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 چکیذه
تلس ام مايٕبٖ عجيؼي يه ٔطىُ ضبيغ ؿك م٘بٖ ثبكؿاك ٔي ثبضـ ٚ ؿك ثسيبكي ام ٔٛالغ ٔٙزل ثٝ ؿكؽٛاست ٚ يب ٔمـٔٝ: 

ؿاكؿ أب ضـت تلس ام مايٕبٖ ٔي تٛا٘ـ آسيت ٞبي رجلاٖ ٔؼٕٛالً تلس ام مايٕبٖ ٚرٛؿ  ا٘زبْ ػُٕ سناكيٗ ٔي ضٛؿ.

ثٝ وبكٌيلي كٚش ٞبي ؿكٔب٘ي  ٘بپقيلي ثلاي ٔبؿك ٚ فلم٘ـ ثٝ ؿ٘جبَ ؿاضتٝ ثبضـ ٚ ؽب٘ٛاؿٜ ٚ ٘نؿيىبٖ كا ؿصبك ٔطىُ ٕ٘بيـ.

ثلكسي تبحيل ايٗ ٔغبِؼٝ ثب ٞـف  .ٔي تٛا٘ـ ثب ٔمبٚٔت ٚ افنايص عسبسيت م٘بٖ ثبكؿاك كٚثلٚ ضٛؿٖ ؿك وبٞص تلس ام مايٕب

 ا٘زبْ ٌلفت.آٔٛمش ٔخجت ا٘ـيطي ثل ٔيناٖ تلس ام مايٕبٖ 

م٘بٖ ٘ؾست ٘فل ام  30 . ٕ٘ٛ٘ٝ پژٚٞص ضبُٔثٛؿ ٘يٕٝ امٔبيطي ثب علط ٔمبيسٝ ٌلٜٚ وٙتلَ ٘بثلاثلكٚش پژٚٞص  كٚش:

ثٝ غٛكت تػبؿفي ا٘تؾبة ضـ٘ـ ٚ  ّجب٘ٝثٝ غٛكت ؿاٚعثٛؿ وٝ  ماي ٔلارؼٝ وٙٙـٜ ثٝ ٔلاون ثٟـاضتي ؿكٔب٘ي ضٟل ٕٞـاٖ

پلسطٙبٔٝ ػُّ تلس ام  ّٝيثٝ ٚس ي٘فل٘فلي  15ؿك ٌلٜٚ ٞبي آمٔبيص ٚ وٙتلَ ربيٍنيٗ ٌلؿيـ٘ـ ٚ ام ٞل ؿٚ ٌلٜٚ 

رّسٝ تغت آٔٛمش ٔخجت ا٘ـيطي للاك ٌلفتٙـ  8 يع صيآمٖٔٛ ثٝ ػُٕ آٔـ، آٍ٘بٜ ٌلٜٚ آمٔب صي# پ1392٘ٛثبك$ ٕبٖيما

ٌفتٝ پس آمٖٔٛ ثٝ ػُٕ  صيپلسطٙبٔٝ پ ّٝي٘ـاضتٝ ا٘ـ، سپس ام ٞل ؿٚ ٌلٜٚ ثٝ ٚس ئٝ آٔٛمضي ؽبغٌلٜٚ وٙتلَ ثل٘ب ٚ

 يليصٙـ ٔتغتغّيُ وٛٚاكيب٘س ٚ ثب استفبؿٜ ام كٚش ٞبي   SPSSتغّيُ ؿاؿٜ ٞبي ثٝ ؿست آٔـٜ ثب ٘لْ افناك  .آٔـ

MANCOVA   .ا٘زبْ ضـ 

ٔلارؼٝ وٙٙـٜ ثٝ  يآٔٛمش ٔخجت ا٘ـيطي ثل ٔيناٖ ؿكؿ م٘بٖ ٘ؾست ماوٝ  يبفتٝ ٞبي پژٚٞص عبوي ام آٖ ثٛؿ يبفتٝ ٞب:

 يما مٚؿكس م٘بٖ ٘ؾست ثل مايٕبٖ آٔٛمش ٔخجت ا٘ـيطي ٕٞضٙيٗ #.p <0001/0ٔلاون ثٟـاضتي ؿكٔب٘ي تبحيل ؿاكؿ $

آٔٛمش  وٝ ٘تبيذ تغّيُ كٌلسيٖٛ ٘طبٍ٘ل ايٗ است .# > 005/0p$ؿٔلارؼٝ وٙٙـٜ ثٝ ٔلاون ثٟـاضتي ؿكٔب٘ي تبحيل ؿاك

 مٚؿكس م٘بٖ ٘ؾست ما ضـٜ است. ٕبٖيثبػج وبٞص تلس ام ما يطئخجت ا٘ـ

 ٕبٖيتلس ام ما ناٖيتٛاٖ ٔ ئ ثٝ م٘بٖ ثبكؿاك ٘ؾست ما، يطيثب آٔٛمش ٔخجت ا٘ـاؿ ٘تيزٝ ٌيلي: ٘تبيذ ايٗ ٔغبِؼٝ ٘طبٖ ؿ

 ٕبٖيٚ تلس ام ما يثـ٘ تيتلس ام آس ،تي، تلس ام ٔسئِٛيٚ ؿك اثؼبؿ صٟبكٌب٘ٝ تلس ام ؿكؿ رسٕب٘ يآ٘بٖ كا ثغٛك وّ

 وبٞص ؿاؿ. مٚؿكس

 .آٔٛمش ٔخجت ا٘ـيطي، تلس ام مايٕبٖ، م٘بٖ ٘ؾست ما، ٔلاون ثٟـاضتي ؿكٔب٘ي ضٟل ٕٞـاٖ :کلمبت کلیذی
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 2یزارع فبطمه  ،1زهرا زارعی

 لاٖيٚاعـ اثٟل، اثٟل، ا يؿا٘طٍبٜ آماؿ اسالٔ ،ئطبٚكٜ، ؿا٘طىـٜ ػّْٛ ا٘سب٘ ،ٌلٜٚيوبكضٙبس اكضـ ٔطبٚكٜ ٚ كإٞٙبئ 1
 لاٖيٚاعـ ٕٞـاٖ، ٕٞـاٖ، ا يؿا٘طٍبٜ آماؿ اسالٔ ،يا٘سب٘ػّْٛ ؿا٘طىـٜ  ،يكٚاٖ ضٙبس ،ٌلٜٚيٙيثبِ يوبكضٙبس اكضـ كٚاٖ ضٙبس 2
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 مقذمه   
كي است، ثٝ عٛكي وٝ ٞل مٖ ثبكؿاك وٕي تلس ٚ اضغلاة ام تلس ام مايٕبٖ عجيؼي يه ٔطىُ ضبيغ ؿك ؿٚكاٖ ثبكؿا

٘تيزٝ مايٕبٖ كا ؿاكؿ وٝ ايٗ ٔسبِٝ يه ٚاوٙص عجيؼي ثٝ ٚضؼيت ٘بٔؼّْٛ ٔي ثبضـ. تلس ضـيـ ام مايٕبٖ ثبػج اضغلاة 

 ـٚ ؿكؿ ٚ ك٘ذ ؿك عي ؿٚكاٖ ثبكؿاكي ٔي ضٛؿ وٝ ٕٔىٗ است ؿك ا٘تؾبة مايٕبٖ سناكيٗ تٛسظ ٔبؿك ٘مص ؿاضتٝ ثبض

#، 2009، ٞبوذ  $، ثبين، ٘بتٗ، ٌبٔجُٔغبِؼٝ فٙٛيه ؿك #.2015 ،، كيـيًٙ، ّٕٞسٕبويتٛوٛال ،، تٛئيٛا٘ٗ، اكٚ، سبُِٕ$كٚثٝ

" تلس ضـيـ ام مايٕبٖ كا ٌناكش ولؿ٘ـ وٝ ايٗ ٔيناٖ ؿك م٘بٖ ٘ؾست 20" ام م٘بٖ تلس ٔتٛسظ ام مايٕبٖ ؿاضتٙـ ٚ 50

" ٌناكش 20ضيٛع تلس ام مايٕبٖ ؿك وطٛكٞبي اسىب٘ـيٙبٚي، اٍّ٘ستبٖ، استلاِيب ٚ سٛئـ ما ثيطتل ام م٘بٖ صٙـ ما ثٛؿ. 

" ام م٘بٖ ثبكؿاك 5-20" آٖ تلس ضـيـ ام مايٕبٖ ثٛؿٜ است. ؿك ايلاٖ تؾٕيٗ مؿٜ ٔي ضٛؿ وٝ عـٚؿ 6-10ضـٜ وٝ عـٚؿ 

 ،ٚ ضليفيمايٕبٖ است $٘ػيلي  مٖ ثبكؿاك يه فلؿ ؿصبك تلس ام 5ؿصبك تلس ام مايٕبٖ ٞستٙـ ثٝ عٛكي وٝ ام ٞل 

ام رّٕٝ ؿاليُ تلس ام مايٕبٖ ٔي تٛاٖ ثٝ ؽػٛغيبت ضؾػيتي ٚ كٚا٘ي ٔبؿك، ػـْ تغُٕ ؿكؿ، ٔطبٞـٜ ٚ يب  #.2013

ضٙيـٖ تزبكة اعلافيبٖ ٚ ٍ٘لا٘ي ؿكثبكٜ ػٛاكؼ رسٕي ٘بٔغّٛة اضبكٜ ولؿ، تلس ام مايٕبٖ ثيٗ م٘ب٘ي وٝ لجالً تزلثٝ 

٘ب٘ي وٝ اِٚيٗ ثبكؿاكي ؽٛؿ كا تزلثٝ ٔي وٙٙـ، ٔتفبٚت است. م٘بٖ ٘ؾست ثبكؿاك، سغظ ثبالتلي ام مايٕبٖ ؿاضتٝ ا٘ـ ٚ م

 #.2009 تلس مايٕبٖ كا تزلثٝ ٔي وٙٙـ وٝ ٕٔىٗ است ثٝ ؿِيُ ٘ـاضتٗ تزلثٝ لجّي ثبضـ$فلاسل ٚ وٛپل،

ميلا ثسيبكي ام فلايٙـٞبي ٍ٘لا٘ي ٚ تلس ٔٛضٛع ٟٕٔي ٞٓ ام ِغبػ پژٚٞص ٚ ٞٓ ام ِغبط ٘ظليٝ پلؿامي ٔي ثبضـ. 

  #.2006 ،ٚ ِٚن اٖ ضٙبؽتي ؿيٍل ٘ين ٘مص ؿاك٘ـ$ؿيؿؽيُ ؿك آٖ ؿك ثسيبكي ام اؽتالالت كٚ

آٔٛمش  ٔٛحل ثبضـ، ٕبٖيآ٘بٖ ام ما يػٛاعف م٘بٖ ثبكؿاك ٚ وبٞص اضغلاة ٚ ٍ٘لا٘ لييتٛا٘ـ ؿك تغ يوٝ ٔ ييام كٚش ٞب يىي

$كضيـ ٚ سّيٍٕٗ،  پيطٟٙبؿ ضـ 1998تٛسظ سّيٍٕٗ ؿك سبَ  ٌلا كٚيىلؿ كٚاٖ ضٙبسي ٔخجت است. يطئخجت ا٘ـ

& كا ثٝ 2ٝ ٔي تٛاٖ سلٚوبك ٘ـاك٘ـ، ثّىٝ ٔي ؽٛاٞـ ٔطؾع سبمؿ صٍٛ٘ -2ثٝ   -8ايٗ كٚيىلؿ ثب صٍٍٛ٘ي تجـيُ  .2013#

# ؽػيػٝ ٞبي ٔخجت 2# ٞيزب٘بت ٔخجت$1#. كٚا٘طٙبسي ٔخجت سٝ عٛمٜ اغّي ؿاكؿ$2012، $ثٛ٘يَٛ& تجـيُ ولؿ8

#. كٚا٘طٙبسي ٔخجت ثب تبويـ ثل ٔمبٚٔت ؿكٚ٘ي، ٔىب٘يسٓ ٞبي 2005 # ٟ٘بؿٞب ٚ سبمٔبٖ ٞبي ٔخجت $سّيٍٕٗ،3افلاؿ$

سّيٍٕٗ  #.2001، ضٛؿ $سبيىس ئمبثّٝ اي ٚ كاٞىبكٞبي ٔخجت ا٘ـيطي ٔي تٛا٘ـ ٔٛرت تغييل پبكاؿايٓ ؿك ٔسبئُ م٘ـٌ

خجت ٍ٘ل ثل آٖ تبويـ ؿاكؿ اغّت تٛا٘بيي ثباليي ثلاي اػتمبؿ ؿاكؿ ٟٔبكت ٞبي ٔخجت ا٘ـيطي وٝ كٚاٖ ضٙبسي ٔ

$فلٚغي،  ٌستلش كٚاثظ ٔخجت ٚ تبة آٚكي ثلاي ٔٛارٟٝ ثب ٔطىالت م٘ـٌي، ضغّي ٚ تغػيّي ايزبؿ ٔي وٙـ سبمٌبكي،

#. ٟٔبكت ٔخجت ا٘ـيطي ػجبكت ام يبؿٌيلي ؽٛة ا٘ـيطيـٖ، تغييل ؿك ٍ٘لش ٞبي ٔٙفي ٚ صٍٍٛ٘ي تغّيُ 1390

ٝ فلؿ ثب ؿك ٘ظل ٌلفتٗ تٕبْ رٙجٝ ٞبي يه ٔسبِٝ ؿيـٌبٜ ٔخجت كا ؿك ؽٛؿ ثٝ ٚرٛؿ آٚكؿٜ ٚ عفؼ ٔي كٚيـاؿٞبست و

 #.1393 ، ٕ٘بيـ$صٓ ماؿٜ لٙٛاتي

ـ كا ٔٛرت ٔي ايٗ كضكٚاٖ ضٙبسي ٔخجت ٍ٘ل  ٔغبِؼٝ ػّٕي ٞيزب٘بت ٔخجت، غفبت فلؿي ٔخجت ٚ سبؽتبكٞبيي است وٝ 

 است، ٞب جت ٍ٘ل ثل ؽالف سبيل كٚيىلؿٞب وٝ تٕلونضبٖ كٚي ٔطىالت ٚ ضؼف#. ؿك كٚيىلؿ ٔخ2008، $سّيٍٕٗضٛ٘ـ

ت ٔخجت ٍ٘ل ام ٔزٕٛػٝ اي ام تىٙيه ٔـاؽال. است تٛرٝ ٚ تأويـ ٔٛكؿ م٘ـٌي ٔؼٙبي اكتمبي ٚ ٔخجت ٞيزبٖ افنايص

  كضيـ$ ىٙـتفبؿٜ ٔيٞبيي وٝ ثل ٔجٙبي ٔٛحلي صٖٛ غٕيٕيت، ٕٞـِي ؿليك، اػتٕبؿ اِٚيٝ، اغبِت ٚ تفبٞٓ تبويـ ؿاكؿ، اس

ٔؼٕٛالً تلس ام مايٕبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ أب ضـت تلس ام مايٕبٖ ٔي تٛا٘ـ آسيت ٞبي رجلاٖ ٘بپقيلي  .#2014 سّيٍٕٗ، ٚ

ثٝ ؿ٘جبَ ؿاضتٝ ثبضـ ٚ ؽب٘ٛاؿٜ ٚ ٘نؿيىبٖ كا ؿصبك ٔطىُ ٕ٘بيـ. ِقا وٙتلَ ٚ وبٞص لـكت م٘بٖ ثبكؿاك  ثلاي ٔبؿك ٚ فلم٘ـ 

اك است. ثٝ وبكٌيلي كٚش ٞبي ؿكٔب٘ي ؿك وبٞص تلس ام مايٕب٘ي ٔي تٛا٘ـ ثب ٔمبٚٔت ٚ افنايص ام إٞيت ثباليي ثلؽٛكؿ

عسبسيت م٘بٖ ثبكؿاك كٚثلٚ ضٛؿ. ؿك غٛكتي وٝ آٔٛمش ٔخجت ا٘ـيطي ؿك وبٞص تلس م٘بٖ ثبكؿاك ٔؤحل ثبضـ ٚ ٔي تٛاٖ 

ثب آٔٛمش ٔخجت ا٘ـيطي  بياست وٝ آ ٗيا پژٚٞص يسٛاَ اغّ .ثٝ ٚي ايزبؿ عسبسيت ٚ ٔمبٚٔت ام ايٗ كٚش استفبؿٜ ولؿ

 ٔلارؼٝ وٙٙـٜ ثٝ ٔلاون ثٟـاضتي ؿكٔب٘ي كا وبٞص ؿاؿ؟ يتٛاٖ ٔيناٖ تلس ام مايٕبٖ م٘بٖ ثبكؿاك ٘ؾست ما ئ

 

 

 

 

 



 ;3 -08، جلد دوم، ص 11;9، تابستاى ::، شواره علوم اسالهی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 روش مطبلعه

تبحيل آٔٛمش ٔخجت ا٘ـيطي ثل ٔيناٖ تلس  ٗيياست وٝ ٞـف آٖ تؼ يطي٘يٕٝ آمٔب ٞبي پژٚٞص عبضل ام رّٕٝ پژٚٞص

م٘بٖ ثبكؿاك ٘ؾست ما ٔلارؼٝ وٙٙـٜ ثٝ ٔلاون ثٟـاضتي ؿكٔب٘ي ضٟل ٕٞـاٖ ٔي ثبضـ، ؿك ايٗ علط ؿٚ ٌلٜٚ  ام مايٕبٖ

ا٘ـيطي للاك ٌلفتٙـ ٚ ٌلٜٚ وٙتلَ ثل٘بٔٝ آٔٛمضي  جتتغت آٔٛمش ٔخ صيٚ وٙتلَ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ٌلٜٚ آمٔب صيآمٔب

 ؿٚ ربيٍنيٙي ام پس ٚ# آمٖٔٛ پيص$ آٔـ ػُٕ ثٝ يٕبٖما ام تلس٘ـاضتٝ است. لجُ ام ارلاي علط ام ٞل ؿٚ ٌلٜٚ، آمٖٔٛ 

رّسٝ تغت آٔٛمش ٔخجت ا٘ـيطي ثل اسبس  8 يع صآمٔبي ٌلٜٚ ،مايٕبٖ ام تلس ٚضؼيت ثٝ تٛرٝ ثب ٘فلي 15 ٌلٜٚ

 . ٌلفت للاك ٔمبيسٝ ٔٛكؿ ٘تبيذ ٚ آٔـٜ ػُٕ ثٝ ٌلٜٚ ؿٚ ٞل ام مايٕبٖ ام تلس للاك ٌلفت ٚ ؿك پبيبٖ علط آمٖٔٛ act شكٚ

 تغميك ام ٘ٛع علط ٘يٕٝ آمٔبيطي ثب علط ٔمبيسٝ ٌلٜٚ وٙتلَ ٘بثلاثل ٔي ثبضـ وٝ ثٝ ضىُ ميل است: كٚش

 2T X 1T   EG آمٔبيص ٌلٜٚ

 

 2T - 1T   CG وٙتلَ ٌلٜٚ

ربٔؼٝ آٔبكي ايٗ تغميك ضبُٔ وّيٝ م٘بٖ ثبكؿاك ٘ؾست ما ٔلارؼٝ وٙٙـٜ ثٝ ٔلاون ثٟـاضتي ؿكٔب٘ي ضٟل ٕٞـاٖ ٔي ثبضـ 

٘فل ٌلٜٚ وٙتلَ# ام م٘بٖ  15٘فل ٌلٜ آمٔبيص ٚ  15٘فل$ 30عزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبكي ضبُٔ  ٘فل ٔي ثبضـ. 1720ؼـاؿ آ٘بٖ وٝ ت

ثبكؿاك ٘ؾست ما ٔلارؼٝ وٙٙـٜ ثٝ ٔلاون ثٟـاضتي ؿكٔب٘ي ضٟل ٕٞـاٖ وٝ ام عليك كٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيلي ؿاٚعّجب٘ٝ ا٘تؾبة 

سٛاَ  20 يپلسطٙبٔٝ ؿاكا ٗيا # ٔي ثبضـ.1392م مايٕبٖ ٘ٛثبك$اثناك اغّي ايٗ پژٚٞص پلسطٙبٔٝ ػُّ تلس ا ضـٜ است.

آٖ ام  ييپبسؾٍٛ فياست. عمٚؿكس#  ٕبٖيما ،يثـ٘ تيآس ت،ي$ؿكؿ، ٔسئِٛ ٕبٖيثٛؿٜ ٚ ٞـف آٖ سٙزص ػُّ تلس ام ما

، $ؿكؿ ٕبٖيسٛاَ ثٛؿٜ ٚ ٞـف آٖ سٙزص ػُّ تلس ام ما 20 يپلسطٙبٔٝ ؿاكا ٗيا ثبضـ. اي ٔي ؿكرٝ 5 ىلتي٘ٛع ِ

پلسطٙبٔٝ فٛق  ثبضـ. اي ٔي ؿكرٝ 5 ىلتيآٖ ام ٘ٛع ِ ييپبسؾٍٛ فياست. عمٚؿكس#  ٕبٖيما ،يثـ٘ تيآس ت،ئسئِٛ

 است: ثؼـ ؿكؿ، ثؼـ ٔسئِٛيت، ثؼـ آسيت ثـ٘ي ٚ ثؼـ مايٕبٖ مٚؿكس.صٟبك ثؼـ  يؿاكا

#، ثلؽي 2#، ثٝ ٘ـكت $1لٌن$ٞ :ثٝ غٛكت ميل است ٙٝئلثٛط ثٝ ٞل ٌن بميثٛؿٜ وٝ أت ىلتيام ٘ٛع ِ ييپبسؾٍٛ فيع

 #. 5#، ٕٞيطٝ$4#، اغّت اٚلبت$3اٚلبت$

 بماتئلثٛط ثٝ ٞل ثؼـ، ٔزٕٛع أت بميثـست آٚكؿٖ أت يثلا نمره پرسشنبمه: سانی( بر اسبس مریتفس) لیتحل

ٕٞٝ سٛاالت  بماتيپلسطٙبٔٝ، ٔزٕٛع أت يوّ بميثـست آٚكؿٖ أت ي. ثلاـييسٛاالت ٔلثٛط ثٝ آٖ ثؼـ كا ثب ٞٓ رٕغ ٕ٘ب

ؿك ضؾع پبسؼ ؿٞٙـٜ $ؿك آٖ ثؼـ#  ٕبٖيام ما طتليتلس ث ٙـٜ. ٕ٘لات ثبالتل ؿك ٞل ثؼـ، ٘طبٖ ؿٞـيكا ثب ٞٓ رٕغ وٙ

للاك ٌلفت ٚ پٙذ ػبُٔ  ـييپلسطٙبٔٝ ٔٛكؿ تب ٗيسبمٜ ا يي# كٚا1392ؿك پژٚٞص ٘ٛثبك ٚ ٕٞىبكاٖ $ ؽٛاٞـ ثٛؿ ٚ ثلػىس.

آِفبي ولٚ٘جبػ ٔغبسجٝ ضـ.  ليٌي اػتٕبؿ آٖ ثب استفبؿٜ ام كٚش ا٘ـامٜ تيلبثّ بي پلسطٙبٔٝ يبئيپب ٗيثـست آٔـ ٚ ٕٞضٙ

وبُٔ  يبئي&# ثٝ ٔؼٙبي پب1$ هيتب ٔخجت  ـاكي،ي# ثٝ ٔؼٙبي ػـْ پب0اػتٕبؿ آِفبي ولٚ٘جبػ ام غفل $ تئؼٕٛالً ؿأٙٝ ضل

 ي. آِفبضٛؿ ئ طتلياػتٕبؿ پلسطٙبٔٝ ث تيثبضـ لبثّ ىتلي٘نؿ هيٚ ٞل صٝ ٔمـاك ثـست آٔـٜ ثٝ ػـؿ ٔخجت  لؿيٍيللاك ٔ

ٚ ؿك  62/0، ؿك ثؼـ آسيت ثـ٘ي 70/0، ؿك ثؼـ ٔسئِٛيت 67/0ؿك ثؼـ ؿكؿ  ٕبٖيپلسطٙبٔٝ ػُّ تلس ام ما يولٚ٘جبػ ثلا

  .ٔي ثبضـ69/0ثؼـ مايٕبٖ مٚؿ كس 

َ ثب ػٙٛاٖ ٔمبيسٝ ولؿٖ ؿكٞطت رّسٝ ثٝ ضلط ميل ا٘زبْ ضـ: رّسٝ اٚ ثٝ ٔبؿكاٖ ثبكؿاك يطيثل٘بٔٝ آٔٛمش ٔخجت ا٘ـ

 يٍليٚلت ؽٛؿ كا ثب ٔبؿكاٖ ؿ شياست وٝ ٞ ٗيا ـيثبض صئبؿك ٔخجت ا٘ـ هي ـيثتٛا٘ ٙىٝيا ي٘ىتٝ ثلا ٗي٘ؾستٕٔٙٛع: $

ؿاضت ٚ  ـيؽٛاٞ ي٘سجت ثٝ وبكٞب ٚ اػٕبَ ؽٛؿ اعسبس ثٟتل ـي٘ىٙ سٝئمب يضٕب ؽٛؿ كا ثب وس ي. ٚلتـي٘ىٙ سٝئمب

 ـيفىل ٘ىٙ ٗيٚ ثٝ ا ـيكا ثٟتل ام ؽٛؿتبٖ ثـا٘ ٍلاٖيؿ ـأْ ـيػبؿت وٙ يثٛؿ. ٚلت ـيؽٛاٞ يضتبٖ كا يام ؿاضتٝ ٞب طتليث

 #ضـ. ـيرٛتل ٚ تّؼ تل ؽٛاٞ تيثٝ عٛك عتٓ كٚمثٝ كٚم ػ ـ،يؿاضتٝ ثبض يطتليث يستٍيؽٛؿتبٖ ضب ـيوٝ ضب

ؿاكؿ، ٔخال  يوٝ افىبك ٔٙف ي. وسٌقاك٘ـ ئ لياعسبسبتٕبٖ تبح يافىبك ٔب كٚ: $ـيافىبكتبٖ كا وٙتلَ وٙرّسٝ ؿْٚ ثب ػٙٛاٖ 

ٚ ٔبؿك كا  ضٛؿ يؽٛة ٔ يٞب ٚ ٔب٘غ ا٘تمبَ اعسبس ٌقاكؿ ئ لياػٕبِص تبح يكٚ« ٔٗ ثـضب٘سٓ!» ـيٌٛ يثب ؽٛؿ ٔ طٝيٕٞ

ٚ ثبػج تِٛـ  ٌقاكؿ ئ ليتبح ٗيرٙ يكٚ تيؿك ٟ٘ب ضٛؿ  ئ زبؿيكفتبكٞب ا ٗيوٝ ؿك احل ا ييٞب . تٙصوٙـ ئ ٗيتٙـؽٛ ٚ ثـث

ثٝ وٙتلَ  تٛا٘ـ يؿٚكٜ ؿاك٘ـ ٞٓ ٔ ٗيوٝ پـك ٚٔبؿك ثب ٞٓ ؿك ا ي. اكتجبعلؿيآكاْ ثٍ ي٘تٛا٘ـ ثٝ آسب٘ ـيوٝ ضب ضٛؿ ئ يٛماؿ٘

 #.وٕه وٙٙـ يافىبك ٔٙف

ٞب ٍ٘لاٖ ٞستٙـ ٔجبؿا  ام ؽب٘ٓ يبكيثس ،يألٚمٜ ثب ثبالكفتٗ سٗ امؿٚاد ٚ ثبكؿاك$ :ـيثبض ئٙغمرّسٝ سْٛ ثب ػٙٛاٖ 

 ئٙغم يٞب ػالٜٚ ثل ا٘زبْ تٕبْ صىبح ـياست وٝ ثب ٗي. اغُ افتـيسالٔت اٚ ثٝ ؽغل ث بئتِٛـ ضٛؿ  ئطىّفلم٘ـضبٖ ثب 

ٔؼتمـ  طٝيٕٞ!« ضٛؿ يثلعلف ٔ ست،ي٘ ٟٓٔ»ٔب٘ٙـ  ييٞب ام ٌفتٗ رّٕٝ نيآٟ٘ب ٚ پلٞ ذي٘تب يٚ ثلكس يؿك ؿٚكاٖ ثبكؿاك
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ام  ،يكفغ ٔطىُ اعتٕبِ يثٝ ٕٞبٖ ا٘ـامٜ تالش ثلا ـياست ٚ ثب 50-50ٚ ٔخجت ئٙف يٞب ٚلٛع اتفبق  ثٛؿ اعتٕبَ

ا٘زبْ  ييٞب صياٌل پنضه المْ ؿا٘ست، آمٔب ـيثب ،ي٘طستٗ ؿك ؽب٘ٝ ٚ ٔلٚك افىبك ٔٙف ي. ثٝ ربـيؿست ٘ىط يطيا٘ـ ٔخجت

 .#اْ ولؿالـ غيآٔـ، ثتٛاٖ سل صيپ يتغت وٙتلَ پنضه ثبضـ تب اعتٕبال اٌل ٔطىّ ـيؽب٘ٓ ثبكؿاك ثب يىينيف ظيؿاؿ ٚ ضلا

 تٛا٘ـ يؽٛؿ كا وٙتلَ وٙـ، أب ٕ٘ ئبؿك ثتٛا٘ـ افىبك ٔٙف هي ـيضب $ ٓ؟يصٝ وٙ ٗيثـث بٖيثب اعلافرّسٝ صٟبكْ ثب ػٙٛاٖ 

ثٛؿٖ   ٔلالت يٚ ؿاؿٖ ٞطـاك ثٝ ٔبؿك ثلا ي٘طبٖ ؿاؿٖ ؿٚست يثلا بٖياعلاف يكا وٙتلَ وٙـ. ٔتبسفب٘ٝ ثلؽ بٖيافىبك اعلاف

ٔلالت  ـئبؿك ثب ييٞب تيؼٔٛل ٗي. ؿك صٙتلسب٘ـ ي٘ـاكؿ ٚ فمظ اٚ كا ٔ يػّٕ ٝيوٝ پب وٙٙـ يكا ٔغلط ٔ يّئسب طتل،يث

 ٓي. اٌل ٔبؿك ثـا٘ـ تغت ٘ظل پنضه است ٚ ػالؿاكؿ يا٘سبٖ كا ام ؽغل ؿٚك ٍ٘ٝ ٔ طٝيٚ ؿا٘ص ٕٞ يثبضـ؛ اعالػبت، آٌبٞ

 .#٘ؾٛاٞـ ولؿ ـايپ ٔٛكؿ ياستلس ث رب يث يٞطـاكٞب ٗيوٙـ ثب ا يكا ثلكس ٗيرٙ يٞب ؽغل كا ثطٙبسـ ٚ علوت

تبٖ وبٔال عقف  ياستلس كا ؿك عَٛ ثبكؿاك ـيتٛا٘ يؿكست است وٝ ضٕب ٞلٌن ٕ٘ $ رّسٝ پٙزٓ ثب ػٙٛاٖ وٙتلَ استلس:

ٔىبضفٝ عبغُ  يىٟبيتىٙ بئلالجٝ  ٙبتيتٛا٘ـ ثٝ وٕه تٕل يتٕـؿ اػػبة ٔ ٗي. اـيآٖ كا وٓ وٙ ـيتٛا٘ يأب ٔ ـ،يوٙ

ٔتٕلون  طتليث يطيٚ ثل ٔخجت ا٘ـ ـيوٙـ تب استلس كا ام ؽٛؿتبٖ ؿٚك وٙ يثٝ ضٕب وٕه ٔ يميوـاْ ثٝ عل ٞل ٟٙبيضٛؿ. ا

است وٝ ام علق ٔؾتّف ٕٔىٗ  يفٞٙ يعبِت متيؿك عم يٚ ؽلسٙـ ي. ضبؿـي. ٔلالجٝ ٚ ٔىبضفٝ كا فلأٛش ٘ىٙـيضٛ

ثبال  ي. اٌل كاٞىبكٞبـيفتيٚ ثٝ ٚعطت ث ـيا ثجبمؽٛؿتبٖ ك ي٘بكاعت بيفكٜ استلس  هيثٝ ؽبعل  ـيضٛؿ. ضٕب ِنٚٔب ٘جب ئ

 ٕبٖيام ما صيپ يتبٖ ؿك ؽػٛظ افسلؿٌ ئبٔب بيعتٕب ثب ؿوتل  ـ،يؿاك يرـ ياٌل ٘بكاعت بئخٕل حٕل ٘جٛؿ  تبٖيثلا

 .#ـيام عـ ٘لٔبَ ثبض صيث ي. ضٕب ٕٔىٗ است ؿصبك افسلؿٌـئطٛكت وٙ

ثبضٙـ وٝ ام  ٗيافلاؿ ثٝ ؿ٘جبَ ا ـيوٙـ. ضب تيضٕب كا اف يافىبك ٔٙف ـيٞلٌن اربمٜ ٘ـٞ $ رّسٝ ضطٓ ثب ػٙٛاٖ ؽٛؿثبٚكي:

ضٕب ٟٔٓ تل  يثلا ينيام ٞل ص يؽٛؿثبٚك ٗيا ـيوٝ ضٕب ؽٛؿتبٖ كا ثبٚك ؿاك يثلسب٘ٙـ، أب تب مٔب٘ تيثٝ ضٕب آس يميٞل عل

ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ  يبؿيم ُيؿال ـ،يٙو ياكمش ثٛؿٖ ٔ يٚ ث يوٝ ضٕب وبٔال اعسبس ٘بتٛا٘ يمٔب٘ يٚ احلٌقاكتل ؽٛاٞـ ثٛؿ. عت

 .#ـيؽٛؿتبٖ كا ثبٚك وٙ

ثنكي  يٞب يلٚميثٝ ٕٞبٖ ا٘ـامٜ وٝ ثٝ پ ٗيافلاؿ ؽٛش ث$ رّسٝ ٞفتٓ ثب ػٙٛاٖ پيلٚمي ٞبي وٛصه كا ٞٓ رطٗ ثٍيليـ:

 صيا٘ـاست وٝ تٕبْ افلاؿ ٔخجت  يػبؿت ٗيضٕبك٘ـ. ؿك ٚالغ، ا ئٟٓ ٔ نيوٛصه كا ٘ يٞب يلٚميؿٞٙـ، پ ئ تيؽٛؿ إٞ

  .#ستئب٘ٙـ رطٗ تِٛـ ٘ ئلاسٕ يرطٗ ٌلفتٗ، ثلٌناك ٗيا يؿاك٘ـ. اِجتٝ ٔؼٙب

وبٞص استلس است ٚ ؿك وبٞص  يكٚش ضٙبؽتٝ ضـٜ ٚ ٔغٕئٗ ثلا هيٚكمش $ رّسٝ ٞطتٓ ثب ػٙٛاٖ ٚكمش وٙيـ:

وٙـ. اٌل  يٞٓ وٛتبٜ تل ٔتبٖ كا  ٕبٖيوٝ مٔبٖ ما ييضٛؿ، تب رب يٚالغ ٔ ـئٛحل ٚ ٔف بكيثس يثبكؿاك يام ؿكؿٞب يبكيثس

ٚ  ـيضٙب وٙ ـ،يوٙ يكٚ بؿٜيضـٜ غلفب پ ي.عتستي٘ ليضلٚع ولؿٖ ؿ يٚلت ثلا شيٞ ـ،يتبوٖٙٛ ضلٚع ثٝ ٚكمش ٘ىلؿٜ ا

ثب  بيتٟٙب، ثب والس  ـيٚكمش وٙ ـيصغٛك ؿٚست ؿاك ـيٙي. ثجـيكا ا٘زبْ ؿٞ ـيثل يوٝ ام ا٘زبْ آٖ ِقت ٔ يٞل ٚكمض

DVD عتٕب ثب  ـئلسْٛ كا ا٘زبْ ؿٞ يٚكمش ٞب ـيتٛا٘ يٚ ٕ٘ ـيٞست يبك ػٛاكؼ ثبكؿاك. صٙب٘ضٝ ؿصيآٔٛمض يٞب

 .#ـيؿوتلتبٖ ٔطٛكت وٙ

، ٔؼلفي ٔلون ثٟـاضت استبٖ ٕٞـاٖؿك پژٚٞص عبضل ٔالعظبت اؽاللي ام رّٕٝ اؽق ٔزٛم ام ٔؼبٚ٘ت پژٚٞطي 

پژٚٞص، اؽتيبكي ثٛؿٖ ضلوت ؿك پژٚٞص ٚ  پژٚٞطٍل ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ ثيبٖ اٞـاف پژٚٞص ٚ كٚش وبك ثٝ ٚاعـٞبي ٔٛكؿ

٘ظل  ؽلٚد ام آٖ، ٔغلٔب٘ٝ ٔب٘ـٖ وّيٝ اعالػبت ثٝ ؿست آٔـٜ ام افلاؿ ٚ تٛميغ پلسطٙبٔٝ ٞب ثٝ غٛكت ثي ٘بْ ٚ ثبوـ ٔـ

 للاك ٌلفتٝ ٚ كػبيت ضـ.
 

 یبفته هب
ثل ٔيناٖ تلس ام مايٕبٖ م٘بٖ ٘ؾست ماي ٔلارؼٝ وٙٙـٜ ثٝ ٔلاون ثٟـاضتي  رٟت ثلكسي احل آٔٛمش ٔخجت ا٘ـيطي

 ؿكٔب٘ي ام آمٖٔٛ تغّيُ وٛٚاكيب٘س استفبؿٜ ضـ. 

ٌلٜٚ احل ٔؼٙبؿاكي ثل ٔتغيلٞبي ٚاثستٝ  #> 001/0p$ ثب تٛرٝ ثٝ ضليت ٕٞجستٍي ثٝ ؿست آٔـٜ ؿك رـَٚ ضٕبكٜ يه

مش ٔخجت ا٘ـيطي ثل ٔيناٖ تلس ام مايٕبٖ م٘بٖ ٘ؾست ماي ٔلارؼٝ : ارلاي آٔٛؿاضتٝ است، ثٙبثلايٗ ٔي تٛاٖ ٌفت

 وٙٙـٜ ثٝ ٔلاون ثٟـاضتي ؿكٔب٘ي تبحيل ؿاضتٝ است.

رٟت ثلكسي احل ارلاي علط ، ميل ٔميبس ٞبي ؿكؿ، ٔسئِٛيت، آسيت ثـ٘ي ٚ مايٕبٖ مٚؿكس ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغيل ٚاثستٝ ٚاكؿ 

ٔي ثبضـ وٝ ٘طبٖ ٔي ؿٞـ آٔٛمش  #> 001/0p$ٞبي رـَٚ ضٕبكٜ ؿٚ  ٔؼبؿِٝ تغّيُ وٛٚاكيب٘س ضـ٘ـ. ثب تٛرٝ ثٝ ؿاؿٜ

 .ٔخجت ا٘ـيطي ثبػج وبٞص ؿكؿ م٘بٖ ٘ؾست ما ضـٜ است
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 ٔغبِؼٝ ٔٛكؿ ٞبي ٌلٜٚ آمٖٔٛ ضليت ٕٞجستٍي ٕ٘لات پيص -1جذول

 متغیرهب
 ترس از زایمبن زایمبن زودرس آسیب بذنی مسئولیت درد

r P r P r P r P r P 

 0001/0%% 84/0 056/0 35/0 0001/0%% 68/0 001/0%% 57/0 0 1 درد

 0001/0%% 78/0 024/0% 41/0 045/0% 37/0 0 1 001/0%% 57/0 مسئولیت

آسیب 

 بذنی
68/0 %%0001/0 37/0 %045/0 1 0 

57/0 %%001/0 82/0 %%0001/0 

زایمبن 

 زودرس
35/0 056/0 41/0 %024/0 57/0 %%001/0 

1 0 71/0 %%0001/0 

رس از ت

 زایمبن
84/0 %%0001/0 78/0 %%0001/0 82/0 %%0001/0 

71/0 %%0001/0 1 0 

 

 ضليت ٕٞجستٍي ٕ٘لات پس آمٖٔٛ ٌلٜٚ ٞبي ٔٛكؿ ٔغبِؼٝ -2جذول 

 متغیرهب
 ترس از زایمبن زایمبن زودرس آسیب بذنی مسئولیت درد

r P r P r P r P r P 

 0001/0%% 92/0 0001/0%% 61/0 0001/0%% 74/0 0001/0%% 66/0 0 1 درد

 0001/0%% 81/0 003/0%% 53/0 013/0% 44/0 0 1 0001/0%% 66/0 مسئولیت

آسیب 

 بذنی
74/0 %%0001/0 44/0 %013/0 1 0 

61/0 %%0001/0 83/0 %%0001/0 

زایمبن 

 زودرس
61/0 %%0001/0 53/0 %%003/0 61/0 %%0001/0 

1 0 78/0 %%0001/0 

ترس از 

 زایمبن
92/0 %%0001/0 81/0 %%0001/0 83/0 %%0001/0 

78/0 %%0001/0 1 0 

 

 رـَٚ ؽالغٝ تغّيُ وٛٚاكيب٘س ثٝ ٔٙظٛك احلات ثيٗ ٌلٚٞي -3جذول 
 sigسغظ ٔؼٙبؿاكي F٘سجت ٔيبٍ٘يٗ ٔزقٚكات ؿكربت آماؿي ٔزٕٛع ٔزقٚكات ٔتغيل ٚاثستٝ ٔٙبثغ تغييل

 ؿكؿ احلٌلٜٚ

 ٔسئِٛيت

 آسيت ثـ٘ي

 مايٕبٖ مٚؿكس

8/388 

2/145 

033/116 

333/83 

1 

1 

1 

1 

8/388  

2/145  

033/116  

333/83  

21/29 

61/8 

98/7 

51/9 

0001/0 

007/0 

009/0 

005/0 

 ؿكؿ ؽغب

 ٔسئِٛيت

 آسيت ثـ٘ي

 كسمايٕبٖ مٚؿ

667/372 

667/472 

667/406 

333/245 

28 

28 

28 

28 

31/13  

881/16  

524/14  

762/8  

  

 ؿكؿ رٕغ

 ٔسئِٛيت

 آسيت ثـ٘ي

 مايٕبٖ مٚؿكس

3842 

2506 

2899 

2092 

30 

30 

30 

30 

   

 رٕغ تػغيظ 

 ضـٜ

 ؿكؿ

 ٔسئِٛيت

 آسيت ثـ٘ي

 مايٕبٖ مٚؿكس

467/761 

867/617 

7/522 

667/328 

29 

29 

29 

29 
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 ٔلارؼٝ وٙٙـٜ ثٝ ٔلاون ثٟـاضتي ؿكٔب٘ي تبحيل ؿاكؿ. يآٔٛمش ٔخجت ا٘ـيطي ثل ٔيناٖ ؿكؿ م٘بٖ ٘ؾست ما

ثبػج  يطي# ٔي ثبضـ وٝ ٘طبٖ ٔي ؿٞـ آٔٛمش ٔخجت ا٘ـF ٚ0001/0 ;sig;  21/29$  #،3تٛرٝ ثٝ ؿاؿٜ ٞبي رـَٚ$ ثب

# ٔي ثبضـ وٝ ٘طبٖ ٔي F ٚ007/0 ;sig; 61/8$  #،3ثب تٛرٝ ثٝ ؿاؿٜ ٞبي رـَٚ$ وبٞص ؿكؿ م٘بٖ ٘ؾست ما ضـٜ است.

 ،#3$ٞبي رـَٚ ثب تٛرٝ ثٝ ؿاؿٜ م٘بٖ ٘ؾست ما ضـٜ است. تيثبػج وبٞص تلس ام ٔسئِٛ يطيؿٞـ آٔٛمش ٔخجت ا٘ـ

$98/7 ;F ٚ009/0 ;sigم٘بٖ  يثـ٘ تيثبػج وبٞص تلس ام آس يطي# ٔي ثبضـ وٝ ٘طبٖ ٔي ؿٞـ آٔٛمش ٔخجت ا٘ـ

# ٔي ثبضـ وٝ ٘طبٖ ٔي ؿٞـ آٔٛمش F  ٚ005/0 ;sig; 51/9$  #،3ثب تٛرٝ ثٝ ؿاؿٜ ٞبي رـَٚ$ ٘ؾست ما ضـٜ است.

 .بٖ ٘ؾست ما ضـٜ استمٚؿكس م٘ ٕبٖيثبػج وبٞص تلس ام ما يطئخجت ا٘ـ

 

 بحث

تلس ام مايٕبٖ يه ٔطىُ ضبيغ ؿك ؿٚكاٖ ثبكؿاكي است، ثٝ عٛكي وٝ ٞل مٖ ثبكؿاك وٕي تلس ٚ اضغلاة ام ٘تيزٝ 

. ثل عجك تغميمبت ا٘زبْ ٌلفتٝ، افلاؿي وٝ  مايٕبٖ كا ؿاكؿ وٝ ايٗ ٔسبِٝ يه ٚاوٙص عجيؼي ثٝ ٚضؼيت ٘بٔؼّْٛ ٔي ثبضـ

ٔي ولؿ٘ـ، فلؼ ضـٜ وٝ وٕجٛؿ ػبعفٝ ٔخجت ؿك ٍٞٙبْ ٔٛارٟٝ ثب ؿكؿ ٚ استلس ٞبي ضـيـ،  ثب ؿكؿ ؿست ٚ پٙزٝ ٘لْ

ٟٔبكت ٞبي ٔخجت ا٘ـيطي وٝ كٚاٖ  آسيت پقيلي فلؿ كا ٘سجت ثٝ عبالت ػبعفي ٔٙفي ؿك ٕٞبٖ مٔبٖ ثيطتل ٔي وٙـ.

تبة آٚكي ثلاي ٔٛارٟٝ ثب  ظ ٔخجت ٌٚستلش كٚاث ضٙبسي ٔخجت ٍ٘ل ثل آٖ تبويـ ؿاكؿ اغّت تٛا٘بيي ثباليي ثلاي سبمٌبكي،

كا  ـٖيطي، ؿكست ا٘ـضٛؿ تب م٘بٖ ثبكؿاك يىٙـ. ٟٔبكت ٔخجت ا٘ـيطي ٔٛرت ٔم٘ـٌي، ضغّي ٚ تغػيّي ايزبؿ ٔي ٔطىالت

ضٛؿ ٚ  ثب ؿك ٘ظل ٌلفتٗ تٕبْ رٙجٝ ٞبي يه  زبؿيا لييتغ طبٖيٍ٘لش ٞبي ٔٙفي ٚ صٍٍٛ٘ي تغّيُ كٚيـاؿٞب كؿ بٔٛم٘ـ،يث

ضٛؿ تب وٕتل ثٝ ؿكؿ  ئٛرت ٔ يطئخجت ا٘ـ ٗيبٜ ٔخجت كا ؿك ؽٛؿ ثٝ ٚرٛؿ آٚكؿٜ ٚ عفؼ ٕ٘بيٙـ، أسبِٝ ؿيـٌ

، ٘طبٖ ٔي ؿٞـ ٝيآمٖٔٛ فلض ذي٘تب .وٙـ ئ ـايؿكؿ ثب تػٛكات ٔخجت فلؿ، وبٞص پ ناٖيٚ ؽٛؿ ثٝ ؽٛؿ ٔ طٙـيب٘ـيث

سّيٍٕٗ ٚ سيىن٘ت   ذيثب ٘تب بفتٝي ٗيم٘بٖ ٘ؾست ما ضـٜ است. ا يثبػج وبٞص ؿكؿ رسٕب٘ يطيآٔٛمش ٔخجت ا٘ـ

ايسٍٙبكؿ، سيٍٙل ٚ وليضٙل  #،2015، فٙٛيه ٚ ٕٞىبكاٖ $#2009ست، ٌيّٟبْ، پٛس ٚ ِيٙىيٗ $اك٘ ، سّيٍٕٗ،$2000#

٘ؼيٕي، ماكع #، 1393كلٛاْ ٚ ػّيناؿٜ ٌٛكاؿَ $ؿالٚ#، 1392ٞٙـٜ، سٍٙلي، ػجـي مكيٗ $پٙب ؿاك،پٛكسلؿاك، پٛكسل#، $2018

# ٚ  ضليف ماؿٜ، ثّجُ عميمي، 1395لضبيي، ؿاٚؿي، ٘يسي، ٟٔلاثي ماؿٜ ٞٙلٔٙـ ٚ ثسبن ٘ژاؿ $#، 1394$ٚ غبِغي 

 ؿاكؿ. ي#، ٕٞؾٛا1397٘ولأت، ٌّي ٚ ٔتمي $

 ـيثبضـ، ٔٛرت تطـ يثـ ػُٕ ولؿٖ ٔبؿك ٔ بيام ضؼف  يوٝ ٘بض يام ثلٚم عٛاؿح يٚ ٍ٘لا٘ ٕبٖيما يٞب تيتلس ام ٔسئِٛ

وٙـ  ـيضٛؿ تب فلؿ اعتٕبَ ٚلٛع عٛاؿث ٘بثزب كا تطـ ئٛرت ٔ يضٛؿ. افىبك ٔٙف يم٘بٖ ثبكؿاك ٔ يٞب تيتلس ام ٔسئِٛ

 ٗيؽٛؿ ٚ رٙ ظي٘سجت ثٝ ضلا ئخجت ٚ ٚالؼ ـيوٝ اٌل م٘بٖ ثبكؿاك ؿ يعٛاؿث ٔسئَٛ ثـا٘ـ، ؿك عبِ ٗيٚ ؽٛؿ كا ؿك ا

وٕتل  ني٘ ياعتٕبِ يٞب تئتؼبلت آٖ ٔسئِٛ ٚ بثـي يؿاضتٝ ثبضٙـ. اعتٕبَ ٚلٛع عٛاؿث ؿك فٞٗ آ٘بٖ ثٝ ضـت وبٞص ٔ

م٘بٖ  تيثبػج وبٞص تلس ام ٔسئِٛ يطي، ٘طبٖ ٔي ؿٞـ آٔٛمش ٔخجت ا٘ـٝيآمٖٔٛ فلض ذي٘تب ٔتٛرٝ آٟ٘ب ؽٛاٞـ ضـ.

، فلؿكيىسٖٛ ٚ #2004سّيٍٕٗ، پبكوٛ استيٗ $ ،#2000سّيٍٕٗ ٚ سيىن٘ت $  ذيثب ٘تب بفتٝي ٗي٘ؾست ما ضـٜ است. ا

اضلفي عبفؼ ٚ ٕٞىبكاٖ  #،1388ٟلاثي اسٕلٚؿ ٚ رٛاٖ ثؾص $#، س2018$#، ايسٍٙبكؿ، سيٍٙل ٚ وليضٙل2005ِٛسبؿا $

ٚكضٛي ربغلق ٚ عبري # ٚ 1395لضبيي ٚ ٕٞىبكاٖ $#، 1393تٛالئيبٖ ٚ ثّمبٖ آثبؿي $ؽـاؿاؿي سٍٙـٜ، #، $1392

 ؿاكؿ. ي#، ٕٞؾٛا1396٘ػّيناؿٜ $

 يافلاؿ يآٖ ثب ٌٛش ؿاؿٖ ثٝ غغجت ٞب ـيٚ تطـ يام افىبك ٔٙف يام ؿكؿ، ٘بض م٘بٖ ٚ ٕٞضٖٛ تلس يثـ٘ تيتلس ام آس

وٙـ،  يوٙٙـ، ٔ يضلوت ٔ يطيم٘بٖ ثبكؿاك ؿك ؿٚكٜ ٔخجت ا٘ـ يوٙٙـ، ٚلت ئ فئطىالت كا تٛغ نياست وٝ اغلاق آٔ

٘ٛماؿ ٚ ٔبؿك ؿك  يثلا يـ٘ث يٞب تيثلٚم عبؿحٝ ٚ آس ست،ي٘ سٝيتفبٚت ؿاكؿ  لبثُ ٔمب ٍلاٖياٚ ثب ؿ ظيآٔٛمؿ وٝ ضلا ئ

ؿاكؿ ٚ ثب  يٙييپب بكيثلٚم عٛاؿث ؿكغـ ثس ناٖي٘ـاكؿ، ٔ تيؿك ٔطىالت ؽبظ آٖ فلؿ ثٛؿٜ ٚ ػٕٛٔ طٝياعتٕبالً ك ٍلاٖيؿ

آٔٛمؿ  ئ يطي٘ـٕ٘ٛؿ. ثب ٔخجت ا يليٞب رٌّٛ تيتٛا٘ـ ام ثلٚم اوخل عٛاؿث ٚ آس ئستٕل ٔبؿك ٚ پنضه ٔ ئلالجت ٞب

ٚ تلس  يالـأبت ٔٛرت وبٞص ٍ٘لا٘ ٗيؽٛؿ ٔسّظ ضٛؿ ٚ ٔزٕٛػٝ ا يثل استلس ٞب لؿ،يفبغّٝ ثٍ ٗيـثثب افلاؿ ث ـيوٝ ثب

 .ضٛؿ ئ يثـ٘ يٞب تيام آس

م٘بٖ ٘ؾست ما ضـٜ  يثـ٘ تيثبػج وبٞص تلس ام آس يطياست وٝ، آٔٛمش ٔخجت ا٘ـ ٗيا بٍ٘لي، ثٝيآمٖٔٛ فلض ذي٘تب

#،  2017، وبكٚك $#2009ست، ٌيّٟبْ، پٛس ٚ ِيٙىيٗ $، سّيٍٕٗ، اك٘#2000سّيٍٕٗ ٚ سيىن٘ت $ ذيثب ٘تب بفتٝي ٗياست. ا

# 1395اوجلي سزيلا٘ي ٚ ٔٛسٛي $ #،1395لضبيي ٚ ٕٞىبكاٖ $ ،#1392$ يػسىل#، 2018سٍٙبكؿ، سيٍٙل ٚ وليضٙل $اي

 ٍليٕٞضٖٛ ا٘ٛاع ؿ ني٘مٚؿكس  ٕبٖيتلس ام ما ؿاكؿ. ي#، ٕٞؾٛا1397٘ثّجُ عميمي، ولأت، ٌّي ٚ ٔتمي $ ٚ  ضليف ماؿٜ،
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م٘بٖ ثبكؿاك تغت آٔٛمش  ياست وٝ فلؿ ثٝ ؿست آٚكؿٜ است. ٚلت يٚ اعالػبت غّغ يؿك افىبك ٔٙف طٝيك ٕبٖ،يتلس ام ما

 .ل٘ـيٌ يكا فلا ٔ يوٙتلَ ٚ تٛلف افىبك ٔٙف يكٚش ٞب لؿ،يٌ يللاك ٔ يطئخجت ا٘ـ

مٚؿكس م٘بٖ ٘ؾست ما ضـٜ است.  ٕبٖيوبٞص تلس ام ماثبػج  يطي، ٘طبٖ ٔي ؿٞـ آٔٛمش ٔخجت ا٘ـٝيآمٖٔٛ فلض ذي٘تب

#، ٘ؼيٕي، ماكع ٚ غبِغي 1393#،  ؿالٚكلٛاْ ٚ ػّيناؿٜ ٌٛكاؿَ $2017$ #، وبكٚك2000پتلسٖٛ $ ذيثب ٘تب بفتٝي ٗيا

 .ؿاكؿ ي#، ٕٞؾٛا1397٘ضليف ماؿٜ، ثّجُ عميمي، ولأت، ٌّي ٚ ٔتمي $ # 1395ٚاوجلي سزيلا٘ي ٚ ٔٛسٛي $ #،$1394
 

  نتیجه گیری 

ٚ ؿك اثؼبؿ صٟبكٌب٘ٝ  يآ٘بٖ كا ثغٛك وّ ٕبٖيتلس ام ما ناٖيتٛاٖ ٔ ئ ،ثٝ م٘بٖ ثبكؿاك ٘ؾست ما يطيثب آٔٛمش ٔخجت ا٘ـ

 مٚؿكس وبٞص ؿاؿ. ٕبٖيٚ تلس ام ما يثـ٘ تي، تلس ام آستي، تلس ام ٔسئِٛيتلس ام ؿكؿ رسٕب٘

 

 تشکر و قذردانی

، ِقا ام ٔسئِٛيٗ ؿكٔبٍ٘بٜ ٞبي ضٟلستبٖ ٕٞـاٖ ٔي ثبضـٖ ٘بٔٝ وبكضٙبسي اكضـ ا٘زبْ ضـٜ ؿك ٔغبِؼٝ ثلٌلفتٝ ام پبيب ايٗ

تطىل ٚ  ٔغتلْ وٝ ؿك ا٘زبْ ايٗ پژٚٞص ٔطبكوت ؿاضتٙـ، ٔلارؼيٕٗٞضٙيٗ ام  ،ٔلون ثٟـاضت ضٟلستبٖٔغتلْ 

 .لـكؿا٘ي ٔي ضٛؿ
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