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 چکيذُ
ةؼرؿی ؾيهی ةّدن اؾحتار و روایی فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث روان ةؼ "ُغف امهی ىلانَ صاضؼ

گیؼی  روش ایً جضلیق پیيایكی و اةؽار اٌغازه اؿث. "روی افؼاد ةؽرگـال در قِؼ جِؼان

ی دٍُغ کَ صسو زاىؿَ آىاری ایً جضلیق را قِؼوٌغان جِؼان جكکیم ىاؿث. پؼؿكٍاىَ ةّده

ٌفؼ ىضاؿتَ گؼدیغ کَ ةٍاةؼ مالح دیغ اؿحاد راٍُيا  384ٌيٌَّ ةؼاؿاس فؼىّل کّکؼان 

ای چٍغ  ؿال ةَ ةاال# جّزیؽ گؼدیغ و روش ٌيٌَّ گیؼی ظّقَ 18ٌفؼ $ 400پؼؿكٍاىَ در ةیً 

 ای ىی ةاقغ.  ىؼصهَ

و ىیاٌگیً  16/49ن ، ىیاٌگیً زٌا51/51ىیاٌگیً کم  ةؼ اؿاس ٌحایر ةغؿث آىغه از جضلیق،

اؿث. ىیاٌگیً کم ٌيؼات ةَ جفکیک ؿَ ؾاىم ؿالىث روان در ةِؽیـحی  21/54ىؼدان ةؼاةؼ 

ىضاؿتَ قغ. ؾالوه ةؼ آن  2/24و ةِؽیـحی رواٌی  97/15، ةِؽیـحی ازحياؾی 33/11ُیساٌی 

و ىؼدان ةؼاةؼ  92/10ىیاٌگیً ٌيؼات ةَ جفکیک زٍؾ در ؾاىم ةِؽیـحی ُیساٌی، در زٌان 

و در ؾاىم ةِؽیـحی  24/17و ىؼدان  86/14و در ؾاىم ةِؽیـحی ازحياؾی، در زٌان  80/11

 ةؼآورد قغ.   16/25و ىؼدان  36/23رواٌی، زٌان 

ُيچٍیً ةؼ اؿاس ىغل ؿالىث روان کیؽ و ةا جّزَ ةَ اةؿاد ؿالىث روان $ُیساٌی، رواٌی و  

قغٌغ $قکّفائی، ؿالىث رواٌی ازحياؾی# افؼاد در ؿَ ؿعش از ؿالىث روان جلـیو ةٍغی 

درمغ در صغ ىحّؿط  6/48درمغ ىحٍاؿب ةا ىلیاس قکّفائی،  6/25ىحّؿط و پژىؼدگی#، 

درمغ افؼاد در ىؼصهَ پژىؼدگی كؼار داقحٍغ ةَ ایً جؼجیب ةیكحؼیً درمغ  3/11ؿالىث روان و 

َ پژىؼدگی كؼار افؼاد در صغ ىحّؿط از ؿالىث روان كؼار دارٌغ و کيحؼیً درمغ افؼاد در ىؼصه

 دارٌغ.

ىغل  -ةِؽیـحی ازحياؾی -ةِؽیـحی رواٌی -ةِؽیـحی -ؿالىث رواٌی :ٍاشگاى کليذي
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 کارقٍاس ارقغ رواٌـٍسی داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ جِؼان ىؼکؽ 1

 اؿحادیار و ؾضّ ُیات ؾهيی داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ جِؼان ىؼکؽ 2
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ٍ رٍایی فرم کَتاُ پيَستار سالهت رٍاى بررسی عولی بَدى اعتبار 
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 هقذهِ

دُغ و  ُای زٌغگی ٌكان ىی ؿالىث روان ىفِّىی اؿث کَ چگٌّگی جفکؼ، اصـاس و ؾيهکؼد ىا را در ىّازَِ ةا ىّكؿیث

ؾيهکؼد ىا در کٍحؼل اؿحؼس،  ،دارد. ُيچٍیً ةـحَ ةَ ىیؽان ةؼظّرداری از ؿالىث روانىان ةـحگی  ةَ درك ىا از ظّد و زٌغگی

جّان ؿالىث روان را در  مؼفا ةَ نضاظ ٌغاقحً ةیياری روصی ٌيی ىان ىحفاوت اؿث و ُا و اٌحعاب ةؼكؼاری ارجتاط ةا دیگؼان، ارزیاةی

ةؼیو اىا واضش اؿث کَ  اری ظاص روصی كاةم جكعیل رٌر ٌيیاز ىا از ةیي یصحی ةا ایٍکَ ةـیار یک فؼد مغدرمغ جاییغ کؼد.

 . ةؼظی از ىا ةَ نضاظ روصی ؿانيحؼ از دیگؼان ُـحیو

ُای زیاد در ظنّص ؿالىث روان در كانب ٌتّد ةیياری اٌسام قغه و اةؽارُای زیادی در ایً  جاکٍّن جضلیلات و پژوُف

ث رواٌی $ةِؽیـحی# در زاىؿَ پژوُكی اٌسام ٌكغه اؿث. ةٍاةؼ ایً زىیٍَ جِیَ و ةکار گؼفحَ قغه اؿث، اىا در ظنّص ؿالى

ضؼورت و ٌیاز اؿحفاده از جغاةیؼی در زِث قٍاؿایی و رفؽ ىكکالت جا صغ ىيکً و ةاال ةؼدن ؿعش ؿالىث و ةِغاقث روان در 

 ةاقغ.  زاىؿَ ةـیار ىضـّس ىی

ای، ُهٍغی، ٌؼوژی، ؿّئغی و در ایؼان جٍِا جّؿط  کؼه فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث روان ةَ زةاٌِای فؼاٌـّی، کاٌادایی،

 #، جؼزيَ و ةَ ازؼا در آىغه اؿث.1385نّ، رؿحيی و ٌنؼت آةادی$ زّقً

ایً پایان ٌاىَ ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی ؾيهی ةّدن، اؾحتار و روایی فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث روان ةؼ روی افؼاد ةؽرگـال در 

 ؿعش قِؼ جِؼان، اٌسام قغه اؿث.
 

 اى هسالِبي
در گػقحَ  ث.داقحً یک زٌغگی ؿانو و ىحؿادل ٌیازىٍغ جّزَ ةَ ؿایؼ اةؿاد وزّدی ظّیف اؿ اٌـان اىؼوزی ةؼای

 غ.دیگؼی ُو دارد کَ در زٌغگی ٌلف ىّدؼی دارٌ اةؿاد گؼفحٍغ ونی اىؼوزه ؿالىحی ؿالىحی را جٍِا در ةؿغ زـياٌی در ٌؼؼ ىی

ای از  ىفِّم ةِغاقث روان در واكؽ زٍتَةاقٍغ.  و ىؿٍّی از اٌّاع چِارگاٌَ ؿالىث ىی$ؾاظفی#، ذٍُی  ؿالىث زـياٌی، ُیساٌی

 ىفِّم کهی ؿالىحی اؿث. 

و از ىیان آٌِا پیّؿحار فؼم  ُای ىضغودی زِث ؿٍسف ؿالىث روان در كانب ةِؽیـحی وزّد دارد در صال صاضؼ جـث

ةاقغ و در  اؾی و ةِؽیـحی رواٌی و ةِؽیـحی ُیساٌی دارای اؾحتار ىیگیؼی ؿَ ؿعش از ةِؽیـحی ازحي روان در اٌغازه  ةهٍغ ؿالىث

رواٌی ىذتث ةَ   گیؼی ؿالىث ةیف از مغُا ىعانؿَ در دو دَُ گػقحَ ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفحَ اؿث و اؿحفاده آن ةَ ؾٍّان اٌغازه

 # ىؿؼفی قغ. 1998ظّر کهی، ةؼای اونیً ةار جّؿط کیؽ $

ُای امهی فؼم ةهٍغ  ای از آیحو کَ ةَ ؾٍّان ٌيایٍغهاؿث و پیّؿحار فؼم کّجاه  آیحو 40وان قاىمپیّؿحار فؼم ةهٍغ ؿالىث ر

اس $ظّقضانی، ؾالكيٍغی ةَ زٌغگی و رضایث# ةؼای ٌكان دادن اصـاؿات و ىلی 3آیحو جكکیم قغه اؿث کَ در آن  14اؿث از 

یث ُا در ىضیط، رواةط ىذتث ةا دیگؼان، رقغ قعنی، آیحو $پػیؼش ظّد، چیؼگی ةؼ ىـئّن 6ُیساٌات $ةِؽیـحی ُیساٌی#، 

آیحو $ىكارکث و کيک در ازحياع، اٌـسام ةا زاىؿَ،  5رواٌی و  ظّدىعحاری، ُغفيٍغی در زٌغگی# ةؼای ؿٍسیغن ؿالىث 

 ازحياؾی# زِث ٌكان دادن ؿالىث ازحياؾی اٌحعاب قغٌغ. قکّفایی ازحياؾی، پػیؼش ازحياؾی و جّزَ و درك

ُایی کَ ؿالىث روان را از ةؿغ ةِؽیـحی ىّرد ارزیاةی كؼار دٍُغ  يیث دارد ایً اؿث کَ در صال صاضؼ وؿیهَآٌچَ کَ اُ

 دُیو:آٌیو کَ جا صغ اىکان ةَ پؼؿف زیؼ پاؿط  ىؿغود ُـحٍغ. ةَ ایً دنیم در ایً جضلیق ةؼ

 ظّردار اؿث؟آیا فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث روان  از اؾحتار، روایی و ُياٍُگی دروٌی کافی ةؼ

 

 اّذاف تحقيق
ةؼرؿی ؾيهی ةّدن، اؾحتار و روایی پیّؿحار فؼم کّجاه ؿالىث روان زِث دؿث یاةی ةَ اةؽاری ةؼای ؿٍسف رواٌی افؼاد و 

 ةاقٍغ. ةؼرؿی ارجتاط آن ةا فؼم ةهٍغ پیّؿحار ؿالىث روان از اُغاف امهی جضلیق ىی

 

 

 د هطالعِ(ّاي تحقيق )بياى رٍابط بيي هتغييرّاي هَر سَال

 ّاي اصلی سَال

 ؟اؿثیا فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث روان ؾيهی آ 

 فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث روان از چٍغ ؾاىم اقتاع قغه اؿث؟ 
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  در كانب ُيتـحگی ةا فؼم ةهٍغ پیّؿحار ؿالىث روان از روایی ىالك کافی ةؼظّردار اؿث؟آیا فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث روان 

 ِای فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث روان اؾحتار کافی $ةَ ىفِّم ُيـاٌی دروٌی ؿّاالت# وزّد دارد کَ آیا ةیً ىسيّؾَ ؿّان

 ةحّان آن را ةَ ؾٍّان یک وؿیهَ ىؿحتؼ ةکار ةؼد؟

 ّاي فرعی: سَال

 قّد؟ جّزیؽ ٌيؼات ؿالىث روان افؼاد در ىٍعلَ ُای ىعحهف جِؼان چگٌَّ جّمیف ىی 

  و ىؼدان جفاوت ىؿٍاداری وزّد دارد؟آیا ةیً ٌيؼات ؿالىث روان در زٌان 

 

 سالهت رٍاًی
صانث ؿالىحی کاىم فیؽیکی، رواٌی و ازحياؾی ٌَ فلط فلغان »کٍغ :  ؿالىحی را چٍیً جؿؼیف ىیی، ؿازىان ةِغاقث زِاٌ

از آن ةَ ٌضّ ىّدؼ ُای ظّد را قٍاظحَ،  و ؿالىث رواٌی را ةَ ؾٍّان صانحی از ةِؽیـحی کَ فؼد در آن جّاٌيٍغی« ةیياری یا ٌاجّاٌی

 #. 1$کٍغ  و ىّنغ اؿحفاده کؼده و ةؼای ازحياع ظّد ىفیغ اؿث، جؿؼیف ىی

کٍٍغ. ةَ ةیان  ىحعننان ؿالىث ةَ كغری ةؼ ىكکالت افؼاد دچار ةیياری ىحيؼکؽٌغ کَ ٌیاز افؼاد ؿانو را فؼاىّش ىی

 #.2درگیؼ ىِار و درىان ةیياریِای رواٌی ُـحٍغ $ُای ىذتث ؿالىث، ةیكحؼ  دیگؼ, ىؼاکؽ ؿالىث رواٌی ةَ زای جّزَ ةَ زٍتَ

درىاٌگؼی قغه اؿث,  ُای دارو درىاٌگؼی و روان  اگؼ چَ جکیَ ةیف از صغ ةؼ انگّی ةیياری ىٍسؼ ةَ پیكؼفحِایی در قیّه

ُای ٌاقی از  ُا و زّاىؽ ُيچٍان در ىؿؼض آؿیب اىا ایً درىاٌِا کو دوام و دارای ادؼ ةعكی ىضغودی ُـحٍغ و افؼاد, ظاٌّاده

و درىان اظحالنِای  1ُای ٍُگفث ةَ ةؼرؿی ؾهث قٍاؿی ةیياریِای رواٌی كؼار دارٌغ و ایً ةغیً ىؿٍاؿث کَ جعنیل ؿؼىایَ

 #.3رواٌی, قیّع ةیياریِا را کاُف ٌغاده و ىٍسؼ ةَ جـکیً درد و رٌر ةكؼ ٌكغه اؿث $

َ ؿالىث روان در کٍار ةیياریِای رواٌی ةَ ؾٍّان یک ىحغیؼ ةٍاةؼ ایً نؽوم اٌسام و گـحؼش پژوُكِا و جضلیلاجی در زىیٍ

 ةاقغ. ةیٍی کٍٍغه ةـیار ىضـّس ىی  پیف

ُای ىذتث ؿالىث رواٌی غافم ٌياٌغه اؿث. از ىغجِا پیف ایً ؾهو ؾالكَ  ظّقتعحاٌَ ادةیات رواٌكٍاظحی از جّزَ ةَ زٍتَ

 #.4ا ةَ ارىغان آورد $وری ىذتث رواٌكٍاظحی ر ىٍغ ةَ کكف ؾّاىهی ةّده اؿث کَ کٍف

ؿالىث رواٌی ةَ دؿحیاةی فؼد ةَ جّان کاىم ةانلّة رواٌی ظّد دالنث دارد. ایً ؿازه در ؿٍث اٌـاٌگؼایی ىؼکؽیث دارد. 

اؿحاد کارول ریف پژوُكگؼ ؿؼآىغ در ایً زىیٍَ اؿث و ىلیاس ُای ؿالىث رواٌی او قف ةؿغ قاىم: ظّدىعحاری، چیؼگی ةؼ 

 #.5کٍغ $ اةط ىذتث ةا دیگؼان، ُغف در زٌغگی، و ظّد پػیؼی را ارزیاةی ىیىضیط، رقغ قعنی، رو

ؿانَ یافحٍغ کَ ؿالىث  74جا  25آىؼیکایی  3000# در یک ىعانؿۀ جضهیم ؾاىهی در ىّرد ةیف از 2000کیؽ و ُيکاران $

زيؿیث قٍاظحی و قعنیث  -ُای ىحيایؽی ُـحٍغ کَ ةا ىحغیؼُای ازحياؾی اٌغ، ونی ؿازه رواٌی و ؿالىث ذٍُی ُيتـحَ

ُيتـحگی جفکیکی دارٌغ. دو ؿازه ؿالىث رواٌی و ؿالىث ذٍُی ةا ؿً، جضنیالت، دتات ُیساٌی، ةؼوٌگؼایی و وػیفَ قٍاؿی 

یاةٍغ. اىا، در ىلایـَ ةا ةؽرگـاالٌی کَ از ٌؼؼ ؿالىث ذٍُی ةاالجؼ از ؿالىث رواٌی ةّدٌغ، کـاٌی کَ ؿالىث رواٌی آٌان  افؽایف ىی

 دادٌغ. جؼ ةّدٌغ، جضنیالت ةیكحؼی داقحٍغ و ٌـتث ةَ جسؼةَ پػیؼش ةیكحؼی از ظّد ٌكان ىی ؼ از ؿالىث ذٍُی ةّد زّانةاالج

 

 بْسیستی
#، دو رویکؼد امهی در جؿؼیف ةِؽیـحی وزّد دارد: نػت گؼایی و فضیهث گؼایی دیغگاه 2001از دیغگاه رایً و دؿی $

ؽیـحی ةؼاةؼ ةا قادکاىی فاؾهی و ىؼجتط ةا جسؼةَ نػت در ىلاةم جسؼةَ ٌاظكٍّدی اؿث. گؼا آن اؿث کَ ةِ غانب رواٌكٍاؿان نػت

گیؼد,  جؼی ةکار ىی جّان چٍیً ةؼداقحی از ةِؽیـحی را ةِؽیـحی ُیساٌی ٌاىیغ. اىا کیؽ ؾٍّان ةِؽیـحی فاؾهی را ةَ ٌضّ گـحؼده ىی

و دو ةؿغ دیگؼ آن، یؿٍی ةِؽیـحی رواٌكٍاظحی و ازحياؾی  از دیغ وی ةِؽیـحی قعنی مؼفاً قاىم ةؿغ ُیساٌی ةِؽیـحی ٌیـث

 گیؼد. را ٌیؽ در ةؼىی

درد جهلی ةا وزّد ىاُیث زػاب نػت گؼایی, کَ ةِؽیـحی را ةَ ىؿٍای ةَ صغاکذؼ رؿاٌغن نػت و ةَ صغاكم رؿاٌغن 

 اٌغ. کؼده کٍغ, ةـیاری از ىحفکؼان قؼق و غؼب, ىعانفث ظّد را ةا ایً ةؼداقث از ةِؽیـحی اؾالم ىی

                                                           
1
. Etiology  
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فضیهث گؼایان ةؼ ایً ةاورٌغ کَ ارضای اىیال, ةَ رغو ایساد نػت، ُيّاره ةِؽیـحی را در پی ٌغارد و در ٌحیسَ, ةِؽیـحی 

یاةی ةَ صغاکذؼ جّان ةانلّه  ةؼ اؿاس دؿث # و قادىاٌی و زٌغگی ظّب را2001جّاٌغ مؼفاً ةَ ىؿٍای نػت ةاقغ $رایً و دؿی،  ٌيی

 #.  6ُای روصاٌی كؼار گؼفحَ اؿث $ زٍتفو ىّرد جّزَ ةـیاری از ىػاُب و کٍغ  فؼد جؿؼیف ىی

اٌغ و در صال ازؼای جضلیلات در صّزه ةِؽیـحی ةؼ  گیؼی را ةؼگؽیغه ةـیاری از رواٌكٍاؿان در جؿؼیف ةِؽیـحی ایً ىّضؽ

 گؼایی ُـحٍغ. ُای ؿٍث فضیهث اؿاس آىّزه

داقحٍغ کَ داقحً ؾكق و ىؿؼفث و ؾغم دنتـحگی ةَ دٌیا و ىحؿهلات آن،  در ظّل جاریط، فالؿفَ و رُتؼان ىػُتی ؾلیغه

# اؾحلاد داقحٍغ کَ وزّد ظّقی و نػت، و 1948ةٍحِام $ ؾاىم جکاىم و ةِؽیـحی اؿث. ىؿحلغیً ةَ امم ؿّدگؼایی، ىاٌٍغ زؼىی 

ایً دؿحَ از افؼاد ةؼ نػت ُیساٌی، رواٌی و جّان گفث کَ  اٌساىغ. ةَ ایً جؼجیب، ىی ؾغم صضّر درد در زٌغگی فؼد، ةَ ةِؽیـحی ىی

 زـياٌی جأکیغ داقحٍغ. 

گؼا ظؼفغار دوىی ُـحٍغ#،  # ةَ جفاوجِای ةِؽیـحی ُیساٌی و ةِؽیـحی رواٌكٍاظحی $کَ ٌؼؼیَ پؼدازان فضیهث1989ریف $

فؼدی، ىحضيً كاٌٌّيٍغی و وری ةِیٍَ، ىاٌٍغ جضلق اُغاف  ُای کٍف کٍغ. ایً ىؤنف ؾلیغه دارد کَ ةؿضی از زٍتَ اقاره ىی

جالش ةـیار اؿث و ایً اىؼ صحی ىيکً اؿث در جؿارض کاىم ةا قادکاىی کّجاه ىغت ةاقغ. ةٍاةؼ ایً ةِؽیـحی را ٌتایغ، ؿاده 

ُای  ٌگؼاٌَ، ىؿادل ةا جسؼةَ ةیكحؼ نػت در ىلاةم درد داٌـث. در ؾّض ةِؽیـحی در ةؼگیؼٌغه جالش ةؼای کيال و جضلق پحاٌـیم

 فؼد اؿث.واكؿی 

اٌغ و مؼفاً ةَ  # پژوُكگؼان جا ةَ صال ةؼداقحی زاىؽ از ؿالىث رواٌی را ىّرد ةؼرؿی كؼار ٌغاده2002ةَ ؾلیغه کیؽ $

ُای ةِؽیـحی ُیساٌی،  ةیٍی کٍٍغه داٌغ# کَ پیف ُای گٌّاگّن ةِؽیـحی $کَ وی آٌِا را ٌكاٌَ ُای ؿالىث رواٌی ىی زٍتَ

 اٌغ. ؼداظحَرواٌكٍاظحی یا ازحياؾی ُـحٍغ، پ

 

 بْسیستی رٍاًی
 در ظّل دَُ گػقحَ ةؼای اونیً ةار جؿؼیفی چٍغ ةؿغی ةؼای ةِؽیـحی رواٌی ارائَ قغ .

اٌغ $پػیؼش ظّد، چیؼگی  ُای ؿازٌغه ةِؽیـحی رواٌكٍاظحی را در ةؼ گیؼٌغه قف ؾاىم داٌـحَ # ىؤنف1995َریف و کیؽ $

رقغ قعنی، ظّدىعحاری و ُغفيٍغی در زٌغگی#، جضلیلات ةـیاری ةؼ روی ُا در ىضیط، رواةط ىذتث ةا دیگؼان،  ةؼ ىـئّنیث

ازحياؾی ةؼ ةِؽیـحی  -ةِؽیـحی ةا جّزَ ةَ ایً ىغل اٌسام قغ کَ ةؼظی ةَ ةؼرؿی جادیؼ ؿً، زٍـیث یا وضؿیث اكحنادی

و ظالق و... # و یا جضّالت زٌغگی پؼداظحٍغ و ةؼظی دیگؼ ةِؽیـحی را ةؿٍّان ؾاىهی ىحادؼ از جسارب زٌغگی $ازدواج، ةچَ دار قغن 

و ٌیؽ چانكِای ظاص $داقحً وانغیً انکهیک، داقحً ةچَ ؾلب ىاٌغه ذٍُی، پؼؿحاری از ُيـؼ یا وانغیً ةیيار# ىّرد ىعانؿَ كؼار 

 دادٌغ. 

 ُا ؾتارجٍغ از:  ایً ىّنفَ

انتحَ ٌَ ةَ ىؿٍای ظّدقیفحگی  ُای کهیغی ةِؽیـحی، داقحً ٌگؼش ىذتث در ىّرد ظّد اؿث پػیؼش ظّد: یکی از ىّنفَ

یا ؾؽت ٌفؾ ظیهی ةاال و غیؼ ىؿيّل ةهکَ ةَ ىؿٍای اصحؼام ةَ ٌفـی کَ ةؼ اؿاس آگاُی از ٌلاط كّت و ضؿف ظّد ةاقغ. ةعّری 

ُای  # جاکیغ داقحٍغ کَ آگاُی از کاؿحیِای ظّد و ٌیؽ پػیؼش اقحتاُات ظّیف، یکی از ىكعن1964َ# و رٌؽ $1933کَ زاٌگ $

# ةیان داقث کَ یکی از ؾّاىم یکپارچگی ظّد، رؿیغن 1959ر ىِو داقحً قعنیحی کاىم و جکاىم یافحَ اؿث. اریکـّن $ةـیا

ُای گػقحَ اؿث. چٍیً ظّدپػیؼی ةاالیی ةؼاؿاس ظّدؿٍسی واكؽ  ُا و ٌااىیغی ُا و قکـث ةَ آراىف در ؾیً وزّد پیؼوزی

 ؾكق ٌـتث ةَ ظّد و دیگؼان، ةٍا قغه اؿث. ةیٍاٌَ، آگاُی از اقحتاُات و ىضغودیحِای ظّد، و

گیؼی در زٌغگی، و داقحً ُغف و دٌتال کؼدن آٌِا، کَ  جّاٌایی پیغا کؼدن ىؿٍا و زِث  گیؼی در زٌغگی: ُغف و زِث

دن در جؼیً ٌؼؼیَ در ىّرد ُغفيٍغ ةّ جياىی ایٍِا در جلاةم ةا ظّقتعحی كؼار دارٌغ، از وزّه ىِو ةِؽیـحی ُـحٍغ. اونیً و روقً

ُا گػراٌغ و در ظّل ایً ؿانِا ةا داقحً اُغاف  ؿال ةـیار ؿعث را در اردوگاه ٌازی 3# داده اؿث. فؼاٌکم 1992زٌغگی را فؼاٌکم $

ظّیف زٌغه ىاٌغ. دیغ او ٌـتث ةَ ارجلاء ؿعش زٌغگی، اُغاف و ىؿٍای زٌغگی آٌلغر ؾيیق ةّده کَ جّاٌـحَ در ؿانِای پؾ از 

ن درىاٌی $ىؿٍا درىاٌی# را ةؼای کيک ةَ ُيٍّؾاٌف در یافحً ىؿٍایی در زٌغگی پیغا کٍغ. ةا اؿحفاده از ایً آزادیف، روقی از روا

 جّاٌٍغ در ىلاةم ؿعحیِا و رٌسِا پایغاری و ىلاوىث کٍٍغ.  روش افؼاد ىی

ُای زغیغ کَ  یا جّان قکّفا ؿاظحً کهیَ ٌیؼوُا و اؿحؿغادُای ظّد، پؼورش و ةغؿث آوردن جّاٌایی  رقغ قعنی:

قّد فؼد ٌیؼوُای دروٌی ظّیف را  ةاقغ، زیؼا روةؼویی ةا ایً قؼایط ةاؾخ ىی ىـحهؽم روةؼو قغن ةا قؼایط ؿعث و ىكکالت ىی

رود؟ زىاٌی کَ فؼد جضث فكار اؿث،  ُای زغیغ ةغؿث آورد. چَ زىاٌی ةیكحؼیً اصحيال یافحً ایً ٌیؼوُا ىی ةسّیغ و ٌیؽ جّاٌایی
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دٍُغ. ظّدقکّفایی اٌـاٌِا در ظی چانكِا و  قٌّغ و كغرت ظّد در جغییؼ قؼایط را ٌكان ىی ؼراً کكف ىیایً اؿحؿغادُا ىک

قؼایط ٌاىعهّب، ةیاٌگؼ جّاٌایی رواٌی اٌـان در کٍار آىغن ةا ىكکالت، جضيم ةـیاری از ىنیتحِا و ةؼگكث ةَ صانث ظتیؿی پؾ 

 ةاقغ.  ىی از پكث ؿؼ گػاقحً آن و پیكؼفث پؾ از گػر از ىّاٌؽ،

ُا در ىضیط: یکی دیگؼ از کهیغُای رؿیغن ةَ ةِؽیـحی، جضث کٍحؼل داقحً زِان پیؼاىّن اؿث.  جـهط ةؼ ىـئّنیث

یؿٍی ُؼ کـی ةایغ ةحّاٌغ جا صغ زیادی ةؼ زٌغگی و ىضیط اظؼافف جـهط و اصاظَ داقحَ ةاقغ و ایً کار در گؼو ایً اؿث کَ فؼد 

ای  زُای فؼدی ظّد قکم دُغ و ةحّاٌغ آن را ةَ ُيان قکم ٌگَ دارد. چٍیً جـهط و اصاظَاش را ىعاةق ظنّمیات و ٌیا ىضیط

آیغ. داقحً کٍحؼل در زٌغگی، چانكی  ُا و ؾيهکؼد ظّد فؼد، و در ىحً کار، ظاٌّاده و زٌغگی ازحياؾی او ةغؿث ىی جٍِا ةا جالش

ؼ ایً ٌکحَ جاکیغ دارد کَ ةؼای ایساد و صفغ ىضیط کاری و اؿث کَ اٌـان جا آظؼ ؾيؼ ةا آن روةؼوؿث. ایً زٍتَ از ةِؽیـحی ة

ُا  اش ةِحؼیً ظاٌّادگی ىعهّب ُؼ قعنی، ُيّاره ةَ ٌیؼوی ظالكَ او اصحیاج اؿث. چٍیً ىضیعی اؿث کَ ةؼای فؼد و اظؼافیان

 و جّاٌایی اٌـان اؿث.  جؼیً ٌیؼو قّیو کَ جـهط، كّی را ةَ ُيؼاه دارد و زىاٌی کَ در چٍیً ىضیعی كؼار داریو، ىحّزَ ىی

ظّد ىعحاری: ةَ ایً ىؿٍاؿث کَ فؼد ةحّاٌغ ةؼ اؿاس ىؿیارُا و ؾلایغ ظّیف ؾيم و زٌغگی کٍغ، صحی اگؼ ةؼظالف ؾلایغ 

کٍغ کَ یک اٌـان کاىالً رقغ یافحَ و ظّدقکّفا، کـی اؿث رُا  #، جاکیغ ىی1933و رؿّم پػیؼفحَ قغه در زاىؿَ ةاقغ. زاٌگ $

 رداد ازحياؾی و ؿًٍ.از ُؼگٌَّ كؼا

رؿاٌغ کَ در آن فؼد ةؼای رؿیغن ةَ ظّدىعحاری و  رؿغ ایً وزَ از ةِؽیـحی کاىالً ىفِّم فضیهث غؼةی را ىی ةَ ٌؼؼ ىی

قّد و صحی ةؼظی از ٌٍگِا را  ُا و دیغگاه قعنی و دروٌی ظّیف، کاىالً اٌؽواظهب ىی اٌحعاب ؿتک زٌغگی ةؼاؿاس ظّاؿحَ

گؽیٍغ، جّاٌایی زٌغگی در جٍِایی و ةی کـی را دارد. چٍیً ظؼز  فؼدی کَ چٍیً روقی را ةؼای زٌغگی ةؼ ىیپػیؼد. ةٍاةؼایً،  ىی

 ظهتغ. زٌغگی ُو قساؾث و ُو جٍِایی را ىی

رواةط ىذتث ةا دیگؼان:  ؾتارت اؿث از جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط ٌؽدیک و ميیيی ةا دیگؼان و اقحیاق ةؼای ةؼكؼاری چٍیً 

ُای رواةط و  ارجتاظی ةِؽیـحی، در ةؼگیؼٌغه ةاال و پاییً قغن -یؽ ؾكق ورزیغن ةَ دیگؼان. ایً زٍتَ ازحياؾیای و ٌ راةعَ

جّاٌغ از یک راةعَ قغیغاً ؾاقلاٌَ و ميیيی جا رواةعی پؼ از ىكکم  جؿاىالت ازحياؾی و ةیً فؼدی اؿث. ةَ ایً ىؿٍا کَ رواةط ىی

ای از اصـاؿات ىذتث و ىٍفی افؼاد  جؼ رواةط ميیياٌَ، یا در صلیلث آىیعحَ م ؾيیقو ٌاراصحی در ٌّؿان ةاقغ. جسؽیَ و جضهی

ٌـتث ةَ یکغیگؼ، اؿث. چگٌّگی درُو آىیعحً ایً دو اصـاس ىحضاد، چیؽی اؿث کَ ىا ةؼای درك ةِحؼ ؾيهکؼدُای فؼدی ةَ 

 دٌتانف ُـحیو. 

ظّقتعحی اؿث، ةهکَ ٌضّه کٍار آىغن ةا ایً  ظالمَ ایٍکَ، ؾغم وزّد صّادث و اصـاؿات ٌاىعهّب ٌیـث کَ ؾاىم

 ىـائم ٌاگّار و چگٌّگی ةؼظّرد ةا آٌِاؿث کَ جؿییً کٍٍغه ةِؽیـحی فؼد اؿث. 

جّان گفث کَ ظّقتعحی و ظّقی از  اگؼ ةعّاُیو ایً قف ةؿغ ةِؽیـحی رواٌی را ةعّر ظالمَ در یکسا زيؽ کٍیو، ىی

آیغ ٌَ از ظؼیق جفؼیش کؼدن و ؾغم داقحً ُؼ گٌَّ  كکالت و ٌیازُا ةغؿث ىیظؼیق رویارویی و ىّازَ ةا چانكِای زٌغگی، ى

ای یکٍّاظث و ةغون جغییؼ و پـحی و ةهٍغی، در صلیلث ةِؽیـحی اٌـان در گؼو جؿاىم و  کكيکف و جؿارض و ٌَ ةا داقحً زٌغگی

 اىیغی اؿث.ُيؼاُی ىلّالت ىحضادی چّن درد و نػت، ةهٍغپؼوازی و اىیغواری در ىلاةم رٌر و ٌا

در ایً جضلیق از ةیً کهیَ جؿاریف ارائَ قغه ةؼای ةِؽیـحی، ةَ ؾهث زاىؽ جؼ ةّدن ٌؼؼیَ ریف ٌـتث ةَ جؿاریف دیگؼ، از 

 قّد. ایً ٌؼؼیَ ةَ ؾٍّان ىتٍایی ةؼای ؿٍسف ةِؽیـحی اؿحفاده ىی

#، ریف و ؿیٍگؼ 2000ایی $ای ُيچّن ؿهیگيً و چیکـٍث ىِ گؼا پژوُكگؼان ةؼزـحَ در زٍتف ٌّیً روٌكٍاؿی ىذتث

 اٌغ.  ُای ىذتث و ىفِّم ةِؽیـحی در جؿؼیف ؿالىث رواٌی جأکیغ کؼده # ةؼ نؽوم در ٌؼؼ گؼفحً زٍت2002َ# و کیؽ $1998$

ةؼ  "صانحی از ةِؽیـحی کاىم زـيی، رواٌی و ازحياؾی"ؿازىان ةِغاقث زِاٌی ٌیؽ ةا جؿؼیف ظّد از ؿالىث ةَ ؾٍّان 

کٍغ. در ٌحیسَ ةؼای فِو زاىؽ و کاىم ؿالىث رواٌی, داٌكيٍغان ازحياؾی ةایغ درمغد جضلیق و  أکیغ ىیةؿغ ازحياؾی ؿالىث ج

 # ىفِّم ةِؽیـحی ازحياؾی $ؿالىث ازحياؾی# را ىعؼح کؼد.1998ةؼرؿی ةؿغ ازحياؾی آن ةؼآیٍغ، در ایً راؿحا کیؽ $

 

  بْسیستی اجتواعی
ُا ةا  ارکؼد ةِیٍَ در قتکَ ازحياؾی و زاىؿۀ فؼد دالنث دارد. ایً ىلیاسُای ىذتث ىؼجتط ةا ک ؿالىث ازحياؾی ةَ صانث

ُای ازحياؾی ادراك قغه، درگیؼ قغن ةا زاىؿَ ىضهی، کیفیث ىضیط ُيـایگی و  ٍُساری، زایایی، ىضغودیث ُای ةی قاظل

 ؿالىث ذٍُی ىحيایؽ اؿث. ُای قّد از قاظل ُا ارزیاةی ىی اٌغ. ؿالىث ازحياؾی کَ ةا ایً ىلیاس ؿعش جضنیالت ُيتـحَ
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ةِؽیـحی ازحياؾی ةیاٌگؼ یک پغیغه اؿاؿاً ؾيّىی $در ىلاةم ظنّمی# اؿث کَ ةؼ جکانیف ازحياؾی کَ ةكؼ در دل 

ةِؽیـحی ازحياؾی ةَ ؾٍّان گؽارش ظّد فؼد در ىّرد کیفیث . قّد ؿاظحارُای ازحياؾی و زّاىؽ ةا آٌِا ىّازَ اؿث ىحيؼکؽ ىی

قّد. کیؽ اةؿاد ؾيهیاجی ةِؽیـحی ازحياؾی را ةا  اش جؿؼیف ىی کٍغ و زاىؿَ ای کَ در آن زٌغگی ىی گؼ، ىضهَاش ةا افؼاد دی رواةط

کٍغ. ایً اةؿاد کَ ُؼ یک ىٍؿکؾ کٍٍغه چانكِایی  گؼا ىعؼح ىی ُای زٍتف رواٌكٍاؿی ىذتث ؿالىث  و آىّزهٌؼؼ ةَ انگّی 

 زَ اؿث ةغیً كؼارٌغ.ُـحٍغ کَ اٌـان ةَ ؾٍّان ىّزّدی ازحياؾی ةا آن ىّا

 :یکپارچگی ازحياؾی 

اش ةا ازحياع و زاىؿَ اؿث. افؼادی کَ دارای ؿعّح ىعهّةی از ایً ةؿغ ةِؽیـحی  ةیاٌگؼ ارزیاةی فؼد از کیفیث راةعَ

یكحؼ قان اصـاس جؿهق ةیكحؼی دارٌغ و اصـاس دارا ةّدن ىكحؼکات ةا افؼاد زاىؿَ در آٌِا ة ازحياؾی ُـحٍغ، ةَ زاىؿَ و ازحياع

 اؿث.

 :پػیؼش ازحياؾی 

ُای افؼاد زاىؿَ ةَ ؾٍّان یک کهیث اؿث. افؼادی کَ دارای ؿعّح ىعهّةی از ایً  ةیاٌگؼ درك فؼد از ظنّمیات و ویژگی

 کٍٍغ و ظّب ةّدن ىؼدم را ةاور دارٌغ. ةؿغ ةِؽیـحی ازحياؾی ُـحٍغ، دیغ ىذتحی ةَ ذات ةكؼ دارٌغ، ةَ افؼاد دیگؼ اؾحياد ىی

 حياؾی:ىكارکث از 

کٍٍغ  ةیاٌگؼ ارزیاةی فؼد از ارزش ازحياؾی ظّد اؿث. افؼاد وازغ ؿعّح ىعهّةی از ایً ةؿغ ةِؽیـحی ازحياؾی, اصـاس ىی

 جّاٌٍغ چیؽُای ارزقيٍغی ةَ زِان ارائَ کٍٍغ. ؾضّ ىِيی از زاىؿَ ظّد ُـحٍغ و ىی

 :قکّفائی ازحياؾی 

ُای آن اؿث، ةَ ایً ىؿٍا کَ فؼد اصـاس کٍغ زاىؿَ در صال جضّل  ةیاٌگؼ ارزیاةی فؼد از ىـیؼ صؼکث زاىؿَ و پحاٌـیم

اؿث و پحاٌـیهی دارد کَ از ظؼیق قِؼوٌغان و ٌِادُای ازحياؾی در صال قکّفا قغن اؿث. افؼاد وازغ ؿعّح ىعهّب از ایً ةؿغ 

غن ةَ ىکاٌی ةِحؼ ةؼای ُيَ افؼاد ةِؽیـحی، ٌـتث ةَ وضؿیث کٌٍّی و آیٍغه زاىؿَ اىیغوارجؼٌغ و ىؿلغٌغ زِان در صال جتغیم ق

 اؿث.

 :درك پػیؼی ازحياؾی 

ةیاٌگؼ فِو کیفیث، ؿاظث و ظؼز کار زِان ازحياؾی اؿث و قاىم ؾالكيٍغی و اُيیث دادن ةَ قٍاظحً دٌیا اؿث. 

کَ اصـاس دٍُغ ةه کٍٍغ اُيیث ىی افؼادی دارای ؿعّح ىعهّةی از ایً ةؿغ ةِؽیـحی، ٌَ جٍِا ةَ زِاٌی کَ در آن زٌغگی ىی

 جّاٌٍغ صّادث پیؼاىٌّكان را درك کٍٍغ و ىایهٍغ ىؿٍای زٌغگی را ةفِيٍغ. کٍٍغ کَ ىی ىی

جّاٌغ ٌكاٌگؼ ؿالىث رواٌی فؼد ةاقٍغ اىا در ىلایـَ ةا اةؿاد ةِؽیـحی ُیساٌی و  اگؼ چَ اةؿاد ةِؽیـحی ازحياؾی ىی

کَ ىلیاؿِای ةِؽیـحی ُیساٌی غانتاً رضایحيٍغی و ؾّاظف رواٌكٍاظحی از وضّح کيحؼی ةؼظّردار اؿث، اىا ةایغ جّزَ داقث 

ُای زٌغگی ازحياؾی  ؿٍسغ و ةَ ٌغرت ةَ رضایحيٍغی و ؾّاظف ىذتث ٌـتث ةَ زٍتَ ىذتث فؼد ٌـتث ةَ زٌغگی کهی را ىی

ٌـتث ةَ  ُای درون قعنی در ىّرد ؿازگاری فؼد ةا دیغگاُف قٍاظحی ٌیؽ ةؼداقث پؼدازد. ُيچٍیً اةؿاد ةِؽیـحی روان ىی

، ٌكاٌگؼ جّاٌایی فؼد در "رواةط ىذتث ةا دیگؼان"کٍٍغ و جٍِا یکی از قف ىلیاس ةِؽیـحی رواٌكٍاظحی  زٌغگی را ىٍؿکؾ ىی

# و ٌتایغ فؼاىّش کؼد کَ ؿازگاری فؼد ةا زٌغگی در ؾیً 7ایساد و ٌگِغاری رواةط ةیً قعنی ميیياٌَ و جّام ةا اظيیٍان اؿث $

 یـحی ازحياؾی ٌیؽ ُـث.صال قاىم زٍتَ ُای ةِؽ
 

 هذل سالهت رٍاًی کاهل
کٍغ کَ صامم چِار صانث اؿث  # دو ةؿغ ؿالىث رواٌی و ةیياری رواٌی را جؼکیب ىی1ىغل ؿالىث رواٌی کاىم، $قکم 

 ةَ ٌضّی کَ ُو ؿالىث رواٌی و ُو ةیياری رواٌی قاىم دو صانث کاىم و ٌاکاىم اٌغ.

ؼکیتی از صضّر ؿعّح ةاالیی از ٌكاٌَ ُای ةِؽیـحی ُیساٌی، رواٌكٍاظحی و ؿالىث رواٌی کاىم ٌكاٌگاٌی اؿث کَ ج

ازحياؾی و در ؾیً صال ؾغم اةحال ةَ ةیياریِای رواٌی اظیؼ را قاىم ىی قّد. ةٍاةؼایً ةؽرگـاالٌی کَ ةَ نضاظ رواٌی ؿانيٍغ و 

وری رواٌكٍاظحی و ازحياؾی ظّةی ةؼظّردارٌغ  دٍُغ، از کٍف ؾالیو ؿؼزٌغگی ُیساٌی $قادکاىی و رضایحيٍغی ةاال# را ٌكان ىی

 ىاه گػقحَ# ٌیـحٍغ. 12و در ٌِایث دچار ةیياریِای رواٌی $در ظّل 

ؿالىث رواٌی ٌاکاىم قؼایعی اؿث کَ در آن فؼد دچار ةیياریِای رواٌی اؿث و ؾالوه ةؼ آن از ؿعّح پاییً ةِؽیـحی 

ی رواٌی کاىم ٌكاٌگاٌی اؿث کَ جؼکیتی از ؿعّح پاییً ٌكاٌَ ُای ازحياؾی، رواٌكٍاظحی و ُیساٌی ةؼظّردار اؿث. ةیيار
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ةِؽیـحی ُیساٌی، رواٌكٍاظحی و ازحياؾی اؿث و در ؾیً صال جكعیل ةیياری رواٌی اظیؼ $ىاٌٍغ افـؼدگی اؿاؿی# را قاىم 

 ىی قّد. 

 

 

 : سالهت رٍاًی ٍ بيواري رٍاًی: هذل1شکل 

 

ُای افـؼدگی ُـحٍغ ةهکَ در  ٌاؿانيٍغ $ةیياری رواٌی کاىم#، ٌَ جٍِا دارای ٌكاٌَ ةٍاةؼایً ةؽرگـاالٌی کَ از نضاظ رواٌی

وری رواٌكٍاظحی و ازحياؾی ىعهّةی ةؼظّردار ٌیـحٍغ. ةانؿکؾ، ةؽرگـاالن  قان ٌیؽ اصـاس ظّةی ٌغارٌغ و از کٍف ىّرد زٌغگی

وری رواٌكٍاظحی یا ازحياؾی ةاال یا ىحّؿط ٌیؽ  ُای کٍف دچار ةیياری رواٌی ٌاکاىم، ةَ رغو اةحال ةَ ةیياری رواٌی، وازغ ٌكاٌَ

کٍٍغ. از نضاظ ىفِّىی، ةؽرگـاالٌی کَ دچار ؿالىث  ُـحٍغ، از اصـاس رضایحيٍغی ٌـتی ةؼظّردارٌغ و اصـاس قادکاىی ىی

وری ىعهّب ظّد را  فرواٌی ٌاکاىهٍغ، ةَ افؼادی قتاُث دارٌغ کَ دچار ىكکم ؿّء ىنؼف ىّادٌغ اىا کاىاکان صؼفَ ظّیكحً و کٍ

 کٍٍغ. صفغ ىی

 

 سطَح سالهت رٍاى در هذل سالهت رٍاًی کاهل ٍ رٍش تشخيص
پاییٍی از  ةؼ اؿاس ایً انگّ، ایً اىکان وزّد دارد کَ ةؼظی از افؼادی کَ دچار ةیياری رواٌی ٌیـحٍغ دارای ؿعّح

ر ىلاةم، قؼایط کـاٌی را کَ دچار ةیياری رواٌی کٍغ. د ةِؽیـحی ةاقٍغ. کیؽ چٍیً قؼایعی را ةا امعالح پژىؼدگی ىكعل ىی

ٌاىغ. افؼاد در صال  ٌیـحٍغ و در ؾیً صال از ؿعّح ةاالیی از ةِؽیـحی ُیساٌی، رواٌكٍاظحی و ازحياؾی ةؼظّردارٌغ، قکّفایی ىی

یک پژىؼدگی ن اؿث. قا زٌغگیدر  دیگؼی  ُغف و ُؼ چیؽ ىذتث ،ٍاکَ ديؼه فلغان ىؿةؼٌغ  پژىؼدگی از ٌااىیغی ظاىّقی رٌر ىی

  قکّفایی ةؼای زٌغگی قّر و اقحیاقافؼاد در صال  اؿث.  ٌلعَ ىلاةم ؿالىث رواٌی ،اممدر  گؼفحَ قغه اؿث کَ  دیغهٌا ؾارضَ

 .قٌّغ ىی دیگؼافؼاد  گیؼ زاىؿَ ودر دارٌغ و ةَ مّرت فؿال و ىّنغ

ةَ ةیان دیگؼ  قّد.  ٌؼؼ گؼفحَدر  ُای ىعحهف ٌكاٌَ از ی ىحكکمٌٌكاٌگا  ةایغ ةَ ؾٍّان ىاٌٍغ ةیياری رواٌی، ؿالىث رواٌی،

 #.2002$کیؽ، یاةٍغ ىی دوره زىاٌی ظامی صضّر درُا ةا قغت ظاص و  ٌكاٌَ از ای گاُی ىسيّؾَ ؿالىث ٌیؽ ىاٌٍغ ةیياری، در

 . قثةؼدا  گامةایغ  ُای ةِؽیـحی قعنی اؿث، ةؼگیؼٌغه ٌكاٌَدر کَ  ةؼای ىعانؿَ ؿالىث رواٌی ةَ ؾٍّان ٌكاٌگاٌی ةؼایً،ةٍا

کَ ؿؼزٌغگی   ىلیاؿِای ةِؽیـحی ُیساٌی قٌّغ: ىی دو دؿحَ جلـیو  ُای ةِؽیـحی ةَ و جسؼةی،ىلیاسىی نضاظ ىفِّاز 

ی و ازحياؾی ظحٍارواٌك  ُای ٌكاٌَ از ای دٍُغ و ىلیاؿِای ةِؽیـحی کارکؼدی کَ ىسيّؾَ ىی ُیساٌی را ىّرد ؿٍسف كؼار

ُای جكعیل  ةٍغی ٌكاٌَ ىكاةَ جلـیو  ُای ؿالىث رواٌی ةٍغی ٌكاٌَ ایً جلـیو دٍُغ. ىی كؼار  وری ىذتث را ىّرد ؿٍسف کٍف

 ةاال ٌكاٌَ ُای ةِؽیـحی قعنی

 کاىم ؿالىث رواٌی

 ٌكاٌَ ُای ةیياری رواٌی

 پاییً

 ٌاکاىم ةیياری رواٌی

 ٌكاٌَ ُای ةیياری رواٌی

 ةاال

 کاىم ةیياری رواٌی

 پاییً ٌكاٌَ ُای ةِؽیـحی قعنی

 ٌا کاىم ؿالىث رواٌی
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 ٌتؼدن  $ىاٌٍغ نػت  نػجی ؾاظفی قاىم ظهق افـؼده یا ةی  ُای افـؼدگی اؿاؿی قاىم ٌكاٌَ اؿث. DSM-IV در اؿاؿیافـؼدگی 

ىلیاس زاىؿی کَ کیؽ ةا جّزَ ةَ جؿؼیف ظّد  . دراؿث ظّاةی# ظّاةی یا کو $ىاٌٍغ ةی کژکٍكیُای ىؼةّط ةَ  و ٌكاٌَ فؿانیحِا#از 

پاؿعگّیان ةَ  گیؼد# ىیجضلیق صاضؼ ٌیؽ ىّرد ةؼرؿی كؼار  در$کَ  کٍغ ىیةِؽیـحی قعنی ةؼای ؿٍسف ایً ىفِّم پیكٍِاد  از

 11زٌغگی و  ىٍغی ةَ و ؾالكَ ىٍغی ىّرد وزّد ؾّاظف ىذتث و رضایث دری ُیساٌی ةا ؿؤانِای  زیؼ ىلیاس ىؼةّط ةَ ةِؽیـحی ؿَ

ظحی و پٍر زیؼ ىلیاس ةِؽیـحی ٍارواٌك  کارکؼدی ةا ؿؤانِایی کَ قف زیؼ ىلیاس ةِؽیـحی  زیؼ ىلیاس ىؼةّط ةَ ةِؽیـحی

 11ةّط ةَ ؿؼزٌغگی ُیساٌی و ؾغد ىؼ ؿَ$ زیؼ ىلیاس 14  ىسيّع ایً ىلیاس قاىم در دٍُغ. ىیپاؿط  ؿٍسغ، ىیازحياؾی را 

 اؿث. وری ىذتث# ؾغد ىؼةّط ةَ کٍف

 درٌیؽ ةایغ جكعیل داده قّد   در صال پژىؼدگیةؼای ایً کَ فؼد   روش جكعیل ؿالىث رواٌی ةَ وؿیهَ ىلیاس فّق

پاییٍی  ؿعّح ازىذتث   وری کٍف  #14جا  4$ ىلیاس 11 ازو قف ىلیاس  #3جا  1$ةِؽیـحی ُیساٌی   ىلیاس ؿَ ازیکی 

و قف  ىلیاس ةِؽیـحی ُیساٌی از ؿَصغاكم یکی  درةاالیی   جكعیل قکّفایی فؼد ٌیؽ ىـحهؽم داقحً ؿعّح ةؼظّردار ةاقغ.

 ازکیؽ اؿحفاده  ةؼظّردارٌغ.  ؿالىث ٌـتی پژىؼدگی، ازفاكغ قکّفایی و  افؼاد وری ىذتث اؿث و ٌِایحاً کٍف ىلیاس 11 ازىلیاس 

کـاٌی   ایً روش در کٍغ؛ ىیجكعیل ؿالىث رواٌی پیكٍِاد  دررا ةَ ؾٍّان یک ىالك ىكعل فّق  سگاٌَ ىلیا ؿَ  ةٍغی دؿحَ

ؿعش پاییٍی  ازیک زیؼ ىلیاس در ی کَ افؼادةَ ؾٍّان  قّد، ىیٌيٌَّ واكؽ   ُای کم یک ؿّم پاییً ٌيؼه درقان  کَ ٌيؼه

ٌيٌَّ ةَ مّرت كؼاردادی ىكعل افؼاد اةـحَ ةَ ٌيؼه ؿایؼ ؿعش ٌكاٌَ و کارگیؼی ایً روش،  ةا ةَ قٌّغ. ىیجهلی  ةؼظّردارٌغ،

 ّد.ق ىی

کٍغ، ةا ةکارگیؼی ایً روش، ؿعش ٌكاٌَ واةـحَ ةَ ٌيؼه ؿایؼ افؼاد ٌيٌَّ و جا صغی  در جكعیل ؿالىث رواٌی پیكٍِاد ىی

 ةَ مّرت كؼار دادی ىكعل ىی قّد..
 

 هرٍري بر یافتِ ّاي تحقيق
رجٍغ از ةؼرؿی اؾحتار و روایی فؼم کّجاه ؿالىث روان، ةا اؿحفاه از  فؼم کّجاه و ةهٍغ پیّؿحار ةَ ىٍؼّر اُغاف جضلیق کَ ؾتا

 ؿالىث روان ةَ زيؽ آوری اظالؾات پؼداظحَ قغ. 

 

 : هياًگيي، اًحراف هعيار، هيٌيون ٍ هاکسیون ًورات سالهت رٍاى افراد بِ تفکيک جٌس1جذٍل شوارُ 

 ىؼدان زٌان کم 

 186 214 400 جؿغاد

 54/21 49/16 51/51 ىیاٌگیً

 14/07 13/43 13/94 اٌضؼاف ىؿیار

 25/79 19/33 19/33 ىیٍیيو

 81 81/47 81/47 ىاکؽیيو

 

اؿث. ىاکؽیيو ٌيؼه  94/13، اٌضؼاف ىؿیار 51/51ةا جّزَ ةَ زغول ةاال ىی جّان گفث ىیاٌگیً ٌيؼه ؿالىث روان افؼاد 

ةاقغ ُيچٍیً  ىی 21/54و در ىؼدان  16/49اؿث. ىیاٌگیً ٌيؼه ؿالىث روان در زٌان  33/19و ىیٍیيو آن  47/81ؿالىث روان 

 اؿث.  81و در ىؼدان  47/81ىاکؽیيو ٌيؼه ؿالىث روان در زٌان 
 

 : هياًگيي، اًحراف هعيار، هيٌيون ٍ هاکسیون ًورات بْسیستی ّيجاًی بِ تفکيک هٌاطق2جذٍل شوارُ 

 ىاکؽیيو ىیٍیيو اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً جؿغاد 

 18 3 4/026 13/01 80 قيال

ّبزٍ  80 11/08 3/77 4 18 

 18 3 3/39 10/90 80 قؼق
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 18 3 3/38 10/73 80 غؼب

 17 3 3/91 10/92 80 ىؼکؽ

 18 3 3/78 11/33 400 زيؽ

 

 73/10حؼیً ىیاٌگیً در قيال جِؼان و کي 01/13زغول ةاال ٌكان ىی دُغ کَ ةاالجؼیً ىیاٌگیً ٌيؼه ةِؽیـحی ُیساٌی 

 در غؼب جِؼان اؿث.

 
 : هياًگيي، اًحراف هعيار، هيٌيون ٍ هاکسیون ًورات بْسیستی اجتواعی بِ تفکيک هٌاطق3جذٍل شوارُ 

 ىاکؽیيو ىیٍیيو اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً جؿغاد 

 30 6 6/37 18/68 80 قيال

 27 5 5/04 15/16 80 زٍّب

 27 5 5/35 14/91 80 قؼق

 28 6 5/27 15/19 80 غؼب

 30 5 5/12 15/92 80 ىؼکؽ

 30 5 5/60 15/97 400 زيؽ

 

 91/14در قيال جِؼان و کيحؼیً ىیاٌگیً  68/18زغول ةاال ٌكان ىی دُغ کَ ةاالجؼیً ىیاٌگیً ٌيؼه ةِؽیـحی ازحياؾی 

 در قؼق جِؼان اؿث.

 
 هاکسیون ًورات بْسیستی رٍاًی بِ تفکيک هٌاطق : هياًگيي، اًحراف هعيار، هيٌيون 4ٍجذٍل شوارُ 

غادجؿ   ىاکؽیيو ىیٍیيو اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً 

 35 6 8/05 26/41 80 قيال

 36 10 6/02 24/38 80 زٍّب

 36 11 6/20 23/53 80 قؼق

 36 12 5/66 23/35 80 غؼب

 36 9 6/65 23/31 80 ىؼکؽ

 36 6 6/64 24/20 400 زيؽ

 

در  31/23در قيال جِؼان و کيحؼیً ىیاٌگیً  41/26 ٌكان ىی دُغ کَ ةاالجؼیً ىیاٌگیً ٌيؼه ةِؽیـحی رواٌی زغول ةاال

جّان گفث ىیاٌگیً ٌيؼه ةِؽیـحی رواٌی، ُیساٌی و ازحياؾی در افؼادی کَ در قيال قِؼ زٌغگی  ىؼکؽ جِؼان اؿث. در ٌحیسَ ىی

 ىی کٍٍغ از افؼاد ؿایؼ ىٍاظق ةیكحؼ اؿث.

 

 : هياًگيي، اًحراف هعيار، هيٌيون ٍ هاکسیون ًورات در ّر سطح از سالهت رٍاى بِ تفکيک جٌس5شوارُ  جذٍل

 
 ةِؽیـحی رواٌی ةِؽیـحی ازحياؾی ةِؽیـحی ُیساٌی

 ىؼدان زٌان کم ىؼدان زٌان کم ىؼدان زٌان کم

 186 214 400 186 214 400 186 214 400 جؿغاد
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 25/16 23/36 24/20 17/24 14/86 15/97 11/80 10/92 11/33 ىیاٌگیً

 6/23 6/88 6/64 5/63 5/35 5/60 3/83 3/70 3/78 اٌضؼاف ىؿیار

 10 6 6 5 5 5 3 3 3 ىیٍیيو

 36 36 36 30 30 30 18 18 18 ىاکؽیيو

 

و  97/15، ىیاٌگیً ٌيؼه ةِؽیـحی ازحياؾی 33/11 ةا جّزَ ةَ زغول ةاال ىی جّان گفث ىیاٌگیً ٌيؼه ةِؽیـحی ُیساٌی

و  ىاکؽیيو  30، ىاکؽیيو ٌيؼه ةِؽیـحی ازحياؾی 18اؿث. ىاکؽیيو ٌيؼه ةِؽیـحی ُیساٌی  20/24ىیاٌگیً ٌيؼه ةِؽیـحی رواٌی 

اؿث. ىیاٌگیً ٌيؼه ةِؽیـحی  80/11و در ىؼدان  92/10در زٌان  اؿث. ىیاٌگیً ٌيؼه ةِؽیـحی ُیساٌی 36ٌيؼه ةِؽیـحی رواٌی 

 اؿث. 16/25و در ىؼدان  36/23در زٌان  اؿث. ىیاٌگیً ٌيؼه ةِؽیـحی رواٌی 24/17ر ىؼدان و د 86/14در زٌان  ازحياؾی

 

 : هياًگيي، اًحراف هعيار، ٍاریاًس، ًورات در ّر یک از سَالْاي فرم سالهت رٍاى6جذٍل شوارُ 

 واریاٌؾ اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً ىحغیؼُا

 1/96 1/40 3/63 ظّقضانی

 2/30 1/51 4/04 ؾالكيٍغی ةَ زٌغگی

 2/17 1/47 3/65 رضایحيٍغی از زٌغگی

 2/57 1/60 3/43 رکث و کيک ةَ  ازحياعىكا

 2/75 1/65 3/63 اٌـسام زاىؿَ

 2/29 1/51 2/54 قکّفایی ازحياؾی

 2/11 1/45 3/14 پػیؼش ازحياؾی

 2/52 1/59 3/21 جّزَ و درك ازحياؾی

 2/09 1/44 4/04 پػیؼش ظّد

 2/09 1/448 4/18 چیؼگی ةؼ ىـّنیث ُا در ىضیط

 2/03 1/426 4/10 رواةط ىذتث ةا دیگؼان

 2/29 1/514 3/91 رقغ قعنی

 2/07 1/44 3/86 ظّدىعحاری

 2/56 1/60 4/07 ُغفيٍغی در زٌغگی

 

ن ةا جّزَ ةَ زغول ةاال ىی جّان گفث ةاالجؼیً ىیاٌگیً ىؼةّط ةَ چیؼگی ةؼ ىـّنیث ُا در ىضیط و رواةط ىذتث ةا دیگؼا

 اؿث.  54/2و کيحؼیً ىیاٌگیً ىؼةّط ةَ قکّفایی ازحياؾی ةا ىیاٌگیً  1/4ةا ىیاٌگیً 

 
 : تَزیع فراٍاًی ٍ درصذي افراد در سِ طبقِ سالهت رٍاى )پصهردگی، هتَسط ٍ شکَفائی(7جذٍل شوارُ 

 درمغ فؼاواٌی 

 11/3 45 پژىؼدگی

 48/6 194 ىحّؿط

 25/6 102 قکّفایی

 85/5 341 زيؽ



 206 -223، ص 1396،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

درمغ از پاؿعگّیان ىحّؿط اؿث و  6/48ٌفؼ ىؿادا  194ىی جّان گفث کَ کَ ؿعش ؿالىث  7ا جّزَ ةَ زغول قياره ة

درمغ پژىؼده اؿث. پؾ ىی جّان گفث ؿعش  3/11ٌفؼ ىؿادل  45درمغ قکّفا و  6/25ٌفؼ ىؿادل  102در اداىَ ؿعش ؿالىث 

ةاقغ و ةؿغ از آن ةَ جؼجیب قکّفائی و پژىؼدگی ةیكحؼیً و کيحؼیً  ؿالىث ىحّؿط زاىؿَ ةیكحؼیً درمغ و فؼاواٌی را دارا ىی

 .درمغ و فؼاواٌی را دارٌغ
 

 سالهت رٍاى )پصهردگی، هتَسط ٍ شکَفائی( : هياًگيي، اًحراف هعيار، هيٌيون ٍ هاکسیون ًورات سِ طبق8ِجذٍل شوارُ 

 ىاکؽیيو ىیٍیيو اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً جؿغاد ؿَ ظتلَ ؿالىث روان

 42 19/33 4/93 29/93 45 پژىؼدگی

 69 28 9/52 48/65 194 ىث روانىحّؿط ؿال

 81/47 56 6/16 68/63 102 قکّفایی

 81/47 19/33 14/82 52/16 341 زيؽ

 

و ىیاٌگیً  65/48، ىیاٌگیً ٌيؼه ىحّؿط ؿالىث روان 93/29ةا جّزَ ةَ زغول ةاال ىی جّان گفث ىیاٌگیً ٌيؼه پژىؼدگی 

و ىاکؽیيو ٌيؼه قکّفایی  69، ىاکؽیيو ٌيؼه ىحّؿط ؿالىث روان 42اؿث. ىاکؽیيو ٌيؼه پژىؼدگی  63/68ه قکّفایی ٌيؼ

 اؿث.  47/81
 

 اٍل سؤال

 ؟اؿثیا فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث روان ؾيهی آ 

قغه کَ در مّرت وزّد  ٌفؼ از افؼاد اٌسام قغه و از ُؼ فؼد ظّاؿحَ 25روی ُؼ دو فؼم ُيؽىان در ىؼصهَ اول اةحغا ةؼ 

اةِام در ىفِّم ؿؤال جّضیش کّجاُی در زیؼ ُؼ ؿؤال ةٍّیـغ، ُغف از ایً کار ةؼرؿی درؿحی جؼزيَ فؼم امهی ةّد و ایٍکَ آیا 

ایً جؼزيَ ىٍؼّر امهی ؿؤال را ةَ پاؿط دٍُغه انلا ىی کٍغ؟! ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در كـيحی کَ زِث جّضیضات قؼکث کٍٍغگان 

جّضیش ظامی کَ ٌكاٌَ ىفِّم ٌتّدن ؿّال وزّد ٌغاقث فؼض را ةؼ ىفِّم ةّدن ؿّاالت گػاقحیو. در ىؼصهَ دوم وزّد داقث 

 ، ىٍاؿب ةّدن فؼم کّجاه ةؼای ازؼا اصؼاز قغ.80ٌفؼ ازؼا قغ و ةا ىضاؿتَ اؾحتار ةیكحؼ از  100پؼؿكٍاىَ ةؼ روی 

 

 سؤال دٍم
كانب ُيتـحگی ةا فؼم ةهٍغ پیّؿحار ؿالىث روان از روایی ىالك کافی  در #MHCفؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث رواٌی $آیا 

 ةؼظّردار اؿث؟

 ةَ ىٍؼّر ةؼآورد روایی آزىّن، ُيتـحگی دو فؼم کّجاه و ةهٍغ را ىّرد جّزَ كؼار دادیو کَ ٌحایر ةَ قؼح زیؼ اؿث.

 
 ٌذ پيَستار سالهت رٍاىٍ فرم بل فرم کَتاُ پيَستار سالهت رٍاًی: ضریب ّوبستگی بيي 9جذٍل شوارُ 

 

" ظعا جأییغ ىی 1" اظيیٍان و 99ةا اؿث و ةَ نضاظ آىاری ىؿٍادار اؿث و  728/0ىیؽان ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ةؼاةؼ 

درمغ اؿث. ایً  72ةا فؼم ةهٍغ پیّؿحار ؿالىث روان دارای ُيتـحگی ةَ ىیؽان  ؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث رواٌیفةٍاةؼایً  قّد

 ىیؽان ضؼیب ُيتـحگی ةیان کٍٍغه ارجتاط كّی ةیً دو فؼم اؿث. 

 

 سؤال سَم:

 فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث رواٌی از چٍغ ؾاىم اقتاع قغه اؿث؟

 ؿٍاداریؿعش ى پیؼؿّن R جؿغاد ؾٍّان

 0/000 728/0 50 فؼم ةهٍغ پیّؿحار ؿالىث روان    –فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث رواٌی 
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 KMOٍ شاخص : آزهَى بارتلت 11جذٍل شوارُ 

 KMOؿعش ىؿٍاداریدرزَ آزادیىلغارآزىّن

91000/0924/0 2277/576ةارجهث

 

اؿث چّن ىیؽان ؿعش  000/0ةا ؿعش ىؿٍاداری  91و درزَ آزادی آن ةؼاةؼ  576/2277ىلغار آىاره آزىّن ةارجهث ةؼاةؼ 

ؾاىهی، ىٍاؿب اؿث و فؼض قٍاظحَ قغه ةّدن  کيحؼ اؿث نػا جضهیم ؾاىهی ةؼای قٍاؿایی ؿاظحار، ىغل 01/0ىؿٍاداری از 

دُغ کَ جؿغاد ٌيٌَّ ةؼای جضهیم  اؿث و ٌكان ىی 924/0ةؼاةؼ  KMOقّد ُيچٍیً ىلغار قاظل  ىاجؼیؾ ُيتـحگی، رد ىی

 ةاقغ.  ؾاىهی کافی ىی
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 : ًتایج تحليل عاهلی11جذٍل شوارُ 

 

 ؾاىهِا

ةِؽیـحی 

 رواٌی

ةِؽیـحی 

 ُیساٌی

ةِؽیـحی 

 ازحياؾی

 ظّدىعحاری:

 .جانیفؼد ٌؼؼات ٌلعَ و ُا اٌغیكَ کؼدن اةؼاز ایفکؼ کؼدن  اؾحياد ةَ ٌفؾ در ظنّص اصـاس -13ؿّال 
0/700   

 رقغ قعنی:

قيا  اٌغقغه ةاؾخ کَ غیاداقحَ$جفکؼ و جؿيق ةؼاٌگیؽی#  یؽیةؼاٌگ چانف جسارب کَ اصـاس ًیا -12ؿّال 

 .غیقّ میجتغی ةِحؼ اٌـان ةَ و غیکٍ رقغ
0/658   

 ُغفيٍغی در زٌغگی:

 .دارد زِث یای ىؿٍ جانیگزٌغ کَ اصـاس ًیا -14
0/589   

 چیؼگی ةؼ ىـّنیث ُا در ىضیط:
 روزىؼه جان را ةَ ظّةی اداره ىیکٍیغ.ی زٌغگی ُاثینکَ ىـئّ اصـاسایً  -10ؿّال 

0/550 0/406 0/326 

 پػیؼش ظّد:

 .غیدار دوؿث را ظّد ثیقعنظنّمیات  كحؼیة کَ اصـاس ًیا -9ؿّال 
0/527   

 ن:رواةط ىذتث ةا دیگؼا

 .غیدار رواةط گؼم, جّأم ةا اؾحياد زیادی  را ةا دیگؼان کَ اصـاس ًیا -11ؿّال 
0/511   

 ؾالكيٍغی ةَ زٌغگی:

 یزٌغگ ةَی ىٍغؾالكَ اصـاس -2ؿّال 
0/323 0/770  

 رضایحيٍغی از زٌغگی:

 یىٍغثیرضا اصـاس -3ؿّال 
0/303 0/655  

 ظّقضانی:

 ظّقضانی اصـاس -1ؿّال 
 0/625  

 فایی ازحياؾی:قکّ

 .قيا ىذمی افؼادی ةؼا جتغیم ىیكّد، یؿٍی زایی ةِحؼ ةِحؼ زایی ةَ دارد زاىؿَ کَ اصـاس ًیا -6ؿّال 
  0/696 

 پػیؼش ازحياؾی:

 .ُـحٍغ ىِؼةان و ظّبىؼدم اؿاؿاً  کَ اصـاس ًیا -7ؿّال
 0/306 0/502 

 جّزَ و درك ازحياؾی:

ىّضّؾات در  زاىؿَ چگٌَّ اجفاق ىیافحٍغ. $و چؼخ ایً زاىؿَ ىی جّاٌیغ ةفِيیغ  کَ اصـاس ًیا -8ؿّال 

 چگٌَّ ىیچؼظغ#
0/381  0/494 

 اٌـسام ةا زاىؿَ:

ی زٌغگ آن در کَی ا ىضهَ ای یازحياؾ گؼوه کی ىاٌٍغ$ گؼوه ای زاىؿَ کی ةَداقحً  جؿهق اسصـا -5ؿّال 

 #.غیکٍیى
  0/482 

 ىكارکث و کيک ةَ  ازحياع:

 .غیدار زاىؿَ ةَکؼدن   ؾؼضَی ةؼای ىِي ؽیچکار یا  کَ اصـاس ًیا -4ؿّال
0/422  0/431 

 

قّد ىكارکث و کيک ةَ  ازحياع ةَ  ، ىلادیؼ ةارُای ؾاىهی ىكعل قغه اٌغ ُياٌعّر کَ در زغول دیغه ىی11در زغول قياره 

ؿّال جٍِا ةؼ روی یک ؾاىم  ؼُ ،اگؼچَ در ةِحؼیً ؿاظحارُاحياؾی# و ةِؽیـحی رواٌی ةار گؼدیغ. ظّر ىكحؼك ةؼ ؾاىم ظّد $ةِؽیـحی از

 ٌكغ. صػف و جئّری كّی ٌِفحَ در فؼم امهی ؿّاالجی کَ در دو ؾاىم ةار گػاری قغه ةّدٌغ ىؿٍا ةَ ؾهث قّد، ةارگػاری ىی
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 ّا : هقادیر ّوبستگی بيي آیتن12جذٍل شوارُ 

 ةِؽیـحی رواٌی ةِؽیـحی ازحياؾی ةِؽیـحی ُیساٌی ؾاىهِا

یـحی ُیساٌیةِؽ  1   

  1 0/58 ةِؽیـحی ازحياؾی

 1 0/64 0/64 ةِؽیـحی رواٌی

 

ةّدٌغ. ةیً  58/0ٌحایر ُيتـحگی ةیً ؿَ ؾاىم ٌكان ىی دُغ ةِؽیـحی ازحياؾی و ةِؽیـحی ُیساٌی دارای ُيتـحگی ةؼاةؼ ةا 

ةّد ایً  64/0ةغؿث آىغ. ةیً ةِؽیـحی رواٌی و ةِؽیـحی ازحياؾی ٌیؽ ُيتـحگی ةؼاةؼ  64/0ٌی ُيتـحگی ةِؽیـحی رواٌی و ةِؽیـحی ُیسا

 ضؼایب ُيتـحگی ٌـتحاً كّی و ؿَ ؾاىم ىؼجتط ةا ُو را ٌكان ىی دُغ.

 

 سؤال چْارم 
ی آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده ٌيّدیو ةؼای ةؼرؿی اؾحتار، از روش ُيـاٌی دروٌی ةیً ؿؤاالت و در ٌِایث ُيـاٌی دروٌی کم آزىّن یؿٍ

 کَ ٌحایر ةَ قؼح زیؼ اؿث:

 
 : پایایی فرم کَتاُ پيَستار سالهت رٍاى13جذٍل شوارُ 

 جؿغاد ىلغار آنفا

0/90 14 

 

جّان گفث کَ پؼؿكٍاىَ از  ةٍاةؼایً ىی ةاقغ. ىی 90/0ىؿادل ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ىضاؿتَ قغه  ٌحایر زغول ةاال ٌكان ىی دُغ کَ

 ٌكاٌگؼ اؾحتار ةاالی پؼؿف ٌاىَ اؿث. و ةاقغ ةغیً ىؿٍی کَ پاؿط ُای داده قغه، ٌاقی از قاٌؾ و جنادف ٌتّده تار کافی ةؼظّردار ىیاؾح

 

 : اعتبار سَاالت بْسیستی ّيجاًی14جذٍل شوارُ 

 تعذاد هقذار آلفا

82/0 3 

 

ؿّانِای  جّان گفث کَ ةٍاةؼایً ىی ةاقغ. ىی 82/0ؿادل ىضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ىضاؿتَ قغه  ٌحایر زغول ةاال ٌكان ىی دُغ کَ

ٌكاٌگؼ اؾحتار ةاالی  و ةغیً ىؿٍی کَ پاؿط ُای داده قغه، ٌاقی از قاٌؾ و جنادف ٌتّده اؿثاز اؾحتار کافی ةؼظّردار ةِؽیـحی ُیساٌی 

 پؼؿف ٌاىَ اؿث.

 

 : اعتبار سَاالت بْسیستی اجتواعی15جذٍل شوارُ 

 تعذاد هقذار آلفا

76/0 5 

 

ؿّانِای  جّان گفث کَ ةٍاةؼایً ىی .اؿث 76/0ىؿادل ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ىضاؿتَ قغه  ٌحایر زغول ةاال ٌكان ىی دُغ کَ

ٌكاٌگؼ اؾحتار ةاالی  و ةغیً ىؿٍی کَ پاؿط ُای داده قغه، ٌاقی از قاٌؾ و جنادف ٌتّده اؿثاز اؾحتار کافی ةؼظّردار ةِؽیـحی ازحياؾی 

 پؼؿف ٌاىَ اؿث.
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 : اعتبار سَاالت بْسیستی رٍاًی16جذٍل شوارُ 

 تعذاد ذار آلفاهق

84/0 6 

 

ؿّانِای  جّان گفث کَ ةٍاةؼایً ىی .اؿث 84/0ىؿادل ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ىضاؿتَ قغه  ٌحایر زغول ةاال ٌكان ىی دُغ کَ

ٌكاٌگؼ اؾحتار ةاالی  و ٌاقی از قاٌؾ و جنادف ٌتّدهةغیً ىؿٍی کَ پاؿط ُای داده قغه،  اؿثاز اؾحتار کافی ةؼظّردار ةِؽیـحی رواٌی 

 پؼؿف ٌاىَ اؿث.
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 ًتيجِ گيري ٍ تحليل

 " ةؼرؿی ؾيهی ةّدن، اؾحتار و روایی فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث روان ةؼ روی افؼاد ةؽرگـال در قِؼ جِؼان"پژوُف ایً ُغف امهی 

 اٌسام گؼفحَ اؿث. ةؼ اؿاس ىلیاس پیكٍِادی کیؽ،

الىث روان در اذُان زا افحاده اؿث یک ىفِّم رواٌپؽقکی اؿث کَ فؼد را از نضاظ رواٌكٍاؿی، ةیيار یا ؿانو ىی پٍغارد. آٌچَ از ؿ

 چٍیً ىّضؿی ةؼ ىتٍای ایً ىفؼوضَ آزىّن ٌكغه كؼار دارد کَ ةیياری و ؿالىث رواٌی دو كعب یک پیّؿحار واصغ را جكکیم ىی دٍُغ.

ُا و ؾالئو ةیياری و افؼاد ةیيار و جالش ةؼای ةَ صغاكم رؿاٌغن  رواٌپؽقکان ةؼ روی ٌكاٌَ اىؼوزه ةَ زِث جاکیغ ىحعننان و

ىكکالت رواٌی در افؼاد، ىّزب قغه اؿث کَ ٌیازُای افؼاد ؿانو کَ ةؿضا ىيکً اؿث در ىؼز ةیً ؿالىث و ةیياری كؼار داقحَ ةاقٍغ ىّرد 

ُای ةیياری را ةؼوز ٌغٍُغ اىا در آؿحاٌَ قؼوع یک ةیياری زغی كؼار داقحَ ةاقٍغ. در َ جّزَ كؼار ٌگیؼد. ایً افؼاد ىيکً اؿث ؾالىث و ٌكاٌ

 ایً مّرت ةا قٍاؿایی و کيک ةَ ایً افؼاد ىیحّان ةـیاری از ىكکالت صاد رواٌی را کاُف داد.

ـحی ُیساٌی، ةِؽیـحی در ایً جضلیق ةَ کيک رواٌكٍاؿی ىذتث ٌگؼ و ةا در ٌؼؼ گؼفحً اةؿاد ؿالىث روان و ةِؽیـحی $ةِؽی

ازحياؾی و ةِؽیـحی رواٌی# کَ ىسؽا اىا واةـحَ ةَ ُو ُـحٍغ، روصیات و صاالت افؼاد ىّرد ةؼرؿی كؼار داده قغ و افؼاد در ؿَ ؿعش 

 قکّفایی، ىحّؿط ؿالىث روان و پژىؼدگی جلـیو ةٍغی قغٌغ. 

 33/19و ىیٍیيو آن  47/81ىاکؽیيو  ،51/51 روان افؼادُا و ٌحایر صامم از جضلیق ٌكان داد کَ ىیاٌگیً ٌيؼه ؿالىث  ةؼرؿی

ةا فؼم ةهٍغ پیّؿحار ؿالىث روان دارای ُيتـحگی  فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث رواٌیٌحایر ُيتـحگی پیؼؿّن ٌكان داد کَ اؿث.ُيچٍیً 

 اؿث و  از روایی ىالك کافی ةؼظّردار اؿث و ارجتاط كّی ةیً دو فؼم وزّد دارد. 

دُغ کَ جضهیم ؾاىهی ةؼای قٍاؿایی ؿاظحار ىغل ؾاىهی ىٍاؿب اؿث و فؼض قٍاظحَ قغه ةّدن  ةارجهث ٌكان ىیٌحایر آزىّن 

 ةاقغ.  ٌكان داد کَ جؿغاد ٌيٌَّ ةؼای جضهیم ؾاىهی کافی ىی KMOقّد ُيچٍیً ىلغار قاظل  ىاجؼیؾ ُيتـحگی، رد ىی

 7درمغ و ؾاىم ةِؽیـحی ازحياؾی  8ؽیـحی ُیساٌی صغود درمغ، ؾاىم ةِ 44ُا ؾاىم ةِؽیـحی رواٌی صغود  ةؼ ظتق ةؼرؿی

درمغ از واریاٌؾ کم ُـحٍغ. اىا در پؼوژه ای  59ؾاىم ىسيّؾاً جتییً کٍٍغه  3کٍغ. ةَ ظّر کهی ایً  درمغ از واریاٌؾ کم را جتییً ىی

# اٌسام گؼفث، ؾاىم 1385ةادی $کَ جّؿط آكایان زّقً نّ، رؿحيی و  ٌنؼت آ "ؿاظحار ؾاىهی ىلیاس ةِؽیـحی زاىؽ"جضث ؾٍّان 

درمغ از واریاٌؾ کم را جتییً  5/11درمغ و ؾاىم ةِؽیـحی ازحياؾی  8/8درمغ، ؾاىم ةِؽیـحی ُیساٌی صغود  33ةِؽیـحی رواٌی صغود 

گفث کار زّقً درمغ از واریاٌؾ کم اؿث. از ایً رو ىیحّان  3/53ؾاىم در ایً جضلیق ىسيّؾاً جتییً کٍٍغه  3کٍغ. ةَ ظّر کهی ایً  ىی

 # ةا ایً کار ةـیار ُيـّ اؿث.1385نّ، رؿحيی و  ٌنؼت آةادی $

ةّدٌغ. ةیً ةِؽیـحی  58/0ٌحایر ُيتـحگی ةیً ؿَ ؾاىم ٌكان داد ةِؽیـحی ازحياؾی و ةِؽیـحی ُیساٌی دارای ُيتـحگی ةؼاةؼ ةا 

ةّد ایً ضؼایب  64/0ـحی ازحياؾی ٌیؽ ُيتـحگی ةؼاةؼ ةغؿث آىغ. ةیً ةِؽیـحی رواٌی و ةِؽی 64/0رواٌی و ةِؽیـحی ُیساٌی ُيتـحگی 

ُيتـحگی ٌـتحاً كّی و ؿَ ؾاىم ىؼجتط ةا ُو را ٌكان ىی دُغ. ىی ةیٍیو کَ ُيتـحگی ةِؽیـحی رواٌی و ازحياؾی کيی ةیكحؼ از دو ةؿغ 

 16/0ساٌی دارای ُيتـحگی ةؼاةؼ ةا # ةِؽیـحی ازحياؾی و ةِؽیـحی ُی1385دیگؼ اؿث. اىا در پژوُف زّقً نّ، رؿحيی و ٌنؼت آةادی $

ةغؿث آىغ. ةیً ةِؽیـحی رواٌی و ةِؽیـحی ازحياؾی ٌیؽ ُيتـحگی ةؼاةؼ  34/0ةّدٌغ. ةیً ةِؽیـحی رواٌی و ةِؽیـحی ُیساٌی ُيتـحگی 

گی# را ٌكان ىی ةّد ایً ضؼایب ُيتـحگی ٌـتحاً پاییً ُـحٍغ و ؿَ ؾاىم ٌـتحاً ىسؽا اىا ىؼجتط ةَ ُو $ةَ دنیم وزّد ُيتـح 214/0

دٍُغ. چٍاٌکَ ىكاُغه ىی قّد ُيتـحگی ؾّاىم ىعحهف جـث در ٌيٌَّ ىؼةّط ةَ داٌكسّیان و در پژوُف زّقً نّ، رؿحيی و ٌنؼت 

 # ةـیار کيحؼ از ٌيٌَّ ىؼدم ؾادی در ؿعش قِؼ جِؼان در ایً پژوُف اؿث.1385آةادی $

کَ پؼؿكٍاىَ از اؾحتار کافی ةؼظّردار اؿث و ایً ٌكان ىی دُغ  90/0دل فؼم کّجاه پیّؿحار ؿالىث روان ىؿا ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ

ٌكاٌگؼ اؾحتار ةاالی پؼؿف ٌاىَ اؿث. آنفای کؼوٌتاخ ظؼده  و ةاقغ ةغیً ىؿٍی کَ پاؿط ُای داده قغه، ٌاقی از قاٌؾ و جنادف ٌتّده ىی

 ىضاؿتَ قغ. 84/0و رواٌی ةؼاةؼ  76/0، ازحياؾی 82/0ىلیاس ُای  ُیساٌی 

 6/25ةٍغی قغٌغ کَ ةَ جؼجیب  ُيچٍیً در ایً جضلیق ةؼ اؿاس ىغل کیؽ، افؼاد در ؿَ دؿحَ قکّفا، ىحّؿط و پژىؼده جلـیو

درمغ پژىؼدگی را ٌـتث کم زاىؿَ ٌكان دادٌغ. ةَ ایً جؼجیب ىكاُغه ىیکٍیو کَ  3/11درمغ ىحّؿط و  6/48درمغ افؼاد قکّفایی، 

 واٌی ىحّؿط و کيحؼیً درمغ را در صغ قکّفائی در زاىؿَ ىّرد جضلیق ىا دارا ىی ةاقٍغ.ةیكحؼیً درمغ افؼاد در صغ ؿالىث ر

، ویـیٍگ، پّجگیحؼ، کیؽ$ "ؿحـّاٌا زةان زٍّةی آفؼیلای در ؿالىث روانفؼم کّجاه پیّؿحار  ةؼرؿی"در پژوُكی دیگؼ جضث ؾٍّان 

ؿالىث روان جضث ؾٍّان پژىؼدگی ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث، ؿعش  ؾغمجيان، روی، کّگؼ# اٌسام قغ، ؿالىث روان جضث ؾٍّان قکّفائی و 

درمغ در صانث پژىؼدگی كؼار داقحٍغ. ؾالوه ةؼ  2/12درمغ در صغ ؿالىث رواٌی ىحّؿط و 8/67 قکّفایی،افؼاد  درمغ 20ؿالىث روان در 

 کَ ٌكان داد، ایاالت ىحضغه آىؼیکا در# 1995ؽ، یک$"در زٌغگی قکّفاییپِژىؼدگی جا  ازؿالىث روان  زٌسیؼه"آن در جضلیلی دیگؼ ةا ؾٍّان 

 ىؿیارةؼای ىٍاؿب ةؽرگـاالن از درمغ 1/12 ةّدٌغ، ؿانوذٍُی  ىحّؿط درمغ 6/56  قکّفایی، ةؼای ىؿیارُای ةا ىحٍاؿب درمغ 2/17



 206 -223، ص 1396،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

درمغ و ةؿغ از آن ةَ جؼجیب  غ. ىكاُغه ىی قّد کَ در ُؼ دو جضلیق درمغ افؼاد در صغ ؿالىث رواٌی ىحّؿط دارای ةیكحؼیًقغٌ پژىؼدگی

 ةاقٍغ.  قکّفائی ةیكحؼ و پژىؼدگی کيحؼیً درمغ را دارا ىی

در اداىَ ةؼرؿی ُا ىكعل قغ کَ جّزیؽ ٌيؼات ؿالىث روان افؼاد در ىٍعلَ ُای ىعحهف جِؼان جفاوت دارد ةَ ظّریکَ ٌيؼات 

 ؿالىث روان افؼاد در ىٍعلَ قيال جِؼان از ةلیَ ىٍاظق ةیكحؼ اؿث. 

اؿث در ٌحیسَ ىی جّان گفث ؿعش ؿالىث رواٌی در ىؼدان  21/54و در ىؼدان  16/49يچٍیً ىیاٌگیً ؿالىث روان در زٌان ُ

 ةاالجؼ از زٌان اؿث.
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