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 دهيچک

ثاب وَراِ ثاِ ًماف      ػُيٍ ثِي اهط يب ؾبظز ٍ ايهْ يوًٌَ يضا زض ػصط ضلبثت ّب ؾبظهبى يت ثمباؾت وِ لبزض اؾ يهجبحخ اظرولِثْجَز ػولىطز  و هدف: نهيزم شيپ

اؾات واِ    يػَاهل اظرولِ يوبض يت ظًسگيفيٍ و ؼلجس يهضا  يت افعًٍيحؿبؾ قًَس يهؿَة س ٍ وبضثؿت ػلن زض رَاهغ هحيوَل يّب وبًَى هٌعلِ ثِوِ  ّب زاًكگبُ

 .ثبقس يه حبظط پػٍّفٍ اضوجبغ آى ثب ثْجَز ػولىطز وبضوٌبى ّسف  يوبض يت ظًسگيفيي ويضاثؽِ ث يثطضؾ ضٍ يياظا. ٌسو يهفب يػ وبض ايضا زض هح يًمف هْو

 50 رسٍل هَضگابى وِ ثب اؾت  1391ِ زض ؾبل يًكىسُ ثْساقت زاًكگبُ اضٍهزا يػلو ئتيّ يٍ اػعب يازاضِ وبضوٌبى يقبهل ول يربهؼِ آهبض مواد و روش کار:

ثاب   ّاب  آى ييبيا ٍ ثْجَز ػولىطز اؾتفبزُ قاس ٍ پب  ٍالتَى يوبض يت ظًسگيفياؼالػبت اظ زٍ ًَع پطؾكٌبهِ و يآٍض روغ يثطا. اًتربة قس يًوًَِ آهبض ػٌَاى ثًِفط 

ثاب   ٍ SPSS فاعاض ا مًاط ثِ ووه  ّب زازُ ليٍوحلِ يوزع. ثبقس يه يٍ ّوجؿتگ يفيك اظ ًَع وَصيضٍـ وحم ثطآٍضز قسُ اؾت. 81/0ٍ  84/0وطًٍجبخ ثِ وطويت  يآلفب

 سُ اؾت.ياًزبم گطز طؾَىيپ يت ّوجؿتگيٍ آظهَى ظط يٍ اؾتٌجبؼ يفيآهبض وَص يّب ضٍـاؾتفبزُ اظ 

ٍراَز زاضز    يزاض يهؼٌا ثب ثْجَز ػولىطز وبضوٌابى ضاثؽاِ    يوبض يت ظًسگيفيو يّب هؤلفِي ياظ آى ثَزُ اؾت وِ ث يحبوپػٍّف ِ يفطظ ليٍوحلِ يوزع :ها افتهي

زض اضوجبغ ثب ثْجَز ػولىاطز   =223/0rثب  يارتوبػ يٍ ٍاثؿتگ =279/0rفطصت ضقس ثب  ييوأه  =119/0rوي ثب يػ وبض ايهح  =117/0rزاذت هٌصفبًِ ثب ىِ پطيثؽَض

 ّؿتٌس.

ىِ ّط چِ ثاِ  يضز ثؽَضٍرَز زان ٍ هخجت يهؿتمػولىطز ضاثؽِ  يؾبظ ٌِيثٍْ  يوبض يت ظًسگيفيي ويوِ ث زّس يهًكبى  پػٍّفي يذ ايًتب :يريگ جهينتبحث و 

وبضوٌبى  يوبض يت ظًسگيفياظ وَرِ ثِ و قَز يهِ يوَص ّب زاًكگبُطاى يثِ هس ضٍ يياظا. بثسي يه يط صؼَزيع ؾيثْجَز ػولىطز ً قَز يهوَرِ  يػ وبضيت قطايفيو

 . ل ثِ ػولىطز هؽلَة غبفل ًكًَسيذَز زض رْت ً

 ِياضٍه ي  زاًكگبُ ػلَم پعقىيوبض يت ظًسگيفيو يّب فِهؤل  ثْجَز ػولىطز  يوبض يت ظًسگيفيو :ها دواژهيکل
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 دمهمق
ثاسٍى   ّب ؾبظهبىزاضًس وِ  ًظط اوفبقي اهط ياهطٍظُ ّوگبى زض ا

ًياع   ّاب  آىلىاِ ازاضُ  هفَْم ًرَاٌّس زاقت ث وٌْب ًِ ّب اًؿبىٍرَز 

هٌجغ  وطيي ثباضظـ ػٌَاى ثِهيؿط ًرَاّس قس  ثٌبثطايي هٌبثغ اًؿبًي 

 زضًْبيات   ثاِ وصاويوبت ؾابظهبًي قاىل زازُ ٍ     ّاب  ؾبظهبىثطاي 

 ّاب  اًؿابى  زضٍالغ(. 3)ًوبيٌس  يههؿبئل ٍ هكىالت ؾبظهبى ضا حل 

ٍ  آٍضًاس  زضهيضا ثِ حطوت  ّب آى  زٌّس يهضٍح  ّب ؾبظهبىثِ وبلجس 

س ثطاي اضائِ ضفتابض  يهٌبثغ اًؿبًي ثب ي. زض چٌيي حبلتوٌٌس يهازاضُ 

اًگياعُ   يزض ضاؾتبي اّساف ؾبظهبًي  ّن زاضا هَضزپؿٌسهؽلَة ٍ 

 يّاب  ضٍـ ييوط ربلتثبقٌس ٍ ّن زضؾت ثطاًگيرتِ قًَس. يىي اظ 

ب ويفيت ظًسگي يويفيت ؾيؿتن وبض  يّب ثطًبهِاًگيعـ  وَرِ ثِ 

ط ثْجَز ػولىطز افطاز زض ضؾيسى ثِ اّساف ؾبظهبى وبضي ٍ آحبض آى ث

ي وبضوٌبى زاًكىسُ ثْساقت يوِ زض پػٍّف حبظط زض ث (1اؾت )

ت يا فِ وطثيزاًكىسُ ثْساقت ٍظ اظآًزبوِلطاض گطفتِ اؾت.  هسًظط

 يبويا ػطصاِ ح  پصيط هؿئَليتٌسُ يضا ثط ػْسُ زاضز وِ زض آ يافطاز

ووطوع  ضٍ اظاييٌس ثَز  ؾالهت افطاز ربهؼِ ذَاّ ييوأهٍ  يطيكگيپ

ي لكاط ٍ ثْجاَز آى ٍ هؽبلؼاِ ػَاهال هاطوجػ ثاب آى       يثط ػولىطز ا

. هفَْم ويفيت ظًسگي وبضي زض ووبم اثؼبز ضؾس يهثِ ًظط  يظطٍض

( 24اؾات ) آى ثطاي زؾتيبثي ثِ ًتبيذ هؽلَة ؾبظهبًي ٍظغ قسُ 

بفتي اؾت وِ ثب وَرِ ثِ ثْجَز قطايػ ولي هحيػ وابض ٍ  يٍ آى ضّ

 قاَز  يهوِ هَرت  ًوبيس يهضا وَريِ  ّبيي يِضٍ  ّب يبؾتؾ اوربش

 وبؾتِ قسُ ٍ ثِ  ؼطاحي قَز وِ اظ يىٌَاذتي آى اي گًَِ ثِوبض 
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آى ثطاي وبضوٌبى افاعٍزُ گاطزز ٍ ثيابًگط    وٌَع ٍ هحطن ثَزى 

 (.4اؾت )اّويت ٍ احتطام لبئل قسى ثطاي افطاز زض هحيػ وبضقبى 

زٍ زّاِ   يوِ ؼا  يا ثب وَرِ ثِ ػوك گؿتطزُ يوبض يت ظًسگيفيو

ػ يوبضهٌاساى اػان اظ قاطا    يبفتِ اؾت ووبم هَظاَػبت وابض  يط ياذ

رجاطاى ذاسهبت ضا    يت ٍ وحَل ٍ چگًَگيطيسػ هيػ وبض  قطايهح

ٍ  يوابض  يت ظًسگيفيوَرِ ثِ و (.14اؾت )الكؼبع لطاض زازُ  وحت

واِ ؾابظهبى ضا    ييّاب  ضٍـس ثاط  يوأو يؼٌي ؼَضهؼوَل ثِ يٍض ثْطُ

ثركس ٍ  يؾبظز وب زذبلت زض وبض ٍ ػولىطز آًبى ضا فعًٍ يزگطگَى ه

 .(9زّس )جت ضا وبّف ي  وطن ذسهت ٍ غيضفتبض ػصج

 2(  ّبضٍلاس وٌتاع  1985) 1ط وبؾات يت ًظيطيهس پطزاظاىِ يًظط

 5( گاَضزٍى 1989) 4(  وَهبؼ ٍالتاَى 1991) 3ٌتعثطيي(  ه1385)

(  1983) 7(  فلااطهي ٍ آضًااَل1990) 6ٌگْاابم ٍ اثااطلي(  گب1984ً)

ت يا فيضا زض هاَضز و  يبت هرتلفا يا ف ٍ ًظطي(؛ وؼابض 1998) 8زؾلط

بى يا ع ثب ّن زاضًس ثيً يزبيظ يوِ اغلت  ًمبغ هكتطو يوبض يظًسگ

 قَز يهاؼالق  يتيثِ ّط فؼبل يوبض يت ظًسگيفيثْجَز و. وٌٌس يه

ف ياظ ؾاابظهبى ضخ زّااس ٍ ّااسف اظ آى افااعا يوااِ زض ّااط ؾااؽح

ك ثبال ثطزى همبم ٍ هٌعلت ٍ فطاّن ًواَزى  يؾبظهبى اظ ؼط ياحطثرك

 يهَضزثطضؾااوااِ  ييّااب هؤلفااٍِ  (23ثبقااس )افااطاز  ياهىاابى وطلاا

 ط اؾت:يظ لطاض ثِ اًس لطاضگطفتِ

 يوبض هؿبٍ يثطا ي: پطزاذت هؿبٍي. پطزاذت هٌصفبًِ ٍ وبف1

وبضوٌبى  يبضّبيٍ هؼ يارتوبػ يبضّبيهؼثب  ّب پطزاذتع وٌبؾت يٍ ً

 (.5) ثبقس يهگط اًَاع وبض يٍ وٌبؾت آى ثب ز

 يػ وابض يزبز قاطا يا هٌظَض ثِ: يوي ٍ ثْساقتيػ وبض اي. هح2

 (.20اؾت ) يي ؾبػبت وبض هٌؽمييوؼع يٍ ً يىيعيف اظًظطوي يا

 يّاب  ييوَاًاب ٌِ ثْجَز يفطصت ضقس: فطاّن ًوَزى ظه ييوأه. 3

هىتؿاجِ ٍ   يّاب  هْابضت  يطيوبضگ ثِكطفت ٍ يپ يّب فطصت  يفطز

 (.11ت زضآهس ٍ اقتغبل )ياهٌ ييوأه

: ثِ ًحَُ ثطزاقات )ازضان(  يوبض يظًسگ يارتوبػ ي. ٍاثؿتگ4

 (.20ؾبظهبى اقبضُ زاضز ) يبػت ارتويوبضوٌبى زض هَضز هؿئَل

هؽبلؼِ ضاثؽِ آى ثب ثْجَز  ليثِ زل يوبض يت ظًسگيفيي وييوج

 يّب هؤلفِف ػولىطز ٍ يي زض ازاهِ وؼطيت زاضز  ثٌبثطايػولىطز اّو

 . وٌس يهسا يگط ضاثؽِ فَق ظطٍضت پيٍرِ ز ػٌَاى ثِآى 

 ّاب  ييًبضؾاب  ييٌس قٌبؾبيػولىطز  ػجبضت اؾت اظ فطا يثْؿبظ 

 يثطا ييّب ياؾتطاوػي يٍ ؾطاًزبم  وسٍ ّب آى  زضن ػلل ّب ىبفقب ي

                                                 
1 Kast 
2 Harold Kints 
3 Mintezberg 
4 Tomas Walton 
5 Gordon 
6 Gunningham & Ebrle 
7 Felerman &Arnol 
8 Desler 

حصاَل   يي ثْجَز ػولىطز ثِ هؼٌاب يثٌبثطا؛ (9) ّب آىبى ثطزى ياظ ه

اؾت واِ اظ   وط احطثرف  وبضآهسوط ٍ وط غيؾطك وبض يذ ثْتط اظ ؼطيًتب

 يوِ هٌتْا  قَز يهس وبض  حبصل يرس يّب َُيقسا وطزى يك پيؼط

 (. 27قس )ذ ثْتط ذَاّس يتبس ًيت زض وَليثِ هَفم

ٍ  ّب بؾتيؾب يٍ  ّب ضٍـزض ػولىطز ّط ؾبظهبى  هؤحطاظ ػَاهل 

ذاَز   ياؾت وِ ؾبظهبى زضثبضُ هٌبثغ اًؿبً ييّبِ يضٍٍ  ّب يهك ذػ

 يطٍيا ت ًيٌف افطاز  آهَظـ ٍ وطثيگع يّب ضٍـ آٍضز يزضهثِ ارطا 

ت يا پابزاـ ٍ هَرَز  يّب ؿتنيؾػولىطز   يبثيؿتن اضظي  ؾياًؿبً

اؾات واِ    ييّاب  بؾات يؾٍ  ّاب  ضٍـ اظرولِ يوبضگط يّبِ ياوحبز

ثبقاس  زاقاتِ   طيواأح وبضوٌابى   يت قغليٍ ضظب ثط ػولىطز وَاًس يه

ِ يٍظٍ  وِ وَلؼبت ػولىطز  قاطح قاغل   ييّب ثطًبهِ(. 18)  يّاب  فا

زض وابض   يثاِ وابّف فكابض ػصاج     وٌْاب  ًِ  ؾبظز يهقغل ضا ضٍقي 

ٍ وبضؾبظًس. ثْجَز  هؤحطع يً يٍض ثْطُثلىِ زض ثْتط وطزى  اًزبهٌس يه

ي ياؾت وِ ذَز ا احطگصاض بضيوبضوٌبى ثؿ يت قغليػولىطز زض ضظب

آى وؼْاس   وجاغ  ثِزض ؾبظهبى ٍ ػسم وطن آى ٍ  يٌِ هبًسگبضياهط ظه

وِ وؼْس وبضوٌبى آى افعٍى  ي. زض ؾبظهبًآٍضز يهضا فطاّن  يؾبظهبً

اؾت هكَْز  ّب آىزض  يل ثِ آهَظـ ٍ اضومب ثِ ؾؽَح ػبليگطزز ووب

(5 .) 

ت يثط ضظب يوبض يت ظًسگيفيو يثطضؾ زض يي ضاؾتب زاٍزيزض ا

قبغل زض هزتواغ   يبويي وبضوٌبى ػوليزض ث يٍ حَازث قغل يقغل

هطثاَغ ثاِ    يطيا گ نيوصاو واِ   ضؾس يهزِ يي ًتيفَالز هجبضوِ ثِ ا

 ياضوجابغ هؼٌابزاض   يزاضا يت قاغل يٍ ذَزوبض ثب ضظب يػ وبضيقطا

واِ   زّاس  يها ذَز ًكابى   يزوتط ًبهِ بىيپبهِ زض (. ػال7) ثبقس يه

  ياؾاله يوبض يثِ ظًسگ يوبض يت ظًسگيفيو يت وَؾؼِ الگَيلبثل

 يت ظًسگيفيو يالگَ گبًِ ّفسُ يّب هؤلفِي ياؾت ٍ اظ ث طيپص اهىبى

ثاِ ػْاس ؾطپطؾات      يي اضوجبؼبت ثبظ زض ؾابظهبى  ٍفاب  يث ياؾاله

 يافاطاز ٍ آگْا   يلؼا عاى واالـ ٍا يا ػولىطز هتٌبؾات ثاب ه   يبثياضظ

ٍرَز  يضاثؽِ هؼٌبزاض يضٍاً يسگيطاى ثب وٌيوبضوٌبى اظ ػولىطز هس

 طيوأح ياضقس ثِ ثطضؾ يوبضقٌبؾ ًبهِ بىيپبزض  ي(. ضؾتگبض15زاضز )

ثاط ػولىاطز وبضوٌابى زض قاجىِ ثْساقات ٍ       يوبض يت ظًسگيفيو

 ييضاٌّواب ت ثاِ  يطي  اظ هطوع آهَظـ هسآثبز ًزفزضهبى قْطؾتبى 

 يت ظًسگيفيي ويي هَظَع ثَزُ اؾت وِ ثيا سييوأ يزض پ  يفطٌّگ

زض  يثب ػولىطز وبضوٌبى ضاثؽاِ هخجات ٍراَز زاضز. ضؾاتگبض     يوبض

ِ ذَز ػٌَاى ًواَزُ اؾات واِ     يفطػ يّبِ يفطظبى يث  يطيوابضگ  ثا

ٍالتاَى هَرات ثْجاَز     يوابض  يت ظًاسگ يفيو يّب هؤلفِه اظ يّط

 يغ زفابػ يزض صاٌب  عيا ً يپٌبّ(. لبئن 13) قَز يهػولىطز وبضوٌبى 

 (.16وطز )ذ هكبثِ ضا اػالم يًتب

آهاَظـ ٍ وَؾاؼِ    يىابئ يآهطوِ وَؾػ زٍ اًزوي  يميزض وحم

ٍ  يوابض  يت ظًاسگ يا فيو يه الگاَ ثاطا  يا  ثط اؾابؼ  يهٌبثغ اًؿبً

 يت ظًسگيفيط ويوِ چگًَِ وصَ زّس يه  ًكبى آهسُ ػول ثِػولىطز 
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 ،زعفر قلي وصاد، شيال محمدرضايياد، رحيمٍ پًرحيدروص بهارٌ عسيسي

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  4131، بهمن 41م، شماره دهم، پي در پي هدوازددوره  4504

ثگاصاضز.   طيواأح ه قاطوت  يا  يثط ثبظاض ٍ زضآهس پاَل  وَاًس يه يوبض

 يظًسگ تيفيثبو يّب قطوتي اؾت وِ ياظ ا يحبو يوزطث يّب بفتِي

 يبزيا ظ يٍض ثْاطُ   ضقاس ٍ وَؾاؼِ    يي ؾاَزآٍض ياظ ا وَاًٌس يهثبال 

ت يا فياظ و يبًيطاى هيازضاوبت هس ي( ثِ ثطضؾ2005) 1پليثجطًس. چ

ٍ  ي  غاپٌا ييىاب يپطزاذات واِ زض ؾاِ قاطوت آهط     يوابض  يظًسگ

ت يا فيو ييىاب يآهط يّاب  قطوتي هؽبلؼِ يض ااًزبم قس. ز يلٌسيوب

زض اصاؽالحبت   يغاپٌا  يّاب  قاطوت ضا اظ  يواط  يػابل  يوبض يظًسگ

زاقاتٌس ٍ قاطوت    ّاب  فطصات ٍ آهاَظـ   ّب فطصتپطزاذت  اضومبء 

زض  يغاپٌا  يّب قطوتضا اظ  يوط يػبل يوبض يت ظًسگيفيو يلٌسيوب

 2وَؾاػ ضٍهاي وابوع    يما يوحم زاقات.  ّاب  فطصتاصؽالح آهَظـ 

  يؼلجا  اؾاتمالل   يي حؽ ّوجؿاتگ يوِ ث زّس يه( ًكبى 2003)

ٍ  يوابض  يت ظًاسگ يفيٍ و ؼطف هياظ يطًٍيٍ ث يهطوع وٌتطل زضًٍ

گااط ياظ ؼااطف ز يتيطيوابض ذااَز هااس  يّااب گااطٍُ يػولىاطز اػعااب 

ِ  بىيپبزض  3لَؼ(. 28زاضز )ٍ اضوجبغ ٍرَز  يّوجؿتگ  يزوتاط  ًبها

 وٌٌاسگبى  قطوت يٍ ازضاوبت ٍ ضفتبضّب ّب ًگطـذَز ًكبى زاز وِ 

ك يا ي وحميا . زض اگصاضز يه طيوأح يوبض يت ظًسگيفيو يّب ثطًبهِثط 

ت  اػتوابز  يا   هبلىيٌف  ضّجطيث اظرولِقف ػبهل ثِ ّن هطوجػ 

َ  يٌا يث فيپٍ  يلؽؼ قاسُ اؾات.    يط ثطضؾا ييا ثاِ وغ  ييٍ پبؾارگ

هْن هطثَغ ثِ  يّب رٌجِزض هَضز  وٌٌسگبى هكبضوت اظًظطي يّوچٌ

ع يا ً زٌّاس  يها ضخ  ّاب  ؾابظهبى وِ زض  يبضو يت ظًسگيفيػَاهل و

ًَ  يزوتاط  ًبهِ بىيپب(. زض 26اؾت )قسُ  يثطضؾ ثاب هَظاَع    4يآًتا

زض زاًكاگبُ   يوابض  يت ظًسگيفيٍ و يت قغلي  ضظبيوؼْس ؾبظهبً

ت يٍ ضظاب  يوؼْس ؾابظهبً  يثطضؾ يثطا يهبؾبچَؾت  زٍ هٌجغ اصل

  ِيا زٍضٍزض  يت قاغل يزض ًظط گطفتِ قس وِ قابذ  ضظاب   يقغل

ك زض زٍ ثراف  يا ي وحميا قاسُ اؾات. ا   ياػن ٍ اذ  ثطضؾ ؼَض ثِ

بى يا زض ه يت قاغل يوبضوٌابى ٍ ضظاب   يوؼْس ؾبظهبً يقبهل ثطضؾ

ت يفيوِ ازضاوبت و زّس يهك ًكبى يي وحميذ ايوبضوٌبى اؾت. ًتب

ط يا رَاًت هطثَغ ثِ قغل ًظ اظرولِي وبضوٌبى يزض ث يوبض يظًسگ

ًِ هخجات ٍ   ّن يبظهبًهخجت ًجَز. وؼْس ؾ يليضٍاثػ ثب ّوىبضاى ذ

ِ  بىيپبزض  5ني(. وب21اؾت )ثَزُ  يثلىِ ذٌخ يًِ هٌف  يزوتاط  ًبها

وبضوٌابى    يهكبضوت گطٍّ يّب ثطًبهِس وِ يزِ ضؾيي ًتيذَز ثِ ا

ع يا اؾات ٍ ً  يػ آهاَظـ ػواَه  يت زض هحا يا هَفم يثطا يليپتبًؿ

 يت ظًسگيفيو وط يػبلهساضؼ  ؾؽَح  يهؼلوبى زض هكبضوت گطٍّ

ًابظن  وَؾاػ   يگاط يك زيا (. وحم25) آٍضًاس  يها ت ضا ثِ زؾ يوبض

ثاب   يوابض  يت ظًسگيفيي ويذ ًكبى زاز وِ ثيطفت ٍ ًتبيصَضت پص

ٍراَز   يزاض يهؼٌا هخجات ٍ   يػولىطز ّوجؿتگ يٍ احطثرك ييوبضا

                                                 
1 Chapel 
2 Roman Katz 
3 Louise 
4 Antoni 
5 Kaiem 

ي آهاااَظـ ظاااوي ذاااسهت  هكااابضوت وبضوٌااابى زض يزاضز. ثااا

ثاب   يت قاغل يا   پطزاذات هٌصافبًِ زض ؾابظهبى ٍ اهٌ   يطيگ نيوصو

ٍراَز زاضز.   يزاض يهؼٌا ػولىطز ضاثؽِ هخجت ٍ  يحطثركاٍ  ييوبضا

 ييواأه سُ ًكابى زاز واِ پطزاذات هٌصافبًِ      يا ك وبهسيذ وحميًتب

ػ يووتط اظ حس هتَؾاػ  هحا   يٍ ذسهبت ضفبّ ضقس هساٍمفطصت 

 ياًؿابً  تيٍ وَؾؼِ لبثل ييگطا لبًَى  يارتوبػ يوي  ٍاثؿتگيوبض ا

 يبم ارتوابػ ٍ اًؿاز  يىپابضچگ يت هاساٍم  يا زض حس هتَؾاػ ٍ اهٌ 

ِ ي يهتَؾػ زض ؾبظهبى ٍرَز زاقتِ اؾت. ثا  اظحس فيث  يّاب  هؤلفا

ٍ اًؿزبم  يىپبضچگيت هساٍم  ياهٌ يّب هؤلفِ  يوبض يت ظًسگيفيو

ضا ثط ػولىطز  طيوأحي يكتطيث يٍ ذسهبت ضفبّ ييگطا لبًَى  يارتوبػ

ضا ثاط   طيوأحي يكتطيت هساٍم ثيهصوَض اهٌ يّب هؤلفِي يزاقتِ ٍ اظ ث

ي ي( ًكابى زاز واِ ثا   1385) يوا يضح(. 17اؾات ) زاقتِ  ػولىطز

ُ  يػلوا  ئات يّ يك ؼلجا يا ٍ وَف يوبض يت ظًسگيفيو  يّاب  زاًكاگب

ٍ هٌجاغ وٌتاطل    يوابض  يت ظًاسگ يا فيي ويع ثا ياصفْبى ٍ ً يزٍلت

 (.12زاضز )ٍرَز  يزاض يهؼٌهخجت ٍ  يّوجؿتگ يزضًٍ

 

 ها روشمواد و 

. بقاس ث يها ضٍـ پػٍّف حبظط اظ ًَع وَصايفي ا ّوجؿاتگي    

 يػلوا  ئات يّ يٍ اػعاب  يهكتول ثاط وبضوٌابى ازاض   يربهؼِ آهبض

 1391ِ زض ؾابل  يا اضٍه يزاًكىسُ ثْساقت زاًكگبُ ػلاَم پعقاى  

ًفاط ثاِ زؾات     50ك رسٍل هَضگبى يحزن ًوًَِ اظ ؼط ٍ ثبقس يه

ثِ وؼاساز   يػلو ئتيّ يهتكىل اظ اػعب يت ربهؼِ آهبضيآهس. وطو

ًفاط    21ثاِ وؼاساز    يػلوا  ئتيّط ػعَ يًفط  وبضوٌبى قبغل غ 19

ثاِ   يًفط ٍ وبضگطاى قاطوت  5وبضوٌبى اؾترسام وبظُ قسُ ثِ وؼساز 

قابهل زٍ   يطيا گ اًساظُ اثعاض .ثبقس يه 1391ًفط زض ؾبل  15وؼساز 

 يوبض يت ظًسگيفيًَع پطؾكٌبهِ اؾت  پطؾكٌبهِ اٍل هطثَغ ثِ و

ػ يهؽطح )پطزاذت هٌصافبًِ  هحا   يّب هؤلفٍِالتَى وِ ثب وَرِ ثِ 

 يارتوابػ  يفطصات ضقاس ٍ ٍاثؿاتگ    ييواأه   يوي ٍ ثْساقتيوبض ا

ٍ پطؾكاٌبهِ زٍم هطثاَغ ثاِ ثْجاَز      ؾاؤال  18( اظ يوابض  يظًسگ

َ يا وِ ثطگطفتاِ اظ وحم  ثبقس يهػولىطز  ( 1387هكافك ) ٍ  يك ػلا

  ػسم ي  وؼْس ؾبظهبًيت قغليچْبض قبذ  ضظبٍ  ؾؤال 14قبهل 

ي ياا. اسثبقاا يهاا ف ثااِ آهااَظـيل ثااِ وااطن ذااسهت ٍ گااطايااووب

غ قاس واب هاَاضز    يا ًفاط وَظ  26ي يثا  يهماسهبو  ؼَض ثِ ّب پطؾكٌبهِ

قااَز   يآى ثطضؾاا ياايهزْااَل ٍ هااجْن آى هطوفااغ ٍ اػتجاابض ٍ ضٍا

عاى يا ي هياي ذ حبصلِ السام ثِ وؼيٌبى اظ ًتبياؼو هٌظَض ثِي يّوچٌ

عاى يا ه يس. رْات ثطضؾا  يگطز ّب پطؾكٌبهِ( ييبيپباػتوبز )ت يلبثل

ت يثِ زؾت آٍضزى ظاط  يثطا SPSS افعاض ًطماظ  ّب پطؾكٌبهِ ييبيپب

ت يا فيپطؾكٌبهِ و يت آلفبيوطًٍجبخ اؾتفبزُ قسُ اؾت ظط يآلفب

پطؾكٌبهِ ثْجاَز ػولىاطز    يت آلفبيٍ ظط 84/0ثطاثط  يوبض يظًسگ

 ؾؤاالت ييبيپب يثطضؾ يثطا يت هٌبؾجيوِ ظط ثبقس يه 81/0ثطاثط 
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 رابطٍ بيه كيفيت زودگي كاري ي بهبًد عملكرد كاركىان داوشكدٌ بهداشت داوشگاٌ علًم پسشكي اريميٍ

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  4131، بهمن 41هم، شماره دهم، پي در پي دوازددوره  4501

آهابض   يّاب  ضٍـٍ  SPSS افاعاض  ًاطم . ثِ وواه  ثبقس يهپطؾكٌبهِ 

ل يطؾَى ثِ وحليپ يت ّوجؿتگيٍ آظهَى ظط يٍ اؾتٌجبؼ يفيوَص

 ِ پػٍّف پطزاذتِ قسُ اؾت.يط فطظيٍ وفؿ

 

 ها افتهي
اظ آى اؾات   يحابو  1-1هؽبثك ثب ًوَزاض  يت ًوًَِ آهبضيوطو

زضصاس ضا وبضوٌابى    1/9  يػلو ئتيّ يزضصس آى ضا اػعب 5/34وِ 

صس آى ضا وبضوٌبى قبغل زض 18/38  91وبظُ اؾترسام قسُ زض ؾبل 

زضصس وابظُ اؾاترسا م    40. زٌّس يهل يوكى يػلو ئتيّط ػعَ يغ

ؼجك ًواَاض  . زٌّس يهل يزضصس ضا هطزاى وكى 60قسگبى ضا ظًبى ٍ 

هكاتول ثاط اؾاتبز      يػلو يزضصس اػعب 11/11 يضوجِ ػلو  1-2

زضصاس ضا   36/47بض ٍ يزضصاس اؾاتبز   1/42بض  يزضصس زاًك 11/11

 1/42واِ   زّس يهًكبى  3-1. ثؼالٍُ ًوَزاض زٌّس يهل يوكى يهطث

زضصاس   57/31  يضؾاو  يت اؾترساهيثب ٍظؼ يػلو يزضصس اػعب

 26/5 بم آٍض ٍياازضصااس پ 53/10  يزضصااس ؼطحاا 53/10  يواابًيپ

زضصس وبضوٌابى   76/4  4-1ؼجك ًوَاض  .ثبقٌس يهت وب يزضصس ظط

 80/23ٍ  يضؾاو  ّاب  آىزضصاس   42/71  يوابً يپ يط ػلوا يقبغل غ

 هكغَل ثِ وبض ّؿتٌس. يزضصس  ثِ صَضت ؼطح

 

 
 يػلو ئتيّ ياػعب يت ضوجِ ػلويٍظؼ (:2 نمودار)                            پػٍّف يت ًوًَِ آهبضيوطو (:1 نمودار)

 

 
  تيثط حؿت رٌؿ يبت ػلويط ػيوبضوٌبى غ يت اؾترساهيٍظؼ (:4نمودار)                يػلو ئتيّ ياػعب يت اؾترساهيٍظؼ (:3نمودار )

( ثاب ثْجاَز   يارتوابػ  يفطصت ضقس  ٍاثؿتگ ييوأهوي  يػ وبض ايپطزاذت هٌصفبًِ  هح) يوبض يت ظًسگيفيو يّب هؤلفِي يِ پػٍّف: ثيفطظ

 ٍرَز زاضز يزاض يهؼٌِ ولىطز ضاثؽػ

 ِ پػٍّفيهطوجػ ثب فطظطؾَى يپ يت ّوجؿتگياظط(: 1جدول )

 يوبض يت ظًسگيفيو يّب هؤلفِ

 ثْجَز ػولىطز
 يارتوبػ يٍاثؿتگ فطصت ضقس ييوأه وييػ وبض ايهح پطزاذت هٌصفبًِ

 223/0 279/0 119/0 117/0 يت ّوجؿتگيظط

 000/0 022/0 001/0 001/0 يزاض يهؼٌؾؽح 

ٍ  سييا وأ پػٍّف هاَضز ِ يفطظ  1 رسٍل يّب زازُ ؼجك  اؾات 

ع يا فطصت ضقس؛ ٍ ً ييوأهثيي پطزاذت هٌصفبًِ؛ هحيػ وبض ايوي؛ 

وبضوٌابى ضاثؽاِ   ثب ثْجَز ػولىاطز   وبضيٍاثؿتگي ارتوبػي ظًسگي 

ِ ه اظ يا ف ّاط  يىِ ثب افعايٍرَز زاضز  ثؽَض يزاض يهؼٌ  يّاب  هؤلفا
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 وصاد، رحيمٍ پًرحيدر بهارٌ عسيسي

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  4131، بهمن 41م، شماره دهم، پي در پي هدوازددوره  4501

ي يس ٍ اظ ثا يا بي يها  في  ثْجَز ػولىاطز افاعا  يوبض يت ظًسگيفيو

 بًگطيا زاضز واِ ذاَز ث   يت ثابالوط يفطصت ضقس ظط ييوأه  ّب هؤلفِ

پطؾاٌل   يضقاس ثاطا   يّاب  فطصات ٍ  ّب ٌِيگعٍ  ّب تيهَلؼوَرِ ثِ 

 .ثبقس يهزاًكگبُ 

 

 يريگ جهينتبحث و 
ػ يظًسگي وبضي فطآيٌسي اؾت وِ ثِ ٍاؾؽِ آى ثط هح ويفيت

ًااَػي زض ّوااِ اػعاابي ؾاابظهبى احطگااصاض اؾاات ٍ ثااِ      يواابض

ٍ زض ًتيزِ  بثسي يهزذبلت  يػ وبضيزض هح ّب آى يّب يطيگ نيوصو

ضظبيت قغلي افطاز ثيكتط ٍ فكبض ػصاجي   ت ثِ آى هكبضوت ٍياّو

ي اهاط ثاِ ثْجاَز ػولىاطز ٍ     يا وَرِ ثِ ا تيزضًْبٍ  بثسي يهوبّف 

ي ثحج ّوابى ّاسف   يوِ ا اًزبهس يه ياًؿبً يطٍيً ييف وبضايافعا

 يت ظًاسگ يا فيت وي. ثب وَرِ ثِ اّوثبقس يهضّجطاى ؾبظهبى  ييغب

ي يثا  يؼٌا يِ پاػٍّف  يزض ثْجَز ػولىطز وبضوٌابى زض فطظا   يوبض

 يفطصت ضقاس  ٍاثؿاتگ   ييوأهوي  يػ وبض ايپطزاذت هٌصفبًِ  هح

 يزاض يهؼٌا ثب ثْجَز ػولىطز وبضوٌبى ضاثؽِ  يوبض يظًسگ يارتوبػ

 هكبّسُ قس.

ي يزِ گطفات واِ ثا   يًت وَاى يه 1رسٍل  يّب بفتِي ثط اؾبؼ 

ك يزِ وحميپطزاذت هٌصفبًِ ثب ثْجَز ػولىطز ضاثؽِ ٍرَز زاضز. ًت

ه يا ك زض يي وحميذ ايًتب ( ثب1378) ي( ٍ فطٌّگ1378) يضؾتگبض

ّواَاضُ اظ   يهابز  يّاب  هحاطن . پابزاـ ٍ  ثبقاس  يهضاؾتب ٍ ّوؿَ 

 .قًَس يهٌسُ ثْجَز هحؿَة يػَاهل افعا

وي ثب ثْجَز يػ وبض ايي هحيوِ ث زّس يهك ًكبى يِ وحميفطظ 

(  1380ك لبئن پٌبُ )يذ وحميػولىطز وبضوٌبى ضاثؽِ ٍرَز زاضز. ًتب

بفتاِ  يي يا ( ّوؿَ ٍ ّن ضاؾتب ثاب ا 1387وي )ي( ٍ ا1377) يزاٍٍز

ثطذاَضزاض   يكتطيت ٍ ؾالهت ثيػ وبض اظ اهٌي. ّط چِ هحثبقٌس يه

. سيا آ يها س يا وبض پس يثطا يٌِ هٌبؾجيثبقس ٍ وؼبضض ووتط ثبقس ظه

فطصت ضقس ثب ثْجَز ػولىطز وبضوٌابى ضاثؽاِ    ييوأهي يي ثيوچٌّ

( ثاب  2005پال ) ي(  چ1381سُ )يا ك وبهسيا زِ وحميٍرَز زاضز. ًت

 يّاب  ييوَاًبٌِ ثْجَز يًوَزى ظه فطاّن .ثبقس يهبفتِ حبظط ّوؿَ ي

هىتؿاجِ ٍ   يّاب  هْابضت  يطيوبضگ ثِكطفت ٍ يپ يّب فطصت  يفطز

ب ثْجَز ػولىطز هطوجػ اؾات ٍ  ّوِ ثت زضآهس ٍ اقتغبل ياهٌ ييوأه

 يارتوبػ يي ٍاثؿتگيذ ًكبى زاز وِ ثيًتب ي اضوجبغ ضا زاضز.يكتطيث

ك يذ وحميثب ثْجَز ػولىطز ضاثؽِ ٍرَز زاضز وِ ثب ًتب يوبض يظًسگ

 ازضان ي. ثِ ػجبضوثبقس يه( ّوؿَ 1380ًبظن ) ( 1381سُ )يوبهس

ز ٍ ثااب ػولىااط يؾاابظهبً يت ارتواابػيوبضوٌاابى زض هااَضز هؿاائَل

 آى هطوجػ اؾت. يؾبظ ٌِيثْ

ت يا فيت ثاِ و يا اقبضُ وطز وِ وَرِ ٍ اّو وَاى يهزض هزوَع 

ٌِ ؾبظ ثْجَز ػولىاطز اؾات.   يوبضوٌبى زض زاًكگبُ ظه يوبض يظًسگ

 يٍ زض هطوجِ اٍلا  يل ثِ اّساف فطزيً يثطا ّب ؾبظهبىاوخط افطاز زض 

 يلوِ پطزاذت هب يزض صَضو ٌسيآ يهوحمك اّساف ؾبظهبى گطز ّن 

 يهٌصفبًِ زض ًظاط گطفتاِ ًكاَز زلگطها     ّب آى يٍ حك العحوِ ثطا

. افاعٍى ثاط   قَز يًوزبز يوساٍم آى ا يٌِ وبضّب ٍ حتياًزبم ثْ يثطا

بظ ياضظب وٌٌسُ ثبقس چطا وِ اًؿبى ً وَاًس يًو يآى فمػ حمَق هىف

زاضز ٍ اًتظبض زاضز  ييزِ ذَزقىَفبيثِ وىبهل  ضقس ٍ اضومب ٍ زض ًت

ع قاىَفب ؾابظز.   يا ف ضا ًيقغل ذَز ثتَاًس اؾاتؼسازّب وِ زض وٌبض 

ٌاِ ضقاس   يه ظهيا ب ٍ اضگبًيا ػ پَيزبز هحيس ثب ايزاًكگبُ ثب ضٍ يياظا

ػ وبض پط اظ اؾتطؼ يوِ هح يوبضوٌبى ذَز ضا فطاّن آٍضز. زض صَضو

ب هاساٍم  يا ًساقاتِ ثبقاٌس ٍ    يت قاغل يهخبل پطؾٌل اهٌ يثبقس ثطا

التساض هٌكبًِ ثاط اًْاب    يتيطيد ٍ اذطاد قًَس  ؾجه هسيوَث يافطاز

اظ وحاَل    يٍ ذكاه واِ ذجاط    يىيهىبً يؽيحىوفطهب ثبقس  هح

زض  يؽيي هحيًجبقس وبضوٌبى چٌ طيپص اهىبىت  وجبزل زض آى يذالل

كاطفت  يپ يٍ ثاِ راب   قًَس يه يقغل يزچبض فطؾَزگ ياًسن ظهبً

ٌىاِ ثاب ثطذاَضز    يا تيا زضًْبٍ  قَز يهبى يػولىطز  پؿطفت آى ًوب

ضا زض  ّاب  آىلبًَى  وَرِ ثِ ًظاطات ٍ ازضان افاطاز     يرطاهٌبؾت  ا

 يوبضثطز كٌْبزاتيپ س.يت هحَل قسُ  ثْجَز ثركياضوجبغ ثب هؿئَل

وبضوٌابى   اوخط ط اؾت.يذ پػٍّف هكتول ثط هَاضز ظيًتب يزض ضاؾتب

هاَضز   يكبى ثب اؾاتبًساضزّب يعاى حمَق پطزاذتيي ثبٍضًس وِ هيثط ا

وِ اؾاتحمبق   يزاضًس وِ حمَل ًظط وفبقاًظط آًبى هؽبثمت ًساضز ٍ 

ًظابم   يي ثطلاطاض ي  ثٌابثطا قاَز  يًوا آًبى ضا زاقتِ ثبقس پطزاذات  

ي لكاط اظ الكابض ربهؼاِ ضا    يا ا يبظّاب يپطزاذت ػبزالًِ وِ ثتَاًس ً

. ثبقاس  يها ؿاتن الظم  يثطآٍضزُ ؾبظز ثب وَرِ ثِ وبضوطز آًابى زض ؾ 

اؾت  يكىالوگط هيب اظ زيي ػسم پطزاذت ثوَلغ حمَق ٍ هعايّوچٌ

اظ العاهابت   ّب ٌِيّعي يا ييوأه يثطا يكيوِ هؽطح اؾت ٍ چبضُ اًس

ي هكاىالت ضاّىابض   يا يس ثطايوِ ثب ثبقس يهطاى اضقس زاًكگبُ يهس

 هٌبؾت اوربش قَز.

فطاّن  يوبض يطٍّبيً يوي ثطايػ وبض ايقَز وِ هح يس ؾؼيثب

ي يٍطٍ ثاب ػٌاب  يا طـ ًيِ اؾاترسام ٍ پاص  يط ضٍييقَز. ثب وَرِ ثِ وغ

 اظ وبضوٌابى  يبضيثؿا  يت قاغل يا هتفبٍت؛ احؿابؼ اهٌ  ياؾترساه

زض ػولىطز هٌزاط قاسُ    ييزِ ثِ وبّف وبضايبفتِ ٍ زض ًتيوبّف 

ي يي هكىل ٍ ّوچٌيضفغ ا يثطا يكيس ثب چبضُ اًسيي ثبياؾت  ثٌبثطا

ٍ  يوٌا ي  ايثْساقات ضٍاًا   اظًظاط ػ وبض يهح يىيعيػ فيثْجَز قطا

كاتط  يبضات ثيط اذتيك وفَياظ ؼط ي لؿن هكىالت يوَرِ ثِ ضفغ ا

 يٍ ثابال ثاطزى اؾاتبًساضزّب    ي  ذاَز گطزاًا  يٌِ ذَز وٌتطليزض ظه

 ي هكىالت گبم ثطزاقت.يوبضوٌبى زض رْت حل ا يذسهبت ضفبّ

ثبلمَُ  يّب ييوَاًبٍ  ّب تيظطفوِ اهىبى ضقس  قَز يهكٌْبز يپ

 ضٍقاي اظ  يسگبُ ٍ چكن اًساظيزض زاًكگبُ فطاّن قَز ٍ وبضوٌبى ز

ذَز زاقتِ ثبقٌس  ثطذَضز هٌصفبًِ ثب آًبى  يٌسُ قغليكطفت ٍ آيپ

 هاسًظط س يا اؾت وِ ثب يگط هؿبئلياظ ز كبىيّب ييوَاًب يطيوبضگ ثٍِ 

آى زض ؾبظهبى الاسام ًواَز ٍ ؾاطاًزبم     يػول يارطا يزاقت ٍ ثطا
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 ّب آىت يػُ ضػبيٍ ثَ يي ارتوبػيس زض ثطذَضز ثب وبضوٌبى ثِ لَاًيثب

كاٌْبزات  يبى ًظاطات ٍ پ يا س قاَز. اهىابى ث  يا وبو طاىيهس ياظ ؾَ

َ يپطؾٌل فطاّن قَز ٍ ّوچٌ يثصَضت آظاز زض زاًكگبُ ثطا  يي را

گط اػتوبز زاقتِ ثبقٌس ٍ اظ يىسيثِ  ّب آىزبز قَز وِ يزض زاًكگبّب

 ًساقتِ ثبقٌس. ييچ اثبيبى هكىالت ّياضوجبغ ٍ ث يثطلطاض
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Abstract 
Background & Aim: In today's competitive era, improvement of performance could provide a better 

situation for the survival and improvement of the organizations. The role of universities as science 

sources, is very important, and the quality of work life  among other factors can play an important role 

in the workplace. Therefore, the present study tries to investigate the relationship between quality of 

life work and improvement in the performance of employees of the organization. 

Materials & Methods:  The statistical population included all employees of Public Health faculty in 

Urmia Medical Sciences University in which 50 individuals based on Morgan table participated. For 

data collection, two types of questionnaires have been used for quality of working life and improving 

performance. Their reliabilities were estimated to be 0.84 and 0.81 respectively by Cronbach's alpha 

test.The research is a descriptive, and correlational study. Data analysis is performed by SPSS 

software, using descriptive and inferential statistics.  

Results: The results show that there is a positive correlation between the quality of work life and 

optimized performance such as ‘Fair pay with r=0.117’, ‘Safe working environment with r=0.119’, 

Providing promotion opportunities with r= 0.279’ and ‘Social ties with r= 0.223’ are related to the 

improvement of performance.  

Conclusion: Therefore it is highly recommended to administrators of universities that in order to 

achieve optimal performance, they should pay special attention to the quality of employees working 

life. 

Keywords: Quality of work life, Improvement of performance, Quality of work life elements, Urmia 

Medical Sciences University  
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