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 مقايسه كيفيت زندگي افراد نظامي و غير نظامي مبتال و غيرمبتال به پرفشاری خون

 

 ، دكترای پرستاری  1عباس عبادی

 ، دكترای پرستاری2افضل شمسي

 كارشناس ارشد هوشبری، 3فريبرز مهراني

 

 خالصِ

 ّذف از ايي هغبلعِ همبيعِ ويفيت زًذگي افراد ًظبهي ٍ غير ًظبهي هجتال ٍ غيرهجتال ثِ پرفؽبری خَى ثَد. ّدف.

تَاًذ ويفيت زًذگي ثيوبراى را در       پرفؽبری خَى يىي از هْوتريي علل اصلي ًبتَاًي هسهي در دًيب اظت وِ ثب ظير پيؽرًٍذُ خَد هي                     زهیٌِ.  

 اثعبد هختلف تحت تبثير لرار دّذ. 

ًفر   200ًفر غيرًظبهي( ٍ      100ًفر ًظبهي ٍ      100ًفر هرد هجتال ثِ پرفؽبری خَى )ؼبهل           200در ايي هغبلعِ تَصيفي همبيعِ ای،          رٍش کار. 

ًفر غيرًظبهي( ثِ رٍغ ًوًَِ گيری آظبى در ؼْر تْراى اًتخبة ٍ ويفيت زًذگي آًْب تَظظ فرم                        100ًفر ًظبهي ٍ       100هرد ظبلن )ؼبهل     

 ظٌجػ ويفيت زًذگي اًذازُ گيری ؼذ.  ( SF36)اظتبًذارد وَتبُ ؼذُ 

 84/83؛ ؼروت وٌٌذگبى غير ًظبهي،      12/72ثب اًحراف هعيبر      82/20هيبًگيي ًورُ ويفيت زًذگي گرٍُ ظبلن )ؼروت وٌٌذگبى ًظبهي،            ّا.یافتِ

؛ ؼروت وٌٌذگبى غير    16/60ثب اًحراف هعيبر      76/72( ًعجت ثِ گرٍُ هجتال ثِ پرفؽبری خَى )ؼروت وٌٌذگبى ًظبهي،               8/01ثب اًحراف هعيبر    

 داری ثيؽتر ثَد.( ثِ عَر هعٌي17/77ثب اًحراف هعيبر  68/58ًظبهي، 

ويفيت زًذگي افراد ًظبهي ٍ غيرًظبهي هجتال ثِ پرفؽبری خَى ووتر از افراد ًظبهي ٍ غيرًظبهي ظبلن ثَد. الزم اظت ثرای ارتمبی                          گیری.ًتیجِ

 .ويفيت زًذگي افراد هجتال ثِ پرفؽبری خَى، الذاهبت الزم هَرد تَجِ لرار گيرد

 

 پرفؽبری خَى، ًظبهي، ويفيت زًذگي، غيرًظبهي ّا:کلیدٍاشُ
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 مقدمه
(. 1394تَخِ ثِ هٌبثغ اًسبًی هَضَػی است وِ در دٍ دِّ اخیز هَرد تَخِ فزاٍاى لزار گزفتِ است )پَر ثیگلزیبى ٍ ّوىبراى،                             

گیزًذ ٍ در ًظز دارًذ     ّبي ػصز حبضز ثب ًگبُ راّجزدي ثِ هٌبثغ اًسبًی، آى را ثِ ػٌَاى دارایی َّضوٌذ ٍ ارسضوٌذ در ًظز هی                    سبسهبى
ثیص اس پیص ثِ ارتمبي سجه ٍ ویفیت سًذگی ٍ رضبیت ضغلی وبروٌبى ثپزداسًذ. سالهت هحیط وبر ٍ سالهت رٍاى ثب ایدبد ویفیت                         

ّب ضزٍري است، سیزا هبًغ فزسَدگی ٍ راًذهبى وبري پبییي هی ضَد            ضَد ٍ تَخِ ثِ ایي هسئلِ در توبم سبسهبى        سًذگی ثبال فزاّن هی   
تَخْی ثِ ویفیت سًذگی وبروٌبى      ّب، ثی ّبي هْن سبسهبى  (. یىی اس آفت   1394؛ ّبضوی ٍ ّوىبراى،      1395)ضیزاسي ٍ ّوىبراى،    

 (. 1395دّذ )ٍّبثی ٍ ّوىبراى، سبسهبى است وِ اثزثخطی ٍ وبرآیی سبسهبى را ثِ ضذت وبّص هی
وٌٌذ، اّذاف، اًتظبرات،   ویفیت سًذگی، درن افزاد اس هَلؼیت خَد در سًذگی اس ًظز فزٌّگ، سیستن ارسضی وِ در آى سًذگی هی                       

ّب ٍ ارتجبطبت   ّبیطبى است ٍ ایي درن ثِ طزق هختلف تحت تبثیز ٍضؼیت خسوی، رٍاًی، ثبٍرّب، ارسش                    استبًذاردّب ٍ اٍلَیت  
 (. 1393اختوبػی فزد لزار دارد )ػشیشي، 

ّبي ًظبهی ّستٌذ وِ سالهت پزسٌل آى در اثؼبد هختلف، در ارتجبط هستمین ثب                 ّب در ّز وطَر، سبسهبى     یىی اس هْوتزیي سبسهبى   
ایي، السهِ اهٌیت هلی ٍ التذار ًظبهی، ٍخَد ًیزٍي اًسبًی سبلن ٍ فؼبل است وِ ثتَاًذ در ثبالتزیي سطح اس                      اهٌیت وطَر است؛ ثٌبثز   

ّبي اًمالثی خبهؼِ ثپزداسد   لبثلیت، وبرآیی ٍ ضبداثی ثب تىیِ ثز لذرت ایوبى ٍ سالهت خسن ٍ رٍاى ثِ دفبع اس وطَر، دیي ٍ ارسش                       
ّبیی ّستٌذ وِ ثِ دلیل حسبسیت ٍیژُ ٍ هخبطزات هَخَد ٍ ّوچٌیي، ضزٍرت              ّبي ًظبهی اس خولِ هحیط    (. هحیط 1396)فزّبدي،  

       ِ ّب ثِ  (. ایي استزس  1395ي استزس ٍ فطبر رٍاًی در آًْب ثیطتز است )آساد هزسآثبدي،              حفظ آهبدگی خسوی ٍ رٍاًی وبروٌبى، سهیٌ
تٌْبیی یب در تزویت ثب ػَاهل دیگز ًمص اسبسی در ایدبد ٍ تطذیذ فطبرخَى دارًذ وِ در ًْبیت ثبػث وبّص ویفیت سًذگی ایي                           

( در هطبلؼِ خَد ًطبى دادًذ ّز چِ لذر استزس وبري ووتز            2007(. در ایي راثطِ، ایوٌی ٍ ّوىبراى )       1391ضَد )تزخبى،   ثیوبراى هی 
 ثبضذ، فزد ویفیت سًذگی وبري ثبالتزي دارد ٍ در ًتیدِ اس ثْذاضت رٍاًی ثْتزي در ثزخَرد ثب ارثبة رخَع ثزخَردار است. 

( 1391اطالػبت سیبدي درثبرُ ویفیت سًذگی در افزاد ًظبهی در وطَر ایزاى هَخَد ًیست. ًتبیح حبصل اس تحمیك ضوسی ٍ ّوىبراى ) 
ِ داري، ثِ ٍیژُ در ثؼذ رٍاًی است وِ ایي هی         ثز رٍي افزاد ًظبهی حبوی اس پبییي ثَدى سطح ویفیت سًذگی ثِ طَر هؼٌی              ػلت تَاًذ ث

               ِ دست آهذ ٍ ثز اسبس آى، سالهت هزتجط ثب ویفیت            هبّیت ضغلی افزاد ًظبهی ثبضذ. اهب در هطبلؼِ هطبثِ دیگزي ًتبیح هتفبٍتی ث
(. ویفیت سًذگی تحت تبثیز ثیوبري       1390سًذگی در افزاد ًظبهی ًسجت ثِ افزاد غیزًظبهی در سطح ثبالتزي لزار داضت )ػجبدي،                 

(. ثز اسبس تحمیمبت، ثیوبري پزفطبري خَى ثب ضیَُ سًذگی، سالهت           1391پزفطبري خَى ٍ ػَارض ًبضی اس آًْب لزار دارد )تزخبى،           
ّبي هختلف، ایدبد ًبتَاًی لبثل     رٍاى ٍ ویفیت سًذگی ارتجبط دارد ٍ در صَرت ػذم وٌتزل ثِ هَلغ ٍ هٌبست، هَخت ثزٍس ثیوبري                    

(. اس طزف دیگز، ثب تطخیص ٍ درهبى        1391ضَد )ضوسی،   ٍري ٍ در ًْبیت، تبثیز هٌفی ثز ویفیت سًذگی افزاد هی          تَخِ، وبّص ثْزُ  
 (. 2016تَاى ویفیت سًذگی ثیوبراى را ارتمبء داد )وبٍیىب ٍ ّوىبراى، ثِ هَلغ پزفطبري خَى هی

ّبي هىول هثل اهیذ درهبًی ثزاي ایي ثیوبري، ویفیت سًذگی          اًذ وٌتزل ثیوبري پزفطبري خَى، استفبدُ اس درهبى       هطبلؼبت ًطبى دادُ  
دّذ، ثِ طَري وِ گبّی ویفیت سًذگی در ایي ثیوبراى ًسجت ثِ افزاد سبلن در سطح ثبالتزي لزار                    را ثِ طَر چطوگیزي افشایص هی     

(. هطبغل ًظبهی اس ًظز هحیط فیشیىی، ثبروبري ٍ هسئَلیت ثب هطبغل غیزًظبهی             2005؛ گزٍهبى،   2016گیزد )وبٍیىب ٍ ّوىبراى،     هی
(. ایي هطبلؼِ ثب    1391تَاًذ ثز ویفیت سًذگی افزاد تبثیز ثگذارد )تزخبى،         تفبٍت دارد ٍ اس طزفی، ثیوبري پزفطبري خَى ٍ وٌتزل آى هی      

   ّذف همبیسِ ویفیت سًذگی افزاد ًظبهی ٍ غیز ًظبهی هجتال ٍ غیزهجتال ثِ پزفطبري خَى اًدبم ضذ.

 

 هامواد و روش
ًفز هزد ًظبهی، ضبهل       200ًفز هزد سبوي ضْز تْزاى اًدبم ضذ. تؼذاد            400ایي هطبلؼِ تَصیفی همبیسِ اي چْبر گزٍّی ثز رٍي           

ًفز   100ًفز هجتال ثِ پزفطبري خَى ٍ         100ًفز هزد غیزًظبهی، ضبهل       200ًفز هزد سبلن، ٍ       100ًفز هجتال ثِ پزفطبري خَى ٍ         100
سبل، ٍخَد تطخیص لطؼی      35هزد سبلن، ثب ضیَُ ًوًَِ گیزي آسبى اًتخبة ضذًذ. هؼیبرّبي ٍرٍد ثِ هطبلؼِ ضبهل سي ثیطتز اس                     

هیلی هتز خیَُ(، ًذاضتي سبثمِ   90هیلی هتز خیَُ ٍ دیبستَل ثیطتز اس  140پزفطبري خَى تَسط پشضه )فطبرخَى سیستَل ثیطتز اس 
ّبي رٍاًی ثَد. اًدبم    ّبي ًظبهی ثزاي گزٍُ ًظبهی، ٍ فمذاى اثتال ثِ ثیوبري          هطبغل ًظبهی ثزاي گزٍُ غیزًظبهی، ضبغل در هحیط        
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گیزي در گزٍُ ًظبهی پس اس وست ایي پژٍّص تَسط وویتِ اخالق داًطگبُ ػلَم پشضىی ثمیِ اهلل )ػح( هَرد تبییذ لزار گزفت. ًوًَِ
ِ    هَافمت اس هسئَالى ٍ اس ثیي افزاد ًظبهی سبلن ٍ هجتال ثِ پزفطبري خَى ضبغل در هحیط                 وٌٌذگبى ثِ  ّبي ًظبهی ٍ ّوچٌیي، هزاخؼ

ى هزاوش درهبًی ٍاثستِ ثِ داًطگبُ ػلَم پشضىی ثمیِ اهلل اًدبم ضذ. گزٍُ غیزًظبهی ًیش اس ثیي افزاد سبلن ٍ افزاد هجتال ثِ پزفطبري خَ
ّب ٍ درة هٌبسل اًتخبة ضذًذ. پس اس تَضیح در هَرد ّذف ٍ هزاحل                ضبغل در آهَسش ٍ پزٍرش ٍ ّوچٌیي هزاوش درهبًی، پبرن          

سئَالی   36ضٌبختی ٍ پزسطٌبهِ ویفیت سًذگی       ّبي خوؼیت تحمیك، رضبیت آگبّبًِ اس آًبى گزفتِ ضذ ٍ در ّوبى خلسِ، فزم دادُ               
استبًذارد در اختیبر آًبى لزار گزفت. ّوچٌیي، در هَرد گوٌبم ثَدى، حفظ اسزار ٍ رػبیت حزین ضخصی ثِ ٍاحذّبي هَرد پژٍّص                        

ّبي دهَگزافیه افزاد ٍ پزسطٌبهِ استبًذارد ویفیت سًذگی         ّب ضبهل دٍ پزسطٌبهِ دادُ    اطویٌبى وبفی دادُ ضذ. اثشار خوغ آٍري دادُ        
ثَد. ایي اثشار تَسط دوتز هٌتظزي ٍ ّوىبراى تزخوِ ٍ تطبثك فزٌّگی آى ٍ اػتجبر ٍ پبیبیی آى ًیش ثبرّب                     ( SF36)هزتجط ثب سالهتی    

(. ًسخِ فبرسی ٍ اًگلیسی ایي پزسطٌبهِ ثِ دفؼبت تَسط هحممبى داخلی 1384تَسط هحممیي ایزاًی ثِ تبییذ رسیذُ است )هٌتظزي، 
ّبي دهَگزافیه  (. پزسطٌبهِ دادُ  2017؛ یذال،   1384ٍ خبرخی ثزاي سٌدص ویفیت سًذگی هَرد استفبدُ لزار گزفتِ است )هٌتظزي              

ّبي ٍرسضی ثَد. پزسطٌبهِ    ضبهل هتغیزّبي سي، ٍضؼیت تبّل، تحصیالت، ضغل، هیشاى حمَق دریبفتی ٍ هخبرج ٍ اًدبم فؼبلیت                 
ّبي ایفبي ًمص، دردّبي     اثؼبد هختلف ویفیت سًذگی هبًٌذ وبرآیی خسوی، هحذٍدیت         ( SF36)ویفیت سًذگی هزتجط ثب سالهتی       

گذاري (. ًوزُ 2017وٌذ )یذال،    خسوی، سالهتی ػوَهی، سزسًذگی ٍ ضبداثی، وبرآیی اختوبػی ٍ سالهت رٍاًی را ثزرسی هی                    
تزیي سطح ٍ   دٌّذُ پبییي تَاًذ ًَسبى داضتِ ثبضذ. ًوزُ صفز ًطبى      پزسطٌبهِ ثِ رٍش لیىزت اًدبم ضذ وِ در داهٌِ صفز تب صذ هی             

ثب   50اگز ًوزُ صفز تب صذ را در ایي پزسطٌبهِ، هجٌب لزار دّین، هیبًگیي                  .دٌّذُ ثبالتزیي سطح ویفیت سًذگی است     ًوزُ صذ ًطبى  
 (.1388ػٌَاى ضبخص ٌّدبر خبهؼِ ٍ ضبخص لبثل لجَل در ًظز گزفت )ػلی اوجزي، را هی تَاى ثِ 10اًحزاف هؼیبر 

گیزي ثِ  دلیمِ استزاحت، گزفتِ ضذ ٍ هیبًگیي دٍ ثبر اًذاسُ           15فطبر خَى افزاد دٍ ثبر اس دست راست، در ٍضؼیت ًطستِ ٍ پس اس                 
(. افزاد داراي   2018گیزي هٌطجك ثز تَصیِ اًدوي للت آهزیىب است )وزي،           ػٌَاى فطبر خَى ثیوبر هحسَة گزدیذ. ایي ًحَُ اًذاسُ         

هیلی هتز خیَُ یب وسبًی وِ         90هیلی هتز خیَُ ٍ فطبر خَى دیبستَلی ثبالتز یب هسبٍي               140فطبرخَى سیستَلی ثبالتز یب هسبٍي       
ِ       هَرد ضٌبختِ ضذُ هجتال ثِ پزفطبري خَى ثَدًذ ٍ دارٍي ضذ فطبرخَى هصزف هی              -وزدًذ، ثِ ػٌَاى فزد داراي پزفطبري خَى طجم

ِ  اي استبًذارد، ثِ طَر رٍساًِ صحت اًذاسُ       ثزاي سٌدص اػتجبر فطبرسٌح خیَُ      .ثٌذي ضذًذ  اي ٍسیلِ یه فطبرسٌح خیَُ   گیزي آى ث
 ٍ آهبر تَصیفی ٍ استٌجبطی استفبدُ ضذ. 15ًسخِ  SPSSّب اس ًزم افشار آهبري ضذ. ثزاي تحلیل دادُاستبًذارد دیگز چه 

 

 هايافته
سبل ثب    40/41؛ در گزٍُ ًظبهی سبلن،       7/35سبل ثب اًحزاف هؼیبر        43/31هیبًگیي سٌی در گزٍُ ًظبهی هجتال ثِ پزفطبري خَى،            

؛ ٍ در گزٍُ غیزًظبهی سبلن،       9/26سبل ثب اًحزاف هؼیبر        46/34؛ در گزٍُ غیزًظبهی هجتال ثِ پزفطبري خَى،           5/58اًحزاف هؼیبر   
 آٍردُ ضذُ است.  1ضٌبختی در خذٍل ضوبرُ ثَد. هطخصبت خوؼیت 5/45سبل ثب اًحزاف هؼیبر  40/46

  ِ داري ّب ثِ طَر هؼٌی   درصذ( ًسجت ثِ سبیز گزٍُ       77ّبي ٍرسضی در گزٍُ ًظبهی سبلن )       ّبي هطبلؼِ، اًدبم فؼبلیت   ثز اسبس یبفت
 88/3( ٍ دیبستَلیه )   14/9هیلی هتز خیَُ ثب اًحزاف هؼیبر         142/2(. ثیطتزیي هیبًگیي فطبرخَى سیستَلیه )     ≥0/0001p)ثیطتز ثَد   

داري هتفبٍت  ّب، ثِ طَر هؼٌی   ( در گزٍُ ًظبهیبى هجتال ثِ فطبرخَى ثَد وِ ًسجت ثِ دیگز گزٍُ             8/7هیلی هتز خیَُ ثب اًحزاف هؼیبر       
(، ٍ سالهت   8/12ثب اًحزاف هؼیبر      84/16(. ثیطتزیي ًوزُ ویفیت سًذگی در ثؼذ سالهت خسوی )          2( )خذٍل ضوبرُ    ≥0/0001p)ثَد  

داري هتفبٍت ثَد   ّب، ثِ طَر هؼٌی   ( در گزٍُ غیزًظبهی سبلن گشارش ضذ وِ ًسجت ثِ دیگز گزٍُ           9/28ثب اًحزاف هؼیبر      80/32رٍحی ) 
(0/0001p≤            پس اس وٌتزل هتغیز تحصیالت تَسط آسهَى هٌتل ٌّشل، تفبٍت آهبري هؼٌی .)        ٍُداري اس ًظز ویفیت سًذگی ثیي دٍ گز

داري ثیي ًوزُ ولی ویفیت سًذگی در چْبر        طزفِ تفبٍت هؼٌی  (. آسهَى آهبري آًَاي یه    ≥0/0001p)ًظبهی ٍ غیزًظبهی ٍخَد داضت   
ّب استفبدُ ضذ وِ ًتبیح ایي آسهَى       خْت پیگیزي اختالف ثیي گزٍُ    (. آسهَى تؼمیجی تَوی     ≥0/0001p)گزٍُ هَرد هطبلؼِ ًطبى داد      

ًوزُ اثؼبد ویفیت   (. ≥0/0001p)ًطبى داد ًوزُ ویفیت سًذگی ّز گزٍُ ثب سِ گزٍُ دیگز، اختالف آهبري هؼٌی داري داضتِ است                      
 آٍردُ ضذُ است. 3سًذگی در چْبر گزٍُ ًظبهی )سبلن ٍ فطبرخًَی( ٍ غیزًظبهی )سبلن ٍ فطبرخًَی( در خذٍل ضوبرُ 
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 وٌٌذُ در هطبلؼِ: هطخصبت دهَگزافیه چْبرگزٍُ افزاد ضزوت1خذٍل ضوبرُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وٌٌذُ در هطبلؼِ: همبیسِ فطبر خَى سیستَلیه ٍ دیبستَلیه در چْبرگزٍُ افزاد ضزوت2خذٍل ضوبرُ 

 بحث
در هطبلؼِ حبضز هیبًگیي ًوزُ ویفیت سًذگی در ّوِ اثؼبد در ّز دٍ گزٍُ ًظبهی )سبلن ٍ ٍ هجتال ثِ پزفطبري خَى( ٍ غیزًظبهی                            

ّبي هطبثِ ّوخَاًی دارد   ( لزار داضت. ایي یبفتِ ثب ًتبیح پژٍّص       50)سبلن ٍ ٍ هجتال ثِ پزفطبري خَى( در سطح هطلَة )ثبالتز اس              
(. در هطبلؼِ حبضز، ًوزُ ولی ویفیت سًذگی در گزٍُ غیزًظبهی سبلن ًسجت ثِ گزٍُ                 2016؛ وبلیزٍهبل،   1390؛ ػجبدي، 1391)ضوسی،

ًظبهی سبله ٍ در گزٍُ ًظبهی هجتال ثِ پزفطبري خَى ًسجت ثِ گزٍُ غیزًظبهی ًظبهی هجتال ثِ پزفطبري خَى در سطح ثبالتزي                         
تَاى ثِ ّوبٌّگی ثیطتز ثیي درآهذ ٍ هخبرج در گزٍُ غیزًظبهی سبلن ًسجت ثِ گزٍُ ًظبهی سبلن ٍ در               لزار داضت وِ اس دالیل آى هی

( در هطبلؼِ خَد ثز     1384گزٍُ ًظبهی هجتال ثِ پزفطبري خَى ًسجت ثِ گزٍُ غیزًظبهی هجتال ثِ پزفطبري خَى ًسجت داد. هٌتظزي )                 
داري ٍخَد دارد ٍ افزاد ثب سطح تحصیالت         رٍي هزدم ضْز تْزاى ًطبى داد وِ ثیي سطح تحصیالت ٍ ویفیت سًذگی ارتجبط هؼٌی                

ِ   1395ثبالتز سطح ثبالتزي اس ویفیت سًذگی را گشارش ًوَدًذ. ثخطی ٍ ّوىبراى )               اي هطبثِ گشارش وزدًذ افشایص     ( ًیش در هطبلؼ
تَاًذ ثِ ایي دلیل    دارد. ایي یبفتِ هطبلؼِ حبضز هی     سطح تحصیالت اثز هثجتی ثز ویفیت سًذگی دارد وِ ثب پژٍّص حبضز ّوخَاًی               

ثبضذ وِ افزاد ثب داضتي هذرن ثبالتز اس خبیگبُ ٍ هَلؼیت ضغلی ٍ اختوبػی ثْتزي ثزخَردارًذ وِ هوىي است ثبػث افشایص ویفیت                        
(. در سهیٌِ درآهذ، ًتبیح حبصل اس هطبلؼبت هطبثِ ثیبًگز آى ثَد وِ افزاد ثب سطح درآهذ ثبالتز،               1395ضَد )ثخطی، سًذگی ایي افزاد هی

 گرٍُ  غیرًظاهی ًظاهی

 سالن پرفطاری خَى سالن پرفطاری خَى

 تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( هتغیر

     تحصیالت

 (18) 18   (59) 59   (19) 19   (21) 21   زیر دیپلن

 (82) 62   (41) 41   (81) 81   (79) 79   داًطگاّی

     ٍضعیت تاّل

 (9) 9   (7) 7   (13) 13   (10) 10   بدٍى ّوسر

 (91) 91   (93) 93   (87) 87   (90) 90   دارای ّوسر

     ّاتٌاسب درآهد با ّسیٌِ

 (40) 40   (29) 29   (17) 17   (30) 30   اًدازدارد، با پس

 (44) 44   (54) 54   (64) 64   (57) 57   اًدازدارد، بدٍى پس

 (16) 16 (17) 17 (19) 19 (13) 13 ًدارد

     اًجام فعالیت ٍرزضی

 (26) 26   (43) 43   (23) 23   (54) 54   ًدارد

 (74) 74   (57) 57   (77) 77   (46) 46   دارد

 

 گرٍُ 

  غیرًظاهی  ًظاهی

 ًتیجِ آزهَى آًٍَا
 سالن پرفطاری خَى سالن پرفطاری خَى

هیاًگیي  هتغیر

 )اًحراف هعیار(

هیاًگیي 

 )اًحراف هعیار(

هیاًگیي 

 )اًحراف هعیار(

هیاًگیي 

 )اًحراف هعیار(

      فطار خَى )هیلی هتر جیَُ(

F=157/28, P (10/5) 116/3   (12/5) 141/4   (8/2) 115/7   (14/9) 142/2   سیستَلیک 0/000 ;  

F=84/21, P (8/4) 73   (9/2) 86/3   (7) 75/1   (8/7) 88/3   دیاستَلیک 0/000 ;  
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راستب است. ایي هسئلِ هوىي  (وِ ًتبیح هطبلؼِ حبضز ثب ایي ًتبیح ّن1392؛ چَثیٌِ، 2012ًوزُ ویفیت سًذگی ثیطتزي دارًذ )آلوبوی، 
است ثِ ایي دلیل ثبضذ وِ افزادي وِ درآهذ ثیطتزي دارًذ در همبیسِ ثب افزاد ثب درآهذ ووتز، خَد را در هَلؼیت ٍ آیٌذُ ضغلی ثْتزي                            

 (.1392ضَد )چَثیٌِ، هی ثیٌٌذ ٍ در ًتیدِ رضبیتوٌذي ثیطتزي دارًذ وِ ثبػث افشایص ویفیت سًذگی آًبى هی
 

 وٌٌذُ در هطبلؼِ: همبیسِ هیبًگیي ًوزُ ویفیت سًذگی در چْبرگزٍُ افزاد ضزوت3خذٍل ضوبرُ 

 
در ایي هطبلؼِ، ًوزُ ویفیت سًذگی در گزٍُ سبلن )ًظبهی ٍ غیزًظبهی( ًسجت ثِ گزٍُ هجتال ثِ پزفطبري خَى )ًظبهی ٍ غیزًظبهی(                        
در سطح ثبالتزي لزار داضت. تحمیمبت در ایي سهیٌِ ًطبى دادُ است وِ ویفیت سًذگی در ثیوبراى هجتال ثِ پزفطبري خَى اغلت پبییي 

( در هطبلؼِ خَد دالیل      2004(. الٍرًس ٍ ّوىبراى )     2016؛ وبٍیىب ٍ ّوىبراى،      1391تز اس حذ اًتظبر است )ضوسی ٍ ّوىبراى           
وبّص ویفیت سًذگی در افزاد هجتال پزفطبري خَى ًسجت ثِ افزاد سبلن را هزاخؼبت هىزر افزاد هجتال ثِ هزاوش درهبًی، استزس ٍ                           

ِ 2004ػالین غیزاختصبصی فطبرخَى گشارش ًوَدًذ. دلیٌَسٌت ٍ ّوىبراى ) اي ًطبى دادًذ وِ پزفطبري خَى ثِ ػلت        ( ًیش در هطبلؼ
تز ثَدى ویفیت سًذگی در ثیوبراى هجتال ثِ        یىی دیگز اس دالئل پبییي     گزدد.تبثیز ثز ػولىزد ضٌبختی هَخت وبّص ویفیت سًذگی هی        

ثبضذ. در ایي   پزفطبري خَى ًسجت ثِ افزاد سبلن هی تَاًذ ػذم وٌتزل فطبرخَى در هحذٍدُ طجیؼی درگزٍُ هجتال ثِ پزفطبري خَى                      
ِ  2016سهیٌِ، وبٍیىب ٍ ّوىبراى )      اي ثِ ایي ًتیدِ دست یبفتٌذ وِ درهبى ٍ وٌتزل پزفطبري خَى در ًوًَِ ّبي هَرد                   ( در هطبلؼ

( در پژٍّطی ًطبى دادًذ وٌتزل ثیوبري فطبرخَى،        2005ثخطذ. گزٍپوي ٍ ّوىبراى )    هطبلؼِ، ویفیت سًذگی وبّص یبفتِ را ثْجَد هی 
دّذ، ثِ طَري وِ    ّبي هىول ثزاي ایي ثیوبري هثل اهیذ درهبًی، ویفیت سًذگی را ثِ طَر چطوگیزي افشایص هی                استفبدُ اس درهبى  

 گیزد.گبّی ویفیت سًذگی در ایي ثیوبراى ًسجت ثِ افزاد سبلن در سطح ثبالتزي لزار هی
در هطبلؼِ حبضز ًوزُ سالهت رٍاى در گزٍُ غیزًظبهی سبلن ًسجت ثِ گزٍُ ًظبهی سبلن در سطح ثبالتزي لزار داضت. اس دالیل آى                         

وٌذ ٍ در   ّبي ًظبهی اضبرُ وزد وِ ثِ ػٌَاى ػَاهل هحیطی ثزاًگیختگی اختالالت خلمی ػول هی             تَاى ثِ ضزایط حبون ثز هحیط هی
(. ًتبیح هطبلؼِ   1385گزدد )وبظوی ٍ ّوىبراى،     ًْبیت هٌدز ثِ اختالالت رفتبري ٍ وبّص ویفیت سًذگی، ثِ ٍیژُ در ثؼذ رٍاًی هی               

ّبي ًظبهی )سبلن ٍ هجتال ثِ پزفطبري خَى( ٍ غیزًظبهی )سبلن ٍ هجتال ثِ  حبضز ًطبى داد ویفیت سًذگی در ثؼذ خسوی در ّوِ گزٍُ
پزفطبري خَى(  ًسجت ثِ ثؼذ رٍاًی در سطح ثبالتزي لزار داد. ًتبیح حبصل اس تحمیك ثز رٍي افزاد ًظبهی حبوی اس پبییي ثَدى سطح    

تَاًذ ثِ ػلت هبّیت ضغلی افزاد ًظبهی ثبضذ )ضوسی ٍ              ویفیت سًذگی در ثؼذ رٍاًی ًسجت ثِ ثؼذ خسوی است وِ ایي هی                  

  غیرًظاهی  ًظاهی گرٍُ 

 ًتیجِ آزهَى آًٍَا
 سالن پرفطاری خَى سالن پرفطاری خَى

هیاًگیي  ابعاد کیفیت زًدگی

 )اًحراف هعیار(

هیاًگیي 

 )اًحراف هعیار(

هیاًگیي 

 )اًحراف هعیار(

هیاًگیي 

 )اًحراف هعیار(

F=39/43, P (17/24) 67/81   (8/12) 84/16   (11/32) 81/60   (15/71) 76/94   جسوی )کل( 0/000 ;  

F=14/47, P (20/12) 83   (11/21) 93/60   (15/42) 89/48   (14/86) 64/8   عولکرد فیسیکی 0/000 ;  

F=16/28, P (35/7) 70   (13/29) 95   (21/29) 86/88   (32/03) 84   هحدٍدیت در ًقص فیسیکی 0/000 ;  

F=12/10, P (18/37) 74/84   (12/38) 85/26   (16/44) 85/72   (17/54) 85/92   درد جسوی 0/000 ;  

F=97/46, P (16/98) 50/91   (12/69) 87/17   (16/72) 74/40   (17/53) 58/66   درک سالهت عوَهی 0/000 ;  

F=32/98, P (17/08) 63/67   (9/28) 80/32   (11/48) 79/95   (17/05) 72/25   رٍاًی )کل( 0/000 ;  

F=16/59, P (20/91) 60/60   (12/71) 69/80   (14/99) 77/83   (17/93) 69/58   اًرشی ٍ ًطاط 0/000 ;  

F=11/61, P (17/75) 74/74   (11/44) 84/05   (15/85) 82/36   (16/28) 80/38   عولکرد اجتواعی 0/000 ;  

F=8/25, P (34/11) 72/03 (18/30) 93/37 (26/85) 86/36 (32/57) 81/86 هحدٍدیت در ًقص احساسی 0/000 ;  

F=23/24, P (19/3) 62/24 (12/86) 77/40 (13/35) 77 (18/71) 73/86 سالهت رٍاى 0/000 ;  

F=32/98, P (17/77) 68/58 (8/01) 84/83 (12/72) 82/20 (16/60) 76/72 ًورُ کل کیفیت زًدگی 0/000 ;  
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؛ 1391(. تحمیمبت ثز رٍي افزاد غیزًظبهی ًیش ًتبیدی هطبثِ تحمیك حبضز را گشارش ًوَدًذ )ػجبدي ٍ ّوىبراى،                      1391ّوىبراى،
 (.1390فتحی آضتیبًی ٍ ّوىبراى، 

در هطبلؼِ حبضز ًوزُ سالهت خسوی در گزٍُ سبلن )ًظبهی ٍ غیزًظبهی( ًسجت ثِ گزٍُ هجتال ثِ پزفطبري خَى )ًظبهی ٍ                               
ّبي ٍرسضی در گزٍُ سبلن ًسجت ثِ گزٍُ هجتال         غیزًظبهی( در سطح ثبالتزي لزار داضت وِ ضبیذ ثِ ایي دلیل ثبضذ وِ اًدبم فؼبلیت               

           ِ ( ٍ  1394ّبي ایي هطبلؼِ ثب ًتبیح تحمیمبت ًَیذي ٍ ّوىبراى )         ثِ پزفطبري خَى ثیطتز ثَد وِ در هطبلؼِ حبضز گشارش گزدیذ. یبفت
ّبي ٍرسضی هَخت سالهت خسوی ٍ      ( وِ گشارش وزدًذ ضزوت در ثزًبهِ ّبي حزوتی ٍ فؼبلیت        1396ّوچٌیي، ػجبسی ٍ ّوىبراى )

ِ  1393ضًَذ، ّوخَاًی دارد. فزاّبًی ٍ ّوىبراى )        در ًْبیت، ثْجَد ویفیت سًذگی هی       اي ًطبى دادًذ ویفیت سًذگی ٍ       ( در هطبلؼ
   ِ -ّبي هزثَط ثِ آى یؼٌی سالهت خسوبًی، سالهت رٍاًی، رٍاثط اختوبػی ٍ سالهت هحیطی در ضزوت                  سالهت ػوَهی ٍ حیط

وٌٌذ ثِ طَر هؼٌی داري ثْتز است. ّوچٌیي، ایي         ّبي ٍرسضی ًسجت ثِ افزادي وِ در ایي فؼبلیت ّب ضزوت ًوی           وٌٌذگبى در فؼبلیت  
هحممیي ثیبى داضتٌذ ٍرسش ٍ فؼبلیت ثذًی ًمص ثسیبر هْوی ثز سالهت خسوی افزاد دارد ٍ  ثبػث افشایص ویفیت سًذگی ٍ سالهت                       

 ضَد.خسوی هی
 

 نتيجه گيری
ویفیت سًذگی در افزاد ًظبهی ٍ غیزًظبهی هجتال ثِ پزفطبري خَى پبییي است. ثب تَخِ ثِ ارتجبط ویفیت سًذگی ثب ٍرسش، تفزیح، ٍ                          
درهبى غیزهَثز پزفطبري خَى، السم است ایي هسئلِ در خبهؼِ، ثِ ٍیژُ در هحیط ّبي ًظبهی هَرد تَخِ ثیطتزي لزار گیزد ٍ ثزًبهِ                        

 ّبي السم اس سَي هسئَلیي هزثَط خْت تصحیح ایي ػَاهل ٍ ارتمبي ویفیت سًذگی صَرت گیزد.ریشي
 

 تقدير و تشکر
همبلِ فَق حبصل طزح تحمیمبتی هصَة هزوش تحمیمبت ػلَم رفتبري داًطگبُ ػلَم پشضىی ثمیِ اهلل است. هحممبى اس ّوِ افزادي                      

 وِ ثِ اًدبم ایي تحمیك ووه وزدًذ لذرداًی هی وٌٌذ.
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Abstract 

Aim. The aim of this study was to compare the quality of life in military and non-military people with and 

without hypertension. 

Background. Hypertension is one of the most important causes of chronic disability in the world that its 

progressive course may affects various aspects of quality of life.  

Method. This was a cross-sectional study with a descriptive comparative design in which 200 men with 

hypertension (100 military and 100 non-military) and 200 men without hypertension (100 military and 100 

non-military)  were recruited to the study by convenience sampling method in Tehran. Data were collected 

by short form (SF36) quality of life questionnaire and demographic form.  

Findings. The mean score of quality of life in the group of people without hypertension (military people, 

82.20±12.72; non-military people, 84.83±8.01) were significantly higher than the group with hypertension 

(military people, 76.72±16.60; non-military people, 68.58±17.77)  

Conclusions. Quality of life in military and non-military men with hypertension is lower than the military 

and non-military men without hypertension. It is necessary to pay more attention to people with hyperten-

sion for promoting their quality of life. 
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