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ستان مقطع راهنمایی شهر سال سوم سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و

  1کرج ناحیه 
 

 عطیه کاوه 
 سٚا٘ـٙبػی ػٕٛٔیاسؿذ  وبسؿٙبع  

 

 چکیذه

دس ػبَ تحلیّی  ػبَ لشاس داؿتٝ ٚ 14تشاص ػٙی ػبَ ػْٛ ٔمغغ سإٞٙبیی وٝ دس  ٔؼٝ ٔٛسد پظٚٞؾ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دختشخب

 دا٘ؾ وُ تؼذاد ثب ٔتٙبػت ٚ ا٘تخبة ٔذسػٝ یه تلبدفی عٛس ثٝ .دٞذ ٔی تـىیُ سا ٞؼتٙذ تحلیُ ثٝ ٔـغَٛ 90–91

ثٝ پشػـٙبٔٝ ٞبی ػالٔت ػٕٛٔی ثب تٛخٝ ثٝ پبػخٍٛیی  ٚ ،#٘فش 104$ ٔذسػٝ آٖ ػْٛ ػبَ دس  تحلیُ ثٝ ٔـغَٛ آٔٛصاٖ

$GHQثشي ٚ ػبصٌبسی اختٕبػی $# ٌّذAISS# دا٘ؾ آٔٛص وٝ ٕ٘شاتـبٖ ٞٓ دس پشػـٙبٔٝ ػالٔت ػٕٛٔی ٚ  40، اص ٔیبٖ آٟ٘ب

ٕ٘شات ثبال٘ـبٖ دٞٙذٜ  ػغح ػالٔت ػٕٛٔی پبییٗ ٚػبصٌبسی اختٕبػی پبییٗ ٔٝ ػبصٌبسی اختٕبػی ثبالتش ثٛد $ٞٓ دس پشػـٙب

 .فشٜ  آصٔبیـی ٚوٙتشَ تمؼیٓ ؿذ٘ذ٘ 20 ا٘تخبة  ٚ ثٝ عٛس تلبدفی  ثٝ دٚ ٌشٜٚ #ٔی ثبؿذ

 ؿذ اسائٝ آصٔبیؾ ٌشٜٚ ثش –ص٘ذٌی ٟٔبستٟبی آٔٛصؽ –اثتذا ٌشٟٚٞبی وٙتشَ ٚآصٔبیؾ ٔـخق ؿذ٘ذ. ػپغ ٔتغیش ٔؼتمُ 

 .ؿذ ٌشفتٝ آصٖٔٛ پغ ٌشٜٚ دٚ ٞش اص وـیذ عَٛ ٔبٜ ػٝ وٝ آٔٛصؿی دٚسٜ پبیبٖ اص پغ

# AISSػٛاِی پشػـٙبٔٝ ػبصٌبسی اختٕبػی $ 60ٚ فشْ  #GHQی $ػٛاِی پشػـٙبٔٝ ػالٔت ػٕٛٔ 28، فشْ اثضاس پظٚٞؾ

ثٝ ٔٙظٛس ثشسػی فشضیٝ پظٚٞؾ ٔجٙی ثش آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ثش ػالٔت ػٕٛٔی ٚ ػبصٌبسی اختٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ  .اػت

فشضیٝ ٘تبیح ٘ـبٖ داد وٝ . # اػتفبدٜ ؿذٜ اػتMANCOVAدختش ٔٛثش اػت اص آصٖٔٛ تحّیُ وٛاسیب٘غ چٙذ ٔتغیشٜ $

 .اكّی پظٚٞؾ تبییذ ؿذ

 

 ، ػبصٌبسی اختٕبػیآٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی، ػالٔت ػٕٛٔیهای کلیذی:  واشه
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 مقذمه -1

ٔشدْ اص أىب٘بت ، استجبعبت ثؼیبس ػشیغ كٛست ٔی ٌیش٘ذ، ؿٟش ٞب ثضسٌتش ؿذٜ ا٘ذ، ؿیٜٛ ٞبی ص٘ذٌی تغییش وشدٜ، أشٚصٜ        

.. ص٘ذٌی ػبِٓ ٚثی دغذغٝ ای . ٚ   أىب٘بت، اعالػبت، .. أب  ! آیب ٚخٛد ایٗ ٕٞٝ تىِٙٛٛطی. ٚٚ ٚػبیُ سفبٞی فشاٚا٘ی ثشخٛسداس٘ذ 

 سا ثشای ٔب فشاٞٓ وشدٜ اػت ؟

دس ثشسػی اختالالت سفتبسی ٚا٘حشافبت اختٕبػی ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذٜ ا٘ذ وٝ ثؼیبسی اص ، سٚا٘ـٙبػبٖ دس دٞٝ ٞبی اخیش        

ػذْ احؼبع وٙتشَ ٚوفبیت خٟت سٚیبسٚیی ثب ٔٛلؼیتٟبی ، ٛا٘ی افشاد دس تحّیُ كحیح ٔؼبئُ ؿخلیاختالالت ٚ آػیجٟب دس ٘بت

 . #1384، سیـٝ داسد $ػشخٛؽ، دؿٛاس ٚػذْ آٔبدٌی ثشای حُ ٔـىالت ٚٔؼبئُ ص٘ذٌی ثٝ ؿیٜٛ ٔٙبػت

آٔبدٜ ػبصی افشاد ثٝ ، ػلش وٙٛ٘یسٚص افضٖٚ ٌٚؼتشؽ سٚاثظ اختٕبػی دس  ثب تٛخٝ ثٝ تغییشات ٚپیچیذٌیٟبی، ثٙبثشایٗ        

 . أشی ضشٚسی ثٝ ٘ظش ٔی سػذ، ٚیظٜ ٘ؼُ خٛاٖ خٟت ٔمبثّٝ ثب ٔٛلؼیتٟبی دؿٛاس

٘یبص ثٝ تؼبدَ ، دس ایٗ دٚسٜ. ٘ٛخٛا٘ی یىی اص ٔشاحُ ٟٔٓ ٚ ثشخؼتٝ سؿذ ٚتىبُٔ اختٕبػی ٚ سٚا٘ی فشد ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد       

تٛا٘بییٟب ٚ ، خٛد آٌبٞی $ ؿٙبخت اػتؼذادٞب، دسن اسصؽ ٚخٛدی خٛیـتٗ، ٚ ػمُٞیدب٘ی ٚػبعفی ثٝ ٚیظٜ تؼبدَ ثیٗ ػٛاعف 

ػبعفی خٛیؾ دس ٔمبثُ ػٛأُ  حفظ تؼبدَ سٚا٘ی ٚ، اػتمالَ ػبعفی اص خب٘ٛادٜ، ا٘تخبة ٞذفٟبی ٚالؼی دس ص٘ذٌی#، سغجتٟب

ؿٙبخت ص٘ذٌی ػبِٓ ٚٔٛثش ، ػت یبثیوؼت ٟٔبستٟبی اختٕبػی الصْ دس دٚ، ثشلشاسی سٚاثظ ػبِٓ ثب دیٍشاٖ، فـبسصای ٔحیغی

 اص ٟٔٓ تشیٗ ٘یبصٞبی ٘ٛخٛاٖ ثٝ ؿٕبس ٔی سٚ٘ذ، ٚچٍٍٛ٘ی ثشخٛسداسی اص آٖ

ایدبد یب افضایؾ اػتٕبد ثٝ ٘فغ دس ، ثٙبثشایٗ وٕه ثٝ ٘ٛخٛاٖ دس سؿذ ٌٚؼتشؽ ٟٔبستٟبی ٔٛسد ٘یبص ثشای ص٘ذٌی ٔغّٛة      

ذ ٚ تىبُٔ ػٛاعف ٟٚٔبستٟبی اختٕبػی الصْ خٟت ػبصٌبسی ٔٛفك ثب ٔحیظ ثشخٛسد ثب ٔـىالت ٚ ٕٞچٙیٗ وٕه ثٝ آ٘بٖ دس سؿ

   #. 1377، ضشٚسی ثٝ ٘ظش ٔی سػذ $ؿؼبسی ٘ظاد، اختٕبػی ٚص٘ذٌی ٔٛثش ٚػبص٘ذٜ

وٝ ٔؼٙبی . سٚا٘ی ٚاختٕبػی، ػالٔت ػجبست اػت اص تبٔیٗ سفبٜ وبُٔ خؼٕی#، Who$اص دیذٌبٜ ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ی         

ِزا ٞشٌٛ٘ٝ ٘مق ٚ . سٚاٖ ٚ خبٔؼٝ اػت، خؼٓ : ثّىٝ ؿبُٔ ػٝ ٔحٛس. ٝ ٘جٛدٖ ثیٕبسی ٚ٘مق ػضٛ ٔحذٚد ٕ٘ی ؿٛدآٖ تٟٙب ث

تؼبدَ فشد سا ثٝ ٞٓ ٔی ص٘ذ  ٚ ٔٙدش ثٝ ٘جٛد ػالٔت ٔی ؿٛد ٚٞش ، آػیجی وٝ ثٝ ٞش یه اص ٔحٛس ٞبی ػٝ ٌب٘ٝ  فٛق ٚاسد ؿٛد

ػبصٔبٖ خٟب٘ی $ٔتبثش ػبصد ػالٔت اٚ ٚػبیش افشاد خبٔؼٝ سا ثٝ خغش ٔی ا٘ذاصد سٚا٘ی ٚ اختٕبػی فشد سا ، ػبّٔی وٝ اص ٘ظش خؼٕی

 #. 1997، ثٟذاؿت

، ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ تشیٗ ٘ـب٘ٝ ػالٔت سٚاٖ اص ٔجبحثی اػت وٝ تٛخٝ ثؼیبسی اص خبٔؼٝ ؿٙبػبٖ ػبصٌبسی اختٕبػی      

تشیٗ خٙجٝ سؿذ ٚخٛد ٞش ؿخق ٔحؼٛة ٔی  سؿذ اختٕبػی ٟٔٓ. سٚا٘ـٙبػبٖ ٚ ثخلٛف ٔشثیبٖ سا ثٝ خٛد خّت وشدٜ اػت

سؿذ اختٕبػی ٘ٝ تٟٙب دس ػبصٌبسی ثب اعشافیب٘ی . ػبصٌبسی اٚ ثب دیٍشاٖ اػت، ؿٛد  ٚ ٔؼیبس ا٘ذاصٜ ٌیشی سؿذ اختٕبػی ٞش فشدی

ضٔٗ تشخٕٝ ٚایت$ثّىٝ ثؼذٞب دس ٔیضاٖ ٔٛفمیت ؿغّی ٚ تحلیّی اٚ ٘یض تبثیش داسد ، وٝ فشد ثب آٖ ٞب دس استجبط اػت ٔٛثش اػت

 . #1377، ٘ظشی

، ٘ٛخٛا٘بٖ، وٛدوبٖ. ٞش فشدی یه ػٙلش تـىیُ دٞٙذٜ اػت، خبٔؼٝ ای وٝ ٔب دس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙیٓ اص افشادی تـىیُ ؿذٜ 

. خبٔؼٝ ای وٝ ٞذف داسد ٚثشای سػیذٖ ثٝ آٖ ثبیذ ٌبْ ثشداسد. ٔیب٘ؼبالٖ ٚ ٔؼٗ ٞب ٕٞٝ ثب ٞٓ یه خبٔؼٝ سا ٔی ػبص٘ذ، خٛا٘بٖ

ٔب دس د٘یبیی ص٘ذٌی ٔی وٙیٓ وٝ . ؼٝ ای سٚثٝ تىبُٔ ٚػؼبدت ٔی سٚد وٝ اص افشادی ػبِٓ تـىیُ ؿذٜ ثبؿذثی ؿه خبٔ

ػّی سغٓ . خغشات ثؼیبسی ػالٔتی ٔبٖ سا تٟذیذ ٔی وٙذ ٚیىی اص دغذغٝ ٞبی ٔب وبٞؾ ػٛأُ خغش آفشیٗ ثشای ػالٔتی اػت

ٍ٘شا٘ی . .. ِٚی سٚص ثٝ سٚص ثش ٍ٘شا٘ی ٞبی ٔب افضٚدٜ ٔی ؿٛد. تغزیٝ ٚ پضؿىی ٚ، تحلیُ، پیـشفت سٚصافضٖٚ ٔب دس تىِٙٛٛطی

ایٙىٝ چشا سٚص ثٝ سٚص اص اعشافیبٖ ثیـتش فبكّٝ ٔی ، ٔـىالت سفتبسی وٛدوبٖ، ٞبیی اص لجیُ چٍٍٛ٘ی ثشلشاسی استجبط ثب اعشافیبٖ

 . .. . ٌیشیٓ ٚ

ٚ ٕٞچٙیٗ افضایؾ ػغح ثٟذاؿت سٚا٘ی افشاد ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ی  ثٝ ٔٙظٛس پیـٍیشی ، ٔیالدی 1996دس ػبَ       

، ثٝ ٌشٜٚ ثضسٌی اص ٟٔبستٟبی سٚا٘یاكغالح ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی  . ثش٘بٔٝ ای ثب ػٙٛاٖ آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی تذٚیٗ وشد، ٚخبٔؼٝ



تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

39 -39، صفحات 5931 تابستان، 2، شماره 2دوره   

65 

 

ثٝ عٛس ٔٛثش ، اختٕبػی  ٚ ثیٗ فشدی اعالق ٔی ؿٛد ٚ ٔی تٛا٘ذ ثٝ افشاد وٕه وٙذ تب تلٕیٕبت خٛد سا ثب آٌبٞی اتخبر ٕ٘بیٙذ

 . ٟٔبستٟبی ٔمبثّٝ ای ٚ ٔذیشیت ؿخلی خٛد سا ٌؼتشؽ دٞٙذ ٚص٘ذٌی ػبِٓ ٚ ثبس آٚسی داؿتٝ ثبؿٙذ، استجبط ثشلشاس وٙٙذ

إٞیت ٚ ضشٚست آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی صٔب٘ی ٔـخق ٔی ؿٛد وٝ ثذا٘یٓ آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ٔٛخت استمبی    

 ٚ ٔثجت خٛد ٔحیظ ٚ فشًٞٙ، خبٔؼٝ، ا٘ؼبٟ٘ب ػبیش ثب تب  وٙٙذ ٔی وٕه تٛا٘بییٟب ٗای. ٌشدد ٔی اختٕبػی –تٛا٘بییٟبی سٚا٘ی

تٕشیٗ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ٔٛخت تمٛیت یب تغییش  ، ثذیٗ تشتیت .ٚ ػالٔت سٚا٘ی  خٛد  سا تبٔیٗ  ٕ٘بیذ. ػُٕ وٙذ  ػبصٌبسا٘ٝ

یذ آٔذٖ  سفتبسٞبی ٔثجت ٚػبِٓ ثؼیبسی اص ثب پذ، دس ٘تیدٝ#. 1384، ٘بكشی$ اسصؽ ٞب ٚ سفتبس ا٘ؼبٖ ٔی ٌشدد، ٍ٘شؽ ٞب

 . ٔـىالت ثٟذاؿتی لبثُ پیـٍیشی خٛاٞٙذ ثٛد

ضشٚست آٔٛصؽ ایٗ ، ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ثب اٞذاف ٌٛ٘بٌٖٛ پیـٍیشی ٚ استمبء ػغح ػالٔت سٚا٘ی، ثٙبثشایٗ     

 . ٌٛ٘ٝ ٟٔبستٟب  ثٝ ٘ٛخٛا٘بٖ ثشای ٔب آؿىبس ٔی ؿٛد

ػبٍِی اػت ثب تٛخٝ ثٝ  16تب  6سٞبی ٔختّف ٘ـبٖ ٔی دٞذ ثٟتشیٗ ػٗ ثشای آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ػٙیٗ تدبسة وـٛ    

صیشا ایٗ ٌشٜٚ ػٙی دس . ثٟتش اػت ایٗ ثش٘بٔٝ دس ػٙیٗ ٘ٛخٛا٘ی اخشا ؿٛد، ٘مؾ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی دس استمبی سفتبسٞبی ػالٔت

 . #1379، ٘ٛسی ٚٔحٕذ خب٘ی$شتشیٗ  ٌشٜٚ ٔی ثبؿٙذ ساثغٝ ثب سفتبسٞبی ٔشثٛط ثٝ ٔـىالت  ثٟذاؿتی آػیت پزی

ٔدٕٛػٝ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ٘ٝ تٟٙب ثٝ تٛإ٘ٙذ ػبختٗ افشاد دس ص٘ذٌی حبَ ٕ٘ی ا٘ذیـذ ثّىٝ ثٝ تٛإ٘ٙذی آ٘بٖ خٟت ص٘ذٌی      

اختٕبػی دا٘ؾ  ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ذ ٔٛخت استمبء ػالٔت ػٕٛٔی ٚ وؼت ٟٔبست ٔمبثّٝ ثب آػیت ٞبی. آیٙذٜ ٘یض تبویذ ٔی ٚسصد

 . آٔٛصاٖ ؿٛد

 : ٞذف ػّٕی #اِف

 . دػتشػی ثٝ اعالػبت ػّٕی دس ٔٛسد ٔٛضٛع ٚافضایؾ اعالػبت خذیذ دس ٔٛسد خبٔؼٝ اػت     

 : ٞذف وبسثشدی #ة

 : ٘تبیح ایٗ تحمیك ٔی تٛا٘ذ ٔٛسد اػتفبدٜ           

 ٔؼئِٛیٗ ٚثش٘بٔٝ سیضاٖ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ. 1

 / اِٚیبی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔؼّٕبٖ / دا٘ؾ آٔٛصاٖ. 2

 ٔؼئِٛیٗ ٚصاست آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ. 3

 ٔؼئِٛیٗ اداسٜ ثٟضیؼتی. 4

 . لشاس ثٍیشد، ػبصٔبٖ ّٔی خٛا٘بٖ. 5

دس خٟت پیـٍیشی اِٚیٝ ٚ ٕٞچٙیٗ استمبء ػغح ثٟذاؿت سٚا٘ی ثش٘بٔٝ ای ٔذٖٚ ثب  1993ػبصٔبٖ خٟب٘ی  ثٟذاؿت دس ػبَ 

افضایؾ تٛا٘بیی ٞبی سٚا٘ی ـ اختٕبػی وٛدوبٖ ثٛد تب ثب ، ٞذف اص اخشای ایٗ ثش٘بٔٝ. ػٙٛاٖ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی آٔبدٜ ٕ٘ٛدٜ اػت

ػبصٌبسا٘ٝ ، وٛدوبٖ سا لبدس ػبص٘ذ وٝ ثب تمبضبٞب ٚوـٕىؾ ٞبی ص٘ذٌی سٚصا٘ٝ، تدٟیض آ٘بٖ ثٝ تٛا٘بیی ٞبی سٚا٘ی ـ اختٕبػی

ؿیٜٛ ٞبی ص٘ذٌی ثؼیبسی اص افشاد دس سٚیبسٚیی ثب ٔؼبیُ أشٚصٜ ػّیشغٓ ایدبد تغییشات ػٕیك فشٍٞٙی ٚ تغییش دس . ٔمبثّٝ ٕ٘بیٙذ

متضیبت ص٘ذٌی فبلذ تٛا٘بیی ٞبی الصْ ٚ اػبػی ٞؼتٙذ ٚ ٕٞیٗ أش آ٘بٖ سادس ٔٛاخٟٝ ثب ٔؼبیُ ٚ ٔـىالت ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ٚ ٔ

 . #1385، ، ثٝ ٘مُ اص كبدلی1383 ،آٖ آػیت پزیش ٕ٘ٛدٜ اػت $ٞبؿٕیبٖ

اِىُ ٚ ػبیش ٔٛاد ٘ٛخٛا٘بٖ تذاسن دیذٜ ، خٟت پیـٍیشی اص ٔلشف ػیٍبس 1997دس ػبَ  ثش٘بٔٝ آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی 

یه دا٘ـٕٙذ سفتبسٌشا دس صٔیٙٝ تشٚیح ثٟذاؿت ٚ پیـٍیشی اػت وٝ ٔغبِؼبت ٚ آٔٛصؿٟبی ، عشاح ایٗ ثش٘بٔٝ، ثٛتٛیٗ. ؿذ

 . #1386، خؼشٚیبٔٝ ٔذسػٝ ٔحٛس اسائٝ دادٜ اػت $ثؼیبسی دس ثش٘

چٙذیٗ دٞٝ ثؼذ . اسائٝ ٕ٘ٛد 1950خٟب٘ی اِٚیٗ ٌضاسؽ خٛد سا اص خذٔبت ثٟذاؿتی ٔشثٛط ثٝ ٔذسػٝ دس ػبَ  ػبصٔبٖ ثٟذاؿت

پغ . اِٚیٗ دادٜ ٞبی ٔؼٙبداس اص ثش٘بٔٝ آٔٛصؿٟبی ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی سا خٟت ٘مؾ ٔذاسع دس وٕه ثٝ وٛدوبٖ ٔغشح ٌشدیذ

صٔبٖ ُّٔ ٔتحذ ٘یض التجبع اص ٔدٕٛػٝ آٔٛصؿی عشح ص٘ذٌی كٙذٚق وٛدوبٖ ػب، 1993اصثشسػی ثیـتش ایٗ ٔٛضٛع دس اٌٛػت 

 . #1385، ثٝ ٘مُ اص كبدلی؛ 1383، ٞبؿٕیبٖستٟبی ص٘ذٌی سا عجمٝ ثٙذی ٕ٘ٛد $ٟٔب، یه ثش٘بٔٝ سؿذی ثشای خٛا٘بٖ
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ٛصؿی ٚی دس ایٗ ػبَ یه ٔدٕٛػٝ آٔ. ٚ ثب الذأبت ٌیّجشت ثٛتٛیٗ آغبص ؿذ 1979آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی دس ػبَ       

ٔتخللبٖ ثٟذاؿت سٚاٖ ٔٛاخٝ  یٗ ٕ٘ٛد وٝ ثب اػتمجبَ فشاٚأٖٟبستٟبی ص٘ذٌی ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ والع ٞفتٓ تب ٟ٘ٓ تذٚ

تلٕیٓ ٌیشی ٚ تفىش ، ایٗ ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ثٝ ٘ٛخٛا٘بٖ یبد ٔی داد وٝ چٍٛ٘ٝ ثب اػتفبدٜ اص ٟٔبستٟبی سفتبس خشأت ٔٙذا٘ٝ. ٌشدیذ

ٞذف ثٛتٛیٗ عشاحی یه ثش٘بٔٝ ٚاحذ . ٟبد ػٛء ٔلشف ٔٛاد اص ػٛی ٕٞؼبالٖ ٔمبٚٔت وٙٙذ٘مبد دس ٔمبثُ ٚػٛػٝ یب پیـٙ

آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی دس كٛستی ثٝ ٘تبیح ٔٛسد ٘ظش ختٓ ٔی ؿٛد وٝ ٕٞٝ ، ٔغبِؼبت ثؼذی ٘ـبٖ داد. پیـٍیشی اِٚیٝ ثٛد

س اص خّٕٝ یـٍیشی اِٚیٝ چٙذیٗ ٘ٛع ٔٛاد ٔخذپظٚٞـٟب حبوی اص آٖ ثٛد٘ذ وٝ ایٗ ثش٘بٔٝ دس پ. ٟٔبستٟب ثٝ فشد آٔٛختٝ ؿٛد

 . #1385 ،ػیٍبس ٔٛفك ثٛدٜ اػت $كبدلی

وتبة ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی تٛػظ كٙذٚق وٛدوبٖ ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ ٚ ثٝ ٚػیّٝ دفتش ٕ٘بیٙذٌبٖ آٖ كٙذٚق دس ایشاٖ تشخٕٝ    

ایٗ ٔؼبٚ٘ت دس . ایٗ ساػتب تٟیٝ ٌشدیذؿذ ٚ ػپغ ثب ٕٞىبسی ٔؼبٚ٘ت پشٚسؿی ٚصاست آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ خضٜٚ ٞبی آٔٛصؿی دس 

، آرسثبیدبٖ غشثی، ػیؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖ، اثتذایی اص اػتبٟ٘بی تٟشاٖ 5ٚ  4دا٘ؾ آٔٛص دختش ٚ پؼش پبیٝ  2558تحمیك وـٛسی 

ٚ  ٟٔبست اختٕبػی، ٟٔبست حُ ٔؼئّٝ، ٘تبیح ٔثجت آٖ سا دس افضایؾ ػضت ٘فغ. ایالْ ٚ وشٔب٘ـبٜ سا تحت ایٗ آٔٛصؽ لشاس داد

تىشاس ؿذ ٚ ٘تبیح آٖ  ایٗ تحمیك دس ػبَ تحلیّی ثؼذ ٘یض. ٔٙتـش ٕ٘ٛد 1378غیشٜ تٛػظ ػبصٔبٖ ثٟضیؼتی وـٛس دس ػبَ 

 . #1385، ثٝ ٘مُ اص كبدلی، ٞبؿٕیبٖٔثجت ثٛد $

 .دس حبَ حبضش وـٛس ٔب دسع آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ثٝ ػٙٛاٖ یه ٚاحذ اختیبسی دس ٔمغغ ٔتٛػغٝ اسائٝ ٔی ؿٛد     

 . ٌٙدب٘ذٜ ؿذٖ ایٗ دسع دس ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٔمبعغ اثتذایی ٚ سإٞٙبیی دس حبَ ثشسػی اػت

 : پظٚٞؾ ٞبی خبسخی

ایٗ . ػیٍبس ٚ داسٚ ثشسػی ٕ٘ٛد٘ذ، اثش ثش٘بٔٝ آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی سا ثش ٔلشف اِىُ #2006تب  2002ثٛتٛیٗ ٚ ٕٞىبساٖ $

٘تبیح ٘ـبٖ داد وٝ آٔٛصؽ ٞب دس وبٞؾ ٔلشف . اضغشاة ٚ اػتشع ثٛد، یٓ ٌیشیتلٕ، ثش٘بٔٝ ؿبُٔ آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی استجبعی

 . #1387، اِىُ ٚ داسٚ ٔٛثش ثٛدٜ ا٘ذ $٘مُ اص ٔٛتبثی، ػیٍبس

 . # دس تحمیك خٛد ٘ـبٖ داد وٝ آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی لذست ػبصٌبسی ثب اػتشع سا افضایؾ ٔی دٞذ2002خفشی $

ٍ٘شؽ ٞب ٚ تٛا٘بیی دا٘ؾ ، ه ٔغبِؼٝ ثٝ ثشسػی اثش آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثش دا٘ؾدس ی، #2003صِٚیٍٙش ٕٚٞىبساٖ  $

٘تیدٝ ایٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ دا٘ؾ آٔٛصا٘ی وٝ دس ثش٘بٔٝ . آٔٛصاٖ ٔذاسع سإٞٙبیی دس ا٘تخبة ػجه ص٘ذٌی ػبِٓ پشداختٙذ

 . آٔٛصؿی ؿشوت وشدٜ ثٛد٘ذ وٕتش ػیٍبس ٔی وـیذ٘ذ

پظٚٞـی ٔٛثش ثٛدٖ آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی سا دس استمبی ػغح ثٟذاؿت سٚاٖ ٚ پیـٍیشی اِٚیٝ دس ، #2004الفشْٚ ثٛاص $

 ٔمبثّٝ ثب اػتشع ٚ، ٟٔبست ٞبی استجبعی، یبفتٝ ٞب تبثیش آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی سا دس پیـٍیشی اص خٛدوـی. ٘ـبٖ داد

 . #1388، ثٝ ٘مُ اص ثبیؼتٝ پشٚیٗػلجب٘یت ٚ تؼییٗ ٞذف ٘ـبٖ داد $

خضء ، # دس ٔشٚسی ثش ٌشایؾ ٞبی ٔٛثش دس پیـٍیشی اص ٔلشف ػیٍبس ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ وٝ آٔٛصؽ ٟٔبست ٞب2004ّیٗ $ٌ

 . #1387، ضشٚسی ثش٘بٔٝ ٞبی ٔٛفك ٚ ٔٛثش اػت $ثٝ ٘مُ اص فتی

بس دس ٔٛسد تبثیش ٔغبِؼبت ثؼی. استمبی ثٟذاؿت سٚا٘ی وٛدوبٖ ٚ٘ٛخٛا٘بٖ اػت، یىی اص اٞذاف اكّی ثش٘بٔٝ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی

ثش٘بٔٝ  آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثش اثؼبد ٔختّف ػالٔت سٚاٖ ا٘دبْ ٌشفتٝ ٚ ٘تبیح ٘ـبٖ دادٜ اػت  وٝ آٔٛصؽ ایٗ ٟٔبست ٞب 

افضایؾ سفتبسٞبی ٔثجت اختٕبػی ٚ ػبصٌبسی ، ثٟجٛد ٟٔبست ٞبی اختٕبػی ٚ استجب عبت ثیٗ فشدی، ػجت افضایؾ ػضت ٘فغ

افضایؾ ٟٔبست حُ ٔؼبئُ ؿخلی ٚ ثیٗ فشدی ٚ افضایؾ ، ػیؼتٓ خب٘ٛادٌی ٚ ػبصٌبسی ثب خب٘ٛادٜ افضایؾ سضبیت، اختٕبػی

 . #1387ثٝ ٘مُ اص فتی، ؛ 2004، ٟٔبست ٞبی ٔمبثّٝ ای ؿذٜ اػت $ؿٛس

ای آٔٛصؽ ٟٔبست ص٘ذٌی ٘ـبٖ داد ٘فشی كٛست ٌشفتٝ تغییشات ٔؼٙب داسی سا پغ اص اخش 24000پظٚٞؾ ٚػیؼی ثش سٚی ٕ٘ٛ٘ٝ 

 . #2004، ٌٙضاِغ$

، ٘مُ اص فتی٘فغ ٚ پبیٍبٜ دسٚ٘ی ساثغٝ داسد $# دسیبفتٙذ وٝ تٛا٘بیی ثیـتش دس حُ ٔؼئّٝ ثب افضایؾ ػضت 2004تالدٚ ٕٚٞىبساٖ $

1387# . 
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ثٝ ٘مُ اص ؛ 2004، ٌی ٘ش ٚ ٕٞىبساٖٝ اػت $آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی دس پیـٍیشی اص خـٛ٘ت ٚ ثضٞىبسی ٘یض وبسایی داؿت

 #. 1387، ٔٛتبثی

# تبثیش آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی اختٕبػی سا ثش افضایؾ سفتبس ٞبی ٔٙبػت ٚ وبٞؾ سفتبسٞبی ٘بٔٙبػت ؿشح 2005ٔٛع ٕٚٞىبساٖ $

 اوثش تحمیمبت دس ایٗ صٔیٙٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ تبثیش ٔثجت آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی اختٕبػی ٞؼتٙذ.. داد٘ذ

ػضت  : ٟٓ ثب ػٛئ ٔلشف ٔٛاد ساثغٝ داس٘ذ وٝ ػجبستٙذ اصپظٚٞؾ دس صٔیٙٝ ػٛئ ٔلشف ٔٛاد ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ ػٝ ػبُٔ ٔ

 . #2005، ّٔه دٚ٘بِذ ٚ ٕٞىبساٖػبت ٚ فمذاٖ ٟٔبست ٞبی استجبعی $٘بتٛا٘ی دس ثیبٖ احؼب، ٘فغ ضؼیف

# ثیبٖ داؿت آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثبػث افضایؾ ػالٔت سٚا٘ی ٚ خؼٕب٘ی ٚ ػبصٌبسی دس 1996ٚ سدٖٚ $ #2005ثیّٛت $

 . ٔی ؿٛد ٘ٛخٛا٘بٖ

دس ٔٛسد پیبٔذٞبی ثش٘بٔٝ پیـٍیشی اِٚیٝ ٚ آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی  ٘ـبٖ داد وٝ ثٝ د٘جبَ ، ػبِٝ 6یه ٔغبِؼٝ عِٛی 

ثٝ ٘مُ ؛ 2006، اِیبع ٚ ٕٞىبساٖذ $سفتبسٞبی ٔٙبػت اختٕبػی افضایؾ ٚ سفتبسٞبی ٔٙفی ٚ خٛد تخشیجی وبٞؾ ٔی یبث، آٔٛصؽ

 . #1387، اص ٔحٕذخب٘ی

دس ٔٛسد ٘ٛخٛا٘بٖ ٘ـبٖ داد وٝ آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ٔثُ ٟٔبست حُ ٔؼئّٝ ٚ # 2008# ٚ تش٘ش $2007$ فٛس٘شیغ

ٞبٔفشی . استجبعبت ٔٛثش تٛا٘بیی ٞبیی سا ثشای حُ ٔـىُ ٚ اػتفبدٜ ٔٛثش اص حٕبیت ٞبی اختٕبػی آٟ٘ب سا افضایؾ ٔی دٞذ

ؽ ٟٔبست ٞبی تٛا٘بیی ساثغٝ حُ ٔؼئّٝ ثش سٚی ٔشداٖ ٚاثؼتٝ # دس تحمیك خٛد وٝ ٞذف ثشسػی تبثیش ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛص$2007

ثبایٗ فشم وٝ ایٗ افشاد خذا اص دسٔبٖ ٘یبص ثٝ دا٘ؾ اثتذایی ٚ دس اكُ استجبعبت ٚ حُ ٔؼئّٝ دس ، ثٝ ٔٛاد دس ثش٘بٔٝ دسٔب٘ی ثٛد

 . ٜٚ آصٔبیؾ سا ٘ـبٖ دادپیـشفت لبثُ ٔالحظٝ ای دس ٟٔبست ٞبی استجبعی ٚ حُ ٔؼئّٝ دس ثیٗ ٌش، وٙبس ٚاثؼتٍی داسد

 

 روش تحقیق -2

اثتذا ، دس ایٗ ٔٛلؼییت پظٚٞـی. ٞذف ٚفشضیٝ ی آٖ ثٝ كٛست آصٔبیـی ا٘دبْ ؿذٜ اػت، پظٚٞؾ حبضش ثبتٛخٝ ثٝ ٔبٞیت      

ػبصٌبسی  ٌّذثشي ٚ  (GHQ)٘فش ثٛد پشػـٙبٔٝ ٞبی ػالٔت ػٕٛٔی 104وّیٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ػبَ ػْٛ وٝ تؼذادؿبٖ 

 . سا خٛاة داد٘ذ  (AISS)اختٕبػی

ٔٝ ػبصٌبسی اختٕبػی دا٘ؾ آٔٛص وٝ ٕ٘شاتـبٖ ٞٓ دس پشػـٙبٔٝ ػالٔت ػٕٛٔی ٚ ٞٓ دس پشػـٙب 40ػپغ اص ٔیبٖ آٟ٘ب       

ا٘تخبة ٚ ثٝ عٛس تلبدفی  #ٕ٘شات ثبال٘ـبٖ دٞٙذٜ ػغح ػالٔت ػٕٛٔی پبییٗ ٚ ػبصٌبسی اختٕبػی پبییٗ ٔی ثبؿذثبالتش ثٛد $

 . ـی ٚ وٙتشَ تمؼیٓ ؿذ٘ذثٝ دٚ ٌشٜٚ آصٔبی

ثشٌشٜٚ آصٔبیـی ، خّؼٝ ٚ دس عَٛ ػٝ ٔبٜ 10ػپغ ٔتغیش ٔؼتمُ ـ آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ـ ثشٌشٜٚ آصٔبیؾ عی       

اسصیبثی ٚ یب پغ آصٖٔٛ ثشای اػضبی ٞش دٚ ٌشٜٚ ا٘دبْ ٌشفت ٚ دس ٟ٘بیت ثشاػبع فشضیٝ ، ثؼذ اص ٔذاخّٝ آٔٛصؿی. اػٕبَ ؿذ

اص سٚؽ ٞبی آٔبسی ٔٙبػت ثشای تّخیق ٚ تحّیُ دادٜ ٞب اػتفبدٜ ؿذ. دس ایٗ ، ٜ ٞبی خٕغ آٚسی ؿذٜپظٚٞؾ ٚ ٔبٞیت داد

ؿیٜٛ خٕغ آٚسی دادٜ ٞب  ٚ سٚؽ ، اثضاسٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔتغیشٞب، ؿیٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی، ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبسی، فلُ ثٝ ٔؼشفی خبٔؼٝ آٔبسی

 . ٞبی تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞب پشداختٝ ؿذٜ اػت

ػبَ لشاس داؿتٝ ٚ دس  14ٔؼٝ پظٚٞـی حبضش سا وّیٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دختش ٔمغغ ػبَ ػْٛ سإٞٙبیی وٝ دس تشاص ػٙی خب      

 ٔـغَٛ ثٝ تحلیُ ثٛدٜ ا٘ذ سا تـىیُ ٔی دٞذ. 1ػتبٖ وشج ٘بحیٝ دس ؿٟش 90-91ػبَ تحلیّی 

٘ٝ اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ دختش ٔمغغ سإٞٙبیی اػت ٚ حدٓ ٕ٘ٛ  تلبدفی یٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی آٔبسی دس ایٗ پظٚٞؾ اص ٘ٛع ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیش     

ٔـغَٛ ثٝ تحلیُ ثٛدٜ ا٘ذ  1وشج ٘بحیٝ  دس ؿٟشػتبٖ 90-91ػبَ لشاس داؿتٝ ٚ دس ٘یٓ ػبَ تحلیّی  14وٝ دس تشاص ػٙی 

آٔبس تؼذاد ٔذاسع سإٞٙبیی دختشا٘ٝ  1ػتبٖ وشج ٘بحیٝ ثٝ ایٗ كٛست وٝ ثب ٔشاخؼٝ ثٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ؿٟش ، ا٘تخبة ٌشدیذٜ

شفتٝ ؿذ. ٚثٝ عٛس تلبدفی یه ٔذسػٝ ا٘تخبة ٚ ٔتٙبػت ثب تؼذاد وُ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔـغَٛ ثٝ تحلیُ دس ػبَ ػْٛ آٖ ٌ

، (AISS)ٌّذثشي ٚػبصٌبسی اختٕبػی  (GHQ)ٚثبتٛخٝ ثٝ پبػخٍٛیی ثٝ پشػـٙبٔٝ ٞبی ػالٔت ػٕٛٔی #، ٘فش104ٔذسػٝ $

ػالٔت ػٕٛٔی ٚ ٞٓ دس پشػـٙبٔٝ ػبصٌبسی اختٕبػی ثبالتش ثٛد  دا٘ؾ آٔٛص وٝ ٕ٘شاتـبٖ ٞٓ دس پشػـٙبٔٝ 40اص ٔیبٖ آٟ٘ب 
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ا٘تخبة ٚ ثٝ كٛست تلبدفی دس دٚ  #ػبصٌبسی اختٕبػی پبییٗ ٔی ثبؿذ ـبٖ دٞٙذٜ ػغح ػالٔت ػٕٛٔی پبییٕٗ٘شات ثبال ٘$

دلیمٝ تحت  60خّؼٝ ٞش خّؼٝ ثٝ ٔذت  10ٌشٜٚ آصٔبیـی دس عی  #٘فش 20ٞش ٌشٜٚ لشاس ٌشفتٙذ $ ٌشٜٚ آصٔبیـی ٚ وٙتشَ

 . ٌشٜٚ ٞب تحت پغ آصٖٔٛ لشاس ٌشفتٙذ، آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی لشاس ٌشفتٝ ٚ دس پبیبٖ دٚسٜ آٔٛصؿی

 . ٔی ثبؿذ  AISSٚ پشػـٙبٔٝ ػبصٌبسی   GHQپشػـٙبٔٝ ػالٔت ػٕٛٔی 

 بسی  پشػـٙبٔٝ ػبصٌ AISS: #$ٚیظٜ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دثیشػتب٘ی

ایٗ . ػبختٝ ٚ اػتجبس ٚ ٞٙدبس یبثی ؿذٜ اػت 1993ایٗ پشػـٙبٔٝ دس دا٘ـٍبٜ ؿب٘ىبس ثٝ دػت ػیٟٙب ٚ ػیًٙ دس ػبَ        

اختٕبػی ٚ آٔٛصؿی ٔـخق ٔی ػبصد ٚ ٔی ، سا دس ػٝ حٛصٜ ػبعفی #ػبَ 14 -18آصٖٔٛ ػبصٌبسی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دثیشػتب٘ی $

ٕ٘شٜ ػبصٌبسی ، خٕغ ٕ٘شٜ ٞبی ػٝ ٔمیبع فشػی. ثبٍِشی دس صٔیٙٝ ػبصٌبسی اػتفبدٜ ٕ٘ٛدتٛاٖ اص آٖ ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسی ثشای غش

ثیـتشیٗ ٕ٘شٜ ٞش . وّی سا ثذػت ٔی دٞذ ٕ٘شٜ ٞش ادٜ اص پشػـٙبٔٝ ثؼٙٛاٖ ٘ـب٘ٝ ٞبی اص ٘بػبصٌبسی دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد

دس ٔمیبع ٞبی فشػی ٚ وُ آصٖٔٛ ٘ـب٘ٝ ٘بػبصٌبسی ٕ٘شٜ ثبال ، ثٙبثشایٗ. خٛاٞذ ثٛد 60ٚ ٕ٘شٜ ػبصٌبسی وّی  20ٔمیبع فشػی 

وٝ فشْ ػؤاَ وبٞؾ یبفتٝ اػت  60ػؤاَ ثٛدٜ اػت وٝ پغ اص ثشسػی ٞبی ٔختّف ثٝ  100پشػـٙبٔٝ اِٚیٝ . ثـٕبس ٔی سٚد

 ٘فش اص دا٘ؾ 1950فشْ ٟ٘بیی آٖ سا ثش سٚی ، ٔی ثبؿذ ػیٟٙب ٚ ػًٙ #ػؤاَ 20ثشای ٞش حٛصٜ ػؤاَ $ 60ٟ٘بیی پشػـٙبٔٝ 

اخشا ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ وٕه دادٜ ٞبی ٌشد آٚسی ؿذٜ پشػـٙبٔٝ ٞب سا ثشای ، دثیشػتبٖ ثٝ تلبدف ا٘تخبة ؿذٜ ثذ٘ذ 40آٔٛصاٖ وٝ اص 

ٚ ثبالتش  11ٚ ثبالتش دس ػبصٌبسی وّی ٚ ٕ٘شٜ  31ثش پبیٝ ٞٙدبسٞبی ٌضاسؽ ؿذٜ داؿتٗ ٕ٘شٜ . خٕؼیت ٞذف ٞٙدبس یبثی ٘ٛد٘ذ

ٚ اسصؽ ٞش ػؤاَ « خیش »ٚ   «ثّی » پبػخ ػؤاالت آصٖٔٛ ثلٛست . ٍ٘ش ػبصٌبسی ضؼیف اػتثیب، دس ٞش یه اص خشدٜ ٔمیبع ٞب

 . اػت #ػبصٌبسی خیّی ضؼیفٚ یب یه $ #ػبصٌبسی خیّی خٛةكفش $

"  ٌضاسؽ 96" تب 90ػیٗ ٞب ٚ ػیًٙ پبیبیی آٖ سا ثشای خشدٜ ٔمیبع ٞب ٚ وُ آصٖٔٛ ثٝ سٚؽ ثبصآصٔبیی ٚ دٚ ٘یٕٝ وشدٖ اص  

 . وشد٘ذ

 بیبیی آصٖٔٛ پ

 ضشیت پبیبیی ثٝ ػٝ عشیك ثٝ ؿشح خذَٚ یه تؼییٗ ؿذ 

 ضشایت پبیبیی پشػـٙبٔٝ ،1خذَٚ

 روش مورد استفاده عاطفی اجتماعی آموزشی کل

 دٚ٘یٕٝ وشدٖ آصٖٔٛ 94/0 93/0 96/0 95/0

 ٔدذد آصٖٔٛ –آصٖٔٛ  96/0 90/0 93/0 93/0

 وٛدس سیچبسدػٖٛ 92/0 92/0 96/0 94/0

 

 های تحقیق یافته -3

تحّیُ ػٛاِٟب ضشایت اػتجبس ثشای ٞش ػٛاَ ثٝ سٚؽ ٕٞجؼتٍی دٚسؿتٝ ای ٚفمظ ثشای ػٛاِٟبیی وٝ ٕٞجؼتٍی  تدضیٝ ٚ دس     

تبییذ ؿذٜ ثٛد تؼییٗ 001/0دس ػغح ٔؼٙبداسی ، ٕ٘شٜ ٞشیه اص حٛصٜ ٞب -2. وُ ٕ٘شٜ -1 : دٚ سؿتٝ ای آٟ٘ب دس ٞش دٚ ٔالن

 . اسائٝ ؿذٜ اػت 3ٔبتشیغ ٕٞجؼتٍی دس خذَٚ ، ٗ ػٝ حٛصٜ پشػـٙبٔٝ ٔحبػجٝ ؿذٌشدد ٕٞجؼتٍی ٞبی دسٚ٘ی ثی

 

 ٔبتشیغ ٕٞجؼتٍی ػٝ حٛصٜ ػبصٌبسی ،2 خذَٚ

 حوزه ها 1 2 3

0.019 0.020 - 1 

0.024 - 0.020 2 

- 0.024 0.019 3 
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اػتجبس یبثی ؿذ ایٗ دسخٝ ثٙذی پشػـٙبٔٝ اص عشیك ٕٞجؼتٝ وشدٖ ٕ٘شات پشػـٙبٔٝ ثب دسخٝ ثٙذی ٞبی ٔذیشیت ٞٛػتُ ٘یض 

دا٘ؾ آٔٛص وٝ دس دثیشػتبٖ چٙذ ٔٙظٛسٜ وبِح پب٘تب ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ ا٘دبْ ؿذٜ ثٛد ٔذیشیت 60سٚی دادٜ ٞبی حبكُ اص 

ضؼیف ٚ خیّی ضؼیف دس خٟت ػبصٌبسی ؿبٖ ، ٔتٛػظ، خٛة، خیّی خٛة : ٞٛػتُ دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا دس ٔمیبع ٘مغٝ ای یؼٙی

ثٝ دػت آٔذٜ  51/0٘ذ ٕٞجؼتٍی ضشیت ٌـتبٚسی حبكُ ثیٗ ٕ٘شات پشػـٙبٔٝ ٚ دسخٝ ثٙذی ٔذیشاٖ دسخٝ ثٙذی وشدٜ ثٛد

 .ثٛد

سٚؽ ٞبی آٔبسی خٟت تحّیُ دادٜ ٞب دس ٞش پظٚٞؾ ثش اػبع عشح ٚ ؿیٜٛ پظٚٞؾ اػت ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ پظٚٞؾ اص      

 .  ت تحّیُ دادٜ ٞب اػتفبدٜ ؿذٜ اػتجبعی ثٝ ؿشح صیش خِٟزا اص سٚؽ ٞبی آٔبسی تٛكیفی ٚ اػتٙ، ٘ٛع ؿجٝ آصٔبیـی ٔی ثبؿذ

دادٜ ٞبی ثذػت آٔذٜ اص ٌشٜٚ ٞبی آصٔبیؾ ٚ وٙتشَ ثب اػتفبدٜ اص ؿبخلٟبی تٛكیفی ٘ظیش ٕ٘ٛداس ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف    

 #تغیشٜ $ ٔب٘ىٛااػتب٘ذاسد ٔٛسد ثشػی لشاس ٌشفت ٚ ثشای آصٖٔٛ فشضیٝ  تحمیك اص ؿبخلٟبی اػتٙجبعی تحّیُ وٛاسیب٘غ چٙذ ٔ

 . اػتفبدٜ ؿذٜ اػت

 

 
 ساثغٝ ثیٗ ٔتغیشٞبی ٚاثؼتٝ ػالٔت ػٕٛٔی ٚػبصٌبسی اختٕبػی ،1ؿىُ 

 

 p   ،843$ ;./000/259920 ،3#/.; 470$  ٕٞچٙیٗ ثب ثشسػی ٘تبیح اصٖٔٛ ثبوغ ٔـخق ؿذ اصٖٔٛ ثبوغ ٔؼٙب داس ٘یؼت

;F ،683 /2 ;BoxsM# ِٛ٘ض اصٖٔٛ ٘تبیح ثٝ تٛخٝ ٚثب . ؿٛد  ٕ٘ی سد  وٛاسیب٘غ–٘غ ٙبثشایٗ فشم تؼبٚی ٔبتشیؼٟبی ٚاسیبث 

 .اػت پزیش أىبٖ ٔب٘ىٛا اصٖٔٛ ٚاخشای  ثٛدٜ ثشلشاس ٞب ٚاسیب٘غ ثشاثشی ٚاثؼتٝ ٞبی ٔتغیش ثٛدٖ ٔؼٙبداس ػذْ ٚ #1 خذَٚ$

 

 ٘تبیح اصٖٔٛ ِٛ٘ض ثشای ثشاثشی ٚاسیب٘غ ٞب ،3خذَٚ 

 F     df1 df2 p متغیر      

 .909 38 1 .013 ٔیػالٔت ػٕٛ

 .532 38 1 .398 ػبصٌبسی اختٕبػی

                  

 اسائٝ ؿذٜ اػت. 4ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی ثیٗ ٔتغیشٞبی ٚاثؼتٝ دس خذَٚ  

 

 

 ضشیت ٕٞجؼتٍی ثیٗ ٔتغیش  ٞبی ٚاثؼتٝ 4خذَٚ 
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 ػبصٌبسی اختٕبػی ػالٔت ػٕٛٔی ِٔٛفٝ ٞب       

 456/0 1 ػالٔت ػٕٛٔی      

p**<./01                                                                                                                              
داس دس حذ ٔٛسد لجَٛ ٚخٛد داسد.$وٕتش اص ٞب ٘ـبٖ داد وٝ ثیٗ ِٔٛفٝ ٞبی ٔتغیش ٚاثؼتٝ ٕٞجؼتٍی ٔؼٙی ٘تیدٝ ٕٞجؼتٍی    

 أىب٘پزیش اػت.  MANCOVA/.# ثٙبثشایٗ اخشای 90

 ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ اػت. 5ٔـخلٝ آٔبسی ٔتغیش ٞبی ٚاثؼتٝ  دس دٚ ٌشٜٚ آصٔبیؾ ٚ وٙتشَ دس خذَٚ 

 

 ٔـخلٝ ٞبی آٔبسی ِٔٛفٝ ٞبی ٔتغیش ٚاثؼتٝ ٚاثؼتٍی ثیٗ فشدی دس دٚ ٌشٜٚ آصٔبیؾ ٚ وٙتشَ،  5خذَٚ 
 ٌشٜٚ وٙتشَ ٌشٜٚ آصٔبیؾ 

 ا٘حشاف اػتب٘ذاسد ٔیبٍ٘یٗ      ا٘حشاف اػتب٘ذاسد  ٔیبٍ٘یٗ                             ِٔٛفٝ ٞب

 4.454 35.95 6.455 30.75 ػالٔت ػٕٛٔی

 3.859 24.05 4.318 24.30 ػبصٌبسی اختٕبػی

 

اص ٔالحظٝ اسلبْ خذَٚ فٛق ٔـخق ٔی ؿٛد وٝ ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٌشٜٚ آصٔبیؾ دس ٔتغیش ٞبی ٚاثؼتٝ 

 . آصٔبیـی اػتٞب دس ٞش دٚ ٔتغیش ثٝ ػٛد ٌشٜٚخٛد داسد ایٗ تفبٚتتفبٚت ٚ

 ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ اػت. 6ٞب دس خذَٚ ٘تبیح تحّیُ وٛاسیب٘غ چٙذ ٔتغیشی ثشای ا٘ذاصٜ ٞش یه اص ٔتغیش

 

 ثشای ا٘ذاصٜ ٔتغیش تشویجی F تحّیُ وٛٚاسیب٘غ چٙذ ٔتغیش ٜ ٘ؼجت ،6خذَٚ

 Eta ػغح ٔؼٙبداسی F#2ٚ 35$ اسصؽ ٔٙجغ

 .422 0.000 12.768 .578 ٔتغیش تشویجی$ٌشٜٚ#

       

 چٙذ ٔتغیشی اص تمشیت ٚیّىض الٔجذای ثذػت آٔذٜ اػت. F تٛخٝ: ٘ؼجت 

ؿٛد. ؿٛد ػٟٕی اص ٚاسیب٘غ اػت وٝ ٔشثٛط ثٝ ٔتغیش تشویجی خذیذ ٔیوٝ دس خذَٚ فٛق دیذٜ ٔی Etaٔمبدیش ٔدزٚساتی 

ثبؿذ ٔیضاٖ اثش صیبد اػت دس خذَٚ فٛق ایٗ ٔمذاس ثشای ٔتغیش تشویجی  14/0ذاس ثضسٌتش اص لبػذٜ وّی چٙیٗ اػت وٝ اٌش ایٗ ٔم

-. اػت ایٗ ٘ـبٖ دٞٙذٜ اثش صیبد اػت. ٕٞچٙیٗ ٘تبیح اصٖٔٛ ٚیىّض الٔجذای دس ٔٛسد ٔتغش تشویجی ٔؼٙی422خذیذ ثٝ ٘بْ ٌشٜٚ 

وٝ ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس دٚ ٌشٜٚ ثب ٞٓ ٔتفبٚت ٞؼتٙذ ٚ  داسی دس ٔتغیش تشویجی خذیذ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ایٗ اػتداس اػت. ٚ ٔؼٙی

 ٞب تحت تأثیش ٔتغیش ٔؼتمُ ٔؼٙبداس اػت.ٞبی ٌشٜٚٔیبٍ٘یٗ

 . اسائٝ ٌشدیذٜ اػت 7٘تبیح ٔیبٍ٘یٗ تؼذیُ یبفتٝ ٚ ٘تبیح وٛٚاسیب٘غ حبكُ ثشای ٔتغیشٞبی ٚاثؼتٝ دس خذَٚ 
 

 تحّیُ وٛٚاسیب٘غ ِٔٛفٝ ٞبی ٔتغیش ٚاثؼتٝ ٔیبٍ٘یٗ تؼذیُ یبفتٝ ا٘حشاف اػتب٘ذاسد ٚ ٘تبیح، 7خذَٚ 
 وٛاسیب٘غ       ٌشٜٚ وٙتشَ  ٌشٜٚ اصٔبیؾ 

خغبی  ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیش

 اػتب٘ذاسد

 F  p ETA  خغبی اػتب٘ذاسد ٔیبٍ٘یٗ 

 .422 0.000 26.250  .908 37.27  .908 43/29 ػالٔت ػٕٛٔی

 .088 .071 3.461  1.056 25.83  1.056 52/22 ػبصٌبسی اختٕبػی
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ثیٙیٓ، اثش ٔتغیشٞبی تلبدفی وٕىی ثٝ كٛست آٔبسی ٞبی تؼذیُ یبفتٝ ِٔٛفٝ ٞبی ٔتغیش ٚاثؼتٝ سا ٔیدس خذَٚ فٛق ٔیبٍ٘یٗ

آصٔبیؾ دس ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ وٙتشَ دس ػغح پبئیٙتشی لشاس  ٌٛیٙذ وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٌشٜٚٞب ثٝ ٔب ٔیحزف ؿذٜ اػت ایٗ ٔیبٍ٘یٗ

دسكذ اص ٚاسیب٘غ ٔتغیش  8دسكذ اص ٚاسیب٘غ ٔتغیش ػالٔت ػٕٛٔی  ٚ تمشیجبً 42/0ٝ تمشیجبً دٞذ و٘ـبٖ ٔی Etaٔمذاس . داس٘ذ

 ثشای ٔتغیش ٌشٜٚ ثٝ حؼبة آٔذٜ اػت.، ػبصٌبسی اختٕبػی

 ٘تبیح صیش حبكُ ؿذٜ اػت.  6ٚ  7ٞبی خذاَٚ ثب تٛخٝ ثٝ دادٜ

 . ی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٛثش اػتآٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ثش ػالٔت ػٕٛٔی ٚػبصٌبسی اختٕبػ "فشضیٝ اكّی: 

ا٘ذ ٚ ٌشٜٚ وٙتشَ وٝ تحت ٞیچ دٞذ ثیٗ ٌشٜٚ آصٔبیؾ وٝ تحت تأثیش آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ثٛدٜ٘ـبٖ ٔی 7٘تبیح خذَٚ 

ٚ ایٗ تفبٚت ثب تٛخٝ ثٝ  #ETA ،0.000  ;P ،12.768; F.; 422ٌٛ٘ٝ آٔٛصؿی لشاس ٍ٘شفتٙذ تفبٚت ٔؼٙبداس ٚخٛد داسد $

دس صیش ثٝ ثحث ٚ ٘تیدٝ ، دسایٗ پظٚٞؾ ػٝ فشضیٝ ٔغشح ؿذٜ اػت ؿذٜ ثٝ ػٛد ٌشٜٚ آٔٛصؽ دیذٜ اػت. ٞبی تؼذیُٔیبٍ٘یٗ

 : ٌیشی دس ٔٛسد یىبیه آٟ٘ب پشداختٝ ٔی ؿٛد

 

 گیری بحث و نتیجه -5

 . آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثش ػالٔت ػٕٛٔی ٚ ػبصٌبسی اختٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٛثش اػت

٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ  بفتٝ ٞبیی وٝ دس فلُ چٟبسْ ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفت٘تبیح پظٚٞؾ ثش اػبع ی     

٘ـبٖ  422/0ٚ ؿذت اثش . آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثش ػالٔت ػٕٛٔی ٚ ػبصٌبسی اختٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٛثش اػت، خذَٚ

  .ٔی ؿٛدپغ فشم كفش سد ؿذٜ ٚ فشم تحمیك پزیشفتٝ . ٔی دٞذ وٝ ثیبٍ٘ش ؿذت اثش ثبالػت

؛ دفتش ثٟذاؿت ٚ تغزیٝ ٚصاست آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، #1381$؛ # ،خبوپٛس1381$؛ ایٗ یبفتٝ ثب یبفتٝ ٞبی تحمیك آلبخب٘ی     

دس داخُ وـٛس ٚ ثب یبفتٝ ٞبی تحمیك ، #1385$؛ ثیشأی، #1383$؛ ٘یه پشٚس، #1383$؛ یبدآٚسی، #1383$؛ ٚسدی ، $1382#

؛ ثیّٛت، #2005$؛ ٔٛع ٚ ٕٞىبساٖ، #2004$؛ ٌٙضاِغ، #2003$؛ صِٚیٍٙش ٕٚٞىبساٖ، #2006تب  2002$؛ ثٛتٛیٗ ٚ ٕٞىبساٖ

 . دس خبسج اص وـٛس ٕٞؼٛ ثٛدٜ اػت، #2007$؛ ٞبٔفشی، #2008$؛ تش٘ش، #2007$؛ فٛس٘شیغ، $2005#

ذ  وٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔشٚس ٔغبِؼبتی وٝ ثش٘بٔٝ آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی سا اسصؿیبثی وشدٜ ا٘ذ ٘ـبٖ ٔی دٞ، ثٝ عٛس وّی     

 . ثشای سػیذٖ ثٝ ػالٔت ػٕٛٔی ٚ ثٟجٛد دس سٚاثظ اختٕبػی ٔی تٛا٘ٙذ اص ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثٟشٜ ثجش٘ذ

 : تجییٗ فشضیٝ ٞبی فشػی پظٚٞؾ

 . آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثش ػالٔت ػٕٛٔی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٛثش اػت     

٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ  ٞبیی وٝ دس فلُ چٟبسْ ٔٛسد تدضیٝ ٚتحّیُ لشاس ٌشفت٘تبیح پظٚٞؾ ثب تٛخٝ ثٝ یبفتٝ      

پغ فشم كفش سد ؿذٜ . ٔٛثش ثٛدٜ اػت 422/0آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثش ػالٔت ػٕٛٔی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب ؿذت اثش  خذَٚ

 . ٚ فشم تحمیك پزیشفتٝ ٔی ؿٛد

، #1383$؛ یبد آٚسی، #1383$؛ ٚسدی، #1381$؛ خبوپٛس، #1381$؛ آلبخب٘ی، #1381$؛ ثبلشی، ایٗ یبفتٝ ثب یبفتٝ ٞبی تحمیك     

؛ خفشی#، 2006تب  2002$؛ دس داخُ وـٛس ٚ ثب یبفتٝ ٞبی تحمیك ثٛتٛیٗ ٚ ٕٞىبساٖ، #1385$؛ ثیشأی، #1385$؛ ٔحٕذخب٘ی

، #2005$؛ ّٔه دٚ٘بِذ ٚ ٕٞىبساٖ، #2004$؛ ؿٛس، #2004$؛ ٌّیٗ، #2004الفشْٚ ثٛاص؛ $، #2003$؛ صِٚیٍٙش ٚ ٕٞىبساٖ، $2002#

 . دس خبسج اص وـٛس ٕٞؼٛ ثٛدٜ اػت، #2007$؛ ٞبٔفشی، #2005$؛ ثیّٛت

ثٝ عٛس وّی اص یبفتٝ ٞبی فٛق ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ثٝ عٛس لبثُ ٔالحظٝ ای ثش ػالٔت      

وٝ اخشای ػُٕ آصٔبیؾ ٚ ؿشوت دس خّؼبت آٔٛصؿی تٛا٘ؼتٝ  ثٝ ػجبستی ٔی تٛاٖ ٌفت. ػٕٛٔی ٌشٜٚ آصٔبیؾ ٔٛثش ثٛدٜ اػت

 . اػت ٔیضاٖ ػالٔت ػٕٛٔی سا افضایؾ دٞذ وٝ ٔحلَٛ آٖ سٞبیی اص تٙؾ ٚ تٛا٘بیی استجبط ٔغّٛة اػت

 : تجییٗ فشضیٝ فشػی دْٚ

 . آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثش ػبصٌبسی اختٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٛثش اػت     
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٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ  خٝ ثٝ یبفتٝ ٞبیی وٝ دس فلُ چٟبسْ ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفت٘تبیح پظٚٞؾ ثب تٛ     

ٔٛثش ثٛدٜ اػت وٝ دسكذ ثؼیبس  08/0آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثش ػبصٌبسی اختٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب ؿذت اثش ، خذَٚ

 . پغ فشم كفش تبییذ ٚ فشم تحمیك سد ٔی ؿٛد. پبییٙی اػت

، یمبت دیٍش ٘ـبٖ اص تبثیش آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثش ػبصٌبسی اختٕبػی داؿتٝ اػت ٔب٘ٙذ یبفتٝ ٞبی پظٚٞؾأب تحم     

دس داخُ وـٛس ٚ ثب ، #1382$؛ تیٕٛسی، #1387$؛ وجشیب، #1385$؛ ّٔىی، #1384$؛ ٕٞتی ػّٕذاس ٚؿدبػی، #1383$؛ حیذسی

، #2007$؛ فٛس٘شیغ، #2006$؛ اِیبع ٚ ٕٞىبساٖ، #2005$؛ بسأٖٛع ٚ ٕٞى، #2004$؛ یبفتٝ ٞبی تحمیك  ٌی ٘ش ٚ ٕٞىبساٖ 

 . وٝ ثب یبفتٝ ٞبی ایٗ تحمیك ٕٞؼٛ ٘جٛدٜ اػت. دس خبسج اص وـٛس، #2008$؛ تش٘ش

دس تجییٗ ایٗ ٔغّت ٔی تٛاٖ ٌفت ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ عشح پیٍیشی دس ایٗ تحمیك ٌٙدب٘ذٜ ٘ـذٜ اػت ٚ وبٞؾ ػبصٌبسی      

 . ثٙبثشایٗ احتٕبَ ٔی سٚد وٝ ایٗ ٔؼبِٝ خٛد سا دس یبفتٝ ٞب ٘ـبٖ ٘ذٞذ، ـتشی ٘یبص داسداختٕبػی ثٝ صٔبٖ ثی

 : ثحث ٟ٘بیی

ٕٞب٘غٛس وٝ دس ٘تبیح ایٗ تحمیك ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ثش ػالٔت ػٕٛٔی ٚ ػبصٌبسی اختٕبػی      

 . دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٛثش اػت

دس ثشسػی اختالالت سفتبسی ٚ ا٘حشافبت اختٕبػی ثٝ ایٗ ٘تیدٝ دػت یبفتٙذ وٝ ثؼیبسی اص ، سٚا٘ـٙبػبٖ دس دٞٝ ٞبی اخیش     

ػذْ احؼبع وٙتشَ ٚ وفبیت ، اختالالت ٚ آػیت ٞب دس ٘بتٛا٘ی افشاد دس تحّیُ كحیح ٚ ٔٙبػت اص خٛد ٚ ٔٛلؼیت خٛیؾ

. ؼبیُ ص٘ذٌی  ثٝ ؿیٜٛ ٔٙبػت سیـٝ داسدؿخلی خٟت سٚیبسٚیی ثب ٔٛلؼیت ٞبی دؿٛاس ٚ ػذْ آٔبدٌی ثشای حُ ٔـىالت ٚ ٔ

آٔبدٜ ػبصی افشاد ثٝ خلٛف ٘ؼُ ، ثٙبثشایٗ ثب تٛخٝ ثٝ تغییشات ٚ پیچیذٌی ٞبی سٚص افضٖٚ خبٔؼٝ ٚ ٌؼتشؽ سٚاثظ اختٕبػی

 . أشی ضشٚسی ثٝ ٘ظش ٔی سػذ، خٟت سٚیبسٚیی ثب ٔٛلؼیت ٞبی دؿٛاس، خٛاٖ

. ٘بیی ٞب ٞؼتٙذ وٝ لذست ػبصٌبسی ٚ سفتبس ٔثجت ٚ وبسآٔذ سا افضایؾ ٔی دٞٙذٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ؿبُٔ ٔدٕٛػٝ ای اص تٛا     

ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثٝ ٔدٕٛػٝ ای اص تٛا٘بیی ٞب ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ وبسثشد آٟ٘ب دس تٙظیٓ ٚ ، عجك تؼشیف ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ی

دػتیبثی ثٝ . تؼبسضٟب تبثیش فشاٚاٖ داسدتلٕیٓ ٌیشی ٞبی كحیح ٚ حُ ، پزیشؽ ٔؼئِٛیتٟبی اختٕبػی، ثٟجٛد سٚاثظ ثیٗ فشدی

دس٘تیدٝ ؿخق لبدس . ٍٔش آٖ وٝ ٟٔبستٟبی اػبػی ثٝ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد، ایٗ ٞذفٟب ػٕال أىبٖ پزیش ٘یؼت

ٔی ؿٛد ثذٖٚ ایٙىٝ ثٝ خٛد یب دیٍشاٖ كذٔٝ ثض٘ذ ٔؼئِٛیتٟبی ٔشثٛط ثٝ ٘مؾ اختٕبػی خٛد سا ثپزیشد ٚ ثب چبِؾ ٞب  ٚ 

 . ٔـىالت سٚصا٘ٝ ص٘ذٌی ثٝ ؿىُ ٔٛثش سٚثشٚ ؿٛد

ثٙبثشایٗ دس یه ٘تیدٝ ٌیشی وّی ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ثش ػالٔت ػٕٛٔی ٚ ػبصٌبسی اختٕبػی      

ِزا ثب تٛخٝ ثٝ اثش ثخـی ایٗ سٚؽ پیـٟٙبد ٔی ؿٛد وٝ ٔـبٚساٖ ٚ ٔتخللبٖ سٚا٘ـٙبػی ثب ثٝ . دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٛثش اػت

سٌیشی فٖٙٛ ٚ ساٞجشد ٞبی آٔٛصؿی دس پیـٍیشی اص پیبٔذٞبی ٔٙفی ػالٔت ػٕٛٔی ٚ ػبصٌبسی اختٕبػی الذأبت الصْ سا وب

 . ا٘دبْ دٞٙذ
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