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 چكيده

ثب ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ ( ي، قٙبذتيا ضاثغٝ، ي)ؾبذتبض ٚ اثقبز آٖ يٝ اختٕبفيٗ ؾطٔبيضاثغٝ ث يپػٚٞف حبضط ثب ٞسف ثطضؾ: و هدف نهيزم شيپ

 . ؾالٔت ضٚاٖ آ٘بٖ نٛضت ٌطفتٝ اؾت يٙيث فيپه اظ اثقبز فٛق زض يٞط  يٗ ؾٟٓ ٘ؿجييٗ تقيوٛٞسقت ٚ ٕٞچٙ

٘فط  161ثطاثط ثب  ٞب آٖوٝ تقساز  ثبقس ئٝ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقت يقبُٔ وّ يثٛزٜ ٚ خبٔقٝ آٔبض يٕٞجؿتٍ -يفيپػٚٞف حبضط اظ تٛن: هامواد و روش

 ٚ يٝ اختٕبفياظ زٚ پطؾكٙبٔٝ ؾطٔب ٞب زازٜ يٌطزآٚض ٔٙؾٛض ثٝ .٘فط ثطآٚضز قس 113ؾبزٜ حدٓ وُ ٕ٘ٛ٘ٝ  يتهبزف يطيٌ ٕ٘ٛ٘ٝبٖ، ثٝ ضٚـ يٗ ٔياظ ا. ثٛزٜ اؾت

ُ يٚ تحّ يُ ٕٞجؿتٍيٕٞچٖٛ تحّ يٚ اؾتٙجبع يٕٞچٖٛ فطاٚا٘ يفيآٔبض تٛن يٞب ضٚـاظ  ٞب زازٜ ُيٚتحّٝ يتدع يثطا. سياؾتفبزٜ ٌطز GHQ-28 يؾالٔت فٕٛٔ

 . اؾتفبزٜ قس ٌبْ ثٝ ٌبْٖٛ يضٌطؾ

بٍ٘ط ٚخٛز ضاثغٝ ٔثجت يث ٞب بفتٝيٗ، يفالٜٚ ثط ا. ٚخٛز زاضز( 164/0) ٔثجتيٚ ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ ضاثغٝ  يٝ اختٕبفيٗ ؾطٔبي٘كبٖ زاز وٝ ث ٞب بفتٝي: هايافته

بٖ ياظ آٖ ثٛز وٝ اظ ٔ يحبو ٞب بفتٝيثقالٜٚ،  .(102/0ٚ  161/0، 125/0: تيثٝ تطت) ثب ؾالٔت ضٚاٖ ثٛز( يٚ قٙبذت يا ضاثغٝي، ؾبذتبض) يٝ اختٕبفيٗ اثقبز ؾطٔبيث

 يبٖ، ثقس ؾبذتبضيٗ ٔيٚ اظ ا( 073/0ٚ  132/0: تيثٝ تطت) وٙٙس يٙيث فيپؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ ضا  تٛا٘ٙس ئ يٚ قٙبذت يا ضاثغٝ، اثقبز يٝ اختٕبفياثقبز ؾطٔب

 ؿت. ي٘ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقت  يثطا يوٙٙسٜ ٔٙبؾج يٙيث فيپ

ت يفيت ٚ ويوٝ زض آٖ وٕ يظ وبضيثٝ ذّك ٚ ٌؿتطـ ٔح يؿتيطاٖ آٖ ثبيٚ ٔس ٞب ٕبضؾتبٖيثوٝ  آٖ اؾتبٍ٘ط يك ثيٗ تحميا يٞب بفتٝي: يريگ جهينتبحث و 

ٔطالجت فٝ ذٛز وٝ ٕٞب٘ب يثٝ ٚؽ پطفكبض يظ وبضياظ ٔح ي٘بق يت پطؾتبضاٖ ثتٛا٘ٙس ثسٖٚ ٚخٛز ٔكىالت ضٚا٘يٗ تطتيٙس تب ثسيضٚاثظ ٔثجت ٚ ِٔٛس اؾت تٛخٝ ٕ٘ب

 . آ٘بٖ اؾت، فُٕ وٙٙس يثطا يت فبعفيٕبضاٖ ٚ فطاٞٓ وطزٖ حٕبياظ ث

 ، ؾالٔت ضٚاٖ، پطؾتبضاٖي، ثقس قٙبذتيا ضاثغٝ، ثقس ي، ثقس ؾبذتبضيٝ اختٕبفيؾطٔبها:  دواژهيکل
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 مقدمه
ٚ  تٛخٝ ثٝ ؾالٔت ضٚاٖ، ثٛيػٜ زض ٘ؾبْ ثيٕبضؾتب٘ي ثغٛض افٓ

ذ بل آٖ ح ب ع    يٞ ب  يػٌ  يٚحطفٝ پطؾتبضي ثغٛض اذم ثسِيُ 

ٝ إٞيت اؾت. تٛخٝ ثٝ ثٟساقت ضٚا٘ي افطاز زض ٕٞ ٝ    يٞ ب  فطن 

إٞي ت   ح ب ع ظ٘سٌي اظ خّٕٝ ظ٘سٌي فطزي، اختٕ بفي ٚ ق يّي   

وٝ ثيكتطيٗ قبغّيٗ ثرف ثٟساق ت   اؾت. زض ايٗ ثيٗ پطؾتبضي

آٚض ٞبي اؾ تطؼ يىي اظ حطفٝ ٚ زضٔبٖ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ،

ثٝ ؾالٔت خؿٕي ٚ ضٚا٘ي پطؾ تبضاٖ  (. ثٙبثطايٗ تٛخٝ 1) ثبقس ئ

(. پطؾ تبضاٖ ث ٝ زِي ُ    2) ثبق س  ئ  اظ إٞيت ظيبزي ثطذ ٛضزاض  

وبضي عٛال٘ي ٚ ذؿتٍي ٘بقي اظ آٖ، ق طايظ ؾ رت    يٞب فتيق

حد ٓ   ٚ CCU ٚ ICU ٕٞچٖٛ يٞب ثرفٔحيظ وبضي ثٛيػٜ زض 

ٞؿ تٙس ٚ   قبٖ يؾالٔتثبالي وبض ٕٞيكٝ ٔؿتقس ثٝ ذغط افتبزٖ 

كبضٞبي ضٚا٘ي، فبعفي ٚ افؿطزٌي لطاض زاض٘س زض ٔقطو افعايف ف

پطؾ تبضاٖ ث ٝ زضؾ تي ل بزض      ق ٛز  ئوٝ ايٗ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثبفث 

فيعيىي ٚ ضٚا٘ي اظ  يٞب تيحٕبذٛثي ٕٞب٘ٙس  يٞب ٔطالجت٘جبقٙس 

 (.4، 3آٚض٘س )ثيٕبضاٖ ثٝ فُٕ 
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ٖ  ثٝاذيط، ٔحيظ وبض  يٞب ؾبَزض  ٔى ب٘ي ٔٙبؾ ت ث طاي     فٙ ٛا

لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ قٛاٞسي زض زؾت اؾت  ٔٛضزتٛخٝاضتمبء ؾالٔت 

وٝ فٛأُ ضٚا٘ي ٚ اختٕبفي ٕٞچ ٖٛ وٕي ت ٚ ويفي ت ضٚاث ظ ي ب      

ضا زض اضتم بء   ؾطٔبيٝ اختٕبفي ؾبظٔب٘ي ٘مف ٟٕٔ ي  ٍطيز فجبضت ثٝ

ؾ طٔبيٝ   .(5) وٙٙ س  ئ  ؾالٔت ضٚاٖ افطاز ث بظي   ػٜيٚ ثٝؾالٔت ٚ 

ث ط ؾ الٔت ٚ    طٌ صاض يتأثيىي اظ فٛأُ  فٙٛاٖ ثٝاختٕبفي ؾبظٔب٘ي 

ثطٚظ  وٝ اظ وٙس ئفُٕ  يا وٙٙسٜٕٞب٘ٙس ضٚاٖ  ،(7، 6) ؾالٔت ضٚاٖ

٘بؾبِٓ ٚ غيط ؾبظ٘سٜ زض ٔحيظ وبض خّ ٌٛيطي و طزٜ ٚ    يثطذٛضزٞب

ض ٕٗ و بٞف تق بضو، افؿ طزٌي ٚ اض غطاة زض ث يٗ وبضوٙ  بٖ،       

 . زٞس ئٕٞىبضي، ٕٞبٍٞٙي ٚ تٛافك زض ؾبظٔبٖ ضا ٘يع افعايف 

٘ؾ  طي ٚ ٔفٟ  ٛٔي زٚ ٔتيي  ط ؾ  طٔبيٝ   اظِح  بػو  ٝ  ٞطچٙ  س

 ييٞبٝ يفطضاختٕبفي ؾبظٔب٘ي ٚ ؾالٔت ضٚاٖ ثب ٞٓ اضتجبط زاض٘س ٚ 

ٚض قيت   تٛا٘ س  ئ  ٘يع ٔجٙي ثط ايٙىٝ ؾطٔبيٝ اختٕ بفي ؾ بظٔب٘ي   

ل طاض زٞ س، ٚخ ٛز زاضز أ ب ٔغبِق بت       طيت أث ؾالٔت ضٚاٖ ضا تحت 

تدطثي وٕي ضاثغ ٝ ث يٗ ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي ٚ ؾ الٔت ضٚاٖ ضا زض      

ٝ  يزضحبِ؛ (8) ا٘س وطزٜثطضؾي  تٛؾقٝ زضحبَوكٛضٞبي  پ ػٚٞف   و 

ظقٕٙس اؾت ثّىٝ ٕٔىٗ اؾت زض تٛضيح اض شاتبً تٟٙب ٘ٝزض ايٗ ظٔيٙٝ 

و بٞف   ،(9) وّيٙيى ي ٚ اپي سِٔٛٛغيىي   ؾؤاالتٚ تفؿيط ثقضي اظ 

 ٚ حت  ي پي  سايف تق  بضو، اؾ  تطؼ( 7) ؾ  الٔتي يٞ  ب ي٘  بثطاثط

ٔرتّف  يٚاحسٞباضغطاة، ٘بضضبيتي ٚ ذكٛ٘ت زض ثيٗ وبضوٙبٖ ٚ 

  .(8) وٙسؾبظٔبٖ وٕه 

 :چبضچٛة ٘ؾطي تحميك

1اختٕبفئفْٟٛ ؾطٔبيٝ ( اِف
 

اِٚيٗ قره ي و ٝ زض ظٔيٙ ٝ ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي ث ٝ ٔغبِق ٝ        

ٚي افطاز اظ عطيك ضٚاثظ  اظ٘ؾط .(10) ثٛز( 1916) ٞب٘يفبٖپطزاذت 

ٕٞچ  ٖٛ  ييٞ  ب عٜي  اٍ٘اختٕ  بفي ٚ  يبظٞ  بي٘ تٛا٘ٙ  س ئ  قره  ي 

ْ  .(11) ، تهسيك ٚ پطؾ تيػ ضا ث طآٚضزٜ ٕ٘بيٙ س   ئكطث ذٛـ  پٛتٙ ب

 آٖ ضا ،(7) ِم ت ٌطفت ٝ اؾ ت   وٝ پسض ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي   ( 1993)

ٖ ٚيػٌ ي  ": وٙس ئچٙيٗ تقطيف  اختٕ بفي ٕٞچ ٖٛ    يٞ ب  ؾ بظٔب

اثطثركي خبٔقٝ ضا اظ عطيك  تٛا٘س ئوٝ  ٞب قجىٝٚ  ٞٙدبضٞبافتٕبز، 

ٚي ٔقتم س اؾ ت و ٝ     "تؿٟيُ افٕبَ ٕٞبًٞٙ قسٜ ثٟجٛز ثركس

ث ط ذيّ ي اظ اثق بز     يؾٙدك لبثُلٛي ٚ  طاتيتأثؾطٔبيٝ اختٕبفي "

ق  بُٔ  ؾ  ٙدف لبث  ُ طاتيت  أثاي  ٗ  .(13، 12) "زاضز ظ٘  سٌي ٔ  ب

، فؿ بز  ت ط ٗ ييپ ب ؾالٔتي ثٟتط، عَٛ فٕط ثيكتط ٚ ثٟتط، ٘طخ خ طْ  

وٝ ٔجتٙي ث ط   ؾبظٔبٖ ضا يطضؾٕيغثقس ( 14) ثبقس ئوٕتط ٚ غيطٜ 

ٚ  طزي  ٌ ئ  ؾطٔبيٝ اختٕبفي زض ٘ؾط  فٙٛاٖ ثٝافتٕبز ٔتمبثُ اؾت، 

ٖ ٔقتمس اؾت وٝ ايٗ ٘ٛؿ ؾ طٔبيٝ تحم ك ثٟت ط ٚ     اٞ ساف   ت ط  آؾ ب

، ؾطٔبيٝ اختٕبفي ؾبظٔب٘ي، يب . زضٔدٕٛؿؾبظز ئؾبظٔبٖ ضا ٔيؿط 

                                                 
1social capital 

اظ ا٘جبق   ت  فج   بضت اؾ   ت ،(15) وٕي   ت ٚ ويفي   ت ضٚاث   ظ 

وٝ ٔٙدط ثٝ ذّ ك ا٘ؿ دبْ    3ييٞب قجىٝ، ٔٙبثـ ٚ 2ٞب يٌصاضٝ يؾطٔب

 .(17) ق ٛز  ئ  زض خبٔق ٝ   ؾالٔتي ٚ ضفبٜ ،(16) اختٕبفي، افتٕبز

تقطيف فٛق ٞط ؾ ٝ ثق س ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي ؾ بظٔب٘ي يقٙ ي ثق س        

ٝ . طزي  ٌ ئ  ٚ ؾبذتبضي ضا زض ثط  يا ضاثغٝقٙبذتي،  ٓ  ث  آزِ ط ٚ   ظف 

 ٗيضا زض ث   يت  يحؿ ٗ ٘  يضٚاثظ اختٕبف يضٚ يٌصاضٝ يؾطٔب ،وبٖٚ

 يث طا  ٞ ب  آٖ ق ٛز  ئ  وٝ ثبف ث   آٚضز ئ ثٝ ٚخٛزؾبظٔبٖ  يافضب

  .(18) قٛ٘س حيٚ ثؿ ٔتحستحمك اٞساف ؾبظٔبٖ ثب ٞٓ 

 اثقبز ؾطٔبيٝ اختٕبفي ؾبظٔب٘ي

ثب ضٚيىطز ؾبظٔب٘ي ؾٝ ثقس ضا ث طاي  ( 1998) ٘بٞبپيت ٚ ٌٛقبَ

ٝ ؾ بذتبضي،  : ق ٕط٘س  ؾطٔبيٝ اختٕبفي ثط ٔ ي   ق ٙبذتي ٚ  يا ضاثغ 

(11).  

ايٗ ثقس ثٝ اٍِٛي وّ ي اضتجبع بت ث يٗ افض ب      4ثقس ؾبذتبضي

ثب فطاٞٓ آٚضي ( اختٕبفي يٞب قجىٕٝٞب٘ٙس ) ايٗ ثقس. وٙس ئاقبضٜ 

 زٞ س  ئظ٘سٌي ضا وبٞف  يسازٞبيضٚٔٙفي  طاتيتأثحٕبيت اضبفي 

(8).  

اؾ ت و ٝ    يا يقرها٘ٛاؿ ضٚاثظ  وٙٙسٜ فيتٛن 5يا ضاثغٝثقس 

تبضيري اظ تق بٔالت ٌؿ تطـ زازٜ ٚ ث ط     ٚاؾغٝ ثٝافطاز ثب ٕٞسيٍط، 

ضٚاثظ ذبني ٕٞچٖٛ احتطاْ ٚ ضفبلت ٚ افتٕبز و ٝ ضفت بض اف طاز ضا    

  .(11. )، تٕطوع زاضززٞس ئلطاض  طيتأثتحت 

ٓ ثٝ ٔٙبثقي وٝ  6ثقس قٙبذتي ٔؾ بٞط، تفبؾ يط ٚ    وٙٙ سٜ  ف طاٞ

. وٙ س  ئ  ؾيؿتٓ ٔقب٘ي ٔكتطن زض ٔي بٖ ع طفيٗ اؾ ت، اق بضٜ     

ٚ حىبيبت ٔكتطن  وسٞبايٗ ثقس ظثبٖ،  يٞب خٙجٝ ٗيتط ٟٔٓ اظخّٕٝ

ايٗ ثقس ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي اضتم بء يىچ بضچٍي ٚ ذّ ك       .(11) اؾت

ثق س   .(19) سيٕ٘ب ئحؽ ٔؿئِٛيت ٔكتطن زض ؾبظٔبٖ ضا تؿٟيُ 

 يٞ ب  اضظـٕٞچ ٖٛ  ) ٚ ثق س ق ٙبذتي  ( ٕٞچٖٛ افتٕ بز ) يا ضاثغٝ

ضا افعايف زازٜ ٚ اظ  ٘فؽ فعتاحؿبؼ أٙيت ٚ  تٛا٘ٙس ئ( ٔكتطن

و ٝ ظث بٖ    يظٔ ب٘  .(16) ايٗ عطيك ؾالٔت ضٚاٖ ضا ثٟج ٛز ثرك ٙس  

وبضوٙبٖ زض ٔ ٛضز ٔؿ ب ُ    ،ٚخٛز زاقتٝ ثبقس ؾبظٔبٖزض  ئكتطو

ٝ ٔرتّ ف ؾ بظٔبٖ    ٚ  وٙٙ  س ئ  ث ب ٞ ٓ ثح ث     يت ط  ضاح ت  ع ٛض  ث 

ظثبٖ  ،ٍطيز يفجبضت ثٝ. زٞٙس ئا٘تمبَ  ٍطيىسيذٛز ضا ثٝ  يٞب سٌبٜيز

  .(20) آٚضز ئضا فطاٞٓ  تط اثطثرفاضتجبط  يثطلطاض ييتٛا٘بٔكتطن 

 7ؾالٔت ضٚاٖ( ة

ٚ تقبضيف ٔرتّفي زض ٔ ٛضز ٔفٟ ْٛ ؾ الٔت ضٚا٘ ي      ٞب سٌبٜيز

ضٚا٘ ي ث ٝ زِي ُ     يٞب يٕبضيثاظ زيسٌبٜ اختٕبفي  .(21) ٚخٛز زاضز

                                                 
2stock of investment 
3stock of networks 
4Structural dimension 
5Relational dimension 
6Cognitive dimension 
7 mental health 
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ؾ بظٔبٖ   .(22) ٙسيآ ئ ثٝ ٚخٛزاختٕبفي  يٞب يي٘بضؾبٔقضالت ٚ 

ح  بِتي اظ "فٙ  ٛاٖ:  ث  ٝثٟساق  ت ضٚا٘ ي ضا   ،(23) خٟ  ب٘يثٟساق ت  

ث ب   تٛا٘س ئ، قٙبؾس ئذٛز ضا  يٞب ييتٛا٘بثٟعيؿتي وٝ زض آٖ فطز 

ٚ  ٔ ؤثط ث ٝ ٘ح ٛ    تٛا٘ س  ئضٚا٘ي ثٟٙدبض ظ٘سٌي وٙبض آيس،  يفكبضٞب

تقطي ف   "ِٔٛسي وبض وٙس ٚ لبزض اؾ ت ث طاي اختٕ بؿ ٔفي س ثبق س     

و ٝ   زا٘ٙ س  ئ  ؾ بِٓ   ضٚا٘ ي  اظ٘ؾ ط فطزي ضا  پعقىبٖ ضٚاٖ. وٙس ئ

ٚ وٙتطَ اٚ زض ٔٛاخٟٝ ث ب ٔك ىالت اختٕ بفي     ضفتبضٞبتقبزِي ثيٗ 

 زضٔدٕ ٛؿ اٚ  يضفتبضٞ ب ٚخٛز زاقتٝ ثبقس، اظ ايٗ زيسٌبٜ ا٘ؿ بٖ ٚ  

ٚ  طيت أث ويفي بت   ثط اؾ بؼ وٝ  قٛز ئيه ؾيؿتٓ زض ٘ؾط ٌطفتٝ 

ؾ الٔت  ( 25) 1ٚيؿيًٙ ٚ ف ٛضي  .(24) وٙس ئٔتمبثُ فُٕ  تأثط

ضٚاٖ ضا ٔتكىُ اظ فٙبنط ٔرتّفي ٕٞچٖٛ زاق تٗ ضٚاث ظ ٔثج ت،    

ثب زيٍطاٖ، ٞسفٕٙ س ث ٛزٖ ٚ زاق تٗ ٔقٙ ب زض      ثرف تيضضبٌطْ ٚ 

ٔقتمس اؾت وٝ زض ؾ الٔت ضٚاٖ،  ( 26) 2ؾبِيٛاٖ. زا٘ٙس ئظ٘سٌي 

 . لطاض زاضز ٔؤثطاضظـ فٕسٜ ثط وٙف اختٕبفي 

 : تدطثي تحميك -پيكيٙٝ پػٚٞكي

اضتجبط ثيٗ ؾطٔبيٝ اختٕبفي ؾبظٔب٘ي ٚ ؾالٔت ضٚاٖ ٔجتٙي ثط 

اؾت وٝ افعايف ؾطٔبيٝ اختٕبفي قيٛؿ اذ تالالت   فطو فيپايٗ 

فطو وطز وٝ  تٛاٖ ئ، ٍطيز فجبضت ثٝ .(27) زٞس ئضٚا٘ي ضا وبٞف 

ٕٞچٖٛ اظ زؾت زازٖ ) ٔٙفي ظ٘سٌي يسازٞبيضٚؾطٔبيٝ اختٕبفي 

اي  ٗ  طيت  أثضا و  بٞف زازٜ ٚ ٔ  ب٘ـ  زضاظٔ  ستٚ ٔك  ىالت ( ق  يُ

ي ه   .(8) ق ٛز  ئ  ٔٙفي ٚ ٔكىالت ثط ؾ الٔت ضٚاٖ   يسازٞبيضٚ

ٓ  فٙٛاٖ ثٝ –احتٕبَ ايٗ اؾت وٝ افتٕبز  ٝ  ٗيت ط  ٟٔ  ؾ طٔبيٝ   ٔؤِف 

. ثب و بٞف ٍ٘طا٘ ي ٚ اض غطاة اختٕ بفي اضتج بط زاضز      -اختٕبفي 

لبثّيت افتٕبز ٕٔىٗ اؾت ٍ٘طا٘ي، اضغطاة ٚ تطؼ زض ٔٛضز ضفت بض  

ٔض ط ضٚا٘ ي اؾ تطؼ     طاتيتأثيٍطاٖ ضا وبٞف زٞس ٚ ثٙبثطايٗ، اظ ز

  .(28) ٔعٔٗ ثىبٞس

ق جىٝ ٚ   ياختٕ بف  ٝيضاثغٝ ؾطٔب يثٝ ثطضؾ اضقبزيوبٔطاٖ ٚ 

 يق  ٟط ؾ  بض ٚپ  طٚضـ آٔ  ٛظـوبضوٙ  بٖ  بٖي  ؾ  الٔت ضٚاٖ زض ٔ

 ٝيپػٚٞف ٘ك بٖ زاز و ٝ ٞ ط چ ٝ ؾ طٔب      ٗيا يٞب بفتٝي. پطزاذتٙس

. بث س ي ئ فيافعا عي٘ ٞب آٖ يثبقس ؾالٔت ضٚا٘ ثبالتطافطاز  ياختٕبف

ُ  اف طاز ٘ك بٖ زاز و ٝ    ٞ ب  بفتٝي ٗيٕٞچٙ ُ  ق بغ  ٝياظ ؾ طٔب  ٔتأٞ 

 .(29) ثطذٛضزاض٘س يكتطيؾالٔت ضٚاٖ ث دٝيزض٘تثبالتط ٚ  ياختٕبف

 ٝياثقبز ؾطٔب طيتأث يثٝ ثطضؾ ٕٞىبضاٖٚ  بيذٕط٘زض پػٚٞف زيٍطي، 

ٕ  ٕبضؾتبٖيزض پطؾتبضاٖ ظٖ ث يقيّ يثط فطؾٛزٌ ياختٕبف  يٞبق 

 ٝياظ آٖ ث ٛز و ٝ ؾ طٔب    يپ ػٚٞف ح بو   ٗي  ا حي٘تب. ٘ػاز پطزاذتٙس

پطؾتبضاٖ ضاثغٝ زاقتٝ ٚ خٟت وبٞف  يقيّ يثب فطؾٛزٌ ياختٕبف

 زاز فيضا اف عا  ٞ ب  آٖ ياختٕ بف  ٝيؾ طٔب  يؿتيثب يقيّ يفطؾٛزٌ

(30).  

                                                 
1Wissing& Fourie 
2Salivan 

ث ب فٙ ٛاٖ ضاثغ ٝ     يپػٚٞك عي٘( 1390) فجساِهٕسيٚ  ساٖيؾ

 حيٚ ؾالٔت ضٚاٖ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ا٘دبْ زاز٘س ٚ ٘ت ب  ياختٕبف ٝيؾطٔب

ٚ ؾ الٔت   ياختٕ بف  ٝيؾ طٔب  ٗيٚخٛز ضاثغٝ ث   بٍ٘طيپػٚٞف ث ٗيا

 عي٘( 1389) ٕٞىبضاٖٚاحس ٚ  يقٟطو .(31) ثٛزضٚاٖ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ 

پطؾتبضاٖ  بٖيزض ٔ يٚ اؾتطؼ قيّ ياضتجبط ؾالٔت ضٚا٘ يثٝ ثطضؾ

ؾالٔت ضٚاٖ ٚ  ٗيپػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ ث ٗيا يٞب بفتٝيپطزاذتٙس ٚ 

  .(32) زاضزپطؾتبضاٖ ضاثغٝ ٚخٛز  ياؾتطؼ قيّ

ؾ  غح ؾ  الٔت ضٚاٖ زض  ( 1385) ٕٞى  بضاٖظازٜ ٚ  يذبل  ب٘

ٚاثؿتٝ ثٝ زا٘كٍبٜ فّْٛ  يآٔٛظق يٞب ٕبضؾتبٖيثپطؾتبضاٖ قبغُ زض 

پ ػٚٞف ٘ك بٖ زاز و ٝ     ٗي  ا حيوطز٘س ٘تب يتٟطاٖ ضا ثطضؾ يپعقى

ثب  ؿٝيثٛزٜ وٝ زض ٔمب 29/23ٕ٘طٜ ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ  ٗيبٍ٘ئ

 بٖي  زض ازأ ٝ ث  ٞب آٖ. ثبقس ئ ييضلٓ ثبال طاٖيزض ا يفٕٛٔ تيخٕق

ٝ  ئتق سز  ُي  زاقتٙس وٝ ؾ الٔت ضٚاٖ پطؾ تبضاٖ ث ٝ زال     اظخّٕ 

ٝ  ،يفك بض و بض   ،يقيُ پطؾتبض يظا اؾتطؼ تئبٞ ٖ  ٔٛاخ  ث ب   ق س

ٝ يغ يٞب تئٛلق زض ٔق طو ذغ ط    ...ٚ يو بض  يٞ ب  ٘ٛث ت ، طٔتطلج 

 تيٚض ق  يثٝ ثطضؾ  ( 1388) ٕٞىبضاٖٚ  يظ٘س اؾس .(33) ثبقس ئ

٘ك بٖ   ٞب آٖ يٞب بفتٝيپطزاذت ٚ  يؾالٔت ضٚاٖ زض پطؾتبضاٖ ٘ؾبٔ

اظ اذ تالالت   يزضخبت ياظ پطؾتبضاٖ زاضا يتٛخٟ لبثُزاز وٝ زضنس 

 اؾ ت اظ ٔطزاٖ  كتطياذتالالت زض ظ٘بٖ ث ٗيا عاٖيٞؿتٙس ٚ ٔ يضٚا٘

(34).  

ؾ طٔبيٝ   طيت أث ٔسَ زض ظٔيٙٝ چٍ ٍٛ٘ي   زٚ 3وبٚاچي ٚ ثطوٕٗ

ٔسَ اثط : اظ ا٘س فجبضتوٝ  ا٘س وطزٜاختٕبفي ثط ؾالٔت ضٚاٖ عطاحي 

ٝ  طيتأثايٗ زٚ ٔسَ . انّي ٚ ٔسَ تقسيُ اؾتطؼ ذ بل   يٞ ب  خٙج 

ٔسَ اثط انّي . زٞٙس ئضٚاثظ اختٕبفي ثط ؾالٔت ضٚا٘ي ضا تٛضيح 

ضفبٜ ضٚا٘ي  تٛا٘س ئاختٕبفي  يٞب قجىٝضا وٝ ٔكبضوت زض  ييٞب ضاٜ

ٚ ٔسَ تقسيُ اؾتطؼ ف طو   زٞس ئلطاض زٞس، قطح  طيتأثضا تحت 

 ظا اؾ تطؼ  يسازٞبيضٚوٝ حٕبيت اختٕبفي ٔب٘ـ ٚاوٙف ثٝ  وٙس ئ

آ٘بٖ ٔقتمس٘س و ٝ ضٚاث ظ   . ٌطزز ئ، ضؾب٘س ئوٝ ثٝ ؾالٔت آؾيت 

 ٚايتف ٛضز  .(35) زٞ س  ئلطاض  طيتأثاختٕبفي ؾالٔت ضٚاٖ ضا تحت 

-الته بزي  وٙٙ سٜ ٗ ييتقأطٚظٜ فٛأُ ": سيٌٛ ئچٙيٗ  ثبضٜٗ يزضا

ثطضؾي قسٜ ٚ قٛاٞس ٔؿتٙسي زض زؾت  يذٛث ثٝاختٕبفي ؾالٔت 

ثبقٙس، اظ ؾ الٔت   تط ئٙعٚاختٕبفي  اظِحبػاؾت وٝ ٞط چٝ افطاز 

٘ي وٕتطي ثطذٛضزاض٘س ٚ ثطفىؽ، ٞط چٝ پيٛؾتٍي اختٕبفي زض ضٚا

 پيّيٍٙتٖٛ .(36) "ذٛاٞس ثٛز تط ؾبِٓخبٔقٝ ثيكتط ثبقس، آٖ خبٔقٝ 

ٔقتمس اؾت وٝ ؾطٔبيٝ اختٕبفي حٕبيت ضا ثطاي افضبيف زض ٔٛلـ 

٘ي ع ٔ سفي اؾ ت و ٝ      4ضظ .(7) وٙ س  ئ  فكبض ٚ اؾ تطؼ ف طاٞٓ   

ؾطٔبيٝ اختٕبفي اظ عطيك حٕبيت فبعفي ٚ ضٚا٘ي ٘مف  يٞب قجىٝ

  .(17) وٙٙس ئٟٕٔي زض ثٟجٛز ٚ اضتمبء ؾالٔت ضٚا٘ي افطاز ثبظي 

                                                 
3Kawachi* Berkman 
4Rose 
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ٝ  تٛاٖ ئ زضٔدٕٛؿ ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي ي ه ف بوتٛض      ٌفت و 

 اؾبؾي ٚ ضطٚضي ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٔٛفميت ٚ زاقتٗ ي ه ظ٘ سٌي  

ٕٞچ ٖٛ   1ثطٌك ت ثي بٍ٘ط  ( اِف: اؾت ٚ احتٕبَ ثرف ِصتؾبِٓ ٚ 

ضٚا٘ ي ٚ   يٞب ي٘بثؿبٔب٘وبٞف اذتالالت ٚ  ،(37) ؾالٔت ضٚاٖ ثٟتط

حٕبيت  ،(38) تط يضاضٚ  ذكٙٛزتط٘يطٚي وبض  ،(36، 17) اختٕبفي

 ؾالٔت فٕٛٔي ٚ قبزوبٔي ،(17، 39) فبعفي ٚ حفؼ ضٚحيٝ ٌطٜٚ

ٕٞچٖٛ قيُ ثٟتط  2ثطٌكت اثعاضي( ٚ ة( 41) ٘فؽ فعت ،(7، 40)

  .(37) زٞس ئضا افعايف  تطـ يؾطٚ تطفيـ 

اظ اِٚيٗ تحميمبت زض ظٔيٙ ٝ ضاثغ ٝ ث يٗ ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي ٚ      

ؾالٔت، ٔغبِقٝ زٚضو يٓ زضث بضٜ ذٛزوك ي ٚ ؾ غٛح يىچ بضچٍي      

ٚي ثبثت وطز وٝ يىچبضچٍي اختٕبفي ضاثغٝ  .(7) ثبقس ئاختٕبفي 

  .(43، 42) ٔقىٛؾي ثب ٘طخ ذٛزوكي زض خٛأـ زاضز

ٚ ٕٞىبضاٖ زض ٔغبِقٝ ذٛز ثٝ ايٗ ٘تيد ٝ ضؾ يس٘س و ٝ     3ييپ

ؾطٔبيٝ اختٕبفي قٙبذتي يقٙي افتٕبز ضاثغ ٝ ٔثجت ي ث ب ؾ الٔت     

فٕٛٔي، ؾالٔت ضٚاٖ ٚ ضفبٜ شٞٙي زض ؾغح ف طزي ٚ ٘ي ع ؾ الٔت    

فالٜٚ ث ط اي ٗ، افتٕ بز اظ    . ضٚا٘ي ٚ ضفبٜ شٞٙي زض ؾغح ضٚؾتب زاضز

ث ط ؾ الٔت ٚ ضف بٜ    اختٕبفي ٚ حٕبيت اختٕبفي  يٞب قجىٝعطيك 

  .(44) اؾت طٌصاضيتأث

ثٝ ثطضؾي ضاثغٝ ثيٗ حٕبيت اختٕبفي ٚ  4ِي ٚ وٛؾه ٚ ؾيّع

ؾالٔت ضٚاٖ زا٘كدٛيبٖ وطٜ پطزاذتٙس ٚ ٘تيدٝ ٌطفتٙس وٝ حٕبيت 

ٔثجت  ي ث  ط ؾ  الٔت ضٚاٖ زا٘ك  دٛيبٖ زاضز ٚ اث  ط  طيت  أثاختٕ  بفي 

  .(45) وٙس ئاؾتطؼ ثط ؾالٔت ضٚاٖ ضا تقسيُ 

ض ٔغبِقٝ ذٛز ٘كبٖ زاز وٝ ا٘ؿدبْ اختٕبفي ضاثغٝ ز 5ويّطثبي

ٔثجتي ثب ؾالٔت فٕٛٔي، ؾ الٔت ضٚاٖ ٚ ق بزوبٔي زاضز ٚ ض ٕٗ    

  .(40) زٞس ئ، خطْ ٚ ذكٛ٘ت ضا ٘يع وبٞف ٞب آٖثٟجٛز 

زض ثطضؾي ضاثغٝ ( 1381) ثٟعازوبي وبؾال ٚ زيٍطاٖ ثٝ ٘مُ اظ 

، پ ي ثطز٘ س   ثيٗ آثبض حٕبيت اختٕبفي ٚ آؾبيف ضٚا٘ي افطاز ثيى بض 

ثيك تط   ا٘س وطزٜوؿب٘ي وٝ حٕبيت اختٕبفي ذٛز ضا ٘بوبفي اضظيبثي 

ٓ ٘يبظ زاض٘س ٚ ضٕٗ زاق تٗ   يقٙبذت ضٚاٖاظ زيٍطاٖ ثٝ وٕه   فال  

  .(36) ٞؿتٙسٞٓ  تط افؿطزٜثيكتط،  يتٙ ضٚاٖ

ٚ زيٍطاٖ زض پػٚٞف ذٛز ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾ يس٘س و ٝ    6وطتٛ٘ب

ٚاثؿتٍي ٕٞؿ بيٍبٖ يقٙ ي وٕ ه ث ٝ ٕٞ سيٍط،       ثٝ ٞٓا٘ؿدبْ ٚ 

حٕبيت فبعفي اظ يىسيٍط، وبض وطزٖ ثب ٞٓ ٚ ٔٛاضزي اظ ايٗ لجي ُ  

آفطيمبيي  -اضتجبط ٔقٙبزاضي ثب ؾالٔت ضٚاٖ زض ٔيبٖ ظ٘بٖ آٔطيىبيي 

  .(46) زاضز

                                                 
1expressive return 
2instrumental return 
3Yip 
4Lee, Koeske & Sales 
5Killerby 
6Curtona 

زض ثطضؾي ضاثغٝ ثيٗ ؾطٔبيٝ اختٕبفي ٚ ؾ الٔت   7ثٛـ ٚ ثبْ

اختٕ بفي   يٞ ب  طؾبذتيظوٝ  ضٚاٖ زض ؾغح خبٔقٝ، ٘تيدٝ ٌطفتٙس

خبٔقٝ ؾبِٓ  بظي٘ فيپ ٞب ؾبظٔبٖٔيب٘ي ٚ  يٞب ٌطٜٚ، ٞب قجىٕٝٞب٘ٙس 

  .(47) ٞؿتٙس

تحميك ذٛز پي ثطز٘ س و ٝ ؾ طٔبيٝ     زض 8زٚٔيٍٙع ٚ ٚاتىيٙؽ

آفطيم بيي ٚ آٔطيى بي الت يٗ     -اختٕبفي زض ٔي بٖ ظ٘ بٖ آٔطيى بيي   

لطاض زٞس ٚ قب٘ؽ ثمب ٚ تحطن  طيتأثؾغح حٕبيت ضا تحت  تٛا٘س ئ

ٚ حٕبيت اختٕبفي ٘يع اظ عطي ك   زازٚؾتس. نقٛزي ضا افعايف زٞس

اختٕبفي، پٙس ٚ ا٘سضظ ٚ تكٛيك ثٝ پيكطفت، زض  يٟ٘بزٞب، ٞب يزٚؾت

  .(48) ثٛزذٛاٞس  ٔؤثطتضٕيٗ ثمب ٚ تحطن 

ٛ    ٚ زيٍطاٖ 9ضٚ٘يبٖ ث ٝ ثطضؾ ي   ( 2005) 10ث ٝ ٘م ُ اظ تطٚيٙ 

ؾبِٝ  5تب  2 يٞب ثچٕٝبفي ٚ ؾالٔت زض ثيٗ ضاثغٝ ثيٗ ؾطٔبيٝ اخت

پطزاذتٙس ٚ ثٝ ايٗ ٘تيد ٝ ضؾ يس٘س و ٝ ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي ثبف ث       

  .(49) قٛز ئ ٞب ثچٝافعايف ؾالٔت زض ثيٗ 

ثب  ياختٕبف ٝيثب فٙٛاٖ ضاثغٝ ؾغٛح ؾطٔب يپػٚٞك ي،ٞبٖ ٚ ِ

٘ك بٖ زاز و ٝ ٔك بضوت     ٞب آٖ يٞب بفتٝي. ؾالٔت ضٚاٖ ا٘دبْ زاز٘س

ٝ ثب ؾ الٔت ضٚاٖ   قسٜ ازضان يٚ ؾٛزٔٙس يؾبظٔب٘  ئثجت   ي ضاثغ 

ثب  ياختٕبف ٝيؾطٔب يا ٙٝيظٔؾغح  ٗيث يزاض ئقٙضاثغٝ  يِٚ. زاض٘س

 ( 50) ٘كس سٜيز ٖؾالٔت ضٚا

ٚ  ياختٕ بف  ٝيثٝ ٔغبِقٝ ؾ طٔب  يزض پػٚٞك عي٘ ؽيٚ ٞبض ٓيو

 يو طٜ خٙ ٛث   ٗئٟ بخط  بٖي  زض ٔ ق سٜ  زازٜؾالٔت ذٛز ٌ عاضـ  

 زضآٔس ثبال ،(ٔصوط) خٙؿيت٘كبٖ زاز وٝ  ٞب آٖ يٞب بفتٝي. پطزاذتٙس

ؾ الٔت   يٞبٗ يث فيپ ٗيتط ٟٔٓاعالفبت  ٓياظ تؿٟ ييٚ ؾغٛح ثبال

ث ب تٛخ ٝ ث ٝ    . ثٛزٜ ٚ ثب آٖ اضتجبط زاض٘ س  يا وطٜ ٗئٟبخط بٖيزض ٔ

 يٞ ب ٝ يفطض  ثطضؾ ي   ثٝ ز٘جبٌَفتٝ قس زض پػٚٞف حبضط ٔب  آ٘چٝ

  .(51) ٓيٞؿتظيط 

ؾ الٔت ضٚاٖ پطؾ تبضاٖ   ث ب  ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي وّ ي    ثيٗ  -1

 . ضاثغٝ ٚخٛز زاضز قٟطؾتبٖ وٛٞسقت

ٝ ؾٝ حيغٝ ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي؛ ؾ بذتبضي،    ثيٗ  -2 ٚ  يا ضاثغ 

ضاثغٝ ٚخٛز  ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقتثب قٙبذتي 

 . زاضز

ؾ  ٝ حيغ  ٝ ؾ  طٔبيٝ اختٕ  بفي؛   ٗيث   فيپ  ٔتييطٞ  بي  -3

ؾ الٔت ضٚاٖ پطؾ تبضاٖ    تٛا٘ٙ س  ئذتي ٚ قٙب يا ضاثغٝؾبذتبضي، 

 . ٕ٘بيٙس يٙيث فيپضا  قٟطؾتبٖ وٛٞسقت

 

                                                 
7Bush& Baum 
8Dominquez& Watkins 
9 Runyan 
10Trevino 
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 سرخي، عليرضب يوزببشي، کريم شبطري، معصومه اکبري حبتم فرجي ده

 

 پرستبري و مبمبيي اروميه داوشکده مجله  5;35شهريور ، ;7ششم، پي در پي هم، شمبره دوازددوره  :67

 هامواد و روش
ث يٗ  ؾ ٙدف ضاثغ ٝ    زضنسزپػٚٞف حبضط  وٝٗ ياثب تٛخٝ ثٝ 

، ثبق س  ئ  ٔتييطٞبي ؾطٔبيٝ اختٕ بفي ؾ بظٔب٘ي ٚ ؾ الٔت ضٚاٖ    

 . ثبقس ئپػٚٞف حبضط تٛنيفي ٚ اظ ٘ٛؿ ٕٞجؿتٍي 

ق بُٔ وّي ٝ پطؾ تبضاٖ قٟطؾ تبٖ      خبٔقٝ آٔبضي ايٗ تحمي ك 

٘ف ط ث ٛز،    160ثطاث ط ث ب    ٞ ب  آٖوٝ تقساز  1392وٛٞسقت زض ؾبَ 

تهبزفي ؾبزٜ ثٛزٜ ٚ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘يع ث ب   يطيٌ ٕ٘ٛ٘ٝ؛ ضٚـ ثبقس ئ

زض . ٘فط ثطآٚضز قس 113( 52) ٔٛضٌبٖاؾتفبزٜ اظ خسَٚ وطخؿي ٚ 

ايٗ پػٚٞف ٔالن ٚضٚز ثٝ ٔغبِقٝ ايٗ ثٛز و ٝ پطؾ تبضاٖ ضض بيت    

ٗ ي  اوبُٔ خٟت ق طوت زض پ ػٚٞف ضا زاق تٝ ثبق ٙس ٚ زض غي ط      

ٕٞچٙ  يٗ . ق  س٘س يٕ٘  زض پ  ػٚٞف ٔك  بضوت زازٜ  ٞ  ب آٖ ن  ٛضت

ثٝ پطؾتبضاٖ اي ٗ اعٕيٙ بٖ ضا زاز٘ س و ٝ خ ع ٔحمم يٗ،        ٔحمميٗ

لطاض ٘رٛاٞس ٌطفت  تحميك زض اذتيبض ٞيچ فطز يب ؾبظٔب٘ي يٞب زازٜ

زض پ ي   ٞ ب  آٖٚ قطوت زض ايٗ پػٚٞف ٞ يچ فٛال ت ٔٙف ي ث طاي     

 . ٘رٛاٞس زاقت

 : اظ زٚ پطؾكٙبٔٝ اؾتفبزٜ ٌطزيس ٞب زازٜخٟت ٌطزآٚضي 

اي ٗ  : پطؾكٙبٔٝ ٔحمك ؾبذتٝ اضظيبثي ؾطٔبيٝ اختٕ بفي ( اِف

ٝ پطؾكٙبٔٝ ثب تٛخٝ ث ٝ ؾ ٝ ثق س ق ٙبذتي، ؾ بذتبضي ٚ        يا ضاثغ 

ثقس قٙبذتي ث ب تٛخ ٝ ث ٝ    . ثبقس ئ ؾؤاَ 19ضاي ٚ زا قسٜ يعطاح

ٔٙؾٛض اظ . ثبقس ئٌٛيٝ  5اٞساف ٔكتطن فّٕيبتي ٌطزيس ٚ قبُٔ 

اٞساف ٔكتطن ايٗ اؾت وٝ تب چٝ حس پطؾتبضاٖ زض ٔٛضز اٞساف ٚ 

ثق س  . پبيجٙس٘ س  ٞ ب  آٖثيٕبضؾتبٖ تٛاف ك زاض٘ س ٚ ث ٝ     يٞب تئأٔٛض

 7ؾبذتبضي ثب تٛخٝ ثٝ تقبُٔ اختٕبفي فّٕي بتي ٌطزي س ٚ ق بُٔ    

ٔٙؾ ٛض اظ آٖ ح سي اؾ ت و ٝ پطؾ تبضاٖ ؾ بظٔبٖ       . ثبقس ئٌٛيٝ 

يبزٌيطي ٚ تؿٟيٓ اعالفبت ث ب يى سيٍط تقبٔ ُ ٚ ٔ طاٚزٜ      ٔٙؾٛض ثٝ

ٌٛي ٝ   7ثط اؾبؼ افتٕبز فّٕيبتي قس ٚ ق بُٔ   يا ضاثغٝثقس . زاض٘س

اؾت وٝ پطؾتبضاٖ زض ٔٛالـ حؿبؼ ٚ ٔٙؾٛض اظ آٖ حسي . ثبقس ئ

ث ٝ ٕٞى بضاٖ    تٛا٘ٙ س  ئ  ٘يبظ ٚ زض أٛض ٟٔٓ ٚ ٔٛاضزي اظ ايٗ لجيُ 

ٝ پبي بيي اثق بز ق ٙبذتي، ؾ بذتبضي ٚ     . ذٛز تىيٝ وٙ س  ٚ  يا ضاثغ 

ٕٞچٙ يٗ پبي بيي و ُ ث ب اؾ تفبزٜ اظ آِف بي وطٚ٘ج بخ ث ٝ تطتي  ت         

ٝ . 87/0ٚ  74/0، 74/0، 68/0: اظ ا٘س فجبضت اظ ٘ ٛؿ   ضٚايي پطؾك ٙبٔ

تق سازي اظ ذجطٌ بٖ زا٘ك ٍبٞي و ٝ زض      سيي  تأنٛضي ثٛزٜ ٚ ٔٛضز 

 . ٞؿتٙس لطاض ٌطفت ٘ؾط نبحتحٛظٜ ؾطٔبيٝ اختٕبفي 

اي ٗ پطؾك ٙبٔٝ    :(GHQ-28) فٕٛٔيؾالٔت  پطؾكٙبٔٝ( ة 

َ  28ٚ زاضاي  ق سٜ ٝ يتٟ( 1979) تٛؾظ ٌّسثطي ٚ ٔيّط ع ي   ؾ ؤا

، اذ تالَ  يثسذٛاثچٟبض ٔميبؼ؛ فال ٓ خؿٕب٘ي ؾبظي، اضغطاة ٚ 

ٞ سف ان ّي اي ٗ    . زض فّٕىطز اختٕبفي ٚ افؿطزٌي ق سيس اؾ ت  

زض اي ٗ  . ثبق س  آظٖٔٛ تٕبيع ثيٗ افطاز ثيٕبض ضٚا٘ي ٚ افطاز ؾبِٓ ٔ ي 

. ٔبزٜ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت 7 ٞب ٔؤِفٝپطؾكٙبٔٝ ثطاي ٞط يه اظ 

افتجبض پطؾكٙبٔٝ ؾ الٔت فٕ ٛٔي ضا ث ب ؾ ٝ ضٚـ      ،(1380) تمٛي

، تٙهيفي ٚ اِفبي وطٚ٘جبخ ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜ ٚ ثٝ زٚثبضٜ ؾٙدي

 ث ٝ زؾ ت   زضن س 90ٚ  زضن س 93، زضن س 72تطتيت ضطيت افتجبض 

ٖ  . آٚضزٜ اؾت  ،ٚي ٘تبيح ٔغبِقٝ ذٛز ضا ٔكبثٝ ٘تبيح ٔغبِق ٝ اليت ٛ

پبيبيي  .(53) سيٕ٘ب ئافالْ  ٚ ٌّسثطي ٚ ٚيّييبْ ضاثيٙؿٗ ٚ پطايؽ

ضٚاي ي  . ٔحبؾجٝ ق س  94/0٘جبخ پطؾكٙبٔٝ ثب اؾتفبزٜ اظ آِفبي وطٚ

تق ساز اظ ذجطٌ بٖ    سيي  تأپطؾكٙبٔٝ اظ ٘ ٛؿ ن ٛضي ث ٛزٜ ٚ ٔ ٛضز     

 . زا٘كٍبٞي لطاض ٌطفت

حبن ُ اظ تحمي ك اظ    يٞ ب  زازٜآٔبضي  ُيٚتحّٝ يتدع ٔٙؾٛض ثٝ

اؾتٙجبعي ٕٞچ ٖٛ   يٞب آظٖٔٛآٔبض تٛنيفي ٚ ٕٞچٙيٗ  يٞب ضٚـ

تقي يٗ ٘ ٛؿ ٚ ٔي عاٖ اضتج بط ث يٗ       ٔٙؾٛض ( ثrٝ) تحّيُ ٕٞجؿتٍي

ٝ R) ٚ تحّيُ ضٌطؾيٖٛ طٞبئتي ثطضؾ ي تقي يٗ ؾ ٟٓ     ٔٙؾ ٛض  ( ث 

 . ٔتييط ٚاثؿتٝ، اؾتفبزٜ قس يٙيث فيپٔؿتمُ زض  يطٞبئتي٘ؿجي 

 

 ها يافته
ٖ  پبؾ د لجُ اظ ثطضؾي فطضيبت اثتسا ٚضقيت فٕٛٔي   زٞٙ سٌب

 . زض خسَٚ ظيط ذالنٝ قسٜ اؾت

ٖ  دپبؾ  زض ذهٛل تٛظي ـ فطاٚا٘ ي    ٔتيي ط   ثطحؿ ت  زٞٙ سٌب

پ ػٚٞف ح بوي اظ آٖ ث ٛز و ٝ اظ ث يٗ ٕ٘ٛ٘ ٝ        يٞب بفتٝيخٙؿيت 

زضن س ضا ٘ي ع ٔ طزاٖ     4/27زضنس ضا ظ٘بٖ ٚ  5/72پػٚٞف حبضط، 

  .(1خسَٚ قٕبضٜ ) زاز٘س ئتكىيُ 

 ٔتييط خٙؿيت ثطحؿت زٞٙسٌبٖ پبؾدتٛظيـ فطاٚا٘ي  :(1) خسَٚ

 ٔتييط
 خٙؿيت

 ظٖ ٔطز

 82 31 يفطاٚا٘

 56/72 43/27 زضنس

ؾالٔت ضٚاٖ ثب  يوّ يٝ اختٕبفيؾطٔبٗ يث» هيٝ يفطض يزض ثطضؾ 

ٔحبؾ جٝ  « r» ،.«ضاثغ ٝ ٚخ ٛز زاضز   پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقت

05/0قسٜ زض ؾغح  P   ٗٔقٙبزاض ثٛزٜ وٝ ثيبٍ٘ط ضاثغٝ ٔثجت ث ي

 ق ٛز  ئ   سييتأٝ ٔمبثُ يٝ نفط ضز ٚ فطضيٗ فطضيثٙبثطا. اؾت ٞب آٖ

  .(2خسَٚ )

ؾالٔت ضٚاٖ  ثبوّي  ثطضؾي ضاثغٝ ؾطٔبيٝ اختٕبفي :(2) جدول

 پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقت

 r p طٞبئتي

 يوّ يٝ اختٕبفيؾطٔب

 ؾالٔت ضٚاٖ
164/0 000/0 

: يٝ اختٕ  بفيؾ  ٝ ثق  س ؾ  طٔب ٗ يث  » ٝ زٚيفطض   يزض ثطضؾ  

ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ ثب  يٚ قٙبذت يا ضاثغٝ، يؾبذتبض

ٔحبؾ  جٝ ق  سٜ زض ؾ  غح  « r» ،«ضاثغ  ٝ ٚخ  ٛز زاضز  وٛٞسق  ت

05/0P ثٛزٜ وٝ ثي بٍ٘ط   ٔقٙبزاض ٝ ٔثج ت ث يٗ ؾ ٝ ثق س      ي ضاثغ 
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 سالمت روان پرستبران بر اسبس تئوري سرمبيه اجتمبعي سبزمبويتبييه 
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ٝ ن فط ضز ٚ  يفطض   ٗيثٙ بثطا . ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ اؾتثب ٔصوٛض 

  .(3خسَٚ ) قٛز ئ سييتأٝ ٔمبثُ يفطض

ثب ؾطٔبيٝ اختٕبفي وّي  ٌب٘ٝ ؾٝثطضؾي ضاثغٝ اثقبز  :(3) جدول

 ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقتؾالٔت 

 r p يٝ اختٕبفياثقبز ؾطٔب

ؾالٔت ي ؾبذتبض

 ضٚاٖ
125/0 000/0 

 000/0 161/0 ؾالٔت ضٚاٖ يا ضاثغٝ

 000/0 102/0 ؾالٔت ضٚاٖي قٙبذت

ؾ ٝ ثق س    ٗيث   فيپ  ٔتييطٞ بي  » ثطضؾي فطضيٝ ؾٝ ٔٙؾٛض ثٝ

ؾالٔت  تٛا٘ٙس ئٚ قٙبذتي  يا ضاثغٝؾبذتبضي، : ؾطٔبيٝ اختٕبفي

ٚ « ٕ٘بيٙ  س يٙ  يث فيپ  ضا  ضٚاٖ پطؾ  تبضاٖ قٟطؾ  تبٖ وٛٞسق  ت

زض  ٗيث   فيپ  خٟت تقييٗ ؾٟٓ ٞط ي ه اظ ٔتييطٞ بي    عٛضٗ يٕٞ

اظ ضٌطؾيٖٛ  ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقت يٙيث فيپ

 . اؾتفبزٜ قسٜ اؾت ٌبْ ثٝ ٌبْ

ٝ اثق بز  ) ٗيث فيپثسيٗ تطتيت وٝ ٔتييطٞبي  ٝ  ؾ  ؾ طٔبيٝ   ٌب٘ 

ٚ اثقبزي وٝ ثيكتطيٗ ؾ ٟٓ   ا٘س قسٜٚاضز ٔقبزِٝ ( بظٔبٖاختٕبفي ؾ

ؾ  الٔت ضٚاٖ پطؾ  تبضاٖ قٟطؾ  تبٖ وٛٞسق  ت  يٙ  يث فيپ  ضا زض 

ٚاضز ٔقبزِٝ  يا ضاثغٝزض ٌبْ اَٚ، ثقس . ا٘س سٜيٌطز، ٔكرم ا٘س زاقتٝ

تٛؾ ظ   ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقت ؾالٔت 161/0قس وٝ 

ٚ ق ٙبذتي   يا ضاثغٝزض ٌبْ زْٚ، اثقبز . ٌطزيس يٙيث فيپايٗ ٔتييط 

ٕٞعٔبٖ ٚاضز ٔقبزِٝ ق س٘س، ٘ت بيح ٘ك بٖ زاز ث ب ٚضٚز ثق س       عٛض ثٝ

 ٞطوساْيبفت ٚ ؾٟٓ  وبٞف 132/0ثٝ  يا ضاثغٝقٙبذتي، ؾٟٓ ثقس 

ٝ اظ اثقبز  . ٌطزي س  073/0ٚ  132/0ٚ ق ٙبذتي ث ٝ تطتي ت     يا ضاثغ 

 يا ضاثغٝثقس ٘تبيح خسَٚ زض ٌبْ زْٚ حبوي اظ آٖ اؾت وٝ  زضٚالـ

وٙٙسٜ ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ  يٙيث فيپ 073/0ٚ قٙبذتي  132/0

  .(5،6، 4خسَٚ قٕبضٜ ) ثبقٙس ئقٟطؾتبٖ وٛٞسقت 

 

 يطٞبئتيتحّيُ ضٌطؾيٖٛ ثطاي تقييٗ ؾٟٓ  :(4) جدول

ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ  يٙيث فيپزض  ٚ ؾبذتبضي يا : ضاثغٝٗيث فيپ

 قٟطؾتبٖ وٛٞسقت

 R2 چٙسٌب٘ٝ R ٔتييط

 026/0 161/0 يا ضاثغٝ

 030/0 174/0 يقٙبذت

 

 ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقت يٙيث فيپثطاي  ٌبْ ثٝ ٌبْ ٔطثٛط ثٝ ضٌطؾيٖٛ ANOVAخسَٚ  :(5) جدول

 ٔقٙبزاضيؾغح  B Beta t ٔتييط ٌبْ

 اَٚ ٌبْ
 000/0 888/33  819/2 ٔمساض ثبثت

 000/0 933/4 161/0 083/0 يا ضاثغٝ

 زْٚ ٌبْ

 000/0 664/30  75/2 ٔمساض ثبثت

 000/0 717/3 132/0 068/1 يا ضاثغٝ

 041/0 081/2 073/0 029/0 يقٙبذت

 

 ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقت يٙيث فيپثطاي  ٌبْ ثٝ ٌبْ ٔطثٛط ثٝ ضٌطؾيٖٛ ٘تبيح :(6) جدول

 SS Df MS F Sig 

 ضٌطؾيٖٛ

 ثبليٕب٘سٜ

 وُ

952/5 

271/224 

223/230 

1 

112 

113 

952/5 

245/0 

 

337/24 

 

 

000/0 

 ضٌطؾيٖٛ

 ثبليٕب٘سٜ

 وُ

978/6 

245/223 

223/230 

2 

111 

113 

489/3 

224/0 
315/14 000/0 

 

 يريگجهيبحث و نت
ٞسف ٔمبِٝ حبضط ثطضؾي ضاثغٝ ثيٗ ؾطٔبيٝ اختٕبفي ؾبظٔبٖ 

ٚ اثقبز آٖ ثب ؾالٔت ضٚاٖ ٚ ٕٞچٙيٗ تقييٗ ؾٟٓ ٘ؿجي ٞط يه اظ 

ؾ  الٔت ضٚاٖ  يٙ  يث فيپ  اثق  بز ؾ  طٔبيٝ اختٕ  بفي ؾ  بظٔب٘ي زض 

اي ٗ   شو ط  بٖيقب يا ٘ىتٝ. پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقت ثٛزٜ اؾت

ٕي تحميم ي و ٝ ضاثغ ٝ    اؾت وٝ ثب خؿتدٛ زض پبيٍبٜ اعالفبتي فّ

ثيٗ ؾطٔبيٝ اختٕبفي ؾبظٔب٘ي ٚ ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ ضا ثطضؾ ي  
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زض اي ٗ ثر ف ث ٝ    . ٕ٘بيس، چٝ زض زاذُ ٚ چٝ زض ذبضج، يبفت ٘كس

 . ٓيپطزاظ ئحبنُ اظ تحميك  يٞب بفتٝي ثط اؾبؼ يطيٌ دٝي٘ت

ؾ طٔبيٝ  ث يٗ  و ٝ   حبن ُ اظ تحمي ك ٘ك بٖ زاز    يٞب بفتٝي -1

 ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾ تبٖ وٛٞسق ت  ثب اختٕبفي ؾبظٔب٘ي 

، ثب افعايف ؾطٔبيٝ اختٕبفي ٍطيز فجبضت . ثٝٚخٛز زاضز ٔثجتي ضاثغٝ

ؾبظٔب٘ي زض ٔيبٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقت، ؾالٔت ضٚاٖ آ٘بٖ 

اي ٗ يبفت ٝ ث ب ٘ت بيح تحميم بت زٚٔيٍٙ ع ٚ       . بث س ي ئ  ٘يع افعايف 

طيك افعايف حٕبيت، ٚاتىيٙؽ ٔجٙي ثط ايٙىٝ ؾطٔبيٝ اختٕبفي اظ ع

 زٞ س  ئلطاض  طيتأثقب٘ؽ ثمبء، پيكطفت ٚ تحطن نقٛزي ضا تحت 

اختٕبفي ٕٞچٖٛ  يٞب طؾبذتيظزض ايٗ ٔٛضز وٝ  ثٛـ ٚ ثبْ ،(48)

 ثرك ٙس  ئ  ٚ ؾبظٔبٖ ؾ الٔت خبٔق ٝ ضا ثٟج ٛز     ٞب قجىٝ، ٞب ٌطٜٚ

ِي ٚ وٛؾه ٚ ؾيّع ٔجٙي ثط ايٙىٝ حٕبيت اختٕبفي ض ٕٗ   ،(47)

 وٙ س  ئ  ثٟجٛز ؾالٔت ضٚاٖ، اثط اؾتطؼ ثط ؾالٔت ضٚاٖ ضا تقسيُ 

 . ٕٞؿٛ ٚ ؾبظٌبض اؾت( 31، 29) ٞب پػٚٞفٚ ٕٞچٙيٗ ؾبيط ( 45)

زض ازثيبت ٔٛضٛؿ تهطيح قسٜ اؾت و ٝ ؾ الٔت ضٚاٖ تح ت    

. ٕ بفي اؾ ت  فٛأ ُ ٔرتّف ي اظ لجي ُ فٛأ ُ ف طزي ٚ اخت      طيتأث

يه فبُٔ اختٕبفي ٘مف ٟٕٔي ضا زض  فٙٛاٖ ثٝؾطٔبيٝ اختٕبفي ٘يع 

ٖ  ئ  . وٙس ئؾالٔت ضٚاٖ وبضوٙبٖ يه ؾبظٔبٖ ثبظي  ا٘تؾ بض   ت ٛا

ؾبظٔب٘ي ثب ا٘جبقت ؾطٔبيٝ اختٕبفي ثيكتط زاضاي  يٞب ظئحزاقت 

َ ، تط ؾبِٓ، تط يضاضوبضوٙب٘ي   يٞ ب  ظئح  ٚ ِٔٛ ستط اظ   ت ط  ذٛق حب

زِيُ ايٗ أ ط آٖ اؾ ت   . ثبقٙس ئٝ اختٕبفي پبييٗ وبضي ثب ؾطٔبي

 يٙ  يث فيپ  وبضوٙبٖ ثٝ ٞٓ افتٕبز زاض٘س،  ييٞب ظئحوٝ زض چٙيٗ 

، ثٝ ٕٞ سيٍط  ا٘س عّت فطنت٘يؿتٙس يب وٕتط  عّت فطنتپصيطتط٘س، 

ٚ تٛافك، ٕٞبٍٞٙي ٚ ا٘ؿ دبْ ث باليي زض ث يٗ آ٘ بٖ      وٙٙس ئوٕه 

ت طٚيح ٚ اضتم بء ٕٞ بٍٞٙي،    ؾطٔبيٝ اختٕبفي اظ عطيك . ٚخٛز زاضز

 يا وٙٙ سٜ ٕٞب٘ٙس ضٚاٖ  ،(54) ٕٞىبضي ٚ ا٘ؿدبْ زض ٔيبٖ وبضوٙبٖ

٘بؾبِٓ ٚ غيطؾبظ٘سٜ ٚ  يثطذٛضزٞبٚ  ضفتبضٞبوٝ اظ ثطٚظ  وٙس ئفُٕ 

انغىبن زض ث يٗ وبضوٙ بٖ خّ ٌٛيطي ث ٝ فٕ ُ آٚضزٜ ٚ ٔٛخ ت       

وٝ ٔسيطاٖ ٚ وبضوٙ بٖ زض ضٚاثغك بٖ ث ب يى سيٍط ا٘قغ بف       قٛز ئ

، ؾ  طٔبيٝ اختٕ  بفي ٕٞچ  ٖٛ زضٚال  ـ. طي ث  ٝ ذ  طج زٞٙ  سثيك  ت

ٔىب٘يؿٕي اؾت و ٝ ض ٕٗ اف عايف ٔك بضوت وبضوٙ بٖ زض أ ٛض       

ٕ ؾبظٔبٖ، وبٞف ٘عاؿ ثط ؾ ط   و بٞف فٛأ ُ    ،(13) يطي  ٌٓ يته 

ٚ افعايف ضٚحي ٝ  ( 16) ٚ ذغطآفطيٗ زض ضاثغٝ ثب ؾالٔتي ظا اؾتطؼ

ت يٓ   ت ب افض بي   ق ٛز  ئتيٓ ٌطايي زض ثيٗ افضبي ؾبظٔبٖ، ؾجت 

ٍٞٙبْ ٔٛاخٟٝ ثب ٔكىالت ثٝ ٕٞسيٍط وٕه وطزٜ ٚ اظ ايدبز فكبض ٚ 

پطذبقٍطا٘ٝ خٌّٛيطي ثٝ  يضفتبضٞباؾتطؼ ظيبز ثط ٕٞىبضاٖ ٚ ثطٚظ 

، ٚخٛز ضٚاثظ ٌطْ ٔجتٙ ي ث ط افتٕ بز ٔتمبث ُ ٚ     زضٚالـ. فُٕ آٚض٘س

، ذكٛ٘ت ٚ عيآٔ ٔربعطٜ يضفتبضٞبزازٖ  احؿبؼ تقّك ضٕٗ وبٞف

٘ؿجت ثٝ زيٍط وبضوٙبٖ، ؾغح ؾالٔت افضبي ؾبظٔبٖ ضا  يتفبٚت يث

ٖ  ئ . زضٔدٕٛؿثركس ئثٟجٛز  و ٝ ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي     ٌف ت  ت ٛا

ؾ بِٓ ضفت بضي ٚ وٙت طَ     يٞٙدبضٞباضتمبء ( اِف: ؾبظٔب٘ي اظ عطيك

 يٙسٞبيفطا( افعايف زؾتطؾي ثٝ ذسٔبت ٚ ج( ٘بؾبِٓ، ة يضفتبضٞب

ٚ ( 56، 55( )فبعفي ٕٞب٘ٙس زؾتطؾي ثٝ حٕبيت) اختٕبفي -ضٚا٘ي

ٔٙفي زض ٔحيظ وبض ؾ غح   يسازٞبيضٕٚٞچٙيٗ وبٞف ذكٛ٘ت ٚ 

ثب تٛخٝ ثٝ ٘مف ذغي ط  . ثركس ئؾالٔت ضٚا٘ي پطؾتبضاٖ ضا ثٟجٛز 

ؾطٔبيٝ اختٕبفي زض ثٟجٛز ؾ الٔت ضٚاٖ، ٔ سيطاٖ ثبي س ال ساْ ث ٝ      

ٚ ؾٙدف ايٗ زاضاي ي ٘ بّٕٔٛؼ و طزٜ ٚ اظ     يطيٌ ا٘ساظٜقٙبؾبيي، 

حٕبي ت   ٗيت أٔ غح ؾطٔبيٝ اختٕبفي ؾ بظٔب٘ي ٚ  عطيك افعايف ؾ

ثٟساق تي ٚ ؾ الٔتي ضا    يزؾ تبٚضزٞب اختٕبفي، ؾغح ث بالتطي اظ  

 . ثطاي وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ثٝ اضٔيبٖ آٚض٘س

ؾ ٝ ثق س   ث يٗ  و ٝ   حبنُ اظ تحميك ٘ك بٖ زاز  يٞب بفتٝي -2

ٝ ؾ بذتبضي،  ) ؾطٔبيٝ اختٕ بفي ؾ بظٔب٘ي   ث ب  ( ٚ ق ٙبذتي  يا ضاثغ 

ٝ ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقت  ٚخ ٛز   ٔثجت ي  ضاثغ 

ٚ ق ٙبذتي   يا ضاثغٝ، ثب افعايف اثقبز ؾبذتبضي، ٍطيز فجبضت . ثٝزاضز

زض ٔيبٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾ تبٖ وٛٞسق ت، ؾ الٔت ضٚاٖ آ٘ بٖ ٘ي ع      

ايٗ يبفتٝ ثب ٘تبيح تحميمبت زٚضويٓ ٔجٙي ثط ايٙىٝ . بثسي ئافعايف 

 قٛز ئٞف ٘طخ ذٛزوكي زض خبٔقٝ يىچبضچٍي اختٕبفي ؾجت وب

ٝ ييپ ٚ ٕٞىبضاٖ ٔجٙي ث ط ايٙى ٝ افتٕ بز ٚ     ،(43، 57)  يٞ ب  ق جى

ويّطثبي ثٝ ٘مُ  ،(44) زاض٘ساختٕبفي ضاثغٝ ٔثجتي ثب ؾالٔت ضٚاٖ 

وٝ ا٘ؿدبْ اختٕ بفي ض ٕٗ    ثبضٜٗ يزضااظ ٚاِيؽ، ويّطثبي ٚ زِٚطي 

ثٟجٛز ؾ الٔت ضٚاٖ ٚ ق بزوبٔي، خ طْ ٚ ذك ٛ٘ت ضا ٘ي ع و بٞف       

 . ٕٞؿٛ ٚ ؾبظٌبض اؾت( 40) زٞس ئ

ٌف ت و ٝ    تٛاٖ ئاثقبز ثب ؾالٔت ضٚاٖ  ٗيضاثغٝ ازض ذهٛل 

ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي ؾ بظٔب٘ي اظ عطي ك      يٞ ب  قجىٝثقس ؾبذتبضي ٚ 

 يٚاح سٞب يطاٖ ٚ افعايف زؾتطؾي پطؾتبضاٖ ثٝ زيٍط وبضوٙبٖ، ٔ س 

ٕٞب٘ٙ س اث طاظ   ) ف بعفي ( اِ ف : ٔرتّف ؾبظٔبٖ، حٕبيت ضا زض اثق بز 

 اعالف بتي ( ة ،(احؿبؾبت، ٕٞسِي، ٌٛـ زازٖ ثٝ ٔكىالت اف طاز 

خٟت اف عايف تٛا٘ بيي ٚ ٔمبثّ ٝ اف طاز ٚ      ييٞبٝ يتٛنٕٞب٘ٙس اضا ٝ )

ٕٞب٘ٙ  س ٌ  طفتٗ ل  طو زض ٔٛال  ـ -ٔ  بِي( ٚ ج( 59، 58( )ٔك  بٚضٜ

ثطاي وبضوٙبٖ فطاٞٓ آٚضزٜ ٚ اظ اي ٗ عطي ك ٔ ب٘ـ    ( 16) -اضغطاضي

ٚ ث سيٗ تطتي ت   ( 59) ايدبز اؾ تطؼ ٚ ٍ٘طا٘ ي زض اف طاز ٌطزي سٜ    

ٝ  .(35) زٞ س  ئآؾبيف ٚ ؾالٔتي فطز ضا افعايف  ، ٍ ط يز فج بضت  ث 

ـ زاقتٗ ضاثغٝ اختٕبفي ثب زيٍطاٖ ٔٙدط ث ٝ ق بزي،    ٚ  يٙ  يث ذ ٛ

، زضٚالـ .(60) ضضبيت ثيكتط قسٜ ٚ حٕبيت اختٕبفي ضا زض پي زاضز

اظ زٚؾتبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ نٕيٕي زض ٔٛالـ  يا قجىٝوبضوٙب٘ي وٝ فبلس 

زض ٔق طو ٔك ىالت    يا ٙ سٜ يفعا عٛض ثٝثحطاٖ ٚ ٔكىالت ٞؿتٙس، 

( ثقس قٙبذتي) ٔكتطن يٞب اضظـحضٛض اٞساف ٚ . ضٚا٘ي لطاض زاض٘س

٘يع ضٕٗ وبٞف تقبضو زض ٔي بٖ وبضوٙ بٖ ٚ    ٞب آٖٚ تٛافك ثط ؾط 

ث ٝ  تّف ؾبظٔبٖ، يىچبضچٍي ٚ ا٘ؿ دبْ ضا زض ؾ بظٔبٖ   ٔر يٚاحسٞب

ـ  .(11) زاضز ز٘جبَ ٔك تطن،   يٞ ب  اضظـ، حض ٛض اٞ ساف ٚ   زضٚال 
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٘بثٟٙد بض زض ٔح يظ و بض،     يضفتبضٞ ب ضٕٗ وبٞف زازٖ تضبزٞب ٚ 

وٝ وبضوٙبٖ ٕٞ سيٍط ضا پ صيطا ث ٛزٜ ٚ آ٘ بٖ ضا ٚازاض      قٛز ئؾجت 

وٝ ثب ٕٞىبضاٖ ذٛز نسالت، ضاؾتي ٚ زضؾتي ثيكتطي ثٝ  سيٕ٘ب ئ

زض ٔيبٖ پطؾتبضاٖ ٘ي ع اظ  ( ثقس اضتجبعي) حضٛض افتٕبز. ذطج زٞٙس

٘بؾبِٓ ٚ پطذبقٍطا٘ٝ ٍٞٙبْ ثطٚظ ٔكىُ زض ؾ بظٔبٖ   يضفتبضٞبثطٚظ 

وٝ ذهٛٔت  ٘مغٝ ٔمبثُ افتٕبز، ثسٌٕب٘ي اؾت. سيٕ٘ب ئخٌّٛيطي 

 يافتٕ بز  يث  تي زض ضٚاثظ ثيٗ افطاز ٚل. ٚ زقٕٙي ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز

 قٛز ئٚ ثبفث  سيآ ئحبوٓ ٌطزز، فكبض ضٚا٘ي ظيبزي ثط افطاز ٚاضز 

، حض ٛض  ٍ ط يز فجبضت ثٝ .(61) وٝ ٚضقيت ؾالٔتي آ٘بٖ وبٞف يبثس

وٝ وبضوٙبٖ ٍٞٙ بْ ضٚي بضٚيي ث ب     قٛز ئافتٕبز زض ؾبظٔبٖ ؾجت 

  ٔ بت ٚ افٕ بَ  يىسيٍط اضغطاة ٚ تطؼ ٘ساقتٝ ثبقٙس ٚ ٍ٘ طاٖ ال سا

ٝ زيٍط وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ٘جبقٙس وٝ ايٗ  ٝ  ث  ذ ٛز آضأ ف ضا ث ٝ     ٘ٛث 

. سي  ٕ٘ب ئ  پطؾتبضاٖ اِمبء ٕ٘ٛزٜ ٚ تك ٛيف شٞٙ ي ضا اظ آ٘ بٖ زٚض    

ٔكتطن اظ عطي ك اف عايف احؿ بؼ أٙي ت ٚ      يٞب اضظـافتٕبز ٚ 

 .(8) ثركٙس ئزض افطاز ؾغح ؾالٔت ضٚاٖ آ٘بٖ ضا ثٟجٛز  ٘فؽ فعت

ٌفت وٝ حضٛض ٚ تقبُٔ ايٗ ؾ ٝ ثق س ؾ طٔبيٝ     تٛاٖ ئ زضٔدٕٛؿ

تب پطؾتبضاٖ، ؾبظٔبٖ ضا ٕٞب٘ٙس  قٛز ئاختٕبفي زض ؾبظٔبٖ ٔٛخت 

ذب٘ٝ ذٛز ٚ افضبي ؾبظٔبٖ ضا ٕٞب٘ٙس افضبي ذب٘ٛازٜ ذٛز ثچٙساض٘س 

ٝ  فطن ت  يضفتبضٞ ب ٚ ثسيٗ تطتيت اظ ثطٚظ  ٚ ذغطآف طيٗ و ٝ    عّجب٘ 

  ٖ  تي  زضٟ٘بق سٜ ٚ   ٔٙدط ثٝ فسْ أٙيت ٚ ؾّت افتٕ بز زض ؾ بظٔب

وبٞف ؾغح ؾالٔت ٚ ؾالٔت ضٚاٖ افضبي ؾ بظٔبٖ ضا ث ٝ ز٘ج بَ    

ث  ب تٛخ  ٝ ث  ٝ ٔغبِ  ت ف  ٛق، ث  ط ٔ  سيطاٖ  . زاضز، اختٙ  بة ثٛضظ٘  س

الظْ اؾت وٝ السأبت ٚ تساثيطي ضا زض ضاؾتبي ثٟج ٛز   ٞب ٕبضؾتبٖيث

ث طاي اي ٗ    ضاٜ هي  . ؾالٔت ضٚاٖ وبضوٙبٖ ٚ پطؾتبضاٖ اتربش ٕ٘بيٙس

 لَٛ ذٛـوٝ ٔسيطاٖ زض لجبَ وبضوٙبٖ ٚ پطؾتبضاٖ ٔٙؾٛض آٖ اؾت 

و ٝ اي ٗ ذ ٛز ؾ جت      ذ ٛز فٕ ُ ٕ٘بيٙ س    يٞ ب  ٚف سٜ ثبقٙس ٚ ثٝ 

 . قٛز ئافتٕبز زض ؾبظٔبٖ  يطيٌ قىُ

٘كبٖ زاز وٝ اظ ؾٝ ثقس ؾطٔبيٝ اختٕ بفي، زٚ ثق س    ٞب بفتٝي( 3

ٚ  132/0ٚ ثقس قٙبذتي ٞط يه ث ٝ تطتي ت    يا ضاثغٝآٖ يقٙي ثقس 

 يٙ  يث فيپ  ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾتبٖ وٛٞسقت ضا  073/0

ؾ الٔت ضٚاٖ   يٙ  يث فيپ  ايٗ ثساٖ ٔقٙبؾت وٝ خٟ ت  . ٙسيٕ٘ب ئ

زيٍ طي زذي ُ ٞؿ تٙس و ٝ ثبيؿ تي ٔ ٛضز        يطٞبئتيپطؾتبضاٖ، 

، ٍطيز يفجبضت ثٝ. ضا ٘يع ٔكرم ٕ٘ٛز ٞب آٖثطضؾي لطاض ٌيط٘س ٚ ؾٟٓ 

اظ تييي طات   205/0ٔك تطن تٟٙ ب    عٛض ثٝٚ قٙبذتي  يا ضاثغٝاثقبز 

زيٍ  ط اظ  795/0ٚ  وٙٙ  س ئ   يٙ  يث فيپ  ٔتيي  ط ؾ  الٔت ضٚاٖ ضا 

لبث ُ تجي يٗ    طٞ ب ئتيتيييطات ٔتييط ؾ الٔت ضٚاٖ تٛؾ ظ ؾ بيط    

٘ك بٖ زاز و ٝ ثق س ؾ بذتبضي ؾ طٔبيٝ       ٞب بفتٝيٕٞچٙيٗ . ثبقس ئ

طاي ؾ الٔت ضٚاٖ پطؾ تبضاٖ   وٙٙسٜ ٔٙبؾجي ث يٙيث فيپاختٕبفي، 

 . ثبقس يٕ٘قٟطؾتبٖ وٛٞسقت 

زض و  ُ، ٘ت  بيح پ  ػٚٞف حبض  ط ٘ك  بٖ زاز و  ٝ ث  يٗ ؾ  طٔبيٝ 

ٝ ؾبذتبضي، ) آٖاختٕبفي ٚ اثقبز  ث ب ؾ الٔت   ( ٚ ق ٙبذتي  يا ضاثغ 

 يزاض ئقٙ  ضٚاٖ پطؾتبضاٖ قٟطؾ تبٖ وٛٞسق ت ضاثغ ٝ ٔثج ت ٚ     

ايٗ ثساٖ ٔقٙبؾت وٝ ث ب اف عايف ؾ طٔبيٝ اختٕ بفي ٚ     . ٚخٛز زاضز

ٚ  بثسي ئاثقبز آٖ زض ٔحيظ وبض، ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ ٘يع افعايف 

. زٞٙ س  اضا ٝذسٔبت ثٟتطي ثٝ ثيٕبضاٖ  تٛا٘ٙس ئ ٞب آٖاظ ايٗ عطيك 

ؾطٔبيٝ  ٗيث فيپحبوي اظ آٖ ثٛز وٝ اظ ٔيبٖ اثقبز  ٞب بفتٝيٕٞچٙيٗ 

ٚ قٙبذتي  يا ضاثغٝاثقبز  ،(، قٙبذتييا غٝضاثؾبذتبضي، ) اختٕبفي

ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ ضا زاض٘س، يقٙي ث ب تمٛي ت    يٙيث فيپتٛا٘بيي 

ايٗ اثقبز ؾطٔبيٝ اختٕبفي، ثٟجٛز ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ وٛٞسقت 

ٝ يٕٞچٙ يٗ  . ٔٛضز ا٘تؾبض اؾت ح بوي اظ آٖ ث ٛز و ٝ ثق س      ٞ ب  بفت 

ؾ الٔت ضٚاٖ پطؾ تبضاٖ ضا    تٛا٘ س  يٕ٘  ؾبذتبضي ؾطٔبيٝ اختٕبفي 

 . ٕ٘بيس يٙيث فيپ

 : پيكٟٙبزات پػٚٞكي

ثب تٛخٝ ثٝ إٞيتي وٝ قيُ پطؾتبضي زاضز، پؽ ٔيعاٖ ؾالٔت 

 يا ػٜي  ٚٚ وؿت قٙبذت ثيكتط ٘ؿجت ثٝ آٖ اظ إٞي ت   ٞب آٖضٚاٖ 

ٔٙبؾت اؾت وٝ زض ضاؾتبي قٙبذت ثيكتط ؾالٔت . ثطذٛضزاض اؾت

ٔطتجظ ثب ؾالٔت  يطٞبئتيزيٍط  ي ٔغبِقٝ، ٔحمميٗ ثٝ ٞب آٖضٚاٖ 

 : وٝ قٛز ئزض ايٗ ضاؾتب تٛنيٝ . ضٚاٖ پطؾتبضاٖ ثچطزاظ٘س

ٔ  طيت أث ٚ  يپعقى ٓيثرف ٚ ت تيطي٘ٛؿ ضفتبض ٔس  عاٖي  آٖ ث ط 

 . طزيلطاض ٌ يؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ ٔٛضز ثطضؾ

ٝ  يفيپػٚٞف و يٞب ضٚـثب اؾتفبزٜ اظ  قٛز ئ ٝيتٛن  اظخّٕ 

ث ط ؾ الٔت ضٚاٖ پطؾ تبضاٖ     ٔؤثطٔهبحجٝ ثب ذٛز پطؾتبضاٖ، فٛأُ 

 . طزيلطاض ٌ يئٛضز قٙبؾب

ضاثغٝ خٛ ثيٕبضؾتبٖ ٚ ٚاحس وبضي ثب ؾ الٔت ضٚاٖ پطؾ تبضاٖ   

 . ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌيطز

ٔيعاٖ تؿّظ پطؾتبضاٖ ثٝ ٚؽبيف قيّي ذٛز ٚ  قٛز ئتٛنيٝ 

 . لطاض ٌيطز ٔٛضزپػٚٞفضاثغٝ آٖ ثب ؾالٔت ضٚاٖ آ٘بٖ 

ثٝ ثطضؾي ضاثغ ٝ اؾ تطؼ ق يّي ث ب ؾ الٔت ضٚاٖ پطؾ تبضاٖ       

 . پطزاذتٝ قٛز

قره يتي ث ب ؾ الٔت ضٚاٖ     يٞ ب  پي  تضاثغٝ  قٛز ئتٛنيٝ 

 . پطؾتبضاٖ ٔغبِقٝ ٌطزز

 : پيكٟٙبزات وبضثطزي

٘تبيح پػٚٞف حبضط ٘كبٖ زاز وٝ ؾطٔبيٝ اختٕبفي ٚ اثقبز آٖ 

ٝ ٚ اثق بز  ثب ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ ضاثغ ٝ زاضز   ٚ ق ٙبذتي   يا ضاثغ 

ِصا، ثطاي آ٘ىٝ . ٕ٘بيٙس يٙيث فيپؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ ضا  تٛا٘س ئ

ثبيؿ تي ؾ قي    ٓيث بال ثج ط  ثتٛا٘يٓ ٔيعاٖ ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ ضا 

  ٓ . وٙيٓ ؾطٔبيٝ اختٕبفي ٚ اثقبز آٖ ضا زض ٔحيظ وبض تمٛي ت ٕ٘ بيي

 .: ٌطزز ئزض ايٗ ضاؾتب پيكٟٙبزات ظيط تٛنيٝ 

 : ٔكتطن زض ؾبظٔبٖ يٞب اضظـذّك ٚ تمٛيت اٞساف ٚ 
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ٔكتطوي ثبقٙس،  يٞب اضظـپطؾتبضاٖ زاضاي اٞساف ٚ  وٝ يظٔب٘

 ظي٘بثٟٙدبض زض ٔح   يضفتبضٞبضٕٗ وبٞف زازٖ تضبزٞب ٚ ايٗ أط 

ث ٛزٜ ٚ ث ب ٕٞى بضاٖ     طايضا پ ص  ٍطيٕٞس ٞب آٖوٝ  قٛز ئوبض، ؾجت 

زض ضاؾتبي  ٞب آٖٕٞٝ  چطاوٝثيكتطي ضفتبض ٕ٘بيٙس،  نسالتثب ذٛز 

. ٙ  سيٕ٘ب ئ  ٔك  تطوي ت  الـ  يٞ  ب اضظـٞ  سف ٔك  تطن ٚ ث  ب  

اظ و ٝ   ق ٛز  ئذٛز ٔٛخت  ٘ٛثٝ ثٝ وبضوٙبٖافتٕبز ثيٗ  يطيٌ قىُ

٘بؾبِٓ ٚ پطذبقٍطا٘ٝ ٍٞٙبْ ثطٚظ ٔكىُ زض ؾ بظٔبٖ   يضفتبضٞبثطٚظ 

ضا ضلٓ ظزٜ ٚ  يتط آضاْقٛز، چيعي وٝ ذٛز ٔحيظ وبضي  يطيخٌّٛ

پطؾتبضاٖ ثب آؾبيف ٚ آضأف ثٟت طي و بض    قٛز ئٔٛخت  تيزضٟ٘ب

اظ ؾ  الٔت ضٚاٖ ثٟت طي ثطذ  ٛضزاض ذٛاٞٙ  س ق  س ٚ   چطاو  ٝوٙٙ س،  

 . ذسٔبت ثٟتطي ثٝ ثيٕبضاٖ اضا ٝ ذٛاٞٙس زاز

 : اِعأبت ٚ ا٘تؾبضات اظ پطؾتبضاٖ قفبف ؾبذتٗ

قفبف ؾ بذتٗ  خٟت تمٛيت ؾالٔت ضٚاٖ پطؾتبضاٖ،  ٍطيضاٜ ز

ٗ    ..ثبق س  ئ  ا٘تؾبضات اِعأبت ٚ  خ عء  ) اِعأ بت ٚ ا٘تؾ بضات ضٚق 

آٔسٖ اثٟبْ ٚ تضبز ٘مف  ثٝ ٚخٛز٘ٝ تٟٙب اظ ( يثقس اضتجبع يٞب ٔؤِفٝ

ٔ  ياؾتطؼ، ٍ٘طا٘   دبزوٙٙسٜياوٝ ذٛز اظ فٛأُ   بٖي  ٚ تق بضو زض 

 ت ب  ق ٛز  ئ، ثّىٝ ؾجت آٚضز ئثٝ فُٕ  يطياؾت خٌّٛ پطؾتبضاٖ

 ٗي  و ٝ ا  ط٘ س يا٘تؾبضات ثىبض ٌ يتٕبْ تالـ ذٛز ضا زض ضاؾتب ٞب آٖ

اف عايف  . زٞ س  ئافعايف  ضا پطؾتبضاٖ تيذٛز احتٕبَ ٔٛفم ٘ٛثٝ ثٝ

ؾالٔت  تيزضٟ٘بٚ  ٘فؽ فعت فيافعا زض ئؤثطذٛز ٘مف  ٔٛفميت

ث ط وٕي ت ٚ ويفي ت     ق ه  يث  ٔٛضٛفي و ٝ   ،پطؾتبضاٖ زاضزضٚاٖ 

 . ثبقس ئ اثطٌصاضذسٔبت پطؾتبضاٖ ثٝ ثيٕبضاٖ 

ثب يىسيٍط ٚ ثب ؾبيط  پطؾتبضاٖٞبي ثطاي تقبُٔ ثيكتط  ايدبز ٔىب٘يعْ

 : ٔحيظ وبض وبضوٙبٖ

ٚ     قه يث ٖ ؾ بيط   اف عايف تق بٔالت ٔي بٖ پطؾ تبضاٖ   وبضوٙ ب

وّي  سي ث طاي ثٟج  ٛز ؾ  الٔت ضٚاٖ آ٘  بٖ ٚ   تٛا٘  س ئ  ثيٕبضؾ تبٖ  

چي عي و ٝ ث سيٟي    . اضا ٝ ذسٔبت ثٟتط ثٝ ثيٕ بضاٖ ثبق س   دٝيزض٘ت

وٝ اف عايف تق بٔالت ٔٛخ ت ق ٙبذت ثيك تط       ٗ اؾتيا سيٕ٘ب ئ

ٝ يزض٘تثيٕبضؾتبٖ اظ يى سيٍط ق سٜ ٚ    وبضوٙبٖپطؾتبضاٖ ٚ ؾبيط   د 

و ٝ ذ ٛز اظ    طزي  ٌ ئ  قىُ  ٞب آٖافعايف افتٕبز ٔيبٖ  يٞب ٙٝيظٔ

 . ثبقس ئؾطٔبيٝ اختٕبفي  ي ضاثغٝثقس  ي٘كبٍ٘طٞب ٗيتط ٟٔٓ

 : پػٚٞف يٞب تئحسٚز

زيٍ ط زاضاي   يٞ ب  پ ػٚٞف ايٗ پػٚٞف ٘يع ٔب٘ٙ س ثؿ يبضي اظ   

 . قٛز ئپطزاذتٝ  ٞب آٖوٝ زض ازأٝ ثٝ  ثبقس ئ يٞب تئحسٚز

اي  ٗ پ  ػٚٞف ٔح  سٚز ث  ٝ پطؾ  تبضاٖ قٟطؾ  تبٖ   يٞ  ب بفت  ٝي

 . ثبقس يٕ٘ثٝ ؾبيط پطؾتبضاٖ  ٓيتقٕ لبثُٚ  ثبقس ئوٛٞسقت 

ذٛز اؽٟبضي پط قسٜ اؾت، ثٝ ايٗ ٔقٙي  نٛضت ثٝ ٞب پطؾكٙبٔٝ

و ٝ اي ٗ ذ ٛز     ا٘ س  ٕ٘ٛزٜضا تىٕيُ  ٞب پطؾكٙبٔٝوٝ پطؾتبضاٖ ذٛز 

پسيسٜ  ٞب تئحسٚزاي ايٗ  اظخّٕٝ. ثبقس ئ ييٞب تئحسٚززاضاي 

ذ ٛز ضا ثٟت ط اظ    زٞٙسٌبٖ پبؾد، يقٙي ثبقس ئٔغّٛثيت اختٕبفي 

 . وٙٙس ئآٖ چيعي وٝ ٞؿتٙس ٌعاضـ 

 

 رر و تشکيتقد
ٗ ي  زض ا ق سٜ  ٔغ طح اٞ ساف   يخٟت ثطضؾ   بظئٛضز٘ يٞب زازٜ

. سي  پ  ػٚٞف، تٛؾ  ظ پطؾ  تبضاٖ قٟطؾ  تبٖ وٛٞسق  ت اضا   ٝ ٌطز

ذ ٛز ضا اظ   يٚ ل سضزا٘ ؿٙسٌبٖ ٔمبِٝ، ٔطاتت تك ىط  ي٘ٛ ّٝيٚؾٗ يثس

وٝ ٔب ضا زض اخ طا ٚ ٍ٘ بضـ    يط افطازيٚ ؾب ظحٕتىف وبضوٙبٖٗ يا

 . زاض٘س ئٗ ٔمبِٝ وٕه ٕ٘ٛز٘س، افالْ يا
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Abstract 

Background &Aims : The present paper aims at investigating the relationship between social capital 

and its dimensions with mental health among Kohdasht nursing staff as well as determining each 

dimension’s contribution to predict their mental health. 

Materials &  Methods: The study is applied in terms of aim and descriptive-correlational in terms of 

data collection method. The target population consists of all Kohdasht nursing staff which amounts to 

161nurses. A sample of 113 was randomly selected. A researcher-made questionnaire of social capital 

and general health questionnaire (GHQ-28) with reliability of 0.87 and 0.94 respectively were 

implemented for data collection.  To analyze the data, descriptive and inferential techniques such as 

frequency, correlation and regression were applied.  

Results: According to the findings, there is a positive relationship between social capital and nurses’ 

mental health. In addition, it was revealed that there is a positive relationship between social capital 

dimensions and nurses’ mental health. Findings also revealed that relational and cognitive social 

capital could predict nurses’ mental health, but on the other hand, structural social capital turned out 

not to be a appropriate factor for the prediction of nurses’ mental health.   

Conclusion : We suggest that hospital administration board should pay attention to and take care of 

social capital so that nurses could keep up decent work regardless of work-related stress.  

Key words: social capital, structural dimension, relational dimension, cognitive dimension, mental 

health, nurses 
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