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آموزان نوجوان دختر . جامعه آماری این تحقیو، دانشآزمایشتتی استتتروش پژوهش حاضتتر نیمهروش:  بود.دختر  نوجوانان کردن خود

 جهت نفر به عنوان گروه آزمایش 21 آموزان،نفر از دانش 41بودند. از این جامعه، تعداد  5996ساله شهر تهران در سال تحصیلی     58تا  59

  ابزارنفر به عنوان گروه کنترل، به صتتورت تصتتادفی انتخاب شتتدند.  21رد معنادرمانی( و ارائه بستتته آموزشتتی خودآگاهی )مبتنی بر رویک

   شتتدند. تحلیل کواریانس تحلیل و تجزیه از استتتفاده با های پژوهشداده .( بود5999مهار کردن خود گراستتمیك ) پرستتشتتنامه پژوهش

متغیرهای شتتتتابزدگی، ترجیحات جستتتمانی، خودمحوری و ابراز خشتتتم داد، عامل بین گروهی برای  نشتتتان آماری هایتحلیلها: يافته

ته       p<11/1داری وجود دارد )آزمون تفاوت معنی آزمون و پیشدار بود یعنی بین پسمعنی ته شتتتد بستتت تایج نتیجه گرف (. از مجموع این ن

 ثیر نوجوانان دختر ت خشتتم ابراز و خودمحوری جستتمانی، ترجیحات آموزشتتی خودآگاهی )مبتنی بر رویکرد معنادرمانی( بر شتتتابزدگی،

شنهاد می با توجه به یافته گيری:نتيجه دارد.  رویکرد رب مبتنی) های گروهی خودآگاهیشود روان درمانگران، از آموزش های پژوهش پی

ر د گیرد،می را معنا به معطوف اراده جلوی که برای تقویت مهار کردن خود که تضتتعیف آن   هانگرش به منظور اصتتالح ( معنادرمانی

 نوجوانان دختر ،مهار کردن خود ی،بر معنادرمان یمبتن یخودآگاه کردیرو واژه كليدها:دختران استفاده کنند. 
Background: One of the most important issues facing education is the psychological problems and 

challenges in addition to the educational problems of students. Aims: The purpose of this study was to 

determine the effectiveness of self-awareness logotherapy on girl's adolescent self-control. Method: The 

research method is semi-experimental. The statistical population of this study was adolescent students aged 

13 to 18 years old in Tehran during the academic year 2018. From this community, 40 students, 20 as a test 

group were selected to present a self-awareness curriculum (based on the psychometric approach) and 20 

subjects as the control group. The instrument of this study was Grossmic Self-Control Questionnaire (1993). 

Results: Data were analyzed using covariance analysis. Statistical analysis showed that there was a 

significant difference between the post-test and the pre-test for the variables of randomness, physical 

preferences, self-actualization and anxiety (p<0.05).  Conclusions: Based on the results of this study, it is 

suggested that psychotherapists use self-awareness training (based on the logo therapy approach) 

Psychometrics) in order to correct attitudes in order to strengthen self-control in which the weakening of 

what impedes the meaning of will in girls. Key words: Self-awareness logotherapy, self-control, girl's 

adolescent 
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 مقدمه

های زندگی امروزی، ستتالمت، تغییر ستتبك زندگی و پیچیدگی

 کند و مشتتتکالت زندگی آستتتیببهداشتتتت و آرامش را تهدید می

نقل از یوستتتفی،   ،2119دهد)کاتلر،   ها را افزایش می پذیری انستتتان 

لب از اضتتتطراب، افستتتردگی،      ( 5989 یل افراد اغ عدم  به همین دل

با مشتتتکالت زندگی     خودآگاهی و مهار کردن خود    در رویارویی 

که با توجه به شتترایط بحرانی دوران نوجوانی، این گروه برندرنج می

نقل از یوستتفی،  ،2112)پالمر، ستتازدستتنی را بیش از پیش مت ثر می

 شتتناختی و اجتماعیاین دوره تغییرات فیزیکی، روانطی . در (5989

پذیری به   ها و از جمله آستتتیب   بروز نابستتتامانی  . گیردصتتتورت می

ها و در نهایت آینده و ستتترنوشتتتت تواند قابلیتاختالالت روانی می

 . (5994)زنجیران و همکاران، را تحت ت ثیر جدی قرار دهد نوجوانان

با آن رو به رو   یکی از مهمترین مستتتائلی که آموزش    و پرورش 

 های روحی و روانی عالوه بر مشتتکالتمشتتکالت و چالشاستتت، 

عدم مهار ای مانند آموزان استتتت که به دالیل عمدهتحصتتتیلی دانش

  های تحصتتیلی و ستتطو پایین شتتکفتگی دانشدر فعالیتکردن خود 

گردد که از عوامل ت ثیرگذار بر عملکرد و پیشتتترفت       آموزان بر می

صیلی دان  شند آموزان میشتح سمی،  با سب و  5981)قا ؛ نجاتی، میرن

 (. 5996فتحی آذر، 

میلیون نفر  1دختران نوجوان کشور در آخرین سرشماری حدود     

شکیل داده    شور را ت شور،    از جمعیت ک سالنامه آماری ک  (.5991اند)

هتتتای دهنده بتتترای دوره دوران نوجوانی، زیربنا و سرآغازی جهت

د بود و ت ثیر مستقیمی بر خانواده و کودکان  بعدی زندگی آنها خواه

دهد که ها نشتتتان مینتایج برخی از بررستتتیآنها خواهد گذاشتتتت. 

سیقی از اولویت    ستان وگرایش به مو ای هگذران اوقات فراغت با دو

نان می    یاز نوجوا به             ن مال گرایش  تًا احت ماهی ها  یاز که این ن باشتتتتد 

ان به بزهکاری نوجوان    رفتارهای پر خطر و اختالل رفتاری و گرایش   

(. در 5996دهد)رهگشتتتا، موستتتوی و علوی اردکانی، را افزایش می

هه اخیر افزایش           که دو د هدی وجود دارد  عا نیز شتتتوا ید این اد ت ی

تبهکاری و بزهکاری و مصتتترف مواد مخدر و فرار از خانه و ... در       

، جانکوسکی، مکا، لوی و زامبونگا بین نوجوانان رو به افزایش است) 

2158.) 

بر اساس آمارها در کشور ایران، بیشترین موارد بی مباالتی جنسی 

سنین     6/11) صد( در  سن  سالگی رخ می  25تا  56در دهد. میانگین 

باشد، باالترین نسبت معتاد   سال می  56شروع سیگار در بین نوجوانان   

کشتتور، شتتروع زود هنگام مصتترف مواد مخدر در بین نوجوانان و    

لکل در این ستتن شتتیوع بیشتتتری دارد)زینالی و گرایش به مصتترف ا

( نشتتتان داده استتتت که رابطه 5999(. گرستتتمیك )5996شتتتریفی، 

معکوسی بین مهار کردن خود و اعمال مجرمانه وجود دارد. اسپیرزو   

( رابطه مهار کردن خود و رفتار انحرافی را به ت یید        2151همکاران ) 

س      ضالت نوجوانان را در معرض آ ساندند. این مع های اجتماعی یبر

دهند که برای مصتتتون ماندن از آنها، نوجوان، نیازمند  جدی قرار می 

مهار »توان به مهارت هایی استتتت که از آن جمله میآموزش مهارت

یتتتك مفهوم قابل تعبیر، قابل یادگیری و  اشاره نمود که« کردن خود

  (.2151باتلر،)آموزش است

خود یا عدم مهار کردن  در مطالعات انجام شده، رابطه مهار کردن

سیب  شان    خود در نحوه مواجهه با آ سیده و ن های اجتماعی به ت یید ر

داده شتتتده استتتت که افرادی که دارای مهار کردن خود هستتتتند در 

صمیمات خود کنترل فوق العاده  شته و عوامل خارجی به هیچ  ت ای دا

 (.2152و همکاران،  )لیهی گذاروجه بر آنها ت ثیر نمی

 مصتترفها رابطه عدم مهار کردن خود با بستتیاری از پژوهشدر 

شروبات  ستعمال  الکلی، م صرف  سوء  سیگارو  ا لر، )باتمخدر مواد م

 و نفس به اعتماد کاهش(5995؛ بشتتتیریان، 5999؛ ستتتوادی، 5994

شیریان، حیدرنیا و دیگران با ارتباط جهت الزم هایمهارت کمبود  )ب

؛ نعمت  2151امستتتتر و نادال،  ب )خشتتتم اد،ی اعت( 2152پور، وردیاهلل

باقری و ابوالمعالی،     مورد (2114 ،یرچیه) تی جنا  و( 5991زاده، 

تتتتم و ک رابطه بین ختتتتودکنترلتتتتیهمچنین،  .است گرفته قرار ت یید 

تای مختاطره      تتعداد انجام رفتارهای مجرمانه و انجتام رفتاره تز اس  آمی

 (.2152ت یید شده است)گاتفردسون، 

ما محور دیگر   گاهی بر      ا هارت خودآ حاضتتتر آموزش م تحقیو 

درمانی  معناهای استتتاس رویکرد معنادرمانی استتتت.زیرا که شتتتیوه    

و  هکرد آموزان ایجاددر دانش پیشرفت و تالش اشتیاق بیشتری برای   

)قوامی و معین، جنبه انستتانی پیدا خواهد کرددر این شتتیوه آموزش 

اساس دیدگاه فرانکل نیز این است که انسان موجودی آگاه     .(5991

معنا یکی از متغیرهای (. 5991و مستتئول استتت)آستتایش و قاضتتی،   

شد  ست که باعث به وجود آمدن موقعیت  مربوط به ر ود ش هایی میا

. (5991)عبدی و احمدیان، دهدکه در آن شتتادی و رضتتایت رخ می

یت همه جانبه افراد کمك   تواند به شتتتادی و رضتتتا   بنابراین، معنا می  

های درمانی مؤثر استتتت که    عنادرمانی از روش  (. م2114)لنت،   کند 

 .پذیر استدر قالب کار گروهی امکان
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شی آن بر     شیوه درمانی و اثربخ آموزش خودآگاهی مبتنی بر این 

آموزان محور انجام پژوهش حاضتتر استتت. از مهار کردن خود دانش

ای با محور پیش گفته صتتورت لعهآنجا که تاکنون در کشتتور ما مطا

نگرفته است، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است       

هار کردن خود          مانی بر م نادر گاهی مبتنی بر مع که آموزش خودآ

 نوجوانان دختر مؤثر است؟

 هافرضيه

 ها و سؤاالت پژوهش این چنین قابل طرح است:فرضیه

بر مهار کردن خود   یبر معنادرمان   یمبتن یآموزش خودآگاه  – 5

 .ثر استؤنوجوانان دختر م

 روش

در این گیری: طرح پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه           

آزمایشتتتی با طرح   ها از روش نیمه  وری دادهآپژوهش به منظور گرد 

آزمون با گروه گواه استتتفاده شتتده استتت. در این   آزمون، پسپیش

ت ثیر متغیر مستتتتقل قرار گرفت و ولی     پژوهش گروه آزمایش تحت  

گروه گواه در لیست انتظار ماند. به منظور بررسی تغییرات حاصله از    

ستقل ابتدا یك پیش  وه آزمون بر روی هر دو گرطریو اعمال متغیر م

 رویکرداجرا شتتد، ستتپس گروه آزمایش در معرض متغیر مستتتقل ) 

مانی   بر مبتنی خودآگاهی  نادر یت آزمون   ( قرار گرفت و در  مع ها ن

شد و از طریو       شخص اجرا  صله زمانی م روی هر دو گروه با یك فا

مقایستتته نتایج دو گروه در مورد فرض تحقیو قضتتتاوت صتتتورت     

 .گرفت

ماری این تحقیو، دانش     عه آ  58تا   59آموزان نوجوان دختر جام

باشتتد. اما از آنجا که می 5996ستتاله شتتهر تهران در ستتال تحصتتیلی  

آموزان اری دوازده جلستته آموزشتتی برای دانشمحقو ناچار به برگز

آموزان از تمامی مدارس و مناطو استتت و عمالً امکان انتخاب دانش

سیاری مانند مخالفت مدارس، مخالفت والدین     شهر تهران به دالیل ب

آموزان، عدم همکاری آموزش و پرورش و ستتتایر محدودیت    دانش

جود ندارد،  از این  های در اختیار محقو و خارج از اختیار محقو، و    

شتتتهر تهران به عنوان محل اجرای  8جامعه، مدرستتته جهاد در منطقه 

به عنوان گروه   21آموزان،نفر از دانش 41طرح انتخاب و تعداد    نفر 

ارائه بستتتته آموزشتتتی خودآگاهی )مبتنی بر رویکرد  جهت آزمایش

 نفر به عنوان گروه کنترل، به روش انتخاب شدند.  21معنادرمانی( و 

 

 

 ابزار

نامه مهار کردن خود گراستتتمیك: این مقیاس  یك           پرستتتشتتت

( 5999پرستتشتتنامه خود گزارش دهی استتت که توستتط گراستتمیك)

عبارت تشکیل شده است.این جمالت در     96ساخته شده است و از    

ای از کامال مخالفم تا کامال موافقم تنظیم درجه  4یك طیف لیکرت  

 بوده و هدف آن ارزیابیستتؤال  24اند. این پرستتشتتنامه دارای  شتتده

شتاب   ابعاد از مهار کردن خود میزان شامل  زدگی )سؤاالت  مختلف 

 9خطرپذیری )ستتؤاالت  (،8الی  1طلبی )ستتئواالت راحت (،4الی  5

خودمحوری  (،56الی  59جسمانی )سؤاالت  فعالیت ترجیو (،52الی 

سؤاالت   سؤاالت     ( و ابراز21الی  51) شم ) شد.  می (24الی  25خ با

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط  

به تك تك ستتؤاالت آن بعد را با هم محاستتبه نمائید. امتیازات کلی 

 دیدگاه فرد پاسخ دهنده  باالتر نشان دهنده مهار کردن خود باالتر در 

یا و یونستتتی ) پژوهش علیردی درخواهد بود و برعکس.   با  5999ن  )

چند تن از کارشناسان روایی صوری این مقیاس ت یید     استفاده از نظر 

 دست به 91/1 کرونباخ آلفای روش از با استفاده آن پایایی و گردید

 .شودمی محسوب پرسشنامه این مطلوبی برای ضریب که آمد
 . رئوس مطالب برنامه آموزش خودآگاهی مبتنی بر معنادرمانی5جدول

 محتوای جلسه جلسه

 اول
گروه با یکدیگر و آشنایی با رویکرد معنادرمانی و  آشنایی اعضای

 خودآگاهی
 معناجویی در انسان دوم
 امآزادی اراده من در انتخاب معنای زندگی سوم

 های تجربی منارزش چهارم
 های خالق منارزش پنجم
 های نگرشی منارزش ششم
 وجدان من هفتم
 ها و شرایط نامطلوب منرنج هشتم
 وجودی مناهداف  نهم
 گیریبندی و نتیجهجمع دهم

 
 

 هاها و يافتهداده

ها  به عمل آمده، ستتتپس در این بخش توصتتتیفی آماری از داده

سنجش مورد  تفاوت احتمالی گروه ها در متغیرها در مراحل مختلف 

سی قرار می  صیفی  برر  دهای مهار کردن خومؤلفهگیرد. اطالعات تو

آزمون در گروه آزمایش  آزمون و پسبه تفکیك پیش   2در جدول  

 .ه شده استئو کنترل ارا

دهد عامل بین گروهی برای    نشتتتان می 9نتایج جدول شتتتماره     

متغیرهای شتابزدگی، ترجیحات جسمانی، خودمحوری و ابراز خشم    
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سطو معنی داری آن کمتر از    معنی ست ) ست( یعنی بین   11/1دار ا ا

فاوت معنی آزمون و پیشپس وجود دارد از مجموع  داریآزمون ت

تایج می  گاهی )مبتنی بر       این ن ته آموزشتتتی خودآ فت: بستتت توان گ

  حوریخودم جسمانی، ترجیحات رویکرد معنادرمانی( بر شتابزدگی،

 نوجوانان دختر ت ثیر دارد. خشم ابراز و

 آزمونآزمون و پس. میانگین و انحراف معیار برای نمرات متغیر پژوهش در پیش2جدول

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 شتابزدگی
 14/9 4/55 65/2 5/59 آزمایش

 91/2 1/51 19/2 2/9 کنترل

 راحت طلبی
 96/2 9/51 99/2 5/55 آزمایش

 49/9 8/4 95/2 1/9 کنترل

 خطرپذیری
 96/9 9/51 91/9 9/55 آزمایش

 42/9 9/51 29/9 9/51 کنترل

 ترجیحات جسمانی
 44/2 1/9 58/2 9/51 آزمایش

 16/2 1/8 11/4 1/1 کنترل

 خودمحوری
 44/2 1/52 88/5 5/59 آزمایش

 61/2 4/9 24/9 8/8 کنترل

 ابراز خشم
 11/2 9/55 62/2 9/55 آزمایش

 68/2 5/9 14/9 1/8 کنترل
 

 

 

 

 

 

معنادرمانی بر متغیر پژوهش در گروه های . نتایج آزمون تحلیل کوواریانس آموزش خودآگاهی مبتنی بر رویکرد 9جدول 

 آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون
 توان آماری میزان ت ثیر F P-valueضریب  مجذورات میانگین df متغیر شاخص مقیاس

 شتابزدگی
 115/1 152/1 194/1 196/1 11/24 5 آزمونپیش

 695/1 156/1 112/1 15/56 99/95 5 عضویت گروهی

 راحت طلبی
 119/1 551/1 251/1 158/52 69/29 5 آزمونپیش

 441/1 194/1 549/1 61/21 94/41 5 عضویت گروهی

 خطرپذیری
 185/1 544/1 519/1 155/4 49/16 5 آزمونپیش

 196/1 959/1 516/1 956/51 25/82 5 عضویت گروهی

 ترجیحات جسمانی
 466/1 594/1 156/1 915/1 25/98 5 آزمونپیش

 158/1 692/1 115/1 96/58 51/44 5 گروهیعضویت 

 خودمحوری
 919/1 569/1 128/1 52/51 61/59 5 آزمونپیش

 696/1 662/1 111/1 19/26 99/85 5 عضویت گروهی

 ابراز خشم
 155/1 295/1 199/1 99/1 51/91 5 آزمونپیش

 861/1 619/1 119/1 45/91 64/96 5 عضویت گروهی
 

 
 

 گيریبحث و نتيجه

 خودآگاهی آموزشتتی  بستتته ها نشتتان داد که  نتایج تحلیل داده

 سمانی، ج ترجیحات زدگی،شتاب  بر( معنادرمانی رویکرد بر مبتنی)

 در تبیین این .دارد ت ثیر دختر نوجوانان خشتتتم ابراز و خودمحوری

امی مبتنی برمعنا برای کستتتانی که با ناک     ها باید گفت که درمان       یافته  

ند،  اروبه رو شتتتده « دلیلی برای زندگی »وجودی یا ناتوانی در یافتن    

ضر       مفید واقع می شی در پژوهش ح سته آموز شود. هدف عمده از ب

سات گروهی و تبادل افکار     شرکت در این جل این بود که دختران با 

ته  روز بر آنها گذشتتت   و عقاید و یافتن معنایی برای آنچه که تا بدین         

است، این توانایی و آگاهی را کسب کنند که زندگی همواره دارای  

آید معنا و هدفی    ای که پیش می توان در هر پدیده  معناستتتت و می  

( نیمعنادرما رویکرد بر مبتنی) یافت. همچنین جلستتات خودآگاهی

سازی        شناخت، درک و رها ضا به  صتی فراهم کرد تا اع گروهی، فر

یا        خود از م ند و  یاب نان را ستتتتد کرده، دستتتتت  که آزادی آ وانعی 
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مشتتارکت کامل و آگاهانه فرآیند فوق را تجربه کنند و بدین ترتیب 

 خودمحوری و ابراز خشم شان داشته است.

سات خودآگاهی  ( معنادرمانی رویکرد بر مبتنی) همچنین در جل

 وادثح تواندنمی اگرچه که برسانیم  آگاهی این به را تالش شد فرد 

 مقابله روش تا بگیرد یاد تواندمی اما دهد؛ تغییر را اشزندگی قطعی

 در. دهد نشتتان واکنش رویداد آن مقابل در و دهد تغییر را آنها با

 و یشکوفای قطب دو بین که محوری بر هاآزمودنی این درمان، پیامد

 در معناییبی مظاهر از که ناامیدی از استتت؛ شتتده کشتتیده نومیدی

 یم صتتورت معنی طریو از که شتتکوفایی ستتمت به استتت، زندگی

 ایترضت  و شتادی  به تواندمی معنا اند. بنابراین،نموده حرکت گیرد،

 (.2114 ، لنت)کند کمك افراد جانبه همه

( در تحقیقی با عنوان آزمون 2159) ورا و مونهمسو با این یافته 

شان     211 تجربی نظریه خودکنترلی پایین در میان سپانیایی ن نوجوان ا

دادند که خودکنترلی پایین اثر معنتتتتتتتتتتتتاداری بر روی انواع متنوع 

رفتارهای بزهکارانه ت ازجمله الکلیستتم و مصرف مواد ت داشته است.     

 نشتتتان دادند که   یقی(، در تحق5991پور،) یو فتح یجالل ،یفیشتتتر

و  یریذپتیولئنمرات مستتت نیانگیم شیافزا یبر رو یمعنا درمان هیارا

 .آموزان مؤثر استمهار کردن خود دانش

 در جلسات درمانی تالش شد این مفهوم انتقال داده شود که  از    

صر  هامعنی که آنجا ستند،  فرد به منح  ماا تغییرند؛ حال در همواره ه

 این مطمئناً. نیستتت معنا فاقد هرگز زندگی و روندنمی بین از هرگز

 القوهب معنایی همواره بدانیم که است  درک قابل صورتی  در تنها امر

 ام البته. دارد وجود کار و عشتتتو ورای در حتی معنی، یافتن برای

 در یا وظیفه یك انجام یا کار یك خلو در را معنی که داریم عادت

 رگزه ولی کنیم؛ کشتف  شتخص  یك تشتویو  یا و چیز یك تجربه

 عیتموق یك با مواجه در حتی استت  ممکن که کنیم فراموش نباید

 با همواج هنگام یا شتتتدن زندگی یاور بی قربانی مثالً نومیدکننده؛

ات بیابیم. بنابراین جلستتت معنایی زندگی در نیز محتوم ستتترنوشتتتتی

ده جسمانی دختران نیز اثر گذار بو  درمانی بر شتابزدگی و ترجیحات 

سات  این در شرکت  با دختران  اند.  و افکار تبادل و گروهی جل

شته  آنها بر روز بدین تا که آنچه برای معنایی یافتن و عقاید  گذ

 همواره زندگی که کنند کستتب را آگاهی و توانایی این استتت،

ست  دارای  و معنا آیدمی پیش که ایپدیده هر در توانمی و معنا

سات  یافت. همچنین هدفی صتی  گروهی، معنادرمانی جل  فراهم فر

که  یرهاستتازی خود از موانع و درک شتتناخت، به اعضتتا تا کرد

سد کرده، دست    مشارکت کامل و آگاهانه   ایو  ابندیآزادی آنان را 

 کنند. تجربه فوق را ندیفرآ

شاه کرد که    از محدودیت ضر باید به این نکته ا های پژوهش حا

مدتی پس از اجرای پس    ستتتنجش له پیگری   طرح در آزمونمرح

میستتر نشتتد، که یکی دیگر از   زمانی هایدلیل محدودیت به مطالعه

 های پژوهش وباشتتد. با توجه به یافتههای این پژوهش میمحدودیت

بر اساس نتایج تحلیل آماری و نیز میزان ت ثیرپذیری دختران، پیشنهاد 

 مبتنی) های گروهی خودآگاهیشود روان درمانگران، از آموزشمی

 برای تقویت  ها نگرش به منظور اصتتتالح  ( معنادرمانی   رویکرد بر

 ار معنا به معطوف اراده جلوی که ه تضتتعیف آنمهار کردن خود ک

 در دختران استفاده کنند. گیرد،می

تا  59آموزان نوجوان دختر دانش مطالعه به حاضتتتر پژوهش در

 هایپژوهشدر شتود  پیشتنهاد می ستاله شتهر تهران پرداخته شتد.     58

 در یادرمانبر معن یمبتن یخودآگاه کردیرو اثربخشی  یبه بررس  یآت

میزان اثربخشتتی را مورد پرداخت و  های ستتنیرده ریستتا پستتران و

 داد.قرار  یقیتطب سهیمقا
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سم        ضی، قا سن؛ و قا سایش، محمد ح ست   (. 5991) آ شاوره و درمان ه  یم
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