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، جِؼان، ایؼانظتاظتایی غالىَ داٌكگاه ،ىكاوره گؼوه اؿحادیار  

کبظویبى سویِ  

جِؼان، ایؼان ،ظتاظتایی غالىَ داٌكگاه ،ىكاوره گؼوهاؿحادیار  

 

 چکیذُ

 ،یاز ةػغ رواٌكنٍاظح ًیُيچٍ یغهي یىعؼح قغه اؿث کَ ةَ زٍتَ ُا یاز ؿالىح یغجؼیىفِّم زغ یزٌغگ ثیفیاىؼوزه ةِتّد ک

 .ؼدینگ یكؼار ٌين یاةیىّرد ارز یکي ی. ةؼ ظالف گػقحَ فلط از زٍتَ ُاقّدیىؼةّط ى یو ؿالىح یزـي ،یغيهکؼد ،یازحياغ

 ثینفیو از آن ىِو جنؼ ک یةؼ ؿتک زٌغگ ویجني ًیفؼزٌغان اؿث. چؼا کَ ا غاددر ىّرد جػ یؼیگ ویجني یظاٌّادگ عیاز وكا یکی

جنک  ًی. زاىػنَ ىنّرد پنژوُف زوزنقّد یاؿحفاده ى یاز روش ُيتـحگ دؼ اؿث. ةا جّزَ ةَ ىّضّع پژوُف،ظاٌّار ىّ یزٌغگ

ُغفيٍنغ و در دؿنحؼس ةنا  منّرتةنَ  یؼیگ پژوُف ٌيٌَّ ًیاز دو فؼزٌغ ىٍعلَ ُفث قِؼ جِؼان ةّد. در ا فیا ةة ؽیفؼزٌغ و ٌ

 یو ظتلات اكحناد یهیؿعّح جضن ً،یاز دو فؼزٌغ ؿٍ فیةا ة ًیجک فؼزٌغ و زوز ًیکَ زوز یصغاکذؼ جٍّع اٌسام قغ؛ ةَ ظّر

ٌفنؼ ةنَ غٍنّان  300 ؽی. در پژوُف ىا ٌةاقغ یؿاده ى یش جنادفرو یؼیىعحهف اٌحعاب ظّاٍُغ قغ. روش ٌيٌَّ گ یو ازحياغ

 ثینفیؿنٍسف ک یاةنؽار ةنؼا ًیجؼ و پؼاؿنحفاده ًیىكِّرجؼ (SF-36) یؿّان 36 یزٌغگ ثیفی. پؼؿكٍاىَ کغٌغٌيٌَّ اٌحعاب ق

 ریٌحنا .کنؼدیوده پنژوُف از آن اؿنحفا ًیندر ا ؽین.کَ ىنا ٌو ىّرد جاییغ دفحؼ ىضهی ةِغاقث زِاٌی در اةؼان اؿٍَ اؿث یزٌغگ

دو  ؼُن یةنا جػنغاد فؼزٌنغان ةنؼا یوکارکؼد ازحياغ یؿالىث غيّى ،یساٌیُ یـحیةِؽ ،یکارکؼد زـي ًیآزىّن ٌكان داد کَ ة

راةعنَ  ًینو جػغاد فؼزٌغان راةعَ وزّد دارد و انتحَ ا یکارکؼد زـي ًیپژوُف ىا ٌكان داد کَ ة ریگؼوه راةعَ ةؼكؼار اؿث. ٌحا

 . از چٍغ فؼزٌغ ةؼكؼار ةّده اؿث فیةا ة ًیک فؼزٌغ و ُو زوزج ًیزوز ًیُو در ة
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 هقذهِ . 1

 جّزنَ ىنّرد گٌّناگّن مٍایع و کاال جّنیغ افؽایف ةا قغن مٍػحی دوران در اةحغا کَ اؿث ىـائهی زيهَ از زٌغگی کیفیث

. آورد فنؼاُو را قِؼ کالن ةَ ةؽرگ قِؼُای جتغیم ىّزتات مٍایع و ؿؼىایَ جيؼکؽ و زيػیث افؽایف واكع در. گؼفث كؼار

 جنّان ىنی ُا پغیغه ایً زيهَ از. قغ زّاىع در فؼاواٌی اٌـاٌی و ىضیعی زیـث ُایه پغیغ ّزتاتى جضّالت و جغییؼ ایً

 ةكنؼیث ةؼای ٌیؽ رواٌی اؿحؼس چّن دیگؼی ىكکالت روٌغ ایً اداىَ ةا. کؼد اقاره زیـث ىضیط جعؼیب و ُّا آنّدگی ةَ

 اةحنغا زٌغگی کیفیث صّزه ىضللان .گؼفث كؼار داٌكيٍغان جّزَ ىّرد زٌغگی کیفیث کَ ةّد دالیم ایً ةَ. قغ ؿاز ىـانَ

 صاضنؼ صنال در اىنا. 1(188:1985 ، فیكنؼ و قّؿنهؼ) کؼدٌنغ اٌحعناب ظّد ُغف زاىػَ غٍّان ةَ را ةیياران و ؿانيٍغان

 در ىعنّمناً زٌنغگی کیفینث اةػناد ةؼرؿنی ىینان ایً در. گیؼد ىی ةؼ در را ىؼدم جياىی و رفحَ فؼاجؼ ىّضّع ایً گـحؼه

                              اؿث.                                                                                                                          اُيیث صائؽ ةـیار ظاٌّادگی زٌغگی و رواٌی ىثؿال صّزه

 صاضنؼ كنؼن در اىنا ؛اؿث ةّده رفاُی و اكحنادی ىـائم ةَ ٌاظؼ ةیكحؼ گػقحَ در زٌغگی کیفیث کَ رؿغ ىی ٌظؼ ةَ

 ُيچٍنیً و زـنيی و رواٌنی ُنای ةیيناری ةاالی آىار کَ چؼا. اؿث گؼفحَ ظّد ةَ اٌـاٌی ؿّی و ؿيث ةیكحؼ روٌغ ایً

صنا  ) اؿنث قغه ةكؼی  زّاىع گیؼ گؼیتان اؿث آن غّارض و قغن مٍػحی از ٌاقی ُيَ و ُيَ کَ ظاٌّادگی ىكکالت

 (.                 108:2001 ، یّؿفی

فِّم و ؿنایؼ ىفناُیو آٌچَ در راةعَ ةا ایً ىفِّم اُيیث دارد ایً اؿث کَ ةحّان ارجتاط ىٍعلی و درؿحی ةیً ایً ى      

، رضایث از زٌغگی و اىیغ ةؼ كؼار کؼد و در غیً صال ةیً ایً ىفِنّم و ىفناُیو یناد قنغه ؿالىث ةّدن ،ىذم ظّب ةّدن

ُنای داٌٍغ کنَ اینً ىفِنّم ُنو زٍتنَكائم قغ اغهب ىضللان اىحیاز و كّت ایً ىفِّم را در ایً ىی ةحّان جيییؽ و جفاوت

و از ظؼفی در غیً صال کَ یک ىفِّم ٌظؼی اؿث آن را یک ىفِنّم غيهنی  گیؼدىیُای ىٍفی را در ةؼىذتث و ُو زٍتَ

ای داىٍنَ آن را کنافی و غنغه ٍغ ةَ ظّری کَ غنغهداٌٍغ. افؼاد در راةعَ ةا داىٍَ کیفیث زٌغگی دچار اظحالف ُـحٌیؽ ىی

 در گینؼیجننيیو ظناٌّادگی زٌغگی ىِو وكایع از یکی .2(19:1985دیگؼی ىػحلغ ةَ ىضغودیث داىٍَ آن ُـحٍغ)کاىیٍؽ،

 اینً در و  اؿث ىّدؼ ظاٌّار زٌغگی کیفیث جؼ ىِو آن از و  زٌغگی ؿتک ةؼ جنيیو ایً کَ چؼا. اؿث فؼزٌغان جػغاد ىّرد

 زـنيی و ازحيناغی رواٌنی، ؿنالىث ةنؼ جادیؼی چَ فؼزٌغان جػغاد افؽایف کَ اؿث ایً کٍغ ىی زهّه جؼ ىِو آٌچَ انىی

 رفاُی و اكحنادی اةػاد ةضخ در کَ ةّدٌغ ُاییقاظل ُيّاره فؼزٌغان جػغاد ةضخ در کیفیث و کيیث دارد فؼزٌغان ؿایؼ

                                                                                                                                                                                                           (.    188:2003ىِؼةاٌی،) ُـحٍغ ىعؼح ُو زٌغگی کیفیث

 غهينی ُنای زٍتنَ  ةنَ  کنَ اؿنث قنغه ىعنؼح ؿنالىحی از زغیغجؼی ىفِّم غٍّان ةَ زٌغگی کیفیث ةِتّد اىؼوزه  

 زٍتنَ از فلنط گػقنحَ ظنالف ةؼ. ىی،قّد ىؼةّط ؿالىحی و زـيی غيهکؼدی، ازحياغی، رواٌكٍاظحی، ةػغ يچٍیً  ازُ

 .3( 141:2003وار،) گیؼد ٌيی كؼار ارزیاةی ىّرد   کيی ُای

 اظنحالالت ىّزنب ُينّاره فؼزٌنغی جنک َک اؿث ایً اؿث قغه ىػهّم و ىكعل رواٌكٍاؿی جضلیلات در کَ آٌچَ

 ؿنازی درون و ؿنازی ةنؼون جّاٌایی فلغان ةَ جّان ىی زيهَ از قّد ىی ٌّزّاٌان و کّدکان ةیً در ٌاگّاری ةػضاً و رواٌی
                                                             

1- schuessler, K. F.  fisherg. A 
2 -Cummins 

3-Ware 
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 اؿنث قنغه دینغه ةـنیار ٌاىتؼدگنان ةنیً در ٌیؽ ُیساٌی و رفحاری ىـائم صّزه در ٌاپایغاری. کؼد اقاره فؼزٌغان جک در

     .                                                                                                                            (18:1393اصيغی، و ظِياؿیان ،ؿاظّریان)

 اؿنیرواٌكٍ نضاظ ةَ اؿث قغه ىّزب را دیگؼی ىـائم ىا اىؼوز روزگار در ٌّغی ةَ ٌیؽ ةیكحؼ فؼزٌغان دیگؼ ؿّی از

 چٍنغ ُنای ظناٌّاده فؼزٌنغان از ةـنیاری اؿنث قغه دیغه زيهَ آن از کَ دارد ٌیؽ ازحياغی ُای زٍتَ یلیً ةَ انتحَ کَ

 ضنغ رفحارُنای ُيچٍنیً و ؿنهّك اظنحالل چنّن ازحيناغی رواٌنی اظنحالالت دچار وانغیٍی ٌظارت ٌتّد دنیم ةَ فؼزٌغ

 .(28:1390غؽیؽی،) اٌغ قغه ازحياغی

 و کينی ىـئهَ ىّرد در چٍغگاٌَ ىضحّایی اؿحعؼا  ةاقغ فایغه ةَ ىفیغ آٌچَ قؼایط ایً در کَ رؿغ ىی ٌظؼ ةَ صال

 اؿنث ازحيناغی و رواٌنی ُای قاظل ُيان کَ ىّرد ایً ىضحّایی صّزه ةَ جّزَ صال غیً در ُو و فؼزٌغآوری زيػیحی

                                                                                                  ةاقغ.                    رؿان یاری ىضّری چٍغ ریؽی ةؼٌاىَ در جّاٌغ ىی کَ

 کنَ اؿنث وزِنی چٍغ صال درغیً و زاىع فؼایٍغی واكع در و ةاقغ ىی ىحٍّغی و ةػغی چٍغ ىفِّم زٌغگی کیفیث

 و ازحيناغی جػناىالت اؿنحلالل، رواٌنی، ػیثوضن اكحننادی، وضػیث زـيی، ؿالىث ىاٌٍغ افؼاد زٌغگی از ىعحهفی اةػاد

 دُنَ از ةػنغ ةعننّص اظینؼ ۀدُن در. گینؼد ةؼىنی در قنّد ىی آن از کَ جػؼیفی ةؼصـب را اغحلادات و ةاورُا ىضیعی،

 ُناروش از یکنی جّاٌتعكنی و ازحيناغی رفاُی، ةِغاقحی، ُای ةؼٌاىَ ارزیاةی در ىِو ةـیار ُای قاظل از یکی ،1990

 .                                                                                     (5: 2011کّرٌؼ نیً و ةٌّغ زان) اؿث زٌغگی کیفیث ارزیاةی، ارزش ةا و ىػحتؼ ؿٍسف، كاةم وىػیارُای

 ثزيػین و اؿنث کناُف درصال روز ةَ روز زيػیحی ُای قاظل کَ ایً و ایؼان روزُای ایً ازحياغی ُای واكػیث

 کكنّر آیٍنغه ةنؼای و اؿنث ىعنؼح زغی ٌگؼاٌی یک غٍّان ةَ ُـحٍغ قغن پیؼ صال در قِؼُا در ىعنّما کاری فػال

 کاُف روٌغ اؿث كتم دَُ ی دو ةؼای کَ ایً رغو غهی انِی ؿیف ىعانػَ در(. 17:1370انِی، ؿیف) اؿث آىیؽ ىعاظؼه

 فؼزٌنغان جػنغاد افنؽایف کنَ اؿث ىعؼح ُو ىـانَ یًا ظؼفی از انتحَ. اؿث قغه ةیان زغی ظعؼ یک غٍّان ةَ زيػیث

 ىی ٌظؼ ةَ ىتِو کيی زوزیً زٌغگی کیفیث ةؼ ادؼش اىا دُغ ىی ةِتّد را کالن اكحنادی و زيػیحی ُای قاظل گؼچَ

  ٌفنؾ ةنَ اغحيناد افنؽایف ىّزنب فؼزٌغان جػغاد افؽایف کَ اٌغ کؼده ةؼرؿی و اؿث قغه اٌسام ُایی پژوُف انتحَ. رؿغ

 قنغه اقناره جضنیالت و زوزیً اقحغال چّن  ُو اؿاؿی ُای قاظل ةَ ُو پژوُف ُيان در انتحَ.  اؿث قغه ىادران

                                اؿث.                                                                             ةّده آٌان زٌغگی کیفیث و ىادران ةَ ٌاظؼ ةیكحؼ کَ اؿث

 اکٌّّىیـنث ىسهَ گؽارش ةَ  کَ اؿث ایً داٌیو ىی ایؼان در زٌغگی کیفیث قاظل ةا راةعَ در کَ ىّاردی زيهَ از

 کنَ ای ٌينؼه و اؿنث ظاورىیاٌنَ ُنای کكنّر درةیً 15 کكّر و زِان کكّرُای ةیً در 88 کكّر ایؼان 2005 ؿال در

. دارد را ٌينؼه ةاالجؼیً 333/8 قاظل ةا ایؼنٍغ ّریزيِ زِان ُای کكّر ىیان در و اؿث 343/5 اؿث کؼده کـب ایؼان

 ةِحنؼ اینؼان وضنػیث اؿنث ٌؽدیک زـو و روان ؿالىث صّزه ةَ ةیكحؼ کَ قعل زٌغگی کیفیث قاظل ةا راةعَ در اىا

 گفحنَ. دارد كؼار ٌعـث زایگاه در 015/8 ٌيؼه ةا نّکؽاىتّرگ ُو زِان در و 630/7 ٌيؼه ةا دارد كؼار 65 رجتَ در و اؿث

 اداره)  اؿننث ایننؼان در فؼزٌننغ و ظنناٌّاده ویننژه زایگنناه دنیننم ةننَ  قنناظل ایننً در ىننا  ةِحننؼ زایگنناه ایننً قننّد ىننی

                                                                                                                                                                                     .(2341392ؿالىث،
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 دُی آىار ىؼکؽ ةَ ىؼازػَ ةا کَ اؿث ایً داٌیو ىی ایؼاٌی زوزیً ةیً در فؼزٌغان جػغاد آىار ةا راةعَ در ُيچٍیً

 فؼزٌغ ةغون ٌیؽ درمغ 14 و فؼزٌغ جک ایؼاٌی ُای ظاٌّاده از درمغ 19 کَ اؿث قؼح ةغیً 1395 ؿال در اصّال دتث

 4 گػقحَ ؿال در ىغت ُيیً ةَ ٌـتث ؿال اول ىاَُ 6 در  ىلعػی صغودی جا و ٌـتی رقغ دٌتال ةَ حَانت کَ ُـحٍغ

 مفؼ ؿيث ،ةَ آیٍغه ؿال 25 در کَ اؿث ایً اؿث کؼده زیاد را ُا ٌگؼاٌی آٌچَ ونی. اؿث قغه دیغه افؽایف درمغ

 داقث.   ظّاُغ جيایم

 اینً اؿث داده قکم را پژوُف ایً ىـئهَ و اؿث اُيیث صائؽ و اؿث ٌكغه ةؼرؿی كتهی جضلیلات در کَ ىّردی اىا

 داظنم در فؼٍُگنی و دیٍنی ُنای ارزش ةنؼ ىتحٍنی و ىهی جضلیق یک كانب در زٌغگی کیفیث ُای قاظل اوالً کَ اؿث

 و کنافی جضلینق دارٌغ فؼزٌغ دو از ةیف کَ زوزیٍی ةا راةعَ در داٌیا. ٌیـث دؿث در آن از اظالغی و ٌكغه ةؼرؿی کكّر

 ةنؼای زىیٍنَ اینً در اؿنث ىيکنً کنَ اصحيانی ُای آؿیب ُو و ُا فؼمث  ُو ةؼآیٍغش از جا ٌگؼفحَ قکم ای گـحؼده

 ٌكنغه ةؼرؿنی ٌینؽ فؼزٌنغ جک زوزیً ةا راةعَ در جضلیلات دؿث ایً ظؼفی از. قّد جضهیم و ةؼرؿی قّد صامم زوزیً

 زٍتنَ ةیكحؼ کَ قاظل ٌَ از زٌغگی کیفیث قاظل ؿَ ةَ گؼدد ةؼىی قّد ىی صؾ آن ظال کَ ُو دیگؼی ٌکحَ.  اؿث

 چِنار آن کنَ. قنّد واكع ىفیغ غهيی نضاظ ةَ ةیكحؼ زوزیً ةیً ةؼرؿی در ىی جّاٌغ و دارد ازحياغی و ظاٌّادگی رواٌی،

 ىحلاةنم ادنؼات دارای انتحنَ کنَ  قنغهی اىٍینث و ازحياغی زٌغگی ظاٌّادگی، زٌغگی ؿالىحی، :از ُـحٍغ غتارت قاظل

 در ظناٌّادگی و ازحيناغی زٌنغگی ٌضنّه ُيچٍنیً و زـنيی و رواٌنی ؿالىحی از ای غيغه ةعف کَ زا آن از و ُـحٍغ

ةَ ظّر کهی زىاٌی کنَ کنارکؼد زـنيی را ةؼرؿنی َ ُؼچٍغ ُيچٍان ک گیؼد. ىی قکم ُيكیؼان ىیان در و ىتغا ظاٌّاده

ُنا اینً اؿنث کنَ افنؼاد چنَ  آن زِنثُـحیو یکنی ار ی در دو زِث در صال صؼکث ی کیفیث زٌغگکٍیو در صّزهىی

جنّری از کارکؼد زـيی ظّد دارٌغ و یکی از زِث ُا ایً اؿث کَ در واكػیث زٌغگی چنَ جّاٌنایی دارٌنغ پنؾ ىنا ینک 

جنّر از کارکؼد زـيی داریو و یک غيهکؼد ىتحٍی ةؼ ٌحایر غیٍی از کارکؼد زـيی ظّاُیو داقث.کَ صال اگؼ ةعنّاُیو 

جّان گفث کَ اگؼ ىیان ایً جننّر و غيهکنؼد غیٍنی فامنهَ ایً ىّرد را ةؼرؿی و جضهیم کٍیو ىیاز زِث رواٌكٍاؿی ٌیؽ 

 (.  ؿنالىث:18:2011ای ظّاُغ گػاقث. )صازی یّؿنفی، زیاد قّد ةَ نضاظ رواٌی ادؼات آؿیب زای فؼاواٌی از ظّد ةَ ز

 ٌكناٌَ 6 و ازحيناغی ةِؽیـنحی ةنا ىنؼجتط ٌكناٌَ 5 ُیسناٌی ةِؽیـحی ةا ىؼجتط ٌكاٌَ 2 کَ اؿث ٌكاٌَ 13 دارای رواٌی

 دارای و. اؿنث فؼد اؿحػغادُای جيام یافحً كاةهیث ىػٍای ةَ رواٌكٍاظحی ةِؽیـحی. اؿث رواٌكٍاظحی ةِؽیـحی ةا ىؼجتط

 داقنحً) قعننی رقغ -2...(  و فؼد پیؼاىّن ىضیط ىغیؼیث در جّاٌایی و قایـحگی اصـاس) ظّدىعحاری -1 ُای ىّنفَ

( زٌنغگی در ُنغف داقنحً) زٌغگی در ُغفيٍغی -4...(  و گؼم رواةط داقحً) دیگؼان ةا ىذتث رواةط -3..( . و ىغاوم رقغ

 و ىٍاؿنب ىضیعی ایساد و اٌحعاب جّاٌایی) ىضیط ةؼ جـهط -6...(  و ظّد ةَ ٌـتث ىذتث ٌگؼش داقحً) ظّد پػیؼش -5

 زٍتَ ُو کَ را ةِؽیـحی از کاىهی و زاىع ىفِّم و دهکؼ جؼکیب ةاُو را ةِؽیـحی ٌّع ؿَ ایً ؿالىث، ىغل. ةاقغ ىی...( 

 گینؼد، ىی ةنؼ در را رواٌنی ؿنالىث( ازحيناغی و رواٌكٍاظحی ةِؽیـحی) کارکؼدی زٍتَ ُو و( ُیساٌی ةِؽیـحی) غاظفی

                                                                                                                                                                              (.  48:1390، ةكارت و ةؽازیان.)آورد ىی وزّد ةَ
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 جغیینؼ ُا ظاٌّده ٌگؼقی و ارزقی قؼایط کَ اؿث ایً اؿث ىعؼح ىا دوران در فؼزٌغی جک ةا راةعَ در کَ غّاىهی از

 جغیینؼات اینً ىّزتنات زنایگؽیً ُنای اٌگینؽه و قنغه جغیینؼ دچار وریپؼ فؼزٌغ و ةاروری ةَ ٌـتث ٌگؼش و اؿث کؼده

 .                                                                                                        (68:1395ؿؼایی، و فؼاُاٌی)  اؿث آورده ةا ةَ را ازحياغی و فؼٍُگی

 زّاىنع در ننػا اؿنث، ؿنعث ةـنیار واژه اینً واصنغ و زاىع جػؼیفی ةَ یافحً دؿث ٌاگّنگّ اةػاد ةّدن دارا غهث ةَ   

 ؿنالىث از ىنی جّاٌنغ ىػناٌی اینً.یافث اةػادش و زٌغگی کیفیث از جّان ىی را ىحفاوجی ةػضا و گٌّاگّن ىػٍاُای ىعحهف

 اینً ةنَ پاؿنط درپنی ىنا صال( 32:1390 ، صـیٍی  ؿیغ. )دُغ زای ظّد در را ازحياغی رواٌی ؿالىحی جا گؼفحَ زـو

 دارد؟   وزّد راةعَ فؼزٌغان  جػغاد و زٌغگی کیفیث ةیً آیا کَ ُـحیو ؿّال

     

 رٍش پصٍّص. 1.1

قّد. جضلیلات ُيتـحگی قاىم کهینَ ةا جّزَ ةَ ىّضّع پژوُف، ةَ ىٍظّر آزىّن فؼضیَ از روش ُيتـحگی اؿحفاده ىی

قنّد. ُای ىعحهف را از ضؼیب ُيتـحگی کكنف ینا جػینیً ىنییً ىحغیؼقّد رواةط ةجضلیلاجی اؿث کَ در آن ؿػی ىی

ُغف روش ُيتـحگی ىعانػَ صغود جغییؼات یک یا چٍغ ىحغیؼ دیگؼ اؿث . ىؽیث غيغه آن ایً اؿث کَ ةَ ىضلق ازازه 

م رفحناری کٍنغ در غهنُّا را ىضاؿتَ ىنیدُغ ىحغیؼُای زیادی را اٌغازه گیؼی کٍغ و ُيؽىان ُيتـحگی درٌی ةیً انىی

دُغ کنَ کٍٍغ. روش ُيتـحگی ةَ ىضلق ازازه ىیغانتا چٍغ ىحغیؼ ةَ ظّر ىكحؼك یک انگّی رفحاری ىػیً را جتییً ىی

اصحيال ارجتاط چٍغ ىحغیؼ را چَ ةَ جٍِایی و چَ ةَ مّرت گؼوُی ةا انگّی رفحناری ىكنعل ىنّرد پنژوُف كنؼار دُنغ 

 فؼزٌغ و  ٌیؽ ةا ةیف از دو فؼزٌغ ىٍعلَ ُفث قِؼ جِؼان اؿث.                                                    زوزیً جک(.  زاىػَ ىّرد پژوُف 58:1392)دالور،

زوزنیً  ةا صغاکذؼ جٍّع اٌسام ظّاُغقغ؛ ةَ ظنّری کنَدر دؿحؼس و  يٍغُغف ةَ مّرتگیؼی در ایً پژوُف ٌيٌَّ

یهی و ظتلات اكحنادی و ازحياغی ىعحهنف اٌحعناب ظّاٍُنغ ؿٍیً، ؿعّح جضنجک فؼزٌغ و زوزیً ةا ةیف از دو فؼزٌغ 

-پػیؼد.روش ٌيٌَّةاقغ. کَ ةا جّزَ ةَ قؼایط ورود ةَ پژوُف اٌسام ىیروش ٌيٌَّ گیؼی ىا روش جنادفی ؿاده ىی قغ.

 (58:1392)دالور،ةاقٍغگیؼی جنادفی ؿاده روقی اؿث کَ اغضای زاىػَ اىکان ىـاوی ةؼای اٌحعاب قغن دارا ىی

 ٌفؼ ذکنؼ کؼدٌنغ. 300ای روقكٍاؿان ةِحؼیً صسو ٌيٌَّ رىّرد صسو ٌيٌَّ ٌیؽ در جضلیلات ُيتـحگی و یا راةعَد 

       ٌفؼ ةَ غٍّان ٌيٌَّ اٌحعاب قغٌغ.                                                                          300.در پژوُف ىا ٌیؽ (58:1392)دالور،

جنؼیً اةنؽار ةنؼای ؿنٍسف کیفینث زٌنغگی ( ىكِّرجؼیً و پؼاؿنحفادهSF-36ؿّانی ) 36فیث زٌغگی پؼؿكٍاىَ کی

ؿنّال  36( دارای SF-36ؿنّانی ) 36پؼؿكٍاىَ کیفینث زٌنغگی کٍیو. کَ ىا ٌیؽ در ایً پژوُف از آن اؿحفاده ىیاؿث.

ُنای اینً پؼؿكنٍاىَ زیؼىلیناسىاده اؿث.  10جا  2اؿث و از ُكث ىلیاس جكکیم قغه اؿث کَ ُؼ ىلیاس ىحكکم از 

 غتارجٍغ از:

  (PF)   1زـيی کارکؼد -1

 (RP)   2زـيی ؿالىث ةعاظؼ ٌلف اظحالل -2

                                                             
1-Physical function 

2-Role disorder due to physial health 
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1ُیساٌی ؿالىث ةعاظؼ ٌلف اظحالل  -3
   (RE)  

  (EF)   2ظـحگی/اٌؼژی  -4

             3ُیساٌی ةِؽیـحی -5

4ازحياغی کارکؼد -6
   (SF)  

5درد -7 
   (P)   

6غيّىی ؿالىث -8 
   (GH)  

، اظحالل ٌلف ةعناظؼ ؿنالىث زـنيی (PF)ُای کارکؼد زـو  زيع زیؼىلیاسزیر هقیبض سالهت جسوی:  .1

(RP( درد ،)P ،)  و( ؿالىث غيّىیGH).  

 ، اٌؼژی/ظـنحگی(RE) ُای اظحالل ٌلف ةعاظؼ ؿالىث ُیساٌی زيع زیؼىلیاس: زیرهقیبض سالهت رٍاًی .2

(EF) ةِؽیـحی ُیساٌی ، (EW)یو کارکؼد ازحياغ. (SF) 

 ُای زيػیحی:قاظل 1زغول      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1-Role dysfunction due to emotional health 

2-Energy / Fatigue 

3-Emotional well-being 

4-Social function 

5-the pain 

6- general health 

 جٌسیت تعذاد فرزًذ تحصیالت سي ضغل .3

 دونحی:
89 

 :35جا25
69 

  150جک فؼزٌغ: 113دیپهو:
 ٌفؼ150ىؼد:

 88فؼزٌغ: 3 104نیـاٌؾ:
 ظنّمی:
61 

 :45جا35
81 

 فّق نیـاٌؾ و
 58ىػادنف:

فؼزٌغ و 4
 ةیكحؼ:
62  

 ٌفؼ150زن:
 ةازٌكـحَ:
73 

 :55جا45
79 

 دکحؼی و
 25ىػادنف:

 کم:
300 

 آزاد:
77 

 :65جا55
71 
 کم: 

300 
 کم:
300 

 کم:
300 
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 ُای زيػیحی پؼداظحَ قغه اؿث و ةَ جفکیک زٍـیث،جػغاد فؼزٌغ،جضنیالت،ؿً و قغم آورده قغه اؿث.   ،ةَ قاظل1در زغول

                                                                                                                                          

 ّبی تَصیفییبفتِ. 2

کٍغ کیفیث زٌغگی زوچیً جک فؼزٌغ ةا زوزیً دارای ةیف از دو فؼزٌنغ ای ىلایـَ ىیژوُف کَ ةَ مّرت راةعَدر ایً پ

 داىٍنَ جغیینؼات، قّد.ایً اظالغات قاىم فؼاواٌی،اٌضنؼاف اؿنحاٌغارد،اةحغا اظالغات صامم از ازؼای پؼؿكٍاىَ گؽارش ىی

                                                                                                                                             قّد.                       ىلغار کيیٍَ و پیكیٍَ ىی

                                                                        ُای پژوُف ةؼای زوزیً جک فؼزٌغُای جّمیفی ىحغیؼقاظل :2زغول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُنای پنژوُف ُای جّمیفی )قاىم ىیاٌگیً،اٌضؼاف اؿحاٌغارد، ىلنغار کيیٍنَ و پیكنیٍَ( در ىحغینؼ( قاظل2در زغول)

اظحالل ٌلف ةعاظؼ  ،کارکؼد زـيیکیفیث زٌغگی دارای ُكث زیؼ ىلیاس الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ ىحغیؼ  آورده قغه اؿث.

ؿنالىث  ،درد ،کارکؼد ازحياغی ،ةِؽیـحی ُیساٌی ،اٌؼژی/ظـحگی ،اظحالل ٌلف ةعاظؼ ؿالىث ُیساٌی ،ؿالىث زـيی

 اٌغ. ُا ىّرد جضهیم كؼار گؼفحَةّد کَ در ایً پژوُف ایً زیؼ ىلیاس غيّىی

 

 

 

 اًحراف  کویٌِ پیطیٌِ

 استبًذارد

 ّبهتغیر تعذاد هیبًگیي

 کارکؼد زـيی 300 74/58 24 13 79

اظحالل ٌلف ةعاظؼ ؿالىث  300 44/43 24/3 10 63

 زـيی

اظحالل ٌلف ةعاظؼ ؿالىث  300 55/59 8/41 14 83

 ُیساٌی

 اٌؼژی/ظـحگی 300 25/60 7/21 17 84

 ةِؽیـحی ُیساٌی 300 72/61 7/18 16 91

 کارکؼد ازحياغی 300 78/61 4/26 4 69

 درد 300 44/61 25 8 73

 ؿالىث غيّىی 300 82/53 4/17 11 68
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 ُای پژوُف ةؼای زوزیً دارای ةیف از دو فؼزٌغُای جّمیفی ىحغیؼ: قاظل3زغول 

-اٌضؼاف اؿحاٌغارد، ىلغار کيیٍَ و پیكنیٍَ( در ىحغینؼ ُای جّمیفی )قاىم ىیاٌگیً،قاظل( 3ٌیؽ ىاٌٍغ ) (2در زغول )

                               ُای پژوُف آورده قغه اؿث ىٍحِا ةؼای زوزیً دارای ةیف از دو فؼزٌغ اؿث.                                                          

ظناظؼ ؿنالىث َ اظحالل ٌلف ةن ،کارکؼد زـيیةَ ذکؼ اؿث کَ ىحغیؼ کیفیث زٌغگی دارای ُكث زیؼ ىلیاس الزم 

 ؿالىث غينّىی ،درد ،کارکؼد ازحياغی ،ةِؽیـحی ُیساٌی ،اٌؼژی/ظـحگی ،اظحالل ٌلف ةعاظؼ ؿالىث ُیساٌی ،زـيی

                                                                                                            اٌغ.    ُا ىّرد جضهیم كؼار گؼفحَةّد کَ در ایً پژوُف ایً زیؼ ىلیاس

 ىلیاس را ةؼرؿی کؼدیو کَ غتارت ُـحٍغ از:کارکؼد زـيی و دتات ُیساٌی. 2در ایً پژوُف ٌیؽ ىا 

 

 ّبیبفتِ. 2.1

 ذاى رابطِ ٍجَد دارد. فرزًتعذاد  بیي کبرکرد جسوی ٍ اٍل پصٍّص:فرضیِ

 H0جػغاد  فؼزٌغان راةعَ وزّد ٌغارد. یً کارکؼد زـيی وة -

 H1جػغاد  فؼزٌغان راةعَ وزّد دارد. کارکؼد زـيی وةیً  -

)زوزنیً جنک  جػغاد  فؼزٌغان کارکؼد زـيی وی ىیان جضهیم واریاٌؾ ىغل رگؼؿیٌّی پژوُف ىؼةّط ةَ راةعَ :4زغول 

 فؼزٌغ(

اًحرررررراف  کویٌِ پیطیٌِ

 استبًذارد

 ّبهتغیر تعذاد هیبًگیي

 کارکؼد زـيی 300 94/59 2/23 15 71

ظننحالل ٌلننف ةعنناظؼ ؿننالىث ا 300 44/43 4/3 19 58

 زـيی

اظننحالل ٌلننف ةعنناظؼ ؿننالىث  300 55/54 2/40 18 73

 ُیساٌی

 اٌؼژی/ظـحگی 300 21/63 7/18 15 89

 ةِؽیـحی ُیساٌی 300 62/62 7/14 11 91

 کارکؼد ازحياغی 300 48/61 2/24 8 58

 درد 300 44/66 23 13 77

 ؿالىث غيّىی 300 72/55 4/17 10 68
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 ادغنا چٍنیً جنّانةاقغ،ىیىی 041/0 ةؼاةؼ ىؼةّط آزىّن داری ىػٍی ؿعش گؼدیغ ىالصظَ 6-4 قياره زغول در چٍاٌچَ

 ینا0/ 05 ظعنای ةنا و ةاقنغىی فؼزٌغان  جػغاد و زـيی کارکؼد ىیان یراةعَ  قاىم صاضؼ پژوُف رگؼؿیٌّی ىغل کؼد

 ضنؼیب ةنَ جّزنَ ةنا گنؼددىنی رد منفؼ یفؼضنیَ و جایینغ پژوُف فؼضیَ پؾ ةاقغىی دار ىػٍی 95/0 اظيیٍان ؿعش

 ةاقنغىی 034/0 کم جغییؼات ةَ دو و یک ُایىحغیؼ جّؿط قغه داده جّضیش جغییؼات ٌـتث از اؿث غتارت کَ جكعیل

 .گؼددىی جتییً ىـحلم ىحغیؼ  در جغییؼات جّؿط فؼزٌغ جػغاد جغییؼات  درمغاز 14/3 ٌيّد ةیان جّانىی

)زوزنیً چٍنغ  فؼزٌنغان جػنغاد کارکؼد زـيی وىیان  جضهیم واریاٌؾ ىغل رگؼؿیٌّی پژوُف ىؼةّط ةَ راةعَ :5زغول 

                                                                                      فؼزٌغ(

 

R 
 ضریب

 تطخیض

R2 

 ضریب تطخیص

 تعذیل ضذُ

 

 خطبی استبًذارد

0/188 034/0 026/0 658/8 

 ىٍتع

 جغییؼات

 درزَ

 آزادی

 ىسيّع

 ىؼةػات

 ىیاٌگیً

 ىؼةػات

 

F 
ؿعش ىػٍی  ؿعش اظيیٍان

 داری

 

 رگؼؿیّن

 

2 

 

362/597 172/296 162/3 95/0 041/0 

 088/83 297/17234 148 ةاكیياٌغه

 

H1 

 جاییغ قغ

 

 

 ٌحیسَ آزىّن:

 و ىغل پژوُفیغ فؼضیَ جای
 659/17831 150 کم

 

--------- 

 

 

R 

 ضریب

 تطخیض

R2 

 طخیصضریب ت

 تعذیل ضذُ

 

 خطبی استبًذارد

0/198 054/0 046/0 432/7 

 ىٍتع

 جغییؼات

 درزَ

 آزادی

 ىسيّع

 ىؼةػات

 ىیاٌگیً

 ىؼةػات

 

F 
ؿعش ىػٍی  ؿعش اظيیٍان

 داری

 

 رگؼؿیّن

 

2 

 

512/787 232/267 182/3 95/0 063/0 
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چٍیً ادغا  جّان ىی ةاقغ،ىی 063/0ةؼاةؼ  ىالصظَ گؼدیغ ؿعش ىػٍی داری آزىّن ىؼةّط :5چٍاٌچَ در زغول قياره  

یا ؿعش 0/ 05ةاقغ و ةا ظعای فؼزٌغان ىی جػغادکارکؼد زـيی وىیان  راةعَد ىغل رگؼؿیٌّی پژوُف صاضؼ قاىم کؼ

گؼدد ةا جّزَ ةَ ضؼیب جكعیل کَ ی مفؼ رد ىیپژوُف جاییغ و فؼضیَ ةاقغ پؾ فؼضیَىػٍی دار ىی 95/0اظيیٍان 

جّان ةیان ةاقغ ىیىی 054/0ُای یک و دو ةَ جغییؼات کم ز ٌـتث جغییؼات جّضیش داده قغه جّؿط ىحغیؼغتارت اؿث ا

 گؼدد.                                                                    ىحغیؼ ىـحلم جتییً ىی ؼات جػغاد فؼزٌغ جّؿط جغییؼات درجغییدرمغاز  24/5ٌيّد 

 فرزًذاى رابطِ ٍجَد دارد. تعذاد  ٍپصٍّص: بیي بْسیستی ّیجبًی  دٍم فرضیِ    

 H0جػغاد  فؼزٌغان راةعَ وزّد ٌغارد. و ةِؽیـحی ُیساٌیةیً  -

 H1جػغاد  فؼزٌغان راةعَ وزّد دارد. و ةِؽیـحی ُیساٌیةیً  -

)زوزیً جنک  ػغاد  فؼزٌغانج وىیان ةِؽیـحی ُیساٌی  جضهیم واریاٌؾ ىغل رگؼؿیٌّی پژوُف ىؼةّط ةَ راةعَ :6زغول 

                                  فؼزٌغ(                                                                                                                       

 075/86 296/16784 148 ةاكیياٌغه

 

H1 

 جاییغ قغ

 ٌحیسَ آزىّن:

 و ىغل پژوُفَ جاییغ فؼضی

 80817571 150 کم

 

--------- 

 

 

R 

 ضریب

 تطخیض

R2 

 ضریب تطخیص

 تعذیل ضذُ

 

 خطبی استبًذارد

0/611 078/0 039/0 557/3 

 ىٍتع

 جغییؼات

 درزَ

 آزادی

 ىسيّع

 ىؼةػات

 ىیاٌگیً

 ىؼةػات

 

F 
ؿعش ىػٍنی  ؿعش اظيیٍان

 داری

 

 رگؼؿیّن

 

2 

 

486/885 535/787 356/2 95/0 065/0 

 163/87 032/19784 148 ةاكیياٌغه

 

H1 

 جاییغ قغ

 

 

 ٌحیسَ آزىّن:

 و ىغل پژوُفجاییغ فؼضیَ 
 518/20669 150 کم

 

--------- 
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ؼد جّان چٍیً ادغنا کنىی ةاقغ،ىی 065/0:الصظَ گؼدیغ ؿعش ىػٍی داری آزىّن ىؼةّط ةؼاةؼ 6چَ در زغول قياره چٍاٌ

ینا ؿنعش 0/ 05ةاقغ ةا ظعنای جػغاد فؼزٌغان ىی و ی ىیان ةِؽیـحی ُیساٌیراةعَ ىغل رگؼؿیٌّی پژوُف صاضؼ قاىم

گؼدد ةا جّزَ ةَ ضؼیب جكنعیل کنَ ی مفؼ رد ىیؼضیَپژوُف جاییغ و ف ةاقغ پؾ فؼضیَىػٍی دار ىی 95/0اظيیٍان 

جّان ةینان ةاقغ ىیىی 078/0ُای یک و دو ةَ جغییؼات کم غتارت اؿث از ٌـتث جغییؼات جّضیش داده قغه جّؿط ىحغیؼ

                                                     گؼدد.                       درمغاز  جغییؼات جػغاد فؼزٌغ جّؿط جغییؼات در  ىحغیؼ ىـحلم جتییً ىی 83/7ٌيّد 

)زوزیً چٍغ  جػغاد  فؼزٌغان وىیان ةِؽیـحی ُیساٌی  جضهیم واریاٌؾ ىغل رگؼؿیٌّی پژوُف ىؼةّط ةَ راةعَ :7زغول 

                                                             فؼزٌغ(                                                                                            

جنّان چٍنیً ادغنا ىنی ةاقغ،ىی 058/0: ىالصظَ گؼدیغ ؿعش ىػٍی داری آزىّن ىؼةّط ةؼاةؼ  8چٍاٌچَ در زغول قياره 

ینا 0/ 05ةاقنغ و ةنا ظعنای جػغاد  فؼزٌغان ىنی ةِؽیـحی ُیسان و ىیان راةعَصاضؼ قاىم د ىغل رگؼؿیٌّی پژوُف کؼ

گنؼدد ةنا جّزنَ ةنَ ضنؼیب ی منفؼ رد ىنیپژوُف جایینغ و فؼضنیَ ةاقغ پؾ فؼضیَىػٍی دار ىی 95/0ؿعش اظيیٍان 

ةاقنغ ىی 063/0ؼات کم ُای یک و دو ةَ جغییجكعیل کَ غتارت اؿث از ٌـتث جغییؼات جّضیش داده قغه جّؿط ىحغیؼ

گننؼدد.                                                            ىحغیننؼ ىـننحلم جتیننیً ىننیات جػننغاد فؼزٌننغ جّؿننط جغییننؼات در درمننغاز  جغییننؼ 53/6جننّان ةیننان ٌيننّد ىننی

  

 بحث ٍ ًتیجِ گیری. 3

جػغاد فؼزٌغان ةؼای ُؼ دو گنؼوه راةعنَ ةؼكنؼار اؿنث ةیً کارکؼد زـيی و ةِؽیـحی ُیساٌی ةا ٌحایر آزىّن ٌكان داد کَ 

ٌحایر پژوُف ىا ٌكان داد کَ ةیً کارکؼد زـيی و جػغاد فؼزٌغان راةعَ وزّد دارد و انتحَ ایً راةعَ ُو در ةیً زوزنیً 

ُایی ُيچّن جضلینق دینک و ىنک کاةنم در ؿنال جک فؼزٌغ و ُو زوزیً ةا ةیف از چٍغ فؼزٌغ ةؼكؼار ةّده اؿث.ةؼرؿی

 

R 

 ضریب

 تطخیض

R2 

 ضریب تطخیص

 تعذیل ضذُ

 

 خطبی استبًذارد

0/421 063/0 031/0 737/4 

 ىٍتع

 جغییؼات

 درزَ

 آزادی

 ىسيّع

 ىؼةػات

 ىیاٌگیً

 ىؼةػات

 

F 
ؿعش ىػٍی  ؿعش اظيیٍان

 داری

 

 رگؼؿیّن

 

2 

 

896/715 599/709 416/2 95/0 058/0 

 133/57 032/15674 148 ةاكیياٌغه

 

H1 

 جاییغ قغ

 

 

 ٌحیسَ آزىّن:

 و ىغل پژوُفجاییغ فؼضیَ 
 928/16389 150 کم

 

--------- 
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جفکینک  وزّد دارد کَ در فضایی کهی ُيـّ ةا جضلیق ىاؿث ونی ایً ةؼرؿی جا ةَ صال در ىّرد زوزیً آن ُو ةَ 2001

اىا در جتییً ایً فؼضیَ ةا جّزَ ةَ ایً کَ ُو در ىّرد زوزیً جنک فؼزٌنغ ُنو زوزنیً ةنا فؼزٌغان مّرت ٌگؼفحَ اؿث؛ 

ارجتناط ىـنحلیيی ةنا ةِتنّد  َ کارکؼد زـيی ؿانو زوزیً اؿاؿاًجّان ةیان ٌيّد کةیف از دو فؼزٌغ جاییغ قغه اؿث ىی

زٌغگی آٌان دارد کَ صال درةاره زوزیً جک فؼزٌغ ىّزب ةاال ةّدن ایً قناظل قنغه و در چٍنغ فؼزٌنغ اؿاؿنا از زيهنَ 

 1980ُؽار زو  کنَ از ؿنال 12ىضللان آىؼیکایی ةؼ روی  یدر پژوُك قّد.غّاىهی جتغیم قغه کَ ىّزب فؼزٌغآوری ىی

ُؽار کّدك قغه ٌحایر ایً پژوُف ٌكان داد ُؼچَ جػغاد فؼزٌغان در ظاٌّاده افنؽایف  174، در ىسيّع ماصب  1985جا 

گینؼد و در ٌحیسنَ اصحينال ىنؼگ زود ٍُگنام واننغیً در اینً  پیغا کٍغ، ؿالىث وانغیً ةیكحؼ در ىػؼض ظعنؼ كنؼار ىی

ُای زيػینث در اوجنا را  كگاه اوجا، اظالغات كؼن ٌّزدُو از پایگاه دادهدر ایً ىعانػات، ىضللان داٌ .ُا ةیكحؼ اؿث ظاٌّاده

ُایی کَ جػغاد فؼزٌغان ةیكحؼی دارٌنغ، غينؼ واننغیً اغهنب  ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار دادٌغ ةٍاةؼُيیً گؽارش در ظاٌّاده

در ُنؼ ةنارداری و زایينان جؼ اؿث چؼا کنَ ىنادران ةنار زـنيی ةیكنحؼی را  قّد ایً وضػیث ةؼای زٌان وظیو جؼ ىی کّجاه

 (.67،:1387قیً وی ةَ ٌلم از )قیکاگّ ٌیّز،)پؼقٌّغ ىحضيم ىی

 

 هٌببع

                                                                                                            ؿیغصـننیً ىضللننی کيننال، ٌكننؼ داٌننژه.                                                                                ىحننؼزوکیفیررت زًررذگی ٍ سررب،وٌذاى    (. 2011ةٌّننغ، زننان و کننّرٌؼ، نننیً )

ىسهنَ  .«ادراك ةیياری و کیفیث زٌغگی ةیياران ىتنحال ةنَ دیاةنث ٌنّع ینک ُای دنتـحگی،ؿتک »(. 1389، ىضيغغهی)؛ ةكارتةؽازیان، غهی

 .                                                                                                          11-3.ص :5ه راقي .دوره یک.رٍاًطٌبسی هعبصر

 چاپ اول. جِؼان: اٌحكارات ویؼایف. .رٍش تحقیق در رٍاًطٌبسی ٍ علَم تربیتی. (1392غهی ) دالور،

 .«ُای جک فؼزٌغ و دو فؼزٌنغظاٌّادهىكکالت رفحاری کّدکان در». (1393غرضا)ىضي اصيغی،؛ کاریٍَ ظِياؿیان،؛ ؿیغغتاس ؿاظّریان،

 .80-65لم ،3قياره ؿال ُفحو، ىسهَ دیً و رواٌكٍاؿی.

کیفیث زٌغگی و ُنّش ُیسناٌی  ؿالىث رواٌی، ىلایـَ. »(1390اةؼاُیو) ؿیغصـیٍی،ةِؼام؛  یّؿفی،صـً؛  فحضی،؛ رؿّل ؿیغصـیٍی،

 .73-53ل:م، 11ؿال .ىغیؼیث ورزقی ٌكؼیَ .«جؼةیث ةغٌی گیالنىػهيان جؼةیث ةغٌی و غیؼ 

 ،«ُای ایؼان ةَ افؽایف جػغاد فؼزٌغان ةا جّزَ ةنَ زةنانةؼرؿی جيایم و غغم جيایم زٌان ؿَ فؼزٌغی اؿحان .»(1370صسث ا...) ،ؿیف انِی

 .  149- 131لم، 11قياره ، ىسهَ غهيی و پژوُكی غهّم اٌـاٌی داٌكگاه انؽُؼا

 .76-63ل:،م3قياره ، 1ؿال  رواٌكٍاؿی و دیً. .«کارایی ظاٌّاده و ؿالىث غيّىی فؼزٌغان»(.1387یضیی) ی،غؼاك

پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقنغ ظناٌّاده  .«ةؼرؿی ظاٌّادگی کّدکان ىتحال ةَ ةیف فػانی و ىلایـَ آن ةا کّدکان غادی.» (1390انَِ) غؽیؽی،

 اه قِیغ ةِكحی.پژوُكکغه ظاٌّاده داٌكگ: جِؼان درىاٌی.

فننهٍاىَ قنّرای فؼٍُگنی و  ،«واکاوی قؼایط زىیٍَ ؿاز كنغ و رفحنار جنک فؼزٌنغی در جِنؼان. » (1395صـً) ؿؼایی، فؼیغه؛ فؼاُاٌی،

 . 57-29ل م، 71ؿال ُسغُو، قياره  ازحياغی زٌان و ظاٌّاده،

 health.behdasht.gov.ir (1394.) ثگؽارش ؿاالٌَ اداره کم ؿالىث روان وزارت ةِغاقث ىٍغر  درؿایث وزارت ةِغاق

 persianv.com(1395.)ةَ ٌلم از  گؽارش قیکاگّ ٌیّز از داقحً یک ظاٌّاده ةا فؼزٌغان زیاد

ف ةیٍنی اغحيناد ؿً و جػغاد فؼزٌغان در پی ،. ؿِو وضػیث اقحغال(1387فاظيَ) ظاُؼپّر، ىِؼداد؛ کالٌحؼی، فاظيَ؛ زرگؼ، اغظو؛ ىؼادی،

 . 82-67ل م،قياره چِارم ،ؿال دوم ،سهَ غهيی پژوُكی جضلیلات زٌانى. ةَ ٌفؾ زٌان ىحاُم
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قياره  ،. ؿال پاٌؽدُو فنهٍاىَ غهيی پژوُكی رفاه ازحياغی. جتادل ىیان فؼزٌغان و ؿالىث آٌِاقّاُغی از وزّد  (1393وصیغ) ىِؼةاٌی،

 .226-201لم ،56
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