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 مقدمه  
 رماینی مررزاب  ار مضیر ای      های  اایندا    هدف اصلی نظریه

وجاد  مضیر ای  زنیشادییو مد اد ی     زنیشدیی  اد   اتا ب  ایای    
اااد ی مینااد  اتاا  زیاارا ماای هااادز ااایندا   را  ااه پیچیااد   اای ی

هی  مرزاب   ر  رمایت مضیر ای     ظریهب یکی از ن[1] شایتیمنری
تیلدا ر میادچی  و هرکیرانش  1 رمینی تیاتیر زنیشدییو ایندا  

 ب[2] زار   یشد زه  ر مرزب راهارییی زد زیت فیال لفیای رشاد   می
های    رمینی تیاتیر  یک رویکر  اتیتی  ر  ای  نظار   ایندا  

ب مراما  یشاد زاه  ار ای ای  یاک تلساله      تیستریمیک ایندا   می
میااادچی   ب[3]  ار تایزمینی تاایلم  ر تیسااتم اایندا   م زیااد   

زار  زاه  تاتیور هی   رماینیشو پاب از  ر شا        مشیهد  مای 
های  اااتال و   شاد و نشاینه  هییشیت نیپدید میندجدانیت  ه ایندا  

رو او   ی  مغییر  ا ت افرا و  ه مغییر ب ازای [4] زر م د اً  د  می
یادچی   ه ای  نتی ه رتید زه الگدهی   ا ت ایندا   رو  آور ب م

زا مبی لی ایندا   نقش محدر   ر حفظ رفتیرهی  مثب  یی مشاک  
 ب[5]  ار 

های   شاد  زاه اایندا      ر رویکر  تیاتیر   ه ای  مدجه مای 
شدند زه ماید  مینیزیرآمد یی چایت  ر ح  مشکال   ر یر و  رهم

دا از یکادیگر  را     رند یای چاایت جا   اتتقال  ا ضیء را از  ی  می
ب هدف [2] شدندنرییاد زه  ی ث زرتری  حریی  از یکدیگر میمی

 رمیت تیاتیر راییو  درمراد زر ت  ایای  تایاتیر  اایندا    ای     
هی  اصالح الگدهی  نیزیرآمد  را  زیرزر   هتر  ر مقی له  ی اتترس

ا  از آشاافتگی ااایندا    یشاادب وجااد  مشاک و نشااینه زناد ی ماای 
و اجارا   2 رمیت شیم  تاه فرایااد اصالی ملحان شادت       یشدبمی

هی  ب  ر  ید ی  تیستری زیرنظیم[6]  یشدمی 4 یزتیز  و 3نرییش
جاباه   .ا   رادر ارناد هرسر و والدیای و فرزندات از اهری  ویژ 

 رماینی تایاتیر  مسا له حدومرزهیتا ب تاه ناد        مهم ایندا  
یی تخ  و مرز حدومرز اصلی وجد   ار ؛ مرز مشخصو مرز اشک 

 رماینی تایاتیر  نیاب      اایندا   های کیمکامری  نیمشخصب مهم
 ااد  م اد و   هی   دم مضی  و چیرچدب بیرماد از: الحیقو مکایک

مادات  می ب[7] 8و  یزتیز 7و مرزتیز 6تیز و نیمتضی  5 ذار نشینه
 ر و هم متخصصی اتا    ف  زه  رمینگر تیاتیر و هم مشیهد 

ماظدر اصالح و مغییر تیاتیر  مدفانو  اه   می   هزه  ر ان یم ا دا
ا  زه مضایمال    دنه اد    ین نییزمادات و  هانرژ  زیی  و زمیت

جدو ما ار  اه ای ای     هی   رمیتمدجد   ر جلسی   ر  ی  ایندا  
 ب[8] شد  اد  جدید ایندا  ی یک تیزمیت

پدید آمدت اااتالف و مضایرب  ای  زت و شادهر امار   یار       
ورز  هرسارات  ر فضای    نیس ب  ه  لیا  میهیا  زااش   طبیضی 

آید زه ااتالف  ید ی   ای  زوجای    پیش می  ی  زند ی مشترکو

                                                           
1 Structural family therapy 
2 Joining 
3 Enactment 
4 restructuring 
5 Punctuation 
6 Unbalancing 
7 Boundary making 
8 Restructuring 

های  ارآور   نشاد ب نتی اه چاای       رو   هد و یی ایاکه نییزهی  آت
مضیمال  مافیو نیاشاد  و نیامیاد  و احسایس اشام هرسارات     

ی  اه  مضیر ای  زنیشادی   ب[9] اتا  نسب   ه یکدیگر  بارش شد  
اشکی  متفیومی میناد زتک ز ت هرسرو تدء رفتیر از هرسرو تادء  

پاذیر  زوجای و روا اا نیمشارو و     رفتیر جاسیو  ادم مسا دلی   
م یوزا  جاسیو م ی ال  زیرزیناه  ای  زت و شادهر و رفتیرهای      

ب مضیر ای  زنیشادیی  ای    [11] شاد  تدء  یگر نیب نرییش  ا   مای 
و تابک  لبساتگی   [11تاب ] نیمایشایاتی شرایا  هبیستی روات

و [13] دیشاادپبشااکی و چااادی  نااد  ااااتال  روات [12ناایام  ]
و ااااتالال   اادزیر  [15] یا ااارا و ااااتالال  [14] یافساار  
و [17 ایال ] و مااش  [11] یجسار و مشکال  تاالم   [16] یجاس

هرارا    [11] ی لبا هی  ایساکیری  و  یریر  [18مبم  ] ر هی  
 ات ب

ب را نیشی از هر ند  ماایز   ار تار     ر  ید ی  تیستریو مضیر
ب  ر [19]  انااد های مای  مصیحب پییگی  و مای ع  در   ر  ای  زو  

 ید ی  تیاتیر رایی مرزهی  مبهم  ی  زوجی   ل  اصلی مشکی  
هی  فیصله  یار  ای زایهش مرایسو از     ب ایندا  [21] ات مضیرب 

یر مایاد   ای انکا   های   رهام  زاادو امای اایندا    مضیرب اجتایب می
 هد احسیتای   هی اجیز  میزه  ه آت هی یی  ی جرو حث مداوممفیو 

اد  را  دوت اصرار  را  مغییر یای حا  مسایب   یاروت  ریبنادو از      
مایاد و هادفو   های   رهام  زاادب  را  اایندا   مضیرب اجتایب می

هی  فر ی  ی اتتحکیم  خشیدت  ه مرزهی  مرییب مییت افرا  و نظیم
های  فیصاله  یارو هادفو افابایش      ا  اایندا   هیت ب  راطراف آت

 یار  هی  فیصلهمضیمال   ی ای ی  مرزهی  نفدذپذیرمر ات ب ایندا  
 رایش  اه اجتاایب از مضایرب  ارناد و  رنتی اهو مضیما  زایهش        

یی دب  رمینگر تایاتیر   ارا   اه چایلش زشایدت اجتاایب از       می
 ضای   زااد مای  اه ا   مضیرب و  ست  را  ماحرف شدتو مدااله می

فیصله  یر زرک زاد  یشتر  ی هم مرایس  اشاته  یشاادب  روا اع     
 رمینگر  را  افبایش تاح مضایربو زوجای  را محا  فشایر  ارار      

 ب[5]  هدمی
 ادات یکای از متغیرهای  محقیان حی ار  ر     ی نیب  ه لّ اتای 

 رمینی مدجه زیی   را  اه ااد  مضاادف  اشاته     محقیقی  ایندا  
آمیابو  های  طضااه  اتو ازاادت  اه  رچساب   ات ب اایندا    رماینگر  
آمیب زه  ی  زوجی   ر ارمبیط  ی اتای   لای  محقیرزااد و ترزنش

ب  ررتی اتای   لی  را  و ییع [21] اندمر شد  هد حسیسرخ می
 رماینی  یکی از مد د ی  زلید   ر  ضضی از رویکر هی  اایندا   

   لی مافای  ب اتای[22] ات رفتیر   د    -میناد رویکر  شایاتی
هی  پرماشو رفتیر هرسر اثر زیی    ر مضیر ی  زنیشدیی  ار ب زو 

ب زوجاای  آشاافتهو [23] زاااادماار مفساایر ماای اااد  را اصاارینه
ب [24] زاااد هرسرانشیت را اد پسادمر و ترزنشگرمر  رییف  مای 

های  مافای   هی هرچای   رایش  یشتر   ارند زه  ر رو   ل آت
اادب اتاای  مافای  ای رفتیرهای  مافای      رفتیر هرسرانشیت مررزب ز

ب [25اتا  ] انتقی  زر ت و حیل   فی ی  اشت  زوجی   ر ارمبیط 
 ب[26هستاد ]ای  رفتیرهی  ل  اتیتی ای ی  مضیر ی  زنیشدیی 

 یای مدفقیا  و شکسا  از وا  ماارح    نظریه اتای   ر پیش
طدرزلی افرا  میی  هستاد زاه  لا  زیر ااییی رفتایر      د   ات ب  ه
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 و هرکاران علیر ا آقایوسفی                                     ........... ربخشی سااتارارایی بر تضار ات وناشوییا 

د  و  یگرات را  فهراد می  ریی اد زه چرا اد  یای  یگارات محا     ا
زااادو ایا    هی  مشخص و مضیای  ر  مای شرایا ایص  ه شید 

ب اتاای  ارمبایطی   [27]  دیااد فرایاد را اتای   های ارمبایطی مای   
طدرزلی شیم   و ند  اتاای   لای و اتاای  مسا دلی  هساتادب       ه

یرونی(و پییدار  و ثبی  و زلی  - رونی) اتای اتای   لی  ر جییگی  
زاه اتاای  مسا دلی   ار     شرد   د ت م زید  ار و  رحیلییی جهیت

 رد  و آ یهینه  د ت رفتیرو اد اداهی هرسر ایطی و تارزنش  
هی یک نییز ب م در  اتای  مضتقد ات  زه انسیت[28] زادم زید می

 ر نظر  ذامی و  رونی  ارند زه  را  هر امفی ی  ر زند ی  الیلی را
هی نییز  ارند زه از جهیت اطراف  گیرندو شیید  ه ای   لی  زه انسیت

فهم  هتر   ه  ت  آورند و  ار محایا اطرافشایت حاب زاتار       
تایز   ساتگی  اه    ب ند  اتای   زه شخص مای [29]  یشاد اشته 

ا   ای   داما  مختلفای شایم   یدلادژ و مر یا و       مضیم  پیچید 
 ب[29]  ار شخصی  و  یف  مد ضیتی فر  

 ادات یکی  یگر از متغیرهای  محقیانو    ه 1 هبیستی اجتری ی
ماارح شادب زای یابو  هبیساتی       2مدتا زی یب 1988از تی  

اجتری ی را  ی مدجه  ه ارزیی ی شارایا و  رلکار  فار   ر جیمضاه     
ب  هبیستی اجتری ی [31] بب طبن نظر زی ی[31] زر مدصیف می

ز چگدنگی  رلکر ش  ر اجتری  و  بیر  از ارزیی ی و شایا  فر  ا
هی  اجتری ی  اد   و شایم    زیفی  روا اش  ی افرا   یگر و  رو 

 هد آیی فر  زیرزر  مایتبی  ر  نیای    ایصر  ات  زه نشیت می
هی و شهروندات(  ار ؟ و ایا  زایرزر    مث  هرسییه) اد اجتری ی 

ت مادا  ه چه میبات ات ؟ و  مضتقد ات  زه تالم  روات را نرای 
 دوت مدجه  ه مضییرهی  اجتری ی ارزیی ی زر  و  رلکار  مایتاب   
 ر زند ی چیب   یش از  هبیستی روانی و هی ینی  اد   و شایم    

ب  ر مد  زی یبو [32] ات هی  اجتری ی نیب مکیلیف و  ر یر 
 هبیستی اجتری ی مفهادم چاد ضاد  اتا  زاه شایم  انسا یم       

و پیدتاتگی  5جترای ی و شاکدفییی ا 4و مشیرز  اجترای ی 3اجتری ی
ب  هبیساتی اجترای یو   [33] اتا   7و پذیرش اجتری ی 6اجتری ی

های   هبیساتی و تاالمتیو    مری  زیرم رد اه  ادات یکی از مهم ه
هی  اجتری ی شیم  ارمبیطی  اجتری یو مشیرز  اجتری یو شبکه

و حریی  اجتری ی ات ب احسیس  اشت  یاک نقاش اجترای ی و    
ب [34] اتا  هام  هبیساتی اجترای ی    های  م هدی و یکی از جابه

های  زایااد یو نشاینگرهی     مقییس  هبیستی اجتری ی  ی مقیایس 
ر یی  از زند یو شی زیمیو مالل و مضهد مدنیو رفتیر جیمضه پساد 
هربسااتگی  ار ب محقیقاای  هرچااای   یااینگر ارمباایط ایاا   ضااد   
 -  هبیستی  ی متغیرهی  جرضی  شایاتی میناد مد ضی  اجتری ی

 ب[35]  یشد و جابو ت  و و ضی  م ه  میا تصی 

 اادات یکای از متغیرهای      اه  -رویکر هی  افبایش  هبیساتی 

                                                           
1 Social Well-Being 
2 Keyes 
3 Social Integration 
4 Social Contribution 
5 Social Actualization 
6 Social Coherence 
7 Social Acceptance 

مضاروف   8شایتای مثبا    ردمیً  ه مدااال  روات -وا سته محقین
های  هدفرااد  اشایر   ار     هی   رمینی یی فضیلی ات  و  ه روش

د  یشا هی میزه هدفش افبایش احسیتی  مثب و رفتیرهی یی شایا 
ب محقیقی  پیشی   ر مدر   هبیستی اجتری ی  ضیف  اد   و  [36]

هی و تیز  ای  تیز  و مضریف شیاص یشتر شیم  مدصیف و مفهدم
ب ماهای چااد محقیان  ر    [37] اتا   یر  آت  د   هی  انداز روش

مدر  رویکر هی   رمینی  ر  هبیستی اجترای ی مشایهد   ر یاد     
ارناد  متای وتو  ی اث  هباد   ر      ات ب ماثالً؛  رنیماه  رمایت نگاه    

ب [38] شاادزااااد   ر طاارح  هبیسااتی اجتراای ی افاارا  شاارز  
رفتیر رمینی  ییلکتیاک  ی اث افابایش  هبیساتی اجترای ی زنایت       

و  هاا   وچاد  و یج ووو و چدو لیو[39] شد ر ینی اشدن  اینگی 
 ی اث   9ی یای افبایی  رماین  ارو  نیب نشیت  ا ند زاه   [41] زالرک

ی اجترای ی تایلرادات مقایم  ر مرازاب نگهادار       افبایش  هبیست
شاد ب  ر زمیااه ارمبایط تایاتیر رایی و  هبیساتی اجترای ی       می

امی افابایش  هبیساتی هی اینی هرادار و      ؛محقیقی مشیهد  نگر ید
ب  هباد   [41] اتا   اد      رماینی رواتیکی از اهداف رویکر های   

ب مثالً [42] ات  هبیستی شخصی یکی از اهداف آمدزشی و  رمیت 
مشیور  ی رویکر  وا ضیا   رماینیو    144یی یو  ر یک محقین زمیاه

 بارش زر ند زاه وا ضیا   رماینی هرارا   ای مادااال  مضااد         
ب  ر زا   [43]  یشاد مداند  ر  هبد   هبیساتی ماراجضی  ما ثر    می
ب [44] اتا   رمینی راهی  را  ورو   اه  هبیساتی ماراجضی     روات

تیاتیر   ر مضیر ی  زنیشادیی  ر زاایر    رمینی  ررتی اثر ایندا  
هی  اتای   ار  اثر ای  رویکر   رمینی  ر  هبیستی اجتری ی و تبک

 افبایدبهی  جدید  د ت محقین میجابه

 رمینی تیاتیر  هدف از ای  محقین  ررتی اثر خشی ایندا  
های  اتاای  و  هبیساتی اجترای ی      ر مضیر ای  زنیشادییو تابک   

 یشاد و از اهریا    هی  زیر جدید میاز جابه یشدب ای  محقین می
  رادر ار ات ب

 رماینی تایاتیر ؛  ای وجاد      او :  ر زمیاه محقیقی  ایندا  
 رمینی تیاتیر و مایلضی  آزمییشی زرای  پذیرش جهینی ایندا  

ماحصراً  ی روش اسب افب میب ان یم شد  ات و ماثالً  ر یاک  هاه    
ب از روش اسب افب مایب  [37] رمروماایر ماهی محقین ایدنبو مرنر و 

  ادات روش اصلی  رمیت  کیر رفته ات ب ه
یی ی مدتا محقان نشایت  ا  زاه ایا       وم: یک  ررتی زمیاه

مییی  ر  ی  ایندا   هی  تهرویکر   یشتری  ا بی  را  ر  ی  مد 
 رمینگرات  ر زشدر  اشته ات و  ر رویکر  تایاتیر و  االو   ار    

 خصدص جکسدت و هیلی( ) یارمبیطر هی  آنکه  ایصر اصلی رویک
اندازش نسب   ه ایندا   و ارزیی ی ایندا   و را  ار و از لحیظ چشم

ا و  ه هم ر اا  ا    هی  ای ی  مغییرا  مشیور هی و روشهم هدف
و ملفین زر   ات و تپب ای  مکتب  ه فرامر از ایا  مرحلاه  ایم    

اایندا   و مشایور     انداز زلای نساب   اه    ار  می  ه یک چشم رمی
مادات نظریاه تایاتیر رایی    رو مای ازایا   ب[45] ی دایندا    ت  ی

 مییی نیمیدبهی  ته رمینی  ر مد میادچی  را  لب ایندا  
 رماینی  تدم:  ه ا تقی   ضضی از پژوهشگراتو رویکر  اایندا    

                                                           
8 positive psychology interventions (PPIs) 
9 reminiscence 
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تیاتیر   یشتری  نب یکی را  ی فرهاا  اتاالمی ایارات  ار  زاه      
محققایت زشادر  ر  رمایت  اه ایا  رویکار  مدجاه        شییسته ات  

ب نشیت  ا  زاه  [46] فر یشتر   اشته  یشادب نتییج محقین تیالر 
رویکر  اتالم و تایاتیر رایی میاادچی   ر تاه مفهادم اتیتای      

اشاتراک نظار  ارنادب    مرامب اایندا   هی و تلسلهمرزهیو زیرماظدمه
 گی  ار بروو محقین  ر رو  ای  نظریه اهری  فرهاازای 

چهیرم:  ر  ررتی ان یم  رفته مدتا محققای  ایا  پاژوهشو    
 رمینی تایاتیر  میاادچی    محقیقی زه  ه  ررتی رویکر  ایندا  

 ر تبک اتای  و  هبیستی اجتری ی  پر از و نیب مشیهد  نگر یاد   
 ات ب

های  پاژوهش اراباه     ی مدجاه  اه متغیرهای  محقیانو فر ایه     
 رماینی تایاتیر رایی میاادچی       ار  ب فر ایه او : اایندا    می

 هادب فر ایه  وم:   طدر مضای ار زیهش مای مضیر ی  زنیشدیی را  ه
 رمااینی تاایاتیر رایی میااادچی   هبیسااتی اجتراای ی   ااایندا  
طادر مضاای ار افابایش    را  اه  -مضیر ای  زنیشادیی   -جدیایت   رمیت
 رمینی تیاتیر رایی میادچی و  ی ث  هدب فر یه تدم: ایندا  می
 -مضیر ای  زنیشادیی   -جدیایت  بد  یی مغییر تبک اتاای   رمایت   ه
 شد بمی

 روش
 پژوهش نوع
و از  هی  زایر ر   پژوهش زمر مایلضه حی ر از نظر هدف  ر      

 یشادب ایا    های  نیراه آزمییشای مای    شایتی جبء طرحنظر روش
مای   ضاد از    1)  ریا گیپ -آزمادت پاب -آزمادت محقین  ارا  پیش

 رماینی تایاتیر رایی(و   اایندا   ) یشیآزمیرو  آزمدت( و یک  پب
ته متغیر وا سته مضیر ی  زنیشدییو  هبیستی اجترای ی و تابک   

 یشدب  ور  پیگر   رمایت  اه  الیا      رو  زاتر  می کیو اتای و 
انتخایب  ر یادب او : محادو ی  زماینیو  وم: امکایت       می  کزیر ی

تدم: محقیقای    مر شدت  ور  پیگیر وهی  ی طدالنیریبش آزمد نی
 رماینی  ا  رواتپیشی  زه  اه  ررتای ما ثیر متغیرهای  مداالاه     

اند و نتییج مضای ار  حیص  شاد  اتا ب چهایرم: افابایش     پر ااته
ب هرچاای   اه   [47]  گار یپ ی افبایش مد  زمایت     انتقیلیاثرهی

هی  فر   و شاد   هی  زمینی و  ی مدجه  ه مفیو  ل  محدو ی 
هیو مضدا  جلسی   ای مدجاه  اه زیرهای       نیمتفیو  مشکال  آزمد

 جلسه مضیی   ر یدب 11و [48]  یادچیم یلیای 
 آزمودنی

زنایت   هیا  ر زلجیمضه آمیر  پژوهش مشتر   جامعه آماری: (الف
زاه شارایا    شهرتاتیت فسای    ر 1394 ی مضیرب زنیشدیی  ر تی  

 ورو   ه پژوهش را  اشتادو  د ب 
تا فراادات  اه مرزاب مشایور     هی مدآزمد نی نمونه پژوهش:ب( 

راهارییی شدندو ا تدا یاک مصایحبه نیراه تایاتیرییفته و تاپب      
هایو  ر صادر    پرتشایمه مضیر ی  زنیشادیی اجارا شادب آزماد نی    

شدندب  ی  ادات نردنه انتخیب می اشت  شرایا ورو   ه پژوهشو  ه
آزمااد نی انتخاایب شاادند زااه  اای روش جااییگبیای  25ایاا  روش 
نفار و  ارو     13 رماینی تایاتیر    و  ارو  اایندا    مصی فی  ر  

های  زتو  نفرو  ارار  رفتاادب پاب از انتخایب آزماد نی      12زاتر  

شیم  شادهر و فرزناد(  ر   ) اد زااد یت  ه هررا  ایندا   شرز 
طاادر زااه  ر جلساای   رمااینی شاارز   ا   شاادندب البتااه هراایت 

د  ارا  مضییرهی  ورو   ه پژوهش  فته شد  ات و مار  نیاب نبییا   
هریناد  -ا تیی  یی روا ا فرا زنیشدیی  یشدو امی میبات مضیرب مر ات

 151زنیت زه از مضییرهی  ور شیت  ه پژوهش  اشت  مضیرب  ای   
 جبء شرایا ورو   ه پژوهش نبد ب - د  186می 
هی  ه پاژوهش  بایر   د ناد از: الاف:     مضییرهی  ورو  آزمد نی     

هی  یش  یشاد و مد  زمیت  روتی آتمراتم  روتی را ان یم  ا   
تی  و زرتر از    تای   یشادب ب: زوجای   ر زاایر یکادیگر       2از 

 ادات  هر اینه را مرک نکر    یشدب هی  هزند ی زااد و یکی از آت
 186و حادازثر   151 :  اشت  نرر  مضیر ای  زنیشادیی حادا      

از   ای  طادر ماد  ب  :  دم شرز   ر هر ند  مدااله  رمینی  ه[49]
مدااله ارابه شد   ر پژوهشب ها: مکری  فرم ر یی  آ یهینه  را  

محصیال ؛ تیک ب ز:  دم ا تیی  هار   حدا   شرز   ر پژوهشب و:
یک از زوجی ب ح: نداشت  روا ا فرا زنیشدییب هرچای  مضییرهای   
ارو  از آزمییش نیب  بیر   د ند از الف:  ادم شارز   ر جلساه    

متدالی یی ته جلسه  یر متدالی  دوت  لیا     رمینی  را   و جلسه
ب:  دم هرکایر   ای  رماینگر و ان ایم نادا ت       مدجه و  ی    بد و

مکیلیف اصلی پیشاهی  شد  مدتا  رمینگر و  : آشکیر شدت ایاکه 
 آزمد نی مضییرهی  ورو   ه آزمییش را نداشته ات ب

 های پژوهشابزار
ی  زنیشدییو  هبیساتی  هی  مضیر  ر ای  محقین از پرتشایمه     

 اجتری ی و تبک اتای  اتتفی    ر یدب
 های و  : یک ا بار اد  بارش1پرتشایمه مضیر ی  زنیشدیی (1     

و [49] پدرت ا  ات  زه مدتا ثایییو  رامی و  دتتینی  54شیم  
 ر ایراتو تیاته شاد  و اصادالً  ارا  شایتاییی میهیا  و میابات       

 یار ب ایاا   اتاتفی    اارار مای  مضایرب  ر روا اا زنیشاادیی مادر     
ار   مقییس مشکی  شد  ات ب  ه  بارش ثااییی   8پرتشایمه از 

و ای  پرتشایمه از ا تبیر و پییییی  ی    بدلی  رادر ار ات ب [49]
و  ر ها یریاای ی م ااد و آلفاای  زرونباایخ  اارا  زاا  [51]  هقاایت

 بارش نرد   ات ب  ر ای  پژوهشو نتییج زیار   71/1پرتشایمه را 
هیو  ه  لا   ادم نیایز و محادو ی  مدجاد   ارا  مضادا         قییسم

 صفحی   ی   چیپ م لهو  بارش نشد  ات ب  خشی پادرو اتاد و  
و پییییی ای  ا بار  اه روش  [51]ی پدر و احرد وت  ر لیش یوینیز

 ه  ت  آمدب امیایو امیای  91/1هرسینی  رونی  را  ز  مقییس 
ر را از روایی صدر  مایتبی و مضتقدند زه ای  ا با[52]و حسیاییت 

 رادر ار ات  و پییییی پرتشایمه را از طرین آلفی  زرونبیخ  ارا   
 مهاراب  اندب هرچاای  تای امیو   بارش زر   93/1ز  پرتشایمه 

را  ارا  ایا  آزمادت     83/1و پییاییی  [53] یتاد ان و  هارماد زا  و
 اندب بارش زر  

مه  هبیسااتی : پرتشااای2پرتشااایمه  هبیسااتی اجتراای ی  (2     
و  ر اتیس مد  نظار   [31] با  مدتا زی ی دیه 33اجتری ی 

و  ر  و [31] باو از تیز   هبیستی اجتری ی طراحی شدب زای یا  
   ر آمریکی  ای اتاتفی   از   نفر 2887و  373مایلضه  ر رو  نردنه 

                                                           
1 Maritl conflict Questionnare(MCQ) 
2 Social well-bing Questionnare 
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زیررفته  ر پرتشایمه اد  را از نظر  ضد   ه 5محلی   دام و مد  
ات ب او  را   ررتی پییییی پرتشایمه از  ریب  م ر ی میبید زر  

آلفی  زرونبیخ اتتفی   زر  زه میبات  ارایب آلفای  زرونبایخ  ر    
مایلضه او   ارا  ا ضای  انسا یم اجترای یو شاکدفییی اجترای یو       
پیدتتگی اجتری یو مشایرز  اجترای ی و پاذیرش اجترای ی  اه      

مایلضاه  وم   و  ر 77/1و 75/1و 81/1و 69/1و 57/1مرمیب  را ر  ای  
 ه  تا  آور    41/1و  66/1و 73/1و 64/1و 64/1 ه مرمیب  را ر  ی 

زی اذ  و  -زه  رایب  ی    بدلی ات ب ای  پرتشایمه از ند  مدا 
اار   مقیایس    5 دیاه و   33اد  بارش  هی ات و مشتر   ار  

و  ه فیرتی مرجراه  [54]  بیمبر یشدب  ر پژوهش صفیر  نیی و می
 ی اتتفی   از روش آلفای  زرونبایخ  ارا  زا      و پییییی پرتشایمه 
 ه  ت  آمد زه میبات ر یی   خشی ات ب  85/1پرتشایمه  را ر 

هرچای و نتییج پژوهش جه  مضیی  روایی محتدایی  ی اتاتفی   از  
نظر متخصصیت حیزی از روایی محتدایی پرتشایمه و نتییج محلیا   

ن چاراش  پایب تایب( از طریا   ) یاصال هی   یملی ازتشیفی م لفه
مر از یاک  واریریزب م ید وجد  پاج  یم   ارا  ارزش ویژ   برگ

مح   اادات پیدتاتگی اجترای یو انسا یم اجترای یو مشایرز        
 اجتری یو شکدفییی اجتری ی و پذیرش اجتری ی  د   ات ب

: ایاا  پرتشااایمه یااک ا اابار   1پرتشااایمه تاابک اتااای   (3     
 یر  اتای  افارا   ز اد  بارش  هی ات  و نخستی   یر  را  اندا

 گر یتال  را  رویدا هی   یار  ی ا  زاتار  مدتاا پیترتادت و      
  واز  و تیاته شدب پرتشایمه تابک اتاای    ر ر یرناد     [55]

شش رویدا  ادب و شش رویدا   د( ات ب  ارا   ) یفر مد ضی  
هر رویدا  چهیر پرتش مارح شد  اتا ب نخساتی  پرتاش زاه     

 ذار   ه زیر ا  ات و ا رچه  ر نرر مری   ل  ای  روید ر یر  مهم
شد و امی  رور  ات  می آزمد نی  ه ته پرتش  ضاد  ار    ر   نری

حسب مدار  زیر پیتخ  هدب ای  مدار  شایم   رونای یای  یرونایو     
هی را  یشدب نرر پییدار یی نیپییدار و زلی و ااتصیصی  د ت رویدا  می

ظر  رف ب  را  نردنه مدات  را  هر یک از ته  ضد یی  شد   ر نمی
های  پرتاش او   اه  تا       یرونی از م راد  نرار    - ضد  رونی

های   هی  مدفقی  و پرتش او  نرر آیدب ا ر فر    ر مد ضی می
 یرونای ایا    -را  الم  ز    یشدو نرر   ضد  رونای  6و4و2و3و 5و 4

فر   ر مد ضیا  مدفقیا  م راد  ایا  ا ادا  مقسایم  ار شاش         
هی نرر  رمیب  ر ا ضی   یگر و مد ضی  شکس و یشدب  ه هری  ممی

 ارا  پرتشاایمه تابک     [55 اه نقا  از   ] جی رشدندب محیتبه می
را  بارش نرد   ات ب اتاالمی   8/1اتای    ریب آلفی  زرونبیخ 

طی پژوهشای  ای ایا  مقیایس  اریب       [55 ه نق  از ] ی ی کشهر 
یا   /بو مد ض75آلفی  زرونبیخ را  ارا  مد ضیا  شکسا   رونای     

و  ر مد ضیا    73/1/بو مد ضیا  شکسا  زلای    43شکس  پییدار 
و مدفقیا    56/1و مد ضیا  مدفقیا  پییادار    74/1مدفقی   رونی 

آلفای    [55 اه نقا  از   ]  ه  ت  آور ب تالیرینی ناژا    76/1زلی 
/ب  ابارش زار ب   74نیماه را  های  پرتاش  زرونبیخ  را  ز  پرتش

و [56] گر یتال ی و ساک متیل و وات  ییرو آ رامسدتور یت پترتدتو
هربستگی  رونی و پییییی  یز آزمییی ای  مقییس را رو  یک نردنه 

                                                           
1 Attribute style Questionnare(ASQ) 

 انش دیی  ررتی زر ند زه  رایب پییییی مدر   بارش  ه مرمیاب  
و  اریب  [57] اسادت یمیرم د ب هرچای  هدرفیر  و  72/1و  75/1

  و زلای  اد ت   داریا پی آلفی  زرونبیخ  را  ته  ضد  رونی  اد تو 
و  اارا   61/1 و 59/1و 67/1  ادشااییاد را  ااه مرمیااب رویاادا هی

 اابارش  62/1 و 76/1و 69/1رویاادا هی  نیادشااییاد  ااه مرمیااب  
 زر ندب
زیار مقیایس    11 اذار   و مفهادم و نرار   [58] یاالتالمخیش     

(و 1اتاای  ) تبک اتای  را  ه شرح زیر  یایت زار   اتا ب تابک     
م راد  نرارا     زاه  را ار اتا   ای      2تبک اتای  مافی مرزیبای 

هی  مافیو  هتری  هی  مافی مقسیم  ر مضدا  ز  مد ضی مد ضی 
(و تبک اتاای   2اتای  ) یشدب تبک می 21و  دمری  نرر   3نرر  

هی  مثبا   زه  را ر ات   ی م رد  نررا  مد ضی  3مثب  مرزیبی
و  دمری   21هی  مثب و  هتری  نرر  مقسیم  ر مضدا  ز  مد ضی 

(و نرر  مثب  مرزیبی ماهی  نرر  3اتای  )یشدب تبک  می 3نرر  
: ای  نرر  نرییینگر شید  اتاای  فار  اتا  و  ارا     4مافی مرزیبی

شید    هاد نشیت مرمثب  یشدو نررا  + می18می  -18  از ا اماه
(و نرر  مافی  رونی زاه  4اتای  )تبک   یشدب مر میاتای  مالدب

 یرونی و ییع مافیب تبک  - رونی  را ر ات   ی م رد  نررا   ضد
(و نرر  مافی ثبی  زه  را ر ات   ای م راد  نرارا   ضاد     5اتای  )
(و نرر  مافی  ردمی زه 6اتای  )ویژ  و ییع مافیب تبک  - ردمی

ویژ  و ییع مافایب تابک    - را ر ات   ی م رد  نررا   ضد  ردمی
ا ضی  ثبی  (و نرر  نیامید  زه  را ر ات   ی م رد  نررا  7اتای  )

(و نرار  مثبا   رونای زاه     8اتاای  ) و  ردمی و ییع مافیب تبک 
 یرونای و اییع مثبا ب     - بیر  ات  از م رد  نررا   ضد  رونای 

پییدار ( زاه  بایر  اتا  از    ثبی  )(و نرر  مثب  9اتای  )تبک 
 دم ثبی  و نیپییادار  و اییع    -م رد  نررا   ضد ثبی  و پییدار 

( نرر  ثبی   ردمی زه  بیر  11اتای  )ثبی  مثب (ب تبک ثب  )
( 11اتاای  ) ویژ  و ییع مثب ب تبک  -ات  از م رد   ضد  ردمی

نرر  امیدوار  زه  بایر  اتا  از م راد  نرارا  ا ضای  ثبای  و       
 ب[58مثب  ] ردمی و ییع 

 رماینی تایاتیر :  اه  لا      طرح مدااله  رمینی اایندا    (4     
 رمینیو محتدا  هر جلساه  د  رو مدات هریناهی  فر   نریمفیو 

هی   رمینی انفرا   مرتدم را   یقیً از  ب و مضیی  زر ب  ر مدااله
ات  زه مراح   رمیت مشریح  ر  ب  ر ای  محقین نیب  را  اراباه  
طرح مدااله  رمینیو   ی   بارش محتدا  هر جلساهو از مراحا    

ادچی  از رویکر   رمینی تیلدا ر مینظریه ایندا    ر  باتتفی   می
مدرنیسم م ثیر پذیرفته ات ب او  ر آاری  م دید نظرو طارح  پس 
 ب[48]ا  اد  را  ر چهیر مرحله ارابه زر   ات  مدااله
مرحله او : آشکیر تیات  مشک  حی ر؛ اولی   یمو  ه چایلش       

زشیندت مشکلی اتا  زاه اتیتایً اایندا    اه  لیا  آت مراجضاه        
 رمایت   زاه یکی از مراح   ساییر مهرای اتا     اندب ای   یمو زر  

های  متاداو   ر    هدب مکایک رمینی مغییر میفر   را  ه ایندا  
 ای  مرحله  بیرماد از: 

                                                           
2 CONES 
3 COPOS 
4 CPCN 
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 هی   یریر مضلدمبالف: م زید  ر نقیط  د  و شییستگی      
تیز و مضای  متفیومی  ا   ب:  ه مشکلی زه ایندا   مارح می     
   یب  یر  م د (ب) شد 
 های  اااتال  را  هی یای تارپتدم  هییی زه نشینه :  ررتی شید      
 هیبجببیی  آتتیزند و مدجه ویژ   ه کیرمیآش
زاه   :  ه مشک  از ماظرهی  متفیومی نگریسته شد  می هاگیمی     

 نشینه یی ترپتدم م ثیر حی   د ت اد  را از  ت   دهادب 
هی  ر آت آشاکیر  م یی نشینه:  ررتی زمیاه یی  یفتی زه ترپتداه     
  ر  ب می
و:  ررتی مشکال  تییر ا ضی  ایندا   زه مشی ه یی متفیو  از      

 مشک   یریر مضلدم ات ب
ز: مشدین و مر یب  یریر مضلدم  ه مدصیف نشینه یی تارپتدم و       

اش را از  هد و اد  و ایندا  مدجه  ه مضاییی زه او  ه ترپتدم می
 یگرو  را   یریر مضلادمو فضاییی    ییتزادب  هف میطرین آت مدصی

 ادات شاادند   اه   زایم زه ا ضی  ایندا    هآمیب ای ی  میاحترام
 هی  او  دش فرا  هادبصحب 
هاییی زاه  اه مقدیا  مشاک       مرحله  وم: پررن  زر ت مضیم      

 رمینی تیاتیر و  ررتی ای  اند؛ مرحله  وم  ر ایندا  ما ر شد 
  ات  زه ا ضی  ایندا   چه زیرهییی را  ارا  پییادار  یای    مد د

 هادب ایا  شاید   اه مراجضایت زراک      میند یر  مشک  ان یم می
هی  ریی اد زه چگدناه ا رای  و رفتیرهییشایت  ادوت     زاد زه آتمی
 ایم   یی ادب طدر  یریر دنه ا امه مای  دنه مقیومتیو هرچایت  ههیچ

مداند مغییر زاد زه ندا   زمینی میپر از  زه ای وم  ه ای  نکته می
زاادو ایمراه   هی  ر ایندا   زرک میشرایای را زه  ه مداوم نشینه

  هدب
مرحله تدم: م زید تیاتیرماد  ر زشف  ذشته؛  ر  یم تادمو       

ماظادر  رک شارایا    ه  ررتی مختصر  ذشته ا ضی  ایندا    اه 
ید  ات  زاه  پر ازیمب مرحله تدم مرحله جدای ی  شد  فضلی می

می حد   ه رویکر  روات محلیلی  ر  رمایت مشای ه اتا ب  ر ایا      
پر ازیم زه  ه مشاک  فضلای  یرایر    مرحله  ه  ررتی مشکالمی می

اندب مرک  ات   رمینگر  ی طرح پرتشی از یکای  مضلدمو ما ر شد 
 ر جلسه  با  متدجاه    "از ا ضی ایندا   زیر اد  را آ یز زاد: مثالً

ینی زه رفتیر هرسرمیت اشتبی  ات  و شاری  ای آت   شدم زه حتی زم
مخیلف هستیدو  یز هم هیچ صحبتی نکر ید؟  ر  ور  زد زی چاه  
مسیبلی  ی ث شد  زه شری از نشیت  ا ت مخیلفتتیت اجتایب زاید؟ 

؟ آیای  یاکای  ار    اناد  رفتاه آیی ایندا    را  شری چای  مصریری 
ورز  محادو   جربا    شاری را  ارا    های ییمدانای چشم  ارید زاه  

زه  چه  د   ای   یاک را اد    ر بید ؟ تیز ؟ آیی هاگیمیمی
 مدانی  ر یر  آت  یشتر صحب  زای؟می
های  پیشااهی   جاییگبی ؛ پاب از     ح  یم چهیرم: زشف را      

مرتیم مصدیر اولیه از آنچه ایندا    ی آت  ر یر ات  و مشکلی زه 

 رمینگر پیرامدت آنچه  یید   ه آت  چیر شد  ات و ا ضی  ایندا   و
زااادب  ادوت ایا  مرحلاهو یضاای ایاکاه از       مغییر زادو صحب  می

تر    ه  رلکر  اایندا    رتایمو  ادوت ایاکاه     فرایاد ارزیی ی  ه
زااد زه  لیلی ندار   ه آت نقاه  رتادب پب هیچ مض بی مصدر می

  زایر یر  ایا  زااادب  ر  اه  ندار  زه  ر  را ر مغییر مقیوما  مای  
شک  اند و ییفتههی تیزمیته ایندا  مراح  الزم ات  از ایاکه چگدن

های   اندو آ یهی  اشته  یشیمب هدف ارزیی یو  ییاد زشاف را    رفته
جدید و مفید  را   رک ایندا   از مشکالمشیت  یشدب هرچای   ه 

هی  جییگبی  و مای ع ارزشراد  را  را  ح هی زرک شد  می را آت
ا  زاه مدتاا   شیت زشف زاادب طارح چهایر مرحلاه   ییر   ه اد 

ا  ات  زه اایندا    رماینگر    دنهمیادچی  طراحی شد  ات و  ه
های نیاب    رماینی از آت مداند  ر حای  مایندر  ر مراحا  اایندا      می

 اتتفی   زاادب

 ها شیوه تحلیل داده
 ر ای  محقین  الو   ر شیاصهی  مدصیفی و از آزمدت فریدم       

  یر  مکرر اتتفی   شدب  واریینب انداز و محلی

 نتایج
تی  و تا  مار ات    81/25 ر ای  پژوهش میینگی  ت  زنیت      
تی  محصایلی و   56/12تی   د ب میینگی  محصیال  زنیت  21/31

تی  محصیلی  اد ب نتاییج  یگار     56/11میینگی  محصیال  مر ات 
ن  ر جدو  پیگیر  محقی-آزمدتپب -آزمدتآمیر مدصیفی  ر پیش

ارابه شد  ات و  اه  لا  مضادا  زیای  متغیرهای        3و  2و1شریر  
صادر  افقای و  ر یاک جادو  وجاد       هی  همحقین امکیت ارابه آت

هی  مضیر ی  زنیشادیی و  نداش و از ارابه آمیر مدصیفی زیر مقییس
 جب پیدتتگی اجترای ی( ااد  ار  شاد و    ه) یاجتری  هبیستی 

مضای ار نبد  نیب ارابه نشد  ات ب هرچای   نتییج آمیر اتتابیطی زه
 اذار   نایم  11می  1را  ی نیم تبک اتای   اتای نیم و مفهدم تبک 

تابک  ر   11 یار    یان ایا     زه نیم و شاید  اناداز    شد  ات 
 . ر  خش روش محقین ارابه شد  ات  اتای مضرفی آزمدت تبک 

شایم و  آزمدت محقین هی  مدصیفی پیششیاص و1 ر جدو       
میینگی و انحراف اتتیندار و زرتری و  شتری و زشید ی و چادلگی  

 ارابه شد  ات ب
آزمدت محقیان شایم و   بهی  مدصیفی پو شیاص2 ر جدو       

میینگی و انحراف اتتیندار و زرتری و  شتری و زشید ی و چادلگی  
 ارابه شد  ات ب

 آزمادت محقیان  گیار   های  مدصایفی پی  و شیاص3 ر جدو       
شیم و میینگی و انحراف اتتیندار و زرتری و  شتری و زشاید ی و  

 چدلگی ارابه شد  ات ب
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 و هرکاران علیر ا آقایوسفی                                     ........... ربخشی سااتارارایی بر تضار ات وناشوییا 

 آزمونهای توصیفی مرحله پیش. شاخص1جدول 

 آزمدتپیش 

  رو  آزمییش  رو  زاتر  

 Min. Max. M. SD SK. KU. Min. Max. M. SD SK. KU. 

 -347/1 19/1 19/12 38/161 184 151 -62/1 311/1 58/11 5/165 181 151 مضیر ی  زنیشدیی

 -712/1 674/1 48/17 18/91 121 73 -714/1 531/1 11/15 51/91 121 73  هبیستی اجتری ی

 172/1 -116/1 41/4 46/19 25 11 669/1 19/1 88/3 83/18 27 14 پیدتتگی اجتری ی

 -11/1 515/1 152/3 33/12 11/18 51/8 -193/1 377/1 71/2 62/12 66/17 66/8 1تبک 

 884/1 193/1 69/2 74/15 11/22 16/13 -115/1 -113/1 48/2 51/14 83/18 11/11 2تبک 

 -693/1 -119/1 69/2 72/2 17/7 -66/1 711/1 -288/1 98/3 57/2 11/11 -33/4 3تبک 

 89/2 478/1 89/6 69/25 42 12 951/1 -286/1 77/6 17/27 35 14 4تبک 

 -351/1 165/1 45/7 77/24 38 13 -39/1 -181/1 45/8 17/24 35 11 5تبک 

 -461/1 525/1 59/6 54/22 35 12 -934/1 276/1 36/6 33/23 35 16 6تبک 

 -718/1 176/1 81/12 18/47 69 26 -58/1 123/1 72/13 51/47 66 27 7تبک 

 -61/1 497/1 97/5 38/31 41 25 41/1 -745/1 18/6 58/32 42 19 8تبک 

 427/1 -181/1 71/4 62/28 37 19 -64/1 -153/1 94/7 75/26 37 15 9تبک 

 -374/1 118/1 25/3 18/31 36 25 -199/1 -319/1 81/6 42/27 38 14 11تبک 

 -432/1 -287/1 19/7 38/58 67 43 -43/1 118/1 29/12 17/54 73 38 11تبک 

 آزمونهای توصیفی مرحله پس. شاخص2جدول 

 آزمدتپب 

  رو  آزمییش   رو  زاتر 

 Min. Max. M. SD SK. KU. Min. Max. M. SD SK. KU. 

 -747/1 136/1 61/21 69/115 146 81 197/1 -582/1 55/14 25/162 186 134 مضیر ی  زنیشدیی

 -173/1 448/1 11/18 23/97 135 73 -236/1 631/1 13/12 11/94 116 78  هبیستی اجتری ی

 -39/1 158/1 94/3 77/21 27 16 58/2 -362/1 21/3 92/17 22 11 پیدتتگی اجتری ی

 41/1 21/1 94/2 34/11 33/18 81/7 -699/1 -132/1 92/2 49/12 66/17 51/8 1تبک 

 519/1 -926/1 37/2 51/16 51/19 16/11 -19/1 -417/1 21/3 56/14 83/18 11/11 2 تبک

 -466/1 -171/1 98/2 21/5 11/11 33/1 73/2 -15/1 92/2 15/3 83/6 -16/4 3 تبک

 11/4 67/1 22/6 15/24 41 17 -449/1 -859/1 14/6 51/25 33 14 4 تبک

 257/1 -336/1 85/5 46/22 31 11 -85/1 -157/1 83/7 11/26 35 14 5 تبک

 335/1 957/1 116/7 31/21 35 11 -524/1 -14/1 11/7 33/24 35 12 6 تبک

 425/1 759/1 41/11 77/43 66 27 -245/1 -359/1 74/13 33/51 66 26 7 تبک

 -614/1 -559/1 89/5 77/34 42 23 -945/1 -182/1 41/5 25/33 42 26 8 تبک

 194/1 -832/1 32/6 69/31 39 18 -85/1 -148/1 34/6 83/29 37 21 9 تبک

 21/2 -21/1 86/41 69/33 38 24 -68/1 -183/1 79/8 33/25 36 14 11 تبک

 536 -18/1 46/9 83/64 76 44 191/1 -263/1 18/15 58/44 68 14 11 تبک

 های توصیفی مرحله پیگیری آزمون. شاخص3جدول 
 پیگیر  

  رو  آزمییش  رو  زاتر  

 Min. Max. M. SD SK. KU. Min. Max. M. SD SK. KU. 

 -971/1 161/1 82/35 92/136 211 82 444/1 913/1 175/14 25/167 197 151 مضیر ی  زنیشدیی

 -14/1 -116/1 36/19 18/96 131 68 -12/1 573/1 11/11 92/91 111 81  هبیستی اجتری ی

 -17/1 127/1 41/4 38/21 29 15 679/1 -829/1 94/2 42/18 22 12 پیدتتگی اجتری ی

 -12/1 -147/1 13/2 62/11 33/13 11/7 -746/1 512/1 92/2 48/12 66/17 15/9 1تبک 

 -917/1 -118/1 72/2 13/16 83/19 16/11 -25/1 -489/1 15/2 94/12 66/15 11/11 2 تبک

 -17/1 561/1 61/3 81/4 53/11 83/1 939/1 -32/1 52/3 14/2 83/5 -17/5 3 تبک

 -17/1 -712/1 88/5 23/24 31 14 -119/1 -444/1 57/5 75/25 33 16 4 تبک

 979/1 -773/1 94/3 77/18 25 11 -68/1 -157/1 13/6 24/27 35 21 5 تبک

 -56/1 169/1 94/5 38/21 28 12 -33/1 183/1 23/5 24/21 31 14 6 تبک

 -26/1 -525/1 25/8 15/39 49 26 -58/1 146/1 43/11 83/48 65 34 7 تبک

 87/1 -68/1 81/7 54/36 42 18 -511/1 -157/1 99/6 11/31 42 18 8 تبک

 -71/1 139/1 44/6 11/29 38 21 -722/1 149/1 85/3 58/23 31 18 9 تبک

 -71/1 137/1 24/7 77/29 41 21 -74/1 -363/1 52/7 17/24 32 14 11 تبک

 -27/1 417/1 47/12 46/56 78 43 -51/1 359/1 71/8 75/47 61 38 11 تبک
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 . سنجش نرمال بودن توزیع و همگنی خطای واریانس متغیرهای وابسته4 جدول 

  رو  

 شییپرو ویلک
 

 آزمدت لدت

statistic df Sig. F Df1 Df2 Sig. 

 زنیشدیی مضیر ی 

 868/1 23 1 128/1 112/1 25 848/1 آزمدتپیش

 244/1 23 1 432/1 651/1 25 971/1 آزمدتپب

 113/1 23 1 219/7 828/1 25 977/1 پیگیر 

 پیدتتگی اجتری ی

 513/1 23 1 441/1 322/1 25 955/1 آزمدتپیش

 882/1 23 1 122/1 191/1 25 931/1 آزمدتپب

 376/1 23 1 814/1 219/1 25 958/1 پیگیر 

تبک اتای  
CPCN 

)نرر  مثب  

مرزیبی ماهی  

 نرر  مافی مرزیبی(

 434/1 23 1 635/1 654/1 25 971/1 آزمدتپیش

 734/1 23 1 119/1 455/1 25 962/1 آزمدتپب

 596/1 23 1 289/1 132/1 25 938/1 پیگیر 

 

 تبک اتای 

 ییدار  مثب پ
 

 116/1 23 1 236/9 391/1 25 959/1 آزمدتپیش

 617 23 1 272/1 171/1 25 926/1 آزمدتپب

 119/1 23 1 183/8 134/1 25 912/1 پیگیر 

 
ا  پیرامتریاک  های   راد   ر اتاتفی   از آزمدناه    فربز پیشا    
 یر یی  یر  مکررو میبید مدزیع  هاجرله محلی  واریینب  ی انداز م 

فرب زمینی از اهریا   هی ات و اصدصیٌ ای  پیشنرمی   د ت  ا  
 یالمر   رادر ار ات  زه ح م نردنه میناد آنچه  ر ایا  مایلضاه   

آمد  ات و پییی   یشدب  ر ا امه  ی اتتفی   از شیاص شایپیرو  پیش
فرب مدزیع  ها یر  را  متغیرهای  وا ساته اراباه    و پیش1ویلک –

هی  اتیتی  یگر زه  ر محلی  واریینب  ی فربششد  ات ب از پی
هاای الباماای اتاا و فاارب  را اار   یاار  مکاارر ر ییاا  آتانااداز 
هی  متغیرهی  هی   ی   روهی یی هرگای اای  واریینبواریینب

شد   یر  میانداز  2هی زه  ی آزمدت لدتوا سته  ر مییت مریم  رو 
طدر هریت رابه شد  ات با 4هی  ر جدو   یشدب نتییج ای  آزمدتمی

 ر  و متغیرهی  مضیر ی  زنیشادیی و  مشیهد  می 4زه  ر جدو  
تبک اتای  تیب پیب تیب اتب )نرر  مثب  مرزیبای ماهای  نرار     

 -آزمادت شاییپرو  )  یشاد مافی مرزیبی(و  ارا  مدزیع نرمای  نرای  
های   ای   روهای یای     ویلک( و هرچای  فارب  را ار  واریاینب   

های  متغیرهای  وا ساته  ر میایت مرایم      ینبهرگای اای  واریا 
  یشاادب شاد  را  ارا نرای   یر  مای هی زه  ی آزمدت لدت انداز  رو 
های  پاژوهش )اثر خشای    رو الزم ات   ارا  آزمادت فر ایه   ازای 

زنیشدیی و تبک اتای  تایب   مضیر ی   ر رمینی تیاتیر  ایندا  
مرزیبای(و از   پیب تیب اتب )نرر  مثب  مرزیبی ماهی  نرر  مافای 

 یر  مکررو یضای آزمادت  مضی   نیپیرامتریک محلی  واریینب انداز 
 شد ب اتتفی  ( 3فریدم  )جدو  شریر  

شد  ات ب نتییج آزمدت  ارابه 5 جدو   رطدر زه هریت     
طدر م ثر   رمینی تیاتیر   ه هد زه ایندا  فریدم  نشیت می
  داریپیاتای  ( و تبک P<117/1) ییزنیشد ر مضیر ی  

                                                           
1 Shapiro-Wilk 
2 Levene's Test of Equality of Error Variances 

(118/1>P )م ثیر  آزمدت و پیگیر آزمدتو پبته  رو  پیش  ر
نشیت  ا    4طدر زه  ر جدو  شریر  مضای ار  اشته ات ب هریت

شد  ات و پیدتتگی اجتری ی و تبک اتای  تیب پیب تیب اتب 
)نرر  مثب  مرزیبی ماهی  نرر  مافی مرزیبی(و  ارا  مدزیع 

هی   ی   روهی یی هرگای اای  ریینبنرمی  و فرب  را ر  وا
هی را  ارا هی  متغیرهی  وا سته  ر مییت مریم  رو واریینب

 یر  مکرر  یشدب امی  را  اتتفی   از آمیرهی  پیرامتریک انداز می
ویلک و لدی و - را  ای   و متغیر وا ستهو  الو   ر آزمدت شییپرو

هی  دف زاتر  مفیو هی نیب  ی ههی  مییت  رو  یید زدواریینب
هیو هرگ   یشاد زه جه  تا ش آت از آزمدت ام اولیه  ی   رو 

فرب اجیز  اتتفی   از  ر   و ر یی  ای  پیشاتتفی   می 3 یزب
 را  مضیی  اثر خشی  4هی  آمیر  چدت المبدا  ویلکبشیاص

فرب  را ر   متغیر مستق   ر مالک را  ه می اداهد  ا  و هرچای 
فرب مهم  دم مشی ه روا ا  ی   روهی یی پیشی   روتهواریینب

متغیرهی  مستق  و وا سته ات  زه آزمدت زروی  مدچلی آت را 
انداز   یر  می زادب ا ر آزمدت زروی  مدچلی مضای ار  یشد اجیز  
اتتفی   از محلی  زدواریینب  ی انداز   یر  مکرر وجد  ندار  و 

ایش می  هد؛ نتییج ای  آزمدت شینب ارمکیب اای  ند  او  را افب
 ارابه شد  ات ب 7و  6و  اهی  ر جد

 
 
 
 

                                                           
3 Box's M 
4 Wilks' Lambda 
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 . آزمون فریدمن5 جدول

 .M SD Mean Rank df Chi-square Sig  رو  

 رمینی ایندا  
 تیاتیر رایی

 آزمدتپیش
 

41/163 797/11 41/2 

 54/1 177/26 21/142 آزمدتپب 117/1 979/9 2

 16/2 28/31 44/152 پیگیر 

 
 تبک اتای 
 پییدار  مثب 

 

 آزمدتپیش
 

72/27 39/6 92/1 

 42/2 48/31 94/5 آزمدتپب 118/1 122/8 2

 66/1 41/26 93/5 پیگیر 

 
 های کوواریانس متغیرهای همبستگی اجتماعی و سبک پایداری. آزمون ام باکس برای بررسی فرض همسانی ماتریس6جدول 

 .F df1 df2 Sig ام  یزب متغیر

 415/1 756/3 6 113/1 191/7 پیدتتگی اجتری ی

نرر  مثب  مرزیبی ماهی  نرر  
 (CPCN) مافی مرزیبی

112/13 857/1 6 756/3 184/1 

 
 گروهی دو متغیر وابسته فرضیه اولهای درون. آزمون موچلی برای بررسی فرض برابری واریانس7جدول 

 ند  مصحیح .df Sig لیآمیر  مدچ متغیر وا سته مابع واریینب

 
 اثر مضیملی زمیت * ضدی   روهی

  دم  رور   ی مدجه  ه تاح مضای ار  291/1 2 894/1 3تبک اتای  

 111/1 2 246/1 هربستگی اجتری ی
 فل  -هی   ری  هیوس  ییبر

571/1 616/1 

 
 را  تابک   7 ر اتیس نتییج آزمدت زروی  مدچلی  ر جدو       

پیب تیب اتب )نرر  مثب  مرزیبی ماهای  نرار  مافای    اتای  تیب 
(  اه  تا  آماد زاه فارب       P>15/1)  مضای ارمرزیبی(و تاح 
 روهای ر ییا  شاد  اتا  و  رنتی اه      هی   روت را ر  واریینب

 یر  مکرر  ارا  ایا    اجیز  اجرا  آزمدت محلی  واریینب  ی انداز 
و  اه  لیا    شد  ات ب  ر متغیار پیدتاتگی اجترای ی   متغیر فراهم

 ایا   از مخاای  و(P<15/1) مادچلی  زرویا   آزمادت   د ت مضای ار

 آمایر   مقادار  اتایس   ار   رنتی ه و ات  آمد  وجد   ه فربپیش
 و   اییبر  هیوس  ری  مصحیح از  د  57/1 از مر برگ زه اپسیلدت
 واریاینب  محلی  آزمدت اجرا  زمیاه شدت فراهم  را   فل  -هی 
 و5 و 4و2 جاداو    اه  مدجاه   ای ب شاد  تفی  اتا  مکرر  یر انداز   ی
 های  فر ایه  آزمادت   ارا   اصلی هی فربپیش زه  ف  مداتمی
 مقی ا    ر پیگیار   و آزمادت پاب  آزمدتوپیش  را  پژوهش  یگر
 بات  شد  ارابه 9 و 8 و اجد  ر نتییج زه  ار  وجد  انتظیر لیس 

 
 رای دو متغیر وابستهگیری مکرر بای چندمتغیری طرح اندازه. آزمونه8جدول 

 F df1 df2 P 2η ویلکب المبدا  یم  متغیر

 پیدتتگی اجتری ی
  یم  مکرار

633/1 371/6 1 23 117/1 367/1 

  یم  مکرار* رو 
986/1 153/1 2 2346 859/1 114/1 

نرر  مثب  مرزیبی 
ماهی  نرر  مافی 

 (CPCN) مرزیبی

  یم  مکرار
618/1 797/6 1 23 115/1 382/1 

 239/1 115/1 46 2 449/3 761/1 یم  مکرار* رو  

 
 ر مدر  متغیر تبک اتای  تیب پیب  8 ر اتیس نتییج جدو       

و  ی مدجه  تیب اتب )نرر  مثب  مرزیبی ماهی  نرر  مافی مرزیبی(
 ر هر  و متغیر ) مکرار ه مضای ار  آمیر  ویلکب المبدا و  یم  
و مضیم   پیب تیب اتب( پیدتتگی اجتری ی و تبک اتای  تیب

 ر تبک اتای  تیب پیب تیب اتبو نرر  مثب  )  رو مکرار و 
مدات اثر خش  د ت مدااله مرزیبی ماهی  نرر  مافی مرزیبی(و می

را  ر ای   و متغیر مالک  ر  ور   رمیت را اتتابیط نرد ب 
هی  فربشد   ر مدر  پیشهی  ان یم ر اتیس  ررتی هرچای 

 یر  مکرر را  ان یم محلی  واریینب  ی انداز مدر  نییز  
هیو ای  روش آمیر   را  متغیرهی  مالک چادمتغیر  و میبید آت

شد  ات بصدر  مرزیبی ارابه ه 9هی  ر جدو  اجرا و نتییج آت
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 گیری مکررگروهی و بین گروهی طرح اندازهای درون. آزمونه9جدول  
 SS df MS F Sig 2η  یم  مابع متغیر

 
 پیدتتگی اجتری ی

  روهی روت

 258/1 117/1 118/8 952/68 141/1 618/78  یم  مکرار

 118/1 699/1 191/1 633/1 141/1 862/1  یم  مکرار* رو 

    611/8 221/26 765/225 اای

  ی   روهی
 119/1 658/1 211/1 991/6 1 991/6  رو 

    836/34 23 222/811 اای

یب پیب تیب تبک اتای  ت
اتب )نرر  مثب  مرزیبی 
 ماهی  نرر  مافی مرزیبی(و

  روهی روت

 183/1 /111 139/5 528/19 2 156/39  یم  مکرار

 134/1 137/1 546/3 474/13 2 947/26  یم  مکرار* رو 

    811/3 46 783/174 اای

  ی   روهی
 734/2 112/1 734/2 631/63 1 631/63  رو 

    278/23 23 392/535 اای

 
 (و ری انداز زمیت ) مکرارو  یم  9مای ن  ی نتییج جدو       
نظر از  رو  آزمییشی  ر نررا  تبک اتای  نرر  مثب  صرف

 و )تیب پیب تیب اتب( مرزیبی ماهی  نرر  مافی مرزیبی
(183/1=2η15/1و>P(23و2)= 139/5و F و پیدتتگی اجتری ی )
(258/1=2η15/1و>P(23و2) =118/8و Fمضای ) ار ات ب  رنتی ه 

آزمدت و پیگیر  مفیو  آزمدتو پب ی  میینگی  نررا  پیش
 ار وجد   ار ب هرچای  اثر مضیم   ی  مکرار و  رو  نیب  را  مضای

 تبک اتای  مضای ار ات ب

 گیریبحث و نتیجه
 رمینی نتییج ای  پژوهش نشیت  ا  زه  رمیت ایندا       

( P<117/1) مضای اریادچی   ی ث زیهش تیاتیر رایی م
( و P<117/1) یاجتری مضیر ی  زنیشدییو افبایش پیدتتگی 

 هبد  تبک اتای  تیب پیب تیب اتب )نرر  مثب  مرزیبی ماهی  
 مثب ( و تبک اتای  پییدار  P<115/1نرر  مافی مرزیبی( )

(118/1>Pر یدب  ) 
طدر نیشدیی هریت ر مدر   رمیت تیاتیر رایی  ر مضیر ی  ز     

 زه  فته شد مایلضی  آزمییشی زری ماحصراً  ی روش اسب افب میب
ان یم شد  ات و مثالً  ر یک  هه اایر ماهی محقین ایدنب و 

 ادات روش اصلی  رمیت از روش اسب افب میبو  ه [37] هرکیرات
مدات  ه محقین اثر خشی  کیر رفته ات ب  ر  اا  زشدر نیب می

و [59] ییجدای تیاتیر   ر  هبد  ااتال  ا اراب  رمینایندا  
زیر یر  فادت  رمینی از طرین  هاشیر  زر ب مکینیبم اثر ایندا  

ای ی  مرزهیو مصریح مرزهیو ) ایندا   رمینی تیاتیر   ر ایندا  
و مغییر  دا دو چیرچدب  هی م د  نشینه مر یو هینقش یزمضریف 

هیو مثلث ز ایی و ز ت ابتالف تیز   ه همنیمتضی   تیز و فضی 
مقدی  امحی   ی  والدی  و پیشگیر  از ترای  مضیر ی  زیر 

شد ب  ای رای  ماظدمه والدیای وببب( تبب  یزتیز  ایندا   می
هی  ایندا   وظییف مر دط  ه زیر ماظدمه زمینی زه زیرماظدمه

و زیهش مضیر ی  زنیشدیی و [61]  ا طدر زیم  ان یم اد  را  ه
 هی  اتای  میسر اداهد شدب هبد   هبیستی اجتری ی و تبک

محقین  ر   و   رمینی  ر تبک اتای و کر هییرو ر زمیاه اثر      
 اا  زشدر ییف  شد زه نتییج هرسد نبد   ات ب محقین او  

زه متغیر مستق  [ 61] ی ولتشیه مدتا تلیرینی و محرداینیو
 د  زه نتییج آت  مد زدمی  رمینی  ی  فر    روهی آت روات

 رمینی  ر تبک اتای   انش دییت اثر  نشیت  ا  زه ای  ند  روات
زه  ی نتییج محقین حی ر هرسد نبد   ات ب  ر  نداشته ات 

و ان یم شد زه [55] هرکیراتمحقین  وم زه مدتا اصغر  پدر و 
رفتیر   د و نتییج آت  - رمینی شایاتیمتغیر مستق  آت  رو 

ه ای  روش  رمینی م ثیر مثب  و مضای ار   ر تبک نشیت  ا  ز
اتای   انش دییت  ار ب ای  محقین نیب هرسد  ی محقین اصغر  پدر 

و نشیت  ا  زه روش  رمینی ) ر ایا ی [55] هرکیراتو 
 –مداند م ثیر مثبتی  ر  رمینی تیاتیر رایی میادچی ( میایندا  

)نرر  مثب   CPCNتبک اتای   رشیاهیز ر ای  محقین ماهی  و 
 اشته  -و تبک اتای  پییدار  مرزیبی ماهی  نرر  مافی مرزیبی(و

هی  محقیقی  ایرجی  ر مدر  اثر یک روش  رمینی  ر تبکات ب 
اتای  مشیهد  نگر یدب  ی مدجه  ه نتییج محقیقی  محدو  و 

هی  اتای و امکیت اتتابیط و  رمینی  ر تبکنیهرسد  اثر روات
ای  زمیاه  شدار ات و  ای رای و محقیقی   یشتر  ر   یر   رنتی ه

  ر  بای  زمیاهو پیشاهی  می
نتدانس   هبیستی  هرچادهرچای  نتییج  یگر محقینو      

طدر مضای ار افبایش  هدو امی مدانس  زیر مقییس اجتری ی را  ه
طدر مضای ار افبایش  هدب  ر زمیاه پیدتتگی اجتری ی آت را  ه

وش  رمینی  ر  هبیستی اجتری ی محقیقی مشیهد  م ثیر یک ر
مدات نتییج ای  محقین را  ی محقیقی   یگر مقییسه نرد ب نشد و نری

پیدتتگی اجتری ی شیم  مدانییی فر   را  فهم جهیت پیچید و 
 افتد یای چیب  ات  زه  ر جهیت پیرامدت امفیق می رک و پیش

 اد  و و تیزمیتپیدتتگی اجتری ی  ه ا راک اصدصیی  .[31]
 رلکر  جیمضه و میبات  ال ه افرا   ه شایا  جهیت مر دط 

زااد زه فهم شد ب افرا   ی پیدتتگی اجتری ی  یال احسیس میمی
هی زااد  ارندب ا رچه آتمر  از جهینی زه  ر آت زند ی میروش 

هی  را  رتیدت  ه هی زیم  نیس و امی آتآ ی  هستاد زه جهیت آت
ب [31] زادریب   هتر حرز  میهییشیتو  ی  رنیمهاداتتهاهداف و 

هی  ی هی   هبیستی اجتری ی و ارمبیط آت ر زمیاه زیرمقییس
متغیرهی   یگر ای  پژوهشو محقیقی مشیهد  نگر ید  ات ب 
ایاکه   یقیً ای  زیرمقییس چیس  و چه مفیومی  ی چهیر زیر مقییس 

 ب ایاکه چرا ای  زیر  یگر  هبیستی اجتری ی  ار و مبهم ات
مقییس مح  م ثیر مضای ار تیاتیر رایی  رار  رف  و  ر مدر  
چهیر متغیر  یگر اثر خشی مشیهد  نگر ید  ر ا هیم  رار  ار ب  ه 

مدات نفر(و آیی می 13) شیآزمیهی  ر  رو   ل  مضدا  زم آزمد نی
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لبوم  رووهی  آت ا تری  زر ؟ ازای ییفتهی نتییج و مضریم رتت ه
هی و تیز  و تا ش زیرمقییسمحقیقی  مشی ه  ر زمیاه مفهدم

 زادبمی ایطرنشیترا  هی  ی متغیرهی   یگر محقینارمبیط آت
و نیب مضتقدند زه تیاتیر  یملی مر دط  ه [62] لدپب یال ر و 

ویژ   هبیستی اجتری یو  ید ی  فرها   ر ی را  هبیستی و  ه
هیو ارزش متفیومی زه  رای م لفه زاد و احتری   ار ماضکب می
هی  مختلف  اشته  یشادب مثالً اشیر  شد  ات  زه  ر فرها 

و شک  روا ا  هیاحتریالً  دام  فرهاگی هرچدت ها یرهیو ارزش
مداناد  ر  هبیستی افرا  م ثیر  گذارند و و نژا  می[ 63] یاجتری 

هی حتی مرک  ات  تیاتیر و مرزیب  هبیستی  ر  ی  فرها 
هی و  ل  متفیومی  اشته  یشدب  ر ای  مییت متفیو   د  و هربسته

 ادات رفتیرهییی زه اطال ی  مفید   را  هی  یک جیمضهو  هآیی 
حفظ روا ا صحیح هر فر   ی محیا و  یگر ا ضی جیمضه حر  

  یشادمداناد  ر  هبیستی اجتری ی افرا  نقش  اشته زاادو میمی
 -یرز   ر امدر فرهاگیو تییتی و  یر طدر مثی  مشب  ه[64]

 ی مدجه  ه نژا  و  یف   -مشیرز  اجتری ی  ر مد  زی یب
طدر زه نتییج محقین ب هریت[32] ات تییتی متفیو   _اجتری ی

نشیت  ا و رویکر  تیاتیر راییو ماهی مدانس   ر رو  یک زیر 
مقییس  هبیستی اجتری ی اثر خشی  اشته  یشدب  ه نظر محققی  

افرا   1 رمینی  ی ر  ه اثر ذار   ر  هبیستی زلیی  پژوهشو رواتا
 یای واریینب مری  حیل و  ی ر  ه پیش یاینهرا ندار و یی  ر ادش

 سییر زدچکی از  هبیستی زلی اداهد  د ب زیرا  هبیستی زلی 
و [65] یمیلافرا   ی متغیرهی   سییر زیی   ازجرله ا تصی   و 

و  ر ارمبیط [68] فرها و [ 67]  یجاسو و مغذیه [66] یکیبیف
 رمینی  ی ر  ه افبایش  ی   مدجه  یشدب  ای رای  صرف رواتمی

رو  ر افبایش  هبیستی اجتری ی متغیرهی  فدق نخداهد  د ب ازای 
هی   هبیستی زلی  ادات یکی از زیر مقییس یای آت  هو پیش

ع حرییتی و افرا  یک جیمضهو  یید  ه تیاتیر حیزری  و مای 
هی  اجتری ی آت جیمضه رجد  زر ب ارمقیء  هبیستی ترمییه

اجتری ی  ر یک جیمضهو ماهی  ه  رلکر  افرا  ایصی میناد مشیور 
شد  و هریهاگی و مالش ز  تیستم  رمینگر محدو  نریو روات

از  نرییدبهی  زالت زشدر را مایلبه میهی و  رنیمهنهی هی و تیزمیت
 هد زه  هبد  و ارمقیء شداهد حی ر نشیت می"ه هری  رو ات  ز

هی  تییتی  ولترر ات  هبیستی اجتری ی یکی از اولدی 
البته  ی مدجه  ه محقیقی   ب[69]"زشدرهی  پیشرفته شد  ات 

 - رمینیمحدو   ر زمیاه م ثیرپذیر   هبیستی اجتری ی از روات
مد د  مدات  ف ؛ زه می - ر زایر نتییج حیص  از ای  محقین

مر و از آت مهم  رمینی  ر  هبیستی اجتری یاثر خشی روات
تیز  متغیرهی  م ثیر ذار و مت ثر از  هبیستی اجتری یو مد 
 مداند یک حدز  محقیقیمی مایتب را  را  محققیت فراهم نرییدبمی
 

 های تحقیقمحدودیت
 ر محقیقی  نیره آزمییشیو پژوهشگر مدانییی محدو    ر زاتر  

مداند هریناد محقیقی  آزمییشیو ( و نری71)  ار ا محقین شرای

                                                           
1 General Well-being 

ا تبیر  رونی و  یرونی پژوهش را ر یی  نرییدب از  دام  احتریلی 
مدات از م ثیر ذار  مرمبا  ی زیهش ا تبیر  رونی ای  پژوهش می

زمیت  ی ان یم محقین نیم  ر  و آزمدت و رادا هی  هماجرا  پیش
 ر زیهش ا تبیر  یرونی ای  پژوهش نیب از  دام  احتریلی م ثر 

هی و متغیر مستق و مدات  ه زاش متقی    ی  انتخیب آزمد نیمی
هی  نیشی از آزمدتو وازاشهی  نیشی از اجرا  پیشوازاش
هی  ان یم محقینو م ثیر میز ی  اشت  و  یر  ی    د ت روش

یت هی و رفتیر م ریشرایا اجرا  محقینو مشک  مدجیه آزمد نی
رو الزم ات  زه  ر مضریم نتییج محقین را نیم  ر ب ازای  محقین

 حی ر  ی احتییط  ر  شد ب
 پیشنهادات تحقیق

   رمینی  ر تبک هیروش ی مدجه  ه نبد  محقیقی   ر زمیاه م ثیر 
زه محققیت از ای   و   ر  یماتای  و  هبیستی اجتری ی پیشاهی  

   رمینی اد  اتتفی   هیرحط ادات متغیر وا سته  ر متغیر  ه
صدر  فرامحلیلی مدر  نرییادب می  تدات نتییج ای  محقیقی  را  ه

  ررتی  رار  ا ب

 یسپاسگزار

 اناد زه از مس دلی  و محققی  ای  پژوهش  ر اد  الزم می 
  انصیر شهرتتیت فسی زه  ر زمیاه روزشبینهزیرمادات زلیایک 

مینی مایتب ر  ذاشت  محیا  ریو هریهاگی و  ر ااتییرتیناطال 
هرکیر   - ی اشتچشم دوت هیچ  - ی محققی  ای  پژوهش 

 و زری  مشکر را  ارییادباندنرد  
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