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چكيده
مقدمه :تشسػي ويفيت صًذگي تيواساى هثتال تِ دياتت ؿيشيي ؿاخق هْوي دس تشسػي ٍضؼيت دسهاًي ٍ هشالثتي ايي تيواساى
هحؼَب هيؿَد ٍلي تاوٌَى دس ايي صهيٌِ هغالؼِاي دس ؿْش واؿاى كَست ًگشفتِ اػت ،لزا پظٍّؾ حاضش تا ّذف تشسػي ويفيت
صًذگي ٍ ػَاهل هشتثظ تا آى دس تيواساى هشارؼِوٌٌذُ تِ هشوض دياتت واؿاى كَست گشفت.
روش :عي هغالؼِ همغؼي ،ويفيت صًذگي دس اتؼاد اختلاكي ،ػوَهي ٍ ولي تا اػتفادُ اص پشػـٌاهِ اػتاًذاسد ويفيت
صًذگي اختلاكي تيواساى دياتتي دس  310تيواس تحت پَؿؾ هشوض دياتت واؿاى دس ػال  1385هَسد تشسػي لشاس گشفت .تيواساى
تِ كَست تلادفي ػادُ اًتخاب ؿذًذ .ػالٍُ تش ويفيت صًذگي تشخي هتغيشّاي فشدي ٍ پضؿىي تيواساى ًيض تا اػتفادُ اص
پشػـٌاهِ تشسػي ؿذ .ساتغِ ويفيت صًذگي تا ػايش هتغيشّاي صهيٌِاي تا آصهَى تي تا ًوًَِّاي هؼتمل ،2 ،پيشػَى ،سگشػيَى
ٍ تَػظ ًشمافضاس  SPSS v.16هَسد تشسػي لشاس گشفت.
يافتهها :ويفيت صًذگي ولي دس ( )%66/1تيواساى ضؼيف تَد .ويفيت صًذگي اختلاكي دس  ٍ %73/9ػوَهي دس %51/6
تيواساى ضؼيف تَد .تٌْا  %11/3ويفيت صًذگي ولي هغلَب گضاسؽ ًوَدًذ .ويفيت صًذگي ولي دس اًؼَليي دسهاًيٍ ،رَد
تيواسي وليَي ٍ پشفـاسي خَى پاييٌتش تَد (ًَ .)p<0/005ع دياتتً ،وايِ تَدُ تذًي ،ػي ٍ ٍضؼيت تأّل تا ويفيت صًذگي
استثاعي ًـاى ًذاد.
نتيجهگيري :اوخش تيواساى دس تواهي اتؼاد ،ويفيت صًذگي ًاهغلَب داؿتٌذٍ .رَد ػَاسم ٍ تيواسيّاي ّوشاُ تا واّؾ
ويفيت صًذگي استثاط داؿت لزا پيـگيشي اص ػَاسم هيتَاًذ دس تْثَد ويفيت صًذگي ًمؾ داؿتِ تاؿذ.
كليد واژهها :ويفيت صًذگي ػوَهي ،ويفيت صًذگي اختلاكي ،دياتت ؿيشيي
تاسيخ دسيافت1388/8/3 :

تاسيخ پزيشؽ1389/2/25 :

 - 1واسؿٌاع اسؿذ پشػتاسي داًـىذُ پشػتاسي هاهايي داًـگاُ ػلَم پضؿىي واؿاى
 - 2واسؿٌاع اسؿذ پشػتاسي داًـىذُ پشػتاسي هاهايي داًـگاُ ػلَم پضؿىي واؿاى
 - 3واسؿٌاع اسؿذ پشػتاسي داًـىذُ پشػتاسي هاهايي داًـگاُ ػلَم پضؿىي واؿاى
 - 4دوتشاي پشػتاسي ،داًـياس داًـىذُ پشػتاسي هاهايي داًـگاُ ػلَم پضؿىي واؿاى (ًَيؼٌذُ هؼؤٍل)
پست الكترونيكيmasudialavi_N@kaums.ac.ir :
 - 5واسؿٌاع اسؿذ پشػتاسي ٍ ػضَ ّيأت ػلوي داًـىذُ پشػتاسي هاهايي داًـگاُ ػلَم پضؿىي واؿاى
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هاًٌذ ػيًَ ،ع دياتت ،هذت تيواسي ٍ ًحَُ دسهاى استثاعي
تا ويفيت صًذگي ًـاى ًذاد ( .)8تالشي دس هغالؼِ خَد تِ
دػت آٍسد وِ تشٍص ػَاسم تِ ًحَ لاتل تَرْي هٌزش تِ
واّؾ ويفيت صًذگي تيواساى دياتتي هيگشدد ( .)10دس
تحميمي ٍرَد تشخي اص ػالين هاًٌذ دسد دس دػت ٍ پا،
احؼاع خؼتگي تا واّؾ اتؼاد هختلف ويفيت صًذگي دس
تيواساى دياتتي استثاط ًـاى داد ( .)16دس تحميمي وِ
تَػظ  Testaاًزام ؿذ ،ويفيت صًذگي تا هيضاى تشٍص
ػالين ٍ ًـاًِّا استثاط ًـاى هيداد (ّ .)17وچٌيي اوخش
تحميمات ًـاى هيدّذ ويفيت صًذگي دس صًاى هثتال تِ
دياتت دس همايؼِ تا هشداى پايييتش اػت (.)18ٍ14،13
تحميمات روش ؿذُ حاوي اص پيچيذگي هفَْم ويفيت
صًذگي دس تيواساى دياتتي تَدُ ٍ تٌَع ػَاهل هشتثظ تا آى
سا ًـاى هيدّذ.
ويفيت صًذگي فشد تا حذٍد صيادي هتأحش اص راهؼِ ٍ
اسصؽّاي راهؼِاي اػت وِ فشد دس آى صًذگي هيوٌذ ٍ
اص آًزايي وِ دس ؿْش واؿاى همَلِ ويفيت صًذگي تيواساى
دياتتي هَسد تشسػي لشاس ًگشفتِ اػت ،تٌاتشايي پظٍّؾ
حاضش تا ّذف تشسػي ويفيت صًذگي ٍ ػَاهل هشتثظ تا آى دس
تيواساى هثتال تِ دياتت كَست گشفت.

مقدمه
دياتت ؿايغتشيي تيواسي غذد دسٍىسيض اػت وِ
ؿيَع آى دس ايشاى تيي  4/2تا  %15/9گضاسؽ ؿذُ اػت
( .)1عثك تشآٍسدي ديگشي دس ايشاى  %6روؼيت يؼٌي 4
هيليَى ًفش تِ ايي تيواسي هثتال ّؼتٌذ ( .)2تؼذاد هثتالياى
تِ تيواسي دياتت دس رْاى دس ػال  110 ،1994هيليَى
ًفش تَدُ اػت ٍ دس ػال  2010ايي تؼذاد تِ  221هيليَى
خَاّذ سػيذ ( .)3خلَكاً ؿيَع دياتت ًَع  2سٍ تِ
گؼتشؽ اػت تِ ًحَي وِ ؿيَُ آى دس ػال  ،2000دس
رْاى  %2/8تَدُ ٍ پيؾتيٌي هيؿَد ايي هيضاى دس ػال
 2030تِ  %4/4افضيؾ خَاّذ يافت ( .)4دياتت يه
تيواسي هضهي ٍ تا ػَاسم وـٌذُ اػت ٍ تِ ػٌَاى ػلت
اكلي لغغ اًذامً ،اتيٌاييً ،اسػايي هضهي وليِ ٍ
تيواسيّاي للثي ؿٌاختِ هيؿَد ( .)5تيواسي دياتت تش
رؼن ،سٍاى ٍ ػولىشد فشدي ٍ ارتواػي احشات گؼتشدُ
هيگزاسد ٍ دسهاىّاي پضؿىي ّش چٌذ ػالين سا واّؾ
هيدٌّذ ٍلي خَد تاػج اختالل دس الگَي صًذگي هيؿًَذ
( .)6تيي تيواسي ٍ ويفيت صًذگي استثاط هتماتلي ٍرَد
داسدّ .ذف اٍليِ اص دسهاى تيواسيّاي هضهي تمَيت ويفيت
صًذگي اص عشيك واّؾ احشات تيواسي اػت ( .)7لزا تشسػي
ٍضؼيت ويفيت صًذگي دس ايي تيواساى اص ؿاخقّاي هْن
دسهاًي ٍ هشالثتي دس ػشاػش رْاى هحؼَب هيگشدد (.)8
ػاصهاى تْذاؿت رْاًي ويفيت صًذگي سا پٌذاسّاي
فشد اص ٍضؼيت صًذگي خَد تا تَرِ تِ فشٌّگ ٍ ًظام
اسصؿي وِ دس آى صيؼت هيوٌذ ٍ استثاط ايي دسيافتّا تا
اّذاف ،اًتظاسات ،اػتاًذاسّا ٍ اٍلَيتّاي هَسد ًظش اٍ
تؼشيف هيوٌذ ( .)8ويفيت صًذگي هفَْهي چٌذ تؼذي ٍ
پيچيذُ اػت وِ دس تشگيشًذ ػَاهل ػيٌي ٍ رٌّي اػت.
ويفيت صًذگي اغلة تِ ػٌَاى دسن اص سضايت اص صًذگي،
ػالهت رؼوي ،ػالهت ارتواػي ٍ خاًَادگي ٍ ػالهت
سٍاًي تيواس هيتاؿذ (.)9
دس هغالؼات هتؼذدي تيواسي دياتت احشات هؼىَع
ٍ هؼٌاداسي تش اتؼاد هختلف ويفيت صًذگي تيواساى داؿتِ
اػت ( .)10-14دس هغالؼِ لٌثشي  %60تيواساى دياتتي
داساي ويفيت صًذگي ًاهغلَب تَدًذ ،دس حالي وِ اوخشيت
افشاد ػالن ( )%58/1داساي ويفيت صًذگي هغلَتي تَدًذ
( .)15دس تحميك اًزام ؿذُ دس اًزوي دياتت تْشاى ويفيت
صًذگي تيواساى دس حذ هتَػظ لشاس داؿت ٍ هتغيشّايي
پظٍّؾ پشػتاسي

روش مطالعه
ايي پظٍّؾ هغالؼِ تَكيفي اص ًَع همغؼي اػت
وِ دس ػال  1385دس هشوض دياتت ؿْشػتاى واؿاى اًزام
ؿذ .دس ايي هشوض  1400تيواس هثتال تِ دياتت تِ كَست
فؼال ،تحت پَؿؾ لشاس داسًذ .تا اػتفادُ اص فشهَل
 ،[n=N/1+N(e)] )19( Yamaneدس ػغح هؼٌاداس
 0/05تؼذاد ًوًَِ ً 310فش هحاػثِ ؿذ .ؿشٍط ٍسٍد تِ
تحميك ػثاست تَدًذ اص ػي تاالي  18ػال ،هليت ايشاًي ٍ
توايل تِ ّوىاسي رْت ؿشوت دس تحميك .اتتذا ليؼت
وليِ افشاد دياتتي تِ تشتية ؿواسُ اػتخشاد گشديذ ٍ تِ
كَست تلادفي ػادُ اص سٍي ايي ليؼت  310تيواس وِ
داساي هـخلات ًوًَِ تَدًذ ،تِ كَست تلادفي اًتخاب
ؿذُ ٍ تا تواع تلفٌي ٍ تَضيح اّذاف پظٍّؾ اص آىّا
رْت تىويل پشػـٌاهِ دس هشوض دياتت دػَت تِ ػول
آهذ .دس كَستي وِ تيواساى دػَت ؿذُ تِ ّش دليل توايلي
تِ حضَس ًذاؿتٌذ فشد رايگضيي تِ كَست تلادفي اًتخاب
ؿذ تا تؼذاد ً 310فش تىويل گشديذ .تحميك دس وويتِ
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اخالق داًـگاُ ػلَم پضؿىي واؿاى تأييذ گشديذ ٍ اص وليِ
تيواساى سضايتًاهِ دسيافت گشديذ.
پشػـٌاهِ هَسد اػتفادُ ،اص پشػـٌاهِّاي هؼتثش
رْت تشسػي ويفيت صًذگي تيواساى دياتتي عشاحي ؿذُ
دس داًـگاُ تشتيت هذسع اػت ٍ عي تحميك ػلَي اػتثاس
ػٌزي ؿذُ اػت ٍ پايايي آى  0/95گضاسؽ ؿذُ اػت
( .)16،8پشػـٌاهِ داساي  3تخؾ تَد ،دس لؼت اٍل،
هتغيشّاي صهيٌِاي ؿاهل ػي ،رٌغٍ ،ضؼيت تأّل،
هيضاى تحليالت ،هذت اتتالً ،حَُ دسهاىًَ ،ع دياتت ٍ
ًوايِ تَدُ تذًي آٍسدُ ؿذّ .وچٌيي ٍرَد ػايش تيواسيّا
ؿاهل تيواسيّاي للثي ،وليَي ،فـاسخَى ٍ واّؾ
تيٌايي تا اػتفادُ اص تشسػي پشًٍذُ ػاتمِ پضؿىي تيواس
تشسػي ؿذ ٍ دس ايي لؼوت تىويل گشديذ.
دس لؼوت دٍم 13 ،ػؤال رْت تشسػي ويفيت
صًذگي ػوَهي هغشح ؿذ .ويفيت صًذگي ػوَهي هشتَط
تِ ؿاخقّايي اػت وِ تشاي تواهي افشاد تيواس ٍ غيش
تيواس لاتل تشسػي اػت ،ػَاالتي هاًٌذ احؼاع تٌْايي ٍ
تيوؼي هيوٌن ،آدم ػلثي ّؼتن ٍ صٍد ػلثاًي
هيؿَم ،هـىالت ٍ فـاسّاي هالي هي سا ػزاب هيدّذ
اص ايي رولِ ّؼتٌذ .تيواساى هيتَاًؼتٌذ اص ايي لؼوت 13
تا  52اهتياص وؼة ًوايٌذ .دس لؼوت ػَم 28 ،ػؤال
هشتَط تِ تشسػي ويفيت صًذگي اختلاكي هشتَط تِ
تيواسي دياتت آٍسدُ ؿذ .ويفيت صًذگي اختلاكي تِ
تشسػي احشات خاف يه تيواسي تش ويفيت صًذگي تيواس
تَرِ داسد ،ؿاهل ػؤاالتي هيؿَد هاًٌذ تيواسي دياتت
صًذگي خاًَادگي هي سا هختل وشدُ اػت ،تشريح هيدّن
تيواسي خَد سا اص ديگشاى پٌْاى ًواين ،تِ دليل تيواسي
دياتت ديگشاى تشاي هي دلؼَصي تيرا هيوٌٌذ .دس ايي
لؼوت يه ػؤال هخلَف افشاد هزشد ٍ يه ػؤال
هخلَف افشاد هتأّل عشاحي گشديذُ ،لزا تيواساى
هيتَاًؼتٌذ اص ايي لؼوت  27تا  108اهتياص وؼة ًوايٌذ.
هزوَع ػؤاالت هشتَط تِ ويفيت صًذگي ػوَهي ٍ
اختلاكي يؼٌي  41ػؤال تِ ػٌَاى ويفيت صًذگي ولي دس
ًظش گشفتِ ؿذ .وليِ ػؤاالت داساي گضيٌِ ليىشت
چْاستايي تَدًذ .لزا ّش تيواس هيتَاًؼت اص ول ايي
پشػـٌاهِ ًوشُاي تيي  40تا  160وؼة ًوايذ .افضايؾ
ًوشات ًـاًِ افضايؾ ويفيت صًذگي تَد .تش اػاع ًماط
تشؽ اهتياص تاالي  133ويفيت صًذگي ولي خَب ٍ تيي
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 110تا  133ويفيت صًذگي ولي هتَػظ ٍ صيش  110ويفيت
صًذگي ولي ضؼيف دس ًظش گشفتِ ؿذ.
تا هشارؼِ تِ هشوض ٍ پغ اص تَضيح اّذاف تحميك ٍ
آهَصؽ تِ تيواساًي وِ دػَت ؿذُ تَدًذ ،پشػـٌاهِ دس تذٍ
ٍسٍد تيواس تىويل ؿذ .هـخلات تيواس حثت ؿذ تا هزذداً
دس هشارؼات تؼذي پشػـٌاهِ تىويل ًگشدد .دس كَست
ًذاؿتي ػَاد ،پشػؾّا تَػظ پظٍّـگش تشاي تيواس خَاًذُ
ؿذُ ٍ پاػخّاي تيواساى حثت گشديذ .پشػـٌاهِّا تِ
كَست هتَالي عي  4هاُ تىويل ؿذ.
تا اػتفادُ اص ٍيشايؾ ؿاًضدّن ًشمافضاس ، SPSS
ساتغِ ويفيت صًذگي تا هتغيشّايي هاًٌذ ػي ،رٌغًَ ،ع
دياتت ،ؿغل ،تؼذاد فشصًذاى ٍ  ٍ BMIتيواسيّاي
صهيٌِاي تا آصهَى تي تا ًوًَِّاي هؼتمل ٍ  ،2آصهَى
پيشػَى ٍ سگشػيَى هَسد تشسػي لشاس گشفت.

يافتهها
اص  310تيواس هَسد تشسػي  229تيواس صى (ٍ )%74
ً 81فش هشد ( )%26تَدًذ .هتَػظ ػي تيواساى 51±15
ػال تَد .تيواساى تِ عَس هتَػظ  10/9±7/2ػال ػاتمِ
اتتال تِ دياتت سا روش هيوشدًذ )%81/6( 253 .تيواس دچاس
دياتت ًَع دٍم ٍ  57تيواس ( )%18/4هثتال تِ دياتت ًَع
اٍل تَدًذً 111 .فش ( )%35/8تحت دسهاى تا اًؼَليي تَدُ
ٍ  187تيواس ( )%60/3لشف هلشف هيوشدًذ .دٍاصدُ
تيواس تٌْا تا سطين غزايي دسهاى هيؿذًذ 267 .تيواس
( )%86/1تحليالت صيش ديپلن داؿتٌذ ٍ يا تيػَاد تَدًذ.
هتَػظ ؿاخلِ تَدُ تذًي دس تيواساى  27/8±12/6تَد.
 74تيواس ( )%23/9داساي ًوايِ تَدُ تذًي تاالتش اص 30
تَدًذًَ %47/4 .سٍپاتي %42/6 ،فـاس خَى ٍ %33/9
تيواسيّاي للثي سا گضاسؽ ًوَدًذ %54/8 .تيواس دچاس
هـىالت تيٌايي ٍ  %13/5تيواس دچاس هـىالت وليَي
تَدًذ.
هتَػظ اهتياص ويفيت صًذگي ػوَهي ٍ 35±6/4
هتَػظ اهتياص ويفيت صًذگي اختلاكي  68/6±14/1تَد.
ويفيت صًذگي ولي دس تيواساى تِ عَس هتَػظ
 105/8±44/1تِ دػت آهذ .دسكذ لاتل تَرْي اص تيواساى
اص ًظش ويفيت صًذگي ولي (ّ ٍ )%66/1وچٌيي اص ًظش اتؼاد
ويفيت صًذگي (اختلاكي  ٍ %73/9ػوَهي  )%51/6دس
ػغح ضؼيفي لشاس داؿتٌذ ٍ تٌْا  %11/3ويفيت صًذگي
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هذت اتتال تا ويفيت صًذگي ػوَهي ٍ اختلاكي ساتغِ
هؼىَع هؼٌاداس داؿت (رذٍل ؿواسُ  .)3آًاليض سگشػيَى
چٌذ هتغيشُ ًـاى داد  %23اص تغييشات ويفيت صًذگي
ػوَهي تَػظ هتغيشّاي ٍرَد تيحؼي دس اًذامّاٍ ،رَد
پشفـاسي خَى ،ػيًَ ،ع دياتت ٍ تحليالت تَضيح دادُ
هيؿَد .دس هَسد ويفيت صًذگي اختلاكي ًيض  %27اص
تغييشات هشتَط تِ هتغيشّاي تيحؼي اًذامّاًَ ،ع دسهاى،
ػيٍ ،رَد پشفـاسي خَى ،تحليالت ٍ ٍرَد ًاسػايي
وليِ تَد .ػِ هتغيش ٍرَد تيحؼي دس اًذامّا ،فـاسخَى ٍ
ػي دس هزوَع  %7اص ويفيت صًذگي ولي سا تَضيح
هيدادًذ (رذٍل ؿواسُ .)4

ولي هغلَب گضاسؽ ًوَدًذ .دس رذٍل ؿواسُ  1فشاٍاًي
ٍضؼيت ويفيت صًذگي دس اتؼاد هختلف لاتل هـاّذُ اػت.
استثاط هتغيشّاي صهيٌِاي ٍ هـىالت ٍ
تيواسيّاي ّوشاُ تا اتؼاد هختلف ويفيت صًذگي ،دس رذٍل
ؿواسُ ( )2لاتل هـاّذُ اػت .ويفيت صًذگي ولي تا
اًؼَليي دسهاًي (ٍ ،)p;0/01رَد تيواسي وليَي
( ٍ )p;0/01فـاسخَى استثاط هؼٌاداس ًـاى داد
( .)p;0/004ويفيت صًذگي ػوَهي ٍ اختلاكي تا ًَع
دسهاى ،هذت اتتال ٍ ٍرَد تيواسيّاي صهيٌِاي استثاط
هؼٌاداس داؿتٌذ (ًَ .)p;0/001ع دياتت ٍ ٍضؼيت تأّل تا
ّيچ يه اص اتؼاد ويفيت صًذگي استثاط هؼٌاداس ًـاى ًذاد.
آصهَى ّوثؼتگي پيشػَى ًـاى داد ،ؿاخق تَدُ
تذًي ٍ ػي تا ّيچ يه اص اتؼاد ويفيت صًذگي استثاط ًذاسد.

جدول  - 1فشاٍاًي ويفيت صًذگي دس اتؼاد هختلف دس تيواساى هثتال تِ دياتت هشارؼِوٌٌذُ تِ هشوض دياتت واؿاى
ٍضؼيت
اتؼاد ويفيت صًذگي

تؼذاد
42
32
35

ويفيت صًذگي ػوَهي
ويفيت صًذگي اختلاكي
ويفيت صًذگي ولي

جدول - 2

خَب

هتَػظ
تؼذاد
108
49
70

دسكذ
13/5
10/3
11/3

ضؼيف
تؼذاد
160
229
205

دسكذ
34/8
15/8
22/6

دسكذ
51/6
73/9
66/1

روغ
310
310
310

استثاط هتغيشّاي صهيٌِاي ،هـىالت ٍ تيواسيّاي ّوشاُ تا اتؼاد هختلف ويفيت صًذگي تيواساى هثتال تِ دياتت هشارؼِوٌٌذُ تِ هشوض

دياتت واؿاى
ويفيت صًذگي ولي
تؼذاد
رٌغ
تأّل
ًَع دياتت
دسهاى
تيواسي للثي
ًاسػايي وليِ
تي حؼي
اًذامّا
فـاس خَى
واّؾ تيٌايي

پظٍّؾ پشػتاسي

صى
هشد
هزشد
هتأّل
اٍل
دٍم
لشف
اًؼَليي
داسد
ًذاسد
داسد
ًذاسد
داسد
ًذاسد
داسد
ًذاسد
داسد
ًذاسد

229
81
26
284
57
253
187
111
105
205
42
268
121
189
132
178
170
140

Mean±SD
104/7 ± 50
109±20
102/8 ±19/5
106 ±45/7
104/3±21
106/2±47/9
110/9±54
97/5±19
104±71/2
106/8 ±19/2
89/8±17/4
108/4±46/5
94/2±16
113/3±53/8
97/5±18/6
112±55/3
102/7±56/8
109/6±19/6

ويفيت صًذگي اختلاكي

T&p
-0/76
0/445
-0/36
0/71
-0/29
0/76
2/52
0/01
0/53
0/59
-2/55
0/01
3/8
0/001
-2/91
0/004
-1/36
0/17
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Mean±SD
67/4±13/7
72/1±14/6
66/2±14/5
68/9±14
67/7±15/4
68/8±13/8
71/5±13/2
63/6±13/8
64/5±13/8
70/8±13/8
58/5±13/4
70/2±13/5
61/7±11/7
73/1±13/7
64/7±14/1
71/5±13/4
65/4±13/6
72/6±13/8

T&p
-2/61
0/009
1/35
0/17
-0/51
0/6
4/9
0/001
3/75
0/001
-5/23
0/001
7/4
0/001
-5
0/001
-5/26
0/001

ويفيت صًذگي ػوَهي
Mean±SD
34/3±6/3
37±6/5
36/6±6/2
34/8±6/4
36/5±6/6
34/6±6/3
35/6±6/1
33/8±6/4
32/9±6
36±6/4
31/3±5
35/5±6/4
32/4±5/4
36/6±6/5
32/9±5/5
36/5±6/6
33/3±5/5
37±6/9

T&p
-3/25
0/001
-0/92
0/35
1/96
0/053
2/43
0/01
4/2
0/001
-4/05
0/001
5/8
0/001
-4/28
0/001
-4/64
0/001
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جدول ّ - 3وثؼتگي اتؼاد ويفيت صًذگي ٍ هتغيشّاي هَسد تشسػي دس تيواساى هثتال تِ دياتت هشارؼِوٌٌذُ تِ هشوض دياتت واؿاى
ػي
ويفيت صًذگي ػوَهي
ويفيت صًذگي اختلاكي
ويفيت صًذگي ولي

R
-0/018
0/051
0/011

هذت اتتال
p
0/375
0/186
0/423

R
-0/165
-0/186
-0/054

p
0/002
0/000
0/172

ؿاخق تَدُ تذًي
p
R
0/476
0/003
0/318
-0/027
0/404
-0/014

جدول  - 4سگشػيَى چٌذ هتغيشُ دس اتؼاد هختلف ويفيت صًذگي دس تيواساى هثتال تِ دياتت هشارؼِوٌٌذُ تِ هشوض دياتت واؿاى
هتغيش
هتغيش ٍاتؼتِ :ويفيت صًذگي ولي
 تيحؼي اًذام ّا فـاسخَى ػيهتغيش ٍاتؼتِ :ويفيت صًذگي ػوَهي
 تيحؼي اًذامّا فـاسخَى ػي ًَع دياتت تحليالتهتغيش ٍاتؼتِ :ويفيت صًذگي اختلاكي
 تيحؼي اًذامّا ًَع دسهاى ػي فـاسخَى تحليالتً -اسػايي وليِ

R²

t

Final ß

p-value

0/045
0/057
0/070

-3/48
-2/63
2

-0/202
-0/161
0/126

0/001
0/009
0/040

0/157
0/173
0/204
0/221
0/232

-3/3
-3/7
4/7
-2/57
3/16

-0/222
-0/221
0/329
-0/153
0/186

0/001
0/000
0/000
0/011
0/002

0/153
0/198
0/232
0/252
0/269
0/272

-5/9
-2/6
4/5
-3/1
2/9
-2/1

-0/324
-0/136
0/284
0/180
0/168
-0/115

0/000
0/009
0/000
0/002
0/004
0/038

تيواسي ًيض هاًٌذ تضسيك اًؼَليي ٍ هحذٍديتّاي
تغزيِاي ،خَد دس صًذگي سٍصهشُ فشد هـىل ايزاد
هيًوايٌذ ،لزا واّؾ ويفيت صًذگي دس ايي تيواساى لاتل
هـاّذُ اػت .تِ ًحَي وِ تياى هيؿَد دس ايشاى ،هيضاى
افؼشدگي دس تيواساى دياتتي ػِ تشاتش ػايش افشاد اػت (.)10
دس آهشيىا تيواساى دياتتي دس همايؼِ تا ػايش افشاد دٍ تشاتش
داساي سٍصّايي تَدًذ وِ اص ًظش رؼوي ٍ سٍاًي احؼاع
وؼالت هيًوَدًذ ( .)22ػليسغن واّؾ ويفيت صًذگي دس
تيواساى دياتتي ،تيواساى هَسد تشسػي دس ايي تحميك حتي
دس همايؼِ تا ػايش تحميمات هـاتِ ،داساي ويفيت صًذگي
پايييتشي تَدًذ وِ اهشي ًگشاىوٌٌذُ اػت .ؿشايظ
ػوَهي ؿْش واؿاى ًويتَاًذ تَضيح دٌّذ ويفيت صًذگي
پاييي دس تيواساى تاؿذ ،چَى دس تشسػي تش سٍي ػالوٌذاى
واؿاًي ويفيت صًذگي ػالوٌذاى ؿْش واؿاى هغلَب
گضاسؽ ؿذُ اػت خلَكاً ٍضؼيت اتؼاد سٍاًي دس آىّا
ًؼثت تِ ػايش ؿْشّا تْتش تَدُ اػت ( .)23اص ػلل دخيل
هيتَاى تِ ٍرَد لاتل تَرِ ػَاسم دياتت دس تيواساى

بحث
دس ايي تحميك ويفيت صًذگي تيواساى هثتال تِ
دياتت دس ؿْش واؿاى ًاهغلَب تَد ،تِ ًحَي وِ هتَػظ
ًوشُ ويفيت صًذگي ولي دس تيواساى  105/8تِ دػت آهذ
وِ دس حذ ضؼيف تلمي هيگشدد ٍ تٌْا  %11/3ويفيت
صًذگي هغلَب گضاسؽ ًوَدًذ .دس هغالؼِ تالياًي دس يضد
تِ عَس ولي  %33/6اص تيواساى دياتتي ًَع  2ويفيت صًذگي
پاييي %31/9 ،هتَػظ ٍ  %34/5داساي ويفيت صًذگي تاال
تَدًذ ( .)20وِ دس همايؼِ تا تحميك حاضش ويفيت صًذگي
تْتش تَدُ اػت .دس تحميك اًزام ؿذُ دس تيواساى
هشارؼِوٌٌذُ تِ اًزوي دياتت دس تْشاى ًيض وِ اص اتضاس
تشسػي هـاتْي اػتفادُ ؿذُ تَد ويفيت صًذگي هتَػظ
تيواساى  116/7تِ دػت آهذ وِ دس همايؼِ تا تحميك
حاضش تاالتش تَد ( .)8دس تحميمي دس اسدى ًيض ،تيواساى
دياتتي ًَع اٍل ويفيت صًذگي خَد سا ًاهغلَب اسصياتي
ًوَدُ تَدًذ ( .)21تيواسي دياتت تيواسي اػت تا ػَاسم
خغشًان ٍ ًاساحتوٌٌذُ ٍ دسهاىّاي هَرَد دس ايي
پظٍّؾ پشػتاسي
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هَسد تشسػي اؿاسُ ًوَد .تِ ًحَي وِ دس تشسػي اًزام
ؿذُ دس اًزوي دياتت تْشاى تٌْا  %16تيواساى ،دچاس
هـىالت للثي تَدُ ٍ  %32پشفـاسي خَى داؿتٌذ ( .)8دس
تحميك حاضش ٍرَد تيواسي للثي ٍ پشفـاسي خَى تِ
تشتية  %42/6 ٍ 33/9تَد وِ حىايت اص ػَاسم تيـتش دس
تيواساى اػتّ .وچٌيي ػغح تحليالت دس تيواساى
پايييتش تَد وِ هيتَاًذ تش خَد هشالثتي هؤحش تاؿذ.
دس ايي تحميك ٍرَد ػَاسم خلَكاً تيواسي
وليَي ٍ فـاسخَى تش وليِ اتؼاد ويفيت صًذگي تأحيش
ًاهغلَب داؿت .دس تحميمات هختلف ػَاسم تيواسي
دياتت اص ػَاهل تأحيشگزاس تش ويفيت صًذگي تيواساى دياتتي
گضاسؽ ؿذُ اػت ( .)24ٍ20،15تحميمي دس ؿاّشٍد ًـاى
داد ٍرَد ػَاسم تيواسي دياتت ًِ تٌْا تش سٍي ويفيت
صًذگي دس اتؼاد رؼوي احش داسد تلىِ تش سٍي اتؼاد سٍاًي ٍ
ارتواػي ٍ التلادي ويفيت صًذگي ًيض تأحيش داسد (.)10
ّ ٍ Redekopوىاساى تا تشسػي ويفيت صًذگي ٍ ػغح
سضايتوٌذي اص دسهاى دس تيواساى دياتتي ًتيزِ گشفتٌذ وِ
ويفيت صًذگي تيواساى دياتتي وِ ّيچ ػاسضِ دياتتي ًذاسد،
فمظ هختلشي پايييتش اص ويفيت صًذگي روؼيت ػوَهي
هيتاؿذ ٍ دسهاى تا اًؼَليي ،چالي ٍ ػَاسم ًاؿي اص
تيواسي ،تذٍى دس ًظش گشفتي ػي ٍ رٌغ تا ويفيت صًذگي
ووتش استثاط هؼٌاداسي داسد (ّ .)25وچٌيي تحميمات
هختلف ًـاى هيدٌّذ وِ ًَسٍپاتي دياتتي يىي اص
ؿايغتشيي ػَاسم دياتت اػت وِ تاػج واّؾ ويفيت
صًذگي تيواساى دياتتي هيگشدد ( .)26دس تحميك حاضش ًيض
ٍرَد ػالين ًَسٍپاتي تش ويفيت صًذگي ػوَهي ٍ
اختلاكي تيواساى احش ًاهغلَب داؿت .هغالؼِاي وِ
ّ ٍ Sharmaوىاساى دس واًادا تِ هٌظَس اسصياتي احش
ستيٌَپاتي ٍ ادم هاوَالي دياتتيه تش ويفيت صًذگي
تيواساى اًزام دادًذ ًـاى داد وِ ستيٌَپاتي ٍ واّؾ تيٌايي
هٌزش تِ واّؾ ووي ٍ ويفي صًذگي هشتثظ تا ػالهتي دس
ايي افشاد هيؿَد ( .)27وِ تا ًتايذ تحميك حاضش ّنخَاًي
داؿت .دس تحميك حاضش ٍرَد فـاسخَى تش ّش ػِ تؼذ
ويفيت صًذگي احش لاتل تَرْي داؿت دس حالي وِ دس
تحميك ػلَي چٌيي استثاعي ديذُ ًـذ (.)8
دس تحميك حاضش تيواساًي وِ اًؼَليي تضسيك
هيًوَدًذ داساي ويفيت صًذگي پايييتش دس تواهي اتؼاد
تَدًذ .دس تحميك تالشي ًيض تيواساى دياتتي تحت دسهاى تا
اًؼَليي ويفيت صًذگي پايييتشي داؿتٌذ )10( .دس حالي وِ
پظٍّؾ پشػتاسي

دس تحميمي دس اػتشاليا تيواساى تحت اًؼَليي دسهاًي داساي
ويفيت صًذگي تْتشي تَدًذ ( .)28دس تحميمي دس اًزوي
دياتت ايشاى ّيچ استثاعي تيي ًَع دسهاى ٍ ّيچيه اص
اتؼاد ويفيت صًذگي ديذُ ًـذ ( .)8تِ ًظش هيسػذ تلمي اص
اًؼَليي دسهاًي تش سٍي احؼاع تيواس تأحيش داسد ،تِ ًحَي
وِ تيواساى دس دٍ تحميك روش ؿذُ وِ آهَصؽ تْتشي
دسيافت ًوَدُ تَدًذ ًگشؽ هٌفي تِ اًؼَليي دسهاًي
ًذاؿتٌذ دس حالي وِ چٌاًچِ تيواس آهَصؽ وافي دسيافت
ًٌوايذ تضسيك اًؼَليي هيتَاًذ تِ ؿذت تش احؼاع اٍ اص
ويفيت صًذگي احش ًاهغلَب تشراي گزاسد.
دس پظٍّؾ حاضش ّش چِ عَل هذت اتتال افضايؾ
هييافت ويفيت صًذگي تيواساى واّؾ پيذا هيوشد ٍلي
ويفيت صًذگي تا ػي استثاط ًذاؿت .ايي يافتِ سا ؿايذ
تتَاى تا تشٍص ػَاسم تِ دًثال عَالًي ؿذى تيواسي
ًؼثت داد .دس تحميمي دس ّلٌذ تا گزؿت صهاى ويفيت
صًذگي تيواساى دياتتي تذتش هيؿذ (ّ .)24ش چٌذ دس هغالؼِ
لٌثشي تفاٍتي تيي عَل هذت تيواسي ٍ ويفيت صًذگي
تيواساى هـاّذُ ًـذ دس حالي وِ ػي تا ويفيت صًذگي
استثاط داؿت ( .)15دس ايي تحميك ويفيت صًذگي ػوَهي ٍ
اختلاكي دس صًاى هثتال تِ دياتت پايييتش تَد دس حالي وِ
ٍضؼيت تأّل استثاعي تا ويفيت صًذگي ًذاؿت .دس تحميك
 Al-Akourرٌؼيت دختش تا واّؾ ويفيت صًذگي
استثاط داؿت ( .)21تحميمات ديگشي ًيض حاوي اص تْتش
تَدى ويفيت صًذگي دس هشداى اػت ( .)30ٍ29،15دس
تحميك لٌثشي ٍضؼيت تأّل تا ويفيت صًذگي استثاط
داؿت (ً .)15وايِ تَدُ تذًي استثاعي تا ويفيت صًذگي
ًـاى ًذاد .تحميمات ديگش حاوي اػت وِ ويفيت صًذگي
دس تيواساى چاق ووتش اػت ( .)30ٍ10تِ ًظش هيسػذ تأحيش
ػَاهل صهيٌِاي تش ويفيت صًذگي تيواساى دياتتي هتفاٍت
اػت وِ حاوي اص پيچيذگي هفَْم ويفيت صًذگي اػت.
تيواساى هشارؼِوٌٌذُ تِ هشوض دياتت ؿْش واؿاى
ًوًَِ واهلي اص وليِ تيواساى هثتال تِ دياتت دس ؿْش واؿاى
ًويتاؿذ وِ هيتَاًذ لاتليت تؼوينپزيشي ًتايذ سا هحذٍد
ًوايذ ،لزا پيـٌْاد هيگشدد تحميك دس ػغح راهؼِ اًزام
گيشد ٍ ويفيت صًذگي ػوَهي تيواساى دياتتي تا ػايش افشاد
همايؼِ ؿَد تا تِ ًحَ واهلتشي تتَاى دس هَسد چالؾّاي
ويفيت صًذگي ايي تيواساى ٍ استثاط آى تا ػَاهل صهيٌِاي
تِ تحج پشداخت ّوچٌيي پيـٌْاد هيؿَد تحميمات
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.ّؼتٌذ ٍ ايي اهش هيتَاًذ تش سٍي يافتِّا احش تگزاسد
تيواساى تحت دسهاى تا اًؼَليي دس ّش ػِ تؼذ داساي
ويفيت صًذگي پايييتشي تَدًذ وِ هيتَاًذ ًـاًِ پاييي
.تَدى ػغح آهَصؽ تيواساى دس هَسد اًؼَليي دسهاًي تاؿذ
پيـٌْاد هيگشدد تشگضاسي دٍسُّاي آهَصؿي ٍ ػايش
الذاهات حوايتي هاًٌذ فؼال ًوَدى گشٍُّا ٍ اًزويّاي
ِدياتتي هَسد اّتوام لشاس گيشد ٍ ّوچٌيي ويفيت صًذگي ت
ػٌَاى يىي اص هؼياسّاي هَفميت دسهاى ٍ هشالثت تِ عَس
.هتٌاٍب دس تيواساى تشسػي ؿَد

ِهذاخلِاي تا ّذف افضايؾ ويفيت صًذگي تيواساى هثتال ت
.دياتت عشاحي ٍ ارشا گشدد
تِ تَرِ تِ ؿيَع تاالي ػَاسم دياتت ٍ كشف
ّضيٌِّاي هؼتمين ٍ غيش هؼتمين تشاي دسهاى ايي ػَاسم
ٍ تأحيش ٍاضح ايي ػَاسم تش سٍي ويفيت صًذگي ايي
ِ اّذاف دسهاى ٍ ػياػتّاي دسهاًي تايؼتي ت،تيواساى
پيـگيشي اص ػَاسم حاد ٍ هضهي ٍ دػتياتي تِ ويفيت
ِصًذگي هغلَب تَرِ ًوايذ ٍ دس گام اٍل تايؼتي لادس ت
.تشسػي ٍ ؿٌاخت ويفيت صًذگي تاؿين

تشكر و قدرداني

نتيجهگيري

تِ ايي ٍػيلِ تمذيش ٍ ػپاع خَد سا اص واسوٌاى
هحتشم هشوض دياتت واؿاى خلَكا ػشواس خاًن صّشا
 ّوچٌيي اص وليِ تيواساًي وِ ها سا.كذفي اتشاص هيداسين
اهيي خَد داًؼتِ ٍ كادلاًِ تِ ػؤاالت رَاب دادًذ تـىش
 ّوىاسي هؼاًٍت پظٍّـي داًـگاُ ػلَم.هيًوايين
پضؿىي واؿاى وِ ّضيٌِّاي عشح سا تأهيي ًوَدُ اػت
.ؿاياى ػپاع اػت

 ويفيت صًذگي دس،تحميك اًزام ؿذُ ًـاى داد
تواهي اتؼاد دس تيواساى تِ ًحَ لاتل تَرْي پاييي تَد ٍ دس
همايؼِ تا ػايش تحميمات اًزام ؿذُ دس وـَس ًيض تيواساى
 ايي اهش هيتَاًذ.ويفيت صًذگي ووتشي سا گضاسؽ ًوَدًذ
هشتَط تِ ٍرَد ػَاسم هختلف ٍ تيواسيّاي ّوشاُ دس
 تيواساى هَسد تشسػي سا صًاى%74  ّوچٌيي.تيواساى تاؿذ
تـىيل هيدادًذ وِ ػوذتاً داساي ويفيت صًذگي پايييتشي
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Introduction: The quality of life (QOL) is an important indicator in management
of the patients with diabetes Mellitus. The assessment of the QOL in patients with
diabetes has been ignored in the kashan city. This investigation is performed in order
to study the QOL and other associated factors in diabetes in Kashan diabetes center in
2006.
Methods: In a cross-sectional study the three dimensions of QOL (general,
health related and total) were evaluated among the random selection of 310 patients
with diabetes referring to Kashan Diabetes Ceneter in 2006. A standard questionnaire
was employed for this study. The relationship between QOL and other variables were
analysed by SPSS 16 using T student, pearson, chi 2 and regression statistical
methods.
Results: The 66.1% of the patients had low Total QOL. The health related QOL
was low in 73.9% patients while the general QOL was low in 51.6% of patients. Only
11.3% of patients had high Total QOL. Insulin therapy, the kidney disease and
hypertension had adverse affect in Total QOL (P>0.005). The kind of diabetes, BMI,
age and marital status had no significant relationship with QOL.
Conclusion: The QOL in all dimensions was low in majority of patients. To
improve the QOL in the patients, the management of the patients should focus on
decreasing the complications of diabetes.
Key words: General Quality of life, Health related QOL, Diabetes mellitus
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