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 چکیذه

 حبضز هغبلؼِ. اعت ثَزُ گغتززُ هغبلؼِ هَرز حَسُ یه عزعبى ثْجَزی زر عبذتبر یه ػٌَاى ثِ آٍریتبة

 ثیوبری ثب همبثلِ جْت اى هجتال ثِ عزعبىثیوبر آٍریتبة ثز اجتوبػی حوبیت ٍ اهیس تأثیز ثزرعی ّسف ثب

 تَعظ ؽسُ اًجبم ّبیًظزعٌجی اس اعتفبزُ ثب ّبزازُ ٍ اعت یووّ تحمیك یه ایي. اعت ؽسُ اًجبم ذَز

 پزعؾٌبهِ. اعت ؽسُ تؾىیل عزعبى ثِ هجتال ثیوبر 115 اس وٌٌسگبىؽزوت. ُ اعتؽس آٍریجوغ پضٍّؾگز

 آهبری آسهَى چٌسیي. گزفت لزار اعتفبزُ هَرز ثیوبر زر آٍریتبة ٍ اهیس اجتوبػی، حوبیت ارسیبثی ثزای پبیِ

 ٍ ّوجغتگی آسهَى ،فزاٍاًی تحلیل ، عزفِ زٍ ANOVA غیز ٍسًی ّبی زازُ تحلیل ٍ تجشیِ ؽبهل

 هثجت راثغِ ّن ثب هتغیز عِ ّز وِ زاز ًؾبى پیزعَى گؾتبٍر-ضزةحبفل ّوجغتگی .ؽس اًجبم رگزعیَى

 ٍ اهیس ٍٍاثغتِ  هتغیز ػٌَاى ثِ آٍریزر ًظز گزفتي تبة ثب عبزُ ذغی رگزعیَى تحلیل ٍ تجشیِ. زارًس

 تبثیز اجتوبػی حوبیت ٍ اهیس ؛زٍ ّز وِ زّسهی ًؾبى ًتبیج. ؽس اًجبم هغتمل هتغیزّبی ػٌَاى ثِ حوبیت

 حوبیت ٍ اهیس ثزای >p 05/0) زارًس عزعبًی ثیوبراى آٍریتبة رٍی ثز هؼٌبزاری آهبریثِ لحبػ  ٍ هثجت

 ثتَاًس اٍلیِ هزاحل زر هساذلِ وِ وٌسایي احتوبل را هغزح هی ّب یبفتِ ایي(. جساگبًِ فَرت ثِ اجتوبػی

 .ثْجَز ثرؾس را عزعبًی ثیوبراى رٍاى عالهت ٍ را افشایؼ زّس آٍریتبة

 .عزعبى ثِ هجتال ثیوبراى ،آٍریتبة اهیس، عزعبى، اجتوبػی، حوبیت: کلیذی های واژه
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 جْبى زر ًفز هیلیَى 7.6 حسٍزجبى  2007 عبل زر عزعبى. اعت جْبى عزاعز زر هزي افلی ػلت عزعبى

 تأثیز اػ ذبًَازُثز  ّوچٌیي ثلىِ ثیوبر، ثز تٌْب ًِ آى ؛هرزة اعت جبهؼِ ثزای عزعبى تؾریـ. گزفت را

 ثبسهبًسگبى ّغتٌس، توبط زر عزعبى ثبسهبًسگبى ثب هغتمین عَر ثِ وِ ثغتگبى ٍ ًشزیه زٍعتبى. گذارزهی

 .زارًس لزار ثغتگبًؾبى ثیوبری تؾریـ تأثیز تحت وِ ّغتٌس ثبًَیِ

 اغلت ػویمب وِ ؽًَسهی ًبهیسُ "ثبًَیِ ثبسهبًسگبى" ػٌَاى ثِ اغلت عزعبى ثِ هجتال ثیوبراى ذبًَازُ اػضبی

 چٌس ّز وِ ؽس هؾرـ زیگز ایهغبلؼِ زر. گیزًسهی لزار ذَز ػشیشاى اس یىی عزعبى تؾریـ تبثیز تحت

 ز،ؽَهی زرهبى ٍ زثزهی رًج اس عزعبى ذبًَازُ اػضبییىی اس  وِ سهبًی ٍجَز زارز اضبفی ّبی هغئَلیت

 وٌٌسگبى ؽزوت اس هقبحجِ ّبیزازُ. ؽَزًوی هحغَة ذبًَازُ اػضبی ثبری ثزای ػٌَاى ثِ هغئَلیت ایي

 ایي. گذارز هی تأثیز هزالجت ارائِ زر آًْب تَاًبیی ثز وِوٌس هؾرـ هی را آٍریتبة ٍ اهیس هغبلؼِ، ایي زر

هجتال ثِ عزعبى  تبسگی ثِ وِ افزازی هیبى زر آٍری راتبة ٍ اهیس هفبّین هَرز زر ثیؾتزثزرعی  ّب زازُ

 .وٌٌستَجیِ هی را اجتوبػی حوبیت تأثیز ٍ ذبًَازُ ػضَ یه ٍ زازُ ؽسًس تؾریـ

اس زیسگبُ ثیوبری وِ هجتال ثِ عزعبى  س اهب زر گذر سهبىٌزّآٍری را افشایؼ هیتبةاهیس ٍ حوبیت اجتوبػی 

 را عزعبى تؾریـ رٍاًؾٌبذتی ٍ احغبعی فیشیىی، اثزات وٌس. هحممبىتؾریـ زازُ ؽسُ ایي تغییز هی

 ٍ اجتوبػی حوبیت، اهیس اّویتثِ  تحمیمبت زر ووی تَجِ. اًسوززُ هغتٌس عزعبى ثِ هجتال ثیوبر ثزای

وزز وِ ثِ  ؽٌبعبییزٍ همبلِ را  پیؾیٌِ تحمیك ثزرعی. اعت ؽسُ عزعبى یبفتي اسًجبت  زر آٍریتبة

 اٍلیِ تؾریـ سهبى زر ،هزالجت وٌٌسُ ػضَ ذبًَازُفزز هجتال ثِ عزعبى ٍ  زرآٍری، ارسیبثی اهیس ٍ تبة

 ثز فزكثب  اعت، هْن عزعبى اٍلیِ تؾریـ سهبًجٌسی وِ وزز اػالم ّوچٌیي ایي، ثز ػالٍُ .پززاذتِ ثَز

 ٍ جسیس تؾریـ ثب همبثلِ ثزای اعتزط ثِ ثیؾتز اعت هوىي رٍاًؾٌبذتی اثؼبز وِ اعت سهبًیآى " وِ ایي

 ثزای حیبتی هفبّین ،آٍریتبة ٍ اهیس ثٌبثزایي، ."ثبؽس پذیز آعیت عزعبى زرهبى ثب هزتجظ سًسگی تغییزات

 ثزای اػ ذبًَازُ ٍ عزعبى ثِ هجتال فزز تَاًبیی ثز گذارتأثیز را آٍریتبة ٍ اهیس زیگزی تحمیك. ٌسغتّ زرن

 ٍ اهیس اجتوبػی، حوبیت وِ اثشارّبیی ٍی، گفتِ ثِ. ؽٌبعبیی وزز زرهبى ٍ عزعبى تؾریـ اثزات ثب همبثلِ

 .اعت عزعبًی جوؼیت ثزایهرقَؿ  ٍ ّغتٌس زعتزط زر وٌٌسهی گیزی اًساسُ را آٍریتبة

 تاب آوری

 ثِ آٍریتبة وِ حبلی زر. اعت ؽسُ تجسیل بتتحمیم وبًَى ثِ رفتبری ػلَم زر اذیز ّبیزِّ زر آٍریتبة

 اس ثْجَزی یب ثزگؾت پذیزی تَاًبیی اعت، ؽسُ تؼزیف ؽىَفبیی ٍ اًغجبق ثیوبری، ثزاثز زر همبٍهت ػٌَاى

 وِ وٌٌسهی ارسیبثی را یهٌبثؼ ،آٍریتبة لجلی ّبیعٌجؼ. اعت ًشزیه تز آى افلی هؼٌبی ثِ اعتزط،

 هؼٌی وِ ثِ ،"resile" ارتمب زّس را آٍریتبة ؽىَفبیی یب ٍ اًغجبق همبٍهت، ،یثْجَز جبی ثِ اعت هوىي



 ّب، لزى ثزای. اعت ثسثرتی یب تغییز ثب هَفك همبثلِ تَاًبیی آٍریتبة. اعت "ثزگؾتي یب جْیسى ثِ ػمت"

-هی سٍزٌّگبم هساذلِ پشؽىی، ػلَم زر پیؾزفت ثب حبل، ایي ثب. ؽسهی هحغَة هزگجبر ثیوبری یه عزعبى

 ثِ اثتال ی وٌِّگبه ثیوبراى ثیؾتز ٍجَز، ایي ثب. وٌس ووه عزعبى زرهبى ثِ هَارز اس ثغیبری زر تَاًس

 ثغیبر ًجزز ثبیس ٌَّس ثغیبری ٍ وٌٌسهی یًباهیس ٍ احغبط ذززؽسى ،ؽَزؽبى تؾریـ زازُ هیعزعبى

 .اًجبم زٌّس ثیوبریایي  ثزاثز زر یعرت

 امیذ

ثِ  رًج ٍ لغؼیت ػسم زازى، زعت اس سهبى زر ثیوبراى ؽرقی تٌظین زر هْن ػبهل یه ػٌَاى ثِغبلجب  اهیس

 تفغیزّبی ٍ آى ٍالؼیت ٍ ًبپذیزیلوظ  تزویت هجْن، هبّیت زلیل ثِ اهیس هفَْم حبل، ایي ثب .آیسؽوبر هی

 ثیوبراى ًبهؼلَم، ایآیٌسُ اس تزط زلیل ثِ. اعت ثَزُ زاًگیشث چبلؼ تحمیمبت ثزای آى، هؼٌبی اس زافزا هرتلف

 اعتزاتضی رعس هی ًظز ثِ اهیس. ّغتٌس ذَز ثیوبری اعتزط وٌتزل ثزای اضبفی هٌبثغ یبفتي زًجبل ثِ اغلت

 ثزای گذر اس آًْب ثِ ووه ثزای را اًغجبلی ثبؽس وِ لسرت عزعبى ثِ هجتال ثیوبراى ثزای اثزثرؾی ایهمبثلِ

 تَاًٌسهی ثیوبراى وِ سٌزّهی ًؾبى ّب زازُ. وٌسفزاّن هی ًظز هَرز اّساف ثِ زعتیبثی ٍ زؽَار ؽزایظ

 هزي ثبالتز ًزخ ثب ٍاوٌؼ ایي. ؽَزهی اعتزط عبلت فزعب وِ سهبًی وٌٌس ًباهیسی یب زرهبًسگی احغبط

 یبز ثیوبراى ثِ تَاًسهی اجتوبػی ٍ ػبعفی حوبیت. اعت ًبهؾرـ ًتیجِ ایي هىبًیشم چِ اگز اعت، هزتجظ

 ػالئن ٍ اضغزاة، افغززگی، عغح تَاًسهی یحوبیت چٌیي. سٌوٌ همبثلِ رٍاًؾٌبذتی اعتزط ثب وِ زّس

 .زّس وبّؼ ثیوبراى هیبى زر را زرهبى ٍ ثیوبری

 حمایت اجتماعی

ؽجِ  ػبهل یه ؽَز تبرز ٍ ثسل هی افزاز تَعظ وِ ٍالؼی حوبیتی اػوبل اس اجتوبػی حوبیت تؼبریف

وٌٌسُ  حوبیت احتوبل اس فزز زیس چگًَگی ثز وِ هتغیز اعت اٍلیِ فززی ثیي تجزثیبت ثزهجتٌی  ؽرقیتی

. اعت ؽسُهی گیزی اًساسُ هرتلف ّبی رٍػ ثِ گذؽتِ زر اجتوبػی ّبی حوبیت. گذارزهی تأثیز افزاز ثَزى

 هؼوَال اجتوبػی حوبیت. اعت تؼزیف هَرز زر تَافك ػسم اجتوبػی، حوبیت هحممبى هىزر اًتمبزّبی اس یىی

زٌّس اجبسُ هی هب ثِ وِ افزازی اعت، ؽسُ تؼزیف ،ثِ آًْب تىیِ وٌین تَاًینهی هب وِ افزازی ٍجَز ػٌَاى ثِ

 حوبیت اس ای گغتززُ تؼزیف. زارًس زٍعت را هب ٍ لبئلٌس ارسػثزایوبى  زٌّس،هی اّویتثِ هب  آًْبوِ ثساًین 

 .اعت "زیگزاى تَعظ ؽسُ ارائِ هٌبثغ" اجتوبػی

 " تَاًسهی عبذتبر ایي. زارز ٍجَزتوبیش  ّبایي تَعظ ؽسُ ارائِ ػولىززّبی ٍ اجتوبػی رٍاثظ ٍجَز ثیي

حوبیتی وِ چِ  وٌسهی اؽبرُ ایي ثِ وبروززی جٌجِ. ثبؽس " ذبًَازگی راثغِ ،ّوىبر زٍعت، چٌسزاؽتي 



 اجتوبػی ؽجىِ ایي حوبیت ٍ اجتوبػی رٍاثظ ؽجىِ ؽبهل فزز یه اس اجتوبػی حوبیت. زٌّسآًْب اًجبم هی

 ثب همبثلِ زر را آٍریتبة ٍ اهیس تَاًسهی وِ وٌسهی فزاّن رٍاًی ٍ ػبعفی حوبیتی اجتوبػی حوبیت. اعت

 ثِ اجتوبػی حوبیت وِ زاز ًؾبى ثیوبر ؽسیسا ثیوبراى آٍریتبة عیغتوبتیه ثزرعی. زّس افشایؼّب عرتی

 ؽٌبذتی، هثجت ارسیبثی هبًٌس ایهمبثلِ ّبیاعتزاتضی. اعت ثِ آى هزتجظ ٍ آٍریتبة وٌٌسُ ثیٌی پیؼ ؽست

 ثیوبریْبی ثب هغتمیوب وِ آٍریػَاهل تبة. هزتجظ ّغتٌس آٍریتبة ثب ًیش تغلظ ٍ فؼبل همبثلِ هؼٌَیت،

 زرز، زرن ثیوبری، زرن عالهت، ثب هزتجظ سًسگی ویفیت زرهبى، ثِ پبیجٌسی ذَز، اس هزالجت هبًٌس جغوی

 .یبفت ؽس ًیش فیشیىی ًتبیج ٍ پبیجٌسی ثِ ٍرسػ

 عالهتی ًتیجِ ثز تأثیز ثزای آى ثبلمَُ تَاى زلیل ثِ گذؽتِ زِّ زر رٍسافشٍى تحمیمبت هَضَع آٍریتبة

. ؽَزهی گزفتِ ًظز زر ًبگَار ػَالت ثبسا  آعیت احتوبلی رٍیساز یه ػٌَاى ثِ اغلت عزعبى تؾریـ. اعت

 هزالجت ثز اجتوبػی ٍ رٍاًی تأثیز. زارز توزوش عزعبى زرهبى ٍ تؾریـ هٌفی جٌجِ ثز اغلت بتتحمیم

 وِ اعت زازُ ًؾبى لجلی وبر وِ زاز ًؾبى هغبلؼِ یه. ًیغت ؽسُ ؽٌبذتِ ثیوبر ثب هزتجظ افزاز ٍ وٌٌسُ

 یىسیگز اس حوبیت ثزای هْوی هٌجغ ّوغزاى ٍ ؽَزهی تمَیت وَزوی زٍراى عزعبى ثب ذبًَازُ اًغجبم

 اثؼبز ثیي راثغِ زر هْوی ًمؼ عزعبى، اس آگبّی سهبى هست وِ ؽس زازُ ًؾبى زیگزی هغبلؼِ زر. ّغتٌس

 راثغِ زاؽتٌس، آگبّی ذَز ثیوبری اس هبُزٍاسزُ  اس ثیؼ وِ یثیوبراً زر. زارز آٍریتبة ٍ سًسگی ویفیت ولی

 هثجت راثغِ ،آٍریتبة اس ثبالیی عغح ایي، ثز ػالٍُ. ثَز تَجِ لبثل سًسگی ویفیت ولی اثؼبز ٍ آٍریتبة ثیي

 ذَز ثیوبری اس هبُزٍاسزُ  اس ووتز وِ ثیوبراى زر وِ حبلی زر. زارز سًسگی ویفیت فیشیىی ثؼس ثب هؼٌبزاری ٍ

 هغبلؼِ یه زر .زاؽتٌس سًسگی ویفیت ػبعفی ثؼس ثب هؼٌبزاری راثغِ آٍریتبة ّبی ًوزُ زاؽتٌس، آگبّی

 تؾریـ اس رٍس عی ظزفزر  سهبًی؛ ثبسُ زٍ زر ذبًَازُ اػضبیّن  ٍ عزعبى ثِ هجتال ثیوبراس  ّن عَلی،

 1اهیس ّزث ؽبذـ ّبی پبعد ؽبهل هغبلؼِ ّبیزازُ. گزفتِ ؽسآى آسهَى اهیس  اس ثؼس رٍس عی ٍ عزعبى

(HHI)، آٍریتبة همیبط (RS )ٍ ًوزات وِ ثَز ایي ثز فزك. ؽساظْبری هی-ذَز زهَگزافیه اعالػبت 

 فزز ثزای آٍریتبة ٍ اهیس وِ زاز ًؾبى هغبلؼِ ایي ًتبیج. وٌسهی تغییز سهبى عَل زر HHI ٍ RS فززی

 ذبًَازُ اػضبی ٍ عزعبى ثِ هجتال فزز ثزای هفَْم زٍ ایي. وٌسهی تغییز ذبًَازُ اػضبی ٍ عزعبى ثِ هجتال

 .وزز هؾرـ آٍریتبة ٍ اهیس ثز را هساذلِ ثِ ًیبس هغبلؼِ ایي. اعت ّوجغتِ

  ٍ عزپبییثقَرت  ثیوبرعتبى، زر زرهبًی ؽیوی تحت ثبلغ ثیوبر 120 را زر همبثلِ ٍ اهیس ثیي ارتجبط هحممبى

ؽزایظ  عِ ّز زر وٌٌسگبىؽزوت هیبى زر همبثلِ عغح ٍ اهیس عغح ثیي. وززًس ثزرعی ذبًِزر ؽزایظ 

 تَجِ ثسٍى همبثلِ ٍ اهیس زر هْن ػَاهل اس ذبًَازُ حوبیت ٍ هذّجی اػتمبزات. زاؽت ٍجَز هؼٌبزاری راثغِ

 .زارزٍجَز  عزعبى ثِ هجتال ثیوبر ذبًَازُ ثز ػویمی تأثیز. ًسثَز ؽزایظ ثِ
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 روش تحقیق

 آًبى سًسگی زر اجتوبػی حوبیت ٍ اهیس تأثیز ٍ عزعبًی ثیوبراى آٍریتبة تأثیز ثزرعی حبضز هغبلؼِ ّسف

 عغح ٍاثغتِ هتغیز. زارز ٍجَز پبییي ٍ ثبال عغح زٍ ثب اجتوبػی حوبیت ٍ اهیس هغتمل، هتغیز زٍ. اعت

 .اعت آٍریتبة

 

 هافرضیه

 - زارز ٍجَز هغبلؼِ ایي ثزای فزضیِ چْبر

Ho1 :ًسارز آٍریثز تبة ریهؼٌب زا اهیس ّیچ تبثیز. 

H11 :زارز آٍریثز تبة هؼٌبزاری اهیس تبثیز. 

Ho2 : ًسارز آٍریتبة ثز هؼٌبزاری تبثیز ّیچحوبیت اجتوبػی. 

H12 : زارز آٍریتبة ثز هؼٌبزاری تأثیزحوبیت اجتوبػی. 

Ho3 :اهیسچِ ّز. زاؽت ًرَاّس ٍجَز آٍریتبة ثز اجتوبػی حوبیت ٍ اهیس ثیي هؼٌبزاری هتمبثل ّیچ اثز ٍ 

 .ثَز ذَاّسزثیؾتآٍری ثبؽس تبة ثیؾتز اجتوبػی حوبیت

H13 :اهیس ّزچِ. زاؽت ذَاّسٍجَز  هؼٌبزاری هتمبثل اثز آٍریتبة رٍی ثز اجتوبػی حوبیت ٍ اهیس ثیي ٍ 

 .ثَز ذَاّس آٍری ثیؾتزثیؾتز ثبؽس، تبة اجتوبػی حوبیت

 ؽَزهی هحغَة عزعبى ثِ هجتال ثیوبراى ثزای هَثز ایهمبثلِ اعتزاتضی یه ػٌَاى ثِ "اهیس" هغبلؼِ ایي زر

-هی فزاّن ًظز هَرز اّساف ثِ زعتیبثی ٍ زؽَار ؽزایظ ػجَر اس زر آًْب ثِ ووه ثزای را اًغجبق تَاًبیی وِ

 ٍ لغؼیت ػسم زرهبى، سهبى عَل زر ثیوبراى ؽرقی ٌظینت زر هْن ػبهل یه ػٌَاى ثِ ّوچٌیي اهیس. عبسز

 ثز تأثیز ػٌَاى ثِ ثیوبری پذیزػ ٍ زرهبى ثب ثْجَزی هثجت تفىز ،سیبز اهیس .ؽَززر ًظز گزفتِ هی ثززى رًج

 .اعتعزعبى  زرهبى ٍ تؾریـ اثزات ثب همبثلِ ثزای فزز تَاًبیی

 "زارز ٍجَز ؽوب ووه ثِ ثزای ّویؾِ وِ اعت وغی" ػٌَاى ثِ "اجتوبػی حوبیت" زیگز هغتمل هتغیز

اؽبرُ  وٌٌسهی زریبفت ذَز ثغتگبى ٍ زٍعتبى ّب، ذبًَازُ اس افزاز وِووىی  هیشاى ثِ آى. ؽَز هی تؼزیف



 ثب فزز ذَز ؽرقی تجزثیبت اس حوبیت ٍ اجتوبػی رٍاثظ ؽجىِ ؽبهل فزز یه اس اجتوبػی حوبیت. وٌسهی

  هضز رٍاًی اثزات هبًغ اجتوبػی حوبیت ؽس.  حبفل هثجت ثْجَزی عَی ثِ آًْب اس حوبیت ٍ راثغِ ایي

 ٍضؼیت ٍ عالهت جسیس ّبیچبلؼهَاجِْ ثب  ثِ اهیس وِ اعت ایي حوبیت اجٌوبػی .ؽَزهی ثز فزز ثیوبری

 .زّسهی وبّؼ یب زازُ افشایؼ را اجتوبػی

 تؼزیف ؽزایظ ًبگَار یب اتتغییز ثبهمبثلِ  آهیش هَفمیت تَاًبیی ػٌَاى ثِ ٍاثغتِ هتغیز یه ػٌَاى ثِ آٍریتبة

. زٌّسٍ ازاهِ هی آٍرًسهی زعت ثِ را ذَز تؼبزل ثسثرتی، ٍ ؽزایظ ًبگَار ٍجَز ثب ،آٍرتبة افزاز. ؽَزهی

 ًبؽی اعتزط اس ثْجَزی یب ثزگؾتي تَاًبیی ؽىَفبیی، ٍ اًغجبق ثیوبری، ثزاثز زر همبٍهت ػٌَاى ثِ آٍریتبة

 ٍ ّب تَاًبیی ٍ زارًس ًفظ ثِ اػتوبز آٍرتبة افزاز. ؽَزهی تؼزیف چبلؼ ٍ تغییز اس تزط جبی ثِ ثیوبری اس

 تبة آٍری زر تَجْی لبثل تفبٍت تَاًسهی اجتوبػی حوبیت ٍ اهیس تأثیز. وٌٌسهی زرن را ًمبط لَت ذَز

 .وٌس ایجبز عزعبى ثِ هجتال افزاز

 ی وِ ثزایثیوبراً ٍ زرهبى تحت ثیوبراى عزعبى، ثِ هجتال ثیوبراى ؽبهل هغبلؼِ ایي زر وٌٌسگبىؽزوت

فحجت وززى  اٍلیِ ّبیهْبرت زارای ثبیس وٌٌسگبىؽزوت. ثبؽٌسهی آیٌس،هی زرهبى اس پظ هؾبٍرُ یب زرهبى

 سثبى اًگلیغی غیز افزاز ثزای وِ زارز ٍجَز ٍاصُ چٌس پزعؾٌبهِ زر سیزا ثَزًس،هی اًگلیغی سثبى ثِ ٍ ًَؽتي

 هغبلؼِ ایي ثزای. ًجَز اًتربة هؼیبر ایي اهب ثَزًس ثوجئی عبوي وٌٌسگبى ؽزوت ّوِ. اعت زؽَار آى زرن

 .گزفتٌس لزار ثزرعی هَرز ثَزًس وززُ زریبفت را زارٍ هقزف گذؽتِ هبُ 6 اس وِ ثیوبراًی فمظ

 اًتربة تقبزفی فَرت ثِ جزاحی یب پزتَزرهبًی زرهبًی، ؽیوی ؽبهل زرهبى تحت عزعبًی ثیوبر 115 توبم

 ّوچٌیي ٍ ثیوبراى اس وتجی رضبیت .ٌسگزفت لزار اعتفبزُ هَرز هغبلؼِ ایي زر وٌٌسگبىؽزوت ػٌَاى ثِ ٍ

 هزحلِ زر وِ را یثیوبراً هغبلؼِ ایي. گزفتِ ؽس ثَز، ؽسُ اًجبم ثزرعی آى زر وِ ّبیی ثیوبرعتبى هسیزیت

 .وزز حذف ثَزًس، ذبؿ زارٍّبی بی ثب هغىٌْبی هَلت هزالجت تحت یب عزعبى پبیبًی

 

 استفاده مورد هایمقیاس

ی وِ سثبً تحقیالت، عي، ثِ هزثَط یاعتبًسارز پزعؾٌبهِ وِ ؽس ذَاعتِ افزاز اس: دموگرافیک پرسشنامه

 تىویل را عزعبى زرهبى ٍ هزحلِ ًَع، سًبؽَیی، ٍضؼیت ؽغلی، اعالػبت ،وٌٌسیب فحجت هی سآؽٌبیی زارً

 .وٌٌس



 عَال ؽؼ ؽبهل وِ اعتفبزُ ؽس ثیوبر زر اهیس عغح تؼییي ثزایاهیس ّزث  همیبط: مقیاس امیذ هرث

 ارسیبثی لیىزت پٌجگبًِ همیبط یه زر گذؽتِ ّفتِ چٌس زر را ذَز احغبعبت وِ ؽس ذَاعتِ افزاز اس. ثَز

 .اعت آٍرزُ زعت ثِ را یپبییٌ یب ثبالاهیس  ًوزُ ثیوبر آیب وِ زّسهی ًؾبى ًتبیج. وٌٌس

 لیىزت پٌجگبًِ همیبط اس هتؾىل آٍریتبة همیبط ثب هرتقز آٍریتبة همیبط: مختصر آوریتاب مقیاس

 BRS ایي .ؽس ایجبز اعتزط اس یبفتي ثْجَز یب ثزگؾت پذیزی تَاًبیی عٌجؼ ثزای همیبط. ؽس گیزیاًساسُ

 .اعت آٍریتبة ارسیبثی ثزای اػتوبز لبثل رٍػ یه

 تَعظ ؽسُ زریبفت ؽسُ زرن اجتوبػی حوبیت ثؼسی چٌس همیبط: شذه درک اجتماعی حمایت مقیاس

 ثزای ثیوبر ثِ وِ اجتوبػی حوبیت عغح زرن ثزای اًجبم ؽس ؽسُ زرن اجتوبػی حوبیت همیبط.. . ثیوبر

: یبفت لَیػبهلی  اػتجبر ٍ ؽس ؽٌبعبیی حوبیت، اس زیگزی هٌجغ ثِ رعیسگی. وٌسهی ووه عزعبى ثب هجبرسُ

(a )،ُذبًَاز (b )زٍعتبى ٍ (c )هْن افزاز عبیز . 

 

 آماری تحلیل

 ثِ یٍسً تحلیل ٍ هغتمل ًوًَِ ثزای وبهپیَتزی افشار ًزم اس اعتفبزُ ثب عزفِ زٍ ANOVA تحلیل ٍ تجشیِ

 زٌّسُ ًؾبى ًتبیج. ؽس اًجبم عزعبى ثِ هجتال ثیوبر آٍریتبة ثز اجتوبػی حوبیت ٍ اهیس تأثیز ثزرعی هٌظَر

 .ؽس پذیزفتِ لجَل لبثل ػٌَاى ثِ 05/0 ثب ثزاثز یب ووتز احتوبل ثب تفبٍت

 

 نتایج

 ثٌبثزایي. اعت 0.05 اس ووتز وِ اعت 0.0407 اهیس ثزای p همسار وِ وٌینهی هؾبّسُ ًتبیج اس: امیذ برای

 ٪5 هؼٌبزاری عغح زر آٍریتبة رٍی ثز اس اهیس هؼٌبزاری تأثیز وِ گیزینهی ًتیجِ ٍ وٌینهی رز را Ho1 هب

 .زارز ٍجَز اّویت

 آٍریتبة اس ثبالتزی عغح ،ّغتٌساهیس اس یتزثبال عغح زارای ی وِثیوبراً وِ گیزینهی ًتیجِ ّوچٌیي هب

 .زاؽت ذَاٌّس ووتزی تبة آٍری عغح ،ّغتٌس اهیس اس تز پبییي عغح زارای وِ افزازی ٍ زارًس



 0.05 اس ووتز وِ اعت 0.0064 اهیس ثزای p همسار وِ وٌینهی هؾبّسُ ًتبیج اس: اجتماعی حمایت برای

 آٍریتبة ثز اجتوبػی هؼٌبزاری اس حوبیت تأثیز وِ گیزینهی ًتیجِ ٍ وٌینهی رز را Ho2 هب ثٌبثزایي. اعت

 .زارز ٍجَز ٪5 هؼٌبزاری عغح زر

تبة  اس ثبالتزی عغح زارای اجتوبػی حوبیت اس ثبالتزی عغح ثب ثیوبراى وِ گیزینهی ًتیجِ ّوچٌیي هب

 ذَاٌّس آٍریپبییي تزی اس تبة عغح زارای اجتوبػی حوبیت تزی اس پبییي عغح ثب ثیوبراى ٍ ّغتٌس آٍری

 .ثَز

 حوبیت ٍ اهیس ثزای p همسار وِ وٌینهی هؾبّسُ هب ًتبیج ثب تَجِ ثِ: اجتماعی حمایت و امیذ برای

 گیزینهی ًتیجِ ٍوٌین لجَل هی Ho3 فزضیِ هب ثٌبثزایي. اعت 0.05 اس ثیؾتز وِ اعت 0.7918 اجتوبػی

. ًسارز ٍجَز ٪5 زاری هؼٌب عغح زر آٍریتبة هیشاى ثز اجتوبػی حوبیت ٍ اهیس تأثیز هتمبثل اثز ّیچ وِ

 ٍجَز زاری هؼٌی اذتالف عتَى زٍ ٍ رزیف زٍ ثیي هیبًگیي ثیي وِ زّسهی ًؾبى HSDتَوی  آسهَى ًتبیج

 ّب تفبٍت رزیف هیبًگیي ثزای یؼٌی اعت عتَى زٍ ٍ رزیف زٍ تفبٍت هیبًگیي اس ووتز p همسار سیزا زارز

 اعت. I.O.S ٪5 زر 0.34 <0.596 هیبًگیي عتَى تفبٍت اعت ٍ 0.33 <0.4598

 :اعت ؽسُ ارائِ سیز جسٍل زر ّوجغتگی آسهَى ذزٍجی. ؽس اًجبم ّب پبعد ثزای ّوجغتگی تحلیل ٍ تجشیِ

 حوبیت اهیس آٍریتبة 

   1 آٍریتبة

  1 0.397345 اهیس

 1 0.243112 0.468924 حوبیت

 

 اس ووتز ّوِ ّوجغتگی ضزیت حبل، ایي ثب. زارًس هثجت راثغِ ّن ثب هتغیز عِ ّز وِ سٌزّهی ًؾبى ًتبیج

 .ًسارز ٍجَز ثبالیی ّوجغتگی هتغیزّب زر اهب اعت، هثجت ّوجغتگی گزچِا وِ زّس هی ًؾبى وِ اعت 0.5

 ایي ثزای رگزعیَى هسل. اعت هتغیزّب ثیي رٍاثظ ثزرعی ثزای آهبری اثشار یه رگزعیَى تحلیل ٍ تجشیِ

 :اس اعت ػجبرت تحمیك

 حوبیت*  α2+  اهیس*  α0 + α1;  تبة آٍری

 .ّغتٌس رگزعیَى ضزایت α0، α1، α2 آى زر وِ



-تبة زر ٪29.28 ٍاریبًظتب  تَاًسهی حوبیت ٍ اهیس وِ زّسهی ًؾبى R 0.2928 هجذٍر ؽسُ تؼسیل همسار

اعت  05/0 اس ووتز حوبیت ٍ اهیس زٍ ّز ثزای p همسار هسل ایي زر. زّس تَضیح را عزعبًی ثیوبراى آٍری

 هتغیز ٍ( حوبیت ٍ اهیس) هغتمل هتغیزّبی ثیي زاریهؼٌی راثغِثِ لحبػ آهبری  وِ زّسهی ًؾبىوِ 

 .ٍجَز زارز( تبة آٍری) ٍاثغتِ

 :ػجبرتٌس اس رگزعیَى یتاضز وِ زّسهی ًؾبى ّوچٌیي هسل

α0 = 0.853084 

α1 = 0.316731 

α2 = 0.347652 

ثغَر  حوبیت ٍ اهیس وِ زّسهی ًؾبى اعت، هثجت حوبیت، ٍ اهیس زٍ ّز ثزای رگزعیَى ضزیت وِ آًجب اس

 .گذارزهی تبثیز آٍریتبة ثز هثجت

 

 و نتیجه گیری بحج

 عغح ثب ؛اهیس ٍ اجتوبػی حوبیتعغح ثبالتز اس  ٍجَز ایي هغئلِ اعت وِ آیب ثزرعی هغبلؼِ ایي افلی ّسف

 ،آٍریتبة آیب وِهغئلِ اعت  ایي تؼییي ّوچٌیي ٍ ارتجبط زارز عزعبى ثِ هجتال ثیوبراى زر آٍریتبة ثبالتز

 حوبیت ٍ اهیس ثبالتز عغح وِ فزضیِاس ایي  ّبیبفتِ. وٌسهی تؼییي را اهیس ٍ اجتوبػی حوبیت ثیي ارتجبط

 حوبیت ثیي وِ فزضیِایي  اهب ،وٌسحوبیت هی گذارزهی تأثیز عزعبًی ثیوبراى آٍریتبة عغح ثز اجتوبػی

 حوبیت ٍ سیبز اهیس ی اسهتمبثل اثزّیچ  وٌس.رز هیراثغِ هؼٌبزاری ٍجَز زارز را  تبة آٍری ٍ اهیس ،اجتوبػی

-تبة وِ هؾبّسُ وزز ّبیبفتِ زر تَاىهی وِ ًسارز ٍجَز عزعبى ثِ هجتال ثیوبر آٍریتبة ثز ون اجتوبػی

 هغبلؼِ ایي. ثجزز ثیي اس را ػبعفی عالهت ثز عزعبى هبًٌس سًسگیهْن  اعتزعشای ػَاهل تأثیز تَاًسهی آٍری

 ثِ هجتال ثیوبراى آٍریتبة عغح ثز اجتوبػی حوبیت اس ثبالتزی عغح وِ وٌس ثبثت را فزضیِایي  تَاًغت

 اس ثبالتزی عغح وِ زّسهی ًؾبى وِ زارز هغبثمت لجلی ّبی یبفتِ ثب ّب یبفتِ ایي. گذارزهی تأثیز عزعبى

 .وٌس هی هحبفظت عزعبى رٍاًؾٌبذتی ًبهغلَة اثزات زر ثزاثز عزعبًی ثیوبراى اس اجتوبػی حوبیت

 ثِ هجتال ثیوبر آٍریتبة ثز اجتوبػی حوبیت ٍ اهیس ثیي هتمبثلی ارتجبط ّیچ وِ وٌینهی رز را فزضیِ ایي هب

 ًجَز زارهؼٌی هیشاى ثِ اهیس ٍ اجتوبػی حوبیت ثیي هتمبثل ارتجبط وِ ّوبًغَر. ًسارز ٍجَز عزعبى

(0.6253  ;p .) ّوچٌیي گذارز،هی تبثیز آٍریتبة عغح ثز اجتوبػی حوبیت اس ثبالتزی عغح وِ فزضیِایي 



. ثبؽسهی ثیوبر آٍریتبة ثز اهیس ٍ اجتوبػی حوبیت تأثیز زٌّسُ ًؾبى وِ اعت ؽسُ ثبثت تحمیكایي  زر

 ،ایي. زارز ٍجَز افشایؼ عزعبى ثِ هجتال ثیوبر اس حوبیت ثزای زٍعتبى ٍ ثغتگبى هغئَلیتزر  وِ ٌّگبهی

 ارائِ زر ذبًَازُ اػضبی تَاًبیی ثز آٍریتبة ٍ اهیس زازًس ًؾبى وِ وٌسهی تأییس را لجلی هغبلؼبت ّبییبفتِ

 تؾریـ تبسُ افزاز زر آٍریتبة ٍ اهیس هفبّین هَرز زر ثزرعی ثیؾتز هغبلؼِ ایي. گذارزتبثیز هی هزالجت

 هغبلؼِ ایي ًتبیج. وٌسهی تَجیِ را اجتوبػی حوبیت تأثیز ٍ ذبًَازُ ػضَ یه ٍ عزعبى هجتال ثِ ؽسُ زازُ

 .ؽَز اعتفبزُ پشؽىی غیز ٍ ارسؽوٌس هٌبعت، الساهبت تَعؼِ ثزای پبیِ یه ارائِ ثزای تَاًسهی
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