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Background: This research per formed with the aim of the effectiveness of 

pain management and supportive psychotherapy on alleviating pain tramadol desu-

etude .  

Materials and Methods: This research was a kind of semi-exprimental with 

(pretest- posttest) control group design. Three equivalent groups (two experimental 

groups and one control group) were assigned from tramadol drug users which ref-

ered to Shafaa Desuetude Addiction Center in 1393(solar year). First group gave  

pain management education and control group received supportive psychotherapy 

for 90 minutes in 7 session. McGill pain questionnaire was used in two phase of 

pre-test and post-test. Mancova Covariance analysis was used to analyze data.  

Results: The results showed that there is no significant and meaningful differ-

ences in scores between the two experimental groups; however, there was a signifi-

cant and meaningful difference between two control groups in the mentioned varia-

bles. 

 The results obtained from evaluation of two treatment methods (pain management 

and supportive psychotherapy) support relief of pain. These two methods that was 

used to control and relief desuetude pain has special importance.  

Conclusion: According to the results obtained from research, we suggest two 

treatment methods, pain management and supportive psychotherapy) ought to used 

in this Desuetude Addiction Centers to relieve pain of addiction (druggies).  

Keywords: addiction, pain of desuetude, pain management, supportive psycho-

therapy 
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رویانم   ایا  م   شر   را ت   رور    ر       اثر   شی م   یت ر د   رور       و ا 

 سوءیصرف   رددتنا     رایار  

 4931آبان      32ت ريخ   يري:               4931مهر      39ت ريخ   اح:               4931شهریور      6 ت ريخ   يري :  

 چکیده

 *1ع لیه   م ی  

 2رض    ظ ی  

 3جواي   ش ی  

 4عل    جر رت 

کارشناس   شرشر   رنشسی،ن،اش، ه   ب،اش، ،ا          4

پژنهی رشن   اوشن   ن   سار ان   شرنبیاه   نشسی ا    

 آزشن   ششیم ه   شرنبیاه   شیرشن   
بورنقاصص   عشاصاو   نرنشنا   رنشس، ، ش، ه        3

ششتانیارنشسی ا    آزشن   ششیم ا   ماانن   نشسی ر     

 الوم   پ ش  
کارشناس   شرشر   رنشسیناش ه   کارشناس   ن ت،ر    9

 قیقیقات   کاربرنف    رماسره    شسترام    شرنبیاا   
ه،اف       کارشناس   شرشر   سرارت   ن   هرشی     ر 1

قیقیقاق    ن تر   قیقیقات   کاربرنف    رماسره،     

 شسترام    شرنبیاا   

 مويرنده   مرلو  *

 االیه   سای  
 +ا39ع3432326134قلفن:   

 پس    شل ترنسی :
a.nazemi283@gmail.com 

نرماس    ض ایت    بر   ک،اه،ش   نرن        پژنهش   ضا ر   با   هری   بررش    شرربای    مریری    نرن   ن   رنشنمقدمه     

 قرک   شوصمصری   کننرتان   قرشماننم   شس ام   شرا   

آزمونا   با   ترن    ک،ن،ت،رم          پس-آزمون   شین   پژنهش   شز   سو    سی ه   آزمایی    با    ر    عپیش ش         مواي   ر   رر 

   4939کننر    مرک    قرک   شاتیان   شف،ا   نر   ش،ام        بونا   شز   میان   ش رشن   شوصمصری   کننرتان   قرشماننم   مرشااه 

 ور   نر   نشترس   شستااو   نر   شه   ترن    مسانف   عنن   ترن    آزمایش   ن   ی    ترن    شاهرا   ت، ،ارن    ش،رس،را           به

   32ال،س،ه        7نرماس    ض ایت    نر      برشف   ترن    شنم   نرمان   آموز    مریری    نرن   ن   ترن    آزمایش   ننم   رنشن

آزمون ششتفان  شرا ب،رشف         آزمون ن پس    شف شارش شرا شز پرشینامه نرن م  تیا نر نن مرضله پیش              نقیقه

 شرا   ششتفان    Mancovaها   شز   قیلیا   کونشریاسس   نشن ق  یه ن قیلیا 

نشر   میاهر    سیر   شما   بی،ن       ستایج   سیان   نشن   بین   س رشت   نرن   نر   بین   نن   ترن    آزمایش   قفانت   مان ش         ي :یه

نشرف   ناون   نشش ا   ستایج   شز   قشریر   نن   رن    نرماس،         نن   ترن    با   ترن    کنترم   نر   متفیرهاف   با    قفانت   مان 

کنر   ن   قواه   به   شین   نن   رن    برشف   کنترم      نرماس    ض ایت ا   بر   کاهش   نرن   ض ای    م     عمریری    نرن   ن   رنشن 

 نرن   قرک   شاتیان   شز   شه ی    دار    بردورنشر   شش ا   

ترنن   نر   مرشک    قرک   شاتیان   ن   اه    کاهش   نرن      هاف   قیقیپ   پیینهان   م    با   قواه   به   یا ته   گی:ی     مییجه

 نرماس    ض ایت    ششتفان    ترننا      هاف   نرماس    مریری    نرن   ن   رنشن   ماتانشن   نر   ضام   قرک   شز   رن 

 نرماس    ض ایت       شاتیانه   نرن   قرک   شاتیانه   مریری    نرنه   رنشن   ش   ظلید   را ه
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نررر   بی ارشن   شیرشس    که                                        99میینفه                  3223شین   شازمانه   نر   شام                              
شسره   به                     برشف   قرک   شاتیان   به   مرشک    ننلت    قرک   شاتیان   مرشااه   کرن                                                                        

 ا   نشرن      ر   نرن   با   شرر                                       3      4شسر         مصری   موشن   شپیوییرف   نشبسته   بون                                       
مرک ف   با   سام   قرشماننمه   قرشمومه   بایوماننم   ن    یر     نر   شال    شش                                                                                       
نشرن    ارماکوپه   نشرن     شیرشن   شر    شش    که   شز   نشته   نشرنهاف   مس ن                                                                                     

شام               2باشرا   شین   نشرن   که   شز   ضرنن                                               مارر   یا   شپو یر   هاف   مصنوا    م                                       
رشضت                  قرا   به   ش ا   رش     نر   بازشر   نشرن   شر    شش    نر   ضام   ضا ر   به                                                                            
 ا        9تیرن                  نر   نشترس   بون    ن   برنن   سساه   نر   شدتیار   بی ارشن   قرشر   م                                                                        

 مقدمه     

نیژ    نر                     انوشن   ی     شز   ما یت   شات ،اا ه   نر   ااما،هه   به                                                              شاتیان   به           
قوشسر   م رشت   ماتل    شات اا    ن                                               اوشس،ان   ش،ای    ش،ر    شش،    ک،ه   م                                         

هاف   شاص، ه   ش ، شیش   دی،وس ه                                            بهرششت    ماسنر   سابونف   نشرشی                                  
د ر   ش  شیش   شیرزه   ب ه ارفه   بی ارفه   ش  شیش   شدتی ت   رنشس    ن                                                                             

 ا   بر   ششاس   ت شر                             4ش  ار   دونکی    رش   نر   پ،    نشش،ته   باشر                                                      
ه   شیرشن   بییترین   می شن   ارش     مربو    به                                                      3244شازمان   ملا   نر   شام                             

مصری   موشن   مارر   شپیوییرف   رش   نر   نسیا   نششته   شش ا   بنا   به   ت شر                                                                                       

 1National Institute on Drug Abuse  

  347-336رفیات      -1ش ار       -1ننر       -4931زمستان   

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
4.

4.
21

7 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

24
1.

13
94

.4
.4

.4
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 10

http://dx.doi.org/10.30505/4.4.217
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286241.1394.4.4.4.8
https://jpmed.ir/article-1-388-fa.html


Journal of Police Medicine 
 سای     ن   ه  ارشن

219 

Winter 2016; Vol. 4, No. 4: 217-226   

انوشن   مس ن   نر   نرنهاف   متوش    ن                                                  موشرن   ا ر    ششتفان    قرشماننم   به                                      
هاف   شیرشس    ن                            شریر   شش ا   شین   نشرن   نر   ضام   ضا ر   به   ش ا   قر                                                            

ها   نر   نشترس   ا وم   قرشر                                         ترم   نر   نشرنداسه                         میل           422ن             22دارا            
 ا        1قر   شر    شش                             هاف   قری                   شرا    اای  ین   مس ن                           نششته   به          

ششتفان    شز    ر   نرنهاف   اریر   م ا   قرشماننم   که   ی    شنپیو یر                                                                             
باشر   شمرنز    شیو    بییتر   پیرش   کرن                                                       شنتتی    با   شررشت   مرک ف   م                                 

شش ا   قرشماننم   نشرشف   اوشر    ااسر    ن   قرشدا   نشرنی    ک ترف   سسر                                                                                  
ششتفان    سرون    یا   نر                                     به   مور ین   شش    نر   موشرنف   که   مور ین   قابا                                                    

انوشن   ی    نشرنف   اای  ین   مناش    مورنششتفان                                                               نشترس   سراشر   به                  
تیرنا   با   قواه   به   م شیاف    و    ن   پس   شز   شایم   رش                                                                               قرشر   م          

قوش    شنشر    کا                             4992م نوای    ق وی    نی لو ناک   ق ریق    عنر   مهر                                                      
انوشن   مس ن   اای  ین   نشرن   بازشر                                                 سرارت   بر   شمور   نشرنا   قرشماننم   به                                         

نشرنی    شیرشن   شرا   با   ناونف   که   شین   نشرن   ی    شره   مارر   شش                                                                                  
میرننی    قاسوس    نر   دصو    قوزی    ن    رن    آن   ناون   سرشرنا   با                                                                               
قواه   به    رهن    نر   دصو    قوزی    ن    رن    آن   ناون   سرشرنا   با   قواه                                                                                       
به   قس ین   شری    ن   ایمت    نرن   ن   بازشر   رقاب    بین   پ ش ان   ا وم                                                                                     
ششتفان    شز   شین   نشرن   نر   شیرشن   تستر    پیرش   کرن    شش ا   نر   شبترش   به   سرر                                                                                                 

رشیر   که   د ر   نشبست     به   شین   نشرن   بسیار   پایین   باشرا   شما   با                                                                                          م   
ششتفان    شز   آن   نر   قس ین   نرنهاف   م من   ن   ه  نین   نر   رورت                                                                             

 ه   که   برد    شز   ای                                  2شوصمصری   موشرنف   شز   نشبست     میاهر    شر                                                     
که   شین   نشرن                            ا   نررورق             6شنررم   ق     آن   مربو    به   شپیو یرها   سرون                                                        

ی     شز   بییترین   نشرنهاف   ماررف   شش    که   نر   شرقاشر   نسیا   ق وی                                                                                   
 ا   شین   نشرن   شز   داسوشن    ماررهاف   رناا    با   شررشت   مرک ف                                                                           7شون                 م   

باش   شش    که   اه    نرمان   نرنهاف   متوش    قا                                                              شش    ن   ی    آرشم                   
 ا   شین   نشرن   بر   ششاس   شادتار   مول ول                                                     9شون                 شریر   ششتفان    م                    

باشره   شادته   شر    شش                                      که   ی     شز   آل الو یرهاف   قریاک   م                                          4سارش ین       
 ا   مصری               42 نیا   پی ریرین   کر ین   شش                                      -1 ه   قرشماننم   آسالو                             3  

شین   نشرن   نر   کا   آرار   شریه   به   موشن   مارر   نشرنا   بییتر   موشرن   مس ومی                                                                                              
باشر   ن   به   ال    مصری   ننز   با ف   آن   به                                                             با   قرشماننمه   ا رف   م                           

قنهای    ی    ضال    قهریرکننر                                            آینرا   ش  شیش   ننز   قرشماننم   به                                          ناون   م          
زسرت    سیس    ن   بییتر   مر    ن   میر   نر   مس ومی    با   قرشماننم   به   نلیا                                                                                         

 ا   م الاات   ن                      44باشر                  مصری   ه  مان   با    نر   نشرن   ن   موشن   نی ر   م                                                       
مصاضره   با   ماتانشن   تویای    شین   مس له   شش    که   بییتر   آسان   به   ال                                                                                        

زنشی    به   مصری   موشن   مارر   شنشمه                                                   قرس   شز   نرن   قرک   نر   مرضله   ش                                       
 نهنرا           م   

شونا      رن   م    قرین    یار   رنشس    شش    که   شسسان   با   آن   رنبه   نرن   ا وم 
کرشم   شز   ای     اس اس    نی ر   به    رشتیرف   نرن   سیستنره   ق ربه   نرن      هیچ

شونا   بار   ضس    نرنه   بیاس ر      شز   نن   بار   ضس    ن   اا ف    قی یا   م 
نهنر    می شن   سادینونف    رن   شز      شرت   نرن   ن   بار   اا ف    آنه   سیان

انوشن   ی        ا   شس  ن   نرن   شمری ا   ارارت   نرن   رش   به43ق ربه   نرن   شش     
ق ربه   ضس    ن   اا ف    سام   برن    ن   آن   رش   پن  ین   ایم    ضیاق    

نشرن   هرتا    با   اریت    که   شایر   ای        قاری    کرن    شش    ن   شایم   م 
شوسره   نرن   سی    شز   سرر   کیف    ن   ک     بررش    شونه   نر   شرش ه      کنترم   م 
هاف   نشرنی    ن    یر   نشرنی    به   قی    نرمان   ک     دوشهر      بهتر   نرمان

های    شش    که      کارتیرف   کلیه   شیو     ا   شنشر    نرن   میت ا   بر   به49کرن    
 ه   که   41شون       اه    پیی یرفه   کاهش   ن   یا   قافی    نرن   شس ام   م 

 ا   42باشنر       هاف   نشرنی    ن    یر   نشرنی    م    شین   شقرشمات   شاما   رن 
هاف      نرماس    هاف   آموز    رنشن   مرشدیت    یر   نشرنی    شاما    االی 

قوشسنر   نرن   بی ار      نرماس    ض ایت    شش    که   م    م ا   مریری    نرن   ن   رنشن
د ر   هستنر   ن      رش   قس ین   نهنرا   شین   سو    مرشدیته   مکرره   شان    ن   ک 

به   زمان   دا    ن   ق هی شت   پره ینه   سیاز   سرشرنا   این    بر   آنه   اوشر     
هاف    یر      شون   ن   نر   ششتفان    شز   رن    که   نر   شرر   مصری   نشرن   شی ان   م 

هاف    یر       ا   ه  نین   نرمان46نشرنی    قس ین   نرن   ناون   سرشرسر    
نهر   که   نر   ضین   نرمانه   ی    سقش    اام   رش   بازف      نشرنی     رن   شااز    م 

کنره   بر   شضساس   قرباس    شرن   قسل    یابر   ن   شضساس   قسل    ن   کنترم   بر   
هاف       ا   قارشنف   شز   رن 47هایش   رش   نر   آن   موقای    نششته   باشر       پاشخ

شازفه   قیری ات   پوشت    ن    یر        یر   نشرنی    م ا   شسیرشی     ره   آرشم
قی ا      شوسر   ن   آن   رش   برشف   بی ار   قابا   بااث   شاز    بییتر   با   نرن   م 

هاه   ش  شیش   شرر   نشرنهاف    ر   نرن      س اینرا   شز   م شیاف   شین   رن    م 
نهرا   ن   سی       باشر   که   مقرشر   ننز   مصر     مورنسیاز   نشرن   رش   ققلیا   م    م 

هاه   قرس   ن   س رشس    شز   نرن   رش   کاهش   نشن    ن   شضساس   کنترم      شین   رن 
 ا        شالیان   مت انف   پ ش ان   49آنرسر       نر    رن   به   ناون   م 

شسرا      شف   رش   برشف   قس ین   نرن   مورنششتفان    قرشر   نشن    هاف   تسترن    رن 
رورت   ارشتاسه   ن   ه    قو م   با      شنادت    ه    به   هاف   رنشن   شمرنز    رن 

تیرن   ن      هاف   پ ش     نر   نرمان   نرن   مورنششتفان    قرشر   م    رن 
 شنادت    شش ا   هاف   رنشن   قیقیقات   بیاس ر   کارشی    با ف   نرمان

هاف   رورت   تر ته   نر   نرمان   نرن   شش ا      مریری    نرن   شز   نی ر   پییر  
هاف   نشرنی       هاف   شدیر   شاهر   قفییر   نشبست     شز   ق نی    نر   شام
هاف      هاف   قهاا     کنترم   نرن   به   ش     رن    قی     ن   ق نی    ترشن

شی ا   شین   قفییره      ر تارف   سریر   بیو یرب    ن   آرمیرت    بون –شنادت    
پذیرف   برشف   کنترم   نرن   شز   شوف   مرشقران   بهرششت       قفییر   نر   مس ولی 

به   ه  ارف   میان   بی ار   ن   مرشق    رش   به   ه رش    نششته   شش ا   شضساس   
کنترم   بییتر   نر   بی ارشن   مرتی   به   نرن   م من   نر   سو    دون   ی    پییر     

هاف   مربو    به   شضساس      نرماس    شش ه   ه  نان   که   پژنهش
هاف      کنرا   قرنین   برسامه   دونکارآمرف   سی    شین   م ل    رش   قشییر   م 

کاشه   کرنن   ه ه   آس ه   نربار    ق نولو ف   کنترم      مریری    نرن   برشف   ی 
ها   نر   مورن   ش رشن       ا   ه  نین   پژنهش46نشسی    شرزش نر   شش        نرن   م 

نهر   که   با   قواه   به   شرشی    دا    اس اس ه   رنشس    ن      ماتان   سیان   م 

  1Narsein  
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 نرماس    ض ایت    ن   شوصمصری   کننرتان   قرشماننم   مریری    نرن   ن   رنشن

  347-336رفیات      -1ش ار       -1ننر     -4931زمستان   

1Borgoyne & Renwick, 2Supportive psychotherapy, 3Dane, 4Fitz Patrick, 5 Stringer, 6 Keller  

هاف   ض ایت    بسیار   شش ا   ستایج      هاه   سیاز   به   مرشقر    شات اا    آن
هاف      هاف   ماتل    ضاک    شز   آن   شش    که   سیاز   به   مرشقر    پژنهش

قرین   سیازهاف   ا ای    ماتانین      بهرشش    رنشس ه   ی     شز   ششاش 
 ه   32   4 ا   شزا له   بررش،    بورت،وین   ن   رن   نی، 43باشر       م 
رش   ب،رشف   بهر،ون   ش،یم    ا،س اس    ن   رنشس،       3نرماس    ض ایت    رنشن

نهر   که      ها   سیان   م    ضامه   پژنهش   مات،انین   م،کررم    نشسنرا   نراین
قوشسر   کنترم   نرن   ش رشن      نرماس    ض ایت    ن   مرشدیت   آموزش    م    رنشن

ها   رش   شرققاص   نهر       بی ار   رش   بهرون   بایر   ن   ا ل رن   شیست    شی ن    آن
منرور      نرماس    ض ایت    بر   ششاس   سرریه   رنشس انف   به    ا   نرنشق ه   رنشن43

هاف   ساش    شز   مسا ا      ک     ب،ه   بی ،ار   نر   اه    موشاهه   با   بیرشن
تیرنا   شین      هاف   ا،س  ه   مورنششتفان    ق،رشر   م    شات اا    ن   ی،ا   بی ارف

هاف   ققوی،    شی ،ان   ن   مانوی، ه   نا،اه      نرمان   قرکیر    شز   ق نی 
بای ه   د،ون   ت،وی    ارارشت   م ر ه   قصویرشازف   م ر ه      آرشم
شازفه   تستر    ش  ار   م ر    ن   مقابله   با   ش  ،ار   منف، ه   قفذی،ه   ن      آتا 

 اه   ضاک    شز   قشریر   آموز    34   9هاف   نین   نرز    شش، ا   بررش 
بای    ن   ققوی    ش  ار   م ر    بر   ش،یم    رنشس،    ش ،رشن      ق رینات   آرشم

    سی، ه   ب،ر   سق،ش   33ن   ه  ارشن       1ماتان   شش ا    یتس   پاقری، 
بای    نر   شیم    رنشس    ن   بهرون      مانوی، ه   نا،ا   ن   ق رینات   آرشم
    ه، ه   39س اینرا   ن   نرل    ن   نی،رشزش       کیفی    زسرت    ماتانین   قشکیر   م 
هاف   م ر    شسریی    بر   بهرون   ش رشن   ماتان      نر   بررش    دون   به   قشریر   برسامه

قواه    نش    یا تنرا      ق ریق    پرنشدتنر   ن   به   ستایج   م ر،    ن   قابا
    نر   پژنهش   دون   نرزمینه   قشریر   ق رینات   نرزش    ن   31   2ششترین ر

    نر   م الا،ه   د،ون   نر   مورن   قشریر   قفذیه   مناش ه   32   6کل،ر
کننر   که   هر   نن   شز   اوشما   مکرر   نر   با    برنن   شیست       تیرف   م    ستی ه

شی ن    برن   ش ،رشن   مات،ان   بون    ن   شین   اوشما   بر   شیم    اس اس    ن   
 ه   قشریر   36رنشس    شین   ترن    مکرر   شش ا   نر   شیرشن   ه    بررش    رنشی     

هاف   ض ایت    با   قشکیر   بر   مانوی، ه   آت،اه    با،ی ه      م ر    نرمان
ققوی،    ش  ار   م ر    ن   شی ان   دونبانرف   رش   نر   بهرون   شیم    ن   

نهرا   با      کیفی،    زس،رت    م،رنشن   مر،تی   ب،ه   شش   آف   نف   س،یان   م 
قواه   به   آس ه   تفته   شره   هری   پژنهش   ضا ر   بررش    شرربای    

نرماس    ض ایت    بر   کاهش   نرن   قرک   شوصمصری      مریری    نرن   ن   رنشن
 باشرا   کننرتان   قرشماننم   م 

 ش    مواي   ر   رر 
آزمونا   با      پس-آزمون   شین   پژنهش   شز   سو    سی ه   آزمایی    با    ر    عپیش

ا   بر   رنف   4939باشرا   شین   م الاه   ی    هفته   عبه ن      ترن    کنترم   م 
شوصمصری   کننرتان   قرشماننم   که   به   مرک    قرک   شاتیان   شفا   مرشااه   

کارر ته   نر   شین   پژنهش      هاف   نرماس    به   کرنسره   رورت   تر  ا   پرنق ا
نر   ک یته   شدی    نشسی ا    الوم   پ ش     شرنبیا   م ر    شر   ن   به   
قصوی    رشیرا   مایار   نرنن   به   م الاه   ارارت   بون   شز:   با   ر ای    آتاهاسه   

نرماس    ض ایت ه   نشمنه      هاف   مریری    نرن   ن   رنشن   برشف   شرک    نر   نرمان
زنشی    ن   نششتن   نرن   قرکه      شامه   بونن   نر   مرضله   ش    22قا      33شن    

ارم   شاتیان   یا   مس ومی    ضان   با   شل اه   ارم   نریا     نشرنی    با   شررشت   
نرماس ا   مایارهاف   درن       مارر   یا   نشرنهاف    ر   نرن        مرشدله   رنشن

هاف   مرشدله   نر   ق ام       شز   م الاه   ارارت   بونسر   شز:   ض ور   بی ارشن   ترن 
هاف   اس     نی ر   نر   ضین   نرمانه   شابقه      هاف   نرماس ه   بی ارف   السه

قینجه   بی ارف   قلر    مرشدله   نرماس    نر   شین   پژنهشه   نرمان   مریری    
السه   ی    ن   سی       7نرماس    ض ایت    بون   که   متی ا   شز      نرن   ن   رنشن

شاات    بونا   ااماه   آمارف   پژنهش   شوصمصری   کننرتان   قرشماننم   عنر   
 زنشی ا   مرک    قرک   شاتیان   شهر   شرنبیا   بونسرا   مرضله   ش 

   4939کننرتان   مرشک    قرک   شاتیان   شهر   شرنبیا   نر   شام      به   کلیه   مرشااه
سامه      نر   مورن    ر    قو ی    نشن    شر   ن   پس   شز   ق  یا    رم   ر ای 

شر    ارم   بردورنشرف   شز   مایارهاف   درن    شز      ها   ن   به   آتاهاسه   قوش    آن
م الاه   نشرن   م الاه   شرسر   ن   قا   زمان   ق  یا   ض     س وسه   بر   ششاس   

منرور      ها   قرشر   تر تنرا   به   هاف   قصان     قرل    نر   ی     شز   ترن    بلوک
هاف   پژنهش   نر      راای    س ات   شدیق    قرا   شز   شرن    م الاهه   س وسه

اریان   رنسر   م الاهه   شهرشی   آن   ن   اوشر    شضت ال    قرک   برنن   
باشنرا   ش یاات   شاص    بی ارشن   میفو    ماسرا      نشرنهاف    ر   نرن   م 

تاسه   شدیق    پایرنر   بونی ا   با   قواه   به      36نر        م الاه   به   کرهاف   
 ور      قوشن   به   شین ه   نر   ی    پژنهش   شرر   ق ام   متفیرها   رش   بر   ی ری ر   س  

ه  مان   مورنم الاه   قرشر   نشنا   نر   شین   پژنهش   سی    شرر   برد    شز   متفیرها   
هاه   راای    آرشمش   م ان   آزمایشا      شز   قریا   عراای    ه  ن    ترن 

 کنترم   شر    ن   قوش    نرماس ر   دن     ترنیرا
تیرف   با   قواه   به   شین ه   نر       زم   به   اکر   شش    نر   شبترشف   س وسه

هاف   پژنهش      هاف   آزمایی    ن   سی ه   آزمایی    قارشن   س وسه   پژنهش
سفر   باشرا   برشف   ش  شیش   شاترار   آزمون   ن   با   نر   سرر      42ضرشقا   بایر   

انوشن   س وسه   پژنهش      سفر   به   24تر تن   شضت ام   ش     آزمونس    شبترش   
   47سفر   مریری    نرنه      47رورت   قصان     نر   شه   ترن    ع   شستااو   ن   به

کنترما   ت ارن    شرسرا   ن   ق ام       47نرماس    ض ایت    ن      رنشن
کننرتان   پرشینامه   مقیاس   نرن   م    تیا   رش   نر   نن   ننر       شرک 
آزمون   ق  یا   کرنسرا   نرسهای    با   شضتساو   ش        آزمون   ن   پس   پیش
سفر   شز      92هاف   پژنهش   ن   مایارهاف   درن    ن   نرنن   پرشینامه      س وسه
سفر   شز   هر   ترن ا   مورن   میاشره   قرشر   تر  ا      42هاف   پژنهش   ع   س وسه
مورن   ق  یه   ن   قیلیا   قرشر       SPSSش  شر   هاف   پژنهش   قوش    سرم   نشن 

برشف   بررش       Mncovaتر  ا   نر   شین   پژنهش   شز   رن    آمارف   
 هاف   شرت   نرن   ششتفان    شرا   شرربای    مرشدله   بر   رنف   مکلفه

نن   ترن    آزمایی    هرکرشم   به   مرت   ی    هفته   قوش    کارشناس   شرشر   
رنشسیناش    زیر   سرر   رنشس  ش    عنکتر   ر ا   کای  ا   با   پرنق ا   نرمان   

نرماس    ض ایت ه   قی    نرمان   قرشر   تر تنرا   ه ه      مریری    نرن   ن   رنشن
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کننرتان   نر   شرن    پژنهش   قوش    متاصص   شاصاو   ن   رنشن      شرک 
مااینه   شرسر   ن   با   قواه   به   شین ه   نر   زمان   شس ام   پژنهشه   ض     س وسه   
بسیار   پایین   بون   شم ان   مسانف   بونن   ش رشن   شزسرر   مرت   ن   شرت   نرن   
 رشه    سرونا   شما   به   سرر   متاصص   شاصاو   ن   رنشن   ماتانشن   شزلیا    

شنادت    ققریراد   نر   شرشی       شرت   ن   مرت   نرن   ن   شرت   ای     رنشن
میابه    قرشر   نششتنرا   برشف   ترن    آزمایی    شنمه   آموز    مریری    نرن   
به   مرت   ی    هفته   ن   به   مرت   ی    ن   سی    شاا    عهر   السها   شارش   شرا   

آمر    شش ا   برشف   ترن    آزمایی    ننمه      4مرشضا   آموز    نر   ارنم   
نرماس    ض ایت    سی    ی    هفته   به   مرت   هر   السه   ی    ن   سی       رنشن

 آمر    شش ا   3شاا    شارش   شرا   مرشضا   نرمان   نر   ارنم   
 شب شر   مورنششتفان    نر   شین   پژنهش   ارارت   بون   شز:

کننرتان   با      هاف   ا ای    شنادت :   شرک    شل ا   پرشینامه   نیژت 
ششتفان    شز   ی    پرشینامه   میقپ   شادته   ش یاات   دون   رش   نر   مورن   
شنه   انسه   قیصییته   ن ای    قشهاه   ن ای    شفل ه   ن ای    

 هاف   قرل    ت شر    کرنسرا   شقتصانفه   ال    سامو پ   بونن   شقرشم   به   قرک

میینف      3223وا   پرشینامه   نرن   م    تیا:   شین   مقیاس   نر   شام   
قوش    ننرکین   ن   ه  ارشن   بر   ششاس   پرشینامه   قری     م    تیا   

شن ر   شین      قنری    شر   که   نرن   سورنپاقی    ن    یر   سورنپاقی    رش   م 
شکشم   نشرن   که   به   هر   شکشم   برضس    شرت   نرن   س ر       33پرشینامه   
هاف   ضارا   شز   شین   پرشینامه   بر   رنف      شونا   یا ته   نشن    م    42رفر   قا   
بی ار   مرتی   به   نرن      336بی ار   نشرشف   نرن   متنو    ن   ه  نین      993

قروم   آن   شش ا   ستایج   قیلیا      سورنپاقی    ضاک    شز   شاترار   ن   پایای    قابا
اامل    شکتیا     ن   قشییرف   ضاک    شز   ناون    هار   درن    مقیاس   نرنه   
پیوشتهه   نرن   سورنپاقی ه   نرن   متنو    ن   نرن   اا ف    بونا    ری    آلفاف   

ت شر    شر    شش        2896ن      2897ه   2899ه   2897کرنسراخ   به   قرقی    
ن    ری       92 ا   نر   شیرشن   سی     ری    آلفاف   شین   مقیاس   برشبر   با   37

   2892برشبر   با      -ضس ه   اا ف    ن   سورنپاقی -پایای    نر   ق ام   ضی ه   ها
  ا39بون    شش     

نرماس    ض ایت :   شهرشی   شرل    نر   شین   برسامه   نرماس       هاف   رنشن   آموز 
شنادت    ن   شات اا       برشف   مرشا ه   شاما:   ققوی    کارکرن   بهینه   رنشن

بی ار   عماتاناه   ققوی    شات ان   به   سفسه   آتا    شادتن   نف   سسر    به   

 

 ب:م مه   جلره رييف   

  السه   شنم

 آزمون   پیش   -
 شف   شز   شه ی    ن    رنرت   آموز    مهارت   کنترم   نرن   شرش ه   مقرمه-
 ماار ه   شا اف   ترن    به   ه ری ر   -

 ها   شرش ه   قااریف    شز   شاتیان   ن   نرن   ن   پرنشدتن   به   قفانت   ش رشن   نر   موشاهه   با   نرن   ن   ال    قفانت -
 هاف   کیی ه   قنفس    ن   قن   آرشم    ق رین   -

 السه   ننم

 هاف   شای ه   قفییرشت   آساقوم    ن    ی یولو ی    مرنرف   بر   ش ای    -
 هاف   ماتل    برن   مار     قشریرشت   قن   آرشم    بر   نشت ا    -

 مار     مرشضا   مهارت   مریری    نرن -
 رشه ارهاف   اهن    ن   اقیس    اه    کنار   آی    با   نرن -
 هاف   کیی ه   قنفس    ن   قن   آرشم    ق رین   -

  السه   شوم
 هاف   ماتل    کاهش   نرن   زنشی    رن    بررش    اوشما   قشریرتذشر   نر   نرن   ش    -
 هاف   کاهش   نرن   س ایش    یل    رن    -
 هاف   کیی ه   قنفس    ن   قن   آرشم    ق رین   -

 شارشف   ق نی    قن   آرشم    یا   ریل سیین   رنف   شا اف   ترن    آزمایش   ن   آموز    رن    به   شا اف   ترن  السه    هارم

 السه   پن  
پرنشزنه شین باش شاما هرشی  مرشا    قرف م  هاف  ی ی   به نششتن شر  زسرت  شال  هاف  ی ی   کنار آمرن با نرنه شیو  رن  -

 شونا   شف   شال ه   دوشو   ن   نرز    کا     شش    که   من ر   به   ضفی   ن   ققوی    شیست    شی ن    برن   ن   با    برنن   ش     شسر ف   م    به   نششتن   قفذیه

 السه   شی 
شازف   قرری  ه   ق رین   ن   ق رشر   آن   ن   ضصوم   ش  ینان   شز   ر     ق ام    شبهامات   بی ارشن   ن   کس    مهارت   نر      کار   بر   رنف   رن    آرشم

 کارتیرف   شین   رن    به
 هاف   کیی ه   قنفس    ن   قن   آرشم    ق رین   -

 السه   هفت 
 هاف   کیی ه   قنفس    ن   قن   آرشم    ق رین   -
 شر    بنرف   شز   مراض     که   نر   کیس   م ر    ا     -
 آزمون   پس   -

 مرشضا   نرمان   مریری    نرن   با   ششتفان    شز   ق نی    قن   آرشم   1جدر    

 سای     ن   ه  ارشن
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 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
4.

4.
21

7 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

24
1.

13
94

.4
.4

.4
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.30505/4.4.217
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286241.1394.4.4.4.8
https://jpmed.ir/article-1-388-fa.html


 مجله    ا   امی  م 

222 

نشقای    بی ارف   ن   میرننی    آنه   پیی یرف   شز   اون   م رن   شاتیانه   
باشرا   ه  نین      قوشس نرشازف    رن   برشف   شازتارف   بییتر   با   شرشی    م 
شوسره   موشرنف      شز   شروم   کل    که   نر   شین   برسامه   نرماس    م ر    م 

شازفه   ش  ینان   بای ه   هرشی    یا   رشهن ای ه   قلقینه       ون:   آتا 
قیویپه    رر    برشف   قالیه   هی اس    ن   قفییر   نر   میی    پیرشمون   بی ار   

نرماس    ض ایت       هاف   رنشن   تیرن   که   بر   ششاس   برسامه   رش   نر   بر   م 
 ها   قرنین   شر    شش ا   آمر    شز   پییینه   نش    به

 ش    ي :یه
نر   شرقرا    با   میاصات   ماتانشن   سیان   نشن   که   ق ام    س وسه   

   91±    6822هاف   پژنهش      مورنپژنهشه   مرن   ن   میاس ین   شن    س وسه
شام   بونا   شابقه      22قا      33 ورف   میرنن    شن    ماتانشن      شام   بونه   به
ها      شام   بونا   شزسرر   ن ای    شفل ه   شک ری    آن   3±    2ها      شاتیان   س وسه

نرررا   نشرشف   شفا   آزشن   بونسرا   شزسرر   ن ای    قشهاه   شک ر      61ع
نررر   متشها   ن   بقیه   م رن   بونسرا   ن   س ته      69نشضرهاف   مورنپژنهش   
ها   به   دا ر   قرس   شز   نرن      نررر   شز   س وسه   12اال    قواه   شین   بون   که   

نشنسرا   شایر   ستایج   نر   ارشنم   زیر      قرکه   به   مصری   قرشماننم   شنشمه   م 
 شرش ه   شر    شش ا

هاف   آن   نر   شه   ت،رن        میاس ین   ن   شسیرشی   مایار   متفیر   نرن   ن   زیر   مکلفه

نرماس    ض ایت    ن   ترن    کن،ت،رم   ب،ه   ق،ف، ،ی،              مریری    نرنه   رنشن

سی،ان       1آمر    شش ا   ن   ا،رنم        9آزمون   نر   ارنم      آزمون   ن   پس   پیش

ه   >28223Pه،ا   ع      ر    برشبرف   نشری،اس،س     نهر   که   با   راای    پیش   م 

   -آزم،ون    آزمون   لوینا   بین   میاس ین   قفا ا   س، ،رشت   پ،ی،ش        3843

نرم،اس،         آزمون   نرن   نر   شه   ترن    آموز    مری،ری،    نرنه   رنشن     پس

ا   F=    398634ه   p  >  28224ض ایت    ن   کنترم   قفانت   نا،ون   نشرن   ع  

ها   شز   آزمون   قاقیر    قوک    ششت،ف،ان         برشف   بررش    نقیپ   میاس ین   ترن 

آزم،ون       شرا   بر   ششاس   ستایج   آزمون   قوک    میاس ین   قفا ا   س رشت   پیش 

نرن   نر   ترن    اهن   آتاه    سسر    به   ترن    کنترم   ک تر   ن   م،ی،اس، ،ی،ن        

نرماس    ض ایت    ک تر   شز   ترن    کنت،رم   ب،ون         قفا ا   س رشت   ترن    رنشن

اا   به   ارارت   نی، ،ره   ت،رن    م،ری،ری،    نرن   ن           > P  28224شش    ع 

 

 ب:م مه   جلره رييف

 السه   شنم
مار     شا اف   ترن ه   بیان   هری   شز   شارشف   نرمانه   آموز    

 هاف   شرشی ه   پیی یرف   قااری    مربو    به   موشن   مارره   رش 

 السه   ننم

هاف      آموز    بانرهاف   مانوف   با   بیان   ا یت   ن   نششتان-
 مانوف   ن   آیات   شله 

آموز    شه ی    ناا   کرنن   نر   ققوی    رنضیه   ن   شات ان   به   -
 سفس   ن   آشنای    با    نر   ناا

 السه   شوم

آموز     نون   آرشم   بای    ن   قصویرشازف   م ر       -
 منرور   کاهش   ش  رشو   ن   شی ان   آرشمش   نرنس    به

   -هاف   مرارز    با   آن   بررش    الا   شضساس   تنا    ن   رش    -
  رر    برشف   قالیه   هی اس    برشف   شا اف   ترن 

السه   
  هارم

آموز     نون   آرشم   بای    ن   قصویرشازف   م ر       -
 منرور   کاهش   ش  رشو   ن   شی ان   آرشمش   نرنس    به

   -هاف   مرارز    با   آن   بررش    الا   شضساس   تنا    ن   رش    -
  رر    برشف   قالیه   هی اس    برشف   شا اف   ترن 

 السه   پن  

منرور   بردورن   ریی    با      آموز    رن    ضا   مس له   به   -
 رر    برشف   قالیه   هی اس    برشف      -مسا ا   زسرت 
 شا اف   ترن 

هاف   ش  شیش   شات ان   به   سفس   ن   دونبانرف   با      آموز    رن 
ها   ن   ققوی    آسان   ن   قر ی    به   شس ام      ق یه   بر   قوشس نرف

 کارهاف   مفیر   رنزشسه

 تذشرف   هاف   هری   آموز    شه ی    هر  نرف   ن   رن  السه   شی 

 السه   هفت 
بیان   دیره   مو واات   السات   تذشته   ن   شرش ه   بازدورن   با   

 ق رشر   ارارشت   قشکیرف   م ر 

 السه   42نرماس    ض ایت    نر      مرشضا   رنشن    2جدر    

 گ:ره میغی:

 امح:اف   اای مداري می مگین

پیش   

 آزمون

      پس

 آزمون

پیش   

 آزمون

      پس

 زمون

شرت   نرن   

 ضس 

 42842 41872 4989 1182 مریری    نرن
نرماس       رنشن

 ض ایت 
1284 3982 4983 44872 

 9812 4982 2687 29812 کنترم

شرت   نرن   

 اا ف 

 7842 4287 43812 16827 مریری    نرن
نرماس       رنشن

 ض ایت 
1989 39894 42842 44822 

 43822 49842 2982 2682 کنترم

شرت   نرن   

 سورنپاقی 

 983 43872 4287 92841 مریری    نرن
نرماس       رنشن

 ض ایت 
9287 39892 42843 43829 

 9842 24842 97872 92832 کنترم

 شرت   نرن

 34842 99832 14812 43287 مریری    نرن
نرماس       رنشن

 ض ایت 
492897 72846 19817 92879 

 1384 77872 417832 497839 کنترم

هایش   میاس ین   ن   شسیرشی   ششتاسرشرن   س رشت   عشرت   نرن   ن   مکلفه   3جدر    

آزمون   ن      آزمون   ن   پس   شرت   نرن   ضس ه   اا ف    ن   سورنپاقی ا   نر   پیش   -
 کنترم

 نرماس    ض ایت    ن   شوصمصری   کننرتان   قرشماننم   مریری    نرن   ن   رنشن
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نرماس    ض ایت    سسر    به   ترن    کنترم   بر   م،ی، شن   ش،رت   نرن         رنشن

آزم،ون       شسرا   شما   بین   میاس ین   قف،ا ،ا   س، ،رشت   پ،س         شررباش   بون 

نرماس    ض، ،ای،ت،    ق،ف،انت            آزمون   ترن    مریری    نرن   ن   رنشن   پیش

 نشرف   به   نش    سیامرا   مان 

 ر    برشب،رف   نشری،اس،س         نهر   که   با   راای    پیش   سیان   م    2ارنم   

ه   اا ،ف،    ع  آزمون   لوینا     = 3843fه   > P  28223برشف   نرن   ضس    ع 

28223P <    3843هf =    زمون   لوینا   آزم،ون   ل،وی،ن   ن   را،ای،          آ

ه    > 28419Pکونشری،اس،س   ع   – ر    ه  ن    ماقریس   نشریاسس      پیش

4813f =    آزم،ون    زمون   لوینا   بین   میاس ین   قفا ا   س رشت   عپیش  آ-   

آزمونا   نرن   ضس ه   نرن   اا ف    ن   نرن   سورنپاقی    نر   ش،ه   ت،رن          پس

نشرف   نا،ون       نرماس    ض ایت    ن   کنترم   قفانت   مان    مریری    نرنه   رنشن

=    مررشف   نیل راا   برشف   ششاس   س،ت،ای،ج            68321ه   > P 28224نشرن   ع

آزم،ون   نرن       آزمون   ،   پس   آزمون   قوک    میاس ین   قفا ا   س رشت   پیش

ضس ه   اا ف    ن   سورنپاقی    نر   ترن    مریری    نرن   سسر    ب،ه   ت،رن      

کنترم   ک تر   ن   میاس ین   قفا ا   س رشت   ترن    ر تارنرماس    ش،ن،اد،ت،        

به   ا،ر،ارت   نی، ،ره       اا  > P  28224ع ک تر   شز   ترن    کنترم   بون    شش    

مریری    نرن   ن   ر تارنرماس    شنادت    بر   می شن   نرن   ضس ه   اا ف،    ن    

سورنپاقی    شررباش   بون    شش ا   شما   بین   میاس ین   قفا ا   س رشت   پی،ش    

آزمون   نرن   آتاه    ن   ضس ه   اا ف    ن   سورنپاقی،    ت،رن         پس   -آزمون

 نشرف   به   نش    سیامرا   نرماس    ض ایت    قفانت   مان    مریری    نرن   ن   رنشن

 گی:ی   بحث   ر   مییجه

نرماس    ض ایت    ن   مریری       هری   شز   شس ام   شین   پژنهشه   شرربای    رنشن

نرن   بر   کاهش   نرن   ماتانشن   نر   ضام   قرک   بونا   ستایج   قیلیا   کونشریاسس    

نرماس،    ض، ،ای،ت،    ن           سیان   نشن   که   می شن   شرت   نرن   نر   ترن    رنشن

مریری    نرن   سسر    به   ترن    کنترم   ک تر   بون    شش ا   شما   بین   شرربای     

نرماس    ض ایت    ن   مریری    نرن   بر   می شن   شرت   نرن   ن   شب،ا،ان   آن        رنشن

شزلیا    آمارف   شرقرا    مانانشرف   به   نش    سیامرا   شز   با،ر   شر،رب،ا،ی، ه         

نرماس    ض ایت    ن   مریری    نرن   بر   کاهش   شرت   نرن   ن   شبا،ان   آن       رنشن

هاف   قرل،    شش،    ک،ه         قوشن   تف    که   شین   ستی ه   نر   رششتاف   یا ته   م 

شنادت    بر   بهرون   ن ای    ماتانشن   م،کر،ر        هاف   رنشن   سیان   نشنسر   نرمان

بون    ن   ه،    ق،شریر   م ر،    ض ای    شات اا    بر   بهرون   ر تار   ما،ت،انی،ن      

ق ریق    که   میابه   با   ستایج   شین   قیقیپ   شش    میاهر    ش،ر    شش،    شز     

آمر    نر   شین   پژنهش   با   ستی ه   پژنهش   رنشی،         نش     ر     ستایج   به

نرماس    ض ،ایت    رش   نر   ت،رن            نر   قهرشنه   که   قشریر   السات   رنشن 36

مرنشن   ماتان   مرتی   به   شش   شف   نف   میاهر    کرنه   سی    ه سو   شش ا   برد     

 

 SS Df MS f p منبع

 28224 398634 321228293 3 133128262 ترن 
   7418292 37 4333787 د ا
 - 92 49313282 کا

 نرماس    ض ایت    ن   کنترم   آزمون   نرن   نر   شه   ترن    مریری    نرنه   رنشن   پیش   -آزمون   مقایسه   قفا ا   س رشت   پس    4جدر    

 امدازه   ا : SS df MS f p میغی:   رابریه میغی:   مریق 

 ترن 

 28233 28224 438632 9222822 3 6222829 شرت   نرن   ضس 

 28292 28224 418372 39438622 3 16938324 شرت   نرن   اا ف 

 28999 28224 468922 321238292 3 16938262 شرت   نرن   سورنپاقی 

 د ا

 37 14368322 شرت   نرن   ضس 

  

 37 14948222 شرت   نرن   اا ف 

 37 37978922 شرت   نرن   سورنپاقی 

 کا

 92 4949382 شرت   نرن   ضس 

 92 3231282 شرت   نرن   اا ف 

 92 4293282 شرت   نرن   سورنپاقی 

 نرماس    ض ایت    ن   کنترم   آزمون   نرن   ضس ه   اا ف    ن   سورنپاقی    نر   شه   ترن    آموز    مریری    نرنه   رنشن   پیش   -آزمون   مقایسه   قفانت   س رشت   پس    5جدر    

 سای     ن   ه  ارشن
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نرم،اس،             به   قشریر   م ،ر،    رنشن   33  4شز   پژنهی رشن   ماسنر   نی رمن

کن،ن،را        ض ایت    ن   ض ای    شات اا    بر   شری    ر تار   ماتانین   قشکیر   م 

نرم،اس،         نهر   ک،ه   رنشن    هاف   تذشته   ه    سیان   م    نرنشق    پژنهش

ها   رش      قوشسر   ا ل رن   شیست    شی ن    آن   ض ایت    ن   مرشدیت   آموزش    م 

شرققاص   نه،ر   ن   شمی،ر   رش   نر   ش ،رشن   زس،ر    س ای،ر   به   بهرون   آسان   ک، ،      

نه،ر   ک،ه        هاف   تذشته   ه    سی،ان   م،       ا   نرنشق    پژنهش  92کنر     

قوشسر   با   ر     سی،از   ش ،رشن        نرماس    ض ایت    ن   مرشدیت   آموزش    م    رنشن

ترن    با   قواهه   ض ای ه   ه رل ه   شضترشمه   ش  ینان   بای    ن   قواه   برنن   

قیر   ن   شر    شز   شوف   نرماس ر   به   بهرون   ن ای    ن   کنت،رم   نرن   آس،ان     

    33ک     س ایرا   شز   ش،وف   نی ،ر   ب،ه   شاتق،ان    ی،تس   پ،اق،ری،          

ققوی    مانوی    ن   ناا   کرنن   پن ر    شمیر   رش   برشف   ش رشن   باز   س، ،ون    ن     

تاه    رش   ب،رشف   آس،ان   نر   ش،رشی    شا    زسرت،    ب،ه   شرم،ف،ان          ق یه

    سی    نر   زمینر   قشریر   م ر،    شسری،ی    نر    94    3آنرنا   ننرل    ن   نیرآزش    م 

شسرا   نرنشق    موشاه   ش ،رشن        می،ان   مات،انشن   ب،ه   ست،ایج   دوب    نش    یا ته

با   بانرهاف   منف    ن   شضساس   تن،ا    نر   زس،رت ه    رر،،،    رش   ب،،رشف      

شازنا   قفذی،،ه   ر،ی،ی،    ن   س،ی،              ا،ای  ین    ش  ار   م ر    میسر   م 

ق،وشن       سفس   رش   سی،    م،     هاف   مقابله   با   دی    ن   ش  شیش   شات انبه   رن 

شزا له   شق،رشمات   م ر،    اه    بهرون   شیم    اس، ،اس،    نرنشس،        

 ا   هر نر   قشریر   بییتر   شین   ا،وشم،،ا   نر       32ماتانشن   به   ضساو   آنرن     

آم،ر    شز   شی،ن        نش،     کنره   لی ن   ستایج   به   نرشزم،رت   دونس ،ای    م 

باشرا   شز       نهنر    مکرر   بونن   شین   اوشم،ا   نر   م  ،و    م    پژنهش   سیان

 ه   ش،یم،       93ن   ه  ،ارشن         9ش،وی    ب،ا   ششتنان   به   شیهارشت   نی 

اس اس    ن   رنشس    شین   ش رشن   پیش   شز   السات   قی،    ق،شریر   ش،،، ،       

نرآمر   ن   می شن   قیصییت   پایین   ن   ارم   ض ای    آس،ان   ق،رشر   نشش، ه      

شنادت،        هاف   رنشن   ها   ضاک    شز   آن   شش    ک،ه   آموز    لی ن   ستایج   یا ته

قوشسسته   شین   اوشما   رش   کنترم   س ون    ن   شیم    اس اس    ن   رنشس    ش رشن   

نرماس    ض ای،ت،    ن        قوشن   تف    رنشن   ترن    رش   بهرون   بایرا   نر   کا   م  

زنشی،        هاف   آموز    مریری    نرن   نر   ش رشن   ماتان   نر   مرضله   ش    برسامه

ها   ش  شیش   نشن    ن   قی، ،ا        قشریر   م ر    نشرن   ن   شمیر   به   زسرت    رش   نر   آن

قوشسر   شز      ها   رش   نر   برشبر   مسا ا   شا    ن   ساتوشر   زسرت    با    برن    ن   م    آن

ها   نر   ضین   قرک   الوتیرف   به   ا، ،ا   آنرنا   شی،ن          منصری   شرن   آن

ه،اف    زم       کننرتان   ن   شرش ه   آت،اه،      ها     ن   ک     به   قرک   رن 

ه،اف   م،ن،اش،           ها   ش،ی،و      نرزمینه   شاتیان   ن   ض ای    ن   ه رل    شز   آن

تیرف      نهرا   هر نر   رن    س وسه    ها   آموز    م    مریری    نرن   رش   سی    به   آن

هاف   شین   قیقیپ   شش ه   لی ،ن       نر   نشترس   شز   ااماه   ی     شز   میرننی 

به   نلیا   مکرر   ب،ونن   برسام،ه   نرم،انه   ق،رنیج   ن   قوشا،ر   شی،ن   ش،ی،و        

نرماس    به   شایر   نرماس رشن   ن   پژنهی رشن   برشف   شین   ترن    شز   مرشاای،ن    

های    پیرشم،ون       ترننه   پژنهش   شونا   ه  ن،ین   پی،ینهان   م     قوریه   م 

 قشریر   شین   برسامه   نرماس    برشف   ترن    س وسه   زسان   سی    رورت   تیرنا
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