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 چکیده 

 خًن پشفطاسی ایىکٍ تٍ تًجٍ تا. تاضذ می تاسداسی ديسان ضایغ اصاختالالت یکی خًن پشفطاسی :زمینه

َای  سيش اص یکی.يجًدوذاسد آن تشای مىاسثی دسمان اماَىًص کىذ ایجادمی دستاسداسی سا تسیاسی مطکالت
ایه  .است رَىی ساصی تصًیشي  آسامساصی وظیش استشس سيش َای کاَص خًن، فطاس دسمان مطشح دس

رَىی تش پشفطاسخًن تاسداسی اوجام  ساصی تصًیش ي ػضالوی پیطشفتٍ مطالؼٍ تا َذف تشسسی تاثیش آسامساصی
 .ضذ

پشفطاسی تیماسان مثتال تٍ  تصادفی تًد کٍ تشسيی تالیىی کاسآصمایی ایه مطالؼٍ اص وًع  : موادوروش ها

 ومًوٍ سيش تیماس اص کسة سضایت وامٍ آگاَاوٍ تٍ 80 .خًن تاسداسی دس تیماسستان کًثش قضيیه اوجام ضذ
مذاخلٍ  گشيٌ .گشفتىذ قشاس ضاَذ ي مذاخلٍ گشيٌ دي دس تصادفی تخصیص سيش تا ي اوتخاب دستشس دس گیشی

ي گشيٌ ضاَذ مشاقثت َای مؼمًل  فیضیکی ي رَىی  آسامساصی تمشیىات تاس2 ای َفتٍ ، َفتٍ 8 مذت تٍ
 ای َفتٍ کىتشل دسگشيٌ ي آسامساصی تؼذاصجلسات ي قثل مذاخلٍ دسگشيٌ فطاسخًن. پضضکی سا دسیافت کشوذ

 ي تا وشم افضاس  ,گشدآيسی  لیست چک اص استفادٌ تا َا دادٌ. ضذ گیشی اوذاصٌ استشاحت دقیقٍ 15پس اص ديتاس

SPSS ٍآصمًن َای آماسی مجزيسکای ، تی استیًدوت ي اص تجضیٍ ي تحلیل ضذ ، 20 وسخ Repeated 

measureجُت تجضیٍ يتحلیل اماسی استفادٌ ضذ. 

آسامساصی پیطشيوذٌ .سال بود31.21±7.25 میاوگیه سىی ضشکت کىىذگان دسپژيَص : یافته ها

تٍ طًس سا وسثت تٍ گشيٌ کىتشل  ي دیاستًل گشيٌ مذاخلٍػضالوی ي تصًیشساصی رَىی فطاسخًن سیستًل 

 (.P=0.000)مؼىاداسی کاَص داد

 مًثش تاسداسی ديسان دیاستًل ي سیستًل فطاسخًن دسکاَص رَىی ي فیضیکی آسامساصی : نتیجه گیری

. ضًد می پیطىُاد تاسداسی خًن پشفطاسی دسمان َای سيش اص یکی ػىًان تٍ ي تًدٌ

آسامساصی ػضالوی ، تصًیش ساصی رَىی ، فطاسخًن ، پشفطاسی خًن تاسداسی ، تاسداسی :کلیدواژه ها   


