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 آباد بر سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی شهر نجف  یفرهنگ  هیسرما تأثیر
 

E-mail: mjdhkiani@yahoo.com          هژدُ کیاًي * 
E-mail: Salehi742@gmail.com          خذیجِ صالحي **

 
 88/9/0197: پزیششتاسیخ         4/01/0196تاسیخ دسیافت: 

 
 چكيدُ

هذف این پژوهص بررسی عوامل اجتماعی مؤثرر بؤر سؤزن گیؤذای جایزؤاگا       
 وسؤوبل   ،ذیزیا دیذااه یظری و در آ  است یطیمایروش پآباد با  ضهر یجف

آبؤاد در سؤا     جایزاگا  ضؤهر یجؤف   ی یهکل یآمار ی جامعه ی استفاده ضذ.نیچ
یمویه  یفر است.حجم 3333آباد  است که براساس آمار بنیاد ضهیذ یجف 9315
ایتخاب ضذیذ. ابزار  ای ی و طزقهتصادف روشکه به  استیفر اگ جایزاگا   033

و  ویؤؤبورد یه فرهنگؤؤیپرسطؤؤنامه سؤؤرما ،پؤؤژوهص نیؤؤمؤؤورد اسؤؤتفاده در ا
 .است یپرسطنامه محقق ساخته سزن گیذا

ی ایؤن اسؤت کؤه     یتایج حاصل اگ تحلیل رارسیو  تن متغیره بیؤا  کننؤذه  
هؤای فؤردی    ریر دارد. ویژاؤی أسرمایه فرهنگی بؤر سؤزن گیؤذای جایزؤاگا  تؤ     

ریر دارد. یتؤایج  أهل، محل تولذ و سن( بر سزن گیذای جایزاگا  تؤ أ)وضعیت ت
ی این است که در مجمؤو    حاصل اگ آگمو  رارسیو  چنذ متغیره بیا  کننذه

درصؤذ اگ تغییؤراس سؤزن گیؤذای جایزؤاگا  را تزیؤین        55متغیّرهای مسؤتقل،  
 کننذ. می

 
 .سزن گیذای، سرمایه فرهنگی، جایزاگا  جنگ تحمیلی :ّب ٍاژُ كليد

                                                           
 یهسئَلًَیسٌسُ،ًَضبمیزاًشگبُپیعلوتیئعضَّاستبزیبضگطٍُعلَماختوبعیٍ *

شٌبسیزاًشگبُآظازاسالهیزّبلبىاضشسخبهعِوبضشٌبس**
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 طرح هسئلِ
ظًتسگیشتیَُوتِثتطایثیتبىشٌبذتیاستتخبهعِهْنثسیبضاظهفبّینسجهظًسگی
.زضخَاهعًَیياهطٍظی،هفَْمسجهثبتَخِثِستجهظًتسگیضٍزثِوبضهیضٍظهطُ

ّتبیظًتسگی،ثتِستطهبیِّبثطاسبساهىبىگعیٌشاظهیتبىتٌتَسستجهافطازٍگطٍُ
یهْتنوٌٌتسُفطٌّگیگطُذَضزُاست.ثِعجبضتزیگط،سطهبیِفطٌّگیافطاز،تعییي

.سجهظًسگیاست
شَز.زضایيشطایطزضظَْضخبهعِهظطفی،سجتاًتربثیشسىظًسگیضٍظهطُهی

ّبیاسبسیفعبلیتضٍظهطُ،اًتربةّبییاستوِثِطتَضلفِؤحَظَُّیت،یىیاظه
ّتبیهوىتيضٍزضضٍایاظاًتربةزّین.ًَگطایی،فطزضاثبتٌَسپیچیسُعبزیاًدبمهی

:1397)ًیتبظیٍّوىتبضاى،یىیاظایيپیبهسّباّویتیبفتيسجهظًسگیاست.وٌسهی
یسجهظًسگیعجتبضتاستتاظّتطشتیَُ».سجهظًسگیثطاسبستعطیفسَثل:(1

یظیستيثبیسهیبىتعسازوثیطیاظهتطزم،شیَُ«هتوبیعٍثٌبثطایيلبثلتشریضظیستي
طًتسُیزضثطگیفطٌّگتییِستطهب.(1390:1چبٍشتیبى،)اثتبشضیٍعوَهیتزاشتِثبشتس

،ی)فبضتلشًَسیه اًجبشتِ فطز زض شسى یاختوبع ذالل زض وِ است افطاز ساضیپب التیتوب
يیًوبز ٍ یهبز سیتَل وِ است یعیٍس ًسجتبً یگستطُ فطٌّگ َ،یثَضز ًظط .اظ(1382:37

يیتوٌتس.ایهت طیتتعج«یفطٌّگت ییِسطهب» ثِ آى اظ اٍ وِ شَزیشبهله ضا یآثبضفطٌّگ
ٍ...(ٍیًمبشت اثتط وتتبة، )هبًٌتسیفطٌّگت هحظتَتت طیتًظیاهتَض شبهلییِسطهب
 یتوبشب ّب،خشٌَاضُ ٍ ّبهَظُ اظ سی،ثبظزیمیهَس وٌسطت زض حضَض طیًظ ییّبتیفعبل

استت یلیتحظت هساضن ٍوست هٌبست یآهَظش یًْبزّب زض حضَض ،یٍضظش یّبهسبثمِ
هعتمساستوِطجمتَِیثَضز.(1393ثًِملاظهحوَزپتَض،1391:36ّوىبضاى، ٍ یسی)ازض

،یفطٌّگِی.سطهبوٌٌسیهتیتمَضاگطیىسیشسُیثٌسضتجِیطَضتعوَزٍفطٌّگثِ
زضخبهعِاست.یهرتلفسبذتبضطجمبتحسطَیفطٌّگژیسطحپطستیوٌٌسُيییتع

اًس،پساظگصشتزفبساظهیْياسالهیزاشتِایزضاظآًدبوِخبًجبظاىًمشعوسُ
سبلِّوچٌبىزضگیطهشتىالتخستویٍضٍحتی8ّبیطَتًیاظخٌگتحویلیسبل

ًبشیاظخٌگّستٌسیىیاظپژٍّشگطاى)طبلحی(ایيهمبلِ،ّوسطخبًجبظاستتٍزض
یضٍثتطٍّبیظیبزوٌس.ٍیاظاثتسایظًسگیثبفطاظًٍشیتوٌبضیهخبًجبظظًسگیهی

سبىثَزُاست.هشىالتسطپطستذبًَازُ،اٍٍفطظًساًشضازضگیطوطزُاست.ثسیي
اٍزضطسزشستبسطهبیِفطٌّگیٍعَاهلاختوبعیهؤثطثطسجهظًسگیخبًجتبظاىضا
هَضزثطضسیلطاضزّس.ثِعلتخبًجبظاىلشطذبطیاظخبهعِّستٌسوتِهتٌبستتثتب
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تاختو ّبیظًتسگیهتفتبٍتیضاتدطثتِبعیزضشْطّبیایطاى،سجهتغییطاتالتظبزی
ّتبیوتبضثطزیزضّبیفطٌّگیآًبى،وتبٍ وٌٌس،ضطٍضتزاضزثبتَخِثِسطهبیِهی

ّبًشبىزازوِزضایتطاى،اظططفزیگطًتبیحثطضسیهَضزایشبىهَضزتَخِلطاضگیطز.
.پژٍّشیزضهَضزسجهظًسگیخبًجبظاىاًدبمًشسُاست

ّبیطیسبلآثبزگستط شْطًشیٌیٍهسضىشسىظًسگیزضشْطًدفاظآًدبوِ
ثِثیطلطاضزازُاست،ًٍیعأیفطٌّگیٍسجهظًسگیخبًجبظاىضاتحتتاذیط،سطهبیِ

زضظًسگیفتطزیٍاختوتبعیًبىسجهظًسگیآذبصخبًجبظاى،یخسوبًطیشطازلیل
استتوتِستجهظًتسگیيیتثتطاسیتوأپژٍّشتيیزضاثبشس.هلٍثطضسیهیألبثلت
:1391ی،ٍهحوتسطیتزازّ،یهحوس)یبثسًَسٍهیعاىسطهبیِفطٌّگیسبهبىهیثطاسبس

،سجهظًسگی.زاضزچٌیيسجهظًسگیًمشاسبسیزضثطسبذتيَّیتٍضفتبض.ّن(1
.استتیَّاًسیشیثبظثستط

اّویتتفعایٌتسُ ستوتپتصیط ّبیاختوبعیاذیطثِگیطیّوگطایًظطیِخْت
ّبیسجهظًسگیزضشىلزازىثَِّیتشرظیٍاختوتبعیحَظُهظطفٍفعبلیت

.(1390:1)اثبشضیٍچبٍشیبى،است


 ّبی پژٍّص پرسص
تتطیيستؤالایتيهؤلفبىثِزًجتبلپبستدثتِهْتنثطاسبسهطبلتهططحشسُزضثبت،

آثبزهتؤثطسجهظًسگیخبًجبظاىشْطًدفوِآیبسطهبیِفطٌّگیثطپژٍّشثَزًس؛ایي
ی)سي،هحلفطزیّبیژگیٍاًس.سؤالزیگطپژٍّشایياستوِآیبثَزُاست؟ثَزُ
؟زاضزطیثأخبًجبظاىتیثطسجهظًسگّل(أتَلسٍٍضعیتت


 چبرچَة ًظری
تَاًسثِسِطَضتسطهبیِفطٌّگیتدستنسطهبیِفطٌّگیهیاثعبزاظزیسگبُثَضزیَ،

ِ.تدلییبثس،ًْبزیٍعیٌیتیبفتِ،یبفتِ ثِتوتبهیاشتیبوٍوبتّتبیفطٌّگتی،ستطهبی
گَیٌس،اهبذظلتاسبسیایيسطهبیِزضایياستوِاثطآهَظشیثطعیٌیهیفطٌّگی

.(1384:137)ثَضزیَ،گصاضززاضًسگبىآىهی
شٌبذتهدوَعتِیعجبضتاستاظتال ثطایسجهظًسگیهطبلعِسًعیًگبُگاظ
یشبىزضظًسگوٌشوِافطازآًْبضااًتربةوطزٍُوٌشیلگَّباظضفتبضّبثبایهٌظو

زضگتطیپتطزاظهْتنزِیًظط.(1382:66،ی)فبضلشَزیهتیآًْبّسایضٍظهطُثٍِاسط
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هلوتَس،لبثتلیاسُیپسیسَثلاست.ثٌبثِاستستلاٍ،سجهظًسگشلیحَظُهيیا
یٍختِزضالگَّتبيیوِثِثبضظتطیاسُیلبثلاستٌتبجاظهشبّسُاست؛پسبیهشبّسٍُ

.(1981:28)سَثل،زّسیهظطفذَزضاًشبىه
ِیاستتوتِاظزضیگتطیهحمكزعیششليیه ّچت ،«ژیوستتپطستت»هثتلیویهفتب
وتطزُاستت.یضاثطضستیستجهظًتسگسُیپس«یلسضتفطٌّگ»ٍ«سأییتیسبظٍوبضّب»
عیتٍتَظسیتتَلیاستتثتطایالِیّنٍستیاستوِسجهظًسگيیاعیشیطیگدِیًت

استعیٍتَظسیتَلیًُحَيیزضسطَحهرتلفخبهعٍِّنحبطلایلسضتِفطٌّگ
استتستلیٌتیچسیتَیز.(1391:6ثًِملاظهحوسی،زازّیطٍهحوسی،1987:253ع،ی)ش
سجهیاطلیّباست.هشرظِ«هظطفیسبظهبىاختوبع»ّوبىیوِسجهظًسگوطز
كیتتَاىثِتدطثِاظططیّبضاهحِیلطبیّب،ذَزّبٍاحسبسبتّوچَىسطحیظًسگ
پتژٍّشيی.زضا(2002:11،یٌی)چافطازهطبلعِوطزیٍهظطففطٌّگِیسطهبیثطضس
یٍهعٌبسبظیبثیتیهرتلفَّیٌسّبیفطاٌسُثبظتبثظًسگیجهاستوِسيیثطاسیوأت

زتلتزاضز.یگطٍُاختوبعبیفطزژیٍتشرضٍپطستعیاستٍثطتوبیگطٍاًتربة


 : چاسچَب ًظشی هَسد استفادُ دسپژٍّص تِ تفکیک هتغیشّای کلیذی0ی  ضواسُجذٍل 
 پرداز ًظریِ هتغير

 تَسدیَپیش  سشهایِ فشٌّگي

 دیَیذ چیٌي ،هیطلي ضیض ،هیطل سَتل ،آًتًَي گیذًض سثک صًذگي


هٌبسجبتستطهبیِفطٌّگتیٍستجهی(ثِثطضس1391)یٍهحوسطیزازّ،یهحوس
ِ.ظًسگیزضهیبىشْطًٍساىطجمِهتَسطشْطستٌٌسج،وطزستتبىپطزاذتٌتس ّتبییبفتت

ثبسجهظًسگیضاثطِهثجتتزّسوِثیيسطهبیِفطٌّگیٍاشىبلآىپژٍّشًشبىهی
ستطهبیِ»چٌیيزضثیياشىبلهرتلفسطهبیِفطٌّگیًتَسٍهعٌبزاضیٍخَززاضز.ّن

.یعٌیثتبافتعایشستطهبیِضازاضزثیشتطیيضاثطِثبسجهظًسگی«فطٌّگیتدسنیبفتِ
شَز.هیتطفطٌّگی،سجهظًسگیافطازپیچیسُ

طهبیِفطٌّگیٍسجهظًسگیظًبىشْطس»(ثبعٌَاى1391ًتبیحپژٍّشاسوبعیلی)
ًشبىزازّطیهاظاثعبزسطهبیِفطٌّگی)شٌّی،عیٌی،ًْبزی(ثبسجهظًتسگی«شیطاظ

ظًبىهتأّلشْطشیطاظضاثطِزاضز.
زاضیزاشتِاستت.ثتسیيچٌیيسطهبیِفطٌّگیثبسجهظًسگیظًبىضاثطِهعٌیّن

شَز.تطهییبثس،سجهظًسگیظًبىهسضىهعٌیوِّطچِسطهبیِفطٌّگیهسضىافعایش
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یسطهبیِفطٌّگتیٍ(زضپیوبیشیثِثطضسیضاثط1394ِگٌدی،حسیيثطٍوطیویبى)
زٌّتسثتیيستطهبیِسجهظًسگیزضثیيهطزاىشْطظاّساىپطزاذتٌس.ًتبیحًشتبىهتی

ظًسگیسٍَسطهبیِفطٌّگیسٌتیثبسجهفطٌّگیهسضىثبسجهظًسگیهسضىاظیه
زاضیٍخَززاضز.سٌتیاظسَیزیگط،ضاثطِهستمین،هثجتٍهعٌی

سجهظًسگیٍتفتبٍتزضاًترتبةثتبظاضوتبض»یپژٍّشی(زضهمبل2002ِّبوین)
ثیطثسعاییثطاًترتبةأزّسوِتطخیحبتسجهظًسگیتًتبیحتحمیمبتًشبىهی«ظًبى

هیتبىوبضهٌتساىظىزضهشتبخلذتبصًَسشغلظًبىزاضزٍتٌَسزضسجهظًسگیزض
پبیگتبُ»(زضهمبلِایثبعٌتَاى2007ٍلت(لبثلهالحظِاست.تَضذ)ٍلتًٍیوِ)پبضُ

ثتِایتيًتیدتِضستیسُاستتوتًِتَسفعبلیتت«اختوبعیٍهظطفوبتّبیفطٌّگی
التظبزیٍهٌعلتشغلافطاززضوشَضوبًبزاثبسجههظطفوبتّبیفطٌّگتیضاثطتِ

)وطزیًٍیعزضآهسٍتحظیالتآًبىهؤثطثطًحَُهظطفوبتّبیفطٌّگیاستزاضز
.(1391:28ٍّبزیعازُ،
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 فرضيبت پژٍّص
یثتتطستتجهظًتتسگّتتل(أی)ستتي،هحتتلتَلتتسٍٍضتتعیتتفتتطزیّتتبیژگتتیٍ-1

 .زاضزطیثأخبًجبظاىت
ثیطزاضز.أسطهبیِفطٌّگیثطسجهظًسگیخبًجبظاىت-2
 

 تعریف هتغيرّب
زاًس.ایيضفتبضّتبٍیليزضخبیی،سجهظًسگیضاالگَیضفتبضخوعیهیسجهظًسگی:

(1899:360)ٍیلتي،ّتبیفىتطیّستتٌساظخٌسضستَمٍعتبزاتاختوتبعیٍضٍ 
ستتجهثیشتتطیيتَاًتتبییضاثتطایاضا تتِ»وٌتس:ثَضزیتَ،ستجهضاچٌتتیيتَطتیفهتتی

ّبضازضذَزذالطِوطزُاست)هبًٌسیههعبزلِوتِّبییزاضزوِّوِفعبلیتٍیژگی
.(1948:53)ثَضزیَ،«یههٌحٌیزضآىذالطِشسُاست(


 ساصی سثک صًذگي : جذٍل ضاخص8 ی ضواسُجذٍل 

 ضبخص 

سته
واب

یر 
متغ

 

ک
سب

 
گی

زند
 

 آساهص ٍ هعٌاداسی دس صًذگي
 سالهت جسواًي

عالقوٌذی تِ ٍسصش
 ّذفوٌذی دس صًذگي

 سفتاس تیي فشدی


زاشتيشا متِ،یهتعبلیاظشٌبذتٍازضانفطٌّگٌٍّطّبعجبضتیفطٌّگِیسطهب
یًتَعیفطٌّگتِیستطهب.(1386:47،ی)فبضتلاستتهتٌبستتعولیّبَُیذَةٍش

ّطگًَِثطعالٍُیاضظ فطٌّگوٌٌسُيیتأهبیوٌٌسُطُیوٌٌسُ،شذاستوِهدسنییزاضا
.(1382:68،ی)تطاسجزاشتِثبشستَاًسیاستوِهیاضظ التظبز


  يفشٌّگ ِ یسشهاساصی  : ضاخص1ی  ضواسُجذٍل 

 تجسن یبفتِ

 ()ثدًی ٍ فردی

 هْبرت ذٌّی

 هْاست دس تیاى هطالة دسسي

ی
عيٌ

 

 فشٌّگيهصشف کاالّای 
 تولک کاالّای فشٌّگي

 عالقوٌذی تِ ٌّش

 هذاسک تحصیلي ًْبدی
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 پژٍّصرٍش 
 جبهعِ آهبری، حجن ًوًَِ

خبًجبظاىستبويشتْطیِیپژٍّش،وليیایخبهعِآهبضضٍ پژٍّشپیوبیشیاست.
.پساظتعییيضتطیتاطویٌتبىٍاستًفط1395،3000اطفْبىوِزضسبلآثبزًدف

زضًفطزضًظطگطفتِشس.400خبهعِ،حدنًوًَِثباستفبزُاظفطهَلوَوطاىٍاضیبًس
آثبز،.ثبّوىبضیثٌیبزشْیسًدفاستگیطیتظبزفیسبزُپژٍّشحبضطضٍ ًوًَِ

اذصشس.ثطاسبسلیستآهبضیثٌیبزّباطالعبتآهبضیخبًجبظاىثطایتىویلپطسشٌبهِ
پصیطشتس.زضپتژٍّشىثطایتىویلپطسشٌبهِ،اهىبىآثبز،زستطسیثِخبًجبظاشْیسًدف

آٍضیاطالعبتاظزٍپطسشٌبهِاستفبزُشتسُاستت.ایتياثعاضّتبیحبضط،ثطایخوع
گیطیشبهلپطسشٌبهِاستبًساضزسطهبیِفطٌّگیثَضزیٍَپطسشٌبهِهحمكسبذتِاًساظُ

ِاستفبزُشتسُاستت.ثٌسیاًَاسسطهبیاظزیسگبُثَضزیَزضتمسینسجهظًسگیاست.
تدسنیبفتِیبسطهبیِثسًیٍفتطزی-1پطسشٌبهِسطهبیِفطٌّگیثَضزیَزضسِشبذض:
تولته،عیٌی)هظطفوبتّبیفطٌّگی-2)هْبضتشٌّی،هْبضتزضثیبىهطبلتزضسی(

استت.پطسشتٌبهًِْبزی)هتساضنتحظتیلی(-3عاللوٌسیثٌِّط(،وبتّبیفطٌّگی
ایّطگع،گتبّی،هعوتَتً،گعی4ٌِسؤالاستوِزضطیف47خبًجبظاىشبهلسجهظًسگی

ی،فتطزيیضٍاثتطثتی،آضاهتشٍهعٌتبزضظًتسگّتبیاخلتططاحیشسُاستٍهؤلفِ
هَضزسٌدشلطاضزازُاست.یخبًجبظاىضاضفتبضیّبیژگیٍیٍفطزثْساشت،ٍضظ 


 اعتجبر ٍ پبیبیی
ّبتَسطاسبتیسذجطُتأییسشسُاست.ثطایپطسشٌبهِزضپژٍّشحبضطضٍاییطَضی

هشرضوطزىپبیبییپطسشٌبهِاظضطیتآلفبیوطًٍجبخاستفبزُشسُاست.


 آهبر تَصيفی
افطازپبسرگَثیشتطاظ%5/43سبل،50تب39زضگطٍُسٌیپبسرگَیبىخبًجبظاظ49%
زیگط%5لیسبًسٍ%31ززیپلن،افطا%5/58ثبشٌس.سبلهی39ووتطاظ%5/7سبل50ٍ

ثبظًشستِّستتٌس.ثتبتَختِثتًِتتبیح%13شبخلٍ%5/64ثبشٌس.ثبتتطاظلیسبًسهی
.ثِایيهعٌتیوتِاست75/0ٍاًحطافهعیبضآى07/3خسٍلهیبًگیيسطهبیِفطٌّگی

.استعاللوٌسّبیسطهبیِفطٌّگیزضحسهتَسطهیبًگیي
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 سشهایِ فشٌّگي پاسخگَیاى تشحسةتَصیع : جذٍل 4ی  ضواسُجذٍل 

 

 ّب فراٍاًی

ي
گي

يبً
ه

ف 
را

ح
اً

 

بر
عي

ه
 

خ
ًجب

رٍ
 ك

فب
آل

ی  
خيل بد
زی

بد 
زی

ط 
َس

هت
 

ی  كن
خيل  كن

 ِ
هبی

سر
 

ی
ٌگ

رّ
ف

 

 عالقِ ثِ هَسيقی
 171/1 01/1 8/1 81/1 11/1 ًسثي

17/1 71/1 8/1 

 11 61 81 98 81 هطلق

عالقِ ثِ ًقبضی ٍ 

 خطبطی

 84/1 8/1 01/1 81/1 00/1 ًسثي

 96 81 61 011 44 هطلق

ثبزدید از هَزُ ٍ 

ًوبیطگبُ ّبی 

 ٌّری

 08/1 1/1 11/1 01/1 19/1 ًسثي

 84 081 081 14 16 هطلق

هطبلعِ هجالت ٍ 

 رٍزًبهِ ّب

 0/1 14/1 88/1 8/1 001/1 ًسثي
 41 016 88 81 48 هطلق

هْبرت در اًتقبل 

 دیگراىهفبّين ثِ 

 16/1 18/1 19/1 81/1 09/1 ًسثي
 84 18 016 98 76 هطلق

ثبر ٌّری ٍ آٍجَد 

 هجسوِ در خبًِ

 01/1 10/1 18/1 09/1 0/1 ًسثي
 41 084 088 76 41 هطلق

عالقِ ثِ 

 ًَیسٌدگی

 81/1 06/1 8/1 07/1 041/1 ًسثي
 011 44 81 68 18 هطلق

داضتي هدرک 

تحصيلی در زثبى 

 خبرجی

 11/1 01/1 19/1 181/1 19/1 ًسثي

 8 61 046 14 16 هطلق

 084/1 80/1 87/1 086/1 01/1 هیاًگیي عالقوٌذی فشٌّگي

 
 آزهَى فرضيِ

زاضز.ثیطأثطسجهظًسگیخبًجبظاىت(ّل،هحلتَلسٍسيأٍضعیتت)ّبیفطزیگیژٍی
ّلثطشبذضآضاهشٍأهتغیطّبیسي،هحلتَلسٍت،ًتبیحضگطسیًَیثِثبتَخِ

.sig<0.05اظیط؛ثیطزاضزأضفتبضثیيفطزیتهعٌیزاضیزضظًسگی،ّسفوٌسیزضظًسگی،
ٍ(beta=0.245)هحلتَلسثیشتطیيٍظىزضشتبذضآضاهتشٍهعٌتبزاضیزضظًتسگی

ضّسفوٌتسیزضّلثیشتتطیيٍظىزأچٌیيٍضعیتتزاضز.ّن(363/0)ضفتبضثیيفطزی
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(ٍعاللوٌسیثتٍِضظ زاضز.زضشتبذضعاللوٌتسیثتٍِضظ =28/0beta)ظًسگی
زاضز.ثیطأهتغیطسيت


 ّای فشدی : جذٍل آصهَى سگشسیَى ٍیژگي1  ی ضواسُجذٍل 

هتغيرّبی 

 هستقل

 خرٍجی هدل رگرسيًَی

R 
دٍرثيي 

 ٍاتسَى

ّبی  ضبخص

 سجک زًدگی
ضرایت غير 

استبًدارد 

 ثتب

ضرایت 

استبًدارد 

 (beta) ثتب
T Sig 

677/1 هقذاس   174/4  111/1  

96/0  2/2 

آرامص و معنا 

داری در 

 زندگی

11/1 سي  096/1  874/8  111/1  

-816/1 هحل تَلذ  841/1-  481/1-  110/1  

9/1 تاّل  088/1  7/1  114/1  

811/4 هقذاس   709/1  111/1  

91/0  رفتار بین فردی 4/2 
80/1 سي  008/1  768/0  81/1  

-191/0 هحل تَلذ  161/1-  164/1-  111/1  

96/1 تاّل  81/1  1/1  11/1  

180/8 هقذاس   918/1  111/1  

44/0  4/1 
عالقمندی به 

 ورزش

114/1 سي  147/1  660/1  101/1  

-866/1 هحل تَلذ  019/1-  074/8-  110/1  

4/1 تاّل  4/1  0/1  11/1  

499/4 هقذاس   181/04  111/1  

96/0  1/2 
هدفمندی در 

 زندگی

-104/1 سي تاّل  804/1-  011/1-  118/1  

-810/1 هحل تَلذ  079/1-  171/8-  100/1  

10/1 تاّل  88/1  7/8  110/1  

 
 دارد ثيرأسرهبیِ فرٌّگی ثر سجک زًدگی جبًجبزاى ت

ستبظیشتسُ)ثسًیٍفطزی(،عیٌتیًٍْتبزیشتبذضسطهبیِفطٌّگیثِتدسنیبفتِ
وبضگیطیضگطسیَىچٌسگبًِعسمضاثطِّنذطیثیيهتغیطّبیهستملِثاست.لجلاظ
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)هْبضتشٌّی،هْبضتزضثیبىهطبلت،تولهوبتّبیفطٌّگی،عاللوٌتسیثتٌِّتطٍ
ظیطاهمتبزیطٍضتعیتشتبذض،؛زضخسٍلظیطًشبىزازُشسُاستهساضنتحظیلی(

چٌتیيطّبیهستملاست.ّنعسمّورطیثیيهتغییزٌّسُوًِشبىاست.15ووتطاظ
سبظز.ضگطسیَىضاثطایپیشثیٌیهٌبستهیهمبزیطثبتیتَلطاًس،


 : جذٍل عذم ساتطِ ّن خطي تیي هتغیشّای هستقل6ی  ضواسُجذٍل 

 

 ثررسی عدم راثطِ ّن خطی ثيي هتغيرّبی هستقل

هْبرت 

 ذٌّی

هْبرت در ثيبى 

 هطبلت درسی

 كبالّبی هصرف

 فرٌّگی

تولک كبالّبی 

 فرٌّگی

عالقوٌدی 

 ثِ ٌّر

هدرک 

 تحصيلی

 98/1 88/1 89/1 9/1 781/1 87/1 تَلراًس

ٍضعيت 

 ضبخص
04/6 94/7 97/9 018/00 44/08 4/01 


ثبتَختِثتِهسُاست.آثبعسمّنذطیهتغیطّبیهستملًتبیحضگطسیًَیزضظیط

وبتّتبیفطٌّگتی،عاللوٌتسیثتٌِّتطٍهتساضن،هظتطفخسٍلظیطهْبضتشٌّتی
ثبتَختِثتِلستوتزٍمختسٍل.ثیطزاضزأتحظیلیثطآضاهشٍهعٌبزاضیزضظًسگیت

هظطفوبتّبیفطٌّگی،تولهوبتّبیفطٌّگی،عاللوٌسیثتٌِّتطٍهْبضتشٌّی،
ِثتبتَختِثت.ثیطزاضزأهساضنتحظیلیثطشبذضضفتبضثیيفطزیاظسجهظًتسگیتت

لسوتستَمختسٍلهْتبضتزضثیتبىهطبلتتزضستی،هظتطفوبتّتبیفطٌّگتیٍ
ثیطزاضز.ثتبتَختِثتِأهٌسیثٍِضظ اظستجهظًتسگیتتِهٌسیثٌِّطثطعاللِعالل

لسوتچْبضمختسٍلهْتبضتزضثیتبىهطبلتتزضستی،تولتهوبتّتبیفطٌّگتیٍ
زٍضثتیيسگیاثتطزاضز.هٌسیثٌِّطثطّسفوٌسیزضظًسگیاظشبذضسجهظًتِعالل

زاضزثٌتبثطایيوفبیتت،2ٍاتسَىثطایّطچْبضشبذضسجهظًسگیهمتبزیطًعزیته
وٌس.ییسهیأهسلضگطسیًَیضات
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 : جذٍل سگشسیَى چٌذگاًِ سٌجص اتعاد سشهایِ فشٌّگي تا اتعاد سثک صًذگي7  ی ضواسُجذٍل 

 اثعبد سرهبیِ فرٌّگی

 R خرٍجی رگرسيَى چٌدگبًِ

ى
سَ

ٍات
ي 

رثي
دٍ

 

ص
خ

ضب
 

ک 
سج

ی 
ّب

ی
دگ

زً
 

ضرایت 
غيراستبًدارد 

 ثتب

ضرایت 

 استبًدارد

 ثتب
T Sig  

100/1 هقذاس ثاتت    0/7  111/1  

44/0  2 

گی
زند

در 
نا 

 مع
ص و

رام
آ

 

 تجسن یافتِ

تذًي ٍ )

 (فشدی

806/1 هْاست رٌّي  040/1  6/0  198/1  

هْاست دس تیاى 
 هطالة دسسي

181/1  189/1  8/0  886/1  

ٌي
عی

 

کاالّای  هصشف
 فشٌّگي

189/1  081/1  0/8  110/1  

تولک کاالّای 
 فشٌّگي

178/1  119/1  4/1  616/1  

-411/1عالقوٌذی تِ ٌّش  861/1-  1-  111/1  

-461/1 هذاسک تحصیلي ًْادی  149/1-  0/4-  111/1  

 

110/4 هقذاس ثاتت   404/8  111/1  

44/02 

دی
 فر

ین
ر ب

فتا
ر

 

 تجسن یافتِ

) تذًي 

 ٍفشدی(

404/1 هْاست رٌّي  849/1  011/1  118/1  

هْاست دس تیاى 
 هطالة دسسي

109/1  109/1  886/1  771/1  

 عیٌي

هصشف کاالّای 
 فشٌّگي

688/1  149/1  174/4  111/1  

تولک کاالّای 
 فشٌّگي

488/1-  091/1-  414/8-  101/1  

-681/1عالقوٌذی تِ ٌّش  118/1-  181/4-  111/1  

-474/1 هذاسک تحصیلي ًْادی  189/1-  108/4-  111/1  

099/8 هقذاس ثاتت    911/8  111/1  

43/0  1.6 

ش
رز

ه و
ی ب

ند
قم

عال
 

 تجسن یافتِ

) تذًي 

 ٍفشدی(

117/1 هْاست رٌّي  101/1  010/1  981/1  

هْاست دس تیاى 
 هطالة دسسي

160/1  040/1  777/0  177/1  
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 عیٌي

هصشف کاالّای 
 فشٌّگي

080/1  041/1  188/0  197/1  

تولک کاالّای 
 فشٌّگي

90/1-  198/1-  118/0-  114/1  

-000/1 عالقوٌذی تِ ٌّش  041/1-  101/0-  199/1  

-111/1 هذاسک تحصیلي ًْادی  188/1-  971/1-  118/1  

911/8 هقذاس ثاتت    94/01  111/1  

4/01.6 

گی
زند

در 
ی 

ند
فم

هد
 

 تجسن یافتِ

 )تذًي ٍ

 فشدی(

117/1 هْاست رٌّي  100/1  007/1  917/1  

هْاست دس تیاى 
 هطالة دسسي

118/1-  011/1-  896/0-  19/1  

 عیٌي

هصشف کاالّای 
 فشٌّگي

188/1-  119/1-  411/1-  668/1  

تولک کاالّای 
 فشٌّگي

014/1  098/1  117/8  141/1  

-070/1 عالقوٌذی تِ ٌّش  861/1-  788/8-  117/1  

111/1 هذاسک تحصیلي ًْادی  011/1  010/0  878/1  


ثِووهتحلیلهسیطثطاسبسالگَیثطاظ زازُشتسُزضضگطستیَىچٌسگبًتِثتط

هٌتسیثتِِزاضیزضظًسگیعاللهجٌبیضطایتاستبًساضزثتبزضشبذضآضاهشٍهعٌی
اثطاتخیطهستمینزاضزٍهیعاى407/0هٌسیثٌِّطِعاللیطهستمینضااظأثتٌّطثیشتطیي

چٌتیيزض.ّتناستت-2/0زاضیاظهستیطعاللوٌتسیثتٌِّتطشبذضآضاهشٍهعٌی
(ثتطهتغیتط383/0)هستتمینثیطأشبذضضفتبضثیيفطزیهساضنتحظتیلیثیشتتطیيتت

/(ضاثطسالهت357)هستمینثیطأچٌیيهتغیطپبیگبُالتظبزیثیشتطیيتٍاثستِزاضز.ّن
ضاثطشتبذضّسفوٌتسیزض(-226/0)ثیطهستمینأسيثیشتطیيتخسوبًیزاضز.هتغیط

(-082/0)ثیطگتصاضستيأظًسگیزاضزوِهیعاىاثطاتخیطهستتمیناظهستیطهتغیطستيت
هٌسیثٌِّطثیشتتطیيٍظىِهٌسیثٍِضظ ،هتغیطهستملعاللِاست.زضشبذضعالل

هٌتسیثتٌِّتطِغیطهستملعالل(ٍهیعاىاثطاتخیطهستمیناظهسیطهت-164/0)ضازاضز
.است(08/0)
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 ثیش هتغیّش ّای تحقیقأ: جذٍل تشسسي ت8 ی ضواسُ جذٍل
هتغير 

 ٍاثستِ
 هتغير هستقل

اثرات 

 هستقين
 اثرات غيرهستقين

گي
ًذ

س ص
ی د

داس
ٌا 

 هع
ٍ 

ص 
ساه

آ
 

 - 008/1 هْاست دس تیاى هطالة دسسي

 (08/1) (1/1) ;19/1 080/1 هصشف کاالّای فشٌّگي

 -066/1 کاالّای فشٌّگيتولک 
004/1-; (1/1()066/1-(+)1/1()066/1-) 

(4/1()47/1) 

 (47/1()4/1()-417/1(+)1/1()-417/1;)-8/1 -417/1 عالقوٌذی تِ ٌّش

 (879/1()1/1()47/1;)14/1 879/1 سي

 - -069/1 هحل تَلذ
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 (47/1()87/1()-08/1;)-188/1 -081/1 تاّل

ًي
وا

جس
ت 

اله
س

 

 -818/1 هْاست رٌّي
018/1-(;8/1-()87/1(+)8/1-()1/1(+)8/1-) 

(4/1()1/1(+)8/1-) (47/1)- 

 - -117/1 اجتواعي ـ پایگاُ اقتصادی

 (87/1()-88/1;)-171/1 -869/1 تاّل

 ِ
ی ت

ٌذ
قو

عال
ش

سص
ٍ

 

 - 016/1 هْاست دس تیاى هطالة

 (47/1()4/1()-064/1(+)-064/1()1/1;)-18/1 -064/1 عالقوٌذی تِ ٌّش

 - 016/1 پایگاُ افتصادی

دس 
ی 

ٌذ
فو

ّذ
گي

ًذ
ص

 

 (47/1()1/1()-886/1;)-188/1 -886/1 سي

 - -087/1 هحل تَلذ

 (87/1()-80/1;)-16/1 -801/1 ّلأت

دی
فش

ي 
س تی

فتا
س

 

 (1/1()17/1;)09/1 167/1 هصشف کاالّای فشٌّگي

 - -078/1 تولک  کاالّای فشٌّگي

 (47/1()4/1()-09/1(+)-09/1()1/1;)-0/1 -088/1 عالقوٌذی تِ ٌّش

 - -181/1 هذاسک تحصیلي

 - -080/1 اجتواعي ـ پایگاُ اقتصادی

 (47/1()11/1()08/1;)181/1 088/1 سي

 - -008/1 هحل تَلذ

 
 گيری ًتيجِ

ّسفاظاًدبمایيپژٍّشثطضسیعَاهلاختوبعیهؤثطثطسجهظًسگیخبًجبظاىشْط
هتغیطّبیستي،ًتبیحًشبىزازوِ.است07/3سطهبیِفطٌّگیهیبًگیيآثبزاست.ًدف

زاضیزضشتبذضآضاهتشٍهعٌتیسجهظًسگیثبّلثطأٍت)شْط،ضٍستب(هحلتَلس
هحلتَلسثیشتطیيهیتبًگیي.سًثیطزاضأظًسگی،ّسفوٌسیزضظًسگی،ضفتبضثیيفطزیت

چٌتیيٍضتعیتاضز.ّتنٍضفتبضثیيفطزیززضشبذضآضاهشٍهعٌبزاضیزضظًسگی
ّتبییبفتِهٌسیثٍِضظ زاضز.ِّلثیشتطیيهیبًگیيزضّسفوٌسیزضظًسگیٍعاللأت

همتسسچٌتیيثتبًتتبیحّتنّورَاًیزاضز.(2001)ٍیلایيفطضیِثبًتبیحهطبلعبت
.(ّوسَاست1391)اسوبعیلیٍ (1391ٍّوىبضاى)خعفطی
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استفبزُشس.ضگطسیًَیتحلیلسجهظًسگیاظثیطسطهبیِفطٌّگیثطأثطایثطضسیت
هٌسیثتٌِّتطٍهتساضنِهظطفوبتّبیفطٌّگی،عاللهْبضتشٌّی،ًتبیحًشبىزاز

هٌتسیثتٌِّتطثیشتتطیيوِعاللِثیطزاضزأتحظیلیثطآضاهشٍهعٌبزاضیزضظًسگیت
گتی،هظتطفوبتّتبیفطٌّگتی،تولتهوبتّتبیفطٌّچٌتیي،ثیطضازاضااست.ّتنأت

ثیطأهٌسیثٌِّطٍهساضنتحظیلیثطشبذضضفتبضثیيفطزیاظسجهظًسگیتتِعالل
هٌسیثٌِّتطٍهظتطفوبتّتبیفطٌّگتیعاللِثطایایيهتغیطّبیهستملالجتِزاضز.

ًتبیححبویاظآىاستوِستطهبیِفطٌّگتیثتطستجهثیشتطیيهیبًگیيضازاضااست.
(،1394ًتبیحایيپژٍّشثبپتژٍّشگٌدتیٍّوىتبضاى)ثیطزاضز.أظًسگیخبًجبظاىت

ّوسَاست.(1391)یٍهحوسطیزازّ،یهحوس
سیتثبظتَلزضظًسگیپیچیسُشتْطی،ذَزضازا وبًیفطٌّگِیسطهبگفتوِتَاىیه
ثطأسجهظًسگیشْطیاظتغییطاتالتظبزیتاختوبعیٍفطٌّگتیخَاّتعهتت.وٌسیه

تاست.اظآًدبییوِ ستطهبیِفطٌّگتییىتیاظاًتَاستوبیعیبفتتِتغییتطاتالتظتبزی
ثیطگتصاضاستت.أشتَزٍثتطآىتاختوبعیٍفطٌّگیاست،زضسجهظًسگیهتجلَضهی

وٌتس.ایتيّتبیهتفتبٍتظًتسگیشتْطیضاثتبظتَلیتسهتیّبیفطٌّگی،سجهتفبٍت
تغییتطاتگستتط هتَضزثطضستی،ّوتطاُثتبخبًجتبظاىهظطففطٌّگتیّبزضتفبٍت

ثبظًوتبییشتسُستجهظًتسگیآثتبز،زضشْطًشیٌیٍهسضىشسىظًسگیزضشْطًدف
آثتبز،ستجهظًتسگیشتْطیخبًجتبظاىضااست.سطهبیِفطٌّگیخبًجتبظاىشتْطًدتف

ثبظتَلیسوطزُاست.
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.اضشسوبضشٌبسیی،ُعلَماختوبعزاًشىستزاًشگبُعالهِطجبطجب یتٍفٌبٍضی
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