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مرتضي ترخان
 0

 ًَض پيبم زاًكگبُ اؾتبزيبض ٍ ػلوي ّيأت ػعَ قٌبؾي، ضٍاى ترصصي زوتطاي: 
 

 

 

 

 خالصه:

قٌبذتي ايي ثيوبضي هَخت احؿبؼ تطؼ،  ثبقس. اثطات ضٍاى ى قبيؼتطيي ؾطؼبى زض هيبى ظًبى ايطاًي هيؾطؼبى پؿتب زمينه:

ايي پػٍّف ثِ هٌظَض اثطثركي هؼٌبزضهبًي ثط اؾتطؼ ازضان قسُ ٍ  ثِ ّويي خْت، قَز. ذكن، گٌبُ، ًباهيسي ٍ اظؽطاة هي

 ًباهيسي ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى اًدبم قسُ اؾت.

قٌبذتي ثِ هطوع هكبٍضُ ضٌّوب  ضٍاى ًكبًگبى ًفط اظ ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى وِ ثِ هٌظَض وبّف 18اظ ثيي  وضها:مواد و ر

ًفط وِ اؾتطؼ ازضان قسُ ٍ ًباهيسي ثباليي زاقتٌس،  14ضخَع وطزًس، ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ اؾتطؼ ازضان قسُ ٍ ًباهيسي، 

ٌَى هؼٌبزضهبًي ضا زضيبفت وطزًس. ثؼس اظ زضيبفت فٌَى هؼٌبزضهبًي، هدسزاً اؾتطؼ اي يه خلؿِ، ف خلؿِ، ّفتِ 10اًتربة ٍ 

 گيطي لطاض گطفت. ازضان قسُ ٍ ًباهيسي آًْب هَضز اًساظُ

هكبّسُ  tهمبيؿِ هيبًگيٌْبي ّوجؿتِ اؾتفبزُ قسُ اؾت.  tّب، اظ هيبًگيي، اًحطاف هؼيبض ٍ آظهَى  ثِ هٌظَض تحليل زازُ نتايج:

 تفبٍت هؼٌبزاضي ضا ًكبى زاز. P 001/0( زض ؾؽح 34/6زض ًباهيسي ) ّن ( 17/7ٍاؾتطؼ ازضان قسُ )قسُ ّن زض 

هؽبلؼِ وًٌَي اّويت هؼٌبزضهبًي ضا زض وبّف اؾتطؼ ازضان قسُ ٍ ًباهيسي ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى ضا  گيري: نتيجه

ي ايي تحميمبت هجيي ايي ٍالؼيت ّؿتٌس،  ّب ّوگطائي زاضز. ّوِ ؾبيط پػٍّفّبي  ّبي ايي پػٍّف ثب يبفتِ زّس. يبفتِ ًكبى هي

هؼٌبزضهبًي ًمف اؾبؾي زض وبّف ًكبًگبى ضٍاًكٌبذتي اظ خولِ اؾتطؼ ازضان قسُ ٍ ًباهيسي ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى 

 زاضز.

 ًباهيسي، هؼٌبزضهبًي، ؾطؼبى پؿتبى.  اؾتطؼ ازضان قسُ، هاي كليذي: واژه

 

                                                                 
1
 mttmaster20@yahoo.com: ًَيؿٌسُ هؿئَلايويل .  
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 ذمهمق

ؾطؼبى پؿتبى، يىي اظ قبيؼتطيي اًَاع ؾطؼبى ٍ 

يىي اظ هْوتطيي ػلل هطي ٍ هيط زض ظًبى ثؼس اظ ؾطؼبى 

(. آهبض ٍ قَاّس هَخَز حبوي اظ افعايف 1ثبقس ) ضيِ هي

ثِ ثبال  1940هساٍم ٍ قيَع ؾطؼبى پؿتبى اظ اٍاؾػ زِّ 

ثبقس. ثؼٌَاى هثبل زض ايبالت هتحسُ اهطيىب ايي هيعاى اظ  هي

 1980زض ؾبل  11ثِ  1ثِ  1970زض ؾبل  13ثِ  1ًؿجت 

( ٍ زض ؾبل 2ضؾيسُ اؾت ) 1996زض ؾبل  18ثِ  1ٍ 

حسٍز يه هيليَى ٍ يىصس ٍپٌدبُ ّعاض ًفط ٍ زض  2002

يه هيليَى ٍ پبًصسّعاض اظ ايي ثيوبضي ضًح  2010ؾبل 

(. هيبًگيي ؾٌي اثتال ثِ ايي ثيوبضي 3ثطزًس ) هي

ؾبل ٍ زض  60تب  50هٌِ ؾٌي زضوكَضّبي غطثي زض زا

(. تحميمبت هتؼسز ًكبى زازُ 4ؾبل اؾت ) 55تب  45ايطاى 

اؾت ّطچِ ؾي قطٍع لبػسگي پبييي تط، ؾي اٍليي 

ثبضزاضي ٍ ؾي يبئؿگي ثبالتط ثبقس، ذؽط اثتالثِ ايي 

يبثس. ثِ زيگط ؾري ظًبًي وِ اٍليي  ثيوبضي افعايف هي

قس ٍ يب ظًبًي وِ ؾبلگي ثب 12تب  11لبػسگي آًبى لجل اظ 

ؾبلگي ثبقس، ثيكتط زض هؼطض  55يبئؿگي آًبى ثؼس اظ 

ثبقٌس. چطا ايٌىِ ؾلَلْبي  ذؽط اثتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى هي

تطي زض هؼطض َّضهًَْبي  پؿتبى ثطاي هست ؼَالًي

 ( .5گيطًس ) خٌؿي اؾتطٍغى ٍ پطٍغؾتطٍى لطاض هي

زّس، ثيوبضاى هجتال ثِ ؾطؼبى  ّب ًكبى هي يبفتِ

قٌبذتي ّوچَى افؿطزگي،  ى اظ ًكبًگبى ضٍاىپؿتب

اظؽطاة، اؾتطؼ ازضان قسُ، ًباهيسي، ذكن فطٍثطزُ 

(. ثركي اظ ايي 6ثطًس ) قسُ ٍ احؿبؼ زضهبًسگي ضًح هي

ًكبًگبى، ثربؼط آگبّي اظ ؾطؼبى ٍ ثبظذَضزّبي قٌبذتي 

ٍ ثركي زيگط ثِ ػلت ػَاضض زضهبًْبي ؼجي ضايح هبًٌس 

ي، خطاحي، ضازيَتطاپي ًظيط اظ زضهبً هبؾتىتَهي، قيوي

اظ ثسى وِ ؾوجل ظى ٍ هبزضثَزى   زازى هَّب ٍ ػعَي زؾت

قٌبذتي، هيعاى  (. زض هيبى ًكبًگبى ضٍاى7ثبقس ) اؾت، هي

وٌس، قطايػ ضٍحي  ًباهيسي ٍ اؾتطؾي وِ فطز ازضان هي

وٌس وِ فطز زض آى قطايػ، احؿبؼ  ذبصي ضا ايدبز هي

وٌس. زض ايي  گي ثِ ظًسگي هيػالل زضهبًسگي، ًبتَاًي ٍ ثي

حبلت فطز ثِ قست غيطفؼبل ٍ ًبتَاى قسُ ٍ لسضت تؽجيك 

ثب تغييط قطايػ ظًسگي ضا ًساضز ٍ ضٍظ ثِ ضٍظ اظ خطيبى 

قٌبؾبى ثط ايي ثبٍضًس،  گيطز. ضٍاى ؼجيؼي ظًسگي فبصلِ هي

ًباهيسي ٍ هيعاى اؾتطؼ ازضان قسُ هْوتطيي ػبهل 

تَاًس هَخجبت  س وِ هيثبق ثيٌي وٌٌسُ ذَزوكي هي پيف

ثطتبفتي اظ ظًسگي ضا  ّسفي ٍ ضٍي ثيَْزگي، پَچي، ثي

(.  ٍلتي افطاز زض چٌيي قطايؽي لطاض 8فطاّن ؾبظز)

گيطًس ثِ ثْساقت ػوَهي، ضٍاثػ اختوبػي، تغصيِ ٍ  هي

وٌٌس. ايي هْن  زيگط هؿبئل قرصي ذَز ووتط تَخِ هي

ى آهبزُ ثِ ًَثِ ذَز ظهيٌِ ضا ثطاي پيكطفت ؾطؼبى پؿتب

قٌبذتي هبًٌس  (. زض ايي قطايػ هساذالت ضٍاى9ؾبظز ) هي

  زضهبًي حوبيتي، هؼٌبزضهبًي، ضفتبضي، ضٍاى-قٌبذتي زضهبى

زضهبًي ٍ آهَظـ هْبضتْبي اضتجبؼي ٍ اختوبػي   ٍالؼيت

تَاًس، ًمف هَثطي زض وٌتطل يبوبّف ًكبًگبى  هي

بقس قٌبذتي ثيوبضاى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى زاقتِ ث ضٍاى

(10 .) 

قٌبذتي، زضهبًْبي ٍخَزي اظ  زض هيبى هساذالت ضٍاى

قٌبذتي ثيوبضاى  خولِ هؼٌبزضهبًي زض زضهبى ًكبًگبى ضٍاى

هجتال ثِ ؾطؼبى اظ پكتَاًِ تدطثي ذَثي ثطذَضزاض ثَزُ 

اؾت. هؼٌبزضهبًي يه ضٍـ زضهبًي اؾت وِ تَؾػ ٍيىتَض 

گصاقتِ قس. هفطٍظِ اؾبؾي ايي ضٍـ  فطاًىل ثٌيبى

زضهبًي ايي اؾت وِ اًؿبى هَخَز هحسٍزي ًيؿت وِ 

ثيٌي ثبقس. ثلىِ اًؿبى  ضفتبضـ زض لبلت قطايػ، لبثل پيف

تَاى تصوين ثگيطز وِ تؿلين قطايػ قَز  زض ّط لحظِ هي

(. ايي 11آٍضي ذَز ثيفعايس ) يب ايٌىِ ثط همبٍهت ٍ تبة

زاًس ٍ  ضٍـ زضهبًي، هؼٌبخَيي ضا ضهع ؾالهتي اًؿبًْب هي

ًبپصيط  ايي ثبٍض اؾت ضًح، زضز ٍ هطي ثرف اختٌبةثط 

ثبقس. ّوِ افطاز  ثبقس ٍ گطيعي اظ آى ًوي ظًسگي افطاز هي

ثبيس تالـ وٌٌس هؼٌي ضًح ضا ثفْوٌس ٍ ثِ ايي ًگطـ 

ثطزى اؾت ٍ ضّبيي اظ  وطزى، ضًح زؾت يبثٌس وِ ظًسگي
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( ثط 1985(. فطاًىل )12ثبقس ) ضًح، يبفتي هؼٌب زض ضًح هي

بٍض اؾت، تالـ اًؿبى خْت يبفتي هؼٌبي ظًسگي ايي ث

وبهالً اًفطازي اؾت ٍ ّط اًؿبًي ثبيس قرصبً ثسًجبل يبفتي 

تَاًس  هؼٌبي ظًسگي ذَز ثبقس ٍ تٌْب ذَز اٍ اؾت وِ هي

آى ضا تحمك ثركس. زض ٍالغ هؼٌبزضهبًي ًَػي ًگطـ هثجت 

قٌبذتي اظ خولِ ًباهيسي،  ثِ ثطذي اظ هفبّين ضٍاى

هؿئَليت، آظازي، ذَيكتي ٍ خؿتدَي هؼٌب  اًعٍاؼلجي،

اي اظ ظًسگي اؾت وِ افطاز ثب هطي زؾت ٍ پٌدِ  زض زٍضُ

(. ؼطفساضاى هؼٌبزضهبًي ثط ايي ثبٍضًس، 13وٌٌس) ًطم هي

ٍلتي افطاز ثب ثيوبضي يب زضزّبي غيطلبثل ػالج هبًٌس 

قًَس، ضٍظ ثِ ضٍظ ًؿجت ثِ هَخَزيت  ؾطؼبى ضٍثطٍ هي

زٌّس، تدطثيبت  ًَس ٍ ووتط اخبظُ هيق تط هي ذَز غطيجِ

تبظُ زض شّي آًْب ضؾَخ وٌس. زض چٌيي قطايؽي افىبض 

آًگيع، ًباهيساًِ ٍ تطؼ اظ هطي ضا زض ذَز  ثسثيٌبًِ، هالل

وٌٌس  پطٍضاًٌس ٍ قطايػ هَخَز ضا چٌسيي ثطاثط ثستط هي هي

(. ثِ ثيبى ثْتط ايٌگًَِ افطاز اظ احؿبؼ گٌبُ، افىبض 14)

ثطًس ٍ اظ آًدب وِ ًگطـ  ؿطزگي ضًح هيذَزوكي ٍ اف

اي ثِ ذَز، زيگطاى ٍ زًيبي ثيطٍى زاضًس، اظ ؾتيع  ثسثيٌبًِ

(. هؼٌبزضهبًي 15زضًٍي ٍ ذكن فطٍثطزُ قسُ ثطذَضزاضًس )

زضهَضز ايي گًَِ ثيوبضاى، ثب يه ؾفط ذَزاوتكبفي ثطاي 

وؿت تَاًبيي زيسى ذَز حميمي ٍ گؿتطـ زيس ًؿجت ثِ 

ؾبظي آًچِ وِ ثِ ظًسگي فؼلي  اف ٍ ضٍقيذَز، زًيبي اؼط

ّبي ًَيي ٍ ًگطـ  زّس، هَخجبت اًسيكِ آيٌسُ هؼٌي هي ٍ 

(. زض ٍالغ زضهبًْبي ٍخَزي اظ 16آٍضز ) هثجت ضا فطاّن هي

خولِ هؼٌبزضهبًي فطصتي اؾت وِ ايي ًَع ثيوبضاى اظ 

تطي اظ  ؼطيك تؼبهل هؿتمين ثب يىسيگط تصَيط ٍالغ ثيٌبًِ

ؾت آٍضًس ٍ ثب زيسى پيكطفت زيگطاى، قطايػ ذَز ثس

اهيسٍاضتط قًَس ٍ زض ػيي حبل احؿبؼ ثسثرتي هٌحصط ثِ 

ػسالتي ؾطًَقت ٍ يب تٌْبثَزى ٍ تٌْب هبًسى ذَز  فطز، ثي

 (.17ضا وبّف زٌّس )

ؼطفساضاى هؼٌبزضهبًي ثط ايي ثبٍضًس، تٌْب ضاُ 

فطًٍكبًسى اغتكبقبت ضٍاًي ًبقي اظ ثيوبضيْبي غيطلبثل 

ة هبًٌس ؾطؼبى، ووه ثِ فطز ثطاي خؿتدَي اّساف اختٌب

قسى فطز ثِ يه  قرصي ٍ يبفتي هؼٌب ثِ هٌظَض هؿلح

ًگطـ ًيطٍهٌستط ٍ اظ لحبؾ اذاللي اًسيكوٌستط ٍ 

(.  ثطضؾيْب ًكبى زاز، هؼٌبزضهبًي 18ثبقس ) تط هي اهيسٍاضاًِ

ثب اؾتفبزُ اظ چْبض ضاّجطز زضهبًي يؼٌي لصس هتعبز، ػسم 

آهَظـ حؿبؼ قسى ثِ هؼٌب،  بضي ًگطقي ٍ تَخِ، ؾبظگ

ّبي  ظزگي، ّطاؼ زض زضهبى اذتالالتي هبًٌس ٍحكت

اختوبػي، افؿطزگي، ؾطزضزّبي تٌكي ٍ ثبالذطُ همبٍهت، 

آٍضي ٍ ؾبظگبضي زض ثطاثط ضٍيسازّبي فكبضآفطيي ٍ  تبة

غيطلبثل اختٌبة اظ پكتَاًِ تدطثي ذَثي ثطذَضزاض ثَزُ 

 (.19اؾت )

ثركي هؼٌبزضهبًي ثطضٍي گطٍّي اظ زض پػٍّكي اثط

ضًٍسُ هَضز ثطضؾي لطاض  ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى پيف

ًفط اظ ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى  28گطفت. زض ايي پػٍّف 

ًفطي )گطٍُ آظهبيكي ٍ وٌتطل(  14پؿتبى ثِ زٍ گطٍُ 

تمؿين قسًس. ّطزٍ گطٍُ تحت زضهبًْبي ؼجي ثَزًس اهب 

بًي ضا زضيبفت وطز ٍ گطٍُ خلؿِ هؼٌبزضه 8گطٍُ آظهبيكي 

وٌتطل، زضهبًي ضا زض ايي ظهيٌِ زضيبفت ًىطزُ ثَز. ًتبيح 

پػٍّف ًكبى زاز، اػعبي گطٍُ آظهبيكي زض همبيؿِ 

اػعبي گطٍُ وٌتطل آضاهف ثيكتطي پيسا وطزًس، افؿطزگي 

آًْبوبّف ٍ ظطيت اهيس ثِ ظًسگي آًْب افعايف پيسا وطز 

ًكبى زاز،  (. پػٍّف زيگطي زض ّويي ضاؾتب20)

هؼٌبزضهبًي ثب تغييط ًگطـ ًؿجت ثِ ؾطؼبى، هَخجبت 

پصيطـ ثيوبضي، وبّف اؾتطؼ، ًباهيسي ٍ افؿطزگي 

( . زض پػٍّف زيگط وِ 21ؾبظز ) ثيوبضاى ضا فطاّن هي

ًفط اظ ظًبى هجتال ثِ  11اثطثركي هؼٌبزضهبًي ضا ثِ ضٍي 

ؾطؼبى اًدبم گطفت، هجطّي گطزيس، هؼٌبزضهبًي ثب تغييط 

ّبي همبثلِ ثب اؾتطؼ هَخجبت وبّف اؾتطؼ،  يَُق

(، زض 24ًباهيسي ٍ اظؽطاة ظًبى ضا فطاّن ؾبذتِ اؾت )

 -ّوگطائي ثب تحميمبت فَق، اثطثركي زضهبى قٌبذتي

ظى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى اًدبم  12ٍخَزي ثط ضٍي 

 -گطفت. ًتبيح تحميك ًكبى زاز، زضهبًْبي قٌبذتي

اًگيع ٍ ثسثيٌبًِ ٍ  هٌفي، هالل ٍخَزي ثب اظ ثيي ثطزى افىبض

 زضّبي ًَيي  ثب ايدبز ثبظذَضزّبي قٌبذتي هثجت ٍ اًسيكِ
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َضز ّؿتي ٍ هطي تَاًؿتِ ؾبظگبضي اختوبػي، اهيس ثِ ه

ظًسگي ٍ آضاهف ٍخَزي ظًبى هَضز هؽبلؼِ ضا فطاّن ؾبظز 

(23.) 

ثب تَخِ ثِ تحميمبت فَق ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ّسف 

ـ فطز ًؿجت ثِ ضٍيسازّبي پطفكبض هؼٌبزضهبًي تغييط ًگط

ٍ غيطلبثل اختٌبة ظًسگي ٍ ًتيدتبً افعايف همبٍهت، 

اًگيع  آٍضي ٍ يبفتي هؼٌب اظ زضٍى ضٍيسازّب اؾتطؼ تبة

ثبقس، ايي پػٍّف ثب لصس ثطضؾي زٍ ؾؤال شيل اًدبم  هي

 قسُ اؾت.

آيب هؼٌبزضهبًي زض وبّف اؾتطؼ  -1

ثط ازضان قسُ ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى هؤ

 اؾت؟

آيب هؼٌبزضهبًي زض وبّف ًباهيسي ظًبى  -2

 هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى هؤثط اؾت؟

 

ايي هؽبلؼِ ثب ؼطح پػٍّكي ته گطٍّي ثب  روش بررسي:

 14پيف آظهَى، پؽ آظهَى اًدبم گطفت. ًوًَِ پػٍّف 

ًفط اظ ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى ثَزًس وِ اظ خبهؼِ زض 

گيطي ثِ ايي صَضت  زؾتطؼ اًتربة قسًس. چگًَگي ًوًَِ

ًفط اظ ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى )تحت  18ثَز اظ ثيي 

ًظط هترصص اًىَلَغي ٍ ّطزٍهبُ يىجبض هَضز ثطضؾي لطاض 

قٌبذتي ذَز ثؽَض  ّبي ضٍاى گطفتٌس( وِ ثطاي ًبضاحتي هي

قٌبذتي ضٌّوب زض  اًفطازي ثِ هطوع هكبٍضُ ٍ ذسهبت ضٍاى

ًس، ًرؿت هيعاى هطاخؼِ وطز 1389-1390ؼَل ؾبلْبي 

ًباهيسي ٍ اؾتطؼ ازضان قسُ آًْب تَؾػ پطؾكٌبهِ 

گيطي لطاض  ًباهيسي ٍ اؾتطؼ ازضان قسُ هَضز اًساظُ

ًفط اظ آًْب اظ ًباهيسي ٍ   15گطفت. هكرص گطزيس 

اؾتطؼ ازضان قسُ تمطيجبً ثباليي ثطذَضزاض ثَزًس. ايي افطاز 

ؾػ زُ ًفطي ثؽَض هتَ 3الي  2ثؽَض اًفطازي يب گطٍّْبي 

( تَؾػ 2009خلؿِ هؼٌبزضهبًي ضا ثطاؾبؼ ثؿتِ هبضقبل )

زضهبًگطي وِ زض ظهيٌِ هؼٌبزضهبًي ترصص زاقت، زض 

ؼَل ؾِ هبُ زضيبفت ًوَزًس. ثؼس اظ اخطاي ثؿتِ 

هؼٌبزضهبًي، هدسزاً ًباهيسي ٍ اؾتطؼ ازضان قسُ ظًبى 

گيطي لطاض گطفت. قبيبى شوط اؾت  تحت هؽبلؼِ هَضز اًساظُ

اظ آظهَزًيْبي هَضز هؽبلؼِ تب اًتْبي پػٍّف يه ًفط 

ًفط قس.  14ّوىبضي الظم ضا ًساقتِ ٍ ًتيدتبً ًوًَِ ًْبيي 

 -1اثعاضّبي هَضز اؾتفبزُ زض ايي پػٍّف ػجبضت ثَز اظ: 

پطؾكٌبهِ اؾتطؼ ازضان قسُ  -2پطؾكٌبهِ ًباهيسي ثه، 

 ثؿتِ هؼٌبزضهبًي هبضقبل. -3هبضوْبم ٍ 

( خْت 1976ثه ) آضٍى پطؾكٌبهِ ًباهيسي تَؾػ

ؾٌدف هيعاى يأؼ ٍ ًباهيسي آظهَزًيْب ؾبذتِ قسُ 

اؾت. آظهَزًيْب ثِ ايي پطؾكٌبهِ ثصَضت صحيح يب غلػ 

ثبقس ٍ ّطچِ  هي 20تب  0زٌّس ٍ زاهٌِ ًوطات اظ  پبؾد هي

ثِ ثبال ثبقس، ٍاخس ًباهيسي ثبالتط اظ  14ًوطُ فطز اظ ًوطُ 

ايي پطؾكٌبهِ زض  ثبقس. اػتجبض ٍ پبيبئي هيبًگيي هي

هؽبلؼبت هرتلف ثَيػُ زض ٍاضؾيْبي هطثَغ ثِ ذَزوكي 

ثرف ثَزُ اؾت. زض ًوًَِ ايطاًي ّوجؿتگي ايي  ضظبيت

ٍ ظطيت  76/0پطؾكٌبهِ ثب پطؾكٌبهِ افؿطزگي ثه 

گعاضـ قسُ  79/0پبيبئي آى ثب اؾتفبزُ اظ آلفبي وطًٍجبخ 

(. خْت ؾٌدف هيعاى اؾتطؼ ازضان قسُ اظ 24اؾت )

 36هبضگْبم اؾتفبزُ قسُ اؾت. ايي پطؾكٌبهِ   ؾكٌبهِپط

زٌّس.  ّب ثصَضت ثلِ ٍ ذيط پبؾد هي ؾؤال زاضز ٍ آظهَزًي

ثيبٍضز، ٍاخس  21فطزي وِ زض ايي پطؾكٌبهِ ًوطُ ثبالي 

ثبقس. پػٍّكْبي  اؾتطؼ ازضان قسُ ثبالتط اظ هيبًگيي هي

اًس.  هتؼسزي اػتجبض ٍ پبيبئي ايي پطؾكٌبهِ ضا تبييس ًوَزُ

زض ًوًَِ ايطاًي ظطيت پبيبيي ايي پطؾكٌبهِ ثب اؾتفبزُ اظ 

ثطآٍضز گطزيسُ  79/0آلفبي وطًٍجبخ تَؾػ ًيىرَ ثِ هيعاى 

( 2009(. ثؿتِ هؼٌبزضهبًي تَؾػ هبضقبل )25اؾت )

ثطاؾبؼ ًظطيِ هؼٌبزضهبًي فطاًىل تسٍيي گطزيس ٍ زاضاي 

ٍل ثبقس. هطحلِ اٍل قبهل خلؿبت ا زٍ هطحلِ اخطايي هي

تب چْبضم اؾت وِ زض ايي هطاحل زضهبًگط، اصَل ٍ هجبًي 

ًظطي ًظطيِ فطاًىل قبهل اضظـ ٍخَزي، ضؾبلت فطزي 

ّبي  اًؿبًْب، هؼٌبخَيي، آظازي اضازُ، هؿئَليت فطزي، ضًح

ٍضظي  پصيط ٍ ًبپصيط، هٌبثغ هؼٌبخَيي، ػكك ٍ ػكك اختٌبة

ثِ زيگطاى ضا 
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م زّس. هطحلِ زٍ تفصيل هَضز ثحث لطاض هي

ثبقس وِ زضهبًگط فٌَى هؼٌبزضهبًي هبًٌس لصس هتٌبلط، ػسم تَخِ، ًگطـ ؾبظگبضاًِ،  قبهل خلؿبت چْبضم تب زّن هي

ذَاّس زض اضتجبغ ثب ذَيكتي ٍ  ّب هي زّس ٍ اظ آظهَزًي آهَظـ حؿبؼ قسى ثِ هؼٌب ٍ يبفتي هؼٌب زض زضٍى ضًح ضا آهَظـ هي

ط اؾت ايي ثؿتِ زضهبًي زض ًوًَِ ايطاًي ثىبض ثطزُ قس ٍ اػتجبض هحتَاي آى تَؾػ ؾِ زيگطاى اظ آًْب اؾتفبزُ ًوبيٌس. قبيبى شو

 (.18هَضز تبئيس لطاض گطفتِ اؾت ) 2اؾتبز

 هاي پژوهص يافته

ّب  ؼي هَضز ثطضؾي لطاض گطفت. ًرؿت اؼالػبت زهَگطافيه آظهَزًيجبّبي پػٍّف زض زٍ ؾؽح تَصيفي ٍ اؾتٌ يبفتِ

 قَز. ِ هيثطحؿت ؾي ٍ تحصيالت اضائ

 : اؼالػبت زهَگطافيه آظهَزًيْب ثطحؿت ؾي ٍ تحصيالت1خسٍل 

 قبذص
 تحصيالت ؾي

 ليؿبًؽ ٍ ثبالتط زيپلن ٍ فَق زيپلن پبييي تط اظ زيپلن 50-45 45-40 40-35

 4 7 3 5 6 3 فطاٍاًي

 28 50 22 35 43 22 زضصس

ؾبل ٍ ووتطيي آى زض  40-45 ًِ زض زاهٌِ ؾٌيقَز اظ ول حدن ًوًَِ هَضز پػٍّف، ثيكتطيي حدن ًوَ هكبّسُ هي

تط اظ زيپلن  زيپلن ٍ ووتطيي آًْب پبييي ؾبل ٍ ثيكتطيي افطاز حدن ًوًَِ زاضاي تحصيالت زيپلن ٍ فَق 35-40ؾٌي زاهٌِ 

 فطظيِ اٍل: هؼٌبزضهبًي زض وبّف اؾتطؼ ازضان قسُ ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى هؤثط اؾت. ثَزًس.

 تَصيفي ٍ اؾتٌجبؼي فطظيِ اٍل: قبذصْبي 2خسٍل 

 قبذص

 

 هتغيط

زضخِ  اًحطاف اؾتبًساضز هيبًگيي تؼساز

 آظازي

آظهَى 

t 

ؾؽح 

 هؼٌبزاضي
 آظهَى پؽ آظهَى پيف آظهَى پؽ آظهَى پيف آظهَى پؽ آظهَى پيف

اؾتطؼ 

 ازضان قسُ

14 14 26 50/19 71/3 53/2 13 17/7 001/0 

 

زّس، هيعاى تفبظل اؾتطؼ ازضان قسُ آظهَزًيْبي هَضز هؽبلؼِ پيف اظ هؼٌبزضهبًي ٍ  هي ًكبى 2ّوبًؽَضيىِ خسٍل 

قَز تفبظل هحؿَؾي زض هيعاى اؾتطؼ ازضان قسُ پيف  (. هكبّسُ هي26-5/19;5/6ثبقس ) ًوطُ هي 5/6پؽ اظ هؼٌبزضهبًي 

ّوجؿتِ  tايي تفبظل هؼٌبزاض اؾت اظ آظهَى آظهَى ٍ پؽ آظهَى گطٍُ هَضز هؽبلؼِ ٍخَز زاضز. حبل ثطاي ايٌىِ هكبّسُ قَز 

                                                                 
 ًيب، زوتط هطتعي تطذبى . زوتط حؿيي ظاضع، زوتط هديس صفبضي 2
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زضصس  99ثبقس، ثب  هؼٌبزاضي هي   01/0زاضي  ( زض ؾؽح هؼٌي17/7هحبؾجِ قسُ ) tآًدب وِ  اؾتفبزُ قسُ اؾت. اظ 

 ُ اؾت.تَاى ًتيدِ گطفت وِ هؼٌبزضهبًي هَخت وبّف هيعاى اؾتطؼ ازضان قسُ ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى قس اؼويٌبى هي
 

 

 فطظيِ زٍم: هؼٌبزضهبًي زض وبّف ًباهيسي ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى هؤثط اؾت.
 

 : قبذصْبي تَصيفي ٍ اؾتٌجبؼي فطظيِ زٍم3خسٍل 

 قبذص

 هتغيط

زضخِ  اًحطاف اؾتبًساضز هيبًگيي تؼساز

 آظازي
 tآظهَى 

ؾؽح 

 آظهَى پؽ آظهَى پيف آظهَى پؽ آظهَى پيف آظهَى پؽ آظهَى پيف هؼٌبزاضي

 001/0 34/6 13 05/2 35/2 12 14/16 14 14 ًباهيسي

 

زّس، هيعاى تفبظل ًباهيسي  ًكبى هي 3خسٍل 

آظهَزًيْبي هَضز هؽبلؼِ پيف اظ هؼٌبزضهبًي ٍ پؽ اظ 

(. 14/16-12;14/4ثبقس. ) ًوطُ هي 14/4هؼٌبزضهبًي 

قَز تفبظل هحؿَؾي زض هيعاى ًباهيسي پيف  هكبّسُ هي

ظهَى گطٍُ هَضز هؽبلؼِ ٍخَز ز اضز. حبل آظهَى ٍ پؽ آ

ثطاي ايٌىِ هكبّسُ قَز ايي تفبظل هؼٌبزاض اؾت، اظ 

هحبؾجِ  tّوجؿتِ اؾتفبزُ قسُ اؾت. اظ آًدب وِ  tآظهَى 

هؼٌبزاض اؾت، ثٌبثطايي   01/0( زض ؾؽح 34/6قسُ )

تَاى ًتيدِ گطفت وِ هؼٌبزضهبًي  زضصس اؼويٌبى هي 99ثب 

ّف ًباهيسي ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى قسُ هَخت وب

 اؾت. 

زّس، هيعاى تفبظل ًباهيسي آظهَزًيْبي  ًكبى هي 3خسٍل 

هَضز هؽبلؼِ پيف اظ هؼٌبزضهبًي ٍ پؽ اظ هؼٌبزضهبًي 

قَز  (. هكبّسُ هي14/16-12;14/4ثبقس. ) ًوطُ هي 14/4

تفبظل هحؿَؾي زض هيعاى ًباهيسي پيف آظهَى ٍ پؽ 

ز هؽبلؼِ ٍخَز ز اضز. حبل ثطاي ايٌىِ آظهَى گطٍُ هَض

ّوجؿتِ  tهكبّسُ قَز ايي تفبظل هؼٌبزاض اؾت، اظ آظهَى 

( زض 34/6هحبؾجِ قسُ ) tاؾتفبزُ قسُ اؾت. اظ آًدب وِ 

زضصس  99هؼٌبزاض اؾت، ثٌبثطايي ثب   01/0ؾؽح 

تَاى ًتيدِ گطفت وِ هؼٌبزضهبًي هَخت  اؼويٌبى هي

 بى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى قسُ اؾت. وبّف ًباهيسي ظً

 

 بحث

پػٍّف حبظط وَقيسُ اؾت، اثطثركي هؼٌبزضهبًي 

ثط اؾتطؼ ازضان قسُ ٍ ًباهيسي ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى 

پؿتبى ضا هَضز آظهَى لطاض زّس. ًتبيح پػٍّف اظ يه ؾَ 

حبوي اظ آى اؾت، هؼٌبزضهبًي هَخت وبّف اؾتطؼ 

بلؼِ قسُ ٍ اظ ؾَي ازضان قسُ ٍ ًباهيسي ظًبى هَضز هؽ

ّبي ايي پػٍّف ٍ  زيگط هجطّي گطزيس، ثيي يبفتِ

ّبي ثؿيبضي اظ پػٍّكْبي هكبثِ وِ اثطثركي  يبفتِ

هساذلْبي ٍخَزي اظ خولِ هؼٌبزضهبًي ضا زضوبّف 

قٌبذتي ثَيػُ افؿطزگي، ًباهيسي ٍ اؾتطؼ  ًكبًگبى ضٍاى

 ازضان قسُ ضا هَضز ثطضؾي لطاض زازًس، ّوگطائي ٍخَز زاضز

(20 ،21 ،22  ٍ23.) 

تَاى گفت،  ّبي پػٍّف حبظط هي زض تجييي يبفتِ

افطاز هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى ثِ ػلت آگبّي اظ اثتال ثِ 

ثيوبضي ؾطؼبى ٍ ثسًجبل آى ػَاضض زضهبًْبي ؼجي 

زازى هَّب ٍ ػعَي اظ ثسى وِ ًوبز ظى  ّوبًٌس اظ زؾت

، قٌبذتي ثبقس، زچبض آقفتگي ضٍاى ثَزى ٍ هبزضثَزى هي

(. زض 7ٍ  6ؾتيع زضًٍي ٍ احؿبؾبت زضهبًسگي هي قًَس )

چٌيي قطايؽي ايي گًَِ ثيوبضاى اهيس ثِ آيٌسُ ضا اظ زؾت 

ّبي گطٍّي، ذَز ضا اظ لصت  زازُ ٍ ثب اختٌبة اظ فؼبليت

ضٍاثػ اختوبػي هحطٍم ؾبذتِ ٍ افطازي هٌعٍي ٍ زضذَز 

(، اؾتطيَؼ ٍ تيلَض 1985قًَس. فطاًىل ) فطٍضفتِ هي

( ٍ ؼطفساضاى هؼٌبزضهبًي زض هَضز ايي گًَِ ثيوبضاى 2009)

ثطايي ثبٍضًس، زضهبًْبي ٍخَزي اظ خولِ هؼٌبزضهبًي يه 

ضٍـ زضهبًي هؤثط ثطاي گكَزى زضّبي خسيس زض هؿيط 

وبهيبثي ٍ ضّبيي اظ پَچي، ًباهيسي ٍ اظذَزثبذتگي زض ايي 

ثبقس. زضهبًگط ٍخَزي ثب ضٍقْبي افعايف  ثيوبضاى هي

ٍ پطؾكْبئي اظ ثيوبضاى زضثبضُ هؼٌب ٍ ّسف ظًسگي،  آگبّي

فىط آًْب ضا ثِ چبلف وكيسُ، ًيطٍي اًگيعقي، 

پصيطي، حؽ چبلكگطي ٍ  ٍضظقي، هؿؤليت ػكك

وٌس ثب احؿبؼ  پصيطي آًْب ضا فؼبل وطزُ ٍ ؾؼي هي وٌتطل

هؼٌب، ًگطـ ؾبظگبضاًِ ٍ ضٍاثػ هؼٌبزاضي وِ زض ظًسگي 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
59

40
6.

13
90

.4
.4

.4
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

bd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               6 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359406.1390.4.4.4.7
https://ijbd.ir/article-1-250-fa.html


  0931زمستان            ... مرتضي ترخان

 

اظ ووٌس احؿبؾبت زضهبًسگي ٍ  وٌس، آًْب ضا آًبى ايدبز هي

ؾتيعزضهبًي وِ هحصَل قطايػ غيطلبثل اختٌبة اؾت، 

 (.21، 13ضّبيي زّس )

ّبي پػٍّف حبظط زض تؽبثك ثب پػٍّف  يبفتِ

زّس، زضهبًْبي  ( ًكبى هي2007ضٍؾوي، والضن ٍ ًٍسض )

ٍخَزي ثب تعضيك ضٍاثػ ٍ ًگطـ هؼٌبزاض زض گؿتطُ ظًسگي 

بى، ًِ تٌْب ثبػث اظ ثيي ضفتي ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿت

تطؼ، ًباهيسي ٍ اؾتطؼ ازضان قسُ گطزيسُ اؾت، ثلىِ 

هَخجبت افعايف آگبّي ثِ ذَيكتي، آضاهف زضًٍي ٍ 

ذَزوبضآهسي ضا فطاّن ؾبذتِ اؾت. زض چٌيي قطايؽي 

افطاز ٍظؼيت تْسيسوٌٌسُ ظًسگي ضا ثِ قىل ًباهيساًِ، 

پيف اظ آًىِ  وٌٌس ٍ غيطلبثل زفبع ٍ اختٌبة ازضان ًوي

تَاًس ثط آى قطايػ وٌتطل  تؿلين قطايػ هَخَز قًَس، هي

 (.26ٍ28زاقتِ ثبقٌس )

ّبي ايي پػٍّف هبضقبل  زض ّوؿَئي ثب يبفتِ

( ثط ايي ثبٍض اؾت، ٍلتي افطاز ثب ثيوبضيْبي ًبػالج ٍ 2009)

ّسفي،  قًَس، احؿبؼ پَچي، ثي غيطلبثل اختٌبة هَاخِ هي

وٌٌس ٍ اظ آًدب وِ  هبًسگي هياًعٍاؼلجي، ؼطزقسگي ٍ زض

ًباهيسي ٍ   ضيعي زض ظًسگي ًساضًس، يأؼ، ّيچ ّسف ٍ ثطًبهِ

گيطز.  ذالصِ اظؽطاة هطي توبم ٍخَز آًْب ضا زضثطهي

ثطاي ايٌگًَِ ثيوبضاى ثْتطيي هساذلِ ضٍاى قٌبذتي، 

ثبقس. چطا ايٌىِ زض ايي زضهبًْب، افطاز  زضهبًْبي ٍخَزي هي

وٌٌس، ثِ ًساي ٍخساى  ٌس، فىط هيثِ هبٍضاي آًچِ وِ ّؿت

وِ ضاٌّوبي زضًٍي آًْب ثطاي هؼٌبخَيي اؾت، تَخِ 

ّب ٍ هيساى زيس فىطي آًْب گؿتطـ پيسا  وٌٌس، افك هي

وٌس. زض چٌيي قطايؽي افطاز ثبضّبيي اظ چٌگبل شٌّي ٍ  هي

وٌٌس ثلىِ هبًغ  ؾتيع زضًٍي ًِ تٌْب احؿبؼ آضاهف هي

(. زض ّوگطائي ثب 15قًَس ) پيكطفت ثيوبضي ذَز هي

تحميمبت فَق، ًتبيح پػٍّف حبظط حبوي اظ آى اؾت 

ثركيسى ثِ ظًسگي اظ ؼطيك  فٌَى هؼٌبزضهبًي ثب ػيٌيت

ثركيسى ثِ ذَز ٍ ضّبئي اظ احؿبؾبت زضهبًسگي  هؼٌَيت

زض ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى ًِ تٌْب ثبػث وبّف 

ًباهيسي ٍ اؾتطؼ ازضان قسُ آًْب گطزيسُ اؾت ثلىِ 

آٍضي آًْب فطاّن  َخجبت اهيس ثِ آيٌسُ قبزهبًي ٍ تبةه

 (.27ؾبذتِ اؾت )

زض هدوَع يبفتِ ّبي پػٍّف حبظط تطخوبى ايي 

ٍالؼيت اؾت، ضٍـ هؼٌبزضهبًي ثب اؾتفبزُ اظ فًٌَي 

ّوچَى لصس هتٌبلط، تَخِ ظزايي، ًگطـ ؾبظگبضاًِ ٍ 

قسى ثِ هؼٌب زض ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى  حؿبؼ

س، ايٌگًَِ ثيوبضاى ثدبي ايٌىِ هغلَة قطايػ هَخت گطزي

ثحطاًي ذَز گطزًس، تالـ ًوبيٌس ثب احؿبؼ هؿئَليت ٍ 

آظازي اًسيكِ ٍاضازُ، ثطاي تغييط يب غلجِ ثط قطايػ ثحطاًي 

ثِ اًگيعُ لَي زؾت يبثٌس. زض چٌيي قطايؽي ايٌگًَِ افطاز 

ًِ تٌْب تؿلين ؾطًَقت ٍ قطايػ غيطلبثل اختٌبة ذَز 

س ثلىِ ثط اػتوبز ثِ ًفؽ، ذَزوبضآهسي، قبيؿتگي قًَ ًوي

قَز. ايي  آٍضي ٍ قبزهبًي آًْب افعٍزُ هي قٌبذتي، تبة

هْن ثِ ًَثِ ذَز، هَخجبت وبّف افؿطزگي، ًباهيسي ٍ 

 ؾبظز.  اؾتطؼ ازضان قسُ آًْب ضا فطاّن هي
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زاًين ظًبى هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى ثِ ػلت ًَع  هي     

اي اظ ؾطذَضزگي  ػَاضض زضهبًْبي ؼجي زض ّبلِثيوبضي ٍ 

ضٍاًي، ثيعاضي اظ ظًسگي، احؿبؾبت زضهبًسگي، ًباهيسي ثِ 

گيطًس. لؽؼبً  آيٌسُ ٍ ثبالذطُ اظؽطاة هطي لطاض هي

قٌبذتي اظ خولِ هؼٌبزضهبًي زض وٌبض  هساذالت ضٍاى

زضهبًْبي ؼجي ثب هدْعًوَزى ؾبذتبض ضٍاًي ايٌگًَِ افطاز 

پصيطي ٍ چبلكگطي،  هؿؤليت پصيطي، وٌتطلّبي  ثِ هْبضت

تط ؾبظز.  تَاًس قطايػ ثحطاًي ضا ثطاي آًْب لبثل تحول هي

ّبي ايي پػٍّف، پيكٌْبز  ثٌبثطايي ثب تَخِ ثِ يبفتِ

قَز ثِ هٌظَض اضتمبي ؾالهت ضٍاًي ٍ پيكگيطي اظ ثطٍظ  هي

آٍضي، همبٍهت ٍ  پطيكبًيْبي ضٍاى قٌبذتي ٍ ايدبز تبة

آيٌسُ زض ايي گًَِ ثيوبضاى، ّوگبم ثب ًگطـ هثجت ثِ 

قٌبذتي ثَيػُ هؼٌبزضهبًي  زضهبًْبي ؼجي اظ هساذالت ضٍاى

 اؾتفبزُ گطزز.

تطيي هحسٍزيت ايي پػٍّف فمساى گطٍُ وٌتطل  هْن

ثَزُ اؾت. اظ آًدب وِ ؼطح تحميك ايي پػٍّف يه 

اهىبى  پؽ آظهَى ثَزُ اؾت، -آظهَى گطٍّي اظ ًَع پيف

ل ٍخَز ًساقت. لؽؼبً اؾتفبزُ اظ ؼطح همبيؿِ گطٍُ وٌتط

پؽ آظهَى ثب گطٍُ وٌتطل  -زٍ گطٍّي اظ ًَع پيف آظهَى

ّب اضائِ  تَاًس تصَيط ظيجبتطي اظ ًتبيح ايي گًَِ پػٍّف هي

قَز، پػٍّكگطاى ايي ضٍـ زضهبًي ضا  زّس. لصا پيكٌْبز هي

ثب اؾتفبزُ اظ ؼطح زٍ گطٍّي زض هَضز ًكبًگبى 

هجتال ثِ ؾطؼبى پؿتبى ٍ زيگط  قٌبذتي ثيوبضاى ضٍاى

 ّب ثىبض گيطًس.ؾطؼبى
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