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 چکیذه
بش کیفیت  هقایؼِ ی اثشبخـی دسهاى هبتٌی بش پزیشؽ ٍ تعْذ ٍ ؿفقت دسهاًیّذف اص اًجام ایي پظٍّؾ 

هی باؿذ. طشح پظٍّؾ آصهایـی گؼتشؽ یافتِ ٍ س پش خطش صًذگی ، ػاصگاسی ٍ ؿادکاهی ًَجَاًاى داسای سفتا

اص ًَع پیؾ آصهَى ٍ پغ آصهَى با گشٍُ کٌتشل اػت. جاهعِ ی آهاسی ؿاهل کلیِ داًؾ آهَصاى دختش ًَجَاى 

هی باؿٌذ .بشای ًوًَِ ؿْش سؿت هـغَل بِ تحصیل  69-69پایِ دّن سؿتِ علَم اًؼاًی کِ دسػال تحصیلی 

  اًتخاب ؿذُ ٍتک هشحلِ ای  سٍؽ ًوًَِ گیشی خَؿِ ایبِ  علَم اًؼاًی گیشی، دٍ هذسػِ اص هیاى هذاسع

کِ داسای کیفیت  ًفش 59 اص هیاى آًاىًفش کِ هطابق هقیاع غشبالگشی داسای سفتاس پشخطش بَدًذ بشگضیذُ ٍ   00

ٍُ بِ ؿکل تصادفی دس دٍ گشٍُ آصهایـی ٍ یک گشصًذگی، ػاصگاسی ٍ ؿادکاهی پاییي بَدًذ اًتخاب ؿذُ ٍ 

دقیقِ ای ، دسهاى اعوال ؿذ ٍ بعذ اص آى اص  60جلؼِ 8تٌْا بشای گشٍُ ّای آصهایـی، . ػپغ ذٌکٌتشل قشاس گشفت

ّش ػِ گشٍُ پغ آصهَى بِ عول آهذ.ابضاس هَسد اػتفادُ ؿاهل هقیاع خطشپزیشی ًَجَاًاى ایشاًی، پشػؾ ًاهِ 

طشیق تحلیل ػاصگاسی )ٍیظُ داًؾ آهَصاى دبیشػتاًی( ٍ پشػؾ ًاهِ ؿادکاهی آکؼفَسد بَد. دادُ ّا اص 

هَسد  SPSS-16بِ ٍػیلِ  ًشم افضاس   الهتشیکغ آصهَى تعقیبی،تصحیح بًَفشًٍی ٍ کَاسیاًغ چٌذ هتغیشُ 

ٍ ؿفقت  تجضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفتٌذ. ًتایج ًـاى داد کِ بیي ّش دٍ  ؿیَُ دسهاًی هبتٌی بش پزیشؽ ٍ تعْذ

ذگی، ػاصگاسی ٍ ؿادکاهی تفاٍت هعٌی داسی ٍجَد دسهاًی دس هقایؼِ با  گشٍُ کٌتشل، دس ّش ػِ بعذ کیفیت صً

هقایؼِ اثشبخـی (. ایي ًتایج حاکی اص اثشبخـی دٍ ؿیَُ دسهاًی بش ابعاد هَسد بشسػی اػت. اها p >01/0داسد ) 

کیفیت  ًـاى داد کِ بیي دٍ ؿیَُ دسهاًی تٌْا دس بعذ دسهاى هبتٌی بش پزیشؽ ٍ تعْذ ٍ ؿفقت دسهاًیدٍ ؿیَُ 

آهَصؿی، کِ یکی اص ابعاد ػاصگاسی اػت، تفاٍت هعٌی داسی ٍجَد داسد ٍ تفاٍت بیي دٍ ؿیَُ  صًذگی ٍ بعذ

هبتٌی بش ًـاًگش اثشبخـی بیـتش دسهاى دسهاًی دس ػایش ابعاد هعٌی داس ًوی باؿذ.بِ عباستی، هقایؼِ هیاًگیي ّا 

دس بعذ ػالهت جؼواًی  اًیؿفقت دسه ٍ اثشبخـی بیـتش دس بعذ ػالهت سٍاًی کیفیت صًذگیپزیشؽ ٍ تعْذ 

ٍ دیگش ابعاد  (. اها دس خصَف ؿادکاهیp >01/0)  هی باؿذآهَصؿی ػاصگاسی بعذ ٍ  کیفیت صًذگی

بشسػی پیگیشی کِ ًِ هاُ بعذ اص اعوال ّش دٍ  بیي دٍ ؿیَُ دسهاًی تفاٍت هعٌی داسی بِ دػت ًیاهذ. ػاصگاسی،

اص ایٌشٍ بکاس بشدى  ّا بش هَلفِ ّای رکش ؿذُ هی باؿذ. دسهاى صَست گشفت، حاکی اص پایذاس بَدى ایي دسهاى

هی تَاًٌذ تاثیش هْوی بش ػاصگاسی ، ؿادکاهی ٍ  دسهاًی ّش یک اص دسهاى ّای هبتٌی بش پزیشؽ ٍ تعْذ ٍ ؿفقت

 کیفیت صًذگی ًَجَاًاى داسای سفتاس پشخطش داؿتِ ٍ هٌجش بِ  بْبَد صًذگی آًاى ؿًَذ.

کیفیت صًذگی، ًَجَاًاى، سفتاس  ، ػاصگاسی، ؿادکاهی،دسهاًی بش پزیشؽ ٍ تعْذ، ؿفقتدسهاى هبتٌی ّا:  کلیذٍاطُ
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