
1397زمستان 2دوره پنجم شماره فصلنامه پرستاري سالمندان                                                                                                     

19

Relationship between Social Support and Life Satisfaction among Elderly

in South west of Khuzestan
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Mahdavi N3, Tahery A3

Abstract

Introduction and purpose: The need for social support, especially in the elderly who has less

physical and mental health, has a special place, given that he has lost much of his ability to manage his

life and experience some degree of frustration. Therefore, it is necessary to pay attention to factors

such as social support and its impact on the satisfaction of this vulnerable stratum. In this study, we

decided to examine the relationship between social support and life satisfaction in southwestern

Khuzestan.

Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, all elderly people living in Abadan and

Khorramshahr who had inclusion criteria were selected through available sampling. Measurement

instruments were Waux social support questionnaire (SS-A) and Diener life satisfaction questionnaire.

Data analysis was performed using statistical tests such as simple linear regression, Pearson

correlation and variance analysis test and the significance level was considered to be 0/05.

Findings: In this research, 392 elderly respondents answered the questionnaire. The mean life

satisfaction of these people was 4/56 ± 1.07 and the mean social support was 3/04 ± 0/32. Life

satisfaction has a significant correlation with social support and with a single subscale of social

support ( P=0/0001). The correlation between life satisfaction and social support is strongly estimated

to be 0/324( P=0/0001).

Conclusion: Based on the results, social support and having the love, help and attention of family

members, friends and others, each in turn can improve the satisfaction of the elderly. Therefore, it is

recommended that the elderly be socially supported through the strengthening of protection laws, and

that respect for them be promoted at the family and community level in various ways.
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چکیده
از دستزندگیامورادارهدررابا توجه به اینکه بخش اعظم توانایی خود، سالمنداناجتماعیهايحمایتبهنیاز: مقدمه و هدف

لزوم توجه عواملی همچون حمایت اینبنابراست.، از جایگاه ویژه اي برخوردار می کنندو درجاتی از ناکامی و نا امیدي را تجربه داده
در این پژوهش، محققین برآن شدند که به اجتماعی و تأثیر آن بر رضایتمندي این قشر آسیب پذیر امري ضروري به نظر می رسد.

اعی و میزان رضایتمندي از زندگی سالمندان جنوب غرب خوزستان، بپردازند.بررسی ارتباط حمایت اجتم

که داراي معیار هاي ورود به ،شهر آبادان و خرمشهرسالمندان نفر از392در این پژوهش توصیفی تحلیلی، مواد و روش ها:

و میزانواکساجتماعیحمایتپرسشنامۀاز طریقاجتماعیحمایتمیزانوبودند از طریق نمونه گیري در دسترس انتخابمطالعه 
اطالعات با استفاده از آزمون هاي آماري از جمله تحلیل. شدبررسیزندگی داینر،ازپرسشنامۀ رضایتاززندگی،ازرضایتمندي

.در نظر گرفته شد05/0سطح معنی داري،  وهمبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس انجام شدساده، رگرسیون خطی

است. یعنی هر  دو 04/3±32/0آنهااجتماعیحمایتمیانگینو56/4±07/1میانگین رضایت از زندگی این افراد  :یافته ها

اجتماعیحمایتهايمقیاسزیرتکتکباواجتماعیحمایتبازندگیرضایت. بیشتر از حد متوسط و به سمت خوب است
)P=0/0001(است 324/0میزان همبستگی رضایت از زندگی با حمایت اجتماعی به شدت . )P=0/0001دارد(معنادارهمبستگی

، افرادسایرودوستاناعضاي خانواده،توجهومساعدتمحبت،ازو برخوردارياجتماعیحمایتنتایج،براساسنتیجه گیري:

تقویت طریق، ازسالمندانشودمیتوصیهبخشد.  لذا ارتقارا، سالمندانزندگیازرضایت منديمیزانمی تواندخودنوبهبههریک

.گرددترویجمختلف،طرقبهو جامعهخانوادهسطحدرآنهابهگذاريحرمتگردند و نیزحمایتاجتماعیلحاظحمایتی بهقوانین

حمایت اجتماعی، رضایت مندي سالمندي، کلیدواژه ها:
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مقدمه

از صرف نظرکشورهاهمهدرسالخوردهافرادنسبتوتعداد
به است.رشدحالدرتوسعه بودن آنها،حالدریاوپیشرفته

ازدرصد02حدودسالمندانآیندهسال30طولدرطوري که 
جهانی بهداشتسازماندهند و میتشکیلراجهانجمعیت

نفرمیلیارد2بهسالمندانجمعیت2050سالتازدهتخمیننیز 
نفریکدنیاجمعیتنفر5هر ازاءبهکهاینکهیعنی.برسد

با ،نیزمدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایرانباشد. میسالمند
میلیون 83به حدود 98اشاره به اینکه جمعیت کشور در سال 

درصد داشته گفت: این در حالی است که 1.24نفر رسیده و رشد 
نظر .] 1[درصد است3.62نرخ رشد جمعیت سالمند کشورمان 

،به این آمار و ارقام و چشمگیر بودن میزان سهم این گروه سنی
واقتصاديلحاظبهکهدارداهمیتنظرآنازسالمنديمطالعه

].2[ایجاد می نمایددرجامعهناپذیراجتنابتغییراتیاجتماعی

باکهکشورهاییویژهبهجهانکشورهاياکثردرامروزه
تاسیس تشکیالتیبهاقداماند،شده مواجهجمعیتسالخوردگی

ازحمایتجهتدرمشخصبرنامهواستراتژيتدوینبراي
به دنبالطرفیازاین افرادچرا کهکرده اند.سالخوردگان

ازوسنکهولتتوانایی هاي عملکردي در ارتباط با کاهش
آسیب پذیرترین قشرهايازیکیکهدلیلاینبهدیگرسوي
قرارحمایت هاي الزموتوجهتحتبایستمی هستند،جامعه
و روانیاجتماعیجسمی،ابعادتمامیدرآناننیازهايوگیرند

. ]3[شودبررسیوارزیابی
سالمندانیدربویژهاجتماعیهايحمایتبهاز این میان نیاز

بخش اعظم توانایی ،و یا روانیجسمیهايضعفکه بواسطه
و درجاتی از ناکامی و دادهاز دستزندگیامورادارهدرراخود

یگاه ویژه اي برخوردار می نا امیدي را تجربه خواهند کرد، از جا
طرفحمایت ازبه عنوانسنتیبه طور، این حمایت. ]4[باشد

می موجبکه]5[شدهگرفتهنظردرآشنایانودوستانخانواده،
عزت نفس،بودن،مورد عالقهمراقبت،احساسفرد، شود

زندگیازرضایتواضطرابوکنترل استرس، ارزشمند بودن

موفقیتاذعان می دارند که، تحقیقاتنتایج .  ]6و7[داشته باشد
بیشتر،بلکهنیست،فردژنتیکیعواملیرثتأسالمندي تحتدر

حمایت هايوتعامالتبدنی،فعالیتهمچون سطحعواملی
.]6[داشتخواهدتأثیردر این زمینه اجتماعی فرد

کشوردرسالمنديپدیدهبامناسببرخوردبرايآمادگی
کشور است. درسالمنديهايویژگیوساختارازاطالعنیازمند

شناسایی حمایت هاي با هدف پژوهش حاضر در همین راستا ، 
رضایت مندي از زندگی در بین و نقش آنها دراجتماعی 
و میانسالافراد جوانشناختی چنین.تهیه شده استسالمندان 

خواهد ساخت تا مسائل سالمندان را راحت تر درك قادرجامعه را
زودیادیرکهکهنسالیدورانازاستقبالرا براينموده و خود

و همین طور تالش سازندآید، آمادهمیکسیهربه سراغ
بیشتري در راستاي افزایش کیفیت زندگی این گروه سنی انجام 

.)4[خواهند داد

مواد و روش ها

جامعۀ و پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و همبستگی 
شهر آبادان و خرمشهر در شامل کلیۀ سالمندان ساکن آن آماري 
سالمندان ساکن ،می باشد. آزمودنی هاي پژوهش1396سال 

می باشند.معیار هاي ورود به داراي، شهر آبادان و خرمشهر
مستند 95آمار سالمندان در پایان سال حجم نمونه با استفاده از 

محاسبه گردید در معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان
از طریق نمونه گیري در نفر،392بر این اساس تعداد و

از سالمندان حاضر در اماکن عمومی، پارك ها، مساجد، دسترس
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مغازه ها و منازل شخصی که در خانواده خود زندگی می کردند، 
. گردیدانتخاب 

سال، سالمت ذهنی و 60عبارت از: سن باالي به مطالعهمعیار ورود 
شامل عدم ابتال به بیماري هاي اسکیزوفرنیا و آلزایمر، نداشتن ،روانی 

و بوده استمعلولیت جسمی، و رضایت براي شرکت در تحقیق 
را بصورت کامل، پاسخ نداده بودند از مطالعه پرسشنامه افرادي که 
حذف شدند.

حمایتپرسشنامۀازاجتماعیحمایتمیزاناندازه گیريبراي
کوبتعریفمبنايبر1986در سال که نهمکاراوواکساجتماعی

تعریفبهبنا.]8[شداستفاده طراحی شده بود،حمایت اجتماعی، از
ومساعدتمحبت،ازبرخورداريمیزانبهاجتماعیحمایتکوب،
مقیاسایندارد.اشارهافرادسایرودوستانخانواده،اعضاي توجه

راوآشنایاندوستانخانواده،حیطۀسهکهاستسؤال23دربرگیرندة
مقیاسخردهبهسؤال8مقیاس،اینسؤال23ازگیرد.میبردر

خرده مقیاسبهسؤال7ودوستانمقیاسخردهبهسؤال8خانواده،
پنجمقیاسیکبراساسآزموناین.استیافتهاختصاصآشنایان

درجه بندي5تا خیلی زیاد با امتیاز 1از خیلی کم با امتیاز درجه اي
115و بیشترین امتیاز 23. که در مجموع کمترین امتیاز استشده

وپایاییخودپژوهشدر) 1371(قوامابراهیمیبرآورد شده است. 
یب پایایی آن به روش و ضرداد قراربررسیموردراابزاراینروایی

. ]8[گزارش کرده است0.90تا 0.70آلفاي کرونباخ بین 
پرسشنامۀ رضایتاززندگی،ازرضایتمنديمیزانسنجشمنظوربه
فرهنگ و درشدهطراحی1984سالدرداینرتوسطکهزندگیاز

است،قرار گرفتهاستفادهموردمتعدديمطالعاتومختلفهاي

مخالفمکامالًازهرماده(استماده اي5مقیاساین.شداستفاده

روينمره هادامنۀ احتمالیکهطوريبه)7موافقمکامالًتا1
متغیرباال،رضایتیعنی35تاپایینرضایتیعنی5ازپرسشنامه

این مقیاس با دیگر مقیاس هاي اندازه گیري سالمت روانی، .بود
در این پرسشنامه در ایران توسط معتمدي ] 10[همبستگی خوبی دارد.

شده و در مطالعه اي تحت عنوان نقش رویداد هاي ترجمه1384سال

زندگی در سالمندي موفق، پایایی آن در مورد سالمندان نیز مورد تایید 
باشد می 0.84قرار گرفته است که ضریب آلفاي کرونباخ آن برابر 

اطالعات و پرسشنامه جمع آوري گردیدبهپاسخ هاي سالمندان .]11[
شد و 21نسخه spssپس از جمع آوري کدگزاري و وارد نرم افزار  

اطالعات با استفاده از آماره هاي توصیفی(میانگین، انحراف تحلیل
معیار، درصد و فراوانی) و آزمون هاي مناسب آماري از جمله رگرسیون 

شد.انجامهمبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس وسادهخطی
ي مالحظات اخالقی از جمله اخذ کد اخالق الزم به ذکر است که کلیه

-IR(از دانشکده علوم پزشکی آبادان

ABADANUMS.REC.1395.171(، کسب رضایت
- اطالعات، امکان کنارهکنندگان، محرمانه ماندنآگاهانه از شرکت

مشارکت بیماران در صورت تمایل و انتشار نتایج ي گیري از ادامه
مطالعه به صورت کلی مورد توجه قرار گرفته است.

یافته ها

را پاسـخ داده  حمایت اجتماعیمند پرسشنامهسال392در این پژوهش 
نفر از نمونه ها، تکمیل 389پرسشنامه رضایت از زندگی توسط اما .اند

سئوال 23حمایت اجتماعی با میزان پایایی پرسشنامه شده است. 
749/0سـئوال  5و پایایی پرسشنامه رضایت از زندگی با 768/0

است که در هر دو پرسشنامه پایایی مناسب است و نتـایج قابـل   
اعتماد است. در این پژوهش ارتبـاط مؤلفـه هـا بـا متغیـر هـاي       

دموگرافیک بررسی نشده است.
میانگین باشد کهمی7تا 1دهی رضایت از زندگی بین نمره

56/4±07/1شرکت کننده در این پژوهشرضایت از زندگی این افراد

بیشتر از حد متوسط و به رضایت از زندگی این افراد. یعنی است 
می5تا 1بین حمایت اجتماعی دهی نمرهو سمت خوب است 

یعنی است04/3±32/0میانگین حمایت اجتماعی آنها باشد که 
کمی بیشتر از حد متوسط و به سمت این افرادحمایت اجتماعی 
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و میانگین زیر مقیاس هاي حمایت اجتماعی یعنی خوب است.

، 06/3حمایت دوستان، حمایت خانواده و حمایت دیگران به ترتیب 
ارائه شده است.1شماره است. نتایج در جدول05/3و 02/3

: شاخص هاي آماري رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی و زیر مقیاس ها1شماره جدول

انحراف استانداردمیانگینبیشترینکمترینتعداد

38900/100/756/40755/1زندگیازرضایت

39204/200/404/33238/0اجتماعیحمایت

ابعاد حمایت اجتماعی
39200/200/406/33709/0دوستانحمایت
39200/200/402/33516/0خانوادهحمایت
39238/100/405/34157/0آشنایانحمایت

میزان همبستگی حمایت اجتماعی و زیر مقیاس هاي حمایت 
را با آشنایاناجتماعی یعنی حمایت دوستان، حمایت خانواده و حمایت 

رضایت از زندگی نمایش می دهد. رضایت زندگی با حمایت اجتماعی 

خطیهمبستگیو با تک تک زیر مقیاس هاي حمایت اجتماعی 

. )2( جدول شماره )P=0/0001(داردمعنادار

: مقادیر ضریب همبستگی پیرسون بین رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی و زیر مقیاس ها2شماره جدول
زندگیازرضایت

تعدادمیزان احتمال ضریب همبستگی
324/00001/0389اجتماعیحمایت
307/00001/0389دوستانحمایت
264/00001/0389خانوادهحمایت
267/00001/0389آشنایانحمایت

)، p= 001/0به دست آمده معنادار است (Fمقدار براساس نتایج 
(مایت اجتماعی قابل پیش بینی استپس رضایت از زندگی با ح

). 3جدول شماره 

با میزان رضایت از زندگیحمایت اجتماعی نتایج تحلیل رگرسیونی متغیر : 3شمارهجدول
میزان احتمالFمیانگین مجموع مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعات

813/461813/46535/450001/0رگرسیون
865/397387028/1باقیمانده

678/444388کل
نمایش داده شده است. اثر ثابت 4شماره ضرایب مدل در جدول

و متغیر حمایت اجتماعی هر دو داراي سطح معنی داري کمتر از 
هستند و معنادار می باشند. پس هر دو در مدل رضایت از 05/0

زندگی حضور دارند. و مدل را می توان به صورت 
. نوشت= رضایت از زندگی304/1+071/1حمایت اجتماعی * 

واحد افزایش یابد میزان رضایت از 1اجتماعی یعنی اگر حمایت 
واحد افزایش می یابد.071/1زندگی به اندازه 
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و نتیجه گیريبحث

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با میزان 
بود. منطقه جنوب غرب خوزستانرضایتمندي از زندگی سالمندان 

نشان می دهد این 1-3شده در جدول هاي ذکرهمانطور که نتایج 
این موضوع در دو عامل همبستگی بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و 

که در سراي سالمندان ] 6[)1393اران(مطالعاتی همچون باباپور و همک
که این مورد را با ] 12[همچنین احمدي و همکاران ،انجام شده بود

معناداري زندگی که ارتباط مستقیمی با رضایتمندي از رندگی دارد، 
تأیید شده است. با نیز ، ] 13[و فرهادي و همکارانمقایسه کرده است

سالمندان ساکن سطح شهر انجام توجه به اینکه مطالعه حاضر در میان 
در میان جمعیت مورد مطالعه خود که ]14[شده بود و پاشا و همکاران

سالمندان سطح شهر و هم سالمندان ساکن سراي سالمندان را هم 
اشاره کردند که تفاوت اماري مقایسه کرده بودند، به این نکته که 

ندان دیده شده معناداري میان حمایت اجتماعی این دو گروه از سالم
است، در عین حال باز هم در مطالعه ظریف نژاد و همکاران نیزکه 

در سالمندان سطح شهر اجرا شده است به ،همچون مطالعه حاضر
حمایت اجتماعی سالمندان و رضایتمندي آنها همبستگی دو عامل 

قلی زاده و همکاران در مطالعه اي به بررسی . ]15[اشاره شده است
تأثیر عوامل مختلف بر روي میزان رضایت از زندگی سالمندان پرداخته 

ی مرتبط با این عااجتماست که اذعان می دارد که از میان عوامل 
ارتباط را حمایت اجتماعی بیشترین ، میزان برخورداري ازرضایتمندي

امل پیشتر نیز در متون عنوان شده بود . تأثیر و ارتباط این عو] 4[دارد

البته در که به لحاظ قدیمی تر بودن در این مقاله ذکر نشده است. 
مقاله مومنی و همکاران عدم ارتباط بین این دو مولفه ذکر شده بود 
که به بیان خود پژوهشگر به علت حجم کم نمونه و شیوه نمونه گیري 

که . این نکته را باید در نظر داشت ] 16[در دسترس بوده است

نیاز بهاجتماعی،وزیستیشرایطنمودنفراهمکناردرسالمندان، 
وآیینیمراسماتخانواده دربزرگعنوانبهآنهاحضورواحترام

زیراباشدبرترشایدهممادينیازهايازحتیدارند که سنتی
تشویقادامه زندگیبهراآنانخانوادهکناردرآرامفضاییایجاد
داشتهاحساسکهسازدمیپویاوزندهعناصريآنانازونموده
با صنعتیالبته.دارندنقشایفايهنوزجامعهوخانوادهدرباشند
کهگستردهنظامیکازخانوادهساختاردرتغییروجوامعشدن

یکبهکردندمیزندگیخانوادهیکدرهمبانسلچندین
راخودتاریخینقشسالمندانشودمیباعثايهستهخانواده 

نیزکارفرمانقش،خانوارسرپرستیوپدريوظایفعیندرکه
خانوادهشدنايهستهاما.شودکمرنگحدود زیاديتاداشتند

واردخللیآنهاتجربیاتازاستفادهوسالمندانبهاحترامدرنباید

خانوادهاساسوبنیاناستحکامبایست برايمیبلکه.]2[نماید
طیبرايوآنفرهنگیاتفاقاتوجامعهاصلیپایهعنوانبه

دچارخانوادهداد تابهاسالمنداننقشبه،تکاملیمسیر
.نشودفروپاشی

متغیر رضایت از زندگی و حمایت اجتماعیضرایب مدل 4جدول 

استاندارد Bضریب ضرایب استاندارد نشده
سطح معناداريtشده

استانداردانحراف Bاثرات
304/1485/0686/2008/0ثابت

071/1159/0324/0748/6000/0*حمایت اجتماعی
Adjusted R Square=٠/١٠٣R2=0/105*R=0/324
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در این پژوهش حمایت اجتماعی در ابعاد مختلف شامل حمایت هاي 
ادي میان این ابعاد دوستان، خانواده و آشنایان بررسی شد که تفاوت زی

مشاهده نشد هر چند این مورد در مطالعه امامی نایینی  و همکاران 
. با توجه به تفاوت ]17[نقش بارزتر حمایت خانواده را نشان داده است

در کالن شهر تهران که مطالعه و روابط اجتماعیهاي سبک زندگی
در این روابط امامی نایینی در آنجا صورت گرفته بود با سبک 

جنبه سنتی بودن دارد این که بیشتر و خرمشهر،شهرستان آبادان
موضوع قابل انتظار می باشد.

نشان داده شده است میزان حمایت 3و 2در جدول همانطور که
اجتماعی در ابعاد مختلف همبستگی نزدیکی با رضلیتمندي سالمندان 

که در تعاریف نیز آمده استاز زندگی داشته است. این موضوع،
حت تأثیر عوامل ژنتیکی فرد نیست تحمایت اجتماعی و رضایتمندي،

و تحت تأثیر بسیاري از عوامل محیط اطراف فرد سالمند همچون افراد 
از آنجا که سالمندي که فرآیند ]18[خانواده، دوستان و آشنایان دارد.

همراه با استرس و اضطراب می باشد لذا حمایت اجتماعی می تواند 
عوامل که خود نقش بسزایی در کنترل این عوامل ایفا کند و این 

کنترل نمایند. همچنین ابعادي از سالمت عمومی به شمار می روند را 
ا با تجارب فرد سالمند راین حمایت می تواند توانایی سازگاري 

استرس زاي سالمندي همچون فرآیند پیري و بیماري، از دست دادن 
همسر و ... که جنبه روانی اجتماعی دارند نیز مؤثر واقع شود و سالمت 

روانی فرد را نیز تأمین نماید.

نتیجه گیري نهایی

طرفازاجتماعیحمایتدریافتحاضر،تحقیقنتایجبراساس
میزانمی تواندخود،نوبهبههریکآشنایانودوستانخانواده،

بداناینبخشد وارتقارا، سالمندانمیاندرزندگیازرضایت مندي
و داشتنخانوادگیحمایت هايمراقبت ها وکه هر چقدرمعنا ست

باشد، برخوردارتريمطلوبوضعازسالمندانباصمیمیرابطه
خانواده و یافت. اعضاءخواهدافزایشنیززندگیآنها ازيرضایتمند

درگاه،تکیهمی توانند بعنوانکههستندافراديمهمتریندوستان
کنند. نقشایفايزندگیازرضایتمندي سالمندانکهنسالی، دردوران
اجتماعیدیگر از تحقیقاتبسیاريهمچونحاضرپژوهشهرچند
بهآندادن نتایجباشد و درتعمیمنمیومحدودیتنقصازعاري
گستردگی تاثیر حمایت با توجه به اما ،نمودعملمحتاطانهبایدکل،

میتوصیه، اجتماعی بر ابعاد مختلف زندگی که در بحث اشاره شد
و تقویت اصالح، ایجادطریقرضایتمندي ازافزایشجهتشود

ربط،مسئولین ذيتوسطآنهادقیقاجراءبرو نظارتحمایتیقوانین
آنهابهگذاريحرمتگردند و نیزحمایتاجتماعیلحاظبهسالمندان

توانمی.گرددترویجمختلف،طرقبهو جامعهخانوادهسطحدر
و روحیجسمیمشکالتايمشاورهخدماتبرخی ازارائهضمن

جهتراهاآنبهبیشترواطالعاتنموددركبهترسالمندان را
و همچنین کارکنان بهداشتی که در زمینه ارائه کردخودمراقبت از

کاري خود به نوعی با سالمندان در ارتباط هستند و می توانند جهت 
این افراد نقش مهمی ایفا نمایند.برقراري بهتر ارتباط و حل مشکالت 

از محدودیت هاي پژوهش حاضر میتوان به جمع آوري اطالعات از 
سالمندان ساکن منطقه جنوب غرب خوزستان، که نسبت به سایر 
استان ها داراي بافتی سنتی می باشد و سالمندان به ندرت در خانه 
هاي سالمندان سکونت دارند، و همچنین مراجعه حضوري به درب 

ت شرکت در مطالعه اشاره کرد. منازل سالمندان و توجیه آنها جه
پیشنهاد می شود که این مطالعه در شهر هاي مختلف کشور، که بافت 
هاي متفاوتی از نظر کانون خانواده(سنتی و امروزي) دارند و همین 
طور سالمندان ساکن در مناطق شهري و روستایی، خانه هاي 

بررسی سالمندان و ارتباط با سایر متغیرها نیز در پژوهش هاي آتی 
.شود

قدردانیوتشکر

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی آبـادان   

مـی باشـد. پژوهشـگران مراتـب تشـکر و      95st-0064به شماره  
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و فناوري دانشگاه علـوم پزشـکی   قدردانی خود را از معاونت تحقیقات
محترم شرکت کننده در تحقیق اعالم می دارند.شهروندانآبادان و 
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