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Aims Sports activity is of particular importance in improving the quality of life of the disabled 
individuals, and the enjoyment of sports activities results in the health of their body and soul as 
well as the improvement of their social relationships. The aim of this study was to compare the 
self-regulation components of disabled and veteran athletes and non-athletes.
Instruments & Methods This descriptive study was a causal-comparative research conducted 
in 2017 among all physical-motorized veterans and disabled athletes and non-athletes in Tabriz. 
A total of 151 subjects were selected, using purposeful sampling method. They were divided 
into two groups: athlete (78) and non-athlete (73). The instrument used in this research was 
Miller and Brown’s self-regulation scale. The data were analyzed by SPSS 22, using t-test and 
multivariate analysis of variance (MANOVA).
Findings There was a significant difference between the athlete and non-athlete groups in the 
overall self-regulation and subcomponents such as acceptance, evaluation, launching, review, 
planning, implementation, and measurement, and in all of the components, the mean of the 
athlete group was higher compared with the non-athlete group (p=0.001).
Conclusion The level of self-regulation is higher in the disabled and veteran athletes compared 
with the disabled and veteran non-athletes. 
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  چکيده
ای  فعالیت ورزشی در بهبود کیفیت زندگی معلوالن از اهمیت ویژه :فاهدا

مندی مطلوب از فعالیت ورزشی موجب سالمتی جسم و  برخوردار است و بهره
 شود. این پژوهش با هدف مقایسه آنان میروح و بهبود روابط اجتماعی 

غیرورزشکار انجام  و ورزشکار جانبازان و معلوالن بین خودتنظیمی های مولفه
 شد.

در  ۱۳۹۶ای در سال  مقایسه -این پژوهش توصیفی از نوع علیها:  ابزار و روش
حرکتی شهر تبریز  - جسمی جانباز معلول و ورزشکاران و غیرورزشکاران بین کلیه

شدند که در دو  انتخاب هدفمند گیری نمونه شیوه نفر به ۱۵۱ م شد. تعدادانجا
 در مورد استفاده نفر) قرار گرفتند. ابزار ۷۳نفر) و غیرورزشکار ( ۷۸گروه ورزشکار (

ها با استفاده  بود. تجزیه و تحلیل داده براونو  میلرمقیاس خودتنظیمی  پژوهش
مستقل و تحلیل واریانس  Tهای  و توسط آزمون SPSS 22افزار  از نرم

  چندمتغیره انجام شد.
غیرورزشکار در خودتنظیمی کل و  و های ورزشکار بین گروهها:  یافته
ریزی، اجرا و سنجش  اندازی، بررسی، برنامه های پذیرش، ارزیابی، راه مقیاس خرده

ورزشکار از  ها، میانگین گروه داری وجود داشت و در همه مولفه تفاوت معنی
  ).p=۰۰۱/۰میانگین گروه غیرورزشکار بیشتر بود (

میزان خودتنظیمی در معلوالن و جانبازان ورزشکار باالتر از معلوالن گیری:  نتیجه
  و جانبازان غیرورزشکار است.
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  مقدمه
ها  های اخیر، بروز عواملی چون بالیای طبیعی و جنگ در سال

موجب افزایش رو به رشد تعداد افراد معلول در سرتاسر جهان شده 
% جمعیت جهان را ۱۵تا  ۱۰است، به نحوی که معلوالن حدود 

معلولیت که توسط سازمان بهداشت جهانی در . [1]دهند تشکیل می
المللی ناتوانی کارکردی و سالمت تعریف شده است،  بندی بین طبقه

های کارکردی  ها، محدودیت به عنوان یک اصطالح کلی برای آسیب
شود که باعث اختالل در  های مشارکتی تبیین می و محدودیت

های  عالیتو فرد را از مشارکت در روند کلی ف عملکرد بدن شده
. معلولیت به [4-2]سازد روزمره شخصی و اجتماعی محروم می

صورت ناتوانی موقت و دایم، کلی یا جزیی و ثابت یا متغیر در هر 
جامعه و با هر وضع فرهنگی و در هر طبقه اجتماعی، کم و بیش 

اند که ناتوانی جسمانی و  ها نشان داده . پژوهش[5]وجود دارد
برای اولین بار  .[6]گذارد ی شخص تاثیر میمعلولیت، بر خودتنظیم

مطرح کردند.  گروت دیو  پینتریچنظریه یادگیری خودتنظیمی را 
براساس نظریه آنان، یادگیری خودتنظیمی نوعی یادگیری است که 
در آن، افراد به جای آنکه بر کسب دانش و مهارت معلمان، مربیان، 

خود را آغاز و  های والدین و دیگران تکیه کنند، شخصًا تالش
. خودتنظیمی، بخشی از تالش مستمر فرد برای [7]کنند هدایت می

یابی به اهداف فردی  هدایت افکار، احساسات و اعمال برای دست
و به عنوان فرآیندی فعال در نظر گرفته شده است که طی  [8]است

کنند تا بر شناخت، انگیزش و رفتار خود  آن فراگیران تالش می
. خودتنظیمی در نظریه [9]آنها را تنظیم و کنترل کنند نظارت کرده و

نیز مورد بحث قرار گرفته است و به عنوان  بندوراشناختی اجتماعی 
کننده رفتار، دربرگیرنده هر دو سیستم خودکار و غیرخودکار  تنظیم

نگری، داوری، عادات رفتار و فرآیندهای خودواکنشی  خویشتن
د و ناکارآمد فعال است. های کارآم است و در دو سطح روش

براساس این نظریه، خودتنظیمی کارآمد به استفاده از فرآیندهایی 
های ارتقا موفقیت در دستیابی به اهداف هستند (مانند  که روش
گزینی ویژه برای رسیدن به اهداف) اشاره دارد و خودتنظیمی  هدف

ها در  رفتن توانمندی ناکارآمد به فرآیند فرسایش و تحلیل
های زیادی از  . مدل[10]شود یابی به اهداف اطالق می دست

خودتنظیمی معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از 
و  براونشده توسط  های مشهور خودتنظیمی، مدل ارایه مدل

. این مدل، خودتنظیمی را در یک فرآیند [9]همکاران است
د به توان ای که کاستی در هر مرحله از خودتنظیمی می مرحله۷

کند. به طور کلی،  اختالالت تنظیم رفتاری منجر شود، ارایه می
توان خودتنظیمی را توانایی کنترل، تغییر و تنظیم هیجان،  می

  .[11]برانگیختگی و تمایالت تعریف کرد
اند، بیشتر در  هایی که در زمینه خودتنظیمی انجام شده پژوهش

لوالن خیلی کم اند و خودتنظیمی در حوزه مع زمینه آموزش بوده
اند که آموزش راهبردهای  ها نشان داده پژوهش شده است. پژوهش

و بهبود سطح  [12]یادگیری خودتنظیمی با عملکرد بهتر تحصیلی
و میزان خودکارآمدی را افزایش  [13]یادگیری همراه بوده

  .[14]دهد می
ای برخوردار  ورزش در زندگی معلوالن و جانبازان از اهمیت ویژه

های اخیر  های معلوالن و جانبازان ورزشکار در سال موفقیتاست و 
دهند که این قشر از پتانسیل بسیار باالیی برخوردارند و  نشان می

نیاز است که توجهات بیشتری به این مقوله معطوف شود؛ اما 
اند، کافی نیست.  هایی که در این حوزه انجام شده تعداد پژوهش

انی که فعالیت جسمانی دارند، اند جانباز ها نشان داده پژوهش
دارای عملکرد جسمانی، روانی و کیفیت زندگی بهتر و خودکارآمدی 

رویی در زنان معلول ورزشکار  . میزان سخت[15]باالتری هستند
. همچنین [16]نسبت به زنان معلول غیرورزشکار بیشتر است

معلوالن ورزشکار نسبت به معلوالن غیرورزشکار از خودآگاهی، 
پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، توانایی حل مساله،  مسئولیت

های هوش هیجانی)  مقیاس تحمل تنیدگی و شادکامی (خرده
. به طور کلی، فعالیت ورزشی در بهبود [17]باالتری برخوردار هستند

ای برخوردار است و  کیفیت زندگی معلوالن از اهمیت ویژه
ایام اوقات فراغت موجب مندی مطلوب از فعالیت ورزشی در  بهره

شود و در  سالمتی جسم و روح و بهبود روابط اجتماعی آنان می
ها،  صورت دسترسی به امکانات ورزشی، از بین سایر فعالیت

. [18]دانند های ورزشی را اولویت خود می پرداختن به فعالیت
 بین خودتنظیمی های مولفه بنابراین، این پژوهش با هدف مقایسه

  غیرورزشکار انجام شد. و ورزشکار انبازانج و معلوالن

  
  ها ابزار و روش

ای است در  مقایسه - این پژوهش کاربردی و توصیفی که از نوع عّلی
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ورزشکاران و  انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه ۱۳۹۶سال 
 که حرکتی شهر تبریز بود - جسمی جانباز معلول و غیرورزشکاران

نامه  پرسش ۲۰۰حدود  نداشتند. شناختی و عصبی معلولیت هیچ
هایی که با دقت پر  نامه آوری، پرسش پخش شد که پس از جمع

با توجه به حداقل حجم نمونه  نشده یا ناقص بودند، حذف شدند.
 حجم با ای ، نمونه[19]ای مقایسه -های عّلی مورد نیاز برای پژوهش

 هش،پژو این در شد. انتخاب هدفمند گیری نمونه شیوه نفر به ۱۵۱
ورزشکار  جانبازان و معلوالن انتخاب ورود به پژوهش در معیار
 تفریحی، و ورزشی های سالن ها، پارک در که بود افرادی شامل
 مدت به هفته، در بار ۳ نیز و باال به سال یک مدت به حداقل
 به توجه با. پرداختند می ورزشی تمرینات به و بیشتر، دقیقه۳۰

 معلول به عنوان نفر ۷۸ انتخاب افراد، تعدادشده برای  تعیین معیار
  .غیرورزشکار پژوهش شدند به عنوان نفر ۷۳ و ورزشکار جانباز و

بود؛  نامه پرسش دو شامل پژوهش این در مورد استفاده ابزار
و  معلوالن شناختی جمعیت اطالعات بررسی به اول، نامه پرسش
) معلولیت و غیره درصد معلولیت، علت سن،( کننده شرکت جانبازان

 براونو  میلرنامه دوم، مقیاس خودتنظیمی  پرداخت و پرسش می
  بود.

برای سنجش  براونو  میلرتوسط  : این مقیاسمقیاس خودتنظیمی
 گویه تشکیل۶۳شده است و از  های خودتنظیمی ساخته لفهوم

اندازی،  خرده مقیاس (پذیرش، ارزیابی، راه۷شده است و دارای 
صورت ه گذاری آن ب ریزی، اجرا و سنجش) است. نمره بررسی، برنامه

باالتر از  هنمر ،نامه در این پرسش .است ۵تا  ۱بندی لیکرت از  درجه
 هدهند نشان ۲۱۴تا  ۲۳۹بیانگر خودتنظیمی باال، بین  ۲۳۹

خودتنظیمی پایین  هدهند نشان ۲۱۳خودتنظیمی متوسط و کمتر از 
نامه از  املی این پرسشمنظور کشف ساختار ع در پژوهشی به .است

های اصلی با روش چرخش واریماکس استفاده شد و  تحلیل مولفه
ریزی؛  نامه شامل دو عامل اجرا و برنامه سئوال، پرسش ۱۲با حذف 

 میلرو  براونتحقیق و ارزیابی بود. ضریب این مقیاس در پژوهش 
 % بود. این مقیاس۹۴% و در اجرای مجدد ضریب بازآزمایی آن ۹۱
 ۹۴/۰کل،  SRQاعتباریابی شده است. اعتبار بازآزمایی برای  نیرادر ا

  .[20]گزارش شده است ۹۱/۰و همسانی درونی آن 
های ورزشی که زیر نظر هیات معلوالن و  از طریق اعضای تیم

کردند، به اجرای  جانبازان استان آذربایجان شرقی فعالیت می
  .ها با جانبازان و معلوالن اقدام شد نامه پرسش

معیار و در بخش آمار  در قسمت آمار توصیفی از میانگین و انحراف
های  مستقل برای مقایسه تفاوت گروه Tاستنباطی از آزمون 
خصوص خودتنظیمی، از آزمون لون برای  در ورزشکار و غیرورزشکار

ها، از آزمون شاپیرو ویلک برای سنجش  سنجش تجانس واریانس
 (MANOVA)واریانس چندمتغیره  ها و از تحلیل توزیع نرمال داده

های خودتنظیمی  ها در مولفه برای بررسی و تحلیل تفاوت میانگین
ریزی، اجرا و سنجش)  اندازی، بررسی، برنامه (پذیرش، ارزیابی، راه

  انجام شد. SPSS 22افزار  ها با استفاده از نرم استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده
  

  ها یافته
) %۵/۳۴( نفر ۵۲ و معلول) %۵/۶۵( نفر ۹۹ ها، در میان آزمودنی

نفر ورزشکار  ۲۰نفر زن ( ۴۲از این بین،  .جنگ تحمیلی بودند جانباز
نفر  ۵۱نفر ورزشکار و  ۵۸نفر مرد ( ۱۰۹نفر غیرورزشکار) و  ۲۲و 

نفر در محدوده سنی  ۱۵کنندگان،  غیرورزشکار) بودند. از بین شرکت
نفر در  ۴۶سال،  ۳۰تا  ۲۰نی نفر در محدوده س ۷۶سال،  ۲۰کمتر از 

 ۴۰نفر در محدوده سنی باالی  ۱۴سال و  ۴۰تا  ۳۰محدوده سنی 

کنندگان در پژوهش  سال قرار داشتند. میانگین سنی شرکت
  سال بود. ۳۳/۸±۱۵/۳۷

متغیر خودتنظیمی، تفاوت  در های ورزشکار و غیرورزشکار بین گروه
  ).p=٠٠١/٠؛ t= ۲۰/۷( داری وجود داشت معنی
غیرورزشکار در خودتنظیمی کل  و های ورزشکار ن گروهبی
)۷۷/۴۸=F۷۷/۴۸های پذیرش ( مقیاس ) و خرده=F ارزیابی ،(
)۵۶/۵۲=F۹۹/۲۸اندازی ( )، راه=F) ۶۰/۳۶)، بررسی=F ،(

) F=۸۳/۵۶) و سنجش (F=۹۱/۳۲)، اجرا (F=۵۴/۱۴ریزی ( برنامه
میانگین گروه ها،  داری وجود داشت و در همه مولفه تفاوت معنی

؛ جدول p=۰۰۱/۰ورزشکار از میانگین گروه غیرورزشکار بیشتر بود (
۱.(  
  

آن در میان های  مقیاس خودتنظیمی کل و خردهنمرات  آماری میانگین )١جدول 
نفر) و  ٧٨در دو گروه ورزشکار ( تبریز شهر حرکتی - جسمی انجانباز و نمعلوال

  نفر) ٧٣غیرورزشکار (
 گروه غیرورزشکار  ورزشکارگروه   هامتغیر
  ٠٧/٢٥±٠١/١٩٠  ٠٩/٣١±٢٣/٢٢٣  کل خودتنظیمی

  ۴۶/۴±۴۷/۲۶  ۲۴/۵±۰۱/۳۲  پذیرش
  ۵۵/۴±۶۰/۲۶  ۷۰/۴±۰۶/۳۲  ارزیابی
  ۹۳/۴±۱۹/۲۷  ۴۸/۵±۷۷/۳۱  اندازی راه

  ۲۰/۴±۱۵/۲۷  ۵۸/۴±۴۹/۳۱  بررسی
  ۸۵/۴±۸۶/۲۷  ۳۱/۵±۰۲/۳۱  ریزی برنامه
  ۲۹/۴±۱۱/۲۸  ۰۸/۵±۵۱/۳۲  اجرا

  ۱۸/۴±۶۳/۲۶  ۰۸/۵±۳۶/۳۲  سنجش
  

  بحث
منظور مقایسه میزان خودتنظیمی معلوالن و  پژوهش حاضر به

جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار انجام شد. بین خودتنظیمی 
داری وجود  معلوالن و جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی

و داشت. بنابراین، معلوالن و جانبازان ورزشکار در خودتنظیمی کلی 
شناختی، بهتر از معلوالن و  های این مقوله روان همه خرده مقیاس

 شود که توانایی بینی می کنند و پیش جانبازان غیرورزشکار عمل می
 در احتماالً  را در اختیار داشته باشند و شان درونی هیجانات كنترل
 نیز هیجاناتی چنین پدیدآورنده محیطی عوامل و محیط با برخورد
  دارند. فعاالنه و موثری برخورد
شده در زمینه مهارت خودتنظیمی معلوالن و  های انجام پژوهش

ها به آموزش  جانبازان خیلی محدود هستند و بیشتر پژوهش
راهبردهای خودتنظیمی پرداخته و تاثیر آن بر جوامع هدف مختلف 

اند. ازجمله  آموزان و دانشجویان را مد نظر قرار داده از جمله دانش
اشاره  [12]و همکاران کجبافتوان به پژوهش  ها می پژوهشاین 

کرد که معتقدند آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با 
ها نشان  آموزان همراه بود. همچنین پژوهش عملکرد بهتر دانش

اند که خودکارآمدی، انگیزش پیشرفت و راهبردهای  داده
. براساس [21]خودتنظیمی در موفقیت تحصیلی تاثیرگذار هستند

اطالعات ما، پژوهش مشابهی که بتوان نتایج پژوهش حاضر را با 
آن مقایسه کرد، در ادبیات پژوهشی خودتنظیمی معلوالن و 

  جانبازان مشاهده نشد.
از آنجا که خودتنظیمی به شکل توانایی کنترل، تعدیل و تطبیق 

 های روانی و به عنوان کوشش [22]ها یا امیال خود هیجانات، تکانه
یابی به  در کنترل وضعیت درونی، فرآیندها و کارکردها برای دست

شود که معلوالن  ، چنین استنباط می[9]شود اهداف باالتر تعریف می
ها و تمایالت  توانند با هیجانات، تکانه و جانبازان ورزشکار، بهتر می

توانند از  درونی خود کنار بیایند. در صورت مواجهه با مشکالت می
ت خود برآیند و به سازگاری مطلوب برسند. همچنین پس مشکال



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو  بهروز اکبرزاده  ۱۲۴

 تابستان، ۳، شماره ۱۰دوره                                        جانبازپژوهشی طب  - نامه علمی فصل
۱۳۹۷   

قادر به كنترل هیجانات خودتنظیمی باالیی دارند،  ی کهافراد
 هستند، احتماًال در برخورد با محیط و عوامل محیطی شان درونی

در این  ای دارند. پدیدآورنده چنین هیجاناتی نیز برخورد فعاالنه
و از قدرت  هند كردصورت آنها در خودتنظیمی بهتر عمل خوا

رود  انتظار میو  خواهند بود تری برخوردار ریزی انسجام یافته برنامه
به طور منطقی و  ،قبل از اقدام به هر گونه فعالیت تا این افراد

ریزی دقیقی برای آن انجام  برنامه معقوالنه درباره آن اندیشیده و
انتظار داشت كه چنین افرادی  توان دهند. بنابراین می

پذیری در امور،  لیتئوچرا كه الزمه مسد، باشنهم پذیرتر  لیتئوسم
ولیت انجام ئریزی قبل از پذیرش مس و برنامه تدبیر و اندیشیدن

 راهبردهای اند که بین ها نشان داده . پژوهش[20]تامور اس
 از زندگی، ذهنی (رضایت بهزیستی های مقیاس و خودتنظیمی

 عبارتی به. دارد وجود داری معنی رابطه منفی) عاطفه مثبت، عاطفه
 نمره باالتر باشد هرچقدر خودتنظیمی راهبردهای در فرد نمره

 در فرد همچنین هرچه نمره و آید می باال ذهنی بهزیستی
 پایین ذهنی بهزیستی نمره تر باشد پایین خودتنظیمی راهبردهای

 راهبردهای دارای که افرادی گفت توان می در نتیجه آید. می
برخوردار  باالتری ذهنی بهزیستی هستند، از باالتری خودتنظیمی

توان  و با توجه به نتایج پژوهش حاضر، چنین می [23]هستند
استنباط کرد که ورزشکاران معلول و جانباز از بهزیستی ذهنی 

  باالتری برخوردار هستند.
تفاوت بین خودتنظیمی دو گروه پژوهش حاضر را به این شکل 

ین کرد که یا فعالیت ورزشی باعث افزایش میزان توان تبی می
خودتنظیمی معلوالن و جانبازان می شود یا معلوالن و جانبازانی 
که میزان خودتنظیمی باالتری دارند به سمت ورزش سوق پیدا 

های آتی مورد بررسی قرار  تواند در پژوهش کنند. این قضیه می می
لیل و بررسی شود. ناتوانی بگیرد و متغیر عّلی در این مورد بیشتر تح

. اگر [6]گذارد جسمانی و معلولیت، بر خودتنظیمی شخص تاثیر می
توان از  این تاثیر، خودتنظیمی معلوالن را بر هم بزند، می

  راهبردهای مختلف آموزش خودتنظیمی استفاده کرد.
شناسی معلوالن و جانبازان نشان داده است  های حوزه روان پژوهش

و عزت  [24]انبازان ورزشکار از سالمت روانی بیشترکه معلوالن و ج
. فعالیت [25]نفس و بهزیستی روانی باالتری برخوردار هستند

شدن افراد معلول و جانباز نقش دارد و باعث  ورزشی در اجتماعی
شود تا افراد معلول بتوانند با موانع و مشکالت کنار آمده و به  می

های ورزشی، تمرینات هوازی  . از بین فعالیت[26]سازگاری برسند
توانند در افزایش سالمت عمومی جانبازان غیرفعال موثر واقع  می

، همچنین [27]های ارتقا سالمت قرار بگیرند شوند و در ردیف برنامه
های ورزشی گروهی و انفرادی، تمرینات فیزیکی و  از بین فعالیت

المت های ورزشی گروهی هوازی تاثیر بیشتری در بهبود س فعالیت
. به طور کلی انجام تمرینات مدون ورزشی باعث [28]روانی دارند

. همین [29]شود ارتقا ابعاد کیفیت زندگی جانبازان و معلوالن می
شناختی مثل خودتنظیمی  شود تا فاکتورهای روان عامل موجب می

در معلوالن و جانبازان ورزشکار در وضعیت بهتری نسبت به 
  رار بگیرد.همتایان غیرورزشکار خود ق

شود که  های پژوهش حاضر، پیشنهاد می براساس یافته
های بیشتری در زمینه خودتنظیمی معلوالن و جانبازان  پژوهش

کننده اصلی در میزان خودتنظیمی باالی  انجام شود تا عامل تعیین
شک یکی از این عوامل  معلوالن و جانبازان مشخص شود، بی

های  باشد و برای باالبردن مولفه تواند فعالیت ورزشی تاثیرگذار می
شناختی افراد، به ویژه خودتنظیمی معلوالن و جانبازان،  روان

شود که ورزش و فعالیت بدنی بیش از پیش در  پیشنهاد می
سری  های آنها گنجانده شود. پژوهش حاضر با یک برنامه

توان به مواردی مانند استفاده  ها همراه بوده است که می محدودیت
دهی، محدودبودن پیشینه پژوهشی در زمینه  زارهای خود گزارشاز اب

خودتنظیمی معلوالن و جانبازان و عدم امکان بررسی نوع فعالیت 
ورزشی و نقش آن در خودتنظیمی معلوالن و جانبازان، اشاره کرد؛ 

های گوناگون بر  تر در خصوص تاثیر ورزش لذا انجام پژوهشی جامع
  شود. نبازان پیشنهاد میخودتنظیمی در معلوالن و جا

 
  گیری  نتیجه

میزان خودتنظیمی در معلوالن و جانبازان ورزشکار باالتر از معلوالن 
  و جانبازان غیرورزشکار است. 

  
اگر کسی الیق سپاس باشد، آن خداوندی است که : قدردانی و تشكر

 به ما نعمت وجود بخشید و ما را هدایت فرمود؛ اما به رسم ادب از
 جانبازان ورزشی هیات محترم دبیر و رئیس پژوهش، تیم زحمات

 معلوالن و جانبازان تمامی و شرقی آذربایجان استان معلوالن و
کردند، کمال  صرف پژوهش این در را خود بهای گران وقت عزیز که

قدردانی و تشکر داشته و برای همه آنان آرزوی سالمتی و عاقبت 
  بخیری داریم.

 خود در رضایت اعالم با پژوهش مورد افراد تمامی: اخالقی تاییدیه
  .كردند شركت پژوهش حاضر

  تعارضی در منافع وجود نداشته است.: منافع تعارض
(نویسنده اول)، نگارنده اکبرزاده  بهروز سهم نویسندگان:

(نویسنده دوم)،  علی اسماعیلی%)؛ ۲۵مقدمه/پژوهشگر کمکی (
(نویسنده سوم)، پژوهشگر محمدصادق رفعت %)؛ ۲۵شناس ( روش

(نویسنده چهارم)،  زاده مجید داداش%)؛ ۲۵اصلی/نگارنده بحث (
  %) ۲۵تحلیلگر آماری (

خاصی  نهاد سوی از مالی حمایت بدون پژوهش این: مالی منابع
  .شد انجام
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