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ِ  سدبلوٌذ در جبهؼِ اٍلَیت ثیطتزی پیذا هی کٌٌدذ.   ىآپیص ثزٍد هطكالت هزثَط ثِ  سبلوٌذیثِ سوت ّزچمذر سیز جوؼیت  مقدمه:  آساری ثد
ِ  لدزآى  ٍ دارد ٍجَد ٍالذیي تكزین درثبرُ ثسیبری آیبت هب دیي در ایٌكِ ثب .است ضذُ تجذیل جْبى در خبًگی خطًَت سَهیي  ایدي  ثدز  دفؼدبت  ثد
سدبلوٌذآساری ًیدش    ضَد ٍ تضؼیف کطَر در اخاللی فضبیل تب ضذُ ثبػث غزة فزٌّگ اس افزاد ثزخی پیزٍی هتأسفبًِ اهب است؛ کزدُ تبکیذ هَضَع

 ثیص اس گذضتِ دیذُ ضَد.
 ایزاى اًجبم ضذُ است. جبهؼِ در آساری سبلوٌذ ّبی ایي هغبلؼِ ثب ثزرسی هتَى هختلف هزتجظ ٍ ثب ّذف ثزرسی چبلص روش:

هی  سبلوٌذ آساری است. گشارش ضذُ درصذ11ثیي سِ تب  آىدر کطَرّبی هختلف ضیَع  .آساری پٌْبًی تزیي ًَع خطًَت استسبلوٌذ يافته ها:
، رٍاًی، سَءاستفبدُ التصبدی ٍ ثِ ًذرت جٌسی ثبضذ. گبّی آسار هؼٌَی جسویتَاًذ ثِ صَرت ثی اػتٌبیی ثِ ًیبسّبی اٍلیِ فزد هسي، یب آسار 

ضبیؼبت پَستی  است.آساری سبلوٌذ ًَع دیگز جبعی ثی تَجْی ارت یؼٌی ػمبیذ ٍ ثبٍرّبی فزد پیز هَرد توسخز اعزافیبى لزار هی گیزد. ،است
ّستٌذ کِ ضک ثِ  هبًٌذ کجَدی، آثبر خزاش یب گبسگزفتگی، کن آثی ثذى، سَءتغذیِ، سخن ثستز ٍ ثْذاضت ًبهٌبست دّبى ٍ دًذاى ًطبًِ ّبیی

جسوی یب رٍاًی، اختالل ضٌبختی ٍ حبفظِ سبل، فمز، هجزد یب ثیَُ ثَدى، اختالل 57، سي ثبالی . جٌس هًَثآساری را ایجبد هی کٌٌذسبلوٌذ
ذ  .ػَاهل خغز ثزای لزثبًی ّستٌذ اس هبًٌذ آلشایوز، سًذگی در خبًِ فزسًذاى ثِ صَرت چزخطی یب سًذگی در خبًِ ثستگبى آساردٌّذگبى هی تَاًٌ

ج ّبی دٍم افزاد خبًَادُ یب غزیجِ ثبضٌذ ٍلی ثیطتز آساردٌّذگبى در درجِ اٍل فزسًذاى ٍ ثؼذ اس آى ّوسز لزثبًی ّستٌذ. اسدٍاج ّبی هَلت ٍ اسدٍا
 سبل دارًذ11ژُ ثیطتز اس کِ در سٌیي ثبال صَرت هی گیزًذ ثب خغز ثیطتزی ّوزاُ ّستٌذ. در سى ٍ ضَّزّبیی کِ اختالف سٌی سیبدی ثِ ٍی

است. یكی اس دالیل آى ایي است کِ آساردیذگبى  سبلوٌذاىضبیغ تزیي ػلت ًبضٌبختِ ثَدى ایي هطكل گشارش ًكزدى آى تَسظ  خغز ثیطتز است.
ردٌّذُ است کِ در خجبلت هی کطٌذ ثِ کسی ثگَیٌذ هَرد آسار تَسظ ًشدیكبًطبى لزار گزفتِ اًذ. دلیل ثؼذی تزس اسدست دادى حوبیت فزد آسا

آساری ثِ ػٌَاى هطكل اجتوبػی است. افزاد پیز سبلوٌذػیي حبل ثِ اٍ رسیذگی ّن هی کٌذ. دلیل دیگز آهبدُ ًجَدى فزٌّگ جبهؼِ ثزای پذیزش 
ری ثِ ػٌَاى جزم آساسبلوٌذ ثزخی کطَرّبًوی داًٌذ چگًَِ ٍ اس چِ راّی سز صحجت در هَرد ایي ًَع هطكالتطبى را ثبس کٌٌذ. در لَاًیي حمَلی 

 ًطذُ است.  آىلَاًیي کیفزی هب صحجتی اس  ُ است اهب، درضٌبختِ ضذ
هجٌی ثز  سبلوٌذافشایص آگبّی هزدم، آهَسش افزاد  هٌتْی ضَد ضبهلآساری در جبهؼِ سبلوٌذهَاردی کِ هی تَاًذ ثِ کبّص  نتيجه گيري:

 کبرکزدّبی ٍ هذاری اخالق ثبیذ ًیش جبهؼِ در .آساری استسبلوٌذّبی ثبلیٌی  گشارش دادى هَارد آسار ٍ آگبُ تز کزدى پشضكبى ًسجت ثِ ًطبًِ
 .گیزد ٍ لَاًیي حمَلی ًیش تغییز یبثذ لزار جذی کبر دستَر در آهَسش عزیك اس خبًَادُ

 سبلوٌذ آساری، سَء رفتبر ًسجت ثِ سبلوٌذاى، چبلص فزٌّگی :ها  كليدواژه

 


