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رياتطَمگىان( )PRQ
ظيذٌراضيٍطثايياندكترؼعلٍاميريدكترحعيهمًلًي 
زاًطگاُ اغفْاى

چکيذٌ 
ّسف خژٍّصتطضسي ساذساض عاهلي ،خاياايي ،ضٍاياي ٍ ضٍاياي زطريػاي
«همياس سٌدص ضٍاتظ ّوگٌاى ( »)PRQزض سِ گطٍُ وَزواى تٌْداض ٍ هثساليااى
تِ اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطاي ٍ اذاسالل سالَنتاَزُ اسارب تاِ هٌ اَض
زسسياتي تِ ّسف خژٍّصً 961 ،فط( 081خساط ٍ  081زذساط) اظ وَزوااى همغا
اتسسايي ضْط اغفْاى تِ ضيَُي ًوًَِ گيطي زػازفي ذَضِاي چٌاس هطللاِ اي
 91وَزن هثسال تِ اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي ٍ  02وَزن هثسال تِ اذسالل
سلَناظ وليٌيهّاي ضٍاًطٌاسي ٍ ضٍاًدعضىي ضْط اغافْاى تاِ ضايَُي ًوًَاِ
گيطي زػازفي اًسراب ضسًسب اتعاضّاي خژٍّص«همياس ساٌدص ضٍاتاظ ّوگٌااى
(« ٍ »)PRQخطسطٌاهِ عالئن هطضي وَزواى ( »)CSI-4تَزًسب ًسايح زحليل عاهلي
تا اسسفازُ اظ ضٍش ٍاضيواوس تياًگط ٍخَز  9عاهل (ظيط هميااسّااي ظٍضگاَيي،
لطتاًي ٍ ضفساض هغلَب اخسواعي) زض ايي همياس تَز وِ زض هدواَ  93/2زضغاس
ٍاضياًس ضا زثييي وطزًسب ضطية آلفاي وطًٍثاخ زض گطٍُ تٌْداض زض سِ ظيط همياس
هغلَب ٍ هعٌازاض تسسر آهسب ًسايح لاغل اظ تطضسي ضٍايي ّوگاطا لااوي اظ آى
تَز وِ «همياس سٌدص ضٍاتظ ّوگٌاى (ّ »)PRQوگطايي تااليي ضا تا «فطم وَزااُ
خطسطٌاهِ سٌدص اضظياتي ضٍاتظ تا ّوگٌاى ( »)BPEIزاضزب ًسايح زحليل ٍاضياًس
داوؽجًيدكتريرياوؽىاظي 

زاضيد زضيافر همالِ0983/01/29 :

داوؽيارگريٌرياوؽىاظي

زاضيد زضيافر همالِ ًْايي0931/6/01 :

اظتادگريٌرياوؽىاظي

زاضيد خصيطش0931/6/06 :
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چٌس هسغيطُ (هاًَا) ًيع تياًگط آى تَز وِ تيي سِ گطٍُ زفاٍذ هعٌازاضي ٍخَز زاضزب
ٍيژگي همياس زض هَضز گطٍُ تٌْداض  81زضغس ٍ لساسير همياس زض زطاريع
گطٍُ وَزواى هثسال تِ اذسالل ووثَز زَخاِ /فاعٍى وٌطاي  99زضغاس ٍ زضگاطٍُ
وَزواى هثسال تِ اذسالل سلَن  18زضغس هحاسثِ ضسب تط اساس يافسِ تسسر آهسُ
هيزَاى گفر «همياس سٌدص ضٍاتظ ّوگٌاى ( »)PRQاتعاضي هعسثط تطاي وااضتطز
زض خژٍّصّاي ضٍاًطٌاذسي ٍ فعاليرّاي تاليٌي اسرب


ياشٌَايكليذي :ضٍاتظ ّوگٌاى ،ساذساض عاهلي ،ضٍايي ،اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطاي
ٍ اذسالل سلَن

.1مقذمٍ 
عولىطز هٌاسة اخسواعي ٍ ضٍاتظ سالن تا ّوگٌاى تِ عٌَاى ضطعي هْن ٍ اٍلياِ تاطاي
ضضس هغلَب وَزواى هحسَب هيضَزب تسياضي اظ وَزواًي وِ زض ضٍاتاظ اخسوااعي زاضاي
هطىل ّسسٌس زض هعطؼ اتاسال تاِ اًاَا ًاٌّداضيْااي ضفسااضي تاَزُ ٍ زض اهاط خيطاطفر
آهَظضي ضعيف ّسسٌس (خاضوط ٍ آضط 0383 ،0تِ ًمل اظ يَسافي ٍ ذيراط)0980 ،ب زض ٍالا
علر اساسي تاطٍظ هطاىالذ اخسوااعي ضا هايزاَاى ًسيداِي عولىاطز ًاواافي ضفساضّااي
اخسواعي ّواًٌس زعاهل تا گطٍُ ّوگٌاى زض ً ط گطفر (زاج ٍ 0381 ،2گطضاام 0386 ،9تاِ
ًمل اظ زيثَ ٍ خطيٌع) 2116 ،4ب ضٍاتظ تا ّوگٌاى چٌس تعسي اسر ٍ اظ خولِ خٌثِّاي ٍاضح
ٍ هطرع آًْا هيزَاى اظ خصيطش ،عسم خصيطش ،زٍسسيٍ ،يژگيّا ٍ ذػَغياذ زٍساساى
ًام تطزب خصيطش ّوگٌاى ،هيعاى زٍسر زاضسي وَزن زض تيي گطٍُ ّوگٌاى ٍ عطز ياا عاسم
خصيطش ٍ عسم زٍسر زاضسي وَزن زض تيي ّوگٌاى هيتاضاس (ّاضزااج0336 ،1تاِ ًمال اظ
تگَل ،هَليٌا ،خلْام ٍ ّعا) 2110،6ب تسياضي اظ وَزواى زض ضٍاتظ تا ّوگٌاى تِ عٌَاى لطتااًي
زلمي هي ضًَسب تَلسي ٍ وَ 2119( 3تِ ًمل اظ فىس ٍ 8تَلسي )2116 ،هعسمسًس واِ لطتااًي
ضسى فطآيٌسي اسر وِ عي آى وَزن ّاسف ضفسااض خطذاضاگطاًِ زيگاطاى لاطاض هايگياطزب
وَزواى تا اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي ّوطاُ تا ًافطهاًي هماتلِاي ٍ يا اذسالل سالَن،
گطايص زاضًس وِ خاسدّاي خطذاضگطاًِي تيطسطي ضا زض اضزثاط تا ّوگٌاى ذاَز زض همايساِ
تا وَزواى عازي اًسراب وٌٌس (زيثَ ٍ خطيٌع)2116 ،ب لسٍز  61زا  36زضغس وَزواى هسضسِ
وِ تِ عٌَاى وَزواى فَق العازُ تيص فعال ٍ زاضاي هطىالذ ضفساضي زلماي هاي ضاسًس زض
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والس ذَز ضاتغِ زٍسسي زٍ عطفِ ًساضسٌس (گطضام ،هه هايالى ،تَويااىٍ ،اضز ٍ فاَضًس
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 0338تِ ًمل اظ ّعا ٍ ّوىاضاى)2111 ، 01ب
زض عي زعاهل تا ّوگٌاى ،وَزواى هْاضزْاي اخسواعي تااضظضي ضا وسة هيوٌٌاسب آًْاا
ياز هيگيطًس وِ واضّايي هاًٌس خيَسسي تِ گطٍّْا ،ايداز زٍسسيّاي خسيس ،ضطور زض لل
هطىالذ گطٍُ ٍ ،اظ عْسُ زعاضؼ ٍ ضلاتر تطآهسى ضا چگًَِ اًدام زٌّسب ّوگٌااى ،تاَيژُ
زٍسساى ًعزيه زض چگًَگي تطلطاضي ضٍاتظ غويوي اظ عطيك يااز زازى تاِ وَزوااى ٍ ،زض
زحَل ّيداًي ٍ عاعفي وَزن اظ عطيك ازاهِ لواير عاعفي زذالر زاضًسب هثال زض هَالا
زٌيسگي ظا هاًٌس عالق ٍالسيي ٍ يا ضٍظ اٍل هسضسِّ ،وگٌاى هايزَاًٌاس لوايار ذاَتي ضا
فطاّن وٌٌس (لسّ 0331 ،00اضزاج)0332 ،ب افاعٍى تاط اياي ّوگٌااى زض زحاَل ضاٌاذسي ٍ
خسواًي ًيع سْين اًسب تا فطاّن آٍضزى فطغسي تطاي يازگيطي ٍ زواطيي هْاضزْااي لطوساي
خسيس ّوگٌاى زض زحَل خسواًي سْين اًس (آزي)0384 ، 02ب
تِ هٌ َض اضظياتي ٍ سٌدص ضٍاتظ ّوگٌاى وَزواى اظ ضايَُّاا ٍ ضٍشّااي اضظيااتي
هسٌَعي اسسفازُ ضسُ اسرب اظ ضٍضْاي هعوَل ٍ هوىي ضٍاتظ ّوگٌاى چْاض ضٍش اّويار
ٍيژُاي يافسِ اسرب ٍ ايي زض لالي اسر وِ تطذي اظ ضٍي آٍضزّا ًسثر تاِ تطذاي زيگاط
تطاي اضظياتي ضٍاتظ ّوگٌاى ،تسسِ تِ سي (اتسسا ٍ هياًِ زٍضُ واَزوي ٍ ًَخاَاًي) هاَرطزط
اسرب ايي ضٍضْا عثاضزٌس اظ:
 )0خطسص اظ ذَز وَزواى زضتااضُي عٌاغاط ضٍاتاظ ّوگٌااى ٍ زٍساسي يااتيّاا)2 ،
خطسص اظ وَزواى زضتاضُي ازضان آًْا اظ زيگاطاى زض گاطٍُ ّوگٌااى (واي ٍ زاج،0388 ،09
خازاااالظ ٍ ٍاسااطهي )9 ،)0383 ، 04خطسااص اظ تعضگساااالى (ٍالااسيي ٍ هعلواااى) زضتاااضُي
هْاضزْاي ضٍاتظ ّوگٌاى وَزواى زض هطالثرّاي ذَز ٍ  )4هطاّسُ هسسمين وَزواى زض عي
زعاهل تا ّوگٌاى (خدلط ٍ وطيح)0338 ،01ب اها زض اسسفازُ اظ اتعاضّاي هرسلف ايي ًىسِ لاتال
شوط اسر وِ اتعاضّا هحسٍزيرّاي ذاظ ذَز ضا زاضًس وِ زض تاِ وااض گاطفسي آًْاا تاياس
هَضز زَخِ لطاض گيطزب زض ذػَظ زضخِ تٌسيّاي اسسفازُ ضاسُ تاطاي تطضساي هٌعلار ٍ
ضفساضّاي اخسواعي وَزواى ايي ًىا اذ لاتال شواط اسار :همايساِ تايي زضخاِ تٌاسيّااي
ذَزگعاضش زّي تا زضخِ تٌسيّاي ّوگٌااى ٍ هعلان اظ هٌعلار ٍ ضفسااض اخسوااعي ًطااى
زٌّسُي ّوثسسگي زضخِ تٌسيّاي هعلن ٍ ّوگٌاى (اظ  1/11زا  )1/31تَزب ايي ًسيدِ ًطاى
زٌّسُ ّوگطايي ً ط هعلن ٍ ّوگٌاى زض ضفساضّااي ضاياح اسار (الًاسٍ ،هلاي ٍ ٍاياسي،06
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 0384لسيٌگّامّ ٍ 03وىاضاى 0382،تِ ًمل اظ تايطهي)2114 ،08ب اياي زضلاالي اسار واِ
ّوگطايي ً ط ذَز فطز تا هعلن ٍ ّوگٌاى زض سغح لاتل هالل اِاي خااييي (زاهٌاِ ضاطية
ّوثسسگي اظ  1/21زا  )1/91تَز (لسيٌگّام ٍ ّوىاضاى 0382،هه واين ٍ وااٍى،0383،03
تِ ًمل اظ تايطهي)2114 ،ب ّوگطايي تيي زضخِ تٌسيّاي ذَز ٍ زيگطاى زض ضفساضّاي ضاياح
هثل خطذاضگطي تيطسط اظ ظيط گطٍُّاي زيگط (هثل هحثَتير ،گَضاِ گياطي ٍ ،زاٌصّااي
ّيداًي) تَز (آذي تاخ ،هه واًافي ٍ َّئل 0338 ،21اسساًگط ٍ لَئيس ،0339 20تِ ًمل اظ
تايطهي)2114 ،ب ايي هسالِ لميمسي ضا هٌعىس هيوٌس هثٌي تط ايي وِ اظ ً ط ذَز ٍ زيگاطاى
اعوال خطذاضگطاًِ (زض همايسِ تا ساظش يافسگيّاي اخسواعي) آضىاضزط تَزُ ٍ تاا ساَْلر
تيطسطي عثمِ تٌسي هيضًَسب ًسيدِاي وِ زض ايي ذػَظ هيزَاى هغطح ًواَز اياي اسار
وِ ّطگاُ ّسف اًساظُگيطي ،ضفساضّا ٍ ساظش يافسگيّاي اخسواعي تاضس ضاتغِ تايي اًاساظُ
گيطيّاي ذَز ٍ زيگطاى ٍاگطاييّاي لاتل هالل ِاي ضا ًطاى هيزّاس واِ زض تىاضتساسي
اتعاضّا هثسٌي تط ّسف خژٍّص تايس هَضز زَخِ لطاض زازُ ضَزب
اظ اتعاضّاي تِ واض ضفسِ زض ايطاى هي زَاى تِ خطسطٌاهِ ضٍاتظ ّوگٌااى 22اضااضُ ًواَز
وِ تِ ضيَُ خاهعِ سٌدي اخطا هيضَز ٍ تِ اضظيااتي ضٍاتاظ ّوگٌااى زض ذاالل خطساص اظ
وَزواى زضتاضُي ازضان آًْا اظ زيگطاى زض گطٍُ ّوگٌاى هيخاطزاظزب اياي خطسطاٌاهِ زَساظ
اهيطي ،عثائياى ٍ عاتسي ( )0988زطخوِ ٍ هطرػااذ ضٍاًساٌدي آى هاَضز تطضساي لاطاض
گطفسِ اسرب
تا زَخِ تِ هغالة فَق زػويوازي وِ تطهثٌاي اضظياتيّا ازراش هيضًَسً ،وي زَاًس تاط
اضظياتيّاي تعضگساالى زض هَضز ضفساض وَزواى هثسٌي تاضٌسب چطا وِ وَزواى اٍلاذ ظيازي ضا
تسٍى لضَض تعضگساالى زض وٌاض يىسيگط سادطي هاي ًوايٌاس ٍ ًساايح لاغال اظ زازُّااي
علوي هطزثظ تا ايي ضٍاتظ ذاظ هي زَاًس زض تطضسيّا ٍ اسسفازُّااي آهَظضاي ٍ زطتيساي
هَضز اسسفازُ هسرػػاى ٍ واضضٌاساى لطاض گيطزب تِ تياى زليك زاط هحممااى هايتايسار تاط
اّوير گطزآٍضي يه گعاضش هطرع اظ واَزن زاوياس وٌٌاسب لاصا اساسفازُ اظ ضٍشّاا ٍ
الساهازي وِ تِ وَزواى اهىاى هي زّس زا تِ ضيَُاي عولي ٍ هفياس زض اضائاِ گاعاضش ًماص
زاضسِ تاضٌس ،لائع اّوير اسرب تاالذع زض زسر زاضسي اتعاضي وِ تسَاًس ضٍاتاظ هٌاساة
(ضٍاتظ هغلَب اخسواعي) ٍ ًاهٌاسة (ظٍضگاَيي) ضا اضظيااتي ٍ زازُّااي آى ضا زض اذسيااض
واضضٌاساى ٍ هسرػػاى تطاي اعوال هساذالذ ذاظ آهَظضي ٍ زطتيسي ٍ تعضا تاليٌي لطاض

تررظيظاختارعاملي،پايايي،رياييَمگرايرياييتؽخيصيمقياضظىجػ 67 ...

زّس ضطٍضي تِ ً ط هي ضسسب لصا همياس سٌدص ضٍاتظ تا ّوگٌاى اًسراب ٍ هَضز تطضساي
لطاض گطفرب اتعاض هصوَض اتعاضي ذَزگعاضضي اسر ٍ اظ آًدا وِ زض وطَض ها تِ زليل فماساى
چٌيي اتعاضي ،اعالعاذ ظيازي خيطاهَى ضفساضّاي اخسواعي وَزوااى زض زسار ًيسار ،لاصا
زعيييي ساذساض ع اهلي ،خايايي ٍ ضٍاياي زطريػاي تاط خاياِ ي اغاَل ضٍاى ساٌدي ّاسف
خژٍّص لطاض گطفرب
اظ عطف زيگط يىي اظ هطىالذ اساسي وَزواى هثاسال تاِ ووثاَز زَخاِ ٍ تااالذع
فعٍى وٌطي زاضسي هطىالذ زض ضٍاتظ تا ّوگٌاى اسر وِ هَضز تطضسي لطاض گطفساِ اسار
(ّيٌطَ ٍ ّوىاضاى)0383 ،ب تٌاتط ايي اظ اّساف زيگاط اياي خاژٍّص تاا زَخاِ تاِ هاّيار
همياس وِ سٌدص ضٍاتظ هٌاسة ٍ ًاهٌاسة تا ّوگٌاى تَز تطضسي ًَ ضٍاتظ وَزواى هثسال
تِ ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي ٍ اذسالل سلَن تَز زا تسَاى زضيافر وِ آيا همياس هصوَض هي
زَاًس زض هَال زطريػي هَرط ٍال ضَز يا ذيطب تٌاتط ايي اظ خولِ اّساف زيگاط خاژٍّص،
همايسِ ي گطٍُّاي هصوَض تا گطٍُ تٌْداض تَز زا زَاى زطريػي همياس هَضز تطضسي لاطاض
گيطزب

.2ريغ
ايي خژٍّص تطلسة ّسف ،زض زسسِ خژٍّصّاي واضتطزي لطاض هيگياطز ٍ تطلساة
عطح زحميك اظ ًَ عطحّاي زَغيفي (ّوثسسگي) اسرب
.2-1ومًوٍ 
تطاي زعييي ساذساض عاهلي ،خايايي ،ضٍايي ٍ ضٍايي زطريػاي هميااس ساٌدص ضٍاتاظ
ّوگٌاى ( ،)PRQاظ ضيَُ ًوًَِ گيطي ذَضِاي چٌاس هطللاِاي اساسفازُ ضاسب زٍ خاهعاِ
آهاضي زض خژٍّص هَضز ً ط تَز:
الف :خاهعِي آهاضي اٍل ضاهل وليِ وَزواى تٌْداض همغ اتسسايي ضْط اغفْاى تَزًاسب
اظ خاهعِي آهاضي اٍل (ًَالي خٌدگاًِي آهَظش ٍ خطٍضش ضاْط اغافْاى) ً 9الياِ واِ
ًواياًگط خاهعِي خژٍّطي تَزًس تِ زػازف اًسراب ضسًس سادس تاا ضخاَ تاِ فْطسار
هساضس آى ً 9اليِ ،اظ ّط ًاليِ زٍ هسضسِ (يه هسضسِ خسطاًِ ٍ يه هسضساِ زذسطاًاِ) ٍ
اظ ّط هسضسِ تِ عَض زػازفي  9والس (خايِّاي سَم ،چْااضم ٍ خاٌدن اتساسايي) تاِ ضايَُ
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زػازفي اًسراب گطزيسًسب تِ هٌ َض اخطاي عطح خژٍّطي 961 ،وَزن تٌْدااض( 081زذساط
ٍ  081خسط) اًسراب گطزيسًس يعٌي اظ ّط خاياِ ي زحػايلي 61زذساط ٍ  61خساط اًسرااب
ضسًسب
ب :خاهعِي آهاضي زٍم هطسول تط وليِ وَزواى هثسال تِ اذسالل ووثاَز زَخاِ /فاعٍى
وٌطي ٍ اذسالل سلَنتَزًس وِ تِ وليٌيهّاي ضٍاًطٌاسي ٍ ضٍاًدعضىي ضْط اغافْاى زض
سال  0981-86هطاخعِ ًوَزًسب اظ هياى وليٌيهّاي ضٍاًطٌاسي ٍ ضٍاًدعضاىي ،زٍ وليٌياه
تِ زػازف اًسراب گطزيسًسب اظ هياى فْطسر اساهي وَزواى هثسال تِ اذاسالالذ هاصوَض 42
وَزن خسط ًاتٌْداض وِ ضاهل 91وَزن هثسال تِ اذسالل ووثَز زَخِ /فاعٍى وٌطاي(30/42
زضغس) ٍ  02وَزن هثسال تِ اذسالل سلَن ( 28/13زضغس) تَزًس تِ ضيَُي ًوًَِ گياطي
زػازفي سازُ اًسراب ضسًسب خسٍل ٍ 0يژگي ضاطور وٌٌاسگاى زض زحمياك ضا تاِ زفىياه
خٌسير ،گطٍُ ٍ خايِ زحػيلي ًطاى هي زّسب
:خصًصياتومًوٍتُىجارتٍتفکيکجىعيت،گريٌَايپايٍتحصيلي 

جذيل1
خايِ زحػيلي
خٌسير
گطٍُّا
تٌْداض
اذسالل ووثاَز زَخاِ/
فعٍى وٌطي
اذسالل سلَن
ول

چْاضم اتسسايي

خٌدن اتسسايي

سَم اتسسايي
زذسط

خسط

زذسط

خسط

زذسط

خسط

61

61

61

61

61

61

961

ااااا

04

ااااا

3

ااااا

3

91

ااااا

9

ااااا

6

ااااا

9

02

61

33

61

31

61

31

412

ول


.2-2اتسارتحقيق 
.2-2-1مقياضظىجػرياتطَمگىاان:)PRQ(29اياي خطسطاٌاهِ زض ساال 0339
زَسظ ضيدثي ٍ اسلي 24تِ هٌ َض تطضسي ضٍاتظ ّوگٌاى وَزواى همغ اتسسايي زْيِ ٍ زٌ ين
ضسُ اسر ٍ يه خطسطٌاهِ ذَزگعاضش زّي اسر وِ زَسظ وَزن زىويل هيگاطزز ،اياي
خطسطٌاهِ هطسول تط  21سؤال اسار ٍ زض ياه هميااس ليىطزاي اظ  0تاِ ً 1واطُ گاصاضي
هيضَزب گطيفيي ٍ گطاس 2114( 21تاِ ًمال اظ ّاَلعي )2118 ،26هعسمسًاس واِ خطسطاٌاهِ
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ذَزگعاضضي وِ ضيدثاي ٍ اسالي ( )0339آى ضا زْياِ واطزُ اًاس يىاي اظ خطاساسفازُ زاطيي
خطسطٌاهِّاي هَخَز زض ظهيٌِ سٌدص ظٍضگَيي هي تاضس ٍ ًاِ زٌْاا زض اساسطاليا تلىاِ زض
اياالذ هسحسُ ًيع تِ هٌ َض ضيَ زرويٌي ظٍضگَيي زض هاساضس تاِ وااض هاي ضٍز (خياطل ٍ
زٍالًي 2116 ،23تِ ًمال اظ ّاَلعي)2118 ،ب ضيدثاي ( ،0330تاِ ًمال اظ ّاَلعي)2118 ،
ّوساًي زضًٍي ضا تطاي ظيطهمياس لطتاًي 1/33 ،گعاضش هي وٌسب زض ترص ًساايح تاِ عاَض
هثسَط ،تِ تطضسي ساذساض عاهلي ،خايايي ٍ ضٍايي زطريػي ايي خطسطاٌاهِ خطزاذساِ ضاسُ
اسرب 
28

 .2-2-2پرظؽىامٍعالئممرضيكًدكاان ( :)CSI-4اياي خطسطاٌاهِ ،يىاي اظ
اتعاضّاي ضايح زطريع اذسالالذ ضٍاًدعضىي زض تيي وَزواى ٍ ًَخَاًاى هيتاضاس واِ تاط
اساس هالنّاي زطريػي DSM-IVزض سال  0334زَسظ گازاٍ ٍ اسادطافىيي)0333(23
زض زاًطگاُ اسسًَي تطٍن زسٍيي ضس وِ فطم اغالح ضسُ خطسطٌاهِّااي لثلاي ٍ CSI-3R
 CSI-3هيتاضسب خطسطٌاهِ هَضز ً ط زاضاي زٍ چه ليسر ٍالس ٍ هعلن اسرب چه ليسر
ٍالس 33 ،سؤال زاضز ٍ  03اذسالل ضا هي سٌدس ٍ چه ليسر هعلن تا  33سؤال 09 ،اذاسالل
ضا هَضز سٌدص لطاض هي زّسب ضٍايي ٍ خايايي ايي خطسطٌاهِ زض زاًطگاُ اسسًَي تاطٍن تاِ
زايياس ضسايسُ اسارب زض اياطاى ضٍاياي غاَضي خطسطاٌاهِ واِ تاط اسااس هاالنّااي
زطريػاي DSM-IVهاي تاضاس زَساظ اساازيس ضٍاى خعضاىي ٍ ضٍاى ضٌاساي اًساسيسَ
ضٍاًدعضىي زْطاى زأييس ضسُ اسر ّوچٌيي ضطية خايايي اتعاض تا ضٍش تاظآظهايي هحاساثِ
ضسُ اسر وِ همساض ضطية تِ زسر آهسُ تطاي چه ليسر هعلن تطاتط  ٍ 1/36تطاي چاه
ليسر ٍالس تطاتط  1/39گعاضش ضسُ اسر (لْاضي ،هْطياض ٍ تيطضه.)0982 ،

زض ايي خژٍّص اظ فطم هرػَظ ٍالسيي تِ هٌ َض زطريع اسسفازُ گطزيس ٍ اظ هيااى
عثاضاذ هرػَظ ٍالسيي 08 ،عثاضذ گطٍُ  Aوِ هطتَط تِ اذسالل ووثاَز زَخاِ  /فاعٍى
وٌطي ٍ  01عثاضذ گطٍُ  Dوِ هطتَط تِ اذسالل سلَن ،اًسراب ٍ تطاي ّط عثااضذ ،ياه
همياس  4زضخِاي «ّيچگاُ»« ،تٌسضذ»« ،گاّي اٍلاذ»« ،تيطسط اٍلاذ» زض ً ط گطفساِ ضاسُ
اسرب
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.2-3ريغاجرا 
اتسسا همياس سٌدص ضٍاتظ ّوگٌاى ( )PRQتِ ظتاى فاضسي زطخوِ ٍ سادس تاِ ظتااى
اًگليسي تطگطزاًسُ ضس ٍ تعس اظ اعويٌاى اظ ّواٌّگي هسي اغلي ٍ هسي زطخوِ ضسُ هميااس
(زَسظ هسرػع ظتاى اًگليسي) ،سؤاالذ همياس تاِ لحااػ هفْاَهي زَساظ هسرػػايي
ضٍاًطٌاسي (هَلفيي همالِ) تطاي خاهعِ ايطاًي اًغثاق زازُ ضاسب تعاس اظ ضفا ًاَالع ،فاطم
اغلي زْيِ ٍ تط ضٍي ًوًَِّا اخطا ضسب ضٍش اخطا تِ ايي زطزياة تاَز واِ خاس اظ وساة
هدَظ اظ آهَظش ٍ خطٍضش اساساى اغافْاى ساِ ًالياِ (ًاَالي  )1 ٍ 2 ،0واِ ًوايااًگط
خاهعِي خژٍّطي تَزًس اظ هياى ًَالي خٌدگاًِي آهَظش ٍ خطٍضش ضْط اغفْاى اًسرااب
ضسًسب ّوعهاى اظ هياى وليٌيهّاي ضٍاًطٌاسي ٍ ضٍاًدعضىي ضْط اغافْاى ،زٍ وليٌياه تاِ
عَض زػازفي اًسراب گطزيسًسب خس اظ خلة ّوىاضي ايي هطاوع (وليٌيه هطااٍضُ وَزوااى
ٍ ًَخَاًاى ٍاتسسِ تِ زاًطىسُ خعضىي اغافْاى ٍ وليٌياه هطااٍضُ آهاَظش ٍ خاطٍضش) 
ًوًَِ ًاتٌْداض (وَزواى هثسال تِ اذاسالل ووثاَز زَخاِ /فاعٍى وٌطاي ٍ اذاسالل سالَن)
اًسراب ضسُ ٍ اظ آًْا ًيع ذَاسسِ ضاس واِ تاِ ساؤاالذ هميااس ساٌدص ضٍاتاظ ّوگٌااى
( )PRQخاسد زٌّسب
واض خو آٍضي زازُّا لاسٍزا ساِ هااُ عاَل وطايس ٍ سادس زازُّاا تاا ًاطم افاعاض
 SPSS-15هَضز زدعيِ ٍ زحليل لطاض گطفسٌسب
.3وتايج 
تِ هٌ َض تطضسي ساذساض عاهلي «همياس سٌدص ضٍاتظ ّوگٌاى ( »)PRQتا اساسفازُ اظ
ضٍش زحليل هؤلفِّاي اغلي ،ضٍش چطذص هسعاهس اظ ًَ ٍاضيواوس ٍ آظهاَى اساىطي،
 21سؤال همياس سٌدص ضٍاتظ ّوگٌاى ( )PRQهَضز زحليل لطاض گطفرب ضاطية KMO

تطاتط تا  1/384هحاسثِ گطزيس ٍ تياًگط آى تَز وِ لدن ًوًَِ تاطاي زحليال عااهلي ذاَب
تَزُ اسر ّوچٌيي آظهَى وطٍير تاضزلر ًيع هعٌاازاض تاَز (ً ٍ )P>1/1110طااى زاز واِ
تيي سؤاالذ ضاتغِي هعٌازاض ٍخَز زاضز ٍ زض ًسيدِ هيزَاى عَاهل آًْاا ضا اساسرطاج ًواَز
(هَلَي)0986 ،ب تط اساس آظهَى اسىطي ٍ همازيط ٍيژُي تعضگساط اظ  ،0ساِ عاهال عواسُ
هسوايع ضسًسب همازيط اضظشّاي ٍيژُ تطاي عَاهال اٍل زاا ساَم تاِ زطزياة ٍ 9/16 ،9/93
 2/13تَزُ اسرب ايي عَاهل زض هدوَ تياًگط آى تَز وِ  93/2زضغس اظ ٍاضياًس ساؤاالذ
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زض  9عاهل ذالغِ گطزيسُ اسرب ًسايح زحليل عاهلي تعس اظ چطذص ٍاضيوااوس زض هاَضز
تاضّاي عاهلي تعضگسط اظ ّ ،1/9واًغَض وِ زض خسٍل  2هطاّسُ هيضَز تياًگط آى تاَز واِ
سؤالّاي  03 ،06 ،04 ،09 ،00 ،3 ،6 ،4ضٍي عاهل اٍل (ظٍضگاَيي) ،ساؤالّااي،1 ،2 ،0
 21 ،01 ،01ضٍي عاهل زٍم (ضفساض هغلَب اخسوااعي) ٍ ساؤالّااي 03 ،08 ،02 ،8 ،3 ،9
ضٍي عاهل سَم (لطتاًي) لطاض گطفسِاًسب
جذيل:2تارَايعامليمقياضظىجػرياتطَمگىان()PRQتعذازچرخػياريماكط 
سؤال

ظيط همياس ظٍضگَيي

ظيط همياس لطتاًي

ظيط همياس ضفساض هغلَب اخسواعي

سؤال0

-1/114

1/113

1/449

سؤال 2

- 1/183

-1/924

1/994

سؤال9

1/231

1/193

1/143

سؤال4

1/133

1/033

1/141

سؤال1

- 1/130

1/163

1/133

سؤال6

1/640

1/018

1/112

سؤال3

1/229

1/913

1/024

سؤال8

1/189

1/390

- 1/136

سؤال3

1/132

1/133

- /189

سؤال01

- 1/182

- 1/028

1/181

سؤال00

1/134

1/046

- 1/112

سؤال02

1/291

1/199

1/144

سؤال09

1/140

1/043

- 1/242

سؤال04

1/141

1/042

- 1/083

سؤال01

1/111

- 1/196

1/623

سؤال06

1/181

1/168

- 1/138

سؤال03

1/118

1/113

- 1/413

سؤال08

1/118

1/331

- 1/021

سؤال03

1/161

1/321

- 1/013

سؤال21

- 1/033

- 1/163

1/438
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تِ هٌ َض تطآٍضز خايايي همياس سٌدص ضٍاتظ ّوگٌااى ( )PRQزض گاطٍُ تٌْدااض ،اظ
ضٍش ضطية آلفاي وطًٍثاخ اسسفازُ ضسب ّوااًغَض واِ زض خاسٍل  9هطااّسُ هاي ضاَز
ضطية آلفاي وطًٍثاخ تِ زطزية زض ساغح ظياط هميااس «ظٍضگاَيي» ٍ «لطتااًي» زض گاطٍُ
تٌْداض چَى اظ هعياض  1/3تاالزط گعاضش ضاسُ اسار هغلاَب هايتاضاس (هَلاَي)0986 ،ب
ضاتغِي وليِي سؤاالذ تا ًوطُ ول هثثر تَزُ اسار ٍ لاصا ًيااظي تاِ لاصف ّيچىاسام اظ
سؤاالذ ًثَزب 
جذيل:3ضرائةآلفايكريوثاخمقياضظىجػرياتطَمگىان()PRQدرگريٌتُىجار 
آهاضُ
ظيط همياسْا

ضطية آلفاي وطًٍثاخ

ظٍضگَيي()B

1/39

لطتاًي()V

1/31

ضفساض هغلَب اخسواعي)(PS

1/19


تاطاي تطضساي ضٍاياي ّوگاطا تايي ساِ ظياط هميااس ظٍضگاَيي ( ،)Bلطتاااًي (ٍ )V
ظيطهمياس ضفساضهغلَب اخسواعي ( )PSاظ «همياس سٌدص ضٍاتظ ّوگٌاى ) »)PRQتاا ساِ
ظيطهمياس زىاًطگطي ( ،)Aظيطهمياس هٌاعٍي ( ٍ )Wظيطهميااس زٍسار زاضاسٌي ( )Lاظ
«فطم وَزاُ خطسطٌاهِ سٌدص اضظياتي ضٍاتظ تا ّوگٌاى (( »)BPEIاهيطي ،عثايياى ٍ عاتسي،
 )0988اسسفازُ ضس وِ ًسايح آى زض خسٍل  4آٍضزُ ضسُ اسرب
َمثعتگيميانزيرمقياضَا 

جذيل:4ماتريطضرائة
ظيط همياسْا

زىاًطگطي

هٌعٍي

زٍسر زاضسٌي

ظٍضگَيي()B

1/41

1/481

-1/462

لطتاًي()V

1/99

1/402

-1/940

ضفساض هغلَب اخسواعي()PS

-1/29

-1/281

1/232

ّوِ ضطاية زض سغح  P > 1/1110هعٌازاض ّسسٌسب
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تِ هٌ َض تطضسي «ضٍايي زطريػي» اظ ضٍش زحليل ٍاضياًس چٌاس هسغياطُ (هااًَا) زض
سِ گطٍُ تٌْداض ٍ هثسال تِ اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي ٍ اذسالل سلَنتا زَخاِ تاِ
سِ هسغيط ظٍضگَيي ،لطتاًي ٍ ضفساض هغلَب اخسواعياًدام ضسب ّواًغَض واِ زض خاسٍل 1
هطاّسُ هي ضَز ،هيعاى زفاٍذ تيي گطٍُّا هعٌازاض تَزُ اسر (ّ ٍ )P< 1/11وچٌيي هيعاى
ضٍايي زطريػي (هدصٍض ضطية ّوثسسگي تيي ًوطاذ ول تا عضَير گطٍّاي) زض هاَضز
ظيط همياس ظٍضگَيي  09زضغس ،گطٍُ وَزواى هثسال تِ اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي 5
زضغس ٍ گطٍُ وَزواى هثسال تِ اذسالل سلَن  2زضغس تَزُ اسرب

جذيل:5وتايجتحليليارياوطچىذمتغيرٌ(ماوًا)تيهگريَي 
ضاذع

هدوَ

هيعاى

سغح

زَاى

زفاٍذ

هعٌازاضي

آهاضي

ظٍضگَيي()B

869/38

2

91/19

1/09

1/110

0

لطتاًي()V

949/94

2

00/23

1/11

1/110

1/33

19/18

2

4/12

1/12

1/100

1/33

ظيطهمياس

ضفساض هغلَب
اخسواعي()PS

هطتعاذ
هياًگيي

زضخِ
آظازي

F


زض خسٍل  6هياًگيي ٍ اًحطاف هعياض گطٍُّاي ًوًَِ تِ زفىيه ظيط هميااسّاا آٍضزُ
ضسُ اسر تا زَخِ تِ ًسايح لاغل اظ همايسِّاي ظٍخاي گاطٍُّااي ًوًَاِ (گاطٍُّااي
ظٍخي ٍ )J ٍ Iسغَح هعٌازاضي اضائِ ضسُ زض خسٍل  3زٌْا زفاٍذ هياًگيي ًوطاذ تيي زٍ
گطٍُ تٌْداض ٍ هثسال تِ اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي ٍ ّوچٌيي تيي زٍ گطٍُ هثاسال تاِ
اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي ٍ اذسالل سالَن زض ساغح ظياط هميااس ضفسااض هغلاَب
اخسواعي هعٌازاض ًثَز ()P>1/15ب
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مياوگيهياوحرافمعيارومراتزيرمقياضَا 

جذيل:6
ظيط همياسّا
ظٍضگَيي ()B

لطتاًي()V

گطٍُّا

هياًگيي

اًحطاف هعياض

تٌْداض

01/60

9/4

اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي

04/29

1/99

اذسالل سلَن

03/99

3/92

تٌْداض

00/40

9/33

اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي

09/6

4/9

اذسالل سلَن

01/89

6/96

تٌْداض

20/46

2/90

اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى

ضفساض هغلَب
اخسواعي()PS

وٌطي
اذسالل سلَن

21/39

9/4

03/18

9/23

درگريٌَا*(تُىجار،اختاللكمثًدتًجٍ/

جذيل:7مقايعٍزيجيمياوگيهومراتزيرمقياضَا
فسينكىؽي،اختاللظلًک) 
ظيط همياسْا

ظٍضگَيي()B

گطٍُ I

هياًگيي
I

تٌْداض

01/60

تٌْداض

01/60

گطٍُ J

اذسالل ووثَز
زَخِ /فعٍى وٌطي
اذسالل سلَن

هياًگيي J

سغح
هعٌازاضي

04/99

1/1110

03/99

1/1110

اذسالل ووثَز
زَخِ /فعٍى

04/99

اذسالل سلَن

03/99

1/120

وٌطي
لطتاًي()V

تٌْداض

00/40

تٌْداض

00/40

اذسالل ووثَز
زَخِ /فعٍى وٌطي
اذسالل سلَن

09/6

1/112

01/89

1/1110
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هياًگيي

گطٍُ I

ظيط همياسْا

I

گطٍُ J

هياًگيي J

سغح
هعٌازاضي

اذسالل ووثَز
09/6

زَخِ /فعٍى

اذسالل سلَن

01/89

1/1131

وٌطي

ضفساض هغلَب
اخسواعي()PS

تٌْداض

20/46

تٌْداض

20/46

اذسالل ووثَز
زَخِ /فعٍى وٌطي

21/39

اذسالل ووثَز
زَخِ /فعٍى وٌطي
اذسالل سلَن
اذسالل سلَن

21/39

1/066

03/18

1/113

03/18

1/066

 J ٍ I هعطف گطٍُّاي ظٍخي هي تاضسب  

تِ هٌ َض زعييي لسضذ زطريع آظهَى اظ زحليال زواايعاذ اساسفازُ گطزياسب ًساايح
لاغل اظ زحليل زوايعاذ زٍ هعازلِ ظيط ضا تسسر زاز :
هعازلِ اٍل:
هعازلِ زٍم:

Y=0.16(B) – 0.11(V) + 0.3(PS) – 8.43
Y=0.22(B) – 0.06(V) + 0.05(PS) – 2.11

ّوچٌيي تِ هٌ َض تطضسي لساسير ٍ ٍيژگي همياس سٌدص ضٍاتظ ّوگٌاى ()PRQ
اظ زحليل زوايعاذ اسسفازُ ضس (هَلاَي)0986 ،ب ّوااًغَض واِ خاسٍل ً 8طااى هايزّاس
تطاساس هعازلِي ضگطسيَى هيعاى لساسير همياس تِ هٌ اَض زطاريع گاطٍُ تٌْدااض 81
زضغس ٍ گطٍُ وَزواى هثسال تِ اذاسالل ووثاَز زَخاِ /فاعٍى وٌطاي  99زضغاس ٍ گاطٍُ
وَزواى هثسال تِ اذسالل سلَن  18زضغس خيص تيٌي ضسب تاِ عاَض ولاي لاسضذ زطاريع
آظهَى  36/4زضغس تَزب
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جذيل:8تحليلتمايسات،حعاظيتيييصگيمقياضظىجػرياتطَمگىان()PRQدر
ظٍگريٌتُىجاريمثتالتٍاختاللكمثًدتًجٍ/فسينكىؽيياختاللظلًک 
عضَير گطٍّي خيص تيٌي ضسُ

گطٍُّا

ول

تٌْداض

اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي

اذسالل سلَن

فطاٍاًي

231

96

94

961

زضغس

81

01

3

011

اذسالل ووثَز

فطاٍاًي

09

01

3

91

زَخِ /فعٍى وٌطي

زضغس

49

99

29

011

فطاٍاًي

2

9

3

02

زضغس

06

21

18

011

تٌْداض

اذسالل سلَن


چٌاًچِ ًوطاذ ّط فطز زض سِ هسغيط زض ايي هعازلاِّاا گصاضاسِ ضاَز زٍ ًواطُ هوياع
تسسر هيآيس ،وِ تا هطاخعِ تِ ًوَزاض هٌغماِايً( 91واَزاض  )0هايزاَاى ٍضاعير فاطز ضا
زطريع زازب يعٌي ًوطُ هويع لاغل اظ هعازلِ اٍل زض هحَض افمي ٍ ًوطُ هوياع لاغال اظ
هعازلِ زٍم زض هحَض عوَزي هطرع هيضاَزب اگاط زٍ ذاظ عواَز زض اياي زٍ ًمغاِ تاط
هحَضّا ضسن ضَز هحل زماع آًْاً ،اليِ زطريػي ضا ًطاى هيزّسب ًاليِ ساور ضاسار
ًوَزاض هطتَط تِ زطريع گطٍُ وَزواى هثسال تِ اذسالل سلَنً ،اليِ سور چاح هطتاَط
تِ زطريع گطٍُ وَزواى تٌْداض ٍ ًاليِ ٍسظ هطتَط تِ زطريع گطٍُ وَزواى هثاسال تاِ
اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي هي تاضسب
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ومًدارمىطقٍايمقياضظىجػرياتطَمگىان()PRQدرظٍگريٌتُىجاريمثتال

ومًدار:1
تٍاختاللكمثًدتًجٍ/فسينكىؽيياختاللظلًک 

تٌاتطايي همياس  PRQضوي ايٌىِ اتعاضي ضٍا ٍ خايا خْر تطضساي ٍ ساٌدص ضٍاتاظ
هٌاسة ٍ ًاهٌاسة تا ّوگٌاى هيتاضس ،زض هَاضز الظم خْر تطضسي ضٍاتظ ّوگٌاى وَزوااى
هثسال تِ اذسالل ًاضسايي زَخِ /فعٍى وٌطي ٍ اذسالل سلَن ًيع لاتل اسسفازُ ذَاّس تَزب

تررظيظاختارعاملي،پايايي،رياييَمگرايرياييتؽخيصيمقياضظىجػ 79 ...

تحثيوتيجٍگيري 

.4
ّسف خژٍّص ،تطضسي ساذساض عااهلي ،خاياايي ،ضٍاياي ٍ ضٍاياي زطريػاي «هميااس
سٌدص ضٍاتظ ّوگٌاى( »)PRQزض زٍ گطٍُ تٌْداض ٍ هثسال تِ اذسالل ووثَز زَخاِ /فاعٍى
وٌطي ٍ اذسالل سلَنتَزُ اسرب
يىي اظ ضٍشّا ي تطضساي ضٍاياي سااظُ ،اساسفازُ اظ ضٍش زحليال عَاهال اسار
(سطهس ،تاظضگاى ٍ ،لداظيٍ ٍ )0936 ،خَز سِ عاهل اغلي زض همياس هصوَض هثيي ٍخاَز
ضٍايي ساظُ ي ايي همياس تَزب عالٍُ تط ايي اگط آظهاًَي تسَاًاس تايي گاطٍُّااي هرسلاف
زفاٍذ ضا ًطاى زّس ،زاضاي ضٍايي ساظُ اسرب ًسايح تسسر آهسُ اظ زحليل زواايعاذ ٍخاَز
زفاٍذّاي هطرػي ضا تيي سِ گطٍُ تٌْداض ٍ گطٍُ هثسال تِ اذسالل ووثاَز زَخاِ /فاعٍى
وٌطي ٍ اذسالل سلَنًطاى زاز وِ تياًگط ضٍايي ساظُ ي همياس هصوَض اسرب تا اسسفازُ اظ
ضٍش زحليل عاهلي تِ تطضسي ساذساض عاهلي خطسطٌاهِ «هميااس ساٌدص ضٍاتاظ ّوگٌااى
( »)PRQخطزاذسِ ضسب ًسايح زحليل عاهلي ٍخَز سِ عاهل اغلي ضا زض فطم فاضسيهطرع
ًوَز وِ عَاهل تسسر آهسُ تا فطم اغلي آى واهال هغاتمر زاضر (ضيدثي ٍ اسالي)0339 ،
ٍ زض هدوَ  93/2زضغس ٍاضياًس ول ضا زثييي وطزب تِ عَض ولي سِ عاهل اغلي تِ زسار
آهسُ تياًگط زٍ ٍيژگي اغلي زض ضٍاتظ ّوگٌاى تَزًس :ظيط همياس ضفساض هغلاَب اخسوااعي
اضاضُ تِ ضٍاتغي زاضز وِ هٌدط تِ خصيطش اظ خاًة گطٍُ ّوگٌاى ذَاّس ضس ٍ ًطاى زٌّسُ
سغح تاالي هْاضذّاي اخسواعي ٍ هْاضذّاي اضزثاعي زض وَزواى هي تاضاسب ظياط هميااس
ظٍضگَيي ٍ ظيط همياس لطتاًي ًطاى زٌّسُ خٌثِ هطضي ضٍاتظ ّوگٌاى هي تاضاس ٍ زاللار
تط ٍخَز ساغح خااييي اظ هْااضذّااي اخسوااعي هٌاساة زض وَزوااى تاِ ٍياژُ زض ظهيٌاِ
زٍسسيّاي زٍعطفِ زاضزب
زض ٍال تاضّاي عاهلي ًطاى زازًس وِ وليِ سؤاالذ تا آى عاهل ّوثسسگي ًسثسا ظياازي
زاضًس ٍ لصا ذَز تِ ذَز ضطية آلفاي وطًٍثاخ (ّواٌّگي زضًٍي ساؤاالذ) ذاَب اسار
(هَلَيً ٍ )0986 ،ياظي تِ هحاسثِ هدسز ضطية آلفاي وطًٍثاخ ًثاَز ٍلايىي ّواًغَضواِ
زض خسٍل  2هطاّسُ گطزيس ضطية آلفاي وطًٍثاخ هحاسثِ گطزياسُ ٍ ًساايح لااوي اظ آى
تَز وِ فطم فاضسي «همياس سٌدص ضٍاتظ ّوگٌااى( »)PRQاظ خاياايي هغلاَتي تطذاَضزاض
تَزب زض هَضز ظيط همياس ضفساض هغلَب اخسواعي تِ ً ط هي ضسس وِ زعاساز ساَاالذ واافي
ًثَزُ اسر ٍ هي زَاًس هَضَ خژٍّص تعسي زض ذػَظ ايي همياس لطاض گيطزب
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ًسايح لاغل اظ تطضسي ضٍايي ّوگاطا لااوي اظ آى تاَز واِ«هميااس ساٌدص ضٍاتاظ
ّوگٌاى (ّ »)PRQوگطايي تااليي ضا تا «فطم وَزاُ خطسطاٌاهِ ساٌدص اضظيااتي ضٍاتاظ تاا
ّوگٌاى ( »)BPEIزاضزب ّواًغَض وِ زض خسٍل  4هطاّسُ گطزيس ،وليِ ضاطائة ّوثساسگي
هعٌازاض( )P >1/1110تَزًسب
اظ زيگااط اّااساف هغااطح زض خااژٍّص ،اسااسفازُ اظ اتااعاض «همياااس سااٌدص ضٍاتااظ
ّوگٌاى( »)PRQزض خْر زطريع وَزواى هثسال تِ اذسالل ووثَز زَخِ /فاعٍى وٌطاي ٍ
اذسالل سلَن تَزب تِ عَض ولي سِ گطٍُ تٌْداض ،گطٍُ وَزوااى هثاسال تاِ اذاسالل ووثاَز
زَخِ /فعٍى وٌطي ٍ گطٍُ وَزواى هثسال تِ اذسالل سلَن تاا زَخاِ تاِ ساِ ظياط هميااس
ظٍضگَيي  ،لطتاًي ٍ ضفساض هغلَب اخسواعي هاَضز همايساِ لاطاض گطفسٌاسب ّوااًغَض واِ زض
خسٍل ً 8طاى زازُ ضس هيعاى لساسير همياس تِ هٌ َض زطريع گطٍُ تٌْداض  81زضغس
ٍ گطٍُ وَزواى هثسال تِ اذسالل ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي  99زضغس ٍ گطٍُ وَزواى هثاسال
تِ اذسالل سلَن  18زضغس خايص تيٌاي ضاسب زض هدواَ لاسضذ زطاريع هميااس 36/4
تسسر آهس وِ زاللر تط لسضذ تاالي زطريػي همياس زض زفىيه گاطٍُ تٌْدااض اظ گاطٍُ
هثسالياى تِ اذسالالذ ووثَز زَخِ /فعٍى وٌطي ٍ سلَن زاضزب
زض ًسيدِ گيطي ولي اظ تطضسيّاي تسسر آهسُ اظ زحليلّاي غَضذ گطفساِ تاط ضٍي
«همياس سٌدص ضٍاتظ ّوگٌاى( ،»)PRQهي زَاى عٌَاى ًوَز وِ همياس هصوَض اظ خايايي ٍ
ضٍايي الظم تطذَضزاض تَزُ ٍ زض هَاضز تاليٌي ٍ خژٍّطي لاتلير وااضتطز ضا ذَاّاس زاضارب
عالٍُ تط ايي اظ ًىاذ هثثر ايي خطسطٌاهِ هي زَاى تِ زعساز وان ساَاالذ آى ٍ اساسفازُ اظ
ضٍش ذَزگعاضضي اضاضُ ًوَز وِ آى ضا ًسثر تِ خطسطٌاهِّااي ّان ساغح ذاَز هسواايع
هيوٌسب
تا ّوِ زلرّايي وِ ضطٍضذ ّط واض علوي اسر اها هحسٍزيرّاي ضٍش ضاٌاذسي ٍ
زعوين زّي ًسايح ًوي زَاًس زٍض اظ ً ط لطاض گيطزب اظ خولِ هحسٍزيرّاي خاژٍّص اًداام
گطفسِ هٌحػط ضسى ًوًَِ آى تِ ضْط اغفْاى تَزُ وِ اسسفازُ اظ ًساايح آى ًياظهٌاس السيااط
تيطسطي اسرب تٌاتطايي زىطاض خژٍّص زض سايط ًماط وطَض هي زَاًس زعواين زّاي ًساايح ضا
زسْيل ًوايسب عالٍُ تط ايي تا زَخِ تِ اّوير ضٍاتظ تا ّوگٌاى ّن اظ هٌ ط زحَلي ٍ ّن اظ
هٌ ط زعلين ٍ زطتير ،خژٍّص اًدام ضسُ ٍ اتعاض زْيِ ضسُ لاتلير اسسفازُ زض هَلعيارّاايي
وِ ًياظ تِ سٌدص ايي ضٍاتظ تَزُ ٍ زض هَال اخطاي هساذالذ الظم ٍ تطضساي اراطاذ آًْاا
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 گعاضضي تَزى اتعاض زْيِ ضسُ ٍ وَزااُ تاَزى خطسطاٌاهِ هاَضز-واضتطز زاضز ٍ ً ط تِ ذَز
ٍ  اخطاي آى اظ سَْلر الظم تطذَضزاض اسرب تٌاتطايي تاِ ضالساي تاا آهاَظش زازى،ُاسسفاز
 تاطاي آًااى،آضٌا ساذسي افطاز ٍاخس ضطايظ زض آهَظش ٍ خطٍضش ٍ هطاوع هطزثظ تا واَزن
لاتل اسسفازُ ذَاّس تَزب
 يادداؼتَا

1. Parker & Asher
3. Gresham
5. Hartap
7. Boulton & Chau
9. Macmillan, Bocian, Ward, &
Forness
11. Ladd
13. Coie
15.P epler & Craig
17. Ledingham
19. Mckim & Cowen
21. Stanger, & Lewis
23. Peer Relationships
Questionnaire (PRQ)
25. Griffin and Gross
27. Pearl and Dulaney
29. Gadow & Sprafkin

2. Dodge
4. Deboo & Prins
6. Bagwell, Molina, Pelham, &
Hoza
8. Fox
10. Mrug, Gerdes, Bukowski,
Kraemer, Wigal, & Hinshaw
12. Athey
14. Putallaz, M. & Wasserman, A.
16. Landau, Milich, & Whitten
18. Bierman
20. Achenbach, McConaughy, &
Howell
22. Brief Pupil Evaluation
Inventory (BPEI)
24. Rigby & Slee
26. Hulsey
28. Child Symptom Inventory
(CSI-4)
30. Territorial Map

 مىاتع
 فارظي.الف
ٍ )ب سٌدص لاتلير اعسوااز0988(  الوس ضضا، سيسُ ضاضيِ ٍ عاتسي، ضعلِ عثايياى،اهيطي

ِ)ب هدلاBPEI( اعسثاض فطم وَزاُ خطسطٌاهِ اضظياتي ضاگطزاى زض ظهيٌِ ضٍاتظ تاّوگٌاى
ُ زٍض،) خطٍضضاي ٍ اخسوااعي، تااليٌي، خژٍّطي علاَم ضٍاًطاٌاذسي (زحاَلي-علوي
ب244-291 ،91 ُ ضواض،ّطسن
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)ب ضٍشّاي زحميك زض علاَم ضفسااضيب0936( ِْ ال، عثاس ٍ لداظي، ظّطُ تاظضگاى،سطهس
 اًسطاضاذ آگاُب:زْطاى
)ب تطضسي همايسِاي تطذاي0982(  تْطٍظ، اهيط َّضٌگ ٍ تيطضه، ضْطتاًَ هْطياض،لْاضي
 خاًثااظ ٍ عاازي، هحاطٍم اظ خاسض، سالِ ضااّس02  زا3 اظ اذسالالذ ضٍاًي زض وَزواى
 خژٍّطاي زاًطاگاُ علاَم خعضاىي هاظًاسضاىب ساال- ضْطسساى چالَسب هدلِ علوي
ب30-80 ،40 ُسيعزّنب ضواض
:زض علاَم ضفسااضيب اغافْاىSPSS10-13-14 )ب ضاٌّوااي عولاي0986(  لسيي،هَلَي
اًسطاضاذ خَيص اًسيطِب
)ب تطضسي خايايي ٍ ضٍايي همياس سٌدص هْااضذّااي0980(  هحوس، فطيسُ ٍ ذيرط،يَسفي
اخسواعي هازسَى ٍ همايسِي عولىطز زذساطاى ٍ خساطاى زتيطساساًي زض اياي هميااسب
ِ غافح، ضاواضُ زٍم،هدلِي علَم اخسواعي ٍ اًساًي زاًطگاُ ضايطاظب زٍضُ ّداسّن
ب018-043
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