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 يوه گروهيبه ش معنا درماني ياثربخش

 بركاهش افسردگي بيماران سرطاني
 3 خٛاٜ ياحٕذ يعّٔحٕذ، 2يطاِٝ سفبٞ، 1*ييذخت سضبيآرسٔ

 چکيدُ

 يٕبساٖ ػشعب٘يث يثش وبٞؾ افؼشدٌ يٜٛ ٌشٚٞيثٝ ؿ يدسٔب٘ٔعٙب ياثشثخـپظٚٞؾ  ٗيا ٞذف

ػشعبٖ ٚ ثذٖٚ  يق لغعيشعبٖ ثب تـخٕبساٖ ٔجتال ثٝ ػيٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد پظٚٞؾ ث .ثبؿذئؿٟش ؿيشاص 

ٚ دسٔبٍ٘ربٜ   يٕبسػرتبٖ ٕ٘ربص  يوٙٙذٜ ثٝ ثخؾ ػرشعبٖ ث ٔضٔٗ ٔشاخعٝ يٕبسيٚ ث يٙٝ سٚا٘پضؿىيـيپ

 ي٘فش 15 يٞبدس ٌشٜٚ ػبَ، 40-20 ي٘فش اص آٟ٘ب دس ٔحذٚدٜ ػٙ 30تعذاد  وٝ ٘ذشاص ثٛديؿ ئغٟش

       ثررب عررش   يـررياص ٘رٛ   آصٔب سٚؽ پررظٚٞؾ  .٘ذؿررذٗ يٍضيخررب يعررٛس تلربدف ؾ ٚ وٙتررشَ ثررٝيآصٔرب 

ٌ   كيٞب اص عشدادٜ .ثٛدوٙتشَ آصٖٔٛ، ثب ٌشٜٚ پغ -آصٖٔٛپيؾ  يآٚسثره خٕر    يپشػـرٙبٔٝ افؼرشد

ثبس دس ٞفتٝ ثرٝ ٌرشٜٚ آصٔربيؾ آٔرٛصؽ      2 يامٝيدل 120خّؼٝ  10عي  يدسٔب٘خّؼبت ٔعٙب. ٘ذؿذ

ٛ  ٘ـربٖ   يُ آٔربس ير ٝ ٚ تحّيح حبكُ اص  تدضيدادٜ ؿذ. ٘تب ثرش وربٞؾ    يدسٔرب٘ صؽ ٔعٙبداد ورٝ آٔر

وٝ ٔعٙبدسٔرب٘ي ثرٝ    ك ٘ـبٖ داديٍش تحميد يٞببفتٝيداسد.  يش ٔعٙبداسيٕبساٖ ػشعبٖ تبثيث يافؼشدٌ

ثيٕربساٖ داسد.   ٗير ا تبثيش ٔعٙبداسي ثش وبٞؾ ٔيرضاٖ افؼرشدٌي   ضي٘ پيٍيشئشحّٝ دس  ؿيٜٛ ٌشٚٞي

ٔـربٞذٜ   يت آ٘بٖ تفبٚت ٔعٙربداس ثيٗ ٔيضاٖ افؼشدٌي ثيٕبساٖ ٔجتال ثٝ ػشعبٖ ثب تٛخٝ ثٝ تحليال

 .ذيٍ٘شد

 .، ػشعبٖي،  افؼشدٌئعٙب دسٔب٘ کليدي: ّايٍاشُ
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  بركاهش افسردگي بيماران سرطاني يوه گروهيبه ش معنا درماني ياثربخش

 هقدهِ

ٌ  يشا ثٝ ؿذت سٚ ثرٝ افرضا  ياػت وٝ اخ يٗ اختالَ سٚا٘يتش حيسا يافؼشدٌ سا  يؾ اػرت. افؼرشد

ؿذيذ، ٞبي ثبسصي ٕٞچٖٛ احؼبع غٍٕيٙي  داساي عاليٓ ٚ ٘ـب٘ٝٚ  ٘بٔٙذ يض ٔي٘ يسٚا٘ يػشٔبخٛسدٌ

     عاللٍي ٚ عرذْ ِرزت ثرشدٖ اص فعبِيتٟربي تفشيحري، وربٞؾ ا٘رشطي يرب          حٛكٍّي، ثي علجب٘يت ٚ ثي

خٛاثي، وبٞؾ لٛاي رٞٙري، وربٞؾ ٔيرُ خٙؼري، احؼربع      اؿتٟبيي، وبٞؾ ٚصٖ، ثي لشاسي، ثيثي

 هير اثتال ثٝ . ثبؿذئ اسصؿي ٚ ٌٙبٜ، احؼبع ٘ٛٔيذي، فىش خٛدوـي ٚعاليٓ ٚ دسدٞبي خؼٕب٘ي ثي

وٝ فرشد دس   ؿٛد يثبعث ٔ ٕشيػشعبٖ ٚ آِضا بثت،يد ،يػىتٝ ٔغض ،يلّج يٕبسيث ب٘ٙذٔضٔٗ، ٔ يٕبسيث

 ٝير سٚح ،يٕربس يثعرذ اص ثرشٚص ث  وٝ  دٞذ ي٘ـبٖ ٔ ٞب يثشسػ .شديلشاس ثٍ يافؼشدٌ يثشا يـتشيخغش ث

ٝ   يثٝ ص٘ذٌ ذيٚ أ فتٝشٌلشاس  شيتحت تأث بسيثؼ ٕبساٖيث ٟ   دس آٟ٘رب ثر  ذاير پ وربٞؾ  يعرٛس لبثرُ ترٛخ

ٚ دػرتٛسات   ٜدا٘ـبٖ ٘ذ يوبف خٝآٟ٘ب ٘ؼجت ثٝ دسٔبٖ خٛد تٛتب  ؿٛد يعبُٔ ثبعث ٔ ٗي. ٕٞوٙذ ئ

ٖ يث ٗير ا ؛ش٘ذيٍ٘ يپضؿىبٖ سا چٙذاٖ خذ  مرت يٚ دس حم ٜدشىر ٘ يبدير ترالؽ ص  يثٟجرٛد  يثرشا  ٕربسا

ٝ  عبُٔ دٚٔيٗ ػشعبٖ،. وٙٙذ يخٛد سا ثذتش ٔ يػالٔت تيوبس ٚضع ٗيخٛدؿبٖ ثب ا  ٔرشي ي ثشخؼرت

اػرت   يايٕبسيب چٍَٙبس ثيعبٖ . ػشٔيشٞبػت ٚ ٔشي پٙدٓ يه ٔؼَٛٚ ٚ يبفتٝ تٛػعٝ وـٛسٞبي دس

 يٞرب ٚ ثبفرت  ٜذش ؿر ير ٓ ٚ تىثيتمؼ يعبدشيعٛس غٓ ثٝيه تٛٔٛس ثذخيثذٖ دس  يٞبوٝ دس آٖ ػَّٛ

َ  يتمؼر  يعربد  ياص ػبص ٚ وبسٞرب  يػشعب٘ يٞبوٙٙذ. ػَّٛيػبِٓ سا ٘بثٛد ٔ     ٞرب خرذا   ٓ ٚ سؿرذ ػرّٛ

 يشٚ٘ر يب عٛأرُ ث ير  يىياحتٕبَ داسد عٛأُ ط٘ت يِٚ ؛ذٜ ٘بٔـخق اػتيٗ پذيك ايافتٙذ. عّت دلئ

ؿٛد ورٝ  يٓ ٔيثذخ يصا ٔٛثش ثبؿذ. ػشعبٖ ؿبُٔ ٕٞٝ ا٘ٛا  تٛٔٛسٞبشٚع ٚ ٔٛاد ػشعبٖيٕٞچٖٛ ٚ

ٛ  يؿٙبػٙذ. احتٕبَ ثشٚص ػشعبٖ دس ػٙيـتش ثب ٘بْ ٘ئٛپالػٓ ٔيآٟ٘ب سا ث يدس پضؿى د ٗ ٔختّر  ٚخر

، ثش عجك ٌضاسؽ ٞب اػتٔشي %13. ػشعبٖ ثبعث ؿٛديبد ٔيؾ ػٗ صيثب افضا آٖاحتٕبَ  يِٚ ؛داسد

ٝ     ير ّئ 6/7 ،2007دس ػربَ  ، ىبيا٘دٕٗ ثٟذاؿت آٔش ػربصٔبٖ  ا٘ذ)ٖٛ ٘فرش ثرش اثرش ػرشعبٖ دسٌزؿرت

ٌ يظٜ ا٘ؼبٖ ٘يػشعبٖ تٟٙب ٚ. (2008 1،يثٟذاؿت خٟب٘ ِٛ  يؼت ٚ ٕٞٝ خرب٘ٛساٖ ٚ  ض ير ٘ يبٞربٖ پشػرّ

ٗ  دس ا٘دربْ ؿرذٜ   ٞبيپظٚٞؾ ثٝ تٛخٝ ثبٗ اػت ثٝ ػشعبٖ دچبس ؿٛ٘ذ. ٕٔى ٝ  اير  اعالعربت  ٚ صٔيٙر

ٝ  عاليٓ ثٟجٛد تٛا٘ذ ػجتٔي ثيٕبسي ايٗ دس ؿٙبختيسٚاٖ ٔذاخالت ؿذٜ، ٌشدآٚسي ٝ  يثب٘ٛير  ٚاثؼرت

ٖ  تٍٙبتٍٙي يساثغٝ عشفي اص ثبؿذ. افشاد صيؼتي ٞبيدسٔبٖ ثٝ وٕه حتي ٚ ثيٕبسي ثٝ  حربتت  ٔيرب

 اػرتشع  ثرب  ا٘ؼربٖ،  ص٘ذٌي دس تغييشي ٞشٌٛ٘ٝ ايٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب. داسد ٚ ػشعبٖ ٚخٛد ؿٙبختيٚاٖس

ٝ  اص. داسد خٛد ثٝ ٔٙحلش ٞبياػتشع ٘يض تـخيق ػشعبٖ اػت، ٕٞشاٜ  تـرخيق  پيبٔرذٞبي  خّٕر

 حؼربدت،  ٔعٙربيي، ثي پٛچي، تٟٙبيي، احؼبع افؼشدٌي، خـٓ، ثشٚص علجب٘يت، تٛا٘ذٔي ثيٕبسي ايٗ

ٝ  اػرت  آٖ اص حربوي  ؿرٛاٞذ  . ثعضي(1374آٟ٘ب ثبؿذ)خؼشٚي، ٕٞب٘ٙذ ٚ تٛصيويٙٝ  دس اػرتشع  ور

                                                 
1 World Health Organization 
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 ا٘رٛا   اص ثعضي ثشٚص وٝ دٞذٔي ٘ـبٖ ٞبثشسػي اص تعذادي ٘تبيح. داسد ٘مؾ ػشعبٖ پيـشفت ٚ ؿشٚ 

 ٔررشتجظ ؿررذٜ، ٚاسد آٟ٘ررب ثررٝ وررٝ اػتشػرري ٔيررضاٖ ثررب ثضسٌؼرربتٖ ٚ وٛدورربٖ ٞررب دسػررشعبٖ

. اػت ؿذٜ ثشآٚسد% 40 تب 30 ػشعب٘ي ثيٕبساٖ دس سٚا٘ي اختالتت ثشٚص احتٕبَ (.1،1985٘ياػت)ثال

 دس اياِعبدٜفٛق اضغشاة ٚ ٍ٘شا٘ي اص ػشعبٖ ثٝ ٔجتال ثيٕبساٖ اص  %80، ؿذٜ ا٘دبْ ثشاػبع تحميمبت

ٝ  سا عٛاسم ايٗ تٛأٖي دسٔب٘ي، سٚاٖ عشيك اص. ثش٘ذٔي س٘ح خٛد ٔعبِدبت ياِٚيٝ ٔشاحُ ُ  ثر  حرذال

 اص يىي افؼشدٌي. (2،1993وشد)اػپيٍُ تمٛيت ٘يض سا ٚي ثذٖ ايٕٙي ٘ظبْ ثيٕبس ثٝ وٕه ثب ٚ ب٘ذسػ

، سفتبس ٚ ػالٔت خؼٕب٘ي فرشد  اػت وٝ ثش احؼبػبت، افىبس حبِتي اػت. سٚا٘ي ثٙيبدي ٞبي٘بثؼبٔب٘ي

ٛ٘  دػربص يغؾ سا دٌشٌٖٛ ٔيٚ چٍٍٛ٘ي ادسان اٚ اص خٛد ٚ ٔحتأثيش طسفي ٌزاؿتٝ  ي ترب  . ايرٗ دٌشٌر

؛ 3)وبپالٖ ٚ ػربدٚن وٙرذ ، احؼبع دسٔب٘ذٌي ٔري شأٛ٘ؾاي اػت وٝ ٚي دس وٙتشَ خٛد ٚ پيا٘ذاصٜ

ٝ ثيٕربسي  ثر س اػت وٝ افؼشدٌي دس افشاد دچبس ثش ايٗ ثبٚ (1965)4(. فشا٘ى1375ُ،تشخٕٝ پٛسافىبسي

 (.1372ؿٛد)تشخٕٝ ػي ،ؿبٖ، ٕ٘بيبٖ ٔيب٘يخؼٕي ا٘ذٚٞي اػت وٝ دس ٚاوٙؾ ثٝ ؿشايظ خؼٕ

     دسٔررب٘ي اػررت وررٝ اػرربع ٘ررٛعي اص سٚاٖ دسٔررب٘ئعٙب ؿررٙبختي،سٚاٖ ٔررذاخالت دس ساػررتبي

 اعضرب  آٖ دس وٝ اػت ٚالعي د٘يبيص ا وٛچىي د٘يبي ثيٙذ. دس عُٕتمالي ٔعٙٛي ٔي آصسدٌي سا سٚاٖ

 ايرٗ سٚؽ . ذوٙٙر ٔري  ؿشوت داس٘ذ، ٔـتشن ٚخٛدي عاليك ايٙىٝ عٙٛاٖ ثٝ خٛدؿبٖ وـ  ٞذف ثب

ٝ  ٘ؼرجت  ديرذ  ٌؼرتشؽ  حميمي، خٛد ثب ثٛدٖ تٛا٘بيي وؼت ثشاي وٝ اػت خٛداوتـبفي ػفش يه   ثر

. پزيشدكٛست ٔي دٞذٔي ٔعٙي آيٙذٜ ٚ فعّي ص٘ذٌي ثٝ وٝ آ٘چٝ ػبصيسٚؿٗ ٚ اعشاف د٘يبي ٚ خٛد

 ,ثبؿرٙذ  ثبٞٓ ص٘ذٌي ٔعٙبداس ٞبيساٜ دس تٛا٘ٙذٔي عٕيمي عٛسثٝ وٙٙذٔي احؼبع افشاد ٌشٜٚ، ايٗ دس

ٓ   ٞربي  دسٔب٘ي ٘مبيق ٔشثٛط ثٝ پبيٝبٔعٙ      ثيٕربس ٘ؼرجت ثرٝ خٟربٖ سا ٕ٘بيربٖ      ا٘رذاص  غيشٔتعربسف چـر

ثبؿرذ.  خٛدؿبٖ ٔي فشد ٝثشاي وـ  ٔعٙبي ٔٙحلشث اٖدسٔب٘ي تٛا٘ب ػبختٗ ثيٕبسٔعٙب ٞذف ػبصد. ٔي

ٝ دس ؿىؼتٗ چش ٚ ٞبي ثيٕبس سا تشػيٓ وٙذاديوٛؿذ تب حذٚد اختيبسٞب ٚ آصٔعٙبدسٔب٘ي ٔي ٞربي  خر

ٝ وٛؿٙذ ٚ دسٔبٍ٘ش ٔعتمذ ثٝ ٔعٙبدسٔب٘ي ٔي ٔـبٚس (. 2000آصسدٌي ٔؤثش اػت)ٚاً٘, سٚاٖ ٔعيٛة   ور

ٚ ٔٙظرٛسي ورٝ    دس ص٘ذٌي خٛد ٞذف ٚ ٔٙظرٛسي سا خؼرتدٛ وٙرذ, ٞرذف      تبوٕه ؿٛد  ثٝ ٔشاخ  

 ثبؿذ. ب داؿتٝ ثشاي اٚ ٔعٙٚ ٔتٙبػت ٚخٛد ٚ ٞؼتي ٚي ثٛدٜ 

شي عبِي ثشاي وربس ٌشٚٞري   ٚخٛدي اػت وٝ صٔيٙٝ فّؼفي ٚ ٘ظٔعٙبدسٔب٘ي سٚؿي اص سٚيىشد 

 .آٚسدفشاٞٓ ٔي

                                                 
1 Blaney 

2 Spiegl 

3 Kaplan & Sadock 

4 Frankl 
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  بركاهش افسردگي بيماران سرطاني يوه گروهيبه ش معنا درماني ياثربخش

ٝ  اػت فّؼفي سٚيىشدي ٚخٛدي، دسٔب٘يسٚاٖ ٖ  ثرب  ور ٗ د. داس وربس  ٚ ػرش  اٚ د٘يربي  ٚ ا٘ؼرب  اير

ٝ ، ٘بأيرذي  ٚ أيرذ  ٔرشي،  ٚ ص٘رذٌي  ٔب٘ٙذ ٔفبٞيٓ اص تعذادي ثٝ ٘ؼجت ٍ٘شؽ ٘ٛعي سٚيىشد  ٚ ساثغر

َ  ٚ آٌبٞي آصادا٘ٝ، ٌضيٙؾ ٘جٛدٖ، ٚ ثٛدٖ ٔٙضٚي ٖ  ٔؼرٛٚ ٝ  ٘ؼرجت  ؿرذ  تعربِي  ديٍرشاٖ،  ٚ خرٛد  ثر

ٗ  اص. ثبؿرذ ، ٔري سٚثشٚػرت  ٘ضديه ٔشي ثب وٝ ص٘ذٌي اص ايدٚسٜ دس ٔعٙب خؼتدٛي ٚ خٛيـتٗ  سٚاير

 ٘ظرش  اص. (1،2004ثشيتجبستوشد) اػتفبدٜ ٔذاخّٝ اٞذاف پيـجشد ثشاي آٖ اص ٚض ، ثٟتشيٗ ثٝ تٛأٖي

 ٚ آدٔري  لرذست  يحرٛصٜ  اص خبسج وٝ اػت چيضي ٚ ص٘ذٌي اص لؼٕتي ٔشي ٔب٘ٙذ ػش٘ٛؿت، فشا٘ىُ

ٝ  ،وٙرذ ٕ٘ي ٔعٙبثي سا ص٘ذٌي يچٟشٜ ٔشي ٔعٙبدسٔب٘ي، ٍ٘بٜ اص .اٚػت ٔؼِٛٚيت ٖ  ٔرٛلتي  ثّىر  ثرٛد

 ثشاثرش  دس تب اػت ا٘ؼبٖ آصاد. وٙذٔي يبدآٚسي اٚ ثٝ سا آدٔي ٔؼِٛٚيت ٚ ػبصدٔي پشٔعٙب سا آٖ ص٘ذٌي

 تٛإ٘ٙرذي  اص وٙرذ،  ػشثّٙذي اتخبر ثب سا ؿىٕٛٞٙذي ٚ ٔٙبػت ٔٛض  ٘ذٌي،ص تٛإ٘ٙذي ٚ ػش٘ٛؿت

ْ  اص تِٛرذؽ  ثعرذ  فضبي ثيىشاٖ دس ٚ ثٍزاسد فشاتش سا پب اختٕبعي ٚ ؿٙبختيسٚاٖ ؿٙبختي،صيؼت  لرذ

ا٘ؼبٖ ٚلتي ثب  وٝ ثش ايٗ ثبٚس اػتدسٔب٘ي فشا٘ىُ ي ٘ظشي پظٚٞؾ ٔعٙيپبيٝ .(1965فشا٘ىُ,ثٍزاسد)

ترشيٗ ٚ  ثرٝ عربِي   تبيٗ فشكت سا يبفتٝ ، ا٘بپزيش سٚثشٚػتٞبي دسٔبٖپزيش ٔب٘ٙذ ثيٕبسيٚضعي تغييش٘ب

خرٛيي، ٔعٙربي ص٘رذٌي،    ٞبي ثٙيبديٗ ايرٗ ٘ظشيرٝ ٔعٙري   تشيٗ ٔعٙبي ص٘ذٌي دػت يبثذ. ٔفْٟٛطسف

خرذآٌبٜ اػرت. اٍِرٛي    ، ٔعٙبي ٔشي ٚ حضٛس خذا دس ٘بآصادي ٚ ٔؼئِٛيت، ٔعٙبي عـك، ٔعٙبي س٘ح

دس ثشاثش ثيٕبسي ورٝ   ،ا٘ذبساٖ ػشعب٘ي وٝ دچبس افؼشدٌي ؿذٜي ثشخٛسد ثب آٖ دس ثيٕيٜٛثيٕبسي ٚ ؿ

. (2000، 2، ِيرٙ  ٚ د٘ري  ٌي دچبس ٘ـذٜ يب آٖ سا ٟٔبس وشدٜ، ثؼيبس ٘بٕٞب٘ٙرذ اػرت)وشٚ٘ه  ثٝ افؼشد

ٝ  ،ؿرذ  ىٝ پيـتش ٘يرض رورش   دسٚال  ٔعٙبدسٔب٘ي چٙب٘ ٖ  ؿربخ  دسٔرب٘ي ٚخرٛدي   اي ٔدرضا دس ٔىترت سٚا

ٚخرٛد سا تحرت    ٚ ٔعٙربي   ؿذٜآٖ خٟت وٝ ثش سٚ  ا٘ؼبٖ يب ثعذ ٔعٙٛي اٚ ٔتٕشوض  اص  ؛ٌشاػتٖا٘ؼب

 يٌشٜٚ دسٔرب٘  ياثشثخـ (.2000وٙذ)ٚاً٘,ٔي خؼتدٛي ا٘ؼبٖ ثشاي چيضي ثٙبْ ٔعٙب ثشسػي  ٖعٙٛا

ادٜ ٙٝ  ٘ـبٖ ديبٖ ثٝ ػشعبٖ ػئجتال يذ ثٝ ص٘ذٌيضاٖ أيؾ ٔيثش افضا يدسٔب٘ذيىشد أيثش سٚ ئجتٙ

، ؿرعب   (1387)يدربس يٕربساٖ داسد. ث يٗ ثير ذ دس اير ؾ أيثرش افرضا   ييػضاٝش ثيٜٛ تبثيٗ ؿياػت وٝ ا

ثب عٙرٛاٖ   يض دس پظٚٞـي( 1387٘)ي(، ٔحج1388)بٖ ٚ ٕٞىبساٖيٙي(، حؼ1389)ٚ ٕٞىبساٖ يوبظٕ

ٖ   يدس وبٞؾ افؼشدٌ يدسٔب٘ٚ ٔعٙب يدسٔب٘ش داسٚيتبث ٝ در يٗ ٘تير ، ثرٝ ا ص٘بٖ ٔجتال ثٝ ػرشعبٖ پؼرتب

ٌ  يسا دس ٕ٘رشٜ  يوبٞؾ ٔعٙربداس  يت دسٔب٘يذ٘ذ وٝ ٔعٙٛيسػ  دربد ورشد.  يٌرشٜٚ ٔذاخّرٝ ا   يافؼرشد

 يبفتٙذ وٝ ٔعٙبدسٔب٘يدٝ دػت يٗ ٘تيك خٛد ثٝ ايدس تحم( 1388راوش) ييثٙبٚ  يآثبد يؿف ،يٌشفٕ

ٗ يت دس سٚاثرظ ثر  يحؼبػ ،يبت خؼٕب٘ياص خّٕٝ ؿىب يػجت وبٞؾ اختالتت سٚا٘ يٜٛ ٌشٚٞيثٝ ؿ

دس ( 1997ػربٖ ٚ ٕٞىربساٖ)   يو ؿذٜ اػت. يٚ تشع ٔشض يپشخبؿٍش ،اضغشاة ،يافؼشدٌ ،يفشد

                                                 
1 Brieitbart 

2 Kroencke & Lynch & Denney 
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ٍ٘ش ثرش افرضايؾ عرَٛ عٕرش ثيٕربساٖ ٔجرتال ثرٝ        ٞؼتي -تبثيش ؿٙبخت دسٔبٍ٘شي»پظٚٞـي ثب عٙٛاٖ 

ؾ عرَٛ عٕرش   يٍ٘ش ثش افرضا يٞؼت يؿٙبخت ياٌشچٝ ٌشٜٚ دسٔبٍ٘شوٝ دٝ ٌشفتٙذ ي٘ت« ػشعبٖ ػيٙٝ

وب٘رً   ؿٛد.يذ ٚال  ٔيبس ٔفيآٟ٘ب ثؼ يؿٙبختسٚاٖ يسٔب٘ذٌ، أب دس وبٞؾ دؼتي٘ ٕبساٖ ٔٛثشيٗ ثيا

ٌ  يثخـؾ ٔعٙبيوبٞؾ س٘ح ٚ افضا يثش سٚ يض ٘ـبٖ داد وٝ ٔعٙبدسٔب٘ي( 2004٘)ًٛ٘يو دس  يثٝ ص٘رذ

 ايرٗ ؿريٜٛ دس وربٞؾ    ياثشثخـر  يك ثشسػر ير ٗ تحمير ٞذف ا .اثشثخؾ اػت يٗ ٘ٛخٛا٘بٖ ػشعب٘يث

ٜ  ؿرشوت  ٚ ٔعٙبدسٔب٘ي وٝ آ٘دبيي اص. ػشعبٖ اػت  ثٝٔجتال افؼشدٌي ثيٕبساٖ  ايدربد  ثرشاي  دس ٌرشٚ

ٔـرىالت صيربدي دس خلرٛف أيرذ ثرٝ       ٚ اػت ٔٛثش افشاد دس تٟٙبيي اص خٌّٛيشي ٚ ٕٞذسدي حغ

 دسكرذد  پظٚٞـٍش ،ؿٛدثيٕبساٖ خبف ديذٜ ٔي ٗيدس ا ٚ وبٞؾ افؼشدٌي ص٘ذٌي ٚ ػالٔت عٕٛٔي

ٖ يٗ ثير عالئرٓ افؼرشدٌي ا   وربٞؾ  دس سا آٟ٘رب  تبثيش سٚؽ يٗا ٞبيتىٙيه ثشدٖ وبسثٝ اػت ثب  ،ٕربسا

ؼشدٌي ثيٕبساٖ ػشعب٘ي تبثيش ٔعٙبدسٔب٘ي ثٝ ؿيٜٛ ٌشٚٞي ثش وبٞؾ اف ،ثشسػي ٕ٘بيذ ش سايبت صيفشض

ٌ ضاٖ يوبٞؾ ٔثش  يشيٍيدسٔشحّٝ پ ٔعٙبدسٔب٘ي ثٝ ؿيٜٛ ٌشٚٞي. داسي داسدٔعٙي ٕربساٖ  يث يافؼرشد

 داسد. داسش ٔعٙبيتبث ٔجتال ثٝ ػشعبٖ

 

 قيرٍش تحق

ك سا يٗ تحميا يثبؿذ ٚ خبٔعٝ آٔبسٔيٚ ٌٛاٜ  يـيثب دٚ ٌشٜٚ آصٔب يـيك اص ٘ٛ  آصٔبيٗ تحميا

ثرذٖٚ   ػرشعبٖ,  يق لغعر يػربَ ثرب تـرخ    40ترب   20 يٕبس ٔجتال ثٝ ػشعبٖ دس ٔحذٚدٜ ػٙيث 60

ٚ ٔغٟرشي   يٕبسػرتبٖ ٕ٘ربص  يث ئضٔٗ ٔشاخعٝ وٙٙذٜ ثٝ ثخؾ ػشعب٘ يٕبسيٚ ث يٙٝ سٚا٘پضؿىيـيپ

ٖ يپر  (1961)ثه يآصٖٔٛ افؼشدٌ ُ داد.يشاص تـىيؿٟش ؿ يٚاثؼتٝ ثٝ دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿى  ؾ آصٔرٛ

دفي ا٘تخربة ٌشديرذ ٚ دس دٚ ٌرشٜٚ    عٛس تلرب ٘فش ثٝ 30بٖ آٟ٘ب يػپغ اص ٔ ؛ذيدس ٔٛسد آٟ٘ب اخشا ٌشد

ك ياص سٚؽ تحم ٗ پظٚٞؾيدس ا. ػبدٜ لشاس ٌشفتٙذ ي٘فش ٌٛاٜ( ثٝ سٚؽ تلبدف 15٘فش آصٔبيؾ ٚ  15)

اػرتفبدٜ ؿرذٜ    يثرب ٌٕربسؽ تلربدف    ؾيآصٖٔٛ ثب ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ آصٔبآصٖٔٛ ٚ پغؾيعش  پ يتدشث

الت ا٘دبْ ؿرذ. ٌرشٜٚ   يٚ تحل ياختٕبع ،يعجمٝ افتلبد ،ػٗ ت،يٌشٜٚ اص ٘ظشخٙؼ يػبصٕٞتب اػت.

ٚ لجرُ اص   ٘ذبفت وشديثبس دس ٞفتٝ دس 2ٚ  يامٝيدل 120خّؼٝ  10سا عي  يآٔٛصؿ يثش٘بٔٝ، ؾيآصٔب

ٚ  ؿذآٟ٘ب اخشا  يدسثبسٜ يآصٔٛ٘ؾيؾ ٚ وٙتشَ، پيآصٔب يٞبدس ٔٛسد ٌشٜٚ يتدشث يٞباعٕبَ ٔذاخّٝ

سٚص اص  45پرغ اص ٔرذت    يشير ٍيٗ آصٔرٖٛ پ ي. ٕٞچٙر ذير ٌشدبٖ ٔذاخّٝ اخشا يض دس پبي٘ يپغ آصٔٛ٘

ُ ير ٝ ٚ تحّير ٔٛسد تدض يآٚسخٕ  ٞب ثعذ اصؾ ثٝ اخشا دس آٔذ ٚ دادٜيدس ٔٛسد ٌشٜٚ آصٔب يآصٖٔٛ لجّ

 لشاس ٌشفتٙذ.   يآٔبس
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  بركاهش افسردگي بيماران سرطاني يوه گروهيبه ش معنا درماني ياثربخش

 ّال دادُيِ ٍ تحليتجس

 ي ٌشٚٞي ثش وبٞؾ افؼشدٌي ثيٕبسأٖعٙبدسٔب٘ي ثٝ ؿيٜٛ شيتبث يكذد ثشسػك حبضش دسيتحم

 يٞرب ٝيفشضر  يثشسػر  يثرشا  يآٔبس يٞبُيٝ ٚ تحّيك تدضيٞب اص عشح دادٜي. ٘تباػت ػشعبٖ ٔجتال ثٝ

 ٌشدد.يش ٔـبٞذٜ ٔيذاَٚ صذ وٝ دس خيا٘دبْ ٌشدك يتحم

ؼرشدٌي ثيٕربساٖ ػرشعب٘ي تربثيش     ي ٌشٚٞي ثش وربٞؾ اف ٔعٙبدسٔب٘ي ثٝ ؿيٜٛ: فرضيِ اصلي

 داسي داسد.ٔعٙي
تٛخٝ ثرٝ عرذْ   ثب .ٝ اثتذا ؿشايظ ا٘دبْ تحّيُ وٛاسيب٘غ ثشسػي ؿذيٗ فشضيثٝ ٔٙظٛس تحّيُ ا

ٗ ير ح اي، ٘ترب ٔؼرتمُ اػرتفبدٜ ؿرذ   آصٖٔٛ دس دٚ ٌشٜٚ آصٔبيؾ ٚ ٌٛاٜ، اص آصٖٔٛ تري  پيؾ ٔعٙبداسي

 اسائٝ ؿذٜ اػت. (1َٚ)خذ دس يثشسػ

 

 آزهَى تي هستقل براي هقايسِ هتغير افسردگي در دٍ گرٍُ آزهايص ٍ کٌترل -1ل جدٍ
 سطح هعٌي داري درجِ آزادي t اًحراف استاًدارد هياًگيي تعداد گرٍُ هرحلِ

 پيؾ آصٖٔٛ
 99/2 07/34 15 آصٔبيؾ

24/1 28 NS 
 92/2 40/35 15 َوٙتش

 پغ آصٖٔٛ
 91/2 07/23 15 آصٔبيؾ

79/9 28 001/0 
 37/3 33/34 15 وٙتشَ

ٚ ٌرشٜٚ آصٔربيؾ ٚ عربدي تفربٚت     آصٖٔٛ ٔتغيش افؼشدٌي ثريٗ د ؿٛد وٝ دس پيؾٔالحظٝ ٔي

ثٙبثشايٗ فشضيٝ پرظٚٞؾ   داس ٚخٛد داسد.آصٖٔٛ ثيٗ دٚ ٌشٜٚ تفبٚت ٔعٙيداس ٘ذاسد. ِٚي دس پغٔعٙي

 .ؿٛدتبييذ ٔي

ٔ ثرش   يشيٍيدس ٔشحّٝ پٔعٙبدسٔب٘ي ثٝ ؿيٜٛ ٌشٚٞي  ،ٝ دْٚيفشضدس  ٌ ضاٖ ير وربٞؾ   يافؼرشد

ص آصٖٔٛ تحّيُ ٚاسيرب٘غ ثرب   ثشاي ثشسػي ايٗ فشضيٝ اوٝ داسد  ش ٔعٙبداسيتبث ٕبساٖ ٔجتال ثٝ ػشعبٖيث

 .ذٜ اػتاسائٝ ؿ (2). ٘تبيح حبكُ دس خذَٚٔىشس اػتفبدٜ ؿذ ٞبيٌيشيا٘ذاصٜ

 ،ّاي هکرر براي سٌجص افسردگيگيريآزهَى اًدازُ -2جدٍل 

 )گرٍُ آزهايص(افسردگي ريهتغ ّاي جفتيهقايسِ

 سطح هعٌي داري t اًحراف استاًدارد هياًگيي تعداد زٍج ّاي جفت ضدُ

 99/2 07/34 15 پيؾ آصٖٔٛ
87/13 001/0 

 91/2 07/23 15 پغ آصٖٔٛ

 99/2 07/34 15 پيؾ آصٖٔٛ
95/9 001/0 

 09/3 24 15 پيٍيشي

 91/2 07/23 15 پغ آصٖٔٛ
36/1 NS 

 09/3 24 15 پيٍيشي
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ثذيٗ  ؛دٌي ثعذ اص آٔٛصؽ وبٞؾ يبفتٝ اػتدٞذ وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔيضاٖ افؼش٘ـبٖ ٔي ثبت خذَٚ

ٔ . ي داؿرتٝ اػرت  يػرضا ٝٔعٙب وٝ آٔٛصؽ ٔعٙبدسٔب٘ي دس وبٞؾ ٔيضاٖ افؼشدٌي تبثيش ثر  شحّرٝ  ثريٗ 

   ِٚري ثريٗ ٔشحّرٝ     ،آصٖٔٛ ثب دٚ ٔشحّٝ ديٍش تفبٚت ٔعٙبداس دس ػرغ  يره ٞرضاسْ ٚخرٛد داسد    پيؾ

ٜٛ دس يٗ ؿر يش ٔذاٚٔت ايدٞٙذٜ تبثوٝ ٘ـبٖ ؿٛديٍيشي تفبٚت ٔعٙبداسي ٔـبٞذٜ ٕ٘يآصٖٔٛ ٚ پپغ

 ثبؿذ.ئ يشيٍئشحّٝ پ

 جيًتاي ييبحث ٍ تب

ٕربساٖ  يدس ث يٜٛ ٌشٚٞر يثٝ ؿر  ئعٙبدسٔب٘ يثخـاثشدس ثخؾ لجُ ٘ـبٍ٘ش  يُ آٔبسيح تحّي٘تب

مربت  يٚ ثرب تٛخرٝ ثرٝ تحم    يپرظٚٞؾ ثشسػر   يٞبٝيٗ لؼٕت اثتذا فشضئجتال ثٝ ػشعبٖ ثٛد وٝ دس ا

ي ٌشٚٞري ثرش   ٔعٙبدسٔب٘ي ثٝ ؿيٜٛ وٝ فشضيٝ اكّي. ش٘ذيٌيلشاس ٔ يشيٌدٝيٗ ٔٛسد ثحث ٚ ٘تيـيپ

ُ  يتر  آصٖٔٛ سٚؽ ثب ،اسدداسي دؼشدٌي ثيٕبساٖ ػشعب٘ي تبثيش ٔعٙيوبٞؾ اف ُ ير ٔرٛسد تحّ  ٔؼرتم

ٝ  حي٘ترب  ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. 1ح دس خذَٚيوٝ ٘تب لشاس ٌشفت  يك آصٔرٖٛ تر  ير اص عش دػرت آٔرذٜ  ثر

 داس ٚخٛد داسدؾ ٚ ٌٛاٜ تفبٚت ٔعٙييوٝ دس پغ آصٖٔٛ ثيٗ دٚ ٌشٜٚ آصٔباص آٖ اػت  يحبو ٔؼتمُ

ٖ يدس ث يخؼٕ يٞبيٍ٘شا٘ .ٌشدديذ ٔييك تبيٝ تحميٚ فشض ٝ  ٕبساٖ ٔجتال ثٝ ػرشعب ٕٞرشاٜ عرٛاسم   ثر

 ٚ داسٚ يدسٔرب٘ ، پشتٛيدسٔرب٘  يٕيؿر )يٕربس يٗ ثير وبس ٌشفتٝ ؿرذٜ دس ا ثٝ يٞباص دسٔبٖ ي٘بؿ يخب٘ج

 عّجرذ ورٝ ػرجت   يسا ٔ ييٞبظ ٚ ٟٔبستي، ؿشإٞضٔبٖ ي، التلبدي، اختٕبعي، ٔـىالت سٚا٘(يدسٔب٘

ٖ يٕبسيظ ثيٕبساٖ ثب ؿشايث ٗيا يػبصٌبس يدؿٛاس ػرشعبٖ   يٕربس يٌرشدد. دس ػشاػرش دٚسٜ ث  ئر  ؿرب

ٗ اثرش  يتش يؿب ي، خؼتٍيدسٔب٘يٕيخلٛف دس دٚسٜ ؿثٝ ؛ذيٚخٛد إٓٔىٗ اػت ثٝ يشات خؼٕييتغ

، احؼربع خرٛة   ت عّٕىرشد يٚضرع  يثرش سٚ  يبفت وٙٙذٜ آٖ اػت وٝ اثش ٔٙفيٕبساٖ دسيدس ث يخب٘ج

ٚ  افخررٓ يٞرربيٗ ثررب يبفتررٝايررٗ تجيرر ٌررزاسد.يٍررشاٖ ٔرريت اص خررٛد ٚ استجرربط ثررب ديب سضرربيررثررٛدٖ 

عٛس وّي ؿشايظ ٘بٔغّٛة ثيٕبساٖ ػشعب٘ي ثٝوٙٙذ وٝ عٙٛاٖ ٔي (1388)يٌشفٕٚ  (1387ٕٞىبساٖ)

افؼرشدٌي ٚ   ،وٝ ٘تيدٝ آٖ ايدبد ٔـىالت ٞيدب٘ي يؾ افؼشدٌيافضا ي ٚسػجت وبٞؾ ػغ  ػبصٌب

 يرٗ ٔعٙري ورٝ عجرك     ثرٝ ا  ٕٞؼرٛ اػرت.   ،ؿٛدوبٞؾ ثبصدٜ ٚ وبسايي دس ثيٕبساٖ ٔجتال ٔي اضغشاة،

 يٕبسيدس خلٛف ث يحبكُ اص آٌبٞ يسٚا٘ يٞبٕبساٖ، اػتشعيٗ ثيدس اٞبي ٘بٔجشدٜ ي پظٚٞؾيبفتٝ

بٖ ٚ يٙيحؼ .ؿٛديذٜ ٔيخٛد د يٕبسيشؽ ثئذت دس پز يا٘ىبس عٛت٘ اعال  ٚخٛد آٖ ٚ ٌبٞب خٛد ٚ

ٔ  يٜٛ ٌشٚٞر يثٝ ؿ ئعٙبدسٔب٘ يثخـثب عٙٛاٖ اثش يدس پظٚٞـ (1388)ٕٞىبساٖ ٌ  ير ثرش ا  يذ ثرٝ ص٘رذ

ٌ  ير ؾ أيٜٛ ثرش افرضا  يٗ ؿيبفت وٝ ايٗ ٟٔٓ دػت يثٝ ا يٕبساٖ ػشعب٘يث ٗ دػرتٝ اص  ير ا يذ ثرٝ ص٘رذ

ثرش ػرغ     يىشد ٔعٙبدسٔب٘يثب سٚ ئـبٚسٜ ٌشٚٞ ٗيٕٙٞچ داؿتٝ ثبؿذ. ييػضاٝتٛا٘ذ اثش ثيٕبساٖ ٔيث

ٚ  ياة ٚ فـبس سٚا٘ضاٖ اضغشيوبٞؾ ٔ ،ؾ ػغ  ػالٔت سٚاٖيػالٔت سٚاٖ ص٘بٖ ػبِٕٙذ ٔٛخت افضا

(. 1389٘رظاد، فشٚغربٖ،   ي)فخبس، ٘رٛاث ذٜ اػرت ير ٌشد ٗ ٌشٜٚيا يض وبٞؾ اختالَ دس وٙؾ اختٕبعي٘
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ٜٛ يثرٝ ؿر   ئعٙبدسٔرب٘  يثخـر اثش ي( دس پظٚٞـر 1388راورش)  ييثٙب ،ي  آثبديؿف ،يٗ ٌشفٕيٕٞچٙ

ٜٛ يثٝ ؿر  يب٘وٝ ٔعٙبدسٔ ٘ـبٖ داد٘ذص٘بٖ ٔجتال ثٝ ػشعبٖ  يثشوبٞؾ ٘ـبٍ٘بٖ ٔـىالت سٚا٘ يٌشٚٞ

 ،يٗ فرشد يت دس سٚاثرظ ثر  يحؼبػر  ،يبت خؼٕب٘ياص خّٕٝ ؿىب يػجت وبٞؾ اختالتت سٚا٘ يٌشٚٞ

ذ ثرش ٚخرٛد   ير ثرب تبو  يدسٔب٘ٗ ٔعٙبيثٙبثشا ؿذٜ اػت. يٚ تشع ٔشض يپشخبؿٍش ،اضغشاة ،يافؼشدٌ

ٞب تٕشورض  ش اص دػت سفتٝأيذي ثوٙذ تب ثٝ سغٓ ٘بثٝ ثيٕبساٖ وٕه ٔي ،يٕبسيٞذف دس دسد ٚ س٘ح ٚ ث

پرظٚٞؾ   يٝ وّر يذ فشضر يير لبع  ثش تأ يّيٞب دِٗييح ٚ تجي٘تب ثبؿٙذ. ثّىٝ دس خؼتدٛي ٔعٙب  ،٘ىٙٙذ

ؼرشدٌي ثيٕربساٖ ػرشعب٘ي    ي ٌشٚٞي ثش وبٞؾ افدٞذ ٔعٙبدسٔب٘ي ثٝ ؿيٜٛيحبضش اػت وٝ ٘ـبٖ ٔ

 داسي داسد.تبثيش ٔعٙي

وبٞؾ ٔيرضاٖ افؼرشدٌي    تذاْٚ ٔعٙبدسٔب٘ي ثٝ ؿيٜٛ ٌشٚٞي تبثيش ٔعٙبداسي دس ٝ دْٚيدس فشض

ٞربي  بفتٝ اص آصٖٔٛ تحّيُ ٚاسيب٘غ ثب ا٘رذاصٜ ٌيرشي  يثيٕبساٖ ٔجتال ثٝ ػشعبٖ داسد. ثشاي ثشسػي ايٗ 

ٝ يح ٘ـبٖ ٔي٘تب .ٜ اػتاسائٝ ؿذ 2َٚٔىشس اػتفبدٜ ؿذ وٝ دس  خذ آصٔرٖٛ   ؾيدس ٔشحّرٝ پر   دٞذ ور

. آٔرٛصؽ  ؼرشدٌي، ٔعٙربداس اػرت   آصٔرٛد٘ي اكرّي يعٙري اف   ثرشاي اثرشات دسٖٚ    ئمذاس دسخرٝ آصاد 

آصٔرٖٛ ثرب دٚ   ي داؿتٝ اػت ٚ ثيٗ ٔشحّرٝ پريؾ  يػضاٝٔعٙبدسٔب٘ي ثش وبٞؾ ٔيضاٖ افؼشدٌي تبثيش ث

آصٔرٖٛ ٚ پيٍيرشي تفربٚت ٔعٙربداسي     ِٚي ثريٗ ٔشحّرٝ پرغ    ؛ٔشحّٝ ديٍش تفبٚت ٔعٙبداس ٚخٛد داسد

ٗ ير ٍش پظٚٞـٍشاٖ دس ايمبت ديتحم ،بفتٝيٗ يذ اييدس تب ذ.يذ ٌشدييتب ضيٝ ٘يٗ فشضياوٝ  ٘ـذٔـبٞذٜ 

ٝ  ،ثبؿذيك حبضش ٔيثب تحم ييدٞٙذٜ ٕٞؼٛساػتب ٘ـبٖ  دس( 1388)يػرٛدا٘  ، پبؿرب، يغالٔر  چٙبٖ ور

ٕ يث يٚ ػالٔت عٕٛٔ يذ ثٝ ص٘ذٌيثش أ يٌشٚٞ يآٔٛصؽ ٔعٙبدسٔب٘ ياثشثخـ ٗ ير ثرٝ ا  يٕبساٖ تبتػر

 يٚ ػرالٔت عٕرٛٔ   يذ ثٝ ص٘ذٌيأ ؾيتٛا٘ذ ثبعث افضائ يبفتٙذ وٝ آٔٛصؽ ٔعٙبدسٔب٘يح دػت ي٘تب

   ثرب ٔغبِعرٝ اثشثخـري ٔعٙبدسٔرب٘ي ٚ ٚسصؽ ثرش      ض ير ٘( 2004ويرٛ ٚ ػرٛٞٛ)   ٌرشدد. يٕربساٖ ٔر  يث ٗيا

ثخـي ص٘ذٌي ٚ عضت ٘فغ ثش سٚي افرشاد ػربِٕٙذ ثريٗ ٌرشٜٚ     ٞبي ص٘ذٌي خٟت افضايؾ ٔعٙبفعبِيت

ح ي٘ترب  .وشد٘رذ ٔـربٞذٜ   يتفبٚت ٔعٙبداس ٌشٜٚ عضت ٘فغ ٚ ثخـي ص٘ذٌيوٙتشَ دس ٔعٙب آصٔبيؾ ٚ

ٖ  دس ٔعٙبدسٔرب٘ي  آٔرٛصؽ  اثشثخـري  دسٔٛسد (،2004)ويًٛ٘ وبً٘ كيتحم ٖ  ٘ٛخٛا٘رب ٝ  داد ٘ـرب  ور

 .اػت ٔٛثش ػشعب٘ي ٘ٛخٛا٘بٖ ثيٗ دس ص٘ذٌي ثٝ ثخـئعٙب افضايؾ ٚ س٘ح وبٞؾ سٚي ثش ٔعٙبدسٔب٘ي

ورٝ دس ثرذٖ خرٛد     ييٞرب يوبسآٔرذ ٞرب ٚ ٘ب ُ ضع يدِٕبساٖ ٔجتال ثٝ ػشعبٖ ثٝيثوٝ  سػذيثٝ ٘ظش ٔ

سا ؿرىُ دادٜ ٚ   يٙيي، عضت ٘فغ ٚ اعتٕبد ثٝ ٘فرغ پرب  وٙٙذيش افشاد خبٔعٝ احؼبع ٔي٘ؼجت ثٝ ػب

وٝ ثٝ عّت عرذْ عاللرٝ ثرٝ    وـب٘ذ يٍشاٖ ٔياص د يشيٟب سا ثٝ ػٕت وٙبسٌحمبست آ٘ يٞبٗ احؼبعيا

ػرذ اؿرشاف داؿرتٗ ثرٝ     سيثٝ ٘ظش ٔر  ؿٛ٘ذ،ئدس ٔمبثّٝ ثب ػشعبٖ  يص٘ذٌ يدچبس ٘بٞذفٕٙذ يص٘ذٌ

ٚ وٙتشَ ثش أرٛس سا    ييوٝ ثتٛا٘ذ احؼبع تٛا٘ب يٚ ٔذاخالت سٚا٘ـٙبخت يدسٔب٘ٔب٘ٙذ ٔعٙب ييٞبٟٔبست

ٞب اص خبٔعرٝ ٘رٝ وٕترش ثّىرٝ     وٝ ثتٛا٘ٙذ خٛد سا دس آٖ ٟٔبست ياثشٌشدا٘ذ، ثٝ ٌٛ٘ٝ يثٝ آٟ٘ب تب حذٚد
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 45 (33-44)صص1331ّفتن/بْارضٌاختي/سال دٍم/ضوارُ ّاي رٍاىّا ٍ هدلرٍش

ٚاسد خبٔعٝ ؿرٛ٘ذ ٚ   يتشٝ ػبِٓيغ ٚ سٚح، عضت ٘فثب اعتٕبد ثٝ ٘فغتب ؿٛد ي، ػجت ٔـتش ثذا٘ٙذيث

خٟرت ٘بئرُ آٔرذٖ ثرٝ ثٟجرٛد       ييؿب٘غ ثربت  يٗ ٔٛاسديض دس چٙيٙذ ٘٘تٛاث يٕبسيثب ٞذفٕٙذ وشدٖ ث

 يٕربس يٕبساٖ ٔجتال ثٝ ثيؿٛد وٝ ثذ. ثش ٕٞيٗ اػبع دسن ٔيٙداؿتٝ ثبؿ يٝ ٚ وبٞؾ افؼشدٌيسٚح

وٙٙرذ ٚ  يسا تدشثرٝ ٔر   ياذٜيعذ يسٚحٚ ٔـىالت  يخؼٕ يٞبيعٛس ٕٞضٔبٖ ٍ٘شا٘ٔضٔٗ ػشعبٖ ثٝ

ٛ  يدس حذ ػبثك ػالٔت آٟ٘ب ػجت ٔر  يٚ ثبصدٜ وبس يي٘ذاؿتٗ تٛا٘ب ٟرب  ٘بوبسآٔرذ دس آ٘  يشيؿرٛد تلر

ٌ    ئر  يدسٔب٘ٚ ٔعٙب شديؾ ؿىُ ثٍي٘ؼجت ثٝ خٛ ٗ ير ٚ اضرغشاة ا  يتٛا٘رذ دس خٟرت ثٟجرٛد افؼرشد

بفترٝ پرظٚٞؾ حبضرش اػرت ورٝ      يذ ييألبع  ثش ت يّيٞب دِٗييح ٚ تجيٗ ٘تبيا ٕبساٖ ٔٛثش ٚال  ؿٛد.يث

وربٞؾ ٔيرضاٖ افؼرشدٌي     دس ٔرذاٚٔت  ٔعٙبدسٔب٘ي ثٝ ؿيٜٛ ٌشٚٞي تربثيش ٔعٙربداسي   دٞذي٘ـبٖ ٔ

ٌ    يپظٚٞؾ حبوي اص اثشثخـري ٔعٙبدسٔرب٘   حيب٘ت .ثيٕبساٖ ٔجتال ثٝ ػشعبٖ داسد  يثرش وربٞؾ افؼرشد

ٖ  يا يؿرٛد اص ايرٗ ؿريٜٛ ثرشا    زا پيـٟٙبد ٔيثيٕبساٖ ٔجتال ثٝ ػشعبٖ ثٛد، ِ ك ير اص عش ٍٙٛ٘رٝ ثيٕربسا

وبس ٌشفترٝ  ؿبٖ ثٝيٕبسيذ ٚ ٔعٙب دس خلٛف ثيؾ أيافضا خٟتدس ػغ  ٌؼتشدٜ  آٔٛصؽ ٚ ٔـبٚسٜ

 ٙذ.يثٟتش ٔمبثّٝ ٕ٘ب يٕبسياص ث ي٘بؿ يٚ ٔٙف يؿٛد تب آٟ٘ب ثتٛا٘ٙذ ثب غّجٝ ثش حبتت سٚا٘

 هٌابع
ػالٔت  ءدسٔب٘ي ٌشٚٞي ثش استمباثشثخـي ٔعٙب(. 1387عجذاِٝ.)،آثبدئلغفي,ؿفي ،صٞشا,تجشيضييي،سضب،ٔحٕذ،افخٓ

 ..69-78(:9)3 ;وبسثشدي()سٚا٘ـٙبػي، ا٘ذيـٝ ٚ سفتبسص٘بٖ

ثشسػي اثشثخـي ٌشٜٚ دسٔب٘ي ٔجتٙي ثش سٚيىشد أيذ دسٔب٘ي ثش افضايؾ ٔيضاٖ أيذ ثٝ ص٘ذٌي ( 1388)،ثيدبسي،ٞب٘يٝ
 .ٚػي ٔـٟذدا٘ـٍبٜ فشدي وٍٙشٜٔمبتت  .ص٘بٖ ٔجتال ثٝ ػشعبٖ ػيٙٝ

شثخـي آٔٛصؽ ٔعٙبدسٔب٘ي ٌشٚٞي ثش أيذ ثٝ ص٘ذٌي ٚ ػالٔت ثا .(1388ٔٙلٛس.)،ػٛدا٘ي ؛سضبغالْ،پبؿب؛ٔشيٓ،غالٔي

 .23-42، ف، 11 ؿٕبسٜ ؿٙبػي وبسثشديٚ پظٚٞؾ دس سٚاٖ دا٘ؾ،عٕٛٔي ثيٕبساٖ دختش تبتػٕي

دسٔب٘ي ثش ػغ  ػالٔت سٚاٖ سٜ ٌشٚٞي ثب سٚيىشد ٔعٙبثيش ٔـبٚتب(. 1389ٟٔـيذ.)،فشٚغبٖ ؛ؿىٜٛ،٘ظاد٘ٛاثي ؛فشؿبد ،فخبس
 .65-56(:7)3ت ٔؼبيُ اختٕبعي سٚا٘ي ػبِٕٙذاٖ،، دا٘ـٍبٜ عّْٛ ثٟضيؼتي ٚ تٛا٘جخـي، ٔشوض تحميمبص٘بٖ ػبِٕٙذ

 ، چبح چٟبسْ.: ٘ـش ٚيغپضؿه ٚ سٚ . تٟشاٖ(.1372ثٟضاد) ،تشخٕٝ فشخ ػي  (،1965؛)فشا٘ىُ، ٚيىتٛس أيُ

 ، خّذ دْٚ، ا٘تـبسات رٚلي.خالكٝ سٚا٘پضؿىي(. 1375)اهلل(،تشخٕٝ پٛسافىبسي،٘لشت1975)وبپالٖ ػبدٚن، 

ثش ثخـي ٔعٙب دسٔب٘ي ثٝ ؿيٜٛ ٌشٚٞي ثش وبٞؾ ٘ـبٍ٘بٖ ا(.1388ثٙبيي راوش ثبلش .)،ؿفي  آثبدي عجذاِٝ،ٌشفٕي ٞبخش

 .42-35(:13)4،()سٚا٘ـٙبػي وبسثشديذيـٝ ٚ سفتبس٘ا ٔـىالت سٚا٘ي ص٘بٖ ٔجتال ثٝ ػشعبٖ ػيٙٝ،

 ، ا٘تـبسات ٘مؾ ٞؼتي.سٚاٖ دسٔب٘ي داغذيذٌي تٟشاٖ(. 1374)، صٞشا،خؼشٚي

دسٔب٘ي ٌشٚٞي ثش أيذ ثٝ ص٘ذٌي اثشثخـي ٔعٙي (.1388.)ٟٔٙبص،ٟٔشاثي صادٜ ٞٙشٔٙذ،ٔٙلٛس،ػٛدا٘ي،حؼيٙيبٖ اِٟٝ
 .292-287،ٚاحذ عّْٛ ٚ تحميمبت، دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔي، اٞٛاص، ايشاٖثيٕبساٖ ػشعب٘ي

ثشسػي تبثيش آٔٛصؽ اثعبد ٔعٙبدسٔب٘ي)ٔؼئِٛيت،آصادي،اسصؿٟبٚ...(ٔمبِٝ  (.1389ي،ٟٔشاٍ٘يض:ػعبدتي،ٔعلٛٔٝ.)ٕوبظ ؿعب 

 .22-26ثٟبس ٚ تبثؼتبٖ.ف ،ػبَ ػْٛ،ٞبي پؼتبٖ ايشاٖفلّٙبٔٝ ثيٕبسيپظٚٞـي،

شعبٖ دس ثخؾ ساديٛا٘ىِٛٛطي وشٔبٖ، ثشسػي عٛأُ ٔشتجظ ثب افؼشدٌي دس ثيٕبساٖ ٔجتال ثٝ ػ (.1380سٔضب٘ي،عّيشضب )

ٔدّٝ عّْٛ تشثيتي ٚ  ىي ٚ خذٔبت ثٟذاؿتي دسٔب٘ي وشٔبٖ،ثيٕبسػتبٖ ؿٟيذ ثٟـتي، دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿ
 .12-15ف ،2 ؿٕبسٜ .سٚا٘ـٙبػي
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.پبيبٖ ٔعٙٛيت دسٔب٘ي دس وبٞؾ افؼشدٌي ص٘بٖ ٔجتال ثٝ ػشعبٖٔمبيؼٝ تبثيش داسٚ دسٔب٘ي ٚ داسٚ (. 1389ٔحجي،سضب )
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