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 چکیذُ
 ثِ جَاهغ زض ػوَهی سالهت ثِ هطثَغ هطىالت تطیي هْن اظ یىی ،هَاز ثِ ٍاثستگی اهطٍظُ

 ضًج ،هَاز هصطف حبصل اظ اذتالالت اظ ذَز ظًسگی ؼَل زض ظیبزی افطاز. ضٍز هی ضوبض

 جبى آى غیطهستمین ٍ هستمین ّبیپیبهس ّب ثِ سجت آى اظ ثسیبضی تؼساز سبلِ ّط ٍ ثطًس هی

 زض آگبّی شّي ٍ آٍضیتبة ی همبیسِ ،اظ ًگبضش ایي همبلِ ّسف. زٌّس هی زست اظ ضا ذَز

 یولیِ ضا پژٍّص ایي آهبضی ی جبهؼِ .ثَز ثٌْجبضافطاز  ٍ هَاز سَءهصطف زاضای افطاز

 50 پژٍّص ی ًوًَِ. زٌّسهی تطىیل ایالم ضْط اػتیبز تطن زضهبًی هطاوع ثِ وٌٌسگبى هطاجؼِ

 هَاز هصطف ثِ ّوچٌبى ٍلی ،زاضًس پطًٍسُ ی ّستٌس وِ زض هطاوع تطن اػتیبزافطاز اظ ًفط

 ًفط 50 ّوچٌیي. ثَزًس زستطس زض گیطی افطازی اًتربة ضسًس وِ ثطای ًوًَِ .زٌّسهی ازاهِ

 گطٍُ ثب ّوتبسبظی یضیَُ ثِ )افطاز ثٌْجبض(،ًساضتٌس هَاز سَءهصطف احط سبثمِ وِ افطازی اظ

 اًتربة تأّل ٍظؼیت ٍ تحصیالت سؽح جٌس، سي، اسبس ثط ؛هَاز سَءهصطف زاضای

ٍ  (2003) «زیَیسسَى ٍ وبًط» آٍضیتبة ی پطسطٌبهِ اظ ّبزازُ آٍضیجوغ ثطای. ضسًس

 Tآظهَى  ووه ثِ ّبزازُ. ضس استفبزُ (2003) «ضیبى ٍ ثطاٍى» آگبّیشّي ی پطسطٌبهِ

آگبّی ٍ زض شّي هَضز ًظط،ًتبیج ًطبى زاز وِ ثیي زٍ گطٍُ  .ضسًس تحلیل ٍ هستمل تجعیِ

 (.P<001/0تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز )  ،آٍضیتبة

ثِ  آٍضی ٍ تبةآگبّی ّبی شّيتَاى اظ ضٍشزّس وِ هیّبی پژٍّص ًطبى هییبفتِ    

هرسض ٍ ووه ثِ افطاز زض سبظگبضی ثب  ػٌَاى یىی اظ ػَاهل پیطگیطی اظ هصطف هَاز

 . ثطزثْطُ  ،تغییطات ٍ ػَاهل فطبضظا

 آٍضی، هصطف هَازهرسض.آگبّی، تبة: شّيکلیذی ٍاطگاى

                                                           
 .ػوَهی، زاًطیبض زاًطگبُ آظاز ٍاحس ػلَم تحمیمبت ایالم زوتطای ضٍاًطٌبسیًَیسٌسُ هسئَل، . 1

 golgoli4364@yahoo.com                                        .ثبلیٌی ضٍاًطٌبسیاضضس  وبضضٌبس. 2

mailto:golgoli4364@yahoo.com
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 هقذهِ

ّبی ػوسُ جْبى اهطٍظ است. اظ اػتیبز یىی اظ هؼعالت ٍ ًگطاًیهصطف هَاز ٍ 

آًجبیی وِ هصطف هَاز ٍ اػتیبز، احطات ثبظزاضًسُ ثط ضضس ٍ ضىَفبیی جبهؼِ زاضز، 

 ثِ ػٌَاى یىی اظ احطات . ٍاثستگیآیٌس ثِ حسبة هیتْسیسی جسی ٍ ًگطاى وٌٌسُ 

آیٌسّبی ظیستی، ت ٍ پیصتأحیطا است وِ هعهي ٍ ػَزوٌٌسُ یاذتالل؛ سَءهصطف هَاز

؛ ثِ ًمل اظ 2003، 1)ٍاالس پی زاضز فطٌّگی، ضٍاًی، اجتوبػی، ضفتبضی ٍ هؼٌَی زض

ّبی اًجبم ضسُ زض ظهیٌِ اػتیبز، ػَاهل (. پژٍّص1387، ٍ ّوىبضاىحبجی ػلیعازُ، 

تَاى ثِ هیعاى ّب هیاًس وِ اظ هیبى آىذؽطسبظ هتؼسزی ضا ثطای ایي اذتالل هؽطح وطزُ

الی تؼبضض ذبًَازگی، هطىالت تحصیلی، ثطٍظ ّوعهبى اذتالالت ضٍاًی چَى ثب

افسطزگی ٍ اذتالالت ضرصیتی، هصطف هَاز اظ سَی ّوسبالى ٍ ٍالسیي، تىبًطگطی 

 (.2007، 2ٍ ضطٍع ظٍزضس هصطف سیگبض، اضبضُ وطز )سبزٍن ٍ سبزٍن

 ،زض همبثل ػَاهل ذؽطسبظ ،هحبفظتی یبهلػػٌَاى آٍضی ثِزیگط ثِ تبة اظ سَی    

ضٌبسی، ظطفیت هخجت افطاز ثطای سبظگبضی ثب استطس ٍ تَجِ ضسُ است. زض ضٍاى

ػٌَاى تَاًبیی آٍضی ضا ثِتبة ،اًس. ثسیبضی اظ پژٍّطگطاىآٍضی ًبهیسُفجبیغ ضا تبة

ذَة، ثب  ی ٍ اظ آى ثِ ػٌَاى یه ایسُوطزُ تؼطیف  ،غلجِ ٍ گصاض اظ حَازث ًبگَاض

 اظ ٌّگبم هَاجِْ ثب ًبهالیوبت ٍ هحبفظت ،ضثطزی ثبال ثطای ووه ثِ افطازاضظش وب

اًس )ّبضت، آیس، یبز وطزُضبى ثِ ٍجَز هیآًبى زض ثطاثط ذؽطاتی وِ زض ؼَل ظًسگی

تَاًس زض ثطٍظ ضفتبضّبی پطذبضگطاًِ آٍضی هی(. ػسم تبة2007، 3ثلیٌىَ ٍ تَهبس

ت وطز ثب( ح1988) 5وبضثًَل(. 2006، 4ظٍزٌّگبم هؤحط ثبضس )آلي، وَوس ٍ وَپط

زض هیبى جَاًبى زض هؼطض ذؽط ثب هطىالت ّیجبًی  ،آٍضی ثب حوبیت اجتوبػی تبة

                                                           
1. wallace 

2. Sadock & Sadock 

3. Hart, Blincow & Thomas 

4. Allen, Cox & Cooper 

5 carbonyl 
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تَاًس زض وبّص تأحیط ّیجبًی آٍضی هیٍ ّوچٌیي ضضس فطایٌسّبی تبة ؛اضتجبغ زاضز

 (.2006، 1ضٌبذتی استطس زض ثعضگسبالى هفیس ثبضس )اًٍگ، ازٍاضزظ ٍ ثطگويٍ ضٍاى

احتوبل ووتطی  آٍض ثبزٌّس وِ افطاز تبة ًطبى هیّبی پژٍّطی سبیط یبفتِّوچٌیي 

 (.2003، 2ضًَس )ثبوٌط، هعاوبپب ٍ ثطزسلجصة ضفتبضّبی پطذؽط هبًٌس هصطف هَاز هی

ثِ هؼٌی تَجِ  وِ آگبّی است شّي ،ضَز هیهتغیط زیگطی وِ زض ایي پژٍّص ثطضسی 

-ّسفوٌس ٍ ذبلی اظ لعبٍت است )وبثبتای ذبظ،  ثِ ضیَُ وطزى ثِ ظهبى حبل

ّط آًچِ اوٌَى ّست ثسٍى  ثب ،یؼٌی ثَزى زض لحظِ ؛آگبّی (. شّي3،2003ظیي

ی ٍالؼیت هحط ثسٍى افتس؛ یؼٌی تجطثِ ی آًچِ اتفبق هیلعبٍت ٍ اظْبضًظط زضثبضُ

ایي ثبٍضًس وِ (. ثطذی اظ پژٍّطگطاى ثط 4،2002تَظیح )سگبل،تیعزیل ٍ ٍیلیبهع

پصیطش،  :هبًٌس ؛آگبّی ثِ ػلت سبظٍوبضّبی ًْفتِ زض آىوبضگیطی ضٍش شّي ثِ

گطی ثسٍى زاٍضی، ظزایی، حعَض زض لحظِ، هطبّسُافعایص آگبّی، حسبسیت

تَاًس ظوي ضٍیبضٍیی ٍ ضّبسبظی زض تلفیك ثب فٌَى ضفتبض زضهبًی ضٌبذتی سٌتی هی

ٍ ثِ  زّسهبى ضا افعایص ، احطثرطی زضاػتیبز وبّص ػالین ٍ پیبهسّبی پس اظ تطن

 (.2002، 5گیطی اظ ػَز هصطف هَاز ووه ًوبیس )ثطیسلیي، ظان ٍ هه هبیيپیص

ضَز ٍ ثب  ی اًجبم هیبل فطبضّبی ضٍاًوِ هصطف هَاز ثیطتط ثِ زًجثب تَجِ ثِ ایي    

آگبّی ًمص هؤحطی زض ٍاوٌص فطز ثِ آٍضی ٍ شّيزض ًظط گطفتي ایي وِ تبة

آگبّی آٍضی ٍ شّيهمبیسِ تبة»ًس، پژٍّص حبظط ثب ّسف زاضظا  ازّبی تٌصضٍیس

 اًجبم ضسُ است. «ثٌْجبضافطاز زض افطاز زاضای سَءهصطف هَاز ٍ 

 

 

 

                                                           
1  . Ong, Edwards & Bergeman 
2. Buckner, Mezzacappa & Beardslee 
3. Kabat – zinn 
4  . Segal,Teasdale & williiams  
5. Breslin, Zak & MakMain 
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 پظٍّص سٍش

ای است وِ زض آى زٍ  همبیسِ -ضٍیسازی اظ ًَع ػلی پس پژٍّطی حبظط ی مبلِه

آگبّی ٍ اظ ًظط شّي -ثٌْجبض هصطف هَاز ٍ افطازسبثمِ افطاز زاضای  -گطٍُ

 یولیِضا  آهبضی ایي پژٍّص ی جبهؼِ ضًَس. آٍضی ثب ّن همبیسِ هی تبة

 ی ًوًَِ زٌّس.تطىیل هی ایالموٌٌسگبى ثِ هطاوع زضهبًی تطن اػتیبز ضْط  هطاجؼِ

پطًٍسُ ثَزُ ٍلی  ی ّستٌس وِ زض هطاوع تطن اػتیبز زاضایًفط اظ افطاز 50پژٍّص 

اًتربة  ،گیطی زض زستطسی ًوًَِوِ ثِ ضیَُ زٌّسچٌبى ثِ هصطف هَاز ازاهِ هیّن

ی هصطف هَاز ًساضتٌس ًیع ثِ ضیَُی  ًفط اظ  افطازی وِ سبثمِ 50ّوچٌیي ضسًس. 

ّوتبسبظی ثب گطٍُ زاضای سَءهصطف هَاز ثط اسبس سي، جٌس، سؽح تحصیالت ٍ 

 ٍظؼیت تأّل اًتربة ضسًس.

وِ ٍ ثطای ایي ؛سًٌفط ثبض 15ای ثبیس ّط ظیطگطٍُ حسالل همبیسِ -زض ضٍش ػلی    

ٍ اػتجبض ثیطًٍی ثبالیی زاضتِ  ی ٍالؼی جبهؼِ ثبضسضسُ، ًوبیٌسُی اًتربة ًوًَِ

(. ثطای 1390زض ًظط گطفتِ ضس )زالٍض،  ًفط ثطای ّط گطٍُ( 50)ًفط 100ثبضس، تؼساز 

ٍ پطسطٌبهِ  (2003) زیَیسسَى ٍ وبًط آٍضی تبة اظ پطسطٌبهِ ّبآٍضی زازُجوغ

هستمل  Tّب ثِ ووه آظهَى زازُ گطزیس ٍ( استفبزُ 2003آگبّی ثطاٍى ٍ ضیبى )شّي

 تجعیِ ٍ تحلیل ضسًس.

 ابضاسّای پظٍّص

 آٍسی کاًش ٍ دیَیذسَىتاب ی پشسطٌاهِ

گیطی  جْت اًساظُ سؤال است وِ تَسػ وبًط ٍ زیَیسسَى 25ایي همیبس ضبهل 

ثٌسی پٌج تْیِ ضسُ است. ثطای ّط سؤال ؼیف زضجِ ،لسضت همبثلِ ثب فطبض ٍ تْسیس

ًبزضست( تب چْبض )ّویطِ زضست(  ض ًظط گطفتِ ضسُ وِ اظ صفط )وبهالًای زگعیٌِ

ایي همیبس زض ایطاى تَسػ (. 1383ضَز )هحوسی ٍ زّگبًپَض، گصاضی هیًوطُ

هحوسی ٌّجبضیبثی ضسُ است. ثطای تؼییي ضٍایی ایي همیبس ًرست ّوجستگی ّط 

ی  سپس اظ ضٍش تحلیل ػبهلی ثْطُ گطفتِ ضس. هحبسجِ ی ول هحبسجِ؛ َیِ ثب ًوطُگ
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ضا ًطبى  64/0تب  41/0ی ثیي ، ظطایج3ول ثِ جع گَیِ  ی ّوجستگی ّط ًوطُ ثب ًوطُ

ّبی اصلی هَضز تحلیل ػبهلی لطاض ّبی همیبس ثِ ضٍش هؤلفِسپس گَیِزاز؛ 

ثب اجطای همیبس  پژٍّطی(. هحوسی زض 1389گطفتٌس )ًطیوبًی ٍ سلیوبًی، 

هَاز ٍ غیط  ی هصطف وٌٌسُ زٍ گطٍُ سبلِ زض 25-18هطز  718آٍضی ثط ضٍی  تبة

ثِ زست ضا  89/0ظطیت اػتجبض  ،«آلفبی وطًٍجبخ»ثب استفبزُ اظ ضٍش هصطف وٌٌسُ، 

 (.1383گبًپَض، آٍضز )هحوسی ٍ زّ

 

 بشاٍى ٍ سیاى آگاّیی رّيپشسطٌاهِ

ای گَیِ 15ایي آظهَى اثعاضی  تسٍیي ضسُ است. ثطاٍى ٍ ضیبىایي پطسطٌبهِ تَسػ 

اضظیبثی  ،اتفبق جبضی ثِاست وِ تَاًبیی فطز ضا ثطای فؼبلیت ذَزوبض، ثسٍى تَجِ 

تَجْی ثِ هسبئل  آگبّی اظ حبالت ػبؼفی، تجبضة، ثیّب زض هَضز .گَیِوٌس هی

ػسم ٍ ضٍظاًِ ّبیفؼبلیت ًبآگبّبًِ ّبی ثسٍى توطوع، اًجبم، اًجبم فؼبلیتپیطاهَى

 6ّب ثطاسبس همیبس لیىطت الؤثبضٌس. ایي سهی ّب پبیبى آىاظ ظهبى ضطٍع ٍ  آگبّی

 «تمطیجب ّطگع »ی ضص ثطایتب ًوطُ «تمطیجب ّویطِ »ی یه ثطای )اظ ًوطُ ایزضجِ

زّس وِ  زست هیِآگبّی ثی ولی ثطای شّيا ًوطُضًَس. ایي همیبس گصاضی هیًوطُ

آگبّی ی شّيی ثبالتط ًطبى زٌّسٍُ ًوطُ ثبضس هیهتغیط  90تب  15ی آى اظ زاهٌِ

ی تط است. ثطاٍى ٍ ضیبى حجبت زضًٍی اثعاض ضا ثب استفبزُ اظ ظطیت آلفب اظ زاهٌِ ثیص

ّبی پطسطٌبهِ زض هَضز یه  ثطای سَالگعاضش ًوَزًس.آلفبی وطًٍجبخ  87/0تب  80/0

هحبسجِ ضسُ  81/0ًفطی وِ ثط ضٍی زاًطجَیبى ایطاًی اًجبم گطفتِ  723ی  ًوًَِ

(. پبیبیی 1389 ،؛ ثِ ًمل اظ ًجبتی2009 است)لطثبًی، ٍاتسَى ٍ ٍایتیٌگتَى،

 هحبسجِ ضسُ است. 87/0( 1389ی حبظط زض پژٍّص ًجبتی )پطسطٌبهِ
 

 ّایافتِ

ِ اضائ 1ضوبضُ  ّب زض جسٍلًوطات آظهَزًی ثِ هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ًتبیج هطثَغ

 ضسُ است.
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آگاّی دس دٍ گشٍُ  آٍسی ٍ رّي هیاًگیي ٍ اًحشاف هعیاس تاب (:1)ی ضواسُ جذٍل

 هَسد پظٍّص

 هتغیطّبی ٍاثستِ
  ثٌْجبضافطاز  هَاز هصطف وٌٌسگبى

 p اًحطاف هؼیبض هیبًگیي اًحطاف هؼیبض هیبًگیي

 000/0 08/9 48/65 41/12 64/54 آگبّیشّي

 000/0 80/10 48/66 81/9 24/52 آٍضیتبة

 

افشاد هَاد ٍ   هصشف کٌٌذگاىبشای هقایسِ دٍ گشٍُ  Tًتایج آصهَى  (:2)ی ضواسُ جذٍل

 آٍسیآگاّی ٍ تاببٌْجاس دس هتغیشّای رّي

ّب
غیط

هت
 

 M SD ّبگطٍُ
 تفبٍت

 هیبًگیي

 ذؽبی

هؼیبض 

 تفبٍت
Df T p 

ّي
ش

ّی
آگب

 

وٌٌسگبى  هصطف

 هَاز
64/54 41/12 

84/10- 17/2 98 98/4- 000/0 

 08/9 48/65 ثٌْجبضافطاز

ة
تب

ضی
آٍ

 
وٌٌسگبى  هصطف

 هَاز
24/52 81/9 

24/14- 06/2 98 89/6- 000/0 

 80/10 48/66 ثٌْجبضافطاز

 

ثطای  ؛حبصل اظ ایي آظهَى Tزّس، ًسجت ًطبى هی 2ضوبضُ  ؼَض وِ جسٍلّوبى    

( P  ٍ89/8- ;t<000/0آٍضی)( ٍ تبةP  ٍ98/4- ;t<000/0آگبّی)هتغیطّبی شّي

افطاز هَاز ٍ وٌٌسگبى زض زٍ هصطف آٍضیآگبّی ٍ تبةبًگط تفبٍت شّيزاض ٍ ثیهؼٌی

آٍضی زض افطاز ثٌْجبض ثبالتط اظ آگبّی ٍ تبةیؼٌی هیبًگیي ًوطات شّي ؛ثٌْجبض است

 است. ٌٌسگبى هَازهصطف و
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 گیشیًتیجِ

هَاز ٍ وٌٌسگبى هصطف زض آگبّی آٍضی ٍ شّيتبة ثِ همبیسِ ٍ ثطضسی، همبلِایي 

زض زٍ گطٍُ افطاز . ًتبیج پژٍّص ًطبى زاز وِ ثیي پطزاذتِ استثٌْجبض افطاز 

هَاز زض  هصطف وٌٌسگبىزاضی ٍجَز زاضز. ثسیي هؼٌی وِ ، تفبٍت هؼٌبآٍضی تبة

 تطی زاضًس. آٍضی ونهمبیسِ ثب افطاز ثٌْجبض، تبة

ٍ الوسًی، احسی، ٍ حسیٌی ّبی ثبوٌط ٍ ّوىبضاى، هحوسیثب یبفتِایي ًتیجِ     

 است. ّوىبضاى ّورَاى

تَاى گفت، افطازی وِ  هی ،آٍضیتبةزض هیعاى  یبز ضسُّبی زض تجییي تفبٍت گطٍُ    

ضًَس یب زض هیاذتالل تطی زچبض  زض ضطایػ سرت ثِ هیعاى ون آٍضی ثیطتطی زاضًستبة

 .گطزًسهی ثِ حبلت اٍلیِ ثط تط ظا سطیغّبی زضَاض ٍ استطسصَضت هَاجِْ ثب هَلؼیت

ًس. زاضهصطف هَاز  گطایص ثِتط  تطی ثطذَضزاضًس، ایي افطاز ون پصیطی ثیصٍ اظ اًؼؽبف

؛ یؼٌی ی فؼبل حل هسئلِظ ضیَُآٍض زض ثطذَضز ثب هطىالت اّوچٌیي افطاز تبة

 وٌٌس.، استفبزُ هیوٌسذؽط تجسیل هیای ثیای وِ فطبض ضٍاًی ضا ثِ تجطثِ ضیَُ

زض همبیسِ ثب افطاز ثٌْجبض،  ایي ًتیجِ حبصل ضس وِ افطاز هصطف وٌٌسُّوچٌیي     

 تطی زاضًس. آگبّی ونشّي

ٍ  ٍ ّوىبضاى تىَیٌعٍی ،ّبی ثطیسلیي ٍ ّوىبضاىثب یبفتِ ایي ًتیجِ ّورَاى    

 است. ٍ ّوىبضاى ولسٍی

آگبّی ثبػج تؼسیل شّي تَاى گفت،هیآگبّی شّيزض هیعاى  زٍ گطٍُزض تجییي تفبٍت     

-احسبسبت ثسٍى لعبٍت ٍ افعایص آگبّی ًسجت ثِ احسبسبت ضٍاًی ٍ جسوبًی هی

وٌس ووه هی افتٌس،ؼَض وِ اتفبق هیضَز ٍ ثِ ٍاظح زیسى ٍ پصیطش ّیجبًبت، ّوبى

اظ افىبض ٍ  زٍض وطزىجبی ضَز وِ فطز ثِآگبّی ثبػج هی(. شّي2003)ثطاٍى ٍ ضیبى، 

ٍ یب وبضثطز هَاز ثطای تسىیي ذَز، ثب  اػتیبز اظ تطن پسوٌٌسُ احسبسبت ًبضاحت

وٌٌسُ ذَز ضا ثسٍى زاٍضی ٍ اضظیبثی پطزاظش اؼالػبت، افىبض ٍ احسبسبت ًبضاحت

-ّب وٌبض ثیبیس وِ ایي تغییطات ًبضی اظ ضٍشظزایی ثب آىثب حسبسیت ثپصیطز ٍ اظ ایي ضاُ



1333، پاییض 11فصلٌاهِ داًص اًتظاهی ایالم، سال سَم، ضواسُ   14 

 

ظزایی، تغییط ضاثؽِ ثب سبظی، حسبسیتآگبّی هبًٌس ضٍیبضٍیی، پصیطش، آضامّبی شّي

 (.2002ٍ ّوىبضاى،  ثبضس )ثطیسلیيافىبض ٍ تٌظین ّیجبى هی

حتوبلی گطایص افطاز ثِ اتَاى ثیبى وطز وِ اظ زالیل ثب تَجِ ثِ ًتبیج ایي پژٍّص هی    

-تَجِ ثِ ایي آٍضی است. ثبآگبّی ٍ تبةی شّيّبی ظیبز زض حَظُ، وبستیهصطف هَاز

زّی ثِ زست آهسُ ٍ ایي ّبی ذَزگعاضشآٍضی اؼالػبت ثط اسبس همیبسوِ جوغ

ّبی هؼطفی زّی ٍ ضیَُّبی ًبذَزآگبُ، تؼصت زض پبسدّب ثِ زلیل زفبعگعاضش

احتیبغ وطز. ثِ آهسُ زستثبیس زض تؼوین ًتبیج ثِ ،یف ّستٌسضرصیتی هستؼس تحط

ی زضهبًی زضگیط هَاز زض ظهیٌِ هصطف وٌٌسگبىى ٍ وسبًی وِ ثب زضهبًگطاى، هطبٍضا

ّبی زض هَلؼیتآٍضی آگبّی ٍ تبةّبی شّيهْبضتضَز وِ ثِ ّستٌس؛ پیطٌْبز هی

 ثبضٌس. ی زضهبى هیزض ظهیٌِ هٌبسجیی ظیطا ایي هتغیطّب ووه وٌٌسُ زضهبًی تَجِ ًوبیٌس؛
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