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  چكیذه

خطبَبی پشضکی ي میشان ببالی ػًارض جبوبی وبضی اس آوُب دلیل ػمذٌ آسیب بیمبران ي بب ضذت َبی متفبيت اس صذمبت  سمیىٍ:

ػلل  ،مطبلؼٍ حبضز بب َذف بزرسی وًع خطبَب لذا بب تًجٍ بٍ اَمیت ایه مًضًع .جشئی تب پیبمذَبی مىجز بٍ مزگ می ببضذ

 بزيس آوُب ي پیبمذَبی حبصل در بخص َبی بستزی بیمبرستبوُبی ضُز اردبیل اوجبم گزفت.

ممطؼی می ببضذکٍ خطبَبی پزستبران بخص َبی بستزی بیمبرستبوُبی  تحلیلی-تًصیفیاس وًع مطبلؼٍ حبضز مًاد ي ريش َب:

تًسط  خطبَب دَی گشارشاستبوذارد ُبیطزیك فزم اس ویبس مًرد دٌ است.اطالػبتبزرسی کز1342درسبل را ضُزاردبیل

دادٌ َب پس اس استخزاج تًسط وزم افشار  جمغ آيری گزدیذ.سپس يتکمیل پزستبران،سًپزيایشرَب ي مسئًلیه بخطُبی بستزی 

SPSS16 مًرد تجشیٍ يتحلیل لزارگزفت.   

بطًری کٍ بب  خطب يجًد دارد بزيسمیشان کبری يۀ یبفتٍ َبی پضيَص وطبن می دَىذ کٍ رابطٍ مؼىی داری بیه سببم یبفتٍ َب:

 ،%(6/15)ضب َمچىیه بیطتزیه میشان بزيسخطب بٍ تزتیب در ضیفت َبی کبریمی یببذ.افشایص سببمۀ کبری میشان خطبکبَص 

%( ي کمتزیه 4/24صذمٍ بٍ بیمبران)خطبَب  بیطتزیه پیبمذ وطبن دادکٍ وتبیجاست. %(اتفبق افتبد3/4ٌيبؼذػصزکبری) %(12)ريس

ی داريئی َب.اس لحبظ وًع خطب بیطتزیه خطبَب مزبًط بٍ خطب%( بًدٌ است3/1آن خسبرت مبلی بٍ ضکل صذمٍ بٍ تجُیشات)

% 2/6داريی اضتببٌ بب  بیه خطبَبی داريئی ویش بیطتزیه خطب بٍ ضکل دادندر  بًدٌ کٍ%( 5/7ي خطبَبی مزالبتی) %(7/20)

   % بًدٌ است.4/0يکمتزیه آن بٍ صًرت، خطب در دادن ضکل داري بب 

در پیطگیزی اس خطبَبی ضغلی پزستبران داضتٍ ببضذ َمچىیه بٍ  یبٍ وظز می رسذ تجزبٍ کبری ومص مُم وتیجٍ گیزی:

ت ضب ي ویش مزاجؼیه سیبد در ضیفت ضیفت َبی کبری فطزدٌ بصًرت اضبفٍ کبری بًیضٌ در ضیف بی خًابی، دلیل خستگی،

دارای درصذ ببالئی می  وتبیج مطبلؼٍ حبضز کٍ درآن خطبَبی داريئیبب دلت در ..سیبد ببضذصبح مًارد بزيس خطب در پزستبران 

 يديرٌ َبی ببسآمًسی بزای پزستبران تًجُبت يیضٌ داضتٍ ببضىذ.  ببضذالسم است مسئًلیه بیمبرستبوی وسبت بٍ امزآمًسش
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