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 :مقذمٍ   

ًقف اؾبؾی تغصیِ ثب (. 1)قیط هبزض ثْتطیي غصا ثطای قیطذَاضاى هحؿَة هی قَز ظیطا ًیبظّبی غصایی اؾبؾی ًَظاز ضا ثطعطف هی ًوبیس 

ٍ زض ( 2-6)یس آى زض پیكگیطی اظ ثطٍظ ثیوبضیْبی هرتلف هبًٌس عفًَتْبی تٌفؿی، گَاضقی ٍ ازضاضی قیطذَاضاى قیط هبزض ٍ اثطات هف

ًقف تغصیِ . ّط ضٍظ هكرص تط هی قَز( 5،  7ٍ  8)ًتیجِ کبّف هیعاى ثؿتطی قسى ٍ هطگ ٍ هیط کَزکبى ثِ ٍیػُ زض کكَضّبی فقیط 

، زیبثت ، ثیوبضیْبی التْبثی ضٍزُ، ؾیلیبک، ثیوبضیْبی ( 2ٍ  9)کبّف هَاضز ثیوبضیْبی آلطغیک  ثب قیط هبزض زض تأهیي ؾالهتی آیٌسُ افطاز ٍ

ازاهۀ قیطزّی تب حس ظیبزی ثبعث پیكگیطی . هكرص قسُ اؾت( 12،  13)ٍ ؾطعبًْبی هرتلف ثَیػُ لٌفَم ( 5، 10ٍ  11)هعهي کجسی 

(.  13،14)ُ هی قَز اظ حبهلگی هجسز ٍ ًیع ؾطعبى پؿتبى ٍ ضحن زض هبزضاى قیطز

اظ اثطات هْن زیگط تغصیِ ثب قیط هبزض افعایف ضطیت َّقی ، ضقس ٍ تکبهل ثْتط هغعی ٍ پیكگیطی اظ هكکالت ضٍاًی ٍ عبعفی اؾت 

اظ ( 17،  21)زض تحقیقبت اًجبم قسُ زض ًقبط هرتلف زًیب، ًَع اٍلیي تغصیِ، آگبّی هبزض اظ هعایبی قیطزّی ٍ تحصیالت هبزض (. 14ٍ  16)

،  21ٍ  25)عَاهل هؤثط زض تساٍم قیطزّی ٍ عَاهلی هبًٌس ثبٍضّبی غلظ زض قیطزّی اظ علل هْن زض قطٍع تغصیِ ثب قیط ذكک ثَزُ اًس 

زضصس آًْب قیطزّی  93ـ97اکثط ذبًن ّبیی کِ قجل اظ ظایوبى تصوین ثِ قیطزّی ًَظاز ذَز هی گیطًس کبهالً هَفق ثَزُ ٍ حسٍز (. 17

.  اقتهَفقی ذَاٌّس ز

آهَظـ ثِ هبزضاى زض هَضز تکٌیک . تطغیت ٍ تكَیق ذبًوْبی ثبضزاض ثِ قیطزّی اّویت ثؿعایی زاضز کِ قبثل تَجِ کبزض پعقکی هی ثبقس

قیطزّی ثِ ًحَ هغلَة هی گطزز  مقیطزّی، قبًَى عطضِ ٍ تقبضب ٍ زفعبت قیطزّی ٍ ضفتبضّبی عجیعی ًَظازاى هٌجط ثِ قطٍع ٍ تساٍ

اهب . آًکِ آهَظـ قیطزّی ثِ عَض ًبذَزآگبُ ٍ عی ثطذَضزّبی اجتوبعی ٍ ذبًَازگی اظ فطزی ثِ فطز زیگط هٌتقل هی قَزثب ٍجَز (. 26)

زض ثؿیبضی اظ هَاضز هكبّسُ هی گطزز کِ عسم آگبّی کبفی ٍ ٍجَز ثبٍضّبی غلظ ثبعث اذتالل زض قیطزّی ٍ گبّی حتی قغع قیطهبزض ٍ 

ثِ عٌَاى هثبل زض هغبلعِ ای کِ هصفب (. 27)اًٌس اؾتفبزُ اظ قیطذكک یب قیطپبؾتَضیعُ هی گطزز تَؾل ثِ ؾبیط ضٍـ ّبی تغصیِ ای م

ًؿجت ثِ هَضَع هَضز ( زضصس 8/50)ثط ضٍی آگبّی ٍ ًگطـ هبزضاى زض الّیجبى اًجبم زاز ثِ ایي ًتیجِ ضؾیس کِ ثیكتط ظًبى ( 1383)

 3/8ٍ تٌْب ( زضصس 5/57)ُ ثب قیطهبزض ثِ گًَِ ای زاضای ًگطـ هٌفی ثَزًس هغبلعِ زاضای آگبّی ضعیف ٍ ثیكتط افطاز ًؿجت ثِ تغصی

زض هغبلعِ ای زیگط زض هَضز هٌبثع اعالعبتی هبزضاى زض هَضز هعایبی تغصیِ ثب قیط هبزض اکثط هبزضاى . زضصس اظ ظًبى زاضای آگبّی ثبال ثَزًس 

(. 29)ٍز ضا پطؾٌل ثْساقتی شکط کطزُ ثَزًس هٌجع اصلی اعالعبت ذَز ضا ذَیكبًٍساى ٍ تعساز کوی ، هٌجع خ

آهَظـ صحیح هی تَاًس ًقف هؤثطی زض اضتقبء ، ؾغح آگبّی هبزضاى ٍ زض ًتیجِ افعایف هیعاى قیطزّی اًحصبضی ایفب  ثب تَجِ ثِ ایٌکِ

(.  31)صوین گیطی هی کٌٌس ٍ ایٌکِ اهطٍظُ هكرص قسُ هبزضاى تب حسظیبزی زض هَضزقیطزّی ثِ فطظًسقبى قجل اظظایوبى ت( 20ٍ 30)کٌس 

. پػٍّف حبضط ثب ّسف هقبیؿِ تأثیط آهَظـ ّبی هسٍى ٍ آهَظـ ّبی ضایج زض هطاکع ثْساقتی ثط قیطزّی اًحصبضی اًجبم قس
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: مريری بر مطالعات قبلی  

یت ٍ تكَیق قطاض گیطًس زض هغبلعِ ای کِ زًیؽ ٍ ّوکبضاى اًجبم زازًس ثِ ایي ًتیجِ ضؾیسًس کِ هبزضاى جسیس زض صَضتی کِ هَضز حوب

هبُ پؽ اظ  4ّفتِ پؽ اظ ظایوبى، هیعاى ازاهۀ قیطزّی ضا تب  6زض هغبلعۀ زیگطی، ٍیعیت . هست ظهبى قیطزّی اًحصبضی افعایف هی یبثس

هت ثعالٍُ کفبیت قیط، ضقس ٍ ؾال. فتا ًگطاًی هبزض زض ایي ٍیعیت هَضز ثطضؾی قطاض گطیّط گًَِ هكکل . ظایوبى افعایف زازُ اؾت

. قیطذَاض ًیع ثطضؾی قس

 

: َا   مًاد ي ريش

( ًفط  92ٍ  77ثِ تطتیت ) ثبضزاض قکن اٍل ثغَض تصبزفی زض گطٍُ هَضز ٍ قبّس ذبًن  169، اظ عطیق ؾطقوبضی، هساذلِ ای زض ایي هغبلعِ

ی آهَظقی هسٍى زض هَضز قیطزّی هَضز اجطای ثطًبهِ ّباظ عطیق هبُ پؽ اظ ظایوبى  6ّفتِ حبهلگی تب  32گطٍُ هَضز اظ ؾي . قطاض گطفتٌس

آهَظـ ٍ هكبٍضُ قطاض گطفتٌس، ثطًبهِ ّبی آهَظقی هسٍى قبهل ؾرٌطاًی تَؾظ هجطیبى عطح، ًوبیف فیلن ٍ اؾالیس ثَزُ ٍ زض پبیبى 

.  کالؼ ًیع ثِ ؾؤاالت هبزضاى پبؾد زازُ قس

: تَاتط هطاقجت ٍ هكبٍضُ زض ایي گطٍُ ثِ تطتیت ظیط ثَز 

 6یع تحت آهَظـ ٍ هطاقجت ثِ قیَُ ضایج هطاکع ثْساقتی قطاض گطفتٌس، اعالعبت هَضز ًیبظ زض زٍ گطٍُ زض تَاتطّبی هرتلف تب گطٍُ قبّس ى

کِ ایي پطؾكٌبهِ قجل اظ جوع آٍضی اعالعبت تَؾظ زٍ هترصص کَزکبى ٍ . هبّگی ثِ ٍؾیلۀ پطؾكٌبهِ ذَز ؾبذتِ جوع آٍضی گطزیس

. ی اعتجبض هحتَی قسجوعی اظ اعضبی ّیئت علوی هبهبی

. پؽ اظ جوع آٍضی اعالعبت کلیۀ ذبًوْبیی کِ ثعلت ثیوبضی یب ثِ ّط علت هٌع قیطزّی زاقتٌس اظ هغبلعِ حصف قسًس

 ٍ Independent T Test، ( X2) هجصٍض کبی ،ٍ ثب اؾتفبزُ اظ آهبضّبی تَصیفی  SPSSاعالعبت جوع آٍضی قسُ ثب ًطم افعاض 

Mann Whitney  ِهَضز تجعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفتٌس 05/0ؾغح هعٌی زاضی هؿبٍی ٍ کَچکتط اظ ثب تَجِ ث .

 


