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 حاملگی در زنان کشاورز و (Outcome)بررسی مقایسه ای سرانجم 
 غیر کشاورز استان گیالن 

  * (.M.Sc)فاطمه شیرین کام چوری 

 ** (.M.Sc)الله فانی صابری 
 

 چکیده 
 از آنجایی که طبق مطالعات اولیه، کارکردن در طی دوره حاملگی می تواند بر نتیجۀ بارداری تأثیر                   :سابقه و هدف    

فی بگذارد و با آگاهی از عوارض مامایی احتمالی متعاقب کار کشاورزی زنن باردار می توان بروز آنها را پیشگیری                           من
 .طرح ریزی و اجرا شد)   شاهدی-مورد( تحلیلی -کرد، مطالعه ای توصیفی

ن شاهد، همگی    زن خانه دار به عنوا     230 زن کشاورز به عنوان گروه مورد و         230 در این پژوهش     :مواد و روش ها     
عاقبت .  هفته، از چهار مرکز درمانی آموزشی استان گیالن به طور تصا دفی انتخاب شدند                   20با حاملگی منفرد و باالی       

 .بارداری در هر دو گروه مشاهده و ثبت گردید و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت

در )  درصد   48/3 درصد در مقابل      57/9با فراوانی نسبی    (ی بعد از زایمان       این بررسی نشان داد بروز اینرس       :نتایج  
همچنین بروز حاملگی پس از ترم و زایمان غیر طبیعی در گروه            . (P<0.05)گروه کشاورز بیشتر از گروه غیر کشاورز است       
فراوانی (و   )  P<0.05صد   در 26/8 درصد، در مقابل      48/3با فراوانی نسبی    (کشاورز کمتر از گروه غیر کشاورز می باشد           

  ). P<0.05 درصد 74/11 درصد در مقابل 39/7نسبی 

فراوانی نسبی  (بروز زایمان زودرس و نوزاد با وزن کم هنگام تولد در گروه کشاورز بیش از گروه غیر کشاورز بوده                      
تفاوت معنی داری را    ولی آزمون های آماری     )  درصد 22/5 درصد در مقابل     39/7 درصد و    35/4  درصد در مقابل       96/6

مطالعامت نشان داد که میانگین سن حاملگی در زنان کشاورز به طور معنی داری کمتر از میانگین                   . بین دو گروه نشان نداد    
در بررسی ارتباط ساعات کار کشاورزی با بروز عوارض مامایی            . (P<0.05)سن حاملگی در زنان غیر کشاورز می باشد           

 .مشاهده نگردید)  آماری از نظر( ارتباط معنی داری 

 با توجه به همسان شدن دو گروه مورد پژوهش و حذف عوامل مداخله گر، می توان نتایج به دست آمده                       :استنتاج  
 .را به اشتغال کار کشاورزی در سه ماهه آخر حاملگی نسبت داد

 

 ان غیر طبیعی کار و حاملگی، اینرسی، زایمان زودرس، حاملگی پس از ترم، زایم:واژه های کلیدی 
 

 مقدمه
ای درگرداندن چرخ    عمده زنان درسراسرجهان نقش  

. صنعت وتولید موادغذایی بعهده دارند    
3
کارانجام شده  2

درسراسرجهان به عهده زنان بوده و بیشتر این کار توسط          
 مواد غذایی% 50زنان روستایی انجام می شودکه حداقل 

 .)1( کننددنیا نیاز را تولید می

 
  بیمارستان امام -)س( دانشکده پرستاری مامائی حضرت رهرا- رامسر  کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی رامسر *

 46917: کد پستی)  ع( سجاد 
  کارشناس ارشد پرستاری بهداشت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران **
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 کیلومتر مربع،   14711با وسعتی معادل    استان گیالن   
بخاطر شرایط اقلیمی ویژه از زمانهای بسیار دور زراعت          

 900برنج را در خود ممکن ساخته است وبا تولید حدود           
هزار تن در سال به اتفاق استان مازندران مهمترین مرکز           

 .)2(تولید برنج در کشور است

 بررسی هایی که در یک هکتار شالیکاری در شمال        
نیروی % 70کشور انجام شده نشان می دهد که زنان،             

را نیروی  % 30کار را تشکیل می دهند و از این مقدار،            
را نیروی کار زنان مزدبگیر        % 40کار زن خانواده و        

 1367همچنین مطالعاتی که در سال        . تشکیل می دهند  
در مورد مراحل فیزیکی کشت برنج در گیالن انجام              

نیروی کار را در امر      % 100ان  شده نشان می دهد که زن      
 .)1(نشاء و وجین اول و دوم تشکیل می دهند

کار کردن زنان در دوران بارداری این سئوال را              
مطرح می کند که افزایش فعالیت فیزیکی در طول                

 حاملگی چه تأثیری برنتیجه بارداری دارد؟

. تحقیقات بسیار در این زمینه انجام گرفته است             
دارندکه افزایش فعالیت فیزیکی     میبرخی محققین اعالم    

تأثیری بر نتیجه بارداری ندارد و برخی معتقدند افزایش           
منفی بر سرانجام حاملگی داشته       فعالیت فیزیکی،تأثیرات 

ترین  و همانطور که استراحت در بستر یکی از شایع              
 درمانهای انجام شده برای بهبود نتایج بارداری می باشد           

ی نیز می تواند موجب بهتر         ، کاهش فعالیت فیزیک     )3(
 .شدن سرانجام حاملگی گردد

Chamberline )4(       درمورد تأثیر فعالیت فیزیکی بر 
هم فعالیت فیزیکی با تأثیر     « سرانجام حاملگی می گوید     

 بازو هم   -بر روی دستگاه تنفس وتعادل متابولیکی اسید       
تراتوژنهای خاص موجود در محیط کار می توانند برای          

ده و منجر به اختالل رشد یا ناهنجاری های          جنین مظر بو  
 ».مادرزادی در آن گردند

با توجه به جمعیت جوان کشور، اکثر زنان کشاورز         
استان گیالن در سنین باروری بوده و بسیاری از آنان تا              

آخرین ساعات دوران بارداری به کار در مزرعه ادامه             
دراین پژوهش سرانجام حاملگی در این گروه       . می دهند 

بررسی گردید تا با استفاده از نتایج بدست آمده بتوان از            
بروز عوارض احتمالی در این قشر زحمتکش پیشگیری          

 .بعمل آورد

 در مورد تأثیر    )5( و همکاران    Klebanoffمطالعات  
داد،  فیزیکی درحاملگی بر سرانجام حاملگی نشان      فعالیت

  ساعت در روز کار ایستاده می کنند        8زنانی که بیش از     
بیش از زنانی که کار ایستاده نمی کنند، احتمال             % 28

همچنین کارکردن به مدت      . زایمان قبل از ترم دارند       
طوالنی با وضعیت ایستاده، خطر زایمان زودرس را               

 .افزایش می دهد

 در مورد سرانجام حاملگی     )Sugawara )6مطالعات  
در زنان شاغل نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر               

یمان زودرس، زایمان طبیعی واژینال، دیسترس       سقط، زا 
جنینی و کوچک بودن جنین برای سن جنین معنی                

(SQA)           در گروه شاغل و غیر شاغل وجود دارد، ولی از 
نظر مرگ جنین و ناهنجاریهای جنینی اختالف معنی             

 .داری مشاهده نشد

 نشان داد شیوع فشارخون      )Kaminski )7مطالعات  
ه ماهه دوم و سوم حاملگی کار         باال در زنانی که در س       

 .بیرون از منزل می کردند بیشتر می باشد

Gothe    و Hillert )8(       نیز در مطالعه بر روی سرانجام 
حاملگی زنانی که در بخش مراقبت از نوزادان کار می            
کردند افزایش شیوع سقط را گزارش کردند ولی                 
تفاوت معنی داریرا از نظر بروز زایمان زودرس و نقایص          

 .مادرزادی با گروه شاهد مشاهده نکردند
 

 مواد و روش ها
این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و بصورت       

توصیفی از آن جهت    .  شاهدی انجام گرفته است    -مورد
که فراوانی نسبی برخی متغیرها ارائه شده و تحلیلی از              
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آن جهت که عوارض مورد بررسی در دو گروه مورد و            
 .شده اندشاهد با هم مقایسه 

 :گردیده است تشکیل جامعه موردپژوهش ازدوگروه

گروه مورد زنان کشاورز می باشند که طبق تعریف         
عملیاتی به زنانی که در طول سه ماهه آخر بارداری به              
یکی از انواع کار کشاورزی اشتغال داشته اند اطالق می           
شود و گروه شاهد زنان غیر کشاورز هستند که طبق                

به زنانی اطالق می گردد که در طول           تعریف عملیاتی   
حاملگی هیچگونه اشتغال خارج از منزل نداشته و خانه           

 .دار بوده اند

در این تحقیق اشتغال به کار کشاورزی در سه ماهه           
آخر حاملگی متغییر مستقل بوده و متغیرهای وابسته بنا به          

اینرسی رحم بعد از زایمان،      : فرضیات تحقیق عبارتند از   
، (LBX)ل از ترم، نوزاد با وزن کم هنگام تولد          زایمان قب 

 .زایمان غیرطبیعی و پره اکالمپسی

منفرد بودن  : سایر مشخصات در دو گروه عبارتنداز     
حاملگی های دوقلو از افراد نمونه حذف می          (حاملگی  

 تا  18 هفته، محدوده سنی     20، سن حاملگی باالی     )شدند
ابقه ، عدم وجود س      5 تا     2 سال، تعداد حاملگی         35

بیماریهای سیستمیک و عدم وجود سابقه سزارین، سقط         
 .عادتی و زایمان زودرس مکرر

با قرار دادن شرایط فوق برخی عوامل مداخله گر            
 .در نتیجه تحقیق، حذف می گردید

تفاوت دوگروه موردبررسی ازنظر میزان تحصیالت      
به عنوان  ) که بر آگاهی های بهداشتی فرد مؤثر است          (

گر در نظر گرفته شد و سعی شد در تجزیه          عامل مداخله   
و تحلیل اطالعاتی از طریق آزمن آماری کوکران کنار           

 .گذاشته شود

 هجری شمسی انجام 1373پژوهش درنیمه اول سال  
 آمزوشی  -گردید و محیط پژوهش زایشگاههای دولتی      

واقع در مرکز و شرق گیالن بود که از میان آنها چهار               
 :ل بطور تصادفی انتخاب شدندبیمارستان نامبرده در ذی

بیمارستان حمایت مادران رشت، بیمارستان کوثر         
 آبان الهیجان و بیمارستان      22آستانه اشرفیه، بیمارستان     
 .امدادی امینی لنگرودی

کمترین شیوع عارضه    دهدکه می مطالعات اولیه نشان  
اکالمپسی  بروزعارضه پره ) درنظرگرفته شده درفرضیات  (

 205لذا نمونه ای به حجم      . ی باشد م% 5است که حدود    
% 3و اشتباهی کمتر از      % 95نفر برای هر گروه با اعتماد      

جوابگوی این تحقیق می باشد که به منظور دقت بیشتر            
 نفر از هر گروه افزایش داده شد         230این تعداد نمونه به     

 ).  نمونه460جمعاً (

روش گردآوری اطالعات بصورت مصاحبه،             
 پرونده و در نهایت تکمیل پرسشنامه مشاهده و مراجعه به 

 .بود که توسط پژوهشگر انجام می شد

در این پژوهش، پژوهشگر در بیمارستان مورد              
بررسی حضور یافته و با کلیه مراجعین زایمانی مصاحبه           

بدین ترتیب افرادی که دارای      . اولیه به عمل می آورد     
ویژگی های مورد نظر بودند، به عنوان افراد نمونه                  

 ساعت پس از زایمان مورد پیگیری       24خاب شده و تا     انت
 .قرار می گرفتند

  (LMP)آخرین قاعدگی  حاملگی براساس تاریخ   سن
 نامشخص بوده    LMPتعیین شده و در مواردی که تاریخ        

 گرم  2500و همچنین در مواردی که وزن نوزادکمتر از          
بود، سن حاملگی براساس معاینه نوزاد و نظر پزشک              

اکالمپسی  تشخیص پره . گردید ل تعیین می  متخصص اطفا 
 براساس نظر پزشک متخصص در پرونده            PROMو  

های سزارین، فورسپس  زایمان به طریقه  . شد بیمارداده می 
 .و واکیوم، زایمان غیر طبیعی در نظر گرفته می شد

اطالعات مربوط به فشار خون مادر و وزن نوزاد              
انگین اوزان و   ما بین می  (براساس پرونده بیمار می باشد        

فشارخون بدست آمده توسط پژوهشگر و پرسنل                
 ).بیمارستان تفاوت معنی داری وجود نداشت
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. تشخیص اینرسی براساس عالئم بالینی استوار است      
خونریزی در ساعات اولیه بعد از زایمان همراه با عدم              
انقباض رحم و نیاز به ماساژ رحم و تزریق اکسی توسین            

م وجود سایر دالیل برای خونریزی      به منظور درمان و عد    
به عنوان اینرسی   ...) پارگی و باقی ماندن جفت وغیره        (

 .رحم در نظر گرفته می شد

شده جهت تجزیه وتحلیل     روشهای آماری بکاربرده  
 به منظور     X2آزمون  : اطالعات شامل موارد زیر بودند      

اثبات فرضیات انجام شد؛ برای حذف عوامل مداخله گر         
کران استفاده گردید و برای مقایسه میانگین       ازآزمون کو 

 . به کار رفت tمتغیرهای کمی بین دو گروه آزمون 
 

 نتایج
براساس آزمون های آماری، دوگروه مورد و شاهد        

داری با یکدیگر    اختالف معنی  ازنظر سن وتعداد حاملگی   
نداشتند و فقط ازنظرسطح تحصیالت تفاوت معنی داری        

اثر این عوامل بر روی تجزیه و        بین آنها مشاهده شد که       
تحلیل نتایج پژوهش نیز بوسیله آزمون کوکران حذف          

 .گردید

و درگروه غیر   % 57/9بروز اینرسی درگروه کشاورز   
 تفاوت معنی داری را     X2بود که آزمون    % 48/3کشاورز  

همچنین آزمون آماری  ). >P 05/0(بین دوگروه نشان داد
نشان دادکه  ) ادسو(کوکران با حذف عامل مداخله گر        

کشاورز به طورمعنی داری بیشتر از زنان غیرکشاورز         زنان
  ). >P 05/0(دچار اینرسی بعد از زایمان می شوند 

و در گروه   % 96/6زایمان قبل از ترم در گروه مورد        
بود ولی آزمون کوکران اختالف معنی         % 35/4شاهد  

 ).1جدول (داری را بین دو گروه نشان نداد 

% 48/3پره اکالمپسی در گروه کشاورز       میزان بروز   
  PROMمیزان بورز   . بود% 04/3و در گروه غیر کشاورز      

 و دکولمان در       LBW،   )پارگی زودرس کیسه آب      (
و در گروه   % 61/2 ،   39/7،  % 1/6گروه کشاورز بترتیب    

بود که  % 87/0،  % 22/5،  % 39/7غیرکشاورز بترتیب    
اختالف آزمون کوکران، در هیچکدام از این عوارض           

 ).1جدول(معنی داری را بین دو گروه نشان نداد 

کشاورزکمتر  زایمان غیرطبیعی درگروه   نسبی فراوانی
% ) 74/11در مقابل   % 39/7(از گروه غیر کشاورز بود        

که آزمون کوکران نشان داد بین دو گروه اختالف معنی          
داری از نظر بروز زایمان غیر طبیعی وجود دارد و زایمان       

 در گروه غیرکشاورز بطور معنی داری بیشتر          غیرطبیعی
 ).1جدول ) (>P 05/0(از گروه کشاورز می باشد 
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 نتیجه آزمون  =230nگروه کشاورز  =230nگروه غیر کشاورز 
 تعداد درصد تعداد درصد کوکران

نمونه 
 عوارض

 اینرسی 22 57/9 8 48/3  اختالف معنی دار است>P 05/0با 
 زایمان قبل از ترم 16 96/6 10 35/4 ـــــــــ
 LBW* 17 39/7 12 22/5 ـــــــــ
 پره اکالمپسی 8 48/3 7 04/3 ـــــــــ

 زایمان غیرطبیعی 17 39/7 27 74/11  اختالف معنی دار است>P 05/0درصطح 
 PROM** 14 1/6 17 39/7 ـــــــــ

 POST-TERM 8 48/3 19 26/8  اختالف معنی دار است>P 05/0درسطح 
  نوزاد7آپگار زیر  11 78/4 13 65/5 ـــــــــ
 دکولمان 6 61/2 2 87/0 ـــــــــ

LBW* =  تولد نوزاد کم وزن(Low birth weight) 
PROM** =  زود هنگام پرده های جنینی پارگی(Premature rupture of membranes) 
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کشاورز  پس ازترم درگروه   فراوانی حاملگی  همچنین
و آزمون  ) 19 در برابر    8(کمتر از گروه غیر کشاورز بود       

آمـاری تـفـاوت معـنی داری را بیـن دو گـروه نـشـان            
 ؛ به عبارت دیگر فراوانی زایمان پس از         ) >P 05/0(داد

ترم درگروه غیرکشاورز بطور معنی داری بیشتر از گروه         
 ).جدول شمارۀ (کشاورز بود 

میانگین و انحراف معیار سن حاملگی در گروه              
 روز و همین مقادیر      31/16 و   72/275کشاورز بترتیب   

.  روز بود  2/15 و   55/279در گروه غیر کشاورز بترتیب       
 حاملگی   در اینجا نشان داد میانگین سن       tآزمون آماری   

در گروه کشاورز بطور معنی داری کمتر از گروه غیر              
همچنین میانگین و      ). >P 05/0(کشاورز می باشد    

انحراف معیار وزن هنگام تولد نوزاد در گروه کشاورز           
 گرم و همین مقادیر در          49/529 و    83/3225بترتیب  

 گرم بود   58/529 و   77/3337گروه غیرکشاورز بترتیب    
در اینجا نیز نشان داد میانگین وزن          tکه آزمون آماری     

هنگام تولد نوزاد در گروه کشاورز بطور معنی داری              
  ).>P 05/0(کمتر از گروه غیر کشاورز است 

فراوانی بروز عوارض مورد      ) 2شماره(در جدول    
بررسی براساس ساعاتم کار کشاورزی نشان داده است          

که تفاوت معنی داری در میزان بروز عوراض مورد               
 .ی و ساعات کار کشاورز دیده نمی شودبررس

میانگین و انحراف معیار ساعت کار کشاورزی در          
 و  45/211افراد مبتال به اینرسی بعد از زایمان،  بترتیب            

 ساعت بود و همین مقادیر در افرادی که به                17/177
 41/162 و    53/163اینرسی دچار نشده بودند بترتیب          

داری بین میانگین   آماری تفاوت معنی     آزمون.ساعت بود 
 .ساعت کار در دو گروه نشان نداد

 در نوزادان    LBWهمچنین مالحظه شد که بروز         
300افرادی که در طول سه ماهه سوم حاملگی مجموعاً           

 ساعت کار کشاروزی کرده اند بیشترین درصد را         150-
 %).11/13(دارد 

 در کسانی که در طول سه ماهه آخر           PROMبروز  
 ساعت کار کشاورزی      300ش از    حاملگی مجموعاً بی   

میانگین و  %). 26/10(کردند بیشترین درصد را داشت        
انحراف معیار ساعت کار کشاورزی در افرادی که به             

PROM         34/255 و    68/225 دچار شده بودند بترتیب 
 دچار  PROMساعت بود؛ همین مقادیر در افرادی که به         

.  ساعت بود    53/156 و     38/164نشده بودند بترتیب       
مون آماری تفاوت معنی داری را بین میانگین ساعت          آز

 .کار در دو گروه نشان نداد
 

توزیع فراوانی مطلق و نسبی عوارض بارداری و زامیان برحسب ساعات کار کشاورزی طی سه ماهه آخر حاملگی در زنان کشاورز        :2 0جدول شمار 
 1373استان گیالن در سال 

 جمع
230 = n 

 300بیشتر از 
39 = n 

300 - 150 
61 = n 

5/149 – 50 
66 = n 

 50کمتر از 
64 = n 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 ساعات کار
 
 عوارض

 اینرسی  5 81/7 4 06/6 6 83/9 7 95/17 22 57/9
39/7 17 0 0 11/13 8 16/10 7 13/3 2 PBW 
09/6 14 26/10 4 92/4 3 06/6 4 69/4 3 PROM 
 دکمولمان 2 13/3 1 52/1 3 92/4 0 0 6 61/2
 زایمان قبل ازترم 4 25/6 6 09/0 5 20/8 1 56/2 16 96/6
 پره اکالمپسی 4 25/6 3 55/4 1 64/1 0 0 8 48/3
 زایمان غیر طبیعی 5 81/7 6 09/0 4 56/6 2 13/5 17 39/7
48/3 8 56/2 1 64/1 1 06/6 4 13/3 2 Post term 
  نوزاد7آپگار زیر  4 25/6 2 03/3 3 92/4 2 13/5 11 78/4
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 بحث
در این پژوهش میانگین وزن هنگام تولد نوزاد در           
زنان کشاورز بطور معنی داری کمتر از زنان غیر                   

 )Naeye  )9 و  Petersاین نتیجه با مطالعات      . کشاورز بود 
طبق این تحقیق وزن هنگام       . در آمریکا مطابقت دارد     

انی که در سه ماهه آخر حاملگی         تولد در نوزادان مادر    
کار می کردند کمتر از نوزادانی بود که مادرانشان کار            

 .نمی کردند

درپژوهش حاضر بروز نوزاد کم وزن در بدو تولد           
(LBW)             در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری 

در کالیفرنیا  ) Coye, Fenster )10نداشت که با مطالعات     
 خانم  1040ات که بر روی      در این مطالع  . مطابقت دارد 

 در سه    LBWباردار صورت گرفته ناشن داده شد بروز          
و غیر شاغل   ) سایر مشاغل (گروه، کشاورز، غیرکشاورز  

 )Barnes )11مطالعات  . تفاوت معنی داری با هم ندارند      
 زن باردار در کانادا نتایجی مغایر با نتایج         22761بر روی   

 در گروه    LBWز  این تحقیق دارد؛ او ناشن داد که برو         
شاید این تفاوت را    . شاغل بیش از گروه غیر شاغل است      

بتوان به عدم تشابه کامل گروه های مورد مطالعه نسبت            
داد زیرا مطالعات مذکور به طور کلی گروه شاغلین را             
در نظر گرفته و صنف خاصی را بررسی نمی کند در                
حالی که تحقیق حاضر تنها به مقایسه گروه کشاورز با             

 .غیر کشاورز می پردازد

در این پژوهش میانگین سن حاملگی و حاملگی            
 پس از ترم زنان کشاورز بطور معنی داری کمتر از گروه           

 

 
 

این نتایج تا حدودی با مطالعات           . غیر کشاورز بود    
Teitlman  )12(           مطابقت دارد؛ او نشان داد که میانگین 

طور سن حاملگی در کسانی که ایستاده کار می کنند ب            
. معنی داری کمتر ازکسانی است که کار نشسته می کنند        

در دو گروه مورد مطالعه در این تحقیق تفاوت معنی               
داری از نظر میزان بروز زایمان قبل از ترم مشاهده نشد              

 مطابقت )6(  Sugawara و ) Klebanoff )5که با مطالعات  
ان طبق مطالعات آنها بروز زایمان قبل از ترم در زن         . ندارد

کردند بطورمعنی داری    شاغل وکسانی که ایستاده کارمی    
 .بیش از گروه شاهد بود

همچنین در این پژوهش میزان زایمان غیر طبیعی در     
زنان کشاورز به طور معنی داری کمتر از گروه غیر                 

  Sugawaraکشاورز بود که این یافته ها با مطالعات                
ان به نوع    این تفاوت در نتایج را می تو        . مطابقت ندارد 

 نسبت داد که زنان       Sugawara و     Klebanoffمطالعات  
شاغل را بدون کیفیت شغل مورد مطالعه قرار دارند، در            
حالی که مطالعه حاضر فقط بر روی زنان کشاورز با                

 .وضعیت خاص فرهنگی و کاری انجام شده است

پیشنهاد می گردد مطالعه ای مشابه بر روی زنان              
زندران انجام شده و نتایج تحقیقات       کشاورز در استان ما   

همچنین پیشنهاد می شود    . با نتایج حاضر مقایسه گردند     
مطالعه مشابهی بر روی سایر مشاغل از جمله پرستاری             

انجام شده و نتایج بدست آمده با نتایج این تحقیق             ... و
 .مقایسه شوند
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