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چکيده
ايي پػٍّف ثطاي هقبيؿِ كيفيت ظًسگي ٍ افطاز هؼتبز ٍ غيطهؼتبز قْطانفْبى اًدبم قسً .وًَهِ پهػٍّف قهبه ً 30فهط هؼتهبز ًٍ 30فهط
غيطهؼتبز ثَزًسكِ افطاز هؼتبز ٍ افطاز غيطهؼتبز ثِ قيَُ ًوًَِ گيطي زضزؾتطؼ اًتربة قسًس ٍهطزاى هؼتبز ثط اؾبؼ ؾي ٍ ظهبى پطّيهع اظ
هَاز ّوتب ؾبظي قسًس .ثطاي خوغ آٍضي زازُ ّب اظفطم كَتبُ قسُ پطؾكٌبهِ كيفيت ظًسگي ،)1994( ،اؾتفبزُ قسً .تبيح پهػٍّف ًكهبى
زازكِ ثهيي كيفيهت ظًهسگي ههطزاى هؼتهبز ٍ غيطهؼتبزتفهبٍ هؼٌهي زاضي ٍخهَز زاضز .ثهِ ػجهبض زيگط،كيفيهت ظًهسگي ههطزاى هؼتهبز
پبييٌتطاظهطزاى غيطهؼتبزثَزّ .وچٌييً،تبيح ًكبى زازكِ ثيي زٍگطٍُ زض  2ذطزُ هقيبؼ كيفيت ظًسگي تفبٍ هؼٌهي زاضي ٍخَززاقهت،
(ؾالهت خؿوبًي ٍ ضٍاثظ اختوبػي).
كليدواشگان :كيفيت ظًسگي،هؼتبز ،غيط هؼتبز
A comparative of the quality of life among Addicted and non-addicted individuals in
Isfahan City
Abstract
This research was carried out to compare the quality of life among Addicted and non-addicted
individuals in IsfahanCity.The samples included30 addicted and 30 non-addicted men who
addicted men were selected by available sampling and addicted men were cloning methods
according to age and Time of abstinence from drugs. For data collection from the shortened form
of global health organization, (1994),questionnaire were used .The results showed that there is a
significant difference between quality of life of addicted and non-addicted men. In fact, the
quality of life among addicted men were lower than non-addicted men. Also the results showed
ًَ -1يؿٌسُ هؿئَل :كبضقٌبؼ اضقس ضٍاى قٌبؾي ،زاًكگبُ آظاز ذَضاؾگبىmahmoodi.em@gmail.com :
2
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 -زكتطي ضٍاى قٌبؾي ،زاًكگبُ آظاز ذَضاؾگبى

 -كبضقٌبؼ اضقس ضٍاى قٌبؾي ،زاًكگبُ آظاز ذَضاؾگبى
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 -كبضقٌبؼ اضقسهكبٍضُ ،زاًكگبُ انفْبى

that The differences among the two groups in respect to the quality of life 2subscales were
significant. (Aspects of physical health and Social relations).
Keywords: Quality of life, Addicted, non-addicted
مقدمه
اػتيبز ثِ هَاز هرسض ثِ ػٌَاى يكي اظ هككال

ثْساقتي ،زضهبًي ٍ اختوبػي قطى حبضط قٌبذتِ قسُ اؾت ثسيي هٌظَض پػٍّفّبي

پيطاهَى هؿبلِ اػتيبز اظ اّويت ثباليي ثطذَضزاض هيثبقس.اػتيبز چيؿت؟ چٌبًچِ ثرَاّين ثطاي اػتيبز تؼطيفي ؾبزُ اضائِ زّين ،هيثبيؿت
آى ضا ٍاثؿتگي ثِ هَاز تؼطيف ًوبئين .هٌظَض اظ هَاز ّوِ تطكيجبتي اؾت كِ ثبػث تغييط زض كبضكطز هغع هيقَز ٍ .اثطا آى ضاهيتَاى
ثِ نَض

ّيدبى ،افؿطزگي ،ضفتبض ًبثٌْدبض ،ػهجبًيت يب اذتالل زض قضبٍ

ؾٌسضم ثبليٌي زض ًظط گطفتِ هيقَز ،كِ ثب تظبّطا

ٍ قؼَض هكبّسُ كطز.زض ايي تؼطيف اػتيبز ثِ ػٌَاى يک

ضفتبضي ،قٌبذتي ٍ فيعيَلَغيكي ّوطاُ ثَزُ ثِ عَضي كِ فطز ههطف هَاز ضا ثِ

ضفتبضّبي زيگط تطخيح هيزّس( ،آتف پَض ٍقطيفي .) 1388،عطز اختوبػي قطايغي ًيؿت كِ زض يک لحظِ ايدبز قَز ،ثلكِ ًتيدِ
فطايٌسي اؾت كِ ثب اقكبلي اظ ثِ حبقيِ ضاًسُ قسى قطٍع هيقَز ٍ هوكي اؾت ثِ تسضيح ثِ ؾوت عطز كبه اختوبػي ككيسُ قَز(،هب
ًک.)2002،1
يک تَافق كلي زض ثيي پػٍّكگطاى ٍخَز زاضز كِ ؾبظُ كيفيت ظًسگي هتكك اظ ػَاه ػيٌي ٍ 2ػَاه شٌّي( 3ثْعيؿتي زضًٍي)،
اؾت .ػَاه ػيٌي قبه ؾغح ؾَاز،ؾغح زض آهس ،قطايظ كبضيٍ ،ضؼيت تأّ  ،اهٌيت ،خبيگبُ اقتهبزي ٍ اختوبػي هيثبقس
ٍقبذمّبي شٌّي،ثط اؾبؼ اضظيبثي ٍ ثطزاقت افطاز اظ هيعاى ضضبيت ٍ قبزي ٍقَخ عجؼي ٍ ًظبيط ايٌْب ثِ زؾت هيآيٌس( ،الهجط ٍ
ًيجط.)2004 ،
ؾبظهبى ثْساقت خْبًي ،ؾالهتي 4ضا حبلتي هيزاًس كِ زض آى فطز اظ ًظط ضٍاًي ،ػبعفي ٍ اختوبػي كبهالً ؾبلن اؾت ٍ زض اٍ ّيچ
ًكبًِاي اظ ثيوبضي ٍ ضٍاى ضًدَضي هكبّسُ ًويقَز( ،ثِ ًق اظ ؾبكؿٌب ٍ اٍكبً  .)2002 ،5ايي تؼطيف ثِايي هؼٌي اؾت كِ زض اضظيبثي
ؾبلوتيً ،جبيس تٌْب ثِ قبذمّبي ؾٌتي ؾالهتييؼٌي ًطخ «هطگ ٍ هيطي»« ٍ 6اثتالي ثِ ثيوبضي» 7تَخِ ًوَز ،ثلكِ ثبيس كيفيت ظًسگي
ظًسگي افطاز ضا ًيع زض ًظط گطفت( ،ؾبكؿٌب ٍ اٍكبً .)2002،
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كيفيت ظًسگي زٍ ثؼس ػولكطز ضٍاًي خؿويضا قبه هيقَز كِ ّط زٍ ثؼس ثِ ػلت پيبهسّبي هٌفي ٍ ضٍاًي(هبًٌس افؿطزگي ٍ اضغطاة
ٍ فطٍپبقي ضٍاثظ اختوبػي )ٍ خؿوي( ،هبًٌس زضز ثسًي ٍ ضؼف خؿوي)،اػتيبز ثب ههطف هَاز هطتجظ ّؿتٌس پػٍّكْب ًكبى زازُ اًس كِ
پيبهسّبي خؿويٍ ضٍاًي اػتيبز ثِ كبّف كيفيت ظًسگي ٍ ضضبيت اظ ظًسگي زض افطاز ههطف كٌٌسُ هَاز هٌدط هيقَز( ،ثيعاضيٍ 1
ّوكبضاى ٍ ،2005اضٍک ٍ گبل،22001اؾويت ٍ الضؾَى ،3الضؾَى .) 2003
هغبثق ثب تحقيق اًدبم گطفتِ تحت ػٌَاى ثطضؾي هقبيؿِاي كيفيت ظًسگي ٍ ًگطـ هصّجي زض افطاز هؼتبز ٍ غيط هؼتبز قْط كطهبى اًدبم
گطفت( ،قوؽ اؾفٌسآثبز ٍ ًػاز ًبزضيً ،)1387 ،تبيح ًكبى زاز كِ افطاز هؼتبز زض هقبيؿِ ثب افطاز غيط هؼتبز كيفيت ظًسگي پبييي تطي زض
ظهيٌِّبي ػولكطز خؿوي ،زضز ثسًي ،ؾالهت ػوَهي ،ػولكطز اختوبػي ؾطظًسگي ًقف ّيدبًي ٍ ؾالهت ضٍاى زاقتٌس.
ًطيوبًي ،حجيجي ٍ ضخجي ،)1390( ،پػٍّكي تحت ػٌَاى هقبيؿِ َّـ ّيدبًي ٍكيفيت ظًسگي زض هطزاى هؼتبز ٍغيط هؼتبز اًدبم زازًس
ًتبيح هكرم ؾبذت كِ زض ّط زٍ گطٍُ تفبٍ هؼٌبزاضي زض زٍ هتغيط َّـ ّيدبًي ،كيفيت ظًسگي( ،ػولكطزفيعيكيً،قف فيعيكي
زضز ثسًي ،ؾالهت ػوَهي ،ؾطظًسگي ،ػولكطز اختوبػيً ،قف ّيدبًي ٍ ؾالهت ضٍاى) ،تفبٍ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.
پػٍّكي كِ تَؾظ قبضي ًػاز ،ؾبٍاالى پَض ،)1388( ،ثب ػٌَاى ثطضؾي ضاثغِ عطز اختوبػي ٍآهبزگي ثطاي اػتيبز ثط ضٍي زاًكدَيبى
زذتط زاًكگبُ تْطاى اًدبم گطفت ًتبيح ًكبى زاز كِ ػَاه هغطٍز ؾبظ زٍضاى گصاض( ،ػَاه ٍ قطايغي كِ زض ػجَض فطز اظ ؾِ هطحلِ
تحهيال  ،اظزٍاج ٍ اقتغبل) ،اذتالل ايدبز كطزُ ٍ ٍضٍز اٍ ضا ثِ زًيبي ثعضگؿبلي ثِ تؼَيق هياًساظز ،يكي اظ هْوتطيي ػل هَ ثط ثط
آهبزگي ثطاي اػتيبز زض خوؼيت پػٍّف حبضط قٌبذتِ قسُ اؾت.
ثبقطيً ،جَي ،هلتفت ٍ ّوكبضاى ،)1389( ،ضاثغِ هؿتقين ٍ هؼٌبزاضي ثيي هتغيطّبي ثي ٌّدبضي ٍ احؿبؼ اًعٍا علجي ٍ هؼبقط ثب افطاز
هؼتبز ثب قس اػتيبز ثسؾت آٍضزًس.
پػٍّكي كِ تَؾظ ثيگي ،)1390( ،ثط ضٍي  96هطز زاٍعلت اظ اػضبي اًدوي هؼتبزاى گوٌبم قْطؾتبى قبّطٍز اًدبم گطفت ًتبيح ًكبى
زاز كِ قطكت فؼبل هؼتبزاى زض اًدوي هؼتبزاى گوٌبم ٍ تجؼيت اظ انَل  12گبًِ ،ثب ػث تحَل ٍ قكَفبيي فؼبليتْبي هؼٌَي ٍ اختوبػي
افطاز هيقَز ٍ ظهيٌِ اضتقبء كيفيت ظًسگي ضا فطاّن هيكٌس.
تحقيقي كِ تَؾظ حدتي ،آلَؾتبًي ،ثيگلَ ٍ ّوكبضاى ،)1388( ،ثب ػٌَاى ثطضؾي ثْساقت ضٍاًي ٍ اضتجبط آى ثب كيفيت ظًسگي زض
هؼتبزاى هطاخؼِ كٌٌسُ ثِ هطاكع تطک اػتيبز اؾتبى گلؿتبى اًدبم گطفتً ،تبيح ًكبًگط اضتجبط ثيي ؾغح پبييي ثْساقت ضٍاى ثب كيفيت
ظًسگي پبييي زض ايي افطاز ثَز.
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ػؿگطي ،اهيٌيً ،بزضي ،ضٍظثْبًي ،)1387(،يبفتِّبي ايي تحقيق ًكبى هيزّس كِ تطيبک ،تبثيط هرطثي ثط ػَاه ذغط ثيوبضيْبي قلجي -
ػطٍقي زاضز؛ اگطچِ ثِ ًظط هيضؾس ثطذي اظ ػَاه ذغط ايي ثيوبضيْب ضا ثْجَز هيثركس اهب ايي اثطا  ،كَتبُ هس

ٍ انَال كبشة

ّؿتٌس.
ثطيٌسيؿي ،)2009( ،1زض تحقيقي تأثيطا خؿويٍّيدبًي اػتيبز ثِ الك ٍ هَاز هرسض ضا ثطضؾي كطزٍ تأثيطا خؿويٍّيدبًي اػتيبز ضا
ايي گًَِ هيقوبضز:
 تبثيطا خؿوي :ذًَطيعي اظ ثيٌي ،ثسٍى ّيچ زليلي ػسم ّوبٌّگي يب ذَاة آلَزگي غيط قبث ٍنف تغييط اًساظُ هطزهک چكن حطكت ؾطيغ چكن ثِ ػقت ٍخلَ ًب تَاًي زض توطكع ثط چيعي قطهعي چكوْب ػالين پَؾتي ًظيط خَـ ٍ تبٍل.... ًب تَاًي زض ًكؿتي ػفًَت ضٍي پَؾت ضيعـ هَايي تأثيطا فيعيكي ضاُ اًساظ ٍ هحطكي ثطاي اثطا ّيدبًي ٍ احؿبؾي زض هؼتبزاى هيثبقس.اثطا ّيدبًي اػتيبز زض فطز هؼتبز ٍ افطازي
كِ ثب هؼتبز ظًسگي هيكٌٌس:
 افعايف احؿبؼ تٌْبيي ٍ عطز افعايف تحطيک پصيطي افعايف ذؿتگي اضغطاة غيط قبث تَنيف ػسم تَاًبيي ثطاي توطكع احؿبؼ خسايي ٍ ضّب قسگي( ،ايي احؿبؼ ّن زض فطز هؼتبز ٍ ّن زض افطازي كِ زض ظًسگي فطز هؼتبز ّؿتٌس ٍخَز زاضز). -تطؼ اظ ضٍاثظ تيطُ ٍتبض

-Brindisi
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 تطؼ اظ اػتيبز ذبضج اظ كٌتطل تطؼ اظ حصف قسى اگط اػتيبزقبى ككف قس تطؼ اظ ًپصيطفتِ قسى زض اختوبع ذكن اظ افطازي كِ آًبى ضا زضک ًويكٌٌس.ّبيع ،)2012( ،1اظ ؾَءههطف هَاز ٍتأثيط آى ثط ذبًَازُ هيگَيس:ؾَءههطف هَازًِ تٌْب تأثيط خؿويٍ ضٍاًي ثط هؼتبز هيگصاضز ثلكِ
پيبهسآى خبي ؾَال اؾت كِ هي تَاًس هٌدط ثِ اذتالل ثطگكت زض ذبًَازُ قَز.هؼوَالً ذبًَازُ ّب هككال

ظيبزي زض ضاثغِ ثباػتيبز ثِ

زلي تطؼ ٍ تب حسٍزي احؿبؼ گٌبُ پيسا هيكٌٌس.ثب ٍخَز ايي كِ اهطٍظُ ثِ عَض فعايٌسُ اي ذالء اضتجبعي ثيي اػضبي ذبًَازُ ٍخَز
زاضز .ثب ايي حبل ككف ايي كِ يک ػضَ ذبًَازُ زضگيط اػتيبز قسُ اؾت هيتَاًس ضطثِ اي ثِ ّوِ ذبًَازُ ثعًس.ايي اهط هيتَاًس هٌدط
ثِ زضگيطيّبي قسيس،احؿبؼ گٌبُ ٍذكن ثيي آًبى قَز ٍ هوكي اؾت آًْب ًتَاًٌس ثِ عَض هؿتقين يب غيط هؿتقين زض ضاثغِ ثب هَضَع
نحجت كٌٌس.ثٌب ثط ايي ؾغح ضٍاثظ اختوبػي هؼتبز ًيع ثِ قس
تبثيطا

پبييي هيآيسً .بيبک ،)2009( ،2يک هغبلؼِ خبهؼِ قٌبذتي ثط ضٍي

اػتيبز ثِ ٍتكب زض كيفيت ظًسگي ثط ضٍي توبم گطٍّْب ثسٍى زض ًظط گطفتي ؾي ،خٌؽ ،هصّت ،عجقِ اختوبػي ،هسضک

تحهيلي ٍ قغ  ،اًدبم زاز ًتبيح ًكبى زاز كِ  0/60اظ ههطف كٌٌسگبى ٍتكب اظ زٍؾتبى ذَز تبثيط هيگطفتٌس ،ايي هؼتبزيي ثب
هحسٍزيتْبيي اظ عطف ذبًَازُ هَاخِ ثَزًس 12/30 ،زضنس تَؾظ اػضبي ذبًَازُ ؾطظًف هيقسًس 13/80.تَنيِ ثِ پطّيع اظ ٍتكب
هيقسًس 0/37.اظ ضبيؼب

پيف ؾطعبًي ٍ ؾطعبى ضًح هيثطزًس .ثؼس اظ اقساهب

پيكگيطاًِ تٌْب  0/54اظ پبؾد زٌّسگبى هَافق تطک

ػبز ذَز ثَزًس ٍ  0/46ثبظگكت ثِ اػتيبز زاقتٌس.
پبئَلَپبًي،پَپَئيک ٍ ّوكبضاى ،)2008( ،3زض پػٍّكي تحت ػٌَاى ثْجَز كيفيت ظًسگي زض هؼتبزاى ثِ ّطٍئيي  :تفبٍ

ثيي زضهبى ثب

هتبزٍى ٍ ثيَپطًَضفيي اًدبم زازًسً ،تبيح هكرم ؾبذت كِ زضهبى ثب هتبزٍى ٍثيَپطًَضفيي هَفقيت آهيع ثَزُ ٍ ثبػث ثْجَز زض كيفيت
ظًسگي ٍ ثغَض ذبل ثبػث ثْجَز زض قغ  ،فطنتْبي كبضي ،زضآهس زضيبفتي ٍ پصيطـ ذَز هيقَز.
روش
زضايي هغبلؼِ ػلي هقبيؿِ ايً 60،فط زض ايي پػٍّف قطكت زاقتٌسً 30 ،فط اظ افطاز هؼتبز هطاخؼِ كٌٌسُ ثِ هطكع ثبظپطٍضي هيبى هس
قبنس ؾجع اهيس انفْبى ٍ ً 30فط اظ افطاز ػبزي خبهؼِ ثِ نَض زاٍعلجبًِ اًتربة قسًس.
هطزاى هؼتبز ثط اؾبؼ ؾي ٍ ظهبى پطّيع اظ هَاز ّوتب ؾبظي قسًس ٍ هطزاى غيط هؼتبز ًيع ثط اؾبؼ ؾي ّوتب ؾبظي قسُ ثَزًس.
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ابسار سنجص
ثطاي خوغ آٍضي اعالػب اظ فطم كَتبُ قسُ پطؾكٌبهِ كيفيت ظًسگي ؾبظهبى ثْساقت خْبًي 1اؾتهفبزُ گطزيس .ضٍايي ٍ پبيبيي تطخوِ
فبضؾي ايي پطؾكٌبهِ تَؾظ ًدب  ،)1386( ،زض خوؼيت ػوَهيٍ ثيوبضاى هجتال ثِ هَلتيپ اؾكلطٍظيؽ زض ايطاى اضظيبثي قسُ اؾت.
ايي پطؾكٌبهِ زاضاي  26هبزُ ٍ  4ثؼس ؾالهت خؿوبًي ،ضٍاًي ،اختوبػي ٍ هحيظ فيعيكي هيثبقس كِ ثِ ػٌَاىيک هقيبؼ خبهغ هَضز
اؾتفبزُ قطاض هيگيطز ٍ زض هدوَع قبه كيفيت ظًسگي كلي ٍ ؾغَح ؾالهت ػوَهيهيثبقس .اثؼبزايي پطؾكٌبهِ ثِ قطح ظيط اؾت:
الف) ثؼس ثْساقت ٍ ؾالهت خؿوبًي كِ ًوطُ آى حبن خوغ ؾَاال 18 ٍ 17 ،16 ،15 ،10 ،4 ،3هيثبقس.
ة) ثؼس ضٍاًكٌبذتي كِ ًوطُ آى حبن خوغ ؾَاال  26 ٍ 19،11،7،6،5هيثبقس.
ج) ثؼس ضٍاثظ اختوبػي كِ ًوطُ آى حبن خوغ ؾَاال  22 ٍ 21،20هيثبقس.
ز) ثؼس هحيظ ٍ ٍضؼيت ظًسگي كِ قبه ؾَاال  45 ٍ 24 ،23،14،1213،9 ،8هيثبقسّ .وچٌيي ؾَاال  2ٍ1زض خْت ؾٌدف كلي
كيفيت ظًسگي عطاحي قسُاًس.
ؾؤاال

پطؾهكٌبهِ  5گعيٌِاي ّهؿتٌس خَاثهْب ثِ نَض ( ،انالً ،ذهيلي كهن ،زض حسهتَؾظ ،ظيبز ،ذيلي ظيبز) ،كِ انال ثطاثط ٍ 1

ذيلي ظيبز ثطاثط ً 5وطُ گصاضي هيقًَس .الظم ثِ شكط اؾت كِ ؾَاال  26،4،3ثِ نَض هٌفي ًوطُ گصاضي هيقًَس.حساق ًوطُ زض
ايي هقيبؼ  ٍ 26حساكثط ًوطُ 130هيثبقس.
يافته ها
فطضيِ ّب:
فطضيِ اٍل :ثيي كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبز ٍ افطاز ػبزي تفبٍ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.
فطضيِ زٍم :ثيي ؾالهت خؿوبًي ٍؾالهت ضٍاًكٌبذتي ٍ ضٍاثظ اختوبػي ٍ ٍضؼيت ظًسگي كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبز ٍ ػبزي تفبٍ
هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز.
يبفتِّبي تَنيفي :
ايي پػٍّف قبه قبذمّبي فطاٍاًي ،زضنس ،هيبًگيي ٍ اًحطاف هؼيبض ثَزُ اؾت كِ زض ظيط آهسُ اؾت.
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خسٍل ،)1 ( ،هيبًگيي ٍ اًحطاف هؼيبض ذطزُ هقيبؾْب ٍ ًوطُ كلي كيفيت ظًسگي زض افطاز ًوًَِ
هتغيط

ؾالهت خؿوبًي

ؾالهت ضٍاًكٌبذتي

ضٍاثظ اختوبػي

ٍضؼيت ظًسگي

ًوطُ ك

خسٍل قوبضُ(  )1آهبضُّبي تَنيفي هطثَط ثِ ًوطا

گطٍُ ّب

قبذمّبي آهبضي
هيبًگيي

اًحطاف هؼيبض

هؼتبز

25/2

3/29

غيط هؼتبز

27/8

4/18

هؼتبز

21/13

4/05

غيط هؼتبز

22/96

4/38

هؼتبز

9/46

2/31

غيط هؼتبز

12/26

2/04

هؼتبز

24/3

4/63

غيط هؼتبز

26

5/47

هؼتبز

80/1

11/29

غيط هؼتبز

89/06

8/1

ذطزُ هقيبؼ ّب ٍ ًوطُ كلي كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبز ٍ افطاز ػبزي ضا ًكبى

هيزّسّ.وبى عَض كِ ًتبيح خسٍل ًكبى هيزّس هيبًگيي ٍ اًحطاف هؼيبض كيفيت ظًسگي هؼتبزاى زض هقبيؿِ ثب هيبًگيي ٍ اًحطاف هؼيبض
كيفيت ظًسگي غط هؼتبزاى پبييي تط اؾت .ثب تَخِ ثِ ٍخَز اذتالف ثيي زٍ هيبًگيي ثِ آظهَى هؼٌبزاض ثَزى ايي اذتالف هيپطزاظين.
يافتههاي استنباطي:
ثطاي آظهَى فطضيِ ّب ،اثتسا پيف فطو تؿبٍي ٍاضيبًؽ ّب ،ثطضؾي قسكِ ًتبيح آى زض ظيط آهسُ اؾت.
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خسٍل قوبضُ،)2( ،آظهَى لَيي ثطاي تؿبٍي ٍاضيبًؽ ّب
آظهَى لَيي ثطاي تؿبٍي ٍاضيبًؽ ّب
حَظُّبي انلي

f

Sig.

ؾالهت خؿوبًي

2/25

0/138

ؾالهت ضٍاًكٌبذتي

1/38

0/244

ضٍاثظ اختوبػي

0/17

0/68

ٍضؼيت ظًسگي

0/36

0/548

ًوطُ ك

2/41

0/126

ًتبيح هٌسضج زض خسٍلً ،)2( ،كبى هيزّس كِ هقساض  Fثِ زؾت آهسُ ثطاي ّوِ ًوطا هطثَط ثِ هتغيطّهبي كيفيهت ظًهسگي ،اظ هقهساض
ثحطاًي خسٍل كَچكتط اؾت لصا فطضيِّبي نفط هجٌي ثط پيف فطو تؿبٍي ٍاضيبًؽ زض ًوطا هتغيطّبي هطثَعِ تبييس هيگطزز.ثهطاي
گطٍّْبي هؿتق اؾتفبزُ قس tثِ هٌظَض ثطضؾي كيفيت ظًسگي زض زٍ گطٍُ افطاز هؼتبز ٍ غيط هؼتبز اظ آظهَى ٍ ّوچٌهيي ًتهبيح ثطضؾهي
ذطزُ هقيبؼّبي كيفيت ظًسگي زض زٍ گطٍُ افطاز هؼتبز ٍ غيط هؼتبز ًيع زض خسٍل ( )3آهسُ اؾت.
خسٍل ( )3آظهَى  tهؿتق هطثَط ثِ اذتالف هيبًگيي ذطزُ هقيبؼ ّب ي ؾالهت خؿوبًي ٍ ؾالهت ضٍاى قٌبذتي ٍضٍاثظ اختوبػي
كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبز ٍ افطاز غيط هؼتبز
آظهَى tهؿتق ثطاي تؿبٍي هيبًگيي ّب
حَظُّبي انلي

t

ضطيت آظازي

Sig.

اذتالف هيبًگيي

ذغبي اؾتبًساضز

ؾالهت خؿوبًي

-2/67

58

0/01

-2/6

0/97

ؾالهت ضٍاًكٌبذتي

-1/68

58

0/09

-1/83

1/09

ضٍاثظ اختوبػي

-4/95

58

0/000

-2/8

0/56

ٍضؼيت ظًسگي

-1/29

58

0/2

-1/7

1/31

ًوطُ ك

-3/53

58

0/001

-8/96

2/53
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ايي خسٍل ًكبى هيزّس كِ ًوطُ كلي كيفيت ظًسگي ،)p= 0/001 ٍ t= -3/53( ،ثيي افطاز هؼتبز ٍ افطاز غيط هؼتبز هؼٌبزاض ثَزُ اؾهت ٍ
ثيي كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبز ٍ افطاز ػبزي تفبٍ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضزپؽ كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبز پبييي تط اظ افطاز غيط هؼتبز اؾت.
اذتالف هيبًگيي ذهطزُ هقيبؾهْبي ؾهالهت خؿهوبًي ٍ )p= 0/01 ٍ t= -2/67(،ضٍاثهظ اختوهبػي ،)p= 0/000 ٍ t= -4/95( ،تفهبٍ
هؼٌبزاض قسُ اؾت ٍلي اذتالف هيبًگيي ذطزُ هقيبؾْبي ؾالهت ضٍاى قٌبذتي ٍ ٍضؼيت ظًسگي ثيي افطاز هؼتبز ٍ افطاز ػهبزي هؼٌهبزاض
ًجَزُ اؾت ٍ ثيي ؾالهت خؿوبًي ٍ ضٍاثظ اختوبػي كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبز ٍ غيط هؼتبز تفبٍ هؼٌبزاضي ٍخهَز زاضز پهؽ ؾهالهت
خؿوبًي ٍ ضٍاثظ اختوبػي كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبزپبييي تط اظ غيط هؼتبزاى هيثبقس.
بحث
زض پػٍّف حبضط كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبز ٍ افطاز ػبزي ثطضؾي قس .پػٍّف ًكبى زاز كِ ثيي كيفيت ظًسگي هطزاى هؼتبز ٍ غيط هؼتبز
تفب ٍ هؼٌي زاضي ٍخَز زاضز .ثِ ػجبض زيگط ،كيفيت ظًسگي هطزاى هؼتبز پبييي تط اظ هطزاى غيط هؼتبز ثَز.يبفتِّبي پهػٍّف ثهب ًتهبيح
زيگط پػٍّف ّب( ،ثيعاضي ٍ ّوكبضاىٍ،2005اضٍک ٍ گبل،2001اؾويت ٍ الضؾَى ،الضؾَىً2003طيوهبًي ،حجيجهي ٍ ضخجهي،)1390( ،
قوؽ اؾفٌسآثبز ٍ ًػاز ًبزضيّ))1387،ورَاًي زاضز.
پػٍّكْبي اًدبم گطفتِ زض ايطاى ٍ ؾبيط ككَضّب ًكبى اظ پبييي ثَزى كيفيت ظًسگي زض هؼتبزاى زاضز ظيهطا زض اغلهت ههَاضز اػتيهبز ضٍي
كيفيت ظًسگي افطاز،تأثيط هٌفي هيگصاضز.
ؾَء ههطف هَاز هَخت ٍاثؿتگي فيعيَلَغيكي ٍ ضٍاى قٌبذتي فطزثهِ ههَاز اػتيهبز آٍض ههيقهَز ٍ ثهط ػولكهطز فهطزي ٍ اختوهبػي ٍ
ّوچٌيي كيفيت ظًسگي اٍ تأثيط ًب هغلَة هيگصاضز.اػتيبز ثب ايدبز تغييط زض ضفتبض ،ػهع ًفؽ،تغصيهِ،كبض ٍ ضٍاثهظ اختوهبػي ،ظًهسگي
عجيؼي فطز ضا تغييط هيزّس ٍ ايي تغييطا ثِ كبّف كيفيت ظًسگي هٌدط هيقَز.
زض فطضيِ فطػي ًيع ًتبيح ًكبى زاز ثيي ؾالهت خؿوبًي ٍ ضٍاثظ اختوبػي ،كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبز ٍ ػبزي تفبٍ هؼٌهبزاضي ٍخهَز
زاضز ،زض ٍاقغ ؾالهت خؿوبًي ٍ ضٍاثظ اختوبػي كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبز پبييي تط اظ افطاز ػبزي ثَز.
يبفتِّبي پػٍّف ثب ًتبيح زيگط پػٍّف ّبً( ،طيوبًي ،حجيجي ٍ ضخجي  ،1390قوؽ اؾفٌسآثبز ٍ ًػاز ًبزضي ّ،1387بيع،2012ثطيٌسيؿهي
،2009ػؿگطي ,اهيٌيً ,بزضي ,ضٍظثْبًيّ)1387ورَاًي زاضز.
زض تجييي ايي ًتيدِ هيتَاى گفت ؾَءههطف هَازًِ تٌْب تأثيط خؿويٍ ضٍاًي ثط هؼتهبز ههيگهصاضز ثلكهِ پيبههسآًتأثيطي اؾهت كهِ ضٍي
ضٍاثظ اختوبػي ههيگهصاضز.تأثيطا هرطثهي كهِ ضٍي قلهت – ػهطٍ،،ضٍي هغهع ٍضٍي زًهساى ّهب ٍ ؾؿهيتن ايوٌهي ثهسى ٍحتهي ظهبّط
افطازهيگصاضز ضٍي ؾالهت خؿوبًي فطز هؼتبزاثط هيگصاضزٍ زض ًتيدِ ضٍي اضتجبط اختوبػي فطز هؼتهبز تهأثيط ههيگهصاضز .فهطز هؼتهبز اظ
عطف زٍؾتبى كٌبض گصاقتِ هيقَزعطز اختوبػي قطايغي ًيؿت كِ زض يک لحظِ ايدبز قَز ،ثلكِ ًتيدِ فطايٌسي اؾت كِ ثهب اقهكبلي
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اظ ثِ حبقيِ ضاًسُ قسى قطٍع هيقَز ٍ هوكي اؾت ثِ تسضيح ثِ ؾوت عطز كبه اختوبػي ككيسُ قَز(،هبًک .)2002 ،حتي ذهبًَازُ
فطز هؼتبز ًيع ثِ ًَػي اظ خبهؼِ عطز هيقًَس زض ًتيدِ كيفيت ظًسگي ايي افطاز پبييي هيآيس.
زض تحقيقب اقبضُ قسُ ًتبيح گَيبي ايي اؾت كِ توبم اثؼبز كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبز پبييي تط اظ افطاز ػبزي خبهؼِ ههيثبقهس ٍلهي زض
تحقيق حبضط تٌْب ثؼس ؾالهت خؿوبًي ٍ ثؼس ضٍاثظ اختوبػي كيفيت ظًسگي افطاز هؼتبز پبييي تط هيثبقس كِ ايي ًتيدِ قبيس ثسلي كهن
ثَزى تؼساز ًوًَِ هيثبقس كِ پيكٌْبز هيگطزز زض پػٍّكْبي ثؼسي اظ تؼساز ثيكتطي اظ افطاز ًوًَِ اؾتفبزُ گطزز.
ثبتَخِ ثِ تبثيطا اػتيبز ثط ضٍي اثؼبزكيفيت ظًسگيً ،ظبضتَكٌتطل ثط ضٍي اؾتفبزُ هَاز هرسض ٍ ّوچٌيي آگبُ ؾبظيبفطازاظ اثطا ظيبًجبض
هَاز هرسضضطٍضي ثِ ًظط هيضؾس.
منابع
آتف پَض،ح ٍ .قطيفي ،ؽ .)1388( .اػتيبزً .بقط ،هؼبًٍت زاًكدَيي زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍاحس ذَضاؾگبى .چبح اٍل.
ثبقطي ،مً .جَي ،ع .هلتفت،حً ٍ .قي پَض ،ف .)1389( .ثطضؾي ػَاه اختوبػي هَثط ثهط پسيهسُ ي اػتيهبز زض قهْط اَّاظ.خبهؼهِ قٌبؾهي
كبضثطزي .ؾبل ثيؿت ٍ يكن ،قوبضُ پيبپي ،381قوبضُ زٍم ،تبثؿتبى .1389
ثيگي ،ع .)1390( .تحَل ٍ قكَفبيي هؼٌَي ،فؼبليتْبي اختوبػي هصّجي ٍ كيفيت ظًسگي زض هؼتبزاى گوٌبم .فهلٌبهِ زاًف ٍ تٌسضؾتي.
زٍضُ ،6قوبضُ .2
حدتي ،ح .آلَؾتبًي ،ؼ .حبخي ثيگَ ،ا .آذًَس ظازُ ،گ ٍ .حكوتي پَض ،ى .)1388( .ثطضؾي ثْساقت ضٍاًي ٍ اضتجهبط آى ثهب كيفيهت
ظًسگي زض هؼتبزاى هطاخؼهِ كٌٌهسُ ثهِ هطاكهع تهطک اػتيهبز قْطؾهتبى گلؿهتبى( .ؾهَهيي كٌگهطُ ؾطاؾهطي ضفتبضّهبي پطذغهط ) .علهَع
ثْساقت.2-2،
قوؽ اؾفٌس آثبز ،حً ٍ .ػاز ًبزضي ،ؼ .)1387( .ثطضؾي هقبيؿِ اي كيفيت ظًسگي ٍ ًگهطـ ههصّجي زض افهطاز هؼتهبز /غيهط هؼتهبز قهْط
كطهبى .هغبلؼب ضٍاى قٌبذتي ،زاًككسُ ػلَم تطثيتي ٍ ضٍاى قٌبؾي زاًكگبُ العّطاء ،زٍضُ ،5قوبضُ .1
ػؿگطي ،ل .اهيٌي ،فً.بزضي،ؽ ٍ.ضٍظثْبًي ،ض .)1387(.اضتجبط اػتيبز ثِ تطيهبک ثهب ػَاهه ذغهط ثيوبضيْهبي قلجهي – ػطٍقهي .هدلهِ
ػلويزاًكگبُ ػلَم پعقكي ثيطخٌس ،زٍضُ ،15قوبضُ.1
قبضي ًػاز ،م ٍ.ؾبالٍاى ،ا .)1388( .ثطضؾي ضاثغِ عطز اختوبػي ٍآهبزگي ثطاي تطک اػتيبز .هؿبئ اختوبػي ايطاى ،ؾبل  ،16قوبضُ .63
ًدب  ،ؼ .)1386(.ثطضؾي كيفيت ظًسگي ثيوبضاى هجتال ثِ هَلتيج اؾكلطٍظيؽ ّوطاُ ثب اؾتبًساضز ؾهبظي فهطم كَتهبُ قهسُ پطؾكهٌبهِ
كيفيت ظًسگي ؾبظهبى خْبًي ثْساقت .زكتطاي ترههي،تْطاى ،زاًكگبُ ػلَم پعقكي .
ًطيوبًي ،م .حجيجي ،ي ٍ .ضخجي ،ؼ .)1390( .هقبيؿِ َّـ ّيدبًي ٍ كيفيت ظًسگي زض هطزاى هؼتبز ٍ غيهط هؼتبز.هدلهِ ػلوهيزاًكهگبُ
ػلَم پعقكي ثيطخٌس ،ثْبض ( 1(15 ;1387پيبپي . 44-40:))34
10

Bizarri, J.,Rucci, P.,Vallotta, A.,Gilrelli, M. ,Scandolari, A.,Zerbetto, E.(2005).Dual diagnosis
and quality of life in patients in treatment for opioid dependence.Substance Use Misuse, 4 (2),
1765-76.
Brindisi, M.(2009).The Physical and Emotional Affects of Drug and Alcohol Addiction.
Available fromhttp://EzineArticles.com/expert,1906419.
Hayes,N.(2012).Effects-drug-addiction-famil. Available fromnarconon.ca/blog/drug-addiction.
Lambert, M.,Naber, D.( 2004). Current issues in schizophren:Over view of patients accept
ability, functioning capacity and quality of life. CNS Drues, 18: 5-17.
Munk, M. D. (2002). “Gender MarginaLization and Social Exclution.”Back grund Paper for the
Conference, 26:27sep.
Paolo Pani, p.,Papovic, D.,Pacini, M.,Deltito, J.,Perugi, G. (2008). Important in the Quality of
Live in Heroin Addiction and Related clinical Problems, 10(1): 39.46.
Saxeana,S.O'connell.,K.underwoold, L.( 2002). Commentary cross-cultural quality of life
assesment at the end of life.The Gerontologist.42: 81-85.
Smith, W. K., Larson, J. (2003). Quality of life assessment by adult substance abusers receiving
publicly funded treatment in Massachusetts. American Journal of Drug and AlcoholAbuse, 12,
141-162.
Nayak, S.S. (2012). Effect of Gutkha – addiction on Quality of Life: A Sochology Study.
InternatinolReferd. Reserch Journal, Junury, RAJBIL 2009/30097,Vol 3 +Issue 28.
Vaarwerk, M.,Gaal. E. A. (2001). Psychological distress and quality of life in drugusing and non
drug-using HIV-infected women. European Journal of Public Health,11,109-115.

11

