتیجِ گیری : 

ٍلی ایي افسایػ در ظط آگبّی ثعیبر ثبال ًجَد ثٌبثرایي هی تَاى ثیبى کرد کِ کالض ّبی آهَزغ افسایػ یبفتِ ثَد 

تَصیِ هی ؼَد جْت افسایػ ظطح ظالهت جَاًبى ثر کیفیت  ؼٌذ.لجل از ازدٍاج ثِ اًذازُ هَرد ًیبز هفیذ ًوی ثب

ظبیر هطبلعبت اًجبم ؼذُ در ایي زهیٌِ ًیس ثیبًگر ضرٍرت اًجبم هؽبٍرُ لجل از  کالض ّبی آهَزؼی افسٍدُ گردد.

 ازدٍاج هی ثبؼٌذ.

          زًذگی ظبلن ،ظالهت جَاًبى، طالق کلیذ ٍاشُ ّب : آهَزغ پیػ از ازدٍاج،
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