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 داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی، درهاًی استاى اردبیل

 داًشکذُ پششکی

دکتزای عوَهیپایاى ًاهِ جْت اخذ درجۀ   

 

 

 عٌَاى

 به کننده مراجعه یمالسما به مبتال زنان در  یزندگ تیفیک و یاجتماع یها تیمحروم  یبررس

 49-49 سال در( ره)ینیخم امام مارستانیب پوست درمانگاه
 

 اساتیذ راٌّوا

کتز حسي عذالتخَاُد  

 دکتز سعیذ صادقیِ اّزی

 

 استاد هشاٍر

 دکتز هٌصَرُ کزین الْی

 

 ًگارش

 فاطوِ عباس ًژاد
 

9346 تابستاى  

 شوارُ پایاى ًاهِ: 

0660 
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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

ن نثار ایزد منان که توفيق را شکر شایا

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 

ر را خود قرار داه اند ،کمال تشک
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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.

 است. غمگسار جاودانی مادر

 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



                                                   
  

            5                                    اجتواعی ٍ کیفیت سًذگی در سًاى هبتال بِ هالسوای هزاجعِ کٌٌذُ بِ درهاًگاُ پَست ...بزرسی هحزٍهیت ّای   

 

 

 

  



                                                   
  

            6                                    اجتواعی ٍ کیفیت سًذگی در سًاى هبتال بِ هالسوای هزاجعِ کٌٌذُ بِ درهاًگاُ پَست ...بزرسی هحزٍهیت ّای   

 

 

 

 

 

 

 تقدیم به همسر فداکارم
به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از 

محیطی  عشق و معرفت که

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 ؛

ت را همو که حس تعهد و مسئولی

در زندگی مان تاللویی خدایی داده 

است ؛ این پایان نامه تقدیم 

 همسرم مهربانم می گردد
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 فهرست هطالب

 صفحه                                                                                     عنواى                          

 قیتحق طرح : اول فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................... هؼئلِ بىیث ٍ هقذه1-1ِ

 .Error! Bookmark not defined ............................................ كلیذي ّبي ٍاطُ تؼشيف 2-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................... بتیفشض ٍ اّذاف 3-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یكل ّذف 1-3-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................. قیتحق ػَاالت 2-3-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................. يكبسثشد ّذف 3-3-1

 هتوى یبررس : دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... پَػت ػبختبس 1-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... اپیذسم 1-1-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................ ّب یتكشاتیٌَػ 1-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................. ّب هالًَػیت 2-1-1-2
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 .Error! Bookmark not defined ................................... الًگشّبًغ ّبي ػلَل 3-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................... هشكل ّبي ػلَل 4-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................... دسم اپی ضوبئن 5-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined ..................................... دسم اپی ٍ دسم پیَػتگبُ 2-1-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. دسم 3-1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................ (ّبيپَدسم) خلذي صيش ثبفت 4-1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ ّبيپشپیگوبًتبػیَى 2-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. هالػوب 3-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. فشيكل 4-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... لٌتیگَ 5-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................... خَاًبى لٌتیگَي 1-5-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................ ػبلوٌذاى لٌتیگَي 2-5-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................... خبًكـٌبل خبل 6-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................... ايٌتشادسهبل خبل 7-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... تشكیجی خبل 8-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ پَػتی ّبي فتَتبيپ 9-2

 .Error! Bookmark not defined ..................................... خْبى دس ؿذُ اًدبم طبلؼبته 11-2

 ها روش و هواد : سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... هطبلؼِ ًَع  1-3
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 .Error! Bookmark not defined ....................................................... پظٍّؾ طیهح 2-3

 .Error! Bookmark not defined ............................... ًوًَِ حدن ٍ هطبلؼِ هَسد تیخوؼ  3-3

 .Error! Bookmark not defined ......................................... اطالػبت يگشدآٍس سٍؽ  4-3

 .Error! Bookmark not defined ................... يآهبس ثشسػی ٍ ّب دادُ تحلیل ٍ تدضيِ سٍؽ  5-3

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... ٍسٍد بسیهؼ 6-3

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... خشٍج بسیهؼ 7-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................... اخالقی هالحظبت 8-3

 پژوهش یها افتهی : چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. حيًتب 1-4

 یریگ جهینت و بحث : پنجن فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. ثحث 1-5

 .Error! Bookmark not defined .............................................. هطبلؼِ ّبي هحذٍديت 2-5

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... يشیگ دِیًت 3-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... ـٌْبداتیپ 4-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ هٌبثغ
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جداولفهرست   
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 21 ....................................... (27) فیتضپبتشيك ثٌذي تقؼین اػبع ثش پَػتی ّبي فتَتبيپ  3-2 خذٍل

 31 ............................................................ كٌٌذگبى ؿشكت كیدهَگشاف هـخصبت:  4-1خذٍل

 34 ............................................ ّب هصبحجِ اص ؿذُ اػتخشاج يكذّب ٍ يیهؼٌب يٍاحذّب: 4-2 خذٍل

 36 ....................................................... ّب هصبحجِ اص ؿذُ اػتخشاج نیهفبّ يثٌذ دػتِ: 4-3خذٍل
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 هراجعه یهالسوا به  هبتال زناى در  یزندگ تیفیک و یاجتواع یها تیهحروه  یبررس

 49-49 سال در( ره)ینیخو اهام وارستاىیب پوست درهانگاه به کننده

 چکیده

 گًَِ، یثشخؼتگ. ثبؿذ یه گشدى ٍ صَست سًگ يا قَُْ یاكتؼبث َىیگوبًتبػیپشپیّ هالػوب: سابقه و هدف

 ذُيد هًَث خٌغ دس هالػوب هَاسد دسصذ 91ِ ك يیآًدب اص.ّؼتٌذ يشیدسگ هحل ييؼتشيؿب چبًِ ٍ ثبال لت ،یـبًیپ

 حذٍد ٍ اػت ؼتشيؿب شُیت پَػت يداسا صًبى دس .ثبؿٌذ یه ّب خبًن ضیً هالػوب تيؿكب ثب كٌٌذگبى هشاخؼِ ي ػوذُ ـَدیه

 اص یحبك آهذُ ػول ثِ هطبلؼبت حيًتب. جبؿذیه غيؿب يثبسٍس ػي دس ٍ صًبى دسد. ؿَی ه ذُيد هشداى دس يوبسیث هَاسد% 11

 يّب ساُ اص ّب يوبسیث ييا شايص داسد يبديص تیاّو پَػت يّب يوبسیث دس یصًذگ تیفیك يشیگ اًذاصُ كِ اػت اى

 ٍ یخبًَادگ ٍ یاختوبػ سٍاثط دس شیتبث ٍ( یدػتپبچگ ٍ ًفغ ثِ اػتوبد كوجَد) یفـبسسٍاً ٍ ػالئن دبديا هبًٌذ یگًَبگًَ

 ٍ یػشگشه ٍ حيتفش یاختوبػ یصًذگ يّب طِیح دس سا یهٌف شیتبث ييـتشیث ˛(ٍقت اتالف ٍ یثبسهبل)یدسهبً هـكالت

 یاختوبػ يّب تیهحشٍه تَاًذ یه گزاسدیه شیتبث فشد ظبّش دس هالػوب ٌكيا ثِ تَخِ ثب. گزاسدیه وبساىیث یسٍح ػالهت

 وبساىیث دس یصًذگ تیفیك ٍ یاختوبػ يّب تیهحشٍه یثشسػ خْت یكًٌَ هطبلؼِ. كٌذ دبديا فشد يثشا سا يبديص

 .گشفت صَست پَػت یتخصص كیٌیكل ثِ كٌٌذُ هشاخؼِ يیهالػوب

 خوغ. ؿذ اًدبم ّذف ثِ ذىیسػ خْت هشػَم يهحتَا لیتحل سٍؽ ثب یفیك پظٍّؾ ك: يهواد و روش ها

 ثِ هجتال وبساىیث اص ّذف ثش یهجتٌ سٍؽ ثب يشیگ ًوًَِ ،گشفت اًدبم وبساىیث ثب قیػو هصبحجِ اص اػتفبدُ ثب اطالػبت يآٍس

 اؿجبع ثِ ذىیسػ صهبى تب اطالػبت ياٍس خوغ ٍ ؿذ اًدبم یٌیخو اهبم وبسػتبىیث پَػت دسهبًگبُ ثِ كٌٌذُ هشاخؼِ هالػوب

 ؿشكت وبساىیث اص ؿذُ اًدبم هصبحجِ ّش اص حبصل یهتٌ يّب دادُ لیتحل ٍ ِيتدض اص پغ اطالػبت .بفتي اداهِ یاطالػبت

 يهحتَا لیتحل. ؿذ اػتفبدُ هشػَم یفیك يهحتَا لیتحل سٍؽ اص ّب دادُ لیتحل ٍ ِيتدض دس. ؿذ ثجت پظٍّؾ دس كٌٌذُ

 .شٍدیه كبس ثِ هكتَة يّب دادُ يهحتَا یرٌّ شیتفؼ هٌظَس ثِ كِ اػت قیتحق سٍؽ كي هشػَم یفیك

ػبل ٍ هیبًگیي ػٌی آًْب  05تب  23ًفش صى دس هطبلؼِ ؿشكت كشدًذ. داهٌِ ي ػٌی ؿشكت كٌٌذگبى اص  41: نتایج

اص فـبس يكی اص يبفتِ ّبي اصلی ايي پظٍّؾ ػبل ثَد. اكثش ثیوبساى خبًِ داس ٍ داساي هذسک ديپلن ثَدًذ.  0±32/15

ػصجی اػت كِ ثصَست غن ٍ اًذٍُ هیجبؿذ، اكثش ثیوبساى ثِ دلیل سفتبسّبي اطشافیبى ، هـكالتی كِ دس خبهؼِ داسًذ 

اػتشع ٍ اًذٍُ صيبدي سا هتحول هیـًَذ ٍ يبدآٍسي ايي هـكالت ًیض ًبگضيش هٌدش ثِ افت ػولكشد ٍ غوگیي ٍ ػصجی 

 ؿذى آًْب هیـَد. 

اص تجؼیض ٍ  هالػوبحبصل اص هصبحجِ ّب ٍ اػتٌتبج پظٍّـگش،  ثیوبساى هجتال ثِ  طجق يبفتِ ّبي: نتیجه گیری

 ؿشم ، اًضٍا طلجی، ًذاؿتي آگبّی، فـبس ػصجی ٍ افت كیفیت صًذگی سًح هی ثشًذ. توؼخش، ًیبص ثِ حوبيت،

  ، هالػوبصًبى، اختوبػی ّبي هحشٍهیت ،اختوبػی اًگ:  کلوات کلیدی
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