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 واراىیب یهقابلِ ا یٍ راّبزدّا یاجتواع یافتگیبز ساسش  یرفتار-یدرهاى ضٌاخت یثزبخطا

 ضْز تْزاى (MS)  سیاسکلزٍس پلیهَلت

 

 1عجبعجبيي هفيسي ًيط

 چکیذُ 

 يهمبثلِ ا يٍ ضاّجطزّب يارتوبػ يبفتگيثط ؾبظـ  يضفتبض-يزضهبى قٌبذت ياحطثركپػٍّف حبضط ثب ّسف تؼييي  ّذف:

عطح پيف ثب ثب تَرِ ثِ هَضَع ٍ اّساف پػٍّف ضٍـ پػٍّف ًيوِ آظهبيكي  رٍش:اًزبم قس.  قْط تْطاى MS وبضاىيث

ام اؼ هطارؼِ وٌٌسُ ثِ  يوبضيهجتال ثِ ث وبضاىيث ِيپػٍّف قبهل ول يربهؼِ آهبضثَز. گطٍُ وٌتطل آظهَى ٍ پؽ آظهَى ثب 

)ضُ( زض قْط تْطاى زض ؾبل  يٌياهبم ذو يوبضؾتبًيهغع ٍ اػصبة ٍاثؿتِ ثِ هزتوغ ث يّبيوبضيث مبتيهطوع تحم يّبزضهبًگبُ

اًتربة ٍ ؾپؽ ثِ عَض  يتصبزف يطيگ ام اؼ ظى قْط تْطاى وِ ثِ ضٍـ ًوًَِ وبضاىيًفط اظ ث 40ثبقس. ًوًَِ يه 1398-1399

 ياهمبثلِ يپطؾكٌبهِ ضاّجطزّب. اثعاض پػٍّف ًيع قًَسيه ييگعيًفط( رب 20ًفط( ٍ وٌتطل ) 20) فيزض زٍ گطٍُ آظهب يتصبزف

 يقٌبذت يثؿتِ آهَظق يضفتبض-يزضهبى قٌبذت. پطٍتىل (1974الهجطت ) يضفتبض ؾبظق پطؾكٌبهٍِ  (1981) ٌىعٍهَؼيثل

حليل اي ثَز وِ زض هست زٍ هبُ زض اذتيبض گطٍُ آظهبيف لطاض گطفت. ضٍـ تزعيِ ٍ ترلؿِ 10ي ًيع قبهل ثطًبهِ حبتو يضفتبض

زضهبى ًتبيذ پػٍّف ًكبى زاز وِ  ّا:یافتِاًزبم گطفت.  spssافعاض اضيبًؽ ثَز وِ ثب اؾتفبزُ اظ ًطمّب ًيع تحليل وَضزازُ

ثط  يضفتبض-يقٌبذت زضهبىٍ . (>p 001/0)قْط تْطاى هَحط اؾت MS وبضاىيث يارتوبػ يبفتگيثط ؾبظـ  يضفتبض-يقٌبذت

هي تَاى تَاى ًتزِ گطفت ثب هساذلِ  گیزی:ًتیجِ .(>p 001/0) قْط تْطاى هَحط اؾت MS وبضاىيث ياهمبثلِ يضاّجطزّب

 وبضاىيثي اهمبثلِ يٍ ضاّجطزّب يارتوبػ يبفتگيؾبظـ تَاى هَرت ثْجَز ٍضؼيت هي يضفتبض-يزضهبى قٌبذتهساٍم ثطًبهِ 

MS  .قس 

 (MS)ؽياؾىلطٍظ پليهَلتي، اهمبثلِ يضاّجطزّبي، ارتوبػ يبفتگي ؾبظـي، ضفتبض-يزضهبى قٌبذتٍاصگاى کلیذی: 
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 هقذهِ

هعهي ٍ ًبتَاى وٌٌسُ ثب پيبهسّبي التصبزي ٍ ارتوبػي لبثل تَرِ هي يه ثيوبضي )ام. اؼ(  1 ؽياؾىلطٍظ پليهَلتثيوبضي 

ثبقس. ّعيٌِ ّبي ارتوبػي هطتجظ ثب ام.اؼ ثِ زليل عَل هست ظيبز، اظ زؾت زازى ظٍزٌّگبم ثبظزّي، ًيبظ ثِ هؿبػست زض 

ٍ ّوىبضاى ،  2ؾت)پَگليبتيفؼبليتْبي ضٍظهطُ ٍ زضهبًْبي تؼسيل وٌٌسُ ي ايوٌي ٍ هطالجتْبي ؾبلوتي چٌسًظبهي ثؿيبض ثبال

2016 .) 

ثيوبضي ام.اؼ اؾتمالل ٍ تَاًبيي فطز ثطاي هكبضوت هَحط زض ذبًَازُ ٍ ارتوبع ضا تْسيس هي وٌس ٍ ثيوبضاى ضا ثِ ؾَي فمساى 

ايي ثيوبضاى اغلت زض ؾبلْبيي ضخ هي زّس وِ فطز اظ آى ؾبلْب اًتظبض  احؿبؼ قبيؿتگي ٍ اعويٌبى اظ ذَز ؾَق هي زّس.

ؾالهتي زاضز ٍ ثب ايزبز ثيوبضي، اعويٌبى فطز اظ ثسى ٍ ؾالهتيف هرسٍـ هي قَز. اظ آًزبيي وِ ثيوبضي ام.اؼ هي تَاًس ّط 

ثركي اظ ؾيؿتن اػصبة هطوعي ضا تحت تبحيط لطاض زّس، ػبلين ٍ ًكبًِ ّبيي وِ زض ايي ثيوبضي ثطٍظ هي وٌس ثؿيبض هتٌَع 

 (. 2012، 3گفتِ هي قَز)ؾيتيٌگط ٍ وَئٌيٌگ» ثيوبضي ّعاض چْطُ« اؾت. ثِ ايي زليل گبّي ثِ ايي ثيوبضي

زضصس ثيوبضاى هجتال ثِ ام  98اؾتطؼ ٍ ذؿتگي ًبقي اظ آى يىي اظ ًكبًِ ّبي قبيغ ايي ثيوبضي ثِ قوبض هي ضٍز. ثيف اظ 

ضا ثستطيي ػالهت زضصس آًْب ايي هكىل  78تب  48اؼ، اؾتطؼ قسيس ٍ ثِ ّوطاُ آى ذؿتگي هفطط ضا تزطثِ هي وٌٌس ٍ 

، 4هطولجچ ٍ اؾتيٌگطثيوبضي هؼطفي هي وٌٌس وِ ثِ قست ثط فؼبليت، ػولىطز ضٍظاًِ ٍ ويفيت ظًسگي ثيوبضاى احط هي گصاضز )

2002 .) 

قيَُ ّبي همبثلِ افطاز ثب اؾتطؼ زض اتربش ضٍقي لبثل لجَل ثطاي همبثلِ ثب هكىلي ٍيػُ، ثِ ٌّزبضّبي ارتوبػي آًْب ثؿتگي تبم 

. ضاّجطزّبي همبثلْبي تالقْبي قٌبذتي ٍ ضفتبضي ثطاي هسيطيت وطزى تمبضبّبي ثيطًٍي يب زضًٍي ّؿتٌس ٍ ثِ ػٌَاى زاضز

(. ثِ ػجبضت زيگط، 1395هٌبثؼي اضظيبثي هي قًَس وِ ًيبظ ثِ تالـ فيعيىي ٍ ضٍاًي زاضًس )هحوَز ػليلَ، ذبًزبًي ٍ ثيبت، 

زّبيي اؾت وِ افطاز ثطاي تغييط هؿألِ يب ًظن ثركيسى ثِ پبؾرْبي ّيزبًي ٌّگبم ضاّجطزّبي همبثلِ اي قبهل هْبضتْب ٍ ضاّجط

تزطثۀ ػبهل تٌيسگي ظا ثِ وبض هي ثطًس. زض ثطذَضز افطاز يه ربهؼِ ثب هكىالت ظًسگي ٍ ضٍاًي، ّط اًساظُ ضاّجطزّبي ػمالًي زض 

ف هي يبثس ٍ افطاز ثِ تجغ آى ثب ضاّجطزّبي هٌغمي رْت حل هؿبئل ثِ وبض گطفتِ قَز، فكبضّبي ضٍاًي ًبقي اظ آى هؿألِ وبّ

(. 1396، ٍالؼي ٍ ّوىبضاىثب لضيِ ثطذَضز هي وٌٌس ٍ ّيچ ًيبظي ثِ هَارْۀ قسيس ٍ احؿبؾي ثب لضيِ ًوي ثيٌٌس )

ؾت ضاّجطزّبيي وِ فطز ثطاي همبثلِ ثطهي گعيٌس ثركي اظ ًيوطخ آؾيت پصيطي ٍي ثِ قوبض هي ضٍز. وبضثطز ضاّجطزّبي ًبهٌب

زض ضٍيبضٍيي ثب ػَاهل فكبضظا هي تَاًس هَرت افعايف هكىالت گطزز، زضحبلي وِ وبضثطز ضاّجطزّبي زضؾت همبثلِ اي هي تَاًس 

( ًيع زض پػٍّف ذَز 1387(. غضٌفطي ٍ لسم پَض )2011، 5هطازيب، پيكَاة ٍ احؿبًب، پيبهسّبي ؾَزهٌسي زضپي زاقتِ ثبقس )

اي ثِ عَض هتفبٍتي ٍاضيبًؽ هتغيطّبي اضغطاة، آؾيت رؿوبًي، افؿطزگي ٍاذتالل زض  ًكبى زازًس وِ ضاّجطزّبي همبثلِ

 ػولىطز ارتوبػي وِ اظ هؤلفِ ّبي ؾالهت ضٍاًي ّؿتٌس ضا ثِ صَضت هؼٌبزاضي تجييي هي وٌٌس.

ضٍاًي زؾت يبثس ثبيس اظ ؾَي زيگط، ثطاي ايٌىِ فطز ثتَاًس زض ظًسگي ضٍظهطُ ثِ آضاهف ًؿجي ٍ ثسٍض اظ ّط گًَِ اؾتطؼ ٍ فكبض 

اثتسا ثتَاًس ثب هحيغي وِ زض اى ضقس هي وٌس ؾبظـ زاقتِ ثبقس. ثسيي تطتيت، پيف قطط ظًسگي ثسٍى اؾتطؼ هي تَاًس 

(. اظ عطفي زيگط ضفتبض آزهي 1388ؾبظـ ثِ هٌعلِ تؼبزل ثيي اضگبًيعم ٍ هحيظ اؾت )هٌصَض،  6ؾبظـ ثبقس. زض ًظبم پيبغُ

؛ اظ رولِ ذبًَازُ، هسضؾِ، گطٍُ ّوؿبالى ٍ ؾبيط ػَاهل ارتوبػي لطاض زاضز ٍ قرصيت اًؿبى زض تحت تبحيط ػَاهل هرتلفي

صَضتي ثِ ووبل هي ضؾس وِ ثيي اٍ ٍ هحيظ پيطاهًَف تؼبزل ٍ تؼبهل هٌبؾجي صَضت پصيطز. فكبضّبي ارتوبػي ثَضَح تبحيط 
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ت. اٍ ًِ تٌْب ثب هحيظ ؾبظگبض هي قَز؛ ثلىِ هحيظ ضا ثط فطاٍاًي ثط ضفتبض فطز زاضز. ّوچٌيي اًؿبى هَرَزي اًؼغبف پصيط اؾ

ثٌبثطايي ؾبظـ يبفتگي ٍ ّوبٌّگ قسى ثب ذَز ٍ هحيظ پيطاهَى  (.1396عجك ذَاؾتِ ّبي ذَز زگطگَى هي وٌس )قطيفي، 

ّط  ذَز ثطاي ّط هَرَز ظًسُ اي ضطٍضتي حيبتي اؾت، تالـ ضٍظهطُ آزهيبى رولگي ثط حَل ؾبظـ يبفتگي زٍض هي ظًس.

اًؿبى َّقيبضاًِ يب ًبَّقيبضاًِ هي وَقس، ًيبظّبي هتٌَع ٍ گبُ هتؼبضض ذَز ضا زض هحيغي وِ زض آى ظًسگي هي وٌس، ثطآٍضزُ 

ؾبظز. زض قىل گيطي ؾبظـ يبفتگي ارتوبػي ػَاهلي چَى قيَُ ّبي تطثيتي، ػَاهل آهَظقگبّي، اضظـ ّب ٍ اػتمبزات حبون، 

هؼوَال زض اصغالحبت ًمف  1(. ؾبظـ يبفتگي ارتوبػي1389ٍ پطٍضـ هَحّط اؾت)ؾْطاثيبى، گطٍُ ّوؿبالى، ذبًَازُ ٍ آهَظـ 

(. 2013، 2ّبي ارتوبػي، ػولىطز ًمف، زضگيط قسى ثب زيگطاى ٍ ضضبيت ثب ًمف ّبي هتؼسز هفَْم ؾبظي قسُ اؾت )گؿل

ّب، هْبضتْب ٍ قطايظ رؿوبًي ٍ زٍم، هيعاى ؾبظـ يبفتگي ثِ زٍ ػبهل ثؿتگي زاضز: ًرؿت ٍيػگي ّبي قرصي هبًٌس ثبظذَضز

هؼوَال زاًف (. 1390هبّيت ّبيي وِ ثب آى هَارِ هي قَز هبًٌس هكىالت ذبًَازگي، حَازث ًبگْبًي ٍ عجيؼي)ٍلي ظازُ، 

آهَظاى ػبزي ًؿجت ثِ زاًف آهَظاى تيعَّـ هوىي اؾت ؾؼي وٌٌس تب اظ ضٍيسازّبيي وِ ثبػج ًبضاحتي ٍ تفبٍت ثيي آًْب هي 

ارتٌبة وٌٌس، چطا وِ ايٌْب ثبػج هكىالت ضٍحي ٍ ضٍاًي ٍ يبزآٍض ػسم اػتوبز ثٌفؽ هي قًَس، زض ًتيزِ زض ًجَز حوبيت قَز، 

ػسم ؾبظـ يبفتگي ارتوبػي هوىي اؾت افطاز  (.2018، 3تطظيفارتوبػي وبفي ؾبظـ يبفتگي فطز ثب هحيظ هرتل هي قَز )

ٍ فؼبليت ّبي ارتوبػي آًبى ضا هحسٍز ؾبظز ٍ حتي ثطذي اظ آًبى اظ صحجت آًْب احط گصاقتِ  4ضا هٌعٍي وطزُ ٍ ثط ػعت ًفؽ

 (.5،2007)لپَض وطزى ثب زيگطاى ارتٌبة هي ٍضظًس

ضفتبضي اظ رولِ هساذالتي اؾت وِ زض ؾبل ّبي اذيط زض زضهبى ثيوبضي ّبي هعهي پعقىي ّوچَى ام اؼ  -زضهبى قٌبذتي 

. زضهبى قٌبذتي ضفتبضي يه ضٍيىطز غيطزاضٍيي اؾت وِ هي تَاًس ثِ (2010ٍ ّوىبضاى،  6)هبئيؿي ثِ وبض گطفتِ قسُ اؾت

. (2013ٍ ّوىبضاى،  7)ثَزليَؼػٌَاى يه گعيٌِ ي زضهبًي زض ووه ثِ وبّف ذؿتگي زض ايي ثيوبضاى هَضز تَرِ لطاض گيطز

ي وِ ثطايكبى ضخ هي زّس ضا اضظيبثي هي وٌٌس ٍ ايي ضٍيىطز ثِ افطاز ووه هي وٌس تب ثِ ايي اهط تَرِ وٌٌس وِ چگًَِ اتفبلبت

. ضٍيىطز قٌبذتي ضفتبضي زض زضهبى ثؿيبضي (2015، 8)يي، يبًگ ٍ چي چگًَِ ايي اضظيبثيْبيكبى ثط تزبضثكبى تبحيط هي گصاضز

ضاى ام.اؼ اظ اذتالالت ّوچَى افؿطزگي ٍ اضغطاة. هَفك ثَزُ اؾت ثِ عَضي وِ اظ ايي ضٍيىطز زض زضهبى هكىبلت ضٍحي ثيوب

-(. زض زٍ پػٍّف ذبضري اظ زضهبى قٌبذتي2008، 9ّوچَى، اضغطاة ٍ افؿطزگي اؾتفبزُ قسُ اؾت )ٍاًىؿل ٍ هَؼ هَضي

ضفتبضي ثطاي ذؿتگي هطتجظ ثب ام.اؼ اؾتفبزُ قسُ اؾت. زض يىي اظ ايي زٍ پػٍّف. ثب اؾتفبزُ اظ يه آظهبيف وٌتطل قسُ 

زض ذؿتگي ثيوبضاى ام.اؼ ثطضؾي قس. ًتبيذ ايي پػٍّف وٌتطل قسُ ي تصبزفي ضفتبضي -تصبزفي، احطثركي زضهبى قٌبذتي

ضفتبضي زضهبًي هَحط زض ذؿتگي ثيوبضاى هجتال ثِ ام اؼ هي ثبقس ٍ احط آى ًيع اظ آهَظـ آضام ؾبظي -ًكبى زاز زضهبى قٌبذتي

ًكبى زاز گطٍُ زضيبفت  (1395ي )ؾليوبًي ٍ تبد السيپػٍّف ّوچٌيي ًتبيذ (. 2013)هَؼ هبضي ٍ ًسيؿَى ،  ثيكتط ثَز

ضفتبضي ايٌتطًت هحَض زض همبيؿِ ثب گطٍُ وٌتطل وبّف هؼٌبزاضي زض ّط زٍ هميبؼ ذؿتگي ٍ هميبؼ -وٌٌسُ زضهبى قٌبذتي

تؼسيل قسُ تبحيط ذؿتگي ًكبى زازًس. ثسيي تطتيت زض ايي پػٍّف زض پي پبؾري ثطاي ايي هؿئلِ هْن ّؿتين وِ آيب زضهبى 

 قْط تْطاى هَحط اؾت ؟ msي ثط ؾبظـ يبفتگي ارتوبػي ٍ ضاّجطزّبي همبثلِ اي ثيوبضاى ضفتبض-قٌبذتي
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زض ايي تحميك اًتربة ٍ آظهبيف ٍ گَاُ ثَز. پؽ آظهَى ٍ ثب گطٍُ  –ثب عطح پيف آظهَى آظهبيكي ًيوِ  پػٍّف حبضط اظ ًَع

 .ثَزٍ قبهل پيف آظهَى ٍ پؽ آظهَى ثب گطٍُ وٌتطل قسُ گوبضـ گطٍُ ّب )گطٍُ آظهبيكي ٍوٌتطل( ثِ صَضت تصبزفي اًزبم 

 يْبيوبضيث مبتيهطوع تحم يزضهبًگبُ ّبربهؼِ آهبضي پػٍّف قبهل وليِ ثيوبضاى هجتال ثِ ثيوبضي ام اؼ هطارؼِ وٌٌسُ ثِ 

ًفط اظ  40ًوًَِ . يَز 1399-1398زض قْط تْطاى زض ؾبل  )ضُ( يٌياهبم ذو يوبضؾتبًياػصبة ٍاثؿتِ ثِ هزتوغ ث ٍ هغع

ٍ ًفط(  20) فيزض زٍ گطٍُ آظهب ياًتربة ٍ ؾپؽ ثِ عَض تصبزف يتصبزف يطيگ وِ ثِ ضٍـ ًوًَِقْط تْطاى  ام اؼ ظى وبضاىيث

 . اثعاض پػٍّؽ ًيع پطؾكٌبهِ ثَزُ وِ ثسيي قطح ثَزُ .قسًس ييگعيرب  ًفط( 20) وٌتطل

زض آهطيىب ثِ ٍؾيلِ الهجطت، ٍيٌس، هيلط ٍ  1974ؾبل ايي پطؾكٌبهِ وِ زض  (:1791) الهبزت  1یساسض رفتار پزسطٌاهِ

تطروِ ٍ ثط  1371ؾبلِ عطاحي قسُ اؾت، تَؾظ قٌْي ييالق زض ؾبل  13تب  7ثطاي اؾتفبزُ زض هَضز زاًف آهَظاى  2ًيگَضٍا

)ؾبظـ ذطزُ هميبؼ  3زاًف آهَظ زذتط ٍ پؿط همغغ زثؿتبًي قْط اَّاظ ٌّزبضيبثي قسُ اؾت. ايي آظهَى اظ  1500ضٍي 

ؾَال تكىيل قسُ اؾت. ؾَاالت پطؾكٌبهِ  55ؾَال( ٍ  19ؾَال، ؾبظـ آهَظقي  18ؾَال، ؾبظـ ارتوبػي  18ػبعفي 

ضفتبض ؾبظقي وَزن ٍيػگي ّبي تحَل يبفتِ ارتوبػي زض وَزن ضا هي ؾٌزس. زض ايي پػٍّف تٌْب ؾَاالت هطثَط ثِ هَلفِ 

ٍ ثِ گعيٌِ زضؾت ًوطُ  "صفط"غلظ ثَزُ  ثِ گعيٌِ غلظ  -صحيح ايي آظهَى ثِ صَضتؾبظـ ارتوبػي اؾترطاد قسُ وِ 

ٍ  وذ ثبفزض پػٍّف  يوطًٍجبخ ؾبظـ ارتوبػ يآلفب قًَس. يًوطات ثب ّن روغ ه يّط آظهَزً يتؼلك هي گيطز ٍ ثطا "هي"

 هغلَة آى اؾت. يزضًٍ يّوؿبً بًگطيوِ ث ثبقسي ه 89/0 عاىيثِ ه (1384)ّوىبضاى 

 ( تسٍيي قسُ اؾت.1981ايي پطؾكٌبهِ ثَؾيلِ ثليٌگع ٍ هَؼ ) (:1791) هَس ٍ ٌگشیبل 3هقابلِ یپاسخْا پزسطٌاهِ

روالت ايي پطؾف ًبهِ ثِ ؾِ  ثط اؾبؼ ثطؾي ّبي ثليٌىع ٍ هَؼ اظ عطيك ضٍـ تحليل هحتَا، آيتن هي ثبقس 19قبهل 

رولِ ٍ پبؾرْبي  6بي همبثلِ ضفتبضي ثب رولِ، پبؾرْ 6 زؾتِ تمؿين هي قًَس وِ قبهل پبؾرْبي همبثلِ قٌبذتي فؼبل ثب

رولِ ٍ همبثلِ  8ايي پطؾف ًبهِ زٍ قيَُ همبثلِ هتوطوع ثط حل هؿبلِ ثب اظ عطف زيگط، رولِ هي ثبقس. 7همبثلِ ارتٌبثي ثب 

هحؿَة ظهَزًي هي ثبيؿت ثِ ّط يه اظ روالت وِ ًَػي پبؾد همبثلِ آ رولِ ضا زض ثط هي گيطز. 11هتوطوع ثط ّيزبى ضا ثب 

 ثٌسضت، گعيٌِ اي قبهل ّطگع، 5هي قَز ثب صَضت ثلي يب ذيط پبؾد زّس ثِ هٌظَض اؾتفبزُ زليك تط اظ ايي اثعاض يه هميبؼ 

راللي  هي گيطز. 5تب  1ظهَزًي ثط اؾبؼ گعيٌِ اي وِ اًتربة هي وٌس ًوطّبي ثيي آّويكِ اؾتفبزُ قس ٍ  اغلت ٍ گبّگبّي،

ؾكٌبهِ ضا ثب ضٍـ تصٌيف ٍ اؾتفبزُ اظ فطهَل تصحيح اؾپطهي ثطاٍى هحبؾجِ وطز ٍ ضطيت پبيبيي پط (1392) ًػاز ٍ ػبثسي

 هحبؾجِ گطزيس. 0/ 56هيعاى ضطيت آلفبي ايي هميبؼ زض پػٍّف حبضط ثب  .هحبؾجِ قس 78/0 پبيبيي
هغعٍاػصبة ٍاثؿتِ ثِ هزتوغ  يْبيوبضيث مبتيهطوع تحم يزضهبًگبُ ّبثطاي اًتربة ًوًَِ اثتسا ثط اؾبؼ ّوبٌّگي هحمك ثب 

زض قْط تْطاى، ظًبًي وِ ثطاي زضهبى ثِ هطاوع هطارؼِ وطزُ ثَزًس )پؽ اظ اذص ضضبيت ًبهِ( زض  )ضُ( يٌياهبم ذو يوبضؾتبًيث

پؽ اظ لطاض گيطي ظًبى ًوًَِ هغبلؼِ قطوت زازُ قس ٍ فطم هكرصبت فطزي ٍ پطؾكٌبهِ ّبي تحميك ثطاي آًْب تىويل قس. 

، هطحلِ پيف آظهَى ارطا گطزيس ٍ زٍ پطؾكٌبهِ زض اذتيبض هًٌَِ پػٍّف لطاض گطفت. پؽ اظ زٍ گطٍُ آظهبيف ٍ گَاُپػٍّف زض 

ؾبػت. پؽ اظ  1رلؿِ ٍ ّط رلؿِ ثِ هست  12ثطاي گطٍُ آظهبيف ارطا گطزيس زض  CBTتىويل هطحلِ پيف آظهَى، آهَظـ 

ٌبهِ ّب هصوَض زض اذتيبض ّط زٍ گطٍُ آظهبيف ٍ گَاُ لطاض گطفت. ثِ اتوبم زٍضُ آهَظقي هطحلِ پؽ آظهَى ارطا گطزيس ٍ پطؾك

هٌظَض روغ آٍضي صحيح اعالػبت اظ آظهَزًي ّب، پطؾكٌبهِ ّبي افطازي وِ ثب ثي هيلي زض ايي هغبلؼِ قطوت وطزًس يب ثِ 

چٌيي ثطاي تبهيي افطاز ػبزي وليِ ؾئَال ّب پبؾد ًسازًس، اظ ثطضؾي حصف قسًس ٍ ربيگعيٌي ثطاي آًْب زض ًظط گطفتِ قس. ّو

اظ ايي پػٍّف )گطٍُ وٌتطل(، اثتسا ثط اؾبؼ هتغيط ّبي شوط قسُ زض فطم هكرصبت فطزي پطؾكٌبهِ آًْب ضا ثب گطٍُ اٍل ّوگي 

 قسًس. پط وطزُ ٍ ؾپؽ پطؾكٌبهِ ّبي تحميك

                                                           
1
 Adaptive Bdhavior Inventory for Children (ABIC) 

2
 Lambert ،wind ،Miller & Nygora 

3
 Coping Responses Inventory 
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 یرفتار-یضٌاخت درهاى بزًاهِ

آقٌبيي زضهبًگط ٍ هطارؼيي ثب ّوسيگط ٍ فؼبليت ّبي رلؿبت گَضّي اضائِ لَاًيي ٍ : جلسِ اٍل: آضٌایی ٍ تزغیب ّوکاٍی

ٍظبيف ّط ػضَ تطليت وَزوبى زض ثبى ًبضاحتي ّبي فؼلي ذَز، پطزاذتي ثِ اثؼبز ًكبًِ ّبي ضفتبضي ٍ رؿوبًي ٍ قٌبذتي 

 ، پطزاذتي ثِ فؼبليت اًتربثي رلؿِ. ييهطارؼ

ثطضؾي هحبؾي اضتجبط ثب زيگطاى ٍ اًزبم وبض  :ارتباط بیي فزدی ٍ گزٍّی )قسوت اٍل(جلسِ دٍم: افشایص هْارت ّای 

گطٍّي زض همبيؿِ ثب اًزبم وبض ثِ تٌْبيي، تمَيت ًمف ٍ ربيگِ هْن افطاز زض فؼبلت ّبي گطٍّي، تمؿين وبض ٍ تؿْل اهَض زض 

 وبض ّبي هحل ظًسگي، پطزاذتي ثِ فؼبليت اًتربثي زض رلؿِ.

تمَيت ٍ آهَظـ هْبضت ّبي اضتجبعي : شایص هْارت ّای ارتباط بیي فزدی ٍ گزٍّی )قسوت دٍم(جلسِ سَم: اف

والهي ٍ غيط والهي هخل گَـ زازى ٍ ًحَُ ي زضذَاؾت هحطهبًِ اظ زيگطاى، ضػبيت وطزى حمَق زيگطاى ذصَصب زض هحل 

 ظًسگي هكتطن، پطزاذتي فؼبليت اًتربثي.

قٌبذت ٍيػگي ّبي رؿوبًي ٍ ػمالًي ّط فطز، ثطضؾي تفبٍت : )قسوت اٍل(جلسِ چْارم: افشایص هْارت خَدآگاّی

اظ ًظط ٍيػگي ّبي ظبّطي)هخل ضًگ هَ، چكن، ضًگ پَؾتَ ...( زض رْت تمَيت ثبٍض ثي ًظيط ثَزى  ييهطارؼّبي ظبّطي 

 افطاز ٍ افعايف اػتوبز ثِ ًفف، پطزاذت ثِ فؼبليت ّبي اًتربثي.

زض  هطارغقبهل ثطضؾي ٍ تمَيت تَاًبيي ّب ٍ ًمبط لَت ّط : خَد آگاّی )قسوت دٍم(جلسِ پٌجن: افشایص هْارت ّای 

همبيؿِ ثب گصقتِ ذَز ٍ ثب ّسف تمَيت احؿبؼ اضظقوٌسي اٍ، پطّپع اظ ذَز گَيي ّبي هٌفي ٍ ثطضؾي ًمف آًْب زض احؿبؼ 

زض تؼييي تفبٍت تلفيك ّبي هٌفي زض همبيؿِ ثب ذَز گَيي ّبي  ABCًباهيسي، اؾتفبزُ اظ آهَظـ ضٍـ ثبظؾبظي ؾٌبذتي 

 ، پطزاذتي ثِ فؼبليت ّبي اًتربثي.هطارغهخجت ٍ احط آى زض احؿبؼ 

ووه ثِ وَزوبى زض رْت قٌبؾبيي چْبض : جلسِ ضطن: افشایص هْارت هقابلِ با ّیجاى ّای هٌفی) قسوت اٍل(

چْطُ اي ٍ غيط والهي آًْب ، لعٍم ثيبى تزبضة ّيزبًي ثِ قيَُ صحيح، احؿبؼ اصلي غن، تطؼ، قبزي، ذكن ٍ حبلت ّبي 

اهَظـ هْبضت ذَز ًظبضتي زض رْت قٌبؾبيي ٍ حجت ّيزبى ّبي هرتلف زض يه ثطًبهِ ّفتگي ٍ گعاضـ آى زض رلؿِ ّبي 

 ثؼس، پطزاذتي ثِ فؼبليت ّبي اًتربثي.

زض عَل ّفتِ،  هطارغهطٍض تزبضة ّيزبًي : دٍم (جلسِ ّفتن: افشایص هْارت هقابلِ با ّیجاى ّای هٌفی)قسوت 

زض تكريص ثبٍضّبي اقتجبُ ٍ هَحط  ABCثطضؾي ًكبًِ ّب ٍ ػلل ّيزبى ٍ ذكن زض افطاز، اؾتفبزُ اظ ضٍـ ثبظؾبظي قٌبذتي 

 زض ػصجبًيت، ثْطُ گيطي اظ ذَز گَيي ّبي هخجت زض ٌّگبم ػصجبًيت، پطزاذتي ثِ فؼبليت اًتربثي.

ثطضؾي ًكبًِ ّب ٍ ػلل ّيزبى ٍ احؿبؼ غن : ص هْارت هقابلِ با ّیجاى ّای هٌفی)قسوت سَم(جلسِ ّطتن: افشای

ثْطُ گيطي اظ  ييهطارؼزض تكريص ػلل اقتجبُ زض غن تؼييي هَضَػبت غن زض ّط يه اظ  ABCزض افطاز، اؾتفبزُ اظ ضٍـ 

 ذَزگَيي ّبي هخجت زض ٌّگبم غن، پطزاذتي ثِ فؼبليت اًتربثي.

ثطضؾي ًكبًِ ّب ٍ ػلل ّيزبى تطؼ زض افطاز، اؾتفبزُ اظ  افشایص هقابلِ با ّیجاى ّای هٌفی)قسوت چْارم(:جلسِ ًْن: 

، ييهطارؼزض تكريص ػلل ٍ ثبٍضّبي اقتجبُ ٍ هَحط زض تطؼ ٍ ًطگبًي، تؼييي هَضَػبت تطؼ زض ّط يه اظ  ABCضٍـ

( پطزاذتي ثِ ييهطارؼزُ اظ تصبٍيط هخجت ٍ ذَقبيٌس آهَظـ هْبضت ّبي همبثلِ ثب تطؼ )حؿبؾيت ظزايي هٌظن ٍ ثب اؾتفب

 فؼبليت ارتوبػي

ثب تصوين ّبي ضٍظاًِ زض عَل ظًسگي،  ييهطارؼقبهل آقٌبيي : جلسِ دّن: افشایص هْارت حل هسالِ ٍ تصوین گیزی

 .اّويت هكَضت ثب افطاز لبثل اػتوبز زض تصوين گيطي.

 یافتِ ّا

قبهل  ي( ٍ آهبض اؾتٌجبعبضياًحطاف هؼ  ي،يبًگيزضصس، ه ،يقبهل) فطاٍاً يفيپػٍّف آهبض تَص ييهَضز اؾتفبزُ زض ا يضٍـ آهبض

 اًزبم قس. 21ًؿرِ   SPSSّب ثِ ووه ًطم افعاض ليتحل يثَز، توبه بًؽيوٍَاض ليتحل
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 ی ٍ راّبزدّای هقابلِ ایساسش اجتواع هیاًگیي ٍ اًحزاف هعیار 1جذٍل 

کَچتزی تعذاد

 ى

اًحزاف  هیاًگیي بشرگتزیي

 استاًذارد

 گزٍُ هتغیز هزحلِ

02 6 13 100/9  803/1 پيف  

 آظهَى

 آظهبيف ؾبظـ ارتوبػي

02 10 15 300/12  657/1  پؽ آظهَى 

02 13 26 550/19  790/3 پيف  

 آظهَى

 قٌبذتي فؼبل

02 19 30 300/24  840/3  پؽ آظهَى 

02 20 25 200/22  609/1 پيف  

 آظهَى

 ضفتبضي

02 23 29 050/26  731/1  پؽ آظهَى 

02 20 28 700/22  386/2 پيف  

 آظهَى

 ارتٌبثي

02 21 30 900/25  613/2  پؽ آظهَى 

02 6 14 900/9  149/2 پيف  

 آظهَى

 گَاُ ؾبظـ ارتوبػي

02 7 14 300/10  002/2  پؽ آظهَى 

02 16 26 250/20  109/2 پيف  

 آظهَى

 قٌبذتي فؼبل

02 15 27 450/20  268/2 آظهَىپؽ    

02 15 24 500/20  373/2 پيف  

 آظهَى

 ضفتبضي

02 16 24 850/20  134/2  پؽ آظهَى 

02 20 27 800/23  092/2 پيف  

 آظهَى

 ارتٌبثي

02 20 28 000/24  077/2  پؽ آظهَى 

، پيف 30/10، پؽ آظهَى گَاُ 90/9پيف آظهَى گطٍُ گَاُ  يؾبظـ ارتوبػهكبّسُ هي قَز هيبًگيي  1چٌبًچِ زض رسٍل 

، پؽ 25/20پيف آظهَى گطٍُ گَاُ فؼبل  يقٌبذت، هيبًگيي 30/12ٍ پؽ آظهَى گطٍُ آظهبيف  10/9آظهَى گطٍُ آظهبيف 

هَى پيف آظ يضفتبض، اؾت. هيبًگيي 30/24ٍ پؽ آظهَى گطٍُ آظهبيف  55/19، پيف آظهَى گطٍُ آظهبيف 45/20آظهَى گَاُ 

، هيبًگيي 05/26ٍ پؽ آظهَى گطٍُ آظهبيف  20/22، پيف آظهَى گطٍُ آظهبيف 85/20، پؽ آظهَى گَاُ 50/20گطٍُ گَاُ 

ٍ پؽ آظهَى گطٍُ آظهبيف  70/22، پيف آظهَى گطٍُ آظهبيف 00/24، پؽ آظهَى گَاُ 80/23پيف آظهَى گطٍُ گَاُ  يارتٌبث

 ، اؾت.90/25

 ی در گزٍُ ّااجتواع یافتگیساسش یاًس ٍ هیشاى اثز بزًاهِ هذاخلِ بز خزٍجی اصلی تحلیل کَرار 0جذٍل 

درجِ  يیاًگیه F یسطح هعٌ اًذاسُ اثز زیهتغ هجوَع  
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یدار یآساد هجذٍرات   هجذٍرات 

921/2  001/0  547/76  947/89  1 947/89  پيف آظهَى 

131/2  001/0  355/63  844/65  1 844/65  گطٍُ 

   039/1  37 453/38  ذغب 

    40 000/5276  روغ 

    39 400/168  اصالح هزوَع 

 Fًكبى هي زّس. هي تَاى گفت ايي همساض  يارتوبػ يبفتگيؾبظـ تبحيط وَضاضيبًؽ ضا زض هتغيط  Fرسٍل فَق همساض 

 وَچىتط اؾت. پؽ اظ حصف احطّبي هتغيط ّوپطاـ 001/0( هؼٌب زاض اؾت چَى احتوبل آى اظ ؾغح هؼٌي زاضي 355/63)

 يارتوبػ يبفتگيثط ؾبظـ  يضفتبض-يزضهبى قٌبذتتفبٍت هؼٌي زاضي ثيي هيبًگيي زٍ گطٍُ ٍرَز زاضز ٍ هي تَاى گفت وِ 

 زضصس وِ ثِ ًؿجت لبثل لجَل هي ثبقس.  63اؾت ثب هيعاى احط قْط تْطاى هَحط  ms وبضاىيث

 در گزٍُ ّافعال  یضٌاخت یهقابلِ ا یراّبزدّاخزٍجی اصلی تحلیل کَراریاًس ٍ هیشاى اثز بزًاهِ هذاخلِ بز  3جذٍل 

 ييبًگيه F يزاض يؾغح هؼٌ اًساظُ احط

 هزصٍضات

زضرِ 

 يآظاز

 هزوَع

 هزصٍضات

 طيهتغ

705/0  001/0  428/88  375/305  1 375/305  پيف آظهَى 

602/0  001/0  032/56  500/193  1 500/193  گطٍُ 
   453/3  37 775/127  ذغب 

    40 000/

20607 

 روغ

    39 357/581  اصالح هزوَع 

ًكبى هي زّس. هي تَاى گفت ايي همساض فؼبل  يقٌبذت يهمبثلِ ا يضاّجطزّبتبحيط وَضاضيبًؽ ضا زض هتغيط  Fرسٍل فَق همساض 

F (355/63 هؼٌب زاض اؾت چَى احتوبل آى اظ ؾغح هؼٌي زاضي )وَچىتط اؾت. پؽ اظ حصف احطّبي هتغيط ّوپطاـ 001/0 

 يهمبثلِ ا يثط ضاّجطزّب يضفتبض-يزضهبى قٌبذتتفبٍت هؼٌي زاضي ثيي هيبًگيي زٍ گطٍُ ٍرَز زاضز ٍ هي تَاى گفت وِ 

 زضصس وِ ثِ ًؿجت لبثل لجَل هي ثبقس.  60اؾت ثب هيعاى احط قْط تْطاى هَحط  ms وبضاىيفؼبل ث يقٌبذت

 در گزٍُ ّا یرفتارخزٍجی اصلی تحلیل کَراریاًس ٍ هیشاى اثز بزًاهِ هذاخلِ بز راّبزدّای هقابلِ ای  1جذٍل 

 ييبًگيه F يزاض يؾغح هؼٌ اًساظُ احط

 هزصٍضات

زضرِ 

 يآظاز

 هزوَع

 هزصٍضات

 طيهتغ

700/0  001/0  513/86  513/100  1 513/100  پيف آظهَى 

743/0  001/0  896/106  194/124  1 194/124  گطٍُ 
   162/1  37 987/42  ذغب 

    40 000/

22410 

 روغ

    39 900/413  اصالح هزوَع 

 Fًكبى هي زّس. هي تَاى گفت ايي همساض  يضفتبض يهمبثلِ ا يضاّجطزّبتبحيط وَضاضيبًؽ ضا زض هتغيط  Fرسٍل فَق همساض 

وَچىتط اؾت. پؽ اظ حصف احطّبي هتغيط ّوپطاـ  001/0( هؼٌب زاض اؾت چَى احتوبل آى اظ ؾغح هؼٌي زاضي 896/106)

ضاّجطزّبي همبثلِ اي ثط  يضفتبض-يزضهبى قٌبذتتفبٍت هؼٌي زاضي ثيي هيبًگيي زٍ گطٍُ ٍرَز زاضز ٍ هي تَاى گفت وِ 

 زضصس وِ ثِ ًؿجت لبثل لجَل هي ثبقس.  74حط اؾت ثب هيعاى اقْط تْطاى هَحط  ms وبضاىيث يضفتبض
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 ی در گزٍُ ّااجتٌاب یهقابلِ ا یراّبزدّاخزٍجی اصلی تحلیل کَراریاًس ٍ هیشاى اثز بزًاهِ هذاخلِ بز  ۵ جذٍل

 ييبًگيه F يزاض يؾغح هؼٌ اًساظُ احط

 هزصٍضات

زضرِ 

 يآظاز

 هزوَع

 هزصٍضات

 طيهتغ

536/0  001/0  733/

42 

515/113  1 515/113  پيف آظهَى 

419/0  001/0  721/26  980/70  1 980/70  گطٍُ 
   656/2  37 285/98  ذغب 

    40 000/

25148 

 روغ

    39 900/247  اصالح هزوَع 

 Fًكبى هي زّس. هي تَاى گفت ايي همساض  ارتٌبثي يهمبثلِ ا يضاّجطزّبتبحيط وَضاضيبًؽ ضا زض هتغيط  Fرسٍل فَق همساض 

وَچىتط اؾت. پؽ اظ حصف احطّبي هتغيط ّوپطاـ  001/0( هؼٌب زاض اؾت چَى احتوبل آى اظ ؾغح هؼٌي زاضي 721/26)

ضاّجطزّبي همبثلِ اي ثط  يضفتبض-يزضهبى قٌبذتتفبٍت هؼٌي زاضي ثيي هيبًگيي زٍ گطٍُ ٍرَز زاضز ٍ هي تَاى گفت وِ 

 زضصس وِ ثِ ًؿجت لبثل لجَل هي ثبقس.  41اؾت ثب هيعاى احط قْط تْطاى هَحط  ms وبضاىيث ارتٌبثي

 بحث ٍ ًتیجِ گیزی 

ي زض هطحلِ پؽ آظهَى تفبٍت ارتوبػ يبفتگيؾبظـ يبفتِ ّبي پػٍّف حبضط ًكبى زاز وِ ثيي گطٍُ آظهبيف ٍ گَاُ زض هتغيط 

 قْط تْطاى هَحط ms وبضاىيث يارتوبػ يبفتگيثط ؾبظـ  يضفتبض-يزضهبى قٌبذتهؼٌي زاضي هكبّسُ قسُ وِ هي تَاى گفت 

افطاز ّوطاؾتب هي ثبقس. زض تجييي يبفتِ هي تَاى گفت  (1397ي )ؾؼبزتٍ  لعلؿفلَثَزُ اؾت. ايي يبفتِ ثب ًتبيذ پػٍّكْبي 

 اظ اي پبضُ اؾت الظم ثيوبضي عجيؼت ثِ ثٌب ارجبض ٍ ثِ فطز. زٌّس تغييط ثيوبضي اؾبؼ ثط ضا ذَز ظًسگي ضٍـ ثبيس ms هجتال ثِ

. هي وٌٌس پيسا MSي زضهبً ي ذَز ثب ثطًبهِ كيتغج زضي بزيهكىالت ظ وبضاىيث ييضا هحسٍز ؾبظز، اذَز،  ظًسگي آظازيْبي

 زيسُ هي چٌبًچِ. وٌس هي ثبظي ثيوبضي ايي حوالت تحطيه قطٍع زض هْوي ًمف اؾتطؼ وِ زاضًس اػتمبز اظ هحممبى ثؿيبضي

 ثبػج تَاًس قسيس هي اؾتطؼ. اًس قسُ اؾىلطٍظيؽ هَلتيپل حولِ زچبض اٍليي اؾتطؼ، حولِ يه اظ ثؼس ثيوبضاى اظ ذيلي قَز

 . تغييطضا ًكبى زّس وبضييث حوالت قطٍع ٍ تكسيس زض اؾتطؼ، تأحيط تَاًس هي ايي هَضَع ٍ قَز التْبثي فطآيٌسّبي تكسيس

ثيوبضاى هي قَز  زض افؿطزگي ًكبًِ ّبي قسى فؼبل هَرت ثيوبضي ثلٌسهست ٍ وَتبُ هست اظ ػَاضض آگبّي ٍ ظًسگي ضٍـ

وِ  يًبهغلَة رؿوبً ظيقطا ليثِ زل ام. اؼ احتوبال وبضاىيث ي. ثِ عَضولوِ ّويي ػبهل هَرت ثطٍظ ًبؾبظگبضي هي قَز

 ثِ ًظط هيطؾس ثيوبضاى ام. اؼ اظ لحبػ ّيزبًي ثِ قست تحت تبحيط .وٌٌسي ه يبثياضظ يٍ هٌف يزاضًس، ذَز ضا زٍؾت ًساقتٌ

 ًمف زاقتِ ثبقس. وبضاىيث ييا يظًسگ تيفيزض اضتمب و تَاًسي  هالحتوبا يضفتبض-يزضهبى قٌبذت ٍ ثيوبضي ذَز لطاض زاضًس

ثِ ثبظؾبظي قٌبذتي  ّبي شٌّي ايكبى اظ رولِ ثبٍضّب ٍ اًگبضُ ضفتبضي ثب زض ًظط گطفتي ٍيػگيْبي قٌبذتي -قٌبذتي زضهبى

ثِ فطز ووه هيىٌس تب ثِ  زّس ٍ ًيع ضا وبّف هي ّوسالًِ، يه فطآيٌس هكبٍضُ ايًوبيس ٍ ثب زضن هكىل زض  ووه هي آًبى

ثْجَز  ٍ آًْب تغييط زض ؾؼي هٌفي قٌبذت ّبي ايي زازى لطاض ّسف ثب ضفتبضي قٌبذتي . ّوچٌيي زضهبىظًسگي عجيؼي ثطگطزز

ًكبًِ  وبّف زض ؾؼي ذلك، ّسف افعايف ثب ثرف ؾِ ّط زض پػٍّف ايي زض قسُ اؾتفبزُ پطٍتىل. زاضز افؿطزگي ًكبًِ ّبي

 زض هَفميت ًكبًگط ثيوبض ؾِ ّط ثطاي ثبال احط اًساظُ ّبي ٍ ثيوبضاى زضصس ثْجَزي هيعاى وِ زاقت، ثيوبضاى زض افؿطزگي ّبي

 يگبم ثِ ؾبظگبض ييثطزاقتي ا ثب وبضياؾت وِ ث يگبم هْو MS هجتال ثِ وبضيث يؾَ اظ يوبضيث تيٍالؼ طـيپص .اؾت اهط ايي

 رْتي بزُ اظ فٌَى توطوع فىط ٍ تَرِ ثطگطزاًفضؾس وِ ثب اؾت يثِ ًظط ه. قَز يآى ًبئل ه ػَاضض ٍ يوبضيث ييثب ا كتطيث

ٍ  يگصضا ثَزى حبلت ذلم يبزآٍضيهَرَز ٍ  يذلمي ثب حبلت ّب طيهغب يّب تيبزُ اظ فؼبلفوبضاهس ٍ اؾت  يتحول حبلت ذلم

 تيحوب ووجَز ٍ طاهَىيپ ظيذبضد اظ ذبًِ ٍ هح ياظ تٌف ّب يهٌظَض همبثلِ ثب اؾتطؼ ًبق ثِي سگيآضه يّب َُياؾتؼبزُ اظ ق
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يبظـ ثطزى  ؾجت ثبال يضفتبض-يضٍؾت وِ زضهبى قٌبذت يياظا. پطزاذتي ارتوبػ يتَاى ثِ ؾبظگبض يه ،يارتوبػ يّب

 گطزز. يه MS  هجتال ثِ وبضاىيزض ث ارتوبػي
ي، ضفتبض، فؼبل يقٌبذت يهمبثلِ ا يضاّجطزّبيبفتِ ّبي پػٍّف حبضط ًكبى زاز وِ ثيي گطٍُ آظهبيف ٍ گَاُ زض هتغيط 

همبثلِ  يثط ضاّجطزّب يضفتبض-يزضهبى قٌبذتي زض هطحلِ پؽ آظهَى تفبٍت هؼٌي زاضي هكبّسُ قسُ وِ هي تَاى گفت ارتٌبث

ثَزُ اؾت. ايي يبفتِ ثب ًتبيذ پػٍّكْبي هحوَزي ٍ ّوىبضاى  قْط تْطاى هَحط ms وبضاىيث يارتٌبث ،يفؼبل، ضفتبض يقٌبذت يا

 احؿبؼ وبضوطزي، هْبضت آهَظي، ليّوچَى تحل يفيتىبل آهَظـتَاى گفت  يه بفتِي يييزض تج ّوطاؾتب هي ثبقس. ( 1395)

 اظ پطّيع ٍ زض زضهبى هبًسگبضي حسالل يب ٍ زضهبى اًگيعُ افعايف زض وِ هي آٍضز ٍرَز ثِ افطاز زض ضا ٍ تَاًوٌسي تؿلظ

 هيطؾسوِ ًظط ثِ. وٌس يٌيث فيؾالهت ضفتبض ضا پ تَاًسي اؾت وِ ه ييطّبيياظ هتغ يىيهمبثلِ  .اؾت هؤحط پط اؾبضؼ ضفتبضّبي

 وطزى آگبُ زض ؾؼي ٍ ثيوبضاى قٌبذتي قٌبؾبيي ذغبّبي ثط زضهبى ايي وِ ثبقس ايي ضفتبضي -قٌبذتي زضهبى هَفميت ضهع

 اؾت الظم ٍ زاز اًزبم ًوي تَاى زضهبًي زاضٍ ثب ٍرِ ّيچ ثِ ضا افىبض اظ آگبّي ٍ ضًٍس قٌبؾبيي ايي وِ چطا. هي وٌس تبويس آًْب

 ضفتبضي-قٌبذتي زضهبى اظ ٍ هي گيطًس لطاض زضهبى ثيوبضاى تحت اظ ثؿيبضي. قَز تأويس ضفتبضي -قٌبذتي زضهبًْبي ثط ضٍي

 تَرِ هي قًَس. ثب لغعـ زچبض پطذغط هَلؼيتْبي زض اؾت هوىي ضؾبًسُ اًس پبيبى ثِ ثب هَفميت ضا زضهبى زٍضُ ٍ وطزُ اؾتفبزُ

وِ  بفتٌسيزض MSهجتاليبى  پيطاهَى همبلِ 84 فطاتحليلي ضٍي ثب اًزبم وِ وبتَى ٍ ٍيتبليٌَ پػٍّف هبًٌس ًتبيذ تحميمبتي ثِ

 ًكبًگبىيي قٌبؾب يضا ثطا يٍ ضٍاًكٌبؾ يهساذالت ضٍاًپعقى آًبى .وٌٌسي اظ اؾتطؼ ضا تزطثِ ه يي، ؾغَح ثبالهجتاليبى

 ( عي2015ّوىبضاى ) ٍ ٍيلىؽ ّوچٌيي. وطزًس تَصيِ ضا هطالجبى ثِ هسيطيت اؾتطؼ الظم زاًؿتِ ٍ آهَظـ آًبىاؾتطؼ زض 

 ٍي ضا اًؼغبف پصيطي ثيوبض، پطذبقگطي ّبي همبثلِ زض هطالت همبثلِ ؾبظگبض ضاّجطزّبي اظ اؾتفبزُ زضيبفتٌس ذَز تحميك

 يب هتمبثل پطذبقگطي هبًٌس ثيوبض پطذبقگطي زض همبثل ًبؾبظگبض ّبي همبثل ضاّجطزّبي اظ اؾتفبزُ ٍ هي زّس افعايف

 پيطاهَى پػٍّكي هحممبى، ٍ زاًكوٌساى ٍرَز تَصيِ ثب تبوٌَى. هي زّس وبّف ضا ٍي اًؼغبف پصيطي ضاّجطزّبي ارتٌبثي،

 پػٍّف ايي ٍ اؾت ًگطفتِ صَضت MS ثِ همبثلِ اي هجتاليبى ضاّجطزّبي تغييط ثِ هٌظَض ضٍاًكٌبؾي تأحيط هساذالت ثطضؾي

 MS ثِ هجتاليبى همبثلِ اي ضاّجطزّبي تغييط ثط ضفتبضي-گطٍُ زضهبًي قٌبذتي احطثركي ثطضؾي ّسف ثب ًجبض ًرؿتي ثطاي

 .گطفت صَضت

 ذَزگعاضقي اثعاضّبي اظ اؾتفبزُ ايي هحسٍزيتْب رولِ اظ. اؾت ثَزُ هَارِ هحسٍزيتْبيي ثب ذَز اّساف ضاؾتبي زض پػٍّف ايي

 پػٍّكي ضٍـ چٌيي ون، ًوًَِ حزن ٍ هَضزي هغبلؼِ هبّيت ثِ تَرِ ثب ّوچٌيي .هي ثبقس پػٍّف هتغيطّبي ثطضؾي ثطاي

. گيطز صَضت احتيبط الظم پػٍّف يبفتِ ّبي تؼوين زض اؾت الظم زليل ّويي ثِ اؾت، هَارِ هكىالتي ثب تؼوين يبفتِ ّب زض

 ٍ يبفتِ ّب اؾبؼ ثط. هي وٌس ضطٍضي هطزّب ثِ تؼوين ًتبيذ زض ضا الظم احتيبط وطزى لحبػ پػٍّف، ايي زض ظًْب اظ اؾتفبزُ

 ثطضؾي ثطاي ثيكتطي پيگيطي هغبلؼبت هيكَز، پيكٌْبز شوط قس، وِ هحسٍزيتْبيي ّوچٌيي ٍ حبضط پػٍّف زؾت آٍضزّبي

تَصيِ هي  افؿطزگي قيَع ٍ ثيوبضي ثب ؾبظگبضي زض هطزاى ٍ ظًبى تفبٍت ػلت ثِ. گيطز زضهبًي اًزبم زٍضُ اتوبم اظ ثؼس ًتبيذ

 .قَز اًزبم ًيع هطزاى ًوًَِ ثط پػٍّف ايي قَز،

 هٌابع

وبضٍض،  يا اػوبل همبثلِ حيپطؾكٌبهِ تطر يٍ ؾبذتبض ػبهل ييبيپب يييٍتؼ يضٍاؾبظ(. 1392راللي ًػاز. ضاضيِ. ػبثسي، احوس. )

ٍ  يػلَم قٌبذت يپػٍّف ّبفصلٌبهِ . (يا اػوبل همبثلِ حيپطؾكٌبهِ تطر يبثي)ٌّزبض بىيزاًكزَ يثطا ٌتطاةيٍ ٍ طي يق
 . 41-54(: 2)3 ي،ضفتبض

ضفتبضي هجتٌي ثط ذؿتگي ثط اثؼبز ذؿتگي ضٍاًي زض -احطثركي زضهبى قٌبذتي(. 1395ؾليوبًي، اؾوبػيل. تبد السيي، اهطا. )

 .13-21(، 2)8 ،يٌيثبل يهزلِ ضٍاًكٌبؾ. ي هَضزي يه هغبلؼِ: هجتال ثِ هَلتيپل اؾىلطٍظيؽثيوبضاى 

 لطؾتبى، اؾتبى زثيطؾتبًي آهَظاى زاًف ارتوبػي ٍ فطزي ؾبظگبضي ثط هصّجي ًگطـ تبحيط ثطضؾي ،(1389) .ؾْطاثيبى، عبّطُ

 .قٌبؾي ضٍاى زاًكىسُ ، العّطاء زاًكگبُ اضقس، وبضقٌبؾي ًبهِ پبيبى
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 اٍل پبيِ زاًف آهَظاىضاثغِ ؾي ٍضٍز ثِ هسضؾِ ثب ػولىطز تحصيلي ٍ ؾبظگبضي ػبعفي ٍ ارتوبػي  .(1396) .قطيفي، هطتضي
 .ذَظؾتبى اؾتبى پطٍضـ ٍ آهَظـ ؾبظهبى تحميمبت قَضاي اَّاظ، قْط اثتسايي هساضؼ

. آثبز ذطم قْط ؾبوٌيي زض ضٍاًي ثْساقت ٍ اي همبثلِ ضاّجطزّبي ضاثغِ ثطضؾي(. 1387) فيطٍظُ؛ لسم پَض، ػعت اهلل. غضٌفطي،

 .54-47 ،(37)10 ضٍاًي، ثْساقت اصَل هزلِ

پؽ اظ عالق  يبفتگيهحَض ثط ؾبظـ  تيآؾ يضفتبض يقٌبذت يزضهبً گطٍُ ياحطثرك(. 1397ي. ؾؼبزتي، ًبزضُ. )هْس ،لعلؿفلَ

 89-106(: 2)4 ،ذبًَازُ يؾبظي هكبٍضُ ٍ غٌ ،يقٌبؾ تيآؾفصلٌبهِ ، ظًبى هغلمِ ؾبوي قْط تْطاى

لوجطت زض  يؾبظق يضفتبض بؼيهم يبثيٌّزبض(. 1384) ضضب؛ سيحو سيؾ ،يؾبهبً يضيضؾَل؛ ػط ،يؼيوذ ثبف، هحوس ثبلط؛ ضف

(: 24)9 ي،وبضثطز يزاًف ٍ پػٍّف زض ضٍاًكٌبؾفصلٌبهِ . ؾبلِ پؿط ٍ زذتط اصفْبى 10-13 ييزاًف آهَظاى اؾتخٌب

101-118 

 ًَرَاًبى اضغطاة ثب هطتجظ ّيزبًي اذتالالت ثيٌي پيف(. 1395. )احوس ٍ ثيبت، ظيٌت؛ ذبًزبًي، هزيس؛ ػليلَ، هحوَز

 :(25)7 ثبليٌي، قٌبؾي ضٍاى هغبلؼبت. هطظي قرصيت اذتالل ّبي ًكبًِ ٍ اي همبثلِ ضاّجطزّبي ّيزبى، تٌظين ثطاؾبؼ

107-128. 

ثط  يضفتبض-يقٌبذت يزضهبً گطٍُ ياحطثرك(. 1395). جطظيفط يثٌبة ثبلط، ثبلط يپطٍاًِ، غجبض يهؼصَهِ، هحوسذبً يهحوَز

( 1) 11 .طاىيا يهزلِ ؾبلوٌس. ؾبلوٌس: وطيثِ آلعا بىيوٌٌسُ هجتال هطالجت كبًٍساىيهمبثلِ ثب اؾتطؼ زض ذَ يضاّجطزّب

:190-201 

 تْطاى. اًتكبضات ؾوت.  ضٍاًكٌبؾي غًتيه تحَل ضٍاًي اظ تَلس تب پيطي.(. 1387هٌصَض، هحوَز. )

اضتجبط ذَز هتوبيعؾبظي ثب ضاّجطزّبي همبثلِ ثب اؾتطؼ ٍ (. 1396ٍالؼي، ؾؼيس. ؾبالضحبري، اػظن. ضضبيي، اهيط. هظلَم، ضضب. )

 . 25-17(: 1)5 هزلِ عٌيي ؾالهت.، اذتالالت ذلمي ذَزوكي زض ثيوبضاى هجتال ثِ

فصلٌبهِ ضٍاًكٌبؾي تحَلي َى ؾبظـ يبفتگي تحصيلي ثطاي زاًكزَيبى. (. ؾبذت ٍ ٌّزبضيبثي آظه1390ٍلي ظازُ، حطيب. )
 . 192-187(: 46)12 ،(ضٍاًكٌبؾبى ايطاًي)
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The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on social adjustment and 

coping strategies in MS patients in Tehran 

 

Nir  Mofidi Tabatbaei 

 
Abstract 

Objective: The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral 

therapy on social adjustment and coping strategies in MS patients in Tehran. Method: 

According to the research subject and objectives, the research method was quasi-

experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population of the 

study consisted of all patients with MS who referred to the clinics of Imam Khomeini 

Hospital in Tehran during 1998-1999. A sample of 40 female MS patients in Tehran who 

were selected by random sampling and then randomly assigned to either experimental (n = 

20) and control (n = 20) groups. The research tools were Blinksmus Coping Strategies 

Questionnaire (1981) and Lambert's Adaptive Behavior Questionnaire (1974). The Hatami 

Cognitive Behavioral Therapy Training Package also included a 10-session program that was 

given to the experimental group for two months. Data analysis method was covariance 

analysis using SPSS software. Results: The results showed that cognitive-behavioral therapy 

was effective on social adjustment of MS patients in Tehran (p <0.001). And cognitive-

behavioral therapy is effective on coping strategies in MS patients in Tehran (p <0.001). 

Conclusion: It can be concluded that continuous intervention of cognitive-behavioral therapy 

program can improve social adjustment status and coping strategies in MS patients. 

Keywords: Cognitive-behavioral therapy, Social adjustment, Coping strategies, ms 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://jnip.ir/article-1-324-fa.html
http://www.tcpdf.org

