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بررسی مقایسه ای سالمت روان و هویت شخصی و ملی در دانشجویان استفاده کننذه از
محیط های مجازی شهر اصفهان
هیتطا ضیحبًی ،1ظّطُ سبزات هیط همتسایی ،2ضٌْبظ ضَضتطی ظازُ

3

چکیذٌ
ثب تَخِ ثِ افعایص ضٍظ افعٍى هحیظ ّبی هدبظی ٍ استفبزُ اظ ایٌتطًت زض زاًطدَیبى ٍ خَاًابى ،ثطضسای ٍضاقیت
سالهت ضٍاى ٍ َّیت زض ضاثغِ ثب استفبزُ اظ ایٌتطًت ٍ ضسبًِ ّبی الکتطًٍیکی ضطٍضی ثِ ًؾط هی ضسس .ایي هغبلقِ
ثِ ثطضسی همبیسِ ای ًوطُ سالهت ضٍاى ٍ َّیت ضرػی ٍ هلی زض سِ گطٍُ زاًطدَی زذتط ٍ پسط هٌغماِ چْابض
زاًطگبُ آظاز کِ ثػَضت ظیبز ،هتَسظ ،ثِ ًسضت اظ هحیظ ّبی هدبظی استفبزُ هی کٌٌس پطزاذتِ است.ایي پاوٍّص
تَغیفی تحلیلی ثَزُ ٍ ضٍش خوـ آٍضی اعالفبت آى همغقی است کِ ثط ضٍی ً 055فاط اظ زاًطادَیبى زذتاط ٍ
پسط (زٍ گطٍُ ً 005فطی) کِ ثِ ضٍش ذَضِ ای اًتربة ضسًس اًدبم ضس .پطسطٌبهِ ّبی اعالفبت فطزیَّ ،یات
ضرػی ،هلی ٍ سالهت ضٍاى تکویل گطزیس ٍ سپس ًوًَِ ّب ثط اسبس سبفت استفبزُ اظ هحیظ ّبی هدبظی ثِ سِ
زستِ تمسین ضسًس؛ گطٍّی کِ زض ّفتِ  00 -05سبفت (ظیبز) اظ ایٌتطًت ٍ هحیظ ّبی هدبظی استفبزُ هی کطزًاس،
گطٍّی کِ  0 -00سبفت (هتَسظ) اظ ایٌتطًت استفبزُ هی کطزًس ٍ گطٍّی کِ اساتفبزُ آى اظ ایٌتطًات ٍ کابهپیَتط
کوتط اظ  0سبفت زض ّفتِ ثَز (ثِ ًسضت) .سپس ًوطات ساِ گاطٍُ زض پطساص ًبهاِ ّاب ثَسایلِ آهابض تَغایفی ٍ
استٌجبعی (تحلیل ٍاضیبًس یک عطفِ ثِ ّواطا آظهاَى تقمیجای ضافِ) ثَسایلِ ًاطم افاعاض  spssهاَضز ثطضسای لاطاض
گطفتٌس .یبفتِ ّبی پوٍّص ًطبى هی زّس کِ هیبى ًوطات َّیت ضرػی زض ساِ گاطٍُ تفابٍت هقٌای زاضی ٍخاَز
زاضز(ّ ،)P>5/05ٍ F=40/3وچٌیي هیبى ًوطات َّیت هلی زض سِ گطٍُ(ً ٍ )P>5/05 ٍF=41/3وطات ساالهت
ضٍاى زض سِ گطٍُ( )P>5/05 ٍ F=5/0تفبٍت هقٌی زاضی یبفت ضس .زض ایي پوٍّص گطٍّی کِ ثػَضت هفطط اظ
ایٌتطًت ٍ هحیظ ّبی هدبظی استفبزُ هی کطزًس ًوطات سالهت ضٍاىَّ ،یت ضرػای ٍ َّیات هلای پابییي تاطی
کست ًوَزًس ٍ ایي سِ ًکتِ ًوبیبًگط ایي اهط ثَزُ کِ استفبزُ ظیبز اظ ایٌتطًت ٍ هحیظ ّبی هدابظی های تَاًاس ثاب
کبّص سالهت ضٍاى ٍ اذتالالت ثطذی خٌجِ ّبی َّیت ّوطاُ ثبضس.
ياصگان کلیذی :سالهت ضٍاىَّ ،یت ضرػی ٍ هلی ،ایٌتطًت ،ایٌتطًت ،زاًطدَ.

مقذمٍ:
 -1فضَ ّیئت فلوی زاًطکسُ پطستبضی هبهبیی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس فالٍضخبى
 -2کبضضٌبس ثبلیٌی زاًطکسُ پطستبضی هبهبیی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس فالٍضخبى ٍ کبضضٌبس اضضس ثطًبهِ ضیعی زضسی
-3فضَ ّیئت فلوی زاًطکسُ پطستبضی هبهبیی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس فالٍضخبى
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ثی گوبى هب زض یکی اظ ثحطاًی تطیي ٍ حسبس تطیي زٍضاى تبضید ظًسگی هی کٌین ،زٍضاى توسى هبضیٌی کِ ثیضاک
ٍسبیل اضتجبط خوقی ثِ فٌَاى یکی اظ فَاهل هْن زگطگًَی اضظش ّبی فطٌّگی اظ هقیبضّبی هلی ثَزُ ٍ لبزضًس ثاب
ثطًبهِ ضیعی ّب زلیك ٍ کٌتطل ضسُ ،اًسیطِ هطزم ضا ضکل زازُ ٍ ضفتبض آى ضا ثِ غَضت زلرَاُ لبلات ضیاعی ًوبیاس.
()4
هحممبى زض ذػَظ ًمص ضسبًِ ّب سِ زیسگبُ هرتلف ضا اتربش ًوَزُ اًس .زیسگبُ ًرست هقتمس است کِ ضسبًِّاب
هَخت تَسقِ فطٌّگی ثَزُ ٍ ثبفث ّوسلی زض ثیي افطاز خبهقِ هی ضَز ٍ ثقِ ًؾط ایي گطٍُ استفبزُ اظ ایٌتطًات ٍ
فضبّبی هدبظی ثبفث ثبال ثطزى آگبّی اختوبفی ٍ سیبسی ٍ افعایص هطبضکت هاطزم های ضاَز اظ هقاطٍی تاطیي
پیطٍاى ایي ًؾطیِ ٍاتیل اظًط است)0( .
زیسگبُ زٍ م هقتمس است کِ هْن تطیي تأثیط ضسبًِ ٍ فضبّبی هدبظی ایدبز تَلـ ضٍظ افعٍى ثیي هطزم هی ثبضس ٍ اگط
ایي تَلقبت ثَسیلِ ًبزّبی سیبسی ٍ اختوبفی ثطآٍضزُ ًطَز ًبضضبیتی فوَهی افعایص هی یبثس .اظ هْن تطیي پیطٍاى
ایي ًؾطیِ هی تَاى سبهَئل ٌّویگتي ضا ًبم ثطز)3( .
ٍ ثبالذط ُ زض زیسگبُ سَم هقتمسًس ضسبًِ ّبی گطٍّی ٍسیلِ تحمیك هطزم ثَزُ ٍ یاب هَخات فاطاض هاطزم اظ زًیابی
ٍالقی ثِ زًیبی ضٍیبیی هی ثبضٌس ٍ استفبزُ اظ فضبّبی هدبظی زض هَاضزی هٌدط ثِ پبییي آهسى سغح هطبضکت هطزم
ًیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع
هی ضَز ضطام اظ هقطٍی تطیي پیطٍاى ًؾط است)0( .
اهب زض زِّّ بی اذیط کِ استفبزُ اظ هحیظ ّبی هدبظی اظ ًَخَاًبى ٍ خَاًبى هٌدط ثِ افعایص اضغطاة ٍ افساطزگی
گطتِ است هَضَؿ َّیت ٍ سالهت ضٍاى ًؾط ضٍاًطٌبسبى ثسیبضی ضا ثِ ذَز خلت کطزُ است.
ثحطاى َّیتی کِ ضیطِ زض تحَالت ًَیي خْبًی زاضز اظ َّیت فطزی تب هلی ،هصّجی ٍ اختوبفی ضا زض ثط هی گیطز ٍ
عجیقتبً هربعجیي اغلی آى ًَخَاًبى ٍ سپس خَاًبى هی ثبضس.
اظ ًگبُ کتت ضٍاًطٌبسی کست َّیت ٍ ثجبت ضرػیتی اظ ًطبًِ ّبی ضضس ضٍاًی سبلن زض گصض اظ ثحطاى ًَخَاًی ٍ
خَاًی است ٍ عجیقتبً زض ایي ظهبى کِ ًَخَاى ٍ خَاًبى زض سبفبت ظیبزی اظ فطغت ّبی ذَز اظ ضایبًِ ٍ ایٌتطًات
استفبزُ هی کٌٌس احتوبل تأثیط فویك ثطٍی َّیت فطزی ٍ خوقی ٍخَز زاضز)0( .
گیسًس زٍضاى ًَخَاًی ضا ثِ فٌَاى هطحلِ ٍیطاًگطی زض تطکیل َّیت زاًستِ ٍ ضسبًِ ّابی الکتطًٍیکای اظ خولاِ
ضایبًِ ،ایٌتطًت ،تلَیعیَى  ...ضا زض سِ سغح «َّیت ضرػی»َّ« ،یت هلی» ٍ «َّیت خٌسی» تأثیطگاصاض های زاًاس.
()1
«گطیع» زض ثطضسی اضظیبثی تأثیط استفبزُ اظ ضسبًِ ّبی الکتطًٍیک زض حَظُ ّبی گًَبگَى سالهت خسوی ٍ ضٍاًای،
ّوبٌّگی چطن ٍ زست ،الگَی فقبلیت ضٍظاًِ فولکطز هسضسِ ،ضرػیت ،آسیت ضٌبسای ضٍاًای ٍ هْابضت ّابی
اختوبفی ثِ ایي ًتیدِ ضسیس کِ اثطات ضسبًِ ّبی الکتطًٍیکی ثط ضفتبض آزهی ثسایبض هتفابٍت ثاَزٍ .لای اساتفبزُ اظ
ایٌتطًت ٍ هحیظ ّبی هدبظی زض کٌبض اثطات هثجت هی تَاًس ثب ثطذی تأثیطات هٌفی هبًٌس افتیبز ،زضز اًسام ّب ،اًاعٍا،
کبّص فعت ًفس ،پطذبضگطی ٍ احتمبل َّیت ّوطاُ ثبضس)2( .
اظ آًدب کِ کطَض هب کطَض خَاًی ثَزُ ٍ گستطزگی ٍ پیچیسگی ایي هسئلِ ثستط پطسص ّبی ثسیبضی است خاب زاضز
ثب اًدبم تحمیمبتی زض ایي ظهیٌِ خبهقِ ضا اظ اثطات ٍالقی استفبزُ اظ ضسبًِ ّبی الکتطًٍیکی ثَیوُ ایٌتطًت هغلـ کطزُ
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ٍ اظ ثطٍظ تلفبت خسی پیطگیطی کٌین .لصاّ ،سی پوٍّص حبضط همبیسِ سالهت ضٍاى ٍ َّیت زاًطدَیبى زذتط ٍ
پسط زض سِ گطٍُ «استفبزُ ظیبز اظ ایٌتطًت» «استفبزُ ًسجی اظ ایٌتطًت» ٍ «استفبزُ ثِ ًسضت اظ ایٌتطًت» ثَزُ است.

مًاد ي ريش َا:
پوٍّص حبضط اظ ًَؿ همغقی ثَزُ ٍ خبهقِ آهبضی آى کلیِ زاًطدَیبى زذتاط ٍ پساط ٍاحاسّبی هٌترات هٌغماِ 0
زاًطگبُ آظاز ثَزُ است کِ هقوَالً اظ ایٌتطًت استفبزُ هی ًوبیٌس .حدن ًوًَِ ایي پوٍّص ً 055فط ثَزُ کاِ ضابهل
 005زاًطدَی زذتط ٍ  005زاًطدَی پسط ثَزُ کِ ثِ ضٍش ذَضِ ایبظ هطاکع فالٍضخبىً ،دف آثبز ٍ ذَضاسگبى
اًتربة ضسًس.
اثعاض پوٍّص یک پطسطٌبهِ  0لسوتی ثَزُ است کِ لسوت اٍل پطسطٌبهِ اعالفبت زهَگطافیک ضبهل سي ،خٌس،
ضضتِ تحػیلی ٍ پبیِ تحػیلی ،هیعاى زستطسی ثِ کبهپیَتط ،هیعاى استفبزُ اظ ایٌتطًت ٍ فلت استفبزُ اظ ایٌتطًت ثَزُ
است.
لسوت زٍم پطسطٌبهِ ،سالهت فوَهی ( )GHOثَزُ است کِ تَسظ گلس ثطگ تٌؾاین گطزیاسُ اسات .پطسطاٌبهِ
اغلی زاضای  15سؤال هی ثبضس اهب فطم کَتبُ ضسُ  35سؤالی ًیع هَخَز است کِ زض ایي هغبلقِ استفبزُ ضسُ است.
پطسطٌبهِ سالهت فوَهیٍ ،ضقیت ضٍاًی فطز ضا زض یک هبِّ اذیط ثطضسی هی کٌس ٍ ثطذی هحممبى هبًٌس ضدبفیبى
ٍ هٌفطز پبیبیی آى ضا  %40گعاضش ًوَزُ اًس)3( .
پطسطٌبهِ َّیت هلی لسوت سَم پطسطٌبهِ هصکَض ثَزُ است کِ ضبهل  03سؤال ثاَزُ ٍ زض سابل  4320تَساظ
ضحیوی ًواز ٍ احوس ظازُ سبذتِ ضسُ ٍ ضطیت آلفبی کطًٍجبخ  %401خْت ّوجستگی َّیت هلای زض آى گاعاضش
ضسُ است)4( .
لسوت چْبضم پطسطٌبهِ «پطسطٌبهِ سٌدص فیٌی هٌعلت َّیت هي» هی ثبضس کِ چْابض حیغاِ َّیات ظٍز ضاکل
گطفتَِّ ،یت ثِ تقَیك افتبزَُّ ،یت کست ضسُ ٍ َّیت آضفتِ ضا ثط اسبس ًؾطیبت هبضضیب اًساظُ گیطی هی کٌسٍ .
آزاهع زض سبل  4434ضٍایی ّوگطایی ایي پطسطٌبهِ ضا  ٍ %40ضطیت ضٍایی ٍاگطای آى ضا اظ  %02تب  %24گعاضش
کطزُ است)45( .
ٍ لسوت پٌدن پطسطٌبهِ زض ذػَظ ٍضقیت تحػیلی زاًص آهَظ تٌؾین گطزیسُ کِ ضبهل هقاسل ًیوسابل زاًاص
آهَظ افعایص یب کبّص هقسل ًسجت ثِ ًیوسبل لجل ضطکت زض هسبثمبت فلوی ٍ خطٌَاضُ ّاب ٍ کسات ضتجاِ ّابی
هرتلف فلوی ثَزُ است.
پس اظ خوـ آٍضی پطسطٌبهِ ّب ٍ استرطاج اعالفبت ًوًَِ ّب ثط اسبس استفبزُ آًْب اظ ایٌتطًت ثب تَخاِ ثاِ هٌابثـ
فلوی ثِ سِ زستِ تمسین گطتٌس.
 گطٍُ اٍل افطازی کِ  00 -05سبفت زض ّفتِ اظ ایٌتطًت ٍ کبهپیَتط استفبزُ هی کٌٌس.
 گطٍُ زٍم افطازی  0 -00سبفت زض ّفتِ اظ کبهپیَتط استفبزُ هی کٌٌس.
 گطٍُ سَم افطازی کِ کوتط اظ  0سبفت زض ّفتِ اظ کبهپیَتط ٍ ایٌتطًت استفبزُ هی کٌٌس)44( .
خْت تدعیِ تحلیل زازُ ّب اظ ضٍش ّبی آهبض تَغیفی ٍ تحلیلیٍ ،اضیبًس یک عطفِ استفبزُ ضس کِ ثاب ًاطم افاعاض
 SPSS10غَضت پصیطفت.
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یافتٍ َا:
ی بفتِ ّبی زهَگطافیک هطثَط ثِ ایي پوٍّص زض خساٍل ً 0 ٍ 4وبیص زازُ ضسُ است.
عجك ایي خساٍل  00زضغس پسطاى ٍ  04ز ضغس زذتطاى زاًطدَ ثِ همساض ظیبز اظ ایٌتطًت استفبزُ هی کطزًاس ٍ ًیاع
استفبزُ اظ ایٌتطًت زض ثیي سبل زٍم ٍ سَم زاًطگبُ ثیطتطیي هیعاى ضا زاضا ثاَزّ .وچٌایي پاط اساتفبزُ تاطیي هاَاضز
تفطیحی ( ٍ )%04هَسیمی ( )%04ثَزُ ٍ کن استفبزُ تطیي هَاضز استفبزُ اظ ایٌتطًت سبیت ّبی ذجطی ٍ فلوی (%3
تب  )%0ثَزُ است.
ّوبًغَض کِ زض خسٍل ضوبضُ  3هطرع است ثب تَخِ ثِ  Fهحبسجِ ضسُ ( ) P >5/50 ٍ 40/3تفبٍت هقٌی زاضی
هیبى سِ گطٍُ زاًطدَیبى زض پطسطٌبهِ َّیت ضرػی ثسست آهس ٍ آظهَى تقمیجی ضفِ ّن تفابٍت هقٌای زاضی ضا
ثیي ًوطات َّیت ضرػی ّط سِ گطٍُ ًطبى زاز.
ثب تَخِ ثِ  Fهحبسجِ ضسُ (ّ ) P >5/50 ٍ 41/3وچٌیي تفبٍت هقٌی زضی هیبى ًوطات سِ گاطٍُ زاًطادَیبى اظ
لحبػ َّیت هلی ًطبى زاز ٍ ثب آظهَى تقمیجی ضفِ ًیع هطرع ضس اگط چِ ثایي ًواطات گاطٍُ اٍل ٍ زٍم تفابٍت
هقٌی زاضی ٍخَز ًساضز ٍلی ثیي ًوطات گطٍُ اٍل ٍ زٍم ٍ سَم ایي تفبٍت هقٌی زاض ثاَزُ ّوچٌایي ایاي تفابٍت
ثیطتط زض ذػَظ پصیطش َّیت هلی غبزق هی ثبضس تب ًفی َّیت هلی.
ثب تَخِ ثِ  Fهحبسجِ ضسُ (ً )P >5/50 ٍ 45/5یع تفبٍت هقٌی زاضی زض ًوطات سالهت ضٍاى گطٍُ ّب ثسست آهس
کِ ثب آظهَى تقمیجی ضفِ ایي تفبٍت زض ذػَظ گطٍُ اٍل ٍ زٍم ثی هقٌی اهب هیبى ّط سِ گطٍُ هقٌی زاض گاعاضش
گطزیس.

بحث ي وتیجٍ گیزی:
ًتبیح یبفتِ ّبی ایي پوٍّص ًطبى زاز کِ ضاثغِ هقٌی زاضی ثیي استفبزُ اظ ایٌتطًتَّ ،یت ضرػی ٍ هلی ٍ سالهت
ضٍاى ٍخَز زاضًس ٍ زاًطدَیبًی کِ ثِ هیعاى ثیص اظ  05سبفت زض ّفتِ اظ ایٌتط ًت استفبزُ هی ًوبیٌاس ًساجت ثاِ
ثبلی زاًطدَیبى اظ سالهت ضٍاى پبییي تطی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ثیطتط هجتال ثاِ اذاتالل َّیات ضرػای ٍ هلای های
گطزًس .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثیطتطیي هیعاى استفبزُ اظ ایٌتطًت خْت تفطیح ٍ هَسایمی (هقواَالً  )%05گاعاضش ضاس ٍ
استفبزُ اظ سبیت ّبی فلوی ٍ ذجطی ،آهَظضی ٍ فطٌّگی تٌْب  %05اظ هَاضز ضا ضبهل هی گطزیس ثِ ًؾط ًوای ضساس
تطَیك ٍالسیي ٍ هتػسیبى آهَظش ثِ استفبزُ اظ ایٌتطًت زض ایي گطٍُ سٌی ًتبیح چٌساى خبلجی ثِ زًجبل زاضتِ ثبضس.
زض هغبلقِ ای زیگط زض ّویي ظهیٌِ کِ ثطٍی زاًطدَیبى زاًطگبُ تْطاى غَضت گطفتِ است آهابض اساتفبزُ اظ سابیت
ّبی تفطیحی ٍ چت کطزى  5/01گعاضش ضسُ کِ ًطبى هی زّس ایي اذتالل زض ثیي زاًطادَیبى آًداب ًیاع چٌاساى
ًبضبیـ ًوی ثبضس.
زض ًتیدِ همبیسِ سِ گطٍُ تفبٍت هقٌی زاضی زض ظهیٌِ َّیت ضرػی هطبّسُ ضس کِ ثب ًتبیح حبغال اظ تحمیمابت
گطٍُ ًَگ ( ٍ )4430حبفؼ ًیب ( )4330هغبثمت زاضتِ ٍلی ًربلف ًتبیح فلَی ٍ ّوکابضاى ( )4331های ثبضاس.
فبًک ًیع اؽْبض هی زاضز کِ ضسبًِ ّبیی چَى ایٌتطًت ٍ هبَّاضُ هی تَاًس ثط ًگطش ٍ ضفتابض ٍ َّیات افاطاز تاأثیط
گصاضزُ ٍ ثبفث کبّص ّوسلی ٍ تقلك هی گطزز)40( .
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اظ ًؾط سبًسضظ ًیع استفبزُ ظیبز اظ ایٌتطًت ثِ اًعٍای هٌدط ثِ کبّص تقبهل اختوبفی هی اًدبهس ٍ فالٍُ ثاط اذاتالل
زض َّیت هلی ثبفث کبّص هْبضت ّبی اختوبفی فطز هی ضَز ًتبیح حبغل اظ ایي پوٍّص زض ذػاَظ اذاتالل
َّیت هلی هطتجظ ثب استفبزُ اظ ایٌتط ًت ًیع ثب ًتبیح حبغل اظ تحمیك حبفؼ ًیب ٍ ًیع سبًسضظ ّورَاًی زاضز ثِ فمیسُ
حبفؼ ًیب ثب خْبًی ضسى استفبزُ اظ ایٌتط ًت ٍ فٌبٍضی اعالفبت ،فالئك هلی کبّص یبفتِ است سابًسضظ یاک فلات
اغلی افسطزگی زض ث یي خَاًبى ضا استفبزُ ضٍظهطُ اظ ایٌتط ًت تَغیف کطزُ است)43( .
تفبٍت هقٌی زاضی کِ ثیي همبیسِ ًوطات سالهت ضٍاى  3گطٍُ زاًطدَ ثسست آهس هؤیس ایي هغلت است کِ ّط چِ
سبفبت استفبزُ اظ ایٌتط ًت افعایص هی یبثس ًوطُ سالهت ضٍاى فطز کبّص هی یبفت فلَی ٍ ّوکبضاى ًیع زض تحمیك
ذَز ثطٍی زاًطدَیبى زاًطگبُ تْطاى ثِ ًتیدِ هطبثْی زست یبفت (ّ .)44وچٌیي هؤسساِ حوبیات اظ کَزکابى ٍ
ًَخَاًبى آهطیکب تَغیِ هی کٌس کِ ًَخَاًبى ضٍظاًِ ثیص اظ  0سبفت ًجبیس اظ کبهپیَتط ٍ ایٌتطًت استفبزُ ًوبیٌس چطا
کِ آثبض سَء ضٍاًی هبًٌس اضغطاة ٍ افسطزگی ٍ اذتالالت فػجی ٍ هفبغل ثْوطاُ ذَاّس زاضت)40( .
کطیع ٍ ّوکبضاى ًیع زض تحمیك ذَز ثب استفبزُ اظ تست فعت ًفس کَپط اسویت ٍ  GHGزض حَظُ فعت ًفس افالم
ًوَزًس افطازی کِ زض ّفتِ ثیص اظ  05سبفت اظ کبهپیَتط استفبزُ هی ًوبیٌس ثغَض هقٌی زاضی ًواطُ پابییي تاطی زض
فعت ًفس ٍ سالهت ضٍاى زضیبفت ًوَزًس)2( .
ثٌدبهیي افطازی کِ ثیص اظ حس هقوَل اظ ایٌتطًت استفبزُ ضا هی کٌس ذستِ ٍ افسطزُ ٍ ثب فعت ًفس پابییي هقطفای
کطزُ ٍ اغغالح افتیبز ایٌتطًتی ضا زض ذػَظ ایي افطاز هغطح هی ًوبیس)40( .
ثب تَخِ ثِ ایٌکِ اذتالی َّیت ٍ سالهت ضٍاى ثب فَاهل ثسیبض هتقسزی هبًٌس فَاهل فطٌّگی ،التػبزی ،اختوابفی،
سیبسی ًٍ ...یع هطتجظ هی ثبضس عجیقتبً تٌْب هحیظ ّبی هدبظی زض زًیبی اهطٍظ ًوی تَاًٌس فلل اذتالالت فَق تلمای
گطزًس اهب آًچِ هسلن است ثبیستی فَایس استفبزُ اظ ایي هحیظ ّبی هدبظی ضا زض همبثل هربعطات آى اضظیبثی ًوَز ٍ
اظ هتَلیبى اهط زضذَاست کطز کِ ثرػَظ زض هَضز زاًطدَیبى ثسیبض ثب تأ» ل فول کطزُ ٍ ثِ سیبست گصاضی فلوی
غحیح زض ایي ذػَظ زست یبثٌس ّوچٌیي آضٌب ًوَزى زاًص آهَظاى ٍ زاًطدَیبى ثب هربعطات احتوبلی اساتفبزُ
ظیبز اظ ایٌتطًت ٍ کبهپیَتط ٍ ثب تجییي هَضَؿ ثطای ٍالسیي اظ آً ْب ذَاست تب اظ فَالت اختوبفی آى زض زٍضُ حسبس
ًَخَاًی ٍ خَاًی پیطگیطی ًوبیٌس.
سپاسگشاری:
ثسیي ٍسیلِ اظ زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس فالٍضخبى ٍ کلیِ هسئَلیي کِ زض خْت اخطای ایاي پاوٍّص هسابفست
ًوَزًس تطکط ٍ لسضزاًی هی ًوبیین.
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