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فقلٌبهِ زاًؾىسُ پزعتبري ٍ هبهبيي  

 1384عبل عَم، ؽوبرُ چْبرم، سهغتبى 

چكيذه  

 ثيوبري عىتِ هغشي اٍليي ػلت هؾىالت ػقجي ٍ عَهيي ػلت هزي ٍ هيز زر زًيب هي ثبؽس وِ ًمبيـ ػقجي گًَبگًَي را ثِ :مقذمه

ِ اي ثب ّسف تؼييي تأثيز الساهبت . زًجبل زارز ًظز ثِ اّويت وبرثزز الساهبت پزعتبري ٍ تَاًجرؾي ثز وبّؼ ػَارك زر ايي ثيوبراى، هغبلؼ
.    اًدبم گزفت84پزعتبري ٍ تَاًجرؾي ثز ويفيت سًسگي ثيوبراى هجتال ثِ عىتِ هغشي زر ؽْز ارٍهيِ زر عبل 

ِ اي :مواد و روشها  ثيوبر هجتال ثِ عىتِ هغشي ثغتزي زر ثرؼ زاذلي اػقبة 20ثز رٍي  (لجل ٍ ثؼس) ايي پضٍّؼ تدزثي زٍ هزحل

ِ گيزي عْل اًتربة ٍ زاراي هؼيبرّبي ٍرٍز ثِ هغبلؼِ ثَز- هزوش آهَسؽي اعالػبت ثب . زرهبًي هغْزي ارٍهيِ اًدبم ؽس وِ ثِ رٍػ ًوًَ
عالهت ػوَهي ٍ ػولىزز اختوبػي لجل ٍ پظ اس هساذلِ - رٍاًي- اعتفبزُ اس پزعؾٌبهِ هجتٌي ثز ويفيت سًسگي زر چْبر حيغِ خغوبًي

.  تدشيِ ٍ تحليل گززيس (آسهَى تي سٍج ٍ تي هغتمل)خوغ آٍري ؽسُ ٍ زازُ ّب ثِ رٍػ آهبر تَفيفي ٍ اعتٌجبعي 

ِ ّبي ػولىزز خغوبًي، رٍاًؾٌبذتي ٍ ػولىزز اختوبػي ٍ :يافته ها  ًتبيح حبفلِ ًؾبى زاز وِ هيبًگيي اهتيبسات ويفيت سًسگي زر حيغ

ّوچٌيي اهتيبس ويفيت سًسگي ثؼس اس ايي  (=p 05/0)عالهت ػوَهي ثؼس اس الساهبت پزعتبري ٍ تَاًجرؾي افشايؼ هؼٌي زاري زاؽتِ اعت 
   (=p 05/0)الساهبت ًغجت ثِ لجل اس آى افشايؼ هؼٌي زاري زاؽت  

ِ ّبي ًؾبى زاز وبرثزز الساهبت پزعتبري ٍ تَاًجرؾي ثز رٍي اثؼبز هرتلف ويفيت سًسگي ثيوبراى هجتال ثِ :بحث و نتيجه گيري  يبفت

ِ ّب ّوشهبى ثب آهَسػ ثيوبراى ٍ ذبًَازُ آًْب فزاّن آيس تب ثِ آًبى زر رعيسى ثِ اعتمالل  عىتِ هغشي تأثيز هثجت زارز ٍ ثبيغتي ايي ثزًبه
.   ثيؾتز زر آيٌسُ ووه وٌس

 ويفيت سًسگي، عىتِ هغشي  :واشه هاي كليذي

  1384، سهغتبى 137-143فقلٌبهِ زاًؾىسُ پزعتبري ٍ هبهبيي ارٍهيِ، عبل عَم، ؽوبرُ چْبرم، ؿ 

  0441- 2225522: تلفي-  ارٍهيِ، ذيبثبى ثغيح، خٌت ثيوبرعتبى ػبرفيبى، زاًؾىسُ پزعتبري ٍ هبهبيي:آدرس مكاتبه

                                                           

 هزثي گزٍُ پزعتبري زاًؾگبُ ػلَم پشؽىي ارٍهيِ  

 هزثي گزٍُ پزعتبري زاًؾگبُ ػلَم پشؽىي ارٍهيِ  

 هزثي گزٍُ پزعتبري زاًؾگبُ ػلَم پشؽىي ارٍهيِ 

 هزثي گزٍُ پزعتبري زاًؾگبُ ػلَم پشؽىي ارٍهيِ 

 وبرؽٌبط پزعتبري 

 زاًؾدَي رؽتِ پشؽىي 

 همبلِ پضٍّؾي
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مقذمه 

عىتِ هغشي، اٍليي رتجِ زر اذتالل ػزٍلي هغش زر 

ػلي رغن . ايبالت هتحسُ ٍ زر توبم زًيب را زارار اعت

تالؽْبي ثيي الوللي زر عَل عبلْبي اذيز ثزاي 

پيؾگيزي اس ايي اذتالل، ٌَّس ّن عَهيي ػلت هزي 

آهبر ًؾبى هي زّس عبليبًِ، حسٍز . ٍ هيز هي ثبؽس

 ًفز 100000 ًفز زچبر عىتِ هغشي خسيس ٍ 500000

 ًفز 160000زچبر حوالت ػَز وٌٌسُ آى هي ؽًَس وِ 

زر اثز عىتِ هغشي خبى ذَز را اس زعت هي زٌّس ٍ 

ّشيٌِ عبليبًِ ثزاي هزالجت اس ثيوبراى ثب عىتِ هغشي 

 ثيليَى زالر 8/71زر ايبالت هتحسُ، چيشي زر حسٍز 

هغبلؼِ هؾتزن عبسهبى خْبًي ثْساؽت . (1)هي ثبؽس

 وؾَر ًؾبى زاز وِ هيشاى ثزٍس عىتِ هغشي زر 12زر

 زر ّشار هتغيز اعت 5/2 تب 2/0خوؼيت هَرز هغبلؼِ اس 

 زر 2وِ هيشاى اعتبًسار ؽسُ ثزحغت عي ثزاي هززاى 

 زر ّشار زر ثيؾتز وؾَرّبي 8 تب 4ّشار زر ولوجَ، 

هيشاى .  زر ّشار زر آويتبي صاپي ثَزُ اعت15ارٍپبيي ٍ 

 زرفس پبييٌتز اس هززاى 30اثتال سًبى ثِ عَر هتَعظ 

عىتِ هغشي يىي اس اذتالالت . (2)ثَزُ اعت

ًَرٍلَصيىي اعت وِ ػولىزز لغوتي اس ثسى ٍ زرن 

، ًتبيح (3)فيشيىي اس ٍضؼيت ثسى را تغييز هي زّس 

ًؾبى هي زّس وِ ثب گذؽت سهبى هؾىالت ٍ ًتبيح 

 زرفس 30حبفل اس آى زچبر تغييز هي ؽَز ٍ حسٍز 

 زرفس زر ًبتَاًي ثغز هي ثزًس 40افزاز، ثْجَز يبفتِ ٍ 

، زر ايزاى آهبر زليمي اس هجتاليبى ثِ ايي ثيوبري (4)

ايي ثيوبري اًغبًْب را ًبتَاى وززُ ٍ . ٍخَز ًسارز

ٍضؼيت حزفِ اي آًبى را ًيش هرتل هي وٌس ٍ اس ًظز 

ثزاعبط . التقبزي ًيش ثِ خبهؼِ ضزر هي رعبًس

هغبلؼبت اًدبم ؽسُ هؾرـ گززيسُ اعت وِ يىي اس 

پظ خْت . (5)ػَارك عىتِ هغشي ًبتَاًي اعت 

زرهبى، هزالجت ٍ ثبسگؾت ثيوبر ثِ ٍضؼيت خغوي، 

يىي اس . رٍاًي ٍ اختوبػي لجلي ذَز ثبيس تالػ ًوَز

رٍؽْبي هؤثز زر رعيسى ثِ ايي ّسف، آهَسػ 

اّساف . هزالجتْبي فحيح ثِ ثيوبر ٍ ثبستَاًي هي ثبؽس

هزالجتْب ٍ ًَ تَاًي، ووه ثِ هجتاليبى خْت زعتيبثي ٍ 

حفظ حساوثز اعتمالل ٍ اًدبم فحيح فؼبليتْبي رٍسهزُ 

ِ ّبي هزالجتي ٍ تَاًجرؾي ثِ . سًسگبًي هي ثبؽس ثزًبه

ػٌَاى يه ّسف هْن زرهبًي ثِ ثيوبراى زر خْت ػسم 

ٍاثغتگي ٍ اختٌبة اس ثغتزي ؽسى زر ثيوبرعتبى ٍ 

ثٌبثزايي . وبّؼ ّشيٌِ ّبي عزعبم آٍر ووه هي وٌس

ثب تأويس ثز تَاًبيي ّبي ثبلي هبًسُ ثبيس حتي االهىبى 

حظ اعتمالل را زر آًْب تمَيت ٍ زر خْت ذَز وفب 

عبذتي آًْب ثزاي هزالجت اس ذَز، آًبى را يبري ًوَز 

 ٍ ّوىبراى ًيش زر ًتبيح پضٍّؼ ذَز ، َّيوي(6)

                                                           

 Hopman  
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زريبفتٌس وِ ًَتَاًي ثِ ذقَؿ ًَتَاًي خغوبًي تأثيز 

هثجتي ثز رٍي ؽيَُ ٍ ويفيت سًسگي ايي ثيوبراى زارز 

ؽيَُ سًسگي، تزويجي اس الگَّبي رفتبري ٍ ػبزات . (7)

فززي زر عزاعز سًسگي اعت وِ زر عي فزايٌس 

اختوبػي ؽسى ثِ ٍخَز آهسُ ٍ ؽبهل تغذيِ، اعتزاحت، 

ايي ػَاهل اس ػَاهل هْن . (8)ٍرسػ ٍ وبر هي ثبؽس 

تبثيز گذار زر عالهتي هي ثبؽٌس وِ زر ػيي حبل 

هي تَاًٌس زر حفظ عالهتي ٍ ارتمب آى ًمؼ زاؽتِ 

افزاز زر وٌتزل ؽيَُ سًسگي ذَز ًمؼ هْوي . ثبؽٌس

زارًس سيزا ايي رفتبرّب لبثل تغييز اعت ٍ پزعتبراى 

هي تَاًٌس اس عزيك آهَسػ ٍ هؾبٍرُ فزز يب ذبًَازُ زر 

لذا ثب تَخِ ثِ تبثيزات . (9)تغييز رفتبرّبي هَثز ثبؽٌس 

هثجت ثبستَاًي ٍ هزالجت فحيح ثز ويفيت سًسگي 

ثيوبراى ٍ ػسم ٍخَز اعالػبت زليك زر هَرز ثيوبراى 

هذوَر زر ايي ؽْز، تحميك حبضز ثب ّسف ثزرعي تبثيز 

الساهبت پزعتبري ٍ تَاًجرؾي ثز ويفيت سًسگي 

.  ثيوبراى هجتال ثِ عىتِ هغشي اًدبم گزفت

مواد و روش ها  

ايي تحميك ًيوِ تدزثي ٍ اس ًَع لجل ٍ ثؼس اعت، زر 

 ثيوبر هجتال ثِ عىتِ هغشي وِ زر 20ايي پضٍّؼ 

هزوش آهَسؽي ٍ زرهبًي هغْزي ثغتزي ثَزًس، ثِ 

ِ گيزي يىغبل ثِ تسريح ٍ ثز اعبط  رٍػ ًوًَ

ِ ّبي پضٍّؼ اًتربة ؽسًس، ؽزايظ  هؾرقبت ًوًَ

تؾريـ لغؼي عىتِ هغشي : هغبلؼِ ػجبرت ثَزًس اس

ثب تَخِ ثِ ػالئن ٍ اسهبيؾبت پبراوليٌىي تَعظ 

هترقـ هغش ٍ اػقبة، آگبّي وبهل ثيوبراى اس 

 عبل لسرت 40تؾريـ ثيوبري ذَيؼ، عي ثبالي 

ػضالًي عوت ضبيؼِ زٍ پٌدن تب چْبر پٌدن، توبيل ٍ 

اًگيشُ هؾبروت زر ثزًبهِ تَاًجرؾي ٍ هزالجتْب، وبّؼ 

اثشار گززآٍري اعالػبت التجبط ؽسُ . عغح َّؽيبري

 ثَز وِ ؽبهل (LAQ)اس پزعؾٌبهِ ويفيت سًسگي 

 حيغِ 4هؾرقبت زهَگزافيه ٍ عؤاالت زر 

عالهت ػوَهي ٍ ػولىزز - رٍاًؾٌبذتي- خغوبًي

ِ اي 4پبعد عؤاالت ثب هميبط . اختوبػي ثَز  هزحل

ايي اهتيبسات ثيي يه تب چْبر . ليىزت اهتيبسثٌسي ؽس

 اهتيبس ٍ 3 اهتيبس اغلت 2وبّؼ - ثٌسرت يه اهتيبس)

تؼزيف ؽسًس ٍ پبعد زٌّسُ  ( اهتيبس4اوثز الساهبت 

 اهتيبس اس 32 ٍ حساوثز 80هي تَاًغت ثيي حسالل 

پزعؾٌبهِ وغت ًوبيس ٍ ثز ايي اعبط ويفيت سًسگي 

 ثِ هؼٌبي 139 تب 80ثِ چْبر عجمِ تمغين ؽسُ ًوز 

 ًغجتبً 199 تب 140 ثيي –ويفيت سًسگي ًبهغلَة 

 تب 260 هغلَة ٍ ًوزُ 259 تب 200 ثيي –هغلَة 

 وبهالً هغلَة ثِ حغبة آهس ٍ ثزًبهِ هسرى 320

هزالجتْب ٍ تَاًجرؾي اس رٍس زٍم ثغتزي ثب وغت اخبسُ 

                                                           

 Life style Assessment Questionnaire (LAQ)    
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اس عجيت هؼبلح ٍ ثرؼ هزثَعِ تَعظ پزعتبراى ثرؼ 

لجل اس ؽزٍع ايي ثزًبهِ . ٍ يه فيشيَتزاح اخزا ؽس

ويفيت سًسگي ثيوبراى ارسيبثي ؽس ٍ عپظ زر عَل 

ِ اي عِ ثبر ٍ ّز ثبر ثِ هست  هست ثغتزي ثزًبهِ، ّفت

 زليمِ اخزا ؽس ٍ اس ثيوبر ذَاّؼ گززيس زر 50 تب 30

ايي فبفلِ ٍرسؽْبي زاهٌِ حزوتي را رٍسي عِ ثبر 

زر ايي ثزًبهِ ثيوبراى ثب الساهبت ذَز . اًدبم زٌّس

هزالجتي زر سهٌيِ ّبي هرتلف اس خولِ اًدبم فؼبليتْبي 

رٍسهزُ سًسگي، چگًَگي غلجِ ثز هؾىالت هتؼسز ًبؽي 

اس ثيوبري ٍ ّوچٌيي زفؼبت توزيٌبت ٍرسؽي آؽٌبيي 

زر پبيبى هغبلؼِ پزعؾٌبهِ ويفيت سًسگي . پيسا وززًس

زٍثبرُ تىويل گززيس ٍ ًتبيح لجل ٍ ثؼس اس هزالجت ٍ 

ثزاي تؼييي اػتجبر ػلوي اثشار . تَاًجرؾي همبيغِ ؽس

گززآٍري زازُ ّب، اس رٍػ اػتجبر هحتَا اعتفبزُ ؽس ٍ 

خْت تدشيِ ٍ تحليل زازُ ّب اس رٍؽْبي آهبري 

آسهَى )ٍ اعتٌجبعي  (هيبًگيي ٍ اًحزاف هؼيبر)تَفيفي 

.  اعتفبزُ ؽس (تي سٍج ٍ تي هغتمل

نتايج  

 زرفس ًوًَِ ّب 60ًتيدِ يبفتِ ّبي ًؾبى زاز وِ 

 زرفس اس ذبًوْب 40.  زرفس هذوز ثَزًس40هًَث ٍ 

ِ ّب وبرهٌس ٍ 30ذبًِ زار،   زرفس 30 زرفس اس ًوًَ

 زرفس 20 زرفس اس ًَع ايغىويه ٍ 80. وؾبٍرس ثَزًس

ِ ّب 20عي . ّوَرصايه ثَز  عبل 50 تب 30 زرفس ًوًَ

 عبل 75 ٍ ثميِ ثبالتز اس 75 تب 55 زرفس ثيي 20ٍ 

زر راثغِ ثب اّساف پضٍّؼ ثزًبهِ تَاًجرؾي . ثَزًس

افشايؼ هؼٌي زاري را زر هيبًگيي اهتيبسات ويفيت 

ِ ّبي ػولىزز خغوبًي، رٍاًؾٌبذتي ٍ  سًسگي زر حيغ

.  اختوبػي ٍ حيغِ عالهت ػوَهي هَخت ؽسُ اعت

خسٍل همبيغِ هيبًگيي ٍ اًحزاف هؼيبر اثؼبز هرتلف ويفيت سًسگي هجتاليبى عىتِ هغشي لجل ٍ پظ اس هساذلِ 

اثؼبز ويفيت سًسگي 
پظ اس هساذلِ لجل اس هساذلِ 

 هيبًگيي ±اًحزاف هؼيبر  هيبًگيي ±اًحزاف هؼيبر

 9/78 ± 8/10 7/57 ± 3/25ػولىزز خغوبًي 

 8/38 ± 5/13 3/65± 4/10ػولىزز رٍاى ؽٌبذتي 

 6/54 ±6/6 48 ± 5/7ػولىزز اختوبػي 

 5/12 ± 4/3ّولىزز عالهت ػوَهي 
8/2 ± 7/13 

05/0 P= 

  

 پزيچْز اهيٌي، حويسُ ذليل سازُ، هؼقَهِ ّوتي، هْيي وٌْىبري، پزٍيي هيز هحوسي، آرسٍ حك ؽٌبط
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ػالٍُ ثز ايي همبيغِ، اهتيبسات سًسگي زر هجتاليبى ثِ 

ؽىتِ هغشي ثزاعبط آسهَى تي سٍج اذتالف هؼٌبزاري 

را زر هيبًگيي ول اهتيبسات ولي ويفيت سًسگي لجل ٍ 

وبّؼ  (=05/0P)ثؼس اس تَاًجرؾي ًؾبى زاز وِ 

ِ ّبي حبفل اس تحميك ًؾبى زاز وِ تَاًجرؾي  يبفت

وبّؼ  (=05/0P)ثبػث ثْجَز اؽىبالت ثيٌبيي 

لسم سزى ثسٍى ووه  (=05/0P)اؽىبالت حزوتي 

هي ؽَز ٍ هَخت ثزآٍرز هغلَة  (=05/0P)زيگزاى 

ػولىزز خغوبًي هي ؽَز ّوچٌيي ايي تحميك ًؾبى 

ٍ تأثيز  (=05/0P)زاز ثبػث ثْجَز ػولىزز ؽرقي 

، تأثيز هثجت ثز (=05/0P)هثجت ثز فؼبليت زاذل هٌشل 

ٍ ثبػث ثْجَز  (=05/0P)رٍي ارتجبط ثيي فززي 

ثزرعي تأثيز الساهبت . ػولىزز اختوبػي ؽسُ اعت

تَاًجرؾي ثز ػولىزز رٍاًؾٌبذتي ثب اعتفبزُ اس آسهَى 

آهبري ًؾبى زاز وِ تَاًجرؾي ثبػث زرن ثْتز ثيوبر اس 

، ثْجَز احغبعي فزز ثزاي آيٌسُ (=04/0P)ثيوبري 

(05/0P=) افشايؼ اػتوبز ثِ ًفظ ،(07/0P=) ،

 (=03/0P)ٍ وبّؼ  (=05/0P)وبّؼ اضغزاة 

هَخت ثزآٍرز هغلَة ػولىزز رٍاًؾٌبذتي هي گززز 

(05/0P=)  .

بحث  

ًتبيح ايي تحميك ًؾبى زاز وِ ثزًبهِ تَاًجرؾي هَخت 

ثْجَز ويفيت سًسگي ثيوبراى هجتال ثِ عىتِ هغشي زر 

توبم اثؼبز خغوي، رٍاًي، ػولىزز اختوبػي ٍ عالهت 

 زر 2004ًتبيح پضٍّؾي زر عبل . ػوَهي ؽسُ اعت

ايبالت هتحسُ اهزيىب ًؾبى زاز وِ ثيوبراى لبزرًس 

ػولىزز خغوبًي ذَز را عي زٍرُ ّبي تَاًجرؾي ثِ 

ِ ّبي . ٍيضُ توزيٌبت خغوبًي ثْجَز ثرؾٌس يبفت

ًيش ثيبًگز آى اعت وِ ثؼس اس  (2005)پضٍّؼ زيگزي 

آهَسػ ثِ ثيوبر ٍضؼيت ويفيت سًسگي آًبى ًغجت ثِ 

ثيوبراًي وِ ايي آهَسؽْب را ًگزفتِ ثَزًس هغلَثتز ثَزُ 

اعت، ّوچٌيي اثز هثجت الساهبت پزعتبري ٍ تَاًجرؾي 

ثز رٍي ٍضؼيت خغوبًي ثيوبراى هجتال ثِ عىتِ هغشي 

.  زر عبيز تحميمبت گشارػ ؽس

ِ ّبي پضٍّؼ حبضز ًؾبى زاز وِ ثزًبهِ تَاًجرؾي  يبفت

ٍ هزالجتي ثبػث ثْجَز ػولىزز رٍاًؾٌبذتي هي ؽَز ٍ 

ثِ ًظز هي رعس وِ هؾبروت ثيوبراى زر رفتبرّبي 

هزالجت اس ذَز، آًبى را ًغجت ثِ زرن ثيوبري ٍ ػالئن 

آى آگبُ هي عبسز ٍ ثب ارتمبء تَاًبيي ثيوبر خْت اًدبم 

وبرّبي رٍسهزُ ذَز، ثِ احغبط فزز زر هَرز آيٌسُ اػ 

ووه هي ًوبيس ٍ ثبػث افشايؼ اػتوبز ثِ ًفظ ٍ 

ثْجَزي ثيوبر اس ًظز رٍاًي، وبّؼ اضغزاة، احغبط 

زر راثغِ . تزط ٍ ثبالذزُ ارتمبء ويفيت سًسگي هي گززز

ِ ّب ًؾبى زاز وِ الساهبت  ثب ػولىزز اختوبػي يبفت

پزعتبري ٍ تَاًجرؾي ثبػث ثْجَز ػولىزز اختوبػي 

هي گززز ٍ حساوثز ثْجَزي ػولىزز ؽٌبذتي اس ؽزٍع 
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ثيوبري تب عِ هبُ ثؼس اس آى ايدبز هي ؽَز ٍ ّوچٌيي 

ايي پضٍّؼ ًؾبى زاز وِ ثْجَزي ػولىزز خغوي ثِ 

ِ ّبي تَاًجرؾي تأثيز هثجتي ثز رٍي زرن  زًجبل ثزًبه

فزز هجتال ثِ عىتِ هغشي زر هَرز تٌسرعتي ٍ ػولىزز 

اختوبػي ٍي زارز ٍ ثْجَزي ػولىزز اختوبػي ٍي را 

ثِ زًجبل ذَاّس زاؽت ٍ ّوچٌيي ايي ثيوبراى پظ اس 

ِ ّبي تَاًجرؾي ايي اهىبى را پيسا هي وٌٌس وِ  ثزًبه

فؼبليتْبي ؽرقي، اختوبػي ٍ وبري ذَز را اس عز 

.  گيزًس

نتيجه گيري  

ِ ّبي پضٍّؼ ًؾبى زاز وِ الساهبت  زر هدوَع، يبفت

تَاًجرؾي ثبػث ثْجَز ويفيت ولي سًسگي زر ثيوبراى 

هجتال ثِ عىتِ هغشي هي ؽَز ٍ ثيؾتزيي ثْجَزي وِ 

 –عالهت ػوَهي - زر حيغِ ػولىزز خغوي

ثٌبثزايي . رٍاًؾٌبذتي ٍ ػولىزز اختوبػي زيسُ هي ؽَز

ثب تَخِ ثِ هغبلت فَق هي ثبيغت ؽزايغي فزاّن ؽَز 

وِ الساهبت ثيبى ؽسُ تَعظ هسزخَيبى اًدبم ٍ ثب 

راٌّوبيي ٍ ًظبرت اػضبء تين زرهبًي تساٍم آى تضويي 

اس ايي رٍ ثِ هغئَالى پزعتبري پيؾٌْبز هي گززز . گززز

وِ توبهي اثزات ثيوبري را تحت ًظز لزار زازُ ٍ 

الساهبت ٍ تغْيالت السم را خْت ايدبز ثرؾْبي ٍيضُ 

ثِ عَر لغغ تبهيي اهىبًبت . تَاًجرؾي زر ًظز ثگيزًس

ثيؾتز خْت تْيِ خشٍات آهَسؽي، آهبزُ ًوَزى هحيظ 

ثبليٌي خْت اًدبم هزالجتْبي تَاًجرؾي ثزاي ثيوبراى 

ثغتزي، ثزگشاري زٍرُ ّبي ثبس آهَسي ترققي زر 

ارتجبط ثب تَاًجرؾي ثيوبراى ثزاي پزعتبراى، تأثيز ثغيبر 

هفيسي زر راعتبي ثْجَز ويفيت سًسگي ثيوبراى ذَاّس 
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Abstract: 

Introduction: Cerebro vascular accident (stroke) is the primary neurologic problem in the world. It is 

the third ranking cause of death. Stroke causes a wide variety of neurologic deficits in patients. 

Nursing intervention along with rehabilitation care play important roles in recovery of patients. It is 

also rasied to decrease complications of stroke. Therefore, We carried out a stu0dy titled on 

investigation of the Nursing intervention and rehabilitation program on life quality of patient with 

stroke in urmia sity in 1384. 

Methods & Materials: This study is an experimental study (before- after interventions), and was 

done on (N=20) hospitalized patients with stroke in neurologic ward of Motahari hospital. We used 

simple random sampling method and data was gathered by quality of life questionnaire in four 

domains (Physical, psychological, social function and general health) before and after intervention. 

Analysis of the data was done by using t- test and pair t- test. 

 Results: The findings indicated that mean score related to quality of life domains (physical function, 

cognitive and social function and general health) increased after nursing intervention and 

rehabilitation program (P=0/05) and also data before and after intervention showed significant 

increase. (P=0/05). 

Consultation: The Data showed using nursing intervention and rehabilitation programs have positive 

effects on quality of life domain and these facilities should be provided for patients with stroke 

because patient and family education along with such programs help patients to become more 

independent in future. 

Key word: Life Quality, Stroke 
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