چکیذُ پصٍّػ
هقذهِ ٍ ّذفّ :یعترکتَهی یکی از ؼایؼتریي اػوال جراحی زًاى هیثاؼذ .ػَارض هتؼذدی ًظیر ػفًَت  ٍ ،آظیة هثاًِ ،
فیعتَلْای ٍزیکٍَاشیٌال ٍ  ...تِ دًثال ایي ػول هوکي اظت ایجاد ؼًَذ ٍ یکی از ػَارض هَرد تحث ّیعترکتَهی ،ایجاداختالالت
رٍاًی ٍظایکَظَهاتیک هیثاؼذ .ایي هطالؼِ تا ّذف تررظی تاثیر ّیعترکتَهی تر افعردگی خاًوْای هراجؼِ کٌٌذُ تِ
تیوارظتاًْای هٌتخة اظتاى خراظاى رضَی در ظال  1389اًجام ؼذ.
رٍغ تحقیق :ایي هطالؼِ تحلیلی -هقطؼی در ظال  1389در پٌح تیوارظتاى اظتاى خراظاى رضَی کِ تا اظتفادُ از رٍغ ًوًَِ
گیری خَؼِ ای اًتخاب ؼذُ تَدًذ  ،اًجام ؼذ 53.خاًن غیر هٌَپَز کِ تؼللی غیر از تذخیوی ّیعترکتَهی ؼذُ ٍ اختالل رٍاًی
ؼٌاختِ ؼذُ ٍ تیواری هسهي جعوی ًذاؼتٌذ تِ رٍغ غیر احتوالی آظاى اًتخاب ؼذًذٍ .احذّای پصٍّػ پرظؽٌاهِ هؽخصات
دهَگرافیک ٍ هقیاض افعردگی تک را قثل از اًجام ػول ّیعترکتَهی تکویل ًوَدًذ .ظِ هاُ پط از ّیعترکتَهی هجذدا هقیاض
افعردگی تک تَظط آًْا تکویل ٍ ؼذ .تجسیِ ٍ تحلیل اطالػات تَظط ًرم افسار ً SPSSعخِ  ٍ 19تَظط آزهًَْای آهاری
هیاًگیي  ،تَزیغ فراٍاًی ٍ تی زٍجی اًجام ؼذ.
یافتِ ّا :هیاًگیي ظي ٍاحذ ّای پصٍّػ 45/23+-6/11ظال  ،هیاًگیي تحصیالت 4/3+-2/77ظال ٍ 94/3درصذ آًْا خاًِ دار
تَدًذ .ؼایؼتریي ػلت ّیعترکتَهی خًَریسی غیرطثیؼی رحوی ( 50/9درصذ) 94/3 ,درصذ هَارد ّیعترکتَهی از ًَع ؼکوی تَد.
 394/3درصذ آزهَدًی ّا ظِ هاُ تؼذ از ػول از ًتایج ّیعترکتَهی راضی تَدًذ .اگرچِ هیاًگیي ًورُ افعردگی ظِ هاُ پط از
ػول ّیعترکتَهی ًعثت تِ قثل از ػول کاّػ یافتِ تَد ( 11/01+-10/27در هقاتل  ،)13/1+-10/10اها آزهَى تی زٍجی اختالف هؼٌی
داری را در ًورُ افعردگی قثل ٍ تؼذ از ّیعترکتَهی ًؽاى ًذاد)ّ .(p=0/135وچٌیي افعردگی تؼذ از ّیعترکتَهی ارتثاط آهاری هؼٌی
داری تا ظي ٍ هیساى تحصیالت ٍاحذّای پصٍّػ ًؽاى ًذاد.
ًتیجِ گیری :تطَر کلی یافتِ اصلی ایي هطالؼِ ًؽاى داد کِ ػول ّیعترکتَهی تاػث ایجاد افعردگی در زًاى ًوی ؼَدّ .وچٌیي پاراهترّایی
ًظیر ظي ٍ هیساى تحصیالت ارتثاطی تا افعردگی تؼذ از ػول ّیعترکتَهی ًذارًذ.
ٍاشُ ّای کلیذیّ :یعترکتَهی ،افعردگی ،جراحی زًاى

