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 چکیده

زندگی زنان مبتال به آرتریت روماتویید و  و کیفیترفتارهای خودمراقبتی، وضعیت سالمت روانی  پژوهش حاضر با هدف مقایسه

بود. جامعه آماری شامل تمامی مبتالیان به آرتریت  ای مقایسه –زنان سالم انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع علی 

 گیری نمونهبه آرتریت روماتویید و زنان سالم به روش  نفر از مبتالیان 51روماتویید و زنان سالم بود در این پژوهش تعداد 

(، کیفیت زندگی 1811نمونه آماری انتخاب شد و به پرسشنامه خودمراقبتی مروتی و همکاران ) عنوان به ای خوشهتصادفی 

ه نرمال نبودن پژوهش، با توجه ب های فرضیهبرای آزمون ( پاسخ دادند. 1575( سالمت روان گلدبرگ و هیلر )1552واروشربون )

. در ضمن کلیه آماری غیر پارامتریک مانند کروسکال والیس و آزمون یومن ویتنی استفاده شد های آزموناز  ها دادهتوزیع 

نشان داد بین رفتارهای خودمراقبتی، وضعیت سالمت  ها یافتهتجزیه و تحلیل شد.  21spssافزار نرمعملیات آماری با استفاده 

رفتارهای  همچنین بین(. p<19/1زنان مبتال به آرتریت روماتویید و زنان سالم تفاوت وجود دارد )زندگی  و کیفیتروانی 

(. بین وضعیت سالمت روانی زنان مبتال به آرتریت p<11/1خودمراقبتی زنان مبتال به آرتریت روماتویید و زنان سالم )

آرتریت روماتویید و زنان سالم تفاوت وجود دارد. نتیجه  (. بین کیفیت زندگی زنان مبتال بهp<11/1روماتویید و زنان سالم )

و توجه هر چه بیشتر  سازد می را روشنو رفتارهای خودمراقبتی در بیماران  شناختی روانبه عوامل این پژوهش ضرورت توجه 

 . دهد میرا بیشتر نشان  ها مؤلفهبخش سالمت به این  اندرکاران دست
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