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 پارکر ينيوند والدياس پيمق يفارس يبر نسخه يدييل عامل تايتحل
 3يبٔه ػبٔب٘يػ ، 2شٚع ػشٚلذي، ػ1*يثٟٙبص ثٟضاد

 چکيذُ

ٗ اثضاسٞب يؿذٜ وٝ ٞشوذاْ اص ا يػٙدؾ خٛا٘ت ٔختّف خب٘ٛادٜ عشاح يثشا ئتقذد ياثضاسٞب

ػٙدؾ تٕبْ اثقبد  يثشا ياحذوٝ اثضاس ٚدٞٙذ. اص آ٘دبيي يلشاس ٔ يسا ٔٛسد ثشسػ ياثقبد ٔتفبٚت

خب٘ٛادٜ، ثٝ ٔٙؾٛس  يٞبپشػـٙبٔٝ يسٚا٘ؼٙد يٞبيظٌيٚ يٗ سٚ ثشسػيخب٘ٛادٜ ٚخٛد ٘ذاسد، اص ا

 يآٔبس يوٙذ. خبٔقٝيفب ٔيت خب٘ٛادٜ ايثب ٔحٛس يٞبدس پظٚٞؾ يٞب، ٘مؾ ٟٕٔاػتفبدٜ دس پظٚٞؾ

 يشاص ٚ ٕ٘ٛ٘ٝيؿٟش ؿ يدا٘ـٍبٞؾيػْٛ ٚ پ يٞبٝيپب يشػتب٘يآٔٛصاٖ دثٗ پظٚٞؾ، ؿبُٔ دا٘ؾيا

ي اخٛؿٝ يشيٌ( ثٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝپؼش170دختش ٚ 170)يشػتب٘يآٔٛص دثدا٘ؾ 340ٔٛسد ٔغبِقٝ ؿبُٔ

ٛ٘ذ يپشػـٙبٔٝ پ يٗ ٔغبِقٝ، ٘ؼخٝ فبسػيا٘تخبة ؿذ٘ذ. اثضاس ٔٛسد اػتفبدٜ دس ا ياچٙذٔشحّٝ

پشػـٙبٔٝ  ي٘ؼخٝ فبسػ ي٘ؼٙدسٚا يٞبيظٌيٗ پظٚٞؾ ٚي( ثٛدٜ اػت. دس اPBI)ي پبسوشٙيٚاِذ

ح يُ لشاس ٌشفتٝ اػت. ٘تبيٝ ٚ تحّئٛسد تدض يذييُ فبُٔ تبيتحّ يّٝيٚػي پبسوش ثٝٙيٛ٘ذ ٚاِذيپ

ت وشدٜ ٚ پغ اص ا٘دبْ افتجبس ٍٕٞشا، يحٕب يچٟبس فبّٔ ييت ٔحتٛاياص ٚضق يُ فبّٔيحبكُ اص تحّ

  ا٘دبْ  يثشا يٚ افتجبس ٔغّٛث ييبيپب يٙيٛ٘ذ ٚاِذيپ يدٞذ وٝ پشػـٙبٔٝيٞب ٘ـبٖ ٔيثشسػ

ٚ ثٟجٛد سٚاثظ  يدسٔب٘ٞب، خب٘ٛادٜتٛاٖ دس پظٚٞؾيسا داساػت ٚ اص آٖ ٔ يسٚا٘ـٙبخت يٞبپظٚٞؾ

 .خب٘ٛادٜ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد
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 هقذهِ

وٙٙذ. سؿذ آٟ٘ب دس ثبفت خب٘ٛادٜ، ٔحّٝ، خبٔقٝ، وـٛس ٚ خٟبٖ يوٛدوبٖ دس خأل سؿذ ٕ٘

ٗ، دٚػتبٖ، يش ٔٙؼٛثيٗ، خٛاٞشاٖ ٚ ثشادساٖ، ػبيش ٚاِذيٗ ثبفت، آٟ٘ب تحت تأثيشد. دس ايٌيكٛست ٔ

بٖ تٕبْ فٛأُ يش٘ذ، ٞؼتٙذ. دس ٔيٌيوٝ دس تٕبع ثب آ٘بٖ لشاس ٔ يش ثضسٌؼبال٘يبٖ ٚ ػبيٕٞتب

ٞب، اكَٛ اسصؽ ياكّ يدٞٙذٜزاس دس سؿذ وٛدن، ٞٙٛص ٞٓ خب٘ٛادٜ ا٘تمبَاثشٌ يالتلبد -ياختٕبف

،تشخٕٝ فشٚغبٖ، 2001، 1غي)سايذآيؿٕبس ٔي تفىش ٚ فُٕ ثٝٞبٜٛيٞب ٚ ؿٞب، فبدت، آسٔبٖياخالل

 يٞبٜٛيدٞذ ٚ ؿيت وٛدن ؿىُ ٔيثٝ ؿخل يك ٌفتٍٛ ٚ ػشٔـك دٞي(. خب٘ٛادٜ اص عش1387

، ثٝ 1990، 2)وٛچبثؼىبوٙذيدس اٚ اِمب ٔسا ؿٛ٘ذ يُ ٔيوٝ ثٝ فبدت تجذ يايفّٕ يٞبٚ سٚؽ يفىش

 (.1387، تشخٕٝ فشٚغبٖ، 2001يغ، ٘مُ اص سا

ت يخٛاٞٙذ تشثيؿبٖ سا چٍٛ٘ٝ ٔدا٘ٙذ وٝ فشص٘ذاٖئ يحبب تّٛي يٗ لغقبٚاِذ يٕٞٝ يجبتمش

سؿذ فشص٘ذؿبٖ ٔٙبػت  ياثش يسفتبس يٚ اٍِٛٞب ياخالل يٞبدا٘ٙذ وذاْ دا٘ؾ، اسصؽئ يقٙيوٙٙذ، 

      اػتفبدٜ  ئختّف يٞبخٛد اص سٚؽ يٞبذٖ ثٝ آسٔبٖيسػ يٗ ثٝ ٍٞٙبْ تالؽ ثشاياػت. ٚاِذ

 (. 1385، ييبػبي، تشخٕٝ 3)ٔبػٗي ٔمبكذ ٔختّف ػٛدٔٙذ اػتٔختّف ثشا يٞبشا سٚؽيوٙٙذ، صئ

ٙذ وٝ ؿٛٞشاٖ دس ويؾ تقذاد ص٘بٖ ٔتأُٞ ؿبغُ دس خبسج اص خب٘ٝ، فذاِت حىٓ ٔيثب افضا

، 5ٚ ثالوِٛذس 4ٙؼٖٛياتىيش٘ذ)فٟذٜ ٌ ي سا ثشـتشيت ثيخب٘ٝ ٚ ٔشالجت اص وٛدن ٔؼئِٛ يوبسٞب

٘ٝ تٟٙب فبدال٘ٝ اػت، ثّىٝ  (. ٔـبسوت پذسا1387ٖخٕٝ فشٚغبٖ، ، تش2001غ، ي؛ ثٝ ٘مُ اص سا1993

صٖ ٚ  يوٙٙذ، ساثغٝيت ٔيلجَٛ ٔؼئِٛ كٛست ٔـتشنثٝٞش دٚ ٚاِذ  يض داسد. ٚلتي٘ يٍشيذ ديفٛا

   يت ساثغٝيفيض اص ثٟجٛد ويٚ فشص٘ذاٖ ٘ يبثذيؾ ٔيؿٛد، ػالٔت ٚ سفبٜ صٖ افضايؿٛٞش ثٟتش ٔ

ثش سؿذ فشص٘ذاٖ خٛد ثٍزاس٘ذ وٝ فقبال٘ٝ دس يش تٛا٘ٙذ تأثئ يٚلتؿٛ٘ذ. ٔشداٖ يوٛدن ٔٙتفـ ٔ-ٚاِذ

غ، ي؛ ثٝ ٘مُ اص سا1998 ،7ٗيٚ س 6ذي)ٔه ثشايٓ پشٚسؽ وٛدن ؿشوت وٙٙذٔؼتم يٞبتيفقبِ

 (.1387، تشخٕٝ فشٚغبٖ، 2001

اص ٔـىالت  يبسيوٙذ وٝ ٔٙـأ ثؼيٗ أىبٖ سا فشاٞٓ ٔيسفتبس دس ثؼتش خب٘ٛادٜ، ا يبثياسص

 يشد. تٙٛؿ ٚ پشداصؽ اثضاسٞبيلشاس ٌ يخب٘ٛادٜ، وـف ٚ ٔٛسد ثشسػ يدبد ؿذٜ دس فضبيا يسفتبس

                                                 
1- Rice 

2- Kochabska 

3- Mussen 

4- Atkinson 

5- Blackwelder 

6- Mc Bride 

7- Rane 
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  ؿَٕٛبع خٟبٖيه ٔميثٝ  يدػتشػ يثشا ئب٘قآٟ٘ب،  يٍ٘شيػٙدؾ خب٘ٛادٜ دس خٟبٖ ٚ خضئ

 ثبؿذ.ئ

 ئتقذد ئفٟٛٔ يٞبچٛةسٚ ػٙدؾ خب٘ٛادٜ ٚخٛد داسد: اَٚ چب يبثيدٚ ٔـىُ فٕذٜ دس اسص

ي وبسوشد خب٘ٛادٜ شيٌا٘ذاصٜ يوٝ ثشا ييؿٛد، دْٚ تفبٚت اثضاسٞب يف خب٘ٛادٜ اسائٝ ٔيتٛك يوٝ ثشا

ٚ  1تٙشي)وي آٖ ٚخٛد ٘ذاسد بثياسص يٛسد تٛافك ٍٕٞبٖ ثبؿذ، ثشاوٝ ٔ ياثضاس ٚاحذ يقٙيسٚد. يوبس ٔثٝ

 (.1385، يٚ ّٔه خؼشٚ ي؛ ثٝ ٘مُ اص صادٜ ٔحٕذ1996ٕٞىبساٖ، 

   وٖٙٛ ، أب تبٚخٛد ٘ذاسد وٝ ٕٞٝ اثقبد خب٘ٛادٜ سا پٛؿؾ دٞذ ياٌشچٝ اثضاس ٚاحذ

ٌشفتٝ اػت وٝ ٞش وذاْ ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس  يػٙدؾ خب٘ٛادٜ عشاح يثشا ئتقذد يٞبپشػـٙبٔٝ

اػت وٝ ثش اػبع  يا، پشػـٙبٔٝيٙيٛ٘ذ ٚاِذيبع پيا٘ذ. ٔماص خب٘ٛادٜ تٛخٝ وشدٜ ييٞبٝ خٙجٝث

يٗ ثب فشص٘ذاٖ      ٚاِذ يتقبّٔ يش٘ذ ٚ دس ٚالـ اٍِٛٞبيٌيلشاس ٔ يبثيٗ ٔٛسد اسصيٌضاسؽ افشاد، ٚاِذ

 ئغّٛة ثشا يابع سا پشػـٙبٔٝيٗ ٔميتٛاٖ ايُ ٔيؿٛد. ثٝ چٙذ دِئـخق ٔ يفٛأّ يّٝيٚػثٝ

)وٝ دس ي ٔختّفٞبٞب ٚ وـٛسدس فشًٞٙ يبدئقتجش ص يٞبٙىٝ پظٚٞؾيٞب دا٘ؼت. اَٚ اپظٚٞؾ

ٚ ...  يضٚفش٘ي، اػىي، اضغشاثيبع سا ثب اختالالت افؼشدٌيٗ ٔميؿٛد( استجبط ا يادأٝ ثٝ آٟ٘ب اؿبسٜ ٔ

ٗ پشػـٙبٔٝ يا٘ذ. ِزا اػتفبدٜ اص اذ وشدٜيتبئ يٚ اختٕبف ييٚ ص٘بؿٛ يٗ ٔـىالت خب٘ٛادٌيٚ ٕٞچٙ

ثٝ ثبس خٛاٞذ آٚسد.  يح لبثُ تٛخٟيٕبت ٔٙبػت دس خٟت سفـ آٟ٘ب، ٘تبيدس خبٔقٝ ٔب ٚ اتخبر تلٕ

فشْ  يػٛاَ ثشا 25)يٗ پشػـٙبٔٝا يٞبٗ اػت وٝ تقذاد ػٛاَيٗ پشػـٙبٔٝ ايٍش ا٘تخبة ايُ ديدِ

وبسوشد خب٘ٛادٜ  يٞب ٔب٘ٙذ پشػـٙبٔٝش پشػـٙبٔٝيبفشْ پذس( ٘ؼجت ثٝ ػ يػٛاَ ثشا 25ٔبدس ٚ 

(FAD )ّٔه  ي؛ ثٝ ٘مُ اص صادٜ ٔحٕذ1983ٚ ٕٞىبساٖ،  2ٗي)اپـتبيػٛاِ 60 يه پشػـٙبٔٝي ٚ

؛ ثٝ ٘مُ اص 1985)ثش٘بسد ثّْٛ، ياٝيٌٛ 75بع يه ٔميفّٕىشد  ي(، پشػـٙب1385ٝٔ، يخؼشٚ

؛ ثٝ ٘مُ اص 1358بٖ، ي)٘مبؿيػٛاِ 97 يأٝظ خب٘ٛادٜ، پشػـٙبئح ي( ٚ پشػـٙب1388ٝٔ، يوشٔ

ثب  يمبت سٚا٘ـٙبػياص تحم يبسيوٝ ثؼ يظ فقّي( وٕتش اػت. دس ؿشا1383ٚ ٕٞىبساٖ؛  يٌٛدسص

ثٝ  يبثيٗ دػتيچٙٗ سٚؽ ٚ ٞٓياص اؿجبؿ ا يشيخٌّٛ يؿٛد، ثشايٞب ا٘دبْ ٔاػتفبدٜ اص پشػـٙبٔٝ

ٗ يٚ دس ف ي داؿتٜٝ ؿٛد وٝ تقذاد ػٛاالت وٕتشاػتفبد يبػياعالفبت لبثُ افتٕبد، ثٟتش اػت اص ٔم

ٞب سا داساػت. اص يظٌيٗ ٚيا يٙيٛ٘ذ ٚاِذيبع پيثشخٛسداس ثبؿذ وٝ ٔم يخٛث ييت ٔحتٛايفيحبَ اص و

اص آٟ٘ب اؿبسٜ ؿذ،  ييٞبخب٘ٛادٜ وٝ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ يٙٝيثب صٔ يٞباص پشػـٙبٔٝ يبسيٍش ثؼيعشف د

كٛست بدٜ ثٝٔٛسد اػتف يٞببعي. اص آ٘دب وٝ اوثش ٔمؿٛديثضسٌؼبالٖ سا ؿبُٔ ٔ يػٙ ئحذٚدٜ

ف خبعشات ٚخٛد داسد أب يأىبٖ تحش ي ٞؼتٙذ، ثب ثبالتش سفتٗ ػٗ افشاد،ٍ٘ش ٚ خٛدٌضاسؿٌزؿتٝ

                                                 
1- Keitner 

2- Epstein 



   ي فارسي مقياس پيوند والديني پارکرتحليل عامل تاييدي بر نسخه                                              

ٞب ي٘ذاؿتٝ ٚ حذالُ ػٗ دس آصٔٛد٘ يخبك يػٙ ياػت وٝ ٔحذٚدٜ يبػئم يٙيٛ٘ذ ٚاِذيبع پئم

 ؿٛد، اعالفبت لبثُ يف ٘ٛخٛا٘بٖ ا٘دبْ ٔيبٔٝ دس عٗ پشػـٙيا يٗ سٚ ٚلتيػبَ اػت. اص ا 16

ٗ يا يٙيٛ٘ذ ٚاِذيبع پيت داؿتٗ ٔميٍش اسخحيُ ديذ. دِيآيدػت ٔي ثٝف وٕتشيثب تحش يتشلجَٛ

ٗ سٚ لبثُ ي٘ذاؿتٝ ٚ اص ا ييپذس ٚ ٔبدس فشْ ٔدضا يبثياسص يٞب ثشااص پشػـٙبٔٝ يبسياػت وٝ ثؼ

 ياعٛس خذاٌب٘ٝب ٔبدس، ثٝيت پذس يثب ٔحٛس ييٞبدس پظٚٞؾ تٛاٖيٗ فّت ٕ٘يؼتٙذ. ثٝ ٕٞيه ٘يتفى

 25فشْ ٔبدس ٚ  يػٛاَ ثشا 25)كٛست دٚ فشْ ٔدضاي ثٝٙيٛ٘ذ ٚاِذيبع پياص آٟ٘ب اػتفبدٜ وشد. أب ٔم

 ٞب اػتفبدٜ وشد.عٛس خذاٌب٘ٝ دس پظٚٞؾتٛاٖ اص آٖ ثٝيؿذٜ وٝ ٔ يفشْ پذس( عشاح يػٛاَ ثشا

، 1)ثشنيبص داس٘ذ٘ يفشدي ٔٙحلش ثٝپشٚسي ٔتفبٚت، ثٝ فشص٘ذٞبوٛدوبٖ ثٝ خبعش ػشؿت

 يسٚا٘ـٙبػ يبس ٟٔٓ دس حٛصٜياص تحٛالت ثؼ يىي(. ثذٖٚ ؿه 1385، يذ ٔحٕذي؛ تشخٕٝ ػ2001

ٝ وٛدن ثب ٔشالت خٛد ياِٚ يدب٘يت ٘مؾ تدبسة ٞياػت وٝ إٞ 3يثبِج 2يدِجؼتٍ يٝئقبكش، ٘ؾش

 يبصٞبياص ٘ يىي ي، دِجؼتٍيػبصد. اص ٘ؾش ثبِجيتٝ ٔفشد ثشخؼ يٚ ؿٙبخت يدب٘يسا دس سؿذ ٞ

ي ٚ ، ثٝ ٘مُ اص سٔضب1969٘-1982)يثبِج يٝي(. ٔغبثك ٘ؾش1382ي،)لشثب٘ٞب اػتٗ ا٘ؼبٖيبديثٙ

ؿٛد. ئتِٛذ ٔ يؼتٓ سفتبس دِجؼتٍيٙبْ ػي ثؼتيص-يؼتٓ سٚا٘يه ػي(، ا٘ؼبٖ ثب 1386ٕٞىبساٖ،

ب ي يثب افشاد ٟٔٓ ص٘ذٌ يٚ ٕٞدٛاس يسا ثٝ حفؼ ٕٞجؼتٍداؿتٝ ٚ فشد  يؼتٓ، اسصؽ ا٘غجبليٗ ػيا

ه آٟ٘ب ثٕب٘ذ تب ؿب٘غ يض ٘ضديآٔذيتٟذ يٞبتيتٛا٘ذ دس ٔٛلقيوٝ وٛدن ٔ يوؼب٘-يش دِجؼتٍيتلبٚ

ثٝ  يبثيؼتٓ دس وٛدن، دػتيٗ ػيدٞذ. ٞذف ايػٛق ٔ -بثذيؾ يٚ ثمب افضا يبفتٍيػبصؽ ياٚ ثشا

ش يثب تلٛ يٕيه ٚ كٕيب ادسان ؿذٜ اص تقبُٔ ٘ضدي يٚالق يؿذٌتيٚ حٕب يٕٙيه احؼبع اي

؛ ثٝ ٘مُ اص 2005ٚ ؿبٚس، 7ٙؼشيىِٛي؛ 6،1994ٔٚؿبٚس 5؛ ٞبص4،1989ٖٙؼٛسثي)آي اػتدِجؼتٍ

 (.1386ي ٚ ٕٞىبساٖ،سٔضب٘

(، وٛدوبٖ دس 1385ي،ذ ٔحٕذي؛ تشخٕٝ ػ2001، ثٝ ٘مُ اص ثشن،1980ي)ثبِج يذٜيثٝ فم

وٙٙذ يوٙٙذٜ ثشلشاس ٔثب ٔشالجت يثب ثجبت يٛ٘ذ فبعفيس ٔشحّٝ، پبت خٛد دس عَٛ چٟبيتدشث يدٝي٘ت

ب ي، اٍِٛ يش رٞٙيٗ تلٛيٍبٜ أٗ، اػتفبدٜ وٙٙذ. ايه پبيفٙٛاٖ تٛا٘ٙذ اص آٖ ثٝيٗ ٔيبة ٚاِذيوٝ دس غ

                                                 
1- Berk 

2- Attachment 

3- Bowlby 

4- Ainsworth 

5- Hazan 

6- Shaver 

7- Mikulincer 



 85 (91-39)صص1330ضطن/زهستاىضٌاختي/سال دٍم/ضوارُ ّاي رٍاىّا ٍ هذلرٍش

ؿٛد ئ ي(تب دٚساٖ ثضسٌؼبِ يٚ ٘ٛخٛا٘ ياص وٛدو)ٙذٜيدس آ يٕيسٚاثظ كٕ يٝيوّ يثشا ييسإٞٙب

 (. 1385، يذ ٔحٕذي؛ تشخٕٝ ػ2001؛ ثٝ ٘مُ اص ثشن، 1992، 1)ثشتشٖٚ

فبُٔ ٟٔٓ دس سؿذ  4( 2006، 3ٚ وٛوٛوش 2ي؛ ثٝ ٘مُ اص وبپؼ1969، 1973)ياص ٘ؾش ثبِج

 ٝ ٚخٛد داسد: يوٛدن ٚ ٔشالت اِٚ يدس ساثغٝ يدِجؼتٍ

دس  ءبيؿٝ ايٍش ٚ پبيؼٝ ثب اؿىبَ ٚ كٛس دياص كٛس دس ٔمب يبفتٝ ثٝ ثشخيض ي( ٍ٘بٜ خبف ٚ تٕب1

 .خٛسدٖحبَ حشوت ٚ تىبٖ

 .جٝيآؿٙب اص غش يٞببفٝيدادٖ لقي( تـخ2

 .جٝيه ؿذٖ ثٝ آؿٙب ٚ دٚس ؿذٖ اص غشيؾ ثٝ ٘ضدي( ٌشا3

ٌشد٘ذ ٚ ئ يسفتبس يٞبح ٔٛخت تىشاس فشوب٘غياص ٘تب يثشخ يقٙيح، ي( پؼخٛسا٘ذ ثٝ ٘تب4

 دٞذ.يٍش آٖ سا وبٞؾ ٔيد يثشخ

 يٞبٝ ثشاػبع ػجهياِٚ يٞبي( دس ثشسػ1978)ٛسث ٚ ٕٞىبساٖيٙؼ، ايثبِج يٝيثشاػبع ٘ؾش

-ياضغشاث -ٕٗي٘با يٚ دِجؼتٍ ياختٙبث -ٕٗي٘با يٕٗ، دِجؼتٍيا يدِجؼتٍ يػٝ اٍِٛي، دِجؼتٍ

 ؿذ. ييدٚػٌٛشا ؿٙبػب

 يدِجؼتٍ يٝي٘ؾش ي( ثب ثشسػ1386ثٝ ٘مُ اص ػپبٜ ٔٙلٛس ٚ ٕٞىبساٖ،؛ 1988)يٛس ٚ ٞبصاٖؿ

ٚ  يدب٘ي، ٞيوٛدن اص ِحبػ اثقبد ؿٙبخت-ٔبدس يدِجؼتٍ يٞبد٘ذ وٝ ػجه٘ـبٖ دا يدس ثضسٌؼبِ

ثٝ حؼبة  ياص دِجؼتٍ يأشحّٝ يتٛاٖ ثٝ ٔٙضِٝئي سا شد ٚ فـك ثضسٌؼبِيٌيؿىُ ٔ يسفتبس

ٍشاٖ افتٕبد يوٙٙذ، لبدس٘ذ ثٝ دئ يىيت ٚ ٘ضديٕيٍشاٖ احؼبع كٕيٕٗ ثب ديآٚسد. ثضسٌؼبالٖ ا

 يٞبدبٖيٚ ثب اسصؽ ثذا٘ٙذ، ثبِقىغ، ثضسٌؼبَ دٚػٌٛشا، سفتبسٞب ٚ ٞ يتٙداؿوٙٙذ ٚ خٛد سا دٚػت

ؾ اص حذ ثٝ اٚ ٚاثؼتٝ اػت، اغّت ٍ٘شاٖ اػت وٝ يداسد ٚ ث ي٘ؼجت ثٝ ٔٛضٛؿ دِجؼتٍ يشئتغ

ٍشاٖ تقٟذ ي، ٘ؼجت ثٝ ديخٛسد. ثضسٌؼبَ اختٙبثيٍشاٖ دس فـك ؿىؼت ٔيؾ اص ديتشن ؿٛد ٚ ث

  ٍشاٖ خٛة يأب خٛد سا دس ثشاثش د ؛دا٘ذيافتٕبد ٔلبثُشيبٖ سا غيفوٙذ ٚ اعشاياحؼبع ٔ يوٕتش

 (.1386؛ ثٝ ٘مُ اص ػپبٜ ٔٙلٛس ٚ ٕٞىبساٖ، 1990، 5ذيٚ س 4ٙضي)وبِپٙذاسدئ

بفت يدس ياص ٕٞبٖ صٔبٖ تِٛذ آٔبدٜ يٗ اػت وٝ ثـشدٞٙذٜ افبت ٘ـبٖيٗ تٛكيدس ٚالـ ا

ض ي٘ يٚ ٘ٛخٛا٘ يبت دس وٛدويبفت تدشثيٗ دسيٚ ا ػتيٗ خٛد اظ ٚ ثبالخق اص ٚاِذيبت اص ٔحيتدشث

ٗ سٚاثظ يٕٞ يالش دس الثٝيخجشاٖ ٘بپز يٞبت ٚ ؿىؼتئٛفم يٞبٙٝيصٔوٝ بثذ. چٝ ثؼب ييادأٝ ٔ

                                                 
1- Bretherton 

2- Kapci  

3- Kucuker 

4- Collins 

5- Reed 
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ٚ استجبط ثب  يٚ ٘ٛخٛا٘ يوٙذ وٝ دٚساٖ وٛدويدبة ٔيخٛسد. پغ ضشٚست ايٗ ٚ وٛدن سلٓ ٔيٚاِذ

ٗ اص يسفتبس ٚاِذ يبثياسص يثش ٘حٜٛ يـتشيلشاس ٌشفتٝ ٚ تٕشوض ث يبثيتش ٔٛسد اسصيعٛس خضئيٗ، ثٝٚاِذ

 شد.يكٛست ٌ ي فشص٘ذاٖػٛ

PBI)ي پبسوشٙيٛ٘ذ ٚاِذيپ يپشػـٙبٔٝ
ٝ يٞبػت وٝ ثشاػبع ٘ؾشٗ پشػـٙبٔٝياص اِٚ يىي(، 1

 يٌضاسؿخٛد يه پشػـٙبٔٝيفٙٛاٖ يؾ ثٝػبَ پ 32ٗ پشػـٙبٔٝ، يؿىُ ٌشفتٝ اػت. ا يدِجؼتٍ

ثشداؿت ٘ٛخٛاٖ اص وٙتشَ ٚ  يٙيٛ٘ذ ٚاِذيپ يشئٌٛسد پظٚٞؾ لشاس ٌشفت. اثضاس ا٘ذاصٜٚ  يعشاح

 (. 1979ٚ ٕٞىبساٖ، 2)پبسوشوٙذئ يشيٌٗ سا ا٘ذاصٜيتٛخٝ ٚاِذ

 يٓ ٚ داسايٕٞذَ، ٌشْ، فٟ يٗ افشاديآٖ اػت وٝ ٚاِذ يثٝ ٔقٙ 3بع تٛخٝيٕ٘شٜ ثبال دس ٔم

وٙٙذ ٚ اٚ سا يس وٙبس ٘ٛخٛاٖ حضٛس داس٘ذ، ثب اٚ ٌفتٍٛ ٔدٚػتب٘ٝ ٞؼتٙذ. آٟ٘ب ٔقٕٛالً د يثشخٛسد

ػشد ٚ عشد  يٗ افشاديدٞذ وٝ ٚاِذيبع ٘ـبٖ ٔيٗ ٔميٗ دس ايٍش ٕ٘شٜ پبييد يفٟٕٙذ. اص ػٛئ

بع ئم يه ا٘تٟبيثٝ فشص٘ذؿبٖ داؿتٝ ثبؿٙذ. دس  يثذٖٚ آ٘ىٝ ٔٙـب اثش ثبؿٙذ ٚ تٛخٝ وبف ،ا٘ذوٙٙذٜ

ض يٚ ٘ ئب٘ذٌٚ وٛدن ي، فبُٔ ٚاثؼتٍيافشاعي وٙٙذٜتيش حٕبي٘ؾ يٗ ثب فجبساتي، ٚاِذ4وٙتشَ

     يٗ ثٝ فشص٘ذ خٛدٔختبسيف، ٚاِذيٍش عيد يدس ا٘تٟبؿٛ٘ذ. يف ٔيوٙٙذٜ تٛكٔتدبٚص ٚ وٙتشَ

ذ. يآيؿٕبس ٔيٗ فٕذٜ ثٝآفشي اص فٛأُ خغشىياػت،  يوٙتشَ افشاع يدٞٙذ. ٕ٘شٜ ثبال وٝ ثٝ ٔقٙئ

ٗ ثبؿذ يٚاِذ يتفبٚتيث يٗ ٕٔىٗ اػت ٘ـب٘ٝيبس پبييدٞٙذ وٝ ٕ٘شٜ ثؼي٘ـبٖ ٔٞب بفتٝياص  يثشخ

 (.1387، تشخٕٝ فشٚغبٖ،2001غ،ي؛ ثٝ ٘مُ اص سا1990)پبسوش، 

ح يٙٝ كٛست ٌشفتٝ اػت ٚ ٘تبيٗ صٔيدس ا يمبت ٔتقذديٗ پشػـٙبٔٝ، تحمياص صٔبٖ ػبخت ا

تٛػظ پبسوش ٚ ٕٞىبساٖ  يه ثشسػي. دس اػتٌضاسؽ ؿذٜ  6ييبيٚ پب 5اص ِحبػ افتجبس يلبثُ لجِٛ

پبسوش ٌضاسؽ  يٙيٛ٘ذ ٚاِذياثضاس پ يثشا ئٙبػج ييبيب، افتجبس ٚ پبياػتشاِ يذ٘ي( دس ؿٟش ػ1979)

ٕبساٖ يٗ ثيدس ث يػبختبس فبّٔ يثشسػ ثب دس پظٚٞـي(، 1987)ٚ ٕٞىبساٖ 7ٗيوبصاسؿذٜ اػت. 

 ا٘ذ. دس ٗ ٌضاسؽ وشدٜيـيمبت پيحمثخؾ ٚ ٕٞؼٛ ثب تتيح سا سضبي، ٘تبيضٚفش٘ياػى ييػشپب

ت يدس خٕق يت سٚا٘ؼٙديوفب ي( تحت فٙٛاٖ ثشسػ1986ٚ ٕٞىبساٖ) 8ٙذَياص آس يٍشيد ئغبِقٝ

ٗ يش ٚ خٛاٖ دس ايٗ افشاد پيٌضاسؽ ؿذٜ ٚ ٞشٌٛ٘ٝ اثش ػٗ سا دس ث يضيآٔتيح ٔٛفمي، ٘تبيػٛئذ

                                                 
1- Parental Bonding Instrument 

2- Parker  

3- Care 

4- Control 

5- Validity 

6- Reliability 

7- Kazarian 

8- Arrindel 
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 يػبختبس فبّٔ يب( دس ثشسػيتشاِ)اػي دس وب٘جشافٕٛٔ يه ٘ؾش ػٙديپشػـٙبٔٝ سا سد وشد٘ذ. دس 

مبت ٌضاسؽ ؿذٜ، ثبالتش ٚ يش تحميّٝ ػبيٚػٝوٖٙٛ ثي وٝ تبدي٘تب يدػت آٔذٜ سا اص تٕبٔٝح ثي٘تب

 ي٘ؼخٝ يت سٚا٘ؼٙديوفب ي(. دس ثشسػ1989ٚ ٕٞىبساٖ، 1ٖٙٛي)ٔىتش ٌضاسؽ وشد٘ذلبثُ لجَٛ

ي بثياسص يلبثُ لجِٛ ييبيافتجبس ٚ پبٗ پشػـٙبٔٝ سا ثب يا يت ّٞٙذيآٖ دس خٕق يؼٝيٚ ٔمب يؼياٍّ٘

 سا ٔـبثٝ  ي، ػبختبس فبّٔي٘ؼخٝ طاپٙ يبثيافتجبس ي(. دس ثشسػ1989يٙذَ ٚ ٕٞىبساٖ،)آسوشد٘ذ

ٚ  2تبٔٛساي)وا٘ذوشدٜ يبثيآٖ سا دس حذ ٔغّٛة اسص ييبيٚ پب يي ٌضاسؽ وشدٜبياػتشاِ يٞبٕ٘ٛ٘ٝ

 ياص ػٛ يلبثُ لجِٛيي بيافتجبس ٚ پب وٝ دس پبوؼتبٖ ا٘دبْ ؿذ، يمي(. دس تحم3،1993يػٛصٚو

        يٍشي(. دس پظٚٞؾ د2005ٚ ٕٞىبساٖ، 4شي)وٛٚاديك ٌضاسؽ ؿذٜ اػتٗ تحميپظٚٞـٍشاٖ ا

ٗ پشػـٙبٔٝ دس وـٛس ي( ا91/0تب  70/0)دأٙٝ ييبي(، افتجبس ٚ پب2006)ي ٚ وٛوٛوشوبپؼ يّٝيٚػٝث

ا٘دبْ ٌشفتٝ وٝ  يٙيچ يدس خبٔقٝ يٍشيد يا٘ذ. ٔغبِقٝٝ سا دس ػغح ٔغّٛة ٌضاسؽ وشدٜيتشو

سا  يچٟبس فبّٔ ييت ٔحتٛايه ٚضقيوشدٜ ٚ  يبثيٗ پشػـٙبٔٝ سا خٛة اسصئحممبٖ آٖ، افتجبس ا

دػت آٔذٜ اص يح ثٝ(. عجك ٘تب2011ٚ ٕٞىبساٖ،  5بًٍ٘ٛ٘ي)خا٘ذـٟٙبد ٚ آٖ سا ٔغّٛة دا٘ؼتٝيپ

 ييت ٔحتٛايه ٚضقيح اص يشاٖ، ٘تبيا ٗ پشػـٙبٔٝ دسيا ياكّ يٞبي ِٔٛفٜٝٛيُ فبُٔ ثٝ ؿيتحّ

ي ٗ پشػـٙبٔٝ دس حذ ٔغّٛثي( ا85/0تب  72/0)دأٙٝ ييبيت وشدٜ ٚ افتجبس ٚ پبيحٕب يچٟبس فبّٔ

 (.1390ي،)ثٟضادٌضاسؽ ؿذٜ اػت

مبت يثّىٝ عجك تحم ،وبسآٔذ اػت يفشص٘ذ -ٗ اثضاس ٘ٝ تٟٙب دس ػٙدؾ سٚاثظ ٚاِذياػبػبً ا

دس  يسٚا٘ يٞبٚ استجبط آٖ ثب اختالَ يفشص٘ذ -ق سٚاثظ ٚاِذيدس تـخ يا٘دبْ ؿذٜ، ػٟٓ ٟٕٔ

 يسٚا٘ يٞببد آٟ٘ب ثب اختالَيٗ ٚ وٙتشَ صيٗ ٚاِذعٛس ٔثبَ تٛخٝ پبييي داسد. ثٝىيٙئغبِقبت وّ

ائب٘ٙذ افؼشدٌ ئختّف شيّي)ٚيبضٚفش٘ي(، اػى1998ٚ ٕٞىبساٖ، 6)اٞبس (، 2002ٚ ٕٞىبساٖ، 7ٍٙ

 11ٗي؛ فشد٘ؼت10،2004ٚ  آساتٛ 9ِٛتي)ٚي دس ٘ٛخٛا٘بٖ(، خٛدوـ2004ٚ ٕٞىبساٖ، 8)چبٔجشصاضغشاة

                                                 
1- Mackinnon 

2- Kitamura 

3- Suzuki 

4- Qadir 

5- Jianghong 

6- Uehara 

7- Willinger 

8- Chambers 

9- Violato 

10- Arato 
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 يٗ تٛخٝ ٔبدس ٚ آِىؼيٗ ثي... ٌضاسؽ ؿذٜ اػت. ٕٞچٙ ( 2011ٚٚ ٕٞىبساٖ، 1ٗيفشد٘ؼت

 ٌضاسؽ ؿذٜ اػت. ي( استجبط ل2011ٛٚ ٕٞىبساٖ، 2تٛسثشيي)ٕيتب

ٚ ػٝ دٚ  يكٛست ٌشفتٝ ٚ ػبختبسٞب يٗ اثضاس دس خٛأـ غشثيا يّٝيٚػٝمبت ثيٗ تحميـتشيث

ثب  يدٝ دس خٛأـ ؿشليٗ ٘تياػت ٚ ٕٞ ثشخٛسداس ثٛدٜ يسا ٌضاسؽ وشدٜ ٚ اص افتجبس ٔٙبػج يفبّٔ

ذٜ ؿذٜ اػت. ٞذف اص پظٚٞؾ حبضش يض دي٘ يٚ افتجبس لبثُ لجِٛ يدٚ، ػٝ ٚ چٟبس فبّٔ يػبختبسٞب

افتجبس ٚ  اص يضؿٛد ٘ ئحؼٛة ٔ يؿشل يه خبٔقٝيوٝ  ي ٔبيٗ اثضاس دس خبٔقٝب ايٗ اػت وٝ آيا

ت سٚص افضٖٚ خب٘ٛادٜ، چٝ ثؼب ٚخٛد يٚ إٞ يظ فقّيثشخٛسداس خٛاٞذ ثٛد؟ دس ؿشا ئٙبػج ييبيپب

 يثٝ ثٟجٛد سٚاثظ خب٘ٛادٌ يـتشي، وٕه ثيفشٍٞٙ يٞبياص ٚاثؼتٍ يؿَٕٛ ٚ فبسه اثضاس خٟبٖي

 .ذيٕ٘ب

 رٍش

 اػت. ياص ٘ٛؿ اثضاسػبص يفيٗ پظٚٞؾ تٛكيك دس ايسٚؽ تحم

 گيريٍ رٍش ًوًَِ جاهعِ، ًوًَِ

     ػْٛ ٚ  يٞبٝيپب يشػتب٘يآٔٛصاٖ دثي دا٘ؾٝيٗ پظٚٞؾ، ؿبُٔ وّيا يآٔبس يخبٔقٝ

ه ٞفتٝ ي يدٚ ٔشحّٝ ٚ ثٝ فبكّٝ يبص عياعالفبت ٔٛسد ٘ يشاص ثٛد. ٌشدآٚسيؿٟش ؿ يدا٘ـٍبٞؾيپ

 ياؿٝخٛ يشيٌدختش( ثٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ 170پؼش ٚ  170)٘فش 340ياكّ يكٛست ٌشفت. دس ثشسػ

چٟبسٌب٘ٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ  يبٖ ٘ٛاحيٗ كٛست وٝ اص ٔيثٝ ا .ا٘تخبة ؿذ٘ذ يأشحّٝي چٙذتلبدف

ٞب ػٝ ٔذسػٝ دختشا٘ٝ ٚ ػٝ ٔذسػٝ پؼشا٘ٝ ا٘تخبة ٚ شػتبٖيبٖ دثيٝ اص ٔيشاص ٚ ػپغ دس ٞش ٘بحيؿ

فشاد فٙٛاٖ اي ا٘تخبة ؿذ ٚ ثٝدا٘ـٍبٞيؾػْٛ ٚ پ يٞبيٝه والع اص پبيػپغ اص ٞش ٔذسػٝ 

 يك لشاس ٌشفتٙذ.دٞٙذٜ ٌشٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد تحمُيتـى

 ابسار سٌجص

 ي( ثٛدٜ ٚ ع1979)ي پبسوشٙيٛ٘ذ ٚاِذيپ يٗ پظٚٞؾ پشػـٙبٔٝياثضاس ٔٛسد اػتفبدٜ دس ا

 يٙيٛ٘ذ ٚاِذئٛسد ٔغبِقٝ لشاس ٌشفت. دس اثتذا اثضاس پ ي٘ؼخٝ فبسػ يسٚا٘ؼٙد يٞبيظٌيٚ ئشاحّ

ثٝ  ياص فبسػ يؼيه ٔتخلق صثبٖ اٍّ٘يتشخٕٝ ؿذ. ػپغ، تٛػظ  يثٝ فبسػ يپبسوش اص ٔتٗ اكّ

ٗ يا يٙبٖ حبكُ ؿٛد. ثقذ اص عيٞب اعٕٝيبٖ ٌٛيث ي٘حٜٛ يثشٌشدا٘ذٜ ؿذ تب اص دسػت يؼياٍّ٘

 ٞب لشاس ٌشفت.يبس آصٔٛد٘يٞب دس اختٔشاحُ پشػـٙبٔٝ

     ٗ سا يخٝ ٚاِذ( ثشداؿت ٘ٛخٛاٖ اص وٙتشَ ٚ تPBIٛ)يٙيٛ٘ذ ٚاِذيپ يشيٌاثضاس ا٘ذاصٜ 

خٛد سا اص  يػبٍِ 16خٛاٞذ وٝ ثشداؿت حذاوثش تب يبٖ ٔيٗ اثضاس اص پبػخٍٛيوٙذ. ائ يشيٌا٘ذاصٜ

                                                 
1- Freudenstein 

2- Thorberg 
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ضاٖ يتٛا٘ذ ٔيؿٛد وٝ ٘ٛخٛاٖ ٔيُ ٔيفجبست تـى 25ٙـبٖ ٌضاسؽ وٙٙذ. پشػـٙبٔٝ اص يٚاِذ

ه ٌشٜٚ اص ي( ٘ـبٖ دٞذ. 3تب  0اص  يٌزاسيىشت)ثب ٕ٘شٜبع ِئٛافمت خٛد سا ثب آٟ٘ب ثب اػتفبدٜ اص ٔم

دٚػت داؿت خٛدْ دس ٔٛسد "يٍش ثٝ وٙتشَ ٚ ٌشٜٚ د "ثب ثٝ ٔٗ ٟٔشثبٖ ثٛد"يٗ فجبسات ثٝ تٛخٝ ا

 يٗ افشاديآٖ اػت وٝ ٚاِذ يبع تٛخٝ ثٝ ٔقٙيثبال دس ٔم يا٘ذ. ٕ٘شٜٔشثٛط "يشْٓ ثٍئؼبئّٓ تلٕ

دس وٙبس ٘ٛخٛاٖ حضٛس داس٘ذ، ثب اٚ  قٕٛالي دٚػتب٘ٝ ٞؼتٙذ. آٟ٘ب ٔثشخٛسد يٓ ٚ داسايٕٞذَ، ٌشْ، فٟ

دٞذ وٝ يبع ٘ـبٖ ٔيٗ ٔميٗ دس ايپبئ يٍش ٕ٘شٜيد يفٟٕٙذ. اص ػٛيوٙٙذ ٚ اٚ سا ٔئ  ٌفتٍٛ 

ثٝ فشص٘ذؿبٖ داؿتٝ  يثذٖٚ آ٘ىٝ ٔٙـب اثش ثبؿٙذ ٚ تٛخٝ وبف ؛ا٘ذوٙٙذٜػشد ٚ عشد يٗ افشاديٚاِذ

، فبُٔ يافشاع يت وٙٙذٜيش حٕبي٘ؾ يثب فجبساتٗ يبع وٙتشَ، ٚاِذئم يه ا٘تٟبيثبؿٙذ. دس 

ف، يٍش عيد يٚ دس ا٘تٟب ؿٛ٘ذيف ٔيوٙٙذٜ تٛكض ٔتدبٚص ٚ وٙتشَيٚ ٘ ئب٘ذٌٚ وٛدن يٚاثؼتٍ

اص فٛأُ  يىياػت،  يوٙتشَ افشاع يثبال وٝ ثٝ ٔقٙ يدٞٙذ. ٕ٘شٜئ يخٛدٔختبس يٗ ثٝ فشص٘ذٚاِذ

ٗ ٕٔىٗ يبس پبييثؼ يدٞٙذ وٝ ٕ٘شٜيٞب ٘ـبٖ ٔبفتٝياص  يذ. ثشخيآيؿٕبس ٔيٗ فٕذٜ ثٝآفشخغش

(. 1387ٚغبٖ،، تشخٕٝ فش2001غ،ي؛ ثٝ ٘مُ اص سا1990يٗ ثبؿذ)پبسوش،ٚاِذ يتفبٚتيث ياػت ٘ـب٘ٝ

     شٜ حبكُ يت دٚ ثقذ آصٖٔٛ پبسوش چٟبس سثـ دايؿٛد، اص تشويذٜ ٔيد 1 ٕٞب٘غٛس وٝ دس خذَٚ

يت ٗ تشويتشذٜ ؿذٜ ٚ ٔغّٛةيٙٝ ٘بٔيثٟ يد ٔقٕٛال ٚاِذٌشبيت وٙتشَ وٓ ٚ تٛخٝ صيؿٛد. تشوئ

بد ٚ يض ٘بْ ٌشفتٝ اػت؛ وٙتشَ صيت ٟٔشآٔيبد ٔحذٚديبد ٚ تٛخٝ صيت وٙتشَ صيذ؛ تشويآيؿٕبس ٔثٝ

ت وٙتشَ وٓ ٚ يؿٛد ٚ تشويت خٛا٘ذٜ ٔيٗ تشويض خٛا٘ذٜ ؿذٜ ٚ ثذتشيش ٟٔشآٔيتٛخٝ وٓ وٙتشَ غ

، تشخٕٝ 2001غ،ي؛ ثٝ ٘مُ اص سا1994ؿٛد)پذسػٖٛ،ئ خٛا٘ذٜ يتٛخٝ وٓ، اغّت إٞبٍِش

ٗ يثٝ ا ييپبػخٍٛ يٞب ثشاي(، ػٗ آصٔٛد1979٘)(. عجك ٌضاسؽ پبسوش ٚ ٕٞىبسا1387ٖفشٚغبٖ،

ي پبسوش ٚ ٙيٛ٘ذ ٚاِذيپ يپشػـٙبٔٝ يٌزاسٕ٘شٜ يػبَ ِحبػ ؿذٜ اػت. ٘حٜٛ 16پشػـٙبٔٝ، حذالُ 

     23-20-19-17-13-12-11-10-9-8-6-5-1التػٛاٌٛ٘ٝ اػت وٝ ٗيثذ (1979)ٕٞىبساٖ

يٗ عٛس ٘جٛد: ٚ ٚ اكالً ا 1ٗ عٛس ٘جٛد: يا يجب، تمش2ٗ عٛس ثٛد: يا يجب، تمش3غٛس ثٛد: يٙا كٛست وبٔالثٝ

 ؿٛد.ئ يٌزاسعٛس ٔقىٛع ٕ٘شٜٝث 25-24-22-21-18-16-15-14-7-4-3-2الت ػٛا

 ضَد.اصل هياز ترکيب دٍ بعذ آزهَى پارکر، چْار ترکيب ح -1جذٍل 

تٛػظ  يٙيٛ٘ذ ٚاِذيپشػـٙبٔٝ پ يسٚا٘ؼٙد يٞبت ؿبخقيٝ لبثّياِٚ يٞبيدس ثشسػ

دٚ ؿبخق  ياكّ يٞبِٔٛفٝ يٜٛيثٝ ؿ يُ فبُٔ ػبختبس فبّٔي( دس تح1390ّ)يثٟضاد

 وٙتشَ صيبد

 تٛخٝ صيبد
 وٙتشَ غيش ٟٔشآٔيض ٔحذٚديت ٟٔشآٔيض

 تٛخٝ وٓ
 ٚاِذٌشي إٞبٍِشا٘ٝ پيٛ٘ذ ثٟيٙٝ

 وٙتشَ وٓ
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ٚ فشْ پذس:  3/2866)فشْ ٔبدس: ( ٚ آصٖٔٛ ثبستّت888/0فشْ پذس:  ٚ 884/0)فشْ ٔبدس:   KMO٘ؼجت

 ( ٌضاسؽ ؿذ.2/2920

ٛ٘ذ يپ يپشػـٙبٔٝ يٞب، پشػؾياكّ يٞبِٔٛفٝ يٜٛيؿيُ فبُٔ ٚ ثٝثب اػتفبدٜ اص سٚؽ تحّ

غ دٚ تب يش ٔبتشي، ٔؼيٗ ثشسػيدس الشاس ٌشفت.  يبثيٞش دٚ فشْ پذس ٚ ٔبدس ٔٛسد اسص يثشا يٙيٚاِذ

دػت آٔذٜ ثب تٛخٝ ثٝ ٕ٘ٛداس يي ثٝت ٔحتٛايٗ تشويلشاس ٌشفتٝ وٝ ثٟتش يبثئٛسد اسص يپٙح فبّٔ

، يغ ٕٞجؼتٍيثٛد. چٟبس فبُٔ ٔؼتخشج اص ٔبتش يٗ، چٟبس فبّٔييب٘غ لبثُ تجيٚ دسكذ ٚاس ياػىش

ٙبٔٝ ٚ دس ساثغٝ ب٘غ پشػـيٚاس% 8/50 ٔدٕٛؿي پشػـٙبٔٝ سا دس فشْ ٔبدس دس ٞبپشػؾ يٕٞجؼتٍ

غ يح حبكُ اص چشخؾ ٔبتشيداد٘ذ. عجك ٘تبيب٘غ پشػـٙبٔٝ سا پٛؿؾ ٔيٚاس% 1/51ثب فشْ پذس 

غ يٕبوغ( ثشاػبع ٔبتشي)ٚاسي ٔتقبٔذٜٛي)فشْ ٔبدس( ثٝ ؿيٙيٛ٘ذ ٚاِذيپشػـٙبٔٝ پ يچٟبس فبّٔ

 ي)فبُٔ ساثغ1ٝفبُٔ يٚثش س 17-14-12-11-6-5-1 يٞبٝيچشخؾ دادٜ ؿذٜ، ٌٛ يٞبِٔٛفٝ

   (، يٚاثؼتٍ ي)فبُٔ تالؽ ثشا2فبُٔ يثش سٚ 23-20-19-13-10-9-8يٞبٝيٌٛ يٕب٘ٝ(،كٕ

ثش  25-22-21-15-7-3 يٞبٝيٚ ٌٛ (يتفبٚت ي)فبُٔ ث 3فبُٔ يثش سٚ 24-18-16-4-2 يٞبٝيٌٛ

غ يح حبكُ اص چشخؾ ٔبتشيٗ ٘تبيٕٞچٙ ك ثٝ اػتمالَ( لشاس ٌشفتٝ اػت.ي)فبُٔ تـٛ 4فبُٔ  يسٚ

چشخؾ دادٜ ؿذٜ ٘ـبٖ  يٞبغ ِٔٛفٝيٕبوغ( ثش اػبع ٔبتشي)ٚاسي ٔتقبٔذٜٛيثٝ ؿ يچٟبس فبّٔ

 ي)فبُٔ ساثغٝي فبُٔ اَٚثش سٚ 24-17-14-12-11-6-5-1 يٞبٝيدٞذ وٝ دس فشْ پذس ٌٛئ

(، يؼتٍٚاث ي)فبُٔ تالؽ ثشاي فبُٔ دْٚثش سٚ 23-20-19-13-10-9-8 يٞبٝيٕب٘ٝ(، ٌٛيكٕ

-4-2 يٞبٝياػتمالَ( ٚ ٌٛ يك ثشاي)فبُٔ تـٛفبُٔ ػْٛ يثش سٚ 25-22-21-15-7-3 يٞبٝيٌٛ

ي فٛأُ وشٚ٘جبخ ثشا يت آِفبيضش ( لشاس ٌشفتٝ اػت.يتفبٚت ي)فبُٔ ثي فبُٔ چٟبسْثش سٚ 16-18

ي لشاس سػه ٞفتٝ ٔٛسد ثشي يثٝ فبكّٝ ييثبصآصٔب يٜٛيٗ فٛأُ ثٝ ؿيت افتجبس ايدػت آٔذٜ ٚ ضشثٝ

 (. 1390ي ٚ ٕٞىبساٖ،)ثٟضادٌشفت

 

 تجسيِ ٍ تحليل

يح آٖ لشاس ٌشفت وٝ ٘تب يبثيٗ فٛأُ چٟبسٌب٘ٝ فشْ ٔبدس ٚ فشْ پذس ٔٛسد اسصيٌشا ثافتجبس ٞٓ

ٗ فبُٔ ػٝ فشْ ٔبدس ٚ فبُٔ يؿٛد، ثئـبٞذٜ ٔآٔذٜ اػت. ٕٞب٘غٛس وٝ دس ايٗ خذَٚ  2دس خذَٚ 

ٔـبٞذٜ  ئٙف يبس فشْ ٔبدس ٚ فبُٔ چٟبس فشْ پذس ٕٞجؼتٍٗ فبُٔ چٟيٗ ثيػٝ فشْ پذس ٕٞچٙ

( دس فشْ ٔبدس ٕٞبٖ ػٛاالت يتفبٚتيفبُٔ ػٝ )ث يدٞٙذٜيُح وٝ ػٛاالت تـىيٗ تٛضيؿٛد، ثب ائ

چٟبس  يٞبفبُٔ ئٙف ي( دس فشْ پذس اػت. دس ٔٛسد ٕٞجؼتٍيتفبٚتي)ثي فبُٔ چٟبسدٞٙذٜيُتـى

 وٙذ.يكذق ٔ حيٗ تٛضيفشْ پذس ٚ فشْ ٔبدس ٕٞ
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 ذ ٍالذيٌي در فرم هادر ٍ فرم پذرّوبستگي عَاهل هقياس پيًَ -2جذٍل 
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 1 )ٔبدس( ساثغٝ فبعفي

 1 -38/0** تالؽ ثشاي ٚاثؼتٍي )ٔبدس(

 1 -29/0** 59/0** تـٛيك ثٝ اػتمالَ )ٔبدس(

 1 -35/0** 46/0** -38/0** ثي تفبٚتي )ٔبدس(

 1 -2/0** 34/0** -25/0** 41/0** ساثغٝ فبعفي )پذس(

 1 -31/0** 31/0** -31/0** 57/0** -27/0** تالؽ ثشاي ٚاثؼتٍي )پذس(

  1 -3/0** 62/0** 12/0* 34/0** -24/0** 29/0** اػتمالَ )پذس(تـٛيك ثٝ 

 1 -34/0** 44/0** 41/0** 53/0** -05/0 3/0** -13/0* ثي تفبٚتي )پذس(

*P< 05/0  , **P< 01/0  

ٗ يث ييضاٖ ا٘غجبق ٚ ٕٞٙٛائٙؾٛس آصٖٔٛ ٔؿٛد، ثٝئـبٞذٜ ٔ 4ٚ  3 َٚإٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس خذ

دػت ٝح ثياػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ٘تب يذييُ فبُٔ تأيك اص تحّيتحم يتدشث يٚ ػبصٜ ي٘ؾش يػبصٜ

ضاٖ تٛاٖ ٔذَ فبُٔ اص لجُ يٗ ٔييتق يقٙي، يذييُ فبُٔ تأيٗ ٞذف تحّيتشٗ سٚؽ، ٟٔٓيآٔذٜ اص ا

ؿٛد، ئوٙذ. ٕٞب٘غٛس وٝ ٔـبٞذٜ يذ ٔيئـبٞذٜ ؿذٜ سا تأ يٞباص دادٜ ياف ؿذٜ ثب ٔدٕٛفٝيتقش

 ت آٟ٘ب فٛم ٘ـذٜ اػت. يا٘ذ ٚ تشوؿذٜ ثبس ؿذٜيٙيثيؾپ يٞبفبُٔ يٞب سٚٝيٕٞٝ ٌٛ

(  ٚ دس P ،42/287;X2 < 0001/0)دٚ دس فشْ ٔبدسيُ، خيٗ تحّيبٖ روش اػت وٝ دس ايؿب

ُ فبُٔ ثٛدٜ ٚ يٗ ؿبخق ٔتٙبػت ثب تحّئقٙبداس ثٛد. ا( P ،15/329;X2 < 0001/0فشْ پذس )

 وٙذ.يذ ٔييبع سا تبئم يفبّٔ 4ػبختبس 
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 فرم هادر.-هحتَا ٍ بار عاهلي عَاهل هستخرج از تحليل عاهل تأييذي  -3جذٍل 
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   43/0  وشد ٕٞٝ وبسٞبي ٔشا وٙتشَ وٙذ.ػقي ٔي -9
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 گيريبحث ٍ ًتيجِ

ٞب ٚ ٔفْٟٛ ٔـتشن اػتخشاج ؿذٜ اص ٞش فبُٔ ٝيٌٛ يذٜ ثب تٛخٝ ثٝ ٔحتٛادػت آٔٝفٛأُ ث

ك ثٝ ي؛ فبُٔ ػْٛ: تـٛيٚاثؼتٍ يٕب٘ٝ؛ فبُٔ دْٚ: تالؽ ثشايكٕ يفبُٔ اَٚ: ساثغٝ ي ؿذ.٘بٍٔزاس
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اَٚ ٚ  يٞبت دس فبُٔيٗ تشتيٕٞ .فشْ ٔبدس يفشْ پذس ٚ ثشا يثشا يتفبٚتياػتمالَ ٚ فبُٔ چٟبسْ: ث

ٗ فٛأُ دس يفبت ٔشثٛط ثٝ ايوٙذ. تٛكيػْٛ ٚ چٟبسْ كذق ٔ يٞبٔقىٛع فبُٔ تيدْٚ ٚ تشت

 يبثيافتجبس يثشسػي ثب ذييُ فبُٔ تبيدػت آٔذٜ اص تحّيح ثٝثبؿذ. ٘تبي( لبثُ ٔـبٞذٜ 5ٔخذَٚ )

يٗ ػبختبس سا ثب ٕٞ يچٟبس فبّٔ ييت ٔحتٛايه ٚضقيوٝ  ياكّ يٞبي ِٔٛفٜٝٛيٗ پشػـٙبٔٝ ثٝ ؿيا

 داسد. ي(، ٕٞخٛا1390٘ي،)ثٟضادثٛد ٌضاسؽ وشدٜ

 

 گًَاگَى پرسطٌاهِ پيًَذ ٍالذيٌي ّايتبييي ٍ تَصيف عاهل -5جذٍل 

 رابطِ صويواًِ -1

ٚاِذيٗ افشادي ٌشْ، ثب ثشخٛسدي دٚػتب٘ٝ، فٟيٓ، ٟٔشثبٖ ٚ خٛؿشٚ دس استجبط ثاب فشص٘اذاٖ   

وٙٙاذ ٚ اٚ سا  تٍاٛ ٔاي  يبثٙذ ٚ ثب اٚ ٌفخٛد ٞؼتٙذ. آٟ٘ب ٔقٕٛال دس وٙبس ٘ٛخٛاٖ حضٛس ٔي

 فٟٕٙذ.ٔي

 تالش براي ٍابستگي -2
وٙٙذٜ افشاعي، فبُٔ ٚاثؼتٍي ٚ وٛدن ٔب٘اذٌي ٚ ٘ياض   ٚاِذيٗ افشادي ٞؼتٙذ وٝ حٕبيت

 ا٘ذ.ٔتدبٚص ٚ وٙتشَ وٙٙذٜ

 وٙٙذ.ٚاِذيٗ فشص٘ذاٖ خٛد سا ثٝ اػتمالَ تـٛيك ٔي تطَيق بِ استقالل -3

 تفاٍتيبي -4
ا٘ذ، ثاذٖٚ آ٘ىاٝ ٔٙـاب اثاش ثبؿاٙذ ٚ تٛخاٝ وابفي ثاٝ         ٚ عشد وٙٙذٜٚاِذيٗ، افشادي ػشد 

 فشص٘ذؿبٖ داؿتٝ ثبؿٙذ.

 

يب اػتشاِ يذ٘يوٝ دس ؿٟش ػ ي٘ؼخٝ اكّ ياؿبسٜ ؿذ، ػبختبس فبّٔ يلجّ يٞبٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ثخؾ

ثبؿذ. دس ي( ٔيت افشاعيب حٕبي)ثٛد، ؿبُٔ دٚ فبُٔ تٛخٝ ٚ وٙتشَ ا٘دبْ ؿذٜ (1979تٛػظ پبسوش)

ت ػٝ يب، تشويدس اػتشاِ 2ٙبْ ٞب٘تشي ثاٝي( دس ٘بح1989)ٚ ٕٞىبساٖ 1غيتٛػظ وٛث يٍشيد يبِقٝٔغ

( ٚ 1997)ٚ ٕٞىبساٖ 4ي(، ٔٛسف1993)3ٗ ٌٛٔض ثٙتٛيٗ پشػـٙبٔٝ ٌضاسؽ ؿذ. ٕٞچٙياص ا يفبّٔ

سا  يػٝ فبّٔ يجيوٝ ا٘دبْ داد٘ذ، تشو ييٞبدس پظٚٞؾ ( دس پبوؼتب2005ٖيش ٚ ٕٞىبساٖ)وٛٚاد

 يت افشاعيٗ تٛخٝ، حٕبيدػت آٔذٜ سا ثب فٙبٚ(، فٛأُ ث2005ٝيش ٚ ٕٞىبساٖ)سؽ ٕ٘ٛد٘ذ. وٛٚادٌضا

( دس 2006)ي ٚ وٛوٛوشوٝ تٛػظ وبپؼ ياوشد٘ذ. دس ٔغبِقٝ ي٘بٍٔزاس يك ثٝ خٛدٔختبسيٚ تـٛ

پبسوش ٌضاسؽ ؿذٜ اػت. دس  يثٙذٓئغبثك ثب تمؼ يت دٚ فبّٔيه تشويٝ ا٘دبْ ؿذ، يتشو

 ئغّٛة ثشا ييت ٔحتٛايٗ، ٚضقي( دس چ2011)يبًٍ٘ٛ٘ ٚ ٕٞىبساٖمبت تٛػظ خيحمٗ تيذتشيخذ

 ي ٌضاسؽ ؿذٜ اػت.ٗ پشػـٙبٔٝ چٟبس فبّٔيا

                                                 
1- Cubis 

2- Hunter 

3- Gomes-beneyto 

4- Murphy 
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ي ثب ٘ؼخٝ اكّ يٕٞخٛا٘ ي، تب حذٚديدٚ فبّٔ يشاٖ ٘ـبٖ داد وٝ دس ثشسػيح پظٚٞؾ حبضش دس اي٘تب

تٛخٝ ٚ وٙتشَ ٚخٛد داسد.  يبٞاص فبُٔ يىيٞب دس ٝي( دس لشاس ٌشفتٗ 1979ٌٛ)دس ٔغبِقٝ پبسوش

 ييت ٔحتٛايٗ تشوي، ثٟتشيٗ ؿذٜ ٚ ٕ٘ٛداس اػىشييب٘غ تجيبٖ روش اػت وٝ ثب تٛخٝ ٔمذاس ٚاسيؿب

ٞب ٝيٌٛيه اص بفتٝ، ٞش يچشخؾ يغ ٕٞجؼتٍيثٛد. ثب اػتٙبد ثٝ ٔبتش يت چٟبس فبّٔيحبكُ اص ٚضق

ٞب ٝيبٖ ٌٛيدس ٔ ،ثبؿذ يفبلذ ثبس فبّٔوٝ  ياٝيدػت آٔذٜ لشاس ٌشفتٝ ٚ ٌٛي اص چٟبس فبُٔ ثٝىيدس 

چٟبس فبُٔ ثبس ؿذ٘ذ، أب  يثش سٚ يذيخذ اي ٘ؼجتبٌٛ٘ٝيبع ثٝٔم يٞبٝيچٙذ ٌٛٔـبٞذٜ ٘ـذ. ٞش

خبٔقٝ ٔبػت.  يٚ اختٕبف يفشٍٞٙ يٞبيظٌيٚ ػبصٌبس ثب ٚ ئٙغم ييدػت آٔذٜ اٍِٛٝث ياٍِٛ

وٝ دس آٖ  ياٗ پشػـٙبٔٝ ثؼتٝ ثٝ خبٔقٝياوٝ دٞذ يمبت ا٘دبْ ؿذٜ دس خٛأـ ٔختّف ٘ـبٖ ٔيتحم

 يٞبيظٌيخٛد سا ثب ٚ ييش خٛاٞذ ثٛد ٚ ٌٛيدػت آٔذٜ ٔتغي ثٝٞبشد، فبُٔيٌيُ لشاس ٔئٛسد تحّ

 وٙذ.يآٖ خبٔقٝ ٕٞؼٛ ٔ

ك اص يتحم يتدشث يٚ ػبصٜ ي٘ؾش يٗ ػبصٜيث ييضاٖ ا٘غجبق ٚ ٕٞٙٛائٙؾٛس آصٖٔٛ ٔيٗ ثٕٝٞچٙ

ُ يٗ ٞذف تحّيتشٗ سٚؽ، ٟٔٓيدػت آٔذٜ اص اٝح ثيدٜ ؿذٜ اػت. ٘تباػتفب يذييُ فبُٔ تأيتحّ

 يٞباص دادٜ ياف ؿذٜ ثب ٔدٕٛفٝيضاٖ تٛاٖ ٔذَ فبُٔ اص لجُ تقشيٗ ٔييتق يقٙي، يذييفبُٔ تأ

 وٙذ.يذ ٔيئـبٞذٜ ؿذٜ سا تأ

 يـتشيث يبثيه اسصيبت ٚ لذست تفىيثب خضئ يشا٘يا يدس خبٔقٝ يفشص٘ذ -سػذ سٚاثظ ٚاِذيثٝ ٘ؾش ٔ

 يقتبؿٛد ٚ عجئحؼٛة ٔ يؿشل يشاٖ، وـٛسيوٝ وـٛس اي افشاد ثشخٛسداس اػت. اص آ٘دبيي اص ػٛ

   يسا داساػت، ثبِغجـ سٚاثظ خب٘ٛادٌ يخٛأـ غشث ييٌشاٌشا دس ٔمبثُ اػتمالَخٕـ يفشٍٞٙ

ٞش وذاْ  ٗ پشػـٙبٔٝ يتٛخٝ ٚ وٙتشَ دس ا يٞبسٚ فبُٔٗيدس خبٔقٝ حىٓ فشٔبػت. اص ا يتشهي٘ضد

ا٘ذ. ثٝ فالٜٚ لشاس دادٜ يبثئٛسد اسص يخشدتش يٞبٞب سا ثب ٔالنه ؿذٜ ٚ سفتبسيثٝ دٚ لؼٕت تفى

  ثبؿذ ٚ عجك ئتأثش ٔ ياػالٔ يتيؿه اص ػجه تشثئؼّٕبٖ ثٛدٜ ٚ ث ياشاٖ خبٔقٝيوـٛس ا

ب ٚ احؼبػبت ٚ ... بت وبسٞب، سفتبسٞيداس٘ذ وٝ دس خضئ يـتشيُ ثيپذس ٚ ٔبدس تٕب ياػالٔ يٞبآٔٛصٜ

ٓ ي، سٚاثظ تمؼيأشٚص يٞبٗ وٕتش ؿذٖ تقذاد فشص٘ذاٖ دس خب٘ٛادٜيش٘ذ. ٕٞچٙيفشص٘ذاٖ خٛد لشاس ٌ

 ػبصد.يثشلشاس ٔ يفشص٘ذ -سا دس سٚاثظ ٚاِذ يـتشيؿذٜ ث

ب يوٙٙذٜ فشًٞٙ ٞب ٔـخقٝيوذاْ اص ٌٛچيوٛتبٜ ٚ ٚاضح اػت وٝ ٞ ييٞبٝيٌٛ يٗ پشػـٙبٔٝ داسايا

ب احؼبع يٚ  يبٖ دس ٔمبثُ آٖ دچبس ػشدسٌٕيؼت. ِزا پبػخٍٛي٘ يخبك يٚ ٍ٘شؿ يتبست سفيٚضق

ٙىٝ يوٖٙٛ ا٘دبْ ؿذٜ، اوٝ تب يمبتيؿٛ٘ذ. دس تحميٞب ٕ٘ٝيبٖ ؿذٜ تٛػظ ٌٛيثب حبِت ث يٍبٍ٘يث

 يبثيكٛست ثبس ٔتمبعـ اسصٝب ثيٞب ثبس ٘ـٛ٘ذ ٚ اص فبُٔ يىي يش٘ذ وٝ ثش سٚيلشاس ٌ يٞب دس حبِتٝيٌٛ

ٗ ٔؼئّٝ يٝ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت. ايب دٚ ٌٛيه يب ثٝ ٘ذست ثب تقذاد يب اكالً ٌضاسؽ ٘ـذٜ يؿٛ٘ذ، 

ه ا٘ذاصٜ يحبكُ ثٝ  يٞبٗ اػت وٝ اٌشچٝ ٕٔىٗ اػت دس خٛأـ ٔختّف تقذاد فبُٔيا يبيٌٛ
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ا٘ذ وٝ ثؼتٝ ثٝ خبٔقٝ، فشًٞٙ ٚ ؿذٜ يعشاح ياٌٛ٘ٝي ثٝٞب اص ٘ؾش ٔفٟٛٔٝيأب ٌٛ ،ٌضاسؽ ٘ـٛد

ش٘ذ وٝ ثب آٖ خبٔقٝ خبف ٕٞؼٛ ثبؿٙذ. يلشاس ٌ يٚ ... دس فبّٔ يٚ ٔزٞج ياختٕبف يٞبش تفبٚتيبػ

 ثبؿذ. يٗ پشػـٙبٔٝ ٔيا يشيپزبٍ٘ش ا٘قغبفيٗ أش ٕ٘بيدس ٚالـ ا

ٗ ي)ٔٗ سا تحؼ24يٗ ثٛد وٝ ػٛأَ ؿٕبسٜ ُ فبُٔ ايُ ثٝ سٚؽ تحّيٝ ٚ تحّيح تدضيٍش اص ٘تبيد يىي

 ءٚ دس فشْ پذس خض "يتفبٚتيث"فبُٔ  ء، دس فشْ ٔبدس خضيفبّٔ يٞبثبس يثٙذٓيوشد( دس تمؼيٕ٘

  پذس ٚ ٔبدس ثب  ياص ػٛ "ٗ وشدٖيتحؼ"سػذ سفتبس ي٘ؾش ٔلشاس ٌشفت. ثٝ "يٕب٘ٝكٕ يساثغٝ"فبُٔ 

 يب ٘ىشدٖ اص ػٛيٗ وشدٖ يفشص٘ذاٖ ٕٞشاٜ اػت، چٙب٘چٝ سفتبس تحؼ ياص ػٛ ئتفبٚت يٞبثشداؿت

ؿٛد، حبَ آ٘ىٝ ئ يبثيفشص٘ذاٖ اسص يٕب٘ٝ اص ػٛيكٕ يساثغٝ يثشلشاس يٞباص ساٜ يٛفپذس ثٝ فٙٛاٖ ٘

ؿٛد. دس ئ يفشص٘ذاٖ تّم ياص ػٛ يتفبٚتيث يفٙٛاٖ ٘ٛفي ٔبدس ثٝٗ سفتبس اص ػٛيا٘دبْ ٘ذادٖ ٕٞ

ب وٝ ث يـتشيُ ٔذت صٔبٖ ثيدِي ثٝتٛاٖ فٙٛاٖ وشد وٝ ٔبدس دس سٚاثظ خب٘ٛادٌيٗ ٔغّت ٔيٝ ايتٛخ

    يٞبفشص٘ذاٖ لشاس داسد ٚ ٚاوٙؾ يبت أٛس ٚ سفتبسٞبيـتش دس خضئيث ،وٙذئ يفشص٘ذاٖ ػپش

فشص٘ذ، ا٘تؾبسات  -ٗ ػغح اص سٚاثظ ٔبدسيوٙذ. دس ايدبد ٔيفشص٘ذ ا -سا دس تقبٔالت ٚاِذ يتشيخضئ

 ياٚ تّم يتفبٚتيثاص سفتبس  ئبدس سا ٘ٛف "ٗ ٘ىشدٖيتحؼ"بفتٝ ٚ يؾ يفشص٘ذاٖ اص ٘ٛؿ سفتبس ٔبدس افضا

وٙٙذ ٚ فبسك اص ئ يشٖٚ اص خب٘ٝ ػپشيٗ ٚلت خٛد سا دس ثيـتشيٍش پذساٖ ثيوٙٙذ. اص عشف دئ

 يسا ثب فشص٘ذاٖ ػپش يؼٝ ثب ٔبدس، ٚلت وٕتشيب ٘ٝ، ثبص ٞٓ دس ٔمبيٙىٝ ٕٞؼشا٘ـبٖ ؿبغُ ثبؿٙذ يا

بثذ ٚ دس كٛست ييؾ ٔخٛد ٘ؼجت ثٝ پذسؿبٖ وبٞدٝ ا٘تؾبسات فشص٘ذاٖ خٛدثٝيدس ٘ت ؛وٙٙذئ

ٙذ يٗ فشآيدا٘ٙذ. ايٕب٘ٝ ٔيساثغٝ كٕ يثشلشاس ياص ٘ٛف ياپذس، آٖ سا ٘ـب٘ٝ ياص ػٛ "ٗ ؿذٖيتحؼ"

لشاس داسد،  يتيه خٙؼياص تفى ييٞب دس ػغح ثبالف ٚ ؿغُئب وٝ ٞٙٛص ٚؽب يثٝ خلٛف دس خبٔقٝ

ف ياص ٚؽب يفشص٘ذ، خضئ -ٔبدس يٌؼتشدٜ يساثغٝ يت وٝ ثشلشاسيٗ تشتيٝ اػت. ثذيـتش لبثُ تٛخيث

 يفشص٘ذ -پذس يبٖ ساثغٝيپذساٖ دس خش يكشف ٚلت وٕتش اص ػٛ ئبدساٖ ٔحؼٛة ؿذٜ، اص عشف

 ؿٛد.ئ يتّم يقيعج يأش

ح لبثُ يپذس ٚ ٔبدس اػت ٚ ٘تب يبثياسص يدٚ فشْ خذاٌب٘ٝ ثشا يٗ پشػـٙبٔٝ داسايوٝ ااص آ٘دبيي 

 يبثياسص يٙٝيخلٛف دس صٔيٗ، ثٝٚاِذ يبثياسصؿ ياص آٖ ثشاتٛاٖ يداؿتٝ اػت، ِزا ٔ يدس پ يتٛخٟ

ثشد. اص  يٞب پٙٝيش صٔيٚ ػب يفشص٘ذ -ٔختّف، ثٝ ٘مؾ آٟ٘ب دس سٚاثظ ٚاِذ يشٞبيسفتبس پذساٖ دس ٔتغ

اص  يبسيثب ثؼ يفشص٘ذ -استجبط ٚاِذ ي٘حٜٛ دٞذ وٝيمبت دس خٛأـ ٔختّف ٘ـبٖ ٔيح تحمي٘تب ييػٛ

ٗ ياص چٙ يشيـٍيپ يٙٝ، ساٍٞـبيٗ صٔيـتش دس ايمبت ثيداسد. چٝ ثؼب تحم ساثغٝ ياختالالت سٚا٘

 .دس افشاد ثبؿذ ئـىالت
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