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هجله علوی داًشگاه علوم پسشکی ایالم

بررسي ديدگاٌ زوان باردار وسبت بٍ زايمان طبيعي ي سساريه بر اساض مدل قصد رفتاري
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 )1دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 )3معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 )4دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ایالم
تاريخ پذيزش58/1/8:

تاريخ دريافت58/2/92:

چكيدٌ:
همذهِ :هكاًيؼن اًجام صايواى يك فشايٌذ خَدبخَدي ٍ بذٍى ًياص بِ هذاخلِ هي باؿذ بِ جض دس هوَاسدي
كِ جاى هادس يا ًَصاد دس خغش باؿذ ،كِ دس ايي كَست با اًجام ػول جشاحي ػضاسيي بِ ًجات جواى هوادس يوا
ًَصاد كوك هي ؿَد .هتاػفاًِ اهشٍصُ ؿيَع ػضاسيي دس اكثش كـَسّاي پيـشفتِ بِ بيؾ اص  50دسكذ سػيذُ ،
دس حاليكِ ػاصهاى بْذاؿت جْاًي ّذف بشاي اًجام ػضاسيي تا ػال  2010سا 15دسكذ اػالم كشدُ اػت.
هَاد ٍ سٍؿْا :عي يك هغالؼِ همغؼي -تَكيفي تؼذاد ً 140فش اص صًاى بواسداس ؿوكن اٍل بوا اػوتفادُ اص
سٍؽ ًوًَِ گيشي تلادفي ػادُ هَسد بشسػي لشاس گشفتٌذ .ابضاس گشدآٍسي اعالػات پشػـٌاهوِ اي بش هنٌواي
هتغيشّاي الگَي للذ سفتاسي ؿاهل آگاّيً ،گشؽ ،اسصيابي اص ًتايجٌّ ،جاسّاي اًتضاػي ٍ للذ بَد.
ًتايج  :هيواًگيي ػوٌي هوادساى  ٍ 23/2 ±2/8ػوغ تصلويالت اكثوش آًواى دس حوذ همغوغ دبيشػوتاى
بَد.هياًگيي ًوشُ آگاّي آًاى 52/7اص هجوَع  ،100هياًگيي ًوشُ اسصيابي اص ًتايج  22اص ٍ 30هيواًگيي ًووشُ
ًگشؽ  50اص ً 80وشُ بَد .دس بيي بيؾ اص  60دسكذ صًاى باسداس پضؿك جضء ٌّجاسّاي اًتضاػي اكلي بوَد.
للذ بيؾ اص  70دسكذ هادساى صايواى عنيؼي ٍ حذٍد 30دسكذ آًاى للذ ػضاسيي داؿتٌذ.
ًتيجِ گيشي ًْاييً :تايج استناط بيي للذ با آگواّي ٍ ًگوشؽ سا تأييوذ ًووَد ٍ ّوچٌويي ٌّجاسّواي
اًتضاػي ٍاًگيضُ بشاي اعاػت دس بيي صًاى باسداس سا هـخق ًوَد .جْوت اًجوام بشسػويْاي بيـوتش ٍ اًجوام
هذاخالت دس جْت كاّؾ هيضاى ػضاسيي با تَجِ بِ تاثيش ؿشايظ فوشدي ٍ اجتوواػي بوشسٍي اًتخواع ًوَع
صايواى  ،اػتفادُ اص الگَي للذ سفتاسي پيـٌْاد هي گشدد.

ياشٌ َاي كليدي:ػضاسيي ،صايواى عنيؼي ،هذل للذ سفتاسي

* نويسنده مسئول :دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پسشکي اصفهان
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 )2شبكه بهداشت خميني شهر

بررسی دیدگاه زًاى باردار ًسبت به زایواى طبيعی و سساریي بر اساس هدل قصد رفتاري – شریفی راد و هوکاراى

مقدمٍ
صايواى يكي اص هَّنتّاي الْي بوشاي تَليوذ ًؼول
بـش بش سٍي صهيي هي باؿذ كِ اص بذٍ تَلذ آدم تا كٌوَى
ّوَاسُ اداهِ داؿتِ اػت  .هكاًيؼن اًجوام صايوواى يوك
فشايٌذ خَدبخَدي ٍ بذٍى ًياص بِ هذاخلِ هوي باؿوذ كوِ
ػالْاي ػال با ػيش عنيؼي خَد اًجام ؿذُ اػت.
با پيـشفت ػلن ٍ تكٌَلَطي عي دِّ ّاي اخيش بـش
بِ ساّْايي دػت يافت كِ بوا كووك ػوول جشاحوي دس
هَاسدي كِ جاى هادس يا جٌيي دس خغش بَد بِ كوك آًْا
بـتابذ  ،كـف آًتي بيَتيك ّا ٍ اػتفادُ اص دػتگاّْا ٍ
تجْيضات پيـوشفتًِ ،يوض دس ايوي صهيٌوِ بوِ يواسي بـوش
ؿتافت.
اها هتأػفاًِ پغ اص چٌذي ايي سٍؽ كِ فموظ بوشاي
اػتفادُ دس هَاسد اٍسطاًوغ ٍ بوشاي ًجوات جواى هوادس ٍ
جٌيي ابذاع ؿذُ بَد دس بيي جَاهغ ؿويَع بيـوتشي پيوذا
كشد ٍ بِ ٍػيلِ اي بشاي فشاس اص دسد صايواى هنذل ؿذ ،بِ
عَسيكِ اهشٍصُ دس بؼوياسي اص جَاهوغ اًجوام صايوواى بوا
سٍؽ ػضاسيي بِ يك فشٌّو هنوذل گـوتِ ٍ بويؾ اص
ًيوي اص صًاى داٍعلناًِ بِ اًجام ػضاسيي سٍي هي آٍسًوذ
ٍ ايي دس حالي اػت كِ اًجام ايوي ػوول جشاحوي خوَد
ػَالب بؼياس صيادي بشاي هادس ٍ جٌيي بِ ّووشاُ داسد اص
جولِ ػَاسم بيَْؿي ،خًَشيضي ،آهنَلي ،ػفًَت ّواي
بؼذ اص ػول جشاحي ٍ هشگ ٍ هيش بيـتش هادساى پوغ اص
اًجام ػول ػضاسيي  ،كِ ّوِ ايي ػَاهل با ّوذيگش بوِ
غيش اصايجاد ػَاسم جؼوي ٍسٍاًي بشاي هوادس  ،هَجوب
 3-2بشابش ؿذى ّضيٌِ صايواى بشاي هادس ٍ خواًَادُ هوي
ؿًَذّ ،وچٌيي ًاتَاًيْاي هوادس پوغ اص اًجوام ػوضاسيي
هَجب ػذم تَجوِ ٍ سػويذگي كاهول هوادس ٍ ؿويشدّي
كصي ًَصاد پغ اص تَلذ هي گشدد (. )3،2،1
با تَجِ بِ كليِ ػَاسم بياى ؿذُ ،ؿيَع ايي ػوول
جشاحي دساكثش كـَسّاي غشبي اص جولِ آهشيكا تا حوذٍد
ػال  1988بِ  25دسكذ سػيذ ٍلي پغ اص آى بوا تَجوِ
بيـتشايي كـَسّا آهاس ػضاسيي تا ػوال  2000بوِ 21/8
دسكذ سػويذ ٍ پوغ اص آى دس ّوويي حوذ ثابوت هاًوذ .
ػاصهاى بْذاؿت جْاًي ًيوض دس ساػوتاي حفوال ػوالهت
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هادس ٍ جٌيي ّذف بشاي اًجام ػضاسيي تا ػوال  2010سا
 15دسكذ اػالم كشد (.)4
دس كـَسّاي دس حال تَػؼِ ،آهواس ٍ اسلوام ػوضاسيي
سٍصبشٍص دس حال پيـشفت اػت ٍ كـَس هووا ًيوض دس ايوي
گَي ػنمت ػمب ًواًوذُ بغَسيكوِ عنوك آهواس ٍ اسلوام
اػالم ؿذُ دس ػال  1385هيضاى ػضاسيي دس كـَس ها بوِ
 42/3دسكذ سػيذُ ٍ اػتاى اكفْاى ًيض با داؿوتي 58/2
دسكووذ ػووضاسيي همووام دٍم سا ،دس كـووَس داساػووت .دس
ؿْشػتاى هَسد هغالؼِ ًيض عنك آهاس ٍ اسلام اػالم ؿوذُ
اص هشكض بْذاؿت ؿْشػتاى ،ايي هيضاى بيؾ اص  54دسكذ
اػالم ؿذُ اػت (.)5
با ٍجَد ايي آهاس ٍ اسلام ٍ فاكلِ هوا توا سػويذى بوِ
ؿؼاس ػاصهاى بْذاؿت جْاًي ،لضٍم اًجوام هوذاخالتي دس
جْت يافتي ػلت ايوي افوضايؾ ٍ اًجوام ساّكاسّواي دس
جْت كاّؾ ايي آهاس ٍ اسلام ضشٍسي بِ ًظش هي سػذ.
با تَجِ بِ ايٌكِ الگَّاي هغالؼِ سفتاس هي تَاًٌوذ دس
بشػي ديذگاّْاي هشدم ًؼنت بوِ سفتاسّواي بْذاؿوتي
حائض اّويت باؿٌذ ،بش اػاع هغالؼات اًجام ؿذُ يكي اص
بْتشيي هذلْايي كوِ دس استنواط بوا ًگوشؽ ٍ سفتاسّواي
باسٍسي هي تَاًذ هَسد اػتفادُ لوشاس بگيوشد هوذل للوذ
سفتوواسي اػووت (. )6ايووي الگووَ بووش هنٌوواي يووك ت ووَسي
سٍاًـٌاختي بِ ًام ت َسي ػول هٌغمي پايِ گزاسي ؿوذُ
اػت .فشضيات ايوي ت وَسي ايوي اػوت كوِ اٍ هوشدم
تلويوات سفتاسيـاى سا بش پايِ بشسػي هؼمَل ٍ هٌغموي
اعالػات دس دػتشع اتخار هي كٌٌذ ٍ ثاًيا هشدم پياهذ ٍ
ًتايج ػولكشد خَد سا لنل اص اتخار تلووين هوَسد تَجوِ
لشاس هي دٌّذ (.)7
بش اػاع الگوَي للوذ سفتواسي  ،هْوتوشيي تؼيويي
كٌٌذُ سفتاس فشد  ،للذ سفتاسي اػت كِ فيؾ بيي ٍ آصى
للذ سا لضاٍت احتوالي فشد اص ًَع سفتاس هوَسد ًظوش ٍي
بياى كشدُاًذ .للذ فشد بشاي اًجام يك سفتاس تشكينوي اص
ًگشؽ ًؼونت بوِ سفتواس ٍ ٌّجاسّواي اًتضاػوي اػوت
ً.گشؽ ًؼنت بِ سفتواس ؿواهل ػمايوذ فوشد ٍ اسصيوابي اص
ًتايج سفتاس هي باؿذ ٍ ٌّجاسّواي اًتضاػوي ًيوض ؿواهل
اػتمادات ًشهي ٍ اًگيضُ بشاي اعاػت اػت ( .)8،7دس ايي
پظٍّؾ اص هذل للذ سفتاسي بشاي ػٌجؾ ديوذگاّْاي
صًاى باسداس ًؼنت بِ ًَع صايواى اػتفادُ ؿذُ اػت .
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مًاد ي ريشَا
دس يك هغالؼِ همغؼي -تَكيفي ً 140فوش اص صًواى
باسداس ؿكن اٍل اًتخاع ؿذًذ.جْت اًتخاع ًوًَوِ ّابوا
اػتفادُ اس سٍؽ ًوًَِ گيوشي خَؿوِ اي دٍ هشحلوِ اي
ابتذا  8هشكض اص بيي  33هشكض اًتخاع ؿذُ ٍ اص ّش هشكوض
ًيض با سٍؽ ًوًَِ گيشي تلادفي ػادُ ًوًَِ ّا اًتخواع
ؿذُ ٍ تَػظ پشػـٌاهِ هَسد بشسػي لشاس گشفتٌذ.
جْت گشدآٍسي دادُ ّا ،اص پشػـٌاهِ اي هـتول بوش
 54ػ َال كِ دس  6لؼوت عشاحوي ؿوذُ بوَد اػوتفادُ
گشديذ.بخؾ اٍل ػ َا ت دهَگشافيك كِ هـتول بوش 9
ػَأل دسهَسد ػي هادس ٍّوؼش ،ؿغل ،هيضاى دسآهذ ،ػي
حاهلگي ٍ تاسيخ احتوالي صايواى بَد .بخوؾ دٍم ؿواهل
10ػ و َال آگوواّي كووِ بووِ كووَست  4گضيٌووِ اي ٍ بووش
هنٌايً 1ٍ0وشُ گزاسي ؿذُ بَد .بخؾ ػوَم ؿواهل 10
ػ َال اسصيابي اص ًتايج بَد كِ بِ كَست كوصي  ،غلوظ
عشاحي ؿذُ بَد.بخؾ چْاسم ؿاهل  16ػو َال ًگوشؽ
كِ با اػتفادُ اص همياع ليكشت 5تايي عنمِ بٌوذي ؿوذُ
بَدٍ اص اهتياص  5-1بِ تشتيب كاهال هخالف ،هخوالف ،بوي
ًظش  ،هَافك ٍ كاهال هَافك اهتياص بٌذي ؿذُ بوَد.بخؾ
پٌجن ػ َا ت ٌّجاسّاي اًتضاػي(افشادي كِ دس تلوين
گيشي فوشد دس اًتخواع سٍؽ صايوواى هَثشًوذٍ ػمايوذ ٍ
ٌّجاسّاي هَجَد دس ايي صهيٌِ) .بخوؾ ؿـون ػو َال
للذ سفتاسي دس هَسد تلوين فشد بشاي ًَع صايواى بَد.
جْت تؼييي اػتناس ػلوي پشػـوٌاهِ اص سٍؽ اػتنواس
هصتَي اػتفادُ ؿوذ ،بوذيي كوَست كوِ پشػـوٌاهِ بوا
اػتفادُ اص هٌابغ ٍ كتب هؼتنوش ٍ ػوايش پشػـوٌاهِ ّواي
هؼتنش دس ايي صهيٌِ تْيِ ٍ با تأييوذ هتخللويي صًواى ٍ
صايواى ٍ اػاتيذ ساٌّوا اكالحات صم كَست گشفوتٍ .
جْت تؼييي اػتواد ػلوي ًيوض اص سٍؽ آصهوَى هجوذد ٍ
آصهَى كشًٍناخ دس ايي صهيٌِ اػتفادُ گشديذ (.);%96
اعالػات اص عشيك تكويل پشػـٌاهِ ّا تَػظ صًواى
باسداس جوغآٍسي ٍ با اػتفادُ اص ًوشم افوضاس آهواسيSPSS
هَسد تجضيِ ٍ تصليل لشاس گشفتٌذ.
يافتٍ َاي پصيَص
هيوواًگيي ػووي هووادساى هووَسد هغالؼووِ 23/2 ±2/8
ٍهياًگيي ػي پذساى28/1 ±2/8بَد 91/4.دسكذ هوادساى
خاًِ داس ٍ 8/6دسكذ ؿاغل بَدًذ.
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ػغ تصلويالت هوادساى  58/6دسكوذ دبيشػوتاى،
 28/6دسكووذ ساٌّوووايي 7/1،دسكووذ داًـووگاّي ٍ 5/7
دسكذ ابتذايي بَدُ اػت  .هيضاى تصليالت ّوؼشاى ًيض
 42/8دسكذ دبيشػتاى  40 ،دسكذ ساٌّوايي 12/8،دسكذ
داًـگاّي ٍ  4/4دسكذ تصليالت ابتذايي بَدُ اػت .
هياًگيي ًوشات آگاّي هادساى باسداس ًؼنت بوِ اًوَاع
سٍؿووْاي صايووواًي ٍ هضايووا ٍ هؼايووب ّشكووذام  52/7اص
هجوَع ً 100وشُ بَد .
هياًگيي ًوشات اسصيابي اص ًتايج هادساى اص هجوَع 30
ًوشُ  22/25بَد .هياًگيي ًوشات ًگشؽ صًاى ًؼنت بوِ
صايواى عنيؼي ًيضاص هجوَع ً 80وشُ  55/1بَد.
دس صهيٌِ بشسػي سابغِ ػي با ػايش فاكتَسّوا ،سابغوِ
آهاسي هؼٌي داسي بيي ػي ٍ هيضاى آگاّي ،ػي ٍ هيضاى
ًگشؽ ٍػي ٍ اسصيابي اص ًتايج ،هـاّذُ ًـوذّ ،وچٌويي
بيي هيضاى تصلويالت ٍ آگواّي ٍ ًگوشؽ ٍ اسصيوابي اص
ًتايج ًيض سابغِ آهاسي هؼٌي داسي هـاّذُ ًـذ .
ٍلي بيي هيضاى آگاّي ٍاسصيابي اص ًتايج سابغِ آهاسي
هؼٌي داسي ٍجَد داؿت (ّ . )p<0.05وچٌيي بيي هيضاى
اسصيابي اص ًتايج ٍ ًگشؽ ًيض سابغوِ آهواسي هؼٌوي داسي
ٍجَد داؿت (.) p<0.05
دس صهيٌِ تَصيغ ًشهْاي اًتضاػي(هشاجؼي كِ ًظش آًْا
بشاي هادساى اّويت بيـتشي داؿت) ،پضؿوكاى دس دسجوِ
اٍل  ،ؿَّشدس دسجِ دٍم ٍ هادس ،دٍػتاى  ،كتاع ،سػواًِ
ّاي گشٍّي ٍكاسهٌذاى بْذاؿتي بِ تشتيب دس ستنِ ّاي
بؼذ لشاس داؿتٌذ (جذٍل ؿواسُ.)1
دس صهيٌِ اًگيضُ بشاي اعاػت (هيوضاى حوشف ؿوٌَي
هادساى اص ايي هشاجغ) ًيض اص ّوويي تشتيوب پيوشٍي هوي
كشد(جذٍل ؿواسُ .)2
ٍ اها دس صهيٌِ پيـٌْاد بشاي اًتخاع ًوَع صايوواى دس
بيي ًشهْاي اًتضاػي  62/1دسكذ پضؿوكاى  60 ،دسكوذ
ؿَّشاى 66/6 ،دسكذ هوادساى ٍ 63/3دسكوذ دٍػوتاى ٍ
آؿٌاياى صايواى عنيؼي سا سٍؽ بْتشي بشاي صايواى هوي
داًؼتٌذ.
دس صهيٌِ للذ بشاي اًجام صايواى  45دسكوذ هوادساى
بياى كشدًذ احتوا صايواى عنيؼي اًجام خَاٌّوذ داد20 ،
دسكذ هادساى للذ احتوا ػضاسيي  27/9 ،دسكوذ للوذ
لغؼا عنيؼي ٍ 7/1دسكذ للذ لغؼا ػضاسيي كشدُ بَدًذ.
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پضؿك
ؿَّش
هادس
دٍػتاى
كتاع
سػاًِ ّاي گشٍّي
كاسهٌذاى بْذاؿتي
غيشُ
كل

%55
%12/2
%8/85
%7/45
%6/05
%4/4
%2/75
%3/05
%100

پضؿك
هادس
ؿَّش
دٍػتاى
كاسهٌذاى بْذاؿتي
غيشُ
كل

بحث ي وتيجٍ گيري
ّواًگًَِ كِ ركش ؿذ دس تصميك حاضش سابغِ آهواسي
هؼٌوي داسي بويي ػووي ٍ هيوضاى تصلوويالت بوا ًوووشات
آگاّي ،اسصيابي اص ًتايج ً ،گشؽ ٍ للذ هـاّذُ ًـذ .دس
ايي سابغِ فيـشّ ٍ 1وكاساى ( )1995هؼتمذًذ كِ ػوالٍُ
بشػيٍ ،ضؼيت هالي هٌاػب ،ػغ تصليالت  ،فشٌّ
ٍ ؿخليت بوا ي هوادساى اص ػَاهول هوَثش دس افوضايؾ
هذاخالت هاهايي دس اهش صايووواى ،اص جولوِ دسخووَاػت
ػوول ػوضاسيي هصؼَع هي ؿَد(.)9
ؿايذ ػلت ػذم ٍجَد سابغِ بيي ػي ٍتصلويالت ٍ
هيضاى آگاّي ٍ ًگشؽ دس تصميك حاضوش بوِ ايوي ػلوت
اػت كِ دس گشٍُ هَسد هغالؼِ دس ايي تصميك فمظ كليوِ
صًاى باسداس ؿكن اٍل ٍاسد ؿذُ اًذ دس ًتيجِ اص ًظش ػٌي
ٍهيضاى تصليالت  ،هادسا ى باسداس تفاٍت لابل هالحظوِ
اي با يكذيگش ًذاؿتٌذ.
هيوواًگيي ًوووشُ آگوواّي هووادساى  52/7اصً ٍ100وووشُ
ًگشؽ 50،اص  80بَد كِ با تَجِ بوِ بوا بوَدى هيوضاى
تصليالت هادساى ( 58/6دسكذ دس همغغ دبيشػتاى) ايي
هَضَع اّويت كواس دس جْت افووضايؾ هيوضاى آگاّي ٍ
بْنَد ًگشؽ ًؼنت بِ صايوواى عنيؼي سا ًـواى هيدّذ

%54/7
%12/7
%13
%11/5
%2/9
%7/1
100

(با تَجِ بِ ايٌكوِ ػوغ تصلويالت كليوِ هوادساى
هغو ٌا اص ايي هموذاس بؼياس پاييي تش اػت).
دس تصميمووي اص ياسًووذي ٍّوكوواساى ًيووض دس بشسػووي
آگاّي ًٍگوشؽ خاًوْواي بواسداس ًؼونت بوِ سٍؿوْاي
صايواًي دس هشاجؼيي بوِ هشاكوض بْذاؿوتي دسهواًي ؿوْش
تْشاى ًتايج ًـاى داد كِ هيضاى آگاّي اكثشيت خاًوْاي
باسداس هشاجؼِ كٌٌذُ ًؼنت بِ سٍؿوْاي صايوواًي دس حوذ
هتَػظ هي باؿذكِ ايي هؼو لِ هوي تَاًوذ هنويي ػوذم
كفايووت آهَصؿووْاي صم دس دٍساى بوواسداسي دس هشاكووض
بْذاؿتي دسهاًي باؿذ(.)10
دس صهيٌِ ٌّجاسّاي اًتضاػي ّواًگًَِ كوِ هـواّذُ
ؿذ هْوتشيي فشد بشاي اكثش هادساى پضؿك ٍ دس دسجوات
بؼذي ؿَّش ،هادس ٍ دٍػتاى لشاس داؿتٌذ ٍ اًگيوضُ بوشاي
اعاػت ًيض اص ّويي تشتيوب تنؼيوت هوي كوشد كوِ ايوي
هَضَع ًمؾ هْن پضؿكاى سا دس ايي هوَسد ًـواى هوي
دّذ.
دس هغالؼِ اي اص فشجي 70دسكوذ صًواى  ،پضؿوك سا
ػاهل تؼييي سٍؽ صايواى داًؼتٌذ ،يؼٌي ًگشؽ پضؿوك
دس اًتخاع سٍؽ صايواًي بؼياس تاثيش گزاس اػت(.)11
هي تَاى گفوت هيوضاى دخالوت پضؿوك دس افوضايؾ
هيوووضاى ػضاسيي عي دِّ ّاي گزؿتِ بِ حوذي بوَدُ
اػت كِ بشخي هصمميي  ،هْوتشيي ػلت دس تلووين بوِ

1. Fisher
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ػضاسيي سا لضاٍت پضؿك ٍؿشايظ هصيغي حاكن بوش
ٍي داًؼتِ اًذ ًٍِ ؿشايظ صايواًي بيواس(.)13،12
ّوچٌوويي فشٌّو تغييووش يافتووِ بشخووي جَاهووغ()12
ٍاكشاس بيواس ٍ خاًَادُ ٍي ًيض دس اتخار تلووين پضؿوك
دس اًجام ػضاسيي بي تاثيش ًنَدُ ٍ اص ػلل افضايؾ هيوضاى
ػضاسيي هي باؿذ.
دس صهيٌِ للذ بوشاي اًجوام صايوواى ّواًگًَوِ كوِ
هـاّذُ هوي ؿوَد فموظ  7دسكوذ هوادساى للوذ لغؼوا
ػضاسيي ٍ 20دسكوذ للوذ احتووا ػوضاسيي داؿوتٌذ دس
حاليكِ اكثش هادساى (حذٍد  70دسكذ) بيـتش هتوايول بوِ
صايواى عنيؼي بَدًذ .
با تَجِ بِ توايل هادساى بشاي اًجام صايواى عنيؼوي،
ّوچٌيي ػوَگيشي اكثوش ًشهْواي اًتضاػوي بوِ صايوواى
عنيؼي(بيؾ اص  60دسكذ) ،ايي هَضَع اّويت تصميك ٍ
تفصق بيـتشي سا ًـاى هي دّذ كوِ چوشا بويؾ اص 50
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دسكذ هادساى دس ًْايت ػوضاسيي اًجوام هوي دٌّوذ  ،دس
حالي كِ د يل پضؿكي ًيض تٌْا  15-10دسكذ هوَاسد سا
بشاي اًجام ػضاسيي هَجِ هي داًذ .لزا پيـٌْاد هي ؿوَد
دس تصميمات بؼذي ضوي بشسػي بيـتش ػايش ؿشايظ ًظيش
ؿووشايظ بيواسػووتاًي ،ؿووشايظ پضؿووكاى  ،ػلووت ٍالؼووي
ػضاسيٌْاي اًجام ؿذُ ٍ اًجوام عشحْواي هوذاخالتي دس
ايي صهيٌِ ّا بوِ ساّكاسّوايي دس جْوت كواّؾ هيوضاى
ػضاسيي دػت يوابينّ.وچٌيي بوا تَجوِ بوِ ايٌكوِ ايوي
هَضوَع كوشفا يوك هَضوَع ؿخلوي ًيؼوت ٍ ػوايش
فاكتَسّاي فشدي اص جولِ آگواّيً ،گوشؽ ٍفاكتَسّواي
اجتواػي ًظيش ؿشايظ ٍ اٍضاع حاكن ٍ افشاد تواثيش گوزاس
ًيض هَثش ّؼتٌذ تَكيِ هي ؿَد اص هذلْاي هغالؼِ سفتواس
ٍ تشجيصا هذل للذ سفتاسي دس ايي صهيٌِ اػتفادُ گشدد.

