




فهرست مطالب

2 راهنماي�نويسندگان�

3 سخن�سردبیر�

بررسی�مقايسه�ای�تأثیر�مکمل�ويتامینی�توأم�در�مقايسه�با�تک�ويتامین�های�A، E ،D3 در�

کاهش�استرس�اکسیداتیو�در�موش�های�ماده�مبتال�به�سرطان�پستان

مطالعه�رضايت�شغلی�کارکنان�و�عوامل�مرتبط�با�آن�در�يک�بیمارستان�آموزشی

�وابسته�به�دانشگاه�علوم�پزشکی�تهران

طراحي�و�تدوين�پرسشنامه�ارزيابی�کیفیت�زندگی�کاری�دستیاران��رشته�های�تخصصی�

پزشکی�

برنامه�خدمات�و�مراقبت�های�سالمندی�در�ايران�با�نگاهی�به�عملکرد�سازمان�های�متولی

پايش�ساختاری�مقاالت�مجالت�حوزه�علم�اطالعات�و�دانش�شناسی

بررسی�تاثیر�ويژگی�های�سازمانی�بر�پذيرش�پرونده�الکترونیک�مراقبت�سالمت�از�ديدگاه�

پزشکان�

رابطه�بین�عدالت�سازمانی�و�سکوت�کارکنان�دانشگاه�علوم�پزشکی�کرمان

بررسي�رابطه�عوامل�اقتصادي-اجتماعي�با�بروز�سرطان�خون�در�ايران

دوره 10، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1395

صاحب امتیاز :دانشگاه علوم پزشکی تهران

شاپا: ۸132-1۷35

شاپای الکترونیکی: 2۶۶5-200۸

ترتیب انتشار: دو ماهنامه

مدیر مسئول و سردبیر : دکتر رضا صفدری

قائم مقام سردبیر : دکتر محمد کاظم شریفی یزدی

دبیر فنی : دکتر  سید جواد قاضی میر سعید

مدیر اجرایی : گلسا شهام

ویراستار فنی: زینب رجب نژاد

ویراستار ادبی: دکتر مهدی داداشی آرانی

ویراستاران انگلیسی: دکتر نسرین دشتی -

 احمدرضا فرزانه نژاد

کارشناس ارتباطات : زینب رجب نژاد

ویراستار متون مراجع : گلسا شهام

مشاوران آمار:  میالد امینی  -  صفورا غریب زاده 

صفحه آرایی: زهرا ورچه

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

/http://payavard.tums.ac.ir :نشانی سایت

ناشر : انتشارات دانش شناس

نشانی: تهران- صندوق پستی 141۸5-9۶۸

تلفن: 021-۸۸9۸2۷۸2

پست الکترونیک :

نشانی ناشر:  صندوق پستی  13145-696

daneshshenas@gmail.com

تلفن ناشر: 09129330489

استفاده از مطالب مجله با ذکر منبع مانعی ندارد. 

فصلناهم علمی ژپوهشی  
ایپورد سالمت 

شورای نویسندگان به ترتیب حروف الفبا : 
شــاهین آخوندزاده، متخصــص علوم اعصاب. وحید چنگیــزی، دکترای تخصصی.غالمرضا حســن زاده، دکترای 

تخصصی.زاهد حسین خان، متخصص بیهوشی. الدن حسینی گوهری، دکترای تخصصی. حسین درگاهی، دکترای 

تخصصی.فرهاد ذاکر، دکترای تخصصی. مصطفی رضائیان، دکترای تخصصی. حجت زراعتی، دکترای تخصصی.

محمدکاظم شــریفی یزدی، دکترای تخصصی. رضا صفدری، دکترای تخصصی. محمد عبداللهی، متخصص ســم 

شناســی و داروشناســی. ناهید عین اللهی، دکترای تخصصی. سیدجواد قاضی میرســعید، دکترای تخصصی. شعبان 

علیزاده، دکترای تخصصی.سیدجمال الدین طبیبی، دکترای تخصصی.سیدرضا مجد زاده، دکترای تخصصی. فاطمه 

نادعلی، دکترای تخصصی.علی نشاسته ریز، دکترای تخصصی.مسعود یونسیان، دکترای تخصصی. 

همکاران این شماره به ترتیب حروف الفبا: 
دکتر بتول احمدی، دکتر حســین درگاهی، دکتر رضا صفدری ، دکتر عباس دوالنی، دکتر علی اکبری 

ساری، دکتر علیرضا نوروزی،دکتر فرهاد لطفی، دکتر فریبا نباتچیان، دکتر کبری تارم ،  دکتر محمد 

جبرائیلي مزرعه شادي ، دکتر محمد عرب، دکتر محمدهیوا عبدخدا، دکتر محمود رضا گوهری، دکتر 

محمود نکوئی مقدم، دکتر مریم احمدی، دکتر ملیکه بهشــتی فر،دکتر نســرین شــعربافچی زاده،علی 

نوروزی، گلســا شــهام، پروانه حیدری ارجلو، ثریا نورایی مطلق، رویا شریفیان،زهرا مختاری،سید 

محمــد هادی موسوی،ســیده محبوبه حســینی زارع، فاطمــه صادقی، ماریتا محمدشــاهی، مجتبی 

آشتیانی،مریم محمدی آذر،مژگان عسگری، مهشید سادات حسینی زارع



دوره 10، شامره  2، فروردین و اردیبهشت  1395

2

ت 
الم

 س
رد

یاو
ی پ

هش
ژو

ی پ
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف

راهنمای نگارش مقاله : راهنمای نویسندگان
مجله پیاورد ســامت نشــریه ی تخصصی دانشکده پیراپزشکی دانشــگاه علوم پزشکی تهران است که هدف از انتشار 
آن ارائه ی نظریه ها، نتایج پژوهش ها و دســتاوردهای علمی در زمینه علوم پیراپزشــکی و بهداشــتی درمانی است 
و به دنبال آن ارتقای ســطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توســعه ی آموخته ها و تجربیات تازه علمی و آشــنا 
کــردن دانش آموختگان رشــته های تحصیلــی مزبور با آخرین یافته های علمی در حیطه های مورد نظر اســت. از 
پژوهشــگران ارجمندی که تمایل دارند مقاله آنها در مجله پیاورد ســامت درج گردد، درخواســت می شــود نکات 

زیرین را هنگام تدوین و ارسال مقاله رعایت فرمایند:
 1- دفتر مجله در ویراستاری، درج و یا عدم درج مقاله ها آزاد است و مقاله های دریافتی مسترد نخواهد شد.

 2- رعایت موازین اخاق پزشــکی، پوشــیده ماندن هویت، اطاعات بهداشتی، پزشکی، درمانی و حفظ اسرار بیمار 
از جمله مواردی است که باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط، کد حفاظت از آزمودنی های 

انسانی که بر گرفته از بیانیه ی هلسینکی است، باید مورد توجه قرار گیرد.
 3- ارسال نامه  ی  امضای نویسندگان مقاله که به امضای تمام نویسندگان رسیده باشد. در این نامه،  نویسندگان باید به 
روشنی متعهد گردند  که مقاله ی ارسالی در مجات داخل کشور پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم زمان  به 
مجله ای دیگر ارسال نگردیده است و یا در دست چاپ نباشد. در ضمن،  در نامه بیان گردد تا گرفتن پاسخ نهایی از 
مجله پیاورد سامت، مقاله برای نشریه ای دیگر ارسال نخواهد شد. در صورتیکه چکیده مقاله قبًا در همایش های 

مجامع علمی ارائه شده باشد، مراتب باید با ذکر تاریخ و مشخصات کامل همایش و مجمع علمی اعام گردد.
 4- مقاله به زبان فارســی روان و با رعایت قواعد دســتوری نگاشته شود و از آوردن اصطاحات خارجی که معادل  
دقیق و رســایی در زبان فارســی دارند، خودداری گردد و در مواقع ضروری، معادل التین در پرانتز جلو لغت 

نوشته شود.
 5- مقاله های قابل پذیرش برای چاپ در مجله ی مذکور شامل مقاله های پژوهشی، مروری و نامه به سردبیر می باشد.
 6- نویســنده موظف اســت حداکثر تا 2 ماه پس از دریافت نظرات داوران، مقاله اصاح شــده خود را به دفتر مجله 

ارسال نماید؛ در غیر اینصورت مجله از چاپ مقاله بعد از تاریخ فوق معذور است.
7- اصل مقاله باید با ذکر اسامی و تاریخ ارسال مقاله با نرم افزار Word و تایپ فارسی با قلم Blotus  سایز 12 
و تایپ انگلیســی با قلم Times New Roman  ســایز 10 و با حاشــیه باال، پائین، راســت، چپ به فاصله سه 
ســانتیمتر و با فاصله ســطر Single  با ذکر نام فایل حداکثر در ده صفحه به صورت Online از طریق ســایت 

http://payavard.tums.ac.ir برای دفتر مجله ارسال شود.
 8- مقاله های ارسالی پس از پذیرش اولیه و ارزیابی داوران و انجام اصاحات توسط نویسنده، مجدداً توسط شورای 

نویسندگان تایید می گردد و سپس به ترتیب تاریخ آماده شدن در مجله چاپ خواهد شد.

راهنماي�نويسندگان

راهنماي نويسندگان مقاالت
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 9- مســئولیت درســتی و نادرســتی مطالب به عهده تمامی نویســندگان می باشــد. در هر صورت، نویســنده مســئول 
پاسخگوی موارد پیش آمده در مورد حقوق مولفان دیگر خواهد بود. مسئولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی 

سایر محققان در مقاله نیز بر عهده ی نویسنده مسئول می باشد.
 10- با در نظر گرفتن این اصل که انجام تحقیق مســتلزم کار گروهی اســت، با دقت کامل نســبت به درج نام و نام 
خانوادگی پژوهشــگران به ترتیب ســهم مشــارکت اقدام گردد. الزم به ذکر اســت که »اولویت چاپ« با مقاله های 

گروهی است. 
11- مقاله های تحقیقی جدید در اولویت پذیرش و چاپ قرار دارد.

 12- مقاله های پژوهشی )Original Article(  از بخش های زیرین تشکیل می شود:
 - صفحــه عنــوان، چکیــده فارســی، چکیده انگلیســی، زمینه و هدف، روش بررســی، یافته ها، بحــث، نتیجه گیری، 

پیشنهادها، تشکر و قدردانی و منابع .
- صفحه عنوان: شــامل عنوان مقاله )عنوان: باید کوتاه و گویا باشــد. می توان کلماتی مثل بررســی، مطالعه، زمان و 
مکان را از آن حذف نمود(، نام و نام خانوادگی مولفان، آدرس پســتی و آدرس الکترونیکی، شــماره ی تلفن ثابت 
یا همراه، ســمت علمی )مربی، اســتادیار، دانشیار و استاد( و اجرایی فردی که مقصد مکاتبات مجله و خوانندگان 
مجله خواهد بود )نویسنده مسئول(، مرکز یا سازمان تامین کننده ی بودجه ی طرح پژوهشی که این مقاله نتیجه ی آن 
است )الزم به ذکر است اگر از هیچ سازمانی کمک مالی صورت نگرفته، حتماً قید گردد(، عنوان مکرر )عنوان 
کوتاهی اســت که برای اســتفاده در ســر صفحه های مقاله چاپ شده مورد اســتفاده قرار می گیرد و باید حداکثر20 

حرف داشته باشد(.
 - چکیده فارسی:  باید بین 200 تا 250 کلمه باشد. چکیده شامل: زمینه و هدف )حداکثر 3 و حداقل 2 جمله و جمله 
آخر به هدف کلی پژوهش اشاره کند و زمان جمله اول و دوم، حال و جمله آخر یا هدف، گذشته یا مضارع باشد(، 
روش بررســی )شــامل: نوع پژوهش، نوع مطالعه، جامعه، مکان و زمان، حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزار 
جمــع آوری داده هــا، روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها، روش جمــع آوری داده ها، نوع تحلیل یافته ها )مثًا 
در تحلیل توصیفی، به توزیع درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار اشــاره شــود و اگر تحلیل اســتنباطی است 
اشاره به آزمونهای مختلف استفاده شده که ابزار یا نرم افزار تحلیل یافته ها است ضروری است و زمان افعال آن 
باید گذشــته مجهول ســوم شخص باشــد(، یافته ها )2 تا حداکثر 3 جمله با زمان افعال گذشته(، بحث و نتیجه گیری 

)1-2 جمله با زمان آینده افعال( و واژه های کلیدی است. 
تذکر1: برای انتخاب واژه های کلیدی از اصطاح نامه ی پزشــکی فارســی )MeSH(، اصطاح نامه نما و دانشنامه 

کتابداری و اطاع رسانی استفاده گردد. واژه های کلیدی بین 3 الی 8 واژه باشد.
- چکیده انگلیسی مقاله شامل بخش های زیرین باشد :

 Title, Background and Aim, Materials and Methods, Results, Conclusion and Key
words

 تذکر 1: تعداد کلمات چکیده انگلیسی 150 تا 250 کلمه باشد.
 تذکر 2: چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.

متن مقاله: با قلم 12 نوشــته می شــود که شــامل: مقدمه، روش بررسی، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، پیشنهادها، تشکر 
و قدردانــی و منابع اســت. باید اســامی افــراد خارجی در متن به زبــان اصلی آورده شــود و همچنین هر کجا از 
اختصارات انگلیســی اســتفاده می شــود، باید در اولین بار کامل آن اختصار با ذکر معنی فارسی آن ذکر شود و از 

آن به بعد اختصار می تواند بدون ذکر کامل آن آورده شود.
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مقدمه: اهمیت موضوع )حتی اگر پژوهش شــما برای اولین بار اســت که انجام شــده، ذکر این مطلب حاکی از اهمیت 
کار شما است(، مروری بر پژوهشهای گذشته )Literature Review : L.R.(، تعریف واژه های جدید و مبهم، 

بیان مسئله، هدف کلی یا سواالت بدون جواب و توصیف فرضیه(.
 روش بررســی: نــوع پژوهــش، نوع مطالعه، جامعــه، مکان و زمان، حجــم نمونه، روش نمونه گیــری، ابزار جمع 
آوری داده هــا، روایــی و پایایــی ابزار جمع آوری داده هــا، روش جمع آوری داده ها، نوع تحلیــل یافته ها )مثًا در 
تحلیل توصیفی اشــاره به توزیع درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، و اگر تحلیل اســتنباطی اســت اشاره به 
آزمون های مختلف استفاده شده ضروری است( و ابزار یا نرم افزار تحلیل یافته ها )مثًا SPSS(. همچنین مواد 

آزمایشگاهی، دستگاه ها و مواد مصرفی دقیقاً با ذکر نوع کارخانه سازنده مشخص شود.
یافته ها: یافته ها می تواند به اشــکال: متن، جدول و تصاویر )نمودار، فلوچارت، انیمیشــن، عکس و ....( ارائه شــود. 
یافته ها بدون تفســیر و توجیه آورده شــود. اگر از جدول یا نمودار اســتفاده شــده اســت، حتماً توضیح مختصر و 
اشــاره ای در متن در ارتباط با یافته های مهم و برجســته ضروری است. مثًا حداقل ها و حداکثرها و میانگین ها را 

بصورت  انحراف معیار یا PValue همراه با سطح اطمینان در نظر گرفته شود.
نکته: هرگز یافته هایی که بصورت جدول آمده است، مجدداً در متن بصورت کامل نیاورید.

جدول:
 وقتی تعداد داده های ما زیاد است و اختاف آنها خیلی محسوس نیست، از جدول استفاده می شود. ضمناً با استفاده از 

جدول متقاطع می توان براحتی به مقایسه ی بین دو متغیر پرداخت.
 اجزا جدول:

الف. عنوان جدول: محل آن باالی جدول اســت و باید علیرغم نشــان دادن محتویات جدول از تکرار داده های موجود 
در سر ردیف ها و سر ستونها اجتناب کرد.

ب. شماره جدول:
 غلط: جدول شماره 1: .......................

 صحیح: جدول 1: .............................
 ج . شکل جدول: زمینه جدول سفید باشد )بدون استفاده از ترام یا سایه(.

 د. پانوشتها: به نوشته های زیر جدول که به توضیح عایم و یا عبارات اختصاری در جدول اشاره دارد، می گویند.
 هـ. . تعداد جدول: حداکثر 4 جدول که به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شده و استنباط معنی هر یک از جداول 

بدون رجوع به متن امکان پذیر باشد.
 و. اندازه جدول: از 15 10 سانتی متر بزرگتر نباشد.

نمودار:
 وقتی تعداد داده های ما زیاد نباشد و اختاف آنها خیلی محسوس باشد از نمودار استفاده شود. ضمناً اغلب از بین این 

دو متغیر یکی از آنها متغیر زمان )در محور X( است.
 اجزا نمودار:

 الف. عنوان: محل آن زیر نمودار است.
ب. شماره نمودار:

 غلط: نمودار شماره1 : .......................
 صحیح: نمودار 1 : .............................

 ج. شکل نمودار: نمودار باید تک بعدی و زمینه آن سفید و برچسبها به فارسی باشد.
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 د. راهنمای نمودار: به توضیح عایم و رنگهای موجود در متن نمودار اشــاره دارد. ترجیحاً  در مقاالت فارســی در 
سمت راست نمودار آورده می شود.

بحث : نتایج حاصل از یافته های مهم خود را با نتایج پژوهشهای مشابه داخلی و خارجی مقایسه کرده و تفسیری به علل 
تشابهات و افتراقها بنویسید. محدودیتهای کاربرد نتایج در سطح جامعه می تواند اینجا آورده شود. از تکرار صرف 
و کامــل بخــش مقدمــه و یافته ها خودداری شــود. از اظهار نظر به جز در مورد یافته های مطالعه شــده خودداری 
شود. نتایج حاصله باید با اهداف پژوهش منطبق باشد و فرضیه های جدید را بیان کند. تعبیر و تفسیر خود را نیز 

از بخش یافته ها باید توضیح داد.
نتیجــه گیــری: آثــار،  اهمیت و کاربرد پژوهش در جامعه همراه با بســط راهکار در جامعــه در نصف صفحه یا یک 
پاراگراف بیان شــود و با یک نتیجه گیری روشــن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، خاتمه یابد. در این قســمت 

نیز باید برای حل مسائل گفته شده در مقدمه با توجه به یافته ها، راه حلهایی ارائه و پیشنهاد نمایید.
 تشکر و قدردانی: شایسته است از کلیه ی افرادی که در انجام پژوهش شما را یاری داده اند ولی اسم آنان در فهرست 

نویسندگان مقاله به عنوان همکار نمی باشد و یا از موسسه تامین کننده بودجه سپاسگزاری گردد. 
:)Review Article( 13- مقاله مروری

مقاالت مروری شامل مقاله های مرور نظام مند، مباحثه ای یا نقد و تحلیل منابع در مورد موضوعی خاص یا نظریه ها 
و گرایش های جدید در حیطه علوم پزشکی و پیراپزشکی در حداکثر 3500 کلمه می شود.

 عنوان : شامل حداکثر 40 کلمه است و الزم است به گونه ای ارائه گردد که نوع مرور را مشخص نماید؛ به عنوان 
مثال مروری بر متون، مرور سیستماتیک کمی، کیفی یا ترکیبی .

 چکیده :
همانند مقاالت پژوهشی اصیل ساختاردار بوده و شامل مقدمه)اهداف و زمینه مطالعه(، روشهای مرور و منابع داده ها، 

یافته ها و نتیجه گیری است.
 مقدمه :

الزم است در برگیرنده زمینه و علت انجام مطالعه، چهارچوب تئوریکی یا مفهومی باشد.
 روشهای مرور: باید در برگیرنده قسمت های زیر باشد :

 -  هدف : بیان هدف/ اهداف مرور شامل : عنوان مرور/ سؤاالت/ فرضیات یا فرضیه
 - طراحــی مطالعه : شــامل تعیین نوع مرور)توصیف طراحی و روشــهای بکار رفتــه و منابع مرجع(. در صورت 

استفاده از روش شناسی خاص مانند متاآنالیز باید مراحل و گامهای بکار گرفته شده، توصیف شود.
 - روشــهای جســتجو: شامل اســتراتژی جســتجو، معیارهای ورود و خروج، بانکهای اطاعاتی جستجو شده، کلمات 

کلیدی، زبان مقاالت مورد بررسی، ذکر تاریخ مطالعات جستجو شده.
 - ارزیابی کیفیت : شامل توصیف روش های مورد استفاده و دالیل انتخاب و یا خروج مطالعات، معیارهای ممیزی

 - شــیوه خاصه ســازی داده ها: خاصه کردن مطالعات انتخابی در مرور و مطالعات خارج شده در جداول جداگانه. 
در این قسمت مرور سیستماتیک باید توصیفی از فرایند/ فرایندها باشد.

 - سنتز: این قسمت شامل توصیف فرایندهای بکار گرفته برای سنتز نتایج است.
 نتایج :

نتایج مرور باید با اســتفاده از ســر تیترهای مناســب گزارش شود و توصیف مفهومی یا تئوریکی مفاهیم یافته شده در 
متون ارائه گردد.

 بحث :
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 الزم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسیم کاربرد عملی و نظری یافته های 
بدست آمده در مرور سیستماتیک توضیح داده شود.

 نتیجه گیری :
الزم است نتیجه گیری براساس کاربرد عملی یافته ها ارائه گردد.

 14- منابع:
منابع به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شده و مطابق با دستورالعمل Vancouver تنظیم گردد.

کلیه استنادها باید جدید و به انگلیسی باشد و کل منابع حداقل از 10 مورد کمتر نباشد. در مورد ارجاع به مقاالت در 
نشــریات فارســی، نوشتن تمام منابع به »انگلیسی« ضروری اســت و موکداً توصیه می شود نویسنده/ گان محترم 

حتماً نسبت به این امر اقدام نمایند.
 استناد به کتاب )تا شش نویسنده( :

نام و نام خانوادگی نویســنده ی اول »یک فاصله« حرف اول نام کوچک نویســنده ی اول، نام خانوادگی نویســنده دوم 
»یک فاصله« حرف اول نام کوچک نویســنده دوم، تا نویســنده ششم. عنوان کتاب. چندمین ویرایش [اگر ویرایش 

اول نیست]. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار: صفحات مورد استفاده.
 2nd .Example: Marreel RD, McLellan JM. Information Management In Healthcare 

.31-20 : 1998 ;ed. USA: Delmar
 استناد به کتاب ) با بیش از شش نویسنده( :

 بعد از نویسنده ی ششم واژه ی“et al” اضافه شود.
 اســتناد به کتاب فارســی بدون ترجمه ی انگلیسی: اطاعات، غیر از اسامی خاص که قابل ترجمه نیستند، ترجمه شده  

.]Book in Persian[و در انتهای آن در داخل کروشه نوشته شود
 اســتناد به کتاب فارســی با ترجمه ی انگلیســی: ترجمه ی انگلیسی اطاعات، نوشته شده و در انتهای منبع آن در داخل 

.]Book in Persian[ کروشه نوشته شود
 ویرایشگر )Editor( به عنوان نویسنده:

 پــس از نــام خانوادگی و حرف اول نام کوچک عامت »، « و ســپس کلمه “Editor” می آید. بقیه ی اطاعات کتاب 
شناسی به صورت پیش گفته تنظیم می گردد.

مجات )تا شش نویسنده(:
نام خانوادگی نویسنده ی اول »یک فاصله« حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، نام خانوادگی نویسنـده ی دوم »یـک
فاصله« حرف اول نام کوچک نویســنده ی دوم، تا نویســنده ی ششــم. عنوان مقاله. عنوان مجله به صورت کامل. سال 

انتشار مجله ماه انتشار مجله به صورت اختصار؛ دوره )شماره(: شماره ی صفحات.
 Example : Lewis J, Kremsdorf R, Mohaideen M. The CMIO A New Leader for Health

.578-573 : )5(13 ;Sep-Oct 2006 System. JAMIA
 اگر در نشــریات فارســی زبان، خاصه انگلیســی مقاالت وجود دارد، نویسنده در مورد منابع فارسی که به انگلیسی 
برگردانده می شــود، باید اطاعات انگلیســی مقاله را آورده و در انتهای منبع در داخل کروشه اشاره کند که اصل 

مقاله به فارسی بوده است ]Article in Persian[. مطابق مثال زیر:
 Majdzadeh R, Nejat SH, Gholami j, Reshidian A. Satisfaction and opinions of Tehran 
 University of Medical Sciences academic members on its development programs

.]Article in Persian[17-6 : )2-1(2 ; 2008 . Payavard Salamat
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 در صورتیکه در نشــریات فارســی زبان، خاصه انگلیســی مقاالت وجود نداشــت، باید خود نویسنده اقدام به ترجمه 
اطاعات مقاله کند و در انتهای منبع عبارت ]Article in Persian[ افزوده شود تا مشخص کند اصل مقاله به 

زبان فارسی است.
 مجات )با بیش از شش نویسنده (:

 بعد از نام نویسنده ی ششم واژه “et al” اضافه شود.
 سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر:

 چنانچه در معرفی کتاب و یا مجله، نام سازمان به عنوان نویسنده و یا ناشر باشد، نام آن سازمان برده شود.
پروژه،  پایان نامه و رساله دکتری :

 نام خانوادگی مجری»یک فاصله« نام مجری، عنوان [پایان نامه]. محل انتشــار: نام دانشــکده و دانشــگاه؛ سال. اگر 
پایان نامه یا رساله به انگلیسی می باشد، طبق مثال زیر عمل شود:

 Youssef NM. School adjustment of children with congenital heart disease ]Thesis[. - 
.1988 ;Pittsburgh )PA( : Univ. of Pittsburgh

 Bagherian H. Reduce waiting time for pending services at emergency processes - 
 of Ayatolah Kashani Hospital in Isfahan City by Simulation ]Thesis in Persian[.
 Isfahan University of Medical Sciences , Faculty of Medical Informatics &

.2008 ; Management
 پست الکترونیکی )نامه های الکترونیک شخصی( :

نام خانوادگی فرستنده ی نامه، حرف اول نام نویسنده. سال، ماه،  روز، موضوع پیغام، نام شخص دریافت کننده، آدرس 
پست الکترونیکی فرستنده ی نامه.

استناد به مقاله ی ارائه شده در سمینار:
نام خانوادگی ارائه کننده ی مقاله »یک فاصله« نام.  عنوان مقاله)تاریخ برگزاری ســمینار(، محل برگزاری ســمینار: 

نام برگزار کننده ی سمینار، سال برگزاری سمینار.
استناد به منابع الکترونیکی :

CD استناد به مقاله روی 
 نام نویسنده )گان( یا شرح پدید آور )نقطه، یک فاصله( عنوان مقاله )نقطه، یک فاصله( مخفف عنوان نشریه )رعایت 
Serial on CD-[{ ] فاصله( نوع رسانه { ذکر نوع رسانه در فارسی [نشریه روی دیسک فشرده] در انگلیسی

Rom سال نشر ) نقطه ویرگول( دوره )دو نقطه( صفحات )نقطه(.
 - استناد به کتاب الکترونیکی روی دیسک فشرده

نام نویسنده )گان( یا شرح پدید آور )نقطه، یک فاصله( عنوان )یک فاصله( { در فارسی [ کتاب روی دیسک فشرده] 
در انگلیسی }]Book on CD – Rom[ شرح ویرایش )نقطه ، یک فاصله( محل نشر )دو نقطه ، یک فاصله( 

ناشر )نقطه ویرگول، یک فاصله ( سال نشر )نقطه، یک فاصله(.
 - استناد به مقاله نشریه الکترونیکی روی اینترنت

نام نویســنده )گان( یا شــرح پدید آور مقاله )نقطه، یک فاصله( عنوان مقاله ) نقطه، یک فاصله( مخفف عنوان نشــریه 
 Serial[الکترونیکی )یک فاصله({ ذکر نوع رسانه در کروشه که در فارسی [نشریه الکترونیکی] و در انگلیسی
Online[ نوشته می شود} سال نشر )و ماه نشر در صورت لزوم( نقطه ویرگول )بدون فاصله( شماره جلد )بدون 
فاصلــه( شــماره نشــریه در پرانتز )در صورت لزوم( دو نقطــه بدون رعایت فاصله شــماره قابها یا صفحات در 
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سرمقاله

کروشــه )نقطه، بدون فاصله( Available from )دو نقطه، یک فاصله( آدرس اینترنتی دسترســی )نقطه ،  یک 
فاصله( تاریخ دسترسی شامل ماه )به طور کامل( روز )ویرگول، یک فاصله( سال )نقطه(.

- استناد به وب گاه
نام نویســنده )گان( یا شــرح پدید آور )نقطه، یک فاصله( عنوان )نقطه، یک فاصله( ســال نشر ) در صورت دسترس 
بودن )نقطه ویرگول( شــماره قابها یا صفحات در داخل کروشــه )نقطه، یک فاصله( Available at  )دو نقطه، 
یــک فاصله( آدرس دسترســی )نقطه، یک فاصله( تاریخ دسترســی شــامل ماه به طور کامــل )یک فاصله( روز 

)ویرگول، یک فاصله( سال نشر )نقطه(.
 15- ضمایم:

 شامل تصاویر و ابزار جمع آوری داده ها )مانند پرسشنامه و چک لیست( است.
16- مجله از درج مقاالتی که در دیگر مجات داخلی و خارجی به چاپ رسیده باشد، معذور است.

 17- مسئولیت صحت مطالب چاپ شده از دیدگاه علمی، اخاقی و حقوقی به عهده ی نویسنده )گان( مقاله است.
 18- مجله حق رد یا قبول، اصاح، ویرایش و خاصه نمودن مقاالت را برای خود محفوظ می دارد و مقاالت ارسالی 

به همراه ملحقات آن بازگشت داده نمی شود.
 19- مقاالت به شرطی پذیرفته می شوند که اصول اخاق براساس معاهده هلسینگی - توکیو در مورد مطالعات بالینی 
در انسان مراعات شده و رعایت آن به تائید کمیته اخاق موسسه ای که تحقیق در آن صورت گرفته رسیده باشد. 
همچنیــن در ایــن گونه مطالعه باید از افــراد مورد مطالعه رضایت نامه اخذ و این موضوع صراحتاً در متن مقاله 
ذکــر گردد. همچنین با عنایت به نامه شــماره 2/د/131/94 مورخ 15/3/94 مشــاور محترم معاونت پژوهشــی 
دانشگاه الزم است تا نویسندگان کلیه مقاالت ارسال شده جهت تائید و چاپ، مصوبه و کد اختصاصی کمیته اخاق 

در پژوهش را بر اساس فرمت جدید به دفتر مجله ارسال نمایند.
 20- چاپ و انتشار مطالب مجله، پس از کسب اجازه از مدیر مسئول مجله پیاورد سامت و با ذکر ماخذ مجاز است.

 21- کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.
 22- در پایان، از نویسنده / گان محترم درخواست می شود با مطالعه مندرجات راهنمای نویسندگان و مشاهده نمونه 
مقاالت چاپ شــده در جدیدترین شــماره مجله که در دسترس می باشــد، مقاله خود را تنظیم و به دفتر مجله ارسال 

فرمایید.
23- نحوه اشتراک : به برگه اشتراک پیوست مراجعه شود.
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 مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت( 

119 -132 ، 1395روردین و اردیبهشت  ف 2شماره 10دوره   

 مقاله پژوهشی

 

 

 

 ،3D هایویتامین تک با مقایسه در توأم ویتامینی مکمل تأثیر ایمقایسه بررسی

A، E پستان سرطان به مبتال ماده هایموش در اکسیداتیو استرس کاهش در 
 

 3نوروزی علی ،2آشتیانی مجتبی ،1نباتچیان فریبا دکتر

  

 چکیده
 باشد. استرسیشترین علت مرگ و میر زنان میسرطان پستان مسئله مهم اپیدمیولوژیک و ب :زمینه و هدف

اکسیدانها مانند بعضی از ویتامینها،  توجه بسیاری از کند. آنتیاکسیداتیو نقش مهمی در این بیماری ایفا می

اکسیداتیو به خود جلب کرده است. هدف این تحقیق، تعیین تأثیر مکمل  دانشمندان را برای مقابله با استرس

 اکسیداتیو در سرطان پستان است.  هش استرسویتامینی در کا

مورد استفاده قرارگرفت و در آن ها سرطان پستان به  BALB-Cموش  38در مطالعه حاضر،  :روش بررسی

موش  4ماه مکمل ویتامینی،  1موش به مدت  4گروه تقسیم شدند:  4ها به روش کاشت سلول ایجاد شد. موش

دریافت کردند. بعد از یک ماه موش ها به سرطان پستان  Dش ویتامین مو 4و  Eموش ویتامین  A ،4ویتامین 

ها با مکمل ویتامینی ها بدون مکمل ویتامینی، مبتال شدند. در گروه سوم، موشمبتال شدند. در گروه دوم موش

کسیدانی ها، میزان کاتاالز، سوپراکسید دیسموتاز و ظرفیت تام آنتی ابه بیماری مبتال نشدند. در سرم خون موش

 گیری شد. به روش االیزا اندازه

داری هایی که مکمل ویتامینی دریافت کرده بودند و به بیماری مبتال شدند، بطور معنیکاتاالز در موش :هایافته

(. همچنین، سوپراکسید =287/0Pمعنی دار نبود) D(. اما افزایش آن با ویتامین P=049/0افزایش یافت)

داری افزایش یی که مکمل ویتامینی دریافت کرده و به بیماری مبتال شدند، بطور معنیهادیسموتار نیز در موش

(. هم چنین، میزان ظرفیت تام آنتی P=24/0دار نبود)معنی D(. اگرچه، این افزایش با ویتامین P=0249/0داشت)

داری افزایش معنی هایی که مکمل ویتامینی دریافت نموده و به بیماری مبتال شدند بطوراکسیدانی در موش

 (. >0001/0Pیافت)

استفاده از مکمل ویتامینی با میزان کاتاالز، سوپراکسیددیسموتاز و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی ارتباط : گیرینتیجه

 تواند مارکرهای آنتی اکسیدان را افزایش دهد.می دار دارد ومعنی

 پستان مکمل ویتامینی، استرس اکسیداتیو، سرطان: های کلیدیواژه

  

 دانشیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 1

 زاهدان، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 2
 شکی تهران، تهران، ایرانکارشناس علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پز 3
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 مقدمه

 مهم بسیار مسئله یک پستان سرطان

 بیشترین که است جهانی گسترش با اپیدمیولوژیک

 . دهد می تشکیل را زنان در میر و مرگ علت

 هایسلول در بدخیمی علت به بیماری این

 رخ پستان هایلوبول همچنان و پستان مجاری

 در نتیکیژ و محیطی مختلف عوامل(. 1و2)دهدمی

 انستیتو محاسبات طبق. دارند نقش بیماری این ایجاد

 نفر 1 زن 8 هر از آمریکا، متحده ایاالت سرطان ملی

(. 3)شودمی مبتال سرطان این به خود زندگی طول در

 به ابتال سن پیشین، ی شده انجام مطالعات براساس

 سایر از سال 10 حدوداً ایران در پستان سرطان

 یدجد مورد هزار 10 ساالنه و است، ترپایین کشورها

 10 این از و شودمی افزوده کشور در مبتالیان تعداد به

 (.4)شوندمی فوت نفر 3500 حدود نفر، هزار

 شمالی، و غربی اروپای در شیوع میزان باالترین

 در که است شده گزارش شمالی آمریکای و استرالیا

 و تولیدمثلی فاکتورهای تغییرات دلیل به اصل

 غربالگری های برنامه به دسترسی و هورمونی

 و است پیچیده عارضه یک پستان سرطان. باشدمی

 های مکانیسم شامل که باشد فرآیندی نتیجه تواندمی

 لیپیدی پراکسیداسیون و اکسیداتیو استرس

 فرآیند دو هر به پاسخ در هااکسیدان(. 5و6)است

 که هستند قادر و شوندمی تشکیل اگزوژن و اندوژن

 کنند تخریب را DNA و سلولی مهم هایماکرومولکول

 این منفی اثرات مختلف، مسیرهای طریق از و

 تعادل نبود واقع در. کنند خنثی را آزاد هایرادیکال

 به قادر ها،اکسیدان آنتی –اکسیداسیون فرآیند دو بین

 و پستان لوبولهای و مجاری هایسلول به رسانیآسیب

 است پستان سرطان به ابتال خطر افزایش نتیجه در

 و A ویتامین: جمله از هااکسیدان آنتی اخیراً(. 9-7)

 روی، و سلنیوم ،C، E، K، D ویتامین آن، سازهایپیش

 با مقابله برای را دانشمندان از بسیاری توجه

 هابیماری از بسیاری در اکسیداتیو هایاسترس

 –یقلب مشکالت فیبروزیس، سیستیک دیابت،: همچون

 پستان، سرطان خصوص به هاسرطان انواع و عروقی

 مطالعات در(. 10-12)است  کرده جلب خود به

 هااکسیدانآنتی از روزانه استفاده اثرات بررسی گذشته،

 به فقط و است نشده انجام ویتامین مولتی صورت به

 و  A/C/K/E/D3: چون منفرد هایویتامین صورت

(. 13)شود می دیده A ویتامین سازهایپیش

AquADEKs است اکسیدانی آنتی هایمکمل از یکی 

 خوراکی قطره و کپسول قرص، شکل سه به که

 مواد و هاویتامین از ترکیبی مکمل این. است موجود

 باشدمی سلنیوم و روی همچون اکسیدانی آنتی معدنی

 و A/D3/E/K: هایویتامین مجموعه داشتن با که

 از پس است قادر یومسلن و روی معدنی مواد همچنین

 آنتی هایشاخص سطوح ماهه 3 تا 2 ایدوره مصرف

 به و دهد افزایش را هااریتروسیت و سرم در اکسیدانی

 از ناشی آزاد هایرادیکال کاهش باعث خود ی نوبه

 نسبت بدن مقاومت همچنین و اکسیداتیو هایاسترس

 دیابت و عروقی –قلبی مشکالت و هاسرطان انواع به

 به باتوجه(. 14)شود کودکان در فیبروزیس تیکسیس و

 و هاویتامین محتوای نظر از مکمل این بودن جامع

 متعادل در مهمی نقش که اکسیدانی آنتی معدنی مواد

 مالون و پالسما، در توتال اکسیدانآنتی سطح کردن

 اکسید سوپر ،GSH پراکسیداز، هیدروژن آلدئید، دی

 برای مناسبی بسیار منبع دارند، کاتاالز و موتاز دیس

 هایویتامین با نسبی ایمقایسه تا بود حاضر مطالعه

 انجام گرفت، صورت قبلی مطالعات در که منفرد

 سال در ویتامین مولتی این مصرف اهمیت. شود
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 مورد فیبروزیس سیستیک به مبتال کودکان در 2011

 سطوح کردن متعادل آن نتیجه که گرفت قرار مطالعه

 که بود بیماران ریه عملکرد بهبودی و انیاکسید آنتی

 گزارش اکسیداتیو هایاسترس با مقابله در

 در که محدودی مطالعات به باتوجه(. 15و16)شد

 کشور در هااکسیدان آنتی این روزانه مصرف مورد

 صورت پستان سرطان با مقابله و پیشگیری برای ایران

 مهم تأثیر درخصوص تا است ضروری است، گرفته

 هایاسترس کاهش در اکسیدانی آنتی هایمکمل

 از. گیرد انجام ایمطالعه پستان سرطان در اکسیداتیو

 روزانه مصرف روی بر ایمطالعه تاکنون که آنجا

 در هامکمل سایر و AquADEKs اکسیدانی آنتی مکمل

 نگرفته صورت پستان سرطان درمان یا و پیشگیری

 مکمل تاثیر ی مقایسه حاضر یمطالعه هدف است،

 میان در اکسیداتیو استرس کاهش در ها ویتامین

 دارو این که است پستان تومور به مبتال ماده هایموش

 معین دوزهای با A/D3/E هایویتامین تک کنار در را

 .بودند کرده دریافت روزانه و

 

     بررسی روش 

 –بنیننادی ی مطالعننه یننک تحقیننق، ایننن      

 در همناد  BALB-C موش 38 از آن در که بود کاربردی

 ینوانی ح مندل  عننوان  بنه  گنرم  18-20  وزن محدوده

 نگهنداری  و تکثینر  مرکنز  از هنا موش. گردید استفاده

. شند  تهینه  کرج پاستور انستیتو آزمایشگاهی حیوانات

 C 2±23شنرایط  در حیواننات  نگهداری محل دمای

 تناریکی  سناعت  12 و روشنایی ساعت 12 محدودهو 

 مخصنننوص فشنننرده غنننذای از هنننامنننوش و بنننود

 تغذیننه( تهننران پننارس دام شننرکت سنناخت)جوندگان

 . شدند

 آغاز هاموش روی تحقیقاتی کار هفته، 1 از پس 

 :شدند تقسیم اصلی گروه 4 به هاموش. گردید

 گروه زیر چهار به موش 16 اول، گروه در

 مکمل رژیم در ماه 1 مدت به موش 4: شدند تفکیک

 آنتی مکمل. فتندگر قرار AquADEKs ویتامینی

 شرکت از خوراکی قطره صورت به اکسیدانی

AmericaRX مکمل این ویال هر. گردید خریداری 

 رد آن میکرولیتر 400. بود محلول لیتر میلی 60 حاوی

 100 روزانه و شد حل مقطر آب لیتر میلی 10

 مدت به موش 4. گردید گاواژ موش هر به میکرولیتر

 از A ویتامین. گرفتند ارقر A ویتامین رژیم در ماه 1

 300 سپس. شد خریداری اُسوه داروسازی شرکت

 زیتون روغن لیتر میلی 10 در ویتامین از میکرولیتر

 گاواژ موش هر به میکرولیتر 100 روزانه و شد حل

 موش 4.شد تلف موش دو آزمایش، طول در. گردید

. گرفتند قرار E ویتامین رژیم در ماه 1 مدت به

 خریداری اُسوه داروسازی شرکت از E ویتامین

 حل آب لیتر میلی 10 در آن از میکرولیتر 25. گردید

. گردید گاواژ موش هر به میکرولیتر 100 روزانه و شد

 به نیز موش 4.شد تلف موش یک آزمایش، طول در

 ینویتام. گرفتند قرار D3 ویتامین رژیم در ماه 1 مدت

D3 25. گردید خریداری اُسوه داروسازی شرکت از 

 لح زیتون روغن لیتر میلی10 در ویتامین از میکرولیتر

 گاواژ موش هر به میکرولیتر 100 روزانه و شد

 از بعد. شد تلف موش دو  آزمایش، طول در.گردید

   سلولی کاشت روش به گروه زیر 4 هر ماه یک

(Cell Implant) (17 ) مبتال پستان سرطان بیماری به 

 .شدند

 به مبتال BALB-C موش یک روش، این در    

 موش تایید از پس و شد انتخاب سینه سرطان

 (Spontaneous) خودبخودی سرطان مدل و توموری
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 مذکور موش بدن از استریل صورت به تومور پستان،

. شد داده قرار استریل فیزیولوژی سرم داخل و خارج

 متر میلی 3 اندازه به قطعات به سرم داخل در تومور

 تزریق با هاموش آنکه از پس. شد تقسیم مکعب

 میلی 10 میزان به)کتامین بیهوشی داروی صفاقی داخل

 بر گرم میلی 5 میزان به)گزیلین و( کیلوگرم بر گرم

 با تومور شده آماده قطعات شدند، بیهوش( کیلوگرم

 موش چپ پهلوی ناحیه پوست زیر در جراحی روش

 مخصوص کلیپس با جراحی محل و گردید پیوند

 (.18)شد هزد بخیه

 از پس و گردید لمس تومور هفته، 3 از بعد     

 یک مدت به ها ویتامین و مکمل تجویز تومور لمس

 انجام، خونگیری موش قلب از سپس. یافت ادامه ماه

 ینگهدار -ºC70 فریزر در و شد جدا آنها سرم

 تلف موش 5 گروه، این موش 16 از مجموعاً. گردید

 .رسیدند بعد مرحله به موش 11 و شدند

 هایزیرگروه همان با هاموش دوم، گروه در

 هفته یک از پس. گردیدند تفکیک قبلی، گروه

 دریافت بدون حیوانات، نگهداری مرکز در نگهداری

 هایسلول تزریق روش به ویتامینی، مکمل گونههیچ

 این در. گردید لمس و رؤیت1T4(19 ) سرطانی

 A و AquADEKs، E ویتامینی هایمکمل تجویز زمان،

 از ماه، 2 از بعد. گردید آغاز بیمار هایموش برای

 جدا آنها سرم سپس و انجام خونگیری هاموش قلب

 روهگ در. گردید نگهداری -ºC70 فریزر در و شد

 را های ویتامینیمکمل ماه 2 مدت به موش 11 سوم،

 قلب از خونگیری ماه 2 از بعد و کردند دریافت

 فریزر در و شد جدا آنها سرم سپس و انجام هاموش

ºC70- وشم 6 چهارم، گروه در. گردید نگهداری 

 اینکه بدون و ویتامینی های مکمل دریافت بدون

 . گرفتند قرار شاهد بصورت شوند توموری

        شماره کیت توسط کاتاالز آنزیم میزان

(Cat. No: CKE 90105)  کمپانی از Hangzhou East 

Biopharm کیت این در گیریاندازه. دش گیریاندازه 

 تکنیک براساس هانمونه در االیزا روش براساس

 انجام آنزیمی اتصال با مضاعف بادیآنتی با ساندویچ

 از که منوکلونال بادیآنتی آنزیم چاهک به کاتاالز. شد

 اضافه بود شده پوشیده منوکلونال بادی آنتی با قبل

 کاتاالز هاییباد آنتی. شد انجام انکوباسیون و گردید

 – استرپتاویدین با بودند شده نشاندار بیوتین با که

HRP دادند ایمنی کمپلکس تشکیل و شده ترکیب .

 تا شد شسته دوباره و انجام انکوباسیون مجدداً سپس

 A کرموژن محلول سپس. گردد رفع نشده متصل آنزیم

 و نماید تغییر آبی به مایع رنگ تا گردید اضافه B و

 میزان. شود ایجاد زرد رنگ سرانجام ید،اس اثر در

     شماره کیت توسط دیسموتاز سوپراکسید آنزیم

(Cat. No. BYEK1111) کمپانی از شده تهیه 

Biospes روش براساس کیت این. گردید گیریاندازه 

 عمل (ELISA) آنزیمی اتصال با ساندویچ استاندارد

 تازبهدیسمو سوپراکسید علیه بر بادیآنتی. نمایدمی

 پوشانده را چاهکی 96 هایپلیت روی خالص صورت

 Super Oxide یا SOD  علیه بر بادی آنتی و بود

Dismutase با شده کونژوگه HRP یا Horseradish 

Peroxidase کار به تشخیصی هایبادی آنتی عنوان به 

 آنتی و آزمایش هاینمونه استانداردها،. شد گرفته

 و اضافه هاچاهک به متعاقباً HRP با متصل بادی

 هایکونژوگه  انکوباسیون، از سپس و شدند مخلوط

 آبی رنگ کاتالیزسوبسترا، اثر در. شدند رفع غیرمتصل

 رنگ تغییر زرد به اسید افزودن از بعد که شد تولید

 در SOD مقدار با متناسب زرد رنگ شدت. یافت

 انجام نانومتر 450 در هانمونه نوری جذب. بود نمونه

 . یرفتپذ
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توسط  (TAOC)میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی

تهیه شده از  (Cat. No. DM P-4100)شماره کیت

 Labor Diagnostika Nord GmBH & Co. KGیا LDNکمپانی 

 واکنش روی گیریاندازه اساس. گردید گیریاندازه

 واکنش یک ادامه در که است پراکسیداز با پراکسیدها

 انجام بنزیدین ترامتیلت کرموژن سوبسترای رنگی

 لمحلو افزودن از بعد شده تولید آبی رنگ. شودمی

 متریکفتو طریق به و شده تبدیل زرد به کنندهمتوقف

 .گردیدقرائت نانومتر 450 در

 رفهط یک واریانس آنالیز با هاداده آماری آنالیز

(One – Way ANOVA)  ماریآ برنامه Graphpad 

 گرفته درنظر ≥05/0P داریمعنی سطح و شد انجام

 .شد

 هایافته

 تازدیسمو سوپراکسید و کاتاالز هایآنزیم میزان

 گروه 4 در اکسیدانی آنتی تام ظرفیت همچنین و 

 :گرفت قرار بررسی مورد موش

 قرار گروه زیر 4 در موش 16 اول گروه در

 :گرفتند

 به AquADEKs دریافت از بعد: اول گروه زیر

 به مبتال سرطانی ولسل کاشت با ماه، یک مدت

 .شدند پستان سرطان

 به D ویتامین دریافت از بعد: دوم گروه زیر

 به مبتال سرطانی سلول کاشت با ماه، یک مدت

 .شدند پستان سرطان

 به E ویتامین دریافت از بعد: سوم گروه زیر

 به مبتال سرطانی سلول کاشت با ماه، یک مدت

 .شدند پستان سرطان

 به A ویتامین دریافت از بعد: چهارم گروه زیر

 به مبتال سرطانی سلول کاشت با ماه، یک مدت

 .شدند پستان سرطان

 هاگروه زیر همان به هاموش دوم، گروه در

 تجویز ها،موش شدن سرطانی از پس. شدند تقسیم

 .پذیرفت انجام آنها روی بر ویتامینی مکمل

 سرطان، به ابتال بدون ها،موش سوم، گروه در

 گروه در. کردند دریافت را ویتامینی هایمکمل

 مکمل گونههیچ سرطان، به ابتال بدون هاموش چهارم،

 شاهد عنوان به و نکردند دریافت نیز ویتامینی

 .گرفتند قرار موردنظر
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 نوع ویتامین 4میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در چهار گروه موش با دریافت : 1جدول 

(A, E, D3,AquADEKs) (mmol/L)  بر اساس آزمون آنالیز واریانس یکطرفه وGraphpad 

 آماره             

 شماره گروه 

Mean Std. deviation Mean square F Sig 

 >001/0P 899/42 557/0 4272/0 6636/0 گروه اول

 =882/0P 217/0 072/0 5039/0 5/1 گروه دوم

 >001/0P 820/60 520/2 8859/0 009/1 گروه سوم

 =827/0P 297/0 002/0 0751/0 3182/0 هارمگروه چ

بر اساس آزمون  (KU/L)نوع ویتامین 4گروه موش با دریافت  4: میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در 2جدول 

 Graphpadآنالیز واریانس یکطرفه و 

آماره              

 شماره گروه

Mean Std. deviation Mean square F Sig 

 =001/0P 32/25 891/638 3657/13 3889/92 گروه اول

 =015/0P 201/9 949/3651 7947/34 4556/76 گروه دوم

 =738/0P 320/0 247/120 65098/17 7222/70 گروه سوم

 =582/0P 593/0 775/6 2035/3 5333/80 گروه چهارم

بر  (U/ml)نوع ویتامین 4گروه موش با دریافت  4: میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در 3جدول 

 Graphpadاساس آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و 

 آماره                  

 نوع ویتامین

Mean Std. deviation Mean square F Sig 

 =019/0P 591/6 861/0 5913/0 4182/4 گروه اول

 =092/0P 213/3 871/2 2193/1 4091/5 گروه دوم

 =126/0P 699/2 031/1 7594/0 455/52 گروه سوم

 =705/0P 482/0 095/0 4076/0 2273/4 گروه چهارم

 (mmol/L)هاگروه موش به تفکیک دریافت ویتامین 4: میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بین 4جدول  

 Graphpadبر اساس آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و 

 آماره          

 نوع ویتامین

Mean Std. deviation Mean square F Sig 

AQ 6750/0 5272/0 302/1 943/58 001/0P< 

D3 15/1 8053/0 4300/1 880/22 006/0P= 

E 6167/0 4764/0 721/0 307/17 001/0P= 

A 3750/1 8795/0 168/1 447/2 204/0P= 
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بر اساس  (KU/L)هاگروه موش به تفکیک دریافت ویتامین 4: میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در بین 5جدول 

 Graphpadلیز واریانس یکطرفه و آزمون آنا

 ه آمار                      

 نوع ویتامین

Mean Std. deviation Mean square F Sig 

AQ 9438/76 1951/21 937/1049 511/3 049/0P= 

A --- --- --- --- --- 

D3 050/70 7183/19 623/520 796/1 287/0P= 

E 7833/90 4557/19 963/1352 194/103 001/0P< 

گروه موش به تفکیک دریافت  4: میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در بین 6جدول 

 Graphpadبر اساس آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و  (U/ml)هاویتامین

 آماره            

 نوع ویتامین

Mean Std. deviation Mean square F Sig 

AQ 1937/5 0981/1 186/3 480/4 025/0P= 

D3 8625/4 8165/0 458/1 120/19 008/0P= 

E 5750/4 56749/0 990/0 810/13 002/0P= 

A 4250/4 9794/0 635/1 613/3 123/0P= 

 

   بحث

 در زنان در سرطان نوع ترینشایع سینه، سرطان

 آن از ناشی میر و مرگ و است یافته توسعه کشورهای

 افزایش به رو نیز توسعه حال در کشورهای در

 در میر و مرگ و شیوع میزان در افزایش(. 20)تاس

 تنوع دلیل به تواندمی توسعه حال در کشورهای

 شرایط تغییر سن، جمعیت، رشد: مانند فاکتورهایی

(. 21)باشد بیگانه جوامع به مهاجرت و زندگی

 مرگ و شیوع افزایش برای ساله بیست هایبینیپیش

 و افتهی توسعه کمتر مناطق در آن از ناشی میر و

 بهداشت سازمان که دهدمی نشان پیشرفته،

تحقیق  از بیشتری هایحمایت باید(WHO)جهانی

 توسعه و سرطان اولیه هایپیشگیری روی

 مربوط تغذیه به که آنچه مانند مؤثر هایاستراتژی

 (.22)باشد داشته شود،می

 به D ویتامین پایین میزان گذشته، هایدهه در

 مختلف هایسرطان برای لقوهبا خطر عامل یک عنوان

 سرطان: شامل بررسی این(. 23و24)است شده بیان

 مقادیر. شودمی( 26)سینه سرطان و( 25)کولورکتال

 نظر در ربیومارک بهترین ، D ویتامین هیدروکسی -25

 ورن و غذایی ترکیبات با آنها زیرا شود،می گرفته

 اندداده نشان مطالعات(. 27)هستند ارتباط در خورشید

 فعال فرم یا D ویتامین هیدروکسی دی 25 ،1 که

 را یوژنزآنژ و سرطانی سلول تکثیر تواندمی D ویتامین

 (.18)نماید القا را سلولی آپوپتوز و کند مهار
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 انجام همکاران و Maalmi که بررسی در     

 مینویتا مقادیر که داد نشان آمده دست به نتایج دادند

D ددار ارتباط سینه سرطان به مبتال بیماران بقا با .

 بقای با داریمعنی طور به D ویتامین غلظت افزایش

 نهمکارا و Shao(. 28)است مربوط بیماران ترطوالنی

 D ینویتام کمبود که اندداده نشان خود ی مطالعه در

 شمار به سینه سرطان برای خطر عامل یک عنوان به

 ردمو رد آمده دست به اطالعات اگرچه،(. 29)آیدمی

 انسرط و متابولیت این بین ارتباط ،D ویتامین مقادیر

 (.30)کنندنمی تایید را سینه

 4 روی D ویتامین درخصوص حاضر تحقیق

 بین از موش دو که بود استوار گروه هر در موش

 زتجوی که داد نشان آمده دست به تحقیق نتایج. رفتند

 باعث آزمایشگاهی مدل عنوان به موش به D ویتامین

 و ،(=0078/0P)دیسموتاز سوپراکسید آنزیم افزایش

اکسیدانی  آنتی تام ظرفیت میزان افزایش همچنین

(0056/0P<  )تجویز لیکن. شودمی دارمعنی طور به 

 اتاالزک آنزیم با را داریمعنی ارتباط هیچ D ویتامین

 .نداد نشان

 به هاتوکوفرول دیگر عبارتی به یا E ویتامین

 شناخته لیپیدی اکسیداسیون گانمهارکنند عنوان

 دلیل به اکسیدانی آنتی خواص و( 31)اندشده

 به که است کرومانول حلقه در فنلی های هیدروژن

 (. 32)شوندمی داده چربی آزاد هایرادیکال

α –  توکوفرول آنتی اکسیدان بهتری نسبت به

های دیگر است، در عین حال ظرفیت توکوفرول

 وکوفرول درت -وفرول و توک -بیشتری نسبت به 

 E ویتامین (.  33عملکرد به عنوان پرواکسیدان دارد)

: شامل سرطان گوناگون انواع برابر در تواند می

های  مکانیسم با کولون و پروستات پستان، سرطان

 تنظیم ،P53تومور سرکوبگر ژن القای: مانند گوناگون

 کردن فعال ، موتانت P53 های پروتئین کاهشی

            یا   HSP  حرارت  شوک  های پروتئین

Heat Shock Protein به زایی رگ ضد اثر داشتن و 

 Transforming یا  TGF رشد فاکتور مهار ی واسطه

Growth Factor (.   34)باشد مفید 

 هاسرطان و E ویتامین مورد در زیادی مطالعات

 ویتامین دهدمی نشان ها آن نتایج که است شده انجام

E (. 45-35)شودمی سرطان به ابتال خطر کاهش بسب

 سرطان بروز بین ارتباطی نیز، مطالعات بعضی اگرچه

 (.46-52)اندنیافته E ویتامین با پستان

 با کاتاالز آنزیم میزان حاضر، تحقیق در     

 نین،چ هم. داد نشان را داریمعنی ارتباط E ویتامین

 و E ویتامین با دیسموتاز سوپراکسید آنزیم میزان

 ارتباط E ویتامین با نیز اکسیدانی آنتی تام ظرفیت

 .داد نشان را دارمعنی

 مصرف که اندداده نشان پیشین مطالعات

 پستان سرطان خطر با رتینول میزان و کاروتنوئیدها

 ارتباط نیز حاضر قتحقی در(. 53-55)ندارد ارتباطی

 و دیسموتاز اکسید سوپر آنزیم میزان با A ویتامین

 .نبود دارمعنی اکسیدانی آنتی تام ظرفیت

 در اکسیداتیو استرس که دهدمی نشان تحقیقات

 اگرچه. دارد دخالت هاسرطان تمام پاتوفیزیولوژی

Sener داریمعنی اختالف که اندداده نشان همکاران و 

 به مبتال بیماران لیپیدی هیدروپراکسید مقادیر بین

 اما ظرفیت شود،نمی دیده هاکنترل و پستان سرطان

 رساست  افزایش یعنی تر؛پایین اکسیدانی آنتی تام

 (.56)شدبا مرتبط پستان سرطان با تواندمی اکسیداتیو

 لمکم از استفاده که شد داده نشان نیز تحقیق این در

 رسوپ آنزیم کاتاالز، آنزیم میزان با اکسیدانی آنتی

 رتباطا اکسیدانی آنتی تام ظرفیت و دیسموتاز اکسید

 .دارد دارمعنی
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 گیرینتیجه

 با تواندمی E و D های ویتامین مصرف و تجویز

 همچنین و آنها افزایش و اکسیداتیو استرس مارکرهای

 باشد داشته دارمعنی ارتباط اکسیدانی آنتی تام ظرفیت

 ویتامین تمام که مکملی تولید و امکان صورت در و

 به ودار دوز یک مصرف با توانمی باشد، دارا را ها

 بیمار بدن در را اکسیدان آنتی مارکرهای واضح طور

 یبیمار به ابتال از قبل یا و پستان سرطان به مبتال

 دارو خودداری مصرف تعدد از و داد افزایش سرطان

 مورد در مناسب نتایج به ترتیب بدین و نمود

 .یافت دست درمان و پیشگیری

 قدردانی و تشکر

 از وسیله بدین تا نددانمی الزم پژوهشگران

 علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات محترم معاونت

 نمودند، فراهم را طرح هایهزینه که تهران پزشکی

 این ضمناً. نمایند قدردانی و سپاسگزاری صمیمانه

 علوم دانشگاه مصوب تحقیقاتی طرح نتیجه مقاله

 شماره به تهران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی

 .باشدمی 20045-31-04-91 قرارداد
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Abstract                                                                                                                             
Background and Aim: Breast cancer is epidemiological and most important 

cause of death in women. Oxidative stress plays an important role in this disease. 

Antioxidants such as some vitamins has attracted the attention of scientists to deal 

with oxidative stress. The aim of this study was to determine the effect of vitamin 

supplements in reducing oxidative stress in breast cancer. 

Materials and Methods: 38 BALB-C mice were used. They were created in the 

breast cancer by cell implantation procedure. Rats were divided into 4 groups: 4 

mice were given vitamin supplements for 1 month, 4 mice vitamin A, 4 mice, 

vitamin D, and 4 mice were given vitamin E respectively. After a month mice had 

breast cancer. In the second group mice without vitamin supplements, were 

affected. In the third group, mice with vitamin supplements were not affected. In 

the blood serum of rats, the catalase, superoxide dismutase and total antioxidant 

capacity was measured by ELISA.  

Results: Catalase activity in mice that received vitamin supplements was 

significantly increased and were diagnosed (P=0.049). But the increase was not 

significant with vitamin D supplement (P=0.287). Superoxide dismutase in mice 

that received vitamin supplements and were free of disease increased significantly 

(P=0.0249). But the increase was not statistically significant with vitamin D 

supplement (P=0.24).The total antioxidant capacity in mice that received vitamin 

supplements and were affected with breast cancer was significantly increased 

(P<0.0001). This increase was not significant with vitamin D (P=0.006). 

Conclusion: The use of vitamin supplements with catalase, superoxide dismutase 

and total antioxidant capacity was significantly correlated and may increase the 

level of antioxidant markers. 
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 بیمارستان یک در آن با مرتبط عوامل و کارکنان شغلی رضایت مطالعه

 تهران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته آموزشی
 ،4شریفیان رویا ،3عسگری مژگان ،2درگاهی حسین دکتر ،1موسوی هادی محمد سید

 6مختاری زهرا ،5شهام گلسا 

  

 چکیده

 بدون بیمارستانها. دارد آن کارکنان شغلی رضایت انمیز به بستگی سازمان هر وری بهره: هدف و زمينه

 منظور به مطالعه این. کنند نقش ایفای جامعه سالمت سطح ارتقای در توانند نمی خود انسانی نیروی مشارکت

 .شد انجام تهران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی بیمارستان یک در کارکنان شغلی رضایتمندی میزان تعیین

 به که بیمارستان کارکنان از نفر 172 برروی تحلیلی-توصیفی و مقطعی بصورت العهمط این: بررسی روش

 اطالعات گردآوری ابزار. گردید انجام بودند، شده انتخاب تصادفی طور به و شده بندی طبقه گیری نمونه روش

 آن پایایی و رسید بیمارستان بالینی حاکمیت گروه اعضای تایید به آن روایی که بود ساخته محقق اینامه پرسش

 .شد محاسبه %88 برابر کرونباخ الفای روش با

 71/70 و 55/72 امتیاز میانگین کسب با ترتیب به پشتیبابی و خدمات پاراکلینیکی، بخشهای کارکنان: ها یافته

 52/53 و 04/60 امتیاز میانگین کسب با مالی و اداری و پرستاری گروه کارکنان و مطلوب، شغلی رضایت دارای

 مشاهده شغلی رضایت ازنظر شغلی گروههای بین داری معنی اختالف و بودند مطلوب نسبتاً رضامندی دارای

 در. بود کار ماهیت به مربوط آن کمترین و شغلی موفقیت ی حیطه در شغلی رضایت بیشترین( p=02/0)شد

 .شد دیده داری عنیم ی رابطه استخدام نوع و تاهل وضعیت جنسیت، با شغلی رضایت بین مطالعه، این

 پژوهشهای با درمقایسه سالمت نظام تحول طرح استقرار دلیل به کارکنان شغلی رضایت میزان: گيری نتيجه

 میران از شغلی گروههای سایر با مقایسه در پرستاری گروه کارکنان اما داشت، افزایش کشور در پیشین

 سختی مزایای و عملکرد برمبنای کارانه موقع به تپرداخ و افزایش لذا. بودند برخوردار تری پایین رضامندی

 .شودمی پیشنهاد کشورها سایر و ایران در موفق بیمارستانهای از الگوبرداری و کار

 کارکنان بیمارستان، شغلی، رضایت: کليدی های واژه
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 مقدمه

 سازمانی هر اصلی ی سرمایه انسانی، نیروی

 . زند می رقم را آن حیات تداوم که است

 به سازمان هر بازدهی و وری بهره واقع، در

 سازمان آن انسانی نیروی عملکرد و سازمانی رفتار

 نآ اهداف به نیل جهت در باید که دارد بستگی

 برای انگیزش با انسانی نیروی. بردارند گام سازمان

 و است وری بهره عامل مهمترین خود، وظایف انجام

 رضایت و روحیه سطح افزایش با نیز کارکنان انگیزش

 یرتاث اهمیت دلیل به(. 1)آید می فراهم کارکنان شغلی

 سنجش شده، ارائه خدمات کیفیت در شغلی رضایت

 مقاطع در آن تغییرات رسیبر منظور به شغلی رضایت

 (.2)گردد می توصیه زمانی مختلف

 خشنودی احساس خود شغل از انسان وقتی

 به بیشتری دقت با را خویش وظایف ناخودآگاه نماید،

 باال، شغلی رضایت دارای کارکنان. رساند می انجام

 سالمت از دارند، کردن شکایت به کمتری گرایش

 جدید وظایف ند،برخوردار بیشتری روانی و جسمانی

 با و گیرند می یاد سریعتر را خود شغل با مرتبط

 دیگر، سوی از و شوند، می روبرو کمتر شغلی سوانح

 به تمایل سطح کاهش پایین، وری بهره و عملکرد

 در را کاری غیبتهای افزایش و سازمان در حضور

 می فراهم کارکنان در پایین شغلی رضایت با ارتباط

 و پیشرفته سازمانهای اخیر، ایساله در(.  3)آورد

 به را خود ی سرمایه و زمان از عظیمی بخش موفق،

 افزایش با تا اند داده اختصاص انسانی نیروی

 ارتقا را سازمان کارایی و وری بهره آنها، رضامندی

 (. 4)دهند

 و انگیزه ایجاد موجب که عواملی به توجه عدم

 اهداف مدت دراز در تواندمی شود،می شغلی رضایت

 عوامل از یکی زیرا سازد، مواجه مشکل با را سازمان

 توجه سازمان، یک در کارآمد نیروهای از برخورداری

 مادی خدمات ارائه و کارکنان زندگی مختلف ابعاد به

 کلی نگرش به شغلی رضایت. است آنها به معنوی و

 از است عبارت و شود،می اطالق او شغل درباره فرد

 و مثبت های نگرش و اساتاحس از ای محدوده

 رضایت(. 5)دارد خود شغل مورد در فرد که باورها

 سازمانی رفتار متغیرهای ترین رایج از یکی شغلی

 شغل به نسبت را فرد یک کلی نگرش که است

 (. 6)کند می بیان خویش

 مانند گوناگونی عوامل تاثیر تحت شغلی رضایت

 شغلی، ابعاد ها،مشی خط ارتباطات، دستمزد، و حقوق

 قرار کارکنان شخصیت های ویژگی و کار نظم

 (. 7)دارد

 چالش با درمانی بهداشتی سازمانهای امروزه

 و نیازها کردن برآورده و هستند مواجه جدیدی های

 ارائه. شودمی تر مشکل روز به روز بیماران انتظارات

 حد تا جامعه به بخش اثر درمانی بهداشتی خدمات

 بستگی ها سازمان این کنانکار رضامندی به زیادی

 (.8و9)دارد

 ارائه نهادهای از یکی عنوان به بیمارستان 

 سطح ارتقای در درمانی بهداشتی خدمات یدهنده

 بدون امر این. کند می ایفا اساسی نقش جامعه سالمت

 و مستمر خدمات ارائه و انسانی نیروی کلیه مشارکت

. تنیس پذیر امکان ایشان، طرف از موثر و مطلوب

 موثر گیری کار به بدون سازمانها وری بهره افزایش

 ذیرپ امکان باال، رضامندی دارای و انگیزه با کارکنان

 (. 10)بود نخواهد



 

 

 و همکاران سیدمحمد هادی موسوی

 

 135  1395ویژه نامه بهار   10وره مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت( د

 
 

 تاکنون کارکنان، شغلی رضایت با رابطه در

. است شده انجام کشور سطح در مختلفی هایپژوهش

 در( 1386)همکاران و سلیمانی اصل جمله از

 اعضای شغلی رضایت بررسی" عنوان با پژوهشی

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده علمی هیئت

 و منجمد و "آن بر موثر عوامل و تهران

 میزان بررسی" عنوان با پژوهشی در( 1383)همکاران

 درمانی بهداشتی، مراکز پرستاری گروه شغلی رضایت

 رضایت بین که دادند نشان "کشور سراسر آموزشی و

 رانبیما به موثر درمانی بهداشتی ماتخد ارائه با شغلی

 (. 12و11)دارد وجود ارتباط ها بیمارستان در

 تعیین منظور به که پژوهشی نتایج چنین، هم

 کارکنان شغلی نارضایتی و رضایتمندی بر موثر عوامل

 گرفت، صورت استرالیا کشور در درمانی مرکز یک در

 و کار محیط پذیری انعطاف چون عواملی داد نشان

 شغلی رضایت به منجر گروهی، صورت به کار نجاما

 علیمت و مهارت بدون افراد با کار و شودمی کارکنان

 مانند فرسا، طاقت و سنگین وظایف انجام ندیده،

 از ناشی تنش و دفتری، امور انجام و مستندسازی

 شغلی نارضایتی به منجر شغلی، مختلف انتظارات

 . است شده کارکنان

 هدف با مطالعه این فوق، بمطال به توجه با

 در آن بر موثر عوامل و شغلی رضایت میزان تعیین

 تهران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی بیمارستان یک

 . گرفت انجام

     بررسی روش 

 طی در مقطعی و تحلیلی-توصیفی مطالعه این

 کارکنان از نفر 172 روی بر 1392-93 های سال

 و شده بندی بقهط صورت به که اعلم امیر بیمارستان

 رسمی، کارکنان از نفر 500 تعداد از تصادفی طور به

. گردید انجام بودند، شده انتخاب پیمانی و قراردادی

 با ای طبقه پژوهش این در گیری نمونه روش

 حجم ابتدا که ترتیب بدین بود؛ متناسب تخصیص

 تعیین بیمارستان واحد هر در شاغالن نسبت به نمونه

 هر در ساده تصادفی گیری نمونه روش با سپس و شد

 نفر 68. شدند انتخاب پژوهش مورد افراد تعداد واحد

 هایبخش کارکنان از نفر 21 پرستاری، کارکنان از

 و پشتیبانی و خدمات کارکنان از نفر 50 پاراکلینیکی،

 مطالعه وارد اداری و مالی کارکنان از نفر 31 تعداد

 . شدند

 به توجه با و هاهداد گردآوری ابزار تهیه جهت

 در زیادی عوامل که آنجا از شده، انجام هایبررسی

 دارند، نقش کار محیط در کارکنان نارضایتی ایجاد

 شغل، اجتماعی جایگاه و ماهیت درآمد، میزان: مانند

 شغلی، ایمنی شغلی، ارتقای سازمان، اعتبار و وجهه

 سازمانی، جو و کار محیطی شرایط نقش، در ابهام

 و همکاران با ارتباط و سازمانی فرهنگ و رساختا

 با و ،(5)کارکنان احترام و منزلت مسئولیت، رعایت

 رضایت میزان سنجش ابزار ترین متداول از استفاده

 پرسشنامه و "شغلی توصیف شاخص" مانند شغلی،

 موقعیت های جنبه آنها در که "سوتا مینه رضامندی"

 لیکرت دیبن درجه با شغلی رضایت ابعاد و شغلی

 هایپرسشنامه بررسی با و( 11و12)شودمی مشخص

 و Smith مانند کشور داخل استفاده مورد متداول

 که( 14)همکاران و فرد خدایاری و( 13)همکاران

 و ارتقا همکاران، سرپرست، کار، ماهیت ابعاد

 اند، کرده معرفی شغلی رضایت زمینه در را پرداخت

 ابعاد که Herzberg شغلی رضایت استاندارد پرسشنامه

 مزایا، و حقوق همکاران، با ارتباط کار، محیط شرایط

 سرپرستی، و نظارت شغلی، امنیت شغلی، موقعیت

 در را شخصی زندگی و مدیریت گذاری سیاست
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 چنین هم و ،(15)کندمی تعریف  شغلی رضایت مورد

 مربوط کوتاه شغلی رضایت پرسشنامه از برداری بهره

 ،(17)ضیاپور ،(16)شادپور و بیگی جمشید به

 . گردید تدوین و تهیه ای ساخته محقق پرسشنامه

 حیطه 4 در بسته سوال 20 شامل پرسشنامه این

 و موفقیت شغلی، پیشرفت کار، ماهیت از رضایت: ی

 ای درجه پنج مقیاس براساس شغلی، مسئولیت

 افراد دموگرافیک اطالعات و شد طراحی لیکرت

 کار، سابقه صیالت،تح میزان جنس، سن، شامل

 هایدوره گذراندن و استخدام نوع تاهل، وضعیت

 نیز شغلی رضایت و سازمانی رفتار به مربوط آموزشی

 نمره روش از تحلیل و تجزیه جهت شده درج آن در

 ،3 نظر بی ،2 مخالف ،1 مخالف کامالً صورت به دهی

 ذکر شایان. شد استفاده 5 موافق کامالً و ،4 موافق

 عمل عکس بر منفی سواالت صدرخصو است

 توجه با شغلی، رضایت میزان تعیین منظور به. گردید

 در آن میانگین محاسبه و شده کسب امتیاز مجموع به

 مطلوب، نسبتاً مطلوب، مطلوب، کامالً گروه پنج

 از بیش کسب اساس بر  نامطلوب  کامالً  و  نامطلوب

 از ترکم و 40%-20% ،60%-40% ،80%-60% ،80% 

 . گردید عمل امتیاز، 20%

 گرفتن نظر در با پرسشنامه، روایی تعیین برای

 چگونگی و شده ذکر منابع از مختلف های پرسشنامه

 اختیار در حاضر پرسشنامه مذکور، پرسشنامه روایی

 کیفیت ارتقای و بالینی حاکمیت گروه اعضای

. رسید تایید به که گرفت قرار پژوهش مورد بیمارستان

 صورت به پرسشنامه این نیز پایایی تایید برای

 نظر مورد بیمارستان کارکنان از نفر 15 بین آزمایشی

 که گردید توزیع نداشتند، قرار پژوهش نمونه در که

 هفته دو از بعد. دادند پاسخ پرسشنامه به آنها تمام

 در ها پاسخ که شد توزیع آنها بین پرسشنامه مجدداً

 در که داشتندن ایمالحظه قابل تفاوت مرحله دو

 . آمد دست به %88 برابر کرونباخ آلفا ضریب نهایت

 به بود، نام بدون ها پرسشنامه اینکه وجود با

 شد اعالم کردند،می تکمیل را پرسشنامه که کارکنانی

 در شرکت و بود خواهد محرمانه اطالعات کلیه که

. باشدمی اختیاری و آگاهانه کامالً تحقیق این

 هایشیفت در و کارکنان کار حلم در ها پرسشنامه

 آوری جمع از پس اطالعات و گردید توزیع مختلف

. شد تحلیل و تجزیه SPSS16 افزار نرم طریق از

 به و پژوهش، اهداف به توجه با آماری تحلیل جهت

 با یکدیگر با مختلف متغیرهای ارتباط بررسی منظور

 هاستفاد تی و دو کای آزمونهای از متغیر، نوع به توجه

 حیطه و شغلی رضایت ارتباط بررسی جهت و شد

 کروسکال و دو کای آزمونهای از بررسی مورد های

 الزم برداری بهره پیرسون همبستگی ضریب و والیس

 .آمد عمل به
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: فراوانی مطلق و نسبی اطالعات دموگرافیک کارکنان بیمارستان آموزشی مورد مطالعه  1جدول 
 

مرد  

 )تعداد/درصد(

زن 

 داد/درصد()تع
 جمع

 (56) 96 (58) 56 (42) 40 سال و کمتر 35 گروه سنی

 (44) 76 (57) 43 (43) 33 35بیش تر از 

 (68) 117 (47) 55 (53) 62 متأهل وضعيت تأهل

 (32) 55 (80) 44 (20) 11 مجرد

 مدرک

 تحصيلی

 (21) 26 (35) 9 (65) 17 زیر دیپلم

 (10) 12 (67) 8 (33) 4 دیپلم، فوق دیپلم

 (69) 85 (73) 62 (27) 23 و باالتر کارشناسی

 (18) 31 (74) 23 (26) 8 اداری و مالی شغلی رسته

 (13) 22 (59) 13 (41) 9 پاراکلینیکی

 (30) 51 (20) 10 (80) 41 خدمات و پشتیبانی

 (39) 68 (78) 53 (22) 15 پرستاری

 (54) 93 (55) 51 (45) 42 15کمتر از  کار سابقه

 (46) 78 (61) 48 (39) 30 15بیش از 

های دوره

 آموزشی

 (80) 137 (61) 84 (39) 53 گذرانده

 (20) 35 (43) 15 (57) 20 نگذرانده

شود، سن مشاهده می 1همانگونه که در جدول       

سال و کمتر، و میانگین سنی آنها  35بیشتر کارکنان 

. بیشتر بود 6/7سال با انحراف معیار  27/35نیز 

آنها دارای مدرک تحصیلی  بیشترکارکنان متاهل، و 

کارکنان در  %40کارشناسی و باالتر بودند. حدود 

کردند و اکثریت آنها نیز پرستاری فعالیت می شغل

های آموزشی مربوط به رفتار سازمانی و رضایت دوره

 شغلی را گذرانده بودند. 

ال، س 15بر با توجه به میانگین سابقه کار کارکنان برا

نیز  %46سال و  15کارکنان سابقه کاری زیر  54%

 سال سابقه کار داشتند.  15باالی 
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های شغلی کارکنان در بیمارستان آموزشی : فراوانی مطلق و نسبی و میانگین میزان رضایت شغلی گروه2جدول 

 مورد مطالعه
 رضایت شغلی                 

 

 های شغلی   گروه

 جمع کامالً ناراضی ناراضی نسبتاً راضی راضی اضیکامالً ر
 میانگین

 انحراف

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  معیار

 92/1 52/53 100 31 2/3 1 4/19 6 5/35 11 9/12 4 29 9 اداری 

 14/1 55/72 100 21 1/9 1 1/59 13 3/27 6 5/4 1 - - پاراکلينيک

 17/1 71/70 100 50 7/13 6 4/29 15 51 26 9/5 3 - - خدمات و پشتيبانی

 02/1 04/60 100 68 - - 5/23 16 50 34 5/26 18 - - پرستاری 

 45/1 63/63 100 172 8/5 10 1/29 50 8/44 77 1/15 26 2/5 9 جمع

 

 هایبخش کارکنان ،2 جدول به توجه با

 کسب با ترتیب به تیبابیپش و خدمات و پاراکلینیکی،

 شغلی رضایت دارای 71/70 و 55/72 امتیاز میانگین

 کسب با مالی و اداری و پرستاری، کارکنان و مطلوب،

 شغلی رضایت دارای 52/53 و 04/60 امتیاز میانگین

 گروهها بین دار معنی اختالف و بودند مطلوب نسبتاً

 بر عالوه( P=02/0)شد مشاهده رضایت میزان نظر از

 تاهل وضعیت با شغلی رضایت شد مشخص این،

 به ؛( P=017/0)دهدمی نشان را داری معنی ارتباط

 شغلی رضایت میزان متاهل، کارکنان که طوری

 همچنین. داشتند مجرد کارکنان با مقایسه در بیشتری

 داری معنی ارتباط جنسیت، با شغلی رضایت بین

 در مرد کارکنان آن در که( P=022/0)گردید یافت

 نشان را بیشتری شغلی رضایت زن کارکنان با مقایسه

 کارکنان با مقایسه در نیز قراردادی کارکنان. دادند

 گزارش را بیشتری شغلی رضایت رسمی و پیمانی

 بین گردید مشخص مطالعه این در( P=001/0)کردند

 هایدوره گذراندن و کار سابقه تحصیلی، مدرک

 معنی ارتباط اریآم نظر از شغلی رضایت با آموزشی

 .ندارد وجود داری

 

رد : نتایج ضریب همبستگی رضایت شغلی با هر یک از مولفه های آن در کارکنان بیمارستان آموزشی مو 3جدول 

 مطالعه
 

 
رضایت از ماهیت 

 کار

رضایت از پیشرفت 

 شغلی

رضایت از موفقیت 

 شغلی

رضایت از مسئولیت 

 شغلی

رضایت 

 شغلی

 1 ماهيت کار

172 
    

 *45/0 پيشرفت شغلی

000/0 

1 

172 
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 *553/0 موفقيت شغلی

000/0 

697/0* 

000/0 

1 

172 
  

 *553/0 مسئوليت شغلی

000/0 

605/0* 

000/0 

694/0* 

000/0 

1 

172 
 

رضایت شغلی 

 کلی

741/0* 

000/0 

823/0* 

000/0 

915/0* 

000/0 

844/0* 

000/0 

1 

172 
 *ضریب همبستگی

 

 شود،می اهدهمش 3 جدول در که همانگونه

 کارکنان کلی شغلی رضایت میزان همبستگی بیشترین

 علوم دانشگاه در مطالعه مورد آموزشی بیمارستان در

 شغلی، موفقیت به مربوط ترتیب به تهران پزشکی

 نهایت در و شغلی ارتقای و پیشرفت شغلی، مسئولیت

 . است شغلی ماهیت

  بحث

 از یکی انسانی، منابع مدیریت در امروزه،

 در کارکنان نیازهای تامین توجه، مورد موضوعات

 و آنها کار کیفیت بردن باال برای انگیزه ایجاد جهت

 سازمان در انسانی نیروی از بیشتر چه هر گیری بهره

 از بسیاری گفته به شغلی رضایت(. 18)است

 مفاهیم برانگیزترین چالش از یکی کارشناسان،

 مدیریتی هایمشی خط از بسیاری پایه و سازمانی

 (. 19)است سازمان کارایی و وری بهره افزایش برای

 اهمیت علت به درمانی بهداشتی هایسازمان

 عهده بر درمان و پیشگیری زمینه در که ایوظیفه

 و برخوردارند جامعه در ایویژه جایگاه از دارند،

 کاهش موجب ها، بیمارستان کارکنان شغلی نارضایتی

 شودمی درمانی مراقبت و خدمات ی ارائه در کیفیت

 خواهد دنبال به را بیماران نارضایتی نهایت در و

 (. 17)داشت

 هاییپژوهش معدود از یکی حاضر ی مطالعه

 از یکی در کارکنان رضامندی خصوص در که است

 نتهرا پزشکی علوم دانشگاه آموزشی هایبیمارستان

 بیانگر تواندمی مطالعه این نتایج. است شده انجام

 در آن بر موثر عوامل و ها مولفه و رضامندی انمیز

 سیاست و مدیران اقبال و باشد نظر مورد بیمارستان

 علوم دانشگاه در را درمان و بهداشت حوزه گذاران

 .کند جلب خود به تهران پزشکی

 میزان که داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 بر مطالعه مورد بیمارستان در کارکنان رضامندی

 و مطلوب وضعیت در مختلف شغلی هایگروه حسب

 پژوهش در ضیاءپور. دارد قرار مطلوب حدودی تا

 هایبیمارستان در شاغل پرستاران خصوص در خود

 این رضایت میزان ،1391 سال در کرمانشاه شهرستان

 و دهباشی(. 17)کرد اعالم متوسط طور به را افراد

 کارکنان شغلی رضایت میزان( 1384)همکاران

 اعالم مطلوب را اصفهان شهر هایبیمارستان

 1382 سال در نیز همکاران و تاجور(. 20)کردند

 کودکان طبی مرکز در را کارکنان شغلی رضایت میزان

 شیرازی و حبیب(. 21)کردند گزارش متوسط طور به

 یک در را کارکنان از درصد 60 رضایت میزان نیز

 علوم دانشگاه به وابسته بزرگ عمومی بیمارستان

 پایین را درصد 40 حدود و متوسط، ایران پزشکی

 در شغلی رضایت میزان میان، این در که کردند اعالم
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 تر پایین مالی اداری کارکنان به نسبت پرستاران

 هایبیمارستان کارکنان شغلی رضایت میزان(. 22)بود

(. 15)شد اعالم متوسط نیز 1388 سال در اراک شهر

 درخصوص حاضر پژوهش نتایج رسد،می نظر به

 سایر نتایج با مقایسه در شغلی رضایت میزان

 به تواندمی امر این که است داشته افزایش هاپژوهش

 دوم نیمه از سالمت نظام تحول طرح استقرار دلیل

 افزایش نتیجه در کشور، های بیمارستان در 1394 سال

 بودن پایین اگرچه،. باشد کارکنان شغلی رضامندی

 کارکنان، سایر با مقایسه در پرستاران دیرضامن نسبی

 در شیرازی و حبیب پژوهش نتایج مشابه

 . باشد می( 22)اراک شهر هایبیمارستان

 شد مشخص شده انجام هایپژوهش دیگر در

 دریافت کیفیت کارکنان، از حمایت مختاری، خود

 افزایش روی بر شغلی، شفافیت بندی درجه و شده

 گروه کارکنان با مرتبط هک دارد تاثیر شغلی رضایت

 اداری کارکنان و مدیریت پزشکی، دندان پزشکی،

 (.23)بود مالی

 نیجریه، کشور در آموزشی بیمارستان یک در

Coker اکثریت که کردند اعالم( 2011)همکاران و 

 رضایت خود شغل از پزشکی غیر و پزشکی کارکنان

 توسط که ای مطالعه در چنین هم(. 24)داشتند

Cavanagh روی بر انگلستان کشور در 1992 سال در 

 به نتایج شد، انجام ها بیمارستان پرستاری کارکنان

 ی زمینه در افراد این که کرد مشخص آمده دست

 های آموزش دریافت گیری، تصمیم در مشارکت

 جهت فرصت داشتن و شغلی ارتقای خدمت، ضمن

 اگرچه داشتند، اعالم را خود رضایت شغلی پیشرفت

 گزارش باالیی رضامندی دریافتی حقوق نظر از

 1424 تعداد روی بر شده انجام مطالعه(. 25)نگردید

 Kuopio دانشگاه به وابسته بیمارستان کارکنان از نفر

 افراد این شغلی رضامندی که داد نشان 2013 سال در

 شد مشخص مطالعه این در. است مطلوب مجموع در

 – اداری کنانکار با مقایسه در پرستاری کارکنان که

 تری پایین رضامندی از پشتیبانی و خدمات و مالی،

 درسال نیز همکاران و قریشی(. 26)هستند برخوردار

 هایبیمارستان کارکنان شغلی رضامندی میزان 2014

 معنی ارتباط چنین هم. کردند اعالم متوسط را کاشان

 دموگرافیک عوامل و شغلی رضامندی بین نیز داری

 در Pietersen پژوهش(. 27)نیامد تدس به کارکنان

 یک در پرستار 109 تعداد روی بر نیز 2005 سال

 افراد این از نیمی از بیش داد، نشان دولتی بیمارستان

 و ارتقا و شرایط. داشتند رضایت خود شغل از

 رضایت روی بر گذار تاثیر عوامل از شغلی حمایت

 (. 28)بود پرستاران شغلی

 شده انجام مطالعات در آمده دست به نتایج

 در آمده دست به نتایج با زیادی حدود تا پیشین

 بودن باال جمله از دارد؛ خوانی حاضر هم ی مطالعه

 هم و کلی، طور به کارکنان شغلی رضامندی میزان

 موفقیت، مانند شغلی رضایت های مولفه تاثیر چنین

 درمان گروه کارکنان اینکه و شغلی، پیشرفت و ارتقا

 شغلی هایگروه سایر با مقایسه در رستارانپ ویژه به

 از پشتیبانی و خدمات و مالی، و اداری مانند

 دلیل به تواندمی که بودند برخوردار کمتری رضامندی

 افراد این ی ویژه و خاص مسئولیت و ماهیت و نوع

 طهراب حاضر مطالعه در اگرچه،. باشد ها بیمارستان در

 دموگرافیک واملع با شغلی رضایت بین داری معنی

 مشاهده استخدام نوع و تاهل وضعیت جنس، مانند

 این بین ارزشمندی رابطه قبلی مطالعات در اما شد،

 نگرفته قرار مطالعه مورد یا و نشده مشاهده عوامل

 .بود
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 مطالعات های محدودیت از یکی کلی طور به

 کنندگان تکمیل از برخی که است این ای پرسشنامه

 درج ها پرسشنامه در را خود عیواق نظر پرسشنامه

 مقطع یک در مطالعه این که آنجا از چنین هم. نکنند

 نتایج است ممکن است، شده انجام خاص زمانی

 حاضر نتایج با دیگر زمانی مقاطع در آن به مربوط

 .باشد داشته تفاوت

  گيری نتيجه

 داد نشان حاضر پژوهش از آمده دست به نتایج

 کارکنان شغلی رضایت نمیزا 1392-93 سال در که

 به وابسته مطالعه مورد آموزشی بیمارستان یک در

 حدودی تا و مطلوب تهران، پزشکی علوم دانشگاه

 از آمده دست به نتایج با نتایج این. است مطلوب

 را شغلی رضایت از باالتری میزان داخلی مطالعات

 این شده انجام زمان به توجه با که دهدمی نشان

 نظام تحول طرح شروع استقرار از پس یعنی پژوهش،

 پزشکی علوم دانشگاه هایبیمارستان در سالمت

 باال این، بر عالوه. باشد می امر این از ناشی تهران،

 با حاضر ی مطالعه در شغلی رضامندی میزان بودن

 آسیایی، کشورهای سایر در شده انجام مطالعات نتایج

 . دارد خوانی هم و سویی هم اروپایی و افریقایی

 کارکنان شغلی رضامندی میزان اینکه به توجه با

 شغلی هایگروه سایر کارکنان با مقایسه در پرستاری

 و افزایش لذا است، برخوردار تری پایین حد از

 مزایای و عملکرد مبنای بر کارانه موقع به پرداخت

 در موفق هایبیمارستان از الگوبرداری کار، سختی

 عوامل به توجه و جهان کشورهای دیگر و ایران

 پزشکی گروه کارکنان کار محیط رفاهی و محیطی

 گروه کارکنان رضامندی میزان سازی همسان برای

 .شودمی پیشنهاد یکدیگر با پزشکی غیر و پزشکی

  قدردانی و تشکر

 معاونت از دانندمی خود وظیفه نویسندگان

 این از که تهران پزشکی علوم دانشگاه درمان محترم

 خصوص به کردند، معنوی و مادی حمایت شپژوه

 آن محترم کارشناس بایرامی فیروزه خانم زحمات از

 این. نمایند ابراز را خود قدردانی و تشکر کمال حوزه،

 که است 15225 شماره به پژوهشی طرح حاصل مقاله

 دانشگاه فناوری و تحقیقات محترم معاونت حمایت با

 است. شده انجام تهران پزشکی علوم
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Abstract                                                                                                                             
Background and Aim: Organizational productivity and efficiency depends on 

staff members’ job satisfaction and performance. Without the participation of staff 

members, hospitals cannot play an important role in promoting the society’s health. 

This study aimed to determine staff’s job satisfaction in a teaching hospital of 

Tehran university of Medical Sciences (TUMS). 

Materials and Methods: This descriptive, analytical cross-sectional research 

was conducted on 172 staff members of a teaching hospital, who had been selected 

through random sampling. The data-collection tool was a researcher-made 

questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by the clinical 

governance department members and Cronbach’s alpha reliability estimate turned 

out to be 0.88.  

Results: Para-clinical and service employees getting the mean scores of 72.55 and 

70.71 demonstrated desired job satisfaction; nursing and administrative-financial 

staff members, however, showed a relatively desired job satisfaction with mean 

scores of 60.04 and 53.52, respectively; and the difference between job groups was 

significant (p=0.02) regarding job satisfaction. The highest job satisfaction figure 

was related to job success and the lowest pertained to the nature of the job. There 

was a meaningful relationship between job satisfaction on the one hand and staff 

members’ gender, marital status, and type of employment on the other. 

Conclusion: Staff’s job satisfaction in the studied hospital has increased due to 

the establishment of Iran’s Healthcare Reform Plan at the beginning of 2014. 

However, compared with other job groups, nurses are less satisfied; therefore, it is 

necessary to improve nursing job satisfaction through timely payments based on 

job performance and difficulty level. 

Keywords: Job Satisfaction, Hospital, Staff 
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 دستیاران کاری زندگي کیفیت ارزیابي پرسشنامه تدوین و طراحي

 پزشکي تخصصي های رشته 

 ، 2دکتر بتول احمدی، 1سیده محبوبه حسینی زارع

 4، مهشید سادات حسینی زارع3، دکتر محمد عرب2دکتر علی اکبری ساری

  

 

 چکیده

سازمان است.  ي از وظايف مهم مديران در هرارزيابي و ارتقاي كيفيت زندگي كاري كاركنان يك :زمينه و هدف 

هدف اين مطالعه طراحي و تدوين پرسشنامه اي به منظور ارزيابي كيفيت زندگي كاري دستياران رشته هاي 

 تخصصي پزشكي و تعيين روايي و پايايي آن مي باشد. 

ي اندازه گيري كيفيت با استفاده از جستجوي كتابخانه اي و اينترنتي پرسشنامه هايي كه برا :روش بررسی

زندگي كاري كاركنان استفاده شده بود، جمع آوري گرديد و با روش دلفي پرسشنامه اي جامع جهت اندازه 

دستيار دانشگاه علوم پزشكي تهران در  14گيري كيفيت زندگي كاري دستياران تدوين شد. اين پرسشنامه بين 

كرونباخ  α گرديد. سپس پايايي آن به وسيله آزمون دو مقطع متفاوت با فاصله ي يك هفته توزيع و تكميل

متخصص در زمينه ي  5پرسشنامه كيفيت زندگي كاري از نظر  (Validity)سنجيده شد. براي تعيين روايي

 مديريت خدمات بهداشتي درماني، آموزش پزشكي و اقتصاد بهداشت استفاده شد.  

 ،8/0-89/0خوب ، 9/0-1به اين ترتيب بود: خيلي خوب كرونباخ براي سنجش پايايي  αدسته بندي :  یافته ها

 .59/0زير  خيلي ضعيف ،6/0-69/0ضعيف  ، 7/0-79/0متوسط 

نتايج آزمون آلفا كرونباخ براي پايايي كل سواالت و براي هر طبقه از سواالت نشانگر پايايي نسبتاً  : نتيجه گيری

 . باشدمير مطالعات بعدي استفاده دباال بود، لذا پرسشنامه مورد استفاده قابل 

 طراحي و تدوين ،دستيار پزشكي ،: پرسشنامه كيفيت زندگي كاري واژه های كليدی 
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 مقدمه
 توسعه و بهسازي در مهمي نقش بيمارستان

 سازندگي در نهايت در و جامعه سطح در سالمت

 حيات تداوم است بديهي. نمايد ايفامي كشور

 به آن از كه است منابعي و جامعه تابع بيمارستان

 بيمارستان منابع ترين اصلي جمله از. آورد مي دست

 روز از اعظمي قسمت كه هستند پرستاران و انپزشك

 با مداوم طور به آنها. كنند مي سپري بيمارستان در را

 اين كه هستند مواجه اورژانس شرايط و زياد كاري بار

 زندگي كيفيت و عملكرد بر زيادي تاثير تواند مي امر

 كاري، زندگي كيفيت(. 1)باشد داشته آنها كاري

 و حقوق: مانند ازمانس يك در كار واقعي شرايط

 ايمني، و بهداشتي مالحظات رفاهي، امكانات مزايا،

 و تنوع مديريت، روش  گيري، تصميم در مشاركت

 زندگي كيفيت. گيرد مي بر در را مشاغل بودن غني

 خاص طور به خود كار از را كاركنان تلقي طرز كاري

 توجه با كاري زندگي كيفيت اهميت(. 2)كند مي بيان

 باعث كار بازار و جوامع روزافزون گيپيچيد به

 ضرورت انساني نيروي به بيشتر توجه شودمي

 كاركنان العمل عكس در كاري زندگي كيفيت(. 3)يابد

 عكس در كاري، زندگي كيفيت رضايت به نسبت

 سالمت و شغلي رضايت به نسبت كاركنان العمل

 و جامع اي برنامه و( 4)شودمي متبلور آنان روحي

 تمركز كاركنان رضايتمندي ارتقاي بر كه ستا فراگير

 بيمارستانها، جمله از و سازمانها تمام در(. 5)دارد

 و نگهداري و جذب براي كاري زندگي كيفيت ارتقاي

 (.6)باشد مي ضروري كاركنان در رضايت ايجاد

 يا پزشكي تخصصي هاي رشته دستياران

 بيماران از مراقبت ارائه در را مهمي نقش ها رزيدنت

 طول در آنها. دارند عهده به آموزشي بيمارستانهاي در

 شرايط در همواره بيمارستاني تخصصي آموزشي دوره

 باال شغلي استرس خواب، از محروميت چون سختي

 مي عوامل اين. دارند قرار فراوان هاي مسئوليت و

 روابط رفتار، خو، و خلق بر نامطلوبي اثرات تواند

 تصميم يادگيري، تقدر زندگي، كيفيت اجتماعي،

 طول در آنها. باشد داشته بيماران از مراقبت و گيري

 مي سپري بيمارستان در را زيادي مدت تحصيل زمان

 بي از موارد از بسياري در كه پزشكي خطاهاي. كنند

 بي و خستگي بيمار، با ناكافي ارتباط توجهي،

 يكي تواند مي شود، مي حاصل معالج فرد حوصلگي

. باشد دستياران پايين كاري زندگي يتكيف  عواقب از

 زندگي كيفيت گيري اندازه با بايد مديران بنابراين

 به كار محيط مهم موضوعات شناخت و كاري

 زندگي كيفيت شرايط كه هايي استراتژي پيشرفت

 مي ارتقا درماني بهداشتي مراقبت سازمان در را كاري

 يفيتك با مرتبط عوامل تعيين با و( 7)يابند دست دهد،

 توانمندي از ها بيمارستان در دستياران كاري زندگي

 استفاده جامعه افراد به خدمت ارائه در آنها بالقوه هاي

 .نمايند
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 : معرفی حیطه های مختلف پرسشنامه کیفیت زندگی کاری دستیاران1جدول 
 تعاریف حيطه

ي شرغلي، عالقره بره رشرته تحصريلي،      رضايت از زندگي شخصي، تاثير شررايط زنردگي شخصري برر زنردگ      مسائل كلی

اثير كرم  رضايتبخش بودن كار در بيمارستان، تاثير كم خوابي ناشي از شيفت هاي كاري بر زندگي شخصي، تر 

 خوابي ناشي از شيفت هاي كاري بر تصميمات پزشكي، تاثير كرم خروابي ناشري از شريفت هراي كراري برر       

حصريل در بيمارسرتان فعلري، رضرايت از رشرته      خطاهاي پزشكي، ميزان توصيه بره دوسرتان جهرت ادامره ت    

ت تخصصي، ايفا نمودن نقش هاي اجتماعي با توجه به شغل فعلي، خوشربين برودن بره آينرده شرغلي، دوسر      

ر، تمايل داشتني بودن فرهنگ محيط كار، اضطراب در محيط كار، افسردگي در محيط كار، خستگي ناشي از كا

 به ترک بيمارستان، رضايت از شغل       

ا، يت غذرضايت از نظافت محيط كار، رضايت از تهويه محيط كار، مناسب بودن پاويون، رضايت از كيف خدمات رفاهی و اداری

    محيط كار بودن آرامش در محيط كار، وجود پاركينگ اختصاصي، تاثير فاصله محيط كار و منزل بر كار، ايمن

رتباط ارقراري ران، اعتماد به همكاران، حمايت همكاران، فرصت بدستياارتباط كاري بين  وضعيتاز  رضايت ارتباطات

 ناسب بودنمرشد، با ساير همكاران در دانشگاه، نحوه تعامل استادان با دستياران، نحوه تعامل دستياران ا

ودن بطلوب مبرخورد بيماران و همراهان، بحث و جدل در محل كار، نحوه تعامل پرستاران با دستياران، 

 ساني به طور كلي روابط ان

يت به مهارت هاي آموزشي و پژوهشي، اهم يارتقاهاي حرفه اي و تخصصي، فرصت مهارت  يارتقافرصت  آموزش و پژوهش

 تر، مسلطل باالايده هاي نو، دسترسي به استادان، تسلط استادان به مباحث درسي، دسترسي به دستياران سا

خصوص  به كتب درسي، امكان بيان آزادانه نظرات دربودن دستياران ارشد به مباحث درسي، دسترسي 

 آموزش

و  ديرانتقدير و تشكر از سوي مديران، حمايت مديران براي رفع مشكل كاري، صميمانه بودن روابط م حمایت مدیریت

 دستياران، مشاركت در تصميم گيري

قايسه با مد در ه با ساير دانشگاه ها، رضايت از درآمرضايت از حقوق دستياري، رضايت از درآمد در مقايس نحوه و ميزان پرداخت ها

 ساير دستياران رشته هاي تخصصي، برخورداري از مزاياي غير مالي

 رضايت از نحوه ارزيابي، تذكر اشتباهات، رضايت از نحوه حضور و غياب ارزیابی و نظارت

مسااااائل سااااازمانی و 

 فرهنگی

يع نحوه توز يت اززان موافقت با زمان كار انعطاف پذير، رضاميزان زايد بودن بوروكراسي در بيمارستان، مي

محيط  ط كليشيفت، وجود فشار كاري، استقالل در محيط كاري، تناسب اختيار و مسئوليت، رضايت از شراي

 كار
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 طراحي پرسشنامه مختلف هاي حيطه 1 جدول

 را دستياران كاري زندگي كيفيت سنجش جهت شده

 .كند مي بيان

قبلي به ارزيابي كيفيت زندگي كاري مطالعات 

ون اكنتدر پرستاران و پزشكان خانواده پرداخته اند، اما 

در خصوص كيفيت زندگي كاري دستياران رشته هاي 

تخصصي پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي، مطالعه 

اي انجام نشده است. اين در حالي است كه بررسي 

 ر آن ازكيفيت زندگي كاري اين گروه و عوامل موثر ب

 اهميت بااليي برخوردار است و مي تواند نقش موثري

در ارتقاي كيفيت كاري آنها داشته باشد. هدف اين 

 مناسب اندازه گيريابزار طراحي و ارائه ي مطالعه 

كيفيت زندگي كاري دستياران رشته هاي تخصصي 

 پايايي روايي و دانشگاه علوم پزشكي تهران و تعيين

 د.بزن اده از اين ابزار را تخمينتفاست تا قابليت اس آن

 روش بررسی

مقطعي در گروه علوم -اين پژوهش توصيفي

مديريت و اقتصاد بهداشت دانشكده بهداشت دانشگاه 

 14علوم پزشكي تهران انجام شد. جامعه آماري شامل 

دستيار شاغل در بيمارستان شريعتي وابسته به دانشگاه 

علمي گروه  نفر عضو هيات 9علوم پزشكي تهران و 

مديريت و اقتصاد بهداشت دانشكده بهداشت و 

دانشكده پزشكي بودند. به منظور تدوين پرسشنامه 

كيفيت زندگي كاري دستياران جستجوي اينترنتي و 

كتابخانه اي انجام شد و پرسشنامه هاي داخلي و 

پرسشنامه هاي   خارجي مورد استفاده قرار گرفت. 

: پرسشنامه هايي كه مورد استفاده عبارت بودند از

 و Leesو همكاران،  Gursesعرب و همكاران، 

Kearns ،Hua، Dornhorst و همكاران  ،Beasley   و

و همكاران در مطالعات خود  Laar Van همكاران، 

 (.  8-14استفاده نموده بودند)

پس از تركيب سواالت پرسشنامه هاي مذكور، 

سواالت تكراري حذف و يك پرسشنامه ي جديد 

تدوين شد. سپس نسبت به بومي سازي پرسشنامه 

و سواالت طوري تنظيم شدند كه جوابگوي  اقدام شد

پژوهش حاضر باشند. در مرحله اول پرسشنامه به 

نفر اعضاي هيات علمي توزيع  9روش دلفي بين 

گرديد و از اعضا خواسته شد تا در خصوص تعيين 

ي نيازها و اولويتها در حوزه ي كيفيت زندگي كار

دستياران نظرات خود را بيان كنند. در مرحله دوم، 

تجزيه و تحليل پاسخ هاي پژوهش و بازگشت به 

افراد به منظور تعيين اولويتها و نيازها انجام شد. به 

اين منظور، موارد مطرح شده با همديگر ادغام شد و 

عناوين مشابه به شكلي كه كليت و شمول بيشتري 

د. فهرست بندي داشت در پرسشنامه آورده ش

موضوعات بر حسب ميزان تكرار آنها در پرسشنامه 

صورت گرفت و بدين ترتيب روايي پرسشنامه انجام 

گرديد. پرسشنامه شامل: عناوين مسائل كلي، خدمات 

رفاهي و اداري، ارتباطات، آموزش و پژوهش، 

زيابي و ميزان پرداختها، ار حمايت مديريت، نحوه و

امتياز  و فرهنگي بود. براي نظارت و مسائل سازماني

پنج درجه اي ليكرت  دهي اولويت بندي از مقياس

سوال ستوني باز  استفاده شد؛ به طوري كه جلو هر

سه: موافقم/ : مخالفم/ شده بود)يك: كامالً مخالفم/ دو

چهار: كامالً موافقم/ صفر: نظري ندارم( كه مجدداً اين 

وم پاسخ پرسشنامه به اساتيد داده شد. در مرحله س

افراد يكبار ديگر تجزيه و تحليل شد. در نهايت 

بخش را  8سوال در  75پرسشنامه ي تدوين شده، 

سوال(،  20بدين شرح ذيل دربرگرفت: مسائل كلي)
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 سوال(، ارتباطات 8خدمات رفاهي و اداري)

سوال(، حمايت  11سوال(، آموزش و پژوهش)11)

وال(، س 6سوال( نحوه و ميزان پرداخت ها) 6مديريت)

سوال( و مسائل سازماني و  4ارزيابي و نظارت)

 سوال(. 9فرهنگي)

براي نمره دهي به سواالت از مقياس پنج گزينه 

 ، كم:1اي ليكرت استفاده شد كه به صورت خيلي كم: 

در  بود. همچنين 5، خيلي زياد: 4، زياد: 3، متوسط: 2

ابتداي پرسشنامه در خصوص عوامل شخصي و 

در تاييد محتواي پرسشنامه و  .شددموگرافيك سوال 

ارزيابي روايي صوري آن، از نظر تخصصي افراد 

 صاحب نظر استفاده گرديد.

دستيار رشته  14سپس پرسشنامه ها بين 

تخصصي در بيمارستان دكتر شريعتي وابسته به 

دانشگاه علوم پزشكي تهران توزيع گرديد. نمونه ها به 

مايانگر گونه اي انتخاب شدند كه تا حدودي ن

جمعيت دستياران باشد. پرسشنامه ها در دو مقطع به 

در  فاصله يك هفته تكميل و تحويل داده شد.

استفاده  Test-retestخصوص ثبات)پايايي( از روش 

 αشد و پايايي تك تك سواالت به وسليه آزمون 

سنجيده شد. به ( Intra-rater reliabilityكرونباخ)

 و مقايسه آنها با  پايايي سواالت منظور ارزيابي

آلفا كرونباخ طبقه بندي گرديد، به اين  ميزان يكديگر،

خوب  ،9/0-1خيلي خوب : ترتيب كه مقياس هاي

 ،6/0-69/0ضعيف  ، 7/0-79/0متوسط  ،89/0-8/0

هر سوال در نظر گرفته براي  59/0خيلي ضعيف زير 

( پرسشنامه كيفيت Validityشد. براي تعيين روايي)

متخصص در زمينه مديريت  5نظر  كاري اززندگي 

خدمات بهداشتي درماني، آموزش پزشكي و اقتصاد 

 بهداشت استفاده شد.

 جمع آوري،اطالعات مربوط به پرسشنامه پس از 

گرديد و تجزيه و  19SPSSو  Excellوارد نرم افزارهاي 

و ( Descriptive)توصيفياز روش هاي آماري .شدتحليل 

سنجش پايداري آزمون آلفا كرونباخ براي 

 Intra-rater)پايايي سنجشو ( Internal consistency)دروني

reliability ).استفاده گرديد 

 یافته ها

پژوهش حاضر، يك مطالعه ي پيمايشي بود كه 

به صورت مقطعي و تحليلي با هدف طراحي و تدوين 

پرسشنامه كيفيت زندگي دستياران رشته پزشكي انجام 

يي پرسشنامه از نظر شد. به منظور سنجش روا

تخصصي افراد صاحب نظر يا از تكنيك دلفي استفاده 

شد. به منظور سنجش پايايي نيز از دو آزمون بهره 

 برداري گرديد. ابتدا براي سنجش پايداري دروني

االت، از آزمون آلفا كرونباخ استفاده شد. به اين سو

ترتيب كه سواالت پرسشنامه به هشت طبقه تقسيم 

س جهت سواالت هر طبقه، آزمون گرديد. سپ

باخ ميزان آلفا كرون 2آلفاكرونباخ به عمل آمد. جدول 

 .هر كدام از طبقه ها را نشان مي دهد

 

 : نتايج حاصل از آزمون آلفاکرونباخ برای هر طبقه 2جدول 

 آلفای كرونباخ حيطه ردیف

 84/0 مسائل كلی 1

 97/0 خدمات رفاهی و اداری 2
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 75/0 ارتباطات 3

 95/0 آموزش و پژوهش  4

 95/0 حمایت مدیریت 5

 85/0 نحوه و ميزان پرداختها 6

 82/0 ارزیابی و نظارت 7

 80/0 مسائل فرهنگی و سازمانی 8

 

نشان مي دهد كه طبقه خدمات رفاهي  2جدول 

ز او اداري از باالترين ميزان آزمون برخوردار است. 

ن ميزان سوي ديگر، طبقه ارتباطات داراي كمتري

 آزمون مي باشد.

 به طور كلي جداول باال بيانگر آن است كه آلفا

(، خدمات رفاهي و 84/0كرونباخ  مسائل كلي)

 پژوهش(، آموزش و 75/0(، ارتباطات)97/0)اداري

(، نحوه و ميزان 95/0(، حمايت مديريت)95/0)

( و مسائل 82/0(، ارزيابي و نظارت)85/0پرداختها)

 ( مي باشد.80/0سازماني و فرهنگي)

سوال  75در نهايت آزمون آلفا كرونباخ براي 

در مرحله دوم، بود.  98/0شد كه نتيجه آن  انجام

سنجش پايايي سواالت با استفاده از آزمون آلفا 

 باخكرونباخ انجام شد. نتايج حاصل از آزمون آلفاكرون

نشان داد كه  9/0-1براي مقياس خيلي خوب 

محيط كار، ميزان رضايت هاي ميزان اضطراب در گويه

حوه به همكاران دستيار، ن از تهويه محيط كار، اعتماد

 آموزش يارتقا رفتار و تعامل استادان گروه، فرصت

ف پذيري رضايت از ميزان انعطا هاي تخصصي،

ساعات كاري و رضايت از نحوه توزيع شيفتها از 

  باالترين نمره در آزمون برخوردارند.

 آلفاكرونباخ  براي مقياسنتايج حاصل از آزمون 

 ميزاننشان داد كه گويه ي  8/0-89/0خوب 

محيط كار از كمترين ميزان آزمون در  افسردگي در

 بودن دوست داشتنيمقياس خوب و گويه هاي 

 خاطربه وظايف محولهو انجام بهتر  فرهنگ محيط كار

نتايج  بيشترين ميزان برخوردار است.از افزايش حقوق 

خيلي خوب،  سواالت  %64فا كرونباخ نشان داد كه آل

 %3/1متوسط،  سوالت %5/6سواالت خوب،  23%

است.  سواالت خيلي ضعيف %2/5سواالت ضعيف و 

سواالت از  %5/6است كه اين ارقام نشان دهنده ي آن

پايايي مناسبي برخوردار نيستند، در نتيجه، اين 

 ت قابليت كمي براي استفاده دارند.سواال

 بحث

تدوين طراحي و پژوهش حاضر با هدف 

كيفيت زندگي  جهت ارزيابيمناسب  پرسشنامه اي

كاري دستياران رشته هاي تخصصي دانشگاه علوم 

پزشكي تهران انجام شد. با توجه به اينكه دستياران از 

جمله نيروي انساني مهم تخصصي در بيمارستان 

هستند و سهم بسزايي در افزايش كارايي بيمارستان 

 رند، تدوين پرسشنامه اي كه به سنجش كيفيتدا

زندگي كاري آنها در بيمارستان بپردازد از اهميت 

ابزارها و پرسشنامه هاي  بسزايي برخوردار است.

كيفيت زندگي كاري وجود  متعددي براي اندازه گيري

دارد. اين پرسشنامه ها ابعاد و اجزاي متفاوت دارد و 

مختلف تطبيق يافته با شرايط و مكان ها و رشته هاي 

است. بيشتر مطالعاتي كه در اين زمينه يافت شدند 

مربوط به يكي از عوامل اثر گذار بر كيفيت زندگي 

كاري)كمبود خواب و تاثير آن بر كيفيت زندگي 
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تاثير  ،ارتباط بهره وري و كيفيت زندگي كاري ،كاري

كاهش و افزايش ساعات كاري بر كيفيت زندگي 

براين مي توان گفت پژوهش حاضر كاري( بودند. بنا

به دليل طراحي و تعيين ابزار اندازه گيري كيفيت 

زندگي كاري خاص دستياران، نوآوري در ايران و در 

سطح بين المللي محسوب مي گردد. بر اساس مرور 

مطالعات، استفاده از روش دلفي، تكميل پرسشنامه 

دستيار شاغل در بيمارستان شريعتي وابسته  14توسط 

به دانشگاه علوم پزشكي تهران، استفاده از نظر 

متخصصان و انجام آزمون آماري ابزار اندازه گيري 

كيفيت زندگي دستياران داراي روايي و پايايي مي 

باشد.مسائل كلي، خدمات رفاهي و اجتماعي، 

موزش و پژوهش، حمايت مديريت، نحوه  ارتباطات، آ

سائل سازماني و ميزان پرداختها، ارزيابي و نظارت و م

عوامل در  بخش 8سوال و در  75و فرهنگي در قالب 

 نظر گرفته شده در تعريف و ابعاد مفهوم كيفيت

 زندگي كاري در اين پژوهش بودند. 

    منظور سنجش در مطالعه ي حاضر به

(Internal Consistency)، پرسشنامه به هشت   سواالت

 هرطبقهميزان آلفاكرونباخ طبقه تقسيم گرديد و سپس 

 محاسبه شد.

از  (Intra-rater Reliability)به منظور سنجش

ك سواالت به تاستفاده شد و تك  Test-retestروش 

سنجيده شد براي تعيين كرونباخ  وسليه آزمون آلفا

متخصص در زمينه  5نيز از نظر  (Validity)روايي

ت بهداشتي درماني، آموزش پزشكي و مديريت خدما

 اده شد. بهداشت استف اقتصاد

براي سنجش كيفيت   Boonrodكه پرسشنامه اي

عامل را شامل  105زندگي كاري پرستاران به كار برد 

طبقه عبارت  6طبقه قرار گرفت. اين  6مي شد كه در 

بودند از: عوامل دموگرافيك، عوامل شغلي، عوامل 

سازماني، تعهد كاري، رضايت شغلي و كيفيت زندگي 

 9راي سنجش روايي از نظر كاري. در اين مطالعه، ب

صاحب نظر در زمينه ي كيفيت زندگي پرستاران 

-Testاستفاده شد و به منظور سنجش پايايي، از روش

retest  (.15كرونباخ بهره برداري گرديد) و آزمون آلفا  

 در پژوهش محورهاي مورد مطالعه  

Sirisawasd   و همكاران براي اعتبارسنجي پرسشنامه

ري حرفه پرستاري در تايلند عبارت كيفيت زندگي كا

بودند از: تعهد شغلي، كنترل كار، رضايت شغلي، 

 فرصت شغلي، شرايط كاري، استرس شغلي. 

متخصص پرستاري  6در اين پژوهش از نظر 

تار پرس 67براي ارزيابي روايي پرسشنامه استفاده شد. 

د. براي ارزيابي شركت كردن  Test-retest در آزمون

ده استفا tآزمون آلفاي كرونباخ و آزمون  پرسشنامه از

  (. 16شد)

بعضي از مولفه ها يا عناصر كيفيت زندگي كاري 

كه درگاهي و همكاران در پرسشنامه سنجش كيفيت 

زندگي كاري پرستاران دانشگاه علوم پزشكي تهران 

استفاده نموده بودند، عبارت بود از: احساس امنيت 

ي بودن حقوق و شغلي، وجود امكانات رفاهي، كاف

دستمزد، مطلوب بودن شرايط محيط كار، فرصت 

براي ترقي و پيشرفت، مشاركت كاركنان در تصميم 

گيري و مشخص بودن خط مشي ها و اهداف 

در اين مطالعه براي تعيين ضريب پايايي  . (3)سازمان

-Testكيفيت زندگي كاري از روش  پرسشنامه ي

retest ده شد.و روش آلفاي  كرونباخ  استفا 

 5براي تعيين روايي پرسشنامه نيز از نظر 

متخصص در زمينه مديريت خدمات بهداشتي درماني، 

پرستاري، بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط و 

 مديريت منابع انساني كمك گرفته شد. 



 

 پزشکی  تخصصی های رشته دستیاران کاری زندگی کیفیت ارزیابی پرسشنامه تدوین و طراحی 

 

 1395 فروردین و اریبهشت  10مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت( دوره    152

                                                                                            
 

پرسشنامه اي كه هاديزاده و همكاران در زمينه 

سنجش كيفيت زندگي كاري ماماها استفاده نموده 

مولفه: پرداخت منصفانه و كافي،  8شامل  بودند،

محيط هاي كاري ايمن و بهداشتي، تامين فرصت رشد 

و امنيت مداوم، قانون گرايي در سازمان، وابستگي 

اجتماعي در زندگي كاري، فضاي كلي زندگي، 

وحدت و انسجام اجتماعي، توسعه قابليت هاي 

 انساني بود. 

نامه از در اين مطالعه براي سنجش اعتبار پرسش

روش اعتبار صوري و محتوا استفاده گرديد. براي 

و آلفاي  Test-retestسنجش پايايي نيز از روش 

در مطالعه ي حاضر به   (.17كرونباخ استفاده شد)

سواالت  (،Internal Consistency) سنجش منظور

سپس ميزان طبقه تقسيم گرديد.  پرسشنامه به هشت

  آلفاكرونباخ هر طبقه محاسبه شد.

مسائل  نتايج حاصل نشان داد كه آلفا كرونباخ

(، 97/0(، خدمات رفاهي و اداري)84/0كلي)

(، حمايت 95/0) پژوهش(، آموزش و 75/0ارتباطات)

(، 85/0) (، نحوه و ميزان پرداختها95/0مديريت)

( و مسائل سازماني و 82/0ارزيابي و نظارت)

( مي باشد. طبقه خدمات رفاهي و 80/0فرهنگي)

  از باالترين ميزان آزمون برخوردار است. اداري

از ( Intra-rater Reliability)به منظور سنجش

ك تك سواالت به استفاده شد و ت Test-retestروش 

 سنجيده شد. كرونباخ وسليه آزمون آلفاي 

نتايج به دست آمده از اين آزمون نشان داد كه 

سواالت  %23سواالت خيلي خوب،  %64آلفا كرونباخ 

سواالت ضعيف  %3/1سواالت متوسط،  %5/6، خوب

سواالت خيلي ضعيف است. اين ارقام نشان  %2/5و 

سواالت از پايايي مناسبي  %5/6دهنده آن بود كه 

اند كه جهت باال بردن پايايي مي توان برخوردار نبوده

براي استفاده در مطالعات بعدي اين سواالت را حذف 

 نمود.

 نتيجه گيری 
 

 ازورد استفاده در پژوهش حاضر امه ي مپرسشن

سواالتي است كه در پرسشنامه هاي مشابه استفاده 

ت شده است و از پايايي و روايي مناسبي برخوردار اس

اندازه گيري كيفيت زندگي كاري دستياران  و براي

 رشته تخصصي در ايران قابل استفاده مي باشد. 

 يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه با توجه به

پرسشنامه طراحي شده  ،تايج آزمون هاي آمارين

توانسته است سواالت كيفيت زندگي كاري رشته 

درست انتخاب و استفاده  دستياري را به صورت

در خصوص بررسي  در خاتمه انجام پژوهشي نمايد. 

كيفيت زندگي كاري دستياران رشته هاي مختلف 

 تخصصي پزشكي پيشنهاد مي گردد.
 

 تشكر و قدردانی

حاصل بخشي از پايان نامه تحت مقاله  اين

بررسي كيفيت زندگي كاري دستياران »عنوان 

تخصصي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و 

در دانشگاه علوم  1393در سال « عوامل موثر بر آن

  پزشكي تهران مي باشد.

پژوهشگران مراتب سپاس خود را از دستياران و 

طالعه شركت اعضاي محترم هيات علمي كه در اين م

 .نمودند، ابراز مي دارند
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Abstract                                                                                                                             
Background and Aim: : Evaluating and improving the employees’ quality of 

work life is one of the most important responsibilities of managers in each 

organization. The aim of this study was to design and prepare a questionnaire for 

evaluating the residents’ quality of work life and checking the validity and 

reliability of this tool. 

Materials and Methods: We collected the questionnaires which were used for 

the employees’ quality of work life, and designed by Delphi method a 

comprehensive questionnaire for measuring residents’ quality of work life. This 

questionnaire was distributed two times with one-week interval between 14 

residents of Tehran University of Medical Sciences and then the validity and 

reliability was assessed by α cronbach model. We used the 5 experts in the field of 

health care management, medical education and health economics to determine the 

validity of quality of working life questionnaire. The classification of cronbach's α 

for intra-rater reliability was: very good (0.9-1), good (0.8- 0.89), average (0.7- 

0.79), bad (0.6-0.69) and very bad (under 0.59). 

Results: The results of  α cronbach test for questions reliability and the result α 

cronbach test for internal consistency of each class of question indicated the rather 

high reliability and validity of these questions. 

Conclusion: Regarding to the results of α cronbach test, we can deduce that our 

designed questionnaire encompass have satisfied validity and reliability and it can 

be used for future studies. 
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 های سالمندی در ایران خدمات و مراقبت برنامه

 های متولیبا نگاهی به عملکرد سازمان
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 چکیده

سالمندی جمعیت با ایجاد تغییر در ساختار جمعیت، موجب پیدایش نیازهای جدید به خدمات  :زمینه و هدف

 سالمت 

های بهداشتی سالمت سالمندان یکی از نیازهای اساسی کشورهایی است که از نظر شاخصمی شود. خدمات 

است که با بررسی وضعیت ارائه خدمات به سالمندان در در سطح مطلوبی قرار دارند. در این مقاله سعی شده

 ها و خدمات سالمندی درایران به تصویر کشیده شود.سایرکشورها، چالش های ارائه ی برنامه

 یهای اطالعاتای و پایگاهگیری از منابع کتابخانهپژوهش حاضر به روش مروری، با بهره :وش بررسیر

 Proquest, Pub Med, Science Direct, Ovid با استفاده از و دانشگاهی  جهاد علمی اطالعات پایگاه و

 .انجام گردید عملکرد سازمان های متولی و ایران ،های سالمندیخدمات و مراقبت هایکلیدواژه

های مختلفی در خصوص دسته بندی خدمات ارائه شده به سالمندان وجود دارد. با توجه به بندیطبقه ها:یافته

توان این خدمات را در سه گروه کلی: زیرساختها، خدمات اجتماعی مفهوم، سطح، و نوع خدمات ارائه شده می

 و خدمات پیشگیری و مراقبتی جای داد. 

 در ایران دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول و مرتبط با سالمندان در حد وظایف جاری خود و :گیرینتیجه

دهند. اما این اقدامات کافی به حمایت از سالمندان انجام میی اعتبارات تخصیص یافته، اقداماتی را در زمینه 

آثار آن مشهود است و در آینده ای که هم اکنون سالمندی به عنوان مسألهی حل مسأله زیرا  ؛رسدنظر نمی

های اجرایی و نیازمند مسئولیت پذیری و همکاری تعداد بیشتری از دستگاه ،شدت بیشتری خواهد یافت

 نهادهای عمومی است.

 خدمات و مراقبت های سالمندی، عملکرد سازمان های متولی، ایران: های کلیدیواژه

 پزشکی تهران، تهران، ایران علوم یراپزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت، دانشگاهدانشکده پ سالمت، اطالعات مدیریت استاد گروه1

   

   پزشکی تهران، تهران، ایران علوم دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه ،کارشناس ارشد مدارک پزشکی 2
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 مقدمه

 عنوان به سالمندی ی پدیده حاضر عصر در     

 به امید فزایشا. است مطرح شمول جهان ای پدیده

 که است  شده باعث دنیا در باروری کاهش و زندگی

 های گروه بین در را رشد نرخ سریعترین سالمندان

 700 حدود امروزه(. 1)باشند داشته مختلف سنی

 سال 60 باالی افراد را جهان جمعیت از نفر میلیون

 از بیش به رقم این 2020 سال تا. دهند می تشکیل

 روند عنوان به سالمندي. رسید هدخوا نفر میلیارد یک

 60 سن از دنيا كشورهاي اكثر در بشر عمر طبيعي

 است آن گوياي موجود آمارهاي. شودمي آغاز سالگي

 حدود حاضر حال در جهان جمعيت كلي رشد نرخ كه

 جمعيت مورد در رشد نرخ اين اما است، درصد 5/1

 خواهد درصد 4/2 حدود به ساالنه جهان، سالمندان

 2/1 به 2025 سال تا دنيا سالمند جمعيت(. 2)درسي

 خواهد رشد نفر ميليارد دو به 2050 سال تا و نفر ميليارد

 سالمند جمعيت سوم دو حدود حاضر حال در .داشت

. كنند مي زندگي توسعه حال در كشورهاي در دنيا

 كننده تاكيد نيز ايران در شناختي جمعيت هاي شاخص

 بر. است ايران در ندانسالم جمعيت  افزايش روند ي

 موج ،1385 سال در كشور عمومي شماري سر اساس

 اين و است حركت حال در سالمندي سوي به جمعيت

 جمعيت بحران آرام شروع از كه است هشداري

 افزايش چه اگر(. 3)دهد مي خبر ايران در سالمندي

 ارتقاي هاي برنامه موفقيت از نشان سالمندان جمعيت

 اين كه داشت توجه بايد اما رد،دا كشور در سالمت

 حداكثر به دستيابي براي كه است اساسي چالشي خود

 و اجتماعي مشاركت عملکردي، و سالمتي ظرفيت

 جامعه اجتماعي و اقتصادي منابع تمامي سالمندان امنيت

 پيامد يک جمعيت سالمندي(. 4)كشد مي چالش به را

 قايارت از توجهي قابل حد تا كه است شناختي جمعيت

 آن در كه علت بدين گيرد؛ مي منشا سالمت و بهداشت

 پايين سطوح به باال سطوح از ومير مرگ و باروري

 مير، و مرگ كاهش ديگر، عبارت به. يابدمي كاهش

 كودكان، و نوزادان مادران، مير و مرگ خصوصاً

 زندگي به اميد افزايش و باروري مداوم و اساسي كاهش

 جمعيت سني ساختار تغيير با اجتماعي رفاه افزايش يا

 متفاوتي هاي ديدگاه(. 5)گردد مي پديده اين موجب

 جمعيت ي كننده تعيين سني حدود خصوص در

 جمعيت كارشناسان از برخي(. 6)دارد وجود سالخورده

 12 از بيش كه كنند مي تعريف جمعيتي را سالمندي

 و دهند مي تشکيل سال 60 باالي افراد را آن كل درصد

 جمعيت كل درصد 10 از بيش را مقدار اين يگرد برخي

 متحد، ملل سازمان معيار براساس اما(. 7)اند كرده تعيين

 درصد 7 از بيش جمعيت يک سالمندان نسبت چنانچه

 (. 8)شود مي محسوب سالخورده جمعيت آن باشد،

 بهبود ي زمينه در آمده وجود به هاي پيشرفت

 نيز و يرانا در درماني بهداشتي خدمات به دسترسي

 وسيع اقدامات و واكسيناسيون عمومي، بهداشت به توجه

 دهه سه از كه كودكان در عفوني بيماريهاي از پيشگيري

 به را ايران جمعيت سني هرم اند، گرفته انجام اخير

 علت، همين به(. 9)است داده تغيير سالمندي رشد سمت

 تا داشته صعودي روند جمعيت شدن پير مدت اين طي

 ،1385 سال در شده منتشر هاي آمار اساس بر اينکه

 جمعيت كل درصد 3/7 به سال 60 باالي افراد نسبت

 (.15-10)است رسيده ايران

 رويداد يک عنوان به سالمندي كلي طور به      

 ساختار در را تحليلي روند بيولوژيکي، ديد از طبيعي

 انسان بدن شناختي و فيزيکي عملکردهاي فيزيولوژيکي،

 سالمت با ارتباط در را خاصي مراقبت كه كند مي دايجا

 نظير هايي پديده با اجتماعي ديد از و طلبد مي

 رفاهي ويژه نيازهاي كه است همراه تنهايي و بازنشستگي

 (. 16)آورد مي پديد را اجتماعي و
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 نيازهاي ،70 دهه و 60 دهه اواخر در ايران در

 ازي،س ايمن تغذيه،)نوجوان و كودک سني گروه خاص

 كالن ريزي برنامه در را غالب وجه( مدرسه و بهداشت

 به جايگاه اين نيز 1380 دهه در. است داشته كشور

( شغل و مسکن ازدواج،)جوانان خاص نيازهاي

 شرايط به توجه با اكنون هم و است، يافته اختصاص

 براي ريزي برنامه ايران، كشور در حاضر حال جمعيتي

 نسالمندا خاص نيازهاي ساسا بر بايد آينده ي دهه دو

 خصوص اين در(. 17)شود متمركز سالخوردگان و

 رقيش مديترانه حوزه دفتر سوي از نيز هايي دستورالعمل

 هبرنام اعالم و طراحي بر مبني بهداشت جهاني سازمان

 كشورهاي براي سالمندان ويژه خدمات ارائه راهبردي

 (. 18)است شده صادر عضو

 هب اكنون هم از بايد شده، ذكر موارد به توجه با

 تامين و سالمندي ي پديده با صحيح برخورد فکر

 هدف. بود كشور در سالمندان  ي جانبه همه نيازهاي

 يبرا ملي هاي سياست همه در بايد كيفيت، با سالمندي

 اقبتمر افزون روز نياز به و گيرد قرار مدنظر سالمندان

 در و شود، كافي توجه سالمندي دوران خدمات و ها

 نظام تدوين جهت ريزي-برنامه و گذاري سياست نتيجه

 مي نظر به ضروري سالمندان ويژه سالمت خدمات جامع

 ارائه وضعيت تبيين پژوهش، اين انجام از هدف. رسد

 چنين هم و كشورها، ساير در سالمندان به خدمات

 ركشو در سالمندي خدمات و ها برنامه ارائه هاي چالش

 .است ايران

 ررسیب روش

 براي. گرديد انجام مروري روش به حاضر پژوهش

 پايگاههاي جستجوي به ابتدا پژوهش، اين انجام

 در با سپس و شد پرداخته زمينه اين در مناسب اطالعاتي

 مناسب هاي كليدواژه مطالعه، اهداف گرفتن نظر

 ها، كليدواژه اين از استفاده با ادامه در. شدند انتخاب

 قرار استفاده مورد معتبر، تمجال از مرتبط مقاالت

 .گرفت

 PubMed   ونيکيلکترا   يهاهپايگا   از  تمقاال

،Iran Medex ،Science Direct،Google scholar،  و 

 جستجوي. شد استخراج(SID)علميتطالعاا هايپايگا

 و ميالدي 2013 تا 1985 سال از انگليسي مقاالت

 هفاداست با شمسي 1392 تا 1370 سال از فارسي مقاالت

 سالمندي، هاي مراقبت و خدمات هاي كليدواژه از

 اين از. گرديد انجام ايران و متولي، هايسازمان عملکرد

 صورت به يا و واژه دو تركيب صورت به ها واژه

 هك گرديد يافت مقاله عنوان 493. شد استفاده جداگانه

 به توجه با. شدند حذف تکراري عناوين ميان اين در

 نوانع با كه مقاالتي حيطه، اين در رتبطم مقاالت كمبود

 48 نهايت در. شدند حذف نداشتند، همخواني پژوهش

 الهمق موضوع زمينه در متون مطالعه براي كتاب و مقاله

 يادداشت روش به ها داده. گرفتند قرار بررسي مورد

 و خدمات با مرتبط مستندات و مکتوبات از برداري

 جمع گيري، هنمون بخش در سالمندي هاي مراقبت

 شد استخراج مقاالت اين شاخص نکات و گرديد آوري

 بندي طبقه تحت نهايت در و گرديد محتوايي تحليل و

 .گرفتند قرار

 ها یافته 

 بندي دسته خصوص در مختلفي هاي بندي طبقه

 اما ؛(19-22)دارد وجود سالمندان به شده ارائه خدمات

 شده ارائه خدمات نوع و سطح، مفهوم، به توجه با

 زيرساختها،: كلي گروه سه در را خدمات اين توانمي
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 جاي پيشگيري و مراقبتي خدمات و اجتماعي،  خدمات

 . داد

 سالمندان مراقبتي خدمات و ها برنامه ساخت زير

 در شده تصويب قوانين و ها سياست تسهيالت تمامي

 هاي برنامه سالمندي، هاي بيمه سالمندي، حوزه

 .شود مي شامل را قبيل اين از مواردي و بازنشستگي،

 هتهي مرحله در چه كه است اين توجه قابل ي نکته 

 و هابستر برنامه، اجراي مرحله در چه و راهبردي برنامه

 نيازهاي تامين ضمن كه است نياز هايي زيرساخت

 مديريت براي را مناسبي سازوكار آماري، و اطالعاتي

 (. 23)ردآو فراهم سالمت نظام از بخش اين اطالعات

 و ماهيت ي واسطه به ها مراقبت بودن طوالني

 ايجاب( سالمندان) هدف جمعيت خاص هاي ويژگي

 ييکپارچگ و استمرار براي متفاوتي تدابير تا كند مي

 .شود انديشيده اطالعات جريان

 چندين ايران در اي، بيمه خدمات با ارتباط در

 بر را سالمندان به اي بيمه خدمات ارائه وظيفه سازمان

 ،(ره)خميني امام امداد كميته: جمله از دارند عهده

 سازمان و اجتماعي تامين سازمان بهزيستي، سازمان

 امام امداد كميته پوشش تحت سالمندان. بازنشستگي

 پوشش زير سالمندان نفر، 000/500/1( ره)خميني

 تحت سالمندان نفر، 000/150 حدود بهزيستي سازمان

 و كشوري بازنشستگي ماعي،اجت تامين سازمان پوشش

 .شود مي زده تخمين نفر 000/600/1 حدود لشگري

: شامل سالمندان به شده ارائه اجتماعي خدمات

 جهت در خدماتي و پايه خدمات حمايتي، خدمات

 شامل حمايتي خدمات. است زندگي كيفيت افزايش

 و فردي مراقبتهاي انجام در سالمند افراد به كمک

 خدمات دربرگيرنده تواند مي خود كه است شخصي

 پايه، خدمات. باشد عاطفي و اجتماعي حمايتهاي قانوني،

 مديريت و نقل و حمل سرپناه، لباس، غذا، ارائه شامل

 افزايش راستاي در خدمات ي ارائه(. 24)است مالي

 تشکيل سالمندان، به آموزش شامل زندگي كيفيت

 يشافزا جهت در تسهيالتي ي ارائه و حمايتي گروههاي

 (.      25)است سالمندان زندگي كيفيت

 كمک هاي برنامه از يکي رجايي شهيد طرح

 سال از كه است سالمندان براي رفاهي و مادي رساني

 از پشتيباني براي طرح اين. است شده آغاز 1361

 ستا شده پيشنهاد عشايري، و روستايي نيازمند سالمندان

 به كشور رد 1361 سال از آن، نهايي تصويب از پس كه

 از بانيپشتي براي مبلغي ماهانه طرح، اين در. آمد در اجرا

 خدمات آن بر افزون و شود مي پرداخت خانواده

 و فرهنگي خدمات مسکن، مانند ديگر حمايتي

 ازدواج به كمک خودكفايي، و اشتغال آموزشي،

 ضافها آنان به نيز درماني بيمه و الحسنه قرض فرزندان،

 از زيادي شمار عشاير، و ستاييانرو جز به. است شده

 يزندگ شهري مناطق در كه نيز كشور نيازمند سالمندان

 (.26)دارند قرار طرح اين پوشش زير كنند، مي

 كه اختياراتي و امکانات واسطه به ها شهرداري

 اقدامات توانند مي اجتماعي خدمات زمينه در دارند

 اهايفرهنگسر اندازيراه: جمله از دهند انجام موثري

 هايبرنامه برگزاري و سالمندي، هايكانون سالمندان،

. محالت هايپارک فرهنگ هايخانه در سالمندان ويژه

 زندگي كيفيت ارتقاي براي موارد، اين كنار در

 مناسب نظير اقداماتي توانند مي ها شهرداري سالمندان،

 در عمومي اماكن و معابر مانند شهري فضاي سازي

 نقل و حمل وسايل سازيمناسب ري،شه مبلمان كالبد

 استفاده براي استاندارد اختصاصي مکان تعبيه و عمومي

 رفاهي، ويژه تسهيالت و خدمات ارائه سالمندان،

. دهند انجام سالمندان به تفريحي و ورزشي فرهنگي،

 دوستدار شهر برنامه" عنوان با اقدامات اين مجموع

 دوستدار شهر. شودمي پيگيري شهرداري در "سالمند
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 سالمت، براي هايي فرصت آوردن فراهم با سالمند

 كيفيت افراد، سن افزايش كنار در ايمني و مشاركت

 (.27)دهد مي افزايش را زندگي

 خدمات ي ارائه شامل پيشگيري و مراقبتي خدمات

 توانبخشي، پرستاري، پزشکي،: خدمات ي زمينه در

 اين در. است مراقبان آموزش و پيشگيري غربالگري،

 عمده بهداشت وزارت و بهزيستي سازمان زمينه

 ازمانس. دارند عهده به را مراقبتي خدمات ارائه مسئوليت

 بلند زمراك تاسيس يارانه، و مجوز ارائه طريق از بهزيستي

 اين عملکرد بر و كرده تسهيل را مدت كوتاه و مدت

 سالمت معاونت اين، بر عالوه. كند مي نظارت مراكز

 به عمومي آموزش طريق از نيز تبهداش وزارت

 رساني خدمت "سالم زندگي شيوه" عنوان با سالمندان

 زا ناشي مشکالت كنترل منظور به برنامه اين. كند مي

 سنين اين در سالمتي حفظ و سالمندان در سن گذر

 و اشتيبهد مراكز در ابتدا برنامه اين در. است شده ايجاد

 باال به سال 60 سالمندان و شده رساني اطالع درماني

 دوران با مرتبط مسائل جهت در و شوند مي فراخوان

 هدف جمعيت. شود مي داده آموزش آنها به سالمندي

 خاصي بيماري كه هستند سالمي سالمندان برنامه، اين

 مرهروز زندگي در را ها توصيه اين توانند مي و نداشته

 (.28)برند كار به خود

 نظر زير روزانه و روزي شبانه مراكز ايران در 

 نيز خصوصي سازمانهاي. كنند مي كار بهزيستي سازمان

 در بهزيستي سازمان رسمي مجوز با سالمند مراقبان نام با

 هاي خانه به مراجعه با سازمانها اين. هستند فعاليت حال

 سيار صورت به قرارداد، بستن و تهراني شهروندان

 مند بهره خود بهداشتي خدمات از را سالمندان

 خدمات اين از توانند مي سالمنداني تنها اما. سازندمي

 از شده تعيين هاي هزينه پرداخت توان كه گيرند بهره

 (. 29)باشند داشته را سازمانها اين سوي

 بحث

 تبيين به يافته توسعه كشورهاي حاضر حال در

 در مدون اي برنامه تهيه و ها اولويت نيازها، اهداف،

 چنين هم(. 29)اند پرداخته ندانسالم نيازهاي با ارتباط

 پديده يک عنوان به را سالمندي جهان كشورهاي همه

 تالشهاي كه هستند آن درصدد و دانندمي اجتماعي مهم

 حمايت هاي برنامه اجراي جهت در را مستمري و پيگير

 انجام ها آن طبيعي نيازهاي رفع منظور به و اجتماعي

 ارتقاي رايب حمايتي هاي محيط خلق(. 30و31)دهند

 از بسياري در اقدام نيازمند جوامع، در مردم سالمت

 سياسي هاي تالش شامل است ممکن و است سطوح

 حمايتي، هاي سياست و قوانين اجراي و توسعه براي

 اجتماعي اقدامات انواع و جوامع پايدار اقتصادي توسعه

 (. 32)باشد

 مراقبت و خدمات استراليا كشور در مثال، براي

 بسياري توسعه گذشته سال 60 طول در لمندانسا هاي

 در مراقبت مدل در خدمات اين نخست. است داشته

 نوع اين بيشتر، تکامل از پس و داشته تمركز منزل

 شکل قانوني نظارت با و تركيبي صورت به خدمات

 يها مراقبت و خدمات نيز سنگاپور در(. 32)است گرفته

 قمناط در ندانسالم طب واحد سه استقرار با سالمندان

 اب مطابق جديد هاي سيستم ادامه در و شد شروع مختلف

 سپ و يافت توسعه سالمندان درماني و بهداشتي نيازهاي

 به پاسخگويي براي خدمات از جامع چارچوبي آن از

 (. 33)يافت توسعه سالمندان جمعيت نيازهاي

 و يافته توسعه كشورهاي بين عمده تفاوت

 كه است اين در ايران، نظير توسعه حال در كشورهاي
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 اند آماده كامالً يافته توسعه كشورهاي در مردم و دولت

 سالمند افراد فزاينده شمار از ناشي هاي چالش با تا

 اين از حتي توسعه درحال كشورهاي اغلب. شوند مواجه

 اقتصادي و اجتماعي بهداشتي، هاي گرفتاري و پديده

 (.34)نيستند آگاه آن

 به شده ارائه هاي مراقبت و دماتخ با ارتباط در

 غازآ ايران در 1361 سال از هايي ريزي برنامه سالمندان

 .است نرسيده مطلوب ساماندهي به هنوز اما است، شده

 شبخ و است ناقص  موارد از بسياري در ها برنامه اين

 منزل، در مراقبت: مانند سالمندان نيازهاي از مهمي

 تحت و روزانه مراقبت آسايشگاهي،)نگهداري و مراقبت

 سنجي، شنوايي كاردرماني،)توانبخشي خدمات ،(حاد

 پوشش را( توانبخشي كمک وسايل تهيه و فني، ارتوپد

 .دهد نمي

 سازمان طرف از سالمندان از حمايت قوانين تدوين

 سازمان و اجتماعي تامين و بهزيستي نظير رفاهي هاي

 دولت راستا اين در. است ضروري و الزم متولي، هاي

 حمايت سالمندي ي حيطه تحقيقات و ها طرح از بايد

 رائها پژوهشي شواهد به توجه با را ها دستورالعمل و كند

 زا سنجي نياز براي ملي ي گسترده تحقيقات انجام. دهد

 نايمب بر ريزي برنامه و آنها هاي خانواده و سالمندان

 شتيبهدا حمايتي، خدمات ارائه براي تحقيقات اين نتايج

 ودبهب و استقالل حفظ رويکرد با سالمندان به پزشکي و

 براي عمومي آموزش و رساني اطالع زندگي، شرايط

 سالمندان دادن دخالت و سالمندي، دوران سالمت حفظ

 .است الزم آنها به مربوط هاي برنامه در

 كانادا جمله از يافته توسعه كشورهاي كه حالي در

 بيمه پوشش تحت را خود سالمندان ژاپن و آمريکا و

 بلند مراقبت بيمه و Medicare جمله از سالمندي هاي

 و اند داده قرار(   Long Term Care Insurance) مدت

 سالمندان براي مراقبت كردن اجتماعي سمت به قاطعانه

 هاي بيمه پوشش ،(36-34)هستند حركت در ناتوان

 افراد شغلي وضع تابع بيشتر ايران در اجتماعي و درماني

 نيز حمايتي نيمه و حمايتي هاي بيمه مورد در و است

 اين بر. اند گرفته قرار پوشش زير جامعه از معيني اقشار

 از يک هيچ زيرپوشش «سالمند عنوان به» سالمندان مبنا،

 شاغل، عنوان به آنکه مگر نيستند؛ اي بيمه هاي سازمان

 هب. باشند شده بيمه روستايي و معلول، نيازمند، بازنشسته،

 كارافتادگان از و بازنشستگان كليه مثال، عنوان

 عمده بخش كه)بازنشستگي هاي صندوق زيرپوشش

 مزاياي از ،(هستند سالمند همسرانشان طور همين و آنها

 ذكر به الزم. هستند برخوردار درماني بيمه و مستمري

 بيمه مزاياي از عشاير و روستاييان تمامي كه است،

 سالمندان امتياز، اين كه ندبرخوردار رايگان درماني

 دقيقي آمار اين، وجود با. شود مي شامل نيز را روستايي

 حمايتي و اي بيمه نظام پوشش تحت سالمندان تعداد از

 آنها بين همپوشاني وجود احتمال و نيست دسترس در

 هايبيمه پوشش تحت كه سالمنداني كل از. است زياد

 بيمه پوشش زير هاآن درصد 2/16 فقط هستند، پايه

 هيچ پوشش زير سالمندان از %25 و دارند قرار مکمل

 (. 26)نيستند اي بيمه نوع

 دهه دو در ايران اقتصادي و جمعيتي انداز چشم

 يتاهم بر دولتي منابع هاي محدوديت به توجه با آينده

 تاكيد اي بيمه هاي برنامه تعميم و تقويت ضرورت و

 .   دارد

 فعال نهادهاي و اتموسس اين از يک هر چه اگر

 از اما دارند، توجهي قابل و ارزنده خدمات حوزه اين در

 اجتماعي، تامين و رفاه جامع نظام يک وجود نظر

 با و دليل همين به. هستند غيرمکفي بعضاً و ناهماهنگ

 نبود و جامع و مناسب ساختار يک فقدان به توجه

 حيطرا ها، سازمان بين ناهماهنگي و منابع موثر مديريت

 بتواند كه فراگير اجتماعي تامين و رفاه جامع نظام يک
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 تامين قلمرو در كه را موجود پراكنده هاي مجموعه

 آنها و داده سامان هستند، خدمات ارائه مشغول اجتماعي

 به سازد، برخوردار اي توسعه كاركرد و ساختار از را

 .است مطرح ملي ضرورتي عنوان

 تاكيد و مداوم خدمات براي بايد هزينه پرداخت

 و اعياجتم تامين. باشد پيشگيرانه هاي مراقبت بر دوباره

 دگيزن كيفيت افزايش منظور به بايد سالمندان هاي بيمه

 در پيشرفته كشورهاي ي تجربه. شود تقويت سالمندان

 و اجتماعي حمايت نظام سوي به گيري جهت ي زمينه

 فاهر كنار در سالمندان به همگاني رفاه خدمات ي ارائه

 واندت مي قشر، اين به اجتماعي هاي بيمه نظام و همگاني

 در اجتماعي عدالت تحقق در اساسي گامي عنوان به

 .باشد رشد به رو كشورهاي

 روحي و جسمي اختالالت و ها بيماري كنار در

 كارافتادگي از و پيري سنين در سالمندان از بسياري كه

 فضاهاي و محيطي نامناسب شرايط هستند، روبرو آن با

 را سالمندان اجتماعي و فردي زندگي كيفيت شهري

 جامع سازي پياده در نقص. دهد مي قرار الشعاع تحت

 و ايجاد به توجهي بي سالمند، دوستدار شهر طرح

 منازل اماكن، فضاها، فيزيکي، استانداردهاي رعايت

 مشکالت خود سالمندان، از نگهداري مراكز و مسکوني

 سالمندي هاي مراقبت و خدمات برنامه در را جدي

 و سالمندان به دهي  سرويس امکان كه كند مي ايجاد

 كاهش را ها آن از اجتماعي هاي مشاركت امکان نيز

 روبرو جدي مشکالت با را آنان مراقبان و دهد مي

 و سالمند دوستدار شهر طرح ارائه وجود با. كندمي

 شهر هاي برنامه اجراي شهرداري، توسط پيگيري

 حد در ايران شهرهاي اكثر در تاكنون سالمند ستداردو

 نوسازي سالمندي، هاي كانون و فرهنگسراها اندازي راه

 هاي كارت ارائه و ناقص، صورت به ها، خيابان و معابر

 ذهاب و اياب و پارک سينما، از استفاده منظور به منزلت

 از سالمند دوستدار شهر معيارهاي و است شده انجام

 خانه خدمات درماني، مراكز به سالمند نقل و حمل جمله

 به مربوط خدمات اجتماعي، هاي حمايت داري،

 پوشش كامل طور به  را رساني اطالع و ارتباطات

 .دهدنمي

 سالمندي، هاي مراقبت و خدمات اينکه به توجه با

 هاي بستري ميزان از پيشگيري در توجهي قابل نقش

 و لاستقال حفظ به و دارد بيمارستان در سالمندان مجدد

 به نمايد، مي كمک سالمندان زندگي  كيفيت افزايش

 و خدمات اين نيز ايران در است الزم رسد مي نظر

 و ملح ارتقاي و توسعه با مراقبتي تسهيالت و ها مراقبت

 خدمات منازل، در غذا ارائه ،(35)شهري درون نقل

 بهبود براي سالمت، ارتقاي و ها بيماري از پيشگيري

 كه آنجايي از. شود انجام سالمندان سالمت عيتوض

 در بتمراق و خصوصي مراكز از استفاده براي يارانه ارائه

 ننگرفت نظر در است، بهزيستي سازمان ي عهده به منزل

 و ها مراقبت و خدمات نرخ از روز به محاسبه مبناي

 هب تنها نه ها، مراقبت نوع اين هزينه پرداخت تعريف

 كند،نمي كمک نگهداري مراكز نواعا گسترش و ايجاد

 نيز شده ارائه خدمات كيفيت شديد افت موجب بلکه

 اي آينده در را فوق سازمان مسائلي چنين كه شود مي

 از. نمود خواهد مواجه عظيمي هاي چالش با نزديک

 سالمت در اجتماعي- تعامل نقش دليل به ديگر، سوي

 ئهارا انهروز مراكز است الزم سالمندان رواني و جسمي

 .باشند داشته تري بيش ي توسعه خدمات، ي دهنده

 همه در سالمت ارتقاي و غربالگري برنامه

 در(. 32و37)شود مي انجام يافته توسعه كشورهاي

 و بهداشت وزارت توسط سالمندان به آموزش ايران،

 براي فقط و محدود صورت به پزشکي آموزش و درمان
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 اولويت تعيين لذا شود، مي ارائه شده فراخوان سالمندان

 به توجه و سالمندان نيازهاي براساس آموزشي هاي

 اقتصادي، عوامل انگيزه، اعتقادات، فرهنگ، سواد،

 است الزم همچنين. است ضروري محيطي و اجتماعي

 با و باشد هماهنگ آموزشي نيازهاي با آموزشي اهداف

 و گيري اندازه قابل و دسترس قابل و رفتاري معيارهاي

 هاي سياست تدوين(. 32و38)شوند ريزي طرح قعيوا

 حمايت آموزش، منظور به رسمي غير و رسمي حمايتي

 خدمات و رفاهي مناسب ساختارهاي ايجاد و مالي

 سالمندان و مراقبان براي جامعه بر مبتني محور سالمت

 دنبال به را خانوادگي كيفي مراقبت ارتقاي تواند مي

 (.39)باشد داشته

 گیری نتیجه

 به حاضر، پژوهش از حاصل هاي يافته اساس بر

 سالمندان سالمت متولي خاص سازمان نبود رسد مي نظر

 و كشور، جمعيت از قشر اين روزافزون رشد به توجه با

 برنامه هب عنايت با ها اولويت و نيازها و اهداف تبيين نبود

 ار كشور نزديک، بسيار آينده در يافته توسعه كشورهاي

 جهموا درماني و بهداشتي اقتصادي، تماعي،اج بحران با

 .نمود خواهند

 و مسئول نهادهاي و اجرايي هاي دستگاه ايران در

 و خود جاري وظايف حد در سالمندان با مرتبط

 از حمايت زمينه در را اقداماتي يافته، تخصيص اعتبارات

 نظر به كافي اقدامات اين اما. دهند مي انجام سالمندان

 اي مسأله عنوان به سالمندي مسأله حل زيرا رسد، نمي

 شدت آينده در و است مشهود آن آثار اكنون هم كه

 و پذيري مسئوليت نيازمند يافت، خواهد بيشتري

 و اجرايي هاي دستگاه از بيشتري تعداد همکاري

 خدمات، يکپارچگي و ادغام. است عمومي نهادهاي

. است درماني بهداشتي هاي مراقبت ارائه حياتي بخش

 صورت به بايد موجود خدمات زمينه در رساني اطالع

 بودن دسترس در. گيرد صورت كاملتري و تر وسيع

 آگاه آن از مراقبان يا سالمند كه صورتي در خدمات

 .است فايده بي نباشند،

 ريزي برنامه براي هماهنگ رسمي تشکيالت ايجاد

 عنوان به سالمندان، با مرتبط هاي فعاليت هدايت و

 حمطر يافته توسعه كشورهاي همه در ستراتژيکا اقدامي

 از پشتيباني بهبود جهت راهکاري تواند مي كه است

 هخان)شبکه  سيستم قالب در ريزي برنامه. شود سالمند

 يبهداشت خدمات ارائه امکانات برقراري براي( بهداشت

 ندانسالم مسائل و مشکالت رفع منظور به اوليه درماني و

 رد ها سازمان همه. شود انجام يدبا ابتدايي مراحل در

 سالمندي و سالم زندگي بهبود زمينه در آموزش جهت

 ائهار كشور و استان سطح در را هايي برنامه بايد فعال

 .دهند

 از نگهداري مسئوليت كه متولي هاي سازمان

 از نگهداري مراكز ايجاد طريق از را كشور سالمندان

 را داماتياق است الزم دارند، عهده به سالمندان

 سالمندي مراقبتهاي و خدمات استانداردسازيدرجهت

 انجام تر گسترده صورت به خود مراكز در شده ارائه

 توزيع سيستم، اين در موجود هاي ضعف از يکي. دهند

 و ناهماهنگ و پراكنده هاي داده خدمات، ناعادالنه

 خدمات ايجاد مهم، اين انجام براي. است چندگانه

 كشور سالمندان از نيازسنجي اساس بر سالمندي متنوع

 است نياز مورد جهاني استاندارد هاي پروتکل بر مبتني

 براي شده ايجاد مشکالت كاهش باعث خود اين كه

 بازار سطح به توجه با آنان مراقبان و كشور سالمندان

 در سالمندي هاي مراقبت و خدمات تقاضاي و عرضه

 بر دماتخ سازي استاندارد از پس. شود-مي كشور

 و جديد خدمات گسترش جهاني، استانداردهاي اساس

 خواهد ميسر ضرورت يک عنوان به نيز كشور در متنوع

 قابل و شکل يک سازي بهينه منظور به همچنين. شد
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 و مدت طوالني هاي مراقبت در ها داده بودن مقايسه

 مجموعه حداقل از استفاده منزل در مراقبت

 كه نکته اين به توجه با. است ضروري( MDS)ايداده

 وجود سالمندان براي منظم اطالعات نظام ايران در

 دهي شکل براي زيربنايي اقدامات كه است الزم ندارد،

 مستلزم كه گيرد انجام سالمندان سالمت اطالعات نظام

 در شده حاصل تخصصي دانش از برداري بهره

 تخصصي هاي گروه مشاركت ديگر، كشورهاي

 اطالعات مديران با سالمندان اقبتمر در درگير مختلف

 .است سالمت

 خدمات و سالمندان، مسکن تأمين نهايت، در

 با نيازمند، سالمندان براي مسکن بازسازي و تعمير

 غذايي امنيت تأمين شهرسازي، و مسکن وزارت كمک

 كشاورزي، جهاد هاي وزارتخانه كمک با سالمندان،

 سازمان و پزشکي آموزش و درمان بهداشت، بازرگاني،

 رو پيش ضرورت يک كشور ريزي برنامه و مديريت

 . بود خواهد
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Abstract                                                                                                                             
Background and Aim: Population aging in most of developed countries should 

be subjective to more attention, regarding health issues of aging group. Different 

organizations and institutions have launched several programs related to elderly 

center. This paper is aimed to compare performance of different programs of active 

organizations in the field of elderly care in Iran. 

Materials and Methods: This overview of research, used library resources and 

online databases Proquest, Pub med, Science Direct, Ovid and Scientific 

Information databases using keywords that  Aged care services, relevant 

organizations, and Iran. 

Results: : There are various classifications of geriatric services. However, these 

services can be divided into three groups including infrastructure, social services, 

and health care and preventive services according to concept, level and type of 

services. 

Conclusion: In Iran, agencies and institutions relevant to elderly, take measures 

to support elderly people given their current tasks and allocated budget. But, these 

measures do not seem adequate, because solving aging problem, as a problem with 

evident influences which its impacts will be intensified in future, requires 

responsibility and cooperation of more agencies and public institutions. 

Keywords: Ageing Program, Relevant Organizations, Iran 
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 چکیده

امروزه مقاله علمی یکی از قالب های نوشتاری رایج در اشاعه تولیدات علمی است. لذا، هدف  زمینه و هدف:

 –شناسی پنج مجله علمیعیت ساختاری مقاالت حوزه علم اطالعات و دانشاز این پژوهش، تعیین وض

 پژوهشی در این زمینه بود.

 توزیع روش پژوهش پیمایشی تحلیلی بود. مقاالت مورد بررسی با توجه به متغیرهایی چون روش بررسی:

ا نفرادی و یودن، اترجمه بمولفان از لحاظ جنسیت، رشته تحصیلی، رتبه علمی و نوع مقاالت از نظر تالیفی و یا 

 1381-1385 ها، همچنین نوع آمارهای به کار رفته در مقاالت در دو بازه زمانیگروهی بودن و تاریخ تولید آن

 تجزیه و تحلیل شدند.  1386-1390و 

ز چیلمللی ناح بین انتایج نشان داد، اغلب مقاالت تالیفی هستند. روند همکاری بین نویسندگان در سط ها:یافته

 ع تحصیلیباشد. نویسندگان با مقطهای تحقیق کیفی در بین مقاالت بسیار کم میاست. به کارگیری روش

، نتعداد مولفا ارشد بیشترین فراوانی را در بین نویسندگان دارند. بین متغیرهای مقاطع تحصیلی،کارشناسی

 داشت. مجالت و آمارهای به کار برده شده در مقاالت رابطه معناداری وجود 

مترین ند که مهکشناسی از الگوهای خاصی پیروی میتالیف مقاالت در حوزه علم اطالعات و دانش گیری:نتیجه

 رانی باباشد. همچنین با توجه به نبود همکاری نویسندگان ایآنها خط مشی مجالت در چاپ مقاالت می

 .  ی مورد بررسی، یکسان استنویسندگان خارج از کشور، نوع و شکل مقاالت از نظر اکثر متغیرها

 شناسی، مقاالت علمی و پژوهشیپایش آماری مجالت، علم اطالعات و دانش های کلیدی:واژه
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 مقدمه

های نوشتاری امروزه مقاله علمی یکی از قالب

رایج و قدرتمند در اشاعه اطالعات و تولیدات علمی 

سرعت باالی تولیدات علمی و لزوم  همچنین. است

های اطالعاتی مختلف، قالب ر آنها در پایگاهاستقرا

مقاله را یکی از ابزارهای مهم در این زمینه کرده 

 ،از سوی دیگر در بیشتر کشورها(. 1)است

گذاری در نظام آموزشی و پژوهشی بر اساس سیاست

، که در شودانجام میمیزان تولید، رشد و توسعه علم 

مختلف انتشار مقاالت علمی در مجالت  میان این

هایی شیوه(. 2)گرددمیزانی برای ارزیابی آنها تلقی می

گذاری تواند ارزشمی د،سنجی وجود دارکه در کتاب

مقاالت پژوهشی و علمی منتشر شده در نشریات 

، از مطالعاتنوع تر نماید. در این علمی را آسان

آید تا گیری کمی به عمل میاندازهتولیدات علمی، 

های هر کشور، نهاد، نی پژوهشمشخص شود که فراوا

چگونه  آنرشته علمی و هر فرد و همچنین روند 

هایی را برای پژوهش است؛ پژوهشگران چه زمینه

هایی مورد غفلت واقع گزینند، و چه زمینهمیخود بر

-با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش (.3است) شده

های بسیاری در داخل و خارج از کشور صورت 

 برو همکاران  جوکار کهدر تحقیقی  است. پذیرفته

 ملی مطالعاتی  فصلنامه مجله دو مقاالت یرو

 یکتابدار فصلنامه و اطالعات سازماندهی و کتابداری

 محققان مشارکت زانیم یبررس جهت یرساناطالع و

 مجله دو نیا در یعلم مقاالت داتیتول در مرد و زن

 درصد 60 بیقر که داد نشان پژوهش جینتا داد، انجام

 زنان را هیبق و مردان مجالت نیا مقاالت نامولف

 یبررس مورد مقاالت اغلب نیهمچن. دهندیم لیتشک

(. در تحقیقی که کاتوزیان به 4)بود سندهینو کی یدارا

بررسی مقاالت حوزه کتابداری و اطالع رسانی در 

پرداخت، نتایج  1372تا  1352فاصله بین سالهای 

-برابر مقاالت ترجمه 04/3فی نشان داد که مقاالت تالی

ها نیز بیشترین گرایش باشد و موضوع کتابخانهای می

(. 5موضوعی را به خود اختصاص داده است)

Olsgaard  مجله 5 سندگانینو تیوضع یبررس بهنیز 

 جینتا. پرداخت ساله 10 یزمان بازه کی در یکتابدار

 تنها موجود، حد نیباالتر در که داد نشاناو  قیتحق

 Reference Quarterly مجله مقاالت درصد 3/41

 هیبق در که است یحال در نیا. انددهکر فیتال زنان را

 مراتب به مقاالت دیتول در زنان مشارکت مجالت

 یپژوهش در Zamoraو    Adamson(. 6)بود کمتر

ی  سهیمقا هدف با و  Olsgaard پژوهش با مشابه

 جلهم 5 یبررس به پژوهش، نیا با حاصل جینتا

 نشان آنها جینتا. پرداختند یکتابدار حوزه در کیآکادم

 در کامالً زن سندگانینو تعداد که یحال در داد

 است، انتظار مورد حد از ترنییپا یکتابدار انتشارات

 یتخصص یهاکتابخانه مجالت در سندگانینو نیا اما

 یشتریب تیفعال کیآکادم مجالت نسبت به

 تیجنس یبررس به مکارانو ه Herubel (.7)اندداشته

 مجله در مقاالت سندگانینو یسازمان یوابستگ و

Libraries & Culture نشان یبررس جینتا. ندپرداخت 

 در شده منتشر مدارک انواع از گروه سه در که داد،

 و یبررس و نقد مقاله، از عبارتند که مجله نیا

 اندوداشته مشارکت درصد 34/23 زنان ها،ادداشتی

 یحال در نیا. است شده نگاشته مردان وسطت یمابق

 و زنان مشارکت مقدار نیب یداریمعن تفاوت که است

 وجود شده ذکر مدارک از گروه سه دیتول در مردان

 (. 8)ندارد

هایی که بررسی شد، تولیدات علمی پیشینه

های مختلف موضوعی نشان داد. مجالت را در حوزه

ه نوع مقاالت از از مهمترین این متغیرها پرداختن ب
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نظر تالیف و ترجمه بودن، جنسیت نویسندگان و 

های موضوعی بود. در پژوهش حاضر متغیرهای حوزه

دیگری که  نقش کلیدی در شناسایی نحوه تولید 

مقاالت و ردگیری رفتار علمی نویسندگان دارد برای 

ی مانند متغیرهایاولین بار بررسی شد و بر این اساس 

، ترجمه(، همکاری بین نویسندگان نوع مقاالت)تالیف

داخل و خارج کشور، نقش نویسندگان در مقاالت 

شناسی مقاالت، حوزه تخصصی گروهی، روش

نویسندگان، جنسیت و نوع آمارهای به کار برده شده 

در یک دوره ده  های مقاالتدر تحلیل داده

( در مجالت کتابداری و 1390-1381ساله)

رسانی داری و اطالعرسانی، تحقیقات کتاباطالع

های رسانی و کتابخانهدانشگاهی، تحقیقات اطالع

اطالعات و  مدیریت و پردازشعمومی، فصلنامه 

فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی 

بدین . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتاطالعات 

ترتیب هدف از پژوهش حاضر تعیین وضعیت 

طالعات و ساختاری مقاالت مجالت حوزه علم ا

شناسی بر اساس برخی از متغیرها مانند نوع دانش

مقاالت، ترکیب نویسندگان و آمارهای به کار رفته 

 است. 

 روش بررسی

 -توصیفیروش پژوهش در تحقیق حاضر 

به طور مجله عمده  5د. در این تحقیق بوتحلیلی 

شناسی از نظر در حوزه علم اطالعات و دانشاخص 

بررسی و تجزیه و تحلیل قرار مورد  متغیرهای مختلف

شناسی در حوزه علم اطالعات و دانش .گرفت

کتابداری مجالت مورد بررسی در این پژوهش شامل 

رسانی رسانی، تحقیقات کتابداری و اطالعو اطالع

های رسانی و کتابخانهدانشگاهی، تحقیقات اطالع

اطالعات و  مدیریت و پردازشعمومی، فصلنامه 

ت ملی کتابداری و سازماندهی فصلنامه مطالعا

علم  ، جزء مجالتی هستند که صرفاً در حوزهاطالعات

شناسی فعالیت دارند. لذا برخی از اطالعات و دانش

مجالت که معدودی از مقاالت آنها در برخی از 

یابند با ها به به حوزه مذکور اختصاص میشماره

توجه به لزوم یکدستی در بررسی متغیرها، مورد 

ی قرار نگرفتند. با توجه به اینکه هدف پژوهش بررس

باشد، از حاضر صرفاً بررسی مقاالت حوزه مذکور می

ها، نقدها و سخن سردبیر جهت بررسی گزارش

ابزار پژوهش حاضر ها، صرفنظر شد. یکدستی داده

که بر اساس متغیرهای موجود در  بودچک لیست 

م تنظیو متغیرهای مورد بررسی در پژوهش سواالت 

چک لیست دارای دو بخش عمده بود؛ بخش اول  شد.

مربوط به جمع آوری اطالعات و یا در حقیقت 

متغیرهای مورد نیاز برای بررسی نویسندگان مقاالت 

بود که شامل اطالعات جنسیت نویسندگان، رشته 

تحصیلی، تعداد نویسندگان، مقطع تحصیلی و نوع 

بخش دوم  مسئولیت نویسندگان در تولید مقاالت بود.

مربوط به اطالعات خود مقاالت از لحاظ متغیرهایی 

ها، مانند آمارهای به کار رفته در تجزیه و تحلیل داده

و توصیفی و یا پژوهشی بودن آنها بود. همچنین 

جهت بررسی متغیرهای پژوهش در طی زمان، دو بازه 

 1390-1386و  1385-1381ساله یعنی  5زمانی 

روایی محتوایی و روایی  انتخاب شدند. برای سنجش

صوری چک لیست نیز از نظرات صاحبنظران حوزه 

علم اطالعات و دانش شناسی استفاده شد و تغییرات 

های ایشان صورت پذیرفت. الزم بر اساس توصیه

ها نیز در دو بخش توصیفی و تجزیه و تحلیل داده

تحلیلی صورت گرفت. بخش توصیفی با محاسبه 

نی و میانگین داده با ارائه فراوانی و درصد فراوا

، و برای آزمون سواالت صورت پذیرفتل اوجد

مربوط به بخش تحلیلی از آزمون مجذور کای دو 
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ها استفاده گردید. تمامی مراحل تجزیه و تحلیل داده

صورت  20ویرایش  SPSSماری آتوسط نرم افزار 

 گرفت.

 هایافته

 داد مولفان و نوع مقاالت: وضعیت مقاالت مورد بررسی از لحاظ تع1جدول 

 85-81هاای  در باازه زماانی ساال    1بر اساس جدول 

بررسای  مجله مورد  5میانگین مقاالت ترجمه شده در 

درصااد بااه  93/85درصااد و مااابقی یعناای 7/14براباار 

(، 90-86صااورت تااالیفی بااود. در بااازه زمااانی دوم) 

مجله مورد بررسای   5میانگین مقاالت ترجمه شده در 

درصد نیز به صورت تالیفی  6/96درصد و  04/4برابر 

(، میااانگین مقاااالت 85-81بااود. در بااازه زمااانی اول)

درصد نیز به  24/79ود و درصد ب 76/20انفرادی برابر 

صورت گروهی تالیف شدند. همچنین در بازه زماانی  

(، میااانگین مقاااالت انفاارادی در مجااالت 90-86دوم)

درصاد نیاز باه     76/66درصاد و   14/33مورد بررسی 

صااورت گروهاای بودنااد. از نظاار میاازان همکاااری    

نویسندگان داخلی باا نویساندگان خاارجی نیاز یافتاه      

در هاار دو بااازه زمااانی میاازان  نشااان داد، کااه تقریباااً

همکاری باین نویساندگان داخلای و خاارجی بسایار      

از لحاظ نقش و ناوع   ناچیز و تقریباً در حد صفر بود.

مساائولیت، نویسااندگان در مقاااالت گروهاای در سااه  

نویسانده  نی نویسنده اول و مسئول)توامان(، بخش، یع

اول و نویسنده مسئول قرار داشتند. یافته ها نشاان داد  

در میان مقاالت گروهی در هار دو باازه زماانی اول و    

دوم، بیشترین میانگین مرباوط باه مقااالتی اسات کاه      

 نویسنده اول و مسئول در آنها یکی است.

 مسئولیت مولفان در مقاالت گروهی نوع مقاالت تعداد مولفان نام مجله

 نویسنده مسئول نویسنده اول نویسنده اول و مسئول ترجمه تالیف گروهی انفرادی

85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 

کتابداری و  فصلنامه

 رسانیاطالع

(6/74%)

109 

(5/31%)

75 

(4/25%)

37 

(5/68%)

163 

(9/86%)

127 

(8/92%)

221 

(1/13%)

19 

(2/7%)

17 

(9/88%)

33 

(100)

163 

(5/5%) 

2 

0 (5/5%) 

2 

0 

فصلنامه مدیریت و 

 پردارش اطالعات

(76%)

76 

(8/32%)

89 

(%24)

24 

(2/67%)

182 

(75%) 

75 

(4/94%)

256 

(25%)

25 

(6/5%)

15 

(100%) 

24 

(2/91%)

166 

0 (4/4%) 

8 

0 (4/4%) 

8 

مطالعات ملی 

کتابداری و 

 سازماندهی اطالعات

(2/87%)

293 

(7/46%)

115 

(8/12%)

43 

(3/53%)

131 

(83%) 

279 

(5/95%)

235 

(27%)

57 

(5/4%)

11 

(6/90%)

39 

(8/93%)

123 

(7/4%) 

2 

(1/3%) 

4 

(7/4%) 

2 

(1/3%) 

4 

فصلنامه تحقیقات 

کتابداری و 

 های عمومینهکتابخا

(8/97%)

45 

(6/18%)

23 

(2/2%) 

1 

(4/81%)

100 

(76%)

35 

(1/99%)

122 

(24%)

11 

(9/)%.

1 

(100%) 

1 

(78%)

78 

0 (11%)

11 

0 (11%)

11 

تحقیقات کتابداری و 

رسانی اطالع

 دانشگاهی

(6/60%)

20 

(1/36%)

17 

(4/39%)

13 

(9/63%)

30 

(94%)

31 

(98%)

46 

(6%) 

2 

(2% ) 

1 

(100%) 

13 

(6/66%)

20 

0 (7/16%)

5 

0 (7/16%)

5 

 %8/8 %12/5 %8/8 %12/5 %92/85 %9/95 %04/4 %7/14 %6/96 %93/85 %76/66 %24/79 %14/33 %20/76 درصد

 28 4 28 4 550 110 45 114 880 547 596 118 319 543 جمع
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شناسای نیاز در   ، در خصوص روش2بر اساس جدول 

درصاد(   3، تنها دو مقاله)85-81بازه زمانی اول یعنی 

ز کل مقاالت به صورت کیفی هستند و سایر مقااالت  ا

اند. در باازه  نیز به صورت کمی و مروری نگاشته شده

مقاله و یاا باه عباارتی     9(، نیز تنها 90-86زمانی دوم)

درصد از آنها به صورت کیفی و مابقی به صورت  5/9

 مروری و کمی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی: وضعیت مقاالت مورد بررسی از لحاظ روش2جدول
 شناسیروش نام مجله

 کیفی کمی و مروری

85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 

تابداری و فصلنامه ک

 رسانیاطالع

(100%)146 (5/97%)235 0 (5/2%)3 

فصلنامه مدیریت و پردارش 

 اطالعات

(100%)100 (5/98%)270 0 (5/1%)1 

مطالعات ملی کتابداری و 

 سازماندهی اطالعات

(100%)336 (5/98%)245 0 (5/1%)1 

فصلنامه تحقیقات کتابداری و 

 های عمومیکتابخانه

(5/98%)45 (5/97%)120 (5/1%)1 (5/2%)3 

مجله تحقیقات کتابداری و 

 رسانی دانشگاهیاطالع

(5/98)32 (5/98%)46 (5/1%)1 (5/1%)1 

 %5/9 %3 %1/98 %4/99 درصد

 9 2 916 659 جمع
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یافته ها نشان داد که بیشترین میزان مقاله منتشر شاده   

مطالعات ملی کتابداری و ساازماندهی  مربوط به مجله 

مقاله(، و کمترین تعداد مربوط به مجله  582اطالعات)

 80)هیرسااانی دانشااگاتحقیقااات کتابااداری و اطااالع

مقاله(بود. از لحاظ رشته تحصیلی نویسندگان در باازه  

درصاد از نویساندگان    68/92، میانگین 85-81زمانی 

شناسای  مقاالت، دارای رشته علام اطالعاات و داناش   

هاای  درصد از آن ها نیز مربوط به رشته 32/7بودند و 

 58/88، 90-86شد. در بازه زمانی دوم، یعنی دیگر می

مقاااالت مربااوط بااه رشااته علاام  درصااد نویسااندگان

درصاد نیاز    5/11شناسای بودناد و   اطالعات و داناش 

(. از لحااظ  3شاد)جدول  مربوط به سایر رشته ها مای 

، نزدیک به 85-81جنسیت نویسندگان، در بازه زمانی 

درصاد را   58/36درصد از مولفان را ماردان و   42/63

دادناد. در باازه زماانی دوم، یعنای     نیز زنان تشکیل می

درصد را  18/40درصد را مردان و  82/61نیز  86-90

نیز زنان به خود اختصاص دادند. هام چناین محاسابه    

متغیر جنسیتی در مقاالت گروهی بر اسااس نویسانده   

 (. 3اول بود)جدول 

 

 

 

 

 

 

 اظ جنسیت و رشته تحصیلی: وضعیت مقاالت مورد بررسی از لح3جدول
 

 رشته تحصیلی مولفان جنسیت تعداد مقاالت نام مجله

85
-8
1

 90
-8
6

 

علم اطالعات و  زن مرد

 شناسیدانش

علم اطالعات و 

 شناسی و سایردانش

 سایر

85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 

ر 
 ه
در
ن 
گی
یان
م

نی
زما
زه 
 با
دو

 

فصلنامه کتابداری و 

 رسانیاطالع

(38%)

146 

(62%)

238 

(80%)

117 

(6/59%)

142 

(20%) 

29 

(4/40%)

96 

(2/95%)

139 

(6/88%)

211 

(6/3%) 

5 

(4/9%)

23 

(2/3%) 

6 

فصلنامه مدیریت و 

 پردارش اطالعات

(9/26%)

100 

(1/73%)

271 

(68%) 

68 

(7/72%)

170 

(32%) 

32 

(3/37%)

101 

(87%) 

87 

(9/78%)

214 

(4/11%)

10 

(1/12%)

31 

(6/10%) 

29 

مطالعات ملی کتابداری 

 و سازماندهی اطالعات

(7/57%)

336 

(3/42%)

246 

(7/57%)

194 

(2/55%)

136 

(3/42%)

142 

(8/44%)

110 

(5/92%)

311 

(7/96%)

238 

(5%) 

19 

(7/1%) 

3 

(5/4%) 

11 

تحقیقات کتابداری و 

 های عمومیکتابخانه

(2/27%)

46 

(8/72%)

123 

(63%) 

29 

(2/64%)

79 

(37%) 

17 

(8/35%)

44 

(8/97%)

45 

(4/89%)

110 

(2/2%) 

1 

(4/9%)

11 

(2/1%) 

11 

تحقیقات کتابداری و 

 رسانی دانشگاهیاطالع

(2/70%)

33 

(8/29%)

47 

(4/48%)

16 

(4/57%)

27 

(6/51%)

17 

(6/42%)

20 

(9/90%)

30 

(3/89%)

42 

(9/7%) 

2 

(5/5%) 

3 

 (4/6) 

3 

 %18/5 %62/7 %02/6 %58/88 %68/92 %18/40 %58/36 %82/61 %42/63 %56 %44 درصد

 60 71 37 815 612 371 237 615 424 925 661 جمع
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 : وضعیت مقاالت مورد بررسی بر اساس شغل و مقطع تحصیلی مولفان4جدول
 

 شغل مولفان نام مجله

هیات علمی  آزاد محقق

 کارشناسی ارشد

دانشجوی  هیات علمی دکتری

 کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 

فصلنامه کتابداری و 

 رسانیاطالع

(2/0%) 

1 

(5/0%) 

2 

(6/10%)

41 

(13%) 

50 

0 0 (6/2%)

10 

(5/6%)

25 

(2/12%)

47 

(4/16%)

63 

(9/3%)

15 

(6/9%)

37 

(3/8%)

32 

(2/16%)

61 

فصلنامه مدیریت و 

 پردارش اطالعات

0 (3/1%) 

5 

(7/9%)

36 

(5/24%)

91 

(2/0%) 

1 

(8/1%) 

7 

(7%) 

26 

(2/10%)

38 

(8/4%)

18 

(2/20%)

75 

(7/3%)

14 

(1/5%)

19 

(8/1%) 

7 

(9/9%)

34 

ت ملی مطالعا

کتابداری و 

 سازماندهی اطالعات

(7/1%)

10 

(1/5%) 

9 

(7/19%)

115 

(6/14%)

85 

(1/0%) 

1 

(5/0%) 

3 

(6/14%)

85 

(2/9%)

54 

(4/13%)

78 

(6/11%)

68 

(4/3%)

20 

(6/0%) 

4 

(6/4%)

27 

(5/4%)

23 

فصلنامه تحقیقات 

کتابداری و 

 های عمومیکتابخانه

(5/6%)

11 

(5/0%) 

1 

(2/8%)

14 

(4/22%)

38 

0 0 (1/4%) 

7 

(5/3%) 

6 

(5/3%) 

6 

(5/28%)

48 

(9/2%) 

5 

(6/10%)

18 

(6/1%) 

3 

(6%) 

12 

مجله تحقیقات 

-کتابداری و اطالع

 رسانی دانشگاهی

(2/1%) 

1 

(5/2%) 

2 

(9/13%)

11 

(6/22%)

18 

(2/1%) 

1 

(2/1%) 

1 

(5/2%) 

2 

(2/6%) 

5 

(5/12%)

10 

(20%)

16 

(5%) 

4 

(2/1%) 

1 

(5%) 

4 

(5%) 

4 

 %6/41 %3/21 %1/27 %9/18 %7/96 %4/46 %6/35 %8/30 %5/3 %5/1 %1/97 %1/62 %9/9 %6 درصد

 134 73 79 58 270 159 128 130 11 3 282 217 19 23 جمع

 

از نظر شغل، نویساندگان در ساه گاروه عماده یعنای      

نویسندگان آزاد، اعضای هیاات علمای و دانشاجویان    

دو بندی شدند. در بین نویساندگان آزاد در هار   تقسیم

بازه زمانی، نویسندگان مقطع کارشناسی ارشد بیشترین 

فراوانی را به خود اختصاص دادند. در بین نویسندگان 

عضو هیات علمی نیز مقطاع دکتاری در هار دو باازه     

زمانی بیشترین فراوانی را داشاتند. همچناین در گاروه    

شغلی دانشاجو نیاز در مجماوع هار دو باازه زماانی،       

بیشااترین تعااداد مقالااه را دانشااجویان مقطااع دکتااری 

 (.  4داشتند)جدول 
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در خصوص انواع روش های آماری باه کاار رفتاه در    

تحلیل مسائل موجود در مقاالت مورد بررسی، به طور 

اطی در کلی میانگین مقاالت مروری، توصیفی و اساتنب 

در میان مجالت ماورد بررسای باه     81-85بازه زمانی 

درصااااااد و  9/16درصااااااد،  76/74ترتیااااااب 

درصااد)آمارهای پارامتریااک، غیرپارامتریااک و   54/4

( نیاز  86-90هردو( بود. همچنین در بازه زماانی دوم) 

درصاد و   66/38درصد،  5/34این نسبت به ترتیب به 

ک و درصااد)آمارهای پارامتریااک، غیرپارامتریاا  1/11

 (. 5هردو( تغییر یافت)جدول 

آیاا باین   "در پاسخ به سوال دو پژوهش حاضار یعنای  

عامل جنسیت با متغیرهای نوع مقاالت از لحاظ تالیف 

و ترجمااه بااودن، آمارهااای بااه کااار رفته)توصاایفی،   

" استنباطی و مروری( اختالف معنااداری وجاود دارد   

و  81-85 یافته ها نشان داد که در هر دو باازه زماانی   

بین عامل جنسیت و نوع مقاالت تولیاد شاده    86-90

 رابطه معناداری وجود ندارد. 

از نظر متغیر جنسیت نویسندگان و روش های آمااری  

مورد استفاده، مقاالت مورد بررسی، در سه گروه عمده 

یعناای مروری)باادون آمااار توصاایفی و اسااتنباطی(،    

داد  بندی شد. یافته ها نشانتوصیفی و استنباطی تقسیم

 

 : وضعیت مقاالت مورد بررسی از لحاظ به کارگیری نوع روش های آماری5جدول
روش های آمارهای مورد استفاده در مقاالت )مروری، توصیفی، استنباطی پارامتریک، استنباطی غیر پارامتریک، پارامتریک و غیر  نام مجله

 پارامتریک(

استنباطی غیر  استنباطی پارامتریک توصیفی مروری

 پارامتریک

پارامتریک و غیر 

 پارامتریک

85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 85
-8
1

 90
-8
6

 

فصلنامه کتابداری و 

 رسانیاطالع

(9/67%)

99 

(8/37%)

90 

(1/17%)

25 

(3/32%)

77 

(4/1%)

2 

(3/6%)

15 

(7/4%)

7 

(5/7%) 

18 

(1/6%)

9 

(8/13%)

33 

وفناوری فصلنامه علوم

 اطالعات

(72%) 

72 

(5/33%)

91 

(20%) 

20 

(42%)

114 

0 (7/0%) 

1 

(6%) 

6 

(5/5%) 

15 

(6%) 

6 

(2/6%) 

16 

فصلنامه مطالعات ملی 

کتابداری و سازماندهی 

 اطالعات

(8/70%)

238 

(9/46%)

115 

(1/24%)

81 

(1/37%)

91 

(4/1%)

5 

(4/2%) 

6 

(7/1%)

6 

(7/5%) 

14 

(1/3%)

11 

(1/8%) 

20 

فصلنامه تحقیقات کتابداری و 

 های عمومیکتابخانه

(4/93%)

43 

(3/20%)

25 

(2/2%) 

1 

(3/37%)

46 

(2/2%)

1 

(4%) 

5 

(2/2%)

1 

(5/6%) 

8 

(4/4%)

2 

(5/10%)

13 

مجله تحقیقات کتابداری و 

 رسانی دانشگاهیاطالع

(7/69%)

23 

(34%) 

16 

(1/21%)

7 

(6/44%)

21 

0 (3/6%) 

3 

(1/3%)

1 

(6/10%) 

5 

(1/3%)

1 

(9/16%) 

8 

 %1/11 %54/4 %16/7 %54/3 %94/3 %1 %66/38 %9/16 %5/34 %76/74 درصد 

 90 29 42 14 15 6 272 66 337 403 جمع
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که بین عامل جنسایت و روش هاای آمااری اساتفاده     

 85-81شده در مقاالت مورد بررسای در باازه زماانی    

رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین در باازه زماانی   

با توجه به مقادار کاای دو محاسابه     92-86دوم یعنی 

(، اخاتالف معنااداری باین جنسایت     2X=07/25شده)

د نویسااااندگان و روش هااااای آماااااری وجااااو   

 (.  =000/0Pداشت)

در  آماااریروش  آیااا بااین بااه کااار بااردنسااوال سااه  

باا متغیرهاای    (توصیفی، اساتنباطی و ماروری  مقاالت)

مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و تعداد نویساندگان و  

مجالت مورد بررسی رابطه معناداری وجاود  همچنین 

 دارد 

اخاتالف   85-81ها نشان داد کاه در باازه زماانی    یافته

اری باین مقااطع تحصایلی نویساندگان و روش     معناد

( 90-86های آماری وجود ندارد. در باازه زماانی دوم)  

(، اخاتالف  2X=63/37نیز با توجه به مقدار کاای دو) 

معناداری باین روش هاای آمااری و مقطاع تحصایلی      

 (.  =000/0Pنویسندگان مقاالت وجود دارد)

همچنااین از نظرتعااداد نویسااندگان و بااه کااارگیری   

ها نشان داد که در باازه زماانی   ای آماری، یافتههروش

باااار اساااااس مقاااادار کااااای  85-81اول یعناااای 

(، بین مقاالت گروهای و انفارادی باا    2X =31/39دو)

روش هاااای آمااااری، اخاااتالف معنااااداری وجاااود 

( نیاز باا   90-86(. در بازه زماانی دوم) =000/0Pدارد)

(، اخااتالف 2X=07/155توجااه بااه مقاادار کااای دو) 

ن مقاالت انفرادی و گروهای و آمارهاای باه    معنادار بی

 (.  =000/0Pکار برده شده دیده می شود)

عالوه بر این، یافته ها نشان داد که با توجه به کای دو 

 85-81(، در بااازه زمااانی 2X=87/26محاساابه شااده)

اختالف معناداری بین مجاالت و روش هاای آمااری    

 (. در=001/0Pاستفاده شده در مقااالت، وجاود دارد)  

( نیااز بااا توجااه بااه کااای دو 90-86بااازه زمااانی دوم)

(، اخااتالف معناااداری بااین 2X=26/46محاساابه شااده)

مجالت و روش های آماری به کاار رفتاه در مقااالت    

 (.  =0005/0Pآنها وجود دارد)

 بحث 

های پژوهش حاضر بر اساس سنجش متغیرهاای  یافته

ساال، وضاعیت مقااالت     5مختلف در دو بازه زماانی  

مجلاه عماده رشاته علام      5شاده را در تعاداد   منتشر 

شناسی بررسی کرد. بر اسااس نتاایج   اطالعات و دانش

پژوهش حاضر، اغلب مقاالت مورد بررسی تالیفی بود 

ساله مشهود است. همچنین  5که در هر دو بازه زمانی 

مشای مجاالت   رسد، این عامل تنها به خاط به نظر می

ثیر جنسایت در  بستگی داشته باشد؛ زیرا با بررسای تاا  

تولید مقاالت تالیفی و ترجماه، مشاخص شاد کاه در     

مطالعااه ی حاضاار، در هاار دو بااازه زمااانی اخااتالف  

معناداری بین عامل جنسیت مولفاان و تولیاد مقااالت    

ای وجود ندارد. در پژوهشی که کرمی تالیفی و ترجمه

( انجام دادند، نتاایج مشاابهی باه دسات     9و همکاران)

فراوانی مقاالت انفرادی و گروهی آمد. از سوی دیگر، 

اسات.   در مجالت مورد مطالعاه، روناد ثاابتی داشاته    

اگرچه روند تولید مقاالت گروهی حداقل در مجاالت  

شناسای در قبال از باازه    حوزه علم اطالعات و داناش 

سااله، توزیاع دیگاری داشاته اسات. نتاایج        10زمانی 

تحقیق مقصودی درایه کاه باه بررسای مجاالت ایان      

پرداختاه اسات نشاان     1379-1378در سالهای حوزه 

درصاد( باه    92داد، اکثریت قریب به اتفاا  مقااالت)  

(. همچنین نتایج 10صورت انفرادی تدوین شده است)

همسااو بااا نتااایج ایاان  Filserو  Gundolfتحقیااق 

باشد، زیرا میازان همکااری علمای از ساال     تحقیق می



 

 شناسیدانش و اطالعات علم حوزه مجالت مقاالت ساختاری پایش 

 

 1395 وردین و اردیبهشترف 2شماره   10مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت( دوره    178

                                                                                            

 2010تاا   2000پانج برابار و از ساال     2000تا  1965

(. هام چناین، خاط مشای     11بیست برابر شده اسات) 

مجالت برای چاپ مقاالت به سمت تالیفات گروهای  

سو  پیدا کرده است. از سوی دیگر، در باین مقااالت   

گروهاای، میاازان همکاااری نویسااندگان داخلاای بااا    

سااله، رقام بسایار     10نویسندگان خارجی در بررسی 

باین  دهد. در حالت کلی همکاری ناچیزی را نشان می

نویسندگان در تولید مقاالت گروهی رقم بااالیی را در  

دهد، کاه ایان   مطالعات مختلف به خود اختصاص می

های علاوم مشاهود   امر در دهه گذشته در تمامی زمینه

است. اگرچه همکااری نویساندگان باه صاورت باین      

باشاد. چنانچاه   المللی تابع عواملی چون زبان مقاله می

پاور و  ران و مطالعه حمادی در مطالعه دوالنی و همکا

پاور و عصااره، در مقااالت    کوکبی و همچنین حمدی

انگلیسی زبان میزان همکاری بین المللی بسیار باالتری 

در مقایسااه بااا مقاااالت فارساای در ایاان پااژوهش و   

(. ایان  14-12های مشابه داخلی را نشاان داد) پژوهش

یابد که به نتایج تحقیق قاانع  احتمال زمانی افزایش می

و رحیمی در مورد الگوی همکاری نویساندگان شاش   

نشریه ایرانی انگلیسی زبان توجه شود، زیرا نتایج آنهاا  

درصد از کل مقاالت ایان نشاریات    6/24نشان داد که 

و  های مختلف نگاشته شاده توسط نویسندگان با ملیت

این مقدار جدای از همکااری نویساندگان ایرانای بار     

 (.15ی، متفاوت است)های دانشگاهاساس وابستگی

در خصوص نقاش و مسائولیت نویساندگان مقااالت     

گروهی، در هر دو بازه زمانی ماورد مطالعاه، نقاش و    

مساائولیت مولفااان مشااابه اساات. بنااابراین، نقااش     

نویسااندگان اول و مساائول در مقاااالت حااوزه علاام   

شود شناسی در ایران یکسان تلقی میاطالعات و دانش

این حوزه باا محوریات یاک     و یا اینکه تمامی مقاالت

شوند. چنانچه با محاسبه میانگین هر نویسنده تولید می

درصاد از کال مقااالت،     96/6دو بازه زمانی، تنهاا در  

نقش نویسنده همکار و اول از یکدیگر تفکیاک شاده   

شناسی نیز بسامد مقااالت کیفای   است. از لحاظ روش

در مقابل دو گروه عمده دیگر، یعنی کمای و ماروری   

رساد الگاوی تحلیال و    سیار کم است. لذا به نظر میب

حاال مسااائل پژوهشاای در حااوزه علاام اطالعااات و  

شناسی تاا باه حاال از رهگاذر رویکارد کیفای       دانش

بررسی نشده است. این در حاالی اسات کاه در مقالاه     

هاااای زیاااادی بااارای دوالنااای و همکااااران، زمیناااه

رساانی  های کیفی در حوزه کتابداری و اطاالع پژوهش

رفای شااده اساات. از نظاار او مطالعااات کاربرماادار،  مع

یابی، تعامل کااربران باا اناواع    بررسی رفتارهای اطالع

های کااربران در  ای، مطالعه انگیزه و نگرشمنابع رایانه

استفاده از منابع، تعامل کااربران، کتابخاناه و آماوزش    

هاای مناسابی بارای    های سواد اطالعاتی، زمینهمهارت

(. از نظر همکااری  16کیفی هستند) یهاپژوهشانجام 

نویسااندگان مقاااالت مااورد بررساای از لحاااظ رشااته  

های مقاله حاضر نشان داد که میازان  تحصیلی نیز یافته

باشد. همکاری در هر دو بازه زمانی درصد ناچیزی می

به طوری که در هر دو بازه زمانی میانگین کل مقاالتی 

ا همکااری  های تحصایلی با  که نویسندگان سایر رشته

شناسی تاالیف  نویسندگان حوزه علم اطالعات و دانش

درصد است. این در حالی است که در هر  82/6شده، 

درصاد کال مقااالت، صارفا      18/5دو بازه زمانی تنها 

ها و بادون همکااری باا    توسط نویسندگان سایر رشته

شناسی، تولیاد  نویسندگان حوزه علم اطالعات و دانش

باار  Reddyو  Kumarیااق اساات. نتااایج تحق شااده

باشد. نتایج آنها نشاان  خالف نتایج پژوهش حاضر می

درصد از مقاالت حوزه ماذکور   41داد که تنها بیش از 

های علاوم نگاشاته   با همکاری نویسندگان سایر حوزه

رسد نحوه نگارش مقااالت  (. به نظر می17است) شده

هاای دیگار در   و همکاری به سایر نویساندگان حاوزه  

متفاوت از سایر نقاط جهان اسات. باا توجاه باه      ایران
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شناساای ای بااودن علام اطالعااات و داناش  باین رشاته  

مقاااالت داخاال کشااور نشااان از نبااود تعاماال الزم    

هاا دارد. همچناین   نویسندگان این حوزه با سایر حوزه

حوزه گیاهاان دارویای معطار     Sridhar نتایج تحقیق

یاهاان  نشان داد که با توجه به مرباوط باودن حاوزه گ   

هایی چون کشاورزی، پزشکی و طاب  دارویی به رشته

درصاد از مقااالت باا همکااری      39سنتی، قریاب باه   

هاای تحصایلی گونااگون    نویسندگان مختلف به رشته

هاای  نگاشته شده است که اغلب مقاالت حاصل طرح

(. در 18هاای تحصایلی اسات)   نامهپژوهشی و یا پایان

ن مقاالت در پژوهش حاضر مقاطع تحصیلی نویسندگا

سه گروه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ماورد  

هاا از بساامد بااالی مقطاع     بررسی قرار گرفات. یافتاه  

کارشناسی ارشد در تولید مقاالت حکایت دارد. نتاایج  

تحقیااق علیجااانی و همکاااران نیااز تاییااد کننااده ایاان 

 (.2باشد)موضوع می

در خصوص به کارگیری روش های آمااری مختلاف    

مقاالت مورد بررسی، نتایج مطالعه حاضر نشان داد در 

که استفاده از انواع روش های آماری مروری، توصیفی 

های زمانی متفاوت است. باه  و استنباطی بر اساس بازه

عبارتی از شامار مقااالت ماروری کاساته شاده و بار       

مقاالت پژوهشای باا آمارهاای توصایفی و اساتنباطی      

ن، تعاداد نویساندگان   افزوده شده است. عالوه بار ایا  

مقاااالت از نظاار بااه کااارگیری روش هااای آماااری در 

پژوهش موثر هستند. چنانچه در هار دو باازه زماانی،    

اختالف معناداری بین روش های آماری مورد استفاده 

بااااین مقاااااالت گروهاااای و انفاااارادی مشاااااهده 

(. لااذا در مقاااالت گروهاای بااه  =000/0Pشااود)ماای

نباطی بااه طااور کااارگیری آمارهااای توصاایفی و اساات 

محسوس بیشتر است؛ به عبارت دیگر نویساندگان در  

همکاری با هم اغلب به تولید مقاالت پژوهشای روی  

آورند. از سوی دیگر، به کارگیری انواع روش های می

آماری در مقاالت بر اساس مجالت مورد بررسای نیاز   

دهد. در هر دو بازه زمانی تفاوت معناداری را نشان می

ن، مجلااه مطالعااات ملاای کتابااداری و   در ایاان میااا 

سازماندهی اطالعات)فصلنامه سابق(، در هار دو باازه   

زمانی دارای بیشترین مقااالت ماروری در مقایساه باا     

مقاالت پژوهشای باا آمارهاای توصایفی و اساتنباطی      

رساانی و فصالنامه   باشد. مجالت کتابداری و اطالعمی

رتباه   مدیریت و پردازش اطالعات نیز از این نظار در 

گیرند، اما مجالت اخیر در خصوص های بعد قرار می

انتشااار مقاااالت پژوهشاای بااا آمارهااای توصاایفی و   

استنباطی دارای توازن بیشتری هستند. نکته مهمی کاه  

در خصوص به کارگیری انواع روش هاای آمااری در   

توان بادان  مقاالت مورد بررسی در پژوهش حاضر می

اسات کاه اصاوالً ناوع      اشاره نمود، مربوط به مقاالتی

های تحلیل مسئله در آنهاا از رهگاذر آمارهاای    روش

استنباطی چه به صورت پارامتریک و چه باه صاورت   

ای از گذرد. برای مثاال، گاروه عماده   ناپارامتریک نمی

سانجی  این مقااالت مرباوط باه مقااالت حاوزه علام      

مساائل آنهاا لزوماا باا گازارش       شوند کاه تحلیال  می

های ریاضای جهات باه    محاسبه فرمول ها و یافراوانی

دست آوردن میزان و یا درصد استنادات و مساائلی از  

گیارد. همچناین مقااالتی کاه     این دست، صاورت مای  

اصوالً به صورت پژوهشی هساتند، اماا باا توجاه باه      

هاای دیگار هام    های تحلیلی در رشتهاستفاده از روش

شناساای و حتاای مهندساای،   چااون اقتصاااد، جامعااه  

هاای  توان در گروه تحلیال های آنها را نمییگیرنتیجه

آماری گنجاند. بنابراین، اینگونه تولیدات، برای تحلیل 

گیرناد، ناه از   هاای ریاضای بهاره مای    ها از تحلیلداده

 های آماری. تحلیل

 گیرینتیجه
تاوان بیاان داشات،    با توجه به یافته های پژوهش مای 

مختلف از ای از علوم مقاالت منتشر شده در هر حوزه
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پذیرناد.  متغیرهایی نظیر متغیرهای پیشگفت، تاثیر مای 

برخی از متغیرها باعا  شاباهت نسابی باین مقااالت      

منتشر شده از نظر شکل، چهاارچوب و نحاوه تحلیال    

شوند؛ مانند نباود همکااری   مسائل از لحاظ آماری می

نویسااندگان در عرصااه بااین المللاای بااا نویسااندگان   

د صرف داخلی مقاالت و خارجی که باع  نوعی تولی

شود. برعکس، برخی از متغیرهاا مانناد   موضوعات می

مقطع تحصیلی نویسندگان و جنسیت آنها، تفااوت در  

محصوالت علمی در مجالت را نشاان مای دهناد. باا     

ها و بیان علل توجه به موارد فو ، ردگیری این تفاوت

هاا از نقطاه نظار    وقوع آنها و همچنین ارزیابی تفاوت

تواناد کماک شاایان    و یا غیار مفیاد باودن، مای    مفید 

دهی صحیح تولیدات علمی کند. لاذا  توجهی به جهت

مجااالت در  مشاایانجااام ایاان اماار در تاادوین خااط 

خصوص پذیرش و انتشار مقاالت بر اساس متغیرهای 

ذکر شده توسط مدیران مسائول و ساردبیران، و حتای    

هات  شاود  ج اثرگذار خواهد بود. بنابراین پیشنهاد مای 

هایی را افزایش کیفیت تولیدات علمی مجالت اولویت

برای قبول مقاالت با ویژگی های مثبت، مانند مقااالت  

المللی در نظار  های بینتالیف شده حاصل از همکاری

هاای  بگیرند. همچنین، پاایش آمااری مقااالت حاوزه    

مختلف علوم بر اساس یک بازه زمانی تکرار شوند تاا  

خط سایر تغییارات در شاکل و     روند انتشار مقاالت و

قالب و نحوه تحلیل مسائل موجود در آنهاا مشاخص   

 شود.
 

 تشکر و قدردانی
بدین وسایله از تماامی همکاارانی کاه در انجاام ایان       

آوری مقااالت مجاالت ماورد    پژوهش خصوصاً جمع

 گردد.بررسی همکاری نمودند، قدردانی می
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Abstract 

Background and Aim: The aim of this study was structural monitoring of 

the articles in knowledge and information science field in five Iranian 

journals. Today, the publication of papers constitutes one of the written 

scope among scientific broad cost productions. 

Materials and Methods: The research method was analytical-survey. The 

articles were analyzed by the variables such as author distribution by sex, 

field of study, scientific notation, types of articles by original papers or 

translated papers, individual or group articles and their publication dates, 

and by statistical methods used in the articles in two periods from 2002-

2006 and 2007-2011. 

Results: The results showed that most of the articles were written as 

original. International cooperation between authors was minimal. Using 

qualitative research methods among the articles were low. Majority of the 

authors had masters degree. There was a significant relationship between the 

authors’ grades, number of authors and journals, and used statistical 

methods. 

Conclusion: The written articles in the field of knowledge and information, 

followed by special patterns. The journals policies in publication of articles 

process is the most important issue. Also, lack of international cooperation 

between Iranian with foreign authors, type and format of the articles were 

similar according to mentioned variations. 

Key words: Knowledge and Information Science, Journals, Scientific and 

Research Articles 
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های سازمانی بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت بررسی تاثیر ویژگی

 سالمت از دیدگاه پزشکان 
 

 4علیرضا نوروزیدکتر ، 3محمود رضا گوهریدکتر ، 2دکتر مریم احمدی، 1محمدهیوا عبدخدادکتر 

 چکیده

روی انع پیشترین مزمینه و هدف: پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سالمت از سوی پزشکان، جدی

آید. بنابراین، شناسایی عواملی که بر پذیرش این سیستم موثرند، از اهمیت سازی فراگیر آن بشمار میپیاده

های سازمانی بر پذیرش پرونده الکترونیک خاصی برخوردارست. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ویژگی

های دانشگاه علوم پزشکی تهران در ر بیمارستانمراقبت سالمت ازسوی پزشکان برمبنای مدل پذیرش فناوری، د

 )زمان ادغام دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران( بود.1392سال 

: این پژوهش بصورت پیمایشی و از نوع توصیفی تحلیلی بود. جامعه پژوهش شامل پزشکان روش بررسی

سازی معادالت گیری در مدلنمونه شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. براساس فرمول

ساخته بود ها پرسشنامه محققنفر از آنان بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده 270ساختاری، 

، توسط روش تحلیل SPSSها بعد از گردآوری و ورود به نرم افزار که روایی و پایایی آن به تایید رسید. داده

 تحلیل شد. AMOSمسیر در نرم افزار 

های سازمانی بر درصد از تغییرات تاثیر ویژگی 56ها نشان داد که مدل ارائه شده توانایی تببین : یافتههایافته

های سازمانی شامل: حمایت مدیریتی، پذیرش پرونده الکترونیک سالمت ازسوی پزشکان را دارد. ویژگی

بیمار با استفاده پزشکان از پرونده الکترونیک  دادن پزشکان، خودمختاری پزشکان و ارتباط پزشکمشارکت

کدام از متغیرهای مدل داری داشت. همچنین آموزش پزشکان با هیچمراقبت سالمت، همبستگی مستقیم و معنی

 داری را نشان نداد.پذیرش فناوری و استفاده از پرونده الکترونیک مراقبت سالمت، همبستگی معنی

نی نقش قابل توجهی در پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سالمت ازسوی های سازما: ویژگیگیرینتیجه

آمیز پرونده سازی موفقیتهای انجام شده به سمت پیادهگذاریپزشکان دارند. لذا ضروریست تا سیاست

 الکترونیک مراقبت سالمت معطوف شود.

مدل پذیرش فناوری، پزشکان، های سازمانی، های کلیدی: پرونده الکترونیک مراقبت سالمت، ویژگیواژه

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه علوم کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،  ستادیارا1

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
ت و اطالع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه درمانی، دانشکده مدیری -استاد گروه مدیریت اطالعات بهداشتی 2

 شکی ایران، تهران، ایران علوم پز
 دانشیار گروه آمار و ریاضی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 3
 شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایرانادیار گروه علم اطالعات و دانشاست 4
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 مقدمه

در طول یک دهه ی گذشته تاکنون، بسیاری از 

های تشویقی به منظور اجرا ها به دنبال سیاستدولت

ی پرونده الکترونیک مراقبت سازو پیاده

 (EHCR: Electronic Healthcare Record)المتس

. در کشور ما نیز به این مهم توجه شده و (1)هستند

قانون برنامه پنجم توسعه  35در بخشی از ماده 

سامانه پرونده »استقرار بر  جمهوری اسالمی ایران

. اما (2)تاکید شده است« انیرانیسالمت ا یکیالکترون

با وجود وضع قوانین در خصوص اجرای پرونده 

 هایتک     قوانین    جمله  الکترونیک سالمت، از 

(Hi Tech Actو قانون حمایت از انتقال بیمه ) های

دهندگان هنوز بسیاری از ارائه( HIPPAسالمت)

خدمات در صنعت بهداشت و درمان در مقابل 

. این مقاومت باعث (3)کنندسازی آن مقاومت میپیاده

کندی روند حرکت از سوی پرونده کاغذی بیمار به 

 سمت پرونده الکترونیک مراقبت سالمت شده است.

سازمان در سراسر جهان  375یک بررسی در 

مت کاربر در برابر پذیرش نشان داد که مقاو

ریزی های اطالعاتی از جمله سیستم برنامهسیستم

های فناوری منابع سازمانی، اولین دلیل شکست پروژه

ها است. مقاومت کاربر در اطالعات در این سازمان

برابر پذیرش فناوری جدید، عامل بسیار مهمی است؛ 

زیرا وابسته به فاکتورهای اجتماعی و هنجارهای 

های اطالعاتی ی است و در هر حال تداوم سیستمفرد

کند. در پاسخ به تغییر، کاربر را با مخاطره مواجه می

ممکن است مقاومت کند که در نتیجه باعث شکست 

 .(4)پروژه خواهد شد

عوامل متعددی در پذیرش پرونده الکترونیک 

با این استدالل که  .مراقبت سالمت دخیل هستند

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش پرونده 

الکترونیک سالمت در نهایت منجر به ارائه سناریوی 

کاملی از چگونگی به کارگیری موفق این سیستم 

خواهد شد، شناسایی این عوامل و بررسی نحوه ی 

ها در استفاده از پرونده الکترونیک سالمت، ارتباط آن

کار برای از میان برداشتن موانع ترین راهجدی

اجتماعی به خصوص مقاومت کارکنان  -انسانی

 (. 2و7-5)است

حمایت مدیریتی، آموزش، خودمختاری، مشارکت 

بیمار از جمله  –دادن پزشکان، و ارتباط پزشک 

های سازمانی هستند که بر مبنای بسیاری از ویژگی

به  مطالعات انجام شده، ممکن است بر میزان پذیرش و

کارگیری پرونده الکترونیک مراقبت سالمت از سوی 

از سوی دیگر،  .(10-8)پزشکان تاثیرگذار باشند

ی فناور رشیعوامل موثر بر پذ یمدل بررس نیمتداولتر

، مدل از جمله پرونده الکترونیک مراقبت سالمت

 هار مفهوم:چرا  آناست که اساس ی فناور رشیپذ

از  یبرداشت ذهن» ،«یسودمند از یبرداشت ذهن»

 لیتشک «استفاده» و« نیات رفتاری» ،«استفاده سهولت

. عوامل بیرونی موثر نیز بعدها به این مدل اضافه دهندیم

توانند شامل: عوامل مدیریتی در شد. این عوامل می

سازی پرونده الکترونیک سالمت، عوامل نهادی پیاده

 .(5و11)نهایی و عوامل امنیتی هستند کاربران

های بنابراین با عنایت به این مساله که ویژگی

حمایت مدیریتی، آموزش،  :سازمانی از جمله

دادن پزشکان، و ارتباط خودمختاری پزشکان، مشارکت

بیمار از عوامل موثر بر پذیرش پرونده  -پزشک

الکترونیک مراقبت سالمت از سوی پزشکان به شمار می 

ترین مدل پذیرش که رایجروند و با توجه به این مساله 

است، پژوهش حاضر بر مبنای  Davisفناوری، مدل 

های سازمانی بر این مدل و با هدف تعیین تاثیر ویژگی

پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سالمت از سوی 

های دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکان در بیمارستان

 انجام شد. 1392در سال 
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 روش بررسی

ت پیمایشی از نوع روش پژوهش به صور

پزشکان شاغل  جامعه پژوهش تحلیلی بود. -توصیفی

بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  26در 

بهداشتی درمانی تهران)در زمان ادغام دو دانشگاه 

ر بودند. ب 1392علوم پزشکی تهران و ایران( در سال 

سازی اساس فرمول تعیین حجم نمونه در روش مدل

  نفر از پزشکان انتخاب شدند. 270 معادالت ساختاری

ها پرسشنامه محقق ساخته بر گردآوری داده ابزار

اساس مطالعات میدانی و با استفاده از پژوهش های 

Nair(2001 ،)Wilkins(2009)،  وWilkins(2006 )

 5روایی پرسشنامه بر اساس نظرات (. 2و6و11)بود

نفر از اعضای هیات علمی گروه مدیریت اطالعات 

 مت دانشگاه علوم پزشکی تهران و با استفاده ازسال

( Content Validity Ratioشاخص روایی محتوای)

سنجیده شد. برای سنجش پایایی ابزار، از روش 

ده شد. به این ( استفاTest - retestباز آزمون) -آزمون

معه نفر از افراد جا 20ترتیب که پرسشنامه در اختیار 

ها اده شد و از آنپژوهش خارج از نمونه قرار د

خواسته شد پرسشنامه را تکمیل کنند. بعد از مدت 

نفر  20یک هفته مجدداً پرسشنامه در اختیار همان 

ه قرار گرفت. نتایج به دست آمده در دو مرحله مقایس

 رمن برابریشد و در آن، میزان ضریب همبستگی اسپ

93/0 R=   .به دست آمد 

ختیار پاسخ پنج بخش تنظیم و در ا پرسشنامه در

دهندگان قرار گرفت. بخش اول به گردآوری 

اطالعات دموگرافیک اختصاص داشت. بخش دوم، 

برداشت ذهنی پزشکان از سودمندی استفاده از پرونده 

الکترونیک مراقبت سالمت را مورد بررسی قرار داد 

که شامل سواالتی در خصوص کارایی، اثربخشی و 

 بر مشتمل میزان مفید بودن آن بود. بخش سوم

سواالتی در خصوص برداشت ذهنی پزشکان از 

سهولت استفاده از پرونده الکترونیک مراقبت سالمت 

های سازمانی بود. بخش چهارم نیز به سنجش ویژگی

از جمله: حمایت مدیریتی، آموزش، خودمختاری 

بیمار  -دادن پزشکان، ارتباط پزشکپزشکان، مشارکت

سشنامه نیز به اختصاص پیدا کرد. بخش پنجم پر

بررسی میزان پذیرش و استفاده ی پزشکان از پرونده 

 الکترونیک مراقبت سالمت پرداخت. 

در این پژوهش برداشت ذهنی از سهولت 

 ادهاستفاده، برداشت ذهنی از سودمندی استفاده و استف

از پرونده الکترونیک مراقبت سالمت به عنوان 

ای حمایت متغیرهای درونی و وابسته مدل، و متغیره

مدیریتی، آموزش، خودمختاری پزشکان، 

بیمار به  -دادن پزشکان و ارتباط پزشکمشارکت

فرض اضافه عنوان متغیرهای بیرونی به مدل پیش

 (.1شدند)شکل 

برای تبدیل مقادیر کیفی موجود در پرسشنامه به 

مقادیر کمی، از طیف لیکرت استفاده شد. به 

 موافقم، موافقم، های کامالًینه صورت که به گزاین

نظری ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم به ترتیب 

از میزان  ( اختصاص داده شد.5-4-3-2-1های)ارزش

پرسشنامه پس  237پرسشنامه توزیع شده، تعداد  270

دهی برابر از تکمیل شدن برگردانده شد)ضریب پاسخ

ها پس از گردآوری و ورود به رایانه درصد(. داده 87

های آماری ، روشSPSSده از نرم افزار با استفا

توصیفی و تحلیلی مانند ضریب همبستگی اسپیرمن، و 

در  (Path Analysis)ربه کمک روش تحلیل مسی

افزار سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرممدل

AMOS گویی به تحلیل شدند و در راستای پاسخ

 1سواالت پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. شکل 

فرض پژوهش را همراه با متغیرهای بیرونی مدل پیش

 دهد.و درونی مدل نشان می
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 : مدل پیش فرض تحقیق1شکل

 

 

 

حمایت 

 مدیریتی

 آموزش

مشارکت 

 دادن پزشکان

خودمختاری 

 پزشکان

ارتباط 

 بیمار -پزشک

برداشت ذهنی 

 از سودمندی

برداشت ذهنی 

 از سهولت

 استفاده از 

EHCR 

 بیرونی مدلمتغیرهای  متغیرهای درونی مدل
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 هایافته

های این پژوهش در بخش اطالعات یافته

درصد  50شناختی پژوهش نشان داد بیش از جامعه

دادند. میانگین ل میجامعه ی پژوهش را زنان تشکی

درصد  40سال بود، و بیش از  31دهندگان سنی پاسخ

سال  35-31واحدهای مورد پژوهش در فاصله سنی 

کنندگان درصد از شرکت 55قرار داشتند. در حدود 

کاری واحدهای پزشکان عمومی بودند. میانگین سابقه

درصد از  43سال بود و در حدود  07/6مورد پژوهش 

سال سابقه کار  5-1ه پژوهش بین پزشکان جامع

 داشتند.

 های سازمانی و متغیرهای مدل پذیرش فناوری : ماتریس همبستگی ویژگی1جدول

برداشت ذهنی از  استفاده های مدلسازه

 سهولت

برداشت ذهنی 

 از سودمندی

حمایت 

 مدیریتی

دادن مشارکت آموزش

 پزشکان

خودمختاری 

 پزشکان

ارتباط 

 بیمار -پزشک

        1 استفاده

       1 614/0** برداشت ذهنی از سهولت

برداشت ذهنی از 

 سودمندی

**562/0 **624/0 1      

 حمایت 

 مدیریتی

**592/0 **698/0 **706/0 1     

    1 053/0 028/0 039/0 122/0 آموزش

   1 250/0** 542/0** 430/0** 44/0** 447/0** دادن پزشکانمشارکت

  1 200/0** 186/0** 143/0** 144/0** 0/**238 225/0** نخودمختاری پزشکا

 1 300/0** 420/0** 177/0** 359/0** 359/0** 356/0** 314/0** بیمار -ارتباط پزشک

**P= 01/0  

های این جدول نشان همچنان که یافته

برداشت  -دهد بین متغیرهای مدل پذیرش فناوریمی

نی از سهولت ذهنی از سودمندی استفاده، برداشت ذه

استفاده و میزان استفاده از پرونده الکترونیک مراقبت 

داری وجود دارد. همبستگی مستقیم و معنی -سالمت

دهد حمایت های این جدول نشان میسایر یافته

مدیریتی با متغیرهای مدل پذیرش فناوری همبستگی 

داری دارد. در بخش همبستگی بین مستقیم و معنی

های مدل پذیرش فناوری، یافتهآموزش و متغیرهای 

کدام از این جدول نشان می دهد آموزش با هیچ

داری متغیرهای مدل پذیرش فناوری همبستگی معنی

داری بین ندارد. همچنین همبستگی مستقیم و معنی

دادن پزشکان و متغیرهای مدل پذیرش مشارکت

فناوری در این جدول گزارش شده است. سایر 
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دهد بین خودمختاری شان مین 1های جدول یافته

پزشکان و متغیرهای مدل پذیرش فناوری همبستگی 

داری دیده می شود. همچنین ویژگی مستقیم و معنی

بیمار به ترتیب با متغیرهای برداشت  -ارتباط پزشک

ذهنی از سودمندی استفاده، برداشت ذهنی از سهولت 

 استفاده و میزان استفاده از پرونده الکترونیک مراقبت

 داری دارد. سالمت؛ همبستگی مستقیم و معنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های سازمانی و متغیرهای مدل پذیرش فناوری: مدل تحلیل مسیر ویژگی2شکل

حمایت 

 مدیریتی

 آموزش

مشارکت 

 دادن پزشکان

خودمختاری 

 پزشکان

ارتباط 

 بیمار -پزشک

برداشت ذهنی 

 از سودمندی

برداشت ذهنی 

 از سهولت

 استفاده از 

EHCR 

 های بیرونی مدلمتغیر متغیرهای درونی مدل

β=0/53** 

β=0/61** 

β=0/2** 

β=0/1** 

β=0/3** 

β=0/61** 

β=0/5** 

β=0/4** 

  معنی دار           

    غیر معنی دار            

P = 01/0 
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دهد برداشت ذهنی از نشان می 2های شکل یافته

سهولت استفاده و برداشت ذهنی از سودمندی استفاده 

داری بر میزان پذیرش و استفاده اثیر مستقیم و معنیت

از پرونده الکترونیک مراقبت سالمت دارند. عالوه بر 

دهد حمایت مدیریتی تاثیر ها نشان میاین، سایر یافته

داری بر متغیرهای مدل پذیرش فناوری مستقیم و معنی

و در نتیجه استفاده از پرونده الکترونیک مراقبت 

کدام از ما آموزش پزشکان بر هیچسالمت دارد. ا

متغیرهای مدل پذیرش فناوری، تاثیر مستقیم 

دادن داری ندارد. و با وجود این، مشارکتمعنی

بیمار  -پزشکان، خودمختاری پزشکان و ارتباط پزشک

به ترتیب بر متغیرهای برداشت ذهنی از سودمندی 

استفاده، برداشت ذهنی از سهولت استفاده و استفاده از 

پرونده الکترونیک مراقبت سالمت؛ تاثیر مستقیم و 

 داری دارند.معنی

 بحث

مقاومت کارکنان بخش بهداشت و درمان و 

ترین الخصوص پزشکان، هنوز به عنوان جدیعلی

های ی سیستمسازی گستردهروی پیادهمانع پیش

اطالعات سالمت و به طور اخص پرونده الکترونیک 

ذیرش پرونده مراقبت سالمت مطرح است. پ

های از این دست الکترونیک مراقبت سالمت و سیستم

از سوی پزشکان، متاثر از عوامل گوناگونی است که 

های تواند ویژگییکی از مهمترین این عوامل می

 سازمانی در نظام بهداشت و درمان باشد. 

بین  کهحاضر نشان داد ی های مطالعه یافته

ده همبستگی مدیریتی و سودمندی استفا حمایت

   دارد  وجود   داری  معنی   ، قوی و  تقیممس

(01/0, p=706/0r=همچنین .)،  ارتباط بین حمایت

دار مدیریتی و سهولت استفاده مستقیم و معنی

که ها نشان داد (. سایر یافته=p=698/0r ,01/0است)

حمایت مدیریتی با میزان استفاده از پرونده الکترونیک 

داری تقیم و معنیمراقبت سالمت نیز همبستگی مس

حمایت که دهد نیز نشان می دیگرهای دارد. یافته

داری بر سودمندی مدیریتی تاثیر مستقیم و معنی

 ,001/0استفاده و سهولت استفاده دارد)

p=53/0=β(،)01/0, p=61/0=β .)Morton(2008) ، 

Kowitlawalkul (2011)، (2003) Bekhet ،

Wu(2008)  وMoeinedin(2011) ین نتیجه به ا نیز

رسیدند که حمایت مدیریتی یکی از فاکتورهای موثر 

بر متغیرهای مدل پذیرش فناوری، سودمندی استفاده 

برای مثال، (. 7-10و12)و سهولت استفاده، است

نشان داد حمایت  Morton(2008) یهای مطالعهیافته

داری تاثیر مستقیم و معنی ،همدیریتی بر سهولت استفاد

 ی (. نتایج مطالعهp=43/0=β ,001/0)دارد

Kowitlawalkul(2008)  نشان داد حمایت نیز

و  ،(=p=31/0r,01/0)مدیریتی با سودمندی استفاده

داری سهولت استفاده همبستگی مستقیم و معنی

( 2013میرابوطالبی و همکاران)(.=p=28/0r,01/0دارد)

نیز به این نتیجه رسیدند که پشتیبانی مدیریتی نقش 

سازی پرونده الکترونیک مراقبت ادهمهمی در پی

های مطالعات انجام شده با . یافته(13)سالمت دارد

 مطالعه ی حاضر همسو است.

راین حمایت مدیریتی را باید به عنوان یکی بناب

های اطالعاتی به از فاکتورهای موثر بر پذیرش سیستم

طور اعم و پرونده الکترونیک مراقبت سالمت به طور 

اخص به شمار آورد. اینکه پزشکان احساس کنند در 

سازی پرونده کلیه مراحل تحلیل، طراحی و پیاده

های همه جانبه الکترونیک مراقبت سالمت از حمایت

ها نی مدیران بیمارستان برخوردار هستند، برای آ

صورت پذیرش و به ارزشمند خواهد بود و در این
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کارگیری پرونده الکترونیک مراقبت سالمت از سوی 

  (.|7و10و13)آنان با اقبال بیشتری روبه رو خواهد بود

در خصوص همبستگی آموزش با متغیرهای 

 Morton(2008) ی مطالعههای یافتهدرونی مدل، 

کدام از متغیرهای مدل آموزش با هیچکه نشان داد 

. (7)داری ندارد، همبستگی معنیDavisپذیرش فناوری 

به   Moeinedin (2011)، ویبر خالف نتایج مطالعه 

داری بین آموزش و این نتیجه رسید که ارتباط معنی

سهولت استفاده وجود دارد. همچنین تاثیر آموزش بر 

ی دار است و با ارائه مستقیم و معنی ،سهولت استفاده

آموزش بیشتر، برداشت ذهنی کاربران از سهولت 

 ی  های مطالعه. یافته(12)شودتر میمثبت ،استفاده

Aggelidis و Chatzoglou(2009)  نیز نشان داد

داری بین آموزش و سهولت همبستگی مستقیم و معنی

زش بر استفاده وجود دارد. وی ضریب تاثیر آمو

(گزارش p=28/0=β,05/0)دارسهولت استفاده را معنی

 Moeinedin. بر خالف نتایج مطالعه (14)کرده است

، و Chatzoglou (2009) و  Aggelidisو   (2011)

های ، یافتهMorton(2008)همسو با نتایج مطالعه 

مطالعه حاضر نشان داد  بین آموزش و سودمندی 

  ندارد  وجود  داری  همبستگی معنی استفاده 

(086/0, p=028/0r=)همبستگی بین آموزش و  ، و

 ,072/0دار نیست)معنی سهولت استفاده نیز

p=039/0r=.) های مطالعه یافتهHamid  و

Cline(2013 نشان داد که آموزش از فاکتورهای موثر )

سازی پرونده الکترونیک مراقبت سالمت در پیاده

. مقایسه نتایج مطالعه حاضر و (15)آیدشمار میبه

ه در نوع خود جالب توج Mortonهای مطالعه یافته

تواند یکی از رسد آموزش میاست. به نظر می

های اطالعاتی و سازی سیستمفاکتورهای موثر در پیاده

از جمله پرونده الکترونیک مراقبت سالمت باشد. 

های سازی پروژهکه کاربران قبل و در حین پیادهاین

های الزم در خصوص نحوه فناوری اطالعات، آموزش

بینند، باعث خواهد شد به کارگیری سیستم خاصی را ب

برداشت ذهنی آنان نسبت به سودمندی استفاده و 

ای که باقی سهولت استفاده تغییر کند. تنها نکته

ماند، نحوه ی تغییر برداشت ذهنی کاربران نسبت می

به سودمندی استفاده و سهولت استفاده است. اگر 

های الزم در خصوص به کارگیری سیستمی آموزش

چارچوبی صحیح و منطقی صورت خاص، بر مبنای 

نگیرد، ممکن است برداشت ذهنی کاربران نسبت به 

سهولت استفاده و سودمندی استفاده را منفی کند. اما 

های شود که مطابقت سیستم به شکلی طراحیچنانچه 

الزم با نیازهای کاری و سبک کاری کاربران نداشته 

باشد، کاربران در مراحل آموزش و یادگیری 

ند یافت که به کارگیری این سیستم برای آنان درخواه

رسد که نحوه تواند مفید باشد. بنابراین به نظر مینمی

ی طراحی سیستم، نحوه فازهای اجرای آزمایشی آن، 

و کم و کیف آموزش از جمله دالیلی است که 

توان در توجیه نتایج مطالعه حاضر و مطالعه می

Morton ارائه کرد. 

دادن مشارکت :حاضر نشان داد های مطالعهیافته

پزشکان با سودمندی استفاده و سهولت استفاده 

 داری داردهمبستگی مستقیم و معنی

(01/0,p=430/0r=( ،)01/0, p=449/0r= سایر .)

دادن مشارکتکه  نیز مشخص کردهای پژوهش یافته

پزشکان بر سودمندی استفاده و سهولت استفاده تاثیر 

 Morton(2008) ی های مطالعهداری دارد. یافتهمعنی

دادن پزشکان تاثیر مستقیم و مشارکتکه نشان داد 

 گذاردداری بر سودمندی استفاده میمعنی

(05/0,p=2/0=β)، استفاده  اما این متغیر بر سهولت

و  Morton داری ندارد.تاثیر معنی

Wiedenbeck(2010) که بین  ندبه این نتیجه رسید

دمندی استفاده همبستگی دادن پزشکان و سومشارکت
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 دیده می شودداری مستقیم و معنی

(01/0,p=347/0r=). دادن ارتباط بین مشارکت

دار تفاده نیز مستقیم و معنیپزشکان و سهولت اس

 آن هاهای مطالعه (. سایر یافته=p=269/0r,01/0)است

دادن پزشکان بر ضریب تاثیر مشارکت مشخص کرد

دار معنیمستقیم و  ،سودمندی استفاده

بنابراین الزم است که  .(p=27/0=β()16,01/0است)

سازی پزشکان در فازهای مختلف چرخه اجرا و پیاده

پرونده الکترونیک سالمت اعم از طراحی، تحلیل، 

شوند. این اصل  سازی و ارزیابی مشارکت دادهپیاده

د سیستم موجود بر مهم است که پزشکان احساس کنن

ها طراحی شده و در دسترس مبنای سبک کاری آن

شند که خود را با ها مجبور باکه آناست نه این

در  ات سیستم جدید مطابقت دهند.ملزومات و مالحظ

و  Gagnonهای پژوهش این راستا یافته

ای و ( نشان داد که هنجارهای حرفه2014)همکاران

یرش پرونده الکترونیک اجتماعی از عوامل موثر بر پذ

 .(17)سالمت از سوی پزشکان هستند

بین که نشان داد مطالعه ی حاضر های یافته

خودمختاری پزشکان، سودمندی استفاده و سهولت 

داری وجود استفاده همبستگی مستقیم و معنی

(. سایر =p=144/0r=( ،)01/0,p=238/0r,05/0دارد)

ها نشان داد که ضریب تاثیر خودمختاری پزشکان یافته

(. p=02/0=β,05/0دار است)بر سهولت استفاده معنی

 گزارش کرد Morton(2008)های مطالعه یافته

همبستگی بین خودمختاری پزشکان و سهولت استفاده 

اما بین خودمختاری پزشکان و نگرش  ،دار نیستمعنی

نسبت به استفاده از پرونده پزشکی بیمار، ارتباط 

که بدین معنی ؛داری وجود داردغیرمستقیم و معنی

پزشکی بیمار، ی ده پرون که دنکنپزشکان فکر می

تهدیدی بر خودمختاری آنان است و اقدامات و 

پرونده الکترونیک ی های آنان به وسیله فعالیت

بر خالف  Bakhet(2003). (7)شودسالمت کنترل می

به این  Mortonفکر می کنند که های مطالعه یافته

دار بر نتیجه رسید که خودمختاری پزشکان تاثیر معنی

به  Mortonاما وی نیز همانند  ،سهولت استفاده دارد

این نتیجه رسید که بین خودمختاری پزشکان و نگرش 

رونده پزشکی بیمار، ارتباط غیر نسبت به استفاده از پ

و  Hamid. (8)داری وجود داردمستقیم، قوی و معنی

Cline( 2013) که  ندنیز به این نتیجه رسید

خودمختاری پزشکان بر برداشت ذهنی آنان از 

سودمندی و سهولت استفاده از پرونده الکترونیک 

. (15)گذاردناداری میمراقبت سالمت تاثیر مع

(، نیز 2013تادی)باقری های مطالعه عجمی و یافته

تواند یکی نشان داد که نقص خودمختاری پزشک می

سازی پرونده الکترونیک سالمت از موانع مهم پیاده

دهد که ت نشان می. نتایج مطالعات پیشگف(18)باشد

سازی پرونده الکترونیک مراقبت طراحی و پیاده

سالمت باید به سبکی باشد که خودمختاری پزشکان 

را تهدید نکند. لذا پزشکان باید در گزینش مراحل 

تشخیص و درمان بیماری مختار باشند، و سیستم 

ها مد موجود تنها به عنوان سیستم پشتیبانی برای آن

یستم پرونده الکترونیک مراقبت نظر باشد. اگر س

سالمت، بدون توجه به مبحث خودمختاری طراحی و 

کتاب »سازی شود، برای پزشکان تبدیل به پیاده

خواهد شد، و از سوی آن ها استقبال نخواهد « آشپزی

 شد.

بین ارتباط که های مطالعه حاضر نشان داد یافته

بیمار و سودمندی استفاده همبستگی مستقیم  -پزشک

(. همچنین =p=250/0r,01/0داری وجود دارد)معنی و

 همبستگی این متغیر با سهولت استفاده

(01/0,p=356/0r= و استفاده از پرونده الکترونیک )

دار ( مستقیم و معنی=p=314/0r,01/0مراقبت سالمت)

های پژوهش نشان داد ارتباط است. سایر یافته
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فاده داری بر سهولت استبیمار تاثیر معنی -پزشک

که نگرانی پزشکان در خصوص نحوه بدین معنی ؛دارد

ارتباط پزشک و بیمار در استفاده از سیستم پرونده 

برداشت است الکترونیک مراقبت سالمت، باعث شده 

نسبت به سودمندی استفاده از این سیستم،  ها ذهنی آن

  تغییر کند.

( 2011)و همکاران McGinهای مطالعه یافته

ه الکترونیک مراقبت سالمت تاثیر منفی نشان داد پروند

گذارد. وی معتقد است بیمار می -بر روابط پزشک

های نوین از جمله پزشکان هنگام استفاده از فناوری

ای از تعامالت پرونده پزشکی بیمار، بخش عمده

کنند، که این فیزیکی و احساسی با بیمار را حذف می

ن ناخوشایند مساله هم برای پزشکان و هم برای بیمارا

نشان داد  Morton(2008). نتایج مطالعه (19)است

اده تاثیر منفی و بیمار بر سهولت استف -ارتباط پزشک

(. تاثیر فاکتور ارتباط p=2/0-=β,01/0)داری داردمعنی

استفاده نیز منفی و بیمار بر سودمندی  -پزشک

(. وی به این نتیجه p=23/0-=β,001/0)دار استمعنی

که نگرانی پزشکان در خصوص نحوه ی رسید هنگامی

رود، برداشت ذهنی آنان ارتباطاتشان با بیماران باال می

نسبت به سودمندی و سهولت استفاده از پرونده 

 . (7)شودالکترونیک مراقبت سالمت، منفی می

مشخص Moeinedin(2011)مطالعه ی  هاییافته

بیمار و سودمندی استفاده  -کرد بین ارتباط پزشک

 داری وجود داردستقیم و معنیهمبستگی م

(01/0,p=33/0r=اما هم ،)بستگی بین ارتباط پزشک- 

دار اده غیرمستقیم و غیرمعنیبیمار و سهولت استف

های مطالعه ی (. سایر یافته=p=3/0-r,01/0) است

بیمار بر  -وی نشان داد ضریب تاثیر ارتباط پزشک

دار منفی و غیر معنی سودمندی استفاده،

(. هم چنین ضریب تاثیر p=047/0-=β,087/0)است

ز منفی و بر سهولت استفاده نیبیمار  -ارتباط پزشک

. (p=083/0-=β()13,067/0)شده است گزارشدارمعنی

بنابراین الزم است در طراحی پرونده الکترونیک 

بیمار  –ارتباط پزشک  ی مراقبت سالمت به مولفه

سازی این سیستم نباید به توجه شود، و طراحی و پیاده

شکلی باشد که بر بسیاری از تعامالت بین پزشک و 

ها بیمار سایه بیندازد و یا باعث حذف برخی از آن

 شود. 

 

 گیرینتیجه

های مطالعه ی حاضر نشان داد که یافته

های سازمانی شامل: حمایت مدیریتی، ویژگی

سازی و زشکان در طراحی، پیادهدادن پمشارکت

اجرای پرونده الکترونیک مراقبت سالمت؛ 

 -خودمختاری پزشکان؛ و همچنین ارتباط پزشک

بیمار از عوامل موثر بر پذیرش پرونده الکترونیک 

مراقبت سالمت از سوی پزشکان هستند. سایر نتایج 

حاضر مشخص کرد که آموزش به عنوان  لعه یمطا

ازمانی، تاثیر مستقیم و های سیکی از ویژگی

داری بر میزان پذیرش و استفاده پزشکان از معنی

سیستم پرونده الکترونیک مراقبت سالمت ندارد. 

سازی گرفت که پیاده توان چنین نتیجهبنابراین، می

آمیز پرونده الکترونیک مراقبت فراگیر و موفقیت

سالمت و ترغیب پزشکان نسبت به استفاده و به 

ها و مراکز ها، مطبن در بیمارستانکارگیری آ

درمانی معطوف به مطلوب بودن شرایط از  -خدماتی

های سازمانی و فاکتورهای مرتبط با آن جمله ویژگی

است که در این مطالعه مورد تحقیق قرار گرفت. 

های بارز حمایت مدیریتی به عنوان یکی از جنبه

ش ویژگی سازمانی بیشترین تاثیر را بر میزان پذیر

پرونده الکترونیک مراقبت سالمت از سوی پزشکان 

 داشته است.
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لذا بر مبنای نتایج مطالعه ی حاضر، مطلوب 

های انجام ریزیها و برنامهگذاریاست که سیاست

شده در خصوص رفع موانع انسانی و مقاومت در 

برابر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سالمت، توجه 

انی از جمله: حمایت های سازمخود را بر ویژگی

دادن پزشکان، خودمختاری پزشکان مدیریتی، مشارکت

بیمار متمرکز کرده و بر این اصل  -و ارتباط پزشک

آزمون شده و پذیرفته شده که بخش قابل توجهی از 

عوامل موثر بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت 

سالمت از سوی پزشکان به طور اخص و کادر 

های سازمانی طور اعم، ویژگیبهداشت و درمان به 

 است، تاکید داشته باشند.
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Abstract 

Background and Aim: Inclusive implementation of Electronic Medical Records 

(EMR) is more serious because of physicians’ perception. This study was carried 

out to identify the effects of organizational contextual factors on physicians’ 

perception regarding EMR’s adoption in 2013 (The merger of Tehran University 

and Iran).  

Materials and Methods: This was a descriptive, analytical and cross- sectional 

study in which a sample of 270 physicians working in hospitals affiliated to Tehran 

University of Medical Sciences was selected. Physicians’ perception toward 

adoption of EMR has been assessed by Technology Acceptance Model or TAM 

questionnaire and organizational context variables. Collected data were analyzed 

by SPSS16. The study model was tested by Structural Equation Modeling (SEM) 

and represented by AMOS.  

Results: The findings showed that perceived usefulness (PU), perceived ease of 

use (PEOU), management support, physicians’ involvement, physicians’ 

autonomy, and physician- patient relationship have direct and significant effect on 

physicians’ attitudes toward EMR adoption. However, training has no significant 

effect on TAM variables. Moreover, the results showed authorizing proposed 

conceptual path model explained about 56 percent of the variance of EMR 

adoption. 

Conclusion: The present study revealed that organizational context factors had 

significant effect on physicians’ attitude toward EMRs’ adoption. The study clearly 

identified six relevant factors that affected physicians’ perception regarding EMR 

adoption. These factors should be considered when comprehensive implementation 

is pursued.   

Keywords: Electronic Medical Record, Organizational Factors, Technology 

Acceptance Model, Physicians, Tehran University of Medical Sciences 
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 مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت( 

971 - 082، 1395روردین و اردیبهشت  ف 2شماره 10دوره   

 مقاله پژوهشی

 

 
  

 رابطه بین عدالت سازمانی و سکوت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 

 2دکتر ملیکه بهشتی فر ،1دکتر محمود نکوئی مقدم

 

 

 چکیده 

مورد توجه قرار گرفته است. : سکوت کارکنان امری شایع در بین کارکنان سازمان هاست که کمتر زمینه و هدف

کارکنان نسبت به کار، سرپرستان، کیفیت کار وسازمان خود بی تفاوتند. عدالت سازمانی عاملی برای کاهش 

رابطه بین عدالت سازمانی و سکوت کارکنان سکوت کارکنان است. از این رو، هدف این پژوهش تعیین 

  واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد.

همبستگی و به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری کلیه  -: این تحقیق، به صورت توصیفیروش بررسی

نفر، و حجم نمونه با استفاده از فرمول  400کارکنان واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تعداد 

، و 91/0ت سازمانی با پایایی نامه عدال نفر تعیین شد. در این پژوهش از دو پرسش 147کوکران، به تعداد 

استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن و  72/0سکوت کارکنان با پایایی 

 استفاده شد. spssافزار  رگرسیون از طریق نرم

 نان : بین عدالت سازمانی و عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت  مراوده ای با سکوت کارکیافته ها

عدالت توزیعی  متغیرنتایج آزمون رگرسیون نشان داد دانشگاه علوم پزشکی کرمان رابطه معکوس وجود داشت. 

 داشت. بیشترین تأثیر معکوس را بر سکوت کارکنان

: با تشویق کارکنان به ارائه ایده های مثبت و تشخیص مشکالت موجود و حذف رفتارهای نتیجه گیری

رکنان می توان سبب شد که کارکنان کارآمدتر عمل کنند. این معضل می تواند با نامطلوب، مانند سکوت کا

عدالت سازمانی مبتنی بر رفتار منصفانه است و تعیین کننده ی تمرکز بر عدالت سازمانی تا حدی رفع گردد. 

 واکنش کارکنان به تصمیمات سازمان می باشد. 

 واحدهای ستادی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران عدالت سازمانی، سکوت کارکنان،: واژه های کلیدی
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 مقدمه  

محققان، سکوت در سازمان ها را به عنوان یک 

مانع معرفی کرده اند. آنها پیشنهاد کردند سکوت یک 

مانع مهم برای توسعه و پیشرفت سازمان هایی است 

که بین کارکنان خود تمایز قائل می شوند. همچنین، 

ی مزیت های سازمانی حاصل سکوت در سطح سازمان

از فرصت های جمعی را در بیان دیدگاه ها و عقاید 

 (. 1کاهش می دهد)

بیشتر محققان فرض می کنند که سکوت 

مفهومی نسبتاً ساده دارد. دو دلیل برای این بی توجهی 

وجود دارد. اول بسیاری از افراد سکوت را به عنوان 

ام  نشود، سخن نگفتن تعبیر می کنند. وقتی سخن انج

رفتاری مشاهده نمی شود و مورد توجه قرار نمی 

گیرد. دوم نبود رفتار برای مطالعه مشکل تر از 

رفتارهای مشاهده شده است. در هر حال، ماهیت 

سکوت زمانی رخ می دهد که اعضای سازمانی از 

گفتگو در مورد اختالفات خود صرف نظر می 

سکوت ( 2003و همکاران)  Dyne(. طبق مدل1کنند)

 کارکنان دارای سه مولفه زیر است: 

سکوت پذیرشی: وقتی بیشتر افراد به رفتار فرد 

می زنند؛ به عبارتی آنها این "سکوت"دیگری برچسب

منظور را دارند که فرد به طور فعال ارتباط برقرار نمی 

کند. سکوت پذیرشی به معنای حفظ ایده ها، 

ز قید رها اطالعات، یا عقاید بر مبنای واگذاری یا ا

شدن است. پس سکوت پذیرشی، رفتار واگذاری را 

 (.2پیشنهاد می کند که این رفتار انفعالی است تا فعال)

Pinder & Harlos(2001 )سکوت تدافعی: 

اصطالح سکوت ساکن را برای توصیف حذف عمدی 

بر اساس ترس از پیامدهای گفتگو استفاده کرده اند. 

به عنوان پیش شرط  این اصطالح، مطابق ایمنی روانی

اساسی برای گفتگو در محیط کار است. سکوت 

تدافعی به عنوان پنهان کردن ایده ها، اطالعات یا 

عقاید، بر اساس شکلی از خود دفاعی ناشی از ترس، 

 (.3تعریف می شود)

سکوت نوع دوستانه: در بحث سکوت نوع 

دوستانه، ادبیات رفتار شهروندی سازمانی مطرح می 

نوع دوستانه به عنوان حفظ ایده ها،  شود. سکوت

اطالعات یا عقاید مربوط به کار با هدف مزیت 

بخشیدن به سایر افراد یا سازمان بر اساس انگیزه های 

دوستی و مشارکتی، تعریف می شود؛ مانند رفتار 

شهروندی سازمانی. سکوت نوع دوستانه یک رفتار 

 عمدی و انفعالی است که بر دیگران متمرکز است.

این نوع سکوت، احتیاطی است و نمی تواند توسط 

سازمان هدایت شود مثل سکوت تدافعی. سکوت نوع 

دوستانه مبتنی بر آگاهی و توجه راهکارهاست و 

تصمیم آگاهانه در مورد حفظ ایده ها وجود دارد و 

برعکس سکوت تدافعی، سکوت نوع دوستانه از 

ی طریق توجه به دیگران به جای ترس از پیامدها

 (. 2منفی حاصل از گفتگو، شکل می گیرد)

عوامل متعددی نظیر عدالت سازمانی می تواند 

عدالت چارچوبی سبب کاهش سکوت افراد گردد. 

است که از طریق آن حس اعتماد و فقدان اعتماد 

کارکنان به طور کامل تفسیر و ادراک می شود. فرض 

اصلی نظریه های عدالت سازمانی این است که رفتار 

نصفانه برای افراد محور اصلی است و تعیین کننده م

 (. 4ی واکنش های آنها به تصمیمات سازمان است)

برخی از صاحبنظران، نظریه برابری را نظریه 

گسترش عدالت نام نهاده اند، زیرا بر توزیع عادالنه 

درآمدها در میان انسانها برای دستیابی به سطح باالیی 

ادراک بی عدالتی اثرات (. 5از انگیزش تمرکز دارد)

مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، زیرا اهتمام نیروی 
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انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار 

می دهد. بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و 

ستاده های سازمان، روحیه ی کارکنان را تضعیف 

کند و روحیه ی تالش و فعالیت آنها را تنزل می می

دهد. بنابراین رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری 

جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن 

(. بنابراین، القای روحیه حمیت شغلی، 6است)

همکاری، دل سپردن واقعی به انجام کار، مورد توجه 

یک نظام هدفگرا می باشد، و عواملی مانند شرایط 

مانند اعتبار، ویژه محیط کار، نوع کار و عوامل دیگری 

قدرشناسی از کار، رضامندی، مشارکت، اتخاذ تصمیم، 

امنیت شغلی، فرصتهای مساوی و عادالنه برای 

پیشرفت از عوامل اصلی ایجاد انگیزش و پیشرفت در 

 (. 7کار است)

عدالت سازمانی نیز دارای مولفه های عدالت 

رویه ای، عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی است. 

ای یعنی برداشت افراد از عادالنه بودن  عدالت رویه

رویه های جاری در تصمیم گیری برای جبران 

خدمات. عدالت مراوده ای، به معنای بروز رفتارهای 

ظاهری مودبانه و احترام به حقوق دیگران، و فهم و 

درک افراد از رفتار عادالنه صاحبان قدرت است. 

ایت عدالت توزیعی بیانگر اهداف فرد از میزان رع

 (. 5)عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداشهاست

هیچ آفتی مانند بی عدالتی و تبعیض قائل شدن 

در میان افراد به یاس و دلسردی مردم و از هم پاشیده 

به نظر می رسد  شدن اساس اجتماع منجر نمی شود.

که بی عدالتی سبب سکوت کارکنان می شود. در این 

( اشاره 2001)Pinder & Harlosراستا، می توان به نظر

  (.3) می کنند  تایید کرد که این موضوع را 

Tangirala & Ramanujam(2008 در بررسی خود )

دریافتند که عدالت رویه ای بر سکوت کارکنان 

 (. 8تاثیرگذار است)

بررسی تحقیق حاضر از آن جهت برای دانشگاه 

های علوم پزشکی اهمیت دارد که برای اولین بار در 

انجام می شود. بررسی عدالت سازمانی در کشور 

محیط کار گویای این مطلب است که عدالتی که 

کنند، کارکنان از سوی محیط کار خود احساس می

باوری است مبتنی بر این که تا چه حد با آنها عادالنه 

برخورد می شود. مسلم است که عدالت سازمانی یک 

متغیر با اهمیت محسوب می شود که می تواند 

پیامدهای مثبت عدیده ای را به همراه داشته باشد و 

نبود آن منجر به سوء رفتارهای سازمانی نظیر سکوت 

افراد می گردد. از سوی دیگر، توجه به کاهش سکوت 

کارکنان سبب کاهش بی تفاوتی آنها به محیط کار می 

گردد و سبب می شود کارکنان به ارائه راهکارها و 

مشکالت گفتگو در خصوص پیشنهادهای الزم و نیز 

موجود، تشویق گردند. با توجه به ارزش عملی تحقیق 

و اهمیت پرداختن به این موضوع، هدف این پژوهش 

رابطه عدالت سازمانی، رویه ای، توزیعی و تعیین 

مراوده ای با سکوت کارکنان واحدهای ستادی 

  می باشد. دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 روش بررسی

همبستگی بود  -نوع توصیفیتحقیق حاضر از 

که به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری این 

پژوهش شامل کلیه کارکنان واحدهای ستادی شامل 

مدیران و کارشناسان شاغل در دفتر مرکزی دانشگاه 

نفر بودند. برای  400علوم پزشکی کرمان به تعداد 

 147تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 

(. در این پژوهش از 6/0تخاب شدند)با خطای نفر ان

 دو پرسشنامه استفاده شد:

سوال که  19عدالت سازمانی؛ پرسشنامه 

Greenberg (1987 )ای آن با توجه به نظر همولفه
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دارای سه مولفه عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و 

 (. 9عدالت مراوده ای است)

پرسشنامه سکوت کارکنان برگرفته از مدل 

Dyne سکوت ( دارای سه مولفه 2003همکاران) و

است  پذیرشی، سکوت تدافعی و سکوت نوع دوستانه

 5هر سؤال دارای سوال است.  5که هر مولفه دارای 

گزینه است که طیف و امتیازبندی سؤاالت به صورت 

م نمره ، نظری ندار4، موافقم نمره 5کامالً موافقم نمره 

 (.2باشد)می 1ره ، کامالً مخالفم نم2، مخالفم نمره 3

های مربوط به متغیرهای در ضمن پرسش

سن، میزان جنسیت،  :شامل، شناختیجمعیت

در ابتدای این پرسشنامه  ،سابقه خدمتو  تحصیالت

 .طراحی شد

محرمانه ماندن اطالعات پرسشنامه ها و اختیار 

انصراف پاسخگویان از مالحظات اخالقی پژوهش 

رسشنامه ها، از روایی حاضر بود. برای تعیین اعتبار پ

محتوایی استفاده شد؛ به صورتی که پرسشنامه ها 

نفر از استادان دانشگاه با مدرک دکتری  5توسط 

مدیریت  تایید گردید. روایی پرسشنامه عدالت 

، و روایی پرسشنامه سکوت 87/0سازمانی برابر 

بدست آمد. در این تحقیق برای بررسی  92/0کارکنان 

شنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ همسانی درونی پرس

استفاده شد. بدین ترتیب پایایی پرسشنامه عدالت 

و پرسشنامه سکوت کارکنان  91/0سازمانی برابر 

 حاصل شد.  72/0

 

برای تحلیل داده ها، ضمن توصیف متغیرهای 

دموگرافیک و توصیف متغیرهای تحقیق، از ضریب 

مبحث در همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. 

و  مالکبین متغیر ی برای بررسی رابطه  رگرسیون

از رگرسیون چند متغیره استفاده  پیش بینمتغیرهای 

 برای انجام رگرسیون از روش پس. شد

برای تجزیه و تحلیل  استفاده گردید.(BackWard)رو

استفاده و سطح  22نسخه  spssافزار  ها از نرمداده

 در نظر گرفته شد. 05/0معنی داری 

 

 هايافته

 : توزيع فراواني کارکنان از نظر عوامل دموگرافیک در دانشگاه علوم پزشکي کرمان 1جدول 

 فراوانی جنسیت
درصد 

فراوانی
 فراوانی تجمعی درصد فراوانی پاسخگو

 

 

1/36 53 مرد  3/36  3/36  

93 3/63زن  7/63  0/100  

7/0 1 بدون جواب  - - 

3/99 146 کل   0/100  - 

    یالتسطح تحص

 

 

8/8 13 زیر دیپلم و دیپلم  0/9  0/9  

22 0/15فوق دیپلم  3/15  3/24  

8/55 82 لیسانس   9/56  2/81  

4/18 27 فوق لیسانس و باالتر  8/18  0/100  
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0/2 3 بدون جواب  - - 

0/98 144 کل   0/100  - 

     وضعیت تاهل

 

 

1/21 31 مجرد  8/21  8/21  

111 5/75متاهل  2/78  0/001  

4/3 5 بدون جواب  - - 

6/96 142 کل   0/100  - 

  0/100 147 کل

 

، بیشتر کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان زن، دارای مدارک کارشناسی، و متاهل 1با توجه به جدول 

 باشند.می

 

 هاي توصیفي در خصوص متغیرها: مقادير شاخص2جدول 
 بی پاسخ بیشینه کمینه کشیدگی چولگی مد میانه انحراف معیار میانگین متغیر

 3 82/3 1 01/1 -74/0 71/2 66/2 58/0 60/2 سکوت کارکنان

 0 5 11/1 -05/0 05/0 37/3 15/3 80/0 19/3 عدالت سازمانی

 

ارزیابی و سنجش متغیر سکوت کارکنان و 

عدالت سازمانی، در سطح سنجش ترتیبی و در قالب 

راحی شد که بعد گزینه ای ط 5طیف لیکرت به شکل 

از گرفتن میانگین سطری از گویه های رتبه ای، نتایج 

مشخص گردید. با توجه به  2حاصل در جدول 

جدول فوق، میانگین امتیاز سوال های مربوط به هر 

متغیر به عنوان مقدار این متغیرها محاسبه شده است و 

-2/4، 2/4-5از آنجا که ترتیب امتیاز بندی میانگین)

( که به این ترتیب 8/1-1، 6/2-8/1، 4/3-6/2، 4/3

خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم محاسبه شده 

است، لذا با توجه به میانگین های محاسبه شده، سطح 

از نظر پاسخگویان با سطح متوسط  سکوت کارکنان

(. همچنین سطح 60/2نمره ها برابر می باشد)میانگین=

ن با سطح متوسط عدالت سازمانی نیز از دیدگاه کارکنا

 (.19/3نمره ها برابر می باشد)میانگین=

اسمیرنوف  -با استفاده از آزمون کولموگوروف

، فرض نرمال بودن برای متغیرهای اییک نمونه

درصد  95/0؛ یعنی با (P>05/0)تایید شدپژوهش 

( فرض نرمال بودن 05/0اطمینان)در سطح معنی داری 

فرضیات تحقیق  برای بررسیمورد تایید قرار گرفت و 

از آزمون های همبستگی خطی پیرسون و ضریب 

 همبستگی ناپارامتری اسپیرمن استفاده شد. 
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 عدالت سازماني و سکوت ین ب ي پیرسون و اسپیرمنهمبستگ ريبض: 3 جدول

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد (مقدار -pمعنی داری) مقدار ضریب همبستگی  آماره همبستگی

 پیرسون  

 ناسپیرم

 عکس دارد 147 <001/0** -422/0

 عکس دارد 147 <001/0** -444/0
 دارمعنی 01/0در سطح **

 

برای بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی و 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان از در  سکوت کارکنان

ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد که 

از نشان داد بین سکوت کارکنان و عدالت سازمانی 

دیدگاه کارکنان ارتباط معنی دار و معکوس وجود 

 دارد.

 

 عدالت سازماني و سکوت کارکنانین مولفه هاي ب ي پیرسون و اسپیرمنهمبستگ : ماتريس4 جدول

  سکوت کارکنان

مقدار ضریب  آماره همبستگی مولفه های عدالت سازمانی

 همبستگی 

 معنی داری

(p- مقدار) 
 رابطه تعداد

نوع 

 رابطه

 پیرسون   لت رویه ایعدا

 اسپیرمن

 عکس دارد 147 <001/0** -306/0

 عکس دارد 147 <001/0** -352/0

 عکس دارد 147 <001/0** -569/0 پیرسون  عدالت توزیعی

 عکس دارد 147 <001/0** -491/0 اسپیرمن

 عکس دارد 147 044/0 -171/0 پیرسون  عدالت مراوده ای

 عکس دارد 147 <001/0** 311/0 اسپیرمن
 دارمعنی 01/0در سطح **

 4یافته های فرضیه های پژوهش در جدول 

مشخص شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون 

همبستگی، ضریب همبستگی و سطح معنی داری 

تمامی مولفه های عدالت سازمانی با  05/0کمتر از 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان رابطه در  سکوت کارکنان

بین  (. بنابراین رابطه>05/0pداری دارد)خطی معنی 

مولفه های عدالت سازمانی و سکوت کارکنان 

معکوس است. لذا فرضیه های تحقیق تایید می شود؛ 

به این مفهوم که تغییرات در هر یک از مولفه های 

عدالت سازمانی موجب تغییرات در سکوت کارکنان 

 است و به طرف منفی)کاهشی( سیر می کند؛ بنابراین

در افزایش هر یک از مولفه های عدالت سازمانی 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان با کاهش سکوت کارکنان 

همراه است و بالعکس، که منفی بودن ضرایب آزمون 

های پیرسون و اسپیرمن دلیل افزایشی بودن این رابطه 

برای انجام رگرسیون از روش است. عالوه بر این، 

نتایج رگرسیون  .داستفاده گردی(BackWard)پسرو

بیشترین تأثیر متغیر عدالت توزیعی نشان داد که 

 دارد.را معکوس بر سکوت کارکنان 

 بحث 

نظریه برابری تاکید می کند که افراد همواره خود 

را در سازمان با همکاران خود مقایسه می کنند. اگر 

احساس کنند با آنها ناعادالنه برخورد شده است،  افراد

شوند تا عدالت را در میان خودشان برانگیخته می 
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بی عدالتی سازمانی می تواند منجر  (.5برقرار سازند)

 (. 8به سکوت کارکنان در محیط شود)

سکوت در محیط کار، اثر بخشی تصمیم گیری 

و فرآیندهای تغییر سازمانی را به دلیل محدود کردن 

داده های اطالعاتی که در اختیار تصمیم گیرندگان 

ند، کاهش می یابد. عالوه بر این، سکوت قرار می ده

موجب فقدان تجزیه و تحلیل ایده ها و فرآیند تصمیم 

گیری می شود که در این صورت احتمال کمی وجود 

دارد بتوان یک تجزیه و تحلیل جامع برای تصمیم 

گیری انجام داد. این امر، خود باعث فقدان موفقیت یا 

نی و فرآیند کاهش بخشی از فرآیندهای تغییر سازما

 (. 10تصمیم گیری می گردد)

یافته های پژوهش حاضر نشان داد میانگین 

متغیر عدالت سازمانی در حد متوسط است، اما 

میانگین متغیر سکوت سازمانی کمتر از حد متوسط 

( نشان می دهد که 2011)Arhusمی باشد. مطالعات 

تا امنیت شغلی اغلب کارکنان تمایل به سکوت دارند 

در ساختارهای سنتی و  (.11آنها تضمین شود)

بوروکراتیک کشور نیز انتظار می رود که کارکنان بنا به 

دالیل فردی و سازمانی، کمتر به ارائه ی پیشنهادها، 

راهکارها و بیان مشکالت موجود بپردازند. در این 

( اشاره کرد 2014)Partoniaراستا می توان به مطالعه 

بررسی خود دریافت ساختارهای بوروکراسی که در 

 (. 12سبب ایجاد سکوت افراد می شود)

یافته های پژوهش حاضر نشان داد بین  عدالت 

دانشگاه علوم پزشکی  سازمانی و سکوت کارکنان

 ،رفتار منصفانهکرمان رابطه معکوس وجود دارد. 

 یکه وقت و انرژ یاست که همه کارکنان یخواسته ا

از سازمان  نندک یسازمان صرف م یکخود را در 

شود که رهبران  یانتظارات باعث مین انتظار دارند. ا

انصاف داشته باشند.  یتبر رعا یدبه تأک یشتریب یلتما

انتظارات  ینبه ا یرانکه مد یزمان :استین سؤال ا

که  یرانیمد خواهد افتاد؟ یچه اتفاق ،ندارند یتوجه

)نبود منصفانه یرغی رفتارها یلههنجارها را به وس ینا

 شوند یباعث م ،کنند ینقض م عدالت مراوده ای(

رفتار نشان  یننسبت به ا یاکنش منفآن ها و کارکنان

، و این رفتارهای منفی می تواند میزان سکوت دهند

 (2004و همکاران)  Kim(.13کارکنان را افزایش دهد)

و  یتکه ادراک عدالت بر رضا یریتأثگزارش کردند 

است تا باعث شده  رون سازمان داردعملکرد در د

 ییو چرا یدر خصوص چگونگ ییها یهمحققان فرض

 یه. فرض(14)کنند یعدالت طراح توجه افراد به

 که بر یبا اثر یاست که عدالت سازمان ینا یمحور

 ینسبت به سازمان م کارکنان  ینگرش ها یرو

قرار  یرتأث ها تحتاز حوزه یاریرا در بس یگذارد، و

( و این نگرش ها می تواند سبب کاهش 15دهد)یم

رفتارهای مخرب سازمانی نظیر سکوت گردد. این 

 نتیجه با یافته های تحقیق حاضر همسو است. 

می دهد که  نشان سازمانی درباره عدالت تحقیق

 کارکنان در کنترل حس ایجاد برای مهم روش یک

 افکار بیان برای ی فرصت ارائه محیط خود، به نسبت

 باعث می شود تا امر این. یت های آن ها استاولو و

 ابراز فرصت آنها به زمانی که کنترل، به نیاز کارکنان

 کارکنان وقتی این رو، از. نشود تامین نمی شود، داده

 عقیده ابراز که می شوند احاطه اجتماعی با سرنخهایی

 کنترل می کنند فاقد احساس می کنند، سلب آنها از را

( و این امر می 16هستند) خود یکار محیط بر کافی

تواند سکوت آنها را تشدید کند. نتایج این تحقیق با 

 یافته های پژوهش حاضر همخوانی دارد. 

( این 2007و همکاران) Ambroseدر تحقیق 

نتیجه حاصل شده است که عدالت توزیعی، رویه ای 

و مراوده ای بر نگرش های سیستم اثر گذار 

ود آن می تواند پیامدهای (، و وجود یا  نب17است)

مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. در این راستا، 
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Tangirala & Ramanujam(2008 در بررسی خود )

دریافتند که عدالت بر سکوت کارکنان تاثیرگذار است 

و نبود عدالت می تواند سبب افزایش سکوت کارکنان 

( نیز در یک 2012)و همکاران  Dabbagh(.8شود)

دریافتند که بین عدالت سازمانی و سه مولفه مطالعه 

آن شامل عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت 

مراوده ای با سکوت سازمانی رابطه معنی دار وجود 

( نیز رابطه 2006)Henriksen & Dayton(. 18دارد)

بین عدالت رویه ای و سکوت سازمانی را تایید 

 خود کار هافراد نتیج که (. همچنین، هنگامی19کردند)

اجتماعی  مبادالت در که مشتاق ترند ببینند، عادالنه را

 نقش عادی انتظارات از فراتر که کنند شرکت

( و این شرایط زمینه را برای گفتگو، ارائه 20آنهاست)

راهکار و پیشنهاد فراهم می سازد. بنابراین می توان 

انتظار داشت با تاکید بر عدالت رویه ای، عدالت 

دالت مراوده ای، میزان سکوت کارکنان توزیعی و ع

 کاهش یابد. 

نتایج رگرسیون مطالعه حاضر نشان می دهد که 

بیشترین تأثیر را بر سکوت متغیرعدالت توزیعی 

بیانگر اهداف فرد از کارکنان دارد. عدالت توزیعی 

میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و 

اد، پاداشها را با پاداشهاست. به بیان دیگر، حدی که افر

عملکرد، مرتبط می دانند. زمانی که کارکنان توزیع 

منابع و پاداش ها را عادالنه درک کنند، از میزان 

رفتارهای مخرب آنها در محیط کار کاسته می 

 (. 5شود)

توان به های این پژوهش میاز محدودیت

محدودیت ذاتی پرسشنامه ها اشاره کرد؛ بدین ترتیب 

سخگویان به طور دقیق منعکس نشود که که دیدگاه پا

در نتیجه کاهش خطاهای ادراکی کارکنان، نظیر خطای 

هاله، خطای گرایش مرکزی و خطای تساهلی، در 

حین تکمیل پرسشنامه ها از طریق آموزش و توجیه 

افراد، می تواند این محدودیت را تا حدی کاهش 

 دهد.  

 نتیجه گیری

ن رفتار کاهش سکوت کارکنان و حذف ای

نامطلوب سبب می شود کارکنان کاراتر عمل کنند، و 

توجه و تشویق کارکنان به گفتگو در مورد مسائل بر 

سازمانی و ارائه ایده ها و عقاید مثبت و نیز تشخیص 

عوامل مثبتی که می  مشکالت موجود تمرکز کنند.

تواند بر این رفتار منفی تاثیرگذار باشد، عدالت 

ت سازمانی باعث افزایش رضایت سازمانی است. عدال

شغلی و انگیزه و تعهد شغلی کارکنان و احساس 

مسئولیت پذیری و افزایش پایبندی آن ها در سازمان 

می شود. در نتیجه ترک خدمت، غیبت و هزینه های 

سازمانی کاهش می یابد و عملکرد، بهره وری و 

کارایی کارکنان افزایش می یابد و کارکنان نگرش 

شغل خود پیدا می کنند و به عنوان عضوی از مثبت به 

سازمان برای شغل خود ارزش قائل می شوند. 

بنابراین، با تاکید بر رعایت عدالت سازمانی در 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان می توان میزان سکوت 

 کارکنان را تا حد قابل مالحظه ای کاهش داد. 

از این رو، پیشنهاد می شود برای کاهش سکوت 

نان در محیط کار، زمینه و شرایط الزم برای کارک

کارکنان فراهم شود تا ایده ها، اطالعات، یا عقاید 

خود را بدون ترس و نگرانی از پیامدهای آن ابزار 

نمایند. همچنین به مدیران پیشنهاد می شود برای 

کاهش سکوت کارکنان در محیط کار، بر نهادینه کردن 

عدالت تعاملی در  عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و

محیط کار اهتمام ورزند. نهایتاً، پیشنهاد می شود 

اقداماتی در جهت  دانشگاه علوم پزشکی کرمان با ارائه

کاهش سکوت و تشویق افراد به گفتگو در خصوص 

مسائل مختلف سازمانی، مشکالت موجود، و ارائه 
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راهکارها و پیشنهادهایی برای حل مشکالت به عنوان 

کسب اهداف فردی و سازمانی گام  عاملی برای

 بردارد.

 تشکر و قدردانی

در پایان از مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات 

سالمت و معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه 

همکاری با طرح تحقیقاتی برای علوم پزشکی کرمان 

می گردد.  سپاسگزاری 316/99به شماره 
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Abstract  

Background and Aim: Employees’ silence is common in organizations, 

and is mostly neglected. Employees are indifferent towards their 

supervisors, work quality and organization. Organizational justice is a factor 

that can diminish employees' silence. The aim of this study was to determine 

the relationship between organizational justice and headquarters employees' 

silence in Kerman University of Medical Sciences (KMU). 

Materials and Methods: This study was a descriptive-correlational and 

cross-sectional research. The population included all 400 employees at 

KMU headquarters, among whom 147 members were selected as the sample 

using Cochran’s formula. In this study, two questionnaires were used: 

organizational justice questionnaire with a reliability of 0.91 and 

employees’ silence questionnaire with a reliability of 0.92. For data 

analysis, Pearson and Spearman correlation, regression testing, by SPSS 

software were used. 

Results: The findings showed that there was an inverse relationship 

between organizational, distributive, procedural, and interactional justice 

with employees' silence in Kerman University of Medical Sciences. The 

regression findings showed that the variable “distributive justice” had the 

strongest negative effect on employees' silence.   

Conclusion: Encouraging employees to provide positive ideas, identify the 

existing problems, and reduce undesirable behavior like employees' silence 

can make employees operate more efficiently. Organizational justice is 

based on fair treatment, and it determines the employees’ reaction to 

organizational decisions. Therefore, it can partly remove problems and lead 

to the decline of employees' silence.   

Keywords: Organizational Justice, Employees’ Silence, Headquarters 

Departments, KMU, Iran  
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 چکیده

پس از بیماریهای  : سرطان یکی از عمده ترین مشکالت نظام سالمت ایران می باشد؛ به طوری کهزمینه و هدف

عروقی و تصادف، سومین علت مرگ در ایران است. در بسیاری از کشورها، تفاوت در ویژگیهای -قلبی

اجتماعی با میزان بروز بیماریها، مرگ و به طور کلی نابرابریهای سالمت، مرتبط است. هدف اصلی -اقتصادی

 بروز سرطان خون در کشور ایران می باشد. این پژوهش، تعیین و معرفی عوامل اجتماعی اقتصادی مرتبط با 

ایران  مربوط به استانهای شامل اطالعات های پانلیمدل دادهتحلیلی حاضر، با  –روش بررسی: مطالعه توصیفی 

ستانها های آماری ا انجام گردید. داده های مربوط به عوامل اجتماعی اقتصادی از سالنامه 1388تا  1383از سال 

گزارشهای  هزار نفر، از مجموعه 100ان بروز استاندارد شده سنی سرطان خون به ازای و و داده های میز

 کشوری ثبت سرطان، جمع آوری گردید.

یر سبررسی  بروز سرطان خون در مردان و در زنان در طی دوره زمانی مورد: نتایج نشان داد که یافته ها

زد و انهای یهر دو جنس به ترتیب مربوط به است. بیشترین و کمترین بروز سرطان خون در صعودی داشته است

سبت ننسانی سیستان و بلوچستان می باشد. رابطه ی مستقیم نرخ بیکاری، نسبت شهر نشینی و شاخص توسعه ا

 به نرخ بروز سرطان خون، در این پژوهش مشهود است.

ضعیت وی با طان در مناطق: افزایش بروز سرطان خون در مطالعه حاضر تایید شده است و بروز سرنتیجه گیری

 ود. رفته شاقتصادی اجتماعی بهتر بیشتر است که باید در مراقبت و نظارت بر این نوع بیماری در نظر گ

 اقتصادی، بروز سرطان خون، ایران  -: عوامل اجتماعیواژه های کلیدی

 

 

   1394       دریافت مقاله: بهمن

 1395پذیرش مقاله: اردیبهشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسنده مسئول : *

 ؛ دکتر نسرین شعربافچی زاده 

مدیریت واطالع رسانی پزشکی دانشکده 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

:  مسئول نویسنده ایمیل

Nshaarbafchi@mng.mui.ac.ir   

 ایران ،کی لرستان، خرم آباددانشگاه علوم پزش استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، 1
 یرانکارشناس ارشد اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ا 2
 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایراناستادیار گروه  اقتصاد سالمت،  3
 ندانشجوی دکترای اقتصاد سالمت، گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرا 4
 ان، ایراندانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهدانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، داشتی درمانی، استادیار گروه مدیریت خدمات به 5



 

 ایران در خون سرطان بروز با اجتماعی-اقتصادي عوامل رابطه بررسی 

 

 1395 اردیبهشت فروردین و 2شماره   10مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت( دوره    210

                                                                                            

 مقدمه

سالمت حق و نیاز اساسی تمام انسان هاست. در 

افتگی را از روی کیفیت حال حاضر نیز توسعه ی

سالمت مردم آن جامعه، میزان توزیع عادالنه ی 

سالمت در میان طیف های مختلف طبقات اجتماعی، 

و نیز میزان محافظت از افراد محروم در مقابل عوامل 

. (1)آسیب رسان به سالمت آن اجتماع می شناسند

دهه های اخیر در در  انسان هاتوجه به سالمت 

یافته و در کشورهای توسعهبه خصوص سراسر جهان 

ی است. دامنه رو به افزایش گذاشته در حال توسعه 

وسیعی از عوامل پزشکی و غیرپزشکی در تأمین 

آن  دنبالاست و به  اثرگذارسالمت افراد جامعه 

های وضعیت بهداشت و سالمت افراد در موقعیت

 و ان، کودکان و بزرگساالنمختلف، بین زنان و مرد

. از جمله (2)جامعه متفاوت است مختلفطبقات 

 هکه به شدت روی سالمت و در نتیج اختالالتی

بیماریهای مزمن  ،کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد

سرطان یکی از علل عمده ی . (3)نظیر سرطان هستند

مرگ در سراسر جهان است؛ به طوری که در سال 

میلیون مرگ به خاطر سرطان اتفاق افتاده  8/7، 2008

 . (7-4)است

 جمعیت، رشد و پیری علت به سرطان جهانی بار

 کشیدن سیگار به خصوص پرخطر همچنین رفتارهای

اهمیت یافتن  و امروزه با (7)افزایش است حال در

 شتاب نیز و سرطان ها در نظام سالمت کلیه کشورها،

 بروز تشدید در تأثیرگذار های در مؤلفه تغییرات باالی

 به ابتال خطر عوامل گسترش و شیوع ها، نظیر سرطان

 تندتر سرطان رشد می شود نرخ بینی پیش سرطان،

 دهه دو طی در موجود وضع دو برابر از بیش به و شده

 نظام مهم از چالشهای یکی به عنوان و رسدب آینده

این افزایش به خصوص در . (8)گردد مطرح سالمت

درآمد  کشورهای با درآمد پایین بیشتر از کشورهای با

 25درصد در مقابل  76)باال قابل توجه خواهد بود

 ها سرطان بیشتر که آنجا از عالوه بر این،. (4)رصد(د

 نسبتاً جمعیت ما کشور و کند می بروز مسن در افراد

 که رود می انتظار زندگی به امید با افزایش دارد، جوانی

 بیماری این میر و مرگ و میزان بروز نزدیک آینده در

 به توجه لذا افزایش یابد. سرعت به ایران در مهلک

 کنترل وجود برنامه و بیماری این با مبارزه اهمیت

 .(8)دارد ضرورت کشور در سرطان

 در بهداشت جهانی سازمان گزارش طبق

   نرخ استاندارد شده سن 2008لسا

(AgeStandardized Rate) جنس، بر هردو در سرطان 

 100 در 3/107ایران  در جهانی مرجع جمعیت اساس

 پستان، آن، معده، شایع سرطان 5 و است جمعیت هزار

 . عالوه بر این در(9)است لوسمی و مثانه کولورکتوم،

سالهای گذشته، عالقه به ارزیابی نابرابریهای اجتماعی 

و سالمت افزایش یافته است و دربسیاری از کشورها 

اجتماعی با تفاوت در -تفاوت در ویژگیهای اقتصادی

میزان بروز بیماریها و مرگ و میر و به طور کلی 

 .(10و11)نابرابریهای سالمت، در ارتباط بوده است

در دنیا نشان می دهد که شده ررسی های انجام ب

علت بیش از نیمی از اثر مهمی بر اجتماعی  متغیرهای

عوامل و به طور کلی،  داردبیماریها و مرگ و میرها 

 ؛(12)اجتماعی تاثیر مستقیمی بر سالمت انسانها دارند

به گونه ای که مطالعات اقتصادی اجتماعی باید با 

مطالعه ی مشاغل، مناطق سکونت و دیگر جنبه های 

محیطی یا ویژگی های جمعیتی که مختص گروه های 

ماری باال و پایین است، اجتماعی با میزان های بی

 .(13)پیگیری شود

Tomatis  در مطالعات خود در رابطه با عوامل

 اقتصادی و سرطان، بیان داشته است که با-اجتماعی

 وجود تالش های بسیار در دوره های مختلف جهت
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کاهش تفاوت بین فقیر و غنی از طریق بازتوزیع 

ثروت جهت ایجاد جامعه ای مساوی، نابرابری های 

اجتماعی ناپدید نشده است و حتی به نظر می رسد که 

شاخص های  در سطح جهان افزایش یافته است.

ابری نابرابری سالمت از مهم ترین شاخص های نابر

هستند. به طور مداوم در مطالعات مختلف نشان داده 

شده است که شیوع کلی و مرگ و میر سرطان در 

اقتصادی ضعیف تر عمدتاً به -گروه های اجتماعی

دلیل افزایش میزان شاخص های نابرابری در نواحی 

 .(14)خاص، باالتر است

از آنجایی که سرطان یکی از عمده ترین مسائل 

و مشکالت نظام سالمت ایران است؛ بطوری که پس 

عروقی و تصادف، سومین علت -از بیماریهای قلبی

و در این میان سرطان  (10)مرگ و میر در ایران است

شایع در ایران می باشد و از  سرطان 5خون یکی از 

طرفی بر اساس مطالعات متعدد انجام گرفته، احتماالً 

مولفه های اجتماعی اقتصادی هر کشور و یا منطقه با 

وضعیت سالمت آن کشور یا منطقه مرتبط می باشد، 

این پژوهش با هدف تعیین ارتباط مهمترین عوامل 

اجتماعی موثر بر بروز سرطان خون در -اقتصادی

یران تهیه و تدوین شده است و انتظار می رود که ا

نتایج این پژوهش بتواند با شناسایی عوامل احتمالی 

موثر بر بروز سرطان خون، نتایج سودمندی را به دنبال 

  داشته باشد.

 بررسي روش

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین و شناخت 

رابطه ی مولفه های اجتماعی اقتصادی و بروز سرطان 

ایران با استفاده از مدلهای اقتصاد  شورخون در ک

سنجی می باشد. دامنه ی زمانی پژوهش حاضر از 

است و مطالعه، از بعد مکانی کلیه  1383-1388سال 

های استانهای کشور را در بر می گیرد. داده های مولفه

اجتماعی با مراجعه حضوری به مرکز آمار ایران و 

ها گرفته شد و  استفاده از سالنامه های آماری استان

داده های مربوط به بروز سرطان از مجموعه 

های کشوری ثبت سرطان اداره مبارزه با گزارش

بیماری های غیرواگیر، واحد سرطان اخذ گردید. در 

این پژوهش از روش رگرسیونی داده های پانل به 

منظور برآورد اثرات مولفه های اجتماعی اقتصادی بر 

 شده است. بروز سرطان خون استفاده 

به  پانل داده های با هایی مدل اصلی چارچوب

 :است زیر صورت
itɛ+kitXk+…. B2itX2+ B1itX1+Bi0B =itY 

t= 1,2 … , T i = 1,2, … , N 

برای  t( و اندیس N)تعداد برای مقاطع i س اندی

 تعداد نیز K س در نظر گرفته شد. اندی (Tتا 1)زمان

 جمله ،هد. د می نشان را دهنده توضیح متغیرهای

 رگرسیون خط معادله برآورد معادله است. برای اخالل

 داده با معمولی حداقل مربعات ساده روش از می توان

 خواهد که وجود ای مسأله اما نمود. پانل استفاده های

 مقطعی و تفاوتی اثرات روش، این که است این داشت

 نمی ظرن در را دارد وجود مختلف های استان بین که

 مورد مدل در آیا که است این اساسی پرسش لذا .گیرد

 برای خیر. یا دارد وجود مقطعی اثرات اساساً نظر،

 بودن صفر فرض موضوع، آزمون این شدن روشن

 آزمون انجام این می شود. برای انجام مقطعی اثرات

 عدب و می گردد برآورد ثابت اثرات روش به معادله ابتدا

 هآمار از استفاده با ثابت اثرات ودنب صفر فرض از آن،

 آزمون می گردد.  مقید Fآزمون 

در این صورت  ،اگر فرضیه ی صفر قبول شود

ناهمگنی یا اثرات انفرادی وجود ندارد و برای تخمین 

 استفاده می شود. در صورت poolingمدل از روش 

 اثرات که بود خواهد صحیح صفر این تفسیر فرضیه رد

و به عبارتی  شوند گنجانده دلم در باید مقطعی

ناهمگنی یا اثرات انفرادی قابل مشاهده است و در 
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 طریقه . اما(15)این حالت، مدل پانل کاربرد دارد

استفاده  با رگرسیون معادله در مقطعی راتاث گنجاندن

 اثرات رویکرد می گیرد؛ صورت رویکرد دو از

 رویکرد اثرات و( Fixed Effect)ثابت

 بیشتر در (.Random Effect Modelتصادفی)

« یک طرفه جز»مدل  از پانل، های داده کاربردهای

 یعنی کنند. می استفاده خطا مشخص کردن مؤلفه برای

که در آن  می شود تعریف itɛ+ i=uitU ت صور به خطا

شان ن itɛو  iاثر ویژه و غیر قابل مشاهده مقطع  

 iuکه  کنیم فرض دهنده ی اثر باقی عوامل است. اگر

 مؤلفه شود و زده تخمین باید که است ثابتی مقدار

ستقل از م itXاست و  تصادفی توزیع دارای itɛخطای 

itɛ،  ،برای تخمین مناسب « ابتمدل عوامل ث»باشد

 مربعات روش حداقل از استفاده با است که

 قابل محاسبه( Ordinary Least Squares)معمولی

و مستقل از  تصادفی متغیر یک خود  iuاگر است. اما 

itɛ  ،باشد و عالوه بر اینitX  مستقل ازitɛ  وiu باشد ،

 با که است مناسب تخمین ، برای«تصادفی مدل عوامل»

محاسبه می « عمومی مربعات حداقل» روش از استفاده

 از ثابت اثر مدل شود. حال چگونه باید به تشخیص

آزمون  1987اولین بار در سال  یافت؟ دست تصادفی

 که مدل، درست هاسمن جهت تشخیص و شناسایی

 در صفر شد. فرضیه پیشنهاد تصادفی، یا باشد ثابت اثر

 مدل دو هر که این از هاسمن عبارت است آزمون

 اثرات مدل تصادفی، سازگارند، اما اثرات و ثابت اثرات

 کمتری که واریانس معنی این است؛ به کاراتر تصادفی

 از به استفاده منجر هاسمن، تست فرضیه دارد. تأیید

ثابت  اثرات از استفاده به منجر آن، رد و تصادفی اثرات

 (.16شد) خواهد

 دارد؛ چندین مزیت یتاد پنل های داده استفاده از

افزایش  محقق اختیار در مشاهدات تعداد که این اول

 و آزادی درجه افزایش موجب موضوع این که یابد می

 به که این دوم .(16)شود می خطی هم همچنین کاهش

 مهم مسایل بررسی به که دهد اجازه می محقق

 مدل با صرفاً توان که نمی اقتصادی غیر و اقتصادی

بپردازد.  پاسخ داد، آن به زمانی سری یا مقطعی های

 را کم برآورد تورش پانل، های داده از استفاده همچنین

 شرایط لحاظ به . (17)برد می بین از را آن یا و کند می

و آزمون  Fن آزمو از حاصل نتایج به توجه فوق و با

پانل دیتا با  مدل بر رد فرضیه صفر، مبنی هاسمن،

بروز  شد. تابع داده ترجیح تر مناسب ثابت روش اثرات

 پانل های ازداده استفاده با کشور سطح در سرطان خون

 به ثابت اثرات با لحاظ رگرسیونی مدل طریق از و

 :شد زده تخمین و تصریح ذیل صورت
Yit=βi0+β1 unemployment+ β2hdi+ β3urbanization+ Uit 

 دهنده ی مشاهدات نشان iاندیس  فوق، مدل در

 زمانی دوره نشانگر t س اندی ها و برای استان مقطعی

 متغیرهای دهندی ضرایب ها نشان β همچنین است.

 .است استان هر به مربوط فردی اثرات 0iβ و مستقل 

 عنوان میانگین بروز سرطان خون در هر استان، به

وابسته مدل می باشد. همچنین نرخ بیکاری،  متغیر

نشینی در هر نیز نسبت شهر شاخص توسعه انسانی، و

 به شمار می روند. مستقل استان به ترتیب متغیرهای

itU با نرمال توزیع دارای و بوده مدل اخالل زءج 

 برای است. همچنین ثابت واریانس و صفر میانگین

 ردخطاهای استاندا از احتمالی، ناهمسانی واریانس رفع

 شد. ناهمسانی استفاده واریانس با سازگار

 یافته ها

استان کشور  30در مطالعه حاضر، مقاطع شامل 

تا  1383و دوره زمانی مطالعه شش سال متوالی از 

سری زمانی  . همچنین با توجه به اینکهمی باشد 1388

ه های این مطالعه برای تمام مقاطع برابر است، در داد

 به حساب می آید.بنابراین پانل از نوع متوازن 



 

 

 انهمکار و نورایی مطلقیا ثر

 

 213  1395 وردین واریبهشتفر  10مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت( دوره 

 

بروز سرطان خون ریمتغ فیتوص: 1 جدول  

 ماکسیمم مینیمم میانگین جنس
تعداد 

 مشاهدات

 180 79/24 28/0 55/4 زن

 180 53/26 3/0 68/6 مرد

دهنده ی میانگین بروز سرطان نشان  1جدول 

به  1388تا  1383خون در ایران طی سال های 

تفکیک زن و مرد می باشد. داده های بروز سرطان 

استان کشور جمع آوری  30خون برای شش سال در 

گردید. همانگونه که مشاهده می شود بروز سرطان 

 خون در ایران در مردان بیشتر از زنان است.

 یرهای مستقل مطالعه: توصیف متغ2جدول 

 تعداد مشاهدات ماکسیمم مینیمم انحراف معیار میانگین عوامل اقتصادی اجتماعی

 180 6/20 1/4 97/2 07/11 نرخ بیکاری

 180 42/7 31/0 52/0 65/0 نسبت شهرنشینی

 180 854/0 63/0 041/0 741/0 شاخص توسعه انسانی

میانگین هر کدام از متغیرهای مستقل  2جدول 

نشان  1388تا  1383ر ایران را طی سال های د

دهد. همانگونه که در این جدول مشخص است، می

سبت افراد بیکار خواهان ن میانگین نرخ بیکاری که

درصد  7/11را نشان می دهد، شغل به جمعیت فعال 

است. همچنین میانگین نسبت شهرنشینی یعنی 

می باشد که  65/0جمعیت شهرنشین به جمعیت کل، 

ان دهنده ی جمعیت بیشتر در شهرها نسبت به نش

عالوه بر این، میانگین  روستاهای کشور است.

بین شاخصی ترکیبی است که  شاخص توسعه انسانی

برای سنجیدن موفقیت در هر کشور، در صفر و یک، 

زندگی طوالنی ، شامل سه معیار پایه از توسعه انسانی

و  وزش()آم، دسترسی به دانش)امید به زندگی(و سالم

می باشد  741/0)درآمد(، برابر سطح زندگی مناسب

که نشان می دهد کشور ایران دارای شاخص توسعه 

 انسانی متوسط است.

 

 : میانگین شاخص توسعه انسانی در دوره مورد بررسی به تفکیك استان های کشور1نمودار 



 

 ایران در خون سرطان بروز با اجتماعی-اقتصادي عوامل رابطه بررسی 

 

 1395 اردیبهشت فروردین و 2شماره   10مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت( دوره    214

                                                                                            

 

 مشخص است، 1همانگونه که در نمودار 

)ترکیبی از سه نیبیشترین نرخ شاخص توسعه انسا

درآمد، سواد و امید به زندگی( مربوط به  :شاخص

استان تهران و کمترین نرخ شاخص توسعه انسانی 

 مربوط به استان سیستان و بلوچستان می باشد.

 

 
 : میانگین نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی به تفکیك استان های کشور2نمودار 

 مشخص است، 2همانگونه که در نمودار 

مربوط به استان لرستان و  بیکاری بیشترین درصد

کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان آذربایجان شرقی 

 می باشد.

 

 : میانگین بروز سرطان خون در مردان و زنان به تفکیك استان های کشور3نمودار
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مشخص است  3همانگونه که در نمودار 

 بیشترین بروز سرطان خون در هر دو جنس مربوط به

استان یزد و کمترین بروز سرطان خون مربوط به 

 استان سیستان و بلوچستان می باشد.

 
 1388تا  1383: میانگین بروز سرطان خون در مردان  و زنان طی سال های 4نمودار 

های مورد بررسی و میانگین بروز سرطان خون است؛ به گونه ای که  نتایج این بررسی حاکی از همبستگی مثبت سال

 ان بروز سرطان خون در هر دو جنس در دوره ی مورد بررسی روند افزایشی داشته است.میز

 زنان دری اقتصاد یاجتماع عواملبا  خون سرطان رابطه یبررس یبرا ثابت اثرات با مدل نیتخم: 3جدول

 ضرایب متغیر ردیف

 *398/0 نرخ بیکاری 1

 36/3 نسبت شهرنشینی 2

 * 89/126 شاخص توسعه انسانی 3

 * -94/96 عرض از مبدا 5

 43/0 (R-squaredضریب تعیین) 6

نشان می دهد که بین نسبت شهرنشینی  3جدول 

. هم با سرطان خون در زنان رابطه مثبتی وجود دارد

نرخ بیکاری و شاخص توسعه انسانی با میزان  چنین

بروز سرطان خون در زنان رابطه مستقیمی دارند. 

 مشخص است، به ازای همانگونه که در جدول باال

یک واحد تغییر نسبت شهرنشینی، سرطان خون در 

واحد، افزایش می یابد و به ازای یک واحد  36/3زنان 

 398/0تغییر نسبت بیکاری، سرطان خون در مردان 

واحد، افزایش می یابد. از بین کلیه عوامل در نظر 

گرفته شده در پژوهش، بیشترین و مهمترین عامل 

ز سرطان خون در زنان، مربوط به شاخص موثر بر برو

توسعه انسانی است؛ به گونه ای که با افزایش هر 

واحد در شاخص مورد نظر، میزان بروز سرطان خون 

واحد افزایش نشان می دهد. 126در مردان در حدود 
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یاقتصاد یاجتماع عوامل با مردان در خون سرطان رابطه یبررس یبرا ثابت اثرات با مدل نیتخم: 4جدول   

 ضرایب متغیر ردیف

 *38/0 نرخ بیکاری 1

 *23/3 نسبت شهرنشینی 2

 * 57/107 شاخص توسعه انسانی 3

 * -2/84 عرض از مبدا 4

 88/0 (R-squaredضریب تعیین) 5

 

 

جدول باال نشان می دهد که بین نرخ بیکاری و 

شاخص توسعه انسانی متغیر نسبت شهر نشینی با 

 ن رابطه ی معنادار مثبت مشاهدهسرطان خون در مردا

شد. همانگونه که در جدول مشخص است به ازای 

یک واحد تغییر نسبت شهرنشینی، سرطان خون در 

واحد، افزایش می یابد و به ازای یک  23/3مردان 

واحد تغییر نسبت بیکاری، سرطان خون در مردان 

ظر واحد، افزایش دارد. از بین کلیه عوامل در ن 38/0

شده در پژوهش، بیشترین و مهمترین عامل گرفته 

موثر بر بروز سرطان خون در مردان مربوط به 

شاخص توسعه انسانی می باشد به گونه ای که با 

، میزان بروز افزایش هر واحد در شاخص مورد نظر

واحد افزایش  107سرطان خون در مردان در حدود 

 نشان می دهد.

 بحث

که بروز ه نشان می دهد مطالعات گذشت مرور

عالوه بر مرتبط بودن با عوامل خطر،  سرطان خون

مانند سیگار کشیدن و مصرف الکل، تحت تاثیر عوامل 

دیگری از جمله وضعیت اقتصادی، اجتماعی خانوارها 

و مناطق قرار دارد. مطالعات قبلی مرتبط، گرچه در 

در محیط هایی متفاوت انجام شده است، اما  ابعاد و

اثیر عوامل مورد بررسی در آنها قابل نتایجی مشابه از ت

مشاهده است. به طور کلی در این مطالعات که هر 

یک به بررسی تاثیر گروهی از متغیرها پرداخته اند، 

اجتماعی افراد بر بروز سرطان -قتصادیاوضعیت 

خون، موثر تشخیص داده شده اند. در مطالعه حاضر 

سی نیز تاثیر این عوامل در همه گروههای مورد برر

 اثبات شده است.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد بروز سرطان خون 

 در مردان و در زنان در طی دوره زمانی مورد بررسی

سیر صعودی داشته است. نمودار روند نشان می دهد 

بیشتر از سال های دیگر  88که این افزایش در سال 

ل است. به نظر می رسد افزایش این مورد تنها به دلی

ی سرطان نیست، بلکه ارتقای سیستم ثبت افزایش ذات

سرطان تعداد موارد بیشتری را شناسایی کرده است. 

 این، میانگین بروز سرطان خون در دوره ی عالوه بر

مورد بررسی، در هر دو جنس در استان سیستان و 

ن بلوچستان و پس از آن در استان زنجان دارای کمتری

طان خون در میزان است و باالترین میانگین بروز سر

 هر دو جنس در استان یزد دیده می شود.
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در این مطالعه، رابطه ی معنا داری بین نرخ 

جنس مشاهده شد.  بیکاری و سرطان خون در هر دو

به طوری که افزایش نرخ بیکاری منجر به افزایش 

میزان بروز سرطان خون در هر دو جنس گردیده 

ان ها و همکاران که همه سرط Uedaاست. در مطالعه 

را بررسی کرده بودند، این رابطه معنادار بود و هر یک 

درصد افزایش در بیکاری، با افزایش مرگ و میر 

نفر همراه  100000سرطان برای شش مرگ به ازای 

 . (18)شده است

در مطالعه ی حاضر بین نسبت شهرنشینی و 

سرطان خون در هر دو جنس، رابطه مثبت  بروز

مشاهده شد. اگرچه از معنی داری باالیی برخوردار 

نیست؛ یعنی با افزایش نسبت شهرنشینی میزان 

 بروزسرطان خون افزایش یافته است. اگرچه در برخی

مطالعات  مانند پژوهش انجام گرفته در انگلستان و 

در ایاالت  Malliosو پژوهش  2008ولز در سال 

و   Koushikکالیفرنیای کشور آمریکا، و مطالعه 

همکاران در کانادا، میزان بروز سرطان خون حاد در 

مناطق روستایی تا حدودی بیشتر از مناطق شهری بود 

ق روستایی ذکر شده که دلیل آن رشد جمعیت در مناط

. هم راستا با پژوهش حاضر، نتایج اکثر (21-19)بود

مطالعات انجام شده نشان می دهد نرخ بروز سرطان 

خون با افزایش نسبت شهرنشینی افزایش می 

. زیرا شهرنشینی با تغییرات اساسی در (26-22)یابد

سبک زندگی مرتبط است و بسیاری از عوامل خطر 

مرتبط با بیماریهای مزمن، مانند دیابت و سرطان از 

الیت جمله افزایش شاخص توده بدنی و  فقدان فع

. (27)فیزیکی با زندگی در مناطق شهری مرتبط است

اکثر مطالعات انجام شده، شهرنشینی را عالوه براین، 

هوای آلوده و عوامل استرس زا در  به علت شلوغی،

نتایج مطالعات . (28)بروز سرطان موثر دانسته اند

انجام شده نیز نشان می دهد که با افزایش شهرنشینی، 

میزان بروز بیماریهای غیر واگیر، همانند دیگر 

مطالعه ای که  . در(31-29)کشورها، افزایش می یابد

ارس در مورد بروز سرطان خون انجام شد، در استان ف

بروز سرطان خون در مناطق شهری به خاطر برخورد 

با عوامل محیطی خاص زندگی شهرنشینی، مانند آلوده 

کننده های محیطی و مواد شیمیایی بیشتر از مناطق 

 .(32)روستایی این استان بود

عه انسانی در مطالعه ی حاضر، بین شاخص توس

که ترکیبی از سه شاخص درآمد، سواد و امید به 

زندگی می باشد، رابطه ی مثبت معناداری با میزان 

بروز سرطان خون در هر دو جنس مشاهده شد؛ به 

عبارتی با افزایش شاخص توسعه انسانی، بروز سرطان 

خون در مردان افزایش یافته است. مطالعات متعددی 

-و موقعیت اجتماعیارتباط بروز سرطان خون 

 و همکاران Giebelاقتصادی مناسب را نشان داده اند. 

به بررسی تاثیر شاخص  2010در مطالعه ای در سال 

توسعه انسانی بر میزان بروز سرطان خون در 

کشورهای اروپایی پرداختند که نتایج حاصل از این 

پژوهش نشان داد ارتباط مثبت بین شاخص توسعه 

وز سرطان خون در کشورهای انسانی و میزان بر

کشورهایی که از  اروپایی وجود دارد؛ به طوری که در

شاخص توسعه انسانی باالتری برخوردارند میزان 

بروز سرطان خون نیز باالتر است که تایید کننده نتایج 

. در مطالعات انجام شده در (33)این پژوهش می باشد

کشور کانادا و انگلستان نیز در خصوص تاثیر متغیر 

درآمد بر میزان بروز سرطان خون در کودکان، رابطه 

مثبت و معنی داری بین درآمد خانوارها و میزان بروز 

ه طوری که سرطان خون در کودکان مشاهده شد. ب

خطر ابتال به سرطان خون در فقیرترین گروه درآمدی 

(. 19و34)نسبت به غنی ترین گروه درآمدی کمتر بود

با وجود این، مطالعه انجام شده در کشور برزیل و 

کشور انگلستان در خصوص تاثیر عوامل اقتصادی 
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اجتماعی بر میزان بروز سرطان خون و همچنین 

و همکاران در سال   paltielمطالعه انجام گرفته توسط 

نیز نشان داد که با بهبود طبقه اجتماعی  2004

خانوارها و افزایش سطح تحصیالت والدین، میزان 

-37)بروز سرطان خون در کودکان افزایش یافته است

35).Dockerty   همکاران در یک مطالعه مورد و

ان نسبت شانس را برای سرطان انگلست شاهدی در

در فقیرترین گروه نسبت به غنی ترین گروه خون 

گزارش کردند که مشابه نتایج مطالعه حاضر  91/0

. میزان بروز سرطان خون در همه سنین در (38)تاس

و همکاران میزان بروز سرطان با  Alstonمطالعه 

اعی مناطق ارتباط مثبت معنی اجتم -وضعیت اقتصادی

–دار دارد؛ به طوری که با بهبود وضعیت اقتصادی 

اجتماعی، میزان بروز سرطان خون نیز افزایش یافته 

است که نشان از همخوانی و سازگاری با نتایج 

. هم راستا با (39)حاصل از پژوهش حاضر دارد

پژوهش حاضر، مطالعه انجام گرفته در آمریکا نشان 

داد که بروز سرطان خون در استانهایی که از وضعیت 

تصادی اجتماعی بهتری برخوردارند در مقایسه با اق

استانهای محروم تر و استانهایی که درصد بیشتری از 

خانوارهای آنها زیر خط فقر قرار دارند، بیشتر 

. از نظر بین المللی نیز ارتباط مثبت بروز (40)است

سرطان خون و معیارهای رفاهی اثبات شده 

. در هر صورت در تمامی مطالعاتی که از (41)است

اقتصادی منطقه ای استفاده شده -معیارهای اجتماعی

ر ابتال به سرطان خون در بین است، افزایش خط

مناطقی که از رتبه اجتماعی بهتری برخوردارند، وجود 

دارد. ازسوی دیگر، ارتباط موقعیت اقتصادی و 

اجتماعی و بروز سرطان خون با استفاده از معیارهای 

مطالعه   سطح فردی قابل بحث است. نتایج حاصل از

ده انجام شده در کشور اندونزی و مطالعه ی انجام ش

در استان یزد در کشور ایران نشان داد که میزان بروز 

سرطان خون کودکان، با سطح درآمد خانوار و 

تحصیالت والدین ارتباط معکوسی دارد. در کشور 

اندونزی، میزان بروز سرطان خون در بین کودکانی که 

والدین آنها از پایین ترین سطح تحصیالت برخوردار 

زان بروز در کودکانی بود که برابر می 4بودند، تقریباً 

والدین آنها از باالترین سطح تحصیالت برخوردار 

مطالعه انجام گرفته در کشور دانمارک (. 10و42)بودند

نیز نشان داد که هر چه درآمد خانوارها افزایش یابد، 

خطر ابتال به سرطان خون در بین کودکان کاهش 

مد داشته و به عبارتی رابطه ای منفی بین سطح درآ

خانوارها و خطر ابتال و میزان بروز سرطان خون در 

و   Poole. در نهایت، (43)کودکان وجود داشت

نشان کردند که انجام مقایسه کمّی  همکاران، خاطر

بین مطالعات بسیار دشوار است، زیرا معیارهای 

اجتماعی بسیار متفاوتی استفاده می شوند و -اقتصادی

مفاهیم اجتماعی مشخص ممکن است با تغییر زمان و 

 . (44)دمکان تغییر یابن

این مطالعه دارای چندین محدودیت می باشد که 

ل ج باید مورد توجه قرار گیرد. اوهنگام تفسیر نتای

اینکه تعیین کننده های بروز سرطان خون متعدد 

هستند، اما بر اساس داده های موجود تعدادی از 

عوامل خطر در این مطالعه بررسی نشده اند که می 

ه تواند به عنوان محدودیت مطالعه حاضر در نظر گرفت

 شود. 

ی، دیگر مانند سابقه خانوادگ برخی از عوامل

 رعوامل خط ازمصرف الکل، رژیم غذایی ناسالم 

هیچ  ند کهایران می باش های رایج درسرطان مرتبط با

در استان های مختلف در مرکز آمار  یاطالعات دقیق

 و از آنجا ،داردنوجود  در مورد این عوامل خطرایران 

که این عوامل از مهمترین عوامل بروز سرطان خون 

لعات بیشتری برای اندازه در ایران می باشند، مطا
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 نیازگیری ارتباط بروز سرطان خون و این عوامل 

 است.

 نتیجه گیری

 مطالعه می این انجام از کلی گیری نتیجه عنوان به

کرد که بین بروز سرطان خون و  تاکید امر این بر توان

اجتماعی مناطق مختلف کشور  -توسعه اقتصادی

کشور ایران  ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و

نیز در حال این تحول اقتصادی است. در این صورت 

انتظار می رود به مرور زمان بروز سرطان در ایران با 

افزایش همراه باشد. پس شایسته است آموزشها و 

مداخالت الزم صورت گیرد. ارتباط توسعه اقتصادی 

اجتماعی با بروز سرطان خون را می توان این طور  –

قتی در جامعه ای این تحوالت تشریح کرد که و

صورت می گیرد، همزمان با آن تغییراتی در سبک 

زندگی افراد ایجاد می شود که منجر به افزایش بروز 

تحقیقات بیشتری مورد نیاز این بیماری می شوند اما 

 بروز سرطاننابرابری در علل  ی ازاست تا درک کامل

را  انجام این کار سیاست گذاران خون به دست آید و

مبارزه با این نابرابری  قادر خواهد ساخت تا بهتر به

کاهش بروز کلی و منجر به در نهایت  بپردازند تا

 گردد. بهبود پیش آگهی

 تشکر و قدرداني

 باطرح تحقیقاتی  )بخشی از(این مقاله حاصل

استفاده از تحلیل هم انباشتگی در بررسی "عنوان 

سرطان خون اجتماعی و بروز -رابطه عوامل اقتصادی

علوم مصوب دانشگاه  21513به شماره  "در ایران

علوم می باشد که با حمایت دانشگاه پزشکی ایران 

 کلیه از پژوهشگران .اجرا شده استپزشکی ایران 

 تشکر نمودند همکاری طرح این اجرای در که کسانی

 .نمایند می قدردانی و
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Abstract 

 
Background and Aim: Cancer disease is one of the main problems of 

Iranian health system. It is after Cardiovascular diseases and accidents, the 

third leading cause of death in Iran. In many countries, differences in socio-

economic status have been linked with the incidence of disease, death and in 

general, health inequalities. The aim of this study is to determine the 

socioeconomic factors associated with the incidence of leukemia in Iran. 

Materials and Methods: The present descriptive-analytical study was done 

with panel data modeling, including information related to 30 provinces of 

Iran from 2004 to 2009. Socioeconomic data were collected from provincial 

statistical yearbooks and data on age-standardized incidence rate (ASIR) of 

leukemia cancer per 100,000 populations were obtained from published 

reports by Iran Cancer Registry.  

Results: The results showed that the leukemia incidence in men and in 

women during the period under review has been upward. The highest and 

lowest incidence of leukemia was in Yazd and Sistan provinces, 

respectively. Direct relationship between unemployment rate, urbanization 

ratio, and human development index with cancer incidence rate was evident 

in this study. 

Conclusion: The increase of leukemia cancer in Iran has been confirmed by 

the current study. Leukemia cancer was significantly higher among 

provinces with higher socioeconomic status. This should be considered for 

planning support. 
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