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 چكیذُ        

سالهت رٍاًی در . آیذّای اختواعی است کِ  با ازدٍاج دٍ فرد بِ ٍخَد هیتریي ًْادخاًَادُ اٍلیي ٍ یكی از اصلی :هقذهِ ٍ ّذف

هیساى بْرُ هٌذی خاًَادُ از  رضایت ّر یک از زٍخیي سْن عوذُ ای در. ای سالن ضَدگیری خاهعِتَاًذ هٌدر بِ ضكلخاًَادُ، هی

اًگارُ داًطدَیاى ّای رضایت خٌسی ٍ رضایت از تيبیٌی رضایت زًاضَیی از رٍی هتغیر ّذف ایي بررسی پیص. سالهت رٍاى دارد

 .هتأّل داًطگاُ خَاخِ ًصیر طَسی بَد
 

ساکي در خَابگاُ ّای داًطدَیی  ًفر از داًطدَیاى هتاّل  75ایي تحقیق از ًَع ّوبستگی است ٍ بر رٍی  :هَاد ٍ رٍش ّا

ابسار هطالعِ پرسطٌاهِ ّای هقیاس سازگاری  .اًدام ضذ از رٍش ًوًَِ گیری در دسترسبا استفادُ ، تْراى داًطگاُ خَاخِ ًصیر طَسی

رگرسیَى اطالعات  حاصل  از پرسطٌاهِ ّا از طریق . باضٌذاًگارُ هیزًاضَیی، پرسطٌاهِ رضایت خٌسی ٍ پرسطٌاهِ رضایت از تي

 .برای گرٍُ ّای هستقل، هَرد تدسیِ ٍ تحلیل قرار گرفت tگاًِ، ضریب ّوبستگی پیرسَى ٍ آزهَى چٌذ
 

-از ٍاریاًس رضایت زًاضَیی در داًطدَیاى هتاّل را پیص 27/0ٍ  65/0رضایت از تي اًگارُ ٍ رضایت خٌسی، بِ ترتیب  :یافتِ ّا

اًگارُ با رضایت زًاضَیی ، رضایت از تي(=P  ٍ60/0 r = 001/0)رضایت زًاضَیی ّوچٌیي هتغیرّای رضایت خٌسی با. بیٌی کردًذ

(001/0P=   ٍ74/0 r=)اًگارُ ، ٍ رضایت خٌسی با رضایت از تي(001/0P=  ٍ60/0 r=)ًتایح  . ، با ّن ارتباط هثبت ٍ هعٌاداری داضتٌذ

 .رضایت خٌسی ٍ رضایت زًاضَیی تفاٍت هعٌاداری ٍخَد ًذاضت اًگارُ،بیاًگر ایي بَد کِ بیي دٍ خٌس در هتغیر ّای رضایت از تي

 

تَاًذ باعث بْبَد عولكرد اًگارُ در بیي خَاًاى ٍ هخصَصا زٍخیي هیکاربرد برًاهِ ّایی در زهیــٌِ اصـــالح تي  :ًتیدِ گیری

 .آًْا ضَد خٌسی در آًْا ٍ در ًتیدِ رضایت بیطتر از زًذگی زًاضــَیی

 

 رضایت زًاضَیی، رضایت خٌسی، رضایت از تي اًگارُ، داًطدَیاى هتاّل :ٍاشُ ّای کلیذی
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 هقذهِ 

تشیي ًْاد خاهؼِ ٍ هْوتشیي ٍاحذ اص سفتاس خاًَادُ اصلی

اختواػی است ٍ تسیاسی اص تحمیمات ػلَم اختواػی تش اساس 

تَاى یه ٍاحذ خاًَادُ سا هی. (1)سیضی ضذُ استایي ًْاد پایِ

ای داًست وِ اص پیًَذ سٍاتظ دس ّن تٌیذُای اص ػاعفی ٍ ضثىِ

 اص یىی اصدٍاج(. 2)ضَدصًاضَیی هشد ٍ صى تٌا ًْادُ هی

 دس ّاصٍج اص تسیاسی است، اها صًذگی توام تصویوات هْوتشیي

 تَخْی لاتل صًاضَیی تؼاسضات خَد اصدٍاج اٍل سالْای ّواى

 (.3)وٌٌذ هی تدشتِ سا

ٍضؼیت ساتغِ صًاضَیی سضایت صًاضَیی یه اسصیاتی ولی اص 

 پیچیذُ آى است ّای تسیاس هْن ٍٍ یىی اص خٌثِ( 5،4)

، وِ تضویي وٌٌذُ سالهت سٍاًی خاًَادُ (9،8،7،6)

ّای حیاتی یه سیستن ، ٍ یىی اص خٌثِ(14،13،12،11،10)

ٍ سْن تضسگی دس پیطشفت  (16،15)گشدد  صًاضَیی هحسَب هی

 .ٍ سسیذى تِ اّذاف صًذگی داسد

سضایت 2ٍ فلَیذ ٍ صهیچ 1فلَیذ،گیلیَم ٍ واستیگاى تِ ػمیذُ

فطاس ّای سٍاًی ٍ داضتي  صًاضَیی ػاهل هَثشی تشای هماتلِ تا

تا ٍخَد ایي (. 18،17)ػولىشد هٌاسة ٍ ثثات دس خاًَادُ است

 تشیي ضاخص آضفتگی صًاضَیی استآهاس عالق وِ هؼتثش

ًطاًگش آى است وِ سضایت صًاضَیی تِ آساًی لاتل 

ٍ تَیژُ دس سالْای اٍلیِ تسیاستی  (19)ًیسـت ـــتیاتیدســ

اص (. 2)ثثات است ٍ سٍاتظ دس هؼشض تیطتشیي خغش لشاس داسًذ

ّای خذی ٍ ّواى سٍصّای آغاصیي ساتغِ صًاضَیی، ػذم تَافك

تَاًٌذ سضایت ٍ آیٌذ وِ اگش حل ًطًَذ، هیهىشسی تَخَد هی

ٍ ایي هْن ( 20)ثثات صًاضَیی سا تا تْذیذی خذی هَاخِ وٌٌذ 

ّا تِ هطاٍساى ٍ دسهاًگشاى تشیي دالیل هشاخؼِ صٍجیىی اص اصلی

  (.21)است

ّای  ّای سٍاًی ٍ ًاساصگاسی تسیاسی اص آضفتگی هتاسفاًِ

تَخْی تِ  ی ًاضی اص ػذم سضایتوٌذی خٌسی ٍ سالْا تییصًاضَ

ًاپزیشی دس سٍاتظ اختواػی ٍ ػَاسض خثشاى ،غشیضُ خٌسی

سیختِ   ّا سا فشٍ تِ خای گزاضتِ ٍ تٌیاى خاًَادُ صًاضَیی افشاد

ّای فشاٍاًی تِ تاثیش سضایت خٌسی تش پژٍّص(. 22) است

تشخی اص (. 26،25،24،23)اًذ سضایت صًاضَیی اضاسُ وشدُ

اختالفات  دسصذ 80هحممیي ػمیذُ داسًذ وِ ػلت اصلی 

ٍ ػالٍُ تش  تَدُ است صًاضَیی، ًاسضایتی خٌسی صى ٍ ضَّش 

ّای ساضی اص صًذگی صًاضَیی ًیض دچاس  اص صٍج دسصذ 40 ایي

اختالالتی دس سٍاتظ خٌسی یا ًاسضایتی ًسثی اص ایٌگًَِ سٍاتظ 

ّای پٌْاًی دس  یاًتْا ٍ هؼاضشتخ دسصذ 40تاضٌذ ٍ هی

ّوسشاى ایشاًی ًاضی اص ػذم سضایتوٌذی خٌسی یىی اص 

سضایتوٌذی خٌسی تحت تاثیش ػَاهل . (7) تاضذ صٍخیي هی

سي،  ،سٍاتظ صٍخیي ،(22) ّای ضغلی هختلفی اص خولِ استشس

 سغح تحصیالت، خٌسیت، خسوی ّای والت ٍ تیواسیــــهص

عشفیي لشاس  ...ٍ( 7)، ظاّش فیضیىی سٍاًی ، هطىالتٍ فشٌّگ

تَاًذ تغَس لاتل ظاّش فیضیىی ٍ ًگشش ًسثت تِ آى هی. داسد

صًاضَیی  ای دس سضایت خٌسی ٍ تِ تثغ آى تش سضایتهالحظِ

-هی1ٍ حوایت صًاضَیی تغَسیىِ تي اًگاسُ. تاثیش گزاس تاضذ

اص ٍاسیاًس سضایت خٌسی دس صًاى  دسصذ30تَاًٌذ 

اص دسصذ  6ٍ تي اًگاسُ تِ تٌْایی ( 23)ضذُ  3ّیستشوتَهی

اص سضایت  دسصذ 19ٍاسیاًس سضایت صًاضَیی دس ضَّشاى ٍ 

 (.24)صًاضَیی دس صًاى سا  گضاسش وٌذ 

ًطاى دادُ است وِ هذل ّای آهَصضی ٍ دسهاًی  ّاپژٍّص

تَاًٌذ تِ هٌظَس تاال تشدى سغح سضایت صًاضَیی دس صٍخیي هی

آهَصش صٍخیي خَاى تِ هٌظَس (. 25)هَسد استفادُ لشاس تگیشًذ

ضٌاخت صحیح خصَصیات ٍ توایالت یىذیگش، اصالح تاٍسّا ٍ 

دس هَسد خصَصیات ػاعفی، خسوی ٍ خٌسی،  ًگشش ّا

ٍ سفغ اختالالت خٌسی ٍ ووه تِ صٍخیي تشای  وطف ّوچٌیي

تْثَد ویفیت سٍاتظ صًاضَیی، تاثیش تسضایی دس افضایص سضایت 

صًاضَیی داسد وِ تاػث واّص چطوگیش اختالفات صًاضَیی ٍ 

ضَد، وِ ایي هْن تٌْا تا ضٌاخت پیاهذ ّای ًاضی اص آى هی

                                                
1. Floyd, Gilliom & Costigan 

2. Floyd & Zmich 

3. Hysterectomy 
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 تٌاتش. ضذتاػَاهل هشتثظ تا سضایتوٌذی صًاضَیی اهىاى پزیش هی

-تیٌی سضایت صًاضَیی اص سٍی هتغیش ایي ّذف ایي تحمیك پیص

اًگاسُ داًطدَیاى ّای سضایت خٌسی ٍ سضایت اص تي

 .داًطگاُ  خَاخِ ًصیش عَسی تَد( صى)هتأّل

 

 هَاد ٍ رٍش ّا

ایي تحمیك اص حیث ّذف اص ًَع تٌیادی ٍ اص حیث سٍش، 

ساتغِ احتوالی سگشسیَى است وِ  -تَصیفی اص ًَع ّوثستگی

-سضایت خٌسی، سضایت اص تي)هَخَد تیي هتغیش ّای تحمیك 

تیٌی یه ٍ ّوچٌیي پیص( اًگاسُ ٍ سضایت صًاضَیی

سضایت اص تي ) ّاسا اص سٍی سایش هتغیش( سضایت صًاضَیی)هتغیش

خاهؼِ آهاسی پژٍّص . وٌذ تشسسی هی (اًگاسُ ٍ سضایت خٌسی

ساوي دس خَاتگاُ  (صى)حاضش ضاهل تواهی داًطدَیاى هتاّل

داًطدَیاى . تاضذهتاّلی داًطگاُ خَاخِ ًصیش عَسی هی

تَدًذ ًفش هی تاضٌذ وِ ّوگـــی دس خَاتـگاُ ساوي  75هزوَس 

. استفادُ ضذ تحمیك اص سٍش ًوًَِ گیشی دس دستشسدس ایي 

ضاهل سِ اتضاس  همیاس ( سٍایی ٍ پایایی) اتضاس گشدآٍسی دادُ ّا

همیاس سطٌاهِ سضایت خٌسی ٍ ساصگاسی صى ٍ ضَّش، پش

اٍلیي اتضاس همیاس ساصگاسی صى ٍ .  تي اًگاسُ تَدسضایت اص 

ایي همیاس اتضاسیست وِ تِ عَس ٍسیغ دس سٌدص . ضَّش  تَد

ضَد ٍ یىی اص پشواستشدتشیي اتضاسّا ساصگاسی سٍاتظ استفادُ هی

سَالی تشای 32ایي اتضاس (. 36)تاضذدس حیغِ خاًَادُ ٍ صٍج هی

 اتی ویفیت ساتغِ صًاضَیی اص ًظش صى ٍ ضَّش ٍ یا ّش دٍاسصی

تا  0)ًوشات تیي . وٌـٌذًفشی است وِ تا یىذیگش صًذگی هی

هی تاضذ وِ ًوشات تاالتش ًطاى دٌّذُ سضایت صًاضَیی (  150

ایي اتضاس تشای چٌذ ّذف ساختِ ضذُ است ٍ  .تاضذتاالتش هی

اًذاصُ گیشی سضایت تشای  تَاى تا تذست آٍسدى ول ًوشات،هی

پایایی ایي اتضاس  (. 17)ولی دس یه ساتغِ صویواًِ استفادُ وشد

تذست آهذ   96/0  ،  دس ایي تحمیك تا استفادُ اص آلفای وشًٍثاخ

. وِ ًطاى داد اص ّوساًی دسًٍی لاتل تَخْی تشخَسداس است

         .ّوساًی دسًٍی خشدُ همیاس ّا تیي خَب تا ػالی تَد

، تَافك 81/0; ، ّوثستگی دًٍفشی 94/0; ًٍفشی سضایت د)  

 ، دٍهیي اتضاس(. 19)( 73/0; ٍاتشاص هحثت  90/0; دًٍفشی 

ایي پشسطٌاهِ احساسات ٍ . پشسطٌاهِ سضایت خٌسی تَد

ًگشاًی ّای ضخصی سا دستاسُ هحثت ٍ ساتغِ خٌسی تا ّوسش 

ضایت اص اتشاص هحثت ٍ گشایص ًوشات تاال، س. اسصیاتی هی وٌذ

. سا دستاسُ ًمص خٌسیت دس اصدٍاج هٌؼىس هی وٌذ تهثة

ًوشات پاییي، ًاسضایتی اص اتشاص هحثت دس ساتغِ، ًگشاًی دستاسُ 

ًمص خٌسیت دس اصدٍاج ٍ یا ػذم تَافك دس هَسد تصویوات 

ایي اتضاس تَسظ .  هشتَط تِ وٌتشل هَالیذ سا ًطاى هی دّذ

ن سَال ٍ ی 17ٍ ضاهل  است یاٍسی وشهاًی ساختِ ضذُ

( اص خیلی ون تا خیلی صیاد)همیاس ًگشش سٌح اص ًَع لیىشت

تشای . است وِ تِ ّش گضیٌِ اص یه تا پٌح اهتیاص دادُ هی ضَد

تذیي . پایایی پشسطٌاهِ اص سٍش دٍ ًیوِ وشدى استفادُ ضذ

صَست وِ سَاالت فشد ٍ صٍج خذا خذا ًوشُ گزاسی ضذ ٍ 

ایي تحمیك  ضشیة ّوثستگی ٍ ضشیة پایایی ایي پشسطٌاهِ دس

 (.20)تِ دست آهذ 75/0

ایي همیاس دس  .تَد 1تي اًگاسُهمیاس سضایت اص سَهیي اتضاس  

 23حاٍی وِ  ساختِ ضذ 2تَسظ سَئَتَ ٍ گاسسیا 2002سال 

هحاسثِ  91/0پایایی آى تِ سٍش آلفای وشاًثاخ  (.21)هادُ است

سٍایی افتشالی همیاس ّن تَاًست تِ خَتی، دٍ گشٍُ خَش  .ضذ

. ٍ تذتیپ سا اص ّن توایض دّذتیپ 

پایایی ایي همیاس تِ سٍش آلفای وشاًثاخ دس پژٍّص حاضش  

پشسطٌاهِ ّای روش ضذُ دس . هَسد هحاسثِ لشاس گشفت 91/0

اختیاس ًوًَِ آهاسی لشاس دادُ ضذ ٍ ًتایح آى تا استفادُ اص ًشم 

دس ایي پژٍّص اص . هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت spssافضاس 

ٍ آهاس ( هیاًگیي، اًحشاف هؼیاس)ی آهاس تَصیفی سٍضْا

استٌثاعی هاًٌذ ضشیة ّوثستگی ٍ سگشسیَى چٌذگاًِ تا سٍش 

 2..سلسلِ هشاتثی تشای تحلیل ًتایح استفادُ ضذُ است

 

 

                                                
1. Satisfaction with Body Image            

2.Soaoto& Garsiya
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 یافتِ ّا

دسصذ اص  27سال تَدًذ وِ  25تا  18ًفش داسای داهٌِ سٌی  25

 31تا  25سٌی ًفش دس داهٌِ  40.خاهؼِ سا تطىیل هی دادًذ

 10دسصذ اص خاهؼِ سا تطىیل هی دادًذ ٍ  40سال تَدًذ وِ 

دسصذ اص  10سال تَدًذ وِ  35تا  31ًفش ًیض دس داهٌِ سٌی 

ّوچٌیي اص ًظش تحصیالت، . اػضای خاهؼِ سا تطىیل هی دادًذ

ًفش تحصیالت  27، %(35)ًفش تحصیالت واسضٌاسی 35

تحصیالت  ًفش ًیض داسای 13ٍ %( 27)واسضٌاسی اسضذ

ًفش تذٍى   46ّوچٌیي اص ًظش تؼذاد فشصًذ، .تَدًذ %(13)دوتشی

ًفش داسای دٍ  7، %(14)ًفش داسای یه فشصًذ 14، %(46)فشصًذ

 .تَدًذ%( 8)فشصًذ 3ًفش داسای  8ٍ %( 7)فشصًذ

سگشسیَى سلسلِ هشاتثی تشای پیص تیٌی سضایت صًاضَیی اص سٍی : 1خذٍل ضواسُ 
 سضایت اص تي اًگاسُ هتغیش ّای سضایت خٌسی ٍ

 B beta t p 

هذل 

1                  

                  <001/0 65/4     37/42   همذاس ثاتت                     

   851/0   -019/0  03/0 -046/0    سي

 79/0 027/0 046/0 011/0 خٌسیت                            

 631/0 -048/0                                   08/0   -072/0 سٌَات تحصیلی         

           238/0 -19/1 -020/0  -05/0 هذت اصدٍاج                

 <001/0                             47/7                                         65/0                               38/0 سضایت اص تي اًگاسُ 2هذل

 003/0                         06/3                                            27/0                            20/0 سضایت خٌسی                    

 R 2;015/0                                                                             1هذل
 R 2;065/0                                                                             2هذل

 

خوؼیت دّذ، هتغیشّای ًطاى هی 1عَس وِ خذٍل ضواسُ ّواى

تیٌی پیص اص ٍاسیاًس هتغیش سضایت صًاضَیی سا 02/0 ضٌاختی،

خوؼیت دس هذل دٍم ًیض تا وٌتشل اثش هتغیشّای . ًوَدًذ

 تَاًستٌذ عَس هطتشنوٌٌذُ تِتیيهتغیشّای پیص ،ضٌاختی

اص ٍاسیاًس هتغیش سضایت صًاضَیی سا تثییي ًوایٌذ، وِ ایي   /65

تیي هتغیشّای اص هیاى هتغیشّای پیص. تَد داسهیضاى هؼٌی

داسی تِ اًگاسُ ًیض تِ عَس هؼٌیسضایت خٌسی ٍ سضایت اص تي

 تیٌیاص ٍاسیاًس سضایت صًاضَیی سا پیص 65/0ٍ  27/0تشتیة 

 .ًوَدًذ

 

 

 بحث

دس تحمیك حاضش ًتایح ًطاى داد وِ هتغیش ّای سضایت خٌسی 

تَاًٌذ تِ ػٌَاى پیص ٍ سضایت اص تي اًگاسُ دس استثاط تا ّن هی

وٌٌذُ ّایی تشای هیضاى سضایت صًاضَیی دس داًطدَیاى تیٌی 

ایي ًتایح ّوخَاى . هتاّل داًطگاُ خَاخِ ًصیش عَسی تاضٌذ

تا تَخِ تِ (. 11،13)پیطیي دس ایي صهیٌِ است  تا پژٍّص ّای

سضایت اص تي اًگاسُ ػاهل هْوی دس ضىل گیشی  ،ًتایح تحمیك

هیضاى سضایت اص سٍاتظ صًاضَیی ٍ هخصَصا سٍاتظ خٌسی 

ایي وِ هشد یا صى تا چِ اًذاصُ تذى خَد سا خزاب . صٍخیي است

ٍ تِ تثغ آى دس ( 10)وطف وٌذ دس هیضاى ػضت ًفس صٍخیي

هیضاى تْشُ هٌذی اٍ اص سضایت خٌسی تا ضشیه خٌسی اش 

اص آًدایی وِ اص ویفیت استثاعات خٌسی دس . داسدًمص هْوی 

صٍخیي تِ ػٌَاى ػاهلی دس خْت سضایت ٍ یا ػذم سضایت ّش 

یاد هی ضَد ٍ سضایت خٌسی  یه اص عشفیي اص صًذگی صًاضَئی

ًمطی تاثیشگزاس دس ایي ساتغِ داسد، هی تَاى چٌیي ًتیدِ 

یادی گشفت وِ تْشُ هٌذی اص تي اًگاسُ هثثت هی تَاًذ تا حذ ص

هٌدش تِ ضىل گیشی ویفیت تاالتشی اص سٍاتظ خٌسی ٍ 

ّوچٌیي سضایت خٌسی تیطتش دس صٍخیي ضَد ٍ ّویي اهش هی 

تَاًذ هٌدش تِ تشخَسداسی اص سغَح تاالتشی اص هیضاى سضایت 

 .صًاضَیی دس صٍخیي ضَد

ًتایح ّوچٌیي ایي فشض سا وِ تیي سضایت خٌسی تا سضایت 

تاییذ وشد تغَسیىِ  ٍخَد داسد سا ،استثاط ى ایصًاضَیی داًطدَ

سضایت صًاضَیی آًْا  ،تا افضایص سضایت خٌسی دس داًطدَیاى

ّوسَ تا  ایي هغالؼًِتایح . ٍ تالؼىس فتسًیض تاالتش هی 

دس تثییي ایي (. 18،14)پیطیي دس ایي صهیٌِ است تحمیمات

یافتِ هی تَاى چٌیي گفت وِ صًذگی خٌسی دس صٍخیي ٍ 

هیضاى سضایت ٍ یا ػذم سضایت اص آى تِ ًحَی تا سایش حیغِ 

 صهیٌِ دس هطىالتی ٍخَد. ّای صًذگی صٍخیي گشُ خَسدُ است

 چِ صٍدسس، اًضال ًاتَاًی، توایالت، ووثَد هثل خٌسی هسایل

-تی احساس یا خدالت ٍ ضشم اضغشاب، ٍ تشس خاعش تِ تسا

ٍلی ایي لثیل  ضًَذ ًوی تیاى ٍ هاًذُ هخفی ٍگٌاُ وفایتی
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هطىالت صهیٌِ ساص تشٍص ًاسضایتی خٌسی دس تیي صٍخیي 

 هوىي ًْفتِ هطىالت ایي هَالغ اص تسیاسی دس ٍ خَاّذ ضذ

 ًاساحتیْای هثل دیگشی ػَاسض ٍ ػالین تا سا خَد است

 تؼْذ ػذم ٍ صًاضَیی صًذگی اص ًاسضایتی ٍ افسشدگی خسواًی،

 اختالفات هشص تا سا صًاضَیی صًذگی ٍ دٌّذ ًطاى صًاضَیی

ًاسضایتی خٌسی . تثشًذ پیص عالق ٍ خاًَادگی ضذیذ

ّوچٌیي هی تَاًذ تِ هطىالت ػویك تش دس سٍاتظ صًاضَیی ٍ 

ایداد تٌفش اص ّوسش، دلخَسی، حسادت، سلاتت، حس اًتمام 

ػذم اػتواد تِ ًفس ٍ ًظایش گیشی، احساس تحمیش، احساس 

ایي هسایل تَسظ تٌص ّا ٍ اختالفات . آًْا ًیض هٌدش ضَد

وٌذ ٍ تِ تمَیت ضذُ ٍ یا دس لالة آًْا تدـــلی ٍ تشٍص هی

دس تاییذ . (21)تش هی وٌذ تذسیح ضىاف تیي ّوسشاى سا ػویك

اص صًاى  دسصذ 85ایي ادػا ّویي تس وِ عثك تحمیمات صادلی

ضاى الق ػلت آى سا ًاسضایتی اص سٍاتظ خٌسیایشاًی هتماضی ط

صًاى عالق گشفتِ ًیض سٍاتظ  دسصذ 67ػٌَاى وشدُ اًذ  ٍ 

ػلت . داًستِ اًذ خٌسی ًاوام ٍ ًاسضایتی خٌسی سا ػلت خذائی

اص هشداى ًیض ّویي هسالِ روش ضذُ  دسصذ 64تماضای عالق 

 (22)است

سضایت ًتایح ّوچٌیي ًطاى داد وِ سضایت اص تي اًگاسُ ٍ 

ساتغِ تیي . صًاضَیی ساتغِ ای هثثت ٍ هؼٌاداس تا ّن داسًذ

سضایت اص تي اًگاسُ ٍ سضایت صًاضَیی دس تسیاسی اص پژٍّص 

دس ایي تاسُ هی تَاى (. 11،12)ّای گزضتِ ًیض تاییذ ضذُ است

اًگاسُ ػاهل تؼییي وٌٌذُ ای دس هیضاى گفت وِ سضایت اص تي

عَسی وِ ّشچمذس ایي  سضایت صًاضَیی دس صٍخیي است، تِ

تَاًذ تاثیش تصَس رٌّی ًسثت تِ تذى خَد هثثت تش تاضذ هی

هثثتی دس سٍاتظ تیي صٍخیي گزاضتِ ٍ ًْایتا تِ ساصگاسی ٍ 

افسشدگی ًیض . سضایت صًاضَیی تیطتش دس صٍخیي هٌدش ضَد

تَاًذ تِ ػٌَاى هطىلی وِ تیص اص ّش اختالل دیگشی تا هی

ًطاى دّذ،  د است ًمص خَد سااختالل تذ ضىلی تذى ّوایي

تغَسیىِ سِ چْاسم اص افشاد داسای اختالل تذ ضىلی تذى اص 

سًح هی تشًذ ٍ عثیؼتا (13)ٍ اضغشاب اختواػی(15)افسشدگی

افشادی وِ ًِ دس حذ اختالل ٍلی ًگشاًی ّایی سا پیشاهَى تي 

خَد داسًذ ًیض حالت ّای خفیف تشی اص اًَاع افسشدگی ٍ 

هی وٌٌذ وِ ایي ٍضؼیت هؼوَال خَد سا دس اضغشاب سا تدشتِ 

 .استثاعات فشد تا دیگشاى ٍ هخصَصا ّوسشاًطاى ًطاى هی دّذ

ایي یافتِ ّا تثییي هٌاسثی تشای ادػای ایي هغلة است وِ 

صًاى ٍ یا هشداى افسشدُ لادس تِ تشلشاسی استثاط خَتی تا 

ٍ عثیؼتا سضایت صیادی اص سٍاتظ صًاضَیی  ّوسشاى خَد ًیستٌذ

اًگاسُ ػاهل تؼییي وٌٌذُ ای دس هیضاى سضایت اص تي (.1.)ًذاسًذ

سضایت صًاضَیی دس صٍخیي است، تغَسیىِ ّشچمذس ایي تصَس 

تَاًذ تاثیش هثثتی رٌّی ًسثت تِ تذى خَد هثثت تش تاضذ هی

دس سٍاتظ تیي صٍخیي گزاضتِ ٍ ًْایتا تِ ساصگاسی ٍ سضایت 

 .دهٌدش ضَصًاضَیی تیطتش دس صٍخیي 

ًتایح تیاًگش ایي هْن تَد وِ سضایت اص تي اًگاسُ ٍ سضایت 

خٌسی استثاط هثثت ٍ هؼٌاداسی داسًذ تِ عَسی وِ ّش اًذاصُ 

سضایت اص تي اًگاسُ تیطتش تاضذ، سضایت خٌسی ّن تاال هی سٍد 

ًتایح حاصل اص تاییذ ایي فشضیِ تا تسیاسی اص . ٍ تالؼىس

اوثش (. 18)داسد پژٍّص ّای پیطیي دس ایي صهیٌِ ّوخَاًی

اًگاسُ سا تدشتِ هی وٌٌذ افشادی وِ سغَح پاییي سضایت اص تي

دس عی سٍص ساػات صیادی سا هوىي است صشف اسصیاتی اًذام ٍ 

چْشُ خَد دس آییٌِ وٌٌذ ٍ هطغَلیت رٌّی دس ایي ساتغِ 

هی ضَد وِ آًْا تا دیذى هىشس  هَخةایي هسالِ . داضتِ تاضٌذ

آیذ سیطِ ایي افىاس سا دس اًذام ّایی وِ اص آًْا خَضطاى ًوی

خَد تمَیت وشدُ ٍ  ًطخَاس ّای فىشی پیشاهَى اًذام هَسد 

است وِ دس  دلیلتٌفشضاى سا دس پی داضتِ تاضذ ٍ تِ ّویي 

دسهاى ایي افشاد پشّیض اص اسصیاتی تیص اص هؼوَل خَد دس آیٌِ 

ایي ًطخَاسّای هذاٍم سثة واّص  .(25)هی ضَد  تَصیِ

ایي احساس خدالت اص (. 19)ضَد اػتواد تِ ًفس دس فشد هی

اًذام هوىي است دس سٍاتظ خٌسی تیي صى ٍ ضَّش ًیض  خَد سا 

ًطاى دّذ ٍ ّش وذام اص صٍخیي تِ خاعش احساس ایي ًمص دس 

خَد هوىي است ًتَاًذ خَاستِ ّای خٌسی عشف هماتل سا تِ 

ًحَی هغلَب خَاتگَ تاضذ وِ دس ًتیدِ ایي ػذم تشآٍسی 
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اًتظاسات خٌسی اص سَی ّش یه اص صٍخیي هوىي است 

هحذٍیت اصلی ایي تحمیك تؼذاد . ًاسضایتی خٌسی تَخَد آیذ

 تِ ون ًوًَِ آهاسی هی تاضذ وِ ػلت آى هحذٍد تَدى اًتخاب

 دس تحمیمات هی ضَدپیطٌْاد . داًطدَیاى صى هتاّل تَدُ است

داًطدَیاى هشد هتاّل تِ تشسسی ایي هَضَع دس تیي  آیٌذُ

 .پشداختِ ضَد

 

 ًتیدِ گیری

تَاًذ صًذگی خٌسی تِ ػٌَاى تخص هْوی اص صًذگی صٍخیي هی

تِ ػٌَاى پیص تیٌی وٌٌذُ ای تشای سضایتوٌذی صًاضَیی دس 

صٍخیي ایفای ًمص وٌذ ٍ ووثَد سضایتوٌذی اص سٍاتظ خٌسی 

اص پذیذُ هٌفَس عالق دس تیي خاًَادُ ّا سهی تَاًذ حتی صهیٌِ

ٍاضح است وِ تثییي ٍ ضٌاسایی ػَاهل هشتثظ تا . تاضذ 

سضایتوٌذی خٌسی هی تَاًذ تِ دسهاًگشاى تِ ػٌَاى ساٌّوایی 

ًتایح حاصل اص ایي تحمیك . تشای ووه تِ صٍخیي هفیذ تاضذ

ساٌّوای خَتی تشای ضٌاسایی سٍش ّای است وِ دسهاًگشاى ٍ 

حَصُ خاًَادُ تِ عَس اخص، ٍ ّوچٌیي تواهی  هتخصصیي

افشادی وِ تِ ًَػی تا حَصُ سالهت سٍاى دس خاًَادُ ّا دسگیشًذ 

ایي ضٌاخت اگش تا  ػلن تِ سایش ػَاهل هشتثظ تا . هی تاضذ

سضایتوٌذی صًاضَیی ٍ ّوچٌیي هذد خستي اص ًظشیِ ّا ٍ 

اى، هذل ّای اسائِ ضذُ دس ایي حَصُ تَسظ دسهاًگشاى ٍ هطاٍس

تتَاًذ تِ صٍخیي دس خْت تْشُ هٌذی اص صًذگی صًاضَیی 

 .هَفمیت آهیض ٍ سشضاس اص صویویت ووه وٌذ هفیذ خَاّذ تَد

 

 تقذیر ٍ تطكر 

اص ولیِ ّوىاساى ٍ پژٍّطگشاى گشاهی وِ دس عَل ایي تحمیك، 

 .یاسی ًوَدُ اًذ تطىش ٍ لذسداسًی هی ًوایین
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