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 چکيذه 

% 50-30وٌٌهس ٍ   ّب هطاجؼهِ ههي   ثبقس وِ ثِ پعقىبى ػوَهي ٍ ًَضٍلَغيؿت ّبي ضايج زض ثيوبضاًي هي ؾطگيجِ اظ ًكبًِ زمينه و هذف:

تَاًس ثِ ٍاؾغِ ثْجَز ٍضؼيت ضٍاًي، اجتوبػي، ذبًَازگي ؾْن ثِ ؾعايي  هَاضز ػلل غيطاضگبًيه زاضًس، لصا هساذالت ضٍاى قٌبذتي هي

تٌي زاقتِ ثبقس. ّسف ايي پػٍّف ثطضؾهي ارطثركهي ههسيطيت اؾهتطؼ ثهب       ي ضٍاى اذتالالت ؾطگيجِزض وبّف ػالئن ثيوبضاى هجتال ثِ 

ِ  -ؾبظي، ٍؾَاؼ ضفتبضي ثط وبّف ػالئن جؿوبًي -ضٍيىطز قٌبذتي ي  اججبض ٍ حؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل ثيوبضاى ظى هجتال ثِ ؾهطگيج

آظهَى ٍ پيگيطي ثب گطٍُ گَاُ اًجبم قسُ اؾهت.   آظهَى، پؽ پيفقبّسي ثب  -ايي پػٍّف ثِ ضٍـ هَضز روش بررسي:تٌي ثَز.  ضٍاى

تٌي ثب تكريم هترهم هغع ٍ اػهبة ثهَز وهِ ثهِ قهيَُ تههبزفي ثهِ ػٌهَاى ًوًَهِ اظ          ثيوبض ظى هجتال ثِ ؾطگيجِ ضٍاى 28ًوًَِ قبهل 

آٍضي  اًهس. ثهطاي جوهغ    گوهبضزُ قهسُ   ًفهط( 14ًفط( ٍ گَاُ ) 14ي آهبضي اًتربة قسًس ٍ ثِ قىل تهبزفي زض زٍ گطٍُ آظهبيكي ) جبهؼِ

آظههَى ٍ پيگيهطي تَؾهظ افهطاز تىويهل گطزيهس.        آظهَى، پهؽ  اؾتفبزُ قس وِ زض پيف SCL-90-Rّبي پطؾكٌبهِ  ّب اظ ظيطهميبؼ زازُ

ُ      5/2ؾبػتِ ٍ ثِ ههست   2ي  جلؿِ 10ضفتبضي هسيطيت اؾتطؼ عي  -ي قٌبذتي هساذلِ ّهب ثهب    ههبُ زض گهطٍُ آظههبيف اًجهبم گطفهت. زاز

ؾهبظي،   هيهبًگيي ًوهطات ػالئهن جؿهوبًي     هاا:  يافتهاؾتفبزُ اظ آظهَى تحليل وٍَاضيبًؽ چٌس هتغيطي هَضز تجعيِ ٍ تحليل لطاض گطفت.

 (.>0001/0pزاضي ًؿجت ثِ گطٍُ گَاُ وبّف پيسا وطز ) اججبض ٍ حؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل زض گطٍُ آظهبيف ثِ عَض هؼٌي -ٍؾَاؼ

اججهبض ٍ   -ؾهبظي، ٍؾهَاؼ   ضفتبضي هسيطيت اؾتطؼ ثط وبّف ػالئن جؿوبًي -ارطثركي آهَظـ قٌبذتيًتبيج حبوي اظ  گيري: نتيجه

 تٌي ثَز.  حؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل زض ثيوبضاى ظى هجتال ثِ ؾطگيجِ ضٍاى

 تٌي ىي ضٍا اججبض، حؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل، ؾطگيجِ -ؾبظي، ٍؾَاؼ هسيطيت قٌبذتي ضفتبضي اؾتطؼ، جؿوبًي ها: کليذواشه
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The effectiveness of Cognitive Behavioural Stress Management on Somatization, Obsessive 

compulsive and Inter relationship sensitivity in female with Somatoform Vertigo 

 

Abstract 

Background: Psychological interventions can have a decreasing effect on the symptoms of 

patients with somatoform disorders, via improving psychological, social and familial status of 

the patients. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of cognitive 

behavioral stress management (CBSM) on Somatization, Obsessive compulsive and Inter 

relationship sensitivity in female with somatoform vertigo. Materials and Methods: This was a 

case-control research with pre test, post test and follow up phases. The sample was consisted of 

28 patients with of somatoform vertigo, according to the diagnosis of neurologist. They were 

randomly selected and then assigned to two group, experimental and control. The SCL-90-R test 

was used on both groups in pre test post test and follow up phases. The experimental group 

received CBSM for 10 sessions, each session 2 hour, for a period of 2.5 months. The data was 

analyzed by ANCOVA via SPSS .Results: The mean of Somatization, Obsessive compulsive 

and Inter relationship sensitivity, was significantly decreased in experimental group .

Conclusion: It is suggested that cognitive behavioral stress management have had a positive 

effect on Somatization, Obsessive compulsive and Inter relationship sensitivity in patients with 

somatoform vertigo . 

Keywords: cognitive behavioral stress management, vertigo, Somatization, Obsessive 

compulsive, Inter relationship sensitivity 

 

 مقذمه

چطذهس ٍ يهب اگهط چكهوبًف ضا ثجٌهسز،       وٌس هحيظ پيطاهَى اٍ گطز ؾطـ هي ػجبضت اؾت اظ حبلتي وِ ثيوبض احؿبؼ هي 1ؾطگيجِ ٍالؼي

ثبقهس. ثيوهبض ايهي     گطزز وِ ػلت آى هؼوَالً آؾيت ؾيؿتن ٍؾتيجَلط ٍ اضتجبعهبت هطوهعي آى ههي    پٌساضز وِ ذَزـ ثِ زٍض هحيظ هي هي

(. احؿبؼ هٌگي ٍ پطي زض ؾط، ٍجَز ؾرتي ٍ گصاقتي ؾط ظيط هٌگٌِ، 1998ا ٍّوىبضاى،وٌس)ًبظاٍ احؿبؾبت ضا ثِ نَض هرتلف ثيبى هي

اظ آى قهىبيت زاضًهس ٍ    2ّبي غيطٍالؼي چطذف زض ؾط، ؾجىي ؾط ٍ تطؼ اظ افتبزى هؼوَالً قىبيبتي ّؿتٌس وِ ثيوبضاى هجتال ثِ ؾطگيجِ

ازي اظ ثيوبضاى اذتالل ؾيؿتويه هغطح اؾت. ثِ عهَض ولهي اظ   زض غبلت هَاضز ػلت غيطاضگبًيه ٍ هؿبئل ضٍحي ضٍاًي زاقتِ ٍ زض تؼس

ّهبي   ّبي ظاٍيِ پل هرچِ، اذتالالت گطزـ ذَى ؾهييي هغهع، آؾهيت    ّبي زّليعي، آؾيت تَاى ثِ آؾيت ػلل قبيغ ٍ هْن ؾطگيجِ هي

الؾهيَى( اقهبضُ وهطز    ّبي لكط گيجگبّي ٍ ػلل ضٍاًي )اضغطاة، افؿطزگي، حوالت تهطؼ ًبگْهبًي، ؾهٌسضٍم ّييطًٍتي    هرچِ، آؾيت

                                                           
1
- True vertigo 

2
- Pseudo Vertigo 



3 

 

وٌٌس. آؾيت ؾيؿتن ٍؾتيجَلط زض  ّبي هحيغي ٍ هطوعي تمؿين هي (. انَالً ؾطگيجِ ضا ثِ زٍ زؾتِ ؾطگيج2000ِ)وطٍئيٌىِ ٍ ّوىبضاى،

ّهب ٍ اضتجبعهبت ٍؾهتيجَلط زض ؾهبلِ هغهع ثبػه         زٌّس ٍ آؾيت ّؿتِ گَـ زاذلي ٍ ػهت ٍؾتيجَلط ػول هحيغي ؾطگيجِ ضا تكىيل هي

(. هغبلؼبت اذيط ثِ قٌبؾبيي ٍ هؼطفي ًَػي ؾطگيجِ پطزاذتٌس وِ يب ثِ نَضت 2010قًَس )ثطٍى اؾتيي ٍ ّوىبضاى، وعي هيؾطگيجِ هط

زٌّهس   تٌي جبي هي -ثبقس. لصا آى ضا زض زؾتِ اذتالالت ضٍاى اًس ٍ يب ًبقي اظ يه اذتالل ضٍاًيعقىي هي اضگبًيىي زضؾت تكطيح ًكسُ

ُ   -ػٍّكگطاى ثِ ؾٌسضٍم ؾطگيجِ قجيِ جؿوي )ضٍاى(. پ2007)ّبًيٌگؿي ٍ ّوىبضاى،  2004اًهس )زيتهطيو ٍ ّوىهبضاى     تٌي( اقهبضُ وهطز

% اذتالالت ؾطگيجِ هعهي ثِ نهَضت اضگهبًيىي لبثهل ثيهبى ًيؿهتٌس ٍ زض      30-50(. ٍ ثيبى وطزًس وِ 2008ّي ٍ ّوىبضاى، –ٍاوْبضت 

ِ    تٌي ٌّگبهي ثِ وبض هي -ىگيطًس. هؼوَالً انغالح ضٍا تٌي لطاض هي -زؾتِ اذتالالت ضٍاى ّهبي فيعيىهي ٍ    ضٍز وهِ قهرم زاضاي ًكهبً

(. ظْهَض ٍ ثهطٍظ   2011اًس)اؾهچويسٍ ّوىهبضاى،   ضؾس ػوستب ثِ زليل ػَاهل ضٍاى قٌبذتي ايجبز يب تكسيس قسُ جؿوي اؾت وِ ثِ ًظط هي

وعهبى زض پيًَس ثب يىسيگط ثبقهٌس. زض تجيهيي   ّبي جؿوي ثِ عَض ّ تٌي ًيبظهٌس آى اؾت وِ ػَاهل ضٍاى قٌبذتي ٍ ًكبًِ -اذتالالت ضٍاى

 (: 2005هسل اضائِ قسُ اؾت) آضًٍبٍّوىبضاى، 2تٌي  ي ضٍاى ؾطگيجِ

: زض ايي هسل ؾطگيجِ ثيوبضاى ثسٍى ٍجَز ّطگًَِ ثيوهبضي اضگبًيهه اٍليهِ ايجهبز قهسُ اؾهت ٍ زضحميمهت        1هسل ؾبيىَؾَهبتيه -1

(. اذتالالت اضغطاثي ٍ ّطاؼ 2001ّي ٍ ّوىبضاى، –تٌي اٍليِ() اوْبضت  -ٍاىپعقىي اؾت )ؾطگيجِ ض تظبّطي اظ يه اذتالل ضٍاى

تَاًس تظبّطي اظ يه  (. ّچٌيي حوالت ؾطگيجِ هي2005ّي ٍ ّوىبضاى، –ؾبظ ايي ًَع ؾطگيجِ ّؿتٌس )اوْبضت  تطيي ػلل ظهيٌِ قبيغ

 (. 1997اًتمبل پبًيه ثبقس )فَهي ٍ جبوَة ،

ضغهن   اي وِ هٌجط ثِ تساٍم ػالئن ؾطگيجِ ػلي بتَلَغيه اذتالل اضگبًيه ثط شّي ثيوبض اؾت ثِ گًَِ: تبريط پ2هسل ؾَهبتَؾبيىيه -2

ّهبي زّليهعي حهبز وهِ ػلهي ضغهن        ( ثيوهبضاى زچهبض ثيوهبضي   2008قهَز )اضيهي ٍ ّوىهبضاى،    اي هي ثطعطف قسى اذتالل اضگبًيه ظهيٌِ

ست ٍ ًبتَاًي زض ظًسگي ضٍظهطُ ّؿتٌس ٍ اغلت ػلت آى تكهريم زازُ  اًس ٍ زض ذغط ؾطگيجِ عَالًي ه ّبي هَجَز ثْجَز ًيبفتِ زضهبى

 (.2001تٌي ربًَيِ( )جبوَة ٍ ّوىبضاى، -قَز )ؾطگيجِ ضٍاى ًوي

قَز وِ ثيوبض ثِ هترههيي هغع ٍ اػهبة ٍ يهب   زّس ٍ ايي اهط اغلت ثبػ  هي ّبي ضٍاى قٌبذتي ضخ هي تٌي ثسٍى ًكبًِ -ؾطگيجِ ضٍاى

وٌٌس  جؿوبًي اقبضُ هي اي تحت ػٌَاى ؾٌسضٍم ؾطگيجِ قجِ ( زض هغبلؼ2008ٍِ ّوىبضاى ) 3ّي -وٌس. اوْبضتؾبيط هترههيي هطاجؼِ 

ثطًهس ٍ زض ؾهطگيجِ ترههم قهسُ ثهبليٌي تمطيجهًب ًيوهي اظ         % اظ ثيوبضاى زض تجطثِ ولي پعقىيكبى اظ ؾطگيجِ ضًج ههي 50وِ ًعزيه ثِ 

 وٌٌس.  ا تجطثِ هيتٌي اٍليِ يب ربًَيِ ض -ثيوبضاى يه ؾطگيجِ ضٍاى

                                                           
1
- Psychosomatic model 

2
- Somatopsychic model 

3
- Eckhardt- Henn 
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(، 1996(، جبوَة ٍ ّوىهبضاى ) 1992ٍ زيگطاى ) 2(، ايگط1994(، والضن ٍ ّوىبضاى )1992) 1زض هغبلؼبت والضن، لعلي ٍ جبوَة

( ثِ ٍجَز اذتالالت ضٍاًيعقىي زض هجتاليهبى ثهِ ؾهطگيجِ اقهبضُ قهسُ      2003ّي ٍ ّوىبضاى ) -( ٍ اوْبضت1992وطٍئٌىِ ٍ ّوىبضاى )

اي وِ ثب ّسف ترويي ًؿجت اذتالالت ضٍاًيعقىي ٍ پعقىي زض  ( زض هغبلؼ2001ِّي ٍ زيگطاى ) -ض پػٍّف اوْبضتاؾت. ّوچٌيي ز

% اظ ثيوهبضاى گهعاضـ وطزًهس وهِ ايهي زضنهس ثهبالتط اظ        25/68هجتاليبى ثِ ؾطگيجِ اًجبم زازًس ٍجهَز يهه اذهتالل ضٍاًيعقهىي ضا زض     

ثيوهبض هجهتال ثهِ     43( ثطضٍي ثيف اظ 2010ٍ ّوىبضاى ) 3اي وِ تَؾظ گبضؾيب بلؼِّبي لجلي اؾت. هغ زضنسّبي گعاضـ قسُ زض پػٍّف

% ٍ 52/5اججهبض ضا   -%، ٍؾهَاؼ 41/9ؾهبظي ضا   اًجهبم گطفهت زضنهس اذهتالل جؿهوبًي      SCL-90-Rتٌي ثهب هميهبؼ    ي ضٍاى ؾطگيجِ

تٌهي اظ ضٍيىطزّهبي    -زضهبى اذهتالالت ضٍاى تٌي گعاضـ وطز. زض  ي ضٍاى % زض هجتاليبى ثِ ؾطگيج18/6ِحؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل ضا 

ظزايي هٌظن، پؿرَضاًس ظيؿتي، هطالجهِ ٍ   ّبي ضفتبضي، حؿبؾيت ّبي ضفتبضي ٍ فٌَى آضاهؿبظي، آهَظـ هْبضت هرتلفي اظجولِ تىٌيه

يهسگي،  ( .ثطًبههِ ههسيطيت اؾهتطؼ ثهِ قهيَُ قهٌبذتي ضفتهبضي اًهَاع گًَهبگَى آضه         1998هسيطيت اؾتطؼ اؾتفبزُ قسُ اؾت )اؾهچبف، 

ّبي وبّف اؾتطؼ ضا ثب ضٍيىطز قهٌبذتي ضفتهبضي هؼوهَل، هبًٌهس ثبظؾهبظي قهٌبذتي، آههَظـ ارطثركهي          تهَيطؾبظي ٍ زيگط تىٌيه

ّبي ضايهج   (. اظ آًجبيي وِ ؾطگيجِ اظ ًكب1388ًِاي، آهَظـ اثطاظ ٍجَز ٍ هسيطيت ذكن تطويت وطزُ اؾت)جَوبضٍ ّوىبضاى، همبثلِ

% هَاضز ػلل غيطاضگبًيه زاضًهس ٍ  30-50وٌٌس ٍ زض  ّب هطاجؼِ هي رههيي هرتلف هرهَنبً ًَضٍلَغيؿتزض ثيوبضاًي ّؿتٌس وِ ثِ هت

تٌي ٍ ضٍيىطزّبي ضٍاى قٌبذتي هَرط زض زضهبى ايي ثيوبضاى اًجبم ًكهسُ   -زضزاذل وكَض پػٍّكي زض ضاثغِ ثب هجتاليبى ثِ ؾطگيجِ ضٍاى

اججهبض ٍ   -ؾبظي، ٍؾَاؼ ٌبذتي ضفتبضي اؾتطؼ ثط وبّف ػالئن ػالئن جؿوبًياؾت، لصا ّسف ايي پػٍّف تؼييي ارطثركي هسيطيت ق

 ثبقس.  آظهَى ٍ پيگيطي زض همبيؿِ ثب گطٍُ گَاُ هي تٌي زض هطحلِ پؽ -حؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل ثيوبضاى هجتال ثِ ؾطگيجِ ضٍاى

 روش 

ي ثب گطٍُ گَاُ ثَز. جبهؼِ پػٍّف قبهل وليهِ ثيوهبضاى ظى   آظهَى ٍ پيگيط آظهَى، پؽ ايي پػٍّف اظ ًَع هغبلؼبت  ًيوِ تجطثي ثب پيف

ظى  28ثَز. ثب تَجِ ثِ اهىبًبت هَجهَز   1390تٌي هطاجؼِ وٌٌسُ ثِ هترههيي هغع ٍ اػهبة قْطانفْبى زض ؾبل  هجتال ثِ ؾطگيجِ ضٍاى

ٍ ثهِ قهىل تههبزفي زض گهطٍُ آظههبيف       ي تهبزفي ثِ ػٌَاى ًوًَِ اظ جبهؼِ آهبضي اًتربة قهسًس  تٌي ثِ قيَُ -هجتال ثِ ؾطگيجِ ضٍاى

ًفط( گوبضزُ قسًس. ايي ثيوبضاى تَؾظ هترههيي هغع ٍ اػههبة ٍ اًجهبم آظهبيكهبت پعقهىي تكهريم ؾهطگيجِ        14ًفط( ٍ گَاُ )14)

اظ  ًبهِ وتجي ضا تىويهل ٍ ضضهبيت وبههل ذهَز ضا     تٌي گطفتِ ثَزًس. زض هطحلِ ثؼس، اػضب ثِ هٌظَض قطوت زض هغبلؼِ فطم ضضبيت -ضٍاى

ههبُ قهىبيت اظ ؾهطگيجِ، ؾهغح      3ّهبي ٍضٍز ثهِ هغبلؼهِ قهبهل جٌؿهيت هًَه ، ؾهبثمِ حهسالل          حضَض زض هغبلؼِ اثطاظ ًوَزًس. هالن

ي ثسذين يب ثيوبضي قٌبذتِ قسُ ؾيؿتن ػهجي هطوعي، ػسم ٍجهَز اذهتالالت قهٌبذتي ثهِ      تحهيالت ؾيىل ثِ ثبال، ػسم ٍجَز ػبضضِ

                                                           
1
- Clark, Leslie & Jacob 

2
- Egger 

3
- Garcia 



5 

 

زضهبًي اذيط، توبيل ثهِ ػهسم اؾهتفبزُ اظ زاضٍّهبي ضٍاى پعقهىي زض عهَل ههست         ػسم زضيبفت ضٍاىػلت ثيوبضي هغعي يب ضٍاى پطيكي، 

ؾهبظي،   ّهبي جؿهوبًي   آهَظقي ثهَز. ظيطهميهبؼ   -ي ضٍاًي ّبي تكريهي ٍ جلؿبت هساذلِ زضهبى ٍ ضضبيت ثِ قطوت زض توبم آظهَى

آظهَى ٍ پيگيطي )يه هبُ پهؽ اظ   آظهَى، پؽ زض ؾِ هطحلِ پيف SCL-90-Rاججبض ٍ حؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل پطؾكٌبهِ  -ٍؾَاؼ

گصاضي قهس.   اي غيط اظ پػٍّف گط ثِ هٌظَض جلَگيطي اظ ؾَگيطي زض زٍ گطٍُ اجطا ٍ ًوطُ اتوبم جلؿبت( تَؾظ قرم آهَظـ زيسُ

قس( ٍ ثِ هست  ؾتطاحت زازُ هيزليمِ ا 15ؾبػت  5/1ؾبػتِ ّفتگي )ثؼس اظ ّط  3جلؿِ  10زضهبى قٌبذتي ضفتبضي هسيطيت اؾتطؼ عي 

قٌبؾي ثبليٌي ثط ضٍي گهطٍُ   قٌبؾي زاًكگبُ انفْبى تَؾظ پػٍّف گط ٍ يه ّوىبض وبضقٌبؾي اضقس ضٍاى هبُ زض آظهبيكگبُ ضٍاى 5/2

آظهبيف اجطا قس ٍ ثِ اػضبي گطٍُ آظهبيف وتبة وبض هسيطيت قٌبذتي ضفتبضي اؾتطؼ وِ حبٍي تىبليف ذبًگي ّطجلؿهِ ثهَز زازُ   

ًفهط ثَزًهس ٍ ثهِ     12جلؿِ توبم زض ايي جلؿبت قطوت زاقتٌس هَضز تحليل لطاض گطفتٌس وِ ايهي افهطاز    8س. زض پبيبى توبهي وؿبًي وِ ق

ّهبي   ّهب ٍ پبؾهد   ي اٍل قبهل توهطيي آقهٌب قهسى، هؼطفهي اؾهتطؼ ظا      ؾبظي زٍ ًفط اظ گطٍُ گَاُ ًيع حصف گطزيس. جلؿِ هٌظَض ّوؿبى

ثركهي اظ تهبريطات اؾهتطؼ ٍ زضن اّويهت ايهي آگهبّي ٍ        ي زٍم ثِ آگبّي ات جؿوي اؾتطؼ ثَز. جلؿِاؾتطؼ ٍ آگبُ قسى اظ تبريط

قس. جلؿبت ؾَم، چْبضم ٍ پٌجن ثهِ تَضهيح اضتجهبط افىهبضٍ ّيجبًهبت ٍ       ظاّب هطثَط هي ّبي جؿوي ثِ اؾتطؼ افعايف آگبّي اظ پبؾد

ٍ چهبلف ثهب افىهبض هٌفهي ٍ جهبيگعيٌي افىهبضهٌغمي ثهِ جهبي افىهبض          ّبي ثسًي، هؼطفي اًَاع ضايج تفىط هٌفي ٍ تحطيفبت قٌبذتي  حؽ

ِ   ي قكن ٍ ّفتن ثِ آهَظـ، توطيي ٍ اجطاي ضاّجطزّبي همبثلِ غيطهٌغمي پطزاذتِ قس. جلؿِ ي ّكهتن قهبهل    اي هَرطپطزاذتِ قهس. جلؿه

ِ   ههَضز تؼهبضو  ّبي حل هؿئلِ زض  ي ًْن قبهل آهَظـ اثطاظگطي ٍ اؾتفبزُ اظ هْبضت آهَظـ هسيطيت ذكن، جلؿِ ي زّهن   ّهب ٍ جلؿه

قبهل آهَظـ اّويت اّويت ٍ زضن هعايبي حوبيت اجتوبػي ٍ يه هطٍض ولي ثط ثطًبهِ ثهَز. زض توهبهي جلؿهبت هغهبثك ثهب پطٍتىهل       

ؾبػتِ  2قس. ثطاي ضػبيت انَل اذاللي پػٍّف، گطٍُ قبّس ًيع زض زٍ جلؿِ  زضهبًي يه تىٌيه آضهيسگي آهَظـ زازُ ٍ توطيي هي

 SPSS17افهعاض   ّبي هغبلؼِ زض ًطم قس قطوت وطزًس. زازُ ّبي ثيوبضي نحجت هي آى زضهَضز اؾتطؼ ٍ ًمف آى ثط ضٍي ًكبًِوِ زض 

ٍ ثب اؾتفبزُ اظ تحليل وٍَاضيبًؽ هَضز تجعيِ ٍ تحليل آهبضي لطاض گطفت ثطاي ضػبيت انَل اذاللي پهػٍّف گهطٍُ قهبّس ًيهع زض زٍ     

ُ    ّبي ثيوهبضي قهطوت ههي    طؼ ٍ ًمف آى ثط ضٍي ًكبًِؾبػتِ وِ زض آى زضهَضز اؾت 2جلؿِ  ّهبي هغبلؼهِ زض    قهس قهطوت وطزًهس. زاز

 اؾت.  ٍِ ثب اؾتفبزُ اظ تحليل وٍَاضيبًؽ چٌس هتغيطي هَضز تجعيِ ٍ تحليل آهبضي لطاض گطفت SPSS17افعاض  ًطم

  



6 

 

 ابسارپصوهص 

ثبقس ٍ ػالئن ضٍاًهي ضا   ؾَال هي 90ه اثعاض ذَزؾٌجي قبهل ثَز. ايي آظهَى ي SCL-90-Rهميبؼ  گيطي زض ايي پػٍّف اثعاض اًساظُ

ِ    گبًِ ( جْت ؾٌجف پبيبيي اثؼبز 1983ًًِوبيس. زضاگَتيؽ ) ثؼس هرتلف اضظيبثي هي 9زض  پبيهبيي  "ي  ي ايهي آظههَى اظ زٍ ضٍـ هحبؾهج

حَض ضضهبيت ثرهف ثهَزُ اؾهت. پبيهبيي      ه 9اؾتفبزُ وطزُ اؾت. پبيبيي زضًٍي ايي اثعاضثطاي "پبيبيي ثِ ضٍـ آظهَى هجسز"ٍ  "زضًٍي 

نهَضت گطفتهِ، پبيهبيي ايهي      SCL-90-R% ثَزُ اؾت. زضثطضؾي وِ زض ايطاى جْت اضظيبثي پبيبيي ٍ اػتجهبض  90% تب 78ثبظآظهبيي ثيي 

گهي  %ثهَزُ ٍ اػتجهبض ؾهبظُ ثسؾهت آههسُ ّو     8ّب ثِ اؾتثٌبي پطذبقگطي، تهطؼ هطضهي ٍ افىبضپبضاًَئيهس ثهيف اظ      آظهَى زض توبم هميبؼ

ِ     ي ايي اؾت وِ ايي اثعاض هي زٌّسُ ًكبى ّهبي ضٍاًهي زض ايهطاى ثهِ وهبض ثهطزُ        ي غطثهبلگطي يهب تكريههي اذهتالل     تَاًهس ثهِ ػٌهَاى ٍؾهيل

ايهي آظههَى اؾهتفبزُ     ٍحؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل اججبض -ؾبظي، ٍؾَاؼ زض ايي پػٍّف اظ ثؼس جؿوبًي (1388قَز)جَوبضٍ ّوىبضاى،

ّهبي ًبقهي اظ    قهَز وهِ زض ايهي ثؼهس هطثهَط ثهِ ًهبضاحتي        ؾبظي )قىبيبت جؿوبًي( هطثَط هي ؾَال ايي آظهَى ثِ ثؼس جؿوبًي 12قس. 

ُ       اججبض هطثَط هي -ؾَال ايي آظهَى ثِ ثؼس ٍؾَاؼ 10ازضان ػولىطز ًبؾبلن ثسى اؾت.  اًهس   قهَز. ػالئوهي زض ايهي ثؼهس گٌجبًهسُ قهس

قَز وِ ثِ احؿهبؼ   ؾَال ايي آظهَى ثِ ثؼس حؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل هطثَط هي 9بزي ثب قىل تبثلَي ثبليٌي ٍؾَاؾي زاضًس. اًغجبق ظي

ِ  5وٌهس. ّطيهه اظ ؾهَاالت آظههَى اظ يهه عيهف        ػسم وفبيت ٍ حمبضت فطز ثبالذم زض همبيؿِ ثب زيگطاى تىيِ ههي  اي هيهعاى   زضجه

 ثبقس تكىيل قسُ اؾت. هي "ثِ قست"ْبض چ"تب  "ّيو"ي نفط  ًبضاحتي وِ اظ ًوطُ

 ها يافته

 5ًفط ثبالي زييلن ٍ  2ًفط زض ؾغح زييلن،  5ؾبل ثَز. تحهيالت گطٍُ آظهبيف  8/39ٍ گطٍُ قبّس  41/40هيبًگيي ؾٌي گطٍُ آظهبيف 

ّهبي   ( قبذم1يلن ثَز. زض جسٍل )ًفط ظيط زي 4ًفط ثبالي زييلن ٍ  3ًفط زض ؾغح زييلن،  5ًفط ظيط زييلن ثَز. تحهيالت گطٍُ قبّس ًيع 

 گطزز.  ّب هالحظِ هي تَنيفي هتغيطّب ثِ تفىيه ضٍُ

 ّب ّبي تَنيفي هتغيطّب ثِ تفىيه گطٍُ ي قبذم (: همبيؿ1ِجسٍل )

 هتغيطّب
ػضَيت 

 گطٍّي

 پيف آظهَى

 هيبًگيي )اًحطاف هؼيبض(

 پؽ آظهَى

 هيبًگيي )اًحطاف هؼيبض(

 پيگيطي

 هيبًگيي )اًحطاف هؼيبض(

 ؾبظي جؿوبًي
 (20/4) 1/10 (35/5) 8/9 (92/5) 8/18 آظهبيف

 (23/4) 3/17 (46/4) 8/16 (93/4) 6/17 گَاُ

 اججبض -ٍؾَاؼ
 (4/4) 7/9 (3/4) 2/9 (9/7) 8/19 آظهبيف

 (01/4) 9/18 (01/5) 2/18 (4/5) 6/17 گَاُ

حؿبؾيت زض ضٍاثظ 

 هتمبثل

 (4/3) 2/5 (4/2) 2/6 (3/5) 2/11 آظهبيف

 (7/4) 8/13 (6/3) 6/13 (7/4) 1/13 گَاُ
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قٌبؾي )ؾي ٍ تحهيالت( ثب ًوطات ػالئهن ًَضٍلهَغيىي ّهن ثؿهتگي ًكهبى ًساًهسر ثٌهبثطايي هتغيطّهب زض          ّيو وسام اظ هتغيطّبي جوؼيت

آظهَى ثِ  زاض ًجَزًس. زض ايي پػٍّف، ًوطُ پيف ّبي آهبضي وٌتطل ًگطزيس. زضٍالغ تفبٍت زٍ گطٍُ اظ لحبػ ؾي ٍ تحهيالت هؼٌب تحليل

ٍ  3، 2آظهَى ٍ پيگيطي ثب اؾتفبزُ اظ تحليل وٍَاضيبًؽ وٌتطل قس. زض جهساٍل   بذتِ قس ٍ تبريط آى ثط ًوطات پؽػٌَاى هتغيط ّوگبم قٌ

اججهبض ٍ حؿبؾهيت زض    -ؾهبظي، ٍؾهَاؼ   ضفتبضي اؾتطؼ ثط ًوطات ػالئهن جؿهوبًي   -ي قٌبذتي ًتبيج تحليل وٍَاضيبًؽ تبريط هساذلِ 4

 گطزز.  آظهَى ٍ پيگيطي هالحظِ هي تٌي زض هطحلِ پؽ ضٍاثظ هتمبثل ثيوبضاى هجتال ثِ ؾطگيجِ ضٍاى

 ؾبظي زٍ گطٍُ ثط هيعاى ػالئن جؿوبًي ضفتبضي اؾتطؼ -ي قٌبذتي هساذلِ(: ًتبيج تحليل وَاضيبًؽ تأريط2جسٍل )

 ّب ي پػٍّف هتغيط هطاحل هتغيط ٍاثؿتِ
زضجِ 

 آظازي

هيبًگيي 

 هجصٍضات
F زاضي هؼٌي 

اًساظُ 

 ارط

تَاى 

 آهبضي

 ؾبظي جؿوبًي

 پؽ آظهَى
 99/0 63/0 001/0 55/36 31/299 1 پيف آظهَى

 99/0 77/0 0001/0 91/71 20/589 1 ػضَيت گطٍّي

 پي گيطي
 99/0 56/0 0001/0 43/26 42/251 1 پيف آظهَى

 99/0 69/0 0001/0 21/46 55/437 1 ػضَيت گطٍّي

 

ؾهبظي   آظههَى جؿهوبًي   آظههَى ٍ پهؽ   وٍَاضيهبًؽ ًكهبى زاز ثهيي ًوهطات پهيف      گطزز، ًتبيج تحليهل  ( هالحظِ هي2چٌبًچِ زض جسٍل )

قَز وهِ تفهبٍت    آظهَى، هكبّسُ هي آظهَى ٍ پؽ % ًوطات پيف63(. ثب وٌتطل ضاثغِ >001/0pّب ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز ) آظهَزًي

 -آيهس  آظههَى ثهِ زؾهت ههي     آظهَى اظ ضٍي ًوطات پهؽ  وِ ايي هيبًگيي اظ وؿط ارط ًوطات پيف –1اي يب حبقيِ ّبي تؼسيل قسُ هيبًگيي

تهَاى   ّبي تؼسيل قهسُ، ههي   (. ثب تَجِ ثِ هيبًگيي>001/0pّبي زٍ گطٍُ اظ لحبػ آهبضي هؼٌبزاض اؾت ) ؾبظي آظهَزًي ًوطات جؿوبًي

آظهَى ًؿجت ثِ گطٍُ گَاُ  ّب زض هطحلِ پؽ بظي آظهَزًيؾ ثبػ  وبّف جؿوبًي ضفتبضي اؾتطؼ -هسيطيت قٌبذتي گفت وِ آهَظـ

ّهب ضا زض   ؾهبظي آظههَزًي   % اظ تغييطات هطثَط ثهِ جؿهوبًي  77يب اًساظُ ارط ًكبًگط آى اؾت وِ ػضَيت گطٍّي  2قسُ اؾت. هجصٍض اتب

ّ     -تهط، آههَظـ ههسيطيت قهٌبذتي     وٌسر ثِ ػجبضت ؾبزُ آظهَى تجييي هي هطحلِ پؽ ؾهبظي   % جؿهوبًي 77ف ضفتهبضي اؾهتطؼ ثبػه  وهب

زّس ضوي ايي وِ زلت آهبضي ثطاي اضظيبثي ايي فطضيِ ثهبال   ًيع ًكبى هي 99/0آظهَى قسُ اؾت. تَاى آهبضي  ّب زض هطحلِ پؽ آظهَزًي

 ِ آظههَى ٍ پيگيهطي    ّهب ًيهع وهبفي ثهَزُ اؾهت. ّوچٌهيي ًتهبيج تحليهل وٍَاضيهبًؽ ًكهبى زاز ثهيي ًوهطات پهيف              ثَزُ اؾت، حجن ًوًَه

قَز  آظهَى ٍ پيگيطي، هكبّسُ هي % ًوطات پيف56(. ثب وٌتطل ضاثغِ >0001/0pّب ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز ) ي آظهَزًيؾبظ جؿوبًي

                                                           
1
- Estimated Marginal Means 

2
- Eta Squared 
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آظههَى اظ ضٍي ًوهطات پيگيهطي ثهِ زؾهت       وِ ايي هيبًگيي اظ وؿط ارهط ًوهطات پهيف    -1اي يب حبقيِ ّبي تؼسيل قسُ وِ تفبٍت هيبًگيي

ّبي تؼسيل قهسُ،   (. ثب تَجِ ثِ هيبًگيي>0001/0pّبي زٍ گطٍُ اظ لحبػ آهبضي هؼٌبزاض اؾت ) ؾبظي آظهَزًي ًوطات جؿوبًي -آيس هي

ّهب زض هطحلهِ    ؾهبظي آظههَزًي   ثبػه  وهبّف جؿهوبًي    ضفتبضي اؾهتطؼ  -هسيطيت قٌبذتي ي ضٍاًي آهَظقي تَاى گفت وِ هساذلِ هي

% اظ تغييهطات هطثهَط ثهِ    69گط آى اؾهت وهِ ػضهَيت گطٍّهي     آظهَى ًؿجت ثِ گطٍُ گَاُ قسُ اؾت. هجصٍض اتب يب اًساظُ ارط ًكبً پؽ

ِ   ّب ضا زض هطحلِ پيگيطي تجييي هي ؾبظي آظهَزًي جؿوبًي  -ي ضٍاًهي آهَظقهي ههسيطيت قهٌبذتي     وٌسر ثِ ػجبضت ؾبزُ تط، اضائهِ هساذله

زّس ضوي ايي  ًيع ًكبى هي 99/0ّب زض هطحلِ پيگيطي قسُ اؾت. تَاى آهبضي  ؾبظي آظهَزًي % جؿوبًي69ضفتبضي اؾتطؼ ثبػ  وبّف 

 ّب ًيع وبفي ثَزُ اؾت.  وِ زلت آهبضي ثطاي اضظيبثي ايي فطضيِ ثبال ثَزُ اؾت، حجن ًوًَِ

 اججبض زٍ گطٍُ -ضفتبضي اؾتطؼ ثط هيعاى ػالئن ٍؾَاؼ -ي قٌبذتي (: ًتبيج تحليل وَاضيبًؽ تأريط هساذل3ِزٍل )ج

 ّبي پػٍّف هتغيط هطاحل هتغيط ٍاثؿتِ
زضجِ 

 يآظاز

هيبًگيي 

 هجصٍضات
F زاضي هؼٌي 

اًساظُ 

 ارط

تَاى 

 آهبضي

 اججبض -ٍؾَاؼ

 پؽ آظهَى
 99/0 55/0 0001/0 34/25 59/325 1 پيف آظهَى

 99/0 70/0 0001/0 57/49 80/622 1 ػضَيت گطٍّي

 پي گيطي
 99/0 56/0 0001/0 71/27 15/243 1 پيف آظهَى

 99/0 75/0 001/0 12/65 27/557 1 ػضَيت گطٍّي

 

اججهبض   -آظههَى ٍؾهَاؼ   آظههَى ٍ پهؽ   گطزز، ًتبيج تحليل وٍَاضيبًؽ ًكهبى زاز ثهيي ًوهطات پهيف     ( هالحظِ هي3چٌبًچِ زض جسٍل ) 

قَز وِ تفهبٍت   آظهَى، هكبّسُ هي آظهَى ٍ پؽ % ًوطات پيف55(. ثب وٌتطل ضاثغِ >0001/0pّب ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز ) آظهَزًي

ًوطات  -آيس آظهَى ثِ زؾت هي آظهَى اظ ضٍي ًوطات پؽ وِ ايي هيبًگيي اظ وؿط ارط ًوطات پيف -اي يب حبقيِ سُّبي تؼسيل ق هيبًگيي

تهَاى گفهت    ّبي تؼسيل قسُ، هي (. ثب تَجِ ثِ هيبًگيي>0001/0pّبي زٍ گطٍُ اظ لحبػ آهبضي هؼٌبزاض اؾت ) اججبضآظهَزًي -ٍؾَاؼ

آظهَى ًؿجت ثِ گطٍُ گَاُ قسُ  ّب زض هطحلِ پؽ اججبض آظهَزًي -ػ  وبّف ٍؾَاؼثب ضفتبضي اؾتطؼ -هسيطيت قٌبذتي وِ آهَظـ

ّهب ضا زض هطحلهِ    اججهبضآظهَزًي  -% اظ تغييطات هطثهَط ثهِ ٍؾهَاؼ   70اؾت. هجصٍض اتب يب اًساظُ ارط ًكبًگط آى اؾت وِ ػضَيت گطٍُ 

ّهب   اججبض آظهَزًي -% ٍؾَاؼ70اؾتطؼ ثبػ  وبّف  ضفتبضي -وٌسر ثِ ػجبضت ؾبزُ تط، آهَظـ هسيطيت قٌبذتي آظهَى تجييي هي پؽ

زّس ضوي ايي وِ زلت آهبضي ثطاي اضظيبثي ايي فطضيِ ثبال ثهَزُ اؾهت،    ًيع ًكبى هي 99/0آظهَى قسُ اؾت. تَاى آهبضي  زض هطحلِ پؽ

  ِ  -يگيهطي ٍؾههَاؼ آظهههَى ٍ پ ّههب ًيهع وهبفي ثههَزُ اؾهت. ّوچٌههيي ًتهبيج تحليهل وٍَاضيههبًؽ ًكهبى زاز ثههيي ًوهطات پهيف         حجهن ًوًَه

                                                           
1
- Estimated Marginal Means 
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آظههَى پهيف آظههَى ٍ پيگيهطي، هكهبّسُ       % ًوطات پهيف 56(. ثب وٌتطل ضاثغِ >0001/0pّب ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز ) اججبضآظهَزًي

آظهَى اظ ضٍي ًوطات پيگيطي ثِ زؾت  وِ ايي هيبًگيي اظ وؿط ارط ًوطات پيف -اي يب حبقيِ ّبي تؼسيل قسُ قَز وِ تفبٍت هيبًگيي هي

ّبي تؼسيل قسُ،  (. ثب تَجِ ثِ هيبًگيي>0001/0pّبي زٍ گطٍُ اظ لحبػ آهبضي هؼٌبزاض اؾت ) اججبضآظهَزًي -ًوطات ٍؾَاؼ -آيس هي

ّهب زض هطحلهِ    اججهبض آظههَزًي   -ثبػ  وهبّف ٍؾهَاؼ   ضفتبضي اؾتطؼ -هسيطيت قٌبذتي ي ضٍاًي آهَظقي تَاى گفت وِ هساذلِ هي

% اظ تغييهطات هطثهَط ثهِ    75صٍض اتب يب اًساظُ ارط ًكبًگط آى اؾهت وهِ ػضهَيت گطٍّهي     آظهَى ًؿجت ثِ گطٍُ گَاُ قسُ اؾت. هج پؽ

ِ  ّب ضا زض هطحلِ پيگيطي تجييي هي اججبضآظهَزًي -ٍؾَاؼ  -ي ضٍاًهي آهَظقهي ههسيطيت قهٌبذتي     وٌسر ثِ ػجبضت ؾبزُ تط، اضائِ هساذله

زّهس ضهوي    ًيع ًكهبى ههي   99/0ي قسُ اؾت. تَاى آهبضي ّب زض هطحلِ پيگيط اججبضآظهَزًي -% ٍؾَاؼ75ضفتبضي اؾتطؼ ثبػ  وبّف 

 ّب ًيع وبفي ثَزُ اؾت  ايي وِ زلت آهبضي ثطاي اضظيبثي ايي فطضيِ ثبال ثَزُ اؾت، حجن ًوًَِ

 ضفتبضي اؾتطؼ ثط هيعاى ػالئن حؿبؾيت زض ضٍاثظ -ي قٌبذتي (: ًتبيج تحليل وَاضيبًؽ تأريط هساذل4ِجسٍل )

 هتمبثل زٍ گطٍُ

 ّبي پػٍّف هتغيط هطاحل ٍاثؿتِهتغيط 
زضجِ 

 آظازي

هيبًگيي 

 هجصٍضات
F زاضي هؼٌي 

اًساظُ 

 ارط

تَاى 

 آهبضي

حؿبؾيت زض 

 ضٍاثظ هتمبثل

 پؽ آظهَى
 99/0 69/0 0001/0 95/47 07/227 1 پيف آظهَى

 99/0 71/0 0001/0 76/52 07/248 1 ػضَيت گطٍّي

 پي گيطي
 99/0 62/0 0001/0 76/35 07/187 1 پيف آظهَى

 99/0 77/0 0001/0 03/71 80/376 1 ػضَيت گطٍّي

 

آظههَى حؿبؾهيت زض    آظهَى ٍ پهؽ  گطزز، ًتبيج تحليل وٍَاضيبًؽ ًكبى زاز ثيي ًوطات پيف ( هالحظِ هي4چٌبًچِ چٌبًچِ زض جسٍل )

آظههَى، هكهبّسُ    آظههَى ٍ پهؽ   ًوهطات پهيف  % 69(. ثب وٌتطل ضاثغهِ  >0001/0pّب ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز ) ضٍاثظ هتمبثل آظهَزًي

آظههَى ثهِ    آظهَى اظ ضٍي ًوطات پهؽ  وِ ايي هيبًگيي اظ وؿط ارط ًوطات پيف–يب حبقيِ اي ّبي تؼسيل قسُ قَز وِ تفبٍت هيبًگيي هي

َ >0001/0pّهبي زٍ گهطٍُ اظ لحهبػ آههبضي هؼٌهبزاض اؾهت )       ًوطات حؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل آظهَزًي -آيس زؾت هي جهِ ثهِ   (. ثهب ت

ـ  ّبي تؼسيل قسُ، هي هيبًگيي ثبػه  وهبّف حؿبؾهيت زض ضٍاثهظ هتمبثهل       ضفتهبضي اؾهتطؼ   -ههسيطيت قهٌبذتي   تَاى گفت وِ آههَظ

% اظ 71آظهَى ًؿجت ثِ گطٍُ گَاُ قسُ اؾت. هجصٍض اتب يب اًساظُ ارط ًكبًگط آى اؾهت وهِ ػضهَيت گطٍّهي     ّب زض هطحلِ پؽ آظهَزًي

وٌهسر ثهِ ػجهبضت ؾهبزُ تهط، آههَظـ ههسيطيت         آظهَى تجييي ههي  ّب ضا هطحلِ پؽ ثظ هتمبثل آظهَزًيتغييطات هطثَط ثِ حؿبؾيت زض ضٍا

 99/0آظهَى قسُ اؾهت. تهَاى آههبضي     ّب زض هطحلِ پؽ % حؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل آظهَزًي71ضفتبضي اؾتطؼ ثبػ  وبّف -قٌبذتي
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ّب ًيهع وهبفي ثهَزُ اؾهت. ّوچٌهيي ًتهبيج        ال ثَزُ اؾت، حجن ًوًَِزّس ضوي ايٌىِ زلت آهبضي ثطاي اضظيبثي ايي فطضيِ ثب ًيع ًكبى هي

ّهب ضاثغهِ هؼٌهبزاضي ٍجهَز زاضز      آظهَى ٍ پيگيهطي حؿبؾهيت زض ضٍاثهظ هتمبثهل آظههَزًي      تحليل وٍَاضيبًؽ ًكبى زاز ثيي ًوطات پيف

(0001/0p< ِثب وٌتطل ضاثغ .)يهب   ّهبي تؼهسيل قهسُ    فبٍت هيبًگييقَز وِ ت آظهَى پيف آظهَى ٍ پيگيطي، هكبّسُ هي % ًوطات پيف62

ًوطات حؿبؾهيت زضضٍاثهظ هتمبثهل     -آيس آظهَى اظ ضٍي ًوطات پيگيطي ثِ زؾت هي وِ ايي هيبًگيي اظ وؿط ارط ًوطات پيف–حبقيِ اي

ي ِ تهَاى گفهت وهِ هساذله     ّبي تؼسيل قسُ، هي (. ثب تَجِ ثِ هيبًگيي>0001/0pّبي زٍ گطٍُ اظ لحبػ آهبضي هؼٌبزاض اؾت ) آظهَزًي

آظههَى ًؿهجت ثهِ     ّب زض هطحلِ پؽ ثبػ  وبّف حؿبؾيت زضضٍاثظ هتمبثل آظهَزًي ضفتبضي اؾتطؼ -هسيطيت قٌبذتي ضٍاًي آهَظقي

% اظ تغييطات هطثَط ثِ حؿبؾيت زضضٍاثظ هتمبثل 77گطٍُ گَاُ قسُ اؾت. هجصٍض اتب يب اًساظُ ارط ًكبًگط آى اؾت وِ ػضَيت گطٍّي

ضفتهبضي اؾهتطؼ    -ي ضٍاًي آهَظقهي ههسيطيت قهٌبذتي    وٌسر ثِ ػجبضت ؾبزُ تط، اضائِ هساذلِ گيطي تجييي هيّب ضا زض هطحلِ پي آظهَزًي

زّس ضوي ايي وِ  ًيع ًكبى هي 99/0ّب زض هطحلِ پيگيطي قسُ اؾت. تَاى آهبضي  % حؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل آظهَزًي77ثبػ  وبّف 

 ّب ًيع وبفي ثَزُ اؾت.  حجن ًوًَِ زلت آهبضي ثطاي اضظيبثي ايي فطضيِ ثبال ثَزُ اؾت،

 بحث و نتيجه گيري 

اججبض ٍ حؿبؾيت  -ؾبظي، ٍؾَاؼ ّسف انلي ايي پػٍّف، تؼييي ارطثركي هسيطيت قٌبذتي ضفتبضي اؾتطؼ ثط وبّف ػالئن جؿوبًي

ايي ًَع زضهبى ثبػ  وبّف ايهي   زّس وِ تٌي زض قْط انفْبى ثَز. ًتبيج ًكبى هي زض ضٍاثظ هتمبثل زض ثيوبضاى ظى هجتال ثِ ؾطگيجِ ضٍاى

( ّورَاى اؾت. زض 2003ّي ) -ّبي پػٍّف اوْبضت ػالئن زض گطٍُ آظهبيف ًؿجت ثِ گطٍُ گَاُ قسُ اؾت. ًتبيج ايي پػٍّف ثب يبفتِ

ّهبي   ( ثيهبى قهسُ اؾهت اذهتالل    2003ّهي )  -( ٍ اوْهبضت 2010تهَاى گفهت ّوهبًغَضي وهِ زض پهػٍّف گبضؾهيب )       تجييي ايي ًتيجِ ههي 

اججبض وِ ثِ هؼٌهبي افىهبض،    -ّبي هتؼسز جؿوي، ًبقي اظ ازضان ػولىطز ًبؾبلن ثسى اؾت، ٍؾَاؼ ؾبظي وِ ثِ هؼٌبي قىبيت ًيجؿوب

ِ    اي غيطلبثل وٌتطل تجطثِ هي ّب ٍ اػوبلي وِ فطز آًْب ضا ثِ گًَِ تىبًِ اًهس ٍ حؿبؾهيت زض    وٌس ٍ هبّيتي ثيگبًِ ثب ذهَز زاضًهس ٍ ًبذَاؾهت

ي احؿبؼ ػسم وفبيت، زؾت ون گطفتي ذَز ٍ احؿبؼ ػسم آضاهف ٍ ًبضاحتي هحؿَؼ زض جطيبى اضتجبط  وٌٌسُ بىضٍاثظ هتمبثل وِ ثي

قهَز. وهِ ايهي ػالئهن ّهن       تٌي هكهبّسُ ههي   ي ضٍاى (. زض زضنس ثباليي اظ هجتاليبى ثِ ؾطگيج2003ِثب زيگطاى اؾت )وبپالى ٍ ؾبزٍن،

تَاًٌس زض تكسيس ٍ تهساٍم ػالئهن ٍ    ؾبظ يب ذغطؾبظ ضا زاقتِ ثبقٌس ٍ ّن هي ػَاهل ظهيٌِتٌي ًمف  -ي ضٍاى تَاًٌس زض اثتال ثِ ؾطگيجِ هي

(، آًسضؾَى ٍ زيگطاى 2001ّبي جَّبًؿَى ٍ زيگطاى ) ( پػٍّف2003ّي ٍ ّوىبضاى ، –حوالت ؾطگيجِ ًمف زاقتِ ثبقٌس )اوْبضت 

( ارطثركي ضٍيىطز قٌبذتي ضفتبضي ّوطاُ ثب فٌَى آضاهؿبظي زضوبّف ػالئهن ضٍاًكهٌبذتي هجتاليهبى    2007( ّلوجطي ٍ زيگطاى )2006)

ّهسف   5اي عطاحهي قهسُ اؾهت وهِ      بضي اؾتطؼ وِ ثِ گًَِضفت -ي هسيطيت قٌبذتي اًس، لصا هساذلِ ي ضٍتي تٌي ًكبى زازُ ثِ ؾطگيجِ

ّبي ثيي فطزي ٍ افعايف اثطاظ ّيجهبًي   ّبي قٌبذتي، ايجبز هْبضت ّبي وبّف اؾتطؼ، انالح اضظيبثي افعايف آگبّي، آهَظـ هْبضت

ّهبي   وع ثطانهالح اضظيهبثي  اججبض ثب توط -ؾبظي ٍ ٍؾَاؼ تَاًس زض وبّف ػالين جؿوبًي وٌس هي ٍ وبّف اًعٍاي اجتوبػي ضا زًجبل هي
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ي حوبيهت   ّبي ثيي فطزي ٍ وبّف اًعٍاي اجتوبػي ٍ گؿتطـ قجىِ قٌبذتي ٍ حؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل ثب توطوع ثط آهَظـ هْبضت

ِ    اجتوبػي زض ايي ثيوبضاى هَرط ثبقس. زض ايي هساذلِ آگبّي ٍ ؾهبظ آى ثهِ ثيوهبضاى زازُ قهس      ّبي الظم زضهَضز ثيوبضي افهطاز ٍ ػلهل ظهيٌه

ِ   ظاّبي ظًسگي ضٍظهطُ ذَز قسًس ٍ ثِ زًجبل آى هْهبضت  ّوگي تكَيك ثِ قٌبؾبيي ٍ اضظيبثي زليك اؾتطؼ اي وبضآههس ثهطاي    ّهبي همبثله

ؾبظ ثِ زلت هَضز تَجهِ لهطاض گطفهت.     ظا ثِ آًْب آهَظـ زازُ قس ٍ ثسيي تطتيت هْوتطيي ػَاهل ظهيٌِ ّبي اؾتطؼ همبثلِ هَرط ثب هَلؼيت

(. وِ زض ثطٍظ 2000تٌي زاضاي تحطيفبت قٌبذتي ٍ افىبض ًبوبضآهس هتؼسز ّؿتٌس )ثطٍئي اؾتيي ٍ ّوىبضاى، ِ ؾطگيجِ ضٍاىثيوبضاى هجتال ث

اججبض ٍ ّوچٌيي اقىبل زض ضٍاثظ ثيي فهطزي ًمهف ثؿهعايي زاضًهس، ثٌهبثطايي قٌبؾهبيي افىهبض         -قىبيبت جؿوي هتؼسز ٍ ػالئن ٍؾَاؼ

ثب افىهبض، تَاًؿهتِ زض وهبّف ايهي ػالئهن ههَرط ثبقهس. ّوچٌهيي زض ايهي ثطًبههِ ثهِ آههَظـ              ّبي چبلف ذَزآيٌس هٌفي ٍ آهَظـ قيَُ

ّهبيي   ّهب ٍ تىٌيهه   اي، ثيي فطزي، اثطاظگطي ٍ وٌتطل ذكه پطزاذتِ قس ٍ ثِ هٌظَض وبّف اًعٍاي اجتوبػي هْبضت ّبي همبثلِ هْبضت

افعايف زضيبفت حوبيت اجتوبػي ثيوبضاى ٍ ثِ زًجبل آى وهبّف   اضائِ قس وِ ّوگي زض ثْجَز ضٍاثظ اجتوبػي ٍ ذبًَازگي ٍ اضتجبعي ٍ

قهس ًمهف    ّبي هرتلف آضهيسگي وِ زض ّط جلؿهِ آههَظـ زازُ ههي    حؿبؾيت زض ضٍاثظ هَرط ثَزُ. ػالٍُ ثط توبهي هَاضز فَق تىٌيه

  وبّف قست آًْب قسُ ٍ يب ثِ ػٌهَاى  ّب زاقتٌس ٍ تَاًؿتٌس زض ٌّگبم ثطٍظ ايي ػالين ثبػ ؾعايي زض ايجبز آضاهف ٍ وٌتطل اؾتطؼ ظا ثِ

گيطي ثطاي جلَگيطي اظ ثطٍظ هجسز ػالين زض قطايظ اؾتطؼ ظاؼ ذبل هَضز اؾتفبزُ لهطاض گطفتٌهس. زض تجيهيي ايٌىهِ      يه ضاّجطز پيف

ا زاقهتِ  اججهبض ٍ حؿبؾهيت زض ضٍاثهظ هتمبثهل اؾهتوط      -ؾبظي، ٍؾهَاؼ  چطا ًتبيج زضهبًي زض هطحلِ پيگيطي ًيع ثط وبّف ػالين جؿوبًي

ّبي هسيطيت اؾتطؼ اظجولِ تي آضاهي، تٌفؽ زيبفطاگوي، قٌبؾبيي ٍ  تَاى گفت وِ احتوبال اؾتفبزُ هىطض ثيوبضاى اظ تىٌيه اؾت، هي

تهَاى   زاض ايي ػالئن زض ثيوبضاى قسُ اؾت. ثهِ عهَض ولهي ههي     زضهبًي ثبػ  وبّف هؼٌب انالح افىبض ًبوبضآهس ثؼس اظ اتوبم جلؿبت ضٍاى

 ّبي زضهبًي اضائِ قسُ تَؾظ ثيوبضاى هطتجظ اؾت.  ًؿجي ًتبيج زضهبى عي زٍضُ پيگيطي ثِ وبضثطز فؼبالًِ تىٌيه گفت پبيبيي

اججهبض ٍ   -ؾهبظي، ٍؾهَاؼ   اي هسيطيت قٌبذتي ضفتبضي اؾتطؼ ثط وبّف ػاليهن جؿهوبًي   ًتبيج ايي پػٍّف حبوي اظ ارطثركي هساذلِ

تَاًهس زض وهبّف ايهي ػالئهن زضهجتاليهبى ثهِ        تٌي ثَز. لصا ايهي هساذلهِ ههي    ؾطگيجِ ضٍاى حؿبؾيت زض ضٍاثظ هتمبثل ثيوبضاى ظى هجتال ثِ

ّهب ضا زض ثؿهتط    گطزز وِ تفؿيط يبفتِ ّبيي هي ًبپصيط زچبض هحسٍزيت اي ثِ عَض اجتٌبة تٌي ثِ وبض گطفتِ قَز. ّط هغبلؼِ ي ضٍاى ؾطگيجِ

تَاى ثِ ايهي هَاضزاقهبضُ وهطز: اظ آًجهبيي وهِ جلؿهبت        ٍّف حبضط هيّب ٍ پيكٌْبزات پػ ؾبظز اظ هحسٍزيت ّب ضطٍضي هي هحسٍزيت

ِ  هبُ ثَز، اغلت هطزاى هجتال ثِ ؾطگيجِ ضٍاى 5/2ؾبػت ٍ عَل زضهبى  2اي يه هطتجِ ثِ هست  ّفتِ ي وهبضي قهطايظ    تٌي ثِ ػلت هكهغل

ِ ّويي زليل تؼوين ًتهبيج ثبيهس ثهب احتيهبط نهَضت      قطوت زض زضهبى ضا ًساقتٌس. ثٌبثطايي ايي جلؿبت تٌْب ثطاي ظًبى هجتال ثطگعاض قس ٍ ث

ّبي آضهيسگي ثطاي توطيٌبت آضاهؿبظي ٍجَز ًساقهت، وهِ ثهب تَجهِ ثهِ       گيطز. ػالٍُ ثط ايي زض پػٍّف حبضط اهىبى اؾتفبزُ اظ تكه

ّهبي   گي اظ تكهه ّبي آتي ثطاي توطيٌهبت آضهيهس   قَز زض پػٍّف ي هسيطيت اؾتطؼ، پيكٌْبز هي اّويت توطيٌبت آضهيسگي زض ثطًبهِ

تٌهي اٍليهِ اظ ثيوهبضاى هجهتال ثهِ       ّبي آتهي ثيوهبضاى هجهتال ثهِ ؾهطگيجِ ضٍاى      قَز زض پػٍّف هرهَل اؾتفبزُ قَز. ّوچٌيي پيكٌْبز هي
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ّبي  تٌي ربًَيِ تفىيه قًَس ٍ ارطثركي هساذلِ ثِ قىل جساگبًِ زض ايي زٍ گطٍُ همبيؿِ قَز. ػالٍُ ثط ايي زض پػٍّف ؾطگيجِ ضٍاى

زضهبًي زض وبّف ػالين ضٍاًكٌبذتي ايهي ثيوهبضاى ّوبًٌهس پؿهرَضاًس ظيؿهتي، ّييٌهَتيعم زضههبًي،         ّبي ضٍاى تَاى اظ ؾبيط ضٍـ آتي هي

ًبهِ زاًكجَيي اؾت وِ ثب ّوىبضي هترههيي هغهع   اي اؾتفبزُ وطز. ايي همبلِ هبحهل يه پبيبى ّبي ضفتبضي ثِ نَضت همبيؿِ تىٌيه

ؾبظ ٍ زوتط ذَضٍـ ثهِ ذهبعط ّوىبضيكهبى ثهب      زاًن اظ جٌبة آلبي زوتط چيت سُ اؾت. ثطذَز الظم هيٍ اػهبة اؾتبى انفْبى اًجبم ق

 ايٌجبًت تكىط ٍ لسضزاًي ًوبين. 
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