چکیسُ:
هقسهِ:
گستزش رٍس افشٍى علَم ٍ تکٌَلَصی زر کلیِ سهیٌِ ّبی سًسگی اًسبى اس یک سَ ٍ ًیبسّبی حیبتی فزز ٍ جبهعِ اهزٍسی ثزای ثْتز
سیستي ٍ ًیش ًیل ذَزکفبیی اس سَی زیگز ضزٍرت پضٍّص را اجتٌبة ًبپذیز هی ًوبیس ،پضٍّص یکی اس هحَرّبی کلیسی زر
پیطزفت کطَرّب هحسَة هی گززز کِ ثحث پیزاهَى تحقیق ٍ تَسعِ زر ّز جبهعِ جٌجِ حیبتی زارز؛ لذا ایي پضٍّص ثِ هٌظَر
ثزرسی ٍ ًگزش زاًطجَیبى زاًطکسُ علَم پشضکی گٌبثبز زر سبل ً ۸۳۱6سجت ثِ اهز تحقیق صَرت گزفت.
هَاز ٍ رٍضْب:
ایي هطبلعِ ثصَرت تَصیفی هقطعی زر سبل  ۸۳۱6اًجبم گزفتً ۰۲۲ .فز اس زاًطجَیبى زاًطکسُ ثِ غیز اس زاًطجَیبى تزم را ثِ
عٌَاى ًوًَِ هَرز هطبلعِ ثِ رٍش ًوًَِ گیزی تصبزفی طجقِ ای اًتربة ضسًس.
اثشار گززآٍری زازُ ّب پزسطٌبهِ هس پضٍّطگز سبذتِ ثَز .ثِ هٌظَر ثزرسی رٍائی پزسطٌبهِ پس اس هطبلعِ اٍلیِ جْت ًظز ذَاّی
ثِ تعسازی اس اسبتیس صبحت ًظز زر زاًطکسُ علَم پشضکی گٌبثبز ارائِ گززیس ،پبیبیی ًیش اس طزیق زٍ ًین کززى ٍ ثب استفبزُ اس
آسهَى آلفبی کزاًجبخ  ٪۱۸ثسست آهس .ثِ هٌظَر تحلیل یبفتِ ّبی پضٍّص اس آسهَى کبی زٍ ،تحلیل ٍاریبًس ،اًحزاف هعیبر ٍ
هیبًگیي استفبزُ ضس.
یبفتِ ّبی پضٍّص:
زر ثزرسی تَصیفی گشارُ ّب ثیطتز زاًطجَیبى )(8/۲7۱زر کبرگبُ رٍش تحقیي ضزکت زاضتٌس ٍ تٌْب )(8۰۸7۰زر کبرگبُ ضزکت
ًساضتٌس ،زر هحَر ًگزش ثِ هَاًع اجزایی تَاًبییْبی علوی ٍ ضرصی تأثیز ثزًبهِ ریشی آهَسضی زر پضٍّص ،فعبلیت جوعی
پضٍّص ٍ جبیگبُ هحقق زر جبهعِ؛ گزایص اکثزیت پبسد ّب ثِ سوت هتَسط ٍ ًگزش زاًطجَیبى زر هَرز هٌبثع ٍ اهکبًبت
کتبثربًِ ضعیف ثَز .ثیي هتغیز جٌسیت ٍ ًگزش ثِ هَاًع اجزایی فعبلیت جوعی پضٍّص ٍ جبیگبُ هحقق زر جبهعِ راثطِ هعٌی
زاری ٍجَز ًساضت.
ّوچٌیي زر ثزرسی راثطِ ثیي هتغیز رضتِ تحصیلی ٍ ًگزش ثِ هَاًع اجزایی ،تَاًبییْبی علوی ،تأثیز ثزًبهِ ریشی آهَسش زر
پضٍّص ،هٌبثع ٍ اهکبًبت کتبثربًِ ٍ جبیگبُ هحقق زر جبهعِ ارتجبط هعٌی زار ٍجَز ًساضت)(P=۲7۸6۳
ًتیجِ گیزی ًْبیی:
ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبصل اس پضٍّص هسئَلیت هی ثبیستی ثب تَجِ ثِ ًیبسّبی جبهعِ ٍ ثب ثزًبهِ ریشی زقیق ٍ صحیح راثطِ ای قَی ٍ
هحکن هیبى زاًطجَیبى ٍ تحقیق ٍ زستگبُ اجزایی ثزقزار ًوبیس ٍ اهکبًبت ٍ هٌبثع کتبثربًِ ای ثیطتزی را زر اذتیبر زاًطجَیبى قزار
زازُ ٍ ثب ًظبرت صحیح ٍ زقیق زاًطجَیبى را ثِ سوت تحقیق ٍ پضٍّص ّسایت کٌٌس ٍ ّوچٌیي اًگیشُ را زر ثیي آًبى ایجبز کٌٌس.

