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شادی مجیدخواه ،1فاطمه عبدوی ،2پیمان هنرمند
 .1داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ هذیزیت ٍرسضی داًطگبُ تجزیش؛ ّ .2یبت علوی هذیزیت ٍرسضی داًطگبُ تجزیش؛  .3داًطجَی
کبرضٌبسی ارضذ رٍاًطٌبسی ٍرسضی داًطگبُ تْزاى
آدرس ایویل ًَیسٌذُ هسئَلSh.majidkhah@yahoo.com :

مقدمه :در حبل حبضز در ّوِ جَاهع ،سبلوٌذی ثِ عٌَاى هسئلِ هْن جْبًی هطزح استّ .ناکٌَى تعذاد افزاد  60سبلِ ثِ ثیص
اس  800هیلیَى ًفز هیرسذ .پیصثیٌیّب ًطبى هیدّذ کِ ایي رقن در سبل  2050ثِ ثیص اس دٍ هیلیبرد ًفز افشایص هییبثذ.
سبلوٌذاى ثب چبلصّبی ثْذاضتی خبصی هَاجِ ّستٌذ ٍ سبلوٌذی ّوِ اثعبد اجتوبعی ،فزٌّگی ،اقتصبدی ٍ رٍاًی را در ثز هی-
گیزد .سالهت رٍاًی هٌبست در افزاد هسي ثِ ّوبى اًذاسُ سالهت جسوبًی اّویت دارد ٍ هطکالت رٍحی-رٍاًی در سٌیي ثبال ثبیذ
ثب ّوبى جذیت هطکالت جسوی ،پیگیزی ٍ درهبى ضَد ( .)1هبرکش ٍ گبراچی()2009در تحقیقی ًطبى دادًذ کِ ٍرسشٍ ،سیلِای
هٌبست جْت افشایص رضبیت اس سًذگیً ،طبط ٍ ضبداثی هیثبضذّ .وچٌیي ٍرسش ثب افشایص تَاًبیی حزکتی در سبلوٌذاى ثبعث
افشایص سالهت جسوبًی ٍ رٍاًی آًبى هیضَد ٍ در پیطگیزی اس اختالالت رٍاًی هَثز است ( .)2ثِ هٌظَر ثْجَد ٍ ارتقبء کیفیت
سًذگی سبلوٌذاى ثِ عٌَاى قطز آسیت پذیز جبهعِ ،تَجِ ثِ توبم اثعبد ٍجَد آًبى ضزٍری است .آگبّی اس ٍضعیت سالهت رٍاى
سبلوٌذاى دستیبثی ثِ ًیبسّبی ٍاقعی آًبى را هیسز هیسبسد ٍ ثزًبهِریشی را جْت افشایص سالهت رٍاى آًبى اهکبىپذیز هیسبسد.
ثٌبثزایي ّذف اس ایي تحقیق ثزرسی سالهت رٍاى سبلوٌذاى ٍرسضکبر ٍ غیزٍرسضکبر ضْز تجزیش هیثبضذ.
روش شناسی :پژٍّص حبضز تَصیفی تحلیلی است ٍ جبهعِ آهبری کلیِ سبلوٌذاى ضْز تجزیش است کِ تعذاد ً 150فز ثِ صَرت
تصبدفی اًتخبة ضذًذ کِ ضبهل ً 77فز ٍرسضکبر ٍ ً 73فز غیز ٍرسضکبر ثَدًذ .اثشار هَرد استفبدُ ،پزسطٌبهِ سالهت عوَهی
 ،GHQ-28ضبهل  4عبهل عالئن جسوبًی ،عالئن اضطزاثی ،اختالل خَاة ،کبرکزد اجتوبعی ٍ عالئن افسزدگی هیثبضذ .ثزای
تجشیِ ٍ تحلیل دادُّب اس آسهَى  tهستقل استفبدُ ضذ (.)P<0/05
نتایجً :تبیج ًطبى داد کِ هیبًگیي ًوزُ سالهترٍاًی سبلوٌذاى ٍرسضکبر  ٍ 16/73غیزٍرسضکبر  27/45هیثبضذ کِ ایي تفبٍت اس
ًظز آهبری هعٌبدار ثَدُ )ً ٍ (P<0/05طبى هیدّذ کِ ٍضعیت سالهترٍاًی سبلوٌذاى ٍرسضکبر ثب اختالف هعٌبداری ثْتز اس
سبلوٌذاى غیزٍرسضکبر هیثبضذ .سبلوٌذاى ٍرسضکبر در دیگز هقیبسّبی فزعی « عالئنجسوبًی  ،عالئن اضطزاة ٍ اختالل خَاة ،
عالئن کبرکزد اجتوبعی ٍ عالئن افسزدگی » هیبًگیي ًوزُ کوتزی داضتٌذ کِ ایي ًطبىدٌّذُ ٍضعیت ثْتز است(.)P<0/05
بحث و نتیجه گیری :تحلیل ًتبیجً ،طبى دٌّذُ تبثیز فعبلیتّبی ثذًی در ثْجَد سالهت رٍاى سبلوٌذاى است .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ
دًیب در حبل پیزضذى است ٍ ایزاى ًیش ثب ایي پذیذُ رٍثِ رٍ خَاّذ ضذ ،سبسهبىّب ثبیذ ثزًبهِریشی هٌسجن ٍ هَثزی در ایي
خصَظ داضتِ ثبضٌذ ٍ ٍرسش ٍ فعبلیتّبی ثذًی ثبیذ ثِ عٌَاى یک اصل هْن در سًذگی افزاد سبلوٌذ هَرد تَجِ قزار گیزد ٍ اس
آى ثِ عٌَاى یک رٍیکزد ارساى ٍ هٌبست جْت پیطگیزی ٍ رفع اختالالت رٍاًی در سبلوٌذاى استفبدُ ضَد.
واشههای کلیدی :سالهت رٍاى ،سبلوٌذاىٍ ،رسش
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