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 چکیذه:

پضٚٞؼ حاضز تا ٞسف تزرعی راتغٝ اعتزط تا تزٚس تیٕاریٟای ػفٛ٘ی اعتزپتٛوٛوی زر تیٕاراٖ ترؼ ػفٛ٘ی ٚ ٔمایغٝ آٖ تا تیٕاراٖ  

تٝ تیٕاریٟای ػفٛ٘ی ٚ ترؼ لّة تیٕارعتاٖ ٞای ؽٟز یشز ا٘زاْ ٌزفتٝ اعت. رأؼٝ آٔاری ایٗ پضٚٞؼ ؽأُ وّیٝ تیٕاراٖ تغتزی ٔثتال 

٘فز تیٕار لّثی تٝ فٛرت ٍٕٖٞٛ ا٘تراب ؽس٘س. اتشار ٌززآٚری اعالػات زر ایٗ  30٘فز تیٕاریٟای ػفٛ٘ی ٚ  30لّثی تٛز. وٝ اس تیٗ آٟ٘ا 

فازٜ پضٞؼ آسٖٔٛ ٔمیاط ٞای اعتزط ِیُٛ٘ وٛزرٖٚ تٛز ٚ تحمیك تٝ فٛرت ٘یٕٝ تززتی ا٘زاْ ٌزفت. وٝ زازٜ ٞای تسعت آٔسٜ تا اعت

ٔغتمُ( ٔٛرز تزشیٝ ٚ تحّیُ ٚالغ ؽس.  Tاس رٚػ ٞای آٔاری تٛفیفی ٚ اعتٙثاعی )ٔیاٍ٘یٗ، ا٘حزاف اعتا٘سارز، ٚاریا٘ظ ٚ آسٖٔٛ

٘تایذ تسعت آٔسٜ ٘ؾاٖ زاز وٝ زر اعتزط ؽغّی ٚ اعتزط تٟساؽتی، اعتزط س٘سٌی ؽرقی ٚ اعتزط ؽرقیت ٚ ػازات فىزی 

تفاٚت ٔؼٙازاری تیٗ زٚ ٌزٜٚ ٚرٛز زارز تغٛری وٝ اعتزط ؽغّی ٚ اعتزط تٟساؽتی زر تیٕاراٖ لّثی تیؾتز اس تیٕاراٖ 

ٚ ػازات فىزی زر تیٕاراٖ ػفٛ٘ی تیؾتز اس تیٕاراٖ لّثی تٛز ٚ اعتزط س٘سٌی ؽرقی ٚ اعتزط ؽرقیت  (>05/0p)ػفٛ٘ی

(05/0p<). 

 تیٕاری ٞای ػفٛ٘ی اعتزپتٛوٛوی، تیٕاراٖ لّثی. اعتزط، ها: کلیذواصه
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investigate the relationship between stress and infectious diseases in patients of 

streptococcal infections compared with patients in the hospital ward of the city of Yazd has 

been done. 
 

Abstract:  
The aim of the present research was investigate the relationship between stress and infectious 

diseases in patients of streptococcal infections compared with patients in the hospital ward of the 

city of Yazd has been done. The study population included all patients with infectious disease 

and heart failure. Among which 30 cases of heart disease and 30 patients were selected to be 

homogeneous. Lionel stress test Pzhhsh scale data collection in this quasi-experimental study 

was conducted Kvdrvn. The data obtained with the use of descriptive and inferential statistical 

methods (mean, standard deviation, variance and independent T-test) was analyzed. The results 

showed that job stress and health, stress, stress, stress, personality and personal life and habits of 

thought, there is no significant difference between the two groups. So that job stress and health 

stress in cardiac patients mostly infected patients (P <0/05) and stress, life stress, personality, and 

habits of mind and heart disease were the most infected patients (P <0/05). 

Keyword: stress , infectious diseases, patients of streptococcal infections compared patients in 

the hospital 

 

 مقذمه 

تٝ عٛر وّّی ٕٞٝ ا٘غاٖ ٞا عاِة عالٔت رغٕی ٚ رٚا٘ی، س٘سٌی تسٖٚ اعتزط ٚ تٙؼ، ا٘ثغاط ذاعز، آرأؼ ٚ ؽازوأی ٞغتٙس. أا 

ٚ عاسٔاٖ ٞای ارتٕاػی، التقازی، عؤاِی وٝ زر ایٗ را ٔغزح ٔی تاؽس ایٗ اعت وٝ آیا تا تٛرّٝ تٝ واروزز ٘أٙاعة تؼضی اس ٟ٘ازٞا 

فزٍٞٙی، عیاعی، حٛازث عثیؼی، تیٕاری ٞا، ٔغائُ ٚ ٔؾىالت س٘اؽٛیی ٚ اسزٚاد وٝ أزٚسٜ ذیّی سیاز اعت، ٘اتغأا٘ی ٞا ٚ 

ِٚی ٘اتٟٙزاری ٞا وٝ زر اغّة ذا٘ٛازٜ ٞا ٚرٛز زارز. ٔی تٛا٘یٓ س٘سٌی تسٖٚ اعتزط ٚ تٙؼ زاؽتٝ تاؽیٓ؟ ٔغّٕاً رٛاب ٔٙفی اعت. 

آ٘چٝ ٔغّٓ اعت زر ز٘یای أزٚس ٔا س٘سٌی فس زر فس تسٖٚ اعتزط را  ٞٓ ٕ٘ی ذٛاٞیٓ، چٖٛ ٘ٝ ٕٔىٗ اعت ٚ ٘ٝ ٔغّٛب. ٕٔىٗ 

ؽٛز ٚ ٔغّٛب ٘ثٛزٖ آٖ تساٖ زِیُ اعت وٝ ٔا ا٘غاٖ ٘ثٛزٖ آٖ تٝ ٔغائُ ٚ ٔؾىالت ٔٛرٛز وٝ ٕٞٝ ا٘غاٖ ٞا تا آٖ زرٌیز٘س ٔزتٛط ٔی

اضغزاب زر س٘سٌی ذٛز ٘یاس زاریٓ وٝ آٖ ٔمسار عغح تٟیٙٝ ٚ ٔغّٛب اعتزط ٚ فؾار رٚا٘ی ٘اْ زارز، وٝ  ٞا تٝ ٔمساری اس اعتزط ٚ

ؽٛز ؽٕا زٚعت ٌزأی زر حاَ ذٛا٘سٖ ایٗ ٔغاِة یا ؽٛز. ایٗ عغح تٟیٙٝ ٚ ٔغّٛب اعتزط عثة ٔیعثة اذتالَ زر ػّٕىزز ٔا ٕ٘ی
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(.ایٗ عٛر تٝ 1391ٕزوش تزای یازٌیزی ٚ ا٘زاْ واری اعت ذٛاتتاٖ َ٘ثَزَزْ )آساز٘یا،زر عز والط زرط ٚ یا زر راٞایی وٝ ٘یاس تٝ تٛرٝ، ت

ٞاعت. تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ: راتغٝ ٘شزیىی تیٗ ٘حٜٛ س٘سٌی وٙٙسٜ ػأُ ٔؾتزن تغیاری اس تیٕاریرعس وٝ ایٗ فؾارٞای ٘اراحت٘ظز ٔی

رعس وٝ ار، عٟٓ تغشایی زر ایزاز آٖ زار٘س.  ٕٞچٙیٗ تٝ ٘ظز ٔیٞای لّثی ٚرٛز زارز وٝ رفتارٞای تزاٍ٘یشا٘ٙسٜ فؾأزٚسی ٚ تیٕاری

ٞای رٚا٘ی، چالی ٚ اػتیاز تٝ ٔٛاز ٔرّسر ارتثاط زاؽتٝ تاؽس.تز اعاط تحمیمات، وغا٘ی وٝ تٝ اٚرصا٘ظ فؾار رٚا٘ی تا تؼضی اس تیٕاری

تٙؼ یا ٔؾارزٜ زر ٔحیظ  یه ٔؼزك زر ٖآ اس لثُ ٪ 70-75ا٘س، رٟت حّٕٝ لّثی، زرز ؽسیس لّة ٚ آ٘ضیٗ فسری ٔزارؼٝ وززٜ

 4ٞای زرٚ٘ی تیٕار ؽٛز، احتٕاَ ٔثتال ؽسٖ ٚی تٝ یه تیٕاری ػفٛ٘ی ا٘س. ؽرقی وٝ زٚ ٞفتٝ تؼس اس تزٚس تزذی تحزاٖذا٘ٛازٜ تٛزٜ

تزاتز  2تٝ وززٜ تاؽٙس ٞای سیازی را زر س٘سٌی تززتزاتز ٔی ؽٛز. تاسیىٙاٖ فٛتثاَ وٝ یه عاَ لثُ اس ؽزٚع تاسی تغییزات ٚ ٘اتغأا٘ی

 (.1390ؽٛ٘س )احٕسٚ٘س، تیؾتز اس افزاز زیٍز ٔززٚح ٔی

ٞای پضٚٞؼ ٚاحسیاٖ ػظیٕی ٚ ٕٞىاراٖ ٘ؾاٖ زاز وٝ تٝ عٛر وّی ٔیشاٖ اعتزط زر تیٗ ٔثتالیاٖ تٝ آ٘فاروتٛط ٔیٛوارز زر حس یافتٝ

ا٘س اس زٚ عاَ لثُ اس ؽزٚع عزعاٖ ؽسٜ ٌزفتار وٝ افزازی اس ٪75(. ٕٞچٙیٗ 1391ٔتٛعظ تٝ تاال تٛز )ٚاحسیاٖ ػظیٕی ٚ ٕٞىاراٖ، 

ا٘س. اس ایٗ رٚ یازٌیزی چٍٍٛ٘ی تٛرّٝ تٝ فؾار رٚا٘ی ٚ وٙتزَ آٖ، اتتالء تٝ عزعاٖ اس ٔزي یه زٚعت ٚ ذٛیؾاٚ٘س ٘شزیه، ر٘ذ تززٜ

پسر تحمیمات زر ٔٛرز فؾار رٚا٘ی ٚ 1ٝٞای رٚا٘ی ٚ رغٕی ٔؤحز تاؽس.ٞا٘ظ عّیتٛا٘س زر پیؾٍیزی اس تیٕاریػأُ ّٟٕٔی اعت وٝ ٔی

ٞا را وؾف وزز ٔؼتمس اعت اعتزط یا فؾار رٚا٘ی زررٝ عٛذت ٚ عاس تسٖ را تٝ فززی وٝ تزای اِّٚیٗ تار راتغٝ تیٗ اعتزط ٚ تیٕاری

تاٖ ٚ... وٝ ٔٙزز تٝ ای زر والط ٚ زر رٕغ زٚعٚاعغٝ فؾارٞای س٘سٌی تغییز ٔی زٞس. ٔخُ تاسی فٛتثاَ زر تاتغتاٖ ٌزْ، ذٛا٘سٖ ٔماِٝ

-ٞای فززی زر تزاتز اعتزط تٝ ؽیٜٛ(. افزاز تٝ زِیُ تفاٚت1391ؽٛز )آساز٘یا، ٞایی زر تسٖ را٘سار تزای عاسٌاری تا ٔحیظ ٔیٚاوٙؼ

زٞٙس ٚ ؽست فؾار احغاط ؽسٜ ٚ چٍٍٛ٘ی ٚاوٙؼ تٝ آٖ تٝ عزس تّمی ٚ تززاؽتی وٝ فزز اس آٖ زارز تغتٍی ٞای ٔرتّف پاعد ٔی

 (.2007  راتٛط، اس ٘مُ تٝ ، 2002ٕٞىاراٖ، ٚ  تزیغت(ز زار

وٙس ٚ تؼس تٝ ا٘تظارات ٚ ٘یش ٔؼتمس اعت وٝ فزز اَّٚ تٝ تٛا٘ایی ٚ ظزفیّت ذٛز تزای ٔماتّٝ ٚ پاعرٍٛیی تٝ ٔحیظ تٛرّٝ ٔی 2السارٚط

فزز تاؽس یا تٝ ػثارتی فزز تا تٛا٘ایی ذٛز تٟسیسات ٔحیغی، اٌز زر ایٗ فٛرت تٟسیسات ٚ ا٘تظارات ٔحیظ تیؾتز اس تٛا٘ایی ٚ ظزفیّت 

لسرت پاعرٍٛیی تٝ ٔحیظ ٚ ذغزات آٖ را ٘ساؽتٝ تاؽس، فؾار رٚا٘ی تز ٚی ػارك ٔی ٌززز.ٕٞچٙیٗ اس آ٘زایی وٝ اعتزط عثة 

ٞای ت ٘اتغأا٘یٞایی ٞغتٙس وٝ تٝ ػّّتٙی، تیٕاری -ٞای رٚاٖؽٛز تایس ٌفت: ٔٙظٛر اس تیٕاریتٙی ٔی –ٞای رٚاٖ تغیاری اس تیٕاری

                                                           
1
 - Hans selieyh 

2
 - Lazarus  
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ٞایی وٝ ٔٙؾاء رٚا٘ی زار٘س تا ػٛارك رغٕا٘ی ٔا٘ٙس وٙٙس. یا تٝ ػثارتی تیٕاریرٚا٘ی، ضایؼات رغٕی زر ٘ماط ٔرتّف تسٖ تِٛیس ٔی

زٞٙس. ػالٜٚ تز ایٗ فؾار رٚا٘ی تاػج ضایؼات ٞای زعتٍاٜ ٌٛارػ ٞغتٙس ذٛز را ٘ؾاٖ ٔیػؾز وٝ رشء تیٕاریسذٓ ٔؼسٜ ٚ سذٓ احٙی

ٞای ؽٛز وٝ ٔٙظٛر اس تیٕاریٞای ٔتاتِٛیه ٚ پٛعتی ٞٓ ٔیٔؾىالتی زر زعتٍاٜ ػقثی، تٙفّغی، ٌززػ ذٖٛ ٚ ٕٞچٙیٗ تیٕاری ٚ

ٞایی ٞغتٙس وٝ تٝ ػّت ٘مـ رذب یا زفغ ٔٛازی زر تسٖ ایزاز ٔی ؽٛ٘س ٔا٘ٙس: ٌٛآتز )غٕثاز(، زیاتت ٚ ٘مزط )ػسْ ٔتاتِٛیه، تیٕاری

 (.1362یه( )پزیٛر، زفغ یا زفغ ٘الـ اعیس اٚر

-اس آ٘زایی وٝ تغیاری اس ا٘ٛاع اعتزپتٛوٛن تٝ ػٙٛاٖ ترؾی اس فّٛر عثیؼی تسٖ زر زعتٍاٜ تٙفظ، ٌٛارػ ٚ ازراری تٙاعّی وّٙیشٜ ٔی

A (GASؽٛ٘س. اعتزپتٛوٛن ٌزٜٚ تاؽٙس. چٙسیٗ ٌٛ٘ٝ ٚرٛز زارز وٝ اس رّٕٝ ػُّ ٟٔٓ ایزاز تیٕاری زر ا٘غاٖ ٔحغٛب  ٔی
یا  1

ٞای تاوتزیایی زر وٛزواٖ عٙیٗ ٔسرعٝ اعت ٚ تزیٗ ػفٛ٘تتٛوٛن پیٛصٖ( ػأُ فار٘ضیت اعتزپتٛوٛوی اعت وٝ یىی اس ؽایغاعتزپ

ARFٞای ٔتؼالة ػفٛ٘ت، تة رٚٔاتیغٕی حاز )ٕٞچٙیٗ ػأُ عٙسرْٚ
2 )ٚ PSGN

B (GBS تاؽس. اعتزپتٛوٛن ٌزٜٚٔی 3
یا 4

تاوتزیایی ٚ ٔٙٙضیت زر ٘ٛسازاٖ ٚ ٘یش اس ػُّ ػٕسٜ ا٘سٚٔتزیت ٚ تة زر س٘اٖ ٍٞٙاْ ٚضغ اعتزپتٛوٛن آٌاالوتیٝ( ػّت ػٕسٜ عپغیظ 

ٞا اس ػُّ ٟٔٓ ػفٛ٘ت زعتٍاٜ ازراری، تاوتزیٕی تیٕارعتا٘ی ٚ آ٘سٚوارزیت ٞغتٙس. اعتزپتٛوٛن تاؽس. آ٘تزٚوٛنٔی 5حُٕ

 تزیٗ ػّت ا٘سٚوارزیت تاوتزیایی اعت.ٚیزیسا٘ظ ؽایغ

ذٛر٘س ٚ ٔؾرقاً زر ٔحیظ وؾت ٔایغ تؾىیُ س٘زیزٜ ٞای ٌزْ ٔخثت ٞغتٙس وٝ تٝ اؽىاَ وزٚی تٝ چؾٓ ٔیتزیٞا تاواعتزپتٛوٛن

ٞٛاسی ا٘س. ٞز چٙس تزذی اس آٟ٘ا تیٞٛاسی اذتیاریؽٛ٘س، تیسایی زر ا٘غاٖ ٔیٞایی وٝ تاػج ػفٛ٘تزٞٙس. اوخز اعتزپتٛوٛنٔی

-ٌیز ٞغتٙس ٚ ٘یاسٔٙس ٔحیظ وؾت غٙی ؽسٜ تزای رؽس زر آسٔایؾٍاٜ ٔیی ٘غثتاً عرتٞایٞا ارٌا٘یشْتاؽٙس. اعتزپتٛوٛنارثاری ٔی

ٞا را تز اعاط ٞای تاِیٙی اغّة اعتزپتٛوٛن(. پشؽىاٖ ٚ ٔیىزٚتیِٛٛصیغت1388تٝ تزرٕٝ: ٟٔؾاز لسٚعی 2008تاؽٙس )ٞاریغٖٛ، 

 ایٗ عیغتٓ ٞا ػثارتٙس اس:  وٙٙس وٝٚضؼیت ٘حٜٛ ِٕٞٛیش زر ٔحیظ آٌار ذٛ٘ی تٝ عٝ زعتٝ عثمٝ تٙسی ٔی

زٞس. تٝ اعتخٙای چٙس ٔٛرز ٘ازر، ارٌا٘یغٓ ٞای ٔتؼّك تٝ ٌزٜٚ تتا ِٕٞٛیش: زر اعزاف وّٛ٘ی اعتزپتٛوٛن، ِٕٞٛیش وأُ رٚی ٔی  -1

 تاؽٙس.ٞای تتإِٞٛیتیه ٔیال٘غفیّس، ٍٕٞی اعتزپتٛوٛن G,C,B,Aٞای 

                                                           
1
 -Group A Streptococcus 

2
 - Acute  Rheumatic Fever 

3
 -Poststreptococcal glomerulonephritis 

4
 -Poststreptococcal Glomerulo Nephritis 
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ترؾس. ِٛیش ٘اوأُ رٚی ٔی زٞس وٝ اغّة ظاٞز عثش رٍ٘ی تٝ آٌار ٔیآِفا ِٕٞٛیش: زر اعزاف وّٛ٘ی اعتزپتٛوٛن، ٕٞ -2

 اعتزپتٛوٛن ٞای آِفا ِٕٞٛتیه ػثارتٙساس:

 اعتزپتٛوٛن پٙٛٔٛ٘یٝ: ػّت افّی پٙٛٔٛ٘ی ٚ ٔٙٙضیت ٔی تاؽس

 تاؽس.ٚیزیس٘ظ: ترؾی اس فّٛر زٞا٘ی تٛزٜ، اس ٔغثثیٗ آ٘سٚوارزیت تاوتزیایی تحت حاز  ٔیاعتزپتٛوٛن 

 زٞس.ٔا: زر اعزاف وّٛ٘ی اعتزپتٛوٛن، افالً ِٕٞٛیشی رٚی ٕ٘یٌا -3

آیٙس ٔی تٛاٖ اس ایٗ رٚ ٍٞٙأی وٝ تؼضی اس اعتزپتٛوٛن ٞا تٝ عٛر عثیؼی زر تسٖ ٚ رٛز زار٘س ٚ یا تؼضی تز احز اعتزط تٝ ٚرٛز ٔی

ٞای ؽغّی، وغا٘ی وٝ زر ٔؼزك ذغز اعتزط تٛا٘س آٟ٘ا را تٝ ٚرٛز آٚرزٜ ٚ یا آٟ٘ا را تؾسیس ٕ٘ایس تٙاتزایٌٗفت وٝ اعتزط ٔی

ذا٘ٛازٌی، تٟساؽتی ٚ ؽرقی ٞغتٙس تیؾتز زر ٔؼزك اتتالء تٝ تیٕاری ٞای ػفٛ٘ی ٔرقٛفاً تیٕاری ٞای ػفٛ٘ی اعتزپتٛوٛوی لزار 

ا٘س ٚ فمظ رع(.اعتزط اٌز چٝ تٝ فٛرت ظاٞز آساری ٕ٘ی1384تٝ تزرٕٝ: ٔحٕس آیتی فیزٚسآتازی  2005زار٘س )ٞاریغٖٛ ٚ عیغیُ، 

 ٞا اعت.ؽٛز ِٚی تاعٙاً ذٛز ِّٔٛس تؼساز سیازی اس تیٕاریعثة ٘اتغأا٘ی رٚا٘ی ٔی

 تٙی ػثارتٙس اس:  -تٛاٖ ٌفت وٝ زٚ ػأُ ٔغتؼس وٙٙسٜ تیٕاری ٞای رٚاٖاس ٘ظز عثة ؽٙاعی ٔی 

ٔٙظٛر اس ػٛأُ تس٘ی ایٗ اعت وٝ ٞز وزا ٘مـ لثّی ٔٛرٛز تاؽس تیؾتزیٗ فؾار ٚ ػارضٝ رٚی آٖ احز ٔی وٙس  عوامل بذنی: -1

ٚ ؽرـ را تٝ تیٕاری آٖ ػضٛ زچار  ٔی عاسز. اِثتٝ تأحیزات اعتزط ایٗ عٛر ٘یغت وٝ ٞز فزز را تٝ ا٘ٛاع تیٕاری ٞای ٔرتّف زچار 

ثة تحزیه ٔزاوش حغّاط تسٖ ؽسٜ ٚ ٞز وزا ٘مـ لثّی ٔٛرٛز تاؽس رٚی آٖ احز ٔی عاسز، تّىٝ تغیزات حافّٝ زر زٚراٖ اعتزط ع

ٌذارز. ٔخالً فززی وٝ تٝ ػّت اتتالی تٝ اعٟاَ ٞای ٔشٔٗ ٚ یا پزذٛری ٚ تسذٛراوی رٚزٜ ٞایؼ عآِ ٘یغت ٚ یا اس ٘ظز ارحی ٌزفتار 

یا آٖ فززی وٝ سٔیٙٝ ارحی تیٕاری لٙس زارز، پظ اس اتتالی  اعت، پظ اس اتتالی تٝ اعتزط زچار وِٛیت اِٚغزٚس ٔی ؽٛز ٚ پّیپ رٚزٜ

تٝ اعتزط تٝ زیاتت ٔثتال ٔی ؽٛز. ٚ یا آٖ وغی وٝ ٕٞیؾٝ ػقثا٘ی ٚ تٙسذٛعت، پظ اس اعتزط، زچار ٘ٛرٚس، ٔیٍزٖ، زرزٞای ػقثی 

اٜ اس راٜ ارث ٚ ذٛاٜ تٝ ػّّت ٚ یا ضؼف ػٕٛٔی تسٖ ٔی ؽٛز ٚ چٖٛ ٔؼٕٛالً تسٖ اؽراؿ اعتا٘سارز ٘یغت ٚ ٕٞیؾٝ اذتالالتی ذٛ

س٘سٌی زر ٔحیظ ٞای ٔرتّف زارز، تز احز تزٚس اعتزط ٞز یه تٝ ػارضٝ ٔرقٛفی زچار ٔی ؽٛ٘س ٚ پظ اس زرٔاٖ پشؽىی وأُ آٖ 

ػارضٝ، چٖٛ ٞٙٛس اعتزط ٔٛرٛز اعت، ػارضٝ زیٍزی زر زعتٍاٜ زیٍز تسٖ تزٚس ٔی وٙس ٚ تا زرٔاٖ پشؽىی، ػارضٝ عّٛٔی ظاٞز 

 ٕٞیؾٝ ؽرـ را تیٕار ٚ ٘اتٛاٖ ٔی عاسز. ؽسٜ ٚ

 تٛا٘سٔی فززی ٞز ٞایَآایسٜ  ٚ آرسٚٞا ػالیك،.  زار ذٛز تٝ ا٘غاٖ تٛرٝ اس ٘ؾاٖ ٚضؼیت ؽرقی، :روانی عوامل -2

 اس ٚ وٙسٔی ایزاز ؽٛز اعتزط آٟ٘ا تٝ رعیسٖ وٝ ٔا٘غ  ػأّی ٞز اعت تسیٟی تاؽس. اٚ ٞاییؽاز ٚ تالػ پیؾزفت، ای تزایاٍ٘یشٜ
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 ایٗ رٚا٘ی ػٛأُ اس زا٘غت. ٔٙظٛر یافتٝ ایٗ تز تاییسی را ٔحیظ ٚ ذٛز تا فزز ارتثاط تز ٔثٙی ٚرٛزٌزاٞا تاٚر تٛاٖ،ٔی ٘ظز ایٗ

 ٔغتؼس را فزز ذا٘ٛازٜ ٚ س٘سٌی، ؽغّی ٔحیظ زر ٘اٌٟا٘ی ػقثی ٞای تىا٘ٝ ٚ اضغزاب ؽسیس، ٞای ٞیزاٖ ٔساْٚ، تزط وٝ اعت

ٞای تیٕار ٚ ٔثتالء تٝ تیٕاری ٞای ػفٛ٘ی ٌززا٘س. ٕٞچٙیٗ ٔٛلؼیت را فزز وٝ اعت آٖ عاس سٔیٙٝ ٚ ٕ٘ایس تٙی ٔی -رٚاٖ ٞای تیٕاری

ٞای ػزٚق وزٚ٘ز ٚ افشایؼ فؾار ای ٕٞچٖٛ تیٕاریٞای وؾٙسٜتٛا٘ٙس تیٕاریسا آحار تسی تز عالٔت رٚا٘ی فزز ٌذاؽتٝ، ٔیاعتزط

 (. 2001ذٖٛ ایزاز وٙٙس )ویا٘ا، 

ذ پضٚٞؼ ٞا ٘یش زر ایٗ سٔیٙٝ ٌٛیای ایٗ اعت وٝ اعتزط اس ٞز ٘ٛع ٚ تا ٞز ؽست فزز را ٔغتؼس تیٕاری ٞای ػفٛ٘ی ٚ تیٕاری ٞای ٘تای

 زر لاتُ تأُ ی٘ىتٝ أا، وٙٙسٔی تٙسیعثمٝ ٔرتّف ٞایٌٛ٘ٝ تٝ را اعتزط ٔٙاتغ پضٚٞؾٍزاٖ، وٝ چٝ ٌززا٘س. اٌززیٍز ٔی

وٛٔار  ؛ 2006اعت )ٞافٕٗ،  اعتزط افّی ٔٙاتغ ػٙٛاٖ تٝ ؽغّی ٚ ذا٘ٛازٌی ػٛأُ تٝ آٟ٘ا یٕٞٝ تاویس تزرعی، ٔٛرز ٞایپضٚٞؼ

 ذا٘ٛازٌی، ٔؾىالت رغٕی، ٔؾىالت ٔغایُ ؽرقی، چٖٛ ٔٙاتؼی ٚ ػٛأُ وٝ زاز (، ٘ؾا1377ٖ(.ٞٛٔٗ )2002ٕٞىاراٖ،  ٚ

  تزز. ٔی تاال را زا٘ؾزٛیاٖ اعتزط عغح س٘اؽٛیی، ٔغایُ ٚ ٔغایُ ارتٕاػی ٞیزا٘ی، ٔؾىالت تحقیّی، ٔؾىالت

 پضٚٞؼ ٚ ؽغّی ػّٕىزز ٚ ػٕٛٔی عالٔت تز عاسٔا٘ی ٚ فززی تاحیز ػٛأُ تز (، ٔثٙی2007ٕٞىاراٖ ) ٚ زٚالرز پضٚٞؼ ٞاییافتٝ

ػشیش ؽٟزوی   وٙس.ٔی تأییس را یافتٝ ایٗ واری، فؾارٞای افشایؼ زر ذٛزوٙتزِی ا٘تظارات تاحیز تز (،  ٔثٙی2007٘ٛتان ) ٚ اعٕیت

زرفس  3/57( زر پضٚٞؾی تا ػٙٛاٖ تزرعی ارتثاط عالٔت رٚا٘ی ٚ اعتزط ؽغّی زر پزعتاراٖ ٘ؾاٖ زاز وٝ 1389ٚاحس ٚ ٕٞىاراٖ )

 7/50زرفس زر ٔؼزك اذتالالت رٚا٘ی تٛزٜ ا٘س ٚ ٔیشاٖ اعتزط ؽغّی زر آٟ٘ا تٝ تزتیة زر  7/42پزعتاراٖ زارای عالٔت رٚاٖ ٚ 

( ٘یش زر پضٚٞؾی 1389زرفس ٔٛارز ؽسیس، ٔتٛعظ ٚ ذفیف ٌشارػ ؽسٜ اعت.  فز٘اس رحٕا٘ی ٚ ٕٞىاراٖ ) 7/1 زرفس ٚ 7/46زرفس، 

تا ػٙٛاٖ ارتثاط عالٔت ػٕٛٔی، اعتزط ٚ فزعٛزٌی ؽغّی زر پزعتاراٖ ؽاغُ زر ترؼ ٞای ٚیضٜ تیٕارعتاٖ ٞای آٔٛسؽی ٚاتغتٝ تٝ 

زرفس افزاز زر تؼس  8/45زرفس پزعتاراٖ زر حس تاال تٛز ٕٞچٙیٗ  2/49ؽغّی زر زا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽىی تثزیش ٘ؾاٖ زاز وٝ عغح اعتزط 

زرفس آٟ٘ا زر تؼس وفایت فززی زچار فزعٛزٌی ؽغّی زر حس تاال تٛز٘س. اس ٘ظز ؽست اتؼاز عالٔت ػٕٛٔی  5/47ذغتٍی ٞیزا٘ی ٚ 

ط آٔاری ٔؼٙازاری تیٗ اعتزط ؽغّی ٚ فزعٛزٌی زرفس پزعتاراٖ زر تؼس اضغزاب زر حس تاالیی ارسیاتی ؽس٘س ٕٞچٙیٗ ارتثا 7/62

( زر پضٚٞؾی تا ػٙٛاٖ 1389( ٚرٛز زاؽت. ٕٞچٙیٗ اؽزف تٛا٘ایی حا٘ی )>05/0p( ٚ اعتزط ؽغّی ٚ فزعٛزٌی ؽغّی)>05/0pؽغّی)

% تیٕاراٖ 31سٚز تزرعی ػُّ ػفٛ٘ی ٔٙزز تٝ تغتزی زر تیٕاراٖ عإِٙس تغتزی ؽسٜ زر ترؼ ػفٛ٘ی تیٕارعتاٖ أاْ رضا)ع( ٘ؾاٖ زاز ح

% ٔذوز تٛز٘س. ؽایؼتزیٗ ؽىایت تیٕاراٖ ٔؾىالت تٙفغی 47% ٔٛ٘ج ٚ 53تغتزی ؽسٜ زر ترؼ ػفٛ٘ی عی ٔست یىغاَ عإِٙس تٛز٘س 

% اس 51% اس تیٕاراٖ زر آغاس ٔزارؼٝ زچار تغییزات عغح ٞٛؽیاری تٛز٘س ٚ 39%( 43%( ٚ ؽایؼتزیٗ تؾریـ ٟ٘ایی پٙٛٔٛ٘ی تٛز )45تٛز )
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ٞای ا٘زاْ ٌزفتٝ ایٗ ٘تیزٝ % تٛز. اس ایٗ رٚ تا تٛرٝ تٝ پضٚٞؼ 5/19ری سٔیٙٝ ای ر٘ذ ٔی تزز٘س. ٘زخ ٔزي ٚ ٔیز زر تیٕاراٖ یه تیٕا

-ٞای ػفٛ٘ی ػُّ ٔتفاٚتی زار٘س وٝ اس ٟٕٔتزیٗ ػُّ ایزاز ٚ تؾسیس آٖ ٔیٞای عایىٛعٕاتیه ٚ تیٕاریٌززز وٝ تیٕاریحافُ ٔی

ٞای ٔٛرٛز ذا٘ٛازٌی، ؽغّی، تٟساؽتی ٚ ؽرقی تاؽس وٝ تٛرٝ رٟت پیؾٍیزی ٚ زرٔاٖ تٝ ٔٛلغ آٖ را تٛا٘س اعتزط زر تٕاْ سٔیٙٝ 

 ٔحزس ٔی عاسز.

 روش شناسی

 تٛفیفی تٛزٜ ٚ اس ٘ٛع ٕٞثغتٍی ٔی تاؽس  ٚ ای ٔمایغٝ –رٚػ ا٘زاْ ایٗ پضٚٞؼ ػّی 

 روش تجشیه و تحلیل داده ها

ٔٛرز تزشیٝ ٚ تحّیُ لزار ٌزفت وٝ زر حیغٝ آٔار تٛفیفی اس )ٔیاٍ٘یٗ،  spssزازٜ ٞای ایٗ پضٚٞؼ تا اعتفازٜ اس ٘زْ افشار آٔاری 

اعتیٛز٘ت ٔغتمُ تزای ٔمایغٝ ٔیاٍ٘یٗ زٚ ٌزٜٚ اعتفازٜ ؽس.تٝ  Tٚاریا٘ظ ٚ ا٘حزاف اعتا٘سارز ٚ زر حیغٝ آٔار اعتٙثاعی اس آسٖٔٛ 

اَٚ پضٚٞؼ وٝ تیٗ اعتزط ؽغّی  تیٕاراٖ لّثی ٚ تیٕاراٖ ػفٛ٘ی تفاٚت ٔؼٙازاری ٚرٛز زارز. اس آسٖٔٛ آٔاری ٔٙظٛر تزرعی فزضیٝ 

 ( تزای ٔمایغٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔغتمُ اعتفازٜ ٌززیس ٚ ٘تایذ تٝ ؽزح سیز ٔی تاؽسtتی )

 ( ؽاذـ ٞای تٛفیفی ٔزتٛط تٝ اعتزط ؽغّی زر تیٗ ؽزوت وٙٙسٌا1ٖرسَٚ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذغای ا٘حزاف ٔؼیار ا٘حزاف اعتا٘سارز ٔیاٍ٘یٗ تؼساز ٔتغیزٞا

اعتزط ؽغّی 

 )تیٕاراٖ ػفٛ٘ی(
30 35/67  68/12  87/1  

اعتزط ؽغّی 

 )تیٕاراٖ لّثی(
30 07/76  27/11  67/1  
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 تزای ٔمایغٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔغتمُ زر اعتزط ؽغّی تیٗ ٌزٜٚ ٞای ٔٛرز ٔمایغٝ t ( آس2ٖٛٔرسَٚ)

 ٔیاٍ٘یٗ تؼساز ٔتغیزٞا
ا٘حزاف 

 اعتا٘سارز
 ذغای ا٘حزاف ٔؼیار

80/51 30 اعتزط تٟساؽتی )تیٕاراٖ ػفٛ٘ی(  21/16  70/1  

13/66 30 اعتزط تٟساؽتی )تیٕاراٖ لّثی(  50/11  40/2  

 

تٛرٝ تٝ  تفاٚت ٔؼٙی زاری ٚرٛز زارز. ٚ تا 05/0( ٘ؾاٖ ٔی زٞس تیٗ زٌٚزٜٚ اس ٘ظز اعتزط ؽغّی زر عغح 2ٕٞا٘غٛر وٝ رسَٚ )

 ( اعتزط ؽغّی  تیٕاراٖ لّثی تیؾتز اس تیٕاراٖ ػفٛ٘ی اعت. تٙاتزایٗ فزضیٝ اَٚ تأییس ٔی ؽٛز.1ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘زات زر رسَٚ )

تٝ ٔٙظٛر تزرعی فزضیٝ زْٚ پضٚٞؼ وٝ تیٗ اعتزط تٟساؽتی تیٕاراٖ لّثی ٚ تیٕاراٖ ػفٛ٘ی تفاٚت ٔؼٙازاری ٚرٛز زارز. اس آسٖٔٛ 

 مایغٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔغتمُ اعتفازٜ ٌززیس ٚ ٘تایذ تٝ ؽزح سیز ٔی تاؽس.( تزای tٔآٔاری تی )

 ( ؽاذـ ٞای تٛفیفی ٔزتٛط تٝ اعتزط تٟساؽتی زر تیٗ ؽزوت وٙٙسٌا3ٖرسَٚ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽاذـ ٞای 

 آٔاری

 

 ٔتغیز ٞا

تفاٚت 

 ٔیاٍ٘یٗ

ذغای 

ا٘حزاف 

اعتا٘سار

 ز

t df 
 تفاٚت

 ٔؼٙی زار

اعتزط 

 ؽغّی
71/8-  50/2  

49/3

- 
58 *001/0  
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 تزای ٔمایغٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔغتمُ زر اعتزط تٟساؽتی تیٗ ٌزٜٚ ٞای ٔٛرز ٔمایغٝ t( آسٖٔٛ 4رسَٚ)

شاخص های 
 آماری

 
 متغیر ها

تفايت 
 میاوگیه

خطای 
اوحراف 
 استاوذارد

t Df 
 تفايت

 معىی دار

33/44 استرس بهذاشتی  93/3  44/4  58 *444/4  

 

تفاٚت ٔؼٙی زاری ٚرٛز زارز. ٚ تا تٛرٝ تٝ  05/0٘ؾاٖ ٔی زٞس تیٗ زٌٚزٜٚ اس ٘ظز اعتزط تٟساؽتی زر عغح ( 4ٕٞا٘غٛر وٝ رسَٚ )

( اعتزط تٟساؽتی تیٕاراٖ لّثی تیؾتز اس تیٕاراٖ ػفٛ٘ی اعت. تٙاتزایٗ فزضیٝ زْٚ تأییس ٔی ؽٛز.تٝ ٔٙظٛر 3ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘زات زر رسَٚ )

ٌی ؽرقی تیٕاراٖ لّثی ٚ تیٕاراٖ ػفٛ٘ی تفاٚت ٔؼٙازاری ٚرٛز زارز. اس آسٖٔٛ تزرعی فزضیٝ عْٛ پضٚٞؼ وٝ تیٗ اعتزط س٘س

 ( تزای ٔمایغٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔغتمُ اعتفازٜ ٌززیس ٚ ٘تایذ تٝ ؽزح سیز ٔی تاؽسtآٔاری تی )

 

 ( ؽاذـ ٞای تٛفیفی ٔزتٛط تٝ اعتزط س٘سٌی ؽرقی زر تیٗ ؽزوت وٙٙسٌا5ٖرسَٚ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔیاٍ٘یٗ تؼساز ٔتغیزٞا
ا٘حزاف 

 اعتا٘سارز

ذغای 

ا٘حزاف 

 ٔؼیار

اعتزط س٘سٌی 

ؽرقی )تیٕاراٖ 

 ػفٛ٘ی(

30 35/77  66/11  87/1  

اعتزط س٘سٌی 

ؽرقی )تیٕاراٖ 

 لّثی(

30 07/66  37/12  67/1  
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  تزای ٔمایغٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔغتمُ زر اعتزط س٘سٌی ؽرقی تیٗ ٌزٜٚ ٞای ٔٛرز ٔمایغٝ t( آسٖٔٛ 6رسَٚ)

 

 

 

 

 

 

 *=P<0/05  

 

 

تفاٚت ٔؼٙی زاری ٚرٛز زارز. ٚ تا  05/0( ٘ؾاٖ ٔی زٞس تیٗ زٌٚزٜٚ اس ٘ظز اعتزط س٘سٌی ؽرقی زر عغح 6ٕٞا٘غٛر وٝ رسَٚ )

( اعتزط ؽغّی  تیٕاراٖ ػفٛ٘ی تیؾتز اس تیٕاراٖ لّثی اعت. تٙاتزایٗ فزضیٝ عْٛ تأییس ٔی ؽٛز.تٝ 5تٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘زات زر رسَٚ )تٛرٝ 

ٔٙظٛر تزرعی فزضیٝ چٟارْ پضٚٞؼ وٝ تیٗ اعتزط ؽرقیت ٚ ػازت فىزی تیٕاراٖ لّثی ٚ تیٕاراٖ ػفٛ٘ی تفاٚت ٔؼٙازاری ٚرٛز 

 ٔی تاؽس.   زای ٔمایغٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔغتمُ اعتفازٜ ٌززیس ٚ ٘تایذ تٝ ؽزح سیز ( تtزارز. اس آسٖٔٛ آٔاری تی )

 

 ( ؽاذـ ٞای تٛفیفی ٔزتٛط تٝ اعتزط ؽرقیت ٚ  ػازت فىزی زر تیٗ ؽزوت وٙٙسٌا7ٖرسَٚ )

 میاوگیه تعذاد متغیرها
اوحراف 
 استاوذارد

خطای اوحراف 
 معیار

استرس شخصیت 
ي  عادت فکری 

عفًوی()بیماران   
34 84/74  84/44  74/4  

استرس شخصیت 
ي  عادت فکری 
 )بیماران قلبی(

34 43/56  54/45  44/2  

 

ؽاذـ 

 ٞای آٔاری

 

 ٔتغیز ٞا

تفاٚت 

 ٔیاٍ٘یٗ

ذغای 

ا٘حزاف 

 اعتا٘سارز
t Df 

 تفاٚت

 ٔؼٙی زار

اعتزط 

س٘سٌی 

 ؽرقی

28/11  50/2  50/3  58 *001/0  
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 تزای ٔمایغٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔغتمُ زر اعتزط ؽرقیت ٚ  ػازت فىزی تیٗ ٌزٜٚ ٞای ٔٛرز ٔمایغٝ t( آسٖٔٛ 8رسَٚ)

 شاخص های آماری
 

 متغیر ها

تفايت 
 میاوگیه

خطای 
اوحراف 
 استاوذارد

t Df 
 تفايت

 معىی دار

استرس شخصیت ي 
عادت فکری   

67/44  98/3  84/4  58 *444/4  

 

*=P<0/05 
 

تفاٚت ٔؼٙی زاری ٚرٛز  05/0( ٘ؾاٖ ٔی زٞس تیٗ زٌٚزٜٚ اس ٘ظز اعتزط ؽرقیت ٚ  ػازت فىزی زر عغح 8ٕٞا٘غٛر وٝ رسَٚ )

تیٕاراٖ ػفٛ٘ی تیؾتز اس تیٕاراٖ لّثی اعت. تٙاتزایٗ فزضیٝ چٟارْ تأییس ( اعتزط تٟساؽتی 7زارز. ٚ تا تٛرٝ تٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘زات زر رسَٚ )

 ٔی ؽٛز.

 بحث و نتیجه گیزی

پضٚٞؼ حاضز تا ٞسف تزرعی راتغٝ اعتزط تا تزٚس تیٕاریٟای ػفٛ٘ی اعتزپتٛوٛوی زر تیٕاراٖ ترؼ ػفٛ٘ی ٚ ٔمایغٝ آٖ تا تیٕاراٖ 

تایذ تسعت آٔسٜ تفاٚت ٔؼٙازاری را زر ارتثاط تا ٘ٛع اعتزط )ؽغّی ٚ تٟساؽتی( ترؼ لّة تیٕارعتاٖ ٞای ؽٟز یشز ا٘زاْ ٌزفتٝ اعت.٘

ٞای ػفٛ٘ی ٘ؾاٖ زاز. ٕٞچٙیٗ ٚ اتتالء تٝ تیٕاری لّثی، ػزٚلی ٚ اعتزط )س٘سٌی ؽرقی ٚ ؽرقیت ٚ ػازات فىزی( ٚ اتتالء تا تیٕاری

(،  1389(، ؽٟزوی ٚاحس ٚ ٕٞىاراٖ )2007٘ٛتان ) ٚ ، اعٕیت(2007ٕٞىاراٖ ) ٚ زٚالرز ٞای تحمیماتٞای ایٗ پضٚٞؼ تا یافتٝیافتٝ

 (، ٕٞغٛ ٕٞاًٞٙ اعت.1389(، اؽزف تٛا٘ایی حا٘ی )1389فز٘اس رحٕا٘ی ٚ ٕٞىاراٖ )

ٞای لّثی ػزٚلی ٚ ػفٛ٘ی اعت، تٛرٝ ٚ تا تٛرٝ تٝ ایٙىٝ اعتزط زر تیٗ عایز ریغه فاوتٛرٞا، ػأّی لٛی تزای تزٚس ٚ تغزیغ تیٕاری

رٟت واٞؼ آٖ أزی ضزٚری ذٛاٞس تٛز. چزا وٝ تٝ ػثارتی زیٍز اعتزط یا فؾار رٚا٘ی اس ٞز ٘ٛع سٔیٙٝ عاس ٚ ٔغتؼس وٙٙسٜ تالػ زر 

تسٖ ٚ رٚاٖ تزای تزٚس تیٕاری ٞای رغٕی ٚ اذتالالت رٚا٘ی اعت ٚ عثة ٔی ؽٛز لسرت زفاػی تسٖ ٚ عیغتٓ ایٕٙی تسٖ تٝ ٔیشاٖ 

ٞای لّثی، ػفٛ٘ی ٚ رٚا٘ی وٝ احزات ٔتماتّی تز ٞٓ زار٘س تغزیغ ؽٛز. اس ایٗ رٚ ِشْٚ تٙظیٓ  ؽست اعتزط واعتٝ ؽٛز ٚ رٚ٘س تیٕاری

ٞای وٙٙسٜ ٚ حٕایتی زر ٔٛرز آٖ تا زازٖ آٌاٞی ٚ آٔٛسػٞای آٔٛسؽی زر رٟت ؽٙاعایی ٔٙاتغ آٖ ٚ ا٘زاْ السأات پیؾٍیزیتز٘أٝ

 عاسز.السْ تزای افزاز رأؼٝ را آؽىار ٔی
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 منابع و مآخذ

 (. اعتزط/آرأؼ،راٞىارٞای واٞؼ اعتزط ٚ وغة آرأؼ. یشز: ا٘تؾارات ٘یىٛرٚػ.1391آساز٘یا، اتٛاِفضُ )

 (. تٟساؽت رٚا٘ی. تٟزاٖ: ا٘تؾارات زا٘ؾٍاٜ پیاْ ٘ٛر.1389احٕسٚ٘س، ٔحٕسػّی )

 (. چزا تیٕار ٔی ؽٛیٓ. تٟزاٖ: ا٘تؾارات آعیا.1362پزیٛر، ػّی )

(. تزرعی ػُّ ػفٛ٘ی ٔٙزز تٝ تغتزی زر تیٕاراٖ عإِٙس تغتزی ؽسٜ زر ترؼ 1389ٔیزوزیٕی، عیس حٕیس رضا )تٛا٘ایی حا٘ی، اؽزف ٚ 

 .31 -37ففحٝ  1ػفٛ٘ی تیٕارعتاٖ أاْ رضا)ع(. ٔزّٝ زا٘ؾىسٜ پشؽىی زا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽىی ٔؾٟس. ؽٕارٜ 

(. ارتثاط عالٔت ػٕٛٔی، اعتزط ٚ فزعٛزٌی ؽغّی زر 1389رحٕا٘ی، فز٘اس ٚ  تٟؾیس، ٔضٌاٖ ٚ سٔا٘شازٜ، ٚحیس ٚ رحٕا٘ی، فزساز )

ؽٕارٜ  23پزعتاراٖ ؽاغُ زر ترؼ ٞای ٚیضٜ تیٕارعتاٖ ٞای آٔٛسؽی ٚاتغتٝ تٝ زا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽىی تثزیش. ٘ؾزیٝ پزعتاری ایزاٖ زٚرٜ 

66. 

. تزرعی ارتثاط عالٔت رٚا٘ی ٚ (1389ؽٟزوی ٚاحس، ػشیش ٚ ٔززا٘ی حِٕٛٝ، ٔزراٖ ٚ عٙچِٛی، رٛاز ٚ حأسی ؽٟزوی، عٛزاتٝ )

 .3اعتزط ؽغّی زر پزعتاراٖ. فقّٙأٝ زا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽىی رٟزْ. زٚرٜ ٞؾتٓ ؽٕارٜ 

 ا٘تؾارات تٟزاٖ: تا حغیٙی تی ٚ آتازی ؽفیغ ػثساِٝ ی تزرٕٝ زرٔا٘ی. رٚاٖ ٚ ٔؾاٚرٜ زر پضٚٞی (. ٔٛرز1385) رزاِس وٛری،

 (. 2005)عاَ ا٘تؾار احز تٝ ستاٖ افّی  .رٍُٙ

ٔحٕس  ٚاحسیاٖ ػظیٕی، أیز، فازلی، ٔقغفی، ٔٛافك، ػّی، عزٚری س٘زا٘ی، رحیٓ، حغٙی، زاٚٚز، فاِح ٔمسْ، أیزرضا ٚ وؾافی،

ای ارتٕاػی التقازی ذا٘ٛازٌی ٌا٘ٝ تیٕاری لّثی )سٔیٙٝ(. تزرعی ارتثاط ٔیشاٖ اعتزط زرن ؽسٞثا ذقٛفیات پٙذ1391تالز )

 .91 -111(: 87) 20تٝ آ٘فاروتٛط ٔیٛوارز. ٔزّٝ ػّٕی پضٚٞؾی زا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽىی س٘زاٖ. زٌٔٛزافیه( زر تیٕاراٖ ٔثتال

(. تیٕاری ٞای ػفٛ٘ی، ٔثا٘ی ٚ تاوتزی ؽٙاعی. تزرٕٝ: ٟٔؾاز لسٚعی. تٟزاٖ: ا٘تؾارات تیٕٛرسازٜ ٚ عة. )عاَ ا٘تؾار 1388ٞاریغٖٛ )

 (.2008احز تٝ ستاٖ افّی 

ی ٞای ػفٛ٘ی. تزرٕٝ: ٔحٕس آیتی فیزٚسآتازی. تٟزاٖ: ا٘تؾارات ا٘سیؾٝ رفیغ. )عاَ ا٘تؾار احز تٝ ستاٖ (. تیٕار1384ٞاریغٖٛ ٚ عیغیُ )

 (. 2005افّی 

 وارؽٙاعی ٞایزٚرٜ زر زا٘ؾزٛیاٖ آٖ تا ٔماتّٝ راٞثززٞای ٚ اعتزط ا٘ٛاع ٚ عغٛح ی سٔیٙٝ زر پضٚٞؼ (.1377حیسرػّی ) ٞٛٔٗ،

 .ٔؼّٓ تزتیت زا٘ؾٍاٜ پضٚٞؾی عزح .ٔؼّٓ تزتیت زا٘ؾٍاٜ
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