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Abstract
Introduction: Patients with anxiety disorders experience common fears, uncertainty and
anxiety and obsessive-compulsive thoughts. The aim of this study was to investigate the
effect of schema therapy on depression and anxiety in patients with obsessive-compulsive
disorder.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental study with control
group. The research population of this study was female patients referred to the
psychiatrist and general practitioner who were referred to a clinical psychologist. Of
these, 16 patients with obsessive-compulsive disorder were selected and divided into two
experimental and control groups. The patients were examined using a diagnostic
interview and a second edition of the Beck Depression Inventory (2000), Beck Anxiety
Inventory (1988) and Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory (1977) in the pre-test,
post-test and follow-up period of 2 weeks. Then, the experimental group underwent
schematic therapy in 8 sessions (90 minutes), while the control group did not receive any
treatment. Data were analyzed using covariance analysis.
Results: The results of this study showed that there is a significant difference between
the two groups of experimental and control after the treatment in the depression and
anxiety variables (P = 0.01). This effect was also visible during the follow-up phase.
Conclusion: The results of this study indicate the effect of therapeutic therapy on
obsessive-compulsive disorder on the reduction of obsessive-compulsive, anxiety and
depression in patients with obsessive-compulsive disorder. Therefore, psychological
treatments are useful in these patients.
Keywords: Schema Therapy, Depression, Anxiety, Obsessive-Compulsive Disorder.
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چکیده
مقدمه :بیماران مبتال به اختالالت اضطرابی ویژگیهای مشترک ترس ،تردید و نگرانی مفرط و افکار ناخواسته وسواسی
را تجربه میکنند .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر طرحواره درمانی بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتال به اختالل
وسواسی انجام گرفت.
مواد و روشها :طرح پژوهش حاضر نیمه تجربی همراه با گروه کنترل بود .جامعه پژوهشی حاضر بیماران زن مراجعه
کننده به روانپزشک و پزشک عمومی بودند که به روانشناس بالینی ارجاع داده شده بودند که از بین آنها  11نفر بیمار
مبتال به اختالل وسواس به صورت در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .این بیماران با
استفاده از مصاحبه تشخیصی و ویراست دوم پرسشنامه افسردگی بک ( ،)2000پرسشنامه اضطراب بک ( )1911و
پرسشنامههای وسواسی جبری مادزلی ( )1977در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری  2هفتهای مورد بررسی
قرارگرفتند .سپس گروه آزمایش در  1جلسه ( 90دقیقه ای) تحت طرحواره درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ
درمانی دریافت نکردند .داده های بدست آمده با روش تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از اجرای درمانها در متغیر افسردگی و
اضطراب تفاوت معنیداری ایجاد میشود ( )P=0/01همچنین این تأثیر در مرحله پیگیری نیز قابل مشاهده بود.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی از بررسی تاثیرطرحوارهدرمانی بر اختالل وسواسی-جبری بر کاهش وسواسی-جبری،
اضطراب و افسردگی در بیماران مبتال به اختالل وسواسی جبری میباشد .لذا درمان های روانشناختی در این بیماران
مفید به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :طرحوارهدرمانی ،افسردگی ،اضطراب ،اختالل وسواسی
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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اختالالت روانپزشکی در جمعیت عمومی بوده [ . ]1این اختالالت

گزارش متن پنجم کتابچه تشخیصی و آماری اختالالت روانی نرخ
شیوع در سطح جهانی  1/1درصد تا  1/1درصد است که تعداد زنان
بزرگسال مبتال اندکی بیشتر از تعداد مردان است ،اما پسربچه ها

عمومیت داشته و حدود  30تا  40درصد افراد غربی در مرحله ای
از زندگی خود به اختالالتی دچار می شود که با اضطراب ارتباط
دارند ،در نتیجه ،اختالالت اضطرابی باری سنگین بر دوش جامعه و

بیشتر از دختربچه ها به آن مبتال می شوند [.]3
اختالل وسواسی جبری یک اختالل ناهمگون و ناتوان کننده است
و از نظر آسیب شناسی و نیازهای درمانی با اختالل های اضطرابی

فرد بوده [ ، ]3بسیار بیشتر از سایر مشکالت روانی طول کشیده و

دیگر متفاوت است [ . ]5تاکنون نظریه های گوناگونی مانند

ممکن است به اندازه یک بیماری فیزیکی فلج کننده باشد [ .]2در

نظریه های روان شناختی و زیست شناختی درصدد تبیین و ارائۀ
الگوی درمانی این اختالل بود ه اند .درمان شناختی -رفتاری
) (Cognitive-behavior therapyکه در آن از مواجهه و
جلوگیری از پاسخ استفاده می شود درمان انتخابی این اختالل است

شامل یک حالت روانی یا برانگیختگی شدید توام با ترس ،تردید و
نگرانی مفرط میباشند [ . ]2مشکالت مربوط به اضطراب نسبتا

آمریکا و اروپا درمان این بیماری از پرهزینه ترین درمان ها محسوب
می شود[.]3
در راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی ،متن تجدیدنظر
شده ویراست چهارم ( Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders and Statistical Manual of
 ،]4[ )(DSM-IV-TR) Mental Disordersاختالل وسواسی
جبری در طبقه تشخیصی اختالالت اضطرابی قرار داشت که در متن
پنجم کتابچه تشخیصی و آماری اختالالت روانی ( Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders 5
) ،]2[ )edition (DSM-5برای هر یک از این دو نوع اختالل
طبقه تشخیصی جداگانه ای تدارک دیده است .از مهمترین
معیارهای این گروه افک ار و رفتارهای تکراری است که افراطی بودن
آنها باعث اختالل در زندگی روزمره می شود [.]2
اختالل وسواسی اجباری ( Obsessive Compulsive
) )Disorder (OCDدو عنصر مهم و گاهی مستقل دارد :وسواس
و اجبار که فرد از این موضوع خبر دارد ولی نمی تواند افکار مرتبط
با این افکار را متوقف کند[ .]3وسواس ( ، ) Obsessionsعقاید،
افکار ،تکانه ها ،یا تصاویرِ ذهنیِ پایداری هستند که مزاحم و
نامناسب است و به اضطراب یا پریشانی آشکار منجر می شود.
کیفیت مزاحم و نامناسب وسواس ها ی فکری تحت عنوان خود
ناهمخوان ( ) Ego Dystopiaذکر می شود .این پدیده حاکی از
آن است که فرد با محتوای وسواس فکری بیگانه است ،آن را تحت
کنترل خود نمیداند ،و از نوع اندیشه ای نیست که او انتظار دارد.
با این حال ،فرد قادر به تشخیص این نقطه است که وسواس ها ی
فکری محصول ذهن خود او هستند و از خارج تحمیل نمی شود.
اجبارها (  ) Compulsiveرفتارهای تکراری (مانند شستن دست،
منظم کردن ،باز بینی) یا اعمال ذهنی (مانند دعا کردن ،شمارش،
تکرار واژه ها به آرامی) هستند که هدف آن ها پیشگیری یا کاهش
اضطراب یا پریشانی است ،نه به دست آوردن لذت یا رضایت [.]4
اعالم رسمی ابتالی فرد به اختالل وسواسی اجباری بستگی به این
دارد که وسواس ها یا اجبارها رنج شدید ایجاد کنند ،وقتگیر باشند
یا زندگی عادی فرد را به شدت مختل سازند [ . ]2شیوع این اختالل
معموال تدریجی است و بیشتر در اوایل نوجوانی یا اوایل بزرگسالی
و یا پس از یک رویداد استرس زا مثل حاملگی ،زایمان ،مشکالت در
روابط عاطفی و شغلی ،ظاهر می شود [ . ]1حدود  2/5درصد مردم

[ . ]6
چن دین مطالعه کنترل شده نشان داده اند درمان شناختی رفتاری
و درمان دارویی موثرتر از درمان شناختی رفتاری به تنهایی برای
این اختالل نیست [ . ]7اخیرا در این حوزه پیشرفت های شایان
توجهی صورت گرفته است .شناسایی عوامل فرآیندی که بر بررسی
تاثیررویارویی و جلوگیری از پاسخ تأثیر می گذارند (مانند طول
مدت مواجهه و جلوگیری از پاسخ به طور کامل) ،معیارهای الزم
برای اجرای بهینه ی درمان پیشنهاد کرده اند .به نظر میرسد میزان
پاسخ به درمان در کلینیک های اختصاصی اختالل وسواسی جبری
که در آنها متخصصان بالینی و پژوهشی بر این اختالل تمرکز
می کنند ،در باالترین حد قرار داشته باشد [ .]8یک گروه از
متخصصان بین المللی اختالل وسواسی جبری حوزه های مربوط به
باورهای ناکارامد مربوط به وسواس ها و آیینهای وسواسی را
شناسایی کردند :اهمیت بیش از حد و نیاز به کنترل افکار مزاحم،
تخمین بیش از اندازه خطر ،ناتوانی در تحمل ابهام ،مسئولیت
پذیری و کمال گرایی [.]12-9
پژوهشی در مورد اینکه طرح واره درمانی ،باورهای بنیادی را مورد
تأثیر قرار می دهد ،نتایج نویدبخشی را بدست آورده اند[ . ]13با توجه
به ناهمگونی بیماران مبتال به اختالل وسواسی جبری ،یک حوزهی
مهم تحقیق در این اختالل ،تدوین رویکردهای شناختی رفتاری
اختصاصی برای افزایش پاسخ به درمان در زیرگروههای مبتال به
اختالل وسواسی جبری می باشد [.]14
رویکرد اختصاصی طرح واره درمانی برای زیر گروه های مختلف
مبتال به اختالل وسواسی جبری مقاوم به درمان توسط سوکمان و
همکارانش در سال  1994تدوین شده است [ . ]15سعی بر آن بوده
است که این مدل از لحاظ نظری گست رده و طرح واره محور باشد.
این رویکرد در کلینیک اختالل وسواسی جبری در مرکز درمان
دانشگاه مکگیل طراحی شده است [  . ]15برای تد وین این رویکرد
از بیماران مقاوم به طرح واره درمانی استفاده شده است .بیماران
مبتال به اختالل وسواسی جبری در تمام گروههای سنی و بدون
توجه به شدت اختالل و یا همبودی پذیرش می شود .در این رویکرد
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الف) فراشناخت ها و نظریه های ارزیابی[ ]19 -17؛ ب) طرحواره ها

پژوهشهای مختلفی رضایتبخش اعالم شده است .برای مثال ،دادفر

[ ]21 ,22؛ ج)نظریه ی رشد [ ]22؛ د) نقش تجربه های دلبستگی[,23

و همکاران ضریب پایایی کل آزمون را  0/14و روایی همگرای آن

 ]24و چ)مدل ساختاری ساختار هویت [.]25

با مقیاس وسواسی جبری ییل را  0/17گزارش کرده اند [.]28

بنابراین با توجه به دیدگاه های مختلف زیست شناختی و روان
شناختی نسبت به این اختالل ،پژوهشگران با بررسی درمان های
رایج به این نتیجه رسیدند که طرح واره درمانی میتواند به عنوان
خط اول درمان برای اختالل وسواسی اجباری در نظر گرفته شود،
با توجه به این که درصد مبتالیان زن به این اختالل بیشتر از مردان
است هدف این پژوهش ،بررسی بررسی تأثیر طرحواره درمانی بر
افسردگی و اضطراب بیماران مبتال به اختالل وسواسی بود.

پرسشنامه افسردگی بک (ویراست دوم) :ازجمله مناسبترین

حمایت تجربی ترکیب می شود [ . ]16نظریه پردازان پیشنهاد

روش کار
طرح پژوهش حاضر ،نیمه تجربی مقطعی می باشد .جا معه پژوهشی
شامل کلیه بیماران مبتال به اختالل وسواس جبری بود 11 .شرکت
کننده که تمایل و شرایط ورود به شرکت در پژوهش را داشتند ،به
صورت در دسترس از بیماران انتخاب شدند و به طور تصادفی
به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند .سپس به صورت تصادفی در دو
گروه  1نفری ( مداخله و گواه) تقسیم شدند که بعد از ریزش در
طی درمان به  14نفر تقلیل یافتند.
مؤلفه های اخالقی زیر در مورد تمامی بیماران شرکت کننده در
پژوهش (در هریک از مراحل پژوهش) رعایت شد :اصل احترام به
شأن و آزادی انسان ،احترام به اصل رازداری ،ارایه اطالعات کافی
در مور د چگونگی پژوهش به تمامی آزمودنی های شرکت کننده،
کسب رضایت نامه کتبی به منظور شرکت در درمان ،پیگیری
درمانی در صورت لزوم حتی پس از پایان پژوهش ،امکان انصراف
آزمودنی ها در صورت عدم تمایل به همکاری در هر مرحله از
تحقیق ،پس از پایان درمان و ارزیابی گروه آزمون ،جلسات گروه
درمانی برای گروه کنترل ارائه شد .پژوهش حاضر از نظر رعایت
مسایل اخالقی در کمیته اخالق دانشگاه شهید بهشتی مورد تایید
قرار گرفته است.

ابزارها برای انعکاس افسردگی است .این پرسشنامه دارای  21ماده
است که عالئم جسمانی ،رفتاری و شناختی افسردگی را اندازه
گیری میکند .هر ماده دارای  4گزینه است که درجات مختلفی از
افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین میکند[ .]29این پرسشنامه
بیشتر به سنجش ویژگیهای روانشناختی افسردگی می پردازد ،تا
ناراحتی های جسمانی و فیزیولوژیک و با پرسشنامه همیلتن %75
همبستگی دارد 21 .ماده پرسشنامه افسردگی بک در  3گروه نشانه
های عاطفی ،نشانه های شناختی و نشانه ها ی جسمانی طبقه بندی
می شود .نتایج فراتحلیل انجام شده در مورد پرسشنامه افسردگی
بک حاکی از آنست که ضریب همسانی درونی آن بین  %73تا %93
با میانگین  %11است و ضریب آلفا برای گروه بیمار  %11و غیربیمار
 %11گزارش کرده اند .در یک بررسی بر روی دانشجویان دانشگاه
تهران و دانشگاه عالمه طباطبایی که جهت بررسی اعتبار و روایی
پرسشنامه افسردگس بک ویرایش دوم بر روی جمعیت ایرانی انجام
گرفت ،نتایج بیانگر آلفای کرونباخ  %71و اعتبار بازآزمایی به فاصله
دو هفته %73 ،بود [.]32
پرسشنامه ی اضطراب بک :آزمون اضطراب بک در سال 1988
ساخته شده است .این آزمون شامل  21نشانه و عالمت از اضطراب
است  .آزمودنی میبایست به این آیتمها پاسخ دهد .شدید ،متوسط،
خفیف ،هرگز به صورت که این گزینه ها به ترتیب  3 2 1 0نمره
گذاری می شود .در این آزمون ،نمره ی صفر تا  23نشانه ی اضطراب
خفیف ،نمرهی  24تا  28نشانه ی اضطراب متوسط ،نمره ی باالتر از
 29نشانه ی اضطراب مرضی است ( .)29آزمون اضطراب بک در
ایران توسط لطف علیزاده و قمری گیوی به فارسی برگردانده شده
است  .ضریب همبستگی این آزمون با مؤلفه های فیزیولوژیکی 0/19
بدست آمده است [ . ]31داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس

ابزارها
پرسشنامه ی وسواسی جبری مادزلی :این پرسشنامه توسط
راچمن و هاجسون به منظور پژوهش در مورد نوع وحیطه ی
مشکالت وسواسی تهیه شده است .این پرسشنامه شامل  30سؤال
به صورت صحیح غلط است .دامنه ی نمرات از صفر تا  30متغیر
است .افزون بر نمره ی کلی وسواسی ،پرسشنامه ی مادزلی شامل
پنج خرده مقیاس وارسی ،شستشو ،کندی ،شک و نشخوار ذهنی
است .تمرکز اصلی این پرسشنامه بر عالیم وسواسی است و به ویژه
در ارزیابی اثرهای درمان روی عالیم مناسب است[ .]26راچمن و
هاجسون اعتبار همگرا و پایایی با روش آزمون بازآزمون این
پرسشنامه را رضایتبخش گزارش کرده اند و اعتبار سازه ی این
آزمون را در نمونه های بالینی و غیر بالینی مورد تأیید قرار داده اند.

تحلیل شدند.

یافته ها
یافته ها این پژوهش در مورد  14نفر در دو گروه آزمایش ( طرح واره
محور) و گروه گواه اجرا گردید ،که هریک از گروه ها شامل 7
آزمودنی بود .داده های جمعیت شناختی مربوط به گروه نمونه شامل
تعداد افراد در دو گروه مداخله و گواه ،وضعیت تاهل ،سن و وضعیت
تحصیلی در جدول  1ارائه شده است و نتایج حاکی از آن بود که
بین دو گروه تفاوت معناداری در مشخصات دموگرافیک مانند سن،
تاهل و تحصیالت ندارند.
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می کنند که عوامل زیر با نشانه های وسواسی جبری ارتباط دارند:

است[ . ]27ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه در ایران توسط
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منبع تغییر

فراوانی

درصد

گروه
مداخله
گواه
سن
25-21
30-21
34-31

1
1
2

42/15
42/15
14/21

مجرد
متاهل

1
1

57/15
42/15

زیردیپلم
دیپلم
باالتر از دیپلم

1
1
7

7/14
42/15
50

تاهل

تحصیالت

گروه ها

وسواس مادسلی

افسردگی بک

اضطراب بک

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

)2/15( 21/75
)5/52( 14/53
)5/13( 13/52

)12/51( 34/55
)9/23( 23/54
)9/01( 22/12

)1/12( 19/20
)4/03( 12/23
)3/91( 12/13

گروه آزمایش
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری
گروه کنترل
)3/11( 21/15
)4/11( 21/12
)4/12( 25/11

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

)11/23( 11/55
)9/43( 11/42
)9/12(11/23

)11/42( 25/21
)12/53( 24/12
)12/73( 24/71

جدول  :9تحلیل کوواریانس نمرهی کل در گروههای مورد مطالعه در مرحلهی پسآزمون
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

پیش آزمون

1214/71

1

1214/71

F
9/72

0/27

عضویتگروهی

121/13

2

310/915

2/05

0/001

میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در مراحل پیش آزمون ،پس
آزمون و پیگیری در دو گروه در جدول  2ارئه شده است .چنانچه از جدول
 2مشاهده میشود در مرحله پیش آزمون تفاوت معنیداری در نمرات،
افسردگی و اضطراب و وسواس دو گروه مشاهده شد .گروه مداخله دارای
وسواس و اضطراب باالیی بود ( )P =0/01که در پسآزمون در گروه مداخله
به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود (.)P =0/01
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که طرحوارهدرمانی به طور معنیداری بر
کاهش میانگین نمرات وسواس و اضطراب گروه مداخله در پس آزمون
موثر بوده است .در مرحله پیگیری نیز میانگین نمرات وسواس و
اضطراب گروه مداخله به طور معناداری کمتر از گروه گواه است
( .)P =0/01همچنین در مرحله پیش آزمون تفاوت معناداری در نمره
افسردگی دو گروه مشاهده شد .گروه مداخله دارای نمرات افسردگی
بیشتری بود (.)P =0/01

سطح معناداری

مقدار آتا

توان آماری

0/191

1

0/11

0/429

در پژوهش از پرسشنامههای وسواسیاجباری مادزلی ،افسردگی و
اضطراب بک استفاده شد که داده ها کمی پیوسته با توزیع نرمال بود
که واریانسها در گروهها هموژن بودند ،برای تعیین تاثیر طرحوارهدرمانی
بر اختالل وسواسی-جبری ،از تحلیل کواریانس (مانکوا) استفاده شد.
طبق استنباطهای آماری ،تحلیل کوواریانس زمانی انجام میشود که
یک متغیر زمینهای برای اینکه با متغیرهای وابسته ارتباط دارد در عین
حال با متغیر مستقل رابطه ندارد و نتایج در جدول  3برای پس آزمون
و در جدول  4برای دوره پیگیری نشان داده شده است.
همانگونه که نتایج جدول  3نشان می دهد ،بین گروه ها در سطح
( )P =0/001تفاوت معنادار وجود دارد و این بدان معنی است که
طرحوارهدرمانی توانسته است میزان اختالل وسواسی-جبری بیماران
را در مرحلهی پس آزمون کاهش دهد.
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پیش آزمون

1511

1

1511

0/31

0/91

0/001

منبع
عضویتگروهی

217

1

217

0/91

0/05

0/001

0/119

مندرجات جدول  4نشان میدهد ،طرحوارهدرمانی در کاهش میزان
وسواسی جبری در مرحلهی پیگیری نیز تداوم داشته است و بین گروه
ها در سطح  P =0/001تفاوت معنادار وجود دارد.

بحث

آزمایشهای کنترل شدهی بارات ،هلی ،فارل و مارچ [ ]32و بولتون ،پرین
[]33در مورد رفتاردرمانی شناختی در بزرگساالن و کودکان حدود 85
درصد موفقیت درمانی را گزارش کردهاند .استورج ،لیزا و مرلو [ ]34با

اجباری که طرحواره درمانی در کنار رفتاردرمانی شناختی دریافت
میکردند بهبودی معنیداری نشان دادند که این میزان از بهبودی در
 3ماه بعد از درمان بیشتر هم شده بود .ویلهلم و همکاران در سال
 2004پیشنهاد کردند برای بهبود عالئم وسواسی بیماران وسواسی
اجباری رفتاردرمانی شناختی در کنار طرحواره درمانی بهترین گزینۀ
درمانی میباشد [ .]37همچنین استورچ و همکاران در سال  2001با
بررسی درمانهای رایج اختالل وسواسی اجباری به این نتیجه رسیدند
که رفتاردرمانی شناختی در کنار طرحواره درمانی میتواند بهعنوان
خط اول درمان برای اختالل وسواسی اجباری در نظر گرفته شود [.]38

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان گفت از این نظر که طرحواره
درمانی اثرات درمانی خود را پس از قطع درمان همچنان حفظ میکند
و میزان عود در این روش درمانی بسیار کم و ناچیز میباشد .از طرف
دیگر ،در کاهش عالئم اضطراب و افسردگی بیماران وسواسی نیز مؤثر
است .الزم به ذکر است که کمی تعداد نمونه ،کوتاه بودن طول مدت
درمان ،اثر پیشآزمون روی نمرهها ،تفاوت سن و سطوح شدت عالئم
وسواسی اجباری ازجمله محدودیتهای این پژوهش بود .همچنین عدم
وجود تحقیقات مشابه ،بخصوص در مورد تأثیر طرحواره درمانی بر
اختالل وسواسی جبری ،امکان مقایسه نتایج این پژوهش و پژوهشهای
مشابه را کمتر ممکن ساخت.

بررسی درمانهای رایج برای اختالل وسواسی جبری به این نتیجه
رسیدند که رفتاردرمانی شناختی و یا ترکیب طرحواره درمانی با
دارودرمانی بهعنوان خط اول درمان برای اختالل وسواسی جبری در
نظر گرفته شود .رافر و همکاران در سال  2005در یک تحقیق طولی
به مدت  7سال افراد اختالل وسواسی اجبار ی را که طرحواره درمانی
دریافت کرده بودند مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که 41
درصد از بیماران بهبودی نشان دادند که این میزان از بهبودی در

بدینوسیله از کلیه شرکت کنندگان در این طرح تقدیر میگردد.

مطالعۀ پیگیری ( 7سال) به  45درصد میرسید [.]35
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