
 

  

 ساله شهر تهران ۰۳تا  ۰۳ و افراد سالم تنی روانهای ناسازگار اولیه در افراد مبتال به اختالالت  مقایسه طرحواره

 1فبعٕٝ ایعزی

 چکیده

ٔب ضا تغییط زٞٙس. یىی  زٞی تٛا٘ٙس ٘حٜٛ ٚاوٙف ٞبی ٔب ٔی ٞؿتٙس. افىبض ٚ ٞیجبٖتٙی  ضٚاٖٞسف: افطاز ظیبزی زض جبٔؼٝ ٔجتال ثٝ اذتالالت 

، ٞبی جؿٕب٘ی ٘یط ظذٓ ٔؼسٜ زٞس ٔست ٚ ٚلٛع ایٗ ثیٕبضی ٛاٞس ظیبزی ٚجٛز زاضز وٝ ٘كبٖ ٔیٞبی ثس٘ی ٔب ثیٕبضی اؾت. ق اظ ٚاوٙف

ثبقس، ٚ احتٕبَ زاضز  ٔیی ٔب ٞب حیط افىبض ٚ ثبٚضٞب ٚ ٞیجبٖیی ثبقٙس وٝ تحت تبٞب ؾُ ٚ آؾٓ ٚاوٙف ، ؾطعبٖ ، ثیٕبضی لّجی وطٚ٘طی

زض افطاز ؾبِٓ ٚ  ٞب پػٚٞف حبضط ثٝ ٔمبیؿٝ ایٗ عطحٛاضٜ حیطٌصاض ثبقس.أی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ زض افىبض ٚ احؿبؾبت ایٗ ثیٕبضاٖ تٞب عطحٛاضٜ

 ٘مف زاضز. تٙی ضٚاٖی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ زض اذتالالت ٞب فطضیٝ ٔب ایٗ اؾت وٝ عطحٛاضٜ پطزاذتٝ اؾت. تٙی ضٚاٖافطاز ٔجتال ثٝ اذتالالت 

وّیٙیه زضٔب٘ی زض قٟط تٟطاٖ ثب  ۰۳ؾبِٝ ثٝ نٛضت ٕ٘ٛ٘ٝ زض زؾتطؼ اظ  ۰۳تب  ۰۳ثیٕبض ۰۳زض ایٗ ٔغبِؼٝ تٛنیفی ٞب: ٔٛاز ٚ ضٚـ

 GHQٝ ٘فط وٝ ثط اؾبؼ پطؾكٙبٔ ۰۳ی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ یبً٘ ضا پط ٕ٘ٛز٘س. ؾپؽ ثٝ ٞب پطؾكٙبٔٝ عطحٛاضٜ ، تٙی ضٚاٖتكریم اذتالالت 

ٔؿتمُ ثیٗ ایٗ زٚ ٌطٜٚ ٚ ثب اؾتفبزٜ  tثط اؾبؼ آظٖٔٛ  ٞب ٘یع پطؾكٙبٔٝ اجطا قس. زازٜ ، ؾبِٓ تكریم زازٜ قسٜ ثٛز٘س » ٔیؾالٔت ػٕٛ»

 ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت. SPSSاظ 

ثی اػتٕبزی ـ  ، ٔحطٚٔیت ٞیجب٘ی ، قسٌی ی عطز ـ ضٞبٞب ضٌٜطٜٚ ثیٕبض زض عطحٛا ، ٌطٜٚ ۲ٔؿتمُ ثیٗ  tثط اؾبؼ ٘تبیج آظٖٔٛ  ٞب : یبفتٝ

 ، پصیطـ جٛیی ـ جّت تٛجٝ ، اعبػت ، آؾیت پصیطی ثٝ ضطض یب ثیٕبضی ، ثی وفبیتی ـ ٚاثؿتٍی ، قىؿت ، ٘مم ـ قطْ ، ثسضفتبضی

ایٗ  تٙی ضٚاٖؾطؾرتب٘ٝ، ٔٙفی ٌطایی ـ ثسثیٙی ٚ تٙجیٝ تفبٚت ٔؼٙبزاضی ثب ٌطٜٚ ؾبِٓ زاقتٙس.یؼٙی ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ اذتالالت ٔؼیبضٞبی 

یب ظیطثٙبی ثسثیٙی ٚ زضٔب٘سٌی ٌطٜٚ ثیٕبض ٚ یب ػبُٔ اؾتطؼ زض  ٞب ی ٘بوبضآٔس ضا ثیكتط اظ ٌطٜٚ ؾبِٓ زاقتٙس. ایٗ عطحٛاضٜٞب عطحٛاضٜ

 زٜ اؾت.ثٛ ٞب ظ٘سٌی آٖ
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ی قٙبذتی ٔٙجط ثٝ تكىیُ ثبٚضٞبی غیطٔٙغمی ٚ ازضان ثس اظ ز٘یب ٞب ی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ ثٝ ػٙٛاٖ ظیطؾبذتٞب عطحٛاضٜ ٘تیجٝ ٌیطی:

ی فیعیىی ٞب قٛز ٚ ٔؿتمیٓ ٚ غیطٔؿتمیٓ ٔٙجط ثٝ آؾیت ٔیؾغٛحی اظ ٞیجبٖ ٔٙتكط  ، قٛ٘س ٔیفؼبَ  ٞب وٝ ایٗ عطحٛاضٜ ٔیقٛز. ٍٞٙب ٔی

 (۰۰۱۱ ، ٚیتجٛضٖ ، ِجیٗٞب قٛ٘س. ) ٔیٚ ضٚا٘ی 

لبئُ ٞؿتٙس.  تٙی ضٚاٖی ػهجی ٚ ٞب زض ایجبز ثیٕبضی ٞب افىبض ٚ عطحٛاضٜ ، ثبٚضٞب ، ای ضا ثطای ػٛأُ قٙبذتی قٙبؾبٖ ٘مف ػٕسٜ ضٚاٖ

٘بأیسی ٚ زضٔب٘سٌی ضا زض  ، ؾجه تجییٙی ثسثیٙب٘ٝ ، تٛا٘س اؾتطؼ، ٍ٘طـ ٘بوبضآٔس ٔیی ٘بؾبظٌبض ٞب عطحٛاضٜ (۰۰۱۰جؼفط  ، ثٛاِٟطی)

ی فیعیِٛٛغیىی زض فطز قٛز ٞب ی جؿٕب٘ی ٚ ٘بتٛا٘یٞب تٛا٘س ٔٙجط ثٝ ثیٕبضی ٔیٚ ضٚیسازٞبی ٔرتّف ظ٘سٌی فؼبَ وٙس ٚ ایٗ  ٞب ٔٛلؼیت

 وٝ ػبُٔ ضٚاٖ قٙبذتی زض آٖ زذیُ ثٛزٜ اؾت.

 ۲تٙی ضٚاٖ، اذتالالت ۰ی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝٞب عطحٛاضٜ ی کلیدی:ها واشه

 ه مقدم

قسیستطیٗ حبِت تٛؾظ شٞٗ ایجبز  لطاض زاضز یب زض ۰ٚ ٞیجبٖ 4ٚ افىبض ۰ثٝ نٛضت اذتالَ ثس٘ی وٝ تحت تأحیط شٞٗ تٙی ضٚاٖاذتالالت 

 (۰۸۱۱ ، ٔیّط ، ٔبتبضاظٚ ، ٚیؽ ، اؾتٖٛقٛز، تؼطیف قسٜ اؾت. ) ٔی

ٚ ضٚیسازٞبیی وٝ  ، قٙبذتٝ قسٜ ٚجٛز زاقتٝ ثبقسٌیطز وٝ یه اذتالَ یب آؾیت جؿٕب٘ی  ٔیظٔب٘ی نٛضت  تٙی ضٚاٖتكریم اذتالَ 

ٚ ثبٚضٞب  ۱قٙبذتی ، 6لجُ اذتالَ ٚالغ قسٜ ٚ ثٝ قطٚع ٚ ٚذیٓ تط قسٖ آٖ وٕه وٙٙس. ػٛأُ ضٚا٘ی ، اظ ٘ظط ضٚاٖ قٙبذتی ٔؼٙبزاض ٞؿتٙس

یی ٘ظیط ٞب تحت تأحیط لطاض زٞٙس. زؾتٍبٜی ػضٛی ٞب ٔتؼسز ضا زض تؼساز ظیبزی اظ زؾتٍبٜ ۱تٛا٘ٙس قطایظ جؿٕب٘ی ٔیی فطز ٞب ٚ عطحٛاضٜ

بٖ ٘مف ػٕسٜ قٙبؾ ضٚاٖأطٚظٜ . (۰۰۱6،  ؾّیٍٕٗ ، ضٚظٟ٘بٖ) ٚ...ؿی ی حٞب ٔؼسٜ ضٚزٜ ای ٚ ا٘ساْ ، پٛؾت ، ػطٚلی ، لّجی ، زؾتٍبٜ تٙفؿی

ی افطاز ٞب ثبٚض ٚ قٙبذت ، فىطلبئُ ٞؿتٙس. آ٘بٖ ٔؼتمس٘س ٚلتی زض  تٙی ضٚاٖی ػهجی ٚ ٞب ای ضا ثطای ػٛأُ قٙبذتی زض ایجبز ثیٕبضی

 (۰۰۱۰ ، جؼفط ، ثٛاِٟطی)قٛز.  ٔی ٕیی ضٚا٘ی ٚ جؿٞب اٚ ثٝ تسضیج زچبض ثیٕبضی ، ایجبز قٛز ٔیا٘حطاف پبیساض ٚ ٔساٚ
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 ۰٘بوبضآٔس ٚ ذٛزتساْٚ ثرف ٞب ی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ ضا ظیطثٙبی اذتالالت ٔتؼسز ثطقٕطز ٚ ٔؼتمس اؾت ایٗ عطحٛاضٜٞب یبً٘ عطحٛاضٜ

وٙٙس تب ثط ٔجٙبی اٍِٛی ٘بؾبظٌبضا٘ٝ ػُٕ  ٔیفطز ضا ٚازاض   ۲ثیٙی اؾتطؼ ٚ اضغطاة ٚ ثس ، ٞؿتٙس، زض عَٛ ظ٘سٌی ثب تحطیف ٚالؼیبت

چٍٍٛ٘ی ؾبظٚوبض آٟ٘ب  ، ٘مف زاقتٝ ثبقٙس تٙی ضٚاٖیی وٝ ٕٔىٗ اؾت زض اذتالَ ٞب وٙٙس. ثٙبثطایٗ زاقتٗ زا٘ف وبفی زض ٔٛضز عطحٛاضٜ

 (۲۳۳۰ ، ۰یبً٘)تٛا٘س ضطٚضی ثبقس.  ٔی ٞب ظـ اعالػبت ٚ چٍٍٛ٘ی ػّٕىطز ایٗ عطحٛاضٜزض ؾیؿتٓ پطزا

 ، ٚیتجٛضٖ ، ِجیٗٞب ثبقس. ) ٔیی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ ثیٕبضاٖ ٞب افىبض ٚ عطحٛاضٜ ، ی اذتالالتٞب قٙبذتی یىی اظ ظٔیٙٝ ، عجك ضٚیىطز ضفتبضی

ی جؿٕب٘ی زذبِت ٞب ٘ؿجت ثٝ ٔؿبئُ ٚ ثبٚضٞبی لجّی فطز زض ٚاوٙف 4ٍ٘طـضؾس وٝ ٔتغیطٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اظ جّٕٝ  ٔیثٝ ٘ظط . (۰۰۱۱

ؾبضاؾٖٛ ٚ )زاض٘س. ظیطا احتٕبال زض قطٚع ثیٕبضی  اقربل اظ ِحبػ ظیؿتی ٔؿتؼس اثتال ثٝ ثسوبضی جؿٕب٘ی ٘مف وٕه وٙٙسٜ زاض٘س. 

چٝ  ۱جّی فطز اظ ایٙىٝ ز٘یب ٚ ایٙىٝ اٚ زضثبضٜ تٟسیسٚ ثبٚضٞبی ل ۱ٔؼتمس٘س وٝ ازضان 6ٚ زیٛیس ٌطاٞبْ ۰ٚیّیبْ ٌطیؽ. (۰۸۸6 ، ؾبضاؾٖٛ

زٞس وٝ افىبض ٚ ثبٚضٞبی ثٝ ذهٛنی ثب  ٔیایجبز ذٛاٞس قس. تحمیمبت ٘كبٖ  تٙی ضٚاٖوٙس وٝ چٝ اذتالَ  ٔیپیف ثیٙی  ، چٝ ثبٚضی زاضز

 (۰۰۱6 ، ضٚظٟ٘بٖ ، ؾّیٍٕٗ)ی جؿٕب٘ی زض اضتجبط ٞؿتٙس.ٞب ثب ثیٕبضی

اؾت. زا٘ؿتٗ ایٗ ٔٛضٛع وٝ قبیس  تٙی ضٚاٖزض افطاز ٔجتال ثٝ اذتالالت  ٞب حبضط ٔمبیؿٝ ایٗ عطحٛاضٜ ثط ایٗ اؾبؼ ٞسف اظ ٔغبِؼٝ

ٔؤحط ثبقس. اٌط  تٙی ضٚاٖتكریم ٚ زضٔبٖ اذتالالت  ، تٛا٘س زض پیكٍیطی ٔی ، زض اذتالالت ؾبیىٛؾٛٔبتیه ٘مف زاض٘س ٞب عطحٛاضٜ

ٚ آٌبٜ قسٖ فطز اظ ایٗ افىبض ٚ  ۸ثبظؾبظی قٙبذتی ، ٘مف زاقتٝ ثبقٙس تٙی ضٚاٖذتالالت ی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ زض ایجبز ٚ تساْٚ اٞب عطحٛاضٜ

تٛا٘ٙس زض زضٔبٖ ٔؤحط ثبقٙس، وٝ ثیٕبض ثبیس ثبٚضٞبی ٔخجت ضا جبیٍعیٗ  ٔی ٞب ثبٚضٞب ٚ ا٘تظبضات غیطا٘غجبلی ٚ تغییط آٖ ، ٞب عطحٛاضٜ

 (۲۳۳۱ ، ؾبزٚن ، وبپالٖ)ی ٔٙفی وٙس. ٞب عطحٛاضٜ

 و ابسار روش

اظ  تٙی ضٚاٖؾبِٝ ٔجتال ثٝ اذتالالت  4۳تب  ۲۳فطز  ۰۳اجطا قس. جبٔؼٝ آٔبضی  ۰۰۸۳ٔغبِٝ زض زؾتطؼ ثٝ نٛضت تٛنیفی زض تبثؿتبٖ ؾبَ 

ی ٔطثٛعٝ ٔؼطفی قس٘س. ٚ زضٔبٍ٘طٞبی ایٗ ٔطاوع ثطچؿت ٞب ٚ ضٚا٘پعقه ٞب قٙبؼ ضٚاٖوّیٙیه زضٔب٘ی زض قٟط تٟطاٖ وٝ تٛؾظ  ۰۳
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ی جؿٕب٘ی ایٗ ثیٕبضاٖ ٞب ثیٕبضی» آٟ٘ب ضٚاٖ قٙبذتی اؾت.  ٕیظزٜ ثٛز٘س ٚ اظ ٘ظط آٟ٘ب ػّت ٔكىالت جؿ ٞب ضا ثٝ آٖ تٙی اٖضٚاذتالالت 

ی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ یبً٘ اجطا ٞب زض ٔٛضز ایٗ ایٗ ٌطٜٚ پطؾكٙبٔٝ عطحٛاضٜ» ثبقس.  ٔیآؾٓ ٚ ٔیٍطٖ ثب ػّت ضٚاٖ قٙبذتی  ، ظذٓ ٔؼسٜ

زض ٔٛضز آٟ٘ب اجطا قس. ٚ ثط اؾبؼ ٘تبیج آٖ  GHQ٘فط وٝ ثٝ نٛضت تهبزفی ا٘تربة قس٘س ٚ پطؾكٙبٔٝ  ۰۳یع ٕ٘ٛ٘ٝ افطاز ؾبِٓ ٘قس. 

 زض ایٗ ٔغبِؼٝ اظ زٚ ٘ٛع پطؾكٙبٔٝ اؾتفبزٜ ٌطزیسٜ اؾت :ؾبِٓ تكریم زازٜ قسٜ ثٛز٘س. ایٗ ٌطٜٚ ٞٓ پطؾكٙبٔٝ یبً٘ ضا پط ٕ٘ٛز٘س. 

ثٝ زفؼبت ثطای  ۰۸۸۳ٚ  ۰۸۱۳ی ٞب وٝ یىی اظ ٔٙبؾت تطیٗ اثعاضٞبی غطثبٍِطی اؾت وٝ زض زٞٝ GHQ ٔی( پطؾكٙبٔٝ ؾالٔت ػ۰ٕٛ 

ؾؤاَ(وٝ  ۲۱افطاز زض وكٛضٞبی ٔرتّف ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ اؾت. ایٗ پطؾكٙبٔٝ اظ ٔجٕٛػٝ ؾؤاالتی تكىیُ یبفتٝ ) ٔیتؼییٗ ؾالٔت ػٕٛ

تٛا٘س ثیٕبضاٖ ضا ثٝ  ٔیوٙس. ٚ  ٔیا٘ی ٔرتّف ٚجٛز زاضز ضا ثطضؾی ی ٔكتطن ٔطضی وٝ زض اذتالالت ضٚٞب پبییٗ تطیٗ ؾغٛح ٘كب٘ٝ

ی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ یبً٘ ٞب ( فطْ وٛتبٜ پطؾكٙبٔٝ عطحٛاض۲ٜ. (۰۰۱6 ، ػجبؼ ، ٞٛٔٗ)ػٙٛاٖ یه عجمٝ وّی اظ افطاز ؾبِٓ ٔتٕبیع وٙس. 

 عطحٛاضٜ ػجبضتٙس اظ : ۰۱اِٚیٝ ؾبذتٝ قس. ایٗ  ی ٘بؾبظٌبضٞب ثطای اضظیبثی عطحٛاضٜ (۰۸۱۱ ، تٛؾظ جفطی یبً٘ ٕیآیت ۱۰پطؾكٙبٔٝ )

(ٚاثؿتٍی، ۱ 6( قىؿت6  ۰( ٘مم، قط۰ْ  4( ا٘عٚای اجتٕبػی4 ۰ثی اػتٕبزی، ثس ضفتبضی (۰ ۲( عطز، ضٞب قسٌی۲ ۰(ٔحطٚٔیت ٞیجب٘ی۰

( ۰۲ ۰۰( ایخبض۰۰  ۰۳( اعبػت۰۳ ۸( ذٛز تحَٛ ٘بیبفتٝ، ٌطفتبض۸  ۱( آؾیت پصیطی ٘ؿجت ثٝ ضطض یب ثیٕبضی۱  ۱(ٚاثؿتٍی، ثی وفبیتی۱

  ۰۰( ثبظزاضی ٞیجب٘ی۰۰ ۰4(ذٛیكتٗ زاضی، ذٛزا٘ضجبعی ٘بوبفی۰4  ۰۰( اؾتحمبق، ثعضي ٔٙكی۰۰  ۰۲جّت تٛجٝ ، پصیطـ جٛیی

 .۰۱( تٙجی۰۱ٝ ۰۱ثسثیٙی ، ( ٔٙفی ٌطایی۰۱ ۰6(ٔؼیبضٞبی ؾطؾرتب۰6ٝ٘
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 Social isolation 

5
 Defectiveness & shame 

6
 failure 

7
 Dependence & in competence 

8
Vulnerability to harm or illness  

9
 Enmeshment & undeveloped self 

10
 Subjugation 

11
 Self - sacrifice 

12
 Admission & attention 

13
 Entitlement 

14
 Insufficient self-control & self-discipline 

15
 Emotional inhibition 

16
 Unrelenting standards 

17
 Negativism & pessimism 

18
 Punishment 
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 (۲۳۳۰ض، ۲، ٚیكب۰یبً٘، والؾىٛ) .ٌیط٘س ٔیی تحِٛی اِٚیٝ لطاض ٞب حٛظٜ ٔغبثك ثب حٛظٜ  ۰عطحٛاضٜ زض زضٖٚ   ۰۱ایٗ 

چٙب٘چٝ ٔیبٍ٘یٗ  .ؾٙجس ٔیؾؤاَ یه عطحٛاضٜ ضا  ۰زض ایٗ پطؾكٙبٔٝ ٞط  .قٛز ٔیزضجٝ ای ٕ٘طٜ ٌصاضی  6ٞط آیتٓ ثط ضٚی یه ٔمیبؼ 

انّی پطؾكٙبٔٝ ( ایٗ پطؾكٙبٔٝ ضا اظ ضٚی فطْ ۰۸۸۱ثبقس آٖ عطحٛاضٜ ٘بوبضآٔس ذٛاٞس ثٛز. یبً٘ ) ۰ٕ٘طٜ ٞط ذطزٜ ٔمیبؼ ثبالتط اظ 

 (۰۰۱۱ ، ثٝ ٘مُ اظ لطٜ زاغی ۲۳۳۰ ، یبً٘)ؾبذت.  ٕی( آیت۲۰)

پبیبیی فطْ وٛتبٜ پطؾكٙبٔٝ یبً٘ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ثبظآظٔبیی ٚ ٔحبؾجٝ ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ ثطای ٞط ذطزٜ ٔمیبؼ حؿبة قسٜ 

 SCL-25ی ٞب ٚ ذطزٜ ٔمیبؼ SQ-SFی ٞب ذطزٜ ٔمیبؼاؾت. ضٚایی ؾبظٜ فطْ وٛتبٜ ثب اؾتفبزٜ اظ تحّیُ ضٌطؾیٖٛ ٚ ٕٞجؿتٍی ثیٗ 

 (۰۰۱۰ ، آٞی)ثبقس.  ٔیٔؼٙبزاض ثٛز٘س. یؼٙی ایٗ پطؾكٙبٔٝ زاضای ضٚایی ؾبظٜ ثبالیی   P<0/01   ٚP<0/05زض ؾغح 

 ها یافته

زض ایٗ ثیٕبضی ثبیس ٔٛضز ثطضؾی  ۰( ػٛأُ ضٚاٖ قٙبذتی۲( ٚحست شٞٗ ٚ ثسٖ ۰فطو اؾبؾی اؾت :  ۲ٔجتٙی ثط  تٙی ضٚاٖاذتالالت 

 (۲۳۳۱ ، ؾبزٚن ، وبپالٖ)لطاض ٌیطز. 

وٙٙس ٚ تب  ٔیثٝ ثعضٌؿبِی ضاٜ پیسا  ، آیٙس ٔیی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ ٘یع ٔٛضٛػبت حبثت ٚ زضاظٔستی ٞؿتٙس وٝ زض وٛزوی ثٝ ٚجٛز ٞب عطحٛاضٜ

 (۰۰۱4 ، نبحجی ، حٕیسپٛض)قٛ٘س.  ٔیثؼسی ٔحؿٛة  اٍِٛیی ثطای پطزاظـ تجبضة ٞب ٞؿتٙس. ایٗ عطحٛاضٜ 4حس ظیبزی ٘بوبضآٔس

ثط  ٞب ؾٟیٓ ثبقٙس. ٚ آٖ تٙی ضٚاٖی ٞب تٛا٘س زض ایجبز اذتالَ ٔیٚ افىبض  ٞب ی قٙبذتی ٔؼتمس٘س وٝ قٙبذتٞب ی ٘بقی اظ زیسٌبٜٞب ٘ظطیٝ

ٚضظ٘س. اؾتطؼ حبِتی اؾت وٝ ؾجت آقفتٍی ثط وبضوطزٞبی ضٚاٖ  ٔیتأویس  ۰اؾتطؼ –جٙجٝ اؾتطؼ اٍِٛی ثیٕبضی پصیطی اضحی 

 (۲۳۳۱، ؾبزٚن ، وبپالٖ)قٛز.  ٔیقٙبذتی یب فیعیِٛٛغیه فطز ثٟٙجبض 

ٚ ثبٚضٞبی فطز یب ثٝ ٚؾیّٝ ضٚیسازٞبی ظ٘سٌی ایجبز قٛز. ٚیّیبْ ٌطیؽ ٚ  ٞب تٛؾظ قٙبذت 6تٛا٘س ثٝ ٚؾیّٝ قطعی قسٖ ٔیاؾتطؼ 

وٙس ٚ چٝ ثبٚضی زض شٞٙف ٘ؿجت ثٝ تٟسیس ٚ ز٘یب  ٔیزیٛیس ٌطاٞبْ ٔؼتمس٘س وٝ ازضان فطز اظ ز٘یب ٚ ایٙىٝ اٚ زضثبضٜ تٟسیس چٝ فىطی 

ٚ ٌطاٞبْ ثطای پی ثطزٖ ثٝ ایٗ ٔٛضٛع وٝ چٝ افىبض ٚ ایجبز ذٛاٞس قس. ٌطیؽ  تٙی ضٚاٖوٙٙس وٝ چٝ اذتالَ  ٔیپیف ثیٙی  ، زاضز

                                                           
1
 Kolsko 

2
 Wisshar 

3
 Psychological 

4
 Inefficiency 

5
 Diathesis – stress model 

6
 Conditioning 



6 
 

ثیٕبض ٔجتال ثٝ  ۰۲۱ٌطز٘س ثب  ی ثٙیبزیٗ ثطٔیٞب ٚ ایٙىٝ ایٗ ثبٚضٞب ثٝ چٝ عطحٛاضٜ ، قٛ٘س ٔیٚالغ  ٞب ٞبیی ثالفبنّٝ لجُ قطٚع ٘كب٘ٝ ٔٛلؼیت

ٞب ٚ  ذهٛنی زض اضتجبط ثٛز٘س. قٙبذت ٞبی ثٝ ثب ثیٕبضیافىبض ثٝ ذهٛل ٚ ثبٚضٞبیی ضا یبفتٙس وٝ  ٞب آٖ .ٔهبحجٝ وطز٘س ٞب ا٘ٛاع ثیٕبضی

ضٚ قسٖ  ٌطفتٗ تهٕیٓ ٘بٌٛاض ٍٞٙبْ ضٚثٝ ، ۰ػبجع ثٛزٖ اظ ثطذٛضز ثب ٘بوبٔی ، ثسثیٙی ، ازضان ثس ثٝ ز٘یب ، ثبٚضٞبیی ٔخُ ازضان ثطذٛضز ثس

ظذٓ  ، یجٛؾت ، اؾٟبَ ، آؾٓ ، اٌعٔب ، یی ٔخُ وٟیطبٞ تٛا٘ٙس زض ایجبز ثیٕبضی ٔیافىبض ا٘تمبْ جٛیی ٚ...  ، ثب ٔؿئّٝ ای غیط لبثُ حُ

ی ٞب ٚ ؾطزضز ٔیٍط٘ی ٘مف زاقتٝ ثبقس وٝ ثی قه ایٗ ثبٚضٞب ضیكٝ زض ثبٚضٞبی ثٙیبزتطی زاضز وٝ یبً٘ آٖ ضا عطحٛاضٜ ۲ٌٛاضقی

 (۰۸۰۲ ،ٌطیؽ ٚ ٌطاٞبْ)ذٛا٘س.  ٔی٘بؾبظٌبض اِٚیٝ 

تٛا٘ٙس تحت تأحیط افىبض ٚ  ٔییی ٞؿتٙس وٝ ٞب ؾُ ٚ آؾٓ ٚاوٙف ، ؾطعبٖ ، ۰وطٚ٘طی–ثیٕبضی لّجی  ، ی جؿٕب٘ی ٘ظیط ظذٓ ٔؼسٜٞب ثیٕبضی

 (۰۰۱6 ، ؾّیٍٕٗ ، ضٚظٟ٘بٖ)احؿبؾبت ٚ ثبٚضٞبی لجّی فطز لطاض ٌیطز. 

وٙس ٚ ثٝ قىُ  ٔیٔخال عطحٛاضٜ ٘بؾبظٌبض اعبػت وٝ ٚاٌصاضی افطاعی وٙتطَ ذٛز ثٝ زیٍطاٖ اؾت ثٝ ایٗ زِیُ وٝ فطز احؿبؼ اججبض 

ٔٙفؼال٘ٝ ٚ یب ایٙىٝ ظٔیٙٝ  ، 4ٔخُ ضفتبضٞبی پطذبقٍطا٘ٝ .قٛز وٝ ٘بؾبظٌبضا٘ٝ اؾت ٔی ٕیٚ ثؼس ٔٙجط ثٝ ذك ، وٙس ٔیاعبػت افطاعی ثطٚظ 

 (۰۰۱۱ ، حٕیسپٛض ، یبً٘)قٛز.  ٔی تٙی ضٚاٖؾبظ اذتالالت 

آٔس وٝ  ی ضٚا٘پعقىی ٘یع زاقتٙس ٚ ثٝ ٘ظط ٔیٞب فكبض ذٖٛ وٝ قىبیت بٖ ثٝ ایٗ ٘تیجٝ ضؾیس٘س وٝ ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝقٙبؾ ضٚاٖٚ یب ایٙىٝ 

ی ٞب وطز٘س. ٚ عطحٛاضٜ ٔحیظ اجتٕبػی ذٛیف ضا ثحطا٘ی تط ٚ ثب حٕبیت وٕتط ازضان ٔی ، ػٛأُ ضٚاٖ قٙبذتی زض آٖ ٘مف زاضز

 (۰۸۸4 ، ثیىط ٚ ٕٞىبضاٖ)قس.  ٔیثی حجبتی ٚ ٔحطٚٔیت ٞیجب٘ی زض آٟ٘ب ثیكتط زیسٜ  –ضٞبقسٌی 

ی ٞب ی آٟ٘ب حبِت قٛز. ظیطا ؾجه تجییٙی ثسثیٙب٘ٝ ٔیثسثیٙی زض ؾجه تجییٙی ثسثیٙب٘ٝ ایٗ افطاز زیسٜ  –ٕٞچٙیٗ عطحٛاضٜ ٔٙفی ٌطایی 

 زٞس. ٔیوٙس. ٚ ذغط ثیٕبضی ٚ ٔطي ضا افعایف  ٔیضٚا٘ی ٔٙفی ضا تمٛیت 

ی ٞب زض ایٗ ٔمبِٝ ؾؼی قسٜ وٝ ٘مف عطحٛاضٜ ، ٚ افطاز ؾبِٓ ٙیت ضٚاٖثبتٛجٝ ثٝ اجطای پطؾكٙبٔٝ یبً٘ ثط ضٚی افطاز زاضای اذتالَ 

 یی زض افطاز زاضای اذتالالت ؾبیىٛؾٛٔبتیه ٚجٛز زاضز.ٞب ٌیطی قٛز. ٚ ثجیٙیٓ وٝ چٝ عطحٛاضٜٜ  ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ زض ایٗ اذتالالت ا٘ساظ

 حٛظٜ اقبضٜ قسٜ اؾت: ۰٘تبیج ظیط ثٝ زؾت آٔس وٝ ثٝ تفىیه زض 

                                                           
1
 Frustration 

2
 Peptic Ulcer 

3
 Coronary heart disease 

4
 Aggressive 
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 )ثطیسٌی ٚ عطز( ۰ی  ٔؿتمُ ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ثیٕبض ٚ ؾبِٓ زض حٛظٜ t. آظٖٔٛ ۰جسَٚ

 ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ تؼساز ٞب ٌطٜٚ ٞب ظیط ٔجٕٛػٝ
t  ثٝ زؾت

 آٔسٜ
 زضجٝ آظازی ؾغح ٔؼٙبزاضی

 حجبتی ثی-ضٞب قسٌی
 ۸.۲۲ ۰۱.۲4 ۰۳ ثیٕبض

۰.۰۰ ۳.۳۳۳۰> ۰۱ 
 6.۲۰ ۰۲.۲۰ ۰۳ ؾبِٓ

 ٔحطٚٔیت ٞیجب٘ی
 ۱.۰۸ ۲۰.۰۲ ۰۳ ثیٕبض

۱.۲۰ ۳.۳۳۳۰> ۰۱ 
 6.۰۰ ۰۲.۲۰ ۰۳ ؾبِٓ

 -اػتٕبزی ثی

 ثسضفتبضی

 6.۰۱ ۰۱.۰۲ ۰۳ ثیٕبض
۰.۰۲ ۳.۳۳۳۰> ۰۱ 

 ۰.۰6 ۰۳.۰۰ ۰۳ ؾبِٓ

 قطْ-٘مم
 ۸.4۱ ۰۸.۰۱ ۰۳ ثیٕبض

4.۰6 ۳.۳۳۳۰> ۰۱ 
 6.۱۸ ۰۰.۰4 ۰۳ ؾبِٓ

 ا٘عٚای اجتٕبػی
 ۱.۰۰ ۰۸.6۰ ۰۳ ثیٕبض

۳.۰۰ ۳.۳۱6 ۰۱ 
 ۱.۰۰ ۰۱.۰۲ ۰۳ ؾبِٓ

ثیٍبٍ٘ی ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ؾبِٓ ٚ ثیٕبض تفبٚت ٔؼٙبزاض ٚجٛز ٘ساضز. زض  –ٔؿتمُ زض عطحٛاضٜ ا٘عٚای اجتٕبػی   tثط اؾبؼ ٘تبیج آظٖٔٛ 

 ثط٘س. ٔیی ٘بوبضآٔس ضا ثیكتط اظ ٌطٜٚ ؾبِٓ ثٝ وبض ٞب یؼٙی ٌطٜٚ ثیٕبض ایٗ عطحٛاضٜ ، ی ایٗ حٛظٜ تفبٚت ٔؼٙبزاض اؾتٞب ؾبیط عطحٛاضٜ

 ی ذٛزٌطزا٘ی ٚ ػّٕىطز ٔرتُ ٔؿتمُ ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ثیٕبض ٚ ؾبِٓ زض حٛظٜ t. آظٖٔٛ ۲جسَٚ

 زضجٝ آظازی ؾغح ٔؼٙبزاضی ثٝ زؾت آٔسٜ t ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ تؼساز ٞب ٌطٜٚ ٞب ظیط ٔجٕٛػٝ

 قىؿت
 ۱.۰۰ ۰۸.۰۱ ۰۳ ثیٕبض

۰.۸۰ ۳.۳۳۳۰> ۰۱ 
 ۰.۰4 ۰۰.۰۰ ۰۳ ؾبِٓ

 ۰۱ <۳.۳۳۳۰ ۰.۰۰ ۱.4۰ ۰۸.۰4 ۰۳ ثیٕبض ٚاثؿتٍی-وفبیتی ثی

 معمولی

 معمولی

 معمولی

 معمولی
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 ۱.۰۱ ۰۰.۱۰ ۰۳ ؾبِٓ

پصیطی ثٝ ضطض  آؾیت

 یب ثیٕبضی

 ۱.4۰ ۰۱.۰۰ ۰۳ ثیٕبض
4.۱۰ ۳.۳۳۳۰> ۰۱ 

 6.۲۸ ۰۰.۰4 ۰۳ ؾبِٓ

تحَٛ -ذٛز ٌطفتبض

 ٘یبفتٝ

 ۱.44 ۰۱.۰۱ ۰۳ ثیٕبض
۳.۰4 ۳.۳6۲ ۰۱ 

 6.۰۸ ۰۱.4۱ ۰۳ ؾبِٓ

تحَٛ ٘یبفتٝ ثیٗ زٚ ٌطٜٚ تفبٚت ٔؼٙبزاض ٚجٛز ٘ساضز. ِٚی زض ؾبیط  –زٞس وٝ زض عطحٛاضٜ ذٛزٌطفتبض  ٔیٔؿتمُ ٘كبٖ   t٘تبیج آظٖٔٛ 

 ثط٘س. ٔیی ٘بوبضآٔس ضا ثیكتط اظ ٌطٜٚ ؾبِٓ ثٝ وبض ٞب ی ایٗ حٛظٜ تفبٚت ٔؼٙبزاض اؾت. یؼٙی ٌطٜٚ ثیٕبض ایٗ عطحٛاضٜٞب عطحٛاضٜ

 ٞبی ٔرتُ ی ٔحسٚزیت ٔؿتمُ ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ثیٕبض ٚ ؾبِٓ زض حٛظٜ t. آظٖٔٛ ۰جسَٚ

 زضجٝ آظازی ؾغح ٔؼٙبزاضی ثٝ زؾت آٔسٜ t ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ تؼساز ٞب ٌطٜٚ ٞب ظیط ٔجٕٛػٝ

 ٔٙكی ثعضي-اؾتحمبق
 4.۱۰ ۰6.۰4 ۰۳ ثیٕبض

۳.6۸ ۳.۰۰ ۰۱ 
 4.۰۱ ۰۰.۲۱ ۰۳ ؾبِٓ

-زاضی ذٛیكتٗ

 ذٛزا٘ضجبعی ٘بوبفی

 6.۱۰ ۰۱.۲۰ ۰۳ ثیٕبض
۳.4۰ ۳.۳۲۰ ۰۱ 

 ۰.۳۲ ۰۱.۰4 ۰۳ ؾبِٓ

تٛاٖ ٘تیجٝ ٌطفت وٝ ٌطٜٚ ثیٕبض ٔجتال ثٝ  ٕیی حٛظٜ ٔحسٚزیت ٔرتُ ٔؼٙبزاض ٘یؿت. یؼٙی ٘ٞب تفبٚت ثیٗ زٚ ٌطٜٚ زض عطحٛاضٜ

 ثط٘س. ٔیایٗ زٚ عطحٛاضٜ ٘بؾبظٌبض ضا ثیكتط اظ ٌطٜٚ ؾبِٓ ثٝ وبض  تٙی ضٚاٖاذتالالت 

 ٔٙسی ی زیٍطجٟت ٔؿتمُ ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ثیٕبض ٚ ؾبِٓ زض حٛظٜ t . آظ4ٖٛٔجسَٚ

 زضجٝ آظازی ؾغح ٔؼٙبزاضی ثٝ زؾت آٔسٜ t اؾتب٘ساضزا٘حطاف  ٔیبٍ٘یٗ تؼساز ٞب ٌطٜٚ ٞب ظیط ٔجٕٛػٝ

 اعبػت
 ۱.۰۲ ۰۱.۰4 ۰۳ ثیٕبض

۲.4۳ ۳.۳۳6> ۰۱ 
 6.۲۰ ۰4.۲۰ ۰۳ ؾبِٓ

 معمولی

 معمولی

 معمولی
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 ایخبض
 ۰.۸۳ ۰۱.۰۱ ۰۳ ثیٕبض

۳.۱۱ ۳.۲۰ ۰۱ 
 ۰.۱۰ ۰۱.۲۸ ۰۳ ؾبِٓ

جّت  –پصیطـ جٛیی 

 تٛجٝ

 6.۰۲ ۰۱.۱۰ ۰۳ ثیٕبض
۰.۱4 ۳.۳۳۳۸> ۰۱ 

 4.۳۰ ۰6.۰4 ۰۳ ؾبِٓ

جّت تٛجٝ اؾت. ِٚی  –ٔؿتمُ ثیبٍ٘ط تفبٚت ٔؼٙبزاض ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ثیٕبض ٚ ؾبِٓ زض عطحٛاضٜ اعبػت ٚ پصیطـ جٛیی  t٘تبیج آظٖٔٛ 

ی اعبػت ٚ پصیطـ ٞب عطحٛاضٜ تٙی ضٚاٖتٛاٖ ٘تیجٝ ٌطفت وٝ ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ اذتالالت  ٔیایٗ تفبٚت زض عطحٛاضٜ ایخبض ٔؼٙبزاض ٘یؿت. 

 ثط٘س.  ٔیجٛیی ضا ثیكتط اظ ٌطٜٚ ؾبِٓ ثٝ وبض 

 ی ٌٛـ ثٝ ظٍ٘ی ثیف اظ حس ٚ ثبظزاضی ٔؿتمُ ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ثیٕبض ٚ ٔؼِٕٛی زض حٛظٜ tآظٖٔٛ  .۰جسَٚ

 زضجٝ آظازی ؾغح ٔؼٙبزاضی ثٝ زؾت آٔسٜ t ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ تؼساز ٞب ٌطٜٚ ٞب ظیط ٔجٕٛػٝ

 ثبظزاضی ٞیجب٘ی
 ۱.۰۲ ۰۱.4۲ ۰۳ ثیٕبض

۳.۸۰ ۳.۰۳۰ ۰۱ 
 ۱.۰۳ ۰۱.۰۰ ۰۳ ؾبِٓ

 ٔؼیبضٞبی ؾطؾرتب٘ٝ
 ۱.۰۸ ۰۱.۲4 ۰۳ ثیٕبض

۰.۰۲ ۳.۳۳۳۰> ۰۱ 
 ۰.۰۳ ۰۰.۱۰ ۰۳ ؾبِٓ

 ثسثیٙی -ٔٙفی ٌطایی 
 ۱.۰۲ ۰6.۰۱ ۰۳ ثیٕبض

6.۰۰ ۳.۳۳۳۱> ۰۱ 
 6.۳۸ ۰۰.۰۱ ۰۳ ؾبِٓ

 تٙجیٝ
 ۱.۳۰ ۰۸.۰۲ ۰۳ ثیٕبض

۱.۰۰ ۳.۳۳۳۰> ۰۱ 
 6.۲۰ ۰6.۰۰ ۰۳ ؾبِٓ

ٚ  ، ثسثیٙی –ٔٙفی ٌطایی  ، ی ٔؼیبضٞبی ؾطؾرتب٘ٝٞب ٔؿتمُ ثیبٍ٘ط تفبٚت ٔؼٙبزاض ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ؾبِٓ ٚ ثیٕبض زض عطحٛاضٜ t ٘تبیج آظٖٔٛ

 تٙجیٝ اؾت. ِٚی تفبٚت ٔؼٙبزاض ثیٗ زٚ ٌطٜٚ زض عطحٛاضٜ ثبظزاضی ٞیجب٘ی ٚجٛز ٘ساضز.

 

 معمولی

 معمولی
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 گیری و نتیجه بحث

ٞبی ٔتفبٚت ظ٘سٌی ثٝ ٚجٛز  فكبض ضٚا٘ی ٚ اؾتطؼ ضا زض ٔٛلؼیت ، آیس ٞب ثٝ ٚجٛز ٔی ثبٚضٞب ٚ افىبض افطاز وٝ زض ظ٘سٌی ثطای آٖ

قٛ٘س. ٚلتی وٝ ایٗ  ٔی ۰ی قٙبذتی ٔٙجط ثٝ تكىیُ ثبٚضٞبی غیطٔٙغمیٞب ٘یع ثٝ ػٙٛاٖ ظیطؾبذت ، ی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝٞب آٚضز.عطحٛاضٜ ٔی

ی ضٚا٘ی ٚ ٞب قٛز. ٚ ٔؿتمیٓ ٚغیطٔؿتمیٓ ٔٙجط ثٝ آؾیت ٔیؾغٛحی اظ ٞیجبٖ ٔٙتكط  ، قٛ٘س ٔیی فكبض فؼبَ ٞب زض ٔٛلؼیت ٞب عطحٛاضٜ

.. ضا .زؾتٍبٜ ٌطزـ ذٖٛ ٚ ، ی جؿٕب٘ی ٌٛ٘بٌٛ٘ی زض لّتٞب ٚاوٙف ، ظ آٖقٛز، ٚ فكبض ضٚا٘ی ٘بقی ا فیعیىی زض ضٚح ٚ جؿٓ فطز ٔی

 یبثس.  ٔیوٝ ایٗ ػالیٓ زض زٚضٜ ظٔب٘ی عٛال٘ی تساْٚ زاقتٝ ثبقٙس احتٕبَ ٚلٛع اذتالَ جؿٕب٘ی افعایف  ٔیقٛز. ٚ ٍٞٙب ٔیٔٛجت 

ی جؿٕب٘ی زذبِت ٞب ی فطز زض ٚاوٙفٞب عطحٛاضٜثبٚضٞب ٚ  ، ضؾس وٝ ٔتغیطٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اظ جّٕٝ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ ٔؿبئُ ٔیثٝ ٘ظط 

ٚ  ۲ؾبضاؾٖٛ)ٔؿتؼس اثتال ثٝ ثسوبضی جؿٕب٘ی ٘مف وٕه وٙٙسٜ زاض٘س.  ، ظیطا احتٕبال زض قطٚع ثیٕبضی اقربل اظ ِحبػ ظیؿتی .زاض٘س

 (۰۰۱۰ ، تطجٕٝ ٘جبضیبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ ، ۰۸۸6 ، ؾبضاؾٖٛ

ی لجّی شٞٙی اظ ظ٘سٌی زاض٘س. افطازی وٝ ٘ؿجت ثٝ ٔؿبئُ ظ٘سٌی ٞب فطو ٞٓ چٙیٗ ٔطزْ ا٘تظبضات ٔتفبٚتی ثط اؾبؼ ایٗ پیف

پٙساض٘س ٚ احتٕبال ذٛز ضا زض  ی ٘بذٛقبیٙس ٔیٞب ٕٞیكٝ ذٛز ضا زض ٔحسٚزٜ اتفبق ، ی ٘بوبضآٔس زاض٘سٞب ٞبی ثسثیٙب٘ٝ ٚ عطحٛاضٜ ٍ٘طـ

ی ضٚا٘پعقىی ٞب ضؾیس٘س وٝ ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ فكبض ذٖٛ وٝ قىبیتزٞٙس. ٔخال آٟ٘ب ثٝ ایٗ ٘تیجٝ  ٞب لطاض ٔی ٔؼطو اثتالی ثیكتط ثٝ ثیٕبضی

ذٛیف ضا ثحطا٘ی تط ٚ ثب حٕبیت وٕتط ازضان  ۰ٔحیظ اجتٕبػی ، آٔس وٝ ػٛأُ ضٚاٖ قٙبذتی زض آٖ ٘مف زاضز ٘یع زاقتٙس ٚ ثٝ ٘ظط ٔی

 ۰وٛپط .(۰۸۸4 ، ٚ ٕٞىبضاٖ 4ثیىط)قس.  ٔی ثی حجبتی ٚ ٔحطٚٔیت ٞیجب٘ی زض آٟ٘ب ثیكتط زیسٜ –ی ضٞبقسٌی ٞب وطز٘س. ٚ عطحٛاضٜ ٔی

حبنُ  ، ٘مف زاضز تٙی ضٚاٖی ٞب وٙس وٝ فكبض ضٚا٘ی وٝ زض پیسایف ایٗ ثیٕبضی ٔیثیبٖ  (۰۰۱4 ، ثٝ ٘مُ اظ اؾٕؼیّی وٛضائٝ ، ۰۸۱۰)

ػٛأُ  ٞبی ٔحیغی اؾت. ظاؾت. ٚ ایٗ اضظیبثی فطز ٘تیجٝ یه زؾتٝ اظ ػٛأُ فطزی ٚ ثطذی ٔؤِفٝ اؾتطؼ 6ازضان فطز اظ ٔٛلؼیت

ذّك ٚ ؾبذتٕبٖ  ، ی ٌصقتٝ فطزٞب تجطثٝ ، ۱ٞب عطحٛاضٜ ، ٞب ٍ٘طـ ، زٞس ٔب٘ٙس افىبض زضثطٌیط٘سٜ ٔٛاضزی اؾت وٝ وّیت فطز ضا قىُ ٔی

 ، ی ٔرتّف ثس٘یٞب وٝ ٘تیجٝ آٖ ثطٚظ ٘كب٘ٝ ، ٌصاضز ٔیزی حبنُ اظ فكبض ضٚا٘ی تأحیط ثس٘ی فطز. ایٗ اضظیبثی ٚ ازضان ثط ٚضؼیت فط

 ضفتبضی اؾت. 
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ثطضؾی  تٙی ضٚاٖٞبی ٘بوبضآٔس ضا زض ثطٚظ اذتالالت  ٞب ٚ ٍ٘طـ ثٝ عٛض وّی پػٚٞف حبضط تالـ وطزٜ اؾت تب ثتٛا٘س ٘مف عطحٛاضٜ

ثی  ، ٔحطٚٔیت ٞیجب٘ی ، عطز –ٞبی ضٞبقسٌی  عطحٛاضٜ ، تٙی ضٚاٖذتالالت وٙس. ٚ ٕٞبٖ عٛض وٝ ٔكرم قس ٌطٜٚ ثیٕبض ٔجتال ثٝ ا

جّت  –پصیطـ جٛیی  ، اعبػت ، آؾیت پصیطی ثٝ ضطض یب ثیٕبضی ، ٚاثؿتٍی –ثی وفبیتی  ، قىؿت ، قطْ –٘مم  ، ثسضفتبضی –اػتٕبزی 

 ثسثیٙی ٚ تٙجیٝ ضا ثیكتط اظ ٌطٜٚ ؾبِٓ زاقتٙس.  –ٔٙفی ٌطایی  ، ٔؼیبضٞبی ؾطؾرتب٘ٝ ، تٛجٝ

 -ذٛیكتٗ زاضی  ، ثعضي ٔٙكی –اؾتحمبق  ، تحَٛ ٘بیبفتٝ -ذٛزٌطفتبض  ، ثیٍبٍ٘ی –ی ا٘عٚای اجتٕبػی ٞب ِٚی زض عطحٛاضٜ

 تفبٚتی ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ثیٕبض ٚ ؾبِٓ ٚجٛز ٘ساقت. ، ایخبض ٚ ثبظزاضی ٞیجب٘ی ، ذٛزا٘ضجبعی ٘بوبفی

ی ٘بوبضآٔسی ضا زاض٘س وٝ ثیكتط ٔٙجط ثٝ اؾتطؼ زض ٞب ٔؼٕٛال عطحٛاضٜ تٙی ضٚاٖتٛاٖ ٘تیجٝ ٌطفت وٝ ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ اذتالالت  ٔی

 ، آؾیت پصیطی ثٝ ثیٕبضی ، ثی اػتٕبزی ، ٔحطٚٔیت ٞیجب٘ی ، ثی وفبیتی ، عطز –ضٞبقسٌی  ، ٞبی قىؿت قٛز. ٔخال عطحٛاضٜ ٔیظ٘سٌی 

 قٛ٘س. ٔیٔٙجط ثٝ اؾتطؼ  ، ی ؾرت ٚ پطفكبض زض ظ٘سٌیٞب یتٚ ٘مم ٚ قطْ زض ٔٛلؼ

ثٝ ضؼف ؾطقتی اقبضٜ زاضز وٝ ظیطثٙبی آؾیت جؿٕب٘ی زض  ، اؾت تٙی ضٚاٖاؾتطؼ وٝ قبذم اذتالَ  –اٍِٛی ثیٕبضی پصیطی اضحی  

ی ضٚا٘ی ثٝ ضٚیسازٞبی ٔؼٙبزاض اؾت ٚ ثیٕبضی وٝ ایٗ اؾتطؼ ضا تجطثٝ وٙس ثیكتط زض ٞب ایٗ ثیٕبضاٖ اؾت ٚ اؾتطؼ، حبوی اظ ٚاوٙف

 اؾت.  تٙی ضٚأٖؼطو اثتال ثٝ اذتالالت 

 ، ی شٞٙیٞب اؾت : ٔكغِٛیت ۲قٛز ایجبز افىبض ٔعاحٓ ٔیوٝ اؾتطؼ ثٝ ٚؾیّٝ آٖ ٔٛجت ثیٕبضی  ٔیٌٛیس یه ٔىب٘یع ٔی ۰آ٘سضٚثبئْٛ

 (۰۰۱6 ، ضٚظٟ٘بٖ ، ؾّیٍٕٗ)ی ٘بضاحتی جؿٕب٘ی ثیكتطی زاض٘س. ٞب ایٟٙب تؼساز ٘كب٘ٝ .یت ظاٚ ذبعطات آؾ ۰افىبض ذٛزوبض

ی ٞب ی آٟ٘ب حبِت قٛز. ظیطا ؾجه تجییٙی ثسثیٙب٘ٝ ٔیثسثیٙی زض ؾجه تجییٙی ثسثیٙب٘ٝ ایٗ افطاز زیسٜ  –ٕٞچٙیٗ عطحٛاضٜ ٔٙفی ٌطایی 

 زٞس.  ٔیوٙس. ٚ ذغط ثیٕبضی ٚ ٔطي ضا افعایف  ٔیضٚا٘ی ٔٙفی ضا تمٛیت 

وٝ ٘بؾبظٌبضا٘ٝ اؾت ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ ػالیٓ  ٕیقٛز ٚ ثؼس ٔٙجط ثٝ ذك عطحٛاضٜ اعبػت زض ایٗ ثیٕبضاٖ ٘یع ٔٙجط ثٝ اعبػت افطاعی ٔی

 وٙس.  ثطٚظ ٔی تٙی ضٚاٖ
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پَٛ  ، ظبٞط ، صیطـ زیٍطاٖ ٚ تأویس افطاعی ثط ٔٙعِتتأویس افطاعی فطز زض تٛجٝ ٚ پ ، جّت تٛجٝ –جٛیی  ٞٓ چٙیٗ زض عطحٛاضٜ پصیطـ

تٛا٘س زض  ٔیا٘جبٔس. وٝ ایٗ ٞٓ  ثیف اظ حس ثٝ عطز ٔی ۲وٙس ٚ ٞٓ ٔٙجط ثٝ حؿبؾیت ٔیٞٓ زض فطز اؾتطؼ ایجبز  ۰ٚ پصیطـ اجتٕبػی

 ٘مف زاقتٝ ثبقس.  تٙی ضٚاٖثطٚظ ػالیٓ 

ٞبی اضغطاضی زؾتٍبٜ ػهجی ذٛزٔرتبض قٛز. ٚ پبؾرسٞی  ثبػج ٚاوٙف تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ یه ػبُٔ اؾتطؼ ٔیزض فطز  ۰عطحٛاضٜ تٙجیٝ

  (۰۸۰6 ، ؾّیٝ)ثٝ ز٘جبَ ٔطحّٝ فطؾٛزٌی ضخ زٞس.  ، ؾبظٌبضا٘ٝ ٔتٛلف قٛز ٚ ثیٕبضی ٚ زض ثطذی ٔٛاضز ٔطي

عطحٛاضٜ ٔؼیبضٞبی ؾطؾرتب٘ٝ زض  ، تٛا٘س زض ٘بتٛا٘ی ٚ اذتالالت لّجی ٚ ٔطي ٔؤحط ثبقس ٔی ، ۰ٚ زضٔب٘سٌی 4ٞٓ چٙیٗ اظ آ٘جب وٝ ٘بأیسی

 تٛا٘س زض ایجبز ایٗ ٘بأیسی ٚ زضٔب٘سٌی ٘مف زاقتٝ ثبقس.  ٔی تٙی ضٚاٖاذتالالت   ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ 

٘بأیسی ٚ زضٔب٘سٌی ضا  ، ؾجه تجییٙی ثسثیٙب٘ٝ ، 6ٍ٘طـ ٘بوبضآٔس ، تٛا٘س اؾتطؼ ٔیی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ ٞب عٛض وٝ زیسیٓ عطحٛاضٜ پؽ ٕٞبٖ

ٞبی فیعیِٛٛغیىی زض فطز  ٞبی جؿٕب٘ی ٚ ٘بتٛا٘ی تٛا٘س ٔٙجط ثٝ ثیٕبضی ٞبی ٔرتّف ظ٘سٌی فؼبَ وٙس ٚ ایٗ ٔی یسازٞب ٚ ٔٛلؼیتزض ضٚ

 ٌصاض ثٛزٜ اؾت. وٝ ػبُٔ ضٚاٖ قٙبذتی زض آٖ احط ، قٛز

ٚت زضثبضٜ ذٛز ٚ زیٍطاٖ اؾتفبزٜ ٞؿتٙس وٝ فطز اظ آٖ ثطای لضب ۱ٌطایب٘ٝ ای ٚ وٕبَ ۱٘بپصیط ٔؼیبضٞبی ا٘ؼغبف ، ٞبی ٘بوبضآٔس ٍ٘طـ

ٚتٖٛ ٚ ٞب ثٝ ٘مُ اظ ، ۰۸۱6 ، ۰۳ثه)قٛ٘س.  ضفتبض اؾتفبزٜ ٔی ۸وٙتطَ ٚ اضظیبثی ، ٞب زض ؾبظٔب٘سٞی ازضان ٞب یب عطحٛاضٜ وٙس. ایٗ فطو ٔی

 (ٕٞىبضاٖ

وٙس. ٔحممبٖ ثط ایٗ ثبٚض٘س وٝ اٍِٛٞبی  وٕه ٔی ۰۲ٞب ٚ پیف ثیٙی ۰۰قىُ زازٖ ا٘تظبضات ، ثٝ تفؿیط تجبضة جسیس ٞب ایٗ ٔفطٚضٝ

 ، ۰۰ای اظ لجیُ ذكٓ ٞبی ٞیجب٘ی ٚیػٜ پبؾد ، ظا ثط اؾبؼ اثؼبز ٔرتّف قرهیت ٞبی تٙیسٌی اضظیبثی قٙبذتی افطاز ٘ؿجت ثٝ ٔٛلؼیت
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پّٙی ٚ )ذٛزٔرتبض قٛز.  ٞبی اضغطاضی زؾتٍبٜ ػهجی تٛا٘س ثبػج ٚاوٙف وٝ ایٗ ٞیجب٘بت ٘یع ٔی ، وٙٙس ٔیٚ ػهجب٘یت ایجبز  ۰غطٚض

 (۲۳۳۲ ، ۲تٛٔبوٛ

 ٞبی ٞیجب٘ی ٘بؾبظٌبض ٘مف ٟٔٓ زاضز.  ٞبی فطز زضثبضٜ ز٘یبی پیطأٖٛ ذٛیف زض ثطٚظ ٚاوٙف ٍ٘طـ (۰۸64) ۰ثٝ اػتمبز اِیؽ

ٞبی  ٚ ٍ٘طـٞبی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ  عطحٛاضٜ ، تٙی زٞس افطاز ٔجتال ثٝ اذتالالت ضٚاٖ ی ایٗ پػٚٞف ٘كبٖ ٔیٞب عٛض وٝ یبفتٝ ٕٞبٖ

ٌطایب٘ٝ زاض٘س. ایٗ ثبٚضٞب  ٘بپصیط ٚ وٕبَ ٞبی ثؿیبض ا٘ؼغبف ٘بوبضآٔستطی ضا ٘ؿجت ثٝ افطاز ؾبِٓ زاض٘س. ثٝ ایٗ نٛضت وٝ ایٗ افطاز زیسٌبٜ

 ، زؾتٍبٜ ٌطزـ ذٖٛ ، ثسٖ ، ٞبی جؿٕب٘ی ٌٛ٘بٌٖٛ زض لّت وٙس. فكبض ضٚا٘ی ٘یع ٚاوٙف ذٛز ٔٛججبت فكبض ضٚا٘ی ضا فطاٞٓ ٔی

 قٛز. ت ٚ...... ضا ٔٛجت ٔیػضال

یبثس.  تٙی زض آٟ٘ب افعایف ٔی وٝ ایٗ ػالئٓ زض زٚضٜ ظٔب٘ی عٛال٘ی تساْٚ زاقتٝ ثبقس، احتٕبَ ٚلٛع اذتالالت جؿٕب٘ی ٚ ضٚاٖ ٚ ٍٞٙبٔی

 (۰۰۱۱ ، 4ٔؼهٛٔٝ اؾٕبػیّی)

ای ثطای وٕه ثٝ وٙتطَ  ضفتبضی ثٝ ٘حٛ فعایٙسٜ ، یٞبی زضٔبٖ قٙبذت تٛاٖ پیف ثیٙی وطز وٝ ضٚـ ٔی ، ٞب ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ اعالػبت ٚ یبفتٝ

 ضٚز.  ظای ظ٘سٌی ثٝ وبض ٔی زض لجبَ حٛازث اؾتطؼ ، ٞبی ایٗ ثیٕبضاٖ ثٟتط ٚاوٙف

آٌبٞی یبثٙس.  ، ٚ ا٘تظبضات غیط ا٘غجبلی ذٛز، ثبٚضٞب ، وٙس وٝ ثٝ افىبض ٞب ثٝ ثیٕبض وٕه ٔی ٞبی قٙبذتی ایٗ عطحٛاضٜ زضٔبٖ ثبظؾبظی

 (۲۳۳۱ ، 6ؾبزٚن ،۰وبپالٖ )
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 ۰۰۱6ٔبضتیٗ،آؾیت قٙبؾی ضٚا٘ی،تطجٕٝ یحیی ؾیس ٔحٕسی، جّس زْٚ، تٟطاٖ، ٘كط اضؾجبضاٖ،  .زیٛیس، ؾّیٍٕٗ .ضٚظٟ٘بٖ

 .تٟطاٖ .ٔحٕسػّی انغطی ٔمسْ ٚ ٔحؿٗ زٞمبٖ .تطجٕٝ ثٟٕٗ ٘جبضیبٖ .ی ٔطضیقٙبؾ ضٚاٖ .۰۰۱۰ .ض ، ة ، ؾبضاؾٖٛ .جی ، ای ، ؾبضاؾٖٛ

 ا٘تكبضات ضقس

ضٚا٘پعقىی ثبِیٙی، جّس زْٚ، تطجٕٝ فطظیٗ ضضبػی،  –ػّْٛ ضفتبضی  .، ذالنٝ ضٚاٖ پعقىی۲۳۳۱ثٙیبٔیٗ،  .ضِٚس، ؾبزٚنٞب .وبپالٖ

 تٟطاٖ، ا٘تكبضات اضجٕٙس

ٞبی ٘بؾبظٌبض اِٚیٝ زض ؾطثبظاٖ ٔجتال ثٝ زؾتٝ ة اذتالالت  ٔمبِٝ ٔمبیؿٝ عطحٛاضٜ .زوتط ظٞطٜ ذؿطٚی .ضاضیٝ. زوتط ٚحیس ز٘یٛی ، ِغفی

 ۲قٕبضٜ  .ؾبَ پٙجٓ .۰۰۱6 .ایطاٖ ٔیپػٚٞكی زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی اضتف جٕٟٛضی اؾال ٕیٔجّٝ ػّ .قرهیت ٚ ؾطثبظاٖ ؾبِٓ

ی ثبِیٙی زضثبضٜ اذتالالت ضٚا٘ی، تطجٕٝ یحیی ؾیسٔحٕسی، تٟطاٖ، ٞب ظاٖ وطاؼ، آؾیت قٙبؾی ضٚا٘ی زیسٌبِٜجیٗ، ضیچبضزپی، ؾٛٞب

 ۰۰۱۱٘كط ضٚاٖ، 

 ۰۰۱6اؾتب٘ساضزؾبظی ٚ ٞٙجبضیبثی پطؾكٙبٔٝ ؾالٔت ػٕٛٔی. تٟطاٖ. زا٘كٍبٜ تطثیت ٔؼّٓ.  .ػجبؼ ، ٞٛٔٗ

ىطز عطحٛاضٜ ٔحٛض، تطجٕٝ ػّی نبحجی، حؿٗ حٕیسپٛض، تٟطاٖ، آٌٝ، جفطی، قٙبذت زضٔب٘ی اذتالالت قرهیت، ضٚی .یبً٘

 ۰۰۱۰اضجٕٙس، 

 ۰۰۱۱ٔبضجٛی، عطحٛاضٜ زضٔب٘ی، تطجٕٝ حؿٗ حٕیسپٛض، ظٞطا ا٘سٚظ، تٟطاٖ، ا٘تكبضات اضجٕٙس،  .غا٘ت، ٚیكبض .جفطی، وّٛؾىٛ .یبً٘
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