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 93تْار 

 صفحٍ ارزشیابي پايان وامٍ 

ٍ عالم ٍ . عپاط خذای را وِ عخٌَراى، در عتَدى اٍ تواًٌذ ٍ ؽوارًذگاى، ؽوزدى ًؼوت ّای اٍ ًذاًٌذ ٍ وَؽٌذگاى، حك اٍ را گشاردى ًتَاًٌذ

ّن آًاى وِ ٍجَدهاى ٍاهذار ٍجَدؽاى اعت؛ دٍرد تز هحوّذ ٍ خاًذاى پان اٍ، طاّزاى هؼصَم، 

 ّوِ را تِ صاتزی درهاى دُدرد        یارب دل ها را تَ تِ رحوت جاى دُ 

داًٌذُ تَیی ّز آًچِ داًی آى دُ      ایي تٌذُ چِ داًذ وِ چِ هی تایذ جغت

وٌذ ٍ عالهت اهاًت ّایی را وِ تِ دعتؼ عپزدُ  اس آًجایی وِ تجلیل اس هؼلن، عپاط اس اًغاًی اعت وِ ّذف ٍ غایت آفزیٌؼ را تاهیي هی

 : "هي لن یؾىز الوٌؼن هي الوخلَلیي لن یؾىز اللَِّ ػشّ ٍ جلّ "اًذ، تز حغة ٍظیفِ ٍ اس تاب 

ایي رعالِ را در حالی هتمثل ؽذًذ وِ تذٍى هغاػذت ایؾاى، ایي  راٌّوایی، وِ سحوت  هحوذ هْذی دائی، جٌاب آلای دوتز گزاهیناس اعتاد 

پزٍصُ تِ ًتیجِ هطلَب ًوی رعیذ؛ 

ایي هؾاٍرُ وِ در ووال عؼِ صذر، اس ّیچ ووىی در ایي ػزصِ تز هي دریغ ًٌوَدًذ ٍ سحوت  رضا ضیغویاس اعتاد  ؽایغتِ؛ جٌاب آلای دوتز 

رعالِ را تز ػْذُ گزفتٌذ؛ 

ایي رعالِ را هتمثل ؽذًذ؛ ووال تؾىز سیِ ٍ تحلیل دادُ ّای تجوِ سحوت هحوَد ػلیپَر اعتاد هحتزم آهار، ٍ اس اعتاد فزساًِ ؛ جٌاب آلای دوتز 

 ٍ لذرداًی را دارم

وِ هزا صویواًِ ٍ هؾفماًِ  دوتز فاطوِ هحوذی خاًنعزوار تا عپاط تی دریغ خذهت تا تمذین احتزام خذهت عزوار خاًن دوتز عًَیا اٍیغی ٍ 

 .یاری دادُ اًذ

در اتوام ٍ اووال پایاى ًاهِ  هيوِ ّوَارُ راٌّوا ٍ راُ گؾای  اوزم ؽاّزخی تا تمذیز ٍ تؾىز ؽایغتِ اس اعتاد فزّیختِ ٍ فزساًِ عزوارخاًن 

 .تَدُ اعت

 پزعتاری ٍ هاهایی هحتزم داًؾىذُ ریاعتدوتز جَراتچی ، تا اهتٌاى تیىزاى اس هغاػذت ّای تی ؽائثِ ی عزوار خاًن 

تِ دلیل یاریْا ٍ راٌّواییْای تی چؾوذاؽت ایؾاى وِ تغیاری اس عختیْا  لؾگزیٍ تِ ٍیضُ عزوار خاًن  ایشدیاس عزوار خاًن تا عپاط تی دریغ 

 را تزاین آعاًتز ًوَدًذ،

 .یاری ًوَدُ اًذ ٍ تا تؾىز خالصاًِ خذهت ّوِ وغاًی وِ تِ ًَػی هزا در تِ اًجام رعاًذى ایي هْن

 



 چكیدٌ

تماضا تزای آًضیَپالعتی ،  درهاى ّای للثی هذاخلِ ای ٍ افشایؼ ًیاس تِ اًجامػزٍق وزًٍز تا تَجِ تِ ؽیَع تاالی تیواری ّای : مقدمٍ

تا تَجِ تِ ایٌىِ تا اًجام آًضیَپالعتی ٍ تمثل خطز اًجام ایي ػول ٍ تحث التصادی وِ تِ دٍػ . افشایؼ پیذا وزدُ اعت  درهاىایي  اًجام 

ویفیت سًذگی تا حذ لاتل لثَلی افشایؼ پیذا وٌذ اها هطالؼات ًؾاى هی دّذ وِ تا اًجام ایي هذاخالت  اًتظار هی رٍد خاًَادُ ّا گذاؽتِ هی ؽَد

هطالؼِ تِ هٌظَر تؼییي تاثیز الگَی هزالثت پیگیز تز ویفیت سًذگی تیواراى تؼذ اس  ایي .ارتما ًیافتِ اعت یویفیت سًذگی تِ عطح هطلَب رؽذ

 .ػول آًضیَپالعتی اًجام ؽذ

صیَپالعتی وِ تا رٍػ تیوار واًذیذ آى 93تز رٍی  در تیوارعتاى تَػلی عیٌای ؽْز لشٍیي 1391ایي وار آسهایی تالیٌی  در عال : ريش کار

الگَی هزالثت پیگیز در گزٍُ آسهَى در طَل دٍ هاُ تِ وار گزفتِ ؽذ . تخصیص تصادفی تِ دٍ گزٍُ آسهَى ٍ ؽاّذ تمغین ؽذًذ ، اًجام گزفت 

اختصاصی هه  عٌجؼ ویفیت سًذگی ّا دٍپزعؾٌاهِ اطالػات دهَگزافیه ٍتزای گزدآٍری دادُ.  ٍ تزای گزٍُ ؽاّذ  الذام خاصی اًجام ًؾذ 

دادُ ّای جوغ آٍری ؽذُ تا اعتفادُ اس ًزم افشار .   ؽذاعتفادُ  ) تؼذ هاُ 2ٍ  1پیؼ اس اًجام آًضیَپالعتی ،  (هزحلِ 3در ( (MNHD-Qًیَ 

SPSS(Version 16)   آسهَى تی سٍجی، هجذٍر وای ٍ آًالیش ٍاریاًظ تا اًذاسُ گیزی ّای هىزر هَرد تزرعی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل لزار،،

 . گزفت

ٍ دٍ هاُ تؼذ اس هذاخلِ  132± 05/3، یه هاُ تؼذ اس هذاخل126ِ± 1/3هیاًگیي ًوزات ویفیت سًذگی در گزٍُ آسهَى لثل اس هذاخلِ: يافتٍ َا

هیاًگیي ًوزات در عِ تؼذ جغوی ، ػاطفی ، اجتواػی . تَد  110 ± 8/3ٍ 104 ± 6/3، 114 ± 7/3د ًیش تِ تزتیة ٍ در گزٍُ ؽاُ ±147 6/2

 . (p <001/0.)در گزٍُ آسهَى تفاٍت هؼٌی داری را ًؾاى داد 

الگَی هزالثت پیگیز تز اتؼاد جغوی ، ػاطفی ، اجتواػی ٍ ول ویفیت  تِ وارگیزی ًتایج حاصل اس ایي پضٍّؼ اثزات هثثت : وتیجٍ گیری   

تا تَجِ تِ ػذم درهاى لطؼی تیواریْای هشهي ، اجزای هذل ّای هزالثتی اثز تخؼ،  .سًذگی تیواراى پظ اس ػول آًضیَپالعتی  را تاییذ ًوَد

 .تاثیز هثثت داؽتِ تاؽذ ػول آًضیَ پالعتیتحت  تیواراى ًظیز هذل هزالثت پیگیز، هی تَاًذ در افشایؼ ویفیت سًذگی 

 الگَی هزالثت پیگیز ، ویفیت سًذگی ، آًضیَپالعتی ػزٍق وزًٍز ، پزعؾٌاهِ هه ًیَ: کلیدياشٌ َا

 


