
 
 داًطگاُ علَم پسضکی قسٍیي

 داًطکدُ پرستاری ٍ هاهایی

 

 سالوٌدی گرایص پرستاری ارضد كارضٌاسی درجِ برای دریافت ًاهِ پایاى

 :ًاهِ پاياى عٌَاى

ثیر آهَزش بازتَاًی ضٌاختی بر هْارت ّای اجتواعی سالوٌداى هبتال بِ اسکیسٍفرًی تأ

  رٍاًپسضکی رازیهسهي بستری در هركس 

 :راٌّوا اعتاد

 هحودیخاًن دكتر 

 :هؾاٍر اعاتيذ

 آقای دكتر هوتاز

 آقای دكتر حسیي زادُ 

  

 

 ًگارًذُ:                                                              

 ضٌْاز بَسپاسی

9315 



 

 

 چکیدُ

سيادی هی تاؽٌذ. ايي دعتِ اس تيواراى هغتلشم  ؽٌاختی هؾکالتاعکيشٍفزًی دارای هثتال تِ عالوٌذاى  :هقذهِ

تکٌيک ّای تَاًثخؾی ؽٌاختی هی تاؽٌذ تا اس ايي طزيق ًقايص ًاؽی اس تيواری را جثزاى ًوَدُ ٍ کيفيت 

تاثيز آهَسػ تاستَاًی ؽٌاختی تز هْارت ّای تزرعی  ا ارتقاء دٌّذ لذا ّذف اس هطالعِ حاضزسًذگی خَد ر

 هی تاؽذ.   اجتواعی عالوٌذاى هثتال تِ اعکيشٍفزًی هشهي 

هطالعِ حاضز اس ًَع تجزتی تا گزٍُ ؽاّذ اعت کِ جاهعِ پضٍّؼ آى را کليِ تيواراى عالوٌذ اعکيشٍفزًی رٍػ: 

ٍاجذ  يوارت 00تؾکيل هی دادًذ. تا اعتفادُ اس ًوًَِ گيزی دردعتزط  راسی رٍاًپشؽکیتغتزی در تيوارعتاى 

اًذاسُ »ؽزايط اًتخاب ٍ تِ صَرت تصادفی در دٍ گزٍُ هغاٍی هذاخلِ ٍ ؽاّذ قزار گزفتٌذ. تا اعتفادُ اس اتشار 

آٍری گزديذُ ٍ عپظ تا دادُ ّا جوع  «رٍاًی در تيواراى سًذگی رٍسهزُ تز هْارت ّای ٍاردُ آعية ّای گيزی

هياًگيي ٍ )تَصيفی گزايؼ تِ هزکش ٍ پزاکٌذگی  ّای ؽاخصٍ آسهَى ّای  SPSSاتشار  22اعتفادُ اس ًغخِ 

 تجشيِ ٍ تحليل قزار گزفتٌذ. هَرد  تغتِ ّن ٍ  (هغتقل T گزٍّْای)اًحزاف اعتاًذارد( ٍ آهار اعتٌثاطی 

در تواهی حيطِ ّا در دٍ  هْارت ّای ارتثاطیيي هياًگيي ًوزُ ًتايج ًؾاى داد کِ تفاٍت هعٌی داری تّا: يافتِ

(. ًتايج ّوچٌيي تياًگز آى تَد P < 00/0تاستَاًی ؽٌاختی ٍجَد داؽت ) آهَسػگزٍُ ؽاّذ ٍ هذاخلِ تعذ اس 

گزٍُ هذاخلِ قثل ٍ تعذ اس اًجام تاستَاًی ؽٌاختی تفاٍت هعٌی داری  هْارت ّای ارتثاطیکِ در هياًگيي ًوزُ 

 ( در حالی کِ در گزٍُ ؽاّذ ّيچ تفاٍت هعٌی داری هؾاّذُ ًگزديذ. P < 00/0َد داؽت )ٍج

هـزاقثت اس اجتواعی ؽاهل: افشايؼ هْارتْای ْثَد هْـارت ّای رٍػ درهاى تاستَاًی ؽٌاختی تز تگيزی: ًتيجِ

 تأثيز دارد.  هشهي کيشٍفزًیهثتال تِ اع اىٍ کاّؼ هؾکالت رفتاری عالوٌذ هْارت ّای ارتثاطیتْثَد  د،خَ

 اتاستَاًی ؽٌاختی، هْارت ّای اجتواعی، اعکيشٍفزًي: کليذٍاصُ ّا

 


