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 و زن بیماران از دیدگاه ترخیص هنگام آموزشي نیازهاي اي مقایسه بررسي
 کرونر عروق پس باي عمل مرد تحت

  
  

 ∗∗∗ حسيني ، فاطمه ∗∗محمدعليها ، ژاله ∗∗يارندي نجف ، اكرم∗پور ويدا شفيع

  
  

  چکیده
دقيقاً  الزم پذيرد و اطالعات  صورت  جنس  و برمبناي  نآنا  آموزشي  نيازهاي  و تعيين  بررسي  بايد بر اساس  بيماران  آموزش:  مقدمه

 .گردد ارائه بيماران از طرف شده بيان نيازهاي براساس

 .كرونر عروق پس باي عمل و مرد تحت زن بيماران از ديدگاه ترخيص هنگام آموزشي نيازهاي و مقايسه تعيين:  هدف

و  زنان  آموزشي  نيازهاي  از پرسشنامه  پژوهشگر با استفاده در آن كه است اي مقايسه توصيفي حاضر از نوع پژوهش : پژوهش نوع

 . است كرده مقايسه نيازها را با هم اين و سپس كرونر را تعيين عروق پس باي عمل تحت مردان

و  كرونر قرار گرفته عروق پس باي عمل بار تحت اولين كه است مردي ١٠٠و   زن  ١٠٠شامل پژوهش هاي نمونه:  نمونه

 .بودند شده مستمر انتخاب گيري نمونه روش به

 مصرفي  مورد داروهاي در  آموزش  جز نياز به   به  مختلف هاي در حيطه  و مردان  زنان  آموزشي  نيازهاي  داد بين ها نشان يافته:  نتايج

 ).P> ٠٠٠١/٠( است دار وجود داشته معني  اختالف 

پيشنهاد  همچنين. شود مدنظر قرار داده جنس ، تفاوت بيماران اين آموزش هنگام به است الزم پژوهش هاي يافته به با توجه:  گيري و نتيجه بحث

 .قرار گيرد مورد بررسي زندگي بر بهبود كيفيت تأثير آموزش جنس شود با در نظر گرفتن مي

  

  

 .كرونر عروق پس ، باي آموزشي نيارهاي:  كليدي هاي واژه

                                                                          
  )مولف مسئول( کارشناس ارشد پرستاری  ∗

  ∗∗عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری ومامايی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران 
 

  ∗∗∗عضو هيئت علمی دانشکده مديريت واطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران 
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  مقدمه

در  شده حاصل علمي يتها و پيشرفتهايموفق تمام رغم علي   

و  با عوارض زيادي هنوز مددجويان قلب جراحي اعمال

از . هستند  مواجه  اعمال از اين ناشي فراوان مشكالت

قرار  ، پرخطر و پرهزينه مّهم جراحي عمل تحت كه كساني جمله

از . باشند كرونر مي عروق پس باي عمل تحت گيرند بيماران مي

كرونر، بهبود  عروق بيماريهاي معيار درمان زهامرو آنجائيكه

از  گروه اين به است باشد لذا الزم مي بيماران زندگي كيفيت

،  بعد از عمل  زندگي حفظ جهت الزم آموزشهاي بيماران

شود  داده زندگي و تغيير در شيوه درماني هاي توصيه منظم پيگيري

يند نما از خود مراقبت مواردي چه و با رعايت چگونه كه

)Moore  ،١٩٩٦.( 

   )Gulanick  ،از  بسياري امروزه معتقد است) ١٩٩٨

كرونر از  عروق پس باي جراحي از عمل پس كوتاهي مدت بيماران

و  نقاهت از دوران اي عمده شوند و بخش مي مرخص بيمارستان

و  مستمر پرستاري  از مراقبت مندي بهره بدون آنان بهبودي

از  پيش  است  د از اينرو الزمشو مي سپري در خانه پزشكي

بيمار و   به  الزم و آموزشهاي اطالعات از آن و پس بيمارستان ترك

از خود را   مراقبت  فعاليتهاي  گردد تا بتوانند  ارائه  وي  خانواده

 .دهند انجام در خانه

كنند  مي را دريافت از ترخيص  قبل  آموزش  كه  بيماراني   

و  در روز ترخيص بيمارستان ترك براي آمادگي احساس داراي

بر . هستند  بعد از ترخيص  بهتري  سازگاري حس

 كرونر بايستي عروق پس باي عمل تحت بيماران آموزش اساس اين

  هر بيمار استوار باشد به اختصاصي بر نيازها و مشكالت 

تغيير رفتار در آنها   بتواند سبب  كه  صورتي

       ، )Mcnamee& Wallis١٩٩٧شود

Goodman)  بايد بر  بيماران نويسد آموزش نيز مي) ١٩٩٩

پذيرد  صورت آنان آموزشي نيازهاي و تعيين  بررسي اساس

  هر بيمار بايد در مــدت آموزشي امر نيازهاي اين انجام جهت كه

در . شـود  شنـاخته در بيمـارستـان  وي  بستـري

حـائـز  ارانبيمـ از طــرف شـده بيـان آمـوزشـي نيـازهـاي واقع

از نظر   كه  آنچه  باشد نه مي اهميــت

ديگر بايد در نظر  از طرف. شـود مـي تلقي مهم بهداشتي پرسنل

از  ناشي بهبودي به نسبت متفاوتي از انتظارات و زنان مردان داشت

از خود برخوردارند لذا  كـرونر و مراقبت عـروق پـس باي عمل

بعد از  ديدر سير بهبو جنس تفاوت درنظر گرفتن

 آموزشي  نيازهاي  كند تا براساس مي كمك بهداشتي تيم به عمل

نمايند   ريزي را طرح  ترخيص  برنامه  و مردان  زنان  خاص 

)Graydon& Jicklin  

 ،١٩٩٧.( 

 انجام  هدف  حاضر با اين  پژوهش  فوق  مطالب  به  با عنايت   

و مرد  زن بيماران آموزشي نيازهاي تفاوتها و تشابهات كه است شده 

  ترخيص  كرونر را در هنگام عروق  پس  باي عمل  تحت

 پرستاران  توجه  جلب  را براي و زمينه  نموده  مشخص

 ريزي برنامه  در جهت بيماران اين خاص نيازهاي به 

، دقيقاً بر  الزم اطالعات وسيله بدين سازد، باشد كه فراهم صحيح 

هر  بر جنس و مبتني آنان ز طرفا شده بيان آموزشي نيازهاي اساس

 .گردد بيمار ارائه

  
 ها مواد و روش

  اين.  است اي مقايسه  توصيفي  مطالعه  حاضر يك پژوهش   

  در بخشهاي بستري و مردان  زنان  دو جامعه  داراي  پژوهش

  بار تحت  اولين  براي  كه  است  بوده  قلب  جراحي

. بودند ترخيص آماده و كرونر قرار گرفته عروق پس باي عمل

واجد  از افراديكه زن ١٠٠مرد و  ١٠٠تعداد  ها به نمونه

 مستمر به گيري نمونه روش بودند به در پژوهش شركت شرايط

 . شدند  داده  شركت  و در پژوهش  انتخاب  ماه  ٣مدت 

و  مغزي ، بروز عارضه ، ناشنوايي دچار نابينايي  كه  بيماراني

بودند از  شده شناخته  رواني بيماري  تال بهو اب از عمل پس  عروقي

 ها خود داده  گردآوري  روش. شدند حذف پژوهش هاي نمونه

ايفا  خود  پرسشنامه  بوسيله  بود كه  دهي  گزارش

سواد   بيماري  كه  در صورتي  ليكن.  گرفت صورت
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پـژوهشگـر  تــوسط پرسشنامه سؤالهاي نداشت ونوشتن خواندن

،  شده داده پاسخهاي  به  شـد و بـا توجه ندهخـوا آنـان بـراي

 .گرديد پژوهشگر تكميل بوسيله پرسشنامه

 به  مربوط  اول  بود، قسمت  دو قسمت  شامل  پرسشنامه   

،  اشتغال ، وضعيت تاهل ،وضعيت ، سن جنس( فردي خصوصيات 

پيوند  و تعداد عروق قلبي بيماري ابتال به ، مدت تحصيالت سطح

نياز  هاي با حيطه  در ارتباط  دوم  تو قسم)  شده

كرونر  عروق پس باي عمل تحت بيماران ترخيص هنگام آموزشي

،  و درمان ، عوارض غذايي ، دارو، رژيم فعاليت بخش ٦در  بود كه

پژوهشگر . گرديد تنظيم از پوست و مراقبت زندگي بهبود كيفيت

ا ب هفته متوالي روزهاي ها در طي داده منظور گردآوري به

دستور  بنا به را كه واجد شرايط ، بيماران پژوهش محيط به مراجعه

را داشتند  در پرونده بعد دستور ترخيص ساعت معالج پزشك

قرار داد تا در  را در اختيار آنان نمود و پرسشنامه انتخاب

ها از آمار  داده و تحليل تجزيه جهت. نمايند تكميل حضور وي

از نظر  دو گروه مقايسه جهت .شد استفاده و استنباطي توصيفي

و  T آزمونهاي فردي خصوصيات
٢X از . شدند كار گرفته به

 بررسي  جهت  Kolmogorov-Smirnov آزمون

 آزمون اين  براساس  كه شد  استفاده متغيرها  توزيع  ودنب نرمال 

  نبود لذا آزمونهاي  نرمال  آموزشي نياز  هاي اكثر حيطه  توزيع 

 -Kruskalو  Mann-Withney  پارامتري غير

Wallis ها با  قرار گرفتند و داده نيز مورد استفاده

 .قرار گرفتند و تحليل مورد تجزيهSpssافزار  نرم بكارگيري

  
  نتايج

نياز  هاي معيار حيطه و انحراف مقدار ميانگين به با توجه   

)  ١شماره جدول(داد  نشان پژوهش هاي يافته در مردان آموزشي

و  عوارض ترتيب نياز و به باالترين فعاليت در زمينه موزشآ نياز به

و بهبود  از پوست ، مراقبت غذايي ، دارو، رژيم درمان

در  آمـوزشي نيازهاي بعـدي هـاي در اولـويـت زندگي كيفيت

 .بود شده بيان مردان توسط ترخيص هنگام

   

ميانگين و انحراف معيار نيازهاي : ۱جدول شماره 

راساس اولويتآموزشي مردان ب  

حيطه هاي نياز آموزشي 

  مردان

  انحراف معيار  ميانگين

  ۴۱/۲  ۵۴/۷  فعاليت

  ۰۱/۲  ۷۴/۶  عوارض و درمان

  ۶۲/۲  ۷۵/۴  دارو

  ۵۸/۲  ۳۸/۴  رژيم غذايي

  ۰۵/۳  ۵۷/۲  مراقبت از پوست

  ۲۰/۱  ۹۳/۱  بهبود كيفيت زندگي

 

ميانگين و انحراف معيار نيازهاي : ۲جدول شماره 

براساس اولويتآموزشي زنان   

حيطه هاي نياز آموزشي 

  زنان

  انحراف معيار  ميانگين

  ۳۱/۲  ۹۴/۹  فعاليت

  ۸۳/۱  ۶۵/۸  عوارض و درمان

  ۳۱/۲  ۷۹/۴  دارو

  ۳۱/۱  ۷۶/۴  بهبود كيفيت زندگي

  ۲۳/۲  ۵۲/۳  مراقبت از پوست

  ۳۱/۲  ۹۴/۲  رژيم غذايي

  

  

مورد   مردان  پاسخگويي  نحوه  اساس بر  جداولي  همچنين   

 نياز آموزشي  هاي حيطه  به  مربوط سؤالهاي به پژوهش

در  بودند كه بيانگر آن جداول اين هاي يافته. بود شده تنظيم 

را  نياز آموزشي  بيشترين  مردان  فعاليت حيطه

 نياز را براي و كمترين جنسي فعاليت  شروع زمان دانستن براي

و  عوارض ر حيطهد. نمودند بيان فعاليت قطع نياز به عالئم دانستن 

را در مورد  نياز آموزشي باالترين ، مردان درمان

  با  نياز را در رابطه و كمترين بعد از عمل عوارض دانستن
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  مقايسه نيازهاي آموزشي هنگام ترخيص دو گروه مورد مطالعه: ۳جدول شماره 

  

  آزمون من ويتني  زن  مرد  گروه

  شاخص

  حيطه هاي نياز آموزشي

انحراف   ميانگين

  عيارم

انحراف   ميانگين 

  معيار

  

 p< (۹۶/۶=Z* ۰۰۰۱/۰(  ۳۱/۲  ۹۴/۹  ۴۱/۲  ۵۴/۷  فعاليت

 ۷۹۳/۰p< (۲۶/۰=Z(  ۳۱/۲  ۷۹/۴  ۶۲/۲  ۷۵/۴  دارو

 p< (۱۷/۴=Z*۰۰۰۱/۰(  ۳۱/۲  ۹۴/۲  ۵۸/۲  ۳۸/۴  رژيم غذايي

 p< (۸۴/۶=Z*۰۰۰۱/۰(  ۸۳/۱  ۶۵/۸  ۰۱/۲  ۷۴/۶  عوارض و درمان

 p< (۶۶/۱۰=Z*۰۰۰۱/۰(  ۳۱/۱  ۷۶/۴  ۲۰/۱  ۹۳/۱  بهبود كيفيت زندگي

 p< (۷۲/۵=Z*۰۰۰۱/۰(  ۲۳/۲  ۷۲/۳  ۰۵/۳  ۸۵/۲  مراقبت از پوست

 p< (۶۱/۵=Z*۰۰۰۱/۰(  ۶۲/۷  ۸/۳۴  ۹۸/۷  ۱۹۰/۲۸  كل

  

  .اختالف معنی دار است ∗

 
  

در مورد دارو، . نمودند اعالم پزشك به دهنده ارجاع عالئم

را درمورد  نياز آموزشي بيشترين مردان

نياز را درمورد  دارو و كمترين مصرف عوارض

،  غذايي رژيم در زمينه. كردند دارو بيان مصرف زمان

مجاز و  غذاي درمورد دانستن مردان نياز آموزشي بيشترين

درمورد . غذا بود پخت با نحوه نياز در رابطه كمترين

با  نياز را در رابطه بيشترين ، مردان از پوست مراقبت

،  زندگي درمورد بهبود كيفيت. نمودند از پا اعالم مراقبت

را  نياز آموزشي بيشترين مردان

و  جراحي بعد از عمل محدوديت دانستن به نسبت

و  با عالئم نياز را دررابطه كمترين

درمورد  همچنين. نمودند بيان بيماري هاي نشانه

با  تحصيالت و سطح تـأهل ، وضعيـت ســن ارتباط

،  در مردان نيازآموزشي هاي حيطه

و  سن را بين داري معني ارتباط واليس كروسكال آزمون جهنتي

. نداد نشان نياز آموزشي هاي با حيطه تاهل وضعيت

در  نياز آموزشي هاي با حيطه تحصيالت سطح ارتباط ولي

 ).P> ٠٠٠١/٠(دار بود  معني مردان

معيار درمورد   و انحراف  مقدار ميانگين  به  با توجه   

آنها )  ٢شماره جدول هاي يافته(  زنان  آموزشي  نيازهاي

  را  آموزش نياز به

نياز  ترتيب نياز و به باالترين فعاليت در حيطه

،  زندگي ، بهبود كيفيت و درمان درمورد عوارض آموزش به

 .بودند كرده را اعالم غذايي و رژيم از پوست مراقبت

 به  مورد پژوهش زنان پاسخگويي نحوه همچنين    

 بيانگر آن نياز آموزشي  هاي حيطه  به  مربوط  سؤالهاي

را  نياز آموزشي  بيشترين  ، زنان فعاليت در حيطه  بود كه 

نياز را  و كمترين عادي فعاليت  شروع  زمان  دانستن  براي

در . نمودند بيان تغيير شغل به احتياج دانستن براي

درمورد  زنان ياز آموزشين ، باالترين و درمان عوارض زمينه
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با  نياز در رابطه و كمترين بعد از عمل عوارض

نياز  درمورد دارو باالترين. بود پزشك به دهنده ارجاع عالئم

دارو  مصرف  عوارض  دانستن  به  نسبت  را زنان آموزشي

دارو  قطـع بـا زمـان نيـاز را در رابطـه و كمتريـن

 .كردند اعـالم

نياز  بيشترين ، زنان زندگي يفيتبهبود ك در حيطه    

و  جراحي  بعد از عمل  را درمورد محدوديت آموزشي

و  را درمورد عالئم نياز آموزشي  كمترين

 .بودند ابراز كرده بيماري هاي نشانه

را  نياز آموزشي بيشترين ، زنان از پوست مراقبت در زمينه   

در مورد . كردند اعالم جراحي برش از محل مراقبت

را درمورد  نياز آموزشي بيشترين ، زنان غذايي رژيم

نياز را درمورد  مضر و كمترين غذاي دانستن

 .بودند  غذا ذكر كرده پخت نحوه

،  در زنان نياز آموزشي هاي با حيطه سن از نظـر ارتباط   

از  با هيچيك داد سن نشان واليس كروسكال آزمون نتيجه

 داري معني  رابطه  در زنان نياز آموزشي هاي حيطه

را  داري معني نيز ارتباط ويتني من آزمون نتيجه.  است نداشته 

نياز  هاي با حيطه  در زنان  تاهل  وضعيت بين

در   تحصيالت  سطح ازنظر ارتباط. نداد نشان آموزشي

  آزمون  نتيجه  نياز آموزشي  هاي با حيطه زنان

داد  را نشان  داري معني  ارتباط  واليس  كروسكال

)٠٠٠١/٠<P .(  

در دو  ترخيص  هنگام  آموزشي  نيازهاي  از نظر مقايسه  

،  فعاليت داد در حيطه ها نشان يافته) ٣ شماره جدول( گروه

باشد و  بيشتر مي  مردان  به  نسبت  در زنان آموزش نياز به

  مردان  را بين داري معني نيز اختالف ويتني من آزمون نتيجه

 و

در  دارو، زنان در زمينه). P> ٠٠٠١/٠(داد  نشان زنان

. بودند كرده را عنوان بيشتري  نياز آموزشي  با مردان مقايسه

دو  را بين  داري معني  اختالف  ويتني من آزمون نتيجه ليكن

با  در مقايسه ، زنان غذايي رژيم در حيطه. نداد نشان گروه

داشتند و   را بيان  كمتري  نياز آموزشي مردان

دو  را بين داري معني اختالف تنيوي من آزمون نتيجه

 ).P> ٠٠٠١/٠(داد  نشان گروه

،  ودرمان باعوارض درارتباط آموزش در مورد نيازبه   

. داشتند  بيان  مردان  به  را نسبت  بيشتري نياز آموزشي زنان

نيز   ويتنـي مـن  آمـاري آزمـون نتيجـه

داد  نشان و زنان مردان را بين داري معنـي اختـالف

)٠٠٠١/٠ <P .(در   ، زنان زندگي  بهبود كيفيت درحيطه

برخوردار   باالتري  از نياز آموزشي  با مردان  مقايسه

را  داري معني اختالف ويتني من آزمون بودند و نتيجه

در  درنهايت). P > ٠٠٠١/٠(داد  نشان و مردان زنان بين

 بيشتري  از نياز آموزشي نيز زنان از پوست مورد مراقبت

 برخوردار بودند و نتيجه  مردان به  نسبت 

دو   را بين  داري معني اختالف ويتني من آزمون 

  ).  P>٠٠٠١/٠(داد  نشان جنس

 نيازهاي  با مردان در مقايسه  زنان  كلي بطور 

  مشخص  مختلف  هاي را در زمينه  بيشتري  آموزشي 

 نيز در كل ويتني من  آزمون  بودند و نتيجه  كرده

و  زنان آموزشي نيازهاي را بيــن  داري عنيم  اختالف 

 ).P > ٠٠٠١/٠(داد  نشان مردان

  گيري و نتيجه بحث 

در  نياز آموزشي باالترين داد  نشان ها يافته   

نياز  و كمترين فعاليت درزمينه آموزش نياز به مردان

. بود زندگي در مورد بهبود كيفيت آموزشي

 يطـ) ١٩٩٧ Jicklin  &Graydon بطوريكه

  نياز آموزشي  داشتند باالترين  اعالم  تحقيقـي 

  هاي فعاليت  دانستن  نياز به  ترخيص  هنگام در  مردان 

 واليس  كروسكال  آزمون  نتايج.     است بوده  روزمره

با  در مردان تاهل و وضعيت سن را بين  داري معني  رابطه 

  ينب اما در مردان. نداد نشان  نياز آموزشي  هاي حيطه

  رابطه نيـاز آمـوزشي هـاي و حيطـه  تحصيالت  سطح

 Jicklin & Graydon ليكن. دار بود معني
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 خود اظهار داشتند بين  پژوهش  هاي يافته  بنا به) ١٩٩٧

 و سطح تاهل ، وضعيت با سن نياز آموزشي  هاي حيطه 

 .وجود ندارد داري معني رابطه  تحصيالت 

نياز  بيشترين بودند كه ها بيانگر آن يافته همچنين   

، در مـورد  زنـان آمــوزشــي

 بـا نتايج يـافتـه اين كه است بوده فعـاليت

دارد زيرا   مشابهت Bubella پژوهش 

Jicklin & Graydon از او  نقل به

نياز  نويسند باالترين مي

درمورد  آموزش نياز به ترخيص درهنگام زنان اطالعاتي

و  است بوده زندگي كيفيتو بهبود  روزمره هاي فعاليت

.   بود غذايي رژيم در زمينه زنان نياز آموزشي كمترين

با  تاهل و وضعيت سن را بين داري معني ها رابطه يافته

ندادند  نشان در زنان نياز آموزشي هاي حيطه

:  معتقـد اسـت)  Murray٢٠٠٠ درحاليكه

و  باالرفته سن باافزايش زنـان آموزشـي نيازهاي

.    است  متفاوت  جوان  با زنان مسن نانز نيازهاي

با   تحصيالت  سطح  بود بين از آن حاكي نتايج

وجود دارد  داري معني  رابطه  نياز آموزشي هاي حيطه

 كرد ارتباط اعالم) ١٩٩٨ Amaducci بطوريكه

افراد درمورد  دانش  و ميزان  تحصيالت  سطح  بين  قوي 

 .وجود دارد سالمتي

نياز  هاي حيطه داد در تمامي ها نشان يافته همچنين   

 داري معني  دارو اختالف جز در زمينه به  آموزشي

وجود  ترخيص در هنگام و مردان زنان آموزشي نيازهاي بين 

را در  داري معني اختالف ويتني من آزمون  دارد و نتيجه

. داد نشان دو گروه بجز دارو، بين آموزشي هاي حيطه كليه

Jicklin & Graydon از  نقل به

)Bubella در  جنس نويسند تفاوت مي) ١٩٩٧

  تحت  بيماران  اطالعاتي  و ابراز نيازهاي احساس

 مؤثر است از ترخيص كرونر قبل عروق پس  باي  عمل

از   تري طور شاخص  به و زنان 

ها  زمينه در همه مردان به نسبت بيشتري اطالعاتي نيازهاي

پژوهشگر  فوق هاي تهياف به لذا با توجه. برخوردارند

 هاي بخش در  شاغل  پرستاران  اميدوار است

 نيازهاي  به  بردن  پي ضمن  قلب  ويژه  هاي مراقبت 

كرونر در  عروق پس باي عمل تحت بيماران  آموزشي 

نياز  را براساس از ترخيص قبل آموزش ها، لزوم زمينه تمام

دريابند زيرا   خود بيماران از ديدگاه سنجي

 نيازهاي  تواند بر نوع مي  گرديد جنسيت مشخص چنانچه

  بايد براساس  بيماران  تاثير بگذارد و آموزش  آموزشي 

 . پذيرد صورت آنان آموزشي نيازهاي و تعيين  بررسي
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EDUCATIONAL NEEDS OF CORONARY ARTERY BYPASS 
GRAFT PATIENTS AT TIME OF DISCHARGE  

 
Shafipoor, V. MS1

 Yarandi, A.MS2 Mohammad Aliha, Z.MS2 Hosseini, 
F. MS3

  
 
 
 
ABSTRACT 
Background: Patient's education should be done according to their 
educational needs and their gender. 
Objective: To determine and compare patient's educational needs at the time 
of discharge from the view point of men & women. 
Design: This wad a descriptive – Comparative study. Educational needs of 
patients who had undergone CABG were determined through questionnaire. 
Samples: 200 men and women (100 each) who had undergone CABG for the 
first time were selected consecutively. 
Results: The findings indicated that there was a significant difference 
between men & women educational needs in different dimensions except for 
medication. 
Conclusion: According to research findings it is recommended to consider 
gender at the time of education also it has been recommended that the effect 
of education on quality of life be assessed. 
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