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 داًشگاُ علَم پششکي ٍ خذهات بْذاشتي، درهاًي استاى اردبيل

 داًشکذُ پششکي

 

 پاياى ًاهِ جْت اخذ درجۀ دكتزاي عوَهي
 
 

 

 عٌَاى

 به كننده مراجعه ويتيليگو به مبتال زنان در اجتماعي هاي محروميت و اجتماعي انگ بررسي  

٤٩-٤٩ سال در اردبيل خميني امام بيمارستان پوست درمانگاه  

 

 اساتيذ راٌّوا

 دكتز حسي عذالتخَاُ

 دكتز سعيذ صادقيِ اّزي

 

 استاد هشاٍر

 دكتز هٌصَرُ كزين الْي
 

 ًگارش

 رضا كارجَ
 

6931تابستاى   

  شوارُ پاياى ًاهِ:

9619 
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 سپاسگزاری 
که سخنوران، در سپاس خدای را 

ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن 

نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق 

او را گزاردن نتوانند. و سالم و دورد بر 

محمّد و خاندان پاك او، طاهران 

معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار 

وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر 

 ...دشمنان ايشان تا روز رستاخيز

شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را 

رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را 

فاضل و اساتید به پايان برسانم . از 

جناب آقای  دکتر حسن اندیشمند 

عدالت خواه   و  دکتر سعید  صادقیه  

به عنوان استاد راهنما که اهری   

همواره نگارنده را مورد لطف و محبت 

کمال تشکر را خود قرار داه اند ،
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.تشکر و قدر دانی ویژه از  سرکار دارم

خانم دکتر منصوره    کریم الهی    که 

به عنوان استاد مشاور همواره  که در 

 نگارش این پایان نامه مرا یاری کردند.

 

 

 

 

 تقدیم به مادر عزیزتر از جانم
مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و 

 هستی دارمت دوست.

 جاودانی مادر است.غمگسار 

 چشم سار مهربانی مادر است.

 تقدیم با بوسه بر دستان پدرم
به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا 

 مردانگی سخاوت، سکوت، مهربانی و .....

 پدرم راه تمام زندگیست

 پدرم دلخوشی همیشگیست
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 تقدیم به همسر فداکارم

به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از 

عشق و معرفت که محیطی 

سرشار از سالمت و امنیت و 

آرامش و آسایش برای من فراهم 

همدلی که با واژه .   آورده است

ی نجیب و مغرور تالش ; آشنایی 

دارد و تالش راستین را می شناسد 

و عطر رویایی آن را استشمام می 

کند و مرا در راه رسیدن به اهداف 

 عالی یاری می رساند ؛

تعهد و مسئولیت را  همو که حس

در زندگی مان تاللویی خدایی داده 

است ؛ این پایان نامه تقدیم 

 همسرم مهربانم می گردد
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 درهانگاه به كننده هراجعه ویتیلیگو به هبتال زناى در اجتواعی های هحروهیت و اجتواعی انگ بررسی

 ٤٩-٤٩ سال در اردبیل خوینی اهام بیوارستاى پوست

 چکیده

 تیهالًَظ تيتخر ثبػث كِ جبؼذیه ًبؼٌبختِ ػلت ثب ثذ ظبّر ثب كٌٌذُ گوبًتِیدپ يوبریث کي گَیلیتيٍ: سابقه و هدف    

ِ  ٍ اظ ت  یظ بلگ  ع ت یث از قج ل  ه َارد  از یو  یً ٍ ؼًَذ یه گرفتبر خبهؼِ درصذ کي. ؼَد یه ّب  در حبل ت  يي  ا چٌبًچ 

ِ  اػتو بد  از گَیلیتيٍ ثِ هجتال وبراىیث. ؼَد یه دٍچٌذاى وبریث هؽکل ثبؼذ، داؼتِ یخبص هفَْم ٍ یهؼٌ یاختوبػ خرافبت  ث 

 یرٍاً   یرٍح هؽکالت ثِ اثتال خؽر ػيافسا هؼرض در ٍ ثرًذ یه رًح یزًذگ تیفیك كبّػ ٍ ثذى یثذؼکل ي،يیپب ًفط

ِ  ًبؼ ٌبض  اف راد  ث ب  ارتج بغ  يثرق رار  ٍ یبثي   دٍظ ت  در اظت هوکي يوبریث ریاخ ؼرٍع هَارد .ثبؼٌذ یه  از ت رض  لی  دل ث 

 ریت ب   تح ت  را ف رد  ظ بّر  گَیلیتيٍ ٌکِيا ثِ تَخِ ثب .ثبؼذ ّوراُ يؼرهعبر ٍ اظؽراة ،یًگراً احعبض ، خَردى ثرچعت

ِ  تي  ػٌب ثب ٍ كٌذ دبديا فرد يثرا را يبديز یاختوبػ يّب تیهحرٍه تَاًذیه ٍ دّذ یه قرار ِ يا ث  ِ  ٌک   يي  ا در یث َه  هؽبلؼ 

ِ  ثب ٍ اظت ًگرفتِ صَرت ٌِیزه ِ  تَخ  ِ  نیداًع ت  الزم ّرخبهؼ ِ،  هخ ت   فرٌّ    ث  ِ  ك   اً    یثررظ   خْ ت   يا هؽبلؼ 

ِ  كٌٌذُ هراخؼِ يگَیلیتيٍ وبراىیث در یاختوبػ يّب تیهحرٍه ٍ یاختوبػ  لی  اردث ؼ ْر  در پَظ ت  یتخصص   کی  ٌیكل ث 

 .ردیگ صَرت

 يآٍر خو غ . ؼ ذ  اًدبم ّذف ثِ ذىیرظ خْت هرظَم يهحتَا لیتحل رٍغ ثب یفیك پصٍّػ ک: يهواد و روش ها    

ِ  ،گرف ت  اًدبم وبراىیث ثب قیػو هصبحجِ از اظتفبدُ ثب اؼالػبت ِ  هج تال  و براى یث از ّ ذف  ث ر  یهجتٌ   رٍغ ث ب  يری  گ ًوًَ   ث 

 اؼ جبع  ثِ ذىیرظ زهبى تب اؼالػبت ياٍر خوغ ٍ ؼذ اًدبم یٌیخو اهبم وبرظتبىیث پَظت درهبًگبُ ثِ كٌٌذُ هراخؼِ گَیلیتيٍ

 ؼ ركت  و براى یث از ؼذُ اًدبم هصبحجِ ّر از حبصل یهتٌ يّب دادُ لیتحل ٍ ِيتدس از پط اؼالػبت .بفتي اداهِ یاؼالػبت

 يهحت َا  لی  تحل. ؼ ذ  اظتفبدُ هرظَم یفیك يهحتَا لیتحل رٍغ از ّب دادُ لیتحل ٍ ِيتدس در. ؼذ  جت پصٍّػ در كٌٌذُ

 .رٍدیه كبر ثِ هکتَة يّب دادُ يهحتَا یرٌّ ریتفع هٌظَر ثِ كِ اظت قیتحق رٍغ کي هرظَم یفیك

ظ بل ٍ هی بًگیي ظ ٌی آًْ ب      35ت ب   81ًفر زى در هؽبلؼِ ؼركت كردًذ. داهٌ ِ ي ظ ٌی ؼ ركت كٌٌ ذگبى از      2: نتایج   

يک ی از يبفت ِ ّ بي اص لی اي ي      ظبل ثَد. اكثر ثیوبراى خبًِ دار ٍ داراي هذرک ديپلن ٍ كبرؼٌبظ ی ثَدً ذ.    70/87±50

ذ، كِ ثصَرت پٌْبى كردى ثیوبري ث َد، ثیو براى ث ِ دلی ل     پصٍّػ احعبض ؼرم ثَد كِ اكثر ايي ثیوبراى تدرثِ كردُ ثَدً

احعبض خدبلت ٍ ؼرم ٍ اػتقبد ثِ احعبض خدبلت ثب داؼتي اي ي ثیو بري تو بيلی ث ِ ص حجت ك ردى درث برُ ثیوبرؼ بى ٍ         

      ٍ قؽ غ   گفتي آى ثِ اؼرافیبى ًذاؼتٌذ. ؼرم از ثیوبري در ثؼعی ثیوبراى ثِ حذي آزاردٌّذُ ث َد ك ِ توبي ل ث ِ ت یی ر اً سٍا 

 راثؽِ ثب توبم دٍظتبى ٍ آؼٌبيبى را داؼتٌذ.

از تجؼیط ٍ توع خر،  ٍيتیلیگَ ؼجق يبفتِ ّبي حبصل از هصبحجِ ّب ٍ اظتٌتبج پصٍّؽگر،  ثیوبراى هجتال ثِ : نتیجه گیری   

 ؼرم ، اًسٍا ؼلجی، ًذاؼتي آگبّی، فؽبر ػصجی ٍ افت كیفیت زًذگی رًح هی ثرًذ. ًیبز ثِ حوبيت،

  ٍيتیلیگَ، زًبى، اختوبػی ّبي هحرٍهیت ،اختوبػی اً :  كلیدیكلوات 


