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 :چکيدٍ

اجتًاػي تـياعي تغاي  -پيايضْاي جـًاَي ٔ عٔاَي تيًاعي صغع، :هقدهَ
صعياَي كُاستي  اثغتشلي گغِٔپژْٔق داضغ تا ْضف تغعؿي . تيًاعاٌ صاعص

ْاي َاكاعآيض ٔيژِ صغع تغ کيفيت ػَضگي تيًاعاٌ  تا تأكيض تغ َگغف عفتاعي
 . يثتال تّ صغع يمأو تّ صاعٔ صٕعت گغفت

تصاصف  تيـت َفغ تيًاع يثتال تّ تلُج يؼيٍ ٔ پاؿز ضؼيف تّ صاعٔ، تّ :رّع
 -صعياٌ كُاستي .ُضلغاع گغفت( صِ َفغ)ٔ گٕاِ ( صِ َفغ)صع صٔ گغِٔ آػيايق 

عفتاعي طي ْلت جهـّ ْفتگي تا تأکيض تغ تاػؿاػي كُاستي، اصالح 
کاع  ْاي عفتاعي تغاي گغِٔ آػيايق تّ تذغيفات كُاستي ٔ آيٕػف تکُيک

ٌِ پيق يمياؽ کيفيت ػَضگي صع صغع تّ. گغفتّ كض آػيٌٕ ٔ صع  آػيٌٕ، پؾ ػُٕا
ْا تا عٔف تذهيم  صاصِ. کاع تغصِ كض يغدهّ پيگيغي تغاي ْغ صٔ گغِٔ تّ

 . كٕٔاعياَؾ يٕعص تجؼيّ ٔ تذهيم لغاع گغفت
ْا َلاٌ صاص کّ يياَگيٍ ًَغات کيفيت ػَضگي صع گغِٔ  تذهيم :ُا يافتَ

آػيٌٕ ٔ پيگيغي افؼايق  آػيايق صع يمايـّ تا گغِٔ كُتغل صع يغدهّ پؾ
 . اؿت يؼُاصاعي صاكتّ

ْاي َاكاعآيض  تًغکؼ تغ َگغفعفتاعي تا  -صعياَي كُاستي گغِٔ: گيزیَ ًتيج
ٔيژِ تيًاعي صغع، تّ ػُٕاٌ يک صعياٌ يکًم صع ػييُّ تٓثٕص کيفيت ػَضگي 

 . تاكض اي يي ايٍ تيًاعاٌ، صاعاي کاعايي لاتم يالدظّ
ْاي َاکاعآيض،  ، کيفيت ػَضگي، َگغفيمأو تّ صاعٔ صغع: ُا کليدّاژٍ

 عفتاعي -صعياَي كُاستي گغِٔ
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Abstract: 
Introduction: Epilepsy has a lot of physical and 

psychosocial consequences for patients. The propose of 

this research was to determine the efficacy of cognitive 

behavioral group therapy (CBT) with focus on 

dysfunctional attitudes related to epilepsy on quality of life 

in patients with intractable epilepsy.  

Method: Twenty patients with chronic and poorly 

controlled seizures were randomly assigned to two 

experimental and control groups. CBT during 8 weekly 

sessions was applied for the experimental group with a 

focus on cognitive restructuring, modification cognitive 

distortions and training of behavioral techniques. Quality 

of life in epilepsy scale (QOLIE-89) was applied as the 

pre-test, post-test and in the follow- up for both groups. 

Analysis of covariance was applied to analyze the data.  

Results: The data analysis showed that the mean scores of 

QOLIE-89 in experimental group significantly increased 

in post-test and follow-up as compared with those of the 

control group.  

Conclusion: Cognitive-behavioral group therapy with 

focus on dysfunctional attitudes, as a complementary 

therapy, has a remarkable efficacy on improvement of 

quality of life in epileptic patients. 

Keywords: Intractable epilepsy, Quality of life, 

Dysfunctional attitudes, Cognitive-behavioral group 

therapy. 
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 هقدهَ
 ؿّٕع يؼاٌ كيك تا ييٍ استالالت َٕعٔنٕژيتغ اػ فغأاٌ يکيصغع 

 اصددحالح صددغع، تددّ دًددالت. اؿددت يت ػدداصيددصعصددض صع جًؼ
، يَاگٓداَ  يکد يّ انکتغيد تشهكّ صع َتيجّ اكاعِ صاعص  اي کُُضِػٕص

ٌ  ددضِِ اػ قييتُأب ٔ ت ّ  ييغدؼ  يْدا  َدٕعٔ  .[1] آيدض  ٔجدٕص يدي   تد
ٔ  يپغؿت ؿال غفهت، يْٕٕوچٓاعْؼاع غَضِ يتغگشچّ صغع، صعيتاع

ٔ  ياجتًاػ يْا تغچـة ؼ اؿت كّ ًْٕاعِ تايآي َُگ يْا تغچـة
كّ صْض  ييَلاٌ يحانؼات  .اؿت ًاعاٌ صَثال كضِيت يض تغايتثؼ
صاكدتّ ٔ تافدت    يساصد  يعر عٔاَد  ىيًاعاٌ يثدتال تدّ صدغع، َد    يت

ؼاٌ يد صغع تّ ي .كُُض يتّ يعا تجغ يساص يجاَئ ْ يكُاست عٔاٌ
صعصدض تدا ادـداؽ كدغو،      6/56، يصعصض تا يلكالت عٔاَ 6/11

صعصدض تدا ادـداؽ     6/66ٍ ٔييَفدؾ پدا   ٔ اػتًاصتّ يتغؽ، َگغاَ
ّ   .[6] صع اجتًداع اعتثداد صاعص   (stigma) تغچـة سٕعصٌ  اتدتال تد

صغع، ؿثة کاْق ػؼت َفؾ، ؿحٕح پاييٍ عضايت اػ ػَدضگي ٔ  
ياَُض اَؼٔا تيٍ فغصي  ، اضحغاب ٔ يلکالتيكُاست عٔاٌ يلاَيپغ

ٌ يصع تٔ کاعايي اجتًاػي پاييٍ  ييدؼاٌ   .[5ٔ 4، 3] كدٕص  يدي  ًداعا
يافتدّ پژْٔلدي صيگدغي    اٌ تّ صدغع،  ييثتالتاالي سٕصکلي صع 

ّ ّ اؿت کّ نؼٔو ت ٍ   کاعگيغي يضاسالت تد تيًداعاٌ عا   يٕلدغ صع ايد
ت يد فيغ صدغع تدغ ک  يثأٔ صعک ت ياتياعػ. [6] ؿاػص دائؼ اًْيت يي

ٌِ ًاع، تّيت يػَضگ  ،يُييالدظدّ تدان   نفدّ يٓدى ٔ لاتدم    ؤک يي ػُٕا
ت يد فيک .اؿدت  ًَدٕصِ  عا تّ سٕص جهدة  يعٔػافؼَٔ يتٕجّ پژْٔل

 (Health-related quality of life) يدغتث  تدا ؿداليت    يػَضگ
ْدا،   کدّ َمد    يغيثأؼاٌ تيًاع اػ يئ تغصاكت ت ياتياعػ صٕعِت تّ
عٔػاَدّ ٔ   يتدغ کاعکغصْدا  ْا  آٌ ْا ٔ صعياٌ تيْا، يصضٔي يًاعيت

صع  .[7] كدٕص  يف يد يتؼغ اؿت، گظاكتّ ئ ياجتًاػ يْا فغصت
، تذت يت ػَضگيفيتًغکؼ کيٕعِص يْا دٕػِ ،صغع يثتال تّ ًاعاٌيت

 : ضَغيگ يلغاع ي ييمٕنّ اصه چٓاع
 ؛يعٔاَ ؿاليتيلکالت يغتٕد تّ  -1
 ؛ييلکالت كُاست -6

 ؛يغتٕد تّ صغع يػًٕي ياؿتغؽ ػاْا  -3

  .[6] يؿاليت جـًاَيلکالت يغتٕد تّ  -4

 ّ  يغْدا يَمدق يتغ  تذميمات يغتٕد تّ صغع، غانثًا صع ػييُد
ْداي تدانيُي    ثيغ ٔيژگدي أت ، ػٕايم يغتث  تا سهك،يكُاست تيجًؼ

ثيغات صعيداٌ صاعٔيدي تدغ کيفيدت     أپيايضْاي جغادي يا ت ،دًالت
ْداي   ٔ تُٓدا پدژْٔق   [8] اؿدت  ػَضگي ايٍ تيًاعاٌ يتًغکؼ تٕصِ

كُاستي صع صعياٌ  ْاي عٔاٌ کاعگيغي تکُيک يؼضٔصي صع ػييُّ تّ
يثتال تّ استالالت عٔاَي ًْغاِ ٔ تٓثٕص کيفيت ػَضگي صع تيًاعاٌ 

، ييددغٔع يا صع يحانؼددّ [9] نيَٕددّ. اؿددت صددٕعت گغفتددّ صددغع
صع عا تا اَحثاق عٔاَي اجتًداػي  ْا  آٌ ْاي ؿاػگاعي ٔ عاتحّ ؿثک

َلاٌ صاص کّ تاػؿاػي كُاستي  جيَتا. تيًاعاٌ صغػي تغعؿي ًَٕص
تا پيايضْاي عٔاَدي اجتًداػي    [11] ٔ سٕصاثغتشلي تاال [11] فغص

 ٍ تدغ اضدحغاب ٔ افـدغصگي يدغتث       تٓتغ کّ ػًٕيًا تا ؿحٕح پدايي

صع پژْٔلددي تددّ تغعؿددي  [16] يددكياعتئُٕ. تٕصَددض ًْددغاِ تددٕص
اثغتشلي َٕػي صعياٌ كدُاستي عفتداعي تدغ اسدتالالت ًْدغاِ ٔ      

َتدايج َلداٌ   . يثتال تّ صغع پغصاسدت ًاعاٌ يْاي سهمي ت آكفتگي
ْداي   ْداي تيًداعاٌ ٔ پاؿدز    تدغؽ ؿدثة کداْق   صاص کّ صعياٌ 

َـثت تّ صٔعِ سد  پايدّ    ػٕص دًالتکاْق ٔ ْا  آٌ اَحثاليغيغ
 ضِيتٓثدٕص تشلد   يطٕع يؼُاصاع عا تّکيفيت ػَضگي تيًاعاٌ ٔ كضِ 
ّ      . اؿت ْداي   تذميمات صاسهدي صع ػييُدّ صدغع، يذدضٔص تدّ جُثد

اؿدت ٔ صع ػييُدّ اسدتالالت عٔاَدي      تٕصِ ٍ تيًاعيَٕعٔنٕژيک اي
ًاعاٌ يحانؼات يتايٍ  يتغاكُاستي  ًْغاِ ٔ کاعتغص يضاسالت عٔاٌ

اص يد ت َـدثتًا ػ يَظغ گغفتٍ جًؼصع تا .اؿت صٕعت َگغفتّ يچُضاَ
ٌٕ کدٕصک ٔ  يد هيي کيد ددضٔص  )غاٌ يد ًاعاٌ يثتال تّ صدغع صع ا يت

ّ ٔ تا ([13] غاٌيؿال تّ گؼاعف اَجًٍ صغع ا تؼعگ تدّ فمدغ    تٕجد
 ييجاّ کلٕع ٔجٕص صاعص، تا جات عُّ صيٍ ػييکّ صع ا يتاعػ يپژْٔل

غ ػٕايم ٔ اػ يؿا يؿٕ تّ يػٕايم پؼكک ياَذصاع تًغکؼ اػ َمق
ُدّ،  يٍ ػييصع ا يا ٍ دغفّئ تؼايالت ت يكُاست ػٕايم عٔاٌ جًهّ
 ًاعاٌ عا يٕعص ْضف لدغاع صاصِ ٔ صع يٍ تيتٕاٌ يلکالت ػًضِ ا يي

 يْا پژْٔق. تالف ًَٕصًاعاٌ يٍ تيا يؿاليت عٔاَ ياعتما ػييُّ
 ياعظغگد يثأتُّ يصع ػيعا  يج يتفأتيَتاصع جٕايغ گَٕاگٌٕ يشتهف 

ّ  يت يت ػَضگيفيػٕايم يشتهف تغ ک صدغع َلداٌ    ًاعاٌ يثدتال تد
ًْچٌٕ طٕل يضت اتتال  ييغْاييتغ تّ اػ يحانؼات يا پاعِ. اَض صاصِ

، 17] كدضت دًدالت  ، [16ٔ  15، 14] دًالت ئ فغأاَ تّ صغع
ٔ صايُدّ ػدٕاع    [ 18ٔ 14] ييصدغف  يتؼضاص صاعْٔدا ، [19ٔ  18
ْدا   گغ اػ پدژْٔق يص يا ٔ صؿتّاَض  اكاعِ ًَٕصِ[ 19] صاعْٔا يجاَث

ت يد فيثغ تدغ ک ؤيد  يٍ فاکتٕعْدا يتغ عا يٓى ياجتًاػ يػٕايم عٔاَ
طدي  پژْٔق داضدغ  [. 61] اَض افتّيًاعاٌ يثتال تّ صغع يت يػَضگ

صعيداَي كدُاستي    تشلدي گدغِٔ  صٔ يغدهّ ٔ تدا ْدضف تغعؿدي اثغ   
غع يمدأو تدّ   عفتاعي تغ تٓثٕص كيفيت ػَضگي تيًاعاٌ يثتال تّ صد 

تا يلش  گغصص كّ آيا كيفيت ػَضگي تيًاعاٌ  صٕعت گغفتصاعٔ 
ػٕايدم  غ يثأصع جايؼّ ايغاَي تدا آٌ اَدضاػِ تذدت تد    يثتال تّ صغع 

صع ايٍ ػييُّ صعياَي  كاعگيغي عٔاٌّ ت صاعص کّاػي لغاع اجتً -عٔاَي
ٍ َمدق  يلتغييغتث  تا تلُجات ت يا فاکتٕعْايعا لاتم تٕجيّ ؿاػص 

ّ  ًداعاٌ صاعَدض   يٍ تيد ا يت ػَدضگ يفيعا صع ک  يؿداػ  يتدٕي  يُظدٕع   تد
پژْٔلدگغاٌ  چّ تيلتغ پغٔتكدم صعيداَي،   ؿاػي ْغ غُئ  يفغُْگ
ْداي َاکاعآيدض    تّ كُاؿايي َگدغف  کيفي صٕعِت يغدهّ أل، تّ طّي

كاعگيغي  صنيم تّ پژْٔق داضغ تّ يغتث  تا تيًاعي صغع پغصاستُض ٔ
َدٕآٔعي   ددائؼ  «ْاي َاكاعآيض ٔيژِ تيًداعي صدغع   َگغف» فٓغؿت

صعياَي كُاستي عفتداعي تدا    يذمماٌ فغ  ًَٕصَض كّ گغِٔ. تاكض يي
 ، كيفيدت «ْاي َاكاعآيض تيًداعاٌ يثدتال تدّ صدغع     َگغف» كيض تغأت

  .تشلض يتٓثٕص يْا  نفّؤصع يصع دانت كهي ٔ  عا ػَضگي ايٍ تيًاعاٌ
 

  رّع
جايؼّ آياعي پژْٔق داضغ عا، کهيّ تيًاعاٌ يثتال تّ صغع يمأو 
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تدّ   1388صُْض کدّ صع تٓداع    صاعٔي ؿاكٍ اصفٓاٌ تلکيم ييتّ 
ّ . اَدض  يغاکؼ صعياَي ايٍ كٓغ يغاجؼّ ًَٕصِ گيدغي تدّ عٔف    ًََٕد

يتشص  يغدؼ ٔ اػصداب ػًدضتًا تدا      كق يتصاصفي ٔ تا ًْکاع
يحانؼدّ طدي صٔ   . صع يحانؼّ صٕعت گغفدت  اليٍ يحانؼاتي صغع،

كدايم   يغدهّ أل .تغي اَگٕنيلٍ اَجاو گغصيض صٕعِت يغدهّ ٔ تّ
صع لاندة يدک يحانؼدّ پضيضاعكدُاستي ٔ تدا عٔف      : يحانؼّ کيفدي 

َـدثت  تيًاع يثتال تّ صدغع   61ْاي َاکاعآيض  يصادثّ تاػ، َگغف
ٔ   صدغع  تّ سٕص، تيًاعي تيدغٌٔ  ... ، صيگدغاٌ، تؼدايالت اجتًداػي 

ّ     ايٍ َگغف .کليضِ كض صع  ْداي َاکاعآيدض ٔ تأعْداي َاؿداػگاعاَ
آيدا    ،صع يغدهدّ تؼدض  کداع تدغصِ كدض ٔ     تّ يى پغٔتکم صعياَيتُظ

ٔعٔص تدّ   ياعْدا يکدّ يؼ  يًداعاَ ياٌ تيد اػ ي .يضاسالت لغاع گغفت
 يطٕع تصاصف ًاع تّ تصاصف اَتشاب ٔ تّيت 64يحانؼّ عا صاعا تٕصَض 

(. ًاعيت 16ْغ گغِٔ كايم ) ق ٔ گٕاِ لغاع گغفتُضيصع صٔ گغِٔ آػيا
ْاي يغتٕد تّ  ، صاصِ(غَف 6) صنيم عيؼف ًََّٕ صع گغِٔ آػيايق تّ
 .تصاصف اػ تذهيم َٓدايي ددظف گغصيدض    تيًاع گغِٔ گٕاِ َيؼ تّ 6

 61َث، صايُّ ؿُيؤجُـيت ي: يؼياعْاي ٔعٔص كايم يٕاعص ػيغ تٕص
ؿال، ؿحخ تذصيالت ؿيکم تّ تاال، اػ كغٔع دًالت صغع  41تا

ٔ  تلدُجات  اتتال تّ  تاكض ٔ ؿال گظكتّ کدضالم ي . يمدأو تدّ صاع
ياَضگي طُْي  صاعاي ػمةپغيلي،  ثتال تّ استالالت عٔاٌيتيًاعاٌ 

َيدؼ اػ  َدض  تغص ٔ تيًاعاَي کّ اػ استالالت َٕعٔنٕژيک جضي عَج يي
تيًاعاٌ ْغ صٔ گغِٔ آػيدايق ٔ گدٕاِ، تذدت    . يحانؼّ دظف كضَض

 8کاعآػيايي تانيُي طدي   .لغاع صاكتُض (تغاي تلُجات) صاعٔصعياَي
ِ يي آٌ صع اصايّ تٕضيخ صاصِ كضجهـّ اَجاو گغصيض کّ كيِٕ اجغا

 . اؿت

 
 ابشار پژُّغ

ّ ْا اػ ِ آٔعي صاص يُظٕع جًغ تّ  يماكدُاستي كد   جًؼيدت  پغؿلدُاي
ْم، ؿاتمّ اتدتال تدّ   أٔضؼيت ت ت اكتغال،ئضؼ ؿٍ، تذصيالت،
کيفيدت   پغؿلُائّ ... ، يضت ػياٌ اتتال تّ صغع ْٔا ؿايغ تيًاعي

ّ  .گغصيدض  اؿدتفاصِ ( آيتًدي  89 يميداؽ ) ػَضگي صع صغع  پغؿلدُاي
 يصٔيُـدددكتٕؿددد   (QOLIE-89) صع صدددغع يت ػَدددضگيدددفيک
(Devinsky)  ٌٔت يفئ ک يت اػ ػَضگيؿاستّ كض تا عضا ًْكاعا
 يک اتؼاع سٕص گؼاعكد يٍ پغؿلُايّ، يا. ٍ کُضييعا تؼ يػَضگ يکه
 يْا داک پژْٔق .تاكض ػًضِ يياؽ ييمػيغ  4 كايم ٔ  يتًيآ 89

ًاع يٍ ًَغات تيت يًْثـتگ[. 61] اؿت ٍ آػيٌٕيا ياػ اػتثاع تاال
ّ )تدٕصِ  ٍ ياللات آَٓا، يؼُداصاع  يگغ صع أن ٔ ًَغات يلاْضِ اػ  يا صايُد

ٔ /. 96تا /. 78اػ  يا صايُّ( کغَٔثار يآنفا) يصعَٔ پايايي/.(. 69تا /. 39
 .اؿت صاكتّ/. 86تا /. 58اػ  يا ؼ صايُّيتاػآػيٌٕ َ -آػيٌٕ ييايپا

 
 رّع اجزا

ّ   اػ جًهّ طغحپژْٔق داضغ  آػيدٌٕ،   تجغتدي تدا پديق    ْداي كدث
َفغ تيًاع گغِٔ آػيدايق  صٔاػصِ . تاكض آػيٌٕ ٔ گغِٔ کُتغل يي پؾ

جهـددّ  ْلددتَايددّ کتثددي، طددي  ضددًٍ اييدداي تغگددّ عضددايت
صع . صعياَي كُاستي عفتداعي لدغاع گغفتُدض    اي تذت گغِٔ صليمَّٕص

 ػالِٔ تغ يذتٕاي استصاصي کدّ صع لاندة  تٓيّ پغٔتکم صعياَي، 
، اػ (ْداي َاکاعآيدض ٔيدژِ صدغع     َگدغف ) يحانؼّ کيفي تضٔيٍ كض

   ٌ ، يدضل  [66] اصٕل صعياٌ كُاستي عفتداعي ْدأتٌٕ ٔ ًْکداعا
صعيداَي كدُاستي عفتداعي     يضل گغِٔ ٔ [23] كُاستي جٕصيث تک

 :َيؼ اؿتفاصِ گغصيض [24] يايکم فغي
آكدُايي کهدي تدا     صعياَي،يؼاعفّ ٔ اتذاص :جلظات اّل تا طْم

آٌ، صاعْٔا ٔ ػدٕاع    يُيتان يْا ، إَاع جهِٕييتُاغيػ ػهم) صغع
جاٌ اعتثاد تيٍ فکغ، ْي) تُضي كُاستي فغيٕلآيٕػف  ،...(ٔ يجاَث

ٔ    يؼغفي، ،(ٔ عفتاع ثيغ آٌ تدغ  أتد  تؼغيف ٔ تلدغيخ افکداع سٕصآيُدض 
آكُايي تا َگغف ْاي َاکاعآيض ٔ افکداع سٕصآيُدض   سهك ٔ ادـاؽ، 

سدٕص  َاکاعآيدض   ْداي  َگدغف فٓغؿدت  ٔيژِ تا اؿتفاصِ اػ  تّ)يُفي 
تكًيدم   آٌ ٔ آيٕػف فٌُٕ آعييضگي ٔ اجدغاي گغْٔدي  ، (ًاعاٌتي

  .ًاعاٌيصع صغع تٕؿ  ت يت ػَضگيفيک يمياؽ
آيٕػف عاْثغصْاي كُاؿايي افکاع، : جلظات چِارم تا ػؼن

ْدداي اعػيدداتي ٔ اصددالح افکدداع َاکاعآيددض تددا اؿددتفاصِ اػ      عٔف
اي اعتثداطي ٔ اتدغاػ ٔجدٕص    ْد  آيٕػف يٓاعت ،يٕجٕص ْاي تکُيک
ػُٕاٌ تٓتغيٍ ؿثک اعتثداطي ًْدغاِ تدا تًدغيٍ عفتداع ٔ       يثثت تّ

ؼانيدت ٔ تُظديى ٔلدت ٔ    عيؼي ف آيٕػف اصٕل تغَايّايفاي َمق، 
  .ياَضِْاي عاکض ؿغگيغي فؼانيتتلٕيك تّ اػ

نّ ٔ أآيددٕػف يٓدداعت دددم يـدد :جلظااات ُفااتن ّ ُؼااتن
كدضِ   کهي َکات اعائّ تُضي کاعتغصْاي آٌ صع ػَضگي عٔػيغِ، جًغ

ّ  يْا تغگلت ؿثکٍ ادتًال يتثي طي جهـات صعياٌ،  َاؿداػگاعاَ
تكًيدم   ٔ ٍ يدٕاعص يد خ صع اپؾ اػ صٔعِ صعيداٌ ٔ ٔاكدُق صدذي   

ٌ  ػُدٕاٌ پدؾ   تّ صع صغع يت ػَضگيفيک يمياؽ ّ  .آػيدٕ يُظدٕع   تد
عػايت جُثّ اساللي ٔ يشصٕصًا کُتغل اثدغ پالؿديثٕيي صعيداٌ،    

تدضٌٔ  ) صع جهـات گغْٔي يلأعِ يؼًدٕني تيًاعاٌ گغِٔ گٕاِ َيؼ 
صنيم يذضٔصيت فيا ٔ ايکاَات  كغکت ًَٕصَض کّ انثتّ تّ( تکُيک
ّ . جهـّ تغاي ايٍ گغِٔ تلدکيم گغصيدض   4تُٓا  يُظدٕع اعػيداتي    تد

، يميداؽ  (پيگيدغي ) ييؼاٌ پايضاعي تاثيغات صعياَي صع طٕل ػياٌ
، يك ياِ ٔ َيى تؼض اػ اتًاو جهـات صعياَي صع صغع يت ػَضگيفيک

طدغح  تدّ   تاتٕجّ .ْغ صٔ گغِٔ آػيايق ٔ گٕاِ تكًيم گغصيض تٕؿ 
ٌ  آػيٌٕ ٔ پدؾ  تذميك تجغتي ًْغاِ تا پيق تدغاي تذهيدم    ،آػيدٕ

 . ْا اػ آػيٌٕ تذهيم کٕٔاعياَؾ اؿتفاصِ كض صاصِ
 

 جيًتا
 آػيددايقييدداَگيٍ ٔ اَذددغاف اؿددتاَضاعص ؿددُي تيًدداعاٌ صع گددغِٔ 

صايُددّ ؿددحخ . ؿددال تددٕص 26±23/4ٔ صع گددغِٔ گددٕاِ  25/5±24
تؼدضاص  . تذصيهي تيًاعاٌ صع ْغ صٔ گغِٔ اػ ؿيكم تا نيـاَؾ تدٕص 

ٔ صع  4ٔ  6ْم صعگدغِٔ آػيدايق تدّ تغتيدة     أتيًاعاٌ يجغص ٔ يت
تؼضاص افغاص كداغم  . گغِٔ گٕاِ، تؼضاص افغاص يتاْم ٔ يجغص تغاتغ تٕص
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ک اػ يد  چيْد  .َفدغ تٕصَدض   3گدغِٔ گدٕاِ   ٔ صع  2صع گغِٔ آػيدايق  
 يت ػَدضگ يد فييحانؼّ تا ًَغات ک يٕعِص يكُاست تيجًؼ يغْاييتغ

غ ًَددغات يثأٍ تُٓددا تدديتُدداتغا َلدداٌ َددضاص ييؼُدداصاع يًْثـددتگ
فغ  َغيدال   پيق. ضيآػيٌٕ کُتغل گغص آػيٌٕ تغ ًَغات پؾ قيپ

ٔ     يت ػَضگيفيتٕصٌ تٕػيغ ًَغات ک -تدا اؿدتفاصِ اػ آػيدٌٕ كداپيغ

ٔ صع  33/0ؿحخ يؼُاصاعي صع گدغِٔ آػيدايق   . ٔيهك تغعؿي كض 
ْدغ صٔ   فدغ  صع  يذاؿثّ  ٔ تُاتغايٍ ايدٍ پديق   47/0گغِٔ گٕاِ 
تدا آػيدٌٕ ندٕيٍ     ْاي صٔ گغِٔ تـأي ٔاعياَؾ. ييض گغصيضأگغِٔ ت

ييدض  أفدغ  َيدؼ ت   ايٍ پيق/. 59تغعؿي كضِ ٔ تا ؿحخ يؼُاصاعي 
 .گغصيض

 
 تحليل كّْارياًض تاثيز عضْيت گزُّی بز کيفيت كلی سًدگی دّ گزٍّ آسهايغ ّ گْاٍ در هزحلَ پض آسهْى ّ پيگيزی ًتايج -8جدّل

 كاس      پؾ آػيٌٕ پيگيغي

 F هعٌاداری اًداسٍ اثز تْاى آهاری F هعٌاداری اًداسٍ اثز تْاى آهاری يتغيغ

1 74/1  11/1  63/51  1 756/1  11/1  192/55  پيق آػيٌٕ 

99/0  45/1  11/1  14/14  984/1  566/1  11/1  081/19  ػيٕيت گغْٔي 

 
 

 ساُای ُای طالهت رّاًی، هؼکالت ػٌاختی، اطتزص هقياص ًتايج تحليل كّْارياًض تأثيز عضْيت گزُّی بز خزدٍ -2جدّل
 آسهْى ّ پيگيزی هزبْط بَ دّ گزٍّ در هزحلَ پض

آسهْى پض پيگيزی  ػاخص 
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11/1  69/1  11/1  38/39  1 76/1  11/1  5/45  آسهْى پيغ 

ی
ّاً

ت ر
اله

ط
 

92/0  47/1  111/1  66/15  99/1  55/1  11/1  84/61  عضْيت گزُّی 

00/8  79/1  11/1  5/67  11/1  87/1  11/1  /35/436  آسهْى پيغ 
ت 

کال
ؼ

ه
ی

خت
ػٌا

 02/0  116/1  85/1  135/1  4/1  165/1  185/1  35/3  عضْيت گزُّی 

11/1  94/1  11/1  49/691  11/1  96/1  11/1  35/436  آسهْى پيغ 

ص
تز

ط
ا

 
ی 

ُا
سا

زع
ص

 َ
ط ب

بْ
هز

 

99/0  6/1  11/1  94/65  11/1  75/1  11/1  69/56  عضْيت گزُّی 

46/1  18/1  163/1  94/3  886/1  39/1  114/1  68/11  آسهْى پيغ 

ت 
اله

ط
ی

واً
ظ

ج
 89/0  16/1  66/1  35/1  166/1  119/1  69/1  159/1  عضْيت گزُّی 

 
صعيداَي كدُاستي    ، َتايج تذهيم كٕٔاعيداَؾ، تداثيغ گدغِٔ   1جضٔل 

عفتاعي تدغ افدؼايق کيفيدت كهدي ػَدضگي تيًداعاٌ عا صع يغدهدّ        
َتايج َلداٌ صاص کدّ پدؾ اػ    . صْض آػيٌٕ ٔ پيگيغي َلاٌ يي پؾ

كدضِ ًَدغات    ْداي تؼدضيم   آػيٌٕ، تيٍ يياَگيٍ كُتغل ًَغات پيق
ٔ ( >11/1p)کيفيت ػَضگي صٔ گدغِٔ تفدأت يؼُداصاع ٔجدٕص صاعص     

ًْغاِ تا ؿحخ  98/0تٕاٌ آياعي . اؿت 52/0اَضاػِ اثغ آٌ تغاتغ تا 
يؼُاصاعي يحهٕب، تياَگغ کفايت دجى ًََّٕ ٔ صلت تاالي آػيدٌٕ  

ْا صع يغدهّ پيگيغي َيؼ داكي اػ پايدضاعي   َتايج تذهيم صاصِ. اؿت
َٔيى پدؾ اػ اتًداو صعيداٌ     ياِ َـثتًا سٕب تأثيغات صعياٌ طي يك

تدأثيغ تدا ددضٔصي    ْغچُضكدّ ييدؼاٌ   ( 45/0ييؼاٌ تأثيغ )تاكض  يي
َتدايج  (. 45/0تدّ   52/0كاْق اَدضاػِ اثدغ اػ   ) ّ اؿتكاْق يافت

ػيغ يميداؽ ػًدضِ    4ييؼاٌ اثغتشلي صعياٌ تغ ْغيک اػ  2جضٔل
صعيداٌ تدغ   . صْض کيفيت ػَضگي  تيًاعاٌ گغِٔ آػيايق عا َلاٌ يي

اَضاػِ ) ِ اؿتآػيٌٕ يؤثغ تٕص ؿاليت عٔاَي تيًاعاٌ صع يغدهّ پؾ
( >11/1p :ٔ ؿدحخ يؼُداصاعي    99/0: تٕاٌ آياعي صعصض، 55: اثغ

، ؿدحخ  47/0: اَضاػِ اثغ) ِ اؿتکّ صع يغدهّ پيگيغي َيؼ تأييض كض
َتدايج جدضٔل صع اصايدّ،    (. 95/0: تٕاٌ آياعي ٔ 001/0: يؼُاصاعي
يميداؽ يلدکالت كدُاستي     صُْضِ ػضو تأثيغ صعياٌ تغ سغصِ َلاٌ
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: ٔ تدٕاٌ آيداعي   p=85/0)آػيٌٕ ٔ پيگيغي اؿدت   تيًاعاٌ صع پؾ
َتايج جضٔل داکي اػ آٌ اؿت كّ صعياٌ تدّ ييدؼاٌ لاتدم    (. 05/0

ِ ػاْاي يغتٕد تّ صغع يؤثغ تدٕص  تٕجٓي تغ سغصِ يمياؽ اؿتغؽ
ٔ ؿحخ يؼُاصاعي  1صعصض، تٕاٌ آياعي  75ييؼاٌ ايٍ تأثيغ . اؿت
(11/1p< )ياْدّ َيدؼ تأييضکُُدضِ اؿدت      َتايج پيگيغي يدک . اؿت
َتدايج  (. >11/1p: ٔ يؼُداصاعي  99/0: تٕاٌ آياعي، 6/0: اَضاػِ اثغ)

يميداؽ   صْض کّ صعياٌ كُاستي عفتاعي تغ سغصِ صع اصايّ َلاٌ يي
: ٔ تدٕاٌ آيداعي   <05/0p) ّ اؿدت ؿاليت جـًاَي تأثيغي َضاكت

ٔ تدٕاٌ آيداعي    p=26/0آػيدٌٕ ٔ   يغتٕد تّ يغدهدّ پدؾ   066/0
 (.ياّْ يغتٕد تّ پيگيغي يک 19/0

 
 بحث 

صعيداَي كدُاستي    داضغ دداکي اػ اثغتشلدي گدغِٔ   َتايج پژْٔق 
عفتاعي تغ افؼايق کهي کيفيت ػَضگي، افؼايق ؿداليت عٔاَدي ٔ   

ػاْاي يغتث  تا صغع صع تيًاعاٌ  کاْق يلکالت َاكي اػ اؿتغؽ
تاكض  ياّْ يي آػيٌٕ ٔ صع پيگيغي يک گغِٔ آػيايق صع يغدهّ پؾ

، پدژْٔق  [10] ٌْٕا تا َتايج تذميمات عٔػَثاو ٔ پانً كّ ايٍ يافتّ
تذهيدم  . تاكدض  ًْشٕاٌ يدي [ 12] ٔ ياعتئُٕيك[ 9] يغٔعي نيَّٕ

ْا َلداٌ صاص کدّ يلدکالت كدُاستي ٔ يلدکالت ؿداليت        صاصِ
ّ جـًاَي تيًاعاٌ تذت تاثيغ صعياٌ كُاستي عفتاعي لدغاع َگغفتد  

تا ٔجدٕص ايُکدّ يدک يحانؼدّ دداکي اػ اثغتشلدي صعيداٌ        . اؿت
كُاستي تيًاعاٌ يثتال تدّ صدغع   كُاستي عفتاعي تغ تٓثٕص ؿحٕح 

صنيم يذضٔصيت ػيداَي   نيکٍ صع پژْٔق داضغ تّ[ 25] ٔجٕص صاعص
ْدا ٔ   جهـات ٔ کًثٕص ايکاَات، ايکاٌ ٔاعص ًَدٕصٌ ايدٍ تکُيدک   

كدضِ   تشلي جـًاَي تّ پغٔتکم تُظيى ْاي تٕاٌ ًْچُيٍ تکُيک
ّ   . ٔجٕص َضاكت ْدايي ًْچدٌٕ    ػيغيمياؽ ؿداليت عٔاَدي، ديحد

صعتدغ  عا ... ي، اَؼٔاي اجتًاػي، دًايت اجتًاػي ٔتٓؼيـتي ْيجاَ
تأکيض صع صعياٌ، اصالح ؿثک اعتثاطي يکي اػ يٕاعص يٕعِص. گيغص يي

اػ طغيك . ْا تٕص تشق آٌ تيًاعاٌ ٔ افؼايق تجاعب اجتًاػي نظت
عيؼي فؼانيت، تّ تيًاعاٌ آيدٕػف صاصِ كدض     آيٕػف تکُيک تغَايّ

ْداي ْفتگدي    سٕص ٔ تغَايّتشق صع ػَضگي عٔػاَّ  تا تجاعب نظت
ّ  . سٕص عا افؼايق صُْض صنيدم   اػ آَجا کّ تـياعي اػ ايٍ تيًداعاٌ تد

سهك پاييٍ ٔ تفکغات َاکاعآيض، يؼًدٕاًل تجداعب كکـدت ػيداصي     
صاعَض ٔ َافؼاني ٔ صعياَضگي يلشصّ ػَضگي عٔػاَدّ ايدٍ تيًداعاٌ    

افددؼايق تجدداعب سٕكددايُض، اػ جًهددّ ػددٕايهي اؿددت کددّ . اؿددت
آيدٕػف ؿدثک   . صْدض  اَي تيًاعاٌ عا افدؼايق يدي  تٓؼيـتي ْيج

اعتثاطي يُاؿة،  تّ تيًداعاٌ کًدک ًَدٕص تدا تجداعب اجتًداػي       
اػ آَجا کّ ؿثک اعتثداطي غاندة صع   . تاكُض يحهٕب تيلتغي صاكتّ

اکثغ ايٍ تيًاعاٌ، ؿثک يُفؼم يا تؼيًا پغساكگغ تٕص اکثغ تيًداعاٌ  
     ٕ ص كدكايت  اػ َاسٕكايُض تدٕصٌ تجداعب اعتثداطي ٔ اجتًداػي سد

صاكتُض تغاي ًََّٕ، تؼيي اػ تيًاعاٌ يؼتمدض تٕصَدض کدّ عاتحدّ تدا      
کُُدضِ   ْا تغاي ْيچ کؾ جظاتيتي َضاعص ٔ تـياع ؿدغص ٔ کـدم   آٌ

ايٍ تيًاعاٌ صٔؿتاٌ تـياع کًي صاكتُض ٔ تيلتغ ٔلت سٕص . ْـتُض
ّ   . گظعاَضَض عا تا سإَاصِ سٕص يي صنيدم   تؼضاصي صيگدغ اػ تيًداعاٌ تد

پغساكگغاَّ، صع دفظ ٔ تضأو عٔات  سٕص تا صيگغاٌ ؿثک اعتثاطي 
ْاي كضيض ٔ ْيجاَي سٕص، عٔاتد    صنيم ٔاکُق يلکم صاكتُض ٔ تّ

ْاي اعتثاطي ٔ اتدغاػ ٔجدٕص    آيٕػف يٓاعت. پايا ٔ تاصٔايي َضاكتُض
صذيخ، اَؼٔاي اجتًاػي تيًاعاٌ عا کداْق صاصِ ٔ تٓثدٕص ؿدثک    

. گغصيدض  ًاػي تيلتغ ييْاي اجت اعتثاطي، يُجغ تّ صعيافت دًايت
ػاْاي يغتٕد تدّ تيًداعي، َگغاَدي اػ دًدالت      ػيغيمياؽ اؿتغؽ

   ٔ عا كدايم  ... تلُج ٔ اثغات جاَثي صاعْٔدا، صنـدغصي اػ ؿداليتي 
ْاي تيًاعاٌ صع جهـّ اتتضايي ٔ صع يغدهّ يصدادثّ   گفتّ. كٕص يي

شصٕصًا اطالػدات  لثم اػ صعياٌ، داکي اػ َگغاَي تيق اػ دض ٔ ي
تيًداعاٌ  . ْاي يشتهف تيًاعي صغع تٕص جُثّ يٕعِصعاٌ صعغه  تيًا
ػهددم ادتًدداني ايددٍ تيًدداعي ٔ تددأثيغات جدداَثي صاعْٔددا  صعيددٕعِص

ْداي   اػتديٍ عفدتٍ ؿدهٕل   . اي صاكتُض كضِ اطالػات تـياع تذغيف
يغؼي، جٌُٕ َاكي اػ ػٕاع  صاعْٔاي يصغفي، صيٕاَگي ٔ جٌُٕ 

ْاي پؼكکي  جُثّ. ٕصْا ت آٔع تٕصٌ دًهّ تلُج اػ جًهّ ايٍ ٔ يغگ
اصدالح  . ٔ صاعٔيي صغع عا تّ ػتاَي ؿاصِ تغاي تيًاعاٌ تلغيخ كض

ْاي  ْاي َاکاعآيض صع ػييُّ اتتال تّ صغع ٔ ٔاکُق افکاع ٔ َگغف
يُفي اجتًاع تّ ايٍ تيًاعي ؿثة صعياَضگي ٔ اَفؼال صع تـدياعي  

ات تٕص کّ صعياٌ تا يٕعص آيا  لغاع صاصٌ ايٍ تذغيف اػ تيًاعاٌ كضِ
ْدا تدا افکداع     ْاي يُفي ٔ اصالح ٔ جايگؼيُي آٌ فکغي ٔ َگغف

يثثت ٔ ؿاػَضِ، پظيغف صذيخ تيًداعي ٔ افدؼايق ػًهکغصْداي    
تّ يؼياعْاي ساصي کدّ   تاتٕجّ. عٔػاَّ صع تيًاعاٌ عا يٕجة گغصيض

 ّ تدّ ػدضو    صع اَتشاب ًََّٕ پژْٔق داضغ صٕعت گغفت ٔ تاتٕجد
ه  ٔ يلداعکت تُٓدا   تًايم اػيدا اػ ديدٕع صع يدک گدغِٔ يشدت     

تيًاعاٌ يؤَث صع ْغ صٔ گغِٔ، صع تؼًيى َتايج تّ افغاص ساع  اػ ايٍ 
ؿداػي   يُظٕع ًْگٍ تّ. يذضٔصِ تايض جاَة ادتياد عا عػايت ًَٕص

اػياي ْغ صٔ گغِٔ، اػ تيًاعاَي کّ يثتال تدّ دًدالت يمدأو تدّ     
تفأت صع َٕع ٔ كدضت دًدالت ػايدم    . صعياٌ تٕصَض اؿتفاصِ كض

ّ تأثيغگدد ْدداي يٕجددٕص، صع  صنيددم يذددضٔصيت ظاعي اؿددت کددّ تدد
تّ كيٕع تاالي صغع صع کٕصکاٌ  تاتٕجّ. گيغي نذاظ َگغصيض ًََّٕ

ّ   كٕص کّ تغَايّ ٔ َٕجٕاَاٌ، پيلُٓاص يي يُظدٕع   ْاي پيلدگيغي تد
آيٕػف تيًاع تغاي پظيغف صذيخ تيًاعي ٔ ؿاػگاعي يُاؿة تدا  

ْداي كدُاستي    ػٕاع  ٔ پيايضْاي ادتًاني آٌ ًْغاِ تا تکُيدک 
عفتاعي اػ ًْاٌ ؿُيٍ کٕصکي ٔ َٕجٕاَي تغاي تيًاعاٌ طغاددي ٔ  

تدغ ٔ ْدضف    ْاي صعيداَي ٔؿديغ   اجغا كٕص ٔ صع اَتٓا، تُظيى تغَايّ
ّ )لغاع صاصٌ اسدتالالت عٔاَدي ػًدضِ     ٔيدژِ افـدغصگي ٔ اَدٕاع     تد

ّ ( استالالت اضدحغاتي  يُظدٕع اعتمداي کيفيدت ػَدضگي صع ايدٍ       تد
 .صكٕ تيًاعاٌ پيلُٓاص يي

 
 گيزی ًتيجَ

يصدادثّ تاػپاؿدز تدا    )َتايج داصدم اػ يغدهدّ يمدضياتي يحانؼدّ     
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ْداي   َلاٌ صاص كّ تيًاعاٌ يثتال تّ صدغع صاعاي َگدغف  ( تيًاعاٌ
ْا عا تا تيًاعي تّ ييدؼاٌ   اي ْـتُض كّ ؿاػگاعي آٌ َاكاعايض ٔيژِ

آگاْي فغص اػ ايدٍ كدّ يثدتال تدّ     . صْض ػياصي تذت تأثيغ لغاع يي
كدٕص ٔ   جة ادـاؽ صعياَضگي ٔ سلى ٔ عَجق ييصغع اؿت يٕ
اعػكددي ٔ ػددضو پددظيغف َتيجددّ ايددٍ صعياَددضگي ٔ  ادـدداؽ تددي

تّ َتايج يحانؼات  تاتٕجّ. ْاي َاصعؿت اطغافياٌ تيًاع اؿت ٔاکُق
ْاي پژْٔق داضغ، نؼٔو اتشاط يدک   گغفتّ ٔ اػ جًهّ يافتّ صٕعت

ٕ  -عٔاَي -عٔيکغص ػيـتي ؿد   اجتًاػي َـثت تّ تيًاعي صدغع ت
َظغاٌ صع ديحّ تٓضكت عٔاَي  يتشصصاٌ يغؼ ٔ اػصاب ٔ صادة

 . عؿض َظغ يي ضغٔعي تّ
 

 قدرداًی
اػ ًْكاعي صًيًاَّ صعياَگاِ ٔ تشق صاسهي اػصاب تيًاعؿدتاٌ  

اهلل كاكاَي ٔ يغكؼ تذميمات ػهٕو عفتاعي تيًاعؿتاٌ َٕع كٓغ  آيت
   ٔ  اصفٓاٌ ٔ ًْچُيٍ اػ يـاػضات اعػكًُض صكتدغ يجيدض تدغكتيٍ 

 .گغصص ّ اتغاْيًي لضعصاَي ييصكتغ ايغان
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