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چكیده

ضَد کِ ًِ تٌْا سالهت جسوی بلکِ ّوَدیالیش هٌجز بِ تغییز در ضیَُ سًذگی ٍ ٍضعیت سالهت فزد هی  :مقدمهوهدف

 دّذ، لذا هطالعِاًذاسد کِ ّوِ ایي عَاهل کیفیت سًذگی بیوار را تحت تاثیز قزار هیدیگز ابعاد سالهتی را ًیش بِ هخاطزُ هی

ضْزستاى جَاًزٍد اًجام  ّوَدیالیش بیواراى تحت ّذف تعییي تاثیز باستَاًی بزکیفیت سًذگی، هیشاى اهیذ ٍ افسزدگی با حاضز

 ضذ.



ایي پژٍّص یک هطالعِ ًیوِ تجزبی اس ًَع قبل ٍ بعذ است کِ بِ  رٍش ًوًَِ گیزی غیز احتوالی بزاساس  :موادوروشها

اًجام ضذ.  1392ذُ بِ هزکش ّوَدیالیش بیوارستاى حضزت رسَل  جَاًزٍد  در سال  بیوار هزاجعِ کٌٌ 30هعیارّای ٍرٍد رٍی

ّفتِ اجزا ضذ. ابشار  8بزًاهِ باستَاًی با هطارکت هتخصصیي رضتِ ّای پزستاری، فیشیَتزاپی، رٍاًطٌاسی بالیٌی بِ هذت 

ّزث،  افسزدگی بک ٍ هطخصات فزدی ّای کیفیت سًذگی فزاًس ٍ پاٍرس، ضاخص اهیذ گزدآٍری اطالعات ضاهل پزسطٌاهِ 

بَد. پس اس بیاى  اّذاف پژٍّص بزای بیواراى ٍ اخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ، پزسطٌاهِ ّا تَسط کوک پژٍّطگز طی 

ّای فیشیَتزاپی، رٍاى درهاًی ٍ تغذیِ درهاًی ٍ ّفتِ تحت بزًاهِ 8هصاحبِ با بیوار تکویل گزدیذ. سپس بیواراى در طی 

جلسِ ّز ّفتِ یک جلسِ (  قزار گزفتٌذ. بعذ اس بزًاهِ باستَاًی هجذدا پزسطٌاهِ ّا تکویل گزدیذ. سپس  8خَد )هزاقبت اس 

کزٍسکال ٍ آسهًَْای آهار تَصیفی، تی سٍجی، آًالیش ٍاریاًس یکطزفِ، ٍیلکاکسَى،  spss20دادُ ّا با استفادُ اس ًزم افشار 

 سکَئز هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت.، هي ٍیتٌی، آسهَى دقیق فیطز ٍ کای اٍالیس

 بیکار% 3/83% اس بیواراى بی سَاد ، 70%هتاّل بَدًذ. 3/93% هزد ٍ 60سال،  8/55±3/14هیاًگیي سٌی بیواراى يافتهها:

( 7/19±3/2سال بَد. هیاًگیي ًوزُ کیفیت سًذگی بیواراى بعذ اس اًجام هذاخلِ)  3±4/2ٍ هیاًگیي هذت سهاى ّوَدیالیش 

. ّوچٌیي ًوزات کیفیت (P<0001/0( ًطاى داد ) 2/15±1/1افشایص  هعٌاداری ًسبت بِ هیاًگیي ًوزُ قبل اس هذاخلِ) 

بَد کِ در سطح هتَسط یا ًیوِ هطلَب قزار داضتٌذ، اها بعذ اس هذاخلِ  10 -19سًذگی تواهی بیواراى قبل اس هذاخلِ بیي 

(. رابطِ آهاری هعٌاداری بیي سطح کیفیت سًذگی با P<0001/0افت)% بیواراى بِ سطح خَب ارتقاء ی50کیفیت سًذگی

ٍضعیت تاّل، هیشاى تحصیالت، اضتغال ٍ هذت سهاى ّوَدیالیش دیذُ ًطذ. ّوچٌیي هیاًگیي ًوزُ هیشاى اهیذ بیواراى بعذ اس 

( . P<0001/0( ًطاى داد ) 6/26±8/4( افشایص هعٌاداری ًسبت بِ هیاًگیي ًوزُ قبل اس هذاخلِ)  4/38±3/3اًجام هذاخلِ) 

ّوچٌیي در هقایسِ ضاخص افسزدگی قبل ٍ بعذ اس هذاخلِ ًتایج ًطاى دادکِ هیاًگیي ًوزات بیواراى بعذ اس هذاخلِ) 

 ( ًسبت بِ هیاًگیي ًوزُ قبل اس هذاخل1/3±5/10ِ

-اًجام هذاخالت باستَاًی هی( کاّص یافتِ است کِ ًطاى دٌّذُ ٍضعیت بْتز بیواراى اس ًظز افسزدگی بعذ اس 9/10±4/36) 

 (.P<0001/0باضذ)

 ّوزاُ ّوَدیالیشی بیواراى سًذگی، افشایص اهیذ ٍکاّص افسزدگی بْبَد کیفیت با باستَاًی اجزای بحثونتیجهگیری:

 ّای هختلف پزستاری، فیشیَتزاپی ٍ رٍاًطٌاسیگزدد بزًاهِ ّای باستَاًی با هطارکت هتخصصیي رضتِاست، پیطٌْاد هی

ّای ًَتَاًی رٍی تعذاد دفعات ّوَدیالیش، ّای بعذی تاثیز بزًاهِبالیٌی در هزاکش ّوَدیالیش اجزاگزدد. ّوچٌیي در پژٍّص

 تز هَرد هطالعِ قزارگیزد.ّای خًَی، سالهت رٍاًی ٍ رضایتوٌذی بیواراى با حجن ًوًَِ بیطتز ٍ در هذت سهاى طَالًیضاخص

 

 ىکیفیت سًذگی، اهیذ، افسزدگی، ّوَدیالیش، پزستاری، ایزاباستَاًی، :واشههایكلیدی



 


