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 چکيده

 زازُ ًكاى ػطٍلي–ٍ ضفتاضي ضا زض ؾثة قٌاؾي ٍ فيعيَپاتَلَغي اذتالالت للثي  يضٍاى قٌاذت ضي اظ هُالؼات ًمف ػَاهل ذُط ؾاظتؿيا پيش زمينه و هدف:

 . پطزاظز يه وطًٍطيي افطاز هثتال تِ تيواضي ػطٍق يت ٍ تركف تا هيعاى اهيس زض D قرهيتي تيپ، قٌاذتي ضٍاى ػَاهل تيي ضاتُِ تطضؾي تِ حايط پػٍّف. اؾت

ذهَنيي   يّا هُةَالماًي ٍ ، اهام ذويٌي يّا واضؾتاىيتزضهاًگاُ ، تِ تيواضؾتاى للة ؾيسالكْسا وٌٌسگاىًفط اظ هطاجؼِ  132تسيي هٌظَض  :کارمواد و روش 

تلٌيس ٍ هميياؼ اهييس    همياؼ تركيف ّط ، زًَلت Dهَضز اؾتفازُ همياؼ تيپ قرهي  ياتعاضّا. زض زؾتطؼ اًتراب قسًس گيطي ًوًَِقْط اضٍهيِ تا اؾتفازُ اظ 

 .  يطية ّوثؿتگي ٍ ضگطؾيَى گام تِ گام تحليل قس يآهاض يّا آظهَىتا اؾتفازُ اظ  ّا زازُ. اؾٌايسض تَز

ٍ اهييس   Dّوچٌيي تيي تيپ قرهييتي . (=p ،38/0r<01/0ٍجَز زاضز) زاضي هؼٌيهخثت ٍ  ِتيي تركف ٍ اهيس ضاتُ وًِتايج تِ زؾت آهسُ ًكاى زاز  :ها افتهي

ِ ٍ تركيف ًييع    Dتييي تييپ قرهييتي    . (=p ،48/0-r <01/0ٍ جيَز زاضز )  زاضي هؼٌيي ضاتُِ هٌفي ٍ   ، p <01/0تسؾيت آهيس )   زاضي هؼٌيي هٌفيي ٍ   ي ضاتُي

22/0-r=) . ًتايج تحليل ضگطؾيَى ًكاى زاز هتغيطّاي تركف ٍ تيپ قرهيتيD ،1/31          زضنس اظ ٍاضيياًؽ هتغييط اهييس ضا زض تييي تيوياضاى هثيتال تيِ ػيطٍق

 .  وٌس يهتثييي  وطًٍطي

س زض تيي تيواضاى هثيتال  ضا زض هيعاى اهيDتركف ٍ تيپ قرهيتي  قٌاذتي ضٍاىًتايج ايي پػٍّف يطٍضت تاظقٌاؾي ًمف زٍػاهل هَحط  بحث و نتيجه گيري:

 .  زّس يهلطاض  تاويسهَضز  وطًٍطيتِ ػطٍق 

 تيواضاى للثي ػطٍلي، اهيس، Dتيپ قرهيتي :ها واژه کليد

 

 255-265 ل، 1391 ذطزاز ٍ تيط، 37پي زض پي ، زٍمقواضُ ، زٍضُ زّن، زٍهاٌّاهِ زاًكىسُ پطؾتاضي ٍ هاهايي اضٍهيِ

 

 0441-3362008 : تلفي ؛ 57198-48375نٌسٍق پؿتي . زاًكگاُ اضٍهيِ، ٍ ػلَم اًؿاًي اضٍهيِ زاًكىسُ ازتيات :مکاتبهرس آد
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  استبديبر گروه روانشنبسي و علوم تربيتي، دانشكده ادبيبت و علوم انسبني دانشگبه اروميه 1

 سنده مسئول()نوي اروميهاستبديبر گروه روانپسشكي، دانشگبه علوم پسشكي  2 

 كبرشنبس ارشد روان شنبسي ببليني3 

 كبرشنبس ارشد روان شنبسي تربيتي، عضو هيبت علمي دانشگبه آزاد اسالمي نقده4 

5 Coronery heart disease (CHD) 

6 low density lipoprotein 

 مقدمه

، يىيي اظ ػَاهيل انيلي    5(CHDػطٍليي وطًٍيطي)   ّاي يواضيت

ِ  تطآٍضز قسُ اؾت تَزُ ٍ نٌؼتي يهطي ٍ هيط زض اوخط وكَضّا  وي

هيلييَى ًفيط زض ؾيا      3/23تيوياضي تيِ    اييي  هطي ٍ هيط ًاقي اظ

(. اهييطٍظُ هترههيياى لليية ٍ ػييطٍق، ػَاهييل   2،1) تطؾييس 2030

جؿواًي قيٌاذتِ قيسُ اظ جوليِ فكياض ذيَى تياال، ؾيُ  تياالي         

تيواضي زياتت، ووثَز فؼاليت تسًي، چالي  6(LDLولؿتطٍ  هًط )

. زاًٌيس  يههطتثٍ  ّاي ػطٍلي وطًٍطي تيواضيضا تا تطٍظ  ٍ ٍضاحت

 50ي ٍجَز قَاّس حاوي اظ آى اؾت وِ ايي هَاضز حساوخط تا اي

 وٌيس  يضا پيف تيٌي ه ّاي ػطٍلي وطًٍطي تيواضيزضنس اظ تطٍظ 

ًَيي پعقىي ضفتاضي تَجِ هترههياى ضٍاى   ّاي يكطفت(. پ3)

ّاي  تيواضيقٌاؾي تٌسضؾتي ضا تِ ًمف ػَاهل غيط ظيؿتي زض 

  اى تِتَ يه هؼَُف ؾاذتِ اؾت. اظ جولِ ػطٍلي وطًٍطي
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 حمسٌ سلمان پًر، شيشًان َاشمي يبىسيذرضا ، سيامك شيخي، دکتر علي عيسي زادگاندکتر 
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تستيٌي ٍ ًااهيسي، ػَاَي  هٌفيي ٍ تييپ    هٌفي،  يّا قٌاذت

ي هخثيت هخيل ذيَـ تيٌيي، اهييس ٍاضي ٍ      ّا قٌاذتٍ  قرهيتي

زض حَازث تٌف  وِهخثت  ياظ حاالت شٌّ يىي وطز.تركف اقاضُ 

اهييس هاًٌيس   . س اؾيت يي اه وٌيس  يهظًسگي ًمف اؾاؾي ضا ايفا  يظا

زضز ٍ  وٌتيط  ضٍي  تَاًيس  يهي تَزُ ٍ  تيَلَغيهزاضًٍوا زاضاي احطات 

، ؾالهت شٌّيي ، اهيسٍاضي. (4ًاتَاًي جؿوي تاحيط هخثتي تگصاضز )

آهيسى هيَحط ٍ ضفتياض     وٌياض ، ًيطٍهٌسي ايوي قٌاذتي، ذلك هخثت

ًمُِ هماتيل   اها. (5) وٌس يهپيف تيٌي  ضا يؾالهت ي زٌّسُاضتماء 

اظ جوليِ للثيي ٍ    فيعيَلَغيىي يّا ؿتنيؾتط  تَاًس يهي ًااهيس آى

 . (6) فؿي احطاتي هٌفي زاقتِ تاقسػطٍلي ٍ حتي تٌ

ويِ   يالهتي زض تيي افطازتٌسضؾتي ٍ ؾ هكىالتاغلة  ولزض 

ِ افيطازي   ٍ (7تيوياضي للثيي اؾيت )    زاضًيس  يٌييس پايًوطات اه  وي

، ض همياؼ اهيس زاضًس ؾاظگاضي ضٍاى قيٌاذتي تياال  ًوطات تاالتطي ز

حييل هؿييبلِ تْتييط ٍ  يّييا هْيياضتٍ  تييط ويينًكيياًگاى افؿييطزگي 

هُالؼات آيٌسُ ًگط . (8) يي ؾاظگاضاًِ تطي زاضًساهماتلِ  يّا هْاضت

ِ  زّيس  يهي اهيسٍاضي ًكياى   س ٍياه ٍ گصقتِ ًگط زض هَضز افيطاز   وي

 تط ون، اؾتطؼ ظاي ظًسگي يسازّايضٍاهيسٍاض تِ ٌّگام ضٍياضٍيي تا 

ؾياذتاض   ييه اهييس  . قيًَس  يهي زچاض يؼ  جؿواًي يا افؿيطزگي  

 )ػاهل( 1واضگعاضهَلفِ ي  زٍ تؼاهل اظ ِو اؾت اًگيعقي -قٌاذتي 

گًَياگَى تيطاي    يّيا  ضاُ)ليسضت تطًاهيِ ضييعي     2ّا گصضگاُهَفك ٍ 

افيطاز اهييسٍاض زض ظًيسگي    . (9) سيي آ يهي  تِ ٍجَزضؾيسى تِ ّسف( 

اّساف ذَز زاضًس ٍ ٍلتي تا  وطزىتيكتطي تطاي زًثا   يّا گصضگاُ

ٍ اظ  وٌيس اًگييعُ ذيَز ضا حفيّ     تَاًيس  يهي  وٌٌس يههاًؼي تطذَضز 

 . (10) وٌٌسجاًكيي اؾتفازُ  يّا گصضگاُ

 يػيَاهل  ّاي ػطٍلي وطًٍطي تيواضيزض ذهَل افطاز هثتال تِ 

ي يي اظ ا يىي ي. ط لطاض زّسيآًاى ضا تحت تاح يسٍاضيعاى اهيه تَاًس يه

 ينيفات  ّيا  آىّؿتٌس ويِ زض   يافطاز. تيپ قرهيتي اؾتػَاهل 

، ظهياى هوىيي   تيطيي  وين ي وياض زض  يكتطياًجام ت يتالـ تطاهاًٌس 

                                                 
1 agency 
2 pathways 

ِ  يػسم تطزتياض ي، زائو ييضلاتت جَي، جاُ َلثي، پطذاقگط ِ  وي  تي

 يّيا  يواضيتف ذُط يتا افعا هؼطٍف ّؿتٌس Aپ يت يضفتاض يالگَ

ويِ   يتيپ قرهيت ه ًَعيي يػالٍُ تط ا. (11-13) هَاجٌْسي للث

 ػطٍليي وطًٍيطي  ّياي   تيواضيوٌٌسُ زض  يٌيف تيطاً تِ ػٌَاى پياذ

D يتيپ قرهيت، هُطح قسُ اؾت
ويِ   يضفتاض يه الگَي. اؾت 3

، ذكين ي، هخيل افؿيطزگ   يازيي ظ يهٌفي  يّيا  جياى يّزض آى افطاز 

ي حيا  اظ اتيطاظ آى   يٍ زض ػي  وٌٌيس  يهايُطاب ضا تجطتِ ، ذهَهت

ٍجيَز   يػگي يزٍ ٍ يضفتياض  يي الگَيزض ا. (14) وٌٌس يه يذَززاض

 يل فطز تِ تجطتِ احؿاؾات هٌفي يتواوِ 4 يػَاَ  هٌف ال ( زاضز:

ي يي هرتل  اؾت ٍ افطاز تيا ًويطُ تياال زض ا    يّا تيهَلؼزض اٍلات ٍ 

 يطيه پيص يي اييُطاب ٍ تحط ، 5 يكتط احؿاؼ ز  گطفتگي يهَلفِ ت

تَزُ ٍ  يهٌف سگاُيز يي افطاز ًؿثت تِ ذَز زاضايا. وٌٌس يهتجطتِ 

 6ياجتواػ يب(تاظزاض (؛ 15ا تَجِ زاضًس )يزً يّاكتط تِ زضز ؾطيت

ّ   يي وِ تيِ توا  6ياجتواػ زض  يجاًيات هٌفي  يل فيطز تيِ اجتٌياب اظ 

 يػگي يي ٍيي اقاضُ زاضز ٍافطاز تا ًويطات تياال زض ا   يتؼاهالت اجتواػ

ت يتٌف ٍ ػسم اهٌ، گطاى احؿاؼ تاظزاقتِ قسىيٌّگام تؼاهل تا ز

غالثاً هثيتال   ياجتواػ يٍ تاظزاض يافطاز تا ػاَفِ هٌف. (16) وٌٌس يه

 ي ٍييپا يت اجتواػيحواي، ٌيتست، ذكن، هعهيتٌف ي، تِ افؿطزگ

تاال تَزى فكاض ، تِ ػٌَاى ًوًَِ. (17) ّؿتٌس يؿتيي تْعييؾُ  پا

 يي تَزى يطتاى ًثى تا ػاَفِ هٌفييٍ پا ياجتواػ يذَى تا تاظزاض

 . (18) ي هطزاى گعاضـ قسُ اؾتيت

گط وِ تا تطٍظ ياض هْن ٍ هَحط زيتؿ يجولِ ػاهل ضٍاى قٌاذت اظ

زض  تَاًيس  يهي ٍ  ضاتُيِ زاضز  ّاي ػطٍليي وطًٍيطي   تيواضيس يٍ تكس

ويِ   ل تِ اًتمام اؾتيٍ ه ٌِيواحط گصاض تاقس  ّا آىس يتَاضُ اهقٌاخ

 يزض َي  زٌّيس  يهي ًكاى  ّا پػٍّف. ًمُِ هماتل آى تركف اؾت

ٍ  7(SBDه)يؿتَليفكاض ذَى ؾ يٌِ تَظياظ و يشٌّ يطؾاظيتهَ

                                                 
3 D type personality 
4 negative affectivity 
5 dysphoria 
6 social inhibition 
7 Systolic 
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 با ميسان اميذ در بيه بيماران مبتال بٍ عريق کريوري در شُر اريميٍ D پ شخصيتييت بخشش ي ي رابطٍ
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 وٌيس  يهي سا يي ف پيافيعا  زاضي هؼٌيتِ ََض  1(DBPه )ياؾتَليٍ ز

تٌف ، 2سيىَئيف تطق  گلَوَضتيذكن هَجة افعاي يّوچٌ. (19)

. (20) قيَز  يهي ه يؿتن اػهاب ؾيواات يه ؾيٍ تحط يياچِ يهاّ

ذكن ٍ ذهَهت تا فكياض   يي اؾت وِ ؾَُح تاالياظ ا يج حاويًتا

ٍ   ّاي زيَاضُ ن زضيضؾَب ًاٌّجاض ولؿ، ذَى تاال  تيا  ػيطٍق وطًٍيط 

زضاًؿيساز ٍ ػيطٍق    يهْو ًمف وِ ذَى يّا پالوتكتط يت تيفؼال

زض  ن ذكنيي اتطاظ هؿتميّوچٌ. (21) زاضز ع اضتثاٌيوطًٍط زاضًس ً

 فيٍ ؾطوَب آى تا افعا ّاي ػطٍلي وطًٍطي تيواضيهطزاى هثتال تِ 

 . (22فكاض ذَى زض اضتثاٌ اؾت )

تيَام تيا ػفيَ ٍ     ٌيِ ٍذكين  ياگيط و  زٌّيس  يهًكاى  ّا پػٍّف

. زض اضتثياٌ ذَاّيس تيَز    يتاقس تا ؾيالهت  يٍالؼ يگصقت تِ هؼٌا

ت ٍ اًعجياض اظ ػويل   ياظ حيك ػهيثاً   ياضاز يتركف ضا چكن پَق

 ي، آقيت ، الثتيِ تركيف  . (23) اًيس  ويطزُ   يي تؼط آٍض ظيياى  ياضتىات

تثطئيِ ٍ هَجيِ جليَُ    ي، فطاهَقي ، ه ػول آظاضًسُياظ  يپَقچكن

 يط آظضزگي ت يجاًات هثتٌيٌس واّف ّيتلىِ فطا، (24) ؿتيزازى ً

ًكياى   يپػٍّك يّا افتِي. اؾت يجاًيط زض تجاضب ّييٍزض ٍالغ تغ

 يوياض يًكياًگاى ت ، اؼ تركيف يي افطاز تا ًوطات تاال زض هم زّس يه

  يت ذيَاب تْتيط ٍ ذؿيتگ   يي فيو، ههطف ون زاضٍ، تط ون يجؿواً

 زٌّيس  يهي ي ًكاى يمات ّوچٌيتحم. (25) اًس وطزُضا گعاضـ  تط ون

ه يي تطاؾياؼ  . (26) ّؿتٌس قازذَ ،تثركٌس تَاًٌس يهوِ  يوؿاً

گٌاُ ٍ تيطؼ اظ  ي، آظضزگ، جاى ذكنيچْاض ّي، هس  ػهة قٌاذت

تيط   ط تركيف يتياح  ييتط هْن. (27) قَز يهسى هتَل  يك تركيَط

ي يت اضتثاَيات ٍ هٌاؾيثات تي   يفيووه تِ تْثَز وي، ؾالهت ضٍاً

ويِ تيا وياّف     ؾاظز يهاظهغع ضا فؼا   يًَاح، تركف. اؾت يفطز

ًكياى   يقيَاّس پػٍّكي  . هطتثٍ اؾت يف ؾاظگاضياؾتطؼ ٍ افعا

واّف فكاض ذَى ٍ تا واّف ، عٍ يتركف تا واّف وَضت زّس يه

ِ يهاّتٌف  ي ًكياى  يّوچٌي  ّيا  پيػٍّف . (28) ضاتُيِ زاضز  ّيا  چي

ع ضاتُيِ  يي س ًيي ٍ اه يٌيگط ذَـ تيط زيتركف تا زٍ هتغ زٌّس يه

                                                 
1 diastolic 
2 glucocorticoid 

 يوياض يت تيطٍظ  ذهَل قسزض هُطح وِ آًچِ اؾاؼ تط . (29) زاضز

 تَجِ تا تلىِ ؿتٌسيً ليزذ يىيَلَغيعيف ػَاهل تٌْا يوطًٍط ػطٍق

 ٍ ّيا  جياى يّ ػُيٍ تِ ٍ قٌاذتي ضٍاى ػَاهل قسُ اًجام هُالؼات تِ

ِ  اظ يهٌف يّا قٌاذت  زاض هؼٌيي  ي وٌٌيسُ  يّوطاّي  ػَاهيل  جولي

 هَاضز ييا سيًوا يه ييطٍض لصا ؛تاقٌس يه للة يوطًٍط يّا يواضيت

 ٍ هيي َلَغيعيطفيغ احطگيصاض  ػَاهيل  يتطضؾ. طزيگ لطاض يتطضؾ هَضز

 يضاؾيتا  زض ػطٍليي وطًٍيطي   يوياض يت ذهَل زض ّا آى ييقٌاؾا

ّيسف  . تيَز  ذَاّيس  زضهاى اظ تْتط يطيكگيپ يكگيّو قؼاض ّواى

 ٍ تركيف  يضٍاى قيٌاذت  يطّيا يهتغ ٍ ػَاهل يي هُالؼِ تطضؾيا

ليصا  . وياضاى هثيتال اؾيت   يت ييس زض تيعاى اهيتا ه  Dيتيقره پيت

 ط اؾت:يپػٍّف پاؾد زازى تِ ؾَاالت ظ يّسف انل

ي يس زض تي يي عاى اهيي تيا ه D يتيپ قرهي يي تركف ٍ تيا تيآ

 ٍجَز زاضز؟ ييضاتُِ  يواضاى هثتال تِ ػطٍق وطًٍطيت

ي يس ضا زض تيعاى اهيچِ همساض اظ ه Dي تيپ قرهيتركف ٍ ت

 وٌس؟ يٌيف تيتَاًسپ يه يوطًٍط واضاى هثتال تِ ػطٍقيت

 

 موارد و روش کار

 ّيسف  ًظط اظ ٍ كيتحم هَيَع تيهاّ تِ تَجِ تا پػٍّف ييا

 اظ ٍ اؾت يسازيضٍ پؽ ضٍـ تِ يليتحل– يفيتَن هُالؼات ًَع اظ

ِ  يُيقطا زض. تاقس يه يكيطآظهايغ كيتحم طّايهتغ وٌتط  ًظط  وي

، ؿيت يً طيهؿي  ّيا  آى يكي يآظها وٌتيط   ٍ يكي يآظها طيهتغ ياجطا

 پيػٍّف  ييي ا زض. تاقيس  يهي  يهٌاؾيث  ضٍـ يسازيي ضٍ پؽ كيتحم

 عاىيي ه ٍ ييت فيپ يطّايهتغ تِ ػٌَاى D يتيقره پيت، تركف

. اؾيت  هيالن  طيهتغ ػٌَاى تِ ػطٍلي وطًٍطي واضاىيت ييت زض سياه

ِ  اؾت يوطًٍط ػطٍق واضاىيت يِ يول پػٍّف ييا يآهاض جاهؼِ  وي

 يزضهاًگاّا ٍ، سالكْساءيؾ للة يّا واضؾتاىيت تِ 90 ؾا  تْاض زض

 يذهَني  يّا هُة ٍ يَالماً ٍ يٌيذو اهام يّا واضؾتاىيت للة

ِ . تَزًس وطزُ هطاجؼِ ِياضٍه قْط زض  قياهل  پيػٍّف  ييي ا ي ًوًَي

 گييطي  ًوًَِ ضٍـ تِ وِ تَز(  ًفطهطز 60 ٍ ظى ًفط 72) واضيت 132
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 حمسٌ سلمان پًر، شيشًان َاشمي يبىسيذرضا ، سيامك شيخي، دکتر علي عيسي زادگاندکتر 

 

 پزستاري و مامايي ارومیو دانشکدهدوماىنامو  0930 تیز خزداد و، 90، پي در پي دومىم، شماره ددوره  652

ِ  حيسالل  وِ قسًس اًتراب يواضاًيت. قسًس اًتراب زؾتطؼ زض  ؾي

 ؾَاز حساللي، وطًٍط ػطٍق يواضيت زض يلُؼ ميتكر يزاضا ؾا 

 يزاضا وياضاى يت. زاقتٌس ؾا  55 تا 25 ييت يؾٌ ي زاهٌِ ٍ ىليؾ

 سيقيس  زضزي، للثي  سيقس ييًاضؾا يزاضا واضاىيت هاًٌس حاز ٍيقطا

ِ  ليتىو تِ لازض وِ يواضاًيت ٍ يللث ِ  زض ًثَزًيس  پطؾكيٌاه  ي ًوًَي

 تِ ظى واضاىيت يؾٌ اضيهؼ اًحطاف ٍ يياًگيه. ًگطفتٌس لطاض پػٍّف

 يؾيٌ  اضيي هؼ ٍاًحيطاف  يياًگيي ه ٍ ؾيا   23/8 ٍ 42 تا تطاتط ةيتطت

 ويل  يياًگيي ه ٍ ؾيا   93/7 ٍ 2/39 تا تطاتط ةيتطت تِ هطز واضاىيت

 . تَز 11/8 ٍ ؾا  17/40 تا تطاتط ةيتطت تِ ّا يآظهَزً

 تَزًس اظ: ػثاضت پػٍّف ييا زض ضفتِ واض تِ يّا اؼيهم ٍ اتعاض

 ؼتيٍيي ، ؾيي  ه قياهل يي زهَگطاف يّيا  يػگيٍ ؿتيل چه-

 ؛ يواضيت ي ؾاتمِ ٍ يقغلي، ليتحه تيٍيؼ، تاّل

 سيي اه عاىيي ه يييي تؼ جْيت  اؼيي هم ييي ا:1(HS)سيي اه اؼيهم

 اؾت ِيگَ 12 يزاضا. اؾت قسُ ييتسٍ 2سضياؾٌا تَؾٍ تعضگؿاالى

 ِيي گَ ّكت ييا اظ. طزيگ يه لطاض اؾتفازُ هَضز آى ِيگَ ّكت وِ

ِ  چْاض ٍ واضگعاض هَلفِ تِ هطتٌَ ِيگَ چْاض ٌ  آى ي گَيي ِ  هطتيَ  تي

 وِ اؾت نَضت ييا تِ آى گصاضي ًوطُ ي َُيق. اؾت گصضگاُ هَلفِ

 ذَز تَافك يىطتيل ايي زضجِ پٌج اؼيهم هي اظ اؾتفازُ تا يآظهَزً

 يآلفيا  ةيييط ، سضياؾيٌا . زّيس  يهي  ًكياى  ّيا  گَيِ اظ هي ّط تا ضا

 ٍ 82/0 ويياضگعاض ي هَلفييِ يتييطا ٍ 86/0 ضا اؼيييهم وييل وطًٍثيياخ

 ٍ واقييسى. (10) اؾييت وييطزُ گييعاضـ 84/0 گييصضگاُ ي هَلفييِ

 ٍ اؼيي هم ويل  يتيطا  81/0 وطًٍثاخ يآلفا ةييط( 30) 3ّوىاضاى

ـ  66/0 ٍ 81/0 ةيي تطت تِ گصضگاُ ٍ واضگعاض ّاي هَلفِ يتطا  گيعاض

َ  ًفيط  100 يضٍ تيط  اؼيي هم ييي ا ييايپا طاىيا زض. اًس وطزُ  زاًكيج

 گصضگاُ ٍ واضگعاض هَلفِ يتطا وطًٍثاخ يآلفا ةييطا ٍ قسُ هحاؾثِ

 ييي ضٍا ٍ اػتثاض لحاِ اظ اؾت قسُ گعاضـ 67/0 ٍ 71/0 ةيتطت تِ

 ، هخثييت يػيياَف يّييا اًييساظُ تييا يهخثتيي يّوثؿييتگ اؼيييهم ييييا

                                                 
1 Hope Scale 
2 Synder 
3 kashdan and et al.  

ِ  ييگطا تطٍى ٍ ًفؽ ػعت، يظًسگ اظ تيضيا ٍ تيٌي ذَـ  ٍ زاقيت

 زاضز يهٌفي  يّوثؿيتگ  يٌيتست ٍ ايُطابي، هٌف ػاَفِ تا تطػىؽ

 وطًٍثاخ يآلفا اظ اؾتفازُ تا اؼيهم ول يتطا پػٍّف ييا زض. (31)

 تِ 69/0 73/0ٍ ةيتطت تِ گصضگاُ ٍ اضعواضگ هَلفِ زٍ يتطا ٍ 53/0

 . آهس زؾت

، 5ّوىياضاى  ٍ تاهاؿَى تَؾٍ:4(HFS)ّطتلٌس  تركف اؼيهم

 فيطز  يتركَزگ ؾُ  يطيگ اًساظُ يتطا ٍ. (32) اؾت قسُ ؾاذتِ

ِ  ِيگَ 18 تا   ّفيت  يىطتي يل ًيَع  اظ اؼيي هم هيي . ضٍز يهي  وياض  تي

 ٍ 7 گيطاى يز، 6 ذَز تركف. زاضز اؼيهم طيظ ؾِ ٍ اؾت ايي زضجِ

 زض تركف تاالتط ؾُ  اًگطيت اؼيهم طيظ ّط زض تاال ًوطات. 8ٍيقطا

ِ  چْياض  آظهيَى  ييا. اؾت اؼيهم طيظ ّط زض  ضٍاى يؿيت يتْع هَلفي

  ضا( يظًييسگ اظ تيضيييا ٍ يافؿييطزگ، ايييُطاب، ذكيين) يقييٌاذت

 يتيطا ، 81/0 اؼيي هم ويل  يتيطا  آظهيَى  ييايپا. وٌس يه يٌيتفيپ

ـ  79/0 ٍيقيطا  ٍ 79/0 گيطاى يز، 64/0 ذَز تركف  قيسُ  گيعاض

 تيا  64/0 اظ وطًٍثياخ  يآلفا ي زاهٌِ ّا پػٍّف طيؾا زض. (33) اؾت

ِ  اظ. (34) اؾيت  قسُ گعاضـ عيً 87/0  ييي ا ييي ضٍا ٍ اػتثياض  لحيا

ِ  يظًيسگ  اظ تيضيا يّااًساظُ تا يهخثت يّوثؿتگ اؼيهم  ٍ زاقيت

 ييا زض. زاضز يهٌف يّوثؿتگ يشٌّ ًكرَاض يّا اًساظُ تا ػىؽ تط

ِ  ًاهِ پطؾف پػٍّف ِ  يفاضؾي  تي ٍ  ؾياؽ  ٍ تطجوي  سياؾيات  تَؾي

 هيَضز  يقٌاؾي  ضٍاى ّوىياضاى  اظ ًفيط  زٍ ٍ يؿياًگل ظتاى ٍ اتيازت

 يىي تَؾٍ قسُ تطجوِ ي ًؿرِ تؼس هطحلِ زض. گطفت لطاض يٌيتاظت

ِ  هجيسز  نَضت تِ يؿياًگل ظتاى اضقس يواضقٌاؾ اىيزاًكجَ اظ  تي

. ٌيس يگَيه هًاػ  تطجوِ ضٍـ ييا تِ وِ قس تطگطزاًسُ يؿياًگل

 اؼيهم ول يتطا وطًٍثاخ يآلفا ضٍـ اظ اؾتفازُ تا پػٍّف ييا زض

ِ  ٍيقطا ٍ گطاىيز، ذَز تركف هَلفِؾِ  يتطا ٍ 65/0  ةيي تطت تي

 ييي ا:9Dيتيقرهي  پيي ت اؼيي هم. آهيس  تسؾت 54/0، 57/0، 69/0

                                                 
4 heartland forgiveness scale (HFS).  
5 Thompson and etal 
6 self-forgiveness 
7 other – forgiveness  
8 situation forgiveness 
9 Type D Scale 
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 با ميسان اميذ در بيه بيماران مبتال بٍ عريق کريوري در شُر اريميٍ D پ شخصيتييت بخشش ي ي رابطٍ

 

 پزستاري و مامايي ارومیو دانشکدهدوماىنامو  0930 خزداد و تیز، 90، پي در پي دومىم، شماره ددوره  652

 يتياظزاض  ٍ يهٌف ػاَفِ قاهل يػگيٍ زٍ وِ زاضز ِيگَ 14 اؼيهم

 يهٌف ػاَفِ تِ هطتٌَ هازُّفت . (35) وٌس يه ياتياضظ ضا ياجتواػ

 تيط  يآظهيَزً  ّيط . اؾيت  ياجتوياػ  يتاظزاض تِ هطتٌَ هازُ ّفت ٍ

 زضؾت ًِ، زضؾت ًؿثتاً، زضؾت) ايي گعيٌِ پٌج اؼيهم هي اؾاؼ

. سيي گَ يهي  پاؾيد  هازُ ّط تِ( ًازضؾت، ًازضؾت ًؿثتاً، ًازضؾت ًِ

 يگيصاض  ًوطُ( 0)، (1)، (2)، (3)، (4) طيهماز اؾاؼ تط ّا ٌِيگع ييا

ِ  اؼيهم ييا ًوطات حساوخط ٍ حسالل. قَز يه  56 ٍ 14 ةيي تطت تي

 ذيطزُ  ٍ 88/0 يهٌفي  يػياَف  اؼيي هم ذطزُ وطًٍثاخ يآلفا. اؾت

 ييي ا ظهياى  ّين  اػتثياض  ةيييط  ٍ 86/0 ياجتوياػ  يتياظزاض  اؼيهم

ـ  A ،63/0 يتيقرهي  پيي ت اؼيهم تا اؼيهم  اؾيت  قيسُ  گيعاض

 ذييطزُ يتييطا يزضًٍيي يّوؿيياًي، زاذليي يّييا پييػٍّف زض. (36)

ِ  ياجتوياػ  يتاظزاض ٍ يهٌف يػاَف يّا اؼيهم  ٍ 77/0 ةيي تطت تي

 ةييط اظ اؾتفازُ تا پػٍّف ييا زض. (37) اؾت قسُ گعاضـ 69/0

 يّيا  اؼيي هم ذطزُ ٍ آظهَى ول يتطا آظهَى ييايپا وطًٍثاخ يآلفا

ِ  ياحتوياػ  يتياظزاض  ٍ يهٌف يػاَف  53/0، 76/0، 79/0 ةيي تطت تي

 . آهس تسؾت

ِ  اَالػيات  يآٍضجوغ يتطا  الكيْسا  سيؾي  للية  واضؾيتاى يت تي

 ٍ يَالمياً ي، ٌي يذو اهام يّا واضؾتاىيت ػطٍق ٍ للة يّا زضهاًگاُ

 تيا  يّوياٌّگ  اظ تؼيس  ٍ هطاجؼِ ِياضٍه قْط زض يذهَن هُة ؾِ

 يّيا  هُة يهٌك ٍ ّا واضؾتاىيت ييهؿبَل ٍ يپعقى ػلَم زاًكگاُ

 ٍ كيي تحم اّيساف  اىيي ت اظ پؽ. قسًس اًتراب ّا يآظهَزً يذهَن

 يّيا  آظهَى آًاى ّوطاّاى ٍ واضاىيت تا اضتثاٌ جازيا ٍ تيضيا جلة

 ليطاض  وياضاى يت اضيي اذت زض ةيتطت تِ يتيقره پيت ٍ سياه، تركف

 ٍ ًوَزُ هُالؼِ ضا ؾَاالت زلت تِ وِ قس ذَاؾتِ ّا آى اظ ٍ گطفت

 ٍ ٌسيًوا اًتراب ذَز يّا يػگيٍ تا هتٌاؾة ضا ًظط هَضز يّا پاؾد

 چْياض  پيػٍّف  ييا اًجام. ًگصاضًس جَاب يت اهىاى حس تا ضا يؾَال

ِ پطؾيف  ليي تىو وِ اؾت شوط تِ الظم. سيوك ََ  هاُ ِ  ّيا  ًاهي  تي

. قيس  اًجيام  يذهَني  هُة ٍ واضؾتاىيت هحل زض ياًفطاز نَضت

 اظ اؾييتفازُ تييا ّييا آظهييَى اظ حانييل قييسُ يآٍض جوييغ يّييا زازُ

 َىيضگطؾي  ليي تحل ٍ طؾيَى يپ يّوثؿتگ ةييط يآهاض يّا ضٍـ

 هيَضز  SPSS افيعاض  ًيطم  اظ اؾيتفازُ  تيا ( گام تِ گام)  يطيهتغ چٌس

 . گطفتٌس لطاض يآهاض ليتحل ٍ ِيتجع

 

 ها افتهي

 تَزُ ًفط 132 هُالؼِ هَضز ي ًوًَِ قس هالحظِ وِ ََض ّواى

ِ  اؾت  ّيا  آى زضنيس  55 هيطز  وياضاى يت اظ( ًفيط  60) زضنيس  46 وي

 ٍ هجييطز ّييا يآظهييَزً( ًفييط25) زضنييس 19. تَزًييس ظى( ًفييط72)

 طيظ( ًفط77) ّا آى زضنس 3/58. تَزًس هتاّل( ًفط106) زضنس3/80

( ًفيط 12) زضنس 1/9 ٍ ؿاًؽيل (ًفط43) زضنس 33، النيز ٍ النيز

 ٍ قياغل ( ًفط99) زضنس 75. تَزًس تاالتط ٍ ؿاًؽيل فَق التيتحه

ِ (ًفيط 48) زضنيس  4/36. تَزًيس  ىياض يت( ًفيط 32) زضنس 2/24  ؾياتم

 6-8 ييت يٍل ًساقتٌس يتؿتط ؾاتمِ( ًفط 84) زضنس 64 ٍ يتؿتط

 وياضاى يت ييي ا ي ّوِ ٍ زاقتٌس ػطٍلي وطًٍطي يواضيت ؾاتمِ ؾا 

  ييت يؾٌ ي زضزاهٌِ ًفط( 77) زضنس 3/58. وطزًس يه ههطف زاضٍ

 41-55 ييتي  يؾيٌ  ي زاهٌِ زض( ًفط55) زضنس 42 ٍ ؾا  40-26

تيط حؿية    ّا يآظهَزً يآهاض يّاهكرهِ 1 زض جسٍ . تَزًس ؾا 

ٍ ، سيًوطُ اه وياضاى هثيتال تيِ ػيطٍق     يتي تيپ قرهي يي ت تركيف 

 آهسُ اؾت: يوطًٍط

واضاى يت يّا ًوطُاض يي ٍ اًحطاف هؼياًگيه :(1)شماره  جدول

 يتيپ قرهيتركف ٍ ت، سيتطحؿة اه يهثتال تِ ػطٍق وطًٍط
 قاذم      

 طيهتغ
 اضياًحطاف هؼ يياًگيه

 22/7 86/49 )ول( سياه

 25/14 05/24 واضگعاض

 81/3 81/25 گصضگاُ

 15/10 89/60 )ول( تركف

 70/3 03/21 تركف ذَز

 07/5 64/19 گطاىيتركف ز

 5/4 21/20 ٍيتركف قطا

 D 51/28 9/8 يتيپ قرهيت

 97/5 69/15 يػاَفِ هٌف

 55/4 83/12 ياجتواػ يتاظزاض
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اتتيسا اظ   يپػٍّكي  يّيا ِ يفطيي ٍ آظهيَى   ّيا  زازُل يتحل يتطا

 2ه زض جيسٍ   يطؾَى اؾتفازُ قس وِ تِ تفىيپ ية ّوثؿتگييط

عاى يي ط تركف ٍ هيي هتغيت ية ّوثؿتگيج هطتٌَ تِ يطايًتا 3ٍ 

 . س آهسُ اؾتيعاى اهيتا ه يتيپ قرهيس ٍ تياه

 

 يواضاى هثتال تِ ػطٍق وطًٍطيي تيس زض تيعاى اهيي ًوطُ تركف ٍ هيت يج آظهَى ّوثؿتگيًتا :(2)شماره جدول 

 تركف )ول( ٍيتركف قطا گطاىيتركف ز تركف ذَز طيهتغ

 38/0** 44/0 ** 19/0 * 26/0 ** س)ًوطُ ول(ياه

 33/0** 40/0** 15/0 * 21/0 ** واضگعاض

 35/0** 39/0** 19/0 * 24/0 ** گصضگاُ

01/0** P< 

05/0* P< 
 

ًكياى   2طؾيَى زض جيسٍ  قيواضُ    يپ يج آظهَى ّوثؿتگيًتا

جساگاًِ تا  تِ ََضآى  يي تركف تا ًوطُ ول ٍ هَلفِ ّايت زّس يه

 زاضهؼٌيي ( = 38/0rهخثيت)  يآى ّوثؿتگ يّاس ٍ هَلفِيط اهيهتغ

اًؽ يي ٍاض زضنيس  14ط يي ي زٍ هتغيا. ٍجَز زاضز >P 01/0 زض ؾُ 

 تيَاى  يهس ٍ تركف يي اهيتا تَجِ تِ ضاتُِ هخثت ت. هكتطن زاضز

 . ضٍز يهع تاال يس ًيف تركف ًوطُ اهيجِ گطفت وِ تا افعايًت

 

 يواضاى هثتال تِ ػطٍق وطًٍطيي تيس زض تيعاى اهيٍ ه D يتيپ قرهيي ًوطُ تيت يّوثؿتگج آظهَى يًتا :(3)شماره جدول 

 )ول( يتيپ قرهيت ياجتواػ يتاظزاض يػاَفِ هٌف طيهتغ

 -48/0** 32/0 ** -55/0 ** س)ًوطُ ول(ياه

 -46/0** -21/0 ** -52/0 ** واضگعاض

 -40/0** -18/0 ** 0-/46 ** گصضگاُ

01/0** P< 

05/0* P< 
ًكياى   3طؾيَى زض جيسٍ  قيواضُ    يپ يج آظهَى ّوثؿتگيًتا

 تِ َيَض آى  يتا ًوطُ ول ٍ هَلفِ ّاD يتيپ قرهيي تيت زّس يه

 (=0r-/48)يهٌف يآى ّوثؿتگ يس ٍ هَلفِ ّايط اهيجساگاًِ تا هتغ

 زضنس 23ط يي زٍ هتغيا. ٍجَز زاضز >P 01/0زض ؾُ   يزاضهؼٌي

پ يييي تيتيي يتييا تَجييِ تييِ ضاتُييِ هٌفيي. اًؽ هكييتطن زاضًييسيييٍاض

پ يي ف زض تيجِ گطفت وِ تيا افيعا  يًت تَاى يهس يٍ اه  Dيتيقره

ط يتياح  يجْيت تطضؾي  . اتيس ي يهي س وياّف  يي ًويطُ اه D  يتيقره

ي ييي ( زض تثDيتيپ قرهي يي ) تركيف ٍ ت  يٌيف تيپ يطّايهتغ

ِ ي ٍاضز يف تيپ يطّايهتغ، سياًؽ اهيٍاض َى )تيِ  يضگطؾي  ي هؼازلي

هكياّسُ   5ٍ  4 ج آى زض جيسٍ  يقسًس وِ ًتا گام تِ گام( ي َُيق

 . قَز يه

 هَضز پػٍّف يطّايهتغ يس اظ ضٍيعاى اهيَى هيضگطؾ يآهاض يّا قاذماًؽ ٍ يل ٍاضيَى گام تِ گام تحليذالنِ هس  ضگطؾ (:4جدول شماره)

 طّايهتغ هس 
هجوَع 

 هجصٍضات
 يزضجِ آظاز

ي ياًگيه

 هجصٍضات
F 

ؾُ  

 يزاضهؼٌي
R R

2 
 يذُا

 تطآٍضز

 D 82/1575 1 82/1575 05/39 001/0 481/0 231/0 231/0يتيپ قرهيت 1گام 

 08/0 311/0 557/0 001/0 05/29 25/1059 2 52/2118 ٍ تركف D يتيپ قرهيت 2گام 
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 D يتيپ قرهيتركف ٍ ت يطّايهتغ يس اظ ضٍيَى اهية ضگطؾيجسٍ  يطا (:5جدول شماره)

 يزاضهؼٌيؾُ   tًؿثت  Beta اضيهؼ يذُا َىية ضگطؾييط طيهتغ گام

 D 390/0- 062/0 841/0- 25/6- 001/0يتيپ قرهيت اٍ 

 ٍ تركف D يتيپ قرهيت زٍم
337/0- 

206/0 

061/0 

053/0 

416/0-

289/0 

55/5- 

86/3 

001/0 

001/0 

 

پ يت زّس يهَى ًكاى يهؼازلِ ضگطؾ 4ََض وِ زض جسٍ  ّواى

س يي اه ي ًويطُ عاى يي تيا ه  يزاضيٍ تركف ضاتُِ هؼٌي  D يتيقره

زض  طّيا يهتغي يا. (=001/0p< ،05/29 F= ،2df= ،557/0R) زاضًس

 وٌٌيس  يهي  يٌي يف تيس ضا پي يي اًؽ اهيي اظ ٍاض زضنيس  1/31هجوَع 

(311/0R2=) .  ٍيتيپ قرهيت، ليي تحليزض ا 5تط اؾاؼ جس D 

َ ، ٍ پؽ اظ آى تركيف    وٌٌيسُ  يٌي يف تيپي  يطّيا يهتغ ييتيط  يلي

زاض يٍ هؼٌيي يتيِ نييَضت هٌفيي  D يتيپ قرهيييييت. ّؿييتٌس سيي اه

(337/0-B= ،001/0p<ٍ )    زاضيتركف تِ نيَضت هخثيت ٍ هؼٌي 

(206/0B= ،001/0p<) واضاى هثتال يي تيس ضا زض تياه ي ًوطُعاى يه

 . وٌس يه يٌيف تيپ يتِ ػطٍق وطًٍط

 

 يريجه گيبحث و نت

ِ  يپػٍّف حايط تا ّسف تطضؾي  پ يي ت، ي تركيف يتي  ي ضاتُي

نيَضت   يواضاى ػطٍق وطًٍيط يي تيس زض تيعاى اهيتا ه D يتيقره

، ي تركيف يتي  ييي ا ضاتُِ يزض ذهَل ؾَا  اٍ  وِ آ. افتِ اؾتي

 ػطٍليي وطًٍيطي  وياضاى  يي تيس زض تيعاى اهيتا ه D يتيپ قرهيت

هخثت ٍ  ي ضاتُِس يي تركف ٍ اهيوِ ت ج ًكاى زازيٍجَز زاضز؟ ًتا

، عاى تركيف يي ف هيوِ تيا افيعا   يهؼٌييتس. ٍجَز زاضز يزاضهؼٌي

. اتيس ي يهي ف يافيعا  ػطٍلي وطًٍيطي واضاى يي تيع زض تيس ًيعاى اهيه

ؾتَزُ ، اى ٍ ّوىاضاىيٌيحؿ يّا افتِيافتِ پػٍّف حايط تا يج يًتا

( 4، 6، 20،19ٌگتيَى ٍ ّوىياضاى )  يٍضح، تيتَليٍ، انل ٍ ّوىاضاى

جيِ  يي ًتيي ع ييوي پيػٍّف ذيَز تيِ ا    يي ً ّيا  آى. زاضز يّواٌّگ

زض هييَضز  ػُيييتييِ ٍ يويياضيٍ ت يسًسوِ زض ذهييَل ؾييالهتيضؾيي

ٍ  يهٌفي  يّيا ٍاضُقيٌاذت  ٍ ّا جاىيّ ّاي ػطٍلي وطًٍطي تيواضي

گصقت ٍ تركف اظ جولِ ي، ٌِ تَظيٍ ػسم و يآظضزگ، هخثت ذكن

 . ّؿتٌسي ػَاهل هَحط ضٍاى قٌاذت

ْ يافىاض ٍ احؿاؾات ًاذَقيا ، تركف ٍ  وٌيس  يهي ل يٌس ضا تؿي

ي يّوچٌي . قَز يهس ّوسالًِ يه زيٌاًِ تِ يس تس تيط زييهَجة تغ

ع يي ً ياػتوياز  يايُطاب ٍ تي، ل زض افؿطزگيتركف هَجة تؿْ

تركييف ويياّف  يس ضٍاى قييٌاذتييياظ جولييِ فَا. (38) قييَز يهيي

تركييف . ف احؿاؾييات هخثييت اؾييت يٍ افييعا ياحؿاؾييات هٌفيي

 يطيجلَگ يضا حل وطزُ ٍ اظ ؾطوَت ياظ زلثؿتگ يًاق يّا تؼاضو

. (39)قيَز  يهي س يي ٌاى تِ ًفيؽ ٍ اه يف اَويٍ هَجة افعا وٌس يه

ضا تياال   يذَزواضآهس، وطزُ تطونضا  يرتگيذكن ٍ تط اًگي، ٌيغوگ

تركيف تيا   . (40) قيَز  يهي اض يّك يه حؽ تؼاليتطزُ ٍ هَجة 

تيِ ظػين   . (41) اٌ اؾيت ع زض اضتثي يي ً يٍ ٍجيَز  يهؼٌَ يؿتيتْع

 . (20) قَز يهه پازظّط هْن ذهَهت هحؿَب يتركف ، واپالى

پ يي ي تيتي  يهٌفي  يي پػٍّف ضاتُِيا يّاافتِيگط اظ يز يىي

ػطٍليي  وياضاى  يي تيس زض تي يي عاى اهيي تيا تركيف ٍ ه   D يتيقره

 D يتيپ قرهي يي ت يتطجؿيتِ   يّيا يػگي ياظ ٍ يىي. تَز وطًٍطي

 يفطز احؿاؾات هٌف. زض اتطاظ آى اؾت يٍ ًاتَاً يٍجَز ػَاَ  هٌف

آًْيا   ياتطاظ گط ييتَاًا يهرتل  زاضز ٍل يّاتيضا زض اٍلات ٍ هَلؼ

اؾت ويِ   ييّايػگياظ جولِ ٍ يٌيتست، تٌف هعهي، ذكن. ضا ًساضز

هُطح ؾاذتِ اًس ٍ جالة تَجِ اؾت ويِ   يتيي ؾٌد قرهيا يتطا

وياضاى  يي تيزضنيس زض تي   50تيا   26ي يت يتيپ قرهيي تيَع ايق

اظ  يٌيتٌف هعهي ٍ تيست ، ذكن. گعاضـ قسُ اؾت ػطٍلي وطًٍطي
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ع هياًغ  يي ً يي ضٍاى ضًجيَض يتَزُ ٍ ا ييجولِ ٍجَُ ضٍاى ضًجَضذَ

 يواًيًط يّاافتِيافتِ تا يي يج ايًتا. قَزيحاتت تركف هحؿَب ه

آًْا زض پػٍّف ذَزًكياى زاضًيس ويِ    . ؿتي( ّوؿَ 41ً) يٍاحس

 يزاضهؼٌيزض تركف تفاٍت  D يتيقرهپ يي افطاز تا ٍ تسٍى تيت

 يتَاى تفاٍت زض ًوًَيِ ّيا   يضا ه ييي ػسم ّن ؾَيا. ٍجَز ًساضز

ِ يي پيػٍّف آًياى تَج   يٌيط تاليغ يي پػٍّف تا ًوًَِ ّايا يٌيتال

 يؾالهت يّا ًكاى زازُ اؾت احؿاؾات وٌتط  قرهپػٍّف. وطز

 يسگيزض هَاجِْ تا تٌ ييّاتيوٌس ٍ احؿاؼ هحسٍز يغ هيضا تؿط

ي ييافطاز تا ًوطات پيا . قَز يه يسيهٌجط تِ احؿاؼ ًااه يتِ آؾاً

هوىي اؾت احؿاؾيات   Dيپ قرهيًوطات تاال زض ت زض تركف ٍ

ُ  ييّيا تيي زاقتِ ٍ هحسٍزييپا يوٌتط  قره  يّيا ضا زض گيصضگا

ي ييع هٌجط تِ پايي ًيسى تِ ّسف زاقتِ تاقٌس وِ ايذَز جْت ضؾ

افتِ پػٍّف حايط زض ول يج يًتا. قَز يس زض آًاى هيآهسى ًوطُ اه

زضنييس اظ  D ،1/31 يتيپ قرهيييييزّييس تركييف ٍ ت يًكيياى هيي

. وٌيس  يي هي ييي تث ػطٍلي وطًٍطيواضاى يي تيس ضا زض تياًؽ اهيٍاض

عاى تركيف  يس ٍ تا هيعاى اهيتا ه D يتيپ قرهيت يهٌف يضاتُِ

 يٍ تياظزاض  يي تحج وطز وِ افيطاز تيا ػاَفيِ هٌفي    يتَاى چٌيضا ه

 يّيا تيزٌّس حوايزؾت ه كتط اظّوِ اظيضا وِ ت يعيچ ياجتواػ

 يػگي يي زٍ ٍيي افطاز تا ا. اؾت يٍ اتعاض ياَالػاتي، ػاَفي، اجتواػ

 يس هٌفي يي ٍ ز يًگطاًي ي، طيه پيص يي تحط، ايُطاب، كتطيت يآقفتگ

قًَس ٍ  يي هيكتط تستيسا وطزُ ٍ تيگطاى پيا ٍ زيزً، ًؿثت تِ ذَز

 يّيا تيي حوا ٍ يزازى ضٍاتيٍ اجتوياػ  ع هٌجط تيِ اظ زؾيت   يي ًيا

ي يزّس ت يمات ًكاى هيجالة تَجِ اؾت وِ تحم. قَز يه يػاَف

زض ٍالغ اؾاؼ . ع ضاتُِ ٍجَز زاضزيً يس ٍاضيٍ اه يت اجتواػيحوا

 اى ٍ تؿيتگاى قيىل   يي اَطاف يت اجتوياػ يي ِ حوايي تيط پا  يسٍاضياه

 . (7) طزيگيه

 D يتيپ قرهي يي سُ قس وِ ّط چِ ًوطُ تيي پػٍّف زيزض ا

ي يس زض تيعاى اهيتاال اؾت ه ياجتواػ يٍ تاظزاض يػاَفِ هٌف يؼٌي

ِ يافتيِ تيا   يي يي ا. تاقس يي هييپا ػطٍلي وطًٍطيواضاى يت  يّيا افتي

 ياتيزازًس وِ ذهَن ع ًكاىيآًاى ً. ( ّوؿَ اؾت42) چيطضٍتطيق

تا  يٌيتستي، افؿطزگ، جاًات ؾطوَب قسُيّ، ذهَهت، چَى ذكن

-يتِ ًظيط هي  . هخثت زاضًس يّوثؿتگ يػطٍل يللث يواضياتتال تِ ت

ّاي  تيواضيفطز هثتال تِ  يّاٍاضُتَاًس زض ًَع قٌاذتيي هيضؾس ا

ا يي سض زض ػاهيل ٍ  يس اؾيٌا يي اه يا تط اؾياؼ تبيَض  ي ػطٍلي وطًٍطي

( احطگصاض تاقيس ٍ  ّاي ػطٍلي وطًٍطي تيواضيواضگعاض )فطز هثتال تِ 

ٍ  آًاى لطاض زّس يضٍ فيسى تِ ّسف پيضا زض ضؾ يوو يّاگصضگاُ

ّياي ػطٍليي    تيوياضي س زض يقسُ ٍ هَجة تكيس  يًااهيسي تاػج يا

ؿيتن  يؾ يتيط ضٍ  يسيي ًااهيا ياظ ػَاضو هٌف يىي. َ قَز وطًٍطي

چيَى   ًااهيسافطاز . (24) اؾت يؿتن ػطٍلياظ جولِ ؾ يىيَلَغيعيف

 يضا زاضًس اظ لحاِ ؾالهت يهٌف ياهسّاياًتظاض پ يَُ هٌفيه قيتِ 

 يتيط وين T  يّيا تيلٌفَؾ يوٌيا يّاؾلَ  ي تَزُ ٍييپا يىيعيف

حيل   يهْياضت ّيا  ، يييپيا  يي اؾاؼ ؾياظگاض يذَاٌّس زاقت تط ا

 . ًاؾاظگاضاًِ اظ ذَز ًكاى ذَاٌّس زاز ييا  ٍ هماتلِيهؿبلِ يؼ

تَاى ذاَط يتا تَجِ تِ هُالؼات اًجام قسُ ٍ پػٍّف حايط ه

ه ي، يهٌف يّاجاىيػُ ّيتِ ٍ ٍ يقٌاذتًكاى وطز وِ ػَاهل ضٍاى

تاقيس ٍ زض  يللة هي  يوطًٍط يّا يواضيت زاضهؼٌيوٌٌسُ  يّوطاّ

 يػُ ّيين تييطايييٍ يقييٌاذتهييساذالت ضٍاىي، وٌيياض هييساذالت َثيي

ّاي ػطٍلي  تيواضيواضاى هثتال تِ يت يتاظ تَاً يٍ ّن تطا يطيكگيپ

 يّيا ٌِ تِ آهَظـ هْاضتيي ظهياظ جولِ زض ا. اؾت يالعاه وطًٍطي

ٍ  يي فطزيت يضٍاى زضهاًي، جاًيّ يّاتيحواي، اجتواػ يالِ همات

تا تَجِ تِ هحيسٍز  . تَاى اقاضُ وطز يه يسگيط فٌَى واّف تٌيؾا

 يٍ ؾِ هُة ذهَن يواضؾتاى زٍلتيتَزى ًوًَِ پػٍّف تِ ؾِ ت

ِ ين يؿت زض تؼويتايظهاى ه اظ يواضاى زض همُؼيت يٍ تطضؾ ّيا  افتي

واضاى يت يفمٍ تط ضٍ يي تطضؾيوِ اجا ي اظ آىيّوچٌ. اٌ وطزياحت

 يوياضاى للثي  يج ضا تِ ويل ت يتَاى ًتايتَزُ اؾت ًو يوطًٍط يػطٍل

ج ضا يعاحتويا  ًتيا  يواضاى اظ زاضٍ ّيا ً ياؾتفازُ ت. ن زازيتؼو يػطٍل

اظ . طزيي ؿت هَضز تَجِ ليطاض گ يتايط لطاض زازُ اؾت وِ هيتحت تاح

زض  يطيي زازُ ّا تيا ضٍـ ًوًَيِ گ   يگطزآٍض، گطيز يت ّايهحسٍز
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اى يي زض پا. واّيس يج هي يًتيا  ين زّيزؾتطؼ اؾت وِ اظ تَاى تؼو

ٍ  ي هُالؼِ گصقتِ ًگط تيَزُ يوِ اييقَز تا تَجِ تِ ا يكٌْاز هيپ

الظم تيِ  ، وطًٍيط للية   يواضيًگط ٍ لثل اظ قطٍع تٌسُيآ يّايتطضؾ

ٍ  يذتػَاهيل ضٍاى قيٌا   تَاًس تِ قيٌاذت تْتيط  يضؾس ٍ هيًظط ه

قَز ويِ  يكٌْاز هيپ. ووه وٌس يللث يواضيجاز تيّا زض اًمف آى

ط هطاوع ياظ ؾا يزٍلت يّاواضؾتاىيٌسُ ػالٍُ تط تيآ يّازض پػٍّف

. اَالػات اؾيتفازُ قيَز   يًوًَِ ٍ گطزآٍض يآٍضجوغ يتطا يزضهاً

 يتركَزگ، سيجْت اضتماء اه ياهساذلِ يّاقَز تطًاهِيكٌْاز هيپ

 يواضيزض ذهَل ت يىيعيف يتِ ّوطاُ تا ضٍـ ّا يكيٍ هخثت اًس

 . طزيؿِ ٍ پػٍّف لطاض گيهَضز هما ػطٍلي وطًٍطي

 يتشکر و قدر دان

وياضاى هثيتال تيِ ػيطٍق     يت يِيي اى اظ وليي زض پا، تا حوس ٍ حٌيا 

لليية  يترههيي يّيياواضؾييتاىيپطؾييتاضاى ٍ وييازض ت ، يوطًٍييط

اى زوتط يهحتطم آلاس يٍ اظ اؾات يٍ َالماً يٌياهام ذو، سالكْساءيؾ

ي للة يي ظازُ هترههيزوتط ذازم ٍَي ٍ زوتط حؿ، ؾمٍ فطٍـ

واًِ يزاقتٌس نيو  يي پػٍّف تا ها ّوىاضيٍ ػطٍق اؾتاى وِ زض ا

 . نيضا زاض يت تكىط ٍ لسضزاًيًْا
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