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 چكيدٌ

ثبؿذ ثش آى ّوچَى حوبيت اختوبعي هي هؤثشكيفيت صًذگي ٍ عَاهل هْن  ػبلوٌذاىاص خولِ هؼبئل هْن صًذگي  :سبثقٍ ي َدف

ّربي گًَربگَى ارشاس    يرت خبهعِ ثَدُ ٍ ثشاي تأهيي كيفيت صًذگي ثبيذ صيرش پَؿرؾ حوب   پزيش آػيتّبي چشا كِ ػبلوٌذاى اص گشٍُ

 .ثبؿذ هيؿْش تْشاى  8اثعبد هختلف حوبيت اختوبعي ثش كيفيت صًذگي ػبلوٌذاى هٌغقِ  استجبطثگيشًذ. ّذف ايي هغبلعِ تعييي 

 ؿْش تْرشاى  8ػبكي دس هٌغقِ  ػبل 60ػبلوٌذ ثبالي  240ثبؿذ كِ ثش سٍي هي ايي پظٍّؾ يک هغبلعِ هقغعي :َب ريشمًاد ي 

ِ  .گشديذاًدبم اًتخبة ؿذًذ،  اي خَؿِ گيشيِ ًوًَ سٍؽكِ ثِ  ليپربد ٍ  كيفيرت صًرذگي    ثشاي ػٌدؾ كيفيت صًذگي اص پشػـرٌبه

ٍ  SPSS-20 افرضاس  ًرشم ثب اػرتفبدُ اص   ّب دادُ گيشي حوبيت اختوبعي اص پشػـٌبهِ حوبيت اختوبعي ًَسثک اػتفبدُ ؿذ.ثشاي اًذاصُ

 .صهَى ّوجؼتگي اػپيشهي تدضيِ ٍ تحليل گشديذٍيتٌي ٍ كشٍػكبل ٍاليغ ٍ آ آهبسي هي يّب آصهَى

ثرَد كرِ ايري تفربٍت اص ًمرش آهربسي        6/67 ٍ دس صًبى 9/68 ًوشُ( دس ػبلوٌذاى هشد 93هيبًگيي ًوشُ كيفيت صًذگي )اص  َب: يبفتٍ

داس آهربسي هعٌري  اختوبعي تأثيشگزاس ثَدُ كِ اص ًمرش   هتغيش تحليالت ثش كيفيت صًذگي ٍ ًيض حوبيت. =P)404/0(داس ًجَد هعٌي

داس . ثيي اًَاع حوبيت اختوبعي ثب عولكشد فيضيكي، رٌّي، اختوبعي ٍ سضبيت اص صًذگي استجربط آهربسي هعٌري   >P)05/0( ثبؿذ يه

 .>P)05/0(ٍخَد داسد 

كيفيت  استجبط ثيي اثعبد حوبيت اختوبعي ثب ًوشُ كلي اًَاع حوبيت اختوبعي دس هشداى ثيـتش اص صًبى اػت. اگشچِ: گيری وتيجٍ

داس اثعبد حوبيت اختوبعي ثب اثعبد كيفيت صًذگي حبكي اص تأثيش حوبيت داس ًجَدُ اهب استجبط آهبسي هعٌيآهبسي هعٌي صًذگي اص ًمش

 .ثبؿذاختوبعي ثش كيفيت صًذگي هي

 كيفيت صًذگي، حوبيت اختوبعي ليپبد،ػبلوٌذي،  :ياشگبن كليدی
 

 

 مقذمه
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دسكرذ كرل خوعيرت دس     9ػْن ػبلوٌذاى خْربى اص  . اػت
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 ٍ ّوكبساى ؿٌْبص سيوبص                                                                          ػبلوٌذاى  يصًذگ تيفيثب ك ياختوبع تياستجبط اثعبد هختلف حوب

 

 1390 ػبل دس سان ايي كِ ثَدُ ًفش( 5121043)  خوعيت

 اػرت  سػيذُ ًفش( 6159676) خوعيت كل اص دسكذ 2/8 ثِ

 خوعيرت  دسثربسُ  خرَد  گرضاسؽ  دس هتحذ هلل ػبصهبى. (2)

ِ  اػرت  كرشدُ  ثيٌيپيؾ ايشاى اىػبلوٌذ ِ  دس كر  ثريي  فبكرل

 10 كـرَس  خوعيت ػٌي هيبًِ ثِ 1405 تب 1385 ّبي ػبل

 .  (3ؿَد ) افضٍدُ ػبل

 صًرذگي  حؼربع  ٍ هْرن  ّربي دٍسُ اص يكري  ػبلوٌذي دٍسُ

 دٍسُ ايرري دس صًررذگي هْررن هؼرربئل خولررِ اص. اػررت اًؼرربى

 حوبيرت  ّوچرَى  آى ثرش  هؤثش هْن عَاهل ٍ صًذگي كيفيت

 ّرربيگررشٍُ اص ػرربلوٌذاى كررِ چررشا ثبؿررذ،هرري بعياختورر

 ثبيرذ  صًرذگي  كيفيرت  تأهيي ثشاي ٍ ثَدُ خبهعِ پزيش آػيت

ِ  ايري  .ثگيشًذ اشاس گًَبگَى ّبيحوبيت صيشپَؿؾ  اص هشحلر

ِ  اػت عجيعي ايپذيذُ صًذگي،  ٍ فيضيَلَطيرک  تغييرشات  كر

 ايري  (.4ّؼتٌذ ) اثشگزاس فشد صًذگي كيفيت ثش ثذى عجيعي

 ٍ داسد سا خررَد خرربف هـرركالت ٍ هؼرربئل ًررذگيدٍسُ اص ص

 عَاهرل  ّوريي  ثشآيٌرذ  ؿخق استجبعي ؿجكِ ؿذى هحذٍد

ِ  اػت حبلي دس ايي. اػت  ترأثيش  صًرذگي  اختوربعي  ثعرذ  كر

ِ  صًرذگي  كيفيت ٍ كلي كَست ثِ ػالهت دس ثؼضايي  عرَس  ثر

 .(5داسد ) ٍيظُ ٍ خبف

 اص هفْرَهي  ٍ رٌّري  داسخْرت  اضربٍت  يک صًذگي كيفيت

ثَدُ  اؽ صًذگي اص فشد سضبيت يب ؿخق يک گيصًذ ٍضعيت

ِ  اػرت  چٌذثعرذي  هفَْم يک ٍ (6)  خؼروبًي،  ػرالهت  كر

 كِ صًذگي ايي ثعذ اص .(7گيشد ) ثشهي دس سا اختوبعي ٍ سٍاًي

ِ  ػربلوٌذاى  دس (،8آيرذ ) هري  ثـوبس ثْضيؼتي رٌّي خضء  ثر

 اّرذاف  اكرال   ٍ اختوربعي  ػيبػت ثش ثيـتش تأكيذ هعٌبي

 .(9اػرت )  آًبى ثشاي هَلذ صًذگي ايدبد هٌمَس ثِ اختوبعي

 هرَسد  اخيرش  ّبيدِّ دس كِ اػت هؼبئلي اص صًذگي كيفيت

ِ  اػرت  ّربيي ؿربخق  اص يكري  ٍ گشفتِ اشاس تَخِ  ثرشاي  كر

 ثْجرَد  ّوچٌيي ٍ ػبلوٌذاى ػالهتي ؿشايظ ٍ ًيبصّب تعييي

   (.10گيشد )هي اشاس ػٌدؾ هَسد آى

 اًررَاع اص بدُاػررتف صًررذگي كيفيررت ثْجررَد ّرربيساُ اص يكرري

ِ  افرشاد  .(9ثبؿرذ ) هري  سفبّي ٍ اختوبعي ّبي حوبيت  خبهعر

 خرَد  هؼربئل  سفر   ٍ صًرذگي  كيفيرت  آٍسدى دػت ثِ ثشاي

 خولِ اص گًَبگَى ّبيحوبيت ثِ ًيبص پيشي دٍساى دس ٍيظُ ثِ

 ّربي ٍيظگري  چرَى  هختلفي عَاهل .داسًذ اختوبعي حوبيت

ٍ  ػرغ   ًرظاد،  خرٌغ،  ػي،)ؿٌبختي  خوعيت  تحلريالت 

 ،(ؿرغل  ٍ هربلي  اهٌيرت ) اختوربعي  حوبيت ،(تأّل ٍضعيت

 سا فرشد  صًرذگي  كيفيرت  تَاًٌذهي غيشُ ٍ ٍاثؼتگي احؼبع

  (.11-12دٌّذ ) اشاس تأثيش تحت

 اص هٌرذي ثْرشُ  هيرضاى  يعٌي اختوبعي حوبيت گفت تَاىهي

 ػربيش  ٍ دٍػرتبى  خربًَادُ،  اعضبي هؼبعذت ٍ هحجت تَخِ،

ايري ًرَع    .(13داسًرذ )  حضرَس  ؿخق اعشاف دس كِ افشادي

ِ   ّربي اػرتشع  هٌفري  آثربس  كبّؾ ثب حوبيت  اص فشاٍاًري كر

 اثرش  صًرذگي  كيفيرت  ثرش  آيرذ هري  دػرت  ثِ خبهعِ ٍ هحيظ

 سٍيذادّبي هٌفي اثشات اص تَاًذهي داؿتِ ٍ هثجت ٍ هؼتقين

ِ 14كٌرذ )  خلَگيشي افشاد سفبُ ثش صااػتشع ِ  عرَسي  (، ثر  كر

 كيفيرت  ثرش  هٌفي اثشات اػت هوكي حتي آى ًبكبفي هقذاس

هغبلعبت هتعرذد ًـربى دادُ   . (15ثبؿذ ) داؿتِ افشاد صًذگي

كِ ثيي حوبيت اختوبعي ٍ كيفيرت صًرذگي استجربط ٍخرَد     

ثيوربساى ّوَديربليضي    دس Rambodهغبلعرِ   داسد. اص خولِ

( دس هجتاليربى ثرِ   17ٍ ّوكربساًؾ )  Cheng(، هغبلعِ 16)

تال ثرِ  دس ثيوربساى هجر   Burgoyneػشعبى ػيٌِ ٍ هغبلعِ 

HIV (18.) ّوچٌيي Bishop ٍ  دس ّوكربساًؾ  ِ  ايهغبلعر

 كيفيت ثش هؼتقيوي اثشات اختوبعي حوبيت كِ دادًذ ًـبى

ِ  داسد، صًذگي ِ  ًحرَي  ثر ِ  افرشادي  كر  اختوربعي  حوبيرت  كر

 صًررذگي كيفيررت اص ثرربالتشي ػررغ  اص داؿررتٌذ تررشي اررَي

هغبلعربت اًدربم ؿرذُ دس ايرشاى ًيرض       .(19ثَدًذ ) ثشخَسداس

دٌّرذ كرِ ثريي حوبيرت اختوربعي ٍ اثعربد آى ثرب        يًـبى ه

   (.5، 20كيفيت صًذگي استجبط ٍخَد داسد )

 ٍ صيؼرتي  فشآيٌرذ  ٍ گًَِ كِ ركرش گشديرذ، ػربلوٌذي    ّوبى

ّربيي  اختالل ٍ ًبسػربئي  هَخت عجيعي عَس ثِ آى اختوبعي

 صًرذگي  اختوربعي  ثعرذ  دس ّرب ًبسػبيي ايي تأثيش ؿَد كِهي

 دس ثؼرضايي  ترأثيش  ًيرض  ايي ثعرذ  ٍ ثبؿذهي ثبسصتش ػبلوٌذاى

ثٌربثشايي خْرت   . (5داسد ) صًرذگي  كيفيرت  ٍيظُ ثِ ٍ ػالهت

ؿٌبػبيي صٍايبي پٌْبى هؼئلِ، هغبلعِ حبضش ثب ّذف تعييي 

استجبط اثعبد هختلف حوبيت اختوربعي ثرش كيفيرت صًرذگي     

 .ؿْش تْشاى اًدبم پزيشفت 8ػبلوٌذاى هٌغقِ 

 ها مًاد ي ريش
تحليلرري ٍ اص ًررَع -تَكرريفي عررِهغبل حبضررش يررک پررظٍّؾ

 ثبالي ػبلوٌذاى سٍي ثش 1392كِ دس ػبل  ثبؿذهي هقغعي
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 1394، ثْبس 1، ؿوبسُ 2لِ آهَصؽ ٍ ػالهت خبهعِ، دٍسُ هد

ِ  13 دس تْرشاى  ؿْش 8 هٌغقِ ػبل 60  ثلرَ   104 ٍ هحلر

ِ  ايري  دس. ؿذ اًدبم ِ  سٍؽ اص هغبلعر ِ  گيرشي  ًوًَر  اي خَؿر

ِ  ثرذيي هٌمرَس، ّرش   . گشديرذ  اػتفبدُ ِ  هحلر  ّربي ثلرَ   ثر

ِ  ؿرْشداسي  تَػرظ  ؿذُ هـخق  ثرب  ٍ ذؿر  تقؼرين  هٌغقر

 ّربي هكربى  ّرب، هؼربخذ، پربس   ) عورَهي  اهبكي ثِ هشاخعِ

ِ  ثلرَ   ّرش  اص هؼركًَي  ٍ( خشيرذ  هشاكرض  ٍ ٍسصؿي  عرَس  ثر

 ػربلوٌذ   3 تب 1 ثيي ثلَ  تشاكن ثِ تَخِ ثب ٍ ػيؼتوبتيک

ٍاسد هغبلعِ ؿذًذ. ثب تَخرِ   اثشاص توبيل كَست دس ٍ اًتخبة

وٌذاى دسكذ خوعيت ايري هٌغقرِ سا ػربل    8ثِ ايٌكِ تقشيجبً 

 95دادًذ ٍ ثب دس ًمرش گرشفتي ػرغ  اعويٌربى     تـكيل هي

دسكرذ ٍ اعوربل ضرشيت خَؿرِ،      5دسكذ ٍ هيضاى خغربي  

كٌٌرذگبى   ًفرش ثرشآٍسد ؿرذُ ثرَد. ؿرشكت      240حدن ًوًَِ 

ِ  ٍ عرش   اًدربم  چگرًَگي  ٔدس صهيٌِ پظٍّؾ  ثرَدى  هحشهبًر

 ٍ ؿرذُ  تَخيِ عش  ايي اًدبم اص ّذف ّوچٌيي ٍ اعالعبت

 ؿذًذ.   هغبلعِ ٍاسد آگبّبًِ سضبيت ثب ٌذگبىكٌ ؿشكت توبهي

ّبي كتجي ثَد كرِ   پشػـٌبهِ اعالعبت ؿبهل گشدآٍسي اثضاس

ديرذُ ثرب ػربلوٌذاى     اص عشيق هلبحجِ ػِ پشػـگش آهرَصؽ 

ِ  كٌٌذُ دس هغبلعِ خور   ؿشكت  ّرب  آٍسي گشديرذ. پشػـرٌبه

 خرٌغ،  ػري، ) ؿرٌبختي  خوعيت اعالعبت ثخؾ ػِ ؿبهل

ٍ تأّ ٍضعيت ػغ  تحليالت، ِ  ل ٍ غيرشُ(  ّربي   پشػـرٌبه

 هخلررَف صًررذگي كيفيررت ٍ ًَسثررک اختورربعي حوبيررت

   ػبلوٌذاى ثَد.

ِ  ايري  ليپربد   صًرذگي  كيفيت پشػـٌبهِ  ػربل  دس پشػـرٌبه

ِ  ٍ تْيرِ ؿرذ   ّوكبساى ٍ De Leo تَػظ 1998  عٌرَاى  ثر

ِ  ثرشاي  الوللي ثيي اثضاس  خَاهر   ػربلوٌذ دس  ّربي ُگرشٍ  ّور

 ايرري(. 21) ثبؿررذهرري اػررتفبدُ ابثررل ػررَْلت ثررِ هختلررف

ِ  ًيض ايشاى دس پشػـٌبهِ  ٍ اػرت  ؿرذُ  ٌّدبسيربثي  ٍ تشخور

. (22اػررت ) گشفتررِ اررشاس تأييررذ هررَسد آى سٍايرري ٍ پبيرربيي

 صًذگي كيفيت كِ ثبؿذهي ػؤال 31 داساي ليپبد پشػـٌبهِ

 اص هشااجرت  ،(ػرؤال  5) فيضيكي عولكشد ثعذ 7 دس سا ػبلوٌذ

 عولكرشد  ،(ؤالػر  4) اضرغشاة  ٍ افؼرشدگي  ،(ػؤال 6)خَد 

 عولكرشد  ،(ػرؤال  3) اختوربعي  عولكرشد  ،(ػرؤال  5)رٌّي 

-هي ثشسػي( ػؤال 6) صًذگي اص سضبيت ٍ( ػؤال 2)خٌؼي

 ليكرشت  هقيربع  كرَست  ثِ پشػـٌبهِ ايي ّبيپشػؾ. كٌذ

ِ  كرَست  ثذيي. ؿًَذ هي اهتيبصثٌذي  چْربس  پشػرؾ  ّرش  كر

خيلري  ) ػِ تب( حبلت ضعيف) كفش اص ّبپبػخ ٍ داؿتِ پبػخ

ِ  ايي اهتيبص ثبالتشيي ٍ ؿذُ اهتيبصدّي( خَة  93 پشػـرٌبه

 ثبؿذ.هي

 Nor Beck Socialًَسثرک )  اختوبعي حوبيت پشػـٌبهِ

Support Questionnaire ) اثرضاسي اػرت    پشػـٌبهِ ايي

ٍ  ػربختبسي،  عولكرشدي،  اختوبعي ّبيحوبيت كِ  عربعفي 

 ايري  هرَاسد،  ايري  ثرش  عرالٍُ . كٌرذ هي هحبػجِ سا كل فقذاى

 سا حوربيتي  استجبعربت  ثِ ساخ  تَكيفي ّبيدادُ بهِپشػـٌ

 دػرت  اص هختلفري  داليرل  ثِ( اخيش ػبل يک) اخيشاً فشد كِ

ِ  ّرب آى عشيرق  اص كِ دّذهي اشاس اختيبس دس دادُ،  ساحتري  ثر

 ايدربد  فشد حوبيتي ًمبم دس كِ تحَالتي ٍ تغييش ثِ تَاىهي

 ّش كِ داسد ػؤال 9 پشػـٌبهِ ايي(. 23) ثشد پي اػت ؿذُ

 فرشدي  ّش پبػخ ثِ ٍ ؿذُ گشفتِ ًمش دس ًفش 24 ثشاي ػؤال

 دّري  ًوشُ 4 تب كفش اص داسد ٍخَد اٍ اختوبعي ؿجكِ دس كِ

 ّش ثشاي ًوشُ حذاال .(صيبد ثؼيبس; 4 ٍ اكالً ;كفش) ؿَدهي

 ػؤال 8 اص ًْبيت دس ٍ ثبؿذهي 96 آى حذاكثش ٍ كفش ػؤال

 ٍ ديعولكرش  حوبيرت  ػربختبسي،  حوبيرت  هقيربع  ػِ اٍل

ِ  ًْرن  ػؤال ٍ ؿَدهي اػتخشاج عبعفي حوبيت ِ  هشثَعر  ثر

 حوبيررت پشػـررٌبهِ هقيرربع(. 24) ثبؿررذهرري كررل فقررذاى

 اص) هفربّين  اص ٍػريعي  دليل اسائِ داهٌِ ًَسثک ثِ اختوبعي

ِ  ٍ سٍؽ ػٌدؾ هٌبػرت ًؼرجت  ( پيچيذُ تب ػبدُ  ػربيش  ثر

 پبيربيي . ثبؿذهي تش اسخ  اختوبعي حوبيت ػٌدؾ اثضاسّبي

 هرَسد  ّوكربساى  ٍ خليليبى تَػظ ايشاى دس اثضاس ايي ٍ سٍايي

 ػٌدؾ ثشاي هغلَة اثضاس يک عٌَاى ثِ ٍ گشفت اشاس ثشسػي

 (.25) اػت ؿذُ تَكيِ ًيض ػبلوٌذاى دس اختوبعي حوبيت

 ٍ ؿررذُ كرربهپيَتش ٍاسد ّررب دادُ پشػـررٌبهِ، تكويررل اص پررغ

 ,SPSS (version 20, Inc., Chicago افرضاس  تَػرظ ًرشم  

IL, USA)  گشفررت. عجررق اررشاس تحليررل ٍ تدضيررِ هررَسد 

 هغبلعِ ٍ ثب تَخِ ثِ ًشهبل ًجَدى تَصي  هتغيشّب اص فشضيبت

ّبي آهبسي هي ٍيتٌري، كشٍػركبل ٍالريغ ٍ آصهرَى     آصهَى

 ثرشاي  داسي هعٌري  ؿذ. ػرغ   ّوجؼتگي اػپيشهي اػتفبدُ

 .ثَد ؿذُ گشفتِ  ًمش دس 05/0 اص كوتش ّب آصهَى ّوِ

 ها یافته
ًفرش   127كٌٌذُ دس ايي هغبلعرِ   ػبلوٌذ ؿشكت 240اص ثيي 

دسكرذ( سا صًربى    1/47ًفش ) 113هشداى ٍ دسكذ( سا  9/52)
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 ٍ ّوكبساى ؿٌْبص سيوبص                                                                          ػبلوٌذاى  يصًذگ تيفيثب ك ياختوبع تياستجبط اثعبد هختلف حوب

 

دسكرذ(   4/50دٌّذ. تقشيجبً ًيوي اص ػربلوٌذاى ) تـكيل هي

ػبل ثَدًذ ٍ هيربًگيي ػرٌي هرشداى     60-65دس گشٍُ ػٌي 

ثررَدُ كررِ ايرري    73/64±27/5ٍ دس صًرربى  64/8±02/71

(. >001/0Pداس ثرَدُ اػرت )  ض هعٌياختالف اصًمش آهبسي ًي

 4500000(±4495436هيبًگيي دسآهذ ػبلوٌذاى دس كل )

ػربيش اعالعربت خوعيرت ؿرٌبختي      دس هبُ ثَدُ اػت.سيبل 

 اسائرِ ؿرذُ   1دس خذٍل ؿروبسُ   كٌٌذگبى دس هغبلعِؿشكت

  . اػت

 كىىدگبن در مطبلعٍ َبی جمعيت شىبختی شركت. ييصگی1جديل شمبرٌ 

 درصد تعداد متغيرَب

 9/52 127 هشد جىسيت

 1/47 113 صى

سطح 

 تحصيالت

 1/18 43 ػَاد ثي

 5/30 73 اثتذائي

 3/22 55 ساٌّوبيي

 2/20 48 ديپلن

 9/8 21 داًـگبّي

يضعيت 

 تأَل

 3/3 8 هدشد

 9/72 175 هتأّل

 4/23 56 ّوؼش هشدُ

 4/0 1 هغلقِ

مبلكيت 

 مىسل

 8/68 164 ؿخلي

 3/16 35 اياخبسُ

 3/8 25 هٌضل ااَام

 3/0 1 ػبصهبًي

 3/6 15 ػبيش

 

 بلوٌذ ثب  رشداى ػربى ٍ هرذگي دس ثيي صًرهقبيؼِ كيفيت صً

( ًـربى  2اػتفبدُ اص آصهَى آهبسي هي ٍيتٌي )خذٍل ؿوبسُ 

ّبي عولكشد فيضيكي ٍ خٌؼي  داد كِ هيبًگيي ًوشات هؤلفِ

ٍ دس هقبثرل   داسي ثيـتش اص صًبى اػت عَس هعٌي دس هشداى ثِ

ّربي عولكرشد اختوربعي ٍ سضربيت اص      هيبًگيي ًوشات هؤلفِ

 ِ ثيـررتش اص  داسي هعٌرري عررَس صًررذگي دس ػرربلوٌذاى صى ثرر

ّوچٌريي دس ثشسػري   . (>001/0P)ثبؿذ  ػبلوٌذاى هشد هي

استجبط اثعبد حوبيت اختوبعي ثب خٌؼيت هـخق گشديذ كِ 

اص حوبيررت ثيـررتشي  داسي هعٌرري عررَس ػرربلوٌذاى هررشد ثررِ

 .(>001/0P)َسداسًذ ثشخ

 ّرربي هؤلفررِ ٍ ؿررٌبختي خوعيررت استجرربط ثرريي هتغيشّرربي

 دس كٌٌررذگبى ؿررشكت اختورربعي حوبيررت ٍ صًررذگي كيفيررت

عجرق   اسائرِ دادُ ؿرذُ اػرت.     3هغبلعِ دس خذٍل ؿروبسُ  

ػي ّب، ًتبيح آصهَى ّوجؼتگي اػپيشهي ًـبى داد كِ  يبفتِ

ٍ هشااجرررت اص خرررَد  (=003/0P)ثرررب عولكرررشد خٌؼررري  

(006/0P=) ًتررربيح آصهرررَى داس داسدّوجؼرررتگي هعٌررري .

كشٍػكبل ٍاليغ ًيض ًـبى داد كِ ػغ  تحليالت ثرب ّورِ   

افؼشدگي ٍ اضغشاة استجبط  خض ثِي كيفيت صًذگي ّب هؤلفِ

ِ داسي داسد، ّوچٌيي ثريي ّورِ    يهعٌ ي حوبيرت  ّرب  هؤلفر

داسي  يهعٌر اختوبعي ٍ ػغ  تحليالت ًيض استجربط آهربسي   

ِ ًيرض ثرب    لتأّر هـبّذُ ؿرذ. ٍضرعيت    ي عولكرشد  ّرب  هؤلفر

، هشااجت (>001/0P، عولكشد خٌؼي )(>001/0Pفيضيكي )

( =034/0P)ٍ ًوشُ كل كيفيت صًذگي ( =005/0P)اص خَد 

 .  داسي داؿت يهعٌاستجبط آهبسي 

 بض جىسيت اس كىىدگبن در مطبلعٍ ثر َبی كيفيت زودگی ي حمبيت اجتمبعی شركت . مقبيسٍ ميبوگيه ومرات مؤلف2ٍجديل شمبرٌ 

 َبی كيفيت زودگی ي حمبيت اجتمبعی مؤلفٍ

 (n;113)زوبن  (n;127)مردان 

 داری سطح معىی

 اوحراف معيبر ميبوگيه اوحراف معيبر ميبوگيه

 <001/0 3/2 3/10 8/2 2/12 عولكشد فيضيكي كيفيت زودگی

 628/0 4/2 2/12 8/2 1/12 عولكشد رٌّي 

 001/0 6/1 1/7 6/1 4/6 عولكشد اختوبعي 

 <001/0 2/1 3/1 3/1 0/2 عولكشد خٌؼي 

 118/0 3/2 6/15 4/3 2/14 هشااجت اص خَد 

 830/0 3/3 1/10 5/2 1/10 اضغشاة ٍ افؼشدگي 

 <001/0 8/2 1/11 3/3 6/9 سضبيت اص صًذگي 

 404/0 3/10 6/67 3/12 9/68 كيفيت صًذگي كل 

 <001/0 5/25 8/30 2/27 0/47 حوبيت عبعفي حمبيت اجتمبعی

 <001/0 4/19 2/24 3/18 4/33 حوبيت ػبختبسي 

 <001/0 1/38 1/46 1/41 1/71 حوبيت عولكشدي 
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 1394، ثْبس 1، ؿوبسُ 2لِ آهَصؽ ٍ ػالهت خبهعِ، دٍسُ هد

 مطبلعٍ در كىىدگبن َبی كيفيت زودگی ي حمبيت اجتمبعی شركت . ارتجبط ثيه متغيرَبی جمعيت شىبختی ي مؤلف3ٍجديل شمبرٌ 

 َبی كيفيت زودگی ي حمبيت اجتمبعی مؤلفٍ
 يضعيت تأَل التسطح تحصي سه

 داری سطح معىی داری سطح معىی داری سطح معىی

 كيفيت زودگی

 

 >001/0 037/0 834/0 عولكشد فيضيكي

 264/0 >001/0 175/0 عولكشد رٌّي

 673/0 005/0 468/0 عولكشد اختوبعي

 >001/0 002/0 003/0 عولكشد خٌؼي

 005/0 003/0 006/0 هشااجت اص خَد

 426/0 762/0 348/0 دگياضغشاة ٍ افؼش

 887/0 015/0 077/0 سضبيت اص صًذگي

 034/0 >001/0 744/0 كيفيت صًذگي كل 

 150/0 019/0 129/0 حوبيت عبعفي حمبيت اجتمبعی

 158/0 010/0 114/0 حوبيت عولكشدي

 096/0 022/0 596/0 حوبيت ػبختبسي

 

 ٍ يصًذگ كيفيت ّبي هؤلفِ اػپيشهي ثيي ثشسػي ّوجؼتگي

ِ   حوبيت ّربي كيفيرت    اختوبعي ًـبى داد كِ اص ثريي هؤلفر

صًذگي، عولكشد فيضيكي، عولكشد رٌّي، عولكشد اختوربعي  

ّبي حوبيرت عربعفي، حوبيرت     ٍ سضبيت اص صًذگي ثب هؤلفِ

داسي داسًذ. تٌْب  ػبختبسي ٍ حوبيت عولكشدي استجبط هعٌي

ثيي هؤلفِ سضبيت اص صًذگي ثرب حوبيرت ػربختبسي استجربط     

ذٍل ر. )خرر(=124/0P) داسي هـرربّذُ ًـررذ بسي هعٌرريآهرر

 .(4ؿوبسُ 
 

 

 َبی كيفيت زودگی ي حمبيت اجتمبعی . َمجستگی ثيه مؤلف4ٍجديل شمبرٌ 

 اجتمبعی اثعبد حمبيت
كيفيت 

 زودگی كل

عملكرد 

 فيسيكی

مراقجت از 

 خًد

افسردگی ي 

 اضطراة

عملكرد 

 ذَىی

عملكرد 

 اجتمبعی

عملكرد 

 جىسی

رضبيت از 

 زودگی

 مبيت عبطفیح
سطح 

 داری معىی
442/0 009/0 501/0 701/0 032/0 001/0< 255/0 025/0 

 حمبيت سبختبری
سطح 

 داری معىی
469/0 024/0 470/0 349/0 020/0 002/0 335/0 124/0 

 حمبيت عملكردی
سطح 

 داری معىی
452/0 008/0 542/0 831/0 033/0 001/0< 251/0 023/0 

 

 بحث

 حوبيرت  هختلرف  اثعربد  استجبط تعييي ّذف ثب حبضش هغبلعِ

 تْرشاى  ؿْش 8 هٌغقِ ػبلوٌذاى صًذگي كيفيت ثش اختوبعي

ًورشُ كرل    ثب تحليالت ػغ  هغبلعِ ايي دس .پزيشفت اًدبم

ِ  ًحرَي  ثِ داسي داؿتهعٌي آهبسي استجبط صًذگي كيفيت  كر

 ثْترشي  صًرذگي  كيفيرت  اص ثربالتش  تحلريالت  ثرب  ػبلوٌذاى

ِ دس ّويي س. ثَدًذ ثشخَسداس  ٍ پرَس  علري  اػتب، ًتبيح هغبلعر

 سا صًرذگي  كيفيرت  ثربالتش  تحليالت ّوكبساى ًـبى داد كِ

 ٍ حجيجرري هغبلعررِ دس ّوچٌرريي .(26ثخـررذ )هرري ثْجررَد

دػت آٍسدّربي   ًيض (28ّوكبساى ) ٍ  Leeٍ (27ّوكبساى )

 ٍلريكي  ّبي هغبلعِ حبضش گضاسؽ ؿرذُ ثرَد،   هـبثِ ثب يبفتِ

 تحليالت ػغ  ثيي بعياستج ّوكبساى ٍ گشٍػي هغبلعِ دس

  (.29)ًـذُ ثَد  گضاسؽ ػبلوٌذاى دس صًذگي كيفيت ٍ

 ّبي هختلف ٍ هؤلفِ ػغ  تحليالت ثيي استجبط ثشسػي دس

 ثش هثجتي تأثيش تحليالت كِ گشديذ هـخق صًذگي كيفيت

. داسد افؼرشدگي  ٍ اضرغشاة  خض ثِ صًذگي كيفيت اثعبد توبم

ِ  ًتبيح حبل، ثبايي ِ  اص آى ثرَد حربكي   Hampton هغبلعر  كر

ُ  ثِ سا تشي پبئيي صًذگي كيفيت ثبالتش تحليالت  داسد ّورشا

 ثررب داسيهعٌرري استجرربط تحلرريالت ػررغ  ّوچٌرريي ٍ

. ثب تَخِ ثِ ًتربيح  (30)اػت  ًذاؿتِ صًذگي اص سضبيتوٌذي

ّبي ايي هغبلعِ ٍ ّوچٌيي هغبلعبت ديگشي كِ دس خوعيت

ى ترَاى گفرت كرِ افرضايؾ هيرضا     هـبثِ كَست پزيشفتِ هري 
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تحليالت ثش كيفيت صًذگي ػبلوٌذاى تأثيش هثجتري داؿرتِ   

كِ ايي تأثيش هوكري اػرت هؼرتقين ٍ يرب غيشهؼرتقين ٍ اص      

 ّبي هؤثش ثش كيفيت صًذگي ثبؿذ.عشيق تأثيش ثش ػبيش هؤلفِ

 صًرذگي  كيفيرت  ٍ تأّرل  ثريي ٍضرعيت   استجربط  ثشسػي دس

ِ  گشديرذ  هـخق  صًرذگي  كيفيرت  ٍضرعيت  اص هترأّليي  كر

 ػربلوٌذاى  دس صًذگي كيفيت ّوچٌيي اسًذ ٍثْتشي ثشخَسد

ِ  ػربلوٌذاًي  اص ثيـتش هدشد  دػرت  اص سا خرَد  ّوؼرشاى  كر

ٍ  هري  اًذ،دادُ  اص ًيرض  گرشٍُ  ايري  كيفيرت صًرذگي دس   ثبؿرذ 

اػرت.   ثيـرتش  اًرذ  ؿذُ خذا خَد ّوؼشاى اص ػبلوٌذاًي كِ

داسد  ّوكبساى ّوخَاًي ٍ پَس علي هغبلعِ ًتبيح ايي يبفتِ ثب

-َس كِ ًتبيح هغبلعبت اًدبم ؿرذُ ًـربى هري   ع . ّوبى(26)

دٌّذ صًرذگي هـرتش  دس كٌربس ّوؼرش ترأثيش ثؼرضايي دس       

كيفيت صًذگي ػربلوٌذاى داسد ٍ تغييرش دس ٍضرعيت تأّرل     

تَاًذ هَخت كبّؾ كيفيت صًذگي دس ايري افرشاد ؿرَد،    هي

 ٍيظُ اگش ايي تغييش دس اثش خذا ؿذى اص ّوؼش ايدبد گشدد. ثِ

 ًوشُ كل ٍ خٌؼيت ثيي اسيدهعٌي جبطحبضش است هغبلعِ دس

ًـذ كِ ايي يبفتِ ثرب ًتربيح هغبلعرِ     هـبّذُ صًذگي كيفيت

Spangler   هغبلعررِ دس كررِ . دسحرربلي(31)ّوخررَاًي داسد 

 دس( 32)( ٍ ثزسافـربى ٍ ّوكربساى   26ّوكبساى ) ٍ پَس علي

 ٍ صًربى  ثريي  داسيهعٌري  تفربٍت  صًرذگي  كيفيت اثعبد توبم

گضاسؽ  ثبالتش هشداى دس صًذگي كيفيت ٍ داؿتِ ٍخَد هشداى

ِ  ًورشات  دس هغبلعِ حبضرش هيربًگيي  اػت.  ؿذُ  ّربي  هؤلفر

 دس ٍ صًربى  اص ثيـرتش  هرشداى  دس خٌؼري  ٍ فيضيكري  عولكشد

 سضبيت ٍ اختوبعي عولكشد ّبي هؤلفِ ًوشات هيبًگيي هقبثل

ثبؿذ.  هي هشد ػبلوٌذاى اص ثيـتش صى ػبلوٌذاى دس صًذگي اص

ًوشات  حبكي اص آى اػت كِ هـبثِ هغبلعبت حبل ًتبيح ثبايي

 صًربى  اص ثيـرتش  هرشداى  دس صًذگي كيفيت ّبي هؤلفِ توبهي

 دس اخرتالف  ايري  علت سػذ هي ًمش ثِ (.29، 33) اػت ثَدُ

ِ   هغبلعِ دس كٌٌذگبى ؿشكت ًؼجت ِ   ثبؿرذ، ثر  دس عرَسي كر

 تـركيل  هرشداى  سا كٌٌذگبى ؿشكت دسكذ 53 هغبلعِ حبضش

ِ  دسحربلي  دادًذ هي  70هغبلعربت هرزكَس ًضديرک ثرِ      سد كر

 .ثَدًذ هشد كٌٌذگبى دس هغبلعِ ػبلوٌذاى دسكذ ؿشكت

 دس ػرري افررضايؾ ثررب كررِ داد حبضررش ًـرربى هغبلعررِ ًترربيح

ِ  كربّؾ  خٌؼي عولكشد ػبلوٌذاى  خرَد  اص هشااجرت  ٍ يبفتر

ايي يبفتِ ثب ًتبيح هغبلعبت هـربثِ ّوخرَاًي   . ؿَد هي كوتش

 ٍ ابػررروي هغبلعرررِ سحررربل د (. ثرربايي 5، 9، 31، 33داسد )

ِ  ثيي داسي هعٌي آهبسي ّوكبساى استجبط  كيفيرت  ّربي  هؤلفر

سػرذ ثرب    (. ثِ ًمش هري 34ػي گضاسؽ ًـذُ اػت ) ٍ صًذگي

تَخِ ثِ تغييشات فيضيَلَطيک ٍ خؼوي كِ دس اثرش افرضايؾ   

ؿًَذ، كبّؾ عولكشد خٌؼي دس ّرش  ػي دس افشاد ايدبد هي

ي دٍ خررٌغ اهررشي عرربدي اػررت. كرربّؾ تَاًرربيي خؼررو  

ّب تَاًبيي اًدبم ثؼيبسي اص  گشدد كِ آىػبلوٌذاى هَخت هي

ّبي سٍصاًِ خَد سا ًذاؿتِ ثبؿٌذ كِ ثب افرضايؾ ػري   فعبليت

ؿًَذ. دس چٌيي ؿرشايغي ٍخرَد   ّب ثيـتش ًيض هيايي ًبتَاًي

-ّوشاّبًي چَى فشصًذاى ٍ دٍػتبى عالٍُ ثش ترأهيي كورک  

اًذ ثش كيفيت تَّبي سٍصاًِ هيّبي الصم خْت اًدبم فعبليت

 صًذگي ػبلوٌذ ًيض تأثيش ثؼضايي داؿتِ ثبؿذ.  

 حوبيررت حبضررش هيرربًگيي ًوررشات ّوررِ اثعرربد  هغبلعررِ دس

صًرربى  اص ثيـررتش هررشداى دس داسيعررَس هعٌرري ثررِ اختورربعي

ّوكربساى ًورشات    ٍ پَس علي هغبلعِ كِ دس ثبؿذ، دسحبلي هي

گضاسؽ ؿذُ اػت  هشداى اص ثيـتش صًبى دس اختوبعي حوبيت

ّبي خٌؼري ايري دٍ   سػذ تفبٍت دس ًؼجت (. ثِ ًمش هي26)

 تَاًذ علت تفبٍت دس ًتبيح حبكلِ ثبؿذ.هغبلعِ هي

 ِ ِ  داد ّربي هغبلعرِ حبضرش ًـربى     ديگش يبفتر  اثعربد  ثريي  كر

 استجربط  صًذگي كيفيت ًوشُ كل ٍ اختوبعي حوبيت هختلف

ِ      داسي ٍخرَد  هعٌي  ًرذاسد. ثرشخالف ايري ًتربيح، دس هغبلعر

 ٍ اثعبد عولكشدي ٍ صًذگي كيفيت بساى ثييّوك ٍ حيذسصادُ

ِ  اختوربعي  حوبيت ػبختبسي  داسيهعٌري  ٍ هؼرتقين  ساثغر

 ًيض Helgeson هغبلعِ (. ّوچٌيي دس35گضاسؽ ؿذُ ثَد )

 حوبيرت  ٍ صًذگي كيفيت ثيي داسيهعٌي ٍ هؼتقين استجبط

صهبى صادُ ٍ  ًتبيح هغبلعِ. (36ؿذُ ثَد ) هـبّذُ عولكشدي

 صًذگي كيفيت دس عبعفي حوبيت كِ داد ًيض ًـبى ّوكبساى

ّوچٌريي  . (37داسد ) اي كٌٌذُ تعييي ًقؾ ديبليضي ثيوبساى

 حوبيرت  اثعربد  توربم  ثيي كِ ّوكبساًؾ دسيبفتٌذ ٍ گشٍػي

 صًرذگي  كيفيرت  ثرب  ػبلوٌذاى تَػظ ؿذُ دسيبفت اختوبعي

 ػغ  افضايؾ ثب كِ اي گًَِ ثِ داسد  ٍخَد داسيهعٌي استجبط

 عبعفي ٍ هـَستي خذهبتي، هبلي، اثعبد دس اختوبعي حوبيت

يبثرذ  هي افضايؾ داسي هعٌي عَس ثِ ػبلوٌذاى صًذگي كيفيت
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 1394، ثْبس 1، ؿوبسُ 2لِ آهَصؽ ٍ ػالهت خبهعِ، دٍسُ هد

 ثرريي كررِ دادًررذ ًـرربى ّوكرربساًؾ ًيررض ٍ حيررذسصادُ. (29)

-هعٌي ٍ هؼتقين استجبط اختوبعي حوبيت ٍ صًذگي كيفيت

 اختوربعي،  حوبيرت  هختلف اثعبد هيبى اص ٍ داسد ٍخَد داسي

 ثب داسيهعٌي استجبط اعالعبتي حوبيت ذثع ٍ عبعفي حوبيت

ػبيش هغبلعربت ًيرض    دس (. ّوچٌيي35)داسًذ  صًذگي كيفيت

 ثَدًرذ،  ثيـرتشي ثشخرَسداس   اختوربعي  حوبيت اص كِ افشادي

. (15، 30سا گرضاسؽ كرشدُ ثَدًرذ )    ثربالتشي  صًذگي كيفيت

ّربي  داسي ثريي حوبيرت  اگشچِ دس ايي هغبلعِ استجبط هعٌي

ّرب  ي كيفيت صًذگي يبفت ًـذ، اهب يبفتِاختوبعي ٍ ًوشُ كل

ّبي هختلف كيفيت صًرذگي ٍ   دٌّذ كِ ثيي هؤلفًِـبى هي

ؿرَد. دس  داسي ديذُ هياثعبد حوبيت اختوبعي استجبط هعٌي

ايي صهيٌِ اًدبم هغبلعبتي ثب حدن ًوًَِ ثيـتش دس خوعيتي 

هـبثِ ثب خوعيت هغبلعِ حبضش خْت سٍؿي ًوَدى صٍايربي  

 گشدد. س آيٌذُ پيـٌْبد هيپٌْبى هؼئلِ د

ِ  ترَاى حبضش هري  هغبلعِ ّبي هحذٍديت اصخولِ  هقغعري  ثر

 هكربى  ٍ صهربى  ثِ ػبلوٌذاى پبػخ داؿتي ثؼتگي آى، ثَدى

دّري ثرِ    پبػخ صهبى دس ػبلوٌذاى اخالاي هلبحجِ ٍ حبالت

ًورَد. ثٌربثشايي خْرت هشتفر  ًورَدى ايري        ػؤاالت اؿربسُ 

ِ ّب، ػعي هحققبى ثش آى ثرَد كر   هحذٍديت ّرب دس   ِ هلربحج

ّب ٍ فضبّبي ػرجض اًدربم ؿرَد ٍ     فضبيي هٌبػت هثل پبس 

 شاي رؤاالت ثردّي ثِ ػ خرْت پبػربفي خريي صهبى كرّوچٌ
10 

 .ػبلوٌذاى دس ًمش گشفتِ ؿذُ ثَد

 یریگ جهیوت

داس ّبي هغبلعِ حبضش، استجبط آهربسي هعٌري  ثب تَخِ ثِ يبفتِ

ي كيفيت صًرذگي  ّب اثعبد حوبيت اختوبعي ثب ثشخي اص هؤلفِ

 ٍ اختوبعي عولكشد رٌّي، عولكشد فيضيكي، اصخولِ عولكشد

حبكي اص تأثيش حوبيت اختوبعي ثش كيفيت  صًذگي اص سضبيت

صًذگي اػت. ّوچٌيي افرضايؾ ػرغ  تحلريالت دس افرشاد     

ِ  تَاًذ تأثيش ثؼضايي دس كيفيت صًرذگي آى هي ٍيرظُ دس   ّرب ثر

   .دٍساى ػبلوٌذي داؿتِ ثبؿذ

 رتقذیر ي تشک

پرظٍّؾ ًَيؼرٌذگبى اٍل ٍ    اص ثخـري  حبكل هغبلعِ حبضش

 علررَم دس داًـررگبُ 15473-62-03-90 كررذ هؼررئَل ثررب 

 ّربي  پرظٍّؾ  هشكرض  حوبيرت  ثرب  ثبؿذ كِ هي تْشاى پضؿكي

ٍ  هـربسكت  ثرش  هجتٌي ػالهت  كربّؾ  پظٍّـركذُ  خبهعرِ 

ِ  ثذيي. اػت ؿذُ اخشا پشخغش سفتبسّبي هؼرئَليي   اص ٍػريل

 ؿرْشداس  كٌٌرذُ، ؿشكت اص ػبلوٌذاى ًيض هشاكض ٍ هحتشم ايي

 خربًن  ػشكبس دػتَسپَس، هشين خبًن ػشكبس ،8 هٌغقِ هحتشم

 اخرشاي  دس سا هب كِ عضيضاًي ٍ دٍػتبى ػبيش ٍ ٍكبلي ػويشا

ِ  ارذسداًي  ٍ تـكش سػبًذًذ پظٍّؾ يبسي ايي ثْتش ّشچِ  ثر

 .آيذهي عول
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Abstract 
Background and Objectives: Older adults’ quality of life and factors affecting it such as so-

cial support are a major concern because they are among vulnerable groups and should re-

ceive different supports to ensure their quality of life. This study aimed to determine the rela-

tionship between social support and quality of life in the older adults living in the 8
th

 district 

of Tehran.  

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 240 older adults living 

in the 8th district of Tehran. Participants were selected via cluster sampling method. We used 

LEIPAD quality of life questionnaire to measure the quality of life and Norbeck Social Sup-

port Questionnaire to evaluate social support. Data were analyzed in SPSS-20 using Mann-

Whitney test, Kruskal-Wallis test and Spearman’s correlation. 

Results: The mean score of quality life was 68.9 of 93 in men and 97.6 of 93 in women and 

this difference was not statistically significant (P=0.404). Education level had a significant 

effect on both quality of life and social support (P<0.05). Furthermore, there was a significant 

relationship between social support and some dimensions of the quality of life, e.g. physical, 

social and cognitive function (P<0.05).  
Conclusions: Different dimensions of social support were higher in men than in women. Alt-

hough the relationship between dimensions of social support on the overall quality of life 

score was not statistically significant, the significant relationship between dimensions of so-

cial support and dimensions of quality of life show that social support can impact quality of 

life. 
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