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 ديگشي ّبي سٍؽ اخيش ّبي ػبل دس اهب ،اػت پؼتبى ػشعبى تـخيق ثشاي عاليي داػتبًذاس ،هبهَگشافي :مقذمٍ

 كحت هَسد دس ًميضيٍ  ضذ ًتبيح اهب ،اػت ؿذُ هغشح ػشعبى غشثبلگشي دس تشهَگشافي ٍاليت  ثشػت دػتگبُ هبًٌذ

 ٍ اليت ثشػت سٍؽ دٍ تـخيق كحت تؼييي هغبلؼِ هشٍسي حبضش ثب ّذف .داسد ٍخَد سٍؽ دٍ ايي تـخيلي

 .اًدبم ؿذ پؼتبى ػشعبى غشثبلگشي دس تشهَگشافي

 SID،Google الىتشًٍيىي پبيگبُ دس 1900-2019 ّبي ػبل ثيي خؼتدَ هغبلؼبت، ثِ دػتيبثي ثشاي: کبر ريش

scholar، Pubmed،Cochran ،Scopus   ٍWeb Of Sciences  اًگليؼي يّب وليذٍاطُثب اػتفبدُ اصBreast 

Cancer ،Thermography ،Breast light ،Ultrasound  ٍMammography هَسد خوؼيت. ؿذ اًدبم 

 يّبهؼيبس. ؿذًذ اسصيبثي اليت ثشػت ٍ تشهَگشافي سٍؽ ثب وِ ثَدًذ دسهبًي هشاوض ثِ وٌٌذُ هشاخؼِ صًبى توبم هغبلؼِ

 اسصؽ ٍ هثجت اخجبسي اسصؽ ٍيظگي، يت،حؼبػ هَسد دس همبالت هٌتـش ؿذُ :ٍسٍد هغبلؼبت دس هغبلؼِ ؿبهل ياكل

 هغبلؼِ، اص خبسج ٍ ًبهٌبػت هحتَاي ٍ همبالت ًبوبفي ّبي دادُ. ثَدًذ اليت ثشػت ٍ تشهَگشافي سٍؽ دٍ هٌفي اخجبسي

 ليؼت چه اص اػتفبدُ ثب هشتجظ همبالت وبهل هتي. ؿذًذ گشفتِ ًظش دس هغبلؼِ اص خشٍج هؼيبسّبي ػٌَاى ثِ

STARD ؿذ اًتخبة، ثَدًذ هغبلؼِ ثِ ٍسٍد ٍاخذ وِ همبلِ 9 ًْبيت دس ٍ اسصيبثي. 

 ٍ اليت ثشػتدٍ سٍؽ  هٌفيٍ  هثجت اخجبسي اسصؽ ٍيظگي، ،حؼبػيت همبيؼِ ثب هختلف هغبلؼبت ثشسػي دس :َب يبفتٍ

-93 حؼبػيت داساي اليت ثشػت سٍؽ ،ػًََگشافي ٍ هؼبيٌِ ثبليٌي پؼتبى( هبهَگشافي،) ّب سٍؽ ػبيش ثب تشهَگشافي

 تشهَگشافيسٍؽ  ي. اص عشف% ثَد7/29-8/77 هٌفي ٍ% 4/91-5/93 هثجت اخجبسي اسصؽ ،%4/53-3/73 ٍيظگي ،6/85%

 .ؿذ گضاسؽ% 1/99-100 هٌفي ٍ% 8/15-1/41 هثجت اخجبسي صؽ، اس%68/68-3/95ٍيظگي  ،%100 حؼبػيت ثب

 ٍ ٍيظگي اهب داسد،يي ثبال حؼبػيت گشچِا ًيضسٍؽ تشهَگشافي  ٍ داسد پبييي ٍيظگي اليت ثشػت سٍؽ :گیزی وتیجٍ

 يب ٍ هبهَگشافي وٌبس دس ووىي سٍؽ ػٌَاى ثِدٍ  يياص ا تَاى هي ثٌبثشايي ،اػت پبييي سٍؽ هثجت اخجبسي اسصؽ

 .وشد اػتفبدُ ػًََگشافي

 هبهَگشافي ػًََگشافي، پؼتبى، ػشعبى تشهَگشافي، اليت، ثشػت :کلیذی کلمبت
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 مقذمٍ

 تْذيذ سا صًبى اص ثؼيبسي خبى ػبلِ ّش پؼتبى ػشعبى

 وـَسّبي دس پؼتبى ػشعبى هيضاى آهبس، عجك. وٌذ هي

 .(2 ،1) اػت سؿذ حبل دس ػشػت ثِ تَػؼِ حبل دس

 هجتال پؼتبى ػشعبى ثِ صًبى اص ًفش هيليَى 5/1 ػبالًِ

 ثيوبسي ايي ثِء اثتال دليل ثِ هَسد 502000 ٍ ؿًَذ هي

 هجتال صًبى دسكذ وِ ؿَد هي صدُ  تخويي. (3) هيشًذ هي

 دس %29 اص ثيؾ 2020 ػبل دس پؼتبى ػشعبى ثِ

 حبل دس وـَسّبي دس %73 ٍ يبفتِ تَػؼِ وـَسّبي

 1/23 صًبى دس پؼتبى ػشعبى ؿيَع. (4) ثبؿذ تَػؼِ

 اص يىي ٍ اػت ايشاى دس صى 100000 ّش دس هَسد

. (5 ،3) ثبؿذ هي صًبى ثيي دس ّب ػشعبى تشيي ؿبيغ

 غشثبلگشي دس ايشاًي صًبى لىشدػو ٍ ًگشؽ آگبّي، هيضاى

 ثيوبساى ػي هيبًگيي ٍ ثبؿذ هي پبييي پؼتبى ػشعبى

 حذٍد خبٍسهيبًِ، وـَسّبي اص ثؼيبسي هبًٌذ ايشاى، دس

 اص .(6، 3) اػت خْبى هٌبعك ػبيش اص تش پبييي ػبل 10

 ػش پـت سا ثيوبسي پيـشفتِ هشاحل آًْب اص ثشخي عشفي

 آًْب ثيي دس هيشٍ  هشي هيضاى ًتيدِ دس گزاسًذ، هي

 .(7) اػت ثيـتش

 ثذٍى هؼوَالً ػشعبًي، اًَاع ٍيظُ ثِ پؼتبى تَهَسّبي

 هؼبيٌِ عشيك اص يب ٍ ثيوبس تَػظ فمظ ٍ ّؼتٌذ ػالهت

 .(8) ؿًَذ هي وـف هبهَگشافي غشثبلگشي يب فيضيىي

 صٍدسع تـخيق ثشاي عاليي اػتبًذاس يه هبهَگشافي

 ٍ ػَاسم وِ اػت اٍليِ هشاحل دس پؼتبى ػشعبى

 حؼبػيت. دّذ هي وبّؾ سا ػشعبى اص ًبؿي ٍهيش هشي

 اهب .(9) اػت ؿذُ گضاسؽ% 83-95 ثيي سٍؽ ايي

 غشثبلگشي سٍؽ يه ػٌَاى ثِ هبهَگشافي حؼبػيت

 پؼتبى، تشاون ػي، چَى ػَاهلي ثيشأت تحت تَاًذ هي

 ثبػث وِ گيشد لشاس ثذًي تَدُ ٍ ضبيؼبت يب تَهَس ػوك

 ًظيش ػَاهلي عشفي اص. (10) ؿَد هي وبرة هٌفي ًتبيح

 ثَدى، دسدًبن هبهَگشافي، اًدبم ّضيٌِ ثَدى ثبال

 خغش ٍ سٍؽ ايي اًدبم اص تشع ٍ وبفي داًؾ ًذاؿتي

 ؿذُ هغشح هبهَگشافي اص اػتفبدُ هَاًغ ػٌَاى ثِ اؿؼِ،

 تـخيلي ّبي سٍؽ اص يىي هبهَگشافي اگشچِ  اػت

 ثشخي اخيش ّبي ػبل دس ٍلي ،اػت پؼتبى ػشعبى ثشاي

 دػتگبُ اص اػتفبدُ هبًٌذ تـخيلي ّبي سٍؽ اص ديگش

 . (12 ،11) اػت ؿذُ هغشح تشهَگشافي ٍ ثشػت اليت

 اظْبس Breast light دػتگبُ ثب ساثغِ دس هحمميي

 آػبى، ٍ ػبدُ وبسثشد ػيي دس سٍؽ ايي وِ اًذ داؿتِ

 دس وِ عَسيِ ث ؛اػت ًيض هٌضل يب هغت دس اػتفبدُ لبثل

 تبثيذُ پؼتبى ػغح ثِ تبسيه اتبق يه دس ًَس سٍؽ، ايي

 سٍؿٌبيي ثب عجيؼي ػبلن پؼتبى يه ٍ ؿَد هي

 ّشگًَِ وِ دسحبلي. سػذ هي ًظش ثِ لشهض يىٌَاخت

 هٌغمِ ايدبد ثبػث پؼتبى هـبثِ ًبٌّدبسي يب صايي سي

  .(13 ،10) ؿَد هي تبسيه

ثشػت  حؼبػيت (2018) ّوىبساى ٍ گبستشي هغبلؼِ دس

 ؼبػيتح ٍ% 3/92 پؼتبى ػشعبى تـخيق دس اليت

 ييّوچٌ. (10) ؿذ گضاسؽ %73 پؼتبى ثبليٌي هؼبيٌِ

 غشثبلگشي ثشاي سا "ثشػت اليت" دلت( 2014) االلَاى

 ايي ٍيظگي ٍ حؼبػيت هيضاى ٍ ثشسػي پؼتبى ػشعبى

 شدو گضاسؽ %47/53 ٍ %56/85 تشتيت ثِ سا سٍؽ

(14). 

 تـخيق ثشاي ؿذُ هغشح ّبي سٍؽ اص ديگش يىي

 هؼٌبي ثِ تشهَگشافي .اػت تشهَگشافي پؼتبى، ػشعبى

 ثجت اص اػتفبدُ ثب سٍؽ ايي دس. اػت ثذى دهبي ثجت

 ػغح دس دهب تَصيغ ٍضؼيت اص تلَيشي تَليذ ٍ دهب

 وبس هجٌبي .ؿَد هي دادُ تـخيق ثيوبسي ثذى،

 ثذى پَػت ػغح حشاست دسخِ تغييشات ثِ تشهَگشافي،

 ًتيدِ دس ثذى پَػت حشاست دسخِ. ؿَد هي هشثَط

 ثيوبسي يب عجيؼي فيضيَلَطيه فيضيىي، فشآيٌذّبي

 دس گشهبيي تغييش خبكيت ايي اص لزا. وٌذ هي تغييش

 آؿىبسػبصي ثشاي ثذى، ػغح دس يب خبف ػضَي

 ثِ تَخِ ثب ػشعبًي ّبي ػلَل. ؿَد هي اػتفبدُ ثيوبسي

 ّبي ػلَل ثِ ًؼجت ػشٍلي پيـشفت ٍ ثبالتش هتبثَليؼن

 دس ثٌبثشايي ،داسًذ ثيـتشي دهبي اعشافـبى عجيؼي

 دادُ تـخيق ػشعبًي ّبي ػلَل لشهض، هبدٍى تلبٍيش

   . (15) ؿَد هي

 يستلَيشثشدا ػيؼتن ّبي لبثليت ثشسػي هٌظَس ثِ

 ًتبيح پؼتبى، ثبفت ّبي تَدُ ثشخي ؿٌبػبيي دس حشاستي

 وِ داد ًـبى( 2011) ّوىبساى ٍ ليَهي هغبلؼِ

 يب ٍ اٍليِ تـخيق خْت دس تَاًذ هي تشهَگشافي

 هىول سٍؽ يه ػٌَاى ثِ ّوچٌيي ٍ ػشيغ غشثبلگشي

 ثشخي وِ دسحبلي. (15) گشدد اػتفبدُ ػًََگشافي ثشاي

 تـخيق دس سا هبهَگشافي ٍ تشهَگشافي دلت هحمميي اص
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لشاس دادًذ ٍ گضاسؽ وشدًذ  يؼِپؼتبى، هَسد همب ػشعبى

گضاسؽ ؿذُ  يتش اص هبهَگشاف يييپب يوِ دلت تشهَگشاف

 (. %9/76 همبثل دس% 7/69اػت )

 كحت هَسد دس ًميضي ٍ ضذ ًتبيح وِ آًدبيي اص

 دس تشهَگشافي ٍ ثشػت اليت  سٍؽ دٍ تـخيلي

 هشٍسي هغبلؼِ لزا ،داسد ٍخَد پؼتبى ػشعبى غشثبلگشي

ثشػت  سٍؽ دٍ تـخيق كحت ثشسػي ّذف ثب حبضش

 اًدبم پؼتبى ػشعبى غشثبلگشي دس تشهَگشافي ٍ اليت

 .(17 ،16 ،14 ،13 ،10 ،7)ؿذ 
 

 کبر ريش
 دس هَخَد هغبلؼبت ثِ دػتيبثي ثشايدس ايي هغبلؼِ 

 ّبي ػبل ثيي خؼتدَ ثشسػي، هَسد هَضَع صهيٌِ

 دس ؿذُ چبح همبالت ثشسػي خْت 2019-1900

 SID،Google الىتشًٍيىي پبيگبُ دس اخيش، ّبي ػبل

scholar،Pubmed ، Cochran,،Scopus  ٍ 

Web Of Sciences همبالت توبم ٍ گشفت كَست 

 ثشسػي هَسد 12/2/1399 تب 1369 ػبل اص ؿذُ هٌتـش

 ٍ فبسػي همبالت توبم ثِ دػتيبثي ثشاي. گشفتٌذ لشاس

 ػشعبى :فبسػي ّبي وليذٍاطُ اص ًظش هَسد اًگليؼي

 ٍ ػًََگشافي اليت، ثشػت تشهَگشافي، ،پؼتبى

، Breast Cancer اًگليؼي يّب وليذٍاطُ ٍ هبهَگشافي

Thermography ،Breast light ،Ultrasound  ٍ

Mammography ُاػتشاتظي خؼتدَ  .ؿذ اػتفبد

 PICO الگَي ٍػيلِ عشح ػؤاالت ثبليٌي ثش اػبع ثِ

وٌٌذُ  صًبى هشاخؼِ population(: P): ثَد وِ ؿبهل

تشهَگشافي ٍ  intervention(: I؛ )ثشاي هؼبيٌِ پؼتبى

هبهَگشافي ٍ  comparison (:C؛ )ثشػت اليت

حؼبػيت، ٍيظگي،  outcome(: O) ػًََگشافي ٍ

. اسصؽ اخجبسي هثجت ٍ اسصؽ اخجبسي هٌفي ثَد

 ٍاطُ، ّش ثشاي ؿذُ روش ػجبسات توبم دس ّوچٌيي

 .گشفت كَست پؼتبى ػشعبى ثب هشتجظ خؼتدَي

 هحذٍد همبلِ خالكِ ٍ ػٌَاى دس ّب ٍاطُايي  خؼتدَي

 -هَسد همغؼي، اوَلَطيه، ّبي عشاحيٍ هغبلؼِ ثب  ؿذ

 دس. ؿذ اًتخبة هتبآًبليض ٍ ًگش آيٌذُ وََّست ؿبّذي،

 روش ّبي ٍاطُ وليذ ثيشأتتوبم هغبلؼبت هشتجظ ثب  ًْبيت،

 هَسد حبضش هغبلؼِ دس هشٍس ثشاي پؼتبى ػشعبى ثش ؿذُ

 يتخبهؼ يذىثِ حذاوثش سػ ي. ثشاگشفتٌذ لشاس ثشسػي

 يخؼتدَ، فْشػت هٌبثغ توبم همبالت هشتجظ ثشسػ

 ؿذًذ. 

 ؿذ، تْيِ همبالت خالكِ ٍ ػٌبٍيي اص ليؼتي اثتذا دس

اًدبم ؿذُ ثَدًذ.  2008-2018 ّبي ػبل ثيي هغبلؼبت

حبضش  يٍسٍد هغبلؼبت دس هغبلؼِ هشٍس ياكل يّبيبسهؼ

 اسصؽ ٍيظگي، يت،همبالت هٌتـش ؿذُ وِ حؼبػ :ؿبهل

 سٍؽ دٍ هٌفي اخجبسي اسصؽ ٍ هثجت اخجبسي

 دٍ ايي تـخيلي كحت ٍ ثشػت اليت ٍ تشهَگشافي

 وشدُ ثَدًذ همبيؼِسا  ػًََگشافي ٍ هبهَگشافي ثب سٍؽ

. ثَد ّب يبفتِ ٍ وبس سٍؽ اّذاف، ثَدى هـخق ٍ

 ًبهٌبػت هحتَاي :ؿبهل ًيض هغبلؼِ اص خشٍج هؼيبسّبي

 ثِ ًبهِ ّوبيؾ، دس ؿذُ اسائِ همبالت هغبلؼِ، اص خبسج ٍ

 اػبع ثش اثتذا دس. ثَد همبالت ًبوبفي ّبي دادُ ٍ ػشدثيش

 اص فْشػتي ًظش، هَسد ّبي وليذٍاطُ ٍ خؼتدَ اػتشاتظي

 تْيِ ثشدُ ًبم اعالػبتي ّب پبيگبُ دس هَخَد همبالت توبم

 پظٍّـگشاى تَػظ ؿذُ خؼتدَ همالت ػٌبٍيي ؿذ،

 چىيذُ ٍ ػٌَاى ،تىشاسي همبالت حزف اص پغ ٍ ثشسػي

 ؿذًذ، گزاؿتِ وٌبس غيشهشتجظ همبالت ٍ ثشسػي همبالت

 اص اػتفبدُ ثب هشتجظ ظبّش ثِ همبالت وبهل هتي ػپغ

 ًْبيت دس ٍ ؿذًذ ثشسػي STARD ليؼت چه

 ثب هحتَا لحبػ اص ٍ داؿتٌذ سا ًوشُ ثبالتشيي وِ همبالتي

 ثشسػي هَسد ٍ اًتخبة ،ثَد هشتجظ حبضش هغبلؼِ ّذف

 . گشفتٌذ لشاس

 پغ وِ ؿذ يبفت همبلِ 1000 تؼذاد اٍليِ خؼتدَي دس

 400 غيشهشتجظ، هغبلؼبت ٍ تىشاسي هَاسد حزف اص

 ػٌَاى ثشسػي اص پغ وِ گشفت لشاس ثشسػي هَسد همبلِ

 ًظش اص همبلِ 22 تؼذاد ،ؿذُ يبفت همبلِ 400 چىيذُ ٍ

 ثشسػي پغ تؼذاد ايي اص وِ ؿذًذ ثشسػي وبهل هتي

 همبلِ 9 ًْبيت دس ٍ 13 ،هغبلؼِ ثِ خشٍج ٍ ٍسٍد هؼيبس

ػٌَاى هثبل ِ ث .ؿذًذ اًتخبة هشٍسي هغبلؼِ ايي ثشاي

 ّبي ٍاطُثب وليذ Scopus خؼتدَ دس پبيگبُ
Mammography + Breast Cancer + 

Ultrasound  Breast lightٍ Mammography 

+ Breast Cancer + Ultrasound 
Thermography پغ وِ ؿذ يبفت همبلِ 750 تؼذاد 

 ٍ ػٌَاى هشتجظ غيش هغبلؼبت ٍ تىشاسي هَاسد حزف اص
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 هتي ًظش اص همبلِ 15 ،ؿذُ يبفت همبلِ 100 چىيذُ

 .ؿذًذ ثشسػي وبهل

 هشاوض ثِ وٌٌذُ هشاخؼِ صًبى توبم هغبلؼِ هَسد خوؼيت

 ٍ هبهَگشافي اًدبم ،پؼتبى هؼبيٌِ ثشاي دسهبًي

 ًيض ثشػت اليت ٍ تشهَگشافي سٍؽ ثب وِ ثَد ػًََگشافي

 سا ثشػت اليت دلت همبلِ 4 تؼذاد. ثَدًذ ؿذُ اسصيبثي

 ٍ ػًََگشافي هبهَگشافي،) اػتبًذاسد ّبي سٍؽ ػبيش ثب

 همبلِ 5 دتؼذا ٍ ثَد وشدُ ثشسػي( پؼتبى ثبليٌي هؼبيٌِ

 اػتبًذاسد ّبي سٍؽ ػبيش ثب سا تشهَگشافي دلت

 يب پؼتبى ثبليٌي هؼبيٌِ ػًََگشافي، هبهَگشافي،)

FNA )ِ(.18-22، 16، 14، 10) وشدًذ همبيؼ  

 هٌتخت، همبالت تؼييي اص پغ ثؼذ هشحلِ دس

 ليؼت چه اص اػتفبدُ ثب سا همبالت پظٍّـگشاى

STARD
 ثب. دادًذ لشاس ويفي اسصيبثي هَسد 1

 ثب ّبيي دػتَسالؼول ثبليٌي، هغبلؼبت گؼتشؽ ثِ تَخِ

 ّبي گضاسؽ ػبصي ٍ ػلوي اػتبًذاسدػبصي ّذف

 يىي وِ اػت ؿذُ عشاحي پضؿىي حَصُ دس ّب پظٍّؾ

 هغبلؼبت اػتبًذاسدػبصي ثِ هشثَط ّب دػتَسالؼول ايي اص

 خْت دس STARD ليؼت چه. ثبؿذ هي تـخيلي

 وبسثشد تـخيلي هغبلؼبت دلت ٍ كحت اص اعويٌبى

 ٍ دلت ءاستمب ليؼت، چه ايي اص اػتفبدُ اص ّذف. داسد

 اػت تـخيلي هغبلؼبت اص هٌتح ّبي گضاسؽ خبهؼيت

 هغبلؼِ خبسخي ٍ داخلي اػتجبس ٍ دلت افضايؾ ثبػث وِ

  (.23) ؿَد هي

 10 ٍ الؤػ 30 ؿبهلSTARD (2015 ) ليؼت چه

 ولوبت چىيذُ، ػٌَاى، ؿبهل تشتيت ثِ وِ اػت ثخؾ

 1) هغبلؼِ عشاحي ،(الؤػ 2) همذهِ ،(الؤػ 2) وليذي

 ٍ ٍسٍد هؼيبسّبي هغبلؼِ، هَسد خبهؼِ وبس، سٍؽ (،الؤػ

 ّب دادُ گشدآٍسي صهبى ٍ هىبى هغبلؼِ، اص ّب ًوًَِ خشٍج

 تـخيلي آصهَى كحت تـخيق ّبي سٍؽ ،(الؤػ 4)

 هـخلبت ،(الؤػ 5) آهبسي ّبي سٍؽ ،(الؤػ 4)

 3) آصهَى ًتبيح ،(الؤػ 4) وٌٌذگبى ؿشوت دهَگشافيه

 هشوض هَسد دس اعالػبت ػبيش ٍ( الؤػ 2) ثحث ،(الؤػ

 ثِ دػتشػي ًحَُ ٍ هبلي هٌبثغ عشح، وٌٌذُ  ييذأت

 كفش اهتيبص الؤػ ّش ثشاي. ثبؿذ هي( الؤػ 3) اعالػبت

                                                 
1 Standards for the  reporting of  diagnostic accuracy 

studies 

 همبلِ ّش تشتيت ايي ثِ .ؿَد هي گشفتِ ًظش دس يه يب

 . (24) وٌذ هي وؼت سا 0-30 ثيي اهتيبصي

 هغبلؼبت ٍ تىشاسي هَاسد حزف اص پغ حبضش هغبلؼِ دس

 گشفت لشاس ثشسػي هَسد همبلِ 22 ًْبيت دس ،غيشهشتجظ

 اسصيبثي ٍ خشٍج ٍ ٍسٍد هؼيبسّبي ثشسػي اص پغ وِ

 ليؼت چه اص پبييي ًوشُ وؼت دليلِ ث همبلِ 13 ويفي

STARD ٍ 9 تؼذاد اًتْب دس ٍ حزف ٍسٍد هؼيبسّبي 

 .ؿذًذ اًتخبة هشٍسي هغبلؼِ ثشاي همبلِ

 تَػظ هغبلؼِ فشآيٌذ ثِ ؿذُ ٍاسد ًْبيي همبالت توبم

 ًَيؼٌذگبى، ًبم ؿبهل ؿذُ تْيِ لجل اص ليؼت چه

 هغبلؼِ، اًدبم اص ّذف هغبلؼِ، ًَع هغبلؼِ، اًدبم ػبل

 حبضش هغبلؼِ دس. ثَد ًتبيح ٍ وبس سٍؽ ًوًَِ، تؼذاد

 سٍؽ تـخيلي كحت اسصيبثي: هٌظش دٍ اص ّب يبفتِ

 اسصيبثي ٍ پؼتبى ػشعبى غشثبلگشي دس ثشػت اليت

 ػشعبى غشثبلگشي دس تشهَگشافي سٍؽ تـخيلي كحت

 .ؿذًذ ثشسػي پؼتبى
 

 َب يبفتٍ
 پغ وِ ؿذ يبفت همبلِ 1000 تؼذاد اٍليِ خؼتدَي دس

 تؼذاد غيشهشتجظ، هغبلؼبت ٍ تىشاسي هَاسد حزف اص

 ثشسػي اص پغ گشفت، لشاس ثشسػي هَسد همبلِ 400

 وبهل هتي ًظش اص همبلِ 22 تؼذاد چىيذُ ٍ ػٌَاى

 ٍسٍد هؼيبس ثشسػياص  پغ تؼذاد ايي اص وِ ؿذًذ ثشسػي

 هشٍسي هغبلؼِ ايي ثشاي همبلِ 9 ًْبيت دس ،خشٍج ٍ

 .(1 ؿىل) ؿذًذ اًتخبة
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 مطبلعٍ بٍ مقبالت يريد ي اوتخبة مزاحل -1 شكل

 

 ٍ ثشػت اليت سٍؽ دٍ تـخيلي كحت ًظش اص ًتبيح

 ثشسػي هَسد پؼتبى ػشعبى غشثبلگشي دس تشهَگشافي

 ثشسػي اص حبكل ًتبيح هغبلؼِ ايي دس. گشفتٌذ لشاس

 ويفيت اسصيبثي اص حبكل ّبي يبفتِ ّوچٌيي ٍ هغبلؼبت

 گشديذ ِئاسا STARD ليؼت چه اص اػتفبدُ ثب همبالت

 .(2 ٍ 1 خذاٍل)
 

 یبزرس مًرد مطبلعبت مشخصبت -1 جذيل
 /ؼٌذُيًَ

 ػبل

 سفشًغ

 ًَع

 هغبلؼِ
 ّب يبفتِ هغبلؼِ اًدبم سٍؽ تؼذاد هغبلؼِ اًدبم اص ّذف

 االلَاى

(2014) 

(14) 

 يهمغؼ

 دلت يبثياسص يييتؼ

 يثشا "ثشػت اليت"

 ػشعبى يغشثبلگش

 پؼتبى

150 

 لشاس هؼبيٌِ هَسد ثشػت اليت ثب ثيوبساى

 ثب هؼبيٌِ ايي اص حبكل ًتبيح ٍ گشفتٌذ

 هبهَگشافي، ػيٌِ، ثبليٌي هؼبيٌِ ًتبيح

 .ؿذ همبيؼِ FNA ٍ ػًََگشافي

 ٍالؼي هثجت: ثشػت اليت دػتگبُ هؼبيٌِ ًتبيح

 ٍ %47/53 وبرة هثجت ،%44/19 ٍالؼي هٌفي %،56/80

 ايي حؼبػيت هيضاى ٍ ثَد% 53/46 وبرة هٌفي

 .ثَد %47/53 آى ٍيظگي ٍ %56/85 دػتگبُ

ٍ  تيلج

ّوىبساى 

(2013 )

(18) 

 يهمغؼ

 ثشػت اليت يبثياسص

 يثشا ياثضاس ػٌَاى ثِ

 صٍدسع قيتـخ

 پؼتبى يّب تَدُ

 

310 

 لشاس هؼبيٌِ هَسد ثشػت اليت ثب ثيوبساى

 ثب هؼبيٌِ ايي اص حبكل ًتبيح ٍ گشفتٌذ

 هبهَگشافي، ػيٌِ، ثبليٌي هؼبيٌِ ًتبيح

 .ؿذ همبيؼِ FNA ٍ ػًََگشافي

 %93 تيحؼبػ: ثشػت اليت دػتگبُ هؼبيٌِ ًتبيح

ٍ اسصؽ  %4/91هثجت  ياخجبس اسصؽ%، 7/73 يظگيٍ

 تيحؼبػ يداسا يهبهَگشاف ٍ% 8/77 يهٌف ياخجبس

 ٍ% 4/79هثجت  ياسصؽ اخجبس ،%3/26 يظگي7/94%ٍ

 .ثَد% 5/62 يهٌف ياسصؽ اخجبس

 ؿيشيضدي

  ٍ ّوىبساى

(2015 )

(19) 

 يهمغؼ

 

 دػتگبُ دلت تؼييي

 دس ثشػت اليت

 ّبي تَدُ تـخيق

 پؼتبى

500 

 تـخيق دس ثشػت اليت دػتگبُ دلت

 ٍ هبهَگشافي ، CBE ثب پؼتبى ّبي تَدُ

 .ؿذ همبيؼِ ػًََگشافي

 ثشػت اليت هٌفي اخجبسي اسصؽ ٍ هثجت اخجبسي اسصؽ

 ٍ% 7/64 ٍ %1/91 تشتيت ثِ هبهَگشافي ثب همبيؼِ دس

 ٍ %7/29 ٍ %5/93 تشتيت ثِ ػًََگشافي ثب ثشػت اليت

 .ثَد CBE  7/94 %ٍ 6/65%ثب ثشػت اليت

ٍ  يگبستش

 ّوىبساى

(2018 )

(10) 

 يتدشث

 ثشػت اليت دلت يييتؼ

 قيتـخ ٍ يغشثبلگش دس

 ػشعبى َطًضيآًظ صٍدسع

 پؼتبى

2204 

 ٍ گشفتٌذ لشاس CBE تحت اثتذا صًبى توبم

 هي دس ثشػت اليت ثب ٌِيهؼب آى اص پغ

 .ؿذ يه اًدبم هدبٍس اتبق

 پؼتبى ػشعبى قيتـخ دس ثشػت اليت تيحؼبػ

 ثَد% CBE73  تيحؼبػ ٍ% 3/92

ٍ  هَسالض

ّوىبساى 

(2018 )

(22) 

 يهمغؼ

 يتشهَگشاف وبسثشد يييتؼ

 ػشعبى قيتـخ يثشا

 پؼتبى

206 

 ػشعبى ثِ هـىَن وبساىياص ث يتشهَگشاف

تشهَگشام ثب  شيتلبٍ ٍ ؿذ گشفتِ پؼتبى

 ٍ ِي، هَسد تدضياػتفبدُ اص ًوشُ حشاست

 .گشفتٌذ لشاس ليتحل

 اسصؽ ،%68/68 يظگيٍ %100 يتشهَگشاف تيحؼبػ

 %100 يهٌف يٍ اسصؽ اخجبس %11/41 هثجت ياخجبس

 ثَد
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 پَس يػوشاً

 ٍ ّوىبساى

 (2016) 

(16) 

 ًگش ٌذُيآ

دلت  ؼِيهمب ػٌَاى

 يٍ هبهَگشاف يتشهَگشاف

ػشعبى  قيدس تـخ

 پؼتبى

132 

 يثشداساص پؼتبى، ًوًَِ يپغ اص تشهَگشاف

دس  FNA بي يَپؼيث كياص ثبفت اص عش

 ييّوچٌ .وٌٌذگبى اًدبم ؿذ ؿشوت ِيول

 يتشهَگشاف ٍ يهبهَگشاف شيتفؼ ييتَافك ث

 ؿذ. يثشسػ يؿٌبػ ثبفت حيٍ ًتب

ثَد  يتش اص حذ هبهَگشاف يييثِ ٍضَح پب يدلت تشهَگشاف

 تيضش يبثيهٌظَس اسص ( ٍ ثِ%9/76 همبثل دس% 7/69)

 يّبُ تَد ضيهختلف، دس توب يّب يشثشداسيتَافك اص تلَ

 يثشا( p<0001/0) ي، هبهَگشافنيثذخ اص نيخ خَؽ

 يتشهَگشاف اص نيثذخ ٍ نيخ خَؽ ؼبتيضب ضيتوب

(005/0;p )ثَد لذستوٌذتش. 

ٍ  شٍيگ

 ّوىبساى

 (2017) 

(21) 

 يهمغؼ

 كحت ٍ دلت يييتؼ

 قيتـخ دس يتشهَگشاف

 پؼتبى ػشعبى

52 

 52 يثش سٍ cross sectional يا هغبلؼِ

 ًفش هجتال ثِ ػشعبى پؼتبى 35صى )

ثِ ػشعبى  ءاثتال ػذم ًفش 17 ٍ)هَسد( 

پَػت  ي)ؿبّذ(( اًدبم ؿذ ٍ دهب پؼتبى

دس پؼتبى هجتال ثِ ػشعبى پؼتبى ثب 

 ؿبّذ ٍ هَسد يّب گشٍُپؼتبى ػبلن دس 

 .ؿذ ؼِيهمب

 %85ٍ ؿبّذ  %71 هَسد گشٍُ دس يتشهَگشاف تيحؼبػ

 %38ٍ ؿبّذ  %48سٍؽ دس گشٍُ هَسد  ييا يظگيٍ ٍ

 .ثَد

 يخبكيػل

 ٍ ّوىبساى

 (2018 )

(20) 

 ٌذُيآ

 ًگش

 يتشهَگشاف دلت ؼِيهمب

 دس يػًََگشاف ٍ

 پؼتبى ػشعبى قيتـخ

78 

دس هغبلؼِ ّوضهبى  وٌٌذگبى ؿشوت

ٍ دس افشاد  ؿذًذ يه يٍ تشهَگشاف يػًََگشاف

ثِ  ءاثتال قيتـخ ذييأت يهـىَن ثشا

 ياًدبم ؿذ ٍ توبه يَپؼيػشعبى پؼتبى ث

ثِ  ءاثتال ًظش اص ػبل هيصًبى ثِ هذت 

 .ؿذًذ يشيگيػشعبى پؼتبى پ

 ياخجبس اسصؽ ٍ هثجت ياخجبس اسصؽ ،يظگيٍ ت،يحؼبػ

 ؼبتيضب قيدس تـخ يػًََگشاف يثشا يدلت ول ٍ يهٌف

 ٍ% 5/95 ،%100 ،%0/50 ،%3/95 ،%100پؼتبى  نيثذخ

 ،%8/15 ،%5/78 ،%7/85 تيتشت ثِ يتشهَگشاف يثشا

 .ثَد% 8/78ٍ  1/99%

ٍ ًيل 

 ّوىبساى

(2018) 

(25) 

 گزؿتِ

 ًگش

 

 تـخيق كحت تؼييي

 عجيؼي غيش ًتبيح

 پؼتبى تشهَگشافي

38 

صًبى ثب  ًگش گزؿتِ كَستِ ث هغبلؼِ ييا

ؿذًذ  يثشسػ يتشهَگشاف يؼيعج شيغ حيًتب

تَػظ  يؼيعج شيغ يتشهَگشاف حيٍ ًتب

ٍ  ؿذ يه شيثبتدشثِ تفؼ ؼتيَلَطيساد

 كياص عش يتشهَگشاف يؼيعج شيغ حيًتب

 .ؿذ ذييأت يَپؼيث

اسصؽ اخجبسي هثجت  %،100 هٌفي اخجبسي اسصؽ

هغبلؼِ ٍ  يحگشفتٌذ وِ ثب تَخِ ًتب يدٍِ ًت ثَد% 3/33

 ػبيش اص اػتفبدُ تشهَگشافي، يييهثجت پب ياسصؽ اخجبس

ٍ  هبهَگشافي هبًٌذ اػتبًذاسد تـخيلي ّبي سٍؽ

 تشهَگشافي عجيؼي غيشهَاسد  اسصيبثي دسػًََگشافي 

 .اػت ضشٍسي پؼتبى

 

 STARD2015  لیست چک اسبس بز مقبالت کیفیت ارسيببی -2 جذيل

 )سفشًغ( هغبلؼِ ػٌَاى/ ؼٌذُيًَ
 ػٌَاى

 يذُچى
 همذهِ

 يعشاح

 هغبلؼِ

سٍؽ

 وبس

 يييسٍؽ تؼ

 كحت آصهَى

 سٍؽ

 آهبسي

ؿشوت 

 وٌٌذگبى

 يحًتب

 آصهَى
 ثحث

 يشػب

 اعالػبت
 خوغ

 يغشثبلگش يثشا "ثشػت اليت" دلت يبثياسص يييتؼ( 2014)االلَاى 

 (14) ػشعبى پؼتبى
2 2 1 3 3 0 1 1 2 1 16 

 يثشا ياثضاس ػٌَاى ثِ ثشػت اليت يبثياسص (2013ٍ ّوىبساى ) تيلج

 (18) پؼتبى يّب تَدُ صٍدسع قيتـخ
2 2 2 3 2 2 1 1 2 0 17 

 اًذاصُ تَدُ ييث يّوجؼتگ يييتؼ( 2015ٍ ّوىبساى )  يضدي شيؿ

 (19) پؼتبى يّب تَدُ قيتـخ دس ثشػت اليتدلت دػتگبُ  ٍ
1 2 1 4 4 2 2 1 2 0 19 

 يغشثبلگش دس ثشػت اليت دلت يييتؼ (2018ٍ ّوىبساى ) يگبستش

 (10) پؼتبى ػشعبى َطًضيآًظ صٍدسع قيٍ تـخ
1 

 
2 1 2 

1 

 
0 1 1 

2 

 
2 13 

 قيتـخ يثشا يتشهَگشافوبسثشد  يييتؼ  (2018ٍ ّوىبساى ) هَسالض

 (22)ػشعبى پؼتبى 
1 2 0 3 1 0 1 1 2 2 13 

 ٍ يتشهَگشاف دلت ؼِيػٌَاى همب (2016ٍ ّوىبساى ) پَس يػوشاً

 (16) پؼتبى ػشعبى قيتـخ دس يهبهَگشاف
2 2 1 3 3 0 2 1 2 1 17 

دس  يدلت ٍ كحت تشهَگشاف يييتؼ( 2017ٍ ّوىبساى ) شٍيگ

 (21)ػشعبى پؼتبى  قيتـخ
1 2 1 3 3 3 3 

1 

 
2 2 21 

 ٍ يتشهَگشاف دلت ؼِيهمب (2018ٍ ّوىبساى ) يخبكيػل

 (20) پؼتبى ػشعبى قيتـخ دس يػًََگشاف
2 2 1 3 3 0 2 1 2 0 16 

 يحًتب يقكحت تـخ يييتؼ (2018) ٍ ّوىبساى ٍ ّوىبساىًيل 

 (25) پؼتبى يتشهَگشاف يؼيعج يشغ
1 2 1 3 2 0 2 2 2 0 15 

 

 



 

 


ی

ُبو
صف

ی ا
ًاب

ص
زا 

یت
ز م

کت
د

 ي 
ان

بر
مك

َ
 

 

92 

 در بزست اليت ريش تشخیصی صحت ارسيببی

 :پستبن سزطبن غزببلگزی

 ٍ حؼبػيت ثشسػي ثب هغبلؼبت اص حبكل ّبي يبفتِ

 پؼتبى ػشعبى غشثبلگشي دسثشػت اليت   سٍؽ ٍيظگي

 ػشعبى تـخيق دس سٍؽ ايي حؼبػيت وِ داد ًـبى

. اػت پبييي سٍؽ ايي ٍيظگي اهب ثبالػت، پؼتبى

ثيي  پؼتبى ػشعبى دس تـخيقثشػت اليت  حؼبػيت 

 گشديذ گضاسؽ %47/53 آى ٍيظگي ٍ 3/92-56/85%

(10، 14).  

 همبيؼِ ثشسػي ثب هغبلؼبت اص حبكل ّبي يبفتِ

 سٍؽ هٌفي ٍ هثجت اخجبسي اسصؽ ٍيظگي، حؼبػيت،

 يغشثبلگش دس يٍ ػًََگشاف يهبهَگشاف ثب ثشػت اليت

اسصؽ  يظگي،ٍ حؼبػيت،ػشعبى پؼتبى ًـبى داد وِ 

 همبالت ثشخي دس ثشػت اليت يهثجت ٍ هٌف ياخجبس

 (19 ،18)ثبؿذ  هي يهبهَگشاف ثب هـبثِ

 وِ داد ًـبى (2013ّوىبساى ) ٍ لجيت هغبلؼِ يحًتب

 ياسصؽ اخجبس هثجت، اخجبسي اسصؽ ٍيظگي، حؼبػيت،

 %،93 تشتيت ثِثشػت اليت دػتگبُ  يٍ دلت ول يهٌف

 يهبهَگشاف يثشا ٍ% 2/88ٍ % 8/77 ،4/91% ،7/73%

 .(18) ثَد 6/77% ٍ% 5/62 ،4/79% ،3/26% ،7/94%

 ٍ ّوىبساى ؿيشيضدي هغبلؼِ اص حبكل ّبي يبفتِ

 اسصؽ ٍ هثجت اخجبسي اسصؽ وِ داد ًـبى (2015)

 هبهَگشافي ثب همبيؼِ دس ثشػت اليت هٌفي اخجبسي

 ثب همبيؼِ دس ثشػت اليت ٍ %7/64 ٍ %1/91 تشتيت ثِ

 دس ثشػت اليت ٍ %7/29 ٍ %5/93 تشتيت ثِ ػًََگشافي

 .(19) ثَد CBE ٍ 6/65%% 7/94  ثب همبيؼِ

 در غزببلگزی تزمًگزافی تشخیصی صحت ارسيببی

 :پستبن سزطبن

 ت،يحؼبػ يثشسػ دس هغبلؼبت اص حبكل يّب بفتِي

 يتشهَگشاف سٍؽ يهثجت ٍ هٌف ياسصؽ اخجبس ،يظگيٍ

 ٍ يظگيٍ وِ داد ًـبى پؼتبى ػشعبى يغشثبلگش دس

 اص. اػت ثَدُ يييپب سٍؽ ييا هثجت ياخجبس اسصؽ

%، 68/68 آى يظگيٍ %100 سٍؽ ييا تيحؼبػ يعشف

ٍ اسصؽ  %3/33-11/41 ثيي هثجت ياخجبس اسصؽ

  .(25 ،22 ،21) ؿذ دادُ ًـبى %100 يهٌف ياخجبس

 cross يا هغبلؼِ (2017) ّوىبساى ٍ شٍيگ هغبلؼِ دس

sectional دس يتشهَگشاف كحت ٍ دلت يبثيثب ّذف اسص 

 هجتال ًفش 35) صى 52 يسٍ ثش پؼتبى ػشعبى قيتـخ

ثِ ػشعبى  ءاثتال ػذم ًفش 17 ٍ)هَسد(  پؼتبى ػشعبى ثِ

 تيحؼبػ وِ داد ًـبى حيًتب دادًذ، اًدبم)ؿبّذ(  پؼتبى

 ييا يظگيٍ ٍ %85ٍ ؿبّذ  %71 هَسد گشٍُ دس يتشهَگشاف

  .(21) ثَد %38ٍ ؿبّذ  %48سٍؽ دس گشٍُ هَسد 

 ؼِيهمب هٌظَس ثِ ؿذُ اًدبم مبتيتحم اص حبكل حيًتب

 سٍؽ يهٌف ٍ هثجت ياخجبس اسصؽ ،يظگيٍ ت،يحؼبػ

 يغشثبلگش دس يٍ ػًََگشاف يهبهَگشاف ثب يتشهَگشاف

اسصؽ  ،يظگيٍ ت،يحؼبػًـبى داد وِ  پؼتبى ػشعبى

 ياص هبهَگشاف تش يييپب يتشهَگشاف يهثجت ٍ هٌف ياخجبس

 اص يثشخ يعشف اص .(20 ،16)اػت  ثَدُ يٍ ػًََگشاف

 ٍ هثجت ياخجبس اسصؽ ،يظگيٍ ت،يحؼبػ هغبلؼبت

دس  يهبهَگشاف يدلت ول ٍ يهٌف ياخجبس اسصؽ

 ،%3/73 ،%5/85 تيتشت ثِ ساپؼتبى  ػشعبى قيتـخ

 تيتشت ثِ يتشهَگشاف يثشا ٍ% 9/76 ،66% ،4/85%

 گضاسؽ% 7/69ٍ  9/61% ،5/78% ،8/57% ،6/81%

 وِ داد ًـبى ّب بفتِي گشيد وِ يدسحبل .(16) وشدًذ

 ياخجبس اسصؽ ٍ هثجت ياخجبس اسصؽ ،يظگيٍ ت،يحؼبػ

 ؼبتيضب قيدس تـخ يػًََگشاف يدلت ول ٍ يهٌف

 ٍ% 5/95 ،%100 ،%0/50 ،%3/95 ،%100پؼتبى  نيثذخ

 ،%8/15 ،%5/78 ،%7/85 تيتشت ثِ يتشهَگشاف يثشا

 .(20) اػت ُثَد 8/78% ٍ% 1/99

 

 بحث
 كحت يبثياسص ّذف ثب وِ حبضش يهشٍس هغبلؼِ

 دس تشهَگشافي Breast lightٍ سٍؽ  دٍ يليتـخ

 ِياٍل يخؼتدَ دس ؿذ، اًدبم پؼتبى ػشعبى غشثبلگشي

 ،شهشتجظيغ هغبلؼبت ٍ يتىشاس هَاسد حزف اص پغ

 يثشسػ پظٍّـگشاى تَػظ ؿذُ خؼتدَ التبهم ييػٌبٍ

 همبالت ذُيچى ٍ ػٌَاى ي،تىشاس همبالت حزف اص پغ ٍ

 ػپغ ؿذًذ، گزاؿتِ وٌبس هشتجظ شيغ همبالت ٍ يثشسػ

 اص اػتفبدُ ثب هشتجظ ظبّش ثِ همبالت وبهل هتي

 ؼتيل چه .ؿذًذ يثشسػ STARD ؼتيل چه

STARD دلت ٍ كحت اص ٌبىياعو خْت دس 

 اػبع ثش وِ همبالتي ٍ وبسثشد يليتـخ هغبلؼبت

 هغبلؼِ اص ،داؿتٌذ پبييٌي ًوشُ STARD ؼتيل چه

 سا ًوشُ ييثبالتش وِ يهمبالت تيًْب دس ٍ ؿذًذ حزف
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 هشتجظ حبضش هغبلؼِ ّذف ثب هحتَا لحبػ اص ٍ داؿتٌذ

ًتبيح ًـبى  ٍ گشفتٌذ لشاس يثشسػ هَسد ٍ اًتخبة ،ثَد

 يثشا يٌيگضيخب يٍ تشهَگشاف ثشػت اليت سٍؽ وِداد 

هغبلؼبت هَسد  ـتشيث. (23) ثبؿذ يًو يسٍؽ هبهَگشاف

ثشػت دس پظٍّؾ حبضش ًـبى دادًذ وِ سٍؽ  يثشسػ

ػشعبى  يدلت الصم دس غشثبلگش يٍ تشهَگشاف اليت

 پؼتبى ًذاسًذ.

اػت ٍ  غيؿب ّبي ػشعبىاص  يىي ،پؼتبى ػشعبى

دادُ ؿَد، دسهبى آى  قيهَلغ تـخ ثِ وِ يدسكَست

 ثبالي ّبي ٌِيّضخَاّذ ثَد. ثب تَخِ ثِ  ضتشيآه تيهَفم

 هَلغ ثِ ييؿٌبػب ثبًَاى، ييث وبسييث گؼتشؽ ٍ دسهبى

صٍدتش  قيوِ ثِ تـخ ييّب سٍؽ اثذاع ٍ ػبسضِ ييا

 وبّؾ دس يهْو گبم وٌٌذ، يهػشعبى پؼتبى ووه 

   . (15) داؿت خَاّذ خبهؼِ دس يوبسيث ييا ػَاسم

 لشهض، هبدٍى يآؿىبسػبصّب ذيخذ يّب ًؼل ظَْس ثب

 اثضاس هي ثِ ليتجذ لشهض هبدٍى يحشاست يشثشداسيتلَ

 هٌبعك يشيگ اًذاصُ يثشا يپضؿى كيدل يليتـخ

 ثِ تيحؼبػ. اػت ؿذُ يحشاست يالگَ دس يؼيشعجيغ

 اص آػبى اػتفبدُ ٍ ثَدى ضشس يث حشاست، دسخِ

. (15) اػت يحشاست يشثشداسيتلَ سٍؽ يّب يظگيٍ

 سٍؽ وِ دّذ يه ًـبى هغبلؼبت اص حبكل يّب بفتِي

 پؼتبى ػشعبى يغشثبلگش دس يًَالل يداسا يتشهَگشاف

 ٍ شٍيگ ٍ (2018) ّوىبساى ٍ هَسالض هغبلؼِ دس. اػت

هثجت  يٍ اسصؽ اخجبس يظگيٍ (2017) ّوىبساى

 حؼبػيت اهب  ،(22 ،21)ثَد  يييپب يتشهَگشاف

گضاسؽ ؿذُ اػت  %100 تمشيجبً هغبلؼبت دس تشهَگشافي

(21، 22).  

 دس تؼت لذست ثيبًگش ،تـخيلي تؼت حؼبػيت

تؼت  ٍيظگي ٍ اػت ثيوبس افشاد كحيح تـخيق

، تَاًبيي تؼت دس تـخيق ػبلن ثَدى افشادي تـخيلي

ايي دٍ ؿبخق  اصوذام  ّيچ ،وِ ثيوبس ًيؼتٌذ اػت

تَاًٌذ وبسوشد هٌبػت تؼت تـخيلي سا  تٌْبيي ًوي ثِ

تشيي حبلت صهبًي اػت وِ  تضويي وٌٌذ ٍ هغلَة

ًضديه ثبؿذ % 100حؼبػيت ٍ ٍيظگي تؼت ّش دٍ ثِ 

ٍ دس اوثش هغبلؼبت اگشچِ حؼبػيت تشهَگشافي ًضديه 

اهب ٍيظگي ٍ اسصؽ اخجبسي تؼت پبييي  ،اػت %100ثِ 

  .(26) ثبؿذ هي

 (2016) ّوىبساى ٍ پَس يػوشاً هغبلؼِ دس ييّوچٌ

ثَد  يتش اص حذ هبهَگشاف يييثِ ٍضَح پب يدلت تشهَگشاف

 اص يهبهَگشاف نيثذخ ٍ نيخ خَؽ ؼبتيضب ضيتوب يٍ ثشا

ٍ  يخبكيدس هغبلؼِ ػل .(16) ثَد لذستوٌذتش يتشهَگشاف

 ياخجبس اسصؽ ،يظگيٍ ت،يحؼبػ (2018) ّوىبساى

 قيتـخ دس يول دلت ٍ يهٌف ياخجبس اسصؽ ٍ هثجت

 تش يييپب ياص ػًََگشاف يتشهَگشاف پؼتبى نيثذخ ؼبتيضب

 ّوىبساى ٍ ًيل هغبلؼِدس  ٍ (20) ذيگشد گضاسؽ

 هثجت ياخجبس اسصؽداد  ًـبى حيًتب( 2018)

 .(25، 20) ثبؿذ هي يييپب يتشهَگشاف

 ي،ثيوبسثِ  ءاثتال احتوبلثيبًگش  ،اخجبسي هثجت اسصؽ

 وِ ًتيدِ تؼت آًْب هثجت ثَدُ اػتدس افشادي 

ثٌبثشايي ايي ؿبخق احتوبل كحيح ثَدى يه  ثبؿذ، هي

ٍ پبييي ثَدى اسصؽ  دّذ هيتؼت هثجت سا ًـبى 

اخجبسي هثجت تشهَگشافي ثيبًگش ػذم تَاًبيي ايي سٍؽ 

وِ ًتيدِ تؼت غشثبلگشي  ثيوبساًيدس تـخيق كحيح 

 .(27) ثبؿذ هي ،عبى پؼتبى آًْب هثجت ؿذُ اػتشػ

 كَستِ ث وِ( 2009) ّوىبساى ٍوٌذي هغبلؼِ  دس

هشٍسي كحت تـخيلي تشهَگشافي ثب هبهَگشسافي 

ًـبى داد وِ حؼبػيت تشهَگشافي دس  ،همبيؼِ ؿذُ ثَد

 وِ  اػت هبهَگشافي اص تش پبيييتـخيق ػشعبى پؼتبى 

 .(28) داؿت ّوخَاًي حبضش هغبلؼِ ًتبيح ثب

 يهَسفَلَط يػبختبسّب شاهَىيپ ياعالػبت ي،تشهَگشاف

 هي ي،تشهَگشاف وِ ييآًدب اص ٍ وٌذ يًوفشاّن  پؼتبى

 هـخق ييتَاًب ،اػت پَػت ػغح اص يحشاست ػىغ

 شيتلبٍ شيتفؼ. ًذاسد سا تَهَس بي ِيًبح هي وشدى

ثبال  يثب دهب يًَاح ييؿٌبػب ييثِ تَاًب يتشهَگشاف

 ّن بسيثؼ ،داسًذ يٌييپب هيهتبثَل وِ يهٌبعم دس ظُيٍ ثِ

ػشعبى پؼتبى  قيدلت آى دس تـخ ٍ اػت دؿَاس

. (20 ،16) اػت يػًََگشافٍ  يووتش اص هبهَگشاف

تـخيلي اػتبًذاسد  ّبي سٍؽ ػبيش اص اػتفبدُ ثٌبثشايي

هبًٌذ هبهَگشافي ٍ ػًََگشافي دس اسصيبثي هَاسد 

 .اػت ضشٍسي پؼتبى يتشهَگشاف يؼيعج شيغ

 يداساثشػت اليت  سٍؽ وِ دّذ يهًـبى  ّب بفتِي

 اػت. پؼتبى ثب هشتجظ يّب يوبسيث وـف دس يًَالل

ػشعبى پؼتبى  قيتـخ يثشا ثشػت اليت وبسثشد اػبع

پؼتبى  هيًَس ثِ  ذىياػت وِ پغ اص تبث كَست ييثذ
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 سػذ يهًظش  لشهض ثِ ىٌَاختي ييثب سٍؿٌب يؼيػبلن عج

 آثؼِ، ؼت،يو هبًٌذ ييصا سيّشگًَِ  حبل، يياثب 

 هـبثِ يًبٌّدبس بي هيًئَپالػت يتَهَسّب ٍ ّوبتَهب

هٌغمِ  دبديا ٍ دس پؼتبى ػشٍق ؾيافضاوِ ثبػث  پؼتبى

 هغبلؼِ دس . (10) گشدد يهًَس  ذىيپغ اص تبث هيتبس

 دس ثشػت اليتدلت  (2015ّوىبساى ) ٍ ؿيشيضدي

 آى ػولىشد اهب ثَد، پبييي تش وَچه ّبي تَدُ تـخيق

 ّبي تَدُ اص ثيـتش ثؼيبس تش ثضسي ضبيؼبت تـخيق دس

 سا پؼتبى ّبي تَدُ تَاًذ هي تشتيت ايي ثِ ٍ ثَد تش وَچه

 ؿٌبػبيي لبثل ثبليٌي هؼبيٌِ يب هبهَگشافي اًدبم ثب وِ

 ٍ يگبستش هغبلؼِ دس  .(13) دّذ تـخيق ّؼتٌذ،

 قيتـخ دس ثشػت اليت تيحؼبػ (2018) ّوىبساى

 ثَد پضؿه تَػظ يٌيثبل ٌِيهؼب اص ثبالتش پؼتبى ػشعبى

 % هَاسد11 فمظ پضؿه تَػظ ثبليٌي هؼبيٌِ.  (10)

 ايي حؼبػيت ٍ ؿَد هي پؼتبى ػشعبى تـخيق ثبػث

 وبسايي تأييذ ثشاي ثٌبثشايي.  (8) اػت %28-36 سٍؽ

 ثبالتش دلت ٍ تيحؼبػ ثب يّب سٍؽ اص ذيثب ثشػت اليت

 يهغبلؼبت ٍ ؿَد اػتفبدُ يػًََگشاف ٍ يهبهَگشاف هبًٌذ

 ػشعبى يغشثبلگش دس ساثشػت اليت  سٍؽ ييوبسا وِ

 هغبلؼِ دس. ثَدًذ هحذٍد ،ثبؿٌذ وشدُ يثشسػ پؼتبى

 ياخجبس اسصؽ ،يظگيٍ ت،يحؼبػّوىبساى  ٍ تيلج

ثشػت  دػتگبُ يول دلت ٍ يهٌف ياخجبس اسصؽ هثجت،

 اص حبكل يّب بفتِي .(18) ثَد هبهَگشافي هـبثِ اليت

 وِ داد ًـبى (2015ؿيشيضدي ٍ ّوىبساى ) هغبلؼِ

ثشػت اليت  هٌفي اخجبسي اسصؽ ٍ هثجت اخجبسي اسصؽ

 هبهَگشافي ثب ثشػت اليت اص ثبالتش CBE ثب همبيؼِ دس

 تـخيق كحت ثيـتشي هغبلؼبت اػت الصم ٍ ثَد

 يػًََگشاف ٍ يهبهَگشاف ثب ؼِيهمب دس سا ثشػت اليت

 .(19) وٌٌذ يبثياسص

 هٌفي وِ داد ًـبى (2014) الَاى هغبلؼِ حيًتب يعشف اص

 تأييذ ثشاي لزا اػت، پبيييثشػت اليت  ٍيظگي ٍ ٍالؼي

 ثب سٍؽ ييا وِ سػذ يه ًظش ثِ الصمثشػت اليت  وبسايي

 ٍ يهبهَگشاف هبًٌذ ثبالتش دلت ٍ تيحؼبػ ثب ييّب سٍؽ

 . (14) ؿَد ؼِيهمب يػًََگشاف
 

 گیزی وتیجٍ
 سٍؽهغبلؼِ ًـبى داد وِ  ييا يّب بفتِي يول عَسِ ث

 گشچِاثشخَسداس اػت.  يٌييپب يظگيٍ اص ثشػت اليت

گضاسؽ  تشهَگشافي سٍؽ يسا ثشا ييثبال حؼبػيت حيًتب

 سٍؽ ييااهب ٍيظگي ٍ اسصؽ اخجبسي هثجت  ،اًذ وشدُ

 يتشهَگشاف سٍؽ وِ يدسحبل .اػت ؿذُ دادُ ًـبىپبييي 

 ،ايوي ػشيغ، ييّب سٍؽ ػٌَاى ثِ ثشػت اليتٍ 

 ـخيقت ٍ غشثبلگشي دس ليوت اسصاى ٍ غيشتْبخوي

 سٍؽ، دٍ يياّؼتٌذ، اهب  هغشح ّب ثيوبسي ثشخي

. ؼتٌذيػشعبى پؼتبى ً قيتـخ يثشا يميدل يّب سٍؽ

 يٌيگضيخب تَاًٌذ يًو ثشػت اليتٍ  يلزا سٍؽ تشهَگشاف

 ػشعبى قيتـخ دس يهبهَگشاف ٍ يػًََگشاف يثشا

 يثشا ياثضاس ػٌَاى ثِ ّب سٍؽ ييا. ثبؿٌذ پؼتبى

 ػٌَاى ثِ تٌْب ٍ ًذاسد وبسثشد پؼتبى ػشعبى قيتـخ

 يػًََگشاف بيٍ  يدس وٌبس هبهَگشاف يووى يّب سٍؽ

 .ؿًَذ يه ـٌْبديپ
 

 قذرداوی ي تشكز
توبهي ًَيؼٌذگبى همبالت اػتفبدُ ؿذُ  اصٍػيلِ  ثذيي

 .ؿَد هيدس ايي هغبلؼِ هشٍسي، تمذيش ٍ تـىش 
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