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 تحقیقیمقاله 

 از پیص مطاوره مفاهیم گروهی آموزش اثربخطی مقايسه

 واقعیت و رفتاري ضناختی رويکرد دو بر مبتنی ازدواج

 دانطجويان صمیمیت از ترس بر درمانی
 

 چکيده

 كويويت اص وِ افشادي ٍ اػت اختوبػي فشاگيش هؼلَليت ٍ ًبتَاًي يه كويويت اص تشع :زمينه

 ٍ ثْضيؼتي ثب كويويت اص تشع ثٌبثشايي. ثشًذ هي ػش ثِ ّيدبًي هـىالت خغش دس تشػٌذهي
 گشٍّي آهَصؽ اثشثخـي تفبٍت تؼييي تحميك ايي ّذف. ثَد خَاّذ تضبد دس ؿخق ػالهت
 اص تشع ثش دسهبًي ٍالؼيت ٍ سفتبسي -ؿٌبختي سٍيىشد دٍ ثش هجتٌي اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين

 .اػت داًـدَيبى كويويت

 وٌتشل گشٍُ ثب ٍ آصهَى پغ آصهَى، پيؾ ًَع اص ٍ ثَدُ آصهبيـي ًيوِ حبضش هغبلؼِ :كار روش

 اهبم يبدگبس ٍاحذ اػالهي آصاد داًـگبُ هدشد داًـدَيبى تحميك ايي هغبلؼِ هَسد خبهؼِ. اػت
 اص اعالػبت آٍسي خوغ خْت. اػت ًفش 45 ثب ثشاثش هغبلؼِ هَسد ًوًَِ تؼذاد ٍ ؿْشسي( سُ)خويٌي

 سٍيىشد ثب اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين گشٍّي آهَصؽ دٍسُ ٍ كويويت اص تشع پشػـٌبهِ
 ٍ تدضيِ خْت. ؿذ اػتفبدُ ّبآصهَدًي ثِ ػبػتِ 2 خلؼِ 8 دس دسهبًي ٍالؼيت ٍ سفتبسي -ؿٌبختي
 .ؿذ اػتفبدُ وٍَاسيبًغ تحليل آصهَى اص ّبدادُ تحليل

 اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين گشٍّي آهَصؽ وِ اػت آى ثيبًگش تحميك اص حبكل ًتبيح :هايافته

 داًـدَيبى كويويت اص تشع وبّؾ ثش دسهبًي ٍالؼيت ٍ سفتبسي -ؿٌبختي سٍيىشد دٍ ثب اصدٍاج
 . اًذ ًذاؿتِ ّن ثب داسي هؼٌب آهبسي تفبٍت اثشثخـي، ًظش اص آهَصؽ، سٍؽ دٍ ايي اهب ثَدُ، هؼٌبداس

 ٍالؼيت ٍ سفتبسي ؿٌبختي اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ آهَصؽ سٍؽ دٍ ّش اگشچِ :گيرينتيجه

 سٍؽ دٍ ايي اص وذاهيه اصايٌىِ  اهب اًذ داؿتِ كويوت اص تشع وبّؾ ثش داسي هؼٌب تبثيش دسهبًي
 .گشدد، تفبٍتي ًذاؿت اػتفبدُ هْن ايي ثشاي آهَصؽ

 اص تشع دسهبًي، ٍالؼيت سفتبسي، – ؿٌبختي سٍيىشد اصدٍاج، اص پيؾ هـبٍسُ :كليدي واشگان

 .كويويت
 
 

 دٍكبًِ فزيذُ ،*2بْبَدي هؼصَهِ ،1كْزيشي سْزاة
 3فزد اي

 
 ٍاحذ راٌّوبيی، ٍ هطبٍرُ دكتزي داًطدَي 1

 .ايزاى رٍدّي، اسالهی، آساد داًطگبُ رٍدّي،
 داًطگُب رٍدّي، ٍاحذ هطبٍرُ، گزٍُ استبديبر 2

 .ايزاى رٍدّي، اسالهی، آساد
رُ، گزٍُ داًطيبر 3  آساد داًطگبُ رٍدّي، ٍاحذ هطٍب

 .ايزاى رٍدّي، اسالهی،

 

 :هسئَل ًَُيسٌذ ًطبًی *

 اسالهی، آساد داًطگبُ رٍدّي، ٍاحذ هطبٍرُ، گزٍُ
 .ايزاى رٍدّي،

 :الکتزًٍيک ًطبًی

mabehboodi@gmail.com  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 7

https://jmciri.ir/article-1-3066-en.html


ِ ػلوی  پژٍّطی سبسهبى ًظبم پشضکی – هدل
ْبر  -   1   ضوبرُ   -   39    دٍرُ  1400    ب

 

 ّوکبراى ٍ كْزيشي سْزاة

 24 

 مقدمه
 ثِ دػتيبثي. سٍد هي ؿوبس ثِ خبهؼِ اكلي اسوبى اص يىي خبًَادُ
 ػبلن، خبًَادُ تحمك ٍ خبًَادُ ػالهت گشٍ دس آؿىبسا ػبلن، خبهؼِ

 ثب هغلَة ساثغِ داؿتي ٍ سٍاًي ػالهت اص آى افشاد ثشخَسداسي
 اًؼبًي ساثغِ تشيي ثٌيبدي ٍ هْوتشيي اصدٍاج(. 1)اػت يىذيگش

 ثشاي اختوبػي سػن تشييػبلي ٍ هْوتشيي ػٌَاى ثِ اصدٍاج(. 2)اػت
 ثب. اػت ثَدُ تبييذ هَسد ّوَاسُ افشاد ػبعفي ًيبصّبي ثِ دػتيبثي

 خبًَادُ يؼٌي اختوبػي، ًْبدّبي تشيياػبػي اص يىي اصدٍاج
 اًؼبى اختوبػي ٍ سٍاًي صيؼتي، ًيبصّبي ٍ وٌذهي پيذا هَخَديت

 ايدبد ثشاي ػبلي ثٌيبًي ٍ پبيِ هَفك اصدٍاج(. 3)گشدد هي تبهيي
 تش ؿبداة سا ّباًؼبى صًذگي تَاًذهي ٍ اػت هؼتحىن ٍ ؿبد خبًَادُ

 (.4) وٌذ
 اص يىي ٍ ثبؿذهي ّوؼش اًتخبة هَفك، اصدٍاج ّبي هالن اص يىي

 هَضَػبت اص ّب تشع ٍ ّب ًگشاًي ّوؼش، اًتخبة دس هَثش ػَاهل
ٍيظگي ٍ ؿشايظ ثِ تَخِ ثب افشاد. ّؼتٌذ ّوؼش اًتخبة دس اثشگزاس
. داسًذ ّوؼش اًتخبة ٍ اصدٍاج اص گًَبگًَي ّبيتشع داسًذ وِ ّبيي
 كويوت ٍ اصدٍاج وِ اػت ايي افشاد اص ثؼيبسي ّشاع تشييػوذُ

(. 5)ثگيشد آًبى اص سا فشدي اػتمالل تَاًذ هي ؿشيه يه ثب ػبعفي
 اصدٍاج ؿشايظ حتي وِ افشادي اوثش وِ دٌّذ هي ًـبى تحميمبت
 ٍخَد دس ًبخَدآگبُ وِ تشػي ٍ اضغشاة اثش ثش اػت فشاّن ثشايـبى

 ثِ ثيـتش ٍ صدُ ثبص ػش كويوي ساثغِ ثشلشاسي اص اػت ًْفتِ آًْب
 افىبس ايي. وٌٌذ هي فىش اصدٍاج دس ؿىؼت هؼبلِ ٍ هٌفي ًىبت

 افشاد اص ثؼضي دس كويوت اص تشع ًَع يه وِ ؿًَذ هي هَخت
 اص تشع(. 6) اػت ؿٌبخت ٍ آگبّي ػذم اثش دس ثيـتش وِ آيذ ثَخَد

 دس سا فشد ٍ ًوَدُ فشاّن كحيح اًتخبة دس هبًؼي تَاًذ هي كويوت
 . وٌذ هَاخِ هـىالتي ثب ساُ ايي

 ثب ّوؼش اًتخبة هؼيش دس افشاد وِ ّبيي ًگشاًي ٍ هؼبئل ثِ تَخِ ثب

. اػت الضاهي ٍ ًبگشيض اهشي اصدٍاج اص پيؾ آهَصؽ ّؼتٌذ، هَاخِ آى

 هدشد افشاد صًذگي ضشٍسيبت اص يىي اصدٍاج اص لجل هـبٍسُ ٍ آهَصؽ

 پزيشؽ هبًٌذ وشدى اصدٍاج آهَصؽ، ثذٍى. اػت آًْب هْوتشيي اص ٍ

 ثبيذ ثشًبهِ ايي دس. اػت آهبدگي ثذٍى اي پشٍطُ اًدبم يب ؿغل يه

 سفتبسّبيي اص ٍ ثبؿٌذ داؿتِ هَفمي اصدٍاج چگًَِ يبدثگيشًذ ّب صٍج

 آهَصؽ دسحيي. وٌٌذ پشّيض ؿًَذ هي عالق ٍ ًبسضبيتي ثِ هٌدش وِ

 ًْبيت اًتظبسات تؼذيل ٍ ّب تؼبسم وٌتشل هغلَة، ساثغِ ايدبد ّب

 هي وبّؾ سا عالق خغش اصدٍاج اص لجل ّبي آهَصؽ. داسد سا اّويت

 ٍ گشم فضبيي ايدبد آى حبكل وِ ؿَد هي اصدٍاخي ثِ هٌدش ٍ دّذ

 هي وبّؾ سا فشد ّبي اػتشع اص صيبدي ثخؾ ٍ اػت كويوي

 صٍج ساثغِ پيـشفت اػبع ٍ پبيِ اصدٍاج اص لجل ّبي آهَصؽ(. 7)دّذ

 (.8) اػت ّب

 اص لجل آهَصؽ ّبيثشًبهِ دس وِ افشادي وِ دّذهي ًـبى ّبپظٍّؾ
 اثشات ٍ آهَصؽ ايي ثِ ًؼجت هثجتي ًگشؽ اًذ،داؿتِ ؿشوت اصدٍاج

 (.7) داًٌذهي اسصؿوٌذي سٍيذاد سا آى ٍ داسًذ آى
 وِ صٍخيٌي وِ سػيذ ًتيدِ ايي ثِ خَد هغبلؼِ دس ًيض( 9) خيؼَى
 سيؼه دسكذ 31 هيضاى ثِ ثَدًذ، وشدُ دسيبفت اصدٍاج اص لجل آهَصؽ
 صٍخيي وٌٌذ هي پيـٌْبد هتخلليي. اػت يبفتِ وبّؾ آًْب خذايي
 .وٌٌذ ؿشٍع اصدٍاج اص لجل يىؼبل تب هبُ ؿؾ سا آهَصؿي ّبيثشًبهِ

 افضايؾ ثبػث وِ اػت هٌبػجي فشكت اصدٍاج، اص پيؾ هـبٍسُ
 ثوشثخؾ ٍ كحيح ساثغِ يه ايدبد دس خَد ًمؾ اص ّبصٍج آگبّي
 ثب اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ(. 1) گزاسدهي تبثيش آًبى سفتبس ثش ٍ گـتِ

 ثِ ؿخلي پزيشي اًغجبق ّبيخٌجِ ٍ ؿخلي خغش ػَاهل ؿٌبخت
 ّوىبساى ٍ احٍاى هغبلؼِ ًتبيح(. 1) وٌذهي ووه صٍخيي آگبّي

 ّبيساُ اص يىي اصدٍاج اص پيؾ ّبيثشًبهِ وِ دّذهي ًـبى( 10)
 ٍ اػت اصدٍاج اص غلظ اًتظبسات ٍ هٌغمي غيش ثبٍسّبي وبّؾ يب تغييش

 .داسد افشاد اصدٍاج ويفيت ثش هؼٌبداسي ٍ هَثش تبثيشات
 هَاسدي ؿبهل سفتبسي-ؿٌبختي سٍيىشد ثب اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ

 ثشاي الصم آهبدگي اصدٍاج، غلظ ٍ دسػت داليل ثشسػي ّوچَى
 دسثبسُ هٌغمي غيش ثبٍسّبي ثشسػي ّوؼش، اًتخبة هؼيبسّبي اصدٍاج،
 هَلفِ ٍ اػتشًجشي ػـك هثلث آهَصؽ ٍ ٍسصي ػـك ظشفيت اصدٍاج،

 هْبست آهَصؽ ػـك، دس افشاد پزيش آػيت ًمبط ثشسػي ٍ آى ّبي
 تٌبػت ٍ سٍاى ػالهت ثشسػي ٍ خـن هذيشيت ٍ تؼبسم حل

 ٍالؼيت سٍيىشد ثب اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ. ثبؿذ هي افشاد ؿخليتي
 ثٌيبديي، ًيبصّبي ٍ ّب خَاػتِ ؿذت ٍ اٍلَيت ثشسػي ؿبهل دسهبًي
 ٍ اًگيضؿي ػيؼتن ثشسػي ادساوي، دًيبي ٍ هغلَة دًيبي ثشسػي
 ٍ ولي سفتبس ّب، داؿتِ ٍ ّب خَاػتِ ثيي اسصيبثي ٍ همبيؼِ خبيگبُ
 فشدي، ثيي تؼبسضبت حل ثشاي تؼبسم حل دايشُ سفتبس، هبؿيي
 همبثل ًمغِ ػٌَاى ثِ اًتخبة تئَسي ٍ ثيشًٍي وٌتشل ثب آؿٌبيي
 هي...  ٍ دٌّذُ پيًَذُ ٍ هخشة سفتبسّبي ؿٌبخت ٍ ثيشًٍي وٌتشل
 .ثبؿذ

 ثبالي آهبس ٍ ّوؼش اًتخبة اّويت ٍ ؿذُ روش ًىبت ثِ تَخِ ثب 
 هتبّلي، صًذگي دٍساى دس صٍخيي هـىالت ٍ ػبعفي ٍ سػوي عالق

 اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين آهَصؽ خلَف دس تحميمبتي
 ثشسػي كويويت اص تشع ثش سا آى ًتيدِ تب سػذهي ًظش ثِ ضشٍسي

 هفبّين گشٍّي آهَصؽ تبثيش ثشسػي حبضش هغبلؼِ اص ّذف. ًوبيذ
 ٍالؼيت ٍ سفتبسي ؿٌبختي سٍيىشدّبي ثب اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ
 .ثبؿذهي داًـدَيبى كويويت اص تشع ثش دسهبًي

 

 كار روش
 اص ٍ ووي ّب، دادُ ًَع ًظش اص ٍ وبسثشدي ّذف، ًظش اص هغبلؼِ ايي 

. ثبؿذ هي آصهبيـي ًيوِ تحميمبت دػتِ اص تحميك اًدبم سٍؽ ًظش
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 گشٍُ ثب آصهَى پغ آصهَى، پيؾ عشح تحميك ايي پظٍّـي عشح
 .اػت وٌتشل
 داًـگبُ هدشد داًـدَيبى وليِ ؿبهل تحميك ايي هغبلؼِ هَسد خبهؼِ

 ًوًَِ تؼذاد. اػت سي ؿْش( سُ)خويٌي اهبم يبدگبس ٍاحذ اػالهي آصاد
 دس ًفش 15 تؼذاد.  اػت ًفش 45 ثب ثشاثش تحميك ايي دس هغبلؼِ هَسد
 15 ،(سفتبسي -ؿٌبختي سٍيىشد ثب آصهبيؾ گشٍُ) يه آصهبيؾ گشٍُ

 ٍ( دسهبًي ٍالؼيت سٍيىشد ثب آصهبيؾ گشٍُ) دٍ آصهبيؾ گشٍُ دس ًفش
 پغ آهبسي، ًوًَِ اًتخبة ثشاي. گشفتٌذ لشاس وٌتشل گشٍُ دس ًفش 15
 تَضيحبت آهَصؿي، دٍسُ يه دس ؿشوت ثشاي داًـدَيبى فشاخَاى اص

 ٍ گشديذ اسائِ هتمبضيبى ّوىبسي خلت ٍ آؿٌبيي ثشاي الصم
 آى تب ؿذ دسخَاػت آًْب اص ٍ گشفت لشاس آًبى اختيبس دس ّب پشػـٌبهِ

 ًفش 45 آًْب ثيي اص ٍ ؿذ گزاسي ًوشُ ّب پشػـٌبهِ. ًوبيٌذ تىويل سا
 ثب تؼذاد ايي. ؿذًذ اًتخبة تحميك ًظش هَسد هؼيبسّبي ثِ تَخِ ثب

 اص تشع ًوشات اػبع ثش ٍ ّذفوٌذ تلبدفي غيش سٍؽ اص اػتفبدُ
 ٍ اًتخبة ّوؼش اًتخبة ثِ هشثَط ًگشؽ ٍ يبفتگي توبيض كويوت،

 ٍ ؿذًذ ػبصي ّوتب ًفشُ ػِ گشٍُ 15 دس ٍ ؿذُ هشتت صيبد ثِ ون اص
 اص يىي دس تلبدفي گوبسؽ اػبع ثش ًفش ػِ ايي اص يه ّش ػپغ
 دس. گشديذًذ خبيگضيي وٌتشل ٍ دٍ آصهبيؾ يه، آصهبيؾ ّبي گشٍُ

 آصهبيؾ گشٍُ آى، گشٍُ دٍ وِ گشديذ ايدبد ًفشُ 15 گشٍُ ػِ ًتيدِ
 خوغ خْت تحميك ايي دس.  ؿذ گشفتِ ًظش دس وٌتشل گشٍُ ديگشي ٍ

 ٍ كويويت اص تشع پشػـٌبهِ اص تحميك ػوليبتي اعالػبت آٍسي
 داساي پشػـٌبهِ ايي. ؿذ اػتفبدُ اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ آهَصؽ دٍسُ
 سٍاثظ ثِ هشثَط ّبي اضغشاة ػٌدؾ آى ّذف ٍ ثَد ػَال 35

 پشػـٌبهِ ايي. ثبؿذ هي( ديگشاى ثب ساثغِ ٍ ّوؼش ثب ساثغِ) ًضديه
 ٍ ّوؼش ثب ساثغِ ثؼذ دٍ داساي ٍ ثَدُ تبيي 5 ليىشت عيف اػبع ثش

 پبييي هيضاى ًـبًگش 70 تب 35 ثيي ًوشُ. ثبؿذ هي ديگشاى ثب ساثغِ
 اص تشع ًـبًگش 105 تب 70 ًوشُ. ثبؿذ هي كويويت اص تشع

 ثبالي هيضاى ًـبًگش 105 اص ثبالتش ّبي ًوشُ ٍ هتَػظ كويويت
 اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين گشٍّي آهَصؽ. ثبؿذ هي كويويت اص تشع

 2 خلؼِ 8 دس دسهبًي ٍالؼيت ٍ سفتبسي -ؿٌبختي سٍيىشد ثب اصدٍاج
 گشديذ اسائِ آصهبيؾ ّبي گشٍُ اص يه ّش دس ّب آصهَدًي ثِ ػبػتِ

 آصهَى پغ دس ّب دادُ ػپغ. ًىشد دسيبفت آهَصؿي وٌتشل گشٍُ ٍلي
 .آهذ دػت ثِ

 ٍ وٍَاسيبًغ تحليل ّبي آصهَى اص ّب دادُ تحليل ٍ تدضيِ خْت
 .ؿذ اػتفبدُ ثًَفشًٍي آصهَى

 

 هايافته
 سفتبسي، ؿٌبختي گشٍُ ًفش 15 تؼذاد اص آهذُ، دػت ثِ ًتبيح اػبع ثش

 صى دسكذ 3/73 هؼبدل ًفش 11 ٍ هشد دسكذ 7/26 هؼبدل ًفش 4 تؼذاد
 ًفش 6 تؼذاد دسهبًي، ٍالؼيت گشٍُ ًفش 15 تؼذاد اص ّوچٌيي. اًذثَدُ

 ّوچٌيي. اًذ ثَدُ صى دسكذ 60 هؼبدل ًفش 9 ٍ هشد دسكذ 40 هؼبدل

 ٍ هشد دسكذ 7/26 هؼبدل ًفش 4 تؼذاد وٌتشل، گشٍُ ًفش 15 تؼذاد اص
 (.1 خذٍل) اًذثَدُ صى دسكذ 3/73 هؼبدل ًفش 11

 هؼبدل ًفش 3 تؼذاد سفتبسي، ؿٌبختي گشٍُ ًفش 15 تؼذاد اص ّوچٌيي
 تب 20 ثيي دسكذ 7/66 هؼبدل ًفش 10 تؼذاد ػبل، 20 صيش دسكذ 20
 ثَدُ ػبل 30 تب 26 ثيي دسكذ 3/13 هؼبدل ًفش 2 تؼذاد ٍ ػبل 25
 هؼبدل ًفش 1 تؼذاد دسهبًي، ٍالؼيت گشٍُ ًفش 15 تؼذاد اص ّوچٌيي. اًذ
 تب 20 ثيي دسكذ 7/66 هؼبدل ًفش 10 تؼذاد ػبل، 20 صيش دسكذ 7/6

 1 تؼذاد ٍ ػبل 30 تب 26 ثيي دسكذ 20 هؼبدل ًفش 3 تؼذاد ػبل، 25
 گشٍُ ًفش 15 تؼذاد اص. اًذ ثَدُ ػبل 30 ثبالي دسكذ 7/6 هؼبدل ًفش

 4 تؼذاد ػبل، 25 تب 20 ثيي دسكذ 7/66 هؼبدل ًفش 10 تؼذاد وٌتشل،
 7/6 هؼبدل ًفش 1 تؼذاد ٍ ػبل 30 تب 26 ثيي دسكذ 7/26 هؼبدل ًفش

 (.2 خذٍل) اًذثَدُ ػبل 30 ثبالي دسكذ
 هؼبدل ًفش 5 تؼذاد سفتبسي، ؿٌبختي گشٍُ ًفش 15 تؼذاد اص ّوچٌيي

 دسكذ 60 هؼبدل ًفش 9 تؼذاد وبسداًي، همغغ دس دسكذ 3/33
. اًذ ثَدُ اسؿذ وبسؿٌبػي دسكذ 7/6 هؼبدل ًفش 1 تؼذاد ٍ وبسؿٌبػي
 20 هؼبدل ًفش 3 تؼذاد دسهبًي، ٍالؼيت گشٍُ ًفش 15 تؼذاد اص ّوچٌيي

 وبسؿٌبػي دسكذ 7/66 هؼبدل ًفش 10 تؼذاد وبسداًي، همغغ دس دسكذ
 تؼذاد اص. اًذ ثَدُ اسؿذ وبسؿٌبػي دسكذ 3/13 هؼبدل ًفش 2 تؼذاد ٍ

 وبسداًي، همغغ دس دسكذ 20 هؼبدل ًفش 3 تؼذاد وٌتشل، گشٍُ ًفش 15
 هؼبدل ًفش 2 تؼذاد ٍ وبسؿٌبػي دسكذ 7/66 هؼبدل ًفش 10 تؼذاد

 (.3 خذٍل) اًذثَدُ اسؿذ وبسؿٌبػي دسكذ 3/13
 تحليل آصهَى ًتبيح وِ اػت آى اص حبوي اٍل فشضيِ ّبييبفتِ

 گشٍّي آهَصؽ ًوشات ؿذُ تؼذيل ّبي هيبًگيي تفبٍت وٍَاسيبًغ
 اص تشع ثش سفتبسي ؿٌبختي سٍيىشد ثب اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين

 ثيي آصهَى پيؾ اثش ثشداؿتي ثب آصهَى پغ دس داًـدَيبى كويويت
 ًتبيح اػبع ثش. اػت ؿذُ اسائِ وٌتشل گشٍُ ٍ 1 آصهبيؾ گشٍُ دٍ

 دسخِ ثب( 818/59) ؿذُ هحبػجِ F همذاس چَى ،4 خذٍل دس هٌذسج
 تشتيت ثذيي اػت، ثضسگتش( 21/4) خذٍل F همذاس اص 27 ٍ 1 آصادي
 آهَصؽ ثٌبثشايي. ؿَدهي تأييذ پظٍّؾ فشم ٍ سد كفش فشم

 سفتبسي -ؿٌبختي سٍيىشد ثب اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين گشٍّي
 اهبم يبدگبس ٍاحذ آصاد داًـگبُ هدشد داًـدَيبى كويويت اص تشع ثش
 . داسد اثش( سُ)

 تحليل آصهَى ًتبيح وِ اػت آى اص حبوي دٍم فشضيِ ّبييبفتِ

 گشٍّي آهَصؽ ًوشات ؿذُ تؼذيل ّبي هيبًگيي تفبٍت وٍَاسيبًغ

 اص تشع ثش دسهبًي ٍالؼيت سٍيىشد ثب اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين

 ثيي آصهَى پيؾ اثش ثشداؿتي ثب آصهَى پغ دس داًـدَيبى كويويت

 ًتبيح اػبع ثش. اػت ؿذُ اسائِ وٌتشل گشٍُ ٍ 2 آصهبيؾ گشٍُ دٍ

 دسخِ ثب( 226/34) ؿذُ هحبػجِ F همذاس چَى ،5 خذٍل دس هٌذسج

 تشتيت ثذيي اػت، ثضسگتش( 21/4) خذٍل F همذاس اص 27 ٍ 1 آصادي

 آهَصؽ ثٌبثشايي. ؿَدهي تأييذ پظٍّؾ فشم ٍ سد كفش فشم

 ثش دسهبًي ٍالؼيت سٍيىشد ثب اصدٍاج اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين گشٍّي
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 ّوکبراى ٍ كْزيشي سْزاة

 26 

 اهبم يبدگبس ٍاحذ آصاد داًـگبُ هدشد داًـدَيبى كويويت اص تشع

 . داسد اثش( سُ)

 تحليل آصهَى ًتبيح وِ اػت آى اص حبوي ػَم فشضيِ ّبييبفتِ
ٍاسيبًغ  گشٍّي آهَصؽ ًوشات ؿذُ تؼذيل ّبي هيبًگيي تفبٍت وَ

ٍاج اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين  ٍالؼيت ٍ سفتبسي ؿٌبختي سٍيىشد دٍ ثب اصد
 آصهبيؾ گشٍُ ػِ ثيي آصهَى پيؾ اثش ثشداؿتي ثب آصهَى پغ دس دسهبًي

 ،6خذٍل دس هٌذسج ًتبيح اػبع ثش. اػت ؿذُ اسائِ وٌتشل گشٍُ ٍ 2 ٍ 1
 F همذاس اص 41 ٍ 2 آصادي دسخِ ثب( 185/33) ؿذُ هحبػجِ F همذاس چَى

 فشم ٍ سد كفش فشم تشتيت ثذيي اػت، ثضسگتش( 23/3) خذٍل
 اص گشٍُ دٍ ثيي حذالل وِ اػت هؼٌي ثذاى ايي. ؿَدهي تأييذ پظٍّؾ

ٍاج اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين گشٍّي آهَصؽ) 1 آصهبيؾ گشٍُ ػِ  ثب اصد
 هـبٍسُ هفبّين گشٍّي آهَصؽ) 2 آصهبيؾ( سفتبسي -ؿٌبختي سٍيىشد

ٍاج اص پيؾ  اص تشع ثش وٌتشل گشٍُ ٍ( دسهبًي ٍالؼيت سٍيىشد ثب اصد
ـدَيبى كويويت ـگبُ هدشد دًا  تفبٍت( سُ) اهبم يبدگبس ٍاحذ آصاد دًا

 . اػت داؿتِ ٍخَد داسي هؼٌي

 ثيي دس كويويت اص تشع هتغيش هيبًگيي خفتي همبيؼِ خْت ّوچٌيي

 ًتبيح ثِ تَخِ ثب. اػت ؿذُ اػتفبدُ 1ثًَفشًٍي تؼميجي آصهَى اص ّبگشٍُ

 1 آصهبيؾ گشٍُ دٍ ثيي كويويت، اص تشع هتغيش دس ثًَفشًٍي آصهَى

ٍاج اص پيؾ هفبّين آهَصؽ)  گشٍُ ٍ( سفتبسي ؿٌبختي سٍيىشد ثب اصد

ٍاج اص پيؾ هفبّين آهَصؽ) 2 آصهبيؾ ( دسهبًي ٍالؼيت سٍيىشد ثب اصد

 اص يه ّش ثيي اهب(. P>05/0) ًذاسد ٍخَد داسي هؼٌي آهبسي تفبٍت

 داسد ٍخَد داسي هؼٌب آهبسي تفبٍت وٌتشل گشٍُ ثب آصهبيؾ گشٍّْبي

 2 آصهبيؾ گشٍُ ثشاي ٍ p<001/0 وٌتشل گشٍُ ٍ 1 آصهبيؾ گشٍُ ثشاي)

 گشٍّي آهَصؽ گشٍُ دٍ ّش ديگش ػجبست ثِ(. p<05/0 وٌتشل گشٍُ ٍ

ٍاج اص پيؾ هـبٍسُ  دسهبًي ٍالؼيت ٍ سفتبسي -ؿٌبختي سٍيىشد ثب اصد

ـدَيبى كويويت اص تشع وبّؾ ثش وٌتشل گشٍُ ثِ ًؼجت  هدشد دًا

ـگبُ ذ ثَدُ هَثش( سُ) اهبم يبدگبس ٍاحذ اػالهي آصاد دًا  سٍؽ دٍ ايي اهب ًا

ذًذاؿتِ ّن ثب داسي هؼٌب آهبسي تفبٍت اثشثخـي، ًظش اص آهَصؽ،  ًا

 . (7 خذٍل)
 

 خٌسيت اسبس بز ّبگزٍُ تفکيک بِ داًطدَيبى فزاٍاًی تَسيغ: 1 خذٍل
 ضبخص

 
 خٌسيت

 ًسبی درصذ فزاٍاًی

 كٌتزل گزٍُ درهبًی ٍاقؼيت گزٍُ رفتبري ضٌبختی گزٍُ كٌتزل گزٍُ درهبًی ٍاقؼيت گزٍُ رفتبري ضٌبختی گزٍُ

 7/26 40 7/26 4 6 4 هزد

 3/73 60 3/73 11 9 11 سى

 100 100 100 15 15 15 هدوَع

 
 سي اسبس بز ّبگزٍُ تفکيک بِ داًطدَيبى فزاٍاًی تَسيغ: 2 خذٍل

 ضبخص
 

 سي

 ًسبی درصذ فزاٍاًی

 كٌتزل گزٍُ درهبًی ٍاقؼيت گزٍُ رفتبري ضٌبختی گزٍُ كٌتزل گزٍُ درهبًی ٍاقؼيت گزٍُ رفتبري ضٌبختی گزٍُ

 0 7/6 20 0 1 3 سبل 20 سيز

 7/66 6/66 7/66 10 10 10 سبل 25 الی 20

 6/26 20 3/13 4 3 2 سبل 30 الی 26

 7/6 7/6 0 1 1 0  سبل 30 ببالي

 100 100 100 15 15 15 هدوَع

 
 تحصيلی هقطغ اسبس بز گزٍّْب تفکيک بِ داًطدَيبى فزاٍاًی تَسيغ: 3 خذٍل

 ضبخص
 

 تحصيلی هقطغ

 ًسبی درصذ فزاٍاًی

 كٌتزل گزٍُ درهبًی ٍاقؼيت گزٍُ رفتبري ضٌبختی گزٍُ كٌتزل گزٍُ درهبًی ٍاقؼيت گزٍُ رفتبري ضٌبختی گزٍُ

 20 20 3/33 3 3 5 كبرداًی

 7/66 7/66 60 10 10 9 كبرضٌبسی

 3/13 3/13 7/6 2 2 1 ارضذ كبرضٌبسی

 100 100 100 15 15 15 هدوَع
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 داًطدَيبى صويويت اس تزس بز اسدٍاج اس پيص هطبٍرُ هفبّين گزٍّی آهَسش اثز

 27 

 رفتبري ضٌبختی رٍيکزد بب ّبگزٍُ در كٍَاريبًس تحليل آسهَى ًتبيح: 4 خذٍل
 ضبخص

 اثز حدن داري هؼٌی سطح F ًسبت هدذٍرات هيبًگيي آسادي درخبت هدذٍرات هدوَع هٌبغ

 506/0 000/0 606/27 058/594 1 058/594 آسهَى پيص

 689/0 000/0 818/59 220/1287 1 220/1287 (هستقل) ّبگزٍُ

 519/21 27 009/581 خطب ٍاريبًس
- - - 

 - 30 299884 هدوَع

 
 درهبًی ٍاقؼيت رٍيکزد بب ّبگزٍُ در كٍَاريبًس تحليل آسهَى ًتبيح: 5 خذٍل

 ضبخص
 اثز حدن داري هؼٌی سطح F ًسبت هدذٍرات هيبًگيي آسادي درخبت هدذٍرات هدوَع هٌبغ

 599/0 000/0 292/40 665/627 1 665/627 آسهَى پيص

 559/0 000/0 226/34 172/533 1 172/533 (هستقل) ّبگزٍُ

 578/15 27 602/420  خطب ٍاريبًس
- - - 

 - 30 316338 هدوَع

 
 درهبًی ٍاقؼيت ٍ رفتبري ضٌبختی رٍيکزد دٍ بب ّبگزٍُ در كٍَاريبًس تحليل آسهَى ًتبيح: 6 خذٍل

 ضبخص
 اثز حدن داري هؼٌی سطح F ًسبت هدذٍرات هيبًگيي آسادي درخبت هدذٍرات هدوَع هٌبغ

 518/0 00/0 036/44 415/822 1 415/882 آسهَى پيص

 618/0 00/0 185/33 976/664 2 953/1329 (هستقل) ّبگزٍُ

 039/20 41 585/821  خطب ٍاريبًس
-- -- -- 

 - 45 448221 هدوَع

 
 ّبگزٍُ بيي در صويويت اس تزس هتغيز هيبًگيي خفتی هقبيسِ:  7 خذٍل

 هزاحل
 سطح هيبًگيي تفبٍت گزٍُ گزٍُ هتغيز پژٍّص

 داريهؼٌی

 اس تزس آسهَى پس
 صويويت

 اس پيص هفبّين آهَسش) 1 آسهبيص گزٍُ
 (رفتبري ضٌبختی رٍيکزد بب اسدٍاج

ين آهَسش) 2 آسهبيص گزٍُ  اس پيص هفّب
 054/0 73/5 (درهبًی ٍاقؼيت رٍيکزد بب اسدٍاج

 اس پيص هفبّين آهَسش) 1 آسهبيص گزٍُ
 000/0 13/12 (است ًٌوَدُ دريبفت آهَسضی) كٌتزل گزٍُ (رفتبري ضٌبختی رٍيکزد بب اسدٍاج

 اس پيص هفبّين آهَسش) 2 آسهبيص گزٍُ
 026/0 40/6 (است ًٌوَدُ دريبفت آهَسضی) كٌتزل گزٍُ (درهبًی ٍاقؼيت رٍيکزد بب اسدٍاج

 

 گيري نتيجه و بحث
ي يه كويويت اص تشع ًَا  ّش دس. اػت اختوبػي فشاگيش هؼلَليت ٍ ًبت
بى وَدوبى، اص تَخْي لبثل دسكذ خبهؼِ ًَا  ايي ثب ثضسگؼبالى ٍ ًَخ

َاخِ اختوبػي ؿخليت سؿذ ثبصداسًذُ ٍ سفتبسي اختالل ذ ه  دس. ًا
َالغ، اص ثؼيبسي  لبثليت ؿىَفبيي هبًغ تشيي اكلي كويويت اص تشع ه

 كويويت اص تشع ّوچٌيي. اػت ّب هؼئَليت ايفبي ٍ ّب خالليت ّب،
َاى وِ گـتِ ؿبيغ چٌبى ٍ كذاػت ٍ ػش ثي فشدي هـىل يه  آى هيت

 اضغشاة هَخت كويويت اص تشع صيشا ًبهيذ اختوبػي ثيوبسي يه سا
 ّبي هْبست ًذاؿتي ًفغ، ثِ اػتوبد ػذم اختوبػي، ّشاع اختوبػي،
 ثبػث كويويت فمذاى(. 11) ؿَد هي خوغ ثب ػبصگبسي ػذم ٍ اختوبػي

 اختٌبة(. 12) اػت استجبط دس سضبيت ػذم ٍ اضغشاة پبييي، ًفغ ػضت

ٍاثظ اص ذ هي كويوبًِ س ًَا  ثبؿذ داؿتِ ّيدبًي ػالهت ثش ثذي اثشات ت
ٍاي تٌْبيي، ثِ هٌدش وِ ض  هي اػتشع ثِ ًبوبسآهذ پبػخ ٍ ّيدبًي ًا

 ثِ ّيدبًي هـىالت خغش دس تشػٌذ هي كويويت اص وِ افشادي. ؿَد
 ػالهت ٍ ثْضيؼتي ثب كويويت اص تشع ثٌبثشايي(. 13) ثشًذهي ػش

ذ تضبد دس ؿخق َّا  (.14) ثَد خ
 ٍ كويويت اص تشع ثيي وِ وِ دادُ ًـبى( 15) تمَي تحميك ًتبيح 

ٍاى ػالهت  تشع وِ آًْبيي يؼٌي داسد، ٍخَد هؼٌبداسي ٍ هٌفي ساثغِ س

ي اختالالت داسًذ، ووتشي كويويت اص ًٍا  ٍ وٌٌذ هي تدشثِ سا ووتشي س

ٍاى ػالهت ي پيچيذُ پذيذُ يه كويويت اص تشع. داسًذ ثباليي س ًٍا  ٍ س

 تذسيح ثِ سؿذ دٍساى عَل دس ؿوبس ثي داليل ِث وِ اػت اختوبػي

 كويويت اص تشع. ؿَد ًوي ثشعشف دسهبًي داسٍ ثب ٍ ؿَد هي پذيذاس
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 ثشعشف ٍ دسهبى ثشاي ٍ اػت ؿذُ آهَختِ ٍ اوتؼبثي سفتبسي اػبػب

 فشد دس تبصُ ٍ هغلَة سفتبس ٍ گيشد كَست صدايي يبدگيشي ثبيذ آى وشدى

 ؿشايظ حتي وِ افشادي اوثش دٌّذ هي ًـبى تحميمبت(. 16) ؿَد فشاگيش

ٍاج  دس ًبخَدآگبُ وِ تشػي ٍ اضغشاة اثش ثش اػت فشاّن ثشايـبى اصد

 ثِ ثيـتش ٍ صدُ ثبص ػش كويوي ساثغِ ثشلشاسي اص اػت ًْفتِ آًْب ٍخَد

ٍاج دس ؿىؼت هؼبلِ ٍ هٌفي ًىبت  هَخت افىبس ايي. وٌٌذ هي فىش اصد

 وِ آيذ ثَخَد افشاد اص ثؼضي دس كويوت اص تشع ًَع يه وِ ؿًَذ هي

ذ هي كويوت اص تشع(. 6) اػت ؿٌبخت ٍ آگبّي ػذم اثش دس ثيـتش ًَا  ت

تخبة دس هبًؼي  هـىالتي ثب سُا ايي دس سا فشد ٍ ًوَدُ فشاّن كحيح ًا

َاخِ ويت ثِ تَخِ ثب. وٌذ ه  ايٌىِ ثشاي هْن، ٍ اػبػي فشآيٌذ ايي ّا

َاّين َادُ ثخ  ثبؿذ، سٍثشٍ ووتشي ّبي آػيت ٍ ووتش هـىالت ثب خبً

ٍاج اهش ثِ وِ داسين ًيبص  . ثبؿين داؿتِ اي ٍيظُ تَخِ اصد

ٍاج. اػت آهَصؽ حَصُ ايي دس وبسّب هْوتشيي اص يىي  ثِ ًيبص هَفك اصد
 ثب فؼلي، تحَل ٍ تغييش حبل دس دائوب ٍ خذيذ دًيبي دس. داسد آهَصؽ

 صهبى ٍخَد ثب ٍ ػٌتي سػَم اضوحالل ثب گبّي حتي ٍ هتفبٍت سػَم
ذوي  داسين ًيبص هب ّؼت، اختيبس دس پيچيذگي ايي ؿٌبخت ثشاي وِ ًا
ٍاج ثشاي  پيؾ هـبٍسُ(. 4) ثگيشين يبد آى ي دسثبسُ ٍ ثجيٌين آهَصؽ اصد

ٍاج اص َاهل ؿٌبخت ثب اصد غجبق ّبي خٌجِ ٍ ؿخلي خغش ػ  پزيشي ًا
 فشكت عشفي اص. وٌذهي ووه صٍخيي ثشاي صٍج آگبّي ثِ ؿخلي
 ايدبد دس خَد ًمؾ اص ّب صٍج آگبّي افضايؾ ثبػث وِ اػت هٌبػجي

 (. 1) گزاسدهي تبثيش آًبى سفتبس ثش ٍ گـتِ ثوشثخؾ ٍ كحيح ساثغِ يه
ٍاج اص پيؾ هـبٍسُ  ايي دس گيشد هي كَست هختلفي سٍيىشدّبي ثب اصد
ٍاج اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين آهَصؽ هغبلؼِ  -ؿٌبختي سٍيىشد دٍ ثب اصد
دبم دسهبًي ٍالؼيت ٍ سفتبسي  لشاس همبيؼِ هَسد آًْب اثشثخـي ٍ ؿذُ ًا
ٍاج اص پيؾ هـبٍسُ. گشفت  ؿبهل سفتبسي -ؿٌبختي سٍيىشد ثب اصد

َاسدي ٍاج، غلظ ٍ دسػت داليل ثشسػي ّوچَى ه  ثشاي الصم آهبدگي اصد
ٍاج، تخبة هؼيبسّبي اصد  دسثبسُ هٌغمي غيش ثبٍسّبي ثشسػي ّوؼش، ًا
ٍاج،  هَلفِ ٍ اػتشًجشي ػـك هثلث آهَصؽ ٍ ٍسصي ػـك ظشفيت اصد

 حل هْبست آهَصؽ ػـك، دس افشاد پزيش آػيت ًمبط ثشسػي ٍ آى ّبي
ٍاى ػالهت ثشسػي ٍ خـن هذيشيت ٍ تؼبسم  ؿخليتي تٌبػت ٍ س

 . اػت افشاد
ٍاج اص پيؾ هـبٍسُ يت ثشسػي ؿبهل دسهبًي ٍالؼيت سٍيىشد ثب اصد َل  ٍ ٍا
َاػتِ ؿذت  دًيبي ٍ هغلَة دًيبي ثشسػي ثٌيبديي، ًيبصّبي ٍ ّب خ

گيضؿي ػيؼتن ثشسػي ادساوي، َاػتِ ثيي اسصيبثي ٍ همبيؼِ خبيگبُ ٍ ًا  خ
 حل ثشاي تؼبسم حل دايشُ سفتبس، هبؿيي ٍ ولي سفتبس ّب، داؿتِ ٍ ّب

تخبة تئَسي ٍ ثيشًٍي وٌتشل ثب آؿٌبيي فشدي، ثيي تؼبسضبت َاى ثِ ًا  ػٌ
 ٍ دٌّذُ پيًَذُ ٍ هخشة سفتبسّبي ؿٌبخت ٍ ثيشًٍي وٌتشل همبثل ًمغِ

 .اػت... 
 اص پيؾ هفبّين گشٍّي آهَصؽ وِ دّذ هي ًـبى حبضش تحميك ًتبيح

ٍاج  اص تشع ثش دسهبًي ٍالؼيت ٍ سفتبسي – ؿٌبختي سٍيىشدّبي ثب اصد
ـدَيبى كويويت  آًْب كويويت اص تشع وبّؾ هَخت ٍ ثَدُ هَثش دًا

 ٍ سفتبسي – ؿٌبختي سٍيىشد دٍ تبثيش ثيي هؼٌبداسي تفبٍت اهب. اػت ؿذُ
ـدَيبى كويويت اص تشع ثش دسهبًي ٍالؼيت  هي ًظش ثِ. ًذاسد ٍخَد دًا

َاسُ ثشسػي ثش سٍيىشد دٍ ّش هـبثِ تبويذ سػذ  ػول اكالح ٍ ّب ؿٌبخت
 اص تشع وبّؾ ثش سٍيىشد دٍ ايي يىؼبى اثشثخـي هَخت سفتبس ٍ

 .ثبؿذ تحميك ايي دس ًوًَِ گشٍُ افشاد دس كويوت
َالي -ؿٌبختي هذاخِل وِ  سػيذ ًتيدِ ايي ِث خَد تحميك دس( 17) ه

 خٌؼي كويويت ٍ صًبؿَيي ػبصگبسي يبفتگي، توبيض افضايؾ ثش سفتبسي
 ّبؿوي ٍ خلؼتجشي تحميك ًتبيح. داسد تبثيش ايثبسگش ٍ خبًجبص ّوؼشاى
بى( 18) گلپبيگبًي  هؼٌبداس وبّؾ هَخت تلفيمي هذل آهَصؽ وِ داد ـً

 اص سػذ هي ًظش ِث. اػت ؿذُ ًبثبسٍس صًبى اضغشاة ٍ كويويت اص تشع
َاى آهَصؽ  ًبثبسٍس صًبى اضغشاة ٍ كويوت اص تشع وبّؾ ثشاي هيت
 ًتيدِ ايي ِث ؿبى تحميك دس( 19) ّوىبساى ٍ سػتوي. وشد اػتفبدُ
 اص تشع وبّؾ دس هذاس ّيدبى ٍ هذاس حلسُا دسهبًيصٍج وِ سػيذًذ

بثشايي،. داسًذ تأثيش خٌؼي سضبيت افضايؾ ٍ كويويت صٍج آهَصؽ ٌث
ذهي هذاس حلسُا ٍ هذاس ّيدبى گشٍّي دسهبًي َاًٌ َاىثِ ت  دسهبًي سٍؽ ػٌ

 اػتفبدُ هَسد صٍخيي دس خٌؼي سضبيت ٍ كويويت افضايؾ ثشاي اثشثخؾ
 آهَصؽ وِ دسيبفتٌذ دستحميمي( 20) ثؼتبى ًجي ٍ ٍويليبى. گيشًذ لشاس

جَد ثش دسهبًي صٍج گشٍّي  هغبلؼِ. اػت هَثش افشاد صًبؿَيي كويويت ْث
بّي بى( 21) ّوىبساى ٍ ٌپ  ٍ اكالح ثب تلفيمي-سفتبسي هذاخِل وِ داد ـً

 اص تشع وبّؾ ٍ سضبيت افضايؾ ثبػث ّب صٍج ثيي ّب تؼبهل افضايؾ
 ًتيدِ ايي ِث تحميمي دس( 22) ّوىبساى ٍ خذاثخـي. ؿَد هي كويويت

ٍاى فشدي هذاخِل وِ سػيذًذ ي س ـي َتُب َپ  افضايؾ ٍ اكالح ثب هذت و
 كويويت اص تشع وبّؾ ٍ سضبيت افضايؾ ثبػث صٍخيي ثيي تؼبهالت

 سػيذًذ ًتيدِ ايي ِث تحميمي دس( 23) هَػَي ٍ همذم فخشي. ؿَد هي
َاى صٍخيي كويويت ثش سفتبسي ؿٌبختي دسهبًي صٍج وِ . داسد تبثيش خ

سٍل ثشًبهِ دس وِ افشادي وِ سػيذ ًتيدِ ايي ِث اؽ هغبلؼِ دس( 24) ًَ
سُ آهَصؽ ّبي ٍاج اص پيؾ هـٍب  ٍ استجبعي سؿذ اص وشدًذ، ؿشوت اصد
ٍاثظ تش، س دًذ ثشخَسداس ثيـتشي حوبيت ٍ ووتش هخشة تجبدالت ْث  آهبس ٍ َث
ب دس عالق د ووتش آًْ  .َث
ٍاج اص پيؾ هـبٍسُ هفبّين آهَصؽ وِ داد ًـبى تحميك ايي ًتبيح  اصد

 اص تشع وبّؾ ثبػث دسهبًي ٍالؼيت ٍ سفتبسي -ؿٌبختي سٍيىشدّبي ثب

ٍاثظ ثْجَد ٍ افشاد كويويت  ثِ ثٌبثشايي. ؿَد هي ّب آصهَدًي كويوبًِ س

ٍاثظ ثْجَد هٌظَس َادُ ػالهت ػغح استمبء ٍ صٍخيي فشدي ثيي س  ّب خبً

ٍاج هَفميت ٍ ذى وِ ؿَد هي پيـٌْبد ّب اصد  ثشاي ّب دٍسُ ايي گزسًا

ٍاج للذ وِ افشادي  خْت ثيـتشي ّبي تالؽ ٍ ؿَد الضاهي داسًذ اصد

 .گيشد كَست افشاد آهَصؽ ثْجَد

 

 سپاسگساري
 يبسي سا هب تحميك ايي اًدبم دس وِ ػضيضاًي توبهي ّوىبسي اص

 .آيذ هي ػول ثِ تـىش ٍ تمذيش ًوَدًذ،
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