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Prediction of love trauma syndrome based on early maladaptive schemas with the 

mediating role of emotion regulation 
 

 

Abstract 

 

Introduction: Love trauma syndrome can be associated with many anxieties and 

negative side effects. The aim of this study was to investigate the mediating role of 

emotion behavioral regulation in relation to early maladaptive schemas and love trauma 

syndrome. 

Methods: The present study was descriptive-correlational and structural equation 

modeling. The statistical population of the present study included male and female 

students of Shiraz universities in 1399. By available sampling method, 341 people were 

selected to participate in this study. Data collection tools included emotion behavioral 

regulation questionnaire, love trauma syndrome questionnaire and early maladaptive 

schemas questionnaire. Pearson correlation coefficient and path analysis using AMOS 

software were used to analyze the data. 

Results: The results showed that the correlation coefficient between early maladaptive 

schemas and adaptive emotion regulation and maladaptive emotion regulation with 

love trauma syndrome was significant at the level of 0.01. Behavioral regulation of 

emotion also had a mediating role in the relationship between early maladaptive 

schemas and love trauma syndrome (P <0.05). 

Conclusion: Based on the findings of this study, health professionals can design the 

necessary interventions to correct the initial maladaptive schemas and emotion 

regulation strategies in people with love trauma syndrome and thus overcome them 

with possible psychological damage. 
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 چکیده

: نشااگننگض بااعشه مشااا میبا ند شگ یعوشااگنض م ما مت مدیض مباد ب شدع ه شگشاادض یبمشه فگبااع شگ شد  مقدمه

شا  نجگم  بعشه م شگننگض  سگزگگم  ملیه م ن سطهگب تدظیم مفبگمب شیجگض  م م شطه طعفا مشهگب نگ سض نقه م  شعم

 شدض 

شا ض جگماه آمگمب یبمشه فگبع شدبسبنض م  ز ناع مدلسگزب ماگ الت سگخبگمب -ممش: مطگلاه فگبع، تاصییض

شا  که شگ ممش ندانه گیعب  م  سبعس تاد    1399شگمل   نشجاوگض  خبع م یسع   نشنگشهگب شهع شیع ز  م سگل 

شدگمه تدظیم مفبگمب شیجگض،  341 س شگمل یع شدندض  شز م گع آممب    شهگ  شعکت  م  ون مطگلاه  نبخگب  نیع شع ب 

طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه شا ض شع ب تحلیل    شهگ  ز ممشهگب بعوب عسشدگمه ییعسشدگمه نشگننگض بعشه مشا م 

 شدبسبنض ییعساض م تحلیل مسیع شگ شهعشنیعب  ز نعم  فز م  وداس  سبیگ ه شدض

شگ: نبگوج یبمشه نشگض     که بعوب شدبسبنض شین طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه م تدظیم شیجگض سگزگگم نه م  وگفبه

مادگ  م شا ض شدچدین تدظیم مفبگمب شیجگض  م م شطه  01/0شیجگض نگسگزگگم نه شگ نشگننگض بعشه مشا  م سطح تدظیم 

 (ض P< 05/0شین طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه م نشگننگض بعشه مشا   م ب نقه میگنجض شا  )

سبدگ  وگفبههگب  ون م نبیجه سالمت میبا ندد شه   صگض فازه  ص سگس مبخ طگلاه، شه طع فض مد خالت گیعب: شع  ون  

الزم شه مدظام  صااالط طعفا مشهگب نگسااگزگگم  ملیه م م شبع شگب تدظیم شیجگض  م  فع   شگ نشااگننگض بااعشه مشااا 

 شپع  زند م شدون طعوا آنهگ م   م غلبه شع آسیبهگب مم نض  فبدگلض وگمب شعسگنددض

 شه مشاشگب نگسگزگگم  ملیه، تدظیم شیجگض، بع شگ: طعفا مه کلید م ژه
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 مقدمه

[ض 1 ست م وکض  ز  سگسیبعون نیگزشگب  نسگض  ز کا کض تگ ییعب  ست ] نیگز شه تالا، وکض  ز خصاصیگت  صلض ششع

وکض  ز جلاشهگب تالا شع ب فع  مشااا  سااتض مشااا ممگنبین  نسااگنض، شه مدا ض مشااا یعشااام م ون یدوده میگض 

[ض مشاااا وکض  ز فیعت  ننیزتعون م  م مین فگل میبا ند وکض  ز  م نگکبعون 2فعشدنض شااادگخبه شاااده  سااات ]

وض شگشد که تجعشه میشا ض گگشض  مقگت مم شط مگشقگنه شه  الولض  ز شم گسسبه میشا  م یگوگض م شطه مگشقگنه شیجگنهگ

[ض شه لحگظ مم نض، مم شط شساایگم 3وکض  ز  م نگکبعون فا  ثض  ساات که  فع   میبا ندد  م زندگض خا  تجعشه کددد ]

سیگم شقگنه شع ب  فع  ، ش ست مفبه شه  صدیدض م یگود م شه موبه مم شط مگ شقگنه  ز   ست م جگونزودض مم شط مگ مهم  

 لیل تاهد م صدیدت مگطیض شگال، کگم شسیگم سخبض  ست م مدکن  ست شگمث شعمز نشگننگض بعشه مشا شه موبه  م 

[ض نشگننگض بعشه مشا شگمل 4ناجا نگض م جا نگنض شا  که مم شط مگشقگنه وکض  ز  شاگ   صلض  م زندگض آنهگ  ست ]

نشگنههگ م مالئم شدودب  ست که ماجب  خبالل  م مدلکع  فع   م شسیگمب  ز فازشهگ  ز جدله تحصیلض،  مجدامه

تجعشه میکددد چع  که بااعشه مشااا،  "شااا "[ض  فع    شبد  بااعشه مشااا م  شه مدا ض 5 جبدگمض م شاایلض میشااا  ]

[ض  م نبیجه بعشه مشا شه مدا ض 6کدد ] نبظگم ت فع  مام  نظع م   ز م شطه م ییشیعبهگب  مدیت  م  متبگط، نقض می

شگشه شگ  ست م م شت، تعس م  ممگندگض شدع ه   سگس مف شا  که  غلب شگ  ف سیبز  تجعشه می شدود م آ سض  سبع  

شگنض قگشل تاجه  ست که  فع    م م شطه شگ معگ م وگ تهدود شه معگ تجعشه میکدددض شه  ون مادگ که فع  یعو صدمگتض  

[ض شه نظع میعسد که طعفا مشهگب سگزگگم  ملیه  م ییه 7ض م  یس  ز بعشه تجعشه میکدد ]مگطیض، مم نض م وگ جسدگن

شیدض نشگننگض بعشه مشا   م ب نقه مادگ  م  ست چع  که وگفبه شعخض  ز مطگلاگت شیگننع نقه مادگ  م طعفا مشهگب 

  ملیه  م شعمع م تد مم مم شط صدیدگنه م تجگمب م کیییت  ودنانه مم شط میبگشدض

سگس تجگمب ذشدض معشاط شه  مم ض  ملیه زندگض شکل مینیع  م شع  مزوگشض  طالمگت  موگفت شده  ز  طعفا مه شع  

[ض وگنگ شع  ون شگمم  ساات که طعفا مشهگب نگسااگزگگم  ملیه 8 نیگب ییع ماض م چناننض یع  زش آنهگ تگثیع مینذ م  ]

سض  مم  سگ بگب نیگزشگب شیجگنض م مگطیض   سبنض شه  لیل مدم  م ض کا کض شه مجا  میآودد؛ نیگزشگوض شدچاض  لب

 ودن شه مع قبگض، خا گع  نض،  فسااگس کیگوت م شاوت، آز  ب  م  شع ز نیگزشگ م شیجگنگت، خا  ننیخبنض م تیعوح، 

[ض  م شع معفله تحالض جدود که مساابلزم نقشااهگ، مساااالیبهگ،  نبظگم ت 9محدم وبهگب م قابیدگنه م خاوشاابدد مب ]

ست، طعفا مشهگ م م شبع شگب مقگشلهگب قبلض شگ چگله مم شه مم شدگخبض  شع وط ماجا    سگزگگموهگب مباد  شگ  م 

میشااا ض  فع  ب که  م شساابع یعممشااض نگکگمآمد مشااد وگفبهگند، شیشاابع  م ماعت ساابکهگب شاادگخبض  ناطگفدگیذوع م 

شبع،  م گذ م   ز مع فل تحالض زندگض شدچاض تجعشه مم شط م شبع شگب مقگشلهگب نگکگمآمد قع م   مند م شه  فبدگل شی

[ض طعفا مشهگوض که  م کدگمآمدض شگ ممود  شگب مدیض  م ول زندگض شه کگم 10مگشقگنه شگ مشکل ما جهه خا شدد شد ]

گعفبه شااادشگند،  غلب  م شعخام  شگ ممود  شگب شادب زندگض نگکگمآمد م نگساااگزگگم نه شسااابدد م میبا ندد ماجب 

[ض وگفبه مطگلاگت مباد  گاوگب  ون  ساات که طعفا مشهگب نگسااگزگگم  ملیه مدکن 12شاااند ] تضااایع مدلکع  فع 

 ست شگ  وجگ  تگثیع مدیض شع مم شط شادب  م زندگض،  ز تا نگوض فع  شع ب شعقع مب ون م شطه مگشقگنه سگلم م مبگوت 

مشهگب نگسااگزگگم  ملیه  ز مشااکالت شخه،    مه م خگتده آض شه شااکلض مدطقض  خبالل  وجگ  کددد م  فع   شگ طعفا 

[ض  م  ون شه نظع میعساااد که تدظیم شیجگض میبا ند  م م شطه شین 12-14شیشااابع  م مم شط شین فع ب خبع میدشدد ]



 

5962 
س 

ور
ت ب

سانا
 نو

ی و
یک

رون
کت

ی ال
ذار

 گ
ایه

رم
 س

هی
 فق

سی
رر

ب
دار

بها
ق 

ورا
ا

 

 

سگزگگم  شد م  م م قع طعفا مشهگب نگ شا   م ب نقه میگنجض شگ بعشه م شگننگض  سگزگگم  ملیه م ن طعفا مشهگب نگ

  شگب تدظیم شیجگض مض تا ندد ییه شین نشگننگض بعشه مشا شگشددض  ملیه  ز طعوا تگثیع شع م شبع

تدظیم شیجگض شه ظعفیت نظگمت،  مزوگشض، فهم م  صااالط م کده شگب شیجگنض شه شاایاشگب که شع ب مدلکع  شهدجگم 

ه شه [ م مگشیبگ فع وددب م   م شعمینیع  که  ز طعوا آض  فع   شیجگنهگوشااگض م  خا 15سااا مدد  ساات،  شااگمه   م  ]

صالط تجگمب وگ تیییع ماقایت فع خا ندده شیجگض تدظیم میکددد ] سیله   شیگم شه م شیگم وگ نگش  [ض شدگشع ون16صامت ش

تدظیم شیجگض شه مدا ض مجدامهگب  ز م شبع شگ که شگ شد  تادول م تدظیم  فسااگسااگت م تجگمب نگخاشااگودد، فاگل 

سگسگت، مهگمت شکگمگیعب مفبگمشگب شدفددد م  ناطگ  میشاند، شه ون میهام چددشادب شگمل آگگشض م یذوعش  ف

[ض مقگشله م 17یذوعب  م  ساابیگ ه  ز م شکگمشگب مدگسااب شع ب تادول شاادت م مدت یگساا  شیجگنض  شااگمه   م  ]

[  ون سگزگگمب م مقگشله م  17] Lazarusسگزگگمب شگ شیجگنگت نقه مددشگب  م تدظیم شیجگنض  ویگ میکدد، چدگنکه 

م شااادگخبض م مفبگمب شع ب مدوعوت تقگباااگشگب  ممنض م وگ شیعمنض مید ند شه شدنگمض که فع  شگ تالشاااهگب مد م

ماقایبهگوض ما جهه میشااا  که فع تع  ز مدگشع شااخز  مزوگشض میشاااندض شعخض  ونع نیز سااگزگگمب شگ شیجگنگت م  

[ض شدگشع ون  م تدظیم 18دد ]تالشااهگب آگگشگنه م  م  ب شع ب تدظیم شیجگنگت  م یگساا  شه فا  ت  ساابع سااز  مید ن

شیجگنگت فع وددشگب شدگخبض م مفبگمب شع  م نقه مهدض  م مقگشله شگ فا  ت  سبعسز    مند م باع  م شعکد م  ز 

ست ] شدگخبض   شکالت مم ن شگننع  خبالل  م تدظیم شیجگنض م  فز وه  فبدگل شعمز م [ض شه شدین 19 ون فیطههگ، ن

ب که شگمث محگفظت وگ آسیب یذوعب کدبع  فع   نسبت شه  ثع ت مقگوع  سبعسز ب تعتیب شدگسگوض فعآوددشگب مفبگم

زندگض میشا ، شع ب  وجگ  م تاساه شعنگمههگب مد خالتض مدگسب شع ب  فع     م ب مشکالت مگطیض مهم  ست چع  

ا جهه شگ که  تخگذ م شبع شگب مفبگمب ماثع تدظیم شیجگض، وکض  ز  ساااگسااایبعون جدبههگب ساااگزگگمب فع ب  م م

شدود شیجگنگت مدیض  سب شگ ت شا  م نگتا نض  م شکگمگیعب م شبع شگب مفبگمب مدگ ممود  شگب مدیض زندگض قلدد   می

[ فا ساااپعتض، کدگمشنیعب، ما جه فاگالنه، 20]Kraaij &  Garnefski[ض 20م آسااایب مم نض معتبط  سااات ]

م نگ وده گعفبن م  شه مدا ض م شبع شگب مفبگمب تدظیم شیجگض ماعفض میکددد م فا سپعتض م  جسبجاب فدگوت جاوض

 کدگمشنیعب م   ز م شبع شگب نگسگزگگم نه تدظیم مفبگمب شیجگض م مگشقض م   ز م شبع شگب سگزگگم نه مید نددض 

شگ تاجه شه شیاع شگالب نشگننگض بعشه مشا  م شین  فع   شه خصاص   نشجاوگض م ییگمدشگب مدیض مم نض م مگطیض 

سگوض ما مل مؤثع  م  فز وه  فبدگل  شدگ شد،  نجگم تحقیقگت شع ب  شبه شگ مباد ب که  ون یدوده میبا ند شه شدع ه   

ستض شگ تاج شا فگئز  شدیت   بعشه م شگننگض  شدود ن شده چدین میبا ض شعمز م ت سگس مطگلب ذکع  ه شه  ودکه شع  

شگننگض  شبین ن سگخبن فع ودد تدظیم شیجگض میبا ند یی سگزگگم  ملیه  ز طعوا مبگثع  سبدالل کع  که طعفا مشهگب نگ  

سض نقه  بع شه شعم شد؛ مطگلاه فگ شا شگ سطهگب تدظیم مفبگمب شیجگض  م م شطه بعشه م سگزگگم م  طعفا مشهگب نگ

  م   نشجاوگض میپع  ز ض نگض بعشه مشام نشگن ملیه 
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 ض مدل میهامض تدظیم شیجگض  م م شطه شین طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه م نشگننگض بعشه مشا1شکل 

 ممش 

شدبسبنض م  ز ناع مدلسگزب ماگ الت - ون مطگلاه  ز نظع شد  کگمشع ب م  ز نظع ممش گع آممب    شهگ تاصییض

ب  خذ مجاز  خالق  ز کدیبه  خالق  م یبمشه   نشنگه آز    سالمض م فد شیع ز شگ کد سگخبگمب  ستض  م  شبد  شع 

شگمل   نشجاوگض  خبع م  قد م شدض جگماه آمگمب یبمشه فگبع  1399.040ضIR.IAU.SHIRAZ.REC خالق 

 م  ون  نیع شع ب شعکت 341که شگ ممش ندانه گیعب  م  سبعس تاد    1399یسع   نشنگشهگب شهع شیع ز  م سگل 

مطگلاه  نبخگب شدندض یعسشدگمههگ شه صامت آنالون طع فض شده م سپس لیدن یعسشدگمههگ  ز طعوا فضگب مجگزب 

شجاوگض م جد  شد که فقط   ن شدگمه ذکع  س بیحگت یع شجاوگض شع ب تکدیل قع م گعفت م  م تا سبعس   ن  م  

شگمل  س   شددض مایگمشگب ممم  شه مطگلاه  سشدگمههگ یگ شا، تشع وط شه یع بعشه م شبن تجعشه  شبن شع ب    دگول   

سااگلض مایگمشگب خعمش شااگمل مخدمش شا ض  50م فد کثع  18شااعکت  م یبمشه،   نشااجا شا ض م فد قل ساان 

(  م ماگ الت ساااگخبگمب فجم ندانه فد قل 21طبا نظع کالون )  طالمگت م مدم تدگول شع ب    مه شدکگمب شا ض

 نیع  فز وه وگفتض 341ه شع ب  سبیگشض شه نبگوج ماببعتع،  ون تاد   شه ندانه الزم  ستض  م  ون مطگلا 200

 گیعب مبییعشگ  سبیگ ه شد:  ز  شز م زوع شع ب  ند زه

 ون یعسشدگمه  :(Behavioral Emotion Regulation Questionnaire) یعسشدگمه تدظیم مفبگمب شیجگض

 مزوگشض آنچه که  فع   تدگول   مند یس  ز تجعشه مقگوع ( شگ شد  20)Kraaij &  Garnefskiسااا لض تاسااط  20

شع " سبعسز  شع ب تدظیم  فسگسگت خا   نجگم  شدد، طع فض شده  ستض  سبا لادل  ون یعسشدگمه شدض گانه  ست: 

س  میدشدض  ز  شا  م شعکس شه ممش خا  شه آنهگ یگ شگودد ممشعم مض  کس شع  ز گگشض شگ ممود  شگب مدیض وگ نگخا

 ساابه میشااا  شگ تاجه شه سااا الت زوع، مشااخز کدید که شاادگ ماداال  شه شدنگم تجعشه  تیگقگت مدیض وگ شاادگ خا

خع ه مقیگس تشکیل شده  ست که شع کد م  5یعسشدگمه تدظیم مفبگمب شیجگض  ز  نگخاشگودد چه کگمب  نجگم میدشیدض

سخهگ  ز  4شگمل  ست م یگ شه( 5)تقعوبگ  شعگز( تگ  1آوبم   ستض مجداع ندعه شع خع ه مقیگس  ز  )تقعوبگ  شدی مبییع  
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شدگمه  ز  20تگ  4 س سپعتض  100تگ  20م ندعه کل یع شدگمه مبگمتدد  ز: فا  س سهگب  ون یع ستض خع ه مقیگ مبییع  

(distraction( کدگمشنیعب ،)Withdrawal( ما جه فاگالنه ،)Actively Approaching جسبجاب فدگوت ،)

(ض  ون یعسشدگمه  م یبمشه کع وج م گگمنیسکض Ignoringم نگ وده گعفبن ) )tSeeking social suppor( جاوض

شه  ساات آمدض  93/0تگ  86/0نیعه  جع  شااد م بااعوب آلیگب  م خع ه مقیگسااهگ  م شگزه  457( شع ممب ندانه 2019)

وگوض آض شا ض شدچدین شدبسااابنض  یگ وگننع  دگ وگوض  ون آزماض  م طال زمگض م  جع ب مجد  ن یگ شین خع ه شدچدین 

شا  که شیگننع مم وض شدنع ب  ون  شز م شا ض خع ه مقیگسااهگب یعسااشاادگمه تدظیم مفبگمب  57/0تگ  13/0مقیگسااهگ  ز 

 Hospital Anxiety and  م ب شدبساابنض مادگ  م شگ یعسااشاادگمه  بااطع ب  فسااع گض شیدگمساابگض ) شیجگض

Depression Scaleم مطگلاه فگباااع شعمساااض مم وض م یگوگوض  ( شا ند که  ون شیگننع مم وض شدزمگض آض شا ض 

بعوب آلیگب کعمنبگخ خع ه  شگض     که  شجاوگض مام  مطگلاه ن شدگمه تدظیم مفبگمب شیجگض شع ممب گعمه   ن س یع

سهگ  ز  بعوب شگزآزمگوض یعسشدگمه شاد  ز  91/0تگ  77/0مقیگ شگض  شدده شدسگنض  ممنض  شز م شا ض  ست که ن مبییع  

شا ض نبگوج شعمسض مم وض محبا  نشگض     که شع ب تدگمض یعسشهگب  88/0نیع شع شع  44 م شین  سه شیبه  جع ب مجد 

م مباسااط شااگخز مم وض محباب  62/0( شگالتع  ز ندعه مام  قبال CVRیعسااشاادگمه ندعه نساابت مم وض محبا  )

(CVI نیز شگالتع  ز ندعه مام  قبال )دگمه تدظیم مفبگمب شا ض شدچدین جهت شعمساااض مم وض شدنع  یعساااشااا 79/0

 Cognitive Emotionشیجگض، شدبسااابنض ندع ت  ون یعساااشااادگمه شگ یعساااشااادگمه تدظیم شااادگخبض شیجگض )

Regulation Questionnaire سهگب  م سط شین خع ه مقیگ سبنض مادگ  م مبا شگندشدده شدب شد که ن سض  ( شعم

  شز م شا  م مم وض شدزمگض  ون یعسشدگمه شا ض 

شگننگض  شدگمه ن س شا )یع سط  :(Love trauma syndromeبعشه م شدگمه تا س ( شع ب 1999) Ross ون یع

گزودهگب  ساات م ون  مزوگشض کلض  ز میز ض آشاایبنض  4مگ ه  10ساادجه شاادت بااعشه مشااا تهیه شااد م شااگمل 

شا فع شم میآمم ض طیع ندع ت شع گاوه  ز  بعشه م شض  ز  شدگخبض م مفبگمب نگ سدگنض، شیجگنض،  شد  4تگ  1ج میبگ

شگشااد شه مادگب تجعشه جدب نشااگننگض  30تگ  20 م نظع گعفبه شااده  ساات م  گع ندعه شین  20(ض نقطه شعش آض 22)

نیز نشگض  شدده  ون  ست که نشگننگض بعشه مشا مجا    م   مگ  م فد قگشل  19تگ 10بعشه مشا  ستض ندعه شین 

ال  قگشل تحدل م کدبعل شدنض  ست م شه نشگننع مجا  بعشه مشا  م سطحض کگم 9تگ  0تحدلبعب  ست م ندعه شین

م بعوب  مببگم آض  م  وع ض شگ ممش شگزآزمگوض  81/0طام جدب مدلکع  م  مخبل ندیکددض بعوب آلیگ  ون یعسشدگمه 

 (ض 23شه  ست آمده  ست ) 83/0شگ فگصله ون شیبه 

 1998وگنگ م شدکگم ض  م سااگل (: Schema questionnaire-short form) یعسااشاادگمح طعفا من وگنگ

شدگمه طعفا مه طع فض کع ند ) س شدگمه ون  شز م 24یع س سدجه  75(ض  ون یع سگزگگم  15سؤ لض شع ب  طعفا مه نگ

، 4،  ندکض  مست=3، شیشبع  مست  ست تگ غلط=2، تقعوبگ  غلط=1 ملیه  ست م شع مبدگب مقیگس لیکعت )کگمال  غلط=

طعفا من نگساگزگگم  ملیه شاگمل طعفا من محعممیت  15شاا ض یگسا     ه مض ( 6، کگمال   مسات=5تقعوبگ   مسات=

 /(،  نزم ب  جبدگمض11-15شدمفبگمب )گاوه  / مبدگ ب( ، شض6-10)گاوه ثبگتض شض /(، مشگشاادگض1-5شیجگنض )گاوه 

(، 31-35کیگوبض )گاوه شض /(، م شسبنض26-30(، شکست )گاوه 21-25شعم )گاوه  /(، نقز16-20شینگننض )گاوه 

شبن تحال /گعفبگم سیب36-40نیگفبه )خاو بعم وگ شیدگمب )گاوه (، آ سبت شه  (، 46-50(،  طگمت )41-45یذوعب ن

ثگمگعب )گاوه  نه )گاوه (56-60(، شگز  مب شیجگنض )گاوه 51-55 و  /(،  سااابحقگق61-65، مایگمشگب ساااخبنیع 
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شض )گاوه شزمگ شبن66-70مد ضبگطض نگکگفض )گاوه  /  مب( م خاو سدجیده 71-75خا  ن شدگمه  س سط  ون یع ( تا

بعوب یگوگوض شگزآزمگوض شع مض شد،  سط وگنگ م شدکگم ض  نجگم  شض که تا سهگ شا ض  م یبمش تگ  %78ب خع ه مقیگ

شه  ساات آمدض مم وض شدنع   ون یعسااشاادگمه شگ مقیگس یعوشااگنض مم نشاادگخبض  %96تگ  %83م آلیگب کعمنبگخ  51%

(Depression, Anxiety, Stress Scale سبنض بعوب شدب سگخبگم  48/0( شگ  شا ض نبگوج تحلیل مگملض نیز  ز 

(ض  م تحقیقض  م  وع ض، یعسشدگمح طعفا من وگنگ م  19 ست ) طعفا مه( فدگوت کع ه 15مگملض  ممنض یعسشدگمه )

سبح بعوب آلیگب کعمنبگخ شع ب  70ممب  شد م بعوب شدسگنض  ممض یعسشدگمه  ز طعوا محگ نیع  ز زمجین  جع  

محبا وض گز مش شدض شدچدین مم وض صامب م  95/0تگ  74/0طعفا مه  م   مده شین  15م شع ب  94/0کل یعسشدگمه 

 (ض  25 ون  شز م مام  شعمسض م تگوید قع م گعفت )

سیع شگ شهعشنیعب  ز نعم  ساض م تحلیل م سبنض ییع بعوب شدب شهگب  بع، شع ب تحلیل    شهگ  ز مم  م یبمشه فگ

   فز م  وداس  سبیگ ه شدض

 شگ وگفبه

مع  شگ میگننین سدض گعمه شعکت نیع  119نیع زض م  222  نشجا  نجگم شدض  ز  ون شین  341مطگلاه فگبع شع ممب 

مبگشل م مگشقض مبایت تگشل  %5/39 ز شعکت کدددگگض مجع ،  %5/52( شا ض 60/8) نحع    سبگند م =  70/27کددده 

خا  م   مالم نکع ه شا ندض نبگوج معشاط شه مگتعوس شدبسبنض مبییعشگب بعشه مشا، طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه م 

 نشگض    ه شده  ستض 1مه تدظیم شیجگض  م جدمل شدگ

 : مگتعوس شدبسبنض بعشه مشا، طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه م تدظیم شیجگض1جدمل 

 7 6 5 4 3 2 1  مبییعشگ

       1 فیطه طع  .1

      1 **51/0- فیطه خا گع  نض .2

محاادم واات  .3 یطااه  ف

 مخبل

41/0** 43/0** 1     

فیطااه  ونع جهاات  .4

 مددب

46/0** -62/0** 46/0** 1    

فیطااه شاشااایااگمب  .5

  فع طض
47/0** 54/0** 60/0** 57/0** 1   

م شبع شگب سااگزگگم نه  .6

 تدظیم شیجگض 
-30/0** -12/0** -26/0** -25/0** -24/0** 1  

م شاااابااااع شااااگب  .7

نه تدظیم  گگم  نگساااگز

 شیجگض 

32/0** 17/0** 25/0** 21/0** 36/0** -44/0** 1 

 *12/0 **23/0- **16/0 **26/0 *12/0 **30/0 *12/0 بعشه مشا .8
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(، فیطه خا گع  نض 51/0نشااگض میدشد، بااعوب شدبساابنض شین فیطه طع  ) 1شدگنطام که نبگوج مددمش  م جدمل 

(، فیطه شاشااایگمب  فع طض، تدظیم شیجگض 47/0(، فیطه  ونع جهبدددب )46/0(، فیطه محدم وت مخبل )41/0)

 مادگ  م شا ض  01/0 ( شگ بعشه مشا  م سطح32/0(  م تدظیم شیجگض نگسگزگگم نه )30/0سگزگگم نه )

جهت آزما ض  لناب ییشااادهگ ب نقه میگنجض تدظیم مفبگمب شیجگض  م م شطه شین طعفا مشهگب نگساااگزگگم  ملیه م 

صهگب  شگخ سگس  شدهگ ب شگ    شهگ شع   شدض شع زش  لناب یی سبیگ ه  سیع   شا  ز ممش تحلیل م بعشه م شگننگض  ن

مجذمم خض  ز صاایع شزمگبع شگشااد، شع زندگض مدل کدبع گز مش شااده  سااتض شعچه مقد م  2شع زندگض  م جدمل 

شگض میدشدض  سهگب میعمت م مشگشده شده م  ن میشا  م  م م قع، مجذمم خض مادید م، تیگمت مادید م شین کام موگن

شا  م  شگ مجا   ون، چاض فعمال مجذمم خض، فجم ندانه م   مشع  م ، مقد م آض  م مام  ندانههگب شزمگ مبامم می

شه لحگظ آمگمب مادید م مینع  ض شه  ون  لیل شسیگمب  ز یبمششنع ض مجذمم خض م  نسبت شه  مجه آز  ب آض ماداال  

مام  شعمسض قع م میدشدد م ماداال  نسبت  ون  م مقد م مد ب م  شه مدا ض ون شگخز سع ننشبض نیکاوض شع زش 

 2نیز  م جدمل   GFI ،AGFI ،IFI ،TLI، CFI NFI ساابیگ ه میکدددض شدچدین شااگخصااهگب مهم  ونع مگندد

شه شگال قگشل قبال قلدد   میشاندض شگخز مدگسب  ونع، شگخز  9/0گز مش شده  ستض  م  ون شگخصهگ شع زش 

قگشل قبال  ساات م شع ب  08/0(  ساات که شع  سااگس آض مقد م کدبع  ز RMSEAمیگننین معشاگت خطگب شعآمم  )

  میشا ضم کدبع  م نظع گعفبه  05/0مدلهگب شسیگمخاب 

: شگخصهگب شع زش مدل نقه م سطهگب تدظیم مفبگمب شیجگض  م م شطه شین طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه م 2جدمل 

 نشگننگض بعشه مشا

X2 df P X2/df RMSEA GFI AGFI CFI TLI IFI NFI 

43/59 21 0/01> 2/83 0/06 0/88 0/97 0/94 0/90 0/93 0/89 

 

مادگ  م  ستض  >01/0Pشا ه که  م سطح  43/59، مقد م مجذمم خض شع شع شگ 2جدمل شگ تاجه شه  طالمگت معشاط شه 

شا ض  83/2شگ تاجه شه شگال شا ض فجم ندانه یبمشه،  ز نسبت خض  م شع  مجه آز  ب  سبیگ ه شد که مقد م آض شع شع 

قع م گیع ض شگ تاجه شه  ودکه شگشد تگ  لنا مام  تأوید  3شع  سگس  ون شگخز، مد  فگصل  ز  ون نسبت نبگود شیه  ز 

میبگشااد،  میبا ض گیت که    شهگب شه  ساات آمده شگ  لناب فعبااض  3نساابت مجذمم خض شه  مجه آز  ب کدبع  ز 

مطگشقت   مندض شدچدین شگ تاجه شه ساااگوع شاااگخصاااهگب  مزوگشض شع زندگض  لنا میبا ض گیت  لنا  ز شع زش خاشض 

شا ستض  م مدل میهامض فعت می شگننگض شعخام  م   سگزگگم  ملیه  ز طعوا تدظیم شیجگض شگ ن   که طعفا مشهگب نگ

مسیعشگب معشاط شه مدل فعبض نقه م سطهگب تدظیم مفبگمب شیجگض  م م شطه شین  1بعشه مشا م شطه   مندض شکل 

بع وب  طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه م نشگننگض بعشه مشا م  نشگض میدشدض  م  ون مدل  ملیه، شه  لیل  ودکه شعخض

، مسیعشگب مدل فعبض 2مسیع مادگ  م نشدند،  ون مسیعشگ شه مدظام شع زش شهبع مدل شگ    شهگ فذ  شدندض شکل 

شا م  شاد  ز  بعشه م شگننگض  سگزگگم  ملیه م ن سطهگب تدظیم مفبگمب شیجگض  م م شطه شین طعفا مشهگب نگ نقه م 

  صالط نشگض میدشدض 
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 تدظیم شیجگض  م م شطه شین طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه م نشگننگض بعشه مشاض مدل نهگوض نقه م سطهگب 2شکل 

سطهگب تدظیم شیجگض  م م شطه 3جدمل  بض نقه م  سبقیم مدل فع سیعشگب م سبگند م  م سبگند م  م غیع  بع وب    :

 شین طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه شع بعشه مشا

نساااااباات  شعآمم  مبییع م شسبه مسیع  مبییع مسبقل

 ضشحع ن

SE P 

  سبگند م  غیع سبگند م  

نه تدظیم  ---> فیطه طع  گگم  شگب سااااگز م شبع 

 شیجگض 
0/16- 0/25- 4/90- 0/033 0/000 

نه تدظیم  ---> فیطه خا گع  نض گگم  شگب سااااگز م شبع 

 شیجگض 
0/11- 0/19- 3/90- 0/023 0/000 

نه تدظیم  ---> فیطه محدم وت مخبل گگم  شگب سااااگز م شبع 

 شیجگض 
0/15- 0/13- 2/67- 0/029 0/008 

نه تدظیم  ---> فیطه  ونع جهت مددب گگم  شگب سااااگز م شبع 

 شیجگض 
0/18- 0/16- 3/18- 0/059 0/001 

نه تدظیم  ---> فیطه شاشیگمب  فع طض گگم  شگب سااااگز م شبع 

 شیجگض 
0/06- 0/05- 1/16- 0/041 0/245 

نه تدظیم  ---> فیطه طع  نگساااگزگگم  م شبع شگب 

 شیجگض 
0/11 0/23 4/74 0/056 0/000 

نه تدظیم  ---> فیطه خا گع  نض نگساااگزگگم  م شبع شگب 

 شیجگض 
0/05 0/12 2/52 0/040 0/012 
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نه تدظیم  ---> فیطه محدم وت مخبل نگساااگزگگم  م شبع شگب 

 شیجگض 
0/09 0/11 2/44 0/054 0/020 

نه تدظیم  ---> فیطه  ونع جهت مددب نگساااگزگگم  م شبع شگب 

 شیجگض 
0/01 0/02 0/30 0/038 0/761 

نه تدظیم  ---> فیطه شاشیگمب  فع طض نگساااگزگگم  م شبع شگب 

 شیجگض 
0/23 0/30 6/18 0/028 0/000 

 0/439 0/023 0/77 0/04 0/02 بعشه مشا  ---> فیطه طع 

 0/000 0/047 4/76 0/25 0/11 بعشه مشا  ---> فیطه خا گع  نض

 0/702 0/046 0/38 0/02 0/02 بعشه مشا  ---> فیطه محدم وت مخبل

 0/001 0/045 3/21 0/17 0/15 بعشه مشا ---> فیطه  ونع جهت مددب

 0/001 0/044 2/89 0/14 0/11 بعشه مشا ---> فیطه شاشیگمب  فع طض

م شبع شگب ساااگزگگم نه 

 تدظیم شیجگض 
 0/000 0/061 -4/12 -0/21 -0/17 بعشه مشا --->

م شبع شگب نگسااگزگگم نه 

 تدظیم شیجگض 
 0/001 0/043 3/02 0/15 0/08 بعشه مشا --->

سبت شحع نض  شگخز جزوض ن بع وب  ز  م  سض م تأوید  لنا شع ب آزماض مادگ  مب  سبیگ ه  Pم  CRیس  ز شعم  

شگشد م مقد م یگم مبع  -96/1وگ کدبع  ز  96/1، مقد م شحع نض شگود شیشبع  ز 05/0شده  ستض شع  سگس سطح مادگ  مب 

فگکض  ز تیگمت مادگ  م  Pشع ب مقد م  05/0غیع  ز  ون  م  لنا مهم شااادع ه ندیشاااا ض شدچدین مقگ وع کاچکبع  ز 

سیع شگ مقد  بع وب م شده شع ب  سبه  سطح مقد م محگ صیع  م  شده،  95م  شگخصهگب ذکع  سگس  ستض شع    مصد  

نشااگض میدشدد، شده بااع وب مساایع شجز مساایع فیطه شاشاایگمب  فع طض شه م شبع شگب  3شدگننانه که نبگوج جدمل 

سگزگگم نه تدظیم شیجگض، فیطه  ونع جهت مددب شه م شبع شگب نگسگزگگم نه تدظیم شیجگض م مسیع فیطه طع  م فیطه 

 مادگ  م شا  05/0مخبل شه بعشه مشا  م سطح کدبع  ز محدم وت 

 ب تدظیم شیجگض  م م شطه  : بع وب  سبگند م  م غیع سبگند م  مسیعشگب غیعمسبقیم مدل فعبض نقه م سطه4جدمل 

 شگب نگسگزگگم  ملیه شع بعشه مشا شین طعفا مه

 فد شگال فد یگوین B β مسیعشگ

 -0/118 -0/263 0/153 0/128  ثع غیعمسبقیم فیطه طع  شع بعشه مشا

 0/173 0/060 0/139 0/106  ثع غیعمسبقیم فیطه خا گع  نض شع بعشه مشا

 -0/039 -0/182 0/103 0/067  ثع غیعمسبقیم فیطه محدم وت مخبل شع بعشه مشا

 -0/106 -0/239 0/117 0/089  ثع غیعمسبقیم فیطه  ونع جهت مددب شع بعشه مشا
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 0/197 0/055 0/108 0/073 شاشیگمب  فع طض شع بعشه مشا ثع غیعمسبقیم فیطه 

 

سبه  ز طعوا مبییع میگنجض  ز  سبقل شع مبییعشگب م ش سبقیم مبییع م سطهگب م  ثع غیعم شع ب تایین مادید مب مم شط م 

آمده  ستض  مزوگشى  ثع ت غیعمسبقیم شگ  سبیگ ه  ز ممش  4ممش شات  سبع پ  سبیگ ه گع ود که نبگوج آض  م جدمل 

سگزگ شگض میدشد که  ثع ت طعفا مشهگب نگ سبع پ ن شا، شگ تاجه شه  ودکه فد شگال م فد شات   بعشه م گم  ملیه شع 

یگوین  م آنهگ صااایع م   م شعندرنیعند )صااایع  ممض  ون فگصاااله  طدیدگض قع م ندینیع (، شه م ساااطه تدظیم شیجگض 

سطه تدظیم شیجگض  شا شه م  بعشه م سگزگگم  ملیه شع  سبقیم طعفا مشهگب نگ شاند؛ شدگشع ون م شطه غیعم میگنجینعر می

 گ  م  ستض ماد

 شحث 

سطهگب تدظیم شیجگض  م م شطه شین  سض نقه م  بع شگ شد  شعم سگزگگم  ملیه مطگلاه فگ شگننگض طعفا مشهگب نگ م ن

  م ب م شطه شگ نشگننگض بعشه مشا نبگوج یبمشه نشگض     که طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه بعشه مشا  نجگم شدض 

اگت قبلض ] طگل بگوج م شگ ن به  وگف دگ  م شا ندض  ون  بت ما یه  م 12-14مث نگساااگزگگم  مل تگثیع طعفا مشهگب  [ مبدض شع 

شاااکلنیعب م  م م مم شط شین فع ب م مگشیت آض م ناع م کده  فع   نسااابت شه  ودنانه مم شط شدساااا  ساااتض 

Abdolmohammadi [ م شعمساااض خا  شع ممب 12م شدکگم ض  ] طعفا مشهگب   نشاااجاوگض نشاااگض    ند که

شگض  سگزگگم  ملیه  م  ون  فع   میبا ند ییه شین نگگاوض شیجگنض م نگتا نض آنهگ  م  شع ز شیجگنگت م  م نبیجه نگتا نی نگ

[  م مطگلاه خا   م   نشاااجاوگض ملام 13م شدکگم ض ] Kahouei م شعقع مب م فیظ مم شط شین فع ب شگشااادض 

طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه میبا ند ییه شین  نزم ب  جبدگمض م  ممب  ز مم شط که  م  ون  فع    یزشکض نشگض    ند

 م [ 14م شدکگم ض ] Samkhaniyaniشین فع ب م گع وه شه مفبگمشگب  مبیگ ب  ز جدله  مبیگ  شه  ودبعنت شگشااادض 

شگض    ند که طعفا مشهگب نگ سض ن سگزگگم  ملیه شه موبه طعفا مه طع   م ون مطگلاه  م  فع   شگ  خبالل شاوت جد

  ون  فع   شگ مشکالت آنهگ  م شعقع مب مم شط شین فع ب مافا م  فسگس تدهگوض  م آنهگ م شطه مسبقیم   م ض

طعفا مه شگب نگساااگزگگم  ملیه مض تا ندد شه م فبض خا  م   م جعوگض ون م شطه شین فع ب  ز جدله مم شط شگ شگم 

ش شقگنه م مممگنبین م  مگطیض شدچاض مم شط مگ شاندض مم شط مگ شگض  شدد م شگمث تأثیع  م کده ممب م شطه  قگنه ن

شدض شع  سگزگگم  ملیه شگ ست که شه خاشض مض تا ند فاگل کددده طعفا مشهگب نگ ضگوض شگ شگم شیجگنض شگال   ن مض تا ض ف

جذب شدض شه مب،  نبخگب  م  معفله  ز فع ودد ون م شطه مگشقگنه  ز آشدگوض شگ ون فع ب خگص  ز جدس مخگلع م

شه مدا ض ون  مست م شعون زندگض م مگشیت مم شط م تجگمب شکل گعفبه شگ مب شدنض تحت تگثیع طعفا مشهگب 

شاند  که  ز طعوا آض طعفا مشهگ تد مم مییگشدد  سگزگگم  ملیه قع م   مند م  م م قع  فع   جذب  فع   م مم شطض مض  نگ

طه م12] بگط فالض خا  م شع [ض شع ون  ز طعفین م ش ند  م  مت طه مض آمم شه م ش شگ خا   که  شگوض  المه شع طعفا مه 

 سااگس تجگمب ماجا  مدکن  ساات طعفا مشهگوض شاجا  آممند که خگص  ون م شطه شساابددض  م م قع شع ون  ز 

زگگم طعفین  م شعخام  شگ وکدونع شه گانه  ب ظگشع میشااااند که طعفا مه شگب آنهگ تأوید گع   م مگشیت نگساااگ

شقگنه شه  شا  که  فع    م ممند زندگض خا  م  م تاگمل شگ جدس مخگلع م م شطه مگ شکگم مض  طعفا مه شگ زمگنض آ

گانهگب مدل مض کددد که تد مض کددده م  ساابحکگم شخه طعفا مشهگب نگسااگزگگم آنهگساات م شدین طعفا مه شگ 

م ماجب  ز شم گسسبن آض شا  م یس  ز آض شم شگ  میبا ند تگ جگوض ییه مم  که  م فع ودد م شطه تد خل  وجگ  کدد
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شگننگض  شقض م  م نگ  شا ض آض   من شزند م فع  م   چگم ن شکست م شدود  ون  شدود شه ت  وجگ  شیجگنگت مدیض م 

 مبدگ ب، نقز طعفا مشهگب نگسگزگگم  ملیه شدچاض طعفا من محعممیت شیجگنض، طع ، شض[ض 13بعشه مشا سگز  ]

کیگوبض،  طگمت م شگز  مب شیجگنض شگ شه م ه  ند خبن  لناشگب شاادگخبض م مفبگمب م مگطیض شضم شااعم، م شساابنض م 

نگشهدجگم م  م نبیجه کگشه ما طع مثبت،  مبدگ  شه نیس م سگزگگمب شه موبه  م شع وط تده ز  میبا ندد  م  فز وه 

ست م شطه م ت شک شقض م  خبالل  م ممند آض م  م نهگوت  بگوبض  ز مم شط م شقض نقه نگم بعشه م شگننگض  جعشه ن

 فع  ب که طعفا مه مشگشاادگض   مند شیشاابع  ز شعقع مب مم شط صاادیدگنه [ض شه طام مثگل، 14مهدض   شاابه شگشاادد ]

شاند که  شبع جذب  فع  ب  ست شی ست شدشددض آنهگ مدکن   سدد که فع  مام  نظع م   ز    جبدگب میکددد چاض میبع

شد م م شطه یگو شده م طعفا مه آنهگ ندض تا ند مباهد شگ د مب شعقع م کدد م شدون طعوا مم شطشگض شه شکست مدبهض 

شکست مگطیض نیز شیه  ز  ونع ض م شدچدین شه مدت طاالنض تع  مگیع  تگوید مینع  ض ماداال  چدین  فع  ب یس  ز 

شدود  سعزنه میکددد م شگ تجعشه ما طع مدیض م  شده م خا  م  شخگطع آض ممود    شکست  شه طعفا مه آض تجعشه 

 [ض 15نگسگزگگم خا  قات شخشیده م شیه  ز قبل  م ماعت شکست مگطیض مجد  قع م مض گیعند ]

  م ب م شطه مدیض مادگ  م شگ نشگننگض بعشه مشا نبگوج یبمشه نشگض     که م شبع  سگزگگم نه تدظیم مفبگمب شیجگض 

ستض  ون وگفبه شگ نبگوج مطگلاگت قبلض مبدض شع تأثیع تدظیم ش شکل گیعب م تد مم مم شط شین فع ب  ز جدله   یجگض  م 

[ شدسا  ستض شدچدین نبگوج نشگض 22،23،26مم شط مممگنبین م م کده  فع   نسبت شه گسسبنض  ون ناع  ز مم شط ]

ستض مجبض م  شا   م ب نقه میگنجض   بعشه م شگننگض  سگزگگم  ملیه م ن     که تدظیم شیجگض  م م شطه طعفا مه نگ

[  م ون یبمشه شه مقگوسه  ثعشخشض آمازش تدظیم شیجگض م تحلیل مم شط مبقگشل شع مشکالت نگشض  ز 22نیکپام ]

شکست مگطیض  م   نشجاوگض یع  خبدد م نشگض    ند که آمازش تدظیم شیجگض  م   نشجاوگض شگ کدن شه آنهگ شع ب 

ض  ز شااکساات مگطیض کدن میکددض شکگمگیعب م شبع شگب تدظیم شیجگض  نطبگقیبع، شه کگشه شیشاابع مشااکالت نگشاا

فعزند، -[  م ون مطگلاه شه شعمسااض شدبساابنض شین تجگمب  ملیه معشاط شه م شطه م لد23 شقگنض فع  م خسااعمیام ]

تدظیم شیجگض م نشااگننگض بااعشه مشااا یع  خبدد م شه  ون وگفبه  ساات یید  کع ند که  م  فع  ب که  ز کیییت مثبت 

فعزند شه  فبدگل کدبع -م ون م شطه مگطیض نسبت شه  فع   شگ کیییت مدیض م شطه م لدفعزند خبع میدشدد،  -م شطه م لد

 چگم تجعشه نشگننگض بعشه مشا میشاند م تدظیم شیجگنض  م  ون شین   م ب نقه میگنجض  ست، شه طامب که کیییت 

ل شعمز نشگننگض بعشه مشا م  فعزند شگ تگثیع شع ممب تقاوت م شبع شگب تدظیم شیجگض میبا ند  فبدگ-مثبت م شطه م لد

 م مطگلاهگب شه شعمسض  ثع ت سیسبم یگ  ش میزب شع تجگمب  فع    م مم شط  [26م شدکگم ض ] Fisherکگشه  شدض 

مممگنبین یع  خبدد م نشگض    ند که  م  فع  ب که سیسبم یگ  ش میزب  چگم نقز مدلکع  شگشد، شگ  وجگ  شیجگنگت 

طیض م  فع شم آمم  م شعخام  مب فع   ز م شبع شگب سگزش وگفبه تدظیم شیجگض میبا ند مدیض میبا ند زمیده شکست مگ

 تگ فد زوگ ب  ز شعمز  ون تجگمب مدیض ییشنیعب کددض 

تدظیم شیجگض  نطبگقض شه  فع    جگزه میدشد شگ کدبعل م تدظیم شگم شیجگنگت م ما طع مدیض م یعوشگض کددده که ماداال  

شا ض تا نگوض  شگز  منده مدلض مدطقض سگض  شع وط شحع نض م فگ   ممگنده کددده شع ب فع  آ سبدد، تحدل  سگزنده ش م 

تدظیم شیجگنض شه  فع    م شعقع مب مم شط شین فع ب ساااگلم م شکگمگیعب م شبع شگوض جهت فیظ م تد مم آض کدن 

سبنض مم شط نیز شه فع  ش س شع وط شهم زندده م شطه م  ز شم گ صامت شعمز  سعوابع م شهبع شع میکدد م  م  ع ب غلبه 

شیجگنگت مدیض م  وجگ  ثبگت شیجگنض  م خا  م شگزگشت شه شع وط شگثبگت قبلض کدن میکددض  گع شیجگنگت مبدگسب 
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[ض شدگشع ون 23شگ ماقایت م شااع وط شگشاادد شگمث م کده مثبت م  م غیع  ون صااامت شگمث م کده مدیض میشاااند ]

شدود وگ طاالنض می ست م زمگنض که شیجگنگت  بعممب   سبدد، نیگز شه تدظیم کع ض آنهگ  سگزگگم نی شع وط  شاند وگ شگ 

شکست  شض  ز  سگزنده شگ ییگمدشگب مگطیض م شیجگنض نگ شدگخبض م مفبگمب تدظیم شیجگض  م مقگشله   نا ع م شبع شگب 

سگزگگم  ملیه م تجعشه  ملیه  سبددض طعفا مه نگ شقض  م طض  مم ض ناجا نض م جا نض کدن کددده ش مدیض مض تا ند م

شاند  شکست م م نگ مدض ماجب  شدد که شگ  وجگ   فسگس باع م  شدگخبض مخعشض  م فع  شگ سگز  لناشگب  زمیده 

فع   م تاگمل مثبت شگ  ونع ض  م  شع ز  فسگسگت م فل مسگئل مشکل   شبه شگشد م قگ م نبگشد  م ما جهه شگ شع وط 

سز  م ماقایبهگب یع تده زندگض  ز م شبع شگ سبع شدود   شع وط  ز ت سبیگ ه کدد م شگ مدوعوت  ب مقگشلهگب کگمآمد  

[ض چدین ماقایبهگب تدشز وض گاوگب  وجگ  شع وطض شسبدد که میبا ندد فع  17شحع ض م ییگمدشگب نگمطلاب آض شکگشد ]

 م  مسااباد شعمز شیجگنگت مدیض سااگزند م شکگمگیعب م شبع شگب نگمدگسااب تدظیم شیجگض جهت غلبه شیجگنگت مدیض

سگزگگم  ملیه میبا ندد شگ  وجگ  شیجگنگت مدیض م فلج  شا  م طعفا مه نگ شع وطض غیعقگشل کدبعل  میبا ند ماجب شعمز 

سگزگگم  ملیه  سگزندض  م م قع طعفا مه نگ شدض چدین م شبع شگوض م  فع شم  سگخبن  لناب فکعب مدطقض زمیده فاگل 

سگس تجگمب  ملیه خا  شگ م لدوده،  نبظگم تض م  ییه شیدض کددده نیعممدد م شبع شگب تدظیم شیجگض شسبد دض  فع   شع  

سگزب  صامت شگزندگویهگب ذشدض  ز خا  م  ونع ض  ممنض  شکل میدشدد م  ون  نبظگم ت م  شه   ز تاگمل خا  شگ آنهگ 

شگزندگوض  [ض شدگشع ون  متبگط مدیض م  م نگ  شگ م لدون مگمل  وجگ  طعفا مه نگساااگزگگم  ملیه م تصااااوع م15میکددد ]

ذشدض مدیض  ز خا  م  ونع ض میشا  م خا  شه مدا ض فع ب نگتا ض م بایع م شگ نقصهگب زوگ  م  طع فیگض شه صامت 

[ض  ز  ون مم شدنگم تهدود م 16 فع  ب غیع قگشل  مبدگ    م   میشاااند که شدنگم نیگز م  شااا مب فع  م  مشگ میکددد ]

ه نگسگزگگم  ملیه  فع   شگ  وجگ  شیجگنگت مدیض م مخبل سگخبن مدلکع  شعمز مشکالتض مگندد شکست مگطیض، طعفا م

شگ  فز وه م  یگشد م شدون طعوا  یگ ه  ز م شبع شگب ماثعتع کگشه می نگت مدیض م  ساااب طبیاض فع  تا ض تدظیم شیجگ

 [ض26تشدود  م  مم نض نگشض  ز آض ممود   مدیض،  فبدگل نشگننگض بعشه مشا نیز  م فع   فز وه مض وگشد ]
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 گیعب نبیجه 

ض شدچدین د  م ب م شطه مثبت مادگ  م شا نشگ نشگننگض بعشه مشا  شع  سگس نبگوج یبمشه، طعفا مه نگسگزگگم  ملیه 

سگزگگم نه تدظیم مفبگمب شیجگض  شگض     م شبع   شا نبگوج ن بعشه م شگننگض  ست م شگ ن   م ب م شطه مدیض مادگ  م  

شگننگض بعشه مشا   م ب نقه میگنجض  ستض  م زمیده کدن شه  تدظیم شیجگض  م م شطه طعفا مه نگسگزگگم  ملیه م ن

مبخصااصااگض فازه سااالمت میبا ندد شگ تاجه شه نبگوج  ون مطگلاه شگ طع فض م  فع    چگم نشااگننگض بااعشه مشااا، 

ص سگزگگم  ملیه الط شکگمگیعب مد خالت معشاط شه   م شدچدین آمازش م شبع شگب تدظیم مفبگمب شیجگض طعفا مه نگ

 وگمب شعسگنددض نشگننگض بعشه مشا  ون  فع   م   م غلبه شع آسیبهگب مم نض  فبدگلض م  ممگض

 سپگسنز مب

شنگه آز  صاب  م کدیبه  خالق  م یبمشه   ن سض شگلیدض م شدگ سگله  کبع ب مم ن سبخعش  ز م سالمض  ون مقگله م    

میبگشاادض شدون مساایله  ز تدگمض   نشااجاوگض  1399.040ضIR.IAU.SHIRAZ.RECم فد شاایع ز شگ کد  خالق 

 شعکت کددده  م یبمشه که مگ م   م  نجگم یبمشه شدکگمب ندا ند، تشکع م قدم  نض میشا ض

 تضگ  مدگفع

 شین ناوسددگگض شیچ گانه تاگمبض  م مدگفع مجا  ند م ض 
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