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 چکیذٌ

ّسف اسبسی ایي پژٍّص، ضٌبسبیی ضاثطِ ثیي سالهت ػوَهی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی 

زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ثَز. ضٍش پژٍّص، تَصیفی اظ ًَع 

ی آهبضی پژٍّص ضا ولیِ زاًص آهَظاًَ زثیطاى زٍضُ زٍم  ثبضس. خبهؼِ ّوجستگی هی

)زذتط ٍ پسط( ٍ زثیطاى ًفط 102از وِ تؼساز زاًص آهَظاى رص ٍیسیبى تطىیل زهتَسطِ ث

ًفط )ظى ٍ هطز( هی ثبضس. ثطای تؼییي حدن ًوًَِ اظ خسٍل وطخسی ٍ هَضگبى استفبزُ  38

 -ًفط وِ ثِ ضٍش طجمِ ای ًسجی 36ًفط ٍ زثیطاى  86گطزیس. وِ حدن ًوًَِ زاًص آهَظاى 

 تصبزفی اًتربة گطزیس. 

(، ٍ ثطای پیططفت 1972تحمیك اظ پطسطٌبهِ سالهت ػوَهی گلسثطي ٍ ّیلط) زض ایي

افعاض  ی ًطم تحصیلی اظ هؼسل تطم گصضتِ زاًص آهَظاى استفبزُ ضسُ است. زازُ ّب  ثَسیلِ

، ّبی استٌجبطی) آظهَى ولوَگطاف َىّبی تَصیفی ٍ آظه ٍ ثب استفبزُ اظآهبضُ SPSSآهبضی 

طسَى( هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت. ًتبیح ًطبى زاز اسویطاًَف ٍ ضطیت ّوجستگی پی

زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ « پیططفت تحصیلی»ٍ « سالهت ػوَهی زثیطاى»ثیي 

، «ػالئن خسوبًی زثیطاى» زاض ٍخَز زاضز. ثیي ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هثجت ٍ هؼٌی

ثب « ثیطاىافسطزگی ز»ٍ « اذتالل زض ػولىطز اختوبػی زثیطاى»، «اضططاة زثیطاى»

زاضی ٍخَز  پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هؼٌی

 (.p<05/0زاضز )

  .، زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِسالهت ػوَهی، پیططفت تحصیلی :کلمبت کلیذی
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 1فریبب زَراکبر

 
 

 وًیسىذٌ مسئًل:

 فطیجب ظّطاوبض

 
ضىبسبیی رابطٍ بیه سالمت عمًمی دبیران ي پیطرفت تحصیلی 

 بنداوص آمًزان ديرٌ ديم متًسطٍ بخص يیسی
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 مقذمٍ     
س زاضا ثَزى ًگطش هثجت ثِ ضضتِ آهَظاى زض همبطغ هرتلف ضضس خسوی، ضٍاًی ٍ اختوبػی ًیبظهٌپیططفت تحصیلی زاًص

ضَز. ایي تصَض ٍخَز زاضز وِ ّط تحصیلی ٍ اًگیعُ ّبی لَی است. ًگطش ثِ ضضتِ تحصیلی ظبّطاً یه اهط فطزی هحسَة هی

ثبضس زض صَضتی وِ ّب هیهٌسی ٍ ذصَصیبتص، زاضای ثطذی ًگطشآهَظی ثب تَخِ ثِ ضرصیت ذَز ٍ توبیالت ٍ ػاللِزاًص

ظ زیسگبُ ػلن ضٍاى ضٌبسی، اختوبػی ٍ خبهؼِ ضٌبسی ػالٍُ ثطفطزی ثَزًص زاضای ثؼس اختوبػی گستطزُ اظ ًگطش تحصیلی ا

ّب ثِ ًحَی ثطذَضز زاضًس وِ زض ایدبز ٍ ّبیی وِ زاًص آهَظ ثب آىخولِ هحیط، اططافیبى، پسض ٍ هبزض ٍ هؼلن سبیط افطاز گطٍُ

 (.1378)ثیبًی ،حصیلی ٍی هؤثطًسب هٌفی ثِ ضضتِ تّبی هثجت یپطٍضش ٍ تحىین ًگطش

ّبی اصلی ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش وطَضّب است چطا وِ هسئَلیي ٍ پیططفت تحصیلی ٍ هسبیل هطثَط ثِ آى یىی اظ زغسغِ

گیطًسگبى سیبسی، التصبزی، فطٌّگی ٍ اختوبػی زض سطاسط زًیب تَسؼِ ٍ پیططفت خبهؼِ ضا زض تَسؼِ ًظبم آهَظضی تصوین

گطزز. هٌظَض َسؼِ ٍ پیططفت اظ ططیك پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى زض هسضسِ ٍ والس زضس ػولیبتی هیزاًٌس ٍ ایي تهی

لطاضی ٍ تىطاض ازضاض اظ اضططاة ًَػی حبلت ّیدبًی ٍ ًبذَضبیٌس است وِ ثب پطیطبًی، ّطاس، تپص للت، تؼطیك، سطزضز، ثی

تَاى ضَز هیتؼساز ذَز زض ضطایط اًسبى زچبض ًگطاًی ٍ تطزیس هیآهسی، تَاًبیی ٍ اسّوطاُ است. ٌّگبهی وِ فطز ًسجت ثِ وبض

ضَز، اهب اگط اظ حس اػتسال تدبٍظ اظ اضططاة ضت اهتحبى سري گفت. اًگیعُ زض اًسبى طجیؼی هَخت افعایص تالش ٍ تىبپَ هی

 (.1370)وبٍیبًی ٍ ّوىبضاى،َخت وبّص پیططفت تحصیلی ذَاّس ضسوٌس ه

 ٍیژگی سِ ضٍاًی اظ سالهت زاضای وٌس. فطزهی تؼطیف اختوبػی، ٍ خسوی،ضٍاًی وبهل ضفبُ ضا هتیسال خْبًی ثْساضت سبظهبى

ثطذَضزاض است. سالهتی یه  ظًسگی ًیبظّبی تبهیي لسضت ٍ زیگطاى ثِ زضست ًسجت احسبس ضاحتی، احسبس خولِ اظ ػوسُ

ػجبضت  ػوَهی گیطز. سالهتثط هیی ضا ًیع زضثؼسی است وِ ػالٍُ ثط ثیوبض ًجَزى، احسبس ضبزوبهی ٍ ثْعیستهفَْم چٌس

ضاحتی  ٍ ثجبت ًگْساضی خْت زض ذبضخی ٍ ّبی زاذلیهحطن ثِ ًسجت اختوبػی ٍ ضٍاًی گبًِ خسوی، سِ پبسد اظ است

 (.1380ّب است)گٌدی، ٍالؼیت پبیِ ثط ثبلٌسُ ٍ هتغیط هفَْهی پَیب، سالهت،

ضسُ یب ثِ ػجبضت ضسُ یب اوتسبثی حبصل اظ زضس اضائِضا تَاًبیی آهَذتِ (، پیططفت تحصیلی 1998)  1اتىیٌسَى ٍ ّوىبضاى

-ستبًساضز ضسُ اًساظُّبی ازاًٌس وِ ثِ ٍسیلِ آظهَىضسُ یب اوتسبثی فطز زض هَضَػبت آهَظضگبّی هیزیگط ، تَاًبیی آهَذتِ

 (.1380پَض ،)هحسيضَزگیطی هی

 ّبیتَاًبیی ذَزضىَفبیی ٍ ضلبثت ظطفیت ذَز، ثِ اتىبء وبضآهسی ذَز، اظ اطویٌبى ثَزى، ذَة احسبس ػوَهی سالهت هفَْم

ّبی ذبصی ثطای سالهت ػوَهی ضطٍضت زاضز.یؼٌی ّط آًچِ هوىي است است. ثِ ػمیسُ فطٍیس ٍیژگی ّیدبًی ٍ فىطی ثبلمَُ

سالهت ػوَهی است  زض ًبذَزآگبُ هَخت هطىل ضَز، ثبیس ذَزآگبُ ضَز. ذَزآگبُ لصت طلت ًیست. ذَزآگبّی ػٌصط اصلی

ّبی آگبُ ٍ هٌطمی ًبضبزهبًی” هي“تَاًس تحت ضاٌّوبیی ضَز. اًسبى هیٍ زض ضرص ثبلغ ٍ پرتِ خبیگعیي توبیالت غطیعی هی

ّبیی هبًٌس ایٌىِ زض ظًسگی سالهت ػوَهی ضا وست هْبضت 2ثیٌی هجبزلِ ًوبیس. اضیه اضیىسَىضٍاى ًژًساًِ ذَز ضا ثب ذَش

اظ تؼبضض ثبضس، زض وبضش هبّط ٍ استبز ثبضس، اثتىبض ًبهحسٍز زاضتِ ثبضس ٍ زض ًْبیت زض هَضز فطآیٌس  اختوبػی ثبیس ػبضی

 (.1374)ذساضحیوی، زاًسٍ لبثل زضوی زاضتِ ثبضس هی ظًسگی، ًظطیِ هؼٌَی ضٍضي

ثطای زضست یب  ّبی ظیط ّستٌس: ًساضتي هؼیبض هطلكهؼتمس است افطاز زاضای سالهت ػوَهی زاضی ٍیژگی 3آلجطت الیس

وٌٌس، ظًسگی ضا ّوطاُ ثب هسئَلیت ٍ ًبزضست، تب حسٍزی اًتربة آظازی زاضًس ٍ ثِ ذبطط اضتجبّبتطبى زیگطاى ضا سطظًص   ًوی

ؼی زض اًتربة ثْتطیي آى گیطًس ٍ سزاًٌس، ثطای ّط هطىل ضاُ حل ّبی هرتلف ضا زض ًظط هیحل هطىالت آى لصت ثرص هی

 (.1379ل اظ  ذَضسل، ، ثِ ًم4)ضَلتعضا زاضًس

زّس ثیي سالهت ػوَهی هؼلوبى ٍ پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى ضاثطِ هثجتی ٍخَز زاضز. ویبهٌص ًتبیح تحمیمبت ًطبى هی

س سَم ضاٌّوبیی ثب پیططفت تحصیلی ضاثطِ ثیي ضضبیت ضغلی، سالهت ضٍاى ٍ ثبٍض هٌطمی هؼلوبى وال( ثِ ثطضسی 1381)

پطزاذت. ًتبیح ایي تحمیك ًطبى زاز ثیي سالهت ضٍاى  1381 -1382زاًص آهَظاى آًبى زض ضْطستبى ذویي سبل تحصیلی 

 هؼلوبى ٍ پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى ضاثطِ هثجتی ٍخَز زاضز.

                                                           
1 -Atkinson & et al 
2 -Erikson 
3 -Eiis 
4 - Sholtz 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/111017
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/111017
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فتِ ضسُ است. ًتبیح پژٍّص ّبی اًدبم ضسُ زض ایي هطبلؼبت هتؼسزی زض هَضز سالهت ضٍاى ثب هتغیطّبی سبظهبًی اًدبم گط

حَظُ ًطبى هی زّس وِ ضاثطِ هؼٌبزاضی هیبى سالهت ضٍاى هؼلوبى ثب زیگط هتغیطّب ٍخَز زاضز. ثب پژٍّص ّبیی وِ زض ایي 

 . ظهیٌِ اًدبم زازُ ضسُ اًس، ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ هی تَاى ثب تمَیت سالهت ػوَهی ػولىطز آى ضا اضتمبع زاز

( ثِ ثطضسی ضاثطِ ثیي ضضبیت ضغلی، سالهت ضٍاى ٍ ثبٍض هٌطمی هؼلوبى والس سَم ضاٌّوبیی ثب پیططفت 1389صبزلی )

ایي پژٍّص ثب ّسف ثطضسی )ضاثطِ ثیي ضضبیت ضغلی ، سالهت  .تحصیلی زاًص آهَظاى آًبى زض ضْطستبى ذویي پطزاذتِ است

ب پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى آًبى زض ضْطستبى ذویي( صَضت گطفت . ضٍاى ٍ ثبٍض هٌطمی هؼلوبى والس سَم ضاٌّوبیی ث

ضاثطِ هٌفی هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز . ّوچٌیي  05/0ًتبیح ًطبى زاز وِ ثیي ضضبیت ضغلی ٍ ثبٍض غیط هٌطمی هؼلوبى زض سطح 

 05/0ضی زض سطح ؼٌی زاافعایص سطح هسضن تحصیلی هؼلوبى هٌدط ثِ وبّص ثبٍض غیط هٌطمی آًبى هی ضَز . ضاثطِ ه

 .ثسست ًیبهس

( ثِ ثطضسی ضاثطِ ثیي َّش ّیدبًی ٍ سالهت ضٍاًی هؼلوبى ثب ذاللیت زاًص آهَظاى هساضس اثتسایی ضْطستبى 1390ذبلمی )

پژٍّص ثب ّسف ثطضسی ضاثطِ َّش ّیدبًی ٍ سالهت ضٍاى هؼلوبى ثب ذاللیت زاًص آهَظاى ضْطستبى ثْطْط  .ثْطْطپطزاذت

ًطبى زاز وِ ثیي هَلفِ ّبی َّش ّیدبًی ٍ سالهت ضٍاى هؼلوبى اثتسایی ثب ذاللیت زاًص آهَظاى ضْطستبى اًدبم ضس. ًتبیح 

ثْطْط ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز. تحلیل ّبی ضگطسیَى ًطبى زاز هتغیط سالهت ضٍاى زض هَلفِ وبضوطز اختوبػی ٍ َّش 

تغییطات ذاللیت ّستٌس.ًتبیح ایي پژٍّص تبویس زاضز هؼلوبًی ّیدبًی زض هَلفِ ذَزهسیطیتی ٍ ذَزاًگیرتگی لبزض ثِ تجییي 

 .وِ َّش ّیدبًی ٍ سالهت ضٍاًی ثیطتطی زاضًس، زاًص آهَظاى ذالق تطی ضا ذَاٌّس زاضت

.  ( ثِ ثطضسی ضاثطِ ثیي فطسَزگی ضغلی ثب سالهت ػوَهی هؼلوبى تطثیت ثسًی استبى لطستبى پطزاذتِ است1391وًَبًی )

ٍّص، تؼییي ضاثطِ ثیي فطسَزگی ضغلی ٍ سالهت ػوَهی هؼلوبى تطثیت ثسًی استبى لطستبى هی ثبضس. ّسف اصلی ایي پژ

 ًتبیح ًطبى زاز وِ ثیي فطسَزگی ضغلی ٍ سالهت ػوَهی هؼلوبى تطثیت ثسًی ضاثطِ هؼىَس ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

زثیطاى زثیطستبًْبی ضْطّبی سٌٌسج ٍ  ( ثِ ثطضسی ٍضؼیت سالهت ضٍاى ٍ ػَاهل هطتجط ثب آى زض هیبى1392آضاستِ )

ایي هطبلؼِ ثب ّسف تؼییي ٍضؼیت سالهت ضٍاى ٍ ػَاهل هطتجط ثب آى زض هیبى هؼلویي زثیطستبًْبی  .ثیدبضپطزاذتِ است

 ضْطّبی سٌٌسج ٍ ثیدبض ططاحی ٍ اخطا گطزیس.  

طزاذتِ است. ًتبیح حبوی اظ آى است (زض تحمیك ثِ  همبیسِ سالهت ػوَهی هؼلوبى ثب زیگط گطٍّْبی ضغلی پ2009وبضل )

 ذستگی هعهي، اذتالالت ضٍاًی، افسطزگی ٍ اضططاة زض هؼلوبى ثیطتط اظ گطٍّْبی ضغلی زیگط است.

 

 فرضیٍ کلی
 ثیي سالهت ػوَهی زثیطاى ٍ  پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ   ٍخَز زاضز.

 فرضیبت جسیی
 .ی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ  ٍخَز زاضزثیي ػالئن خسوبً

 .ثیي اضططاة زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ ٍخَز زاضز

 .ٍیسیبى ضاثطِ ٍخَز زاضزثیي اذتالل زض ػولىطز اختوبػی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص 

 ثیي افسطزگی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ ٍخَز زاضز.
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 ريش پژيَص
ثبضس،  ثب تَخِ ثِ ّسف اصلی تحمیك حبضط وِ ضٌبسبیی ضاثطِ ثیي سالهت ػوَهی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى هی

ثبضس. خبهؼِ آهبضی زض ایي پژٍّص ولیِ زاًص آهَظاى ٍ زثیطاى زٍضُ  ز استفبزُ، تَصیفی اظ ًَع ّوجستگی هیضٍش تحمیك هَض

ثبضٌس. ثطای  ًفط )ظى ٍ هطز( هی38ًفط )زذتط ٍ پسط( ٍ زثیطاى  102زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ، وِ تؼساز زاًص آهَظاى 

ًفط   36ًفط ٍ زثیطاى  86س وِ حدن ًوًَِ زاًص آهَظاى ثطاثط تؼییي حدن ًوًَِ اظ خسٍل وطخسی ٍ هَضگبى استفبزُ گطزی

تصبزفی  استفبزُ ضسُ است. ضیَُ گطزآٍضی اطالػبت -گیطی ثِ ضٍش طجمِ ای ًسجی هحبسجِ گطزیس. زض ایي پژٍّص اظ ًوًَِ

 ثبضس. ای هی تحمیك، هیساًی ٍوتبثربًِ

ىی اظ اثعاضّبی هؼتجط ثطای سٌدص سالهت ػوَهی است، ی( « 1972سالهت ػوَهی گلسثطي ٍ ّیلط)» پطسطٌبهِ استبًساضز 

ای )الف: اصالً ة: زض حس هؼوَل ج: ثیص اظ حس  گَیِ ٍ ثط هجٌبی طیف لیىطت چْبض گعیٌِ 28وِ تسٍیي ضسُ است، وِ زاضای 

ل زض وبضوطز سبظی، ػالین اضططاة، اذتال هؼوَل ز: ثِ هطاتت ثیطتط اظ حس هؼوَل ( ٍ ضبهل چْبض ظیط همیبس ػالین خسوبًی

اختوبػی ٍ افسطزگی است. پطسطٌبهِ سالهت ػوَهی وِ ضٍایی آًْب تَسط اسبتیس صبحجٌظط تبییس ضسُ است ٍ پبیبیی آًْب ثب 

ًفط زثیطاى ثَزُ اًس وِ ثصَضت تصبزفی اظ خبهؼِ اًتربة ضسُ ثَزًس، هحبسجِ گطزیس.  20استفبزُ اظ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ 

ّبی سالهت ػوَهی ثطای فبوتَضّبی ػالین  ثِ ضطح ظیط ثَزُ است: پبیبیی ضبذص ًتیدِ ثطضسی ثطای پطسطٌبهِ

، 851/0، 824/0، 814/0سبظی، ػالین اضططاة، اذتالل زض وبضوطز اختوبػی ٍ افسطزگی ثِ تطتیت ػجبضت است اظ:  خسوبًی

 است. 837/0ضطیت پبیبیی ول ًیع  835/0

 .ثبضس زاًص آهَظاى هیپیططفت تحصیلی زض تحمیك حبضط هؼسل تطم گصضتِ 

 

 یبفتٍ َب
 فرضیٍ کلی تحقیق

 ثیي سالهت ػوَهی زثیطاى ٍ  پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍحَز زاضز.

ّس ثیي ز ّب ٍ ًتبیح ثِ زست آهسُ اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى فطضیِ ولی تحمیك ًطبى هی ثب تَخِ ثِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

زال ثط   o_〖H 〗( ، لصاp<- 0/05زاض است ) هؼٌی 05/0( زض سطح آلفبی 0R;/416سالهت ػوَهی ٍ پیططفت تحصیلی )

زاض، هَضز تبییس لطاض گطفت. ثٌبثطایي چٌیي  زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی  H_1ػسم ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز گطزیسُ ٍ  

زاضی ٍخَز زاضز  ثیي سالهت ػوَهی ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ  هثجت ٍ هؼٌی% 95ضَز وِ ثب اطویٌبى ثبالی  استٌجبط هی

 یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق هَضز تأییس لطاض هی یؼٌی ثب افعایص ًوطات سالهت ػوَهی، ًوطات  پیططفت تحصیلی ًیع افعایص هی

 گیطز.

 1فرضیٍ
 تَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍحَز زاضز.ثیي ػالئن خسوبًی زثیطاى ٍ  پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم ه

زّس ثیي  تحمیك ًطبى هی 1ّب ٍ ًتبیح ثِ زست آهسُ اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى فطضیِ  ثب تَخِ ثِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

  o_〖H 〗( ، لصاp<0/05زاض است ) هؼٌی 05/0( زض سطح آلفبی R=0/538ػالئن خسوبًی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی )

زاض، هَضز تبییس لطاض گطفت. ثٌبثطایي چٌیي  زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی  H_1ػسم ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز گطزیسُ ٍ  زال ثط

زاضی ٍخَز  % ثیي ػالئن خسوبًی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ هثجت ٍ هؼٌی95ضَز وِ ثب اطویٌبى ثبالی  استٌجبط هی

یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق هَضز  ی زثیطاى، ًوطات  پیططفت تحصیلی ًیع افعایص هیزاضز. یؼٌی ثب افعایص ًوطات  ػالئن خسوبً

 .گیطز تبییس لطاض هی

  2فرضیٍ
 ثیي اضططاة زثیطاى ٍ  پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍحَز زاضز.

تحمیك ًطبى هی زّس ثیي  2ُ اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى فطضیِ ثب تَخِ ثِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ٍ ًتبیح ثِ زست آهس

زال ثط ػسم   o_〖H 〗( ، لصاp<0/05زاض است ) هؼٌی 05/0( زض سطح آلفبی R=-0/520اضططاة ٍ پیططفت تحصیلی )

ٌیي استٌجبط زاض، هَضز تبییس لطاض گطفت. ثٌبثطایي چ زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی  H_1ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز گطزیسُ ٍ  

زاضی ٍخَز زاضز. یؼٌی ثب  % ثیي اضططاة زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ  هٌفی ٍ هؼٌی95ضَز وِ ثب اطویٌبى ثبالی  هی

 گیطز. یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق هَضز تأییس لطاض هی افعایص ًوطات اضططاة زثیطاى، ًوطات پیططفت تحصیلی ًیع وبّص هی
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 3فرضیٍ 
ىطز اختوبػی زثیطاى ٍ  پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هؼٌی ثیي اذتالل زض ػول

 زاضی ٍحَز زاضز.

تحمیك ًطبى هی زّس ثیي  3ثب تَخِ ثِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ٍ ًتبیح ثِ زست آهسُ اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى فطضیِ 

  ، لصا( p<0/05هؼٌی زاض است ) 05/0( زض سطح آلفبی - 536ی ).اذتالل زض ػولىطز اختوبػی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیل

〖 H〗_o    ٍ ُزال ثط ػسم ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز گطزیسH_1  زاض، هَضز تأییس لطاض گطفت  زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی

ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ   % ثیي اذتالل زض ػولىطز اختوبػی زثیطاى95ضَز وِ ثب اطویٌبى ثبالی  ثٌبثطایي چٌیي استٌجبط هی

زاضی ٍخَز زاضز. یؼٌی ثب افعایص ًوطات  اذتالل زض ػولىطز اختوبػی زثیطاى، ًوطات پیططفت تحصیلی ًیع  هٌفی ٍ هؼٌی

 گیطز. یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق هَضز تأییس لطاض هی وبّص هی

 4فرضیٍ 
 َسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍحَز زاضز.ثیي افسطزگی زثیطاى ٍ پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هت

زّس ثیي  تحمیك ًطبى هی 4ّب ٍ ًتبیح ثِ زست آهسُ اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى فطضیِ  ثب تَخِ ثِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

زال ثط   o_〖H 〗(، لصاp<0/05زاض است ) هؼٌی 05/0( زض سطح آلفبی R=-0/506افسطزگی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی )

زاض، هَضز تأییس لطاض گطفت. ثٌبثطایي چٌیي  زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی  H_1خَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز گطزیسُ ٍ  ػسم ٍ

زاضی ٍخَز زاضز.  % ثیي افسطزگی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ هٌفی ٍ هؼٌی95ضَز وِ ثب اطویٌبى ثبالی  استٌجبط هی

 یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق هَضز تبییس لطاض هی پیططفت تحصیلی ًیع وبّص هی یؼٌی ثب افعایص ًوطات  افسطزگی زثیطاى، ًوطات

 گیطز.

 تَظیغ ًطهبل ثَزى زض خبهؼِ ثطای هتغیطّب ٍ اثؼبز :1جذيل

اوحراف  میبوگیه تعذاد متغیر

 معیبر

 کلمًگريف

 اسمیروًف

سطح معىی 

 داری

 081/0 680/0 93/8 334/56 36 سبظی ػالین خسوبًی

 067/0 561/1 09/3 808/17 36 ػالین اضططاة

 064/0 468/1 86/8 135/43 36 اذتالل زض وبضوطز اختوبػی

 054/0 421/1 34/12 349/56 36 افسطزگی

 063/0 147/1 74/6 087/73 86 پیططفت تحصیلی

 

بل ثَزى یؼٌی ًطهH0  است . ثٌبثطایي فطض 05/0ثطای ّوِ هتغیطّب اضائِ ضسُ سطح هؼٌی زاضی  ثیطتطاظ  1طجك خسٍل 

 هتغیط ّب تبییس هی ضَز. ثٌبثطایي تَظیغ ًطهبل زض خبهؼِ آهبضی ٍخَز زاضز.

 ضطیت ّوجستگی هطثَط ثِ سالهت ػوَهی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى :2جذيل

 

 

( زض سطح 0. 416زّس ضطیت ّوجستگی پیطسَى هحبسجِ ضسُ سالهت ػوَهی ٍ پیططفت تحصیلی ) ًطبى هی 2ًتبیح خسٍل 

زال ثط   H_1زال ثط ػسم ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز گطزیسُ ٍ    o_〖H 〗( ، لصاp<0/05زاض است ) هؼٌی 05/0آلفبی 

% ثیي سالهت 95ضَز وِ ثب اطویٌبى ثبالی  زاض، هَضز تأییس لطاض گطفتِ است. ثٌبثطایي چٌیي استٌجبط هی ٍخَز ضاثطِ هؼٌی

زاضی ٍخَز زاضز یؼٌی ثب افعایص ًوطات سالهت ػوَهی، ًوطات  پیططفت  ػوَهی ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ  هثجت ٍ هؼٌی

 ست.تحصیلی ًیع افعایص هی یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق تأییس ضسُ ا

X Y تعذاد 
(n) 

ضریب َمبستگی 

 (rپیرسًن)
 

 داریسطح معىی

(sig) 

 0.003 0.416 86 پیططفت تحصیلی سالهت ػوَهی
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 ضطیت ّوجستگی هطثَط ثِ ػالئن خسوبًی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی :3جذيل 

 

خسوبًی زثیطاى ٍ پیططفت زّس ضطیت ّوجستگی پیطسَى هحبسجِ ضسُ ػالئن  ًطبى هی 3طَضی وِ ًتبیح خسٍل  ّوبى

زال ثط ػسم ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز   o_〖H 〗(، لصاp<0/05زاض است ) هؼٌی 05/0( زض سطح آلفبی 0.538تحصیلی )

ضَز وِ ثب اطویٌبى  زاض ، هَضز تبییس لطاض گطفتِ است. ثٌبثطایي چٌیي استٌجبط هی زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی  H_1گطزیسُ ٍ  

زاضی ٍخَز زاضز. یؼٌی ثب افعایص ًوطات ػالئن  الئن خسوبًی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ هثجت ٍ هؼٌی%ثیي ػ95ثبالی 

 یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق تأییس ضسُ است. خسوبًی زثیطاى، ًوطات پیططفت تحصیلی ًیع افعایص هی

 ضطیت ّوجستگی هطثَط ثِ اضططاة زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی :4جذيل

 

زّس ضطیت ّوجستگی پیطسَى هحبسجِ ضسُ اضططاة زثیطاى ٍ پیططفت  ًطبى هی 10-4طَضی وِ ًتبیح خسٍل  ّوبى

زال ثط ػسم ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط   o_〖H 〗(،  لصاp<0/05-زاض است  ) هؼٌی 05/0( زض سطح آلفبی -520تحصیلی ) .

ضَز وِ ثب اطویٌبى  زاض، هَضز تأییس لطاض گطفتِ است. ثٌبثطایي چٌیي استٌجبط هی زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی  H_1ضز گطزیسُ ٍ  

ططاة زاضی ٍخَز زاضز. یؼٌی ثب افعایص ًوطات اض % ثیي اضططاة زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ هٌفی ٍ هؼٌی95ثبالی 

 زثیطاى، ًوطات پیططفت تحصیلی ًیع وبّص هی یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق تأییس ضسُ است.

 ضطیت ّوجستگی  هطثَط ثِ اذتالل زض ػولىطز اختوبػی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی :5جذيل

 

 

زّس ضطیت ّوجستگی پیطسَى هحبسجِ ضسُ اذتالل زض ػولىطز اختوبػی  ًطبى هی 11-4طَضی وِ ًتبیح خسٍل  ّوبى

زال ثط ػسم ٍخَز   o_〖H 〗( ، لصاp<0/05زاض است ) هؼٌی 05/0( زض سطح آلفبی - 536زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی ).

زاض، هَضز تأییس لطاض گطفتِ است. ثٌبثطایي چٌیي استٌجبط  زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی  H_1ٍ   ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز گطزیسُ

زاضی  %ثیي اذتالل زض ػولىطز اختوبػی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ  هٌفی ٍ هؼٌی95ضَز وِ ثب اطویٌبى ثبالی  هی

یبثس. ثٌبثطایي  ، ًوطات  پیططفت تحصیلی ًیع وبّص هیٍخَز زاضز . یؼٌی ثب افعایص ًوطات اذتالل زض ػولىطز اختوبػی زثیطاى

 فطضیِ فَق تأییس ضسُ است.

 

 

 

 

X Y تعذاد 
(n) 

ضریب َمبستگی 

 (r)پیرسًن
 

 داریسطح معىی
(sig) 

 0040. 0.538 86 پیططفت تحصیلی ػالئن خسوبًی زثیطاى

X Y تعذاد 

(n) 

 (rضریب َمبستگی پیرسًن)
 

 داریسطح معىی

(sig) 

اضططاة 

 زثیطاى

 0020 . - 520. 86 پیططفت تحصیلی

X Y تعذاد 

(n) 

ضریب َمبستگی 

 (r)پیرسًن
 

 داریسطح معىی
(sig) 

اذتالل زض ػولىطز 

 اختوبػی زثیطاى

 0010. -536. 86 طفت تحصیلیپیط
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 ضطیت ّوجستگی  هطثَط ثِ افسطزگی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی :6جذيل

 

 
زّس ضطیت ّوجستگی پیطسَى هحبسجِ ضسُ افسطزگی زثیطاى ٍ پیططفت  ًطبى هی 12-4یح خسٍل ّوبًطَضی وِ ًتب

زال ثط ػسم ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط   o_〖H 〗( ، لصاp<0/05-زاض است. ) هؼٌی 05/0( زض سطح آلفبی - 506تحصیلی ).

ضَز وِ ثب اطویٌبى  ت. ثٌبثطایي چٌیي استٌجبط هیزاض، هَضز تأییس لطاض گطفتِ اس زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی  H_1ضز گطزیسُ ٍ  

زاضی ٍخَز زاضز. یؼٌی ثب افعایص ًوطات افسطزگی  % ثیي افسطزگی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ  هٌفی ٍ هؼٌی95ثبالی 

 زثیطاى، ًوطات پیططفت تحصیلی ًیع وبّص هی یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق تأییس ضسُ است.

 

 گیری بحث ي وتیجٍ

 یٍ کلی تحقیقفرض
 ثیي سالهت ػوَهی زثیطاى ٍ  پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍحَز زاضز.

زّس ثیي  ّب ٍ ًتبیح ثِ زست آهسُ اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى فطضیِ ولی تحمیك ًطبى هی ثب تَخِ ثِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

زال ثط   o_〖H 〗( ، لصاp<0/05زاض است ) هؼٌی 05/0( زض سطح آلفبی R=416/0لی )سالهت ػوَهی ٍ پیططفت تحصی

زاض، هَضز تبییس لطاض گطفت. ثٌبثطایي چٌیي  زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی  H_1ػسم ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز گطزیسُ ٍ  

زاضی ٍخَز زاضز  ثطِ  هثجت ٍ هؼٌی% ثیي سالهت ػوَهی ٍ پیططفت تحصیلی ضا95ضَز وِ ثب اطویٌبى ثبالی  استٌجبط هی

 یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق هَضز تأییس لطاض هی یؼٌی ثب افعایص ًوطات سالهت ػوَهی، ًوطات  پیططفت تحصیلی ًیع افعایص هی

 گیطز.

سایی آهَظاى اثت ثطضسی ضاثطِ ثیي سالهت ضٍاًی هؼلوبى ٍ ذاللیت زاًص» ( ثب ػٌَاى 2013سلوبى زض تحمیمی وِ زض زض سبل)

زض هساضس لبّطُ اًدبم زاز ثِ ًتبیح شیل زست یبفت: ًتیدِ تحمیك اٍ ًطبى زاز ثیي سالهت ضٍاًی هؼلوبى ٍ ذاللیت زاًص 

تَاى پیص  هی 95/0ٍخَز زاضز اٍ ًتیدِ گطفت ثب اطویٌبى   p=0/05( زض سطح R=0/420آهَظاى ضاثطِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی )

 لیت زاًص آهَظاى تأثیط زاضز. ثیٌی وطز وِ سالهت ضٍاًی هؼلوبى ثط ذال

 1فرضیٍ
 ثیي ػالئن خسوبًی زثیطاى ٍ  پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.

زّس ثیي  تحمیك ًطبى هی 1ّب ٍ ًتبیح ثِ زست آهسُ اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى فطضیِ  ثب تَخِ ثِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

  o_〖H 〗( ، لصاp<0/05) زاض است هؼٌی 05/0( زض سطح آلفبی R=0/538ن خسوبًی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی )ػالئ

زاض، هَضز تبییس لطاض گطفت. ثٌبثطایي  زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی  H_1زال ثط ػسم ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز گطزیسُ ٍ  

زاضی  % ثیي ػالئن خسوبًی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ هثجت ٍ هؼٌی95ٌبى ثبالی ضَز وِ ثب اطوی چٌیي استٌجبط هی

یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق  ٍخَز زاضز. یؼٌی ثب افعایص ًوطات  ػالئن خسوبًی زثیطاى، ًوطات  پیططفت تحصیلی ًیع افعایص هی

 گیطز هَضز تبییس لطاض هی

آهَظاى اثتسایی  ثطضسی ضاثطِ ثیي سالهت ضٍاًی هؼلوبى ٍ ذاللیت زاًص» اى ( ثب ػ2013ٌَسلوبى زض تحمیمی وِ زض زض سبل)

زض هساضس لبّطُ اًدبم زاز ثِ ًتبیح شیل زست یبفت: ًتیدِ تحمیك اٍ ًطبى زاز ثیي سالهت ضٍاًی هؼلوبى ٍ ذاللیت زاًص 

تَاى پیص  هی 95/0ب اطویٌبى ٍخَز زاضز اٍ ًتیدِ گطفت ث p=0/05( زض سطح R=0/69آهَظاى ضاثطِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی )

 ثیٌی وطز وِ سالهت ضٍاًی هؼلوبى ثط ذاللیت زاًص آهَظاى تأثیط زاضز. 

 

 

 

X Y تعذاد 

(n) 

ضریب َمبستگی 

 (rپیرسًن)
 

 داریسطح معىی

(sig) 

 0000. -506. 86 پیططفت تحصیلی افسطزگی زثیطاى
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  2فرضیٍ
 ثیي اضططاة زثیطاى ٍ  پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.

تحمیك ًطبى هی زّس ثیي  2اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى فطضیِ ثب تَخِ ثِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ٍ ًتبیح ثِ زست آهسُ 

زال ثط ػسم   o_〖H 〗( ، لصاp<0/05زاض است ) هؼٌی 05/0( زض سطح آلفبی R=-0/520اضططاة ٍ پیططفت تحصیلی )

ي استٌجبط زاض، هَضز تبییس لطاض گطفت. ثٌبثطایي چٌی زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی  H_1ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز گطزیسُ ٍ  

زاضی ٍخَز زاضز. یؼٌی ثب  % ثیي اضططاة زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ  هٌفی ٍ هؼٌی95ضَز وِ ثب اطویٌبى ثبالی  هی

 گیطز. یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق هَضز تأییس لطاض هی افعایص ًوطات اضططاة زثیطاى، ًوطات پیططفت تحصیلی ًیع وبّص هی

ثطضسی ضاثطِ ثیي َّش ّیدبًی ٍ سالهت ضٍاًی هؼلوبى ثب ذاللیت زاًص » ( ثب ػٌَاى 1390)ذبلمی زض تحمیمی وِ زض زض سبل

آهَظاى هساضس اثتسایی زض ضْطستبى ثْطْط اًدبم زاز ثِ ًتبیح شیل زست یبفت: ًتیدِ تحمیك اٍ ًطبى زاز ثیي َّش ّیدبًی ٍ 

 95/0ٍخَز زاضز اٍ ًتیدِ گطفت ثب اطویٌبى  p=0/05( زض سطح R=0/612سالهت ضٍاًی هؼلوبى ضاثطِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی )

 تَاى پیص ثیٌی وطز وِ َّش ّیدبًی ثط سالهت ضٍاًی هؼلوبى تأثیط زاضز.  هی

 3فرضیٍ 
ثیي اذتالل زض ػولىطز اختوبػی زثیطاى ٍ  پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هؼٌی 

 زاضی ٍخَز زاضز.

تحمیك ًطبى هی زّس ثیي  3ٍ تحلیل زازُ ّب ٍ ًتبیح ثِ زست آهسُ اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى فطضیِ  ثب تَخِ ثِ تدعیِ

 ( ، لصاp<0/05هؼٌی زاض است ) 05/0( زض سطح آلفبی -0. 536اختوبػی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی )اذتالل زض ػولىطز 

〖 H〗_o    ٍ ُزال ثط ػسم ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز گطزیسH_1  زاض، هَضز تأییس لطاض گطفت  ل ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌیزا

% ثیي اذتالل زض ػولىطز اختوبػی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ  95ضَز وِ ثب اطویٌبى ثبالی  ثٌبثطایي چٌیي استٌجبط هی

حصیلی ًیع زاضی ٍخَز زاضز. یؼٌی ثب افعایص ًوطات  اذتالل زض ػولىطز اختوبػی زثیطاى، ًوطات پیططفت ت هٌفی ٍ هؼٌی

 گیطز. یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق هَضز تأییس لطاض هی وبّص هی

آهَظاى اثتسایی  ثطضسی ضاثطِ ثیي سالهت ضٍاًی هؼلوبى ٍ ذاللیت زاًص» ( ثب ػٌَاى 2013سلوبى زض تحمیمی وِ زض زض سبل)

هت ضٍاًی هؼلوبى ٍ ذاللیت زاًص زض هساضس لبّطُ اًدبم زاز ثِ ًتبیح شیل زست یبفت: ًتیدِ تحمیك اٍ ًطبى زاز ثیي سال

تَاى پیص  هی 95/0ٍخَز زاضز اٍ ًتیدِ گطفت یب اطویٌبى   p=0/05( زض سطح R=0/420آهَظاى ضاثطِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی )

 ثیٌی وطز وِ سالهت ضٍاًی هؼلوبى ثط ذاللیت زاًص آهَظاى تأثیط زاضز. 

 4فرضیٍ 

 اى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.ثیي افسطزگی زثیطاى ٍ پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظ

زّس ثیي  تحمیك ًطبى هی 4ّب ٍ ًتبیح ثِ زست آهسُ اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى فطضیِ  ثب تَخِ ثِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

زال ثط   o_〖H 〗(، لصاp<0/05) زاض است هؼٌی 05/0( زض سطح آلفبی R=-0/506افسطزگی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی )

زاض، هَضز تأییس لطاض گطفت. ثٌبثطایي چٌیي  زال ثط ٍخَز ضاثطِ هؼٌی  H_1ػسم ٍخَز ضاثطِ ثیي زٍ هتغیط ضز گطزیسُ ٍ  

زاضی ٍخَز زاضز.  % ثیي افسطزگی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی ضاثطِ هٌفی ٍ هؼٌی95ضَز وِ ثب اطویٌبى ثبالی  استٌجبط هی

 یبثس. ثٌبثطایي فطضیِ فَق هَضز تبییس لطاض هی فعایص ًوطات  افسطزگی زثیطاى، ًوطات پیططفت تحصیلی ًیع وبّص هییؼٌی ثب ا

 گیطز.

آهَظاى اثتسایی  ثطضسی ضاثطِ ثیي سالهت ضٍاًی هؼلوبى ٍ ذاللیت زاًص» ( ثب ػٌَاى 2013سلوبى زض تحمیمی وِ زض زض سبل)

یل زست یبفت: ًتیدِ تحمیك اٍ ًطبى زاز ثیي سالهت ضٍاًی هؼلوبى ٍ ذاللیت زاًص زض هساضس لبّطُ اًدبم زاز ثِ ًتبیح ش

تَاى پیص  هی 95/0ٍخَز زاضز اٍ ًتیدِ گطفت ثب اطویٌبى   p=0/05( زض سطح R=0/420آهَظاى ضاثطِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی )

 ثیٌی وطز وِ سالهت ضٍاًی هؼلوبى ثط ذاللیت زاًص آهَظاى تأثیط زاضز. 

ثطضسی ضاثطِ ثیي َّش ّیدبًی ٍ سالهت ضٍاًی هؼلوبى ثب ذاللیت » ( ثب ػٌَاى 1390حمیمی وِ زض زض سبل )ذبلمی زض ت

زاًص آهَظاى هساضس اثتسایی زض ضْطستبى ثْطْط اًدبم زاز ثِ ًتبیح شیل زست یبفت: ًتیدِ تحمیك اٍ ًطبى زاز ثیي َّش 

ٍخَز زاضز اٍ ًتیدِ گطفت ثب  p=0/05( زض سطح R=0/612ّیدبًی ٍ سالهت ضٍاًی هؼلوبى ضاثطِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی )

 تَاى پیص ثیٌی وطز وِ َّش ّیدبًی ثط سالهت ضٍاًی هؼلوبى تأثیط زاضز. هی 95/0اطویٌبى 

ثیي ػالئن خسوبًی زثیطاى ٍ پیططفت تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى »ثط اسبس فطضیِ خعیی اٍل 

 لصا پیطٌْبز هی ضَز:« ضزضاثطِ هؼٌی زاضی ٍحَز زا
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 زض اهط گعیٌص ٍ استرسام زثیطاى ثِ ٍضؼیت سالهت ػوَهی آًْب تَخِ ضَز . -

 فطاّن وطزى ثیوِ هٌبست زضهبًی ثطای ضفغ هطىالت خسوی ثطای زثیطاى  -

ى ضاثطِ ثیي اضططاة زثیطاى ٍ  پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیب» ثط اسبس فطضیِ خعیی زٍم 

 لصا پیطٌْبز هی ضَز:«  هٌفی ٍ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز

 ثطگعاضی والسْبی هطبٍضُ ثطای خلَگیطی اظ ًگطاًی ّب ٍ اضططاة زثیطاى -

 ثطگعاضی اضزٍّبی تفطیحی ٍ ذبًَازگی ثطای زثیطاى -

آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسطِ ثیي اذتالل زض ػولىطز اختوبػی زثیطاى ٍ  پیططفت  تحصیلی زاًص »ثط اسبس فطضیِ خعیی سَم 

 لصا پیطٌْبز هی ضَز:« ثرص ٍیسیبى ضاثطِ هٌفی ٍ هؼٌی زاضی ٍحَز زاضز

 اًدبم الساهبت الظم ثطای ایدبز ٍضؼیت ظًسگی هٌبست تط  -

 ضفغ هطىالت هؼلوبى ٍ ایدبز اهٌیت ضغلی -

زٍضُ زٍم هتَسطِ ثرص ٍیسیبى  ثیي افسطزگی زثیطاى ٍ  پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظاى» ثط اسبس فطضیِ خعیی چْبضم 

 لصا پیطٌْبز هی ضَز:« ضاثطِ هٌفی ٍ  هؼٌی زاضی ٍحَز زاضز

 احتطام ٍ اضج گصاضتي ثِ همبم هؼلوی -

 زازى اػتوبز ثِ ًفس ثِ زثیطاى اظ ططیك تطَیك ٍ پبزاش-

ِ ثرص ٍیسیبى ضاثطِ ثیي سالهت ضٍاى زثیطاى ٍ  پیططفت  تحصیلی زاًص آهَظاى زٍضُ زٍم هتَسط»ثط اسبس فطضیِ ولی 

 لصا پیطٌْبز هی ضَز:« هؼٌی زاضی ٍحَز زاضز

 تبهیي ضفبُ وبهل خسوی ٍ ضٍاًی ٍ اختوبػی زثیطاى -

  ثطضسی ٍضؼیت التصبزی زثیطاى ٍ ثطططف وطزى هطىالت التصبزی آًْب -

 

 مراجعي مىببع 
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