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 چکیذٌ

 

تبسي اػت ٍ يىي اص ثشًبهِ هشالجت اص ثيوبساى ثؼتشي دس ثخؾ ّبي هشالجت ٍيظُ يىي اص اسوبى هْن هشالجت پشػ :زمیىٍ ي َذف

آهَصؽ دٍسُ يي ثبليٌي دس ػَپشٍايضساستمبي ػغح آهَصؽ ٍ هخلَكب اػتفبدُ اص ًمؾ هشثيگشي  دس ايي صهيٌِ ساّىبسّبي هْن

اػتفبدُ اص ًمؾ ّبي هتقذد آهَصؽ،  اهىبى ٍ ؿجبًِ سٍصي ثب پشػٌل اي وبسوٌبى اػت. ػَپشٍايضسيي ثبليٌي ثِ فلت استجبط

ايي پظٍّؾ ثب ّذف تقييي تبثيش  هَلقيت هوتبصي دس اسصيبثي ًيبصّبي آهَصؿي  ٍ ايفبي ًمؾ هشثي گشي داسًذ. ،ًؾبست ٍ حوبيت

 .ثبليٌي ثش ويفيت هشالجت ّبي پشػتبسي دس ثخؾ هشالجت ٍيظُ اًدبم ؿذآهَصؽ تَػظ ػَپشٍايضسيي 

پشػتبس ؿبغل دس ثخؾ ّبي هشالجت  ًفش 22ثش سٍي  1389دس ػبل  وِاػت  ًيوِ تدشثي : پظٍّؾ حبضش يه هغبلقِريش کار

خلؼِ آهَصؽ الصم، عي  5ى گزساًذثقذ اص  ،ًفش ػَپشٍايضس ثبليٌي هٌتخت 7 ػشؿوبسي اًتخبة ؿذًذ اًدبم ؿذ.ٍيظُ وِ ثِ سٍؽ 

اثضاس  ي ثشًبهِ آهَصؿي ؿبهل ًحَُ هشالجت اص ثيوبساى تحت تَْيِ هىبًيىي ثَد.اهحتَ خلؼِ ثِ پشػتبساى آهَصؽ دادًذ. 5

 لجل ٍ يه هبُدس فبكلِ صهبًي  ٍ پشػتبسي  دس ثخؾ هشالجت ّبي ٍيظُ ثَدهشالجت ّبي  هَسد اص 42 ؿبهل يثشسػي چه ليؼت

اص ًشم افضاس آهبسي  ُثب هـبّذُ ثبليٌي فولىشد پشػتبساى  تَػظ ػَپشٍايضسيي تىويل ؿذ.  دادُ ّب ثب اػتفبدثقذ اص آهَصؽ 

SPSS V.12 َهَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفتٌذ ى ّبي آهبسي تَكيفي ٍ تحليليٍ آصه . 

 استجبط ثب ثيوبس ًؾيش ّبي پشػتبسي جتاستمبي ويفيت هشال ثبيي ثبليٌي ػَپشٍايضسًمؾ هشثيگشي ًتبيح ًـبى داد وِ  يافتٍ َا:

(02/0;Pسفبيت تىٌيه آػپتيه ،) (001/0; Pٍ ) كحيح ػبوـي تىٌيه (001/0; P ِتخليِ وبف لَل ،) ِتشاؿ(0 /001; P ،)

 هبػبط پـت، (P ;001/0) ثْذاؿت غزاي هَسد گبٍاط ٍ(، ويفيت P ;001/0)تغييش پَصيـي (، P;001/0) فيضيَتشاپي ػيٌِ

(001/0;P،) خلَگيشي اص افتبدگي پب (001/0;P( ثْذاؿت دّبى ،)001/0; Pثْذاؿت چـن ٍ ) (001/0; P استجبط هقٌي داس )

 آهبسي داسد. 

تبثيش هثجتي ثش ًتيدِ پظٍّؾ حبضش ًـبى داد وِ آهَصؽ ٍ ايفبي ًمؾ هشثيگشي تَػظ ػَپشٍايضسيي ثبليٌي،  وتیجٍ گیری :

 ساى دس ثخؾ هشالجت ٍيظُ دس هَسد هشالجت اص ثيوبساى تحت تَْيِ هىبًيىي داسدًحَُ فولىشد پشػتبساى دس هشالجت اص ثيوب

 تَْيِ هىبًيىي ثخؾ هشالجت ٍيظُ، ، هشالجت پشػتبسي،آهَصؽ ػَپشٍايضس ثبليٌي، ياشٌ َای کلیذی:
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 مقذمٍ

ّبي  يىي اص هؼئَليت اًؼبًي دس پشػتبسي، ثْؼبصي ًيشٍي
ّبيي اػت وهِ  هْن هذيشاى پشػتبسي ثَدُ ٍ ؿبهل فقبليت 

ثشاي استمبء ػغح كهالحيت ٍ افهضايؾ داًهؾ ٍ آگهبّي ٍ     
ايدبد هْبست پشػتبساى ثشاي اسئِ خذهبت ثهبليٌي ثْتهش ثهِ    

ػهَپشٍايضسيي ثهبليٌي ثهِ    . (1) هَسد اخشا گزاؿتِ هي ؿَد
فلت استجبط ثهب پشػهٌل پشػهتبسي دس توهبهي ؿهيفت ّهب،       

مهؾ  ايفبي ً تبصي دس اسصيبثي ًيبصّبي آهَصؿي،هَلقيت هو
ّهب ههي    دس ٍالهـ آى  هشثي گشي ٍ الذام ثِ آهَصؽ داسًهذ. 

اثقهبد   پشػهتبساى،  وهبس  ثهش  ًؾهبست  ٍ اًدبم ٌّگبم دس تَاًٌذ
 دادى، ثبصخَسد وشدى، حوبيت ؿبهل وِ سا هشثيگشي ًمؾ

 هشالجهت  وهشدى،  ساٌّوهبيي  ٍ هـهبّذُ  ًوهَدى،  تؼهْيل 

 آههَصؽ  ٍ تذثيش اسصيبثي، وشدى، ثشسػي ٍ تحميك ًوَدى،

 (.2) ثِ وبسگيشًذ اػتدادى 
ثهبليٌي خهَد، ثهِ     هشثيگهشي  اػتفبدُ اصًمهؾ  ثب ػَپشٍايضس
چگًَگي  ٍ صهبى دٌّذ، اًدبم ثبيذ دس هَسد آًچِ پشػتبساى،
ثش اػهبع   سا آًبى ٍ دادُ آهَصؽ ٍ آگبّي الصم سا آى، اًدبم

وبسؿهبى لهشاس       اًدهبم  خشيهبى ويفيهت   دس هٌؾن يه اكَل
ّهبي   هْبست ثشاي ايفبي ايي ًمؾ،اٍ ثبيؼتي  (.3)   دّذ هي
 .(4) تي ٍ آههَصؽ دّهي سا داؿهتِ ثبؿهذ    ػشپشػ اي، حشفِ
ِ  صهبًي هؤثشًذ آهَصؽ فشآيٌذ ٍ ػشپشػتي ّبي هْبست  وه

 هشثهي  يهه  اگهش  ثبؿهذ.  داسا سا اي حشفِ ّبي هْبست هشثي

 تؼْيل تَاًذ يه ًوي ثبؿذ ًذاؿتِ هْبست ٍ داًؾ ثبليٌي،

 ثهبال،  الهذاهبت  ثهب  .ثبؿهذ  ثشاي پشػهتبساى  يبدگيشي وٌٌذُ

 هشالجت ويفيت ٍ اػتمالل اي، حشفِ سؿذ سٍد وِ هي اًتؾبس

 ّؼتٌذ ػَپشٍايضساى وبسآهذ ًؾبست تحت وِ پشػتبساًي دس
پشػهتبساى اص خولهِ هٌهبفـ     عجهك اؽْهبس   (.5) يبثذ  افضايؾ

  ِ اي  ٍخَد ػَپشٍايضسيي ثبليٌي، سٍؿي ػبصي ٍؽهبي  حشفه
 ثخلهَف  اػت، ايي ٍؽبي  اًدبم هَفميت آهيض پشػتبساى ٍ

ههَالقي   ّبي ٍيظُ ٍ هحيظ ّبي ؿلَك ثخؾ ٍ دس ثخؾ دس
 داسد دػتشػي ثِ هٌبثـ فلوي ٍخهَد  هشالجت وِ هحذٍديت

   ثخؾ هشالجهت ٍيهظُ يىهي اص ثضسگتهشيي      دس پشػتبسي (.6)
تخلق ّبي پشػتبسي اػت وِ ثيؾ اص ًين لشى اػت وِ 
دس وـَسّبي هتقذد پبيِ گهزاسي ؿهذُ اػهت ٍ ّهذف آى     

ساًي هشالجت تخللي ثهب پيـهشفتِ تهشيي اهىبًهبت اص ثيوهب     
هههذيشاى  (.7,8,9) اػههت وههِ صًذگيـههبى دس خغههش اػههت 

هشالجت ٍيهظُ  ّب دس ثخؾ ّبي  پشػتبسي ٍ هؼئَليي ثخؾ
، ولهِ ههذيشيت ثهبليٌي ثخهؾ    اص خ ثبيذ دس ؿهشايظ دؿهَاس  

تذٍيي پشٍتىل ّب ٍ اًتخبة پشػٌل آهَصؽ ديذُ ثشاي ايي 
عجيقتب تلوين گيشي ثبليٌي آًْهب   ّب تلوين ثگيشًذ. ثخؾ

 (.  10) سٍي ثيوبساى ثؼتشي دس ثخؾ تبثيش ثؼضايي داسد

 
 

 ّهبي  فمذاى عشح خبهـ هشالجت ٍ آهَصؽ ٍؽبي  دس ثخؾ
ٍيظُ سٍي ويفيت ٍ ايوٌي هشالجت پشػتبسي تهبثيش   هشالجت
ثهب   ٍ ثبفث افضايؾ خغبي پشػتبسي هي ؿَد. داؿتِهٌفي 

، احتوبل خغبي پشػتبسي دس ثخؾ ٍيظُتَخِ ثِ ثبال ثَدى 
داًؾ پشػتبسي دس ثخهؾ ّهبي    خذيذ ٍ سٍصهشُ ثَدىًيبص 
وهبّؾ خغبّهب آههَصؽ     لضٍمٍخَد خغبي پٌْبى ٍ  ،ٍيظُ

 (.11) غل دس ايي ثخؾ ضشٍسي اػهت هؼتوش پشػتبساى ؿب
ثبيذ تَخِ داؿهت وهِ ثهِ فلهت افهضايؾ ويفيهت دسههبى        

ايؾ ؿهبًغ صًهذُ   ثيوبساى ثب ًبسػهبيي حهبد تٌفؼهي ٍ افهض    
تقذاد ايي ثيوبساى سٍ ثِ افضايؾ اػت ٍ  ،هبًذى ايي ثيوبساى

دسكذ ايي ثيوبساى ثهِ تَْيهِ هىهبًيىي ًيهبص      30دس حذٍد 
ثهِ فلهت البههت     ايي ثيوبساى وٌٌذ. اص عشف ديگش هي پيذا

عَالًي هذت آًْب دس ثخؾ ّبي هشالجت ٍيظُ، ًيبص ثِ عشح 
هشالجتههي خبكههي داسًههذ وههِ اص هؼههئَليت ّههبي هههذيشاى  

 (.12) پشػتبسي ٍ ػشپشػتبس ثخؾ هشالجت ٍيظُ هي ثبؿذ
الگَي هَثش ثشاي ثشًبههِ ّهبي آهَصؿهي    لزا خْت اخشاي  

ؽ ّب ثب ؿشايظ ٍ پشػٌل پشػتبسي ٍ اهىبى اخشاي ايي آهَص
ضشٍسي ثهِ ًؾهش ههي سػهذ دس      اهىبًبت ثيوبسػتبًي وـَس،

خْت سفهـ ًيبصّهبي آهَصؿهي پشػهتبساى ٍ ثهِ دًجهبل آى       
فولىشد ّبيي ههذيشيتي ٍ  استمبي ويفيت هشالجت پشػتبسي 

َ  (،2) فلوي دس ثخؾ دسهبى كَست گيشد سد اثب تَخِ ثِ هه
ايهي پهظٍّؾ ثهب ّهذف تقيهيي تهبثيش آههَصؽ         روش ؿهذُ 

شٍايضسيي ثبليٌي ثش ويفيت هشالجت پشػتبسي دس حيغِ ػَپ
 ّبي هختل  هشالجت دس ثخؾ هشالجت ٍيظُ اًدبم ؿذ.

 ريش کار
پظٍّؾ حبضش يه هغبلقِ ًيوِ تدشثي اػت وِ ثِ كَست 

ّهبي ٍيهظُ    اص هذاخلِ آهَصؿي دسثخؾ هشالجهت  لجل ٍ ثقذ
 1388-1389 ثيوبسػتبى اهبم خويٌي)سُ( اسدثيل دس ػبل

ًفش پشػتبس  22ّبي هَسد هغبلقِ ؿبهل ًوًَِ. گشفتاًدبم 
ّهبي هشالجهت ٍيهظُ ثَدًهذ وهِ ثهِ سٍؽ        ؿبغل دس ثخهؾ 

ػشؿوبسي ثشسػي ؿذًذ ٍ ثيوهبساى ههَسد اسصيهبثي ؿهبهل     
ّوِ ثيوبساى هجتال ثِ ًبسػبيي تٌفؼي ثَدًذ وهِ دس عهَل   
پظٍّؾ دس ثخؾ هشالجت ٍيظُ ثؼتشي ثَدًذ ٍ ثب تَخِ ثهِ  

تبثيش آهَصؽ سٍي پشػهتبساى ثهَد لهزا     ايٌىِ ّذف اسصيبثي
تقذاد ؿيفت وبسي پشػتبساى ثشاي هب اّويت داؿتِ اػهت  

 7ػهَپشٍايضسيي ؿهبهل    ًِ تقذاد ثيوبساى ثؼتشي دس ثخؾ.
خلؼهِ ثهشاي اًدهبم     5ًفش ػَپشٍايضس ثبليٌي ثَدًذ وِ عي 
  .آهَصؽ ديذًذًؾبست ٍ اسائِ آهَصؽ ثِ پشػتبساى 

 پشػتبساى  ثِ خلؼِ 5سا عي  ّب ػَپشٍايضسيي ًيض ايي آهَختِ



  1391پبييض ، 3ػبل چْبسدّن، ؿوبسُ                                                                                                                            هدلِ ػالهت ٍ هشالجت      

53 
 

 اص اػتٌبد ثِ يىهي  ثب آهَصؿي ي ثشًبهِاهحتَ .ًذآهَصؽ داد
ّبي هشثيگشي ػَپشٍايضسيي يقٌي آههَصؽ، كهشفب ثهب     ًمؾ

ص سٍيىشد آهَصؿي ثهَدُ ٍ ؿهبهل آههَصؽ ًحهَُ هشالجهت ا     
هحتَاي آهَصؿهي توهبم    .ثيوبساى تحت تَْيِ هىبًيىي ثَد

وِ دس چه ليؼت ليذ ؿذُ اػت. ايي هشالجت  هَاسدي ثَد
ّب ؿبهل هغبلت لبثل ثحث ٍ فوذتب ًمبط ضهق  وبسوٌهبى   
پشػتبسي ثَد وِ ثب اػتفبدُ اص ًتبيح ثبصديذّبي لجلي اًدبم 
ؿذُ تَػظ ػَپشٍايضسيي ثبليٌي اػتخشاج ؿذُ ثَد ٍ چهه  

 تَػظ پظٍّـهگش  ًيبصّب ٍ هَاسد آهَصؿي ليؼت ثب تَخِ ثِ
ههَسد اص   42ليؼت هَسد اػهتفبدُ ؿهبهل   . چه تذٍيي ؿذ
 هشالجهت  ثخهؾ  دس ثؼهتشي  ثيوبساى اص پشػتبسي هشالجتْبي

ٍيظُ ثَد ٍ دس فبكلِ صهبًي يه هبُ لجهل اص آههَصؽ ٍ    ّبي
يه هبُ ثقذ اص آهَصؽ، ثب هـبّذُ ثبليٌي فولىشد پشػتبساى 
دس  ؿبغل دس ثخؾ ٍيظُ تَػظ ػَپشٍايضسيي تىويهل ؿهذ.  

آيتن ويفي ثِ كَست وبهال  5پشػتبسي ّش هَسد اص هشالجت 
بهال غيهش  غيش هغلَة ٍ وه  ًؼجتب هغلَة، هغلَة، هغلَة،

 دادُ ّب ثب اػتفبد اص ًشم افضاسي اهغلَة ثشسػي ؿذ. هحتَ

 SPSS v.12 هؼتوش ٍ هجتٌهي ثهش    هَسد اسصيبثي 400دس
ؿيفت ّبي كهجح، فلهش ٍ ؿهت خوهـ      ّذف، هٌمؼن دس

دس ّش هَسد  ؿذ: يقٌي سآٍسي ؿذ وِ دس دٍسُ دٍم ًيض تىشا
وِ آى هشالجت  ييّب ؿيفت داص هشالجت ّبي پشػتبسي تقذا

ههَاسد ثشسػهي    پشػتبسي دس آى ؿيفت اًدبم گشفتِ اػهت، 
تقَيض ػًَذ  ْبتقذاد ؿيفت ّبيي وِ دس آً هثال ًذذهي ؿ

ثشاي همبيؼِ دادُ ّبي لجل . ذيب فيضيَتشاپي ٍ... اخشا هي ؿ
آصهَى تي صٍج اػتفبدُ ؿذ. دس ٍ ثقذ اص هذاخلِ آهَصؿي اص 

ايههي پههظٍّؾ ثههشاي وؼههت افتجههبس فلوههي اص سٍؽ افتجههبس 
هحتَي ٍ خْت تقييي پبيبيي اثضاس دس ثخؾ چه ليؼت اص 

 ( اػتفبدُ ؿذ.=86r%) آصهَى هدذد

ثِ پشػهتبساى ثخهؾ    خْت سفبيت هَاصيي اخاللي پظٍّؾ،
تَضيح دادُ ؿذ وِ ّذف اص اًدبم پهظٍّؾ كهشفب ثشسػهي    

صؽ دس استمبي ويفيت هشالجت پشػهتبسي اػهت ٍ   تبثيش آهَ
َثيت خذهبت پشػتبسي ايي ثخهؾ  ثشاي گضاسؽ دسكذ هغل

چه ليؼت هَسد اػتفبدُ دس ايي پظٍّؾ ثب ّهذف   .ًيؼت
ثشسػي تبثيش آهَصؽ دس استمبي ويفيت هشالجهت پشػهتبسي   

 .ثَدايي ثخؾ تْيِ ؿذُ 

 َايافتٍ
ههَسد ثشسػهي دس ايهي     اعالفبت ثذػت آهذُ اص ًوًَِ ّبي
%( ثهِ  63/13) ًفهش  3پظٍّؾ اص ًؾش ٍضقيت اػهتخذاهي،  

 ًفهش  12%( سػهوي،  63/13) ًفهش  3فٌَاى ًيشٍي عشحهي،  
اص  %( لهشاسدادي ثَدًهذ.  63/13) ًفش 3%( پيوبًي ٍ 54/54)

ٍ هيبًگيي ػهٌي آًْهب   ، ػبل 1/6مِ وبسي هيبًگيي ًؾش ػبث

َ     7ػبل ثَد. تقذاد  4/29 پشٍايضس ثهب  ًفش ًيهض ثهِ فٌهَاى ػه
ػههبل ؿههشوت  4/39ػههبل ٍ هيههبًگيي ػههٌي 4/12 ػههبثمِ

ًتهبيح   ّوگي اػتخذام سػوي ػهبصهبى ثَدًهذ.  داؿتٌذ وِ 
آيهتن ّهبي هشالجتهي اص     آهبسي ًـبى داد وهِ دس ثقضهي اص  

لجهل ٍ ثقهذ اص    ثيوبساى ٍاثؼتِ ثِ دػتگبُ تٌفغ هلٌَفي،
آهَصؽ تقذاد ؿيفت ّبي هَسد ثشسػي ثب تَخِ ثِ ويفيهت  

تفبٍت آههبسي هقٌهي داسي داؿهت وهِ       پشػتبسي، هشالجت
    ٍ (، سفبيهت  P;02/0) ؿبهل استجهبط ثهب ثيوهبس ٍ ؿهٌبخت ا

 كهحيح ػبوـهي     تىٌيهه  ( Pٍ;001/0) آػپتيه  تىٌيه
(001/0;P    تخليههِ وههبف لَلههِ عجههك سٍتههيي ثخههؾ ،)      
(001/ 0;P ِ (، تغييههش P ;00/0) (، فيضيههَتشاپي ػههيٌ

ثْذاؿهت   ويفيت ٍ(، P;00/0) پَصيـي عجك سٍتيي ثخؾ
(، P;001/0) (، هبػهبط پـهت  P;001/0) غزاي هَسد گبٍاط

(، ثْذاؿههت دّههبى P;001/0) خلههَگيشي اص افتههبدگي پههب 
(001/0;Pثْذاؿههت چـههن ٍ ) (001/0;P.ثههَد )  تقههذاد

ي هَسد ثشسػهي اص لحهبػ الهذاهبت پشػهتبسي ثهش      ّب ؿيفت
اػههبع ويفيههت لجههل ٍ ثقههذ اص هذاخلههِ آهَصؿههي تَػههظ 

دس   ذٍل ؿوبسُ يه ًـبى دادُ ؿذُ اػهت. ػَپشٍايضس دس خ
ثشسػي تقذاد ؿيفت ّب ثش اػبع هشالجت ّبي پشػتبسي ثش 

ؿهيفت كهجح ٍ فلهش ٍ ؿهت دس      400حؼت ويفيهت دس  
ثيـهتشيي تغييهش    هَاسدي وِ تفبٍت آهبسي هقٌي داس ثهَد، 

تقذاد ؿيفت ّب ثشحؼت فولىشد وهبهال هغلهَة دس ههَسد    
لجهل اص   ذدسكه  8/56تىٌيه كهحيح ػبوـهي وهشدى ثهب     

ثقهذ اص آههَصؽ ٍ ووتهشيي آى دس     دسكهذ  8/79آهَصؽ ٍ 
 دسكهذ  61لجهل ٍ   دسكذ 55هَسد استجبط ثب ثيوبس ثب تقذاد 

دس ثشسػهي ويفيهت دس حهذ هغلهَة      ثقذ اص آههَصؽ ثهَد.  
ثيـتشيي تغييش دس سفبيت ثْذاؿهت غهزاي گهبٍاط ؿهذُ ثهب      

ثقهذ اص آههَصؽ ٍ ووتهشيي دس     دسكذ 36لجل ٍ  دسكذ19
ثقذ اص  دسكذ13لجل ٍ  دسكذ 3/12هَسد ثْذاؿت دّبى ثب 

آهَصؽ ثَد. ّوچٌهيي دس حهذ ًؼهجتب هغلهَة ثيـهتشيي      
ؿهيفت لجهل ٍ    دسكهذ  8/17تغييش دس فيضيَتشاپي ػيٌِ ثب 

ثقهذ اص آههَصؽ ٍ ووتهشيي تغييهش دس ثْذاؿهت       دسكذ 24
َ ثق دسكذ 3/6لجل ٍ  دسكذ 8/4چـن ثب  ؽ ثهَد.  صذ اص آهه

ثيوهبساى   ههَسد هشالجتهي دس   42 دس ػبيش هَاسد هشالجتي اص
پهبن ثهَدى ساُ    ثشخهي ههَاسد ًؾيهش   تحت تَْيِ هىبًيىي 

پيگيهشي   ،تخليِ وبف وٌتشل لَلِ اص ًؾش ليه وبف، َّايي،
پَصيـهي ٍ   ،ًهجض ٍتهٌفغ   وٌتشل تهت،  خَاة آصهبيـبت،

 ثبال وـيذى خـه ًگِ داؿتي هالفِ، ػش ٍ اًذام ّب، الَيت
تقهذاد   ،ثْذاؿت ثذى اسصيبثي ػغح َّؿيبسي ٍ ًشدُ تخت،

ويفيت هشالجت پشػتبسي لجل ٍ ثقهذ اص   ؿيفت ّب ثش اػبع
 (.1آهَصؽ تفهبٍت آههبسي هقٌهي داسي ًذاؿهت )خهذٍل      
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 ثيـتشيي تغييش دس همبيؼِ لجل ٍ ثقذ اص آهَصؽ دس هميبع
 تىٌيه كحيح ػبوـي ثب ًوشُ ًيض فولىشد هغلَة

دس هميهبع   ثقهذ ٍ ووتهشيي   8/79لجهل ٍ   8/56هيبًگيي  
ثقهذ ثهَد.   61لجهل ٍ   55استجبط ثب ثيوبس ثب ًوشُ هيهبًگيي  

 
 

 

  تَصيـ تقذاد ؿيفت ّبي هختل  ثش حؼت ويفيت هشالجت ّبي سٍتيي اسائِ ؿذُ دس ثخؾ ٍيظُ :1خذٍل 

 

 بحث 

 ى داد وهِ آههَصؽ تَػهظ ػهَپشٍايضسيي    ايي پظٍّؾ ًـهب 

تبثيش هثجت ثش فولىشد پشػهتبساى داؿهتِ    تَاًذ آهَصؿي هي

يش هثجهت  ثشسػي ًتبيح ًـهبى داد وهِ ثيـهتشيي تهبث     ثبؿذ.

دس هميههبع فولىهشد وههبهال  ًمهؾ آهَصؿههي ػهَپشٍايضسيي   

 يه كحيح ػبوـي ٍ ػپغ ثهِ تشتيهت دس  هغلَة دس تىٌ

 حفؼ ثْذاؿهت چـهن،   فيضيَتشاپي ػيٌِ ٍ تغييش پَصيـي،

سفبيهت تىٌيهه    تخليهِ وهبف عجهك سٍتهيي،     هبػبط پـت،

پيگيشي  پيـگيشي اص افتبدگي پب، ثْذاؿت دّبى، آػپتيه،

ثشلشاسي استجبط ثب ثيوبس ٍ پبن وهشدى ساُ   خَاة آصهبيـبت،

وٌتشل لَلِ اص ًؾش ليه وبف ٍ خـهه ًگْذاؿهتي    َّايي،

ثبال ثشدى ًشدُ وٌهبس تخهت ٍ اسصيهبثي     وٌتشل ًجض، هالفِ،

 ذى ثهَد. تشل تت ٍ تٌفغ ٍ ثْذاؿت ثوٌ ػغح َّؿيبسي،

ّههبي  سٍؽ اص دس ضههوي ثبيههذ تَخههِ داؿههت وههِ هٌؾههَس 

ايههي پههظٍّؾ ؿههبهل تغييههش پَصيـههي،     فيضيههَتشاپي دس

ٍيجشاػيَى، دق ػيٌِ، تٌفغ هتٌبٍة يب دائن ثب فـبس هثجت 

ثَد وِ دس ثيوهبساى ثهب تشؿهحبت صيهبد سيهِ، فبلهذ تهٌفغ        

خَدثخَدي ٍ آتلىتبصي هخلَكب دس هَاسد آتلىتهبصي حهبد   

 دس ايي ساثغِ  (.13,14,15) ثت ؿذُ داسداثشات هثجت ثب

 

 

 

لبػوي ٍ ّوىبساى دس هغبلقِ خَد ًـبى دادًذ وِ اخهشاي  

آهَصؽ ضوي خذهت ثِ پشػتبساى تبثيش لبثل هالحؾهِ اي  

 ثش ويفيت هشالجت ّهبي ثهبليٌي پشػهتبسي هثهل آههَصؽ،     

اسائهِ   ٍ هشالجت ٍ وٌتشل خزة ٍ دفـ هبيقهبت  وٌتشل دسد،

داسد ٍ ثيي ًوشات ويفيت هشالجت لجل سطين غزايي هٌبػت 

 ٍ ثقذ اص آههَصؽ تفهبٍت آههبسي هقٌهي داسي ٍخهَد داسد.     

ّشچٌذ ايي پظٍّؾ دس ثخؾ هشالجت ٍيظُ اًدهبم ًـهذُ ٍ   

 هبًٌهذ آهَصؽ تَػظ ػشپشػتبس ثخؾ دادُ ؿذُ ثهَد ٍلهي   

فولىهشد   پظٍّؾ حبضهش تهبثيش هثجهت آههَصؽ ثشويفيهت     

ّؾ ًـبى داد وهِ  پظٍ ايي (.2) پشػتبساى سا ًـبى هي دّذ

آهَصؽ ثيـتشيي تبثيش سا ثش تىٌيه كحيح ػبوـي وشدى 

داؿهت وهِ دس ايهي     لَلِ تشاؿِ ثيوهبساى تحهت ًٍتيالتهَس   

وِ آهَصؽ تهبثيش   ذًـبى دادً خلَف هحوذي ٍ ّوىبساى

عهَسي   هثجتي ثش ًحَُ فولىشد ػبوـي لَلهِ تشاؿهِ داسد،  

 اص آهَصؽ ثِ عَس هقٌي داسي اؿجبؿ اوؼيظى خَى وِ ثقذ

پظٍّؾ حبضش ًـهبى   (.16) ثَدؿشيبًي افضايؾ پيذا وشدُ 

هْوتشيي هَسدي وِ دس ثخؾ هشالجت ٍيظُ  ًيبص ثِ داد وِ 

             چَى ،ًحَُ ػبوـي لَلِ تشاؿِ هي ثبؿذ آهَصؽ داسد،

 هشالجتْبي پبيِ اص ثيوبساى ثذحبل
 تَػظ پشػتبس

 

کامال  غیز مطلوب نسبتا مطلوب مطلوب کامال مطلوب

 غیزمطلوب

P 
value 

 لجل
 )دسكذ(

 ثقذ
 )دسكذ(

 لجل
 )دسكذ(

 ثقذ
 )دسكذ(

 لجل
 )دسكذ(

 ثقذ
 )دسكذ(

 لجل
 )دسكذ(

 ثقذ
 )دسكذ(

 لجل
 )دسكذ(

 ثقذ
 )دسكذ(

02. 5 8/5 3 3/5 8/27 8/20 3/10 3/6 61 55 استجبط ثب ثيوبس ٍ ؿٌبخت اٍ
* 

00. 3/3 3/4 5/3 3/4 3/23 3/7 5/11 3/6 8/79 8/56 تىٌيه كحيح ػبوـيسفبيت 
* 

00. 5/2 8/3 4 5/4 3/16 8/7 8/7 7 78 5/68 سفبيت تىٌيه آػپتيه
* 

00. 5/3 5/4 8/4 8/7 5/27 5/22 3/10 8/7 5/61 50 تخليِ وبف لَلِ عجك سٍتيي ثخؾ
* 

00. 3/3 8/5 4 5 24 8/17 33 22 52 3/32 ػيٌِفيضيَتشاپي 
* 

00. 3/1 8/2 5/4 8/12 3/23 8/11 3/22 3/21 3/60 40 عجك سٍتيي ثخؾتغييش پَصيـي 
* 

00. 5/2 8/3 3/2 3/10 5/18 3/11 36 3/19 48 3/48 ٍ  ثْذاؿت غزاي هَسد گبٍاطويفيت 
* 

00. 5/2 3 5/9 8/18 8/8 8/4 3/21 3/20 62 3/49 هبػبط پـت
* 

00. 3 3 3/12 8/23 24 5/19 5/11 10 3/50 8/42 خلَگيشي اص افتبدگي پب
* 

00. 5 5 3/7 13 9 8/4 13 3/12 70 8/60 ثْذاؿت دّبى
* 

01. 4 5 2 3/4 3/6 8/44 5/25 3/12 5/75 5/60 ثْذاؿت چـن ٍحفؼ لشًيِ
* 

* P ّبي هقٌي داس 
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دس هَسد  سا دسويفيت اًدبم آى داؿتِ اػت. ثيـتشيي تبثيش

هشالجت ّبيي ًؾيش پبن ثهَدى ساُ ّهَايي، وٌتهشل اص ًؾهش     

ثهَدى لَلهِ    ثبثت دس هؼيش ساُ َّايي، ًـتٍخَد اًؼذاد ٍ 

تشاؿِ ٍ تبهيي سعَثت هَسد ًيبص ساُ َّايي اختالف هقٌهي  

فلهت   اًهذ  دس حبلي وِ ايي هشالجت ّب خيلي هْن ،داس ًجَد

    ًهَؿ  ايي يبفتِ ؿهبيذ ايهي هَضهَؿ ثبؿهذ وهِ اكهَال ايهي       

هشالجت ّهب دس ًؾهش پشػهتبساى ثؼهيبس حيهبتي ثهَدُ ٍ ثهِ        

ثش حؼهت ًيهبص ثيوهبس اسائهِ     ثبيذ سٍؿٌي تقشي  ؿذُ اًذ ٍ 

ّوچٌيي ايي هشالجت ّب ثِ ًحهَ ؿبيؼهتِ اي اخهشا     ؿًَذ.

هي ؿًَذ ٍ ًيبصي ثِ آهَصؽ ٍ يب ًؾبست هذاٍم ًذاسًذ ٍ دس 

 ،َضهَؿ ذم اّتوبم پشػتبساى ثِ ايي هكَست ثشٍص ٍ اثجبت ف

ؾ ػشيقي اص خَد ًـهبى خَاٌّهذ   حتوب ػَپشٍايضسيي ٍاوٌ

ٍضقيت ثيوبساى ثبيذ تَخِ ؿَد  دس هَسد وٌتشل تغييش داد.

 دس ساػههتبي اخههشاي ًمههؾ هههَثش هشثيگههشي ثههبليٌي اص وههِ

ػبفت تغييش ٍضقيت اػهتفبدُ ؿهذ يقٌهي     تىٌيه ثشسػي

)ههثال ػهبفبت    تغييش ٍضقيت ثيوهبساى دس ػهبفبت خبكهي   

هي ؿذ ٍ ثيوبساى دس كهَست ًذاؿهتي دػهتَس    صٍج( اًدبم 

ت، دس ّش صهبى ثهِ  پضؿىي خبف يب هوٌَفيت تغييش ٍضقي

ايهي تىٌيهه ثبفهث ههي ؿهذ تهب       ٌذ خَاثهي عشف خبكي 

وٌتشل ٍ ًؾبست تَػظ ػَپشٍايضسيي ثِ ساحتي اًدبم گيشد 

ًتيدِ ثِ دػت آهذُ  ٍ ًيبصي ثِ ػئَال اص ّوىبساى ًجبؿذ.

گَيهبي ايهي   تالف سا ًـبى داد اص ايي سٍؽ وِ ثيـتشيي اخ

 وِ ثْتشيي سٍؽ ًؾبست ٍ حوبيت اص پشػتبساى  هغلت اػت

اهىبى تقشي  صهبى ايي اًدهبم   دس كَست ثخؾ ّبي ٍيظُ، 

صههبى تغييهش    )هبًٌذ تغييهش پَصيـهي،   هشالجت ّب اػت ًَؿ

اص خولهِ هحهذٍديت ّهبي     هحل لَلِ تشاؿِ ٍ لَلِ تغزيِ(.

ايههي پههظٍّؾ حدههن صيههبد هغبلههت آهههَصؽ دادُ ؿههذُ  ٍ 

وِ هوىهي  ثَد ثشسػي تقذاد صيبدي اص حيغِ ّبي هشالجتي 

اػت دس يبدگيشي ٍ فولىشد پشػٌل پشػتبسي تبثيش داؿهتِ  

پيـٌْبد هي ؿَد وِ دس پظٍّؾ ّبي ثقهذي ّهش   لزا  ثبؿذ

ح حيغِ تخللي تش ٍ خذاگبًِ آههَصؽ دادُ ؿهَد ٍ ًتهبي   

ِ  هَسد ثشسػي لشاس     آيٌهذُ  ّهبي آهَصؿهي   گيشد تب دس ثشًبهه

 هَسد اػتفبدُ لشاس گيشد. ثْتش

 وتیجٍ گیری  

ًتيدِ پظٍّؾ حبضش ًـبى داد وِ آهَصؽ ٍ ايفهبي ًمهؾ   

هشثيگشي تَػظ ػَپشٍايضسيي ثبليٌي، تبثيش هثجتي ثش ًحهَُ  

 فولىشد پشػتبساى دس هشالجت اص ثيوبساى دس ثخؾ هشالجهت 

      ثههش ايههي اػههبع پيـههٌْبد هههي ؿههَد وههِ دس   داسد.ٍيههظُ 

ٍ    ّهبي ه  ثخؾ ، ثهِ  آهَصؿهي  شالجهت ٍيهظُ هشاوهض دسههبًي 

دٍسّبي اٍلَيت ّبي آهَصؿي ثقهذ اص ًيهبص ػهٌدي     كَست

دليك ؿٌبػبيي ؿذُ، آههَصؽ وبسوٌهبى پشػهتبسي تَػهظ     

دفتش پشػتبسي اًدبم گيشد ٍ تبثيش آى دليمب اسصيبثي ؿهَد ٍ  

ى، ثشًبهِ سيضي ّبي آهَصؿي ثب ّذف ثش اػبع يبفتِ ّبي آ

 . گشددثْجَد ويفيت هشالجت پشػتبسي، عشح سيضي ٍ اخشا 
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ABSTRACT 

Background & Objective: Nursing care plan in ICU patients is one of the important 

elements in nursing care, and one of the main strategies is promotion of education level, 

specially use of supervisors roles as a clinical educator in staff education. Clinical supervisors 

due to  long time relationship with nursing staff in 24 hours and use of multiple roles of 

education, supervision and supporting, have excellent position in evaluating educational 

needs and performing clinical educator roles. This study was aimed to determine the effect of 

education by supervisors on quality of nursing care in criticd care units 

Methods: This semiexperimentol study  was performed on 22 nurses in intensive care units 

that were selected by concensus  method. The 7 supervisors, after 5 session  training, were 

trained to nurses during 5 sessiones. The Lesson content was including of care of patients 

who were under mechanical ventilation. The cheklist was including 42 nursing care items in 

intensive care units and was completed one month before and  after education with perception 

by supervisors. Data were analyzed using SPSS v.12 and descriptive and analytical tests such 

as paired t test.  

Results: Findings showed that supervisers as a clinical educators have significant effect in 

promotion of quality of these nursing  cares: Communication with pateint (P=0.02), aseptic 

teqniques (P= 0.001), and correct suctioning teqniques (P=0.001), evacuation of tracheal tube 

(P=0.001), chest physiotherapy (P=0.001), position change (P=0.001), quality and safety 

nutrition(P=0.001), back massage (P=0.001), prevention of foot drop (P=0.001), mouth and 

eye health (P=0.001). 

Conclusion: The result of this study showed that education and educator role playing by 

clinical supervisors, have positive effect on practice of nurses in care of patients in intensive 

care unit, especially about suctioning tracheal tube with correct technique.  

Key words: Clinical Supervisors, Education , Nursing care, ICU, Mechanical ventilation 
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