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Abstract 
Introduction: Diabetes is a chronic disorder of the body's metabolism 
and is characterized by high blood sugar. One of the most common 
causes of coronavirus in Iran today is a dramatic increase in death 
anxiety in these patients. Training based on the BASNEF model on 
reducing death anxiety in Iran with the coronavirus was conducted. 
Materials and Methods: The present study was an experimental 
study with a control group. The research samples included 70. Data 
collection tools in this study included demographic information 
questionnaire and death anxiety questionnaire. Before the 
intervention, the mentioned questionnaires were completed by the 
samples. Then the samples were randomly divided into intervention 
and control groups. Then, one session was held every week for the 
intervention group of 8 training sessions. There was no intervention 
in the control group. Data analysis was performed by SPSS software. 
Results: The mean score of death anxiety in the control group was 
48.0 9 18.9 before the intervention and 21.0 41 41.10 after the 
intervention. Comparison of these two scores did not show a 
statistically significant difference (P = 0.11). Also, the mean score of 
death anxiety in the intervention group, before the intervention, was 
74.0 21 21.10 and after the intervention was 39.0 81 81.5. Comparison 
of these two scores before and after the intervention showed a 
statistically significant difference in this group (P <0.0001). 
Conclusion: According to the findings of the present study, it can be 
concluded that BASNEF educational model can be effective in 
reducing death anxiety. Therefore, it is recommended that regular 
educational programs with this method be developed for diabetic 
patients and other patients with chronic diseases and integrated into 
the health system. 
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مبتال به  یابتید رانبیماآموزش بر اساس مدل بزنف بر کاهش اضطراب مرگ  تأثیر
  کرونا ویروس

  *5علی منصوري، 4، علی خسروي3، خدیجه رضایی کیخایی2، ایرج شهرامیان1هادي میرزایی
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  چکیده
 هاییچالش از یکی و مشخصه آن افزایش قند خون است. بدندیابت نوعی اختالل مزمن در متابولیسم مقدمه و هدف: 

طور امروزه با آن مواجه هستند ابتال به کرونا ویروس است که اضطراب مرگ را در این بیماران به یابتی د رانبیما که
آموزش بر اساس مدل بزنف بر کاهش اضطراب مرگ  تأثیر تعیین فهد مطالعه با ینا الذچشمگیري افزایش داده است. 

  مبتال به کرونا ویروس انجام شد. یابتید رانبیما

نفر بیمار دیابتی  70با گروه کنترل بود. نمونه هاي پژوهش شامل  تجربی یک پژوهش حاضر مطالعهمواد و روش ها: 
 اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه در این مطالعه شامل  اطالعات آوري جمع ال به کرونا ویروس بودند. ابزارمبت

 .گردید پژوهش،تکمیل مورد هاي نمونه توسط مذکور هاي پرسشنامه مداخله از انجام بود. قبل اضطراب مرگ پرسشنامه
جلسه آموزشی  8گروه مداخله  تقسیم شدند. سپس براي مداخله و کنترل گروه دو به تصادفی صورت به هانمونه سپس

 SPSSنرم افزار  توسط ها داده و تحلیل شد. در گروه کنترل مداخله اي صورت نگرفت. تجزیه برگزار جلسه یک هفته هر
  .شد انجام

  41/10±21/0مداخله از و پس 18/9 ±48/0، از مداخله قبل کنترل، گروه اضطراب مرگ در نمره میانگینیافته ها: 
اضطراب  نمره ). همچنین میانگین =P 11/0نداد ( نشان را داري معنی آماري این دو نمره اختالف مقایسه .محاسبه شد

 و در قبل نمره این دو  مقایسه .بود 81/5±39/0 مداخله از و بعد 21/10±74/0 از مداخله، قبل مداخله، گروه مرگ در
  ). >0001/0Pداد ( نشان این گروه در را داري معنی آماري اختالف مداخله از پس

آموزشی بزنف می تواند در کاهش اضطراب  الگوي گرفت نتیجه توانحاضر می مطالعه هايیافته به توجه بانتیجه گیري: 
 بیماران سایر و دیابتی بیماران براي این روش با منظم آموزشی هايبرنامه شودمی توصیه رو این از .باشد مؤثرمرگ 
  .گردداجرا  سالمت نظام در و دوینت مزمن هايبیماري به مبتال

  مدل بزنف، اضطراب مرگ، دیابت، کرونا ویروس . کلید واژه ها:
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و همکاران                                    منصوري                                                                                               ......  آموزش بر اساس مدل بزنفتاثیر    
  

 
 

  مقدمه و هدف

اختالل مزمن در متابولیسم کربوهیدارت، دیابت نوعی      
چربی و پروتئین و مشخصه آن افزایش قند خون در بیمار 

بیماري دیابت به دلیل عدم جذب سلولی قندخون،  است.
هاي بدن ناشی از کاهش ترشح انسولین یا مقاومت سلول

افراد مبتال به دیابت  ).2و1( شوددر برابر انسولین ایجاد می
شدید و مهلکی نظیر آسیب شبکیه و در معرض عوارض 

 مشکالت ،انفارکتوس میوکارد ،ی محیطیتپاونور ،کوري
ي مشکالت پا ،بیماري مرحله پایانی کلیوي ،عروق محیطی

قند ب نامناسدیابتی و قطع عضو هستند که به دلیل کنترل 
 این بروز کرده و موجب ناتوانی و مرگ و میر باال در خون

  .)3( شوندبیماران می
 285بیش از  2010در سال که مارها حاکی از آن است آ

ند و اهمیلیون نفر در سراسر جهان مبتال به دیابت بود
آهنگ افزایش آن ساالنه با  شود این تعدادتخمین زده می

میلیون نفر برسد  598به  2030سال  تا ،هزار نفر 155
در این فاصله تعداد مبتالیان به دیابت در کشور هاي . )4،5(
 20درصد و در کشورهاي توسع یافته  69ر حال توسعه د

 انیردر ا یابتد عشیو انمیز. )6( درصد افزایش خواهد یافت
  .)7ست (ا هشد ارشگز صددر33/9 )2014(

 علت و چهارمین میر و مرگ علت پنجمین دیابت بیماري
-گونه به باشد،می غربی جوامع پزشک در به مراجعه شایع

در  را بهداشتی هايمراقبت هايهزینه درصد 12 که اي
گزارش  اساس بر .است داده اختصاص خود به متحده ایاالت

و  بهداشت بودجه درصد از 4-5 بهداشت جهانی، سازمان
 هايهزینه و دیابت با مرتبط هايبیماري به متعلق درمان

پزشکی  هايهزینه از بیشتر برابر 2-5 دیابتی افراد پزشکی
  .)8( است سالم افراد

 رسیرد و زودرس ارضعو به ودمحد یابتد ريتأثیر بیما 
 و کوچک و رگبز وقعر ارضعو ،هیپوگلیسمی قبیلاز  آن
 مزمن يهاريبیما سایر مانند نیز یابتد بلکه د،شونمیه غیر
 يهارفشا قبیل از ديمتعد يهاچالش با ربیما دنکر وبرروبا 

-قبتامر ،مانیدر يهابرنامه عایتر ري،بیما لکنتر از ناشی
و  پزشک به رمکر جعهامر به زنیا ،هزینه پر و هپیچید يها

ه یندآ رهبادر نیانگر د،متعد و مختلف يهامایشآز منجاا
جتماعی ا بطروا در لختالا ان،ندزفر ءبتالا لحتماا و ريبیما

ت مشکال ر،کا در لختالا و جنسی تمشکال ،گیادخانو و
   .)9( .کندمی دیجاا رانبیما ینا ندگیز در را ايهعدید

 انعنو به یابتن دمادر و يپیشگیر ع،موضو ینا به توجه با 
 ريبیما ربا کاهشدر  مهمی نقش شتیابهد مهم مقوله دو
   .)10شت(دا هنداخو جامعه در

امروزه با یابتی د رانبیما که هاییچالش گترینربز از یکی
 آن مواجه هستند ابتال به کرونا ویروس است که بار روانی
ناشی از بیماري را بسیار افزایش داده چرا که بیمار همواره 
خود را در خطر مرگ میبیند. در نتیجه این مسئله اضطراب 
مرگ در این بیماران به طور چشمگیري افزایش می 

  ).11یابد(
 امــروزه اضــطراب مــرگ را بــه عنــوان یکــی از مولفه

 کروناـتال بـه هاي مهم روانشناختی مطرح در بیمـاران مب
  . کنند بیان می

اضطراب واکنشی است در برابـر خطـري نـامعلوم، درونـی، 
مبهم و منشا آن ناخودآگاه و غیر قابل مهار اسـت و عوامـل 

کند. در این میان انـواع خاصـی  متعددي آن را ایجاد می
 اند از اضطراب براساس منشا آن شناخته و نامگذاري شده

کی از مهمترین آنهاست. مـرگ بـه کـه اضطراب مرگ ی
خـاطر ماهیت پر از ابهامش براي بسیاري از انسـان هـا بـه 

کند. مرگ واقعیتی است کـه  صـورت یک تهدید جلوه می
همیشـه وجود داشته و هر شخص ممکن است به مـرگ 
واکـنش و برداشتی منحصر به فرد داشته باشد. یکی از 

ضـطراب از مـرگ مـی عوارض شـایع روانـی اضـطراب، ا
اضطراب از مرگ به عنوان یک ترس غیرعـادي و . باشـد

بـزرگ از مرگ همراه بـا احساسـاتی از وحشـت از مـرگ 
یـا دلهـره هنگام فکر به فرآیند مردن یا چیزهایی کـه پـس 

شود. از آنجـایی کـه  دهند، تعریف می از مـرگ رخ می
ا به وضوح لمس مـرگ هرگـز تجربه نشده و هیچ کس آن ر

نکرده، همـه به نوعی در مورد آن دچار اضطراب 
  ).12(هستند

ي بیمارافزایش آگاهی فرد دیابتی در مورد مسائل مختلف 
موجب  است کهدیابت از جمله اصول مراقبت از خود 

پیشگیري از بروز عوارض بیماري گردیده، زندگی طوالنی 
ي درمانی هاو از هزینه کردهمدت را براي بیمار تضمین 

کاهد. بدون شک رسیدن به چنین اهدافی نیازمند می
  .)13باشد (مشارکت همگانی و آموزش پویا و مستمر می

1332  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
55

02
0.

13
99

.9
.1

.7
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

n.
zb

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23455020.1399.9.1.7.5
http://jdn.zbmu.ac.ir/article-1-479-fa.html


  99، زمستان 1، شماره 9سال 

 
 

 تعیین و پرستاري عملکرد در پویا یک مسئله آموزش     
محسوب آن  ریزيبرنامه براي قدم آموزشی اولین نیازهاي

 تعیین را بیمار آموزشی نیازهاي که پرستار زمانی. شودمی
الگوي آموزشی مناسب با نیازها را مد نظر قرار  باید کندمی

ترین رکن . چراکه مدل آموزشی به عنوان اساسی)14( دهد
هاي صحیح و مناسب آموزش، مسئول ارائه مراقبت

  ).15باشد (بهداشتی به بیمار و اطرافیان وي می
با توجه به عوامل ذکر شده در باال متوجه می شویم تعیین 

امل موثر در تصمیم گیري فرد و مساعد بودن شرایط عو
را به سوي لزوم استفاده از تئوریها و مدلهاي  براي رفتار ما

 که یکی از جامع مطالعه و تغییر رفتار هدایت می کنند
ترین مدل ها براي مطالعه رفتار و ایجاد رفتارهاي جدید 

 و دیابت و کرونامدل بزنف می باشد و با توجه به بیماري 
گروههاي هدف آن، این مدل انتخاب شد، چرا که به دلیل 
دارا بودن سازه هاي قادر کننده، نگرش نسبت به رفتار ، 
اعتقادات و هنجارهاي انتزاعی داراي قابلیت ها و توانمندي 
هاي زیادي براي آموزش جامعه می باشد، از این رو بر آن 

ش ایشدیم تا در این تحقیق مدل بزنف را به بوته آزم
ارایه  1988مدل بزنف توسط جان هابلی در سال  . بگذاریم

عقیده داشت به این مدل باید به عنوان یک لیست  وي 		شد
 یکل شرح جاي به ریزي برنامه 		برايبرنامه  یک 		بررسی

 ردف یک رفتار هاي الیه در که نگریست اي پیچده روندهاي
	دارند قرار  رفتاري اعتقادات عناصر از بزنف مدل 	

( BELIEF)نگرش ها ، (ATTITUDES) هنجارها و ،
، و  (SUBJECTIVE NORMS) نرم هاي انتزاعی

 (ENABLING FACTORS) عوامل قادر کننده
از کنار هم قرار  BASNEF		تشکیل شده است که کلمه

می باشد این مدل از ترکیب  گرفتن حروف اول این عناصر
ور منظدو مدل پرسید و قصد رفتاري حاصل شده است و به 

مطالعه رفتار و برنامه ریزي جهت تغییر آن و تعیین عواملی 
که در تصمیم گیري افراد براي انجام رفتار موثر هستند، به 
 .کار گرفته می شود

با مدل قصد رفتاري در    BASNEF		تفاوت عمده مدل 
این است که در این مدل بر خالف مدل قصد رفتاري هر 

می شود بلکه فاکتورهاي منجر به رفتار ن "قصدي الزاما
قادرسازي مانند : پول، مهارت، دقت، خدمات موجود و سایر 

  )17-20( .عوامل بین قصد و رفتار وجود دارد

 وزهمرا که نجاییآ با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین از
 ،ستا هشد سنتی هايروش ي آموزشیهاروش از دهستفاا

ش بر اساس مدل آموز تأثیر تعیین فهد مطالعه با ینا الذ
مبتال به کرونا  یابتید رانبیمابزنف بر کاهش اضطراب مرگ 

  ویروس انجام شد.
  مواد و روش ها

 با گروه کنترل بود تجربی یک پژوهش حاضر مطالعه     
 طراحی و اجرا گردید. جامعه پژوهش را  1399 سال در که

 کننده مبتال به کرونا ویروس مراجعه دیابتی بیماران کلیه
مطالعه  این در .دادند تشکیل می زابل مرکز سید الشهدا به

 مطالعه ورود و خروج وارد معیارهاي به توجه با بیمار 70
   .شدند

 کامل رضایت شامل: داشتن ورود به مطالعه معیارهاي
 سابقه سال یک پژوهش، داشتن حداقل در حضور جهت

پزشک، ابتال قطعی به کرونا ویروس   تشخیص با 2دیابت نوع 
نوشتن بیمار  و سواد خواندن داشتن ،pcrبر اساس آزمایش 

 تکمیل توانایی روانی، داشتن و روحی سالمت داشتن ،
 دسترسی به جلسات آموزشی، در شرکت ها، پرسشنامه

 معیارهاي آن بود. همچنین از استفاده نحوه دانستن و تلفن
 هاي برنامه در شرکت بیمار، شامل: فوت مطالعه از خروج

 گروه در آموزشی جلسات پیگیري عدم دیگر، آموزشی
  آموزشی بودند. مداخله

اطالعات  پرسشنامه شامل اطالعات آوري جمع ابزار 
  بود. اضطراب مرگ پرسشنامه جمعیت شناختی و

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر  در این بخش از ابزار از
 -سئوال بلی 15.(این پرسشنامه شامل  21استفاده شد (

 0یا  1خیر بود و بر حسب جواب بلی یا خیر به آن نمره 
در صورتی که پاسخ فرد نشان  1تعلق میگرفت. (نمره 

دهنده وجود اضطراب مرگ باشد و نمره صفر در صورتی که 
مرگ باشد). مثال در پاسخ فرد نشانگر عدم وجود اضطراب 

سوال: آیا نگران مرگ هستید؟ پاسخ خیر نشانگر عدم وجود 
و پاسخ  0اضطراب در فرد است و این یعنی کسب امتیاز 

فرد و کسب نمره  بلی نشان دهنده وجود اضطراب مرگ در
) عدم وجود اضطراب مرگ) 0است. امتیاز پرسشنامه از  1

 6،7ط آن () اضطراب مرگ خیلی باال) که حد وس15تا 
 15تا  7(نقطه برش در نظر گرفته شد. بیشتر از آن (

اضطراب مرگ  ) 0تا  6(اضطراب مرگ باال و کمتر از آن (
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مقیاس سنجش اضطراب  . )22پایین در نظر گرفته میشود (
مرگ تمپلر یک پرسشنامه استاندارد بوده و در پژوهشهاي 
مختلف در سطح جهان جهت سنجش اضطراب مرگ مورد 

فاده قرار گرفته است و در کشور ایران نیز ترجمه، تحلیل است
عاملی و اعتباریابی شده است بطور مثال رجبی و بحرانی 

دانشجو در شهر اهواز  138آن را بر روي  1380در سال 
درصد گزارش  73بررسی کرده و همسانی درونی آن را 

 1387.(مسعودزاده و همکاران نیز در سال  23نمودهاند (
هش خود ضریب همبستگی سئواالت مقیاس در پژو

  ). 24گزارش نمودند ( % 95اضطراب مرگ تمپلر را 
 هاي پرسشنامه مداخله از انجام قبل و مطالعه شروع در 

 هاي نمونه توسط در کلینیک پژوهشگر حضور با مذکور
 صورت به هانمونه سپس .گردید تکمیل پژوهش، مورد

و کنترل تقسیم شدند. مداخله  نفره 35 گروه دو به تصادفی
 مراقبت صرفاً و نبوده پژوهشگر تحت آموزش کنترل گروه
 و ابزارها تدارك از دریافت کردند. پس را مرکز روتین هاي
گروه مداخله  براي آزمون، پیش برگزاري آموزشی و جزوه

آموزشی  الگوي مداخله گروه آموزشی، براي مدل با متناسب
 آموزش به صورت جلسه 8 مراحل الگو طی بر اساس بزنف

شد. جلسات  برگزار جلسه یک هفته هر مجازي و  گروهی
اجرا شد  دقیقه 90 تا 60 مدت در نفره 7 هايگروه قالب در
 قبل، از که آموزشی گام کتابچه این طی اینکه ضمن .)17(

 ذکر به الزم گرفت. قرار اختیار بیماران در بود شده طراحی
 اختیار در احتمالی نیاز جهت پژوهشگر تماس شماره است

   پرسشنامه تکمیل نهایی با گرفت. گام قرار گروه مداخله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به ذکر است به مداخالت انجام شد. الزم اضطراب مرگ از
یک  طی پژوهش پایان از پس اخالقی مالحظات لحاظ
 نیز کنترل گروه به الگو با مرتبط موارد ساعته دو جلسه

 قرار نیز آنان اختیار در آموزشی کتابچه و شد آموزش داده
   .گرفت

نرم افزار  توسط شده آوري جمع هاي داده و تحلیل تجزیه 
SPSS آماري توصیفی هايآزمون از استفاده با 21 نسخه 

   .شد انجام تی آزمون جمله از استنباطی و
  هایافته

مداخله  گروه در سن میانگین هایافته و نتایج براساس
سال بود.  79/44±11/4و در گروه کنترل 97/3±93/42

 بوده مشابه گروه دو در جمعیت شناختی کلیه مشخصات
نداشت  وجود هاآن بین معناداري اختالف نظر آماري از و
)0,05P>  .(  
اضطراب مرگ  نمره میانگین آمده دست به نتایج اساس بر 

 از و پس 18/9± 48/0از مداخله، قبل کنترل، گروه در
در  نمره این مقایسه .محاسبه شد 41/10±21/0مداخله

این  در را داري معنی آماري اختالف مداخله از پس و قبل
آمده  دست به ). همچنین نتایج P=0/11نداد ( نشان گروه

 مداخله، گروه اضطراب مرگ در نمره میانگین نشان داد
 بود اما این نمره پس 21/10 ±74/0از مداخله، برابر   قبل

 نمره این مقایسه .کاهش یافت 81/5±39/0 مداخله به از
 در را داري معنی آماري اختالف مداخله از پس و در قبل

 ). از طرفی بین میانگین>0,0001Pداد ( نشان این گروه
کنترل و آزمون در مرحله قبل  گروه اضطراب مرگ در نمره

داري مشاهده نشد از مداخله اختالف آماري معنی
)0,21P=  ،(دار بود اما پس از مداخله این اختالف معنی
)0,0001P< 1) (جدول شماره.(  
  
  
  

  

  

  

  

  مداخله از پس و قبل کنترل و آزمون گروه اضطراب مرگ دردو میانگین نمره مقایسه :1 شماره جدول

  P-value  گروه مداخله  گروه کنترل  متغیر

  انحراف معیار ±میانگین   انحراف معیار ±میانگین 

  21/0 21/10 ±74/0  18/9± 48/0  قبل از مداخله  اضطراب مرگ

  >0001/0 81/5±39/0 41/10±21/0  بعد از مداخله

P-value 11/0  0001/0<  -  
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  بحث و نتیجه گیري
 قرن هاي بیماري ترین شایع از یکی دیابت بیماري     

 عوارض درگیر را شماري بی تعداد سال که هر بوده حاضر
 بار تنها نه که خطرناکی عوارض .نماید می خود خطرناك

 بلکه می گذارد جامعه و خانواده دوش بر شماري بی مالی
د. که این امر با می شو هم زیادي بسیار میر و مرگ سبب

 استمرار و اجرا. )23( بروز بیماري کرونا افزایش یافته است.
 حاد عوارض از تواندبیمار، می توسط خودمراقبتی رفتارهاي
تعویق  به را آن بروز یا و کرده جلوگیري بیماري و مزمن

رفتارهاي  سطح بودن پایین به توجه با ).24( اندازد
 اجراي 21 قرن مهم چالش مزمن، بیماران در خودمراقبتی

 خود کنترلی به دستیابی و خودمراقبتی رفتارهاي مؤثر
 دیابت به مبتالیان  جمله از مزمن، هاي بیماري در مطلوب

 رفتارهاي انجام در بیمار به آموزش رو این از. باشد می
 ارتقاء نهایت در و خون قند و کنترل مطلوب مراقبتی خود

 سالمتی مهم هاي شاخص جمله از زندگی، سطح کیفیت
 محسوبی دیابت از بیماران مراقبت مهم هاي بخش و از
 بزنفالگوي  آموزش بر اساس راستا این در .)25( شود می

کاهش اضطراب  در الگو اثربخشی این تا گرفت قرار مطالعه
  . گیرد قرار بررسی مرگ بیماران دیابتی مورد 

 مداخله از قبل که است آن از حاکی این پژوهش هايیافته
 بین نمره میانگین اضطراب مرگ حاصل از ،گروه دو در

نداشت  وجود معناداري آماري تفاوت پرسشنامه
)05/0p> .(داخلهم از بعد نمره این میانگین بین اما 

 شد مشاهده گروه دو بین معناداري آماري اختالف
)0001/0p<.( مورد در بیماران آموزش معتقدند محققان 

 کنترل بر و داشته زیادي اهمیت کنترل آن و بیماري
  نتایج بر همین اساس .)26( است مؤثر و عوارض آنبیماری
الگوي بزنف تأثیر بسزایی در کاهش اضطراب  دهدمی نشان

 از قبل به نسبت مداخله از پس مرگ بیماران دیابتی
 در کمتر روشاین  اینکه رغم علی است.داشته  مداخله

 روش یک تواندمی است شدهدیابتی انجام  مورد بیماران
   .باشد بیماران مشارکت خوب براي

 دیابتی بیمار به آموزش دهدمی نشان محققان مطالعه
شده  خود بیماري مورد در بیماران توانمندي افزایش باعث

 و کنترل براي شده ارائه هايبه توصیه هاو در نتیجه آن

 تريفعال صورت به و توجه نموده بیشتر بیماري مدیریت
  ).27(شوند می درگیر خود بیماري مدیریت در
 اجراي الگوي از پس دهد کهنشان می بسیاري از مطالعات 

 در مراقبت از خود مداخله بیماران گروهتوانمندي   بزنف
   ).28-33یابد (می افزایش معناداري طور به

  نتیجه گیري
 مطالعات سایر مقایسه حاضر و مطالعه هايیافته به توجه با 

آموزشی  الگوي گرفت نتیجه توانمی نهایتاً فوق، مرتبط
کاهش  مهمتر همه از و توانمنديبزنف می تواند در 

-برنامه شودمی توصیه رو این از .باشد مؤثراضطراب مرگ 
 و دیابتی بیماران براي این روش با منظم آموزشی هاي
 نظام در و دوینت مزمن هايبیماري به مبتال بیماران سایر

 .گردد تلفیق سالمت
 وقدردانی تشکر
 کد با تحقیقاتی طرح از برگرفته حاصل مقاله

IR.ZBMU.REC.1399.121 .می باشد  
  منافع تعارض

  نداشت. وجود نویسندگان میان منافعی تعارض هیچ
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