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 چکيذٌ
  ةؼ پػیؼش و جػِغ درىاٌی در کیفیث زٌغگیادؼ ةعكی آىّزش ىتحٍی ُغف پژوُف صاضؼ ةؼرؿی 

ٌفؼ از افؼاد  15ةّد. ةؼ اؿاس ٌيٌَّ گیؼی جنادفی ظّقَ ای ، ةیياران دیاةحی ٌّع یک قِؼ قیؼاز 

ٌفؼ دیگؼ از افؼاد دیاةحی ةَ غٍّان گؼوه کٍحؼل اٌحعاب قغه  و  15دیاةحی ةَ غٍّان گؼوه آزىایف و 

( را جکيیم کؼدٌغ. ٌحایر صامم از آزىّن 1998زِاٌی)پؼؿف ٌاىَ ُای کیفیث زٌغگی ةِغاقث 

صاکی از آن ةّد کَ ادؼةعكی آىّزش ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ درىاٌی در ىحغیؼ  جضهیم کّواریاٌؾ

کیفیث زٌغگی دارای  جفاوت ىػٍاداری ىی ةاقغ. ُيچٍیً ٌحایر صامم از گؼوه پیگیؼی ٌیؽ ٌكان داد 

کیفیث زٌغگی ةیياران دیاةحی دارای جادیؼ ىػٍاداری ىی ةاقغ.  کَ آىّزش ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ ةؼ

کیفیث زٌغگی ةؼ ادؼ آىّزش پػیؼش و جػِغ درىاٌی در گؼوه ؿعش ةا جّزَ ةَ زغول ىیاٌگیً ُا 

 .آزىایف در ىلایـَ ةا گؼوه کٍحؼل افؽایف كاةم ىالصظَ ای داقحَ اؿث

ؼش و جػِغ درىاٌی، ةیياران دیاةحی کیفیث زٌغگی، آىّزش ىتحٍی ةؼ پػی :ياطگان کليذي
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  2 الُام ريالفقاسي، 1 الدن معيه
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 مقذمٍ         
یکی از  وكایع دردٌاك زٌغگی ةكؼ ةؼوز ٌاظّقی ُای ىؽىً ىی ةاقغ. اگؼ چَ، ةا پیكؼفث درىان ُای پؽقکی، ةیياران ىتحال ةَ 

ُيؽىان ةیف از پیف ةا ىـائم ىؼةّط ٌاظّقی ُای ىؽىً ىاٌٍغ ةیياری دیاةث، ٌـتث ةَ كتم از ظّل غيؼ ةیكحؼی ةؼظّردار گكحَ اٌغ اىا 

ةَ ؿازگاری روةؼو ىی قٌّغ. ةَ ُيیً دنیم اگؼ چانف امهی ةِغاقث و درىان در كؼن ةیـحو، زٌغه ىاٌغن افؼاد ةّد، چانف ىِو ةِغاقث و 

درىاٌی  -ةَ ظغىات ةِغاقحی درىان در كؼن صاضؼ، ةا جّزَ ةَ زٌغگی جّام ةا کیفیث و ةِؽیـحی ةیياران ىی ةاقغ. ةا ایً ٌگؼش، اىؼوزه جّزَ

ةا ُغف جاىیً، صفغ و ارجلا ؿالىث افؼاد در زٍتَ ُای ىعحهف ؿالىث غيّىی و ةؼظّرداری از کیفیث زٌغگی، ُيؼاه ةا قادکاىی، یکی از 

 ارکان ىِو پیكؼفث ُؼ زاىػَ ای را جكکیم ىی دُغ.

و ُؼ ؿٍی را در ةؼ ىی گیؼد اىا در کّدکان و زّاٌان قایع دیاةث ٌّع یک  کَ در گػقحَ دیاةث واةـحَ ةَ اٌـّنیً ٌاىیغه ىی قغ 

% از اٌّاع دیاةث اؿث. در ایً 10-5جؼ اؿث. ةغن افؼاد ىتحال ةَ دیاةث ٌّع یک كادر ةَ جّنیغ اٌـّنیً کافی ٌيی ةاقغ. ایً ٌّع در ةؼگیؼٌغه 

. جضلیلات ٌكان داده اؿث کَ ىـائم رواٌكٍاظحی در (2007ٌّع دیاةث جعؼیب ؿهّنی ؿهّل ُای ةحا در پاٌکؼاس اجفاق ىیافحغ)ُگهـّن، 

َ کٍحؼل دیاةث ةـیار ىّدؼ اؿث. آىّزش ُای رواٌكٍاظحی ُيؼاه ةا درىان ُای پؽقکی در دیاةث ةـیار ىّدؼجؼ و پایغار جؼ از درىان دارویی ة

ٌّع دیاةث و جّاٌایی ُای ةیياران ةاقغ. ةَ دنیم جٍِایی اؿث. ایً ٌکحَ را ةایغ در ٌظؼ گؼفث کَ، آىّزش ُای رواٌكٍاظحی ةایغ ةا جّزَ ةَ 

ایٍکَ ةیياران دیاةحی ریـک ةاالیی در اةحال ةَ افـؼدگی، اظحالالت اضعؼاةی و اظحالالت ظّردن دارٌغ ةایغ جضث آىّزش ُای رواٌكٍاظحی 

و  1مضیش ةا ایً ةیياری را فؼا ةگیؼٌغ)وایهغكؼار ةگیؼٌغ، ُيچٍیً ظاٌّاده ُای افؼاد دیاةحی ةایغ جضث آىّزش كؼار ةگیؼٌغ جا ظؼز ةؼظّرد 

 (. 2004ُيکاران، 

ةَ ظّر فؽایٍغه ای جكعیل داده قغه کَ ادؼات ةیياری ُای ىؽىً ةایغ ةَ ىٍظّر جادیؼ آٌِا ةؼ کیفیث زٌغگی ارزیاةی قّد. در 

( کیفیث زٌغگی را پٍغارُای فؼد 1993) 2یؿازىان ةِغاقث زِاٌ ىّرد دیاةث و درىان آن کیفیث زٌغگی از اُيیث ویژه ای ةؼظّردار اؿث.

ّیحِای ناز وضػیث زٌغگی ظّد ةا جّزَ ةَ ىضحّای فؼٍُگی و ارزش ؿیـحيی کَ در آن زٌغگی ىیکٍغ، در راةعَ ةا اُغاف، اؿحاٌغاردُا و او

ٌغگی روزىؼه ىاٌٍغ ىضغودیث ُای دیاةث ىی جّاٌغ ادؼات كاةم ىالصظَ ای ةؼ کیفیث ز  .(1391ىّرد ٌظؼ و ٌگؼاٌی ُای آٌِا ىیغاٌغ )ٌادری،

  (.2001، 3قغهی زٌغگی ازحياغی، ارجتاظات ظاٌّادگی، ارجتاظات زٌاقّیی و فػانیث ُای اوكات فؼاغث داقحَ ةاقغ)ىیؼزاٌا

ٌفؼ ةَ  20ةؼ کیفیث زٌغگی ىتحالیان ةَ دیاةث کَ ٌيٌَّ پژوُف ادؼ ةعكی جػِغ و پػیؼش درىاٌی  ( در جادیؼ1393قایلیان)

ٌفؼ ةَ غٍّان گؼوه کٍحؼل ةّد. اةؽار پژوُف پؼؿكٍاىَ کیفیث زٌغگی وار و قؼةّرن ةّد. ٌحایر ٌكان داد کَ درىان  20گؼوه آزىایف و غٍّان 

  ىتحٍی ةؼ جػِغ و پػیؼش ةؼ افؽایف فػانیث ُای ظّد ىؼاكتحی و ةِتّد کیفیث زٌغگی ىتحالیان ةیياران دیاةحی ىی قّد.

درىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و اری ةؼای ةِتّد ةیياری ُا ی ىؽىً ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفحَ اٌغ اىا رفحاری ةـی -درىاٌِای قٍاظحی

ظّاٌغه ىی قّد، یکی از انگُّای درىاٌی ةـط یافحَ اظیؼ اؿث کَ فؼایٍغ ُای درىاٌی کهیغی آن از  ACT کَ ةَ اظحنار 4جػِغ درىاٌی

پػیؼش، یا جيایم ةَ جسؼةَ درد و یا دیگؼ رویغادُای آقفحَ -1یی آن قاىم: رفحاری ؿٍحی ىحفاوت اؿث. امّل زیؼ ةٍا -درىان قٍاظحی

غيم ىتحٍی ةؼ ارزش یا جػِغ جّام ةا جيایم ةَ غيم ةَ غٍّان اُغاف ىػٍی دار قعنی ةیف از صػف  -2کٍٍغه ةغون اكغام ةَ ىِار آن ُا 

ّه ایی کَ ىٍسؼ ةَ کارکؼد ؿانو ىی قّد. ایً روش قاىم جسارب ٌاظّاؿحَ اؿث کَ در جػاىم ةا دیگؼ واةـحگی ُای غیؼ کالىی ةَ قی

 (. 2003، 6اؿث)وانیؽ 5جسؼةیات جسؼةی و جيؼیٍات ىتحٍی ةؼ ىّازَِ، اؿحػاره ُای زةاٌی و روش چّن آىّزش ىؼاكتث ذٍُی

ىؽىً کَ ٌيٌَّ ( در ةؼرؿی ادؼةعكی درىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ ةؼ کیفیث زٌغگی ةیياران 2008)7ىاؿً، ویکـم و زاٌـً

ٌفؼ گؼوه کٍحؼل ةّدٌغ و ةا اؿحفاده از پؼؿكٍاىَ کیفیث زٌغگی زِاٌی ىّرد اٌغازه گیؼی كؼار گؼفحٍغ.  40ٌفؼ گؼوه آزىایف و  42پژوُف 

ی، فؼوس، نٍه کیفیث زٌغگی ةیياران ىتحال ةَ درد ُای ىؽىً را افؽایف داده اؿث. ٌحایر ٌكان داد کَ درىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ،

ٌفؼ  30( در ادؼ ةعكی درىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ در ةِتّد کیفیث زٌغگی ةیياران ؿؼظاٌی کَ ٌيٌَّ پژوُف 2013کیاروچی و ةهکهر)

ٌفؼ ةَ غٍّان گؼوه کٍحؼل ةّد. اةؽار پژوُف؛ پؼؿكٍاىَ کیفیث زٌغگی ؿازىان ةِغاقث زِاٌی ةّد. ٌحایر ٌكان  30ةَ غٍّان گؼوه آزىایف و 

در ىلایـَ ی  (1390اىاىیان ریؽی) رىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ در ةِتّد کیفیث زٌغگی ةیياران ؿؼظاٌی ىّدؼ ةّده اؿث.داد کَ د
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زتؼی کَ ٌيٌَّ  -ادؼةعكی درىان ىتحٍی ةؼ جػِغ و پػیؼش ةا درىان ىتحٍی ةؼ ىػٍّیث ةؼ کیفیث زٌغگی زٌان ىتحال ةَ اظحالل وؿّاؿی

( و پؼؿكٍاىَ sfٌفؼ ةَ غٍّان گؼوه کٍحؼل ةّد. اةؽارُای پژوُف پؼؿكٍاىَ کیفیث زٌغگی) 15زىایف و ٌفؼ ةَ غٍّان گؼوه آ 13پژوُف 

 ةِؽیـحی رواٌكٍاظحی از ریف ةّد. ٌحایر ٌكان داد کَ دوره ىػٍّیث درىاٌی ادؼ ةعف جؼ از دوره ی درىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ ةؼ ىلیاس

( در زىیٍَ ادؼ ةعكی درىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و 1391در پژوُكی کَ جّؿط )ایؽدی،  ث.ُای ةِؽیـحی رواٌكٍاظحی و کیفیث زٌغگی اؿ

ٌفؼ ةَ  12ةؼ کیفیث زٌغگی، اٌػعاف پػیؼی رواٌكٍاظحی، ةیياران ىتحال ةَ وؿّاس فکؼی و غيهی مّرت گؼفث کَ ٌيٌَّ (ACT) جػِغ

ٌفؼ ةَ غٍّان گؼوه کٍحؼل ةّد، اةؽار ُای پژوُف پؼؿكٍاىَ کیفیث زٌغگی زِاٌی و ةِؽیـحی رواٌكٍاظحی ریف  12غٍّان گؼوه آزىایف و 

 .ىػٍادار ةّد P<5%ان ىحغیؼ کیفیث زٌغگی و اٌػعاف پػیؼی رواٌكٍاظحی در ادؼ آىّزش ةّد. ٌحایر ٌكان داد کَ جفاوت ىی

( در ادؼ ةعكی روان درىاٌی گؼوُی ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ ةؼ کیفیث زٌغگی 1393ىضتث ةِار، اکتؼی، ىهکی و ىؼادی زّ)

( sf 36گؼوه کٍحؼل ةّدٌغ. اةؽار پؼؿكٍاىَ کیفیث زٌغگی)ٌفؼ  15ٌفؼ گؼوه آزىایف و  15زٌان ىتحال ةَ ؿؼظان پـحان کَ ٌيٌَّ پژوُف 

ةّد. ٌحایر ٌكان داد کَ ةؼٌاىَ درىاٌی کیفیث زٌغگی گؼوه آزىایف را در اةػاد ؿالىث زـياٌی)فیؽیکی(، ؿالىث روان  قٍاظحی و رواةط 

، روقی ةَ ىٍظّر افؽایف کیفیث زٌغگی ازحياغی، ةِتّد ةعكیغه اؿث و ىی جّان گفث کَ روان درىاٌی گؼوُی ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ

( در ةؼرؿی ادؼ ةعكی درىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ ةؼ کیفیث زٌغگی 1395ؿػیغی و ظهػحتؼی ) ىتحالیان ةَ ؿؼظان پـحان اؿث.

ؿكٍاىَ کیفیث ٌفؼه کٍحؼل و آزىایف جلـیو قغٌغ و ةا اؿحفاده از پؼ 15ٌفؼ کَ ةَ دو گؼوه  30ىػهّنیً جضث پّقف ةِؽیـحی، کَ ٌيٌَّ 

زٌغگی ؿازىان زِاٌی ةِغاقث اٌغازه گیؼی قغٌغ ٌحایر ٌكان داد درىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ ةَ ظّر ىػٍاداری ىّزب افؽایف کیفیث 

  .زٌغگی ىػهّنیً قغه اؿث
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 24-25-8-9-12-13-14-23 قؼایط ىضیط و وضػیث زٌغگی

 

زةان ىعحهف جؼزيَ قغه اؿث کَ در کكّرُای ىعحهف ةؼای اٌغازه گیؼی کیفیث زٌغگی افؼاد از آن اؿحفاده  19ایً ىلیاس ةَ 

ىی قّد. گؼوه ىعانػاجی ؿازىان زِاٌی ةِغاقث، ایً ىلیاس را یک ىلیاس ةیً فؼٍُگی ىی داٌغ و ةَ ُيیً دنیم از آن در فؼٍُگ ُای 

/ 95/ جا83( در ةؼرؿی پایایی دروٌی ایً آزىّن ضؼایب 2000(. ةّئيی و ُيکاران)1996ةِغاقث زِاٌی،  ىعحهف اؿحفاده ىی قّد) ؿازىان

ٌنیؼی را اغالم کؼدٌغ. در اکذؼ ىعانػات اٌسام قغه، جـث از آنفای کؼوٌتاخ و ضؼیب روایی و پایایی كاةم كتّنی ةؼظّردار ةّده اؿث. در ایؼان 

/ ٌكان دٍُغه ی 84ارؿی جؼزيَ و روایی و پایایی آن را گؽارش کؼده اٌغ. ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ( ایً ىلیاس را ةَ ف1385و ُيکاران)

ٌفؼ از ىؼدم جِؼان اٌسام گؼفث، پایایی 1167( در پژوُف ظّد کَ ةؼ روی 2006ُيـاٌی دروٌی ىعهّب آن اؿث. ُيچٍیً ٌسات وُيکاران)

/ و در 75/، در صیعَ ی رواةط ازحياغی 77/، در صیعَ ی ؿالىث رواٌی 77آزىّن را ةَ روش ةاز آزىایی در صیعَ ُای ؿالىث فیؽیکی 

 / گؽارش کؼده اٌغ. 84ٌِایث در صیعَ ی ؿالىث ىضیط ةؼاةؼ ةا 
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 (1982یف ، دپشسطىامٍ بُضیستی سياوطىاختی) س 

غتارجی را ظؼاصی  3رجی وغتا 9غتارجی، 14غتارجی،  20گاٌَ اٌّاع ىلیاس ُایی ُيچّن پؼؿكٍاىَ  6ةؼای اٌغازه گیؼی ؿازه ُای 

 54غتارت اؿث ؿاظحَ قغ. ؿپؾ ٌـعَ ی  84کؼد. پؾ از ةؼرؿی ُای اونیَ ٌـعَ امهی ىلیاس ُای ةِؽیـحی رواٌكٍاظحی کَ قاىم 

ىی  ىّنفَ امهی انگّی ةِؽیـحی رواٌكٍاظحی را ىّرد ارزیاةی كؼار 6غتارجی ظؼاصی قغ. ٌـعَ کّجاه ایً پؼؿف ٌاىَ  18غتارجی و فؼم کّجاه 

 غتارت اؿث. در زیؼ زغول اةػاد ةِؽیـحی رواٌكٍاظحی ةَ ُيؼاه قیّه ٌيؼه گػاری ٌكان داده قغه اؿث. 3دُغ کَ در ُؼ زیؼ ىلیاس دارای 

 

 ابعاد بُضیستی سياوطىاختی 2-1جذيل

 سًاالت مشبًطٍ بعذ

 10-8-2 پػیؼش ظّد

 13-11-3 راةعَ ىذتث ةا دیگؼان

 18-12-9 ظّد ىعحاری

 6-4-1 ةؼ ىضیطجـهط 

 16-14-5 زٌغگی ُغفيٍغ

 17-15-7 رقغ فؼدی

 

کاىال ىّافلو(ىكعل ؿازد کَ جا چَ صغ ةا ُؼ یک از  6کاىال ىّافعانفو جا  1درزَ ای ) 6آزىّدٌی ةایغ در یک ظیف نیکؼت 

روان قٍاظحی و ُيچٍیً ضؼیب  غتارت فّق ىّافق یا ىعانف اؿث. ضؼیب ُيـاٌی دروٌی زیؼ ىلیاس ُای فؼم کّجاه ىلیاس ُای ةِؽیـحی

غاىم ةِؽیـحی  6% گؽارش قغه اؿث. قّاُغ ىؼةّط ةَ اغحتار ُيگؼایی ایً آزىّن، صاکی از آن اؿث کَ 50ُيـاٌی دروٌی کم آزىّن 

ٍظّر ریف  ةَ ى رواٌی ةا رضایث از زٌغگی، غؽت ٌفؾ و ظالكیث راةعَ ىذتث، افـؼدگی، قاٌؾ و ىٍتع کٍحؼل ةیؼوٌی راةعَ ىٍفی دارد.

ٌفؼی ازؼا کؼد. وی ضؼیب ُيـاٌی ىلیاس ُای ایً پؼؿف ٌاىَ را ةغیً قؼح  321ٍُسار یاةی ایً ىلیاس ایً ازىّن را ةؼ روی ٌيٌَّ ای 

/، 90، زٌغگی ُغفيٍغ;-/91، ارجتاط ىذتث ةا دیگؼان;-/87%، رقغ فؼدی;90/، جـهط ةؼ ىضیط;76گؽارش کؼده اؿحک ظّد ىعحاری;

/ ةّده اؿث. 85/ جا81ُفحَ ةی6ًٌفؼی و در فامهَ 117یی صامم از روش ةاز آزىایی زیؼ ىلیاس ُا ٌیؽ در یک ٌيٌَّ پایا.  /93پػیؼش ظّد;

، ارجتاط ىذتث ةا دیگؼان; -/74، رقغ فؼدی; -/77/، جـهط ةؼ ىضیط;78در جضلیق دیگؼی ضؼیب ُيـاٌی دروٌی زیؼ ىلیاس ظّد ىعحاری;

ُفحَ ای  8/ گؽارش قغه اؿث. پایایی صامم از ةاز آزىایی زیؼ ىلیاس ُا ٌیؽ در یک فامهَ 79/ و پػیؼش ظّد;76، زٌغگی ُغفيٍغ; -/83

( ةَ ىٍظّر ٍُساریاةی ىلیاس ُای روان قٍاظحی در ایؼان آن را ةؼ روی 1387ةیاٌی و ُيکاران) (.2004/ كؼار داقث)چٍکّن،84/ جا74ةیً 

واصغ آزاد قِؼ ازؼا کؼدٌغ. ضؼیب پایایی ةَ روش ةاز آزىایی ىلیاس ةِؽیـحی روان داٌكسّی داٌكگاه آزاد اؿالىی  145ٌيٌَّ ای ىحكکم از 

/ و ظؼده ىلیاس ُای پػیؼش ظّد، رواةط ىذتث ةا دیگؼان، ظّد ىعحاری، جـهط ةؼ ىضیط، زٌغگی ُغفيٍغ و رقغ قعنی 82قٍاظحی ریف 

 ار ةّد.ةغؿث آىغ کَ از ٌظؼ آىاری ىػٍی د 77/،78/، 70/، 78/، 77/، 71ةَ جؼجیب

 

زهـَ درىان ةَ غٍّان پؼجکم درىان ةَ آٌِا  8ىّاردی کَ ةایغ ظی (: 2111پشتکل پزیشش ي تعُذ دسماوی) َيض ي ماسًدامی،

 پؼداظحَ قّد:

 

 خالصٍ پشيتکل پزیشش ي تعُذ دسماوی 3-1جذيل 

 جّضیضات جػغاد زهـات

 ایساد راةعَ جّام ةا ُيغنی زهـَ اول

 ٌا اىیغی ظالكاٌَ زهـَ دوم

 کٍحؼل ةَ غٍّان ىكکم ةا ةکار ةؼدن اؿحػاره ُای ىؼةّظَ زهـَ ؿّم

 پػیؼش و گــث زهـَ چِارم
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 ىّازَِ  و جػؼیف ارزش ُا در ده صیعَ، اُغاف وىّاٌع زهـَ پٍسو و قكو

 غيم ىحػِغ قغه زهـَ ُفحو و ُكحو

 

 وتایج
 یافتٍ َاي تًصيفی

 
 مياوگيه ياوحشاف معياس اثش بخطی کىتشل ي تعُذ دسماوی بش بُضیستی سياوطىاختی ي کيفيت صوذگی 4-1جذيل

 گشيٌ آصمایص گشيٌ کىتشل
 متغيشَا

 کم ىیاٌگیً اٌضؼاف اؿحاٌغارد کم ىیاٌگیً اٌضؼاف اؿحاٌغارد

 پيص آصمًن کيفيت صوذگی 15 8000/58 90962/6 15 666/53 2926/11

 پس آصمًن کيفيت صوذگی 15 6667/83 70056/4 15 933/58 07650/6

 پيگيشي کيفيت صوذگی 15 2667/80 78845/3 15 266/57 13609/7

 

 زغول فّق ىیاٌگیً واٌضؼاف اؿحاٌغارد ىحغیؼُای گؼوه آزىایف و کٍحؼل را ةَ جفکیک پیف آزىّن و پؾ آزىّن ٌكان ىی دُغ.

 

 یافتٍ َاي اصلی پظيَص:   
  اؿيیؼٌف اؿحفاده قغه کَ ٌحایر ةَ مّرت زغول زیؼ ىی ةاقغ. -ةّدن داده ُا از آزىّن کهيّگؼف زِث اٌسام فؼض ٌؼىال 

 
 آصمًن وشمال بًدن دادٌ َا 5-1جذيل

 اؿيیؼٌف –آزىّن کهيّگؼف 
 ىحغیؼُا

 zآىاره  ؿعش ىػٍاداری

 پیف آزىّن کیفیث زٌغگی /987 /253

 پؾ آزىّن کیفیث زٌغگی /847 /469

 

اؿيیؼٌف وىلایـَ ةا ىلادیؼ ةضؼاٌی زغول  -صامم از آزىّن ٌاپاراىحؼیک کهيّگؼف zىلغار آىاره  2-4ٌحایر زغول ةَ ةا جّزَ

( ىػٍادار ٌيی ةاقغ و ىلادیؼ ىكاُغه قغه از ىلادیؼ ةضؼاٌی کيحؼ اؿث ةٍاةؼایً فؼض مفؼ جاییغ ىی 96/1درمغ) 95ةؼای ؿعش اظيیٍان 

 ایف و کٍحؼل ٌؼىال اؿث.قّد و جّزیع ٌيؼات ةؼای گؼوه ُای آزى

   

 آىّزش ىتحٍی ةؼ جػِغ و پػیؼش درىاٌی ةؼ کیفیث زٌغگی ةیياران دیاةحی ٌّع یک جادیؼ ىػٍاداری دارد. فشضيٍ اصلی: 

از آٌسا کَ زِث  ازؼای آزىّن جضهیم کّواریاٌؾ ةایغ ىفؼوضَ ُيگٍی واریاٌؾ ُا ةؼكؼار ةاقغ، ایً ىـانَ در ظنّص ٌيؼات 

 آزىّدٌی ُا ةا اؿحفاده از آزىّن نیّن ةؼرؿی گؼدیغ کَ ٌحایر در زغول ذیم گؽارش گؼدیغه اٌغ:کیفیث زٌغگی 

 
 وتایج آصمًن َمگىی ياسیاوس َا بشاي ومشات کيفيت صوذگی 6-1جذيل 

 fآىاره  1درزَ آزادی  2درزَ آزادی  ؿعش ىػٍاداری

687/ 28 1 166/ 

 

ُياٌگٌَّ کَ در زغول فّق كاةم ىكاُغه اؿث ٌحیسَ آزىّن نیّن ىػٍی دار ٌتّد اؿث کَ ٌكان دٍُغه ی ایً واكػیث اؿث کَ   

                           ىفؼوضَ ی ُيگٍی واریاٌؾ ُا ةؼكؼار اؿث.  
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 وتایج آصمًن تحليل کًياسیاوس بشاي ومشات کيفيت صوذگی 7-1جذيل 

 مىابع تغيييشات
مجمًع 

 مشبعات
 fآماسٌ  مياوگيه مشبعات دسجٍ آصادي

سطح 

 معىاداسي

ضشیب 

 اتا

 /031 /395 1 812/25 /871 812/25 پیف آزىّن

 /836 /000 190/137 193/4067 1 193/4067 ادؼ گؼوه

    646/29 27 455/800 ظعا

     30 157925 کم

 

پیف آزىّن، ةیً دو گؼوه آزىایف و کٍحؼل در ٌيؼات کم کیفیث و ةا فؼض ُيؼاه کؼدن ىحغیؼ  4-4ةا جّزَ ةَ ٌحایر زغول 

190/137F= ،000 /P= ، 836/ ηزٌغگی، در ىؼصهَ پؾ آزىّن جفاوت ىػٍادار وزّد دارد)
2 
( ایً اىؼ ةیاٌگؼ آن اؿث کَ درىان ىتحٍی ةؼ  =

ةؼرؿی ىسػور اجای جفکیکی صاکی از آن پػیؼش و جػِغ، ةاغخ افؽایف کهی کیفیث زٌغگی در قؼکث کٍٍغگان گؼوه آزىایف قغه اؿث. 

ز جادیؼ گػاری كاةم كتّل / درمغ از واریاٌؾ ىحغیؼ واةـحَ را جتییً ىی کٍغ کَ صاکی ا83اؿث کَ ىغاظهَ آىّزش ىتحٍی ةؼ جػِغ و پػیؼش 

  .ةؼٌاىَ ادؼةعكی ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ ةؼ کیفیث زٌػگی ةیياران دیاةحی اؿث

 

 ىعانػَ ظّنی ادؼ آىّزش جػِغ و پػیؼش درىاٌی ةؼ کیفیث زٌغگی جادیؼ ىػٍاداری دارد.فشضيٍ فشعی:  

 ٌيؼات کیفیث زٌغگی، ةا اؿحفاده از آزىّن نیّن ةؼرؿی گؼدیغ کَ ٌحایر در زغول ذیم گؽارش گؼدیغه اٌغ: 

 
 وتایج آصمًن َمگىی ياسیاوس َا بشاي ومشات  کيفيت صوذگی 8-1جذيل 

 fآماسٌ  1دسجٍ آصادي  2دسجٍ آصادي  سطح معىاداسي

122/0 28 1 542/2 

 

ىكاُغه اؿث ٌحیسَ آزىّن نیّن ىػٍی دار ٌتّده اؿث کَ ٌكان دٍُغه ی ایً واكػیث اؿث کَ ُياٌگٌَّ کَ در زغول فّق كاةم 

 ىفؼوضَ ی ُيگٍی واریاٌؾ ُا ةؼكؼار اؿث.

 ؿپؾ ةا اؿحفاده از جضهیم کّواریاٌؾ ةَ ةؼرؿی ٌيؼات کیفیث زٌغگی  آزىّدٌی ىتادرت ىی قّد.

 
 يت صوذگیتحليل کًياسیاوس بشاي ومشات کيف وتایج آصمًن 9-1جذيل 

مىابع 

 تغيييشات

مجمًع 

 مشبعات

دسجٍ 

 آصادي
 ضشیب اتا سطح معىاداسي fآماسٌ  مياوگيه مشبعات

 /178 /023 855/5 851/162 1 851/162 پیف آزىّن

 /813 /000 261/117 663/3261 1 663/3261 ادؼ گؼوه

    815/27 27 016/751 ظعا

     30 146747 کم

       

و ةا فؼض ُيؼاه کؼدن ىحغیؼ پیف آزىّن، ةیً دو گؼوه آزىایف و کٍحؼل در ٌيؼات کم کیفیث  8-4ةا جّزَ ةَ ٌحایر زغول 

F= ،000 /P= ، 813/ η 261/117زٌغگی، در ىؼصهَ پؾ آزىّن جفاوت ىػٍادار وزّد دارد)
2 
( ایً اىؼ ةیاٌگؼ آن  اؿث کَ درىان ىتحٍی  =

ةؼرؿی  ىسػور اجای جفکیکی صاکی از آن ةؼ پػیؼش و جػِغ، ةاغخ افؽایف کهی کیفیث زٌغگی در قؼکث کٍٍغگان گؼوه آزىایف قغه اؿث. 

از جادیؼ گػاری كاةم كتّل  / درمغ از واریاٌؾ ىحغیؼ واةـحَ را جتییً ىی کٍغ کَ صاکی81اؿث کَ ىغاظهَ آىّزش ىتحٍی ةؼ جػِغ و پػیؼش 

 .ةؼٌاىَ ادؼةعكی ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ ةؼ کیفیث زٌغگی ةیياران دیاةحی اؿث
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 بحث ي وتيجٍ گيشي
 آىّزش ىتحٍی ةؼ جػِغ و پػیؼش درىاٌی ةؼ کیفیث زٌغگی ةیياران دیاةحی ٌّع یک جادیؼ ىػٍاداری دارد. ُغف از ایً جضلیق  

کّواریاٌؾ ٌكان ىی دُغ کَ ادؼ ةعكی ىتحٍی ةؼ جػِغ و پػیؼش ةؼ کیفیث زٌغگی ةیياران دیاةحی جادیؼ ٌحایر صامم از جضهیم 

 ىػٍاداری دارد. ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ زغول ىیاٌگیً ُا کیفیث زٌغگی ةیياران دیاةحی گؼوه آزىایف در ىلایـَ ةا ةیيارن دیاةحی گؼوه کٍحؼل

(، 1393(، قلاكیان)1393(، ةلّنی)1391(، ایؽدی)1390اىاىیان ریؽی)افحَ ةا پژوُف ُای ایً ی افؽایف كاةم ىالصظَ ای داقحَ اؿث.

(، 2008(، ىاؿً، ویکـم و زاٌـً)2005(، ىک کؼاکً و اکحّن)1393(، ىعحار داوودنی)1393ىضتث ةِار، اکتؼی، ىهکی و ىؼادی زّ)

 ُيـّ ىی ةاقغ. (2013ةاروز) (،2013(، فؼوس، نٍهی، کیاروچی و ةهکهر)2012ُيـّ، گّدریً و ُيکاران)

جا ةَ اىؼوز صيایث ُای پژوُكی ىحّؿعی ةؼای اؿحفاده از ُؼ ٌّع روان درىاٌی در درىان و کاُف اظحالالت روان قٍاظحی در 

 ؿال اظیؼ، غالكَ ىٍغی ةَ ارزیاةی ةیياران ىتحال ةَ ةیياری ُای ىؽىً  20افؼاد دچار ةیياری ُای ىؽىً وزّد داقحَ اؿث. در ظّل 

افؽایف چكيگیؼی یافحَ اؿث و ةِتّد غيهکؼد روزاٌَ و کیفیث زٌغگی ةیياران ىتحال ةَ ةیياری ُای ىؽىً ةَ مّرت یک ُغف درآىغه 

( ٌكان دادٌغ کَ درىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ، کیفیث زٌغگی ةیياران ىتحال ةَ 2005(  ىک کارکً و اکهحّن)2012اؿث)پارك و کیو، 

( در ادؼ ةعكی ىتحٍی ةؼ جػِغ و پػیؼش در ةِتّد کیفیث زٌغگی ةیياران ىتحال ةَ اظحالل 1393یف داده اؿث. ةلّنی)درد ُای ىؽىً را افؽا

( ٌكان داد کَ درىان 2013ازتار ٌكان داد کَ ایً ٌّع درىان ةؼ کیفیث زٌغگی جادیؼ ىػٍاداری داقحَ اؿث. ٌحایر پژوُف ةاروز) -وؿّاس

دكیلَ ای ىّزب افؽایف غيم ةَ ارزش ُا و ةِتّد کیفیث زٌغگی ىی قّد.   90زهـَ  10ةػغ از  ACT)ىتحٍی ةؼ روش پػیؼش و جػِغ)

( ةَ ادؼ ةعكی درىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش در کّجاه ىغت ةؼ کیفیث زٌغگی در ةیياران 2012ُيچٍیً در پژوُكی ُيـّ، گّدریً و ُيکاران)

دكیلَ ىّرد آىّزش ةَ روش درىاٌی  90ةَ ةیياری كهتی در چِار گؼوه ةَ ىغت  ٌفؼ ىتحال 16ىؽىً كهتی و غؼوكی پؼداظحٍغ. در ایً ىعانػَ 

( در 1393قایلیان)در ةِتّد کیفیث زٌغگی ىّدؼ و ىػٍادار ىی ةاقغ.  ACTپػیؼش و جػِغ كؼار گؼفحٍغ. ٌحایر ىعانػَ ٌكان داد کَ درىان 

ةَ دیاةث ٌكان داد کَ درىان ىتحٍی ةؼ جػِغ و پػیؼش ةؼ افؽایف  ةؼ کیفیث زٌغگی ىتحالیان (ACT) جادیؼدرىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ 

ةؼ غالئو  ACTدر جتییً چگٌّگی جادیؼ قیّه درىاٌی فػانیث ُای ظّد ىؼاكتحی و ةِتّد کیفیث زٌغگی ىتحالیان ةیياران دیاةحی ىی قّد. 

یا دیاةث ٌّزّاٌان، کَ گفث کَ ةیياری دیاةث ٌّع یک روان قٍاظحی و کیفیث زٌغگی  ةیياران ىؽىً ىاٌٍغ ةیياری دیاةث ٌّع یک ىی جّان 

ٌّغی ةیياری ظّد ایيٍی اؿث و در ٌحیسَ جعؼیب ٌاةسای ؿهّنِای ىّنغ اٌـّنیً ةّؿیهَ دؿحگاه ایيٍی ةغن رخ ىی دُغ. از غالئو ایً 

، کَ ىيکً اؿث ةؼ دیغ ىی ةاقغ ةیياران؛ جكٍگی ةیف از صغ، گؼؿٍگی دایيی، جکؼار ادرار، کاُف وزن ٌاگِاٌی، ظـحگی ىفؼط و جاری

افکار غیؼ ىٍعلی و یا غغم پػیؼش ةیياری و ُيچٍیً ةؼ ُو آىیعحگی قٍاظحی، ٌضّه کٍحؼل و... جادیؼ گػاقحَ، در ٌحیسَ ةاغخ کاُف 

(، یػٍی درك فؼد از ىّكػیث ظّیف در زٌغگی، در ىحً فؼٍُگی و ؿیـحو whoکیفیث زٌغگی کَ ظتق جػؼیف ؿازىان ةِغاقث زِاٌی )

 ُای ارزقی کَ فؼد در آن زٌغگی ىی کٍغ، در راةعَ ةا ُغف ُا، اٌحظارات، اؿحاٌغارد ُا و غالیق ظّد، در ایً دؿحَ از ةیياران گؼدد. 

فحَ قغه در ایً پژوُف ىحّزَ ىی قّیو کَ غهث ةا جّزَ ةَ ىكاُغات ةانیٍی ىضلق و ةا ىؼازػَ ةَ پؼوجّکم درىاٌی ةَ کار گؼ

ایً جادیؼ، جغییؼ در ٌگؼش ىؼازػان در زهـَ ٌعـث ٌـتث ةَ غهث ایساد افکار غیؼ ىٍعلی و ؿیکم ىٍفی و ىػیّب ایً افکار و ُغف 

عـث و ٌیؽ، اؿحلتال درىان، قؼوع جيؼیٍات ىتحٍی ةؼ آگاُی و ایساد درىاٌغگی ظالق ٌـتث ةَ راه صم ُای گػقحَ، از ُيان زهـات ٌ

پؾ از « پػیؼش رواٌی»آزىّدٌی ُای پژوُف )ةیياران دیاةحی( از ایً ٌگؼش زغیغ ةّده اؿث. ةا جّزَ ةَ یافحَ ُای پژوُف چّن ىحغییؼ 

ِتّد پیف آزىّن کیفیث زٌغگی  ةیياران ةا آىّزش افؽایف یافث، ٌحیسَ گیؼی ىی قّد ىحغیؼ پػیؼش و افؽایف جّزَ و غيم ةَ ارزقِا در ة

در ىؼازػان، جغییؼات « افؽایف غيم ةَ ارزش ُا»و « پػیؼش رواٌی»از ظؼیق ایساد و جّؿػَ ی  ACTکیفیث زٌغگی ةَ روش درىاٌی 

درىاٌی را ایساد ىی کٍغ. از اىحیازات ةارز ایً روان درىاٌی آن اؿث کَ ةَ فؼد ٌّغی فؼمث یادگیؼی ىِارت ُای زغیغ و ظاص ىاٌٍغ کاُف 

و افؽایف پػیؼش رواٌی و جياس ةا زىان صال ىی ةعكغ و ُيیً ویژگی ىّزب ىی قّد کَ فؼد ٌَ جٍِا از ازحٍاب دؿث ازحٍاب جسؼةی 

ةؼدارد، ةهکَ ةَ قکم اٌػعاف پػیؼی ةا آن ىّازَ گؼدد. زغاؿازی قٍاظحی از جسارب ذٍُی ةَ ٌضّی کَ فؼد ةحّاٌغ ىـحلم جؼ و آگاُاٌَ جؼ 

ُایی از جيؼکؽ ىفؼط ةؼ داؿحان قعنی ظّد ؿاظحَ ةَ فؼد اىکان اؿحفاده از ؿتک ُای ىلاةهَ ای کارآىغ در دٌیای واكػی غيم کٍغ و ٌیؽ ر

جؼ را ةغون اؿحؼس ىی دُغ. در ایً درىان ةؼ ظالف ةـیاری از قیّه ُای درىاٌی دیگؼ، ُیچ گٌَّ ارزش یا ؿتک ظامی ةَ ىؼازع )ةیيار( 

ارزش ُای ظّد ةَ جنيیو گیؼی درةاره جغییؼ ىی پؼدازٌغ. ةؼای ىذال، وكحی کَ ةؼای  جضيیم ٌيی قّد. در غّض ىؼازػان ةؼ اؿاس ٌظام

یک ىؼازع ةَ ظنّص، ىـانَ آةؼو و صؼف ىؼدم ىِو و ارزقيٍغ اؿث، درىاٌگؼ ىاٌٍغ آٌچَ کَ در ةؼظی از قیّه ُای درىاٌی ىؼؿّم اؿث، 

راؿحای فؼٍُگ، غؼف و قؼایط زٌغگی ظّد، دؿث ةَ اٌحعاب ُای  ةَ غیؼ ىٍعلی ةّدن آن صيهَ ٌيی کٍغ و ازازه ىی دُغ جا ىؼازع در

 ةِحؼی ةؽٌغ.

ةؼ آن جاکیغ ىی قّد و ٌلف آن در ایً پؼوجکم درىاٌی ٌیؽ ةؼزـحَ ةّد، جاکیغ غيم ىحػِغاٌَ اؿث.  ACTفؼایٍغ دیگؼی کَ در 

غ ةَ اٌسام اغيانی در راؿحای دؿحیاةی ةَ اُغاف، پیف جؼغیب ةیياران ةَ روقً کؼدن ارزش ُا، جػییً اُغاف، پیف ةیٍی ىّاٌع و ٌِایحا جػِ
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ةیٍی ىّاٌع و ٌِایحا جػِغ ةَ اٌسام اغيانی در راؿحای دؿحیاةی ةَ اُغاف و صؼکث در زِث ارزش ُا، غهی رغو وزّد ةیياری ةاغخ ىی قّد 

غ و او را از گیؼ افحادن در صهلَ ای از افکار و جا ضيً جضلق اُغاف و قادکاىی ٌاقی از آن ةؼ ارجلاء و ةِتّد کیفیث زٌغگی ةیيار ىی افؽای

در ةِتّد کیفیث زٌغگی ةیياران دیاةحی ةؼ اؿاس   ACT( ةَ ظّر کهی ادؼ ةعكی درىان 2013اصـاؿات ىٍفی رُایی ىی ةعكغ)آٌّاری، 

واکٍف ؿازگاراٌَ كاةم جّزیَ امّنی چّن؛ ىاٌغن در زىان صال، ىكاُغه گؼی ةغون كضاوت، پػیؼش و ةاال ةؼدن آگاُی از جسؼةَ و ایساد 

اؿث. آىّزش ىكاُغه افکار و ُیساٌات آقفحَ ؿاز ةغون كضاوت و پػیؼا ةّدن ةَ زای ازحٍاب یا  اقحغال ذٍُی ةَ آن ُا ىٍسؼ ةَ ةاال رفحً 

حی قغه اؿث. جغاوم جيؼیٍات آگاُی از جسؼةَ و ایساد واکٍف آگاُاٌَ و ؿازگاراٌَ و کٍحؼل ةِحؼ افکار یا ُیساٌات ٌاظّقایٍغ در ةیياران دیاة

درىان فّق ىٍسؼ ةَ پػیؼش ةیياری از زاٌب فؼد ىتحال و ایساد جغییؼات رفحاری ةؼای ةِتّد کیفیث زٌغگی ةِحؼ و از ةیً ةؼدن ىّاٌع 

 رواٌكٍاظحی ىّزّد ةؼ ؿؼ راه کٍحؼل ةیياری ىی گؼدد. 

 جػِغ و پػیؼش درىاٌی ةؼ کیفیث زٌغگی جادیؼ ىػٍاداری دارد.ىعانػَ ظّنی ادؼ آىّزش ُيچٍیً ٌحایر ایً پژوُف ٌكان داد کَ 

(،ىعحار 1393(، قلاكیان)1393(، ةلّنی)1393(، ىضتث ةِار، اکتؼی، ىهکی و ىؼادی زّ)1391ایؽدی)ٌحایر ایً یافحَ ةا پژوُف ُای؛ 

در جتییً ایً یافحَ ىی جّان ( ُيـّ ىی ةاقغ. 2013وس، نٍهی، کیاروچی و ةهکهر)(، فؼ2008(، ىاؿً، ویکـم و زاٌـً)1393داوودنی)

گفث کَ کیفیث زٌغگی ٌكاٌگؼ ادراك فؼد ةَ جّاٌایی در غيهکؼد ظّب در ؿعش زـيی، رواٌی و ازحياغی اؿث و ةؼوز دیاةث، زؼیان ىٍظو 

یؼ كؼار ىی دُغ قایغ یکی از دالیم آن غّارض زیاد ةیياری دیاةث زٌغگی را ىعحم کؼده و کیفیث زٌغگی افؼاد را در اةػاد ىعحهف جضث جاد

ةاقغ کَ درىان آن در دراز ىغت و ىّفلیث آن کو اؿث. درىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ ةؼ کیفیث زٌغگی ةیياران دیاةحی ٌّع یک ةَ غٍّان 

ىضـّب ىی گؼدد و  ةا ةؼرؿی آن در گؼوه پیگیؼی  ٌكاٌَ کیفیث ىؼاكتث ُای ةِغاقحی و ةَ غٍّان ةعكی از ةؼٌاىَ ُای کٍحؼل ةیياری

 ةیياران دیاةحی در ىغت یک ىاه پؾ از درىان ةَ پایغاری درىان پػیؼش و جػِغ ةؼ افؽایف کیفیث زٌغگی ایً ةیياران دؿث یافحیو. 

ا، فّرىان و ُيکاران ( در درىان ىتحٍی ةؼ پػیؼش و جػِغ در کٍحؼل گهکّز ظّن در دیاةحی 2007ُیافحَ  ُای گؼیر و ُيکاران)

( در ظّد ىغیؼیحی دیاةث 2014( در ةِتّد کیفیث زٌغگی و غيهکؼد ىّفق در کٍحؼل پیاىغُای ةیياری دیاةث و ىک وان و  ُيکاران)2009)

آٌِا یکی از  روٌغ. در ؿَ ىلّنَ ةکار ىی ُای ذٍُی آگاُی در درىان ىتحٍی ةؼ جػِغ و پػیؼش  ىِارتٌّع یک ٌحایر ىذتحی داقحَ اؿث. 

پػیؼش اؿث، یػٍی؛ ، دیگؼی کٍٍغه و ظاظؼات و ةاورُا فامهَ گؼفحً، رُا قغن از افکار غیؼ کيکجفکیک و ٌاُو آىیعحگی اؿث یػٍی 

ُا ةغون ةضخ و درگیؼ ٌكغن ةا  ُا و ازازه دادن ةَ وارد قغن و صضّر داقحً آن ؿاظحً فضایی ةؼای اصـاؿات دردآور، اصـاؿات و اٌگیؽش

جياس ةا نضظَ صال: کَ ةَ ظّر کاىم ةَ جسارب ایٍسا و اکٍّن ُيؼاه ةا ٌگؼقی از گكّدگی و ةاز ةّدن و صؾ کٍسکاوی  ؼ و در آظ ُا آن

ةا جّزَ ةَ ایٍکَ پػیؼش افکار ةَ غٍّان افکار، اصـاؿات ةَ غٍّان اصـاؿات و ُیساٌات ةَ غٍّان ُیساٌات، ُياٌگٌَّ کَ ُـحٍغ،  جأکیغ دارد.

ىٍسؼ ةَ جضػیف آىیعحگی قٍاظحی ىی قّد و در کٍار آن، پػیؼش رویغادُای دروٌی، ٍُگاىی کَ قعل در زغال ةا ٌَ ةیكحؼ و ٌَ کيحؼ 

پؼیكاٌی ُا و آقفحگی ُای ظّد ٌیـث، ةَ وی ازازه جّؿػَ ظؽاٌَ رفحاری اش را ىی دُغ و ىی جّاٌغ از زىاٌی کَ ةغیً جؼجیب ةَ دؿث ىی 

ّد اؿحفاده کٍغ و ظّد را ةَ یک زٌغگی ارزقيٍغ و ُغفيٍغ ىحػِغ ؿازد. و ةغیً جؼجیب کیفیث آورد ةؼای اٌسام فػانیث ُای ارزقيٍغ ظ

زٌغگی کَ ُغف و ىػٍایی را ةؼای زٌغگی قعل در ٌظؼ ىی گیؼد و ارزش ُایی کَ در زٌغگی دٌتال دارد اقاره ىی کٍغ، ٌیؽ ةِتّد یافحَ و 

رت پیف آزىّن و پؾ  آزىّن اٌسام قغ، اصحيال ایٍکَ غّاىم ىغاظهَ گؼی ىذم چّن آزىّن ةَ مّ ىی جّاٌغ در دراز ىغت پایغار ةياٌغ.

گػقث زىان، غّاىم اٌگیؽقی پاؿط دٍُغگان، وضػیث زـياٌی و ... در پاؿط دادن ةَ پؾ آزىّن و پیف آزىّن جادیؼ داقحَ ةاقغ وزّد 

پػیؼش و جػِغ ةّده  ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ایً آىّزش جّاٌـحَ ةؼ ایً پژوُف ىغنی را ىكعل ىی ؿازد کَ قاىم آىّزش ُای  ىتحٍی ةؼ  دارد. 

ةِتّد کیفیث زٌغگی ةیياران دیاةحی ىّدؼ واكع قّد، ىی جّاٌغ ةؼای آن دؿحَ از ىحعننان ةانیٍی  کَ ظّاُان کيک ةَ ایساد جغییؼات 

 .ىؼازػان ظّد ىی ةاقٍغ، ىفیغ و کارآىغ ةاقغ
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 مشاجعمىابع ي   
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