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 8/1/88تاريخ پذيزش:   8/7/88تاريخ دريافت:

 

 

 خَ ساظهاًی ، سالهت ضٍاى ، تیواضستاىياشٌ َای کلیدی:  

  

 

                                                 
E.mal: kh_fooladvand@yahoo.com 

 چکیدٌ 
هطاضوت افطاز زض تػوین گیطی ّا ٍ  ٍتْثَز ضٍحیِ  ٍساظهاًی هٌاسة هی تَاًس زض اًگیعش خَ  همسهِ:   

 ،ٍ تِ ػٌَاى یه هٌثغ زض تاهیي سالهت ضٍاًی واضوٌاى تِ حساب آیستَزُ هَثط  آًاى اظزیاز ذاللیت ٍ ًَآٍضی
الؼِ تا ّسف تطضسی ضاتغِ تا ٍخَز ایي خَ ساظهاًی ًاهٌاسة هی تَاًس هٌثغ ػوسُ فطاضضٍاًی ًیع تاضس. ایي هغ

 خَ ساظهاًی تا سالهت ضٍاًی واضوٌاى تیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم اًدام ضس.

اًدام گطفت. ًوًَِ ّای هَضز  1381همغؼی زضسال  –ایي هغالؼِ تِ غَضت تَغیفی ّا: هَاز ٍ ضٍش   
 –تِ ضٍش ًوًَِ گیطی تػازفیًفطاظ واضوٌاى تیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم تَزًس وِ  176ٍّص ژخ

اتعاضگطزآٍضی اعالػات خطسطٌاهِ استاًساضز خَ ساظهاًی ٍ خطسطٌاهِ استاًساضز  .عثمِ ای اًتراب ضسًس
 -Tزازُ ّا  تا استفازُ اظ آهاض  تَغیفی ٍ استٌثاعی، ضطیة ّوثستگی،   ٍتَز  ) -R) CL-90سالهت ضٍاًی 

test اض گطفت. ٍ وطٍسىال ٍالیس هَضز تدعیِ ٍتحلیل لط 

زاض  ٌی( ضاتغِ هؼα;05/0) سغح سالهت ضٍاًی واضوٌاى زض ٍ ّا ًطاى زاز وِ تیي خَ ساظهاًییافتِ :ًتایح 
اخثاض  –اذتالل ٍسَاسٌح تؼس آى ضاهل خ اتؼاز ًِ گاًِ سالهت ضٍاى، اظهیاى (.>03/0p)  ٍخَز زاضز آهاضی

(04/0>p ،) افسطزگی (04/0>p ( اضغطاب ،)01/0>p تطس ه ،)( 01/0طضی> p ) ٍ ضٍاى خطیطی 

(01/0>p )  ساظهاًی ّوثستگی خَ . ّوچٌیي تیي هیعاى زضآهس تاًطاى زاز یزاضیهؼٌ اضتثاطتا خَ ساظهاًی 

 .زاضت اض ٍخَززهثثت هؼٌی

وِ  الظهِ اش سالهت  ّاذاظ تیواضستاًْا ٍ واض وطزى زض آى هاّیتتِ زلیل   ًتیدِ گیطی ًْایی:  
تْتط ٍ تا تَخِ تِ اضتثاط هؼٌازاضی وِ  تیي هتغیطّای خژٍّص تِ زست آهس،  است ٌاى خسوی ٍ ضٍاًی واضو

اًتػاب هسیطا ى تا هْاضت الظم زض تطریع، وٌتطل ٍ تغییط خَ ازضاوی اػضای تطای سیاستگعاضی ّا است 
ى ٍ زض تا تا تساتیطی اًسیطوٌساًِ سالهت  ساظهاى  ٍ  تالغثغ سالهت ضٍاى واضوٌاغَضت خصیطز ساظهاى 

 .یاتسًْایت سالهت خاهؼِ اضتماء 
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 فوالدوند –بررسی رابطه جو سازهانی با سالهت روانی کارکناى بیوارستانهای دولتی شهرستاى ایالم 

 

 مقدمٍ  
هتَلیاى  ضه زًیای اهطٍظ، زًیای اًساًْاست ٍ تی 

اًساًْا ّستٌس. ساظهاًْا تسٍى ٍخَز ی هرتلف ساظهاًْا
اًساى، ًِ تٌْا هفَْهی ًرَاّس زاضت تلىِ ازاضُ آًْا ًیع 
هیسط ًرَاّس تَز. اظ سَی زیگط ظًسگی اختواػی اًساًْا 

ی هتماتل ّویاضی ٍ تطآٍضزى ًیاظّاهستلعم ّوىاضی، 
ّا ٍ  ط هٌدط تِ تمسین واض ٍ تَسؼِ ترػع. ایي اهاست

 آثاض ٍ هْاضتْای هرتلف ضسُ ٍ تط خیططفت ووی، ویفی

ضٍاتظ اختواػی ٍ ساظهاى یافتِ  ٍ ًتایح آى افعٍزُ است ٍ
ضا زض لالة ًْازّا، هَسسات ٍ ٍاحسّای ون ٍ تیص  اٍ

تسیْی است وِ ترص ، ترػػی گستطش زازُ است 
واض هی ضَز ٍ تِ ًظط غطف  ىظیازی اظ ظًسگی تعضگساال

هی ضسس وِ فؼالیت واضی اظ ًظط سالهت ضٍاًی ضرع، 
یي هأفؼالیتی هْن تِ حساب هی آیس.واض غطف ًظط اظ ت

ی اساسی آزهی ًظیط، هالی هی تَاًس تطذی اظ ًیاظّا
تحطن ضٍاًی ٍ تسًی، تواس اختواػی، احساسات ذَز 

 .(3اضظضوٌسی ، اػتواز ٍ تَاًوٌسی ضا اضضاء وٌس )
ِ یه خاهؼِ ساظهاًی است، ـآًدایی وِ خاهؼ اظ 

تفطیح، ضضس  فؼالیتْایی وِ زض ظهیٌِ تَلس، تحػیل، واض،
هؼٌَی ٍ هطي زض خاهؼِ غَضت هی گیطز، تغَض هىطض 

ّا،  زاضز. تیواضستاى ثیط هحیظ یا خَساظهاى لطاضأتحت ت
اهاوٌی ّستٌس وِ اوثط  ،هساضس، هحل واض ٍ ٍضظضگاّْا

تل هالحظِ ای اظ ظًسگی ذَز ضا ها هوىي است ترص لا
 .(9زض آى خَ تگصضاًین )

عثك تؼطیف َّی ٍ هیسىل، خَساظهاًی تِ ازضان 
واضوٌاى اظ هحیظ ػوَهی واض زض ساظهاى اعالق ضسُ ٍ 

ٍ  ی، ضرػیت افطازـی، غیطضسوـهتاثط اظ ساظهاى ضسو
 .(10ساظهاًی است ) ضّثطی

ست ساظهاًی، ًوطُ ای ا هٌظَض اظ خَ زض ایي خژٍّص
وِ واضوٌاى زض خطسطٌاهِ خَ ساظهاًی وسة هی وٌٌس. 
ایي ًوطُ تِ ػٌَاى ضاذع ػسزی خَساظهاًی هحسَب 

 هی ضَز.
 تطای اًگیعشایداز  تَاًس زض خَساظهاًی هٌاسة هی 

واضوٌاى، تْثَز ضٍحیِ واضوٌاى، هطاضوت افطاز زض تػوین 
گیطی ّاٍ زض اظزیاز ذاللیت ٍ ًَآٍضی هَثط تاضس ٍ تِ 

هیي سالهت ضٍاًی واضوٌاى  أزض تهْن  ته هٌثغ ػٌَاى
تِ حساب آیس ٍ تالؼىس. تٌاتطایي تغییط زض ّط ترص اظ 

ػویك زض ًحَُ   خَ ساظهاًی هٌدط تِ تغییط فَضی ٍ
 .(4گطزز ) ٍ ػولىطز واضوٌاى هیاًدام واض  

(  ًطاى زازُ 1973)  2زض ایي اضتثاط فطًچ ٍ واخالى
تاضس ذطٌَزی   ووتط  اًسوِ ّطچِ  هطاضوت زض ساظهاى

ضغلی خاییي ٍ احتوال هثتال ضسى فطز تِ تیواضی خسوی 
 .(12) ٍ ضٍاًی تیطتط هی ضَز

تیواضستاى ذػَغی ٍ  60ًتیدِ تحمیمی وِ اظ  
ػوَهی زض تْطاى تِ زست آهس ًطاى زاز وِ ًحَُ 

اضاى ًمص لاتل سطخطستی هسیطاى زض سالهت ضٍاًی خطست
 .(7وٌس ) تَخْی ایفاء هی

اٍت هیاى ــــیي ًطاى زازُ ضسُ است وِ تفّوچٌ
زاض  یاى هؼٌـاظهـَ سـاستطس ولی تطحسة خ ّای هیعاى

ّای زاضای خَ تستِ )هیعاى هطاضوت  زتیطستاى تَزُ ٍ
خاییي اػضاء زض تػوین گیطی ّای ساظهاى( ًسثت تِ 

عاى هطاضوت تاالی اػضاء زض )هی خَ تاظ
گعاضش  ّای ساظهاى( استطس ظیازتطی ضا گیطی تػوین

 .(5ًس )اُ وطز
زض هغالؼِ حاضط سؼی ضسُ است  ضوي تطضسی ٍ 
تدعیِ  ٍ تحلیل هطىالت ساظهاًی ٍ ازضان واضوٌاى اظ 

ثیط آى تط سالهت ضٍاًی آًاى، أٍ ت هَخَز یخَ ساظهاً
زیسگاُ ٍ اهىاى ضیطِ یاتی تیطتط ٍ تَاى تطویة ًظطات 

ای ّای الظم تط ٍ خطتیثاًی گطزیسُاضوٌاى فطاّن ّای و
 .گطززآهَظش ٍ تْساظی هٌاتغ اًساًی ایداز 

 

 َا مًاد ي ريش
همغؼی زض سال  –ایي تحمیك تِ ضٍش تَغیفی  

اًدام گطفت . خاهؼِ آهاضی ایي خژٍّص ضا  ولیِ  1381
ذسهاتی( ضاغل  –ازاضی –واضوٌاى زض ضستِ ّای)زضهاًی

ًفطتطىیل هی  886ّای زٍلتی تِ تؼساز  زض تیواضستاى
تا استفازُ اظضٍش ًوًَِ گیطی آًْا  اظ هیاىزّسوِ 

حدن ًوًَِ تؼٌَاى  ًفط 176تؼساز  ای، عثمِ – یتػازف
    هَضز هغالؼِ تطگعیسُ ضسًس.

خْت گطز آٍضی زازُ ّا  اظ خطسطٌاهِ ّای استاًساضز   
(  SCL-90-R)خَ ساظهاًی ٍ  خطسطٌاهِ سالهت ضٍاى   

 استفازُ ضس. 
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 68دوره پانسدهن، شواره اول، بهار             هجله علوی دانشگاه علوم پسشکی ایالم                   

 

ساسوي ٍ سام  خطسطٌاهِ خَ ساظهاًی وِ تَسظ لیل
ساذتِ ضسُ است خٌح تؼس: ٍضَح ٍ  1989زض سال  1زیح

ضضایت اظ خازاش،  تَافك ّسف، ٍضَح ٍ تَافك ًمطْا،
ضضایت ٍ تَافك تط ضٍی ضٍیِ ّا ٍ اثط ترطی اضتثاعات ضا 

سَال اذتػاغی است ٍ  4هی سٌدس ٍ ّط تؼس ضاهل 
سَال تَغیفی هی تاضس.  20ایي خطسطٌاهِ ضاهل  خوؼاً

ٌّسگاى تِ ّطیه اظ ػثاضتْای وَتاُ خاسری تِ خاسد ز
هرالف هی زٌّس وِ ّط تؼس  هَافك تا واهالً عیف واهالً

ٍ وسة  اهتیاظ وسة ًوایس 16 تا 0هوىي است تیي 
اظ خَ ساظهاًی  ًوطُ تاال زض آظهَى تِ هٌعلِ ضضایت فطز

 ولی تاضس.
 هطتول تط( CL- 90 – R)خطسطٌاهِ سالهت ضٍاى  

است وِ ػثاضتٌس اظ: اضغطاب،  تؼسی 9سَال  90
خطذاضگطی، افسطزگی، حساسیت زض ضٍاتظ تیي فطزی، 

اخثاض، تطس هطضی،  –ضىایتْای خسواًی، ٍسَاس 
خاضاًَییس است. ّوچٌیي زض ایي  ٍ ضٍاى خطیطی

سَال اضافی ٍخَز زاضز وِ تحت ّیچ یه  7خطسطٌاهِ
اظ اتؼاز ًِ گاًِ  فَق زستِ تٌسی ًطسُ است ٍ اظ ًظط 

ٌی زاضای اّویت تَزُ ٍ تِ ضاذع ّای ولی آظهَى تالی
سَالی  90ووه هی وٌٌس. اهتیاظ تٌسی ایي خطسطٌاهِ 

خٌح زضخِ )ّیچ، ووی، تاحسی، ظیاز، ذیلی ظیاز(  ضاهل
 4ٍ ذیلی ظیاز اهتیاظ  هی تاضس وِ ّیچ اهتیاظ غفط

یا  3گیطز ٍ وسة هیاًگیي تاالی فطز زض ّط اذتالل ) هی
ل خسی فطز زض اضتثاط تا آى اذتالل هطى تیطتط(، ًطاًگط

  .است
ّوچٌیي ًتایح هحاسثِ خایایی خطسطٌاهِ سالهت 

ضٍضْای تط خایِ زض ایي خژٍّص  (-SCL-90)ضٍاى 
 97/0ٍ ضٍش آلفای وطًٍثاخ 91/0گاتوي  ،91/0تٌػیف 

هی تاضس. تا تَخِ تِ ًتایح خژٍّطْای زضاگَتیس، 
ٍ   72/0( 1376ضضا خَض ) ، 73/0( 1976ضیىلعٍضان  )
وِ ّوگی زال تط اػتثاض  56/0(  1376یاض احوسی )

  . ضسُ ػالئن ضٍاًی هی تاضس تاالی فْطست تدسیسًظط
زض خژٍّص حاضط لعٍهی تِ هحاسثِ هدسز اػتثاض ایي 

 آظهَى تطریع زازُ ًطس.
اػتثاض خطسطٌاهِ خَ ساظهاًی ًیع اظ عطیك ّوثستگی 

ٍ تیي ًوطُ ّای حاغل اظ اخطای ایي خطسطٌاهِ 

                                                 
1. Lyle Sussman & Sam Deep,Comex   

 

  r/ ; 43خطسطٌاهِ ضاذع تَغیف ضغل تِ هیعاى 

تاضس.  یـزاض ه یهؼٌ p<000/0آهس وِ زض سغح تسست 
عاى خایای خطسطٌاهِ خَ ساظهاًی اظ سِ ـّوچٌیي هی

ضٍش تٌػیف، گاتوي ٍآلفای وطًٍثاخ هحاسثِ گطزیس وِ 
هطاّسُ  89/0ٍ  80/0ٍ  0/ 73تِ تطتیة ایي هیعاى 

 گطزیس.
ف خژٍّص،  خس اظ خوغ آٍضی تِ هٌظَض تحمك اّسا 

خطسطٌاهِ ّا ٍتا استفازُ اظ ًسرِ خٌدن ًطم افعاض 
SPSS-PC تدعیِ ٍ تحلیل ّای آهاضی اظ لثیل ،

، وطٍسىال ٍ T- testهحاسثِ هیاًگیي، اًحطاف هؼیاض، 
 ضطیة ّوثستگی خیطسَى اًدام گطفت. ضوٌاً ٍ آلیس

زض  α; 05/0زاض  یتِ هٌظَض آظهَى فطضیِ ّا سغح هؼٌ
         .ظط گطفتِ ضسً

                                                                                                                                                           

 یافتٍ َای پصيَص 
افطاز هَضز ًفط  176ًتایح ًطاى زاز وِ اظ هدوَع  

 7/22 ، زضغس هًَث  6/38، هصوط  زضغس 61/4 هغالؼِ
افطاز اوثطیت  زضغس هتاّل تَزًس. 77/3زضغس هدطز ٍ 

 30-34زضغس( هتؼلك تِ زاهٌِ سٌی  37) هَضز هغالؼِ
سغح  تا افطاز زضغس( 8/6) هیعاى ضا. ووتطیي تَزًسسال 

تا سغح افطاز هیعاى ضا تحػیالت زوتطی ٍ تیطتطیي 
 .زازًسػاظ  اذتذَز ( تِ 5/29)لیساًس  تحػیالت 

 ّعاض 149تاالتطیي هیعاى زض آهس یؼٌی تیص اظ  
زضغس افطاز ٍ خاییي تطیي هیعاى زض آهس  1/1تَهاى تِ 

تؼلك  افطاز زضغس  4/57ّعاض تَهاى تِ  65-85یؼٌی 
 زاضت .

زضغس( ساتمِ واضی  45/ 5واضوٌاى ) تیطتطیي زضغس 
زضغس(  ساتمِ واض  4/3ٍ تٌْا  )زاضتِ سال  1 -7تیي 

 س.  زًسال ضا تِ ذَز اذتػاظ زا 28-22
زض ایي تطضسی تیي خَ ساظهاًی تا سالهت ضٍاًی  
َز ـی( واضوٌاى ضاتغِ هؼٌازاض ٍخـ)اذتالالت ضٍاً ولی

 ( .1(  ) خسٍل ضواضُ P<03/0) زاضت
اظ هیاى اتؼاز ًِ گاًِ سالهت ضٍاًی ،  خٌح تؼس آى اظ 

گی (، افسطزP<04/0اخثاض ) –خولِ: اذتالل ٍسَاس 
(04/0>P( اضغطاب ،)01/0>P تطس هطضی ،)
(01/0>P) ٍ ( 01/0ضٍاى خطیطی> P تا خَ ساظهاًی )

یؼٌی ّط چِ ویفیت  ًطاى زازّوثستگی هٌفی هؼٌازاض 
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 : ضریب َمبستگی بیه جً سازماوی با سالمت رياوی کلی کارکىان بیمارستاوُای ديلتی ضُرستان ایالم1جديل ضمارٌ   

گاوٍ سالمت رياوی کارکىان بیمارستاوُای ديلتی ضُرستان : ضریب َمبستگی بیه جً سازماوی با ابعاد و2ٍجديل ضمارٌ 

 ایالم

تیطتط تاضس،  افطاز هَضز هغالؼِخَ ساظهاًی 
زض هیاى آًْا ٍخَز زاضز ٍ  اذتاللْای فَق الصوط ووتط

 تالؼىس. 
تطتیة شیل زض ًظط تِ  هَضزتٌاتطایي فطضیِ ّای 

 تاییس هی گطزز. α ;05/0سغح 
اخثاض  –تیي خَ ساظهاًی تا اذتالل ٍسَاس  -

واضوٌاى تیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم ّوثستگی 
 هؼٌازاض ٍخَز زاضز. 

واضوٌاى  -تیي خَ ساظهاًی تا افسطزگی -
ضْطستاى ایالم ّوثستگی هؼٌازاض تیواضستاًْای زٍلتی 

 ٍخَز زاضز.
واضوٌاى  -ضغطابخَ ساظهاًی تا ا تیي -

تیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم ّوثستگی هؼٌازاض 
 ٍخَز زاضز.

واضوٌاى  -تطس هـطضیَ ساظهاًی تا ــتیي خ -
تیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم ّوثستگی هؼٌازاض 

 ٍخَز زاضز.
 
 
 

 
 
 

 
 
 

واضوٌاى  -ضٍاى خطیطیاًی تا ـَ ساظهـتیي خ -
م ّوثستگی هؼٌازاض تیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایال

 ٍخَز زاضز.
زیگط آى ضاهل: ضىایتْای  تؼس زض حالیىِ زض چْاض 

طزی ـظ تیي فـاسیت زض ضٍاتـ(، حس p; 27/0خسواًی)
(16/0;p)16/0(طی ـ، خطذاضگ;p) ٍ اض خاضاًَییسیـافى 
(07/0;p ُتا خَ ساظهاًی ّوثستگی هؼٌازاضی هطاّس )

 ضز هغالؼِافطاز هَیؼٌی ویفیت خَساظهاًی  ، ًگطزیس
  تاثیطی زض اذتاللْای فَق الصوط ًساضز.

اضتثاط تیي  خولِ یافتِ ّای خاًثی ایي خژٍّص، اظ
خٌسیت، سي، ساتمِ واض تا خَساظهاًی است وِ زضسغح  

(5 0/0 ;α.تفاٍت هؼٌازاضی ٍخَز ًساضت )  ِزض حالیى
ّا تا خَساظهاًی ضاتغِ  تیي هیعاى زض آهس آظهَزًی

 (. 4ٍ 3ٍل ضواضُا)خس  P< 00/0 2زاضی زیسُ ضس ) یهؼٌ
ّوچٌیي تیي خٌسیت، سي ساتمِ واضٍهیعاى زضآهس  

زاضی  یواضوٌاى تا سالهت ضٍاًی ولی آًاى ضاتغِ هؼٌ
 .(5،  6ٍل ضواضُ اهطاّسُ ًگطزیس )خس

        هتغیط ٍاتستِ           ضاذع آهاضی                     
 هتغیط هستمل

 سالهت ضٍاى                        

N R P 

 0/ 03 - 0/ 16     176        خَ ساظهاًی              

گاًِ  9اتؼاز 
 سالهت ضٍاًی

 

 ضىایتْای
 خسواًی

 ٍسَاس
 ٍ اخثاض

 

 

 افسطزگی

 
 زض  حساسیت

تیي   ٍاتظض
 فطزی

 

 اضغطاب

 

 

 خطذاضگطی
 

   طست
 هطضی

 

 افىاض
 خاضاًَییسی

 

  ضٍاى
 خطیطی
 

 r=38/0 ضاذع آهاضی

27/0=P 

15/0- =r 

04/0=P 

15/0- =r 

04/0=P 

11/0- =r 

16/0=P 

16/0- =r 

01/0=P 

11/0- =r 

16/0=P 

21/0- =r 

01/0=P 

14/0- =r 

7/0=P 

19/0- 

=r 

01/0=
P 
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 ا جً سازماوی          بیه سه، سابقٍ کار ي میسان درآمد کارکىان بیمارستاوُای ديلتی ضُرستان ایالم ب رابطٍ:  3جديل ضمارٌ 

 
 مردي زن برحسبً سازماوی : مقایسٍ ج 4ضمارٌ      
 

 ضاذع آهاضی         
 هتغیط      

 فطاٍاًی              
 

 هیاًگیي            
 

 اًحطاف هؼیاض          
 

 52/0 26/3 68                هطز            

 70/0 22/3 108               ظى            

                  7/0P =                        9/168df =                          41 /0  t =  

   

 مرد ي زن برحسب: مقایسٍ سالمت رياوی 5جديل ضمارٌ 

 
 ضاذع آهاضی           

 هتغیط 
 اًحطاف هؼیاض      هیاًگیي        فطاٍاًی        

 60/0 84/1 68 هطز             

 69/0 84/1 108 ظى             

                    85/0;  p        2/128 ;df                       19/0; t  

 
 : َمبستگی بیه سه ، سابقٍ کار ي میسان درآمدکارکىان بیمارستاوُای ديلتی ضُرستان ایالم   با سالمت ريان 6جديل ضمارٌ 

 

 

 هتغیط ٍاتستِ                                       
 ضاذع آهاضی                                     

 هتغیط هستمل

 خَ ساظهاًی  
 

r n P 

 76/0 176 -02/0 سي

 85/0 176 01/0 ساتمِ واض

 0/ 002 176 23/0 هیعاى زضآهس

 ضاذع آهاضی        
 هتغیط هستمل

 سالهت ضٍاًی
r n P 

  87/0 176 - 01/0 سي    

 83/0 176 02/0 ساتمِ واض   

 14/0 176 11/0 هیعاى زضآهس   
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 بحث ي وتیجٍ گیری 
زض ایي خژٍّص ّوثستگی هٌفی هؼٌـازاضی زض         

 تؼضی اظ (  تیي خَ ساظهاًی  تا P<03/0سغح آهاضی  ) 
ی  سالهت ضٍاًی ولی واضوٌـاى تیواضسـتاًْای   ضاذػْا

ّوچٌیي ًتایح تحمیـك   زٍلتی ضْطستاى ایالم زیسُ ضس.
تا تؼضی اظ فاوتَضّـای   یحاضط ًطاى زاز تیي خَ ساظهاً

 <04/0اخثاض ) –سالهت ضٍاًی اظ خولِ: اذتالل ٍسَاس 
P  )، ــ ــغطاب ) ،( P</ 04طزگی )ـافسـ  ،( P<01/0اضـ

ــی )  ــطس هطض ــی )P<01/0ت ( P<0/ 01( ٍ ضٍاى خطیط
زاضی ٍخَز زاضز  یافطاز هَضز هغالؼِ ّوثستگی هٌفی هؼٌ

چِ خَ ساظهاى تـطای واضوٌـاى    تیاًگط ایي است وِ ّط ٍ
تیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى  ایالم ذَضایٌستط، هثثـت  

ّـای   تطٍظ اذتاللتط ٍ اظ ویفیت تیطتطی تطذَضزاض تاضس، 
، اضـغطاب، تـطس هطضـی ٍ    اخثاض، افسطزگی –ٍسَاس 

ضٍاى خطیطی واّص هی یاتس ٍ تالؼىس. تٌاتطایي  تا تَخِ 
زست آهسُ هی تَاى  چٌیي  تیاى زاضت وـِ   تِ ًتایح تِ

خَ ساظهاًی یؼٌی ازضان هثثت  افطاز اظ اّساف سـاظهاى ،  
تَاًس تاػث آضاهـص   ، ضٍیِ ّاٍ اضتثاعات هیًمص خازاضْا 

ذاعط ٍ تمَیت ضٍحی واضوٌاى ضسُ  ٍ تطٍظ اذتالل ضٍاًی 
 ایي تحمیك تا ًتایح زیگط . ًتیدِ حاغل اظ ضاواّص زّس

ل ٍ ذاضج وطَض هثٌی تطٍخَز ضاتغـِ تـیي   زاذ  تحمیمات
ٍ  ساظهاًی تا سالهت ضٍاًی ولـی هَافـك هـی تاضـس     خَ

ـ    ًطاى هی  طـزّس ّطچِ ویفیت خَ سـاظهاًی افـطاز تیطت
ــت      ــتط اسـ ــع تیطـ ــا ًیـ ــالهت ضٍاى آًْـ ــس، سـ تاضـ

(1،2،5،11،12،13،15،16). 
زاض  ثثـت هؼٌـی  ّوچٌیي زض ایي تحمیك ّوثستگی ه 

َ  تیي هیعاى زضآهس تا  α ; 05/0زض سـغح   یاًـظهـ سا خـ

ـ  تـسیي غـَضت وـِ     ، (r ٍ002/<P;23/0س )ـتسست آه
تیطتط تاضس، ازضان  افطاز هَضز هغالؼِّطچِ هیعاى زض آهس 

هثثت آًاى اظ اّساف، ًمص خازاضْا، ضٍیِ ّـا ٍ اضتثاعـات   
خَ ساظهاى هغلَب تـط تـِ    زض ساظهاى تیطتط هی تاضس ٍ

واض واضوٌاى تا ساتمِ ٍ ًظط هی ضسس. زض حالیىِ تیي سي 
زیسُ ًطس وِ تـا ًتـایح    یّوثستگی هؼٌازاض یخَ ساظهاً

 (.6) تؼضی اظتحمیمات ّوسَ است
زض  یتیي خٌسیت افـطاز هـَضز هغالؼـِ تـا خَسـاظهاً     

  t;0 /41) ٌازاض ًثـَز ــــ فاٍت هؼــــ ت  α;05/0سغح 

ٍ7 /0 ; (p زض خـَ سـاظهاًی )ازضان    خٌسیت افطازیؼٌی
 ى زض ساظهاى( تاثیطی ًـساضز آًاى اظ هحیظ ػوَهی واضضا

یا تِ ػثاضتی تفاٍتی هیاى ازضان خَ ساظهاًی تَسظ ظًاى 
وِ ًتیدِ تسسـت آهـسُ تـا ًتـایح     ،  ٍ هطزاى ٍخَز ًساضز

 (.  6تحمیمات زیگط ّورَاًی زاضز)
ًطاى زاز هؼلوـاى  ( وِ 1375)ٍلی تا تحمیك همسسی 

ظى هساضس اتتسایی، خَساظهاى ذَز ضا ًسثت تِ هؼلوـاى  
ّورَاًی ایٌگًَــِ هــساضس تــاظتط ازضان وــطزُ اًــس هــطز

( .  ّوچٌیي تیي زٍ گطٍُ ظى ٍ هطز زض ضاتغـِ  8)ًساضت 
 تفاٍت α ;05/0تا سالهت ضٍاًی ولی واضوٌاى زض سغح 

ــَز   ــازاض ٍخ ــتهؼٌ ــی  t   ٍ15/0 ;(p;19/0) ًساض یؼٌ
گطٍُ ًوًَِ زض سـالهت ضٍاى آًْـا تـاثیطی     افطازخٌسیت 

خٌسیت لـطاض  ت ضٍاى تحت تاثیط تِ ػثاضتی ساله ، ًساضز
  ًگطفتِ است .

تا تَخِ تِ ایٌىِ تیواضسـتاًْا ٍ وـاضوطزى زض آى تـِ    
سثة هاّیت ذاظ ذـَز اظ خولـِ حساسـیت ٍ فطافـت      
ضغل ٍ هسـوَلیت لـاًًَی ٍ ٍخـساى واضوٌـاى زض لثـال      
سالهت، تٌَع ٍ حدن ظیـاز ٍفـایف هحَلـِ، هـی تَاًـس      

ا وـِ زض  ـٍ اظ آًدـ اضظای ظیازی  تاضس ـَاهل فطـزاضای ػ
تیي هتغیطّای خَ ساظهاًی  ُ وِسُ ضسـایي تحمیك هطاّ

ّوثستگی ضٍاى واضوٌاى تا تطذی اظ فاوتَضّای  سالهت 
هطتَعـِ   هسـوَلیي  تِ ٌاتطایيَز زاضز، تـــؼٌازاض ٍخــــه

تَغیِ هی گطزز تا  تَخِ  تِ  هاّیت  ٍ ذػَغیت افطاز 
ضَز وِ   یه ساظهاى ٍ هاّیت ضغل آًاى تػوین گطفتِ

تـا   .چِ ًَع فضای ساظهاًی تیطتط اظ  ّوِ هٌاسثتط است 
ًسـثت تـِ    هـی تـَاى   اًدام  خژٍّطْای  خاهغ ٍ واهل 

ًیع تـا  ضٌاسایی زلیك ػَاهل هَثط تط هتغیطّای هصوَض ٍ 
تطگعاضی واضگاّْای آهَظضی، ایداز هطاوع هطاٍضُ حطفِ 
ای ٍ ضٍاًی تطای واضوٌاى، اضظضـیاتی زلیـك ٍ هسـتوط ٍ    

زض خْت  اتراش تساتیط هٌاسةًیع  اًتػاب هسیطاى الیك ٍ
ایداز خـَ   زض ْا ،ضٌاسایی فطاضّای هحیغی ٍ وٌتطل آً

گـام  ساظهاًی هٌاسة ٍ تالغثغ سـالهت ضٍاًـی واضوٌـاى    
 .هَثطی تطزاضت 
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