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تاریخ ٚغ1393/7/20 :َٛ

تاریخ پذیزش1393/9/25 :

چکیذُ
زهیٌِ ٍ ّذفٞ :ذف اس پژٞٚص ضاضز تزرسی راتط ٝاختالالت ضخػیت ٘ ٚطاٍ٘اٖ تاِیٙی تا ساسٌاری در اسدٚاج است.
رٍش تررسی :طزش ایٗ پژٞٚص یه طزش تٛغیفیٕٞ-ثستٍی است ٕٝ٘ٛ٘ .آٔاری ضأُ ٘ 300فز اس واروٙاٖ ٔتأ ُٞتیٕارستاٖٞا در
تثزیش تٛد و ٝت ٝغٛرت تػادفی ساد ٜتزٌشیذ ٜضذ٘ذ  ٚتا استفاد ٜاس پزسطٙأٔ ٝیّ ٚ )1994( 3 ٖٛآسٔو ٖٛسواسٌاری اسدٚاج ٞارٔٞٛواٖ
سی )1987( ًٙتزرسی ٌزدیذ؛ ٔ ٚذَ آٔاری ایٗ پژٞٚص رٌزسی ٖٛزٙذ ٔتغیزی تٛد.
یافتِّا٘ :تایح ایٗ تزرسی ٘طاٖ داد و ٝتیٗ اٍِٞٛای تاِیٙی ضخػیت ٘ ٚطاٍ٘اٖ تاِیٙی  ٚساسٌاری در اسدٚاج راتطٔ ٝؼٙادار ٚخٛد دارد.
تٝطٛری و ٝتیٗ اٍِٞٛای تاِیٙی اسىیشٚئیذ ،دٚری ٌشیٗ ،افسزد ،ٜخٛدضیفت ،ٝدٌزآسارٙٔ ،فی ٌزا ،اسوىیشٚتایییٔ ،وزسی ،راتطوٙٔ ٝفوی
ٔؼٙادار ت ٝدست آٔذ (٘ .)p≤0/01تایح رٌزسی٘ ٖٛیش ٘طاٖ داد و ٝپیصتیٙی ساسٌاری در اسدٚاج س٘اٖ تز اسوا اخوتالالت ضخػویت
خٛض A ,B, Cٝت ٝتزتیة در ٔٛرد اختالَ اسىیشٚتاییی ،اختالَ خٛدضیفتٔ ٚ ٝزسی  ٚدر ٔٛرد اختالَ اختٙواتی ٚ ٚاتسوتٔ ٝؼٙوادار توٛد
(ٓٞ .)p≤0/0001زٙیٗ ٘تایح تطّیُ رٌزسیٌ ٖٛاْتٌٝاْ ٘طاٖ داد پیصتیٙی ساسٌاری اسدٚاج تز اسا ٘طاٍ٘اٖ تواِیٙی ضخػویت در
ٔٛرد استز پس اس سا٘طٚ ،ٝاتستٍی ت ٝاِىُ ،اختالَ اضطزاب  ٚافسزد ٜخٛیی ٔؼٙادار تٛد (.)p≤0/01
ًتیجِگیری :اسآ٘دا و٘ ٝتایح ایٗ پژٞٚص ٔؤیذ آٖ تٛد و ٝتیٗ اختالالت ضخػیت ٘ ٚطا٘ٞ ٝای ٔزضی تا ٘اساسٌاری در اسدٚاج راتطٝ
ٚخٛد دارد؛ تٙاتزایٗ ت٘ ٝظز ٔیرسذ تزرسی ٚضؼیت رٚا٘ی -ضخػیتی افزاد در طی ٔطاٚرٜٞوای لثوُ اس اسدٚاج اس ضوزٚرت تزخوٛردار
است تا ٔا٘ذٌاری اسدٚاج تیطتز ٌزدد.
ٍاشگاى كلیذی :اٍِٛی تاِیٙی ضخػیت٘ ،طاٍ٘اٖ تاِیٙی ضخػیت ،اسدٚاج ،ساسٌاری.

هقذهِ
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اسدٚاج ،اِٚیٗ ٟٓٔ ٚتزیٗ ٔزضّ ٝدر ززخٝی س٘وذٌی خوا٘ٛادٌی ٚ
ٔ ٟٓتزیٗ ػأُ در ایداد خأؼ ٝسآِ است .یىی اس ػٛأوُ ٔوؤ ز
در تدزتوٝی رضووایتٕٙذی اس راتطو ٝس٘اضووٛیی  ٚافوشایص ویفیووت
س٘ذٌی  ٚتٟذاضت رٚا٘ی در خا٘ٛادٚ ٜخٛد یا ػذْ ٚخوٛد تؼارضوات
ضووذیذ س٘اضووٛیی اسووت .پووژٞٚصٞووا در سٔیٙوو ٝتووأ یزات ٔخووزب
تؼارضات ضذیذ س٘اضٛیی ٘طاٖ ٔی دٙٞذ وو ٝتؼارضوات س٘اضوٛیی
تأ یزات سیاٖ آٚری تز سالٔت خسٓ ،رٚاٖ خا٘ٛاد ٜداردٕٞ .سٙویٗ
تؼارضات س٘اضٛیی تا پیأوذٞای ٟٔوٓ در خوا٘ٛادٕٞ ٜا٘ٙوذ فزس٘وذ
پوزٚری ٘اوارآٔوذ ،سواسٌاری ضووؼین فزس٘وذاٖ ،افوشایص اضتٕوواَ
تؼارضات ٚاِذ-فزس٘ذی ٔزتثط است ( .)1ساسٌاری س٘اضٛیی یىوی
اس تزخستٝتزیٗ ٔٛضٛعٞای تأ یزپذیز اس ٔتغیزٞای رٚاٖضٙاختی ٚ
 .1وارضٙاسی ارضذ رٚا٘طٙاسیٌ ،ز ٜٚرٚا٘طٙاسیٚ ،اضذ تثزیش ،دا٘طٍا ٜآساد اسالٔی ،تثزیش ،ایزاٖ*.
(ًَیسٌذُ هسؤٍل)* Email:Yahyavir23@yahoo.com
 .2استادیار ٌز ٜٚرٚا٘طٙاسی ،دا٘طٍا ٜتثزیش ،تثزیش ،ایزاٖ.
 .3دا٘طیار ٌز ٜٚرٚا٘طٙاسیٚ ،اضذ تثزیش ،دا٘طٍا ٜآساد اسالٔی ،تثزیش ،ایزاٖ.

ضخػیتی است .ساسٌاری س٘اضٛیی ٚضؼیتی است و ٝدر آٖ سٖ ٚ
ضٞٛز در تیطتز ٔٛالغ اضسا خٛضوثختی  ٚرضوایت اس ٕٞوذیٍز
دار٘ذ .سواسٌاری اس طزیوك ػاللؤ ٝتماتؤُ ،زالثوت اس یىوذیٍز،
پذیزش ،درن یىذیٍز  ٚارضای ٘یاسٞا ایداد ٔیضٛد(.)2
ویفیووت اسدٚاج  ٚرٚاتووط تووا ٕٞسووز توو ٝسوواختاریافتٍی یووا ػووذْ
ساختاریافتٍی ضخػیت د ٚفزد ،تؼأُ تیٗ آٖ د ٚ ٚػّوت اغوّی
آٖ ٞا تزای اسدٚاج تزٔیٌوزدد(ٞ .)3وز فوزدی دارای یوه سوطص
تٟٙدار تؼادَ ساسٌاری  ٚآرأوص رٚا٘وی اسوتٞ .ززٙوذ آرأوص
رٚا٘ی  ٚساسٌاری ٔیتٛا٘وذ در ا وز تغییوزات  ٚرٚیوذادٞای خذیوذ
ٔثثت ٙٔ ٚفی اس ضاِت اػتذاَ خارج ضٛدٚ ،یژٌیٞوای ضخػویت
ٔی تٛا٘ذ ت ٝػٛٙاٖ ػأُ تزلزاروٙٙذٜی سطص تؼادَ تٟٙدار٘ ،موص
ٔٙاسة خٛد را ایفا ٔیوٙذ .تطمیمات ٘طاٖ داد ٜاست و ٝساسٌاری
رٚاٖضٙاختی در تؼذ فزدی ٔی تٛا٘ذ سواسٌاری  ٚرٚاتوط س٘اضوٛیی
تٟتزی را در پی داضت ٝتاضذ(.)4
تزخی اس پژٞٚصٞایی و ٝدر ٔٛرد ػٛأُ سٔیٝٙساس طالق غٛرت
ٌزفت٘ ٝطاٖ داد ٜو ٝیىی اس ٟٔٓتزیٗ  ٚػٕیكتوزیٗ ریطوٞٝوای
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طالقٚ ،یژٌیٞای ضخػیتی  ٚاختالالت رٚا٘ی سٚجٞاست .یوه
اختالَ ضخػیت ،اٍِٛی پایذاری اس رفتار  ٚتدزت ٝدر٘ٚوی اسوت
و ٝتا ا٘تظارات فزٍٙٞی ،تٔ ٝیشاٖ لاتُ ٔالضظٝای ٔغوایزت دارد،
فزاٌیووز  ٚا٘ؼطوواف٘اپووذیز اسووت ،در دٚراٖ ٘ٛخووٛا٘ی یووا اٚایووُ
تشريساِی آغاس ٔی ضٛد ،در طی سٔاٖ پایذار است  ٚتو ٝپزیطوا٘ی
یا اختالَ ٔٙدز ٔوی ضوٛد( .)5آ٘سو ٝسوثة تٕوایش یوه اخوتالَ
ضخػیت اس ػّٕىزد طثیؼوی ضخػویت ٔویضوٛد ،آٖ اسوت ووٝ
ساختارٞای رٚا٘ی فزد تدای ایداد اضىاِی اس تدزت ٚ ٝرفتوار ووٝ
٘سثت تٛٔ ٝلؼیت ضسا تاضٙذ ،اضوىاِی ا٘ؼطواف ٘اپوذیز  ٚسائوذ
تِٛیذ ٔیوٙٙذ.
آضفتٍی رٚاتط ٔی تٛا٘ذ ت ٝسطص تاالی پیأذٞای سالٔت خسٕی
 ٚرٚاٖ ضٙاختی در ٞز د ٚسٚخیٗ ٓٞ ٚزٙیٗ ت ٝآسیةٞوای ٘موص
اختٕاػی  ٚتٟشیستی در ٔیواٖ تسوٞٝوا ،سوایز اػیوای خوا٘ٛاد،ٜ
ٕٞىاراٖ  ٚدٚستاٖ ٔٙدز ضٛدٔ .طاِؼات اخیز ٘طاٖ داد ٜاست وٝ
ٕٞثستٍی تیٗ ٘اسواسٌاری رٚاتوط  ٚپیأوذٞای ٔٙفوی تٟشیسوتی
ززخطی استٝ٘ .تٟٙا آضفتٍی رٚاتوط تو ٝسوالٔت رٚاٖضوٙاختی
ٔٙفی ٕٞا٘ٙذ افسزدٌی ،اضطزاب  ٚسٛءٔػزف ٔٛاد ٔٙدز ٔیضٛد
تّى ٝآٖ  ٓٞزٙیٗ تٛٔ ٝلؼیتی و ٝسٚجٞا تایذ توا ایوٗ ٍ٘زا٘ویٞوا
ساسٌار  ٚپاسخٍ ٛتاضٙذ ٘اضی ٔیضٛد(.)6
ویٓ 11در پژٞٚطی ت ٝتزرسی راتطو ٝتویٗ سواسٌاری س٘اضوٛیی ٚ
ػالئٓ افسزدٌی در سٚجٞای ووز ٜای آٔزیىوایی پزداخوت٘ .توایح
راتطٙٔ ٝفی تیٗ سواسٌاری س٘اضوٛیی  ٚػالئوٓ افسوزدٌی ٘طواٖ
داد( .)7درتطمیمی و ٝت ٝتزرسوی ویفیوت  ٚضوذت افسوزدٌی در
اختالَ ضخػیت ٔزسی پزداختٙذ .یافتٞٝا ٘طواٖ داد وو ٝویفیوت
افسزدٌی در اختالَ ضخػیت ٔزسی تا خػٔٛت  ٚا٘تمواد اس خوٛد
تاالیی تزخٛردار است( .)8در پژٞٚطی دیٍز و ٝراتط ٝتیٗ ویفیت
س٘ذٌی  ٚاختالَ ٚسٛا خثزی ٔٛردتزرسی لوزار ٌزفوت٘ .توایح
٘طاٖ داد و ٝضذت ٘طا٘ٞٝای ٚسٛا خثزی تا سالٔت ػواطفی،
ػّٕىزدٞای اختٕاػی  ٚتٟشیستی وّی ویفیت س٘ذٌی ٕٞثسوتٍی
ٔٙفی داضت(.)9
اِغٕٙووی )10( 22در تطمیمووی دیٍووز توو ٝتزرسووی تووأ یز اخووتالالت
ضخػیت تز ویفیت س٘ذٌی پزداخت٘ .تایح ٘طاٖ داد وٚ ٝضوؼیت
س٘اضٛیی  ٚاضتغاَ راتطؤ ٝؼٙواداری توا ویفیوت س٘وذٌی تیٕواراٖ
داضت .ػال ٜٚتز ایٗ ،تیٕارا٘ی و ٝدارای اختالالت زٙذٌا٘ ٝتٛد٘وذ
ت ٝطٛر ٔؼٙاداری سطص ویفیت س٘اضوٛیی پواییٙی داضوتٙذ .تؼوالٜٚ
اختالَ افسزدٌی ،اختالَ ٞیستزیه  ٚاختالَ ضخػویت ٔوزسی
ٕٞثستٍی ٔؼٙاداری تا سطص ویفیت س٘اضٛیی پاییٗ داضت.
در پژٞٚطی راتط ٝتیٗ اختالَٞای ضخػویتی  ٚویفیوت س٘وذٌی
ٔٛردتزرسووی لووزار ٌزفووت .افووزاد تووا اخووتالَ دٚری ٌووشیٗ،
اسووىیشٚتاییی ،پارا٘ٛییووذ ،اسووىیشٚئیذ  ٚاخووتالَ ٔووزسی ووواٞص
ٌستزد ٜای در ویفیت س٘ذٌی ٘طاٖ داد٘وذ ،در راتطو ٝتوا افوزاد توا
Kim E.
Elghonemy S.

1.
2.

اختالالت ٞیستزیهٚ ،سٛاسیٙٔ ،فی ٌزا  ٚدیٍوز آسار تفواٚتی در
ویفیت س٘ذٌی ٔطاٞذ٘ ٜطذ(.)11
افشایص تؼذاد سٚجٞای ٔطىُدار ،ت ٓٞ ٝخٛردٖ تؼادَ خا٘ٛادٜٞا،
ٔختُ ضذٖ رٚاتط سٚخیٗ ٘ ٚیش سیز غؼٛدی طالق در ساَٞوای
اخیز در ایزاٖٛٔ ،خة ٍ٘زا٘ی  ٓٞغاضة٘ظوزاٖ خأؼوٝضٙاسوی ٚ
 ٓٞرٚا٘طٙاسی ضذ ٜاست؛ تٙاتزایٗ ضٙاخت ػٛأّی وو ٝسٔیٙو ٝرا
تزای تزٚس اختالفات س٘اضٛیی  ٚخذایی سٚجٞا فزأ ٓٞیوٙذ٘ ،مص
ٕٟٔی در واٞص ٔطىالت س٘اضٛیی  ٚآٔار طالق در خأؼو ٝدارد؛
تٙاتزایٗ تا تٛخ ٝت ٝایٗ ٔٛارد ،ایٗ تطمیك درغذد است تا ت ٝایوٗ
سؤاَ اغّی پاسخ دٞذ :آیا تیٗ اخوتالالت ضخػویت ٘ ٚطواٍ٘اٖ
تاِیٙی تا ٘اساسٌاری در اسدٚاج راتطٚ ٝخٛد دارد؟
رٍش تررسی
طزش ایٗ پژٞٚص یه طزش تٛغیفیٕٞ -ثسوتٍی اسوت وو ٝدر
ساَ  93ا٘داْ ضذ ٜاست .خأؼ ٝآٔاری ضأُ وّیو ٝواروٙواٖ سٖ
ٔتأ 20 ُٞتا  40ساِ ٝدارای تطػیالت دییّٓ  ٚدییّٓ تو ٝتواالی
تیٕارستاٟ٘ای ضٟز تثزیش تٛد .اس آ٘دا و ٝآٔوار دلیموی اس خأؼوٝی
آٔاری س٘اٖ ٔتأ 40-20 ُٞدر ضوٟز تثزیوش در دسوتز ٘ثوٛد ،در
٘تید ٝتز اسا ٔمواالت ػّٕوی  ٚپژٞٚطوی ٔٙتطزضوذ ٜدر ایوٗ
ضیط٘ 300 ٝفز اس واروٙاٖ سٖ ٔتأ ُٞو ٝدر دأٙو 40-20 ٝسواِٝ
تٛد٘ذ توا رٚش تػوادفی سواد ٜا٘تخواب ضوذ٘ذ 30/33 .درغوذ اس
آسٔٛد٘یٞا دارای سطص التػادی ٔتٛسوط 58/67 ،درغوذ خوٛب،
 11/67درغذ ػاِی تٛد٘ذ.
پزسووص٘أوو ٝاخووتالالت ضخػوویت ٔیّوو :_3 ٖٛیووه ٔمیووا
خٛدسٙدی تا ٌٛ 175ی ٝتّی  ٚخیز اسوت وو 14 ٝاٍِوٛی تواِیٙی
ضخػیت ٘ 10 ٚطاٍ٘اٖ تاِیٙی را ٔی سٙدذ  ٚتزای تشريسواالٖ
 18ساَ ت ٝتاال استفادٔ ٜویضوٛد .اْ.سوی.اْ.ای  ،3-در اٌٛسوت
 1994در ٌزدٕٞایی ا٘دٕوٗ رٚا٘طٙاسوی آٔزیىوا ٔؼزفوی ضوذ ٚ
٘سخ ٝتدذیوذ٘ظز ضوذ ٜاْ.سوی.اْ.ای 2-اسوت (ٔیّو.)1987،ٖٛ
ٔیّ 3 ٖٛیىی اس ٟٔٓتزیٗ اتشارٞای سٙدص ػیٙی ٘طاٍ٘اٖ تاِیٙی
ٔطزش ضذ ٜدر ٔطٛر یه اخوتالالت ضخػویت ٔطوٛر دDSM- ٚ
 IV-IRاست .ایٗ پزسص ٘أ ٝرا خٛاخٌٟٛٔ ٝی ( )1372در تٟزاٖ
 ٚضووزیفی ( )1381در اغووفٟاٖ ٙٞداریوواتی وزد٘ووذ  ٚدر ٔطاِؼووٝ
ضزیفی ٕٞثستٍی ٕ٘زات خاْ اِٚیٗ اخزا (0/98اختالَ ضخػویت
اسىیشٚئیذ) ٌشارش ضذ ٜاستٕٞ ،سٙیٗ پایوایی آسٔو ٖٛاس طزیوك
رٚش ٕٞسووا٘ی در٘ٚووی ٔطاسووث ٝضووذ ٜاسووت  ٚضووزیة آِفووای
ٔمیا ٞا در دأٚ(0/85 ٝٙاتسوتٍی تو ٝاِىوُ) توا (0/97اخوتالَ
استز پس اس ضزت )ٝتٝدستآٔذ ٜاست .تزای ٕ٘زٌٜذاری آسٖٔٛ
ٔیّ ٖٛاتتذا ت ٝسٗ  ٚخٙس آسٔٛد٘ی تٛخٔ ٝیضوٛد وو ٝخٙسویت
تایذ ٔطخع ضذ ٜتاضذ  ٚسٗ آسٔٛد٘ی وٕتوز اس  18سواَ ٘ثاضوذ.
تؼذ آیتٓ ٞای تذ ٖٚپاسخ یا د ٚػالٔت سد ٜتزرسی ٔیضٛد  ٚتؼوذ
ت ٝتزرسی رٚایی آسٔ ٖٛاس طزیك تزرسی س ٝسوؤاَ 157،110،65
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اطالػات اس افزادی خٕغآٚری ضٛد و ٝپاسخٞای درست تذٙٞذ؛ ٚ
ضزیة پایایی تزای خٕؼیت وُ  0/94است .پزسطٙأ ٝت ٝطزیك
سیز اػتثار یاتی ضذ ٜاست :ػثارتٞایی و ٝتیٗ  50درغوذ تواال ٚ
پاییٗ اضخاظ در تٛسیغ ٕ٘زات تطخیع لائوُ ٔویضو٘ٛذ ،توزای
پزسطٙأ ٝا٘تخاب ٔی ض٘ٛذ .فمط سؤاَٞوایی وو ٝتویٗ ٌوزٜٞٚوا
تفاٚت لائُ ٔی ض٘ٛذ در پزسطٙأٌٙ ٝدا٘ذ ٜضذ ٜاست .ضذ ٚسوط
تاال  ٚپاییٗ ،تفاٚت تیٗ ضذ ٚسطٞا  ٚخطای استا٘ذارد تفواٚتٞوا
تزای تٕاْ ٌزٜٞٚای ضزوتوٙٙذ ٜدر ٔطاسوث ٝاػتثوار یواتی آٔوذٜ
استٕ٘ .وزٌ ٜوشاری پزسطوٙأ ٝدر  5دلیمو ٝلاتوُ ا٘دواْ اسوت؛
تٙاتزایٗ تزای ٘یُ تٕ٘ ٝزٜی ساسٌاری ػٕٔٛی در س٘اضٛیی اس وّیذ
ٕ٘زٌٜذاری استفادٕ٘ ٚ ٜزات تزای ٞز سؤاَ خٕغ ٔی ضٛد.

پزداختٔ ٝیضٛد ٕ٘ ٚزات ایٗ س ٝسؤاَ خٕغ سدٔ ٜیضوٛد  ٚاٌوز
ٕ٘ز ٜتٝدستآٔذ ٜتیطتز اس یه تاضذ ،پاسخٞا غیز ٔؼتثز تٛد ٜوّیذ
ٌشاری ٔتٛلن ٔی ضٛد .سیس ٕ٘ز ٜخاْ ٞوز یوه اس ٔ 24میوا
تاِیٙی ٔ 2 ٚمیا خأؼ ٝپسٙذی ( ٚ )Yتذ خّ ٜٛدٞی ( )Zتا وّیذ
ٔزتٛط تٞ ٝز ٔمیا ت ٝدست ٔویآیوذ .توٛاٖ پویصتیٙوی ٔثثوت
ٔمیووا ٞووا اس دأٙوو(0/85 ٝاخووتالَ ضخػوویت ٕ٘ایطووی) تووا
(0/83اختالَ ٞوذیا٘ی)  ٚتوٛاٖ پویصتیٙوی ٔٙفوی ٔمیوا ٞوا اس
(0/93اختالَ ضخػیت ٔٙفی ٌزا) توا ( 0/99اخوتالَ اضوطزاب)
ٔتغیز است.
آسٔ ٖٛساسٌاری اسدٚاج :ایٗ پزسطٙأ ٝتٛسط ٞارٔٞٛواٖ سویًٙ
( )1987ساخت ٝضذ ٜاستٔ .زوة اس  10سؤاَ ٔیتاضذ و ٝدأٝٙی
تغییز ٔمیا درخٝتٙذی اس ( +10ضذاوثز ساسٌاری) تا (+1ضوذالُ
ساسٌاری) تغییز ٔی وٙذ .ایٗ پزسطوٙأ ٝلاتوُ ووارتزد توا ٞوز دٚ
خٙس است  ٚپایایی سطص تاالی ٔمیا ٞأ ،مایسٞ ٝز فزد را توا
دیٍزی ٕٔىٗ ٔیساسد .ایٗ پایایی ٚلتی ٔؼٙای تیطتزی دارد ووٝ

یافتِّا
در خذ َٚضوٕارٔ 1 ٜیواٍ٘یٗ  ٚا٘طوزاف ٔؼیوار اٍِٞٛوای تواِیٙی
ضخػیت ٕٞ ٚسٙیٗ ٘طاٍ٘اٖ تاِیٙی ضخػیت ارائٌ ٝزدیذ ٜاست.

جذٍل( :) 9هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار الگَّای تالیٌی ضخصیت ٍ ًطاًگاى تالیٌی آى در افراد هَرد هطالعِ در تیوارستاى ّای ضْر تثریس در سال 9393

ًطاًگاى تالیٌی

هیاًگیي ±اًحراف هعیار
26/25±48/29
27/65±43/46
8/27±21/42
27/54±39/60
17/76±24/10
16/31±25/64
24/67±38/86
21/65±43/46
10/42±24/48

پارا٘ٛییذ
اسىیشٚتاییی
اسىیشٚئیذ
ضخػیت ضذاختٕاػی
ضخػیت ٔزسی
ضخػیت ٕ٘ایطی
ضخػیت خٛدضیفتٝ
ضخػیت اختٙاتی

19/21±49/37
22/23±37/76
22/72±40/88
19/76±33/28
21/25±43/78
22/93±66/98
20/99±44/03
23/33±43/73

اضطزاب
ضث ٝخسٕی
دٚلطثیٔ :ا٘یا
افسزدٜخٛیی
ٚاتستٍی ت ٝاِىُ
ٚاتستٍی تٛٔ ٝاد
استز پس اس ضزتٝ
افسزدٌی اساسی

ضخػیت ٚاتستٝ

25/07±34/59

اختالَ تفىز

ضخػیت ٚسٛاسی-
خثزی

18/48±61/93

خٛضA ٝ

الگَّای تالیٌی ضخصیت

هیاًگیي ±اًحراف هعیار

خٛضB ٝ
خٛضC ٝ

ٕٞاٖطٛر و ٝدر خذ َٚضٕارٔ 1 ٜطاٞذٔ ٜیضٛد ،اس تیٗ اٍِٞٛای
تاِیٙی ضخػیتٔ ،یاٍ٘یٗ اٍِٞٛای ضخػیت ٕ٘ایطی  ٚضخػیت
ٚسٛاسی تو ٝتزتیوة توا ( )61/93 ،66/98دارای ٔیوشاٖ تیطوتزی
٘سثت ت ٝدیٍز اٍِٞٛا ٔیتاضذ؛  ٚپاییٗ توزیٗ ٔتؼّوك تو ٝاٍِوٛی
تاِیٙی ضذاختٕاػی تا ٔیاٍ٘یٗ (ٔ )33/28یتاضذٕٞ .سٙیٗ اس تویٗ
٘طاٍ٘اٖ تاِیٙی ضخػیتٔ ،یاٍ٘یٗ ٕ٘زات اضطزاب ،اختالَ ضوثٝ

ضخصیت

10/27±21/42

اختالَ ٞذیا٘ی

خسووٕی  ٚافسووزدٌی اساسووی توو ٝتزتیووة تووا (ٚ 43/46 ٚ 48/29
 )43/46دارای ٔیشاٖ تیطتزی ٘سثت ت ٝدیٍز ٘طاٍ٘اٖ ٔیتاضذ.
تزای تزرسوی پویصتیٙوی سواسٌاری در اسدٚاج ضوزوتوٙٙوذٌاٖ،
تزاسا اٍِٞٛای تاِیٙی ضخػیت (خٛضوٕٞ ٚ )A,B,C ٝسٙویٗ
تزاسا ٘طاٍ٘اٖ تاِیٙی ضخػیت اس رٌزسیٌ ٖٛاْتٌٝاْ اسوتفادٜ
ضذ و٘ ٝتایح آٖ در خذا 5 ٚ 4 ،3 ،2 َٚارائٌ ٝزدیذ ٜاست.

جذٍل (ً :)2تایج رگرسیَى گامتِگام سازگاری در ازدٍاج تر اساس اختالالت ضخصیت خَضِ A

هذل
ٌاْ 1

ضاخصّا

ٔتغیز
پیصتیٗ

F

p-value

R

R

اسىیشٚتاییی

83/57

0/0001

0/47

0/22

2

ضریة تتا
-0/42

t

p-value

VIF

Tolerance

-9/14

0/0001

1/06

0/94

پیص تیٌی سازگاری در ازدٍاج تر اساس الگَّای …

 /48فصلٌاهِ ًسین تٌذرستی

ٔیشاٖ آٖ  1/52ت ٝدست آٔذ و٘ ٝطاٖ اس ٔسوتمُ توٛدٖ خطاٞوا
ٔیتاضذ.
٘تایح تطّیُ رٌزسیٌ ٖٛاْتٌٝاْ ٘طاٖ داد پیصتیٙوی سواسٌاری
در اسدٚاج س٘اٖ تز اسا اٍِٞٛای ضخػیت خٛض( A ٝپارا٘ٛییوذ،
اسىیشٚتاییی  ٚاسىیشٚئیذ) ،در ٔٛرد اختالَ اسىیشٚتاییی ٔؼٙوادار
است ( .)F=83/57 ،p≤0/0001ایٗ ٔتغیز در ٔدٕٛع  22درغذ اس
ٔیووشاٖ سوواسٌاری در اسدٚاج س٘وواٖ را پوویصتیٙووی ٔوویوٙٙووذ
( .)R2 =0/22ضووزیة تووأ یز اخووتالَ اسووىیشٚتاییی ()B= -0/42
است؛ تٙاتزایٗ اس تویٗ ا٘وٛاع اخوتالالت خٛضو ،A ٝتٟٙوا اخوتالَ
اسووىیشٚتاییی سوو ٟٓلاتوؤُالضظوؤ ٚ ٝؼٙوویداری در پوویصتیٙووی
ساسٌاری در اسدٚاج را دارد.

تزای اطٕیٙاٖ اس ػذْتخطی اس ٔفزٚضٞٝوای ٘زٔواَ توٛدٖٞ ،وٓ
خطی تٛدٖ  ٚاستمالَ خطاٞا اس تطّیُٞای ٔمذٔاتی استفاد ٜضذ.
٘تایح ضاغُ اس آسٔ ٖٛوإٌِٛزٚف اسٕیز٘ن تزای تزرسوی ٘زٔواَ
تٛدٖ ٔتغیز ٔالن (ساسٌاری در اسدٚاج)  p<0/05تو ٝدسوت آٔوذ
( )p=0/75و٘ ٝطاٖ اس ٘زٔاَ تٛدٖ تٛسیغ ٔتغیز ٔالن ٔویتاضوذ.
ٔمادیز ٌشارش ضذ ٜتزای  VIF ٚ Toleranceدر خذ 2 َٚضواوی
اس آٖ است ؤ ٝفزٚض ٓٞ ٝخطیٔ ،وٛرد تأییوذ لزارٌزفتو ٝضوذٜ
اسووت .زوو ٖٛارسش ٔ Toleranceتغیزٞووا تیطووتز اس  ٚ 0/1ارسش
ٔ VIFتغیزٞووا وٕتووز اس ٔ 10وویتاضووذٕٞ .سٙوویٗ تووزای تزرسووی
استمالَ خطاٞوا اس آسٔو Durbin-Watson ٖٛاسوتفاد ٜضوذ ووٝ

جذٍل (ً :)3تایج رگرسیَى گامتِگام سازگاری در ازدٍاج تر اساس اختالالت ضخصیت خَضِ B

هذل

ضاخصّا

هتغیر
2

پیصتیي

F

p-value

R

R

ضریة تتا

t

p

VIF

Tolerance

ٌاْ 1

خٛدضیفتٝ

21/73

0/0001

0/26

0/07

-0/22

-3/77

0/0001

1/08

0/93

ٌاْ 2

خٛدضیفتٔ ،ٝزسی

15/16

0/0001

0/30

0/ 09

-0/16

- 2/84

0/005

1/08

0/93

اخوووتالَ خٛدضووویفتٔ ٚ ٝوووزسی ٔؼٙوووادار اسوووت (،p≤0/0001
 .)F=15/16ایووٗ دٔ ٚتغیووز درٔدٕووٛع  R2= 0/09اس ٔیووشاٖ
٘اساسٌاری اسدٚاج را پیصتیٙی ٔیوٙٙذ .ضوزیة توأ یز اخوتالالت
خٛدضیفتٔ ٚ ٝزسی ت ٝتزتیة ( )B= -0/16 ٚB= -0/22است .در
پاسخ ت ٝایٗ پزسص و ٝوذاْیه اس اختالالت ضخػیت خٛضB ٝ
س ٟٓتیطتزی در پیص تیٙی ٘اساسٌاری اسدٚاج س٘واٖ دارد ،تطّیوُ
رٌزسوویٌ ٖٛوواْتووٌٝوواْ ٘طوواٖ داد ووو ٝاخووتالَ خٛدضوویفت ٝتووا
( ٚ )R2 =0/07اخووتالَ ٔووزسی تووا (ٚ )R2=0/02اریووا٘سٞووای
ساسٌاری اسدٚاج را پیصتیٙوی وزد٘وذ وو ٝاس تویٗ ایوٗ د ٚسوٟٓ
اختالَ خٛدضیفت ٝتیطتز است.

تزای اطٕیٙاٖ اس ػذْتخطی اس ٔفزٚضٞٝوای ٘زٔواَ توٛدٖٞ ،وٓ
خطی تٛدٖ  ٚاستمالَ خطاٞا اس تطّیُٞای ٔمذٔاتی استفاد ٜضذ.
ٔمادیز ٌشارشضذ ٜتزای  VIF ٚ Toleranceدر خذ َٚضٕار3 ٜ
ضاوی اس آٖ است ؤ ٝفزٚض ٓٞ ٝخطیٔ ،وٛرد تأییوذ لزارٌزفتوٝ
ضووذ ٜاسووت .زوو ٖٛارسش ٔ Toleranceتغیزٞووا تیطووتز اس ٚ 0/1
ارسش ٔ VIFتغیزٞا وٕتز اس ٔ 10یتاضذٕٞ .سٙیٗ توزای تزرسوی
استمالَ خطاٞوا اس آسٔو Durbin-Watson ٖٛاسوتفاد ٜضوذ ووٝ
ٔیشاٖ آٖ  1ت ٝدسوت آٔوذ وو٘ ٝطواٖ اس ٔسوتمُ توٛدٖ خطاٞوا
ٔیتاضذ.
٘تایح تطّیُ رٌزسیٌ ٖٛاْتٌٝاْ ٘طاٖ داد پیصتیٙی سواسٌاری
در اسدٚاج س٘اٖ تز اسا اختالالت ضخػیت خٛضو ،B ٝدر ٔوٛرد

جذٍل (ً :)4تایج رگرسیَى گامتِگام سازگاری در ازدٍاج تر اساس اختالالت ضخصیت خَضِ C

هذل
ٌاْ 1
ٌاْ 2

ضاخصّا

هتغیر
2

پیصتیي

F

p-value

R

R

اختٙاتی
اختٙاتیٚ ،اتستٝ

126/51
66/92

0/0001
0/0001

0/55
0/56

0/30
0/31

تزای اطٕیٙاٖ اس ػذْتخطی اس ٔفزٚضٞٝوای ٘زٔواَ توٛدٖٞ ،وٓ
خطی تٛدٖ  ٚاستمالَ خطاٞا اس تطّیُٞای ٔمذٔاتی استفاد ٜضذ.
ٔمادیز ٌشارش ضذ ٜتزای  VIF ٚ Toleranceدر خذ 4 َٚضواوی
اس آٖ است ؤ ٝفزٚض ٓٞ ٝخطیٔ ،وٛرد تأییوذ لزارٌزفتو ٝضوذٜ
اسووت .زوو ٖٛارسش ٔ Toleranceتغیزٞووا تیطووتز اس  ٚ 0/1ارسش

ضریة تتا
-0/59
-0/12

t

P

VIF

Tolerance

-11/37
- 2/33

0/0001
0/02

1/17
1/17

0/86
0/86

ٔ VIFتغیزٞووا وٕتووز اس ٔ 10وویتاضووذٕٞ .سٙوویٗ تووزای تزرسووی
استمالَ خطاٞوا اس آسٔو Durbin-Watson ٖٛاسوتفاد ٜضوذ ووٝ
ٔیشاٖ آٖ  1/55ت ٝدست آٔذ و٘ ٝطاٖ اس ٔسوتمُ توٛدٖ خطاٞوا
ٔیتاضذ٘ .تایح تطّیُ رٌزسیٌ ٖٛاْتٌٝواْ ٘طواٖ داد پویصتیٙوی
ساسٌاری در اسدٚاج س٘اٖ تز اسا اختالالت ضخػیت خٛض،C ٝ
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در ٔٛرد اختالَ اختٙاتی ٚ ٚاتستٔ ٝؼٙادار است (،p≤0/0001
 .)F=66/92ایووٗ دٔ ٚتغیووز درٔدٕووٛع  R2= 0/31اس ٔیووشاٖ
٘اساسٌاری اسدٚاج را پیصتیٙی ٔیوٙٙذ .ضوزیة توأ یز اخوتالالت
اختٙاتی ٚ ٚاتست ٝت ٝتزتیوة ( )B= -0/10 ٚB= -0/51اسوت .در
پاسخ ت ٝایٗ پزسص و ٝوذاْیه اس اختالالت ضخػیت ضٛسC ٜ
س ٟٓتیطتزی در پیصتیٙی ٘اساسٌاری در اسدٚاج س٘اٖ دارد ،تطّیُ

رٌزسیٌ ٖٛاْتٌ ٝاْ ٘طاٖ داد و ٝاختالَ اختٙاتی تا (ٚ )R2=0/30
اختالَ ٚاتست ٝتا (ٚ )R2=0/01اریا٘س ٞای ٘اسواسٌاری در اسدٚاج
س٘اٖ را پیصتیٙی وزد٘ذ و ٝاس تیٗ ایٗ د ٚس ٟٓاخوتالَ اختٙواتی
تیطتز است.

جذٍل (ً :)5تایج رگرسیَى گامتِگام سازگاری در ازدٍاج تر اساس ًطاًگاى تالیٌی ضخصیت

هتغیر

هذل
گام 9
گام 2
گام 3

گام 4

پیصتیي
استز

پس اس ضزتٝ

استز پس اس ضزت،ٝ
ٚاتستٍی ت ٝاِىُ
استز پس اس ضزت،ٝ
ٚاتستٍی ت ٝاِىُ
اضطزاب
استز پس اس ضزت،ٝ
ٚاتستٍی ت ٝاِىُ،
اضطزاب،
افسزد ٜخٛیی

ضاخصّا
2

F

p-value

R

R

ضزیة تتا

t

p-value

VIF

Tolerance

78/20

0/0001

0/46

0/21

-0/40

-5/95

0/0001

1/85

0/54

51/79

0/0001

0/51

0/ 26

-0/36

- 4/58

0/0001

2/64

0/38

39/66

0/0001

0/54

0/28

-0/17

- 3/12

0/002

1/08

0/92

31/08

0/0001

0/54

0/ 30

-0/16

- 2/02

0/04

3/06

0/32

تزای اطٕیٙاٖ اس ػذْتخطی اس ٔفزٚضٞٝوای ٘زٔواَ توٛدٖٞ ،وٓ
خطی تٛدٖ  ٚاستمالَ خطاٞا اس تطّیُٞای ٔمذٔاتی استفاد ٜضذ.
ٔمادیز ٌشارش ضذ ٜتزای  VIF ٚ Toleranceدر خذ 5 َٚضواوی
اس آٖ است ؤ ٝفزٚض ٓٞ ٝخطیٔ ،وٛرد تأییوذ لزارٌزفتو ٝضوذٜ
اسووت .زوو ٖٛارسش ٔ Toleranceتغیزٞووا تیطووتز اس  ٚ 0/1ارسش
ٔ VIFتغیزٞا وٕتز اس  10استٕٞ .سٙیٗ تزای تزرسوی اسوتمالَ
خطاٞا اس آسٔ Durbin-Watson ٖٛاسوتفاد ٜضوذ وؤ ٝیوشاٖ آٖ
 1/48ت ٝدست آٔذ و٘ ٝطاٖ اس ٔستمُ تٛدٖ خطاٞا ٔیتاضذ.
٘تایح تطّیُ رٌزسیٌ ٖٛاْتٌٝاْ ٘طاٖ داد پیصتیٙی سواسٌاری
اسدٚاج تز اسا ٘طاٍ٘اٖ تاِیٙی ضخػیت ،در ٔٛرد استز پوس
اس ضزتٚ ،ٝاتستٍی ت ٝاِىُ ،اضوطزاب  ٚافسوزد ٜخوٛیی ٔؼٙوادار
است ( .)F=31/08 ،p<0/01ایٗ ٔتغیزٞا درٔدٕوٛع ()R2=0/30
اس ٔیشاٖ ٘اساسٌاری اسدٚاج را پیصتیٙی ٔویوٙٙوذ .ضوزیة توأ یز
استز پس اس ضزتٚ ،ٝاتسوتٍی تو ٝاِىوُ ،اضوطزاب  ٚافسوزدٜ
خٛیی ت ٝتزتیة (-0/16 ٚ B= -0/17 ،B= -0/36 ،B= -0/40
= )Bاست .در پاسخ ت ٝایٗ پزسص و ٝوذاْیه اس ٘طاٍ٘اٖ تاِیٙی
س ٟٓتیطتزی در پیص تیٙی ٘اساسٌاری اسدٚاج س٘واٖ دارد ،تطّیوُ
رٌزسیٌ ٖٛاْتٌٝاْ ٘طاٖ داد و ٝاختالَ استز پس اس ضزت ٝتوا
(ٚ ،)R2=0/21اتسووتٍی توو ٝاِىووُ تووا ( ،)R2=0/05اضووطزاب تووا
( ٚ )R2=0/02افسووزد ٜخووٛیی تووا (ٚ )R2=0/02اریووا٘سٞووای
٘اساسٌاری س٘اضٛیی س٘اٖ را پیصتیٙی وزد٘ذ.

تحث ٍ ًتیجِ گیری
ایٗ پژٞٚص ت ٝتزرسی راتط ٝتویٗ اٍِٞٛوای تواِیٙی ضخػویت ٚ
٘طاٍ٘اٖ تاِیٙی تا سواسٌاری در اسدٚاج پزداخوتٕٞ .واٖطوٛر ووٝ
ٔالضظٌ ٝزدیذ ٘تایح تطّیُ رٌزسیٌ ٖٛاْتوٌٝواْ ٘طواٖ داد ووٝ
پیص تیٙی ساسٌاری در اسدٚاج س٘اٖ تز اسا اٍِٞٛوای ضخػویت
خٛض(A ٝپارا٘ٛییذ ،اسىیشٚتاییی  ٚاسىیشٚئیذ) ،در ٔوٛرد اخوتالَ
اسووىیشٚتاییی ٔؼٙووادار اسووت ( .)p<0/0001ایووٗ یافتوو ٝتووا ٘تووایح
تطمیمات زٗ ،و ،ٗٞٛوزاٚفوٛرد ،ویسویٗ ،خا٘سو ،ٖٛتز٘سوٚ ٖٛ
ٕٞىاراٖ ( ،)12زٗ ،و ،ٗٞٛخا٘سو ،ٖٛویسویٗ ،وزاٚفوٛرد (،)13
وزأز ،تٛرلیزسٗ ،وزیٕٞ )11( ٍّٗٙسٛیی ٔ ٚطاتمت دارد .افزاد تا
ضخػیت اسىیشٚتایییٔ ،ا٘ٙذ افوزاد اسوىیشٚئیذ اضسوا تٟٙوایی
ٔی وٙٙذ ٚ ٚیژٌوی اغوّی ایوٗ اخوتالَ ،یوه اٍِوٛی فزاٌیوز اس
واستیٞای اختٕاػی  ٚتیٗ فزدی است .ػذْ ػالل ٝتو ٝتزلوزاری
رٚاتط غٕیٕا٘ٔ ٝطخع ٔی ضٛد .در تثییٗ ایوٗ یافتؤ ٝویتوٛاٖ
ٌفت و ٝافزاد اسىیشٚتاییی ت ٝدِیوُ وٙوارٌٜیوزی اس رٚاتوط تویٗ
فزدی  ٚػذْ تزلزاری رٚاتط غٕیٕا٘ ٝتاس ،لادر ٘یستٙذ ِوذت یوه
س٘ذٌی ضاد  ٚس٘اضٛیی را تدزت ٝوٙٙذ  ٚدر٘تید ٝلادر ت ٝتزلوزاری
رٚاتطی ٘شدیه ٘طذ ٚ ٜزٙیٗ ٚیژٌی ٞایی ٔٙدوز تو٘ ٝاسواسٌاری
س٘اضٛیی ٔیضٛد.
ٕٞسٙیٗ ٘تایح تطّیُ رٌزسیٌ ٖٛاْتٌٝاْ ٘طواٖ داد پویصتیٙوی
ساسٌاری در اسدٚاج س٘اٖ تز اسا اختالالت ضخػیت خٛضو،B ٝ
در ٔٛرد اختالَ خٛدضیفتٔ ٚ ٝزسی ٔؼٙادار است (.)p≤0/0001
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ایٗ یافت ٝتا ٘تایح تطمیمات اِغٕ٘ٛی ( )10تیسارد ،ساتٛریِٗٛ ،سیز
ٚ ٚیّٗ ی ،)14( ٛاستاٍِیز  ٚدیٛیس ( ،)15تٙٞٛی ،یٛر ّٞیٙٔ ،ادی
 ٚآسزی ( ،)16تیٕزٔاٖ  ٚایّٕىٕو (ٕٞ ،)17سوٛیی ٔ ٚطاتموت
داردٚ .یژٌی اغّی ضخػیت ٔزسی ،یه اٍِٛی فزاٌیز تی ثات در
رٚاتط تیٗ فزدی ،خٛداٍ٘ار ،ٜػٛاطن  ٚتىا٘طىزی تارس اسوت(.)5
در پژٞٚطی و ٝتٛسط تسارد ٕٞ ٚىاراٖ ( )14ا٘داْ ضذ افوزاد توا
ضخػیت ٔزسی دِثستٍی ٘اایٕٗ تاال ٘طواٖ داد٘وذ وو ٝضواوی اس
ٔطىالت ارتثاطی ٘أٙاسة سٚخویٗ توا یىوذیٍز  ٚسوطص تواالی
خط٘ٛت در تیٗ سٚخیٗ تٛد ٓٞ .زٙویٗ ٘توایح پوژٞٚص توٙٞٛی ٚ
ٕٞىاراٖ و ٝت ٝتزرسی راتط ٝویفیت س٘ذٌی  ٚاختالَ ضخػویت
ٔزسی پزداختٙذ٘ ،طاٖ داد و ٝدر  92درغذ اس ٕ٘ ٝ٘ٛتأ یز اختٕاػی
ٚخٛد داضت و ٝتا وٙارٌٜیزی اختٕاػی  ٚخا٘ٛادٌی (در  64درغذ
ٔٛارد) ،خذایی  ٚطوالق (در  28درغوذ ٔوٛارد)ٕ٘ ،ایواٖ ضوذ40 .
درغذ تیٕاراٖ سطص التػادی خوٛتی داضوتٙذ 56 .درغوذ ٕ٘٘ٛوٝ
تطػیالت تاالتز اس دتیزستاٖ ٘ذاضتٙذ ،تٟٙا  36درغذ تٛا٘ستٙذ در
دا٘طٍا ٜضیوٛر یاتٙوذ .در  96درغوذ ٕ٘٘ٛو ،ٝػالئوٓ تیٕواری ،در
تطػیالت  ٚاضتغاَ تا  56درغذ ،تزن تطػیُ  ٚاضتغاَ ضؼین
در  28درغذ  ٚاس دست دادٖ ضغُ  12درغذ تأ یز ٌذار تٛد(.)16
طثك رٚیىزد ضٙاختی ته ،افزاد ٔثتالت ٝایٗ اختالَ ،تفىز خٛد را
٘سثت ت ٝخٛدضاٖ  ٚدیٍزاٖ ،د٘ٚیٕٔ ٝیوٙٙذ .ایٗ ٘ٛع تفىز تاػث
ٔیضٛد زٙیٗ فزدی تٝراضتی تغییز خّك دٞذ  ٚدر رٚاتط خوٛد توا
دیٍزاٖ اس د٘ٚیٓ وزدٖ استفاد ٜوٙذ؛ تٙاتزایٗ در تثییٗ ایوٗ یافتوٝ
ٔی تٛاٖ ٌفت وو ٝافوزاد ٔوزسی توا ایوٗ تػوٛر وو ٝسوایز افوزاد
ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ضٕایت ػاطفی ،تطٛیك یوا ٔطافظوت اس فوزد را ادأوٝ
دٙٞذ  ٚت ٝدِیوُ ایٙىو ٝتوٌ٘ٛٝوٝای طزدضوذٌی اس سوٛی زٟوزٜ
دِثستٍی را تدزت ٝوزد ٜا٘ذ تز ایٗ تاٚر٘ذ وو ٝتأییوذ ٞوز ٘موع ٚ
ػیثی ٕٔىٗ است ت ٝطزد تؼذی ٔٙدز ٌزدد در٘تید ٝایٗ افوزاد اس
رٚاتط غٕیٕا٘ ٝاختٙاب ٔیوٙٙذ ؤ ٝیتٛا٘ذ تو ٝتوزٚس ٘اسواسٌاری
س٘اضٛیی تیا٘دأذ(.)18
در پاسخ ت ٝایٗ پزسص و ٝوذاْیه اس اخوتالالت ضخػویت
خٛض B ٝس ٟٓتیطتزی در پیصتیٙی ٘اساسٌاری اسدٚاج س٘اٖ دارد،
تطّیُ رٌزسیٌ ٖٛاْ تٌٝاْ ٘طواٖ داد وو ٝاخوتالَ خٛدضویفتٚ ٝ
اختالَ ٔزسی ٚاریا٘سٞای ساسٌاری اسدٚاج را پیصتیٙوی وزد٘وذ
و ٝاس تیٗ ایٗ د ٚس ٟٓاخوتالَ خٛدضویفت ٝتیطوتز اسوت٘ .توایح
تطمیمی ٘طاٖ داد و ٝاختالالت ضخػیت خٛض B ٝتیطتزیٗ تأ یز
ٔٙفی را تز ویفیوت س٘وذٌی داضوت(ٚ .)12یژٌوی اغوّی اخوتالَ
ضخػیت خٛدضیفت ،ٝاٍِٛی فزاٌیز تشرئٙطی٘ ،یاس ت ٝتطسیٗ ٚ
فمذاٖ ٕٞذِی است و ٝاس اٚایُ تشريساِی آغاس  ٚدر سٔیٙوٞٝوای
ٌ٘ٛاٌ ٖٛظواٞز ٔوی ضوٛد( .)5افوزاد ٔثتالتو ٝاخوتالَ ضخػویت
خٛدضیفت ٝدر ٔٛرد خٛدضاٖ ،ػمایذ ٘اسواسٌارا٘ٝای دار٘وذ ،اسخّٕوٝ
ایٙىٔ ٝؼتمذ٘ذ آدْٞای استثٙایی ٞستٙذ و ٝتایذ تٟتوز اس آدْٞوای
ٔؼِٕٛی تا آٖٞا تزخٛرد ضوٛد .آٖٞوا اضساسوات دیٍوزاٖ را درن
ٕ٘یوٙٙذ یا إٞیتی ت ٝآٖٞا ٕ٘یدٙٞذ ،سیوزا خٛدضواٖ را تزتوز اس
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دیٍزاٖ ٔیدا٘ٙوذ .ایوٗ ػمایوذ ،اس تٛا٘وایی آٖٞوا در درن ووزدٖ
ٚالغتیٙا٘ ٝتدزتیاتطاٖ خّوٌٛیزی ٔویوٙوذ ٍٙٞ ٚوأیوو ٝػمایوذ
خٛدتشريتیٙی آٖٞا تا تدزتیات ضىست در د٘یای ٚالؼوی رٚتوٝرٚ
ٔی ضٛد ،دزوار ٔطوىالتی ٔوی ضو٘ٛذ( .)18در تثیویٗ ایوٗ یافتوٝ
ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝافزاد خٛدضیفت ٝت ٝدِیُ ایٙى ٝرفتار تٛخ ٝطّثا٘ٝ
تسیار سیادی اس خٛد ٘طاٖ ٔیدٙٞذ  ٚدر افىار  ٚاضساسات خٛیص
ٔثاِغٔ ٝیوٙٙذ  ٚاٌز ٔٛرد تطسیٗ  ٚتأییذ لزار ٍ٘یز٘ذ ٚاوٙصٞای
ٔٙفی اس خٛد ٘طاٖ ٔیدٙٞذٍٙٞ .أی تأییوذ  ٚتطسویٗ السْ را اس
سٛی ٕٞسز دریافت ٕ٘یوٙٙذ تا ضىست ٔٛاخٟؤ ٝویضو٘ٛذ ووٝ
تاػث ٘اایٕٙی فزد ضذ ٚ ٜت٘ ٝاساسٌاری رٚاتط س٘اضٛیی ٔیا٘دأذ.
ٕٞسٙیٗ ٘تایح تطّیُ رٌزسیٌ ٖٛاْ تٌ ٝاْ ٘طاٖ داد پیصتیٙی
ساسٌاری در اسدٚاج س٘اٖ تز اسا اختالالت ضخػیت خٛضو،C ٝ
در ٔٛرد اختالَ اختٙاتی ٚ ٚاتستٔ ٝؼٙادار است ( )p<0/0001ایوٗ
یافت ٝتا ٘تایح تطمیمات سا ،)19( ٚسواٖ زا٘وً ( ،)20اِسوٗ ٚ
داٞووُ (ٕٞ ،)21سووٛیی ٔ ٚطاتمووت داردٚ .یژٌووی اغووّی اخووتالَ
ضخػیت ٚاتست٘ ،ٝیاس فزاٌیز ٔ ٚفزط تٛٔ ٝردضٕایت لزار ٌوزفتٗ
است و ٝت ٝرفتار سّطٝپذیزی ٚ ٚاتست ٚ ٝتزسٟای خوذایی ٔٙدوز
ٔی ٌزدد .ز ٖٛایٗ افزاد اس لطغ ضٕایت یا تأییذ ٔیتزسوٙذ اغّوة
در اتزاس ٔخاِفت تا سایز افزاد ،تٚٝیژ ٜوسا٘ی و ٝت ٝآٖٞوا ٚاتسوتٝ
ٞستٙذٔ ،طىُدار٘ذ( .)22تٝػثارت دیٍز اختالَ ضخػیت ٚاتستٝ
تٝػٛٙاٖ ،اتىا تیصاسضذ ت ٝدیٍزاٖ٘ ،یاسٔٙذی ،اػتٕادت٘ٝفس پاییٗ
ٔ ٚطىُ در تػٕیٌٓیزی تؼزین ٔیضوٛدٚ .اتسوتٍی ٞوٓ ػأوُ
لزیٗ  ٓٞ ٚػأُ خطز تزای اختالَٞای رٚاٖضوٙاختی زٙذٌا٘وٝ
ٔیتاضذ  ٚتا پیأذٞای ػّٕىزدی ٔٙفی ٔزتثط ٔیتاضذٔ .تأسفا٘،ٝ
تاٚخٛد إٞیت آٖ ،اختالَ ضخػیت ٚاتست٘ ٝسثت ت ٝاختالَٞای
دیٍز وٕتز ٔطاِؼ ٝضذ ٜاست( .)23در تثییٗ ایٗ یافتؤ ٝویتوٛاٖ
ٌفت ٔثتالیاٖ ت ٝایٗ اختالَ ضخػیتی تو ٝدِیوُ ٚاتسوتٍی توٝ
ضخع ٔٛرد اتىا  ٚتز اس طزد  ٚاس دست دادٖ ضٕایت ٕٞسوز،
سؼی در ضفظ رٚاتط س٘اضٛیی خٛد ٔی تاضٙذ .ایٗ اضتٕواَ ٔطوزش
است و ٝدر فز ًٙٞسٙتی ٔا وٚ ٝاتستٍی سٖ تٔ ٝزد اس ٔطسٙات
س٘اٖ ٔطسٛب ضذٔ ٝ٘ ٚ ٜؼایة آٖ ٞا در٘تید ٝس٘ا٘ی و ٝضخػیت
ٚاتست ٝدار٘ذ ت ٝدِیُ ارضاء ٘یاسٞای تزتوزیخوٛیی ٔوزداٖ سوٙتی
خأؼ ٝدر رٚاتط س٘اضٛیی اضسا رضوایت ٔویوٙٙوذ  ٚسواسٌاری
آٖٞا تاالتز ٔطسٛب ٔیضٛد.
در پاسخ ت ٝایٗ پزسص و ٝوذاْیه اس اختالالت ضخػیت ضٛسٜ
 Cس ٟٓتیطتزی در پویصتیٙوی ٘اسواسٌاری در اسدٚاج س٘واٖ دارد،
تطّیُ رٌزسیٌ ٖٛاْتٌٝاْ ٘طاٖ داد و ٝاختالَ اختٙاتی  ٚاختالَ
ٚاتستٚ ٝاریا٘سٞای ٘اساسٌاری در اسدٚاج س٘اٖ را پیصتیٙی وزد٘ذ
و ٝاس تیٗ ایٗ د ٚس ٟٓاختالَ اختٙاتی تیطتز است٘ .تایح تطمیمی
٘طاٖ ٔی دٞذ افزاد تا اخوتالَ ضخػویت اختٙواتی اغّوة اٚلوات
ٌشارش وزد٘ذ و ٝتٝتٟٙایی س٘ذٌی ٔیوٙٙذ .سوطص تطػویالت ٚ
درآٔذ پاییٗتزی دار٘ذٚ .خٛد تیٕاری تٙی ،درد ػیوال٘ی ،اسوتفادٜ
ٔذا ْٚاس دارٞٚای دردسا ،در افزاد تا اختالَ اختٙاتی در ٔمایسو ٝتوا
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ٌز ٜٚوٙتزَ تٔ ٝیشاٖ تیطوتزی رایوح توٛد( .)21سواٖ زا٘وً در
پژٞٚطی ٘طاٖ داد و ٝاضطزاب  ٚسثه دِثستٍی اختٙاتی ت ٝطٛر
ٔٙفووی تووز تخطووٛدٌی  ٚرضووایت س٘اضووٛیی تووٚٝاسووط٘ ٝطووخٛار
تیصاسا٘ذاس ٚ ٜوٕثٛد ٕٞذِی تأ یز ٔیٌذارد( .)20پژٞٚطوی دیٍوز
٘طاٖ داد و ٝدا٘طدٛیا٘ی و ٝاس سثه دِثستٍی ٘اایٕٗ اختٕواػی
تزخٛردار تٛد٘ذ ٔیشاٖ رضایتٕٙذی س٘اضٛیی آٖ ٞوا وٕتوز اس افوزاد
ایٕٗ تٛد ( ،)24تٙاتزایٗ ت٘ ٝظز ٔیرسذ و ٝافزاد توا اٍِوٛی دٚری
ٌشیٗ ٘سثت ت ٝرٚاتط س٘اضٛیی تیاػتٕاد تٛد ٚ ٜاس تزلزاری رٚاتط
ٌزْ ػاطفی تا ٕٞسز دزار ضىستٞای ٔتٛاِی ٔیضو٘ٛذ ،ززاووٝ
ت ٝطٛر تؼٕذی اس تزلزاری رٚاتط دٚری وزد ٚ ٜت ٝاتزاس اضساسوات
ٕ٘یپزداس٘ذ ِ ٚذا سٔی٘ ٝٙاساسٌاریٞای س٘اضٛیی ٟٔیوا ضوذ ٚ ٜتوٝ
تزٚس طالق ٔٙتٟی ٔیضٛد.
 ٓٞزٙیٗ در پاسخ ت ٝایٗ پزسص و ٝوذاْیه اس ٘طاٍ٘اٖ تواِیٙی
س ٟٓتیطتزی در پویص تیٙوی ٘اسواسٌاری در اسدٚاج دارد ،تطّیوُ
رٌزسیٌ ٖٛاْتٌٝاْ ٘طاٖ داد و ٝاستز پس اس سا٘طٚ ،ٝاتستٍی
ت ٝاِىُ ،اضوطزاب  ٚافسوزد ٜخوٛیی ٚاریوا٘سٞوای ٘اسواسٌاری
س٘اضٛیی س٘اٖ را پیصتیٙی وزد٘ذ ( .)p≤0/01ایٗ یافتٞٝا تا ٘توایح
تطمیمات ٘اطمیوأٖ ،والسادٌ ،ٜوٛدرسی ،رضیٕوی ( ،)25ػّیوشادٚ ٜ
ٞاضٕی ( ،)26وٛاٖ ،دً٘ ،و ،ٗٞٛزٗ (ِٕ ،)27وٛرٚوس ِٕوارذ،
ٚیسیالدیس ،پزیو ،َٛتزتوایر ( ،)28وزتیوش ،زوِٛز ،پواٚر ،تیٍواْ،
ٔیٍّذریر ،تیٍاِیٗ ( ،)29استزٔٗ ،اسوّ ٚ ٖٛتوایّز ( ،)30پیوٛرد ٚ
و ،)31( ٗٞٛپی ٌاتٙٔ ،ٛذِٛیش ،وواتی ،ٟٛٙفیٍزیواِ ،وٛیش ،آریٍیوٚ ٛ
ٕٞىاراٖ ( )32رِٛسىیٌ ،یٛٙیُٔ ،یىارتی ،پیتزاویس (ٌ ،)33ز٘وذ
فووٛرد ( ،)34یوو ٚ ٖٛسیٙثووزي ( ،)35تٙوواٖ (ٚ ،)36یسووٕٗ (،)37
ٔاواریال ،تٍّٙزٔ ،ارزؼٙذ ،وؼتیزٍِٙٔ ، ٛیٛی ( ،)38اِٛتا ،فیتوٛی،
ٔاپی ،آویٙسِٛٛر ( ،)39اٚرتیهٚ ،اِثزيٌ ،زف ،اسوىاِت ،وٕو ٚ
ا٘دیُ (ٛٔ ،)40سٛیٔ ،طٕذخا٘یٛٔ ،سوٛی یسوادات ،واٚیوا٘ی ٚ
دالٚر (ٚ ،)41یسٕٗ  ٚیٛتّىز ( ،)42ساتٛد ،اٚاستی ،زاوثارت ()43
ٕٞسٛیی ٔ ٚطاتمت دارد .پژٞٚصٞا ٘طاٖ دادٜا٘ذ و ٝتو ٝاضتٕواَ
سیاد ٕٞسزاٖ ٔثتال ت ٝاستز پس اس سا٘ط ،ٝدر ٔمایس ٝتا سوایز
افزاد ،تیطتز طالق ٔی ٌیز٘ذ .تز طثك آٔارٞا ،آٔار طوالق در ایوٗ
افزاد  2تزاتز خٕؼیت ػادی است( .)44اس سٛی دیٍز پوژٞٚصٞوا
٘طاٖ ٔیدٙٞذ وٌ ٝذضت سٔاٖٝ٘ ،تٟٙا ت ٝتٟثوٛدی ایوٗ اخوتالَ
وٕىی ٕ٘یوٙذ ،تّى ٝتیٕواری را ٔوشٔٗ  ٚآسویةٞوای ٚارد ٜتوٝ
خا٘ٛاد ٜرا تیطتز ٔی وٙذ .پژٞٚطٍزاٖ تسیاری تأ یز طٛال٘یٔوذت
استز پس اس سا٘ط ٝرا تز خا٘ٛاد ٚ ٜرٚاتط س٘اضٛیی تزرسی وزدٜ
 ٚت ٝایٗ ٘تید ٝرسیذٜا٘ذ و ٝخا٘ٛادٔ ٜثتالیاٖ تو ٝایوٗ اخوتالَ ٚ
تٚ ٝیژٕٞ ٜسزاٖ آٖٞا ٔطىالت فزاٚا٘ی دار٘ذ( .)26در تثییٗ ایوٗ
یافتٔ ٝیتٛاٖ ٌفت و ٝرٚیذادٞای استز سای س٘وذٌی ٔویتٛا٘وذ
ٔٙدز ت ٝاختالَ استز پس اس سا٘طٌ ٝزدد و ٝآٖ ٘یوش توٛ٘ٝتوٝ
خٛد ت ٝتزٚس پس آیٙذ ٜای ٔخزب اسخّٕ٘ ٝاسواسٌاری س٘اضوٛیی را
تذ٘ثاَ دارد.
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یافت ٝدیٍز تطمیوك ٘طواٖ داد وو ٝتویٗ سواسٌاری در اسدٚاج توا
ٚاتستٍی ت ٝاِىُ راتطٙٔ ٝفی ٔؼٙادار ٚخوٛد داردٌ .ز٘وذ فوٛرد در
پژٞٚطی ت ٝتزرسی راتط ٝتیٗ سٛءٔػزف اِىُ ،ضوٛاد س٘وذٌی
استز سا  ٚاس  ٓٞپاضیذٌی س٘اضٛیی در ٕ٘ ٝ٘ٛای اس تشريساالٖ
پزداخت٘ .تایح ٘طاٖ داد ؤ ٝیشاٖ اس  ٓٞپاضیذٌی رٚاتط س٘اضٛیی
در ط َٛس٘ذٌی ت ٝطٛر ٔؼٙاداری در آسٔٛد٘یٟای تا ٔػوزف اِىوُ
( )30/1درغذ تٛد .تدشیو ٚ ٝتطّیوُٞوای آٔواری ٘طواٖ داد ووٝ
سٛءٔػزف اِىُ در ٔ 12اٌ ٜذضتٔ ،ٝػزف تٙثاو ٚ ٛسوایز ٔوٛاد،
رٚیذادٞای استز سای س٘ذٌی ،سٗ تاال در اسدٚاج ،تیص اس یىثوار
اسدٚاج وزدٖ ،اسدٚاج تا فزد اِىّی ،خطزات تشري اس  ٓٞپاضیذٌی
س٘اضٛیی را پیصتیٙی وزد( .)34در تثییٗ ایٗ یافتٔ ٝیتٛاٖ ٌفوت
ؤ ٝػزف ٔذاٛٔ ْٚاد پس اس سزخٛضی اِٚیوٕٞ ٝوزا ٜتوا تطوذیذ
تطزیه پذیزی ،سٛظٗ  ٚتی ٘ظٕی خّمی در افزاد سثة افوشایص
اختالفات س٘اضٛیی ٔی ضٛد .ززا ؤ ٝیوشاٖ وٙتوزَ در ایوٗ افوزاد
واٞص یافت ٚ ٝتزاٍ٘یختٍی ٞای دائٕی ِ ٚدواْ ٌسسوتٔ ٝیوشاٖ
رضایت س٘اضٛیی را تزای سٚج دیٍز واٞص ٔیدٞذ.
تطمیمی دیٍز ٘طاٖ داد و ٝتیٗ سواسٌاری در اسدٚاج توا اخوتالَ
اضطزاب راتطٙٔ ٝفی ٔؼٙادار ٚخٛد دارد٘ .تایح پژٞٚطی ٘طواٖ داد
و ٝافزاد تا اخوتالَ اضوطزاب فزاٌیوز ویفیوت س٘وذٌی پواییٙی در
ٔمایس ٝتا ٌز ٜٚتذ ٖٚاختالَ اضوطزابٔ ،خػٛغوا در راتطو ٝتوا
ػشت ٘فسٞ ،ذفٟا  ٚارسضٟا ،پ ،َٛوار ،تاسی ،یادٌیزی ،خاللیوت،
دٚستاٖ  ٚخٛیطا٘ٚذاٖ ،دار٘ذ( .)45یىی اس ٚیژٌویٞوای افوزاد توا
اضطزاب فزاٌیز ٍ٘زا٘وی در ٔوٛرد زیشٞوای ووٓ إٞیوت اسوت.
اغطالش ٍ٘زا٘ی ت ٝتٕایُ ضٙاختی تزای فىز وزدٖ ٔذا ْٚت ٝیه
ٔطىُ ٘ ٚاتٛا٘ی اس رٞا ضذٖ اس آٖ اضار ٜداردٍ٘ .زا٘ی ٔؼٕٛال توٝ
ایٗ دِیُ تذأ ْٚی یاتذ و ٝفزد ٕ٘ی تٛا٘ذ در ٔٛرد را ٜضُ ٔطىُ
تػٕیٓ تٍیزد( .)44در تثییٗ ایٗ یافتٔ ٝیتٛاٖ ٌفت و ٝافوزاد توا
اضطزاب فزاٌیز تیص اس دیٍزاٍٖ٘ ،وزاٖ رٚاتوط ،سوالٔتٚ ،ضوغ
ٔاِی ٔ ٚطىالت رٚسٔز ٜدیٍز ٔیثاضٙذ ٕٔ ٚىٗ است رٚیوذادٞای
٘اخٛضایٙذ وٙتزَ پذیز  ٚپیص تیٙی پذیز تدزتو ٝوٙٙوذ وو ٝخیّوی
تیطتز اس رٚیذادٞای ٘اخٛضایٙذ وٙتزَ پذیز  ٚاسوتز سا ٞسوتٙذ.
در٘تید ٝفزد تٝطٛر ٔذا ْٚتوزای تٟذیوذ ٞوای اضتٕواِی اضسوا
تٙص ٔیوٙذ و ٝتاػث اس تیٗ رفتٗ غٕیٕیت  ٚتوزٚس ٘اسواسٌاری
در رٚاتط س٘اضٛیی ٔیضٛد.
تطمیك دیٍزی ٘طاٖ داد و ٝتیٗ ساسٌاری در اسدٚاج توا افسوزدٜ
خٛیی راتطٙٔ ٝفی ٔؼٙادار ٚخٛد دارد .افزاد ٔثتالت ٝافسزد ٜخوٛیی،
سطص ساسٌاری پاییٗ تز ،پویص آٌٟوی ضوؼین توز  ٚاخوتالالت
ضخػیتی تیطتزی دار٘ذٔ .طىالت خا٘ٛادٌی  ٚضغّی ایوٗ افوزاد
تیطتز است  ٚرٚاتط تیٗ فزدیٔ ،طىالت ضذیذتزی دار٘ذ( .)46در
افزاد افسزد ٜخٛیی ٔیشاٖ ارائ ٝتمٛیت ت ٝسٚج دیٍوز وواٞص ٔوی
یاتذ  ٚاس سٛی دیٍز ت ٝدِیُ خّك پواییٗ در ایوٗ افوزاد اس ٔیوشاٖ
دریافت تمٛیت ٞا اس طزف ٕٞسز واستٔ ٝیضٛد و ٝخٛد تز ٔیشاٖ
٘اساسٌاری در س٘ذٌی س٘اضٛیی ٔی افشایوذ .طثوك ٘ظزیو ٝتزاتوزی،

… پیص تیٌی سازگاری در ازدٍاج تر اساس الگَّای

ٗ ایوٝىوٙ ایّٕٝ اسخٝد وٛایی تٞ دیتٚص ضاضز ضأُ ٔطذٞٚپژ
ٖ ٔزداٝ در تؼٕیٓ ٘تایح تٚ ُٜ اخزا ضذٞی س٘اٖ ٔتأٚص تز رٞٚپژ
دٛای خوٟضوٚ اس رٜ اسوتفاد.ٔیثایست وٕاَ اضتیاط را رػایت وزد
د دارد اس دیٍووزٛخووٚ ٌیزیٛ اضتٕوواَ سووٝووی وووٌٞووشارش د
ز تثزیوشٟص ضاضوز اس ضوٞٚ پوژ.دٛص توٞٚای ایٗ پوژٟدیتٚٔطذ
ٓص لاتُ تؼٕیٞٚاتزایٗ ٘تایح ضاغُ اس ایٗ پژٙ ت،دٛ تٜا٘تخاب ضذ
 ٘توایحٝ اس آ٘دا و.ٍی دیٍز ٕ٘یتاضذٙٞ فزٚ اطك خغزافیاییٙٔ ٝت
وایٞٝ٘ ٘طواٚ  تیٗ اختالالت ضخػیتٝص ٘طاٖ داد وٞٚایٗ پژ
دٛاد ٔویضوٟٙد دارد پیطٛخٚ ٝاج راتطٚٔزضی تا ٘اساسٌاری در اسد
ٓٞ فوزاٚ اجٚضخػیتی افزاد لثُ اس اسد-ا٘یٚضؼیت رٚ  تزرسیٝو
وایٞ سشٛاج سوآِ اس طزیوك آٔوٚردٖ ضوزایط السْ توزای اسدٚآ
 ضفوظٚ ای تزلزاریٞ ٜٛ ضی،سیٙظاین ٘مص خٚ ردٛٔٔختّن در
 افووزادٕٝووایی تووٙٞ راٚ  وٕووهٜٛ ٘طووٚ ِٓ سوواٚ اتووط غووٕیٕیٚر
 درٔوا٘ی در رفوغٜادٛ٘ خاٚ  خذٔات درٔا٘یٝار ارائٙٔطىُ دار در و
.رت ٌیزدٛادٌی غٛ٘اختالفات خا
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 پزیطووا٘یٚ د دزوار ٘ارضوایتیٛاتوط خوٚ ضوىُ در رٚ دٝافوزاد تو
ٝدتزی ووٛ دیٍزی اضسا سٚ یٞ یىی اضسا ضزرد.٘ذٛٔیض
اتوطٚ تیطوتز اس رٜاتوط ضوزردٚ در رٜ پزیطا٘ی ایداد ضذٚ تؼارؼ
ٚ اجٚ اسدٝوٙوٓ در سٔیٟٔ وایٞ ٝ یىوی اس ٘ظزیو.د تخص استٛس
 تواِؼىسٚ اتط رضایت تخوصٚاسثی تزای رٙٔ ٝخیٛ تٝ وٜادٛ٘خا
 توز ایوٗ ٔطّوةٝ ایوٗ ٘ظزیو. اختٕاػی ٘ای استٝ ٘ظزی،ٔیتاضذ
 دارد...ٚ ٝ ػاطفو، استؼذاد، دا٘ص،َٛثغ پٙٔ زوسٞ ٝ دارد وٜاضار
.وذٙ ٔویوٜاتغ اسوتفادٙٔ ٗاسة تا دیٍزاٖ اس ایٙٔ  تزای پاداشٝو
ٗخویٚثوغ لوذرت در تػوٕیٌٓیوزی سٙٔ ا٘وذٛاتؼی ٔوی تٙٔ ٗیٙز
ییٛ رضایت س٘اضوٝاٖ ٌفت وٛ ٔی تٝ در تثییٗ ایٗ یافت.)47(تاضذ
ٝثیوٙص تٞ واٚ ج در افشایص پاداشٚا٘ایی سٛارتثاط ٔستمیٕی تا ت
 ػّوتٝیی توٛ خوٜ افسزدٝ در افزاد دارای اختالَ ت.در تؼأُ دارد
ص ٔیٞ زطٍٕیزی واٛ ٘طٝ وٕیت رفتار ت،یكٛ تطٚ یتٛػذْ تم
ٚ  ضذٖ تا ٔسائُ س٘ذٌیٚتزٚا٘ایی تزای رٛ آٖ ػذْ تٝ ٘تیدٝیاتذو
ییٛ ٘اسواسٌاری س٘اضوٝ توٝضُ ٔطوىالت س٘وذٌی ٔوی تاضوذ وو
.ٔیا٘دأذ
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