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ABSTRACT
Introduction and purpose: Job satisfaction is a measure of positive feelings 
and attitudes that people hold about their job. It seems that job satisfaction is an 
important factor affecting mental health. We aimed to determine the relationship 
between job satisfaction and mental health in nurses.
Methods: This cross-sectional study was performed in 2016 on 250 nurses in 
hospitals affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences, Iran. Sampling 
was performed through stratified random sampling method in proportion to the 
number of nurses in hospital wards. The inclusion criterion was at least one year 
of work experience in nursing. Data were collected by using the 28-item Mental 
Health Questionnaire, the standard job satisfaction questionnaire (19 items), and 
a socio-demographic information form. To analyze the data, descriptive tests, 
Chi-square test, Pearson correlation coefficient were used in SPSS.
Results: The mean of age of the nurses was 31.71±5.83 years. The mental health 
average score was 19.42±11.49, indicating poor mental health. The mean job 
satisfaction score was 57.62±10.60, demonstrating very high job satisfaction. 
There was a significant negative correlation between job satisfaction and mental 
health problems, that is, with increasing job satisfaction, mental health problems 
are reduced (r= - 0.15, P=0.01). 
Conclusion: According to our results, there was a significant negative correlation 
between job satisfaction and mental health. In other words, by increasing job 
satisfaction, mental health disorders can be reduced. Therefore, the results of this 
study can be used by policy makers to improve the nursing profession and adopt 
the necessary measures designed to promote job satisfaction.

Keywords: Job satisfaction, Hospital, Mental health, Nurses 

Fatemeh Norouzi1

Masoumeh Bagheri-Nesami2*

Fatemeh Zamani1

  

1- BSc Student of Nursing, Student Research 
Committee, Mazandaran University of 
Medical Sciences, Sari, Iran

2- Pediatric Infectious Diseases Research 
Center, Mazandaran University of Medical 
Sciences, Sari, Iran

*Corresponding author: Masoumeh 
Bagheri-Nesami, Pediatric Infectious 
Diseases Research Center, Mazandaran 
University of Medical Sciences, Sari, 
Iran

Email: anna3043@gmail.com 

Received: 04 September 2017
Accepted: 22 December 2017

Journal of Health Research in Community

Original article

The Association between Mental Health and Job Satisfaction in Nurses Working 
in Teaching Hospitals Affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences 

in 2016

JHRC
Volume 3, Issue 4, Winter 201833

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
36

77
2.

13
96

.3
.4

.4
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

c.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236772.1396.3.4.4.8
https://jhc.mazums.ac.ir/article-1-237-fa.html


34/ بررسی رابطه رضایت شغلی با سالمت روان پرستاران  

مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، زمستان 1396، دوره 3، شماره 4، 33-40

مقاله پژوهشی  

بررسی رابطه رضایت شغلی با سالمت روان پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران در سال 1395

مقدمه و هدف: رضایت شغلی حدی از احساسات و نگرش های مثبتی است که افراد نسبت به شغل خود 
دارند. به نظر می رسد که رضایت شغلی پرستاران از عوامل مهم تأثیرگذار بر سالمت روان آن ها می باشد؛ 
از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه رضایت شغلی با سالمت روان پرستاران طراحی و اجرا شد.  

روش کار:  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1395 در ارتباط با 250 نفر از پرستاران بیمارستان های 
به  به صورت تصادفی طبقه ای  نمونه گیری  انجام شد.  مازندران  به دانشگاه علوم پزشکی  آموزشی وابسته 
تناسب تعداد پرستاران هر بخش از بیمارستان صورت گرفت. معیار ورود به پژوهش داشتن حداقل یک 
سال سابقه کار در رشته پرستاری بود. داده ها توسط پرسشنامه استاندارد سالمت روان 28 سؤالی، پرسشنامه 
استاندارد رضایت شغلی 19 سؤالی و پرسشنامه اطالعات جمعیتی- اجتماعی گردآوری شدند و با استفاده 

از نرم افزار SPSS، آزمون های آماری توصیفی، کای دو و ضریب همبستگی Pearson تحلیل گردیدند.
بود  آن ها 19/42±11/49  روان  میانگین سالمت  و  پرستاران 5/83±31/71 سال  میانگین سنی  یافته ها: 
میانگین  قرار می گیرد. عالوه براین،  روان ضعیف  اختالل در سالمت  طبقه بندی در حیطه  به  توجه  با  که 
رضایت شغلی پرستاران 10/60±57/62 بود که با توجه به طبقه بندی در حیطه رضایت شغلی بسیار خوب 
جای دارد. از سوی دیگر، ارتباط معنادار و معکوسی بین رضایت شغلی و اختالل در سالمت روان وجود 
.)r=- 0/15 ،P= 0/01( داشت؛ به این معنا که با افزایش رضایت شغلی، اختالل در سالمت روان کمتر می شد

نتیجه گیري:  با توجه به نتایج این مطالعه مشخص گردید که بین رضایت شغلی و اختالل در سالمت روان 
ارتباط معنادار و معکوسی وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش رضایت شغلی می توان اختالل در سالمت 
روان را کاهش داد؛ بنابراین سیاست گذاران می توانند از نتایج این مطالعه برای ارتقای شغلی پرستاران بهره 

ببرند و تمهیدات الزم برای افزایش رضایت را طراحی نمایند.

کلمات کلیدی: بیمارستان، پرستاران، رضایت شغلی، سالمت روان
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چکیده

بیمارستان های  پرستاران شاغل در  با سالمت روان  رابطه رضایت شغلی  بررسی  فاطمه.  نسامی، معصومه؛ زمانی خرمندیچالی،  باقری  فاطمه؛  نوروزی،  استناد :   
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1395. مجله تحقیقات سالمت در جامعه، زمستان 1396؛3)4(: 33-40.

مقدمه

و احساسات دریافت شده کارمندان از شغل خود بوده و سالمت رضایت شغلی بنا بر تعریف، تحقق ارضا و لذت بردن از کار 
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وضعیت  و  خود  زندگی  کیفیت  از  افراد  رضایتمندی  روان، 
این  در   .]1،2[ می باشد  اجتماعی  و  روانی  جسمی،  رفاه  مثبت 
راستا در مطالعه ای که در بیمارستان های وابسته به دانشگاه اسلو 
صورت گرفت، 43/9 درصد از پرستاران دارای رضایت شغلی 
Lu و همکاران 65 درصد  بودند ]3[. از سوی دیگر، در مطالعه 
از  درصد   39 همکاران  و   Myhren مطالعه در  و  پرستاران  از 
حرفه  این  ترک  به  اقدام  شغلی  رضایت  عدم  دلیل  به  پرستاران 
ایران  در  ارتباط  این  در  که  مطالعه ای  در   .]4،5[ بودند  کرده 
صورت گرفت نیز 62/9 درصد از پرستاران از شغل خود ناراضی 
را در  فرسودگی شغلی  ]6[. عدم رضایت شغلی می تواند  بودند 
روان  سالمت  جمله  از  پرستاران  سالمت  بر  و  باشد  داشته  پی 
پرستاران  روان  سالمت  مشکالت  از  برخی  بگذارد.  تأثیر  آن ها 
رضایت  و  است  خودکارآمدی  کاهش  و  اضطراب  افسردگی، 
به  بنابراین  پایین از عواقب ناشی از استرس کار می باشد؛  شغلی 
و سالمت  شغلی  رضایت  بین  دوطرفه  رابطه ای  که  می رسد  نظر 

روان وجود دارد ]8،9[.
جمعیت  در  روان  سالمت  اختالالت  شیوع  مطالعه  این  در 
عمومی 33/3 درصد و در پرستاران 48/8 درصد گزارش شد ]10[. 
انگلستان  پرستاران  از  26/3 درصد  و همکاران   Mark مطالعه  در 
افسردگی دچار  به  5/9 درصد  بودند،  باال  اضطراب  دارای سطح 
پژوهش  در  داشتند.  روانی  بیماری  سابقه  درصد   44/8 و  گشته 
باالتری  با سطوح  مذکور مشخص گردید که خواسته های شغلی 
همبستگی  میزان   .]11[ است  ارتباط  در  افسردگی  و  اضطراب  از 
رضایت شغلی و سالمت روان پرستاران در انگلستان 0/47 و در 
لندن 0/79 گزارش شده است و در مطالعه حبیب و همکاران در 
مورد 300 نفر از کارکنان اداری و پرستاری بیمارستان حضرت 
رسول مشهد مقدس، رابطه معنادار و معکوسی بین آن ها به دست 
آمده است )P>0/05 ،r=-0/21( ]14-12[. شایان ذکر می باشد 
با  شغلی  فرسودگی  احتمال  همکاران  و  تاجی نژاد  مطالعه  در  که 
 .]15[ )OR=0/78( کاهش بسیار زیاد رضایت شغلی همراه بود

فراهم کردن  و  بهبود  شغلی،  رضایت  میزان  از  اطالع 
روان  سالمت  مشکالت  از  آن  ارتقای  به منظور  الزم  تسهیالت 
دسترس،  در  داده های  پایگاه  وجود  با   .]14[ می کند  پیشگیری 
طی  ایران  در  پرستاران  روان  سالمت  و  شغلی  رضایت  رابطه 
متغیرهای  اینکه  به  با توجه  نرسیده است.  به چاپ  سال های اخیر 
رضایت شغلی و سالمت روان افراد به محیط کار از جمله بافت 
بیمارستان و بخش های مختلف آن بستگی دارد، انجام مطالعات 
متعدد در نقاط مختلف کشور می تواند به سیاست گذاران جهت 

برنامه ریزی کمک کند. 
رابطه  تعیین  هدف  با  مطالعه  این  بیان شده،  مطالب  مبنای  بر 
بیمارستان های  پرستاران  در  روان  سالمت  با  شغلی  رضایت  بین 
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  وابسته  درمانی  آموزشی- 

طراحی و اجرا شد. 

روشکار

این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1395 در ارتباط با 250 
به دانشگاه علوم  بیمارستان های آموزشی وابسته  پرستاران  از  نفر 
انجام شد.  فاطمه زهرا و زارع(  بوعلی،  )امام،  مازندران  پزشکی 
نمونه در مطالعه حسام زاده و  فرمول حجم  مبنای  بر  نمونه  حجم 
همکاران  )d=0/05 ،P=0/90( معادل 250 نفر به دست آمد ]16[. 
دانشگاه  به  وابسته  بیمارستان های آموزشی  تمامی  مطالعه  این  در 
بیمارستان(  چهار  )شامل  ساری  شهر  مازندران  پزشکی  علوم 
بیمارستان ها، 250  انتخاب شدند. از میان کارکنان پرستاری این 
بخش  هر  پرسنل  تعداد  با  متناسب  مرد(   55 و  زن   195( پرستار 
به  ورود  معیار  گردیدند.  انتخاب  طبقه ای  تصادفی  به صورت 
پرستاری  رشته  در  کار  سابقه  سال  یک  حداقل  داشتن  پژوهش 
پرسشنامه  روان،  سالمت  استاندارد  پرسشنامه  توسط  داده ها  بود. 
اطالعات عوامل جمعیتی-  پرسشنامه  و  استاندارد رضایت شغلی 
 28 دارای  روان  سالمت  پرسشنامه  شدند.  گردآوری  اجتماعی 
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سؤال بوده و براساس طیف لیکرت از 0 تا 3 طبقه بندی می شود؛ 
گزینه اول=0 امتیاز، گزینه دوم=1 امتیاز، گزینه سوم=2 امتیاز و 
معنای  به   21 تا   0 نمرات  ترتیب  این  به  امتیاز.  چهارم=3  گزینه 
معنای  به   42 تا   22 بین  نمرات  ضعیف،  روان  سالمت  اختالل 
اختالل روانی متوسط و نمرات باالی 42 به معنای اختالل روانی 
پایایی پرسشنامه  به ذکر است که  باال می باشند ]17[. الزم  بسیار 
 0/74 معادل  کرونباخ  آلفای  آزمون  از  استفاده  با  روان  سالمت 
بوده  سؤال   19 دارای  شغلی  رضایت  پرسشنامه  گردید.  برآورد 
نظام  بعد  شش  در  شغلی  رضایت  ابعاد  بررسی  آن  هدف  و 
سبک  سازمانی،  جو  پیشرفت،  فرصت های  شغل،  نوع  پرداخت، 
طیف  براساس  پرسشنامه  این  می باشد.  فیزیکی  شرایط  و  رهبری 
امتیاز،  مخالف=1  کاماًل  می شود؛  نمره گذاری   5 تا   1 از  لیکرت 
مخالف=2 امتیاز، نظری ندارم=3 امتیاز، موافق=4 امتیاز و کاماًل 
موافق=5 امتیاز. بر این اساس نمرات 19 تا 38 به معنای رضایت 
شغلی ضعیف، نمرات 38 تا 57 به معنای رضایت شغلی متوسط 
و نمرات باالی 57 به معنای رضایت شغلی بسیار خوب می باشند. 
 0/86 معادل  محمدی  پژوهش  در  نظر  مورد  پرسشنامه  پایایی 
به دست آمده است ]18[. پرسشنامه دموگرافیک نیز دربرگیرنده 
کار،  سابقه  تأهل،  وضعیت  جنس،  سن،  جمله  از  اطالعاتی 
کفایت  مسکن،  خانواده، محل سکونت، وضعیت  اعضای  تعداد 
اقتصادی خانواده و مصرف سیگار و قلیان بود. در نهایت داده ها 
SPSS، آزمون های آماری توصیفی، کای  با استفاده از نرم افزار 

Pearson تحلیل شدند.  دو و ضریب همبستگی 

یافتهها
 
تعداد  میانگین  و  سال   31/71±5/83 پرستاران  سنی  میانگین 
افراد خانواده 1/56±3/84 نفر بود. بر مبنای یافته ها اطالعات زیر 
به دست آمد: 195 نفر )78 درصد( از پرستاران زن و 55 نفر )22 
درصد( مرد بودند؛ 166 نفر متأهل )66/4 درصد(، 76 نفر )4/30 

درصد( مجرد و هشت نفر )3/2 درصد( طالق گرفته بودند؛ 226 
ساکن  درصد(   9/6( نفر   24 و  شهر  ساکن  درصد(   90/4( نفر 
و  خوب  درصد(   64( نفر   160 اقتصادی  وضعیت  بودند؛  روستا 
نفر   29 بود؛  متوسط  درصد(   24/8( نفر   62 اقتصادی  وضعیت 
درصد(   88/4( نفر   221 و  اجاره ای  خانه  دارای  درصد(   11/6(
دارای خانه شخصی بودند؛ 2 نفر )8/2 درصد( سیگاری بودند و 

18 نفر )7/2 درصد( قلیان می کشیدند.
عالوه براین، میانگین سالمت روان پرستاران 19/42±11/49 
به طبقه بندی در حیطه اختالل در سالمت روان  با توجه  بود که 
سالمت  حیطه  طبقه بندی  به  توجه  با  می گیرد.  قرار  ضعیف 
سالمت  در  اختالل  فراوانی  بیشترین   ،1 جدول  با  مطابق  روان 
معادل  که  نفر(   170( می باشد  ضعیف  اختالل  به  مربوط  روان 
همبستگی  آزمون ضریب  براساس   .)1 )جدول  است  68 درصد 
وجود  ارتباطی  پرستاران  روان  سالمت  و  سن  بین   Pearson

و  خانواده  اعضای  تعداد  بین  اما  r=-0/06(؛   ،P=0/33( ندارد 
معکوسی  و  معنادار  ارتباط  پرستاران  روان  سالمت  در  اختالل 
هرچه  که  معنا  این  به  r=-0/14(؛   ،P=0/02( می شود  مشاهده 
روان  سالمت  در  اختالل  باشد،  کمتر  خانواده  اعضای  تعداد 
بین  دو  کای  آزمون  مبنای  بر  دیگر،  سوی  از  می شود.  بیشتر 
مسکن،  وضعیت  جنس،  با  پرستاران  روان  سالمت  در  اختالل 
محل سکونت، تأهل و وضعیت اقتصادی آن ها ارتباط معناداری 

.)P<0/05( نگردید مشاهده 
عالوه براین، میانگین رضایت شغلی پرستاران 57/62±10/60  

فراوانی نسبی )درصد(فراوانی مطلقاختالل سالمت روان

17068ضعیف )0-21(

26/4 66متوسط )22-42(

5/6 14 زیاد )باالی 42(

100 250جمع

جدول 1: توزیع فراوانی وضعیت اختالل در سالمت روان پرستاران
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بود که با توجه به طبقه بندی در حیطه رضایت شغلی بسیار خوب 
قرار می گیرد. بر مبنای این طبقه بندی ، بیشترین فراوانی رضایت 
که   )121( است  خوب  بسیار  شغلی  رضایت  به  مربوط  شغلی 
معادل 48/4 درصد می باشد )جدول 2(. از سوی دیگر، براساس 
شغلی  رضایت  و  سن  بین   Pearson همبستگی  ضریب  آزمون 
تعداد  بین   .)r=0/02  ،P=0/74( نداشت  معناداری وجود  ارتباط 
نیامد  به دست  معناداری  ارتباط  نیز  شغلی  رضایت  و  خانواده 
از آزمون کای دو  استفاده  با  r=0/03(. عالوه براین،   ،P=0/55(
وضعیت  و  تأهل  مسکن،  وضعیت  جنس،  با  شغلی  رضایت  بین 
)P<0/05(؛  نشد   مشاهده  معناداری  ارتباط  پرستاران  اقتصادی 
اما بین رضایت شغلی با محل سکونت ارتباط معناداری به دست 

.)P=0/04 ،X²=6/09 ( آمد
همان طور که مشاهده می شود بین رضایت شغلی و اختالل در 
 ،P=0/01( معنادار و معکوسی وجود دارد ارتباط  سالمت روان 
افزایش رضایت شغلی، اختالل در  با  این معنا که  به  r=-0/15(؛ 

سالمت روان کمتر می شود.

نتیجهگیری بحثو
 
با  شغلی  رضایت  رابطه  بررسی  هدف  با  حاضر  مطالعه 
به  وابسته  آموزشی  بیمارستان های  پرستاران  در  روان  سالمت 
انجام شد. یکی   1395 مازندران در سال  دانشگاه علوم پزشکی 

پرستاران  ضعیف  روان  سالمت  در  اختالل  مطالعه  این  نتایج  از 
و   )2009( همکاران  و   Tokuda مطالعات  نتایج  با  که  بود 
که  به طوری  می باشد؛  ناهمسو   )1394( همکاران  و  بدری زاده 
نظر  به   .]19،20[ شد  مشاهده  بدتری  وضعیت  حاضر  مطالعه  در 
می رسد که از مهم ترین دالیل این تفاوت، استرس بیشتر محیط 
نامناسب سازمانی  کاری، افزایش حجم و فشار کاری و شرایط 
 )2011( همکاران  و  محمدی  مطالعات  نتایج  که  درحالی  باشد؛ 
روان  سالمت  در  اختالل  میزان   )2015( همکاران  و   Edward و
دانشجویان پرستاری را در سطح پایین تری گزارش کرده اند که از 
دالیل آن می تواند تجربه باالی پرستاران در مقایسه با دانشجویان 

در مراقبت و پیگیری از سالمت روان خود باشد ]18،21،22[. 
روان  سالمت  همکاران  و   Perry مطالعه  در  عالوه براین، 
پرستاران در جنوب تایوان در سطح بسیار خوب گزارش گردید 
می رسد  نظر  به  می باشد.  متفاوت  حاضر  پژوهش  یافته های  با  که 
تفاوت  از  ناشی  یادشده می تواند  مطالعات  تفاوت موجود در  که 
و   Lou مطالعات  نتایج   .]23[ باشد  پژوهش  محیط  و  فرهنگ 
همکاران و Murrells و همکاران )2008( نیز همانند مطالعه حاضر 
 .]5،24[ می باشند  پرستاران  بسیار خوب  از رضایت شغلی  حاکی 
همکاران  از  رضایت  آن  دالیل  مهم ترین  از  که  می رسد  نظر  به 
می باشد.  کشورها  آن  در  پرستاری  حرفه  خوب  کار  ماهیت  و 
همکاران  AL-Dossary و  پژوهش  نتایج  که  است  درحالی  این 
رضایت  زمینه  در   )2007( همکاران  و   Curtis و  )2012(
بسیار  سطح  در  و  بود  حاضر  مطالعه  یافته های  با  متفاوت  شغلی 
ضعیفی قرار داشت که از دالیل آن می توان به عواملی همچون 
گردش  در  کاری  نوبت  و  کاری  فشار  انسانی،  نیروی  کمبود 
بین  مطالعه حاضر  در  دیگر،  از سوی   .]12،25،26[ اشاره کرد  
شد  مشاهده  معناداری  ارتباط  سکونت  محل  با  شغلی  رضایت 
یافته های  با  بود. همسو  از روستا  بیشتر  و رضایت شغلی در شهر 
نشان دهنده  همکاران  و  بهزادفر  مطالعات  نتایج  حاضر،  مطالعه 
می باشند  سکونت  محل  و  شغلی  رضایت  بین  معناداری  ارتباط 

فراوانی نسبی )درصد(فروانی مطلقرضایت شغلی

93/6ضعیف )19-38(

12048متوسط )57 -39(

12148/4بسیار خوب )باالی 57(

150100جمع

جدول 2: توزیع فراوانی وضعیت رضایت شغلی پرستاران
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که رضایت شغلی در روستا بیشتر از شهر است؛ درحالی که در 
بین  همکاران  و  قلی زاده  و  همکاران  و  غالم نژاد  مطالعات  نتایج 
رضایت شغلی و محل سکونت ارتباط معناداری مشاهده نشد که 

این امر با یافته های مطالعه حاضر مغایرت دارد ]26،29[.
سالمت  و  شغلی  رضایت  بین  به دست آمده،  نتایج  با  مطابق 
با  دیگر  بیان  به  داشت.  وجود  معکوسی  و  معنادار  ارتباط  روان 
می شود  کمتر  روان  سالمت  در  اختالل  شغلی،  رضایت  افزایش 
و برعکس. در مطالعه حبیب و همکاران رابطه رضایت شغلی و 
گزارش  معکوس  و  معنادار  حاضر  مطالعه  همانند  روان  سالمت 
توجه  با  روان  و سالمت  ارتباط رضایت شغلی   .]14[ است  شده 
موجود  شواهد  باشد.  متفاوت  می تواند  بستری  بخش  نوع  به 
عمل  اتاق  ویژه،  مراقبت  قلب،  بخش های  در  که  می کنند  تأیید 
و بخش های داخلی با افزایش رضایت شغلی، اختالل در سالمت 

روان کمتر می شود. 
در سایر مطالعات مشابه با مطالعه حاضر، ارتباط جو سازمانی 
و رضایتمندی شغلی با سالمت روان در کارکنان دانشگاه شیراز، 
ارتباط رضایت شغلی و سالمت روان در جمعیت عمومی، ارتباط 
رضایت شغلی و سالمت روان امدادگران و کارکنان غیرامدادی 
جمعیت هالل احمر و ارتباط رضایت شغلی و سالمت روان در 

گزارش  مثبت  و  معنادار  جهان  سراسر  در  مختلف  سازمان های 
شده است ]30،34[. 

در  اختالل  و  شغلی  رضایت  بین  مطالعه  این  نتایج  به  توجه  با 
سالمت روان ارتباط معناداری به دست آمد. به نظر می رسد که در 
به مطالعات گذشته  این مطالعه رضایت شغلی در پرستاران نسبت 
در  اختاللی ضعیف  به وجود  توجه  با  اما همچنان  می  باشد؛  باالتر 
آموزش  با  پرستاری  مدیران  است  الزم  پرستاران  روان  سالمت 
روان  سالمت  شغلی،  امکانات  فراهم آوردن  و  الزم  مهارت های 

پرستاران را افزایش دهند.

قدردانی

فناوری  و  تحقیقات  محترم  معاونت  زحمات  از  بدین وسیله 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران که نویسندگان را در راستای انجام 
می شود.  تشکر  و  تقدیر  دادند،  قرار  مالی  حمایت  مورد  پژوهش 
این مقاله حاصل طرح پژوهشی با کد 299 )در تاریخ 94/11/20( 
مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

می باشد.
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