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 داًطگبُ ػلَم پشضکی تبزیش ،بْذاضت داًطکذُ ،هٌْذسی بْذاضت حزفِ ای گزٍُ ،استبدیبر -2

 ػلَم پشضکی اردبیل داًطگبُ ،بْذاضت داًطکذُ ،هٌْذسی بْذاضت حزفِ ای گزٍُ ،داًطیبر -3

 داًطگبُ ػلَم پشضکی تبزیش ،داًطکذُ بْذاضت ،آهبر حیبتی ٍ اپیذهیَلَصی گزٍُ ، اًطیبرد -4

 ضزکت فزٍضگبّْبی سًجیزُ ای رفبُ استبى اردبیل ،هسئَل ٍاحذ ایوٌی ٍ بْذاضت ،کبرضٌبط هٌْذسی بْذاضت حزفِ ای -5

  چكیذه

ِ افزاد تحت آى کبر هی کٌٌذ بِ گًَِ ای تغییز دادُ بِ هٌظَر پیطگیزی اس ٍقَع خطبّبی اًسبًی السم است ضزایطی ک سهیٌِ:

در یک سبسهبى بِ  JC. بکبر گیزیضَد کِ کبرکٌبى بتَاًٌذخطبّبی خَد ٍ ّوکبراًطبى را بذٍى تزط اس پیبهذ آى گشارش دٌّذ

یببی فزٌّگ خطب ایي هطبلؼِ بب ّذف ارس .تزٍیج هی دّذ تَسؼِ ایوٌی افزاد را کوک ًوَدُ ٍ فزٌّگ سبسهبًی تقَیت ارسضْب ٍ

  پذیزی در بیوبرستبى ّبی ضْز اردبیل اًجبم گزدیذ. 

،  )سزپزستبر(تحلیلی اس ًَع هقطؼی در بیي پزستبراى ٍ هسئَلیي بخص ّبی بستزی-هطبلؼِ تَصیفیایي  هَاد ٍ رٍش ّب:

بب بزآٍردحجن ًوًَِ  .اًجبم گزفت 1343پزسٌل دفتز پزستبری)هتزٍى ٍ سَپزٍایشرّبی( بیوبرستبًْبی ضْز اردبیل در سبل 

درضص بؼذ اطالػبت السم (آى بؼذ اس بذست آٍردى رٍائی ٍ پبیبئی) JCۀبب استفبدُ اس پزسطٌبه ًفز( 221)طبق رٍضْبی آهبری

JC .بب استفبدُ اس ًزم افشار  جوغ آٍری گزدیذSPSS16  ّبی آهبری ٍ آسهَى ANOVA  تؼقیبی ٍTukey  هَرد دادُ ّب

 قزار گزفت.   تجشیِ ٍ تحلیل

پضٍّص ًطبى هی دّذ کِ هیبًگیي ابؼبد هختلف فزٌّگ خطبپذیزی در بیي گزٍّْبی ضغلی هختلف  ییبفتِ ّب یبفتِ ّب:

ّزچٌذدر بیي ابؼبد هختلف فقط در بؼذ گشارش دّی خطب تفبٍت هؼٌی داری در گزٍّْبی ضغلی هختلف ًطبى ،هتفبٍت است

بیي بیوبرستبى ّبی هختلف  JCدر کل تفبٍت هؼٌی داری اس ًظز اهتیبس  ANOVAبز اسبط آسهَى  .(pv=1.432) ًوی دّذ

 pv=1.124))دیذُ ًطذ ٍلیکي در بؼذ تَاسى ٍ بْبَد ایي تفبٍت هؼٌی دار است.

 بیي افزاد بب تؼذاد خطبّبی هختلف ٍجَد دارد.JC در توبهی ابؼبد، تفبٍت هؼٌی داری اس ًظز اهتیبسًتبیج ًطبى هی دٌّذ کِ 

(pv<1.15)   بِ گًَِ ای کِ هطببق آسهَى تَکی بجش بؼذ ببسخَرد،در توبهی ابؼبد رابطِ هؼٌی دار بیي اهتیبسJC  بب تؼذاد خطبّب

 . ٍجَد دارد

بب . بِ ًظز هی رسذ در بیي بیوبرستبًْبی هَرد هطبلؼِ ابؼبد هختلف فزٌّگ خطب پذیزی ٍضؼیت ّبی هتفبٍتی را دارًذ ًتیجِ گیزی: 

ببضذ پیطٌْبد هی گزدد سبسهبًْبی هختلف بِ ٍیضُ  داضتِکبّص خطبّب ٍ ارتقبء ایوٌی سیستن درهی تَاًذ  JCکِ تبثیزی ػٌبیت بِ 

  هستوز در سبسهبًْبی خَد بکبر گیزًذ. بْبَد ایوٌی ٍ ءارتقبتبهیي ٍ سیستن ّبی بْذاضتی ٍ درهبًی کطَر ایي رٍیکزد را جْت 

 خطبی اًسبًی،ایوٌی بیوبر ،بکزٍارگًََهیه ،فزٌّگ ایوٌی ،JUST CULTURE کلیذی: کلوبت


