
 
 
 

Copyright © 2020 The Author(s); Published by Journal of North Khorasan Medical Sciences. This is an open access article, distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses /by-nc/4.0/) which permits others to copy and 
redistribute material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Journal of North Khorasan 
Medical Sciences 

No 45, Volume 12, Issue 1 
 

 

The Prediction Model of Domestic Violence Against Women Based on 
Alexithymia and Family Performance with Differentiation Mediation 

Toktam Jafarzadeh 1 , Ali Akbar Soleimanian 2,* , Mohammad Mohammadpour 3 

 
1 PhD Student of General Psychology Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad 
University, Bojnurd, Iran 
2 Associate Professor, University of Bojnord, Bojnord, Iran 
3 Assistant Professor Department of Psychology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran 
* Corresponding author: Ali Akbar Soleimanian, Associate Professor, University of Bojnord, Bojnord, 

Iran. E-mail: soliemanian@gmail.com  

DOI: 10.29252/nkjmd-12012 
How to Cite this Article: 
Jafarzadeh T, Soleimanian AA, Mohammadpour M. The Prediction Model of Domestic Violence Against Women 
Based on Alexithymia and Family Performance with Differentiation Mediation. J North Khorasan Univ Med Sci. 
2020;12(1):9-17. DOI: 10.29252/nkjms-12012 

 

Received: 18 Jul 2018 
Accepted: 01 Jun 2019 

Abstract 
Introduction: Domestic violence is the cause of most physical and psychological 
damages in women. The purpose of this study is to predict domestic violence against 
women based on Alexithymia and family performance by mediating differentiation 
in women visiting to comprehensive urban health services centers in Bojnourd. 
Methods: The present study is a structural type and the statistical population of all 
women visiting in 1335 number of people. The sample size was estimated to be 250 
by Cochran formula. The sampling method was a single stage cluster method. In 
order to measure the research variables, domestic violence, Alexithymia, family 
performance, and family data were analyzed using Amos software, Self-assessment 
mediation test method, structural equation method, path analysis. 
Results: The findings showed that family performance with Alexithymia of women's 
differentiation is significant at a confidence level of 0.99. 
Conclusions: The results of this study showed that differentiation can play the 
mediation role in the prediction of domestic violence. 
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 اب خانواده عملکرد و هیجانی ناگویی اساس بر زنان علیه خانگی خشونت بینی پیش علی مدل ارائه حاضر مطالعه از هدف :مقدمه

 .است شده انجام بجنورد شهر شهری، سالمت جامع خدمات مراکز به نندهک مراجعه زنان در یافتگی تمایز گری واسطه

 بر نمونه حجم .باشدیم نفر 1335 تعداد به کننده مراجعه زنان کلیه آماری جامعه و است ساختاری نوع حاضراز پژوهش :کار روش

 پژوهش متغیرهای سنجش منظور به .است بوده یامرحله کت یاخوشه ــرییگ نمونه روش. شد برآورد نفر 250 کوکران فرمول اساس

 معادالت روش ،Amos افزار نرم از هاداده تحلیل و تجزیه برای و خانواده عملکرد هیجانی، ناگویی خانگی، خشونت یهاپرسشنامه از

 .شدند استفاده مسیر لیتحل ساختاری،

 .است دار معنا %99 اطمینان سطح در زنان یافتگی تمایز هیجانی ناگویی با خانواده عملکرد که داد نشان هاافتهی :هایافته

 .باشد داشته خانگی خشونت بینی پیش در میانجیگری نقش تواندیم یافتگی تمایز که داد نشان حاضر پژوهش نتایج :گیری نتیجه

 :کلیدی واژگان

 هیجانی ناگویی

 یافتگی تمایز

 خانگی خشونت

 خانواده عملکرد

 

 

 

مقدمه

 شکل نیترعیشا خانواده در زنان علیه خشونت یا خانگی خشونت

 یاعضا از یکی خشن رفتار خشونت، آن در که است آنان علیه خشونت

 معموالً ) خانواده دیگر اعضای از یکی به نسبت( مرد  ً معموالً) خانواده

 در منفی هیجانات و تعارضات از دوری .[1] ردیگیم صورت است( زن

 ییوزناش رابطه کی از دهیچیپ و مهم اریبس جنبه کی ییزناشو زندگی

 ستا یتیرضا ،ییزناشو ستمیس کی یهاجنبه از یکی واقع، در و است

 .[2] کنندیم تجربه و احساس شیخو رابطه در نیزوج که

 کی دارد، تیمیصم رشد در یمهم نقش که جاناتیه و ابرازاحساسات

 حمایت احساس رایز است، یناراض از یراض یهازوج زیتما در مهم عامل

( 2010) وانک هیو و سانکو .[5-3] دینمایم ایجاد افراد در را شدن

 از تیرضا بر مؤثر عوامل نیمهمتر ازجمله جانیه ابراز که دادند نشان

 رابطه( 2007) کوردوا و میرجین. [6] شودیم محسوب زناشویی زندگی

 یبررس مورد را ییزناشو تیرضا و تیمیصم ،یجانیه یهامهارت انیم

 طور به تواندیم یجانیه یهامهارت که داد نشان جینتا دادند، قرار

. [7] باشد مؤثر ییزناشو تیرضا و همسران انیم روابط در ییایپا

 صیتشخ ییتوانا که دادند نشان) 2005(  همکاران و کوردوا همچنین

( 1392) بشارت. [8] دارد رابطه ییزناشو یسازگار با جانهایه ابراز و

 دارد وجود رابطه زناشویی تعارضات و هیجانی ناگویی بین که داد نشان

 قرار یبررس مورد را هیجانی ناگویی انیم رابطه( 1389) یلیخل .[9]

 ییایپا طور به تواندیم یجانیه یهامهارت که داد نشان جینتا دادند،

 همانطورکه .[10] باشد مؤثر ییزناشو تیرضا و همسران انیم روابط در

 ابراز دمع و ییناگو د،یفزایب ییزناشو رابطه یغن به تواندیم جانیه ابراز

 را یزندگ از نیزوج تیرضا و داشته رابطه نیا بر یمنف ریتأث جاناتیه

 انجیه ابراز مانند ییرهایمتغ که یاثر به توجه با .[11] دهدیم کاهش

 تیرضا بر یفرد نیب روابط و یهمدل و عواطف انیب احساسات، و

 نییاپ ییزناشو تیرضا به منجر هانهیزم نیا در مشکل و دارند ییزناشو

. است یضرور ریمتغ نیا به توجه ،شودیم هازوج بین جدال بروز و

 آسانتر را یزنـدگ یهاچالش با افراد شدن روبرو ،یجانیه یتوانمند

 یدارا ـهک یافراد. بخشدیم بهبود را آنها یروان سالمت سطح و ردهک

یم صیتشخ را خـود یهـااحسـاس هسـتند بـاال یجـانیه یتوانمنـد

 حاالت یمؤثرتر گونـه بـه و کنندیم کدر را آن یضـمن میمفاه ،دهند

 با سهیمقا در افراد نیا. کنندیم فیتوص گرانید یبرا را خود یجانیه

 نارک در ندارند، را یجانیه یهاحالت انیب و کدر ییتوانا هک یافراد

 یگارساز و برخوردارند یشـتریب ـتیموفق از یمنفـ یهاتجربه بـا آمدن

 .[12] دهندیم نشان گرانید و طیمح با ارتباط در را یمناسبتر

 ،یتن روان اختالالت بـه مبـتال افـراد یرو بـر ـارک در 1973 فنوسیس

 یبرقرار در یبزرگ لکمشـ مـارانیب ـنیا از یاریبسـ ـهک افـتیدر

 نیا ردک مشاهده ن،یهمچنـ. دارنـد ینیبـال مصـاحبه هنگام ارتباط

 فیتوصــ جهـت مناسـب لمـاتک ـافتنی در یالتکمشـ افراد

 را ــایمیتایســکال واژه او. دارنــد خــود یاحســاسهــا

Alexithymia یونانی شهیر از که a فقـدان، یعنی laxis و واژه یعنـی 

thymos فقـدان“ یمعنـ به و است شده مشتق جانیه ای خلق یعنی 

 .[14, 13] ارک به افراد نیا فیتوص یبرا است، ”جانیه یبرا لمهک

 ـژهیو بـه یانجـیه پـردازش در خـاص اخـتالل به یخلق ییناگو

 مقاله پژوهشی
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 1399 بهار ،1 شماره ،12 دوره ،پزشکی خراسان شمالیعلوم  مجله

 شــامل و دارد اشــاره جــانیه کدر و یشــفاه ــانیب در یدشــوار

-2 جــانیه صیتشــخ در یدشــوار-1. اسـت برجســته یژگــیو 5

-3 گـرانید یبـرا خـود یاحساسهـا یالمک فیتوص در یدشوار

 بــه ــلیتما عــدم-4 جــانییه تجربــه در ینــاتوان ــای ــاهشک

 (رجخـا بـه ـلیمتما یشـناخت کسب ای گرانید جاناتیه یرسازیتصو

( یوندر یهاتجربه بـه نسـبت یرونـیب یـدادهایرو بر زکتمر در تیاولو

 به استناد با .[15] نینماد رکتف ای یپرداز الیخ در نییپا تیظرف -5

 ییناگو که کرد ینیب شیپ توانیم د،یگرد ذکر که یپژوهش یهاافتهی

 ییناگو رایز ،دهدیم شیافزا را نیزوج یفرد نیب مشکالت ،یجانیه

 یجانیه ییناگو با افراد. کندیم ترسخت را مانهیصم ارتباطات یجانیه

 خود از است مانهیصم ارتباط کی الزمه که را یهمدل از یکمتر سطوح

 اتاثر یجانیه ییناگو دهندکه یم نشان ریاخ قاتیتحق. دهندیم نشان

 خطرساز یعامل و گذاردیم یجانیه و روانشناختی یستیبهز بر یمنف

 صیتشخ و یشناخت روان مشکالت ،یجانیه یشانیپر به افراد ابتال در

 رسدیم نظر به ف،یتوص نیا با .[16, 15] است یذهن سالمت عدم

 فراهم را نیزوج یفرد نیب مشکالت نهیزم تواندیم یجانیه ییناگو

 فعواط و جاناتیه که ینقش به توجه با لذا. دینما دیتشد را آن ای آورد

 مشترک یزندگ در روابط دوام و یروان یستیبهز در مانهیصم روابط و

 بر رگذاریتأث عوامل از یکی عنوان به تواندیم هیجانی ناگویی دارند،

 .باشد برخوردار یاژهیو تیاهم از خانگی خشونت

 نقش خانگی خشونت بینی پیش در تواندیم که عواملی از دیگر یکی

 .است یافتگی تمایز خود باشد، داشته

. ستا شده گرفته نظر در بوون نظریه بنای سنگ عنوان به خود تمایز

 و یعقل یروهاین نیب تعادل جادیا ییتوانا به اشاره یافتگیزیتما

 تیفرد حفظ نیب تعادل جادیا و یروان درون سطح در یعاطف یندهایفرا

 نیا بر. [17] کندیم یفرد نیب سطح در تیمیصم تجربة با همراه

 ریز یهایژگیو با را افتهینا زیتما و افتهی زیتما افراد توانیم اساس

 یاطفع نشکوا گرانید رفتار برابر در افتهینا زیتما افراد: ردک مشخص

 دیتشد و انیب تجربه، صرف را شانیانرژ عمدة بخش ،دهندیم نشان

 عواطف است نکمم افتهی زیتما افراد مقابل، در. کنندیم عواطفشان

 نشکوا و روندینم لیتحل عواطف نیا توسط اما نند،ک تجربه را یدیشد

 ای یدرون یهاتجربه هک یزمان است؛ شده نترلک افراد از دسته نیا

 گرانید از افتهینا زیتما افراد باشد، زا ارتنشیبس یفرد نیب تعامالت

 احساس یضرورت افتهی زیافرادتما هک یحال در ؛رندیگیم یعاطف فاصله

 از افراد گونه نیا شوند جدا گرانید از یعاطف لحاظ از هک کنندینم

 روابط در رفته هم یرو افتهینا زیتما افراد برخوردارند؛ مکمح یتیهو

 یخوب به هک یافراد هک یحال در ؛شوندیم لیمستح گرانید با مانهیصم

 رد زیتما نند؛ک حفظ را شانشده فیتعر خود قادرند اندافتهی زیتما

 یاطفع نظر از افتهینا زیتما افراد. ابدییم نمود" من موضع" ابراز ییتوانا

 احساس ر،کف خودشان یبرا توانندیم یدشوار به اندوابسته گرانید به

 احساسات و ارکاف رهبرند، خود ذاتاً  افتهی زیتما افراد اما نند؛ک عمل و

 گرانید انتظارات با خود دادن وفق در یاجبار و دارند را خودشان خاص

 من موضع ،یعاطف نشکوا عامل چهار به توجه با نیبنابرا .[18] ندارند

( یفرد نیب بعد) یعاطف گسلش و گرانید با یختگیآم( یروان درون بعد)

 این اساس بر. داد زییتم توانیم را افتهینا زیتما و افتهی زیافرادتما

 ازدواج در را سویه دو پذیرش و صمیمیت یهاانیبن"خود تمایز"نگره

 اشند،ب داشته پایینی یافتگی تمایز سطح که مردی و زن .کندیم بررسی

 و دارا را کمتری عاطفی بلوغ رودیم انتظار کنندیم ازدواج که زمانی

 سئلهم نیا .باشند داشته شدن یکی و صمیمیت برای محدود ظرفیتی

 ازدواجشان پایداری برای( مرد و زن) نفر دو هر که شودیم این نیازمند

 یهانظام در مقابل، در .کنندیم ازدواج قربانی را شانیرهبر خود و رشد

 نقشی که دهندیم اجازه یکدیگر به همسران یافته، تمایز زناشویی

 کی عقاید تفاوت و باشند داشته ترمانهیصم یارابطه و پذیرتر نرمش

. [20, 19] کنند تجربه را یترکم عاطفی واکنش و تحمل را دیگر

 کمتر فرد یافتگی تمایز میزان اندازه هر کندیم اشاره ،[21] همایی

 ایجاد منظور به دیگران با فرد هیجانی آمیختگی درهم احتمال باشد

 جانیهی آمیختگی هم در این. بود خواهد بیشتر نایافته تمایز خود یک

 روابط در کمشتر خود یک ایجاد یبرا نایافته تمایز فرد دو میان

 این یهاازدواج شودیم مشاهده ازدواج در اغلب و افتاده اتفاق شخصی

 .شودیم مواجه شکست با اغلب افراد

 در بوئن یخودمتمایزساز آموزش اثربخشی بررسی به ،[22] صحت

 نتیجه و پرداخت قم شهر ساکن زوجین زناشویی تعارضات کاهش

 خود آموزش دوره از پس ناسازگار زوجین زناشویی تعارضات گرفت

 است یافته کاهش یمتمایزساز

 و یافتگی تمایز بین ارتباط بررسی به پژوهشی در ،[23] محمودی

 این نتایج در. پرداخت خانواده در هیجانی ابرازگری و جنسی رضایت

 رازگریاب با جنسی رضایت و یافتگی تمایز بین یمعنادار رابطه پژوهش

 .شد مشاهده هیجانی

 تمایز رسدیم نظر به هک داد نشان پژوهش جینتا ،[24] مقدم کاضمیان

 ،هازوج زا یاریبس ردنک ریدرگ ضمن هک است یادهیچیپ دهیپد یافتگی

 ییزناشو تعارض ،یبخشودگ ،یزندگ یمعنادار جمله از یاریبس عوامل از

 نیب ،[25] یاحمد پژوهش نتایج. ردیپذیم ریتأث ییزناشو تیرضا و

 فی،عاط یپذیر واکنش یهامؤلفه زیر در زنان خود یافتگی تمایز سطح

 منفی رابطه هاآن زناشویی رضایت با آمیختگی هم و عاطفی گریز

 ،یفکر رشد به خانواده عملکرد و زناشویی رضایت. دارد وجود یمعنادار

 توانایی یمعنا به عاطفی رشد. دارد بستگی هازوج اجتماعی و عاطفی

 تصمیم در شخص توانایی و یفکر رشد عواطف، و احساسات کنترل

 .است عقالنی یگیر

 یهمگان یهافرهنگ یتمام در را یافتگیزیتما مفهوم( 1978) بوئن

 نهیبه ردکارک در را یمهم نقش زخودیتما هک ردک واستدالل ردک مطرح

 در هکنیا به توجه با .[20, 19] کندیم فایا فرهنگ از نظر صرف افراد

 به شودینم بیترغ و قیتشو چندان استقالل رانیا یگرا جمع فرهنگ

 نندگانک مراجعه عمده بخش هکنیا به توجه با و زنان؛ خصوص در ژهیو

 التکمش انواع از هک دهندیم لکیتش زنان را مشاوره خدمات زکمرا به

 روان یهایماریب سردرد، ،یافسردگ اضطراب، لیقب از یجسم و یروان

 مرتبط عوامل افتنی لذا ؛کنندیم تیاکش ییزناشو تعارضات اغلب و یتن

 ارهاکراه ارائه آن دنبال به و زخودیتما مفهوم به توجه با اتیاکش نیا با

 از دیگر یکی. رسدیم نظر به یضرور ارآمد،ک یمشاورها یهاوهیش و

 د،باش داشته نقش خانگی خشونت بینی پیش در تواندیم که عواملی

 است طبیعی و اجتماعی نظام یک خانواده .است خانواده عملکرد نقش

 از یامجموعه اجتماعی، نظام این. دارد را خود خاص ویژگیهای که

یم تعیین متنوعی نقشهای خود اعضای برای و ابداع را اصول و قواعد

 الگوهای طریق از آن عملکرد که است نظامی خانواده .[26] کنند

 الگوهایی تکراری، کنشهای میان یا مراودت. ردیگیم صورت مراودهای
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 با و وقت چه و طور چه نفر یک که این بر مبنی آورندیم وجود به را

 Family Function خانواده عملکرد .[27] کند برقرار رابطه کسی چه

 چگونگی روابط، حفظ و تعامل خانواده، اعضای روابط چگونگی به

, 28] شودیم مربوط خانواده اعضای مشکالت حل و هایریگ تصمیم

 تاس خانوادگی محیط مهم جنبه خانواده عملکرد دیگر، عبارت به ..[29

یم قرار تأثیر تحت را زنان هیجانی و اجتماعی جسمانی، سالمت که

 و خانواده فرد، سالمتی برای خانواده مناسب عملکرد و روابط. دهد

 .است ضروری جامعه

 در و زنان علیه خشونت بینی پیش یبررس حاضر پژوهش هدف لذا

 مراجعه زنان یروان و یجسم سالمت بهبود و نیتأم به کمک تینها

 .است یامشاوره خدمات زکمرا به نندهک

 کار روش

 پژوهش هدف خصوص در بهداشتی زکمرا تیریمد با ابتدا اول گام در

 گام در. دیگرد جلب زکمر تیریمد یارکهم و موافق نظر و شد رهکمذا

 ماه 4 مدت به زکمرا مراقبین یارکهم با نظر مورد یهاپرسشنامه دوم

 گرفت قرار زکمر به نندهک مراجعه طیشرا واجد متأهل زنان اریاخت در

 شد داده الزم حاتیتوض پژوهش هدف خصوص در نندگانک تکشر به

 .دیگرد جلب پژوهش در تکشر یبرا آنان تیرضا و

 بررسی روش
 نندهک بینی پیش روابط مسیر، تحلیل مدل یک قالب در حاضر، پژوهش

 پژوهش، آماری جامعه .دهدیم قرار بررسی مورد را متغییرها میان

 هرش شهری، سالمت جامع زکمرا به نندهک مراجعه زنان کلیه از متشکل

 حجم انتخاب جهت .باشدیم 1396 سال در نفر 1335 تعداد به بجنورد

 حجم کفایت تائید و آماری توان محاسبه برای KMO آزمون از نمونه

 به ورود اصلی یهامالک. شد استفاده عاملی تحلیل انجام از قبل نمونه

 هب تمایل باشد، گذشته زوجین ازدواج از سال کی دائم، ازدواج پژوهش

 تشرک گروه اعضای انتخاب منظور به. باشند داشته پژوهش در شرکت

 گیری نمونه روش از استفاده با نفر 250 تعداد( آماری نمونه) کننده

 چهار به بجنورد شهرستان .شدند برگزیده یامرحله تک یاخوشه

 مورد یهادرمانگاه تعداد شد میتقس غرب و شرق جنوب، شمال، منطقه

 سپس شدند انتخاب افراد یشــک قرعه قیطر از و مشــخص نظر

 میتقس شده انتخاب یهادرمانگاه نیب مساوی طور به منطقه آن هیسهم

 به) اهکننده شرکت افت دلیل به پژوهش این در است ذکر به الزم .شد

 نمونه نهایت در و شد گرفته نظر در نفر 255 نمونه( مختلف دالیل

 12 از کنندگان شرکت سنی دامنه. یافت تقلیل نفر 250 به پزوهشی

 عبارت پژوهش این در استفاده مورد یابزارها .بود سال 45 از باالتر تا

 لفایآ بیضرا .نتورتو نیاـهیج اگوییـن ساـمقی یهاپرسشنامه: از بودند

 در یارشود سیرمقیاز هـس و کل هیجانی ناگویی یابر خنباوکر

 هب عینی تفکر و ت،حساساا ،توصیف در یارشود ت،حساساا شناسایی

 درونی همسانی نشانه که شد محاسبه/. 72 و/. 75،/.82،/.85 بـترتی

 .[30]است  مقیاس خوب

 مقیاس خرده چهار شامل مقیاس این. خود تمایزیافتگی یپرسشنامه 

یم ندیگرا با آمیختگی و عاطفی گسلش من، موقعیت هیجانی، واکنش

 پرسشنامه، این در کمتر ینمره. است 276 واقعی ی حداکثرنمره. باشد

 دهش گزارش آلفای ضریب. است تمایزیافتگی پایین سطوح ینشانه

 است /.88 تمایزیافتگی یپرسشنامه برای فریدلندر و اسکورن توسط

 خرده برای و /.86 کرونباخ آلفای روش با آزمون کل پایایی. [31]

 هم و عاطفی گریز من، گاهیجا عاطفی، پذیری واکنش مقیاسهای

 محاسبه /.75 و /.73،/.64،/.61 ترتیب به دیگران با عاطفی آمیختگی

 .[31]گردید

 با خانواده، سنجش ابزار FAD .خانواده سنجش اسیمق پرسشنامه

 است اعتبار یدارا /.92 تا /.72 از خود، یهااسیمق خرده یآلفا بیضرا

 یحد تا ابزار، نیا. است برخوردار یخوب نسبتاً یدرون یسان هم از و

 یدارا هااسیمق خرده در و است نیب شیپ و زمان هم ییروا یدارا

 استفاده با را یسؤال 60 فرم یدرون اعتبار .[22, 21]است یمناسب ییروا

 و.آورد دست به/. 82 و/. 83 بیترت به ف،یتصن و رونباخک یآلفا از

 در. است شده مخالفم،مرتب امالًک تا موافقم امالًک: از زین هاجواب

 نمرات و دهدیم نشان را خانواده پایین یارآمدک باال، نمرات مجموع،

 نیانگیم آزمون، نیا در. گذاردیم شینما به را باال یارآمدک ، نییپا

 110، از ترنییپا نمرات و است شده یابیارز18 استاندارد انحراف و128

 .[32] است خانواده نییپا یارآمدک یایگو

 یحیی حاج زنان به نسبت خشونت سنجش پرسشنامه

 جمله از پرسشنامه چند از برگرفته یحیی حاج را پرسشنامه این

 خشونت پرسشنامه استراوس، CTS تعارض تکتیک مقیاس پرسشنامه

 فانتوزو، و رادنبرگ همسرآزاری سنجش تولمن، زنان، شناختی روان

 رفتارهای یپرسشنامه و اینتوش مک و هودسون همسرآزاری شاخص

 تخشون سنجش پرسشنامه. است ساخته بل کمپ و شپارد خشونتی

 شامل که اول عامل ،باشدیم عامل 4 و ماده 32 شامل ن زنا به نسبت

 که دوم عامل ،سنجدیم را روانی خشونت باشدیم 16 تا 1 یهاماده

 عامل ،سنجدیم را فیزیکی خشونت باشدیم 27 تا 17 یهاماده شامل

 عامل و جنسی خشونت باشدیم 30 تا 28 یهاماده شامل که سوم

یم را اقتصادی خشونت باشدیم 32 و 31 یهاماده شامل که چهارم

 رپژوهشگ توسط زنان به نسبت خشونت سنجش پرسشنامه. سنجد

 تأیید مورد متخصص اساتید از تن چند توسط آن روایی شد، ترجمه

 از تفادهاس با نیز آن کرونباخ آلفای یا درونی پایایی ضریب و گرفت قرار

 زمینه اولین از حاصل نتایج یهیپا بر. باشدیم/. 97 نفری 60 ینمونه

 2410 مورد در که زنان علیه خشونت مورد در هاینیفلسط ملی یابی

 عامل چهار برای کرونباخ آلفای یا درونی پایایی ضریب گرفت، انجام زن

 در. [33] باشدیم/. 92 ،/.93 ،/.86 ،/.71 ترتیب به یحیی حاج تست

 ارتباط تعیین برای( 1 شکل) مسیر تحلیل مفهومی مدل یک مطالعه این

 تگییاف تمایز هیجانی، ییناگو خانواده، فعلی عملکرد متغیرهای همزمان

 زا تعمیمی مسیر، تحلیل روش .شد برازنده هاداده به خانگی خشونت و

 و یممستق غیر آثار بیان بر عالوه است قادر که است معمولی رگرسیون

 شانن وابسته متغیرهای برای را توضیحی متغییرهای از هریک کل اثر

 را آنها بین شده مشاهده همبستگی و روابط منطقی بیان با و دهد

 کار به و AMOS افزار نرم از استفاده با هاداده تحلیل. کند تفسیر

 ریأثت بررسی برای شده طراحی مدل. شد انجام مسیر تحلیل مدل گیری

 خانگی خشونت و هیجانی ناگویی خانواده، عملکرد یافتگی، تمایز

 .باشدیم زیر بصورت
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 1399 بهار ،1 شماره ،12 دوره ،پزشکی خراسان شمالیعلوم  مجله

 
 

 مسیر تحلیل مفهومی مدل .1شکل 

 

 هاافتهی

 پژوهش متغیرهای به مربوط توصیفی یهاشاخص زیر جدول در

 پاسخ نظر را متغیرها اهمیت میانگین شاخص. است شده محاسبه

 هاپاسخ پراکندگی استاندارد انحراف شاخص و دهدیم نشان دهندگان

 .دهدیم نشان را
 

 معیار انحراف و میانگین یهااسیمق خرده و متغیرها توصیفی یهاشاخص .1 جدول

 معیار انحراف ± میانگین متغیر

 36/0 ± 14/3 هیجانی ناگویی

 33/2±  54/3 احساسات

 26/0±  18/2 توصیف

 256/0±  71/3 تفکر

 30/0±  89/3 یافتگی تمایز

 218/0±  52/3 عاطفی آمیختگی هم

 0,26±  76/3 عاطفی گریز

 248/0±  38/4 من جایگاه

 38/0±  52/3 پذیری واکنش

 22/0±  22/4 خانواده عملکرد

 264/0±  56/4 عاطفی کنترل

 228/0±  91/3 عاطفی آمیزش

 23/0±  38/4 عاطفی همراهی

 328/0±  12/4 هانقش

 446/0±  98/3 ارتباط

 428/0±  38/4 مشکل حل

 32/0±  09/3 خانگی خشونت

 261/0±  35/4 روانی خشونت

 0,453±  73/3 فیزیکی خشونت

 415/0±  28/4 جنسی خشونت

 418/0±  51/4 اجتماعی خشونت

 .است آمده % تعداد یا و معیار انحراف ± میانگین صورت به جدول در اطالعات

 

 اصلی، ابعاد میان در که دهدیم نشان 1 جدول در توصیفی یهاافتهی

 خشونت و است داشته بیشتری اهمیت 22/4 میانگین با خانواده عملکرد

 نظر از کمتری اهمیت ابعاد سایر به نسبت 09/3 میانگین با خانگی

 .است داشته پاسخگویان

 ساختاری معادالت یابی مدل نتایج
 خشونت بر هیجانی ناگویی متغیر دهدیم نشان که 2 جدول به توجه با

 بحرانی نسبت) دارد معناداری ریتأث درصد 99 اطمینان سطح در خانگی

 مثبت رابطه این اینکه به توجه با( است 56/2 از بیشتر که 57/6 با برابر

 نتیجه در (.است معنادار و 53/0 با برابر رابطه استاندارد ضریب) است

یم افرایش خانگی خشونت شود، بیشتر چه هر هیجانی ناگویی متغیر

 .شودیم دییتأ اول فرضیه بنابراین دیبا

 درصد 99 اطمینان سطح در یافتگی تمایز بر هیجانی ناگویی متغیر

 56/2 از بیشتر که 25/6 با برابر بحرانی نسبت) دارد معناداری ریتأث

 ابطهر استاندارد ضریب) است منفی رابطه این اینکه به توجه با( است

 یهیجان ناگویی متغیر افزایش نتیجه در(. است معنادار و -50/0 با برابر

 .شودیم دییتأ دوم فرضیه بنابراین شودیم یافتگی تمایز کاهش باعث

 خشونت بر هیجانی ناگویی متغیر دهدیم نشان که 2 جدول به توجه با

 بحرانی نسبت) دارد معناداری ریتأث درصد 99 اطمینان سطح در خانگی

 مثبت رابطه این اینکه به توجه با( است 56/2 از بیشتر که 57/6 با برابر

 نتیجه در (.است معنادار و 53/0 با برابر رابطه استاندارد ضریب) است

یم افرایش خانگی خشونت شود، بیشتر چه هر هیجانی ناگویی متغیر

 .شودیم دییتأ اول فرضیه بنابراین دیبا
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 است شده رکذ 50/0 یدار یمعن سطح در یک هر یدار یمعن آزمون همراه به زنان یبرا رهایمس از یک هر میمستق اثرات جدول ساختاری معادالت یابی مدل نتایج .2جدول 

 (مسیر) استاندارد ضریب CR بحرانی نسبت معناداری سطح (مسیر) نتیجه

 دو بین رابطه .است دار معنا %99 در تاثیرگذاری

 .شودیم دییتأ اول هیفرض .است مثبت متغییر

 هب نسبت خشونت بر هیجانی ناگویی 53/0 51/6 001/0

 دارد مستقیم ریتأث زنان

 دو بین رابطه است معنادار %99 سطح در تاثیرگذاری

 شودیم دییتأ دوم هیفرض .است منفی متغیر

 تمایزیافتگی بر هیجانی ناگویی -50/0 25/6 001/0

 رددا مستقیم ریتأث زنان به نسبت

 دو بین رابطه است معنادار %99 سطح در تاثیرگذاری

 شودیم دییتأ سوم فرضیه. است مثبت متغیر

 خانگی خشونت بر خانواده عملکرد 43/0 55/5 001/0

 ددار تاثیرمستقیم زنان به نسبت

 دو بین رابطه است معنادار %99 سطح در تاثیرگذاری

 شودیم دییتأ چهارم فرضیه. است منفی متغیر

 یافتگی تمایز بر خانواده عملکرد -66/0 87/7 001/0

 رددا مستقیم ریتأث زنان به نسبت

 دو بین رابطه است معنادار %99 سطح در تاثیرگذاری

 شودیم دییتأ پنجم هیفرض .است منفی متغیر

 هب نسبت خشونت بر یافتگی تمایز -71/0 35/8 001/0

 .دارد مستقیم ریتأث زنان

 

 درصد 99 اطمینان سطح در یافتگی تمایز بر هیجانی ناگویی متغیر

 56/2 از بیشتر که 25/6 با برابر بحرانی نسبت) دارد معناداری ریتأث

 ابطهر استاندارد ضریب) است منفی رابطه این اینکه به توجه با( است

 یهیجان ناگویی متغیر افزایش نتیجه در(. است معنادار و -50/0 با برابر

 .شودیم دییتأ دوم فرضیه بنابراین شودیم یافتگی تمایز کاهش باعث

 99 اطمینان سطح در زنان به نسبت خشونت بر خانواده عملکرد متغیر

 از بیشتر که 5,55 با برابر بحرانی نسبت) دارد معناداری ریتأث درصد

 دباش پایین خانواده متغیرعملکرد نمره میزان هرچه یعنی( است 56/2

 ،شودیم کمتر زنان علیه خشونت( خانواده سالم و مناسب عملکرد)

 لیهع خشونت و خانواده عملکرد بین داد نشان هاافتهی تحلیل همچنین

 نمره هرچه اینکه به توجه با دارد، وجود معناداری و مثبت ارتباط زنان

 خانواده عملکرد یعنی) باشد بیشتر خانواده عملکرد متغیر در فرد

. تاس بیشتر درخانه شدن قربانی و خشونت رفتار (.است نامناسبتر

 شودیم دییتأ سوم فرضیه بناراین

 درصد 99 اطمینان سطح در یافتگی تمایز بر خانواده عملکرد متغیر

 56/2 از بیشتر که 87/7 با برابر بحرانی نسبت) دارد معناداری ریتأث

 ابطهر استاندارد ضریب) است منفی رابطه این اینکه به توجه با( است

 باعث خانواده عملکرد کاهش نتیجه در(. است معنادار و-66/0 با برابر

 .شودیم دییتأ چهارم فرضیه بنابراین شودیم یافتگی تمایز افزایش

 99 ناطمینا سطح در زنان به نسبت خشونت بر یافتگی تمایز متغیر

 از بیشتر که 35/8 با برابر بحرانی نسبت) دارد معناداری ریتأث درصد

 ارداستاند ضریب) است منفی رابطه این اینکه به توجه با( است 56/2

 یافتگی تمایز افزایش نتیجه در(. است معنادار و -71/0 با برابر رابطه

 پنجم فرضیه نتیجه در شودیم زنان به نسبت خشونت کاهش باعث

 .شودیم دییتأ

 انوادهخ عملکرد و هیجانی ناگویی متغیر غیرمستقیم اثرات آزمون برای

 گییافت تمایز میانجی متغیر طریق از که زنان به نسیت خشونت بر

 واریانس و کل غیرمستقیم، مستقیم، اثرات 2 جدول در ،شودیم حاصل

 .اندشده گزارش متغیرها شده تبیین

 ششم مسیر بررسی
 با انیهیج ناگویی و خانواده عملکرد نیب یانجیم نقش یافتگی تمایز

 .دارد را زنان به نسبت خشونت

 

 (یافتگی تمایر: میانجی متغیر) ششم فرضیه بررسی نتایج .3 جدول

 سطح معناداری CR یبحراننسبت  کل ریتأث غیر مستقیم ریتأث مستقیم ریتأث فرضیه

      ششم

 001/0 08/5 885/0 355/0=  0-/50×-71/0 53/0 خانگی خشونت ← هیجانی ناگویی

 001/0 03/6 898/0 468/0=  -66/0×-71/0 43/0 خانگی خشونت ← خانواده عملکرد

 

 ناگویی متغیر مستقیم ریتأث ضریب دهدیم نشان 3 جدول در هاافتهی

 ریتأث و است -50/0 با برابر( یافتگی تمایر) یانجیم متغیر بر هیجانی

 گذاری ریتأث دو هر است -71/0 با برابر خانگی خشونت بر میانجی متغیر

 رمتغی مستقیم غیر ریتأث. هستند معنادار درصد 99 اطمینان سطح در

 -71/0 در -50/0 حاصلضرب از خانگی خشونت بر هیجانی ناگویی

 نسبت که آنجایی از شودیم 355/0 با برابر حاصل که دیآیم بدست

 کمتر معناداری سطح و است 57/2 از بیشتر مستقیم غیر ریتأث بحرانی

 ناگویی بین یافتگی تمایر متغیر که گرفت نتیجه توانیم است 01/0 از

 .دارد میانجی نقش خانگی خشونت و هیجانی

 ادهخانو عملکرد متغیر مستقیم ریتأث ضریب دهدیم نشان هاافتهی سایر

 متغیر ریتأث و است -66/0 با برابر( یافتگی تمایر) یانجیم متغیر بر

 در گذاری ریتأث دو هر است -71/0 با برابر خانگی خشونت بر میانجی

 متغیر مستقیم غیر ریتأث. هستند معنادار درصد 99 اطمینان سطح

 -71/0 در -66/0 حاصلضرب از خانگی خشونت بر خانواده عملکرد

 نسبت که آنجایی از شودیم 468/0 با برابر حاصل که دیآیم بدست

 کمتر معناداری سطح و است 57/2 از بیشتر مستقیم غیر ریتأث بحرانی

 عملکرد بین یافتگی تمایر متغیر که گرفت نتیجه توانیم است 01/0 از

 مورد ششم فرضیه بنابراین دارد میانجی نقش خانگی خشونت و خانواده

 .ردیگیم قرار دییتأ

 اب خانواده عملکرد و هیجانی ناگویی یهاسازه بین روابط بررسی برای

 بر هومیمف الگوی یافتگی، تمایز میانجی ونقش زنان به نسبت خشونت

 طریق از شده پیشنهاد مدل سپس و شد ترسیم نظری مبانی اساس

 پژوهش، مفهومی مدل در. شد بررسی ساختاری معادالت یابی مدل

 ردعملک و هیجانی ناگویی یافتگی، تمایز زنان، به نسبت خشونت

 رمتغی چند هرکدام برای) شدند گرفته نظر در نهفته یهاسازه خانواده،

 و زنان به نسبت خشونت سازه. است شده تعریف( یامشاهده) نشانگر
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 توسط آنها واریانس که مدل زای درون یهاسازه یافتگی، تمایز

 عملکرد و هیجانی ناگویی سازه و شودیم تبیین مدل درون متغیرهای

 متغیرهای توسط آنها واریانس و بودند مدل زای برون سازه خانواده،

 .شوندیم تبیین بودند، ناشناخته پژوهشگر برای که مدل از بیرون
 

 پژوهش ساختاری مدل برازش هایشاخص .4 جدول

 مقدار گزارش شده حد مطلوب شاخص

X2/df 3  63/2 ترکمو 

RMR 042/0 به صفر یکنزد 

GFI 9/0 913/0 و باالتر 

AGFI 9/0 881/0 و باالتر 

NFI 9/0 918/0 و باالتر 

RFI 9/0 901/0 و باالتر 

IFI 9/0 948/0 و باالتر 

TLI 9/0 936/0 و باالتر 

CFI 9/0 947/0 و باالتر 

PRATIO 5/0 824/0 و باالتر 

PNFI 5/0 756/0 و باالتر 

PCFI 5/0 780/0 و باالتر 

RMSEA 065/0 08/0از  ترکوچک 

 

 اصالحات سپس است، شده ارائه تحقیق اولیه مفهومی مدل 1شکل در

 بررسی از پس نهایت در و شده انجام اصالح یهاشاخص براساس الزم

 قیقتح مسیر بررسی به مربوط نتایج شده، آزمون الگوی برازش میزان

 و فنیگ که ییهاشاخص از ساختاری مدل آزمون برای. است شده ارائه

  .شد استفاده ،اندنموده مطرح( 2000) همکاران

 آورده زیر جدول در گیری اندازه مدل چهار برازش یهاشاخص نتایج

 است. شده
 

 از پژوهش ساختاری مدل که دهدیم نشان فوق یهاشاخص نتایج

 دییتأ ساختاری مدل بر توانیم بنابراین. است برخوردار مناسبی برازش

 .داد قرار آزمون مورد را پژوهش فرضیات شده،

 مدل برای آزادی درجه بر دو خی مجذور شاخص 4 جدول به توجه با

. باشدیم 3 قبول قابل حد از کمتر آمد بدست 63/2 شده، آزمون

 که آمد بدست 94/0 و 91/0 ترتیب به نیز CFI و GFI یهاشاخص

 که آمد بدست 75/0 نیز PNFI شاخص. باشندیم 90/0 حد از بیشتر

 مدل برای نیز RMSEA شاخص. باشدیم 60/0 آن مجاز حد از بیشتر

 یعنی آن قبول قابل حد از کمتر که آمد بدست 0/0 65 شده آزمون

 یهاشاخص همه هرچند که دهندیم نشان نتایج این. باشدیم 08/0

 کلی حالت ودر دارند، قرار مطلوب دامنه در تحقیق، شده تدوین مدل

 نای. هستند نزدیک بسیار قبول مورد یهادامنه به برازش، یهاشاخص

 به توجه با .افتد می اتفاق اولیه مدل آزمون در اغلب وضعیت

 .است برخوردار مناسبی برازش از مدل فوق یهاشاخص

 

 
 خانگی خشونت به مربوط مسیر تحلیل نمودار .2 شکل

 

 بحث

 ریتأث طریق از خانگی خشونت بینی پیش به تا شد سعی مطالعه این در

 نقش با خانواده، عملکرد هیجانی، ناگویی مستقیم غیر و مستقیم

 است آن از حاکی حاضر پژوهش جینتا .بپردازیم یافتگی تمایز میانجی

 ستقیمم غیر تاثیرات بین در. اندبوده دار معنی مستقیم مسیرهای کلیه

 پیش میانجی، نقش عنوان به تواندیم یافتگی تمایز که شد مشاهده نیز

 نظر رد را متغیرها بین کل اثر اگر .باشد خانگی خشونت کننده بینی

 را قدارم بیشترین خانگی خشونت بر خانواده عملکرد ریتأث بگیریم،

 بوده یافتگی تمایز طریق از مستقیم غیر ریتأث مجموع که است داشته

. است اشتهد را ریتأث بیشترین هیجانی ناگویی مستقیم مسیر در و است

 به تنسب خشونت با هیجانی ناگویی متغیر داد نشان هاافتهی تحلیل

 االب هیجانی ناگویی نمره میزان هرچه یعنی دارد، معناداری رابطه زنان،

 ژوهشپ این یهاافتهی به توجه با. است بیشتر زنان علیه خشونت باشد

 زنان علیه خشونت روی بر ناگویی مستقیم غیر و مستقیم اثر مورد در

 پیش توانیم همکارانش و مکدونالد پژوهشی یهاافتهی به استناد با و
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 ایشافز را زوجین فردی بین مشکالت هیجانی، ناگویی که کرد بینی

یم افراد هیجانی و شناختی روان بهزیستی بر منفی اثرات ،دهدیم

 تمشکال هیجانی، پریشانی به افراد ابتال در ساز خطر عاملی و گذارد

 نقش جاناتیه و عواطف .[34] است ذهنی سالمت عدم شناختی روان

 جانات،یه در یینارسا لذا، دارند نیزوج نیب یمیصم روابط در یمهم

 کاهش را ییزناشو تیرضا و سازدیم مواجه متعدد مشکالت با را نیزوج

 رابطه کی یبرقرار یبرا که یاساس یهایژگیو از یکی رایز ،دهدیم

 با مبتال افراد در باشدیم هیجان ابراز همان که است، ازین یمیصم

 پایین باعث هیجانی ناگویی باالبودن .[35]است کم ،یجانیه یینارسا

 یافتگی تمایز و هیجانی ناگویی ، شودیم نیز یافتگی تمایز سطوح آمدن

 رو این از گذارد،می تأثیر زوجین رضایت رشد در هک هستند عاملی

 حل به قادر را آنها افراد در خلقی ناگویی و یافتگی تمایز آموزش

 .[36] کرد خواهد التکمش

 در هک است بوده نیا یقبل مطالعات ریسا به نسبت مطالعه نیا تیمز 

 ثراتا یبررس بر عالوه ریمس لیتحل مدل یک از استفاده با مطالعه نیا

 رفتهگ قرار یبررس مورد زین آنها از یک هر میرمستقیغ اثرات م،یمستق

 توانیم تنها هک است یتیمز رهایمتغ همزمان یبررس یطرف از. است

 از و پرداخت آن یبررس به ریمس لیتحل لیقب از یآمار یمدلها در

 آن از یاشاخه هک یساختار معادالت یبند مدل. باشدیم طرح اتیمز

 یفاهدا گرفت قرار یبررس مورد لیتحل نیا در ریمس لیتحل عنوان به

 موارد یبعض نظر نقطه از اما کندیم دنبال را چندگانه ونیرگرس مشابه

 مستقل یرهایمتغ ،یرخطیغ یهامدل متقابل، اثرات یبند مدل مانند

 ردنک آزمون ،یریگ اندازه یخطا نون،کم یرهایمتغ وجود بهم، مرتبط

 آزمون ییتوانا ب،یضرا کت کت ردنک آزمون یجا به یلک بطور مدل

 دنرک یبند مدل ییتوانا چندگانه، وابسته یرهایمتغ با مدلها ردنک

 ییتوانا شود، محدود یجمع مدل یک به هکنیا یبجا یانجیم یرهایمتغ

 اب ردنک رفتار ییتوانا و چندگانه یهاگروه نیب بیضرا ردنک آزمون

 یهاداده همبسته، خود یخطاها ،یزمان یهایسر) لکمش یهاداده

 عدمست یلیخ ونیرگرس هک ییجا در بعالوه .(ناقص یهاداده نرمال، ریغ

 SEM یاستراتژ آن، ریتفس در خطا و مدل حیصح نییتع عدم به است

 راآن است مدل برازش نییتع یبرا نیجانش یمدلها ردنک سهیمقا هک

 ریمس لیتحل از استفاده لیتحل نیا در .[37] سازدیم رومندین یلیخ

 یهاریمتغ وجود لیبدل ،یکالسک یونیرگرس روابط یبررس بر عالوه

 یبجا را یخط مدل یک یاجرا انکام رهایمتغ همزمان روابط و یانجیم

 اثرات یبررس چون ییایمزا از و ساخته فراهم ونیرگرس مدل نیچند

 پژوهش نیا در. باشدیم مند بهره زین لک اثرات و میرمستقیغ م،یمستق

 ،یکالسک یونیرگرس روابط یبررس بر عالوه ریمس لیتحل از استفاده

 یاجرا انکام رهایمتغ همزمان روابط و یانجیم یرهایمتغ وجود لیبدل

 از و ساخته فراهم ونیرگرس مدل نیچند یبجا را یخط مدل یک

 بهره زین لک اثرات و میرمستقیغ م،یمستق اثرات یبررس چون ییایمزا

 .[37] باشدیم مند

 گیری نتیجه

 یناگوی خانواده، عملکرد ریتأث درباره کنکاش منظور به حاضر پژوهش

 خشونت با رابطه در خود تمایزیافتگی یگر واسطه نقش با هیجانی

 و همبستگی ضرایب از حاصل یهاافتهی درمجموع،. شد طراحی خانگی

 امعن بدان این. بودند پژوهش فرضیه دییتأ مؤید ساختاری، معادالت

 طریق از هیجانی ناگویی و خانواده عملکرد یگیر جهت که است

 بگذارد؛ اثر زنان علیه خشونت بر تواندیم یافتگی تمایز گری میانجی

 مرتضی ،[38] یپوید و هوپر پژوهش نتیجه با آمده دست به نتیجه

 یهاافتهی درمجموع،. باشدیم راستا هم ،[39] فخاری نرگس و لطیفیان

 با همسو که بودند پژوهش فرضیه مؤید ساختاری، معادالت از حاصل

 .باشندیم پژوهش فرضیه

 آگاهی و تحصیالت سطح افزایش شودیم پیشنهاد پژوهش این در

 رهایبست بیشتر چه هر سازی زمینه و زنان تحصیالت ویژه به هاخانواده

 ایارتق جهت در تالش اقتصادی؛ -اجتماعی فعالیتهای در زنان مشارکت

 حقوق به نسبت زوجین آگاهی جامعه؛ و هاخانواده در جنسیتی برابری

 آموزشی کتابهای از استفاده با فرهنگی باورهای و نگرشها تغییر یکدیگر؛

 نگفره گسترش جمعی؛ ارتباط یهارسانه از استفاده کودکی، سنین از

 مخصوصاً ) خانواده اعضای بین فکری هم و مشورت و مذاکره و گفتگو

 در هاخانواده میان در سازی فرهنگ این رسدیم نظر به( شوهر و زن

 اجتماعی، ساختارهای در تواندیم مستمر آموزشی اقدامات سایر کنار

 رینابراب و اقتدار از که اجتماعی نگرشهای و باورها رسوم، و آداب قوانین،

 این تغییر و اصالح با متقابالً  و کرده رخنه ،کنندیم حمایت اعضا

 .شد خواهیم نیز هاخانواده درون فضای اصالح شاهد ساختارها،

 مطالعه مورد جامعه :آنکه ازجمله بود ییهاتیمحدود شامل مطالعه این

. نباشند جامعه زنان ەٴنمایند است ممکن( متأهل سال 65 تا 17 زنان)

 دالیل به زنان علیه خشونت خصوص در صحبت به زنان تمایل عدم

 فرهنگی، مسائل دلیل به همچنین و خانواده حرمت حفظ و فرهنگی

 با مرتبط رفتارهای شاید و باید و دقیق طور به است نتوانسته محقق

 .کند بررسی را خشونت

 یقدردان و رکتش
 زکمرا ،یبهداشت معاونت محترم نانکارک و نیمسئول هیلک زحمات از

 در هک است یزنان هیلک حوصله و صبر و بجنورد شهر یدرمان یبهداشت

 کد با دکتری رساله رساندن اتمام به یبرا و نموده تکشر مطالعه نیا

 رکتش آنها همه از لهیوس نیبد. نمودند یاری را ما 18220705972002

 .IR.IEU.BUJNOURD اخالق کد) .شودیم یقدردان و

AIC.1396.4) 
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