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 -1داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ پشػتاسی ،داًـگاُ آصاد اػالهیٍ ،احذ خَساػگاى (اكفْاى) ،داًـکذُ پشػتاسی ٍ هاهایی
 -2داًـیاس ،داًـگاُ آصاد اػالهیٍ ،احذ خَساػگاى (اكفْاى) ،داًـکذُ پشػتاسی ٍ هاهایی
 -3داًـگاُ ػلَم پضؿکی یاػَج ،داًـکذُ پشػتاسی ٍهاهایی

چكيده
مقدمه و هدف :ؿَاّذ ًـاًگش تأثیش هٌفی اختالالت تیشٍییذ تش کیفیت صًذگی هشتثظ تا ػالهت هی تاؿٌذ .ایي هغالؼِ تا ّذف اسصیاتی تأثیش
اجشای الگَی خَد -هشاقثتی اٍسم تش کیفیت صًذگی هثتالیاى تِ گَاتش کن کاس اًجام گشفت.
هَاد ٍ سٍؽ ّا :دس ایي کاسآصهایی تالیٌی هَسد -ؿاّذی 70 ،تیواس ؿاهل  9هشد ٍ  61صى هثتال تِ گَاتش کن کاس اص هشاجؼِ کٌٌذگاى تِ هشاکض
تْذاؿتی دسهاًی ؿْش یاػَج دس ػال 1390تغَس تلادفی دس دٍ گشٍُ آصهَى ٍ ؿاّذ (ً 35فش دس گشٍُ آصهَى ٍ ً 35فش دس گشٍُ ؿاّذ) قشاس
گشفتٌذ .اتضاس گشد آٍسی اعالػات ؿاهل پشػـٌاهِ اعالػات دهَگشافیک ،پشػـٌاهِ تشسػی ؿٌاخت اٍسم ،پشػـٌاهِ کیفیت صًذگی ٍ SF-36
چک لیؼت خَد هشاقثتی تَد .تشای گشٍُ آصهَى تشًاهِ خَد هشاقثتی تِ كَست  8جلؼِ آهَصؿی  45دقیقِ ای تش اػاع ًیاصّای خَد هشاقثتی
اجشا ؿذ .کیفیت صًذگی دس دٍ هشحلِ ،قثل ٍ ػِ هاُ تؼذ اص اجشای تشًاهِ خَد هشاقثتی تِ ٍػیلِ پشػـٌاهِ کیفیت صًذگی ػٌجیذُ ؿذ .دس پایاى،
کیفیت صًذگی دس دٍ گشٍُ هقایؼِ ؿذ .تحلیل دادُ ّا تا ًشم افضاس  SPSS 18اًجام ؿذ.
یافته ها :دس اتتذای هغالؼِ ،کیفیت صًذگی دس گشٍُ آصهَى ( ٍ )43/28±17/26گشٍُ ؿاّذ ( )47/19±14/26هـاتْت داؿتٌذ .پغ اص اًجام
هذاخلِ ،کیفیت صًذگی گشٍُ آصهَى تغَس کلی ٍ دس ّـت تؼذ تغَس هؼٌاداس تْثَد یافت ( .)P; 0/001اها گشٍُ ؿاّذ عی دٍسُ هغالؼِ اص ًظش
کیفیت صًذگی تفاٍت قاتل تَجْی ًـاى ًذاد ( )P;0/73پغ اص هذاخلِ ،کیفیت صًذگی دس گشٍُ آصهَى (ً )79/64±11/86ؼثت تِ گشٍُ ؿاّذ
( )46/29±17/56تغَس قاتل تَجْی تاالتش تَد (.)P;0/001
نتيجه گيری :اجشای الگَی خَد -هشاقثتی هثتٌی تش هذل اٍسم هی تَاًذ کیفیت صًذگی هشتثظ تا ػالهت دس تیواساى گَاتش کن کاس سا تْثَد دّذ.
کلیذ ٍاطُ ّا :خَد -هشاقثتی ،کیفیت صًذگی ،گَاتش

اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی
مقدمه
ؿیَع گَاتش دس ایشاى پغ اص تشًاهِ یذداس ًوَدى ًوک عؼام دس ػال  1369کاّؾ ًـاى داد اها ایي هیضاى ّن چٌاى تاالتش اص اّذاف هَسد اًتظاس
ػاصهاى تْذاؿت جْاًی گضاسؽ ؿذُ اػت( .)1گَاتش کن کاس یک تیواسی هضهي هی تاؿذ کِ هـاتِ تا ػایش تیواسیْای هضهي هوکي اػت کیفیت
صًذگی هثتالیاى سا تغَس هٌفی تحت تأثیش قشاس دّذ .دس ایي تیواساى ػغح کیفیت صًذگی هی تَاًذ تِ دلیل هشاجؼات هکشس تِ هشاکض دسهاًی،
هلشف سٍصاًِ ٍ عَالًی هذت َّسهًَْای جایگضیيً ،یاص تِ کٌتشل هٌظن دٍصاط داسٍ ٍ دس تشخی هَاسد لضٍم هشاقثت ّای حوایتی هاًٌذ گفتاس
دسهاًی ٍ فیضیَتشاپی کاّؾ تیاتذ .تِ ػالٍُ ،هـکالت رٌّی ٍ حشکتی ایي تیواساى هی تَاًذ اثشات ًاهغلَتی تش صًذگی اجتواػی آًْا داؿتِ
تاؿذ( .)2گَّْا ٍ ّوکاساى ًـاى دادًذ ػغح ػالهت ػوَهی تیواساى تا کوثَد َّسهًَْای تیشٍئیذ تذلیل خؼتگی ،افؼشدگی ،ػذم تحول ػشها،
افضایؾ ٍصى ،تغییش كذا ،خـکی پَػت ،تشادیکاسی ،یثَػت ٍ افت ػشػت ػول رٌّی کاّؾ هی یاتذ(.)3
پشػتاساى هی تَاًٌذ تا عشاحی ؿیَُ ّای هشاقثتی تش اػاع ًیاصّای تیواساى ٍ افضایؾ اعالػات آًْا ًؼثت تِ هـکالت خَد دس تْثَد کیفیت
صًذگی تیواساى ًقؾ هْوی داؿتِ تاؿٌذ .آًْا تا اجشا ٍ اسصیاتی ایي ؿیَُ ّای هشاقثتی هی تَاًٌذ تِ سًٍذ تْثَد تیواساى کوک کٌٌذ( .)4یکی اص
ؿیَُ ّای هشاقثتی تیواساى ،آهَصؽ خَد -هشاقثتی تش هیٌای الگَی اٍسم هی تاؿذ .تش اػاع ایي الگَ ،هشاقثت اص خَد یک سفتاس قاتل یادگیشی
اػت کِ هی تَاًذ تؼیاسی اص ًیاصّای تیواساى سا تشآٍسدُ ػاصد ،تِ سؿذ ٍ ًوَ آًْا کوک ًوایذ ٍ اص اًحشاف تیواساى اص ػالهت جلَگیشی کٌذ(.)5
تأثیش الگَی خَد هشاقثتی اٍسم تش کیفیت صًذگی هثتالیاى تِ تشخی تیواسیْای هضهي اص جولِ هَلتیپل اػکلشٍص ،دیاتتً ،اسػایی هضهي کلیِ ٍ
ػیشٍص کثذی ٍ ًیض ٍضؼیت ّای هضهي ّن چَى تحشاى یائؼگی ٍ هـکالت ػالوٌذاى هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػت ٍ دس ایي هغالؼات تْثَد
ٍضؼیت ػالهت تِ دًثال اجشای ایي هذل تأییذ ؿذُ اػت .اها هغالؼات اًذکی دس خلَف تْثَد کیفیت صًذگی تیواساى تا گَاتش کن کاس هٌتـش
ؿذُ اػت ٍ عثق جؼتجَی اًجام ؿذُ ،هغالؼِ ای دستاسُ هذاخلِ پشػتاسی هثتٌی تش الگَی خَد -هشاقثتی اٍسم دس ایي تیواساى یافت ًـذ .تا
تَجِ تِ صهیٌِ هؼاػذ جغشافیایی اػتاى کْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ اص ًظش کوثَد یذ دس هَاد غزایی هلشفی تِ دلیل دٍسی اص دسیا ٍ ؿیَع تیواسی گَاتش
دس ایي اػتاى ،هغالؼِ حاضش تا ّذف تؼییي تأثیش تشًاهِ ّای خَد هشاقثتی هثتٌی تش الگَی اٍسم تش کیفیت صًذگی هثتالیاى تِ گَاتش کن کاس اًجام
گشدیذ.
مواد و روشها
دس ایي کاسآصهایی تالیٌی هثتالیاى گَاتش کن کاس هشاجؼِ کٌٌذُ تِ هشاکض تْذاؿتی دسهاًی ؿْش یاػَج کِ تا ؿشکت دس هغالؼِ هَافقت ًوَدًذ ،هَسد
اسصیاتی قشاس گشفتٌذ .هؼیاسّای ٍسٍد تِ هغالؼِ ؿاهل ػي تاالی  18ػال ،اتتال تِ گَاتش کن کاس تِ هذت حذاقل ػِ هاُ ،تحت دسهاى تَدى ٍ
داؿتي پشًٍذُ دس هشاکض تْذاؿتی -دسهاًی ؿْش یاػَج تَد ٍ هؼیاسّای خشٍج اص هغالؼِ اتتال تِ ػایش تیواسّای هضهي ،هـکالت تیٌایی ٍ ؿٌَایی
ؿذیذ ٍ ػذم پیشٍی اص اجشای فؼالیت ّای خَد -هشاقثتی آهَصؽ دادُ ؿذُ دس ًظش گشفتِ ؿذ .اص هیاى تیواساى داسای ؿشایظ ٍسٍد تِ هغالؼِ،
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ًوًَِ گیشی تا سػیذى تِ تؼذاد ً 70فش اداهِ یافت .ػپغ ًوًَِ ّا تِ عَس تلادفی تِ گشٍُ آصهَى ٍ گشٍُ ؿاّذ ّش یک ؿاهل  35تیواس تقؼین
ؿذًذ.
تِ هٌظَس گشدآٍسی دادُ ّا اص ػِ پشػـٌاهِ اػتفادُ ؿذ :پشػـٌاهِ جوغ آٍسی اعالػات جوؼیت ؿٌاختی ؛ پشػـٌاهِ تشسػی ٍضؼیت ػالهت
هغاتق تا پشػـٌاهِ هؼواسیاى ٍ تیگ صادُ ()6؛ ٍ پشػـٌاهِ کیفیت صًذگی  SF-36کِ سٍایی ٍ پایایی ًؼخِ فاسػی آى تأییذ ؿذُ اػت(.)8ٍ7
پغ اص تَضیح سٍؽ کاس تشای توام تیواساى ،سضایت ًاهِ کتثی اص آًْا اخز گشدیذ .تیواساى ّش دٍ گشٍُ آصهَى ٍ ؿاّذ پشػـٌاهِ جوؼیت ؿٌاختی
ٍ پشػـٌاهِ کیفیت صًذگی سا تکویل کشدًذً .وشات پشػـٌاهِ  SF-36تِ ػٌَاى ًوشات پیؾ آصهَى دس ًظش گشفتِ ؿذ .دس گشٍُ آصهَى،
ّوچٌیي پشػـٌاهِ هشتَط تِ تشسػی ٍ ؿٌاخت هذدجَ هثتٌی تش الگَی خَد هشاقثتی اٍسم تکویل گشدیذ ٍ ًیاصّای هشاقثت اص خَد ایي تیواساى دس
ػِ حیغِ ًیاص هشاقثت اص خَد ػوَهیً ،یاص هشاقثت اص خَد اًحشاف ػالهتی ٍ سؿذ تکاهل هـخق گشدیذ .پغ اص آى هَاسد ًقق هشاقثت اص خَد
تا اػتفادُ اص الگَی هزکَس تؼییي گشدیذ .تش ایي اػاع تـخیق ّای پشػتاسی تِ ػٌَاى هَاسد ًقق هشاقثت اص خَد تؼییي گشدیذ ٍ ػیؼتن
حوایتی آهَصؿی تشای ایي تیواساى اًتخاب گشدیذ .تش ایي اػاع ًیاصّای یادگیشی تیواساى گشٍُ آصهَى هـخق ؿذ ٍ هتٌاػة تا ایي ًیاصّا
تشًاهة آهَصؿی دس قالة  8جلؼِ  45دقیقِ ای هـخق گشدیذ .پغ اص اًجام آهَصؽ ّای خَد هشاقثتی (ػِ هاُ تؼذ اص آغاص اٍلیي جلؼِ آهَصؽ)،
تیواساى ّش دٍ گشٍُ هجذداً پشػـٌاهِ  SF-36سا تکویل کشدًذ.
دادُّا تَػظ ًشم افضاس ً( SPSSؼخِ  )18آًالیض ؿذ .هقایؼِ ٍیظگیْای دهَگشافیک تیي گشٍُ آصهَى ٍ گشٍُ ؿاّذ تا کاستشد آصهًَْای آهاسی t
ٍ کای دٍ تشسػی گشدیذ .تشای اسصیاتی تفاٍت کیفیت صًذگی دس ّش گشٍُ تیي قثل ٍ تؼذ اص هذاخلِ اص آصهَى  tصٍجی ٍ تفاٍت تیي دٍ گشٍُ اص
آصهَى  tهؼتقل اػتفادُ ؿذ.
یافته ها
تؼذاد ً 70فش ؿاهل ؿاهل  9هشد ( 61 ٍ )%12/9صى ( )%87/1هثتال تِ گَاتش کن کاس دس داهٌِ ػٌی  18تا  68ػال هَسد اسصیاتی قشاس گشفتٌذ.
جذٍل ً 1ـاى هی دّذ تفاٍت هؼٌاداس آهاسی تیي گشٍُ آصهَى ٍ گشٍُ ؿاّذ اص ًظش تَصیغ فشاٍاًی ٍضؼیت دهَگشافیک تجض تؼذاد اػضای خاًَادُ
ٍجَد ًذاؿتّ .وچٌیي تفاٍت قاتل تَجْی تیي دٍ گشٍُ تش حؼة هذت صهاى دسهاىً ،حَُ هلشف داسًٍ ،حَُ سفت ٍ آهذ تِ پضؿکًَ ،ع هؼکي،
حوایت خاًَادُ ٍ ًَع تیوًِ ،ظن دس هشاجؼِ تِ پضؿک ،سطین غزایی ،ؿغل ،ػَاسم تیواسی ٍ ػاتقِ خاًَادگی تیواسی ،اػتیاد ،تؼذاد دفؼات هشاجؼِ
تِ پضؿک ٍ پیگیشی آصهایـات ٍ تیواسی ّای صهیٌِ ای هـاّذُ ًـذ (رکش ًـذُ اػت).
جذٍل ً 2ـاى هی دّذ ػغح کیفیت صًذگی تغَس کلی ٍ دس ّـت تؼذ ،دس گشٍُ آصهَى پغ اص هذاخلِ ًؼثت تِ قثل اص هذاخلِ تغَس هؼٌاداس
افضایؾ یافت ( ،)P; 0/001اها دس گشٍُ ؿاّذ پغ اص دٍسُ هغالؼِ تفاٍت قاتل تَجْی هـاّذُ ًـذ ( .)P;0/73پغ اص هذاخلِ ،کیفیت صًذگی
دس گشٍُ آصهَى دس هقایؼِ تا گشٍُ ؿاّذ تغَس قاتل تَجْی تاالتش تَد (.)P;0/001
بحث و نتيجه گيری
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هشاقثت اص خَد هْاستی اػت کِ اص عشیق یادگیشی اکتؼاب هی ؿَد ٍ تشخی فاکتَسّا هاًٌذ ػي ،تجاسب صًذگی ،فشٌّگ ،اػتقادات ٍ تحلیالت
هی تَاًٌذ دس کؼة ایي هْاست تأثیش داؿتِ تاؿٌذ( .)9لزا دس هغالؼِ حاضش ػؼی گشدیذ افشاد هَسد تشسػی دس گشٍُ آصهَى ٍ گشٍُ ؿاّذ اص ًظش
ػَاهل صهیٌِ ای یکؼاى تاؿٌذ تا اص تذاخل ایي ػَاهل دس هقایؼِ ًتایج تیي گشٍُ آصهَى ٍ گشٍُ ؿاّذ جلَگیشی ؿَد .تیي گشٍُ آصهَى ٍ گشٍُ
ؿاّذ اص ًظش هیاًگیي ػٌی ،تَصیغ فشاٍاًی جٌؼیت ٍ ػغح تحلیالت تفاٍتی ٍجَد ًذاؿت .تَصیغ یکؼاى گشٍُ آصهَى ٍ گشٍُ ؿاّذ تش حؼة
هتغیشّای ػي ،جٌؼیت ٍ هیضاى تحلیالت اّویت داسد .هٌتظشی ٍ ّوکاساى دسیافتٌذ کیفیت صًذگی تحت تأثیش جٌؼیت ،ػي ٍ تحلیالت قشاس
داسد تغَسیکِ هشدّا ،افشاد جَاى تش ٍ افشاد تا ػغح تحلیالت تاالتش اص کیفیت صًذگی هغلَب تشی تشخَسداس تَدًذ(.)10
کیفیت صًذگی تیواساى دس گشٍُ تحت هذاخلِ الگَی خَد -هشاقثتی (گشٍُ آصهَى) ٍ گشٍُ تذٍى هذاخلِ (گشٍُ ؿاّذ) قثل ٍ تؼذ اص هذاخلِ تؼییي ٍ
تا یکذیگش هقایؼِ ؿذ .قثل اص تِ کاسگیشی الگَی خَد هشاقثتی اٍسم ،کیفیت صًذگی دس گشٍُ آصهَى ٍ گشٍُ ؿاّذ اص ًظش کلی ٍ ّوچٌیي دس توام
اتؼاد هـاتِ تَد .ایي یافتِ ّا قاتل اًتظاس اػت صیشا ّش دٍ گشٍُ دچاس تیواسی یکؼاًی تَدًذ .تِ ػالٍُ تِ جض تؼذاد اػضای خاًَادُ اص ًظش ػایش
هتغیشّای صهیٌِ ای (ػي ،جٌؼیتٍ ،ضؼیت تأّل ،تحلیالت )... ٍ ،کـِ هی تَاًٌذ تش کیفیت صًذگی هؤثش تاؿٌذ ،گشٍُ آصهَى هتفاٍت اص گشٍُ
ؿاّذ ًثَد.
پیؾ اص هذاخلِ ،دس ّش دٍ گشٍُ آصهَى ٍ ؿاّذ اص هیاى اتؼاد ّـتگاًِ ،تاالتشیي ػغح کیفیت هشتَط تِ دسد تذًی ٍ پاییي تشیي ػغح هشتَط تِ
ایفای ًقؾ جؼوی ٍ ایفای ًقؾ ػاعفی تَد .دس تأییذ کاّؾ تؼذ ًقؾ ػاعفی ،تایش ٍ ّوکاساى عی یک تشسػی هشٍسی تأثیش َّسهَى تیشٍئیذ سا
تش ػولکشدّای سٍاًی ٍ ػاعفی گضاسؽ کشدًذ(.)11
دس هغالؼِ حاضش ػغح کیفیت صًذگی تیواساى دس غالة هَاسد ًؼثت تِ تیواساى ّایپَتیشٍئیذ دس ػایش کـَسّا اص جولِ ایاالت هتحذُ ( ،)12تشیتاًیا
( ٍ )3اػتشالیا(  )4پاییي تش تَد .ایي یافتِ سا هی تَاى اػاػاً تِ تفاٍت کیفیت صًذگی تیواساى ایشاًی ًؼثت تِ ایي گشٍُ اص تیواساى دس کـَسّای
دیگش ًؼثت دادّ .وچٌیي ایي تفاٍت ّا هوکي اػت هشتَط تِ تفاٍت ػٌی ،عَل هذت تیواسی تاؿذ.
هقایؼِ ًتایج پظٍّؾ حاضش تا هغالؼِ تَافیاى ٍ ّوکاساى ( ٍ )19هغالؼِ هحوذ پَس ٍ یَػفی ( )20کِ تِ تشتیة دس جوؼیت ًشهال تٌذسػثاع ٍ
اػتاى هاصًذساى اًجام گشدیذً ،ـاى هی دّذ تیواساى گَاتش کن کاس ًؼثت تِ جوؼیت ًشهال اص ًظش کیفیت صًذگی دس ػغح پاییي تشی قشاس داسًذ ٍ
هؤیذ تأثیش هٌفی گَاتش کن کاس تش کیفیت صًذگی ایي گشٍُ اص تیواساى هی تاؿذ .هقایؼِ کیفیت صًذگی دس اتؼاد هختلف ًـاى داد تیواساى گَاتش کن
کاس ًؼثت تِ جوؼیت ًشهال دس ّش ّـت تؼذ دس ػغح پاییي تشی قشاس داؿتٌذ کِ حاکی اص تأثیش فشاگیش ایي تیواسی دس اتؼاد هختلف صًذگی
تیواساى هی تاؿذ .گَاتش کن کاسػالٍُ تش هـکالت جؼواًی هی تَاًذ تش ٍضؼیت سٍاًی ٍ ػولکشدّای اجتواػی تیواس اثش هٌفی داؿتِ تاؿذ کِ
ًْایتاً تا کاّؾ کیفیت کل ٍ ًیض کاّؾ کیفیت توام اتؼاد صًذگی ّوشاُ خَاّذ تَد.
پغ اص اجشای هذاخلًِ ،وشُ کیفیت کلی صًذگی ٍ اتؼاد ّـتگاًِ دس تیواساى گشٍُ آصهَى تغَس تِ عَس هؼٌاداس افضایؾ داؿت .اها دس گشٍُ ؿاّذ
تغییش قاتل تَجْی هـاّذُ ًـذ .ایي یافتِ ّا ًـاًگش تأثیش تشًاهِ خَد هشاقثتی هثتٌی تش الگَی اٍسم دس تْثَد کیفیت صًذگی تیواساى گَاتش کن کاس
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هی تاؿذ .دس هَافقت تا ایي یافتِ ّا ،سػتوی ٍ ّوکاساى افضایؾ ػغح کیفیت صًذگی ػالوٌذاى سا پغ اص اجشای آهَصؽ ّای خَد -هشاقثتی
گضاسؽ کشدًذ( .)21اسصیاتی ًتایج پغ اص اجشای الگَ ًـاى هی دّذ کِ ًوشات کیفیت اتؼاد ّـتگاًِ دس توام هَاسد دس هغالؼِ سػتوی ًؼثت تِ
ایي ًوشات دس هغالؼِ حاضش پاییي تش تَد .ایي تفاٍت ّا سا هی تَاى تِ ػي افشاد ٍ ًَع تیواسی ًؼثت داد .افشاد هَسد تشسػی دس هغالؼِ حاضش
ًؼثت تِ هغالؼِ سػتوی هیاًگیي ػٌی کوتشی داؿتٌذ ٍ تِ ًظش هی سػذ آهَصؿْای خَد-هشاقثتی دس افشاد جَاى تش هی تَاًذ اثشات تیـتشی دس
تْثَد کیفیت صًذگی داؿتِ تاؿذّ .وچٌیي ًاسٍیی ٍ ّوکاساى افضایؾ ػغح کیفیت صًذگی تیواساى ّوَدیالیضی سا پغ اص تِ کاسگیشی الگَی
خَد -هشاقثتی اٍسم ًـاى دادًذ( )22هقایؼِ یافتِ ّای هغالؼِ حاضش ٍ هغالؼِ ًاسٍیی ًـاى هی دّذ الگَی خَد هشاقثتی اٍسم دس تْثَد کیفیت
صًذگی تیواساى گَاتش کن کاس ًؼثت تِ تیواساى ّوَدیالیضی تأثیش تیـتشی داسد .تِ عَسی کِ دس هغالؼِ حاضش هیاًگیي کلی کیفیت صًذگی دس
گشٍُ آصهَى اص  43/28±17/26دس پیؾ اص هذاخلِ تِ ػغح  79/64±11/86پغ اص هذاخلِ افضایؾ یافت .اها دس هغالؼِ ًاسٍیی ایي هیضاى اص
 46/9±4/36تِ  56/65±4/98افضایؾ ًـاى داد .ایي تفاٍت سا هی تَاى تِ ٍیظگیْای دٍ ًَع تیواسی ًؼثت داد .دس گَاتش کن کاس تیواسی تِ
گًَِ ای اػت کِ اكالح الگَی سفتاسی ٍ تالؽ تیواس دس هشاقثت اص خَد تش سًٍذ تیواسی تأثیش تیـتشی داسد .حال آًکِ تیواساى تحت دیالیض ػوَهاً
دچاس ًاسػایی کلیَی غیشقاتل تشگـت هی تاؿٌذ کِ کوتش تحت کٌتشل ػولکشد تیواس قشاس داسد .دس تأییذ ایي هَضَع هغالؼِ تشاص کِ تأثیش آهَصؽ
هشاقثت اص خَد تش کیفیت صًذگی ٍ هـکالت جؼوی تیواساى تحت دسهاى تا ّوَدیالیض ًگْذاسًذُ سا تشسػی ًوَدً ،ـاى داد گشچِ ایي هذل تغَس
قاتل تَجْی هَجة تْثَد کلی کیفیت صًذگی ٍ ًیض استقاء کیفیت دس تشخی اتؼاد گشدیذ اها تا ایي حال ًوشات کیفیت صًذگی دس اتؼاد ػالهت
ػوَهی ،ایفای ًقؾ ػاعفی ٍ دسد تذًی پغ اص آهَصؽ الگَ ّوچٌاى هـاتِ تا ًوشات ایي اتؼاد دس قثل اص آهَصؽ تَد(.)23
دس هغالؼِ حاضش ،گشٍُ آصهَى پغ اص اجشای هذل خَد -هشاقثتی اٍسم افضایؾ قاتل تَجْی دس کیفیت صًذگی ًـاى داد کِ تا کیفیت صًذگی افشاد
ًشهال گضاسؽ ؿذُ تَػظ تَافیاى ٍ ّوکاساى ( )19هـاتْت داسد .ایي یافتِ ّا ًـاًگش آى اػت کِ الگَی اٍسم دس تیواساى گَاتش کن کاس ،یک
هذل تا اثشات هغلَب تش کیفیت صتذگی ٍ اتؼاد هختلف آى هی تاؿذ.
هغالؼِ حاضش ًـاى داد آهَصؽ خَد -هشاقثتی هثتٌی تش الگَی اٍسم دس تیواساى گَاتش کن کاس هی تَاًذ ػغح کلی کیفیت صًذگی ٍ اتؼاد آى سا دس
صهیٌِ ػولکشد اجتواػی ،ػالهت سٍاًی ،ػشصًذگی ،ػالهت ػوَهی ،دسد تذًی ،ایفای ًقؾ ػاعفی ٍ ایفای ًقؾ جؼوی تغَس قاتل تَجْی
افضایؾ دّذ.
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جدول  -1توزیع فراواوی و مقایسه بیه گروه آزمون و گروه شاهد بر حسب وضعیت دموگرافیک

سه )(mean±SD

گريٌ آزمًن ( 53وفر)

گريٌ شاَد ( 53وفر)

P

53/53±7/88

53±35/77

*7/5

جىسیت -تعداد ()%
زن

)93/3( 53

)83/9( 39

مرد

)8/6( 5

)37/3( 6

7/39

يضعیت تأَل -تعداد ()%
مجرد

)33/5( 3

)53/3( 33

متأَل

)83/7( 57

)63/7( 35

7/33

تعداد اعضای خاوًادٌ  -تعداد ()%
 3وفر

)37/3( 6

)33/3( 3

 5وفر

)33/5( 3

)33/3( 3

<5

)37/6( 33

)77/3( 37

*

7/73

میسان تحصیالت  -تعداد ()%
بیسًاد

)3/9( 3

)37/3( 6

ابتدایی

)33/9( 8

)37( 7

راَىمایی

)37( 7

)3/7( 3

دبیرستان

)33/5( 3

)37( 7

فًق دیپلم

)3/7( 3

)33/3( 3

لیساوس

)37( 7

)37( 7

)33/5( 3

)3/7( 3

باالتر از لیساوس

7/39

میسان درآمد ماَیاوٍ -تعداد ()%
فاقد درآمد

)3/7( 3

)33/5( 3

کمتر از َ 377سار تًمان

)3/7( 3

)3/79( 3

َ 377سار تا َ 399سار تًمان

)3/7( 3

)8/6( 5

َ 377سار تا َ 399سار تًمان

)8/6( 5

)37/3( 6

)73/5( 36

)37/3( 37

باالتر از َ 577سار تًمان

آزمًن  tبرای مقادیر وشاودار (*) ي در سایر مًارد آزمًن کای دي

*7/3
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جدول  -2مقایسه میاوگیه ومرات كل كیفیت زودگی و ابعاد كیفیت زودگی در گروه آزمون و گروه شاهد قبل و
بعد از مداخله

کیفیت زودگی کل

عملکرد اجتماعی

سالمت رياوی

سرزودگی

سالمت عمًمی

درد بدوی

ایفای وقش عاطفی

ایفای وقش جسمی

عملکرد فیسیکی

ومرٌ قبل از مداخلٍ

ومرٌ بعد از مداخلٍ

)(mean±SD

)(mean±SD

گريٌ آزمًن

35/38±37/36

79/63±33/86

7/773

گريٌ شاَد

37/39±33/57

36/39±37/36

7/75

گريٌ آزمًن

36/79±37/83

73/56±39/76

7/773

گريٌ شاَد

36/77±37/87

33/56±36/38

7/87

گريٌ آزمًن

38/53±37/78

73/87±33/75

7/773

گريٌ شاَد

36/37±36/58

35/35±33/93

7/53

گريٌ آزمًن

33±39/83

73/73±37/56

7/773

گريٌ شاَد

33/86±37/36

33/35±33/63

7/86

گريٌ آزمًن

55/73±37/39

73/73±35/33

7/773

گريٌ شاَد

57/93±38/69

58/83±33/76

7/77

گريٌ آزمًن

63±39/33

83/63±37/73

7/773

گريٌ شاَد

73±35/58

63/33±36/83

7/3

گريٌ آزمًن

37/93±57/33

73/39±53/58

7/773

گريٌ شاَد

33/97±57/87

33/86±57/73

7/97

گريٌ آزمًن

33/39±37/53

83/39±37/39

7/773

گريٌ شاَد

37/86±53/83

37/86±57/66

3

گريٌ آزمًن

67/86±38/39

89±33/88

7/773

گريٌ شاَد

66/86±37/39

63/37±33/53

7/75

 T( Pزيجی)

 T( Pمستقل)
7/773

7/773

7/773

7/773

7/773

7/773

7/773

7/773

7/773
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