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ثزرعی هیشاى اعتزط ؽغلی در وبرگزاى وبرگبُ ّبی وَچه فزػ ؽْز آراى ٍ ثیذگل ،ثْبر عبل
1392
حمید رضا صابری ،1غالمعباس مًسًی ،2مُدی المع ،3اصغر گالبی ،حمید اسماعیلی ،حسیه عباسی

خالفِ:
عبثمِ ٍ ّذف:اعتزط ؽغلی اهزٍسُ یىی اس پذیذُ ّبی هْن در هحیظ ّبی وبری ٍ تْذیذ جذی ثزای عالهتی ًیزٍی وبر در
جْبى هی ثبؽذ  .ایي هغبلؼِ ثب ّذف ثزرعی هیشاى اعتزط ولی ؽغل ٍ ػَاهل تبحیز گذار ثز آى در وبرگبُ ّبی وَچه
فزػ ؽْز آراى ٍ ثیذگل اًجبم ؽذ.
هَاد ٍ رٍػ ّب:ایي هغبلؼِ تَفیفی ثِ فَرت همغؼی در ثْبر عبل  1392رٍی ً 300فز اس  33وبرگبُ وَچه فزػ ٍالغ
در ؽْز آراى ٍ ثیذگل اًجبم ؽذ .جْت تؼیییي اعتزط ؽغلی اس پزعؾٌبهِ اعتبًذارد فبرعی ؽذُ اعتزط ؽغلی هؤعغِ
 )HSE( Health and safety executiveاًگلغتبى اعتفبدُ گزدیذ .تجشیِ تحلیل دادُ ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار SPSS
ًغخِ  11.5فَرت گزفت.
ًتبیج :در ایي هغبلؼِ هیبًگیي ًوزُ ی اعتزط ولی  96.36هی ثبؽذ ٍ هیبًگیي ًوزُ ی سیز همیبط تمبضب  57( 23.05درفذ)،
وٌتزل  67( 20.25درفذ) ،حوبیت هغئَلیي  48( 12.02درفذ) ،حوبیت ّوىبر  38( 7.69درفذ) ،ارتجبط 85( 17.03
درفذ)ً ،مؼ  34( 8.65درفذ) ٍ تغییزات  51( 7.65درفذ) هی ثبؽذ وِ اس ًظز آهبری ارتجبط هؼٌی داری ثیي اعتزط
ؽغلی ثب هتغییز ّبی هیشاى تحقیالت ،ؽیفت وبری ،ؽغل دٍم ،جٌظ ٍ ٍضؼیت هغىي ٍجَد داؽت(.)p>0/05
ًتیجِ گیزی :هیشاى اعتزط ؽغلی در وبرگبُ ّبی وَچه ًغجتب ثبالعت ٍ تَجِ ثِ آى اهزی ضزٍری اعت ثب تَجِ ثِ ایي وِ
ایي وبرگبُ ّب در حیغِ ار تجبط  ،وٌتزل ،تمبضب ٍ تغییزات ثیؾتزیي تبحیز را ثز هیشاى اعتزط ول افزاد دارًذ السم اعت
الذاهبتی جْت وٌتزل ایي ػَاهل اًجبم ؽَد .
ٍاصگبى ولیذی:اعتزط ؽغلی ،وبرگبُ ّبی وَچهٍ ،یضگی ّبی فزدی ،وبرگز

1

 .داوشیار  ،گريٌ بُداشت حرفٍ ای ،داوشکدٌ بُداشت ،داوشگاٌ علًم پزشکی کاشان

2

 .مربی ،گ ريٌ آمار ي بُداشت عمًمی ،داوشکدٌ بُداشت ،داوشگاٌ علًم پزشکی کاشان

3

 .داوشجًیان کارشىاسی بُداشت حرفٍ ای داوشگاٌ علًم پزشکی کاشان
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اًجبم وبرّبٍ وبّؼ لذرت تقوین گیزی ٍ ...هی ؽَد

وبر فمظ راّی ثزای تبهیي ًیبسّبی ضزٍری

 .چٌبًچِ ًتبیج هغبلؼبت هختلف ًیش ًمؼ ػَاهل

سًذگی ًیغت ثلىِ وبر ثؼٌَاى یه ػٌقز حیبتی در

اعتزط سای ؽغلی را در  % 37اس حَادث ٍ آعیت

هَلؼیت اجتوبػی افزاد ثؾوبر هی رٍد [ّ . ]1زگبُ ثیي

ّبی رخ دادُ در فٌبیغ را احجبت ًوَدُ اعت[ .]7ثیي

ًیبسهٌذیْبی ؽغلی ٍ تَاًبییْبی وبرگز تؼبدل ٍجَد

 80تب  90درفذ اس عَاًح ؽغلی ثِ دلیل هؾىالت

ًذاؽتِ ثبؽذ اعتزط ثَجَد هی آیذ[ . ]2اعتزط ؽغلی

فىزی – احغبعی ثِ ٍجَد هی آیٌذ  .فذهبت هزثَط

اهزٍسُ یىی اس پذیذُ ّبی هْن در سًذگی اجتوبػی ٍ

ثِ اعتزط ػبهل  70درفذ اس توبم غیجت ّب )غیجت در

تْذیذی جذی ثزای عالهتی ًیزٍی وبر در جْبى هی

عزوبر) هی ثبؽذ ٍ ثزآٍرد ؽذُ اعت وِ ایي هغألِ 10

ثبؽذ .ثٌحَی وِ عبسهبى ثیي الوللی وبر اعتزط ؽغلی

درفذ اس تَلیذ ًبخبلـ هلی را وبّؼ هی دّذ[.]7

را ثؼٌَاى ؽٌبختِ

عجك ثزرعی هتَى فَرت گزفتِ ،در ایزاى هغبلؼبت
هزثَط ثِ اعتزط ؽغلی ثیؾتز در ثیي گزٍُ ّبی

ؽذُ تزیي پذیذُ ی تْذیذ وٌٌذُ ی عالهتی وبرگزاى

پزعتبراى اًجبم ؽذُ اعت ٍ تؼذاد هؼذٍدی اس هغبلؼبت

هؼزفی ًوَدُ اعت[ .]3اعتزط ؽغلی وٌؼ هتمبثل ثیي

ًیش ثِ ثزرعی اعتزط ؽغلی در ثیي ؽبغلیي در فٌبیغ

ؽزایظ وبر ٍ ٍیضگی ّبی فزدی ثِ گًَِ ای وِ در آى

پزداختِ اًذ .وِ ضزٍرت پزداختي ثِ ایي هَضَع

خَاعت ّبی هحیظ وبر (ٍ در ًتیجِ فؾبر ّبی هزتجظ

احغبط هی گزدد .تبوٌَى ّیچ هغبلؼِ یی در وؾَر ثِ

ثب آى)ثیؼ اس آى اعت وِ فزد ثتَاًذ اس ػْذُ اًجبم آى

ثزرعی اعتزط در ثیي وبروٌبى ؽبغل در فٌبیغ

ثزآیذ . .در ثؼضی هَارد ثِ وبرگیزی فزد در وبری وِ

وَچه ًپزداختِ اعت .ایي هغبلؼِ ثبّذف ثزرعی

ثب تَاًبییّب ٍ اعالػبت اٍ ّوخَاًی ًذارد ٍ یب تغییز

هیشاى ؽیَع اعتزط ؽغلی در ایي گزٍُ اس وبرگزاى ٍ

در فؼبلیت وبری اٍ هیتَاًذ ثبػج ایجبد اعتزط در

ّوچٌیي ثزرعی ارتجبط اعتزط ؽغلی ثب ٍیضگی ّبی

فزد ؽَد[ . ]4اعتزط ؽغلی پیبهذّبی جذی ّن ثزای

فزدی وبرگزاى در فٌبیغ وَچه فزػ اًجبم ؽذُ

وبرگزاى ٍ ّن ثزای وبرفزهبیبى دارد[ . ]5اعتزط یه

اعت.

فبوتَر هَحز در ًبوبرآهذی عبسهبًی ،جبثجبیی ًیزٍی

هَاد ٍ رٍػ ّب

اًغبًی ،غیجت ّبی ًبؽی اس وبر ،وبّؼ ویفیت ٍ

ایي هغبلؼِ ی تَفیفی ثقَرت همغؼی ٍ در

وویت وبر ،افشایؼ ّشیٌِ ّبی هزالجت اس عالهتی ٍ

ثْبر عبل  1392ثز رٍی ً 300فز اس وبروٌبى ؽبغل در

وبّؼ رضبیت اس ؽغل هی ثبؽذ[ . ]6هغبلؼبت اًجبم

وبرگبُ ّبی وَچه فزػ ( 5تب ً 20فز) ٍالغ در

گزلتِ ثز رٍی اػوبل ًب ایوي در یىی اس فٌبیغ

ؽْزعتبى آراى ٍ ثیذگل اًجبم ؽذ .افزاد ثِ عزیك ًوًَِ

خَدرٍعبسی ًؾبى داد وِ ػَاهل اعتزط سا هَجت

گیزی تقبدفی اًتخبة ؽذًذ.

وبّؼ توزوش،حَاط پزتی،اختالل در حبفظِ ،تزدیذ در
3
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ثزای تؼییي اعتزط ؽغلی اس پزعؾٌبهِ ی اعتبًذارد

هتبّلّ ،وچٌیي  5درفذ اس ایي افزاد خبًن ٍ 95

 HSEاًگلغتبى 4اعتفبدُ

درفذ آلب ثَدًذ .هیبًگیي عٌی عبثمِ وبر افزاد  9.8عبل

گزدیذ .ایي پزعؾٌبهِ ؽبهل دٍ ثخؼ اعالػبت

ثَد وِ ً 82فز ( 27.3درفذ) دارای عبثمِ وبری  1تب 5

دهَگزافیه (عي ،جٌظ ،تحقیالت ،عبثمِ وبر،

عبل ٍ ً 157فز( 52.3درفذ) دارای عبثمِ وبری  6تب

ٍضؼیت تبّل ،تؼذاد فزسًذ ،ؽغل دٍمٍ ،ضؼیت

 15عبل ٍ ً 61فز( 20.3درفذ) دارای عبثمِ وبری 15

هغىي ،ؽیفت وبریًَ ،ع ؽغل) ٍ پزعؾٌبهِ اعتزط

عبل ثِ ثبال ثَدًذ.

ؽغلی  HSEوِ ؽبهل  35عَال ثب  7سیز همیبط،

در ایي هغبلؼِ هیبًگیي ًوزُ اعتزط ول 55( 96.36

تمبضب ،وٌتزل ،حوبیت هغئَلیي ،حوبیت ّوىبر ،رٍاثظ

درفذ) ٍ هیبًگیي ًوزُ اعتزط سیز همیبط ّب ثِ تزتیت

ثیي ّوىبراىً ،مؼ ٍ تغییز هی ثبؽذ وِ پبیبیی ٍ رٍایی

سیز هی ثبؽذ :

آى تَعظ آسادهزسآثبدی ٍ غالهی ثزرعی ؽذ ٍ در

ارتجبط  85( 17.03درفذ) ،وٌتزل  67( 20.25درفذ)،

ًتبیج پضٍّؼ آى ػٌَاى ؽذ وِ پزعؾٌبهِ ی اعتزط

تمبضب  57( 23.05درفذ) ،تغییزات  51( 7.65درفذ)،

ؽغلی  ، HSEپزعؾٌبهِ یی رٍا ٍ هؼتجز ثزای ثزرعی

حوبیت هغئَلیي  48( 12.02درفذ) ،حوبیت ّوىبر

اعتزط ؽغلی هی ثبؽذ [ .]8در ایي پزعؾٌبهِ ّز وذام

 38( 7.69درفذ) ٍ ًمؼ  34( 8.65درفذ) (ًوَدار

اس همیبعْب اس  1تب ً 5وزُ دّی هی ؽًَذ؛ هیبًگیي

. )1

ًوزات ػجبرات در ّز سیزهمیبط ثیبًگز همذار اًذاسُ

ثب تَجِ ثِ ًتبیج هی تَاى گفت اس ًظز آهبری ارتجبط

گیزی ؽذُ ی ّز سیزهمیبط اعت وِ سیز همیبط دارای

هؼٌبداری ثیي اعتزط ؽغلی ثب هتغیزّبی جٌظ ،ؽغل

داهٌِ -ی تغییزات  1تب  5ثَدُ وِ در آى  1حبلت

دٍم ،هیشاى تحقیالت ٍ ٍضؼیت هغىي هؾبّذُ

هغلَة ٍ  5حبلت پزاعتزط ٍ ًبهغلَة اعت .ثوٌظَر

گزدیذ؛ ٍ ّوچٌیي عی ثزرعی ٍ تجشیِ تحلیل آهبری

جوغ آٍری اعالػبت ،پزعؾٌبهِ در ثیي وبرگزاى

هؾخـ گزدیذ وِ ارتجبط هؼٌب داری ثیي اعتزط ؽغلی

وبرگبُ ّب تَسیغ ٍ ثؼذ اس ارایِ تَضیحبتی ،پزعؾٌبهِ

ٍ ٍضؼیت تبّل ٍ ًَع ؽغل وبرگزاى ٍجَد ًذارد

تَعظ وبرگزاى تىویل گزدیذ .ثزای تجشیِ ٍ تحلیل

(ً . )p>0/05تبیج ثِ تفقیل در جذٍل ؽوبرُ یه ارائِ

دادُ ّب اس ًزم افشار ً SPSSغخِ  ٍ 11.5رٍػ ّبی

گزدیذُ اعت.

اعتزط ؽغلی هَعغِ

آهبری  T-TESTٍ ANOVAاعتفبدُ گزدیذ [. ]9
عی آًبلیشّبی آهبری ،در تحلیل هتغییز جٌظ اعتزط
ًتبیج

ول ثب سیز همیبط ّبی وٌتزل ،حوبیت هغئَلیي ٍ
ایي پضٍّؼ ؽبهل ً 300فز ثب هیبًگیي عٌی 32.4

تغییزات ارتجبط هؼٌی داری داؽت  .در هتغییز ؽغل دٍم

عبل وِ ً 119فز( 39.7درفذ) دارای عي  18تب 30

سیز همیبط ّبی تمبضب ،وٌتزل ٍ در هتغییز ؽیفت وبری

عبلً 127 ،فز( 42.3درفذ) دارای عي  31تب 54 ٍ 40

سیز همیبط ّبی تمبضب ،وٌتزل ،حوبیت هغئَلیي ٍ ،در

ًفز ( 18درفذ) دارای عي  40عبل ثِ ثبالً 63 ،فز(21

هتغییز تحقیالت سیز همیبط ّبی تمبضب ،وٌتزل،

درفذ) اس ایي افزاد هجزد ٍ ً 237فز( 79درفذ)
- Health and safety executive

حوبیت هغئَلیي ٍ تغییزات ٍ در هتغییز هغىي سیز

4
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ؽغلی ٍجَد داؽت()p>0/05

همیبط ّبی تمبضب ،وٌتزل ،حوبیت هغئَلیي ،حوبیت
ّوىبرً ،مؼ ٍ تغییزات ارتجبط هؼٌب داری ثب اعتزط

جذٍل : 1

تَسیغ فزاٍاًی هیبًگیي اعتزط ول ثز حغت هتغییز ّبی دهَگزافیه
متغییر

فرايا

درصد

میاوگیه استرس کل

وی

سطح معىا
داری
pv

جىس
تاَل
شغل ديم
میزان تحصیالت

هزد

284

94.7

0.55 ±080.0

سى

16

5.3

0.50 ± 080.0

هجزد

63

21

0.54 ± 080.0

هتبّل

237

79

0.55 ± 080.0

دارد

51

17

0.52 ± 080.0

ًذارد

249

83

0.55 ± 080..

سیز دیپلن

188

62.7

0.56 ± 080.0

دیپلن ٍ

112

37.3

0.53 ± 080.0

P <0.001
p = 0.41
p =0.014
p =0.003

ثبالتز
شیفت کاری
يضعیت مسکه

رٍس وبر

148

49.3

0.53 ± 080..

ًَثت وبر

152

50.7

0.57 ± 080..

اجبرُ ای

160

53.3

0.56 ± 080.0

ؽخقی

140

46.7

0.53 ± 080.0

ووه

75

25

0.56 ± 080.0

p <0.001

p =0.001

ثبفٌذُ
وًع شغل

کل

ثبفٌذُ

58

19.3

0.56 ± 0800.

وَپظ

39

13

0.56 ± 080.0

رفَگز

31

10.3

0.52 ± 08000

غیزُ

97

32.3

0.55 ± 080..

300

5

100

0800 ± 080.0

p =0.18
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هیبًگیي ًوزُ اعتزط ّز سیز همیبط ٍ ًغجت هیبًگیي آى
85

90
80
67

70
57

51

60

48

25
15
7.65

20
17.03

8.65

میانگین استرس

40

استرس کل

30 23.05
20

نسبت میانگین

40

38

34

50
30

25

20

20.25

12.02

7.69

10
0

تغییرات

نقش

ارتباط

حمایت همکار

حمایت
مسولین

ثحج

کنترل

تقاضا

لبثلیت همبیغِ ثیي ًتبیج هغبلؼبت ون هی ثبؽذ .ثب ایي

ثٌبثز دالیل هختلفی ّوچَى تفبٍت در اثشار

ٍجَد ًتبیج ایي هغبلؼِ حبوی اس آى اعت وِ اعتزط

عٌجؼ هیشاى اعتزط ؽغلی ٍ جبهؼِ ی هَرد ثزرعی

ؽغلی ثب هتغیزّبی تبّل ٍ ًَع ؽغل ارتجبط هؼٌبداری

در هغبلؼبت هختلف ،لبثلیت همبیغِ ثیي ًتبیج هغبلؼبت

ًذارد()p<0/05؛ ًتبیج ایي هغبلؼِ ثب ًتبیج هغبلؼبت

ون هی ثبؽذ .هیبًگیي ًوزُ اعتزط ؽغلی ثز اعبط سیز

لغفی سادُ در خقَؿ ارتجبط ثیي اعتزط ثب ٍضؼیت

همیبط ّب اعتزط ؽغلی هَرد ثزرعی لزار

تبّل ّوخَاًی داؽت [ .]3اعپىتَر ٍ ّوىبراًؼ در

گزفت(ًوَدار .)1عی ثزرعی اًجبم ؽذُ هیبًگیي ًوزُ

هغبلؼِ ی خَد وِ ثزرٍی هذیزاى ایزاًی ٍ آهزیىبیی ثب

ی اعتزط ول  55( 96.36درفذ) ثَدً .تبیج ًؾبى داد

ّذف ثزرعی هٌبثغ اعتزط ؽغلی ٍ اعتزیي ًبؽی اس

وِ ثبالتزیي هیبًگیي ًوزُ ی اعتزط هزثَط ثِ سیز

اعتزط ّب اًجبم دادًذ ثِ راثغِ ی غیز هؼٌبداری ثیي

همیبط ارتجبط ( 85درفذ) ثَد وِ ایي هغئلِ ثذالیل

تبّل ٍ ثزٍس اعتزط ؽغلی رعیذًذ وِ ًتبیج ایي

تفبٍت در هغبیلی چَى عي ،تجزثِ ّبی ؽغلیٍ ،یضگی

هغبلؼِ ثب آى هغبثمت داؽت [ . ]10در هغبلؼِ

ّبی فزدی ٍ ...در افزاد هختلف لبثل تَجیِ اعت ٍ

 Angela De Carlaثیي جٌغیت ٍ اعتزط ؽغلی

پبییي تزیي هیبًگیي ًوزُ هزثَط ثِ سیز همیبط ًمؼ (34

ارتجبط هؼتب داری هؾبّذُ اهب ثیي ٍضؼیت تبّل ثب

درفذ) ثَد .ایي هَضَع حبوی اس آى اعت وِ افزاد

اعتزط ؽغلی ارتجبط هؼٌب داری هؾبّذُ ًگزدیذ].[11

ثِ خَثی ثِ ٍظبیف خَد آؽٌب ّغتٌذ .ثٌبثز دالیل

عَری ٍ ّوىبراى ًیش ثِ ثزرعی اپیذهیَلَصیه الگَی

هختلفی ّوچَى تفبٍت در اثشار عٌجؼ هیشاى اعتزط

اعتزط ؽغلی در ثیي هذیزاى یه فٌؼت خَدرٍعبسی

ؽغلی ٍ جبهؼِ ی هَرد ثزرعی در هغبلؼبت هختلف،

در ایزاى پزداختٌذ.آًْب ثِ ایي ًتیجِ رعیذًذ وِ ثیي
6
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تبّل ثب اعتزط ؽغلی راثغِ ی آهبری هؼٌی داری

ووتزی اعت ثِ ایي فَرت وِ آلبیبى ًوزُ هیبًگیي

در ایي هغبلؼِ

اعتزط ول ثبالتزی ًغجت خبًن ّب داؽتِ وِ ػلت آى

ٍجَد ًذارد [. ]12

ارتجبط هؼٌبداری ثیي تحقیالت ٍ هیشاى اعتزط ثیي

هی تَاًذ عختی ٍ ثبر وبری ثیؾتز آلبیبى ٍ ًَع وبر

وبرگزاى هؾبّذُ گزدیذ( .)p>0/05ایي ارتجبط ثٌحَی

آًْب ثبؽذ8

اعت وِ افزاد دارای تحقیالت دیپلن ٍ ثبالتز ،اس

ثیي اعتزط ول ثب ؽغل دٍم افزاد راثغِ هؼٌب داری

هیبًگیي ًوزُ ی اعتزط ووتزی ًغجت ثِ افزاد دارای
تحقیالت سیز دیپلن ثزخَردار ثَدًذ .هیبًگیي ًوزُ

یبفت ؽذ .ثذیي فَرت وِ هیبًگیي ًوزُ ی اعتزط

اعتزط ؽغلی در سیز همیبط ّبی تمبضب ،وٌتزل،

ول افزادی وِ ؽغل دٍم ًذارًذ ًغجت ثِ افزادی وِ

حوبیت هغئَلیي ٍ تغییزات افزاد دارای تحقیالت

ؽغل دٍم دارًذ ثبالتز اعت.ػلت ایي اهز هی تَاًذ

دیپلن ٍ ثبالتز ًیش ووتز اس افزاد دارای دارای تحقیالت

ثذعت آٍردى حمَق ٍ هشایب ثبالتز ثبؽذٍ .ضؼیت

ووتز اس دیپلن هی ثبؽذ وِ ایي اهز ًؾبى دٌّذُ ی ایي

هغىي ٍ هیبًگیي ًوزُ ی اعتزط ول ارتجبط هؼٌب داری

اعت وِ تمبضب در هحیظ وبری اس ایؾبى ووتز ٍ وٌتزل

دارد.ن افزاد دارای هغىي ؽخقی ًغجت ثِ افزاد

رٍی وبر ٍ حوبیت هغئَلیي ثیؾتز اعت .ػلت ایي

اجبرُ ًؾیي دارای ًوزُ ووتزی هی ثبؽٌذ .وِ دالیل آى

هَضَع هی تَاًذ ثذلیل آگبّی ّزچِ ثیؾتز ایي افزاد اس

ٍاضح اعت.

هحیظ وبر ٍ ٍظبیفی ثبؽذ وِ ایي افزاد در هحل وبر
خَد اًجبم هی دادًذ  .در ایي ثزرعی ثیي ؽیفت وبری

ًتیجِ گیزی

وبرگزاى ٍ هیشاى اعتزط ؽغلی ارتجبط آهبری هؼٌبداری
دیذُ ؽذ( .)p>0/05ایي ارتجبط در سیز همیبط ّبی

در هغبلؼبت هتؼذدی ثِ احزات هٌفی اعتزط

تمبضب ،وٌتزل ٍ حوبیت هغئَلیي ًیش ثغَر هؼٌبداری

ؽغلی رٍی عالهت ؽغلی پزعٌل اؽبرُ ؽذُ اعت ٍ

یبفت ؽذ( .)p>0/05افزاد دارای ؽیفت ًَثت وبر اس

ثبتَجِ ثِ یبفتِ ّبی ایي پضٍّؼ ٍ گغتزدگی ٍ تٌَع

هیبًگیي ًوزُ ی اعتزط ثبالتزی ًغجت ثِ افزاد دارای

فٌبیغ وَچه هی تَاى گفت وِ لشٍم تَجِ ثِ اعتزط

ؽیفت رٍسوبر هَاجِْ ثَدًذ؛ ایي هَضَع هی تَاًذ

ؽغلی در ایي فٌبیغ ضزٍری ثِ ًظز هی رعذ .در ایي

ًبؽی اس عختی وبر در ؽت ،ثی خَاثی ٍ ثز ّن
خَردى ریتن ؽجبًِ رٍسی ثذى ثبؽذ.

هغبلؼِ هیشاى تحقیالت ،ؽیفت وبری ،ؽغل دٍم،

در هغبلؼِ اًجبم ؽذُ ارتجبط هؼٌب داری ثیي جٌظ ٍ

جٌظ ٍ هغىي ثِ ػٌَاى ػَاهل هَحز در هیشاى اعتزط

هؾبّذُ

ولی تؼییي گزدیذ .ثب هذیزیت ٍ وٌتزل اعتزط ؽغلی اس

گزدیذ( .)p>0/05وِ در سیز همیبط ّبی وٌتزل،

عزیك وٌتزل سیز همیبط ّبی ارتجبط ،وٌتزل ،وبّؼ

حوبیت هغئَلیي ٍ تغییزات ارتجبط هؼٌب دار ٍجَد

تمبضب ٍ تغییزات در هحیظ وبری هی تَاى اس هیشاى

داؽت.ثِ گًَِ ای وِ سیز همیبط وٌتزل ،حوبیت

اعتزط وبعت  .ثِ عَر ولی راّىبر ّبی سیز جْت

هغئَلیي ٍ تغییزات در خبًن ّب دارای هیبًگیي ًوزُ ی

همبثلِ ثب اعتزط در فٌبیغ وَچه پیؾٌْبد هی ؽَد:

هیبًگیي

ًوزُ

ی

اعتزط

ؽغلی
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