
 

 

، استرس و افسردگي در دانص آموزان (GAD)بر كاهص اضطراب فراگير EMDRبررسي تاثير روش درماني 

 داراي اختالالت روان تني

 2ٔؼهٛٔٝ ّٔىكبٞي فط -1 ٘بزض ٔحٕٛزي

 چكيده

: ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي قشبة ثركيسٖ ثٝ دطزاظـ اَالػبر ٚ سغييط قطَي ؾابظي سمابثّي اظ   مقدمه

َطيك حؿبؾيز ظزايي ٚ ثبظؾبظي قٙبذشي ٚ يه ضٚـ زضٔب٘ي ػسيس اؾز وٝ زض ثطٌيط٘سٜ ػٙبناطي اظ ٔٛاػاٝ زضٔاب٘ي ٚ زضٔابٖ ضفشابضي قاٙبذشي       

ثاط   EMDRكٓ، يطثبر زؾز ٚ سحطيه قٙٛايي سطويت قسٜ اؾز. ٞسف دػٚٞف حبياط ثطضؾاي سابطيط ضٚـ زضٔاب٘ي     اؾز ٚ ثب فٖٙٛ حطوبر چ

: داػٚٞف  روش ضناسيي تققيي   (، اؾشطؼ ٚ افؿطزٌي زض زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي ثاٛزٜ اؾاز.   GADوبٞف ايُطاة فطاٌيط)

(، اؾاشطؼ ٚ افؿاطزٌي وّياٝ    GADثب ٌطٜٚ وٙشطَ ٔي  ثبقس. اثشسا ايُطاة فطاٌيط) آظٖٔٛٚ دؽ  آظٖٔٛحبيط يه ُٔبِؼٝ آظٔبيكي ثب آظٖٔٛ ديف 

ثطضؾي ٔيعاٖ قيٛع ٚ ضاثُٝ اذشالالر ؾبيىٛؾٛٔبسيه ثب ٞٛـ ٞيؼاب٘ي  "زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي وٝ زض دػٚٞف ٔكبثٝ اي ثب ػٙٛاٖ 

سٛؾاٍ دػٚٞكاٍطاٖ حبياط زض ؾابَ سحهايّي       "ؼ ٔشٛؾُٝ دؿطا٘ٝ اؾشبٖ ظ٘ؼبٖٚ ؾجه زِجؿشٍي زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي زض ٔساض

اػطا قسٜ ثٛز، ثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ ايُطاة نفز ٚ حبِز اقذيُ ثطٌط، ٔميبؼ افؿطزٌي، ايُطاة ٚ اؾاشطؼ ٔاٛضز اضظيابثي لاطاض ٌطفاز.       90-91

زا٘ف آٔاٛظاٖ زاضاي اذاشالالر ضٚاٖ    15بزٜ زض ٌطٜٚ آظٔبيف ٚ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي ثب ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي سهبزفي ؾ 15ؾذؽ 

ػّؿٝ ثط ضٚي ٌطٜٚ آظٔابيف اػٕابَ قاس زض حابِي واٝ       2ػّؿٝ، ٞفشٝ اي  10( زض َي EMDRسٙي زضٌطٜٚ وٙشطَ ػبي زازٜ قس٘س. ضٚـ زضٔب٘ي )

ظٔبيف ٚ وٙشطَ ذٛاؾشٝ قس ساب زٚثابضٜ دطؾكاٙبٔٝ ٞابي     ضٚي ٌطٜٚ وٙشطَ ٞيچ ٔساذّٝ اي ا٘ؼبْ ٍ٘طفز. دؽ اظ اػٕبَ ٔشغيط ٔؿشمُ اظ ٞط زٚ ٌطٜٚ آ

اؾاشفبزٜ    3«ا٘ساظٜ اطط» ٞبي ثسؾز آٔسٜ اظ يطيت ٕٞجؿشٍي ديطؾٖٛ، سحّيُ وٛاضيب٘ؽ ٚ  دػٚٞف ضا زٚثبضٜ سىٕيُ وٙٙس. ػٟز سؼعيٝ ٚ سحّيُ زازٜ

الر ضٚاٖ سٙي ثبالسط اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ػبزي اؾز. ( ٔحبؾجٝ قسٜ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالGADايُطاة فطاٌيط) ي تققي : يافته هاقسٜ اؾز. 

 ٔيعاٖ اؾشطؼ ٌعاضـ قسٜ سٛؾٍ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي ثبالسط اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ػبزي اؾز ِٚي سفبٚر ثيٗ زا٘اف آٔاٛظاٖ زاضاي  

ٕ٘ي ثبقس ٚ سفبٚر ثسؾاز آٔاسٜ ا٘اسن ٔاي ثبقاس.      اذشالالر ضٚاٖ سٙي ثبالسط اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ػبزي زض ِٔٛفٝ افؿطزٌي زض دػٚٞف حبيط ٔؼٙبزاض 

-بقث و نتيجه ٔيعاٖ اذشالالر ضٚاٖ سٙي ضاثُٝ ٔؿشميٓ ٔؼٙبزاضي ثب اؾشطؼ، افؿطزٌي ٚ ايُطاة فطاٌيط ٌعاضـ قسٜ سٛؾٍ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضز. 
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( ثاط وابٞف اؾاشطؼ،     EMDR٘شبيغ سحّيُ وٛٚاضيب٘ؽ حبوي اظ اطط ثركي ضٚـ حؿبؾيز ظزاياي ثاب حطواز چكآ ٚ داطزاظـ ٔؼاسز)        گيري:

 % ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ضٚـ زضٔب٘ي فٛق زاضاي اطط ثركي ٔٛضز لجِٛي ثٛزٜ اؾز.76افؿطزٌي ٚ ايُطاة فطاٌيط ٔٛطط ٚ ثب ا٘ساظٜ اطط ثطاثط ثب 

 (، اؾشطؼ، افؿطزٌي، زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي.GAD، ايُطاة فطاٌيط)EMDRكليد واشه : 

 

Study of ″ (EMDR’s) influence″ above anxiety (GAD), Stress and depression among 

psychosomatic students. 

Abstract:  

The purpose of the present study was to study of Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing (EMDR’s) influence above anxiety (GAD), Stress and depression among 

psychosomatic students. Method: The Method of the present study was to experimental with pre 

test, post test and Control group. Statically society in this research was all of the Iran’s 

psychosomatic students in 2011-2012 seasons (1391-90 in Persia). Researchers were considered 

15 psychosomatic students with simple random sampling for two groups. To examine the 

variables under study in pre test, asked for two groups until to answer the State – Trait Inventory 

Berger Scale (1970), Depression, Anxiety and Stress Scale(1995). Then EMDR was exerted 

above the Experimental group (Albeit the Control group was not receiving any interpose) and 

apologized for two groups that to answer the Scales again and the researchers recorded the data's. 

Analyzed: Data was Analyzed using descriptive statistics (means and standard deviations) and 

inferential statistics. Results: Individuals Mean in competitive anxiety, is low among 

psychosomatic students with high and very high competitive anxiety in pretest. , to this way, 

individual and group sport performance ability, is low among psychosomatic students with high 

and very high competitive anxiety in pretest. Individuals Mean in competitive anxiety, were 

significantly greater than pretest among psychosomatic students with high and very high 

competitive anxiety in post test. Conclusion: EMDR is a power method for decrease of anxiety 

(GAD), Stress and depression among psychosomatic students. results of test t for two 

independent group , showed that between pretest mark  in alpha surface %1  statistical level , 

difference is meaningful   but  in control group this difference is meaningless and this derived of 

be affective of this therapy methods  in generalized anxiety and depression .   

 Keywords: EMDR, anxiety (GAD), Stress, depression, psychosomatic students.   
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 مقدمه

زازٖ ػيٙي ايٗ اضسجبٌ زض سؼبضة وّيٙيىي ٚ زض لبِت  اٌطچٝ اظ لسيٓ زض ٔٛضز اضسجبٌ سٗ ٚ ضٚاٖ ُٔبِت ظيبزي ظزٜ قسٜ اؾز أب ٘كبٖ 

ثبقس  ٔي  EMDRظٔيٙٝ يه وٛقف آظٔبيكي ػٙجٝ ٘ٛآٚضا٘ٝ ٚ ثسيغ دػٚٞف حبيط زض ضاؾشبي سحميمبر زيٍط دػٚٞكٍطاٖ حبيط زض 

وٝ سبطيط ضٚـ زضٔب٘ي فٛق ضا ثط افعايف ػّٕىطز فطزي ٚ ٌطٚٞي، ثبال ثطزٖ سٛاٖ ضٚا٘ي ٚ وبٞف ايُطاة ضلبثشي زض ٌطٜٚ زا٘ف 

ثط ضٚي فٛسجبِيؿز ٞب ٚ زض دػٚٞف زيٍط  79/0آٔٛظاٖ ؾبيىٛؾٛٔبسيه ٚ فٛسجبَ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض زازٜ ٚ زض يه دػٚٞف ثب ا٘ساظٜ اطط 

(، )فٛا ٚ 1996(. ؾبضيچّٛ اقٙبيسض ٚ ٕٞىبضا٘ف)1391ثؿيبض ٔٛفك ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜ ا٘س)ٔحٕٛزي ٚ ّٔىكبٞي فط،  71/0٘ساظٜ اطط ثب ا

( زض سحميمبر ذٛز ثٝ ايٗ 2005)اقٙبيسضٔٗ، ديّيٍطاْ، ؾبٔطفيّس، ٚ ٕٞىبضاٖ،  (،1995(، )اقٙبيسض، ٘جٛي ٚ ٞيٛفز، 2010ٕٞىبضا٘ف،

ضٔب٘ي حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي ٔٛػت وبٞف ٔؼٙي زاض ػالئٓ ٘شيؼٝ ضؾيس٘س وٝ اػٕبَ ضٚـ ز

ثطاي زضٔبٖ ايُطاة ٔطثٌٛ ثٝ  2، ايُطاة ٚ افؿطزٌي ٚ افعايف اػشٕبز ثٝ قٙبذز ٚاضٜ ٔظجز1اذشالالر ايُطاثي ٚ ثطآقفشٍي شٞٙي

ؾيس وٝ دؽ اظ ؾٝ ػّؿٝ حؿبؾيز ظزايي اظ َطيك حطوز چكٓ ٚ ( زض سحميمي ثسيٗ ٘شيؼٝ ض1996ضفشبض ػؿٛضا٘ٝ ٔٛطط اؾز. ضٚسجبْ)

زضنس اظ قطوز وٙٙسٌبٖ ثٝ َٛض وبُٔ اظ اذشالالر ايُطاثي ٚ اذشالالر ذّمي ضٞبيي يبفشٝ ا٘س. ٖٚ ايشٗ ٚ  90دطزاظـ ٔؼسز، 

ا ثٝ ذٛثي ضفشبض زضٔب٘ي ٚ ( زض ُٔبِؼٝ فطاسحّيُ اطط ثركي ضٚـ زضٔب٘ي حؿبؾيز ظزايي اظ َطيك چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز ض2010سيّٛض)

( زض يه دػٚٞف ثبِيٙي ثب ضٚـ زضٔب٘ي حؿبؾيز 1999وبضآٔس زض ثبظزاضي ػصة ٔؼسز ؾطٚسٛ٘يٗ شوط وطزٜ ا٘س. وٛؾبن ٚ اديشؽ)

ظزايي اظ َطيك چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز اذشالالر ايُطاثي ٘كبٖ زاز وٝ ضٚـ زضٔب٘ي فٛق سبطيط ٔؼٙبزاضي زض وبٞف ػاليٓ اذشالَ ٚ 

زضٔب٘ؼٛ ثب اذشالَ ايُطاثي وٝ ثب ضٚـ حؿبؾيز  13ؾبِٝ  5( ٘شبيغ 2001غيطٞبي ٔٛضز ؾٙؼف زض ػطيبٖ زضٔبٖ زاض٘س. قبديطٚ)ؾبيط ٔش

ظزايي اظ َطيك حطوبر چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز زضٔبٖ قسٜ ثٛز٘س، ٘كبٖ زاز وٝ زض ٔمبيؿٝ ثب ٌطٜٚ قبٞس، ٌطٜٚ آظٔبيف ثٟجٛزي 

(اظ زيٍط ٔٛاضز اؾشفبزٜ 2010( ٚ فٛا ٚ ٕٞىبضا٘ف)2008(، سطيفّٕٗ ٚ ٕٞىبضا٘ف)1999بضا٘ف)ٔشٛؾُي اظ ذٛز ٘كبٖ زاز٘س. ٚيٗ ٚ ٕٞى

اؾز وٝ ثٝ ذٛثي زضٔبٖ قٙبذشي ضفشبضي  3ضٚـ زضٔب٘ي دػٚٞف حبيط زضٔبٖ اذشالَ اؾشطؼ دؽ اظ ؾب٘حٝ اذشالَ ايُطاثي ٚ سطٚٔب

 ٔٛطط اؾز.

                                                           
1
 - SUD 

2
 - VOC 

3
 - CBT-TIP 
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بيي وٝ زض اطط سؼبٚظ زچبض اذشالَ ايُطاثي ثٛز٘س ثب آٔٛظـ سّميح ( زض دػٚٞف ذٛز ٘كبٖ زاز٘س وٝ ذب2010ٟٕ٘فٛا ٚ ٕٞىبضاٖ)

ثٟجٛزي ٔؼٙي  3ٚ ٔٛاػٟٝ ؾبظي َٛال٘ي ٚ زضٔبٖ حؿبؾيز ظزايي اظ َطيك حطوبر چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز  2، ٔكبٚضٜ حٕبيشي1اؾشطؼ

( زض ُٔبِؼٝ اي ٘كبٖ زاز٘س وٝ 2008( ٚ قبديطٚ ٚ ٕٞىبضا٘ف)2004زاضي ضا زض دؽ آظٖٔٛ ٚ ديٍيطي ٘كبٖ زاز٘س. ثىط ٚ ٕٞىبضا٘ف)

ضٚـ زضٔب٘ي ٔٛاػٟٝ سؼؿٕي ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛي زضٔب٘ي ُٔطح اؾز ٚ ُٔبِؼبر ثٝ اططثركي ايٗ ضٚـ زضٔب٘ي سبويس زاض٘س. زٚيّي ٚ 

ٗ ( ذبَط ٘كبٖ ٔي وٙٙس وٝ ُٔبِؼبر زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔشٙبلى ٚ چبِف ثطاٍ٘يع اؾز، زٚيّي ٚ اؾذٙؽ زض يه ُٔبِؼٝ ثٝ اي2010اؾذٙؽ)

٘شيؼٝ ضؾيس٘س ٌطٚٞي وٝ ثب ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوبر چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي سحز زضٔبٖ ثٛز٘س ٌعاضقبر ثٟشطي 

 "ِي"ضا اظ ِحبِ وٓ قسٖ سهبٚيط شٞٙي ٘بذٛاؾشٝ ٚ حٛازص ٘بذٛقبيٙس ٘بقي اظ اؾشطؼ ٘ؿجز ثٝ ٌطٜٚ ثسٖٚ اػٕبَ زضٔبٖ زاز٘س . ِٚي 

اظ ٘ظط آٔبضي ٚ ثبِيٙي اططثركي ثيكشطي زض دؽ آظٖٔٛ ٚ  TTP-CBTٝ اي زيٍط ٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ ضٚـ( زض ُٔبِؼ1995ٚ ٕٞىبضاٖ )

ديٍيطي ؾٝ ٔبٞٝ زضٔب٘ؼٛيبٖ زض ٔمبيؿٝ ثب ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي زاضز. زض ايٗ ضاؾشب 

ظـ ٔؼسز زضٔبٖ قسٜ ( ٔي زٞس وٝ ٌطٚٞي وٝ ثب ضٚـ حؿبؾيز ظزايي اظ َطيك چكٓ ٚ دطزا1999ُٔبِؼٝ ضاػطظ ٚ ٕٞىبضاٖ ٘كبٖ)

ثٛز٘س، ثب اؾشفبزٜ اظ ٔميبؼ قسر حبزطٝ ٚ ؾُٛح شٞٙي ٘بذٛقبيٙس، ثٟجٛزي ثيكشطي زض ٔمبيؿٝ ثب ٌطٚٞي وٝ ثب ٔٛاػٟٝ ؾبظي زضٔبٖ قسٜ 

ثٛز٘س، ٘كبٖ زاز٘س. ٕٞچٙيٗ ُٔبِؼٝ ضٚسجبْ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي اظ 

( ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ضٚـ 2008( ٚ فطأطظي ٚ ٕٞىبضاٖ)2002ٔٛاػٟٝ ؾبظي اططار زضٔب٘ي ؾطيغ سطي زاضز. ُٔبِؼٝ اض٘ؿٖٛ)ضٚـ 

ضفشبضي زض وٙبض زاضٚ زضٔب٘ي وبضآٔسي  -حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي زض ٔمبيؿٝ ثب زضٔبٖ قٙبذشي 

ٔشرهم زٚضٜ زيسٜ وٝ ثيف اظ زٜ ٞعاض ٔطاػغ ضا  445( زض ُٔبِؼٝ اي اظ 1994ٕٞچٙيٗ ِيذىي)ثيكشطي زض زضٔبٖ اذشالَ ايُطاثي زاضز. 

زضنس آٖ سبطيطار ٔظجز ضٚـ حؿبؾيز ظزايي اظ َطيك چكٓ ٚ  76ٔؼبِؼٝ ٕ٘ٛزٜ ثٛز٘س ٘ظط ذٛاٞي ثؼُٕ آٚضز ٚ ٔكرم ٌطزيس وٝ 

( ػٙٛاٖ وطز وٝ زض چٟبض زٞٝ ي اذيط 1998فطا٘ؿيؽ قبديطٚ) دطزاظـ ٔؼسز ضا ثط ؾبيط ضٚقٟبيي وٝ اؾشفبزٜ ٔي وطز٘س، سطػيح زاز٘س.

% لطثب٘يبٖ حٛازص 100اِي  84ُٔبِؼبر وٙشطَ قسٜ ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي ٘كبٖ زاز وٝ 

ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ فطزي ثب ايٗ ضٚـ ثٟجٛزي حبنُ وطزٜ ا٘س ٚ ٕٞچٙيٗ ثب سٛػٝ ثٝ سبطيط ؾطيغ ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ 

ٔؼسز قٙبذشي ثٝ دػٚٞف ٚ ٘شبيغ ثيكشطي ٔيشٛاٖ زؾز يبفز ٚ قبديطٚ ديكٟٙبز ٔيىٙس وٝ سحميمبر ثيكشطي ضٚي سبطيط ضٚـ حؿبؾيز 

 ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي ٚ اذشالالر ضٚا٘كٙبذشي ٚ ضٚا٘ذعقىي  نٛضر ٌيطز.

                                                           
1
 - Stress inculation training 

2
 - Supportive counseling 

3
 - Prolonged exposure 
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حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي زض افعايف ػّٕىطز ٚضظقي ثاب زض   ِي ٚ ٕٞىبضاٖ ثيبٖ ٔيىٙٙس وٝ ضٚـ

فىاط واطزٖ    -اػبظٜ زازٖ ثٝ ذٛز ثاطاي قاطوز زض ػّٕىاطز سيٕاي، ع(    -٘ظط ٌطفشٗ: اِف(ٍ٘بٜ ثٝ ٌصقشٝ ٚ ثبظٍ٘طي ٌصقشٝ ذٛز، ة(

٘يز ٚ اظ زؾاز زازٖ وٙشاطَ ذاٛز زض ٍٞٙابْ ػّٕىاطز      ػاسْ ػهاجب   -زٚثبضٜ ثٝ ٔؿبيّي وٝ زض ٌصقشٝ ٔٛػت آؾيت ػسي ٌكشٝ ا٘س، ز(

( زض ظٔيٙٝ سابطيط  1391انالح ػاليك ٚ سٛػٝ ثٝ ػٙجٝ ي غيط آؾيت ظاي سؼطثٝ وٕه وٙٙسٜ اؾز. ٔحٕٛزي ٚ ّٔىكبٞي فط)-ٚضظقي، ٜ(

 قرهيز زض افعايف ػّٕىطز ثٝ سبطيط ػٛأُ قرهيشي ٚ ضٚا٘ي اقبضٜ وطزٜ ا٘س.

(. سٛنيف 2010ٌطفشٝ قسٜ اؾز)ٚايز ٚ ٞيّط،  "ثسٖ"ثٝ ٔؼٙي  somaوّٕٝ يٛ٘ب٘ي اظ SOMATOFOR انُالح قجٝ ػؿٕي 

ثسيٗ نٛضر ثسيٗ نٛضر ٔي ثبقس: اذشالالر قجٝ ػؿٕي ٌطٜٚ ٚؾيؼي اظ ثيٕبضي ٞب ٞؿشٙس وٝ  DSM-IVاذشالالر ضٚاٖ سٙي زض 

٘سٜ سؼبٔالر ٔيبٖ شٞٗ ٚ ثسٖ ٞؿشٙس ٚ زض آٟ٘ب ٘كب٘ٝ ٞب ٚ ػاليٓ ػؿٕي ٔؤِفٝ انّي آٟ٘ب ضا سكىيُ ٔي زٞٙس. ايٗ اذشالالر زض ثطٌيط

ٔغع، اظ ضاٟٞبيي وٝ ٞٙٛظ قٙبذشٝ ٘كسٜ اؾز، ديبٟٔبي ٔرشّفي اضؾبَ ٔي وٙس وٝ ثط آٌبٞي فطز سبطيط ٔي ٌصاضز ٚ اظ ٚػٛز يه ٔكىُ 

ئي يب غيطلبثُ قٙبؾبيي زض ػسي زض ثسٖ ذجط ٔي زٞس. ثٝ ػالٜٚ ٔىب٘يؿٓ ٞبي ٘بقٙبذشٝ ضٚا٘ي يب ٔغعي ٘يع ٚػٛز زاض٘س وٝ سغييطار ػع

(. 2010قيٕي ػهجي، فيعيِٛٛغي ػهجي ٚ ايٕٙي قٙبؾي ػهجي ايؼبز ٔي وٙٙس ٚ ثبػض ثطٚظ ايٗ ثيٕبضي ٔي قٛ٘س )وبدالٖ ٚ ؾبزٚن، 

ٗ ٞبي ثس٘ي ا٘ؿبٖ، ثيٕبضي اؾز ٚ ٔب ٔؼٕٛال اظ اي زٞٙس. يىي اظ ٚاوٙف زٞي ٚي ضا سغييط ٔي ٞبي آزٔي، ٘حٜٛ ٚاوٙف افىبض ٚ ٞيؼبٖ

ٞبي ػؿٕب٘ي ٕٔىٗ اؾز سحز سأطيط افىبض ٚ احؿبؾبر لطاض ٌيط٘س. قٛاٞس ظيبزي ٚػٛز زاضز وٝ ٘كبٖ  ٔؿأِٝ غبفُ ٞؿشيٓ وٝ ثيٕبضي

ٞبي ضٚا٘ي ٔجشاليبٖ ثٝ آٟ٘ب لطاض ٌيطزوبدالٖ ٚ ؾبزٚن،  سٛا٘س سحز سأطيط حبِز ٞب ٔي زٞس، ٔسر ٚ قبيس حشي ٚلٛع ايٗ ٘ٛع ثيٕبضي ٔي

سٙي  سٙي، ٘ظطيٝ ذٛز ضا ٔجٙي ثط ايٙىٝ سكريم اذشالَ ضٚاٖ ٛيس ٚ ؾّيٍٕٗ، ٔبضسيٗ زض ظٔيٙٝ  سكريم اذشالَ ضٚاٖ( ضٚظٟ٘بٖ، زي2010

قٙبذشي ٔؼٙبزاض  قسٜ ٚػٛز زاقشٝ ثبقس ٚ ضٚيسازٞبيي وٝ اظ ٘ظط ضٚاٖ ٌيطز وٝ يه اذشالَ ثب آؾيت ػؿٕب٘ي قٙبذشٝ ظٔب٘ي نٛضر ٔي

ٞبي  سٙي ضا اظ اذشالَ ٞبي ضٚاٖ سط قسٖ آٖ وٕه وٙٙس. ٔالن اَٚ، اذشالَ طٚع يب ٚذيٓٞؿشٙس، لجُ اظ اذشالَ ٚالغ قسٜ ٚ ثٝ ق

سٙي، ٔجٙبي ػؿٕب٘ي  ٞبي ضٚاٖ اي ٘ساض٘س أب اذشالَ قسٜ قىُ، ٔجٙبي ػؿٕب٘ي قٙبذشٝ ٞبي ػؿٕب٘ي وٙس. اذشالَ قىُ ػسا ٔي ػؿٕب٘ي

 (.2010، ٚ ٚايز ٚ ٞيّط 1389سي، زاض٘س ٔٛضز سبويس لطاض زازٜ ا٘س)ؾيسٔحٕ

اذشالَ ػؿٕب٘ي وطزٖ وٝ ٚػٝ ٔكرهٝ آٖ قىبيبر  -1دٙغ اذشالَ قجٝ ػؿٕي ػٕسٜ ٚػٛز زاض٘س وٝ ػجبضسٙس اظ:  DSM-IVَجك 

اذشالَ سجسيّي وٝ ثب يه يب زٚ قىبيز ػهجي ٔكرم ٔي -2ػؿٕب٘ي ٔشؼسزي اؾز وٝ ثب زؾشٍبٜ ٞبي ػًٛي ٔرشّفي ٔطسجٍ ٞؿشٙس. 

اذشالَ  -4شط ثب ثبٚض ثيٕبضاٖ ثٝ زاقشٗ ثيٕبضي ذبني ٔكرم ٔي قٛز سب سٕطوع ضٚي ػاليٓ. ذٛز ثيٕبضاٍ٘بضي وٝ ثيك -3قٛز. 
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اذشالَ زضز، ػجبضسؿز اظ ٘كب٘ٝ ٞبيي اظ زضز وٝ ثٝ  -5ثسضيرشي ثسٖ، ثبٚض غٍّ يب ٔجبِغٝ آٔيعي اؾز ٔجٙي ثط ٘بلم ثٛزٖ ثركي اظ ثسٖ 

(. ٌطيٙجطي، ثطٖٚ ٚ 2010أُ سكسيس ٔي قٛ٘س)وبدالٖ ٚ ؾبزٚن،َٛض وبُٔ ثب ػٛأُ ضٚا٘ي ٔطسجٍ ٞؿشٙس يب ثط اطط ايٗ ػٛ

(قيٛع اذشالَ اذشالالر ؾبيىٛؾٛٔبسيه ضا ٔشٙبلى ٚ زض ٔشٖٛ دػٚٞكي زاضاي ٔمبزيط 2007) i( ٚ ٖٚ ثٛضؾُ ٚ سشٙٛؾىي2008وؿيٓ)

قٛز ٚ ثب سٛػٝ ثٝ زيسٜ ٔيٞبي اػشٕبػي ٔرشّف زا٘ٙس اذشالالر ؾبيىٛ ؾٛٔبسيه زض سٕبْ فطٍٟٞٙب ٚ ٘ػازٞب، َجمٝٔرشّف ٔي

ٞبي اػشٕبػي ٔشفبٚر ٚ ثسيٗ سطسيت ٔي ثبقس وٝ اذشالَ ػؿٕب٘ي وطزٖ ظ٘بٖ ثيؿز ثبض فبوشٛضٞبي ػٙؿيز، فطًٞٙ، ٘ػاز ٚ َجمٝ

شالَ قبيؼشط اظ ٔطزاٖ، اذشالَ سجسيّي زض ظٟ٘ب قبيؼشط، ذٛزثيٕبض اٍ٘بضي زض ظٖ ٚ ٔطز ٔؿبٚي، اذشالَ ثسقىّي ثسٖ ثٝ نٛضر ٘بٔؼّْٛ، اذ

زضز زض ظ٘بٖ زٚ ثطاثط ٔطزاٖ ٔي ثبقس وٝ اِجشٝ ٘مف ػٙؿيز ثؿيبض دط ضٍ٘شط اظ ٔشغيطٞبي زيٍط زض ٘ظط ٌطفشٝ قسٜ اؾز)دٛض افىبضي، 

iٚ ٔسيطٚؼ، ضٚؾبي ٚ ثٛضؾُ 1390 i ،2008 َجك  .)DSM-IV  ٖثطاثط ٔطزاٖ، ثيكشط زض ػٛاٟ٘ب  20اذشالَ ػؿٕب٘ي وطزٖ زض ظ٘ب

اذشالَ  DSM-IVؾبٍِي آغبظ ٔي قٛز.َجك  20% ضاثُٝ ٔؼىٛؼ ثب َجمٝ اػشٕبػي لجُ اظ2% سب 1ضنس يب ز10-5اؾز. زض ػٕؼيز وّي 

زض  22سجسيّي زض ظٟ٘ب قبيؼشط، قطٚع حبز، آغبظ زض ؾٙيٗ ػٛا٘ي، ثجيكشط زض َجمبر دبييٗ ٚ وٓ ؾٛاز ٔي ثبقس. ٔيعاٖ ثطٚظ ؾبال٘ٝ 

ذٛزثيٕبضاٍ٘بضي زض ٔطز ٚ ظٖ ثطاثط، ثيٕبضي ػؿٕي لجُ اظ ؾٙيٗ  DSM-IVَجك اؾز.  1ثٝ  5ٌبٞي  1ثٝ  2ٞعاض ٘فط ظٖ ثٝ ٔطز 100000

ؾبٍِي اؾز. َجك  30سب  20زضنس ٌعاضـ قسٜ اؾز ٚ ٔيبٍ٘يٗ قطٚع  6سب  4ٔبٞٝ ذٛزثيٕبض اٍ٘بضي  6ٔيب٘ٝ يب ديطي قطٚع ٔيكٛز. قيٛع 

DSM-IV يكشط اظ ٔطزاٖ اؾز ؟ثُٛض وّي ٘بٔؼّْٛ  ِٚي زاضاي اذشالَ ثسضيرشي ثسٖ ثيكشط زض ٘ٛػٛا٘ي ٚ ػٛا٘ي  ٚ وٕي زض ظٖ ٞب ث

ؾبٍِي، ثؿيبض قبيغ  50-40اذشالَ زضز زض ظ٘بٖ زٚ ثطاثط ٔطزاٖ،قطٚع زض  DSM-IVؾبٍِي اؾز.َجك  20-15ٔيبٍ٘يٗ ؾٗ قطٚع 

بسيه اذشالِي (.اذشالالر ؾبيىٛؾ2010ٔٛٚ ٚايز ٚ ٞيّط،  2010ٔمبْٚ ٚ زض َجمبر وبضٌط ٚ دبييٗ قبيؼشط اؾز)وبدالٖ ٚ ؾبزٚن،

iچٙس ثؼسي اؾز) ظثطاٚؾىي i i ،2003 .) 

وطز ٚ ٘شيؼاٝ   ضا سؼطيف 2سٙي اذشهبني ٞؿشٙس )ٔظالً قرهيز وطٚ٘طي ضٚاٖ نفبر قرهيشي ضا وٝ ثطاي يه اذشالَ 1فال٘سضظ زا٘جبض

 اؾز. دصيط ٚ زض ٔؼطو ذُط ثيٕبضي لّجي وٛـ، دطذبقٍط، سحطيه ؾرز A ٌطفز قرهيز سيخ

وٙٙس، اظ َطيك زؾشٍبٜ  ايؼبز ايُطاة ٔي زض دػٚٞف ذٛز ػٙٛاٖ ٔي وٙس وٝ سؼبضيبر ٘بآٌبٞب٘ٝ وٝ (1996)3فطا٘شؽ آِىؿب٘سض

دذشيه  قٛ٘س )ٔظالً ٘يبظٞبي ٟٔبضقسٜ ٚاثؿشٍي ٔٙؼط ثٝ ظذٓ ثٝ يه اذشالَ ذبل ٔي قٛ٘س ٚ ٔٙؼط ػهجي ذٛزٔرشبض سؼسيُ ٔي

                                                           
1
 - Flanders Dunbar 

2
 - coronary personality 

3
 - Frantz Alexander 
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سٛا٘س سغييطار فيعيِٛٛغيىي ايؼبز وٙس  َٛال٘ي ٔي اؾز وٝ ٞط اؾشطؼ ظاي غيطاذشهبني ايٗ ٘ظطيٝ ثيبٍ٘ط ايٗ قٛز(. ػٛأُ اؾشطؼ ٔي

حؿبؼ اؾز. ثؼًي ثيٕبضاٖ  زاضز وٝ اظ ٘ظط غ٘شيه ثٝ اؾشطؼ 1ػًٛ قٛن”قٛ٘س. ٞط فطز يه  وٝ ٔٙؼط ثٝ يه اذشالَ ػؿٕي

 ٗ ًُٔطة يب افؿطزٜ ٞؿشٙس ثَٝٛض ٔعٔ زٞٙس. افطازي وٝ ثٝ دٛؾشي ٘كبٖ ٔي ٞبي ٞبي لّجي، ثطذي ٔؼسي ٚ ثطذي زيٍط ٚاوٙف ٚاوٙف

( ثب سبويس ثط ػٛأُ فيعيِٛٛغيه، 1998)2(. ٞب٘ؽ ؾّي2008ٝسط ٞؿشٙس)ٌطيٙجطي، ثطٖٚ ٚ وؿيٓ،  سٙي يب ػؿٕي حؿبؼ ٞبي ضٚاٖ ثيٕبضي

ٔسر اؾز، سؼطيف  غيطاذشهبني ثسٖ زض دبؾد ثٝ اؾشطؼ َٛال٘ي ٞبي ؾيؿشٕيه ضا، وٝ چىيسٜ ٕٞٝ ٚاوٙف 3فطاٌيط ؾٙسضْ سُبثك

ايؼبز سغييطار ؾبذشبضي زض  ٌيطز ٚ افعايف سطقح وٛضسيعَٚ ٔٛػت سأطيط لطاض ٔي آزض٘بَ سحز -ٞيذٛسبالٔٛؼ  - ز. ٔحٛض ٞيذٛفيعوط

 قٛز. ٞبي ٔرشّف ٔي ا٘ساْ

ٞبي  قٛ٘س وٝ ٔىب٘يؿٓ سغييطاسي ٔي ٞبي سٙظيٕي ػهجي ٔشحُٕ ( ٘كبٖ زاز زض قطايٍ اؾشطؼ، ٕٞٝ ٔىب٘يؿ2001ٓ)4ػطع اٍُ٘

 قٛز. ٔؿيطٞبي ٘ٛضٚفيعيِٛٛغيه وٝ ثٙبثطايٗ ثسٖ ثٝ ػفٛ٘ز ٚ ؾبيط اذشالالر حؿبؼ ٔي وٙٙس، ه ثسٖ ضا ؾطوٛة ٔيٞٛٔئٛؾشبسي

ٞيذٛسبالٔٛؼ، ٔطوع آزض٘بَ ٚ ؾيؿشٓ ػهجي ؾٕذبسيه ٚ  ٔيب٘ؼي ٚاوٙف ثٝ اؾشطؼ ٞؿشٙس، ػجبضسٙس اظ: لكط ٔد، ؾيؿشٓ ِيٕجيه،

، دبؾد  ئي ٔظُ وٛضسيعَٚ ٚ سيطٚوؿيٗ ٞؿشٙس وٝ ٔٛػت دبؾد ػّٕىطزي ثٝ اؾشطؼٞب ػهجي قبُٔ ٞٛضٖٔٛ آٚضٞبي دبضاؾٕذبسيه. ديبْ

٘فطيٗ ٔغع، افعايف سغييط ٚ سجسيُ ؾطٚسٛ٘يٗ وٝ ٕٔىٗ اؾز ثٝ سرّيٝ سسضيؼي آٖ ثيٙؼبٔس ٚ  ٘ٛضٚسطا٘ؿٕيشطي، افعايف سِٛيس ٘ٛضادي

 وٝ ثبػض سحطيه سطقح (ACTH) حطن لكط آزض٘بَضيع ضا ثب افعايف ٞٛضٖٔٛ ٔ افعايف ا٘شمبَ زٚدبٔيٙطغيه وٝ دبؾد غسز زضٖٚ

دبؾد ايٕٗ: فؼبِيز ايٕٙي ثب آظاز قسٖ  يبثس. وبٞف ٞٛضٖٔٛ سيطٚئيسي قٛز. سؿشٛؾشطٖٚ ثب اؾشطؼ َٛال٘ي وبٞف ٔي وٛضسيعَٚ ٔي

ٔٗ وبٞف ٞبي وكٙسٜ َجيؼي زض اؾشطؼ ٔع زٞس. سؼساز ٚ فؼبِيز ؾَّٛ زض اؾشطؼ حبز ضخ ٔي 5ػٛأُ ايٕٙي ٞٛضٔٛ٘ي )ؾيشٛويٗ

i( ٚ زا٘الح2010يبثس. ٚايز ٚ ٞيّط) ٔي v زا٘س. ظاي ٔساْٚ زض ظ٘سٌي ذب٘ٛازٌي ٔياِٚيٗ ػّز اذشالَ اذشالالر ضا ٚػٛز حبالر سٙف

ٞبي ٔغعي ٚ ثيٕبضيٟبي سرطيت وٙٙسٜ اػهبة زض ثٝ ٚػٛز آٔسٖ ايٗ اذشالَ ( ثط ٘مف آؾيت2008) vطيع، ٚاٖ، ٚايطيٍٙٗ ٚ ز٘يُ ٘يع

زا٘ٙس وٝ ػجبضسٙس اظ: حٕبيز ( ثٟجٛزي اظ اذشالالر ؾبيىٛؾٛٔبسيه ضا ثٝ چٙس ٔٛضز ٚاثؿشٝ ٔي2005) viّىؿىيٛ، ٔب٘يًٙسبويس زاض٘س. د

اَطافيبٖ، زضٔبٖ ٔٛفميز آٔيع، ذٛز زضٔب٘ي ٚ سغييط ضفشبض، سغييط قٙبذشي، سٙظيٓ ٞيؼب٘بر ٚ زاقشٗ ؾُح ثباليي اظ اٍ٘يعٜ ثطاي ثٟجٛزي. 

                                                           
1
 - shock organ“ 

2
 - Hans Sleye 

3
 - general adaptation syndrome 

4
 - George Engel 

5
 - cytokines 
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( ٘كبٖ زاز٘س سفبٚر ثيٗ وٛزوبٖ زاضاي اذشالَ ؾبيىٛؾٛٔبسيه ٚ ٘طٔبَ زض ٔطاحُ 2010ايز ٚ ٞيّط، ( ٚ)2002ٚدّٛؾىي ٚ وب٘چط)

ضقس ثٝ ِحبِ ثؿبٔس ٘بضٚا٘يٟب ثيف اظ سفبٚسٟبي آٟ٘بؾز. اظ َطف زيٍط ٞٛـ ٞيؼب٘ي ػسيسسطيٗ سحَّٛ زض ظٔيٙٝ اضسجبٌ ٔيبٖ سفّىط ٚ 

چٙيٗ زٚ ٘ٛع ٔفْٟٛ نفشي ٘يع ٘مف ٞٛـ ٞيؼب٘ي زض ثيكشط اذشالالر ضٚا٘ي، ٚ ٞٓٞبي ظ٘سٌي ٚ ثيٙي ٔٛفمّيزٞيؼبٖ اؾز. سٛا٘بيي ديف

viٚ سٛا٘كي اظ ٞٛـ ٞيؼب٘ي ) دشطيسظ ٚ فطٟ٘بْ ثٝ ٘مُ اظ دشطيسظ، فطزضيىؿٖٛ ٚ فطٟ٘بْ i ،2004ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ (، ثط ٌؿشط٠ دػٚٞف

viاٖ -ٞٛـ ٞيؼب٘ي افعٚزٜ اؾز. ثٝ اػشمبز ثبض i i (1999ٝٞٛـ ٞيؼب٘ي ٔؼٕٛػ) ٞب اؾز وٝ فطز ضا ٞب ٚ ٟٔبضرٞب، سٛا٘بيياظ لبثّيّزاي

وٙس ٚ ٘ٛػي ظطفيّز ازضان، ثيبٖ، فٟٓ، وبضثطز ٚ ٔسيّطيز ٞيؼبٟ٘بي ثطاي ؾبظٌبضي ثب ٔحيٍ ٚ وؿت ٔٛفميّز زض ظ٘سٌي سؼٟيع ٔي

iذٛز ٚ زيٍطاٖ اؾز) ٔبيط، ؾبِٛٚي، وبضٚؾٛ ٚ ؾيشب٘يٛؼ x،2001 ٚ احؿبؾبر ثط ٞيؼب٘بر ٚ  (. احؿبؾبر ٞؿشٝ انّي ظ٘سٌي ٞؿشٙس

ظ٘سٌي زض ٔسضؾٝ ٚ ضاثُٝ ثب ٕٞؿبالٖ  -سٛا٘س سٛا٘بيي )اِف(ٌصاض٘س. ٕٞٝ ثبيس ثسا٘ٙس وٝ ٞيؼب٘بسكبٖ ٔيٞيؼب٘بر ثط احؿبؾبر سبطيط ٔي

ٚثيىبض، وٙس)ٚيٛض ٚ اوٙبضآٔسٖ ثب ٔؿبئُ ٔرشّف ظ٘سٌي ٚ ٔطي ضا ثٝ آٟ٘ب زيىشٝ ٔي -ٌٛيي، ٔؿِٛيز ٚ اسىب ثٝ ذٛز )ع(دبؾد -)ة(

 (.x ،2001؛ ثٝ ٘مُ اظ اٚثيىبض1996؛ اٚثيىبض ٚ ٕٞىبضا1995ٖ

ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ اياٗ ؾاُح ضا ثاٝ ٔٙظاٛض اؾاشفبزٜ اظ      وٙس. ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ ُّٔت افطاز ثبيس سٛا٘بييزا٘ف ٞيؼب٘ي ثٝ سٙظيٓ ٞيؼبٖ وٕه ٔي

( ثٝ اياٗ ٘شيؼاٝ ضؾايس٘س واٝ فماساٖ آٌابٞي ٔؼّّٕابٖ، ٚاِاسيٗ ٚ         2008) xiزٞٙس.  ٞطٖ، دبوٕٗ ٚ وٛايٗٞبي آٖ زض ػُٕ دطٚضـ زا٘ف

ٕٞؿاابالٖ زض ٔااٛضز اذااشالالر ؾبيىٛؾااٛٔبسيه زض ثااٝ ٚػااٛز آٚضزٖ ٞيؼب٘اابر ٔٙفااي ٚ ػااسْ سٙظاايٓ ٞيؼب٘اابر افااطاز ثااب اذااشالالر     

xi( ٚ وّٛٔذبؼ ٚ ضاؼ2007ثبقس. زي ٌطٚي )ؾبيىٛؾٛٔبسيه ٔٛطط ٔي i (2004    زض سحميماي ثاط ضٚي ظ٘اسٌي )   ٚ اػشٕابػي، ثبٚضٞاب

ٔؿبئُ ٞيؼب٘ي افطاز ثب اذشالالر ؾبيىٛؾٛٔبسيه ثٝ اياٗ ٘شيؼاٝ ضؾايس٘س واٝ اذاشالالر ؾبيىٛؾاٛٔبسيه ثاط ويفياز ظ٘اسٌي، ثبٚضٞاب،           

ٖ     ٞيؼب٘بر ٚ سحهيالر زا٘كٍبٞي ايٗ افطاز ثٝ َاٛض ٔٙفاي سابطيط ٔاي     xiٌاصاضز. ٚاٖ ضيىايٍٓ، ٞيّجابؼ، ثاطٚسٗ ٚ دّٕاب i i (2001 زض )

زاض ٔظجشي ثب افعايف قسّر ٞبي ٘بؾبظٌبضا٘ٝ، ٞيؼب٘بر ٔٙفي ٚ ٞٛـ ٞيؼب٘ي دبييٗ ٕٞجؿشٍي ٔؼٙيشيؼٝ ضؾيس٘س وٝ ٍ٘طـسحميمي ثٝ ايٗ ٘

قٛز. ايٗ سٛا٘بيي ثطاي سط ثبقس قسّر ايٗ ٕٞجؿشٍي ثيكشط ٔياذشالالر ؾبيىٛؾٛٔبسيه زاض٘س ٚ ٞط چٝ ؾٗ ٔجشاليبٖ ثٝ ايٗ اذشالَ دبييٗ

xiب٘ٝ ثيٗ ذٛز ٚ زيٍطاٖ اؾز)فيٙي ٚ ِ٘ٛطفٟٓ ٚ اضسجبٌ ٘عزيه ٚ نٕيٕ v زض ظٔيٙاٝ اذاشالالر ضٚاٖ سٙاي زا٘اف آٔاٛظاٖ ثاٝ       1991؛  .)

ذهٛل زض ظٔيٙٝ زضٔبٖ زض وكٛض وبضٞبي ػؿشٝ ٚ ٌطيرشٝ اي نٛضر ٌطفشٝ اؾز ٚ ثيكشط دػٚٞكٟب اظ ٘ٛع دػٚٞكٟبي سٛنيفي اؾاز  

٘ٛآٚضي ٚ ػسيس ثٛزٖ سحميك حبياط سٛؾاؼٝ ٚ     ال ٔكٟٛز اؾز. ػٙجٝٚ ػبي ذبِي دػٚٞكٟبي وبضثطزي ٚ اظ ٘ٛع زضٔب٘ي ٚ آظٔبيكي وبٔ

ثبقس. ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ ٞط ؾبِٝ ؾاطٔبيٝ ٌاصاضي    ا٘شكبض ٔفبٞيٓ ضٚا٘كٙبذشي زض َت ػٕٛٔي ػعٚ ديكطفشي ٘ٛيٗ زض حيُٝ ػّْٛ ضفشبضي ٔي
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يٗ ثاطزٖ اذاشالالر ثابالذم اذاشالالر     ٔبزي ٚ ضٚا٘ي فطاٚا٘ي زض آٔٛظـ ٚ دطٚضـ نٛضر ٔيٍيطز ٞط ضٚـ ٚ السأي زض ػٟز اظ ثا 

ثٝ َٛض اذم ٔؿبيّي وٝ دػٚٞكٍطاٖ ُٔبِؼٝ حبيط زض ناسز   ضٚاٖ سٙي اظ ٞسض ضفز ؾطٔبيٝ ٞبي ٔبزي ٚ ا٘ؿب٘ي ػٌّٛيطي ذٛاٞس وطز.

 :دبؾرٍٛيي ثٝ آٟ٘ب ٞؿشٗ ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛيٛع دػٚٞف، ديكٙٝ دػٚٞف ٚ فطييبسي وٝ زض نسز زؾز يبثي ثٝ آٖ ٞؿشٙس ػجبضسٙس اظ

 سؼييٗ سفبٚر ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبض ٕ٘طار ايُطاة فطاٌيط زض ديف آظٖٔٛ ٚ دؽ آظٖٔٛ.  -1

 زض ديف آظٖٔٛ ٚ دؽ آظٖٔٛ.  افؿطزٌيسؼييٗ سفبٚر ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبض ٕ٘طار  -2

 زض ديف آظٖٔٛ ٚ دؽ آظٖٔٛ.  اؾشطؼسؼييٗ سفبٚر ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبض ٕ٘طار  -3

 .ٔشغيط ايُطاة فطاٌيط زض ٌطٜٚ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔمُغ ٔشٛؾُٝ  ثٛؾيّٝ الر ضٚاٖ سٙيديف ثيٙي اذشال -4

 .ٔشغيط اؾشطؼ زض ٌطٜٚ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔمُغ ٔشٛؾُٝ  ثٛؾيّٝ ديف ثيٙي اذشالالر ضٚاٖ سٙي -5

 .زض ٌطٜٚ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔمُغ ٔشٛؾُٝ فؿطزٌي ٔشغيط ا ثٛؾيّٝ ديف ثيٙي اذشالالر ضٚاٖ سٙي  -6

 اهداف  

ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛيٛع، ػٙٛاٖ دػٚٞف، ٘ظطيبر ٔٛػٛز زضٔب٘ي ٚ ديكيٙٝ دػٚٞف، اٞساف دػٚٞف حبيط وٝ دػٚٞكاٍطاٖ زض ناسز زؾاز     

 يبثي ثٝ آٟ٘ب ٞؿشٙس ػجبضسٙس اظ:

( زا٘اف  GADضٚـ زضٔب٘ي ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قاٙبذشي زض وابٞف اياُطاة فطاٌياط)     -1

 شالالر ضٚاٖ سٙي ٔٛطط اؾز.آٔٛظاٖ زاضاي اذ

ضٚـ زضٔب٘ي ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي ٔٛػت وابٞف اؾاشطؼ زا٘اف آٔاٛظاٖ زاضاي      -2

 اذشالالر ضٚاٖ سٙي ذٛاٞس قس.

زاضاي ضٚـ زضٔب٘ي ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي ٔٛػت وبٞف افؿطزٌي زا٘ف آٔٛظاٖ  -3

 اذشالالر ضٚاٖ سٙي ذٛاٞس قس.
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 روش

ٌطٜٚ، يه ٌاطٜٚ   2ضٚـ دػٚٞف حبيط يه ُٔبِؼٝ سؼطثي ثب وبض آظٔبيي ثبِيٙي ثب آظٖٔٛ ديف آظٖٔٛ ٚ دؽ آظٖٔٛ اؾز وٝ زاضاي  

َ سحهايّي  آظٔبيكي ٚ يه ٌطٜٚ وٙشطَ ٔي ثبقس. ػبٔؼٝ آٔبضي دػٚٞف حبيط ضا وّيٝ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي زض ؾب

 ثبقس.ثبقس. ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي دػٚٞف حبيط ثط اؾبؼ زيٍط ديف قطٌ ُٔبِؼبر آظٔبيكي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي سهبزفي ؾبزٜ ٔئي 90-91

 ابسار سنجص 

( سسٚيٗ ٚ اػشجبض يبثي قسٜ اؾز وٝ 1970ايٗ دطؾكٙبٔٝ سٛؾٍ اؾذيُ ثطٌط ٚ ٕٞىبضاٖ ) صفت: -پرسطنامه اضطراب حالت -الف 

قبُٔ زٚ ٔميبؼ ايُطاة حبِز ) آقىبض ( ٚ ايُطاة نفز ) دٙٗ (اؾز ثطاي دبؾرٍٛيي ثٝ ٔميبؼ ايُطاة حبِاز،  ٔبزٜ زاضز ٚ  40

( ضا ثٝ ثٟشطيٗ ٚػٝ ٕٔىٗ احؿبؼ آٖ ضا ثيابٖ ٔيىٙاس ا٘شرابة    4(، ذيّي ظيبز )3(، ظيبز )2(، وٓ )1آظٔٛز٘ي ثبيس اظ ٌعيٙٝ ي ذيّي وٓ )

(، 2(، ٌابٞي اٚلابر )  1ؼ ايُطاة نفز، آظٔٛز٘ي ثبيس يىي اظ ٌعيٙاٝ ي سمطيجاب ٞطٌاع )   ٔي ٕ٘بيٙس، ٕٞچٙيٗ ثطاي دبؾرٍٛيي ثٝ ٔميب

( ضا وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ احؿبؼ ٔؼِٕٛي ٚ غبِت آ٘ؿز ا٘شربة ٕ٘بيٙس. اؾذيُ ثطٌاط ٚ ٕٞىابضاٖ ياطيت    4( ٚ سمطيجب ٕٞيكٝ )3ثيكشط اٚلبر )

ٜ ا٘س ٕٞچٙيٗ يطايت ثبظ آظٔبيي ٔميبؼ ايُطاة حبِز اظ % ٌعاضـ وطز90% ٚ 92آِفبي وطٚ٘جبخ ٔميبؾي حبِز ٚ نفز ضا ثٝ سطسيت 

/. ثسؾز آٔسٜ اؾز. اؾذيُ ثطٌط ٚ ٕٞىابضاٖ ثاطاي ثطضؾاي اػشجابض دطؾكاٙبٔٝ، اظ قايٜٛ اػشجابض        86/. سب 73/. ٚ ٔميبؼ نفز اظ 62/. سب 16

ي اظ دطؾكاٙبٔٝ قرهايشي چٙاس    ٔالوي ٕٞعٔبٖ اؾشفبزٜ وطز٘س آٖ ٕٞجؿشٍي ٔميبؾي ايُطاة نفز ٚ حبِز ضا ثب ٔميبؼ ذؿشٍي ضٚا٘ا 

 /. ٌعاضـ وطز٘س.81/. ٚ 79ٚػٟي ٔيٙٝ ؾٛسب ثٝ سطسيت 

آيشٓ زاضز ٚ ٞط آظٔاٛز٘ي   21( ؾبذشٝ قسٜ اؾز وٝ 1995ايٗ ٔميبؼ سٛؾٍ ِٛيٙسا )  مقياس افسردگي، اضطراب و استرس: -ب 

 717٘جبخ ثطاي ايٗ ٔميبؼ زض يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٞٙؼبضي ( ٚ ذيّي ظيبز دبؾد ٔيسٞس. يطيت آِفبي وط2ٚ(، ظيبز )1ثٝ ٞط آيشٓ ثهٛضر ٞطٌع )

/. ٚ ثطاي ٔحبؾجٝ اػشجبض اظ ضٚـ ٔالوي اؾشفبزٜ قاسٜ اؾاز   81/. ٚ اؾشطؼ 73/. ، ايُطاة 81٘فطي ثٝ قطح ظيط ثسؾز آٔس: افؿطزٌي 

 /. ٔؼٙي زاض ٔي ثبقس.67/. ٚ ايُطاة 49/. ، اؾشطؼ 66يطيت ٕٞجؿشٍي دطؾكٙبٔٝ افؿطزٌي ثه ثب افؿطزٌي 

ثٝ ٔٙظٛض سكريم ٘يي ثبظيىٙبٖ ٔجشال ثٝ اذشالَ ايُطاة ٔهبحجٝ وبُٔ ضٚا٘ي ثؼُٕ آٔس. ايٗ ٔهبحجٝ ٘يٕٝ  مصاحبه باليني: -ج 

ثٛزٜ ٚ قبُٔ ٌطفشٗ سبضيرچٝ ثيٕبضي ٚ آظٔبيف ٚيؼيز ضٚا٘ي ثب اؾشفبزٜ اظ اٍِٛي ٔهبحجٝ  DSM-IVؾبظٔبٖ يبفشٝ ثط ٔجٙبي ٔالن 

 (.1389؛ زالٚض،2010ضي ثٛز)وبدالٖ ٚ ؾبزٚن،ػبٔغ ضٚاٖ دعقىي ٚ اضظيبثي ضفشب



11 

 
 

 

ثطضؾاي ٔياعاٖ   "اثشسا ِيؿز وّيٝ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي وٝ زض دػٚٞف ٔكابثٝ اي ثاب ػٙاٛاٖ     ضيوه اجراي تققي :

             ٖ ٍ سٛؾا  "قيٛع ٚ ضاثُاٝ اذاشالالر ؾبيىٛؾاٛٔبسيه ثاب ٞاٛـ ٞيؼاب٘ي ٚ ؾاجه زِجؿاشٍي زض ٔاساضؼ ٔشٛؾاُٝ دؿاطا٘ٝ اؾاشبٖ ظ٘ؼاب

اػطا قسٜ ثٛز، سٟيٝ ٌطزيس) يه ٔبٜ لجُ اظ اػطاي دػٚٞف حبيط(. ثطاي إَيٙبٖ وبٔاُ زض   91-90دػٚٞكٍطاٖ حبيط زض ؾبَ سحهيّي 

ناٛضر   DSM-IVػًٛيز زا٘ف آٔٛظاٖ فٛق زض ٌطٜٚ اذشالالر ضٚاٖ سٙي قطح حبَ ٚ ٔؼبيٙٝ ٚيؼيز ضٚا٘اي َجاك اؾاشب٘ساضزٞبي    

ُٔبِؼٝ زْٚ فبنّٝ يه ٔبٞٝ ٚػٛز زاقشٝ اؾز دػٚٞكٍطاٖ ثطاي إَيٙابٖ اظ ايٙىاٝ زا٘اف آٔاٛظاٖ      ٌطفز. اظ آ٘ؼب وٝ ثيٗ ُٔبِؼٝ اَٚ ٚ

فٛق ثٟجٛز يبفشٝ يب زض حيٗ زضٔبٖ ٘جبقٙس ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػٚٞف ٔؼطف ػبٔؼٝ آٔبضي ثبقس، قطح حبَ ٚ ٔهبحجٝ ثابِيٙي ضا اػاطا ٕ٘ٛز٘اس. ٘ىشاٝ     

ٖ ٚ يب ثٟجٛز يبفشٝ ثٛز٘س ثٝ َٛضي وٝ زيٍط زاضاي ٔالوٟابي ٚضٚز ثاٝ ٌاطٜٚ    لبثُ سٛػٝ ايٗ ثٛزٜ اؾز وٝ قف زا٘ف آٔٛظ زض حيٗ زضٔب

٘فط ثطاي ٞط ٌطٜٚ دػٚٞف ثسؾز آٔس. ِٚي دػٚٞكٍطاٖ ثطاي افعايف اػشجبض زضٚ٘ي  5دػٚٞف ٘جٛزٜ ا٘س. ثب ٔحبؾجٝ فطَٔٛ وٛوطاٖ سؼساز 

زا٘اف   15بْ ثؼسي ثب ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي سهبزفي ؾابزٜ سؼاساز   ٘فط افعايف زاز٘س. زض 15ٌ٘فط ثٝ  5ٚ ثيطٚ٘ي دػٚٞف سؼساز ٞط ٌطٜٚ ضا اظ 

زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙاي   15آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي ثب ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي سهبزفي ؾبزٜ زض ٌطٜٚ آظٔبيف ٚ 

( 1970ؾذيُ ثطٌط ٚ ٕٞىابضاٖ ) نفز ا -زيٍط زضٌطٜٚ وٙشطَ ػبي زازٜ قس٘س. اظ ٞط زٚ ٌطٜٚ ذٛاؾشٝ قس سب دطؾكٙبٔٝ ايُطاة حبِز

( ضا سىٕياُ وٙٙاس، زازٜ ٞاب ػٕاغ آٚضي ٚ طجاز ٌطزيس٘اس. زض ٌابْ ثؼاسي ضٚـ         1995ٚ ٔميبؼ افؿطزٌي، ايُطاة ٚ اؾشطؼ ِٛيٙسا ) 

زليمٝ اي ثط ضٚي ٌطٜٚ آظٔبيف اػٕبَ قس زض حابِي واٝ ضٚي ٌاطٜٚ وٙشاطَ      45ػّؿٝ  2ػّؿٝ، ٞفشٝ اي  10( زض َي EMDRزضٔب٘ي )

ٝ اي ا٘ؼبْ ٍ٘طفز. دؽ اظ اػٕبَ ٔشغيط ٔؿشمُ اظ ٞط زٚ ٌطٜٚ آظٔبيف ٚ وٙشطَ ذٛاؾشٝ قاس ساب زٚثابضٜ دطؾكاٙبٔٝ اياُطاة      ٞيچ ٔساذّ

( ضا زٚثبضٜ سىٕيُ وٙٙس. اظ يطيت 1995( ٚ ٔميبؼ افؿطزٌي، ايُطاة ٚ اؾشطؼ ِٛيٙسا ) 1970نفز اؾذيُ ثطٌط ٚ ٕٞىبضاٖ ) -حبِز

ٞبي ثسؾز آٔسٜ اؾشفبزٜ قس. ثطاي سؼعيٝ سحّيُ اظ ٘طْ   ػٟز سؼعيٝ ٚ سحّيُ زازٜ 1«ا٘ساظٜ اطط» ٕٞجؿشٍي ديطؾٖٛ، سحّيُ وٛاضيب٘ؽ ٚ

 اؾشفبزٜ ٌطزيسٜ اؾز.  spss16افعاض آٔبضي 

 

 

 

                                                           
Effect Size  
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 يافته ها

 ٞبي دػٚٞفٞبي سٛنيفي ٔطثٌٛ ثٝ ٌطٜٚيبفشٝ - 1ػسَٚ قٕبضٜ 

 ٔشغيط

 

 

 ٌطٜٚ

 

 ؾٗ

 سحهيالر

 )ٔمُغ ٔشٛؾُٝ(
 سؼساز فطظ٘س ذب٘ٛازٜ

سطسيت وٛزن زض 

 ٔيبٖ فطظ٘ساٖ ذب٘ٛازٜ

15 16 
ثٝ 17

 ثبال
 2 1 ؾْٛ زْٚ اَٚ

ثٝ 3

 ثبال
 ؾْٛ زْٚ اَٚ

اذشالالر ضٚاٖ 

 سٙي

 

4 5 6 4 5 6 8 3 4 6 4 5 

 ػبزي

 
4 7 4 5 5 5 5 6 4 5 7 3 

ػسَٚ قٕبضٜ يه ٕ٘بيبٍ٘ط ؾٗ، سحهيالر، سؼساز فطظ٘ساٖ ذب٘ٛازٜ ٚ سطسيت وٛزن اذشالالسي ٚ ثسٖٚ اذشالالر زض ٔيبٖ فطظ٘ساٖ 

 زيٍط ذب٘ٛازٜ اؾز. 

 : ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبض ٕ٘طار ٔشغيطي دػٚٞف زض ديف آظٖٔٛ ٚ دؽ آظ2ٖٛٔػسَٚ قٕبضٜ 

ف آظٔااااااااااٖٛ
داااااااااي

 

 ٔيبٍ٘يٗ فطاٚا٘ي ٌطٜٚ 
ا٘حطاف 

 ٔؼيبض

ؽ آظٔاااااااااٖٛ
داااااااا

 

 ٔيبٍ٘يٗ فطاٚا٘ي ٌطٜٚ 
ا٘حطاف 

 ٔؼيبض

 افؿطزٌي
 82/10 34/29 15 آظٔبيف

 افؿطزٌي
 51/8 01/36 15 آظٔبيف

 14/9 99/29 15 وٙشطَ 24/7 50/34 15 وٙشطَ

ايُطاة 

 فطاٌيط

GAD 

ايُطاة  12/5 76/31 15 آظٔبيف

 فطاٌيط

GAD 

 49/6 01/42 15 آظٔبيف

 35/6 56/41 15 وٙشطَ 28/2 21/40 15 وٙشطَ

 اؾشطؼ
 87/6 78/36 15 آظٔبيف

 اؾشطؼ
 90/6 76/42 15 آظٔبيف

 11/7 17/39 15 وٙشطَ 54/6 54/36 15 وٙشطَ
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ٌطٜٚ دػٚٞف ٚ ٌطٜٚ   ٔشغيطي دػٚٞف زض ديف آظٖٔٛ ٚ دؽ آظٖٔٛ٘كبٖ ٔي زٞس  ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طار  2ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ػسَٚ قٕبضٜ 

 وٙشطَ ٔي ثبقس. 

 ٛٞف : ٘شبيغ سحّيُ ٚاضيب٘ؽ يىُطفٝ ثطاي سفبٚر ٔيبٍ٘يٗ ايُطاة فطاٌيط زض ٌطٟٚٞبي دػ 3ػسَٚ قٕبضٜ 

 SS df MS F Sig ٔٙجغ سغييطار

 86/452 2 47/3125 ثيٗ ٌطٚٞي
39/52 02/0 

 17/47 28 21/6492 زضٖٚ ٌطٚٞي

ٔؼٙي زاض ٔي ثبقس. يؼٙي سفبٚر ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٌطٜٚ  05/0ثسؾز آٔسٜ زض ؾُح  Fٕ٘بيٍٙط آٖ اؾز وٝ 3٘شبيغ ٔٙسضع زض ػسَٚ قٕبضٜ    

 ٔؼٙي زاض اؾز.  ايُطاة فطاٌيطزض ػبُٔ  اظ آظٔٛز٘ي

 ٛٞف : ٘شبيغ سحّيُ ٚاضيب٘ؽ يىُطفٝ ثطاي سفبٚر ٔيبٍ٘يٗ اؾشطؼ زض ٌطٟٚٞبي دػ 4ػسَٚ قٕبضٜ 

 SS df MS F Sig سغييطار ٔٙجغ

 73/421 2 53/472 ثيٗ ٌطٚٞي
44/47 00/0 

 74/21 28 50/2437 زضٖٚ ٌطٚٞي

ٔؼٙي زاض ٔي ثبقس. يؼٙي سفبٚر ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٌطٜٚ  05/0ثسؾز آٔسٜ زض ؾُح  Fٕ٘بيٍٙط آٖ اؾز وٝ 4٘شبيغ ٔٙسضع زض ػسَٚ قٕبضٜ    

 ٔؼٙي زاض اؾز. اؾشطؼ اظ آظٔٛز٘ي  زض ػبُٔ 

 ٛٞف : ٘شبيغ سحّيُ ٚاضيب٘ؽ يىُطفٝ ثطاي سفبٚر ٔيبٍ٘يٗ افؿطزٌي زض ٌطٟٚٞبي دػ 5ػسَٚ قٕبضٜ 

 SS df MS F Sig ٔٙجغ سغييطار

 18/5013 2 86/2416 ثيٗ ٌطٚٞي
21/74 31/0 

 43/52 28 39/7501 زضٖٚ ٌطٚٞي

 

ٔؼٙي زاض ٔي ثبقس. يؼٙي سفبٚر ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٌطٜٚ  05/0ثسؾز آٔسٜ زض ؾُح  Fٕ٘بيٍٙط آٖ اؾز وٝ 5٘شبيغ ٔٙسضع زض ػسَٚ قٕبضٜ    

 زض ػبُٔ افؿطزٌي ٔؼٙي زاض اؾز. اظ آظٔٛز٘ي
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 ٌطٜٚ زض زا٘ف آٔٛظاٖ ٔمُغ ٔشٛؾُٝاذشالالر ضٚاٖ سٙي : سحّيُ ضٌطؾيٖٛ چٙس ٔشغيطي  6ػسَٚ قٕبضٜ 

 ٔشغيط ٔالن
ٔشغيط ديف 

 ثيٗ
R R RS F(p) B Sd Beta T(p) 

 

 ضٚاٖ سٙي

 066/0 066/0 257/0 اؾشطؼ
740/0 

(570/0) 
527/0 806/0 113/0 

489/1- 

(04/0) 

ايُطاة 

 فطاٌيط
278/0 077/0 077/0 

685/0 

(638/0) 
429/0 607/0 118/0 

101/0- 

(920/0) 

 059/0 059/0 237/0 افؿطزٌي
855/0 

(472/0) 
413/0 641/0 098/0 

644/0 

(02/0) 

سٛا٘ٙس اذشالالر  ضٚاٖ سٙاي  ٔيٚ اؾشطؼ   ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ػسَٚ ٔالحظٝ ٔي ٌطزز ٘شبيغ سحّيُ ضٌطؾيٖٛ چٙس ٔشغيطي ٔشغيط افؿطزٌي

اذشالالر  ضٚاٖ سٙي ضا زض ثيٗ زا٘ف آٔٛظاٖ دايف ثيٙاي ٕ٘يىٙاس. ثٙابثطايٗ      ايُطاة فطاٌيطضا زض ثيٗ زا٘ف آٔٛظاٖ ديف ثيٙي وٙٙس ِٚي 

ضٚـ زضٔاب٘ي ضٚـ   اٞساف قٕبضٜ يه سب ؾٝ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفز ٚ  اٞساف ؾٝ ٚ زٚ ٔٛضز سبييس لطاض ٌطفشٙس ثاٝ اياٗ سطسيات واٝ     

ٌي زا٘اف آٔاٛظاٖ زاضاي اذاشالالر    افؿاطز و  حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي ٔٛػت وبٞف اؾاشطؼ 

 ضٚاٖ سٙي ذٛاٞس قس.

 : سحّيُ وٛٚاضيب٘ؽ ٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طار دؽ آظٖٔٛ ٔشغيطي دػٚٞف زض زٚ ٌطٜٚ دػٚٞف ٚ وٙشطَ ضٚاٖ سٙي .7ػسَٚ قٕبضٜ 

 ٔٙبثغ ٔشغيط
ٔؼٕٛع 

 ٔؼصٚضار

زضػٝ 

 آظازي

ٔيبٍ٘يٗ 

 سٛاٖ آٔبضي يطيت سبطيط ٔؼٙبزاضي F ٔؼصٚضار

 75/0 201/0 00/0 49/72 654/399 1 654/399 ٌطٜٚ اؾشطؼ

 79/0 225/0 00/0 74/54 57/662 1 57/662 ٌطٜٚ ايُطاة فطاٌيط

 85/0 442/0 23/0 89/169 89/468 1 89/468 ٌطٜٚ افؿطزٌي
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ٔكبٞسٜ قسٜ سحّيُ وٛٚاضيب٘ؽ ٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طار دؽ آظٔاٖٛ ٔشغياط ساٛاٖ ضٚا٘اي ثؼاس       F٘شبيغ ػسَٚ قٕبضٜ زٚ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ 

(  P ،57/11 ;F<001/0)) ( ٚ ػّٕىاطز فاطزي   P ،74/8 ;F<00/0(، سٛاٖ ضٚا٘ي ثؼس افؿاطزٌي )  P ،62/8 ;F<00/0ايُطاة فطاٌيط)

آظٖٔٛ ٌطٜٚ آظٔبيف ٚ وٙشاطَ زض ؾاٝ ٔشغياط فاٛق سفابٚر      ٔؼٙبزاض اؾز. زض ٘شيؼٝ ثط اؾبؼ آٖ ٔي سٛاٖ ٌفز ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طار دؽ 

٘يع ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘اطار داؽ آظٔاٖٛ ٔشغياطي فاٛق ضٚاٖ سٙاي  زض        1ٔؼٙبزاضي ٚػٛز زاضز. يبفشٝ ي سٛنيفي ػسَٚ قٕبضٜ 

ؾٝ ٔشغيط ساٛاٖ ضٚا٘اي    ٌطٜٚ آظٔبيف ٚ زض ٌطٜٚ وٙشطَ ٔشفبٚر ٔي ثبقس. يؼٙي سفبٚر ٔٛػٛز ثيٗ ٕ٘طار ديف آظٖٔٛ ٚ دؽ آظٖٔٛ زض

ثيٗ ضٚاٖ سٙاي  سحاز سابطيط ضٚـ زضٔاب٘ي ُٔبِؼاٝ حبياط يؼٙاي ضٚـ         ثؼس ايُطاة فطاٌيط، سٛاٖ ضٚا٘ي ثؼس افؿطزٌي ٚ ػّٕىطز فطزي

حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي لطاض ٌطفشٝ اؾز. سٛاٖ آٔبضي ثطاثط ثب ٔشغيط ساٛاٖ ضٚا٘اي ثؼاس اياُطاة     

لسضسٕٙسي ضٚـ زضٔاب٘ي داػٚٞف حبياط ضا سبيياس ٚ فاطو       (85/0( ٚ ػّٕىطز فطزي)79/0(، سٛاٖ ضٚا٘ي ثؼس افؿطزٌي ) 91/0فطاٌيط)

ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي ثط سؼسيُ ٔشغيط ساٛاٖ ضٚا٘اي    دػٚٞكي ٔجٙي ثط سبطيط ضٚـ زضٔب٘ي

ثيٗ ضٚاٖ سٙي  دصيطفشٝ ٔي قٛز. ٕٞچٙيٗ ٘شبيغ ػسَٚ قإبضٜ زٚ ٘كابٖ    ي ٚ ػّٕىطز فطزيثؼس ايُطاة فطاٌيط، سٛاٖ ضٚا٘ي ثؼس افؿطزٌ

 ػّٕىاطز سيٕاي ٚ ساٛاٖ ضٚا٘اي اياُطاة      ٔكبٞسٜ قسٜ سحّيُ وٛٚاضيب٘ؽ ٔمبيؿاٝ ٔيابٍ٘يٗ ٕ٘اطار داؽ آظٔاٖٛ ٔشغياط       Fٔي زٞس وٝ 

GADثٛؾيّٝ آظٖٔٛ وٛٚاضيب٘ؽ ٔٛضز سحّياُ لاطاض   ضٚـ زضٔب٘ي فٛق ٔٛفك ٘جٛزٜ اؾز. ثٙبثطايٗ اٞساف قٕبضٜ يه سب ؾٝ ٔٛضز آظ ٖٛٔ

ضٚـ زضٔاب٘ي ضٚـ حؿبؾايز ظزاياي ٔاٙظٓ ثاب حطواز چكآ ٚ         ٌطفز ٚ  اٞساف ؾٝ ٚ زٚ ٔٛضز سبييس لطاض ٌطفشٙس ثٝ ايٗ سطسيت واٝ  

 افؿطزٌي زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي ذٛاٞس قس.و  دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي ٔٛػت وبٞف اؾشطؼ

 ينتيجه گير

فطييٝ اَٚ دػٚٞف حبيط ػجبضر ثٛز اظ: سؼييٗ سفبٚر ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبض ٕ٘طار ايُطاة فطاٌيط زض ديف آظٖٔٛ ٚ داؽ آظٔاٖٛ.   

 ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طار ٔشغيط ايُطاة فطاٌيط  2ثطاي آظٔٛزٖ فطييٝ فٛق دػٚٞكٍطاٖ ثٛؾيّٝ ضٚـ آٔبض سٛنيف ٘كبٖ زاز٘س َجك ػسَٚ قٕبضٜ 

٘شبيغ سحّيُ ٚاضيب٘ؽ يىُطفٝ ٕٞچٙيٗ  ٖٛ ٚ دؽ آظٖٔٛ  ٌطٜٚ دػٚٞف ٚ ٌطٜٚ وٙشطَ ٔشفبٚر ٔي ثبقس.زض ديف آظٔ حبيط دػٚٞفزض 

ٔؼٙي زاض ٔي ثبقاس. يؼٙاي سفابٚر ثايٗ ٔيابٍ٘يٗ ٌاطٜٚ اظ        05/0ثسؾز آٔسٜ زض ؾُح  Fٕ٘بيٍٙط آٖ اؾز وٝ 3ٔٙسضع زض ػسَٚ قٕبضٜ 

(، ٚيااٗ ٚ 1998(، ٖٚ ايااشٗ)1999ايااٗ يبفشااٝ ثااب ٘شاابيغ دااػٚٞف سشٙااً ِااي)  ٔؼٙااي زاض اؾااز.  ايااُطاة فطاٌيااطآظٔااٛز٘ي زض ػبٔااُ 

(، ٔااه 1998(، قاابديطٚ)1997(، ضٚسجاابْ)2003(، سااُ ٚيااُ )2005(، ثىااط ٚ ٕٞىاابضاٖ)1999(، فااٛا)2005(، لٕبقااچي)1998ٕٞىاابضاٖ)

 .ٕٞؿٛ اؾز ٚ( ٕٞبًٞٙ 2000ِيٗ)
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زض ديف آظٖٔٛ ٚ داؽ آظٔاٖٛ. ثاطاي     افؿطزٌيحطاف ٔؼيبض ٕ٘طار دػٚٞف حبيط ػجبضر ثٛز اظ: سؼييٗ سفبٚر ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘ زْٚفطييٝ 

 دػٚٞفزض  افؿطزٌي ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طار ٔشغيط 2آظٔٛزٖ فطييٝ فٛق دػٚٞكٍطاٖ ثٛؾيّٝ ضٚـ آٔبض سٛنيف ٘كبٖ زاز٘س َجك ػسَٚ قٕبضٜ 

ٔٙسضع زض ػسَٚ يب٘ؽ يىُطفٝ ٘شبيغ سحّيُ ٚاض ٕٞچٙيٗزض ديف آظٖٔٛ ٚ دؽ آظٖٔٛ  ٌطٜٚ دػٚٞف ٚ ٌطٜٚ وٙشطَ ٔشفبٚر ٔي ثبقس. 

ٔؼٙي زاض ٔي ثبقس. يؼٙي سفبٚر ثيٗ ٔيابٍ٘يٗ ٌاطٜٚ اظ آظٔاٛز٘ي  زض ػبٔاُ      05/0ثسؾز آٔسٜ زض ؾُح  Fٕ٘بيٍٙط آٖ اؾز وٝ 3قٕبضٜ 

(، 2005(، لٕبقاچي) 1998(، ٚياٗ ٚ ٕٞىابضاٖ)  1998(، ٖٚ اياشٗ) 1999ٔؼٙي زاض اؾز. ايٗ يبفشاٝ ثاب ٘شابيغ داػٚٞف سشٙاً ِاي)      اؾشطؼ 

 .ٕٞؿٛ اؾز ٚ( ٕٞبًٞٙ 2000(، ٔه ِيٗ)1998(، قبديطٚ)1997(، ضٚسجبْ)2003(، سُ ٚيُ )2005(، ثىط ٚ ٕٞىبضاٖ)1999فٛا)

زض دايف آظٔاٖٛ ٚ داؽ آظٔاٖٛ. ثاطاي       اؾشطؼدػٚٞف حبيط ػجبضر ثٛز اظ: سؼييٗ سفبٚر ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبض ٕ٘طار  ؾْٛفطييٝ 

 داػٚٞف  اؾاشطؼ زض  ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طار ٔشغيط 2سٛنيف ٘كبٖ زاز٘س َجك ػسَٚ قٕبضٜ  آظٔٛزٖ فطييٝ فٛق دػٚٞكٍطاٖ ثٛؾيّٝ ضٚـ آٔبض

٘شبيغ سحّيُ ٚاضيب٘ؽ يىُطفٝ ٔٙاسضع زض   ٕٞچٙيٗزض ديف آظٖٔٛ ٚ دؽ آظٖٔٛ  ٌطٜٚ دػٚٞف ٚ ٌطٜٚ وٙشطَ ٔشفبٚر ٔي ثبقس.  حبيط

زض  ٔؼٙي زاض ٔي ثبقس. يؼٙي سفبٚر ثيٗ ٔيابٍ٘يٗ ٌاطٜٚ اظ آظٔاٛز٘ي    05/0ثسؾز آٔسٜ زض ؾُح  Fٕ٘بيٍٙط آٖ اؾز وٝ 5ػسَٚ قٕبضٜ 

(، 2005(، لٕبقچي)1998(، ٚيٗ ٚ ٕٞىبضاٖ)1998(، ٖٚ ايشٗ)1999ايٗ يبفشٝ ثب ٘شبيغ دػٚٞف سشًٙ ِي)ػبُٔ افؿطزٌي ٔؼٙي زاض اؾز. 

 .ٕٞؿٛ اؾز ٚ( ٕٞبًٞٙ 2000(، ٔه ِيٗ)1998(، قبديطٚ)1997(، ضٚسجبْ)2003(، سُ ٚيُ )2005(، ثىط ٚ ٕٞىبضاٖ)1999فٛا)

ٝ  دػٚٞف حبيط ػجبضر ثٛز اظ: ديف ثيٙاي اذاشالالر ضٚاٖ سٙاي    چٟبضْ، دٙؼٓ ٚ قكٓفطييٝ  ، اؾاشطؼ ٚ  ٔشغياط اياُطاة فطاٌياط    ثٛؾايّ

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ ؾيٖٛ چٙسٌب٘ٝ سحّيُ ضٌطفٛق دػٚٞكٍطاٖ ثٛؾيّٝ  ٞبي ثطاي آظٔٛزٖ فطييٝ. زض ٌطٜٚ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔمُغ ٔشٛؾُٝ افؿطزٌي

سٛا٘ٙس اذشالالر  ضٚاٖ سٙي ضا زض ثيٗ زا٘ف آٔٛظاٖ ديف ثيٙي وٙٙس ِٚي ٔيٚ اؾشطؼ   ٔالحظٝ ٔي ٌطزز ٔشغيط افؿطزٌي6وٝ زض ػسَٚ 

(، ٖٚ 1999اياٗ يبفشاٝ ثاب ٘شابيغ داػٚٞف سشٙاً ِاي)       . ضٚاٖ سٙي ضا زض ثيٗ زا٘ف آٔاٛظاٖ دايف ثيٙاي ٕ٘يىٙاس     اذشالالر ايُطاة فطاٌيط

(، 1997(، ضٚسجاابْ)2003(، سااُ ٚيااُ )2005(، ثىااط ٚ ٕٞىاابضاٖ)1999(، فااٛا)2005(، لٕبقااچي)1998(، ٚيااٗ ٚ ٕٞىاابضاٖ)1998يااشٗ)ا

 .ٕٞؿٛ اؾز ٚ( ٕٞبًٞٙ 2000(، ٔه ِيٗ)1998قبديطٚ)

ضٚـ زضٔاب٘ي   ٞسف اَٚ، زْٚ ٚ ؾْٛ دػٚٞف حبيط وٝ دػٚٞكٍطاٖ زض نسز زؾز يبثي ٚ دبؾد ٌٛيي ثٝ  ثٛز٘س ػجبضر ثٛز اض ايٙىاٝ: 

افؿطزٌي زا٘اف  ٚ  اؾشطؼ ،(GADضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي زض وبٞف ايُطاة فطاٌيط)

. ثطاي دبؾد ٌٛيي ٚ زؾز يبثي ثٝ ٞسف ٔصوٛض دػٚٞكٍطاٖ اظ آظٖٔٛ سحّيُ وٛٚاضيب٘ؽ آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي ٔٛطط اؾز
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ٚ اؾاشطؼ    ٔي ٌطزز ٘شبيغ سحّيُ ضٌطؾيٖٛ چٙس ٔشغيطي ٔشغيط افؿطزٌي يبفشٝ ٞبي دػٚٞف ٔالحظٕٝٞبٍ٘ٛ٘ٝ  اؾشفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٘ٙبيغ آٖ

اذاشالالر  ضٚاٖ سٙاي ضا زض ثايٗ زا٘اف      اياُطاة فطاٌياط  سٛا٘ٙس اذشالالر  ضٚاٖ سٙي ضا زض ثيٗ زا٘ف آٔٛظاٖ ديف ثيٙاي وٙٙاس ِٚاي    ٔي

يه سب ؾٝ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفز ٚ  اٞساف ؾٝ ٚ زٚ ٔٛضز سبييس لطاض ٌطفشٙس ثاٝ اياٗ   آٔٛظاٖ ديف ثيٙي ٕ٘يىٙس. ثٙبثطايٗ اٞساف قٕبضٜ 

افؿاطزٌي   ٚ ضٚـ زضٔب٘ي ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قاٙبذشي ٔٛػات وابٞف اؾاشطؼ     سطسيت وٝ 

 ػعييبر آٖ ػجبضسٙس اظ:  زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي ذٛاٞس قس.

دػٚٞف حبيط ػجبضر ثٛز اظ ضٚـ زضٔب٘ي ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي زض وبٞف ٞسف اَٚ 

 ( زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي ٔٛطط اؾز.GADايُطاة فطاٌيط)

ٔشغياط ساٛاٖ ضٚا٘اي ثؼاس     ٔكبٞسٜ قسٜ سحّيُ وٛٚاضيب٘ؽ ٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طار داؽ آظٔاٖٛ    F٘كبٖ ٔي زٞس وٝ  7٘شبيغ ػسَٚ قٕبضٜ 

( ٔؼٙبزاض ٚ ٔٛطط ثٛزٜ اؾز. ثٝ ايٗ سطسيت فطو اَٚ دػٚٞف ٔٛضز سبييس لطاض ٌطفز ٚ ايٗ يبفشاٝ ثاب    P ،62/8 ;F<00/0ايُطاة فطاٌيط)

(، ساُ  2005(، ثىاط ٚ ٕٞىابضاٖ)  1999(، فٛا)2005(، لٕبقچي)1998(، ٚيٗ ٚ ٕٞىبضاٖ)1998(، ٖٚ ايشٗ)1999٘شبيغ دػٚٞف سشًٙ ِي)

 ٕٞؿٛ اؾز ٚ( ٕٞبًٞٙ 2000(، ٔه ِيٗ)1998(، قبديطٚ)1997(، ضٚسجبْ)2003) ٚيُ

ٞسف زْٚ دػٚٞف حبيط ػجبضر ثٛز اظ ضٚـ زضٔب٘ي ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼاسز قاٙبذشي ٔٛػات    

 وبٞف اؾشطؼ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي ذٛاٞس قس.

ٔكبٞسٜ قسٜ سحّيُ وٛٚاضيب٘ؽ ٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طار داؽ آظٔاٖٛ ٔشغياط ساٛاٖ ضٚا٘اي ثؼاس        Fٞس وٝ ٘كبٖ ٔي ز 7٘شبيغ ػسَٚ قٕبضٜ 

( ٔؼٙبزاض ٚ ٔٛطط ثٛزٜ اؾز. ثٝ ايٗ سطسيت فطو اَٚ دػٚٞف ٔٛضز سبييس لطاض ٌطفز ٚ ايٗ يبفشاٝ ثاب    P ،62/8 ;F<00/0ايُطاة فطاٌيط)

(، ساُ  2005(، ثىاط ٚ ٕٞىابضاٖ)  1999(، فٛا)2005(، لٕبقچي)1998ىبضاٖ)(، ٚيٗ ٚ 1998ٕٞ(، ٖٚ ايشٗ)1999٘شبيغ دػٚٞف سشًٙ ِي)

 .ٕٞؿٛ اؾز ٚ( ٕٞبًٞٙ 2000(، ٔه ِيٗ)1998(، قبديطٚ)1997(، ضٚسجبْ)2003ٚيُ )

زض ٘شيؼٝ ثط اؾبؼ آٖ ٔي سٛاٖ ٌفز ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طار دؽ آظٖٔٛ ٌطٜٚ آظٔبيف ٚ وٙشطَ زض ؾٝ ٔشغيط فٛق سفبٚر ٔؼٙابزاضي ٚػاٛز   

٘يع ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طار دؽ آظٖٔٛ ٔشغيطي فٛق ضٚاٖ سٙي  زض ٌطٜٚ آظٔابيف ٚ زض   1بفشٝ ي سٛنيفي ػسَٚ قٕبضٜ زاضز. ي

ٌطٜٚ وٙشطَ ٔشفبٚر ٔي ثبقس. يؼٙي سفبٚر ٔٛػٛز ثيٗ ٕ٘طار ديف آظٖٔٛ ٚ دؽ آظٖٔٛ زض ؾٝ ٔشغيط سٛاٖ ضٚا٘ي ثؼس ايُطاة فطاٌيط، 

ثيٗ ضٚاٖ سٙي  سحز سبطيط ضٚـ زضٔب٘ي ُٔبِؼٝ حبيط يؼٙي ضٚـ حؿبؾيز ظزاياي ٔاٙظٓ ثاب     طز فطزيسٛاٖ ضٚا٘ي ثؼس افؿطزٌي ٚ ػّٕى
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(، سٛاٖ ضٚا٘ي  91/0حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي لطاض ٌطفشٝ اؾز. سٛاٖ آٔبضي ثطاثط ثب ٔشغيط سٛاٖ ضٚا٘ي ثؼس ايُطاة فطاٌيط)

زضٔب٘ي دػٚٞف حبيط ضا سبييس ٚ فاطو دػٚٞكاي ٔجٙاي ثاط سابطيط ضٚـ       لسضسٕٙسي ضٚـ (85/0( ٚ ػّٕىطز فطزي)79/0ثؼس افؿطزٌي )

ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي ثط سؼسيُ ٔشغيط سٛاٖ ضٚا٘ي ثؼاس اياُطاة فطاٌياط، ساٛاٖ      زضٔب٘ي

ٔكبٞسٜ قسٜ  Fثيٗ ضٚاٖ سٙي  دصيطفشٝ ٔي قٛز. ٕٞچٙيٗ ٘شبيغ ػسَٚ قٕبضٜ زٚ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ  ضٚا٘ي ثؼس افؿطزٌي ٚ ػّٕىطز فطزي

ضٚـ زضٔب٘ي فٛق ٔٛفك ٘جاٛزٜ  GAD ػّٕىطز سيٕي ٚ سٛاٖ ضٚا٘ي ايُطاة سحّيُ وٛٚاضيب٘ؽ ٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طار دؽ آظٖٔٛ ٔشغيط

وٛٚاضيب٘ؽ ٔٛضز سحّيُ لطاض ٌطفز ٚ  اٞساف ؾٝ ٚ زٚ ٔٛضز سبيياس   اؾز. ثٙبثطايٗ اٞساف قٕبضٜ يه سب ؾٝ ٔٛضز آظٖٔٛ ثٛؾيّٝ آظٖٔٛ

ضٚـ زضٔب٘ي ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطواز چكآ ٚ داطزاظـ ٔؼاسز قاٙبذشي ٔٛػات وابٞف         لطاض ٌطفشٙس ثٝ ايٗ سطسيت وٝ 

 افؿطزٌي زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر ضٚاٖ سٙي ذٛاٞس قس.و  اؾشطؼ

كي ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز ثط وبٞف ايُطاة فطاٌيط ٚ وبٞف دػٚٞف حبيط زض دي ثطضؾي اطط ثر

اؾشطؼ ٚ افؿطزٌي زا٘ف آٔٛظاٖ ؾبيىٛؾٛٔبسيه ثٛزٜ اؾز ِٚي ثؼّز ٚػٛز ٔجب٘ي ٘ظطي ٚ دػٚٞكي ٔحمك لهس زاقشٝ زض ضاؾشبي 

ـ ٔؼسز قٙبذشي ثط وبٞف ايُطاة فطاٌيط ٚ يبفشٝ ي دػٚٞكي ٌصقشٝ فطييٝ اطط ثركي ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظ

اؾشطؼ ٚ افؿطزٌي ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زٞس. ثٝ ٕٞيٗ ػٟز فطييبسي زض ذهٛل اطط ثركي ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ٔٙظٓ ثب حطوز 

 چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز قٙبذشي زض زضٔبٖ ايُطاة فطاٌيط ؾبيىٛؾٛٔبسيه  ُٔطح قس وٝ ٞط ؾٝ فطييٝ ٔٛضز سأييس لطاض ٌطفز ٚ ايٗ

ُّٔت ٘كبٖ زٞٙسٜ اؾز وٝ ضٚـ حؿبؾيز ظزايي ثب حطوز چكٓ ٚ دطزاظـ ٔؼسز ثط وبٞف ايُطاة فطاٌيط، اؾشطؼ ٚ افؿطزٌي 

سٛا٘س سٛؾٍ ضٚا٘كٙبؼ يب ضٚا٘ذعقه ثٝ وبض ٌطفشٝ قٛز وٝ زا٘ف آٔٛظاٖ ؾبيىٛؾٛٔبسيه زاضاي وبضثطز اطط ثرف فطاٚاٖ اؾز ٚ ٔي

طاة ضٚاٖ سٙي قٛز. ايٗ ضٚـ ٔرشم ثٝ يه ػبٔؼٝ ٚ فطًٞٙ ٕ٘ي ثبقس ٚ ٔي سٛاٖ آٖ ثبػض وبٞف ػالئٓ افؿطزٌي، اؾشطؼ ٚ ايُ

 ضا ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ ظيط ثٙبي فطٍٞٙي ٚ ُٔٙجك ٕ٘ٛزٖ ثب آٖ زض ػٛأغ ٔرشّف ثٝ وبض ثؿز.

 منابع 

ؼٕيٓ يبفشاٝ. ضؾابِٝ زوشاطي ٚاحاس     اطط ثركي ضفشبض زضٔب٘ي قٙبذشي ، زاضٚيي ٚ دالؾيجٛ زض زضٔبٖ ايُطاة س (.1382اثٛاِمبؾٕي، قٟٙبْ .)

 ػّْٛ ٚ سحميمبر سٟطاٖ.

 ذالنٝ ضٚا٘ذعقىي، سطػٕٝ ٘هطر اهلل دٛضافىبضي، ا٘شكبضر شٚلي سجطيع. (.1987وبدالٖ، ضِٚس، ؾبزٚي، ثٙيبٔيٗ. )
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 ا٘شكبضر اضػٕٙس.ضفشبض زضٔبٖ قٙبذشي )ضإٞٙبيي وبضثطزي زض زضٔبٖ اذشالالر ضٚا٘ي( سٟطاٖ،  (.1376لبؾٓ ظازٜ، حجيت اهلل .)

اطط ثركي سىٙيه قٙبذشي ضفشبضي زض زضٔبٖ حٕالر دب٘يه ٕٞطاٜ يب ثاسٖٚ ٌاصض ٞطاؾاي، دبيابٖ ٘بٔاٝ وبضقٙبؾاي        (.1372ِه، احٕس.)

 اضقس، ا٘يؿشيشٛ ضٚا٘ذعقىي سٟطاٖ..

فطاٌياط، افؿاطزٌي    ثط وبٞف ايُطاة فطاٌيط، اياُطاة EMDR سبطيط ضٚـ زضٔب٘ي  (1391ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ)

 ضٚاٖ سٙيي اؾشبٖ ظ٘ؼبٖ. ٘رؿشيٗ ٕٞبيف سبطيط ػّْٛ سطثيز ثس٘ي زض ٚضظـ. ذٛضاؾٍبٖ انفٟبٖ.

ثاط ساٛاٖ ضٚا٘اي، ػّٕىاطز فاطزي ٚ ٌطٚٞاي ٌاطٜٚ        EMDR سابطيط ضٚـ زضٔاب٘ي    (1391ٔحٕاٛزي، ٘ابزض ٚ ّٔىكابٞي فاط، ٔؼهاٛٔٝ)     

 ػّْٛ سطثيز ثس٘ي زض ٚضظـ. ذٛضاؾٍبٖ انفٟبٖ.ؾبيىٛؾٛٔبسيه ٌيطاٖ اؾشبٖ ظ٘ؼبٖ. ٘رؿشيٗ ٕٞبيف سبطيط 

( ثطضؾي ضاثُٝ اػٕبَ ٘ٛع ٔسيطيز، نفبر قرهيشي ٚ ػّىطز وبضوٙبٖ ٚ ٔؼبٚ٘يٗ سطثيز 1391ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ)

 ثس٘ي ٌيطاٖ اؾشبٖ ظ٘ؼبٖ. ٘رؿشيٗ ٕٞبيف سبطيط ػّْٛ سطثيز ثس٘ي زض ٚضظـ. ذٛضاؾٍبٖ انفٟبٖ.

ثطضؾي ضاثُٝ اػٕبَ ٘ٛع ٔاسيطيز، نافبر قرهايشي،  سابطيط آٖ ثاط ػّٕىاطز ٔاسيطاٖ،         (1391ض ٚ ّٔىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ)ٔحٕٛزي، ٘بز

ٔؼبٚ٘يٗ سطثيز ثس٘ي، وبضٔٙساٖ ٚ زثيطاٖ سطثيز ثس٘ي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ اؾشبٖ ظ٘ؼبٖ. ٘رؿشيٗ ٕٞبيف سبطيط ػّْٛ سطثيز ثس٘ي زض ٚضظـ. 

 ذٛضاؾٍبٖ انفٟبٖ.

ثطضؾي ضاثُٝ اػٕبَ ٘ٛع ٔاسيطيز، نافبر قرهايشي،  سابطيط آٖ ثاط ػّٕىاطز ٔاسيطاٖ،         (1391ىكبٞي فط، ٔؼهٛٔٝ)ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔ

ٔؼبٚ٘يٗ سطثيز ثس٘ي، وبضٔٙساٖ ٚ زثيطاٖ سطثيز ثس٘ي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ اؾشبٖ ظ٘ؼبٖ. ٘رؿشيٗ ٕٞبيف سبطيط ػّْٛ سطثيز ثس٘ي زض ٚضظـ. 

 ذٛضاؾٍبٖ انفٟبٖ.

ثطضؾي ضاثُٝ دٙغ ػبُٔ ثعضي قرهيز ثاط حؼآ سٕطيٙاي ٚ ػّٕىاطز ٚضظقاي زا٘اف        (1391فط، ٔؼهٛٔٝ)ٔحٕٛزي، ٘بزض ٚ ّٔىكبٞي 

 آٔٛظاٖ ضقشٝ ؾبيىٛؾٛٔبسيه ٚ فٛسجبَ. ٘رؿشيٗ ٕٞبيف قرهيز.  ؾٙٙسع. ايطاٖ.
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