
 سخن سردبیر

وند  ر نیکی و خرد  هب انم خدا  دوستدا

با عنایت خداوند فرصتی دوباره دست داد تا با 

بخشی دیگر از  ،لیمر انتشار فصلنامه علمی

اساتید گرانقدر دستاوردهای دانشجویان کوشا و 

در این . معرفی کنیمجامعه علمی  به را دانشگاه

شماره از نشریه سعی شده است با نهایت دقت و 

ای از مقاالت اصیل و مروری گزینش ویژه، مجموعه

شریه اعتالی ن تای پیشرفت، توسعه سالمت ودر راس

وهشگران و اسقبال شما پژ. انتخاب شوند

باعث شکوفایی و اعتالی  ،در این مسیر تانهمکاری

ران و پژوهشگ این نشریه در بینهر چه بیشتر علمی 

. هداشت و درمان خواهد شداندیشمندان حوزه ب

همواره از عنایت ویژه معاونت محترم تحقیقات و 

دت مساع دانشگاه جناب آقای دکتر استوار وفناوری 

و همراهی جناب آقای دکتر بصیریان سرپرست 

ات دانشجویی کمال تشکر و محترم کمیته تحقیق

تالش همکاران اجرایی مجله و . داریم را قدرانی

ت ستاییم و نهایمیرا هئیت محترم تحریریه نشریه 

اما یادمان . از ایشان خواهیم داشتسپاسگزاری را 

همراهان راهی، همدلی و راهنمایی تک تک هم باشد

را در این مسیر استوارتر  ماهای مجله لیمر، گام

 . کردخواهد 
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ANGPTL2 یک آدیپوکاین سودمند یا مضر؟ 

 9صمد اکبرزاده

 *2 فردآناهیتا عباسی

 دانشیار گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر . 9

  Com. Anahita722@gmailارشد بیوشیمی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشجوی کارشناسی. 2

 

 :چکیده

ژی ها، دیگر به بافت چربی فقط به عنوان محلی برای ذخیره انر: امروزه با پیشرفت علوم مولکولی و کشف آدیپوسایتوکاینمقدمه

یابت، دهایی همچون سندرم متابولیک، ارتباط تنگاتنگ چاقی و بیماری. شود؛ بلکه یک اندام اندوکرین مهم استمازاد نگاه نمی

در پژوهش . ه باشندها داشتکاینجامعه پزشکی را برآن داشته است تا تمرکز بیشتری بر آدیپوسایتو عروقی وسرطان-بیماری قلبی

 . و عملکردهایش مورد توجه قرار گرفته است( ANGPTLsیکی از اعضای خانواده ) ANGPTL2رو پیش

و  Science Directهای پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از مقاالت موجود در پایگاهروش 

Google Scholar  وScopus گردآوری شده است . 

یک آدیپوکاین است که در دوز فیزیولوژیک و در حالت نرمال در فرایندهای رشد و تکامل و همچنین در  ANGPTL2: نتایج

دوز پاتولوژیک  اما در. های درونی و بیرونی بر بدن استکننده اثر استرسحفظ هموستاز بافتی نقش بسزایی دارد و در واقع تعدیل

ایی همنجر به از بین رفتن هموستاز بافت شده و در ایجاد و پیشرفت بیماری شوندمی  ها بیش از حد نرمالسترسو هنگامی که ا

 . شودمی عروقی و سرطان تبدیل به یک عامل قابل توجه-، بیماری قلبی2مثل دیابت نوع

اشتن میزان دراهکارهایی برای متعادل نگهمنجر به کشف تواند میمطالعات بیشتر و انجام تحقیقات بالینی  گیری:بحث و نتیجه

ANGPTL2 های ناشی از افزایش آن شودبیماری در بدن و مقابله با . 

 آدیپوکاین، بافت چربی، چاقی، سندرم متابولیک، ANGPTL2 کلید واژه:
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 مقدمه
کنترل  رامروزه، بافت چربی اندام اندوکرینی فعال د

محلی برای  ساز بدن شناخته شده است و صرفا و سوخت

 لیریز و بسیار فعاارگان درون این بافت. انرژی نیست هذخیر

های ئینپروت است که نه تنها مسئول تولید انرژی است، بلکه

نکتین تولید و آدیپو یستینزمتعددی نظیر لپتین، ویسفاتین، ر

ین ا. (9) شوندمی  نامیده کند که آدیپوکاینو ترشح می

صورت اتوکرین، پاراکرین یا اندوکرین اثر هها بآدیپوکاین

در کرده و در مراحل مختلف فیزیولوژیکی و همچنین 

ی هابیماری، 2 یی همچون دیابت نوعهابیماری زاییبیماری

تغییرات چشمگیر . ( 2)هستند عروقی و سرطان دخیل  -قلبی

ها همراه است که اغلب با افزایش آن ها در چاقیآدیپوکاین

اره، بکه در این. استالذکر های فوقعوامل ابتال به بیماریاز 

یکی توجه و تمرکز روی چربی درون بافتی ، دو زمینه رایج

ها اهمیت و دیگری روی ترشحات درون ریز آدیپوسایت

 . زیادی دارد

 های مرتبط با آن که بهافزایش چشمگیر چاقی و بیماری

به علت سبک  شوندمی  عنوان سندرم متابولیک شناخته

رویه مواد غذایی در کشورهای تحرک و مصرف بیزندگی بی

توسعه یافته و در حال توسعه، یک مشکل بزرگ پزشکی و 

این شرایط همراه با افزایش ریسک . اجتماعی است

 .شودمی عروقی است که منجر به مرگ-های قلبیبیماری

بنابراین درک پایه و اساس مولکولی سندرم متابولیک به 

های پیشگیری و درمانی جدید ضروری نظور پیدا کردن راهم

 . است

به های شها به نام پروتئینای از آدیپوکاینامروزه خانواده

که از نظر ساختاری شبیه  (ANGPTLs)آنژیوپوئیتین 

به هر حال عدم . اندها هستند شناسایی شدهآنژیوپوئیتین

( Tie1 & Tie2)های آنژیوپوئیتین ها به گیرندهاتصال آن

که این لیگاندها عملکرد متفاوتی از دهد مینشان 

ها در تنظیم آنژیوژنز ANGPTL. ها دارندآنژیوپوئیتین

کنند و در متابولیسم گلوکز، لیپید و انرژی نقش شرکت می

ای عملکردهای متفاوت در التهاب هستند دارند؛ همچنین دار

(3 ,4) . 

ANGPTL2 

ANGPTL2  یکی از اعضای این خانواده است که به

ان آن و بی شودمی میزان زیادی از بافت چربی احشایی تولید

ترشح این آدیپوکاین به میزان . (5)یابددر چاقی افزایش می

رونی های دبافتی ناشی از استرسهای آسیب، نرمال و طبیعی

و بیرونی که معموال بخاطر افزایش سن و سبک زندگی 

هستند را از طریق التهاب و بازسازی بافتی فیزیولوژیک 

که نتیجه این بازسازی، هموستاز . کندمتعاقب آن ترمیم می

 ها بیش از حد وکه این استرس اما در صورتی. بافتی است

نیز بیش از حد شده و منجر  ANGPTL2مداوم باشند، بیان 

و در واقع هموستاز  شودمی به بازسازی پاتولوژیک بافت

 . (6, 4)رودبافتی از بین می

ANGPTL2  عملکردهای خود را از طریق مسیر

که شامل موارد . رساندبه انجام می 1β5αرسانی اینتگرین پیام

 :زیر است

، القای Rac فعالسازیافزایش تحرک سلولی از طریق 

های ماتریکس متالوپروتئیناز از طریق بیان و فعالیت آنزیم

و در نتیجه افزایش بازسازی ماتریکس خارج  MAPKمسیر 

و خاصیت تهاجمی تومور، همچنین القای  (ECM)سلولی 
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 IκB های وابسته به التهاب از طریق تقویت تخریببیان ژن

 . NFκB (4) ایو قرارگیری هسته

 آنژیوژنز

زایی یا آنژیوژنز، به فرایند تشکیل عروق خونی رگ

 فرایند نقش مهمی این. شودمی جدید از عروق پیشین گفته

در وقایع فیزیولوژیک مانند رشد و نمو، ترمیم زخم و تولید 

ی و های پاتولوژیکعالوه بر این، در پیشرفت پدیده. مثل دارد

خصوص رشد تومور و متاستاز، های مختلف بهبروز بیماری

یک فاکتور  ANGPTL2. (7) نقش حیاتی دارد

که متعاقب هایپوکسی . (4) پروآنژیوژنیک در پستانداران است

و منجر به بازسازی عروق با واسطه  شودمی ترشح

ANGPTL2 ودشمی تولید شده از بافت چربی دور عروقی 

(5 ,8) .ANGPTL2  مهاجرت و فعالیت کموتاکسی

زایی دیده شده رگ. دهدهای اندوتلیال را افزایش میسلول

های در سلول ANGPTL2هایی که تومور در موش

  .، افزایش یافته استشودمی ها بیش از حد بیانتوموری آن

نقش اساسی در آنژیوژنز  ANGPTL2بنابراین 

عالوه بر این ( 5)کند پاتولوژیک مثل آنژیوژنز تومور ایفا می

ANGPTL2 به عنوان یک فاکتور رشد مورد توجه تواند می

یادی های بنگسترش سلول قرار گیرد؛ به این دلیل که بقا و

زایی را رگتواند میو همچنین دهد میخونساز را افزایش 

 . ( 6) تقویت کند

 ترمیم بافتی

در آزمایشات طراحی شده برای بررسی این موضوع 

و ماتریکس متالوپروتئینازها  ANGPTL2دیده شد که بیان 

ایان ش. یابدحین بازسازی و احیای دوباره بافت افزایش می

های ماتریکس متالوپروتئیناز، تجزیه ذکر است که آنزیم

ماتریکس خارج سلولی را نه فقط حین ترمیم بافتی، بلکه 

حین فرایندهای فیزیولوژیک مثل رشد و نمو جنین  همچنین

 . (1, 4)کنندو تولیدمثل القا می

 چاقی و سندرم متابولیک

ا، هبازسازی بافت چربی، شامل هایپرتروفی آدیپوسایت

، آنژیوژنز و بازسازی ماتریکس خارج ( آدیپوژنز )چربی زایی

اوایل فاز چاقی، یک پاسخ فیزیولوژیک به نیاز سلولی در 

بیان . هاستذخیره چربی اضافی درون آدیپوسایت

ANGPTL2 از بافت چربی در شرایط چاقی افزایش می-

در اوایل فاز چاقی، این افزایش منجر به تقویت . یابد

فعالسازی ماتریکس متالوپروتئینازها و القای بازسازی بافت 

آنژیوژنز و بازسازی ماتریکس خارج  ؛ از قبیلشودمی چربی

 اهسلولی که منجر به آدیپوژنز و هایپرتروفی آدیپوسایت

که این عملکرد تابع ذخیره انرژی در بافت چربی . شودمی

افزایش بیش از حد انرژی و چاقی شدید و متعاقب آن . است

؛ موجب افزایش التهاب  ANGPTL2ترشح بیش از حد 

این . شودمی به بافت چربی عروقی و نفوذ ماکروفاژها

وضعیت منجر به التهاب مزمن و در نتیجه بیماری متابولیک 

 2از قبیل مقاومت به انسولین مرتبط با چاقی و دیابت نوع 

 . ( 4) شودمی

 یدمیولوژیک، یک گروه از افرادی کهدر یک مطالعه اپ

هیچ سابقه دیابتی نداشتند به مدت هفت سال مورد مطالعه 

 ANGPTL2قرار گرفتند؛ نشان داده شد که افزایش سطوح 

  .(4)دارد نوظهور در آینده ارتباط مثبت 2با ایجاد دیابت نوع 

که تغییرات در سطوح دهد میها نشان این یافته

ANGPTL2  یک بیومارکر به عنوان تواند میدر گردش

  .برای ارزیابی شرایط این بیماری به خدمت گرفته شود
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 عروقی-بیماری قلبی

های ترین فرم رایج بیماریبیماری عروق کرونر عمده

 ای آن آترواسکلروزیساست و پاتولوژی زمینه عروقی-قلبی

 . است

ANGPTL2  یک آدیپوکاین پیش التهابی است که

کننده وضعیت التهابی های در گردش آن منعکس غلظت

توجه  جالب. عروق و پیشرفت تصلب شرایین در انسان است

به طرز قابل توجهی با افزایش  ANGPTL2است که بیان 

بد که یاسن، کلسترول باال و آسیب درون عروقی؛ افزایش می

عروقی -های قلبیها از عوامل خطر بیماریهمه این

 ( 4, 3)هستند

 ANGPTL2های در گردش هچنین دیده شده غلظت

به طور مستقل با نارسایی قلبی در ارتباط است و در بیمارانی 

  . (91)اند بیش از دیگران استکه دچار این عارضه شده

 کارسینوژنز و متاستاز

شیوع فزاینده سرطان از نظر پزشکی و اجتماعی یک 

های عمده مرگ معضل بزرگ است که به عنوان یکی از علت

 . شودمی و میر شناخته

تومورها هرگز فراتر از اندازه  "طبق نظریه فولکمن: 

 "ها افزایش یابدکه عروق آنکنند مگر ایننمیمشخصی رشد 

از لحاظ تئوری، اگر بتوان  "وی همچنین اظهار داشت:

آنژیوژنز را مهار نمود، تومورها در اندازه کوچک باقی 

 . ( 7) رسان نخواهند شدمانند و سرانجام آسیبمی

های موشی مشخص مطالعات انجام شده بر روی مدل در

منجر به افزایش تواند می ANGPTL2شده افزایش بیان 

تغییرات پیش نئوپالستیک، افزایش میزان تبدیل به بدخیمی 

های مبررسی مکانیس. افزایش استعداد ابتال به سرطان شودو 

منجر  ANGPTL2که افزایش بیان دهد میمولکولی نشان 

که از طریق استرس اکسیداتیو باعث  شودمی به التهاب مزمن

 جهش یافته انکوژن و ناپایداری ژنومی DNAتجمع 

 . شودمی

به شدت با  ANGPTL2بنابراین بیان بیش از حد 

 . ( 4)فرکانس سرطان در ارتباط است

ادامه رشد نئوپالسم اولیه و متاستاز بستگی به 

آنژیوژنز، به تومورها این . رسانی کافی به آن منطقه داردخون

 .متر مکعب توسعه یابندمیلی 9-2که فراتر از  دهدمیامکان را 

خیم که آنژیوژنژ کمی دارند و به استثنای تومورهای خوش

ها کند است، تومورهای بدخیم دارای عروق سرعت رشد آن

روقی، یستم عگسترش س. زیاد هستند و رشدشان سریع است

های توموری را از طریق وارد شدن به احتمال تهاجم سلول

. دهدمیهای دیگر افزایش جریان خون و انتشار به اندام

عالوه بر این، نشان داده شده که تشکیل سیستم عروقی در 

 .تومورهای بدخیم با قدرت متاستاز تومور رابطه مستقیم دارد

 (Quiescent)یدار های سالم و پاطور کلی در بافتبه

کنند غالب هستند اما فاکتورهایی که از آنژیوژنز ممانعت می

ی که هایشوند مولکولسرعت تقسیم میهایی که بهدر بافت

 . ( 7)کنند غلبه دارندفرایند آنژیوژنز را تحریک می

های توموری و ایجاد شرایط در پی رشد سلول

و  ANGPTL2هایپوکسی، با دمتیله شدن پروموتور ژن 

ها فنوتیپ های توموری، این سلولالقای بیان آن در سلول

آن  ها حاکی ازیافته. کنندمیتهاجمی همراه با متاستاز کسب 

به عنوان یک بیومارکر در  ANGPTL2از توان میاست که 

 . ( 4)ارزیابی متاستاتیک بودن سرطان استفاده کرد
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 ANGPTL2 مسدود کردن سیگنالیگ بیش از حد

 به عنوان یک استراتژی درمانی بالقوه:

اخیرا نشان داده شده است که فرم شکسته شده 

ANGPTL2  فاقد ظرفیت عملکردی همتای تمام طول

دیده شده بیان یک . خود در تقویت پیشرفت تومور است

که توانایی شکستن  TLL-1آنزیم پروتئیناز به نام 

ANGPTL2 های متاستاتیک را دارد در برخی سرطان

بنابراین یافتن یک ترکیب که بتواند میزان . خاموش شده است

را افزایش بدهد یا عملکرد آن را تقویت کند؛  TLL-1آنزیم 

ز در خیر متاستایک استراتژی درمانی جدید برای تاتواند می

 . های انسان باشدسرطان

در بیماری  ANGPTL2در ضمن با توجه به نقش 

از استراتژی فوق در توان می 2عروقی و دیابت نوع-قلبی

 . ( 4) ها نیز استفاده نموددرمان این بیماری

در  ANGPTL2یکی دیگر از کاربردهای تشخیصی 

رمی سطوح س. هنگام نفروپاتی دیابتی است تشخیص زود

ANGPTL2  در بیماران دیابتی دارای نفروپاتی افزایش

آلبومینوری به شکل های آزمایشگاهی، در تست. یابدمی

گسترده و پذیرفته شده به عنوان شاخص نفروپاتی دیابتی به 

 31-21دهدکه حدود متاسفانه مطالعات نشان می. رودکار می

 ی از نظر آلبومینوریدرصد بیماران دارای نفروپاتی دیابت

ینی و ببنابراین باید مارکر دیگری برای پیش. طبیعی هستند

ای هبا توجه به اینکه رگ. شودتشخیص آن در نظر گرفته 

طوالنی مدت  2و9خونی در گلومرول افرادی که دیابت نوع 

در  ANGPTL2یابد و با علم به اینکه اند افزایش میداشته

از آن به عنوان پیشگوی بسیار توان میزایی دخیل است؛ رگ

 ( 99)تر استفاده کردحساس

  ANGPTL2ریتم شبانه روزی ترشح 

در میزان نرمال و دوز فیزیولوژیک  ANGPTL2ترشح 

تم ای و دارای ریبرای برقراری هموستاز بافتی، به شکل دوره

های طوالنی مدت یا اما در پی استرس. روزی استشبانه

التهاب مزمن دوز پاتولوژیک آن به شکل یکنواخت و ثابت، 

 . ( 4) شودمی بیشتر یا کمتر از حد طبیعی ترشح

 به عنوان یک پروتئین سیتوپالسمیک ANGPTL2نقش 

ANGPTL2 2در سیتوپالسم با گیرنده آنژیوتانسین 

دهد، در در تعامل است و بیان سطحی آن را افزایش می 9نوع

ژیوتانسین های آننتیجه به عنوان یک تنظیم کننده مثبت گیرنده

 . کندعمل می

که لنه تنها یک پروتئین ترشحی ب ANGPTL2 بنابراین

 . ( 4) یک پروتئین سیتوپالسمی نیز هست

 گیرینتیجه

در این مطالعه به بررسی عملکردهای مختلف یک 

تن هر گرفبا در نظر توان میآدیپوسایتوکاین پرداختیم که 

ها به راهکارهای ها در بررسی مولکولی بیماریکدام از آن

یل به این البته ن. مختلفی برای پیشگیری و درمان دست یافت

  .منظور مستلزم مطالعات و تحقیقات بالینی بسیاری است

 منابع

 شدت اثر. ف نیا رحمانی, ا دمیرچی, ج مهربانی . 1

 شاخص2 - اینترلوکین، -لیپوکالین سطوح بر هوازی تمرین

 ژیفیزیولو. غیرفعال چاق مردان در انسولین مقاومت به9 و بتا

 . 918-29:15;9313. ورزش

 سرطان در چاقی هورمونهای نقش. خ مقراضی . 2
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3 . Oike Y, Tabata M. Angiopoietin-

Like Proteins 
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هر در ای استان بوشهای فنی و حرفهیزش تحصیلی در دانشجویان دانشکدهعوامل مرتبط با انگبررسی 

 2931-39سال 

 5، احمد ستوده4راضیه جمالی، 3، الهه سخایی2، سید محسن هاشمی*1سمانه جمالی

 . کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران. 9

 . مربی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران. 2

 . بوشهر، ایران، ( دختران بوشهر )الزهراء ایحرفهمربی دانشکده فنی و . 3

 . کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران. 4

. دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران. 5

 چکیده
ترین اصل دوران جوانی، نقش بسزایی را در آینده شغلی یلی است تا جایی که به عنوان مهمؤثر بر یادگیری، انگیزه تحصیکی از عوامل مهدف: 

 نسانینهایت، اتالف منابع ا در کم توجهی به انگیزه دانشجویان منجر به نابسامانی روحی و آموزشی مختلف و. کندو اجتماعی دانشجویان ایفا می

لی ای استان بوشهر در سال تحصیهای فنی و حرفهیزش تحصیلی در دانشجویان دانشکدهطالعه، بررسی عوامل مرتبط با انگهدف این م. شودمی

 . بود 13-9312

دانشکده فنی و  2دانشجوی مشغول به تحصیل در  211ای بر روی گیری سهمیهه مقطعی با استفاده از روش نمونه: این مطالعهاروشمواد و 

شامل سواالت دموگرفیک و پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی ، هاگردآوری داده ابزار. دخترانه و پسرانه استان بوشهر انجام شد ایحرفه

 ی کای دو، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یکآمارهای های توصیفی، آزمونها از شاخصداده دانشجویان بود در تحلیل

 . (= %5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS18ها توسط نرم افزارشد و داده طرفه استفاده

. پسران بودند ایحرفهنفر از دانشکده فنی و  911دختران و  ایحرفهنفر از دانشکده فنی  911دانشجویی که وارد مطالعه شدند  211از ها: یافته

 31/95 ± 25/2و در پسران  69/96 ± 74/9و میانگین معدل دیپلم در دختران  91/91 ± 97/9و در پسران  25/21 ± 13/3میانگین سنی در دختران 

، ( t= -91/3و  p=112/1انگیزش تحصیلی کل ) بین. بود( 72/912 ±65/94و پسران  44/15 ±35/98میانگین انگیزش تحصیلی )دختران . بود

در دو گروه اختالف معناداری ( t=42/3و  p= 119/1و بی انگیزشی )( t=-94/3و  p=112/1، بیرونی )( t=-11/3و  p=111/1ونی )انگیزش در

نتایج حاصله نشان داد، بین میانگین نمره انگیزش تحصیلی و میانگین نمره متغیرهای عالقه به رشته تحصیلی، دسترسی به مواد آموزشی و . بود

 ( p= 15/1وجود داشت)داری معنیرتبه تولد رابطه 

رتبه تولد از عوامل  وزشی ودسترسی به مواد آمنتیجه گرفت که جنس، عالقه به رشته تحصیلی، توان میدست آمده ه با توجه به نتایج باستنتاج: 

ر دانشجویان قاء انگیزش تحصیلی دهایی که جهت ارتریزیبایست در برنامههای آموزشی میبنابراین نظام. یزش تحصیلی هستندگذار بر انگتأثیر

 . ای به این عوامل داشته باشندگیرد، توجه ویژهمی کاره ب

 انگیزشی، دانشجویانبیرونی، بیانگیزش لی، انگیزش درونی، : انگیزش تحصیهای کلیدیواژه

 

  



 1/ . . . بررسی عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی جمالی و همکاران                                                                                                      

 

 

 مقدمه

های شگفت انگیز بشر در دنیای بخش عظیمی از پیشرفت

ز طریق یادگیری رشد فکری انسان ا. امروز زاییده یادگیری است

یکی از . (9) یابداش فعلیت میهای ذهنیکند و تواناییپیدا می

عوامل مؤثر بر یادگیری در میان یادگیرندگان، انگیزش پیشرفت 

( 2) اندشاهراه یادگیری دانسته تحصیلی است، تا جایی که آن را

های آموزشی در ترین و بهترین برنامهو بدون آن حتی غنی

امروزه محققین دریافتند که . (3) فراگیران سودمند نخواهد بود

ر، پذیترین فاکتور انعطافانگیزش تحصیلی به عنوان مهم

این . (4) رتقاء بخشدپیامدهای تحصیلی مثبت را اتواند می

انگیزش با ایجاد تغییر در فاکتورهای محیطی و فردی باعث 

 آمیز یک تکلیف،زم برای به پایان رساندن موفقیتتحرک ال

ی ای از شایستگی و ارزشمندرسیدن به هدف یا دستیابی به درجه

 امر یادگیری و در فراگیر شده و در نهایت منجر به موفقیت در

ایی که یادگیرندگانی که به گونه. (5) شودمی پیشرفت تحصیلی

 پذیرند،های بیشتری را میانگیزش تحصیلی باالیی دارند فعالیت

 ر نتیجه موفقیتو د دهندمیتکالیف درسی بیشتری را انجام 

و در مقابل، فقدان آن پیشرفت ( 9) کنندبیشتری را کسب می

جهت نامطلوبی تحت تأثیر قرار  تحصیلی دانشجویان را در

و همزمان ممکن است به سازگاری عاطفی، عزت نفس، دهد می

 های شخصی لطمه وارد کندتوانایی مقابله با مشکالت و ارزش

از . (7) شودمی وعی بدبینی، اضطراب و افسردگیو باعث ن( 6)

ین اصل ترگیزش پیشرفت تحصیلی به عنوان مهمسوی دیگر ان

غلی و اجتماعی را در آینده ش بسزایینقش  دوران جوانی،

توجهی به این مهم باعث که بی. (8) کنددانشجویان ایفا می

ه نیروی انسانی شده و ساالن اتالف منابع انسانی و افت کیفیت

ی زیادی را متوجه دولت و های علمی، فرهنگی و اقتصادزیان

                                                      
1 Intrinsic motivation 
2Extrinsic motivation  

صیلی کند و نظام آموزشی کشورها را با افت تحمی هاخانواده

 . (3) سازدمی مواجه

صاحب نظران انگیزش، سه نوع انگیزه را که معرف علت 

روند مورد توجه قرار داده اند که می و چرایی رفتار فرد به شمار

 شودمی 3و بی انگیزشی 2، انگیزش بیرونی9شامل انگیزش درونی

برخورداری از انواع مختلف انگیزش باعث شده که . (1)

کامالً متفاوتی رفتار های خود به شیوه فراگیران در زندگی

به عنوان نمونه دارندگان انگیزش درونی در . (91)کنند می

خود ای همقایسه با کسانی که انگیزش بیرونی دارند در فعالیت

ر و د دهندمیتوجه، هیجان و اعتماد به نفس بیشتری را نشان 

ند و رانجام دادن تکالیف، از خالقیت و پشتکار بهتری برخوردا

عزت نفس و سالمت ذهنی باالتری دارند و راهبردهای شناختی 

هایی و در مقابل آن( 99) برندمی و خودتنظیمی را بهتر به کار

خارجی چون های که انگیزش بیرونی دارند در جستجوی پاداش

 مدرک تحصیلی و تأیید اجتماعی و اجتناب از محدودیت هستند

به نوعی به تأثیر عوامل متعدد ن توامیکه این تفاوتها را . (92)

 -مانند عوامل فردی، عوامل خانوادگی، آموزشی و اجتماعی

ی مطالعات متعددی نیز حاک. اقتصادی در انگیزش افراد نسبت داد

از تأثیر پذیری شدید انگیزش از این عوامل بوده است؛ در همین 

تأثیر که بیانگر ( 9381) به مطالعه رستگار خالدتوان میراستا 

یا به . (93) جنسیتی با انواع انگیزش تحصیلی بودهای تفاوت

که بیانگر تأثیر عوامل خانوادگی، ( 9386) مطالعه طاهری

 همین. (94) اشاره کرد عامل اجتماعی بر انگیزش بود، آموزشی و

که نقش متغیرهای ( 9386) طور مطالعه مولوی و همکاران

، کیفیت عوامل (س)امید به آینده و عزت نف روانشناختی

و مطالعه میالنی و ( 9) آموزشی، وضعیت تأهل و میزان درآمد

و آموزشی ( که نقش عوامل فردی )جنسیت( 9311) همکاران

3 amotivation 
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نقش  که( 2199) و همکاران 4و مطالعه یونس( 95)( )معدل کل

( 2192) 5و مطالعه کیم و چانگ( 96) دانشجو –رابطه مدرس

که نقش ( 2191) 6کالرک، و مطالعه (97) که نقش مشاوره

را در انگیزش تحصیلی تأثیرگذار ( 98) شخصیتیهای ویژگی

اگر چه شناخت عواملی  بنابراین. قلمداد کرده بودند، اشاره کرد

انگیزش تحصیلی راتحت تأثیر قرار دهد به متولیان تواند میکه 

آموزشی های امر آموزش در طرح، برنامه ریزی و اجرای برنامه

ی هاگروهبهتر یاری رساند؛ اما این میزان ارتباط در جوامع و 

مختلف متفاوت است، که بیانگر ضرورت شناسایی این عوامل 

ر ب در این بررسی،بنابراین . باشدمی و جوامع مختلف هاگروهدر 

آن شدیم تا با بررسی عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی در 

استان بوشهر، سطح  ایحرفه فنی وهای دانشجویان دانشکده

انگیزش تحصیلی را محاسبه و عوامل تأثیر گذار بر آن را 

شناسایی نموده تا بر مبنای آن بتوان مداخالت آموزشی مؤثری 

 . جهت ارتقاء آموزشی دانشجویان طراحی و برنامه ریزی کرد

 هاروشمواد و 

ه ک استای توصیفی از نوع مقطعی مطالعه حاضر، مطالعه

دانشجوی  211ای بر روی استفاده از روش نمونه گیری سهمیهبا 

دخترانه الزهراء  ایحرفهدانشکده فنی و  2مشغول به تحصیل در 

در ( نفره 911و پسرانه امام خامنه ای استان بوشهر )دو گروه 

برمبنای ها انتخاب نمونه. انجام شد 9312-13سال تحصیلی 

د دو دانشکده مربوطه بوتعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در 

که به دلیلی نزدیکی تعداد دانشجویان در دو دانشکده، از هر 

از . طور تصادفی ساده انتخاب شدنده نفر ب 911دانشکده 

معیارهای ورودی به مطالعه اشتغال به تحصیل در زمان جمع 

و گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی در ها آوری داده

دانشجویان مهمان و همچنین عدم . مربوطه بودهای دانشکده

 .تمایل به تکمیل پرسشنامه از معیارهای خروج محسوب شدند

                                                      
4 Yunus 
5 Kim&Chung 

به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه مشتمل بر دو بخش 

که بخش اول مربوط به سواالت دموگرفیک )سن، معدل دیپلم، 

وضعیت تحصیالت پدر و مادر، شغل پدر و مادر، وضعیت 

وضعیت درآمد، سال تحصیلی، تعداد سکونت، وضعیت تأهل، 

افراد خانوار، رتبه تولد، عالقه به رشته و دسترسی به مواد 

و بخش دوم پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی ( آموزشی

بود که این پرسشنامه توسط والراند و  AMS7)دانشجویان )

تنظیمی طراحی شده که سه بُعد  همکاران براساس نظریه خود

ی انگیزشی را مورد بررسی قرار ، بیرونی و بانگیزشی درونی

)با نمره دهی  سطحی 5عبارت با لیکرت  28و دارای دهد می

عدد مطالعات مت. بود( یک تا پنج از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم

حاکی از اعتبار باالی این مقیاس بودند و ضریب آلفای کرونباخ 

در ایران . (91) گزارش شده است 86/1و  83/1این مقیاس بین 

 85/1نیز این پرسشنامه توسط روحی با محاسبه آلفای کرونباخ 

دست  هبومی شده که تقریبًا نزدیک به ضریب آلفای کرونباخ ب

 . (21)( α=88/1) آمده در مطالعه حاضر بود

های جهت جمع آوری اطالعات، پژوهشگر به دانشکده

سر کالس منتخب مراجعه و پس از کسب اجازه از مدیریت، در 

در ابتدا دانشجویان در مورد اهداف پژوهش توجیه . حاضر شدند

در بین دانشجویانی که تمایل به ها شدند و سپس پرسشنامه

پرسشنامه به صورت . شرکت در مطالعه را داشتند، توزیع شد

ت الزم به ذکر اس. گزارشی توسط دانشجویان تکمیل گردید خود

نام دانشجویان  جهت رعایت اخالق پژوهش، از نوشتن

پس از جمع . خودداری و به هر پرسشنامه یک کد تعلق گرفت

 SPSSها، اطالعات با استفاده از نرم افزارآوری پرسشنامه

های وارد کامپیوتر شد و با استفاده از شاخص 96ویرایش 

ی کای دو، تی مستقل، آمارهای توصیفی و همچنین آزمون

ایج مورد طرفه نت انس یکضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واری

6 Clark 
7 Academic motivation scale 
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لحاظ داری معنیسطح  >15/1P. تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 . گردید

 هایافته

فنی و های دانشجوی دانشکده 211در مطالعه حاضر 

نفر  911بوشهر تحت مطالعه قرار گرفتند که از این بین  ایحرفه

نفر از دانشکده  911دختران الزهراء و  ایحرفهاز دانشکده فنی 

انگین می. پسران امام خامنه ای استان بوشهر بودند ایحرفهفنی و 

و  91/91 ± 97/9و در پسران  25/21 ± 13/3سنی در دختران 

و در پسران  69/96 ± 74/9میانگین معدل دیپلم در دختران 

بود از آزمون کای دو جهت مقایسه دو گروه  31/95 ± 25/2

دختران و پسران از نظر متغیرهای دموگرافیک )وضعیت 

تحصیالت پدر و مادر، شغل پدر و مادر، وضعیت سکونت، 

وضعیت تأهل، وضعیت درآمد، سال تحصیلی، تعداد افراد 

 (خانوار، رتبه تولد، عالقه به رشته و دسترسی به مواد آموزشی

آزمون نشان داد که در بین دو جنس اختالف . استفاده شد

، دسترسی به p)=199/1) از لحاظ تحصیالت مادرداری عنیم

، وضعیت ( p=11/1) ، سال تحصیلی( p=119/1) مواد آموزشی

وجود داشته و ( p=142/1و عالقه به رشته )( p=11/1تأهل )

برای مقایسه دو متغیر سن و معدل دیپلم در دو گروه از آزمون 

حاظ گروه از لتی مستقل استفاده شد، که بر این اساس بین دو 

 -26/4و  p=111/1و معدل دیپلم )( t= -43/2و  p=197/1سن )

=t ) وجود داشتند ولی سایر متغیرها ارتباط داری معنیتفاوت

معناداری را نشان نداد )وضعیت سکونت، وضعیت تحصیلی، 

 . (خانوار شغل پدر و مادر، رتبه تولد، تعداد افراد

های زیر مقیاسدر این بررسی، جهت مقایسه انگیزش و 

انگیزش در بین دانشجویان دو دانشکده از آزمون تی مستقل 

استفاده شد؛ که براساس آن انگیزش تحصیلی کل و سه زیر 

ن دو در بی( مقیاس آن )انگیزش درونی، بیرونی و بی انگیزشی

میانگین، انحراف معیار . وجود داشتداری معنیاختالف  گروه

آن  هایحصیلی و زیر مقیاستغییر نمره انگیزش ت tو شاخص 

دختران  ایحرفهفنی و های در دو گروه دانشجویان دانشکده

 . آورده شده است 9الزهراء و پسران تمام خامنه ای در جدول 

: مقایسه میانگین نمره انگیزش تحصیلی و زیر 9جدول 

فنی و های آن در دو گروه دانشجویان دانشکدههای مقیاس

 دختر و پسر ایحرفه

یاس و زیر مق

های مقیاس

 انگیزش

 هاگروه

میانگین و 

انحراف 

 معیار
T p-value 

انگیزش 

 تحصیلی کل

 دختران
35/98± 

44/15 
91/3- 112/1 

 پسران
65/94± 

72/912 

انگیزش 

 درونی

 دختران
84/8 ± 

52/44 
11/3- 111/1 

 پسران
17/1 ± 

33/31 

انگیزش 

 بیرونی

 دختران
18/7 ± 

13/51 
94/3- 112/1 

 پسران
11/1 

±19/46 

 بی انگیزشی

 دختران
57/3± 

97/8 
42/3 119/1 

 پسران
41/4± 

99/91 

جهت تعیین ارتباط عوامل دموگرافیک با انگیزش تحصیلی 

برای متغیرهای دموگرافیک دو سطحی )وضعیت سکونت، 

وضعیت تأهل، شغل مادر، سال تحصیلی، عالقه به رشته و 

از آزمون تی مستقل استفاده شد، که ( آموزشیدسترسی به مواد 

براساس آزمون تی، بین میانگین نمره انگیزش تحصیلی و عالقه 

به رشته و بین میانگین نمره انگیزش تحصیلی و دسترسی به مواد 

به طوری که . (p=15/1)د داشتداری معنیآموزشی رابطه 

ی به رسدانشجویانی به رشته خود اظهار عالقه کرده بودند و دست

مواد آموزشی را بیان کرده بودند، میانگین نمره انگیزش باالتری 
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اما متغیرهای وضعیت سکونت، وضعیت تأهل، شغل . را داشتند

با انگیزش تحصیلی داری معنیمادر و سال تحصیلی رابطه 

میانگین انگیزش تحصیلی مربوط به متغیرهای . نداشتند

 . ه استآورده شد 2دموگرافیک دو سطحی در جدول 

: میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی مربوط به 2جدول 

 متغیرهای دموگرافیکمتغیرهای دموگرافیک دو سطحی

 
میانگین و 

 انحراف معیار
T 

P 

value 

 وضعیت سکونت

 خوابگاه
64/96± 

65/11 
381/1 618/1 

 منزل
34/97± 

71/18 

 وضعیت تأهل

 متأهل
63/97± 

73/18 
994/1- 111/1 

 مجرد
19/97± 

97/11 

 شغل مادر

 خانه دار
38/97± 

12/18 
598/1- 615/1 

 شاغل
55/96± 

51/911 

 سال تحصیلی

سال 

 اول

76/97± 

23/18 
614/1- 547/1 

سال 

 دوم

25/96± 

73/11 

 عالقه به رشته

 بله
17/96± 

18/911 
35/2 15/1 

 خیر
61/21± 

35/11 

دسترسی به مواد 

 آموزشی

 بله
71/94± 

99/919 
83/9 15/1 

 خیر
22/91± 

51/15 

                                                      
8 Post Hoc  

جهت تعیین رابطه انگیزش و متغیرهای دموگرافیک بیش دو 

سطح )وضعیت تحصیالت پدر و مادر، شغل پدر، رتبه تولد، تعداد 

از آنالیز واریانس یکطرفه استفاده ( افراد خانوار، وضعیت درآمد

یانگین با مداری معنیشد، که آزمون نشان داد تنها رتبه تولد ارتباط 

و براساس آزمون ( p= 15/1نمره انگیزش تحصیلی دارد )

بین میانگین نمره انگیزش  LSDبه روش  8ایی تعقیبیمقایسه

تحصیلی دانشجویانی که فرزند اول بودند با دانشجویانی که رتبه 

و بین میانگین نمره انگیزش ( p= 196/1تولدشان دوم و سوم بود )

انی که فرزند اول بودند با دانشجویانی که رتبه تحصیلی دانشجوی

وجود داشت، داری معنیاختالف ( p=146/1تولدشان باالی شش)

به طوری که دانشجویانی که فرزند اول بودند نسبت به دانشجویانی 

که رتبه تولدشان دوم و سوم و باالی شش بود از انگیزش تحصیلی 

اما تحصیالت پدر و مادر، شغل پدر، . پایین تری برخوردار بودند

با انگیزش داری معنیتعداد افراد خانوار و وضعیت درآمد رابطه 

میانگین انگیزش تحصیلی مربوط به . تحصیلی نشان ندادند

آورده شده  3متغیرهای دموگرافیک بیش از دو سطحی در جدول 

 . است
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به  طمیانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی مربو: 3جدول 

 متغیرهای دموگرافیک بیش از دو سطحی

 متغیرهای دموگرافیک
و میانگین 

 انحراف معیار
F 

P 

value 

تحصیالت 

 پدر

 بی سواد
21/96± 

52/914 

83/9 925/1 

خواندن و 

 نوشتن

77/95± 

13/912 

 26/15 ±41/98 زیر دیپلم

 48/11±14/95 دیپلم

 91/18±84/96 باالی دیپلم

تحصیالت 

 مادر

 بی سواد
31/98± 

56/919 

48/9 211/1 

خواندن و 

 نوشتن

36/97± 

61/919 

 28/15 ±53/96 زیر دیپلم

 دیپلم
42/95± 

38/911 

 11/15 ±88/94 باالی دیپلم

531/1 794/1 

 شغل پدر

 78/16 ±37/29 بیکار

کارگر و 

 کشاورز
22/96± 39/15 

 58/11 ±55/97 کارمند

 بازنشسته
83/95± 

11/911 

 آزاد
88/96± 

99/911 

431/2 15/1 

 رتبه تولد

9 11/98± 85/14 

2-3 
15/95± 

77/912 

4-5 13/94± 84/17 

 و باالتر6
15/97± 

74/919 

 227/1 51/9 52/13 ±16/91 4کمتر از

تعداد افراد 

 خانوار

5-8 81/95± 32/11 

 8باالی 
19/21± 

51/919 

وضعیت 

 درآمد

511111< 47/97± 96/17 

19/2 926/1 
511111-

9111111 

11/95± 

97/919 

9111111< 95/91± 66/15 

 

جهت تعیین ارتباط سن و معدل دیپلم با انگیزش تحصیلی 

از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و مشخص گردید که 

با انگیزش ( p= 687/1و معدل دیپلم )( p= 727/1بین سن )

 . وجود نداردداری معنیتحصیلی رابطه 

 بحث

این مطالعه با هدف، بررسی عوامل مرتبط با انگیزش 

استان  ایحرفهفنی و های تحصیلی در دانشجویان دانشکده

انگیزه پیشرفت تحصیلی . انجام شد 9313-12بوشهر در سال 

یت موفقتواند مینقش سازنده ای در یادگیری دانشجویان دارد و 

تحصیلی، شغلی و اجتماعی آنان را در آینده را تحت تأثیر قرار 

بایست جهت ارتقاء کیفیت آموزشی، عوامل مؤثر بر می دهد، لذا

 . انگیزش تحصیلی بررسی و شناسایی گردد

نتایج نشان داد که میانگین انگیزش تحصیلی افراد مطالعه 

حد در ( 72/912 ±65/94و پسران  44/15 ±35/98)دختران 

؛ همچنین نتایج ( امتیاز 941خوبی بودند )از مجموع حداکثر 

بین انگیزش تحصیلی کل و داری معنینشان داد که اختالف 

 (سه زیر مقیاس آن )انگیزش درونی، بیرونی و بی انگیزشی

همچنین نتایج نشان داد که . در بین دو جنس وجود داشت

میانگین انگیزش درونی و بیرونی در دختران باالتر از پسران 

در  ؛استاست ولی این حالت از لحاظ بی انگیزشی برعکس 

به ( 9381همین راستا در مطالعه ای که توسط رستگار خالد )

جنسیتی در انگیزش و پیشرفت های منظور بررسی تفاوت
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ه شاهد صورت گرفت نشان داد تحصیلی دانشجویان دانشگا

که در دو خرده مقیاس انگیزش درونی و بیرونی، میانگین نمره 

ی مارآدختران باالتر از پسران بوده و تفاوت معناداری از لحاظ 

وجود داشته ولی از نظر بی انگیزشی این تفاوت معنادار 

به ( 9311) ای که توسط میالنی و همکارانمطالعه. (93)نبود

سی انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با عوامل فردی منظور برر

و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرفت نشان داد که بین 

درونی و بیرونی انگیزش بر حسب های انگیزش کل و مؤلفه

وجود دارد به طوری که میانگین آن داری معنیجنس اختالف 

در مطالعه تمنایی فر و . (95) بیشتر از پسران بود در دختران

که به منظور بررسی انگیزه پیشرفت ( 9311) گندمی

 دانشجویان دانشگاه کاشان صورت گرفته و مطالعه حیدری

که بر روی در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی ( 9311)

شهر یزد انجام شده؛ نشان داد که دختران از انگیزه باالتری 

اما در پژوهشی که . (29, 8) پسران برخوردار بودند نسبت به

بررسی میزان انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با "تحت عنوان 

 9388 آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال

توسط رمضانی و همکاران صورت گرفت، نشان داد که  "

دانشجویان از انگیزش تحصیلی باالتر از متوسط برخوردارند 

وجود اری دمعنیو بین انگیزش تحصیلی دختر و پسر اختالف 

که به ( 9385، همچنین در مطالعه پاشا شریفی)(3) نداشت

ر ب منظور سنجش انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی

دانش آموز دختر و پسر تهرانی در مقاطع مختلف  368روی 

تحصیلی صورت گرفت، انگیزه درونی و بیرونی در بین دو 

بنابراین با توجه به . (99) نداشتداری معنیجنس اختالف 

های گفت ابهام در زمینه تفاوتتوان میانجام شده های بررسی

ن ابهامات ایجنسیتی انگیزش تحصیلی همیشه وجود داشته که 

به نوعی ناشی از تعامل متغیرهای موقعیتی و درونی توان میرا 

  .با جنسیت دانست که نیازمند بررسی بیشتر در این زمینه است

نتایج مطالعه حاضر نشان داد عالقه به رشته، دسترسی به 

داری نیمعمواد آموزشی و رتبه تولد با انگیزش تحصیلی رابطه 

انشجویانی که به رشته خود عالقمند بودند داشتند، به طوری که د

و دسترسی به مواد آموزشی را بیان کرده بودند، میانگین نمره 

همچنین دانشجویانی که فرزند اول . انگیزش باالتری داشتند،

بودند نسبت به دانشجویانی که رتبه تولدشان دوم و سوم و باالی 

مطالعه  د؛نشش بود از انگیزش تحصیلی پایین تری برخوردار بود

تعلق تحصیلی با  نشان داد که( 2115سانچز، یاری و اسپرزا )

تر انگیزش تحصیلی رابطه دارد که این رابطه برای دختران قوی

( 9381در مطالعه صالحی و همکاران ). (29از پسران است )

نیز کمبود و کیفیت امکانات ( 9386مولوی و همکاران )و

( 22و 9) رفتمی به شمارعامل کاهش انگیزه تحصیلی  آموزشی

نیز که به منظور بررسی ( 9311و در مطالعه هاشمی و همتی )

عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

آزاد اسالمی واحد المرد انجام گرفت، عوامل های دانشگاه

آموزشی بعد از عوامل شخصیتی بیشترین سهم را در انگیزش 

در مطالعه فاطمی . (23) پیشرفت تحصیلی تحصیلی داشتند

نوع خانواده و ترتیب تولد با انگیزش تحصیلی ارتباط ( 9111)

گفت که انگیزه و عالقه دو فاکتور توان میبنابراین . (24داشت )

مهم در جریان یادگیری هستند، اگر افراد انگیزه کافی را جهت 

انجام کاری را داشته باشند نوعی رغبت و میل نسبت به انجام 

در حقیقت انگیزه زمینه ای جهت  شودمی در فرد ایجاد آن کار

و وجود محرک بیرونی و درونی )از جمله  شودمی  ایجاد عالقه

و  نآ زمینه ساز ایجاد توانندمی( دسترسی به امکانات آموزشی

مجموعه تعامالت بین اعضای خانواده،  ساخت خانواده با تعیین

و باعث دهد میر تجارب فرد در خانواده را تحت تأثیر قرا

در این مطالعه نیز ( 26و25) شودمی  تقویت انگیزش تحصیلی

وجود الگو )برادر یا خواهر بزرگتر عالوه بر  رسدمیبه نظر 

برای فرزند دوم به بعد باعث شده که این افراد از نظر ( والدین

انگیزه پیشرفت تحصیلی در سطح باالتری در مقایسه با فرزند 
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در مطالعه حاضر بین متغیرهای سن، . رندقرار بگیها اولی

وضعیت سکونت، وضعیت تأهل، تحصیالت پدر و مادر شغل 

پدر و مادر، تعداد افراد خانوار و وضعیت درآمد، معدل دیپلم و 

ست ده بداری معنیسال تحصیلی و انگیزش تحصیلی رابطه 

انجام ( 9386اما در پژوهشی که توسط مولوی و همکاران ). نیامد

ضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده تبیین کننده کاهش شد و

، همچنین دیگر مطالعات ( 9)انگیزه تحصیلی دانشجویان بود

، ( 9)که معدل کلدهد میانجام شده در این زمینه نیز نشان 

( 21، نمرات دیپلم )( 28)، سن( 27)تحصیالت پدر و مادر

انگیزش با ( 94)عوامل خانوادگی، آموزشی و عامل اجتماعی

جام انهای بنابراین اگر چه در پژوهش، تحصیلی ارتباط داشت

شده، عوامل متعددی را با انگیزش تحصیلی مرتبط دانسته اند اما 

گفت توان میبراساس نتایج بدست آمده از این مطالعه 

دانشجویانی که از انگیزه تحصیلی باالتری برخوردارند، به رشته 

و دسترسی به مواد آموزشی را نند کمیخود اظهار عالقه بیشتری 

م انداز آینده خود را روشن تر کنند، چشمی مناسب ارزیابی

ی ه اهداف تحصیلببینند و تالش بیشتری جهت رسیدن بمی

 . کنندمی

ای با اضر مانند سایر مطالعات پرسشنامهمطالعه ح

ه کسب اطالعات از طریق هایی مواجهه بود از جملمحدودیت

ممکن بود، دانشجویان شرکت کننده از ابراز که  خودگزارشی

ر دکه  فتارهای خود اجتناب کرده باشندصحیح احساسات و ر

ر محدودیت دیگ افراد گذاشته شد؛بر ابراز صادقانه  اینجا مبنا

عدم همکاری برخی دانشجوان جهت شرکت در مطالعه بود که 

 ؛با توضیح اهداف مطالعه سعی در جلب مشارکت ایشان گردید

و  ایحرفهدیگر اینکه گروه نمونه تنها از دو دانشکده فنی و و 

آن هم در استان بوشهر انتخاب شده بودند، بنابراین از تعمیم 

 توجه نقش فرهنگ وبا ها و سایر استان هاگروهنتایج به دیگر 

 . بایست با احتیاط انجام پذیردنژاد متفاوت می

 نتایج

گفت که جنس، توان میدست آمده ه با توجه به نتایج ب

عالقه به رشته تحصیلی، دسترسی به مواد آموزشی و رتبه تولد 

های از عوامل تأثیر گذار بر انگیزش تحصیلی هستند بنابراین نظام

بایست تالش کنند که عالوه بر حفظ شرایط موجود، آموزشی می

 و یاد مرتبط با یادگیری یعنی فراگیرهای با تأثیر گذاری بر مؤلفه

های آموزشی هنده و امکانات آموزشی و رفاهی با تدارک برنامهد

مناسب و هماهنگی بین دروس و بررسی عوامل مؤثر و رفع 

موانع آموزشی و رفاهی انگیزه پیشرفت تحصیلی را در 

دانشجویان ارتقاء بخشند، همچنین والدین، مدرسین و سایر 

قویت باعث تشرایطی را ایجاد کنند که  توانندمیمتولیان آموزش 

 . انگیزه و بهبود عملکرد تحصیلی آنان شود

 سپاسگزاری

از معاونت دانند مینویسندگان این مقاله بر خود الزم  
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بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کازرون و سطح  سواد سالمتبررسی رابطه سطح 

 دسترسی به اطالعات

 1سیده فاطمه مرتضوی  

 2عبدالرسول خسروی

 mco. mo6302@yahoo. Fa. ایران، بوشهر، بوشهر پزشکی علوم دانشگاه ،، دانشکده پیراپزشکیپزشکی رسانی اطالع و کتابداری کارشناسی دانشجوی. 9

 . ایرانپیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، دانشکده  بوشهر، پزشکی علوم دانشگاه استادیار. 2

 چکیده:
سالمت ظرفیت افراد برای کسب، پردازش ودرک اطالعات و خدمات بهداشتی پایه مورد نیاز برای تصمیم  سواد :هازمینه و هدف

هدف . است سواد سالمتاطالعات سالمت و دسترسی مردم به اطالعات سالمت عامل مهم در توسعه . های مناسب بهداشتی استگیری

ارزیابی سطح سواد سالمت بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کازرون و نحوه کسب اطالعات از پژوهش حاضر 

 . سالمت توسط بیماران است

بیمار مراجعه کننده مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کازرون به  383در مجموع . پژوهش، توصیفی پیمایشی است: هاروشمواد و 

. عملکردی بزرگساالن به دست آمد سواد سالمتبا استفاده از آزمون هنجاریابی شده ها در دسترسی انتخاب شدند، دادهشیوه نمونه گیری 

طرفه و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و ی تی مستقل، تحلیل واریانس یکآمارهای و آزمونSPSS ه از نرم افزاربا استفادها داده

 . تحلیل قرار گرفتند

سال در این پژوهش شرکت کردند، یافته نشان داد که سواد سالمت بیماران مراجعه  78تا  98بیمار با محدوده سنی  383 :هایافته

قرار دارد، افرادی که دسترسی بهتر به اطالعات دارند، از سواد سالمت بهتری ( 57/68کننده به این بیمارستان در سطح مرزی با )میانگین 

 . داری داشتد سالمت با سن، جنس و سطح تحصیالت رابطه معنیبرخوردار هستند وسطح سوا

مردم هم به اطالعات سالمت دسترسی ندارند و . بیماران در وضعیت مناسبی نیست سواد سالمت: پژوهش حاضر نشان داد، نتیجه گیری

داده  المتسواد سان استفاده از اطالعات بهبود پیشنهادهایی برای افزایش میز. همچنین توانایی و مهارت استفاده از اطالعات اینترنت ندارند

 . شده است

 . ، شهرستان کازرونسواد سالمت: کلیدواژه

  

mailto:Fa.mo6302@yahoo.co
mailto:Fa.mo6302@yahoo.co
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 مقدمه

که هر فرد، کارکردی مطلوب در عصر امروز برای آن

ها ستگیها و شایداشته باشد، باید حائز طیفی وسیع از توانایی

سوادها باشد؛ این سوادها از توانایی و در اصل، بسیاری از 

خواندن یک روزنامه تا درک اطالعاتی که یک کارمند 

بهداشتی ارائه کرده، دارای تنوع، پویایی و قابلیت انعطاف 

 . (9) هستند

مشتریان سالمتی هنگام جستجوی اطالعات سالمتی با 

های متعددی مانند پیچیدگی سیستم سالمتی، افزایش چالش

های مزمن، نیاز به شرکت در مراقبت و ز بیماریشیوع و برو

افزایش اطالعات قابل دسترسی از منابع متعدد و مختلف 

نه های جدیدی را در زمیافراد باید بتوانند نقش. روبرو هستند

طلبی برای حقوق و مسائل  جستجوی اطالعات، حمایت

، سالمتیها، سنجش و پایش مسئولیت محرمانه، درک

مورد بیمه و انتخاب نوع مراقبت خود، گیری در تصمیم

 ( 2). بپذیرند

عبارت است از: ظرفیت  1بنا به تعریف، سواد سالمت

درک اطالعات اساسی و خدمات مورد نیاز  کسب، پردازش و

که شامل ( 3) های مناسب در زمینه سالمتگیریبرای تصمیم

ی خواندن، شنیدن تجزیه و تحلیل و هامهارتای از مجموعه

در  هامهارتگیری و توانایی به کارگیری این تصمیم

های تحصیل یا های سالمت است که لزوما به سالموقعیت

ه پایین ب سواد سالمت. گرددتوانایی خواندن عمومی باز می

در دهه . شناخته شده است 29عنوان مشکلی جهانی در قرن 

یرات سالمت و تاث گذشته مطالعات بسیاری ارتباط میان سواد

                                                      
9 Health literacy 
10 Cho YI, Lee SYD, Arozullah AM, et al. Effects of health 

literacy on health status and health service 

. اندبر سالمت افراد و نتایج سالمت را بیان کردهآن 

گوی قوی وضعیت ی سواد عموما به عنوان پیشهامهارت

سالمت فرد بیش از درآمد، سن، سطح آموزش وضعیت 

سازمان  2114بر طبق گزارش سال . اشتغال شناخته شده است

بهداشت، افرادی که سواد سالمت کافی ندارند، وضع  جهانی

ته، دستورات بهداشتی را رعایت نکرده، از سالمت بدی داش

میزان بیشتری در  گیری بهره کمی برده وخدمات پیش

و نیز اطالعات کمی درباره  شوندمی   بیمارستان بستری

یری گهای پیشهای بهبود سالمتشان و استفاده از برنامهراه

 . (4) دارند

سازد که چگونگی این نتایج این موضوع را مطرح می

گیری از خدمات سالمت بر سالمت فردی و بهرهسواد 

 متخصصین بر این باورند که سواد. است مؤثرسالمت 

از خدمات سالمت گیری بهرهسالمت بر وضعیت سالمت و 

از طریق شرایطی چون دانش بیماری، رفتار سالمتی و استفاده 

 . از خدمات پیشگیری، تاثیر مستقیم دارد

طی از دنیا صورت گرفته در این راستا مطالعاتی در نقا

و همکارانش نشان دادند که ارتباط مثبتی میان 91چو . است

سواد سالمت باال و استفاده کمتر از خدمات اورژانس و میزان 

ای دیگر در مطالعه(. 5) بستری شدن در بیمارستان وجود دارد

و همکارانش میان سواد سالمت پایین افراد و 99توسط لی 

روان ارتباط مثبتی یافت شد، اما  وضعیت نامناسب سالمت

سالمت و میزان استفاده از خدمات  ای میان سواد هیچ رابطه

 ( 6). ذکر شده یافت نگردید

11 -Lee SY, Tsai TI, Tsai YW, et al. Health literacy, health 

status, and healthcare utilization of Taiwanese 
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استان منتخب ایران  5که در  9386در بررسی سال 

درصد سواد سالمت  6/56نشان داد که ، صورت گرفت

 درصد سواد 9/28سالمت مرزی و  درصد سواد 3/95 ناکافی،

ر سالمت د کافی داشتند که به طور کل سطح سوادسالمت 

 ( 8ایران پایین است)

 های افزایش سطح سواد سالمتنتایج سواد سالمت پایین و راه

مختلف های هرچند ممکن است افراد در زمینه

متخصص باشد اما این امکان وجود دارد که در به دست 

 استفاده از اطالعات بهداشتی مشکل داشته آوردن، درک و

یک غذای خیلی تواند میهمان گونه که یک آشپز ( 1باشند )

ممکن است نداند که چگونه یک  خوب درست کند، اما

 پایین نیز در سواد سالمتافراد با . غذای سالم تولید کند

. وندشمی  بهداشتی نوین دچار سردرگمیهای برخورد با نظام

بهام ا مشکل زمانی اهمیت پیدا میکند که این افراد جهت رفع

سواد . مختلف خجالت بکشندهای خود از پرسیدن سوال

 که ارتباط پزشک و بیمار ضعیف شودمی پایین باعث سالمت

در این حالت درک اطالعات ارائه شده توسط پزشک . باشد

، به حدی که ممکن است سالمتی شودمی برای بیمار مشکل

م انجا 9116طبق یک بررسی که در سال . وی به خطر بیافتد

پایین با انواع متعدد  سواد سالمتشد، ثابت شده است که 

پیامدهای نامطلوب بهداشتی و استفاده نامناسب از خدمات 

 ( 91). بهداشتی ارتباط دارد

این پیامدها شامل بستری شدن بیشتر، استفاده از خدمات 

مصرف بیشتر دارو، توانایی کمتر برای مصرف ، اورژانس

دارویی و های و برچسب مناسب داروها، درک نکردن

 دهی ضعیف سالمت خودبهداشتی و گزارشهای پیام

 ( 99). شودمی

پایین اطالعات شفاهی ونوشتاری  سواد سالمتافراد با  

را به  ودشمی گران دادهوسیله پزشکان، پرستاران و بیمهکه به

ها و دستورهای طبق رویه توانندمیکنند، نخوبی درک نمی

های دارویی عمل کنند وقادر نیستند خدمات امهالزم مانند برن

های بهداشتی به دست بهداشتی مورد نیاز خود را در نظام

ر پایین ب سواد سالمتای است که این مساله به گونه. آورند

بدون توجه به جنس، سن، نژاد، های جمعیتی همه بخش

 . (92یا سطح درآمد تاثیر گذار شده است )تحصیالت و 

 ،های درمانیای مشارکت در تصمیم گیریماران بربی

 تمایل دارند تا درباره بیماری خود، تشخیص عالئم و

های درمانی ی درمانی وعوارض هر کدام از شیوههاروش

منبع اولیه اطالعات برای آنان . اطالعاتی به دست آورند

اما این . پزشکان و متخصصان حرفه سالمت هستد

متخصصان همیشه قادر نیستند تا تقاضای بیماران را برآورده 

کنند، چرا که زمان محدودی در اختیار دارند و یا ممکن است 

ه بنابراین ب. استارتباطی ضعیفی برخوردار ی هامهارتاز 

از منابع آموزشی نوشتاری که  شودمی این بیماران توصیه

 ، پیشگیری، درمان ودارای آخرین اطالعات درباره بیماری

ی این منابع آموزش. کنندبازگرداندن سالمتی است استفاده 

برای بیماران و به منظور ساده کردن درک آنها از شرایط 

ومکمل برنامه آموزش به  شودمی بیماری و درمان تهیه

 . بیماران است که به خودمراقبتی نیاز دارد

ین عامل تراز آنجا که منابع آموزشی به عنوان مهم

بیماران در انجام رفتارهای  سواد سالمتتاثیرگذار بر سطح 

بهداشتی و مراقبتی از خود بوده ودرک این منابع در ارتباط 

 . استتنگاتنگ با خوانایی آنها 

 ابزار توسعه سواد سالمت
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سالمت افراد استفاده  افزایش سطح سوادهای یکی از راه

کلیه اطالعاتی  اطالعات سالمت. از اطالعات سالمت است

کند تا بتوانند در مورد می که به افراد کمک شودمی را شامل

. حفظ سالمت و یا درمان بیماری خود درست عمل کنند

(95 ) 

 منابع دسترسی به اطالعات عبارتند از:

انه خبری: بخش زیادی از مردم از این نوع رسهای رسانه

مانند ها این رسانه. کنندبرای کسب اطالعات استفاده می

به صورت گسترده در دسترس هستند ها مجالت و روزنامه

را افراد مختلف مانند زنان، مردان، کودکان ها و مخاطبان آن

 . دهندمیتشکیل 

بین اعضای خانواده و دوستان های دوستان و خانواده: ارتباط

 . از دیگر منابع اطالعات سالمت برای افرد است

و قرار گرفتن اطالعات سالمت به اینترنت: با رشد اینترنت 

زبان ساده روی وب، تمایل افراد به کسب اطالعات سالمت 

 . از این منبع افزایش یافته است

ظرفیت  توانندمیهای اجتماعی رسانه :92اجتماعیهای رسانه

 هاکاربران را در کسب اطالعات سالمت، پردازش و درک آن

درمانی مناسب های و خدمات مورد نیاز برای تصمیم گیری

 . بهبود ببخشند

منابع آموزش به بیمار: فرایند آموزش، یافتن و کاربرد 

ای که کند؛ به گونهعات جدید را برای بیمار ساده میاطال

 . منجر به سالمتی او شودتواند میتغییر رفتار وی 

 :سواد سالمتضرورت توجه به 

یکی از ضروریات . کنیمما در عصر اطالعات زندگی می

زندگی در چنین عصری توسعه مفهوم سواد به عنوان یکی از 

                                                      
12  -Social Media 

از طرفی حرکت به سمت بیمار ( 93). حقوق شهروندی است

های بهداشتی برای بهبود کیفیت محوری و تالش نظام

کند که های آن ایجاب میبهداشتی و کاهش هزینه خدمات

المتی با س های مرتبطگیریبیماران بیش از پیش در تصمیم

بنابراین بیماران باید با کسب . خود نقش داشته باشند

خود در این  سواد سالمتاطالعات معتبر و روزآمد و رشد 

از آنجا که به خاطر محدودیت . تر گام بردارندمسیر آگاهانه

بیماران تمایل ، زمان متخصصان و سایر عوامل محدودیت زا

تجو کنند، دارند خود اطالعات مورد نیازشان را جس

متخصصان حرفه سالمت متناسب با شرایط موجود مانند 

 دهندمیها، ویژگی دسترس پذیری وفراگیری ترجیح هزینه

آن را به عنوان راهی مناسب  به منابع آموزشی تکیه کرده و

نابع پس این م. های بهداشتی انتخاب کنندبرای انتقال پیام

به . ن تهیه شودآموزشی باید متناسب با سواد سالمت بیمارا

این ترتیب تولیدکنندگان اطالعات سالمت عالوه بر اینکه 

گیرند، نظر بکنندگان اطالعات را مدتی دریافتباید نیاز اطالعا

  .بیماران نیز توجه داشته باشند سواد سالمتبا به سطح 

پژوهش حاضر، به نتایج حاصل از ارزیابی سواد سالمت در 

که در بردانده چند هدف  زدپرداجامعه شهری کازرون می

 :است

در میان مردم ساکن  سواد سالمتارزیابی سطح  -9

مراجعه به ) از خدمات سالمتگیری بهرهشهر کازرون با 

 ( مراکز بهداشتی درمانی و مراکز بیمارستانی

 شناسایی منابع اطالعاتی مورد استفاده بیماران  -2
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بیماران مراجعه کننده به  سواد سالمتتعیین سطح  -3

های مراکز بهداشتی درمانی کازرون بر اساس ویژگی

 ( جمعیت شناختی)میزان تحصیالت، شغل

 پژوهش روش

ود رپژوهش حاضر از نوع کاربردی است، زیرا انتظار می

سالمت  کار ارتقاء سطح سواداز نتایج آن در جهت ارائه راه

های پژوهش همچنین این پژوهش، از نوع. استفاده شود

پیمایشی با رویکردی توصیفی است که به توصیف سطح 

رمانی دسواد سالمت بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

چرا که برای به دست آوردن . پردازدشهرستان کازرون می

، افراد به طور مستقیم مورد بررسی قرار سواد سالمتسطح 

 .شودمی وریو از طریق پرسشنامه اطالعات گردآ میگیرند

ی در این پژوهش را بیماران مراجعه کننده به آمارجامعه 

مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کازرون به صورت 

های مراکز بهداشتی گیری در دسترس از همه بخشنمونه

 . بدون در نظر گرفتن نوع بیماری انتخاب شده است

برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس 

حجم نمونه الزم برای مطالعه بر اساس فرمول . شداستفاده 

𝑛 حجم نمونه مبتنی بر برآورد نسبت =

𝑧
1−𝑎/2(𝑝(1−𝑝) /𝑑
درصد و حداکثر 15در سطح اطمینان  2

بیمار مراجعه  383درصد تعداد  5خطای برآورد قابل قبول 

 . کننده به مراکزبهداشتی درمانی محاسبه شده است

 طالعاتابزارها و مراحل گردآوری ا

های مربوط به سواد سالمت از آزمون برای گردآوری داده

این . ن استفاده شدسالمت عملکردی بزرگساال سواد

( 9386تر توسط طهرانی بنی هاشمی )پرسشنامه پیش 

پرسشنامه پیش گفته از سه بخش . هنجاریابی شده است

تشکیل شده است، بخش اول پرسشنامه دربردارنده 

 شناختی بیماراناطالعات جمعیتهای مربوط به پرسش

مانند جنسیت، سن، میزان تحصیالت، سابقه ابتال به بیماری، )

شغل، محل سکونت، شرکت در ، سابقه ابتال به بیماری

 است( ترین منابع اطالعاتی بیمارهای توجیهی و مهمکالس

بخش دوم که مربوط به آزمون سواد سالمت عملکردی 

 . استبزرگساالن 

 عملکردی بزرگساالن سواد سالمتتفسیر نمره آزمون . 9جدول 

نمره آزمون سواد سالمت عملکردی 

 بزرگساالن

 توصیف

 ناکافی سواد سالمت 51-1

 مرزی سواد سالمت 74-61

 کافی سواد سالمت 911-75

 

 های پژوهشیافته

ی هابرای شناخت بیشتر و ارائه تصویری از ویژگی

شناختی جامعه مورد پژوهش الزم است قبل از جمعیت

ررسی توصیفی به ب آمارپرداختن به متغیرهای اصلی، با کمک 

 . ها پرداختاطالعات مربوط به آن

با حداقل  31بیمار با میانگین سنی  383در مجموع تعداد 

بیشتر . سال در پژوهش شرکت کردند 78سال و حداکثر 98

. سال بودند 21سنی کمتر از بیماران در این پژوهش در گروه 

آمده  2ی سنی در جدول هاگروهتوزیع سنی افراد در سایر 

 . است
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از نظر سابقه ابتال به بیماری در این پژوهش، بیماران 

به طوری . سال متغیر است 7تا  1پژوهش ازشرکت کننده در 

سال با  9که میانگین سابقه ابتال به بیماری بر حسب سال، 

توزیع فراوانی بیماران از نظر . بوده است 55. 9انحراف معیار

. آمده است 2یماری در بخش دوم جدول به بسابقه ابتال

 

 سن و سابقه ابتال به بیماری بر حسب سال. 2جدول

متغیرهای 

 شناختیجمعیت

انحراف  میانگین درصد فراوانی نوع متغیر

 معیار

 بیشترین کمترین

 

 سن

21> 918 289/  

 

 

 

31 .86 

 

 

 

 

 

87/94 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

78 

31-31 913 268/ 

41-41 51 931/ 

51-51 62 969/ 

61-61 51 954/ 

<71 9 112/ 

 

 سابقه ابتال به بیماری

9-1 271 72/  

 

 

15/9 

 

 

 

554/9 

 

 

1 

 

 

7 

3-2 61 98/ 

5-4 39 18/ 

7-6 4 19/ 

 بیماران زن( نفر 234درصد) 8. 69 از نظر توزیع جنسی

بیمار  383از مجموع . باشدمرد می( نفر 941درصد) 1/38و 

درصد سابقه ابتال به بیماری  7. 59شرکت کننده در پژوهش

اری بیم درصد سابقه ابتال به 6/44. در خانواده خود را نداشتند

در  7/3و ( پدر، مادر، خواهر و برادر) 9در بستگان درجه 

ه، دایی، عمو و پدر بزرگ، مادربزرگ، خال) 2بستگان درجه 
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بیماران دارای  3/39از نظر وضعیت تحصیلی . داشتند( عمه

تحصیالت دیپلم بوده و تحصیالت لیسانس، سیکل، فوق 

لیسانس به باال، فوق دیپلم، ابتدایی و سواد خواندن و نوشتن 

 های بعدی قرار دارددر رده

 های اصلی پژوهشبه سوالپاسخ 

اطالعاتی مورد استفاده ترین نوع منابع پرسش اول: عمده

 بیماران کدام منابع هستند؟

هدف از طرح این سوال این بود که عالوه بر شناسایی منابع 

اطالعاتی بیماران، مشخص شود بیماران بیشتر از چه منابعی 

 . کنندمی استفاده

توزیع فراوانی و فراوانی نسبی بیماران بر حسب نوع . 1جدول

 منبع اطالعاتی

 فراوانی عاتیمنبع اطال ردیف

 344 پزشک متخصص 9

 268 اینترنت 2

 221 خانواده 3

 938 کتابخانه شخصی 4

 961 مطالعات شخصی 5

 966 درمانگاه 6

 972 تلویزیون 7

 993 رادیو 8

 914 دوستان 1

 913 کتابخانه عمومی 91

 9816 مجموع 99

مشخص شد که اولین منبع  7جدول های بر اساس داده

استفاده برای بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی مورد 

نفر پزشک  344پزشک متخصص است به طوری که 

العات طمتخصص را به عنوان اولین مرجع برای دستیابی به ا

ع باند و اینترنت در مرتبه دوم منمورد نیاز خود معرفی کرده

ان رترین منبع مورد استفاده بیماکم. باشداطالعاتی بیماران می

 . شرکت کننده در پژوهش کتابخانه عمومی بود

پرسش دوم: سطح سواد سالمت بیماران مراجعه کنند به 

درمانی شهر کازرون در چه سطحی قرار دارد؟ مراکز بهداشتی

بیماران از آزمون  سواد سالمتبرای به دست آوردن سطح 

سوال در دو  67سواد سالمت عملکردی بزرگساالن حاوی 

دسته بندی  8جدول . و محاسبات استفاده شدبخش خواندن 

 ت، و شغلسطوح سالمت به تفکیک جنسیت، تحصیال

 .دهدبیماران را نشان می
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 سواد سالمت ناکافی  سواد سالمت مرزی  ت کافیسواد سالم 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 16/91 73 69/8 33 42/33 928 زن جنسیت

 39/93 51 48/5 29 36/21 78 مرد

 

 تحصیالت

 18/2 8 1 1 /52 2 سواد خواندن و نوشتن

 22/5 21 1 1 31/9 5 ابتدایی

 78/6 26 22/5 21 /26 9 سیکل

 41/95 51 43/4 97 48/99 44 دیپلم

 56/9 6 14/9 4 26/6 24 فوق دیپلم

 14/9 4 87/2 99 41/23 11 لیسانس

 1 1 /52 2 44/91 41 فوق لیسانس به باال

 /78 3 /26 9 16/4 91 فرهنگی شغل

 19/92 46 87/2 99 16/4 91 خانه دار

 11/8 39 74/5 22 87/2 99 آزاد

 26/6 24 /52 2 54/24 14 کارمندان دولتی

 18/2 8 69/2 91 11/8 39 بیکار

 87/2 99 18/2 8 35/8 32 غیره

 99/32 923 11/94 54 78/53 216 مجموع

 78/53نشان داده شده است  7همان گونه که در جدول 

  .بیماران از سواد سالمت کافی برخوردارند( نفر 216درصد )

  99/32مت مرزی و سواد سال( نفر 54درصد بیماران )11/94

ور طبه . دارای سواد سالمت ناکافی هستند( نفر 923درصد )

است که سواد  57/68کلی میانگین نمره سواد سالمت بیماران 

 . قرار دارد سالمت در سطح مرز
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 های پژوهشآزمون فرضیه

و ویژگی جمعیت  سواد سالمتفرضیه اول: بین سطح 

 . رابطه وجود دارد( شناختی )تحصیالت،

مقایسه میانگین سواد سالمت در سطوح مختلف . 8جدول 

 تحصیالت بیماران

میزان 

 تحصیالت

شاخص  درصد فراوانی

 fآزمون

معنی  

 داری

سواد 

خواندن و 

 نوشتن

91 69/2  

 

749/43 

 

 

 

 

 

 

 52/6 25 ابتدایی 11/1

 27/92 47 سیکل

 87/8 34 فوق دیپلم

   49/27 915 لیسانس

فوق 

 لیسانس به

 باال

 

42 

 

16/91 

 

 ت تحصیال تفاوت در نمره سواد سالمت و سطوح مختلف

برای یافتن تفاوت در نمره سواد سالمت و سطوح 

مختلف تحصیالت از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای 

و  بدین منظور فرضیه صفر. بررسی این تفاوت استفاده شد

 فرضیه پژوهش به صورت زیر تعریف شد:

: میانگین نمره سواد سالمت در سطوح ( H0)فرضیه صف 

 . ستمختلف تحصیالت یکسان ا

: میانگین نمره سواد سالمت در سطوح ( H1فرضیه پژوهش)

 . مختلف تحصیالت متفاوت است

 8های آزمون تحلیل واریانس که در جدول بر اساس یافته

/ است و بنابراین 15 از ترآزمون کم Pآمده است، مقدار 

ت به عبارت دیگر بین سطح تحصیال. شودمی فرضیه صفر رد

دار وجود دارد؛ به ی معنیآمارت تفاوت از نظر سواد سالم

طوری که با افزایش میزان تحصیالت سطح سواد سالمت 

 های طهرانیاین یافته نتایج پژوهش. رودبیماران نیز باال می

، ( 9311) ، رییسی و دیگران( 9386) دیگران و بنی هاشمی

 . کندسادور و دیگران، چو و دیگران و لیندستروم را تایید می

  .یه دوم سطح سواد با توجه به شغل افراد، متفاوت استفرض

برای تایید این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 

نبود تفاوت بین میانگین نمره سواد ( H0فرضیه ). استفاده شد

سالمت و سطوح شغلی را تعریف نموده و فرضیه پژوهش 

(H1 )بر . دار بین این دو متغیر استوجود تفاوت معنی

آمده است،  8های تحلیل واریانس که در جدول فتهاساس یا

/ است و بنابراین تفاوت بین 05تر ازآزمون کم Pمقدار 

 میانگین نمره سواد سالمت در سطوح مختلف شغلی است

(P=/00 ) نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد

واد سالمت و زنان خانه دار که فرهنگیان باالترین سطح س

 . ترین سطح سواد سالمت را دارا هستندنپایی

شاخص  درصد فراوانی شغل

 fآزمون 

معنی  

 داری

 111.  62/29 115/6 23 فرهنگی 

 84/91 76 خانه دار

 79/96 64 آزاد 

 33/39 921 کارمند

 71/92 41 بیکار

 39/93 59 غیره
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 بحث و نتیجه گیری

بیمار در درک سواد سالمت مفهومی است که توانایی 

موزشی در حیطه سالمت را توصیف اطالعات و منابع آ

ی ساده و پیچیده هامهارتاین مفهوم شامل طیفی از . کندمی

 های درمانیگیریتا در تصمیمدهد مید اجازه است که به افرا

های انجام شده نشان پژوهش. شرکت مشارکت داشته باشند

اثراتی زیان بار بر دهید که پایین بودن سواد سالمت می

 . سالمت بیماران دارد

به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که تعداد زیادی از 

هرچند این بیماران . بیماران مهارت سواد سالمت پایین دارند

ها قرار داده شود اما تمایل دارند که اطالعات در اختیار آن

ای ونهگ در سطح خوبی قرار ندارد؛ بهاطالع رسانی به بیماران 

رد گیکه اطالعاتی که توسط پزشک در اختیارشان قرار می

کافی نیست؛ منابع آموزشی بسیار کمی وجود دارد که بیماران 

بتوانند از آن استفاده کنند و همچنین تعداد اندک نیز متناسب 

 های با سطح بیماران نیست؛ بنابراین نیاز است تا همه بخش

ویزیون و رادیو با هی مانند تلهای گروجامعه از جمله رسانه 

های اطالعات سالمت متناسب با نیازها و توان تهیه برنامه

مخاطبان در جهت افزایش سواد سالمت افراد جامعه اعم از 

 این متخصصان حرفه سالمت عالوه بر. بیمار و سالم بکوشند

کنندگان اطالعات سالمت نیز بایستی با شناخت و تولید

های آنان اقدام به یازها و توانمندیجامعه مخاطب خود و ن

 . تهیه منابع آموزشی نمایند

 پیشنهادهای کاربردی پژوهش

جا که پایین بودن سواد سالمت یک تهدید از آن

 سواد سالمت، تالش برای افزایش سطح شودمی محسوب

از این رو . های جامعه دارداری همه بخشکافراد نیاز به هم

کاربردی برای افراد درگیر در این دراین بخش پیشنهادی 

 . حوزه ارائه خواهد شد

 پیشنهادهای کاربردی برای کتابداران

المت در مشارکت بیماران در س با توجه به اهمیت سواد

های درمانی، زمان بستری بودن بیماران در گیریتصمیم

بیمارستان، بهترین زمان برای باال بردن سواد سالمت بیماران 

یر در های زبه صورت توانندمیتانی ان بیمارسکتابدار. است

 این امر مشارکت کنند:

کتابداران باید هر روز زمان خاصی به بیماران سر بزنند 

و درجریان وضعیت هر بیمار و روند درمان وی بوده و برای 

ها قرار اختیار آن وی و همراهان وی منابع مناسب تهیه و در

 دهند؛

 .ه داشته باشندبیمار توج هایها و انگیزهبه خواسته

 . شودهای بیمار باعث درخواست متون میخواسته و انگیزه

های سواد سالمت برگزار رای بیماران و همراهان آنان کالسب

اطالعات سالمت متناسب با سطح سواد آنان در  کرده و

 . اختیارشان قرار دهند

پیشنهادهای کاربردی برای ارائه دهندگان اطالعات 

 سالمت

جا که ارتباط ضعیف پزشک و بیمار عاملی در پایین از آن

المت است بنابراین فاصله زبانی حتی سبودن سطح سواد 

 . گویش دکتر و بیمار در درک مفاهیم باید کم شود

 سواد در باال رفتن مؤثرکه مطالعه یکی از عوامل با توجه به این

های علوم شود تمام دانشگاهسالمت است، پیشنهاد می

زشکی در وب سایت خود بخش کتابخانه سالمت قرار پ

پزشکان متخصص و دربردارنده  این بخش باید زیر نظر. دهند

ها شامل ه زبان ساده درباره انواع بیماریهایی بکتاب

 . باشد. . . ها، درمان وپیشگیری، عالئم و نشانه

 پیشنهاد کاربردی برای مسئوالن و برنامه ریزان درسی 
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 نقش پزشکان و پرستاران در ارتقای سطح سوادبه  با توجه

ز نیا( )به عنوان ارائه دهندگان اطالعات سالمت سالمت افراد

است تا افراد یاد بگیرند که چگونه به زبان ساده و قابل درک 

به منظور آماده کردن آنان برای این . با بیماران صحبت کنند

منابع هدف، این افراد در زمان دانشجویی موظف شوند که 

 . آموزشی به زبان ساده برای بیماران تهیه نمایند
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 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 2931پزشکی ورودی  در دانشجویان مؤثربررسی مدیریت زمان مطالعه 

 1حید هاشمی لقب، وشیواحیاتی ،رضوان حیاتی، طاهره جان احمدی ،فرشته احمدزادهی، سعید شریف

 . بوشهر، ایران، علوم پزشکی بوشهره دانشگا ،کمیته تحقیقات دانشجوییدانشجوی رشته پزشکی، . 9

 :چکیده

یت قبرای موف مؤثریکی از عوامل . دانش برای موفقیت کافی نیست  تنها داشتن سرمایه و : دردنیای امروزمقدمه

ان دبیرست دردانشگاه ازها با توجه به اینکه حجم درس. نامندن را مدیریت زمان میآاستفاده صحیح از زمان است که 

ی مهارت هدف این مطالعه بررس. استاز اهمیت بیشتری برخوردار  دانشگاه از این فن دراین استفاده بنابر. استبیشتر 

 . استپزشکی وخدمات درمانی بوشهر در دانشگاه علوم 9312ورودی  مدیریت زمان دانشجویان پزشکی

ت ااطالعابزارگردآوری . دانشجویان پزشکی انتخاب شدند از نفر 61 مقطعی -دریک مطالعه توصیفی :پژوهشروش 

 . پرسش بود 92شامل  پرسشنامه

عیین ت برنامه ریزی وتخمین زمان مورد نیاز برای مطالعه و شامل گزینه هایی درخصوص مدیریت زمان مانند پرسشنامه 

 . بررسی قرارگرفت مورد تحلیل و اس پی اس اس91به وسیله نرم افزار ها نظر بود داده اهداف مورد

 .داری پیدا شدجنسیت ومدیریت زمان ارتباط معنا بین( درصد35) مذکر نفر 29و( درصد65)مونث  نفر 31: هایافته

توجه به رشته تحصیلی بسیار کم  که با محاسبه گردید91ازماکزیمم  14/5( 9. 2_)+ میانگین نمرات مدیریت زمان

روزانه خود برنامه های اردانشجویان برای ک درصد27تنها  اند وکسب کرده سطح بسیار خوب را در1/93 تنها. است

 . ریزی داشتند

ی مدیریت مدونی برا طول ترم تحصیلی برنامه شجویان درتوجه به نتایج به دست آمده اغلب دان با :نتیجه گیری

وزش داد مآتاکید بیشتری به دانشجویان  بنابراین الزم است اهمیت مهارت مدیریت زمان را با. خود ندارند زمان مطالعه

 . نهادینه شودها نآمدیریت زمان در  نگرش در مورد لزوم عملکرد تا مهارت و

 . علوم پزشکی مدیریت زمان؛دانشجویان :کلید واژه



 21/ مدیریت زمان مطالعه مؤثر . . . بررسی  شریفی و همکاران                                                                                                       

 

 

 

 

 مقدمه

دنیای امروز تنها داشتن سرمایه و دانش برای  در

یت برای موفق مؤثرموفقیت کافی نیست یکی از عوامل 

 نان را مدیریت زمازمان است که  استفاده صحیح از

دردانشگاه از ها نامند باتوجه به این که حجم درسمی

 ن فن درای زبنابراین استفاده ا. دبیرستان بیشتر است

مدیریت . اهمیت بیشتری برخوردار است  دانشگاه از

بین دانشجویان عامل مهمی برای نشان دادن  زمان در

دانشجویان نسبت به زمان در دسترس چگونگی  دیدگاه

دهی خود برای اجرای سازماننحوه  ن وآ تفاده ازسا

مدیریت زمان دانشجویان را . 9وظایف دانشگاهی است

رفتاری در نظر گرفت که ی هامهارتای از دستهتوان می

 نقش دارد مطالعه وحجم برنامه درسیدهی سازماندر 

(2 ،3 ،4) . 

ه ک سازدمی از زمان دانشجویان را قادر مؤثراستفاده 

تعادل بهتری بین درس و زندگی شخصی خود ایجاد 

 (7، 6، 5) دزمون موفق باشنآ کنند و در

دمی با اعمال مدیریت زمان به حالت خود نظمی آ

کارهای  و به عبارت دیگر بدون اینکه ساز رسدمی

ورد فرد آار واعمال انسان راتحت کنترل در خارجی رفت

کند و زمان الزم برای می عمال و رفتار خود را کنترلا

. ندگیرمیتر را در نظر بسیار مهمهای انجام دادن فعالیت

 تفردی مدیریت زمان نوعی خود مدیریتی اس مهارت لذا

(7 ،8) . 

 پژوهش روش

 که است مقطعی–این پژوهش یک مطالعه توصیفی 

. شد انجام بوشهر پزشکی علوم دردانشگاه9312 درسال

 از هدفمند صورت به کنندگان شرکت پژوهش این در

که تمایل به  9312ورودی  پزشکی دانشجویان بین

نفر 61بین  شرکت در طرح داشتند انجام شد در نهایت از

اطالعات مربوط به مقوله . از دانشجویان صورت گرفت

 ایپرسشنامهدی زمان با استفاده از مهارت مدیریت فر

به بررسی  پرسشنامهوری شد آ سوال جمع92مشتمل بر 

ن که شامل )هدف آن مدیریت زمان و ابعاد چهارگانه میزا

 به اجرای گذاری اولویت بندی اهداف برنامه ریزی تعهد

لی پاسخ ب با به صورت کامال ساده و پرسشنامه( برنامه

که با توجه به سوال و نوع پاسخ به  خیر تعبیه شده بود

اجرای این طرح از  مجوز. نمره تعلق گرفت دانشجو هر

سپس  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اخذ گردید و

نامه بین دانشجویان پزشکی توزیع شد برای تجزیه پرسش

 آماری هاروش ،spss19. از نرم افزارها دادهو تحلیل 

میانگین  و توصیفی همچون فراوانی انحراف معیار

 استفاده گردید 

 یافته ها:

 مورد تحلیل و و وریآجمع ها پرسشنامههمه 

دانشجویان شرکت کننده  درصد65بررسی قرار گرفت 

دادند همه می درصد را پسر تشکیل 35طرح دختر و در

. 94درصد دانشجوها در خوابگاه  82/7دانشجوها مجرد 

. ای ساکن بودنداجارههای همراه خانواده و بقیه درخانه4
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ر نظ دانشجویان مورد مطالعه ازدهد مینشان ها داده

فردی مدیریت زمان درحد ضعیف بودند تنها ی هامهارت

مهارت خوبی در مدیریت  درصد دانشجویان از 1/93

 موارد مطرح شده دربین  از زمان برخوردار بودند

درحیطه برنامه ریزی عملکرد  دانشجویان پرسشنامه

برنامه ریزی  صد دانشجویان ازرد 27و  بهتری داشتند

ه ندی بحیطه پایب ولی در تحصیلی برخوردار بودند

 تری داشتند اجرای برنامه عملکرد ضعیف

جدول توزیع سطح مهارت مدیریت زمان در  در

 4/22ه شده است به طور کلی ئتیاز ارااساس ام انشگاه برد

 41متوسط بودند  نظر مهارت مدیریت دانشجویان از

هم در سطح بسیار  1/93خوب و  7/23درصد ضعیف و 

 .خوب بودند

ی هامهارتنظور مقایسه میانگین نمرات به م

مدیریت زمان دربین دانشجویان دختر وپسر از ازمون 

تقل استفاده شد که نتایج نشان داد تفاوت سمی هاگروه

یت زمان دبین دانشجویان در زمینه مهارت مداری معنی

  وجود دارد

 ضعیف متوسط خوب بسیارخوب

1/93 7/23 4/22 41٪ 

 

میانگین امتیاز کل مهارت مدیریت زمان دانشجویان 

ه به رشت جهومحاسبه شد که با ت 91از حداکثر نمره  14/5

درخصوص رضایت از .  است و حجم درس بسیار کم

درصد 6/98نحوه گذران وقت نتایج نشان داد که 

. نبودند انشجویان از نحوه گذران وقت راضید

 راضی بودند ونسبتا  4/53. رضایت کمی داشتند 2/91

گیری بهرهرضایت کامل داشتند بین میزان  7/8تنها 

رضایت  فردی مدیریت زمان وی هامهارتدانشجویان از 

 نحوه گذران وقت ارتباط تنگاتنگی وجود داشت از

 بحث

نتایج این مطالعه نشان داد دانشجویان مورد مطالعه 

ی فردی مدیریت زمان در حد متوسط هامهارتاز نظر 

به طور کلی تنها درصد اندکی از آنان از . ین بودندبه پای

بهره  ی فردی مدیریت زمان در حد مطلوبهامهارت

رضایت آنان از نحوه ی گذران وقت در . کردند برداری

بهره برداری درصد اندکی از دانشجویان . حد متوسط بود

مورد مطالعه از فن مدیریت زمان در حد مطلوب حاکی 

. این وضعیت، مطلوب این زمینه بوداز دانش کم آنان در 

اقع، در و. نیست جامعه دانشگاهی به عنوان قشر فرهیخته

اصلی مشکل  ب مهارت فردی مدیریت زمان، ریشهدر با

 و عدم استفاده مناسب از زمان، در خود فرد نهفته است

با دریافت آموزش و به  تواندمیو فرد  (99، 91، 1)

اده استف مؤثره نحوی کارگیری آن از زمان در دسترس ب

ود ی خهافعالیتی آموزشی و سایر هافعالیتنموده، بین 

تر عمل و در امتحانات نیز موفق (92) تعادل برقرار کند

حیطه  در های چهارگانه،از میان حیطه. (92) نماید

اسب نامنریزی برنامهعملکردی بهتر داشتند  ریزیبرنامه

زمان موجب کاهش موفقیت در درس و نیز تخصیص 

ی شخصی و اجتماعی هافعالیتزمان ناکافی به دیگر 
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گرچه ا (.95، 94، 93) دهدمیشده و استرس را افزایش 

عمل ها دانشجویان در این حیطه بهتر از سایر حیطه

هنوز  دهدمیاند ولی میانگین به دست آمده نشان کرده

 یطهحبعد از. فضای خوبی برای بهبود عملکرد وجود دارد

 زمانی، در بعد هدف گذاری دانشجویانریزی برنامه

های مشخص، تدوین هدف. عملکردی بهتر داشتند

 زمان و نشانگر کیفیت و مؤثرنخستین گام در مدیریت 

 (.96است ) آینده در افراد وقت صرف نحوه

حیطه سرمایه گذاری  چه دانشجویان در این هر لذا 

 قبیشتری صرف نمایند و اهدافی دقی و وقت اولیه کنند

ا بآن در مراحل بعدی  و قابل سنجش تدوین کنند فایده

عملکرد . گرددمیصرفه جویی در زمان به آنها بر

 هافعالیتدانشجویان در حیطه ی اولویت بندی اهداف و 

 ترزمانی و هدف گذاری ضعیفریزی برنامه از دو حیطه

که در مدیریت زمان، تعیین این در شرایطی است . بود

های کاری یعنی کارهایی که فوریت بیشتری اولویت

دارند از اهمیت زیادی برخوردار است تا حدی که 

دانند و صاحب نظران، آنرا جوهر مدیریت زمان می

درصد  21درصد زمان را باید برای انجام  81معتقدند که 

ا دانشجویان در لذ. (9) تصاص دادکارهای با اولویت اخ

پایبندی به اجرای برنامه، ضعیفترین عملکرد را  حیطه

ر مدیریت زمان مهم هستند دیگ گرچه سه حیطه. داشتند

به اجرای برنامه تدوین شده ، پایبندی تر از آناما مهم

 دیگر سه حیطه ، زیرا این حیطه محل بروز و ظهوراست

ی این حیطه دانشجویان هابا توجه به گویه. (97) است

توانند با اتمام کارها در موعد مقرر، ارتقای می

گفتن به تقاضاهای غیر منطقی و نه  یی نظیرهامهارت

حتی منطقی دیگران، امروز و فردا نکردن برای شروع 

برخی کارها، از این شاخه به آن شاخه نپریدن و از این 

، 98) باشندقبیل در این حیطه نیز عملکرد خوبی داشته 

در این مطالعه دانشجویان دختر در بهره گیری از . (91

عملکرد بهتری داشتند که  مهارت فردی مدیریت زمان،

احتمالی  پی بردن به علل به منظور بررسی بیشتر شایسته

جویان پسر و کاربرد آن در تر دانشعملکرد ضعیف

های ارتقای مهارت فردی مدیریت زمان در برنامه

وجود ارتباط بین  است. ، و کاهش تفاوتدانشجویان

ردی ی فهامهارتمیزان بهره گیری دانشجویان از 

گذران وقت بیانگر آن  مدیریت زمان و رضایت از نحوه

توان با افزایش مهارت دانشجویان، است که در واقع می

چنان که بیشتر . زمان رضایت آنان را نیز ارتقا داد هم

دانند که ی هستند نمیکسانی که از گذران وقت ناراض

 دچگونه از وقتشان استفاده نمایند و آن را مدیریت کنن

پوشیده نیست که رضایت فرد نیز در افزایش بر کسی 

روحیه و ایجاد انگیزه برای انجام و استمرار کار و نهایتا 

، 21ارد )دارتقای کارآیی و اثربخشی وی تاثیر به سزایی 

22.) 

 نتیجه گیری

حیطه برنامه ریزی  دانشجویان در عملکرد بهتر

 ه بهتراستفاد زمانی بیانگران است که دانشجویان سعی در

این حیطه های توجه به گویه از زمان خود دارند گرچه با
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ر برای تدقیق باتعیین محدوده زمانی توانندمیدانشجویان 

 رهای آزاد ایجاد شده دبهتر برای وقتریزی برنامهامور، 

ر ظهای روتین، تجدید ناز تعدیل برنامهطول هفته ناشی 

های بلند مدت و استفاده بهینه از در زمان برنامه

 ولی عملکرد. تکنولوژی عملکرد خود را بهبود بخشند

 های دیگر و به ویژه حیطهتر آنان در حیطهضعیف

که به خوبی با  دهدمیپایبندی به اجرای برنامه نشان 

آشنا نیستند، لذا به اصول مدیریت زمان و رهزنان وقت 

و  هامهارتدر جهت بهبود ریزی برنامهطور اعم، 

ی مدیریت زمان و ترویج آن در میان دانشجویان هاروش

برگزاری  رسدمی در این راستا به نظر. ضروری است

ی فردی مدیریت زمان هامهارتی آموزش هاکارگاه

 ثرؤمگامی  تواندمیبرای آنان در ابتدای ورود به دانشگاه 

ی بهره گیر. باشد هامهارتبهبود این  و راه گشا در زمینه

از توان اساتید مشاور و شناسایی دانشجویانی که به 

افزایش مهارت مدیریت زمان نیاز بیشتری دارند و 

هایی از این قبیل راهبردی ترغیب آنان به شرکت در دوره

های ص در دورهاختوان با توجه همچنین می. دیگر است

حس  پایبندی به اجرای برنامه، آموزشی به حیطه

ولیت پذیری و ایجاد خودنظمی در دانشجویان را ؤمس

افزایش داده وعملکردشان را همتراز با سه حیطه دیگر 

شود مطالعات آتی در حجم پیشنهاد می در آخر. بهبود داد

 با یکدیگر صورت ورودیچند  بیشتر و مقایسه نمونه

 .پذیری بیشتری داشته باشد گیرد تا قابلیت تعمیم
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Abstract 

 

Background & Purpose: Strategy 2020 presents policies and strategies to guide the actions of IFRC 

during the ten years. The Iranian Red Crescent is a part of Red Cross exists to provide compassionate 

care to those in need. The network of generous donors, volunteers and employees share a mission of 

preventing and relieving suffering, here at home and around the world. Strategic planning is a leadership-

driven process of consultation and reflection to answer where we are and what we want to be and how 

will we get there. With the strategy, we will continue to mobilize the power of humanity at home and 

around the world to offer relief to those in need. The goal of present research is to Analysis of Strategy 

2020 IFRC and suggested development plans in Iran.  

 Method: To obtain the goal, framework of International Federation of Red Cross and Red Crescent 

societies, different planning program and strategy 2020 were analyzed.  

 Finding: To reach the strategy by helping people prepare for, respond to and recover from emergencies, 

promoting international humanitarian law, building community resilience in neighboring countries, 

addressing the impact of migration, fighting loneliness and injustice and building connections, 

strengthening families, neighborhoods and communities, and saving lives and performing a critical role 

in health care through the delivery of blood service. Improving the quality of families life, Preparing and 

protecting safe water and food, helping to immigrants and increase understanding of public opinion 

about war and peaceful world.  

 Result: Clear actions are needed to effectively diminish people’s vulnerability and bring them the 

necessary assistance quickly in case of an emergency. Iranian Red Crescent prepared to implement its 

helping role for disasters, accident and catastrophes at national and local level and reduction of risks and 

consequences, in order to save and protect lives, as well as functioning and recovery of life style in 

communities and of the most vulnerable groups of population.  

Keywords: Red Cross and Red Crescent, Strategy 2020, strategic aim, enabling action, Iran  
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Introduction 

 Since 1864, the emblem of a Red Cross on 

a white background has been the 

international symbol of protection for all 

those in need of, and all those providing 

assistance. The Red Crescent followed 

shortly after as recognized symbol of equal 

standing. Strategy 202013 presents policies 

and strategies to guide the actions of IFRC14 

during the next four years. It defines three 

strategic aims and three enabling actions for 

the IFRC and its member National Societies 

and encourages National Societies to 

formulate their strategic directions based in 

Strategy 2020[1-6-9-10]. There are some 

steps for strategic planning. First prepare and 

establish it, then analyze and access, define, 

agree and finalization, implement, measure, 

review and modify. Iranian Red Crescent 

prepared to implement its helping role for 

disasters, accident and catastrophes at 

national and local level and reduction of risks 

and consequences, in order to save and 

protect lives, as well as functioning and 

recovery of life style in communities and of 

the most vulnerable groups of population. 

Strategic planning is a leadership-driven 

process of consultation and reflection to 

answer where we are and what we want to be 

and how will we get there.  

 With the strategy, we will continue to 

mobilize the power of humanity at home and 

around the world to offer relief to those in 

need. As we live in a world in which disaster 

have an ever-growing impact. The number of 

natural disasters such as floods or droughts is 

increasing due to climate change [17-19-24]. 

At the same time we are dealing with the 

negative side effects of unchecked economic 

                                                      
13 10-year strategy proposed by the European Commission 

on 3 March 2010 

growth and development. Shortage of food, 

war, pandemics and violence threaten life 

and health of large groups of people, in 

particular the poor, and leads to migration 

which renders people – in their own country 

or on foreign – even more expected. Strategic 

planning helps an organization to have a 

clear understanding of its current situation 

and capacity, and on the basis of that to 

define a clear way forward in response to 

emerging opportunities and challenges in the 

external environment, while maintaining 

coherence and long-term sustainability [13-

15].  

 Whether faced by humanitarian 

emergencies caused by disaster and conflict 

or the personal crises that keep people 

trapped in poverty and hardship, strategy 

2020 focuses our work on the people who 

need us most[16-7]. It provides the basis for 

the strategic plans of National Societies in 

which there is a dynamic framework that is 

responsive to differing contexts and 

changing circumstances. In a final review of 

being helpful, creative and innovative in this 

progress that will be held in 2019, we should 

present our practical effects on fulfillment of 

this strategy.  

  The reminder of this paper is organized as 

follows: introducing Strategy 2020 is 

presented first and then it is explained how 

we can accomplish a Strategy and then it is 

explained different capacities of our 

organization in Iran to achieve this strategy 

and suggest practical resources to have a part 

in this process.  

What is 2020 strategy? 

 It is summarized in this motto: doing more, 

doing better, and reaching further. In this 

14. International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies 
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way we should work differently dealing with 

challenges in this world that is changing all 

the time. There are three strategic aims and 

three enabling actions in strategy 2020.  

 First aim is save lives, protect livelihoods, 

and strengthen recovery from disasters and 

crises. During a crisis or disaster we assist 

people in meeting their basic need: shelter, 

water, food, access to medical care, security 

and restoring family links. Being prepared 

for every disaster and crisis is an important 

part of our duties. Availability of effective 

tools for disaster management is also 

important. Society should support each other 

for enhancing reactions to emergencies.  

 Second aim is enabling healthy and safe 

living. To achieve this aim, necessity of 

ability to adopt and cope with prolonged 

disasters and crisis should be considered. 

Helping people, poor or rich alike to be 

healthy and reducing risks for safer living is 

helpful to get this aim. Reduce exposure to 

natural hazards such as climate change and 

natural disasters or human-made one.  

 The last strategic aim is promote social 

inclusion and a culture of non-violence and 

peace. The impacts from third strategic aim 

are expected as lower levels of violence and 

make peace in varieties of culture and 

religion, support public greatly for the 

fundamental principles and reduction of 

stigma and discrimination and integration of 

disadvantaged people into their 

communities.  

 We have three enabling actions as build 

strong National Red Cross and Red Crescent 

Societies, pursue humanitarian diplomacy to 

prevent and reduce vulnerability in a 

globalized world, and function effectively as 

the IFRC.  

How to accomplish strategy 2020? 

 In first step, to be prepared and 

establishing the strategic planning process, 

leaders and participants of the strategic 

planning process will understand the benefits 

of developing a strategic plan, and that this 

development is a participatory process of 

reflection, consultation and action by 

leadership and other stakeholders analyzing 

where the national society is now, defining 

where it would like to be in the future, and 

how it intends to get there. We have to define 

budget for the process [9-10]. Monitoring the 

development of the process and regularly 

communicate on the development of the 

process should be done. Then, In order to 

assess, analyze, and make a meaningful 

strategic plan for the future, an accurate 

analysis of countries’ internal and external 

working environment must be made by the 

planning team. The necessary information 

can come from statistics, reports, 

assessments and other documents.  

 As with all good strategic plans, the analysis 

behind the development of Strategy 2020 

was far more detailed and complex in its 

scope than the resulting documents. In 

looking at who we are and “our place in the 

world”, the strategic planning teams and 

many contributors examined a wide range of 

issues related to the complexities and 

challenges in our changing modern world.  

 We should know what is happening around 

us. During this phase, existing information 

on the National Society’s operating 

environment should be collected and 

analyzed by the strategic planning team and 

wider consultative group. Knowing our 

strength and weaknesses can be useful. 

Defining, selecting and deciding on which 

strategic options to take is an activity that the 

planning team does throughout the entire 
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strategic planning process. Making such 

choices is a key part of the process at every 

stage, and decisions may change a number of 

times during this process [18, 22].  

 Develop the strategic plan, use the 

information from the assessment and 

analysis to define, validate or revise the 

vision, mission, and values statement of the 

organization, looking at them in the light of 

all the analysis carried out so far, including 

the overarching vision of strategy 2020. It 

will then set about defining the strategic 

goals and outcomes that translate that vision 

into results. All these elements taken together 

are sometimes referred to as the “strategic 

framework” and constitute the essence of the 

Strategic Plan. Define mission, values and 

strategic goals and outcomes, even risks in 

strategic planning.  

 At last finalize, endorse and disseminating 

the strategic plan and make them a reality. 

Now we can assess progress and make 

changes if it’s necessary.  

How can strategy 2020 be in Iran? 

 The international Red Cross was 

founded in 1863, and the Iran Red crescent 

followed in 1301. Iran Red Crescent, like 

many other National Societies, developed 

social activities in peace time next to its 

emergency assistance to victims in different 

crisis. Red Crescent has been a critical part 

of Iranian life since 1914. We are one of 189 

countries in the Red Cross Red Crescent 

movement, a worldwide community of 

humanitarians. The movement has an 

unparalleled reach with a local, national and 

global footprint, uniting us to prevent and 

alleviate human suffering whether it may be 

found [3-12, 23].  

                                                      
15. Bulgarian Red Cross 

 First of all, the strategic aims will be 

achieved through the following institutional 

approaches: pursuing humanitarian 

diplomacy to prevent and reduce 

vulnerabilities, having special attention to 

partnership with state and local authorities, 

positioning of the BRC15 at national and local 

level as a responsible social body with a 

significant practical contribution in 

supporting the vulnerable and other 

humanitarian initiatives for community 

development, developing resources such as 

staff and volunteers, financial and material, 

and information and increasing efficiency for 

achieving the aims [22-23].  

 For achieving first aim and do enabling 

actions in strategy 2020, we work together 

with the professional emergency services 

lead by the government. We are experts in 

emergency assistance and are able to provide 

high-quality assistance based on the needs of 

our beneficiaries. Limiting the impact of an 

emergency situation starts with thorough 

preparation. In this respect, information on 

risks is the key. Our mission is to prevent and 

alleviate human suffering wherever it may be 

found, to protect lives and health and to 

ensure respect for the human being.  

Building up and improving of capacities of 

the organization for timely response to 

disasters, accidents and catastrophes, disaster 

risk reduction at communities level, and 

formalizing of partnership relations, 

developing of quality and contemporary 

social activities and services to ensure 

adequate assistance to people in need and 

reducing their vulnerability[21].  

 We offer easily-accessible First-Aid 

courses via our website in order to stimulate 
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the average citizen to become a helper in 

need. This is one way to limit the impact of 

emergency situations. Sustainable 

emergency programs and initiatives are in 

place, meeting peoples’ needs in disaster and 

crisis. Families who have been torn apart by 

disasters are reconnected. Disaster laws are 

improved, to get to those who need it quickly 

and effectively. Demand for blood and blood 

products are met in Iran through provision of 

a safe, secure and cost effective blood 

supply. Destitution and stigma are reduced 

for people who are displaced and seeking 

protection. We use reputation, position and 

expertise to advocate for better humanitarian 

outcomes with our government and others.  

 For enabling healthy and safe living, we 

can actively contribute to bettering our own 

situation. One of our goals is increasing the 

effectiveness of the water life-saving service 

through raising numbers and improving the 

quality of the trained water life guards. 

Making early warning system for sudden 

events to warn people in time is good, too. So 

they can bring themselves, their families and 

their belongings to safety [3].  

 Raise population’s health awareness and 

active work for creating responsible stand on 

health and establishing healthy way of life in 

communities. To achieve this goal, raise 

population’s motivation, with a focus on 

young people. Raise awareness and 

motivation for donation of organs, tissues, 

and cells to improve capacity for life saving 

transplantation in the country. Civil unrest 

broke out in Syria in 2011, prompting an 

ongoing Red Crescent response continuing 

for years afterward. With the vast majority of 

civilians needing urgent help, we raised 

funds through the Syria Crisis Appeal and 

provided support in practical, life-saving 

ways.  

 For the third aim, Red Cross throughout the 

world promotes a society in which people 

can, and wish, to help each other. We 

promote respect and willingness to help 

spontaneously.  

 In cooperation with school we offer an 

increasing number of work placements in 

order to bring youth in contact with different 

groups in society. We make progress on key 

humanitarian advocacy issues. More Iranians 

understand that even wars have laws and are 

confidently talking about them. The 

international Red Cross Red Crescent 

Movement is strong and effective in its 

responses to armed conflict. Our society is 

marked by what connects us in our humanity 

and not what separates us as we learn more 

about and values others’ cultures and 

beliefs[15,25].  

Conclusion 

  Strategy 2020 is a dynamic process that is 

responsive to changing circumstances. It is 

evident that on the basis of our strategy clear 

actions are needed to effectively diminish 

people’s vulnerability and bring them the 

necessary assistance quickly in case of an 

emergency. In this way, we are open to 

contributions of others at all time, as active 

involvement of members, volunteers and 

external partners allows us to continuously 

improve the quality of our assistance.  
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