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چكيده
پيش زمينه و هدف :ضضبيت هٌسي ثيوبضاى هفَْهي اؾت وِ اهطٍظُ زض هطالجتْبي پعقىي اّويت ٍيػُ اي پيسا وطزُ اؾت ٍ زض اهط هطالجت اظ ثيوبض ثِ ػٌَاى
يه ّسف اضظقوٌس هسًظط هيجبقس .ثِ گًَِ اي وِ ثطذي اظ صبحت ًظطاى هؼتمسًس وِ ثْجَز فطآيٌسّبي وبضي ٍ اضتمبء ويفيت ثيوبضؾتبى ثسٍى تَجِ ثِ ًظطات ٍ
ًيبظّب ٍ اًتظبضات ٍ جلت ضضبيت ثيوبضاى اهىبى پصيط ًويجبقس .لصا ايي هغبلؼِ ثب ّسف تؼييي هيعاى ضضبيتوٌسي اظ ذسهبت اضائِ قسُ زض ثرف اٍضغاًؽ
ثيوبضؾتبًْبي قْط آثبزاى ٍ ذطهكْط اًجبم گطفتِ اؾت.
مواد و روش کار :وِ هغبلؼِ اي تَصيفي اؾت وِ ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ اي زٍ ثركي ٍ پػٍّكگط ؾبذتِ ثيوبضاى هطاجؼِ وٌٌسُ (

ً 1152فط) ثِ ثرف

اٍضغاًؽ ثيوبضؾتبّبي آثبزاى ٍ ذطهكْط هَضز ثطضؾي لطاض گطفت .زازّْب ثب اؾتفبزُ اظ  SPSS.13.0تجعيِ ٍ تحليل قسًس.
يافتههاً :تبيج هغبلؼِ ًكبى هيسّس 50/05زضصس ًوًَْْبي هَضز پػٍّف هطز 68/2 ،زضصس هجطز 74/4 ،زضصس زاضاي ثيوِ ٍ  63.5زضصس زاضاي ؾبثمِ ثؿتطي
زض ثيوبضؾتبى ثَزُ اًس .اظ هيبى هتغيطّبي زهَگطافيه ٍ ظهيٌِ اي ،ثيي هيعاى ضضبيتوٌسي ٍ ؾي(  ،) p< 0/001ؾبثمِ ثؿتطي(  ،) p< 0/001ػلت هطاجؼِ ثِ
ثيوبضؾتبى ( ٍ )p< 0/001ؾبذتبض ثيوبضؾتبى اظ ًظط آهبضي ضاثغِ هؼٌيساض هكبّسُ قس.
بحث و نتيجه گيري :هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ذسهبت اضائِ قسُ زض ثرف اٍضغاًؽ ثيوبضؾتبًْب زض ول زضحس هغلَة ثَزُ اؾت ٍ ػوسُ ًبضضبيتي اظ ثرف
ؾبذتبض ثيوبضؾتبى گعاضـ قسُ اؾت.
کليد واژهها :ضضبيتوٌسي ثيوبضاى ،ثرف اٍضغاًؽ ،فَضيتْب ،ذسهبت

فصلناهه دانشکده پرستاري و هاهايي اروهيه ،دوره هشتن ،شواره چهارم ،زهستاى ،1389 ،ص 204-211
آدرس مكاتبه :آثبزاى ،زاًكگبُ ػلَم پعقىي اَّاظ ،تلفي09183437995 :
Email: nttahery@gmail.com

مقدمه
ضضبيتوٌسي ثيوبضاى هفَْهي اؾت وِ اهطٍظُ زض

فطآيٌسّبي وبضي ٍ اضتمبء ويفيت ثيوبضؾتبى ثسٍى تَجِ ثِ ًظطات ٍ

هطالجتْبي پعقىي اّويت ٍيػُ اي پيسا وطزُ اؾت (  ٍ )1زض اهط

ًيبظّب ٍ اًتظبضات ٍ جلت ضضبيت ثيوبضاى اهىبى پصيط ًويجبقس ( )3اظ

هطالجت اظ ثيوبض ثِ ػٌَاى يه ّسف اضظقوٌس هسًظط هيجبقس( .)2

ايي ضٍ ضضبيتوٌسي ثيوبضاى ثِ عَض فعايٌسُ اي ثِ يىي اظ اثعاضّبي

ثِ گًَِ اي وِ ثطذي اظ صبحت ًظطاى هؼتمسًس وِ ثْجَز

هْن زض اضظيبثي ػولىطز ثيوبضؾتبًْب تجسيل گكتِ اؾت ( .)4
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مربي ،عضو هيئت علمي دانشگبه علوم پسشکي اهواز دانشکذه پرستبري آببدان (نويسنذه مسئول)
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مربي ،دانشجوي دکتراي تخصصي پرستبري ،عضو هيئت علمي دانشگبه علوم پسشکي اهواز ،دانشکذه پرستبري آببدان
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مربي ،دانشجوي دکتراي تخصصي اپيذميولوشي ،عضو هيئت علمي دانشگبه علوم پسشکي اهواز ،دانشکذه پرستبري آببدان

 4مربي ،دانشجوي کبرشنبس ارشذ آموزش پسشکي ،دانشکذه پرستبري آببدان

بررسي رضايتمىذي بيماران از کيفيت خذمات ارائٍ شذٌ در بخش ايرشاوس بيمارستاوُاي شُرستاوُاي آبادان ي خرمشُر در سال

تَجِ ثِ هفَْم ضضبيت هٌسي ثيوبضاى اظ اٍايل زِّ  ٍ 1950ثب

1388

اٍضػاًؽ تكىيل هيسٌّس زلبيك ٍ حتي حبًيْْب ّن زاضاي اّويت

اًجبم تحميمبتي زض ظهيٌِ اضتجبط ثيي پعقه ٍ ثيوبض قىل گطفتِ

ّؿتٌس (  ٍ )8چگًَگي اضائِ ذسهبت زض ايي ثرفً ،وبزي اظ

اؾت( .)5ثِ ػميسُ صبحت ًظطاى پطؾتبضي اظ جولِ ػجسالِ ٍ لَيي

ٍضؼيت ولي اضائِ ذسهبت زض ّط ثيوبضؾتبًي هيجبقس ٍ اظ آًجبيي

اجعاء تكىيل زٌّسُ ضضبيت ثيوبض اظ هطالجتْبي ثْساقتي -

وِ ويفيت اضائِ ذسهبت زض ثرف فَضيتْب زض اضظقيبثي ضؾوي

زضهبًي ػجبضت اؾت اظ تبهيي اؾتطاحت ٍ آؾبيف ثيوبض ،ضؾيسگي

ثيوبضؾتبًْب ًيع هْن اؾت ٍ اضظقيبثي ؾبيط ثركْبي يه

ثِ ًيبظّبي زفؼي ،تغصيِ اي ،ثْساقت فطزي ،هطالجت حوبيتي،

ثيوبضؾتبى ثِ وؿت حس ًصبة الظم زض اضظقيبثي ثرف فَضيتْبي

ٍاوٌف ثِ زضهبى ،ضٍـ اضتجبط وبضوٌبى ثب ثيوبض ،هحيظ فيعيىي،

آى ثيوبضؾتبى ثؿتگي زاضز (  ٍ )9ثب ػٌبيت ثِ ايٌىِ يىي اظ

ّعيٌِ ثيوبضؾتبى ،زض زؾتطؼ ثَزى پطؾتبض ٍ ...هيجبقس .زض ّويي

هْوتطيي قبذصْبي ويفيت اضائِ ذسهبت زض ثرف فَضيتْب،

ضاؾتب هغبلؼبت هرتلف ،قبذصْبي هتفبٍتي اظ ضضبيت ولي
ثيوبضاى ػٌَاى وطزُ اى ز  .زض ؾبل  2004ثَزضاوؽ ٍ اٍّيب

ؾٌجف هيعاى ضضبيتوٌسي هطاجؼِ وٌٌس گب
50

ى اظ ذسهبت اضائِ

قسُ زض آى ثرف اؾت (  ،)10تؼييي قبذصْبي هَحط ثط ضضبيت

هغبلؼِ اًجبم قسُ زض ايي ظهيٌِ ضا زض ايبالت هتحسُ جْت تؼييي

ثيوبضاى اظ ثرف اٍضغاًؽ ثؿيبض هْن ٍ لبةل تَجِ اؾت اظ ؾَيي

ايي قبذصْب اضظيبثي وطزًس .زض ثيي هغبلؼبت اًجبم گطفتِ،

زيگط ،اضتمبي ويفيت اضائِ ذسهبت زض ثرف فَضيتْب ثِ قٌبذت

هْوتطيي قبذصْبي تبحيطگصاض ثط ضضبيت ثيوبضاى تؼبهالت ثيي

صحيح ٍضؼيت هَجَز ٍ ثطضؾي هكىالت ايي ثركْب ًيبظ زاضز وِ

فطزي ثيوبضاى ثب پعقىبى ٍ پطؾتبضاى زض ثركْبي اٍضغاًؽ،

ّوبًگًَِ وِ ػٌَاى گطزيس اضظيبثي هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ

هطالجتْبي زضيبفت قسُ ٍ ،ظهبى اًتظبض ثطاي زضيبفت هطالجت

ايي ثرف ثؿيبض حبئع اّويت هيجبقس .ثٌبثطايي ٍ ثب تَجِ ثِ ايٌىِ

تؼييي قسًس .زض ايي هغبلؼِ هطالجت پطؾتبضي ،لَيتطيي قبذص

تبوٌَى هغبلؼِ اي زض ايي ضاؾتب زض ثيوبضؾتبًْبي آثبزاى ٍ

تأحيطگصاض ثط ضضبيت هٌسي ثيوبضاى ثيبى قس(  .)2زض حبلي وِ تطٍت

ذطهكْط اًجبم ًگطفتِ اؾت ،پػٍّكگطاى ايي هغبلؼِ تصوين

ٍ ّوىبضاى ( )2000زض هغبلؼِ ذَز ،هيعاى اعالػبت ثيوبضاى،

گطفتْبى تب پػٍّكي ثب ػٌَاى «ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ويفيت
ز

تؼبهل ثيي ثيوبض ٍ هطالجت زٌّسُ ٍ ،هست ظهبى اًتظبض ثطاي زضيبفت

ذسهبت اضائِ قسُ زض ثركْبي اٍضغاًؽ ثيوبضؾتبًْبي آثبزاى ٍ

هطالجت ضا هْوتطيي قبذصْبي تأحيط گصاض ثط ضضبيتوٌسي

ذطهكْط زض ؾبل  ،»1388اًجبم زٌّس تب ثتَاى ثب زض اذتيبض گصاضزى

ثيوبضاى ،گعاضـ ًوَزًس (.)6

ًتبيج آى ثِ هؿئَالى هطثَعِ ،گبهي ّط چٌس اًسن زض جْت اضتمبء
ويفيت اضائِ ذسهبت اضائِ قسُ ثِ ثيوبضاى ثطزاقت.

ثب تَجِ ثِ حؿبؾيت اٍضغاًؽ زض ًظبم ؾالهت ّط هٌغمِ،
وبّف ظهبى اضائِ ذسهبت ٍ ّوچٌيي ويفيت ذسهبت اضائِ قسُ ثِ
ثيوبضاى اظ اّويت ذبصي ثطذَضزاض اؾتّ .وچٌيي ضؾيسگي ؾطيغ
ٍ هغلَة ثِ ثيوبضاى اٍضغاًؿي ضوي ايٌىِ اظ اّساف ٍظاضت

هغبلؼِ حبضط ،هغبلؼِ اي همغؼي ٍ اظ ًَع تَصيفي  -تحليلي

ثْساقت ثِ قوبض هيطٍز ،هَجت افعايف ضضبيتوٌسي هطزم ًيع

هيجبقس .جبهؼِ پػٍّكي قبهل وليِ ثيوبضاًي وِ زض عَل اجطاي

ذَاّس قس( ٍ )7اظ عطف زيگط ثب تَجِ ثِ ايٌىِ حسٍز  78زضصس اظ
هطاجؼيي ثِ ثيوبضؾتبًْب ضا هطاجؼِ وٌٌسگبى ثِ ثركْبي
Boudreaux & O Hea
Trout et al

مواد و روشها

هغبلؼِ ثِ هٌظَض زضيبفت ذسهبت اٍضغاًؽ ،ثِ ثرف اٍضغاًؽ
ثيوبضؾتبًْبي آثبزاى (عبلمبًي ٍ قْيس ثْكتي) ٍ ذطهكْط

1
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وًرالٍ طاَري ،مالک فريذيوي مقذم ،بُمه چراغيان ،صبريٍ خسوي

(ٍليؼصط) هطاجؼِ ًوَزًس ،هيكس .پطؾكگط پؽ اظ حضَض زض ثرف

فطهَل ً 384وًَِ زض ّط ثيوبضؾتبى ٍ زض هجوَع

اٍضغاًؽ ثيوبضؾتبًْبي هَضز هغبلؼِ ،ثب پطؾف اظ ثيوبضاى يب

هحبؾجِ قسً .وًَِ گيطي ثب ضٍـ غيطاحتوبلي ٍ هتَالي اًجبم قس،

ّوطاّبى آًْب وِ پؽ اظ زضيبفت ذسهبت اٍضغاًؽ زض حبل تطذيص

ثسيي ًحَ وِ اظ ظهبى قطٍع هغبلؼِ وليِ ثيوبضاًي ضا وِ هؼيبضّبي

ثَزًس پطؾكٌبهِ ضا تىويل ًوَز .اثعاض گطزآٍضي زض ايي پػٍّف

ٍضٍز ثِ هغبلؼِ ضا زاضا ثَزًس ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتربة ٍ ،ايي وبض تب

هكتول ثط زٍ ثرف ثَز :الف) پطؾكٌبهِ ٍيػگيْبي زهَگطافيه

حصَل حجن ًْبيي ًوًَِ ازاهِ يبفت .ثطاي تجعيِ ٍ تحليل زازّْب

وِ حبٍي  10ؾئَال ٍ ة) پطؾكٌبهِ ثطضؾي هيعاى ضضبيت هٌسي

اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍقْبي آهبض تَصيفي قبهل جساٍل تَظيغ

ثيوبضاى اظ ذسهبت اضائِ قسُ زض ثرف اٍضغاًؽ وِ هَضز تبييس

فطاٍاًيً ،وَزاضّب ٍ قبذصْبي توبيل هطوعي ٍ پطاوٌسگي،

ٍظاضت ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي هيجبقس .پطؾكٌبهِ قبهل

هتغيطّبي هَضز هغبلؼِ تَصيف قسُ ٍ ؾپؽ ثب ثىبضگيطي
2

ً 1152فط

 ،) تي تؿت ٍ ضطيت

 21ؾئَال ٍ ثِ صَضت ؾِ گعيٌِ اي(ثلي ،ذيط ،تب حسٍزي) عطاحي

آظهًَْبي آهبضي هجصٍض وبي (

قسُ ٍ ثِ ثطضؾي ويفيت ذسهبت اضائِ قسُ زض ثرف اٍضغاًؽ

ّوجؿتگي پيطؾَى اضتجبط ثيي ًوطُ ي ضضبيت هٌسي ثب هكرصبت

هيپطزاظز .ضٍايي ٍ پبيبيي پطؾكٌبهِ زض هغبلؼب ت لجلي هَضز تبييس

زهَگطافيه افطاز ٍ هتغيطّبي ظهيٌِ اي ثطضؾي قس .ؾغح

ٍالغ قسُ ( )3،9،14ثب ايي ٍجَز زض ايي پػٍّف ثب اضائِ پطؾكٌبهِ

هؼٌيساضي زض وليِ آظهًَْبي فَق ووتط اظ

ثِ اػضبي هحتطم ّيئت ػلويساًكىسُ ضٍايي ٍ ثب ضٍـ آلفبي

قس .تجعيِ ٍ تحليل زازّْب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض آهبضي

وطًٍجبخ حجبت زضًٍي آى ثطضؾي قسوِ لبثل لجَل ثَز( .)α ;0/85

 SPSS 13.0اًجبم قس.

ثِ هٌظَض تؼييي هيعاى ضضبيت ثيوبضاى ،ثِ جَاة ثلي

)ضضبيت

وبهل) ًوطُ  ،3ثِ جَاة تب حسٍزي (تب حسٍزي ضاضي) ًوطُ ٍ 2ثِ
جَاة ذيط(ًبضاضي) ًوطُ

 1تؼلك گطفت ٍ .ثطاؾبؼ هجوَع

اهتيبظّبي وؿت قسُ اظ پبؾد ثِ ؾئَاالت پطؾكٌبهِ ،هيعاى
ضضبيت ّط فطز تؼييي گطزيس .حسالل ًوطُ  ٍ 21حس اوخط آى 63
هيجبقس .ثطاي تفؿيط زازّْب وؿت ًوطُ

 51تب  63ضا ضضبيت

هغلَة ،وؿت ًوطُ  35تب  50ضا تب حسٍزي ضاضي ٍ وؿت ًوطُ
 21تب ً 34بضاضي زض ًظط گطفتِ قس .الظم ثِ شوط اؾت وِ ؾئَاالت
 1تب  16پطؾكٌبهِ ثِ ثطضؾي ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ فطايٌس اضائِ
ذسهبت ٍ اظ  17تب  21ثِ ثطضؾي ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ؾبذتبض
ثيوبضؾتبى هيپطزاظز .ثِ هٌظَض تؼييي حجن ًوًَِ ،اظ فطهَل ثطآٍضز
ًؿجت

 0/05زض ًظط گطفتِ

;  nاؾتفبزُ گطزيسُ وِ زض

يافتهها
ًتبيج هغبلؼِ ًكبى هيسّس وِ ثيكتط ًوًَْْبي پػٍّف هطز
50/5زضصس ،هجطز  ،68/2زاضاي ثيوِ 74/4زضصس ،زاضاي ؾبثمِ
ثؿتطي زض ثيوبضؾتبى  63/5زضصس ،ثيي  20تب  40ؾبل  34زضصس،
ثيؿَاز  40/4زضصس ٍ ؾبوي قْط  79/3زضصس ثَزُ اًس.
تحليل زازّْب ًكبى زاز وِ ثيي هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى ٍ
ؾبثمِ ثؿتطي (  ،) P<0/001ؾي (  ،) P<0/001ػلت ثؿتطي
( ٍ ) P<0/001هيعاى تحصيالت ( ) P<0/001اظ ًظط آهبضي ضاثغِ
هؼٌيساض ٍجَز زاضز.
ثيي هيعاى ضضبيتوٌسي ٍ جٌؽ ( ٍ ،)P ; 0/35ضؼيت ثيوِ
( ،)P=0/7هحل ؾىًَت (  ،)P=0/36قيفت هطاجؼِ ثِ ثيوبضؾتبى

آى  ٍ  ;0/05ثب تَجِ ثِ زض زؾتطؼ ًجَزى ّيچگًَِ پيف

(ٍ ٍ )p;0/74ضؼيت تأّل (  )P ; 0/28اظ ًظط آهبضي ضاثغِ

فطضي اظ ًؿجتْبي هَضز ًظط ،زض هحيغْبي پػٍّف هصوَض

هؼٌيساض هكبّسُ ًكس.

 d ; 0/05 ٍ P ;0 /5زض ًظط گطفتِ قس .حجن ًوًَِ ثب تَجِ ثِ
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سطح تحصيالت
نمودار شماره ( :)1هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى ضا ثب ؾغح تحصيال ت آًْب همبيؿِ هيىٌس.
هيعاى ضضبيتوٌسي 95زضصس
ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى آًَاي يه عطفِ ؾغح تحصيالت ثب هيعاى

تَوي اؾتفبزُ قس وِ ًتبيج ًكبى زاز هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى

ضضبيتوٌسي همبيؿِ قس وِ اظ ًظط آهبضي هؼٌيساض

ثيؿَاز ثب زيگط گطٍّْب اظ ًظط آهبضي تفبٍت هؼٌيساض زاضز

ثَز( .)P<0/001جْت هكرص وطزى ظٍجْبي هتفبٍت اظ آظهَى

نمودار شماره ( :)2هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى ضا ثب ؾبثمِ ثؿتطي زض ثيوبضؾتبى همبيؿِ هيىٌس.
هيعاى ضضبيتوٌسي 95زضصس
ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى  Tهيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى ٍ ؾبثمِ ثؿتطي همبيؿِ قس وِ اظ ًظط آهبضي ضاثغِ هؼٌيساض زاقتٌس.
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نمودار شماره ( :)3هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ لؿوتْبي هرتلف اٍضغاًؽ ضا ًكبى هيسّس.
هيعاى ضضبيتوٌسي 95زضصس

ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى آًَاي يه عطفِ هيعاى ضضبيتوٌسي اظ

هطوع قْط ٍ ّوچٌيي ثيوبضؾتبى ٍليؼصط ثِ ػٌَاى تٌْب ثيوبضؾتبى

ثركْبي هرتلف اٍضغاًؽ ثب ّن همبيؿِ قس وِ اظ ًظط آهبضي

ذطهكْط ثبػج قسُ وِ ؾيط هطاجؼبت ثِ ايي زٍ ثيوبضؾتبى ثؿيبض

هؼٌيساض ثَز (  .)P< 0.001جْت هكرص وطزى ظٍجْبي هتفبٍت

ثيكتط اظ ثيوبضؾتبى عبلمبًي ثبقس ٍ قبيس ايي زليلي ثطاي هيعاى

اظ آظهَى تَوي اؾتفبزُ قس وِ ًتبيج ًكبى زاز هيعاى ضضبيتوٌسي

ووتط ضضبيتوٌسي هطاجؼِ وٌٌسگبى اظ ايي زٍ ثيوبضؾتبى ثبقس.

ثيوبضاى اظ ؾبذتبض اٍضغاًؽ اظ زيگط ثركْب ووتط ثَزُ ٍايي تفبٍت

الجتِ ًويتَاى هٌىط ٍجَز اهىبًبت ثيكتط ٍ ظحوت پطؾٌل

اظ ًظط آهبضي هؼٌيساض ثَزُ اؾت.

ثيوبضؾتبى عبلمبًي قس.
ًتبيج هغبلؼِ ًكبى هيسّس وِ ثيي ؾي ًوًَْْبي هَضز

بحث و نتيجه گيري
ًتبيج ايي هغبلؼِ ًكبى زاز وِ هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ
ذسهبت اٍضغاًؽ زض ثيوبضؾتبى عبلمبًيٍ ،ليؼصط ٍ قْيس ثْكتي
زض حس هغلَة ثَزُ اؾت .زض هغبلؼبت هرتلف ًتبيج هتفبٍتي اظ
هيعاى ضضبيتوٌسي اظ ذسهبت اٍضغاًؽ ثيبى قسُ اؾت .اًصبضي
هيعاى ضضبيتوٌسي اظ ذسهبت اٍضغاًؽ ضا هغلَة ثيبى هيىٌس
( )11زض ثيوبضؾتبى اهبم ذويٌي ًيع هيعاى ضضبيتوٌسي هغلَة
ثيبى قسُ اؾت ( )12ثَزُ اؾتٍ .جَز ثيوبضؾتبى قْيس ثْكتي زض

پػٍّف ٍ هيعاى ضضبيتوٌسي آًْب اظ ذسهبت اضائِ قسُ زض ثرف
اٍضغاًؽ اظ ًظط آهبضي اضتجبط هؼٌيساضي ٍجَز زاضز .زض ايي هغبلؼِ
ؾبلوٌساى ثيكتطيي هيعاى ضضبيتوٌسي ٍ افطاز هيبًؿبل ووتطيي
هيعاى ضضبيتوٌسي ضا اثطاظ ًوَزُ اًس .زض هغبلؼِ ثبثبضا ٍ ّوىبضاى
ًيع ثيي ؾي ٍ هيعاى ضضبيتوٌسي ضاثغِ هؼٌيساض آهبضي هكبّسُ
قس( )13()p= 0/004زض هغبلؼبت ؾطچويَ ثرتيبضي ًيع ثيي ؾي
ٍ هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ًظط آهبضي ضاثغِ هؼٌيساض آهبض
گعاضـ قس ( ٍ )9،14لي زض هغبلؼِ همطة ثب ٍجَز افعايف
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ضضبيتوٌسي ثب افعايف ؾي ،ضاثغِ آهبضي هؼٌيساض گعاضـ ًكسُ

قسّْب ضضبيت ثيكتطي ًؿجت ثِ ثيوِ ًكسّْب زاقتٌس (

اؾت(.)15

هغبلؼِ ؾطچوي ٍ همطة ًيع ثيي هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوِ قسّْب

زض ايي هغبلؼِ هيبًگيي ضضبيتوٌسي هطاجؼِ وٌٌسگبى ظى

 .)9زض

ٍ ثيوِ ًكسّْب اذتالف ٍجَز زاضز وِ اظ ًظط آهبضي هؼٌيساض ًجَزُ

ثيكتط اظ هيبًگيي هطاجؼِ وٌٌسگبى هطز ثَزُ اؾت ٍلي ايي اذتالف

اؾت ( .)15،9ثِ ًظط هيطؾس وِ افطازي وِ ثيوِ قسُ اًس ٍ حك

اظ ًظط آهبضي هؼٌيساض ًجَز (  .)p;0/35زض هغبلؼبت همطة ٍ ثبضثبضا

ثيوِ ضا پطزاذت هيىٌٌس ًؿجت ثِ افطازي وِ ثيوِ ًساضًس،

ًيع ًتبيج هكبثِ گعاضـ قسُ اؾت (  )13 ٍ 15زض هغبلؼْْبقوي -

اًتظبضات ثيكتطي ضا اظ زضيبفت ذسهبت زاقتِ ثبقٌس.

هيعاى ضضبيتوٌسي ظًبى ثِ عَض هؼٌيساضي اظ ًظط آهبضي ،ثيكتط اظ
هيعاى ضضبيتوٌسي هطزاى ثَزُ اؾت (

 .)16( )P<0/05الجتِ زض

هغبلؼِ آلىؿي ٍ ّوىبضاى ّيچ ضاثغِ آهبضي هؼٌيساضي ثيي هيعاى
ضضبيتوٌسي ٍ جٌؽ گعاضـ ًكسُ اؾت (

 ٍ )17زض هغبلؼِ

ثيي هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى زض قيفتْبي هرتلف
هطاجؼِ ثِ ثيوبضؾتبى تفبٍت هؼٌيساض آهبضي ٍجَز ًساضز .ثيي
هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى ٍ هحل ؾىًَت آًْب اضتجبط هؼٌيساض
آهبضي ٍجَز ًساضز الجتِ هطاجؼيي ؾبوي قْط تب حسٍزي ثيكتط اثطاظ

اػظويويعاى ضضبيتوٌسي هطزاى ثيكتط اظ ظًبى گعاضـ قسُ اؾت

ضضبيت زاقتِ اًس وِ احتوبالً ثِ ذبعط هكىالت ًبقي اظ زٍض ثَزى

ثب ايي ٍجَز اذتالف اظ ًظط آهبضي هؼٌيساض ًجَزُ اؾت .زض هغبلؼِ

ضاُ ٍ ووجَز اهىبًبت ضفبّي ٍ ذَاثگبّي ثطاي ؾبوٌيي ضٍؾتبّب ثَزُ

ؾبى ٍ ّوىبضاى زض قيىبگَ ًيع هيعاى ضضبيتوٌسي ظًبى ثبالتط اظ

ثبقس چطا وِ زض تحميمبت هكبثِ اًجبم قسُ ًيع ووجَز اهىبًبت

هطزاى گعاضـ قسُ اؾت (  )18هيعاى تحول ثبالتط ٍ صجَض ثَزى

ضفبّي ٍ ٍجَز فضبي هٌبؾت جْت اؾتطاحت ّوطاّبى ثيكتطيي

ظًبى ًؿجت ثِ هطزاى احتوبالً زليل اثطاظ ضضبيت ثيكتط ظًبى زض ايي

ػبهل ًبضضبيتي آًْب اظ ثيوبضؾتبًْب ثَزُ اؾت (  .)17،16الجتِ زض

هغبلؼِ ٍ هغبلؼبت هكبثِ ثبقس.

هغبلؼِ همطة ٍ ّوىبضاى ثيي هحل ؾىًَت ٍهيعاى ضضبيتوٌسي

ثيي هيعاى ضضبيتوٌسي اظ ذسهبت اضائِ قسُ زض اٍضغاًؽ ثب

ثيوبضاى اضتجبط هؼٌيساض آهبضي ٍجَز زاقت (  )15ثب ايي ٍجَز زض

ؾغح تحصيالت هطاجؼِ وٌٌسگبى ضاثغِ آهبضي هؼٌيساض هكبّسُ

هغبلؼِ ّبقوي ٍ ّوىبضاى ًتيجِ وبهال ػىؽ ايي تحميك ثَزُ ٍ

قس ثسيي صَضت وِ افطاز ثب تحصيالت ووتط ضضبيتوٌسي ثيكتطي

ضٍؾتب ًكيٌبى هيعاى ضضبيتوٌسي ثيكتطي ضا اثطاظ ًوَزُ اًس( .)15

ضا ًؿجت ثِ افطازي وِ تحصيالت زاًكگبّي زاقتٌس ،اثطاظ ًوَزُ

ثيي هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ذسهبت اضائِ قسُ ٍ ؾبثمِ

اًسً .تبيج هغبلؼِ ّبقوي (  ٍ ) P<0/001ؾطچوي( ٍ ) P<0/05

ثؿتطي اظ ًظط آهبضي اضتجبط هؼٌيساضي ٍجَز زاضز ٍ افطازي وِ

اػظوي ( ً ) P<0/003تبيج ايي هغبلؼِ ضا تبييس هيىٌٌس

ؾبثمِ ثؿتطي ًساضًس ثِ عَض هؼٌيساضي هيعاى ضضبيتوٌسي ثبالتطي

( .)16،9،19آگبّي ثيكتط افطاز ثب ؾَاز اظ حك ٍ حمَق ذَز ٍ

اظ افطازي وِ ؾبثمِ ثؿتطي زاضًس اثطاظ ًوَزُ اًس .زض هغبلؼِ همطة ٍ

حمَق ثيوبضاى زض ثيوبضؾتبى ،تَلغ ثيكتط ايي افطاز ٍ اّويت ثيكتط

ّبقوي ًيع ًتبيج هكبثْي ثسؾت آهس(  .)17،16احتوبالً ًبآگبّي

لبئل ثَزى ثطاي حمَق ذَز ثبػج قسُ اؾت وِ ايي گطٍُ ثِ عَض

ثيوبضاى اظ حمَق ذَز ٍ ًب آقٌبيي آًْب ثِ ذسهبت پعقىي لبثل

هؼٌيساضي هيعاى ووتطي اظ ضضبيتوٌسي ضا اثطاظ ًوبيٌس.

اضائِ زض ثيوبضؾتبى ػبهل ايي تفبٍت ثبقس ٍ ثيوبضاًي وِ ثطاي ثبض

يبفتْْبي پػٍّف ًكبى هيسّس وِ هيعاى ضضبيتوٌسي

زٍم يب ثيكتط ثِ ثيوبضؾتبى هطاجؼِ هيٌوبيٌس آگبّي ثيكتطي ثِ

ثيوبضاًي وِ ثيوِ زاضًس پبييي تط اظ افطازي اؾت وِ ثيوِ ًساضًس ٍلي

حك ٍ حمَق ذَز پيسا هيىٌٌس ٍ ثٌبثطايي اًتظبضات آًْب ًيع ثبالتط

ايي اذتالف اظ ًظط آهبضي هؼٌيساض ًيؿت .زض هغبلؼِ ؾطچوي ثيوِ

هيطٍز .الجتِ زض هغبلؼِ قيري ٍ جَازي ثيي ؾبثمِ ثؿتطي ٍ
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ؾغح ضضبيتوٌسي اظ ذسهبت ضاثغِ آهبضي هؼٌيساضي گعاضـ ًكس

تْطاى ذَة گعاضـ قسُ اؾت وِ زليل آى اهىبًبت ثيكتط ايي

( .)20ثيي ػلت هطاجؼِ ثِ ثيوبضؾتبى ٍ هيعاى ضضبيتوٌسي اظ

ثيوبضؾتبًْب ًؿجت ثِ ثيوبضؾتبًْبي زيگط قْطّبؾت زض ايي

ذسهبت ضاثغِ هؼٌيساضي ا ظ ًظط آهبضي هكبّسُ قس ٍ ايي تفبٍت

هيبى ضضبيتوٌسي اظ ذسهبت اضائِ قسُ تَؾظ پعقه ٍ پطؾتبض

ثطاي افطازي وِ زض احط ؾَاًح ٍ حَازث ثِ ثيوبضؾتبى هطاجؼِ

ًؿجت ثِ ؾبيط لؿوتْب ثْتط گعاضـ قسُ اؾت وِ ثب ًتبيج زيگط

ًوَزّبًس ثيكتط اظ ؾبيطيي ثَز ٍهيعاى ضضبيتوٌسي افطازي وِ ثِ

عطحْب ّورَاًي زاضز ( .)22،21

ذبعط ؾَاًح ٍ حَازث ثِ ثيوبضؾتبى هطاجؼِ ًوَزُ ثَزى ثِ عَض

ثطاؾبؼ ًتبيج ايي هغبلؼِ ،ثطضؾي ؾبذتبض ٍ تجْيعات

هؼٌيساضي پبييٌتط اظ ؾبيط ثيوبضاى ثَز  .اؾتطؼ ٍاضز قسُ ثؿيبض

ثركْبي اٍضغاًؽ ثيوبضؾتبًي ٍ افعايف ويفيت ايي تجْيعات

ظيبز ثِ ايي افطاز ٍ احتوبالً زضز ًبقي اظ ؾبًحِ تَلغ ضؾيسگي

ضطٍضي ثِ ًظط هيطؾس ٍ اظ عطفي تَجِ ثِ هٌكَض حمَق ثيوبضاى ٍ

ؾطيغ ٍ ثِ هَلغ ٍ ثيكتط اظ ؾبيط ثيوبضاى ضا زض آًْب ايجبز هيىٌس

افعايف آگبّي آًْب زض ظهيٌِ زاًؿتي حمَق ذَز ًيع الظم ثِ ًظط

ٍ زليل ًبضضبيتي آًْب ثِ احتوبل ظيبز ّويي اهط ثبقس.

هيطؾس.

ثيي هيبًگيي ضضبيتوٌسي ًوًَْْبي هَضز پػٍّف ثب ؾبذتبض
ٍ فطايٌس اضائِ ذسهبت زض اٍضغاًؽ ًيع اظ ًظط آهبضي اضتجبط هؼٌيساض
ٍجَز زاضز ٍ ووتطيي هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ؾبذتبض

تقدير و تشكر
ثطذَز الظم هيساًين اظ هؼبًٍت هحتطم پػٍّكي زاًكىسُ

اٍضغاًؽ اؾت وِ زض هغبلؼِ وبالّبى ( ً )21يع ثيكتطيي هيعاى
ًبضضبيتي اظ ًمص زض تجْيعات ثيوبضؾتبى ثَزُ ٍ زض هغبلؼِ ظًسُ
زل ٍ ّوىبضاى هيعاى ضضبيتوٌسي اظ اهىبًبت ثيوبضؾتبًْبي

پطؾتبضي آثبزاى ٍ قَضاي هحتطم پػٍّكي زاًكگبُ ػلَم پعقىي
جٌسي قبپَض اَّاظ ثِ ذبعط تصَيت ٍ تمجل ّعيٌْْبي هطثَط ثِ
عطح تمسيط ٍ تكىط ثِ ػول آٍضين.
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