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محمدرضا حيدري ،3منيره انوضه ،2تقي آزاد ارمكي ،0عيسي محمدي

 .1استبدیبر  ،داًطكدُ پزستبری هبهبیی ،داًطگبُ ضبّد
 .2داًطيبر ،داًطكدُ ػلَم پشضكی ،داًطگبُ تزثيت هدرس(ًَیسٌدُ هسئَل)
 .3استبد ،داًطكدُ ػلَم اجتوبػی ،داًطگبُ تْزاى
 .4استبد ،داًطكدُ ػلَم پشضكی ،داًطگبُ تزثيت هدرس
مقدمه

فزٌّگ ػجبرت اس ارسشّب ،ثبٍرّبٌّ ،جبرّبً ،وبدّب ٍ رفتبرّبیی است كِ یبد گزفتِ هیضًَد ٍ اس ًسلی ثِ ًسل دیگز هٌتمل هیگزدًد .فزٌّگگ
اثشار ارایِ هزالجت فزٌّگی است ٍ ثب تَجِ ثِ در ّن تٌيدُ ثَدى اخالق  ،سالهتی ٍ فزٌّگ ،در ًظز ًگزفتي فزٌّگ ٍ ثبٍرّگبی هگددجَ ،كگبری يگز
اخاللی است ٍ ػدم ضٌبخت سهيٌِّبی فزٌّگی یب تفسيز لط آى هَجت ثزٍس هطكالت هيطَد .ایگي هابعؼگِ ثگِ تجيگيي پيبهگدّبی اًجگبم ًبكگبفی
هزالجتْبی فزٌّگی اس دیدگبُ پزستبراى ثبعيٌی هيپزداسد.
روش

در ایي هابعؼِی كيفی ،در هجوَع ً 23فز پزستبر ضب ل در ثيوبرستبىّبی آهَسضی تْزاى ثب رٍش ًوًَِگيگزی ّدفوٌگد در هابعؼگِ ضگزكت
ًوَدًد ٍ دادُ ّبی هَرد ًيبس اس طزیك هصبحجِ ّبی ػويك ٍ ًيوِ سبختبرهٌد گزدآٍری ٍ تحليل هحتَا ضد.
يافته ها

تحليل دادُّب ًطبى داد كِ استزاتژیّبی ثِ كبر گزفتِ ضدُ تَسط هطبركت كٌٌدگبىّ ،ز چٌد ثگب پيبهگدّبی هالگَثی ّوگزاُ ثگَدُ اسگت اهگب
پيبهدّبی ًبهالَة ٍ يز هؤثزی ًيش دارد كِ ًطبًدٌّدُ هزالجت هجتٌی ثز ضبیستگی فزٌّگی پزستبراى ًويجبضد ،ایي پيبهگدّبی هٌفگی در هجوگَع
تحت ػٌَاى هزالجت فزٌّگی ًبكبفی هفَْم سبسی گزدیدًد كِ اس سیز همَعِّبی ضكبیت ،ػدم توكيي درهبىٍ ،لفِ در درهبى ٍ هزالجت ًبكبهل تطكيل
ضدُ است.
نتيجه گيريً .داضتي داًص ٍ آگبّی كبفی در هَرد چگًَگی ثزخَرد ثب فزٌّگّبی گًَبگَى ٍ ػدم تَجِ ثِ فزٌّگگ هگددجَیبى ،هطگكالتی

ثزای پزستبراى ّوچَى ضكبیت اس آًبى یب اػتزاض ثيوبر؛ اهتٌبع اس پذیزش هزالجت ٍ درهبى؛ ایجبد خلل ٍ ٍلفِ در سيز درهبى؛ ػگدم تگبهيي ًيبسّگبی
آهَسضی ثيوبراى ٍ ثبعتجغ هزالجت ًبكبهل را ثِ دًجبل خَاّد داضت.

