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هجله علوی دانشگاه علوم پسشکی ایالم

بررسی رابطٍ جً سازماوی با سالمت رياوی کارکىان بیمارستاوُای ديلتی ضُرستان ایالم
خدیجه فوالدوند

*1

 )1دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي ايالم
تاريخ دريافت88/7/8:

چکیدٌ
همسهِ :خَ ساظهاًی هٌاسة هی تَاًس زض اًگیعش ٍ تْثَز ضٍحیِ ٍ هطاضوت افطاز زض تػوین گیطی ّا ٍ
اظزیاز ذاللیت ٍ ًَآٍضی آًاى هَثط تَزُ ٍ تِ ػٌَاى یه هٌثغ زض تاهیي سالهت ضٍاًی واضوٌاى تِ حساب آیس،
تا ٍخَز ایي خَ ساظهاًی ًاهٌاسة هی تَاًس هٌثغ ػوسُ فطاضضٍاًی ًیع تاضس .ایي هغالؼِ تا ّسف تطضسی ضاتغِ
خَ ساظهاًی تا سالهت ضٍاًی واضوٌاى تیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم اًدام ضس.
هَاز ٍ ضٍشّا :ایي هغالؼِ تِ غَضت تَغیفی– همغؼی زضسال  1381اًدام گطفتً .وًَِ ّای هَضز
خژٍّص ً 176فطاظ واضوٌاى تیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم تَزًس وِ تِ ضٍش ًوًَِ گیطی تػازفی–
عثمِ ای اًتراب ضسًس .اتعاضگطزآٍضی اعالػات خطسطٌاهِ استاًساضز خَ ساظهاًی ٍ خطسطٌاهِ استاًساضز
سالهت ضٍاًی ) ( CL-90- Rتَز ٍ زازُ ّا تا استفازُ اظ آهاض تَغیفی ٍ استٌثاعی ،ضطیة ّوثستگیT- ،
 ٍ testوطٍسىال ٍالیس هَضز تدعیِ ٍتحلیل لطاض گطفت.
ًتایح  :یافتِّا ًطاى زاز وِ تیي خَ ساظهاًی ٍ سالهت ضٍاًی واضوٌاى زض سغح ( )α;0/05ضاتغِ هؼٌیزاض
آهاضی ٍخَز زاضز (  .)p<0/03اظهیاى اتؼاز ًِ گاًِ سالهت ضٍاى ،خٌح تؼس آى ضاهل اذتالل ٍسَاس– اخثاض
( ،) p>0/04افسطزگی ( ،) p>0/04اضغطاب ( ،) p>0/01تطس هطضی ( ٍ ) p >0/01ضٍاى خطیطی
( ) p>0/01تا خَ ساظهاًی اضتثاط هؼٌیزاضی ًطاى زازّ .وچٌیي تیي هیعاى زضآهس تا خَ ساظهاًی ّوثستگی
هثثت هؼٌیزاض ٍخَز زاضت.
ًتیدِ گیطی ًْایی :تِ زلیل هاّیت ذاظ تیواضستاًْا ٍ واض وطزى زض آىّا وِ الظهِ اش سالهت
خسوی ٍ ضٍاًی واضوٌاى است ٍ تا تَخِ تِ اضتثاط هؼٌازاضی وِ تیي هتغیطّای خژٍّص تِ زست آهس ،تْتط
است سیاستگعاضی ّا تطای اًتػاب هسیطا ى تا هْاضت الظم زض تطریع ،وٌتطل ٍ تغییط خَ ازضاوی اػضای
ساظهاى غَضت خصیطز تا تا تساتیطی اًسیطوٌساًِ سالهت ساظهاى ٍ تالغثغ سالهت ضٍاى واضوٌاى ٍ زض
ًْایت سالهت خاهؼِ اضتماء یاتس.

ياشٌ َای کلیدی :خَ ساظهاًی  ،سالهت ضٍاى  ،تیواضستاى

E.mal: kh_fooladvand@yahoo.com
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تاريخ پذيزش88/1/8:

بررسی رابطه جو سازهانی با سالهت روانی کارکناى بیوارستانهای دولتی شهرستاى ایالم – فوالدوند

مًاد ي ريشَا
ایي تحمیك تِ ضٍش تَغیفی – همغؼی زض سال
 1381اًدام گطفت  .خاهؼِ آهاضی ایي خژٍّص ضا ولیِ
واضوٌاى زض ضستِ ّای(زضهاًی– ازاضی– ذسهاتی) ضاغل
زض تیواضستاىّای زٍلتی تِ تؼساز ً 886فطتطىیل هی
زّسوِ اظ هیاى آًْا تا استفازُ اظضٍش ًوًَِ گیطی
تػازفی – عثمِای ،تؼساز ً 176فط تؼٌَاى حدن ًوًَِ
هَضز هغالؼِ تطگعیسُ ضسًس.
خْت گطز آٍضی زازُ ّا اظ خطسطٌاهِ ّای استاًساضز
خَ ساظهاًی ٍ خطسطٌاهِ سالهت ضٍاى ()SCL-90-R
استفازُ ضس.
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مقدمٍ
تی ضه زًیای اهطٍظ ،زًیای اًساًْاست ٍ هتَلیاى
ساظهاًْای هرتلف اًساًْا ّستٌس .ساظهاًْا تسٍى ٍخَز
اًساى ًِ ،تٌْا هفَْهی ًرَاّس زاضت تلىِ ازاضُ آًْا ًیع
هیسط ًرَاّس تَز .اظ سَی زیگط ظًسگی اختواػی اًساًْا
هستلعم ّوىاضیّ ،ویاضی ٍ تطآٍضزى ًیاظّای هتماتل
است .ایي اهط هٌدط تِ تمسین واض ٍ تَسؼِ ترػعّا ٍ
هْاضتْای هرتلف ضسُ ٍ تط خیططفت ووی ،ویفی ٍ آثاض
ٍ ًتایح آى افعٍزُ است ٍ ضٍاتظ اختواػی ٍ ساظهاى یافتِ
اٍ ضا زض لالة ًْازّا ،هَسسات ٍ ٍاحسّای ون ٍ تیص
ترػػی گستطش زازُ است  ،تسیْی است وِ ترص
ظیازی اظ ظًسگی تعضگساالى غطف واض هی ضَز ٍ تِ ًظط
هی ضسس وِ فؼالیت واضی اظ ًظط سالهت ضٍاًی ضرع،
فؼالیتی هْن تِ حساب هی آیس.واض غطف ًظط اظ تأهیي
هالی هی تَاًس تطذی اظ ًیاظّای اساسی آزهی ًظیط،
تحطن ضٍاًی ٍ تسًی ،تواس اختواػی ،احساسات ذَز
اضظضوٌسی  ،اػتواز ٍ تَاًوٌسی ضا اضضاء وٌس (.)3
اظ آًدایی وِ خاهؼـِ یه خاهؼِ ساظهاًی است،
فؼالیتْایی وِ زض ظهیٌِ تَلس ،تحػیل ،واض ،تفطیح ،ضضس
هؼٌَی ٍ هطي زض خاهؼِ غَضت هی گیطز ،تغَض هىطض
تحت تأثیط هحیظ یا خَساظهاى لطاض زاضز .تیواضستاىّا،
هساضس ،هحل واض ٍ ٍضظضگاّْا ،اهاوٌی ّستٌس وِ اوثط
ها هوىي است ترص لاتل هالحظِ ای اظ ظًسگی ذَز ضا
زض آى خَ تگصضاًین (.)9
عثك تؼطیف َّی ٍ هیسىل ،خَساظهاًی تِ ازضان
واضوٌاى اظ هحیظ ػوَهی واض زض ساظهاى اعالق ضسُ ٍ
هتاثط اظ ساظهاى ضسوـی ،غیطضسوـی ،ضرػیت افطاز ٍ
ضّثطی ساظهاًی است (.)10
زض ایي خژٍّص هٌظَض اظ خَ ساظهاًیً ،وطُ ای است
وِ واضوٌاى زض خطسطٌاهِ خَ ساظهاًی وسة هی وٌٌس.
ایي ًوطُ تِ ػٌَاى ضاذع ػسزی خَساظهاًی هحسَب
هی ضَز.
خَساظهاًی هٌاسة هیتَاًس زض ایداز اًگیعش تطای
واضوٌاى ،تْثَز ضٍحیِ واضوٌاى ،هطاضوت افطاز زض تػوین
گیطی ّاٍ زض اظزیاز ذاللیت ٍ ًَآٍضی هَثط تاضس ٍ تِ
ػٌَاى ته هٌثغ هْن زض تأهیي سالهت ضٍاًی واضوٌاى
تِ حساب آیس ٍ تالؼىس .تٌاتطایي تغییط زض ّط ترص اظ

خَ ساظهاًی هٌدط تِ تغییط فَضی ٍ ػویك زض ًحَُ
اًدام واض ٍ ػولىطز واضوٌاى هیگطزز (.)4
زض ایي اضتثاط فطًچ ٍ واخالىً )1973( 2طاى زازُ
اًسوِ ّطچِ هطاضوت زض ساظهاى ووتط تاضس ذطٌَزی
ضغلی خاییي ٍ احتوال هثتال ضسى فطز تِ تیواضی خسوی
ٍ ضٍاًی تیطتط هی ضَز (.)12
ًتیدِ تحمیمی وِ اظ  60تیواضستاى ذػَغی ٍ
ػوَهی زض تْطاى تِ زست آهس ًطاى زاز وِ ًحَُ
سطخطستی هسیطاى زض سالهت ضٍاًی خطستاضاى ًمص لاتل
تَخْی ایفاء هیوٌس (.)7
ّوچٌیي ًطاى زازُ ضسُ است وِ تفــــاٍت هیاى
هیعاى ّای استطس ولی تطحسة خـَ سـاظهـاى هؼٌیزاض
تَزُ ٍ زتیطستاىّای زاضای خَ تستِ (هیعاى هطاضوت
خاییي اػضاء زض تػوین گیطی ّای ساظهاى) ًسثت تِ
خَ تاظ (هیعاى هطاضوت تاالی اػضاء زض
تػوینگیطیّای ساظهاى) استطس ظیازتطی ضا گعاضش
وطزُاًس (.)5
زض هغالؼِ حاضط سؼی ضسُ است ضوي تطضسی ٍ
تدعیِ ٍ تحلیل هطىالت ساظهاًی ٍ ازضان واضوٌاى اظ
خَ ساظهاًی هَخَز ٍ تأثیط آى تط سالهت ضٍاًی آًاى،
اهىاى ضیطِ یاتی تیطتط ٍ تَاى تطویة ًظطات ٍ زیسگاُ
ّای واضوٌاى فطاّن گطزیسُ ٍ خطتیثاًیّای الظم تطای
آهَظش ٍ تْساظی هٌاتغ اًساًی ایداز گطزز.
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خطسطٌاهِ ضاذع تَغیف ضغل تِ هیعاى r ; /43

تسست آهس وِ زض سغح  p>0/000هؼٌیزاض هـیتاضس.
ّوچٌیي هیـعاى خایای خطسطٌاهِ خَ ساظهاًی اظ سِ
ضٍش تٌػیف ،گاتوي ٍآلفای وطًٍثاخ هحاسثِ گطزیس وِ
ایي هیعاى تِ تطتیة  0/89 ٍ 0/80 ٍ 0 /73هطاّسُ
گطزیس.
تِ هٌظَض تحمك اّساف خژٍّص ،خس اظ خوغ آٍضی
خطسطٌاهِ ّا ٍتا استفازُ اظ ًسرِ خٌدن ًطم افعاض
 ،SPSS-PCتدعیِ ٍ تحلیل ّای آهاضی اظ لثیل
هحاسثِ هیاًگیي ،اًحطاف هؼیاض ،T- test ،وطٍسىال ٍ
آلیس ٍ ضطیة ّوثستگی خیطسَى اًدام گطفت .ضوٌاً
تِ هٌظَض آظهَى فطضیِ ّا سغح هؼٌیزاض  α ;0/05زض
ًظط گطفتِ ضس.
یافتٍ َای پصيَص
ًتایح ًطاى زاز وِ اظ هدوَع ً 176فط افطاز هَضز
هغالؼِ  4/61زضغس هصوط  38/6 ،زضغس هًَث 22/7 ،
زضغس هدطز ٍ  3/77زضغس هتاّل تَزًس .اوثطیت افطاز
هَضز هغالؼِ ( 37زضغس) هتؼلك تِ زاهٌِ سٌی 30-34
سال تَزًس .ووتطیي هیعاى ضا ( 6/8زضغس) افطاز تا سغح
تحػیالت زوتطی ٍ تیطتطیي هیعاى ضا افطاز تا سغح
تحػیالت لیساًس ( )29/5تِ ذَز اذتػاظ زازًس.
تاالتطیي هیعاى زض آهس یؼٌی تیص اظ ّ 149عاض
تَهاى تِ  1/1زضغس افطاز ٍ خاییي تطیي هیعاى زض آهس
یؼٌی ّ 65-85عاض تَهاى تِ  57/4زضغس افطاز تؼلك
زاضت .
تیطتطیي زضغس واضوٌاى ( 45 /5زضغس) ساتمِ واضی
تیي  1 -7سال زاضتِ ٍ تٌْا ( 3/4زضغس) ساتمِ واض
 22-28سال ضا تِ ذَز اذتػاظ زازًس.
زض ایي تطضسی تیي خَ ساظهاًی تا سالهت ضٍاًی
ولی (اذتالالت ضٍاًـی) واضوٌاى ضاتغِ هؼٌازاض ٍخـَز
زاضت ( ( )P>0/03خسٍل ضواضُ . )1
اظ هیاى اتؼاز ًِ گاًِ سالهت ضٍاًی  ،خٌح تؼس آى اظ
خولِ :اذتالل ٍسَاس – اخثاض ( ،)P>0/04افسطزگی
( ،)P>0/04اضغطاب ( ،)P>0/01تطس هطضی
( ٍ )P>0/01ضٍاى خطیطی ( ) P>0/01تا خَ ساظهاًی
ّوثستگی هٌفی هؼٌازاض ًطاى زاز یؼٌی ّط چِ ویفیت

1. Lyle Sussman & Sam Deep,Comex
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خطسطٌاهِ خَ ساظهاًی وِ تَسظ لیل ساسوي ٍ سام
زیح 1زض سال  1989ساذتِ ضسُ است خٌح تؼسٍ :ضَح ٍ
تَافك ّسفٍ ،ضَح ٍ تَافك ًمطْا ،ضضایت اظ خازاش،
ضضایت ٍ تَافك تط ضٍی ضٍیِ ّا ٍ اثط ترطی اضتثاعات ضا
هی سٌدس ٍ ّط تؼس ضاهل  4سَال اذتػاغی است ٍ
خوؼاً ایي خطسطٌاهِ ضاهل  20سَال تَغیفی هی تاضس.
خاسد زٌّسگاى تِ ّطیه اظ ػثاضتْای وَتاُ خاسری تِ
عیف واهالً هَافك تا واهالً هرالف هی زٌّس وِ ّط تؼس
هوىي است تیي  0تا  16اهتیاظ وسة ًوایس ٍ وسة
ًوطُ تاال زض آظهَى تِ هٌعلِ ضضایت فطز اظ خَ ساظهاًی
ولی تاضس.
خطسطٌاهِ سالهت ضٍاى ( )CL- 90 – Rهطتول تط
 90سَال  9تؼسی است وِ ػثاضتٌس اظ :اضغطاب،
خطذاضگطی ،افسطزگی ،حساسیت زض ضٍاتظ تیي فطزی،
ضىایتْای خسواًیٍ ،سَاس – اخثاض ،تطس هطضی،
ضٍاى خطیطی ٍ خاضاًَییس استّ .وچٌیي زض ایي
خطسطٌاهِ 7سَال اضافی ٍخَز زاضز وِ تحت ّیچ یه
اظ اتؼاز ًِ گاًِ فَق زستِ تٌسی ًطسُ است ٍ اظ ًظط
تالیٌی زاضای اّویت تَزُ ٍ تِ ضاذع ّای ولی آظهَى
ووه هی وٌٌس .اهتیاظ تٌسی ایي خطسطٌاهِ  90سَالی
ضاهل خٌح زضخِ (ّیچ ،ووی ،تاحسی ،ظیاز ،ذیلی ظیاز)
هی تاضس وِ ّیچ اهتیاظ غفط ٍ ذیلی ظیاز اهتیاظ 4
هیگیطز ٍ وسة هیاًگیي تاالی فطز زض ّط اذتالل ( 3یا
تیطتط)ً ،طاًگط هطىل خسی فطز زض اضتثاط تا آى اذتالل
است.
ّوچٌیي ًتایح هحاسثِ خایایی خطسطٌاهِ سالهت
ضٍاى ( )SCL-90-زض ایي خژٍّص تط خایِ ضٍضْای
تٌػیف  ،0/91گاتوي  ٍ0/91ضٍش آلفای وطًٍثاخ 0/97
هی تاضس .تا تَخِ تِ ًتایح خژٍّطْای زضاگَتیس،
ضیىلعٍضان ( ، 0/73 )1976ضضا خَض (ٍ 0/72 )1376
یاض احوسی ( 0/56 )1376وِ ّوگی زال تط اػتثاض
تاالی فْطست تدسیسًظط ضسُ ػالئن ضٍاًی هی تاضس .
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 ٍ
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خَ ساظهاًی افطاز هَضز هغالؼِ تیطتط تاضس،
اذتاللْای فَق الصوط ووتط زض هیاى آًْا ٍخَز زاضز ٍ
تالؼىس.
تٌاتطایي فطضیِ ّای هَضز ًظط تِ تطتیة شیل زض
سغح  α ;0/05تاییس هی گطزز.
 تیي خَ ساظهاًی تا اذتالل ٍسَاس – اخثاضواضوٌاى تیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم ّوثستگی
هؼٌازاض ٍخَز زاضز.
 تیي خَ ساظهاًی تا افسطزگی -واضوٌاىتیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم ّوثستگی هؼٌازاض
ٍخَز زاضز.
 تیي خَ ساظهاًی تا اضغطاب -واضوٌاىتیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم ّوثستگی هؼٌازاض
ٍخَز زاضز.
 تیي خــَ ساظهاًی تا تطس هـطضی -واضوٌاىتیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم ّوثستگی هؼٌازاض
ٍخَز زاضز.

جديل ضمارٌ  :1ضریب َمبستگی بیه جً سازماوی با سالمت رياوی کلی کارکىان بیمارستاوُای ديلتی ضُرستان ایالم

ضاذع آهاضی

سالهت ضٍاى

هتغیط ٍاتستِ

هتغیط هستمل

N

176

خَ ساظهاًی

P

R

0/ 03

- 0/ 16

جديل ضمارٌ  :2ضریب َمبستگی بیه جً سازماوی با ابعاد وٍگاوٍ سالمت رياوی کارکىان بیمارستاوُای ديلتی ضُرستان
ایالم
ٍسَاس
ٍ اخثاض

افسطزگی

r= -0/15

r= -0/11

P=0/04

P=0/16

اتؼاز  9گاًِ
سالهت ضٍاًی

ضىایتْای
خسواًی

ضاذع آهاضی

r=0/38

r= -0/15

P=0/27

P=0/04

حساسیت زض
ضٍاتظ تیي
فطزی

اضغطاب

خطذاضگطی

تطس
هطضی

افىاض
خاضاًَییسی

ضٍاى
خطیطی

r= -0/16

r= -0/11

r= -0/21

r= -0/14

-0/19

P=0/01

P=0/16

P=0/01

P=0/7

=r
=0/01
P

47

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 9:49 IRDT on Sunday September 20th 2020

 تیي خـَ ساظهـاًی تا ضٍاى خطیطی -واضوٌاىتیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم ّوثستگی هؼٌازاض
ٍخَز زاضز.
زض حالیىِ زض چْاض تؼس زیگط آى ضاهل :ضىایتْای
خسواًی( ،) p ;0/27حسـاسیت زض ضٍاتـظ تیي فـطزی
( ،)p;0/16خطذاضگـطی ) ٍ )p;0/16افىـاض خاضاًَییسی
( )p;0/07تا خَ ساظهاًی ّوثستگی هؼٌازاضی هطاّسُ
ًگطزیس  ،یؼٌی ویفیت خَساظهاًی افطاز هَضز هغالؼِ
تاثیطی زض اذتاللْای فَق الصوط ًساضز.
اظ خولِ یافتِ ّای خاًثی ایي خژٍّص ،اضتثاط تیي
خٌسیت ،سي ،ساتمِ واض تا خَساظهاًی است وِ زضسغح
( )α ;0/0 5تفاٍت هؼٌازاضی ٍخَز ًساضت .زض حالیىِ
تیي هیعاى زض آهس آظهَزًیّا تا خَساظهاًی ضاتغِ
هؼٌیزاضی زیسُ ضس (( P > 0/00 2خساٍل ضواضُ.) 4ٍ 3
ّوچٌیي تیي خٌسیت ،سي ساتمِ واضٍهیعاى زضآهس
واضوٌاى تا سالهت ضٍاًی ولی آًاى ضاتغِ هؼٌیزاضی
هطاّسُ ًگطزیس (خساٍل ضواضُ .)5 ، 6
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جديل ضمارٌ  : 3رابطٍ بیه سه ،سابقٍ کار ي میسان درآمد کارکىان بیمارستاوُای ديلتی ضُرستان ایالم با جً سازماوی

خَ ساظهاًی

هتغیط ٍاتستِ
ضاذع آهاضی
سي

-0/02

176

0/76

ساتمِ واض
هیعاى زضآهس

0/01
0/23

176
176

0/85
0/ 002

هتغیط هستمل

ضمارٌ  : 4مقایسٍ جً سازماوی برحسب مردي زن

فطاٍاًی

ضاذع آهاضی
هتغیط
هطز
ظى
P =0/7

اًحطاف هؼیاض

هیاًگیي

68

3/26

0/52

108
df =168/9

3/22

0/70
t = 0/ 41

جديل ضمارٌ  :5مقایسٍ سالمت رياوی برحسب مرد ي زن

ضاذع آهاضی

هیاًگیي

فطاٍاًی

اًحطاف هؼیاض

هتغیط
هطز

68

1/84

0/60

ظى

108
df ;128/2

1/84
t ;0/19

0/69

p ;0/85

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

سالهت ضٍاًی

ضاذع آهاضی
هتغیط هستمل
سي

r

n

- 0/01

176

0/87

ساتمِ واض
هیعاى زضآهس

0/02
0/11

176
176

0/83
0/14
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r

n

P

بررسی رابطه جو سازهانی با سالهت روانی کارکناى بیوارستانهای دولتی شهرستاى ایالم – فوالدوند

بحث ي وتیجٍ گیری
زض ایي خژٍّص ّوثستگی هٌفی هؼٌـازاضی زض
سغح آهاضی (  ) P>0/03تیي خَ ساظهاًی تا تؼضی اظ
ضاذػْای سالهت ضٍاًی ولی واضوٌـاى تیواضسـتاًْای
زٍلتی ضْطستاى ایالم زیسُ ضسّ .وچٌیي ًتایح تحمیـك
حاضط ًطاى زاز تیي خَ ساظهاًی تا تؼضی اظ فاوتَضّـای
سالهت ضٍاًی اظ خولِ :اذتالل ٍسَاس – اخثاض (>0/04
 ، )Pافســــطزگی ( ، )P>/ 04اضـــغطاب (، )P>0/01
تــطس هطضــی ( ٍ )P>0/01ضٍاى خطیطــی ()P>0/ 01
افطاز هَضز هغالؼِ ّوثستگی هٌفی هؼٌیزاضی ٍخَز زاضز
ٍ تیاًگط ایي است وِ ّط چِ خَ ساظهاى تـطای واضوٌـاى
تیواضستاًْای زٍلتی ضْطستاى ایالم ذَضایٌستط ،هثثـت
تط ٍ اظ ویفیت تیطتطی تطذَضزاض تاضس ،تطٍظ اذتاللّـای
ٍسَاس – اخثاض ،افسطزگی ،اضـغطاب ،تـطس هطضـی ٍ
ضٍاى خطیطی واّص هی یاتس ٍ تالؼىس .تٌاتطایي تا تَخِ
تِ ًتایح تِ زست آهسُ هی تَاى چٌیي تیاى زاضت وـِ
خَ ساظهاًی یؼٌی ازضان هثثت افطاز اظ اّساف سـاظهاى ،
ًمص خازاضْا  ،ضٍیِ ّاٍ اضتثاعات هیتَاًس تاػث آضاهـص
ذاعط ٍ تمَیت ضٍحی واضوٌاى ضسُ ٍ تطٍظ اذتالل ضٍاًی
ضاواّص زّس ً .تیدِ حاغل اظ ایي تحمیك تا ًتایح زیگط
تحمیمات زاذل ٍ ذاضج وطَض هثٌی تطٍخَز ضاتغـِ تـیي
خَ ساظهاًی تا سالهت ضٍاًی ولـی هَافـك هـی تاضـس ٍ
ًطاى هیزّس ّطچِ ویفیت خَ سـاظهاًی افـطاز تیطتــط
تاضـــس ،ســـالهت ضٍاى آًْـــا ًیـــع تیطـــتط اســـت
(.)1،2،5،11،12،13،15،16
ّوچٌیي زض ایي تحمیك ّوثستگی هثثـت هؼٌـیزاض
تیي هیعاى زضآهس تا خـَ ساظهــاًی زض سـغح α ; 0/05
تسست آهــس ( ، )P</002ٍ r;0/23تـسیي غـَضت وـِ
ّطچِ هیعاى زض آهس افطاز هَضز هغالؼِ تیطتط تاضس ،ازضان
هثثت آًاى اظ اّسافً ،مص خازاضْا ،ضٍیِ ّـا ٍ اضتثاعـات
زض ساظهاى تیطتط هی تاضس ٍ خَ ساظهاى هغلَب تـط تـِ
ًظط هی ضسس .زض حالیىِ تیي سي ٍ ساتمِ واض واضوٌاى تا
خَ ساظهاًی ّوثستگی هؼٌازاضی زیسُ ًطس وِ تـا ًتـایح
تؼضی اظتحمیمات ّوسَ است (.)6
تیي خٌسیت افـطاز هـَضز هغالؼـِ تـا خَسـاظهاًی زض
سغح  α;0/05تــــفاٍت هؼــــٌازاض ًثـَز (t ;0 /41
ٍ (p; 0 /7یؼٌی خٌسیت افطاز زض خـَ سـاظهاًی (ازضان
آًاى اظ هحیظ ػوَهی واضضاى زض ساظهاى) تاثیطی ًـساضز
49
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یا تِ ػثاضتی تفاٍتی هیاى ازضان خَ ساظهاًی تَسظ ظًاى
ٍ هطزاى ٍخَز ًساضز  ،وِ ًتیدِ تسسـت آهـسُ تـا ًتـایح
تحمیمات زیگط ّورَاًی زاضز(.) 6
ٍلی تا تحمیك همسسی ( )1375وِ ًطاى زاز هؼلوـاى
ظى هساضس اتتسایی ،خَساظهاى ذَز ضا ًسثت تِ هؼلوـاى
هــطز ایٌگًَــِ هــساضس تــاظتط ازضان وــطزُ اًــسّورَاًی
ًساضت (ّ . )8وچٌیي تیي زٍ گطٍُ ظى ٍ هطز زض ضاتغـِ
تا سالهت ضٍاًی ولی واضوٌاى زض سغح  α ;0/05تفاٍت
هؼٌــازاض ٍخــَز ًساضــت ( (p ;0/15 ٍ t ;0/19یؼٌــی
خٌسیت افطاز گطٍُ ًوًَِ زض سـالهت ضٍاى آًْـا تـاثیطی
ًساضز  ،تِ ػثاضتی سالهت ضٍاى تحت تاثیط خٌسیت لـطاض
ً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
زاضای ػـَاهل فطـاضظای ظیازی تاضس ٍ اظ آًدــا وـِ زض
ایي تحمیك هطاّـسُ ضسُ وِ تیي هتغیطّای خَ ساظهاًی
تا تطذی اظ فاوتَضّای سالهت ضٍاى واضوٌاى ّوثستگی
هــــؼٌازاض ٍخـــَز زاضز ،تٌاتطایي تِ هسـوَلیي هطتَعـِ
تَغیِ هی گطزز تا تَخِ تِ هاّیت ٍ ذػَغیت افطاز
یه ساظهاى ٍ هاّیت ضغل آًاى تػوین گطفتِ ضَز وِ
چِ ًَع فضای ساظهاًی تیطتط اظ ّوِ هٌاسثتط است  .تـا
اًدام خژٍّطْای خاهغ ٍ واهل هـی تـَاى ًسـثت تـِ
ضٌاسایی زلیك ػَاهل هَثط تط هتغیطّای هصوَض ٍ ًیع تـا
تطگعاضی واضگاّْای آهَظضی ،ایداز هطاوع هطاٍضُ حطفِ
ای ٍ ضٍاًی تطای واضوٌاى ،اضظضـیاتی زلیـك ٍ هسـتوط ٍ
اًتػاب هسیطاى الیك ٍ ًیع اتراش تساتیط هٌاسة زض خْت
ضٌاسایی فطاضّای هحیغی ٍ وٌتطل آًْا  ،زض ایداز خـَ
ساظهاًی هٌاسة ٍ تالغثغ سـالهت ضٍاًـی واضوٌـاى گـام
هَثطی تطزاضت .
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 . 1اخاتی ،ػلی .تطضسی ضاتغِ خَ ساظهاًی هساضس تا ضٍحیِ زتیطاى هساضس هتَسغِ زٍلتی ضْطستاى هالیط  ،خایاى ًاهِ
واضضٌاسی اضضس  .زاًطىسُ ضٍاًطٌاسی ٍ ػلَم تطتیتی زاًطگاُ ضْیس چوطاى اَّاظ1377. ،
 .2احوسی فط ،ضوسی  .تطضسی تاثیط خَ ساظهاًی تط ضٍحیِ زتیطاى زتیطستا ًْای ضْطستاى وطج  ،خایاى ًاهِ واضضٌاسی
اضضس  .زاًطگاُ آظاز اسالهی ٍاحس اَّاظ .1376 ،
 . 3تٌْیا ،غالهطضا .ضاتغِ فطسَزگی ضغلی تا ذطٌَزی ضغلی ٍ سالهت ضٍاًی تا تَخِ تِ هتغیط تؼسیل وٌٌسُ سطسرتی زض
زتیطاى هطز زضٍس ضیاضیات  ،ػلَم اختواػی  ،فیعیه ٍ ازتیات ًظام خسیس هتَسغِ استاى ذَظستاى  ،خایاى ًاهِ
واضضٌاسی اضضس  .زاًطىسُ ضٍاًطٌاسی ٍ ػلَم تطتیتی زاًطگاُ ضْیس چوطاى اَّاظ.1378 ،
 .4ثاتتی  ،ظّطا  .تطضسی ضاتغِ خَساظهاًی تا ضٍحیِ هؼلواى هساضس اتتسایی ضْط لن  .هطوع هسیطیت زٍلتی لن  ،خایاى
ًاهِ واضضٌاسی اضضس .1379 ،
 .5ضخة خَض ،هحوسضضا  .تطضسی ضاتغِ خَ ساظاًی هساضس تا هیعاى استطس ضغلی زتیطاى زتیطستاًْای زٍلتی ضیطاظ .
زاًطگاُ ضیطاظ ،خایاى ًاهِ واضضٌاسی اضضس .1377 ،
 . 6وًَاًی ،ضٍزاتِ .تطضسی خَ ساظهاًی هساضس اتتسایی وَّسضت  .زاًطگاُ تطتیت هؼلن تْطاى  ،خایاى ًاهِ واضضٌاسی
اضضس . 1374 ،
 .7هحوسی ،ضذطٌسُ .ضاتغِ تیي ًمص هسیطیت ،ذطٌَزی ضغلی ٍػَاهل فطاضظای ضٍاًی تا سالهت ضٍاًی خطستاضاى
تیواضستاًْای زٍلتی ٍ ذػَغی تْطاى ٍ .احس تحمیمات ػالی زاًطگاُ آظازاسالهی ٍاحس تْطاى  ،خایاى ًاهِ زوتطا .1376 ،
 . 8همسسی ،ضحین .تطضسی ٍ همایسِ خَ ساظهاًی هساضس اتتسایی زٍلتی ٍ غیط اًتفاػی ضْط اضان  .زاًطگاُ ػالهِ
عثاعثایی  ،خایاى ًاهِ واضضٌاسی اضضس . 1375 ،
 .9هیچل ،تطاًس .آضز ( .)1978هسیطیت زض ساظهاًْا .تطخوِ :هحوسحسیي ًظطی ًژاز(.)1376چاج اٍل .هطْس.اًتطاضات
آستاى لسس ضضَی .
َّ .10ی ٍ ،یي  .ن ٍ .هیىسل  ،سیل  .ج ( ،)1376توَضی  ،تحمیك ٍ ػول زض هسیطیت آهَظش ،خلس زٍم ،تطخوِ :هیط
هحوس ػثاس ظازُ ()1376چاج زٍم  .اضٍهیِ  :اًتطاضات زاًطگاُ اضٍهیِ

