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 چكيده   

ضمبر ٍ ث للجی س ريش َبي درمبوی در ثیمبرانيکی ا ،َبي عزيق كزيوزثٍ دوجبل ثیمبريجزاحی ثبي پس عزيق كزيوز  :و هدف شمينه   

 .ثسیبر اَمیت دارد خًدكبرآمذي ي عشت وفسدي ضبخص ثُجًد ي ارتمبء لذا  ؛در عملکزد ثیمبر ايجبد می كىذ مُمیريد كٍ تبثیزات می

 ران تحت جزاحی عزيقتًاومىذسبسي خبوًادٌ محًر در خًدكبرآمذي ي عشت وفس ثیمبثزوبمٍ ايه مطبلعٍ ثب َذف تعییه میشان تبثیز 

 است.   ضذٌكزيوز اوجبم 

عضً فعبل خبوًادٌ ثستزي در  102ثیمبر ي  102 ثز ريي كٍ ثًد دارضبَذ ثبلیىی كبرآسمبيی مطبلعٍ يك پژيَص ايه :بسزسي زوش   

در دستزس اوتخبة یزي گومًوٍثیمبران ياجذ ضزايط ثٍ ريش  .گزفتاوجبم  1330)رٌ( در سبل ثخص جزاحی للت ثیمبرستبن امبم خمیىی

 ثزايسپس  ،گیزي ضذبرآمذي ي عشت وفس دي گزيٌ اوذاسٌدر اثتذا خًدكي ثٍ صًرت تصبدفی در دي گزيٌ كىتزل ي آسمًن لزار گزفتىذ. 

اس طزيك آمًسش اوفزادي، ثحث گزيَی، ومبيص ي مطبركت عملی اجزا ضذ ي گزيٌ  محًر خبوًادٌ سبسي ذتًاومىثزوبمٍ  گزيٌ آسمًن

َب ثب . دادٌگیزي ضذٌخًدكبرآمذي ي عشت وفس اوذاس ديثبرٌلٍ ثعذ اس مذاخن تىُب مزالجت َبي رايج ثخص را دريبفت كزدوذ ي آسمً

 تجشيٍ ي تحلیل لزار گزفت. مًرد  PASW statistics - 18استفبدٌ اس وزم افشار

 ًدكبرآمذي ي عشت وفس َمسبن ثًدوذ ي ثعذ اس مذاخلٍ ثزدي گزيٌ اس وظز متغیزَبي جمعیت ضىبختی ي میبوگیه ومزات خ: یافته ها     

 داري مطبَذٌاسبس وتبيج يبفتٍ َب ثب آسمًن تی مستمل اس وظز میبوگیه ومزات، میشان خًدكبرآمذي ي عشت وفس ثیمبر تفبيت معىی

 -یمیبوگیه ومزات فًق تفبيت معىَمچىیه ثب اوجبم آسمًن تی سيجی لجل ي ثعذ اس مذاخلٍ در گزيٌ آسمًن اس وظز  (.p =000/0)گزديذ

 .(p =000/0)مطبَذٌ ضذ داري

عملی  تحت ثبي پس كزيوز ثیمبران ثزاي محًر خبوًادٌ پژيَص ثٍ وظز می رسذ، تًاومىذ سبسي ايه يبفتٍ َبي ثٍ تًجٍ ثب نتيجه گيسی:  

 .است َمزاٌ ثیمبر خًدكبرآمذي ي عشت وفس افشايص ي ثُجًد ثب پذيز ثًدٌ ي امکبن ي

 جزاحی ثبي پس عزيق كزيوز، خًدكبرآمذي، عشت وفس محًر، – خبوًادٌ سبسي تًاومىذ :يد واضه هاکل 
 nedasanaie@ymail.com  :پست الکتزيویکی : وذا ثىبيی،وًيسىذٌ مسئًل*   

  (0241)5250305( ومبثز0241)5250513. تلفه اوطکذٌ پزستبري ي مبمبيیسوجبن، ثلًار پزييه اعتصبمی، جىت كبرخبوٍ ضیز، دوطبوی :     

 8/4/12پریسش مقاله: ،5/2/12اصالح نهایي: ، 3/11/11وصول مقاله:    
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 مقدمه   

 ٚ ظ٘سٌي ؾثه تغييط ػّت تٝ ػطٚق وطٚ٘ط تيٕاضي أطٚظٜ   

 ،اؾتت يافتٝ ايٌؿتطزٜ قيٛع ٘أٙاؾة ػازات تٝ افطاز ٌطايف

 ٞتاي ٔطالثتتي ٚ التهتازي   ػالٜٚ تط نطف ٞعيٙٝ حاَ تا ايٗ

ٖ  تٝ ٔٙظٛضٔهطفي  ٖ  ،قٙاؾايي ٚ زضٔاٖ ٚ ٔطالثتت ن  ٕٞچٙتا

 (.1)ضٚزقٕاض ٔتي ٝ اتٛا٘ي ٚ اظ واضافتازٌي تتطيٗ ػأُ ٟ٘ٔٓ

 2020ؾتاَ   تأيط زض ز٘يا ٚتعضٌتطيٗ ػّت ٔطي ايٗ تيٕاضي

 1990طثك ٌعاضـ اػالْ قتسٜ ؾتاَ    ٚقٛز ترٕيٗ ظزٜ ٔي

زض ز٘يا تتا  ، قيٛع ايٗ اذتالَ ظٔاٖ جٟا٘ي تٟساقتتٛؾط ؾا

زض ٔٙاطك تٛؾؼٝ يافتٝ ٚ ٔٙاطك زض حتاَ تٛؾتؼٝ    2020ؾاَ 

 جا وٝاظ نٖ .(2)ذٛاٞس ضؾيس  زضنس8/13ٚ  42تٝ تٝ تطتية 

يٕاض، ٔيعاٖ ٘ياظٞتاي  اضتثاط تٍٙاتًٙ ػّٕىطز لّة تا حيات ت

اظ تؿياضي  تاي پؽ وطٚ٘ط ضا تٝ ٔطاتةجطاحي تيٕاضاٖ تحت

تٙاتطايٗ ايجاز قطايط ٔطّٛب جٟت  ،وٙسٕاضاٖ تيكتط ٔياظ تي

فطاٞٓ ؾاظي ٘ياظٞاي ٔطالثتتي تيٕتاضاٖ ٚ اضا تٝ حٕايتت تتٝ      

 ايٗ تيٕاضي(. 3)ضٚزقٕاض ٔيٝ ِٛيت تٚذا٘ٛازٜ يه اتيٕاض ٚ 

 ؾتايط  ،تيٕاض تط ػالٜٚ ٚ اؾت فطز ٕٞطاٜ ػٕط طَٛ تٕاْ زض

 -تٛإ٘ٙتس تٙتاتطايٗ   ،زٞسٔيلطاض تحت تاثيط  ضا ذا٘ٛازٜ افطاز

َ  تطاي ذا٘ٛازٜؾاظي   اظ تطذتٛضزاضي  ٚ تيٕتاضي  تٟتتط  وٙتتط

ٝ  زض زا٘ف پطؾتتاضي  .(4)تؿياض الظْ اؾت تٟتط ظ٘سٌي  حيطت

تغييتط  اي طٛض ٌؿتتطزٜ ٝ تزض طي زٞٝ اذيط  لّثي ٞايتيٕاضي

 تيٕاض ؾاظيتٛإ٘ٙس ٚ ٔطالثتي زذٛ تط نٖ انّي تاويسيافتٝ ٚ 

اؾت.  تٟساقت يٖ يه ضاٞىاض ػّٕي انّي زض اضتماتٝ ػٙٛا

أطٚظٜ اظ يه ططف طَٛ ٔست تؿتطي تيٕاضاٖ پؽ اظ ػُٕ 

 -ٜ تٟثٛزي ن٘تاٖ تتسٖٚ تٟتطٜ   جطاحي لّة وٛتاٜ قسٜ ٚ زٚض

قتٛز  ؿتٕط تيٓ زضٔا٘ي زض ذا٘ٝ ؾپطي ٔئٙسي اظ ٔطالثت ٔ

 ٚ اظ ططف زيٍتط تتٝ ػّتت اؾتتطؼ جطاحتي لّتة تحت        

تؿتياض  جٟت ا٘جاْ فؼاِيت ٞاي ضٚظا٘ٝ تٛإ٘ٙسؾاظي تيٕاضاٖ 

تطيٗ ٔحٛضٞاي ٔٛضز تٛجٝ تطاي (. 5ٟٓٔ)وٙسپيسا ٔيإٞيت 

زليك  قأُ تطضؾي ،وطٚ٘طتيٓ زضٔاٖ تؼس اظ جطاحي تاي پؽ

٘ياظٞاي جؿٕي ٚ ضٚا٘ي تيٕاض، زضن تيٕاض اظ إٞيتت ضٚ٘تس   

جٟتت پيتطٚي    اٚزضٔاٖ تؼس اظ جطاحي ٚ تاالتطزٖ تٛإ٘ٙسي 

(. ٞتسف وّتي اظ اضا تٝ تط٘أتٝ     6)تاقتس زضٔا٘ي ٔتي اظ تط٘أٝ 

ٚ ضؾتيسٖ تتٝ    ٞتا تغييط ضفتاض زض نٖ ،تيٕاضاٖ لّثي نٔٛظقي تٝ

        ٝ  ايٗ ٞتسف ٔؿتتّعْ نٖ اؾتت وتٝ تيٕتاض ٔطٕت ٗ قتٛز وت

 (.7)الظْ تتتطاي لثتتَٛ ٚ تتاي  جسيتتس ضا زاضز   تٛإ٘ٙتتسي

تطاي ايجتاز يته اثتط يتا      فطز ذٛزواضنٔسي تٝ ٔؼٙاي تٛا٘ايي

ٛب تٛزٜ ٚ تٝ نتٛضت زضن يتا لوتاٚت فتطز زض     ٘تيجٝ ٔطّ

ٔٛضز تٛا٘ايي ا٘جاْ يه ػُٕ ذال تٝ طٛض ٔٛفميت نٔيع تتا  

 ،ٚ تٛإ٘ٙسؾتاظي  قٛزوٙتطَ ػٛأُ پيطأٖٛ ذٛز تؼطي  ٔي

جٟت ايجاز ايتٗ تٛا٘تايي زض افتطاز ٔحؿتٛب      ضاٞىاض ػّٕي

   (.8)قٛزٔي

ٚ تاي    افطاز زاضاي ؾطح تتاالي ذٛزواضنٔتسي، ٔؼٕتٛال      

تتط قتطايط   ٞايي تطاي تؿّط يافتٗ ضا تٝ ػٙٛاٖ چاِف ؾرت

ػتعت  . (9)وٙٙتس ٚ اظ نٖ اجتٙاب ٕ٘تي  قٙاؾٙس پيف نٔسٜ ٔي

اظ نالحيت ؾاظٌاض قتسٖ تتا    تجطتٝ يه فطزػٙٛاٖ  ٝ٘فؽ ت

 (.10)ٞاي ظ٘سٌي ٚ قايؿتٍي زضيافت قازي اؾتت زضٌيطي

الٔت زذيتُ زض ٚعتؼيت ؾت    زضؾتت زض تطضؾي ضفتاضٞاي ٘ا

ٚ وتاٞف ػتعت ٘فتؽ    ي تا يه تاضيرچٝ ةاغّ ،افطاز  ضٚتتط

اقتٝ اؾتت  ايٗ احؿاؼ ٚجٛز زقطايط اغّة زض قٛيٓ ٚ ٔي

ٚجتٛز  وٙتتطَ   ،افتتس اتفتاق ٔتي   كاٖظ٘سٌيزض وٝ تط ن٘چٝ وٝ 

ٔتتاثط اظ تتالـ ٚ    تيف اظ ايٙىٝ ٚعؼيت ظ٘سٌيكاٖ ٚ ٘ساضز

ؾط٘ٛقت يا اتفالتات   تحت تاثيط ،ذٛزقاٖ تاقس ٞايتٛا٘ايي

 .  (11)اؾت

تيٗ زا٘تف ٚ ػٕتُ   ي ٚاؾطٝ ،ذٛزواضنٔسي ٚ ػعت ٘فؽ   

تٛإ٘ٙسؾاظي ٔحؿتٛب   ٞاي ِفٝٛتطيٗ ٔٚ ٟٔٓ ٞؿتٙستٝ نٖ 

 چٙتس ٚجٟتي   ٚيػٌتي زاضاي ٞتط زٚ  زض اتتتسا  ظيطا  ،س٘قٛٔي

ايٙىتٝ   ، زْٚوٝ اتؼاز ٌٛ٘اٌٖٛ نٖ تا ٞٓ تؼأتُ زاض٘تس   ٞؿتٙس

ٚ  اضظيتاتي  تٛؾط اتعاضٞاي ٌٛ٘اٌٖٛ لاتُ ٞانٖاتؼاز ٔرتّ  

ٗ  ،(12)ٌيطي ٞؿتٙسا٘ساظٜ ٚ  ذٛزواضنٔتسي  ؾتٙجف  تٙتاتطاي

احتٕاَ  تيٙيتٛا٘س اتعاض ٔطٕ ٙي تطاي پيفٔي فطز ػعت ٘فؽ

 (. 13)تىٛيٗ ضفتاض تٛإ٘ٙسي زضاذتياض لطاض زٞس

تيٕتاضاٖ تتٝ ػّتت     ،تط اؾاؼ ٘تايج ٔطاِؼات ا٘جتاْ قتسٜ     

ٞاي جؿٕي ايجاز قسٜ تؼس اظ جطاحي ٚ تطؼ اظ ٔحسٚزيت

تتتا وتتاٞف لاتتتُ تتتٛجٟي اظ  ،ٚتطٚيتتي تتتا قتتطايط جسيتتسض

سيطيت تط قطايط ذٛزواضنٔسي ٚ ػعت ٘فؽ جٟت غّثٝ ٚ ٔ

 .  (7ٚ14)قٛ٘سفؼّيكاٖ ضٚتطٚ ٔي

، واٞف ٔيعاٖ Clary(2009)زض ٔطاِؼٝ ا٘جاْ ٌطفتٝ تٛؾط   

ػٙٛاٖ زٚ ٔكىُ ٟٔٓ زضؾطح ٝت ،ػعت ٘فؽذٛزواضنٔسي ٚ 

ضي ٞاي ٔتعٔٗ قتٙاذتٝ قتسٜ    تٛإ٘ٙسي تيٕاضاٖ ٔثتال تٝ تيٕا

(. ٔطاِؼات ٘كاٖ زازٜ اؾت تٙظيٓ ايٗ زٚ قتاذم زض  8)تٛز

 تؼسيُ تٛإ٘ٙسي افطاز زض ضفتاضٞاي ٔطتثط تا ؾتالٔتي ٔتٛثط  
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تتا   تٛإ٘ٙتسي  تفىتط  ٔثتٙي تتط  پطؾتاضي اضا ٝ(. 15ٚ16)تاؾ

وٙٛ٘ي ٚاحسٞاي تٟساقتي ٔحؿتٛب   ٘ياظ ،تٛجٝ تٝ ٔطاِؼات

سٖ تيٕاض تتٝ  ا٘ضؾ ،تيٓ زضٔاٖيي ٞسف ٟ٘اظيطا  ،(17) قٛزٔي

ذٛزواضنٔسي ٚ ػعت  يٞاي الظْ زض ضاؾتاي اضتماتٛإ٘ٙسي

ٝ وّيتسي  ٘فؽ اؾت ٚ ذا٘ٛازٜ تا ٘مف چٙس تؼسي ذٛز ٘مطت 

 (. 18ضٚز )قٕاض ٔيٝ ضؾيسٖ تٝ اٞساف ت

حوٛض فؼتاَ ذتا٘ٛازٜ زض أتط     ،زض نٔٛظـ ذا٘ٛازٜ ٔحٛض   

اظ (. 19)زاضزٞتا ٚجتٛز   يم ٘ياظٞا ٚ نٔٛظـتطضؾي ٚ تكر

 ٚ ؾتاظي  تٛإ٘ٙتس  تا ٔؿتميٓ طٛض تٝ وٝ اضا ٝ ٔكاٚضٜ يين٘جا

ٖ  ٚلتتي  ،زاضز اضتثاط ٔطالثتي ذٛز  تتٝ تيٕتاض وٕته    پطؾتتاضا

ٖ  تتا  وٙٙسٔي   ٞتاي ٟٔتاضت  ٚ وٙٙتس  قٙاؾتايي  ضا ٔكىالتكتا

 ضا تيٕتاض  ٞتا نٖ تٍيط٘س، اؾت ياز ٟٔٓ تطايكاٖ وٝ ضا جسيسي

 ٔكىالتكاٖ حُ تٝ الساْ ذٛزقاٖ تيكتط وٝ ٔي ؾاظ٘س لازض

 تٛإ٘ٙتسي  احؿتاؼ  تىٙٙس ٚ تيٕاضاٖ تا ايتٗ ضٚـ تتٝ يته   

 الظْ تتٝ ٔٙتاتغ   زؾتطؾي تؿٟيُ ٚ نٔٛظـ ططيك اظ قرهي

 (.  15)ضؾٙسٔي

 ضٚـ تٛإ٘ٙسؾتتاظيتتتساتيط پطؾتتتاضي وتتٝ زض ٔجٕٛػتتٝ    

زض ضاؾتتاي ايجتاز ٔكتاضوت     ،ٌيتطز ا٘جاْ ٔي ذا٘ٛازٜ ٔحٛض

 يتط واٞف ػٛأُ ذططظا ٚ اضتمتا  پطؾتاض ٚ ذا٘ٛازٜ تا تاويس

افتعايف  ٔطاحتُ انتّي   ايٗ ضٚـ تا  .(20تاقس)تٟساقت ٔي

افتعايف ٔكتاضوت    ٚ احؿتاؼ ذٛزواضنٔتسي   ياضتما، زا٘ف

 يزض اضتما ٔٙاؾةتٝ ػٙٛاٖ يه ضاٞىاض ػّٕي تٛا٘سػّٕي ٔي

زض ايتٗ ضٚـ ؾتؼي    .(15)تاقس ذٛزواضنٔسي ٚ ػعت ٘فؽ

 ،ٚؾيّٝ ٕ٘ايف ػّٕيٝت قس تا اؾتفازٜ اظ ضٚـ وؿة ٟٔاضت

اتتسا ذٛزواضنٔسي تيٕاض ٚ اظ ططيك حتُ ٔؿت ّٝ ٌطٚٞتي ٚ    

ِصا  ،(22ٚ 21)ٔكاضوت نٔٛظقي ػعت ٘فؽ تيٕاض تٟثٛز ياتس

ايٗ ٔطاِؼٝ تا ٞسف تطضؾي تاثيط واضتطز ضٚـ تٛإ٘ٙسؾتاظي  

ٔيعاٖ ذٛزواضنٔسي ٚ ػعت ٘فتؽ تيٕتاضاٖ   ذا٘ٛازٜ ٔحٛض تط 

 ا٘جاْ ٌطفت.    تحت جطاحي تاي پؽ ػطٚق وطٚ٘ط

  زوش بسزسي   
َ      ٔطاِؼٝ حاعط يته     ٚ  واضنظٔتايي تتاِيٙي تتا ٌتطٜٚ وٙتتط

پؽ  تاي جطاحيقأُ تيٕاضاٖ تحت ػُٕ ،نٖجأؼٝ پػٚٞف

 ػطٚق وطٚ٘ط غيط اٚضغا٘ؿي تؿتطي زض تيٕاضؾتاٖ أاْ ذٕيٙي

 ٞا تٛز. حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ تا تٛجٕٝٞطاٜ ذا٘ٛازٜ نٖتٟطاٖ تٝ  )ضٜ(

 تتٝ تؼتساز   ،(1388)اتٝ شاوطي ٔمسْ ٚ ٕٞىاضأٖطاِؼٝ ٔكتٝ 

 102) نظٖٔٛ ٚ وٙتتطَ( ٚ زض ٔجٕتٛع   ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٞط ٌطٜٚ 51

ػوٛ فؼاَ ذا٘ٛازٜ تؼييٗ قس ٚ ٔٛضز تجعيتٝ ٚ   102تيٕاض ٚ 

ٌيطي زض ايٗ پتػٚٞف   . ٕ٘ٛ٘ٝ(23)تحّيُ ٟ٘ايي لطاض ٌطفتٙس

ٞا تٝ ضٚـ زض زؾتطؼ ا٘ترتاب ٚ  نٛضت ٔؿتٕط ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ

رهيم تهازفي تا اؾتفازٜ اظ جسَٚ اػساز تهتازفي تتٝ   تا ت

زٚ ٌطٜٚ نظٖٔٛ ٚ وٙتطَ تمؿيٓ قتس٘س. ٔؼياضٞتاي ٚضٚز تتٝ    

  ٚ  ٔطاِؼٝ ػثاضت تٛز اظ: زاقتٗ حسالُ ؾٛاز تتطاي ذٛا٘تسٖ 

)ٔٙظتٛض يىتي اظ اػوتاي    ٘ٛقتٗ تيٕاض يا ػوٛ فؼاَ ذا٘ٛازٜ

زذتط، ٕٞؿط ٚ يا يىتي اظ تؿتتٍاٖ ٘ؿتثي يتا     : ذا٘ٛازٜ تيٕاض

تٟثٛزي  ٔٙظٛض وؿةاؾت وٝ اٚ ضا زض فطنيٙس زضٔاٖ تٝؾثثي(

تايؿت  وٙس. ايٗ فطز ٔيؾطح ؾالٔت ٕٞطاٞي ٔي يٚ اضتما

     ٚ  اظ ٘ظط ٕٞطاٞتي، لتسضت تهتٕيٓ ٌيتطي ٚ إٞيتت زازٖ 

 ،قٙاذت ٚعؼيت تيٕاض ٘ؿثت تتٝ زيٍتطاٖ تٛإ٘ٙتستط تاقتس    

ٝ  ػسْلطاض ٘ساقتٗ تيٕاض تحت جطاحي اٚضغا٘ؽ لّة،   ؾتاتم

طي تيٕاض جٟت جطاحي تاي پؽ وطٚ٘ط، ٘ساقتٗ تيٕاضي تؿت

ضٚا٘ي، ٚجٛز أىاٖ تطلطاضي تٕاؼ تّفٙي تتا تيٕتاض    -ضٚحي

 ٝ ُ  ،تؼس اظ تطذيم ٚ ٔؼياضٞاي ذطٚج اظ ٔطاِؼت ػتسْ   قتأ

ي زضٔا٘ي پيف تيٙي قسٜ تٝ ٞط ػّت، أىاٖ تثؼيت اظ تط٘أٝ

 ٞتاي نٔٛظقتي  پيكطفت تيٕاضي ٚ اؾتتفازٜ اظ ؾتايط وتالؼ   

 ا٘ي لّثي زض طَٛ ٔطاِؼٝ تٛز. تاظتٛ

 قتأُ ٔتٛاضز ظيتط    اتعاضٞاي ٔٛضز اؾتفازٜ زض ايٗ پتػٚٞف 

 اؾت:   

پطؾكٙأٝ اطالػات زٌٔٛطافيه تيٕتاض قتأُ زٚ لؿتٕت     -

 تاٞتتُ، ؾتتطحزض لؿتتٕت اَٚ ؾتتٗ، جتتٙؽ، ٚعتتؼيت؛ تتتٛز

تحهيالت، ٚعتؼيت تيٕتٝ، ٔحتُ ؾتىٛ٘ت ٚ لؿتٕت زْٚ      

ٝ  ؾاتمُٝاالتي زض اضتثاط تا تيٕاضي قأ ٛقأُ ؾ -ي اتتتال تت

ٞايپطِپيسٔي ٚ ٞايپطتٙكٗ تٛز ٚ پطؾكٙأٝ اطالػتات   زياتت،

زٌٔٛطافيه ػوٛ فؼاَ ذا٘ٛازٜ قأُ تطضؾتي ؾتٗ، جتٙؽ،    

ٚعؼيت تاُٞ ٚ ٘ؿثت ػوٛ فؼاَ ذا٘ٛازٜ تا تيٕاض تتٛز وتٝ   

 تٛؾط ٔحمك تىٕيُ قس. 

 -   ٝ  پطؾكٙأٝ ؾٙجف ذٛزواضنٔسي تا التثتاؼ اظ پطؾكتٙأ

(. زض ايتٗ  24ؾتاذتٝ قتس)   فاضوتٛؼ ٔيٛواضزذٛزواضنٔسي ا٘

تٛا٘ٙس ػُٕ اَ قس وٝ تا چٝ حس ٔي ٛپطؾكٙأٝ اظ تيٕاضاٖ ؾ

 پطؾكتٙأٝ تتط ٔثٙتاي    ٚجع 12يا واض ذاني ضا ا٘جاْ زٞٙس. 

 ٌعيٙٝ تا 1ٞطٌع تا أتياظ  اي ِيىطت )ٌعيٙٝزضجٝ 5ٔمياؼ 

ٕ٘تتطات تتتاالتط،  ٌتتصاضي قتتس.( ٕ٘تتط5ٜتتتا أتيتتاظ ٕٞيكتتٝ 

االت  ٛزاز. ٔحتٛاي اجعاي ؾت ضنٔسي تٟتط ضا ٘كاٖ ٔيذٛزوا
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زض ٔٛضز اطٕيٙاٖ تيٕتاض زض ٔتٛضز ضػايتت ٔهتطف نتحيح      

ٞا، ٔٛاز غصايي وٙؿطٚي، ٞا، ا٘ٛاع ٌطٜٚ پطٚت يٕٗ٘ه، ضٚغٗ

جات ٚ ؾتثعيجات ٔهتطفي ٚ ٘حتٜٛ ا٘ترتاب ٚ ا٘جتاْ      ٜٔيٛ

ٞاي حطوتي ٔٙاؾتة زض طتَٛ ضٚظ ٚ ٔيتعاٖ اؾتتفازٜ     فؼاِيت

ٞا تا زٚظ نحيح زض ظٔتاٖ ٔٙاؾتة تتٛز. تتطاي     ٔهطف زاضٚ

٘فتط اظ   30تؼييٗ پايايي پطؾكتٙأٝ ؾتٙجف ذٛزواضنٔتسي،    

وٙٙتسٜ پطؾكتٙأٝ ضا تىٕيتُ وطز٘تس ٚ نِفتاي      تيٕاضاٖ قطوت

ٕٞثؿتتٍي   ٕٞچٙيٗ عطية .( ٔحاؾثٝ قسα>76/0)وطٚ٘ثاخ

 ICCاي اتتتعاض ؾتتٙجف ذٛزواضنٔتتسي تيٕتتاض   زضٖٚ طثمتتٝ

Correlation Coefficient) (Intraclass  َ74/0ٔؼتتتاز 

 تسؾت نٔس. 

زض ايتٗ پتػٚٞف    :پطؾكٙأٝ ؾٙجف ػتعت ٘فتؽ تيٕتاض    - 

تطاي ؾٙجف ػعت ٘فؽ تيٕتاض اظ اتتعاض اؾتتا٘ساضز ؾتٙجف     

اتتعاض فتٛق    .ػعت ٘فؽ تعضٌؿاالٖ وٛپطاؾٕيت اؾتفازٜ قس

ٞتاي  يه پطؾكٙأٝ اؾتا٘ساضز اؾت ٚ تٝ زفؼات زض پتػٚٞف 

 35(. پطؾكتٙأٝ قتأُ   24ٚ25)اؾتفازٜ قتسٜ اؾتت   ٔرتّ 

زضجتٝ اي ِيىتطت )ٌعيٙتٝ     4اَ تٛز وٝ تط ٔثٙاي ٔمياؼ  ٛؾ

أتيتاظ(   4ٔتٛافمٓ تتا    أتياظ تا وتأال  1ٞاي وأال ٔراِفٓ تا 

      ٝ  ٕ٘طٜ ٌصاضي قس ٚ حتسالُ ٚ حتساو ط أتيتاظ ايتٗ اتتعاض تت

أتياظ تٛز ٚ ٕ٘تطات تتاالتط، ػتعت ٘فتؽ      140تا  35تطتية 

 تيكتط ضا ٘كاٖ ٔي زاز.

اظ ضٚايتي نتٛضي ٚ    ،تطاي تؼيتيٗ ضٚايتي ػّٕتي اتعاضٞتا        

ٔحتٛا اؾتفازٜ قس ٚ اتعاض ٌطزنٚضي اطالػتات پتؽ اظ    ضٚايي

ٔطاِؼٝ ٔٙاتغ ٚ وتة تٟيٝ ٌطزيس ٚ ؾپؽ تا اؾتفازٜ اظ ٘ظتطات  

زٜ ٘فط اظ اػواي ٞي ت ػّٕتي انتالحات الظْ ا٘جتاْ     ػّٕي

 ٌطفت.  

 اظ اجتاظٜ ضٚـ واض تسيٗ نٛضت تتٛز وتٝ پتؽ اظ وؿتة        

، تٛعيحات الظْ تٝ تيٕتاض  )ضٜ(ٔؿ ٛالٖ تيٕاضؾتاٖ أاْ ذٕيٙي

ٞتا  ضعايت نٖ ٚ ػوٛ فؼاَ ذا٘ٛازٜ زازٜ قس ٚ پؽ اظ وؿة

 ٞا تٝ زٚ ٌتطٜٚ نظٔتٖٛ ٚ وٙتتطَ تتٝ نتٛضت     ترهيم ٕ٘ٛ٘ٝ

پطؾكتٙأٝ زض ٘ٛتتت اَٚ )لثتُ     ، ؾتپؽ ا٘جاْ يافتت تهازفي

ُ  تجعيٝ ٚ اجطاي ٔساذّٝ( تىٕيُ قس ٚ پؽ اظاظ     -زازٜ تحّيت

ٔحتٛاي تط٘أتٝ   ٞاي ايٗ ٔطحّٝ)لثُ اظ قطٚع ٔساذّٝ انّي(

تٛإ٘ٙسؾاظي اظ ٘ظط ٔحتٛا ٚ حجٓ ٔطاِتة تتاظٍ٘طي قتس ٚ    

ؾپؽ ٔساذّٝ انّي ا٘جاْ ٌطفت. ٔطاِؼتٝ ٔتصوٛض قتأُ زٚ    

نظٖٔٛ ٚ وٙتطَ ٚ ٔساذّٝ تٟٙا تطاي ٌطٜٚ نظٔتٖٛ ا٘جتاْ    ٌطٜٚ

 ايتج ترتف ضا زضيافتت    ٞتاي ض قس ٚ ٌطٜٚ وٙتطَ تٟٙا ٔطالثت

 وطز٘س.

ذا٘ٛازٜ  اؾتفازٜ اظ ضٚـ تٛإ٘ٙسؾاظيقأُ ٔساذّٝ انّي   

جّؿٝ  7ٔحٛض تٛز وٝ قأُ چٟاضٌاْ انّي تٛز وٝ زض لاِة 

زليمتٝ لثتُ اظ    30تتٝ ٔتست    )يته جّؿتٝ ا٘فتطازي   نٔٛظقي

جّؿٝ نٔٛظـ ٚ تح  ٌطٚٞتي   3جطاحي تاي پؽ وطٚ٘ط ٚ 

 40تتا   30٘فطٜ تٝ ٔتست   6ا ت 4ٞاي تطاي تيٕاض )قأُ ٌطٜٚ

زليمتٝ   30جّؿٝ نٔٛظـ تٝ ٔتست  3( ٚ زليمٝ تؼس اظ جطاحي

تطاي ػوٛ فؼاَ ذا٘ٛازٜ اظ ططيك ٔكتاضوت نٔٛظقتي تيٕتاض    

پطؾكٙأٝ ٘ٛتت  ،ٞفتٝ تؼس اظ اتٕاْ ٔساذّٝ 8ا٘جاْ ٌطفت ٚ 

 زْٚ )تؼس اظ اجطاي ٔساذّٝ( تىٕيُ ٌطزيس:  

ْ   گبم ايل )افشايص داوشص(:  - ٝ   زض ايتٗ ٌتا  اظ يته جّؿت

 ٕٞطاٜ تا وتاتچٝنٔٛظقي ا٘فطازي ٚ يه جّؿٝ تح  ٌطٚٞي 

ٞاي نٔٛظقي اؾتفازٜ قس. تسيٗ تطتيتة وتٝ جّؿتٝ    ٚ واضت

ؾاػت لثتُ اظ ظٔتاٖ    24نٛضت ا٘فطازي ٚ ٝ اَٚ نٔٛظقي ت

 48نٛضت جّؿٝ تحت  ٌطٚٞتي ٚ   جطاحي ٚ جّؿٝ زْٚ تٝ

ٖ زليمٝ تطاي تيٕاضا 40تا  30ؾاػت پؽ اظ جطاحي تٝ ٔست 

 ايتتٗ جّؿتتٝ ٔثاحتت  نٔٛظقتتي قتتأُتكتتىيُ قتتس ٚ طتتي

 ،السأات زضٔا٘ي لثُ اظجطاحي ،فيعيِٛٛغي، ػال ٓ، ػٛاضو

 ٚ تط٘أٝ زضٔا٘ي تؼس اظ تطذيم ،ضغيٓ زضٔا٘ي زض طَٛ ظٔاٖ

قطايط ضٚحي ٚ تغييطات جؿٕي تؼس اظ جطاحي تٛز وتٝ زض  

االت تيٕتاض   ٛتٙسي تٝ ػُٕ نٔتسٜ ٚ تتٝ ؾت   پاياٖ جّؿٝ جٕغ

 . ازٜ قسپاؾد ز

 يتطاي اضتمتا  گبم ديم )ارتمبي احسبس خًدكبرآمذي(: -

جّؿٝ نٔٛظقي تتٝ ٔتست    2ؾطح احؿاؼ ذٛزواضنٔسي اظ 

زليمٝ تٝ ضٚـ ٕ٘ايف ػّٕي اؾتفازٜ قس، تتسيٗ تطتيتة    40

ٞاي ػّٕي ٔتٛضز ٘يتاظ تيٕتاضاٖ    وٝ زضتاضٜ ٞط وساْ اظ ٟٔاضت

قس.  اتتسا تٛعيح ٚ ؾپؽ نٖ ٟٔاضت تطاي تيٕاض ٕ٘ايف زازٜ

اتتسا زض ٔٛضز تط٘أٝ ٞاي حطوتي تؼس اظ جطاحتي ٚ إٞيتت   

ٞا ٚ چٍٍٛ٘ي ا٘جاْ نٖ ، ٔكىالت ٘اقي اظ ػسْ ا٘جاْ نٖنٖ

 تٝ نٛضت ت ٛضي تطاي تيٕاضاٖ تٛعيح زازٜ قس؛ ؾپؽ يته 

    ٝ  ٞتاي تاض جّٛي تيٕاضاٖ تٝ طٛض وأتُ ٔطاحتُ ا٘جتاْ تط٘أت

 ٟٔاضتازأٝ زازٜ قس؛ زضا٘جاْٞاي وككي()ٔ ُ ٚضظـػّٕي

 تط تمؿيٓ قس ٚ ٌاْ تٝ ٌاْ ا٘جاْ ٌطفت ٚ اظتٝ اجعاي وٛچى

ضا ا٘جتاْ زٞتس؛ ؾتپؽ تتٝ      ٚ يفٝ ٚتيٕاض ذٛاؾتٝ قس نٖ جع

 ٚتيٕاض فطنت زازٜ قتس تتا تتا تٕتطيٗ ٚ تىتطاض زض نٖ جتع      
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)ضفتاض( ٔاٞط قٛز؛ تؼس اظ تيٕاض ذٛاؾتٝ قس تتا تتا تٕتطيٗ ٚ    

لازض  تٝ تٟٙايي ذٛز تىطاض تتٛا٘س تٝ حسي تٛإ٘ٙسي تطؾس وٝ

ا٘جاْ نٖ تاقس ٚ زض ٟ٘ايت تيٕاض زض ا٘جاْ يه ٟٔاضت تتٝ   تٝ

 قس. وأُ ذٛزواضنٔس ٔي طٛض

گبم سشًم ) افششايص عششت وفشس اس طزيشك مطشبركت       -

تتٝ   ٔطحّٝ اظ تيٕاض ذٛاؾتٝ قسٜ زض نٔٛظـزض ايٗ آمًسضی(:

زليمٝ اي تؼتس   30جّؿٝ  3ػوٛ فؼاَ ذا٘ٛازٜ ذٛز )زض لاِة 

ي قٙاذت ٔؿتا ُ  اْ ٞط جّؿٝ تح  ٌطٚٞي( زض ظٔيٙٝاظ اتٕ

ٔطتٛط تا جطاحي تاي پؽ وطٚ٘تط ٔكتاضوت وتطزٜ ٚ ن٘تاٖ ضا     

 ٔطاِتة تتٝ ايتٗ تطتيتة    ،ذٛزـ تطغية ٕ٘ايتس تطاي وٕه تٝ

تح  قسٜ زض ٞط جّؿٝ تح  ٌطٚٞي ٚ ن٘چتٝ وتٝ اظ ططيتك    

ٔكاٞسٜ زض جّؿات ذٛزواضنٔسي يازٌطفتٝ اؾت ضا تٝ ػوتٛ  

ذٛز ٔٙتمُ وٙس ٚ زض ازأٝ اظ تيٕاضاٖ ذٛاؾتتٝ  ي فؼاَ ذا٘ٛازٜ

قس وٝ ٔطاِة نٔٛظـ زازٜ قسٜ زض ٞط جّؿٝ ضا تطاي ػوتٛ  

االتي وٝ زض  ٛنٛضت وأُ تٛعيح زٞٙس ٚ ؾٝ فؼاَ ذا٘ٛازٜ ت

 -قس ضا زض يته تطٌتٝ ٔتي   ظٔيٙٝ ٔكرم تطايكاٖ ٔططح ٔي

 -اؾاؼ ايٗ ٌعاضـتط .جّؿٝ تؼسي ٔي پطؾيس٘س٘ٛقتٙس ٚ زض

ٔيتعاٖ ٔٛفميتت    ،ذٛضز ٔؿتميٓ تا ػوٛ فؼاَ ذتا٘ٛازٜ ٚ تط ٞا

ٛ   ٚ تيٕاضاٖ زض ا٘تماَ ٔطاِة نٔٛظقي  ٘ىاتي وٝ تيٕاض تتٝ ػوت

. زض ايتٗ ٌتاْ   قتس  تحت  ٔتي   ٘سازٜ تتٛز فؼاَ ذا٘ٛازٜ ا٘تماَ 

 تٝ ػٙتٛاٖ يته ٔٙثتغ عتطٚضي حٕايتت زض فطنيٙتس       ،ذا٘ٛازٜ

تٛإ٘ٙتتسي اظ ططيتتك تٟثتتٛز  ي يتتازٌيطي ٔتتساذالت اضتمتتا 

 ٔسي ٚ ػعت ٘فؽ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس.ذٛزواضن

پؽ اظ اتٕاْ ٔساذّٝ ٚ تطذيم تيٕاضاٖ، تط٘أٝ پيٍيطي تّفٙي 

ٞا ا٘جاْ جؿٕي ٚ ضٚا٘ي تيٕاضاٖ تطاي نٖپايف ٚعؼيتجٟت

ٌطفت ٚ ٞط زٚ ٞفتٝ تٕاؼ تّفٙي اظ ططف پػٚٞكٍط تا تيٕاض 

االت تيٕاضاٖ، ضٚ٘س  ٛنٛضت ٌطفت ٚ عٕٗ پاؾرٍٛيي تٝ ؾ

 تي قس. تغييطات اضظيا

ٞفتتٝ   8زض ايٗ ٔطحّٝ وتٝ   گبم چُبرم )ارسضیبثی وُبيی(:-

   -پطؾكٙأٝزْٚ٘ٛتت ،اظ تطذيم تيٕاض اظ تيٕاضؾتاٖ تٛزپؽ

ُ  ط تيٕاضاٖ تىٕيُ قس ٚتٛؾٔساذّٝ() تؼس اظٞا  ٘تايج حانت

  لطاض ٞاي ايٗ ٔطحّٝ ٔٛضز تجعيٝ ٚ تحّيُزازٜاظ جٕغ نٚضي

 ٌطفت.   

 PASW – 18ٞا اظ ٘تطْ افتعاض  زازٜ جٟت تجعيٝ ٚ تحّيُ   

statistics نٔاض  ٚ تطاي زؾتطؾي تٝ اٞساف انّي پػٚٞف اظ

اؾتٙثاطي ٚ نظٖٔٛ ٞاي نٔاضي تي تؿتت ٔؿتتمُ ٚ ظٚجتي،    

  .ٔجصٚض واي ٚ زليك فيكط اؾتفازٜ قس

 تتتا وتتسايتتٗ ٔطاِؼتتٝ زض ؾتتايت واضنظٔتتايي تتتاِيٙي وكتتٛض  

IRCT201104276314N1 .ثثت ٌطزيسٜ اؾت 

 فته هایا  

ٚ     ٔياٍ٘يٗ     )ا٘حطاف ٔؼيتاض( ؾتٗ تيٕتاضاٖ زض ٌتطٜٚ نظٔتٖٛ 

ؾتتاَ تتتٛز. زض  9/57±64/6ٚ 55/60±3/7وٙتتتطَ تتتٝ تطتيتتة 

اظ تيٕاضاٖ  زضنس8/64ٚ  6/70 ٌطٜٚ نظٖٔٛ ٚ وٙتطَ تٝ تطتية

تيكتط تيٕتاضاٖ   ٕٞچٙيٗ .ظٖ تٛز٘س زضنس 3/35ٚ 4/29 ٔطز ٚ

 زضنس6/72ٚ  4/76تية زض ٞط زٚ ٌطٜٚ نظٖٔٛ ٚ وٙتطَ تٝ تط

ٌتطٜٚ نظٔتٖٛ ٚ    ػالٜٚ زض ٞط زٚٝ ت .زض قٟط ؾىٛ٘ت زاقتٙس

اظ افتطاز ٔطالثتت وٙٙتسٜ اظ     زضنتس 53ٚ 8/56وٙتطَ تٝ تطتية 

ٗ  ٞا تكتىيُ ٔتي  تيٕاض ضا فطظ٘ساٖ نٖ  ٚ 4/82زاز٘تس ٚ ٕٞچٙتي

وٙتطَ ٔثتال تٝ فكتاض   اظ تيٕاضاٖ زض ٌطٜٚ نظٖٔٛ ٚ زضنس4/78

ذٖٛ تاال ٚ زض ٞط  ٔثتال تٝ چطتي زضنس 4/33ٚ 51ذٖٛ تاال ٚ

ٔثتال تٝ زياتت تٛز٘س وٝ اذتالف نٔتاضي   زضنس6/25زٚ ٌطٜٚ 

  .زاضي ٘ساقتٙس ٚ زٚ ٌطٜٚ ٕٞؿاٖ تٛز٘سٔؼٙي

)ا٘حطاف ٔؼياض( ؾٗ ػوٛ فؼاَ ذا٘ٛازٜ تيٕاضاٖ زض ٔياٍ٘يٗ   

ؾاَ  41±41/10ٚ  39 ±14/9ٌطٜٚ نظٖٔٛ ٚ وٙتطَ تٝ تطتية 

اظ   زضنتس 4/82ٚ 4/80ظٖٔٛ ٚ وٙتطَ تتٝ تطتيتة  ٚ زض ٌطٜٚ ن

ٔتطز تٛز٘تس ٚ    زضنتس 6/17ٚ  6/19ػوٛ فؼاَ ذا٘ٛازٜ ظٖ ٚ 

ٚعتؼيت تاٞتُ    ٚ ٕٞچٙيٗ زٚ ٌطٜٚ اظ ٘ظط ٚعؼيت تحهيُ

 زاضي ٘ساقتٙس ٚ زٚ ٌطٜٚ ٕٞؿاٖ تٛز٘س. اذتالف نٔاضي ٔؼٙي

 ٕ٘تتطٌٜتتطٜٚ اظ ٘ظتتط٘كتتاٖ زاز وتتٝ زٚ ٔؿتتتمُنظٔتتٖٛ تتتي   

زاض تتا  ض ٔطحّٝ لثُ اظ ٔساذّٝ تفتاٚت ٔؼٙتي  ذٛزواضنٔسي ز

ِٚتي تؼتس اظ ٔساذّتٝ تفتاٚت      ،(=593/0P)يىسيٍط ٘ساقتٙس

ٕٞچٙتيٗ   .(P=000/0)زاضي تيٗ زٚ ٌتطٜٚ ٚجتٛز زاضز  ئؼٙ

ٔياٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيتاض ٕ٘تطات فتٛق تؼتس اظ ٔساذّتٝ زض      

ٔمايؿٝ تا لثُ نٖ ٚ حانُ اظ نظٔتٖٛ تتي ظٚجتي اذتتالف     

ض ٔيعاٖ ذٛزواضنٔسي زض ٌطٜٚ نظٔتٖٛ ٘كتاٖ   زاضي ضا زئؼٙ

 (. 1)جسَٚ  (P=000/0زٞس)ٔي

 

 

                            ندا ثنايي و همكاران                                                                                                      ...خودکارآمدي و عست نفستاثير توانمند سازي خانواده محور بر  /48

                                                                         

 



 در دي گزيٌ آسمًن ي كىتزلثیمبرستبن امبم خمیىی )رٌ(   خًدكبرآمذي ثیمبران جزاحی ثبي پس كزيوزومزات : میبوگیه ي اوحزاف معیبر 1جذيل 

 مداخله قبل گروه /خودکارآمدی
 میانگین ) انحراف معیار(

 مداخله بعد
 میانگین  )انحراف معیار(

 تی زوجی

 P=000/0 53/46( 57/2) 98/28( 25/5) آزمون

 P=183/0 82/29( 86/3) 49/29( 29/4) کنترل

 P                   000/0=P=593/0           تی مستقل

   

ت نظٖٔٛ تي ٔؿتمُ ٘كاٖ زاز وٝ زٚ ٌطٜٚ اظ ٘ظط ٕ٘طٜ ػع

٘فؽ زض ٔطحّٝ لثُ اظ ٔساذّٝ، تفاٚت ٔؼٙي زاض تا يىسيٍط 

ِٚي تؼس اظ ٔساذّٝ تفاٚت ٔؼٙي زاضي (، P=12/0٘ساقتٙس )

 ٕٞچٙيٗ ٔياٍ٘يٗ ٚ (. P=000/0تيٗ زٚ ٌطٜٚ ٚجٛز زاضز )

 

تؼس اظ ٔساذّٝ زض ٔمايؿٝ تتا لثتُ    ا٘حطاف ٔؼياض ٕ٘طات فٛق

ف ٔؼٙي زاضي ضا زض نٖ ٚ حانُ اظ نظٖٔٛ تي ظٚجي، اذتال

( P=000/0زض ٌطٜٚ نظٖٔٛ ٘كاٖ ٔي زٞس )ٔيعاٖ ػعت ٘فؽ

 (.2)جسَٚ 

 در دي گزيٌ آسمًن ي كىتزلثیمبرستبن امبم خمیىی )رٌ(   ثیمبران جزاحی ثبي پس كزيوز عشت وفس ومزات: میبوگیه ي اوحزاف معیبر 2جذيل 

 مداخله قبل گروه/ عست نفس
 میانگین ) انحراف معیار(

 مداخله بعد
 میانگین  )انحراف معیار(

 تی زوجی    

 P=000/0 33/127( 76/4) 27/94( 27/5) آزمون

 P=085/0 16/98( 39/7) 61/97( 41/7) کنترل

 P 000/0=P=12/0 تی مستقل

   

 بحث    

ٝ      ٘تايج   ٔطاِؼتٝ حاعتط ٘كتاٖ زاز وتٝ تىتاضٌيطي تط٘أت

تٛا٘تس ٔٛجتة تٟثتٛز ٔيتعاٖ     تٛإ٘ٙسؾاظي ذا٘ٛازٜ ٔحٛض ٔي

تٙتاتطايٗ تىتاضٌيطي    ،ذٛزواضنٔسي ٚ ػعت ٘فؽ تيٕاض قٛز

 تفىتط  ٔثتٙتي تتط   ػٙٛاٖ ضٚقيتٝتطاي پطؾتاضاٖ ضٚـ فٛق 

چكٓ ا٘تساظي جسيتس    ،ٔطالثتي ذٛز ٚ تاويس تط أط تٛإ٘ٙسي

 ز.ضٚقتٕاض ٔتي  ٝ زض أط اضا ٝ نٔٛظـ تٝ تيٕتاض ٚ ذتا٘ٛازٜ تت   

 ،ٕٞاٖ طٛض وٝ اقاضٜ قس افعايف ذٛزواضنٔسي ٚ ػعت ٘فؽ

 جٟت افتعايف تٛا٘تايي تيٕتاضاٖ زض پتايف    زٚ ػأُ ٟٔٓ زض 

 (. زض ايتتٗ ظٔيٙتت6ٝ)قتتٛزٔحؿتتٛب ٔتتي ٚعتتؼيت تٟساقتتتي

 ٞايي زض ايطاٖ ٚ ؾايط وكٛضٞا ا٘جاْ ٌطفتٝ اؾت. پػٚٞف

ٝ  تاِيٙي ٞايزض واضنظٔايي    ٚ  (1388)ٚاحتسياٖ ػظيٕتي   وت

تٝ تطضؾي تاثيط تىتاضٌيطي اٍِتٛي    ٞازض نٖ (1390)ضيتيٕٛ

تٛإ٘ٙسؾاظي ذا٘ٛازٜ ٔحٛض تط ويفيت ظ٘سٌي تيٕاضاٖ ٔثتتال  

تتٝ ايتٗ ٘تيجتٝ     ،پطزاذتٝ تٛز٘تس   نؾٓٚ  ا٘فاضوتٛؼ ٔيٛواضز

ٔحٛض تتا   ضؾيس٘س وٝ اؾتفازٜ اظ اٍِٛي تٛإ٘ٙسؾاظي ذا٘ٛازٜ

يف اظ ططيتك تحت  ٌطٚٞتي، ٕ٘تا    تٛجٝ تٝ اتؼاز انّي ٔسَ 

تٟثٛز ويفيت ظ٘تسٌي ٞتٓ زض   تاػ   ػّٕي ٚ ٔكاضوت ػّٕي

وٛزواٖ ٔثتال تٝ ٞٓ زض تيٕاضاٖ ٔثتال تٝ ا٘فاضوتٛؼ ٔيٛواضز ٚ 

ٚ تا تٛجٝ تٝ ايٙىٝ تط٘أتٝ تٛإ٘ٙسؾتاظي تتٝ     قسٜ اؾتنؾٓ 

طٛض ٔؿتميٓ جٟت تطضؾي ذٛزواضنٔسي ٚ ػعت ٘فؽ تىاض 

اضاٖ تحتت  ٘طفتٝ تٛز ٚ ٕٞچٙيٗ ايٗ تط٘أٝ تا تٝ حاَ زض تيٕت 

پتػٚٞف حاعتط تتطاي تيٕتاضاٖ      ،جطاحي اؾتفازٜ ٘كسٜ تتٛز 

 زض. (24ٚ25)تحت جطاحي تتاي پتؽ وطٚ٘تط اؾتتفازٜ قتس     

  ،ا٘جاْ زازClary (2009) زيٍطي وٝ واضنظٔايي تاِيٙي ٔطاِؼٝ

 تٝ تطضؾي تٛإ٘ٙسؾتاظي تيٕتاض ٚ اٍ٘يتعٜ ؾتاظي ٔتساذالت     

ٞتا  لثتٔطاي اضا ٝ ٔجٕٛػٝپطزاذت ٚ تٝ ايٗ ٘تيجٝ ضؾيس وٝ 

تٛا٘تس تتا افتعايف اٍ٘يتعٜ     تا ٞسف تٛإ٘ٙسؾتاظي تيٕتاض ٔتي   

اي زض ذٛزواضنٔتسي، ػتعت   تيٕاضاٖ ٚ افعايف لاتُ ٔالحظٝ

ٝ ٘فؽ ٚ تٟثٛز ويفيت ظ٘سٌي نٖ  ٞا قٛز ٚ تا اضا ٝ نٔٛظـ تت

ٞتا زض  نٛضت جٕؼي تٝ تيٕاضاٖ ٚ ٔكاضوت زازٖ ٔؿتميٓ نٖ

 ضا ا٘جاْ زاز ٚٔساذّٝ ذٛز  ،ٞاي وٙتطَ تيٕاضيحُ تياٖ ضاٜ

ٔيعاٖ ذٛزواضنٔتسي ٚ  ٘تايج ٘كاٖ زاز وٝ تغييطات ٔطتٛط تٝ 

 زاضي اظ ٌتطٜٚ ينتٛضت ٔؼٙت  ٝ ٌطٜٚ نظٖٔٛ ت زضػعت ٘فؽ 

ٝ  .وٙتتتطَ تيكتتتط اؾتتت   زض پتتػٚٞف حاعتتط ٘يتتع اظ تط٘أتت

جٟتت تٟثتٛز ذٛزواضنٔتسي ٚ ػتعت ٘فتؽ       ،تٛإ٘ٙسؾاظي

پػٚٞف ايٗ أا ٘حٜٛ ي اجطاي تط٘أٝ زض  ،قسٜ اؾتاؾتفازٜ 

ٔطحّٝ نٔٛظـ ا٘فطازي، تح  ٌطٚٞي، ٕ٘ايف ٚ  4تط ٔثٙاي 
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اجتطا قتس وتٝ تتا ضٚـ اجتطاي تط٘أتٝ زض        ٔكاضوت ػّٕي

ظيطا ٚي زض ٔطاِؼتٝ ذتٛز    ،وأال ٔتفاٚت تٛز Clary ٔطاِؼٝ

تٟٙا اظ نٔٛظـ جٕؼي تيٕاضاٖ اؾتفازٜ وطزٜ تتٛز ٚ ٔجٕٛػتٝ   

اي نٛضت جٕؼي تطاطالػات جٟت افعايف زا٘ف ضا تٟٙا تٝ

ػالٜٚ تتط نٔتٛظـ    حاعطأا زض ٔطاِؼٝ  ،تيٕاضاٖ اؾتفازٜ وطز

اظ نٔٛظـ فتطزي، ٕ٘تايف ٚ ٔكتاضوت ػّٕتي ٘يتع       ،جٕؼي

ٚ ٕٞچٙيٗ حوتٛض ٔؿتتميٓ ذتا٘ٛازٜ زض تط٘أتٝ      قساؾتفازٜ 

ػالٜٚ ايٙىٝ ٚي ٔيعاٖ ذٛزواضنٔسي ٚ ٝ ت .ٔس٘ظط لطاض ٌطفت

 ،ي وطزضا تٟٙا تالفانّٝ تؼس اظ اتٕاْ ٔساذّٝ تطضؾػعت ٘فؽ

زض حاِي وٝ تا تٛجٝ تٝ تطضؾي ٔتٖٛ الظْ اؾت حسالُ تتيٗ  

 6ظٔاٖ اضا ٝ ٔساذّٝ زض ايٗ حيطٝ تا ا٘تساظٜ ٌيتطي تتاثيط نٖ    

ٞفتٝ تؼتس اظ   8حسٚز  حاعط ٞفتٝ فانّٝ تاقس وٝ زض ٔطاِؼٝ

 (. 8)ٝ قسٞا پطزاذتتطذيم تٝ ؾٙجف ِٔٛفٝ

ا زض پػٚٞف ذٛز ت(2008)ٚ ٕٞىاضاFunnellٖ ٕٞچٙيٗ     

ػٙٛاٖ تٛإ٘ٙس ؾاظي تيٕاض وٝ يه واضنظٔتايي تتاِيٙي وٙتتطَ    

قسٜ تٛز، تٝ ايٗ ٘تيجٝ ضؾيس٘س وٝ تط٘أٝ نٔٛظقي ٔثتٙتي تتط   

تٛإ٘ٙسؾاظي تط ذٛزواضنٔسي ٚ ٍ٘طـ افطاز ٔثتال تٝ زياتت 

تٛإ٘ٙتس ؾتاظي ٌتطٜٚ     .٘ؿثت تٝ تيٕاضي تاثيط زاقتتٝ اؾتت  

ٔٗ ٚ زض ٞتاي ٔتع  نظٖٔٛ تط اؾاؼ اٍِتٛي ٔطالثتتي تيٕتاضي   

چٟاض ٔطحّٝ ا٘جاْ قس وٝ زض ٔطحّٝ اَٚ نٔتٛظـ زض ٔتٛضز   

تيٕاضي، تيٓ زضٔاٖ ٚ زض ٔطحّٝ زْٚ تط٘أٝ نٔٛظقي تاضػايت 

ي ايفاي ٘مف، ا٘ؼطاف پصيطي زض تط٘أٝ ٚنٔٛظـ ؾٝ ٔطحّٝ

ٔطحّٝ ؾتْٛ نٔتٛظـ ٚ ذتٛز پايكتي ٚ      ٚ تط اؾاؼ اٞساف

ٛض ٟٔتٓ  زٚ ٔح .ٔطحّٝ چٟاضْ تٕطيٗ ٚ اضظياتي ا٘جاْ ٌطفت

تحت    ،زض تط٘أٝ ٞاي نٔٛظقي اضا ٝ قتسٜ زض ايتٗ پتػٚٞف   

نٖ تتٛز وتٝ تتط     يؾاظي ٔطاِة نٔٛظقي ٚ تيٕاض ٔحٛضؾازٜ

اؾاؼ ؾٝ انُ ٌٛـ زازٖ فؼاَ تٛؾط ٔطالثيٗ تٟساقتتي ٚ  

ضيعي قسٜ تٛز. ٘تايج تيٕاضاٖ، حُ ٔؿ ّٝ ٚ تؼييٗ اٞساف پايٝ

   -ذٛز ٔيعاٖ زضزاضتطيئؼٙ٘كاٖ زاز وٝ ٌطٜٚ نظٖٔٛ افعايف

   ٝ  واضنٔسي، ػعت ٘فؽ ٚ ٍ٘طـ ٔ ثت تٝ زياتتت  ٘ؿتثت تت

ٗ     .ٌطٜٚ وٙتطَ زاقتٙس  پػٚٞكتٍطاٖ اظ اٍِتٛي ٔطالثتتي ٔتعٔ

 جٟت تٛإ٘ٙس ؾاظي تيٕاض اؾتفازٜ وطز٘تس وتٝ يته اٍِتٛي    

      ٖ  نٔٛظقي تيٕاض ٔحٛض تتٛز ٚ اثتط ايتٗ ٔساذّتٝ ضا تتط ٔيتعا

ٛق زض ٔطاِؼتٝ فت   .ٚ ٍ٘تطـ تيٕتاض ؾتٙجيس٘س    ذٛزواضنٔسي

  -نٔٛظـ تٟٙاٌطفتٝ ٘كسٜ اؾت ٚ ٘مكي تطاي ذا٘ٛازٜ زض ٘ظط

 اؾت. ٞا جٟت ذٛزواضنٔسي تطاي تيٕاضاٖ اؾتفازٜ قسٜ

ٞتاي ٔتعٔٗ تتط اػوتاي     تا تٛجٝ تٝ تاثيط چٙس تؼسي تيٕاضي

اي وٝ ايٗ واٖ٘ٛ تتطاي ذٛزواضنٔتسي   ذا٘ٛازٜ ٚ ٘مف تاِمٜٛ

اظي ٞتٓ زض  ضؾيس وٝ تط٘أٝ تٛإ٘ٙس ؾت ٘ظط ٔيٝ ت ،تيٕاض زاضز

تاقس. عتٕٗ ايٙىتٝ زض پتػٚٞف     ٞا ٔٛثطايٗ ٌطٜٚ اظ تيٕاضي

ضا اضا ٝ ٔطاحّي ،فٛق پػٚٞكٍطاٖ جٟت تٛإ٘ٙسؾاظي تط٘أٝ

    ٝ ي ٘ساز٘س ٚ فمط نٔٛظـ ٞاي ططاحتي قتسٜ زض ؾتٝ ٔطحّت

أتا زض   ،ايفاي ٘مف، حُ ٔؿ ّٝ ٚ اضظقتياتي ضا اضا تٝ زاز٘تس   

ط ٔثٙتاي ت تٛضي   اظ ٌاْ ٞاي چٟاضٌا٘ٝ ثاتتي تت  حاعطٔطاِؼٝ 

 -نٔٛظـ ،جٟت ٘مف ذا٘ٛازٜتٛإ٘ٙسؾاظي اؾتفازٜ قس ٚ تٝ

ُ  تٟسيتس،  زضنٞا زض چٟاض ٔطحّٝ   ٔكتاضوت  ٌكتايي، ٔكتى

ـ  ،ٔطحّٝ ؾٌْٛطفت وٝ زضا٘جاْٚ اضظقياتينٔٛظقي  -نٔتٛظ

 (.26)ٞا زض حوٛض پػٚٞكٍط اظ تيٕاض تٝ ذا٘ٛازٜ ٔٙتمُ قس 

    Delamater (2006)حتتت ػٙتتٛاٖ ، زض پتتػٚٞف ذتتٛز ت

تٟثٛز تثؼيت تيٕاضاٖ تٝ ايٗ ٘تيجٝ ضؾيس وٝ اؾتتفازٜ اظ ٔتسَ   

ٔطالثت ٌطٚٞي )اؾتفازٜ اظ ضٚـ حُ ٔؿ ّٝ ٌطٚٞي( تتطاي  

ٗ   تيٕاضاٖ ٔثتال تتٝ تيٕتاضي ٔتعٔٗ ٔتي      تٛا٘تس تاػت  تتاالضفت

ضفتاضٞاي ذٛز ٔطالثتي زض تيٕاض ٚ زض ٘تيجٝ ٔٙجط تتٝ تٟثتٛز   

ز، زض پػٚٞف ذٛز تتٝ  ٔيعاٖ تثؼيت اظ تط٘أٝ ٞاي زضٔاٖ قٛ

ايٗ ٘تيجٝ ضؾيس وٝ اؾتفازٜ اظ ٔسَ ٔطالثت ٌطٚٞي )اؾتتفازٜ  

 اظ ضٚـ حُ ٔؿ ّٝ ٌطٚٞي( تطاي تيٕاضاٖ ٔثتال تتٝ تيٕتاضي  

ٚ ٔتتعٔٗ ٔتتي  تٛا٘تتس تاػتت  تتتاالضفتٗ ٔيتتعاٖ ذٛزواضنٔتتسي 

زض ايتٗ پتػٚٞف اظ    .ضفتاضٞاي ذٛز ٔطالثتي زض تيٕتاض قتٛز  

ٟتت تتاالضفتٗ   ٔساذّٝ تته ػتأّي حتُ ٔؿت ّٝ ٌطٚٞتي ج     

ٚ    اغّةوٝ  قسذٛزواضنٔسي اؾتفازٜ   تتاثيطات وٛتتاٜ ٔتست 

طثتك پيكتٟٙاز    حاعتط تٙاتطايٗ زض ٔطاِؼٝ  .غيط ٔا٘سٌاض زاض٘س

 چٟتاض  قأُ ،ٔحٛضيچٙساظ تط٘أٝ تٛإ٘ٙسؾاظيپػٚٞكٍطاٖ

 ػعت ٘فؽ ذٛزواضنٔسي ٚضفتاضٞايياضتماتٟثٛز ٚ تطاي ٌاْ

 (. 27)اؾتفازٜ قس

تحتت  ( 2006) ٚ ٕٞىاضاٖ Chienي وٝ تٛؾط زض پػٚٞك   

ٞاي ٘ياظٔحٛض تيٕاض ٚ ذا٘ٛازٜ تؿتطي زض ػٙٛاٖ تاثيط نٔٛظـ

ترف ٔطالثت ٞاي ٚيتػٜ ا٘جتاْ قتس، ٘تتايج ٘كتاٖ زاز وتٝ       

ٔطتٛط  ٞايٕٞطاٜ ن٘اٖ نٔٛظـوٙاض ذا٘ٛازٜ ٚ تٝافطازي وٝ زض

تٝ ٘ياظٞاي تؼس اظ تؿتطي زض ترتف ٔطالثتت ٞتاي ٚيتػٜ ضا     

وطز٘تس، تفتاٚت لاتتُ تتٛجٟي زض ؾتطح زا٘تف ٚ        زضيافت

 ن٘اٖ زض پػٚٞف ذتٛز  .نٌاٞي  ٘ؿثت تٝ ٌطٜٚ وٙتطَ زاقتٙس

تٝ ايٗ ٘ىتٝ اقاضٜ وطز٘س وٝ تٝ ٘ظط ٔي ضؾس وٝ تٟٙا اوتفا تتٝ  
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تٛا٘تس تتط ػٛأتُ    يه جّؿٝ نٔٛظقي تٝ تيٕاض ٚ ذا٘ٛازٜ ٔي

ٌط زض تاالتطزٖ ؾطح زا٘ف ٚ نٌاٞي ٔٙاؾة تاثيطٌصاض ٚاؾطٝ

 .٘ظتط ٕ٘تي ضؾتس   ٝ أا تطاي ايجاز تغييط ضفتاض وتافي تت   ،اقست

تٙاتطايٗ تا تٛجٝ تٝ پيكٟٙازات ٔصوٛض ٚ ٔثا٘ي تٛإ٘ٙسؾتاظي  

ٚ إٞيت تحت  ذٛزواضنٔتسي زض قتىُ ٌيتطي ضفتاضٞتاي      

اظ چٙس جّؿٝ نٔٛظقي فطزي ٚ ٌطٚٞي ٚ ٕ٘ايف  ،تٛإ٘ٙسي

ٚ ٔكاضوت ٌطٚٞي اؾتفازٜ قس تا تا وؿة ٟٔاضت ضفتاضٞاي 

 (.  28)إ٘ٙسي زٚاْ پيسا وٙٙستٛ

   Aggarwal ٖتتا ػٙتٛاٖ   ذٛز  ٔطاِؼٝزض (2010)ٚ ٕٞىاضا

حٕايت اجتٕاػي پاييٗ ٚ اضتثاط نٖ تا ػسْ تثؼيتت اظ ضغيتٓ   

غصايي زض طَٛ يه ؾاَ زض ٔتساذالت واضنظٔتايي ذتا٘ٛازٜ    

ٔحٛض تطاي ؾالٔت لّة تٝ ايٗ ٘تيجتٝ ضؾتيس٘س وتٝ زاقتتٗ     

 -يىي اظ ٟٔٓ ،اي تيٕاضاٖ لّثيحٕايت اجتٕاػي ٔٙاؾة تط

ُ تتطيٗ    تثؼيتت اظ تط٘أتٝ زضٔتاٖ تؼتس اظ تتطذيم اظ      ػٛأت

قٛز ٚ زض تيٕاضا٘ي وٝ حوٛضٔٙاؾة تيٕاضؾتاٖ ٔحؿٛب ٔي

نتٛضت  ٔيعاٖ تثؼيت اظ تط٘أٝ زضٔا٘ي تٝ ،ذا٘ٛازٜ ضا ٘ساقتٙس

 ،(P<05/0)زاضي تؼتس اظ تتطذيم وتاٞف يافتتٝ تتٛز     ئؼٙ

ٕٞيت تح  حوٛض ذا٘ٛازٜ ٚ ٕٞطاٞتي  تٙاتطايٗ تا تٛجٝ تٝ ا

ٌاْ ؾْٛ تط٘أٝ قأُ ٔكاضوت ٌطٚٞي جٟت حوتٛض   ،ٞانٖ

  ذا٘ٛازٜ ططاحي قس ٚ ٕٞچٙيٗ زض ايٗ ٔطاِؼٝ ػّت افتعايف 

ذا٘ٛازٜ زض وٙاض تيٕاض ٚافعايف حوٛض ،تثؼيت اظ ضغيٓ غصايي

 تٛا٘ايي ٔسيطيت تيٕاض جٟت پايف قطايط جؿٕي تا افعايف

أا ػٛأّي ضا وٝ ٔٙجط تتٝ   ،اٖ قسٜ تٛزؾطح ذٛزواضنٔسي تي

تٟثٛز ذٛزواضنٔسي ٚ زض ٟ٘ايت تثؼيت تيٕاض قسٜ تتٛز تيتاٖ   

تٝ نٛضت ٔؿتتمُ حوتٛض ذتا٘ٛازٜ     حاعطزض ٔطاِؼٝ  .٘كس

 جٟت افعايف احؿاؼ ذٛزواضنٔسي زض تط٘أٝ تٛإ٘ٙسؾاظي  

اظ ن٘جا وٝ ذهٛنيات ٔتفتاٚت ضٚا٘تي ٚ    (.14)ططاحي قس

الت تيٗ فتطزي تيٕتاضاٖ، تفتاٚت زض    ضٚحي، تفاٚت زض تؼأ

اٍ٘يعٜ ٚ ٔيعاٖ ا ٟاض ٘ظط ٞط فتطز اظ ذٛزواضنٔتسي ٚ ػتعت    

ٞاي ايٗ ِصا ايٗ ٔؿ ّٝ اظ ٔحسٚزيت  ،تاقس٘فؽ ٔتفاٚت ٔي

 ٌتصاض تاقتس ٚ اظ  تٛا٘ؿت تط ٘تتايج تتاثيط  پػٚٞف تٛز وٝ ٔي

 .وٙتطَ پػٚٞكٍطاٖ ذاضج تٛزٜ اؾت

 نتيجه گيسی   

ٝ وٝ  ؼٝ ٘كاٖ زاز٘تايج حانُ اظ ٔطاِ    تٛإ٘ٙسؾتاظي   تط٘أت

ٔحٛض زض اضتثاط تتا تيٕتاضاٖ تحتت جطاحتي، ٔا٘ٙتس       ذا٘ٛازٜ

ٕٞطاٞي تا تيٕاض ٚ ذا٘ٛازٜ، تٛعيح زض ٔٛضز پطٚؾٝ تيٕتاضي  

ٞتا تتٝ ظتتاٖ ؾتازٜ،     االت نٖ ٛٚ جطاحي، پاؾرٍٛيي تتٝ ؾت  

ٔكاضوت زازٖ تيٕاضاٖ زض تهٕيٓ ٌيطي ٔطالثت ٞاي زضٔا٘ي 

ٔكتاضوت   ٚ ٞااظ تيٕاضاٖ ٚ ذا٘ٛازٜ نٖ ذٛز، حٕايت ػاطفي

ٞا ٍٕٞي التسأاتي ٞؿتتٙس وتٝ ٔتي تٛا٘ٙتس      ذا٘ٛازٜنٔٛظقي

ي ٔٙاؾة تطاي تٟثٛز ذٛزواضنٔسي ٚ ػتعت ٘فتؽ ضا   اظٔيٙٝ

 س.٘فطاٞٓ نٚض

 تشكس و قدزداني  
تٝ ػٙٛاٖ  ايٗ ٔماِٝ حانُ پاياٖ ٘أٝ ٔمطغ واضقٙاؾي اضقس  

اؾتتاتيس  اظٚ  اؾتتت 21/04/1391طتتطح ٔهتتٛب زض تتتاضيد 

ٞتاي  پطؾُٙ تيٕاضؾتتاٖ ٚ تيٕتاضاٖ ػعيتع ٚ ذتا٘ٛازٜ    ٔحتطْ، 

ٕٞچٙتيٗ ايتٗ   ٔحتطٔكاٖ وٕاَ تكىط ٚ لسضزا٘ي ضا زاضيتٓ.  

 ٔماِٝ زض ؾايت واضنظٔايي تاِيٙي ثثت ٌطزيسٜ اؾت.
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Abstract 

 

Background and objective: Coronary Bypass Graft Surgery (CBG) is one of the therapeutic 

approaches having the leading effects on the function of the patients. Because of paramount 

importance of self-efficacy and self-esteem, we aimed to evaluate the effectiveness of family-

centered empowerment on the self- efficacy and self-esteem of the patients undergoing coronary 

bypass surgery.  

Material and Methods: This case control clinical trial was conducted on 102 patients with 

elective heart surgery and 102 of their active family members in 2011. The patients were 

selected via convenience sampling and randomly assign

ed to experimental and control group. After measuring the self-efficacy and self-esteem, family-

centered empowerment care, including individual training, group discussion, film and active 

participation, was performed in experimental and just routine care in control group. Using 

PASW statistics-18, we analyzed the data.  

Results: The results showed that the two groups were the same considering population variables 

and the mean scores of self-efficacy and self-esteem. The level of self-efficacy and self-esteem 

in case group were  significantly higher than  those of controls (P<0.000). After intervention, the 

mean score of self-efficacy and self-esteem were increased (P<0.0000).  

Conclusion:In regard with the results, family-centered empowerment care in patients 

undergoing CBG is practically feasible , and it can be helpful in  improving self-efficacy and 

self- esteem.  

Keywords: Family–Centeed empowerment, Coronary Artery Bypass Surgery, Self-esteem, Self-

efficacy 
*Corresponding Author: Neda Sanaie (MSc),  Email: nedasanaie@ymail.com 

 

Received 22 Jan 2013                        Revised  25 Apr 2013                     Accepted 29 Jun 2013 

 

This paper should be cited as: Sanaie N,  Nejati  S, Zolfaghari  M, Alhani F, KazemNezhad A. [The Effect of Family-Centered 

Empowerment in Self Efficacy and Self Esteem in Patients Undergoing Coronary Bypass Graft Surgery].J Res Dev Nurs 

Midwifery. Autumn and Winter 2013-2014; [Article in Persian] 

mailto:nedasanaie@ymail.com

