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 چکیدٌ 

: بيواري ّاي للبي عرٍلي در وطَر ها  بيطتريي علت هري ٍ هير را بِ خَد اختصاظ دادُ است طبك گسارش مقدمٍ 

 يه تْايعلل هري ٍ هير در ّوِ لَه ييبيوار يْا  از جولِ هْوترهروس وٌترل ٍ پيطگيري از بيواري ّاي للبي عرٍلي، ايي 

هٌظَر  بِ(خاًَادُ بيوارٍسايراعضاي) خاًَادُ سيستن هحَر، تَاًوٌدوردى خاًَادُ تَاًوٌدسازي الگَي اصلي ّدف.باضد

 .است  سالهت سطح ارتماي

 عرٍق ورًٍر  ًَديپ يتحت عول جراح واراىيب يزًدگ تيفيخاًَادُ هحَر بر و يتَاًوٌد ساز يالگَ ريتاث ييي: تعَدف

است وِ بر رٍي دٍ گرٍُ آزهَى ٍ ضاّد ٍ بِ صَرت لبل ٍ بعد  اًجام ضد ًوًَِ ّا  وارآزهايي باليٌي: ايي هطالعِ يه ريش

رٍُ گ يدر گرٍُ ضاّد ٍ آزهَى لرار گرفتٌد ٍ هداخلِ ضاهل اجراي الگَي تَاًوٌد سازي خاًَادُ هحَر برا  يتصادف صيبا آرا

ٍ  ديگرد ليضروت وٌٌدگاى تىو يتواه يبراَيهه ً يزًدگ تيفيپرسطٌاهِ و يعٌي لعِآزهَى بَد. در هرحلِ اٍل ابسار هطا

 ٍارزضيابي گطايي،هطاروت آهَزضي تْديد،هطىل درن ضاهل در چْار هرحلِخاًَادُ هحَر  يتَاًوٌدساز يسپس الگَ

 يبرا  يزًدگ تيفيو يعٌيٍابستِ  ريهتغ يهجدد ابسار هطالعِ جْت بررس ليتىو اىيٍ در پا ديگرٍُ آزهَى اجرا گرد يبرا

پس اس تکمیل پزسشىامٍ َا اس آسمًن آماری مجذير کای ي ضزیب َمبستگی پیزسًن ٍ ّر دٍ گرٍُ صَرت گرفت 

بزای بزرسی ريابط بیه متغیزَای دمًگزافیک ي کیفیت سودگی ، تی سيج ي تی مستقل بزای مقایسٍ تفايت 

یه َا در دي گزيٌ  ي آوالیش ياریاوس بزای بزرسی ريود کیفیت سودگی در دي گزيٌ  در محیط وزم افشاری میاوگ

SPSS .استفادٌ شد 

در گرٍُ   يزًدگ تيفيپرسطٌاهِ و جسوي ،اجتواعي ٍ رٍاًي طِيبِ دست آهدُ در سِ ح يًورُ ّا يياًگيه : َا افتٍی

   45/133±37/13در گرٍُ آزهَى لبل از هداخلِ يزًدگ تيفيًورات و يياًگي( ه =021/0pداضت ) يآزهَى تفاٍت هعٌادار

ّوچٌيي بَد.77/143±50/137ٍ62/9±61/11بيبِ ترت سيٍدر گرٍُ ضاّد ً 25/148±  59/10هاُ بعد از هداخلِ   هيٍ 

بيي  ٍ ًيس=p) 38/0(تفاٍت هعٌاداري ٍجَد ًدارد. پس از هداخلِ ويفيت زًدگيًورُ بيي هرد ٍ زى در ًتايج ًطاى داد 

بيي ويفيت زًدگي  =p)31/0)اها با تَجِ بِ . =p)41/0) ٍ سي رابطِ هعٌاداري ٍجَد ًداردپس از هداخلِ ويفيت زًدگي 

آزهَى آًاليس در از آًجا وِ ٍ هدت بيواري رابطِ اي هعٌادار ٍجَد دارد . جْت رابطِ هثبت ٍ ضدت رابطِ ضعيف است . 

 ويفيت زًدگي تفاٍت هعٌاداري ٍجَد ًدارد . ٍزهيٌِ ا ي اًَاع بيواري  بٌابرايي بيي ، هي باضد =79/0pٍارياًس 

 


