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 ثیي استبز ٍ ضغطاةٍ ثِ ایدبز تٌبقض ٍ ا بیسزض هحیظ ّبی آهَظضی هی تَاًس ثِ ضست یبززّی ٍ یبزگیطی ضا هرتل ًو ًبهحتطهبًِضفتبضّبی  سمیىٍ ي َذف:

زض ًبهحتطهبًِ  ٍ تْسیس آهیزع   ثطضسی زیسگبُ زاًطدَیبى ٍ اسبتیس زاًطگبُ ػلَم پعضکی گلستبى زض هَضز ضفتبضّبی ایي هقبلِ ّسف اظزاًطدَ هٌدط گطزز. 

 .ثبضسهحیظ ّبی آهَظضی هی 

سبس ًوًَِ گیطی آسبى ثِ ًفط اظ زاًطدَیبى ػلَم پعضکی ثط ا 150ًفط اظ اسبتیس ٍ  50 ،ثب استفبزُ اظ پطسطٌبهِ تَغیفی -هقغؼی  زض ایي هغبلؼِ :کارريش

  سؤاالت هطثَط ثِ ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ )ثطّن ظًٌسُ ٍ تْسیس کٌٌسُ( پبسد زازًس.

زضغزس   56 .ًزس اُاظ سَی زاًطدَیبى هطبّسُ ًکطز ًبهحتطهبًِ ای ضاعی یک سبل گصضتِ ضفتبض  "ّطگع"اظ اسبتیس اظْبض زاضتٌس دي سًم زض حسٍز َا:یافتٍ

زضغس زاًطدَیبى اظْبض زاضتٌس % 2/30ًس. اُضفتبض تْسیس کٌٌسُ ای اظ سَی زاًطدَیبى هطبّسُ ًکطز "ّطگع"اظْبض زاضتٌس ظطف یک سبل گصضتِ ًیع اسبتیس 

  (.>00/0P)ضاثغِ هؼٌی زاض زاضتسي ٍ سبثقِ  ثبزیسگبُ اسبتیس  اظ سَی اسبتیس ًجَزًس. ًبهحتطهبًِ ضبّس ضفتبض "ّطگع"ظطف یک سبل گصضتِ 

ایدبز طای ضاّکبضّبیی ثقبثل تَخِ ًجَزُ است، اهب ثِ زلیل اثطات هرطة چٌیي ضفتبضّبیی اتربش  ضفتبضّبی تَّیي آهیع اگطچِ  فطاٍاًی ٍ ضست  گیزی:وتیجٍ

 هٌبست کبهالً ضطٍضی هی ثبضس. هحیظ ّبی یبزگیطی ٍ یبززّی 

 ، اسبتیس، زاًطدَیبىًبهحتطهبًِ: ضفتبضّبی َاکلیذ ياصٌ
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 مقذمٍ

ِ اظ هسبئلی است کِ ث( Incivilityضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ )

ضا هرتل هی کٌس ٍ اغلت  ضست هحیظ یبززّی ٍ یبزگیطی

هٌدط ثِ ایدبز تٌبقض ٍ استطس ثیي استبز ٍ زاًطدَ هی ضَز 

یک ًگطاًی زض  هحیظ آهَظضیزض  ًبهحتطهبًِ(. ضفتبضّبی 2،1)

زض فطٌّگ لغت تَّیي ضفتبض ٍ ػول (. 2حبل ضضس هی ثبضس )

ضفتبض (. 3غیط هؤزثبًِ ٍ ذطًَت آهیع تؼطیف ضسُ است)

(. ضفتبض ٍ 4هی ٍ یب غیطکالهی ثبضس )هی تَاًس کال ًبهحتطهبًِ

تؼطیف هی ضَز کِ هی تَاًس هٌص هَزثبًِ ًیع زض کالم ٍ ػول 

( عی یک Amadaثگصاضز، آهبزا )ضٍی هحیظ تسضیس تبثیط 

هغبلؼِ، ضفتبضّبیی اظ قجیل زیط آهسى سط کالس، آهبزُ ًجَزى 

زثبًِ یس ٍ چطن پَضی اظ ضفتبضّبی غیط هؤثطای تسض

ضفتبضّبی هطبثِ  طهتی ٍ تطَیق زاًطدَیبى ثِی حزاًطدَیبى، ث

عی  (.5)ضا زض هحیظ آهَظضی، غیط هؤزثبًِ گعاضش کطزُ است 

( ثطٍظ ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ Luparellهغبلؼِ ای لَپبضل )

 زاًطدَیبى ضا ًسجت ثِ اسبتیس ضسیس گعاضش کطزُ است.

گًَِ ضفتبضّب، هی ایي ثِ َخِ ثطضسی ّب ًطبى زازُ است کِ ت

 ضَززض هحیظ ّبی آکبزهیک  آًْبکبّص هیعاى س هَخت تَاً

زاًطدَ زض ثطاثط استبز ، زض  ًبهحتطهبًِ ّبی ضفتبض اظ عطفی (.6)

 حبل افعایص هی ثبضس ثِ ّویي زلیل ایي هطکل هَضز تَخِ

(. ثسیبضی اظ اسبتیس 3قطاض گطفتِ است ) هسئَلیي آهَظضی

زاًطدَ ضا ِث ضئیس زاًطگبُ گعاضش ًوی  ًبهحتطهبًِضفتبضّبی 

زٌّس ظیطا ًگطاى هَقؼیت ضغلی ذَزضبى ّستٌس ٍ فکط هی 

ًگطاى اثط  اض است ٍصثیط گأس ایي هسئلِ زض اضظیبثی اسبتیس تکٌٌ

(. 6هی ثبضٌس )ذَز اضظیبثی زاًطدَ زض اضتقبی ضتجِ آهَظضی 

 اسبتیسی کِ ضفتبضّبی هحتطهبًِ ٍ  هثجت ضا اظ ذَز ًطبى هی

کِ زاًطدَیبى ثِ ثطٍظ ضفتبضّبی هطبثِ  ضًَسثبػث هیزٌّس 

اسبتیسی کِ کٌبضُ گیط ٍ ثی ػالقِ  ٍ توبیل ثیطتطی زاضتِ ثبضٌس

ّستٌس ٍ ضفتبضّبی تحقیط آهیع زاضًس ذطًَت ضا زض زاًطدَیبى 

عی هغبلؼِ پسیساض  (Clark)ذَز تحطیک هی ًوبیٌس. کالضک 

ا زض ذػَظ تدطثیبت زاًطدَیبى پطستبضی ض ،ضٌبسی

ذطًَت اسبتیس ٍ پیبهسّبی آى ثطضسی ًوَز. تحقیط ًوَزى ٍ 

، ضفتبضّبی غیط هٌػفبًِ ثب زاًطدَیبى، زاًطدَ کَچک ضوطزى

فطبض ثط زاًطدَ ثطای پیطٍی کطزى اظ تقبضبّبی غیطهٌغقی 

اظ ضفتبضّبی ذطًَت ثبضی ثَزُ است کِ زاًطدَیبى ثِ  ،استبز

زاًطدَیبى ًسجت ثِ هسئلِ اسبتیس ًسجت زازًس. زض ّوِ هَاضز 

احسبس زضهبًسگی ًوَزًس ٍ اسبتیس ضا ثِ ػٌَاى کسبًی هی 

ٍ اظ قسضت  ًوَزُزاًستٌس کِ ًقص اٍل ضا زض ایدبز هطکل ایفب 

ذَز سَء استفبزُ هی کٌٌس. ثطضسی چٌیي هَضَػبتی ٍ 

 ءیب سَ (Rankism) ّوچٌیي هفبّیوی اظ قجیل ضًکیسن

هسئَلیي ضا ثطای  ّبییٌِظهیاستفبزُ اظ قسضت، هی تَاًس 

فطاّن ًوبیس تب ضاّکبضّبیی ثطای ایدبز هحیظ ّبی  آهَظضی

 (. لَپبضل7) یبزگیطی ٍ یبززّی سبلن تط فطاّن ضَز

(Luparell ) زیط  " ضبهل اظ ًظط استبز ضا ًبهحتطهبًِضفتبضّبی

، ضفتبض ذطًَت ثطای تسضیسضسیسى سط کالس، آهبزُ ًجَزى 

 ّن کالسی ّب، ثی حطهتی ثِ هقسسبت زض ثطاثط زاًطدَ ثب آهیع

 (.6ثطضوطزُ است ) "تطَیق زیگطاى ثِ کبضّبیی اظ ایي قجیل ٍ

ضا یک ػبهل ثطای اظ  ًبهحتطهبًِضفتبض ( Tiberius) ٍ تیجطیَس

 ّن گسیرتگی زض هحیظ آکبزهیک هؼطفی کطزُ است. ثِ ًظط

زثبًِ هی تَاًس ثِ ؤیط هٍ غ یبًٍِی ضفتبض ذطي، سَء استفبزُ گطا

آضاهی ثبػث گسیرتِ ضسى هحیظ آکبزهیک ضَز ٍ ثِ عَض 

هی  ًبهحتطهبًِ(. ضفتبضّبی 4هحسَس ثط آهَظش اثط ثگصاضز )

ضٍی زّس اظ ایي ضٍ اظ لحبػ اختوبػی اظ  ایزض ّط خبهؼِتَاًس 

اّویت ٍیژُ ای ثطذَضزاض است. ضَاّس گَیبی آى است کِ 

 است زض آهسُ هرتلف ایي اهط ثِ غَضت هؼضلی زض کطَضّبی

(. اظ آًدبئی کِ ثطضسی هتَى حبکی اظ آى است کِ 12-8)

هغبلؼِ ای زض ایي ظهیٌِ زض زاذل کطَض اًدبم ًطسُ است ٍ 

ضَاّس حبکی اظ پبضُ ای اظ ًبضضبیتی ضفتبضّبیی است کِ زض 

لصا ثط آى ضسین تب  ،هحیظ ّبی زاًطگبّی هطبّسُ هی ضَز

ی گلستبى ضا زیسگبُ اسبتیس ٍ زاًطدَیبى زاًطگبُ ػلَم پعضک

هحیظ ّبی آهَظضی ثطضسی  زض ًبهحتطهبًِزض هَضز ضفتبضّبی 

 .ًوبئین
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 کارريش
 150ًفط اظ اسبتیس ٍ  50، هقغؼی - ایي هغبلؼِ تَغیفیزض 

زاًطدَ ثط اسبس ًوًَِ گیطی زض زستطس اظ سِ زاًطکسُ 

پعضکی ٍ پیطاپعضکی ٍ پطستبضی ٍ هبهبیی زاًطگبُ ػلَم 

اًتربة ضسًس. ثطای اًتربة  1387پعضکی گلستبى زض سبل 

سطضوبضی استفبزُ ضس. پطسطٌبهِ ثیي  ضٍش ی اسبتیس اظًوًَِ

ًفط اظ اسبتیس )توبهی اػضبی ّیبت ػلوی زض ظهبى هغبلؼِ(  100

ًفط اظ آًبى پطسطٌبهِ ضا ِث غَضت کبهل  50تَظیغ گطزیس کِ 

ػَزت زازًس. ثطای تؼییي حدن ًوًَِ زاًطدَیبى ثب تَخِ ثِ 

8/0d=  ،96/1;z   ٍ05/0;p  ًَِ150ٍ فطهَل ظیط حدن ًو 

ًفط هحبسجِ گطزیس، 
2

2 )1(

d

ppz
n


.  

ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ  پطسطٌبهِاثعاض گطزآٍضی اعالػبت، 

. اثعاض هصکَض پیطتط زض چٌس هغبلؼِ ثَزُ است (Clark) کالضک

پس اظ ثطگطزاى آى ثِ ظثبى (. 7،11کبض ضفتِ است )ِ ثذبضخی 

، اظ ًظط ضٍایی )ثب کوک هترػع ظثبى اًگلیسی(ی، فبضس

تي اظ اسبتیس زاًطگبُ هَضز اضظیبثی قطاض  10تَسظ  هحتَا،

 10زاًطدَ ٍ  20گطفت. ثطای تؼییي پبیبیی، پطسطٌبهِ ثیي 

   استبز تَظیغ ٍ ضطیت آلفب کطًٍجبخ هحبسجِ ضس. ضطیت،

9/0 ;α ِی هدعاهؤیس پبیبیی اثعاض ثَزُ است. زٍ پطسطٌبه ،

ثطای اسبتیس ٍ زاًطدَیبى استفبزُ ضس. هٌظَض اظ هطرػبت 

زهَگطافیک سي، خٌس،  سبثقِ کبض، زضخِ ػلوی، زاًطکسُ 

هحل کبض، قَهیت، ضضتِ تحػیل هی ثبضس. سَاالت ثرص 

                            بط ثب ضفتبضّبیاذتػبغی پطسطٌبهِ زض اضتج

 –بهحتطهبًًِ ٍ (Disruptive) ظًٌسُثطّن - ًبهحتطهبًِ

 ثبضس.( هیThreatening) تْسیسکٌٌسُ

ثطّن ظًٌسُ زاًطدَ،  -هٌظَض اظ ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ 

 ،یتَخْ یزض کالس، ث سىیذَاث ،یتفبٍت یث"هَاضزی اظ قجیل 

زض ٍضٍز  طیاظ پبسد زازى، استفبزُ اظ تلفي ّوطاُ، تبذ یذَززاض

 یث یبتٌص، تقلت، تقبض دبزیا جت،یثِ کالس، تطک کالس، غ

آهسى ثِ کالس ٍ ظٍز کالس ضا  طیز"ٍ زض هَضز استبز  "هَضز

 خْت اخبظُ ًسازى س،یتسض یًساضتي ثطا یتطک کطزى، آهبزگ

 بى،یزاًطدَ یثحث آظاز زض کالس، ضز کطزى زضذَاست ّب

 -هی ثبضس. ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ "یثط آهَظضؤه طیغ یضٍش ّب

 ،یتیخٌس ،یتیقَه يیعؼٌِ ظزى، تَّ"تْسیس آهیع ضبهل 

 سی، تْس)ایویل ًبهٌبست(هجتصل، اضسبل ّطظًبهِ یضفتبضّب

ضفتبض  13هی ثبضس. پطسطٌبهِ اسبتیس  "لیٍسب تیترط ،یکیعیف

ضفتبض ضا هَضز ثطضسی قطاض هی زّس.  18ٍ پطسطٌبهِ زاًطدَ 

ّویطِ، هؼوَال، "پبسد ثِ سَاالت، زض عیف لیکطت ثِ غَضت 

ٍ  4ُ ثطای ّط سَال ثَز. حساکثط ًوط "ثطذی اٍقبت، ّطگع

 ثَزُ است.  1حساقل ًوطُ کست ضسُ 

کلیِ هالحظبت اذالقی زض پژٍّص حبضط، هغبثق اغَل 

ّلیسیٌکی ضػبیت گطزیس. ثؼس اظ اذص هدَظ اظ هؼبًٍت 

پژٍّطی ٍ کست ضضبیت، پطسطٌبهِ زض هیبى اسبتیس ٍ 

زاًطدَیبى تَظیغ گطزیس. کلیِ اعالػبت ضرػی ًوًَِ ّب 

ًطم افعاض اظ زازُ ّب ی ضس. ثطای آًبلیع هحطهبًِ ًگِ زاض

SPSS.V.13 ٍ استٌجبعی، هبًٌس آظهَى  ٍ آهبضّبی تَغیفی

کبی زٍ، ثطای هتغیطّبی کیفی ٍ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًس ثطای 

 هتغیطّبی کوّی استفبزُ ضس.

 

 َایافتٍ
 96/40(±90/6)،کٌٌسُ زض هغبلؼِهیبًگیي سٌی اسبتیس ضطکت

ثَزُ سبل  54/21 (± 81/1)زاًطدَیبىی سٌ هیبًگیي ٍسبل 

سبل  10ثیص اظ  زضغس 64صکط ٍ زضغس اسبتیس ه 66است. 

زضغس اسبتیس زض زاًطکسُ  42سبثقِ کبض آهَظضی زاضتٌس. 

 پطستبضی ٍ هبهبیی ّبی زاًطکسٍُ هبثقی ثِ تطتیت اظ  پعضکی

 . ًسپیطاپعضکی ثَز ٍ

 44ٍ  فبضس زضغس 3/73، زذتط یبىزضغس زاًطدَ 58

ٍ هبثقی ثِ تطتیت اظ  پعضکیزاًطدَیبى اظ زاًطکسُ  زضغس

 ٍ پطستبضی ٍ هبهبیی ثَزًس. پیطاپعضکیزاًطکسُ ّبی 

زضغس آًبى ضفتبضّبیی اظ  48زیسگبُ اسبتیس ًطبى زاز،  ثطضسی

ذَاثیسى زض کالس، ذَززاضی اظ پبسد زازى ثِ سؤال، "قجیل 

 -هبًِضا ثطذی اٍقبت ًبهحتط "استفبزُ اظ تلفي ّوطاُ زض کالس

ایي زضغس اظْبض زاضتٌس  5/62ثطّن ظًٌسُ هی زاًٌس، اگطچِ 
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فطاٍاًی هطبّسُ  1خسٍل ضفتبضّب ضا ّطگع هطبّسُ ًکطزُ اًس. 

ثطّن ظًٌسُ زض یک سبل گصضتِ اظ سَی  -ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ

 اسبتیس ضا ًطبى هی زّس.

 
ی ضفتبضّبی ًبهحتطهب1ًِخسٍل  طدَیبى اظ  -: فطاًٍا ثطّن ظًٌسُ زًا

 زیسگبُ اسبتیس

 بزخی ايقات ي معمًال وًع رفتار

 )درصذ مشاَذٌ(

 46 تقلت زض اهتحبى

 42 عطح هجبحث ثی ضثظ

 40 تبذیط زض ٍضٍز ثِ کالس

 38 استفبزُ اظ تلفي ّوطاُ

ثب غبلت ضسى زض  ایدبز تٌص

 هجبحث کالسی

38 

 38 تقبضبّبی ثی هَضز

 

تْسیسآهیع  -زضغس اسبتیس ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ 44

عؼٌِ ظزى ٍ ثی احتطاهی ثِ سبیط  "زاًطدَیبى اظ قجیل

زاًطدَیبى، ترطیت ٍسبیل ٍ آظاض قَهیتی ٍ خٌسیتی ثِ سبیط 

 56ضا ظطف یک سبل گصضتِ هطبّسُ کطزُ ثَزًس.  "زاًطدَیبى

زضغس آًبى چٌیي ضفتبضّبیی ضا تْسیسی ثطای آهَظش ًوی 

 تٌس. زاًس

آًبلیع آهبضی ثب استفبزُ اظ آظهَى کبی زٍ، اضتجبط هؼٌبزاضی ضا 

ثیي زیسگبُ اسبتیس زضثبضُ ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ ثب هتغیطّبی 

( اهب <05/0pخٌسیت، زضخِ ػلوی، ًَع زاًطکسُ ًطبى ًساز )

اضتجبط ثیي سي ٍ سبثقِ کبض  ثب زیسگبُ اسبتیس هؼٌبزاض ثَز 

(05/0P<.) 

ی اسبتیس اظ ثطّن ظًٌسُ -بی ًبهحتطهبًِزض ذػَظ ضفتبضّ

اضظضیبثی غیط ٍاقؼی، هغطٍض ثَزى، زیط آهسى ثِ کالس، "قجیل 

زضغس  1/67 ؛"سرت گیط ثَزى، ظٍز کالس ضا تطک کطزى

ثطذی "زاًطدَیبى اظْبض زاضتٌس ظطف یک سبل گصضتِ 

 1/53چٌیي ضفتبضّبیی ضا هطبّسُ ًوَزُ اًس. ّوچٌیي  "اٍقبت

چٌیي ضفتبضّبیی ضا ثطای هحیظ  "ّویطِ"زضغس زاًطدَیبى، 

 ّبی آهَظضی ثطّن ظًٌسُ هی زاًستٌس. 

زضغس  6/71، تْسیسآهیع -ّبی ًبهحتطهبًِزض ذػَظ ضفتبض

زاًطدَیبى اظْبض زاضتٌس چٌیي ضفتبضّبیی ضا ظطف یک سبل 

فطاٍاًی هطبّسُ زضغس  ،2 خسٍلگصضتِ هطبّسُ ًکطزُ اًس. 

تْسیس آهیع زض عَل یک سبل گصضتِ اظ  -هبًِ ًبهحتطضفتبضّبی 

 زیسگبُ زاًطدَیبى ضا ًطبى هی زّس. 

 

تْسیسکٌٌسُ اظ زیسگبُ -: ضفتبضّبی ًبهحتطهب2ًِخسٍل 

 زاًطدَیبى
 درصذ مشاَذٌ وًع رفتار

 68 ثی احتطاهی ثِ زاًطدَ /زست اًساذتي

 7/56 ثی احتطاهی ثِ استبز /زست اًساذتي

 7/50 ( ثِ زاًطدَ...ی یتخٌس، ییتآظاض )قَه

 50 استبز هؼلَهبت ظیط سَال ثطزى 

 7/24 ...( ثِ استبز ٌستیخ تی،آظاض )قَهی

 

آظهَى  ّبی کبی زٍ ٍ آًبلیع ٍاضیبًس اضتجبط هؼٌی زاضی ضا 

ثیي زیسگبُ زاًطدَیبى زض ثبضُ ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ ثب ضضتِ 

تحػیلی، سي، خٌسیت، قَهیت، هحل سکًَت زاًطدَیبى 

زضغس زاًطدَیبى اظْبض زاضتٌس  1/27(. <05/0pًطبى ًساز )

زض اسبتیس ٍ  زاًطدَیبى ِث یک هیعاى ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ 

 هطبّسُ هی ضَز.

 

 گیزیبحث ي وتیجٍ
ضفتبضّبی "ًتبیح ًطبى زاز، ّن اسبتیس ٍ ّن زاًطدَیبى 

ًبهحتطهبًِ ضا ثطّن ظًٌسُ ٍ تْسیس کٌٌسُ هحیظ آهَظضی هی 

چِ ایي ضفتبضّب ضا کوتط زض هحیظ آهَظضی هطبّسُ ٍ  زاًٌس، اگط

 :زضغس اظ اسبتیس اظْبض زاضتٌس 62زض حسٍز اًس. تدطثِ کطزُ

زیط آهسى ثِ "هبًٌس عی یک سبل گصضتِ ضفتبض ًبهحتطهبًِ



 ٍ ّوکبضاى هحوسی ...ًبهحتطهبًِ زض هحیظ ّبی آهَظضیًگبّی ثِ ضفتبضّبی 

132 

کالس، ظٍز کالس ضا تطک کطزى ٍ آهبزگی ًساضتي ثطای 

ضا اظ سَی زاًطدَیبى ّطگع هطبّسُ ًکطزُ  "فطاگطفتي زضس 

کَچک " (Clarkپسیساض ضٌبسی کالضک )زض هغبلؼِ  اًس.

 "استبز اظ زاًطدَ ضوطزى زاًطدَ، تطس اظ استبز، اًتظبض ثی خب

ثِ ػٌَاى ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ هغطح ضسُ است، زض هغبلؼِ ٍی 

سَ استفبزُ استبز اظ قسضت "هطکل ثِ ثسیبضی اظ زاًطدَیبى 

تَخِ ثِ ( اضبضُ زاضتٌس، Rankism)"ضًکیسن"یب  "ذَز

( ٍ یبفتي ضاُ حل ّبیی ثطای ضفغ آى Rankism) "ضًکیسن"

هحیظ ٍ ضٍاثظ ضا ثیي استبز ٍ زاًطدَ ثْجَز ثرطس  سهی تَاً

ی حبضط زض هغبلؼِ .(7،13ًوبیس) ایدبز یآهَظضی سبلو

اضظضیبثی شٌّی استبز، زیطآهسى ثِ کالس، "ضفتبضّبیی اظ قجیل 

ًِ ًبم ثطزُ ضس. زض ثِ ػٌَاى ضفتبضّبی ًبهحتطهب "سرت گیطی

هغبلؼِ هحوسی ٍ ّوکبضاى، زض ذػَظ ثطضسی تدطثیبت 

َچک ک"زاًطدَیبى ػلَم پعضکی، ثطخستِ تطیي هضوَى 

تحسیي ًکطزى  اػتوبزی،ثی"ثَزُ است.  "ضوطزى زاًطدَ

 ًظطًبهٌبست، استفبزُ اظ کلوبت ، ثطذَضز سطزهَفقیت ّب، 

، ثسقَل احتطاهیثی ، ثی حطهتی ثِ ضضتِ، ًسجت ثِ زاًطدَ َءس

اظ سبیط ضفتبضّبیی ثَزُ است کِ زاًطدَیبى ثِ آًْب  "ثَزى

 (. 14اضبضُ زاضتٌس )

ّبی سبلزض  زاًطدَیبى زاضٍضٌبسی ،زض یک هغبلؼِ

سبل زاًطدَیبى ٍ  "تقلت کطزى زض اهتحبى" پبییي تحػیلی

هی زاًستٌس.  ًبهحتطهبًِضا ضفتبض  "تلفي ّوطاُ اظاستفبزُ  " ثبالتط

ض هغبلؼِ حبضط، اضتجبعی ثیي زیسگبُ زاًطدَیبى ثب سي، ز (.15)

 ضضتِ تحػیلی، هحل سکًَت، قَهیت ٍ خٌسیت هطبّسُ ًطس.

هَاخِْ ثب  یکِ تدطثِ پطستبضی هطثیبىزض هغبلؼِ زیگطی، 

ی ضفتبضّب ،ضفتبضّبی تَّیي آهیع زاًطدَیبى ضا زاضتٌس

 .ًوَزًساظ ذفیف تب پطذبضگطی عجقِ ثٌسی ضا  ًبهحتطهبًِ

قجیل کَتبُ ٍ ثلٌس هست اظ  اتاثطثب  ّب،ثب ایي ضفتبض یهَاخِْ

کبّص اػتوبز ثِ ًفس، کبّص ، ٍاکٌص ّبی فیعیکی ٍ ػبعفی

ی آى تسضیس، تَأم ثَزُ است کِ ًتیدِتَاًبیی ثِ  اعویٌبى

زاضتِ، ثِ عَضی کِ فطایٌس آهَظش پیبهسّبی کبهالً هٌفی ثط 

ّوطاُ ثب  آهَظشاظ ت ػلوی أّی یاػضب هَخت کٌبضُ گیطی

ػبهل ثسیبض  استبز، -زاًطدَت تؼبهال هی ضَز، ظیطا ػالقِ

ی زض هغبلؼِ (.12)ّبی آهَظضی ثبضسهْوی زض اضتقبی هحیظ

ثَز  ًبهحتطهبًِ اسبتیس ًظطثِ کِ ضفتبضّبییاظ هْن تطیي  ،کالضک

زض کالس زضس،  یَخْثی تضکبیت کبشة، حطکبت ظًٌسُ، "

-هی "ُ اظ هَثبیل ٍ تقلتاستفبز ٍ ثحث ّب هٌحطف کطزى

 .(12)ثبضس

ی حبضط اظ زیسگبُ اسبتیس ضست ضفتبضّبی زض هغبلؼِ

ًبهحتطهبًِ زاًطدَیبى زض حسی ًجَزُ است کِ هرل آهَظش 

زضغس اسبتیس اظْبض زاضتٌس ظطف  56تلقی ضَز، ثِ عَضی کِ 

خٌسیتی(  آظاض)قَهیتی، "ّبیی هبًٌس یک سبل گصضتِ ضفتبض

ًسجت ثِ سبیط اسبتیس، اضسبل ایویل ًبهٌبست ثِ زاًطدَیبى ٍ 

اظ سَی زاًطدَیبى  "اسبتیس ٍ تْسیس فیعیکی استبز ٍ سبیطیي

  .هطبّسُ ًکطزُ اًس

ثِ ًظط هی ضسس اسبتیس زیسگبُ هالین تطی ضا ًسجت ثِ 

یسُ زاًطدَیبى زاضتِ اًس ٍ ثسیبضی اظ ضفتبضّبی آًبى ضا ًبز

پرتگی  یي ضفتبضّب ضا ًبضی اظ اقتضبی سي ٍ ًیبظ ثِگطفتِ ٍ یب ا

زاًطدَیبى هی زاًستٌس، لصا ثسیبضی اظ اسبتیس ٍخَز چٌیي زض 

ضفتبضّبیی ضا اظ سَی زاًطدَیبى هبًغ خسی ثطای آهَظش ًوی 

زضغس زاًطدَیبى ضفتبضّبی  3/51زاًستٌس. زض حبلی کِ 

ل کٌٌسُ هی تزض هحیظ آهَظضی ضا ّویطِ هر ًبهحتطهبًِ

 زاًستٌس.

زضغس اظ اسبتیس، ثِ ضفتبض  4زض پژٍّص حبضط، تٌْب 

اضبضُ  "ثِ استبز یاحتطاه یث بیزست اًساذتي "ًبهحتطهبًِ 

زضغس زاًطدَیبى اظْبض زاضتٌس کِ  68کطزًس زض حبلی کِ 

چٌیي ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ ای اظ سَی اسبتیس ضا زض یک سبل 

اًس. ثِ ًظط هی ضسس ایي یبفتِ هی تَاًس ًبضی اذیط هطبّسُ کطزُ

اظ اذتالف سٌی استبز ٍ زاًطدَ ٍ یب تفبٍت ّبی فطٌّگی 

ثبضس. زاًطدَیبى ثِ لحبػ سٌی حسبس ٍ ًبپرتِ هی ثبضٌس ٍ 

چِ ثسب، ثسیبضی اظ ضفتبضّبی استبز ضا تَّیي ثِ ذَز تلقی 

ي ًوبیٌس، زض حبلی کِ استبز ثِ لحبػ اقتضبی سٌی ٍ هؼلوی چٌی

 ًگطش هٌفی ضا ًساضتِ ثبضس. 
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کطزى کالس ثسٍى اعالع،  لغَ"( Clarkزض هغبلؼِ کالضک )

سطز ثَزى،  ،ثحث هحسٍز کطزىآهبزُ ًجَزى استبز ثطای کالس، 

طیغ، س ستسضیکطزى زاًطدَّب،  سطظًصکَچک ضوطزى ٍ 

ثِ ػٌَاى ضفتبضّبی  "ػسم زستطسی ثِ استبز زض ذبضج اظ کالس

ی حبضط، (. زض هغبلؼ12ِاست) ُضس گعاضش ًبهحتطهبًِ

 طیسرت گ ،آهسى ثِ کالس طیز، ثَزى هغطٍضی، شٌّ یبثیاضظض"

زستطس ًجَزى زض ذبضج  زضٍ  کالس ضا تطک کطزى ظٍز، ثَزى

اظ  هْن تطیي ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ ای است کِ  "اظ کالس

زاًطدَیبى ثِ اسبتیس ًسجت زازُ اًس. یبفتِ ّب، هؤیس زیسگبُ 

(. ثِ ػجبضتی 12ّبی زاذلی ٍ ذبضخی هی ثبضس)هطتطک هغبلؼِ

ثِ ًظط هی ضسس، اًتظبضات زاًطدَیبى اظ استبز  زض خَاهغ 

هرتلف، ٍخَُ هطتطک زاضز، اگطچِ تفبٍت ّبی فطٌّگی ضا 

ًوی تَاى ًبزیسُ گطفت. زض ثطضسی حبضط هْن تطیي ًگطاًی ٍ 

استبز اظ زاًطدَ  "چگًَگی اضظضیبثی"یب زغسغِ زاًطدَیبى 

ثِ ػٌَاى هْن تطیي  "اضظضیبثی شٌّی"است ثِ عَضی کِ ثَزُ 

 ضفتبض ًبهحتطهبًِ استبز شکط ضس.

ٍ اثطات ضٍاًی ٍ  ًبهحتطهبًِآگبّی زض ثبضُ ضفتبضّبی 

سبظی فطٌّگٍ  ،(16اختوبػی آى ًیبظ ثِ هغبلؼبت ثیطتطی زاضز)

ثطای کبّص ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ زض هحیظ ّبی آکبزهیک ثبیس 

ضز تَخِ قطاض گیطز ظیطا، ایي گًَِ ضٍاثظ ثِ غَضت خسی هَ

ًبسبلن ّستٌس کِ هی تَاًٌس ثطای هحیظ آهَظضی هضط 

( ٍ اظ آًدبیی کِ ضطٍع ضکل گیطی ایي ضفتبضّب هی 17ثبضٌس)

تَاًس اظ هحیظ ّبی آهَظضی ثبضس لصا ضٍیکطزّبیی کِ هٌدط ثِ 

پیطگیطی اظ چٌیي ضفتبضّبیی زض زاًطدَیبى  گطزز اظ اّویت 

 (.19طذَضزاض است)ذبغی ث

زض هدوَع یبفتِ ّب ًطبى زاز فطاٍاًی ٍ ضست ضفتبضّبی 

ًبهحتطهبًِ ٍ تْسیس آهیع زض هحیظ ّبی آهَظضی، اظ زیسگبُ 

زاًطدَیبى ٍ اسبتیس زاًطگبُ ػلَم پعضکی گلستبى ثِ ػٌَاى 

ضفتبضّبی یک هؼضل خسی ًوی ثبضس. ثب تَخِ ثِ ایٌکِ 

هی تَاًس ثِ حس کن ّن حتی، زض  ٍ تْسیس کٌٌسُ ًبهحتطهبًِ

عَض هحسَس ثط هحیظ آهَظضی اثط گصاضز ضٌبذت ایٌگًَِ 

ثیٌطی ضا فطاّن هی ًوبیس تب  ضطٍضی است ظیطا ضفتبضّب

ضاّکبضّبیی ضا ِث هٌظَض ایدبز هحیظ ّبی یبزگیطی ٍ یبززّی 

تَغیِ هی ضَز زض هغبلؼبت ثؼسی، ػَاهلی  اتربش گطزز. سبلن

فتبضّبی ًبهحتطهبًِ هی ضَز،  کِ هٌدط ثِ ثطٍظ ٍ یب کبّص ض

ثکبضگیطی هساذالتی ثطای کبّص ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ 

زاًطدَیبى ٍ ضیَُ ّبی هقبثلِ ای زاًطدَ ٍ استبز زض ثطذَضز 

 ثب ضفتبضّبی ًبهحتطهبًِ، هَضز پژٍّص قطاض گیطز.

 

  سپاسگشاری
هؼٌَی ٍ هبزی هطکع هغبلؼبت ٍ ایي پژٍّص ثب حوبیت 

تَسؼِ آهَظش پعضکی ٍ هؼبًٍت  تحقیقبت ٍ فٌبٍضی زاًطگبُ 

ػلَم پعضکی گلستبى اًدبم ضسُ است. اظ زاًطدَیبى ٍ 

اسبتیسی کِ زض ایي هغبلؼِ هطبضکت ًوَزًس قسضزاًی هی ضَز.
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