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Abstract 
Background and Objective: Motor imagery is widely used in sports skill instruction. It has recently gained attention as a compensation way 
in the form of motor performance training for Parkinson and brain stroke patients. However, a novel way of imagery called PETTLEP 
(Physical, Environment, Task, Timing, Learning, Emotion and Perspective) has not been investigated in multiple sclerosis patients. Therefore, 
the purpose of this study was to investigate the effect of PETTLEP and physical training on the performance and learning of tennis forehand in 
multiple sclerosis (MS) patients.  
Methods: The present study was semi-experimental, including intra/inter group design. For this purpose, 33 patients with MS (37.5±3.02) 
were participated as a statistical sample in this study, who purposively selected among referrals to MS Society of Kermanshah city 
(Krmanshah province, West of Iran). First, Kinestatic and visual imagery questionnaire (Malouin et al, 2007) was used to examine the imagery 
ability of MS patients. Then Edinburgh Handedness Inventory Questionnaire was used to confirm the right-handedness of the subjects. After 
that, a table tennis forehand pre-test was taken from the subjects. They were divided to three groups of PETTLEP imagery, physical training 
and PETTLEP imagery and physical training (combined group) based on pre-test scores with Peer-matching method. The PETTLEP imagery 
group intervention included mental imagery practice of table tennis forehand using the PETTLEP method during 30 minutes. The physical 
training group performed practically table tennis forehand skill during the same time in each session. Combined group were placed under the 
PETTLEP imagery (15 minutes) and physical training (15 minutes). All groups 3 sessions each week (for 6 weeks) performed related 
intervention. After one week from intervention, retention (similar to pre-test) and transfer (parallel forehand; change direction of forehand) 
tests were performed. The research tool included the accuracy test of the table tennis forehand, which was designed by Lio and Master. The 
repeated measure ANOVA test was used to analyze the acquisition sessions. Observed significant effects were further assessed with LSD post-
hoc tests. As well as, one-way was used to compare the groups in pre-test, post-test, retention and transfer tests. These analyses were based on 
Shapiro-Wilk's of normality and homogeneity of variance tests for all analyses, the level of significance was set at p<0.05. 
Results: For MS patients, repeated measures ANOVA in acquisition sessions showed effects of groups (p=0.003, η2=0.324), sessions 
(p<0.001, η2 =0.0865), and interaction (p<0.001, η2=0.208) was significant. Post hoc test showed that that tennis forehand accuracy of the all 
groups improved during acquisition sessions (p<0.05), and the tennis forehand accuracy of the PETTLEP imagery group was significantly less 
than the physical training (p=0.014), and combined groups (p=0.001). Whereas, there was no significant difference between the physical 
training and Combined groups (p>0.05). In addition, results of one-way ANOVA in retention test showed that the tennis forehand accuracy of 
the combined group was better than the physical training (p=0.001), and PETTLEP imagery groups (p<0.001). As well as the physical training 
group was better than the PETTLEP imagery groups (p=0.001). Results of transfer test showed that the forehand accuracy of the PETTLEP 
imagery group was significantly less than the physical training (p<0.001), and combined groups (p=0.002), whereas, there was no significant 
difference between the physical training and Combined groups (p=0.125). 
Conclusion: Based on the findings, it seems the combination of physical exercises with PETTLEP imagery could be more effective as a 
treatment for multiple sclerosis patients. Only PETTLEP imagery could not be a suitable alternative for physical training alone. 
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١ 

  ۴:)٨(؛١٣٩٨ یناوتان تاعلاطم هلجم ١
 لیصا یشهوژپ هلاقم ١٣٩٨ نیدرورف طخرب راشتنا 

 لپیتلام نارامیب رد زیم یور سینت دنهروف یریگدای رد PETTLEP یزاسریوصت یشخبرثا
  سیزورلکسا

 ٣یدنواکاک یدمحا انیم ٢،ینجورب یبسامهط دازهش ١،یرصیق نیدرف دیس *

 ناگدنسیون تاحیضوت
 ؛نارهت هاگشناد ،یتکرح راتفر دشرا یسانشراک .١
 ؛نارهت هاگشناد ،یندب تیبرت هدکشناد ،یتکرح راتفر هورگ رایشناد .٢
 .ناتسدرک هاگشناد ،یشزرو یژولویزیف دشرا یسانشراک .٣
 fardin.qeysari@ut.ac.ir نارهت هاگشناد ،یتکرح راتفر دشرا یسانشراک :لوئسم هدنسیون ۀمانایار*

 ١٣٩٧ ریت ۶ :شریذپ خیرات ؛١٣٩٧ دادرخ ۵ :تفایرد خیرات

 

                                                
 )nc/4.0/deed.fa-https://creativecommons.org/licenses/by( یللملانیب ۴٫٠ یراجتریغ-رایتخا زوجم تحت هک تسا دازآ یسرتسد اب هلاقم کی نیا .یناوتان تاعلاطم هلجم ،١٣٩۵ © تسا ظوفحم راشتنا قح
 .دینک عیزوت و یرادربهخسن یراجتریغ روطهب ،یلصا ۀخسن هب بسانم عاجرا طرش اب ار هلاقم نیا رد هدش رشتنم داوم هک دهدیم هزاجا امش هب هک تسا هدش رشتنم

 
 هدیکچ
 نونکات لاحنیااب .تسا هتفرگرارق هجوت دروم یتکرح یاهدرکلمع نیرمت تروصهب ،یکیژولورون نارامیب رد نیزگیاج شور ناونع هب ًاریخا ،یتکرح یزاسریوصت :فده و هنیمز
 و  PETTLEP یزاسریوصت ریثأت یسررب هلاقم نیا فده ،اذل .تسا هتفرگن رارق یسررب دروم )MS( سیزورلکسالپیتلام نارامیب رد PETTLEP یزاسریوصت نیون هویش
  .دوب MS نارامیب رد سینت دنهروف هبرض یریگدای و درکلمع رب یندب نیرمت
 رد یرامآ هنومن ناونع هب سرتسد رد تروص هب هاشنامرک ناتسرهش MS یرامیب هب التبم نانز زا رفن ٣٣ ،یهورگنیب/نورد حرط اب یبرجت همین هعلاطم نیا رد :یسررب شور
 ،نومزآشیپ تارمن ساسا رب یزاساتمه شور هب ،سپس .دش هتفرگ اهیندومزآ زا ،زرتسم و ویل زیم یور سینت دنهروف یهبرض تقد نومزآ ادتبا .دنتشاد تکراشم رضاح قیقحت
 سینت دنهروف هبرض هسلج ١٨ ناگدننکتکرش .دنتفای صیصخت )PETTLEP یزاسریوصت اب یندب نیرمت( یبیکرت هورگ و یندب نیرمت ،PETTLEP یزاسریوصت هورگ هس رد
 رد اههداد لیلحت و هیزجت یارب .دمآ لمع هب اهیندومزآ زا لاقتنا و یراددای نومزآ ،هلخادم زا سپ هتفه کی .دندرک نیرمت ،دندوب نآ رد هک یهورگ اب بسانتم ار زیم یور
 حطس اب( ههارکی سنایراو لیلحت زا لاقتنا و یراددای ،نومزآ سپ ،نومزآ شیپ تاسلج رد اههورگ هسیاقم یارب و ررکم یریگهزادنا اب سنایراو لیلحت زا باستکا تاسلج
 .دش هدافتسا ١۶ هخسن SPSS رازفامرن هلیسوهب )٠٫٠۵ یرادانعم
 تشاد یرادانعم دوبهب تاسلج لوط رد اههورگ یمامت رد سینت دنهروف نومزآ تقد داد ناشن باستکا تاسلج رد ررکم یریگهزادنا اب سنایراو لیلحت جیاتن :اههتفای
)٠٫٠٠٠١=p(یبیقعت نومزآ جیاتن نینچمه ؛ LSD یزاسریوصت هورگ دنهروف تقد ،داد ناشن PETTLEP، یندب نیرمت هورگ ود زا رتمک یرادانعم روط هب )٠٫٠١۴=p( و 
 ،)٠٫٠٠٠۵=p( PETTLEP یزاسریوصت هورگ ود زا رتهب یبیکرت هورگ هک داد ناشن یراددای نومزآ رد ههار کی سنایراو لیلحت جیاتن اما ؛)p=٠٫٠٠١( دوب رگید یبیکرت هورگ
 .)p=٠٫٠٠١( دندوب یندب نیرمت هورگ و
 ،سیزورلکسا لپیتلام نارامیب یارب هلخادم کی ناونع هب دناوتیم PETTLEP یزاسریوصت اب یندب نیرمت بیکرت دسریم رظن هب ،شهوژپ نیا یاههتفای ساسارب :یریگهجیتن
 .دشاب رتشخب رثا
 .سیزورلکسا لپیتلام ،زیم یور سینت ،یندب نیرمت ،ینهذ یزاسریوصت :اههژاودیلک
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٢ 

 همدقم ١
 متسیس تالالتخا نیرتجیار زا یکی )MS( ١سیزورلکسا لپیتلام
 دوشیم صخشم نمزم ییادزنیلیم ۀلیسو هب هک تسا یزکرم باصعا
 باهتلا ،دوشیم هلمح یبصع لولس کی هب یرامیب نیا رد .)١(
 رجنم یلولس گرم نیا .دوش لولس گرم ثعاب دناوتیم و هتفای شیازفا
 تاعیاض نیا دوجو .دوشیم هعیاض مان هب تخس یتفاب لیکشت هب
 مان هب یرامیب نیا یراذگ مان لیلد یزکرم یبصع متسیس رد زورلکسا
 یسح تالالتخا ثعاب MS یرامیب. )٢( تسا سیزورلکسا لپیتلوم
 ددعتم نآ مئالع و اههناشن و هدش تالضع درکلمع و فلتخم
 ،یلداعت تالالتخا ،ینالضع فعض ،یگتسخ لماش هک دشابیم
 .)٣( دشابیم ینالضع درکلمع تالالتخا و یتکرح فعض ،مساپسا
 هب ور نامز رورم هب MS هب التبم دارفا زا یرایسب یارب یگدنز تیفیک
 هب و تسا یرورض MS مئالع نامرد ،نیاربانب .دوریم لاوز
 و یسانشناور هرواشم ،ینامرد وراد لماش یا هتشر دنچ یاهدرکیور
 ناشن هک دراد دوجو یدهاوش .)۴( دراد زاین ینامسج یاهنامرد
 یزاسریوصت زا هدافتسا اب دناوتیم یپارتویزیف یشخبرثا دهدیم
 درکلمع و یتکرح یزاسریوصت ییاناوت اریز ؛دوش رتشیب ،٢یتکرح
 .)۵( دنتسه رگیدمه باتزاب ،هباشم روط هب ،یعقاو یتکرح
 درک فیرعت ایوپ تلاح کی ناونع هب ناوتیم ار یتکرح یزاسریوصت
 .دنکیم یزاس هیبش ار یصاخ لمع ،ینهذ تروصهب درف نآ یط رد هک
 هدافتسا یشزرو یاهشزومآ رد یاهدرتسگ روط هب یتکرح یزاسریوصت
 رد هدننک راودیما یلمع رازبا کی ناونع هب ًاریخا و )۶( دوشیم
 .)٧( تسا هتفرگ رارق هجوت دروم هتکس هب التبم نارامیب یشخبناوت
 تسا رترثؤم ینامز ،یتکرح یزاسریوصت ،دندقتعم ٣زنیلاک و زملوه
 یاهارجا لالخ رد یشبنج تاساسحا و دنشاب ریگرد ساوح یمامت هک
 یشزرو ناسانشناور ،دندرک داهنشیپ ،اذل .دنوش هبرجت تراهم یعقاو
 ،٥طیحم ،٤کیزیف :لماش فلتخم رصنع تفه بیکرت هب دیاب
 زادنا مشچ و ٩)ناجیه( ساسحا ،٨یریگدای ،٧یدنبنامز ،٦فیلکت
 رترثوم یتکرح یزاسریوصت هک دوش بجوم دناوتیم هک ١٠)هاگدید(
 تاملک نیا نیتال یماسا لوا فورح .)٨( دنشاب هتشاد تراظن ،دشاب
 سینت نکیزاب ،لاثم ناونع هب .دزاسیم ار ١١پلتپ هملک مه رانک رد
 یزاسریوصت قیرط زا دنهروف هبرض تراهم دوبهب یارب زیم یور
 رد ار سینت تکار و دشوپب ار دوخ بسانم یشزرو سابل دیاب یتکرح
 هدامآ تلاح رد ندز هبرض حیحص تیعقوم رد و هتفرگ دوخ رترب تسد

                                                
1. Multiple Sclerosis 
2. motor Imagery 
3. Holmes, Collins 
4. Physical 
5. Environmental 
6. Task 
7. Timing 
8. Learning  
9. Emotion  
10. Perspective 
11. PETTLEP 

 وا .دتسیاب )طیحم( یشزرو نلاس رد )یکیزیف( زیم تشپ شاب
 اب و )فیلکت( یتباقر طیارش کی رد ار دنهروف هبرض یتسیابیم
 اب و ،)یدنبنامز( یعقاو نامز رد )یریگدای( درادناتسا یلعف درکلمع
 طیارش رد وا هک )ناجیه ای و بارطضا دننام( هطوبرم تاساسحا
 هب زادنا مشچ ،تیاهن رد .دنک یزاسریوصت ،دنکیم هبرجت یعقاو
 هراشا ،دریگیم رارق هدافتسا دروم درف طسوت هک یرصب زادنا مشچ
 و هدش یزاسریوصت فیلکت یاضاقت اب لآهدیا روط هب دیاب هک دنکیم
 .)٩( دشاب هتشاد قباطت یدرف حیجرت ای
 هباشم یبصع یاهدنیارف ،تکرح کی یزاسریوصت هک دوشیم روصت
 یزاس هیبش )لماک روط هب هن اما( ار تکرح نامه یارجا ماگنه هب
 تکرح و یزاسریوصت نیب یراتفر قباطت پلتپ لدم رصانع .دنکیم
 یاهتیلاعف شیازفا هب رجنم دوخ هبون هب هک دهدیم اقترا ار یعقاو
 نیا .)١٠( دوشیم یتخانش یاهدنیارف نیب کرتشم یبصع
 .تسا هدش هداد ناشن یزغم نکسا طسوت کرتشم یبصع یاهتیلاعف
 لوط رد زغم لاعف یاهراتخاس رد یزغم نکسا زا لصاح تاعالطا
 ناشن ار یهجوت لباق یناشوپمه کی یزاسریوصت و یندب نیرمت
 پلتپ یزاسریوصت لدم یهعسوت روظنم هب هک ،یناشوپمه نیا .دهدیم
 هدیمان »١٢یدرکراک یزرا مه« ،تسا هدش هئارا زنیلاک و زملوه طسوت
 یهلخادم قیرط زا یدرکراک یزرا مه هب یبایتسد روظنم هب .دوشیم
 ،لاح نیا اب .دوش دیکأت پلتپ ءزج تفه رب دیاب ،ینهذ یزاسریوصت
 دروم یتنس ینهذ یزاسریوصت رد پلتپ لدم یاههبنج زا یخرب
  .)١١( )زادنا مشچ و یدنبنامز( دریگیم رارق هدافتسا
 ،دوشیمن ماجنا یکیزیف لمع ،یتکرح یزاسریوصت لوط رد هچ رگا
 زا یرایسب زونه لمع ینهذ یزاس هیبش هک هدش هداد ناشن اما
 ،هتشذگ ههد رد نیاربانب .)١٢( دراد ار هطوبرم لمع یاهیگژیو
 نارامیب یارب نیزگیاج شور کی ناونع هب یتکرح یزاسریوصت
 ًاتدمع .تسا هدش داهنشیپ یتکرح یاهدرکلمع تانیرمت یارب یبصع
 نوسنیکراپ و یزغم هتکس هب التبم نارامیب یارب تسا هدش هداد ناشن
 هوقلاب روطهب ،اهشزومآ عاونا رگید رب هوالع یتکرح یزاسریوصت
 ریاس اب نارامیب یارب ،لاح نیا اب .)١۴ ,١٣( دشابیم دیفم
 یزاسریوصت لیسناتپ ،MS هب التبم نارامیب دننام ،یبصع یاهیرامیب
 ،ریخا تاعلاطم زا یکی رد .تسا هدشن فشک ینشور هب زونه یتکرح
 حیحص یارجا رد نارامیب نیا ییاناوت نازیم راب نیلوا یارب
 نارامیب زا یخرب هک داد ناشن جیاتن .دش یسررب ،یتکرح یزاسریوصت

MS رد هیقب هک یلاح رد ،دندوب کینکت نیا زا هدافتسا هب رداق یبوخهب 
 .)١۵( دنتشاد لالتخا یتکرح یزاسریوصت ینامز یهدنامزاس و تقد
 اب یهجوت لباق روط هب یتکرح یزاسریوصت ییاضف تقد رد شهاک
 رد یگنهامه مدع هک یلاح رد ،تسا طبترم یتخانش هزوح تالالتخا
 MS هب طوبرم یتکرح تالالتخا اب یتکرح یزاسریوصت یدنبنامز
 یزاسریوصت ییاناوت شهاک هب التبم نارامیب ،نیاربانب .دوب هارمه
 یزاسریوصت رب ینتبم ینیرمت همانرب یایازم زا دایز لامتحا هب ،یتکرح
 یارب ،ناراکمه و ١٣سنامره .)۶( دنوشیم دنمهرهب رتمک ،یتکرح

                                                
12. Functional equivalence 
13. Heremans 
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٣ 

 زا MS نارامیب رد تکرح یزاسریوصت همادا و زاغآ لیهست
 یاهکرحم ناونع هب )یرادینش و یرادید( یجراخ یاهیراذگهناشن
 هدافتسا تسد چم نشنتسکا و نشکلف فیلکت رد ییاضف و یدنبنامز
 لباق روط هب یجراخ یاههناشن هئارا هک داد ناشن اههتفای .دندرک
 شیازفا ار یتکرح یزاسریوصت لامعا یدنبنامز و تقد یهجوت
  .)۶( دهدیم
 رب یندب نیرمت و ینهذ یزاسریوصت ریثأت ،ناراکمه و یناتسراخ
 هک یهورگ دنداد ناشن و دندرک یسررب MS نارامیب یاتسیا لداعت
 نیرمت یبیکرت تروص هب ار یندب نیرمت و ینهذ یزاسریوصت
 ای یندب نیرمت افرص هک دندوب ییاههورگ زا رتهب دندرکیم
  .)١۶( دنتشاد ینهذ یزاسریوصت
 نارامیب یور ینهذ یزاسریوصت تاقیقحت رتشیب هک نیا هب هجوت اب 
 ییاهریغتم و وزاب _تسد یاهدرکراک دوبهب یور رتشیب یکیژولورون
 ،)ایوپ و اتسیا لداعت لیبق زا( دناهتشاد شقن ییاجباج فیلاکت رد هک
 رد تکراشم ،دسریم رظن هب .)١٧ ,١۶ ,۶( دناهتفرگ ماجنا
 یاهتراهم دوبهب نیون یاهشور ریثات یسررب و یشزرو یاهتیلاعف
 یاهتراهم یندب نیرمت یتح ای و یزاسریوصت لیبق زا یشزرو
 نیا رد نیاربانب .تسا هدش هتفرگ هدیدان ،نارامیب نیا رد یشزرو
 نیا ؛تسا هدش هدافتسا زیم یور سینت دنهروف تراهم زا هعلاطم
 ،ندب لاقتنا یاراد لیاتنج یدنب هقبط لودج اب قباطم تراهم
 نیب رییغت نودب و کرحتم هدننک میظنت طیارش ،ءیش یراکتسد
 تاقیقحن فادها هیلک نیاربانب .دیآیم رامش هب زاب یتراهم و یششوک
 ییاجباج یاهریغتم و وزاب - تسد یاهدرکراک دوبهب لیبق زا نیشیپ
 هبرض تراهم رد پلتپ یزاسریوصت رگا نیاربانب .دهدیم ششوپ ار
 رد رما نیا ،دشاب هتشاد یتبثم تاریثأت MS نارامیب سینت دنهروف
 اهنآ یارب مزال یاهتبقارم و یناوتزاب ،ینامرد یاه هلخادم و یحارط
 تاقیقحت هکنیا هب هجوت اب ،نینچمه .درک دهاوخ یدایز کمک
 هب یزاسریوصت زا زین MS هب التبم نارامیب ،تسا هداد ناشن نیشیپ
 ایآ هک تسا نیا دوشیم حرطم هک یشلاچ ،دنربیم هرهب یتنس لکش
 یهلخادم زا رتمجسنم و رتدمآراک یاهخسن ناونعهب پلتپ یزاسریوصت
 MS هب التبم نارامیب رد یشخبرثا دناوتیم ،یتنس ینهذ یزاسریوصت
 نیزگیاج دناوتیم یکیزیف نیرمت اب سایق ماقم رد ایآ ؟دشاب هتشاد
 یرتشیب رثا ،دوش بیکرت یکیزیف نیرمت اب رگا ایآ و ؟دشاب یبسانم
 ؟تشاد دهاوخ ییاهنتهب یزاسریوصت و یندب نیرمت هب تبسن
 یندب نیرمت ،پلتپ یزاسریوصت ریثات یسررب هلاقم نیا فده ،نیاربانب
 دنهروف یریگدای یور رب یندب نیرمت اب پلتپ یزاسریوصت بیکرت و
 .تسا سیزورلکسا لپیتلام نارامیب رد زیم یور سینت

 یسررب شور ٢
 یهورگ نورد حرط لماش یبرجت همین تاعلاطم عون زا رضاح شهوژپ
 و )لاقتنا و یراددای ،باستکا یاهنومزآ ،نومزآ سپ -نومزآ شیپ(
 بیکرت و پلتپ یزاسریوصت ،یکیزیف نیرمت هورگ هس اب یهورگ نیب
 .دوب پلتپ یزاسریوصت و یکیزیف نیرمت
 هب التبم دارفا ،قیقحت یرامآ هعماج :یرامآ هنومن و هعماج )فلا
 نایم نیا زا هک دوب هاشنامرک ناتسرهش MS نمجنا رد MS یرامیب

 ناونع هب سرتسد رد تروص هب ٣٧٫۵±٣٫٠٢ ینس نیگنایم اب رفن ٣٣

 رفن ٣٣ لک دادعت ( دنتشاد یراکمه رضاح قیقحت رد شهوژپ هنومن
 و ٠٫٩۵ :ناوت ؛٠٫٢٣ :رثا هزادنا اب رواپ یج رازفا مرن ساسارب
 دورو زا سپ .)دمآ تسدهب رارکت ٩ و هورگ هس یارب ٠٫٩۵ :نانیمطا
 مرف اهیندومزآ ،شهوژپ هب طوبرم یاهرایعم ساسا رب ناگدننک تکرش
 و یقالخا نیزاوم هیلک قیقحت نیا رد و دندرکرپ ار یبتک همانتیاضر
 هرمن ،اهیندومزآ دورو رایعم .دش تیاعر نارامیب اب طبترم قوقح
 اهنآ رترب تسد ،دنشاب هدرک بسک ار ٣٠-٢٠ نیب یتکرح یزاسریوصت
 هام شش رد لقادح ،دوخ لومعم یندب تیلاعف زجهب و دشاب تسار
 ،هتشادن ار یمظنم ینیرمت یهمانرب چیه رد تکرش یهقباس ،هتشذگ
 رد ٢ ات ٠ نیب ی هرمن ،هدوب یناوتان زا یطسوتم ات مک یهجرد یاراد
 MS زجهب و دنشاب هتشاد ار ١یرامیب یناوتان هتفای شرتسگ سایقم
 یارب نارامیب یهمه ،نینچمه .دنشاب هتشادن یرگید صخشم یرامیب
 یهباشم ًابیرقت یفرصم زود اب وراد عون کی زا MS یرامیب لرتنک
 شهوژپ زا جورخ رایعم .)٣رماپوک و ٢سکوونیس( دندرکیم هدافتسا
 ای تانیرمت زا تبیغ هسلج ود زا شیب ،یرامیب دوع و هلمح هنوگره
 .دوب یراکمه همادا هب لیامت مدع و ،نیرمت هرود لوط رد رامیب بیسآ

 هک دوب زیم یور سینت دنهروف ةبرض قیقحت نیا فیلکت :فیلکت )ب
 سینت دنهروف تراهم یارجا تقد .تفرگ ماجنا درادناتسا زیم یور
 ویل زیم یور سینت دنهروف یهبرض تقد نومزآ زا هدافتسا اب زیم یور
 .)١( دش هبساحم ،دوب یشزرا جنپ سایقم کی یاراد و ٤زرتسم و
 .)١٨( تسا ٠٫٨١ نومزآ نیا ییایاپ بیرض
 :رازبا )ج
 نیا :٥)KVIQ( یتکرح -یسح و ییانیب یزاسریوصت همانشسرپ .١
 هتخاس )٢٠٠٧( لاس رد ناراکمه و نیئولام طسوت هک همانشسرپ
 نوسنیکراپ، MS نارامیب لثم( صاخ یرامیب اب دارفا صوصخم ،هدش
 نیا .دنکیم یبایزرا ار دارفا نیا یزاسریوصت ییاناوت و تسا )...و
 -یسح یزاسریوصت و ییانیب یزاسریوصت دعب ود یاراد همانشسرپ
 ترکیل یشزرا ۵ سایقم رد لاؤس ۵ لماش مادک ره هک تسا یتکرح
 همانشسرپ ینورد تابث و ددجم نومزآ-نومزآ ییایاپ .)١٩( دشابیم
 و یزغم جلف ،ملاس دارفا رد یتکرح -یسح و ییانیب یزاسریوصت
 یدروم نورد یاهیگتسبمه بیرض .تسا هدش شرازگ ینوسنیکراپ
 ، ٪٨١ ات ٪٧٢ زا ملاس دارفا رد ددجم نومزآ -نومزآ ییایاپ یارب
 زا ینوسنیکراپ دارفا یارب و ٪٩٠ ات ٪٨١ زا یزغم جلف دارفا یارب

 .)٢٠( دوب ریغتم ٪٩۵ ات ٪٨٢
 یجنسناور یاهصخاش نییبت هب ردبآ یلیعمسا و یناتسراخ
 و دنتخادرپ سیزورلکسا لپیتلام نارامیب نیب رد روکذم یهمانشسرپ
 هارمه هب ار یبسانم شزارب یدییأت یلماع لیلحت جیاتن ،دندرک نایب
 ییایاپ و ینورد یناسمه زا نآ یاهلماع و همانشسرپ نینچمه ،تشاد
 ینورد تابث هک یاهنوگهب ،دوب رادروخرب یلوبق لباق و بولطم ینامز
 و ٠٫٩١ یتکرح -یسح سایقم هدرخ و ٠٫٨۶ ییانیب سایقم هدرخ

                                                
1. EDSS 
2. CinnoVex 
3. Copamer 
4. Liao C-M, Masters 
5. Kinestatic and visual imagery questionnaire 
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۴ 

 عجرم یهخسن اب قیقحت نیا جیاتن .دمآ تسد هب ٠٫٨٢ ینامز ییایاپ
 دوب ناوخمه ،دش هئارا ناراکمه و نیئولام طسوت ٢٠٠٧ لاس رد هک
)١۶(. 
 تسار دارفا باختنا روظنم هب : ١گروبنیدا یرترب تسار همانشسرپ .٢
 نیا .دش هدافتسا گروبنیدا یرترب تسد همانشسرپ زا ،تسد
 هرمزور لمع هد هک تروص نیدب ،تسا هیوگ ١٠یاراد همانشسرپ
 اهیندومزآ .تسا هدش دیق نآ رد ...و ندرک یشاقن و نتشون لماش
 بلغا و )٢( تسار تسد هشیمه هنیزگ جنپ اب ار لاؤس ره هب خساپ
 و )٢( پچ تسد هشیمه ای )٢( تسد ودره ،)١( تسار تسد
 لک ةرمن ةبساحم یارب و .دننکیم صخشم )١( پچ تسد بلغا
 :دوشیم هدافتسا ریز بیترت هب KQ لومرف زا یرترب تسد

 
 پچ یاهخساپ عومجم L و ،تسار یاهخساپ عومجم R هک 
 + ١٠٠ زا یراتسویپ رد یرترب تسد تارمن ،بیترت نیا هب .دشابیم
 ات -۴٠ یهرتسگ رد یتارمن تسد پچ دارفا هک دریگیم رارق - ١٠٠ ات

 دارفا و - ۴٠ ات + ۴٠ یهرتسگ رد یتارمن ناوت وسود دارفا ، - ١٠٠
 .دنریگیم ،+ ۴٠ ات + ١٠٠ یهرتسگ رد یتارمن تسد تسار
 دییأت و هتفرگ رارق یسررب دروم ناریا رد همانشسرپ نیا یجنسناور
 .)٢١( تسا هدش
 ١٠ تدم هب یمومع تروص هب اهیندومزآ :قیقحت یارجا دنور )د
 زا شزومآ ،هقیقد ٢٠ تدم هب سپس .دنتخادرپ ندرکمرگ هب هقیقد
 هوحن دروم رد یمالک شزومآ اب هارمه رهام یوگلا شیامن ملیف قیرط
 پوت اب تکار دروخرب ،جنرآ یهیواز ،بقع هب رمک شخرچ ،نداتسیا
 تکار و تسد تکرح همادا ،پوت یولهپ هب هبرض ،پوت جوا هطقن رد
 زا رگنومزآ ،همادا رد .تفرگ تروص تکار اب پوت دروخرب زا دعب
 لرتنک یارب ینیرمت دنهروف هبرض ۴ زا دعب ات تساوخ اههدننک تکرش
 هک دنهد ماجنا نومزآ شیپ ناونع هب ششوک ١٠ ،ندرک مرگ شهاک رثا
  .)٢٢( دش هتفرگ رظن رد نومزآ شیپ هرمن ناونع هب اهنآ زایتما نیگنایم
 دنهروف هبرض ییاناوت رظن زا یزاس ناسمه زا سپ اهیندومزآ سپس 
 ره و هتفه ۶ اههورگ مامت .دندش میسقت هرفن ١١ هورگ هس هب سینت
 رد یندب نیرمت هورگ .دنتشاد نیرمت هقیقد ٣٠ تدم هب هسلج هس هتفه
 هورگ .دندرک نیرمت ار سینت دنهروف هبرض تعاس مین هسلجره
 هب ار ینهذ یزاسریوصت تعاس مین هسلجره پلتپ یزاسریوصت
 یزاسریوصت و یندب نیرمت بیکرت هورگ و دنداد ماجنا پلتپ تروص
 پلتپ یزاسریوصت هقیقد ١۵ و یندب نیرمت هقیقد ١۵ هسلج ره پلتپ
 یکیزیف نیرمت ریخات و مدقت رثا زا یریگشیپ روظنم هب .دنداد ماجنا ار
 رظن رد توافتم لبق هسلج اب نیرمت عورش هسلج ره ،یزاسریوصت و
 هسلج نیموس یاهتنا رد باستکا یهلحرم یاهزایتما .دش هتفرگ
 نومزآ ،باستکا نومزآ زا سپ هتفه کی .دش تبث )هتفه ره نایاپ(
 تعاس مین زا دعب و هباشم طیارش رد یششوک ١٠ هتسد کی یراددای
 ماجنا ،)یزاوم دنهروف( فده تهج رییغت اب لاقتنا نومزآ تحارتسا
 .تفرگ
 یرامآ لیلحتو هیزجت شور

                                                
1. Edinburgh Handedness Inventory Questionnaire 

 نیا رد یطابنتسا رامآ و رایعم فارحنا و نیگنایم ریظن یفیصوت رامآ زا
 یعیبط یسررب یارب کلیو ورپیاش نومزآ زا .دش هدرب هرهب شهوژپ
 اهسنایراو ینگمه یسررب یارب نیول یهرامآ زا و اههداد عیزوت ندوب
 سپس .دش هدافتسا بکرم یلماع لیلحت شور زا ادتبا .دش هدافتسا
 هزادنا اب سنایراو لیلحت زا ،یهورگ نورد تارییغت یسررب تهج
 یسررب تهج هفرطکی سنایراو لیلحت زا .دش هدافتسا یرارکت یریگ
 یراد ینعم حطس رد LSD یبیقعت نومزآ و یهورگ نیب هسیاقم

٠٫٠۵=α رازفا مرن زا اههداد لیلحت یارب .دش هدافتسا spss هخسن 
 هدافتسا ٢٠١۶ هخسن لسکا رازفا مرن زا اهرادومن میسرت یارب و١٢
 .دش

  اه هتفای ٣
 یارجا تقد زایتما رایعم فارحنا و نیگنایم لماش یفیصوت تاعالطا
 و یراددای ،باستکا هسلج شش رد زیم یور سینت دنهروف هبرض
 .تسا هدش هداد ناشن ١ لودج رد هورگ هس یارب لاقتنا
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۵ 

 لاقتنا و یراددای ،باستکا ،نومزآ شیپرد زیم یور سینت دنهروف هبرض یارجا تقد زایتما .١لودج
 یبیکرت یندب نیرمت پلتپ   هسلج

 ١٫٣٠±٠٫٩٢ ١٫٢٧±٠٫٧۶ ١٫٢۴±٠٫٨۶ نومزآ شیپ
 ١٫٨٩±٠٫٧٨ ١٫٩۵±٠٫۵١ ١٫۴٠±٠٫۶٩ لوا هتفه
 ٢٫٣۶±٠٫۴۵ ٢٫٢٠±٠٫۶۴ ١٫٧٧±٠٫۵٣ مود هتفه
 ٢٫۶٧±٠٫۵٩ ٢٫۴۵±٠٫٧١ ٢٫٠۶±٠٫٨ موس هتفه
 ٢٫٩٣±٠٫٧۵ ٢٫٨٠±٠٫۵۵ ٢٫٢٩±٠٫۵٧ مراهچ هتفه
 ٣٫٧١±٠٫۵۶ ٣٫٢٢±٠٫۶۵ ٢٫۶٢±٠٫٧٧ مجنپ هتفه

 ٣٫٩٩±٠٫٣۶ ٣٫۵۶±٠٫۵١ ٢٫٧٧±٠٫۶۶ )نومزآ سپ( مشش هتفه
 ٣٫٧۵±٠٫٣۴ ٣٫٠٢±٠٫٧٣ ٢٫۴١±٠٫٣٨ یراددای
 ٢٫۴۵±٠٫۴ ٢٫١٣±٠٫۵٢ ١٫۶١±٠٫٣٩ لاقتنا

 دوب اههداد ندوب لامرن زا یکاح هک کلیو -ورپیاش نومزآ جیاتن ،ادتبا
)٠٫٠۵≥ P(، داد ناشن زین نیول یهرامآ جیاتن ،نینچمه .دش دییات 
  .)p≤٠٫٠۵( دوب رارقرب اهسنایراو یربارب ضرف
 هورگ یلصا رثا هک داد ناشن ررکم یریگهزادنا اب سنایراو لیلحت جیاتن
)٠٫٣٢۴=٢η، ٠٫٠٠٣=p( هسلج یلصا رثا و )٢=٠٫٨۶۵η، 

٠٫٠٠٠١=p( دوب رادانعم نامز و هورگ لباقتم رثا نینچمه و 
)٢=٠٫٢٠٨η، ٠٫٠٠٠٣=p(. یبیقعت نومزآ جیاتن LSD هسیاقم یارب 
 یزاسریوصت هورگ ،داد ناشن باستکا تاسلج رد اههورگ تقد یتفج

 هورگ و )P=٠٫٠١۴( یندب نیرمت هورگ اب یرادانعم توافت پلتپ
 یبیکرت هورگ و یندب نیرمت هورگ نیب .دنتشاد )p=٠٫٠٠١( یبیکرت
 تارمن هک ینعم نیدب ،)p=٠٫٢٨٧( تشادن دوجو یرادانعم توافت
 .دوب رگید هورگ ود زا رتمک پلتپ یزاسریوصت هورگ دنهروف تقد
 تاسلج رد ارجا تقد یتفج هسیاقم یارب LSD یبیقعت نومزآ جیاتن
 ات )١٫٧۴٨( لوا هسلج زا اههورگ تقد هک ،داد ناشن باستکا فلتخم
  .تفای شیازفا یرادانعم روط هب )٣٫۴۴٢( مشش
 

 لاقتنا و یراددای ،باستکا ،نومزآ شیپ رد زیم یور سینت دنهروف هبرض یارجا تقد زایتما .١لکش

 لاقتنا و یراددای نومزآ ،نومزآ سپ رد LSD یبیقعت نومزآ جیاتن .٢ لودج

 رایعم یاطخ نیگنایم فالتخا  
 لامتحا رادقم

)p( 

 نومزآ سپ
 ٠٫٠٠٢ ٠٫٢٠۵ -٠٫٧٩٠ یندب نیرمت پلتپ یزاسریوصت

 >٠٫٠٠١ ٠٫٢٠۵ -١٫٢١٨ یبیکرت پلتپ یزاسریوصت
 ٠٫١۴ ٠٫٢٠۵ ٠٫۴٢٧ یندب نیرمت یبیکرت
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۶ 

 یراددای
 ٠٫٠٠۶ ٠٫١۶٨ -٠٫۶٠٩ یندب نیرمت پلتپ یزاسریوصت

 >٠٫٠٠١ ٠٫١۶٨ -٠٫٧٠٠ یبیکرت پلتپ یزاسریوصت
 ٠٫٠٠١ ٠٫١۶٨ ٠٫٠٩٠ یندب نیرمت یبیکرت

 لاقتنا
 ٠٫٠٠۵ ٠٫١۴٩ -٠٫۴٢٧ یندب نیرمت پلتپ یزاسریوصت

 >٠٫٠٠١ ٠٫١۴٩ -٠٫٨٣۶ یبیکرت پلتپ یزاسریوصت
 ٠٫١٢۵ ٠٫١۴٩ ٠٫۴٠٩ یندب نیرمت یبیکرت

 
 تقد تارمن نومزآشیپ رد ههارکی سنایراو لیلحت جیاتن ،نینچمه
 تشادن دوجو یرادانعم توافت اههورگ نیب داد ناشن ارجا
)٠٫٩۵=p(نومزآسپ رد ارجا تقد تارمن نیب اما ؛ )٠٫٠٠٠۵=p(، 
 توافت ،)p=٠٫٠٠٠۵( لاقتنا و )p=٠٫٠٠١( یراددای نومزآ
 اب ،دوشیم هدهاشم ٢ لودج رد هک روطنامه .دش هدهاشم یرادانعم
 دش هدهاشم نومزآسپ رد LSD یبیقعت نومزآ جیاتن رتقیقد یسررب
 هورگ هب تبسن یرتمک یارجا تقد زا پلتپ یزاسریوصت هورگ هک
 اما ؛)p=٠٫٠٠٢(یندب نیرمت هورگ و )p>٠٫٠٠١( پلتپ یزاسریوصت
 تشادن دوجو یرادانعم توافت یبیکرت هورگ و یندب نیرمت هورگ نیب
)٠٫١۴= p(.  
 داد ناشن یراددای نومزآ رد LSD یبیقعت نومزآ جیاتن ،نینچمه
 یندب نیرمت هورگ هب تبسن یرتشیب یارجا تقد زا یبیکرت هورگ
)٠٫٠٠١=p( پلتپ یزاسریوصت هورگ و )٠٫٠٠١<p( دوب رادروخرب. 
 هورگ زا یرتهب درکلمع یرادانعم روطهب یندب نیرمت هورگ نینچمه
 یبیقعت نومزآ جیاتن .دنتشاد )p=٠٫٠٠۶( دنتشاد پلتپ یزاسریوصت

LSD پلتپ یزاسریوصت هورگ هک دش هداد ناشن زین لاقتنا نومزآ رد 
 هورگ و )p>٠٫٠٠١( یبیکرت هورگ هب تبسن یرتمک یارجا تقد زا
 و یندب نیرمت هورگ نیب اما ؛دندوب رادروخرب )p=٠٫٠٠٢( یندب نیرمت
 .)p=٠٫١٢۵( تشادن دوجو یرادانعم توافت یبیکرت هورگ

 ثحب ۴
 یندب نیرمت و پلتپ یزاسریوصت ریثأت یسررب فده اب رضاح هعلاطم
 ریثأت زا یکاح جیاتن .دش ماجنا سینت دنهروف هبرض یارجا تقد رب
 نیرمت ،)پلتپ یزاسریوصت اب یندب نیرمت( یبیکرت تانیرمت تبثم
 نومزآسپ ات نومزآشیپ زا نامز لوط رد پلتپ یزاسریوصت و یندب
 یبیکرت تانیرمت ،لاقتنا نومزآ رد و نامز رذگ اب لاحنیااب .دوب
 و یندب تانیرمت رد موادت نیا و داد ناشن دوخ زا یرتشیب یراگدنام
 .دش هداد ناشن فرص یزاسریوصت تانیرمت رد تیاهن رد
 یسررب نونکات MS نارامیب یور پلتپ یزاسریوصت تانیرمت هچرگا
 نارامیب یور تاقیقحت رگید اب جیاتن لاحنیااب ،تسا هدشن
 اب ینهذ یزاسریوصت یشخب رثا .دریگیم رارق ثحب دروم یکیژولورون
 یزغم هتکس نارامیب یور ار تانیرمت نیا تبثم رثا هک یتاقیقحت
 اب جیاتن نیا نینچمه .)٢٣ ,١٣( دوب وسمه ،دندوب هدرک شرازگ
 نارامیب یور رب هک ناراکمه و ١سنامره و ناراکمه و ریلاک تاقیقحت
  .)٢۴ ,١۴( تسا اتسارمه ،دوب هدش ماجنا نوسنیکراپ
 جلف نارامیب و ملاس دارفا دروم رد یلبق تاشرازگ رد هک روطنامه

                                                
1. Wright, Smith 

 هبرض درکلمع رب ینهذ یزاسریوصت یشخبرثا ،تسا هدش نایب ،یزغم
 رد ًارهاظ هک دومن هیجوت هنوگنیا ناوتیم ار MS نارامیب سینت دنهروف
 ،یزغم جلف نارامیب و ملاس دارفا رگید دننام زین دارفا زا هورگ نیا
 رد هک دنکیم ریگرد ار زغم زا ییاهتمسق نامه ینهذ یزاسریوصت
 لاعف یاهراتخاس رد یناشوپمه نیا .)٢۵( دنتسه ریگرد یندب تیلاعف
 جیاتن قیرط زا ،ینهذ یزاسریوصت و یندب نیرمت لوط رد زغم
 یهعسوت روظنمهب و )٢۶( تسا هدش شرازگ یزغم نکسا تاعالطا
 دوشیم هدیمان "٢یدرکراک یزرا مه" ،پلتپ ینهذ یزاسریوصت لدم
)٨(. 
 هب تبسن یکیرتکلا تیلاعف ،زغم هدیدبیسآ یاهتمسق رد ،هتبلا
 نامزتدم ،نینچمه .دشابیم رتفیفخ زغم ملاس یاهتمسق
 .)١۶( تسا تکرح ماجنا یعقاو نامز اب قباطم تکرح یزاسریوصت
 اب قباطم ،تکرح یزاسریوصت نامزتدم هکییاجنآ زا ،لاحنیااب
 هورگ رتفیعض درکلمع دراد لامتحا ،تسا تکرح ماجنا یعقاو نامز
 .دشاب لیلد نیمه هب ،رگید یاههورگ اب هسیاقم رد ینهذ یزاسریوصت
 تقد رد شهاک دندرک نایب ،صوصخ نیا رد ناراکمه و سنامره
 اب یهجوتلباق روطهب ،MS نارامیب رد یتکرح یزاسریوصت ییاضف
 رد یگنهامه مدع هکیلاحرد ؛تسا طبترم یتخانش هزوح تالالتخا
 ،MS هب طوبرم یتکرح تالالتخا اب یتکرح یزاسریوصت یدنبنامز
 یزاسریوصت ییاناوت شهاک هب التبم نارامیب .)۶( تسا هارمه
 یزاسریوصت رب ینتبم ینیرمت یهمانرب یایازم زا دایزلامتحاهب ،یتکرح
 هورگ رتمک یدنمهرهب نیاربانب ؛دنوشیم دنمهرهب رتمک ،یتکرح
 هجوم یندب نیرمت هورگ و یبیکرت هورگ هب تبسن ینهذ یزاسریوصت
 ار یندب نیرمت هورگ هب تبسن یبیکرت هورگ رتهب درکلمع اما ؛دشابیم
 یایازم لیلد هب ًالامتحا یبیکرت هورگ رتهب درکلمع .دنکیمن هیجوت
 تسا نیا رب ضرف و ؛دشاب یندب نیرمت اب ینهذ یزاسریوصت یبیکرت
 تکرح عیرست( تکرح یعقاو یدنبنامز رییغت رد یندب نیرمت هک
 .دشاب ینهذ یزاسریوصت زا رتدیفم )دنهروف یهبرض
 ،باستکا رخآ یهسلج هب تبسن یندب نیرمت هورگ یراددای نومزآ رد
 اما ؛دنتشاد سینت دنهروف یهبرض یارجا تقد رد درکلمع شهاک
 رد یرادانعم توافت یبیکرت نیرمت هورگ و پلتپ یزاسریوصت هورگ
 هدش فقوتم هلخادم هچرگا .دنتشادن رخآ یهسلج اب یراددای نومزآ
 نیا .تسا هدشن هدهاشم اههورگ نیا درکلمع رد یشهاک یلو تسا
 یزاسریوصت و یبیکرت هورگ هک دهدیم ناشن یراددای نومزآ رد جیاتن
 .دنتشاد یندب نیرمت هب تبسن یرتراگدنام تاریثأت ییاهنتهب پلتپ
 نیرمت هورگ و ینهذ یزاسریوصت هورگ یرترب لیلد هک دوریم لامتحا

                                                
2 . Functional equivalence 
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٧ 

 لیلد هب ،یراددای یهلحرم رد هظفاح رد تاعالطا ظفح رد یبیکرت
 ،دشاب اههورگ نیا ینیرمت یهمانرب رد پلتپ یزاسریوصت نیرمت دوجو
 یریگدای لحارم رد ار یرتشیب یناور و ینامسج لماوع شور نیا هک
 هب هجوت اب .دنراد تکراشم شور نیا رد ساوح یمامت و دنکیم ریگرد
 یزاسریوصت رد یرتشیب ساوح هچ ره )٢٠٠١( زنیلاک و زملوه رظن
 .دش دهاوخ رتشیب شور نیا یشخبرثا ،دنشاب ریگرد پلتپ ینهذ
 نیرمت اب هباشم ،ینهذ یزاسریوصت هک دناهتفرگ هجیتن ناققحم
 ،یحارط لماش ،تکرح لرتنک یتخانش لحارم یهمه ،یعقاو
 تاعلاطم .دریگیم رب رد ار تکرح یارجا یارب یگدامآ و یزیرهمانرب
 ماگنه ،راکدوخ یبصع متسیس یاهتیلاعف هک دناهداد ناشن نینچمه
 .)٢٧( دناهباشم ینهذ یزاسریوصت و یندب یارجا
 و یبیکرت نیرمت هورگ ،نومزآسپ جیاتن اب هباشم زین لاقتنا نومزآ رد
 قبط ًالامتحا .دندوب رترب فرص یزاسریوصت هورگ زا یندب نیرمت
 یندب نیرمت ماگنه ،تیمشا هتفایمیمعت یتکرح همانرب یهیرظن
 رد .دوشیم هراوحرط رتشیب یهعسوت بجوم یدرکلمع تاهابتشا
 سینت دنهروف یهبرض مه یور هب ور ودهبود دارفا ،یندب نیرمت ماگنه
 نیح رد یدرکلمع تاهابتشا نیاربانب ،دندزیم زیم پچ تمس هب ار
 .تسا هدش یندب نیرمت ماگنه رد هراوحرط هعسوت بجوم هبرض
 و درکلمع نیرتهب یندومزآ ،پلتپ ینهذ یزاسریوصت ماگنه هکیلاحرد
 دودسم ار یدرکلمع تاهابتشا یایازم و دنکیم روصت ار دوخ
  .)٢٨( دیامنیم
 ماجنا یور ققحم لرتنک مدع ،قیقحت نیا یاهتیدودحم هلمجزا
 هورگ و پلتپ ینهذ یزاسریوصت یاههورگ طسوت یزاسریوصت نداد
 .دوب یراددای تاسلج و باستکا تاسلج نیب هلصاف رد یبیکرت نیرمت
 هسلج ره رد هدش ماجنا یاهششوک دادعت یور رگنومزآ ،نینچمه

 طسوت هدش ماجنا یاهششوک دادعت دوشیم ینیبشیپ .تشادن لرتنک
 اریز ،دشاب یندب نیرمت و یبیکرت یاههورگ زا رتشیب یزاسریوصت هورگ
 فرص تاسلج نامز زا یرادقم ،یندب نیرمت و یبیکرت یاههورگ رد
 .دوشیم هابتشا یاهباترپ رد اهپوت یروآعمج
 اهششوک دادعت یور رب رتشیب لرتنک اب رضاح قیقحت دوشیم داهنشیپ
 زا ناوتیم نینچمه و دریگ ماجنا ،تاسلج نیب و هسلج ره رد
 ندوزفا اب ،دنتسه رتمک یزاسریوصت ییاناوت یاراد هک ینارامیب
 اهنآ لالتخا عون هب هجوت اب ،یرادینش و یریوصت یاهیراذگهناشن
 .درک هدافتسا ،)یدنبنامز ای ییاضف تقد رد لالتخا(

 یریگهجیتن ۵
 صاخ یایازم مادکره ،یزاسریوصت نیرمت و یندب نیرمت یلکروطهب
 ،یدرکراک یزرامه یهیرظن قبط ،دش هتفگ هک روطنامه .دنراد ار دوخ
 رد هک دنکیم ریگرد ار زغم زا ییاهتمسق نامه ینهذ یزاسریوصت
 و ینامسج لماوع شور نیا نینچمه و دنتسه ریگرد یندب تیلاعف
 رد ساوح یمامت و دنکیم ریگرد یریگدای لحارم رد ار یرتشیب یناور
 تاعالطا رتشیب یراگدنام بجوم نیاربانب ؛دنراد تکراشم شور نیا
 یندب نیرمت ،یفرط زا .دوشیم یندب نیرمت هب تبسن ،هظفاح رد
 ریاس و پوت تعرس اب بسانتم تکرح یعقاو یدنبنامز رییغت بجوم
 هتفایمیمعت یتکرح یهمانرب یهیرظن قبط نینچمه و ددرگیم طیارش
 یهعسوت بجوم یدرکلمع تاهابتشا یندب نیرمت ماگنه رد ،تیمشا
 نیرمت زا یبیکرت هک تسا حضاو نیاربانب ؛)٢٩( دوشیم هراوحرط
 مادکره هب تبسن ینادنچود یایازم ،مه اب ینهذ یزاسریوصت و یندب
 .تشاد دهاوخ ،ییاهنتهب تانیرمت زا
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