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چنيذٓ 
مبتتش گـزاسي ٗسيذي يني اص ؽبيـغ تشيِ ٗ تْؼ صاتشيِ اقذاٍـبت تٖبخَـي : ٍقذٍٔ

اعت مٔ ثشاي ثيَـبساُ ثغتـشي دس ثيَبسعتبُ ٕب اّدبً ٍي ؽ٘د ٗ گبٕي ػالٗٓ 
ثش دسدّبك ث٘دُ ػ٘اسض آُ تٖذيذي ثشاي زيبت ثيَبساُ ٍي ثبؽذ مٔ اص خَئ ايِ 

ػ٘اسض ٍي ت٘اُ فيجيت سا ّبً ثشد مٔ ثبػث افضايؼ ٍذت ثغتشي ٗ ٕضئْ ٕبي 
ٕذف اص ايِ ٍطبىؼٔ تؼييِ ٍيضاُ ثشٗص فيجيت ٗ استجبغ آُ . دسٍبّي ثيَبساُ ٍي گشدد

. ثب ػ٘اٍو ٍغبػذ مْْذٓ دس ثيَبساُ ثغتشي دس ثخؼ ٕبي خشازي اسدثيو اعت
 ٍ٘سد 400ايِ پژٕٗؼ يل ٍطبىؼٔ ت٘صيفي ٍقطؼي اعت مٔ دس آُ : سٗػ ٕب

مبتتش دس ثيَبساُ ثغتشي دس ثخؼ ٕبي خشازي ػيً٘ پضؽنـي ثب َّّ٘ٔ گيشي غيش 
دس ايِ ٍطبىؼٔ مبتتش . تصبدفي ٍجتْي ثش ٕذف اّتخبة ٗ ٍ٘سد ثشسعي قشاس گشفتْذ

 عبه ٍ٘سد ثشسعي قشاس گشفتٔ ٗ ثب اعتفبدٓ اص ثشگٔ ثجت 12ٍسيطـي افشاد ثبالي 
ٍؾخصبت فشدي، تؾخيص، ّ٘ع : اغالػبت ٗ ٍقيبط فيجيت پبساٍتشٕبيي ٍثو

مبتتش، داسٕٗب، عشً ٕذف ّگٖذاسي مبتتش دس سگ، سگ ٍ٘سد اعتفبدٓ، ّ٘ع پبّغَبُ 
 ٗ آٍبس SPSSٗ ٍيضاُ فيجيت ثشسعي ؽذّذ ٗ اغالػبت ثب اعتفبدٓ اص ّشً افضاس 

. ت٘صيفي ٗ مبي دٗ تدضئ ٗ تسييو ؽذ
 عبػت ثؼذ اص گـزاؽتِ 48 ( دسصذ1/7)ّتبيح ّؾبُ داد مٔ امـثشيت ثيَبساُ : ّتبيح

 سٗص مبتتش 4ثٔ ٍذت  ( دسصذ9/31)ثيؾتش ثيَبساُ . مبتتش دچبس فيـجيت ؽذٓ ث٘دّذ
ٍيضاُ ثشٗص . دس ٗسيذ عفبىيل خبگزاسي ؽذٓ ث٘د ( دسصذ37)داؽتْذ ٗ امثش مبتتشٕب 
 5/16)ٗ ٍيضاُ ثشٗص فيجيت پظ اص خشٗج مبتتش  ( دسصذ1/20)فيجيت دس ايِ ٍطبىؼٔ 

ٍ٘اسد خبگزاسي مبتتش اص پبّغَبُ غيش اعتشيو اعتفبدٓ  ( دسصذ85)ث٘د ٗ دس  (دسصذ
. ؽذٓ ث٘د

ثب ت٘خٔ ثٔ ايْنٔ ٍيـضاُ ثشٗص فيجيت دس ايِ ٍطبىؼٔ ثبال ث٘د ىزا ثٔ ّظش ٍي : ثسث
سعذ مٔ ثبيذ آٍ٘صػ ٕبيـي دس صٍئْ مبسثشد صسير تش مبتتشٕب دس ساعتبي مبٕؼ 

. فيجيت اّدبً ؽ٘د
. ثخؼ خشازي, فيجيت, ٍبيغ دسٍبّي: ٗاژٓ ٕبي مييذي

 
 

: ٍقذٍٔ
فيـجيت يني اص ػ٘اسض خذي مبتتش گـزاسي ٗسيـذي اعت مٔ ثبػث افضايؼ ٍذت 

ػييي مٔ ثبػث فيجيت ٍـي ؽّ٘ذ . (1)ثغتـشي ٗ ٕضئْ دسٍبّي ثيَبساُ ٍي گشدد 
غ٘ه ٗ قطش عش ع٘صُ، ٍسو تضسيق، ٍذت تضسيق، )ػجبستْذ اص تسشينبت ٍنبّينـي 

ٗ  ( ٗ اعَ٘السيتٔ ي ٍسي٘ه تضسيقي ٗ عشػت تضسيق داسPHٗ)ػيو ؽيَيبيي  (تشٍٗب
ػيو ثي٘ى٘ژيني 

. (آى٘دگي ٍسي٘ه ٗ ٕ٘ا، ثبمتشيٖبي عطسي)
زغـبعيت ّبزئ ي : ػالئـٌ فيجيت ػجبستْذ اص

 
ثبالي ٍسـو تضسيق، قـشٍضي، گشٍـي، ادً ٗ دسد  

تؾخيص ٗ اسصيبثي عشيغ ايِ ّؾبّٔ ٕب . ّبزئ ي تضسيق، تت ٗ عفتي ٗسيذٕب
صيشا ايِ ػالئٌ ٍي ت٘اّْذ ّؾبّگش اعتؼذاد ثيَبس ثٔ عپغيظ ٗ يب )اعبعي اعت 

دس  (آٍج٘ىي ثبؽْذ مٔ ٍي ت٘اّذ ػ٘اقت ٗخيٌ قبثو ٍالزظٔ اي سا ايدبد مْذ
ص٘ستـي مٔ ؽ٘إذ تسشيل ٗسيذي ٗ فيجيت ٍ٘خ٘د ثبؽذ ثبيذ عشيؼبً  

 
. ٭ػع٘ ٕيأت ػيَي داّؾنذٓ پشعتبسي داّؾگبٓ ػيً٘ پضؽني اسدثيو
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ثشسعي ٕبي ٍختيف ّؾبُ . (2)تضسيق داخو ٗسيذي سا قطغ ٗ مبتتش سا تؼ٘يط َّ٘د 

ٍَٖتشيِ ػبٍـو خطش ثشاي ثشٗص فيجيت ث٘دٓ ٗ , دادٓ مٔ ٍصشف آّتـي ثي٘تيل ٕب
م٘ستِ ثب خبصيت ظذ اىتٖبثي ازتَبه ثشٗص فيجيت سا مبٕؼ ٍي دٕذ ٗ ثشخي اص 

ٍطبىؼبت ٌٕ ٍصشف ٕپبسيِ ٗ سقيق مشدُ ٍسي٘ه ٕبي داخو ٗسيذي سا سٗػ 
ٔ اّذ  ثشخي اص ٍْبثغ ٌٕ خٖت . (3)ٍْبعجي ثشاي پيؾگيشي اص ثشٗص آُ داّغت

 عبػت 48-72پيؾگـيشي اص ثشٗص فيجيت تؼ٘يط سٗتيِ مبتتش ٗسيذي سا دس فبصئ ي 
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دس ٕش زبه فيجيت اص ػ٘اسض ٌٍٖ مبتتش داخو ٗسيذي اعت . (4)پيؾْٖبد مشدٓ اّذ 
سي٘ي سا , مٔ قبثو پيؾگيشي ٍي ثبؽذ ٗ ػذً ت٘خٔ ثٔ ػـ٘اسض آُ خطـشات قيجـي

 5دس ثشخي ٍْبثغ ٍيضاُ ثشٗص پزيشفتٔ ؽذٓ ثشاي فيجيت . ثٔ دّجـبه خ٘إذ داؽت
 دسصذ ّيض 27-70دس زبىي مٔ ٍطبىؼبت ثشٗص آُ سا ثيِ . (5)دسصذ يب مَتش ٍي ثبؽذ 

ٓ اّذ  (.  6)گضاسػ مشد
ٍطبىؼٔ ٍقذٍبتي ايِ غشذ ّؾبُ داد مٔ ٍيضاُ ثشٗص فيجيت دس ٍشامض دسٍبّي ؽٖش 

 دسصذ ث٘دٓ ىزا ثٔ ّظش ٍـي سعذ يل ٍطبىؼٔ ميي ثشاي ثشسعي 33/23اسدثيو 
ٍيضاُ ثشٗص فيجيت ظشٗسي اعت ٗ اص آّدبيي مٔ پشعتبساُ ثيؼ اص دٗ عً٘ ٗقت 

خ٘د سا دس ثخؼ ٕـبي داخيي ٗ خشازي صشف اّدبً دسٍـبُ ٗسيـذي ٗ ٍغئ٘ىـيت 
ىزا ثش آُ ؽذيٌ . (7)ٕـبي ّبؽـي اص آُ ٍي َّبيْذ ٗ فيجيت قبثو پيؾگيشي اعت 

تب تسقيقي تست ػْ٘اُ ثشسعي ٍيضاُ ثشٗص فيجيت ٗ استجبغ آُ ثب ػ٘اٍو ٍغبػذ 
مْْـذٓ فيـجيت دس ثيَبساُ تسـت ٍـبيغ دسٍبّـي ٗسيذي ثغتـشي دس ثخؼ ٕـبي 

ُ ٕـبي ٗاثغتٔ ثٔ داّؾگبٓ ػيً٘ پضؽني ؽٖش اسدثيو اّدبً  خشازـي ثيَبسعتب
. دٕيٌ

: ٍ٘اد ٗسٗػ ٕب
ايِ پژٕٗـؼ يل ٍطبىـؼٔ ت٘صيفي ٍقطؼـي اعت مٔ دس آُ ثيَبساّي مٔ تست 

دسٍبُ ثب ٍبيؼبت ٗسيذي ث٘دّذ يب ثٔ ٕش ػيتي مبتتش ٗسيذي ٍسيطي داؽتْذ ٍ٘سد 
خَؼيت ٍ٘سد ٍطبىؼٔ ميئ ثيَبساُ ثخؼ ٕبي خشازي . ٍطبىـؼٔ قشاس گشفتْذ

 ث٘دّذ مٔ ثٔ ٕش ػيتـي 1381ثيَبسعتبُ ٕبي ػيً٘ پضؽنـي اسدثيو دس عبه 
َّّ٘ٔ گيشي غيش .  عبه عِ داؽتْذ10مبتـتش ٗسيذي ٍسيطـي داؽتٔ ٗ ثبالي 

 مبتتش دس ثيَـبساُ ثغتـشي دس 400تصبدفي ٍجتْـي ثش ٕذف اّدبً ؽذ ٗ تؼذاد 
. ثخؼ ٕـبي خشازـي ٍـ٘سد اسصيبثي قشاس گشفت

خَـغ آٗسي اغالػـبت اص غـشيق فـشً ثجـت اغالػبت اّدبً گشديذ مٔ ثب اعتفبدٓ اص 
ٍتُ٘ ػيَي پژٕٗؾي تٖئ ٗ اػتجبس آُ ت٘عػ ٍتخصصيِ ػيَي تبئيذ ٗ پبيبيي اص 

ايِ اثضاس ؽبٍـو اغالػبت .  دسصذ ثشآٗسد ؽذ85غشيق ٍطبىؼٔ ٍقذٍبتي دس زذٗد 
.  دٍ٘گشافيل ثيَبساُ ٗ اغالػبت ٍشث٘غ ثٔ دسٍبُ ٗ ٍشاقجت ث٘د

َٕچْيِ ت٘عػ َٕـنبساُ َّّ٘ٔ گـيش ٕش سٗص ٍقيـبط فيجيت دس ٍ٘سد ثيَبساّـي مٔ 
ٍؼيبس داؽتِ فيـجيت امتغبة َّشٓ ثبالتش . مبتتش ٗسيذ ٍسيطـي داؽتْذ پش ٍـي ؽذ

 دس ٍقيبط فيجيت ث٘د ٗ ت٘عػ َٕنبس َّّ٘ٔ گيش ثب ت٘خٔ ثٔ ػالئٌ فيجيت 2اص 
 عبػت خبگزاسي ؽذٓ ث٘دّذ ٍ٘سد 0-24مبتتشٕبيـي مٔ ثيِ . تؼييِ ٍـي ؽذ

. اسصيبثي قشاس گشفتْذ
    اغالػبت خَغ آٗسي ؽذٓ اثتذا مذ گزاسي ٗ عپظ ت٘عـػ آٍبس ت٘صيفـي ثٔ 

ص٘ست خـذاٗه َّبيؼ دادٓ ؽذٓ ٗ استجـبغ ػ٘اٍو ٍغـبػذ مْْذٓ ٍشث٘غ ثٔ ٍشاقجت 
ٗ دسٍبُ ٗ ػ٘اٍو دٍ٘گشافيل ثب ٍيـضاُ ثشٗص فيـجيت ثب اعتفـبدٓ اص آصٍُ٘ ٕـبي آٍبسي 

. اعتْجبغي ّظيش مبي دٗ ثشسعي ؽذ
:  ّتبيح

 20-29ثيؾـتش ٗازذٕـبي ٍـ٘سد پژٕٗـؼ دس فبصيـٔ عْي , يبفتٔ ٕـب ّؾـبُ داد
 48 دسصذ َّّ٘ٔ ٕب 6/19. خْظ ٍزمش داؽتْذ ( دسصذ2/54)امـثشيت , عبه

فشاٗاّي تدَؼـي ٍيضاُ . عبػت ثؼذ اص گـزاؽتِ مبتتش دچـبس فيـجيت ؽذٓ ث٘دّذ
 دسصذ ٍي 01/20 عبػت ثشاثش 96 ٗ دس 6/19 عبػت ثشاثش ثب 72ثشٗص فيجيت دس 

.  ثبؽذ
يبفتٔ ٕـبي پژٕٗؼ دس ٍ٘سد ٍذت صٍبُ زفظ مبتتـش ثيَـبس ّؾـبُ ٍـي دٕذ مٔ 

.  سٗص مبتتش داؽتٔ اّذ4دسصذ، ثٔ ٍذت  (9/31)ثيؾتـش ثيَـبساُ 
ّغجي ث٘د ٗ ٍسو ٗسٗد مبتتش دس امثش  ( دسصذ1/41)ٗظؼيت تسشك امثش ثيَبساُ 

زدٌ ٍسي٘ىي مٔ دس ايِ پژٕٗؼ اص ٕش . ٗسيذ عفبىيل ث٘دٓ اعت ( دسصذ37)ٍ٘اسد 
 24 ىيتش دس 3-5/3ثشاثش ثب  ( دسصذ7/26)دس امثشيت ٍ٘اسد , مبتتش، اّف٘صيُ٘ ؽذٓ ث٘د

. عبػت ث٘د
يبفتٔ ٕـب دس ٍ٘سد ٍذت ثغتشي ؽذُ ثيَـبساُ ثيبّگش ايِ اعت مٔ امثشيت ثيَبساُ 

ٍ٘اسد دچبس ثيَـبسي  ( دسصذ5/39) سٗص ثغتشي ؽذٓ اّذ ٗ 5-10 دسصذ زذٗد 9/30
 120قْذ خُ٘ صيش ( دسصذ57)دس امثش ٍ٘اسد . صٍئْ اي آتشٗاعنيـشٗص ّيض ث٘دٓ اّذ

 9/81ثـ٘دٓ اعت ٗ يبفتٔ ٕـبي پژٕٗؼ دس ٍـ٘سد ٍصشف عيگبس ّؾبُ ٍي دٕذ مٔ 
. دسصذ ٍ٘اسد َّّ٘ٔ ٕبي ٍ٘سد پژٕٗؼ ٍصشف عيگبس ّذاؽتٔ اّذ

يبفتٔ ٕبي پژٕٗؼ ّؾبُ دْٕذٓ استجبغ ٍؼْي داس 
, ثيَبسي صٍئْ اي ٍبّْذ ديبثت, ثيـِ ٍـيضاُ ثشٗص فيـجيت ثب ٍذت صٍبُ ثغـتشي

>(.  001/0P)ٍصشف عفبى٘تيِ ٍي ثبؽذ  (صُ)خْظ , ٍصشف ايْتشاىيپيذ
: ثسث

 دسصذ ٗازذٕبي ٍ٘سد پژٕٗؼ دچبس فيجيت ؽذٓ 6/19ايِ پژٕٗؼ ّؾبُ داد مٔ 
 فيـجيت يل ػبسظٔ ؽبيغ َٕشآ ثب 2003 (Macklin)ثْبثش گضاسػ ٍل ىـيِ . اّذ

 دسصذ اص ثيَبساُ دسيبفت مْْذٓ 27-70اعتفبدٓ اص مبتتشٕبي ٗسيذ ٍسيطي اعت مٔ 
(.  8)دسٍبُ ٗسيذي سا تست تأثيش قشاس ٍي دٕذ 

 دسصذ ثشآٗسد مشدٓ اعت 31 ّيض ٍيضاُ ثشٗص فيجيت سا 2002 (Chee)ٍطبىؼٔ چي 
 ّيض ثشٗص فيجيت سا ثٔ ص٘ست صيش گضاسػ ٍي 2003ٗ َٕنبساُ  (Zang)صاّگ . (9)

گشچٔ ٍيـضاُ . (10) دسصـذ اعت 3/2 دسصذ دس اعتشاىـيب 7دس آٍشينب ثشاثش ثب . مْْذ
ٍْطقي فيجيت ثٔ غ٘س ٗاظر ٍؾخص ّؾذٓ اعت اٍب اّدَـِ پشعتبساُ داخـو 



 دسصذ 5 ثيبُ ٍي مْذ مٔ ٍيضاُ 2001 (White)ٗسيذي ثب اعتْـبد ثٔ گضاسػ ٗايت 
فيـجيت دس ٕش فشدي مٔ دسٍـبُ ٗسيذي دسيبفت ٍي مْذ يل اّتظبس ٍْطقي اعت مٔ 

ثٔ ايِ تشتيت ٍيضاُ فيجيت ٍ٘خ٘د دس ٍطبىؼٔ ٍب تفـبٗت ٍؼْي داسي ثب ٍيضاُ قبثو 
(.  11)داسد  ( دسصذ5)اّتظبس 

 عبه 20-30ايِ پژٕٗـؼ ّؾبُ داد ثيؾتـش ثيَـبساُ ٍ٘سد پژٕٗؼ دس فبصئ عْي 
قشاس داؽتٔ ٗ امثشاً  ٍزمـش ث٘دٓ اّذ ٗ ثشسعي ساثطٔ ثيِ عِ ٗ ٍيضاُ فيجيت ّيض 

 دسصذ ؽشك 53دس ٍطبىؼٔ چي . استجبغ ٍؼْي داس ثيِ آّٖب سا ّؾبُ ٍي دٕذ
(.  12)مْْذگبُ ٍشد ث٘دٓ اّذ 

دس ٍطبىؼٔ زبظش ثيؾتش ثيَبساُ ٍ٘سد پژٕٗؼ داساي تؾخيص اٗىئ ٗ ثبّ٘ئ 
 دسصذ ٍ٘اسد داساي تؾخيص 59ٍطبىؼٔ ٗايت ّيض . اختالالت ػصجي ػشٗقي ث٘دّذ

 دسصذ ٍ٘اسد فيجيت 40ٕبي پضؽني قيجي ػشٗقي، تْبعيي ٗ است٘پذي ث٘دٓ اّذ ٗ 
َٕچْيِ ثيِ تؾخيص اٗىئ ٗ فيجيت ّيض دس . دس ثيَـبساُ است٘پذي سش دادٓ اعت

ٍطبىؼٔ زبظش استجبغ ٍؼْي داسي ٍؾبٕذٓ ؽذ ثٔ غ٘سي مٔ ثيؾتش ثيَبساُ دچبس 
. اختاله گ٘اسؽي ث٘دٓ اّذ

ٗسيذ عفبىيل ث٘دٓ اعت  ( دسصذ37)دس ايِ پژٕٗؼ ٍسو ٗسٗد مبتتش ٗسيذ ٍسيطي 
ٗ ثشسعـي استجبغ ثيِ ٍسو مبتتشگزاسي ٗ ٍيضاُ ثشٗص فيجيت استجبغ ٍؼْـي داسي سا 

 مبتتش دس ٗسيذ عفبىيل خبگزاسي 7 ٍ٘سد فيجيت 10ثٔ ص٘ستي مٔ اص ٕش . ّؾبُ داد
ؽـذٓ ث٘د مٔ ايـِ پژٕٗـؼ ثشاي تؼييِ استجبغ ازتَبىي تسقيـق ديگشي سا پيؾْٖبد 

(. 13)مشدٓ اعت 
دس ثشسعي استجبغ ثيِ داسٕٗـبي ٍختيف ٗ عشً ٕبي تضسيق ؽذٓ اص غشيق 

مبتتشٕـبي ٗسيذي ٍسيطـي ٗ ٍـيضاُ ثشٗص فيجيت ثٔ غيش اص عفبىـ٘تيِ دس ٕيچ ٍ٘سد 
.  ديگشي استجبغ ٍؼْـي داسي ٍؾبٕذٓ ّؾذ

ٍطبىـؼٔ ٍل ىيِ فٖشعت داسٕٗبي تسشيـل مْْذٓ ٗسيذي سا ؽبٍو آٍف٘تشيغيِ، 
آعيني٘ٗيش، عفـبى٘عپ٘سيِ ٕـب، مالدسيـذثِ، اسيتشٍٗـبيغيِ، ف٘عنبسّت، 

گبّغيني٘ٗيش، ّفغيييِ، اگضاعيييِ، پشٍٗتبصيِ ٗ داسٕٗبي ؽيَي دسٍبّي رمش 
ػـذً ٗخ٘د استجبغ ٍؼْـي داس دس ٍ٘سد داسٕٗـبي ديگش ؽبيذ ثٔ ػيت . (14)ٍي مْذ 

. م٘تبٓ ث٘دُ غ٘ه ٍذت دسٍبُ ثبؽذ
ٕـَچْيِ ّتبيح ّؾـبُ داد استجـبغ ثيِ ٍـذت صٍبُ ثغتشي ثيَبس ٗ ٍيضاُ ثشٗص فيجيت 

ثب ت٘خٔ ثٔ ايْنٔ ثب افضايؼ ٍذت ثغتشي دسصذ ػفّ٘ت ٕبي . ٍؼْـي داس ٍي ثبؽذ
ثيَبسعتبّي ثبال ٍي سٗد، افضايؼ ٍيضاُ ثشٗص فيـجيت ّيض ثب افـضايؼ ٍذت ثغتـشي 

ػذً ٗخ٘د استجـبغ ثيِ فيجيت ٗ اعتفبدٓ اص عيگبس ٗ قْذ . ؽذُ قبثو اّتظبس اعت
خُ٘ ثٔ ايِ ػيت اعت مٔ ٍتغيشٕبي ٍ٘سد اؽبسٓ دس غ٘الّي ٍذت ٍْدش ثٔ 

. تغييشات ػشٗقي ٗ اعتؼذاد ثيَبس ثٔ ثشٗص اختالالت ػشٗقي ٍبّْذ فيجيت ٍي گشدّذ
اقذاٍبت پيؾگـيشي اص فيجيت دس افـشاد : ثب ت٘خٔ ثٔ يبفتٔ ٕب پيؾْٖـبد ٍي ؽ٘د

ثب ت٘خٔ ثٔ استجبغ ٍسو مبتتش دس ٍيضاُ ثشٗص . عبىـَْذ ثب دقت ثيؾتشي اّدـبً ؽ٘د
َٕچْيِ ثب . فيجيت پيؾْٖـبد ٍـي گشدد مبتتش دس ٗسيذٕـبي ثضسگـتش قشاس دادٓ ؽ٘د

ت٘خٔ ثٔ تأثيش ثبثت مشدُ مبتتش دس ٍيضاُ ثشٗص فيجيت پيؾْٖبد ٍي گشدد اص ٗسيذٕبيي 
ثٖتش اعت ٍ٘قـغ اعتفـبدٓ اص ٍبيؼـبت . مٔ ثٔ خ٘ثـي ثبثت َّـي ؽ٘د اختْبة گشدد

داسٕٗبي ٍسشك ثٔ زذ مبفي . ثب اعَ٘السيتـٔ ثبال اص ٗسيذٕبي ٍشمضي اعتفبدٓ ؽ٘د
. سقيق ٗإٓغتٔ اّف٘صيُ٘ ؽّ٘ذ
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