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:چکیدٌ  

ّوَدیالیش تِ عٌَاى تَدُ ٍ  سهیٌِ ٍ اّذاف: ًارسایی هشهي کلیَی یکی اس رایجتزیي علتْای هزگ ٍ ًاتَاًی در سزاسز جْاى

 .ی ، اجتواعی ٍ احساسی قزار هی دّذضایعتزیي رٍش درهاى ًگْذارًذُ تیواراى را در هعزض چالطْایی در اتعاد فیشیکی ، رٍاً

استزس  هعٌَیت تِ هعٌای داضتي هفَْهی اس سًذگی تا ایجاد حس تعلق خاطز ٍ اهیذ ، قَیتزیي عاهل در هذیزیت هَثز ضزایط پز

 سًذگی ، تِ خصَظ در رٍتزٍیی تا تیواریْای هشهي ٍ ًاتَاى کٌٌذُ ٍ عَاقة هزتَط تِ آًْاست . 

گزٍُ تا  گزٍُ قزار گزفتٌذ : 2ًوًَِ در  100تعذاد عِ اس ًَع  اپیذهیَلَصیک تحلیلی ٍ کََّرت تاریخی تَد : ایي هطالهَاد ٍ رٍضْا

هَاجِْ ) تیواراى ّوَدیالیشی ( در هزکش دیالیش تَعلی سیٌا ٍ گزٍُ تذٍى هَاجِْ ) هزاقثیي تیواراى ( درهزاکش تَعلی سیٌا ، رجایی 

پزسطٌاهِ تجارب هعٌَی . اتشار هطالعِ ٍش ًوًَِ گیزی طثقِ تٌذی تصادفی استفادُ ضذ ًوًَِ گیزی اس ر جْتٍ ٍالیت قشٍیي . 

تا اسکَئز ٍ آًَا (  –آهار تَصیفی ٍ تحلیلی ) تست کای  . تحلیل دادُ ّا تا استفادُ اس گزٍُ تکویل ضذ 2تَد کِ تَسط ّز رٍساًِ 

   اًجام ضذ .(  SPSS) 22 استفادُ اس ًزم افشار

گــزٍُ  2تــَد . ّــز  78/ 6±6/12ٍ در گــزٍُ ضــاّذ 8/77±4/11زُ هیــاًگیي تجــارب هعٌــَی رٍساًــِ در تیوــاراى یافتـــِ ّــا: ًوــ

گـزٍُ در ایـي    2ي ــــ تاالتزیي ًوـزُ تجـارب هعٌـَی رٍساًـِ هزتـَط تـِ سـط  تسـیار قـَی را داضـتٌذ . تفـاٍت هعٌـی داری تی            

 ٍجَد ًذاضت .   (p=0.896 )سهیٌِ 

، تـیي ٍعـعیت تاّـل ٍ ضـ ل ٍ در گـزٍُ ضـاّذ تـیي سـي ٍ جـٌس ٍ ضـ ل تـا  هیـشاى تجـارب              در گزٍُ تیوـاراى ّوَدیـالیشی   

ــاراى        ــِ در تیو ــَی رٍساً ــارب هعٌ ــزات تج ــالیشی ، ًو ــاراى ّوَدی ــت . در تیو ــَد داض ــی داری ٍج ــاٍت هعٌ ــِ تف ــَی رٍساً هعٌ

هزتـَط تـِ سـط  تسـیار قـَی      سـا  ٍ خاًـِ دار تیطـتز ٍ     11- 60ل ٍ خاًِ دار ٍدر گـزٍُ ضـاّذ هیـاى سًـاى ٍ در سـٌیي      ـهتاّ

 .تَد

ًتیـجِ گیزی : تز اساس ًتایج هطالعِ ، ًوزُ هیاًگیي تجارب هعٌَی رٍساًِ در تیواراى ّوَدیالیشی هزتَط تِ سط  تسیار قَی تَد 

را تطَیق هذّثی ٍ هت یزّایی کِ ایي رفتارّا  –. تٌاتزایي تِ هطالعات تیطتزی در سهیٌِ چگًَگی استفادُ تْتز اس ساسگاری هعٌَی 

هی کٌٌذ ، ًیاس هی تاضذ . تز اساس ًتایج کاّص هیشاى تجارب هعٌَی رٍساًِ در سًاى ّوَدیالیشی ًسثت تِ گزٍُ ضاّذ ، هزاقثتْا ٍ 

دی تیواراى هختلف ، تا تزًاهِ ریشی ٍ اخذهات پشضکی تایذ تا حوایت تیطتزی اس سًاى هٌطثق تا ضزایط فیشیکی ٍ هٌطقِ ای اًفز

تِ سوت ارتقای کیفیت سًذگی فزاّن گزدد . اختصاظ ًیزٍّا  

 کلیـذٍاصُ ّا: ّوَدیالیش ، تجارب هعٌَی رٍساًِ ، ًارسایی هشهي کلیَی

 


