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چكيده
امروزه با افزایش روزافزون دانش پرستاري ،توجه به مسائل اخالقي در حیطه كار
پرستاري نیز از اهمیت خاصي برخوردار شده است .پرستاران نیازمند توانایي بازشناسي
معضالت اخالقي و تصمیمگیري مناسب هستند و این مستلزم اینست كه حداقل
استانداردهاي اخالقي انساني و دیني داشته باشند .شواهدي وجود دارد كه خودشناسي
اخالقي یكي از عوامل مؤثر بر تصمیمگیري اخالقي در محیط بالین است .با توجه به
كمبود مطالعه در زمینه خودشناسي اخالقي و نقش پررنگ این متغیر در تصمیمگیري
اخالقي بر آن شدیم كه به این مطالعه بپردازیم .این پژوهش یك مطالعه توصیفي مقطعي
ميباشد كه با هدف بررسي میزان خودشناسي اخالقي پرستاران شاغل در دو بیمارستان
آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر زاهدان انجام شد .محیط پژوهش دو
بیمارستان امام علي (ع) و تأمین اجتماعي شهر زاهدان بودند .جمعآوري اطالعات با
استفاده از پرسشنامه خودشناسي اخالقي چانگ ( 1691م ).انجام شد .آنالیز اطالعات با
استفاده از نرمافزار  SPSS 17انجام شد .در این مطالعه از  022نفر شركتكننده 111
حاضر به همكاري شدند و  10نمونه ریزش داشتیم .در این مطالعه درجه خودشناسي
اخالقي در پرستاران با متوسط نمره  3/10از پنج بود .بین ویژگيهاي دموگرافیك و
خودشناسي اخالقي ارتبا معنيداري مشاهده نشد ( .(p>0.05نتایج این بررسي نشان داد
كه خودشناسي اخالقي پرستاران در سطح نسبتا باالیي ميباشد ،اما تا حد ایدهآل فاصله
دارد .به همین دلیل نظام آموزش و خدمات پرستاري ميبایست به دنبال راههایي براي
 .1دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،كرمان ،ایران( .نویسنده مسؤول)

Email: M.keshtgar.ac@gmail.com
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افزایش خودشناسي اخالقي و متعاقب آن دیگر عوامل مؤثر در تصمیمگیري محیطهاي
اخالقي در بالین را داشته باشد.

واژگان كليدي
خودشناسي اخالقي ،اخالق ،تصمیمگیري اخالقي ،پرستاران ،زاهدان
خودشناسی اخالقی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان
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مقدمه
هر فرد در ذهن خود ،تصویرى از خویشتن دارد (تقيزاده 0222 ،م.؛ اسكندرينژاد،

 0222م .).خود دنیاى درونى شخص است و شامل تمام ادراكات ،عواطف ،ارزشها
و طرز تفكر او ميباشد .این پندار و تصورى كه فرد از خود دارد ،مسلماً برایش
امرى حیاتى ميباشد ،چراكه بر اساس آن زندگى خود را سامان داده ،و اهدافى را
دنبال ميكند و این خود پنداره تعیینكننده سرنوشت فردى ،اجتماعى و به طور
كلى زندگى اوست (اسكندرينژاد 0222 ،م .).به طور خالصه ،ميتوان گفت :خود
خویش ميدانیم ،ميپردازیم و اطالعاتى را كه به خود مربو ميشوند ،بر پایه آن
پردازش ميكنیم (تقيزاده 0222 ،م .).از منظر روي و اندرو پنج جنبه مختلف در
ارتبا با خود پنداره را ميتوان مشخص كرد كه شامل تصویر ذهني از جسم ،خود
معنوي اخالقي ،احساس جسمي ،خود ایدهآل و ثبات خود ميباشد .خود اخالقي یا
همان خودشناسي اخالقي یكي از اجزاي مهم خود پنداره محسوب ميشود (توماس،

0222؛ پاریش و همكاران 0222 ،م.).
خودشناسي اخالقي اشاره به چگونگي احساس و تفكر فرد در مورد مسائل
اخالقي در درون خود به عنوان ارزشهاي اخالقي دارد .به صورت اختصاصيتر
چگونگي فكر و یا احساس شخصي كه فرد درباره مسائل اخالقي با خودش دارد
(هان 1662 ،م .).به نظر ميرسد باالترین میزان یكپارچگي اخالقي زماني حاصل
ميشود كه ادراكات و عالئق اخالقي فرد به بخشي از خود پنداره او یعني شیوه
خاص نگاه فرد به خود و تعریف وي از خود تبدیل شود .وقتي این اتفاق رخ دهد،
اخالق نه تنها به یك جنبه از سازمان هوشیار شخصیت تبدیل ميشود ،بلكه به
انگیزهها و هیجانات مضاعف نیز تجهیز ميگردد .براي مثال ،یك فرد عالقمند به

فريبا برهانی ،عباس عباسزاده ،محمد كشتهگر ،عصمت نوحی

پنداره ،چارچوبى شناختى است كه به واسطه آن به سازمانبندى آنچه درباره
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امور اخالقي ،تالش ميكند تا راهحلهاي اخالقي مناسب پیدا كند و تمایل دارد
اعمالش از نظر اخالقي صحیح باشند ،نه تنها به این دلیل كه او اهمیت عیني نوع
دوستي و عدالت را درک ميكند ،بلكه به این خاطر كه او خود را به گونه خاصي
ادراک ميكند و ميخواهد به ایدهآلهاي خود ملتزم بماند (بالسي 1661 ،م.؛

جهانگیرزاد 0210 ،م.).
زماني كه انسان مجبور به تصمیمگیري در ارتبا با دیگران ميگردد ،یك
خودشناسی اخالقی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان

موقعیت اخالقي پیش آمده است .حتي تصمیم به واگذاري این حق به خود فرد،
نیازمند تفكر و تصمیمگیري اخالقي است .درمانگران و به ویژه پرستاران
كه مدت زمان زیادي را در ارتبا با بیمار سپري ميكنند ،مكرراً نیازمند به این
تصمیمگیريها ميشوند .پرستاران اغلب با موقعیتهایي مواجه ميشوند كه باید
براي آنها راه حلهایي پیدا كرده و تصمیمات اخالقي مناسب اتخاذ كنند
(روبرتسون و همكاران 0222 ،م .).تغییر در مفاهیم پرستاري و نیازهاي بهداشتي،
افزایش مددجویان و تغییر در ارزشهاي پرستاري ،بهبود فناوري پزشكي،
تخصیص منابع ،افزایش هزینهها ،افزایش جمعیت سالمندي ،توجه به حقوق فردي
باعث به وجودآمدن و افزایش تعارضات اخالقي جدید شده كه پرستاران با آن
روزانه روبرو ميشوند (اسكروتر 1666 ،م.؛ لي و بنگ 1612 ،م ).كه الزم است
پرستاران توانایي بازشناسي معضالت اخالقي و تصمیمگیري مناسب را داشته باشند
(اسكروتر 0220 ،م ).و این مستلزم داشتن حداقلهاي استانداردهاي اخالق انساني و
دیني ميباشد (لي و نگ 1612 ،م.؛ كیم و همكاران 0220 ،م .).به هر حال باید پرستاران
توانایي توجیه منطقي براي انتخاب یا رد یك عمل در موقعیت اخالقي را داشته
باشند .حتي ممكن است در یك تعارض اخالقي پاسخ مشخصي وجود نداشته باشد
و پرستار باید توانایي تصمیمگیري بر اساس سود و زیان بیمار را داشته باشد
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(گریپ 0229 ،م.).
خودآگاهي از عملكرد شخصي پرستار عامل مهمي براي تصمیمگیري
رفتارها و نگرشها در محیطهاي بالیني گزارش شده است ،اگرچه از تعداد زیادي
مطالعات نظري و تجربي استنبا ميشود كه هویت (برداشت از خود) اخالقي
یك فرد بهترین سند براي تعهد كار اخالقيست (دومان و گريگوري 1662 ،م.؛

بالسي 1661 ،م ،).اما هنوز تعداد اندكي مطالعه درباره مفهوم هویت اخالقي در
حرفه پرستاري وجود دارد (دومان و گريگوري 1662 ،م .).در مرور متون یك
و میانگین خودشناسي اخالقي پرستاران را در سطح باال گزارش نموده است (كیم و

همكاران 0220 ،م .).شواهد نشان ميدهد كه خودشناسي اخالقي قابل تغییر است،
ولي شكلدادن خودشناسي اخالقي به آساني اتفاق نميافتد و به سیستم آموزشي
قدرتمند ،زمان و معلمین با صالحیت براي تغییر خودشناسي اخالقي و ارتقادادن و
قدرتمندكردن آن در دانشكدههاي پرستاري و در بالین نیاز ميباشد (كیم و

همكاران 0220 ،م.).
با توجه به اینكه خودشناسي اخالقي در جوامع مختلف تحت تأثیر فرهنگ،
آداب و رسوم ،شرایط كاري متفاوت قرار ميگیرد (ورچ 1661 ،م.؛ هایند 0220 ،م.؛

كیلن و اسمتنا 0229 ،م ).و با توجه به كمبود مطالعه در زمینه خودشناسي اخالقي و
نقش پررنگ این متغیر در تصمیمگیري اخالقي (دومان و گريگوري 1662 ،م ).و
همچنین با نظر به اهمیتي كه امروزه به تحقیقات مربو به موضوعات اخالقي در
ایران وجود دارد بر آن شدیم كه ویژگي مهم خودشناسي اخالقي را در پرستاران
بررسي نماییم ،لذا این مطالعه با هدف بررسي میزان خودشناسي اخالقي پرستاران
شاغل در دو بیمارستان آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر زاهدان انجام شد.

فريبا برهانی ،عباس عباسزاده ،محمد كشتهگر ،عصمت نوحی

مطالعه در كره یافت شد كه خودشناسي اخالقي پرستاران را مورد بررسي قرار داده
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روش
این مطالعه یك پژوهش از نوع توصیفي ـ مقطعي است .حجم نمونه با استفاده
از فرمول تعیین حجم نمونه براي برآورد یك میانگین كوگران برابر با  192نمونه
بر اساس مطالعه مقدماتي به دست آمد كه به منظور افزایش توان آماري و امكان
بررسي نمونههاي بیشتر توسط محقق 022 ،نمونه مورد بررسي قرار گرفتند .در
انتخاب آزمودنيها از روش تصادفي ساده (نمونهگیري تصادفي بدون جایگزیني)
خودشناسی اخالقی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان

از جدول اعداد تصادفي استفاده گردید .جامعه مورد پژوهش این مطالعه پرستاران
دو بیمارستان آموزشي شهرستان زاهدان بودند كه معیارهاي وورد به مطالعه بدین
شرح بود1 :ـ داراي مدرک تحصیلي كارشناسي پرستاري و باالتر از یكي از
دانشگاههاي داخلي و بینالمللي معتبر باشند؛ 0ـ حداقل یك سال سابقه كار بالین
را داشته باشند .براي رعایت مالحظات اخالقي ،اهداف پژوهش براي شركتكنندگان
توضیح و اطمینان داده شد كه اطالعات محرمانه است و ميتوانند داوطلبانه در این
مطالعه شركت كنند .پس از كسب موافقتهاي الزم از دانشگاه علوم پزشكي
زاهدان و بیمارستانهاي امام علي (ع) و تأمین اجتماعي مطالعه آغاز گردید.
براي بررسي خودشناسي اخالقي از برگردان پرسشنامه خودشناسي كه شامل
پنج بخش است كه بخش خودشناسي اخالقي كه شامل  11سؤال است كه توسط
چانگ ( 1691م ).طراحي شده بود .پرسشنامه از انگلیسي به فارسي روان ترجمه
گردید .سپس مجدداً به زبان انگلیسي برگردانده شد و سپس تطابق دو نسخه
انگلیسي با هم مورد بررسي قرار گرفت .روایي این پرسشنامه توسط  12نفر از
اعضا هیأتعلمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان مورد تایید قرار گرفت .همچنین
براي پایایي ،پرسشنامههاي مذكور در اختیار  02تن از پرستاران قرار گرفت و
همساني دروني با ضریب آلفاي كرونباخ ( )2/29به دست آمد .این پرسشنامه به
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صورت لیكرت از «هرگز» تا «همیشه» نمرهدهي شد .هرگز نمره  1و همیشه
نمره  1را به دست ميآورد .نمره كلي شركتكنندگان از  11تا  62متغیر بود.
همچنین جهت جمعآوري اطالعات دموگرافیك  2سؤال از شركتكنندگان شامل
جنس ،سن ،تأهل ،سابقه كار ،وضیعت استخدام ،بخش محل كار و سمت پرسیده
شد .پس از توضیح اهداف پژوهش و كسب اجازه از مسئوالن و جلب مشاركت
نمونههاي مورد پژوهش با مراجعه بخشهاي محل كار پرستاران پرسشنامهها
تكمیل گشت .جهت كاهش تأثیر عواملي چون خستگي و مشغولیتهاي فكري
مذكور در  11روز متوالي از تاریخ  3مرداد تا  11مرداد سال  1361در نوبت كاري
متفاوت (صبح ،عصر و شب) در بیمارستان امام علي (ع) و تأمین اجتماعي شهر
زاهدان توزیع گردید .اطالعات جمعآوري شده با نرم افزار  SPSS 17تجزیه و
تحلیل گردید .در این مطالعه از آزمونهاي توصیفي و آزمونهاي تحلیلي آماري
مانند آنالیز واریانس یكطرفه ،آزمون همبستگي پیرسون ،آزمون تي مستقل
استفاده شد.
یافتهها
در این مطالعه از  022نفر شركتكننده  111حاضر به همكاري شدند و 10
نمونه ریزش داشتیم 111 .پرستار شركتكننده با میانگین سن  30/16و انحراف
معیار  1/22بودند و میانگین سابقه كار واحدهاي مورد پژوهش  2/22و انحراف
معیار  1/91بود .ویژگيهاي دموگرافیك مورد پژوهش در جدول  1ذكر گردید.
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اهداف به شركتكنندگان توضیح و شركت در مطالعه اختیاري بود .پرسشنامه
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جدول  :1ویژگیهاي دموگرافيک واحدهاي مورد پژوهش ()N=111

جنس

فراوانی (درصد )

مؤنث

)11/1( 192

مذكر

)11/0( 01
وضعيت تأهل

خودشناسی اخالقی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان

متأهل

)29/9( 122

مجرد

)03/2( 22
سمت

پرستار

)96/9( 131

مدیر پرستاري

)32/2( 12
محل خدمت

بخشهاي ویژه

)31/2( 16

بخشهاي جراحي

)10/1( 02

بخشهاي داخلي

)33/2( 90

بخشهاي اورژانس

)12/1( 16

طب روانشناختي

)1/6( 11

اداري

)9/6( 13

در این مطالعه درجه خودشناسي اخالقي در پرستاران با متوسط نمره  3/10از
پنج بود .دامنه تغییرات خودشناسي از  0/36تا  2/20تغییر بود .باالترین نمره در
بین گویهها مربو به «من شخصي هستم كه شرافتم را حفظ ميكنم» بود و
پایینترین نمره مربو به گویه ،به سؤال «من براي پیشيگرفتن از دیگران متكي
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به روشهاي نادرست ميشوم» تعلق داشت.
جدول  :2ميانگين نمره و انحراف معيار خودشناسی اخالقی در پرستاران

گویهها
من قادر نیستم كاري را كه ميدانم اشتباه است،

ميانگين انحراف معيار

من فكرمي كنم معموالً كارهاي خوبي انجام ميدهم.

3/69

2/21

من از رفتار اخالقي خودم راضي هستم.

2/23

2/11

من صاحب تفكر و نگرش قوي اخالقي نیستم.

0/29

1/32

من فردي هستم كه ادب و احترام را رعایت ميكنم.

2/22

2/11

باید از گفتن دروغ كه خواسته من نیست اجتناب كنم.

2/22

2/12

3/62

2/62

تصحیح كنم.

من براي حفظ شخصیت خودم به كاري كه انجام
ميدهم ،یكبار فكر ميكنم.
به كارهایي كه با انجام دادنشان مجبور به حفظ شرافتم
هستم ،متمایلتر هستم و نیاز به پرسیدن از كسي

3/11

1/03

دربارهشان ندارم.
من فكر نميكنم كارهایي انجام دهم كه به شرافتم

3/22

1/12

3/09

1/23

1/93

1/13

من انسان بدي هستم.

1/23

2/61

من هیچ احساس افتخار و عزتي ندارم.

0/12

1/13

من انسان صادقي هستم.

2/31

2/91

آسیب بزند.
من كار اشتباهي انجام نميدهم.
من براي پیشيگرفتن از دیگران متكي به روشهاي
نادرست ميشوم.
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من ميخواهم وقتي دیگران به من فكر ميكنند،

2/90

2/20

من شخصي هستم كه شرافتم را حفظ ميكنم.

2/92

2/19

شخص شریف و محترمي هستم.

2/06

2/20

3/11

1/26

3/10

2/31

شخص قابل اعتمادي باشم.

اگر بخواهیم براي انجام كارهاي درست تالش كنیم
همیشه با مشكالت فراواني همراه است.
خودشناسی اخالقی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان

كل

در این مطالعه با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون ارتبا

سن با

خودشناسي اخالقي مورد ارزیابي قرار گرفت كه نشان داد بین سن با خودشناسي
اخالقي ارتبا معنيداري وجود ندارد ( .(p>0.05همچنین با استفاده از آزمون تي
مستقل خودشناسي اخالقي مردان و زنان مورد مقایسه گرفت كه تفاوت معنيداري
مشاهده نشد ( .(p>0.05در بررسي ارتبا بین محل خدمت و خودشناسي اخالقي
ارتبا معنيداري مشاهده نشد.
بحث
در این پژوهش درجه خودشناسي اخالقي پرستاران نسبتاً باال بود و با متوسط
نمره  3/10از پنج بود .در مطالعه كه توسط كیم انجام شد نیز مؤید همین نتیجه بود
(كیم و همكاران 0220 ،م .).مطالعه دیگري كه میزان خودشناسي اخالقي پرستاران را
بررسي كرده باشد ،نیافتیم ،ولي در مطالعهاي رشد اخالقي در پرستاران را بررسي
كرده بود كه نمره  3/03را به دست آورده بود (كیم و كیم 1666 ،م ،).اما نسبت به
مطالعات قبلي كه در خودآگاهي در دانشجویان پرستاري انجام شده بود نمرات
پایینتري كسب نموده بود در مطالعات چو و كانگ در ( 1612م ).میانگین نمره
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 3/19در دانشجویان و در پژوهش سون ( 1669م ).كه در پرستاران  3/29به دست
آمد (سون 1669 ،م.؛ جو و كانگ 1612 ،م .).به نظر ميرسد كه دلیل باالبودن
خودشناسي اخالقي پرستاران این باشد كه پرستاري حرفهاي اساساً اخالقي است و
اخالق جوهره مراقبت است (واتسون 1662 ،م.؛ گادو 1611 ،م .).بنابراین انتظار ميرود
كساني هم كه وارد این حرفه ميشوند و پرستاري را انتخاب ميكنند ،هویت
اخالقي داشته باشند و همچنین میزان مواجهه با رویدادهاي كه نیازمند رعایت
اخالق هست در حرفه پرستاري نسبت به سایر حرفهها بیشتر است .به همین دلیل
نسبتا باال ضعف در تصمیمگیري ممكن است به دلیل نقص در سایر فاكتورهاي
مؤثر بر تحقق عمل اخالقي مانند حساسیت اخالقي و قضاوت اخالقي و سایر
پدیدههاي مشابه باشد و پیشرفت در خودشناسي قطعیتي براي تحقق عمل اخالقي
نمي باشد ،ولي احتمال وقوع رفتارهاي اخالقي را بیشتر ميكند.
در گویهها بیشترین نمره در مطالعه ما مربو به «من شخصي هستم كه
شرافتم را حفظ ميكنم» بود و در مطالعه كه در كره بر روي مدیران پرستاري
انجام شد ،گویه «من هیچ احساس افتخار و عزتي ندارم» بود .پایینترین نمره در
مطالعه ما مربو به گویه ،به سؤال «من براي پیشيگرفتن از دیگران متكي به
روشهاي نادرست ميشوم» تعلق داشت و در مطالعه كره (هایند 0220 ،م ).كمترین
نمره مربو به «من ميخواهم وقتي دیگران به من فكر ميكنند ،شخص قابل
اعتمادي باشم» بود (كیم ،پارک و همكاران 0220 ،م .).هر چند كه پرستاري حرفه
بین المللي است و انتظار ميرود كه امور مراقبتي آن در همهجا تقریباً یكسان باشد
اما تجربه موضوعات اخالقي به دلیل اینكه تحت تأثیر عوامل مختلي مانند فرهنگ،
مذهب و شرایط اجتماعي قرار ميگیرد در همهجا یكسان نیست .به نظر ميرسد
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انتظار ميرود خودشناسي اخالقي باالتر داشته باشند .همچنین با وجود خودشناسي
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این تفاوت در نمره گویهها نیز مربو

به تفاوت فرهنگي ميباشد (كیلن و هایند،

 0220م.).
اینگونه به نظر ميرسد علت باالبودن نمره گویه «من شخصي هستم كه
شرافتم را حفظ ميكنم» این باشد كه افراد همیشه در حفظ شأن و شرافت خود
سعي ميكنند و در جامعه ایراني حفظ شأن و شرافت و آبرو (وجهه اجتماعي) از
اركان مهم فرهنگي به شمار ميرود (اكبري 0220 ،م ).و این نكته نیز مؤید
خودشناسی اخالقی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان

تأثیرگذاري فرهنگ بر درک و شهود اخالقي است (كیلن و اسمنتا 0229 ،م.).
پایینترین نمره نیز مربو به «من براي پیشيگرفتن از دیگران متكي به
روشهاي نادرست ميشوم» ميباشد .همیشه انسانهاي اخالقي سعي بر امتناع از
استفاده از روشهاي نادرست ميكنند و روشهاي نادرست با اخالقیات در تضاد
ميباشد و یك یافته بدیهي به نظر ميرسد.
در ویژگيهاي دموگرافیك هیچ ارتباطي با خودشناسي یافت نشد .به نظر
ميرسد دلیل معنيدارنبودن رابطه سن و خودشناسي اخالقي این باشد كه حدود
 %12افراد تحت مطالعه ما زیر  01سال را تشكیل مي دهند و تفاوت سني محسوسي
بین نمونهها وجود ندارد.
در این مطالعه سابقه كار و ارتباطات اجتماعي با خودشناسي اخالقي ارتبا
معناداري نداشت اما در مطالعات كیم و همكاران ( 0220م ).این ارتبا وجود
داشته است .در این ویژگي نیز مشابه متغیر سن حدود  %92افراد تحت مطالعه
سابقه كاري زیر ششسال داشتند و ممكن است این داده را به سمت معنيدارنبودن
سوق داده باشند.
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نتيجه گيري
نتایج این بررسي نشان داد كه خودشناسي اخالقي پرستاران در سطح نسبتاً
باالیي ميباشد ،اما تا حد ایدهآل فاصله دارد .به همین دلیل نظام آموزش و خدمات
پرستاري ميبایست به دنبال راههایي براي افزایش خودشناسي اخالقي پرستاران
باشند.
این مطالعه با محدودیتهایي از جمله تعداد حجم نمونه كم و نمونهگیري در
دسترس بود كه ممكن است بر تعمیمپذیري یافتههاي مطالعه تأثیر گذاشته باشد.
تصادفي انجام پذیر و همانطور كه در مقدمه بیان شد خودشناسي تحت تاًثیر
عوامل فرهنگ ،آداب و رسوم ،شرایط كاري متفاوت قرار ميگیرد و این نكته
لزوم انجام مجدد این مطالعه را در مكانهاي متفاوت آشكار ميكند.
سپاسگزاري
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان جهت
حمایت در این طرح تحقیقاتي تشكر و قدرداني ميشود .همچنین از جناب آقاي
محمدرضا جهانگیرزاده دانشجوي دكتراي روانشناسي عمومي مؤسسه آموزشي
پژوهشي امام خمیني قم و همچنین جناب آقاي مصطفي شكوهي پژوهشگر مركز
تحقیقات فیزیولوژي كرمان براي همیاري و كمك در این پژوهش تشكر و
قدرداني ميشود.
مطالعه حاضر قسمتي از پایاننامه دوره كارشناسي ارشد است كه توسط
شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان و كمیته اخالق آن دانشگاه به
تصویب رسیده است ،لذا از تمام همكاران این مجموعه سپاسگزاري ميشود.
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در پژوهشهاي بعدي توصیه ميشود این مطالعه با حجم نمونه بیشتر و نمونهگیري
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