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 ًعین تٌدرظتیفصلٌاهِ 

 داًؽکدُ علَم پسؼکی داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحد ظاری

 21تا  15 ، صفحات1392 زهعتاى، 3، ؼوارُ 2دٍرُ 

 

در جوعیت  28-تررظی ٍیصگی ّای رٍاى ظٌجی هقیاض تاب آٍری کَدک ٍ ًَجَاى

 ایراًی: رٍایی ٍ پایایی
 

 3، تْرام هیرزائیاى2زّرُ ظپْری ؼاهلَ، *1تٌْاز کازرًٍی زًد

 
 11/10/1392 پصیطش: تاضید     16/8/1392 ٚغَٛ: تاضید

 چکیدُ
٘ااٌٛاض  آٚضی زض افعایص تٛا٘ایی ا٘ساٖ زض ٔماتّٝ تا ضٚیسازٞای تا تٛرٝ تٝ حساسیت زٚضٜ ٘ٛرٛا٘ی ٚ إٞیت ٔفْٟٛ تاب :زهیٌِ ٍ ّدف

ضسس. ایاٗ پاهٚٞص تاٝ ٔٙظاٛض تطضسای      آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ اِعأی تٝ ٘ظط ٔیظ٘سٌی، اػتثاضیاتی اتعاض ذاظ سٙزص ٚ اضظیاتی تاب
 زض رٕؼیت ٘ٛرٛا٘اٖ ایطا٘ی ا٘زاْ ضس. 28-آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖسٙزی ٔمیاس تابٞای ضٚاٖٚیهٌی

ٝ تٝ ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝ 91-92ساَ تحػیّی  آٔٛظ زضزا٘ص 703زض ایٗ ٔغاِؼٝ تٛغیفی،  رٍغ تررظی: ای زض چٙاس  ٌیطی تػازفی ذٛضا
وٙٙاسٜ  ( اٍ٘اض ٚ ِیثٙثطي ٚ پطسطٙأٝ فٟطست ػٛأُ حٕایتCYRM-28) 28-آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛأٖطحّٝ ا٘تراب ٚ تا ٔمیاس تاب

ٍ IPFIفطزی ) ی ٔیااٖ ػٛأاُ تاا ٕ٘اطٜ واُ      ( اسپطیٍٙط ٚ فیّیپس ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفتٙس. ضٚایی ٍٕٞطا تا ٔحاسثٝ ضطیة ٕٞثسات
ٔحاسثٝ ضس. ضطایة پایایی اظ ٘ٛع ٕٞساا٘ی زضٚ٘ای ٚ    IPFIٚ ضٚایی ٚاٌطا اظ عطیك ارطای ٕٞعٔاٖ پطسطٙأٝ  CYRM-28ٔمیاس 

 ساظی ٌعاضش ضس.ضٚش زٚ٘یٕٝ
تٛز. تطای تؼییٗ ضٚایی آٚضی تا ٕ٘طٜ وُ  ترطی تیٗ اتؼاز ٔمیاس تابحاوی اظ ٕٞثستٍی ضضایت ،ضٚایی ٍٕٞطای ایٗ ٔمیاس: ّایافتِ

( تٝ واض ضفت وٝ حاوی اظ ٕٞثستٍی IPFIوٙٙسٜ فطزی )آٚضی تا پطسطٙأٝ ػٛأُ حٕایت ٚاٌطای ٔمیاس، ٕٞثستٍی اتؼاز ٔمیاس تاب
 ساظی حاوی اظ پایایی ٔغّٛب ٔمیاس تٛز.(. ضطایة آِفای وطٚ٘ثاخ ٚ زٚ٘یpٕٝ >01/0ٔغّٛتی تٛز )

-آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖزست آٔسٜ اظ پهٚٞص حاضط اظ ضٚایی ٚ پایایی ٘سرٝ فاضسی ٔمیاس تابٞای تٝ  یافتٝ: گیریتحث ٍ ًتیجِ
28 (CYRM-28حٕایت ٔی )آٚضی زض ٔیاٖ تٛا٘س تٝ ػٙٛاٖ اتعاض ٔٙاسثی تطای سٙزص تابزٞس وٝ ایٗ پطسطٙأٝ ٔیوٙس ٚ ٘طاٖ ٔی

 ٘ٛرٛا٘اٖ فاضسی ظتاٖ ٔٛضز استفازٜ لطاض ٌیطز.

 .٘ٛرٛا٘ی ،ضٚایی ،تاب آٚضی ،پایایی ٍاشگاى کلیدی:

 
 

 1هقدهِ

 "ٌصضاتٝ، ػثااضب تاٛز اظ    تٝ ػٙٛاٖ یه استؼاضٜ، ضٚا٘طٙاسای زض  
، تاا   21آٔٛذتٗ ایٗ وٝ چغٛض ٔاطزْ اظ ٟٔٙاای ٞطات تاا غافط     

تاا    23اظ غفط تا ٔخثات ٞطات   "أا ایٗ وٝ چغٛض ٔطزْ  ؛"تیایٙس
. تا ایٗ واٝ زض چٙاس زٞاٝ اذیاط،     زاز ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٕ٘یضا  "ضٚ٘س
ا٘سااٖ   45تٛاٖ تاِمٜٛ 34ٔٙس تٝ اضتمای ػاللٝ  ٌطا ضٙاساٖ ٔخثت ضٚاٖ

                                                 
اسالٔی ٚاحس ساضی، واضضٙاسی اضضس ضٚا٘طٙاسی تاِیٙی، زا٘طىسٜ ػّْٛ ا٘سا٘ی، زا٘طٍاٜ آظاز . 1

 ساضی، ایطاٖ
  Email: bkazeroonizand@yahoo.com *ٍل(ؤهع )ًَیعٌدُ

 ٌطٜٚ ضٚا٘طٙاسی، زا٘طىسٜ ػّْٛ تطتیتی ٚ ضٚا٘طٙاسی، زا٘طٍاٜ فطزٚسی ٔطٟس، ٔطٟس، ایطاٖ . 2
 زا٘طٍاٜ آظاز اسالٔی ٚاحس ساضی، ساضی، ایطاٌٖطٜٚ ضٚا٘طٙاسی، زا٘طىسٜ ػّْٛ ا٘سا٘ی،  . 3

 

 

 
1. From negative eight to zero 

2.  From zero to positive eight 

3.  Promoting 

، 56ضس٘س ٚ ضٕٗ ٔطزٚز زا٘ستٗ ٔسَ تیٕاضی زضتاضٜ ٔاٞیت ا٘ساٖ
، 67ٞاای ا٘سااٖ، حاا٘ٛی    تط ایٗ ٘ىتٝ اغطاض زاض٘اس واٝ، تٛإ٘ٙاسی   

تااٝ ػثاااضتی،  (.1٘یسااتٙس ) 910، پااس آیٙااسی89، فطیثٙااس78ٜفطػاای
ٌطا ٔغاِؼٝ ضطایظ ٚ فطایٙاسٞایی اسات واٝ زض     ضٙاسی ٔخثت ضٚاٖ

 ٞا سٟیٓ است. ٞا ٚ ساظٔاٖ اضتمای ػّٕىطز تٟیٙٝ افطاز، ٌطٜٚ
ٞاایی   ٞاا ٚ ضایٜٛ   ایٗ ضٚیىطز، ٞسف غایی ذٛز ضا ضٙاسایی سااظٜ 

اظ ایٗ ضٚ  ؛وٙس زا٘س وٝ تٟعیستی ٚ ضازوأی ا٘ساٖ ضا فطاٞٓ ٔی ٔی
ٚ        ػٛأّی وٝ ٔٛر  ثااب تغااتك ٞاط چاٝ تیطاتط آزٔای تاا ٘یاظٞاا 

ٞای ٔاٛضز   تطیٗ ساظٜ اش ضا سثة ٌطز٘س، تٙیازی تٟسیسٞای ظ٘سٌی
 (.2)ٙسٞست پهٚٞص ایٗ ضٚیىطز

                                                                        
4. Potential 

5.  Human nature 

6.  Secondary 
7. Derivative 

8.  Illusory 

9.  Epiphenomenal 
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ٞااایی اظ لثیااُ تاااٚض فااطز تااٝ  تااا ٚیهٌاای11سااطٔایٝ ضٚا٘طااٙاذتی
ٞایص تطای زستیاتی تاٝ ٔٛفمیات زضتااضٜ ذاٛز ٚ تحٕاُ       تٛا٘ایی

ٛ  وطزٖ ٔطىالب تؼطیف ٔی ساطٔایٝ ضٚا٘طاٙاذتی، چٟااض     (.3)زضا
، 22ضا وااٝ ضااأُ أیاس، ذااٛش تیٙاای  ضاٙاذتی  –فاٝ ازضاواای  َِؤٔ

ٞاا، تاٝ    فَِٝؤٌیطز. ایٗ ٔ زض تط ٔی است،33آٚضی ذٛزواضآٔسی ٚ تاب
ٞاای   ؼیات ٚ تالش فطز تاطای تیییاط ٔٛل   ظ٘سٌی فطز ٔؼٙا ترطیسٜ

( ٚ اٚ ضا تطای ٚضٚز تٝ غحٙٝ ػُٕ آٔازٜ 4)زٞس ظا ضا تساْٚ ٔی فطاض
ی زض تحمااك اٞااساف ضا ٔماٚٔاات ٚ سطساارتی ٚ ٚ (5)ٔای ٕ٘ایااس 
 (.6)وٙس تضٕیٗ ٔی

ضٛز وٝ  آٚضی تٝ ػٛأُ ٚ فطایٙسٞایی اعالق ٔی زض ایٗ ٔیاٖ، تاب
ضاٙاذتی ضا اظ ذغاط ٌطفتااضی تاٝ ضفتاضٞاای       ضضس رسٕی ٚ ضٚاٖ

ٙس ٚ ػّی ضغٓ ٚرٛز و ضٙاذتی ٔحافغت ٔی ظا ٚ آسیة ضٚاٖ ٔطىُ
آٚضی تٝ  ضٛز. تاب ضطایظ ٘اٌٛاض، تٝ پیأسٞای ساظٌاضا٘ٝ ٔٙتٟی ٔی

ك ٔخثات زض ٚاواٙص تاٝ ضاطایظ     تغاات  :ظتاٖ سازٜ ػثاضب است اظ
 (.7)٘اٌٛاض
ضضاس پاس    "( یاا  8) "ٔماٚٔت زض تطاتط اساتطس  "آٚضی، وٝ  تاب

"ضطتٝ ای
 ( ٘یع ٘أیسٜ ضسٜ است، زض أتساز یه پیٛساتاض تاا  9) 44

ضاٙاذتی لاطاض    ٞای ضٚاٖ زضراب ٔتفاٚب اظ ٔماٚٔت زض تطاتط آسیة
آٚضی ٚ آسیة پصیطی ضا زٚ لغة یاه   ٔحمماٖ تاب (.10)ٌیطز ٔی

زا٘ٙس. آسیة پصیطی تٝ افعایص احتٕاَ پیأسٞای ٔٙفی  پیٛستاض ٔی
ضٛز. تطریع تایٗ آسایة پاصیطی ٚ     زض تطاتط ذغطاب اعالق ٔی

 زازٜ ضسٜ است.٘طاٖ  1 ضٕاضٜ آٚضی زض رسَٚ تاب

 
 ترظین پیاهدّای رفتاری ًَجَاًاى (:1) جدٍل

 پیاهدّا خطر پاییي خطر تاال

 پیأس ٔخثت Aضضس ػازی  Bآٚضی  تاب

 پیأس ٔٙفی Cٌیطی ذغط  ٘مع زض اضظیاتی ٚ ا٘ساظٜ Dپصیطی  آسیة

 
وٝ پیأس ٔخثت زض ضطایظ ذغط پاییٗ ٚرٛز زاضز، ضضاس   Aزض ذا٘ٝ 

وٝ ضطایظ پطذغط پیأس ٔخثت ضخ  Bػازی ضخ زازٜ است. زض ذا٘ٝ 
وٝ ٘طااٖ اظ   Dلطاض ٔی ٌیطز. زض ذا٘ٝ  آٚضی زازٜ، حٛظٜ ساظٜ تاب

پیأس ٔٙفی زض ضطایظ پطذغط زاضز، حٛظٜ آسایة پاصیطی ٚ ٘ظطیاٝ    
وٝ پیأس ٔٙفای زض ضاطایظ وآ ذغاط ضخ      Cذغط است. زض ذا٘ٝ 

 (.11)ٌیطی ٘الع ذغطاب ٚرٛز زاضز زازٜ، احتٕاَ اضظیاتی ٚ ا٘ساظٜ
ٚ  اسات آٚضی است، چاضٜ ساظ ٚ ا٘ؼغاف پصیط  فطزی وٝ زاضای تاب

ٚ تؼاساظ تطعاطف    ٔای زٞاس  ٔغاتك تیییطاب ٔحیغی ذٛز ضا ٚفك 
 ٌاطزز.  ضسٖ ػٛأُ فطاضظا تٝ سطػت تٝ حاِات تٟثاٛزی تااظ ٔای    

آٚضی ٞساتٙس )تاط ضٚی    افطازی وٝ زض ا٘تٟاای ساغپ پااییٗ تااب    
( تاٝ ٔیاعاٖ   س٘ا لطاض زاض آٚضی پاییٗ تابتا آٚضی تا   تاباظ پیٛستاض 
 ایٗ زٞٙس، زض ٚالغ ذٛزضاٖ ضا تا ٔٛلؼیت ٞای رسیس ٚفك ٔی وٕی

                                                 
1.  Psychology Capital 
2.  Optimism 

3.  Resiliency 

4.  Post- traumatic 

اِات ػاازی ٚ عثیؼای    ٞای فطاضظا تٝ ح تٝ وٙسی اظ ٔٛلؼیتافطاز 
ٖ  تاٝ ا  (.12)یاتٙاس  تٟثٛز ٔی ، (13)(2008) 55ػتمااز اضن ٚ ٕٞىااضا

آٚضی ٞستٙس، اغّة تا ایزاز ٞیزا٘اب ٔخثت  افطازی وٝ زاضای تاب
ٌطز٘اس. افاطاز    ٞای فطاضظا تٝ حاِت عثیؼی تاظ ٔی پس اظ ضٚیاضٚیی

  ٖ ضااٖ وااٞص یاتاس ٚ زچااض      تاب آٚض تسٖٚ ایٗ واٝ ساالٔت ضٚا
ساط   ظا ضا پطات  تیٕاضی ضٚا٘ی ضاٛ٘س، ٘اٝ تٟٙاا ضٚیاسازٞای فطااض     

زض تؼضی ٔٛاضز تا ٚرٛز تزاضب سارت پیطاطفت    تّىٝ ؛ٌصاض٘س ٔی
 (.14ضٛ٘س) ٚ وأیاب ٔی ٕ٘ٛزٜ

  ٖ ٚ ٕٞىااضاٖ  77(، ایٙعِیچات 2004)66ٔغاِؼٝ تٌٛااز ٚ فطزضیىساٛ
زٞاس واٝ زض    ( ٘طااٖ ٔای  2006ٚ ٕٞىااضاٖ ) 88( ٚ فطیثطي2006)

 تٛا٘اس  آٚضی، ضٚیسازٞا ٚ تاحیطاب ٘اٌٛاض ظ٘سٌی ٔی ٘تیزٝ فطایٙس تاب
(. ایاٗ أاط تاٝ ذاٛتی     15اغالح، تؼاسیُ ٚ حتای ٘اپسیاس ضاٛ٘س)    

تٛا٘س زض ظ٘اسٌی افاطاز    آٚضی ٔی إٞیتی است وٝ تاب زٞٙس٠ ٘طاٖ
 زاضتٝ تاضس.

زض زٚ زٞٝ اذیط، تاب آٚضی ٚ ػٛأُ تاظزاض٘سٜ ٚ تمٛیت وٙٙاسٜ آٖ  
اظ ٔثاحج اغّی زض پهٚٞص ٞای ٔطتٛط تٝ وٛزوااٖ ٚ ٘ٛرٛا٘ااٖ   

فطایٙسی اسات واٝ عای آٖ، ٘ٛرٛا٘ااٖ زض     تٛزٜ است. تاب آٚضی 
ٔؼطؼ ذغط تٝ حس تٛإ٘ٙسی ٔزٟاع ٔای ضاٛ٘س ٚ تٙااتطایٗ زض     

تاػج رّاٌٛیطی اظ ضفتاضٞاا ٚ تفىاطاب ذٛزضاىٗ ٚ      ،تیطتط ٔٛاضز
ٔطااٞسٜ وٛزواا٘ی واٝ زض ضاطایظ      1970ٔٙفی ٔی ضٛز. اظ زٞٝ 
ِٚی ضفتاض ٔٙحطف ٚ تیٕاضٌٛ٘ٝ ٘طاٖ ٘سازٜ  ؛٘اٌٛاض ضضس وطزٜ تٛز٘س

طظای ایزااز  ای پهٚٞص زضتاضٜ ػٛأُ ذغا ز٘س، ٔٛرة ضس تٝ رتٛ
وٙٙسٜ ٔطىالب ضفتاضی، ػٛأُ حٕایتی )ٔا٘ٙس ٚیهٌی ٞا، ضاطایظ  
ٚ ٔٛلؼیت ٞا( ٔٛضز تطضسی لاطاض ٌیاطز، واٝ تاٝ ٘ظاط ٔای ضساس        
پیأسٞای ٔٙفی ضا تیییط ٔی زٞٙس ٚ افطاز ضا لاازض ٔای سااظ٘س تاا     

 (.16س )فطاضٞای ظ٘سٌی ضا زض وٙتطَ زاضتٝ تاضٙ
تسیاضی اظ رٛأغ زض سغٛح ٔحّی ٚ ّٔی تٝ ضٙاسایی ػٛأُ ٔٛحط 

ٞای زضٔاا٘ی ٚ اضتماای    آٚضی ٚ تٝ ز٘ثاَ آٖ، عطاحی تط٘أٝ تط تاب
ا٘س. ضایس تٕایُ ظیااز تاٝ    ٞای  ظْ زض ٘ٛرٛا٘اٖ الساْ وطزٜ تٛا٘ایی
آٚضی تٝ ایٗ زِیُ تاضاس واٝ ػٛأاُ ٔحافظات      ٞای تاب پهٚٞص

وٙٙاس. اظ ساٛی    ٕیتی ضا زض ظ٘سٌی فطز ایفاا ٔای  وٙٙسٜ ٘مص پط اٞ
ٞاا، أیاس ٚ لاسضب فاطز      ٞا، ظطفیت ایٗ زیسٌاٜ تط تٛإ٘ٙسی ،زیٍط

تٕطوع زاض٘س. ٞٓ چٙیٗ ػٛأُ ٔحافظت وٙٙسٜ تٝ ػٙاٛاٖ ساپطی   
أااسٞای ٕٞااطاٜ تااا آٟ٘ااا ٔغااطح   ػّیااٝ ضفتاضٞااای ذغااطظا ٚ پی 

 (.17)ٞستٙس
تااب آٚضی تٛساظ   اتعاضٞای ٔرتّفی تٝ ٔٙظٛض سٙزص ٚ اضظیاتی 

ٔحمماٖ ساذتٝ ضسٜ است. اظ آٖ ٔیاٖ ٔی تٛاٖ تٝ ٔمیااس تااب   
(، 2003)9 9(، ٔمیاس تاب آٚضی وی2003ٓآٚضی وا٘ط ٚ زیٛیسٖٛ )

9(2003  ٖ ( ٚ 2003) 11(، ٔمیاااس تاااب آٚضی اٚضاایٛ ٚ ٕٞىاااضا

                                                 
5. Arce E Simmons A W Winikielma P Stein M B Hitckoc 

C & Paulus M P 

6. Tugad & Fredrickson 
7. Inzlicht 

8. Friborg 

         9. Kim 
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( اضاضٜ 2003ٔمیاس تاب آٚضی تعضٌسا ٖ فطایثٛضي ٚ ٕٞىاضاٖ )
 وطز. 

ٛرٛا٘ی زض ایاطاٖ، تایص اظ ٕٞاٝ اظ    زض تحمیماب ٔطتثظ تا سٙیٗ ٘
( استفازٜ ضسٜ است وٝ 2003ٔمیاس تاب آٚضی وا٘ط ٚ زیٛیسٖٛ )

( آٖ ضا تطای استفازٜ زض ایطاٖ ا٘غثاق زازٜ است. ایٗ 18ٔحٕسی )
ٔازٜ پٙذ ٌعیٙٝ ای است وٝ ٌعیٙٝ ٞاای آٖ   25پطسطٙأٝ زاضای 

ٝ ٕ٘طٜ ٌصاضی ضسٜ است. تسیٗ غاٛضب واٝ تا    4تا  0تٝ تطتیة اظ 
 4ٚ ٌعیٙاٝ ٕٞیطاٝ زضسات، ٕ٘اطٜ      0ٌعیٙٝ وأال ٘ازضست، ٕ٘طٜ 

تؼّك ٔی ٌیطز ٚ رٕغ ٕ٘طاب، ٕ٘طٜ واُ ٔمیااس ضا تطاىیُ ٔای     
( تا استفازٜ اظ ضطیة آِفاای وطٚ٘ثااخ، ضاطیة    18زٞس. ٔحٕسی )
ٚ ضٚایی ٔمیاس ضا تٝ ضٚش ٕٞثستٍی ٞاط   89/0پایایی ٔمیاس ضا 

تاٝ زسات    64/0تاا   41/0ٌٛیٝ تا ٕ٘طٜ وُ ٔمِٛٝ ضطیة ٞا تیٗ 
 آٚضز.

آٚضی ٚ تحمیماتی وٝ زض ایٗ ظٔیٙاٝ   تاب تا تٛرٝ تٝ إٞیت ٔفْٟٛ
غٛضب ٌطفتٝ است، زض ایاٗ تحمیاك تاط آٖ ضاسیٓ واٝ ٔمیااس       

ضا تاطای اِٚایٗ تااض زض ایاطاٖ     2822 –آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ  تاب
   ٖ ساٙزی آٖ زض   تطرٕٝ ٚ زض ٟ٘ایت تٝ تطضسای ٚیهٌای ٞاای ضٚا

تپطزاظیٓ. ایٗ تطضسی اظ ایٗ رٟات حاا ع إٞیات    ٘ٛرٛا٘اٖ ایطا٘ی 
آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ  است وٝ اتعاض ذاظ سٙزص ٚ اضظیاتی تاب

آٚضی  ٚ زض حاَ حاضاط اظ پطسطاٙأٝ تااب    زض ایطاٖ ٔٛرٛز ٘یست
 ضٛز. استفازٜ ٔی 33وا٘ط ٚ زیٛیسٖٛ

 رٍغ تررظی

ضٚش پهٚٞص ٔٛضز استفازٜ زض پهٚٞص حاضط اظ ٘ٛع تٛغیفی ٔی 
أؼاٝ آٔااضی ایاٗ پاهٚٞص وّیاٝ زا٘اص آٔاٛظاٖ ٔمغاغ         رتاضس. 

تاضٙس وٝ زض سااَ تحػایّی    ضإٞٙایی ٚ زتیطستاٖ ضٟط ٔطٟس ٔی
سااَ   19تا  13ٚ زض ٌطٜٚ سٙی  ٔطیَٛ تٝ تحػیُ تٛز٘س 92-91

زازٜ ٞاای ٔاٛضز اساتفازٜ زض ایاٗ      )ٔطحّٝ ٘ٛرٛا٘ی( لطاض زاضاتٙس. 
ٛ   ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝپهٚٞص تا استفازٜ اظ  ٝ ٌیاطی تػاازفی ٚ ذ ای زض  ضا

ٌا٘اٝ   چٙس ٔطحّٝ تٛزٜ است. تٝ ایٗ غٛضب وٝ اتتسا اظ ٘ٛاحی ٞفت
 آٔٛظش ٚ پطٚضش ضٟط ٔطٟس سٝ ٘احیٝ ضا وٝ ٔؼاطف ساغپ تاا    

تٛز، ا٘تراب ٌطزیس ( 5ٗ )٘احیٝ ٚ پایی( 6)٘احیٝ ، ٔتٛسظ (3)٘احیٝ 
ٚ سپس اظ ٞط ٘احیٝ یه ٔسضسٝ ضإٞٙاایی ٚ یاه زتیطساتاٖ تاا     

. زض ٌاْ تؼسی زض ضس تػازفی ا٘تراب تفىیه رٙسیتی تٝ غٛضب
ٞط ٔسضسٝ اظ ٞط پایٝ تحػیّی یه والس تؼییٗ ضس ٚ پطسطٙأٝ 

 تٝ غٛضب ٌطٚٞی ارطا ٌطزیس.
پساط   298زا٘ص آٔٛظ ) 703ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ٔغاِؼٝ زض ایٗ پهٚٞص ضا 

 (=63/1SD=،23/15Mساَ ) 13-19زذتط( تا زأٙٝ سٙی  405ٚ 
ساٝ ٘احیاٝ، تفااٚب آٟ٘اا زض     زِیُ ا٘تراب ایاٗ   تطىیُ ٔی زٞٙس.

 سغٛح التػازی ٚ ارتٕاػی تٛزٜ است.

                                                                        
1.  Oshio & et al. 

2.  Child and Youth Resilience measure-28 (CYRM-28) 

         3.  Connor-Daividson Resilience Scale (CD-RISC) 

ٞاای   ٞا تاٝ ضٚش ٔطارؼاٝ حضاٛضی تاٝ واالس      تٛظیغ پطسطٙأٝ
 ا٘تراب ضسٜ اظ ٞط ٔسضسٝ ٚ تٝ غٛضب ٌطٚٞی تٛزٜ است.

تٝ ٔٙظٛض ضػایت اذالق پهٚٞص ٚ حمٛق آظٔٛز٘ی ٞا ضٕٗ اػالْ 
ضب ضافاٞی  غطیپ زاٚعّثا٘ٝ تٛزٖ ضطوت آظٔٛز٘ی ٞا، ٞٓ تٝ غٛ

)لثُ اظ ارطا( ٚ ٞٓ تٝ غاٛضب وتثای )تاا ی پطسطاٙأٝ( ذااعط      
٘طاٖ ٌطزیس وٝ اعالػاب زضذٛاستی زض ایٗ پطسطٙأٝ ٞا، غاطفا  
تٝ ٔٙظٛض اٞساف پهٚٞطی است ٚ تٝ رع تؼیایٗ رٙسایت، ساٗ ٚ    
پایٝ تحػیّی ٘یاظی تٝ شوط ٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌی ٚ زیٍط ٔطرػاب 

 ذػٛغی ٕ٘ی تاضس.
ٕٞثستٍی پیطسٖٛ )تٝ ٔٙظٛض تطضسای  زازٜ ٞا تا استفازٜ اظ ضٚش 

ضٚایی ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا(، ضٚش ٞای آِفای وطٚ٘ثاخ ٚ زٚ٘یٕٝ سااظی  
تزعیٝ ٚ تحّیاُ   SPSS16)تٝ ٔٙظٛض تطضسی پایایی( زض ٘طْ افعاض 

 ضس٘س.
 اظ: استاتعاضٞای ا٘ساظٜ ٌیطی ػثاضب 

اض ٚ ِیثٙثاطي  اٍ٘ا  28 –آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛراٛاٖ   ٔمیاس تاباِف( 
آٚضی واٛزن   ٔمیاس تاب( 19) (2009)5ٚ ِیثٙثطي 4اٍ٘اض: (2009)

ٔٙااتغ   ضا تٝ ػٙٛاٖ یه اتعاض تفىیه تطای وطف 28 –ٚ ٘ٛرٛاٖ 
 ا٘اس واٝ تاطای    عطاحای واطزٜ   آٚضی ( تااب تافتیی، اضتثاع)فطزی، 

 ساَ لاتُ ارطاست.  23تا  12٘ٛرٛا٘اٖ سٙیٗ 

پاساد زٞٙاسٌاٖ ٔیاعاٖ    ٔاازٜ تاٛزٜ واٝ     28ایٗ ٔمیااس ضاأُ   
ٞا زض ٔمیاس ِیىطب واٝ اظ زأٙاٝ    ضاٖ ضا تا ٞط وساْ اظ ٔازٜ تٛافك

 زٞٙاس.  ( ٌستطزٜ اسات، ٘طااٖ ٔای   5( تا )ذیّی ظیاز ; 1)اغال ; 
ٝ  2رسَٚ ضٕاضٜ   ، ضٕاضٜ سٛا ب ٔطتٛط تٝ ٞط ٔمیااس پطسطاٙأ

 زٞس. ضا ٘طاٖ ٔی 28 –آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ  تاب
 

ٍ ظَاالت  28 –آٍری کَدک ٍ ًَجَاى  ای تابّ زیرهقیاض :(2)جدٍل 

 ّر هقیاض

 ظؤاالت هقیاض

 2-4-8-11-14-15-18-20-21-25 فطزی

 3-5-6-7-12-17-24-26 اضتثاعی

 1-9-10-13-16-19-22-23-27-28 تافتی

 
پطسطٙأٝ ػٛأُ حٕایت وٙٙسٜ فاطزی اساپطیٍٙط ٚ فیّیاپس    ب( 
اساپطیٍٙط ٚ   فٟطست ػٛأُ حٕایت وٙٙسٜ فطزی، تٛسظ: (1997)

ساذتٝ ضسٜ است. ایٗ فٟطست تطای زٚضاٖ  (20) (1997فیّیپس )
ػثاضب  71٘ٛرٛا٘ی عطاحی ٌطزیسٜ است. ٘سرٝ اغّی آٖ، ضأُ 

ٚ زاضای سٝ ٔمیاس تؼٟس ارتٕاػی، غالحیت فطزی ٚ غاالحیت  
ارتٕاػی ٔی تاضس. ضطیة آِفاای واُ فٟطسات ػٛأاُ حٕایات      

ٖ IPFIوٙٙسٜ فطزی ) تاٝ زسات آٔاس.     93/0 ( تٛسظ سااظ٘سٌاٖ آ
ٞاای   تایست زض ٔماتُ ٞط سٛاَ، یىی اظ ػثااضب  زا٘ص آٔٛظاٖ ٔی

وأال ٔاٛافمٓ، ٔاٛافمٓ، ٔرااِفٓ یاا واأال ٔرااِفٓ ضا تطٌعیٙٙاس        

                                                 
4. Ungar, M. 

5. Liebenberg, L. 
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(. ذّیّی زض استا٘ساضزساظی فٟطست 1997، 11)اسپطیٍٙط ٚ فیّیپس
(، زضیافات  1997ػٛأُ حٕایت وٙٙسٜ فطزی اسپطیٍٙط ٚ فیّیپس )

آٔاٛظاٖ زذتاط سااَ اَٚ ٚ زْٚ     زص زض رأؼٝ زا٘اص وٝ اتعاض سٙ
ٔتٛسغٝ ضٟط تٟطاٖ اظ ضٚایی  ظْ تطذٛضزاض تٛز ٚ ایٗ ٔمیااس، اظ  

تیٙی، ذٛزپٙساضٜ، تؼّماب ذا٘ٛازٌی، ذٛزوٙتطِی،  ػأُ ذٛشٞطت 
٘یاظ تٝ تاییس، ٔٙثغ وٙتطَ زضٚ٘ی، ضٚاتظ ارتٕاػی ٚ ٍ٘طش ٘ساثت  

آِفاای وطٚ٘ثااخ    تٝ ٔسضسٝ تطىیُ ضسٜ است. ٞٓ چٙایٗ ضاطیة  
، 76/0، 74/0، 78/0ٞای اساترطاد ضاسٜ تاٝ تطتیاة      تطای ػأُ

(. تاطای ایاٗ   21تٝ زست آٔاس )  68/0، 45/0، 60/0، 60/0، 70/0
ٔاازٜ ای اساتا٘ساضز ضاسٜ تٛساظ ذّیّاای      55پاهٚٞص، اظ ٘سارٝ   
 استفازٜ ضسٜ است.

 ّا یافتِ

 پساط  298زا٘ص آٔٛظ ) 703ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ٔغاِؼٝ زض ایٗ پهٚٞص ضا 
 (=63/1SD=،23/15Mساَ ) 13-19زذتط( تا زأٙٝ سٙی  405ٚ 

تٛظیغ فطاٚا٘ی آظٔٛز٘ی ٞاا تاط    3ضٕاضٜ  رسَٚ تطىیُ ٔی زٞٙس.
 حسة سٗ ٚ رٙس ٚ ٘احیٝ آٔٛظضی ٘طاٖ ٔی زٞس.

 
جٌط ٍ ًاحیِ  ،تَزیع فراٍاًی آزهَدًی ّا تر حعة ظي :(3)جدٍل 

 آهَزؼی

 ظي
فراٍاًی 

 کل

 جٌعیت ًاحیِ آهَزؼی

ًاحیِ 

3 

ًاحیِ 

5 

ًاحیِ 

6 
 پعر دختر

13 112 65 23 24 61 51 

14 164 63 33 68 99 65 

15 124 37 38 49 89 35 

16 97 39 27 31 79 18 

17 150 84 23 43 65 85 

18 53 31 4 18 11 42 

19 3 0 1 2 1 2 

 
 CYRM-28زض ٔغاِؼٝ حاضط زٚ ٘ٛع ضٚایی ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا تاطای  

 ٌعاضش ٌطزیس.
تااٝ ٔٙظااٛض تطضساای ضٚایاای ٍٕٞااطای ایااٗ ٔمیاااس، اظ ضااطیة  

آٚضی واٛزن ٚ   ٕٞثستٍی ٔیاٖ ػٛأُ تا ٕ٘طٜ وُ ٔمیااس تااب  
٘طااٖ   4ضٕاضٜ  استفازٜ ضس. ٘تایذ ٔٛرٛز زض رسَٚ 28 –٘ٛرٛاٖ 

ٞا تا یىسیٍط ٚ تا ٕ٘طٜ وُ اضتثاعی ٔؼٙازاض زاض٘س واٝ   زاز وٝ ػأُ
 ٔمیاس تاضس.تٛا٘س ٘طاٍ٘ط ضٚایی ٍٕٞطای ایٗ  ٔی
 
 
 
 

                                                 
1.  Springer F & Philips J 

آٍری کَدک  ّای هقیاض تاب هاتریط ّوثعتگی هیاى عاهل :(4)جدٍل 

 آٍری ٍ ًورُ کل تاب 28 –ٍ ًَجَاى 

 تافتی ارتثاطی فردی عاهل

   46/0** اضتثاعی

 1 58/0** 47/0** تافتی

 85/0** 81/0** 79/0** آٚضی ٕ٘طٜ وُ تاب
 ٔؼٙازاض است. 01/0**ٕٞثستٍی زض سغپ 

آٚضی وٛزن ٚ  رٟت تطضسی ضٚایی ٕٞعٔاٖ یا ٚاٌطای ٔمیاس تاب
آٔٛظاٖ اظ پطسطٙأٝ ػٛأاُ حٕایات    زض ٌطٜٚ زا٘ص 28 –٘ٛرٛاٖ 

( اساتفازٜ ضاس. ضاطایة    1997وٙٙسٜ فطزی اساپیٍٙط ٚ فیّیاپس )  
 28 –آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ  ٕٞثستٍی تیٗ ٕ٘طٜ وُ ٔمیاس تاب

حٕایت وٙٙسٜ فطزی  ٞایص ٚ ٕ٘طٜ پطسطٙأٝ ػٛأُ ٚ ظیط ٔمیاس
 زاض تٛز. ٞایص ٔخثت ٚ ٔؼٙی ٚ ظیط ٔمیاس

 
ًتایج هرتَط تِ ضرایة پایایی تا اظتفادُ از رٍغ دٍ ًیوِ  (:5جدٍل )

 ظازی

 تافتی ارتثاطی فردی عاهل
ًورُ کل 

آٍری تاب  

 55/0** 49/0** 60/0** 36/0** ذا٘ٛازٜ

 33/0** 31/0** 26/0** 23/0** ٔسضسٝ

ٞٙزاضٞای ٔؼیٗ 
 ارتٕاػی

**23/0 **15/0 **14/0 **22/0 

 48/0** 28/0** 39/0** 50/0** ذٛزپٙساضٜ

 23/0** 23/0** 20/0** 11/0** ذٛز وٙتطِی

 41/0** 26/0** 37/0** 38/0** زیسٌاٜ ٔخثت

 41/0** 31/0** 33/0** 36/0** ذٛزواضآٔسی

 31/0** 24/0** 24/0** 28/0** ٚضظی رطاب

 37/0** 22/0** 26/0** 41/0** اعٕیٙاٖ

 53/0** 49/0** 42/0** 37/0** ٕٞىاضی

ٕ٘طٜ وُ ػٛأُ 
حٕایت وٙٙسٜ 

 فطزی
**54/0 **54/0 **49/0 **64/0 

 ٔؼٙازاض است. 01/0**ٕٞثستٍی زض سغپ 

تااطای اضظیاااتی ٚ سااٙزص ٕٞسااا٘ی زضٚ٘اای پطسطااٙأٝ : پایااایی
ٚ ضٚش ، ضطیة آِفای وطٚ٘ثااخ  28 –آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ  تاب

 .ٔحاسثٝ ٌطزیسزٚ٘یٕٝ ساظی 
زٞس وٝ ٔماساض   ضطایة آِفای وطٚ٘ثاخ ضا ٘طاٖ ٔی 6رسَٚ ضٕاضٜ 

ٔتییط است ٚ ٘طا٘ٝ پایاایی ذاٛب    85/0تا  71/0ایٗ ضطیة تیٗ 
ػالٜٚ تط ایاٗ،   ؛است 28 –آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ  پطسطٙأٝ تاب

٘تایذ ٔطتٛط تٝ ضطایة پایایی تا استفازٜ اظ ضٚش زٚ٘یٕاٝ سااظی   
 آٔسٜ است. 5٘یع زض رسَٚ ضٕاضٜ 
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 آلفای کرًٍثاخ ٍ دًٍیوِ ظازیضرایة : (6)جدٍل

 دًٍیوِ ظازی آلفای کرًٍثاخ عَاهل

 66/0 71/0 فطزی

 69/0 72/0 اضتثاعی

 74/0 77/0 تافتی

 80/0 85/0 وُ پطسطٙأٝ

 
تطای تؼییٗ ٘مغٝ تطش، : آٚض آٚض اظ غیط تاب ٔؼیاض تفىیه افطاز تاب

ٞاا اظ تاٛظیؼی ٘طٔااَ     اتتسا تایس تطضسی ضٛز وٝ آیا ٕ٘طاب آظٔٛز٘ی
 -تطذٛضزاض است یا ذیط؟ تطای ایٗ ٔٙظاٛض، اظ آظٔاٖٛ وِٕٛاٌٛطاف   

 ( وٝ آظٔٛ٘ی غیطپاضأتطیاه اسات، اساتفازٜ ضاس.    k-Sاسٕیط٘ف )

ٞاا اظ   زٞاس واٝ ٕ٘اطاب آظٔاٛز٘ی     ٘طاٖ ٔای  7ضٕاضٜ ٘تایذ رسَٚ 
 (.p< 059/0= sig <05/0تٛظیؼی ٘طٔاَ تطذٛضزاض است )

 
 ًوایػ آًالیس تَزیع ًرهال  (:7)جدٍل 

 Statistic Df Sig P 
ٕ٘طٜ وُ 

 آٚضی تاب
033/0 703 059/0 05/0 

 
زض آٔاض، ٔفْٟٛ ٔٙحٙی عثیؼی، ٔفٟٛٔی اساسی ٚ تٙیاازی اسات.   

آٖ ایٗ ٚالؼیت است وٝ تٛظیاغ فطاٚا٘ای تسایاضی اظ    زِیُ إٞیت 
حٛازث عثیؼی، ضىّی ضثیٝ ٔتماضٖ ظٍِ٘ٛٝ ضىُ زاض٘س. تٝ ٕٞیٗ 

ضاٙاذتی ٘ظیاط    ٞای ضٚاٖ ٞای تسیاضی اظ آظٖٔٛ تطتیة تٛظیغ ٕ٘طٜ
ٞای ٞٛش ٚ پیططفت تحػیّی تمطیثا عثیؼی است. ضاىُ   آظٖٔٛ

 ٍی زاضز.تٛظیغ عثیؼی تٝ ٔیاٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف استا٘ساضز تست
٘یع یه آظٖٔٛ  28 -آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ اظ آ٘زا وٝ ٔمیاس تاب

ضٙاذتی است، تٙا تط آٖ ضس تاا ٚضاؼیت ایاٗ ٔمیااس ضا زض      ضٚاٖ
 ٔٙحٙی عثیؼی تسٙزیٓ.

ٞاا   آٚضی آظٔاٛز٘ی  تٛغیف آٔاضی ٕ٘طاب وُ تاب  8رسَٚ ضٕاضٜ 
 زٞس. ضا ٘طاٖ ٔی

 
 ّا َدًیآٍری آزه تَصیف آهاری ًورات کل تاب (:8)جدٍل 

 N M SD Min Max 
وُ  ٕ٘طٜ
 آٚضی تاب

703 21/102 85/13 52 139 

 
ضاٛیٓ   ٞا ٔتٛرٝ ٔای  تا تٛرٝ تٝ ٔٙحٙی ظیط سغپ ٕ٘طاب آظٔٛز٘ی

ٌیط٘س. ایٗ ساغپ تیااٍ٘ط    % لطاض ٔی95آظٔٛز٘ی زض سغپ  670وٝ 
٘فاط زض   21آظٔٛز٘ی تالیٕا٘اسٜ،   33آٚضی ٘طٔاَ است. اظ تؼساز  تاب

ٌیط٘اس واٝ زاضای    %( لاطاض ٔای  14/2ٔٙحٙای ) ا٘تٟای سٕت چپ 
٘فط زض ا٘تٟای سٕت ضاسات ٔٙحٙای    12آٚضی پاییٗ ٞستٙس ٚ  تاب
آٚضی تاا  زض ایاٗ    ٌیط٘س وٝ ٘طاٖ زٞٙاسٜ تااب   %( لطاض ٔی14/2)

 افطاز است.

 
 
 
 
 
 
 
 

 آٍری (. ظطح زیر هٌحٌی ًورات تاب1ؼکل )

 ًتیجِ گیریتحث ٍ 

 ظٔٝ ٞط پهٚٞص زض ػّْٛ ا٘ساا٘ی زاضاتٗ ٔؼیااض ٚ اتاعاض ا٘اساظٜ      
ٌیطی ٔٙاسة تطای ضسیسٖ تٝ اعالػاب ٔؼتثط است. أطٚظٜ یىای  
اظ ٔسا ّی وٝ تیطتط تٝ آٖ تٛرٝ ٔی ضٛز، ا٘تماَ اظ زیاسٌاٜ ٞاای   

یؼٙای تاٝ راای     ؛ذغطٍ٘ط تٝ سٕت زیسٌاٜ ٞای تاب آٚضی اسات 
تىیٝ تط ػٛأُ ذغط ٚ سؼی زض تساضن السأاب  ظْ تاا ظیاط ٘ظاط    
ٌطفتٗ افطاز پط ذغط، تا تىیٝ تط ػٛأاُ تااب آٚضی، تتاٛاٖ تاٛاٖ     
ٔماتّٝ تاا ٔطاىالب ضا زض رٕؼیات پاط ذغاط تاا  تاطز. اظ رّٕاٝ         
    ٛ ء ذغط٘ان تطیٗ ٔٛالغ تطای آسیة پصیطی تیطاتط ٘ساثت تاٝ سا

...، ٔطاحاُ ا٘تمااِی اسات. زض اٚایاُ     ٔػطف ٔاٛاز ٚ تعٞىااضی ٚ   
ارتٕاػی ٔتؼاسزی  -زتیطستاٖ، ٘ٛرٛاٖ تا چاِص ٞا ٚ ٔسا ُ ضٚا٘ی

 ٔا٘ٙس وٙاض آٔسٖ ٚ اضتثاط تا ٌطٜٚ ٕٞساَ ضٚ تٝ ضٚ ٔی ضٛز.
تاب آٚضی اظ رّٕٝ ٚیهٌای ٞاایی اسات واٝ زض ساٙیٗ ٔرتّاف       

ِصا تٝ ٔٙظٛض سٙزص آٖ اتعاضٞای ا٘اساظٜ   ؛ٕ٘ٛزٞای ٔتفاٚتی زاضز
طی ٔرتع ٞط زٚضٜ ساٙی، ٔاٛضز ٘یااظ اسات. زض تحمیمااب ٚ      ٌی

پهٚٞص ٞای پیطیٗ ٔطتثظ تا تاب آٚضی واٛزن ٚ ٘ٛراٛاٖ، تاٝ    
زِیُ ػسْ ٚرٛز پطسطٙأٝ ٔرػٛظ ایٗ زٚضٜ سٙی، تٝ اضتثاٜ اظ 
پطسطٙأٝ تاب آٚضی تعضٌسا ٖ، ٕٞچٖٛ پطسطاٙأٝ تااب آٚضی   

یاُ ایاٗ واٝ    ( استفازٜ ٔی ضس. أا تاٝ زِ 2003وا٘ط ٚ زیٛیسٖٛ )
پطسطٙأٝ ٔرػٛظ تعضٌسا ٖ است اػتثاض ٘تایذ تٝ زست آٔاسٜ  
اظ آٖ پاییٗ است ٚ آٖ چٝ ٔی سٙزس ٚیهٌای ٞاای ضٚا٘طاٙاذتی    

ِصا ایٗ احتٕاَ ٚرٛز زاضز واٝ   ؛تاب آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ ٘یست
ظیطا ٔسا ّی واٝ ٘ٛرٛا٘ااٖ ٚ    ؛تٝ تطریع ٞای اضتثاٜ حاغُ آیس

ستٙس ٚ ٘ٛع ضٚیىطز ٞط یه اظ ایٗ زٚ تعضٌسا ٖ تا آٖ ضٚ تٝ ضٚ ٞ
ٌطٜٚ ٘سثت تٝ ٔسا ُ ٔتفاٚب است. تط ایاٗ اسااس تطاریع ٚ    
آٔٛظش ٘ٛرٛاٖ غیط تاب آٚض، اِعأی ٔی ٕ٘ایس. ظیاطا تاا ضٙاساایی    
ایٗ افطاز ٔی تٛا٘یٓ تا فطاٞٓ واطزٖ ػٛأاُ حٕاایتی ٚ آٔٛظضای     

تاٝ  وافی آٟ٘ا ضا زض ٔماتُ ٘اوأی ٚ آسیة ٔماْٚ وٙایٓ. تاا تٛراٝ    
٘مص تاب آٚضی زض ساظٌاضی ٔخثت ٘ٛرٛا٘اٖ، ساذت اتعاض سٙزص 
آٖ اظ إٞیاات ٚیااهٜ ای تطذااٛضزاض اساات. ظٔااا٘ی وااٝ یااه اتااعاض 

ٞا ٚ  تایس ٚیهٌی ؛ضٛز سٙزی اظ ظتا٘ی تٝ ظتاٖ زیٍط تطرٕٝ ٔی ضٚاٖ
ٌیطی آٖ اظ ٘ظط ضٚایی ٚ پایاایی ٔاٛضز ٔغاِؼاٝ     ٞای ا٘ساظٜ ویفیت

اغّی پهٚٞص حاضاط تؼیایٗ پایاایی ٚ    تٙاتطایٗ، ٞسف  ؛لطاض ٌیطز

95% 82/129 97/115 12/102 27/88 42/74 
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تط ضٚی ٘ٛرٛا٘ااٖ   28 -آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ ضٚایی ٔمیاس تاب
ایطا٘ی تٛز. تطای تطضسی پایایی اظ آِفای وطٚ٘ثاخ ٚ تاطای تطضسای   

 ضٚایی اظ ضٚایی ٍٕٞطا ٚ ضٚایی ٚاٌطا استفازٜ ٌطزیس.
آٚضی واٛزن   ٞای پطسطٙأٝ تاب ضٚایی ٍٕٞطا ٘طاٖ زاز وٝ ػأُ

تا یىسیٍط ٚ تا ٕ٘اطٜ واُ اضتثااعی ٔؼٙاازاض زاض٘اس       28 -رٛاٖٚ ٘ٛ
(01/0 ;p.) 

اظ عطیك ارطای ٕٞعٔاٖ پطسطٙأٝ فٟطست ػٛأُ حٕایت وٙٙسٜ 
( ضٚایاای ٚاٌااطای پطسطااٙأٝ 1997فااطزی اسااپطیٍٙط ٚ فیّیااپس )

تاییس ضس. تسیٗ ٔؼٙای واٝ تایٗ     28 -آٚضی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ تاب
پطسطٙأٝ ٕٞثستٍی ٔخثت ٚ  ٕ٘طٜ وُ ٚ ٞط یه اظ ػٛأُ ایٗ زٚ

 ٔؼٙی زاضی ٚرٛز زاضت.
ٖ   تطای اضظیاتی پایایی پطسطٙأٝ تاب ، 28 -آٚضی واٛزن ٚ ٘ٛراٛا

ضطایة آِفای وطٚ٘ثاخ ٚ ضٚش زٚ٘یٕاٝ سااظی حااوی اظ ضضاایت     
ترص تٛزٖ پایایی ایٗ ٔمیاس تاطای ٘ٛرٛا٘ااٖ ایطا٘ای تاٛز. تاٝ      

ػٙٛاٖ اتاعاض   تٛا٘س تٝ ػثاضب زیٍط ٘سرٝ فاضسی ایٗ پطسطٙأٝ ٔی
آٚضی زض ٔیاٖ ٘ٛرٛا٘ااٖ فاضسای ظتااٖ     ٔٙاسثی تطای سٙزص تاب
 ٔٛضز استفازٜ لطاض ٌیطز.

آٚض زض ایاطاٖ،   ٞاای افاطاز تااب    ضٛز تا ٔغاِؼٝ ٚیهٌای  پیطٟٙاز ٔی
آٚضی سااذتٝ   ٔمیاسی ٔٙاسة تا فطًٞٙ ایطا٘ی تطای سٙزص تاب

 آٚضی ضٛز. ٞٓ چٙیٗ ٞٓ اوٖٙٛ تا ٞٙزاضسااظی ٔمیااس تااب    ٔی
ضٛز وٝ ٔغاِؼاتی تاا   زض ایطاٖ، پیطٟٙاز ٔی 28 -وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ 

استفازٜ اظ ٔمیاس ٔصوٛض تط ضٚی ٘ٛرٛا٘اٖ زض ٔؼطؼ ذغط ا٘زااْ  
آٚضی پااییٙی زاض٘اس، تط٘أاٝ     ضٛز ٚ تا ضٙاسایی افطازی وٝ تاب ٔی

آٚضی زض آٟ٘اا   ٞای  ظْ تطای ٔماْٚ ساظی ٚ افعایص ٔیاعاٖ تااب  
 غٛضب پصیطز.

ٜ  تاا ٔٛا٘اغ ٚ ٔحاسٚزیت ٞاایی ٘یاع      پهٚٞص حاضاط  تاٛز.   ٕٞاطا
ٌیاطی تسایاض    تتٛاٖ سر تعضٌتطیٗ ٔحسٚزیت ایٗ پهٚٞص ضا ٔی

رػاٛظ ٕٞىااضی ا٘اسن ازاضٜ آٔاٛظش ٚ     آٔٛظش ٚ پطٚضش ٚ ت
ضٟط ٔطٟس زا٘ست وٝ اظ اراطای ایاٗ آظٔاٖٛ زض     5پطٚضش ٘احیٝ 

ٔساضس پسطا٘ٝ ذاٛززاضی واطز. ٔحاسٚزیت زیٍاط، ٘ثاٛز اتاعاضی       
ایا تطای سٙزص تااب آٚضی زض ٘ٛرٛا٘ااٖ تاٛز واٝ زض     ٔٙاسة ٚ پ

 ٔحسٚزیت ایزاز وطز. 1تؼییٗ ضٚایی ٔالوی

 تؽکر ٍ قدرداًی

ٓ اظ زا٘ص آٔٛظاٖ ٔحتطْ ٘ٛاحی سٝ، یزض ایٙزا تط ذٛز  ظْ ٔی زا٘
پٙذ ٚ ضص وٝ تا ٟ٘ایت غسالت تٝ تىٕیُ پطسطٙأٝ ٞا ٔثاازضب  

حٕایت ٔااِی ٟ٘ااز   ٓ. ایٗ ٔغاِؼٝ تسٖٚ یٚضظیس٘س سپاسٍصاضی ٕ٘ای
ذاغی ا٘زاْ ٌطفتٝ ٚ تا ٔٙاافغ ضرػای ٔزاطی عاطح اضتثااعی      

 ٘ساضتٝ است.
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