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Background: The aim of this study was to compare symptoms of 

mental disorders of high-risk events drivers in the general population 

of Tehran.  

Materials and Methods: The study population consisted of drivers 

who had committed a violation. The method of causal-comparative 

was applied for a number of 400 male violating drivers and 398 ordi-

nary citizens of Tehran using the MCMI-III questionnaire. Data were 

analyzed using the software SPSS 19. 

Results: The results showed that there were significant differences 

between the two groups in the scales of depression (3.12-T), histrion-

ic personality disorder (11.9-T), antisocial personality disorder 

(43.96-T), negativistic personality disorder (13.58-T), anxiety disor-

der (13.58-T), manic disorders (4.88-T), drugs (13.58-T) and alcohol 

(10.92-T) of which high-risk events drivers demonstrated more 

symptoms. However, in other scales including schizoid, avoidant, 

dependent, narcissistic,  borderline, other-abuse, obsessive, self-

destructive, schizotypal, and paranoid personality disorders, and so-

matoform, dysthymia, post-traumatic stress, thinking, major depres-

sion, and delusional disorders, there was no significant difference 

between the two groups. 

Conclusion: The findings suggest that during the preliminary    ex-

aminations for drivers to prevent and reduce accidents by high-risk 

drivers comprehensive mental health screening procedures be       

performed. 

Keywords: high-risk drivers, symptoms of mental disorders, general 

population  
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 ( 4931شهع   رهعالا    
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 چکیده

 *1حمیدرض    امر ر 

 2کیوان   یديد   ::ي   

 3مهد    ک:م    يی    

کارشناس   شرشرو   راشی،رنراار      ر روشری         1

 فرمایوه    شیامام    ق رشر     ر 
پ شک   ومیم     م اار     وشری   فرمرایروهر       5

 شیامام    ق رشر     ر 
ورمرمر          کارشناس   شرشو   راشی،ناا     هی  9

پژاه،گاه   ومیا   شیامام    ا   مجال ای   ش اماو    

یا ا    راشی،ناس     وشری   فرمایوه    شیامرامر      

 ق رشر     ر    

 مويسنده   مسلو  *

 حمیورضا   شیراری
 +(32)3155222519قمفن:   

 پس    شلراراییک:
Ansari.h20@gmail.com 

شین   پژاهب    ا   میضیس   مقایسه   ی،ایگار   شدا ری   راشی    در   رشینو ار   حیشد    پردجر    ا    م ی    مقدمه     

.    ام ه   یماری   شین   پژاهب    شامی   رشینو ای    شا    که   مرقر    د     رشینرو ر       وادی   ش ر   ق رشر   شا 

یرفرر   شر        932یفر   شر   رشینو ار   مادمو   مررد   ا       122شی    ر   رای   ق وشد      شیو.   راپ   پی   وم    مقایسه    شوه

شوه   شا    یاایو   پژاهب    ا   شاافاده      شیجاا   IIIش رایوشر   وادی   ش ر   ق رشر    ا   شاافاده   شر   پرا،نامه   میمیر   

 اقیمیی   ارشر رفاه   شا .   میرد   قج یه    spss 19شف شر   شر   یرا

(    شدا ش   شردررریر    یرمرای،ر                                             T-9115های   شفسرد     )    دهو   در   مقیاس   یاایو   ی،ار   م ی         ي :یه

(T-1113  (    شدا ش   شدری    ضوش اماو    )T-19136   (    شدا ش   شدری    منف     رشیر    )T-19122     )

(   T-12135(   ا   شلرری   )   T-19122(   ا   شدا ری   میشد   )  T-1122(    ماییک   )  T-19122شدا ش   شضجرش     )

(   ا    راه   رشینو ار   حریشد    پرردرجرر   دشرشی       5دشری   ا ید   دشرد   ) واش   شماره       ین   دا    راه   قفاای   م ن 

های یرمیر میمیر شرامری      ی،ایگار شدا ری  ی،اری یسب   ه  راه وادی  یدیو؛ شما در اایر مقیاس

شدا ری شدری  شاری ائیو  داری   ین  اش ساه  دیدشیفاه  مرری  دیگر یرشر  اایشا   دریدیرشر     

ضر ه    شدا ش   قفررر         شر دیی     شاارس   پی شاری اقایپاش   ا   پارشییییو   ا   در   شدا ری   شبه    سم     شفسرده

 دا    ییاموه   شا . دشری    ه   شفسرد     شااا    ا   شدا ش   هنیای     ین   دا    راه   قفاای   م ن 

منمیر       ردد   در   هنگاا   م اینای   شالیه   رشینو ار   ا    ه   های   قیقیپ   پی،ن اد   م     ه   یافاه قی ه  ا   گی:      مییجه

طیر    امو   ا      های   بر الگری   ا م    راشر    ه   پی،گیری   ا   کاهب   حیشد    پردجر   شر   ایی   رشینو ار    راپ

 دایپ   ریری   پنیرد.

 ی،ایگار   شدا ش   راشی      م ی    وادی    رشینو ار   پردجری      کلید   ژا ه

566 

دریمو   ا    ا   دریمو   مایار    ر                                                   ها   در   ک،یرهای   ک                             قمفای     ای     اده                    
 نشری   شروه                          دررو   شر   ااای    یقمیه   شماره                                       12که   قن ا                     دهو   درحال                 م   

های   پمیری   رشهریر                                     ه     شرپ           قی ه      .    ا           1در   شین   ک،یرها   ارشر   دشریو                                          
شوه   در   شین   رمینه   در    ین   ویشمری                                                        های   شیجاا                 یا ا   ا    ه   شااناد   پژاهب                              

شی   ا   شیسای     ار ر                                         م  ر   در   قرادفای   ی ن    ویشمی   دیدرائ      اده                                                    
      22شر         وامی   شیسای     سیار    ی،ار   شر   دا   وامی   دیگر   شا    ا    ه    ریرب                                                                                

شروه                  در   یمریرا   شیجاا                         5223راو.   در   پژاه،    که   در   ااش                                              دررو   م          
دررو   شر   رشینو ای    که   مرقر    درجرای   شیسرایر                                                                           63ونیشر   شو   که                     

دلریری                      شیرو   الر     ره                             شیو   شر   قجر ه   کاف    رشینو      ردیردشر    یده                                                         شوه   

 مقدمه     

منا،رر   شرو                            5223اارمار     وشش      ای    در     شرش    که   در   ااش                                                           
امیر   یاش    شر   قراد    در   ک،یرهای    که   شقیمبیی   ریاد                                                                          شو ا   کرد   مر                 
های   مسری    ی،ار   شا .   در   شیرن                                                     امیر   یاش    شر    یماری                               شا    شر   مر               

میمییر   یفر   در   حیشد    رشینو                                                 شر   یک          شرپ   یموه   شا ؛   االیایه    یب                                   
شییو.   هم نین   در   شیرن                                          ک،اه   ا   حواد   پنجاه   میمییر   یفر   مجرا    م                                                    

دریمو   ا    ا   دریمو   مایا    دشرشی   یر                                                           شرپ   یموه   شا     ک،یرهای   ک                                   
قرقی              ه   ک،یرهای   پردریمو   هسانو   ) ه                                       قمفای   قرشفیر     ارقری   یسب                                

درررو   شر                        32شر         در   هر   رو   ه شر   یفر    م ی (.    یب                                                   1312ا             5112
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شیو   هم نیرن   در   پرژاه،ر                                                م،ر ی   شدریا    د ار   قراد    شوه                                   
      29شیرو   کره                          یایجه   رایوه              شین    دیگر   که   در   شین   رش جه   شیجاا    رف     ه                                                

وم    م،ر ی   شدریا    رشینو ار    یده   شا                                                      دررو   شر   قرادفای    ه                        
قیشر   شدوا   کرد   که   ویشمی   شیسایر    ا   در   کرنرار   یر                                                                                  ؛    نا رشین   م                   5

قریرن   ورمر    حریشد                                           م،ر ی   شدریا    ا   راشی    رشینو ار   وموه                                            
رشینو      یده   شا .   شدری     هیجار    شحساس    شدرش     درجراهرای                                                                                   

رفاارهای   ش اماو     یاد یری   ا   بریرره                                                                ها          شدرشک     و یپ   ا   یگرپ                         
قریشر                   که   مر                 طیری          قیشیو    ا   رفاار   قرشفیر    شرقبا    دششاه    اشو    ه                                                          م   

های   شدریا     ا    رار   م،رر ی                                               های   راشی    ا   شدا ش                              ف ؛    یماری             
قرشفیک   شرقبا    دشریو.   رفاارهای   قرشفیک   ماینرو   ارایرر   رفرارارهرای                                                                                                
ش اماو    قی    ق  یر   ق می    ا   قر ی     یده   ا   در   همار   دارشر   کریدکر                                                                                             

دجاهای   شدرشک    ا   شحساس   ارمرا                                                          یریو    شحساس    شدرش                                شری   م         
 ه   م،ر ی   قرشفیرر                               قیشیو   منجر                  دساگ     دیش     شردحاا   ا   بیره   م                                        

های   شدریا    یمیر   هیجار   دیشه      رایگرشی     شحساس                                                                   شید.   م لفه              
یفی   ا   بیره    ا   رفاار   قرشفیرر    شرقربرا                                                                    کنارش    ر   رایوشدها    شواماد ه                                 

 دب   در   یریریه                                 میشد   مدور    شلری    دشراهای   میر    ا   یرشمب                                                             دشریو       
ها   ا                  رشینو     شفرشد   ش ر نشر   شا     شفرشد   در   انین   مدامو   دشرشی   ایژ                                                                              

های   دا    هسانو     رد    شر   ایشی    سم    ا   شنادرار    در                                                                                قیشیمنوی        
های               یا و   ا    ر   رشینو     فرد   م  ر   هسانو    قفاای                                                           دارشر   پیری   ققمیی   م                          

های   هیپ   ا   شاا وشد    می شر   دجاپنیرری    هریرجرار                                                                       فردی   دررمینه              
  .  9های    نسیا    در   رشینو     ق  یر   دشریو                                                         دیشه    ا   قفاای                 

رشینو     شر   میشردی   شا    که   شدری    شیسار   رش   در   ش اماس   یشرررار                                                                                       
های   شدریرار     رشرو                                        دهنوه   ش  اد   فرهنگ     ایژ                                       کنو   ا   ی،ار                    م   

ش اماو    ا   می شر   و اه   فرد    ه   همنیوار   شا .   مریضریس   قر  ریرر                                                                                             
های   شدریا     ر   رفاار   رشینو      ی    ققریباا    ویوی   شا    که                                                                                  ایژ       

 راره                   شالین    ار   دکار    ارق ی   پ شک   شیاالیای    مجر    یمید    شا   درشیرن                                                                             
رر    دشرش    یدر   دیو   دی    یا   ا م     وی     رشی   رروار                                                                         ییو:                   م   

 یشهینامه   کاف    ییس     مره   ررا   شا    شیسار   در   ح یر   یک    رراه                                                                                   
مادر    شریمر   وقم      سم    ا   راشی    میرد   یرمایب   ارشر    ریررد   ا                                                                                      

هرا                  یشهینامه   قن ا   در   ریرق    رادر   شید   که   شر   و وه   شین   یرمرایرب                                                                                
که   شدر     احال    م جر    ا   پری،ار   رشیرنرو ر                                                                       هنگام             .  رییو     
کنو   شین   حاری   راشی    شاا    که   یییه   رشینو     رش    ه   ای   دیرراره                                                                                            م   
لیا    شهمی    ا   یقرب                                کنو.   شمراره   در   بال    ک،یرهای   پی،رفاه    ه                                                        م   

های   شدرریرار    شفررشد   در   رشیرنرو ر                                                                       فرهن    پنیری   ا   ایژ                           
موشری    ش انا    ا   پی،گیری   شر   حیشد    ا   ایشی    دریرا رایر    ا                                                                                          ااییر     
شی    در    ررا    م  ی   قرشفیک   ا   حیشد    یاشر    شر   رشیرنرو ر                                                                                            اده    

  .  5 ردد              شناا    م جی    م                         پردجر    ی،ارین   قی ه    ه   راشر                                  
 رد    شر   میققار    ر   یر   شویو   ق  یر   ویشمی   شیسای    در    ررار   اریشیر                                                                                                
رشینو     رش   در   قیقیقای   دید    گنجاینو.   دیییو   شاینر   و ی   یک    رراه                                                                                          

های   پری   شر                            قیقیقاق     ا   شهوش     نومنمیره    ه   مجال ه   رای     شرپ                                                             
قراد    پردشد    قا   ویشمی   م  ر   در   یر   قرادفای   ا   مراییس     رشحرای                                                                                      

راشی،رنراار    در                              اشرده   رش   م میا   اارد.   شا   در   کاا ب   قی    ونیشر:                                                                     
قماا   قیقیقای    ه   شین   یراه   ششاره   دشریو   کره                                                               یییسو:                   نین   م                  اده    
دلیی   یاقیشی    در   فرییرنرو                                              ها   یا    ه                  دررو   قرادفای   در     ر رشه                                   32حواد          

دشده   شا    ا   یا   رفااری   که   شر    ای                                                          پردشرپ   شط وای   قیا    رشینوه   ر                                     
       ریو   وامی   قرراد     ریده.                                        یک   رشینوه   یسبااا   ماهر   ا   هیشیار   ار   یم                                                    

شوه   در   مرکر                               رامر   در اره   قیقیقای   شاینر   ا   یی    شالین   مجال ای   شیجاا                                                                   
شین   دا   پژاهب                       یییسو:                    ایقی   شیگمساار    نین   م                                  قیقیقای   رشه    حمی                    

ها    نوین   ه شر   قرراد    مریرد رررار                                                              کام     مج ش   شر   ه    که   در   یر                                     
ریری   م،ار     ه   کار ر    اده   ی ن    وامی   شیسای                                                                    ارشر رفاه    هر   دا    ه                         

م،ا ه   همریرن                               قرین   وامی   اایس   قراد    ششاره   دشریو.                                                   ونیشر   شرم                    ه  
یاایو   رش    ار ارش   اا     که   شا   یی    در   طر    مجال اقر    شیرگرمرسرارار   در                                                                                                         

می دی   م،ارک    دششاه   شار    شدریررشش    رنریرن                                                                          22ا             92های               دهه   
شی   شیرفرا                           شی   رش   در   قرادفای    اده                                   ویشمی   شیسای    یقب   وموه                           :  ییش     
کنو     گییگ    رشینو     رشینو ار   ا   م ار   کردر   دیدرا   قیا    ییرار                                                                                         م   

 یری   ا   اض ریر     هرنر    ا                                                 ها    اوری   ا اای   ا   قرمی                                      ه   م اری          
قرریرن   ورامری   در                                        هاا    که   وموه                      ااش          شار    ساگ    دشرد.                            سم     

 ردد   که    را   مسر مره                                           ها    رم                قرادفای    ه   یاراای    در   وممررد   شیسار                                            
ارو    ا   م،ر ی   یاش    شر   رشینو     در   حال    مسا    یی    همرشه   شا                                                                                    

  1  .  
شرشی    رشینو      سیار   ما ود   شا     دری    شرشی    راشی     شد ا    ا                                                                                
ش اماو    یر     نا رشین   دششان    یشهینامه   رشینو      دلیی    ر   ر حریر                                                                                        

 سا   شفرشدی   که   شر   دا    دیو   مرنراار                                                                کامی    رشی   رشینو     ییس      ه                                  
های   راشی     ش اماو    ا   فرهنگ    در                                                 ردیردشریو   شما   شر   م،ر ی   ا   وقوه                                        

قیشیو   م     ر حی    رشینو                                         ریو   هسانو.   قن ا   دششان   دیو   دی    یم                                                
 اشو    مره   قجر ه    شاا وشدهای   طبی      دا    ا   ق ادش   راشی    شا    کره                                                                                        

  .  5دهو                  ه   شیسار    رشی   رشینو     ر حی    م                                         
های   یماری   م،د    شو   که   ق وشدی   شر                                                      اقیمیی   دشده                    ا    ررا    ا   قج یه                      

شرم     ی،ارین   قرادفای                                          قدمفای   رشهنمای    ا   رشینو      وم    ا   شیگی ه                                                   
های   ش اماو    در   اج     ام ه                                            منجر    ه   فیی     ر    ا   دساری   ا   یای                                              

ها   رش    رر سراره                                      نشر   شین   ویشمی   ا   م لفه                                    منمیر   ااییر              همین     شا    ا    ه            
های   ش رشی    دار    ق یین   کررده   شار .                                                           ها   ضمای                 کرده   ا    رشی   یر                    
یامه   رشهیر   شر   شین   قدمفای   قیر    ورنریشر                                                                   ییین          11شالین    ار   در   ماده                             

 رده   شوه   شا .   ق اریرو   ا    ریرار                                                            یاا          اار         قدمفای   رشینو     حاد ه                         
 ه   پی،ن اد   اریرر                             اار   منی                 مرادیپ   ا   ونااین   قدمفای   رشینو     حاد ه                                              

اریرشر   شو   ا   دری ای    پی   شر   شدرن   یرمررشی                                                                      ک،یر   ا   قریی    هی                         
قدرر    کارشنااار   ا   مادررار   مجر    ا   شاا  ا   پمیی   رشهریر                                                                             

ونیشر   مرادیپ                          یامه   رشهیر   رش    ه                            میرد   شر   قدمفای   مقرر   در   ییین                                           19ق وشد           
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 مقایسه   ی،ایگار   شدا ری   راشی    در   رشینو ار   حیشد    پردجر    ا    م ی    وادی   

  562-595رفیای      -1شماره      -2داره      -یامه ایژه

 

شر    ریر   شا .   شیجاا                                 اار   پی،ن اد   کردیو   که    ه                                     ونااین   رشینو     حاد ه                        
هر ییه   حرکای   یمای،    ا   یکرا اق     دار   ردر   در   میی   ممنیس    وبیر                                                                                    

راها    یق    ایسا    راشنای    ااایری   یرقرمریره                                                                        ااایی   یقمیه   شر   پیاده                          
هنگاا   رشینو     در   ش     وبیر   شر   میی   ممنیس   )ارادممنیس(    ابق                                                                                       ه  

ارم    رشهنمای     وروا                                     بیرمجار    قجاار   شر   ارو    مجار    وبیر   شر    رش                                                        
ها    قرجراار   یرا                                     روای    حپ   ققوا   وبیر    حرک     ه   شری   مارپی    دررشه                                                            

     م ا ر    ووا   روای    فارمه   مناا     ا   اایمه   یقمیه   ا   یرا                                                                                  ه   شییرش       
رشا    در   میی   ممنریس    راشرن                                                 یا    ه                   ه         می     ردپ            قی ه    ه          ووا   

یرردر    رش    در   هنگاا   ش    ا   در   میشاو   ل اا    رشینو      ا   اایمه   یقمیه                                                                                            
دشرشی   وی    ا   یق    فن    م  ر    ووا   روایر    شررشیر    مرنرور    در                                                                                           

 ردشر   ا   م،را ای   شلرم    در   درری                                                        یشهینامه    مرر    میشد   راشر                               
های   شنادا    ا   بیر   شنادا    ا   رشینو ر    پرردرجرر                                                                             شرقبا     ین   م لفه                    

شیو   که   شر ممه   شیرن   مریشرد                                                 کرده          پژاه،گرشر    ه   میشرد   ما ودی   ششاره                                       
 قیشر    ه   ویشمی   ریر   ششاره   کرد:                                            م   

 شدری    ا   رشینو     پردجر                           
قیشیو    ا   رفاارهای   قرشفیر    ا   یییه   رشینو                                                                  های   شدریا    م                        ایژ       

فرد   شرقبا    دششاه    اشو   شیشهو   ریادی   حاک    شر   ا ید   رش رجره   مریرار                                                                                               
رفای   شدریا    ا   رفاار   رشینو     پردجر   شا     سیاری   شر   قرادفرای                                                                                  

رفرارار                              باق    واطرفر     بر                                   ها   مرقب     ا   ویشمم     یر                                                ر رشه       
شرید                  ضوش اماو    یا   ف،ار   راشی     یده   شا    که   شین   رفاارها    او    م                                                                            

پنیری    مرشاب    ا   ه،یاری   رشینوه   ک    شوه   ا                                                                شحایا     قی ه    مس یلی                          
های   شدریا    رشینرو رار                                         دجر   قراد     ی،ار    ردد.   شر   دیگر   ایژ                                                   

قیشر    ه   وجیش    یدر    فقوشر   شحساس   مس یلی    در   اربراش                                                                                پردجر   م           
قی       ه   مقررشی   رشینو ر    ا   یریر                                                           دیگرشر    هیجار   دیشه    یا                                      

  .  2پرداشگری   ششاره   یمید                               
 هیجار   دیشه    در   رشینو     پردجر                                    
های   شدریا    شا    که    رشیب   فررد                                                    هیجار   دیشه    یر    شر   ایژ                                  

یاردر   یر                 دار        ایی   قجار     ویو   ا   دجر   کردر    ررشی    ره                                                           رش    ه       
دیشه    ا   ارو     سریرار                                     دهو.   شفرشد   هیجار                            قجار    رش   شر   دید   ی،ار   م                                  

رایرو                   کننو   ا    ه   شااقباش   رشینو     پردجر   ا   حاد ه   م                                                               ریاد   رشینو     م                    
  9  .  

  رشی    در   رشینو     پردجر                                   رشی    ا   درار                       رار    
 رشی    شر   ش  اد   م     شدری    شا    که   پرایره   ا                                                                         رشی    ا   درار                       رار    

شناا    دشرد   ا   هر   کی   شل شماا   دریر    شر   شین   دا   اج     را                                                                                 شااس   راشر           
ا ری رر                        س                 رشها   شهی   ریسک                           رش    رد     درار                        دشرد.   شفرشد    رار                      

دریشهر    رش   شر                             اشنو.   یی ی    هریرجرار                                       هیجار   ا   ابیش   مداطره   م                               
دشیو   شین   ویشمی   درمجمیس   اب    رشینرو ر                                                                رشی    م               های    رار                م لفه     

  .  6شید                  رشها   م                 پردجر   در   میار    رار                        
 پرداشگری   ا   رشینو     پردجر                              

 ه   در یری   ارو   شیجاا   شومراش                                           قیای     رشینوه   پرداشگر   کس    شا    که    ا                                      
د ف    هم یر   ق ییر   مسیر   یا  ای    ا   دجریا     ابق    بیررمرجرار                                                                                     

های   مررر    قرمر هرای   یرا ر رایر    ا                                                                  ی    ردر                     ووا   روای    فارمه                     
رفاارهای   یاپسنو   همرشه    ا   فیاش     ه   دیگرشر   رش   در   کاریامه   رشینرو ر                                                                                               

 رمرییر    کره                                   ه   رشینو              .   شحساس   حقاری   یسب                              9همرشه   دشرد                     دید    ه        
 ره            یمر   ای   شر   م اری   ررا   در   رشینو      ردیردشر   ییس    بالباا   منجرر                                                                                 ه  

شی              های   یا  ای    ا    رار   رشینو     پردجر   ا   د،یی     راده                                                                      شدن   قرمی            
  .  2 ردد                  م   

شفرشد   شرلیا    قوشاا   رفاارهای   پرداشگرشیه   در   طیش   رمار    اهر    فرر                                                                                          
دشریو   شفرشدی   که   در   هنگاا   رشینو     دا     ه   رفارارهرای   رشیرنرو ر                                                                                                

هرای   دیرگرر   فرردی                                         رینو   ممرن   شا    در   میا ی                                      پرداشگرشیه   م                
دهو   که    بای   پرداشگری                                      بیرپرداشگر   قمق    شید.   مجال ای   ی،ار   م                                                 

  .  3ها   در   طیش   رمار   کمار   شر   مردشر   شا                                                             در   رر       
 در   رشینو                     ا             Aیقب   قی    شدریا                         

پرداشگر    یده   ا   قیشیای     ردریرد                                                    قیمی            شفرشدی   ک                   Aقی    شدریا                   
 ری    مر را ر    ا                                       پنیر    رارا ر                          منجق     ا   اشا ی    رش   یوشریو   قیریک                                         

 اشنو   ا   همی،ه   در   حاش   حرک    ا    ا جای    هسرارنرو                                                                                حیرمه   م                     
دهنو   دشرشی   حی   دشئم    فیری                                              ها   دا   یا    نو   کار   رش    اه    شیجاا   م                                                        یر  

هرای                طیر   یشرار   شر   حرک                              ها    ه             شیو.   یر                 رمای     یده   ا   همی،ه   در   ق پ                                   
وم    ق جیی   در   کار   ممرن   شار                                              شییو   ا    ه                   کنو   ا   قرشفیک   دساه   م                             

حیشد     رش    یافریننو   ریرش   وجمه   در   کارها    او    کاهب   قمرک    ا   دار                                                                                            
دشرشی   قیمری                                 قی    شدریا                 Aشید.    رد     قی                                 ها   م              در   یر       

ها    یده   ا   مقاام     ی،اری   دشریو   ا                                                       ها    یاکام                   ریادی   در   مقا ی   شاارس                          
راو   شین   قی    شدریا    قیشیای    قیمی   شرشی    قرشفیرک   رش                                                                              یمر   م           ه  

  .  9دهنو                  شی   شرشئه   م                       ینایه            دشریو   ا   پاا    اشاو                       
 یقب   شدا ری   شدریا    در   رشینو     پردجر                                            

شر   قجار    راشی    ا   رفااری    راداشمر                                                       شا     شدا ری   شدریا    وباری                       
که    ا   م یارهای   فرهنگ    منجبپ   ییس    ا   یفی ی   بیراا ی   شیر رجرا                                                                                         

شید    در   طیش   رمار   قر ریریرر                                                      دشرد   که   شر   یی یشی    یا    یشی    شراس   م                                                  
شید               شور   کارکردهایب   م                       کنو   ا   می     یاد،نیدی   فرد   ا   مدای                                                یم    
  12  .  
 شدا ش   شدری    ضوش اماو    ا   رشینو     پردجر                                                     

های   شویو   در   رشینو     هماینو   رشینو     پردجر   ا   پرداشگرشیه                                                                                 یشفاگ       
ییو   یرر                         حسا    م                های    ارر   یک   شلگیی   فرهنگ    یا  نجار    ه                                                      شییرش       
های   کم    شدا ش   شدری    شین   شا    که   شردر    دشرشی                                                                          شر   ایژ            

شدا ش   ممرن   شا    مرری    یده   ا   ق،دی    رش   دشیشر   یمایو   در   شیرن                                                                                     
اای     ه   دریاف     یشهینامه                                          ریری   فرد   دشرشی   شدا ش   شدری     ام ه                                          

 ه   رشینو     پرردرجرر   یرمریده                                                   ردد   ا   یرشدشیه   شاوشا                                رشینو     یائی   م                    
  .  11 ردد.               اار   م           حاد ه     

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
5.

4.
26

5 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

24
1.

13
95

.5
.4

.4
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 8

http://dx.doi.org/10.30505/5.4.265
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286241.1395.5.4.4.5
https://jpmed.ir/article-1-547-en.html


Journal of Police Medicine 

563 

 شیراری   ا   همرارشر

Special Issue; Vol. 5, No. 4: 265-272  

 شدا ش   شدری    یمای،    ا   رشینو     پردجر                                            
شیو   ا                   پنیر   ا   هیجای                        شفرشد   مبا  ه   شدا ش   شدری    یمای،     قیریک                                                

 رشیایه   دشریو   شین   شفرشد   مرمرررن                                                         یمی     یمای،    ا    رار                             رفااری   شبرش               
شا    شر   ض و   ایشیین   ا   مقررشی   رشهنمای    ا   رشینو     شاافاده   کرده   ا                                                                                        
میفپ    ه   دریاف     یشهینامه   رشینو     شییو   ا   م،اااایه   شردررریر                                                                                         

  .  15یمای،    دید   رش    ا   رشینو     پرداشگرشیه    رار   دهنو                                                                   
 یقب   شدری    ق ا م    در   رشینو     پردجر                                           

هراور   شفرشد   شر   شدری    ق ا م     درمایه    ما ل ش    یاشمن   ا   یاپایروشر                                                                                        
 ردیردشر    اشنو   در   اال    میشرد   هنگاا   رشینو     شاهو   دجرپرنیرری   ا                                                                                        

ها   دیشهی     ید.   راحربرار                                               ها   ا    اده                   ها   در   دیا ار                      رشینو     ق ا م    یر                     
رد ر    ا                       شدری    یایرشا    ا   شرشی    یادیشاینو   واطف    ا   هریرجرار                                                                    

پنیری    رشینو     ق ا م                                    طمب     یب   شر   دیگرشر   در   م ر    دجر                                           ق ییو     
که   در    یر،رارر   مریشرد                                          شا     شین    رش   ارشر   دشریو   ا   همه   ق او   در                                           ا   یای         

های   دجرپنیر   ا   ق ا م    دشریو   قا    ه                                                        شی    ه   رشینوه                      یی یشیار   قی ه   ایژه                      
های   یرشا   ا   میااطایه   ا    وار   شک   شدری    ا   رایرردهرای                                                                                رشینو         

 رشینو     اا ی   یاد یری   ا   ق می    شا .                                           
شل می   رشینروه                             شدا ری   راشی    ا   رشینو     پردجر   رمار   در    ا   وری                                                           

ریری   فارمه   رمای     ین   دریاف    پیاا   قرییرری    رریقر    ا   یرا                                                                                             ه  
شحساا    شر   قرشفیک   ا   یا   اض ی    رشه   ا    رار   شالین   پاا     ه   یر   ق ریو                                                                                             

ها   رش   شف شیب   دشده   ا                                       شل می           شید.   شدا ری   راشی    رمار   قماا   وری                                               م   
شید   کره   ورامری                                  شل می   م                 قرقی     او     ار   رفان   رمار   وری                                        وین    

 .          19 رردد                       م م    در    رار   حیشد    رشینو     پردجر   میسی    مر                                                           
های   قرررای،ر    ا   رفرارارهرای                                                         شیوشی    ا   اردیش    شامی   اشکنب                                  

قیشیو   در   رشینو     پردجر   ق  یر    س شی    دششراره                                                                      ین    م                پیب         بیراا ی       
دشری   رش   کاهب   دشده   ا   شحاماش   دجر    رشی   رشینو ار                                                                         اشو   ریرش   دیی،ان                    
  .  11دهو                 دیگر   رش   شف شیب   م                        

های    که   دشرشی   شفرار   دیدک،                                               مبا یار    ه   شیوشی    ا   شفسرد     ا   یر                                            
 ایسار                      کننو   ا   م                     یده   ا   یا   پرداشگر   هسانو   میااطایه   رشینو     یم                                                           

ها   رشینو     اریو   ا                                   ها    می یری   شید    رحس      شرپ                                        شر   رشینو     یر                 
دجریا    ا   ریر   پا    نششان   مقررشی   رشهرنرمرایر    ا   رشیرنرو ر    شر                                                                                                

های   شدریا    ضوش اماور                                        های   مبا یار    ه   ماییا   ا   شدا ش                                            ایژ       
  .  9شا      

 یقب   ای مرر    میشد   ا   شلری   در   رشینو     پردجر                                                      
های   راشی    ا   رشیرنرو ر                                               ای مرر    میشد   ا   شلری    او     رار   حال                                               

دشری                 ردد   ریرش   شدرش    شر   حال    طبی     دار    ا   دیی،رارن                                                                       پردجر   م           
ا رید              دجر   ریادی    رشی   رشینو ار   دیگر    ره                                                        یا و   که   ی ایااا                         کاهب   م          

قیشیو   ش ر   یا یشری    ر   رشینوه                                                .   مرر    م،را ای   شلرم    م                                     11یارد                  م   
 گنشرد   حا    یر    دا   ااو      و   شر   مرر    یر    ریرش    ور   اادر   شار                                                                                          
 رر            میشد   شلرم    رش   قا   حو   م ین   ا    ا ا     ن    کنو.   مرر    شلری   ور اه                                                                                   

 ریرری   ا                          ها    کنوی   قرمی                         ییره   می     کمبید   هماهنگ    میار   شیوشا                                            
شید    ر   یییه   رشینو     یی    ق  یر   فرشاشر   دشرد.    رویرن                                                                                   یلید     م                  دیش     

طریپ   که   قی ه   رشینوه   رش   شر   میی    شطرش    ا   مسیر   شرم     ه   اسرمر                                                                                             
اارد   ا   دریایجه   مایو    ررا    داریرپ                                                          درای    اایمه   یقمیه   م جی    م                                   

رشینوه   شر   مسیر   مقا ی   شوه   ا    او    شر   دا    دشدر   کنارش   در   رشینرو ر                                                                                                 
  .  6شید                 م   

 ی         مواي   ژ   رژ               
 ه   ماهی    میضیس   قیقیپ   ا   شریمر   هو     قیقیق                                                              قی ه     شین   پژاهب    ا                

میوشی    ا   کار ردی   شا    ا   شریمر   کنارش   ما یرها    قیقیق    بیریرمای،                                                                                      
م نا   که   میقرپ                          شین    کاری   ی،وه    ه                      شا     ریرش   راش      ین   ما یرها   دا                                          

هرا   رش                      کنو     مره   یر                      کاری   یم                 ما یرهای   میردمجال ه   رش   شدراا   دا                                         
دهرو   ا                      شیو   میرد ررا    ارشر   مر                                     شی   که   در نشاه   شقفا    شفااده                                         ییه           ه  

ق  یر   یر   رش    ر   یرویگر   ا   یا   در   اایر   ما یرهای   میردیمر   میرد   م،اهروه                                                                                                
(.   هم نین   شین   پژاهب   شر   یریس   ورممر                                                   ر           1929دهو   )شریف                           ارشر   م          
شاراس              شی   شا    در   شین   ییس   پژاهب   رش جه   میار   ما یرهرا    رر                                                                           مقایسه      

 ( 12 ردد.   )               هو    قیقیپ   قیمیی   م                         

 یری   در   داراررس                                   راپ   یمییه             یری    رشی   رشینو ار    ه                                 راپ   یمییه           

شا    ا   راپ   ش رش    ه   شین   ریری   شا    که   رشینو ار   حیشد    پردجری                                                                                   

مررشکر                   (   پی   شر   قیایو   قیا    پمیی    ره                                           1931شل                1931که   شر   ااش   )                 

شویو    شر   شین   شفررشد                                       شنادا    شر اس   م                          درمای    یا ا         م اینه   راشر                                   

شری   شیفرشدی   یرمیر   شدن    ردیو.    م ی    وادی   یریر                                                                         پی   شر   قی یه    ه                    

ریری   که   ق ررشر                           شین    شی   ا   قرادف    ااده   شیجاا   شو.    ه                                                 راپ   دیشه            ه  

 ه   پنو   منجقه   شماش     نی     بر     شر    ا   مرک ی   ققسی    ا   ارپری                                                                                       

ها   ا   شماکن   ومیم    یمییه   شیادا     ردیرو.                                                               راپ   قرادف    در    یااار                            ه  

که    ر   رای   هر   دا    راه   مجرا   ا   ورادی   ش ررش                                                                         9پرا،نامه   میمیر                      

    میمریر                    MCMI-III)       9-مییری   میمیر                    ردیو.   یرمیر    الین     نو                               

      11 ییه    م 1   دیر   شا    که                                          192(   یک   مقیاس   دید   انج     ا                                        1331

انجو   ا    ررشی                              ی،ایگار    الین    رش   م                                 12شلگیی    الین    ا   شدری    ا                                    

شاراس              شید.   شین   یرمریر    رر                                      ار   شاافاده   م                    ااش    ه              12اارر                  ر     

شوه   شا    ا   دا    ار   شر                                         (   ااداه           136311329شناا    میمیر   )                         موش   یای           

یی    یررر    شر                                شا        ار            شار .   شا               یمر   شروه                  رمار   شیا،ار   یر    قجویو                           

شوه   ا                   های   راشی    شا    که    ه    نوین   ر ار   قر مه                                                        پرکار ردقرین   یرمیر                    

در   قیقیقای    ین   فرهنگ    ما ودی   میردشاافاده   ارشر ررفراره   شار ؛                                                                                       

    در            16شر ممه   در   شیرشر    دا    ار   هنجاریا     شوه   شا .   دیش ه   می                                                                                   

(   یسده   ایا   یر   رش   در                                     1921ق رشر    یسده   داا   شین   یرمیر   ا   شریف    )                                                   

 شرف ار   هنجاریا     کرده   شا .                                
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 مقایسه   ی،ایگار   شدا ری   راشی    در   رشینو ار   حیشد    پردجر    ا    م ی    وادی   

  562-595رفیای      -1شماره      -2داره      -یامه ایژه

شوه   شا .   شالین                                یی   شیجاا            .         شا    .         ا     .         در   شیرشر    نوین   مجال ه   در   میرد   شا                                            
منمیر   هنجاریا     شین   یرمیر                                           (    ه        1999می      )                 مجال ه   قیا    دیش ه                     

 در   ش ر   ق رشر   ریری    رفاه   شا .                                      
هرای                       ضری    پرایرایر    مرقریراس                                              16می                        در   مجال ه   دیش ه                   

رار   شر   دشمرنره                                  12قا              یرمای     افارمه   هف                        راپ    ار           ه        5-یی    .         شا    .         ا     .         شا  
یموه   شا .   در   شین                                    دا          )شدا ش   هنیای (    ه                               2129)یمای، (   قا                             2192

ها              در   قماا   مقیاس                        KR-20راپ    مجال ه   میایگین   همسای    درای     ه                                      
)مرری(    ا   مراریار                                             2135)شدا ش   هنیای (   قا                                     2163شی   شر                    ا   دشمنه          
 یموه   شا .                 دا           ه        2121

شر              9-یی    .         شا    .         ار        .         های   شا              (   راشی    مقیاس                   1921در   مجال ه   شریف    )                         
هرای   ورامری   )قریشر                                            طریپ   راشی    ق،دیر    ا    ا   میاابه   دریره                                               

 ریرنر    کری(                                   ین    منف    ا   قیشر   پریرب                                         ین    م ب     قیشر   پیب                               پیب   
      9-یی    .       شا    .       ا     .       های   شا              یموه   شا .   راشی    ق،دیر    قماا   مقیاس                                                 دا           ه  

 ین    مر ربر                                 م اش   قیشر   پیب                       ونیشر           یارد   شوه   شا .    ه                               سیار   دی     ر                
)شدرار ش                          2129)شدا ش   شدری    یمای، (                                    2122ها   شر   دشمنه                           مقیاس     

)شدا ش   شدری                             2139ها   شر                    ین    منف    مقیاس                         هنیای (   ا   قیشر   پیب                        
)شدا ش   شضجرش (   ما یر   شار    ا   هرمرگررشیر                                                                            2133منف     رش(   قا                        

 ی،ار   دشده   شا .                        5-یی    .       شا    .       ا     .       مایاج    رش    ین   دا   ییس   مراحبه    ا   شا                                               

 

 های    م ی    شنادا    رشینو ار   ایژ    1یدژ    

 يرحد رامندگ ن   د ي    تعداي يرحد رامندگ ن   ي:ر :   تعداي گويه  

 ان

 9211 13 9211 9 ااش   52ریر   

 2111 166 52119 199 ااش   92قا      52

 2151 32 56 121 ااش   12قا      92

 52155 23 52112 11 ااش   22قا      12

 216 56 92112 92 ااش   22 اری   

 اض ی    ق هی

 35192 119 11 161 مجرد

 21122 599 2121 512 ما هی

 2512 55 211 12 ماارکه

 قیری ی

 21112 92 92192 159 ریر   دیپم 

 22119 62 92151 29 دیپم 

 12119 123 52119 199 دیپم    ا   لیسایی   فی 

 22116 66 5211 19 لیسایی   ا   دکاری   فی 

های   شفسرد      شدا ش   شردررریر                                                       دهو   در   مقیاس                      یاایو   ی،ار   م                  
یمای،     شدا ش   شدری    ضوش اماو     شدا ش   شدری    مرنرفر                                                                           
 رشی     شدا ش   شضجرش      ماییک   ا   شدا ری   میشد   ا   شلری    یرن   دا                                                                                    

دشری   ا ید   دشرد   ا    راه   رشینو ار   حیشد    پردرجرر                                                                           راه   قفاای   م ن                    
 ه    راه   وادی    یدیو.   شیرن                                           دشرشی   ی،ایگار   شدا ری    ی،اری   یسب                                         

    ا             13     فی ن                   12     شاکری   ییا                        19شناس                  های   حپ              یاایو    ا   یافاه                  
شنادا     ا   رشیرنرو ر                                           بیره   که   حاک    شر   ا ید   رش جه   شدا ری   راشر                                                    

 اشنو   همدریشیر    دشرد.   شفررشدی   کره   شر   م،ررر ی                                                                                  پردجر   م           
 ریو    ا   دششان   شحسااای   منرفر    هرمر ریر                                                                       شنادا    ریو   م                        راشر    

 رشیگیداگ     شاارس    د،     شحساس    ناه   ا   شحسراس   کر فرگر                                                                                 
هنگاا   رشینو     شر   دا    ا   قمرک    ررا    رردریردشر                                                                    دشئم    ا   فرش یر    ه                       

یماینو.   شدا ری   راشیر    رمرار                                                    ه   رشینو     پردجر   م                           یبیده   ا   شاوشا                 
ها   رش   شف شیب   دشده   ا    وین   قرقی     او     ار   رفرارن                                                                                شل می           قماا   وری          
شید   که   وامی   م م    در    رار   حیشد    رشینو                                                                شل می   م                 رمار   وری          

    مبا یار    ه   شیوشی    ا   شفسرد ر    ا                                                      19 ردد                    پردجر   میسی    م                   

های   پژاهب   شر   میاابه   فررشاشیر     درررو                                                                  منمیر   قیریو   دشده                           ه  
م یار    اشریایی    شاافراده                                          های   یماری    یر   میایگین    شییرش                                                  شاد     
های   پرژاهرب   ا   یرمریر                                            منمیر   قیمیی   دشده                          شید.   هم نین    ه                          م   

 شید.          مساقی   شاافاده   م                            tها   شر   یرمیر                     فرضیه     

 ی    ي :یه     
ااش   شا .   رشیرنرو رار                                            92قا              52 ی،ارین   فرشاشی    در   رده   ان     ین                                              

دیپم    ا                     ها    ی،ار   فی                       شیو   ا   قیری ی   یر                           مادمو    ی،ار   ما هی    یده                            
      52لیسایی    یده   شا .   در    م ی    وادی    ی،ارین   یمار   در   رده   ان                                                                                   

شیرو.   شریرمرر                                   ها   ما هی    یده                       شیو   که    ی،ار   یر                           شوه         ااش   شیادا                   92قا        
قیری ی   یی    هماینو    راه   رشینو ار   پردجر    ی،ار   دشرشی   مرور                                                                                

 اشنو   شما   در   مقاطو   دیگر   قیررریرمر     را                                                                        دیپم    ا   لیسایی   م                              فی    
لریرسرایری   ا                                  رشینو ار   مادمو   قفاای   دشریو   ا   مقجو   قیریم    فی                                                           

دکاری   در    م ی    وادی    ی،ار   ا   مقجو   ریر   دیپم    کمار   شر   رشینو ار                                                                                       
 پردجر   شا .            

 گی:                 ژ   مییجه               
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 شیراری   ا   همرارشر

Special Issue; Vol. 5, No. 4: 265-272  

های    که   دشرشی   شفرار   دیدک،     یده   ا   یا   پردراشرگرر   هسرارنرو                                                                                                  یر  
کننو   ا    او    شیجاد   دجر    رشی   دید   ا   دیگرشر                                                                   میااطایه   رشینو     یم                         

هرای                  شییو.   هم نین   ای مرر    میشد   ا   شلری    او     رار   حالر                                                                           م   
 ردد   ریرش   شدرش    شر   حال    طبی     دار    ا                                                              راشی    ا   رشینو     پردجر   م                                 

دجر   ریادی    رشی   رشینرو رار                                                     یا و   که   ی ایااا                         دشری   کاهب   م                       دیی،ان      
  .  3یارد              ا ید   م           دیگر    ه         

های   یرمیر   میمیر   شامی   شدا ری   شردررریر                                                                    شما   در   اایر   مقیاس                       
  ین    اش ساه    دیدشیفراره    مررری    دیرگرریرشر                                                                      شاری ائیو    داری                 

اایشا     دیدیرشر    شاری اقایپاش   ا   پارشییییو   ا   در   شدرار ری   شربره                                                                                           
شرضر ه    شدا ش   قفرر    شفسرد                                           سم     شفسرده   دیی     شاارس   پی                                   

دار              دشری    ره                  شااا    ا   شدا ش   هنیای     ین   دا    راه   قفاای   م ن                                                            
ییاموه   شا .   وامی   ان   ا   قیری ی   یقب   کمیوی   در    رار   رفاارهای                                                                                   

ااش   رفاارهای   پرردرجرر   در                                                92قا              52ییو    که    ین                           پردجر   دشرد    ه                 
شوه   ا   حا    شف شیب   قیری ی   یقب    اردشریوه                                                             رشینو      ی،ار   م،اهوه                        

در   یر   یوششاه   شا .    ال    شینره   شفرشدی   که   دشرشی   رفاارهای   پردرجرر                                                                                             
ها   موو    شویو   که   ویشمی   مردرارمرو                                                             در   رشینو      یدیو    در   مراحبه                                   

شر ممه   یق    دیدرا   ا   دجای   دیو   ا     شرپ   پمیی   ا   بیره   وریشمرمر                                                                                            
ها   در   شین   شرشی     ریده   شار    کره   داریرقراا                                                                              م     در   ارشر    رفان   یر                            

ها   در   مر رایرنرای                                         م،ر ی   شدریا    دید   رش   شیرار   ا   دلیم    می ه   یر                                                         
شید    نا ررشیرن                                وادی   شالیه    مجیر   شدن    یشهینامه   ا   قمویو   یر    یار   م                                                                    

هرای                  ررا   شا      رر    شدرررن    یشهینامررره    قمویرررو   یر    شرریا                                                                       
شنادا    شر   رشینرررررو ار   شیجررراا    یررررد   ا   رشینررررررو رایر                                                                                               راشر    

کررره    نا ه   ر حویو    ییارمنرو   یمریرپ   یرا   م،رررااره   هسرررارنرو                                                                                            

 

 می يج   مومون رامندگ ن   ي:ر : گ:ژه   د ي  اری:الت   رژام 

 دشر   اج    م ن  در ه   یرشدی T شییرش    م یار میایگین شییرش    م یار میایگین های   یرمیر   میمیر   مقیاس

 2191 932 2511 9119 62152 2915 91159 شدا ش   شاری ائیو

 2119 932 1511 1215 95155 2115 11159 شدا ش   داری     ین

 21225 932 1519 1319 69192 9111 39153 شدا ش   شفسرده

 2122 932 3212 5515 19152 1919 69151 شدا ش   شدری    اش ساه

 21251 932 3111 9112 19163 2216 11122 شدا ش   شدری    یمای، 

 2129 932 2111 1219 91112 5219 69111 شدا ش   شدری    دیدشیفاه

 21222 932 36119 615 19195 9215 19115 شدا ش   شدری    ضوش اماو 

 2111 932 5911 2911 99116 9211 29111 شدا ش   شدری    دیگر   یرشر

 2125 932 2115 6316 52129 3219 95121 شدا ش   اایشا 

 21221 932 22119 5211 65156 311 95119 شدا ش   شدری    منف     رش

 2191 932 6211 9215 53152 9215 11152 شدا ش   شدری    دیدیرشر

 2125 932 11.1 9115 22112 2115 19119 شدا ش   شدری    شاری ا   قایپاش

 2111 932 1915 515 59112 311 95119 شدا ش   شدری    مرری

 2166 932 1515 9119 56116 5211 65116 شدا ش   شدری    پارشییییو

 21211 3191 22119 9216 29151 1515 92115 شدا ش   شضجرش 

 21131 932 1511 1515 39119 5911 51115 شدا ش   شبه    سم 

 2126 932 2211 5119 21159 1919 25111 شدا ش   ماییک

 2115 932 2119 1119 52192 1 12159 شدا ش   شفسرده   دیی 

 21221 932 35112 5619 52192 5115 2119 اش ساگ     ه   شلری

 21221 932 22119 9216 29151 1515 92115 اش ساگ     ه   میشد

 2192 932 2611 1219 6195 3215 3192 شاارس   پی   شر   ضر ه

 21191 932 2911 2915 96111 111 2113 شدا ش   قفرر

 21122 932 9911 215 91116 915 16115 شفسرد     شااا 

 21122 932 9119 1511 2619 111 9112 شدا ش   هنیای 

  منمیر   مقایسه   ی،ایگار   شدا ری   راشی    در    م ی    وادی   ا   رشینو ار   پردجر    ه Tیرمیر       2یدژ    
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  562-595رفیای      -1شماره      -2داره      -یامه ایژه

های   یمیرشر    ایرژه   اررشر رفارره   قرا                                                          )رشینرو ار   پردجرر(   در    ریامه                                      
 مجیر   رشینو     دید   رش   حف    کننو.                                       

 ت ک:   ژ    دريام                   
پژاه،گرشر   مرشق    اپاس   ا   اوردشی    دید   رش   شر   همررراری   کرمریره                                                                                           
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