
20 اردیبهشت ماه 1396

دانشکده بهداشت

بهداشت حرفه اى بهداشت محیط

اپیدمیولوژىبهداشت عمومى

دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى

دا���وی �وا��ند ا��وز؛ کار آ���ن �وا�ی ��دا

��ی ع�وم �ھدا

د���ن
�ما�ش دا���و�ی

��ی  �زه �ی ع�وم �ھدا







��ی  �زه �ی ع�وم �ھدا
د���ن �ما�ش دا���و�ی



اعضاى بورد دهمین همایش تازه هاى علوم بهداشتى

دانشجوى دکترى تخصصى مهندسى بهداشت حرفه اى، 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى

زهرا پنجعلى؛

سعید غفارى؛

مجید حاجى بابایى؛

منصور سر افراز؛

ت حرفه اى، 
دانشجوى دکترى تخصصى مهندسى بهداش

دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى

ط،
حی

ت م
داش

ى به
دس

مهن
ى 

ى تخصص
کتر

ى د
جو

انش
د

هشتى
د ب

شهی
ى 

شک
 پز

وم
 عل

گاه
انش

د دانشجوى کارشناس ارشد

 مهندسى بهداشت حرفه اى، 

دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى

ى آموزش بهداشت و
دانشجوى دکترى تخصص

ت،  دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى
 ارتقاى سالم

دانشجوى دکترى تخصصى اپیدمیولوژى،

 دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى

ى 
ى  مهندس

ى تخصص
ى دکتر

دانشجو

ى
ى شهید بهشت

ى، دانشگاه علوم پزشک
ت حرفه ا

بهداش



اعضای کمیته علمی دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی
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پیام وزیر بهداشت در خصوص همایش

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــون  ــای گوناگ ــن در عرصه ه ــائل نوی ــدن مس ــی و پدیدآم ــبک زندگ ــر در س ــا تغیی ــروزه ب ام
حیــات، از تغییــرات جمعیتــی، تفــاوت الگــوی ابتــال بــه بیماری هــا، تحــوالت زیســت محیطــی تــا 
پیچیدگی هــای شهرنشــینی و تداخــالت فرهنگــی و اجتماعــی و نیــز نقــش فنــاوری در زندگــی، 
ــه  ــت ک ــه اس ــد مواج ــد و بازپدی ــائل نوپدی ــی از مس ــتره عمیق ــا گس ــی، ب ــر گیت ــر در سراس بش

ــرار می دهــد. ــر ق ــه را تحــت تاثی ــواده و جامع ــرد، خان ــاه ف ســالمت و رف
در ایــن شــرایط، بهداشــت از جملــه حوزه هــای مــورد توجــه و دارای اهمیــت اســت کــه اقدامــات 
آن از طریــق ایجــاد تغییــرات محســوس در ســبک زندگــی و تامیــن و تضمیــن ارتقــاء ســالمت و 

رفــاه جوامــع، می توانــد تاثیــری مســتقیم و مــداوم بــر زندگــی مــردم داشــته باشــد.
نکتــه حائــز اهمیــت آن کــه حفاظــت و ارتقــاء ســالمت جوامــع بایــد از طریــق ارائــه ســبک زندگی 
ــخیص  ــوادث، تش ــا و ح ــگیری از بیماری ه ــی پیش ــورد چگونگ ــش در م ــق و پژوه ــالم، تحقی س
و کنتــرل بیماری هــای عفونــی و نظایــر آن صــورت گیــرد و متخصصــان حــوزه بهداشــت، ســهم 

ــن عرصــه داشــته و خواهنــد داشــت. ــل توجهــی در ای قاب
ــی از  ــن یک ــور« به یقی ــتی کش ــوم بهداش ــای عل ــجویی تازه ه ــش دانش ــن همای ــزاری »دهمی برگ
رویدادهــای مهــم بــرای تســهیل در پیمــودن مســیری طوالنــی اســت کــه الزم اســت بــا تــالش، 

دانــش و توجــه بــه مســائل کالن کشــور، ادامــه یابــد.
امیــدوارم همــه دســت اندرکاران و دانشــجویان عزیــز ایــن حــوزه بــا نــگاه علمــی بــرای پیمــودن 
راهــی کــه آغــاز شــده اســت، کوشــش کننــد و ضمــن ایجــاد تعامــل بیــن رشــته ای و هماهنگــی 
بــا مســئوالن، نقــش علــوم بهداشــتی را در ارتقــاء ســالمت مــردم و جامعــه بیــش از پیــش تبییــن 

. یند نما
پیروز و موفق باشید.

   دکتر سید حسن هاشمی  
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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پیام دبیران همایش

بــا وجــود پیشــرفت های چشــم گیــر در حــوزه علــوم بهداشــتی و افزایــش قابــل توجــه دانشــجویان 
در کشــور، امــا بــه نظــر مــی رســد دانشــجویان ایــن حــوزه اعتمــاد بــه نفــس الزم را بــرای انجــام 
ــوز  ــد. هن ــوده ان ــذ ننم ــغلی اخ ــای ش ــط ه ــود در محی ــات خ ــور اثب ــه منظ ــزرگ ب ــای ب کاره
ــی  ــزرگ در زندگ ــوالت ب ــاد تح ــاوری و ایج ــرای خودب ــگاه ها ب ــای الزم را در دانش توانمندی ه
ــه  ــاوری و اعتمــاد ب ــرای ایجــاد خودب ــی ب ــاز اســت برنامــه هــای مدون ــذا نی ــد. ل ــدا نکــرده ان پی
نفــس در ایــن قشــر از دانشــجویان تدویــن گــردد. دهمیــن همایــش تــازه هــای علــوم بهداشــتی 
کشــور بــا شــعار دانشــجوی توانمنــد امــروز، کارآفریــن توانــای فــردا، بنــا دارد تــا فرصتــی ایجــاد 
ــت  ــود، در جه ــه خ ــتری ب ــاد بیش ــا اعتم ــتی ب ــوم بهداش ــته های عل ــجویان رش ــه دانش ــود ک ش
حرکــت بــه ســمت کارآفرینــی و تبدیــل دانــش کســب شــده درجهــت حــل مشــکالت کشــور گام 
بردارنــد و بتواننــد دانــش بــه روز خــود را در جهــت تولیــد و خدمــت در ارتقــائ بهداشــت کشــور 
ــجویان و  ــازی دانش ــد س ــت توانمن ــار در جه ــن ب ــرای اولی ــال ب ــش امس ــد. در همای ــه نماین ارائ
ــش  ــرکت های دان ــود، از ش ــش خ ــودن دان ــردی نم ــرای کارب ــان ب ــرش آن ــدگاه و نگ ــاء دی ارتق
ــای بهداشــتی  ــت بنیان ه ــروت و تقوی ــه ث ــات خــود را ب ــم و تجربی ــد عل ــه توانســته ان ــان ک بنی
کشــور تبدیــل نماینــد، دعــوت بعمــل آورده اســت تــا دانشــجویان بداننــد، علمــی کــه آموختــه 
ــد  ــد بتوان ــن فراین ــت ای ــد اس ــد. امی ــوزه بیآفرین ــن ح ــگفتی  هایی در ای ــه ش ــد چ ــد می توان ان
ــه  ــی ک ــری دانش ــر داده و از یادگی ــش را تغیی ــوار و زحمتک ــاتید بزرگ ــجویان و اس ــرش دانش نگ
ــل  ــر ح ــی ب ــودمند، مبتن ــی س ــوی دانش ــه س ــد ب ــی کن ــل نم ــکلی را ح ــدارد و مش ــرد ن کارب
مســئله و براســاس اصــول مهندســی بهداشــت، حرکــت نماینــد. امروز مشــکالت بهداشــتی کشــور 
ــن دوره از  ــزاری ای ــل حــل اســت. برگ ــتی قاب ــن قشــر از دانشــجویان بهداش ــا مهندســی همی ب
همایــش کــه باهمــت دانشــجویان  بســیاری در مقاطــع تحصیلــی گوناگــون انجــام شــد نیــز خــود 
نمــادی از توانمنــد ســازی و اخــذ تجربیــات و توانمندی هــای الزم در برگــزاری چنیــن مراســمی 
ــازه  ــش ت ــن همای ــه دهمی ــه دبیرخان ــه ب ــی می باشــد. امســال بیــش از 1000 مقال در ســطح مل
هــای علــوم بهداشــتی  ارســال گردیــد کــه اســتقبال بــی نظیــری نســبت بــه دوره هــای قبــل بــه 
چشــم مــی خــورد. ســاخت فیلــم کوتــاه و انیمیشــن نیــز بعنــوان رویکــردی دیگــر بــرای تقویــت 
ــان الزم می دانیــم از  ــرار گرفــت. در پای و توانمنــدی دانشــجویان در ایــن عرصــه، مــورد توجــه ق
ــد، بســیج محتــرم  تمامــی کســانی کــه مــا را در برگــزاری ایــن گردهمایــی بــزرگ یــاری نمودن
دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، حمایت هــای همــه جانبــه معــاون تحقیقــات 
ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، معاونــت  و فــن آوری و کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی دانشــگاه عل
محتــرم دانشــجویی و فرهنگــی و همفکــری و حمایــت هــای مســوول محتــرم دفتــر نمایندگــی 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه شــهید بهشــتی، کمــال تشــکر و قدردانــی را عــرض نمایــم.                                 
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130 نگرش دانشجویان بهداشت عمومی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی  

131 بررسی ارتباط وضعیت تغذیه ای با افسردگی در سالمندان 

132 ارزیابی سازگاری های فرهنگی از مداخالت برای پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث خانگی در کودکان زیر پنج سال: یک مرور سیستماتیک 

133 تاثیر آموزش بر ارتقاي فعالیت بدني و افزایش توان فیزیکي بر اساس مدل فرانظري )TTM(در دانشجویان  علوم پزشکی شهرتربت حیدریه در سال 1395-94 

134 بررسی سالمت معنوی و استفاده از امکانات تلفن همراه در پرسنل شاغل در شرکت زعفران مشهد در سال 96 

135 ارزیابی عملکرد بیمارستانهای دوستدار کودک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی: سال1394 

136 بررسی رابطه خود کنترلی و سالمت روان در بین دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

137 بررسی حمایت اجتماعی در دانشجویان مامایی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی  

138 کاربرد رویکرد آموزش گروه همساالن در ایجاد رفتار بهداشتی 

139 وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
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140 رابطه تیپ شخصیتی و سبک تصمیم گیری مدیران با شاخصهای عملکردی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

141 رابطه بین سالمت معنوی و استرس ادراک شده در دانشجویان 

142 آموزش تغذیه مبتنی بر الگوی عمل منطقی بر مصرف غذاهای آهن داردر دختران دبیرستانی اهواز 

بررسی وضعیت فضای حاکم بر محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از دیدگاه دانشجویان کارورز و کارآموز بر اساس 

143 مدل DREEM و عوامل موثر بر آن 

144 مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی  )سخنرانی و گروه همساالن( بر آگاهی و عملکرد دختران دبیرستانی شهر همدان در سال 1393 

145 بررسی ارتباط سواد سالمت با عملکرد تغذیه ای نوجوانان دبیرستانهای شهرتهران 

146     بررسی تاثیر مداخالت آموزشی در بهداشت تغذیه سالمندان شهر ترکمنچای در سال 1394 

147 بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی 

148 ارائه مدل ریاضی دوهدفه برای مسأله برنامه ریزی رژیم غذایی بیماران دیابتی تحت شرایط عدم قطعیت 

149 بررسی ارتباط سبک زندگی با شادکامی در پسران نوجوان دبیرستانی شهر یاسوج در سال 1395 

150 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر در مورد خودآزمایی پستان در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1395 

151 بررسی تاثیر آموزش بر اصالح مشکالت رشد در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر پاوه در سال 94 

152 خود کارآمدی ، پیشگویی کننده سبک زندگی ارتقادهنده سالمت در بزرگساالن مسن ایرانی 

153 بررسي وضعیت فریتین سرم و نقش آهن در ایجاد بیماری آترواسکلروز عروق کرونر: مرورسیستماتیک 

154 بررسی شیوع بیماریهای آمیزشی و عوامل خطر در زنان HIV  مثبت در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهر اهواز 

155 بررسی عوامل مرتبط باتعلل ورزی تحصیلی براساس مدل پرسید در دانشجویان علوم پزشکی تربت حیدریه درسال 1394 

156 عدالت در نظام سالمت: ارزیابی شاخص های دسترسی به خدمات و شاخص های تامین مالی سالمت در برنامه های توسعه ایران )1368-1395( 

157   عوامل موثر برتوانمندسازی منابع انسانی  

158 بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شمال غرب  

159  بررسی رابطه بین سالمت معنوی و رضایت شغلی پرسنل بیمارستان های دولتی شهر یاسوج در سال 1395  

160 بررسی عدالت در توزیع پزشکان متخصص در ایران در سال 1390 

161 بررسی فعالیت جسمانی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در داوطلبین سالمت مشهد  

162 نقش اهداف پیشرفت و تاب آوری در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان 

163   بررسی ارتباط راهبردهای مقابله با استرس و کیفیت زندگی در بیماران همو دیالیزی 

164 بررسی دانش مرتبط با بهداشت دهان ودندان در دانش آموزان شهر رفسنجان: یک وضعیت غیر قابل قبول 

165 بررسی روند نابرابری در توزیع نیروی انسانی دندانپزشک در ایران 

166 بررسی مروری نقش تعیین کننده رفتارهای پرخطر معتادان  در ایجاد ایدز 
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167 بررسی عوامل خطر سبک زندگی در ابتال به بیماری انسدادی مزمن ریوی 

168 بررسی شیوع پرخاشگری و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر مدارس شهر اسالم آباد غرب  )سال 96-1395( 

169 بررسی ارتباط بین سالمت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان شهر زاهدان 

170 بررسی الگوی کمی و کیفی مصرف روغن های خوراکی در خانوارهای شهر بیرجند در سال 1395 

171 عوامل پیش بینی کننده میزان پیروی از دستورالعملهای مصرف اسید فولیک توسط مادران باردار 

172 بررسی تاثیر مدارس مروج سالمت در ارتقاء وضعیت سالمت مدارس شهر ارومیه  

173 بررسی سواد سالمت در دانش آموزان 18-15 سال شهر ساری 

174 ارتباط سواد سالمت با ابعاد سالمت فردی در ایرانیان  

175 بررسی رابطه سطح ادراک شناختی والدین با اضطراب کودکان بازمانده از زلزله 

176  HIV/AIDS  بیماران مبتال به CD4 »تأثیر » مداخالت خودمدیریتي بر تبعیت از رژیم دارویي و سبک زندگي  بر میزان

177 بررسی  عادات مصرف دخانیات در دانشجویان پسر و عوامل مرتبط با آن 

178 بررسی عوامل موثر بر خودکشی در سالمندان 

179 تاثیر برنامه اعتبار بخشی بر کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه پرستاران 

180 عوامل موثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان )رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت( 

181 رابطه بین خودکنترلی و سازگاری تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 

182  بررسی هراس اجتماعی بین دانشجویان علوم پزشکی یاسوج در سال 1395 

183 بررسی میزان آگاهی عمومی در مورد ظروف یک بار مصرف در سال 1395 

184 تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار پرخاشگری دانش آموزان دختر حاشیه شهر کرمانشاه 

185 شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دختر خوابگاهی شهرستان اسد آباد  

186 وابستگی به تلفن همراه هوشمند در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بجنورد 

187 عوامل موثر بر وضعیت کارکنان بر اساس تحلیل میدان نیرو کرت لوین 

188 بررسی نیاز های خودمراقبتی در بیماران هپاتیت مبتال به اضطراب و افسردگی 

189 تدوین و ارتقای فرآیند »کارآموزی در عرصه« دانشجویان ارشد اقتصاد سالمت دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تبریز               

190 بررسی سالمت معنوی و رویکرد بازدارندگی از نگرش منفی در زنان مبتال به سرطان پستان 

191 تاثیر آموزش مراقبت دهان و دندان در ارتقای سالمت بهداشت دهان و دندان 

192 بررسی تاثیر طرح ارزیابی سالمت به عنوان یک مداخله اجتماعی جهت پیشگیری ودرمان شاغلین تحت پوشش مرکز بهداشت احمدسر گوراب شهرستان شفت, 1394 

193 بررسی رابطه سبک زندگی و سواد سالمت با پرفشاری خون در شهر تبریز در سال 1395 

194 بررسي ارتباط بین خودپنداره بدني و عالیم افسردگی در بیماران مبتال به دیابت نوع2 
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195 بررسی ارتباط سبک زندگی پرستاران بر کیفیت مراقبت های پرستاری 

196 رابطۀ بین سبک هاي رهبري مدیران با سالمت سازماني و توانمندسازی روانشناختی  کارکنان دانشگاه پیام نور استان قم  

197 وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل شاغل در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

198 بررسی ارتباط احساس خوب داشتن با کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

199 بررسی تاثیر آموزش بر ارتقاء آگاهی و رفتارهای بهداشتی دوران عادت ماهیانه دختران خمیر 

200 ارزیابی عملکرد بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین پس از اجرای طرح تحول سالمت در سال 1393 

201 مروری بر روش های خود مراقبتی در بیماران دیالیزی در ایران 

202  Determinants of the Health-Related Quality of Life in Beta Thalassemia Major Patients of Iran

203 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و فقدان لذت جویی دربین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  سال 1395 

204 فراواني ضایعات پوستي نوزادان متولدشده در بیمارستان شهیدرجائي تنکابن 

205 بار اقتصادی تاالسمی ماژور در ایران 

206 مقررات بهداشت بین المللی )international health regulations( ابزاری الزامی درحوزه سالمت 

207 بررسی مقایسه ای نگرش در زنان متقاضی جراحی زیبایی صورت با گروه شاهد مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی در سال95 

208 تجزیه و تحلیل هزینه های بیمارستانی با استفاه از روش هزینه یابی خرد 

209 بررسی وضعیت استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با سالمت عمومی در دانشجویان 

210 بررسی شیوع بیماری های مزمن و تعیین وضعیت توانایی انجام فعالیت های روزمره در سالمندان 

211  Effect of theory-based intervention to promote activity among adolescent girls: a randomized control trial

212 بررسی تاثیر اجرای تشکیل تیم نجان جان مادر در پیشگیری از مرگ ومیر مادران باردار 

213 مداخالت آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در زمینه مصرف صبحانه در میان دانش آموزان: یک مطالعه نظاممند 

214 بررسی تاثیر آموزش بهداشت درارتقاء رفتار ایمن کشاورزان جهت پیشگیری از بیماری لپتوسپیروزدرمرکزبهداشت احمدسرگوراب شهرستان شفت,1394 

215 مولفه های موثر در تعریف بسته خدمات بیمه پایه سالمت 

216 تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای سالمت دهان و دندان در دانش آموزان پسر دوره ی دوم ابتدایی)پایه ششم( شهر مریوان در سال 1395 

217 بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه ی ایران : مطالعه مروری 

812 بررسی تاثیر آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتی در خودکنترلی فشارخون بیماران مبتال به پرفشاري خون  

219 ارزیابی میزان مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی در راستایآموزشهای الزم برای اصالح سبک زندگی در فضای مجازی)درسال 1395( 

220 تاثیر مدیریت انرژی بر هزینه های بیمارستان های آموزشی درمانی قزوین از سال 91 تا 94 

221 بررسی شیوه زندگی سالم در گروه سنی 59- 30 سال از نظر تغذیه در مراکز بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی 

222 پیش بینی درگیری شغلی براساس سرمایه روانشناختی و ویژگی های شخصیت در کارکنان شرکت گاز 
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223 ارزشیابی  سبک زندگی دانشجویان دانشکده سالمت خاش 

224 مروری نظام مند بر افسردگی بعد از زایمان و عوامل مؤثر بر آن 

225 بررسی رابطه سبک زندگی و سواد سالمت با پرفشاری خون در شهر تبریز در سال 1395 

225 طراحی و روان سنجی ابزار سنجش رفتارهاي خود مراقبتی در بیماران جراحی باي پاس عروق کرونر – مبتنی بر مدل پندر 

 gene expression level in heart tissue of diabetic rat model and )S1PR1( 1-phosphate receptor 1-The study of Sphingozin

227  treated with aminoguanidine

228  Association between fruit and vegetable intake during pregnancy and postpartum depression: a population-base study

230 بررسی تاثیر آموزش بر اساس  تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد انجام مراقبت های پیش از بارداری 

231 بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در دو دهه اخیر در ایران 
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چکیده 

زمینــه و هــدف: اهمیــت رعایــت و حفــظ ارزشــهای اخالقــی، یکــی از مهمتریــن پدیــده هایــی اســت کــه در بیشــتر ســازمان 
هــای نظــام ســالمت بــه آن توجــه مــی شــود. بدیهــی اســت ارزشــهای اخالقــی بــه عنــوان نیرومندتریــن عوامــل تقویــت کننــده ی 
رفتارهــای شــهروندی در محیــط هــای مختلــف و بــه ویــژه در محیــط هــای بیمارســتانی عمــل مــی کننــد. بنابرایــن، بــا توجــه 
بــه تاثیــر جــو اخالقــی بــر رفتــار شــهروندی و عملکــرد پرســنل، ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی ارتبــاط بیــن جواخالقــی و رفتــار 

شــهروندی در بیمارســتان هــای منتخــب دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی انجــام شــد.

ــوم  ــا: در ایــن مطالعــه توصیفــی- همبســتگی، 310 نفــر از پرســتاران پنــج بیمارســتان منتخــب دانشــگاه عل ــواد و روش ه م
ــی  ــو اخالق ــنامه ج ــه دو پرسش ــزار مطالع ــدند. اب ــاب ش ــترس انتخ ــری در دس ــه گی ــه روش نمون ــتی ب ــهید بهش ــکی ش پزش
26آیتمــی و رفتــار شــهروندی ســازمانی 15آیتمــی بودکــه پایایــی آن تأییــد شــد. بــرای تحلیــل داده هــا از روش آمــار توصیفــی، 

ــزار spss نســخه 20 انجــام شــد. ــرم اف ــره در ن ــد متغی ــون همبســتگی و رگرســیون چن T-test، ANOVA و آزم

 .)p<0/001(ــا: نتایــج آزمــون همبســتگی بیــن جواخالقــی و رفتارشــهروندی ارتبــاط مثبــت و معنــادار را نشــان داد ــه ه یافت
نتایــج رگرســیون نشــان داد نــوع بیمارســتان و تحصیــالت بــر رفتارشــهروندی تاثیرگــذار بــود و از بیــن ابعــاد جواخالقــی بیشــترین 

تاثیــر را نــوع بیمارســتان و مدیــران پرســتاری بــر رفتارشــهروندی داشــت.

 نتیجــه گیــری: جواخالقــی و رفتارشــهروندی در بیمارســتان هــای مــورد مطالعــه در ســطح متوســطی قــرار داشــت. بــا توجــه 
بــه تأثیــر قابــل توجــه جواخالقــی بــر رفتارشــهروندی بــه ویــژه در مــواردی کــه مربــوط بــه بیمارســتان و مدیــران پرســتاری اســت 

بایــد اقداماتــی بــرای ارتقــاء آنهــا صــورت گیــرد. 

واژگان کلیدی: جو اخالقی، رفتار شهروندی سازمانی، پرستاران، بیمارستان دولتی
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آشنایی با drop foot در بیماران کمایی و ارائه راهکار بهداشتی درمانی

محمد زمانی1*، مسعود غریب2، فتانه اصغریان1

1* دانشجوی کارشناسی بیهوشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران- مازندران، ساری ،ایران
2-کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران- مازندران، ساری، ایران

چکیده

ــر اثــر ترومــا در بیمارســتان هــا  ــه و هــدف :  افتادگــی پــا)foot drop( یکــی از شــایع تریــن عالئــم در بیمارانــی اســت کــه ب زمین
بســتری مــی شــوند. صــرف نظــر از نــوع ،  شــدت و ناحیــه ترومــای وارده بــه فــرد کــه منجــر بــه بــروز افتادگــی پــا مــی شــود، متاســفانه 
ــدت  ــی از ش ــد ناش ــه میتوان ــود ک ــده میش ــیب دی ــرد آس ــا در ف ــی پ ــه افتادگ ــه عارض ــر ب ــز منج ــتان نی ــتری در بیمارس ــدت بس ــول م ط
تروما،عــدم آگاهــی یــا کــم آگاهــی پرســنل بیمارســتانی و اســتفاده از روش هــای غیــر متعــارف در خصــوص جلوگیــری از ایــن عارضــه 
باشــد. و ایــن عارضــه زمانــی بیشــترین نمــود را پیــدا مــی کنــد کــه فــرد بــه کمــا بــرود و طــول مــدت بســتری او افزایــش یابــد. بــا توجــه 
بــه اینکــه بعــد از ترومــا معمــوال فــرد آســیب دیــده در یــک فــاز هایپوتونی)شــلی( قــرار دارد قطعــا اســتفاده از یــک ارتــوز مناســب و 
کارآمــد همــراه بــا آگاهــی بــه پرســنل بیمارســتانی و والدیــن فــرد آســیب دیــده مــی توانــد بــه شــدت بــر کاهــش ایــن عارضــه هــم در 

زمــان فــاز کمــا و هــم فــاز بســتری در بیمارســتان و در نهایــت بعــد از ترخیــص از بیمارســتان تاثیرگــذار باشــد.

مــواد و روش هــا :  ایــن مطالعــه بــه صــورت مــروری مــی باشــد کــه از بررســی 10 مقالــه بــا عناویــن مرتبــط از پایــگاه هــای 
ــت. ــده اس ــتفاده ش ــر google scholar ، pubmed ، science direct و ... اس ــترس نظی ــی در دس الکترونیک

یافتــه هــا:  مطالعــات وتحقیقــات نشــان داده انــد کــه افــرادی کــه از ارتــوز قــوزک پــا و یــا ارتــوز ضــد افتادگــی مــچ پــا اســتفاده 
ــی راه  ــاز بعــد از ترخیــص توانای ــاز بیمارســتانی ودر ف ــا در ف ــا، کاهــش ســفتی مــچ پ ــاال آوردن مــچ پ ــد در افزایــش ب نمــوده ان

رفتــن بهتــر، افزایــش تعــادل ، ســرعت راه رفتــن و افزایــش طــول گام هــا وقــدم هــا موفــق تــر بــوده انــد.

نتیجــه گیــری:  هــدف ایــن مقالــه معرفــی و آشــنایی پرســنل بیمارســتانی و متخصصیــن بــا ارتــوز ضــد افتادگــی مــچ پــا اســت 
تــا ضمــن آگاهــی و شــناخت منجــر بــه جلوگیــری از بــروز ایــن عارضــه در بیمــاران کمایــی شــود.

واژگان کلیدی : افتادگی مچ پا ، ارتوز ، کما
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بررسی ویژگی های بیماران فراری: مطالعه ای پنج ساله در یک بیمارستان 

بزرگ شهر تهران
سمیه انیسی1، *، احسان زارعی2، حمید کریمان3، محمد کاظم کاظمی1

1* )نویسنده مسؤول( کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران،

 s.anisi@sbmu.ac.ir
2 استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه طب اورژانس، بیمارستان امام حسین)ع(، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 چکیده 

زمینــه و هــدف: فــرار بیمــار از بیمارســتان یــا تــرک بــدون اطــالع بیمارســتان، چالشــی مهــم بــا پیامدهــای اقتصــادی، اجتماعی 
بــر بیمــار، کارکنــان نظــام ســالمت و جامعــه اســت. بــه منظــور پیشــگیری ازایــن رفتــار، شناســائی ویژگــی هــای بیمــاران فــراری 

ضــروری اســت.

این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های بیماران فراری در یک بیمارستان عمومی شهر تهران انجام شد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مقطعــی و گذشــته نگــر در یــک بیمارســتان آموزشــی بــزرگ شــهر تهــران انجــام شــد. اطالعــات 
تمــام 538 بیمــار فــراری در فاصلــه فروردیــن 1390 تــا اســفند 1394 از سیســتم اطالعــات بیمارســتانی بــا اســتفاده از نــرم افــزار 
ــرم  ــا آزمــون هــاي آمــاري کای اســکور و آزمــون دو جملــه ای تحــت ن Cristal Report اســتخراج شــد. داده هــای مطالعــه ب

افــزار SPSS نســخه 21 تحلیــل شــد. 

ــه کارکنــان،  ــه ها:براســاس یافته هــا، 538 نفــر )0/4 درصــد پذیــرش شــدگان بســتری( بــدون تســویه حســاب و اطــالع ب یافت
ــدون بیمــه بیشــتر  ــرد، متاهــل، ســاکن تهــران و ب ــن بیمــاران جــوان، م ــرار در بی ــزان ف ــد. می ــرک کــرده بودن بیمارســتان را ت
بــود)p>0.05(. همچنیــن بیــن روز فــرار ، نوبــت کاری و بخــش بســتری بــا فــرار ارتبــاط معنــی داری وجــود داشــت. میانگیــن 
صورتحســاب بیمــاران فــراری 7,178,174 ریــال بــود و بیمارســتان بابــت فــرار بیمــاران مبلــغ 3,818,788,624ریــال متحمــل 

زیــان مالــی شــده بــود.  

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اهمیــت پدیــده فــرار بیمــار در مدیریــت خطــر ، شناســایی و ارزیابــی گــروه هــای پرخطــر، آمــوزش 
نیــروی انســانی، ارتبــاط مناســب بــا بیمــار و رســیدگی بــه نیازهــا و خواســته هــای او، تدویــن خــط مشــی هــای مناســب و آگاهــی 

کارکنــان، اســتفاده از فنــاوری هــای ماننــد ردفاشــگر مــی توانــد از اســتراتژی های پیشــگیری و کاهــش ایــن رفتــار باشــد

واژگان کلیدي: فرار بیمار، بیمارستان، بیمار بستری 



4

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

اهمیت آموزش روش های غربالگری و تشخیص زودرس سرطان پستان به 

زنان در راستای ارتقای سطح سواد سالمت آنان

مهدیه حسینی1، مریم بهشتی فر2 *

1 دانشجوی کارشناسی، پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران/ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی
2* دانشجوی کارشناسی، پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران/ عضو کمیته تحقیقات 

دانشجویی
maryam.beheshtifar@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: ســرطان بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن بیمــاری هــای قــرن حاضــر و ســومین علــت مــرگ و میــر بعــد از بیمــاری 
هــای قلــب و عــروق و ســوانح و حــوادث مطــرح اســت. ســرطان پســتان شــایع تریــن ســرطان در میــان زنــان اســت. زنــان مبتــال بــه 

ســرطان پســتان بــا مشــکالت زیــادی در ابعــاد مختلــف ســالمت بخصــوص جســمی، روانــی و اجتماعــی رو بــه رو مــی شــوند.

بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی ســرطان پســتان و تاثیــر آن بــر روی ســالمت زنــان، پیشــگیری از آن ضــرورت مــی یابــد، کــه یکــی از 
مهــم تریــن و تاثیرگذارتریــن جنبــه هــای پیشــگیری آمــوزش اســت. در ایــن مقالــه نیــز ســعی شــده کــه بــه بیــان اهمیــت آموزش 
روش هــای مختلــف غربالگــری و تشــخیص زودرس ســرطان پســتان بــه زنــان در راســتای ارتقــای ســطح ســواد ســالمت آنــان 

پرداختــه شــود.                                                                                

مــواد و روش هــا: مقالــه ی حاضــر از نــوع مــروری اســت کــه از طریــق جســتجو در منابــع کتابخانــه ای از جملــه کتــاب مرجــع 
ــه  ــان )Cancer Sourcebook for Women( و مقــاالت منتشــر شــده در پایــگاه هــای اینترنتــی ب ــرای زن التیــن ســرطان ب

دســت آمــده اســت.

یافتــه هــا: زنــان گاهــی بــه دلیــل عــدم اطــالع از روش هــای تشــخیص زودرس موقعــی متوجــه ایــن ســرطان مــی شــوند کــه 
بیمــاری پیشــرفت کــرده و درمــان تاثیــری بــه ســزایی نداشــته و منجــر بــه فــوت بیمــار مــی شــود. بــه طــور معمــول ســه روش 
ــی در حــوزه  ــه توســط پرســنل بهداشــتی- درمان ــی پســتان، معاین تشــخیص زودرس ســرطان پســتان وجــود دارد، خــود آزمای
ی زنــان و ماموگرافــی. در ایــن میــان خودآزمایــی پســتان ارزان تــر و دردســترس تــر اســت. در ایــن روش بهتریــن زمــان بــرای 
معاینــه روز بعــد از پایــان قاعدگــی و در خانــم هــای یائســه یــک روز از مــاه بــه عنــوان مثــال اول هــر مــاه اســت و مراحــل معاینــه 

بــه صــورت مشــاهده و لمــس توســط خــود فــرد مــی باشــد. 

ــه ســرطان هــا، اقدامــات  ــری: یکــی از اهــداف عمــده ی نظــام ســالمت در مدیریــت بیمــاری هــای مزمــن ازجمل ــه گی نتیج
پیشــگیرانه اســت. لــذا آمــوزش هــای مناســب در زمینــه ی پیشــگیری و تشــخیص زودرس ســرطان پســتان از طریــق بــاال بــردن 
ســطح آگاهــی مــی توانــد ســبب ارتقــای ســالمت و کیفیــت زندگــی زنــان شــود. بدیــن منظــور پیشــنهاد مــی شــود کــه مســئولین 
نظــام ســالمت برنامــه ی جامعــی بــرای اجــرای آمــوزش روش هــای پیشــگیری و تشــخیص زودرس ســرطان پســتان بــه زنــان بــا 
تاکیــد بــر ویــژه خودآزمایــی پســتان توســط رابطیــن ســالمت بــه خصــوص ماماهــا در ســطح کلیــه ی مراکــز بهداشــتی- درمانــی  

را مــد نظــر داشــته باشــند و بــه کارگیرنــد.

واژگان کلیدي: سرطان پستان، زنان، سالمت، پیشگیری، آموزش.
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برآورد و مقایسه هزینه تمام شده بیماری سل در دو گروه بیماران ریوی 

گسترده خلط مثبت و خارج ریوی طی  سالهای 1393 و 1394 در استان 

همدان
آرش مفرح ذات 1، علی اکبر فضائلی2*

MD,MPH -1، گروه آموزشی  مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
2*- استادیار اقتصاد سالمت،گروه آموزشی  مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

Email:afazaeli83@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: ســل یــک بیمــاری عفونــی واگیــردار و یکــی از مهمتریــن بیماریهــای عفونــی قــرن حاضــر اســت. ایــن بیمــاری 
ــی بیمــاری هاســت. ــار جهان ــی تــک عاملــی اســت و دارای مرتبــه دهــم در ب بزرگتریــن علــت مــرگ ناشــی از بیماریهــای عفون
هرســاله  حــدود 9 ملیــون نفــر بــه ســل فعــال مبتــال مــی شــوند و حــدود 1/5ملیــون نفــر در اثــر ایــن بیمــاری جــان مــی ســپارند.
بیــش از 90% مــوارد بیمــاری و مــرگ ناشــی از ســل در کشــورهای در حــال توســعه رخ مــی دهند،همــان کشــورهایی کــه %75 
مــوارد بیمــاری در آنهــا بــه فعــال تریــن گــروه ســنی بــه لحــاظ اقتصــادی )یعنــی 15 تــا 54 ســالگی( تعلــق دارد.بــرآورد هزینــه 

هــای اقتصــادی ایــن بیمــاری مــی توانــد از اولویــت هــای سیاســتگذاران عرصــه ســالمت در ایــن گــروه از کشــورها باشــد. 

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر مطالعــه ای توصیفــی ،تحلیلــی اســت کــه بــه صــورت مقطعــی )درمقطــع زمانــی دوســاله ( 
درســال هــای 1393 و 1394 انجــام گرفــت . جامعــه مــورد پژوهــش بیمــاران مبتــال بــه ســل ریــوی گســترده خلــط مثبــت و 
ــورد  ــای م ــتخراج داده ه ــد . اس ــالهای 1393 و 1394بودن ــدان درس ــتان هم ــده در ســطح اس ــایی ش ــوی شناس ــارج ری ســل خ
نیــاز ازطریــق بررســی پرونــده بیمــاران مســلول تحــت درمــان یــا درمــان شــده یــا فــوت شــده در مراکــز خدمــات جامــع ســالمت 
روســتایی ، مراکــز خدمــات جامــع ســالمت شــهری ، مراکــز خدمــات جامــع ســالمت شــهری- روســتایی، پایگاههــای ســالمت 
شــهری ، پایگاههــای ســالمت روســتایی ، خانــه هــای بهداشــت و نیــز بیمــاران بســتری انجــام گرفــت .همچنیــن بــا اســتفاده از 
مــدل اقتصــاد ســنجی الجســتیک عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی و خانوارهایــی کــه احتمــال بیشــتری در مواجــه شــدن بــا ایــن 

بیمــاری دارنــد مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.

ــوع 210  ــالهای 1393 و 1394 در مجم ــه طــی س ــدان مشــخص شــد ک ــا: در پژوهــش انجــام شــده در اســتان هم ــه ه یافت
بیمــار مســلول شناســایی شــده انــد کــه از ایــن تعــداد 93 بیمــار مبتــال بــه ســل ریــوی گســترده خلــط مثبــت، 37 بیمــار مبتــال 
بــه ســل ریــوی گســترده خلــط منفــی  و 80 بیمــار مبتــال بــه ســل خــارج ریــوی بــوده اند.هزینــه هــای مســتقیم بــرآورد شــده بــر 
اســاس داده هــای موجــود و قابــل دسترســی بــرای گــروه بیمــاران مســلول ریــوی بــا گســترده خلــط مثبــت ، در مجمــوع مبلــغ 
6424  میلیــون ریــال ، بــرای گــروه بیمــاران مســلول خــارج ریــوی در مجمــوع مبلــغ 1882 میلیــون ریــال و ســرجمع هزینــه 

هــای مســتقیم هــر دو گــروه مذکــور مبلــغ  8307  میلیــون ریــال بــود. 

ــا درآمــد ســرانه ، دریافتیــم کــه هزیــه تمــام شــده ســل در  ــا بررســی داده هــای موجــود و مقایســه آنهــا ب ــری: ب نتیجــه گی
اســتان همــدان عــالوه بــر تخصیــص مبلــغ قابــل توجهــی از منابــع بهداشــتی – درمانــی اســتان ، هزینــه زیــادی را نیــز بــه خانــوار 
تحمیــل میکنــد. تبعــات اقتصــادی حاصلــه منجــر بــه بســیاری از ناهنجاریهــای غیــر اقتصــادی ماننــد طــرد شــدن زنــان مبتــال از 

خانــواده هایشــان بدلیــل نگــرش هــای غلــط موجــود  یــا تــرک تحصیــل فرزنــدان افــراد مبتــال مــی شــود.

واژگان کلیدی: بیماری سل،هزینه تمام شده
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 تاثیر مداخالت آموزشی  بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی 

)دوره اول( شهر اردبیل در خصوص بهداشت بلوغ
ناطق عباسقلیزاده1، داوود ادهم2، مریم پرتوی3، زهرا سید حقیقی3، مالک اباذری*4

1استادیار آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3کارشناس بهداشت عمومی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
4*مربی آمار زیستی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

m.abazari@arums.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: بلــوغ مهمتریــن تغییــر و تحــول دوران نوجوانــی اســت. توجــه بــه بهداشــت ایــن دوران ســبب پیشــگیری از 
بســیاری از مشــکالت در آینــده خواهــد شــد. هــدف ایــن پژوهــش بررســی اثرگــذاری آمــوزش بهداشــت، بــر آگاهــی، نگــرش و 

ــود. ــل ب ــدارس متوســطه دوره اول شهرســتان اردبی ــران م عملکــرد دخت

مــواد و رو شــها: ایــن مطالعــه از نــوع مــورد شــاهدی قبــل و بعــد میباشــد. تعــدا 279 دانــش آمــوزان مقطــع دوره اول متوســطه 
ــود و در  ــنامه ب ــا، پرسش ــردآوری داده ه ــزار گ ــد. اب ــاص یافتن ــاهد و مورداختص ــروه ش ــه دو گ ــاب و ب ــی انتخ ــور تصادف ــه ط ب
ــا اســتفاده از  ــا ب ــورد و شــاهد جمــع آوری شــد. داده ه ــه آموزشــی در دو گــروه م ــاه پــس از مداخل ــک م ــه  قبــل و ی دو مرحل

آزمــون هــای آنالیــز واریانــس و تــی تســت در نــرم افــزار SPSS مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا :گــروه مــورد و شــاهد از نظــر متغیــر هــای دموگرافیــک و اقتصــادی همســان بــوده و بیــن آن هــا اختــالف معنــاداری 
مشــاهده نشــد)P>0,05(. بــر اســاس نتایــج مطالعــه، میــزان آگاهــی، نگــرش و عملکــرد بهداشــتی دانــش آمــوزان بعــد از آمــوزش 
ــاوت  ــا تف ــرد آن ه ــرش و عملک ــی، نگ ــزان آگاه ــاهد در می ــروه ش ــا در گ ــش مشــاهده شــد )P>0,05(.ام ــورد افزای ــروه م در گ

.)0,05<P( ــد ــی دار بدســت نیام معن

نتیجــه گیــری: ارائــه برنامــه هــای آموزشــی مــدون جهــت اصــالح رفتارهــای بهداشــتی دختــران در دوران بلــوغ، در ارتقــای 
ســطح آگاهــی دانــش آمــوزان از بهداشــت بلــوغ موثــر اســت.

واژگان کلیدی: آموزش، آگاهی، نگرش، عملکرد بهداشتی، بلوغ، دانش آموز
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رابطه بین اهداف پیشرفت و اضطراب امتحان در بین دانشجویان دانشکده 

پرستاری و مامایی مشهد

نسرین محمدتقی زاده*1 ، محمدصادق میری2 ، زهره اکبری3 

1*-کارشناس ارشد دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
n.mohamadtaghizade@yahoo.com

2-  کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
3-  کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ــوز و دانشــجو را در سراســر  ــا دانش آم ــک مشــکل مهــم آموزشــی میلیون ه ــوان ی ــه عن ــدف: اضطــراب امتحــان ب ــه و ه زمین
جهــان تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد و باعــث کاهــش عملکــرد تحصیلــی در آن هــا می شــود . اضطــراب امتحــان یــک مــورد 
ــای  ــه ه ــامل مؤلف ــد و ش ــاق می افت ــی اتف ــای ارزیاب ــا بافت ه ــا ی ــه در موقعیت ه ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــراب در نظ ــژه از اضط وی
شــناختی، عاطفــی- فیزیولوژیکــی و رفتــاری اســت. بررســی بروندادهــا و فرآیندهــای پژوهشــی در ایــن زمینــه نشــان می دهــد 
کــه اضطــراب امتحــان ارتبــاط نزدیکــی بــا اهــداف پیشــرفت دارد. اهــداف پیشــرفت شــامل هــدف و معنایــی اســت کــه شــخص 

ــرای رفتــار خــود درنظــر می گیــرد. ب

1. بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و اضطراب امتحان ، و 2. پیش بینی اضطراب امتحان از طریق اهداف پیشرفت

ــن پژوهــش 110 دانشــجوی کارشناســی  ــای ای ــی- همبســتگی اســت. آزمودنی ه ــوع توصیف ــش از ن ــا: پژوه ــواد و روش ه م
ــا اســتفاده  ــد کــه از طریــق نمونه گیــری طبقــه ای نســبی انتخــاب شــدند. داده هــا ب دانشــکده پرســتاری و مامایــی مشــهد بودن
از پرسشــنامه های اضطــراب امتحــان و اهــداف پیشــرفت جمــع آوری شــدند. از آزمون هــای آمــاری همبســتگی و رگرســیون بــرای 

ــد. ــتفاده ش ــا اس ــل داده ه ــه و تحلی تجزی

یافتــه هــا: نتایــج حاصــل آزمــون همبســتگی پیرســون نشــان داد بیــن متغیــر اهــداف پیشــرفت و اضطــراب امتحــان رابطــه 
ــه بــه روش همزمــان نیــز نشــان داد کــه  مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. نتایــج بــه دســت آمــده از تحلیــل رگرســیون چندگان
هــر 3 مولفــه متغیــر اهــداف پیشــرفت )متغیــر اهــداف تبحــري، اهــداف رویکــردي و اهــداف اجتنابــي( می توانــد متغیــر اضطــراب 

)0/001<p( امتحــان را پیــش بینــی کنــد

ــاي  ــي و فراینده ــور تحصیل ــرد و پیشــبرد دانشــجویان در ام ــر عملک ــان ب ــراب امتح ــت اضط ــه اهمی ــر ب ــا نظ ــری: ب نتیجه گی
روانــي آن هــا، و همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن، تأثیــر  متغیــر  اهــداف پیشــرفت بــر اضطــراب امتحــان اســاتید و متخصصیــن امــر 
در مطالعــه اضطــراب امتحــان می تواننــد بــه اهــداف پیشــرفت بــه عنــوان یــک متغیرتأثیــر گــذار بــر اضطــراب دانشــجویان توجــه 

داشــته باشــند.

واژگان کلیدی: اهداف پیشرفت، اضطراب امتحان، پرستاری و مامایی
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  وضعیت سالمت معنوی سالمندان بازنشسته شهر خرم آباد در سال 94

زهرا اسدی پیری1، محمدحسن ایمانی نسب*2، سودابه زارع2، نسیم چراغی1

1 - دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران
*2 - استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران

Imani_mh@yahoo.com 

چکیده 

ــدف در  ــا و ه ــا ایجــاد معن ــه ب ــن اســت ک ــای مزم ــن در بیماریه ــم بنیادی ــی از مفاهی ــوی یک ــدف: ســالمت معن ــه و ه زمین
ــه عنــوان رویکــردی مهــم در ارتقــاء ســالمت عمومــی و کیفیــت زندگــی در نظــر گرفتــه مــی شــود. حفــظ و ارتقــاء  زندگــی ب
ســالمت وکیفیــت زندگــی ســالمندان بــه عنــوان یــک زیرگــروه جمعیتــی آســیب پذیــر از اولویــت هــای ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــان اســت، هــدف از انجــام ایــن  اســت. ازآنجاکــه شناســایی وضعیــت ســالمت ســالمندان اولیــن گام جهــت ارتقــای ســالمت آن

مطالعــه تعییــن وضعیــت ســالمت معنــوی ســالمندان بازنشســته شــهر خــرم آبــاد بــود.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــی 191 ســالمند بازنشســته مــورد پژوهــش قــرار گرفتنــد. نمونــه هــا بــه روش طبقــه 
ای متناســب باحجــم نمونــه و بــه صــورت در دســترس از بیــن ســالمندان بازنشســته مراجعــه کننــده بــه ســازمان بازنشســتگی 
ــنامه  ــا، پرسش ــع آوری داده ه ــزار جم ــدند. اب ــه ش ــال 1394 وارد مطالع ــاد در س ــرم آب ــهر خ ــی ش ــن اجتماع ــوری و تامی کش
ــی احــراز  ــی مارکان ــی نســخه فارســی آن در ســال 1393 توســط خرم ــی و پایای ــه روای ــود ک ــان ب ــای الیســون و پالوتزی خودایف
شــد. داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS:V-21 و آزمــون هــای آمــاری کای اســکوئر، دقیــق فیشــر و ضریــب همبســتگی 

پیرســون تحلیــل شــدند.

یافتــه هــا: میانگیــن و انحــراف معیــار ســالمت معنــوی ســالمندان بازنشســته 9/26 ± 96/43، بعــد مذهبــی 5/38±51/57 و بعــد 
وجــودی 7/8±45/71 بــود. بیــن میانگیــن نمــره کل ســالمت معنــوی ســالمندان بــا شــرکت در نمــاز جماعــت ارتبــاط معنــادار 
وجــود داشــت )P = 0/009(. میانگیــن ســالمت معنــوی ســالمندان بــا ســایر متغیرهــای مــورد مطالعــه )ســن، جنــس، وضعیــت 

تاهــل، ســطح تحصیــالت، میــزان درآمــد، وضعیــت اشــتغال و ابتــالء بــه بیماریهــای مزمــن( ارتبــاط معنــاداری مشــاهده نشــد.

نتیجــه گیــری: ســطح ســالمت معنــوی ســالمندان بازنشســته مــورد مطالعــه متوســط بــود، لــذا توجه بــه ارتقــاء ســالمت معنوی 
آنــان و انجــام برنامــه ریــزی هــای الزم توســط متولیــان ســالمت آنهــا از جملــه کانــون هــای بازنشســتگی، سیاســتگذاران، مدیــران 
و ارایــه کننــدگان مراقبــت هــای ســالمت و نهادهــای مذهبــی )مســاجد، روحانیــون و ...( و خانــواده هــای آنــان ضــروری اســت. 
بــا توجــه بــه ارتبــاط نمــره ســالمت معنــوی بــا شــرکت در نمــاز جماعــت، بــه نظــر مــی رســد اســتفاده از برنامــه هــای معنــوی 
ماننــد شــرکت در مراســمات مذهبــی )نمــاز جمعــه و جماعــات، اعیــاد مذهبــی، مراســم دعــا و ...( مــی توانــد بــه ارتقــای ســالمت 

معنــوی ســالمندان کمــک کنــد.

واژگان کلیدي: سالمت معنوی، سالمندان، سالمت مذهبی، لرستان، ایران.
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بررسی ارتباط پیروی از درمان با ویژگی های فردی و جامعه شناختی 

بیماران مبتال به سل در سال 1395

سید ابوالحسن نقیبی 1، مهدی زوری 2*

1استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2*دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

anaghibi1345 @yahoo.com

چکیده 

ــال 2020  ــا س ــود ت ــی ش ــی م ــش بین ــت. پی ــا اس ــی بیماریه ــار جهان ــم ب ــه ده ــل دارای مرتب ــاری س ــدف: بیم ــه و ه زمین
همچنــان جایــگاه کنونــی خــود را حفــظ کنــد و تــا رتبــه هفتــم بــاال رود. بــا توجــه بــه اهمیــت درمــان بیمــاران و طوالنــی بــودن 
پروتــکل درمــان و لــزوم پیــروی و همراهــی بیمــاران در فراینــد درمــان ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی ارتبــاط پیــروی از درمــان 

بــا ویژگــی هــای فــردی و جامعــه شــناختی بیمــاران مبتــال بــه ســل شــهر مشــهد انجــام گرفــت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه از نــوع توصیفــی مقطعــی اســت. حجــم نمونــه 212 نفــر از بیمــاران تحــت پوشــش مرکــز بهداشــت 
شــماره 2 کــه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــده انــد. ابــزار جمــع آوری اطالعــات چــک لیســت بــوده کــه از مســتندات موجــود 
در پرونــده بیمــاران و همچنیــن مصاحبــه حضــوری جمــع آوری گردیــد. بیمــاران از جهــت پیــروی درمــان بــه ســه ســطح پیــروی 
کامــل ، نســبی و ضعیــف درجــه بنــدی شــده انــد. داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS20 وآزمــون هــای آمــاری توصیفــی 

و تحلیلــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: 53/3 درصــد از بیمــاران مــرد و 46/7 درصــد زن، 59/2 درصــد متاهــل 41/8 درصــد مجــرد بودنــد. اکثریــت بیمــاران 
ــد. در ایــن مطالعــه 44/07 درصــد بیمــاران دارای پیــروی کامــل، 37/02  ــوده ان )64/1 درصــد( در گــروه ســنی 60-41 ســال ب
درصــد نســبی و 18/01 درصــد ضعیــف از فراینــد درمــان بودنــد. بیــن ویژگــی هــای فــردی و جمعیــت شــناختی فقــط جنــس و 
ســطح درآمــد بــا پیــروی از درمــان ارتبــاط معنــی داری را نشــان دادنــد و بــا ســایر متغیرهــا )ســن، تاهــل، قومیــت، تحصیــالت( 

ارتبــاط معنــی داری مشــاهده نگردیــد.

ــه اهمیــت  ــا توجــه ب ــد، ب ــوده ان ــروی کامــل ب ــان در ســطح پی ــرای درم ــر از نیمــی از بیمــاران ب ــری: چــون کمت ــه گی نتیج
ــه  ــه ســن در کنتــرل و درمــان قطعــی بیمــاری و پیشــگیری از ایجــاد ســل مقــاوم ب درمــان منظــم و کامــل بیمــاران مبتــال ب
 Dots درمــان و کاهــش بــروز ســاالنه در جامعــه، بنابرایــن ضــرورت دارد برنامــه ریــزی و نظــارت جــدی تــری بــر اجــرای طــرح

صــورت پذیــرد.

Dots واژگان کلیدي: بیماری سل ، پیروی از درمان ، پروتکل
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تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و رفتار غذایی زنان شهر ارومیه در زمینه 

تغذیه سالم

مریم متاجی امیررود1*، محمد حسین تقدیسی2 ، فرزاد شیدفر3، محمودرضا گوهری4

1* دانشجوی دوره دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
m.mataji2009@gmail.com

2استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
3استاد، گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

4دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: ارتبــاط تغذیــه ســالم و ســالمت در انســان بســیار مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن، در جهــت حفــظ 
ــه عــادات و رفتارهــای غذایــی در افــراد و بهبــود آنهــا مســئله ای حیاتــی اســت. بدیــن  و ارتقــا ســالمت افــراد جامعــه توجــه ب
منظــور مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش بــر آگاهــی، نگــرش و رفتــار غذایــی زنــان شــهر ارومیــه در زمینــه تغذیــه 

ســالم بــه انجــام رســید.

مــواد و روشــها: مطالعــه نیمــه تجربــی حاضــر بــا طراحــی پیــش آزمــون و پــس آزمــون روی 90 زن مراجعــه کننــده بــه مراکــز 
بهداشــتی درمانــی شــهر ارومیــه اجــرا شــد. نمونــه هــا بــه روش در دســترس انتخــاب شــدند و بــه طــور تصادفــی در دو گــروه 
آزمــون و کنتــرل قــرار گرفتنــد. مداخلــه آموزشــی بــه صــورت برگــزاری جلســات آموزشــی بــه شــکل ســخنرانی و بحــث گروهــی 
در گروههــای 15 نفــره از زنــان انجــام شــد. ابــزار پژوهــش در ایــن مطالعــه شــامل پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک، آگاهــی، 
نگــرش و رفتــار غذایــی بــود کــه در دو مرحلــه، قبــل و 2 مــاه پــس از مداخلــه آموزشــی توســط هــر دو گــروه مطالعــه تکمیــل 
ــا آزمونهــاي آمــاری توصیفــي و اســتنباطي در  ــرم افــزار SPSS نســخه 18 و ب ــا اســتفاده از ن شــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا ب

ســطح معنــي داري 0/05 انجــام گرفــت.

ــان  ــی زن ــار غذای ــرش و رفت ــی، نگ ــطح آگاه ــی دار در س ــاوت معن ــده ی تف ــان دهن ــج نش ــل نتای ــه و تحلی ــا: تجزی ــه ه یافت
گــروه آزمــون نســبت بــه گــروه کنتــرل، پــس از مداخلــه آموزشــی بــود بــه طوریکــه ســطح آگاهــی زنــان گــروه آزمــون از3/70 

ــرش از ــطح نگ ــه 2/60 ±24/95، س ±19/31ب

 3/41 ±16/07به 3/88  ±20/24 و سطح رفتارهای غذایی سالم از 2/11 ±7/40 به 2/41 ±9/95 افزایش یافت.

نتیجــه گیــری: مطالعــه ای کــه انجــام شــد  نقــش موثــر آمــوزش را در ارتقــا ســطح آگاهــی، نگــرش و رفتارهــای غذایــی ســالم 
تاییــد نمــود. بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت امــر آمــوزش بــه ویــژه در مســائل مرتبــط بــا ســالمت، توصیــه مــی شــود تــا ایــن 

روش ســودمند بــه طــور صحیــح در مداخــالت بهداشــتی و درمانــی بــه کار گرفتــه شــود.

واژگان کلیدی: آموزش، آگاهی، نگرش، رفتار غذایی، تغذیه سالم
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بررسی تاثیر آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده  بر میزان 

ترس و قصد  انجام زایمان طبیعی در زنان باردار 
منیر یوسفوند1، محبوبه خورسندی*2، نسر ین روزبهانی3، مهدی رنجبران4

1-دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک ، ایران
2*- دانشیارگروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
3 -استادیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

4-مربی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
dr.khorsandi@arakmu.ac.ir
 چکیده                                                                                                                                                           

زمینــه و هــدف: انجــام ســزارین بــدون مــورد پزشــکی بــا پیامــد نامطلــوب و عــوارض پزشــکی بــرای مــادر و نــوزاد همــراه اســت، 
تــرس از زایمــان یکــی از مهمتریــن علــل درخواســت ســزارین غیرضــروری مــی باشــد، انجــام مداخلــه آموزشــی بــه شــیوه مناســب 
در جهــت کاهــش میــزان تــرس زایمــان و در نتیجــه کاهــش میــزان ســزارین غیــر ضــروری، مــورد نیــاز اســت. پژوهــش حاضــر بــه 

بررســی تاثیــر آمــوزش بــر اســاس تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده درایــن زمینــه پرداختــه اســت.

ــاردار تحــت  ــم هــای  ب ــر روی100 نفــر از خان ــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر یــک کارآزمایــی آموزشــی مــی باشــد کــه ب م
ــه روش  ــرار داشــت، ب ــا 36  ق ــای 20 ت ــه ه ــا در هفت ــه حاملگــی آنه ــی شــهر الشــتر ک ــز بهداشــتی درمان ــار مرک پوشــش چه
ــی  ــا )یک ــنامه روا و پای ــتفاده از دو  پرسش ــا اس ــون ب ــش آزم ــام پی ــس از انج ــت. پ ــام پذیرف ــاده انج ــی س ــری تصادف ــه گی نمون
ــورد  ــی  در دو گــروه م ــه طــور تصادف ــا ب ــه ه ــرس زایمــان( )CAQ( ، نمون محقــق ســاخته و دیگــری پرسشــنامه اســتاندارد ت
و شــاهد قــرار گرفتنــد، گــروه مــورد تحــت 4 جلســه آمــوزش بــر اســاس تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده قــرار گرفــت. مجــددا  
ــرم  ــا ن ــا ب ــل داده ه ــه و تحلی ــد. تجزی ــل گردی ــورد و شــاهد تکمی ــروه م ــور جهــت گ ــای مذک ــه،  پرسشــنامه ه ــس از مداخل پ
ــون هــای ، کای اســکوئر، mann-whitny و  ــه و آزم ــس یکطرف ــز واریان ــون هــای  آنالی ــا اســتفاده از  آزم ــزار SPSS20 و ب اف

wilcoxon  انجــام شــد.

یافتــه هــا: قبــل از مداخلــه گــروه هــا از نظــر ســازه هــای تئــوری اختــالف معنــی داری نداشــتند امــا پــس از مداخلــه  یافتــه هــا 
اختــالف آمــاری معنــی داری بیــن تغییــر نمــرات آگاهــی،  تــرس،  نگــرش، کنتــرل رفتــار درک شــده)p=0/001(،  قصــد انجــام 
زایمــان بــه روش طبیعــی)p=0/004( و بــه دنبــال آن انجــام زایمــان بــه روش طبیعــی)p=0/004(،  را در بیــن دو گــروه نشــان 
ــه انجــام زایمــان طبیعــی گرفتنــد  ــم هــای گــروه مــورد  تغییــر رفتــار داده و تصمیــم ب داد. پــس از آمــوزش 90 درصــد از خان
در حالــی کــه در گــروه شــاهد 13درصــد بــه  افــراد بــا  قصــد ســزارین افــزوده شــده بــود و در نهایــت 92درصــد از خانــم هــای 

گــروه مــورد و 54 درصــد از گــروه شــاهد رفتــار زایمــان طبیعــی داشــتند.

نتیجــه گیــری :نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه آمــوزش بــر اســاس تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده مــی توانــد تاثیــر 
معنــی داری بــر کاهــش تــرس زایمــان و افزایــش میــزان زایمــان طبیعــی  داشــته باشــد، لــذا پیشــنهاد مــی شــود از ایــن روش 

ــردد. ــتفاده گ ــارداری اس ــای دوران ب ــوزش ه ــی در آم آموزش

 واژگان کلیدی: آموزش- ترس زایمان طبیعی- زنان باردار- تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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ارتباط شیوه های مقابله با استرس و سالمت روان در دانشجویان دانشگاه 

علوم پزشکی گناباد در سال 1394

مهرانگیز ارجمند*1، علی دلشاد2

1دانشجوی کارشناسی پیوسته، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،کمیته تحقیقات دانشجویی
ilu.2000@yahoo.com

2 مربی هیئت علمي، گروه پرستاری، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی گناباد

چکیده
زمینــه و هــدف: دانشــجویان، آینــده ســازان هــر جامعــه محســوب مــی شــوند، توجــه بــه ســالمت روان آن هــا اهمیــت بســزایی 
دارد. دانشــجویان در بــدو ورود بــه دانشــگاه بــا مشــکالتی از قبیــل دوری از خانواده،عــدم اشــنایی بــا نظــام اموزشــی دانشــگاه و 
محیــط تحصیلی،بــی عالقــه بــودن بــه رشــته تحصیلــی مســائل هــم اتاقــی وغیــره مواجــه هســتند.عدم توجــه بــه ایــن مشــکالت 
منجــر بــه کاهــش کیفیــت زندگــی و کاهــش توجــه بــه تحصیــل در دانشــجو مــی شــود. مســلماً درک روش هــاي مقابلــه  بــا 
اســترس توســط دانشــجویان و ارتبــاط آن بــا عوامــل فــردي مســئوالن دانشــکده هــا را قــادر مــی ســازد تــا بــا آگاهــی از نیازهــاي 
دانشــجویان، راهکارهایــی جهــت آمــوزش شــیوه هــاي مناســب مقابلــه اي برنامــه ریــزي کننــد. از ایــن رو مطالعــه حاضــر جهــت 

بررســی شــیوه مقابلــه بــا اســترس و ســالمت روان طراحــی گردیــده اســت.

ــاد  ــوم پزشــکی گناب ــا: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی اســت کــه روی 201 دانشــجوی دانشــگاه عل ــواد و روش ه م
انجــام شــد. دانشــجویان بصــورت تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند. ابــزار جمــع آوري اطالعــات بــا اســتفاده از پرســش نامــه هــاي  
ســاختاری اندلــر و مارکــر و GHQ اســت. پــس جمــع آوری داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری SPSS20 مــورد تجزیــه 
و تحلیــل قــرار مــی دهیــم جهــت مقایســه شــیوههای مقابلــه بــا اســترس و ارتبــاط ان بــا ســالمت روان در صــورت تاییــد نرمــال 
ــت از  ــدم تبعی ــورت ع ــتقل و در ص ــی مس ــون ت ــمیرنوف از آزم ــروف اس ــون کولموگ ــتفاده از آزم ــا اس ــا ب ــع داده ه ــودن توزی ب
توزیــع نرمــال از آزمــون مــن ویتنــی اســتفاده خواهــد شــد. از آزمــون آنالیــز واریانــس یــک طرفــه جهــت مقایســه میانگیــن هــا بــر 
اســاس ســطح شــیوههای مقابلــه بــا اســترس و ارتبــاط ان بــا ســالمت روان اســتفاده خواهــد شــد و در صــورت عــدم تبعیــت داده 

هــا از توزیــع نرمــال از معــادل ناپارامتریــک آزمــون هــای فــوق اســتفاده خواهــد شــد.

یافتــه هــا: بــا توجــه بــه داده هــای بدســت آمــده بیشــتر دانشــجویان)27/9%( تــرم یــک هســتندو95/5% دانشــجویان خوابگاهی 
ــالل روان هســتند %47/3  ــه دانشــجویان متاهــل هســتند.68/7% دانشــجویان دچــار اخت ــا مجــرد وبقی هســتند و 75/1% آن ه
دانشــجویان از روش مســاله مــدار و 36/3% از روش اجتنابــی و 16/4% از روش هیجــان مــدار بــرای مقابلــه بــا اســترس اســتفاده 
مــی کردنــد و در تمامــی حیطــه هــا و ســبک هــای مقابلــه بــا اســترس ارتبــاط معنــادار وجــود دارد، تنهــا بیــن حیطــه4 و روش 

)0,187=P(.مقابلــه بــا اســترس ارتبــاط معنــادار وجــود نــدارد

نتیجــه گیــری: بــا توجه به اینکه سالمت دانشجویان علوم پزشکي به جهت کار در محیط بالین و نقش عمده آنان در مواجهه 
برنامه ریزي درجهت آموزششیوه هاي مقابلهمناسب و ترغیب همه دانشجویان جهت  از اهمیت زیادي برخوردار است،  با بیماران 

استفاده از شیوه مناسب مواجهه با موقعیت هاي استرس زا سودمند مي باشد.

واژگان کلیدی: شیوه های مقابله با استرس، سالمت روان، دانشجو
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میزان آمادگي مقابله با خطر زلزله در بیمارستان های آموزشی: یک 

مطالعه مقطعی در شهر یزد
مهدیه عابدی1 ، خاطره خانجانخانی1 ، محمدمهدی کیانی2*، سید عبدالحسین موسوی ریگی3

 1  کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی 
یزد، یزد، ایران

2*دانشجوی دکتری سیاستگذاری سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران.
mehdi.kiyan92@gmail.com

3 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف: از آنجــا کــه پیــش بینــی دقیــق زمــان وقــوع زلزلــه امــکان پذیــر نیســت، دانــش و آمادگــی بیمارســتان هــا 
دربــاره زلزلــه و چگونگــی رویارویــی بــا آن از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی میــزان آمادگــي 

بیمارســتا ن هــاي آموزشــي دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد در مقابلــه بــا زلزلــه انجــام شــد.

ــه،  ــن مطالع ــه ای ــود کــه بصــورت مقطعــي در ســال 1394 اجــرا شــد. جامع ــه ای توصیفــي ب روش کار: مطالعــه حاضــر، مطالع
ــی،  ــزد، شــامل بیمارســتان های شــهید صدوق ــی شــهر ی ــوم پزشــکی شــهید صدوق بیمارســتان های تحــت پوشــش دانشــگاه عل
شــهید دکتــر رهنمــون، شــهدای محــراب و محمــد صــادق افشــار بــود. داده هــا از طریــق چــک لیســت و بــه صــورت مصاحبــه 
ــتان )در  ــط و مســئول تاًسیســات بیمارس ــرون، مســئول بهداشــت محی ــه بحــران، مت ــتان ها، مســئول کمیت ــت بیمارس از مدیری
ــار  ــری از آم ــا بهره گی ــزارSPSS18 و ب ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــا ب ــل داد ه ه ــه و تحلی ــد. تجزی ــرد آوری ش ــر( گ ــوع 20 نف مجم

ــت.   ــام گرف ــون Pearson correlation  انج ــی و آزم توصیف

یافتــه هــا: میــزان آمادگــی کلــی بیمارســتان هــای مــورد مطالعــه در برابــر خطــر زلزلــه برابــر بــا 58/87 درصــد ارزیابــی شــد. 
ــد در  ــا 89/08 درص ــه ب ــر مترقب ــوادث غی ــه ح ــت برنام ــه مدیری ــه در حیط ــورد مطالع ــای م ــتان ه ــی بیمارس ــترین آمادگ بیش
ــی  ــا 25 درصــد در ســطح ضعیــف ارزیاب ــه آموزشــی بیمارســتان ب ــن آمادگــی در حیطــه برنام ــی خــوب و کــم تری ســطح خیل
شــد. بیشــترین همبســتگی بیــن تعــداد تخــت و حیطــه برنامــه ایمنــی تجهیــزات بیمارســتان )r=/987( و کمتریــن همبســتگی 

ــود.  ــداد تخــت و برنامه هــای اموزشــی )r=/271( ب ــن تع بی

ــا توجــه بــه  نتیجــه گیــری: بــه طورکلــی میــزان آمادگــی بیمارســتان هــا در برابــر زلزلــه در ســطح متوســط ارزیابــی شــد. ب
ــار   ــود در کن ــنهاد می ش ــود، پیش ــی ب ــزی آموزش ــه ری ــه برنام ــه در حیط ــر زلزل ــر خط ــی در براب ــزان آمادگ ــن می ــه کمتری اینک
ــک  ــوان ی ــه عن ــاز، ب ــورد نی ــزاری دوره هــای آموزشــی م ــاوم ســازی بیمارســتان ها برگ ــه هــای مق ــزی و اجــرای برنام ــه ری برنام

اولویــت مــد نظــر قــرار گیــرد. 

واژگان کلیدی:  آمادگی بیمارستان ، بیمارستانهای آموزشی، زلزله
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  بررسی آگاهی مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان 6 – 1 

سال شهرآستانه اشرفیه در سال 95

سید ابوالحسن نقیبی 1،فرزانه افخمی نیا 2، مریم فالح ابراهیم پور نیاکی3 *

1. استادیار ،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2. دانشجوی کارشناسی ارشد امار زیستی ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
3*.دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

fallah.maryam@yahoo.com 

چکیده  

زمینــه و هــدف: ســالمت دهــان و دنــدان یکــی از معیارهــای ســنجش ســالمت افــراد جامعــه مــی باشــد. از آنجایــی کــه ســالمت 
ــش  ــان نق ــن می ــت. در ای ــدان اس ــان و دن ــالمت ده ــه س ــف از جمل ــاد مختل ــالم در ابع ــودکان س ــتن ک ــرو داش ــه در گ جامع
مــادران در بهبــود ســالمت دهــان و دنــدان کــودکان بســیار اساســی اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی آگاهــی مــادران در 

زمینــه بهداشــت دهــان و دنــدان کــودکان 6-1 ســال انجــام گرفــت.

ــادر دارای  ــه 180 م ــورد مطالع ــت م ــی باشــد. جمعی ــی، م ــی مقطع ــه توصیف ــک مطالع ــا: پژوهــش حاضــر ی ــواد و روش ه م
کــودک 6-1 ســال شــهر اســتانه اشــرفیه از میــان مــادران کــودکان مهــد کــودک هــا مــی باشــند کــه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب 
شــدند. اطالعــات بــا اســتفاده از پرسشــنامه 17 ســوالی جمــع آوری گردیــد و بــا نــرم افــزار SPSS ورژن 20 مــورد آنالیــز قــرار 

گرفــت. 

یافتــه هــا: میانگیــن ســن نمونــه هــا 6/6 ± 31/8 بــود .ســطح ســواد 48/3 درصــد دیپلــم و کمتــر ، 51/1 درصــد باالتــر از دیپلــم 
و 63/3 درصــد مــادران خانــه دار بودنــد. 92/7 درصــد آنــان دارای یــک کــودک زیــر 6 ســال بودنــد.

ــود.  ــدان کــودکان زیــر شــش ســال )از 9امتیــاز( 1/62 ±5/61 ب میانگیــن نمــره آگاهــی مــادران در مــورد بهداشــت دهــان و دن
همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه 8,9 درصــد مــادران دارای آگاهــی ضعیــف و 60 درصــد دارای آگاهی متوســط و 31,1 درصــد دارای 
آگاهــی خــوب بودنــد. در ایــن مطالعــه بیــن آگاهــی مــادران بــا ویژگــی هــای دموگرافــی ارتبــاط امــاری معنــی دار وجــود نداشــت. 

نتیجــه گیــری: از آنجائیکــه آگاهــی اکثریــت مــادران در ســطح متوســط و پاییــن بــوده اســت. بــا توجــه بــه نقــش مــادران در 
ارتقــاء ســالمت دهــان و دنــدان کــودکان بنابرایــن الزم اســت  بــرای توانمندســازی و ارتقــاء آگاهــی عمومــی و مهــارت مــادران 

برنامــه ریــزی و اقــدام گــردد .

واژگان کلیدي: مادران، آگاهی، بهداشت دهان و دندان
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استفاده از مدل بزنف در برنامه های آموزش بهداشت
 

سید ابوالحسن نقیبی 1، عزیزه دربندی بناب 2، معصومه مظفری 3، *  

1 استادیار، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2 دانشجوی کارشناسی، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
3 دانشجوی کارشناسی، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

E-mail:anaghibi1345 @yahoo.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: مــدل بزنــف یکــی از مــدل هــای جامــع بــرای مطالعــه رفتــار، برنامــه ریــزی تغییــر آن و تعییــن عوامــل موثــر 
ــا توجــه بــه اهمیــت شــناخت متغیرهــای تاثیرگــذار بــر رفتــار قبــل  در تصمیــم گیــری افــراد بــرای انجــام رفتــار مــی باشــد. ب
از مداخلــه، و اجــرای برنامــه هــای بهداشــتی ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی اســتفاده از مــدل بزنــف در برنامــه هــای آمــوزش 

بهداشــت صــورت پذیرفــت. 

مــواد و روش هــا: بررســی از نــوع مــروری نظــام منــد مــی باشــد. مقــاالت بــا اســتفاده از جســتجو درســه بانــک اطالعاتــی معتبــر 
ISI،SID، IRAN MEDEX از ســال 1384 لغایــت 1390 انتخــاب شــدند. در ایــن تحقیــق پــس از 3 مرحلــه جســتجو، در 

نهایــت 21 مقالــه انتخــاب شــد.

یافتــه هــا: براســاس نتایــج مطالعــه اســتفاده از مــدل بزنــف در برنامــه هــای آمــوزش بهداشــت بــرای گــروه هــای مختلــف موثــر 
بــوده اســت. 

مطالعــه نشــان داده مــدل بزنــف در ارتقــا شــیوه زندگــی ســالم در ســالمندان، اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردی در کارگــران 
و پیشــگیری از بیمــاری هــا در برنامــه هــای مختلــف بــرای دانــش آمــوزان مثــل بهبــود عملکــرد تغذیــه ای، ارتقــاء فعالیــت بدنــی، 

آمــوزش ســالمت روان، اثربخــش و مفیــد بــوده اســت.

همچنیــن در برنامــه خودمراقبتــی بــرای بیمــاران مزمــن در حیطــه دیابــت ،آمــوزش و توانمندســازی رابطیــن ســالمت، بیمــاران 
مبتــال بــه بیمــاری خــاص مثــل MS، افزایــش تغذیــه بــا شــیرمادر و بهبــود رفتــار شــیردهی مــادران موثــر مــی باشــد.

نتیجــه گیــری: از آنجائیکــه اســتفاده از مــدل بزنــف در برنامــه هــای مختلــف آمــوزش ســالمت در جامعــه اثربخــش بــوده اســت. 
لــذا بــه کارگیــری ایــن مــدل توســط برنامــه ریــزان حــوزه ســالمت بــرای ارتقــاء ســطح ســالمت جامعــه پیشــنهاد می شــود.

واژگان کلیدي: مدل بزنف، آموزش بهداشت، ارتقاء سالمت
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بررسي تاثیر سالمت دهان و دندان بر کیفیت زندگي خانواده 
فاطمه منجزی جهانگیری1، مصطفی مدملی*2 ، یعقوب مدملی3 ، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو4

1.  دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان، ایران
2*.دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران*

3.دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران 
4. کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: بیماریهــاي دهــان و دنــدان میتواننــد بــر کیفیــت زندگــي انســان تاثیرگذارنــد و شــناخت عوامــل تاثیرگــذار بــر 
کیفیــت زندگــي کمــک قابــل توجهــي در درک ابعــاد و مبانــي بیولوژیــک، عملکــردي و روانــي - اجتماعــي بیماریهــاي دهــان و 
دنــدان مــي نمایــد. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســي تاثیــر ســالمت دهــان و دنــدان بــر کیفیــت زندگــي خانــواده انجــام شــد.

 Google scholar، magiran، Sid، PubMed مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مــروری بــا جســتجو در ســایت هــای علمــی
iranmedex، و ســایر منابــع معتبــر پزشــکی تهیــه شــده اســت کــه بــا کلیــدواژگان ســالمت دهــان، ســالمت دنــدان، کیفیــت 

زندگــي Oral health, dental health, quality of life  طــی ســال هــای 1990 تــا 2015 انجــام شــد.

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــات مختلــف انجــام شــده نشــان داد کــه نمــره کل کیفیــت زندگــي مرتبــط بــا ســالمت دهــان و دنــدان 
14,68 بدســت آمــد کــه در دختــران باالتــر از پســران بــود. میانگیــن نمــره OHIP در خانــم هــا تــا 34,0 و در آقایــان تــا 33,3 
بــود کــه ایــن اختــالف معنــي دار نبــود. در حیطــه عملکــرد فیزیکــي، بیشــترین مقدارحداکثــر تــا 89,51 متعلــق بــه گــروه بــي 
ــراد  ــه اف ــق ب ــا 45,58 متعل ــوده اســت. در حیطــه درد و ناخشــنودي، بیشــترین نمــره ت ــدان ب ــدون دســت دن ــدان کامــل و ب دن
بادندانــي بــوده اســت کــه دســت دنــدان تکــه اي داشــته انــد؛ در حیطــه عملکــرد روانــي اجتماعــي نیــز بیشــترین نمــره یعنــي 
بیــن49 تــا 54,50، متعلــق بــه افــراد بــي دنــدان کامــل و بــدون دســت دنــدان بــوده اســت. میانگیــن تعــداد ترمیــم هــاي دندانــي 
در زنــان بیــش از مــردان بــوده و میــزان نیــاز بــه درمــان پریودنتــال در مــردان بیــش از زنــان بــود. بــا کاهــش طبقــه اجتماعــي 
میــزان پوســیدگي دنــدان و نیــاز بــه درمــان پریودنتــال افزایــش یافتــه و بالعکــس رضایتمنــدي کاهــش داشــت. کیفیــت زندگــي 
مرتبــط بــا ســالمت دهــان و دنــدان بــا شــاخص هــاي پوســیدگي دندانهــاي دائمــي، پوســیدگي دندانهــاي شــیري، هایپوپــالزي 
مولر-اینســایزور، ترومــاي دندانــي و مــال اکلــوژن ارتبــاط معنــي دار نداشــت. بررســي میانگیــن نمــره شــاخص کیفــي ســالمت 
دهــان در ســه حیطــه عملکــرد فیزیکــي، درد و ناراحتــي و روانــي - اجتماعــي، حاکــي از ارتبــاط آن بــا تعــداد دنــدان هــاي باقــي 

مانــده فــرد و وجــود یــا عــدم وجــود دســت دنــدان کامــل یــا تکــه اي و کیفیــت آن مــي باشــد. 

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه میانگیــن نمــره شــاخص کیفــي ســالمت دهان،پوســیدگي دنــدان هــا تاثیــر مســتقیم بــر کیفیــت 
ــه نشــان  ــي اســت ک ــرد فیزیک ــان در حیطــه عملک ــي ســالمت ده ــره شــاخص کیف ــواده دارد. بیشــترین نم ــراد خان ــي اف زندگ
دهنــده ایــن امــر اســت کــه بیشــترین مشــکل ســالمندان در جویــدن غــذا و گاز گرفتــن آن مــي باشــد. افــرادي کــه همــه دنــدان 

ــد. ــري برخــوردار بودن ــوب ت ــد، نمــره بیشــتر و از کیفیــت زندگــي نامطل هــاي خــود را از دســت داده بودن

واژگان کلیدی: سالمت دهان، سالمت دندان، کیفیت زندگي



17

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

مقایسه  و بررسی ترس از ارزیابی منفی در دو گروه از دانشجویان مبتال به 

اختالل همبود )اضطراب اجتماعی و افسردگی( و بهنجار در دانشگاه علوم 

پزشکی لرستان
لیال یوسف وند1*، پروانه رادمهر2

1*کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
yousefvand69@gmail.com

2 کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

چکیده

زمینه و هدف: مدل های شناختی بر نقش ترس از ارزیابی منفی در اضطراب اجتماعی و افسردگی تأکید دارند. 

پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه و بررســی تــرس از ارزیابــی منفــی در دو گــروه از دانشــجویان مبتال بــه اختــالل همبود)اضطراب 
اجتماعــی و افســردگی( و بهنجــار  در دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان انجام شــد. 

مــواد و روش هــا: طــرح پژوهــش حاضــر علــی- مقایســه ای بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش، کلیــه دانشــجویان دختــر مبتــال بــه 
اختــالل همبــود اضطــراب اجتماعــی و افســردگی و بهنجــار دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان در ســال تحصیلــی 95-1394 بــود، 
کــه بــه منظــور اجــرای پژوهــش، غربالگــری انجــام گرفــت؛ بدیــن منظــور بــه شــیوه نمونــه گیــری خوشــه ای یــک مرحلــه ای 
490  نفــر از دانشــجویان پرسشــنامه هــای اضطــراب اجتماعــی و افســردگی را تکمیــل نمودنــد. ســپس بــا توجــه بــه نقطــه بــرش 
پرسشــنامه هــا، دانشــجویان واجــد شــرایط وارد مرحلــه مصاحبــه بالینــی شــدند کــه در نهایــت 60 نفــر یعنــی در هــر گــروه 30  

نفــر انتخــاب شــدند. 

یافتــه هــا: یافتــه هــا نشــان داد کــه بیــن گــروه مبتــال بــه اختــالل همبــود اضطــرس اب اجتماعــی و افســردگی و گــروه بهنجــار 
در مقیــاس تــرس از ارزیابــی منفــی تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت )P<0/001(. بــه ایــن صــورت کــه تــرس از ارزیابــی منفــی 

در گــروه مبتــال بــه اختــالل همبــود اضطــراب اجتماعــی و افســردگی نســبت بــه گــروه بهنجــار بیشــتر اســت.

نتیجــه گیــری: ایــن پژوهــش نتایــج مهمــی در زمینــه پیشــگیری، درمــان و خدمــات مشــاوره ای بــرای زنــان مبتــال بــه اختــالل 
همبــود اضطــراب اجتماعی و افســردگی اســت.

واژگان کلیدی: ترس از ارزیابی منفی، همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی ، بهنجار، دانشجویان
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بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی در بین کارمندان 

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 2016

نازنین یوسفیان میاندوآب1، صادق زارع2 *، علی رضا ساالر 3، محمد حسین چاالک4، حسین جعفری5

1.کارشناسی ارشد پرستاری، پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
2*.کارشناس اتاق عمل ، اتاق عمل، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ مرکز پژوهش های علمی 

Mhchlak1994@gmail.com
3.دکتری مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / مرکز پژوهش های علمی دانشجویان 

4.کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
5.کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / مرکز پژوهش های علمی دانشجویان  

چکیده

ــت  ــن اس ــه ممک ــت ک ــازماني اس ــکالت س ــائل و مش ــن مس ــازمانها از مهمتری ــاني در س ــط انس ــروزه رواب ــدف: ام ــه و ه زمین
ســازمان را بــه نقطــه ســقوط بکشــاند. هــوش هیجانــی بــه طــور گســترده بــر رفتــار کاری شــامل کار گروهــی، گســترش اســتعداد 
هــا، نــوآوری ، کیفیــت خدمــات و وفــاداری مشــتریان اثــر گــذار بــود و مــی توانــد باعــث رضایــت شــغلی و تعهــد ســازمانی شــود. 
ــد داشــته باشــد، ایــن  ــر تعهــد ســازمانی و بهــره وری ســازمان مــی توان ــی ب ــه تاثیراتــی کــه هــوش هیجان ــا توجــه ب بنابرایــن ب

مطالعــه بــا هــدف بررســی ارتبــاط بیــن هــوش هیجانــی و تعهــد ســازمانی انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه، یــک پژوهــش توصیفــی – تحلیلــی از نــوع مقطعــی مــی باشــد کــه بــروی 160 نفــر از کارمنــدان 
ــع آوری  ــت جم ــت. جه ــده اس ــام ش ــال 1395 انج ــد در س ــده بودن ــاب ش ــی انتخ ــورت تصادف ــه بص ــدان ک ــکی زاه ــوم پزش عل
اطالعــات از پرســش نامــه ای ســه بخشــی کــه بخــش اول مربــوط مشــخصات دموگرافیــک و بخــش دوم مربــوط پرســش نامــه 
اســتاندارد هــوش هیجانــی و بخــش ســوم مربــوط بــه پرســش نامــه اســتاندارد تعهــد ســازمانی بــود، اســتفاده شــده اســت. داده 
هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 19  و آمارهــای توصیفــی ، همبســتگی پیرســون ، آنالیــز واریانــس و تــی مســتقل تجزیــه و 

تحلیــل گردیــده اســت.

یافتــه هــا: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میانگیــن ســنی افــراد 36,54 ± 10,03 ، 98 نفــر زن ، 137 نفــر متاهــل بوده اســت. 
میانگیــن نمــره کلــی افــراد از هــوش هیجانــی 114,11 ± 14,07 کــه بــا توجــه بــه رتبــه بنــدی پرســش نامــه در حــد بــاال گــزارش 
شــده اســت و میانگیــن کلــی نمــره تعهــد ســازمانی 75,19 ± 7,71 بــوده اســت در ایــن مطالعــه ارتبــاط بیــن هــوش هیجانــی و 

.)0,005=P(تعهد ســازمانی بصــورت معنــادار بــود

ــج پژوهــش هــاي ذکــر شــده در پیشــینه ي پژوهــش هماهنــگ  ــا نتای ــن پژوهــش ب ــج بدســت آمــده در ای نتیجــه گیــری: نتای
اســت و ارتبــاط معنــاداری بیــن هــوش هیجانــی و تعهــد ســازمانی وجــود داشــت.

واژگان کلیدي: تعهد سازمانی، هوش هیجانی ، کارکنان دانشگاه
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بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بیمارستان های 

آموزشی شهر یزد
محمد مهدی کیانی 1، محمد امین بهرامی*2، حسین فالح زاده 3، راضیه منتظرالفرج 2، مرضیه صالحی4 ، مرتضی 

محمدزاده5  

1.دکترای سیاستگذاری سالمت، گروه سیاستگذاری سالمت، دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی تهران
 2*. دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی 

Bahrami-hmrc@ssu.ac.ir 
3.دکتری تخصصی آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
4.کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی , دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی , دانشگاه 

علوم پزشکی شیراز
5.دکترای آمار زیستی،گروه آمار و اپیدمیولوژی،  دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

ــدگاه  ــد. از دی ــی آورن ــمند دوام م ــای هوش ــازمان ه ــت,تنها س ــاد اس ــرات زی ــه تغیی ــازمانی ک ــای س ــدف: در دنی ــه و ه زمین
آلبرخــت ، هــوش ســازمانی ظرفیــت و تــوان ذهنــی ســازمان بــرای انجــام یــک وظیفــه یــا فعالیــت مهــم مــی باشــد. بــه نظــر 
وی هــوش ســازمانی را بــا 7 مولفــه مــی تــوان شــناخت .1- چشــم اندازاســتراتژیک 2- سرنوشــت مشــترک 3- میــل بــه تغییــر 
4- اتحــاد و توافــق 5- روحیــه 6- کاربــرد دانــش 7- فشــار عملکــرد ، مــی باشــد .هــوش ســازمانی بــر مولفــه هــای زیــادی از جملــه 
یادگیــری ســازمانی تاثیــر مــی گذارد.یادگیــری ســازمانی  را فراینــد کشــف و اصــالح اشــتباهات تعریــف مــی کنــد کــه حاصــل بــه 
اشــتراک گذاشــتن دانــش ، باورهــا و مفروضــات بیــن افــراد و تیــم هــا مــی باشــد.هدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی  رابطــه بیــن 

هــوش ســازمانی و یادگیــری ســازمانی در بیمارســتان هــای آموزشــی شــهر یــزد بــود.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضر،پزوهشــی تحلیلــی، بــه صــورت مقطعــی در ســال 1394 در 4 بیمارســتان آموزشــی شــهر یــزد 
انجــام شــد. 370 نفــر از کادر درمانــی و اداری کــه بصــورت نمونــه گیــری طبقــه بنــدی بــا تخصیــص متناســب انتخــاب شــدند , در 
مطالعــه  شــرکت کردنــد. داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه هــای هــوش ســازمانی البرخــت )2003( و یادگیــری ســازمانی  نیفــه  
)2001( جمــع آوری گردیــد و بــا اســتفاده از نــرم افــزار R و پکیــج  lavaan ، semPlot و semtools  و SPSS 18  و بــا روش 

معــادالت ســاختاری در ســطح معنــی داری α=%5 آنالیــز شــد.

یافتــه هــا: نتایــج بدســت آمــده حاکــی از رابطــه مثبــت و معنــادار هــوش ســازمانی و یادگیــری ســازمانی بــا نمــره ی )0/967 
( بــود. مولفــه هــای هــوش ســازمانی فشــار عملکــرد بــا ضریــب 0/918 بیشــترین اثــر و سرنوشــت مشــترک و کاربــرد دانــش بــا 
ــد.در میــان مولفــه هــای یادگیــری سرنوشــت مشــترک  ــر روی مولفــه پنهــان هــوش ســازمانی بودن ضریــب 0/882 کمتریــن اث
بــا ضریــب 0/771 بیشــترین اثــر را داشــت و مــدل هــای ذهنــی بــا ضریــب0/043 دارای کمتریــن اثــر)pvalue =0/423 ( روی 

یادگیــری بــود.

ــج ایــن پژوهــش نشــان داد ک رابطــه ی مثبــت و معنــادار بیــن هــوش ســازمانی و یادگیــری ســازمانی  ــری: نتای ــه گی  نتیج
مــی باشــد. انجــام هرگونــه فعالیتــی کــه منجــر بــه ارتقــاء هــوش ســازمانی شــود مــی توانــد از طریــق بهبــود یادگیــری ســازمانی 

توانمنــدی ســازمان را در حــل مســائل ارتقــاء دهــد.

واژگان کلیدی: هوش سازمانی، یادگیری سازمانی، بیمارستان
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رسانه کاربردی تلگرام عرصه ای نوآورانه در فعالیتهای آموزش بهداشت و 

ارتقاء سالمت
نیلوفر سلیقه دار ایران

دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
Salighehdarn@razi.tums.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف : رســانه هــای دیجیتــال از نوآورتریــن تکنولوژیهــای روز هســتند کــه ورود آنهــا بــه قلمــرو آمــوزش بهداشــت و 
ارتقــاء ســالمت ؛ مــی توانــد تحــول شــگرفی در ایــن عرصــه ایجــاد کنــد. یکــی از ایــن رســانه هــا ، تلگــرام اســت کــه بــا ظهــور 
خــود توانســته اطالعــات را بــا ســرعت منتقــل کنــد. کانالهــا، گروههــا و بوتهــای تلگــرام زمینــه بســیار گســترده ای جهــت اشــاعه 
مطالــب روزآمــد ســالمتی اســت کــه اگــر بــا نظریــه هــا و مدلهــای آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســالمت ترکیــب شــود ، مــی توانــد 
ــه  ــه رســانه هــای دیجیتــال و ب ــا نگاهــی ب ــا ب ــه ســعی شــده اســت ت ــر باشــد. هــدف: در ایــن مقال ــر و اثربخــش ت بســیار کارات
خصــوص رســانه نوظهــور تلگــرام و بررســی نظریــه هــا و مدلهــای آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســالمت، ایــده نوآورانــه کاربــردی در 
عرصــه ســالمت ارائــه گــردد تــا بــه گســترش هرچــه بیشــتر آگاهیهــای بهداشــتی منجــر شــده و زمینــه ای جهــت رونق شــرکتهای 

دانــش بنیــان در زمینــه رســانه دیجیتــال تلگــرام و فعالیتهــای آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســالمت فراهــم شــود. 

ــا اســتراتژی جســتجوی  ــب؛ ب ــران داک و مدلی ــاد دانشــگاهی ، ای ــه جه ــگاه هــای داده فارســی از جمل ــا:  پای ــواد و روش ه م
کلیــد واژگان تلگــرام، آمــوزش بهداشــت مــرور گردیــد. 

ــه  ــه ارائ ــه فارســی در زمین ــال ، هنــوز هیــچ مقال ــودن تلگــرام در عرصــه رســانه هــای دیجیت ــو ب ــه ن ــا توجــه ب ــا : ب ــه ه یافت
فعالیتهــای آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســالمت بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی ثبــت نشــده اســت. 

ــوآوری هــای نوظهــور یکــی از دالیــل موفقیــت هــر رشــته ای اســت. در عرصــه رشــته آمــوزش  نتیجــه گیــری: اســتفاده از ن
بهداشــت و ارتقــاء ســالمت نیــز ، نوآوریهــای تکنولوژیــک مــی توانــد بســیار فضــای تاثیرگذارتــری ایجــاد کنــد. قابلیتهــای مختلــف 
ــا ایجــاد حمایــت اجتماعــی و دیگــران مهــم،  ــودن ب ــه عنــوان راهنمایــی جهــت عمــل، برانگیزاننــده ب گــروه هــای تلگرامــی ، ب
ایجــاد تعهــد در راســتای بــه ســرانجام رســاندن ایــده هــای رفتــاری ســالم و ســبک زندگــی بهداشــتی ؛ مــی توانــد اثرگــذار باشــد. 
کانالهــای تلگــرام، بــا عرضــه اطالعــات بــر مبنــای تئوریهــای ایجــاد رفتــار ســالم ، مــی توانــد چشــم انــدازی فراتــر از فعالیتهــای 
آمــوزش ســالمت رایــج ارائــه دهــد. بــوت) روبات(هــای تلگرامــی نیــز بــا آمــوزش خــودکار مطالــب آموزشی-بهداشــتی برمبنــای 
تئوریهــای یادگیــری ؛ مــی توانــد بــه علــت تعاملــی بــودن بــه عنــوان کارگاه هــای مجــازی مطــرح شــود. پیونــد رســانه دیجیتــال 
ــر فنــاوری اطالعــات  تلگــرام و فعالیتهــای آمــوزش بهداشــت مــی توانــد زمینــه ســاز ایجــاد شــرکتهای دانــش بنیــان مبتنــی ب
ســالمت شــده و تجــاری ســازه ایــن ایــده مــی توانــد بــه عنــوان کارآفرینــی و درآمــد زایــی مطــرح شــود. ایــن پژوهــش بــه دلیــل 
تــازه بــودن رســانه تلگــرام بــا مقــاالت مرتبــط بــا فعالیتهــای آمــوزش بهداشــت مواجــه نشــد. فقــط تلگــرام مــورد جســتجو بــود و 
اینســتاگرام بررســی نشــد. فقــط پژوهشــهای فارســی جســتجو شــد و مطالعــات خارجــی بررســی نشــد. پیشــنهاد مــی شــود کــه در 
زمینــه  اینســتاگرام و اینفوگــراف در عرصــه نوآورانــه فعالیتهــای آمــوزش بهداشــت نیــز بررســی صــورت گیــرد و مــدل بازاریابــی 
اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از مدلهــای آمــوزش بهداشــت، بــا شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد تلگــرام و اینســتاگرام ترکیــب شــده و 
مــدل نوآورانــه ای ایجــاد گــردد. در ضمــن پیشــنهاد مــی شــود کــه در ایــن زمینــه مطالعــات خارجــی نیــز مــورد جســتجو قــرار 

. د گیر

کلمات کلیدی : رسانه ، تلگرام ، نوآوری ، فعالیتهای آموزش بهداشت، ارتقاء سالمت
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بررسی پیشگویی کننده های پیشگیری از سرطان پوست بر اساس مدل بزنف 

در دانشجویان 
مرادعلی زارعی پور1، حسن محمودی2، منیره رضایی مرادعلی3، فاطمه زارع4* 

1-دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران
2-دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران 

3-کارشناسی ارشد مامایی، پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد واحد ارومیه، ارومیه، ایران
4*- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

ایران
 zare.farima@yahoo.com  

چکیده

زمینــه و هــدف: ســرطان پوســت یکــی از شــایع تریــن ســرطان هــا در جهــان مــی باشــد و در دهــه هــای اخیــر بــروز آن بــه 
میــزان زیــادی افزایــش یافتــه اســت. بــا ایــن وجــود ایــن نــوع ســرطان بــه میــزان بســیار زیــادی از طریــق رفتارهــای حفاظتــی 
قابــل پیشــگیری اســت. هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن مهمتریــن پیــش بینــی کننــده هــای موثــر بــر رفتارهــای محافظتــی، بــر 

ــود. اســاس مــدل بزنــف در دانشــجویان مامایــی شــهر ارومیــه ب

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی تحلیلــی اســت کــه بــر روی 100 دانشــجوی مامایــی صــورت گرفتــه اســت. 
ــنامه  ــا پرسش ــردآوری داده ه ــزار گ ــد. اب ــذ گردی ــی اخ ــه ای تصادف ــری طبق ــه گی ــتفاده از روش نمون ــا اس ــش ب ــه پژوه نمون
دموگرافیــک و پرسشــنامه ســازه هــاي مــدل )نگــرش، عوامــل قادرکننــده، نــرم هــا ي انتزاعــی، قصــد رفتــار و رفتــار(  بــود. تجزیــه 

ــا اســتراتژی Backward انجــام شــد. و تحلیــل داده هــا از طریــق آزمــون هــای همبســتگی اســپرمن و رگرســیون ب

یافتــه هــا: میانگیــن ســن افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه 1/68 ±21/15 بــود. نتایــج نشــان داد بیــن وضعیــت تاهــل، 
ــده از ســرطان، همبســتگی  ــا رفتارهــای پیشــگیری کنن ــادران و ســابقه ســوختگی ب وضعیــت اقتصــادی و ســطح تحصیــالت م
مســتقیم و معنــی داری وجــود دارد. همچنبــن متغیرهــای ســطح تحصیــالت مــادران و پــدران، هنجارهــای ذهنــی و عوامــل قــادر 

کننــده بطــور متوســط  49% از رفتارهــای پیشــگیری از ســرطان پوســت را پیــش گویــی مــی کــرد.

نتیجــه گیــری: پیشــنهاد مــی شــود بــه منظــور پیشــگیری از ســرطان پوســت، در طراحــی و اجــرای مداخــالت روی جوانــان 
بیــش از همــه فاکتورهــای قــادر کننــده و هنجارهــای انتزاعــی مدنظــر قــرار گیرنــد.

واژگان کلیدی: سرطان پوست، مدل بزنف، دانشجو
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واکاوی و مروری بر پژوهش های سواد سالمت 

زهرا بتولی

مدیر پژوهشی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران و دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تهران.  
 Batooli-z@kaums.ac.ir  

 چکیده 

زمینــه و هــدف: هــدف ایــن پژوهــش مــرور مقالــه هــای حــوزه ســواد ســالمت در ایــران و ارائــه تحلیــل هــای محتوایــی ایــن 
حــوزه اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش، مــروری اســت بــر 55 مقالــه حــوزه ســواد ســالمت کــه تــا پایــان مهــر 1395 در ایــران مدکــس 
ــام نشــریه،  ــه لحــاظ ن ــا ب ــه ه ــل مقال ــه شــد. تحلی ــق مطالع ــا به طــور دقی ــه ه ــل مقال ــن کام ــوان و مت ــه شــده اســت. عن نمای

نویســنده، ســال، جامعــه، روش، ابــزار و موضــوع مقــاالت ارائــه شــد.

ــه  ــداد مقال ــش بیشــترین تع ــه پای ــن نویســنده شناســایی شــد و مجل ــال تری ــوان فع ــا : غالمرضــا شــریفي راد به عن ــه ه یافت
ــتفاده،  ــزار مورداس ــه، اب ــه موردمطالع ــاس نمون ــر اس ــا ب ــه ه ــل مقال ــج تحلی ــود. نتای ــاص داده ب ــود اختص ــه خ ــده را ب منتشرش
شــرایط ورود و خــروج بــه مطالعــه، متغیرهــای موردمطالعــه و موضــوع مقالــه نیــز ارائه شــده اســت. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه 
موضــوع هــای موردبحــث در رابطــه بــا ســواد ســالمت حول وحــوش پنــج حــوزه موضوعــی کلــی »ابــزار ســنجش ســواد ســالمت، 
ســنجش ســطح ســواد ســالمت بیمــاران و مــردم، عوامــل مؤثــر بــر ســطح ســواد ســالمت و آمــوزش و ارتبــاط بــا بیمــار« تقســیم 

بنــدی مــی شــود.

نتیجــه گیــری: بــه منظــور موفقیــت در پروژه هــای مرتبــط بــا ســواد ســالمت، نــگاه بــه ابعــاد متفــاوت آن و برنامــه ریــزی در 
ــه به منظــور  ــدی همــه جانب ــد دی ــر پژوهــش حاضــر می توانن ــی نظی ــود و پژوهش های ــا بســیار مثمــر ثمــر خواهــد ب آن زمینه ه

برنامه ریــزی بلندمــدت بــرای ارائــه پژوهش-هایــی کاربــردی تــر و ســودمندتر ارائــه نمایــد.

ــای  ــدی، رفتاره ــی، خودکارآم ــوزش ســواد ســالمت، خودمراقبت ــدي: ســواد ســالمت، ســنجش ســواد ســالمت، آم واژگان کلی
ــات بهداشــتی.  بهداشــتی، خدم
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بررسی آگاهی دانشجویان خوابگاه زینب علوم پزشکی شهید بهشتی در 

مورد کم خونی فقرآهن
سمیه درخشان هوره

دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی،بهداشت عمومی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
somayeh452derakhshan@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف:  طبــق آمارهــای ســازمان بهداشــت جهانــی بیــش از 30درصــدکل مــردم جهــان مبتــال بــه کمخونــی هســتندکه 
اکثــرآن از نــوع فقرآهــن میباشــد از ایــن تعدادســاالنه 1میلیــون نفرجــان خــود را از دســت میدهنــد. مطالعــات مختلــف درایــران 
ــا هــدف ســنجش میــزان آگاهــی، نگــرش و عملکــرد نشــان مــی دهــد کــه کمتــراز49% دانــش آمــوزان مقاطــع راهنمایــی و  ب
دبیرســتان دارای نمــره آگاهی،نگــرش و عملکردخــوب در مــورد کــم خونــی ناشــی از فقــر آهــن مــی باشــند. بــه علــت اهمیــت 
کــم خونــی فقرآهــن در زنــان جــوان، آگاهــی از جنبــه هــای مختلــف آن بــرای پیشــگیری و درمــان دارای اهمیــت مــی باشــد، لــذا 
مطالعــه حاضــر بــه منظــور بررســی آگاهــی دانشــجویان دختــر ســاکن خوابــگاه حضرت زینــب )س( دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 

بهشــتی در مــورد کــم خونــی ناشــی از فقــر آهــن در ســال 94 انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش یــک مطالعــه مقطعــی اســت. جمعیــت موجــوددر خوابــگاه 200 نفــر بــود کــه در ایــن بررســی  
50 درصدافــراد)100 نفــر (بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند . پرسشــنامه ســنجش آگاهــی مشــتمل بــر 25 
ســؤال )پاســخهایی بــا امتیــاز0-2(در 3 حیطــه آگاهــی )عوامــل موثــر بــر ایجــاد کــم خونــی، عوامــل پیشــگیری کننــده و عــوارض 
ناشــی ازکــم خونــی فقــر آهــن( بــود کــه بصــورت خودایفــا بــرای افــراد نمونــه تکمیــل شــد.  تجزیــه وتحلیــل داده هــا بــا اســتفاده 

از نــرم افــزار  SPSS20 انجــام گرفــت .

یافتــه ها:میانگیــن ســنی افــراد مــورد مطالعــه SD( 23/87=3,87( ســال مــی باشــد.که 92% افــراد مجــرد مــی باشــند ازنظرمقطــع 
تحصیلــی )70%( دانشــجویان مــورد مطالعــه درحــال تحصیــل درمقطــع کارشناســی مــی باشــندکه بیشــترین فراوانــی )42%( متعلق 
بــه دانشــجویان رشــته ی بهداشــت عمومــی مــی باشــد.کمترین و بیشــترین درصــد پاســخ صحیــح بــه ســواالت بــه ترتیــب مربــوط 
بــه ســوال 4 )ژنتیــک یکــی از عوامــل موثــر در ایجــاد کمخونــی فقرآهــن مــی باشــد( و ســوال11 )وضعیــت تغذیــه ای در میــزان 
کمخونــی فقرآهــن موثراســت( بــا )19%( و ســوال 25 )آمــوزش وباالبــردن آگاهــی افــراد در معــرض خطــر مــی توانــد راهکارمناســبی 
بــرای کنتــرل آنمــی فقرآهــن باشــد( بــا )98%( مــی باشــد. میانگیــن نمــره کل آگاهــی برابــر1/54 ))SD=17/0 و میانگین نمــره برای 
ســواالت آگاهــی مربــوط بــه عوامــل موثــر بــر ایجــاد کــم خونــی، عوامــل پیشــگیری کننــده و عــوارض ناشــی ازکــم خونــی فقرآهــن 
بــه ترتیــب برابــر SD=0/19( 1/72 ،)SD=0/22( 1/47( و 1/29 )SD=0/39( بدســت آمد.همبســتگی پیرســون بیــن میانگیــن نمــره 
آگاهــی و ســن بــا ضریــب همبســتگی )r=0/292 ( و )P-Value=0,004( نشــان دهنــده رابطــه مثبــت ومعنــی دار ولــی نــه چنــدان 

قــوی بیــن میانگیــن نمــره آگاهــی و ســن اســت.

نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل پاســخ هــای ارائــه شــده از ســوی جامعــه ی مــورد مطالعــه مویــد آن بــود کــه 
بــه جــز در خصــوص چنــد مــورد ، آگاهــی کلــی دانشــجویان نســبت بــه ابعــاد و عوامــل موثــر بــر ایجــاد کــم خونــی ناشــی از 
فقرآهــن ، بــاال مــی باشــد. مــوارد عــدم آگاهــی نســبی دانشــجویان نســبت بــه کــم خونــی فقرآهــن شــامل ، تاثیــر ســیگار کشــیدن 
بــر ایجــاد کــم خونــی ، عــوارض ناشــی از کــم خونــی فقرآهــن وزایمــان زودرس و نیــز عــدم تاثیــر ژنتیــک برکــم خونــی ناشــی از 

فقرآهــن بودکــه پیشــنهاد مــی شــود بــا آمــوزش هــای مناســب ایجــاد آگاهــی دردانشــجویان صــورت پذیــرد.

واژگان کلیدي:کم خونی فقرآهن، آگاهی، دانشجویان، تهران
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ایجاد برنامه کاربردی خودمراقبتی پسوریازیس گامی برای مقابله و کنترل 

بیماری
رضا صفدری1، حوریه ماسوریان2*

1  استاد گروه مدیریت اطالعات سالمت دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،  
2*کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت،دانشکده پیراپزشکی،داشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 

Hmasoorian@gmail.com 
چکیده

زمینــه و هــدف: پســوریازیس بیمــاری پیچیــده ای اســت بــا پیامدهــای عاطفــی و اجتماعــی کــه در تمــام مــدت زندگــی بیمــار همــراه اســت. همچنین 
موجــب کاهــش کیفیــت زندگــی فــرد میشــود کــه نیازمنــد مدیریــت طوالنــی مــدت اســت. بنابرایــن عــالوه بــر درمــان مناســب بیمــاری، اســتراتژی هــای 
خــود مدیریتــی بــه منظــور افزایــش ســالمت بیمــار و ارتقــا کیفیــت زندگــی ضــروری اســت از طــرف دیگــر برنامــه هــای کاربــردی مبتنــی بــر گوشــی 
هــای هوشــمند، نحــوه تعامــل افــراد را بــا مراقبــت هــای بهداشــتی و سیســتم هــای بهداشــت عمومــی تغییــر مــی دهنــد. ایــن مطالعــه بــا هــدف ایجــاد برنامه 

کاربــردی خــود مدیریتــی  بیمــاری پســوریازیس مبتنــی بــر گوشــی هــای هوشــمند انجــام شــد. 

ــه طــور  ــوده کــه روی 100 بیمــار و 26پزشــک متخصــص پوســت کــه ب ــوع تحلیلــی و توســعه ای ب ــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر از ن م
تصادفــی انتخــاب شــده بودنــد، صــورت گرفــت. ابــزار جمــع آوری اطالعــات پرسشــنامه محقــق ســاخته شــامل اطالعــات دموگرافیــگ و بالینــی، 
آمــوزش و مدیریــت ســبک زندگــی و قابلیــت هــای کاربــردی برنامــه در خــود مدیریتــی  پســوریازیس بــود کــه روایــی آن توســط گــروه خبــرگان 
و پایایــی پرسشــنامه مزبــور از طریــق روش بــاز آزمــون بــه تاییــد رســید.تحلیل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss صــورت گرفــت.و برنامــه 

ــا اســتفاده از داده هــای بــه دســت آمــده در محیــط ایکلیپــس تحــت اندرویــد ایجــاد شــد.  کاربــردی ب

یافتــه هــا: در مطالعــه حاضــر مولفــه هــای متعــددی جهــت باالبــردن دانــش و آگاهــی هــای الزم جهــت شــناخت بیمــاری آورده شــد کــه برای 
بیمــاران مبتــال بــه بیمــاری هــای مزمــن ماننــد پســوریازیس بســیار ضــروری مــی باشــند. بــه عنــوان مثــال مولفــه ای جهــت شــناخت بیمــاری 
پســوریازیس، نحــوه درمــان، چگونگــی مدیریــت و زندگــی بــا پســوریازیس و همچنیــن مــواردی کــه از نظر پزشــکان متخصص ضروری تشــخیص 
ــده شــد. پــس از بررســی میانگیــن امتیازهــای پاســخ دهنــدگان میــزان اهمیــت بخــش هــای دموگرافیــگ و  داده شــد، در اپلیکیشــن گنجان
بالینــی، آمــوزش و مدیریــت ســبک زندگــی و قابلیــت هــای کاربــردی برنامــه  خــود مراقبتــی از دیــدگاه بیمــاران بــه ترتیــب %80,55 ، %85,7  
و 88,8% و از دیــدگاه متخصصــان بــه ترتیــب 83,7% ، 71%و 75% بــه دســت آمــد مطابــق بــا اطالعــات بدســت آمــده اپلیکیشــن خودمراقبتــی 
تحــت اندرویــد بــرای بیمــاران مبتــال بــه پســوریازیس طراحــی و ایجــاد شــد.همچنین ایــن اپلیکیشــن شــامل یــک پرونده پزشــکی شــخصی برای 

هــر بیمــار مــی باشــد کــه توســط خــود شــخص ایجــاد مــی شــود. 

نتیجــه گیــری: شناســایی مولفــه هــای خــود مدیریتــی از دیــدگاه بیمــاران بــه عنــوان فــردی کــه بــه طــور مســتقیم درگیــر بیمــاری اســت و 
پزشــکان بــه عنــوان متخصصیــن ایــن حــوزه در اثــر بخــش نمــودن و کار آمــد نمــودن خــود مراقبتــی پســوریازیس موثــر خواهــد بــود. برنامــه 
هــای کاربــردی ســالمت مبتنــی بــر موبایــل بــه کاربــران کمــک میکنــد تــا وضعیــت خــود را پایــش نمــوده و آنهــا را ترغیــب بــه ارتقــای ســبک 
زندگــی شــان در کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت مــی کند.عــالوه بــر ایــن، برنامــه هــای کاربــردی ســالمت مبتنــی بــر موبایــل مــی تواننــد بــا ارتبــاط 
نزدیکــی کــه بــا بیمــار برقــرار مــی کننــد ، در جهــت اصــالح رفتارهــا و عــادات وی مفیــد باشــند.همچنین برنامــه هــای کاربــردی موبایــل فراهــم 
کننــده مدیریــت بهتــر بیمــاری و ارائــه ی مناســب خدمــات مراقــب بهداشــتی درمانــی بــه بیمــاران و دارای پتانســیل الزم بــرای بهبــود شــرایط 

مدیریــت بیمــاری و ارتقــای ســطح ســالمتی بیمــاران مــی باشــند. 

واژگان کلیدی: پسوریازیس، برنامه کاریردی، خودمراقبتی
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ارتباط بین عزت نفس، تاب آوري و کیفیت زندگي بیماران مبتال به دیابت 

نوع دو شهر همدان
مختار سهیلی زاد1 *، عشرت یاحقی امجد2

1*دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
m.soheylizad@yahoo.com 

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات همدان

چکیده

زمینــه و هــدف:  دیابــت یــک بیمــاري ناتــوان کننــده اســت کــه بــر عملکــرد شــغلي و کیفیــت زندگــي افــراد تأثیــر منفــي دارد. 
کیفیــت زندگــي بیمــاران مبتــال بــه دیابــت نــوع دو بــه دلیــل مزمــن بــودن بیمــاري، ایجــاد ناتوانــي و از کار افتادگــي و همچنیــن 
نیــاز بــه مراقبــت مــادام العمــر، شــدیداً تحــت تأثیــر بیمــاري و عــوارض آن قــرار میگیــرد. مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن رابطــه 

بیــن عــزت نفــس، تــاب آوري و کیفیــت زندگــي بیمــاران مبتــال بــه دیابــت نــوع دو شــهر همــدان انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــي )توصیفي_تحلیلــي(،186 نفــر از بیمــاران مبتــال بــه دیابــت نــوع دو داراي پرونــده 
ــا شــامل: پرسشــنامه هاي  ــردآوري داده ه ــزار گ ــد. اب ــرار گرفتن ــورد بررســي ق ــت شــهر همــدان در ســال 1394 م ــز دیاب در مرک
ــا اســتفاده از  ــود. داده هــا ب ــي ب عزت نفــس کوپراســمیت، تــاب آوري کانر-دیویدســون و کیفیــت زندگــي ســازمان بهداشــت جهان
نــرم افــزار SPSS نســخه 16و ضریــب همبســتگي پیرســون، رگرســیون چنــد متغیــره و آزمــون تــي مســتقل مــورد بررســي قــرار 

. فت گر

ــي  ــت زندگ ــا کیفی ــاداري ب ــتگي معن ــاط همبس ــاب آوري )P=0,02( ارتب ــس )P>0,001( و ت ــزت نف ــر ع ــا: دو متغی ــه ه یافت
بیمــاران دیابتــي داشــتند، امــا تحلیــل رگرســیون نشــان داد تنهــا عــزت نفــس مي توانــد کیفیــت زندگــي را بــه طــور معنــاداري 
 )0,008=P( و تــاب آوري )0,02=P( عــزت نفــس ،)0,021=P( بیــن جنســیت و کیفیــت زندگــي )0,001<P( پیش بینــي نمایــد

بیمــاران دیابتــي اختــالف معنــاداري وجــود داشــت.

نتیجــه گیــری: بــا افزایــش عــزت نفــس و تــاب آوري در بیمــاران مبتــال بــه دیابــت کیفیــت زندگــي آنهــا بهبــود خواهــد یافــت. 
ارائــه راهکارهــاي مناســب جهــت افزایــش عــزت نفــس و تــاب آوري در بیمــاران دیابتــي موجــب اصــالح و ارتقــاي کیفیــت زندگــي 

ایــن بیمــاران خواهــد شــد.

واژگان کلیدي: دیابت، عزت نفس، تاب آوري، کیفیت زندگي
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رابطه استرس شغلي با رضایت زناشویي و سالمت روان درامدادگران هالل 

احمر قم

مرضیه عزیزی معین1*، علی مصطفوی2

1*کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه  روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور،قم ،ایران 
  azizimoeinn@yahoo.com                     

2.کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه  روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، قم ، ایران                
         

چکیده

زمینــه و هــدف :ازجملــه محــرک هــای محیطــی فشــار زای مهمــی کــه میتوانــد فشــار روانــی مزمنــی را بوجــود بیــاورد نــوع 
شــغلی اســت کــه شــخص بــه آن اشــتغال دارد .ازجملــه مشــاغل کــه فشــار و اســترس زیــادی بــه همــراه دارد امدادگــر هــالل 
احمــر اســت  .بــه همیــن دلیــل پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســي رابطــه اســترس شــغلي بــا رضایــت زناشــویي و ســالمت روان 

درامدادگــران هــالل احمــر اســتان قــم انجــام شــده اســت. 

مــواد و روش هــا :ایــن یــک مطالعــه  توصیفــی همبســتگی و  از نظــر هــدف یــک بررســی کاربــردی اســت .جامعــه ی آمــاری 
آن شــامل کلیــه کارکنــان امدادگــران هــالل احمــر اســتان قــم کــه در ســال 95مشــغول بــه کار هســتند، تشــکیل مــی دهنــد. 
تعــداد 50نفــر بــه شــیوه ی نمونــه گیــری در دســترس بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند.ابزار مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش 
 )TSWLS(مقیاس رضایــت از زندگی داینــر، )HSE(  پرسشــنامه اســترس شــغلی ســازمان اجرایــی ایمنــی و بهداشــتی انگلســتان
ــرم افــزار spss نســخه   ــا اســتفاده از ن و پرسشــنامه ســالمت عمومــی گلدبــرگ)GHQ-12( اســت .داده هاجمــع آوری شــده  ب

20وآزمــون هــای همبســتگی پیرســون وآزمــون رگرســیون تحلیــل گردیــد.

.)-0/317=r(یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه بیــن اســترس شــغلی و رضایــت از زندگــی رابطــه منفــی و معناداروجــود دارد
بیــن رضایــت از زندگــی  و ســالمت روان رابطــه مثبــت و معنــادار وجــود دارد)r=./340(.همچنیــن نتایــج رگرســیون نشــان مــی 
دهــد کــه اســترس شــغلی نمــی توانــد پیــش بینــی کننــده ســالمت روان باشــد.یافته هــا نشــان داد کــه 10℅ از واریانــس رضایــت 
زندگــی را ســالمت روان پیــش بینــی مــی کند.بدیــن معنــی کــه هرچــه ســالمت روان بیشــتر باشــد،رضایت از زندگــی بیشــتر مــی 
شــود . یافتــه هــا نشــان داد کــه بیــن  ماموریــت هــای پــر خطــر و عوامــل محیطــی در کار در ایجــاد اســترس شــغلی امدادگــران  

ــود دارد. ــاداری وج ــه معن رابط

نتیجــه گیــری :بــرای کاهــش اســترس بایــد از برنامــه ریــزی و تیــم ســازی وسیســتم حمایتــی در فعالیــت هــای امدادگــران 
اســتفاده شــود.

واژگان کلیدی: استرس شغلي،امدادگران ، رضایت از زندگی ، سالمت روان،هالل احمر
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نقش سالمت روانی پرستاران در رابطه بین محیط کار و کیفیت مراقبت

سعید پهلوان شریف*1، اشرف السادات احدزاده2، حمید شریف نیا3، کسری عیدی پور4

1*  استاد ارشد، دکتراي تخصصي، دانشکده تجارت تیلرز، دانشگاه تیلرز، مالزي
samsharif6@gmail.com

2 استاد، دکترای تخصصی، گروه ارتباطات جمعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یو سی اس آی، مالزی
3 استادیار، گروه آموزش پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایي آمل، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران

چکیده 

ــا کیفیــت مراقبــت پرســتاران و  ــا دو هــدف بررســی رابطــه بیــن محیــط کار بیمارســتانی ب  زمینــه و هــدف:  ایــن مطالعــه ب
ــن رابطــه انجــام شــد. ــی پرســتاران در ای ــن بررســی نقــش میانجــی ســالمت روان همچنی

مــواد و روش هــا: در مطالعــه مقطعــی حاضــر کــه در ســال 1395 انجــام گرفــت 345 نفــر از پرســتاران دو بیمارســتان دولتــی 
در آمــل بــه صــورت داوطلبانــه پرسشــنامه تهیــه شــده را تکمیــل کردنــد )نــرخ پاســخدهی 86%(. اطالعــات زمینــه ای پرســتاران 
توســط روشــهای آمــاری توصیفــی و نــرم افــزار SPSS نســخه 20 گــزارش شــد. ســپس بــا بــه کار گیــری روش آمــاری حداقــل 
مربعــات جزئــی مــدل معــادالت ســاختاری )PLS-SEM( و اســتفاده از نــرم افــزار ADANCO نســخه 2، مــدل انــدازه گیــری 
و مــدل ســاختاری ارزیابــی شــدند. جهــت بررســی پایایــی و روایــی ســازه هــا آلفــای کرونبــاخ، پایایــی ســازه ای )CR(، متوســط 
واریانــس اســتخراج شــده)AVE( ، متوســط مربــع واریانــس مشــترک )ASV(، حداکثــر مربــع واریانــس مشــترک  )MSV( و 
ماتریــس نســبت روابــط Heterotrait–Monotrait )HTMT( محاســبه و گــزارش شــدند. ضرایــب روابــط بیــن ســازه هــا و 

نقــش میانجــی ســالمت روانــی توســط روش بازنمونــه گیــری بــوت اســترپ محاســبه وبررســی شــدند.

یافتــه هــا: تمــام ســازه هــا دارای روایــی و پایایــی مناســب بودنــد. نتایــج ارزیابــی مــدل ســاختاری پــس از کنتــرل تاثیــر ســن، 
 0/463 ،p < 0/001( جنســیت و ســابقه کار نشــان داد رابطــه مثبــت معنــی داری بیــن محیــط کاری و کیفیــت مراقبــت پرســتاران
= β( و همچنیــن ســالمت روانــی آنهــا )β = 0/229 ،p < 0/001( وجــود دارد. بــه عــالوه، رابطــه بیــن ســالمت روانــی بــا کیفیــت 
مراقبــت )β = 0/207 ،p < 0/001( پرســتاران )β = 0/179 ،p < 0/01( هــم مثبــت و معنــی دار بــود. در نهایــت، نتایــج نشــان داد 
ســالمت روانــی پرســتاران رابطــه  بیــن محیــط کار و کیفیــت مراقبــت آنهــا را توضیــح مــی دهــد )β = 0/047 ،p < 0/01(. مــدل 

ارائــه شــده 24/8% از واریانــس کیفیــت مراقبــت را توضیــح داد.

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کیفیــت مراقبــت پرســتاری بــا شــرایط محیــط کار و ســالمت روانــی پرســتاران 
رابطــه دارد. همچنیــن ســالمت روانــی پرســتاران نقــش میانجــی را در رابطــه بیــن محیــط کار و کیفیــت مراقبــت پرســتاران بــازی 
مــی کنــد. ایــن یافتــه اهمیــت محیــط کاری مناســب و نقــش واســطه ای ســالمت روانــی پرســنل جهــت ارائــه مراقبــت بــا کیفیــت 
بــه بیمــاران در محیــط هــای بیمارســتانی را آشــکار مــی ســازد. فراهــم کــردن محیــط کار مناســب، ارائــه سیســتم حمایتــی و 

مشــاوره جهــت بهبــود ســالمت روانــی پرســتاران مــی توانــد باعــث ارتقــا کیفیــت خدمــات مراقبتــی پرســتاران شــود.

واژگان کلیدي: کیفیت مراقبت، محیط کار، پرستاران، سالمت روانی
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بررسی آگاهی و عملکرد مادران در مورد نقش عادات غذایی در چاقی و 

اضافه وزن دانش آموزان 6-12 ساله شهر ساری در سال 1396

سید ابوالحسن نقیبی1، علیرضا قائمی2، نسیم شربتیان3*، فرزانه افخمی نیا4 

1 استادیار، بهداشت عمومی، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، 
2 استادیار، علوم پایه، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

3 *دانشجوی کارشناسی، بهداشت عمومی، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ، کمیته تحقیقات دانشجویی      
  nsharbatian@hotmail.com            

4دانشجوی کارشناسی ارشد، آمار زیستی،بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ،کمیته تحقیقات دانشجویی

چکیده 

زمینــه و هــدف:  عــادات غذایــی از قبیــل دوســت داشــتن یــا نداشــتن غــذا، کــه در ابتــدای کودکــی شــکل می گیــرد؛ یکــي 
ــا  از مهم تریــن هدف هــای بهداشــتي در ســال های اولیــه زندگــي کــودک اســت. والدیــن رفتارهــای غذایــی کــودکان را نه تنهــا ب
فراهــم آوردن غــذا بــرای کــودکان، بلکــه بــا شــیوه غــذا خــوردن و رفتــاری کــه در هــر وعــده غذایــی دارنــد؛ شــکل می دهنــد. 
مــادران در ایجــاد رفتارهــاي صحیــح تغذیــه ای در خانــواده نقــش مهمــي ایفــا مــی کننــد، لــذا ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی 

آگاهــی و عملکــرد مــادران دانــش آمــوزان 6-12 ســاله ناحیــه 2 شــهر ســاری انجــام گرفــت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر توصیفــی تحلیلــی از نــوع مقطعــی اســت. 208 نفــر از مــادران دانــش آمــوزان 6-12 ســاله 
ــرای جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه محقــق  ــه گیــری تصادفــی وارد مطالعــه شــدند. ب ــه روش نمون ناحیــه 2 شــهر ســاری ب
ســاخته اســتفاده شــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا نــرم افــزار SPSS نســخه 20 و بــا ارائــه آمــار توصیفــی و آزمــون دو جملــه 

ای انجــام گردیــد.

یافتــه هــا: میانگیــن نمــره آگاهــی مــادران در مــورد نقــش عــادات غذایــی در چاقــی 1/69±8/3 )از مجمــوع 13 نمــره( بــود 
و میــزان آگاهــی 2/4 درصــد در ســطح ضعیــف ، 71/4 درصــد در ســطح متوســط و 26/2 درصــد در ســطح خــوب بــوده اســت. 
میانگیــن نمــره عملکــرد مــادران 7/65±60/61 )از مجمــوع 78 نمــره( بــود و 20 درصــد در ســطح متوســط و 80 درصــد در ســطح 
خــوب بــود. مــادران صبحانــه را بــه عنــوان وعــده ای کــه اهمیــت بیشــتری بــه آن در خانــواده داده مــی شــود، انتخــاب کردنــد. در 
مطالعــه حاضــر میانگیــن ســن مــادران 5/42±35/19 بــود و بیــن آگاهــی بــا تحصیــالت ارتبــاط آمــاری معنــی داری وجــود دشــت 

.)0,05<P(

نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج مطالعــه اکثریــت مــادران از آگاهــی در ســطح متوســط و عملکــرد در ســطح خــوب برخــوردار 
بودنــد، بنابرایــن ارتقــاء آگاهــی مــادران و حفــظ رونــد عملکــرد فعلــی برنامــه ریــزی ضــرورت دارد.

واژگان کلیدي: آگاهی، عملکرد، عادات غذایی، مادر، دانش آموز
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بررسی تاثیر آموزش بهداشت درارتقاء رفتار ایمن کشاورزان جهت 

پیشگیری از بیماری لپتوسپیروزدرمرکزبهداشت احمدسرگوراب شهرستان 

شفت,1394
نصیبه فرمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد ,رشته آموزش بهداشت ,کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ,دانشگاه علوم پزشکی گیالن,رشت ,ایران,پست
phcnf@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بــرای دســتیابی بــه جامعــه ای ســالم وپیشــرفته مــا نیازمنــد نیــروی کار ســالم هســتیم.برای ارتقــاء ســالمتی 
شــاغلین راهکارهــای مختلفــی وجــود دارد کــه یکــی از مهمتریــن آن هــا اســتفاده از آمــوزش بهداشــت اســت کــه متاســفانه تــا 
کنــون درمطالعــات گذشــته  توجــه چندانــی  بــه آن نشــده اســت. یکــی از بیماریهــای مهمــی کــه بــا شــغل افــراد ارتبــاط دارد 
بیمــاری لپتوســپیروز اســت کــه هــر ســاله در تعــدادی از افــراد بــه ویــژ[ه درکشــاورزان گــزارش میشــود. ازآنجایــی کــه ارتقــاء 
رفتــار ایمــن درکشــاورزان بــا اســتفاده از آمــوزش بهداشــت نقــش مهمــی را درپیشــگیری از ایــن بیمــاری داردوکمبــود مطالعاتــی 
از ایــن دســت تاکنــون ,مــا بــرآن شــدیم تــا تاثیــر آمــوزش بهداشــت را در ارتقــاء رفتــار ایمــن کشــاورزان جهــت پیشــگیری از 

بیمــاری لپستوســپیروز در مرکــز بهداشــت احمــد ســرگوراب شهرســتان شــفت بررســی کنیــم. 

ــرگوراب  ــی احمدس ــتی درمان ــز بهداش ــش مرک ــاورزانتحت پوش ــه کش ــی کلی ــه تجرب ــه نیم ــن مطالع ــا: در ای ــواد وروش ه م
شهرســتان شــفت را کــه  2175 نفربودنــد درآغــاز ســال 1394توســط اطــالع رســانی تیــم ســالمت بــه بررســی دعــوت کردیمــو 
بــه وســیله انــواع روشــهای آمــوزش بهداشــت از جمله)بحــث گروهــی ,ســخنرانی , اســتفاده از پمفلــت آموزشــی وچهــره بــه چهــره( 
ــرای ارتقاءرفتــار ایمــن جهــت پیشــگیری از بیمــاری لپتوســپیروزتحت آمــوزش وپیگیــری قــرار دادیــم .نتایــج قبــل و پــس از  ب

ــی شــد.  ــا اســتفاده ازشــاخص هــای مرکــزی ارزیاب ــان ســال 1394 ب آمــوزش در پای

ــی  ــو ســپیروز در مرکــز بهداشــتی درمان ــه لپت ــال ب ــوارد ابت ــل از آمــوزش ,گــزارش م ــده قب ــه عمــل آم ــا: در ارزیابیب ــه ه یافت
احمدســرگوراب 5مــورد بــود وپــس از آمــوزش, تعــداد افــراد مبتــال بــه بیمــاری لپتوســپیروز بــه صفــر رســید.

ــن  ــار ایم ــده ای را در ارتقاءرفت ــش ارزن ــه نق ــت چ ــوزش بهداش ــه  آم ــان داد ک ــی نش ــه خوب ــی ب ــن بررس ــری: ای ــه گی نتیج
کشــاورزان جهــت پیشــگیریاز بیمــاری لپتوســپیروزداردو مــا بــا آمــوزش کشــاورزان توانســتیم ازبــروز بیمــاری پیشــگیری کنیــم. 
ــن بررســی  ــا  ای ــی همت ــا عنایــت پروردگارب ــه ســایرجمعیت هاســت .امیــدوارم ب ــل تعمیــم ب ــن بررســی قاب ــج حاصــل از ای نتای

ــار ایمــن شــاغلین باشــد. ــه تاثیــر مهــم آمــوزش بهداشــت در ارتقــاء رفت ــرای توجــه بیشــتر همــه ب ســرآغازی ب

واژگان کلیدی: آموزش بهداشت ‚لپتوسپیروز ‚کشاورزان ‚ شفت
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پارادوکس چاقی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی

مینا مرادی

دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران 
m.moraditeacher@gmail.com 

چکیده 

 زمینــه و هــدف: نارســایی قلبــی بیمــاری مزمــن وناتــوان کننــده ای مــی باشــد کــه تعــداد آنهــا روز بــه روز بیشــتر مــی شــود 
،توســعه اقدامــات درمانــی و جراحــی نیــز ســبب شــده بیمارانــی کــه از مــرگ در اثــر انفارکتــوس قلبــی جــان ســالم بــه درمــی 
برنــد .امــروزه علــی رغــم پیشــرفت هــای پزشــکی نارســایی قلبــی یــک بیمــاری کشــنده باقــی مانــده اســت. چاقــی بــه عنــوان 
ــی  ــه چاق ــی نشــان داده اســت ک ــن حــال مطالعات ــا ای ــی شــناخته شــده اســت. ب ــل خطــر مســتقل در نارســایی قلب ــک عام ی
پیــش آگهــی بهتــری در بیمــاران مبتــال بــه نارســایی قلبــی دارد بــه طــوری کــه بیمــاران چــاق مــرگ ومیــر کمتــری نســبت 
بــه بیمــاران الغــر دارنــد.  هــدف مطالعــه بررســی تاثیــر چاقــی در مــرگ ومیــر بیمــاران مبتــال بــه نارســایی قلبــی مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: طــی یــک مطالعــه مــروری مقــاالت مرتبــط طــی ســالهای 2007-2017 بــا کلیــد واژگان چاقــی، نارســایی 
 Iran : ــامل ــی ش ــای اطالعات ــگاه ه ــی و Obesity، Heart failure ،Body mass index از پای ــوده بدن ــاخص ت ــی، ش قلب
Medex ، SID ،scopus  ،Elsevier ,  Pub Medگــرد آوری شــده درنهایــت 13مقالــه مــورد تجزیــه وتحلیــل قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: اگــر چــه چاقــی خطــر توســعه نارســایی قلبــی را افزایــش مــی دهــد، در برخــی مطالعــات بیمــاران مبتــال بــه نارســایی 
قلبــی چــاق )30kg/m2≥BMI( 35% درخطــر مــرگ کمتــری بودنــد .بیمــاران بــا افزایــش وزن BMI kg/m2>30(( و چــاق) 
ــرگ  ــی وم ــوده بدن ــن شــاخص ت ــی ارتباطــی بی ــری داشــتند ول ــی بهت ــش آگه ــر و پی ــای باالت ــزان بق 30kg/m2≥BMI( می

ناگهانــی در ایــن بیمــاران وجــود نداشــت.

ــوان یــک مفهــوم متناقــض در بیمــاران مبتــال  ــه عن ــی ب ــوز چاق ــج مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه هن ــری: نتای ــه گی  نتیج
بــه نارســایی قلبــی مــی باشــد .در ایــن راســتا تکــرار مطالعــات بیشــتر جهــت کســب اطالعــات دقیــق تــر بــرای بررســی مزایــا 

ــاز مــی باشــد. ــورد نی ــن بیمــاران م ــی در ای ــب چاق ومعای

واژگان کلیدی: چاقی ،نارسایی قلبی، شاخص توده بدنی
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موانع و مشکالت سالمندی در دسترسی به تغذیه مناسب

نرمین خسروی*1، نسرین عثمانی2

1 *دانشجوی کارشناسی ارشد سالمت سالمندی، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز

  2 دانشجوی کارشناسی ارشد سالمت سالمندی، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز

چکیده

زمینــه و هــدف: پیــری یــک پدیــده طبیعــی اســت کــه ســرعت پیشــرفت آن در افــراد متفــاوت مــی باشــد.تغذیه نامناســب، یــک 
مشــکل و عامــل خطــر بســیار معمــول در ســالمندان اســت کــه بیشــتر اوقــات تشــخیص داده نشــده و درمــان هــم نمــي شــود.

این مطالعه باهدف بررسي بعضي از موانع و چالش هاي تغذیه مناسب و سالم در سالمندان انجام شد.

 Eldrly مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر از نــوع کتابخانــه اي اســت  کــه بــا در نظــر گرفتــن اهــداف تحقیــق، کلیــد واژگان
در   Nutritional problems Elderly Risk Factors؛  Nutrition Program Nutrition Status older People؛ 

ــه ای در ســالمندان جســتجو شــد.  ــع تغذی ــرای بررســی موان ــگاه هــایPubMed, Google Scholar ،scopus  ب پای

ــارت  ــن موانع و چالش هاي تغذیه مناسب و سالم در سالمندان عب ــه عمــده تری ــه نشــان داد ک ــه هــای مطالع ــا : یافت ــه ه  یافت
اســت از: 

ــذب  ــم و ج ــالل هض ــدن، اخت ــم ب ــش متابولیس ــوارش، کاه ــتگاه گ ــکالت دس ــاس گرسنگی،مش ــمی)عدم احس ــل جس ــف: عل ال
ــم،( ــر در طع ــا تغیی ــایی و ی ــس چش ــش ح ــا بلع،کاه ــدن و ی ــالالت جوی ــای مزمن،اخت ــی از بیماریه ــود برخ غذا،وج

ب:علل روانی )مشکالت روحی و روانی ،افزایش سن، افسردگی، تنهایی، زوال عقل، انزوای اجتماعی(.

ــز و غــذا  ــزار پخــت و پ ج.علــل اجتماعی)شــیوه زندگــی، مشــکالت اقتصــادی، کاهــش ســطح فعالیــت، مشــکالت اســتفاده از اب
ــب(. ــه مناس ــورد تغذی ــش در م ــدان دان ــوردن، فق خ

ــا شــیب تنــدی درحــال وقــوع اســت و ســالمندان در زمینــه تغذیــه مناســب   نتیجــه گیــری: ســالمندی جمعیــت در ایــران ب
بــا مشــکالت زیــادی مواجهــه هســتند و ایــن مشــکالت تغذیــه ای در صــورت برطــرف نشــدن ،ســالمت ســالمندان را تهدیــد مــی 

کنــد. امیــد اســت کــه بــا راه کارهــای مناســب ایــن مشــکالت تغذیــه ای در ســالمندان بــه حداقــل برســد.

 Nutritional problems ؛Elderly Risk Factors ؛Nutrition Status older People :واژگان کلیدي
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نیازسنجی آموزش بهداشت باروری در دختران نوجوان
سیده سمیه کاظمی1*، محمد رفیقی2

1*. دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
somayehkazemi@modares.ac.ir

 2 . کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، معاون گروه توسعه آموزش منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده 

زمینــه و هــدف: نوجوانــي یکــي از ســه دوره مهــم زندگــي انســان اســت کــه تأثیــر قطعــي بــر بقیــه ســال هــاي عمــر دارد. 
ــا در بزرگســالي  ــر روي عملکــرد آنه ــان همــراه مــی باشــد کــه ب ــوغ( در نوجوان ــرات مهمــي )بل ــا تغیی ــي ب ــه بینابین ــن مرحل ای
ــاروری  ــا هــدف تاثیــر آمــوزش در دوران نوجوانــی بــر روي آگاهــی از بهداشــت ب تأثیــر بــه ســزایي دارد. ایــن مطالعــه مــروري ب

ــه اســت. ــران نوجــوان انجــام گرفت در دخت

 Medline، PubMed مــواد و روش هــا: بــراي گــردآوري اطالعــات عــالوه بــر مطالعــات کتابخانــه اي، از پایــگاه هــاي اطالعاتــی
و Iranmedex اســتفاده شــد و مقــاالت موجــود از ســال هــاي 2007 تــا 2013 مــورد بررســی قــرار گرفــت. از کلیــد واژه هــاي 
ــه  ــت  24  مقال ــتفاده شــد. در نهای ــاالت اس ــت جســتجوي مق ــر در جه ــان دخت ــوزش نوجوان ــاروری، آم ــا بهداشــت ب ــط ب مرتب

مرتبــط وارد مطالعــه حاضــر شــد و مــورد بررســی قــرار گرفــت. 

یافتــه هــا :مطالعــه مــروری مقــاالت بــه دســت آمــده نشــان داد عوامــل و چالــش هــای مرتبــط بــا بهداشــت جنســی نوجوانــان 
را مــي تــوان در چهــار طبقــه اصلــی) دوازده زیــر طبقــه( شــامل اعتقــادات مذهبــی و معنویــت )خویشــتنداری جنســی(، فقــدان 
آمــوزش هــای جنســی )باورهــا و دانســته هــای غلــط در مــورد عملکــرد جنســی، نگــرش نوجــوان نســبت بــه رفتارهــای پرخطــر 
و روابــط جنســی، منابــع اطالعاتــی نوجوانــان، مهــارت »نــه گفتــن«(، جامعــه و مســائل نوجوانــان ) تفاوتهــای جنســیتی، ارتبــاط 
بــا همســاالن، نظــارت و کنتــرل توســط خانــواده هــا، چالــش هــای ارتباطــی نوجــوان بــا والدیــن، عوامــل اجتماعــی اقتصــادی و 
مراکــز ارائــه خدمــات بهداشــت بــاروری بــه نوجوانــان( و پیامدهــای رفتــار جنســی در نوجوانــان ) احتمــال ابتــال بــه بیمــاري هــای 
مقاربتــی( عنــوان کــرد. همچنیــن در چندیــن مطالعــه مشــخص شــد دالیــل اصلــي ضــرورت ارائــه اطالعــات و خدمــات بهداشــت 
ــات  ــا موضوع ــاط ب ــي در ارتب ــش کاف ــدان دان ــت: فق ــاي گرف ــه ج ــي در 6 طبق ــوان ایران ــران نوج ــه دخت ــي ب ــاروري و جنس ب
بهداشــت بــاروري، دسترســي آســان بــه منابــع اطالعاتــي نامعتبــر، تغییــرات فرهنگــي- اجتماعــي جامعــه، افزایــش وقــوع رفتارهاي 

پرخطــر در بیــن نوجوانــان، تأکیــد مذهــب بــر تربیــت جنســي کــودکان و نوجوانــان و وجــود تابوهــاي فرهنگــي در جامعــه.

ــوان  ــا آمــوزش مــي ت ــه نظــر مــي رســد ب ــود کــه ب ــاروري ضعیــف ب ــری: آگاهــي دختــران در زمینــه بهداشــت ب ــه گی نتیج
تأثیــر زیــادي بــر آگاهــي و نگــرش نوجوانــان گذاشــت. همچنیــن بــر ضــرورت ارائــه خدمــات بهداشــت بــاروري و جنســي بــراي 
دختــران نوجــوان تاکیــد داشــتند. فراهــم ســازي ایــن خدمــات نــه تنهــا بــه دلیــل نگرانــي هــاي پزشــکي بلکــه از دیــدگاه مذهبــي، 
اجتماعــي و تکاملــي بایــد یــک اولویــت در نظــر گرفتــه شــود و انجــام راهکارهــای مداخلــه ای بــرای ارتقــای ســالمت جنســی 

ــادی دارد. ــت زی ــان اهمی نوجوان

واژگان کلیدي: بهداشت باروری، نوجوانان، دختران، آموزش
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رضایت از زندگي در بعد معنوی سالمندان  زن65 سال و باالتر قائمشهر
 فرشته خطی دیز آبادی1 ، شادی فتحی زاده *1، مجید امیرسرداری2، جمشید یزدانی چراتی3 

1-دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
2-کارشناس ارشد آموزش بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران

shadifathi92@gmail.com
3-استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

زمینــه وهــدف: امــروزه بــا توجــه بــه افزایــش شــاخص هــای طــول عمــر و امیــد بــه زندگــی، مســئله مهمتــری تحــت عنــوان 
چگونگــی گــذران عمــر و بــه عبارتــی کیفیــت زندگــی مطــرح شــده اســت، در نتیجــه بــه مــوازات تــالش بــرای افزایــش ســال 
ــه ظرفیــت هایــی معطــوف شــده  ــاه آن نیــز توجــه شــود. امــروزه توجــه ب ــودن و رف ــا دار ب ــه کیفیــت، معن ــد ب هــای عمــر، بای
اســت کــه در کیفیــت زندگــی نقــش بســیار دارنــد. یکــی از ایــن مؤلفــه هــا، ســالمت معنــوی میباشــد، کــه یــک خــرده مفهــوم 
معنویــت اســت . لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن میــزان رضایــت از زندگــي در بعــد معنــوی و برخــی عوامــل موثــر بــر آن  در 

شهرســتان قائــم شــهر انجــام شــده اســت.

مــواد و روش ها:ایــن مطالعــه توصیفــی- مقطعــي بــوده اســت کــه بــر روی 206 نفــر از ســالمندان زن 65 ســال و باالتــر ســاکن 
خانوارهــاي تحــت پوشــش مراکــز بهداشــتی درمانــی شهرســتان قائم شــهر بــه روش نمونــه گیــري طبقــه بنــدی خوشــه ای دو 

مرحلــه اي انجــام شــد. ابــزار گــردآوري اطالعــات پرسشــنامه بــود کــه بــه صــورت مصاحبــه چهــره بــه چهــره تکمیــل گردیــد. 

ــه زندگی،12/1درصــد از ســالمندان راضــی، 62/8 درصــد نســبتا راضــی و 25/1درصــد از  ــه گان یافتــه هــا: در مجمــوع ابعــاد ن
زندگــي خــود عــدم رضایــت داشــتند. بیشــترین درصــد رضایتمنــدی ســالمند در بعــد معنــوی و کمتریــن درصــد رضایتمنــدی نیز 
در بعــد اوقــات فراغــت بــوده اســت. دربیــن ابعــاد 9گانــه ،بعــد معنــوی بــا محــل ســکونت ســالمند رابطــه آمــاری معنــی داری 

 )0/05<P( .همچنیــن بعــد معنــوی بــا مفیــد بــودن ســالمند رابطــه آمــاری معنــی داری داشــت.)0/05<p( .داشــت

نتیجــه گیری:بــا توجــه بــه اینکــه رضایــت از زندگــی یکــی از جنبــه هــای مهــم کیفیــت زندگــی ســالمندان مــی باشــد، لــذا  
ــاال بــردن ســطح رضایــت از زندگــی، در بهبــود کیفیــت زندگــی ســالمندان  ــا شناســایی عوامــل موثــر در ب ــا ب ضــروری اســت ت
تــالش شــود کــه ایــن امــر مســتلزم دریافــت حمایــت از ســوی جامعــه، خانــواده و دوســتان و انجــام برنامــه ریــزي دقیــق توســط 

مســوالن مــي باشــد.

واژگان کلیدی: سالمند، بعد معنوی، رضایت از زندگی
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»بررسی سواد سالمت الکترونیک در نظام بهداشت و درمان«
الهام حق شناس1، حوریه ماسوریان2*

1.کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، 
2.*کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت ، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

hmasoorian@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: ســواد ســالمت بــه عنــوان یــک عامــل کلیــدی بــرای بهبــود ســالمت و رفــاه و کاهــش نابرابــری هــای بهداشــتی 
شــناخته شــده اســت. خدمــات ســالمت براســاس اینترنــت شــامل ارتبــاط الکترونیــک بیــن بیمــار و ارائــه دهنــده خدمــت ، پرونــده 
پزشــکی الکترونیــک و ســالمت الکترونیــک افــراد ، برنامــه آمــوزش پزشــکی و پرتــال و وب ســایت بــرای بیمــاران اســت. ســواد 
ســالمت مــی توانــد بــه عنــوان دانــش مــردم ، انگیــزه و شایســتگی بــرای دسترســی، فهمیــدن ، ارزیابــی و اطالعــات بهداشــتی الزم 
بــه منظــور قضــاوت و تصمیــم گیــری در زندگــی روزمــره مربــوط بــه بهداشــت و درمــان، بیمــاری ، پیشــگیری و ارتقــای ســالمت 
تعریــف مــی شــود. ســواد ســالمت الکترونیــک مجموعــه از مهــارت هــا و دانشــی اســت کــه بــرای تعامــل ابــزار ســالمت مبتنــی بــر 
تکنولــوژی ضــروری اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی ارتبــاط ســطح ســواد ســالمت و اســتفاده از خدمــات ســالمت الکترونیک 

بــا بررســی مقــاالت منتشــر شــده در ایــن زمینــه پرداختــه اســت. 

 ،Scopus، Web of Science، Science direct، Pub Med ــه ــک از جمل ــای داده الکترونی ــگاه ه ــا: پای ــواد و روش ه م
ــارت  ــی عب ــع علم ــتجوی مناب ــت جس ــا جه ــد واژه ه ــت. کلی ــرار گرف ــتجو ق ــورد جس ــای 2017-2010 م ــال ه ــه س در فاصل
 mobile health application« » social« در ترکیــب بــا واژگان ،« Health literacy »، ehealth literacy“ بودنــد از
ــع  ــه مناب ــه و ب ــاالت صــورت گرفت ــده مق ــن و چکی ــور در عناوی ــر “AND”.  جســتجوی مذک ــق عملگ computing »و از طری
انگلیســی و فاصلــه زمانــی ســال هــای 2017-2010 محــدود گردیــد.  در ایــن مطالعــه بــا بررســی هــا و محدودیــت هــای انجــام 
شــده 20 مقالــه مــورد بررســی قرارگرفــت، کــه در 5 گــروه طبقــه بنــدی شــدند.3 مقالــه مرتبــط بــا ســالمت آنالیــن ،7 مقالــه 
مرتبــط بــا ویژگــی هــای خدمــات ســالمت الکترونیــک، 2 مقالــه مرتبــط بــا ابــزار ســنجش ســواد ســالمت ، 4 مقالــه مرتبــط بــا 
مداخــالت بــه منظــور بهبــود ســواد ســالمت و 4 مقالــه مربــوط بــه رفتــار پویــا بــا اطالعــات ســالمت آنالیــن بــود. مطالعــات نشــان 
مــی دهــد کــه از بیــن ابزارهــای ارائــه اطالعــات ســالمت شــامل وب ســایت، اپلیکیشــن هــای مبتنــی بــر وب و اپلیکیشــن موبایــل 

ــود.  بیشــترین تمرکــز مقــاالت مــورد بررســی در اســتفاده از وب ســایت ب

نتیجــه گیــری: ســواد ســالمت محــدود بــا فاکتورهــای شــخصی مثــل اطالعــات دموگرافیــک، وضعیــت ســالمت و مشــکالتی 
در اســتفاده از خدمــات ســالمت الکترونیــک مرتبــط اســت. پاییــن بــودن ســواد ســالمت بــر روی اســتفاده از اینترنــت )رایانــه( و 
منابــع متعــدد بــرای کســب اطالعــات ســالمت و خدمــات آنالیــن موثــر اســت.  کاهــش موانــع اســتفاده از خدمــات الکترونیــک بــا 
تکنولــوژی خــوب و حمایــت هــای علمــی بــرای افــرادی کــه ســواد پاییــن دارنــد، مهــم و ضــروری اســت. برنامــه هــای تلفــن همراه 
دارای مزیــت ارائــه هــای تعاملــی خدمــات بهداشــتی متناســب بــا افــراد بــا ســواد ســالمت کــم هســتند. بایــد تــالش شــود کــه  
خدمــات ســالمت الکترونیــک بــه راحتــی در دســترس  افــراد کــم ســواد قــرار گرفتــه و بــه منظــور ارتقــاء ســالمت افــراد، ســواد 

ســالمت  از طریــق برنامــه هــای آموزشــی توســعه پیــدا کنــد.  

واژگان کلیدی: سواد سالمت، سالمت الکترونیک، برنامه کاربردی
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اثربخشی و عوارض جانبی واکسن غیرفعال آنفوالنزای فصلی در زنان 

باردار و نوزادان زیر 6 ماه آنها: مطالعه مرور نظامند 
   علیرضا محبوب اهری1  ، جعفر صادق تبریزی 2  ،  محمود یوسفی 3 ،    زکیه استاداحمدی4*

1- استادیار اقتصاد سالمت، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی، تبریز، ایران. 
2- استاد  مدیریت خدمات بهداشتی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز،ایران. 
3- استادیار اقتصاد سالمت، قطب علمی آموزشی مدیریت سالمت ایران )ICEHM(، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی، تبریز، 

ایران.
4*-دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت و درمان، قطب علمی آموزشی مدیریت سالمت ایران )ICEHM(، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

zakiostadahmadi@gmail.com 
چکیده

ــزا مــی باشــند. بهتریــن راه  ــرای دریافــت واکســن آنفوالن ــاردار یکــی از مهمتریــن گــروه هــای پرخطــر ب ــان ب ــدف: زن ــه و ه زمین
محافظــت در برابــر آنفوالنــزا بــرای زنــان بــاردار و نــوزادان زیــر 6 مــاه آنهــا  واکسیناســیون برعلیــه ایــن بیمــاری در فصــول خــاص مــی 
باشــد. هــدف مطالعــه مــرور نظامنــد حاضــر ارائــه پاســخ بــه ایــن ســوال مــی باشــد کــه آیــا تزریــق واکســن آنفوالنــزا در زنــان بــاردار و 
نــوزادان زیــر 6 مــاه آنهــا یــک مداخلــه اثربخــش مــی باشــد؟ و آیــا عــوارض جانبــی جــدی در زنــان بــاردار و نــوزادان زیــر 6 مــاه آنهــا 

ایجــاد مــی نمایــد؟ 

مــواد و روش هــا: مطالعــه مــرور ســاختار یافتــه حاضــر براســاس راهنمــای گــزارش مطالعــات مــرور نظــام منــد PRISMA طراحی و 
اجــرا گردیــده اســت. اثربخشــی واکســن در کاهــش میــزان و شــدت مــوارد آنفوالنــزا و شــبه آنفوالنــزا به عنوان معیار ســنجش اثربخشــی 
بالینــی در نظــر گرفتــه شــد. انــواع طــرح هــای مطالعاتــی شــامل کارآزمایــی هــای بالینــی تصادفــی، مطالعــات شــبه تجربی، قبــل و بعد 
Medline)PubMed(- مطالعــه و کوهــورت بــه زبــان انگلیســی تــا دســامبر2016  مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. پایــگاه هــای داده ای
Proquest-Web of Science-Embase   و پایگاههــای فارســی Elmnet,SID,Magiranجســتجو شــدند. بــه منظــور  ارزیابــی 
نقادانــه از چــک لیســت هــای اســتانداردCASP اســتفاده شــد. جهــت اســتخراج داده هــا از ابــزار ) JBI-MAStARI( اســتفاده شــد. 

تجمیــع یافتــه هــای مطالعــات از طریــق ســنتز روایتی صــورت گرفت.

یافتــه هــا: در نتیجــه جســتجو در پایــگاه هــای داده ای 7107 مقالــه بدســت آمــد کــه 20 متــن کامــل مقالــه وارد مرحلــه ارزیابــی 
ــان  ــی در زن ــزای فصل ــه اثربخشــی واکســن آنفوالن ــه ب ــه شــدند.  3 مطالع ــه بوســیله جســتجوی دســتی اضاف کیفــی شــدند.2 مقال
باردار،4مطالعــه بــه اثربخــش بــودن ایــن واکســن در نــوزادان زیــر 6 مــاه ، 3 مطالعــه بــه بررســی اثربخشــی واکســن در هــر دو گــروه و 
15مطالعــه بــه بررســی عــوارض جانبــی ایــن واکســن پرداختــه انــد.  همــه مطالعــات موجــود اثربخشــی تزریــق واکســن در زنــان بــاردار 
و انتقــال آنتــی بــادی از مــادر بــه جنیــن را تاییــد مــی نماینــد. براســاس مطالعــه کارآزمایــی بالینــی بیشــترین اثربخشــی واکســن در 
نوزادانــی کــه مــادر آنهــا واکســن دریافــت کــرده انــد 63% )فاصلــه اطمینــان 95%، 5 تــا 58( بــود. مطالعــه ای در ایــران کــه بــه بررســی 
اثربخشــی واکســن آنفوالنــزا در زنــان بــاردار و نــوزادان زیــر 6 مــاه پرداختــه باشــد یافــت نشــد. 15 مطالعــه، نبــود پیامدهــای ســوء در 

نتیجــه واکسیناســیون را تاییــد مــی نمایند. 

نتیجــه گیــری: مطالعــه مــرور نظــام منــد  نشــان مــی دهــد، تزریــق واکســن آنفوالنــزا در زنــان بــاردار و نــوزادان زیــر 6 مــاه آنهــا 
یــک مداخلــه اثربخــش مــی باشــد و همچنیــن مــی توانــد از عــوارض بیمــاری آنفوالنــزا  در دوران بــارداری و بــروز بیمــاری هــای شــبه 
آنفوالنــزا در زنــان بــاردار و نــوزادان زیــر 6 مــاه آنهــا بکاهــد بــدون اینکــه عــوارض جانبــی جــدی ایجــاد نمایــد . انجــام کارآزمایــی هــای 

بالینــی و مطالعــات هزینــه- اثربخشــی براســاس شــرایط کشــور ایــران پیشــنهاد مــی گــردد. 

واژگان کلیدی: واکسن ، آنفوالنزای فصلی، زنان باردار، نوزادان ، اثربخشی ، مرور نظام مند 
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بررسی نگرش به آسیب اجتماعی در دانشجویان دختر علوم پزشکی یاسوج 

در سال 1394
میثم فرهادی پور1 ،فاطمه احسانی4 ،طوبی همتی3 ،اردشیر افراسیابی فر4، سارا رضایی*5

1 کارشناسی، فوریت پزشکی، پرستاری ومامایی، علوم پزشکی شیراز، بیمارستان امیرالمومنین
2 دانشجوی کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، بهداشت وتغذیه، علوم پزشکی یاسوج ، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی 

علوم پزشکی یاسوج ،ایران
3 دانشجوی کارشناسی،علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی ،علوم پزشکی یاسوج ،  دانشگاه علوم پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی 

یاسوج ،ایران
4 هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی،یاسوج ،ایران

5 *دانشجوی کارشناسی ارشد ، پرستاری، پرستاری ومامایی، علوم پزشکی یاسوج ، دانشگاه علوم پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی علوم 
پزشکی یاسوج ،ایران 

 Rezaeisara1390@gmail.com 

 چکیده 

زمینــه و هــدف : مطالعــه انحرافــات و کجــروی هــای اجتماعــی و بــه اصطــالح، آســیب اجتماعــی عبــارت اســت از مطالعــه و 
شــناخت ریشــه بــی نظمــی هــای اجتماعــی. در واقــع، آســیب اجتماعــی مطالعــه و ریشــه یابــی بــی نظمــی هــا، ناهنجــاری هــا 
و آســیب هایــی نظیــر بیــکاری، ســرقت، اعتیــاد، بــی بنــد وبــاری جنســی، خودکشــی و طــالق مــی باشــد. ایــن آســیب هــا پدیــده 
هایــی واقعــی، متغیــر،  قانونمنــد و قابــل کنتــرل و پیشــگیری هســتند کــه در همــه جوامــع کــم و بیــش بــه وقــوع مــی پیونــدد 
امــا شــدت و میــزان آنهــا متفــاوت اســت.این مطالعــه بــا هــدف بررســی نگــرش بــه آســیب اجتماعــی در دانشــجویان دختــر علــوم 

ــت . پزشــکی در ســال 1394 صــورت گرف

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــی- تحلیلــی اســت کــه جامعــه ی مــورد پژوهــش آن را دانشــجویان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی یاســوج در سال1394تشــکیل مــی دهــد. تعــداد 60 نمونــه بــه صــورت نمونــه گیــری احتمالــی  انتخــاب شــدند.  
جهــت جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه نگــرش آســیب اجتماعــی )42 ســئوال 5 گزینــه ای( اســتفاده شــد. اعتبــار و پایایــی 
ایــن پرسشــنامه بــه زبــان فارســی مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت. داده هــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده از  نــرم افــزار آمــاری 

SPSS و از طریــق آمارهــای توصیفــی و اســتنباطی تجزیــه و تحلیــل گردیــد.

 یافتــه هــا: میانگیــن نمــره آســیب اجتماعــی 21/4±88/6 بــوده اســت. براســاس ایــن مطالعــه 53/3 درصــد دارای نگــرش منفــی 
بــه آســیب اجتماعــی بودنــد، 46/7 درصــد دارای نگــرش متوســط نســبت بــه آســیب هــای اجتماعــی بودنــد.

نتیجــه گیــری : بــا توجــه بــه اینکــه عــده ای از دانشــجویان از نگــرش متوســط نســبت بــه آســیب اجتماعــی برخــوردار بودنــد 
لــذا توصیــه میشــود بــرای دانشــجویان کارگاه هایــی در ایــن حیطــه برگــزار گــردد و مطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه صــورت 

پذیرد.

واژگان کلیدي: آسیب اجتماعی، دانشجویان دختر، علوم پزشکی
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بررسی میزان رضایت پرستاران از طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان 

پاستور بم در سال 1394
علی خضری 

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
arkoroya@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی عوامــل موثــر بــر رضایــت پرســتاران و شــناخت مشــکالت و کاســتی های 
موجــود اســت تــا بدیــن ترتیــب بــا رفــع نواقــص ســعی در جلــب رضایــت و تشــویق پرســتاران صــورت گیــرد.

مــواد و روش ها:پژوهــش حاضــر کاربــردی بــه شــیوه ی توصیفــی- تحلیلــی کــه بــه صــورت مقطعــی و گذشــته نگــر اجــرا شــده 
اســت. نمونــه بــه روش سرشــماری مشــتمل بــر 195 نفــر پرســتاران کل بخــش هــای بیمارســتان پاســتور بــم انجــام شــد. ابــزار 
ــز  ــون آنالی ــا از آزم ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــود. ب ــان ب ــات, پرسشــنامه مصــوب وزارت بهداشــت و درم ــع آوری اطالع جم

واریانــس یــک طرفــه)ANOVA ( و T-TEST اســتفاده شــده اســت.

یافتــه هــا: بررســی نتایــج نشــان داد کــه میــزان رضایــت پرســنل پرســتاری از طــرح تحــول نظــام ســالمت در حیطــه تعــداد 
مراجعیــن ) 64/1درصــد(, کیفیــت فعالیــت هــای تشــخیصی-درمانی) 37/4درصد(,نحــوه رســیدگی بــه پیشــنهاد هــا و درخواســت 
هــا) 38/5درصــد(, نارضایتــی از برخــورد بیمــاران و همراهان)55/4درصد(,امکانــات رفاهــی و اقامتــی محــل کار )33/8درصد(,پایــه 
ــام  ــول نظ ــرح تح ــا ط ــه ب ــده در رابط ــای داده ش ــوزش ه ــه آم ــط در حیط ــد و فق ــی بودن ــال ناراض ــوق) 44/6درصد(کام حق
ســالمت نســبتا راضــی )42/1درصــد( بودنــد. نهایتــا بــا توجــه بــه نتایــج هفــت حیطــه فــوق بیشــترین میــزان رضایــت پرســنل 
ــداد  ــش تع ــت پرســنل از افزای ــزان رضای ــن می ــام ســالمت و کمتری ــای داده شــده از طــرح تحــول نظ ــوزش ه ــتاری از آم پرس

مراجعیــن بــود.

ــن  ــت پرســتاران از طــرح تحــول نظــام ســالمت در ای ــره رضای ــن نم ــه میانگی ــه حاضــر نشــان داد ک ــری: مطالع ــه گی نتیج
پژوهــش 12/89)بــه معنــای تعریــف شــده نســبتا ناراضــی تــا مــرز کامــال ناراضی(بــه دســت آمــده اســت و بیــن همگــی مولفــه 
هــای پژوهــش بــا میانگیــن نمــره رضایــت رابطــه معنــی داری وجــود داشــت.بنابراین مــی تــوان گفــت بــا افزایــش نیــروی کار و 
ایجــاد انگیــزه بــا افزایــش پــاداش و همچنیــن  درنظــر گرفتــن امکانــات رفاهــی و اقامتــی مناســب در جهــت نیــل بــه افزایــش 

میــزان رضایــت پرســنل پرســتاری از حرفــه خویــش امــری ضــروری مــی باشــد.

واژگان کلیدي: پرستار، رضایت، بیمارستان، طرح تحول نظام سالمت
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ارزیابی عملکرد اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان

مهشید بهرامی 1، علیرضا دهدشتی*2، میثم کرمی3

1-دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
2*-دکترای بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

dehdashti@semums.ac.ir                                                     
 3-دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 

چکیده 

ــا سیســتم آموزشــي محســوب مي گــردد کــه  ــوان اولیــن ســطح ارتباطــي دانشــجو ب ــه عن ــدف: اســتاد راهنمــا ب ــه و ه زمین
مي توانــد نقــش مؤثــري در فراهــم کــردن زمینه هــاي ارتقــاي علمــي و رفــع مشــکالت آموزشي-پژوهشــي، اجتماعــي، عاطفــي و 
رفاهــي دانشــجویان داشــته باشــد. بــا توجــه بــه جایــگاه خطیــر اســتاد راهنمــا، پژوهــش حاضــر بــا هــدف ارزیابــی عملکــرد اســاتید 

راهنمــا از دیــدگاه دانشــجویان اجــرا گردیــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر بــه صــورت توصیفی-مقطعــی اجــرا شــد. تعــداد 162 نفــر از دانشــجویان دانشــکده بهداشــت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان در مقاطــع مختلــف تحصیلــی بــه روش سرشــماری وارد مطالعــه شــدند. جهــت ســنجش دیــدگاه 
ــود اســتفاده شــد.  ــر اســاس دســتور العمل هــای وزارت بهداشــت و درمــان ب دانشــجویان از پرسشــنامه محقــق ســاخته ای کــه ب
همچنیــن از آزمــون آنالیــز واریانــس یــک طرفــه، اســپیرمن، T-test و مجــذور کای دو بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــای آمــاری 

بهــره گرفتــه شــد.

یافتــه هــا: طبــق نتایــج »اعــالم ســاعت برنامــه مشــاوره« جــزء مناســب تریــن و »معرفــی دانشــجو بــه واحدهــای مربوطــه بــرای 
رفــع نیازهــای وی« جــزء نامناســب تریــن عملکــرد اســاتید راهنمــا از دیــدگاه دانشــجویان بــوده اســت. بیشــترین علــت مراجعــه به 
اســتاد راهنمــا )34%( مشــکالت تحصیلــی و کمتریــن علــت مراجعــه )3/1%( مشــکالت روانــی بــوده اســت. دانشــجویان عملکــرد 

اســتاد راهنمــا را در 8/6% مــوارد ضعیــف، 67/3% مــوارد متوســط و 24/1% مــوارد خــوب ارزیابــی نمودنــد.

نتیجــه گیــری: ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیشــتر دانشــجویان مــورد پژوهــش رضایــت متوســطی از عملکــرد اســاتید راهنمــا 
داشــته اند. افزایــش جلســات مشــاوره و راهنمایــی دانشــجویان مــی توانــد در بهبــود عملکــرد اســاتید راهنمــا مؤثــر باشــد. همچنین 

پیشــنهاد مــی گــردد اســاتید بــه امــر راهنمایــی و مشــاوره بــه صــورت یــک حرفــه تخصصــی بــه آن بپردازنــد.

واژگان کلیدی: استاد راهنما، عملکرد، دانشجو، مشاوره تحصیلی، دیدگاه دانشجویان
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خودکارآمدی، منافع و موانع درک شده در رفتارهای تغذیه ای زنان 

باردار تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه

مرضیه عطارد 1محمود کریمی*2، پرستو قاسمی2، فاطمه ساوه ای2

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ایران
*2 استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

karimymahmood@yahoo.com

چکیده

ــئله  ــک مس ــه ی ــارداري، بلک ــه ب ــن نتیج ــا در تعیی ــاخص ه ــن ش ــا از مهمتری ــه تنه ــارداري ن ــه دوران ب ــه و هدف:تغذی زمین
ــان و ســالمت نســل بعــدي محســوب شــده و در پیشــگیري و برطــرف نمــودن برخــي از مشــکالت دوران  مهــم در ســالمت زن
ــنجش  ــدف س ــا ه ــر ب ــه حاض ــزایي دارد. مطالع ــش بس ــت ادراري نق ــي و عفون ــر دل، آنم ــوزش س ــت، س ــد یبوس ــارداري مانن ب
ســازه هــای خودکارآمــدی، منافــع و موانــع درک شــده در رابطــه بــا رفتارهــای تغذیــه ای زنــان بــاردار تحــت پوشــش دانشــکده 

علــوم پزشــکی ســاوه انجــام شــده اســت.

مــواد و رو ش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــی تحلیلــی 260 نفــر از زنــان بــاردار تحــت پوشــش دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه  
بــه روش تصادفــی چنــد مرحلــه انتخــاب و وارد مطالعــه شــدند. ابــزار گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه محقــق ســاخته بــر اســاس 
ســازه هــای خودکارآمــدی، منافــع و موانــع درک شــده و چــک لیســت عملکــرد در خصــوص تغذیــه صحیــح در دوران بــارداری 
ــا اســتفاده از آزمــون هــای آمــاری رگرســیون  ــا اســتفاده از مصاحبــه ســازمان یافتــه جمــع آوری و در نهایــت ب ــود. داده هــا ب ب

لجســتیک و ضریــب همبســتگی پیرســون تجزیــه تحلیــل شــدند.    

یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن و انحــراف معیــار ســنی شــرکت کننــدگان 5±27/4 بــود. همــه ســازه هــای پیشــگویی 
کننــده معنــی دار بــرای عملکــرد تغذیــه ای مــادران بــاردار بودنــد)P <0/05(. همچنیــن آگاهــی و ســازه هــای موانــع درک شــده، 

خــود کارآمــدی و منافــع درک شــده، بــه ترتیــب مهمتریــن پیشــگویی کننــده بودنــد.

نتیجــه گیــري: بــا توجــه بــه یافتــه هــای مطالعــه بــرای بهبــود باورهــای مرتبــط بــا عملکــرد تغذیــه ای مــادران بــاردار، طراحــی 
برنامــه هــای آموزشــی بــر اســاس ســازه هــای مــدل اعتقــاد بهداشــتی بــا تاکیــد بــر افزایــش خودکارآمــدی و حــذف موانــع درک 

شــده توصیــه مــی شــود.

واژگان کلیدی:تغذیه، بهداشت، زنان باردار
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بررسی عوامل موثر بر مصرف لبنیات بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در 

دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1395
فاطمه حسین زاده1، الهه توسلی*2

1کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، کمیته تحقیقات دانشجویی
 *2 استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Tavassoli.eb@gmail.com
 

چکیده 

زمینــه و هــدف:  جوانــان از جملــه افــرادی هســتند کــه اغلــب درحــال یادگیــری و آمــاده شــدن بــرای زندگــی اجتماعــی مــی 
باشــند،  درصــد باالیــی از ایــن جوانــان دانشــجو مــی باشــند،  شناســایی وضعیــت تغذیــه ای گــروه هــای مختلــف جامعــه بــه ویــژه 
ــه عنــوان عاملــی موثــردر تغییــر رفتــار هــای بهداشــتی  دانشــجویان رشــته هــای علــوم پزشــکی کــه در آینــده شــغلی خــود ب
افــراد جامعــه عمــل مــی کننــد بســیار اهمیــت دارد. پژوهــش بــا هــدف بررســی عوامــل مؤثــر بــر مصــرف لبنیــات در دانشــجویان 

دختــر دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد مبتنــی بــر  الگــوی اعتقــاد بهداشــتی در ســال 1395 انجــام گردیــد . 

مــواد و روش هــا:  مطالعــه حاضــر توصیفــی تحلیلــی از نــوع مقطعــی مــی باشــدکه در ســال تحصیلــی 96-95 روی 205 نفــر 
ــد. جهــت جمــع آوری  ــوم پزشــکی شــهرکرد انجــام گردب از دانشــجویان دختــر رشــته هــای تحصیلــی مختلــف در دانشــگاه عل
ــات دموگرافیــک دانشــجویان و قســمت دوم،  ــد: قســمت اول شــامل اطالع ــا از پرسشــنامه ای 2 قســمتی اســتفاده گردی داده ه
پرسشــنامه اســتاندارد بــر اســاس ســازه هــای الگــوی اعتقــاد بهداشــتی )حساســیت درک شــده،  شــدت درک شــده، منافــع درک 
 SPSS ــاری ــزار آم ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــا ب ــت داده ه ــود.  در نهای ــده( ب ــدی درک ش ــده ،و خودکارآم ــع درک ش ــده ، و موان ش
نســخه 18 و بهــره گیــری از آزمــون هــای توصیفــی و تحلیلــی )آنالیــز واریانــس یــک طرفــه، همبســتگی پیرســون و اســپیرمن( 

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: 44/4 درصــد دانشــجویان شــرکت کننــده در مطالعــه در گــروه ســنی 20-18 ســال قــرار داشــتند، 21/8 درصــد آن 
هــا رشــته پزشــکی بودنــد، مقطــع تحصیلــی 69/2 درصــد )101 نفــر( آن هــا نیــز لیســانس بــود، میانگیــن نمــره منافع درک شــده 
در دانشــجویان دختــر )16/15±95/63( بــود. میانگیــن نمــره حساســیت درک شــده )12/32±69/15 ( و میانگیــن نمــره شــدت 
ــع درک شــده )18/31±71/55 ( و میانگیــن نمــره خودکارامــدی درک  ــود.  میانگیــن نمــره موان درک شــده )12/59±55/21( ب
شــده )19/13±67/19 ( بــود. 12/7 درصــد )26 نفــر( از دختــران روزانــه لبنیــات مصــرف میکردنــد. 36/1 درصــد انهــا )74نفــر( 

هفتــه ای یکبــار لبنیــات اســتفاده میکردنــد. 

 نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه میانگیــن نمــره کســب شــده در ســازه هــای الگــوی اعتقــاد بهداشــتی و مطلــوب بــودن آن هــا، 
بــه نظــر مــی رســد دانشــجویان عملکــرد مناســبی در زمینــه مصــرف لبنیــات ندارنــد، بنابرایــن توجــه بیشــتر مســؤالن بــه ایــن 
ــر و کارآمــد  ــه هــا و الگوهــای مؤث موضــوع و انجــام اقدامــات الزم در راســتاي آمــوزش قشــر جــوان جامعــه  و اســتفاده از نظری

آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســالمت ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

واژگان کلیدی: الگوی اعتقاد بهداشتی، لبنیات ، دانشجو           
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بررسی تأثیربرنامه آموزشی بر بهبود کیفیت زندگی کارکنان خدمات 

بهداشتی و درمانی مبتال به کمردرد مزمن
محمد حسین دلشاد1، شمس الدین نیکنامی *2، فاطمه پورحاجی3     

1 دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربیت مدرس/ 
تهران/ ایران.

2* دانشیار ،گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ ایران.
 Niknamis@modares.ac.ir 

3 دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربیت مدرس/ 
تهران/ ایران.

چکیده
زمینــه و هــدف: کمــردرد بیمــاری پیچیــده و مزمنــي اســت کــه بــر کیفیــت زندگــي کارکنــان خدمــات بهداشــتی و درمانــی اثــر 
مــي گــذارد. ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن میــزان تأثیــر برنامــه آموزشــی بــر بهبــود کیفیــت زندگــی کارکنــان خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی مبتــال بــه کمــردرد مزمــن انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر مطالعــه ای از نــوع نیمــه تجربــی شــاهد دار کــه بــر روی 157  نفــر از کارکنــان خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی مبتــال بــه کمــردرد مزمــن انجــام گرفــت کــه روش نمونــه گیــری تصادفــی مرحلــه ای انتخــاب  و ابــزار مطالعه 
پرســش نامــه اســتاندارد ســنجش کیفیــت زندگــیSF-36   بــود. قبــل از مداخلــه تکمیــل و پــس از تعییــن نــوع برنامــه آموزشــی 
بــرای کارکنــان خدمــات بهداشــتی و درمانــی انجــام گرفــت . ســه مــاه بعــد از مداخلــه پــس آزمــون گرفتــه شــد و داده هــا در 
نــرم افــزار SPSS19بااســتفاده از آمــار توصیفــی ، آزمــون هــای تــی مســتقل و بررســی واریانــس مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 

. فت گر

 یافتــه هــا: نمــره کیفیــت زندگــی کارکنــان خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــا میانگیــن و انحــراف معیــار در بعد ســالمت جســمی 
قبــل و بعــد از برنامــه آموزشــی بــه ترتیــب  )23,2 ±178,1( و)43,1 ±198,7( بــود ) P>0,001( و در بعــد ســالمت روانــی قبــل 
و بعــد از برنامــه آموزشــی بــه ترتیــب )70,6 ±189,8(و )72,7 ±204,4( بــود ) P>0,001(.  نمــره ابعــاد کیفیــت زندگــی )13,8 
 )0,001<P ( ــه طــور معنــی داری بهبــود یافــت ــه )12,1 ±63,9(بعــد از برنامــه آموزشــی ب ±53,7( قبــل از برنامــه آموزشــی ب

نشــان داد. 

نتیجــه گیــری: آمــوزش  ســالمت باعــث بهبــود ســالمت جســمی ، روانــی وبهبــود کیفیــت زندگــی  کارکنــان خدمــات بهداشــتی 
و درمانــی گردیــد.

واژگان کلیدي: کمردرد مزمن، کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی، کیفیت زندگی، برنامه آموزشی
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بررسی شیوع سندرم متابولیک و ارتباط آن با شاخص های چاقی در 

کودکان و نوجوانان
مریم کیانی تبار*1، یعقوب مدملی2

*1.دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران 
maryam.ghf735@yahoo.com 

2.دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران 

چکیده

ــی یکــی از  ــی هســتند. چاق ــن عوامــل خطــر بیماری هــای قلبــی عروق ــی مهمتری ــدف: ســندرم متابولیــک و چاق ــه و ه زمین
عوامــل خطــر ســندرم متابولیــک و دیابــت نــوع 2 اســت. همچنیــن چاقــی شــایع ترین علــت مقاومــت بــه انســولین و در کــودکان 
ــی در  ــای چاق ــا شــاخص ه ــاط آن ب ــک و ارتب ــدف بررســی شــیوع ســندرم متابولی ــا ه ــه ب ــن مطالع ــذا ای ــان اســت. ل و نوجوان

کــودکان و نوجوانــان انجــام شــد.

مــواد روش هــا: مطالعــه حاضــر مقالــه مــروری اســت کــه بــا بررســی و جمع بنــدی مقاله هــای متعــدد از بانک هــای اطالعاتــی 
 Metabolic ــد واژگان ــا کلی ــی Google scholar، magiran، Sid، PubMed و iranmedex ب ــر علم ــایتهای معتب و س
syndrome, obesity, children, adolescents, prevalence ســندرم متابولیــک، چاقی،کــودکان، نوجوانــان، شــیوع طــی 

ســال هــای 1997 تــا 2016 انجــام شــد.

یافتــه هــا: بررســی مطالعــات انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه شــیوع ســندرم متابولیــک تــا 10,5 درصــد و چاقــی مرکــزی بین 
4 تــا5,4 درصــد بــود. تــا10,2 درصــد از افــراد مــورد آزمــون کــم تحــرک بودنــد. خــط مقــدم درمــان ســندرم متابولیــک اصــالح  
شــیوه زندگــی یعنــی داشــتن برنامــه  غذایــی ســالم و فعالیــت بدنــی منظــم و پــر مصــرف تریــن و کارآمدتریــن دارو متفورمیــن 
بوده اســت. ارتبــاط بیــن چاقــی شــکمی بــا ســن و تری گلیســرید بــاال ضــد و نقیــض بــود. از بیــن شــاخص های چاقــی، محیــط 
کمــر بهتریــن پیشــگوی ســندرم متابولیکــی بــرای هــر دو جنــس بــود. از نظــر آمــاری بیــن چاقــی شــکمی بــا ســندرم متابولیــک، 

جنــس، فشــارخون بــاال و HDL پاییــن ارتبــاط معنــی داری مشــاهده شــد. 

 نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده کــه نشــان داد شــیوع چاقــی مرکــزی و ســندرم متابولیــک باالســت کــه 
ــا برنامــه ریــزی و اصــالح شــیوه  یکــی از علــل آن کــم تحرکــی عنــوان شــد، پیشــنهاد مــی شــود کــه در ایــن گــروه از افــراد ب
ــوه هــا و  ــدام کــرد. همچنیــن از مصــرف بیشــتر می ــرای ورزش و تحــرک بیشــتر اق ــواده و رســانه هــا ب ــه کمــک خان زندگــی ب

ســبزیجات و انــواع ترشــیجات نبایــد غافــل شــد.

واژگان کلیدی: سندرم متابولیک، چاقی،کودکان، نوجوانان، شیوع
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بررسی عوامل مرتبط با قصد تغذیه انحصاری کودک در مادران باردار 

مهری سعیدی1، مونس اسدی شوکی2، مریم ساریخانی2، میترا رحیم زاده3، افسون تیزویر4*

1. کارشناسی ارشد روانشناسی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
2. دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران 

3. استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران 
4*.  گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

dr.afsoontizvir@yahoo.com    

چکیده 

زمینــه و هــدف:  تغذیــه انحصــاری کــودک بــا شــیر مــادر یــک عامــل مهــم و تاثیــر گــذار بــر ســالمت شــیرخوار و مــادر مــی 
باشــد کــه عوامــل متعــددی مــی توانــد بــر آن اثــر گــذار باشــد. تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده چارچــوب مناســبی را بــرای 
مطالعــه در ایــن زمینــه و تعییــن عوامــل مرتبــط ارائــه مــی دهــد. هــدف از ایــن پژوهــش تعییــن عوامــل مرتبــط بــا قصــد تغذیــه 
انحصــاری کــودک بــا شــیر مــادر بــر اســاس تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده در مــادران بــاردار شــهر کــرج در ســال 1395 

بــوده اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه شــکل مقطعــی )توصیفی-تحلیلــی( در 10 مرکــز بهداشــتی-درمانی شــهر کــرج و بــر روی 
312 نفــر از مــادران بــاردار مراجعــه کننــده بــه ایــن مراکــز، بــه روش نمونــه گیــری طبقــه بنــدی تصادفــی انجــام شــد. ابــزار 
گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه ای چنــد بخشــی حــاوی ســواالت دموگرافیــک، ســواالت مربــوط بــه نــوع تغذیــه فرزنــد قبلــی و 
همچنیــن ســازه هــای تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده )شــامل: نگــرش، هنجارهــای انتزاعــی، کنتــرل رفتــاری درک شــده و 
قصــد( بــود کــه روایــی و پایایــی آن مــورد تاییــد قــرار گرفــت. آنالیــز داده هــا بــا نــرم افــزار SPSS )نســخه 19( و بــا اســتفاده 

از آمــاره هــای توصیفــی و آزمــون هــای آمــاری تــی مســتقل، تحلیــل واریانــس و ... انجــام گرفــت.

یافتــه هــا: میانگیــن ســن مــادران مــورد مطالعــه 5/22 ± 28/74 ســال بــود. بیشــتر آنهــا خانــه دار )86/5%( و دارای تحصیــالت 
دیپلــم بودنــد )44/9%(.  60/9% دارای درآمــد ماهیانــه کمتــر از 1/5 میلیــون تومــان، 17/9%  دارای بــارداری ناخواســته و %57/4 
دارای فرزنــد دیگــری بودنــد. متغیــر هــای ســن مــادر، داشــتن فرزنــدی دیگــر و نــوع مــواد داده شــده بــه فرزنــد قبلــی ) تــا 6 
 .)0/05<p( ــه انحصــاری کــودک ارتبــاط معنــاداری داشــتند ــا قصــد تغذی ــا شــیر مــادر ب ــه شــده ب ماهگــی( در کــودکان تغذی
همچنیــن ارتبــاط مثبــت و معنــی داری بیــن ســازه هــای تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده )نگــرش، هنجارهــای انتزاعــی، کنترل 

 .)0/05<p( بــا یکدیگــر مشــاهده شــد  )رفتــاری درک شــده و قصــد تغذیــه انحصــاری

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه نمــرات نگــرش، هنجارهــای انتزاعــی، کنتــرل رفتــاری درک شــده و قصــد تغذیــه انحصــاری 
در مــادران مــورد پژوهــش وضعیــت نســبتا مطلوبــی داشــت، بــه نظــر مــی رســد بــرای کشــف موانــع تغذیــه انحصــاری مــادران 
الزم اســت مطالعــات گســترده تــری و بــا تاکیــد بــر ســایر عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی انجــام شــود. همچنیــن بــا 
عنایــت بــه ارتبــاط مثبــت و معنــی دار مشــخص شــده بیــن ســازه هــای تئــوری، پیشــنهاد مــی شــود برنامــه هــای آموزشــی 
ــواده  تحــت نظــر  ــرای ســایر اعضــای خان ــارداری و ب ــاردار و حتــی قبــل از دوران ب ــر پایــه ایــن نظریــه در مــادران ب مناســبی ب

متخصصیــن آمــوزش بهداشــت طــرح ریــزی و اجــرا گــردد.

واژگان کلیدی: تغذیه انحصاری، شیر مادر، زنان باردار، قصد، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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علوم پزشکی اصفهان

مهری هاشمیان1،* ، مسعود معینی پور2
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2-کارشناس ، پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده 

زمینــه و هــدف: ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO(، ســالمتی را مجموعــه اي از رفــاه و آســایش کامــل جســمانی، روانــی و 
اجتماعــی تعریــف کــرده اســت. ســالمت روانــی الزمــه حفــظ دوام عملکــرد اجتماعــی، شــغلی و تحصیلــی افــراد جامعــه و تأمیــن 
ــی  ــای اساس ــی از نیازه ــوان یک ــه عن ــالمت روان ب ــد. س ــه مي باش ــت روان در جامع ــای بهداش ــرای برنامه ه ــی اج ــدف اصل آن ه
انســان در توســعه پایــدار نقــش حیاتــی ایفــا مــی کنــد. نیــروی انســانی ارائــه کننــده خدمــات بهداشــتی و درمانــی ســهم بســزایی 
ــعه ســالمت  ــده ای در توس ــش کمــک کنن ــد نق ــی توان ــان م ــاء ســالمت آن ــظ و ارتق ــن رو حف ــد از ای ــه دارن در ســالمت جامع
جامعــه داشــته باشــد. مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن وضعیــت ســالمت روانــی )نشــانه های جســمانی، اضطــراب، افســردگی و 

کارکــرد اجتماعــی( کارکنــان غیــر پزشــک مراکــز بهداشــتی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی در ســال  1395 خورشــیدی انجــام شــد.کارکنان مراکــز بهداشــتی درمانــی 
وابســته بــه شــبکه هــای فالورجــان ، شــاهین شــهر و میمــه ، نجــف آبــاد ، برخــوار ، خمینــی شــهر جامعــه پژوهــش را تشــکیل 
ــی انتخــاب شــدند.  ــه ای تصادف ــری طبق ــه گی ــه روش نمون ــول و ب ــر اســاس فرم ــر ب ــداد 400 نف ــا تع ــن آن ه ــه از بی ــد ک دادن
 General ــرگ ــی گلدب ــالمت عموم ــنامه س ــه ای« و »پرسش ــردي- حرف ــای ف ــنامه »ویژگیه ــتفاده از دو پرسش ــا اس ــا ب داده ه
ــون Mann-Whitney و  ــاري SPSS و آزم ــزار آم ــتفاده از نرم اف ــا اس ــپس ب ــع آوری و س Health Questionnaire« جم

آزمــون هــای همبســتگی و رگرســیون تجزیــه و تحلیــل انجــام شــد.

یافتــه هــا : یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد کــه حــدود 36 درصــد از کارکنــان مــورد پژوهــش دچــار اختــالالت روانــی بــوده 
ــواب  ــالالت خ ــراب و اخت ــم اضط ــد، عالی ــمانی 34 درص ــم جس ــر عالی ــف از نظ ــاد مختل ــه در ابع ــد ک ــر بودن ــرض خط و در مع
ــد.  ــی بودن ــم افســردگی 29 درصــد دچــار اختــالل در ســالمت عموم 35 درصــد، اختــالل عملکــرد اجتماعــی 56 درصــد، عالی
تحلیــل رگرســیون لجســتیک نشــان داد کــه متغیرهــای ســن، تحصیــالت و شــغل اثــر معنــی دار بــر روی ســالمت روانــی دارنــد. 

ــان مشــاهده شــد. ــن کادر درم ــی در بی ــالل روان ــان دچــار اخت بیشــترین درصــد کارکن

نتیجه گیــری: فراوانــی اختــالالت روانــی در بیــن کارکنــان جامعــه پژوهــش، توجــه ویــژه مســوولین را مــی طلبــد تــا بــا برنامــه 
ــد باعــث بهبــود  ــد. برنامــه هــای ارتقــای ســالمت مــی توان ــه ارتقــاء ســالمت کارکنــان بپردازن ریــزی و انجــام مداخــالت الزم ب
ســالمت کارکنــان شــده، میــزان غیبــت  از محــل کار را کاهــش داده و بــر کیفیــت ارائــه خدمــات بیفزایــد. قابــل ذکــر اســت کــه 

کارکنــان بــا ســالمت روان مطلــوب، انگیــزه و تــالش بیشــتری جهــت ارتقــاء ســالمت جامعــه خواهنــد داشــت.

واژگان کلیدی: سالمت روانی ، پرسشنامه گلدبرگ، مراکز بهداشتی درمانی
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میزان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان های دولتی بعد از 

طرح تحول  سالمت: یک مطالعه مقطعی  در تهران
علی رضا موسی زاده نصرآبادی*1 ، احسان زارعی2،  بهروز پور آقا3،  سهیال خداکریم4 

  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
moosazadehalireza@yahoo.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: یکــی از اهــداف اصلــی طــرح تحول ســالمت، کاهــش میــزان پرداخــت از جیب مــردم بــرای خدمات بیمارســتانی 
در بخــش دولتــی اســت. ایــن مطالعــه باهــدف بررســی میــزان پرداخــت از جیــب بیمــاران بســتری در بیمارســتان های دولتــی 

وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در ســال 1394 انجــام شــد. 

ــی، 405 بیمــار ترخیــص شــده از چهــار بیمارســتان دولتــی و آموزشــی  ــن مطالعــه توصیفــی– تحلیل ــا: در ای ــواد و روش ه م
بــه بــا روش نمونه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. داده هــای مطالعــه بــا اســتفاده از چک لیســت محقــق ســاخته و 
بررســی صورت حســاب بیمارســتانی جمــع آوری شــد. بــرای تحلیــل داده هــا از روش هــای آمــار توصیفــی و آزمــون رگرســیون در 

ــد.  ــتفاده ش ــزار SPSS 16 اس نرم اف

یافتــه هــا: میــزان پرداخــت از جیــب 10/2 درصــد بــود کــه 9/9 درصــد آن پرداخــت رســمی، 0/2 درصــد هزینــه ارجــاع بــه 
ــه ای از صورتحســاب  ــود. بیشــترین ســهم هزین ــد کاال و 0/1 درصــد آن پرداخــت غیررســمی ب ــرای خری ــرون از بیمارســتان ب بی
مربــوط بــه لــوازم پزشــکی و دارو، اعمــال جراحــی و هتلینــگ بــه ترتیــب  بــا 32/6، 20/6 و 17/4 درصــد بــود. نــوع بیمارســتان، 

.)0/05<p(ــر میــزان پرداخــت از جیــب تأثیــر معنــی دار داشــت ــوار و جنســیت ب داشــتن عمــل جراحــی، تعــداد اعضــای خان

ــه  ــده در برنام ــدف تعیین ش ــق ه ــی مطاب ــتان های دولت ــتری در بیمارس ــاران بس ــب بیم ــت از جی ــزان پرداخ ــری: می نتیجه گی
تحــول ســالمت بــود کــه حمایــت مناســب دولــت را نشــان می دهــد. بــرای کاهــش پایــدار پرداخــت از جیــب، بایــد برنامه هایــی 

کالن در ســطح ملــی بــرای خدمــات ســرپایی و بخــش خصوصــی نیــز طراحــی و اجــرا شــود.

واژگان کلیدی: پرداخت از جیب، پرداخت غیررسمی، تأمین مالی نظام سالمت، طرح تحول سالمت
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 The effect of job-stress on patient-safety in hospitals of

Alborz University of Medical Sciences

Marziye Najafi1* ,Seyed Mohammad Ali Mousavi Fard2 ,Roya Rajaee1

1 M.Sc. of Health Care Management, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

2 General Practitioners, Alborz University of Medical Sciences

   Email: Marziyenajafi@yahoo.com

Abstract
Introduction: patient-safety is one of the main pillars of healthcare. Given that nurses are the largest 
group associated with patients so with safety harms and event reduction will follow .The aim of this arti-
cle is to investigating the job-stress effects on patient-safety in hospitals of Alborz University of medical 
science.
Material and methods: The study is a cross-sectional, data gathering is by researcher made job-
stress questionnaire that reliable by 320 Alborz hospital nurses whom were completed by simple ran-
domized selection and the patient-safety check list that was filled by researcher. Data was analyzed at 
two levels of statistics and descriptive.
Results: The results showed that job-stress were at average levels and also patient-safety. Among 
the demographic factors only the relationship between statistically significant between job-stress and 
marital status was significant  there were no significant relationship between different job-stress among 
nurses and patient-safety aspects
conclusion: The offered services quality will decreased and patient-safety will undermined if no ac-
tion taken to reduce the job-stress among nurses from average levels , therefore it is necessary to increase 
nurses physical , psychological and social health for increasing patient-safet
Keywords: Job-stress, Patient-safety, Hospital
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 The study of Sphingozin-1 phosphate receptor-1 (S1PR1)

 gene expression level in heart tissue of diabetic rat model

and treated with aminoguanidine

Tavakkolian P5 ,Alipour M4 ,Khalili M3 ,Fathi M2 ,Pourpaknia R1

1.Department of Genetics and Molecular Medicine, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

2Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran. Corresponding Author 

3.Department of Genetics and Molecular Medicine, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran 

4.Department .of Physiology and Pharmacology, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

5.Department of Anatomy, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran 

Email: m_fathi@zums.ac.ir

Abstract
Background: Diabetes Mellitus )DM) is a metabolic and vascular disorder of multiple etiology. sphingosine -1 
phosphate receptor -1 )S1PR1) an important member of the G protein-binding receptors that activation of  this 
receptor triggers intracellular signaling cascade eventually leading to cellular responses such as immigration, pro-
liferation, angiogenesis and cell survival. S1PR1 dysfunction in diabetes is an important sign for cardiac micro 
vessels complications. Aminoguanidine drug is an inhibitor of advanced glycation compounds )AGE) and has 
an antioxidant effect. In this study, the expression levels of S1PR1at mRNA levels in the heart tissue in diabetic 
rats treated with aminoguanidin were assessd for determing its therapeutic value by affecting the expression of 
S1PR1 at the heart of diabetic patients. 
Materials and Methods: the number of 34 rats in 8 different groups )Diabetics,  diabetic rats treated with 50, 
100 and 200 mg/kg doses of aminoguanidine, normal health rats treated by 50, 100 and 200 mg/kg doses of 
aminoguanidine and untreated normal rats was obtained as a gift from Dr.Alipoor and his colleagues’survey. 
After total RNA extraction from heart tissue, and cDNA preparation, the expression of S1PR1 and GAPDH 
)as internal control) genes was determined by quantitative Real-Time PCR. Finally the fold change in S1PR1 
expression was compared between diabetic mice treated with different doses of aminoguanidine compared to the 
control groups using Pfaffl formula and Mann-Whitney non-parametric statistical analysis.
Results: Analysis of S1PR1 gene expression in diabetic mice without treatment showed a significant decrease 
compared with the healthy controls. Upregulation of S1PR1 gene expression was occurred after treatment using 
aminoguanidin and expression of S1PR1 tended to be significantly higher compared with the either untreated 
diabetes mice and healthy controls which have already been treated by the same amounts of aminoguanidin 
)P<0.001, p=0.07 respectively).The expression of S1PR1 was significantly upregulated in diabetic rats treated 
by 200mg/kg of the drug vs. the other groups )P<0.001).
Conclusion: Based on the results, the expression of S1PR1 gene is decreased in diabetic rats compared to the 
normal healthy ones. It seems aminoguanidine drug has a positive influence on the expression level of S1PR1 
gene in diabetic rats but not in normal healthy ones. Therefore, the use of aminoguanidin could be beneficial for 
the prevention of the cardiovascular complications associated to diabetes. Understanding the mechanisms of 
alteration in the level of S1PR1 receptors and diabetes,could lead to right perspective and also create new targets 
in the therapeutics of cardiovascular diseases related to diabetes.
Keywords: S1PR1, aminoguanidine, diabetes, gene expression
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تاثیر آموزش خودمراقبتی  با الگوی اورم بر ابعاد زندگی بیماران مولتیپل 

اسکلروزیس  
فاطمه زهرا اسکندری

 دانشجوی مقطع کارشناسی ،رشته ی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران
fatemehzhraeskandri@hotmail.com  

چکیده

زمینــه و هــدف  :خودمراقبتــی اقدامــي مهــم در جهــت افزایــش تطابــق بیمــاران و کنتــرل پیامدهــاي نامطلــوب بیمــاری مــی باشــد . الگــوی 
اورم  از جملــه الگوهــای پرستاریســت کــه اذعــان داردعــدم تعــادل بیــن انجــام مراقبــت از خــود و میــزان نیــاز بــه ایــن مراقبــت ، میتوانــد 
ــي  ــالف میلین ــده غ ــل برن ــن، پیشــرونده و تحلی ــاري مزم ــک بیم ــل اســکلروزیس ی ــت از خــود« منجــر گردد.مولتیپ ــص در مراقب ــه  »نق ب
ســلول هــاي عصبــي مرکــزي و از علــل مهــم ناتوانــی در دنیااســت . بــا توجــه بــه اهمیــت خودمراقبتــی و بیمــاری و عــوارض آن و معرفــی 
الگــوی اورم،اســتفاده از ایــن الگــو در برنامــه آمــوزش خودمراقبتــی درایــن بیمــاری میتواندموثرباشــد. باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع بیــان شــده 
ودرجهــت بــه حداکثــر رســاندن تاثیــر برنامــه هــاي آموزشــي ، مطالعــه حاضــر بــا هــدف مــرور تعییــن تاثیربرنامــه  آمــوزش خودمراقبتــي 
مبتنــی برالگــوی اورم دربیمــاران مبتالبــه مولتیپــل اســکلروزیس وبررســی تغییــر کیفیــت زندگــی آنهابراساس5شــاخص ابعادروحی،امید،عــزت 

نفس،ابعــاد جســمی وخســتگی انجــام گرفتــه اســت.

ــا بررســی مقــاالت جمــع آوری شــده از پایــگاه هــای داده  مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه یــک مطالعــه مــروری و توصیفــی اســت کــه ب
ــگاه داده  ــی پای ــی 1395 و بررس ــالهای 1385 ال ــی س ــی » irandoc – magiran – civilica – sid – scholar google » ط ی فارس
pubmed  طــی ســالهای 2007 الــی 2017  بــا بررســی کلیــد واژگان:«خودمراقبتی،بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس،الگوی اورم،خودمراقبتــی 
مبتنــی برالگــوی اورم دربیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس،تصلب متعدد«انجــام شــدوهدف آن بررســی تاثیــر برنامه آمــوزش خــود مراقبتی مبتنی 
بــر الگــوی اورم درکیفیــت زندگــی ایــن بیمــاران مــی باشد.ابتداباجســتجوکلیدواژگان خودمراقبتــی ،الگــوی اورم،بیمــاری مولتیپل اســکلروزیس 
بــه بررســی و شــناخت عــوارض و آســیب هــای بیماری،نیــاز هــر چــه بیشــتر بیمــاران بــه برنامــه آمــوزش خودمراقبتــی و در نهایــت الگــوی 
اورم کــه یــک الگــوی پرســتاری و کمــک کننــده در ایــن زمینــه مــی باشــد پرداختــه شــد . ســپس بــا جســتجوی عبــارات خودمراقبتــی بــا 
الگــوی اورم در بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس یــا تصلــب متعــدد بــه بررســی مطالعــات انجــام شــده تــا کنــون کــه درابعادروحــی وجســمی 

کیفیــت زندگــی وبابررســی شــاخص هایــی همچــون عــزت نفــس وامیدوخســتگی در بیمــاران مبتــال کار شــده بودپرداختیــم .

یافتــه هــا: یافتــه هــا حاکــی از آن اســت کــه در بحــث ابعــاد روحــی زندگی،دربررســی شــاخص امیدوعــزت نفــس کــه در مقــاالت جداگانــه 
بررســی شــده بــود در بیمــاران مبتــال بــه مولتیپــل اســکلروزیس،اجرای برنامــه آموزشــی خودمراقبتــی اورم مــی توانــد امیــد و عــزت نفــس را 
در ایــن بیمــاران افزایــش داده و نقــش موثــری داشــته اســت.به کارگیــري برنامــه خودمراقبتــي مبتنــي برالگــوي اورم و براســاس نیازهــاي 
آموزشــي بــه بیماربــه عنــوان یــک مداخلــه پرســتاري غیرتهاجمــي وکــم هزینــه بــر میــزان خســتگي و فعالیــت هــاي روزمــره بیمــاران مولتیپل 
اســکلروزیس موثرمیباشــدوبه طــور جامــع تــر نتایــج بررســی تاثیربرنامــه خودمراقبتــی بــر ابعادجســمی وابعادروحــی کیفیــت زندگــی بیمــاران 
مبتــال نیزحاکــی از آن اســت کــه اســتقاده از ایــن الگــو مــي توانــد بــه عنــوان یــک مداخلــه پرســتاري در ارتقــاي کیفیــت زندگــي بیمــاران 

مولتیپــل اســکلروزیس مؤثر باشــد.

نتیجــه گیــری: برنامــه ی آمــوزش خودمراقبتــی بــر اســاس الگــوی اورم کــه براســاس نیازهــاي آموزشــي و بــا رویکــرد مــدل علمــي طراحــي 
گــردد؛ بــه عنــوان یــک مداخلــه پرســتاري در بیمــاران مولتیپــل اســکلروزیس توصیــه مــي شــود.این مداخلــه غیــر تهاجمــي، کــم هزینــه و 

مکمــل مداخــالت طبــي مــي تواندباشــد.لذاگربرنامه اي بــر اســاس نیازهــای بیمــار طراحــي گردد،میتوانــد موثــر واقــع شــود.

واژگان کلیدي: مولتیپل اسکلروزیس ، خودمراقبتی ، الگوی اورم
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بررسی میزان آگاهی خانمهای واجد شرایط از اهمیت انجام خود آزمایی 

پستان و لزوم آموزش آن در مراکز بهداشتی درمانی تبریز در سال 95 
ناصر رهبری1 ، مینو برادران 2، معصومه انصاری 3*

1 مدیر گروه سالمت جمعیت وخانواده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
2 کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

3 * دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ، آموزش پزشکی ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
M.Ansari411@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: معاینــه پســتان توســط خــود بیمــار Breast Self examination ، آگاهــی از ســالمت پســتان را افزایــش 
میدهــد هرچنــد ایــن اقــدام روش تشــخیصی نمــی باشــد و بــه عنــوان کمــک بــه غربالگــری مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. اکثــر 
ســرطانهای پســتان توســط خــود بیمــار )48درصــد وتوســط تصویــر بــرداری از پســتان )41 درصــد ( کشــف مــی شــوند و فقــط 
11 درصــد از آنهــا در معاینــه فیزیکــی بــه وســیله پزشــک شناســایی مــی شــوند ایــن مطالعــه بــا هــدف  بررســی میــزان آگاهــی 
ــی تبریزانجــام  ــزوم آمــوزش آن در مراکــز بهداشــتی درمان خانمهــای واجــد شــرایط از اهمیــت انجــام خــود آزمایــی پســتان و ل

گرفــت.

 مــواد و روشــها: مطالعــه بــه روش توصیفــی مقطعــی اســت کــه اطالعــات آن بــا اســتفاده از پرسشــنامه تکمیــل ودر نــرم افــزار 
EXCEL وارد و تجزیــه و تحلیــل شــده اســت.

ــه دارد  ــم و 94درصــد خان ــراد 30 ســال مــی باشــد و 4درصــد آنهــا شــغل آزاد و 2درصــد معل ــا: میانگیــن ســنی اف ــه ه یافت
ــتند .  ــم داش ــر از دیپل ــالت کمت ــی تحصی ــه و مابق ــد دیپلم ــگاهی و 24 درص ــالت دانش ــد دارای تحصی ــه 19 درص ــد . ک بودن
34درصــد بــه زمــان شــروع و35درصــد بــه ســن شــروع خــود آزمایــی پســتان جــواب صحیــح دادنــد 20 درصــد از ایــن افــراد بــه 
یکــی از11 عالئــم ســرطان پســتان اشــاره کردنــد 24درصــد بــه دو مــورد ، 6درصــد بــه 3 مــورد ، 6درصــد بــه 4 مــورد ، 2درصــد 
بــه 5مــورد ، 4درصــد بــه 6 مــورد و 8درصــد بــه 10 مــورد ، 6درصــد بــه 11 مــورد و 24درصدهیــچ اطالعــی از عالئــم نداشــتند.

نتیجــه گیــری: اکثــر ســرطانهای پســتان 48 درصــد توســط بیمــار کشــف مــی شــوند لــذا تدویــن پروتــکل آموزشــی و اجــرای 
صحیــح آن جهــت افزایــش آگاهــی خانمهــای بــاالی 20 ســال ، در خصــوص شــیوه زندگــی ســالم از جملــه فعالیــت فیزیکــی ، 
وزن و تغذیــه مناســب و... بعنــوان پیشــگیری اولیــه کمــک کننــده خواهــد بــود و خــود آزمایــی پســتان ، معاینــه توســط پزشــک ، 
ماموگرافــی و ادامــه مراقبتهــا جهــت تشــخیص زودرس الزامــی بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن امــر مســتلزم ایجــاد سیســتم جامــع 

ارجــاع و ایجــاد مراکــز معیــن ارجــاع جهــت انجــام مراقبتهــا و اقدامــات بعــدی مــی باشــد .

واژگان کلیدی: سرطان پستان ، خودآزمایی
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ارزیابی کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از 

تحلیل پوششی داده ها در سال 1394
ابراهیم جعفری پویان1*، اسماعیل جوادی قلعه2، سمانه اسماعیلی3

1*استادیار، علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،
ejaafp@yahoo.com

2کارشناس ارشد، علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
3کارشناس ارشد، علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زمینه و هدف : امروزه حفظ و تأمین سالمتي مردم از اولویت هاي توسعه اي هر کشوري به شمار مي آید و دست اندرکاران بخش سالمت 
همواره در تالش ا ند با بهره گیري از منابع در دسترس خود ، بهترین و با کیفیت ترین مراقبت ها و خدمات بهداشتي- درماني را به جامعه 

ارایه دهند. با توجه به نقش بسیار مهم این سازمان ها در زندگی مردم و نیاز به برنامه ریزي و اجراي یک نظام ارزیابي مستمر و به روز در 
بخش بهداشت و درمان، خصوصاً در مراکز ارایه دهنده خدمات درماني این تحقیق بر آن است تا عملکرد  بیمارستان های دانشگاه علوم 

پزشکی تهران را مورد بررسی قرار دهد.
مــواد و روش هــا : جامعــه آمــاري تحقیــق شــامل بیمارســتان هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران مــی باشــد. بطــور کلــی 
ــتری  ــات بس ــت خدم ــه کیفی ــوط ب ــای مرب ــع آوری داده ه ــرای جم ــاز اول، ب ــد: در ف ــی باش ــاز م ــه ف ــر دارای س ــق حاض تحقی
بیمارســتان هــا، از پرسشــنامه محقــق ســاخته کیفیــت اســتفاده گردیــد. بــرای تکمیــل پرسشــنامه هــا، طبــق محاســبات آمــاری، 
554 نفــر از بیمــاران بســتری بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. اطالعــات حاصــل از پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش هــای مختلــف 
و بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. در فــاز دوم، بــرای جمــع آوری شــاخص هــای مــورد 
نظــر، از فــرم اســتخراج داده هــا اســتفاده گردیــد. در فــاز ســوم، بــرای تعییــن عملکــرد بیمارســتان هــا، ) منظــور از عملکــرد در این 
تحقیــق، کارایــی فنــی بیمارســتان هــا مــی باشــد. ( بــا اســتفاده از روشDEA ، شــاخص هــای جمــع آوری شــده و نتایــج حاصــل 

از تحلیــل پرسشــنامه هــای کیفیــت، بــه عنــوان ورودی هــا و خروجــی هــای DEA، وارد نــرم افــزار DEAP شــدند. 

یافتــه هــا: طبــق نتایــج حاصلــه، میانگیــن کارایــی فنــی بیمارســتان هــای مــورد مطالعــه 0/949 مــی باشــد. بیشــترین کارایــی 
فنــی متعلــق بــه بیمارســتان هــای 11H ،10H ،8H ،7H ،6H ،3H ، 2H، بــا کارایــی فنــی یــک مــی باشــد و کمتریــن کارایــی 

فنــی نیــز مربــوط بــه بیمارســتان 9H ، بــا کارایــی فنــی 0/806 مــی باشــد. 

ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــت مدی ــا الزم اس ــرار دارد. ام ــبی ق ــطح مناس ــق در س ــای تحقی ــتان ه ــی بیمارس ــری : کارای ــه گی نتیج
اهمیــت ایــن موضــوع، بــه دنبــال راهکارایــی بــرای هــر چــه کاراتــر شــدن بیمارستانشــان و اســتفاده از نتایــج کاربــردی ایــن قبیــل 
تحقیقــات باشــند. حــذف نیــروی انســانی مــازاد در قالــب یــک برنامــه ریــزی جامــع و بــر اســاس نتایــج روش تحلیــل فراگیــر داده 

هــا نقــش عمــده ای در کاهــش هزینــه هــای بیمارســتان ایفــا مــی نمایــد.

واژگان کلیدی: کارایی، عملکرد ، کیفیت خدمات، بیمارستان
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توانمندی های دانش آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت 

عمومی 
ناصر بهنام پور1، محمداحمد پور2، هاشم حشمتی3*

1 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2 دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 

پزشکی تهران
3* دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 

پزشکی تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه،
heshmati.hashem@yahoo.com 

چکیده 

ــز  ــگان  نی ــش آموخت ــف دان ــر و توســعه اســت وشــرح وظای ــدف:  شــامل نیازهــای ســالمت دائمــا در حــال تغیی ــه و ه زمین
بــه تبــع آن تغییــر مــی کنــد، از ســوی دیگــر در صــورت عــدم توانمنــدی پرســنل بهداشــتی مشــکالت بســیار بزرگــی گریبانگیــر 
نظــام ســالمت و جامعــه خواهــد شــد. لــذا آگاهــی از توانمندیهــای دانــش آموختــگان بــه منظــور ارزیابــی میــزان تطابــق آن بــا 
ــه  ــت ب ــا عناب ــه نظــر مــی رســد. ب ــوم آموزشــی ضــروری ب ــزوم اصــالح کوریکول نیازمندیهــای سیســتم بهداشــت و در صــورت ل
اهمیــت موضــوع مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن توانمندیهــای دانــش آموختــگان مقطــع کارشناســی ناپیوســته رشــته بهداشــت 

عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان طراحــی و اجــرا شــد.

ــه روش  ــی ب ــت عموم ــته بهداش ــی ناپیوس ــجویان کارشناس ــر از دانش ــی، 18 نف ــه توصیف ــن مطالع ــا: در ای ــواد و روش ه م
سرشــماری انتخــاب شــدند و توانمندیهــای آنهــا در حــوزه هــای مختلــف از طریــق پرسشــنامه هــای اســتانداردی کــه توســط 
اســاتید و متخصصــان تهیــه شــده بــود مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری SPSS18 و آمــار 

توصیفــی مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: توانمندیهــای دانشــجویان در حیطــه ی آمــار زیســتی و روش تحقیــق26%، آمــوزش بهداشــت و ارتباطــات %52,8، 
مدیریــت و برنامــه ریــزی31,7%، تغذیــه و بهداشــت  مــواد غذایــی45,8%، اپیدمیولــوژی بیماریهــای واگیــر52,2%، اپیدمیولــوژی 
بیماریهــای غیــر واگیــر47,8%، بهداشــت  بــاروری61,9%، بهداشــت کــودکان و مــدارس 64,7%، اصــول خدمــات بهداشــتی%63,1 

و در حیطــه بهداشــت محیــط و حرفــه ای 66,3% بــود.

ــی نمــی باشــد،  ــه ایــن کــه توانمندیهــای دانشــجویان در حیطــه هــای مختلــف در ســطح مطلوب ــا توجــه ب ــری: ب ــه گی نتیج
پیشــنهاد مــی شــود کوریکولــوم رشــته بهداشــت عمومــی، مطابــق بــا آخریــن نیازهــای نظــام ســالمت کشــور اصــالح شــود.

واژگان کلیدي: بهداشت عمومی، دانش آموختگان، نیاز سنجی
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چالش ها و راهکارهای مسئولیت اجتماعی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه 

علوم پزشکی کرمانشاه 
ابراهیم جعفری پویان1، ابوالقاسم پور رضا2، راحله ملکی3*

1.استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2.استاد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3.*کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 
malekirahele65@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: مســئولیت اجتماعــی ســازمانها عامــل اساســی بقــای هــر ســازمانی اســت. بــا وجــود اهمیــت بــاالی آن، ایــن موضــوع 
بــرای بســیاری از ســازمانها قلمــرو ناشــناخته ای اســت و آنهــا لزومــاً بــرای مقابلــه بــا چالشــهای پیــش رو بــه خوبــی مجهــز نیســتند. 
مطالعــه حاضــر بــا هــدف شناســایی چالــش هــای مســئولیت اجتماعــی و راهکارهــای بهبــود آن بــر اســاس دیــدگاه گروهــای ذینفــع در 

بیمارســتانهای آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه انجــام گرفت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه کیفــی حاضــر از نــوع مطالعــات اکتشــافی بــود کــه در بیمارســتان هــای آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کرمانشــاه در ســال 95 انجــام گرفــت. نمونــه گیــری هدفمنــد، ســهمیه ای و گلولــه برفــی بــود و بــا طیــف متنوعــی از مدیــران و هیــأت 
تصمیــم گیرنــده و کلیــه افــراد کلیــدی مطلــع از مســئولیت اجتماعــی بیمارســتان بــه صــورت نیمــه ســاختار یافتــه ی بــا اســتفاده از 
راهنمــای مصاحبــه، چهــره بــه چهــره مصاحبــه شــد. پــس از پیــاده ســازی کلمــه بــه کلمــه متــن مصاحبــه هــا و اســتخراج کــد هــا 
)عبــارات معنــادار(، مجــددا ایــن عبــارات بــه منظــور دســتیابی بــه زیــر طبقــات مــرور گردیــد. بــر اســاس زیــر طبقــات، اطالعــات بــه 
طبقــات مرتبــط دســته بنــدی گردیــد. بــرای اطمینــان از روایــی، پایایــی و مقبولیــت داده هــا نیــز از روش بازنگــری مشــارکت کننــدگان 

و نظــرات تکمیلــی کارشناســان مرتبــط و اعضــاء هیئــت علمــی اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: در مجمــوع بــا 23 نفــر مصاحبــه گردیــد و نظــرات در 6 طبقــه اصلــی، 20 زیــر طبقــه 80 کــد دســته بنــدی گردیــد. 
طبقــات اصلــی عبــارت از عــدم وجــود ســازوکارهای مناســب در بیمارســتان بــه منظــور افزایــش انگیــزه کارکنــان )آمــوزش، ســالمت، 
ایمنــی، رفــاه و مشــورت بــا آنــان(، چالــش هــای مرتبــط بــا تأمیــن کننــدگان )عــدم تســویه بدهــی هــا و صورتحســاب هــا بــه آنــان(، 
چالشــهای پیــش روی بیمــاران )رعایــت حقــوق، حریــم خصوصــی و رضایتمنــدی آنــان(، غفلــت از محیــط زیســت )اشــاعه فضای ســبز، 
ــا ســازمانهای تحــت نظــارت محیــط زیســت(، نقصــان در ارزیابــی هــای  پــرت حاملهــای انرژی،تصفیــه خانــه، پســماندها و تعامــل ب
بیمارســتان )داخلــی و خارجــی(، بــی توجهــی بــه فعالیتهــای خیرخواهانــه) غفلــت مدیــران از مراکــز مــددکاری بعنــوان نقــاط عطف در 

جلــب، توســعه و گســترش مشــارکتهای خیرخواهانــه( در بیمارســتان بــود. 

نتیجــه گیــري: بــا توجــه بــه نتایــج، و اهمیــت مســوولیت اجتماعــی در ارتبــاط بیمارســتان بــا جامعــه راهکارهایــی نظیــر افزایــش 
ســطح آگاهــی مدیــران بیمارســتانها در خصــوص مســئولیت اجتماعــی، تدویــن سیاســتهای محافظــت از محیــط زیســت، مطالعــه و 
بررســی و اطــالع رســانی دربــاره اثــرات زیســت محیطــی راه انــدازی بخشــهای جدیــد و ارائــه خدمــات نــو، اهتمــام در راســتای اجــرا 
و پیــاده ســازی مدیریــت ســبز، همــکاری بــا ســازمانهای درگیــر موضوعــات محیــط زیســت، اســتفاده از تجــارب ســازمان هــای موفــق 
در عرصــه مســئولیت اجتماعــی، ارتبــاط و تعامــل مطلــوب بیمارســتانها بــا تأمیــن کننــد گان کاال و خدمــات بیمارســتانی، مشــارکت 
فعــال بیمارســتانها بــا نهادهــای محلــی و فعــال در زمینــه توســعه فعالیتهــای خیرخواهانه، پایــش و ارزیابــی مــدون از عملکرد مدیــران و 

مســوولین بیمارســتان پیشــنهاد مــی گــردد. 

واژگان کلیدي: مسئولیت اجتماعی، بیمارستان، چالش، راهکار
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تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل پرسید- پروسید بررفتارهای 

خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع 2 
ندا براشه1، صدیقه نوح جاه 2 ، محمد حسین حقیقی زاده3 ، قدرت اله  شاکری نژاد*4

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ، گروه آموزش وارتقای سالمت ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2 مربی و عضوهیئت علمی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

3مربی و عضو هیئت علمی،گروه اپیدمیولوژی و آمار ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
4 *دانشیار، گروه آموزش وارتقای سالمت ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

shakerinejad@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: خودمراقبتــی بیمــاران دیابتــی موجــب کاهــش تعــداد مــوارد بســتری در بیمارســتان، کاهــش هزینــه هــا و 
ارتقــاء کیفــی زندگــی شــده بطوریکــه بــا آمــوزش خودمراقبتــی دیابــت مــی تــوان 80درصــد از عــوارض ایــن بیمــاری را کاهــش 
داد و عــدم رعایــت برنامــه خودمراقبتــی مهمترین عامل زمینهساز مرگ و میر در ایــن بیمــاران اســت لــذا ایــن پژوهــش بــا هــدف 
تعییــن تاثیــر برنامــه آموزشــی مبتنــی بــر مــدل پرســید- پروســید بــر ارتقــاء رفتارهــای  خودمراقبتــی بیمــاران دیابتــی نــوع 2 

مراجعــه کننــده بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی شهرســتان بــاوی درســال 1395 انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه نیمــه تجربــی مــی باشــد کــه براســاس ســازه هــای الگــوی پرسید-پروســید 
ــاوی  در  ــتان ب ــی شهرس ــتی درمان ــز بهداش ــه مراک ــده ب ــه کنن ــوع 2 مراجع ــت ن ــه دیاب ــال ب ــاران مبت ــر بیم ــر روی 110 نف ب
ســال 1395انجــام شــد. برنامــه آموزشــی بــر اســاس الگــوی پرسید-پروســید طراحــی گردیــد. ابــزار گــردآوری داده هــا شــامل: 
پرسشــنامه محقــق ســاخته پرســید و پرسشــنامه گالســکو بــود. قبــل از اجــرای مداخلــه آموزشــی پرسشــنامه هــا بــرای هــر دو 
گــروه شــاهد و مــورد تکمیــل گردیــد. طــول مــدت آمــوزش ســه مــاه بــوده و تاثیــر برنامــه آموزشــی بــر مبنــای الگــوی پرســید و 
همچنیــن میــزان بهبــود و ارتقــای رفتــار خودمراقبتــی بیمــاران پــس از یکمــاه مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. داده هــا بوســیله نــرم 

افــزارspss16 آزمــون هــای آمــاری تــی مســتقل، تــی زوجــی مــورد تجزیــه وتحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: میانگیــن نمــره عوامــل مســتعد کننده)آگاهی،نگــرش وخودکارآمدی(،عوامــل تقویــت کننده،عوامــل قــادر کننــده و 
 .)0.05<P(ــت ــش یاف ــی داری افزای ــور معن ــه ط ــوزش ب ــس از آم ــاهد پ ــه ش ــه نســبت ب ــروه مداخل ــی در گ ــار خودمراقبت رفت
میــزان قنــد خــون ناشــتا)FBS( و نمایــه تــوده بدنــی )BMI(در گــروه مداخلــه پــس از آمــوزش کاهــش یافــت امــا ایــن کاهــش 

.)P<0,05(ــود ــی دار نب ــاری معن ــر آم از نظ

نتیجــه گیــری: یافتــه هــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه الگــوی پرسید-پروســید چارچوبــی مناســب جهــت آمــوزش بیمــاران 
دیابتــی نــوع دو همچنیــن بهبــود و تغییــر مثبــت در عوامــل مســتعد کننــده) آگاهی،نگــرش و خودکارآمــدی( ، عوامــل تقویــت 
ــزان و  ــه ری ــی بیمــاران خواهــد شــد. پیشــنهاد مــی شــود برنام ــای رفتارهــای خودمراقبت ــده و ارتق ــادر کنن ــل ق ــده و عوام کنن
ــو را در  ــن الگ ــار،  ای ــر رفت ــر در تغیی ــِی موث ــی و اجتماع ــردی، محیط ــای ف ــه ه ــی جنب ــن تمام ــر گرفت ــا در نظ ــگران ب آموزش

فراینــد آمــوزش ســایر بیمــاری هــا بــکار ببندنــد.

واژگان کلیدي: آموزش بهداشت، پرسید-پروسید، دیابت نوع دو، رفتارهای خودمراقبتی.
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بررسي تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاي رفتارهاي 

پیشگیري کننده از بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان مقطع ابتدایي 

شهرستان تربت حیدریه

زهرا حبیب پور 1،  فرشته قانونی مژن ابادی2 ، طاهره کریمی 3 ، فاطمه موسی زاده4*

1.زهرا حبیب پور، کارشناسي بهداشت عمومي،کمیته تحقیقات دانشجویي،دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه  ، ایران 
2. فرشته  قانونی مژن آبادی، کارشناسي بهداشت عمومي،کمیته تحقیقات دانشجویي،دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه  ، ایران

3. طاهره کریمی، کارشناسي بهداشت عمومي،کمیته تحقیقات دانشجویي،دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه  ، ایران
4.*نفاطمه موسی زاده ، کارشناسي بهداشت عمومي،کمیته تحقیقات دانشجویي،دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه ، ایران

maxmosa4030@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: یکــی از عواملــی کــه در ســالمت عمومــی انســان نقــش دارد دهــان و دنــدان ســالم اســت تــا آنجــا کــه برخــی 
دهــان را آینــه تمــام نمــای بــدن مــی داننــد. بیمــاری هــای دهــا ن و دنــدان از دامنگیرتریــن بیمــاری هــای بشــر بخصــوص در بین 
کــودکان بــوده کــه بیــش از 99% افــراد بــه ایــن بیمــاری دچــار مــی شــوند. ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن تآثیــر آمــوزش مبتنــی 
بــر الگــوی اعتقــاد بهداشــتی بــر ارتقــای ســطح بهداشــت دهــان و دنــدان در دانــش آمــوزان دخترانــه مقطــع ابتدایــی شهرســتان 

تربــت حیدریــه انجــام شــد.

مــواد و روشــها: ایــن مطالعــه از نــوع نیمــه تجربــی اســت کــه در ســال 1394 بــر روی 260 نفــر از دانــش آمــوزان دخترانــه 
مقطــع ابتدایــی شــهر تربــت حیدریــه کــه بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی انتخــاب شــده بودنــد انجــام شــد. ابــزار گــردآوری داده 
هــا پرسشــنامه روایــا و پایــا بــود کــه قبــل و بعــد از انجــام مداخلــه بــه روش مصاحبــه توســط محقــق داده هــا جمــع آوری شــد 

و داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری spss20 و آزمــون T مســتقل وTزوج مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

ــدت  ــده، ش ــیت درک ش ــار، حساس ــی، رفت ــی داري در آگاه ــالف معن ــه اخت ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــج ای ــا:  نتای ــه ه یافت
ــرل و  ــروه کنت ــوزان در دو گ ــش آم ــل دان ــای عم ــدی، راهنم ــودکار آم ــده، خ ــع درک ش ــده، موان ــع درک ش ــده، مناف درک ش
آمــوزش در قبــل از آمــوزش وجــود نداشــت )p<0,05( امــا ایــن تفــاوت در بعــد از آمــوزش بــه جــز آگاهــی در دیگــر ســازه هــا 

.)p<0,05(ــد ــی دار ش معن

نتیجــه گیــری: آمــوزش موجــب بهبــود و افزایــش آگاهــی دانــش آمــوزان و در نتیجــه کاهــش بیمــاری هــای مربــوط بــه دهــان 
و دنــدان مــی گــردد بــر ایــن اســاس ضــروری اســت کــه مســئوالن امــور بهداشــتی و دندانپزشــکی اســتان بصــورت جــدی و پیگیــر 
ــه برنامــه ریــزی جهــت طــرح هــای پیشــگیری از پوســیدگی دنــدان داشــته باشــند در ایــن مــورد مــی تــوان آمــوزش  اقــدام ب
مســتقیم جهــت نحــوه صحیــح مســواک زدن و دهانشــویه، تاکیــد بــر شستشــوی دهــان بعــد از مصــرف هــر گونــه مــاده غذایــی 

کــه در طــول روز مصــرف مــی شــود، اشــاره نمــود. 

واژگان کلیدي: بهداشت دهان و دندان، مدل اعتقاد بهداشتی، آموزش، دانش آموزان
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بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت درمیانساالن شهر گناباد در سال 

1393
رسول رازنهان1، زهرا پاشائی2، علی دلشاد3

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 
rr4239@yahoo.com 

2دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
3کارشناس ارشد پرستاری سالمت جامعه، عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: ســبک زندگــي، فعالیــت هــاي عــادي و معمــول روزانــه اســت بــه طــوري کــه ایــن فعالیــت هــا روي ســالمت 
افــراد تأثیــر مــي گذارنــد بــراي حفــظ و ارتقــاي ســالمتي، تصحیــح و بهبــود ســبک زندگــي ضــروري اســت لذاهــدف از مطالعــه 

ــاد در ســال 1393بــوده اســت. حاضــر بررســی ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده ســالمت درمیانســاالن شــهر گناب

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع بررســی مقطعــی بــود کــه در ســال1393 بــر روی میانســاالن شهرســتان گنابــاد صــورت 
ــزار گــردآوری داده هــا پرسشــنامه ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســالمت زندگــی HPLP2 بود.تجزیــه و تحلیــل داده  گرفــت. اب
هــا بــه وســیله نــرم افــزار SPSS نســخه 20 و بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و ازمــون هــای آماری تــی مســتقل،آنووا و کای اســکوئر 

انجــام گرفت.ســطح معنــی داریp valueکمتــر از 0,05 در نظــر گرفتــه شــد.

یافتــه هــا: در مجمــوع 270 نفــر )187مــردو 83 زن(ازمیانســاالن وارد مطالعــه شــدند. بیشــترین میانگیــن نمــره ســبک زندگــی 
مربــوط بــه رشــد معنــوی )27,25±  8,35( وکمتریــن آن در حیطــه ورزش)17,06±  4,81(اســت. بررســی ارتبــاط مصــرف ســیگار 

P=.026،مصــرف قلیــان P=.002 بانمــره کل ســالمت والکــر تفــاوت آمــاری معنــی داری را نشــان داد.

نتیجــه گیــری: درمجمــوع نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد بیشــترین میانگیــن نمــره ســبک زندگــی مربــوط بــه رشــد معنــوی 
ــی در  ــوان گام ــی ت ــای ســالمت م ــت ارتق ــی میانســاالن در جه ــش ســطح آگاه ــا افزای ــود. ب ــن آن در حیطــه ورزش  ب وکمتری

جهــت کنتــرل و درمــان بیمــاری هــا برداشــت.

واژگان کلیدی: میانساالن، سبک زندگی، ارتقاء سالمت
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وضعیت سواد سالمت در مردان 20 تا 26 سال شهرستان های کرمان و 

دامغان

حسن قربانی*1، محمدعلی جلیلوند2، حسین چوپانی3

1 *کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
hasanghorbani20@yahoo.com 

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده

ــات  ــه و خدم ــات اولی ــیر، درک اطالع ــب، تفس ــرای کس ــرد ب ــت ف ــورت« ظرفی ــه ص ــه ب ــالمت ک ــواد س ــدف:  س ــه و ه زمین
ســالمتی بــه منظــور تصمیــم گیــری مناســب » تعریــف مــی شــود از نظــر ســازمان جهانــی بهداشــت مهــم تریــن تعییــن کننــده 
اجتماعــی ســالمت محســوب شــده اســت. از طرفــی ثابــت شــده کــه اگــر چــه مــردان در بســیاری بیمــاری هــا افــراد پــر خطــر 
تــری محســوب مــی شــوند امــا دیرتــر بــه مراکــز درمانــی مراجعــه مــی کننــد و ســبک زندگــی نــا ســالم تــری را در پیــش مــی 
گیرنــد. لــذا پژوهــش حاضــر بــه منظــور تعییــن وضعیــت ســواد ســالمت در مــردان ســاکن در شهرســتان هــای کرمــان و دامغــان 

انجــام شــد. 

ــه ترتیــب 30 و  ــان ) ب ــردان ســاکن در شهرســتان هــای دامغــان و کرم ــر از م ــورد مطالعــه76 نف ــه م ــا: نمون ــواد و روش ه م
43 نفر(کــه بــه صــورت نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــده بودنــد مــی باشــد. بــه منظــور تعییــن میــزان ســواد ســالمت 
آنــان از پرسشــنامه اســتاندارد« ســواد ســالمت جمعیــت 18 تــا 65 ســال ایــران« کــه توســط منتظــری و همــکاران مــورد اســتفاده 
ــار  ــار توصیفی)شــاخص هــای پراکندگــی و مرکــزی( و آم ــا اســتفاده آم ــه اســت اســتفاده شــد. داده هــای حاصــل ب ــرار گرفت ق

تحلیلی)آزمــون t تحلیــل واریانــس و مجــذور کای( بــا کمــک نــرم افــزار STATA 13 مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی واحــد هــای پژوهــش 24/4 ســال بــود. 61% آنــان دارای تحصیــالت دانشــگاهی بودنــد. 66% آنــان 
ــا ســالمت خــود را از طریــق اینترنــت بــه دســت مــی آوردنــد. میانگیــن نمــره کســب شــده از 100در بعــد  اطالعــات مرتبــط ب
دسترســی بــه اطالعــات 48,3 در بعــد مهــارت خوانــدن 36/4 در بعــد فهــم 33/24 و در بعــد ارزیابــی 42/33 و در بعــد تصمیــم 
ــان  ــان 39/28 و دامغ ــت44/06 )کرم ــنامه در نهای ــاد پرسش ــوع ابع ــن مجم ــالمت 68/ 37 میانگی ــات س ــرد اطالع ــری و کارب گی
49/22( بــه دســت آمــد.  بیــن ســن، و منبــع کســب اطالعــات و ســواد ســالمت رابطــه معنــا داری مشــاهده نشــد. بیــن تحصیــالت 
و افزایــش تمامــی ابعــاد ســواد ســالمت در هــر دو شهرســتان رابطــه معنــاداری مشــاهده شــد. ســواد ســالمت در بیــن جوانــان 

شهرســتان دامغــان بیــش از شــهر کرمــان بــود و ایــن رابطــه از لحــاظ آمــاری معنــادار بــود.

ــاوت  ــه اگــر چــه متف ــورد مطالع ــری: مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه وضعیــت ســواد ســالمت در دو شهرســتان م ــه گی نتیج
اســت امــا از حــد مطلــوب کمتــر مــی باشــد و الزم اســت بــا توجــه بــه نقــش مــردان جــوان در تولیــد و پویایــی کشــور حتمــا بــا 
تمامــی ابــزار هــای ممکــن تــالش هایــی جهــت افزایــش ســواد ســالمت آنــان و بــه تبــع آن بهبــود و ارتقــا ســالمت ایشــان انجــام 

شــود. 

واژگان کلیدي: سواد سالمت، مردان، کرمان، دامغان 
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نقش آموزش بهداشت در ارتقای سالمتی جامعه
 فاطمه ذهبی اردکانی *1 ٬ محمد دالئی میالن 2 ٬ حسین معین جهرمی3 

1 *رزیدنت بیهوشی،  عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
2 دانشجوی کارشناسی پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
3 دانشجوی کارشناسی پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده 

زمینــه و هــدف: آمــوزش بهداشــت عبــارت اســت از تشــویق و ترغیــب مــردم بــرای قبــول و نگــه داری رفتــار واعمالــی کــه بــرای 
ادامــه زندگــی الزم اســت بهداشــت یکــی از مهــم تریــن ارکان ســالمت جامعــه اســت آمــوزش بهداشــت در آگاه کــردن مــردم از 
بیمــاری هــا و خطــرات آنهــا نقــش اصلــی و عمــده  را داردکــه بــه طبــع آن ســطح ســالمتی جامعــه افزایــش مــی یابــد و میــزان 
مــرگ و میرهــا و بیمــاری هــا کاهــش مــی یابــد و لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف »نقــش آمــوزش بهداشــت در ارتقــاء ســالمتی« 
صــورت گرفتــه اســت بــا گســترش ســطح ســواد بهداشــت جامعــه میــزان وابســتگی مــردم بــه دارو و درمــان کاهــش مــی یابــد و 

لــذا هــدف ایــن پژوهــش ارزیابــی نقــش آمــوزش بهداشــت در ارتقــای ســالمتی جامعــه صــورت گرفتــه اســت  

 SCOPUS, ــی ــای اطالعات ــتجو در پایگاه ــق جس ــق از طری ــع و عمی ــی جام ــرور حکای ــن مطالعه،م ــا: در ای ــواد و روش ه م
PUBMED, PROQUEST,SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN بــا واژگان کلیــدی بهداشــت٬ 

ارتقــای ســالمتی ٬ ســواد و بــدون محدودیــت ســال انجــام شــد

یافتــه هــا: بــا بررســی و واکاوی دقیــق مقــاالت مختلــف بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه هــر چــه قــدر در گســترش بهداشــت 
بیشــتر تــالش کنیــم بــه همــان انــدازه میــزان وابســتگی مــردم بــه انــواع داروهــا و درمانهــا و انــواع بیمــاری هــا کاهــش مــی یابــد  

و میــزان ســالمتی جامعــه دوچنــدان افزایــش مــی یابــد

نتیجــه گیــری: بهداشــت نقــش مهمــی در پیشــگیری از انــواع بیمــاری هــای مختلــف دارد و بــا برنامــه ریــزی هــای آموزشــی 
بــه خصــوص آمــوزش هــای مجــازی و ســایر انــواع برنامــه هــا ی بهداشــتی بــرای تمــام گــروه هــای جامعــه بــه خصــوص قشــر 

نوجــوان  داشــته باشــند  

واژگان کلیدي: بهداشت ٬ ارتقای سالمتی ٬ سواد
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برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در واحد منابع انسانی مجتمع بیمارستانی 

امام خمینی )ره( با استفاده از روش کارسنجی و زمانسنجی فرایندها در 

سال 1395
حجت رحمانی1،  مرضیه نجفی2*، صغرا مرادی3

1.استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 
2.*کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 

3.کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، بیمارستان امام خمینی )ره(، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران
marziyenajafi@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بهبــود پوشــش خدمــات بهداشــتی و تحقــق باالتریــن ســطح ســالمت جامعــه بــه فراهــم بــودن، در دســترس 
ــاد  ــت و ایج ــعه، مدیری ــانی بخــش ســالمت بســتگی دارد. جــذب، توس ــای انس ــودن نیروه ــت ب ــا کیفی ــول و ب ــل قب ــودن، قاب ب
انگیــزش نیروهــای انســانی از وظایــف کلیــدی مدیریــت منابــع انســانی هــر ســازمانی اســت. لــذا در ایــن مطالعــه بــرآن شــدیم 
نیــروی انســانی مــورد نیــاز در واحــد منابــع انســانی مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی )ره( را بــرآورد نماییــم تــا بــا تعییــن آن 

و رفــع مشــکالت واحــد نیــروی انســانی در جهــت بهبــود انجــام فرایندهــای ایــن واحــد باشــیم.

ــع انســانی  ــدان واحــد مناب ــی مــی باشــد. جامعــه مطالعــه کارمن ــه صــورت توصیفی-تحلیل ــن مطالعــه ب ــا: ای ــواد و روش ه م
مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی )ره( و فعالیتهــای آنهــا در ســه مــاه اول ســال 1395مــی باشــد. مطالعــه در نــه مرحلــه انجــام 
شــد کــه در ایــن مراحــل فعالیــت هــاي عمــده کارمنــدان مــورد مطالعــه از طریــق مشــاهده ي مســتقیم فعالیــت و مصاحبــه جمــع 

آوري گردیــد. در نهایــت تعــداد نیــروی مــورد نیــاز بــرای انجــام کلیــه فعالیتهــای واحــد منابــع انســانی تعییــن گردیــد.

ــع انســانی  ــاز در واحــد مناب ــورد نی ــروی اســتاندارد م ــداد نی ــا تع ــه ه ــر اســاس یافت ــج پژوهــش نشــان داد ب ــا: نتای ــه ه یافت
مجتمــع 23 نفــر مــی باشــد در حالــی کــه 32 کارمنــد در ایــن واحــد مشــغول بــه کار مــی باشــند. یعنــی 9 نفــر مــازاد نیــرو در 

واحــد منابــع انســانی مشــاهده مــی شــود.

نتیجــه گیــری: بــا بررســی فعالیتهــای انجــام شــده و زمــان ســنجی آن مــازاد نیــرو در واحــد منابــع انســانی مجتمــع بیمارســتانی 
امــام خمینــی )ره( مشــاهده شــد. بــا توزیــع مناســب نیــرو بیــن واحدهــا مــی تــوان از کثــرت نیــرو در یــک واحــد و کمبــود نیــرو 

و ایجــاد فشــار کاری مضاعــف در واحدهــای دیگــر جلوگیــری بعمــل آورد.

واژگان کلیدی: واحد منابع انسانی، کارسنجی، زمانسنجی
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بررسی آمادگی بیمارستان های استان گلستان جهت استقرار استانداردهای 

بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت 1395
شیوااونق1 ، شقایق وحدت2*

1کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
2 *  استادیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی/ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد 

اسالمی، تهران، ایران
sh_vahdat@yahoo.com 

 چکیده

زمینــه و هــدف: بیمارســتان هــا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مراکــز ارائــه دهنــده خدمــات ســالمت، بایســتی نقــش خــود را در 
ارتقــای ســالمت تعییــن نمــوده و در ایــن خصــوص مســئولیت پذیــر و پاســخگو باشــند. هــدف از ایــن تحقیــق بررســی آمادگــی 

بیمارســتان هــای اســتان گلســتان جهــت اســتقرار اســتانداردهای بیمارســتان هــای ارتقــاء دهنــده ســالمت مــی باشــد.

مــواد و روش هــا:  پژوهــش حاضــر، از نــوع مشــاهده ای توصیفــی واز نظرزمانــی مقطعــی مــی باشــد.جامعه پژوهــش را  کلیــه 
بیمارســتان هــای اســتان گلســتان  و جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را مدیــران ارشــد، مدیــران میانــی، مســئولین دفتــر بهبــود 
کیفیــت و مســئولین واحــد ارتقــای ســالمت تشــکیل مــی دهنــد. بــه دلیــل جامــع بــودن مطالعــه از روش نمونــه گیــری خاصــی 
اســتفاده نگردیــد و کلیــه بیمارســتان هــای اســتان گلســتان بــه روش سرشــماری انتخــاب گردیدنــد. حجــم نمونــه بــا اســتفاده 
ــه  ــزار گــردآوری داده هــا پرسشــنامه محقــق ســاخته مــی باشــد  کــه روایــی آن ب از فرمــول کوکــران محاســبه شــده اســت.  اب
 CVR( روش کیفــی و کمــی صــورت گرفتــه و بــرای بررســی روایــی محتوایــی بــه شــکل کمــی، از ضریــب نســبی روایــی محتــوا
( اســتفاده شــده اســت کــه باتوجــه بــه ایــن کــه مقیــاس )CVR( بــرای تمــام آیتــم هــا بزرگتــر از( 0,42) مــی باشــد اعتبــار 
محتوایــی ایــن آیتــم هــا تاییــد گردیــده اســت. بــراي تســت پایایــي، بــه کمــک نــرم افــزارspss اقــدام بــه محاســبه آلفــاي کرونباخ 

شــده اســت. کــه ضریــب اعتبــار آن هــا بــه کمــک آلفــای کرونبــاخ 0,969 تعییــن شــده اســت. 

یافتــه هــا: باتوجــه بــه تاکیداســتانداردهای ملــی اعتباربخشــی ایــران بــه اســتانداردهای بیمارســتان هــای ارتقاءدهنده ســالمت  از 
ســال 1390تــا کنــون، بیمارســتان هــای اســتان گلســتان در بعــد مدیریــت )سیاســتگذاری(، در بعــد  بیمــاران )ارتقــای ســالمت 
بیمــاران(، در بعــد کارکنــان )ارتقــای ســالمت کارکنــان(،  در بعــد محیــط )تغییــر ســازمان بــه مکانــی جهــت ارتقــای ســالمت(
ودر بعــد جامعــه )ارتقــای ســالمت جامعــه در محیــط بیمارســتان( جهــت اســتقرار اســتانداردهای بیمارســتان هــای ارتقــاء دهنــده 
ســالمت آمادگــی دارنــد. ایــن آمادگــی درابعــاد مدیریــت، بیمــاران و کارکنــان در حــد خــوب ومطلــوب بــوده و در ابعــاد محیــط 

و جامعــه قــدم هــای اولیــه برداشــته شــده اســت.

 نتیجــه گیــری: آشــنایی بــا مفهــوم بیمارســتان هــای ارتقــاء دهنــده ســالمت  ضامــن اجــرای موفقیــت آمیــز ایــن برنامه نیســت، 
بلکــه بــرای اجــرای موفقیــت آمیــز آن عــالوه بــر دارا بــودن دانــش و معلومــات بایســتی شــرایط و عوامــل زیربنایــی ماننــد حمایــت 
سیاســی، اختصــاص منابــع، مهیــا بــودن زیرســاخت هــا، نگــرش مثبــت دانشــمندان و سیاســت گــذاران ســالمتی و از همــه مهــم 

تــر زمــان، مشــارکت و همــکاری مــردم بــا برنامــه هــای ارتقــای ســالمت  جــزو پیــش نیازهــای آن مــی باشــد.

واژگان کلیدی: ارتقاءسالمت, بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت, استانداردها
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بررسی وضعیت سیستم تامین و توزیع دارو و عوامل موثر بر آن در شبکه 

های بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

شهر اردبیل در سال 1394
 سعید صادقیه اهری1، مریم امانی2 *

1 استادیار، نظارت بر امور دارو، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اهر  
2 *کارشناسی ارشد، نظارت بر امور دارو، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اهر

a.amani5410@gmail.com 

چکیده 

ــای  ــتی، داروه ــای بهداش ــامل داروه ــی ش ــتی درمان ــبکه های بهداش ــام ش ــرف در نظ ــورد مص ــای م ــدف: داروه ــه و ه زمین
ــا هــدف بررســی وضعیــت سیســتم  اساســی جهــت خانــه هــای بهداشــت و مراکــز بهداشــتی درمانــی می باشــد. ایــن مطالعــه ب
ــات بهداشــتی  ــوم پزشــکی و خدم ــی دانشــگاه عل ــر آن در شــبکه هــای بهداشــتی درمان ــر ب ــع دارو و عوامــل موث تأمیــن و توزی

ــت. ــه اس ــام گرفت ــال 1394 انج ــل در س ــهر اردبی ــی ش درمان

مــواد و روش هــا: در ایــن پژوهــش کــه بــه روش توصیفــی تحلیلــی انجــام گرفــت بــا اســتفاده از مشــاهده، مصاحبــه، پرسشــنامه 
و مطالعــه دفاتــر و اســناد موجــود در مراکــز، از ســه واحــد داروئــی در شــبکه هــای بهداشــتی درمانــی و 16 مرکــز شــهری و 16 
مرکــز روســتایی و 81 خانــه بهداشــت، همچنیــن مصاحبــه بــا مدیریــت امــور داروئــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــی  ــتی درمان ــبکه های بهداش ــع دارو در ش ــن و توزی ــتم تأمی ــد. سیس ــع آوری گردی ــل جم ــی اردبی ــتی درمان ــات بهداش و خدم
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اردبیــل در ســال 95 مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــا نشــان دادن نقــاط 

ضعــف و قــوت ایــن سیســتم پیشــنهاداتی جهــت ارتقــاء کیفیــت آن ارائــه شــده اســت. 

ــی  ــل قبول ــطح قاب ــراً در س ــی اکث ــتی درمان ــز بهداش ــا و مراک ــبکه ه ــای ش ــه ه ــداری دارو در داروخان ــوه نگه ــا: نح ــه ه یافت
ــا  ــاط ب ــف وجــود داشــت. در ارتب ــا در حــد ضعی ــه ه ــر از 5 درصــد داروخان ــا در کمت ــزان تنه ــن می ــه ای ــه طــوری ک ــد، ب بودن
ــواده هماهنگــی نســبتا کمــی وجــود داشــت، حــدود 61 درصــد از شــبکه هــا و مراکــز بهداشــتی  ــا بهداشــت خان ــع دارو ب توزی
ــی از  ــتی درمان ــز بهداش ــا و مراک ــبکه ه ــر ش ــتند، اکث ــار داش ــی در انب ــخ منقض ــای تاری ــود داروه ــای خ ــی در داروخانه ه درمان

ــد. ــی بردن ــج م ــود دارو رن کمب

نتیجــه گیــری: بخــش هــای مــورد مطالعــه از نظــر سیســتم مصــرف دارو، سیســتم توزیــع دارو و از نظــر وضعیــت نــور، رطوبــت 
ــد. ــی بودن ــل قبول ــخ منقضــی در ســطح قاب ــا و از نظــر نداشــتن داروی تاری ــه ه نحــوه نگهــداری دارو در داروخان

واژگان کلیدی : سیستم توزیع و تامین دارو، شبکه های بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت، اردبیل.
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بررسی رابطه رضایت شغلی و سالمت روان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان
مهری هاشمیان1*، مسعود معینی پور2

1-*دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مدیریت واطالع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
Mehr.hashemian@ gmail.com  

2-کارشناس ، پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده

زمینــه و هــدف: ارتقــای ســالمت، رونــد توانمنــد ســازی افــراد بــرای کنتــرل و بهبــود ســالمتی شــان مــی باشــد. دیــدگاه کلــی نگر 
ارتقــای ســالمت، در نظــر گرفتــن ســالمت روانــی و اجتماعــی در کنــار ســالمت فیزیکــی مــی باشــد. تأمیــن ســالمت روانــی هــدف 
اصلــی اجــرای برنامه هــای بهداشــت روان در جامعــه مي باشــد. رضایــت شــغلی نیــز بــه نــوع نگــرش فــرد بــه شــغل خویــش اطــالق 
مــی گــردد. عامــل نیــروی انســانی شــاغل در ســازمان هــا بــه عنــوان ســرمایه های اصلــی هــر ســازمان محســوب می شــوند و یکــی 
از جنبــه هــای تاثیرگــذار بــر ســالمتی ایــن افــراد، شــغل و رضایــت شــغلی آنــان مــی باشــد. بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعیین 
وضعیــت ســالمت روانــی و رضایــت شــغلی کارکنــان غیــر پزشــک دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، تأثیــر عوامــل خطــر حرفــه ای- 

فــردي بــر ایــن وضعیــت و نیــز بررســی رابطــه ســالمت روان بــا رضایــت شــغلی انجــام شــد.

مــواد و روش هــا : ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی در ســال  1395 خورشــیدی انجــام شــد.کارکنان بیمارســتان هــای الزهــرا )س( 
ــه  ــد کــه از بیــن آن هــا تعــداد 375 نفــر ب ــور و حضــرت علــی اصغــر)ع(، موســی کاظــم )ع( جامعــه پژوهــش را تشــکیل دادن ، ن
ــا اســتفاده از ســه پرسشــنامه »ویژگیهــای فــردي- حرفــه ای«،  روش نمونــه گیــری طبقــه ای تصادفــی انتخــاب شــدند. داده هــا ب
 General و »پرسشــنامه ســالمت عمومــی گلدبــرگ » Job Descriptive Index : JDI پرسشــنامه اســتاندارد رضایــت شــغلی«
ــراب، افســردگی و  ــانه های جســمانی، اضط ــد. در پرسشــنامه GHQ، نش ــع آوری گردی Health Questionnaire : GHQ« جم
کارکــرد اجتماعــی ســنجیده شــد. شــاخص توصیــف شــغلی JDI در قالــب 6 مقولــه ماهیــت کار، سرپرســتی، همــکاران، ترفیعــات، 
ــب  ــاري SPSS و ضری ــزار آم ــا اســتفاده از نرم اف ــل ب ــرار داد. تحلی ــی ق ــورد ارزیاب ــرد را م ــط کار، ف ــا و شــرایط محی ــوق و مزای حق

همبســتگی اســپیرمن ، آزمــون رگرســیون و نیــز آزمــون هــای مــن ویتنــی و کروســکال والیــس، انجــام شــد.

یافتــه هــا: یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد کــه تنهــا 56 درصــد کارکنــان از ســالمت عمومــی مطلــوب برخــوردار بودند و بیشــترین 
درصــد کارکنــان دچــار اختــالل روانــی در بیــن کادر پرســتاری مشــاهده شــد. 49 درصــد افــراد مــورد مطالعــه از شــغل خــود راضــی 
بودنــد کــه بیشــترین میــزان رضایــت در حیطــه همــکار 75 درصــد و کمتریــن میــزان رضایــت در حیطــه حقــوق و مزایــا 35درصــد 
بــود. نتایــج حاکــی از آن بــود کــه بیــن ســالمت روانــی بــا  نــوع شــغل و میــزان رضایــت شــغلی کارکنــان ارتبــاط معنــی دار وجــود 
داشــت)P < 0,05( . ارتبــاط ســالمت عمومــی بــا چهــار مولفــه رضایــت شــغلی )ماهیــت کار، شــرایط محیــط کار، ارتقــاء شــغلی، 
حقــوق ( و نمــره کل رضایــت شــغلی معنــی دار بــود و بــا رضایــت از همــکاران و سرپرســتی رابطــه ای نداشــت. از میــان ویژگــی هــای 
دموگرافیــک، میــزان تحصیــالت )P< 0/043 ( و داشــتن پســت مدیریتــی) P < 0/035( بــه عنــوان پیــش بینــی کننــده ســالمت 

عمومی شــناخته شــدند

نتیجه گیــری: کارکنــان بهداشــت و درمــان بــا ســالمت روان مطلــوب و رضایــت شــغلی مناســب، انگیــزه و تــالش بیشــتری جهــت 
ارتقــاء ســالمت عمومــی جامعــه خواهنــد داشــت. بــه نظــر مــی رســد افزایــش حمایــت شــغلی و امــکان مشــاوره روانپزشــکی و روان 
شــناختی بــرای کارکنــان در کنــار بهبــود تســهیالت و درآمــد مــی توانــد در ارتقــای ســالمت عمومــی، افزایــش رضایــت شــغلی و 

در نتیجــه بهبــود کیفیــت خدمــات بهداشــتی درمانــی ارائــه شــده توســط پرســنل موثــر باشــد.

واژگان کلیدی: سالمت روانی ، رضایت شغلی ، بهداشت روان
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مروری نظام مند بر مداخالت انجام شده جهت پیشگیری از پوکی استخوان
زهرا کریمی1، سارا مغاره دهکردی1، الهه توسلی2، راضیه برومند3*

1دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، کمیته تحقیقات دانشجویی
 2دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، عضو هیأت علمی 

3*دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، کمیته تحقیقات دانشجویی،
 r.boroumand24@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: پوکــی اســتخوان یــا اســتئوپروز بیمــاری خاموشــی اســت کــه بــا کاهــش تــوده اســتخوانی و تخریــب بافــت 
اســتخوان شــروع شــده و زمینــه را بــرای بــروز شکســتگی اســتخوان مســتعد مــی ســازد. بــا توجــه بــه اینکــه اســتئوپروز قابــل 
پیشــگیری بــوده و ســاده تریــن وارزانتریــن راه مقابلــه بــا آن پیشــگیری مــی باشــد، لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف مــروری نظــام منــد 

بــر مداخــالت انجــام شــده جهــت پیشــگیری از پوکــی اســتخوان انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش یــک مطالعــه مــروری اســت کــه از طریــق  جســت وجــوی نظــام منــد مقــاالت فارســی زبــان 
ــتئوپروز،  ــای )اس ــد واژه ه ــتفاده از کلی ــا اس ــه )google scholar,SID,magiran( ب ــر از جمل ــای معتب ــگاه ه ــود در پای موج
آمــوزش، پیشــگیری، مداخلــه( و مقــاالت انگلیســی زبــان در پایــگاه هــای )pubmed, google scholar, scupos( بــا کلیــد 
واژه هــای)osteoporos, education, prevention ( ازســال2017-2010 انجــام شــد.پس از بررســی اولیــه، 20 مقالــه مرتبــط 

بــا موضــوع مــورد تجزیــه وتحلیــل قــرار گرفــت.

ــه  ــت کلســیم ب ــای دریاف ــی اســتخوان روی رفتاره ــه پیشــگیری از پوک ــه در زمین ــر مداخــالت صــورت گرفت ــا: اکث ــه ه یافت
میــزان کافــی، انجــام فعالیــت جســمانی منظــم و مواجهــه کافــی بــا نــور خورشــید تمرکــز داشــتند. اکثــر برنامــه هــا و مداخــالت 
آموزشــی از طریــق آمــوزش دهنــدگان بهداشــت، پزشــکان متخصــص، خانــواده افــراد گــروه هــدف و بــا اســتفاده از روش هایــی 
ماننــد ســخنرانی، بحــث گروهــی، بــارش افــکار، پرســش و پاســخ انجــام شــده بــود. پــس از مداخــالت صــورت گرفتــه، موفقیــت 
ــع درک شــده و  ــش آگاهــی، حساســیت و شــدت درک شــده، مناف ــه هــای آموزشــی جهــت افزای ــر برنام ــل توجهــی در اکث قاب

ــد.  ــع درک شــده مشــاهده گردی ــی کاهــش موان ــورد نظــر و از طرف ــار م ــدی درک شــده و رفت خودکارآم

 نتیجــه گیــری: هــر چنــد آمــوزش هــای صــورت گرفتــه بــا اســتفاده از الگــوی اعتقــاد بهداشــتی جهــت افزایــش رفتارهای ســالم 
مــورد نظــر موفــق بــوده انــد، ولــی توجــه بــه عوامــل بیــن فــردی و محیطــی مؤثــر در انجــام رفتارهــا توســط اقشــار مختلــف و 
بهــره گیــری از الگوهــا و نظریــه هــای کارآمــد آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســالمت در ایــن خصــوص ضــروری بــه نظــر مــی رســد. 

واژگان کلیدی: آموزش، پوکی استخوان، پیشگیری، مداخله
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)بررسی وضعیت ادراک از محیط آموزشی- پژوهشی و خودکارآمدی 

تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (

بیرام بی بی بیات1*، نگاراکبری سومار2 ، حمید صالحی نیا 3 ، ندا احمدزاده4

1 *دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت وارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران/ مرکزپژوهش های علمی دانشجویان
 bayatbeyrambibi@yahoo.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت وارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران/ مرکزپژوهش های علمی 
دانشجویان 

3 دانشجوی دکترای تخصصی، اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران/مرکزپژوهشهای علمی دانشجویان
4 دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت وارتقاءسالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران/مرکزپژوهش های علمی 

دانشجویان

چکیده 

زمینــه و هــدف:  خــودکار آمــدی تحصیلــی بــه معنــای درک افــراد دربــاره ی توانایــی هــای خــود در فراینــد تحصیلــی مــی 
باشــد و  یکــی از عوامــل تاثیــر گــذار بــر خودکارآمــدی تحصیلــی  را مــی تــوان ادارک از محیــط آموزشی-پژوهشــی نــام بــرد. لــذا 
مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی وضعیــت بررســی وضعیــت ادراک از محیــط آموزشــی- پژوهشــی و خودکارآمــدی تحصیلــی در 

بیــن دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در ســال 1395 انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت مقطعــي بــر روی 385 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران انجــام شــد. 
ــا اســتفاده از پرسشــنامه وضعیــت  ــه گیــری تصادفــی ســاده از 7 دانشــکده انتخــاب شــدند. داده هــا ب ــه روش نمون ــه هــا ب نمون
ادراک از محیــط آموزشــی- پژوهشــی کــه روایــی و پایایــی آن توســط قــدم پــور و همــکاران و پرسشــنامه خودکارآمــدی تحصیلــی 
کــه روایــی و پایایــی آن توســط ســعادت و همــکاران تاییــد شــده بود،جمــع آوری گردیدنــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا  بااســتفاده 

از نــرم افــزار SPSS21انجــام گرفــت.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی افــراد مــورد مطالعــه25/31  بــود و 56/1 درصــد افــراد مــورد مطالعــه دختــر و مابقــی پســر بودنــد. 
میانگیــن و انحــراف معیــار بــه دســت آمــده بــرای محیــط تحصیلی-پژوهشــی)13/13±65/79( و بــرای خودکارآمــدی تحصیلــی 
)15/92±107/44( مــی باشــد.بر اســاس آزمــون ضریــب همبســتگی بــه دســت آمــده بیــن ادراک ازمحیــط تحصیلــی –پژوهشــی 

)01/0=P 18/0و=R(.و خودکارآمــدی تحصیلــی همبســتگی مثبــت و معنــی داری مشــاهده گردیــد

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیــن ادراک از محیــط آموزشــی- پژوهشــی و خودکارآمــدی تحصیلــی رابطــه 
ــد. بنابرایــن مــی  ــاال ، خودکارآمــدی تحصیلــی باالیــی دارن ــا ادراک از محیــط آموزشــی- پژوهشــی ب وجــود دارد. ودانشــجویان ب

تــوان بــا بهبــود شــرایط محیــط آموزشــی - پژوهشــی خودکارآمــدی تحصیلــی را در دانشــجویان ارتقــا بخشــید..

واژگان کلیدي: ادراک از محیط آموزشی- پژوهشی، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان، علوم پزشکی تهران.



64

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

  ارتباط بین سبک مدیریت و کارایی بیمارستان ها

هادی یوزی 1*، سارا ملکی2

1. دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
2.دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه،تهران،ایران

   *دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران،ایران 
 uziih@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: اهمیــت مطالعــه ســازمان و روش هــاي ســازماندهي در ایــن اســت کــه ارگان هــاي ســازمان یافتــه تــر، کاراتــر 
هســتند و کارکنــان شــان نیــز راضــي ترنــد، هــدف از ایــن مطالعــه ارتبــاط بیــن حمایــت ســازمانی و جهــت گیــری اســتراتژیک 

کارمنــدان مــی باشــد.

ــر اســاس طبقــه  ــه گیــری ب مــواد و روشــها:  ایــن مطالعــه، توصیفــی- تحلیلــی از نــوع مقطعــی مــی باشــد، کــه طبــق نمون
ای 260 نفــر از کارکنــان ســاختمان مرکــزی علــوم پزشــکی شــیراز بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند و براســاس نمونــه گیــری 
ــازمانی  ــت س ــه حمای ــا شــامل؛ پرســش نام ــردآوری داده ه ــزار گ ــع شــد، اب ــا توزی ــن آنه ــا بی ــه ه ــی ســاده پرســش نام تصادف
آیزنبرگــر و همــکاران)2000( و پرســش نامــه جهــت گیــری اســتراتژیک کلیــن و همــکاران)1999( بــوَد. داده پــس از جمــع آوری 
بــه صــورت حضــوری؛ بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS  و آزمــون هــای آمــاری ANOVA،t-test و ضریــب همبســتگی اســپیرمن 

تحلیــل شــدند.

ــر از حــد متوســط  ــا: نتایــج نشــان داد کــه میــزان حمایــت ســازمانی از دیــد کارکنــان ســاختمان مرکــزی پاییــن ت ــه ه یافت
اســت. همچنیــن از دیــد کارمنــدان بیشــترین پایبنــدی بــه بعــد رقابتــی و کمتریــن پایبنــدی کارمنــدان بــه بعــد مشــتری بــود. 
بیــن حمایــت ســازمانی و ابعــاد مختلــف اســتراتژیک رابطــه معنــاداری وجــود داشــت بــه طــوری کــه بیــن حمایــت ســازمانی و 

ــاداری 0/001 وجــود داشــت. ــدازه؛ 0/49 در ســطح معن ــه ان ــی، بیشــترین همبســتگی ب ــد رقابت بع

 نتیجــه گیــری: یافتــه هــای تحقیــق نشــان مــی دهــد ادراک کارکنــان از میــزان حمایتــی کــه از ســوی ســازمان دریافــت مــی 
کننــد برجهــت گیــری اســتراتژیک تاثیــر دارد، بنابرایــن فراهــم نمــودن راهکارهــای ایجــاد حمایــت ســازمانی در ایــن ســازمان 

مــی توانــد منجــر بــه افزایــش اهــداف اســتراتژیک شــود.

واژگان کلیدی: حمایت سازمانی، جهت گیری استراتژیک، اهداف راهبردی، اهداف عملیاتی
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بررسی تاثیرشبکه های اجتماعی برخط بر افزایش سطح خود مراقبتی 

بیماران
فاطمه جعفری1، قاسم دیماذر2، *

1 دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، 
ایران

2 مربی، انفورماتیک پزشکی، گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
gh.deimazar@semums.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: رشــد و گســترش دانــش بشــری و فنــاوری هــای نویــن ســبب شــده اســت تــا دنیــای انســان هــا متحــول و 
هــر لحظــه پیچیــده تــر شــود. شــبکه هــای اجتماعــی یکــی از پدیــده هایــی اســت کــه در اواخــر قــرن بیســتم زندگــی بشــر را 
ــه دارد و در حــال حاضــر شــبکه هــای اجتماعــی باعــث افزایــش آگاهــی و  ــده آن ادام ــز رشــد فزاین ــوز نی دگرگــون کــرد و هن
دانــش مــردم در مــورد ســالمتی و بیمــاری هــا شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت شــبکه هــای اجتماعــی کــه باعــث دسترســی 
بــه اطالعــات ســالمت و تبــادل اطالعــات پزشــکی، آگاهــی از اثــرات نابجــای داروهــا مــی شــود و همچنیــن اســتفاده گســترده 
اقشــار مختلــف جامعــه بــه خصــوص بیمــاران از شــبکه هــای اجتماعــی برخــط نیــاز بــه بررســی و ارزیابــی تاثیــر ایــن شــبکه هــای 
اجتماعــی در حــوزه ســالمت احســاس مــی گــردد. ســوال اصلــی ایــن مطالعــه ایــن بــود کــه آیــا شــبکه هــای اجتماعــی باعــث 
افزایــش ســطح خــود مراقبتــی بیمــاران مــی شــود؟ و هــدف از ایــن مطالعــه بررســی تاثیــر شــبکه هــای اجتماعــی بــر افزایــش 

ســطح خــود مراقبتــی بیمــاران بــود.

ــای  ــگاه ه ــی و پای ــع اینترنت ــق جســتجو در مناب ــای آن از طری ــوده و داده ه ــروری ب ــوع م ــه از ن ــن مطالع ــها: ای ــواد و روش م
ــای  ــبکه ه ــای ش ــد واژه ه ــتفاده از کلی ــا اس ــون PubMed, science direct, Google scholar  ب ــر همچ ــی معتب اطالعات

اجتماعــی، رســانه هــای اجتماعــی، خودمراقبتــی و سیســتم هــای ســالمت همــراه گــردآوری شــد.

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه بیمارانــی کــه از شــبکه هــای اجتماعــی در راســتای ســالمت و درمــان خــود اســتفاده 
ــد. همچنیــن شــبکه هــای اجتماعــی در تغییــر  ــا دیگــر افــراد کمتــر در معــرض خطــر قــرار گرفتــه ان ــد در مقایســه ب کــرده ان
رفتــار ســالمت بیمــاران نقــش فزاینــده ای داشــته اســت. دیگــر نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه پیشــرفت وســیعی در زمینــه خــود 
مراقبتــی در کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه از طریــق طراحــی نســل جدیــد برنامــه هــاي نــرم افــزاري) شــبکه هــای 
اجتماعــی( بــه عمــل آمــده اســت کــه باعــث کنتــرل و افزایــش ســطح خــود مراقبتــی بســیاري از بیماریهــاي مزمــن ماننــد ایــدز، 
ســوء مصــرف مــواد، افســردگی و دیابــت و بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی شــده  اســت. همچنیــن شــبکه هــای اجتماعــی امــکان 

ــه اطالعــات ســالمت را ارتقــاء داده اســت. نظــارت از راه دور بیمــاران  و دسترســی ب

نتیجــه گیــری: بنابــر نتایــج مطالعــه اســتفاده بیمــاران از شــبکه هــای اجتماعــی میتوانند ســبب افزایــش آگاهــی بیشــتر بیماران 
در مــورد بیمــاری هــا شــود و همچنیــن هــا ســطح خــود مراقبتــی بیمــاران را از طریــق تبــادل اطالعــات ســالمت و دسترســی 
بیمــاران بــه پزشــک، پرســتار و کادر بالینــی بــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی بهبــود مــی بخشــد. لــذا بــا بکارگیــری ایــن 
نــرم افزارهــای کاربــردی در حــوزه ســالمت مــی تــوان وضعیــت ســالمتی بیمــاران را از طریــق ارائــه آمــوزش هــای خــود مراقبتــی 

کنتــرل نمــود.

واژگان کلیدی: شبکه های اجتماعی ،رسانه های اجتماعی، سیستم های سالمت همراه، خود مراقبتی بیماران
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عنوان مقاله ارائه الگوی کاربردی جهت مدیریت هزینه قرارداد تغذیه 

بیمارستانها بر اساس حجم فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی تهران
مریم رادین منش  1، رامین رحیم نیا 2، آزاده حسن پناه* 3 

1 دانشجوي دکترای تخصصی اقتصاد سالمت ، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکي ایران
2 مدیر برنامه ریزی منابع مالی بودجه و پایش عملکرد ، معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع ، دانشگاه علوم پزشکي تهران

3 *کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران .رئیس گروه بودجه آموزش دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی تهران سازمان مرکزی ، طبقه چهارم، مدیریت برنامه ریزی منابع مالی بودجه و پایش عملکرد 

azadeh.hasanpanah@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  امــروزه طیــف متنوعــی از خدمــات بیمارســتانها از طریــق واگــذاری بــه بخــش خصوصــی درحــال اجراســت و 
وجــود شــاخصی موثــر و عملیاتــی کــه امــکان نظــارت و ارزیابــی و قیمــت گــذاری خدمــات واگــذار شــده را فراهــم کنــد از اهمیــت 
ــه طــور متوســط 75 درصــد از کل هزینــه قراردادهــای بیمارســتانهای  ــه ب ــرارداد تغذی ــژه ای برخــوردار اســت .و همچنیــن ق وی
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران را شــامل مــی شــود. بــر ایــن اســاس پژوهــش حاضــر جهــت اســتخراج مولفــه ای بــه منظور بــرآورد 

تعــداد پــرس غــذا در بیمارســتانهای تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران انجــام گرفــت.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش ، مطالعــه کاربــردی بــوده و بــه صــورت توصیفــی طــی ســالهای 92، 93 و 94 در بیمارســتانهای 
وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تهــران صــورت گرفتــه اســت. تعــداد 13 بیمارســتان کــه دارای 
قــرارداد تغذیــه از نــوع »تهیــه، طبــخ و توزیــع« هســتند بــه عنــوان نمونــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد. شــاخصهاي مــورد 
بررســي)درصد اشــغال تخت،تعــداد تخــت فعــال(از طریــق گزارشــات دوره اي معاونــت فنــاوری، آمــار و اطالعــات و عملکــرد تعــداد 
پــرس روزانــه در هــر وعــده غذایــي از اســناد مالــي بیمارســتان اســتخراج شــده انــد.از نــرم افــزار Excel بــراي محاســبه و تحلیــل 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــا اس داده ه

یافتــه هــا: نســبت تعــداد پــرس غــذا بــه ازاي هــر بیمــار در هــر بیمارســتان بــه تفکیــک بــرای صبحانــه، ناهــار و شــام بــه عنــوان 
مولفــه ای متاثــر از حجــم عملکــرد بیمارســتان)تعداد تخــت و درصــد اشــغال تخــت( بــه عنــوان مدلــي جهــت مدیریــت هزینــه 

قــرارداد تغذیــه بیمارســتان ارائــه گردیــد.

ــرآوردی مناســب از حجــم  ــی کــه ضمــن تاثیرپذیــری از شــاخصهای عملکــردی بیمارســتان ، ب ــری: تعییــن فرمول ــه گی نتیج
فعالیتهــاي برونســپاري شــده ارائــه نمایــد امــکان مدیریــت و نظــارت بــر عملکــرد فعالیتهــای واگــذار شــده را فراهــم کــرده و منجــر 

بــه  افزایــش ســرعت در تصمیــم گیــری و تســهیل فرآینــد صــدور مجوزهــا خواهــد شــد.

واژگان کلیدی: مدل،قرارداد،بیمارستان،حسابداري تعهدي
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بررسی پیش بینی کننده های سبک زندگی براساس مدل پرسید دربین 

دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

سال1394
الهام کردی*1، فرشته قانونی2، مصطفی افتخاری3، هاشم حشمتی4

1- *  الهام کردی، کارشناسی بهداشت عمومی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
kordi.elham@gmail.com

2- فرشته قانونی مژن آبادی، کارشناسی بهداشت عمومی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
3-مصطفی افتخاری، کارشناسی بهداشت عمومی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

4- کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

چکیده
زمینــه و هــدف: امروزه تحقیقات نشان داده است که علت  بسـیاري از  بیمـاري هـاي  مـزمن،  سبک زندگي و رفتارهاي انسان 
است. زندگــی خوابگاهــی در دوران دانشــجویی یــک دوره انتقــال اســت. ، حجــم زیــادی از جمعیــت کشــور را دانشــجویان تشــکیل 
مــی دهنــد.، موقعیــت اجتماعــی آن هــا بــه عنــوان قشــر تحصیــل کــرده مــی توانــد انهــا را بــه عنــوان الگــو بــرای ســایر افــراد جامعــه 
معرفــی بکنــد. بنابرایــن نــوع ســبک زندگــی کــه توســط دانشــجویان انتخــاب میشــود، نــه تنهــا بــر زندگــی شــخصی و ســالمتی 
خــودآن هــا تاثیــر گــذار اســت، بلکــه بــر ســبک زندگــی وســالمتی ســایر افــراد جامعــه نیــز اثــر میگذارد.لــذا مطالعــه بــا هــدف کلــی 
تعییــن پیــش بینــی کننــده هــای ســبک زندگــی بــر اســاس مــدل پرســید در بیــن دانشــجویان دختــر خوابگاهــی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی تربــت حیدریــه در ســال تحصیلــی 1395-1394 طراحــی و اجراشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه ازنــوع مقطعــی اســت کــه درســال 1394بــرروی تمامــی دانشــجویان دختــر خوابگاهــی دانشــگاه 
ــه منظورجمــع آوری داده هــا از یــک پرسشــنامه ســیک زندگــی و  ــن مطالعــه ب ــه انجــام شــد در ای ــت حیدری ــوم پزشــکی ترب عل
پرسشــنامه مبتنــی بــر مــدل پرســید اســتفاده شــد،  پرسشــنامه هــا دراختیــار دانشــجویان قــرار گرفــت و پــس از تبییــن اهــداف 
مطالعــه وکســب رضایــت شــفاهی پرسشــنامه هــا توســط دانشــجویان تکمیــل شــد،  ســپس داده هــا بــا اســتفاده ازنــرم افــزار آمــاری 

spss20  وآزمــون هــای T  مســتقل آنالیزواریانــس ورگرســیون خطــی مــورد تجزیــه وتحلیــل آمــاری قرارگرفــت.

یافتــه هــا: در ایــن مطالعــه ، بیــن عوامــل تقویــت کننــده، قادرکننــده و نگــرش بــا عملکــرد دانشــجویان همبســتگی و ارتبــاط 
مســتقیم وجــود دارد، حــال جهــت پیشــگویی عوامــل مرتبــط بــا عملکــرد دانشــجویان در رابطــه بــا ســبک زندگــی نتایــج رگرســیون 
چنــد متغیــره نشــان داد کــه ســازه هــای مــدل پرســید 27 درصــد واریانــس عملکــرد دانشــجویان را در رابطــه بــا ســبک زندگــی 
پیشــگویی مــی کننــد.و از بیــن ســازه هــای مــدل تنهــا بیــن عامــل تقویــت کننــده دانشــجویان و  عملکــرد انــان  ارتبــاط وجــود 
دارد. بــه گونــه ای کــه بــا افزایــش هــر واحــد نمــره عامــل تقویــت کننــده دانشــجویان 0/37 نمــره بــر عملکــرد آنــان افــزوده مــی 
شــود. نتایــج آزمــون ضریــب همبســتگی اســپیرمن نشــان داد کــه تنهــا بیــن متغیرهــای ســن دانشــجویان و شــغل مــادر بــا عملکــرد 

ــود دارد. ــاط وج ــی ارتب ــبک زندگ ــورد س ــجویان در م دانش

نتیجــه گیــری: نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بیــش از نیمی از دانشــجویان ســبک زندگــی ضعیــف و متوســط داشــتند و از عملکرد 
جســمانی و هیجانــی کمتــری برخــوردار بودنــد کــه ایــن امــر بیانگــر نیــاز بــه برنامــه ریــزی بــرای بهبــود رفتارهــای ارتقــاء دهنــده 

ســالمت در دانشــجویان مــی باشــد.

واژگان کلیدي: سبک زندگی، دانشجویان، مدل پرسید 
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بررسی سالمت عمومی در دانشجویان علوم پزشکی یزد و برخی عوامل 

مرتبط با آن 
زهرا خزیر1*، معصومه عباسی شوازی2

1*دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد   
 zahrakhazir@gmail.com 

2 استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

چکیده 

ــواده، مشــکالت اقتصــادی و  ــه دوری از خان ــرایط خــاص دوره دانشــجویی از جمل ــل ش ــه دلی ــدف: دانشــجویان ب ــه و ه زمین
ــه  ــی هســتند. توجــه ب ــت هــای فشــرده مســتعد از دســت دادن ســالمت روان ــاد دروس، رقاب ــی، حجــم زی نداشــتن درآمــد کاف
نیازهــای روحــی روانــی و ســالمت دانشــجویان کــه درصــد قابــل توجهــی از جمعیــت کشــور را تشــکیل مــی دهنــد بســیار مهــم 
اســت. بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی ســالمت عمومــی و عوامــل مرتبــط بــا آن در دانشــجویان علــوم پزشــکی یــزد 

انجــام شــد.

ــه روش  ــزد در ســال 95 ب ــوم پزشــکی ی ــر از دانشــجویان دانشــگاه عل ــن پژوهــش توصیفــی، 271 نف ــا: در ای ــواد و روش ه م
ــتاندارد ســالمت  ــه اس ــا از پرســش نام ــع آوری داده ه ــرای جم ــدی شــده انتخــاب شــدند. ب ــه بن ــی طیق ــری تصادف ــه گی نمون
ــالل در عملکــرد جســمانی و افســردگی   ــی، اخت ــی خواب ــد ســالمت جســمانی، اضطــراب و ب ــار بع ــی)GHQ-28( در چه عموم
ــس از جمــع آوری  ــرش 23  اســتفاده شــد. پ ــدون مشــکل از نقطــه ب ــن دانشــجویان مشــکل دار و ب ــرای تعیی اســتفاده شــد. ب
داده هــا بــا اســتفاده از SPSS نســخه 16 و آمــار توصیفــی و تحلیلــی )آزمــون هــای مــن ویتنــی و کروســکال والیــس( تجزیــه 

و تحلیــل شــدند.. 

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی دانشــجویان مــورد مطالعــه2/70 ±21 ســال بــود و اغلــب آنــان ) 66/8 درصــد( زن بودنــد. میانگیــن 
نمــره ســالمت عمومــی 1/24 ± 28/07 و میانگیــن نمــره ابعــاد ســالمت جســمانی، اضطــراب و بــی خوابــی، اختــالل در کارکــرد 
اجتماعــی و افســردگی بــه ترتیــب 4/39± 6/17، 4/06± 6/47، 3/10± 11/77و 4/43± 3/55 بــود. در بعــد کلــی ســالمت عمومــی، 
ــا مصــرف ســیگار  ــی دانشــجویان ب ــد و وضعیــت ســالمت عموم ــی بودن ــه اختــالالت روان 49/1 درصــد دانشــجویان مشــکوک ب
ارتبــاط معنــی داری را نشــان داد)p =0/04( کــه ایــن ارتبــاط بیشــتر در حیطــه هــای ســالمت جســمانی، اضطــراب و بــی خوابــی 
و افســردگی وجــود داشــت. وضعیــت ســالمت عمومــی دانشــجویان بــا جنســیت، مقطــع تحصیلــی، دانشــکده، تحصیــالت پــدر و 

)p< 0/05(مــادر و وضعیــت ســکونت ارتبــاط معنــی داری نداشــت

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه مصــرف ســیگار پیشــگویی کننــده مهمــی در ابتــال دانشــجویان بــه اختــالالت روانــی اســت، 
ضــروی اســت ایــن نتایــج بــه خوبــی مــورد توجــه دانشــجویان و برنامــه ریــزان دانشــگاه قــرار گرفتــه و تمهیــدات الزم در جهــت 

آمــوزش هــای مــورد نیــاز بــه دانشــجویان و تســهیالت رفاهــی جایگزیــن شــونده مصــرف ســیگار در آنــان اندیشــیده شــود.

واژگان کلیدی: سالمت عمومی- دانشجویان علوم پزشکی- یزد
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بررسی وضعیت سالمت عمومی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

ایالم
محمد امین رشیدی1، عبدالحسین پورنجف2، مقداد کاظمی2* 

   1 دانشجو،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، کمیته تحقیقات دانشجویی
2 * مربی،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم

kazemy.meghdad@gmail.com 

چکیده

ــرروی رفتــار، عملکــرد کاری و  ــر آن از جملــه مولفــه هــای مهــم و تاثیــر گــذار ب ــر ب ــه و هــدف: ســالمتی و عوامــل موث زمین
بهــره وری افــراد در ســازمان هــای مختلــف مــی باشــد. دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی، نقــش اساســی و کاربــردی را در ارتقــای 
ــا هــدف تعییــن وضعیــت  بهداشــت و انتقــال مفاهیــم آن بــه جامعــه و ارائــه خدمــات بهداشــتی–درمانی دارنــد. ایــن مطالعــه ب

ــوم پزشــکی ایــالم  انجــام گرفــت. ــر آن در میــان کارکنــان دانشــگاه عل ســالمت عمومــی و فاکتورهــای تاثیرگــذار ب

ــر از  ــر روی 153 نف ــی ب ــری تصادف ــه گی ــی بصــورت نمون ــوع مقطع ــی از ن ــی- تحلیل ــه توصیف ــن مطالع ــا: ای ــواد و روش ه م
کارکنــان شــاغل در دو بخــش ســتاد و پردیــس دانشــگاه در ســال 1394 انجــام گرفــت. جهــت جمــع آوری داده هــای 
ــا  ــا ب ــد. داده ه ــتفاده گردی ــوالی)GHQ-28( آن اس ــرم 28 س ــرگ ف ــی گلدب ــالمت عموم ــنامه س ــی، از پرسش ــالمت عموم س
اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری SPSS-16 و  بــا اســتفاده از آزمــون هــای آمــاری آنالیــز واریانــس،  ، همبستگیاســپیرمن و t مســتقل 

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

یافتــه ها:آزمــون همبســتگی اســپیرمن نشــان داد کــه بیــن ســالمت عمومــی بــا وضعیــت تاهــل همبســتگی مثبــت و معنــی 
داری وجــود دارد )r=0/164 و p<0/05( امــا در نمــره ســالمت عمومــی و مقیــاس هــای آن در بیــن کارکنــان دو بخــش 
ــالمت  ــن س ــادار بی ــه معن ــود رابط ــی از نب ــه حاک ــج مطالع ــد )p<0/05(. نتای ــت نش ــی داری یاف ــاوت معن ــس تف ــتاد و پردی س

 .)p<0/05( ــود ــوع اســتخدامی ب عمومــی و متغیرهــای ســن، جنــس، ســابقه کاری، ســطح تحصیــالت و ن

 نتیجــه گیــری: در ایــن مطالعــه، متغیرهــای ســابقه کار و  نــوع اســتخدامی بــه عنــوان مهــم تریــن عوامــل تاثیرگــذار بــر روی 
کارایــی و ســالمت عمومــی معرفــی شــدند. همچنیــن خــرده مقیــاس اختــالل در کارکــرد اجتماعــی بــه عنــوان تاثیرگــذار تریــن 

خــرده مقیــاس بــر روی ســالمت عمومــی مشــخص شــد.

واژگان کلیدی: سالمتی، سالمت عمومی، پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ، دانشگاه علوم پزشکی ایالم
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دستاوردها و چالش ها ی اجراي برنامه هاي طرح تحول سالمت در مرکز 

پزشکي،  آموزشي و درماني آیت اله طالقاني تهران: عنوان تکرار شونده : 

اجراي برنامه طرح تحول سالمت: دستاوردها و چالش ها
افشین محمدعلیزاده1 ، غالمرضا قاسمی2 ، فرنوش داوري3 ، مونا محمدنیا4* ، مریم ابوالقاضی5 ،کتایون انصاري6

1 متخصص بیماری های عفونی،  دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي،  مرکز پزشکي، آموزشي و درماني آیت اله طالقاني، تهران،  ایران
2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي،  مرکز پزشکي،  آموزشي و درماني آیت اله طالقاني، تهران،  ایران.

3 متخصص پزشکي قانوني، معاون درمان مرکز پزشکي، آموزشي و درماني آیت اله طالقاني ،تهران،ایران.
* 4 دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتي درماني، مسئول بهبودکیفیت مرکز پزشکي، آموزشي و درماني آیت اله طالقاني

monamohammadnia@yahoo.com
5 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي،  مرکز پزشکي،  آموزشي و درماني آیت اله 

طالقاني، تهران،  ایران
6کارشناس ارشد طراحی نرم افزار، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي،  مرکز پزشکي،  آموزشي و درماني آیت اله طالقاني، تهران،  ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف: بخــش ســالمت امــروزه از مهمتریــن بخــش هــای خدماتــی بــوده و تــالش بــرای ارزیابــی و بهبــود عملکــرد 
ــه اهــداف ایــن نظــام، ضــروری مــی باشــد.  نظــام ســالمت توســط سیاســت گــذاران و تصمیــم گیــران، در راســتای دســتیابی ب
هــدف از انجــام پژوهــش، بررســي مقایســه اي نتایــج شــاخص هــاي کلیــدي عملکــرد بیمارســتان طالقانــي قبــل و بعــد از اجــراي 

طــرح تحــول ســالمت بــود. 

مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات تحقیق، توصیفی پیمایشی بود.

یافتــه هــا: یافتــه هــاي پژوهــش نشــان داد از مهــر 93 بــه بعــد، 6% متوســط کل مبلــغ صورتحســاب بیمــاران مشــمول طــرح،  
توســط بیمــار پرداخــت شــد و متوســط درصــد ســهم یارانــه ســالمت ،  11,8% بــود. تعــداد بیمــاران بســتري بعــد از اجــراي طــرح 
بــه میــزان 25% افزایــش و متوســط مــدت اقامــت بیمــاران، 11 % کاهــش و ضریــب اشــغال تخــت بیمارســتان، 8% افزایــش داشــته 
اســت. بــا اجــراي طــرح تحــول ســالمت، تعــداد زایمــان هــاي طبیعــي بــه کل زایمــان هــا، 142% افزایــش و ســزارین، 27% کاهش 
ــه ترتیــب، 17، 62 و 19% افزایــش  ــب ب داشــته اســت. تعــداد مراجعیــن واحدهــاي تصویربرداري، آندوســکوپي و پاراکلینیــک قل

 . فت یا

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان داد  اجــراي برنامــه طــرح تحــول ســالمت ، علیرغــم داشــتن چالــش هایــي نظیــر عــدم تامیــن مالــي 
هزینــه هــاي برخــي اقدامــات درمانــي و لــوازم پزشــکي توســط ســازمان هــاي بیمــه گــر و نیــاز بــه تامیــن بموقــع منابــع انســاني و 
فیزیکــي مراکــز درمانــي، مــي توانــد در افزایــش کارایــي بیمارســتان در نتیجــه افزایــش بارمراجعــه بــه بیمارســتان هــاي دولتــي 

ــد.  موثر باش

واژگان کلیدی: دستاورد، چالش،  برنامه ،  طرح تحول سالمت  
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شهر ایمن از نگاه خانواده فرد سالمند

شمس الدین نامجو*1 ، جعفر روایی2، مهدی عباسیان3، مهدی ناخدایی  زاده1، سمانه مظفریان4 

 1_*دانشجوی دکترای سالمند شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 2 _ کارشناس ارشد سالمت سالمندی، دانشگاه شهید صدوقی یزد

3_ کارشناس ارشد سالمت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4 _ دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

*نویسنده مسئول: دانشجوی دکترای سالمند شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  Shamsadinnamjoo @yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: ســالمندي و شهرنشــیني، بــه دلیــل تاثیــر متقابــل بــر یکدیگــر، یکــي از محورهــاي مهــم مطالعــه و برنامــه ریزي 
بــراي افزایــش کیفیــت زندگــي ســالمندان در شــهر محســوب مــي شــوند. هــدف اصلــي پژوهــش شــناخت الگوهــا و ویژگــي هــاي 

طراحــي شــهري ســالمندمحور و شــهر دوســتدار ســالمند از نــگاه خانــواده هــای آنهــا مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه کیفــی بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا انجــام شــد. نمونــه بــه صــورت تصادفــی ســاده از 12 نفــر 
از اعضــای خانــواده هــای داری ســالمند بــه روش مبتنــی بــر هــدف از بیــن پــارک هــای مناطــق شــمالی شــهر تهــران انتخــاب 
شــدند. داده هــا از مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه جمــع آوری شــد. ســوال اصلــی مصاحبــه در ایــن تحقیــق شــامل: بنظــر شــما 
شــهر ایمــن بــرای کاهــش آســیب چــه حیطــه هایــی را شــامل مــی شــود؟ هــر یــک از ایــن حیطــه هــا داری چــه آیتــم هــای 

مــی باشــد؟

یافتــه هــا: 50% از نمونــه هــا زن و 50% مــرد بودنــد. نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه مهــم تریــن حیطــه 
هــای یــک شــهر امــن بــرای خانــواده ســالمندان شــامل فضــای عمومــی شــهر و فضــای ســاختمان و حمــل و نقــل مــی باشــد. 
و آیتــم هــای ذکــر شــده بــرای ایــن حیطــه هــا شــامل: ســنگ فــرش کــردن پیــاده رو هــا، ایجــاد پــل عابــر پیــاده مجهــز بــه 
آسانســور و همچنیــن و همچنیــن توالــت امــن و قابــل دســترس بــرای افــراد مســن نیــز بیــان شــد. بــرای فضــای ســاختمان و 
محیــط مســکونی و اداری مــواردی از قبیــل؛ تجهیــزات مناســب بــرای تســهیل حرکــت ســالمندان از جملــه  نصــب میلــه هــای 
ــب  ــان ادارات، نص ــط کارکن ــن توس ــراد مس ــه اف ــرام ب ــا، احت ــه ه ــداد پل ــش تع ــام، کاه ــت و حم ــده در توال ــه دارن ــی نگ کمک
آسانســور در محیــط ســاختمان، روشــنایی مناســب و ... بودنــد. در حمــل و نقــل نیــز اشــاره بــه ویژگــی هایــی ماننــد احتــرام بــه 
ســالمندان توســط راننــده و دیگــر مســافران، صندلــی ویــژه نشســتن در متــرو و اتوبــوس بــرای افــراد مســن، آسانســور در متــرو، 

کاهــش ارتفــاع پلــه اتوبــوس و ایجــاد اتوبــوس هــای حمــل ســالمندان اســتفاده کننــده از ویلچــر شــد.

نتیجــه گیــری: بــا طراحــی شــهر امــن و ســالمند پســند و ایجــاد سیســتم هــای مراقبــت هــای بهداشــتی ایمــن و کارآمــد، مــی 
توانــد از بــروز بســیاری از حــوادث ماننــد ســقوط در افــراد ســالمند پیــش گیــری کــرد،  باعــث بهبــود کیفیــت زندگــی ســالمندان 

و خانــواده هــا شــد. و موجــب کاهــش بــار مالــی و روانــی در خانــواده هــا و جامعــه گردیــد.

واژگان کلیدي: شهر ایمن، سالمند، تصادف، شهر دوستدار سالمند 
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سنجش کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از مدل سروکوال: یک مطالعه 

موردی )دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(
ستار رضایی 1، خدیجه جمشیدی2*، مریم باباخانی 2، زهرا محمدی2 ، پیام خانلری3

1.دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
2.کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه بهداشت عمومی،  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

khadijeh.jamshidi93@gmail.com
3.دانشکده بهداشت، گروه بهداشت حرفه ای،  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: دیــدگاه دانشــجویان در مــورد آمــوزش هــاي ارائــه شــده در موسســات آموزشــي عامــل ضــروري پایــش کیفیــت 
دانشــگاه در نظــر گرفتــه میشــود. هــدف ایــن مطالعــه ارزیابــي کیفیــت خدمــات آموزشــي از دیــدگاه دانشــجویان دانشــگاه علــوم 

پزشــکی کرمانشــاه بــا اســتفاده از مــدل ســروکوال در ســال 1394 مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه روش توصیفــی تحلیلــی در بیــن 346  نفــر از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه 
بــه صــورت تصادفــی ســاده بــا اســتفاده از پرسشــنامه ســروکوال انجــام شــد. بــرای تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار STATA و آمــار 

توصیفــي، آزمــون مــن ویتنــی و کروســکال والیــس اســتفاده شــد. 

یافتــه هــا: انتظــار دانشــجویان در ابعــاد پنجگانــه ســروکوال از وضعیــت موجــود ( ادراک )باالتــر بــود و نمــره شــکاف کیفیــت 
خدمــات در تمامــی ابعــاد منفــی شــد. نمــره شــکاف کیفیــت )0/79 -( بــود. بیشــترین شــکاف مربــوط بــه بعــد تضمیــن )0/84-( و 
ســپس بــه ترتیــب همدلــي )0/81-(، اطمینــان )0/81 -(، پاســخگویي )0/77 -( و فیزیکــي )0/70 -( بــود. شــکاف کیفیــت خدمات 
ــکاف در  ــود )P=0/02(. ش ــاری ب ــادار آم ــاوت معن ــر )0/88-( و پســر )0/70-( دارای تف ــن دانشــجویان دخت ــی بی ــد همدل در بع
ــی )1/07-( و  ــد  همدل ــد و در بع ــی ارش ــع کارشناس ــجوبان مقط ــن دانش ــان )1/1-( در بی ــخگویی )1/02-( و اطمین ــد پاس بع

 .)P<0/05( در مقطــع دکتــری حرفــه ای از ســایر مقاطــع بیشــتر بــود )-تضمیــن )1/05

ــی وجــود  ــا شــکاف منف ــن انتظــارات دانشــجویان و ادراک آنه ــات آموزشــی بی ــت خدم ــاد کیفی ــه ابع ــری: در هم ــه گی نتیج
دارد. بــرای کاهــش ایــن شــکاف پیشــنهاد مــی شــود مســئولین آموزشــی و دانشــگاهی جهــت افزایــش کیفیــت و ارائــه بــه موقــع 

خدمــات برنامــه ریــزی و بــه نیازهــای آموزشــی دانشــجویان توجــه نماینــد.

واژگان کلیدی: خدمات آموزشی، مدل سروکوال، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
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 تاثیرآموزش پیشگیری ازپوکی استخوان برمصرف کلسیم زنان باالی 40 

سال
 مرضیه سلیمی1 ، شمس الدین نیکنامی2، امجد عظمی3 ، علیرضا حیدرنیا4*

1. کارشناس ارشد آموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
2. دانشیارگروه آموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

3. عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی)ع(
4. * دانشیار گروه آموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، رئیس مرکز تحقیقات چاه بهار

hidarnia@modares.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: پوکــی اســتخوان یــک معضــل بهداشــت عمومــی شــناخته شــده در دنیاســت، از هــردو زن یکــی وازهرپنــج 
مردیکــی بــه ایــن بیمــاری مبتالســت، پوکــی اســتخوان بیمــاری اســت کــه نحــوه تغذیــه، ســبک و شــیوه زندگــی نقــش مهمــی 
درمیــزان ابتــال بــه آن دارد. ، امــروزه اعتقــاد برایــن اســت کــه آمــوزش و تغییــر رفتــاردر زنــان بــا اهمیــت تــر ازمــردان اســت زیــرا 
زنــان نــه تنهــا روی ســالمت خــود، بلکــه اثــرات ثابــت ودایمــی روی ســالمت نوزاد،کــودکان و خانــواده هــا دارنــد نظــر بــه اهمیــت 
ــان بــه عنــوان مــادران ایــن مــرز و بــوم وکــم هزینــه بــودن فعالیــت هــای آموزشــی، ایــن پژوهــش باهــدف بررســی  ونقــش زن
تاثیــر آمــوزش پیشــگیری ازپوکــی اســتخوان برمصــرف کلســیم درزنــان بــاالی 40 ســال مراجعــه کننــده بــه مرکــز روماتیســم 

ایران)تهــران( انجــام شــد.

ــری  ــه گی ــا روش نمون ــه ب ــی باشــد ک ــد م ــل وبع ــی  بصــورت قب ــه تجرب ــه نیم ــک مطالع ــه حاضری ــا: مطالع ــواد و روش ه م
غیراحتمالــی در دســترس، 67زن کــه واجــد معیارهــای ورود وخــروج بودنــد درگــروه آزمایــش انتخــاب شــدند برنامــه آموزشــی بــا 
اســتفاده از پوســتر وپمفلــت طراحــی شــده بصــورت نصــب پوســتر درمعــرض دیــد مراجعــه کننــدگان، توزیــع پمفلت وپاســخگویی 
بــه ســئواالت شــرکت کننــدگان بــه اجــرا درآمــد. ابزارگــرد آوری داده هــا درایــن مطالعــه پرسشــنامه بــوده کــه قبــل از مداخلــه 

ویــک مــاه بعــد ازمداخلــه تکمیــل شــد.

یافتــه هــا: بعــد از مداخلــه، آزمــون تــی زوجــی درزمینــه مصــرف کلســیم) P=0/000( اختــالف معنــاداری رانشــان داد. میــزان 
ــه رســید  ــد از مداخل ــرم بع ــی گ ــه به390/2+1103/4میل ــل از مداخل ــرم قب ــی گ ــه از 259/3+670/5 میل مصــرف کلســیم روزان
ــد از  ــرم بع ــی گ ــه 6436/6+1813/9میل ــه ب ــل از مداخل ــرم قب ــی گ ــی از4231/6+ 1642/7میل ــیم هفتگ ــرف کلس ــزان مص ومی
مداخلــه رســید.آزمون آمــاری تــی زوجــی نیــز تفــاوت معنــاداری بیــن میانگیــن مصــرف کلســیم روزانــه و هفتگــی قبــل وبعــد از 

.)P<0/05( مداخلــه نشــان داد

نتیجــه گیــری: برنامــه آموزشــی بــا اســتفاده از پوســتر و پمفلــت برافزایــش دریافــت کلســیم روزانــه و هفتگــی، جهت پیشــگیری 
از پوکــی اســتخوان تاثیــر داشــته اســت.

واژه های کلیدی: آموزش، پوکی استخوان، مصرف کلسیم، زنان
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تاثیر مداخله آموزشی در رابطه با بیماری تاالسمی بر آگاهی ، شدت درک 

شده و رفتار دانش آموزان دبیرستانی

هادی علیزاده سیوکی1،دانا دادرسی 2، حسن رمضانی*3

1-دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
2- کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

3-*دانشجوی کارشناسی ارشد سالمت سالمندی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران
hasanramzani71@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: تاالســمی شــایع تریــن اختــالل خونی ارثــی در ایــران مــی  باشد.تاالســمی مشــکالت زیــادی بــرای بیمار،خانواده 
ــش  ــار دان ــا هــدف تعییــن آگاهی،شــدت درک شــده و رفت ــن مطالعــه ب ــه  خدمــات ســالمتی ایجــاد مــی کند.ای و سیســتم ارائ
آمــوزان مقطــع اول دبیرســتانی  شــهرتربت حیدریــه بــر اســاس الگــوی بــاور ســالمتی در رابطــه بــا بیمــاری تاالســمی طراحــی 

ــد. گردی

مــواد و روش هــا: یــک مطالعــه نیمــه تجربــی اســت.که تعداد200دانــش آمــوز مقطــع اول دبیرســتان از طریــق نمونــه گیــری 
تصادفــی چنــد مرحلــه ای انتخــاب شــدند و بــه دو گــروه کنتــرل و مداخلــه تقســیم شــدند. یــک مــاه پــس از مداخلــه همــان 
ــرم افــزار آمــاری SPSSشــد و از طریــق آزمــون هــای آمــاری تــی  ــرای پــس آزمــون تکمیــل شــد.داده هــا وارد ن پرسشــنامه ب

مســتقل،تی تســت، تــی نمونــه هــای زوجــی ،پیرســون و کای2مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی دانــش آمــوزان0/49 ±15/70 بود.نتایــج نشــان داد کــه قبــل از مداخلــه ،میانگیــن نمــرات آگاهــی ، 
شــدت درک شــده و فتــار بیــن دوگــروه تفــاوت معنــی داری نداشــتند)P <0/05(.پــس از آمــوزش میانگیــن نمرات متغیرهــای فوق 
در گــروه مداخلــه بطــور معنــی داری افزایــش پیــدا کــرد)P <0/05(.بیــن اجــزای الگــوی بــاور ســالمتی در دانــش آمــوزان گــروه 
 .)P=0/001(مداخلــه در مقایســه بــا دانــش آمــوزان گــروه کنتــرل بعــد از انجــام آمــوزش همبســتگی معنــی داری وجــود داشــت
مهتریــن منبــع کســب اطالعــات دانــش آمــوزان دربــاره بیمــاری تاالســمی از طریــق کارکنــان مراکــز بهداشــتی درمانی)36درصــد( 

. د بو

نتیجــه گیری:نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه آمــوزش مبتنــی بــر الگــوی بــاور ســالمتی بــر آگاهــی، رفتــار و شــدت درک 
شــده دانــش آمــوزان از بیمــاری تاالســمی تاثیــر مثبتــی دارد از بیــن متغییرهــای پیــش بینــی کننــده رفتــار بیشــترین تاثیــر را 

نشــان داد.

واژگان کلیدی :آموزش،تاالسمی، الگوی باور سالمتی ،دانش آموزان
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)بررسی میزان آگاهی ،نگرش وعملکرد در مصرف نمک در شهرستان 

مشکین شهر(
رقیه یحیی زاده1، اسالم مرادی2 *

1 کارشناسی ارشد سم شناسی، دانشگاه آزاد اهر
2 *دانشجوی دکتری، بهداشت عمومی ، دانشگاه تهران

r.yahyazadehmako@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: نمــک بــه عنــوان منبــع تامیــن کننــده یونهــای ضــروری بــدن )ســدیم وکلــر( میباشــد کــه بایــد بــه صــورت 
ــون،  ــر فشــاری خ ــد ام اس و پ ــی، مانن ــتگاه ایمن ــای دس ــش مصــرف آن بابیماری ه ــردد. و افزای ــادل مصــرف گ متناســب و متع
ــه فرهنــگ ، عــادات غذایــی و  ــوع 1 در کشــورهای در حــال توســعه، همــراه اســت. از طرفــی میــزان دریافــت نمــک ب دیابــت ن
ســطح ســواد هــر جامعــه بســتگی دارد. لــذا هــدف از ایــن مطالعــه بررســی میــزان آگاهــی و نگــرش افــراد نســبت بــه مصــرف 
نمــک میباشــد.            مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه توصیفــی - تحلیلــی، 400 فــرد مراجعــه کننــده بــه مراکــز بهداشــتی 
ــه گیــری دو  ــا روش نمون ــده کــه ب ــد. اطالعــات توســط پرسشــگر آمــوزش دی ــی شهرســتان مشــکین شــهر شــرکت کردن درمان
ــی ،5  ــئوال آگاه ــک، 7 س ــمت )دموگرافی ــه در 4 قس ــنامه ای ک ــیله ی پرسش ــتی بوس ــز بهداش ــی در 5 مرک ــه ای تصادف مرحل
ــا  ــد و داده ه ــع آوری ش ــد جم ــئوال میباش ــده، و 30 س ــی ش ــرد( طراح ــه عملک ــئوال درحیط ــرش، 6 س ــه نگ ــئوال درحیط س
ــه و تحلیــل قــرار گرفــت و  ــرم افــزار SPSS و آزمــون هــایT-Test  ، X2تحلیــل عاملــی آمــاری مــورد تجزی ــا اســتفاده از ن ب

ــد.       ــه ش ــر گرفت ــی داری در نظ ــوان معن ــه عن ــر از )0/05( ب P-Value کمت

یافتــه هــا:  در ایــن مطالعــه 371 نفــر خانــم و 29 نفــر آقــا شــرکت کــرده بودنــد و  میانگیــن ســنی ایــن افــراد 12/1± 33 بــوده 
کــه کــه بــر اســاس طیــف لیکــرت میانگیــن آگاهــی کل افــراد 56/14 درصــد و میانگیــن میــزان نگــرش شــان 10/30 درصــد و 
میانگیــن میــزان عملکــرد نیــز در ایــن افــراد 25/48 درصــد بــوده اســت کــه در آن میــزان تحصیــالت بــا )p = 0/002( بــا آگاهــی 
و بــا )P = 0/02( بــا  نگــرش ارتبــاط معنــی داری داشــت و میــزان آگاهــی در گروههــای ســنی مختلــف دارای توزیــع نرمــال مــی 
باشــد و بیــن نگــرش و تاهــل رابطــه آمــاری معنــی دار مشــاهده شــد. در ایــن بررســی میانگیــن نمــک مصرفــی روزانــه هــر فــرد 
12/27 گــرم مــی باشــد کــه در مقایســه بــا مقــدار اســتاندارد دریافــت نمــک )5-6 گــرم( بیــش از دو برابــر مــی باشــد. در جامعه ی 
آمــاری مــورد نظــر فقــط 27/5 درصــد افــراد از مقــدار نمــک مــورد نیــاز روزانــه بــدن اطــالع داشــتند و 63/2 درصــد هیــچ اطالعــی 
از مقدارنمــک مــورد نیــاز نداشــتند، 8 درصــد جامعــه آمــاری بــدون چشــیدن غــذا نمــک را بــه غذایشــان اضافــه مــی کننــد، 55 

درصــد افــراد بعــد از چشــیدن  ، نمــک اضافــه مــی کننــد. 

ــاال )56/14(، نگــرش خیلــی ضعیــف  ــه ب ــی شــده بطــور متوســط روب ــر اســاس ایــن مطالعــه، آگاهــی ارزیاب ــری: ب ــه گی نتیج
ــه در ســاری )آگاهــی و نگــرش،  ــه ای ک ــا مطالع ــه در مقایســه ب ــزارش شــده اســت ک ــف )25/48( گ ــرد ضعی )10/30( و عملک
عملکــرد بــه ترتیــب 53/67 و 37/69، 47/4 درصــد( انجــام گرفتــه دارای آگاهــی نســبتا باالتــر ، نگــرش و عملکــرد پاییــن تــری 
بــود، نیــز مقایســه ی میــزان اســتاندارد نمــک دریافتــی بــا میــزان نمــک مصرفــی در ایــن مطالعــه نشــان دهنــده ســطح پاییــن 
آگاهــی افــراد جامعــه و یــا ســطح عملکــرد ضعیــف مــی باشــد بــا توجــه بــه همبســتگی میــزان دریافــت بــاالی نمــک و بیماریهــای 

مختلــف لــزوم آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســطح عملکــرد افــراد بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

واژگان کلیدي:  نمک مصرفی، آگاهی، نگرش، عملکرد، مشکین شهر
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مروری نظام مند برارتباط بین گرایش به بازی های رایانه ای باسالمت 

روان در بین دانش آموزان 
زهرا کریمی1، سارا مغاره دهکردی1، مسعود لطفی زاده2 ، فاطمه سادات موسوی3 *

1دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، کمیته تحقیقات دانشجویی
2دکتری بهداشت جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،  عضو هیأت علمی

* 3دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، کمیته تحقیقات دانشجویی
f.mosavi407@gmail.com  

چکیده 

زمینــه و هــدف: امــروزه رایانــه یکــی ازمهمتریــن اجــزای زندگــی انســان اســت بــه گونــه ای کــه درهمــه بخــش هــای زندگــی 
شــغلی وشــخصی افرادحضورپررنــگ دارد، اولیــن رســانه رایــج مبتنــی بررایانــه بازیهــای رایانــه ای بــوده انــد کــه در دهــه هــای 
آخرقــرن بیســت شــیوع وگســترش فــوق العــاده ای داشــته انــد. بازیهــای رایانــه ای دارای کارکــرد هــای مثبــت ومنفــی هســتند، 
کــه بــر ســالمت روان تاثیــر گــذار مــی باشــند، لذاایــن پژوهش،بــا هــدف مــروری بــر مطالعــات مختلــف انجــام شــده پیرامــون 

ارتبــاط بیــن گرایــش بــه بــازی هــای رایانــه ای و ســالمت روان انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه مــروری اســت کــه از طریــق  جســت وجــوی نظــام منــد مقــاالت موجــود در 
ــد واژه  ــا اســتفاده از کلی ــه)pupmed,google scholar,SID,magiran(  ازســال2015-2004 ب ــر از جمل ــگاه هــای معتب پای
ــا  ــه مرتبــط ب ــه ای، دانــش آمــوزان( انجــام شــد.پس از بررســی اولیــه، 17 مقال ــازی هــای رایان هــای )گرایــش، ســالمت روان، ب

موضــوع مــورد تجزیــه وتحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: مطالعــات نشــان مــی دهــد بیــن ســالمت روانــی دانــش آمــوزان بــا نــوع بــازي رایانــه اي )ســاده و خشــن ( مــورد 
ــاز ي هــاي مــورد اســتفاده، رابطــه  ــوع ب ــا ن ــدارد. عملکــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان ب اســتفاده، اختــالف معنــی داری وجــود ن
ــه ای ضعــف هایــی در کارکردهــای جســمانی و افســردگی  ــازی هــای رایان ــه ســبب ب ــی کــه ب معنــاداري داشــت. دانــش آموزان
ــا رضایــت والدیــن  داشــتند، از وضعیــت تحصیلــی ضعیــف تــری نیــز برخــوردار بودنــد. ســالمت عمومــی دانــش آموزانــی کــه ب
بــازی میکردنــد بهتــر بــود. بــر اســاس نتایــج، اســتفاده نامناســب ازبــازي هــاي رایانــه اي، آثــار ســوء تربیتــی )جســمانی، اخالقــی، 
ــاره عوامــل  اجتماعــی، روانــی و حتــی تحصیلــی( بــر دانــش آمــوزان و میــزان شــدت تــأ ثیــر هــر کــدام متفــاوت میباشــد، درب
ــی کــه رســانه ســعی در  ــژه نیازهای ــه وی ــان میباشــد ، ب ــن عامــل نیازهــای مخاطب ــه ای، مهمتری ــازی هــای رایان ــه ب ــش ب گرای

ــا را دارد. ــق آنه ــب مخاطــب از طری ــاو ترغی ارضــای آنه

نتیجــه گیــری: بــازی هــاي رایانــه اي بــر ســالمت روان و عملکــرد تحصیلــی، هیجانــات و رفتاردانــش آمــوزان تأثیرمنفــی دارد،  
لــذا ضــروري اســت، والدیــن بــر میــزان اســتفاده و نــوع بــاز ی هــاي رایانــه اي توســط فرزنــدان دقــت بیشــتري داشــته باشــند.

واژگان کلیدی: گرایش، سالمت روان، بازی های رایانه ای، دانش آموزان
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بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

راضیه مختاری1، محسن ادیب حاجی باقری2*

1 دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده ی پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان

  2 *استاد، گروه پرستاری، دانشکده ی پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
adib1344@yahoo.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: موانــع پژوهــش، عوامــل بازدارنــده و ممانعــت کننــده در انجــام فرآینــد پــردازش اطالعــات، زایایــی،  بــاروری و 
تولیــد علــم اســت. بــه دلیــل تاثیــر طیــف وســیع موانــع بــر فعالیــت هــای تحقیقاتــی، شناســایي موانــع انجــام پژوهــش وتــالش در 
جهــت رفــع موانــع موجــود از ضروریــات ارتقــاء فعالیــت هــاي پژوهشــي اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت پژوهــش در حیطــه علــوم 
پزشــکی و اینکــه فعالیــت پژوهشــی دانشــجویان یــک ضــرورت جــدی و اجتنــاب ناپذیراســت؛ ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن موانع 

پژوهشــی ازدیــدگاه دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی  کاشــان انجــام گردیــد. 

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه ی توصیفــی مقطعــی کــه درســال95 برروی300نفــر از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کاشــان بــا روش نمونــه گیــری سرشــماری انجــام شــد. ابــزار گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه ای محقــق ســاخته روا و پایــا بــود 
کــه بــا اســتفاده از متــون علمــی معتبــر تهیــه و براســاس مقیــاس لیکــرت تنظیــم شــده بــود؛ کــه شــامل 3بخــش بــود: بخــش 
اول شــامل اطالعــات دموگرافیــک، بخــش دوم کــه حــاوی 32 ســوال کــه موانــع را از ابعــاد فــردی، ســازمانی، آموزشــی، محیطــی، 
ــاز قــرار  کیفیــت پژوهــش و نتایــج آن و فنــی مــورد بررســی قــرار مــی داد و بخــش ســوم در انتهــای پرسشــنامه یــک ســوال ب
داده شــد تــا اگــر مانعــی وجــود دارد کــه در پرسشــنامه بــه آن توجــه نشــده اســت بیــان شــود. ســپس، اطالعــات بــا اســتفاده 

آزمــون هــای آمــاری ضریــب همبســتگی پیرســون و آزمــون t در نــرم افــزار spss16 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: موانــع پژوهــش ازدیــدگاه دانشــجویان براســاس میانگیــن و انحــراف معیــار بــه ترتیــب شــامل: محیطــی 3,7±0,72، 
فنــی 0,6±3,59، موانــع مربــوط بــه کیفیــت پژوهــش و نتایــج آن 0,67±3,29، ســازمانی 0,5±3,28، آموزشــی 0,64±3,22وفردی  
0,67±2,91 و نمــره ی کل موانــع نیــز 0,41±3,33 مــی باشــد. بیشــترین مانــع ســازمانی: کافــی نبــودن حــق التحقیــق وکمتریــن 
آن عــدم نظــارت کارکنــان معاونــت پژوهشــی بــر اجــرای درســت طــرح تحقیقاتــی؛ بیشــترین مانــع محیطــی هزینــه بــر بــودن 
امورپژوهش)خدمــات تایــپ ،پرینــت و رفــت و آمــد( و کمتریــن آن کمبــود پژوهشــگر و محقــق کارآمــد؛ بیشــترین مانــع آموزشــی 
عــدم دریافــت راهنمایــی و آمــوزش الزم بــرای انجــام پژوهــش وکمتریــن آن عــدم برگــزاری کارگاه هــای مقالــه نویســی، روش 
تحقیــق و آمــار؛ بیشــترین موانــع مربــوط بــه کیفیــت پژوهــش و نتایــج آن، عــدم تفســیر قابــل درک آمــاری وکمتریــن آن روشــن 
و روان نبــودن گزارشــات؛ بیشــترین مانــع فنــی زمــان بــر بــودن امــور پژوهشــی و کمتریــن آن عــدم گــرداوری نتایــج در یــک مکان 
مشــخص؛ بیشــترین مانــع فــردی، کمبــود وقــت جهــت انجــام امــور پژوهشــی و کمتریــن آن اعتقــاد بــر بــی فایــده بــودن نتایــج 

تحقیــق مــی باشــد.  

ــراي انجــام تحقیقــات، بهــره گیــري از مشــاوران  ــه زیرســاخت هــاي الزم ب ــر توجــه ب ــن پژوهــش ب ــج ای ــری: نتای ــه گی نتیج
ــه  ــوم پزشــکي ب ــاي عل ــروه ه ــه دانشــجویان گ ــوم آموزشــي کلی ــق در کوریکول ــب واحــد روش تحقی پژوهشــي مجــرب و تصوی

ــد. ــي نمای ــد م ــا تأکی ــات دانشــجویي در ســطح دانشــگاه ه ــاي تحقیق ــي ارتق ــوان محــور اصل عن

واژگان کلیدی: موانع، پژوهش، دانشجو 
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تاثیر میزان درآمد و بعد خانوار بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران در 

مورد کم خونی فقرآهن
زاهد رضایی1، آرمان لطیفی2،هاشم حشمتی3، سید حمید حسینی4، *محمد احمدپور5و6

1-دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
تهران، ایران

2-دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
3-دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، 

ایران
4-کارشناس ارشد آموزش بهداشت، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد، ایران

5-*دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، 
ایران 

6-* کارشناس ارشدآموزش بهداشت و ارتقا سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
moahmadpour5885@gmail.com 

چکیده

ــر، 66-68  ــون نف ــه در حــدود 5-4 بیلی ــان اســت ک ــه اي شــایع در جه ــر آهــن یکــي از مشــکالت تغذی ــدف: فق ــه و ه زمین
درصــد مــردم جهــان از فقــر آهــن رنــج مــي برنــد و 2 بیلیــون نفــر ، بیشــتر از 30 درصــد مــردم جهــان ، کــم خونــي ناشــي از 

ــه اســت .  ــعه یافت ــعه بیشــتر از کشــورهاي توس ــال توس ــیوع آن در کشــورهاي در ح ــد و ش ــن دارن فقرآه

ــه اول  ــر ســه پای ــوز دخت ــش آم ــر دان ــر روي 300 نف ــه ب ــه اي اســت ک ــه مداخل ــک مطالع ــه ی ــن مطالع ــا: ای ــواد و روش ه م
دبیرســتانهاي شــهر مراغــه ) 150 نفــر در گــروه مداخلــه و 150 نفــر در گــروه کنتــرل ( کــه بــه طــور تصادفــي انتخــاب شــده 
بودنــد انجــام گرفــت . ابــزار جمــع آوري اطالعــات ، پرسشــنامه حــاوي اطالعــات دموگرافیــک و پایــه و ســواالت ســنجش آگاهــي 
، نگــرش و عملکــرد مــي باشــد . قبــل از اجــراي برنامــه آموزشــي مبــزان آگاهــي ، نگــرش و عملکــرد بوســیله پرسشــنامه مــورد 
بررســي قــرار گرفــت و پــس از اجــراي برنامــه آموزشــي و بــا گذشــت 1/5-1 مــاه از مداخلــه تاثیــر آمــوزش بهداشــت در هــر دو 

گــروه مداخلــه و کنتــرل مــورد مقایســه قــرار گرفــت . 

یافتــه هــا: نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه قبــل از آمــوزش اختــالف معنــي داري بیــن گروههــاي مــورد مطالعــه از نظــر آگاهــي، 
ــرد در  ــرش وعملک ــي، نگ ــي داري در آگاه ــالف معن ــه آموزشــي اخت ــد از انجــام مداخل ــا بع ــدارد ام ــود ن ــرد وج ــرش و عملک نگ
گــروه مداخلــه دیــده شــد )P>0.0001(. مقایســه وضعیــت تغییــر نمــرات آگاهــي، نگــرش و عملکــرد دانــش آمــوزان برحســب 
متغیرهــای بعــد خانــوار و متوســط درآمــد ماهیانــه خانــوار آنــان نشــان دهنــده ی افزایــش نمــرات و تاثیــر آنهــا بــر میــزان آگاهــي 
، نگــرش و عملکــرد دانــش آمــوزان بــود و ایــن بــدان معناســت کــه بعــد خانــوار و متوســط درآمــد ماهیانــه خانــوار تاثیــر بســزایی 

ــدان دارد .  ــرد فرزن ــرش و عملک ــي ، نگ ــزان آگاه در می

نتیجــه گیــري: نتایــج ایــن تحقیــق بیانگــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه بــا افزایــش آگاهــي و ســطح ســواد افــراد مــي تــوان گامــي 
مهــم در جهــت پیشــگیري از کــم خونــي ناشــي از فقرآهــن و ارتقــا ســالمت دانــش آمــوزان برداشــت و آمــوزش دختــران کــه 

ــده دارد . ــري مســتقیم در آمــوزش نســل آین ــد، تاثی ــده ان ــادران آین م

واژگان کلیدي : درآمدوبعد خانوار، آگاهی، نگرش،عملکرد، فقرآهن 
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تاثیر آموزش برنامه تمرین های کششی بر میزان ناتوانی به علت دردهای 

عضالنی اسکلتی در کارکنان دفتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

محمد حسین دلشاد1،علیرضا حیدرنیا *2،فاطمه پورحاجی3     

1 دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربیت مدرس/ 
تهران/ ایران.

2 *استاد ،گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ ایران.
 )نویسنده مسؤول(

 Hidarnia@modares.ac.ir 
3 دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربیت مدرس/ 

تهران/ ایران.

چکیده 

زمینــه و هــدف:  نظــر بــه اینکــه دردهــای عضالنــی اســکلتی یکــي از شــایع ترین عالئــم وابســته بــه یکجانشــینی در کارکنــان 
دفتــری اســت ایــن پژوهــش باهــدف تعییــن تأثیــر آمــوزش برنامــه تمریــن هــای کششــی بــر میــزان ناتوانــی بــه علــت دردهــای 

عضالنــی اســکلتی در کارکنــان دفتــری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی انجــام شــد.

ــه  ــرل و جامع ــروه کنت ــا گ ــراه ب ــون هم ــون و پس آزم ــوع پیش آزم ــی از ن ــوع نیمــه تجرب ــه از ن ــن مطالع ــا: ای ــواد و روش ه م
آمــاری آن 420 کارکنــان دفتــری مراکزخدمــات جامــع ســالمت شــهرتهران وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
بودنــد و به صــورت تصادفــی بــه دودســته مداخلــه) 40 نفــر( و کنتــرل) 40 نفــر( تقســیم شــدند. در پژوهــش از دو ابــزار شــامل 
ــا اســتفاده از نرم افــزارspss 16و آزمون هــای  پرسشــنامه دموگرافیکــی و پرسشــنامه اســتاندارد کوبــک اســتفاده شــد و داده هــا ب

آمــاری مناســب )t  دونمونه ایــي وابســته، آزمــون مــن ویتنــي( مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: بیــن میانگیــن نمــرات میــزان ناتوانــي براثــر دردهــای عضالنــی اســکلتی در گــروه مداخلــه و کنتــرل قبــل از مداخلــه 
ــی  ــای عضالن ــر درده ــي براث ــزان ناتوان ــرات می ــن نم ــوزش میانگی ــد از آم ــت)P>0.05 (بع ــود نداش ــی داری وج ــالف معن اخت
ــا گــروه کنتــرل دو  ــي کــه در گــروه  کنتــرل افزایــش داشــت و در مقایســه ب اســکلتی در گــروه مداخلــه کاهــش یافــت در حال

)p<0/05( .ــاري اختــالف معنــی داری  داشــتند گــروه ازنظــر آم

ــی در  ــش ناتوان ــث کاه ــد باع ــی می توان ــای کشش ــن ه ــه تمری ــوزش برنام ــه آم ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــری: ای ــه گی نتیج
ــردد. ــری گ ــان دفت کارکن

واژگان کلیدي: دردهای عضالنی اسکلتی ، کارکنان دفتری، ناتوانی
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بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان 

درسال 1390-1389
سعید حیدری سورشجانی1، زهرا ترابی فارسانی2 

1-کارشناسی ارشد، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
2-دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف: مولتیپــل اســکلروزیس )MS( یــک بیمــاری مزمــن و پیشــروندۀ دســتگاه عصبــی مرکــزی اســت کــه بــه میلیــن 
اعصــاب مغــز و نخــاع آســیب رســانده و باعــث بــروز عــوارض متعــددی در بیمــاران مبتــال مــی گــردد. ناتوانــی هــای فیزیکــی و 
تغییــرات روانــی مــی توانــد بــر روی عــزت نفــس و کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــال بــه MS تاثیــر بگذارنــد. ایــن مطالعــه بــا هــدف 

ارزیابــی کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــال بــه MS شــهر اصفهــان طراحــی و اجــرا گردیــد.

ــه صــورت مقطعــی انجــام شــد. جامعــۀ پژوهــش را بیمــاران عضــو انجمــن MS اصفهــان  ــا: ایــن پژوهــش ب ــواد و روش ه م
ــه انجــام  ــا حجــم نمون ــه ای، خوشــه ای و متناســب ب ــه صــورت طبقــه ای 2 مرحل ــه گیــری ب ــد. نحــوۀ نمون تشــکیل مــی دادن
گرفــت کــه از بیــن 4250 نفــر بیمــار مبتــال در اصفهــان، 251 نفــر مراجعــه کننــده بــه انجمــن MS و بیمارســتان الزهــرا و بــر 
اســاس نــوع بیمــاری وارد مطالعــه شــدند و اطالعــات دموگرافیــک آنهــا نیــز ثبــت شــد. روش گــرد آوری اطالعــات بصــورت خــود 
گزارشــی و بــا اســتفاده از پرسشــنامه اختصاصــی کیفیــت زندگــی بیمــاران مولتیپــل اســکلروزیس )MSQOL -54( بــود کــه در 

مجمــوع حــاوی 54 ســؤال مــی باشــد. 

یافتــه هــا: تقریبــا50 درصــد بیمــاران زن و 50 درصد مــرد و دامنــۀ ســنی بیمــاران 17-61 ســال )10/10±36/34( بــود. میانگین 
ــی 44/95±15/46،  ــالمت روان ــۀ س ــمانی 15/69±47/18 و در دامن ــالمت جس ــی س ــد کل ــی در دو بع ــت زندگ ــازات کیفی امتی
ــا مشــکالت جســمی  ــت نقــش مرتبــط ب ــه محدودی ــوط ب ــن نمــره در بیــن دوازده خــرده مقیــاس، مرب ــه دســت آمــد. کمتری ب
)23/4±43/5( و بیشــترین نمــره مربــوط بــه عملکــرد اجتماعــی )14/7±54/4( بــود. بیــن ســن، مــدت زمــان ابتــال و نــوع بیمــاری 
بــا دو بعــد کیفیــت زندگــی رابطــۀ معکــوس وجــود دارد و بیــن ســطح تحصیــالت بــا دو بعــد کیفیــت زندگــی رابطــه مســتقیم 
اســت )P< 0/001(. آزمــون همبســتگی پیرســون نشــان داد بیــن ابعــاد کیفیــت زندگــی بــا یکدیگــر ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد 

.)P< 0/001(

نتیجــه گیــری: بطــور کلــی میانگیــن نمــرۀ کیفیــت زندگــی بیمــاران کمتــر از حــد متوســط بــود. بــا توجــه بــه ارتبــاط عوامــل 
شــخصی بــا کیفیــت زندگــي بیمــاران مبتــال بــه MS، آنچــه جهــت ارتقــاء کیفیــت زندگــي آنــان مهــم بــه نظــر مــي رســد؛ رویکرد 
بیــن بخشــی بــه مســائل و مشــکالت ســالمتي، و انجــام مداخــالت الزم در عوامــل تاثیــر گــذار بــر کیفیــت زندگــی ایــن بیمــاران 

مــی باشــد.

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی، مولتیپل اسکلروزیس، پرسشنامۀ MSQOL-54، اصفهان
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بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سالمت روانی کاراموزان و کاروزان  

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1395
میثم فرهادی پور1 ،فاطمه احسانی2،طوبی همتی3، سارا رضایی*4

1 کارشناسی، فوریت پزشکی، پرستاری ومامایی، علوم پزشکی شیراز/ بیمارستان امیرالمومینین
2 دانشجوی کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، بهداشت وتغذیه، علوم پزشکی یاسوج / دانشگاه علوم پزشکی/ کمیته تحقیقات دانشجویی 

علوم پزشکی،یاسوج ،ایران
3 دانشجوی کارشناسی،علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی ،علوم پزشکی یاسوج / دانشگاه علوم پزشکی/ کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی 

یاسوج ،ایران
4 *)نویسنده مسؤول(دانشجوی کارشناسی ارشد ، پرستاری، پرستاری ومامایی، علوم پزشکی یاسوج / دانشگاه علوم پزشکی/ کمیته تحقیقات 

دانشجویی علوم پزشکی یاسوج ،ایران 
 Rezaeisara1390@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: ســالمت روانــی بــه عنــوان  وضعیتــی از بلــوغ روانــی کــه بــه توانــای حفــظ قابلیــت ارتبــاط مــوزون و هماهنــگ 
بــا دیگــران و حــل تمایــالت شــخصی و اصــالح محیــط فــردی بــه صــورت منطقــی و عادالنــه گفتــه مــی شــود کــه متغیرهــای 
متعــددی همچــون ســبک هــای دلبســتگی بــا تعدیــل آثــار نامطلــوب و تنیدگــی هــا در بهبــود آن موثــر مــی باشــد. تعییــن رابطــه 
ــی کارامــوزان و کاروزان  پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج در ســال 1395 مــی  ســبک هــای دلبســتگی و ســالمت روان

. شد با

ــا جامعــه آمــاری دانشــجویان پزشــکی دوره  ــه صــورت توصیفــی تحلیلــی در ســال 1395 ب ــا: ایــن مطالعــه ب ــواد و روش ه م
اســتاژر و اینتــرن دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج صــورت گرفــت کــه بــا روش 

نمونــه گیــری تصادفــی تعــداد 108نفــر بــه عنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب گردیدنــد در ایــن  مطالعــه از پرسشــنامه هــای ســالمت 
روان و ســبک هــای دلبســتگی بزرگســاالن بــرای جمــع آوری داده هــا اســتفاده شــد کــه بــا نــرم افــزار spss  نســخه 21 و آزمــون 

رگرســیون و تــی مــورد تجزیــه تحلیــل قــرار گرفتند.

 یافتــه هــا: یافتــه هــای نشــان داد کــه میانگیــن ســبک دلبســتکی ایمــن بــا میــزان3.2±68 باالتــر از خــط فرضــی بــا ســالمت 
ــزان )64±2,8(  و  ــا می ــب  ب ــوگرا ب ترتی ــی و دوس ــتگی اجتناب ــبک دلبس ــن س ــی داری دارد و میانگی ــت معن ــه مثب روان رابط

ــد. ــا ســالمت روان رابطــه منفــی دارن )3,6±63( ب

نتیجــه گیــری: نتایــح ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ایــن ســه ســبک دلبســتگی در حفــظ و ارتقــا ســالمت روانــی نقــش بســزایی 
دارنــد کــه بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش ســبک دلبســتگی ایمــن نقــش موثــر و بهتــری در پیــش بینــی ســالمت روان داشــت

واژگان کلیدي: سالمت روانی ، سبک های دلبستگی ، کارورزان پزشکی ،کاراموزان پزشکی
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بررسی ارتباط رضایت شغلی و سالمت روان در کارکنان یکی از بیمارستان 

های  دولتی استان تهران

رضا خانی جزنی1 ، شهناز طباطبایی2، امیر کاووسی2، محمد سید مهدی3 ، آذر برزگار4 *

1  استاد دانشکده سالمت، ایمني و محیط زیست، دانشگاه علو م پزشکي شهید بهشتي، تهران، ایران.
2 دانشیار دانشکده سالمت، ایمني و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي، تهران، ایران.

3  استادیار طب کار، مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 *کارشناس ارشد ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 azar.barzegar1@gmail.com

چکیده 

 زمینــه و هــدف:  یکــی از عوامــل مهــم و تاثیــر گــذار در کیفیــت نامطلــوب ارایــه خدمــات بهداشــتی- درمانــی، عــدم  رضایــت 
شــغلی اســت. ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی رضایــت شــغلی کارکنــان و ارتبــاط آن بــا ســالمت روان در  بیمارســتان   دولتــی  

ــد. ــام ش ــران در 1394 انج ــهر ته ــع در ش واق

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی- تحلیلــی و بــه طــور  مقطعــی در بیمارســتان مســیح دانشــوری انجــام شــد. از 
جامعــه آمــاری 1200 نفــری کارکنــان، گــروه نمونــه 500 نفــری بطورتصادفــی انتخــاب شــد. ابــزار پژوهــش پرسشــنامه هــای: )1( 
اطالعــات فردی-شــغلی و )2( میوزیــک )فــرم هــای ســالمت روانــی و رضایــت شــغلی( بودنــد. اعتبــار  ایــن پرسشــنامه از طریــق 
آلفــای کرونبــاخ r = 0/80 و اعتبــار فــرم هــای ســالمت روان  و رضایــت شــغلی بــه ترتیــب برابــر بــا 0/81  و 0/78 محاســبه و روایی 
محتوایــی آن نیــز توســط چنــد متخصــص تاییــد شــد. بــه منظــور تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفــی و اســتنباطی بــا نــرم افــزار 

SPSS22  اســتفاده شــد.

ــی  ــان، ســالمت روان ــر اســاس یافتــه هــا، 59/9 % از کارکنــان ســطح رضایــت شــغلی پاییــن و 47/4 % از کارکن ــا: ب ــه ه یافت
نامطلــوب داشــتند. ارتبــاط مثبــت و معنــاداری بیــن رضایــت شــغلی با ســالمت روانــی، نوبــت کاری و ســابقه کار کارکنان مشــاهده 

.)p<0/05( شــد

نتیجــه گیــری: بطــور کلــی نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه رضایــت شــغلی در کارکنــان بیمارســتانی در ســطح مطلوبــی 
قــرار نــدارد. عوامــل تاثیرگــذار بــر ایــن موضــوع عبارتنــد از: نوبــت کاری، ســابقه کار زیــاد و ســالمت روانــی نامطلــوب. بــه نظــر مــی 
ــد در افزایــش رضایــت شــغلی کارکنــان  ــزی در زمینــه بهبــود وضعیــت شــاخص هــای ســالمت روان مــی توان رســد برنامــه ری

بیمارســتان موثــر باشــد.

واژگان کلیدي: سالمت روانی ،رضایت شغلی، پرسنل بیمارستانی.
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سواد سالمت  زنان باردار شهر بندرعباس 
علی صفری مرادآبادی1،  سکینه دادی پور*2

1 دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2*  دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 

هرمزگان، بندرعباس، ایران.
mdadipoor@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: ســواد ســالمت بــه ظرفیــت کســب ، پــردازش ، درک اطالعــات اساســی و خدمــات مــورد نیــاز جهــت  تصمیــم 
گیــری هــای مناســب در زمینــه ی ســالمت  اطــالق مــی گــردد. بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی ســواد ســالمت در دوران بــارداری 
و تاثیــر مســتقیم آن بــر روی جنیــن ،مطالعــه  حاضــر بــا هــدف تعییــن وضعیــت ســواد ســالمت زنــان بــاردار مراجعــه کننــده بــه 

مراکــز بهداشــتی درمانــی شــهر بندرعبــاس انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی از نــوع مقطعــی بــر روی 250 زن بــاردار مراجعــه کننــده بــه مراکــز بهداشــتی 
ــواد  ــتفاده از پرسشــنامه س ــا اس ــاده ب ــی س ــی از خوشــه ای و تصادف ــری ترکیب ــه گی ــه  روش نمون ــاس ب ــی شــهر بندرعب درمان
ســالمت عملکــردی بالغیــن صــورت گرفــت. داده هــای جمــع آوری شــده بــه کمــک نــرم افــزار آمــاری Spss16 و بــا اســتفاده از 

آزمــون هــای آمــاری تــی مســتقل ، انــوا مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت.

یافته هــا: میانگیــن ســنی مــادران بــاردار 7/45±61/ 31 بــود. 27/2 درصــد ســواد ســالمت ناکافــی ، 20/8 درصــد مــرزی و 52 
درصــد ســواد کافــی داشــتند. ســواد ســالمت بــا  تحصیــالت )p>0,001    ( ، ســن )p>0,001  (   ، شــغل  )p>0,001  ( و نحــوه 

مراقبــت هــای دوران بــارداری)p>0,001  ( ارتبــاط معنــی دار داشــت .

نتیجــه گیــری:  یافتــه هــا نشــان داد ســواد ســالمت مــادران در حــد ناکافــی و مــرزی بــود. لــذا ارتقــاء ســواد ســالمت مــادران 
ــا اســتفاده از رســانه هــای دیــداری و شــنیداری، ارتقــاء مهارتهــای  ــا اســتفاده از ســاده کــردن اطالعــات بهداشــتی، و ب ــاردار ب ب

ارتباطــی بیــن کارکنــان بهداشــتی و مــادران در ایــن زمینــه مــی توانــد موثــر واقــع شــود.

واژگان کلیدی: سواد سالمت، مادران باردار، پرسشنامه سواد سالمت عملکردی بزرگساالن ، بندرعباس
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خود مراقبتی و سبک زندگی در سالمندان)مروری(
فاطمه سمائی*1 ، پریسا مرادی مجد2 ، حمیدرضا سمائی3 ، فاطمه صحرائی حسن گاویار4

*1.دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران 
fatemehsamaee@gmail.com 

2.دانشجوی دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
3.دکترای عمومی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4.دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان 

چکیده

ــزان طــول عمــر در  ــوم پزشــکی و بهداشــتی افزایــش می ــل توجــه پیشــرف در عل ــارز وقاب ــج ب ــدف : یکــی از نتای ــه و ه زمین
جمعیــت جهــان و بــه همــراه آن افزایــش جمعیــت ســالمندان در دنیــا مــی باشــد ، کــه ایــن مســئله مشــکالتی از قبیــل افزایــش 
ابتــال بــه بیمــاری هــا بویــژه بیمــاری هــای مزمــن در ایــن دوران،افزایــش نیــاز بــه مراقبــت بــه علــت ناتوانــی هــای جســمی ، 
عقلــی بــه همــراه داشــته اســت .راهکارهــای زیــادی بــرای مقابلــه بــا مشــکالت ایــن دوران پیشــنهاد شــده اســت کــه مهمتریــن 

آنهــا ســبک زندگــی وخودمراقبتــی مــی باشــد.

مــواد و روش ها:ایــن پژوهــش مطالعــه ی مــروری اســت کــه از طریــق جســت وجــو واژه هــای ماننــد ســبک زندگــی ســالمندان 
 Pub med ; SID .و خودمراقبتــی ســالمندان در پایــگاه هــای جســتجو ماننــد  انجــام شــده اســت

یافتــه ها:باتوجــه بــه ایــن مســئله کــه ســبک زندگــی بعنــوان بهتریــن راه بــرا کاهــش کلیــه ی مشــکالت دوران ســالمندی و 
ــل بیمــاری هــای شــایع دوران ســالمندی معرفــی میشــوند پژوهــش هایــی  خودمراقبتــی بعنــوان برگزیــده تریــن اقــدام درمقاب
انجــام گرفتــه انــد  ، کــه در تمامــی پژوهــش هــای انجــام شــده بــه بررســی عوامــل مختلفــی کــه میتوانــد بــا دو موضــوع ســبک 
زندگــی و خودمراقبتــی مرتبــط باشــد پرداختــه شــده اســت. بــا بررســی دقیــق نتیجــه گیــری هــای ایــن مطالعــات میتــوان دریافت 
کــه عواملــی ماننــد طبقــه اجتماعــی ، تاهــل ، ســن ، تحصیــالت ، حمایــت اجتماعــی بصــورت مشــترک در هــر دو زمینــه موثــر 
هســتند و ارتبــاط هــای معنــا داری بیــن ایــن مــوارد وجــود دارد.بــرای مثــال در زمینــه تحطیــالت  مشــاهده شــد ســالمندانی 
کــه تحصیــالت باالیــی دارنــد مــوارد مربــوط بــه ســبک زندگــی ســالم ماننــد تغذیــه خــوب ، فعالیــت بدنــی و... را رعایــت میکننــد 
و همیــن قضیــه در مــورد خودمراقبتــی در ایــن ســالمندان برقــرار اســت کــه ایــن افــراد بــرای پیشــگیری از بیمــاری هــای ایــن 

دوران و تعدیــل عوامــل موثــر بــر آن اقدامــات بیشــتری وصحیــح تــری  انجــام میدهنــد.

نتیجــه گیــری: در نهایــت مســئله ای مهــم و نتیجــه گیــری اصلــی ایــن مطالعــات  آن مســئله اســت  کــه آمــوزش موثــر تریــن 
ــا  راه در هردوزمینــه خودمراقبتــی و ســبک زندگــی مــی باشــد.آموزش ســبب مــی شــود ســالمندان چگونگــی تطبیــق یافتــن ب
ایــن دوره از زندگــی خــود و همچنیــن چگونگــی مقابلــه  بــا عوامــل موثــر برکاهــش کیفیــت زندگــی خــودرا بیاموزنــد و درصورتــی 
ــرای دوران  ــد نگــرش کافــی جهــت تغییــر الگــوی زندگــی ب کــه ایــن آمــوزش هــا در دوره ای میــان ســالی انجــام شــود میتوان

پیــش رو را بــه وجــود آورد.

واژگان کلیدی: خودمراقبتی ، سبک زندگی ، سالمندان
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 بررسی معیار کارکنان در جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران
محمد علی زارع1* ، مهیار جان احمدی2  

1 *دانشجوی دکتری حرفه ای، پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
MAZare@SBmu.ac.ir

2 استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

چکیده

زمینــه و هــدف: جوایــز کیفیــت اخیــراً در کشــور هــاي بســیاري محبــوب شــناخته شــده و حتــي بــه عنــوان نمــاد وضعیــت 
ســازمان هــا از لحــاظ بُعــد کیفــي در نظــر گرفتــه مــی شــوند. بررســی عملکــرد بیمارســتان هــا، مراکــز بهداشــتی و خدمات درمانــی 
در ایــران نشــان مــی دهــد کــه کارکنــان متعهــد و بــا انگیــزه نقــش عمــده اي در ارتقــاء کیفیــت و بهبــود ارائــه خدمــات آن هــا بــر 
عهــده داشــته انــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه بُعــد منابــع انســانی 10 تــا 15% از معیــار کلــی در ســاختار جوایــز ملــي و بین المللــي 
را بــه خــود اختصــاص مــي دهــد، ایــن مقالــه بــه بررســي و مقایســه یکــي از توانمندســازها )معیــار کارکنــان( در بهبــود و ارتقــاء 
ــران  ــت ای ــذا دارو      و بهداش ــت غ ــی کیفی ــزه ی مل ــازماني )EFQM( و جای ــرآمدي س ــزه س ــره وري در دو جای ــت و به کیفی

)INFDHQA( پرداختــه اســت.

ــی و  ــات درمان ــز بهداشــتی و خدم ــا، مراک ــع انســانی در بیمارســتان ه ــت مناب ــه نشــان دادن اهمیــت مدیری ــن مقال هــدف از ای
ــي باشــد. ــران م ــذا دارو و بهداشــت ای ــت غ ــوی جایزه  ملی کیفی ــتفاده از الگ ــا اس ــان ب ــار کارکن ــرد معی ــی عملک ارزیاب

مــواد و روش هــا: بــا عنایــت بــه ایــن کــه ایــن تحقیــق بــا رهیافت هــای کیفــی ســازگاری دارد، روش تحلیــل محتــوا از بیــن 
ــواع تحقیقــات کیفــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. ان

یافته هــا: بــا بررســی مطالعــات و پژوهش هــای انجــام شــده مشــخص گردیــد در جوایــز EFQM  و INFDHQA از توانایــي 
کارکنــان در ســطوح مختلــف فــردي و گروهــي بهــره گرفتــه مــي شــود و خــود ارزیابــي بــر اســاس منطــق رادار اســت. در مــدل 
EFQM  امتیــاز در نظــر گرفتــه شــده بــراي کارکنــان 90 امتیــاز مــي باشــد و داراي پنــج زیــر معیــار اســت کــه شــامل برنامــه 
ریــزي و مدیریــت منابــع انســاني، شناســایي دانــش کارکنــان، مشــارکت دادن کارکنــان، تعامــل و گفتگــو ســازمان بــا کارکنــان 
ــت  ــران )INFDHQA( داراي هف ــذا دارو و بهداشــت ای ــت غ ــی کیفی ــزه ی مل ــدل جای ــان اســت. م ــر و تشــکر از کارکن و تقدی
معیــار اســت کــه چهــار معیــار آن توانمندســازها و ســه معیــار دیگــر نتایــج هســتند. امتیــاز در نظــر گرفتــه شــده در ایــن مــدل 
بــراي معیــار کارکنــان 100 امتیــاز مــي باشــد. ایــن معیــار داراي ســه زیــر معیــار مــي باشــد کــه شــامل شناســایي قابلیت هــاي 
ــان اســت.  ــي و تشــکر از کارکن ــان و قدردان ــه کارکن ــاي الزم ب ــارات و مســئولیت ه ــت، دادن اختی ــاء کیفی ــراي ارتق ــان ب کارکن
بررســی هــا نشــان داد کــه ســرآمدي در بیمارســتان هــا، مراکــز بهداشــتی و خدمــات درمانــی جــز بــا تعامــل بیشــتر بــا کارکنــان 

حاصــل نمــي گــردد.

نتیجه گیــری:  بــا بررســی انجــام شــده مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه ســازمان هــای موفــق هــدف گــذاری خــود را همســو بــا 
ــی، توجــه و اهمیــت   ــذا بمنظــور حرکــت در مســیر تعال ــد، ل ــع انســانی قــرار داده ان ــا رویکــرد مناب اهــداف راهبــردی ســازمان ب
 )INFDHQA( بــا اســتفاده از الگــوی جایــزه ی ملــی کیفیــت غــذا دارو و بهداشــت ایــران )بــه ســرمایه هــای انســانی )کارکنــان

در بیمارســتان هــا، مراکــز بهداشــتی و خدمــات درمانــی یــک ضــرورت بــه شــمار مــی آیــد.

واژگان کلیدي: معیار کارکنان، EFQM، INFDHQA، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و خدمات درمانی.
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بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد زنان در زمینه خود درماني با دارو در 

دوران بارداري: مرور سیستماتیک
خدیجه جمشیدی1*، زهرا محمدی1، پیام خانلری2

1.*کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
khadijeh.jamshidi93@gmail.com

2.دانشکده بهداشت، گروه بهداشت حرفه ای،  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

ــاي  ــاري ه ــاد ناهنج ــر ایج ــیردهی و خط ــارداری، ش ــاس ب ــای حس ــل دوران ه ــان بدلی ــی در زن ــدف: خوددرمان ــه و ه زمین
جنینــي ناشــي از مصــرف داروهــا دارای اهمیــت مضاعفــی اســت. هــدف مطالعــه حاضــر بررســي آگاهــي، نگــرش و عملکــرد زنــان 

ــد. ــی باش ــارداری م ــي در دوران ب ــود درمان ــه خ در زمین

  Web of Science ،Science Direct ، Google ،مــواد و روش هــا: مقــاالت مــورد نظــر از پایــگاه داده هــای ایــران مدکــس
ــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای نگــرش، عملکــرد، خوددرمانــی و زنــان بــاردار مــورد جســتجو قــرار گرفــت و  Scholar وSID  ب

پــس از مطالعــه آنهــا، مقــاالت مرتبــط انتخــاب و در تدویــن مقالــه حاضــر اســتفاده شــد.

ــد  ــرف نماین ــارداري دارو مص ــد در دوران ب ــک نبای ــز پزش ــدون تجوی ــه ب ــتند ک ــي داش ــاردار آگاه ــان ب ــب زن ــا: اغل ــه ه یافت
امــا برخــالف ایــن آگاهــی، نگــرش و عملکــرد آنهــا در زمینــه مصــرف خــود ســرانه داروهــا ضعیــف بــود. درصــد زیــادی از زنــان 
حداقــل در یــک بیمــاری بــا توصیــه اطرافیــان یــا نظــر شــخصي خــود دارو خصوصــا داروي گیاهــي مصــرف کــرده بودنــد. اغلــب 
ــدون نســخه از  ــا ب ــد کــه همــواره داروي اضافــي در منــزل داشــته و در صــورت نیــاز از آنهــا اســتفاده کــرده ی ــان ذکــر کردن زن
داروخانــه دارو تهیــه مــی نماینــد. بیشــترین علــل خوددرمانــی شــامل: عــدم مراجعــه بــه پزشــک بدلیــل وضعیــت نامناســب در 
دوره بــارداری ماننــد احســاس ضعــف و سســتی، افزایــش وزن، تهــوع و اســتفراغ مکــرر، افســردگی؛ مهــم تلقــي نکــردن بیمــاري 

، نداشــتن دفترچــه بیمــه، گرانــي ویزیــت پزشــکان و عــدم آگاهــی کافــی از عــوارض مصــرف خودســرانه دارو بــود.

نتیجــه گیــری: بدلیــل شــیوع نســبتا بــاالي خوددرمانــی در دوران بــاردراي بویــژه در مناطــق روســتایي، بایــد آمــوزش هــاي 
ــان داده شــود. ــن بهداشــتي و زن ــدگان دارو، مراقبی ــه عرضــه کنن ــه ب ــن زمین الزم در ای

واژگان کلیدی: آگاهی، نگرش، عملکرد، خوددرمانی، زنان باردار
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ارزیابی کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به روش تحلیل 

پوشش داده ها 
مهدی کیانی1، مریم شیروانی*2 ، سید عبدالحسین موسوی ریگی3، حسن کرمی4

1-دانشجوی دکتری سیاست گذاری سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
2-* دانشجوی دکتری اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران 

sh.maryam1990@gmail.com
3-کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

4-دانشجوی دکتری اقتصاد سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

چکیده

ــت  ــی اهمی ــتی و درمان ــات بهداش ــده ی خدم ــی ارائه دهن ــازمان های اصل ــی از س ــوان یک ــتان ها به عن ــدف: بیمارس ــه و ه زمین
ــه  ــن توج ــند. بنابرای ــی می باش ــر اصل ــل هزینه ب ــالمت عام ــتم س ــزای سیس ــان اج ــد و در می ــالمت دارن ــاد س ــژه ای در اقتص وی
کامــل بــه کارایــی هزینه هــای آن هــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. مطالعــه حاضــر باهــدف تعییــن کارایــی بیمارســتان های  
تحــت پوشــش دانشــگاه های علــوم پزشــکی اســتان بوشــهر بــا اســتفاده از تحلیــل پوششــی داده هــا قبــل و بعــد از اجــرای طــرح 

تحــول ســالمت انجــام گرفــت. 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــات توصیفــی  تحلیلــی می باشــد. در ایــن پژوهــش کارایــی 8 بیمارســتان طــی 
ــا  ــه ایــن منظــور از روش تحلیــل پوششــی داده هــا ، فــرم پوششــی و ب ســال های 1392تــا 1393 مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. ب
ماهیــت ورودی بــا فــرض بــازده متغیــر نســبت بــه مقیــاس، اســتفاده شــد. اطالعــات و آمــار مربوطــه نیــز از مرکــز آمــار دانشــگاه 

ــد.  ــل اســتفاده گردی ــرای تحلی ــزار DEAP  ب ــع آوری  و از نرم اف ــه جم و بیمارســتان های موردمطالع

یافته هــا: میانگیــن کارایــی فنــی بیمارســتان های موردمطالعــه قبــل و بعــد از طــرح تحــول 0/93و 0/95 بــود. ازلحــاظ کارایــی 
مدیریتــی نیــز قبــل و بعــد از طــرح تحــول میانگیــن کارایــی1 و 0/97 بــود. میانگیــن کارایــی مقیــاس نیــز قبــل و بعــد از طــرح 
ــد از طــرح تحــول  ــل و بع ــی بیمارســتان ها قب ــره کارای ــن نم ــز بی ــی داری نی ــود. رابطــه معن ــب 0/93 و 0/96 ب ــه ترتی تحــول ب

مشــاهده نشــد. 

ــی  ــر کارای ــی ب ــر چندان ــالمت تأثی ــول س ــرح تح ــه ط ــت ک ــان دهنده آن اس ــر، نش ــش حاض ــای پژوه ــری: یافته ه نتیجه گی
ــتی   ــران بایس ــا مدی ــت ام ــوده اس ــوب ب ــد مطل ــی در ح ــتان های موردبررس ــی بیمارس ــه کارای ــته و اگرچ ــتان ها نداش بیمارس

برنامه ریزی هــای الزم را در جهــت ارتقــای کارایــی انجــام دهنــد. 

واژگان کلیدی: کارایی فنی، کارایی مدیریتی، کارایی مقیاس، بیمارستان، تحلیل پوششی داده ها. 



88

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی تاثیر آموزش مزایای زایمان طبیعی بر انتخاب نوع زایمان

زهرا پژهان

کارشناس مامایی، مامایی، دانشکده علوم پزشکی دکتر شاهین فر، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 
 parmis1341@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: در ســال هــای اخیــر در ایــران، علــی رغــم مزایــای زایمــان طبیعــی و معایــب ســزارین،70% زنــان بــاردار، خــود 
متقاضــی انجــام ســزارین هســتند و ایــن انتخــاب مــی توانــد عــوارض بهداشــتی-  مامایــی و هزینــه هــای اقتصــادی قابــل توجــه 

بــه فــرد و جامعــه  تحمیــل نمایــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی مــی باشــد. جامعــه مــورد پژوهــش را زنــان نخســت بــاردار مراجعــه کننــده 
ــا از  ــردآوری داده ه ــی داد. جهــت گ ــه تشــکیل م ــارداری 24-16 هفت ــا ســن ب ــی شــهر مشــهد ب ــز بهداشــتی- درمان ــه مراک ب
ــد.  ــرار گرفتن ــرل ق ــه و کنت ــروه مداخل ــی در دو گ ــه صــورت تصادف ــه ب ــراد تحــت مطالع پرسشــنامه روا شــده اســتفاده شــد. اف
بــه هــر دو گــروه مزایــای زایمــان طبیعــی و معایــب ســزارین آمــوزش داده شــد. گــروه تحــت مداخلــه در 4 جلســه 1,5 ســاعته 
ــه ســواالت  ــه صــورت حضــوری آمــوزش داده شــد و در آخریــن جلســه ب ــه آنهــا مزایــای زایمــان طبیعــی ب ــد و ب شــرکت کردن
ــزار SPSS ویرایــش 16 و توســط آزمــون T مســتقل، مــورد مقایســه  ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــد. داده هــا ب پرسشــنامه پاســخ دادن

قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه انتخــاب نــوع زایمــان در دو گــروه مداخلــه و کنتــرل تفــاوت معنــی داری دارد )P=3%( و آمــوزش 
مزایــای زایمــان طبیعــی توانســت 16% تصمیــم بــرای زایمــان طبیعــی را افزایــش دهد.

ــر بهبــود  نتیجــه گیــری:از آنجایــی کــه از وظایــف اصلــی کادر درمــان آمــوزش مــی باشــد، لــذا مطالعــه حاضــر مــی توانــد ب
ــر باشــد. ــوع زایمــان موث ــادران در انتخــاب ن کیفیــت آمــوزش و تصمیــم گیــری م

واژگان کلیدي: زایمان طبیعی، سزارین، نخست باردار



89

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

نقش تنوع فرهنگی و قومی در ارائه  بهتر خدمات  سالمتی 

مینو متقی1، سمیه ستوده*2 

1-استادیار گروه پرستاری سالمت جامعه- دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
2-*دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه- دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

Setoodeh16@gmail.com

چکیده

ــه خدمــات بهداشــتی و  ــرای ارائ ــادی ب ــش زی ــه مهاجــرت هــای گســترده در حــال حاضــر، چال ــا توجــه ب ــدف: ب ــه و ه زمین
درمانــی ایجــاد شــده اســت. نقــش فرهنــگ، قومیــت، نــژاد و تغذیــه افــراد جامعــه در ارائــه خدمــات مناســب بهداشــتی و درمانــی 
بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد. هــدف از ایــن مطالعــه بررســی نقــش فرهنــگ و اختالفــات فرهنگــی و قومــی در ارائــه خدمــات 

ســالمتی مــی باشــد.

 google scholar,pubmed, sciencedirect مــواد و روش هــا: در ابتــدا 40 مقالــه از پایــگاه هــای اطالعاتــی معتبــر نظیــر
ــن  ــج ای ــده و نتای ــه مرتبــط انتخــاب گردی ــت  22 مقال ــد کــه در نهای ــه  ان ــرار گرفت ــد و مــورد غربالگــری ق و.... گــردآوری گردی

مقــاالت مــورد بررســی قــرار گرفــت. 

ــادی از  ــن زی ــه مهاجری ــت متحــده ک ــه کشــور ایال ــب کشــورها از جمل ــد در اغل ــی ده ــی نشــان م ــج بررس ــا: نتای ــه ه  یافت
کشــورهای مختلــف دارد در ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی دچــار مشــکل شــده انــد و بــه دنبــال راه حــل هــای موثــر مــی 
باشــند. در بســیاری از کشــورها مســئولین بــه دنبــال ارائــه واحدهــای درســی بصــورت تئــوری و یــا کارآمــوزی جهــت آشــنایی 
دانشــجویان و نیروهــای بهداشــتی، پرســتاری و پزشــکی بــا تفــاوت هــای فرهنگــی و قومــی جامعــه تحــت پوشــش مــی باشــند. 

ــدو اســتخدام   ــه دلیــل تنــوع فرهنگــی و قومــی گســترده در سراســر کشــور بهتــر اســت در ب نتیجــه گیــری: در ایــران نیــز ب
ــوص  ــتخدام در خص ــدو اس ــا در ب ــوزش نیروه ــا آم ــد و ی ــرار گیرن ــت ق ــی در اولوی ــراد بوم ــی، اف ــتی و درمان ــای بهداش نیروه

فرهنــگ افــراد جامعــه تحــت پوشــش انجــام شــود.

واژگان کلیدی: تنوع فرهنگی،  قومیت، خدمات بهداشتی و درمانی  
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کیفیت خدمات  ادراک شده و مورد انتظار بیماران درمطب های پزشکان 

عمومی طرف قرارداد بیمه سالمت
ابراهیم جعفری پویان1، اعظم السادات ریوندی*2

 1استادیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
2*دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

azamsadatrivandi@gmail.com 

چکیده

ــری  ــز از لحــاظ کیفــی و جلوگی ــه بنــدی مراک ــت آنان،رتب ــود بیمــاران ، ایجــاد رضای ــدف: بحــث کیفیــت در بهب ــه و ه زمین
ــه بیمــه هــا بســیار تعییــن کننــده اســت.  ــی وهزینــه ســازی های بعــدی وتحمیــل آن ب ــه مراکــز درمان از مراجعــات تکــراری ب
ســازمانهای بیمــه ای کشــور بیشــترین حجــم فعالیــت خــود را بــر بررســی اســناد پزشــکی متمرکــز می کننــد واز پرداختــن بــه 
حــوزه کیفیــت خــودداری کــرده انــد. هــدف ایــن پژوهــش بررســی کیفیــت مطــب هــای پزشــکان عمومــی طــرف قراردادســازمان 

بیمــه ســالمت از دیــد گاه بیمــاران اســت.

 مــواد و روشــها: در ایــن مطالعــه مقطعــی دیدگاههــای 394نفــر از مراجعیــن بــه مطــب هــای پزشــکان عمومــی طــرف قــرارداد 
بیمــه ســالمت در مــورد کیفیــت خدمــات بــا پرسشــنامه محقــق ســاخته مــورد ســنجش قرارگرفتنــد و داده هــا وارد نــرم افــزار 

تحلیــل آمــاری SPSS شــده و بــا اســتفاده از آزمــون هــای آمــاری اســتنباطی تحلیــل شــدند.

یافتــه هــا: نمونــه مطالعــه شــامل 46 درصــد مــرد و53درصــد زن بــوده اســت. بیشــتر شــرکت کننــدگان را افــراد متأهــل )%74( 
تشــکیل داده انــد. بــر اســاس نتایــج حاصــل از پژوهــش، نمــره برداشــت مراجعیــن از کیفیــت خدمــات مطبهــا 125 )از 160( و در 
رتبــه بــاال و انتظــارات آنهــا از خدمــات 131 و بازهــم در رتبــه بــاال قــرار گرفتنــد. شــکاف کلــی بیــن ادراک و انتظــارات مراجعیــن 

 .)0.001<p( معنــادار بــود

ــات از  ــده خدم ــه دهن ــا مطب هــای ارائ ــم ارتباطــات ســازمانهای بیمــه ای ب ــا در تنظی ــی ه ــن ارزیاب ــج ای ــری: نتای ــه گی نتیج
جملــه در انعقــاد قراردادهــا و خریــد راهبــردی خدمــات بســیار تاثیرگــذار خواهــد بــود. ایــن موضــوع همچنیــن نهایتــا بــه رضایــت 
منــدی بیمــاران و بیمــه شــدگان ســازمان نیــز میتوانــد منجــر شــود. ایــن مطالعــه بــا هــدف تاکیــد برکیفیــت خدمــات خریــداری 
شــده از مطب هــای طــرف قــرارداد ســازمان بیمــه ســالمت، از دیــدگاه بیمــاران انجــام گردیــد تــا ضمــن ارتقــاء کیفیــت خدمــات 

بــرای بیمــه شــدگان وســنجش رضایــت ایشــان، ســازمان بیمــه ســالمت رابــه ســمت خریــد فعــال خدمــات ســوق دهــد.

واژگان کلیدی: کیفیت، مطب پزشکان عمومی، بیمه سالمت، شهر تهران، ادراک و اهمیت کیفیت خدمات
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سواد سالمت در جامعه ایرانی: یک مطالعه مروری سیستماتیک

سکینه دادی پور1  ، علی صفری مرادآبادی2*

1دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان، بندرعباس، ایران.

alisafari_31@yahoo.com
2*دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده 

 زمینــه و هــدف: ســازمان جهانــي بهداشــت، ســواد ســالمت را بــه عنــوان یکــي از بزرگتریــن تعییــن کننــده هــاي امــر ســالمت 
معرفــي نمــوده اســت و هــدف اصلــی پیشــبرد آن ، تســهیل اســتراتژ یهــای ارتباطــی موثــر بهداشــتی و فنــاوری اطالعــات ســالمت 
بــه منظــور بهبــود پیامدهــای ســالمتی، کیفیــت مراقبــت هــای بهداشــتی و دســتیابی بــه عدالــت در ســالمت اســت. هــدف ایــن 

پژوهــش بررســی نتایــج مطالعاتــی اســت کــه وضعیــت ســواد ســالمت در جمعیــت ایــران را مــورد مطالعــه قــرار داده انــد.

 PubMed، Science Direct،CINAHL ، SID، مــواد و روش هــا: جســتجوی نظامنــد در پایــگاه هــای اطالعاتــی
Iranmedex، Magiran، Web Of Sciense، Goolgle Scholar ،  CINAHL )EBSCO( و Scopusو بــا کلمــات 
 Health Literacy ، Iran ، Persian Health Literacy Questionnaire ، ،Test Of Functional Health کلیــدی
Literacy In Adults  ، Questionnaire NVS ، HELIA Questionnaire ، Functional Health Literacy بــه دو 

ــه انتخــاب شــد. ــا بررســی متــون کامــل مقــاالت 28 مقال ــان فارســی و انگلیســی  صــورت گرفــت. در نهایــت ب زب

 یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد ســطح ســواد ســالمت در تمــام اقشــار ایرانــی از جملــه بزرگســاالن ، ســالمندان ، دیابتــی هــا ، زنــان 
و بیمــاران بســتری در بیمارســتان هــا پاییــن مــی باشــد.   

نتیجــه گیــری: بررســی و انالیــز مطالعــات نشــان دهنــده ناکافــی و مــرزی بــودن ســواد ســالمت در اقشــار جامعــه بــود. بنابرایــن 
نیــاز بــه برنامــه ریــزي جهــت ارتقــاي ســطح ســواد ســالمت جامعــه از طریــق »افزایــش دسترســی« مــردم بــه منابــع آموزشــی 
، » قابــل درک کــردن« پیــام هــای تولیــده شــده توســط رســانه هــا ، و همچنیــن »تصمیــم گیــری« مناســب بــرای ســالمت از 

طریــق  انــدازه گیــری مناســب ســواد ســالمت جامعــه بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد.

واژگان کلیدي: سواد سالمت ، پرسشنامه سواد سالمت ، جامعه ایرانی ، مروری سیستماتیک
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تعیین سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 

پزشکی سمنان

مهشید بهرامی1، علیرضا دهدشتی2*، میثم کرمی3

1-دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
2-*دکترای بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

dehdashti@semums.ac.ir                                    
 3-دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 

چکیده 

ــد  ــه می توان ــردد ک ــن دانشــجویان محســوب می گ ــی در بی ــدف:  اضطــراب امتحــان از شــایع ترین مشــکالت روان ــه و ه زمین
در عملکــرد فــرد و موفقیــت در امتحــان اختــالل ایجــاد نمایــد. بنابرایــن ســطح بــاالی اضطــراب می توانــد بــر عملکــرد تحصیلــی 
نیــز اثــر گــذار باشــد. لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن ســطح اضطــراب امتحــان دانشــجویان علــوم بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی ســمنان اجــرا گردیــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع مقطعــی )توصیفی-تحلیلــی( بــود. جامعــه و نمونــه پژوهــش شــامل کلیــه دانشــجویان 
دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان در امتحانــات نیمســال اول تحصیلــی 96-95 بــوده اســت. ابــزار گــردآوری 
ــون  ــا از روش آزم ــل داده ه ــه و تحلی ــت تجزی ــود. جه ــان Abolghasemi ب ــراب امتح ــؤالی اضط ــنامه 25 س ــا پرسش داده ه

همبســتگی پیرســون، T-test و آنالیــز واریانــس بهــره گرفتــه شــد.

ــجویان  ــش از 88% دانش ــا بی ــاس یافته ه ــر اس ــود. ب ــال ب ــش، 3/53 ±20/7 س ــورد پژوه ــراد م ــنی اف ــن س ــا: میانگی یافته ه
درجاتــی از اضطــراب را تجربــه نموده انــد. میــزان شــیوع اضطــراب امتحــان بــه ترتیــب 11/2% بــدون اضطــراب، 47/5% اضطــراب 
کــم، 26/6% اضطــراب متوســط و 14/7%  دارای اضطــراب زیــاد بودنــد. تفــاوت معنــی داری بیــن دانشــجویان دختــر و پســر بــا 
میــزان ســطح اضطــراب یافــت شــد )p=0/030(. همچنیــن رابطــه معنــا داری بیــن مصــرف داروی آروم بخــش بــا شــدت اضطــراب 

.)p=0/004( وجــود داشــت

نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه میــزان شــیوع بــاالی اضطــراب در بیــن دانشــجویان و بــا توجــه بــه تأثیــر منفــی ایــن نــوع اضطــراب 
ــذا برگــزاری کالس هــای روانشناســی قبــل از برگــزاری امتحــان توســط اســاتید راهنمــا و  ــر عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان، ل ب
مشــاورین توصیــه می گــردد. بدیهــی اســت کــه بــا توجــه بــه ســطح بــاالی اضطــراب دانشــجویان دختــر بایســتی توجــه بیشــتری 

بــه ایــن گــروه شــود.

واژگان کلیدی: اضطراب، امتحان، علوم بهداشتی، دانشجویان
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بررسی عملکرد طرح تحول نظام سالمت )مرور نظام مند(
مرضیه یوسفی1، سهیال نقوی2 *

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2 *  دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

snaghavi246@gmail.com

چکیده

ــی از مــردم در قبــال هزینــه هــای ســالمت کــه  ــی محافظــت مال ــا ســه هــدف کل ــدف: طــرح تحــول ســالمت ب ــه و ه زمین
ــات در  ــه خدم ــی ب ــت در دسترس ــث عدال ــن بح ــت و همچنی ــرده اس ــوار وارد ک ــاد خان ــردم و اقتص ــر دوش م ــادی را ب ــار زی ب
سراســر کشــور بــرای آحــاد مــردم و بحــث ارتقــای کیفیــت خدمــات درمانــی در بیمارســتان هــا بــه ویــژه در بیمارســتان هــای 
دولتــی سراســر کشــور، در جهــت رســیدن همــه مــردم جامعــه بــه ویــژه قشــر ضعیــف جامعــه بــه ســطح باالیــی از ســالمتی در 
اردیبهشــت ســال 1393 اجــرا شــد. هــدف از ایــن مطالعــه مــرور شــواهد مرتبــط بــا عملکــرد طــرح تحــول نظــام ســالمت از مــدت 

اجــرا تاکنــون مــی باشــد. 

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر بــه شــیوه مــرور نظــام منــد بــا مطالعــات کتابخانــه ای بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای مرتبــط 
در بانــک هــای اطالعاتــی مختلــف انجــام شــد. بعــد از اعمــال شــاخص هــای ورود بــه مطالعــه و پــس از حــذف مــوارد تکــراری و 

غیرمرتبــط در مجمــوع 25 مطالعــه جهــت بررســی و تحلیــل انتخــاب شــد.

یافتــه هــا: طبــق مطالعــات و بررســی هــای مختلــف برنامــه طــرح تحــول  نظــام ســالمت در مــوارد کاهــش میــزان پرداختــی 
ــص  ــکان متخص ــور پزش ــروم، حض ــق مح ــکان در مناط ــدگاري پزش ــت از مان ــي، حمای ــتانهاي دولت ــتری در بیمارس ــاران بس بیم
ــاران  ــي از بیم ــه حفاظــت مال ــی ، برنام ــای دولت ــتان ه ــگ در بیمارس ــت هتلین ــاي کیفی ــي، ارتق ــتانهاي دولت ــم در بیمارس مقی
ــوده اســت امــا مشــکالتی از قبیــل  ــا موفقیــت همــراه ب ــدازي اورژانــس هوایــي نســبتا ب صعــب العــالج خــاص و نیازمنــد، راه ان
افزایــش هزینــه هــا و تعرفــه هــا، افزایــش نارضایتــی بیــن گــروه هــای مختلــف پزشــکی، بــه حــد نصــاب نرســیدن تمایــل زنــان بــه 
انجــام زایمــان طبیعــی و مــواردی دیگــر کــه در متــن مقالــه بــه آن اشــاره مــی شــود در برداشــته اســت. بنابرایــن بــه دلیــل نوپــا 

بــودن ایــن طــرح نیــاز بــه گــذر زمــان بــرای نزدیــک شــدن بــه اهــداف غایــی و تــالش  بیشــتر ذینفعــان مــی باشــد.

نتیجــه گیــری: طبــق بررســی هــای مختلــف عملکــرد برخــی ازدســتورالعملهاي طــرح تحــول نظــام ســالمت درحــد انتظــار 
ــروم،  ــق مح ــکان در مناط ــدگاری پزش ــت از مان ــی، حمای ــزان پرداخت ــش می ــد کاه ــوارد مانن ــی از م ــا در برخ ــت. ام ــوده اس نب
ارتقــای کیفیــت هتلینــگ، حضــور پزشــکان متخصــص مقیــم در بیمارســتانهاي دولتــي نســبتا مــورد رضایــت واقــع شــد کــه 
خــود نیــاز بــه اصالحاتــی دارنــد. بــه طــور کلــی روی کار آمــدن ایــن طــرح و رســیدن بــه اهــداف آن بســیار حائــز اهمیــت مــی 
باشــد. بنابرایــن نیــاز بــه برنامــه ریــزی و مدیریــت صحیــح، توجــه بــه زیرســاخت هــا و اقدامــات مداخلــه اي در ایــن زمینــه، امــري 

ضــروري اســت.

واژگان کلیدي: نظام سالمت، طرح تحول، ارزیابی عملکرد، مرور نظام مند
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بررسی ارتباط استرس مادر در دوران بارداری با پیامدهای بارداری 

وزایمان
سیده مریم خلیلی*1، وجیهه حسن پور2، اعظم امیریان3  

1. *سیده مریم خلیلی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران
 maryam.khalili92@gmail.com

2. وجیهه حسن پور، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه  شهید بهشتی، تهران، ایران 
3. اعظم امیریان، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ــی و درعیــن حــال پراســترس در دوران زندگــی  ــذت بخــش و تکامل ــع ل ــارداری و مادرشــدن از وقای ــدف: دوران ب ــه و ه زمین
زنــان محســوب میشــود،که ایــن اســترس میتوانــد بــا پیامدهــای نامطلــوب بــرای مــادر جنیــن و نــوزاد همــرا باشــد. اســترس مــادر 
ــه ایــن مهــم پرداختــه شــده  ــارداری شــاخص مهمــی از نتایــج نامطلــوب زایمــان اســت، از ایــن رو درایــن مطالعــه ب در دوران ب

ــود. ــارداری ش ــترس در دوران ب ــرل اس ــعی در کنت ــی آن س ــای منف ــا درک پیامده ــه ب ــت ک اس

ــارداری باکلیــدواژه هــای  ــا موضــوع اســترس و پیامدهــای ب ــا: طــی یــک مطالعــه مــروری مقــاالت مرتبــط ب ــواد و روش ه م
 ،pupmed،google scholar، science direct، proquest، isiمشــخص از ســال2010 تاکنــون از منابع علمــی معتبــر شــامل

جســتجو شــده و پــس از غربالگــری اولیــه 20مقالــه مرتبــط انتخــاب ومــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

ــان  ــده، زایم ــاب مع ــادر، الته ــارخون م ــالالت فش ــث اخت ــارداری باع ــترس دوران ب ــان داد اس ــج نش ــی نتای ــا: بررس ــه ه یافت
زودرس و پارگــی زودرس پــرده هــاو همچنیــن ســبب دردهــای زایمانــی غیرموثــرو طوالنــی مــدت و برهــم خــوردن نظــم ایمنــی 
بــدن مــادر شــده اســت و در ایــن مــادران بــی خوابــی وافســردگی غالــب بــود. ازجملــه مــوارد اســترس زای ایــن دوران میتــوان 
بــه ســابقه نابــاروری، حاملگــی برنامــه ریــزی نشــده و زمینــه هــای فرهنگــی اشــاره نمــود کــه ســه عامــل برجســته اســترس ایــن 
دوران مــرگ پدرومــادر، تنــش درخانــواده، تنــش دربیــن زن وشــوهر هســتند. ایــن اســترس پیامدهــای نامطلــوب عصبــی بــرای 
ــوزادان  ــی داری دارد. ن ــاط معن ــد ارتب ــگام تول ــوم درهن ــه مکونی ــک ب ــع آمنیوتی ــتگی مای ــا آغش ــراه دارد و ب ــه هم ــن ب جنی
ــر تکامــل  ــرات ســوء ب ــن اســترس باعــث اث ــد هســتند، ای ــاه هنــگام تول ــد کوت ــن مــادران دارای وزن کــم و ق ــد شــده از ای متول
وعملکردسیســتم ایمنــی جنیــن میشــود، درنتیجــه اســتعداد ابتــال بــه عفونــت هــا وبیماریهــای اتوایمیــون وســرطان بیشــتر اســت 
ایــن کــودکان درطــی یکســال اول زندگــی بیشــتر دچــار بیمارهــای گوارشــی، تنفســی، آســم،اگزما، چاقــی، آلــژی بــه موادغذایــی 
میشــوند همچنیــن در ایــن کــودکان مشــکالت عاطفــی، عالئــم کمبودتوجــه، اختــالالت بیــش فعالــی و توجــه، افزایــش تــرس و 

وحشــت گــزارش شــده اســت.

نتیجــه گیــری: ایــن پژوهــش نشــان دهنــده نتایــج نامطلوبــی اســت کــه اســترس میتوانــد بــر بــارداری وزایمــان و هــم چنیــن 
ــارداری توجــه ویــژه شــود و روشــهای کاهــش اســترس درایــن  ــه ســالمت روان مــادر در دوران ب ــوزاد داشــته باشــد،که بایــد ب ن
ــوزاد کاســت،که در ایــن امــر حمایــت  ــر مادروجنیــن ون ــا بتــوان از پیامدهــای منفــی اســترس ب دوران مــورد توجــه قرارگیــرد ت

ــن دوران پراســترس داشــته باشــد. ــدن ای ــدی در گذران ــد نقــش کلی ــواده میتوان خان

واژگان کلیدی: استرس، بارداری ، پیامد بارداری ، نوزاد
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استراتژی های بودجه بندی منابع مالی مراقبت سالمت: مروری بر روش 

)DRG( های بودجه بندی و تحلیل گروه های تشخیصی وابسته
سارا امامقلی پور1، محسن پاکدامن2، سارا گراوندی3 *

1 استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 
2 استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

3 دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد سالمت، گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،
Hourageravandi@gmail.com 

چکیده 
زمینــه و هــدف : برنامــه هــاي توســعه اکثــر کشــورها برمبنــاي بهبــود وضعیــت بهداشــت و ســالمت شــکل گرفتــه اســت. در ایــران طبــق 
اصــل 29 قانــون اساســي، ســند چشــم انداز جمهــوري اســالمي ایــران در افــق 1404و احــکام متعــدد قانــون برنامــه پنجــم توســعه در قوانیــن 
باالدســتي کشــور بــه بخــش ســالمت توجــه ویــژه اي شــده اســت. آخریــن آمارهــاي بانــک جهانــي نشــان مــي دهــد کــه ســهم هزینه-هــاي 
ســالمت در ایــران برابــر 6/7 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــي بــوده اســت. وظیفــه ی ســهمگینی در توزیــع بودجــه مراقبــت ســالمت در ســطح 
ملــی بــه  نهادهــا و مســئولین ارائــه خدمــات ســالمت بــا در نظــر گرفتــن اهــداف کارآیــی و عدالــت اجتماعــی وجــود دارد. بــرای دســتیابی بــه 
هــدف مطالعــه بــر آن شــدیم کــه بــا پیــروی از ســواالت زیــر بــه بررســی روش هــای بودجــه بنــدی در مراقبــت ســالمت پرداختــه و بهتریــن 
اســتراتژی هــا را در ایــن زمینــه انتخــاب نماییــم. هــدف از تخصیــص منابــع و تصمیمــات بودجــه بهداشــت و درمــان  چیســت؟ ، انــواع روش 
هــای تخصیــص منابــع مراقبــت ســالمت کدامنــد؟ ، آیــا روش ســرانه بــه طــور فزاینــده بــه روش هــای دیگــر توزیــع بودجــه بهداشــت و درمــان 
ترجیــح داده مــی شــود؟ ، آیــا روش ســرانه بــه طــور فزاینــده بــه روش هــای دیگــر توزیــع بودجــه بهداشــت و درمــان ترجیــح داده مــی شــود؟

ــي Medline ، PUBMED ،Google Scholar  ،Scopus و Cochrane و  ــاي اطالعات ــگاه ه ــتفاده از پای ــا اس ــا : ب ــواد و روش ه م
همچنیــن کتــب مرتبــط، بــه بررســي روش هــاي مــورد اســتفاده جهــت بودجــه بنــدی و تخصیــص منابــع مالــي نظــام مراقبــت هــاي ســالمت 

ــم. پرداختی

یافتــه هــا: فرآینــد تخصیــص منابــع اســتراتژیک شــامل روش هــای مــورد اســتفاده بــرای توزیــع بودجــه مراقبــت ســالمت بــه نهادهای مســئول 
ســازماندهی خدمــات مراقبــت ســالمت بــر اســاس تعــداد اعضایشــان اســت. مــدل هــای جدیــدی بــرای تخصیــص منابــع بــا اســتفاده از ترکیــب 
ویژگــی هــای اجتماعــی- اقتصــادی و متغیرهــای تشــخیصی اســتخراج شــده اســت. در ذیــل ســه مــدل معرفــی مــی شــود کــه در متغیرهــای 
زمینــه ای و روش ارتبــاط ایــن متغیرهــا بــا داده هــای مراقبــت هــای بهداشــتی متفــاوت هســتند. مــدل اول بــر مبنــای گــروه هــای تشــخیصی 
وابســته پرهزینــه )CDG(اســت. ایــده ایــن اســت کــه بخــش کوچکــی از بیمــاران، مبتــال بــه تعــداد نســبتا کمــی از بیمــاری هــا و آســیب هــا، 
نشــان دهنــده بخــش بزرگــی از کل هزینــه هــای مراقبــت های بهداشــتی هســتند. مــدل دوم مدل تشــخیصی وابســته مقطعی)CDG-X(اســت 
و تنهــا از داده هــای پیــش زمینــه ای و داده هــای مراقبــت ســالمت در یــک ســال بهــره مــی گیــرد. ســوم، مــدل تشــخیصی وابســته آینــده 
نگر)CDG-Pro(اســت. ایــن مــدل بــر مبنــای ایــن ایــده اســت کــه اگــر دانــش در مــورد وضعیــت ســالمت کنونــی یــک فــرد بــه شــدت بــا نیــاز 
آینــده مرتبــط شــود، مفهــوم ایــن اســت کــه رابطــه بایــد بــه طــور مســتقیم بــرآورد شــود. بــه منظــور مــدل ســازی چنیــن دیــدگاه فردگرایــی از 
داده هــای زمینــه ای  مرتبــط بــا ســال کالیبراســیون و داده هــای مراقبــت هــای بهداشــتی مرتبــط بــا ســال هــای اخیــر اســتفاده مــی کننــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه کنتــرل مخــارج از نگرانــی هــای اصلــی نظــام هــای مراقبــت ســالمت همــه ی کشورهاســت بنابرایــن بایــد 
بودجــه آینــده نگــر تنظیــم شــود. در ســال هــای اخیــر اکثــر کشــورها بــا سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی متفــاوت عالقــه زیــادی بــه سیاســت 
هــای تخصیــص منابــع بــر اســاس ســرانه وزن داده شــده نشــان داده-انــد. نتیجــه آنکــه اگــر داده هــای مناســب در دســترس باشــد، رویکــرد 
ــر اســاس اطالعــات ســطح فــردی، ماننــد آنچــه در مــدل اســتکهلم اســتفاده مــی شــود، رضایــت بخــش تریــن و   ماتریســی تنظیــم ســرانه ب
روشــمند تریــن متــد تنظیــم مبالــغ ســرانه اســت، اگــر چــه همچنــان الزم اســت در انطبــاق آثــار مخــدوش کنندگــی بالقوه عرضــه احتیــاط کرد.

 واژگان کلیدي: بودجه، تخصیص منابع، گروه های تشخیصی وابسته
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باید ها و نبایدها در مشارکت عمومی
نورارفیعی

دانشجو دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
noorarafiee@ymail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: مشــارکت عبــارت اســت از قبــول همــکاری آگاهانــه، از روی میــل و اراده بــرای رســیدن بــه یــک هــدف خــاص. 
مشــارکت بعنــوان ابــزاری بــرای ایجــاد شــبکه هــای همبســتگی و اعتمــاد در گــروه هــای اجتماعــی، ســاختن ظرفیــت ســازمانی، 
توانمندســازی مــردم بــرای درک و تأثیرنهــادن بــر تصمیماتــی کــه زندگــی آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد، بــکار مــی رود

ــر علمــی  ــع الکترونیــک معتب ــق جســتجو در مناب ــب آن از طری ــوع مــروری اســت و مطال ــن مطالعــه از ن ــا: ی ــواد و روش ه م
گــردآوری شــده اســت.

یافتــه هــا: ارائــه دهنــدگان خدمــات همیشــه نگرانــی در مــورد تمایــل اســتفاده کننــدگان خدمــات بــه مشــارکت دارنــد؛ آنــان 
نگــران ایــن امــر هســتند کــه مشــارکت کننــدگان حضــور مــداوم در مشــارکت نداشــته باشــند. کاربــران خدمــات نیــز گاهــا در 
مــورد انگیــزه هــای ارائــه کننــدگان اظهارنارضایتــی نمــوده و ایــن طــور بیــان مــی نمایندکــه ارائــه کننــدگان مشــورت بــا آنــان را 
نادیــده گرفتــه و در نهایــت آنچــه را کــه خــود مــی خواهنــد، انجــام مــی دهنــد. مشــکل   ســازمان هــا بــرای حفــظ مشــارکت 

ــد مشــارکت دارد. ــدگان ایشــان همگــی حاکــی از وجــود ضعــف در فراین کنن

ــده مشــارکت قیــد شــده، همچنیــن داشــتن  ــراد بعنــوان عوامــل بازدارت ــی اف ــی نظیــر محدودیــت زمان ــری: عوامل ــه گی نتیج
ــل  ــد از عوام ــی توان ــز م ــودن نی ــراد در مشــارکت نم ــوت از اف ــراد، دع ــاختن فرصــت مشــارکت اف ــم س ــاد، فراه ــارت و اعتم مه

ــد. ــی باش ــارکت همگان ــب مش ــذار در جل اثرگ

واژگان کلیدي: مشارکت عمومی، ارائه دهنده خدمت، کاربران خدمات
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همبستگی اعتیاد به فضای مجازی و افسردگی در دانشجویان
پیام آذین1 ،صابر اسکندری*2 ، ثنا امیرخانی 3

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، کمیته تحقیقات دانشجویی
2* دانشجوی کارشناسی پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، کمیته تحقیقات دانشجویی 

S.eskandari@sbmu.ac.ir 
3 دانشجوی کارشناسی پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، کمیته تحقیقات دانشجویی

چکیده

زمینــه و هــدف: امــروزه توســعه فضــای مجــازی و افزایــش میــزان اســتفاده از اینترنــت موجــب ظهــور پدیــده اعتیــاد بــه اینترنت 
شــده اســت ، اعتیــاد بــه اینترنــت بــه عنــوان یــک مشــکل رفتــاري مــورد توجــه متخصصــان قــرار گرفتــه اســت. اینترنــت مــی 
توانــد بــه عنــوان یــک دســتاورد مفیــد و اثربخــش، گاهــی بــه دلیــل اســتفاده نامناســب، مضــر و خطرنــاک بــوده و بهداشــت روانــی 
کاربــران را بــا تهدیــد روبــرو ســازد بــه گونــه اي کــه در دهــه هــاي اخیــر بــه عنــوان یکــی از عوامــل وابســتگی و اعتیــاد مطــرح 
شــده اســت. یکــی از محورهــاي ارزیابــی ســالمتی جوامــع مختلــف، بهداشــت و ســالمت روانــی آن جامعــه اســت. ســالمت روانــی، 
نقــش مهمــی در تضمیــن پویایــی و کارآمــدي هــر جامعــه ایفــا مــی کنــد از آن جــا کــه دانشــجویان از اقشــار مســتعد برگزیــده 
جامعــه و ســازندگان فــرداي هــر کشــور مــی باشــند، بنابرایــن ســالمت روانــی آنــان از اهمیــت ویــژه اي در یادگیــري و افزایــش 
آگاهــی علمــی برخــوردار اســت. هــدف مطالعــه حاضــر بررســی ارتبــاط بیــن افســردگی بعنــوان یکــی از شــایع تریــن مشــکالت 

روانــی بــا اعتیــاد بــه فضــای مجــازی و اینترنــت مــی باشــد. 

مــواد و روش کار: در ایــن مطالعــه کــه بــه روش مــروری و از نــوع همبســتگی بــا اســتفاده از جســتجو در پایــگاه هــای علمــی 
معتبــر انجــام شــده اســت. مقــاالت و مطالعــات قبلــی گــردآوری شــده و براســاس مراحــل و معیارهــای مشــخص، منابــع مرتبــط 

انتخــاب و مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

یافتــه هــا: پــس از جســتجو، غربالگــری و ارزیابــی کیفــی مطالعــات، تعــداد 25 مقالــه فارســی و انگلیســی گــردآوری شــده اســت. 
ــا  ــت ب ــه اینترن ــاد ب ــه اعتی ــان داد ک ــجویان نش ــردگی در دانش ــازی و افس ــای مج ــه فض ــاد ب ــا اعتی ــط ب ــاالت مرتب ــی مق بررس

ــا ســالمت روان رابطــه منفــی دارد. افســردگی رابطــه مثبــت و ب

ــرد و  ــت بهتــر اســت آمــوزش و فرهنــگ ســازی مناســب صــورت پذی ــه منظــور اســتفاده صحیــح از اینترن ــری:  ب ــه گی نتیج
همچنیــن ســوق دادن دانشــجویان بــه ســمت کارهــای تیمــی و ایجــاد بســتر مناســب جهــت گذرانــدن اوقــات فراغــت در جهــت 

کاهــش اســتفاده افراطــی از فضــای مجــازی و افســردگی ناشــی از آن مناســب مــی باشــد. 

واژگان کلیدي: اعتیاد، افسردگی، فضای مجازی، دانشجویان
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 DMFT بررسی تاثیر متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای بر شاخص های

و التهاب لثه در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر پاوه با استفاده از 

مدلسازی رگرسیونی
فرید غریبی*1، دکتر محمد اصغری جعفرآبادی2

1*- دانشجوی دکترای تخصصي مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
gharibihsa@gmail.com

2- استادیار گروه آموزشی آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

زمینــه و هــدف: ســالمتی یکــی از حقــوق اساســی شــهروندان هــر جامعــه بــوده و نظــام هــای ســالمت وظیفــه تامیــن ســطح 
قابــل قبولــی از آن را بــه شــیوه ای اثربخــش و عادالنــه و در تمامــی جنبــه هــای مرتبــط بــا تندرســتی برعهــده دارنــد. بــر ایــن 
اســاس، مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی تاثیــر متغییرهــای دموگرافیــک و زمینــه ای بــر شــاخص هــای DMFT و التهــاب لثــه در 

دانــش آمــوزان پســر مقطــع ابتدایــی شــهر پــاوه بــا اســتفاده از مدلســازی رگرســیونی بانجــام رســید. 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی مقطعــی مــی باشــد کــه داده هــای آن بــا اســتفاده از معاینــه دانــش آمــوزان 
ــده بصــورت  ــج بدســت آم ــد و نتای ــه بدســت آم ــه ســاختار یافت ــک پرسشــنامه نیم ــا اســتفاده از ی ــان ب ــا آن ــه ب ــز مصاحب و نی
فراوانــی )درصــد( بــرای متغییــر هــای کیفــی و بصــورت میانگیــن )انحــراف معیــار( بــرای متغییــر هــای کمــی گــزارش گردیــد. 
در مدلســازی ارتبــاط متغییرهــای مــورد بررســی بــا شــاخص DMFT از رگرســیون خطــی و جهــت مدلســازی ایــن متغییرهــا بــا 
شــاخص التهــاب لثــه از رگرســیون لجســتیک اســتفاده شــد. تمامــی تحلیــل هــای یــاد شــده بــا اســتفاده از SPSS17 اســتفاده 

ــد.  ــه ش ــر گرفت ــی دار در نظ ــر از 0/05 معن ــوارد، P کمت ــی م ــد و در تمام گردی

یافتــه هــا: در ایــن بررســی، میــزان DMFT برابــر بــا 7/91 و میــزان التهــاب لثــه برابــر 35 درصــد محاســبه شــد. نتایــج تحلیــل 
رگرســیون خطــی بــر روی متغییرهــای وابســته بــه شــاخص DMFT نشــان مــی دهــد کــه در مرحلــه اول از انجــام مطالعــه یعنــی 
بررســی هــای تعدیــل نشــده، تمامــی متغییرهــای مــورد بررســی ارتبــاط آمــاری معنــی دار بــا شــاخص DMFT نشــان دادنــد کــه 
ــد.  ــدان، ســایر شــاخص هــا ارتبــاط معنــی دار خــود را حفــظ نمودن در بررســی هــای تعدیــل شــده، بجــز شــاخص تعــداد فرزن
ــه شــاخص التهــاب لثــه، تمامــی متغییرهــا ارتبــاط  ــر روی متغییرهــای وابســته ب همچنیــن در تحلیــل رگرســیون لجســتیک ب
ــا شــاخص التهــاب لثــه نشــان دادنــد امــا در بررســی هــای تعدیــل شــده، بجــز شــاخص تعــداد فرزنــدان و  آمــاری معنــی دار ب

مصــرف لبنیــات، ســایر شــاخص هــا ارتبــاط معنــی دار خــود را تــداوم بخشــیدند. 

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه وضعیــت بهداشــت دهــان و دنــدان در عرصــه مــورد مطالعــه مناســب 
نبــوده و متغییرهــای مختلفــی در ایــن امــر ایفــای نقــش مــی کننــد. ارتقــای ایــن وضعیــت نیازمنــد دقــت نظــر مســئولین بــرای 
ــد بســیار راهگشــا  ــر مــی توان ــر عوامــل شناســایی شــده موث ــه ب ــان، تکی ــن می ــی مــی باشــد کــه در ای انجــام مطالعــات ارتقای
ــه بهبــود مســتمر کیفیــت خدمــات  ــد منجــر ب باشــد. بی تردیــد انجــام مطالعــات مشــابه در ســایر محیط هــای مراقبتــی می توان

بهداشــتی گــردد.

واژگان کلیدی: بهداشت دهان و دندان، DMFT، رگرسیون، پاوه 
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خودمراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی 

شرق تهران-سال 1395
اشرف پیراسته1، محمدصادق نیکوکار*2، محمدکامکار3، وحید نیکخواه3، ناهید خلدی4

1 استادیار، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد
2 * دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

Nicookar@gmail.com
3 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

4 مربی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

زمینــه و هــدف: دیابــت بیمــاری مزمنــی اســت کــه نیازمنــد رفتارهــای مراقبــت از خــود جهــت کنتــرل موثــر و جلوگیــری از 
پیشــرفت بیمــاری و عــوارض آن میباشــد. ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن خــود مراقبتــی بیمــاران دیابتــی مراجعــه کننــده بــه 

مراکــز بهداشــتی- درمانــی شــرق تهــران درســال1395صورت گرفــت.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعی)توصیفــی- تحلیلــی( یکصــد بیمــار دیابتــی مراجعــه کننــده بــه مراکــز بهداشــتی- 
درمانــی شــرق تهــران بــه روش نمونــه گیــری دردســترس انتخــاب شــدند. داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه پایــا و معتبــر شــده 
گــردآوری گردیــد. پرسشــنامه حــاوی دو بخــش پرســش شــامل اطالعــات دموگرافیــک ) ســن، جنــس، ســطح تحصیــالت، شــغل 
و بیمــاری هــای همــراه( و ســئواالت مربــوط بــه خــود مراقبتــی در زمینــه مصــرف دارو،  رژیــم غذایــی، ســیگار کشــیدن، ورزش، 
انــدازه گیــری قندخــون، مراقبــت از پــا، مراجعــه ی منظــم بــه پزشــک دیابــت و چشــم پزشــک بــود. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده 
ــزار  ــرم اف ــر از 0/05 در ن ــی داری کمت ــطح معن ــپیرمن در س ــتگی اس ــی و همبس ــن- ویتن ــری م ــای غیرپارامت ــون ه ــا از آزم ه

spss نســخه 16  اســتفاده شــد. 

یافتــه هــا: نمونــه متشــکل از 59درصــد  زن و 41 درصــد مــرد بــود. از نظــر تحصیــالت 20 درصــد بیســواد، 32  درصــد زیــر 
دیپلــم،22 درصــد دیپلــم و 26 درصــد بــاالی دیپلــم بودنــد. کمتــر از نیمــی )40 درصــد( از نمونــه شــاغل بودنــد. وجــود همزمــان 
ــد  ــد خــون فقــط  25 درصــد قادربودن ــری قن ــدازه گی ــی ان ــه گــزارش شــد. از نظــر توانای بیماریهــای دیگــر در 35 درصــد نمون
ــرل وزن  ــراد کنت ــی از اف ــد. نیم ــر میکردن ــب دارو را ذک ــرف مرت ــد مص ــل 90 درص ــد در مقاب ــدازه بگیرن ــود را ان ــون خ ــد خ قن
داشــتند و  55 درصــد رژیــم غذایــی خــود را کنتــرل میکردنــد. باوجــود اینکــه بیــش از ســه چهــارم نمونــه از ســیگار کشــیدن 
پرهیــز میکردنــد تنهــا 31درصــد نمونــه برنامــه ورزشــی منظــم داشــتند. درمــورد مراجعــه بــه پزشــک شــصت درصــد حداقــل 
4 بــار در ســال مراجعــه بــه پزشــک داشــتند و مراجعــه منظــم بــه چشــم پزشــک در63 درصــد نمونــه مشــاهده شــد. شــصت و 
شــش درصــد نیــز مراقبــت منظــم از پــا انجــام میدادنــد. بیــن ســن و امتیــاز خودمراقبتــی ارتبــاط معنــی دار معکــوس وجــود 
داشــت )p>0,05( امــا ایــن رابطــه بیــن ســطح تحصیــالت و امتیــاز خودمراقبتــی مســتقیم بــود )p>0,05(. بیــن وجــود همزمــان 
بیمــاری هــای دیگــر و امتیــاز خودمراقبتــی رابطــه ی معنــی دار معکــوس مشــاهده گردیــد )p>0,05(. بیــن جنــس و همچنیــن 

شــاغل بــودن یــا نبــودن بــا امتیــاز خــود مراقبتــی رابطــه ی معنــی داری وجــود نداشــت. 

نتیجــه گیــری: افــراد بــی ســواد و کــم ســواد و مســن تــر جامعــه نیازمنــد توجــه بیشــتری مــی باشــند و بایــد جهــت ارتقــاء 
رفتارهــای مراقبــت از خــود، بــرای آنهــا برنامــه هــای آموزشــی مناســب ارائــه شــود.

واژگان کلیدی: خود مراقبتی، دیابت، مرکز بهداشت، تهران.
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بررسی و مقایسۀ روند کاهش انعطاف پذیری مردان و زنان سالمند در 

دامنه سنی 60 تا 79 سال
وحید ولی پور ده نو1، زهرا طاهری مقدم2،  رضا معتمدی2*

1- گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انساني، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 2-گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

 3- گروه بیومکانیک، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، (،مدرس دانشکده فنی پسران خرم آباد  
r_motamedi64@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: آمادگــی عملکــردی مفهومــی اســت کــه توانایــی ســالمند بــرای اجــرای فعالیــت هــای جســمانی زندگــی روزمره 
بــا ســهولت نســبی را منعکــس مــی کنــد. هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی و مقایســۀ رونــد کاهــش انعطــاف پذیــری مــردان و 

زنــان ســالمند در دامنــه ســنی 60 تــا 79 ســال خــرم آبــاد بــود. 

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــۀ توصیفــی مقایســه ای، تعــداد 140 نفــر )35 مــرد و 35 زن در دامنــه ســنی 60 تــا 69 ســال 
ــری از  ــی انعطــاف پذی ــرای ارزیاب ــه انتخــاب شــدند. ب ــه طــور داوطلبان ــا 79 ســال( ب ــه ســنی 70 ت ــرد و 35 زن در دامن و 35 م
آزمــون  نشســتن و رســاندن اســتفاده شــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آزمــون  T مســتقل اســتفاده و ســطح معنــی داری 

ــه شــد.  p>0/05 در نظــر گرفت

یافتــه هــا: یافتــه هــا نشــان داد کــه 1( بیــن انعطــاف پذیــری زنــان و مــردان در دامنــه هــای ســنی 60 تــا 69 ســال و 70 تــا 
ــا 69 ســال و 70  ــه ســنی 60 ت ــردان در دامن ــری م ــن انعطــاف پذی ــاداری وجــود دارد )0p/05>(، 2( بی ــالف معن 79 ســال اخت
تــا 79 ســال اختــالف معنــاداری وجــود دارد )0p/05>(، 3( بیــن انعطــاف پذیــری زنــان در دامنــه ســنی 60 تــا 69 ســال و 70 
تــا 79 ســال اختــالف معنــاداری وجــود دارد )0p/05>( و 4( از ســن 60 تــا 79 ســالگی انعطــاف پذیــری مــردان و زنــان کاهــش 
ــرای  ــر 12/63 درصــد ب ــان بیــش تــر از مــردان اســت )17/79- در براب پیــش رونــده را نشــان مــی دهــد و میــزان کاهــش در زن

انعطــاف پذیــری(. 

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نقــش بــارز تعــادل و انعطــاف پذیــری در انجــام فعالیــت هــای روزمــره و کاهــش آنهــا در مــردان 
و زنــان ســالمند، تقویــت ایــن دو بعــد از عوامــل آمادگــی جســمانی در سرتاســر طــول عمــر مهــم بــه نظــر مــی رســد و بــرای 

تقویــت ایــن عوامــل مداخــالت ورزشــی چنــد مؤلفــه ای بهتریــن گزینــه مــی توانــد باشــد.

واژگان کلیدی: آمادگی جسمانی، انعطاف پذیری، زنان سالمند، مردان سالمند
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شیوع پرخاشگری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در دانش آموزان 15 تا 

18 سال شهر گناباد در سال1393
علی دلشاد1، فاطمه محمدزاده2، زهرا قلی زاده3، سمیه گنابادی3، مهدی مصطفوی شورابی4*

1-  عضو هیئت علمی گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
2-  عضو هیئت علمی علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 

3- دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد، ایران
4- دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد، ایران 

mostafavvyy@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: یکــی از رفتارهــای ناســازگار شــایع در نوجوانــان پرخاشــگری اســت. پرخاشــگری رفتــاری اســت کــه هــدف آن 
صدمــه زدن بــه خــود یــا دیگــران اســت. عوامــل مختلفــی مــی توانــد پرخاشــگری را ایجــاد کنــد. ایــن عوامــل مــی توانــد فــردی، 
شــخصیتی، محصــول شــرایط خانوادگــی و یــا در نتیجــه یادگیــری و غیــره باشــد. از ایــن رو ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن میــزان 

شــیوع  پرخاشــگری در نوجوانــان15 تــا 18ســال شــهر گنابــاد و عوامــل مرتبــط بــا آن انجــام گرفــت.

ــا 18 ســال شــهر  ــان 15 ت ــر روی336 نفــر از نوجوان ــوده کــه ب ــی ب ــوع توصیفــی- تحلیل ــن مطالعــه از ن ــا: ای ــواد و روش ه م
گنابــاد انجــام شــد. نمونــه گیــری بــه روش طبقــه بنــدی تصادفــی بــود. پــس از کســب معرفــی نامــه ، پژوهشــگران بــا مراجعــه بــه 
مــدارس) کــه هــر کــدام یــک مدرســه دخترانــه و یــک مدرســه پســرانه به صــورت تصادفــی انتخــاب شــد(، بعــد از انتخــاب مدارس 
از بیــن کالســها در هــر پایــه یــک کالس بــه تصــادف انتخــاب شــد و بــه تناســب تعــداد دانــش آمــوزان هــر کالس نمونــه مــورد 
نظــر بــه تصــادف انتخــاب شــد و اطالعــات از طریــق پرسشــنامه هــا جمــع آوری گردیــد. در نهایــت داده هــای جمــع آوری شــده  

بــا نــرم افــزار Spss  نســخه 20 تجزیــه و تحلیــل شــدند.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه 162 نفــر )50/2 درصــد( از نمونــه هــا مــرد و 161 نفــر )49/8 درصــد( زن بودنــد و  سرپســتی 
اکثریــت نمونــه هــای پژوهــش 297 نفــر)92 درصــد( را پــدر بــه عهــده دارد. همچنیــن اکثریــت واحدهــای پژوهــش 302 نفــر 
 ٬)=0P/024(ــد. نتایــج آزمــون مــن ویتنــی نشــان داد کــه بیــن نمــره پرخاشــگری و اعتیــاد والدیــن )93/5 درصــد( مجــرد بودن

طــالق والدیــن)0P/046=(٬ بازیهــای کامپیوتــری)0P/038=( و اینترنــت )0P/035=( ارتبــاط آمــاری معنــی داری وجــود دارد . 

نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیــق، میــزان پرخاشــگري در دانــش آموزانــي کــه والدینشــان اعتیــاد دارنــد٬ طــالق 
گرفتــه انــد و کســانی کــه بــه بازیهــای کامپیوتــری و اینترنــت ســرگرم انــد٬ بیشــتر اســت و توجــه بــه آن مــي توانــد در برنامــه 

ریــزي هــاي بهداشــت و روان ایــن گــروه مؤثــر باشــد. 

واژگان کلیدی: پرخاشگری، نوجوانان، عوامل موثر بر پرخاشگری
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تاثیر یوگا بر سندرم پیش از قاعدگی در زنان: یک مطالعه کار آزمایی 

بالینی تصادفی شاهددار
مهین کمالی فرد1، عباس یاوری2، محمد اصغری جعفر آبادی3، غفوره غفاری الله4*، احمد کسب خواه5

1.کارشناس ارشد مامایی، مربی دانشگاه علوم پزشکی تربیز، دانشکده پرستاری و مامایی تربیز

2. دکرتای فیزیولوژی ورزش، دانشگاه علوم پزشکی تربیز، دانشکده بهداشت و تغذیه تربیز

3. دانشیار مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیتهاي ترافييك جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی تربیز

4. *دانشجوی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربیز * 

5. استاد یوگا

ghafoureh@gmail.com

چکیده

ــي  ــي و بدن ــم منظــم روان ــي )Premenstrual syndrome, PMS( شــامل عالئ ــش از قاعدگ ــدف: ســندرم پی ــه و ه زمین
ــف در 95  ــک خفی ــم فیزیولوژی ــد عالئ ــي ده ــي رخ م ــیکل تولیدمثل ــال س ــه لوتئ ــاً در مرحل ــه اختصاص ــد ک ــي باش ــراري م تک
درصــد از تمــام زنــان در ســنین بــاروري رخ مــي دهــد ولــي در 5 درصــد از زنــان عالئــم شــدید بــر زندگــي افــراد تاثیــر منفــی 
مــی گــذارد هــدف از ایــن مطالعــه بررســی تاثیــر انجــام حــرکات یــوگا بــر عالئــم ســندرم پیــش از قاعدگــی در زنــان مبتــال مــی 

باشــد.

مــواد و روش هــا: در ابــن کار آزمایــی بالینــی تصادفــی شــاهددار، از بیــن زنــان مراجعــه کننــده بــه مطبهــای خصوصــی، افــراد 
حائــز شــرایط ورود بــه مطالعــه بــا تمایــل خــود بــه مــدت 2 مــاه پرسشــنامه غربالگــری عالئــم پیــش از قاعدگــی)PSST( را پــر 
نمودنــد. بعــد از کســب رضایــت آگاهانــه ،62 نفــر بطــور طبقــه ای انتخــاب شــده و بطــور تصادفــی بــا بلــوک بنــدی 4 و 6 تایــی 
بــه دو گــروه یــوگا 319 نفــر و گــروه کنتــرل 31 نفــر تخصیــص یافتنــد. حــرکات یــوگا بــه مــدت 10 هفتــه و هــر هفتــه در 3 
ــی  ــر زندگ ــر pms ب ــمی و تاثی ــاری، جس ــی، رفت ــای خلق ــای متغیره ــت داده ه ــد. در نهای ــام گردی ــه ای انج ــه  60 دقیق جلس

بدســت آمــده از پرسشــنامه هــا بــا اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

ــوگا پــس از  ــر زندگــی در دو گــروه کنتــرل و ی ــر pms ب ــاری، جســمی و تاثی ــم خلقــی، رفت ــا: میانگیــن نمــره عالئ ــه ه یافت
.)0,05<P( .ــود ــاوت ب ــم متف ــی داری باه ــور معن ــه بط مداخل

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه انجــام حــرکات یــوگا در بهبــودی و کاهــش عالیــم ســندرم پیــش از 
قاعدگــی قابــل توجــه بــوده و  تجویــز آن در درمــان ایــن ســندرم، توصیــه مــی شــود. 

واژگان کلیدی: یوگا، سندرم پیش از قاعدگی، عالئم خلقی، عالئم رفتاری، عالئم جسمی، تاثیر pms بر زندگی 
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نگرش دانش آموزان دوره دوم دبستان گناباد در خصوص بهداشت دهان و 

دندان
صدیقه نیازی1، فریناز زمان زاده2، علی دلشاد3 ، مهرانگیز ارجمند4*

1 مربی هیئت علمي، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی گناباد/
2 دانشجوی کارشناسی پیوسته، بهداشت عمومی، دانشکدهبهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد/ کمیته تحقیقات دانشجویی/

3 مربی هیئت علمي، گروه پرستاری، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی گناباد/
3 *  دانشجوی کارشناسی پیوسته، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد/ کمیته تحقیقات دانشجویی

ilu.2000@yahoo.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: دهان و دندان یکي از مهم ترین عوامل مؤثر در سالمت عمومي هر جامعه ميباشد .در خدمات دندانپزشکي تأکید بر 
ارائه خدمات پیشگیري اولیه و در مراحل بعدي تأکید بر پیشگیري ثانویه، ثالثیه، ارتقاء و توسعه سالمت  تک تک افراد ميباشد. اعمال 
و رفتار بهداشتي مردــم هر  جامعه دــر مورد دهان و دندان، تحت تاثیــر میزان شناخت، آگاهي و گرایــش هاي آنان نسبت به بهداشت 
دهان و دندان قرار دــارد. ایــن مطالعــه بــا هدــف تعییــن نگــرش دــر خصــوص بهداشــت دهــان و دندــان دــر دانــش آمــوزان دــوره 

دــوم دبســتان گنابــاد درســال1394 انجام شــد.

روش کار: مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی اســت کــه روی 74 دانــش آمــوز دختــر دــوره دــوم دبســتان انجــام شــد. بــا 
هماهنگــی ادــاره آمــوزش پــرورش شــهر گنابــاد از بیــن مدــارس گنابــاد بــه صــورت خوشــه ای دــو مدرســه را انتخــاب شــد واز 
ایــن دومدرســه، انتخــاب دانــش آمــوزان بــه نســبت تعدــاد دانــش آمــوزان هــر مدرســه، بــه صــورت سیســتماتیک صــورت گرفــت.

دانــش آمــوزان بــا اســتفاده از پرسشــنامه اســتاندارد مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. دادــه هــای جمــع آوری شــده توســط نــرم افــزار 
آمــاری SPSS 18 و آزمــون تحلیــل واریاتــس جهــت مقایســه میانگیــن نمــرات تجزیــه و تحلیل شــد، همچنین بــرای ارتبــاط اهداف 
یــاد شــده از آزمــون ضریــب همبســتگی )پیرســون ( اســتفاده شــده اســت. جهــت بررســی نگــرش، از ســازه هــای الگــوی اعتقــاد 
بهداشتی)حساســیت دــرک شــده، شــدت دــرک شــده، منافــع دــرک شــده، موانــع دــرک شــده، خودکارامدــی، راهنمــا عمــل(، 

اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: باتوجــه بــه دادــه هــای بدســت آمدــه بیشــتر دانــش آمــوزان)44/59 %( فرزنــد اول و اکثریــت )35/%51( دــر خانواده 
دــو فرزندــی، وضعیــت تحصیلــی پدــر و مادــر بیشــتر دانــش آمــوزان دیپلــم بودــه اســت. براســاس مدــل اعتقــاد بهداشــتی نمــره 
میانگیــن و انحــراف معیاردــر ســازه حساســیت دــرک شــده 2/74±12/7%،  نمــره میانگیــن و انحــاف معیــار در ســازه شــدت درک 
شــده 4/7± 53 /18%  و نمــره میانگیــن و انحــراف معیــار منافــع دــرک شــده  2/42± 22 /8% و نمــره میانگیــن و انحــراف معیــار 
دــر ســازه موانــع دــرک شــده  5/59± 77 /33% و نمــره میانگیــن و انحراف معیار در ســازه راهنمــای عمــل 4/35± 12/93% و نمره 

میانگیــن و انحــراف معیــار دــر ســازه خــود کارامدــی 3/16± 10/68% بودــه اســت.

نتیجــه گیــری: بــا توجه به  نگــرش و عملکــرد ضعیــف دــانش آموزان مورد بررسي دــر شــهر گنابــاد، ارائه برنامه هاي آموزشي به 
منظور افزایش آگاهي و عملکرد دــانش آموزان بویژه دــر زمینه هاي فوق ضروري به نظر مي رسد.

واژگان کلیدي: نگرش، دانش آموزان دوره دوم دبستان، بهداشت دهان و دندان.
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تاثیرآموزش توسط داوطلبان سالمت برآگاهی، نگرش و رفتار تغذیه ای 

زنان کرمان
عصمت رضابیگی داورانی1، نرگس خانجانی2، فرحناز یزدان پناه3، پریناز نورمحمدی4، محبت محسنی5،*

1.کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز بهداشت شهرستان کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2.دانشیار اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3. کارشناس مامایی، مرکز بهداشت شهرستان کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
4.دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

5.* استادیار بهداشت عمومی و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mohabbat.Mohseni@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: تغذیــه نامناســب نقــش مهمــی دــر بــروز بیماریهــای غیرواگیــر دــارد و آمــوزش بهداشــت یکــی از موثرتریــن 
روشــهای مداخلــه جهــت پیشــگیری از ایــن بیماریهــا محســوب مــی شــود. اســتفاده از داوطلبــان ســالمت بــا توجــه بــه محلــی 
بودــن و صرفــه جویــی دــر هزینــه و زمــان، فرصــت مناســبی را بــرای آمــوزش مســایل بهداشــتی فراهــم نمودــه اســت. مطالعــه 
حاضــر بــا هدــف تاثیــر آمــوزش توســط داوطلبــان ســالمت بــر آگاهــی، نگــرش و رفتــار تغذیــه ای دــر زنــان شــهر کرمــان انجــام 

دید. گر

ــان شــهر  ــر روی 400 نفــر از زن ــود کــه ب ــوع قبــل و بعــد ب ــی از ن ــا: ایــن پژوهــش یــک مطالعــه نیمــه تجرب ــواد و روش ه م
کرمــان انجــام گردیــد. روش نمونــه گیــری بــه صــورت خوشــه ای چنــد مرحلــه ای بــود. از هــر مرکــز بهداشــتی درمانــی کــه 
بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــده بودنــد)4 مرکــز( 10 داوطلــب ســالمت فعــال جهــت آمــوزش گــروه مــورد مطالعــه انتخــاب و 
آموزشــهای الزم و متــون آموزشــی را دریافــت نمودنــد. هــر داوطلــب مســئولیت آمــوزش 10 نفــر از زنــان تحــت پوشــش خــود را 
عهدــه دارگردیــد. دادــه هــا از طریــق پرسشــنامه محقــق ســاخته کــه شــامل اطالعــات دموگرافیــک و ســواالت مربوط به ســنجش 
  SPSSآگاهــی، نگــرش و رفتــار تغذیــه ای بــود قبــل و 8 هفتــه بعــد از آمــوزش جمــع آوری گردیــد. دادــه هــا توســط نــرم افــزار
نســخه 21 و بــا اســتفاده از آزمــون هــای توصیفــی، ضریــب همبســتگی پیرســون، اســپیرمن، تــی زوجــی و ویلکاکســون مــورد 

تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: میانگیــن ســن نمونــه هــا 1/40±41/92 بــود. 10/10% زنــان چــاق و38/60% آنهــا اضافــه وزن داشــتند. همبســتگی 
مثبــت و معنــی دــاری بیــن نمــرات آگاهــی، نگــرش و رفتــار تغذیــه ای  مشــاهده شــد)0p/0001>(. پــس از مداخلــه آموزشــی 
 )=0P/035( 51/73±6/60 نگــرش از 7/11±50/65  بــه ،)<0p/0001( 10/93±2/29 میانگیــن نمــرات آگاهــی از 2/33±9/83  بــه
و رفتــار تغذیــه ای از 5/29±33/89 بــه 0P/002( 35/08±4/94=( افزایــش یافــت. دــر میانگیــن نمــره نمایــه تودــه بدنــی، بعــد از 

.)=0p/125( آمــوزش تغییــر معنی دــاری مشــاهده نشــد

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه موثــر بودــن آمــوزش توســط داوطلبــان ســالمت دــر ارتقــاء ســطح آگاهــی، نگــرش و اصــالح عادات 
تغذیــه ای زنــان، انتظــار مــی رود بــا اســتفاده از مشــارکت هــای مردمــی گامــی دــر جهــت ارتقاء ســطح ســالمت جامعه برداشــت.

واژگان کلیدی: آموزش، داوطلبان سالمت، آگاهی، نگرش، رفتار تغذیه ای
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بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت  در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  

زاهدان سال95
محمد خمرنیا1،سعید ابراهیمی1، مصطفی پیوند1*، نسرین پروزن2، مهناز کرمی پور2، هاجر جمشید زهی2

1-مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
2-دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،ایران 

 )نویسنده مسؤول: مصطفی پیوند( کارشناسی، بهداشت عمومی، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان؛
mp.peyvand@yahoo.com  

چکیده

مقدمــه و هــدف: اینترنــت رسانه اي قوي و تکنولوژي چندــرسانه اي بودــه کــه اکثر نیازهاي بنیـادین بشـر را تـأمین مي کند، امــا 
بــا ایــن حــال ایــن فنــاوری نویــن مــی توانــد تاثیــر فراوانــی بــر زندگــی افــراد داشــته باشــد. ایــن مطالعــه بــا هدــف تعییــن شــیوع 

اعتیــاد بــه اینترنــت دــر دانشــجویان عوم پزشــکی زاهدــان انجــام گردید .

مــواد و روش هــا : ایــن مطالعــه بــه صــورت توصیفــی تحلیلــی دــر ســال 1395 دــر شــهر زاهدــان انجــام شــده اســت. جامعــه 
پژوهــش شــامل تمــام دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهدــان بــود کــه 340 نفــر از آنهــا بــه روش طبقــه بندی تصادفــی وارد 
مطالعــه شــدند. دــر ایــن مطالعــه از پرسشــنامه اســتاندارد اعتیــاد بــه اینترنــت یانــگ اســتفاده شــد و دادــه هــا بــا اســتفاده از نــرم 

افــزار spss-22  و آزمــون هــای رگرســیون خطــی، آنالیــز واریانــس یــک طرفــه، T-test تحلیــل شــد.

یافتــه هــا: دــر ایــن مطالعــه تعدــاد زن197 )57/9( و مــرد143 )42/1( میانگیــن ســنی 20 ســال )25,6%(  کــه 263 )77,4%(
نفــر آن هــا ســاکن خابــگاه و مقطــع تحصیلــی 212 )62,4%( کارشناســی پیوســته بودنــد میــزان اعتیــاد بــه اینترنــت دــر بیــن 
دانشــجویان خفیــف مــی باشــد)43(. بیــن محــل ســکونت و اعتیــاد بــه اینترنــت، ارتبــاط معنــی دــاری دیدــه شــد)P>0,05(. بیــن 

 .)0,002=P(معدــل تحصیلــی و اعتیــاد بــه اینترنــت رابطــه منفــی معنــی دــاری وجــود داشــت

نتیجــه گیــری: اعتیــاد بــه اینترنــت روی زندگــی تاثیــر منفــی گذاشــته و هرچــه اعتیــاد بــه اینترنــت بیشــتر باشــد کیفیــت 
زندگــی پاییــن تــر و اختــالالت خــواب بیشــتر مــی شــود. نیــاز اســت دانشــجویان توجــه بیشــتری دــر اســتفاده بهینــه از اینترنــت 

ــته باشند. داش

واژگان کلیدی: اعتیاد به اینترنت، دانشجو، علوم پزشکی زاهدان
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بررسی سوء رفتار و برخی از عوامل موثر بر آن در سالمت زنان شهر قم
حوریه رحیمی نیا1  الهه رحیمی نیا *2 غالم رضا شریفی راد3  پریسا صراف1  الهام رمضانی پور1  سارا رضاپوران1  

فاطمه خیراللهی1 

1- دانشجوی کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، کمیته تحقیقات دانشجویی
2*-  دانشجوی دکتری آموزش پزشکی، دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کمیته تحقیقات دانشجویی

rahiminia@sbmu.ac.ir 
3- استاد،گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی قم، واحد قم

چکیده

زمینــه و هــدف: از آن جایــی کــه زنــان جــزء گــروه هــای آســیب پذیــر محســوب مــی شــوند بنابرایــن ســالمتی آنــان دــر معرض 
ــر اولویــت هــای بهداشــتی مهــم ماننــد تنظیــم خانوادــه،  ــان  تاثیــر منفــی ب خطــر قــرار دــارد. بدرفتــاری و خشــونت علیــه زن
پیشــگیری از بیمــاری هــای مقاربتــی ، ایدــز و ســالمت بهداشــت روانــی دــارد. بــا توجــه بــه ایــن کــه وجــود ســوءرفتار بــه یــک 
مســاله نگــران کنندــه بهداشــتی و جهانــی تبدیــل شــده اســت و از طــرف دیگــر میــزان ایــن مســئله دــر مناطــق مختلــف جهــان 
وحتــی دربیــن شــهرها و اســتان هــای کشــورمان متفــاوت گــزارش مــی شــود، لــذا بــرآن شــدیم کــه مطالعــه حاضــر را بــا هدف 

بررســی ســوءرفتار بــا همســر دــر بیــن زنــان ســاکن دــر شــهر قــم انجــام دهیــم. 

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه مقطعــی- تحلیلــی اســت کــه  دــر ســال 94 بــر روی 100 زن متاهــل ســاکن 
شهرســتان قــم کــه بــه روش نمونه گیــری چنــد مرحلــه ای انتخــاب شــدند، انجــام گرفــت. دادــه هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه 
محقــق ســاخته کــه شــامل 39 ســوال مربــوط بــه چهــار حیطــه ســوء رفتــار جســمی، کالمــی، روانی-عاطفــی و مالــی و ســواالت 
مربــوط بــه عوامــل موثــر دــر بــروز ســوءرفتار بــود، جمــع آوری گردیــد. دادــه هــای آمــاری بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و آزمــون 

رگرســیون پواســون ، آزمــون رگرســیون خطــی و نــرم افــزار SPSS مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــه حاضــر خشــونت جســمی یــا فیزیکــی بــا میانگیــن 13/05 ± 5/28، خشــونت مالــی بــا میانگیــن 2/64 
± 3/57، خشــونت کالمــی بــا میانگیــن 2/98 ± 2/97و خشــونت روانی-عاطفــی بــا میانگیــن 1/34± 1/25 را نشــان دــاد، بــه طوری 
کــه شــایع تریــن شــکل آن دــر ســوء رفتــار جســمی مشــاهده شــد. دــر ارتبــاط بــا عوامــل موثــر بــر بــروز ســوء رفتــار، زود عصبانی 
شــدن زن ) 57/1 درصــد(، خســتگی و کوفتگــی کاری از طــرف شــوهر )49/5 درصــد( و حاضــر جــواب بودــن از طــرف زن )36/7 

درصــد( را مهــم تریــن عوامــل تاثیــر گــذار دــر شــروع ســوء رفتار دانســتند.

نتیجــه گیــری: نتایــج مطالعــه حاضــر ســوء رفتــار جســمی را بــه عنــوان شــایع تریــن شــکل ســوء رفتــار نشــان دــاد. از آن جایی 
کــه صدمــات جســمی مــی توانــد منجــر بــه مشــکالت بهداشــتی جدــی گردــد بنابراین دــر راســتای ارتقــاء ســالمت زنان مــی توان 
بــا افزایــش آگاهــی زوجیــن دــر خصــوص کنتــرل خشــم، مقابلــه بــا مشــکالت زندگــی و عوامــل موثــر در بــروز ایــن معضــل  گامی 

اساســی در جهــت جلوگیری از آن برداشــت.

واژگان کلیدی: سوء رفتار، عوامل موثر، زنان
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بررسی حوادث منجر به فوت در کودکان 1تا59 ماهه در محدوده تحت 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :1389-94

فاطمه تاج الدینی*1، شهناز دلبرپور احمدی2 ، فرناز اهدایی وند3

1معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران/کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشجوی 
دوره MPH دانشکده بهداشت-

f.tajedin@yahoo.com
3-کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دوره MPH دانشکده بهداشت

3-دکتری حرفه ای، متخصص زنان و زایمان،  مدیرگروه سالمت خانواده

چکیده

زمینــه و هــدف: حوادــث همــواره بعنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل معلولیــت و مرگ در انســان شــناخته شــده اســت و کودکان 
بعلــت محدودیــت دــر تشــخیص خطــر نســبت بــه بزرگســاالن دــر برابــر حوادــث آســیب پذیرتر هســتند. هدــف مطالعــه حاضــر 
بررســي مــوارد مــرگ و میــر کودــکان 1تــا 59 ماهــه بعلــت حوادــث و ســوانح دــر محدودــه تحــت پوشــش دانشــگاه علوم  پزشــکی 

شهیدبهشــتی طــی ســالهای 1389 تــا 1394 می باشــد. 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مقطعــی و توصیفــی دــر فاصلــه ســالهای 1389 و 1394 انجــام شــد و کلیــه مرگهــای کودــکان 
1تــا59 ماهــه بعلــت حوادــث و ســوانح دــر محدودــه تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی شهیدبهشــتی کــه از فرم اطالعــات اولیه 

و پرسشــنامه های اســتاندارد ادــاره ســالمت کودــکان وزارت بهداشــت اســتخراج شــده بــود، مــورد بررســی قــرار گرفــت. 

یافته هــا: تعدــاد مــوارد مــرگ 1تــا 59 ماهــه بعلــت حوادــث و ســوانح 184 مــورد بــود. بیشــترین وقــوع مــرگ )%23/4( دــر 
محدودــه ســنی 1تــا12 مــاه مشــاهده شــد. بیــش از نیمــی از کودــکان فــوت شــده پســر )%59/24( بودنــد. همچنیــن بیشــترین 
علــل فــوت کودــکان دــر اثــر حوادــث و ســوانح بــه ترتیــب حوادــث حمــل و نقــل )%37/5(، ســقوط )%15,22(، انســداد تنفســی 

)%15/22( ،غــرق شــدگی )%8/15( و مســمومیت )%7/61(گــزارش شــد. 

نتیجه گیــري: دــر حدــود %84 از مرگهــای کودــکان 1تــا59 ماهــه ناشــی از حوادــث و ســوانح، ناشــی از  5 علــت حوادــث حمــل 
و نقــل، ســقوط، انســداد تنفســی، غــرق شــدگی و مســمومیت بودــه اســت و تمامــی ایــن علــل قابــل پیشــگیری می باشــند. لــذا 
آمــوزش و حســاس ســازی جامعــه دــر خصــوص پیشــگیری از حوادــث دــر کودــکان و همچنیــن طراحــی مداخالتــی بــه منظــور 
کاهــش مــرگ و میــر کودــکان از ایــن علــل ضــروری اســت و می بایســت بــه عنــوان یــک اولویــت بهداشــتی دــر کشــور مــورد توجه 

ــرد. ــرار گی ــزان ق برنامه ری

واژگان کلیدی: کودکان، مرگ و میر، حوادث و سوانح 
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بررسی جایگاه ورزش در اوقات فراغت بانوان طالق 
فرزام فرزان1، زینب ناصری2 *

1 استادیار مدیریت و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران
* 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران 

zeinabnasery@gmail.com
 چکیده 

زمینــه و هــدف: طــالق مــی توانــد مشــکالت روحــی و جســمی بســیاری دــر افرادــی کــه طــالق گرفتــه انــد را ایجــاد کنــد. زنان 
بــه لحــاظ عاطفــی نســبت بــه مردــان آســیب پذیرتــر هســتند. افســردگی، کاهــش اعتمــاد بــه نفــس و مســائل مالــی از مهــم ترین 
مشــکالتی بعــد از طــالق اســت. ورزش مــی توانــد باعــث کاهــش مشــکالت جســمی و  روحــی بانــوان طــالق شــود. هدــف از انجــام 
پژوهــش حاضــر پاســخ بــه ایــن ســوال بــود آیــا بانــوان طــالق دــر اوقــات فراغــت خــود چــه میــزان بــه ورزش مــی پردازنــد؟ هیــچ 
آمــاری رســمی و غیررســمی بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال وجــود نداشــت و هیــچ پژوهشــی دــر ایــن زمینــه دــر گذشــته صــورت 

نگرفتــه بــود. 

مــواد و روش هــا: دــر ایــن  پژوهــش از روش کیفــی و نمونــه گیــری هدفمنــد اســتفاده گردیــد. جهــت یافتــن افــراد نمونــه از 
روش نمونــه گیــري گلولــه برفــي بهــره گرفتــه شــد. پــس از یافتــن چنــد نمونــه نخســت از راه دوســتان و آشــنایان، همــان نمونــه 
هــا پــس از مصاحبــه و فراینــد جلــب اعتمــاد، رابــط و واســطي شــدند بــراي آشــنایي و مصاحبــه بــا نفــرات بعدــي. ابــزار پژوهــش  
مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه بــود. دادــه هــا از 24 زن کــه 3 ســال و بیشــتر از طــالق آن هــا گذشــته بود گردــآوري شــد. مصاحبه 

هــا تارســیدن محقــق بــه اشــباع نظــري ادامــه یافت.

یافتــه هــا: یافتــه هــای حاصــل از تحقیــق نشــان مــی دهــد زنانــی که طــالق گرفتــه اند دــر اوقــات فراغــت خــود کمتر بــه ورزش 
مــی پردازنــد. تمایــل و انگیــزه دــر ایــن افــراد بــرای ورزش دــر اوقــات فراغت خود بســیار پاییــن بود. بیشــتر ایــن افراد ذکــر کردند 

کــه ورزش هــای دــر خانــه و پــارک هــای بانــوان را نســبت دــر صــورت ورزش کردــن ترجیح مــی دهند.

نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل از تحقیــق نشــان دــاد برنامــه ریــزان و مدیــران بایــد از ورزش بانــوان طــالق حمایــت کننــد تــا 
بتواننــد از آســیب هایــی کــه ایــن افــراد دــر معــرض آن قــرار دارنــد جلوگیــری نماینــد. برنامــه هــای ورزشــی تنظیــم شــود کــه 
فضــای شــادی و شــکوفایی اســتعداد هــا را بــرای ایــن افــراد ایجــاد کنــد. فرهنــگ ســازی بایــد از طریــق رســانه هــا صــورت بگیــرد 

تــا ایــن افــراد هــم بتواننــد ورزش بپردازنــد.

واژگان کلیدي: اوقات فراغت، بانوان، طالق،ورزش 
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تاثیر توانمندسازی بر ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت پرستاران
شکوفه درخور1و2، فاطمه استبصاری3*

1 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، گرایش بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2 بیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

3 استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
fa_estebsari@yahoo.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف:  ســبک زندگــی ارتفــاء دهندــه ســالمت، یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر میــزان ســالمت اســت کــه دــارای ابعادی 
ماننــد فعالیــت جســمانی، تغذیــه، ســالمت معنــوی، روابــط بیــن فردــی، مســئولیت بــرای ســالمتی و مدیریــت اســترس می باشــد. 
ایــن مطالعــه بــا هدــف تعییــن تأثیــر توانمندســازی بــر ســبک زندگــی ارتقــاء دهندــه ســالمت پرســتاران بیمارســتانهای شــهر بابل 

ــد. انجام ش

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی شــاهددار، بر روی 80 پرســتار شــاغل دــر دو بیمارســتان آیــت اهلل روحانی و شــهید 
یحیی نــژاد شــهر بابــل کــه بــه روش تخصیــص تصادفــی انتخــاب شــدند. ســپس پرســتاران بــه روش تصادفــی ســاده دــر دــو گروه 
 HPLP II آزمــون )40 پرســتار( و شــاهد )40 پرســتار( قــرار گرفتنــد. جمــع آوری داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه 52 ســئوالی
انجــام گرفــت. شــش جلســه آموزشــی 30 الــی 40 دقیقــه ای بــرای پرســتاران گــروه آزمــون برگــزار شــد. بعــد از گذشــت 45 روز 
از مداخلــه، اطالعــات دــو گــروه جمــع آوري و بــا کمــک نــرم افــزار SPSS و بــا اســتفاده از آزمون هــاي آمــاري آزمــون تی مســتقل، 

من ویتنــی، کای دــو تحلیــل شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن نمــره ســبک زندگــی ارتقــاء دهندــه ســالمت گــروه آزمــون، قبــل و بعــد از مداخلــه آموزشــی بــه ترتیــب 
150/43 و 170/18 بــود. میانگیــن ایــن نمــره بــرای گــروه شــاهد، قبــل و بعــد از مداخلــه بــه ترتیــب 149/43 و 153/05 بــود. 
تفــاوت میانگیــن نمــره ســبک زندگــی ارتقــاء دهندــه ســالمت دــر دــو گــروه آزمــون و شــاهد، قبــل از مداخلــه آموزشــی معنادــار 

نبــود، امــا پــس از مداخلــه، ایــن میانگیــن دــر دــو گــروه تفــاوت معنادــاری را نشــان داد.

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان دــاد توانمندســازی پرســتاران تأثیــر مثبتــی بــر ســبک زندگــی ارتقــاء دهندــه ســالمت آنهــا دــارد و 
منجــر بــه بهبــود ایــن نــوع ســبک زندگــی دــر آنــان می شــود.

واژگان کلیدي: رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی، سبک زندگی، مداخله آموزشی، توانمندسازی 
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وضعیت رفتارهای بهداشتی دهان و دندان در دانش آموزان دوره دوم 

ابتدایی گناباد در سال1394
 صدیقه نیازی1، فریناز زمان زاده2، علی دلشاد3 ، مهرانگیز ارجمند4*

1 مربی هیئت علمي، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی گناباد/
2 دانشجوی کارشناسی پیوسته، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد/ کمیته تحقیقات دانشجویی/

3 مربی هیئت علمي، گروه پرستاری، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی گناباد/
4 * دانشجوی کارشناسی پیوسته، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد/ کمیته تحقیقات دانشجویی/

ilu.2000@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: پوســیدگي دندــان یکــي از شــایعترین بیمــاري هــاي بشــرمي باشــد کــه اگــر چــه تمــام گــروه هــاي ســني 
و جنســي جمعیــت را تهدیــد مــي کنــد ولــی دــر برخــي از گــروه هــا دــر جامعــه از قبیــل کودــکان بــه لحــاظ شــرایط خــاص 
ــر پوســیدگي دندــان آســیب پذیــر مــي باشــند.  ــد تغذیــه ای و بهداشــتی بیشــتر از ســایرین دــر براب فیزیولوژیکــي و شــرایط ب
مهمتریــن عوامــل از دســت رفتــن دندــان هــا، پوســیدگي و بیمــاري هــاي لثــه مــي باشــد.لذا مطالعــه حاضــر دــر جهــت تعییــن 
وضعیــت رفتارهــای بهداشــتی دهــان و دندــان دــر دانــش آمــوزان دــوره دــوم دبســتان شــهر گنابــاد دــر ســال 1394 انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی مــی باشــد کــه بــر روی 74 دانــش آمــوز شــهر گنابــاد انجــام شــد. بــا 
هماهنگــی ادــاره آمــوزش پــرورش شــهر گنابــاد، از بیــن مدــارس گنابــاد به صورت خوشــه ای دــو مدرســه را انتخاب کردــه و دراین 
دــو مدرســه، انتخــاب دانــش آمــوزان بــه نســبت تعدــاد دانــش امــوزان هر مدرســه، به صــورت سیســتماتیک صــورت گرفــت. دانش 
آ مــوزان بــا اســتفاده از پرسشــنامه اســتاندارد مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. دادــه هــای جمــع آوری شــده توســط  نــرم افــزار آماری 
SPSS 18 و بــا اســتفاده از آزمــون هــای آمــاری تحلیــل واریانــس جهــت مقایســه میانگیــن نمــرات و آزمــون ضریــب همبســتگی 

)پیرســون(جهت ارتبــاط اهدــاف یــاد شــده بررســی شــد.

یافتــه هــا: بــا توجــه بــه دادــه های بــه دســت آمده بیشــتر دانــش آمــوزان فرزنــد اول و تحصیــالت پدــر و مادرشــان دیپلــم بوده 
اســت و بیشــتر دانــش آمــوزان شــغل پدرشــان دولتــی و مادرشــان خانه دــار بــود. 25/67% از دانــش آموزان بیــش از یکبــار در روز 
مســواک مــی زدنــد و2/70! دانــش آمــوزان یــک بــار دــر مــاه مســواک مــی زدنــد 25/70!، 3 دقیقه و بیشــتر مســواک مــی زدند و 

52/7!از نــخ دندان اســتفاده مــی کردند.

نتیجــه گیــری: باتوجــه بــه بررســی انجــام شــده دانــش آمــوزان دــر انجــام رفتارهــای بهداشــتی در ســطح پایینــی قرار داشــتند، 
بنابرایــن بــراي بهبــود وضعیــت موجــود، برنامــه ریــزي صحیــح ضــروري بــه نظــر مــي رســد. مــی تــوان از نتایــج مطالعــه حاضــر 
جهــت مداخــالت بهداشــتی اســتفاده نمــود. بــه طــور کلــی نیــاز بــه آمــوزش والدیــن و دانــش آمــوزان دــر جامعــه ضروري بــه نظر 

مــي رســد.

واژگان کلیدي: وضعیت رفتار های بهداشتی، دانش آموزان، دهان و دندان.
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سواد سالمت و شاخص توده بدنی
فریده سعیدی1 ،  رحمن پناهی*2 

1 .کارشناس ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران   
  2. گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

peimanpanahi63@yahoo.com 

 چکیده

زمینــه و هــدف: ســواد ســالمت شــامل ظرفیــت دــرک و عمــل بــه پیــام هایی اســت کــه محــور قضــاوت هــا و تصمیمــات نقادانه 
نــه تنهــا دــر داخــل محیــط هــای مراقبــت هــای بهداشــتی بلکــه دــر بــاره ســالمت نیــز مــی باشــد رابطــه بیــن ســواد ســالمت 
نوجوانــان بــا شــاخص تودــه بدنــی کمتــر مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت از ایــن رو مطالعــه حاضــر ارتبــاط بیــن ســواد ســالمت و 

شــاخص تودــه بدنــی دــر نوجوانــان را مــورد بررســی قــرار مــی دهد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مقطعــی از نــوع همبســتگی دــر میــان 400 نفــر دانــش آمــوز دختــر و پســر مشــغول بــه تحصیل 
دــر دبیرســتان هــای دــوره دــوم، کــه بــه شــکل تصادفــی چنــد مرحلــه ای انتخــاب شــده بودنــد انجــام شــد. دادــه هــا از طریــق 
پرسشــنامه ای کــه شــامل ویژگــی هــای فردــی، ســواد ســالمت و ســواالت مربــوط بــه شــاخص تودــه بدنــی بــود، گردآوری شــدند. 

تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا بــا کمــک نــرم افــزار spss  نســخه 20 و آزمــون هــای متناســب صــورت گرفــت. 

یافتــه هــا:  37/5 درصــد )150 نفــر( ســواد ســالمت ناکافــی، 37 درصــد )148 نفــر( ســواد ســالمت نــه چندــان ناکافــی، 22/5 
درصــد )90 نفــر( ســواد ســالمت مطلــوب و 3 درصــد )12 نفــر( ســواد ســالمت عالــی داشــتند. میانگیــن و انحــراف معیــار شــاخص 
تودــه بدنــی واحدهــای مــورد پژوهــش 4/89± 23/63 محاســبه شــد و بیــش از نیمــی از آن هــا شــاخص تودــه بدنــی دــر ســطح 
 p( و  ))042/0 =r  طبیعــی داشــتند بیــن ســواد ســالمت و شــاخص تودــه بدنــی همبســتگی قــوی و معنــی دــاری وجــود نداشــت

  .)403/0 =

 نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه عدــم وجــود ارتبــاط معنــا دــار بیــن ســواد ســالمت و شــاخص تودــه بدنــی بــه نظــر مــی رســد 
گذشــته از ســواد ســالمت، متغیرهــای مختلــف دیگــری  بــر روی شــاخص تودــه بدنــی تاثیــر گــذار هســتند. 

 HELMA ،واژگان کلیدی: سواد سالمت ، نوجوانان ،  شاخص توده بدنی
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تأثیر آموزش تغذیه بر وضعیت کم خونیه زنان باردار شهرستان بیله سوار
ناطق عباس قلیزاده1، اباذری 2،هاجر بیدل3*

1 دکتر، بهداشت، بهداشت، علوم پزشکی اردبیل
2 دکتر، بهداشت، بهداشت، علوم پزشکی اردبیل

3 * دانشجو کارشناسی، بهداشت، بهداشت، علوم پزشکی اردبیل
hajarbidel64@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: پژوهــش هــای زیادــی نشــان مــی دهــد کــه مســئله کــم خونــی ناشــی از فقــر آهــن یکــی از مســائل عمدــه   
تغذیــه ای دــر ایــران مــی باشــد و دــر اکثــر مناطــق، اســتان هــا، شــهرها و روســتای کشــور نیــز رایــج اســت و اســتان اردبیــل نیــز 
ــا  بعنــوان یکــی از شهرســتان هــای مــرزی ایــن اســتان از ایــن امــر مســتثنی نبودــه اســت. دــر ایــن راســتا، مطالعــه حاضــر ب
هدــف تعییــن تأثیــر آمــوزش تغذیــه بــر بهبــود وضعیــت کــم خونــی ناشــی از فقرآهــن دــر زنــان باردــار مراکــز بهداشــتی درمانــی 

شهرســتان بیلــه ســوار انجــام گرفتــه اســت. 

مــواد و روش هــا: دــر ایــن پژوهــش نیمــه تجربــی 300 نفــر از زنــان باردــار دچــار کــم خونــی ناشــی از فقرآهــن مراجعــه کننده 
بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی شهرســتان بیلــه ســوار در ســال 1394 شــرکت داشــتند. زنــان باردــار بــه روش نمونه گیری مســتمر، 
دــر دــو گــروه مــورد و شــاهد انتخــاب شــدند. ابــزار جمــع آوری اطالعــات پرسشــنامه محقــق ســاخته و طراحــی شــده بــر اســاس 
ســازه هــای الگــوی آموزشــی پرســي اســتفاده شــد. بــه طــور کلــی 4 جلســه آموزشــی هــر جلســه متشــکل از دــو بخــش 1ســاعت 
بــا اســتراحت پانزدــه دقیقــه برگــزار شــد و پخــش پمفلــت بــرای مطالعــه دــر خانــه و آگاهــی اعضــای خانوادــه، اطــالع رســانی دــر 
مــورد فقــر آهــن و کــم خونــی بــا نصــب پوســتر هــای رنگــی دــر راهــرو کالس شــامل عکــس هــا نوشــته هایــی از عــوارض و عواقب  
بیمــاری صــورت گرفت.تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا توســط نــرم افــزار و آزمــون هــای آمــاری تی مســتقل و تــی زوجی انجــام گرفت.

یافتــه هــا: بــه منظــور بررســی تأثیــر برنامــه آموزشــی بهداشــت تغذیه بــر آگاهــی، نگــرش و عملکرد دــر راســتای بهبــود وضعیت 
کــم خونــی ناشــی از فقرآهــن دــر زنــان باردــار مراکــز بهداشــتی درمانــی شهرســتان بیلــه ســوار، ابتدــا بررســی شــد کــه آیــا گــروه 
هــا بــه لحــاظ متغیرهــای جمیعــت شناســی دــر ســطح یکســانی قــرار دارنــد یــا خیــر. لــذا بــا توجــه بــه نتایج آمــاری مالحظه شــد 
کــه ســطح معنادــاری )p-value( هیــچ یــک از متغیرهــا کمتــر از 0/05 قــرار ندــارد و بــه عبارتــی ســطح معنادــاری تمامــی متغیرها 
باالتــر از ســطح خطــای 0/05 قــرار دــارد. بنابرایــن نتیجــه گرفتــه مــی شــود کــه بیــن گــروه آزمــون و شــاهد دــر قبــل از آمــوزش 
تفــاوت معنادــاری بــه لحــاظ آمــاری مالحظــه نمــی شــود. بــه عبارتــی میانگیــن دــو گــروه آزمودنــی و شــاهد دــر قبــل از آمــوزش 

در ســطح تقریباً یکســانی قــرار دارد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج آمــاری بدســت آمدــه مالحظــه شــد کــه میانگیــن و انحــراف اســتاندارد گــروه مــورد دــر 
آزمــون قبــل از مداخلــه برابــر بــا 3/48± 13/59 و میانگیــن و انحــراف اســتاندارد بعــد از آمــوزش دــر همــان آزمــون برابــر بــا 6/50 
± 17/39 بودــه، کــه مقدــار t آن نیــز برابــر بــا 5/76- بــه دســت آمدــه، و از مقدــار بحرانــی آن کــه برابــر بــا 1/96 اســت، بیشــتر 
قــرار دــارد، بــه همیــن دلیــل ســطح معنادــاری کمتــر از ســطح خطــای 0/05 بــه دســت آمدــه )P = 0/000(، بنابرایــن تفاوتــی 
بیــن قبــل از آمــوزش و بعــد از آمــوزش بــه لحــاظ آمــاری مالحظــه مــی شــود. بنابرایــن نتیجــه مــی گیریــم مداخلــه آموزشــی 
دــر آگاهــی، نگــرش و عملکــرد زنــان باردــار دچــار کــم خونــی ناشــی از فقــر آهــن مراجعــه کنندــه بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی 

شهرســتان بیلــه ســوار تأثیرگــذار بودــه اســت. 

واژگان کلیدي: آموزش تغذیه، کم خونی، فقر آهن، زنان باردار، شهرستان بیله سوار
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تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد در رفتارهای خودمراقبتی دختران 

دیسمنوره
نجمه بهاری1، پویا قادری2، طاهره فتحی نجفی3، آیدا کبیریان4*

1.دانشجو ، رشته مامایی مقطع کارشناسی ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
2.دانشجو ، رشته پزشکی مقطع دکتری عمومی ، دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

3.مربی ، گروه بهداشت باروری ،  دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
4.*)نویسنده مسئول( دانشجو ، رشته مامایی مقطع کارشناسی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

Idakabirian@yahoo.com 

چکیده

 زمینــه و هــدف:  باتوجــه بــه شــیوع بــاالی دیســمنوره در دختــران ایرانــی و فقدان شــواهد کافــی در خصــوص الگــوی رفتارهای 
خــود مراقبتــی دــر ایــن افراد،مطالعــه ی حاضــر بــا هدــف تعییــن تاثیــر آمــوزش بــر شــواهد بــر رفتــار هــای خودمراقبتــی دختران 

مبتــال بــه دیســمنوره انجام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع کارآمــوزی بالینی بــر روی 74 دانشــجوی مبتال بــه دیســمنوره ی خفیف تا متوسط،ســاکن 
دــر خوابــگاه هــای دانشــگاه فردوســی مشــهد دــر ســال 1395 انجــام شــد.واحد هــای پژوهــش بطــور تصادفــی دوگــروه کنتــرل و 
آمــوزش مبتنــی بــر شــواهد تخصیــص یافتند.مقیــاس رفتــار هــای خودمراقبتــی دــر دیســمنوره ) DSCS ( و مقیــاس دیدــاری درد 
)VAS  ( طــی ســیکل قبــل از مداخلــه و دــو ســیکل بعــد از مداخلــه تشــکیل شــد. دادــه هــا بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS و تســت 

هــای آمــاری تــی مســتقل و تــی زوجــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: میانگیــن نمــره ی رفتــار هــای خودمراقبتــی دــر گــروه مداخلــه نســبت بــه گــروه کنترل دــر دومیــن ســیکل قاعدگی 
بــه طــور معنادــاری افزایــش داشــت )P=0,000( اگــر چــه شــدت دــرد قاعدگــی دــر اولیــن ســیکل پیگیــری کاهــش آمــاری معنــا 

.)0,009=P( امــا دــر دومین ســیکل پیگیــری این تفــاوت معنی دــار شــد )0,05>P( دــاری نداشــته

نتیجــه گیــری : ترویــج و آمــوزش رفتــار هــای خــود مراقبتــی میتوانــد نقــش اساســی دــر ارتقــاء ســالمت دختــران و جوانــان 
داشــته باشــد.

واژگان کلیدي: آموزش ، رفتارهای خود مراقبتی ، دیسمنوره ، مراقبت مبتنی بر شواهد
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بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به تاالسمی ماژور مراجعه کننده به 

مراکز تاالسمی: مرور سیستماتیک
مرضیه عباس زاده علی آباد*1، آرمیتا شاه اسماعیلی2،ملیحه سادات بذرافشانی3

*1. دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
marzie666ph@gmail.com

2. دکتری اپیدمیولوژی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
3. دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: بتــا تاالســمي مــاژور یــک بیمــاري شــایع ژنتیــک دــر انســان مــي باشــد و ماننــد ســایربیماریهای مزمــن جنبــه 
هــاي مختلــف زندگــي فــرد و کیفیــت زندگــي وي را تحــت تاثیــر قــرار مــي دهــد و یکــي از راههــاي ارتقــاء کیفیــت زندگــي، 
توانمنــد ســازي بیمــار و خانوادــه وي بــراي مقابلــه بــا اثــرات، عــوارض بیمــاري و تســلط بیشــتر بــر بیمــاري اســت. مــرگ و میــر 
ناشــي از تاالســمي بــه طــور مشــخص کاهــش پیدــا کردــه و امــروز بیشــتر بــه کیفیــت زندگــي ایــن بیمــاري و عواملــي کــه بــر 
روي آن موثــر اســت توجــه مــي شــود. لــذا ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــال بــه تاالســمی مــاژور 

مراجعــه کنندــه بــه مراکــز تاالســمی انجــام شــد.

ــا بررســی و جمع بندــی مقاله هــای متعدــد از ســایتهای معتبــر  ــه مــروری اســت کــه ب ــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر مقال م
علمــی pubmed,sid,magiran,iranmedex,embase   و موتورجســتجوی googleschoolar  و بــا کلیــد واژه هــای کیفیت زندگی، تاالســمی 

مــاژور، ســالمت روان Quality of life, thalassemia, mental health طــی ســالهای 2007 تــا 2016 انجــام شــد.

یافتــه هــا: پژوهــش هــای بررســی شــده نشــان دادکه گــروه هــای ســنی مختلف درگیــر بیمــاری بودــه وطبــق اطالعات منتشــر 
شــده ســن تشــخیص بیمــاري و شــروع تزریــق خــون تــا 51 درصــد نمونــه هــا زیــر یــک ســال، تــا 12 درصــد بیــن یــک تــا دــو 
ســالگي و بقیــه بیــش از دــو ســال بــود. نتایــج حاصــل از بررســي کیفیــت زندگي نشــان داد که دــر بعد جســمي تــا 68 درصدخوب 
و بیــن 24 تــا 26 درصــد متوســط و تــا 5 درصــد ضعیــف بودنــد. همچنیــن دــر هــر ســه بعــد عاطفــي، اجتماعــي و مدرســه  بیــش 
از 50 درصــد نمونــه هــا کیفیــت زندگــي خــوب را گــزارش کردنــد. طبــق نتیجــه حاصــل شــده ازبیشــتر پژوهــش هــا، بیــن ابعــاد 
مختلــف کیفیــت زندگــي بــا جنــس، ســن و ســن تشــخیص بیمــاري ارتبــاط معنــي دــاري وجــود ندــارد. و همچنیــن دــر مطالعاتی 
کــه بیــن دوگــروه بیمــاران مبتــال بــه تاالســمی و مراقبــت کنندــگان آنهــا کیفیــت زندگــی بررســی شــده بــود، فقــط دــر بعــد 

عملکــرد اجتماعــي اختــالف معني دــاري وجود داشــت.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه نتایــج مطالعــات نشــان دــاد کــه افــراد مبتــال بــه تاالســمي دــاراي مشــکالتي دــر کیفیــت 
زندگــي دــر هــر چهــار بعــد جســمي، اجتماعــي، عاطفــي و مدرســه هســتند، لــذا برنامــه ریــزي بــه منظــور ارتقاي ســطح بهداشــت 
روان ، شــرکت دــر فعالیــت هــاي اجتماعــي و ارایــه مشــاوره هــاي الزم دــر زمینــه روان شناســي تحصیلــي و آمــوزش راه کارهــاي 

ســازگارانه دــر کنــار ارایــه خدمــات کلینیکــي و درمانــي، مــي توانــد باعــث افزایــش ســطح کیفیــت زندگــي ایــن افــراد شــود.

واژگان کلیدي: کیفیت زندگی، تاالسمی ماژور، سالمت روان
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میزان آمادگی بیمارستان های تک تخصصی شهر اصفهان برای جذب 

گردشگر پزشکی
نسرین شعربافچی زاده1، عسل سادات نیارئیس2، عاطفه نجفی3 *

1 استاد ، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 
2 کارشناسی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان
3 *کارشناسی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم 

پزشکی ااصفهان 
asal7447@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف:  گردشــگری پزشــکی امــروزه بــه یکــی از حــوزه هــای تجــاری پــر درآمد دــر دنیــا تبدیل شــده اســت و تعدادی 
از کشــورهای آســیایی دــر ایــن حــوزه بــه رقابــت میپردازنــد تــا بــا کیفیــت تریــن خدمــات را بــا کمتریــن قیمــت ارائــه دهنــد. 
بیمــاران بیــن الملــل بــه دنبــال خدمــات ارزان قیمــت مطابــق بــا باالتریــن اســتاندادردها هســتند. هدــف از ایــن پژوهــش بررســی 
میــزان آمادگــی بیمارســتان هــا بــرای ارائــه خدمــات مطابــق بــا ضوابــط واحــد بیمــاران بیــن الملــل ارائــه شــده از ســوی وزارت 

بهداشــت میباشــد.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر مطالعــه ای کاربردــی از نــوع توصیفــی- تحلیلــی اســت کــه صــورت مقطعــی دــر ســال 1395 
انجــام شــد. جامعــه ی آمــاری پژوهــش بیمارســتان هــای تــک تخصصــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان )2 بیمارســتان( مــی 
باشــد. گردــآوری دادــه هــا بــا اســتفاده از چــک لیســت و بــه صــورت میدانــی و بــه روش مشــاهده و مصاحبــه بــا کارکنــان انجــام 
شــد. چــک لیســت مــورد اســتفاده توســط وزارت بهداشــت بــرای ارزشــیابی واحــد بیمــاران بیــن الملــل موسســات پزشــکی تدویــن 

شــده اســت. درصــد و فراوانــی دادــه هــا در جداولی مقایســه و بررســی شــدند.

یافتــه هــا: بــر اســاس یافتــه هــای ایــن مطالعــه  از نظــر درصــد انطبــاق کلــی هــر دــو بیمارســتان دــر شــرایط غیرقابــل قبــول 
بودــه انــد. از نظــر نیــروی انســانی بــا توجــه بــه ضوابــط واحــد بیمــاران بیــن الملــل، بــا اینکــه ایــن بیمارســتان ها دــارای پزشــکان 
حــاذق و شــناخته شــده ای هســتند، هــر دــو بیمارســتان دــر ســطح غیرقابــل قبــول قــرار دارنــد. از نظر شــاخص هــای هتلینگ هر 
دــو بیمارســتان دــر ســطح متوســط، از نظــر شــاخص هــای فرایندــی بیمارســتان شــهید چمــران دــر ســطح متوســط و بیمارســتان 
شــهید بهشــتی دــر ســطح غیرقابــل قبــول، از نظــر شــرایط عمومــی هردــو بیمارســتان دــر ســطح متوســط و پاییــن ترین شــاخص 

مربــوط بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بودــه اســت کــه هــر دــو بیمارســتان دــر ســطح غیرقابــل قبــول بودــه اند.

نتیجــه گیــری: یافتــه هــای پژوهــش حاضــر درصــد انطبــاق کلــی بیمارســتان هــای مــورد مطالعــه را 40,28 درصــد و 30,57 
درصــد نشــان مــی دهــد کــه بیانگــر شــرایط کلــی غیرقابــل قبــول بــرای جــذب بیمــاران بیــن الملــل مــی باشــد. بــا وجــود ایــن به 
دلیــل داشــتن مزیــت هایــی از قبیــل پزشــکان حــاذق و شــناخته شــده در منطقــه و مزیــت رقابتــی از نظر هزینــه، این بیمارســتان 

هــا مــی تواننــد بــا بهبــود دــر برخــی شــرایط نقــش موثــر و قابــل توجهی دــر صنعــت گردشــگری پزشــکی ایفــا کنند.

واژگان کلیدی: میزان آمادگی ،  بیمارستان تک تخصصی ، واحد بیماران بین الملل ، گردشگری پزشکی
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بررسی فاکتور های موثر بر افسردگی پس از زایمان
اعظم امیریان1*, سیده مریم خلیلی2  , وجیهه حسن پور3

1*اعظم امیریان, دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی, دانشکده پرستاری مامایی, دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایران, 
a.amirian93@gmail.com

2 سیده مریم خلیلی, دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی, دانشکده پرستاری مامایی, دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایران
3 وجیهه حسن پور, دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی, دانشکده پرستاری مامایی, دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: افســردگی پــس از زایمــان یکــی از شــایعترین اختــالالت روانــی بــه دنبــال زایمــان اســت کــه دــر طــی 4تــا 
ــا تغییــرات خلقــی وناپایدــاری  ــه طــول مــی انجامــد و ب ــا یکســال بعــد زایمــان ب 6 هفتــه بعــد اززایمــان شــروع مــی شــود وت
عاطفی،نداشــتن تمایــل بــه انجــام فعالیــت هــای مختلــف زندگــی، بــی قــراری، خشــم، احســاس گنــاه و غمگینــی، بــی خوابی،خطر 
خــود کشــی و نــوزاد کشــی و...همــراه اســت.با توجــه بــه اینکــه افســردگی بعــد از زایمان شــیوع باالیــی دــارد و مشــکالت و عوارض 
بــه جــای میگــذارد ونــه تنهــا زندگــی خــود مادــر بلکــه رشــد و تکامــل کودــک را نیــز تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد مطالعــه ای بــا 

هدــف تعییــن عوامــل خطــر دــر ایجــاد افســردگی پــس اززایمــان انجــام دادیم.

 Google scholar,روش کار: ایــن مقالــه نوعــی مقالــه مــروری اســت کــه دــر آن جمــع آوری اطالعــات از طریــق جســتجو دــر منابــع
Pubmed, IsI, Magiran,Scopus,Science direct  وبــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای عوامــل خطــرو افســردگی پــس از زایمــان صــورت 

گرفــت. تعداد100مقالــه یافــت شــد کــه پــس از آنالیــز تعدــاد60 مقالــه متناســب بــا موضــوع بــود انتخــاب شــدند.

یافتــه هــا: ایــن مقالــه مــروری نشــان مــی دهــد کــه ســابقه ی افســردگی, پاریتــه, نــوع زایمــان )ســزارین(, داشــتن مشــکالت 
دــر تغذیــه نــوزاد بــا شــیر مادــر, ناامیدــی مادــر از ازدواج/رابطــه, روان رنجــوری, دــرون گرایــی, کیفیــت پاییــن خــواب, تــرس از 
زایمــان, حمایــت اجتماعــی پاییــن, زایمــان ابــزاری, ویتامیــن Dپاییــن, نگــرش هــای ناکارآمــد, افزایــش هماتوکریــت در ســه ماهه 
ســوم باردــاری, شــرایط اســترس زای زندگــی, عــزت نفــس پاییــن, اضطــراب دــوران باردــاری, اســترس مراقبــت از نــوزاد, وضعیــت 
اقتصادــی پاییــن, درآمــد پاییــن خانــوار, شــغل مادــر, باردــاری ناخواســته, احســاس ناخوشــنودی دــر مــورد باردــار شــدن, آموزش 
ابتدایــی, نارضایتــی از شــریک زندگــی, نارضایتــی والدیــن از جنــس نــوزاد, ســابقه مردــه زایــی و یــا داشــتن ســابقه مــرگ فرزنــد, 
کاهــش کیفیــت زندگــی, زایمــان زود رس, مادرانــی کــه نــوزاد بــا یــک بیمــاری مادرزادــی آشــکار دارنــد, تعدــاد ســیکل هــای 

اســتفاده از روش هــای کمــک بــاروری بــا افســرگی پــس از زایمــان ارتبــاط معنــی دــار دارنــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه افســردگی پــس از زایمان شــیوع باالیــی دــارد و تهدیــد کنندــه ی ســالمت مادــران ونوزادان 
مــی باشــد. دــر ایــن مطالعــه عوامــل خطــر مرتبــط تعییــن شــده اســت تا بــا مداخــالت مناســب و تشــخیص زودهنــگام ایــن عوامل 

خطــر از وقــوع و پیامــد هــای بعدــی افســردگی پــس از زایمــان جلوگیــری شــود. 

واژگان کلیدی: فاکتورهای موثر, افسردگی, دوره پس از زایمان 
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قوی ترین عامل مستعد کننده پیش بین در اتخاذ رفتار مسواک زدن 

کودکان چیست؟

Ramezankhani Ali4 ,Rakhshanderou Sakineh3 ,2*Nasirzadeh Mostafa ,Ghaffari Mohtasham1

1. Associate Professor, Department of Public Health, School of Public Health, Shahid Beheshti Univer-
sity of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2. Ph.D Candidate in Health Education and Health Promotion, Assistant Professor, Department of Pub-
lic Health, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
mnasirzadeh13@yahoo.com  
3 Assistant Professor, Department of Public Health, School of Public Health, Shahid Beheshti Universi-
ty of Medical Sciences, Tehran, Iran
4. Professor, Department of Public Health, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Med-
ical Sciences, Tehran, Iran

چکیده

زمینــه و هدف:بیمــاری هــای دهــان و دندــان دــارای رونــد مزمــن و ماهیــت چنــد عاملــی دارنــد. عوامــل مســتعد کنندــه از قوی 
تریــن عوامــل دــر شــکل گیــری رفتــار مــی باشــند. هدــف مطالعــه حاضــر تعیین قــوی تریــن عوامــل مســتعد کنندــه تاثیرگــذار بر 

رفتــار بهداشــت دهــان  و دندــان کودــکان شــهر رفســنجان، ســال 1395 می باشــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه توصیفــی – تحلیلــی حاضــر دــر میــان 441 نفــر از دانش آمــوزان 9-12 ســاله شــهر رفســنجان صورت 
گرفــت. ابــزار گردــآوری دادــه هــا پرســش نامــه محقــق ســاخته بــر اســاس مــرور متــون و منابــع علمــی و پژوهــش کیفــی شــامل 
ســه قســمت: هشــت ســوال دموگرافیــک، هشــت عامــل مســتعد کنندــه )آگاهــی، نگــرش، حساســیت، شــدت و منافع درک شــده، 
هنجارهــای انتزاعــی، انگیــزش بــرای پیــروی و یادگیــری مشــاهده ای(  و چــک لیســت رفتــار هفتگــی مســواک زدــن بــود. داده ها 
بــه کمــک نــرم افــزار SPSS-16 و بــا کمــک آزمــون هــای امــاری همبســتگی پیرســون و انالیــز رگرســیون چنــد متغیــره تجزیــه و 

تحلیــل گردیدند. 

یافتــه هــا: میانگیــن نمــره اکثــر ســازه هــا بــه غیــر از آگاهــی دــر حــد مطلــوب بــود. فراوانــی رفتــار مســواک زدــن 2 بار و بیشــتر 
 0,05<p(دــر طــول روز 66/1 درصــد بــود. بیــن رفتــار مســواک زدــن و اگاهــی دانــش امــوزان ارتبــاط معنــی دــاری مشــاهده شــد

, r=0,1(. اگاهــی و شــدت دــرک شــده قــوی تریــن پیــش بینــی کنندگــی را جهــت اتخــاذ رفتــار مســواک زدــن روزانــه داشــتند.

نتیجــه گیــری: تدویــن برنامــه هــای مداخلــه بــا هدــف افزایــش آگاهــی و افزایــش ادــراکات کودکان نســبت بــه عوارض بهداشــت 
نامناســب دهــان و دندــان دــر ابعــاد گســترده، بــا هدف ترغیــب جهت اتخــاذ رفتارهای بهداشــتی مناســب پیشــنهاد مــی گردد.

واژگان کلیدی: عوامل مستعد کننده، رفتار مسواک زدن، کودکان، دانش آموزان
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سوءرفتار با سالمندان در خانواده و عوامل مرتبط با آن 
شهرزاد نظارات 1*، مریم حیدری 2 

1 *دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
sh1.nezarat@gmail.com          

2 مربی گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

چکیده 

زمینــه و هــدف:  ســالمند آزاری یکــی از انــواع خشــونت هــای خانوادگــی اســت کــه اخیــرا بــه عنــوان یــک معضــل اجتماعــی 
گســترده و دــر حــال رشــد دــر جهــان مطــرح اســت. لــذا ایــن پژوهــش بــا هدف تعییــن میــزان ســوءرفتار بــا ســالمند دــر خانواده 

و عوامــل مرتبــط بــا آن دــر ســال 1395 دــر شــهر آبادــان انجام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش توصیفــی مقطعــی بــا مشــارکت 251 ســالمند بســتری دــر بخــش هــای داخلــی و جراحــی 
بیمارســتان هــای آموزشــی شــهر آبادــان، طــی نمونــه گیــری دــر دســترس و بــر اســاس معیارهــای ورود بــه مطالعــه انجــام شــده 
اســت. فــرم اطالعــات دموگرافیــک و پرسشــنامه ی »ســوءرفتار نســبت بــه ســالمند دــر خانوادــه« از طریــق مصاحبــه با ســالمندان 
تکمیــل شــد. دادــه هــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی، آزمون  کای اســکور و تی تســت دــر نرم افــزار SPSS نســخه 16 مــورد تحلیل 

قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: 62/8 % از ســالمندان غفلــت مراقبتــی،41 % ســورفتار روانشــناختی، 27/4 % ســورفتار جســمی، 36/7 % سواســتفاده 
مالــی، 48/6 % ســلب اختیــار، 25/6 % ســابقه طردشــدن، 36/5 % غفلــت مالــی، 36 % غفلــت عاطفــی را تجربــه کردــه بودنــد. بین 
غفلــت مراقبتــی بــا ســن، ســوءرفتار روانشــناختی بــا تعدــاد فرزنــد، غفلــت جســمی بــا ســن و درآمــد، ســوءرفتار مالــی بــا تاهــل، 
ســلب اختیــار بــا تعدــاد فرزنــد، طردشــدگی بــا تعدــاد فرزنــد، غفلــت مالــی بــا تاهــل و تعداد فرزنــد ارتبــاط معنادــار وجود داشــت.

نتیجــه گیــری: ســوءرفتار از نــوع غفلــت مراقبتــی و ســلب اختیــار دــر ســالمندان بیشــترین میــزان را دــارد و ســن، تاهــل، تعداد 
ــاال بودــن میــزان  ــه ب ــا توجــه ب ــا ســالمند مــی باشــد. ب ــا حیطــه هــای ســوءرفتار ب ــد و درآمــد از جملــه عوامــل مرتبــط ب فرزن
ســوءرفتار بــا ســالمند دــر خانوادــه، همــکاری و مشــارکت کلیــه ی ســازمان هــای دســت اندــرکار امــری ضــروری بــه نظر می ســد.  

واژگان کلیدي: سالمند، سوءرفتار، خانواده
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احساس تنهایی و رابطه ی آن با تلفن همراه در بین دانشجویان شهرستان 

خلخال
فیروز امانی1 ،  رقیه اصالنیان2*

1-دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
*2-  بیمارستان قائم ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

r.aslaniyan@yahoo.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: احســاس تنهایــی تجربــه ای همگانــی اســت و همــه ی آدمیــان صــرف نظــر از سن،جنس،اســتعداد،نژاد،مذهب و 
پایــگاه اجتماعی-اقتصادــی دــر دــوره ای از زندگــی خــود آن را تجربــه می کنند و اوج احســاس تنهایــی در نوجوانی و جوانی  اســت 
کــه بــه هــر طریــق ممکــن مــی تواننــد ایــن احســاس تنهایــی را پــر کننــد. هدــف از مطالعــه حاضــر بررســی احســاس تنهایــی و 

رابطــه ی آن بــا تلفــن همــراه دــر بین دانشــجویان شهرســتان خلخــال بود. 

مــواد و روشــها : ایــن مطالعــه توصیفــی مقطعــی بــر روی 200 نفــر از دانشــجویان شهرســتان خلخــال انجــام شــد. ابــزار مــورد 
اســتفاده شــامل پرسشــنامه احســاس تنهایــی UCLA و پرسشــنامه اعتیــاد بــه تلفــن همــراه بــود. دادــه هــا دــر نــرم افــزار آمــاری 

SPSS آنالیــز شــدند. 

نتایــج : 13,6 درصــد دانشــجویان اغلــب اوقــات احســاس مــی کردنــد که بــه کســی نزدیــک نیســتند. 49/4 % دانشــجویان اغلب 
اوقــات نمــی توانســتند بــا دیگــران بــه راحتــی ارتبــاط بــر قــرار کننــد. 58 درصــد دانشــجویان احســاس مــی کردنــد کــه توســط 
دیگــران کنــار گذاشــته شــده انــد. 38 درصــد دانشــجویان بــه ندــرت احســاس مــی کردنــد کــه روابطشــان بــا دیگــران بــی معنــی 
اســت. 64/2 درصــد دانشــجویان احســاس مــی کردنــد کــه منــزوی شــده انــد. 20 درصــد دانشــجویان هنــگام بی حوصلگــی اغلب 

اوقــات بــه اس ام اس فرســتادن و بــازی هــای رایانــه ای پنــاه آوردــه بودند. 

نتیجــه گیــری : نتایــج حاصــل بیــن احســاس تنهایــی و میــزان اســتفاده از تلفــن همــراه رابطــه ی مثبتــی را نشــان دــاد. نــرخ 
بــاالی احســاس تنهایــی مــی توانــد افــراد را بــه اســتفاده افراطــی و اعتیادگونــه  از فــن آوری هــای ارتباطــی جدیــد مثــل تلفــن 

همــراه ســوق دهــد.

واژگان کلیدی: احساس تنهایی،اعتیاد به تلفن همراه،دانشجویان
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بررسی تاثیر آموزش بر تداوم تغذیه با شیر مادر در مادران نخست زای 

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 95
ناطق عباسقلیزاده1، مالک اباذری2، الهام باوفا3 ، سارا امینی4 داود ادهم*5

1استادیار آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2 مربی آمار زیستی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3کارشناس بهداشت عمومی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
4کارشناس بهداشت عمومی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

5* استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
d.adham@arums.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: شــیر مادــر غذایــی اســت که اغلــب ویژگــی هــای تغذیه ایدــه آل را دــارا بودــه و دــر رشــد و تکامل شــیرخواران 
نقــش حیاتــي دارد  .ایــن پژوهــش بــا هدــف بررســی تاثیــر آمــوزش دــر افزایــش تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مادــر انجــام گرفتــه 

اســت .

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه یــک مــورد شــاهدی قبــل و بعــد بــر روی 160 مادــر باردــار نخســت زای واجــد شــرایط مراجعــه 
کنندــه بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی شــهر اردبیــل در ســال 95 انجــام گرفــت. ابزارگردــآوری داده ها پرســش نامه محقق ســاخته 
و چــک لیســت بررســی تغذیــه انحصــاری کودــک بــود. دادــه هــا بــا اســتفاده از آزمون هــای کای دــو، تی مســتقل و زوجــی در نرم 

افــزار spss نســخه 22 تحلیل شــدند.

یافتــه هــا: بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه 77 درصــد کودــکان تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مادــر داشــتند بیــن تغذیــه بــا شــیر 
مادــر و تحصیــالت و نــوع شــغل مادــر ارتبــاط معنــی دــاری وجــود داشــت)P=0,001(، تدــاوم تغذیــه با شــیر مادــر پــس از آزمون 

.)0,001=P(بهبــود یافــت

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان میدهــد اجــرای برنامــه هــای حمایتــی، مشــاوره و آمــوزش دــر مراکــز بهداشــتی درمانــی میتواند بر 
تدــوام و ترویــج تغذیــه بــا شــیر مادــر موثــر باشــد.

واژگان کلیدی : تغذیه، آموزش، شیر مادر، شیرخوار
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ادراکات و وضعیت فعالیت جسمانی دختران 18-12 سال مبتنی برالگوی 

اعتقاد بهداشتی
زهرا شاهینی1، فاطمه رشیدی1،  الهه توسلی2*

1 کارشناس، دانشکده بهداشت،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
2* استادیار، عضو هیأت علمی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Tavassoli.eb@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: امــروزه بیشــتر افــراد بــه خصــوص نوجوانــان زندگــی ماشــینی و کــم تحرکــی دارنــد کــه ایــن موضــوع بــه 
عنــوان یــک مشــکل بهداشــتی دــر نظــر گرفتــه مــی شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت انجــام فعالیــت جســمانی منظــم دــر حفــظ و 
ارتقــا ســالمت، هدــف از ایــن پژوهــش تعییــن ادــراکات و و ضعیــت فعالیــت جســمانی دانــش آمــوزان دختر18-12ســال مبتنی بر 

الگــوی اعتقــاد بهداشــتی دــر شهرســتان شــهرکرد دــر ســال 1395 مــی باشــد. 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی، دــر ســال 1395 دــر دبیرســتان هــای دخترانــه شــهرکرد انجــام شــد. دــر این 
پژوهــش 341 دانــش آمــوز دختــر18-12 ســال بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی انتخــاب شــدند. بــرای گــرد آوری دادــه هــا از  
پرسشــنامه اســتاندارد بــر اســاس الگــوی اعتقــاد بهداشــتی )آگاهــی، حساســیت دــرک شــده، شــدت دــرک شــده، منافــع دــرک 
شــده، موانــع دــرک شــده، خودــکار آمدــی درک شــده( اســتفاده شــد. پــس از تکمیل پرسشــنامه هــا، بــرای تجزیه و تحلیــل داده 
هــا از برنامــهspss نســخه 18اســتفاده گردیــد. ایــن دادــه هــا بــا اســتفاده از آزمــون هــای آمــاری کای اســکوئر،ANOVA  و ضریــب 

همبســتگی پیرســون و اســپیرمن مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: دــر ایــن مطالعــه، 48/4 درصــد از دانــش آمــوزان دــر گــروه ســنی 16-14 ســال قــرار داشــتند. میانگیــن و انحــراف 
معیــار بــرای آگاهــی04 /24±48/12، حساســیت دــرک شــده22/01±42/80،  شــدت دــرک شــده23/12±53/39، منافــع دــرک 
شــده17/86±71/67، موانــع دــرک شــده24/12±21/ 65و خــود کار آمدــی دــرک شــده22/37±51/00 بــه دســت آمــد. ارتبــاط 
مســتقیم و معنادــاری بیــن تحصیــالت مادــر و موانــع دــرک شــده  )150r، =0P/006=(، هــم چنیــن بیــن شــغل پدــر و آگاهــی 
 =0P/046( و از طرفــی ارتبــاط معکــوس و معنادــاری بیــن تحصیالت مادر و شــدت درک شــده )=117r،=0P/031( دانــش آمــوزان
،108r=/( مشــاهده گردیــد. عــالوه بــر ایــن میانگیــن نمــره انجــام فعالیــت جســمانی دــر دانــش آمــوزان دختــر شــرکت کنندــه در 

مطالعــه، 309/75 دقیقــه دــر هفتــه گــزارش گردید.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه، میانگیــن نمــره فعالیــت جســمانی دانــش آمــوزان تقریبــا مناســب و نزدیــک بــه 
اســتاندارد جهانــی مــی باشــد کــه بــا برنامــه ریــزی مناســب بــا اســتفاده از نظریــه هــای مؤثــر آمــوزش بهداشــت جهــت افزایــش 

آگاهــی، ادــراکات و رفــع موانــع موجــود مــی تــوان باعــث تدــاوم آن گردیــد.

واژگان کلیدی : ادراکات، فعالیت جسمانی، الگوی اعتقاد بهداشتی، دانش آموز
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 Association between fruit and vegetable intake during pregnancy

and postpartum depression: a population-base study

Sohrab iranpour1, Gholam Reza Kheirabadi2, Motahar Heidari3, Mohammad Reza Maracy4

1.PhD student of Epidemiology, Department of Epidemiology, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
2.Association professor of psychiatric, Behavioral Sciences Research Center, Khorshid Hospital, Isfahan University of Medical Sciences.
3.PhD of nutrition, Child Growth and Development Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communi-

cable Disease, Isfahan University of Medical Sciences,
4.)Correspondence) Professor of Epidemiology, Department of Epidemiology and Biostatistics, Isfahan University of Medical Sciences. 
mrmaracy@yahoo.co.uk

Abstract

Background: One of the major health problem after delivery is postpartum depression )PPD). Some women may feel self-worth-
less and isolated due to the physical and emotional stress during delivery and the dilemma in meeting the demands of infant care. 
The purpose of this study was to determine the relationship between fruit and vegetable intake during pregnancy and postpartum 
depression.
Methods: the present study was population-based cross-sectional study applied on a representative sample of 360 delivered women 
refer to healthcare centers of Ardabil, Iran. Systematic random sampling method was used for selecting participants from 30 health- 
care centers in Ardabil County. 25% of eligible women based on delivery date were selected in each center. dietary intakes was 
assessed by 106-items Willett-format Dish-based Semi-
quantitative Food Frequency Questionnaire )DS-FFQ) that was particularly designed for Iranian adults. Postpartum depression was 
investigated by Edinburgh Postnatal Depression Scale )EPDS). EPDS is a 10-items self-report scale. Each item has four response 
categories ranging from 0 to 3. Total score of EPDS is 0-30. The score of 13 or more was considered as depression. Validity and 
reliability of the EPDS were confirmed previously. Additional information included age, education, occupation, type of delivery, the 
interval of the previous delivery, sex of the infant, birth order, physical activity, height and weight before pregnancy were collected 
by questionnaire. SPSS version 18 was used for data analysis. Subjects were categorized based on quartiles of fruit and vegetable 
consumption. For initial analyses Student›s t-test, Mann–Whitney U-test )if distribution was not normal), one-way ANOVA test and 
Cruskal-Wallis test )if distribution was not normal) was used for continuous variables and Chi-square test for analysis the categorical 
variables. To examine the association of fruit and vegetable intake with postpartum depression, we applied logistic regression in 
different models.
Results: two participants did not complete at least one of the questionnaires and were excluded from the analysis. According to 
EPDS, the prevalence of postpartum depression was 34.8%. There was no statistically significant differences between demographic 
characteristics in the depressed and non-depressed subjects ) P > 0.05). 
Based on the first quartile as a reference group there was significant association between fruit intake and postpartum depression 
in crude model )P trend< 0.001), model 1 )adjusted for age, education, BMI and sex of the infant) )P trend< 0.001) and model 2 
)adjusted for age, education, bmi, sex of the infant, intake of meats, grains, nuts, fish and Poultry, caffeine and dairy )P trend= 0.003). 
There was significant association between vegetable intake and postpartum depression in crude model )P trend< 0.001), in model 1 
)adjusted for age, education, bmi and sex of the infant) )P trend< 0.001) and model 2 )adjusted for age,  education, BMI, sex of the 
infant, intake of meats, grains, nuts, fish and Poultry, caffeine and dairy )P trend= 0.004).
Conclusion: Increasing intake of fruit and vegetable during pregnancy were associated with an decreased odds of postpartum 
depression.
Keywords: pregnancy, postpartum depression, population-base, fruit and vegetable.
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بررسی مقایسه ای برخی متغیرهاي جمعیت شناختی مرتبط با بروز بارداري 

ناخواسته در شهرستان مشهد
سیده سارا خرازي1* ، نوشین پیمان2، حبیب ا... اسماعیلی3

1.*دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت. گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران.

  sara.kharrazi@yahoo.com
2. دانشیار. دکترای آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
3. استاد. دکترای آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد، مشهد، ایران.   

چکیده 

زمینــه و هــدف:  باردــاری ناخواســته یکــی از مشــکالت کشــورهای دــر حــال توســعه مــی باشــد. عدــم رضایــت مادــر از وقــوع  
حاملگــی، ســبب وارد شــدن صدمــات جبــران ناپذیــر بــه کودــک ناخواســته مــی گردــد. حاملگــی ناخواســته یا بدــون برنامــه ریزی 
بــه مفهــوم باردــاری ایســت کــه حداقــل از نظــر یکــی از زوجیــن ناخواســته باشــد، زیــرا معمــوالً همزمــان بــا وقــوع آن زوجیــن از 
یــک روش پیشــگیری از باردــاری اســتفاده مــی کننــد. ایــن پژوهــش بــا هدــف بررســی وضعیــت باردــاري زنــان از نظــر ناخواســته 

بودــن و متغیرهــاي جمعیــت شــناختی مرتبــط بــا آن دــر مشــهد انجــام گرفته اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــي- تحلیلــي روي 120 زن باردــار کــه بــه منظــور انجــام مراقبــت هــاي معمــول دــوران 
باردــاري دــر ســال 1394 بــه مرکــز بهداشــتي درمانــي شهرســتان مشــهد مراجعــه کردــه بودند، انجــام شــد. اطالعات الزم شــامل 
خواســته یــا ناخواســته بودــن حاملگــي، ســن مادــر و همســر، تحصیــالت مادــر و همســر، شــغل مادــر و همســر، میــزان درآمــد، 
ــه مطالعــه را  ــراد و مشــاهده پروندــه افرادــي کــه شــرایط ورود ب ــا اف محــل زندگــی و تعدــاد باردــاری هــا از طریــق مصاحبــه ب
داشــتند، تکمیــل گردیــد. اطالعــات بــا اســتفاده از پرسشــنامه مبتنــی بــر هدــف جمــع آوری شــد. دادــه هــا بــا اســتفاده از نــرم 
افــزار آمــاری SPSS و بــا آزمونهــای دقیــق فیشــر، کای اســکوئر و آزمــون تــی دــر ســطح معنــی دــاری 0/05 مــورد تجزیــه و تحلیل 

قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: شــیوع باردــاری ناخواســته دــر ایــن مطالعــه 20 درصــد محاســبه شــد. میانگیــن ســنی مادــران و همســران آنهــا 
بترتیــب 5/02±27/24 و 5/78±31/65 ســال بــود. نتایــج مطالعــه نشــان دــاد کــه بیــن ســن مادــر، ســن همســر و تعدــاد باردــاری 
بیــن دــو گــروه باردــاري خواســته و ناخواســته تفــاوت آمــاري معنادــاري وجــود دــارد)P>0/05(. ولــی ارتبــاط آمــاري معنــی داري 

بیــن تحصیــالت مادــر و همســر و محــل زندگــی بــا باردــاری ناخواســته مشــاهده نشــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمدــه و عــوارض حاملگــي ناخواســته کــه شــامل افزایش مــرگ و میــر مادــر و جنین، 
ناهنجــاري دــر جنیــن، ســقط ناســالم و غیــر بهداشــتي و مشــکالت احساســی و روانــی دــر مادــر مي باشــد، لــذا الزمســت مراقبین 

بهداشــتی توجــه و حمایــت الزم را بــرای مقابلــه بــا آن بــکار گیرنــد.

 واژگان کلیدی: بارداری ناخواسته، بارداری، فاکتورهاي جمعیت شناختی.



124

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

دیدگاه دانشجویان بهداشت محیط و حرفه ای نسبت به رشته تحصیلی و 

آینده شغلی
4)M.Sc( 3، سهیال شورگشتی)B.Sc( 2، میثم کرمی*)Ph.D( 1، علیرضا دهدشتی)B.Sc( مهشید بهرامی

1- دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
2-*دکترای بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

E-mail: dehdashti@semums.ac.ir                                             
 3-دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

4-دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده 

زمینــه و هــدف:  بــا توجــه بــه خیــل عظیــم فــارغ التحصیــالن بیــکار و وجــود مشــکالتی دــر جــذب و بکارگیــری آنــان دــر 
ــر  ــا هدــف ســنجش تأثی ــه حاضــر ب ــذا مطالع ــه شــده اســت، ل ــن زمین ــر ای ــش نگرانی هــای د ــه باعــث افزای محیط هــای کار ک
برنامه هــای آمــوزش دانشــگاهی بــر نگــرش دانشــجویان رشــته های مهندســی بهداشــت حرفــه ای و بهداشــت محیــط نســبت بــه 

رشــته تحصیلــی و آیندــه حرفــه ی تخصصــی خــود اجــرا گردیــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر بــه صــورت توصیفــی )مقطعی-زمانــی( اجــرا شــد. تعدــاد 83 نفــر از دانشــجویان مشــغول بــه 
تحصیــل دــر نیمســال اول تحصیلــی 96-95 دــر دــو رشــته بهداشــت حرفــه ای و محیــط بــه روش سرشــماری وارد مطالعه شــدند. 
ابــزار جمــع آوری داده هــا پرسشــنامه مــورد اســتفاده دــر دانشــگاه مینــه ســوتای آمریــکا، شــامل 17 ســؤال دــر زمینــه نگــرش 
دانشــجویان نســبت بــه رشــته تحصیلــی و آیندــه شــغلی بــود. همچنیــن از آزمــون آنالیــز واریانــس، T-test و کای دــو بــرای تجزیــه 

و تحلیــل داده هــای آمــاری دانشــجویان اســتفاده شــده اســت.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی افــراد شــرکت کنندــه دــر طــرح 5/08 ±25 ســال بــود. میانگیــن نمــره نگــرش دانشــجویان نســبت 
ــود کــه %31/3  ــود. نتایــج مطالعــه بیانگــر آن ب ــه ترتیــب 6/01± 30/2 و 4/9±25/01 ب ــه رشــته تحصیلــی و آیندــه شــغلی ب ب
دانشــجویان دیدــگاه منفــی نســبت بــه رشــته تحصیلــی و 56/6% هــم دیدــگاه منفــی نســبت بــه آیندــه شــغلی خــود داشــتند.

ــری: گروه هــای آموزشــی رشــته های بهداشــت ضــروری اســت کــه کیفیــت برنامــه آموزشــی و محیــط یادگیــری  ــه گی نتیج
خــود را ارتقــاء دهنــد. آگاهــی از نظــرات دانشــجویان دــر مــورد برنامــه آموزشــی بــه اعضــای هیئــت علمــی ایــن امــکان را می دهــد 

کــه بــه نحــوه مؤثــر دانشــجویان خــود را آمــوزش دادــه و آنهــا را بــرای شــغل آیندــه خــود آمادــه نماینــد.

واژگان کلیدی: نگرش، دانشجویان علوم بهداشتی، محیط آموزشی، حرفه تخصصی
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تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای 

سالمت باروری و جنسی دانش آموزان در شهر تهران
فاطمه دارابی*1، محمد حسین کاوه2، داود شجاعی زاده3، مهدی یاسری4       

1 *دانشجوی دکترا، گروه بهداشت عومی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد، دانشگاه علوم پزشکی همدان
2 دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 Fatemehdarabi62@gmail.com

چکیده

ــا ایــن حــال  ــازی مــی کنــد. ب ــاروری و جنســی نقــش مهمــی دــر ســالمت دختــران نوجــوان ب ــه و هــدف: بهداشــت ب زمین
مطالعــات کمــی دــر رابطــه بــا ایــن موضــوع دــر میــان دختــران نوجــوان ایرانــی انجــام شــده اســت. بکارگیــری اســتراتژی هــای 
مؤثــر بــرای ارتقــای رفتارهــای بهداشــت بــاروری و جنســی ضــروری اســت. بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــه منظــور تعییــن اثربخشــی 

مداخلــه آموزشــی مبتنــی بــر تئــوری دــر رابطــه بــا رفتــار بهداشــت بــاروری دــر میــان نوجوانــان دختــر انجــام شــد.   

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع کارآزمایــی بالینــی تصادفــی همــراه بــا کنتــرل بــود. 578 نوجوانــان دختــر 16-12 ســاله 
بــه روش نمونــه گیــری خوشــه ای تصادفــی چنــد مرحلــه ای انتخــاب شــدند و ســپس بــه طــور تصادفــی دــر گروههــای مداخلــه 
ــا اســتفاده از پرسشــنامه خــود ســاخته کــه قبــال ویژگــی هــای  )289 نفــر(  و کنتــرل )289 نفــر(  قــرار گرفتنــد. دادــه هــا ب
روانســنجی آن ســنجیده شــده بــود، جمــع آوری شــد. ایــن پرسشــنامه شــامل ســازه هــای تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده و 
ــه یــک برنامــه آموزشــی طراحــی شــده بر اســاس تئــوری رفتــار برنامه ریــزی  ــود. گــروه مداخل متغیرهــای جمعیــت شــناختی ب

شــده نیــز دریافــت کــرد. هــر دــو گــروه بعــد از 6 مــاه مــورد پیگیــری قــرار گرفتنــد. 

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی شــرکت کنندــگان 14/26 ســال )SD=0/96( بــود. دــر ایــن مطالعــه، روایــی و پایایــی ابــزار مــورد تأیید 
قــرار گرفــت )ICC=86/0 ،α=0/92(. بیــن دــو گــروه مداخلــه و کنتــرل از نظــر مشــخصات دموگرافیــک اختــالف معنادــاری وجــود 
نداشــت. عــالوه بــر ایــن، میانگیــن نمــرات بــرای ســازه هــای تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده و رفتــار بهداشــت بــاروری اختــالف 
معنــی دــاری بیــن دــو گــروه قبــل از مداخلــه نشــان ندــاد. بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه، بیــن میانگیــن نمــرات آگاهــی، نگــرش، 
هنجــار انتزاعــی، قصــد رفتــاری، کنتــرل رفتــاری دــرک شــده، کنتــرل والدینــی دــرک شــده و رفتــار بهداشــت بــاروری دــر گــروه 
مداخلــه، افزایــش معنــی دــاری نســبت بــه گــروه کنتــرل دــر مرحلــه پــس از مداخلــه مشــاهده شــد )0P/001> بــرای همــه ســازه 

 . ) ها

نتیجــه گیــری: میانگیــن نمــرات ســازه هــای تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده و رفتــار بهداشــت بــاروری تفــاوت معنــی دــاری 
بیــن دــو گــروه نشــان ندــاد. بعــد از اجــرای مداخلــه آموزشــی تفــاوت قابــل توجهــی دــر گــروه مداخلــه نســبت بــه گــروه کنتــرل 
مشــاهده شــد. همچنیــن پرسشــنامه رفتــار بهداشــت بــاروری ابــزاری معتبــر و قابــل اعتمــاد بــرای اندــازه گیــری رفتــار بهداشــت 
بــاروری دــر نوجوانــان اســت کــه مــی تــوان از آن دــر موقعیــت هــای دیگــری اســتفاده کــرد. هــر چنــد روایــی و پایایــی آن باید در 

محیــط هــای دیگــر مــورد بررســی قــرار گیــرد. 

واژگان کلیدی: نوجوانان، بهداشت باروری، آموزش، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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تاثیر معنویت بر کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان
وجیهه حسن پور1، اعظم امیریان2، سیده مریم خلیلی3

1 - دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران 
Vajihe7373@gmail.com

2- دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
3- دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: ســرطان پســتان شــایع تریــن شــکل ســرطان دــر میــان زنــان و دومیــن علت شــایع مــرگ و میراســت. بســیاری 
از زنــان مبتــال بــه ســرطان پســتان دچــار درجــات خفیــف تــا شــدیدی ازعالیــم ماننــد: افســردگی، اســترس، اضطــراب، ناامیدــی، 
محرومییــت، کاهــش کیفیــت خــواب و... مــی شــوند.با توجــه بــه اینکــه ســرطان پســتان یــک مشــکل عمدــه بهداشــتی دــر حــال 
رشــد اســت واثــرات زیانبــارآن ســالمت جســمی و معنــوی زنــان را تحــت تاثیرخــود قراردادــه اســت و مطالعــات معنــوی در ســطح 
جهــان موضوعــی جدــی و اساســی و مــورد عالقــه اســت بــرآن شــدیم مطالعــه ای بــا هدــف بررســی تاثیرمعنویــت بــر کیفیــت 

زندگــی زنــان مبتــال بــه ســرطان پســتان طــی ســال هــای 2010 تــا 2017 انجــام دهیــم.

ــع  ــتجو درمناب ــق جس ــات از طری ــع آوری اطالع ــرآن جم ــه د ــت ک ــروری اس ــه م ــی مقال ــه نوع ــن مقال ــواد و روش ها:ای م
quality of lifeو  spirituality ــای ــد واژه ه ــا اســتفاده از کلی ــی)google scholar,pubmed,science direct,magiran,scopus,isi( وب اینترنت
وbreast cancer صــورت گرفتــه اســت. دــر مجمــوع 95 مقالــه یافــت شــد کــه از ایــن میــان 30 مقالــه بــه دلیــل تناســب بیشــتربا 

موضــوع انتخــاب وآنالیزشــدند.

یافتــه هــا :ارتبــاط مثبتــی بیــن مذهــب، معنویــت، دیندــاری وکیفیــت زندگــی دــر زنــان مبتال بــه ســرطان پســتان وجود دــارد.
زنانــی کــه دــارای درجاتــی از ایمــان بــه خدــا، دــرک تعامــل خدــا درزندگــی خــود، اعتمــاد بــه پروردــگار، خواندــن متــون وکتــاب 
هــای مقدس،نمازخواندن،دعــا کردــن، حضــور بیشــتر درمســجد یامــکان هــای مذهبــی و حضوردرفعالیتهــای مذهبــی را دارنــد 
باعــث کاهــش افســردگی، کاهــش اضطراب،کاهــش اســترس،بهتر شــدن کیفیــت خواب،افزایــش امیدواری،بهبــود کیفیــت زندگــی، 
ــوع دوســتی  ــا ســرطان، تأمیــن آســایش و پشــتیبانی، حــس خودمحــوری، احســاس ن معنادــار شــدن زندگــی و کنــار آمدــن ب
وهمچنیــن نقــش مهمــی دــر ســازگاری بــا اســترس ناشــی ازتشــخیص ودرمان وعــوارض ناشــی از درمــان و بعــد از درمان ســرطان 

دارد. پستان 

نتیجــه گیــری: بنابرایــن ایــن پژوهــش نشــان دهندــه نقــش موثرمعنویت،دیندــاری و مذهــب دــر کاهــش افسردگی،اســترس و 
اضطــراب دــر زنــان مبتــال بــه ســرطان پســتان اســت کــه دــر مراحــل تشــخیص، درمــان و بعــد از درمــان بایــد بــه آن توجــه شــود 

ومعنویــت دــر مداخــالت درمانــی وجلســات مشــاوره مــد نظــر باشــد ومــورد توجــه مســئولین بهداشــتی-درمانی قــرار گیــرد.

واژگان کلیدی:معنویت، کیفیت زندگی، سرطان پستان
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بررسی رابطه یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی کارشناسان ستادی سازمان 

بهزیستی استان یزد 
شبنم اسداللهی1، حسین مبارکی2، نسرین شعربافچی زاده 3، مهناز افشاری 4، محمد کمالی5*

1 کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 
2.دانشیار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 
3.استادیار دانشگاه علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 

4. دانشجوی دکتری سیاست گذاری سالمت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
5.* دانشیار ، گروه علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 

mkamali@yahoo.com. 

چکیده 

زمینــه و هــدف: از آنجایــی کــه مراجعــان بــه ســازمان بهزیســتی را معلولیــن و خانواده هــای آنهــا تشــکیل می دهنــد، کارمندــان 
ایــن ســازمان نیــاز بــه آمــوزش ویــژه ای دارنــد تــا ، بتــوان قابلیت هــای الزم را دــر آنهــا ایجــاد کــرد و از طــرف دیگــر، ایــن آمــوزش 
هــا بایــد دــر جهــت باالبردــن رضایــت کارکنــان از شــغل و دــر نتیجــه افزایــش تعهــد کاری آنهــا به ســازمان باشــد. پژوهــش حاضر 

بــا هدــف تعییــن رابطــه یادگیری ســازمانی و تعهد ســازمانی دــر کارشناســان ســتادی ســازمان بهزیســتی اســتان یــزد انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش از نــوع توصیفی-تحلیلــی بودــه و جامعــه پژوهش را کلیه کارشناســان ســازمان بهزیســتی اســتان 
یــزد )74 نفــر( تشــکیل دــاد. نمونه گیــری بــه روش سرشــماری بــود. جهــت جمــع آوری اطالعــات از پرسشــنامه های اســتاندارد 
ــرم افــزار SPSS ویرایــش 15 و  ــا اســتفاده از ن یادگیری ســازمانی نیفــه و تعهد   ســازمانی آلــن و مایــر اســتفاده گردیــد. داده هــا ب
آرمونهــای آمــاری Independent T Test، ANOVA، همبســتگی Pearson و Linear Regression دــر ســطح معنادــاری P>0,05 تجزیــه و 

تحلیــل شــد. 

ــود. 66 درصــد پاســخگویان  ــر زن )54 %( ب ــرد )46 %( و 40 نف ــر م ــر پژوهــش شــامل 34 نف ــا: شــرکت کنندگان د ــه ه یافت
پژوهــش دــارای تحصیــالت کارشناســی بودــه و اکثــر پاســخگویان پژوهــش دــارای ســابقه کاری بیــن 11 تــا 15 ســال بودنــد. بین 
ــاری  ــتمر و تعهد هنج ــی،  تعهد مس ــامل تعهد عاطف ــازمانی ش ــای تعهد س ــن مولفه ه ــازمانی و همچنی ــازمانی و تعهد س یادگیری س

 .)01/0<P( رابطــه خطــی معنادــار و همبســتگی مثبــت و  مســتقیم وجــود داشــت

نتیجــه گیــری: بیــن یادگیــری ســازمانی کارمندــان و تعهــد ســازمانی آنهــا رابطــه مثبــت و مســتقیمی وجــود دــارد، بنابرایــن 
مدیــران ســازمان بهزیســتی بایــد نیازهــاي آموزشــي کارکنــان را شناســایي کننــد و بــا ایجــاد فرصــت، ایــن نیازهــا را رفــع و توانایي 

هــا و مهارتهــا و درنتیجــه وفادــاري و تعهدکارکنــان بــه ســازمان را ارتقــاء بخشــند.

واژگان کلیدي: یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی، سازمان بهزیستی 
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بررسی وضعیت خود مراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک 

دیابت بیمارستان شهید باهنرکرج
زهراسلمانی*1،   آزیتاپورشیروانی2، سروه مفاخری3، حمیرا سلیمانی4 

1-دانشجوی کارشناسی ارشد    ویژه – دانشکده   پرستاری – شهیدبهشتی
 zsalmani49@gmail.com

2-هیات علمی – دانشکده   پرستاری – شهیدبهشتی
3-دانشجوی کارشناسی ارشد    ویژه – دانشکده   پرستاری – شهیدبهشتی
4-دانشجوی کارشناسی ارشد    ویژه – دانشکده   پرستاری – شهیدبهشتی

چکیده

زمینــه و هــدف: : خــود مراقبتــی یکــی از ابعــاد ســبک زندگــی ســالمت محوراســت کــه بــه معنــای پیــروی ازشــیوه زندگــی 
ســالم بــه منظورپیشــگیری از بیماریهــا میباشــد. خودمراقبتــی ســاختاری چنــد بعدــی اســت کــه انجــام آن نیازمنــد رفتارهــای 
دیگــری اســت  کــه خــود تحــت تاثیرعواملــی چــون باورهــای ســالمتی – موقعیــت هــای اقتصادــی واتفاقــات زندگــی قراردــارد 
ــه حفــظ ســالمتی ، پیشــگیری ودرمــان بیماریهــا توســط خــود فــرد میشــود.بیماری قنــد  و شــامل تمــام فعالیتهــای مربــوط ب
شــایعترین ومهــم تریــن بیمــاری ناشــی ازاختــالالت ســوخت وســازبدن اســت کــه آمــوزش هــای بهداشــتی وروش هــای اصالحــی 
ــه بررســی  ــن مطالع ــام ای ــد.هدف ازانج ــرل آن میباش ــای پیشــگیری وکنت ــن راهه ــه تری ــن وباصرف ــاری مناســب ازموثرتری ورفت
وضعیــت خودمراقبتــی دربیمــاران دیابتــی مراجعــه کنندــه بــه کلینیــک دیابت بیمارســتان شــهید باهنرکرج درســال 95میباشــد.

ــه  ــرروی 70 بیماردیابتــی مراجعــه کنندــه ب ــا: ایــن بررســی یــک مطالعــه توصیفــی مقطعــی میباشــد کــه ب ــواد و روش ه م
کلینیــک دیابــت بیمارســتان باهنرکــرج انجــام شــد.نمونه هــا بصــورت تصادفــی انتخاب شــدند واطالعــات با اســتفاده ازپرسشــنامه 

خودمراقبتــی بیمــاران دیابتــی جمــع آوری گردید.ســپس تجزیــه وتحلیــل دادــه هــا انجام شــد.

یافتــه هــا: بیشــترین فراوانــی ازنظرجنــس را زنــان تشــکیل دادنــد، میانگیــن ســن شــرکت کنندــگان درمطالعــه 45 ســال بــود. 
مدــت زمــان ابتــال بــه دیابــت بطورمتوســط 5 ســال گــزارش گردیــد، 33% مراجعیــن شــاغل  و 76% آنــان باســواد بودند.اطالعــات 
نمونــه هــا درحیطــه هــای تغذیــه ، فعالیــت هــای ورزشــی ، کنتــرل عــوارض ومصــر ف دــارو ، مراقبــت ازپــای دیابتــی ویــا زخــم 
دیابتــی بــه ترتیــب 75% - 64% - 72% - 86% گــزارش گردید.دربررســی پایــش عــوارض بیمــاری دیابــت 49% معاینــه منظــم 
چشــم پزشــکی داشــتند، 55% تزریــق ســالیانه واکســن آنفلوانــزارا گــزارش کردند و62% چــک منظــم هموگلوبین A1C را دشــتند.

نتیجــه گیــری: بیمــاران مبتــال بــه دیابــت بــا بهــره گیــری از روشــهای اصــالح رفتارهــای نامناســب ، نگــرش خــود را نســبت بــه 
زندگــی تغییرمیدهنــد و چنانچــه ایــن مراقبتهــا و آموزشــها بصــورت مدــاوم انجــام شــود انگیــزه درآنــان ایجــاد وتشــویق بــه انجــام 
مراقبتهــای خــود میشــوند. باتوجــه بــه نتایــج حاصــل ازایــن مطالعــه وبــا توجــه بــه مراجعــه منظــم ایــن بیمــاران بــه کلینیــک 
دیابــت ودریافــت آموزشــهای الزم بــه نظرمیرســد رفتارهــای خــود مراقبتــی راهــم چنــان بایــد درایــن افــراد تقویــت نمود.هــم 

چنیــن میتــوان خانوادــه هــای ای بیمــاران را نیزدربرنامــه هــای آموزشــی ومراقبتــی شــرکت دــاد.

واژگان کلیدی: خود مراقبتی – دیابت - کلینیک 
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بررسی رابطه  بین اعتماد به نفس و خطرپذیری در بین دانشجویان دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 
بیرام بی بی بیات1*، نگاراکبری سومار2 ، حمید صالحی نیا 3 

1 *دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت وارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران/ مرکزپژوهش های علمی 
دانشجویان، 

bayatbeyrambibi@yahoo.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت وارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران/ مرکزپژوهش های علمی 

دانشجویان 
3 دانشجوی دکترای تخصصی، آمارو اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران/مرکزپژوهشهای علمی دانشجویان

چکیده 

زمینــه و هــدف:  اعتمــاد بــه نفــس بــه مفهــوم بــه رســمیت شــناختن توانایــی هــای خــود، عالقــه بــه خــود و آگاه بودــن از 
احساســات خــود مــی باشــد. یکــی از ویژگیهــای شــخصیتی افــراد کــه ممکــن اســت تحــت تاثیــر اعتمــاد بــه نفــس قــرار بگیــرد، 
ــی و مخــرب جســمی، روانشــناختی و  ــای منف ــال پیامده ــه احتم ــی ک ــه صــورت رفتارهای ــی باشــد و ب ــراد م ــری اف خطــر پذی
اجتماعــی را افزایــش دهــد تعریــف مــی گردــد. بــا توجــه بــه اهمیــت اعتمــاد بــه نفــس دــر دانشــجویان و رابطه کــه  آن مــی تواند 
بــا خطرپذیــری  داشــته باشــد، مطالعــه حاضــر بــا هدــف بررســی رابطــه  بیــن اعتمــاد بــه نفــس و خطرپذیری دــر بین دانشــجویان 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران دــر ســال 1394 صــورت گرفتــه اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت مقطعي-تحلیلــی بــر روی 363 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
کــه بــه صــورت نمونــه گیــری چنــد مرحلــه ای انتخــاب شــدند، صــورت گرفــت. بــرای جمــع آوری اطالعــات از دــو پرســش نامــه 
خطرپذیــری و اعتمــاد بــه نفــس کــه روایــی و پایایــی آن دــر مطالعــات مرادــی و همــکاران تاییــد شــده بــود، اســتفاده گردیــد. 
تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا  بااســتفاده از نــرم افــزار SPSS20 و آزمــون ضریب همبســتگي در ســطح معنــی داری0,05انجــام گرفت.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی افــراد مــورد مطالعــه21/86  بــود و 54/5 درصــد افــراد دختــر و مابقــی پســر بودنــد. نتیجــه آزمــون 
ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان دــاد کــه بیــن اعتماد بــه نفس و خطــر پذیــری رابطه آمــاری معنی دــار وجــود ندــارد. )0,296 

)=p 0,296و =r

نتیجــه گیــری: نتیجــه ایــن مطالعــه نشــان دــاد که بیــن اعتمــاد به نفــس و خطــر پذیــری دــر دانشــجویان  رابطــه وجــود ندارد. 
ودانشــجویان بــا اعتمــاد بــه نفــس بــاال دــر معــرض خطــر پذیــری باالیــی نیســتند.بنابراین بــرای روشــن کردن دقیــق ایــن ارتباط 

مطالعــات بیشــتری دــر ایــن زمینــه ودــر گــروه های ســنی متفــاوت الزم می باشــد.

واژگان کلیدي: اعتماد به نفس، خطرپذیری، دانشجویان، علوم پزشکی تهران.
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نگرش دانشجویان بهداشت عمومی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی 
4)M.Sc( 3، سهیال شورگشتی)B.Sc( 2*، میثم کرمی)Ph.D( 1، علیرضا دهدشتی)B.Sc( مهشید بهرامی

1-دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
2-*دکترای بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

dehdashti@semums.ac.ir
 3-دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

4-دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده 

زمینــه و هــدف: تعدــاد دانشــجویان دــر آمــوزش عالــی همــگام بــا توســعه مؤسســات آمــوزش عالــی افزایــش یافتــه اســت. بــا 
توجــه به این کــه بســیاری از دانشــجویان نســبت رشــته تحصیلــی و آیندــه شــغلی خــود نگرانــی دارنــد، مطالعــه حاضــر بــا هدــف 
تعییــن دیدــگاه دانشــجویان بهداشــت عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان نســبت بــه رشــته تحصیلــی و آیندــه شــغلی اجــرا 

گردید.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه مقطعــی، تعدــاد 62 نفــر از دانشــجویان رشــته بهداشــت عمومــی بــه روش سرشــماری مــورد 
بررســی قــرار گرفتنــد. دانشــجویان دــر ایــن مطالعــه بــه پرســش نامه ای پاســخ دادنــد کــه دــر دانشــگاه مینه ســوتا آمریــکا تدوین 
شــده و مشــتمل بــر 17 ســؤال دــر زمینــه نگــرش دانشــجویان نســبت بــه رشــته تحصیلــی و آیندــه شــغلی بودــه اســت. از آنالیــز 

واریانــس یــک طرفــه، T-test و آزمــون مجــذور کای دــو جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــای آمــاری بهــره گرفتــه شــد.

یافته هــا: میانگیــن و انحــراف معیــار ســنی افــراد 1/26±21/39 ســال بــود. اکثــر شــرکت کنندگان دــر ایــن مطالعــه دختــر بودنــد 
)87/1%(. بــر اســاس یافته هــا متوســط امتیــاز کســب شــده نگــرش دانشــجویان دــر مــورد رشــته تحصیلــی و فرصــت شــغلی دــر 
آیندــه 8/81±53/19 به دســت آمدــه اســت. بیــش از نیمــی از دانشــجویان )56/5%( نگــرش مثبتــی نســبت بــه رشــته تحصیلــی 

ابــراز داشــته اند، لیکــن اغلــب آن هــا نگــرش منفــی نســبت بــه آیندــه شــغلی خــود عنــوان نمودنــد )%54/8(.

نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج، تقریبــاً نیمــی از دانشــجویان مــورد بررســی نظــر منفــی نســبت بــه رشــته تحصیلــی و آیندــه 
شــغلی داشــتند. بــا ایــن وجــود ارزیابــی دیدــگاه  دانشــجویان نســبت بــه رشــته تحصیلــی و آیندــه شــغلی به مدرســان و مســئولین 

ایــن امــکان را می دهــد کــه بتواننــد بــه صــورت مؤثــر دــر ایــن زمینــه برنامــه ریــزی نماینــد.

واژگان کلیدی: دیدگاه، دانشجویان بهداشت عمومی، آینده شغلی، سمنان
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بررسی ارتباط وضعیت تغذیه ای با افسردگی در سالمندان
سیده فاطمه موسوی شیرازی1، پریسا مالئی2 *

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، سالمت سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2 * دانشجوی کارشناسی ارشد، سالمت سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

 mp7255@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: ســالمتی ســالمندان بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن برنامــه هــای سیســتم هــای مراقبــت بهداشــتی مطــرح 
اســت. تخمیــن زدــه شــده اســت کــه جمعیــت بــاالی 65 ســال ایــاالت متحدــه تــا ســال 2050، بــه دو برابــر افزایــش یابــد. کیفیت 
زندگــی مطلــوب، وضعیــت تغذیــه ای و روانشــناختی مناســب، ســالمتی ســالمندان را افزایــش داده و بیمــاری زایی آن هــا را کاهش 
میدهــد. ســالمندی بــه عنــوان یکــی از مراحــل مهــم زندگــی انســان بــا اختــالالت فیزیولوژیکــی و روانــی بســیاری از جملــه ســوء 
تغذیــه و افســردگی همــراه اســت. افســردگی یکــی از اختــالالت روانــی دــر جمعیــت ســالمندان اســت کــه باعــث کاهــش کارایی و 
افزایــش مــرگ و میــر آن هــا میگردــد. از طــرف دیگــر، تغذیــه یــک جزء مهــم از ســالمت جمعیــت ســالمندان اســت و روی فرآیند 
پیــری تاثیــر میگــذارد. بنابرایــن تغذیــه و شــیوه زندگــی نامطلــوب ممکــن اســت رابطــه نزدیکــی بــا بروز افســردگی داشــته باشــد. 

مطالعــه مــروری حاضــر بــا هدــف تعییــن ارتبــاط میــان وضعیــت تغذیــه ای و افســردگی دــر ســالمندان،  انجــام گرفت.

 SID,( روش کار: ایــن مقالــه نوعــی مقالــه مــروری اســت کــه دــر آن جمــع آوری اطالعــات از طریــق جســتجو دــر منابــع اینترنتــی
springer, Google scholar ,PubMed , Scopus( و بــا اســتفاده از کلمــات کلیدــی تنهایــی، احســاس تنهایــی، افســردگی و ســالمندان، 

صــورت گرفتــه اســت. دــر مجمــوع 756 مقالــه یافــت شــد کــه از ایــن میــان 45 مقالــه به دلیل تناســب بیشــتر بــا موضــوع انتخاب 
. شدند

 یافتــه هــا: مطالعــه مــروری انجــام شــده نشــان دــاد کــه کمبــود تغذیــه ای شــدید میتوانــد روی شــدت عالئــم افســردگی اثــر 
گــذار باشــد. و دــر ســالمندانی کــه تحصیــالت پاییــن و ســطح اجتماعــی اقتصادــی پاییــن تــری دارنــد، ایــن ارتبــاط پررنــگ تــر 

اســت. همچنیــن زنــان نســبت بــه مردــان، بــه میــزان بیشــتری بــه افســردگی ناشــی از ســوء تغذیــه مبتــال میشــوند.

نتیجــه گیــری: بــه طــور کلــی نتایــج ایــن پژوهــش نشــان دــاد کــه میــان تغذیــه و عالئــم افســردگی ارتبــاط مســتقیمی وجــود 
دــارد. بــا ایــن حــال شــواهد ارتبــاط عالئــم افســردگی و کمبــود تغذیــه دــر ســالمندان، و به دنبــال آن کاهش ســطح ســالمتی این 
افــراد، نیازمنــد ارزیابــی ســالمندان از نظــر ویژگــی هــای تغذیــه ای و روانــی دــر ایــن گــروه ســنی اســت. و توجــه هــر چــه بیشــتر 

مســئوالن سیســتم هــای مراقبــت بهداشــتی دــر جهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

واژگان کلیدي: تغذیه، افسردگی، سالمندان 
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ارزیابی سازگاری های فرهنگی از مداخالت برای پیشگیری از آسیب های 

ناشی از حوادث خانگی در کودکان زیر پنج سال: یک مرور سیستماتیک
مهدی کنگاوری1، سیده سمیه میر معینی2، رسول نجفی 3، مریم افشاری4*

1 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 کارشناس بهداشت حرفه ای، مرکز بهداشت تویسرکان، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ایران.

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
4 * دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان. 

 afshari_m20@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: کودــکان زیــر 5 ســال آســیب پذیرتریــن گــروه دــر برابــر حوادــث مــی باشــند. بیــش از نیمــی از حوادــث دــر 
ایــن کودــکان دــر خانــه ایجــاد مــی شــود. یــک راه دــر زمینــه ی کاهــش مواجهــه بــا آســیب هــا برنامــه هــای مداخلــه ای اســت. 
بــه منظــور اثربخشــی مداخــالت اســتفاده از اســتراتژی هــای ســازگاری فرهنگــی مناســب مــی باشــد. هدــف از مطالعــه، ارزیابــی 
ســازگاری فرهنگــی مطالعــات مداخلــه ای جهــت پیشــگیری از آســیب هــای ناشــی از حوادــث خانگــی دــر کودــکان زیــر 5 ســال 

دــر تمامــی کشــورهای جهــان بود. 

روش کار: مطالعــه از نــوع مــرور نظــام منــد بــه منظــور شناســایی مداخــالت کارآزمایــی تصادفــی بــود. جســتجوی الکترونیکــی 
Ma پایــگاه هــای اطالعاتــی بــه زبــان فارســی و انگلیســی دــر خردــاد و تیــر 1395 صــورت گرفــت. مقــاالت از پایــگاه هــای فارســی

 Biomedcentral،  PubMed، و همچنیــن دــر پایــگاه هــای SIDو giran                                                                 Iran Medex

Sciencedirect ، Science of Web و Scopus  بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای مناســب مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. مقــاالت مرتبــط 

بــا هدــف مطالعــه از نظــر اطالعــات مهــم بررســی شــدند. همچنیــن مقایســه مطالعــات از نظــر کاربــرد اســتراتژی هــای ســازگاری 
فرهنگــی صــورت گرفــت. 

یافتــه هــا: دــر مجمــوع 15 مطالعــه وارد مــرور سیســتماتیک شــد. رویکــرد مداخلــه بــه کار رفتــه دــر 11 مطالعــه آموزشــی بــود. 
از بیــن مطالعــات آموزشــی 8 مطالعــه گــزارش کردنــد کــه بــه طــور معنادــاری بــه کلیــه پیامدهــای مــورد نظــر رســیده انــد. 3 
مطالعــه از مدــل هــا و تئــوری هــای تغییــر رفتــار اســتفاده کردــه بودنــد و بــه تغییــرات دســت یافتــه بودنــد. از 7 مطالعــه ای کــه 
اســتراتژی هــای فرهنگــی را بــه کار بردــه بودنــد، 6 مطالعــه بــه تمامــی پیامدهــا رســیده بودنــد. بــر اســاس نمــره بــه دســت آمده 

تنهــا هفــت مطالعــه نمــره حداقــل ســازگاری فرهنگــی را کســب کردنــد.

نتیجــه گیــری: دــر ایــن مــرور نظــام منــد مداخــالت آموزشــی دــر جهــت پیشــگیری از آســیب هــای کودــکان موثــر بــود. اگر به 
اســتراتژی هــای فرهنگــی دــر مداخــالت توجــه گردــد، تغییــر رفتــار و عملکــرد مطلــوب دــر این زمینــه را در پــی خواهند داشــت. 

همچنیــن اســتفاده از چارچــوب هــای تئوریتیکــی و مدــل هــا مــی توانــد موثــر باشــد.

واژگان کلیدي: سازگاری فرهنگی، کودک، آسیب، ارتقاء ایمنی
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تاثیر آموزش بر ارتقاي فعالیت بدني و افزایش توان فیزیکي بر اساس مدل فرانظري 

)TTM(در دانشجویان  علوم پزشکی شهرتربت حیدریه در سال 1395-94

فاطمه عرب زوزنی1*، فرشته قانونی مژن آبادی2 ،لیال عرب زوزنی3،منصوره عرب زوزنی4، عبدالواحد قانونی 
مژن ابادی5، شعیب سربوزی حسین آبادی6

1.* کارشناسي بهداشت عمومي،کمیته تحقیقات دانشجویي،دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه  ، ایران
arabzoozany72@gmail.com 

2. کارشناسي بهداشت عمومي،کمیته تحقیقات دانشجویي،دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه ،ایران
3 .کارشناسی ارشد شیمی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه پیام نور تربت حیدریه ، ایران

4. دانشجو فرهنگیان  ،کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه شهید هاشمی نژاد مشهد
5.کارشناسی ارشد آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه خوارزمی تهران
6. کارشناسی فوریت های پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: تحــرک فیزیکــي از جملــه مهمتریــن رفتــار هایــي اســت کــه مــي توانــد بیمــاري هــاي غیــر واگیــر را متاثــر 
ســازد طبــق گزارشWHOبــي تحرکــي یکــي از10علــت عمدــه مــرگ وناتوانــي اســت وبیــش از2,3%مــرگ هادرهرســال بــه علــت 
نداشــتن فعالیــت هــاي فیزیکــي مــي باشــد.امکانات وشــیوه ي زندگــي امــروزي بــه خصــوص درمناطــق شــهري ســبب گردیدــه 
اســت کــه نوجوانــان وجوانــان رغبــت کمتــري بــه ورزش وفعالیــت هــاي بدنــي نشــان دهنــد. یکــي از روش هــاي ترغیــب جوانــان 
بــه داشــتن فعالیــت فیزیکــي بیشــتر اجــراي برنامــه هــاي آموزشــي مــي باشــد. هدــف ایــن مطالعــه تعییــن میــزان تاثیرمداخلــه 
آموزشــي طراحــي شــده براســاس مدلTTMبرافزایــش فعالیــت فیزیکــي دــر دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهر تربــت 

حیدریــه مــي باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت مداخلــه اي شــاهددارروی 170نفر)85شــاهد-85مورد(که باضریــب اطمینــان 95٪و 
تــوان آزمــون 90محاســبه شــده بــوْد انجــام شــد پــس از هماهنگــی هــای الزم دربیــن دانشــجویان کــه بطــور تصادفــی انتخــاب 
شــدند پرسشــنامه اولیــه کــه روایــی و پایایــی آن انجــام شــده راتکثیــر و دــر اختیــار دانشــجویان قــرار گرفــت ســپس نیازهــای 
ــه  ــه آموزشــی مدــت انتظــار شــش مــاه ْمجددــا همــان پرسشــنامه هــا  ب آموزشــی دانشــجویان تعییــن گردیــد. بعــد از مداخل
همــان دانشــجویان دادــه شــدتا تکمیــل نماینــد ســپس دادــه هــا وارد نــرم افزارSPSS-20شــد و بــا اســتفاده از آزمونهــای آمــاری 
وPaired T_Test،T-Test مســتقل ،  Regression و Correlation مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت )ســطح معنــی دــاری p</05دــر 

نظــر گرفتــه شــده اســت(.

یافتــه هــا: ایــن تحقیــق نشــان دــاد کــه قبــل از آمــوزش، اختــالف معنی دــار بیــن گروه هــای مــورد مطالعــه از نظــر آگاهــی، 
ــه آموزشــی، افزایــش معنی دــاری دــر میانگیــن نمــره  ــا پــس از مداخل نگــرش و ســازه های مدــل فرانظــری وجــود نداشــت، ام

)001/>p( ــه مالحظــه گردیــد آگاهــی، نگــرش و ســازه های مدــل دــر گــروه مداخل

نتیجــه گیــری: مداخلــه آموزشــی دــر انجــام فعالیــت جســمانی تأثیــر مثبــت زیادــی دــارد و بایــد دــر مراکــز ذی ربــط از جملــه 
ــن و اجــرا شــود. ــراد تدوی ــی مناســب جهــت آمــوزش اف دانشــگاه ها و مراکــز تربیــت بدنــی، برنامه هــای عمل

)TTM( واژگان کلیدي: آموزش بهداشت ،فعالیت جسماني ،مدل فرا نظري
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بررسی سالمت معنوی و استفاده از امکانات تلفن همراه در پرسنل شاغل در 

شرکت زعفران مشهد در سال 96
محمد واحدیان شاهرودی1 ، مریم حاتمی2* ، زهرا موسوی2

1  دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
*2 کارشناس مهمدسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

maria95@gmail.com

چکیده

زمینــه و هدف:ســالمت معنــوی بــه عنــوان یکــی از ســرمایه هــای بــاارزش دــارای پشــتوانه دینــی انســان اســت و ارتبــاط آن بــا 
شــادکامی بــه عنــوان احســاس رضایــت کــه افــراد نســبت بــه زندگــی دارنــد، موضوعــی اســت کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده 
اســت. از میــان دالیــل و انگیــزه هــای اســتفاده از تلفــن همــراه و امکانــات فضــای مجــازی آن ،صرفــه جویــی دــر هزینــه و زمــان 
و ســرگرمی، میانگیــن بیشــتری را بدســت آوردــه و پیــام هــای بــا محتــوای طنــز آمیــز و خبــری بیشــتر از پیــام هــای بــا محتــوای 
غیــر متعــارف و اطالعــات غیرشــخصی از طــرف پاســخگویان ارســال شــده و یــا توســط آنهــا دریافــت می شود.ســالمت معنــوی می 
توانــد بــر اســاس ســه بعــد شــناختی، عواطــف، کنــش مــورد تحلیــل قرارگیــرد. دــر صــورت برنامــه ریــزی پیرامــون ابعــاد شــناخت 
معنــوی و عواطــف پرســنل شــاغل، مــی تــوان میــزان شــادکامی دــر ایــن گــروه عظیــم و مهــم جامعــه را افزایــش دــاد و امیدوارتــر 

بــود کــه ایــن شــادکامی دــوام و پایداری بیشــتری داشــته باشــد.

مــواد و روش هــا: پرســنل شــاغل دــر شــرکت زعفــران مشــهد 200 نفــر هســتند کــه بیــش از یــک ســوم عمــر خــود را دــر محل 
کار مــی گذراننــد. و پرسشــنامه ســالمت معنــوی الیســون بــر اســاس ســه بعــد شــناختی، عواطــف، کنــش تکمیــل و انالیــز گردیــد.

یافتــه هــا:  ژوهــش نشــان مــی دهــد کــه بیــن و هویــت فردی بــا میــزان اســتفاده از تلفــن همــراه، نــوع اســتفاده از تلفــن همراه، 
نــوع اســتفاده از پیــام و محتوای پیــام رابطه وجــود دارد.

نتیجــه گیــری:  میــزان اســتفاده از تلفــن همــراه درمیــان پاســخگویانی کــه شــاخص تجربــه نگرانــی و اضطــراب دــر آنها بــاال می 
باشــد، کمتــر از ســایر پاســخگویان مــی باشــد. لــذا هــر قدــر بــرای ســالمت معنــوی ســرمایه گــذاری شــود، منجــر بــه شــادکامی 
شــده و درنتیجــه پیشــرفت کاری مضاعفــی خواهــد داشــت و پرســنل بــا رضایــت خاطــر و خلــق مثبــت بیشــتری مــی تواننــد برای 

پیشــرفت معنــوی خــود قدــم بردارند.

واژگان کلیدی: سالمت، معنویت، تلفن همراه
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ارزیابی عملکرد بیمارستانهای دوستدار کودک تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی شهیدبهشتی: سال1394
فاطمه تاج الدینی*1، شهناز دلبرپور احمدی2 ، فرناز اهدایی وند3

1-کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشجوی دوره MPH دانشکده بهداشت-
f.tajedin@yahoo.com 

2-کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دوره MPH دانشکده بهداشت
3-متخصص زنان و زایمان، مدیرگروه سالمت خانواده

چکیده

زمینــه و هــدف: شــیر مادــر اساســی تریــن مادــه ای اســت کــه مــی توانــد بــه تنهایــی تمامــی نیازهــای تغذیــه ای شــیرخوار را از بدــو تولــد 
تــا پایــان 6 ماهگــی تامیــن نمایــد و تدــاوم آن همــراه بــا غذاهــای کمکــی و دــر طــول ســال دــوم عمر مــی توانــد ضمن پیشــگیری از بســیاری 
از بیماریهــا دــر دــوران کودکــی، بهتریــن الگــوی رشــد و تکامــل را فراهــم آورد. ایــن تاثیــر از اولیــن ســاعات و روزهــای زندگی بخوبی مشــخص 
گردیدــه اســت بدیــن منظــور نهضــت جهانــی راه اندــازی بیمارســتانهای دوســتدار کودــک دــر ســال 1989 توســط ســازمان جهانــی بهداشــت 
و یونیســف بــرای ارتقــاء میــزان تغذیــه بــا شــیر مادــر معرفــی گردیــد و جهــت دســتیابی بــه شــیردهی موفــق 10 اقدــام را پیشــنهاد نمودنــد. 
مطالعــه حاضــر بــا هدــف ارزیابــی عملکــرد بیمارســتانهای دوســتدار کودــک تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی دــر زمینــه 

اجــرای 10 اقدــام دــر ســال 1394 انجام شــد. 

مــواد و روش هــا: ایــن بررســی بصــورت مقطعــی دــر کلیــه بیمارســتانهای دوســتدار کودــک  )41 بیمارســتان( وابســته بــه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی دــر ســال 1394 انجــام شــد. دادــه هــا بــا اســتفاده از چــک لیســت اســتاندارد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی و توســط کارشناســان ســتاد شــبکه هــا و مراکــز بهداشــت جمــع آوری گردیــد. ســپس وارد نــرم افــزار آمــاری spss و بــا اســتفاده از 

روشــهای توصیفــی تجزیــه و تحلیــل شــد.

یافتــه هــا: طبــق یافتــه هــای بدســت آمدــه امتیــاز بدســت آمدــه دــر 10 اقدــام بــه ترتیــب  تدویــن سیاســت مدــون تغذیــه بــا شــیر مادــر و 
نصــب آن دــر دــر معــرض دیــد کلیــه کارمندــان )  98,5 درصــد(، آمــوزش تمامــی کارمندــان بــه منظــور کســب مهارتهــای الزم بــرای اجــرای 
سیاســتهای فــوق ) 93,8 درصــد(، آمــوزش مادــران باردــار دــر زمینــه مزایــای ترویــج تغذیــه بــا شــیر مادــر و چگونگــی شــیردهی) 81,1 
درصــد(، کمــک بــه مادــران جهــت تمــاس پوســت بــا پوســت و شــروع تغذیــه با شــیر مادــر ظــرف یــک ســاعت) 90 درصــد(، آمــوزش مادران 
دــر مــورد روش تغذیــه بــا شــیر مادــر و چگونگــی حفــظ و تدــاوم شــیردهی حتی هنــگام جدــا شــدن از نــوزاد) 93,8درصــد(، تغذیــه انحصاری 
نــوزاد ســالم بــا شــیر مادــر و منــع اســتفاده از غــذا یــا مایعــات دیگــر) 99 درصــد(، اجــرای برنامــه هــم اتاقــی مادــر و نــوزاد دــر طــول شــبانه 
روز) 95 درصــد(، تشــویق مادــران بــرای تغذیــه بــا شــیر مادــر بــر حســب میــل و تقاضــای شــیرخوا )93,4 درصــد(، منــع کامــل اســتفاده از 
شیشــه شــیر و پســتانک)99,4 درصــد(، تشــکیل گروههــای حمایــت از مادــران شــیرده و پیگیــری آن  و معرفــی مادــران بــه هنــگام ترخیــص 

بــه ایــن گروههــا   ) 93,7درصــد( مــی باشــد. 

نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر، اجــرای اقدامــات دــه گانــه دــر حــد مطلــوب )بــاالی 90 دصــد( بودــه فقــط ســومین اقدام 
بیمارســتانها ) آمــوزش  مادــران دــر زمینــه مزایــای ترویــج تغذیــه بــا شــیر مادــر و چگونگی شــیردهی(  امتیــاز کمتری داشــته اســت و طراحی 
مداخالتــی دــر ایــن زمینــه الزم بــه نظــر مــی رســد. از جملــه تهیــه مطالــب آموزشــی بــه روز دــر مــورد تغذیــه بــا شــیر مادــر بــرای مراجعین، 

آمــوزش تئــوری و عملــی مادــران باردــار بــه صــورت فردــی و گروهــی، شناســایی مادرانــی کــه بــرای شــیردهی نیازمنــد کمــک هســتند. 

واژگان کلیدی: ارزیابی، شیر مادر، بیمارستان های دوستدار کودک
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بررسی رابطه خود کنترلی و سالمت روان در بین دانشجویان دانشکده 

پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مریم محمدتقی زاده 1* نسرین محمدتقی زاده2،  مهین محمدتقی زاد 3

1. *کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
2. کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3. کارشناس اتاق عمل دانشکده پرستاری مامایی مشهد
m.mohammadtaghizadeh@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: ســالمت از نیازهــای اساســی انســان اســت کــه دــر توســعه پایدــار نقــش حیاتــی دــارد. مفهــوم ســالمت روان 
شــامل احســاس درونــی خــوب بودــن و اطمینــان بــه کارامدــی خــود، متکــی بــه خــود بودــن، ظرفیــت رقابــت و خودشــکوفایی 
توانایــی هــای بالقــوه فکــری و هیجانــی و ... مــی باشــد. مشــخص شــده اســت کــه دــر افرادــی کــه شــاخص هــای ســالمت روانــی 
بیشــتری را نشــان دادــه انــد بیشــتر قادــر بــه کنتــرل هیجانــات خــود بودــه انــد. از اینــرو مــی تــوان خودکنترلــی را یکــی از 
عواملــی دانســت کــه مــی توانــد بــر ســالمت روان اثــر بگذارد.بررســی رابطــه بیــن خــود کنترلــی و ســالمت روان و بررســی نقــش 

ــر ســالمت روان  ــی ب ــی کنندگــی خودکنترل پیش بین

ــی  ــجوی کارشناس ــش 70 دانش ــن پژوه ــای ای ــت. آزمودنی ه ــتگی اس ــی- همبس ــوع توصیف ــش از ن ــا: پژوه ــواد و روش ه م
دانشــکده پرســتاری و مامایــی مشــهد بودنــد کــه از طریــق نمونه گیــری طبقــه ای نســبی انتخــاب شــدند. داده هــا بــا اســتفاده از 
پرسشــنامه  28 ســوالی ســالمت عمومــی )GHQ(  و پرسشــنامه 36 ســوالی خودکنترلــی تانجــی  جمــع آوری شــدند. از آزمون هــای 

آمــاری همبســتگی و رگرســیون بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا اســتفاده شــد.

نتایــج: نتایــج حاصــل آزمون همبســتگی پیرســون نشــان دــاد بین متغیــر خودکنترلــی و ســالمت روان رابطــه مثبــت و معناداری 
وجــود دــارد. همچنیــن نتایــج بــه دســت آمدــه از تحلیــل رگرســیون نشــان دــاد کــه متغیــر خودکنترلــی مــی تواند ســالمت روان 

را پیــش بینــی کنــد.

نتیجــه گیــری: براســاس نتایــج بدســت امدــه ســالمت روان  بــا خودکنترلــی ارتبــاط دــارد و همچنیــن از طریــق خودکنترلــی 
مــی تــوان ســالمت روان را پیــش بینــی کــرد. پــس می تــوان  بــه خودکنترلــی بــه عنــوان متغیــر تاثیــر گــذار دــر افزایــش و بهبــود 

ســالمت روان اشــاره داشــت و بــا آمــوزش خودکنترلــی بــه دانشــجویان دــر افزایــش ســالمت روان کمــک کــرد.

واژگان کلیدی: سالمت روان، خودکنترلی، پرستاری مامایی
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بررسی حمایت اجتماعی در دانشجویان مامایی و ارتباط آن با موفقیت 

تحصیلی 
آسیه نمازی

کارشناسی ارشد مامایی، عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه ازاد اسالمی واحد رشت
anamazi55@yahoo.com   

چکیده 

زمینــه و هــدف: دانشــجویان دــر دــوران تحصیــل ممکن اســت بــا مســائل و مشــکالتی مواجه شــوند کــه موفقیت تحصیلــی آنها 
را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. حمایــت اجتماعــی یکــی از عواملــی اســت کــه در حفظ ســالمتی افــراد و پیشــرفت آنهــا تأثیرگــذار می 
باشــد. هدــف از ایــن مطالعــه بررســی وضعیــت حمایــت اجتماعــی دــر دانشــجویان مامایــی و ارتبــاط آن بــا موفقیت تحصیلــی بود.

مــواد و روش هــا: جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را دانشــجویان مامایــی دانشــگاه آزاد اســالمی رشــت که در ســال 1395 مشــغول 
بــه تحصیــل بودنــد، تشــکیل دادنــد. حجــم نمونــه بــه تعدــاد 100 نفــر و بصــورت تصادفــی طبقــه ای انتخــاب شــد و دادــه هــا با 
پرسشــنامه مشــتمل بــر دــو بخــش مشــخصات جمعیــت شــناختی و مقیــاس حمایــت اجتماعــی شــربورن و اســتوارت، جمــع آوری 
گردیــد. ایــن مقیــاس دــارای 19 گویــه و 5 زیــر مقیــاس اســت. تجزیــه و تحلیــل داده  ها بــا اســتفاده از نرم افــزار آمــاری Spss22و 

شــاخص هــای آمــار توصیفــی و اســتنباطی انجــام شــد. 

یافتــه هــا: میانگیــن نمره کســب شــده دــر دانشــجویان 9/77 ±67/19 بود. نتایج نشــان دــاد بین منابــع ســاختاری و کارکردهای 
حمایــت اجتماعــی بــا موفقیــت تحصیلــی رابطــه آمــاری معنــی دــاری وجــود دارد. دــر بیــن انــواع کارکردهــای حمایــت اجتماعی، 
حمایــت عاطفــی و دــر بیــن منابــع ســاختاری حمایــت اجتماعــی، عضویــت گروهــی و پیونــد قــوی بــا موفقیــت تحصیلــی رابطــه 

معنی دار داشــتند.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه وجــود ارتبــاط بیــن حمایــت اجتماعــی و ســالمت روان، توصیــه مــی شــود، مســئولین برنامــه هایــی 
را اتخــاذ نماینــد کــه موجبــات ارتقــای دریافــت حمایــت اجتماعــی بــرای دانشــجویان شــوند و بــه ایــن ترتیــب در افزایش ســالمت 

روان دانشــجویان تأثیــر گذار باشــند.

واژگان کلیدی: حمایت اجتماعی،  کارکردهای حمایت اجتماعی، موفقیت تحصیلی
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کاربرد رویکرد آموزش گروه همساالن در ایجاد رفتار بهداشتی
سید ابوالحسن نقیبی 1، افشار رضایی 2 *

1 استادیار، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
*2 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

anaghibi1345 @yahoo.com

چکیده

ــر تغییــر رفتــار اســت. ایــن روش موجــب جلــب  ــه و هــدف:  رویکــرد آمــوزش گــروه همســاالن از اســتراتژی هــای موث زمین
ــرد  ــه منظــور بررســی کارب ــه نفــس و تغییــر نگــرش مــی شــود. ایــن مطالعــه ب مشــارکت فعــال فراگیــران و افزایــش اعتمــاد ب

رویکــرد آمــوزش گــروه همســاالن دــر ایجــاد رفتارهــای بهداشــتی انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه از نــوع مــروری  سیســتماتیک اســت. مقــاالت از طریــق جســتجو دــر بانــک اطالعاتــی معتبــر SID و 
ــا اســتفاده از کلیــد واژه آمــوزش همســاالن اســتخراج گردیــد. پــس از ســه مرحلــه 10  IRAN MEDEX از ســال 1382-1392 ب

مقالــه مرتبــط بــا کاربــرد آمــوزش همســاالن دــر ایجــاد رفتــار بهداشــتی بــرای بررســی نهایــی انتخــاب گردیــد.

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــه نشــان دــاد آمــوزش گــروه همســاالن دــر همــه گــروه هــای ســنی از کودــکان، نوجوانــان، جوانــان، 
ــرف  ــش مص ــر کاه ــات د ــج مطالع ــاس نتای ــر اس ــت. ب ــده اس ــتی ش ــای بهداش ــود رفتاره ــب بهب ــالمندان موج ــاالن و س میانس
اســتروییدها دــر نوجوانــان و جوانــان بــرای تقویــت بنیــه جســمی، دــر ارتقــای خودکارآمدــی بیمــاران دیابتــی، ارتقا بهداشــت بلوغ 
و رفتارهــای تغذیــه ایــی دانــش آمــوزان، توانمندســازی نوجوانــان و آمــوزش مهــارت هــای زندگــی و توانمندســازی معلــوالن موثــر 
بودــه اســت. همچنیــن دــر مقایســه اثربخشــی کاربــرد آمــوزش گــروه همســاالن بــا ســایرروش هــای آمــوزش، دــر همــه مطالعــات 

آمــوزش همســاالن موثرتــر از دیگــر روش هــا بودــه و تفــاوت آن از جهــت آمــاری معنــی دــار بودــه اســت.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اثربخشــی آمــوزش همســاالن دــر بهبــود رفتار بهداشــتی دــر همه ردــه ســنی، بنابرایــن اســتفاده از 
ایــن رویکــرد آموزشــی توســط آمــوزش دهندــگان و پرســنل بهداشــتی  آمــوزش دیدــه،  بــرای برنامــه هــای مختلــف بهداشــتی در 

جامعــه توصیــه مــی شــود.

واژگان کلیدي: آموزش همساالن، رفتار بهداشتی، آموزش بهداشت
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وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران
محمدرضا ملکی1، مژگان شبانی2، یگانه مراتی3، زینب خدمتگزار4، فاطمه ویسی5 مهران علیجان زاده4 *

1 استاد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
2 دانشجوی فن آوری اطالعات سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشجوی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
4 *دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، 

دانشگاه علوم پزشکی ایران 
Mehranalijanzadeh@Gmail.com

چکیده

ــر روي  ــه ب ــن مقول ــوزش پرســتاري اســت و بررســي بیشــتر ای ــي بخــش اساســي و مهــم آم ــوزش بالین ــدف:  آم ــه و ه زمین
دانشــجویان مختلــف بــه خصــوص دانشــجویان پرســتاری و مامایــی دــر محیــط هــاي آمــوزش بالینــي، ضــروری بــه نظر می رســد. 
هدــف از مطالعــه حاضــر، بررســی وضعیــت آمــوزش بالینــی از دیدــگاه دانشــجویان پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ایــران  بــود.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت مقطعــی دــر ســال 1395 بــروی دانشــجویان پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ایــران انجــام شــد. بــا توجــه بــه فرمــول حجــم نمونــه، تعدــاد 200 نفــر از دانشــجویان بــه روش تصادفــی مــورد بررســی 
قــرار گرفتنــد. دادــه هــا توســط پرسشــنامه اســتاندارد آمــوزش بالینــی و بــا مراجعــه بــه دانشــکده هــا تکمیــل گردیــد. نمــره ی 
آمــوزش بالینــی، میانگیــن نمــره 33 ســوال پرسشــنامه ی آمــوزش بالینــی کــه دــارای 5 حیطــه اهدــاف آموزشــی، ویژگــی مربــی، 
تعامــل بــا دانشــجو، ویژگــی محیــط و نظــارت - ارزشــیابی بــود. مقیــاس پرسشــنامه مقیــاس 3 گزینــه ای بــا نمــره گــذاری از 3 تــا 
1 بــود. دادــه هــا توســط نــرم افــزار SPSS 21 و توســط آزمــون هــای تــی، آنــووا، لــون و کولوموگــروف اســمیرنوف تحلیــل گردیــد. 

یافتــه هــا: میانگیــن ســن دانشــجویان مــورد مطالعــه برابــر بــا 1,58±20,96 ســال بــود. 144 نفــر)72 درصــد( جنســیت مونــث 
داشــتند و محــل ســکونت 95 نفر)47,5درصــد( آن هــا خوابــگاه دانشــجویی بــود. بیــن حیطــه هــای 5 گانــه آمــوزش بالینــی، 
حیطــه ی اهدــاف آموزشــی بــا میانگیــن 4,81±24,87 بیشــترین میانگیــن را دــارا بــود و حیطــه ی ویژگــی محیــط بــا میانگیــن 
0,2,72±9,74 کمتریــن میانگیــن را بــه خــود اختصــاص دــاد. بیــن جنســیت و محــل ســکونت دانشــجویان بــا میانگیــن نمــره 
آمــوزش بالینــی رابطــه معنادــار وجــود داشــت)P>0,05 (، هــم چنیــن میانگیــن نمــره وضعیــت آمــوزش بالینــی دانشــجویان 
پرســتاری باالتــر از دانشــجویان مامایــی بــود کــه بــه لحــاظ آمــاری معنــی دــار بــود)P=0,00 (. مقدــار آلفــای کرونباخ دــر 5 حیطه 

آمــوزش بالینــی بیــن 0,83 تــا 0,91 بــود.

نتیجــه گیــری: بــه نظــر مــی رســد دانشــجویان پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علوم پزشــکی ایــران از نمــره آمــوزش بالینــی قابل 
قبولــی برخوردارنــد امــا دــر حیطــه ی ویژگــی محیــط نیازمنــد ارتقــا مــی باشــند. هــم چنیــن به نظــر می رســد مداخله دــر محیط 

آمــوزش بالینــی، خصوصــا دــر دانشــجویان رشــته مامایــی، بتوانــد نقاط ضعــف این حیطــه را اصــالح نماید.

کلید واژه: آموزش بالینی، دانشجویان، بیمارستان
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رابطه تیپ شخصیتی و سبک تصمیم گیری مدیران با شاخصهای عملکردی 

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ابراهیم جعفری پویان1، یونس حسین زاده رکن آبادی2، اسماعیل حسین زاده رکن آبادی3 *

1.استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2.دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سالمت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم 

پزشکی ایران، تهران، ایران
3.*دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه 

علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
esmaeilhosseinzadeh@yahoo.com

 چکیده
زمینــه و هــدف: بیمارســتان هــا مهــم تریــن  ســازمان هــای ارائــه دهندــه خدمــات درمانــی مــی باشــند کــه وظیفــه مهمــی را دــر بازگرداندــن 
ســالمتی بیمــاران بــر عهدــه دارنــد. برایــن اســاس بــرای دســتیابی بــه ایــن امر مهــم به مدیریــت صحیــح و مدیــران کارآمــد برای ادــاره بیمارســتان 
هــا دــر ســطوح مختلــف نیــاز مــی باشــد. هدــف ایــن مطالعــه انجــام پژوهشــی اســت کــه بتوانــد بوســیله تعییــن ارتبــاط بیــن تیــپ شــخصیتی و 
ســبک هــای تصمیــم گیــری شــبکه مدیــران با شــاخص هــای عملکردــی بیمارســتان هــا زمینــه ای فراهم ســازد تــا تصمیمــات مناســب و اثربخش 

اتخــاذ گردــد و بــا ارتقــای شــاخص هــای عملکردــی بیمارســتان هــای کشــور نهایتــا منجــر بــه ارتقــا ســطح ســالمت دــر کشــور شــود.

مــوا و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی کاربردــی دــر 9 بیمارســتان تحــت نظــارت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد انجام 
شــد. تعدــاد 133 نفــر از مدیــران و روســای بیمارســتان و سرپرســتان بخــش هــای مختلــف بــه صــورت سرشــماری دــر مطالعه شــرکت کردنــد. ابزار 
گردــآوری اطالعــات دــو پرسشــنامه )پرسشــنامه اول جهــت بررســی ســبک هــای تصمیــم گیــری، کــه توســط محقــق تهیــه و تنظیــم شــده بــود 
)α=0/769( و پرسشــنامه دــوم مربــوط بــه تعییــن تیــپ شــخصیتی( بــود. روایــی و پایایــی پرسشــنامه هــا تاییــد شــده اســت. دادــه هــا با اســتفاده 

از آزمــون هــای T-Testو ANOVA و رگرســیون خطــی دــر ســطح معنــی دــاری α =0/05 آنالیــز شــدند.

یافتــه هــا: یافتــه هــا نشــان مــی دــاد کــه افــراد حاضــر دــر تحقیــق بیشــتر ســبک تصمیــم گیــری عقالیــی و همچنیــن تیپ شــخصیتی ســازش 
پذیــر دارنــد. مدیــران ارشــد بیشــتر از سرپرســتان بخــش هــای بیمارســتان از ســبک عقالیــی اســتفاده مــی کردنــد. هرچه افــراد ســطح تحصیالت 
باالتــری داشــتند از ســبک خــود بــاور بیشــتر و از ســبک مضطــرب کمتــر اســتفاده مــی کردنــد. افــراد مســن تــر و همچنیــن افــراد کمتــر تحصیل 
کردــه ســازش پذیــر تــر بودــه انــد. دــر مــورد تیــپ شــخصیتی پذیــرا بــه تجــارب جــوان تــر هــا و افــراد کــم تجربــه تــر و نیــز افرادی کــه تحصیالت 
باالتــری داشــتند نمــره باالتــری کســب کردنــد. بیــن ســبک تصمیــم گیــری عقالیــی بــا تیــپ شــخصیتی روان رنجــور ارتبــاط معکــوس و بــا تیــپ 
پذیــرا بــه تجــارب ارتبــاط مســتقیم، بیــن ســبک تصمیــم گیــری مضطــرب بــا تیــپ شــخصیتی روان رنجــور ارتبــاط مســتقیم و بــا تیــپ پذیــرا بــه 
تجــارب ارتبــاط معکــوس وجــود داشــت. وهمچنیــن بیــن ســبک تصمیــم گیــری خودبــاور بــا تیــپ وظیفــه شــناس ارتباط مســتقیم و بین ســبک 
تصمیــم گیــری شــهودی بــا تیــپ شــخصیتی وظیفــه شــناس ارتبــاط مثبــت و بــا تیــپ پذیــرا بــه تجــارب ارتبــاط معکــوس وجــود داشــت. و هیــچ 

گونــه ارتباطــی بیــن ســبک هــای تصمیــم گیــری و شــاخص هــای عملکردــی بیمارســتان هــای مــورد مطالعــه وجود نداشــت.

نتیجــه گیــری: ســبک تصمیــم گیــری غالــب افــراد ســبک عقالیــی و تیــپ شــخصیتی غالــب ســازش پذیــر می باشــد بین ســبک تصمیــم گیری 
و شــاخص هــای عملکردــی هیــچ گونــه ارتباطــی وجــود ندــارد و بنــا بــر ایــن بــرای تغییــر دــر عملکــرد بیمارســتان، تغییــر دــر ســبک تصمیــم 
گیــری مدیــران تاثیــری نخواهــد داشــت و بــرای ایجــاد تغییــر دــر وضعیت شــاخص هــای عملکردــی و کارایــی بیمارســتان ها بایــد راهــکار دیگری 

اندیشید. 

واژگان کلیدی: سبک تصمیم گیری، تیپ شخصیتی، شاخص های عملکردی، بیمارستان، مدیران، شبکه تصمیم گیری



141

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

رابطه بین سالمت معنوی و استرس ادراک شده در دانشجویان
محمدرضا حسین پور*1، الله سمیعی2، مریم نعمت اللهی3، 

1 * کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران. 
psych.researcher89@gmail.com. 

2 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
3 دانشجوی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین

چکیده 

زمینــه و هــدف:  درجــات بــاالي اســترس عواقــب متعددــي دــارد کــه از آن جملــه مــي تــوان بــه بیماریهــاي جســمي، روانــي، 
اختــالالت خــواب و ســر دــرد و کاهــش توانایــي حــل مســأله اشــاره نمــود. پژوهــش حاضــر بــا هدــف بررســی رابطــه بیــن ســالمت 
معنــوی و اســترس ادــراک شــده دــر دانشــجویان انجــام یافــت. یکــی از متغیرهــای تعدیــل گــر اســترس و موثــر بــر ســالمت روان 
توجــه بــه باورهــای معنــوی اســت. بــر اســاس یافتــه هــای پیشــین تقویــت بعــد معنــوی از یــک ســو عالیــم بیمــاری را کاهــش 
دادــه و از ســوی دیگــر توانایــی ســازگاری فــرد را افزایــش مــی دهــد، همچنیــن ســالمت روان فــرد را بهبــود بخشــیده، بــه کاهــش 
ناامیدــی و افســردگی کمــک مــی نمایــد و موجــب بهبــود عملکــرد اجتماعــی و ارتقــاء کیفیــت زندگــی بیمــار مــی شــود. بــا توجــه 
بــه موضوعــات بیــان شــده پژوهــش حاضــر بــا هدــف بررســی رابطــه بین ســالمت معنــوی و اســترس ادــراک شــده در دانشــجویان 

انجــام یافــت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــی - تحلیلــی )همبســتگی( بــود. جامعــه آمــاری شــامل کلیــه دانشــجویان تــرم 
یــک مقطــع کارشناســی ارشــد دانشــکده روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تبریــز بــود. از جامعــه آمــاری 
100 نفــر از دانشــجویان )48 نفــر دانشــجوی پســر و 52 نفــر دانشــجوی دختــر( بــه روش نمونه گیــری تصادفی خوشــه ای انتخاب 
شــدند و بــه پرسشــنامه هــای ســالمت معنــوی پولوتزین و الیســون و اســترس ادراک شــده کوهن پاســخ دادنــد. داده هــا به کمک 

آزمــون هــای همبســتگی پیرســون وآزمــون رگرســیون توســط نــرم افــزار Spss23 مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. 

یافتــه هــا: یافتــه بــه دســت آمدــه از پژوهــش نشــان مــی دهــد کــه r مشــاهده شــده  )r-0/509=( دــر ســطح آلفــای 1 درصــد 
معنادــار و جهــت رابطــه بــه صــورت منفــی و مســتقیم مــی باشــد. بدیــن معنــا کــه هــر چقدــر میــزان ســالمت معنــوی پاییــن تــر 
باشــد احتمــال ابتــال بــه اســترس ادــراک شــده افزایــش مــی یابــد. همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج رگرســیون خطــی ســاده بیــن 

ســالمت معنــوی و اســترس ادــراک شــده رابطــه معنادــاری وجــود دــارد و ایــن فرضیــه قابــل تائیــد مــی باشــد.

نتیجــه گیــری: از یافتــه هــای پژوهــش مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه باورهــا و ســالمت معنــوی مــی تواننــد فــرد را بــه ســوی 
ســالمت روانــی هدایــت کننــد. ایــن امــر مــي توانــد راهنمایــي جهــت برنامــه ریــزان و مســئولین آموزشــي دانشــگاهها باشــد تــا در 
واحدهــاي درســي دانشــجویان دــر مــورد اهمیــت اعتقادــات مذهبــي و معنــوی و نقــش آن دــر زندگــي و کاهــش اســترس تاکیــد 

بیشــتري بــه عمــل آورنــد.

واژگان کلیدي: سالمت معنوی، استرس ادراک شده، معنویت
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آموزش تغذیه مبتنی بر الگوی عمل منطقی بر مصرف غذاهای آهن داردر 

دختران دبیرستانی اهواز
فاطمه ایسوندی1،قدرت اله شاکری نژاد2٭، ماریا چراغی3، کامبیز احمدی انکالی4

1 کارشناسی بهداشت عمومی ، آموزش بهداشت و ارتقای سالمت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران
2  دانشیار ، گروه پژوهشی آموزش سالمت، جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز ، ایران

shakerinejad@yahoo.com 
3  دانشیار ، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران

4  دانشیار ، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران

چکیده 

زمینــه و هــدف:  امــروزه یکــی از شــایعترین معضــالت بهداشــت همگانــی درکشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه کــم خونــی 
فقــر آهــن اســت.این مطالعــه بــا هــدف بررســی تاثیــر برنامــه آمــوزش تغذیــه مبتنــی بــر الگــوی عمــل منطقــی بــر مصــرف مــواد غذایــی 

حــاوی آهــن در دختــران دانــش آمــوز مقطــع متوســطه شــهر اهــوازدر ســال ١٣٩٥ انجــام شــده اســت . 

ــانش آموزان  ــه بر روی120نفر از د ــد ک ــی باش ــی م ــو گروه ــه مداخله ای د ــک مطالع ــر ی ــش حاض ــا: پژوه ــواد و روش ه م
دخترمقطعدبیرســتان شـهراهــواز انجامشد . بــرای تعییــن نمونــه بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری تصادفــی تعدــاد دــو مدرســه 
دخترانــه انتخــاب و از هرمدرســه تعدــاد 60 دانــش آمــوز بــه طــور تصادفــی انتخــاب گردید. ابــزار جمــع آوری اطالعات پرسشــنامه 
محقــق ســاخته کــه شــامل اطالعــات دموگرافیــک و ســواالت ســازه هــای الگــوی عمــل منطقــی بــود. پرسشــنامه قبــل و هشــت 
هفتــه بعــد از مداخلــه آموزشــیتوسط دــانـش آمـوزانتکمیـلشــده و اطالعــات بدســت آمدــه وارد نرم افــزارSPSS  نســخه 22گردید 
. با استفادــه از آزمونهــای آمــاری ویــل کاکســون و مــن ویــت نــی موردتجزیـه و تحلیلقرارگرفت. نتایــج دــر ســطح معنــی دــاری 

p>0/05معنادــار تلقــی گردیــد.

یافتــه هــا: نتایجبدســت آمدــه دــر دــو گــروه آزمــون و شــاهد بعــد از مداخلــه آموزشــی اختالفمعني دــاری رابینمیانگیــن نمرات 
ســازه هــای مدــل شــامل نگــرش نســبت بــه رفتــار ، هنجارهای ذهنــی، قصــد و رفتــار ســطح معنــی دــاری P=0,0001نـشان داد .

نتیجــه گیــری: یافتــه هــای پژوهــش نشــان دــاد کــه اجــرای برنامــه آموزشــی پیشــگیری از کــم خونــی فقــر آهــن بــر اســاس 
الگــوی عمــل منطقــی موثــر بودــه لــذا دــر برنامــه هــای آموزشــی  توصیــه مــی گردــد از ایــن الگــوی آمــوزش ســالمت اســتفاده 

شــود. 

واژگان کلیدي: الگوی عمل منطقی ، کم خونی ، دانش آموزان ، اهواز
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بررسی وضعیت فضای حاکم بر محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان 

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از دیدگاه دانشجویان کارورز و 

کارآموز بر اساس مدل DREEM و عوامل موثر بر آن
محمد پیروزه1، لیال کارگر2، امید صالحی*3

1 کارشناسی، بهداشت عمومی، بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
2 کارشناسی ارشد، پرتوشناسی، پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

3 * کارشناسی، تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
omidsalehi19underline@gmail.com

چکیده

مقدمــه و هــدف: آمــوزش بالینــی از مهمتریــن جلــوه هــاي آمــوزش و یادگیــري مــی باشــد کــه منجر بــه صالحیــت بالینــی فراگیران 
مــی گردــد کــه تحــت تاثیــر عوامــل زیادــي مــی باشــد. آمــوزش بالینــی یــک فراینــد پویاســت و اثــرات مفیــد و ســودمندی دــر کســب 
حداکثــر کارایــی دانــش و مهــارت مــورد نیــاز دــر دانشــجویان جامعــه خواهــد داشــت. مهــارت هــای بالینی به کندی کســب می شــوند 
و اغلــب ایــن مهــارت هــا بخاطــر بــه کارنگرفتــن آنهــا تحلیــل مــی رونــد بــه طــوری کــه نیمه عمــر مهــارت هــای احیا دــر نبــود تمرین 
کافــی فقــط دــر حدــود چنــد مــاه اندــازه گیــری شــده اســت. از ایــن رو هدــف از ایــن مطالعــه تعییــن وضعیــت فضــای حاکم بــر محیط 
آموزشــی بخــش هــای اصلــی بیمارســتان هــای آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج و عوامــل موثــر بــر آن، از دیدگاه دانشــجویان 

کارآمــوز و کارورز براســاس مدــل DREEM می باشــد.

مــواد  و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت توصیفــي- تحلیلــي از نــوع مقطعــي بــا اســتفاده از ابــزار اســتاندارد DREEM، کــه در بخش 
هــای اصلــی بالینــی بیمارســتان هــای آموزشــی دانشــگاه ) امــام ســجاد)ع( و شــهید بهشــتی( انجــام شــد. پرسشــنامه میــان 181 نفــر 
کارورز وکارآمــوز) 143 نفــر زن و 38 نفــر مــرد( کــه دــر طــول زمــان مطالعــه دــر بخش هــای مورد بررســی حضور داشــتند، توزیع شــد. 
ایــن پرسشــنامه محتــوی اطالعــات ســواالت دموگرافیــک و ســواالتي دــر مورد وضعیــت فضای حاکــم بر محیط آموزشــی بــود. اطالعات 
بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS19 و آزمــون هــاي نــان پارامتریــک مناســب و ضریــب همبســتگي اســپیرمن مــورد تجزیــه و تحلیــل قرار 

گرفت.

یافتــه هــا: اکثریــت دانشــجویان )75/1%( بیــان کردنــد کــه وضعیــت فضــای آموزشــی بالینــی مطلــوب اســت و تنهــا 21% وضعیــت 
فضــای آموزشــی بالینــی را نامطلــوب اعــالم کردنــد. 3/9% دانشــجویان وضعیت فضــای آموزشــی بالینی را بســیار مطلوب اعــالم کردند. 
میانگیــن امتیــاز دــرک محیــط یادگیــری 39,22 از مجمــوع  60 ، امتیاز اســاتید 35,23 از مجمــوع 55، امتیاز توانایی علمی دانشــجویان 
28,29 از مجمــوع 40، امتیــاز فضــای آموزشــی 39,65 از مجمــوع 60 و امتیــاز روابــط اجتماعــی 23,07 از مجمــوع 35 بــود. از لحــاظ 
جنســیت تفــاوت معنــی دــار بیــن دــو جنس)مــرد و زن( از لحــاظ نمــره مجمــوع مشــاهده نگردیــد )p=0,185(. دــر چهار حیطــه مورد 
بررســی نیــز بیــن امتیــاز جنــس زن و مــرد تفــاوت معنی دــاری مشــاهده نگردیــد و تنها دــر حیطه امتیــاز فضای آموزشــی ایــن ارتباط 

نزدیــک به معنــی دــار  شــدن )p=0,051( بود.

نتیجــه گیــری: فضــای حاکــم بــر بخــش هــای بالینــی در دانشــگاه بــا گرایش بیشــتر بــه ســمت مثبــت و مطلــوب ارزیابی شــد. توجه 
بیشــتر بــه فضــای آموزشــی دــر رعایــت اصــول طراحــی آموزشــی و ایجــاد فضای مناســب آموزشــی بــه منظور یادگیــری بهتر دانشــجو، 

ضــروری اســت و از الگــوی DREEM بــرای پایــش و ســنجش اصــالح و تغییــر دــر برنامــه می تــوان اســتفاده کرد.

.DREEM واژگان کلیدی: محیط آموزشی، بیمارستان های آموزشی، دانشجویان کارورز و کارآموز، مدل
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مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی  )سخنرانی و گروه 

همساالن( بر آگاهی و عملکرد دختران دبیرستانی شهر همدان در سال 

1393
 پریسا پارسا1 ، زهرا موسوی2،  فاطمه چراغی3  * ،  مریم فرهادیان4

1  استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت بیماری های مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3  استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت بیماری های مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
f_cheragi@yahoo.com 

4  استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده
زمینــه و هــدف: عدــم رعایــت بهداشــت قاعدگــی مــی توانــد منجــر بــه مشــکالتی دــر ســالمت دختــران نوجــوان شــود. هدــف از 
ایــن مطالعــه مقایســه تاثیــر دــو روش آموزشــی )ســخنرانی و گــروه همســاالن( بــر عملکــرد دختــران دــر مــورد بهداشــت قاعدگــی 

در دبیرســتانهای شــهر همدــان بود.

مــواد و روش هــا:  دــر ایــن مطالعــه مداخلــه ای 200 دانــش آمــوز دختــر دــوره اول متوســطه بــا روش نمونــه گیــری خوشــه ای 
از شــهر همدــان انتخــاب شــدند. افــراد نمونــه دــر دــو گــروه 100 نفــره )آمــوزش همســاالن و آمــوزش ســخنرانی( طــی 4 جلســه 
هفتگــی آمــوزش دیدــه و مقایســه شــدند. ابــزار گردــآوری اطالعــات پرسشــنامه آگاهــی و عملکــرد بهداشــت قاعدگــی بــود کــه 
 t قبــل، بالفاصلــه بعــد از آمــوزش و یــک مــاه پــس از آمــوزش تکمیــل شــد. اطالعــات بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی، آزمونهــای

مســتقل و زوجــی، کای اســکوئر و آنالیــز واریانــس بــا اندــازه گیــری هــای مکــرر تحلیــل شــدند.

یافتــه هــا:  بیــن دــو گــروه تفاوت معنــی دــاری از نظر میانگین ســنی )دــر گــروه ســخنرانی 13/35 و در گــروه همســاالن 13/31 
ســال، )p<05/0( و ســن منــارک وجــود نداشــت )دــر گــروه ســخنرانی 12/41 و دــر گــروه همســاالن 12/20 ســال، p<05/0(. دــر 
گــروه ســخنرانی و گــروه همســاالن میانگیــن نمــره آگاهــی و عملکــرد دــر طــول زمــان )قبــل، بالفاصلــه و یک مــاه پــس از آموزش( 
افزایــش معنادــاری داشــت )p>001/0(. بیــن دــو گــروه تفــاوت معنــی دــاری از نظــر آگاهــی و عملکــرد بهداشــت قاعدگــی دیدــه 

.)001/0<p( شــد

نتیجــه گیــری: روش آموزشــی گــروه همســاالن دــر ارتقــای بهداشــت قاعدگــی دختــران نوجــوان روش مؤثــری بــود. از اینــرو 
برنامــه ریــزان بهداشــتی بایــد از روش هــای مناســب جهــت آمــوزش مســائل بهداشــتی و توانمندســازی دختــران نوجــوان بهــره 

جوینــد.

واژگان کلیدي: آگاهی، آموزش بهداشت، بهداشت قاعدگی، عملکرد، نوجوان
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بررسی ارتباط سواد سالمت با عملکرد تغذیه ای نوجوانان دبیرستانهای 

شهرتهران
 فریده سعیدی1 ، زهرا جلیلی *2 ، رضا توکلی3 ، شهال قنبری4

1 کارشناسی ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 
2 *دانشیارگروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 

zahra.jalili@gmail.com
3  دانشیار گروه آموزش بهداشت وارتقاء سالمت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

4 دکترای آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: ســواد ســالمت، مهــارت و توانمندــی افــراد بــرای کاربردــی کردــن اطالعــات بهداشــتی بــه دســت آمدــه، دــر 
راســتای تصمیــم گیــری مناســب دــر زمینــه حفــظ و ارتقــای ســالمت اســت. نوجوانــان از گــروه هــای ســنی هســتند کــه ســواد 
ســالمت دــر عملکــرد تغذیــه ای آنــان رکــن اساســی اســت و دــر ایــن خصــوص مطالعــات کمــی انجــام شــده اســت. ایــن پژوهــش 

بــا هدــف  تعییــن ارتبــاط  ســواد ســالمت و عملکــرد تغذیــه ای  نوجوانــان انجــام شــده اســت. 

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر، یــک مطالعــه ی مقطعــی از نــوع توصیفی-تحلیلــی اســت کــه بــر روی  400 نفــر نوجــوان 
دختــر و پســر مشــغول بــه تحصیــل دــر دبیرســتان هــای دــوره دــوم، که بــه شــکل تصادفــی چنــد مرحلــه ای انتخاب شــدند، در 
ســال تحصیلــی 95-1394 انجــام شــد و دادــه هــا از طریــق     پرسشــنامه ای کــه شــامل چهــار بخــش الــف( ویژگیهــای فردی ب( 
عادــات رســانه ای ج( ســواد ســالمت  د( عملکــرد تغذیــه ای بــود، گــرد آوری شــد. و تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا بــا کمک نــرم افزار 

spss نســخه ی 20 و آزمــون هــای آمــاری t  مســتقل، آنالیــز واریانــس، ضریــب همبســتگی پیرســون صــورت گرفــت.

یافتــه هــا: 50 درصــد از شــرکت کنندــگان دختــر ، میانگیــن ســنی 17/01 ســال و 37/5 درصــد از نوجوانــان ســواد ســالمت 
ناکافــی، 37 درصــد از ســواد ســالمت نــه چندــان کافــی ، و 68 درصــد از عملکــرد تغذیــه ای متوســط برخوردــار بودنــد. بین ســواد 
ســالمت وتمــام حیطــه هــای آن بــا عملکــرد تغذیــه ای، ارتبــاط معنــی دــار آمــاری بــه صــورت مســتقیم وجــود داشــت یعنــی بــا 

 .)  p-value < 0/001(  افزایــش ســواد ســالمت، عملکــرد تغذیــه ای نیــز افزایــش داشــت

نتیجــه گیــری:. نتایــج ایــن مطالعــه بیانگــر نقــش ســواد ســالمت بــر عملکــرد تغذیــه ای نوجوانــان بــود. بــا توجــه بــه وســعت 
ســواد ســالمت محدــود دــر نوجوانــان , مداخــالت آمــوزش ســالمت بــرای بهبــود ســواد ســالمت نوجوانــان ضــروری اســت.

واژگان کلیدی: سواد سالمت ، عملکرد تغذیه ای ، نوجوانان

سالمت محدود در نوجوانان , مداخالت آموزش سالمت برای بهبود سواد سالمت نوجوانان ضروری است.

واژگان کلیدی: سواد سالمت ، عملکرد تغذیه ای ، نوجوانان
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    بررسی تاثیر مداخالت آموزشی در بهداشت تغذیه سالمندان شهر 

ترکمنچای در سال 1394
 ناطق عباسقلیزاده 1،  فرهاد شکاری2 ، داود ادهم3،  مالک اباذری*4

1  استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2 کارشناس بهداشت عمومی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
4*مربی آمار زیستی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

m.abazari@arums.ac.ir

چکیده

 زمینــه و هــدف: افزایــش جمعیــت ســالمندان دــر تمــام دنیــا و مســائل و مشــکالت ناشــی از آن مخصوصــاً افزایــش میــزان ابتال 
بــه بیمــاري هــای مزمــن دــر ایــن قشــر از افــراد، گرایــش بیــن المللــی بــرای ارتقــاء ســطح کیفیــت زندگــی آنــان ایجــاد کردــه 
اســت. و دــر ایــن راســتا و همســو بــا دیدــگاه هــای جهانــی، مطالعــه حاضــر بــا هدــف تعییــن تأثیــر مداخلــه آموزشــی بــا اســتفاده 

از ســازه هــای آموزشــی الگــوی پرســید دــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی ســالمندان انجــام گرفتــه اســت.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن پژوهــش نیمــه تجربــی، 421  نفــر از ســالمندان تحت پوشــش مرکز بهداشــتی-درمانی شــهری، شــهر 
ترکمنچــای دــر ســال 1394 شــرکت داشــتند. ســالمندان بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی، در دو گــروه آزمــون و کنتــرل انتخاب 
شــدند. ابــزار جمــع آوری اطالعــات پرسشــنامه محقــق ســاخته و طراحــی شــده بــر اســاس ســازه هــای الگــوی آموزشــی پرســید 
و بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی، از پرسشــنامه اســتاندارد شــده کیفیــت زندگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اســتفاده شــد. 
مداخلــه آموزشــی بــر اســاس هفــت جلســه آموزشــی مبتنــی بــر الگــو بــه ســالمندان دــر خصــوص شــیوه هــای زندگــی ســالم بود. 
کیفیــت زندگــی ســالمندان قبــل و یــک مــاه بعــد از مداخلــه آموزشــی بررســی شــد. تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا توســط نــرم افــزار 

SPSS 20  و آزمــون هــای آمــاری تــی و کای دــوی )2X( انجــام گرفــت.

یافتــه هــا: بــه منظــور بررســی تأثیــر برنامــه آموزشــی بهداشــت تغذیــه ســالمندان بــر آگاهــی، نگــرش و عملکــرد ســالمندان 
تحــت پوشــش مرکــز بهداشــتی-درمانی شــهری، شــهر ترکمنچــای، بــا توجــه بــه نتایــج آماری مشــاهده شــد کــه ســطح معناداری 
)p-value( متغیرهــای زندگــی بــا خانوادــه یــا بدــون خانوادــه، اشــتغال و نــوع بیمــاری باالتــر از ســطح خطــای 0/05قــرار دــارد 
)p<0/05(، و بیــن میانگیــن نمــره کل کیفیــت زندگــی ســالمندان گــروه آزمــون دــر مقایســه بــا گــروه کنتــرل، قبــل و بعــد از 
مداخلــه آموزشــی دــر ایــن متغیرهــا اختــالف معنــی دــاری دیده نشــد، ولــی نتایج آماری نشــان دــاد که در مــورد متغیرهای ســن، 
جنــس، تحصیــالت و درآمــد، بیــن میانگیــن نمــره کل کیفیــت زندگــی ســالمندان گــروه آزمــون دــر مقایســه بــا گــروه کنتــرل، 
قبــل و بعــد از مداخلــه آموزشــی دــر ایــن متغیرهــا اختــالف معنــی دــاری وجــود دــارد)p<0/05( و مداخله تاثیــر گذار بوده اســت.  

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج آمــاری بدســت آمدــه، نتیجــه گرفتــه مــی شــود کــه بیــن گــروه آزمون دــر قبــل از آمــوزش و 
بعــد از آمــوزش دــر میــان ســالمندان، بــه لحــاظ زندگــی بــا خانوادــه یــا زندگی فردــی و اشــتغال و نــوع بیمــاری، تفــاوت معناداری 
ــه نتایــج تحلیــل آمــاری بخــش آگاهــی ســنجی پرســش نامــه  ــا توجــه ب ــه لحــاظ آمــاری مالحظــه نمــی شــود. همچنیــن ب ب
طراحــی شــده و قســمت عملکردــی آن، مشــاهده مــی شــود متغیرهــای جنــس، ســن، تحصیــالت و درآمــد دــر مداخلــه آموزشــی 

بــه جهــت بهبــود آگاهــی و عملکــرد تغذیــه ای ســالمندان موثــر بودــه و کیفیــت زندگــی ســالمندان را افزایــش دادــه اســت.

واژگان کلیدی:  تأثیر مداخالت، بهداشت تغذیه، سالمندان، شهر ترکمانچای.
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بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی
رامین روانگرد1 ، سهیال دمیری 2*

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
2 * دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

soheiladamiri1991@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف:  هــوش معنــوی پارادایــم جدیدــی اســت کــه از تلفیــق ابعــاد درونــی هــوش و ابعــاد بیرونــی معنویــت بــه وجــود 
آمدــه و دــر طــی ســال هــای اخیــر از حــوزه هــای روان شناســی بــه علــم مدیریــت وارد شــده اســت. هــوش معنــوی بــا تغییــر نگاه 
افــراد بــه معنــای کار و زندگــی مــی توانــد نقــش بســزایی دــر تغییــر نگــرش هــای افــراد در ســازمان داشــته باشــد. از ســوی دیگر، 
تعهــد ســازمانی یکــی از مهــم تریــن نگــرش هــای فــرد دــر ســازمان اســت کــه مــی توانــد تأثیــری عمدــه بــر عملکــرد فــرد دــر 
ســازمان و بــه تبــع آن موفقیــت ســازمان داشــته باشــد. ایــن پژوهــش، بــا هدــف تعییــن رابطــه هــوش معنــوی و تعهــد ســازمانی 

کارکنــان ســتادی دانشــگاه علــوم پزشــکی دــر ســال 1394 طراحــی و اجرا شــده اســت. 

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر، یــک مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی و کاربردــی بــود کــه بــه روش مقطعی دــر کارکنان ســتادی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز دــر ســال 1394 انجــام شــد. بــرای انجــام مطالعــه، یــک نمونــه 260 نفــری از کارکنــان شــاغل 
دــر ســتاد مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز کــه بــا اســتفاده  از فرمــول هــای تعییــن حجــم نمونــه تعییــن شــده بــود،  بــه 
روش نمونــه گیــری تصادفــی طبقــه ای تانتخــاب شــد. ابــزار گردــآوری دادــه ها، پرسشــنامه هــای اســتاندارد هوش معنــوی کینگ 
و تعهــد ســازمانی آلــن و مــی یــر بودنــد کــه روایــی و پایایــی آن هــا پیــش از ایــن دــر مطالعــات خــارج و داخــل کشــور مــورد 
تأییــد قــرار گرفتــه بــود. پــس از تکمیــل پرسشــنامه هــا، دادــه هــا وارد نــرم افــزار  SPSS 21شــد و جهــت تجزیــه و تحلیــل آنهــا 
از آمارهــای توصیفــی ماننــد میانگیــن و انحــراف معیــار و آزمــون هــای آمــاری تحلیلــي همچــون T-Test، ANOVA، آزمــون 

تعقیبــی Tukey و ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: یافتــه هــای پژوهــش نشــان دــاد کــه هــوش معنــوی و تعهــد ســازمانی دــر کارکنــان مــورد مطالعــه بــه ترتیب دــاراي 
میانگیــن 82/54±74/12 و 54/74±00/8 و دــر حد متوســط بودند. از میان ابعاد تعهد ســازمانی، بعد تعهــد عاطفی)52/3±61/25( 
و از میــان ابعــاد هــوش معنــوی، بعــد تفکــر وجودــی انتقادــی) 7/16±45/4( بیــش تریــن  میانگیــن را بــه خــود اختصــاص دادنــد. 
بیــن هــوش معنــوی و تعهــد ســازمانی رابطــه معنــی دــاری مشــاهده نشــد )P-value=0/145(. هــوش معنــوی رابطه معنــی داری 
بــا درآمــد )P-value=0/038( کارکنــان نشــان دــاد ولــی بــا ســایر متغیــر هــای دموگرافیــک کارکنان رابطــه معنی داری نداشــت. 

 )p-value>0/05( بیــن تعهــد ســازمانی و هیــچ یــک از ویژگــی هــای دموگرافیــک کارکنان رابطــه معنی دــاری مشــاهده نشــد

نتیجــه گیــری: یافتــه هــای پژوهــش نشــان دــاد کــه هــوش معنــوی، تعهــد ســازمانی را تحــت تأثیــر قــرار نمــی دهــد. از ســویی 
وضعیــت هــوش معنــوی و تعهــد ســازمانی دــر میــان کارکنــان مــورد بررســی دــر حــد متوســط بودــه اســت. بنابرایــن بــرای بهبود 
وضعیــت موجــود، برنامــه ریــزی صحیــح و اجــرای اقداماتــی ماننــد تقویــت قــوه ی تفکــر افــراد و جهــت دادــن آن بــه ســمتی 
ــق اتخــاذ  ــت شــغلی از طری ــش رضای ــراد، افزای ــر اف ــوی د ــرای ایجــاد آگاهــی معن ــی ب ــزاری جلســات خــود ارزیاب ــح، برگ صحی
تمهیداتــی چــون اســتفاده از نوبــت هــای کاری و توســعه شــغلی و غنــی ســازی شــغل، ایجاد انگیــزه در کارکنــان از طریــق طراحی 

سیســتم هــای متنــوع پرداخــت حقــوق و پادــاش، و ... مــی توانــد مثمــر ثمــر باشــد. 

واژگان کلیدي: هوش معنوی، تعهد سازمانی، کارکنان ستادی
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ارائه مدل ریاضی دوهدفه برای مسأله برنامه ریزی رژیم غذایی بیماران 

دیابتی تحت شرایط عدم قطعیت

مریم اقبالی زارچ1 *، کاظم دهقان سانج2، رضا توکلی مقدم3، فاطمه اصفهانیان4

1 * دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران،
 m.eghbali@ut.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران
3 استاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران

4 دانشیار، پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده 

زمینــه و هــدف:  تغذیــه دــر مدیریــت بیمــاری دیابــت و تأثیــر آن در بــه تأخیر انداختــن عــوارض و مرگ و میــر ناشــی از بیماری  
بــه تبــع آن افزایــش کیفیــت زندگــی بیمــاران نقــش بســیار مهمــی ایفــا مینمایــد. بدین منظــور در ایــن مطالعــه مدــل برنامهریزی 
مختلــط عدــد صحیــح چندهدفــه تحــت شــرایط عدــم قطعیــت بــه گونــه ای توســعه دادــه شــده اســت کــه هدــف آن ارائــه یــک 
برنامــه غذایــی ســالم )برطــرف کنندــه تمامــی نیازهــای بدــن بیمــار بــا حداقــل مصــرف چربــی اشــباع، قنــد و کلســترول( و متنــوع 

)برخوردــار از انــواع گروه-هــای غذایــی( دــر عیــن حــال اقتصادــی بــرای هــر بیمار اســت.

مــواد و روش هــا: دــر مدــل پیشــنهادی تابــع هدــف اول میــزان کل چربــی هــای اشــباع، کلســترول و قنــد برنامــه غذایــی و تابــع 
هدــف دــوم هزینــه )قیمــت( کلــی آن اســت و محدودیــت هــا نیــز رفــع نیــاز بدــن بــه مــواد مغــذی و همچنیــن رعایــت تنــوع دــر 
برنامــه غذایــی روزانــه هــر بیمــار دــر نظــر گرفتــه شــده اســت. پارامترهــای مدــل بــه منظــور نزدیکتــر نمودــن مســأله بــه دنیــای 
واقعــی غیرقطعــی دــر نظــر گرفتــه شــدهاند. از دیگــر نــوآوری هــای ایــن مقالــه میتــوان بــه روش حــل پیشــنهادی اشــاره نمــود که 
جــواب مدــل را دــر قالــب پارتویــی از چندیــن جــواب نامغلــوب ارائــه میدهــد بــه گونهــای کــه هــر فــرد بســته بــه ذائقــه، میــزان در 
دســترس بودــن مــواد غذایــی و اولویــت هزینــه بــرای او، مناســبترین برنامــه بهینــه غذایــی را میتوانــد انتخــاب نمایــد. افــراد مــورد 
مطالعــه از هــر دــو جنســیت مــرد و زن، 30 ســاله بــا نمایههــای تودــه بدنــی 18/5 و 24/99 بــا قدهــای متفــاوت 1/50، 1/65 و 
1/80 دــر چهــار گــروه ســطح فعالیــت بدنــی بــی تحــرک، کــم تحــرک، فّعــال و پرتحــرک تشــکیل شــده انــد. حــل مدل با دــر نظر 

گرفتــن مــوارد فــوق بــا نــرم افــزار تخصصــی بهینــه ســازی GAMS صــورت گرفتــه و نتایــج آن ارائــه شــده اســت.

یافتــه هــا: پارتــوی بهینــه حاصــل از مدــل، متنوعتریــن و اقتصادــی تریــن برنامههــای غذایــی جهــت رفــع نیازهــای بدــن بیمــار 
بــا کمتریــن میــزان چربــی اشــباع، کلســترول و قنــد را ارائــه مــی دهــد.

ــزار تحلیلــی  ــری: مدلســازی برنامــه غذایــی بیمــاران دیابتــی و بررســی جــواب هــای بهینــه مدــل پیشــنهادی، اب ــه گی نتیج
ــرای یافتــن برنامــه غذایــی مناســب بیمــاران دیابتــی اســت. مناســبی ب

واژگان کلیــدي: برنامــه ریــزی رژیــم غذایــی، بیمــاری دیابــت، برنامــه ریــزی ریاضــی دــو هدفــه ، عدــم قطعیــت، روش اپســیلون 
دیت محدو
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بررسی ارتباط سبک زندگی با شادکامی در پسران نوجوان دبیرستانی شهر 

یاسوج در سال 1395
صدیقه کریمی زاده مونه1,داود خاضعی نسب1، مریم کریمی زاده مونه3 

 1کمیته تحقیقات دانشجویی,دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 2کارشناس ارشد داخلی جراحی,بیمارستان امام خمینی دهدشت

* dawoodkhazei@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: ســبک زندگــي بــه عنــوان روش زندگــی کــه متاثــر از عواملــی چــون مذهب,فرهنگ,نژاد,شــرایط اقتصادــی و 
اجتماعــی اســت نقــش بســزایي دــر ســالمت جســمی وروحــی افــراد جامعــه دــارد شــادکامی نیــز بــه عنــوان یکــی از نیــاز هــای 
روانــی بشــر متاثــر از ســبک زندگــی مــی باشــد.لذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن ارتبــاط ســبکزندگی بــا شــادکامی در پــران نوجــوان دبیرســتانی 

انجــام گرفــت. 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه  توصیفــی همبســتگی دــر ســال 1395 بــروی 366نفــر از پســران نوجواندانــش امــوز  دبیرســتان 
هــای دولتــی روزانــه شــهر تهــران بــه روش چنــد مرحلــه ایمبتنــی بــر هدــف انجــام گرفــت .ابــزار مــورد اســتفاده دــر ایــن مطالعــه  
چــک لیســت 12ســوالی مشــخصات دموگرافیــک  و پرسشــنامه ســوالی ســبک زندگی و پرسشــنامه ســوالی شــادکامی بوده اســت.

دادــه هــا پــس از جمــع اوری بــا نــرم افــزار spssنســخه 20 و آزمــون هــای آمــاری تی تســت و کای اســکِوئر. مــورد تجزیــه و تحلیل 
ــرار گرفتند ق

)p=008( ــوه ــح)p=.009( ,الگــوی خــواب و اســتراحت )p=.002(مصــرف می ــا ورزش)p=.0001( ,تفری ــا: شــادکامی ب ــه ه یافت
مصــرف دمنــوش )p=008( روش مقابلــه بــا اســترس)p=0001(درس خواندــن)p=.0007( ارتبــاط معنادــاری داشــت درحالــی کــه 
)p=0(رســتوران رفتــن)p=29( مصــرف ســیگار)p=23(اســتفاده از بــازی هــای کامپیوتری )p=.22(شــادکامی بــا مصــرف تنقــالت

ماشــین ســواری و اپارتمــان نشــینی ارتبــاط معنــا داری نداشــت 

نتیجــه گیــری: یافتــه هــا نشــان مــی دهــد کــه ســبک زندگــی شــامل ورزش ,تفریح,الگــوی خــواب و اســتراحت,مصرف میــوه و 
دمنــوش,روش مقابلــه بــا اســترس و دــرس خواندــن در تقویــت و افزایش شــادکامی دــر زندگی ارتبــاط معنا دــاری دارد.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، شادکامی، دانش آموزان دبیرستانی
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بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر در مورد خودآزمایی 

پستان در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1395
محمد پیروزه*1، لیال کارگر2، شکوفه فرهادپور3

1 *کارشناسی، بهداشت عمومی، بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
mpirouz@gmail.com

2 کارشناسی ارشد، پرتوشناسی، پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 3کارشناسی، پرتوشناسی، پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده

زمینــه و هــدف :ســرطان پســتان شــایع تریــن ســرطان دــر زنــان اســت و بعــد از ســرطان ریــه، شــایع ترین علــت مرگ ناشــی از 
ســرطان دــر زنــان مــی باشــد بــه طــوری کــه 25,5 % از کل ســرطان هــای زنــان مربــوط بــه ســرطان پســتان اســت. طبــق آخریــن 
آمــار گــزارش کشــوری ثبــت مــوارد ســرطانی دــر ســال 1387 دــر اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد نشــان دادــه اســت کــه ســرطان 
پســتان بعــد از ســرطان پوســت بیشــترین آمــار را درمیــان زنــان ایــن اســتان بــه خــود اختصــاص دادــه اســت. دــر زنــان جــوان به 
علــت بافــت متراکــم پســتان، ماموگرافــی از حســایت کمــی برخوردــار اســت و معاینــات بالینــی نیــز  ممکــن اســت بــه طــور مکــرر 
و منظــم انجــام نشــود، بنابرایــن خودآزمایــی پســتان، تنهــا روش تشــخیصی زودــرس و کنتــرل بیمــاری دــر مراحــل اولیه اســت که 
حتــی دــر مجموعــه قوانیــن اروپایــی بــر علیــه ســرطان پســتان نوصیــه شــده اســت. و بــر اســاس انجمــن ســرطان آمریــکا پیدــا 
کردــن و گــزارش تغییــرات ســینه از طریــق خودآزمایــی پســتان بهتریــن فرصــت را بــرای کاهــش مــرگ و میــر ســرطان پســتان و 
صرفــه جویــی دــر زندگــی مــی باشــد. بــا عنایــت بــه اینکــه قشــر تحصیــل کردــه خصوصــا دانشــجویان رشــته هــاي علوم پزشــکي 
بــا توجــه بــه حرفــه اي کــه دــر آیندــه خواهند داشــت، خود مــي تواننــد از متولیــان امــر آمــوزش و ترویــج رفتارهــاي خودمراقبتي 
جهــت تشــخیص زود هنــگام بیمــاري هــا باشــند، بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مســاله و محدودیت مطالعــات صــورت گرفته 
دــر گــروه دانشــجویان دــر ایــن زمینــه، بــر آن شــدیم مطالعــه ای بــا هدــف بررســی آگاهــی، نگــرش و عملکــرد دانشــجویان دختر 

دــر مــورد خودآزمایــی پســتان در دانشــگاه علوم پزشــکی یاســوج در ســال 1395 انجــام دهیم.

مــواد و روش هــا:  ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی- مقطعــی بودــه و بــرروی 280 نفــر از دانشــجویان دختــر دانشــگاه علوم پزشــکی 
یاســوج کــه بصــورت تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند، انجــام گرفت و بــه وســیله پرسشــنامه ای اســتاندارد، آگاهــی، نگــرش و عملکرد 
ایشــان ســنجیده شــد و اطالعــات بدســت آمدــه، بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss19 و آزمــون هــای آمــاری ANAVA و t-test انجام 

. شد

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی آزمودنــی هــا 21/7 و انحــراف معیــار آن 1/62بــود. از ایــن بیــن اکثریــت آزمودنــی هــا دــارای آگاهــی 
نامطلــوب ) 2/48±17/45 ( و نگــرش نامطلــوب )4/4± 29/26 ( بودنــد و همچنیــن در عمل تنها 2/5  ± 19/23 نفر از دانشــجویان 
دختــر خودآزمایــی پســتان انجــام مــی دادنــد. یافتــه هــا نشــان دــاد ســن، وضعیــت تاهــل، ســابقه بیمــاری های پســتانی دــر خود 

یــا خانوادــه بــا هیــچ یــک از ســطوح آگاهــی، نگــرش و عملکــرد ارتبــاط معنــی دار نداشــتند .

نتیجــه گیری:بــا توجــه میــزان پاییــن ســطوح آگاهــی نگــرش و عملکــرد پیشــنهاد مــی شــود برنامــه هــای آموزشــی بهتــری 
جهــت آمــوزش و توانمدــی دانشــجویان علــوم پزشــکی کــه مروجیــن اصلــی ســواد ســالمت و ارتقــای ســالمت مردــم هســتند، 

تدویــن شــود.

واژگان کلیدی: آگاهی، نگرش، عملکرد، دانشجویان، خودآزمایی پستان
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بررسی تاثیر آموزش بر اصالح مشکالت رشد در دانش آموزان مدارس 

ابتدایی شهر پاوه در سال 94

فرید غریبی1، دکتر محمد اصغری جعفرآبادی2

1- دانشجوی دکترای تخصصي مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
gharibihsa@gmail.com

2- استادیار گروه آموزشی آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

زمینــه و هــدف: اختــالالت رشــد دــر دانــش آموزان ســنین دبســتان از جمله مشــکالت شــابع دــوران کودکی اســت کــه تاثیرات 
منفــی ماندــگاری بــر وضعیــت فیزیکــی و هوشــی کودــک خواهنــد گذاشــت. بــر ایــن مبنــا مطالعــه حاضــر بــا هدــف بررســی میزان 

انــواع ایــن اختــالالت و انجــام مداخلــه جهــت کاهــش آنهــا دــر دانــش آمــوزان مقطــع ابتدایی شــهر پــاوه انجام شــد.

مــواد و روش هــا: یــن مطالعــه از نــوع نیمــه تجربــی )مداخلــه ای آمــوزش محــور( اســت کــه دــر طــی 15 مــاه دــر مدــارس 
ابتدایــی شــهر پــاوه و دــر دــو مرحلــه پیــش و پــس آزمــون دــر ســال 1394 بــه انجام رســید. ابــزار مورد اســتفاده دــر ایــن مطالعه، 
نمودارهــای پایــش رشــد موجــود دــر کشــور بــود کــه وضعیــت قــد و شــاخص تودــه بدــن بــه ســن بــر اســاس آنهــا ســنجیده مــی 
 P<0/05 محاســبه و P اســتفاده گردیــد و دــر همــه تحلیل هــا مقدــار بــرای STATA 10شــد. بــرای تحلیــل داده هــا نرم افــزار

معنــی دــار در نظــر گرفته شــد.

یافتــه هــا: دــر ایــن مطالعــه، تعدــاد 574 دانــش آمــوز دــر مطالعــه شــرکت نمودنــد کــه 51/5 درصــد از آنــان را دختــر  و 48/5 
درصــد از آنــان را پســران تشــکیل دادنــد. دــر بررســی هــای صــورت گرفتــه دــر پیــش آزمــون مشــخص گردیــد کــه 23/3 درصد 
از دانــش آمــوان دــارای مشــکل الغــری،4/8 درصــد دــارای اختــالل کوتــاه قدی، 8 درصــد دــارای اضافــه وزن و 10/6 درصــد دچار 
اختــالل چاقــی مــی باشــند. همچنیــن نتایــج بدســت آمدــه نشــان دــاد کــه بطــور کلــی مداخــالت صــورت گرفتــه باعــث ایجــاد 
تغییــرات مثبــت گردیدــه انــد و میــزان آنهــا بخصــوص دــر مــورد الغــری و اضافــه وزن بــه طــرز معنــی دــاری تغییــر یافتــه اســت 

.)P=0/042( همچنیــن مطالعــه نشــان دــاد کــه میــزان تغییــرات ایجــاد شــده دــر دختــران بیشــتر از پســران اســت .)P<0/001(

نتیجــه گیــری: مطالعــه حاضــر نشــان دــاد کــه مــی تــوان بــا طراحــی و اجــرای مداخــالت مناســب و جامــع و پیگیــری مدــاوم و 
هدفدــار آنهــا، مشــکالت و اختــالالت رشــد و تغذیــه را بطــرز مناســبی مرتفــع نمــود. بی تردیــد انجــام مطالعــات مشــابه دــر ســایر 

مدــارس و شــهرها می توانــد منجــر بــه بهبــود ســطح رشــد دانــش آمــوزان و ایجــاد نســلی ســالم، پویــا و مولــد باشــد. 

واژگان کلیدی:  رشد، اختالل، آموزش، پاوه  
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خود کارآمدی ، پیشگویی کننده سبک زندگی ارتقادهنده سالمت در 

بزرگساالن مسن ایرانی
مریم چنگیزی1، لیال قهرمانی1 * ، محمد حسین کاوه1 ، مهین نظری 1

1 دانشجوی دکتری تخصصی آموزش و ارتقای سالمت – دپارتمان  آموزش بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
     mrs.changizi@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف  : ســبک زندگــی ســالم کلیــه رفتارهایــی اســت کــه ســبب پیشــگیری از بیماریهــا ، صدمــه  و حفــظ و ارتقــای 
ســالمتی میشــوند. بعــالوه  دــر ایــن راســتا یکــی از موضوعــات مهــم کــه  بــر اتخــاذ شــیوه زندگــی ســالم  تاثیــر میگــذارد ، توانایــی 
انجــام رفتارهــای ارتقــا دهندــه ســالمت  اســت کــه دــر اصطــالح خودکارآمدــی نامیدــه میشــود . پژوهــش حاضــر جهــت بررســی 
ســبک زندگــی ســالم و ارتبــاط آن بــا برخــی بیمــاری هــای مزمــن  و خودــکار آمدــی رفتارهــای بهداشــتی درجمعیــت ســالمندان 

شــهر شــیراز  صــورت گرفــت .

ــاال  مراجعــه کنندــه بــه دــو کانــون  ــه ب مــواد و روش هــا :توصیفــی –مقطعــی بودــه و جامعــه آمــاری 382 فــرد60 ســال  ب
ــزار جمــع آوری اطالعــات  3 بخــش شــامل اطالعــات دموگرافیــک  ــی  مــی باشــد. اب ــه و یــک کلینیــک درمان ســالمندی روزان
ــی )HPLP II(و  ــبک زندگ ــل 2 س ــم ،پروفای ــنامه 52 آیت ــاری( پرسش ــه بیم ــال ب ــابقه ابت ــغل،درآمد و س )سن،جنس،سواد،ش
  ADL و پرسشــنامه مقیــاس فعالیــت روزمــره زندگــی  )SRAHPS( پرسشــنامه  28 ســوال خودکارامدــی رفتارهــای بهداشــتی
و فعالیــت هــای ابــزاری زندگــی )IADL( کــه روایــی و پایایــی آن دــر مطالعــات قبــل اندــازه گیــری شــده اســت. دادــه هــا بــا نرم 

ــز  ANOVAتجزیــه و تحلیــل شــد .  ــاری توصیفــی ،همبســتگی ،آنالی ــزار SPSS22  و آزمونهــای آم اف

یافتــه هــا :  ســبک زندگــی و خودکارامدــی افــراد ســالمند دــر ســطح  متوســط قــرار دــارد . میانگیــن نمــره کلــی ســبک زندگــی 
بــا سواد،شــغل و درامــد و جنســیت از لحــاظ آمــاری معنادــار بــود .)P≥/001(    پرفشــاری خــون و بیمــاری قلبــی و دردهــای 
مفصلــی  بیشــترین  شــیوع را دربیــن جمعیــت ســالمند نشــان دــاد . از بیــن بیمــاری هــای مــورد بررســی ارتبــاط چربی خــون باال 
و افســردگی بــا میانگیــن نمــره کل ســبک زندگــی  بــه لحــاظ امــاری  قابــل توجــه بــود . )P≥/02(    . مصــرف ســیگار بــا میانگیــن 
کلــی ســبک زندگــی ارتبــاط برجســته ای نشــان دــاد. )P≥/03(     انالیــز رگرســیون نشــان دــاد کــه خودــکار امدــی همبســتگی 

معنادــار بــا ســبک زندگــی دــارد )r=1 ,P≥/001( و49%   ســبک زندگــی ارتقــا دهندــه ســالمت را میتوانــد پیشــگویی کنــد .

نتیجــه گیــری : اصــالح ســبک زندگــی تحــت تاثیــر عوامــل مختلــف اســت و تعدیــل انهــا آســان نیســت . بــا توجــه بــه وضعیــت 
متوســط شــیوه زندگــی بهتــر اســت  دــر مداخــالت ســالمت بــه همــه ابعــاد شــیوه زندگــی ســالم پرداخته شــود. بــه همیــن منظور 
میبایســت افــراد مســن  را  از طریــق افزایــش دانــش و بهبــود نگــرش نســبت بــه دــوره ســالمندی و تغییــرات فیزیولوژیــک آن  

توانمنــد کــرد تــا خــود مراقبتــی  و خودــکار آمدــی  انجــام رفتــار ســالم افــزون گردــد.  

واژگان کلیدی : سبک زندگی سالم ، خود کارآمدی ، سالمند ، بیماری مزمن ، رفتار بهداشتی 
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بررسي وضعیت فریتین سرم و نقش آهن در ایجاد بیماری آترواسکلروز 

عروق کرونر: مرورسیستماتیک
مرضیه عباس زاده علی آباد*1، عابدین ایران پور2

1 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران*
marzie666ph@gmail.com

2 دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، عضو هیئت علمی، خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان

چکیده

زمینــه و هــدف : آترواســکلروز شــایعترین علــت مــرگ و میــر دــر اکثر کشــورهاي صنعتــي اســت و تحقیقات بســیاري بــراي حل 
مشــکالت مربــوط بــه ایــن بیمــاري دــر حــال انجــام اســت. عوامــل خطرســاز قلبــي و عروقــي باعــث افزایــش شــیوع آترواســکلروز و 
دــر نتیجــه افزایــش مــرگ و میــر مــي شــوند.  بــا توجــه بــه اینکــه اخیــراً به نقــش میــزان ذخائــر آهــن بدــن و ارتبــاط احتمالی آن 
بــا پدیدــه آترواســکلروز توجــه شــده کــه نتایــج کامــاًل متفاوتــی حاصــل گردیدــه اســت، لذا ایــن مطالعــه با هدــف بررســي وضعیت 

فریتیــن ســرم و نقــش آهــن دــر ایجــاد بیمــاری آترواســکلروز عــروق کرونر انجام شــد.

ــای  ــد از بانک ه ــای متعد ــی مقاله ه ــی و جمع بند ــا بررس ــه ب ــت ک ــروری اس ــه م ــر مقال ــه حاض ــا : مطالع ــواد و روش ه م
 Google scholar ــتجوی ــور جس ــی magiran، Sid، PubMed و iranmedex و موت ــر علم ــایتهای معتب ــی و س اطالعات
 Ferritin, risk factors, ــر ــرگ و می ــن، فاکتورخطــر، آترواســکلروز، م ــای فریتی ــد واژه ه ــا کلی ــی و ب ــت زمان ــون محدودی بد

ــد. ــام ش ــا 2015 انج ــای 1996 ت ــال ه ــی س atherosclerosis, mortality ط

یافتــه هــا: بررســی مطالعــات انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن میــزان فریتین ســرم در گــروه بــا بیمــاري عــروق کرونر 
دــر مقایســه بــا گــروه بدــون بیمــاري عــروق کرونــر بــا اختــالف معنــي دــار وجــود داشــت. همچنیــن ارتبــاط معنــي دــار آمــاري 
بیــن میــزان فریتیــن خــون و شــدت و وســعت آترواســکلروز دــر مردــان وجــود داشــت. بیــن ســابقه ابتــال بــه دیابــت، فشــار خــون 
سیســتولیک و دیاســتولیک و ســابقه کشــیدن ســیگار بــا ســطح فریتیــن اختــالف معنادــار آمــاري مشــاهد شــد. امــا بیــن شــدت و 
وســعت آترواســکلروز و ســطح فریتیــن دــر بیمــاران بــا ریســک فاکتورهــاي بــزرگ از قبیــل افزایش فشــار خــون، هیپرکلســترولمي، 

هیپــر تــري گلیســریدمي، و افزایــش BMI هیــچ رابطــه معنــي دــاري وجود نداشــت.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش هــای انجــام شــده کــه نشــان از رابطــه قــوي بیــن ســطح فریتیــن ســرم بــا شــدت 
و وســعت آترواســکلروز کرونــر دــر بیمــاران مــي باشــد و میــزان آهــن و فریتیــن ســرم دــر گــروه بــا بیمــاري عــروق کرونر بیشــتر از 
گــروه بدــون بیمــاري عــروق کرونــر بــود، مــي تــوان احتمــال دخالــت، ذخایــر آهــن را دــر پیدایــش پدیدــه آترواســکلروزیس عــروق 
کرونــر بیــان نمــود. بنابرایــن مــي تــوان میــزان فریتیــن را بــه عنــوان یــک اندکــس مقایســه اي قابــل بحــث دــر بیمــاران مبتــال بــه 

آترواســکلروز عــروق کرونــر بویــژه مردــان مطــرح نمــود.         

 واژه هاي کلیدي: فریتین، فاکتورخطر، آترواسکلروز، مرگ ومیر
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بررسی شیوع بیماریهای آمیزشی و عوامل خطر در زنان HIV  مثبت در 

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهر اهواز
نرگس کشتکار

کارشناس ارشد ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران ، 
keshtkar_narges@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  بیمــاری هــای آمیزشــی یکــی از شــایعترین بیمــاری هــا دــر جهــان بودــه و عــوارض اجتماعــی واقتصادــی 
فراوانــی را دــر پــی داشــته اســت. ظهــور بیمــاری اچ آی وی مثبــت توجــه بیشــتری را بــر بیماریهــای آمیزشــی متمرکــز ســاخته 
اســت. مرکــز مشــاوره بیمــاری هــای رتــاری بــا ایجــاد محیــط امــن و رعایــت اصــل رازدــاری و برقــراری ارتبــاط مناســب بــا زنــان 
آلودــه شناســایی شــده، نقــش مهمــی دــر درمــان بیمــاری هــای آمیزشــی زنــان آلودــه اچ آی وی مثبت دــارد. هدــف از انجــام این 
مطالعــه بررســی وضعیــت ســالمت زنــان آلودــه HIV مثیــت بــه واحــد مامایــی و بررســی وضعیــت پــاپ اســمیر ایــن بیمــاران 

مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــی - تحلیلــی دــر ســال 1395 بــر روي کلیــه زنــان HIVمثبــت  کــه جهــت انجــام پــاپ 
اســمیر بــه مرکــز مشــاوره بیماریهــای رفتــاری اهــواز مراجعــه کردــه بودنــد، انجــام شــد. متغیرهــاي اصلــی مطالعــه شــامل: ســن، 
تعدــاد زایمــان، تعدــاد ســقط، محــل ســکونت، شــغل، ســطح ســواد، یائســگی، نــوع روش پیشــگیري از باردــاري، عالئــم عفونــت 
ســرویکوواژینال، التهــاب و دیســپالزي بــود. تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا با اســتفاده از نرم افــزار آمــاريspss  )نســخه 24 ( و آزمون 

هــاي کاي اســکوئر و رگرســیون لجســتیک انجــام شــد. میــزان p> 0,05معنــی دــار دــر نظــر گرفته شــد.

یافتــه هــا: دــر ایــن مطالعــه، 90 نمونــه ســیتولوژي ســرویکال مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه دــر 7 نفــر آن دیس پــالزی خفیف 
مشــاهده شــد شــیوع کلــی عالئــم عفونــت ســرویکو واژینــال و التهــاب دــر جامعــه هدــف بــه ترتیب29نفــر و 75نفــر بــود. مهمترین 
عوامــل تأثیرگــذار دــر داشــتن یــا نداشــتن التهــاب ســلول هــاي ســرویکس بــه ترتیــب شــامل: قــرار داشــتن دــر ســن بــاروري 
)منوپــوز نبودــن(، داشــتن عالئــم عفونــت ســرویکو واژینــال، نــوع روش پیشــگیري از باردــاري، ســطح ســواد و محــل ســکونت و 

مرحلــه بیمــاری HIV بــود.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه پاییــن بودــن میــزان بروزکارســینوم ســرویکس دــر جامعــه مــورد بررســی بهتــر اســت غربالگــري با 
تأکیــد دــر گــروه هــاي پرخطــر انجــام شود.شــناخت عوامــل مؤثــر دــر التهــاب ســلول هــاي ســرویکس دربهبــود کیفیت گزارشــات 

ســیتولوژیک و تشــخیص زودــرس و دقیــق ترضایعــات پیــش ســرطانی مؤثــر خواهــد بود.

واژگان کلیدی: بیماریهای امیزشی، HJV مثبت، پاپ اسمیر
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بررسی عوامل مرتبط باتعلل ورزی تحصیلی براساس مدل پرسید در 

دانشجویان علوم پزشکی تربت حیدریه درسال 1394

فرشته قانونی مژن آبادی1*، فاطمه عرب زوزنی2،عبدالواحد قانونی مژن ابادی3، لیال عرب زوزنی4 ، منصوره 
عرب زوزنی5، شعیب سربوزی حسین آبادی6

1 * کارشناسي بهداشت عمومي،کمیته تحقیقات دانشجویي،دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه ، ایران
ghanony72@gmail.com

  2کارشناسي بهداشت عمومي،کمیته تحقیقات دانشجویي،دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه  ، ایران 
3  کارشناسی ارشد آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه خوارزمی تهران

4 کارشناسی ارشد شیمی، کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه پیام نور تربت حیدریه ، ایران
5  منصوره عرب زوزنی ، دانشجو فرهنگیان  ، دانشگاه شهید هاشمی نژاد مشهد ،ایران

 6  شعیب سربوزی حسین آبادی، کارشناسی فوریت های پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: یکــی از جنبــه هــای مهــم زندگــی، موفقیــت یــا عدــم موفقیــت دــر تحصیــالت دانشــگاهی اســت. موفقیــت دــر 
دانشــگاه مــی توانــد پیــش بینــی کننده   بســیاری از پیشــرفت های دانشــجویان در آینده باشــد. مانعی مشــترک در بین دانشــجویان 
کــه از پیشــرفت و رفــاه آن هــا دــر آیندــه جلوگیــری مــی نمایــد مشــکالت ناشــی از تعلــل ورزي  یــا بــه آیندــه موکــول کردــن کارها 
اســت هدــف ایــن پژوهــش، تعییــن عوامــل مرتبــط باتعلــل ورزی براســاس مدل پرســید در دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی تربت 

ــه درســال1394 بود. حیدری

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه ازنــوع مقطعــی اســت کــه درســال 1394بــرروی 350دانشــجوی دختــر و پســربود کــه بــه روش 
نمونــه گیــری چندمرحلــه ای انتخــاب شــدند انجــام شــد دــر ایــن مطالعــه بــه منظورجمــع آوری داده هــا ازپرسشــنامه تعلــل ورزی 
وپرسشــنامه روایاوپایــا  اســتفاده شــد کــه پرسشــنامه مطالعــه شــامل یــک پرسشــنامه تعلــل ورزی تحصیلــی مبتنــی بر مدل پرســید 
کــه شــامل بخــش هــای عوامــل مســتعدکننده ،عوامــل قادرکنندــه ، عوامــل تقویــت کنندــه مــی باشــد پرسشــنامه هــا دراختیــار 
دانشــجویان قــرار گرفــت دادــه هابااســتفاده ازنــرم افــزار آمــاری spss20  وآزمون هــای T  مســتقل آنالیزواریانس ورگرســیون خطی 

مــورد تجزیــه وتحلیــل آمــاری قرارگرفــت.

یافتــه هــا: درمطالعــه  حاضــر کــه شــامل  28,8 درصــد مــرد و 71/2 درصــد زن، 76,5 درصــد مجــرد و 23,5درصــد متاهــل و 
میانگیــن ســنی دانشــجویان 20,98 ســال بــود نتایــج نشــان دــاد کــه بیــن ســن،  جنــس و تاهــل بــا تعلــل ورزی رابطــه معنــا دــاری 
وجــود دــارد P<0.01. بــر اســاس انجــام مدــل رگرســیون چنــد متغیــره جهــت پیشــگویی تعلــل ورزی دانشــجویان تنهــا دــو عامــل 
 ) r2=0/1 (و تنها 10 درصــد واریانــس )P<0.05( قادرکنندــه و تقویــت کنندــه می توانــد تعلــل ورزی دانشــجویان را پیشــگویی نمایــد

متغیــر تعلــل ورزی  را مــی توانــد پیــش بینــی نمایــد. 

نتیجــه گیــری:ب ا توجــه بــه شــیوع تعلــل ورزی و اثــرات آن دــر دانشــجویان، ارایــه مداخــالت و آمــوزش هایي بــرای افزایــش خود 
تنظیمــي و مدیریــت زمــان بــه دانشــجویان ضــروری مي باشــد.

واژگان کلیدی : تعلل ورزی، عوامل قادر کننده ، عوامل مستعد کننده، عوامل تقویت کننده
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عدالت در نظام سالمت: ارزیابی شاخص های دسترسی به خدمات و 

شاخص های تامین مالی سالمت در برنامه های توسعه ایران )1395-

)1368
کامران ایراندوست

 دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
kamran.ir74@gmail.com  

چکیده

زمینــه و هــدف: عدالــت کلیــد اندــازه گیــری کیفیــت مراقبــت ســالمت کــه بــه معنــای عدــم تبعیــض و رعایــت منصفانــه تفاوتها 
و دسترســی برابــر بــرای نیازهــای برابــر اســت، دــر ایــن میــان سیاســت هــای مالــی و دسترســی بــه خدمــات مطلــوب ســالمت 
نقــش مهمــی دــر کارایــی و دســتیابی بــه عدالــت دــارد. ایــن پژوهــش بــا هدــف بررســی وضعیــت عدالــت دــر نظــام ســالمت ایران 

بــا اســتفاده از شــاخص هــای دسترســی بــه خدمــات و شــاخص هــای تامیــن مالــی دــر برنامــه توســعه صــورت پذیرفتــه اســت.

ــا اســتفاده از کلیــد واژه هایــی نظیــر عدالــت، نظــام ســالمت،  ــوع مــروری بودــه کــه ب ــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از ن م
دسترســی بــه خدمــات، تامیــن مالــی و برنامــه توســعه دــر پایــگاه هــای داخلــی Google scholar، SID، Magiran و پایــگاه 
خارجــیpubmed  بــه جســتجو پرداختــه، کــه دــر مجمــوع 96 مقالــه اســتخراج گردیــد. پــس از حــذف مقــاالت تکــراری و غیــر 

مرتبــط، نهایتــا 22 مقالــه از ســال 84 تــا کنــون جهــت نــگارش ایــن مطالعــه مــروری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: بررســی نتایــج نشــان دــاد کــه دــر برنامــه اول و دــوم توســعه بــه مناطــق روســتایی و بخــش هــای محــروم جامعــه 
تاییــد شــده اســت و احــکام دــر خصــوص گســترش شــبکه بهداشــت و درمــان و کنتــرل جمعیــت اســت بــه طوریکــه توزیــع خانــه 
هــای بهداشــت و مراکــز بهداشــتی دــر مناطــق روســتایی از وضعیــت نســبت عادالنــه ای برخوردــار اســت و   H.C. P دــر تأمیــن و 
گســترش عدالــت، همــواره یــک اســتراتژي ارزشــمند بودــه اســت. دــر برنامــه ســوم عــالوه بــر تایید بــر مناطــق روســتایی و محروم، 
ــر افزایــش کارایــی خدمــات و ضــرورت بکارگیــری بهینــه تمــام منابــع، امکانــات و تســهیالت پرداختــه شــده اســت و احــکام  ب
رویکــرد بــه واگــذاری خدمــات دــارد. نهایتــا دــر برنامــه چهــارم و پنجــم احــکام ناظر بــر کاهــش پرداخت مســتقیم از جیــب مردم 
و افزایــش کارآیــی هســتند وعدالــت توزیعــی دــر دسترســی، پزشــک خانوادــه و سیســتم ارجــاع مــورد تاییــد واقــع شــده اســت. به 
طــور کلــي شــواهد گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه دــر برنامــه هــای توســعه رونــد شــاخص هــاي نابرابــري درآمدــي و فقــر نزولــي 
و رونــد شــاخص هــاي ســالمت صعودــي میباشــد، کــه دــر چهــار برنامــه اول توســعه بیشــتر بــه شــاخص هــای عدالــت دــر حــوزه 
دسترســی بــه خدمــات تاییــد شــده اســت، و دــر برنامــه پنجــم توســعه بیشــتر بــه شــاخص هــای عدالت دــر حــوزه ی تامیــن مالی 

ســالمت تاییــد شــده اســت. 

نتیجــه گیــری: نقــش کلیدــي مجلــس شــوراي اســالمي دــر بررســي و تصویــب قوانیــن برنامــه هــاي پنــج ســاله توســـعه، کشــور 
محــوري بودــه اســت و اجــزاي ایـــن برنامـــه هـــا اغلـــب محورهـــاي عدالــت مؤثــر بــر ســالمت را دــر برگرفتــه اســت. بــا توجــه به 
اهمیــت نقــش عوامــل سیاســی دــر اجــرای برنامــه توســعه دــر ایــران از متولیــان ســالمت انتظــار مــي رود بــا توجــه بــه شــرایط 
اجتماعــي - اقتصادــي، ترکیبــي از بهتریــن گزینــه هــا را دــر راســتاي پوشــش هرچــه بیشــتر خدمــات و برقــراري عدالت در نظـــام 

سـالمت انتخـاب کننـد .

واژه هاي کلیدي: عدالت، نظام سالمت، دسترسی به خدمات، تامین مالی، برنامه توسعه
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  عوامل موثر برتوانمندسازی منابع انسانی 
آرش یغمائی1،2، فرشید نصراله بیگی1،2

1  دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه علوم مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده پیراپزشکی، 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

Yaghmaie.arash@yahoo.com
2  مرکز پژوهش های دانشجویی، انجمن عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده 
زمینــه و هــدف: ویژگــي ســازمان هــاي امــروزي پویایــي و پیچیدگــي زیادــی هســتند و تغییــر را بــه عنــوان ضرورتــي اجتنــاب 
ناپذیــر پذیرفتــه انــد. دــرک تغییــر بعنــوان جــزء الینفــک و ذات ســازمان هــاي هــزارۀ ســوم، قدــرت ســازگاري و انطباق بــا تحوالت 
دــر عرصــه هــاي مختلــف را افزایــش مــي دهــد. بــه منظــور غلبــه بــر شــرایط بیرونــی پویــا و پیچیدــه، توانمندســازي ســازمان و 
کارکنــان تنهــا راهیســت کــه پیــش روي مدیــران قــرار دــارد. توانمنــد ســازي، ظرفیــت هــاي بالقــوه اي را بــراي بهــره بردــاري از 
سرچشــمۀ توانایــي انســاني کــه از آن بــه طــور کامــل اســتفاده نمــي شــود، دــر اختیــار ســازمان مي گذارد.ذکــر ایــن نکتــه ضــروري 
اســت کــه دــر هــزارۀ ســوم ، منابــع عمدــۀ مزیــت رقابتــي، نــه تنهــا دــر اســتفاده از فنــاوري هــاي جدیــد، بلکــه دــر دلبســتگي به 
ســازمان ، کیفیــت تعهــد و شایســتگي نیــروي کار اســت. بنابرایــن، ســازمان هــا دــر کنــار اســتفاده از فنــاوري ،برنامه هــاي متفاوتي 
را بــر اي کارکنــان خــود بــه اجــرا دــر مي آورنــد. امــا از آنجایــي کــه موفقیــت هــر برنامــه بــه شــرایط زمانــي، مکانــي و اجــراي 
صحیــح آن بســتگي دــارد، لــذا الزم اســت ســازمان بــا توجــه بــه شــرایط خــود ســازوکارهاي مناســبي دــر جهــت پــرورش نیــروي 

انســاني توانمنــد بــه کار گیرنــد. هدفحــال ایــن مطالــه بــه بررســی عوامــل موثــر بــر توانمنــد ســازی منابــع انســانی مــی پردــازد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر یــک پژوهــش مــروری بــه صــورت نظــام منــد می باشــد. مقــاالت جســتجو شــده بــا توجــه 
بــه کلیــد واژه هــای انگلیســی Emploeyee Empowerment، Empowerment Levels،Human Resources و کلیــد 
 Google Scholar، واژه هــای فارســی توانمنــد ســازی ، ســطوح توانمنــد ســازی، منابــع انســانی ضمن جســتجو دــر پایــگاه هــای
ــه هــای  ــان فارســی و انگلیســی و مقال ــه زب ــه) روزآمدــی، ب ــه مطالع ــر هــای ورود ب PubMed، magiran، Sidو اعمــال متغی

اصیــل( تعدــاد 38 مقالــه مــورد بررســی نهایــی قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: دــر عوامــل موثــر بــر توانمنــد ســازی منابــع انســانی، الگوهــا و مدل هــای متنــوع )مدــل راهبردــی، مدــل رابینــز، باون 
و والولــر( و رویکردهــای متفــاوت )ارتباطــی، انگیزشــی، شــناختی( وجــود دــارد. از میــان پژوهــش هــای صــورت گرفتــه؛ عوامــل: 
مدیریــت مشارکتی)احســاس موثــر بودــن(، ســبک مدیریــت، تفویــض اختیــار، پادــاش مبتنــی بــر عملکــرد، غنــی ســازی شــغلی، 
بازخــورد مناســب، حمایــت اجتماعــی، تشــکیل تیــم کاری و مشــارکت دــر هدــف گــذاری کارکنــان از بیشــترین فراوانــی برخوردــار 

بودند.

ــک  ــوان ی ــد ســازی بعن ــگ توانمن ــج و توســعه فرهن ــاف ســازمان، تروی ــا تشــریح اهد ــد ب ــی توانن ــران م ــری: مدی ــه گی نتیج
فرآینــد، کارهــای روزمــره را بــه گــروه هــای توانمنــد واگــذار کردــه و ابزارهــای الزم تصمیــم گیــری ماننــد: اطالعــات و منابــع، 
تفویــض اختیــار، آمــوزش الزم را دــر اختیارشــان قــرار دهنــد تــا فرصــت کافــی جهــت رســیدگی بــه امــور دیگــر را داشــته باشــند. 
بــا اجــرای توانمنــد ســازی و اســتمرار آمــوزش کارکنــان مــی تــوان بــه آســانی بــه اهدــاف ســازمانی دســت یافــت و زمینــه بقــاء 
و حیــات ســازمان را فراهــم نمــود. مدیــران ســازمان هــا مــی تواننــد بــا تفویــض اختیــار و قدــرت بیشــتر، اســتقالل و آزادــی عمــل 
بــه کارمندــان مهــم تریــن عامــل توانمنــد ســازی آنــان باشــند، همچنیــن بــا فراهــم نمودــن جــو مشــارکتی و ایجــاد فرهنــگ 

کارگروهــی، بســتر الزم را بــرای توانمندســازی و افزایــش انگیــزه دــر کارکنــان ایجــاد نماینــد.

واژگان کلیدی: توانمند سازی، سطوح توانمند سازی، منابع انسانی
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بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه های 

علوم پزشکی شمال غرب 
حامد رضاخانی مقدم1، نسرین رشیدی2، سارا عبده2، فاطمه جوبجار کلی*2

1- دانشجوی دکترا آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت، تبریز، ایران
2- دانشجوی دوره ی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده علوم پزشکی خلخال، اردبیل، ایران

 farimaa.joobjar@gmial.com

چکیده

زمینــه و هــدف: ریشــه طــرح مفهومــی ســرمایه اجتماعــی را بــه دورکهایــم، زیمــل، مارکــس و وبر نســبت مــی دهند و خاســتگاه 
آن را تئــوری مبادــالت اجتماعــی و تئــوری قراردــاد روانشــناختی بــر مــی شــمرند. ایــن پژوهــش بــا هدــف بررســی پیشــگویی 

کنندــه هــای ســرمایه اجتماعــی بــر اســاس مولفــه هــای نگــرش مذهبــی و محیطــی انجــام گردیــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع مقطعــی بــود کــه بــر روی 429 نفــر از دانشــجویان دانشــکده هــای بهداشــت دانشــگاه 
هــای علــوم پزشــکی شــمال غــرب ایــران )تبریــز، ارومیــه و اردبیــل( در نیمســال دــوم95-1394 انجــام گرفــت. حجم نمونــه 429 
ــا تخصیــص متناســب  ــه گیــری طبقــه بندــی ب ــه هــا از روش نمون ــه ذکــر اســت جهــت انتخــاب نمون ــرآورد شــد. الزم ب نفــر ب
اســتفاده شــد. پرسشــنامه مشــخصات جمعیــت شــناختی و محیطــی شــامل جنســیت، ســن، وضعیــت تاهــل، مذهــب، مقطــع 
تحصیلــی، ســال ورود بــه دانشــگاه، طبقــه اجتماعــی، قومیــت، نــوع ســکونت، نــوع ســهمیه پذیــرش و نــوع پذیــرش بــود. آنالیــز بــا 

اســتفاده از نــرم افــزار SPSS و بــا بهــره گیــری از آزمــون هــای T و آنالیــز واریانــس و توصیفــی انجــام گردیــد. 

یافتــه هــا: نتایــج آزمــون تــی تــک نمونــه ای نشــان دــاد کــه دــر هــر ســه دانشــگاه میانگیــن نمــره ســرمایه اجتماعــی کســب 
شــده دــر مقایســه بــا نمــره نرمــال ســرمایه اجتماعــی از نظــر آمــاری دــر ســطح پایینــی قــرار دــارد  )p<0.05(، ولــی بــا ایــن حال 
آزمــون واریانــس یکطرفــه بیانگــر آن بــود کــه دانشــجویان علــوم پزشــکی ارومیــه دــر مقایســه با دو دانشــگاه دیگــر دارای ســرمایه 
اجتماعــی باالتــری بودنــد، کــه ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری نیــز معنادــار بــود )p<0.05(. میانگیــن نمــرات کســب شــده نگــرش 
مذهبــی دانشــجویان دــر هــر ســه دانشــگاه بــه طــور چشــمگیری بیشــتر از ســطح نرمــال آن بــود، بــه گونــه ای کــه این تفــاوت ها 

.)p<0.001( از نظــر آمــاری معنادــار بودنــد

نتیجــه گیــری: دــر مجمــوع مــی تــوان گفــت یکــی از مهمتریــن و مؤثرتریــن عوامــل افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی، بــاال بردــن 
نگــرش مذهبــی دــر بیــن اقشــار مختلــف جامعــه اســت. در ایــن میــان، افزایــش میــزان ســرمایۀ اجتماعــی دانشــجویان، بــه عنوان 
یکــی از قشــرهاي جــوان جامعــه کــه پتانســیل باالیــی براي شــرکت دــر فعالیتهــاي اجتماعــی و سیاســی دارنــد، از اهمیــت خاصی 

ــت.  برخوردار اس

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، دانشجویان شمالغرب کشور، مولفه های مذهبی 
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 بررسی رابطه بین سالمت معنوی و رضایت شغلی پرسنل بیمارستان های 

دولتی شهر یاسوج در سال 1395 
نسرین قنبری نیا1، سارا رضایی1، فاطمه احسانی2، اردشیر افراسیابی فر3طوبی همتی4، مرضیه عسکری نیا5*

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پرستاری داخلی جراحی، پرستاری و مامایی، علوم پزشکی یاسوج ، ، کمیته تحقیقات علوم پزشکی یاسوج 
،ایران

2 دانشجوی کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، بهداشت و تغذیه، علوم پزشکی یاسوج،  کمیته تحقیقات علوم پزشکی یاسوج ،ایران
3 هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی،یاسوج،ایران

4 دانشجوی کارشناسی،علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی ،علوم پزشکی یاسوج،کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی یاسوج ،ایران
5 *  دانشجویی کارشناسی ارشد میکروب شناسی ،کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی،یاسوج،ایران

 Rezaeisara1390@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: بــر اســاس مطالعــات موجــود، بدــون ســالمت معنــوي، ابعــاد دیگــر ســالمتی نمــی تواننــد حداکثــر عملکــرد 
مــورد نظــر را داشــته باشــند و رســیدن بــه ســطح بــاالي عملکــرد اجتماعــی و کیفیــت زندگــی امــکان پذیــر نیســت. رضایــت 
شــغلی کــه شــاخصی از عملکــرد اجتماعــی اســت مبیــن نگــرش و احســاس فــرد نســبت بــه شــغل خــود مــی باشــد ایــن مطالعــه 

بــا هدــف بررســی ارتبــاط بیــن ســالمت معنــوی بــا رضایــت شــغلی پرســنل بیمارســتان صــورت گرفــت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــی- تحلیلــی اســت کــه جامعــه ی مــورد پژوهــش آن را پرســنل بیمارســتان 
امــام ســجاد)ع( و شــهید بهشــتی یاســوج دــر سال1395تشــکیل مــی دهــد. تعدــاد 62 نمونــه بــه صــورت نمونــه گیــری احتمالــی  
انتخــاب شــدند.  جهــت جمــع آوری دادــه هــا از پرسشــنامه ی ســالمت معنــوی پالوتزیــن و الیســون)20 ســئوال 6گزینــه ای( و 
پرسشــنامه ی رضایــت شــغلی کارکنــان لینــز)13 ســئوال 5 گزینــه ای( اســتفاده شــد. اعتبــار و پایایــی ایــن پرسشــنامه بــه زبــان 
فارســی مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت. دادــه هــای جمع آوری شــده با اســتفاده از  نــرم افــزار آمــاری SPSS و از طریــق آمارهای 

توصیفــی و اســتنباطی تجزیــه و تحلیــل گردیــد.

یافتــه هــا: میانگیــن نمــرات ســالمت مذهبــی 8/07±47/9 ، ســالمت وجودــی9/2± 42/8 ، نمــره کلــی ســالمت معنــوی15/67 
± 7/ 90  و رضایــت شــغلی 11/34± 31/16 بودــه اســت. یافتــه هــا نشــان دــاد کــه بیــن رضایــت شــغلی کارکنــان بــا ســالمت 

معنوی)نمــره کلــی( و ابعــاد ســالمت مذهبــی و ســالمت وجودــی، همبســتگی)ارتباط( معنــی دــار آمــاری وجــود نداشــته اســت.

نتیجه گیری : ارتباط معنی داری بین سالمت معنوی و رضایت شغلی کارکنان درمانی مشاهده نگردید.

واژه هاي کلیدي: سالمت معنوی، رضایت شغلی، کارکنان درمانی



160

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی عدالت در توزیع پزشکان متخصص در ایران در سال 1390
رضاهاشم پور1، محمد ویسی1، محمدعلی مصدق راد*2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، 
ایران

2 * گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
rhashempour1992@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف : عدالــت دــر خدمــات بهداشــتی درمانــی موضوعــی چنــد بعدــی اســت و جنبــه مهــم آن، عدالــت توزیعــی مــی 
باشــد چــون مــی توانــد بــر ارتقــا شــاخص هــای بهداشــتی هــر کشــور اثــر بگــذارد. نیــروی انســانی مهمتریــن منبــع دــر بخــش 
ــه بررســی عدالــت دــر توزیــع پزشــکان  ــه خــود اختصــاص مــی دهــد. ایــن پژوهــش ب ــع را ب ســالمت اســت و 75 درصــد مناب

متخصــص دــر ایــران دــر ســال 1390 بــه تفکیــک نــوع تخصــص مــی پردــازد.

مــواد و روش هــا : مطالعــه حاضــر از نــوع کاربردــي و بــه شــیوه توصیفــی- تحلیلــی مــی باشــد. جمعیــت هــر اســتان و همچنیــن 
جمعیــت پزشــکان متخصــص بــه تفکیــک اســتان مطابــق آخریــن آمــار سرشــماري نفــوس و مســکن دــر ســال 1390 از ســایت 
مرکــز آمــار ایــران اســتخراج گردیــد. بــا اســتفاده از نــرم افــزارExcel   ضریــب جینــی و منحنــی لورنــز رســم شــد و همچنیــن از 

آمــار توصیفــی اســتفاده شــد. 

یافتــه هــا : بــه طــور کلــی بــه ازای هــر صــد هــزار نفــر جمعیــت 21/46 نفــر متخصــص پزشــکی دــر کشــور وجــود دــارد. اســتان 
خراســان شــمالی دــارای کمتریــن متخصــص پزشــکی )11/7( و اســتان ســمنان دــارای بیشــترین متخصــص پزشــکی )40/23( 
اســت. ضریــب جینــی توزیــع کل متخصصــان پزشــکی دــر کشــور برابــر بــا 0/043 بودــه اســت. بیشــترین ضریــب جینــی مرتبط با 

پزشــکان متخصــص اعصــاب و روان و کمتریــن آن مرتبــط بــا پزشــکان متخصــص پوســت بودــه اســت. 

نتیجــه گیــری: توزیــع پزشــکان متخصــص دــر کشــور ایــران دــر ســال 1390 عادالنــه بوده اســت. سیاســت گــذاران و مســئوالن 
عــالوه بــر عدالــت خــام توزیعــی دــر توزیــع پزشــکان متخصــص، بایســتی بــه واژه نیــاز و رفــع آن دــر توزیــع متخصصــان پزشــکی 

نیــز توجــه ویــژه داشــته باشــند.

واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، ضریب جینی، پزشکان متخصص، منحنی لورنز
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بررسی فعالیت جسمانی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در 

داوطلبین سالمت مشهد 

علی تقی پور1 ، محمد واحدیان شاهرودی2 ، حامد تابش 3، منصوره علیپور عنبرانی4*

1 دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2 استادیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتي، گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد

3 استادیار آمار زیستی، گروه انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4* دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،دانشجوی دفتر تحقیقات دانشجویی  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتي
 alipoor.he@gmail.com 

 چکیده

زمینــه و هــدف:  انجــام فعالیــت جســمانی منجربــه ارتقــاء ســالمت روان، کاهــش عالئــم افســردگي و نگرانــي، رضایــت مندــي از 
زندگــي و ارتقــاء کیفیــت زندگــي مــي شــود. لــذا دــر ایــن پژوهــش فعالیــت جســمانی مبتنــی بــر نظریــه رفتــار برنامــه ریزی شــده 

در داوطلبین ســالمت مشــهد بررســی شــده اســت.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه مقطعــی 262 نفــر از زنــان داوطلــب ســالمت بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده انتخاب 
شــدند. بــه منظــور جمــع آوری اطالعــات، پرسشــنامه ای بــا روایــی و پایایــی قابــل قبــول، شــامل ســه بخــش اطالعــات جمعیتــی، 
ســازه هــای نظریــه رفتــار برنامــه ریــزی شــده و ســازه مراحــل تغییــر، اســتفاده گردیــد. همچنیــن برای ســنجش فعالیت جســمانی 
داوطلبیــن ســالمت از پرسشــنامه اســتاندارد فعالیــت جســمانی کوتــاه)IPAQ( اســتفاده گردیــد. تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا بــه 
کمــک نــرم افــزارSPSS نســخه 16 و آزمونهــای آمــاری توصیفــی، کای دو، همبســتگی اســپیرمن و آزمون GLM اســتفاده شــد. 

یافتــه هــا: دــر ایــن مطالعــه میانگیــن ســنی داوطلبیــن ســالمت 9/66±40/88 ســال بــود. میانگیــن نمــرات نگــرش، نرمهــای 
ذهنــی، کنتــرل رفتــار دــرک شــده و قصــد رفتــاری بــه ترتیــب 3/70±40/03، 2/65±20/78، 2/47±14/36، 1/86±12/17 بــود، 
کــه ایــن میانگیــن نمــرات نشــان دهندــه ســطح باالیــی از امتیــاز هــر ســازه مــی باشــد، دــر حالیکــه بــر اســاس پرسشــنامه فعالیت 
جســمانی 41/6 درصــد افــراد فقــط دــارای فعالیــت ضعیــف، 55/7 درصــد افــراد فقــط فعالیــت متوســط و 2/7 درصد افــراد فعالیت 
ــد، کــه ایــن نشــان ایــن مــی باشــد کــه بیشــتر افــراد دــارای عملکــرد ضعیــف و متوســط مــی باشــند.  متوســط و شــدید دارن
همبســتگی مســتقیم و معنــی دــاری بیــن ســازه هــای نگــرش، نرمهــای ذهنــی و کنتــرل رفتــار دــرک شــده بــا فعالیــت جســمانی 
وجــود دــارد)p<0/05(. امــا بیــن ســازه قصــد رفتــاری بــا فعالیــت جســمانی همبســتگی معنادــار نمــی باشــد)p<0/05(. همچنین 
اختــالف معنادــاری بیــن مراحــل ســازه مراحــل تغییــر بــا ســطح تحصیــالت داوطلبیــن ســالمت وجــو دــارد)p<0/05(. همچنیــن 
تمــام ســازه هــای نظریــه رفتــار برنامــه ریــزی شــده و همچنیــن ســازه مراحــل تغییــر قدــرت پیــش بینــی کنندگــی فعالیــت 

جســمانی را دارنــد)p<0/05(، امــا قویتریــن ســازه، ســازه کنتــرل رفتــار دــرک شــده مــی باشــد. 

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه بــر لــزوم توجــه بــه مجموعــه ای از عوامــل موثــر دــر تغییــر رفتــار داوطلبیــن ســالمت بــه 
ارتقــائ فعالیــت جســمانی تاکیــد داشــته و مــی توانــد مبنــای توســعه مداخــالت آموزشــی نظریــه محــور بــا هدــف ارتقــای فعالیت 

جســمانی قــرار گیــرد.

واژگان کلیدي: فعالیت جسمانی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، سازه مراحل تغییر، داوطلبین سالمت
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نقش اهداف پیشرفت و تاب آوری در پیش بینی رضایت از زندگی 

دانشجویان
لیال یوسفوند1*، پروانه رادمهر2

 1کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
yousefvand69@gmail.com

2* کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

چکیده

زمینــه و هــدف: یکــی از عوامــل مؤثــر  دــر رضایــت از زندگــی، داشــتن هدــف و تــاب آوری مــی باشــد . هدــف پژوهــش حاضــر 
بررســی نقــش اهدــاف پیشــرفت و تــاب آوری دــر پیشــبینی رضایــت از زندگــی دانشــجویان اســت. 

مــواد و روش هــا : جامعــه آمــاری پژوهــش کلیــه دانشــجویان دختــر مقطــع کارشناســی دانشــکده علــوم پایه دانشــگاه لرســتان 
ــی ســاده  ــه روش تصادف ــر ب ــا 167 نف ــن  آن ه ــد و از بی ــل بودن ــه تحصی ــی 95-1394 مشــغول ب ــر ســال تحصیل ــه د ــود ک ب
انتخــاب شــدند. ابــزار مــورد اســتفاده شــامل پرسشــنامه هــای اهدــاف پیشــرفت الیــوت و مــک گریگــور)2001(، تــاب آوری کانــر 
و دیویدســون )2003( و رضایــت از زندگــی دینــر و همــکاران )1985( بــود. بــه منظورتجزیــه و تحلیــل دادــه هــا، از روش آمــار 
توصیفی)میانگیــن و انحــراف معیــار( و آمــار اســتنباطی)ضریب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون چندگانــه بــه روش گام 

بــه گام( نیــز اســتفاده شــد.  

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد مؤلفه هــای اهدــاف پیشــرفت و تــاب آوری بــا رضایــت از زندگی رابطــه مثبــت و معنا داری داشــتند 
)p<0/01(  نتایــج حاصــل از تحلیــل رگرســیون چندگانــه  بــه روش گام بــه گام نیــز نشــان دــاد کــه تــاب آوری، هدــف پیشــرفت 
عملکــرد- اجتنــاب، هدــف تســلط- رویکــرد و هدــف تســلط- اجتنــاب بــه ترتیــب بیشــترین ســهم را دــر پیــش بینــی رضایــت از 

ــی دارند. زندگ

نتیجــه گیــری: نتایــج پژوهــش نشــان دــاد کــه  اهدــاف پیشــرفت و تــاب آوری مــی تواننــد بــه عنــوان عامــل پیــش ینــی کنندــه 
رضایــت از زندگــی باشــند.   

واژگان کلیدی: اهداف پیشرفت، تاب آوری، رضایت از زندگی، دانشجویان
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  بررسی ارتباط راهبردهای مقابله با استرس و کیفیت زندگی در بیماران 

همو دیالیزی
زهرا طاهری خرامه

دانشجوی دکترا آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
z.taherikharame@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: مشــکل عمدــه ی بیمــاران دیالیــزی کــه موجــب پیچیدــه تــر شــدن شــرایط کیفــی زندگــی آنــان مــی گردــد، 
ســازگاری بــا بیمــاری اســت. هدــف ایــن مطالعــه تعییــن ارتبــاط بیــن راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس بــا اضطــراب، افســردگی و 

کیفیــت زندگــی دــر بیمــاران همودیالیــزی بود.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی، 95 بیمار تحــت درمــان بــا همودیالیــز از مراکــز همودیالیز بیمارســتان-
هــای شــهر قــم بــه روش نمونــه گیــری آســان انتخاب شــدند. ابــزار گردــآوری داده ها پرسشــنامه مقیـــاس ســبک هــای مقابله ای 
جالویــس )JCS( و مقیـــاس کیفیــت زندگــی )SF-36(  و  پرسشــنامه اضطــراب و افســردگی بیمارســتانی )HADS( بــود. دادهها 
بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی، آزمونهــای آمــاری ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون خطــی چندگانــه دــر محیــط 

نــرم افــزار آمــاری SPSS 16 تجزیــه و تحلیــل شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن و انحــراف معیــار نمــره کلــی کیفیــت زندگــی بیمــاران 19/76 ± 39/54 بــود. شــایعترین راهبردهــای مقابلــه 
ای دــر بیمــاران بــه ترتیــب مقابلــه هــای طفــره آمیــز و حمایــت جوینده بــود. نتایــج تحلیل رگرســیون چندگانه نشــان دــاد کیفیت 
زندگــی بــا راهبردهــای مقابلــه ی هیجــان مدــار )β = -0.343; p= 0.03( و اضطــراب )β = -0.549; p= 0.001( ارتبــاط منفــی 

معنــی دــار وبــا مدــت زمــان دیالیــز )β =0.46; p= 0.007( ارتبــاط مثبت معنی دار داشــت. 

نتیجــه گیــري: یافتــه هــا نشــان دــاد کــه بیمــاران همودیالیــزي دــر رویاروئــي بــا چالــش هــاي ناشــي از بیمــاري و درمــان آن 
بیشــتر از راهبردهــای هیجــان مدــار اســتفاده مــي نماینــد و کیفیــت زندگــی تحــت تاثیــر منفــی اســترس، راهبردهــای مقابلــه ای 
هیجــان مدــار و مدــت زمــان دیالیــز اســت. لــذا بــه منظــور افزایــش مقابلــه بــا بیمــاری برنامــه مراقبتــي بایســتي بــا تمرکــز بــر 

حمایــت روانــی بیمــاران انجــام شــود.

واژگان کلیدي: همودیالیز، سازگاری، راهبردهای مقابله ای، کیفیت زندگی، اضطراب، افسردگی
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بررسی دانش مرتبط با بهداشت دهان ودندان در دانش آموزان شهر 

رفسنجان: یک وضعیت غیر قابل قبول
Ghaffari Mohtasham1, Nasirzadeh Mostafa*1, Rakhshanderou Sakineh1, Ramezankhani Ali1

1. Department of Public Health, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sci-
ences, Tehran, Iran
*Correspond Author:mnasirzadeh13@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف :: ســالمت دهــان و دندــان از معیارهــای ســالمت افــراد، مخصوصــاً کودــکان و نقــش بســیار مهمــی دــر ســالمت 
عمومــی دــارد. بــرای بهبــود موثــر دــر رفتــار ســالمت دهــان و دندــان، ســنجش میــزان آگاهــی ضــروری اســت. مطالعــه حاضــر به 

تعییــن میــزان آگاهــی دانــش آمــوزان ابتدایــی شــهر رفســنجان دــر خصــوص بهداشــت دهــان و دندــان پرداخته اســت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی حاضــر دــر میــان 429 دانــش آمــوز ابتدایــی دــوره دــوم شــهر رفســنجان انجــام 
گرفتــه اســت. نمونــه هــا بــه روش نمونــه گیــری خوشــه ای تصادفــی انتخــاب گردیدنــد. ابــزار گردــآوری دادــه هــا، پرســش نامــه 
محقــق ســاخته 24 ســوالی بودــه کــه روایــی و پایایــی آن بــه ترتیــب بــا روش اســتفاده از نظــر متخصصــان و روایــی صــوری و 
محتوایــی و روش آزمــون- بازآزمــون و اســتخراج ضریــب آلفــای کرونبــاخ مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و دادــه هــا پــس از گردــآوری 
بــه کمــک نــرم افــزار SPSS نســخه 21 بــا کمــک آزمــون هــای آمــاری تــی مســتقل، آنالیــز واریانــس یکطرفــه و همبســتگی 

پیرســون در ســطح معنــی دــاری 0/05 تحلیــل گردیدند.

یافتــه هــا: میانگیــن نمــره کل آگاهــی دانــش آمــوزان 3/1±10/24 از 24 نمــره و 69 درصــد دانــش آمــوزان آگاهــی متوســط 
داشــتند. از مهمتریــن نقــاط ضعــف، عدــم آگاهــی دانــش آمــوزان دــر خصــوص عــوارض روحــی، روانــی و اجتماعــی بهداشــت 
نامناســب دهــان و دندــان بــود. بیــن میــزان آگاهــی و تحصیــالت والدیــن دانــش آمــوزان و توصیــف وضعیــت بهداشــت دهــان و 
دندــان خــود بصــورت خــوب و عالــی و متغیــر گــزارش وضعیــت مســواک زدــن همیشــه و مرتــب ارتبــاط معنــی دــاری دیده شــد. 

نتیجــه گیــری: اتخــاذ رفتــار، نیازمنــد افزایــش آگاهــی و تغییــر نگــرش دــر افراد مــی باشــد. علی رغــم پیشــرفت هــا و تکنولوزی 
هــای ارتباطــی، ســطح آگاهــی دانــش آمــوزان نامطلــوب بودــه و دــر حــد بســیار پاییــن و غیرقابــل قبــول اســت. لــذا پیشــنهاد می 

گردــد سیاســت گــذاری الزم جهــت طراحــی برنامــه هــای مداخلــه ای تدویــن و ابــالغ گردد. 

واژگان کلیدی: بهداشت دهان و دندان، آگاهی، دانش آموزان 



165

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی روند نابرابری در توزیع نیروی انسانی دندانپزشک در ایران

ابراهیم جعفری پویان1 ، سارا امامقلی پور1، مهدی غرسی منشادی2*

1 گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
2 گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

mahdigharsi@yahoo.com  

چکیده

زمینــه و هــدف:  یکــی از موانــع اصلــی بهره مندــی از خدمــات ســالمت توزیــع نابرابــر منابــع اعــم از منابــع نهادــی و نیــروی 
انســانی اســت کــه مــی توانــد تاثیــر مخربــی بــر ســالمت جامعــه و افزایــش هزینه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم ایــن حــوزه وارد 

نمایــد. ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی رونــد توزیــع دندانپزشــک دــر اســتان های ایــران انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: بــا بهره گیــری از آمارهــای ســازمان نظــام پزشــکی، داده هــای مربــوط بــه ســه ســال 1385، 1390 و 1394 
گردــآوری شــد. شــاخص مــورد اســتفاده دــر ایــن مطالعــه تعدــاد نیروی انســانی دندانپزشــک بــه ده هــزار نفــر جمعیت بــود. برای 

ســنجش نابرابــری، از ضریــب جینــی و منحنــی لورنــز اســتفاده شــد.

یافته هــا: نتایــج نشــان می دهــد تعدــاد دندانپزشــک دــر ســال 1385، 19625 نفــر بــود و ایــن تعدــاد در ســال 1394 بــه 30410 
نفــر رســید کــه افزایــش 35/47 درصدــی را دــر تعدــاد دندانپزشــک شــاهد هســتیم. مقدــار ضریــب جینــی بــه دســت آمدــه دــر 
ســال های 1385، 1390 و 1394 بــه ترتیــب برابــر بــا 0/29، 0/24 و 0/22 مــی باشــد کــه روندــی کاهشــی را نشــان مــی دهــد. دــر 
طــی ســال های 1385 تــا 1394 تمــام اســتان ها بــا افزایــش دندانپزشــک بــه ازای هــر 10000 نفــر روبــرو بودــه انــد. همچنیــن 
اکثــر اســتان ها کمتــر از ســه دندانپزشــک بــه ازای هــر 10000 نفــر داشــتند و تنهــا اســتان های تهــران، اصفهــان، البــرز، فــارس، 

مازندــران و یــزد دــر ســال 1394 بیــش از ســه دندانپزشــک بــه ازای هــر 10000 نفر داشــت.

نتیجــه گیــری: اگــر چــه دــر بیــن اســتان ها از نظــر تعدــاد دندانپزشــک بــه ازای هــر 10000 نفــر تفــاوت وجــود دــارد ولــی روند 
توزیــع نیــروی انســانی دندانپزشــک دــر طــی ســال های مــورد مطالعــه بیانگــر بهتــر شــدن توزیــع و کاهــش نابرابــری می باشــد، 
هــر چنــد کــه نیازمنــد توجــه جدــی سیاســتگذاران منابــع انســانی اســت. نتایــج ایــن مطالعــه مــی توانــد دــر تصمیــم ســازی هــا و 

سیاســتگذاری های منابــع انســانی وزارت بهداشــت مــورد توجــه جدــی قــرار گیــرد.

واژگان کلیدي: نابرابری، ضریب جینی، دندانپزشک، نیروی انسانی



166

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی مروری نقش تعیین کننده رفتارهای پرخطر معتادان  در ایجاد ایدز
هادی خاتونکی1،یوسف حسینی*2،نوید کالنی3، احمدرضا محمدپور4 ، امین اهلل سعادت نیا1،ذبیح اهلل فرجی2، 

محمد دالئی میالن5

1دانشجوی ارشد انگل شناسی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران
2.دانشجوی کارشناسی علوم ازمایشگاهی ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران

y.hosseini156@gmail.com
3.کارشناس هوشبری، مرکز تحقیقات اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران

4.دانشجوی کارشناسی هوشبری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران
5.دانشجوی کارشناسی پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران

 چکیده 

زمینــه و هــدف: اعتیــاد بیمــاری اصلــی مزمــن وعصبــی هســت کــه دــر اثــر عوامــل ژنتیکــی وفیژیولوژیکــی واجتماعــی رشــد 
وبــروز پیدــا مــی کنــد کــه از طرفــی باعــث تســکین وارامــش موقــت وگاهــی تحریــک بــرای فــرد واز طرفــی بعــد از اتمــام ایــن 
اثــرات باعــث جســتجوی فــرد جهــت مــواد اعتیــاد اور مــی شــود کــه فــرد از لحــاظ جســمی وروانــی وابســتگی پیدــا مــی کنــد وبــه 
تدــرج مصــرف ان افزایــش مــی یابــد کــه یکــی از عــوارض ان رفتارهــای پرخطــر ایــن افــراد ودــر نتیجــه ابتــال بــه بیمــاری ایدــز 

هســت ، تعییــن نقــش تعییــن کنندــه رفتارهــای پرخطــر معتادــان  دــر ایجــاد ایدــز

 google ــا جســتجو دــر ســایت هــای ــا ب ــا موضــوع وب مــواد و روش هــا : ایــن مطالعــه بــه صــورت مــرور مقــاالت مرتبــط ب
ــه اســت. ــن گرفت ــای بد ــت ه ــاری ایدزباف ــاد، بیم ــای اعتی ــد واژه ه ــا کلی ــه ای ب ــای کتابخان scholar،SID و جســت و جوه

 یافتــه هــا : بیمــاری ایدــزاز طریــق خــون منتقــل مــی شــود ودــر جامعــه کنونــی امــروز ایــن رفتــار پرخطــر گرایــش بــه تزریــق 
دــر جوانــان دــر حــال افزایــش هســت وکــه بیــن افزایــش مدــت زمــان مصــرف مــواد تزریقــی بــا شــانس ابتــال بــه بیمــاری ایدــز 
ارتبــاط معنــی دــاری هســت ومیــزان ابتــال بــه ایدــز دــر ایــن گــروه افزایــش مــی یابــد کــه از طرفــی اســتفاده از ســرنگ مشــترک 
دــر معتادــان تزریقــی ایــن میــزان را باالتــر مــی بــرد وهیچگونــه درمــان و واکســنی وجــود نداردوهــر چــه بیمــاری پیشــرفت کنــد 

تداخــل بیشــتری بــا دســتگاه ایمنــی مــی یابــد وافــراد بــه عفونــت هــای فرصــت طلــب وتومــور دچــار مــی شــوند.

نتیجــه گیــری : بــه دلیــل عدــم اطــالع بیشــتر  معتادــان دــر داشــتن ایدزواســتفاده از ســرنگ مشــترک  دــر معتادــان تزریقــی 
وهمچنیــن انتقــال ایــن بیمــاری بــه خانوادــه  از طریــق تمــاس جنســی وجامعــه نیــاز بــه توجــه  مســولین وامــوزش وپیــش گیــری 
از انتقــال ایــن بیمــاری دــر جامعــه نیــاز بــه اطــالع رســانی بیشــتر دــر  جهــت پیــش گیــری از ایــن بیمــاری دــر جامعــه  وافزایــش 

ســطح کیفیــت ســالمت عمومــی افــراد جامعــه مــی باشــد.

 واژگان کلیدي: معتادان تزریقی،ایدز،پیش گیری،اعتیاد
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بررسی عوامل خطر سبک زندگی در ابتال به بیماری انسدادی مزمن ریوی
 

صباکریمی1، میالد جلیلیان2 *

MSc 1 آموزش پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2 )نویسنده مسئول( کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 j.millad@yahoo.com
 

 چکیده 

زمینــه و هــدف : بیمــاری انســدادی مزمــن ریــوی )COPD( یــک بیمــاری غیــر واگیــر، قابــل پیشــگیری و کنتــرل اســت کــه 
بــه صــورت محدودیــت پیشــرونده دــر جریــان هــوا بــروز می کنــد. این بیمــاری 300 میلیــون نفــر را در جهــان درگیر کرده اســت. 
فاکتــور هــای بســیاری دــر ســبک زندگــی وجــو دارنــد کــه زمینــه را جهــت ابتــالی افــراد بــه ایــن بیمــاری فراهــم مــی کننــد. 
شــناخت فاکتــور هــای موثــر ابتــال بــه بیمــاری انســدادی مزمــن ریــوی، زمینــه را جهت کاهــش ریســک فاکتورهــا و بهبود شــرایط 
محیــط زندگــی و کار حاصــل مــی کنــد. مطالعــات انجــام گرفتــه دــر گذشــته بــه صــورت بســیار پراکندــه به ایــن موضــوع پرداخته 
انــد بنابرایــن ایــن مطالعــه بــه شــیوه ی مــرور سیســتماتیک بــا هدــف تعییــن عوامــل خطــر ســبک زندگــی دــر ابتــال بــه بیمــاری 

انســدادی مزمــن ریــوی طراحــی شــده اســت. 

ــی Pubmed, SID, Direct Science, Elsevier و  ــای اطالعات ــک ه ــاالت از بان ــتخراج مق ــت اس ــا :  جه ــواد وروش ه م
ــان انگلیســی و معادــل فارســی ان هــا مــورد جســتجو قــرار  Magiran اســتفاده شــده اســت. کلیــد واژه هــای مختلــف بــه زب
گرفــت. مقــاالت بــا محتــوای غیــر مرتبــط، مقــاالت مربــوط بــه ســال هــای پیــش از 2012 و همچنیــن مطالعاتــی کــه دسترســی 
بــه متــن کامــل آن هــا ممکــن نبــود از مطالعــه کنــار گذاشــته شــدند. درنهایــت 60 مقالــه انتخــاب شــد و دادــه هــای موجــود دــر 

آن هــا اســتخراج و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: عوامــل متنوعــی دــر ســبک زندگــی بــر روی ابتــال بــه بیمــاری انســدادی مزمــن ریــوی تاثر گــذار هســتند. ایــن عوامل 
برگرفتــه از محیــط شــغلی، محیــط زندگــی، عادــات فردــی و مشــخصات دموگرافیــک افــراد مــی باشــند. عواملــی مانند کشــاورزی، 
دامپــروری، پخــت و پــز دــر محیــط هــای بســته خصوصــا در زنــان، و قــرار گرفتــن در معــرض هــوای آلوده دــر مامــوران راهنمایی 
ورانندگــی بــه عنــوان عوامــل شــغلی و زندگــی دــر کوهســتان، محــل هــای آلودــه و نزدیــک ســاحل فاکتــور هــای خطر مربــوط به 
محیــط زندگــی هســتند. امــا مهــم تریــن عامــل خطــر دــر ابتــال بــه ایــن بیمــاری مصــرف تنباکــو و ســیگار اســت بــه گونــه ای کــه 
ایــن عامــل مردــان را بــه بیــش تریــن گــروه دــر معــرض خطــر ابتــال مبدــل کردــه اســت و مصــرف ســیگار حدــود 90-80 درصــد 
مــوراد ابتــال را تشــکیل مــی دهــد. رژیــم غذایــی گوشــت و ســرخ کردنــی هــا وفســت فــود و نیــز بازگشــت محتویــات معدــه از 
عوامــل خطــر دیگــر ابتــال بــه بیمــاری انســدادی مزمــن ریــوی هســتند. ســن بــاال، ســطح تحصیــالت کــم، جنســیت مذکــر، وزن 

کــم و ســابقه ی بیمــاری هــای قبلــی نیــز از عوامــل خطــر دموگرافیــک ابتــال بــه بیمــاری نــام بردــه شــده انــد.

نتیجــه گیــری: مــرور مطالعــات انجــام گرفتــه دــر حــوزه هــای مختلــف نشــان دــاد کــه فاکتورهــای مختلــف ســبک زندگــی دــر 
چهــار زمینــه ی محیــط شــغلی، محیــط زندگــی، عادــات فردــی و مشــخصات دموگرافیــک بــر ابتــالی فــرد بــه بیمــاری انســدادی 

مزمــن ریــوی موثــر هســتند.

واژگان کلیدي: بیماری انسدادی مزمن ریوی، عوامل خطر، سبک زندگی
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بررسی شیوع پرخاشگری و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 

دختر مدارس شهر اسالم آباد غرب  )سال 96-1395(
لیال نصیری پور 1 ، نصراهلّل خسروی 2 ، الهه عزتی3  *

  1کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران
2کارشناس بهداشت عمومی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، اصفهان،ایران

*3 دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاسالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ، 
ایران.

elahe.ezati@gmail.com. 

چکیده

ــی  ــای اجتماع ــیب پذیرترین گروه ه ــان از آس ــت و نوجوان ــّنی اس ــای س ــن دوره ه ــی از مهمتری ــی یک ــدف: نوجوان ــه و ه زمین
هســتند. ایجــاد هیجان هــای شــدید بــه دنبــال تغییــرات جســمانی، روانــی و شــناختی دــر نوجوانــان، ممکــن اســت منجــر بــه 
پرخاشــگری آنــان شــود. از ایــن رو تحقیــق حاضــر بــا هدــف بررســی شــیوع پرخاشــگری و برخــی عوامــل مرتبــط بــا آن دــر دانش 

آمــوزان دختــر دــوره دــوم متوســطه  شــهر اســالم آبــاد غــرب انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه توصیفــی- مقطعــی، 120دانش آمــوز، بــه  روش  تصادفــی انتخــاب و بررســی شــدند. بــرای 
ــای  ــزار 21SPSS و روش ه ــا اســتفاده از نرم اف ــا ب ــق از پرسشــنامه اســپیلبرگر)2STAXI( اســتفاده شــد. داده ه انجــام تحقی

آمــاری توصیفــی و اســتنباطی دــر ســطح معنی دــاری α 0/05> تجزیــه و تحلیــل شــدند.

یافتــه  هــا: 45,22 درصــد از  دانش آمــوزان دختــر، پرخاشــگر بودنــد. میانگیــن ســنی بــا انحــراف معیــار)0/88±15,8( ،  میانگین 
تعدــاد افــراد خانوادــه 5 نفــر بود.گــروه ســنی 15، 16 و 17 ســال بــه ترتیــب 49,2، 19,2 و 31,7 درصــد افــراد را تشــکیل مــی 
 .)p-value<05/0(دادنــد. آزمــون آنالیــز واریانــس یکطرفــه ارتبــاط معناداری بیــن پرخاشــگری وو مقطع تحصیلــی را نشــان ندــاد
امــا بیــن پرخاشــگری دانــش امــوزان و شــغل پدــر  و تحصیــالت پدــر ارتبــاط معنادــاری دیدــه شــد )p-value<0,05(. امــا  بیــن 
پرخاشــگری دــر بیــن دانــش امــوزان بــا شــغل مادــر و تحصیــالت مادــر ارتبــاط معنادــاری دیدــه نشــد )p-value<0,05(.آنالیــز 
همبســتگی پیرســون نشــان دــاد که تفــاوت معنادــاری بین میانگیــن پرخاشــگری و تعدــاد افــراد خانوادــه)p-value=0,06( و رتبه 

ــد)p-value=0,02( وجود دارد. تول

نتیجه گیــری: بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیــق، میــزان پرخاشــگری دــر دانش آموزانــی کــه پدــرا نشــان تحصیــالت پایینتــری دارد 
، بیشــتر مــی باشــد  و میــزان پرخاشــگری دــر دانــش اموزانــی کــه دــر خانوادــه هــای کــه جمعیــت بیشــتری دارنــد باالتر اســت و 

توجــه بــه آن می توانــد دــر برنامه ریزی هــای بهداشــت و روان مؤثــر باشــد.

واژگان کلیدی: پرخاشگری، دانش آموزان، دوره دوم متوسطه
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بررسی ارتباط بین سالمت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان شهر زاهدان
مریم سراجی1*، فاطمه رخشانی 2،داوود شجاعی زاده  3 ،رویا صادقی4

*1- دانشجوی دکترا ی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ، گروه آموزش و ارتقاء سالمت ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 
تهران 

serajimaryam@gmail.com     
2- پروفسور آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ، گروه آموزش و ارتقاء سالمت  ،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
3- پروفسور آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،  دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4-دانشیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ، گروه آموزش و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران 
نویسنده مسئول : مریم سراجی ، دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،گروه آموزش و ارتقاء سالمت،  دانشکده بهداشت، 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 

چکیده

زمینــه و هــدف : بــا توجــه بــه افزایــش شــمار ســالمندان، لــزوم توجــه بــه کیفیــت زندگــي آنهــا بیــش از پیــش اهمیــت مــي 
یابــد. یکــي از عوامــل موثــر بــر کیفیــت زندگــي، وضعیــت ســالمتي اســت و ســالمت معنــوي ازابعــاد مهــم آن بشــمار مــي رود کــه 
اغلــب مــورد غفلــت واقــع مــي شــود. هدــف از انجــام ایــن مطالعــه تعییــن ارتبــاط بیــن ســالمت معنــوي و کیفیــت زندگــي دــر 

ســالمندان شــهر زاهدــان   دــر ســال 1395 مــي باشــد.

مــواد وروش هــا:  ایــن مطالعــه بصــورت مقطعــي و از نــوع همبســتگي بودــه117 ســالمند شــهر زاهدــان بــا اســتفاده از نمونــه 
گیــري  خــو شــه ای مبتنــی بــر جمعیــت  دــر ایــن مطالعــه شــرکت کردند. دادــه ها  با اســتفاده از پرسشــنامه ســالمت معنــوي  و 
کیفیــت زندگــي )SF36( جمــع آوری شــد و بــا اســتفاده از آزمــون هــاي آمــاري ضریــب همبســتگي پیرســون، تــي تســت و آنالیز 

واریانــس تحلیــل شــد نــرم افــزار مــورد اســتفاده ، SPSS نســخه 19 بــود. 

یافتــه هــا: میانگیــن نمــره کیفیــت زندگــي 58,2±6,25  بــود. کیفیــت زندگــی زنــان بــه طــور معنــی دــاری کمتــر از مردــان بود 
)p=04/0(. میانگیــن نمــره ســالمت معنــوی 7/35±88/98   بــود .بیــن ســالمت معنــوی و کیفیــت زندگــی رابطــه مثبــت وجــود 

.)04/0=p( داشت 

نتیجــه گیــري : بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه الزم اســت عوامــل مرتبــط بــا کیفیــت زندگــي ســالمندان دــر مراقبــت از ایــن 
گــروه مــد نظــر قــرار گیــرد. وجــود ارتبــاط بیــن ســالمت معنــوي و کیفیــت زندگــي لــزوم توجــه بــه ایــن امــر دــر مراقبــت از 

ســالمندان را مشــخص مــي کنــد.

واژگان کلیدی: سالمت معنوي، کیفیت زندگي، سالمندان، شهر زاهدان
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بررسی الگوی کمی و کیفی مصرف روغن های خوراکی در خانوارهای شهر 

بیرجند در سال 1395

ایمان موسایی1، سیده سمیه اصغری2، کامبیزمهدی زاده 3 *، اعظم مجدی4

1 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
2 گروه تغذیه، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

*3 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
iman_2007_85132@yahoo.com  

4 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده 

مقدمــه و هــدف: الگــوی کمــی و کیفــی چربــی و روغــن خوراکــی دریافتــی، بــه عنــوان یکــی از منابــع اصلــی تامیــن چربــی دــر 
رژیــم غذایــی و ارتبــاط آن بــا بیمــاری هــای مزمــن، از مهــم تریــن مشــکالت ســالمت دــر حــوزه تغذیــه و ســالمت بودــه اســت. 
نتایــج مطالعــات اپیدمیولوژیــک نشــان دادــه انــد کــه مصــرف مقادیــر زیــاد اســیدهای چــرب اشــباع و ترانــس مــی توانــد باعــث 
افزایــش خطــر بیمــاری هــای قلبــی عروقــی و برخــی از انــواع ســرطان هــا شــود. ایــن مطالعــه بــا هدــف تعییــن الگــوی کمــی و 

کیفــی مصــرف روغــن و چربــی هــای خوراکــی دــر خانوارهــای شــهر بیرجنــد دــر ســال 1395 انجــام گردیــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع مقطعــی توصیفــی بــود. جامعــه آمــاری شــهروندان شــهر بیرجنــد و حجــم نمونــه تعدــاد 
210 خانــوار ســاکن شــهر بودنــد. نمونــه گیــری بــه روش تصدفــی بــود. تعدــاد افــراد تحــت مطالعــه برابــر 895 نفــر بــا میانگیــن 

بعــد خانــوار )1± 4( بــود. گردــآوری اطالعــات بــا اســتفاده از روش مصاحبــه تلفنــی بــود.

یافتــه هــا: میانگیــن مصــرف انــواع روغــن هــای مصرفــی )بــر حســب روز/نفر/گــرم( از ایــن قــرار بــود: روغــن خانــوار:16/6 ، روغــن 
ــواع اســیدهای چــرب اشــباع،  ــه ان ــود. میانگیــن کل دریافــت روزان مایــع: 11/5 ، روعــن ســرخ کردنــی: 8، روغــن زیتــون: 1/3 ب
ترانــس و غیــر اشــباع بــه شــرح زیــر بــود )گرم/نفــر/روز(: اســید چــرب غیراشــباع بــا چنــد بانــد دوگانــه: 75 /20، اســید چــرب غیــر 

اشــباع یگانــه و دوگانــه : 11/79، اســید چــرب اشــباع 8/22  و اســید چــرب ترانــس برابــر 0/74 بــود. 

نتیجــه گیــری:  بــا توجــه بــه اینکــه »روغــن خانــوار« از باالتریــن فراوانــی و »روغــن زیتــون« از کمتریــن فراوانــی مصــرف دــر 
ســبد غذایــی خانوارهــا، نســبت بــه ســایر بــود؛ لــذا برنامــه ریــزی جهــت کاهــش مصــرف »روغــن خانــوار« و افزایــش مصــرف روغن 

هــای گیاهــی ماننــد روغــن زیتــون دــر ســبد غذایــی خانوارهــا؛ بایــد توســط مســئوالن امــر مــورد توجــه قــرار گیــرد.

واژگان کلیدی: الگوی کمی و کیفی، روغن های خوراکی، خانوارها، بیرجند.



171

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

عوامل پیش بینی کننده میزان پیروی از دستورالعملهای مصرف اسید 

فولیک توسط مادران باردار
سینا سیابانی1، مریم باباخانی2، مرجان معینی آریا1  ، فاطمه رضایی1 ، و  ثریا سیابانی3*

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه علوم رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
2دانشجوی کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3*نویسنده مسئول اصلی : ثریا سیابانی، استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 
کرمانشاه، ایران

s_siabani50@ymail.com :Email

چکیده

زمینــه و هــدف:  مصــرف اســید فولیــک پیــش از باردــاری و تدــاوم آن دــر طــول حاملگــی بــروز نقایص لولــه عصبــی را %70-50 
درصــد کاهــش مــی دهــد. مصــرف صحیــح اســید فولیــک ممکــن اســت تحــت تاثیــر عوامــل متعددــی قــرار گیرد.هدــف مطالعــه 
حاضــر تعییــن عوامــل پیــش بینــی کنندــه میــزان پیــروی از دســتورالعملهای مصــرف اســید فولیــک توســط مادــران باردــار دــر 

کرمانشــاه دــر ســال 1395 بود.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی از بیــن مراکــز بهداشــتی-درمانی ســطح شــهر کرمانشــاه 10 مرکــز انتخاب 
و بــر اســاس جمعیــت تحــت پوشــش هــر مرکــز زنــان باردــار بــه صــورت تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند. دــر مجمــوع 433 زن 
باردــار دــر مطالعــه شــرکت کردنــد. ابــزار پژوهــش، پرسشــنامه محقــق ســاخت بــود کــه پایایــی و روایــی آن طــی انجــام مطالــع 
پایلــوت و هــم چنیــن اخــذ نظــر متخصصــان رشــته تعییــن و تاییــد گردیــد. ضمنــا عــالوه بــر خــود اظهــاری بــرای ازمــون دقــت 
پاســخ شــرکت کنندــگان، از مراقبیــن بهداشــتی مراکــز هــم دــر خصــوص میــزان و نحــوه مصــرف اســید فولیــک توســط هریــک 
از نمونــه هــا، ســوال شــد. تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا توســط نــرم افــزار آمــاري SPSS_22  و بــا اســتفاده از آمــار توصیفــي و 

تحلیلــی )شــامل رگرســیون( صــورت گرفــت. 

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد کــه 39,7% شــرکت کنندــگان دــارای مدــرک دیپلــم، 8% فــوق دیپلــم، 23,8% لیســانس یــا باالتــر 
و مابقــی کمتــر از دیپلــم بودنــد. 81% نمونــه هــا بــه صــورت منظــم اســید فولیــک مصــرف مــی کردنــد کــه بیــن نتایــج خــود 
اظهــاری و اظهــارات مراقبیــن تفــاوت معنــی دــاری وجــود نداشــت. فقــط 40,4% از ســه مــاه قبــل از بارداری)زمــان مطلــوب(، 
33.3% همزمــان بــا باردــاری و 10,6% بعــد از باردــاری ممصــرف اســید فولیــک را آغــاز کردــه بودنــد. از بیــن متغیر هــای جمعیت 
شــناختی ســطح تحصیــالت زنــان بــا زمــان شــروع مصــرف اســید فولیــک ارتبــاط معنادــاری داشــت )P 0,00=( امــا ایــن همراهی 
بــه صــورت خطــی نبــود بــه طــوری کــه وضعیــت دــر زنان بــا تحصیــالت دیپلــم و فــوق دیپلم دــر بهتریــن وضعیــت قرار داشــتند 
نســبت بــه افــراد بــاالی لیســانس و کمتــر از دیپلــم. ســایر فاکتورهــا از جملــه ســن، وضعیــت اقتصادــی اجتماعی،ســابقه بیمــاری 
مزمــن )از جملــه انمــی( و تعدــاد حاملگــی هــای قبلــی همراهــی معنــی دــاری بــا نحــوه و میــزان مصــرف اســید فولیــک نداشــت.  

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش، تحصیــالت بــه عنــوان یــک عامــل پیــش بینــی کنندــه بــرای مصــرف درســت 
مکمــل اســید فولیــک مــی توانــد باشــد. از ســوی دیگــر بیــش از نیمــی از شــرکت کنندــه هــا بــه موقــع شــروع بــه مصــرف اســید 
فولیــک نکردــه انــد. بنابرایــن توصیــه مــی شــود مداخــالت الزم بــا توجــه بــه نیــاز و تعییــن ســطح ســواد زنــان باردــار طراحــی 

گردد. 

واژگان کلیدی: اسید فولیک، بارداری، پیروی از دستورات دارویی، نقائص لوله ی عصبی، زنان باردار
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بررسی تاثیر مدارس مروج سالمت در ارتقاء وضعیت سالمت مدارس شهر 

ارومیه 
مرادعلی زارعی پور1*، موسی قلیچی قوجق2،  فاطمه زارع3

*1- )نویسنده مسئول(دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه 
آزاد اسالمی، ارومیه، ایران                         

2-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، مرکز بهداشت شهرستان ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران
3-دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران

z.morad@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  ســرمایه گــذاري روي ســالمت  کودــکان دــر محیطهــاي آموزشــی یکــی از مهمتریــن مداخــالت نظــام ســالمت 
اســت. هدــف از ایــن مطالعــه تعییــن تاثیــر مدــارس مــروج ســالمت دــر بهبــود وضعیــت ســالمت مدــارس شــهر ارومیــه می باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع مداخلــه اي اســت دــر ایــن مطالعــه نمونــه پژوهــش 155 مدرســه مجــري برنامــه مــروج 
ســالمت بــود کــه بــه صــورت سرشــماري وارد مطالعــه شــدند ابزارگردــآوري دادــه هــا چــک لیســت اســتاندارد ارزیابــی مدــارس 
مــروج ســالمت دــر دــو بخــش مدیریتــی و شــاخصهاي 8 گانــه، مصــوب وزارت بهداشــت، و وزارت آمــوزش و پــرورش بــود. داده ها 
دــر دــو مرحلــه قبــل و بعــد ازمداخلــه بــه فاصلــه 12مــاه جمــع آوری و بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 16 و بــا اســتفاده از روش 

هــای آمــار توصیفــی، و Paired T test مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: از مجمــوع 155 مدرســه مــورد بررســی دــر مطالعــه 77)49,7%( مدرســه ابتدایــی، 68)43,9%( مدرســه راهنمایــی، 
10)6,5%( مدرســه دبیرســتان بودنــد میانگیــن امتیــازات کل از 100 امتیــاز  قبــل از مداخلــه 59,35 و بعــد از مداخلــه 63,94 
بدســت آمــد و ایــن اختــالف از نظــر آمــاری معنادــار بــود. همچنیــن امتیــازات ابعــاد 9 گانــه دــر قبــل و بعــد از مداخلــه بــه غیــر از 

دــو بعــد ارائــه خدمــات بالینــی، خدمــات ســالمت روان و مشــاوره افزایــش یافــت و از نظــر آمــاری معنادــار بــود.

نتیجــه گیــری: نتایــج پژوهــش حاکــي از اثــر بخشــي اجــراي برنامــه مدــارس مــروج ســالمت دــر بهبــود شــاخص هــاي مدــارس 
اســت. پیشــنهاد مــی گردــد خانوادــه هــا، ســازمانها، سیاســت گــذاران را دــر اجــرای هــر چــه بهتــر ایــن برنامــه درگیرنمود.

واژه گان کلیدی: مدارس مروج سالمت، ارتقاء سالمت، مدرسه
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بررسی سواد سالمت در دانش آموزان 18-15 سال شهر ساری
سید ابوالحسن نقیبی *1 ،فائزه امام وردی 2 ،ز هراقاسمی3 

* 1 ( استادیار، گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
2( دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ساری ، ایران
3( دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ساری ، ایران

  anaghibi1345 @yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: ســواد ســالمت، توانایــی افــراد دــر بدســت آوردــن تحلیــل کردــن و دــرک اطالعــات و خدمــات اولیــه بهداشــتی 
مــورد نیــاز بــرای تصمیــم گیــری دــر مــورد مســائل ســالمتی و بهداشــتی مــی باشــد.این مطالعــه بــه منظــور بــرری ســواالت دــر 

دانــش آمــوزان 18-15 ســال شــهر ســاری انجــام گرفــت.

مــواد و روش: روش مقالــه توصیفــی مقطعــی اســت حجــم نمونــه 240 نفــر از دانــش آمــوزان دختــر  دبیرســتان هــای شــهر 
ســاری بودــه کــه بــه صــورت تصادفــی و طبقــه ای دــو مرحلــه ای انتخــاب شــدند . ابــزار مقالــه پرشــنامه ی ایرانــی ســواد ســالمت 
Helma بودــه اســت . دادــه هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS20و آزمونهــای آمــاری توصیفــی و تحلیلــی مــورد بررســی قــرار 

گرفــت .

یافتــه هــا: میانگیــن کل نمــره ی ســواد ســالمت )از 100 امتیــاز (15,42+-56,8 مــی باشــد .میانگیــن نمــره ی ســواد ســالمت به 
تفکیــک ابعــاد شــامل : ؛بعــد دسترســی59,02، بعــد خواندــن58,87، بعــد فهــم و دــرک64,86، بعــد ارزیابــی 52,47، بعد اســتفاده 
53,59، بعــد ارتبــاط58,91، بعــد خــود کارآمدــی58,02، بعــد محاســبه 73,75 بودــه اســت .مهمتریــن منابــع اطالعاتــی دانــش 

آمــوزان بــرای ســواد ســالمت بــه ترتیــب ؛والدیــن 50 درصــد، پزشــکان 20درصــد و اینترنــت 17,1 درصــد مــی باشــد.

نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج مطالعــه ، میــزان نمــره ی کل ســواد ســالمت دــر ســطح مســئله دــار بودــه اســت . و همچنیــن 
بــه تفکیــک  نمــره ی ابعــاد ، فقــط بعــد محاســبه دــر ســطح کافــی بودــه اســت . بنابرایــن ســواد ســالمت در ســطح مناســبی نمی 

باشــد . لــذا بایــد بــرای بهبــود ســواد ســالمت دانــش آمــوزان دــر مدــارس برنامــه ریــزی و اقدامــات بیشــتری صــورت پذیــرد .

 Helma ،واژگان کلیدی: سواد سالمت، دانش آموز
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ارتباط سواد سالمت با ابعاد سالمت فردی در ایرانیان 
آوا صالحی 1 ،  هایده ممی یانلو 2، فاطمه پارنج  3 *

1 - دانشجوي کارشناسي پرستاري ،گروه پرستاري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشکي تهران
2- هیات علمي ، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشکی تهران

*-3 دانشجوي کارشناسي پرستاري ،گروه پرستاري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشکي تهران
fatemeparanj@gmail.com 

چکیده

زمینــه وهــدف :ســواد ســالمت عبــارت اســت ازمجموعــه مهــارت هــا بــرای کســب و دــرک اطالعــات  خدمــات ســالمتی هــر فرد 
بــه منظــور بــه  کارگیــری ایــن مهــرت هــا دــر موقعیــت هــای الزم بــرای تصمیم گیــری در مــورد ســالمتی ، حفــظ و ارتقا ســالمت  
کــه لزومــا ارتبــاط بــا ســال هــای تحصیــل ندــارد .از آن جایــی کــه ســواد ســالمت بــا توانایــی فــرد دــر دــرک مشــکالت بهداشــتی 
و حفــظ و ارتقــای ســالمت هــر فــرد ارتبــاط مســتقیمی دــارد، دــر ایــن مطالعــه ســعی شــده تــا  بــا مــرور  مطالعــات ارتبــاط ســواد 

ســالمت ایرانیــان بــا ســالمت فردــی شــان بــه طــور کلــی بررســی گردــد.

مــواد و روش هــا : ایــن مقالــه یــک مطالعــه ی مــروری و توصیفــی اســت کــه بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای و بانــک هــای 
اطالعاتــی فارســی ماننــد iran doc,  civilica, sid, Magiran, google scholar , طــی ســالهای 1380 تــا 1395 انجــام 
شــده اســت و هدــف آن یــک نتیجــه گیــری کلــی دــر ایــن زمینــه مــی باشــد. کلمــات و موضوعات جســت وجو شــده شــامل ســواد 
ســالمت، ســالمت فردــی، اســتفاده از خدمــات درمانــی مــی باشــد . پــس از جمــع آوری مقــاالت بدســت آمدــه، خالصــه ی ایــن 
مقــاالت توســط دــو نفــر خواندــه شــد، ســپس مقاالتــی کــه بــه بررســی ارتبــاط ســواد ســالمت بــا ابعــاد ســالمت فردــی پرداختــه 

بودنــد انتخــاب شــدند و در نهایــت بررســی گردیدند.

یافتــه هــا: دــر اکثــر مطالعــات بررســی شــده اکثــر افــراد از ســطح ســواد ســالمت باالیــی برخوردــار نبودــه . فاکتــور هایــی کــه 
دــر ارتبــاط بــا  ســطح ســواد ســالمت  دــر نظــر گرفتــه شــده انــد عبارتنــد از ســن، تحصیــالت، درامــد، جنس و شــغل .دــر یکی از 
مطالعــات فعالــی فیزیکــی هــم دــر مــورد ســنجش واقــع گردیدــه بــود کــه دــر نهایــت ســطح معنــا دــاری با ســطح ســواد نداشــته. 
ســواد ســالمت ناکافــی دــر افــراد بــا ســنین باالتــر، میــزان تحصیــالت کمتــر، دــر آمــد پاییــن و بــه ویــژه دــر زنــان گــزارش شــده 
انــد. ســطح ســواد ســالمت بــا ســالمت افــراد دــر مطالعــات بررســی شــده معنــا دــار گــززارش شــده انــد و افرادــی که ســطح ســواد 

باالتــری داشــتند دــر حفــظ و ارتقــای ســالمت و اقدامــات خودمراقبتــی موفــق تــر بودــه اند.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــات بررســی شــده میتــوان گفــت بــا توجــه بــه ناکافــی بودــن ســطح ســواد افــراد و 
ارتباطــی کــه ســواد ســالمتی فــرد بــا  وضعیــت ســالمتی وی دــارد ، اقدامــات تیم بهداشــت و درمــان بهتر اســت در جهــت افزایش 
ســطح ســواد افــراد از طریــق روش هایــی ماننــد آمــوزش بــه روش هــای مختلــف، فرهنــگ ســازی یادگیــری مســائل بهداشــتی از 

طریــق رســانه هــا و درونــی کردــن افزایــش آگاهــی افــراد صــورت گیــرد.

واژگان کلیدی: سواد سالمت ،سالمت فردی، ارتقای سالمت فردی 
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بررسی رابطه سطح ادراک شناختی والدین با اضطراب کودکان بازمانده 

از زلزله
نجیبه عطازاده1٭، عبدالرضا شقاقی2، پروین سربخش3، حمید اله وردی پور4

1.* کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2.دانشیار ، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3.استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4.استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

     Email: najibehatazadeh@gmail.com   

چکیده

مقدمــه: زلزلــه دــر میــان مخــرب تریــن بالیــای طبیعــی دــر طــول تاریــخ بشــر بودــه اســت. مشــکالت روحــی و روانــی پــس از 
ســانحه دــر کودــکان ممکــن اســت بــرای مدــت طوالنــی باقــی بماند. از ســوی دیگــر مراقبــت والدیــن نقش تاثیــر گذار در ســالمت 
روان کودــکان دــارد، بــه دلیــل آنکــه  اکثــر فعــل و  انفعــاالت محیــط کودــک را تنظیــم و بــه کودــکان دــر ســازگاری بــا محیــط 

کمــک مــی کننــد.

 هــدف: مطالعــه حاضــر بــا هدــف بررســی رابطــه ســطح ادــراک شــناختی والدیــن بــا اضطــراب کودــکان بازماندــه از زلزلــه طراحی 
ــده است. ش

روش کار و مــواد: ایــن پژوهــش یــک مطالعــه توصیفــی – مقطعــی اســت، کــه دــر 2 مرحلــه طراحــی شــد. دــر مرحلــه اول از 
مدــارس ابتدایــی شــهر ورزقــان بــه تعدــاد 150 نفــر نمونــه بــه طــور تصادفــی طبقــه بندــی شــده از بیــن دانــش آمــوزان پایــه 
ســوم تــا ششــم ابتدایــی انتخــاب شــدند. جمــع آوری  داده بــا اســتفاده از پرسشــنامه اضطــراب اســپنس و از طریق مصاحبــه انجام 
پذیرفــت. دــر مرحلــه دــوم پدــر و مادــر دانــش آموزان کــه 300 نفــر بودنــد، وارد مطالعه و پرسشــنامه محقق ســاخته را بــه صورت 

خــود گــزارش دهــی تکمیــل نمودنــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا از نــرم افــزار SPSS نســخه 21 اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن نمــره اضطــراب دــر دانــش آمــوزان دختــر )66/16( کــه بیشــتر از دانــش آمــوزان پســر )58/25 ( بدســت 
آمــد. ارتبــاط معنــی دار بیــن اضطــراب و ادراک شــناختی پدــر)p=0/002( و همچنین ادــراک شــناختی مادر)p=0/007 (مشــاهده 

گردید.

نتیجــه گیــری: ادــراک شــناختی والدیــن نســبت بــه زلزلــه مــی توانــد نقــش تاثیــر گــذار دــر کنتــرل اضطــراب کودــکان داشــته 
باشــد. بنابرایــن تنظیــم برنامــه هــای مداخلــه ای آموزشــی جهــت افزایــش ادــراک شــناختی والدیــن نســبت بــه بالیــا بــا کاهــش 

اضطــراب دــر کودــکان مرتبط اســت.

واژگان کلیدی: زلزله، کودکان، ادراک شناختی، اضطراب
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تأثیر » مداخالت خودمدیریتي بر تبعیت از رژیم دارویي و سبک زندگي  بر 

HIV/AIDS  بیماران مبتال به CD4 »میزان
نرگس کشتکار1*

*1-کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،   دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران . 
keshtkar_narges@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: مداخــالت خــود مدیریتــی مــي توانــد دــر بــاال بردــن کفایــت دســتگاه ایمنــي و بــه تاخیــر انداختــن پیشــرفت 
HIV موثــر باشــد. هدــف مطالعــه حاضــر ارزیابــي تاثیــر مداخــالت خودمدیریتــي بــر اصــالح شــیوه زندگــي و تبعیــت از رژیــم 

دارویــي بــر میــزان CD4 دــر بیمــاران مبتــال بــه HIV/AIDS بــود.

مــواد و روش هــا : ایــن پژوهــش از نــوع نیمــه تجربــي بودــه و تعدــاد 300 بیمــار بــه روش نمونــه گیــري دردســترس دــر دــو 
مرحلــه قبــل و 6 مــاه بعــد از مداخلــه و دــر دو گــروه آزمون و کنتــرل در آن شــرکت کردند . گــروه آزمون مداخــالت خودمدیریتي 
و گــروه کنتــرل مداخــالت روتیــن را دریافــت کردنــد . میــزان CD4 بیمــاران قبــل و بعــد از درمــان و ســپس دــر فواصــل زمانــي 
ــزار جمــع آوري دادــه هــا شــامل پرسشــنامه  ــاه بعــد از امــوزش مداخــالت اندــازه گیــري شــد. اب ــاه و 12 م ــاه، 9م ــاه، 6 م 3م
پژوهشــگر ســاخته شــامل پایبندــي بــه رژیــم داروئــي و ســبک زندگــي بــود . بــراي تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا از آزمــون تــي 

گروههــاي زوج و گروههــاي مســتقل اســتفاده شــد. 

یافتــه هــا: آزمــون تــي گروههــاي مســتقل نشــان داد کــه بعــد از مداخلــه، اختــالف میانگیــن امتیــازات »تبعیــت از رژیــم دارویي 
» ) P>0,01 (همچنیــن دــر ابعــاد ســبک زندگــي، بعد«انتخــاب زندگــی بدــون اســترس » دــر بیــن گــروه کنتــرل و مداخلــه معني 
دــار بودــه اســت) P>0,05 (.  میانگیــن CD4 بیمــاران دــر قبــل و بعد از مداخله محاســبه شــد وافزایــش میــزان CD4 در فواصل 

پیگیــری  نســبت بــه قبــل از مداخلــه از لحــاظ آمــاري معنــي دــار بود.

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان داد مداخــالت خودمدیریتــي در تبعیــت از رژیــم دارویي و تغییرات ســبک زندگــي در ابعــاد انتخاب 
زندگــی بدــون اســترس مــي توانــد کمــک کنندــه باشــد . دــر بیمــاران HIV کــه تغییــر ســبک زندگــي مــورد نظــر متخصصیــن 
بودــه، خودمدیریتــي اقدــام موثــري بــراي افزایــش توانمندــي بیمــاران و افزایــش سیســتم دفاعــی بیمــاران  بــراي داشــتن کنتــرل 

بــر وضعیــت خــود تلقــي شــده اســت.

CD4،واژگان کلیدی:خودمدیریتی،رژیم دارویی،سبک زندگی
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بررسی  عادات مصرف دخانیات در دانشجویان پسر و عوامل مرتبط با آن
میناغزنوی 1، مرتضی بیرام زاده2، میالد اورجی3، احمد واحد نصیری2، رعنا رحیمی1*

1* دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، کمیته تحقیقات دانشجویی، مراغه، ایران
2 دانشجوی کارشناسی پیوسته اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی مراغه، کمیته تحقیقات دانشجویی، مراغه، ایران

3 دانشجوی دکتری عمومی پزشکی، دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
rana60rah@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: مصــرف دخانیــات یکــی ازمهــم تریــن عوامــل خطــر دــر بــروز بیمــاری هــای مزمنــی چــون بیمــاری هــای قلبی 
وعروقــی، بیمــاری هــای تنفســی، ســرطان، ســکته مغــزی اســت و همچنیــن عوامــل روان شــناختی وجمعیــت شناســی مرتبــط بــا 
آن دــر جوانــان از اهمیــت ویــژه ای برخوردــار اســت. مطالعــه حاضــر باهدــف تعییــن عادــات مصــرف دخانیات در دانشــجویان پســر 

و عوامــل مرتبــط بــا آن دــر چهارچــوب مــرور نظامنــد انجام شــده اســت .

مــواد و روش هــا : دــر  ایــن بررســی نظــام مند کلیدــواژه هــای دخانیــات –دانشــجویان پســر-عوامل روانــی واجتماعی دــر عنوان 
ــورد  ــی   SID-MAGIRAN-IRANMEDEX م ــر ایران ــی معتب ــای علم ــگاه  ه ــده درپای ــاپ ش ــاالت چ ــه ی مق و چکید
جســت وجو قــرار گرفــت . مطالعــات فارســی زبانــی کــه بــه صــورت توصیفــی مــروری ومداخلــه ای درزمینــه ی مصــرف دخانیــات 
وبــرروی جمعیــت مــورد مطالعــه ی دانشــجویان پســر بودنــد توســط دونفــر محقــق و بــه صــورت جداگانه مــورد مطالعــه واطالعات 

موردنیاز اســتخراج شــد.

نتایــج : درایــن مطالعــه  تعدــاد 185مقالــه بدســت آمــد کــه پــس ازبررســی خالصــه مقــاالت واجــد شــرایط درنهایــت 18مقالــه 
بــرای بررســی جامــع واســتخراج دادــه هــا انتخــاب شــدند. نتایــج نشــان دادــه ســن، جنســیت، فشارهمســاالن، داشــتن دوســتان 
ــد . همچنیــن دــر مقایســه مصــرف دخانیــات برحســب رشــته  ــا متغیــر اســتعمال دخانیــات ارتبــاط دارن صمیمــی ســیگاری ب

تحصیلــی تفــاوت آمــاری معنــی دــاری بیــن دانشــجویان  رشــته هــای پزشــکی  وغیــر پزشــکی  مشــاهده نگردیــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی مصــرف دخانیــات و بــا درنظرگرفتــن عوامــل مرتبــط بــا مصــرف  دخانیــات  دــر 
دانشــجویان نیــاز بــه اجــرای برنامــه هــای پیشــگیری قبــل از ورود  بــه دانشــگاه  و دــر ســنین  پاییــن همچنیــن  فراهــم کردــن 

مراکــز تخصصــی مشــاوره  و مداخــالت  مناســب دــر ســطح دانشــگاه هــا منطقــی بــه نظــر میرســد .

واژگان کلیدی: مرورنظامند، مصرف دخانیات، دانشجویان
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بررسی عوامل موثر بر خودکشی در سالمندان
سیده فاطمه موسوی شیرازی1*، پریسا مالئی2

1دانشجوی کارشناسی ارشد ، سالمت سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2 دانشجوی کارشناسی ارشد، سالمت سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 mosavishirazi.f@gmail.com 

چکیده  

زمینــه و هــدف: خودکشــی یــک مشــکل پیچیدــه بهداشــت عمومــی دــر ســطح جهــان اســت  کــه عمدــا بــه دســت خــود 
شــخص بــرای پایــان دادــن بــه زندگــی انجــام میگیــرد. تغییــرات هــرم ســنی جمعیــت بــه ســمت ســالمندی مــی رود وهمزمــان 
ســیر بیماریهــا ازبیماریهــای واگیــر بــه ســمت بیماریهــای غیــر واگیــر مــی رود. طبــق بــرآورد ســازمان جهانــی بهداشــت مــرگ 
ناشــی از بیماریهــای غیرواگیــر از 28 میلیــون نفــر درســال 1990بــه 7/94 ملیــون نفــر دــر ســال 2020مــی رســد. کــه افســردگی 
بیــن 10بیمــاری اول مســئول بــروز ناتوانــی دــر ســطح جهــان اســت کــه ایــن اختــالالت درصــد بــاالی احتمــال خودکشــی را 
دــر ســالمندان موجــب مــی شــود مــرگ ناشــی ازخودکشــی دــر گــروه ســنی 84 تــا 75 ســاله بــه اوج خــود مــی رســد. بیمــاری 
افســردگی، ســوگ، بازنشســتگی، عوامــل اجتماعــی و اقتصادــی شــغلی، از دســت دادــن اعتمــاد بــه نفــس از عوامــل موثــر بــر 

خودکشــی هســتند. ایــن مطالعــه بــه منظــور تعییــن عوامــل موثــر بــر خودکشــی دــر ســالمندان اســت.

مــواد و روش هــا: بــا توجــه بــه اینکــه نــوع مطالعــه مــروری اســت بااســتفاده ازکلمــات کلیدــی خودکشــی، ســالمندی، افــراد 
مســن، جســتجو دــر پایگاههــای اطالعاتــی ماننــد: SID، Magiran ، Medline، Iranmedex  بــرای مطالعــات زبــان فارســی 
ــا کلمــات کلیدــی   ــگاه اطالعــات، Science Direct، PubMed، Elsevier ب ــان انگلیســی جســتجو دــر پای ــا زب و مقــاالت ب
suicide ،elderly،old age صــورت گرفــت. پــس ازجســت و جــو دــر پایگاههــای اطالعاتــی فــوق بدــون محدودیــت زمانــی در 

مجمــوع 1060 مقالــه بــه دســت آمــد. از ایــن تعدــاد 48 مقالــه مناســب بــا اهدــاف مطالعــه انتخــاب شــد.

یافتــه هــا: مهمتریــن عوامــل پیــش بینی کننده برای خودکشــی افســردگی، جنــس مذکر،ســابقه قبلی اقدــام به         خودکشــی، 
مــرگ همســر، اســت. افســردگي عامــل مهمــي خودکشــي دــر بزرگســاالن و ســالمندان اســت  امــا اگــر افســردگي دــر  ســنین باال 

آغــاز شــود خطر خودکشــي بیشــترمي شــود.

نتیجــه گیــری: بــه طورکلــی نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد،آمــار خودکشــی منجــر بــه مــرگ رو بــه افزایــش اســت و الگــوی 
اقدــام بــه خودکشــی تغییــر چندانــی نداشــته اســت. خودکشــی دــر ســالمندان اغلــب نتیجــه افســردگی درمــان نشــده اســت کــه 
بایــد بــه رســمیت شــناخته ودرمــان شــود. افســردگي و افــکار خودکشــي از جملــه عوامــل خطرســاز اقدــام بــه خودکشــي دــر 
ســالمندان بودــه و ضــرورت برنامــه ریزیهــاي پیشــگیرانه و درمــان را جهــت ارتقــا و تأمیــن ســالمت جســمي، روانــي و اجتماعــي 
ــر زمینه حل مشکالت افراد اقدام شود  ــد. بنـابراین الزم  است به منظور پیشگیري از این معضل اجتماعي د ــب میکن ســالمندان طل
و آموزش خانوادــه اعضــای قربانــی ودوســتان آنهــا بهداشت روان براي گروه هاي آسیب پذیر و ایجــاد طــرح هــای اجتماعــی بــرای 

بازنشســتگی  وهمینطــور توســعه طــرح و تحقیقــات جدیــد دــر خصــوص موضــوع مــورد بحــث اجــرا گردــد.

واژگان کلیدي: خودکشی، سالمندان، افراد مسن
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تاثیر برنامه اعتبار بخشی بر کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه پرستاران
 علی ایمانی 1، ادریس کاکه مم2 ، مبین سخنور3، عبداله گندی4*

1  دانشیار، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
  2 دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3   دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
4 *نویسنده مسئول: عبداله گندی، دانشجوی کارشناسی مدیرت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، علوم پزشکی تبریز، 

تبریز، ایران.

gondi7777@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف:  دــر دــو دهــه اخیــر اعتباربخشــی دــر کشــورهای در حال توســعه بــه عنــوان یک ابــزار مهم دــر ارزیابــی کیفیت 
خدمــات ســالمت و تضمیــن ارائــه خدامــت بــا کیفیــت شــناخته شــده اســت کــه دــر کشــور ایــران هــم اقداماتــی دــر ایــن زمینــه 
انجــام شــده اســت ولــی هنــوز از تاثیــر آن بــر کیفیــت خدمــات شــناختی وجــود ندــارد. بنابرایــن هدــف از ایــن مطالعــه بررســی 

تاثیــر برنامــه اعتباربخشــی بــر نتایــج کیفیــت خدمــات از دیدــگاه پرســتاران بیمارســتان مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی –تحلیلــی بصــورت  مقطعــی مــی باشــد کــه بیــن  305 پرســتار 9 بیمارســتان 
آموزشــی شــهر تبریــز انجــام شــد. بــرای جمــع آوری دادــه هــا از پرسشــنامه 54 ســوالی معتبــر کــه شــامل 9 بعــد، نتایــج کیفیت، 
تعهــد و حمایــت مدیریــت، برنامــه ریــزی اســتراتژیک، آمــوزش کارکنــان، سیســتم پادــاش، مدیریــت کیفیــت، اســتفاده از داده ها، 
مشــارکت کارکنــان و مزایــای اعتباربخشــی بــود و دــر طیــف لیکــرت 5 گزینــه ای اســتفاده شــد. تحلیل داده هــا با اســتفاده از نرم 

افــزار spss-24  و آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه انجــام گرفــت.

یافتــه هــا: از دیدــگاه پرســتاران برنامــه اعتباربخشــی مزایــای بــاالی بــرای بیمارســتان داشــته اســت )میانگیــن= 3/34(. کمترین 
نمــره مربــوط بــه بعــد سیســتم پادــاش بود)میانگیــن= 2/9(. مهــم تریــن پیــش بینــی کنندــه هــای نتایــج کیفیــت بهتــر، حمایــت 

مدیــران و رهبــران بیمارســتان)β=0/64(، سیســتم پادــاش )β=0/112(، و مشــارکت کارکنــان دــر اعتباربخشــی )β=0/131( بود.

نتیجــه گیــری: براســاس نظــر پرســتاران بیمارســتان هــا اعتباربخشــی بیمارســتان ابــزار مناســبی بــرای ارتقــا کیفیــت خدمــات 
اســت. ایــن درحالــی اســت کــه تعهــد و حمایــت مدیــران دــر راســتای اجــرای اثربخــش تــر اعتباربخشــی ضــروری مــی باشــد و بــا 

ایجــاد سیســتم پادــاش مناســب انگیــزه کافــی را بــرای مشــارکت پرســتاران دــر اجــرای برنامــه اعتباربخشــی فراهــم کننــد.

واژگان کلیدی: اعتباربخشی، کیفیت خدمات، پرستاران، بیمارستان
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عوامل موثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشکي اصفهان )رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت(
سیداحسان اسدی1*، شیما جعفری2

1*-کارشناس ارشد پرستاری،مرکز پزشکی سینا، اصفهان، ایران
ehsanasadi26@yahoo.com

2-دانشجوی دکتری عمومی، اصفهان،ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: ارتقــاء بهداشــت و تامیــن ســالمت افــراد جامعــه از ارکان مهــم پیشــرفت جوامــع اســت. دانشــجویان علــوم 
پزشــکي بــه عنــوان ارتقــاء دهندــگان ســالمتي و ارائــه دهندــگان مراقبــت حرفــه اي، نقــش کلیدــي دــر ارتقــاء ســالمت دارنــد. لذا 

تعییــن رفتارهــاي ارتقــاء دهندــه ســالمت دــر بیــن آنــان از اهمیــت ویــژه اي برخوردــار اســت.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه توصیفــي - تحلیلــي از نــوع مقطعــي تعدــاد 600 نفــر از دانشــجویان بــه روش نمونــه گیــري 
طبقــه اي دــو مرحلــه اي توســط پرسشــنامه اســتاندارد ســبک زندگــي ارتقــاء ســالمت مورد بررســي قــرار گرفتنــد. این پرسشــنامه 
دــاراي شــش بعــد )مســوولیت پذیــري، فعالیــت بدنــي، تغذیــه، رشــد معنــوي، مدیریــت اســترس و روابط بیــن فردي( اســت. داده 

هــا بعــد از ورود بــه SPSS19بــا آمارهــاي توصیفــي و آزمــون تــي مســتقل مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

ــالمت  )205( 21±114,05  ــه س ــاء دهند ــاي ارتق ــره کل رفتاره ــن نم ــود. میانگی ــن  22,39±1,2 ب ــن س ــا: میانگی ــه ه یافت
بــود. باالتریــن نمــره کســب شــده دــر زیرگــروه رشــد معنــوي  20,11±3,2 و کمتریــن دــر زیرگــروه مســوولیت پذیــري ســالمتي  

)0,52<p(. 19,37±8,5بــود. از نظــر آمــاري دــر بعــد روابــط بیــن فردــي بیــن دــو جنــس اختــالف معنادــاري وجــود داشــت

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه وضعیــت )ســطح متوســط( انجــام رفتارهــاي ارتقــاء دهندــه ســالمت دــر بیــن دانشــجویان علــوم 
پزشــکي اصفهــان، برنامــه ریــزي بــراي آمــوزش رفتارهــاي ارتقــاء دهندــه ســالمت الزم اســت.

واژگان کلیــدی:  رفتارهــاي ارتقــاء دهندــه ســالمت، پرسشــنامه ســبک زندگــي ارتقــاء ســالمت، دانشــجویان علــوم پزشــکي، 
اصفهــان
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رابطه بین خودکنترلی و سازگاری تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده 

پرستاری و مامایی مشهد
نسرین محمدتقی زاده *1، مهین محمدتقی زاده2 ، مریم محمدتقی زاده 3، مرتضی سعادتی 4

*1.کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
2.کارشناس اتاق عمل دانشکده  پرستاری مامایی مشهد

3.کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان
4.دانشجوی اتاق عمل دانشکده پرستاری مامایی مشهد

n.mohamadtaghizade@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: یکــی از ابعــاد مهــم ســازگاری، ســازگاری تحصیلــی اســت. فراینــد ســازگاری تحصیلــی دــر برگیرندــه تغییــرات 
رفتــاری و روان شــناختی اســت کــه طــی ان افــراد ســعی میکننــد خودشــان را بــا محیــط تحصیلــی جدیدشــان هماهنــگ کردــه 
و بــه طــور موفقیت آمیــز بــا تقاضاهــای تحصیلــی ســازگار شــوند. از ایــن رو یکــی از عواملــی کــه می توانــد بــر افزایــش ســازگاری 
تحصیلــی ثاتیــر بگــذارد خودکنترلــی اســت.هدف اول  بررســی ارتبــاط خودکنترلــی و ســازگاری تحصیلــی دانشــجویان دانشــکده 
پرســتاری و مامایــی مشــهد مــی باشــد و هدــف دــوم پیــش بینــی متغیــر ســازگاری تحصیلــی براســاس متغیــر خودکنترلی اســت.

مــواد و رش هــا: دــر ایــن مطالعــه توصیفــی- همبســتگی جامعــه پژوهــش شــامل کلیــه دانشــجویان دختــر و پســر دانشــکده 
پرســتاری مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد در ســال تحصیلــی 1396-1395 بــود. از ایــن جامعه با اســتفاده از جدــول مورگان 
150 تــن نمونــه پژوهــش بــه روش خوشــه ای تــک مرحلــه ای انتخــاب شــدند. داده هــا از طریــق پرسشــنامه های خودکنترلــی تانجــی 
و پرسشــنامه ســازگاری تحصیلــی بیکــر و ســریاک جمــع آوری شــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از ازمون همبســتگی پیرســون و 

تحلیل رگرســیون اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: نتایــج حاصــل آزمون همبســتگی پیرســون نشــان دــاد بین متغیــر خودکنترلــی و ســازگاری تحصیلــی ارتبــاط مثبت و 
معنادــاری وجــود دــارد. نتایــج بــه دســت آمدــه از تحلیل رگرســیون نشــان دــاد کــه متغیــر خودکنترلی می توانــد متغیر ســازگاری 

تحصیلــی را پیــش بینــی کنــد ))p>001/0 و ایــن متغیــر مــی توانــد 36 درصــد متغیــر ســازگاری تحصیلــی را پیــش بینــی کند.

نتیجه گیــری: براســاس نتایــج بدســت امدــه ســازگاری تحصیلــی بــا خودکنترلــی ارتبــاط دــارد و همچنیــن از طریــق خودکنترلی 
مــی تــوان ســازگاری تحصیلــی را پیــش بینــی کــرد. بنابرایــن بهبــود و ارتقــای مســائل مربــوط بــه ســازگاری تحصیلــی و انطبــاق 

بــا محیــط هــای جدیــد تحصیلــی مســتلزم توجــه بــه آمــوزش خودکنترلــی دانشــجویان مــی باشــد

واژگان کلیدی: خودکنترلی، سازگاری تحصیلی ، پرستاری مامایی
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 بررسی هراس اجتماعی بین دانشجویان علوم پزشکی یاسوج در سال 

1395
طوبی همتی1 ،سارا رضایی2 ،فاطمه احسانی3،رضا خلیلی4 ،ندا کرمی پور*5

1- دانشجوی کارشناسی،علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی ،علوم پزشکی یاسوج / دانشگاه علوم پزشکی/ کمیته تحقیقات دانشجویی علوم 
پزشکی یاسوج ،ایران 

2- دانشجوی کارشناسی ارشد ، پرستاری، پرستاری ومامایی، علوم پزشکی یاسوج / دانشگاه علوم پزشکی/ کمیته تحقیقات دانشجویی علوم 
پزشکی یاسوج ،ایران 

3- دانشجوی کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، بهداشت وتغذیه، علوم پزشکی یاسوج / دانشگاه علوم پزشکی/ کمیته تحقیقات 
دانشجویی علوم پزشکی،یاسوج ،ایران

4- مدرس،کارشناسی ارشد،جامعه شناسی،موسسه کلک دنا
*5- دانشجوی کارشناسی،هوشبری، پیراپزشکی ،علوم پزشکی یاسوج / دانشگاه علوم پزشکی/ کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی یاسوج 

،ایران 
Rezaeisara1390@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: اضطــراب اجتماعــی  ) social anxiety disorder( یــا هــراس اجتماعــی نوعــی اضطــراب اســت کــه بــا تــرس 
و اضطــراب شــدید دــر موقعیت هــای اجتماعــی شــناخته می شــود و حداقــل بخشــی از فعالیت هــای روزمــره شــخص را مختــل 
ــرد را  ــی ف ــای زندگ ــیاری از جنبه ه ــد بس ــه می توان ــت  ک ــوان کننده اس ــیار نات ــالل بس ــک اخت ــی ی ــراس اجتماع ــد. ه می کن
مختــل کنــد. دــر مــوارد شــدید، هــراس اجتماعــی می توانــد کیفیــت زندگــی فــرد را بــه شــکل چشــمگیری کاهــش دهــد. بعضــی 
ــا از بســیاری موقعیت هــای اجتماعــی ماننــد موقعیت هــای شــغلی  ــه خــارج نشــوند ی ــان ممکــن اســت هفته هــا از خان از مبتالی
و تحصیلــی خــود صــرف نظــر کنند.هدــف اصلــی مطالعــه حاضــر بررســی هــراس اجتماعــی  دــر بیــن دانشــجویان دختــر علــوم 

پزشــکی یاســوج دــر ســال 1395 مــی باشــد.

مــواد و روش ها:پژوهــش حاضــر بــر روي 60 دانشــجوي  دختــر  رشــته هــای مختلــف دانشــگاه علــوم پزشــکي یاســوج کــه بــه 
روش نمونــه گیــري تصادفــي انتخــاب شــده بودنــد، انجــام شــد.در این مطالعــه از پرسشــنامه هــراس اجتماعــی )spin( کــه دارای 
6 پرســش مــی باشــد اســتفاده شــد. دادــه هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزارSPSS-21 و همبســتگي پیرســون و تحلیــل واریانــس یک 

ــه تحلیل شــدند. طرف

یافتــه هــا: نتایــج بدســت آمدــه نشــان داد کــه 45 درصــد از دانشــجویان مــورد مطالعه دــارای هــراس اجتماعــی  کــم و در حدی 
کــه قابــل چشــم پوشــی می باشــد و  35 درصــد از دانشــجویان دارای هــراس اجتماعی متوســط و 20 درصــد از دانشــجویان دارای 
هــراس اجتماعــی شــدید و بــاال بودنــد  کــه همیــن میــزان متوســط و بــاال باعــث افــت تحصیلــی دــر بین دانشــجویان شــده اســت. 

.))0001/<p

نتیجــه گیــری: اقدامــات پیشــگیرانه جهــت تشــخیص بــه موقــع افــراد مبتــال بــه هــراس اجتماعــی  و دــر نتیجــه کاهــش عوارض 
هــراس اجتماعــي بــر عملکــرد تحصیلــي دانشــجویان توصیــه مــي شــود.

واژگان کلیدي: هراس اجتماعی، دانشجویان، علوم پزشکی یاسوج
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بررسی میزان آگاهی عمومی در مورد ظروف یک بار مصرف در سال 1395

،سید ابوالحسن نقیبی1، فرزانه افخمی نیا2، معصومه میالدی گرجی3

1استادیار گروه، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2دانشجوی کارشناس ارشد، آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3*دانشجوی کارشناسی، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
m.miladi.gorji.95@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف:  دــر ســال هــای اخیــر اســتفاده از ظــروف یکبــار مصــرف گســترش زیادــی یافتــه اســت، اســتفاده ی نادرســت 
از ایــن ظــروف اثــرات حــاد و مزمنــی بــر ســالمت انســان و همچنیــن بــر محیــط زیســت خواهــد داشــت. بــا توجــه بــه اهمیــت 
موضــوع بســته بندــی و خطــرات ناشــی از عدــم اســتفاده ی مناســب از آن بــر ســالمت انســان و محیــط، دــر ایــن مطالعــه، آگاهــی 

عمومــی دــر رابطــه بــا ظــروف یکبــار مصــرف دــر شهرســتان بهشــهر مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه یــک مطالعــه توصیفــی مقطعــی بودــه، جامعــه آمــاری ســاکنین یــک ناحیــه ی شــهری )شــهر 
رســتمکال( و یــک ناحیــه ی روســتایی )روســتای گرجــی محلــه( از شهرســتان بهشــهر بودــه، حجــم نمونــه 200 نفــر بودــه کــه بــه 
صــورت تصادفــی از مراکــز بهداشــتی دــو منطقــه ی مذکــور انتخــاب شــده بودنــد. ابــزار مطالعــه پرسشــنامه ی ســوالی بــه منظــور 
بررســی آگاهــی دــر رابطــه بــا ظــروف یکبــار مصــرف بودــه اســت. تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا بــا نــرم افــزار SPSS نســخه 20 و با 

ارائــه آمــار توصیفــی و آزمــون دــو جملــه ای انجــام گردید.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی 10,68±33,88  بودــه و 72,9 درصــد زن و 25,7 درصــد  مــرد بودنــد  55,7 درصــد از افــراد شــرکت 
ــار  ــاره ظــروف یک ب ــزان آگاهــی درب ــد. میانگیــن می ــه بودن کنندــه از شــهر رســتمکال و 43,8 درصــد از روســتای گرجــی محل
مصــرف 5,63±24,65 بــود. 71 درصــد افــراد از آگاهــی خــوب و 27,1 درصــد افــراد از آگاهــی متوســط و 1,9 درصــد از آگاهــی 
پایینــی برخوردــار بودنــد. از نظــر افــراد مــورد پژوهــش، عمدــه تریــن ) 43 درصــد( دلیــل اســتفاده از ظــروف یکبارمصــرف دــر 
جامعــه عدــم نیــاز بــه شستشــو بودــه اســت. دــر ایــن مطالعــه بیــن آگاهــی بــا متغیــر هــای تحصیــالت و شــغل ارتبــاط آمــاری 

معنــی دــاری مشــاهده نگردید.

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان دــاد کــه میــزان آگاهــی عمومــی جمعیــت مــورد مطالعــه دــر خصــوص ظــروف 
ــت . ــه اس ــوب بود ــبتا خ ــرف نس یک بار مص

واژگان کلیدي: یکبار مصرف، بسته بندی، آگاهی
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تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار پرخاشگری دانش آموزان دختر حاشیه شهر 

کرمانشاه
بهناز مرزبانی1، حسین اشتریان2، بهجت مرزبانی3، طاهره شریفی عباد4

1  * دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
marzbanibehnaz@gmail.com 

2 کترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، 
ایران

3 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، کارشناس گروه آموزش و ارتقای سالمت معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

ــر ســالمت جســم و روان موجــب ایجــاد  ــان آور آن ب ــرات زی ــان و اث ــر نوجوان ــاالی پرخاشــگري د ــدف: شــیوع ب ــه و ه زمین
نگرانیهــای دــر حــوزه بهداشــت روان دانــش آمــوزان گردیدــه اســت. بررســی و نیــاز ســنجی اولیــه دــر مدــارس حاکــی از شــیوع 
بــاالی پرخاشــگری دــر دانــش آمــوزان حاشــیه شــهر کرمانشــاه بودــه اســت. بــر ایــن اســاس،  ایــن پژوهــش با هدــف بررســی تاثیر 
مداخلــه آموزشــی بــر رفتــار پرخاشــگری دــر دانــش آمــوزان دختــر مقطــع متوســطه اول حاشــیه شــهر کرمانشــاه طراحــی و اجــرا 

شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع نیمــه تجربــی تــک گروهــی بــود و بــر روي 33 دانــش آمــوز دختــر مقطــع متوســطه اول 
حاشــیه شــهر کرمانشــاه دــر ســال تحصیلــی 96 ـ1395 انجــام گرفــت. ابــزار مطالعــه پرسشــنامه روا و پایــای پرخاشــگري بــاس 
و پــری بــود کــه بــه صــورت پیــش آزمــون و پــس آزمــون اجــرا گردیــد. ســپس، برنامــه آموزشــی مدیریــت خشــم دــر 2 جلســه 
آموزشــی بــه آنهــا از طریــق ســخنرانی، بحــث گروهــی و ارایــه پمفلــت آموزشــی انجــام شــد. دــر نهایــت، دادــه هــاي جمــع آوری 

شــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS نســخه 21 و بــا آزمــون تــي زوجــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. 

یافتــه هــا: مقایســه میانگیــن پرخاشــگري دــر دانــش آمــوزان قبــل و بعــد از مداخلــه حاکــي از آن اســت کــه پــس از انجــام 
مداخلــه،  تفــاوت آمــاري معنادــاری از نظــر میانگیــن پرخاشــگري از نظــر زیــر ردــه هــای کنترل خشــم و پرخاشــگری بدنــی وجود 

.)p<0.05(داشــت و  از میــزان پرخاشــگری دــرک شــده پــس از مداخلــه بصــورت معنــی دــاری کاســته شــد

ــد مهــارت هــاي کنتــرل خشــم و افزایــش خودکارآمدــی  ــری: اجــراي برنامــه آمــوزش مدیریــت خشــم مــي توان ــه گی  نتیج
تحصیلــی، اجتماعــی و هیجانــی را دــر دانــش آمــوزان افزایــش دهــد و از رفتارهــای ناســازگارانه جلوگیــری نمــا یــد.

واژگان کلیدی: پرخاشگری، دانش آموزان دختر، مداخله آموزشی
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شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دختر خوابگاهی 

شهرستان اسد آباد 
مهناز شریفی1، پریسا رستمی2، الهام توحیدنژاد3،   زینب مکوندی4*

1- مربی- گروه بهداشت عمومی- دانشکده علوم پزشکی اسدآباد/دانشگاه علوم پزشکی همدان/مرکز پژوهش دانشجویان
2- دانشجوی بهداشت عمومی- دانشکده علوم پزشکی اسدآباد/دانشگاه علوم پزشکی همدان/ مرکز پژوهش دانشجویان

3- دانشجوی دکتری تخصصی آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4- دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، گروه 

بهداشت عمومی- دانشکده علوم پزشکی اسدآباد/دانشگاه علوم پزشکی همدان/ مرکز پژوهش دانشجویان،
 zeinabmakvandi@gmail.com 

چکیده

ســابقه و هــدف: افســردگی یکــی از مشــکالت شــایع روانــی اســت کــه میــزان ابتــالء بــه آن دــر مکان هــای پــر اســترس مثــل 
دانشــگاه و خوابــگاه هــا، اغلــب بــه دلیــل دــوری از خانوادــه، مشــکالت درســی، آزمون هــا، زندگــی بــا ســایر دانشــجویان، ناتوانــی 
دــر تصمیــم گیــری و آیندــه نامشــخص بیشــتر اســت و بــه عنــوان یــک بیمــاری ناتــوان کنندــه بــر عملکــرد جســمی و اجتماعــی 
دانشــجویان تاثیــر دــارد. بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــا هدــف تعییــن شــیوع افســردگی و عوامل مرتبــط با آن دــر دانشــجویان دختر 

ســاکن خوابــگاه انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــي _ تحلیلــی بــر روي 231 نفــر از دانشــجویان دختــر ســاکن خوابگاه هــای شهرســتان 
اســد آبــاد دــر ســال 95-1394انجــام گرفــت. آزمودني هــا بــه روش نمونــه گیــري تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند. اطالعــات بــا 
اســتفاده از پرسشــنامه دــو قســمتی شــامل متغیــر هــای دموگرافیــک و پرسشــنامه اســتاندارد افســردگی بــک جمــع آوری شــد. 
داده هــا پــس از جمــع آوری بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 16 و بــا اســتفاده از آزمون هــای ناپارامتــری مــن ویتنــی، کروســکال 
والیــس، ضریــب همبســتگی اســپیرمن و رگرســیون لوجســتیک مــورد تجــز یــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفتند .ســطح معنــی داری 

آزمون هــای مطالعــه ی حاضــر5 درصــد دــر نظــر گرفتــه شــد. 

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی افــراد شــرکت کنندــه 1/77±21/26 ســال بــود. یافتــه هــا حاکــی از ایــن اســت کــه 69/7 درصــد 
دانشــجویان درجاتــی از افســردگی را نشــان مــی دهنــد. 28/6  درصــد دانشــجویان افســردگی خفیــف، 32/5 درصد از دانشــجویان 
افســردگی متوســط، 8/2 درصــد افســردگی شــدید و 0/4 درصــد افســردگی بســیار شــدید داشــتند. تفــاوت آمــاری معنا دــاری بین 
افســردگی و متغییرهــای ســن، وضعیــت تأهــل، داشــتن ســابقه افســردگی دــر خانوادــه، نگرانــی از آیندــه شــغلی و انجــام فعالیــت 

هــای ورزشــی و تفریحــی مشــاهده شــد. 

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعه نشــان مــی دهد که بیــش از نیمــی از دانشــجویان مــورد مطالعــه دــارای درجاتی از افســردگی 
هســتند و نمــره افســردگی دانشــجویان باالتــر از نمــره جمعیــت عمومــی اســت. پیشــنهاد مــی گردــد کــه جلســات آموزشــی و 
مشــاوره بــا دانشــجویان، فراهــم نمودــن امکانــات ورزشــی و برنامــه هــای دــر راســتای آیندــه شــغلی دانشــجویان و ارتقــاء ســالمت 

روان و توانمنــد ســازی کردــن دانشــجویان بــه منظــور کاهــش بــروز افســردگی پیــش بینــی گردــد.

واژگان کلیدی: افسردگی، دانشجویان دختر، خوابگاه
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وابستگی به تلفن همراه هوشمند در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

شهرستان بجنورد
طوبا حسینی عزیزی1، فائزه علیزاده2*، مهری علی آبادی2،مهدی شاد3

1کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه- مربی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- ایران
2*دانشجوی کارشناسی پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- ایران

faezeh.alizadeh73@gmail.com
3دانشجوی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- ایران

چکیده
زمینــه و هــدف: بــا وجــود آنکه تلفــن های همراه هوشــمند یکــی از معــروف ترین و مهــم تریــن ابزارهــای ارتباطی هستند،اســتفاده 
بیــش از حــد مطلــوب از آنهــا پیامدهــای اجتماعــی جهانــی را ســبب شــده اســت. ایــن امــر موجب بــروز نگرانیهایــی در مورد ســالمت 
فکــر و روان افرادــی کــه بــه طــور قابــل توجهــی وابســته بــه تلفــن همــراه انــد گردیدــه اســت. اســتفاده مفــرط از تلفــن همــراه عالوه 
بــر اختــالل دــر تمرکــز هنــگام کار یــا مطالعــه باعــث اختــالالت جســمانی و همچنیــن کاهــش روابــط بیــن فردــی مــی شــود. ایجــاد 

ایــن عــوارض دــر دانشــجویان وابســته بــه تلفــن هوشــمند، منجر بــه افــت تحصیلــی و ایجاد اضطــراب خواهد شــد.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه توصیفــي- تحلیلی دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی بجنورد، ســاکن دــر خوابگاه کــه دارای 
تلفــن همــراه هوشــمند بودنــد، مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. ابــزار مطالعــه پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک و ابــزار بررســی اعتیــاد 
بــه تلفــن همــراه )Smartphone Addiction Scale for AdolescentsSAS(بــود. ایــن پرسشــنامه شــامل 48 آیتــم می باشــد 
کــه بــا معیــار لیکــرت 4 نقطــه ای ســنجیده مــی شــوند. دادــه هــا بــا نــرم افــزار spss ویرایــش 20 توســط آمــار توصیفــی و تحلیلی، 

تجزیــه و تحلیــل گردید. 

یافتــه هــا: دــر مجمــوع 85 دانشــجو وارد مطالعــه شــدند. 77/6  % زن و 40 % رشــته پرســتاری، 20 % اتــاق عمــل ،14/1 % 
پزشــکی و 25/9 % رشــته هــای مامایــی، هوشــبری، علــوم آزمایشــگاهی و دندانپزشــکی بودنــد. میانگیــن ســنی دانشــجویان1/9 
  48/12 ± 24/06  ،  SAS 21/13 ســال و میانگیــن معدــل 1/09 ±  16/34  بــود. میانگیــن نمــره کســب شــده از پرسشــنامه  ±
بــود. بــر اســاس cutoff  ایــن ابــزار کــه بــرای آقایــان نمــره بــاالی 31 و بــرای خانــم هــا نمــره بــاالی 33 نشــان اعتیــاد بــه تلفــن 
همــراه دــر نظــر گرفتــه میشــود،65/2 % خانــم هــا و 2/ 82 % آقایــان اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند داشــتند. از بیــن گزینــه هــای 
موجــود دــر پرسشــنامه مواردترجیــح میدهــم کــه وبگردــی را بــا تلفــن همراهــم انجــام دهــم تــا بــا کامپیوتــر » بــا 37 % و »ترجیح 
میدهــم کــه ســرچ انجــام دهــم از طریــق تلفــن همــراه تــا اینکــه از مردــم بپرســم« و » بعــد از بیدــار شــدن ازخــواب پیــام هــای 
اینســتاگرام و فیــس بــوک  وتلگــرام و...را چــک میکنــم« بــا  34 % دــارای بیشــترین فراوانــی گزینــه »زیــاد« و »خیلــی زیــاد« 
بودنــد. بررســی نرمــال بودــن توزیــع نمــرات کل پرسشــنامه و معدــل غیــر نرمــال بودــن توزیــع را نشــان دــاد. از ایــن رو بــا آزمــون 
اســپیرمن همبســتگی معنادــاری بیــن نمــره SAS و معدــل دانشــجویان یافــت نشــد)p=0/786(.آزمون کراســکال والیــس هــم 

)p=0/222(نشــان ندــاد SAS ارتبــاط معنادــاری بیــن رشــته تحصیلــی و نمــره

 نتیجــه گیــری: میــزان وابســتگی بــه تلفــن همــراه هوشــمند دــر دانشــجویان علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــاال بــود کــه این 
اختــالل دــر دانشــجویان پســر بیــش از دختــران گــزارش شــد. بــا توجــه بــه عــوارض جســمانی، روانــی و اجتماعــی ایــن وابســتگی 
انجــام پژوهــش هایــی بــا هدــف بررســی علــت وابســتگی بــاالی دانشــجویان و راهکارهــای آگاه ســازی آنــان از عــوارض نامطلــوب 

تحصیلــی بــرای کاهــش میــزان وابســتگی بــه تلفــن هوشــمند توصیــه مــی گردــد. 

واژگان کلیدی: وابستگی، تلفن همراه هوشمند، دانشجویان
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عوامل موثر بر وضعیت کارکنان بر اساس تحلیل میدان نیرو کرت لوین
وحیده میردار هریجانی 1 ، حسین اسمعیلی گلسفید 2 ، محترم ذبیحی3 * 

1کارشناس ارشد ، روانشناسی بالینی،  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران /  شبکه بهداشت ودرمان شهرستان 
چالوس

2 کارشناس، بهداشت حرفه ای ، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران / شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چالوس
3*دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ، 

   elhamzabihi213@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: رشــد ، تحــول ، بهــره وری و بهبــود امــروزه از مهمتریــن موضوعــات جوامــع بشــری  بودــه و  نیــروي انســاني مهمتریــن عامــل 
توســعه دــر هــر کشــور دــر نظــر گرفتــه مــی شــود و از آنجا کــه بهــره وري و کارآیــي کارکنان یــک ســازمان، دــر بهــره وري و کارایي کل ســازمان 
بســیار تعییــن کنندــه اســت. بــه همیــن ســبب بررســي و معرفــي راههایــي بــراي ایجــاد رضایــت شــغلي بیشــتر و افزایــش کارایــي از اهمیــت 
ویــژه اي برخوردــار اســت .  ایــن مطالعــه نیــز بــا هدــف بررســی عوامــل موثــر بــر وضعیــت کاری کارکنــان ســتادی ادــارات کل اســتان مازندــران 

بــر اســاس تحلیــل میدــان نیــرو کــرت لویــن دــر ســال 1393 پرداخته اســت. 

مــواد و روش هــا: ایــن بررســی از نــوع تحلیلــی - مقطعــی بودــه و جامعــه مــورد پژوهــش کارکنــان ســتادی ادــارات کل اســتان مازندــران مــی 
باشــند کــه از بیــن 38 ادــاره کل اســتان 12 ادــاره بطــور تصادفــی انتخــاب و تعدــاد 380 نمونــه بصــورت تصادفــی گروهــی بــه نســبت کارکنــان 
ادــارات کل بــر اســاس جمعیــت هــر اداره تقســیم شــدند.ابزار گردــاوری داده ها ،پرسشــنامه ای شــامل 8 ســوال دموگرافــی و 2 ســوال دیگر هر 
کدــام بــا 16 عامــل کــه ســوال 1 عوامــل ســوق دهندــه و ســوال 2 عوامــل بازدارندــه مــی باشــد و بــه هــر یــک از عوامــل از )1-10( امتیــاز دادــه 
شــد. کــه پــس از تغییــرات و احــراز روایــي و پایانــي آن بــه کار گرفتــه شــد.  دادــه هــا پــس از جمــع آوری بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS19  و 
آزمــون کای دــو) X2  (، آنالیــز واریانــس و T-Test  و ضریــب همبســتگی بررســی و تجزیــه و تحلیــل شــد و بــا توجــه بــه امتیــازات دادــه شــده 
بــه هــر عامــل میانگیــن امتیــازات عوامــل ســوق دهندــه و بازدارندــه مشــخص و برآینــد آنهــا محاســبه و نتایــج بــه صــورت جدــاول و نمودارهــا 
گــزارش گردیــد و میــزان همبســتگی میــان امتیــازات و متغیرهــای دموگرافــی ســنجیده شــد .دــر پایــان بــر اســاس یافتــه هــا ، عوامــل موثــر بر 

بهــره وری و تفــاوت آن دــر ادــارات مختلــف تعییــن و راهکارهــای الزم برای بهبود پیشــنهاد شــد. 

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی افــراد شــرکت کنندــه )38/63( ســال بوده اســت. نتایج نشــان دــاد که دــر مــورد عوامــل دموگرافی بیــن تحصیالت 
و همچنیــن خالــص دریافتــی ماهانــه و میانگیــن امتیــازات بــه عوامــل ســوق دهندــه و بازدارندــه همبســتگی معنــی دــار وجــود داشــت بــه 
ترتیــب )P(   )0,001<P>0,02(,  و )P>0,010(  همچنیــن بیــن ردــه شــغلی و میــزان امتیــاز بــه عوامــل ســوق دهندــه همبســتگی معنــی دار 
)P>0,014( وجــود داشــت و مشــخص گردیــد کــه عامــل روابــط بــا زیردســتان بــا برآینــد امتیــاز )0/53+( بــه عنــوان مهمتریــن عامــل ســوق 
دهندــه بــا فشــار دــر جهــت مثبــت و عامــل سیاســت و کیفیــت ادــاره مطلــوب بــا برآینــد امتیــاز )0/81-( بــه عنــوان مهمتریــن عامــل بازدارنده 
بــا فشــار دــر جهــت منفــی مــی باشــد همچنین دانشــگاه علــوم پزشــکی مازندــران بــا برآینــد امتیــاز )1/16 +( دــر جهــت نیروهای ســوق دهنده 
و ادــاره صنعــت ، معدــن و تجــارت بــا برآینــد امتیــاز )0/13- ( دــر جهــت نیروهــای بازدارندــه بیشــترین و کمتریــن برآینــد امتیــاز را بــه خــود 

          )0,001<P( .اختصــاص دادنــد. دــر کل مشــخص گردیــد کــه قدــرت عوامــل ســوق دهندــه بیشــتر از عوامــل بازدارندــه مــی باشــد

نتیجــه گیــری: نتایــج حاکــی از آن اســت کــه دــر همــه ادــارات کل، قدــرت عوامــل ســوق دهندــه بیشــتر از عوامــل بازدارندــه بودــه اســت و با 
توجــه بــه اینکــه مســاله تامیــن هدــف ســازمانی بــرای تعالــی کشــورها یکــی از فاکتــور هــای اساســی رشــدو توســعه بــه شــمار مــی رود الزم 
اســت تــا مســئولین دــر جهــت تقویــت عوامــل ســوق دهندــه و تضعیــف عوامــل بازدارندــه گام برداشــته تــا بــه بهــره وری مطلــوب دســت یابند. 

واژگان کلیدی: وضعیت کاری کارکنان ، تحلیل میدان نیرو ، کرت لوین، ادارات کل.
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بررسی نیاز های خودمراقبتی در بیماران هپاتیت مبتال به اضطراب و 

افسردگی
 صباکریمی1، میالد جلیلیان2 *

MSc 1 آموزش پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2 )نویسنده مسئول( کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 j.millad@yahoo.com
 چکیده 

زمینــه و هــدف : هپاتیــت یــک بیمــاری التهابــی مزمــن دــر کبــد اســت کــه بــا ابتــالی 350 میلیــون نفــر دــر جهــان بــه یــک 
ــی اضطــراب و  ــای روان ــت ه ــه وضعی ــول ب ــه طــور معم ــت ب ــه هپاتی ــال ب ــاران مبت ــل شــده اســت. بیم معضــل بهداشــتی مبد
افســردگی مبتــال مــی شــوند کــه بــا آمــوزش اقدامــات خــود مراقبتــی بــه ایــن بیمــاران مــی تــوان از عــوارض ناشــی از بیمــاری تــا 
حــد زیادــی جلوگیــری نمــود. شــناخت نیــاز هــای مراقبتــی دــر بیمــاران هپاتیــت مبتــال بــه اضطــراب و افســردگی جهــت آموزش 
اقدامــات خودمراقبتــی بــه ایــن بیمــاران حائــز اهمیــت اســت. مطالعــات انجــام گرفتــه دــر گذشــته بــه صــورت بســیار پراکندــه بــه 
ایــن موضــوع پرداختــه انــد بنابرایــن ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی نیــاز هــای خــود مراقبتــی دــر بیمــاران هپاتیــت مبتــال بــه 

اضطــراب و افســردگی، بــه شــیوه ی مــرور سیســتماتیک مطالعــات پیشــین طراحــی شــده اســت. 

 Magiran و Pubmed, SID, Direct Science, Elsevier روش کار : جهــت اســتخراج مقــاالت از بانــک هــای اطالعاتــی
 Selfcare, Hepatitis, Hepatitis and Depression, Hepatitis and ــف ــای مختل ــد واژه ه ــت. کلی ــده اس ــتفاده ش اس
ــرار  ــتجو ق ــورد جس ــا م ــی ان ه ــل فارس Anxiety, Selfcare in Hepatitis, Psychotic Status in Hepatitis و معاد
گرفــت. مقــاالت بــا محتــوای غیــر مرتبــط، مقــاالت مربــوط بــه ســال هــای پیــش از 2012 و همچنیــن مطالعاتــی کــه دسترســی 
بــه متــن کامــل آن هــا ممکــن نبــود از مطالعــه کنــار گذاشــته شــدند. درنهایــت 40 مقالــه انتخــاب شــد و دادــه هــای موجــود دــر 

آن هــا اســتخراج و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا:  بیمــاران مبتــال بــه هپاتیــت بــه مشــکالت جســمی و روانــی متعددــی چــون ســوء تغذیــه، ضعــف، خســتگی، اختــالل 
خــواب، اضطــراب و افســردگی مبتــال مــی شــوند. اضطــراب وافســردگی، ناشــی از تشــخیص بیمــاری، بــاور هــای نابجــا نســبت بــه 
بیمــاری، تضعیــف خودپندــاره، مشــکالت اقتصادــی – اجتماعــی، هزینــه هــای درمــان، تــرس بیمــاران از پیــش آگهــی و پیشــرفت 
ــا ناممکــن بودــن درمــان و عــوارض همــراه آن مــی باشــد. ایــن بیمــاران نیــاز هــای مراقبتــی  بیمــاری و نیــز ســخت بودــن ی
متفاوتــی دــر زمینــه هــای روابــط جنســی، احتــرام و تعلــق، اقتصادــی و رفتــاری و نیــز بــاال بردــن آگاهــی نســبت بــه بیمــاری 
دارنــد. مدیریــت خــود مراقبتــی دــر ایــن گــروه از بیمــاران مــی توانــد بــه طــرز چشــمگیری باعث کاهــش عالئــم و عــوراض بیماری 
شــود و دــوره ی بهبودــی و دفعــات و مدــت بســتری دــر بیمارســتان را کاهــش دهــد و کیفیــت زندگی مبتالیــان را بهبود ببخشــد. 
بــه همیــن دلیــل بســیار مهــم اســت کــه بــا امــوزش هــای مناســب دــر ایــن گــروه از بیمــاران آنــان را نســبت بــه تغذیــه مناســب، 
مراقبــت هــای بهداشــتی جهــت پیشــگیری از انتقــال بیمــاری، بهبــود خودپندــاره، گســترش آگاهــی و بــاال بردــن اعتمــاد بــه نفس 

وتشــویق بــه حضــور موثــر دــر برنامــه هــای اجتماعــی، حمایــت کنیم.

نتیجــه گیــری : بــا مــرور سیســتماتیک مطالعــات انجــام گرفتــه دــر حــوزه هــای مختلف نتیجــه گرفته شــد کــه اختــالالت روانی 
ماننــد اضطــراب، افســردگی دــر بیمــاران هپاتیــت منجــر بــه اختــالل دــر رونــد زندگــی و کاهــش کیفیــت زندگــی آنــان مــی شــود 
امــا بــا انجــام اقدامــات خودمراقبتــی متناســب و آمــوزش دادــه شــده دــر زمینــه های متنــوع بهداشــت فردی و جنســی، بهداشــت 

اجتماعــی ، خودپندــاره و بهبــود آگاهــی مــی تــوان شــاهد کاهــش عــوارض ناشــی از اضطــراب وافســردگی بــود.

واژگان کلیدي: هپاتیت، اضطراب و افسردگی، خودمراقبتی
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تدوین و ارتقای فرآیند »کارآموزی در عرصه« دانشجویان ارشد اقتصاد 

سالمت دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تبریز              
شیرین نصرت نژاد2،1، سحر فرحسا 2و3، گیسو علیزاده 4*  ، علیرضا محبوب اهری1و2  ، جواد بابایی5و 2

1 استادیار اقتصاد سالمت،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4 * دانشجوی دکترای سیا ست گذاری سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

gisoo_alizadeh@yahoo.com
 5 استادیار مدیریت سالمت در بالیا، ، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده 
زمینــه و هــدف: دــر ســالهای اخیــر تغییراتــی دــر ورودیهــای رشــته اقتصــاد ســالمت بوجود آمدــه و امــکان ادامــه تحصیل دانــش آموختگان رشــته 
هــای غیــر علــوم پزشــکی دــر ایــن رشــته را فراهــم کردــه اســت، که دانشــجویان مذکــور علــی رغم داشــتن دانــش تئــوری الزم دــر زمینه اقتصــاد، با 
سیســتم بهداشــتی و درمانــی آشــنا نمــی باشــند لــذا نیــاز به یــک دــوره )کارآموزی دــر عرصه( برای آشــنایی با کل سیســتم بهداشــت و درمان توســط 
دانشــجویان مذکور کامالً مشــهود می باشــد. در این راســتا، برنامه رســمی«کارآموزی در عرصه« برای دوره کارشناســی ارشدرشــته اقتصادســالمت برای 

اولیــن بــار درکشــوردر دانشــکده مدیریــت و اطالع رســانی پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز طراحــی و اجــرا گردید.
مــواد و روش هــا: بــه منظــور اجــرا و ارتقــای فرآینــد کارآمــوزی دــر عرصــه از روش  FOCUS-PDCA اســتفاده گردیــد.  ابتدــا با مشــورت اعضای 
هیئــت علمــی و دانشــجویان دوره کارشناســی ارشــد اقتصــاد ســالمت، فرایند«کارامــوزی در عرصه« به منظور آشــنایی دانشــجویان بــا فرآیندهای خانه 
هــای بهداشــت، مراکــز بهداشــتی درمانــی، مرکــز بهداشــت شهرســتان و بخش هــای مختلف بیمارســتان انتخــاب گردید)F(. ســپس تیمی بــه منظور 
طراحــی کارامــوزی دــر عرصــه ســازماندهی شــد)O(. دــر مرحلــه بعدی به منظور شــفاف ســازی فرآینــد، رونــد کارامــوزی بررســی گردیــد)C( و عوامل 
موثــر بــر فرآینــد شــامل: اولیــن دــوره بودن پذیــرش دانشــجویان دوره کارشناســی ارشــد اقتصاد ســالمت، حداکثر پذیــرش از رشــته هــای وزارت علوم، 
نبــود برنامــه مدــون بــرای ایــن واحــد درســی و ناآشــنا بودــن دانشــجویان رشــته هــای غیــر مرتبــط بــا فیلد هــای ســالمت مشــخص گردیــد)U(. در 
مرحلــه بعدــی مداخــالت مختلفــی بــه منظــور طراحــی کارآمــوزی دانشــجویان ارایــه گردیــد و در ایــن میــان طراحــی کارپوشــه ای مرتبط بــا نیازهای 
ایــن دانشــجویان انتخــاب گردیــد)S(. ســپس کارپوشــه واحــد درســی کارآمــوزی طراحــی گردیــد و بعــد از اخــذ نظــرات هیئت علمــی هــای مربوطه، 
اصــالح و نهایــی گردیــد)P(. واحــد درســی کاراموزی با کمک کارپوشــه طراحی شــده در دو نیمســال تحصیلــی اجرا گردیــد)D(. در پایان دــوره نظرات 
دانشــجویان بــا برگــزاری جلســه بحــث گروهــی و نظــرات اعضــای هیئت علمی اخــذ گردید جلســه ای در با حضــور صاحبــان این فرایند )دانشــجویانی 
کــه دــر نیمســال گذشــته ایــن واحــد درســی عملــی را طی کردــه بودنــد( برگزار شــد به منظــور تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از تحلیل محتوا اســتفاده 

گردیــد و تــم هــا اســتخراج گردیــد)C(. بــا نظــرات صاحبــان فرآینــد، کارپوشــه تصحیح و بــه منظور ارتقــا و بهبــود، تغییــرات الزم اعمــال گردید.

یافتــه هــا: یافتــه هــای مطالعــه نشــان میدهد که نقــاط قــوت برگــزاری کارآمــوزی )مداخله( شــامل مشــخص شــدن راه توســط کارپوشــه، آشــنایی با 
بخشــهای مهــم بیمارســتان )درامــد و ترخیــص(، ایجــاد دیــد اقتصادــی از محیط و آشــنایی بــا واژه هــای تخصصی و همچنیــن نقاط ضعــف آن مواردی 
از جملــه: طوالنــی بودــن زمــان کارامــوزی، مشــکل هماهنگــی بــا واحدهــای بیمارســتانی وتوضیــح ناقــص برخــی از واحدها می باشــد. پیشــنهاداتی نیز 
جهــت بهبــود فراینــد توســط دانشــجویان  ارایــه گردیــد از جملــه: توضیــح هربخش قبــل از شــروع کارامــوزی، تاکید بیشــتر بــر بعد اقتصادــی مطالب، 

خالصــه کردــن بخــش مرکــز و خانــه بهداشــت و حضور بیشــتر دــر بخش هــای مالی.

نتیجــه گیــری: ایــن دــوره کمــک میکند کــه دانشــجویان مذکور با سیســتم بهداشــتی و درمانی آشــنا شــوند، دانش تئــوری خــود را بصــورت عملی 
دــر ایــن مراکــز بکارگیرنــد و توانمندیهای خــود را جهت بکارگیــری و اســتفاده از دانش تئــوری ارتقا دهند.

FOCUS- PDCA ،واژگان کلیدي: اقتصاد سالمت، کارآموزی در عرصه
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بررسی سالمت معنوی و رویکرد بازدارندگی از نگرش منفی در زنان مبتال 

به سرطان پستان
هادی خاتونکی1،یوسف حسینی*،2،نوید کالنی3،احمدرضا محمدپور4،امین اهلل سعادت نیا1،ذبیح اهلل 

فرجی2،محمد دالئی میالن5

١ دانشجوی ارشد انگل شناسی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران
2.دانشجوی کارشناسی علوم ازمایشگاهی ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران

٣ کارشناس هوشبری،مرکز تحقیقات اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران
4 دانشجوی کارشناسی هوشبری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران

٥ .دانشجوی کارشناسی پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران
y.hosseini156@gmail.com     

 چکیده 

زمینــه هــدف : بــا توجــه بــه اینکــه دــر دنیــای کنونــی ســرطان پســتان یکــی از شــایعترین ،کشــنده تریــن واز نظــر روانــی تاثیر 
گذارتریــن ســرطان دــر زنــان اســت  و پــس از بهبودی،اثــرات مخربــی بــر کیفیــت زندگــی مبتالیــان  خواهــد گذاشــت وبــا توجــه 
بــه اینکــه ســالمت معنــوی بــه دلیــل اینکــه ناشــی از ارتبــاط بــا یــک قدــرت برتــر وســالمت وجودــی بــه تــالش بــرای دــرک معنا 
وهدــف اطــالق میشــود.امکان دــارد کــه دــر بهبــود نگــرش زنــان مؤثــر واقــع شــود بنابراین هدــف از ایــن مطالعه  بررســی ســالمت 
معنــوی و رویکــرد بازدارندگــی از نگــرش منفــی دــر زنــان مبتــال بــه ســرطان پســتان مــی باشــد. هدــف  تعییــن ســالمت معنــوی 

و رویکــرد بازدارندگــی از نگــرش منفــی دــر زنــان مبتــال به ســرطان پســتان اســت

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعه مــروری با جســتجو دــر بانــک هــای اطالعاتــی   pubmedeوgoogle scholar  با اســتفاده 
از واژگان کلیدــی ســرطان پستان،ســالمت معنوی،زنان،ایرانــی  مقــاالت مرتبــط پیدــا شــد معیارهــای ورود مقــاالت دــر ایــن مطالعه 
الف(ســال 2015-2005 ب(مقاالتــی کــه متــن کامــل یــا چکیدــه آنهــا قابــل دسترســی باشــد.در ضمــن در پایــگاه هــای اطالعاتی 

داخــل کشــور مقالــه ای مرتبــط بــا عنــوان یافت نشــد.

یافتــه هــا : از مجمــوع 22 مقالــه یافــت شــده تنهــا 10 مقالــه مرتبــط بــا عنــوان مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه نتایــج آنهــا 
بیــان مــی کننــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه معنویــات باعــث ارتقــای امید وســالمت دــر زنــان می شــود وایــن  کــه یکــی از مخاطرات 
ایــن بیمــاری دــر دــوران ابتــال حــس یــاس ونــا امیدــی هســت وهمچنیــن باعــث تــرس وضربــه هــای روانــی مــی شــود  وتحقیقات 
نشــان دادــه شــده کــه ایــن گــروه از بیمــاران عــالوه بــر بیمــاری از یکســری اختــالت روانــی رنــج مــی برنــد وهمچنین کســانی که 
ســالمت معنــوی دــر انهــا ایجــاد وتقویــت شــود وبــا بیمــاری ســازگار بهتــری پیدــا مــی گننــد کــه باعــث کاهــش عالیــم وافزایــش 

کیفیــت زندگــی دــر این دــوران می شــود.

نتیجــه گیــری:  بــا توجــه بــه اینکــه بــه کار گیــری معنویــات دــر زندگــی باعــث ارتقــای امیــد وســالمت روان دــر افــراد مختلــف 
خصوصــا ایــن گــروه از بیمــاران مــی شــود وهمچنیــن باعــث ســازگاری بــا بحــران مــی شــود لــذا بایــد دــر بــه وجــود امدن بســتری 
مناســب جهــت پرداختــن بــه معنویــات وافزایــش ســطح معنویــات دــر ایــن گــروه جهــت افزایــش امیــد دــر زنــان کــه بــه عنــوان 

زیــر بنــای اصلــی وپایــه ای هــر جامعــه شــناخته مــی شــوند، پرداختــه شــود.

  واژگان کلیدي: سالمت معنوی،سرطان پستان،نگرش منفی
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تاثیر آموزش مراقبت دهان و دندان در ارتقای سالمت بهداشت دهان و دندان
پیام محمدی*1، پیمان مهرابی2، ملیکا فتوحی3 ، آیسا فریدونی4، آرام حلیمی5 ،  وحید باقری6

1*. دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 
payamice34@yahoo.com  

2. دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3. دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 4. دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
5. دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
6 . دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: بهداشت دهان و دندان یکي از مهم ترین قسمت شیوه زندگي محسوب مي شود و بهبود آن نیازمند کاربرد روش 
هاي مناسب آموزشي در جهت ارتقاي سطح آگاهي، نگرش و عملکرد افراد جامعه در رابطه با آن است. 

هدــف: هدف از انجام این پژوهش بررســي تاثیــر آمــوزش مراقبــت دهــان و دندــان دــر ارتقــای ســالمت بهداشــت دهــان و دندــان 
بــود.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه سیســتماتیک مــی باشــد کــه جســتجوی کلیــد واژه هــای »آمــوزش«، »مراقبــت 
   Science و Irandoc ،SID ،Iranmedex ، Magiran دهــان و دندــان« و »ســالمت بهداشــت« دــر پایــگاه هــای اطالعاتــی
ــر پایگاههاي اطالعاتي یادشده تهیه شد و به  ــه موجود د ــد. لیستي از عناوین و چکیده ي 40 مقال ــام ش و google scholar انج
منظور تعیین و انتخاب عناوین مرتبط، به صورت مستقل مورد بررسي قرار گرفتند. با بررسي و مطالعهي عناوین مستندات، نام مؤلف 
یا مؤلفین، سال انتشار، شماره و نام مجله، موارد تکراري حذف شدند و پس از مطالعه دقیق متن مقاالت، موارد مرتبط انتخاب شدند. 

تعدــاد مقــاالت انتخــاب شــده 20 تــا می-باشــد. 

یافتــه هــا: پژوهــش نشــانمی دهــد کــه آموزش دــر افزایــش آگاهــی، نگــرش و عملکــرد افــراد در مــورد بهداشــت دهــان و دندان 
موثــر مــی باشــد.

نتیجــه گیــری: برنامــه هــای آموزشــی حمایتــی بــر ترویــج بهداشــت دهــان و دندــان موثــر مــی باشــد. آمــوزش دــر افزایــش 
آگاهــی، نگــرش و عملکــرد افــراد دــر مــورد بهداشــت دهــان و دندــان موثــر مــی باشــد. برنامــه آموزشــی چندجانبــه و  نوآورانــه 
شــامل ســخنرانی، نمایــش فیلــم، کارتــون هــای انیمیشــن و تئاتــر دــر دــرک و یادگیــری اهمیــت بهداشــت موثــر بودــه و بــه نظــر 

بایــد برنامــه هــای آموزشــی مناســب دــر برنامــه هــای آموزشــی وزارت بهداشــت و آمــوزش و پــرورش قــرار گیــرد.

واژگان کلیدی: آموزش، مراقبت دهان و دندان، سالمت بهداشت
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بررسی تاثیر طرح ارزیابی سالمت به عنوان یک مداخله اجتماعی جهت 

پیشگیری ودرمان شاغلین تحت پوشش مرکز بهداشت احمدسر گوراب 

شهرستان شفت, 1394
نصیبه فرمانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد ، آموزش یهداشت , کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشکده بهداشت ,دانشگاه علوم پزشکی گیالن,رشت ,ایران,
phcnf@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بــرای دســت یابــی بــه جامعــه ای ایدــه ال مــا نیــاز بــه نیــروی کار ســالم وتوانمنــد داریــم .امــروزه توجــه بــه 
نیازهــای شــاغلین و ارتقــاء ســطح ســالمت آن هــا از اولویــت هــای اصلــی دســتیابی بــه اهدــاف جامعــه دــر تمامــی کشورهاســت 
‚کــه متاســفانه بــه ایــن مهــم دــر مطالعــات گذشــته توجــه چندانــی نشــده اســت .باعنایــت بــه تاثیرمهــم مداخــالت اجتماعــی دــر 
ارتقــاء ســالمت شــاغلین بــرای دســتیابی بــه اهدــاف ســازمان هــا و درنهایــت جامعــه وکمبــود مطالعــات دــر ایــن زمینــه مــا بــرآن 
شــدیم تــا تاثیــر طــرح ارزیابــی ســالمت رابــه عنــوان یــک مداخلــه اجتماعــی جهــت پیشــگیری ودرمــان شــاغلین تحــت پوشــش 

مرکــز بهداشــت احمدســر گــوراب شهرســتان شــفت بررســی کنیــم.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مداخلــه نیمــه تجربــی مــا 50نفــر)35 مــرد و15 زن( از شــاغلین تحــت پوشــش مرکــز بهداشــتی 
درمانــی احمدســرگوراب شهرســتان شــفت را دــر آغــاز ســال 1394جهــت بررســی بــه مطالعــه دعــوت کردیموضمن اطالع رســانی 
قبلــی از طریــق تیــم ســالمت بــه آنهــا دــر تاریــخ هــای برنامــه ریــزی شــده جهــت ارزیابــی وضعیــت ســالمت آنها کــه شــامل نمایه 
تودــه بدنی‚فشــارخون و ســایر ریســک فاکتورهــای ابتــال بــه بیمــاری هــای غیرواگیــر بــود مراجعــه کردیــم .نتایــج پــس از بررســی 

توســط شــاخص هــای مرکــزی ارزیابــی شــد.

یافتــه هــا: دــر ارزیابی به عمل آمدــه از این 50 شــاغل‚ 0/30)10مردــو5 زن ( دارای فشــارخون باال بودنــد‚ 0/50)15مردو10زن( 
دــارای نمایــه تودــه بدنــی باالتــر از 30بودنــد‚ ودرمجمــوع 0/60 )15مردــو15 زن(دــارای ریســک فاکتورهــای ابتــال بــه بیماریهای 
غیرواگیــر بودند.کلیــه افــراد تحــت آمــوزش قــرار گرفتنــد وافــراد درمعــرض خطــر جهــت بررســی هــای تکمیلــی و درمــان بــه تیم 

ســالمت ارجاع شــدند.  

نتیجــه گیــری: ایــن بررســی بــه خوبــی نشــان دــاد کــه  ارزیابــی ســالمت بــه عنــوان یــک مداخلــه اجتماعــی چــه تاثیــر مهمــی 
را جهــت پیشــگیری و درمــان شــاغلین داردــو مــا بــا ارزیابــی وضعیــت ســالمت شــاغلین توانســتیم ضمــن آمــوزش کلیــه شــاغلین 
‚ افــراد درمعــرض خطــر را جهــت بررســی هــای بیشــتر و درمــان ارجــاع دهیــم. نتایــج حاصــل از ایــن بررســی قابــل تعمیــم بــه 
ســایر جمعیــت هاســت .امیدــوارم بــا عنایــت پروردــگار ایــن بررســی ســرآغازی بــرای توجــه بیشــتر همــه بــه تاثیــر مهــم ارزیابــی 

ســالمت شــاغلین جهــت پیشــگیری و درمــان آنهــا ودــر نهایــت ارتقــاء ســطح ســالمت جامعــه باشــد. 

واژگان کلیدی: ارزیابی سالمت‚ شاغلین ‚احمدسرگوراب‚شفت  
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بررسی رابطه سبک زندگی و سواد سالمت با پرفشاری خون در شهر تبریز 

در سال 1395
توحید بابازاده1، لیال بهبودی2*

1 دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،  دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی،  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

l.behboodi94@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف:  شــیوع بــاالی پرفشــاری خــون دــر سراســر جهــان و ایجــاد عــوارض جدــی بــر ارگان هــای بدــن ایــن بیمــاری 
را بــه شــکل مشــکل عمدــه بهداشــتی دــر سراســر جهــان تبدیــل کردــه اســت. پرفشــاری خــون ماننــد ســایر بیمــاری هــای مزمن 
بــا ســبک زندگــی و ســواد ســالمت بیمــاران ارتبــاط نزدیکــی دــارد. و دــر صــورت عدــم کنتــرل به موقــع عــوارض جبــران ناپذیری 
ایجــاد خواهــد کرد.لــذا مطالعــه حاضــر بــا هدــف بررســی رابطــه ســبک زندگــی و ســواد ســالمت بــا پرفشــاری خــون دــر مبتالیــان 

بــه پرفشــاری خــون انجــام گرفتــه اســت.

ــه  ــا اســتفاده از روش نمون ــی اســت کــه ب ــوع توصیفــی- تحلیل ــن پژوهــش یــک مطالعــه مقطعــی از ن ــا : ای ــواد و روش ه  م
گیــری تصادفــی ســاده بــر روی 210 نفــر از بیمــاران مبتــال بــه پرفشــاری خــون دــر شــهر تبریــز دــر ســال 1395 انجــام گرفــت. 
ابــزار گردــآوری اطالعــات پرسشــنامه ســبک زندگــی)LSQ( و پرسشــنامه ســواد ســالمت منتظــری و همــکاران بــود. بــرای تجزیــه 

تحلیــل دادــه هــا از  SPSS-16و آزمــون هــای آمــاری تــی مســتقل و آزمــون آنالیــز واریانــس یــک طرفــه اســتفاده گردیــد.

ــار دیاســتولی  ــار پرفشــاری خــون سیســتولی 146/37و20/82 و میانگیــن و انحــراف معی ــا: میانگیــن و انحــراف معی ــه ه یافت
90/02 و 14/47 بــود. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان دــاد کــه:  ارتبــاط آمــاری معنــی دــاری دــر میانگیــن نمره ســبک زندگــی بیماران 
مبتــال بــه پرفشــار خــون بــر حســب جنســیت وجــود دــارد)p=0/035(.  از نظــر ســطح تحصیــالت ارتبــاط آمــاری معنــی دــاری در 
ســبک زندگــی بیمــاران پرفشــار خــون وجــود دــارد)p=0/032(.از نظــر گــروه هــای ســنی ارتبــاط معنــا دــاری دــر ســبک زندگــی 
بیمــاران پرفشــار خــون وجــود ندارد)P=0/378(.کــه از نظــر  شــغل ارتبــاط معنــی دــاری دــر ســبک زندگــی بیمــاران پرفشــاری 
خــون وجــود ندــارد)P=0/053 (.کــه از نظــر وضعیــت تأهــل ارتبــاط معنــی دــاری دــر ســبک زندگی بیمــاران پرفشــار خــون وجود 
ندارد)p=0/424(نتیجــه گیــری: بــا افزایــش ســواد ســالمت، ســبک زندگــی بهتــر و فشــار خــون کاهــش پیدــا میکنــد. نتایــج ایــن 
مطالعــه بــر لــزوم اجــرای برنامــه هــای آموزشــی مناســب  دــر جهــت بهبــود و ارتقــاء ســواد ســالمتی و ســبک زندگــی بیمــاران 

مبتــال بــه پرفشــاری خــون تأکید دــارد.

  واژگان کلیدی: سبک زندگی، سواد سالمت، فشارخون باال
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بررسي ارتباط بین خودپنداره بدني و عالیم افسردگی در بیماران مبتال به 

دیابت نوع2
عباسعلی عماری1، محمد حسین دلشاد2، فاطمه پورحاجی3* 

   

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، معاون اجرایی مرکز بهداشت ثامن مشهد
2 دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، 

تهران، ایران
3* دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم 

پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 
fatemeh.pourhaji@modares.ac.ir 

چکیده 

زمینــه و هــدف: دیابــت از جملــه بیماری هــای شــایع دــر بیــن افــراد جامعــه دــر گروه هــای ســنی مختلــف اســت کــه بــه صورت 
متقابــل بــا شــرایط زندگــی فــرد ارتبــاط دــارد. از جملــه مــوارد مرتبــط با آن خلــق و خــوی افــراد، خودپندــاره ی بدنی و افســردگی 
می باشــد.لذا ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی بررســي ارتبــاط بیــن خودپندــاره بدنــي و عالیــم افســردگی دــر بیمــاران مبتــال بــه 

دیابــت نــوع2 انجام شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت توصیفــی تحلیلــی انجــام شــد. جامعــه آمــاری شــامل افــراد مراجعــه کنندــه بــه 
کلینیکهــای دیابــت مراکــز بهداشــتی درمانــی شــهر مشــهد بــود کــه تعدــاد 90 نفــر از آن هــا بــه روش نمونهگیــری خوشــهای 
انتخــاب شــدند.ابزار پژوهــش شــامل فــرم کوتــاه پرسشــنامه خودپندــاره بدنــی و آزمــون افســردگی بــک بود.روایــی ابــزار بــه شــیوه 
محتوایــی و پایایــی آن بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــه ترتیــب بــرای خودپندــاره بدنــی0/88 و بــرای افســردگی0/80 
محاســبه گردیــد. دادــه هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss نســخه20و آزمونهــاي آمــاری همبســتگی پیرســون  و تــی مســتقل 

تجزیــه و تحلیــل شــد.

یافتــه ها:نتایــج نشــان دــاد کــه شــیوع افســردگی دــر بیمــاران 52/2 درصــد و خودپندــاره بدنــی قــوی 16/7 درصــد اســت. نتایج 
 p<0/05 ( ,)(.آزمــون آمــاری همبســتگی پیرســون نشــان دــاد بیــن افســردگی وخودپندــاره بدنــی، ارتباط معکــوس وجــود داشــت
r=-0,4( همچنیــن نتایــج نشــان دــاد بیــن افســردگی، تحصیــالت، ســن و جنــس نیــز رابطــه ای وجــود ندــارد )p<0/05(. نتیجــه 
آزمــون تحلیــل رگرســیون نشــان دــاد 0,154 تغییــرات افســردگی توســط تحصیــالت، ســن، وضعیــت تاهــل، میــزان هموگلوبیــن 

خــون، میــزان قنــد خــون ناشــتا، جنــس، خودپندــاره بدنــی قابــل پیــش بینــی اســت.

نتیجــه گیــری:  نتایــج نشــان دــاد بیــن خودپندــاره بدنــی و افســردگی دــر بیمــاران دیابتــی ارتبــاط وجــود دــارد لــذا بــه منظور 
افزایــش ســطح برنامــه کنتــرل دیابــت توجــه بــه ایــن امــر ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

واژگان کلیدي: دیابت، خودپنداره بدنی، افسردگی
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بررسی ارتباط سبک زندگی پرستاران بر کیفیت مراقبت های پرستاری

مجید دانشفر1*، شاهین پاشایی قطلو2، شیوا پاشایی قطلو3

1*دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، گروه داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، تهران، ایران

daneshfar_majid90@yahoo.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه، گروه بهداشت، کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی، تهران، ایران
3دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

چکیده

ــاران اســت.  ــی بیم ــش رضایتمند ــات خــوب و افزی ــه خدم ــی ارائ ــز بهداشــتی- درمان ــم مراک ــاف مه ــدف: از اهد ــه و ه زمین
پرســتاران بــه عنــوان بزرگتریــن نیروهــای ارائــه دهندــه خدمــات دــر بیمارســتان نقــش مهمــی دــر افزایــش رضایتمندــی بیمــاران 
بــا ارائــه خدمــات بــا کیفیــت مطلــوب دارنــد. دــر ایــن پژوهــش تــالش شــده اســت تــا رابطــه ســبک زندگــی پرســتاران بــر کیفیت 

خدمــات آنــان بــه بیمــاران مــورد بررســی قــرار گیــرد.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه توصیفــی- مقطعــی تعدــاد 240 پرســتار از بیمارســتان هــای منتخــب شــهر تهــران دــر 
ســال 1395مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. ابــزار جمــع آوری دادــه دــر ایــن پژوهــش شــامل ســه قســمت پرسشــنامه دموگرافیــک، 
پرسشــنامه ســنجش ســبک زندگــی پرســتاران و پرسشــنامه ســنجش کیفیــت خدمــات پرســتاری کوالپکــس از دیدــگاه پرســتاران 
 21-SPSS مســتقل و ضریــب همبســتگی پیرســون توســط نــرم افــزار  tبــود. دادــه هــای جمعــآوری شــده بــا آزمــون هــای آمــار

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: میانگیــن ســن پرســتاران شــرکت کنندــه دــر ایــن پژوهــش 11±35 بــود. 52% پرســتاران ســالمت عاطفــی و کنتــرل 
تنــش موفقــی داشــتند دــر حالــی کــه 68% پرســتاران وضعیــت خــواب نامناســبی داشــتند. از دیدــگاه 73% پرســتاران  کیفیــت 
مراقبــت دــر بعــد جســمی مطلــوب و کیفیــت دــر بعــد ارتباطــی از دیدــگاه 69% پرســتاران نامطلــوب بــود. دــر نهایت نتایج نشــان 
دــاد کــه بیــن ســالمت معنــوی و افزایــش کیفیــت خدمــات پرســتاری دــر بعــد روانــی- اجتماعــی )p<0/005, r=0/67(، ســالمت 
حرفــه ای و افزایــش خدمــات دــر بعــد جســمی )p<0/05, r=0/7( و بیــن خــواب ضعیــف و کاهــش کیفیــت خدمــات پرســتاری در 

بعــد ارتباطــی )p<0/05, r=0/89( رابطــه معنــی داری وجــود دارد.

نتیجــه گیــری: بــر اســاس یافتــه هــای ایــن پژوهــش بیــن ســبک زندگــی و کیفیــت خدمــات پرســتاری رابطــه مســتقیمی وجود 
دــارد. لــذا پیشــنهاد مــی شــود برنامــه هایــی جهــت افزایــش ســبک زندگــی ســالم پرســتاران و بهــره مندــی پرســتاران از یــک 
زندگــی مفــرح و ســالم جهــت افزایــش ارائــه خدماتــی بــا کیفیــت مطلــوب بــه بیمــاران و بــه تبــع آن افزایــش رضایــت  مندــی 

بیمــاران، طراحــی و اجــرا گردــد.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، کیفیت مراقبت پرستاری، پرستاران
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رابطۀ بین سبک هاي رهبري مدیران با سالمت سازماني و توانمندسازی 

روانشناختی  کارکنان دانشگاه پیام نور استان قم 
مجید ضماهنی1، مرضیه عزیزی معین2*

1.دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران
2*کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه  روانشناسی و علو تربیتی، دانشگاه پیام نور،قم ،ایران

azizimoein@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: باتوجــه  بــه اهمیــت منابــع انســاني دــر ســازمان، ضــرورت رهبــري صحیــح آنــان یکــي از دغدغــه هــای مدیــران 
امــروز اســت. رهبــري عنصــري مهــم بــراي حیــات، رشــد، بالندگــي یــا مــرگ ســازمان محســوب مــي شــود. ســبک رهبــری مدیران 
عاملــی تاثیــر گــذار برعملکــرد کارکنــان محســوب مــی شــود.پژوهش حاضــر بــا هدــف بررســی رابطــه بیــن ســبک هــاي رهبــري 
مدیریــت دــر دــو بعدرابطــه مدــار –وظیفــه مدــار بــا ســالمت ســازماني و توانمندســازی روانشــناختی کارکنــان دانشــگاه پیــام نــور 

اســتان قــم بــود. 

روش و مــواد: ایــن پژوهــش از نظــر روش توصیفــی _همبســتگی بــود و بــه صــورت مقطعــی روی 48نفــر از مدیــران و کارکنــان 
ــری)  ــبک رهب ــات س ــع آوری اطالع ــزار جم ــت. اب ــورت گرف ــترس ص ــر دس ــه روش د ــری ب ــه گی ــد . نمون ــام ش ــگاه  انج دانش
باردتزومتــزکاس(، ســالمت ســازماني )هــوی و فولدمــن( و توانمندســازي روان شــناختي )اســپریتزر،1995(بود .دادــه هــا بــا روش 
آمــار توصیفــی و اســتنباطی وبــه وســیله  ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون  چندگانــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت .

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد کــه بیــن ســبک مدیریتــی رابطــه مداربــا ســالمت ســازمانی رابطــه معکــوس و معنادــار  وجــود 
ــا ســالمت ســازمانی رابطــه مســتقیم و معنادــار وجــود  دــاردr=-./20(         )P<0.001بیــن ســبک مدیریتــی وظیفــه مدــار ب
دــارد)r=./32 ,P<0.001(. بیــن ســبک مدیریتــی رابطــه مداربــا توانمندســازی روانشــناختی کارکنــان رابطــه معکــوس و معنادــار  
وجــود دــارد)r=-./36 P<0.001(. بیــن ســبک مدیریتــی  وظیفــه مداربــا توانمندســازی روانشــناختی کارکنــان رابطــه مســتقیم و  
معنادــار وجــود دــارد )P<0.001,  r=./36( . نتایــج  پیــش بینــی هــا حاکــی از قدــرت  پیــش بینــی  ســبک هــای مدیریتــی رابطــه 

مدــار و وظیفــه مدــار بــرای متغییرهــای ســالمت ســازمانی و توانمندســازی شــناختی اســت 

نتیجــه گیــری: انتخــاب ســبک رهبــری متناســب بــا شــرایط کاری و توجــه بــه شــیوه ی نویــن مدیریتــی مــی توانــد منجــر بــه 
افزایــش ســالمت ســازمانی و توانمنــد ســازی روانشــناختی و ارتقــای کیفیــت خدمــات ارئــه شــده بــه مراجعیــن گردــد..

واژگان کلیدی: سبک رهبری وظیفه مدار ، سبک رهبری رابطه مدار ،سالمت سازمانی ،توانمندسازی روانشناختی.
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وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل شاغل در بیمارستان های 

تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
شیما نیکبخت1*، مروارید تیموری2، آسیه جفاکش مقدم3، میترا هاشمی4 ،سیماسادات حجازی5، آسیه سنگ برگان2

1* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، مجتمع آموزش عالی سالمت و بیمارستان امام خمینی)ره( شیروان، دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شمالی، بجنورد، ایران

 nikbakht.shima@gmail.com
2کارشناس پرستاری، بیمارستان امام خمینی)ره( شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

3کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، کارشناس پرستاری، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
4کارشناس ارشد آمار، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

5کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، مربی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

چکیده

ــن از  ــی و همچنی ــت بالین ــای مراقب ــه ه ــن پای ــی تری ــن و اصل ــوان مهمتری ــه عن ــار ب ــی بیم ــگ ایمن ــدف: فرهن ــه و ه زمین
فاکتورهــای برجســته بــرای ســالمت بیمــاران تلقــی مــی شــود. مطالعــه حاضــر بــا هدــف تعییــن وضعیــت فرهنــگ ایمنی بیمــار از 

دیدــگاه پرســنل شــاغل دــر بیمارســتان هــای تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی صــورت گرفتــه اســت.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر بصــورت توصیفــی- مقطعــی، دــر ســال 1395 انجــام شــد. کلیــه بیمارســتان هــای تابعــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی مشــتمل بــر 340 نفــر پرســنل کــه بصــورت نمونــه گیــری دــو مرحلــه ای طبقــه ای و 
تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند، مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. ابــزار مطالعــه پرسشــنامه اســتاندارد HSOPSC  بــود کــه روایــی 
و پایایــی آن دــر مطالعــات گذشــته تأییــد شــده اســت، دــر ایــن مطالعــه نیــز مجددــا ارزیابــی و آلفــای کرونبــاخ 0,79 بدســت آمد. 

دادــه هــا دــر محیــط نــرم افــزاری SPSS18 تجزیــه و تحلیــل و بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و جدــاول گــزارش گردیــد.

یافتــه هــا: بطــور کلــی 293 نفــر شــامل 245)83,6%( زن و 48)16,4%( مــرد، مــورد پرسشــگری قــرار گرفتنــد. اکثریــت افــراد 
233 نفــر)79,5%( پرســتار بودنــد. میانگیــن ســنی افــراد 6,76±30,83 ســال و میانگیــن ســابقه کاری انهــا 6 ســال بــود. میانگیــن 
ایمنــی بیمــار بطــور کلــی دــر کل بیمارســتان هــای تابعــه 24,18±62,11 بــود کــه دــر بــازه ی ایمنــی متوســط)و مطلــوب( قــرار 
دــارد. دــر میــان ابعــاد دوازدــه گانــه فرهنــگ ایمنــی بیمــار، ابعــاد ارتقــای مســتمر و کار تیمــی در بخــش ها بــه ترتیب بــا 80,2 و 
79,35 درصــد پاســخ مثبــت، بعنــوان نقــاط قــوت و ابعــاد پرســنلی، پاســخ غیــر تنبیهــی بــه خطــا و حمایــت مدیریــت بیمارســتان 
بــرای ایمنــی بیمــار بــه ترتیــب بــا درصدهــای 23,12، 25,59 و 49,37 درصــد پاســخ مثبــت بعنــوان نقــاط ضعــف و مســتلزم 

مداخلــه شناســایی گردیدند.

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان دــاد کــه هرچنــد وضعیــت فرهنــگ ایمنی بیمــار بــه طور کلــی در ســطح بیمارســتان 
هــای تابعــه دانشــگاه مطلــوب گــزارش گردیــد امــا دــر برخــی جنبــه هــا نیازمنــد اصــالح و بهبــود وضعیــت مــی باشــد تــا بهتریــن 
نتیجــه بــرای بیمــاران فراهــم گردــد. همچنیــن پیشــنهاد مــی شــود کــه دــر بررســی اصــالح فرهنــگ ایمنــی، فرهنــگ »غیــر 
تنبیهــی« بودــن گــزارش خطــا بــه طــور جامــع پایــه گــذاری شــود تــا پرســنل بتواننــد اشــتباهات خــود را بــا اطمینــان خاطــر 

بیــان نماینــد.

واژگان کلیدی: فرهنگ ایمنی بیمار، HSOPSC، پرسنل بیمارستان
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بررسی ارتباط احساس خوب داشتن با کیفیت زندگی در بیماران تحت 

همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مریم سراجی1*، داوود شجاعی زاده2، فاطمه رخشانی 3،رویا صادقی4

1*- دانشجوی دکترا ی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ، گروه آموزش و ارتقاء سالمت ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 
تهران

 serajimaryam@gmail.com         
2  پروفسور آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ، گروه آموزش و ارتقاء سالمت  ،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

3  پروفسور آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،  دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی  

4  دانشیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ، گروه آموزش و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

چکیده

زمینــه و هــدف:  بــا توجــه بــه اهمیــت شناســایی ابعــاد احســاس خــوب داشــتن  و ارتبــاط آن بــا کیفیــت زندگــی بیمــاران  
مبتــال بــه نارســایی مزمــن کلیــه ، ایــن مطالعــه بــه بررســی ارتبــاط احســاس خــوب داشــتن باکیفیــت زندگــی دربیمــاران تحــت 

همودیالیــز مراجعــه کنندــه بــه بیمارســتانهای دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهدــان دــر ســال 1395 طراحــی شــده اســت. 

مــواد و روش هــا: دــر ایــن پژوهــش توصیفــي - تحلیلــي، جامعــه مــورد مطالعــه شــامل تمامــي افرادــي بــود کــه بــه صــورت 
مســتمر بــه بخــش  همودیالیــز بیمارســتان هــای شــهر  زاهدــان مراجعــه مــی کردنــد )129 نفــر( . ابــزار جمــع آوری دادــه هــا 
 KDQOL شــامل دــو پرسشــنامه اســتاندارد بود:پرسشــنامه احســاس خــوب بودــن و پرسشــنامه کیفیــت زندگي بیمــاران کلیــوي
. تجزیــه وتحلیــل دــاد ه هــا بــا اســتفاده از آزمــو نهــاي آمــاري آنالیــز واریانــس، آزمــونt  مســتقل و ضریــب همبســتگی پیرســون 

انجــام شــد.نرم افــزار مــورد اســتفاده Spss  نســخه 19 بــود.

یافتــه هــا: میانگیــن نمــره احســاس خــوب داشــتن افــراد تحــت بررســی   138,95±21,9  و میانگیــن نمــره کیفیــت زندگــی 
ــا محدودیــت نقــش عاطفــی   بیمــاران   6,38 ±43,62  بــود. بــر اســاس یافتــه هــای ایــن پژوهــش رابطــه بیــن بعــد عاطفــی ب
ــا عملکــرد اجتماعــی رابطــه  ــد اجتماعــی  ب ــن بع ــار مــی باشــد )P=0/02,r=-0/27(. بی ــی د ــاری معن ــا از نظــر آم معکــوس ام
آمــاری  معنــی دــار وجــود دــارد )P=0/04,r=0/24(. بیــن بعــد ذهنــی  بــا عملکــرد اجتماعــی رابطــه آمــاری معنــی دــاری وجــود 
داشــت )P=0/004,r=0/32(.رابطــه بیــن بعــد عاطفــی بــا بــار بیمــاری کلیــوی، معکــوس امــا از نظــر آمــاری معنــی دــار مــی باشــد 
)P=0/012,r=-0/28(. بیــن بعــد جســمی بــا بــار بیمــاری کلیــوی ، رابطــه  معکــوس امــا از نظــر آمــاری معنــی دــار مــی باشــد 
)P=0/03,r=-0/20( . بیــن بعــد معنــوی)P=0/05,r=0/22 (و بعــد ذهنــی  )P=0/03,r=0/25(  بــا عملکــرد جنســی رابطــه آمــاری 

معنــی داری وجــود دارد.

نتیجــه گیــری: نتایــج مطالعــه مــا نشــان دادکــه بیــن ابعــاد مختلــف احســاس خــوب بودــن بــا حیطــه هــای کیفیــت زندگــی 
بیمــاران همودیالیــزی  ارتبــاط وجــود دــارد لــذا توجــه ویــژه بــه نیازهــای بیمــاران در ایــن زمینه ها مــی توانــد منجر بــه پیامدهای 
مفیــد و ارتقاءکیفیــت زندگــی بیمــاران شــود کــه دــر نهایــت کاهــش مــرگ و میــر بیمــاران و کاهــش هزینــه هــای درمانــی را بــه 

دنبــال خواهد داشــت . 

واژگان کلیدی: احساس خوب داشتن، همودیالیز ،کیفیت زندگی
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بررسی تاثیر آموزش بر ارتقاء آگاهی و رفتارهای بهداشتی دوران عادت 

ماهیانه دختران خمیر

فرناز اسالمی مهر1 ، علی رمضانخانی2 ، سهیال خداکریم3 ، فاطمه رخشانی4*

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2 استاد، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي، تهران، ایران
3 استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي، تهران، ایران

4* استاد، گروه بهداشت عمومي، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهید 
بهشتي، تهران، ایران

 rakhshanif@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: ســازمان جهانــی بهداشــت نیازهــای آموزشــی زنــان و دختــران ، بــه ویــژه دــر زمینــه بهداشــت و ســالمت را 
بــه عنــوان یــک اولویــت مشــخص کردــه اســت ، بنابرایــن ضــرورت انجــام مطالعــه پیرامــون بهداشــت نوجــوان و نقطــه عطــف آن 
یعنــی بهداشــت بلــوغ دــر دختــران ، امــری بدیهــی و روشــن اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت بلــوغ و تحــوالت ایــن دــوران الزم اســت 
دختــران بــا ایــن مرحلــه از زندگــی آشــنا شــوند و اطالعــات مربــوط بــه ایــن دــوره را کســب کننــد. بــا توجــه به حساســیت نســبت 
بــه مســئله بلــوغ، مباحــث ایــن دــوران و مشــکل بودــن برقــراری ارتبــاط بــا نوجوانــان در ایــن زمینــه این پژوهــش با هدــف تعیین 
تاثیــر آمــوزش بــر ارتقــاء آگاهــی و رفتارهــای بهداشــتی دــوران عادــت ماهیانــه دانــش آمــوزان دختــر متوســطه اول شــهر خمیــر 

انجــام گرفــت.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه مداخلــه ای نیمــه تجربــی مــی باشــد، ایــن مطالعــه روی دانــش آمــوزان دختــر 
متوســطه اول شــهر خمیــر انجــام شــد، 120 نفــر از افــراد واجــد شــرایط وارد مطالعــه شــدند. ابــزار گردــآوری اطالعــات پرسشــنامه 
شــامل 3 قســمت خصوصیــات دموگرافیــک، ســواالت آگاهــی و ســواالت عملکــرد دــر خصــوص بهداشــت بلــوغ جســمی بــود کــه 
قبــل و 2 مــاه پــس از مداخلــه تکمیــل گردیــد. اطالعــات حاصــل، جمــع آوری و توســط نــرم افــزار spss 22  بــا اســتفاده از آزمون 

آمــاری تــی زوجــی، تــی مســتقل مقایســه شــدند. 

یافتــه هــا: پــس از مداخلــه آموزشــی دــر مقایســه بــا قبــل از آن میانگیــن نمــره آگاهــی از 2/60±11/81 بــه 2/18±17/48 و 
میانگیــن نمــره عملکــرد از 2/68±19/93 بــه 3/53±25/26 افزایــش یافــت کــه بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون آمــاری تــی زوجــی 

 .)P<0/001(ایــن میــزان تغییــر از لحــاظ آمــاری معنــی دــار بــود

نتیجــه گیــری: آمــوزش بهداشــت دــر افزایــش آگاهــی و بهبــود عملکــرد دختــران نســبت بــه بهداشــت بلــوغ تاثیــر چشــمگیری 
دــارد؛ از ایــن رو، آمــوزش بلــوغ، جهــت اصــالح رفتارهــای بهداشــتی دختــران دــر دوران بلــوغ، می بایســت مــورد تاکید قــرار گیرد. 

واژگان کلیدی: آموزش، بهداشت عادت ماهیانه، دانش آموزان دختر، شهر خمیر
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ارزیابی عملکرد بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین پس از اجرای 

طرح تحول سالمت در سال 1393
روح اهلل کلهر1، محمد زکریا کیایی2، نسرین مرانی3، شقایق حیدری3، سهیال غالمی*4

1 دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
r.kalhor@gmail.com

2 مربی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
3 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

4* کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،کارشناس نظارت بر درمان و اعتباربخشی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده 
بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، 

چکیده 

زمینــه و هــدف: بــا وجــود پیشــرفتهای ســریع دــر علــوم و تکنولــوژی، همچنــان ارتقــاء ســطح ســالمت افــراد و ارائــه مراقبــت 
بــا کیفیــت یکــی از اهدــاف مهــم ســازمانهای ارایــه دهندــه خدمــات مــی باشــد، کــه طــرح تحــول نظــام ســالمت دــر ایــن راســتا 
ــا هدــف ارزیابــی عملکــرد بیمارســتانهای دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن پــس از  ــذا پژوهــش حاضــر ب طراحــی شــده اســت. ل

اجــرای طــرح تحــول انجــام گرفــت.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر مقطعــی گذشــته نگر،کــه دــر 3 بیمارســتان دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن دــر ســال 1393 
ــزار گردــآوري دادــه هــا، چــک لیســت شــاخص هــای اســتاندارد وزارت بهداشــت جهــت ســنجش کارآمدــی  انجــام گرفــت. اب
بیمارســتان هــا بــود. دــر ایــن مطالعــه 19 شــاخص) 3 دســته کلــی شــاخص هــای حیاتی)7 شــاخص(، شــاخص هــای پرســنلی )6 
شــاخص( و شــاخص هــای مالــی)6 شــاخص((، مــورد بررســی قــرار گرفــت. بــرای پرکردــن چــک لیســت شــاخصها از واحــد آمــار 
معاونــت درمــان، واحــد آمــار و بودجــه معاونــت توســعه طبــق گــزارش هــای ســنوات گذشــته دــو ســال متوالــی از اردیبهشــت تــا 
اســفند ســال هــای 92 و93 کــه فروردیــن مــاه بــه علــت عدــم اجــرای طــرح دــر ســال93 و تاثیــر احتمالــی آن بــر نتیجــه حــذف 

گردیــد، کمــک گرفتــه شــد ســپس دادــه هــای حاصلــه بــا اســتفاده از نــرم افــزارexcel مــورد بررســی قــرار گرفــت..

یافتــه هــا: بــه طــور کلــی از 7 شــاخص حیاتــی مــورد بررســی دــر بیمارســتان هــای مــورد مطالعــه دــر4 شــاخص دــر اکثــر 
بیمارســتان هــا افزایــش و 3 شــاخص دــر اکثــر آنهــا کاهــش، از 6 شــاخص پرســنلی تقریبــا تمامــی بیمارســتان هــا افزایــش، از 6 

شــاخص مالــی دــر 4 شــاخص افزایــش و دــر 2 شــاخص کاهــش، گــزارش گردیــد.

نتیجــه گیــری: نتایــج مطالعــه نشــان دــاد بــا گذشــت یک ســال از اجــراي طــرح تحــول ســالمت وضعیــت اســتقرار نظــام مذکور 
دــر بیمارســتان هــای مــورد مطالعــه پیشــرفت قابــل مالحظــه اي داشــته اســت. تأمیــن زیرســاختارهاي مــورد نیــاز مــي توانــد بــا 

حــذف و یــا کاهــش تأثیــر برخــي موانــع اجرایــي بــه اجــراي بهتــر طــرح کمــک وباعــث ارتقــاء شــاخصهاي مذکــور گردــد.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، طرح تحول، بیمارستان، قزوین
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فاطمه منصوری*1، علیرضا کشاورز1، لیال رفیعی وردنجانی2

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
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 چکیده 

زمینــه و هــدف: امــروزه بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی بیمــاری هــای مزمــن و ســیر صعودــی آمــار بیمــاران مبتــال بــه نارســایی 
مزمــن کلیــه انجــام دیالیــز دــر کشــورهای دــر حــال توســعه افزایــش محسوســی داشــته اســت. اهمیــت خــود مراقبتــی  و پذیرش 
بیمــاری دــر بیمــاران دیالیــزی برکســی پوشــیده نیســت. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع بــرآن شــدیم تــا مطالعــه ای بــا هدف 

تعییــن بــر روش هــای خــود مراقبتــی دــر بیمــاران دیالیــزی دــر ایــران دــر بــازه زمانــی ســال )1395-1389( انجــام دهیم.

مــواد و روش کار : دــر ایــن مطالعــه مــروری کــه بــه کمک کلیــد واژگان دیالیــز، نارســایی مزمن کلیــه، همودیالیــز و خودمراقبتی 
بــه دــو زبــان فارســی و انگلیســی دــر پایــگاه هــای اطالعاتــی معتبــر)pubmed- iranmedx-SID- googlescholar( دــر بازه 
زمــان 1389 لغایــت 1395)2017-2010( انجــام شــد. کلیــه مطالعــات مداخلــه ای انجــام شــده دــر ایــران و تمــام متــن جهــت 

بررســی اســتخراج شــدند.

 یافتــه هــا : یافتــه هــای حاصــل از مطالعــه نشــان دــاد نهایتــا 18 مطالعــه شــرایط ورود بــه مطالعــه را داشــتند. کــه بیشــترین 
روش هــای مداخلــه مــورد اســتفاده بــر ارتقــا ســطح خــود مراقبتــی بیمــاران دیالیــزی شــامل توانمندســازی روانی،آمــوزش چهــره 
بــه چهــره، مداخلــه انفرادــی، آمــوزش حضــوری و غیــر حضــوری، پیگیــری تلفنــی و هــم چنیــن اســتفاده از مدــل هــای پرســتاری 
شــناختی و اورم بودنــد. هــم چنیــن اســتفاده از روش هــای فــوق منجــر بــه بهبــود ســطح کفایــت دیالیــز این بیماران شــده اســت.

نتیجــه گیــری: بــر اســاس یافتــه هــای بدســت آمدــه  و ســیر پیشــرونده آمــار مبتالیــان بــه نارســایی مزمــن کلیــوی و اهمیــت 
کفایــت دیالیــز دــر ایــن بیمــاران بــه نظــر مــی رســد کــه  روش هــای توانمندــی فردــی و آمــوزش ارتقــا ســطح خودمراقبتــی دــر 

ایــن بیمــاران مــی توانــد بهبــود دهندــه ســطح کفایــت دیالیــز و نهایتــا بقــا عمــر ایــن بیمــاران باشــد.

واژگان کلیدي: خودمراقبتی، دیالیز، نارسایی مزمن کلیه، ایران
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 Determinants of the Health-Related Quality of Life in Beta
Thalassemia Major Patients of Iran

Abstract

Objective: Thalassemia is a chronic anemia which can cause may adversely affect their physical and mental health 
and can ultimately affect their quality of life. Therefore, this study aimed to measure the quality of life in patients 
with thalassemia major and the factors influencing it.
Methods: A cross-sectional study was conducted on 186 β- thalassemia major patients. Subjects were selected 
using a randomly from who attended the Day Care Unit at Thalassemia Clinic from October 2015 to March 2016. 
We used Iranian version of the SF-36 questionnaire to measure quality of life. Data were analyzed using the Stata. 
Multiple linear regression modelling was used to understand determinants effects.
Results: In this study, 186 patients with beta-thalassemia major were examined, amongst whom 52.69% were 
men. This study showed that age groups, frequency of blood transfusion, co-morbidity diseases and maternal 
education level had an independent effect on physical limitations aspect of the quality of life )P <0.05). Generally, 
this study indicated that age and co-morbidity diseases had an independent effect on most aspects of the quality 
of life )P <0.05).
Conclusion: The patients’ quality of life was low in all aspects of life, and factors such as low educational level, 
longer distance from home, and having a co-morbidity disease had a negative impact on the patients’ quality 
of life. Therefore, adopting some policies such as building new clinics particular for thalassemia patients, min-
imizing the waiting time for receiving services by the patients, preventing, controlling and curing co-morbidity 
diseases, and increasing patients’ awareness seems necessary.
Keywords: Quality of life, beta-Thalassemia, SF-36, Iran
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بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و فقدان لذت جویی دربین دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  سال 1395
حامد یارمحمدی1، سودابه یارمحمدی 2،3*
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چکیده 

زمینــه و هــدف: دانشــجویان آیندــه ســازان جوامــع بــه حســاب مــی آینــد. ســالمت جســم بویــژه روان آنهــا بــا ســالمت جامعــه 
ــی   ــذت جوی ــان ل ــی و فقد ــت زندگ ــن کیفی ــه بی ــی رابط ــش  بررس ــن پژوه ــف از ای ــتقیم دارد.هد ــه مس ــور رابط ــه کش و آیند

دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه مــی باشــد. 

ــا اســتفاده از پرســش  ــوع همبســتگی مــی باشــد. کــه ب ــه روش  توصیفــی –تحلیلــی از ن ــها: پژوهــش حاضــر ب ــواد و روش م
نامــه هــای اســتاندار کیفیــت زندگــی )SF-12( و فقدــان لــذت جویــی بــه بررســی رابطــه بیــن کیفیــت زندگــی بــا فقدــان لــذت 
جویــی دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه پرداخت.تعدــاد 159 دانشجوپســر و دختــر بــه روش نمونــه گیــری تصادفی 
انتخــاب و پرســش نامــه هــا را تکمیــل کردنــد. بــرای تحلیــل دادــه هــا از SPSS-16 و آزمــون توصیفــی ،کای اســکوئر،آزمون تــی 

–تســت،ANOVA و ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: نتایــج پژوهــش نشــان دــاد  کــه بیــن جنسیت،رشــته تحصیلــی ،وضعیــت تاهــل  بــا فقدــان لــذت جویی،ســالمت 
ــن ســطح تحصیــالت  ــن بی ــاری وجــود ندارد)P>05/0(.همچنی ــا د ــی و وضعیــت کل ســالمت رابطــه معن جسمی،ســالمت روان
بــا وضعیــت ســالمت جســمی و روانــی رابطــه معنــی دــاری وجــود ندــارد.)p>05/0( ولــی بیــن میــزان فقدــان لــذت جویــی دــر 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد بیشــتر از دانشــجویان مقطــع دکتــری بودــه اســت.بین محــل ســکونت بــا فقدــان لــذت 
جویــی و وضعیــت کل ســالمت رابطــه معنــی دــاری مشــاهده نگردیــد P>05/0((. ولــی بــا وضعیــت ســالمت و روانــی رابطــه معنی 
دــاری وجــود داشــت)p>05/0(همچنین بیــن فقدــان لــذت جویــی بــا ســالمت جســمی و روانــی نیــز رابطــه معنــی دــاری از نظــر 

.))05/0<P .ــاری وجــود نداشــت آم

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان دــاد کــه بیــن کیفیــت زندگــی بــا فقدــان لــذت جویــی دــر دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کرمانشــاه ارتبــاط معنــی دــاری وجــود ندــارد.  

واژگان کلیدی: دانشجویان،کیفیت زندگی، فقدان لذت جویی
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فراواني ضایعات پوستي نوزادان متولدشده در بیمارستان شهیدرجائي 

تنکابن
ایمان جاللی مهر1*، حسن فیروزی2

1 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی رامسر، پردیس خودگردان رامسر، دانشکده بین الملل رامسر
iman.jalali.mehr@gmail.com

2 پزشک متخصص، دانشگاه علوم پزشکی رامسر، پردیس خودگردان رامسر، دانشکده بین الملل رامسر

چکیده

زمینــه و هــدف: پوســت از ســدهای مؤثــر در برابــر تهاجــم میکروارگانیســمها و عوامــل شــیمیایی و بیولوژیکــی اســت و اختــال 
آنکــه بــه صــورت بیماریهــای مختلــف پوســتی تظاهــر پیــدا میکنــد روش کار: ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی در ســال 1395 بــر 
روی 600 نــوزاد 1 تــا 3 روزه صــورت گرفــت، ابــزار انــدازه گیــری پژوهــش فــرم محقــق ســاخته تعییــن ضایعــات پوســتی نــوزاد 
بــود. تجزیــه و تحلیــل اطاعــات بــا برنامــه SPSS22 و آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون صــورت گرفــت: یافتــه هــا: شــیوع 
عــوارض پوســتی در نــوازادان بــه ترتیــب: ســالمون بــچ)37/3 درصــد(، مونگولیــن اســپات، 36 درصــد، اریتمــا توکســیکوم، 43 
درصــد؛ میلیــا، 45/2 درصــد پوســته ریــزی: 21/1 درصــد بــود. همچنیــن بیــن عواملــی نظیــر: وجــود بیمــاری در مــادر و نــوع 
زایمــان، بــا بــروز ضایعــات پوســتی در نــوزاد ارتبــاط معنــادار وجــود داشــت.نتیجه گیــری: ایــن مطالعــه  در جهــت  بررســي 
شــیوع ضایعــات و بیمــاری هــای پوســتی نــوزادان در 72 ســاعت اول تولــد نجــام شــد، ضایعــات خوشــخیم پوســتی در نــوزاد 
بایــد بــه دقــت شــناخته شــده و بــا مــواردی کــه بــه عنــوان بیمــاری مطرح اســت، تشــخیص داده شــوند، تــا ضمــن اطمینــان دادن 

بــه والیــدن، از درمــان هــای بــی مــورد نیــز جلوگیــری شــود

کلمات کلیدی: ضایعات پوستی، نوزادان، زایمان، اریتما توکسیکوم، مونگولین اسپات، میلیا
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بار اقتصادی تاالسمی ماژور در ایران
فیروز اسماعیل زاده1، بتول احمدی*2

1دکتری اقتصاد سالمت، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
2دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: تاالســمی مــاژور یــک بیمــاری اتوزومــال مغلــوب، بــا عــوارض، مــرگ و میــر و آســیب شناســی جدــی اســت، 
امــروزه امیــد بــه زندگــی بیمــاران تاالســمی مــاژور بــا پیشــرفتهای درمانــی بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت درنتیجــه 
ــه هــای زیادــی را ایجــاد  ــت از بیمــاران تاالســمی هزین ــا مراقب ــام العمــر هســتند، ام ــت ماد ــد مراقب بیمــاران تاالســمی نیازمن
می کنــد لــذا آگاهــی از هزینه هــای صــورت گرفتــه بــرای بیمــاران تاالســمی جهــت کنتــرل هزینــه هــا و ارائــه درمانهــای کارامــد 

ــع ضــروری می باشــد. و اثربخــش مناب

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه  بــار اقتصادــی بیمــاری تاالســمی از دیدــگاه اجتماعــی، بــا روش پاییــن بــه بــاال و بــر اســاس 
رویکــرد مبتنــی بــر شــیوع بــرآورد شــد، بــر همیــن اســاس تمــام هزینه هــای مســتقیم، غیــر مســتقیم و ناملموســی کــه بــرای 

بیمــاران تاالســمی دــر یــک دــوره یــک ســاله هزینــه شــده بــود بــرآورد گردید.

یافتــه هــا: متوســط هزینــه ســالیانه هــر بیمــار بدــون دــر نظــر گرفتــن هزینه هــای رفــاه از دســت رفتــه 249,288,780 ریــال 
بــرآورد گردیــد، از ایــن مبلــغ 218,284,740 ریــال مربوطــه بــه هزینــه هــای مســتقیم پزشــکی 13,822,840 ریــال مربــوط بــه 
هزینــه هــای مســتقیم غیرپزشــکی و 1,718,120 ریــال مربــوط بــه هزینــه هــای غیــر مســتقیم بــود عــالوه بــر آن هزینــه ســالیانه 

هــر بیمــار بــه دلیــل دــرد و رنــج حاصــل از بیمــاری 40,758,500ریــال بــرآورد شــد. 

ــرای کاهــش  ــاالی درمــان بیمــاران تاالســمی مــاژور، اتخــاذ سیاســتهای جدیــد ب ــه هزینه هــای ب ــا توجــه ب ــری: ب نتیجــه گی
پرداختــی بیمــاران الزم بــه نظــر می رســد، عــالوه بــر آن تصمیــم گیری هــای جدیدــی دــر حــوزه غربالگــری تاالســمی حتــی بــا 

ــد باشــد. ــد مفی ــان می توان ــاالی درم ــا دــر نظــر گرفتــن هزینه هــای ب ــر از هزینه هــای معمــول ب هزینه هــای باالت

beta-Thalassemia Major, Health Care Costs, Iran , Cost of Illness:واژگان کلیدی
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 )international health regulations( مقررات بهداشت بین المللی

ابزاری الزامی درحوزه سالمت
فاطمه پورحاجی1، محمد سعید دایر2، محمد حسین دلشاد3، رویا پورحاجی4

1.دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکی، 
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 

2.استادیار حشره شناسی پزشکی، گروه حشره شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3. دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4. کارشناسي ارشد تحقیقات آموزشي ، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
fatemeh.pourhaji@modares.ac.ir

چکیده 
زمینــه و هــدف: درجهــان ارتباطــی امروز،امنیت بهداشــتی یک مســئله جهانی اســت. همه کشــورها بایــد خــود را از هر یــک از تهدیدات 
ماننــد بیمــاری هــای عفونــی، شــیمیایی و حوادــث رادیولوژیکــی محافظــت کنند به همیــن دلیل 196 کشــور بــرای جلوگیــری و واکنش 
بــه بحــران ســالمت عمومــی توافــق کردــه انــد که بــا یکدیگــر همــکاری کنند.ایــن توافــق و همــکاری ها، مقــررات بهداشــتی بیــن المللی 
نامیدــه مــی شــود .هدــف مطالعــه حاضــر بررســی مفهومــی مقــررات بهداشــت بیــن الملل،اهمیــت و اصــول ایــن مقــررات و نهایتا بررســی 

ظرفیتهــای الزم جهــت اجــرای مقــررات بهداشــت بیــن الملــل دــر حــوزه ملی و بیــن المللی می باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــا تمرکــز بــر جســتجوی نظامنــد دــر بانــک هــای اطالعاتــیpub Med و ISI Web of Science و
proQuest و Google scholarو بررســی مقــاالت از ســال 1851 الــي 2015 انجــام شــد.در هنــگام کاوش دــر بانــک هــای اطالعاتــی 
مشــخص شــد کــه برای تســهیل جســتجو دــر ایــن زمینــه، یــک ســر عنوان)Mesh(توســط گردانندــگان این مجموعــه ارزشــمند تعریف 
 international health( و دــر فرهنگنامــه بانــک قــرار داده شــده اســت.لذا از عبــارت تعریف شــده موجوددــر فرهنگنامــه تحــت عنــوان
regulations(و)international health regulations& disease(و)international health regulations Health and(اســتفاده 
گردید.دــر نهایــت 26 مقالــه کــه امــکان اســتخراج اجــزاي اصلــي یــک ارتبــاط مفهومــی از آنهــا وجــود داشــت، بــراي بررســي نهایــي مورد 

اســتفاده قــرار گرفت.

یافتــه هــا : اجــرای مقــررات بهداشــت بیــن الملــل IHR، نیازمنــد آن اســت که همــه دولتهــا و کشــورهای عضــو WHO، مهلــت ژوئن 
ســال 2012 تکمیــل نکننــد. هدــف ایــن اســت کــه بــرای همــه کشــورها، توســعه و یــا افزایــش توانایــی برای شناســایی و پاســخ بــه فوریت 
هــای بهداشــت عمومــی، میســر گردــد. عــالوه بــر ایــن، فوریت هــای بهداشــت عمومی ممکن اســت بــرای جلوگیــری از گســترش بیماری 
دــر سراســر جهــان نگرانــی هــای بیــن المللــی نیازمنــد گــزارش باشــند. کشــورها نیازمنــد این امر هســتند کــه به یکدیگــر بپیوندنــد و به 

خوبــی اهدــاف و شــاخصها را بــرای نظــارت بــر پیشــرفت خــود به ســمت اجــرای ظرفیــت هــای محــوری IHR تعریــف کنند. 

بدــون داشــتن اهدــاف کلــی و اهدــاف اختصاصــی مشــخص، وعدــه اجمــاع بیــن المللی دــر سراســر IHR ممکن اســت بــه هدــر رود، اما با 
وجــود ایــن مســایل امیــد اســت کــه آنچــه اندــازه گیری مــی شــود در نهایــت انجــام گردد.

نتیجــه گیــري: بــا توجــه به اهمیــت مقــررات بهداشــت بین المللــی در ســطح اثربخــش، اســتفاده از ایــن مقــررات دــر جوامع انســاني و 
از جملــه کشــور ما،اســتفاده از تجــارب پژوهشــهاي انجــام شــده به منظــور جایگاه مقررات بهداشــت بیــن الملل،ترویــج اســتفاده از مقررات 

بهداشــت بیــن المللــی بــه منظــور بکارگیــري آنهــا دــر برنامــه هــاي مدــون بهداشــت و ارتقــا ســالمت، ضرورتــي غیر قابــل انکار اســت.

واژه هاي کلیدي: مقررات بهداشت بین المللی، سالمت
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بررسی مقایسه ای نگرش در زنان متقاضی جراحی زیبایی صورت با گروه 

شاهد مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی 

در سال95
پریسا اخباری1، فاطمه رخشانی2، سهیال خداکریم2، علی رمضانخانی3

1.دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

زمینــه و اهــدف: جراحــی زیبایــی دــر ایــران بســیار رایــج اســت. نظــر بــه آنکــه ایــران پایتخــت جراحــی زیبایی دــر جهان اســت، 
ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی و مقایســه  نگــرش دــر زنــان متقاضــی جراحــی زیبایــی صــورت بــا گــروه شــاهد مراجعــه کنندــه به 

بیمارســتان هــای تحــت پوشــش دانشــگاه شــهید بهشــتی در ســال  95 انجام شــد. 

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر از نــوع تحلیلــی و مقایســه ای بــود. ایــن مطالعــه بــر روی 400 نفــر)200 نفــر متقاضــی و 
200 نفــر غیــر متقاضی(انجــام شــد. بــا مراجعــه بــه بیمارســتان هــای تحــت پوشــش دانشــگاه شــهید بهشــتی، افــراد متقاضــی 
جراحــی زیبایــی مراجعــه کنندــه بــه بخــش جراحــی زیبایــی و افــراد غیرمتقاضــی از میــان خانــم هایــی کــه بخــش هــای  دیگــر 
بیمارســتان مراجعــه کردــه و یــا همــراه بیمــار بودنــد، بــه شــکل تصادفــی ترتیبــی، انتخــاب شــدند. نگــرش دــر ایــن مطالعــه بــر 
اســاس تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده، ســنجیده شــد و هــر دــو گــروه از لحــاظ گــروه ســنی و تحصیــالت همســان ســازی 
شــدند. ابــزار گردــآوری اطالعــات دــر ایــن مطالعــه پرسشــنامه ای محقــق ســاخته بــود و بــرای تجزیــه تحلیل داده هــا از نــرم افزار 
Spss16 اســتفاده شــد.  بــرای گــزارش آمــار توصیفــی بــرای متغییــر هــای کمــی از میانگیــن، انحــراف معیــار، میانــه و متغییــر 
هــای کیفــی از درصــد اســتفاده شــد. بــه منظــور مقایســه هــر کدــام از متغییــر هــا دــر دو گــروه از آزمون تی تســت اســتفاده شــد.

ــی ســنی دــر میــان متقاضیــان جراحــی زیبایــی  بیــن 25-35 ســال )47/5%( و  ــا: دــر ایــن مطالعــه بیشــترین فراوان ــه ه یافت
مجــرد )58/5%( بودنــد. بیشــترین تقاضــای افــراد مراجعــه کنندــه بــه بیمارســتان بــرای انجــام عمــل زیبایــی بینــی بــود)%71/5(. 
P-(دــر ایــن مطالعــه نگــرش افــراد متقاضــی جراحــی زیبایــی صــورت بــه شــکل معنــی دــاری بــا افــراد غیــر متقاضــی متفــاوت بــود

  .)000/0=value

نتیجــه گیــری: بــه نظــر مــی رســد دــر میــان عوامــل مختلــف موثر دــر گرایــش بــه جراحــی زیبایــی نگــرش افراد نقشــی بســیار 
موثــر دــارد و پیشــنهاد مــی شــود مطالعاتــی بــا هدــف مداخلــه دــر ایجــاد نگــرش مثبــت نســبت بــه خــود از ســنین پاییــن تــر در 

میــان دختــران انجــام شــود. 

واژگان کلیدی: نگرش، جراحی زیبایی، متقاضیان جراحی زیبایی صورت
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تجزیه و تحلیل هزینه های بیمارستانی با استفاه از روش هزینه یابی خرد
محمدفاروق خسروی1، مهدی غرسی2، گیسو علیزاده3

   1دانشجوی دکترای تخیصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه اقتصاد و مدیریت سالمت، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
2 دانشجوی دکترای تخیصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه اقتصاد و مدیریت سالمت، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 

3دانشجوی دکترای تخیصصی سیاست گذاری سالمت، گروه اقتصاد و مدیریت سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز.

khosravi.mohammad1@yahoo.com

چکیده

زمینــه  و هــدف: یکــی از روش هــای هزینه یابــی، هزینه یابــی خــرد اســت کــه مصــرف مســتقیم و  دروندادهــای درمــان هر بیمــار را محاســبه می کند. 
هزینه یابــی خــرد توصیــف هزینه هــا را بهبــود می بخشــد و مصــرف واقعــی منابــع را بــا بــه دســت آوردن جزئیــات داده هــا در اســتفاده از منابــع منابــع 

منعکــس می کنــد. هــدف ایــن مطالعــه مــرور نظام منــد تجزیــه و تحلیــل هزینــه هــای بیمارســتانی بــا اســتفاده از هزینــه یابــی خــرد می باشــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه ی حاضــر بــا روش مــرور نظام منــد   )Systematic Review( انجــام خواهــد گرفتــه اســت. مطالــب انتشــاریافته 
 Pubmed,Proquest,Scopus, Science direct,به صــورت الکترونیکــی خارجــی و پایان نامه هــای موجــود در پایگاه هــای اطالعاتــی خارجــی
Ovid  جســتجو گردیــد. کلیدواژه هــای شــامل هزینــه یابــی، هزینــه یابی خرد،بیمارســتان، خدمات بیمارســتانی، تجزیــه تحلیل هزینه و معادل انگلیســی 
و یــا ترکیــب احتمالــی کلمــات مهــم انجــام شــد. بــرای انتخــاب مقــاالت، متن کامــل و یا خالصــه تمامی مقــاالت حاصــل از جســتجو اســتخراج گردید. 
ابتــدا بــا بررســی عنــوان و مطالعــه مقــاالت مــوارد تکــراری حــذف شــد. در ادامــه متــن مقــاالت توســط پژوهشــگر بــا دقــت موردبررســی قــرار گرفــت و 
مقــاالت مرتبــط انتخــاب و نســبت بــه حــذف مــوارد غیــر مرتبــط اقــدام خواهــد شــد. ارزیابــی مقــاالت بــا چک لیســت PRISMA انجام شــد. پــس از 
جمــع آوری مقــاالت موردنظــر و بــا اســتفاده از مطالعــه ی عنــوان، چکیــده ی مقــاالت و متــن کلی، مقــاالت را مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت؛ و درنهایت پس 
از مطالعــه ی کامــل و دقیــق مقــاالت نهایــی شــده، بــا اســتفاده از جــداول تطبیقــی، نتایــج به دســت آمده را خالصــه، مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: 1752 مقالــه بــه دســت آمــد پــس از حــذف مقــاالت نامرتبــط، 69 مقالــه وارد مطالعــه شــدند. در نهایــت از بیــن آنهــا تنهــا 23 مقالــه دارای 
مالکهــای ورود بــه مطالعــه بــوده و مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. در ایــن پژوهــش مقــاالت از نظــر اجــزای هزینه هــای باالســری و محــرک آن را بررســی 
شــد. هزینه هــای باالســری عمدتــاً شــامل آب، بــرق، تلفــن، مدیریــت، هتلینگ، گرمایــش، نظافت، نگهــداری تجهیــزات و آشــپزخانه می باشــد و محرک 
آنــان شــامل :هزینه هــای آب، بــرق، تلفــن مصرفــی و ســرمایش و گرمایش بیشــتر برحســب متــراژ، هزینه ی نگهــداری تجهیزات عمدتــاً بر اســاس تعداد 
ســاعات نگهــداری و تعــداد تجهیــزات ،. هزینه هــای آشــپزخانه نیــز معیــار تســهیم تعــداد بیمــاران ، هزینه هــای مدیریــت و هتلینگ نیز بیشــتر بر اســاس 

تعــداد تخــت و فضای اشغال شــده محاســبه تســهیم شــده اســت.

نتیجــه گیــری: تفکیــک هزینه هــا در تصمیم گیری هــا در تهیــه اطالعــات الزم بــراي بودجه بنــدی مراکــز فعالیــت و بودجه بندی سیســتم بیمارســتاني 
مورداســتفاده قــرار می گیــرد. بــه دلیــل بــاال بــودن ســهم هزینه هــای تســهیم شــده از ســایر بخش هــا در بهــای تمام شــده خدمــات، اســتفاده بهینــه از 
منابــع در جهــت افزایــش بهــره وری و ارائــه خدمــات بیشــتر باعــث کاهــش هزینــه ی متوســط تســهیم شــده از ســایر بخش هــا بــرای هــر خدمــت 
ــش  ــرای آن نق ــب ب ــار مناس ــص معی ــا و تخصی ــن هزینه ه ــی از ای ــذا آگاه ــد. ل ــر می نمای ــده را کمت ــای تمام ش ــود و به ــده می ش گیرن
تعیین کننــده ای در محاســبه ی قیمــت تمام شــده ی هــر خدمــت دارنــد بیمارســتان های بایــد بــا توجــه بــه ایــن اهمیــت ســازوکار مناســبی را 

ــد. ــکار بگیرن ــرای آگاهــی از ایــن هزینه هــا ب ب

واژه هاي كلیدي: بیمارستان، هزینه یابی خرد،تجزیه و تحلیل هزینه
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بررسی وضعیت استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با سالمت عمومی در 

دانشجویان
زهرا خزیر1، معصومه عباسی شوازی2

1دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 
   zahrakhazir@gmail.com 

2 استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد    

چکیده: 

زمینــه و هــدف: امــروزه اســتفاده مفــرط از تلفــن همــراه روز بــه روز افزایــش یافتــه و ایــن افزایــش باعــث توجــه محققان بــه آثار 
زیســتی ناشــی از تلفــن هــای همــراه شــده اســت. اســتفاده مفــرط از تلفــن بــا ســردرد، اضطــراب، افســردگی و خســتگی همــراه 
اســت کــه مــی توانــد بــر ســالمت عمومــی افــراد تاثیــر منفــی داشــته باشــد. در ایــن راســتا مطالعــه حاضــر با هدــف بررســی رابطه 
بیــن اســتفاده مفــرط از تلفــن همــراه و ســالمت عمومــی و ابعــاد آن شــامل ســالمت جســمانی، اضطــراب و بیخوابــی، اختــالل دــر 

کارکــرد اجتماعــی و افســردگی انجــام شــد.

مــواد وروش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع مقطعــی- تحلیلــی بودــه و نمونه آمــاری آن شــامل 271 نفــر از دانشــجویان علوم پزشــکی 
یــزد بودنــد کــه دــر ســال تحصیلــی 96-95 مشــغول بــه تحصیــل بودنــد و بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری طبقــه ای انتخــاب 
شــدند. ابــزار گردــآوری اطالعــات پرسشــنامه ای شــامل مشــخصات دموگرافیــک، پرســش نامــه اســتفاده مفــرط از تلفــن همــراه 
)جنــارو و همــکاران 2007( و  پرسشــنامه ســالمت عمومــی )28GHQ-( بود.بــه منظــور تعییــن وضعیــت اســتفاده از تلفــن همراه 
کســب نمــره 25 و پاییــن تــر اســتفاده کــم، 26 تــا 75 اســتفاده معمولــی و باالتــر از 75 اســتفاده مفــرط دــر نظــر گرفتــه شــد. 
همچنیــن بــرای تعییــن دانشــجویان مشــکل دــار و بدــون مشــکل از نقطــه بــرش 23  اســتفاده شــد. دادــه ها پــس از گردــآوری و 
ورود بــه SPSS نســخه 16، بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی، ضریــب همبســتگی اســپیرمن و رگرســیون خطــی ســاده مــورد تحلیــل 

قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: میانگیــن نمــره اســتفاده از تلفــن همــراه و ســالمت عمومــی بــه ترتیــب 1/57±57/80 و 1/24 ± 28/07 بــود.0/4 
درصــد دانشــجویان اســتفاده کــم، 88/1 درصــد اســتفاده معمولــی و  11/5درصــد بــه صــورت مفــرط از تلفــن همراه اســتفاده می 
کردنــد. بیــن اســتفاده مفــرط از تلفــن همــراه بــا اســالمت عمومــی و ابعــاد ســالمت جســمانی، اضطــراب و بــی خوابی و افســردگی 
ارتبــاط مثبــت معنــی دــاری وجــود داشــت)p>0/01(. همچنیــن تحلیــل رگرســیون خطــی ســاده نشــان داد کــه متغیر اســتفاده 

مفــرط از تلفــن همــراه، 21 درصــد از واریانــس ســالمت عمومــی را پیــش بینــی مــی کنــد.  

نتیجــه گیــری: بــا توجــه به نســبت دانشــجویان دــارای اســتفاده مفــرط از تلفــن همــراه و ارتباط اســتفاده مفــرط از تلفــن همراه 
بــا ســالمت عمومــی دــر آنــان، اطــالع رســانی مناســب بــه دانشــجویان و مســئولین دانشــگاه در خصــوص ایــن نتایج ضــروری بوده 
و برنامــه ریــزی جامعــی را دــر دانشــگاه هــا بــرای جایگزیــن نمودــن مــوارد اســتفاده غیــر ضــروری از تلفــن همــراه با فعالیــت های 

فــوق برنامــه ارتقــاء دهندــه ســالمت کــه مــورد عالقــه دانشــجویان باشــند مــی طلبد.

واژگان کلیدی: استفاده مفرط از تلفن همراه، سالمت عمومی، دانشجویان علوم پزشکی، یزد
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بررسی شیوع بیماری های مزمن و تعیین وضعیت توانایی انجام فعالیت های 

روزمره در سالمندان
مرضیه عوض پور

چکیده

زمینــه و هــدف: بــا افزایــش ســن،خطر بیمــاری هــای مزمــن افزایــش مــی یابــد کــه ایــن بیمــاری هــا علــت اصلــی مــرگ دــر 
افــراد 60ســال و باالتــر درهردوجنــس اســت. همچنیــن دــر دــوران کهولــت تغییرات جســمی و روحــی بســیاری بتدریج در انســان 
ایجــاد می شــود کــه فــرد را دــر معــرض افزایــش ابتــال بــه بیمــاری هــای مزمــن قــرار مــی دهدوبدلیــل ناتوانــی جســمی وذهنــی 
اســتقالل فردــی مــورد تهدیدقرارمیگیرد.ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی شــیوع بیمــاری هــای مزمــن و تعییــن وضعیــت توانایــی 

انجــام فعالیــت هــای روزمــره دــر ســالمندان انجام شــد. 

google scholar,Marian,Sid,PubMed ــای علمــی ــایت ه ــر س ــا جســتجو د ــروری ب ــه م ــن مطالع ــواد و روش ها:ای م
ــای  ــال ه ــی س ــیوع ط ــی و ش ــره زندگ ــای روزم ــالمندان،فعالیت ه ــای مزمن،س ــاری ه ــای بیم ــد واژه ه ــا کلی iranmedex,ب

ــد. ــام ش 1997تا2025انج

یافتــه ها: نتایج نشــان دــاد که بیمــاری های قلبی_عروقی وعضالنی_اســکلتی شــایعترین مشــکل ســالمندان اســت)41/7درصد(.
میانگیــن نمره کســب شــده دــر فعالیت روزمــره زندگی ســالمندان 36/03اســت بطوریکــه در81/7درصــد از ســالمندان خوب)کامال 
مســتقل(،13/3درصد متوســط )نیازمنــد بــه کمک(و5درصــد کامــال غیرمســتقل وبــرای انجــام فعالیــت هــای روزمــره بــه دیگــران 
وابســته اندونهایتــا 3/3درصــد از افــراد دــر معــرض خطرابتــال بــه زخــم بستربودند.براســاس مطالعــات آمــاری بیــن فعالیــت هــای 
روزمــره ومتغیرهــای جنس،وضعیــت اقتصادــی، وضعیــت ســالمت فعلی،ســطح تحصیــالت وتعدــاد بیمــاری هــای مزمــن ارتبــاط 
معنادــار آمــاری وجــود دارد.همچنیــن مطالعــات نشــان دــاد 82درصــد از نمونــه هــا حداقــل از یــک بیمــاری مزمــن رنــج مــی 

. دند بر

نتیجــه گیــری: بخــش قابــل توجهــی از ســالمندان دــر جامعــه موردبررســی ازنظرفعالیــت هــای روزمــره وابســته نســبی مــی 
ــه نتایــج مطالعــه بیمــاری هــای مزمــن از شــیوع  باشــند کــه اســتحمام یکــی از مهمتریــن وابســتگی هاســت بعــالوه باتوجــه ب
باالیــی برخوردارنــد لــذا پیشــنهاد مــی شــود درجهــت کاهــش ناتوانــی ســالمندان بــا همــکاری مراکــز بهداشــتی درمانــی و آموزش 
خودمراقبتــی بــه ســالمندان و خانوادــه اش وپایــش وغربالگــری ایــن بیمــاران تــا حدــی از بــروز معلولیــت هــا پیشــگیری کــرد.

واژگان کلیدی: بیماری های مزمن، سال
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 Effect of theory-based intervention to promote activity among
adolescent girls: a randomized control trial

Fatemeh Darabi1*, Mohammad Hossein Kaveh2, Davoud Shojaeizadeh3, Mehdi Yaseri4, 
1Ph.D. Student of Health Education and Health Promotion, Department of Public Health Asadabad Medical 
Sciences Faculty, Hamadan , University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. 
Department of health education and health promotion. School of health. Shiraz University of Medical 2Sciences, 
Shiraz, Iran
Department of Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.3 
۴Department of Education Health and Promotion Health, School of Public Health, Tehran University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran. 
Corresponding author:
Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, 
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Abstract

Introduction: This study evaluated the effects of the physical Activity Education, a comprehensive school-based 
intervention emphasizing changes in instruction and school, on variables derived from theory planed behavior 
)TPB) as mediators of change in physical activity among adolescent girls.
Methods: This is a randomized controlled trial that was conducted at 36 high schools. In this study a school- 
based sample of 578 girls participated )n=289 per group intervention and control). Samples were selected based 
on multistage random cluster sampling. Framework study was based on the concepts of TPB. All participants in 
intervention group received an educational program based on a modified TPB. Measures were assessed before 
and 6 months after the intervention. Then Information was collected six months after intervention. 
Results: The mean age of the participants was 14.26 years )SD= 0.96). Moreover, adjusted for the baseline val-
ues, the mean of the scores of the dimensions in the intervention group was significantly more than that in the con-
trol group. The differences in the scores were as follows: attitude )difference: 16/6), perceived behavioral control 
)difference: 17/2), perceived parental control )difference: 14/4), behavioral intention )difference: 17/5), behavior 
)difference: 17/2), and subjective norm )difference: 16/5).The difference was found to be statistically significant 
in all dimensions )all p’s<0.001).
Conclusion: The results of this study implicate theory based educational intervention is considered to be more 
effective in improving adolescent physical activity.
Keywords: Theory-based intervention, adolescents, physical activity, TPB
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بررسی تاثیر اجرای تشکیل تیم نجان جان مادر در پیشگیری از مرگ ومیر 

مادران باردار
نسرین فرشباف قاسمی راسخ1، رزیتا فیروزنیا2، ناهید عارف حسینی*3، ناصر رهبری فرزو4

1 کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 دانشجوی دکتری مدریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

3 کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
arefhoseinin@yahoo.com

4 پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

زمینــه و هــدف : ســالمت مادــران بــه عنــوان جایــگاه واالي آنــان دــر جوهــره خلقــت بــه ویــژه دــر شــکل گیــري فرهنــگ 
تربیــت، ســعادت وحفــظ ارتقــاي ســالمت خانوادــه و جامعــه دــاراي نقــش تعییــن کنندــه اســت زنــان مهمتریــن نقــش را دــر 
ــت  ــه اهمی ــا توجــه ب ــد. ب ــي مناســب دارن ــا ســالمت روحــي و روان ــرورش افرادــي ب ــاي نســل و پ ــه و بق ــه و خانواد بحــث خان
پیشــگیری از مــرگ ومیــر مادــران باردــار برنامــه ریــزی و هماهنگــی هــای متعددــی جهــت حســاس ســازی جامعــه و پیشــگیری 
از مــرگ هــای مادــری انجــام یافتــه اســت.لذا ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی تاثیــر اجــرای تشــکیل تیــم نجــان جــان مادــر دــر 

پیشــگیری از مــرگ ومیــر مادــران باردــار انجــام گرفــت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــی –  تحلیلــی اســت .دادــه هادــر برنامــه نــرم افــزاری Excel جمــع بندــی وتحلیل شــده 
اســت .

یافتــه هــا : درســال 94، 40 مادــر باردــار توســط تیــم امدــاد زمینــی و هوایــی نجــات جــان مادــر دــر روســتاهای صعــب العبــور 
آذربایجــان شــرقی مــورد مراقبتهــای ویــژه قــرار گرفــت کــه همــه ایــن مــوارد بــه زایمــان ســالم و رونــد باردــاری بدــون عارضــه 

منجــر شــد. 

بحــث ونتیجــه گیــری: ازآنجایــی کــه شــاخص مــرگ ومیــر مادــران باردــار یکــی از شــاخص هــای مهــم توســعه کشــوری مــی 
باشــد و بــا توجــه بــه ایــن  کــه یکــی از ارکانهــای کلیدــی و اساســی دــر خانوادــه زنــان مــی باشــند مــرگ و میــر زنــان باردــار مــی 
توانــد دــر کاهــش کیفیــت زندگــی خانوادــه موثــر باشــد. تشــکیل تیــم نجــات جــان مادــران و انجــام  اقدامــات بــه موقــع و موثــر 

توســط ایــن تیــم دــر پیشــگیری از مــرگ ومیــر مادــران باردــار موثــر می باشــد.

واژگان کلیدی: تیم نجات ، مرگ ومیر مادران باردار 
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مداخالت آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در زمینه مصرف صبحانه در 

میان دانش آموزان: یک مطالعه نظاممند
مهناز صلحی1، سید فهیم ایراندوست2*

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
2 دکتری تخصصی، آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

fahim.irandost@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: اجــرای مداخــالت در زمینــه مصــرف صبحانــه و ارزشــیابی آنهــا، راهــکار مناســبی بــرای ارتقــاء مصــرف صبحانــه ســالم و 
وضعیــت ســالمتی اســت. هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی نظاممنــد مداخــالت آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســالمت در ارتبــاط بــا مصرف 

صبحانــه در میــان دانشــآموزان اســت. 

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه بانکهــای اطالعاتــی PubMed ،web of knowledge ،Irandoc ،Iranmedex ،SID، و 
Scopus در بــازه زمانــی آوریــل 2006 تــا آوریــل 2016 بــا کلیدواژههــای مصــرف صبحانــه، دانشــآموزان، نوجوانــان، مدرســه، آمــوزش مصرف 
صبحانــه، مداخلــه آمــوزش بهداشــت، مداخلــه ارتقــاء ســالمت، و مداخلــه آموزشــی بــه صــورت نظاممنــد جســتجو شــد. معیــار انتخــاب مقــاالت 

نهایــی عبــارت اســت از داشــتن آمــوزش و مداخلــه در زمینــه مصــرف صبحانــه در میــان دانشــآموزان مــدارس. 

یافتــه هــا: بهطــور کلــی، تعــداد 3184 مقالــه شناســایی شــد کــه پــس از حــذف مقــاالت تکــراری و فاقــد معیــار ورود بــه مطالعــه، 11 مقالــه 
حــاوی مداخلــه آموزشــی در زمینــه مصــرف صبحانــه در میــان دانشــآموزان انتخــاب شــدند. در ایــن مداخــالت، تأکیــد اصلــی بــه ترتیــب بــر 

افزایــش مصــرف صبحانــه، افزایــش دانــش و تغییــر نگــرش نســبت بــه صبحانــه و مزایــای آن بــود. 

نتیجــه گیــری: در تمــام مطالعــات بررسیشــده، اســتفاده از نظریههــا و مدلهــا بــرای مداخلــه، فراوانــی مصــرف صبحانــه در دانشــآموزان را 
افزایــش داد. برایــن اســاس، طراحــی، اجــرا، و ارزشــیابی برنامههــای آموزشــی و مداخلهــای بیشــتر بــا توجــه بیشــتر بــه نظریههــا و مدلهــای 
مختلــف آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســالمت، نقــش معلــم و والدیــن در امــر آمــوزش، و تکنولوژیهــای مــدرن ارتباطــی ضــروری بــه نظــر 

میرســد.

واژگان كلیدی: آموزش بهداشت، ارتقاء سالمت، مداخله، مصرف صبحانه، دانشآموزان، مطالعه نظاممند
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بررسی تاثیر آموزش بهداشت درارتقاء رفتار ایمن کشاورزان جهت 

پیشگیری از بیماری لپتوسپیروزدرمرکزبهداشت احمدسرگوراب شهرستان 

شفت,1394
نصیبه فرمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد ,رشته آموزش بهداشت ,کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ,دانشگاه علوم پزشکی گیالن,رشت ,ایران,پست
phcnf@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بــرای دســتیابی بــه جامعــه ای ســالم وپیشــرفته مــا نیازمنــد نیــروی کار ســالم هســتیم.برای ارتقــاء ســالمتی 
شــاغلین راهکارهــای مختلفــی وجــود دــارد کــه یکــی از مهمتریــن آن هــا اســتفاده از آمــوزش بهداشــت اســت کــه متاســفانه تــا 
کنــون درمطالعــات گذشــته  توجــه چندانــی  بــه آن نشــده اســت. یکــی از بیماریهــای مهمــی کــه بــا شــغل افــراد ارتبــاط دــارد 
بیمــاری لپتوســپیروز اســت کــه هــر ســاله دــر تعدادــی از افــراد بــه ویــژ[ه درکشــاورزان گــزارش میشــود. ازآنجایی کــه ارتقــاء رفتار 
ایمــن درکشــاورزان بــا اســتفاده از آمــوزش بهداشــت نقــش مهمــی را درپیشــگیری از ایــن بیمــاری داردوکمبــود مطالعاتــی از ایــن 
دســت تاکنــون ,مــا بــرآن شــدیم تــا تاثیــر آمــوزش بهداشــت را دــر ارتقــاء رفتــار ایمــن کشــاورزان جهــت پیشــگیری از بیمــاری 

لپستوســپیروز دــر مرکــز بهداشــت احمــد ســرگوراب شهرســتان شــفت بررســی کنیــم. 

مــواد وروش هــا: دــر ایــن مطالعه نیمــه تجربی کلیــه کشــاورزانتحت پوشــش مرکز بهداشــتی درمانی احمدســرگوراب شهرســتان 
شــفت را کــه  2175 نفربودنــد درآغــاز ســال 1394توســط اطــالع رســانی تیــم ســالمت بــه بررســی دعــوت کردیمــو بــه وســیله 
انــواع روشــهای آمــوزش بهداشــت از جمله)بحــث گروهــی ,ســخنرانی , اســتفاده از پمفلــت آموزشــی وچهــره بــه چهــره( بــرای 
ارتقاءرفتــار ایمــن جهــت پیشــگیری از بیمــاری لپتوســپیروزتحت آمــوزش وپیگیــری قــرار دادیــم .نتایــج قبــل و پس از آمــوزش در 

پایــان ســال 1394 بــا اســتفاده ازشــاخص هــای مرکــزی ارزیابــی شــد. 

یافتــه هــا: دــر ارزیابیبــه عمــل آمدــه قبــل از آمــوزش ,گــزارش مــوارد ابتــال بــه لپتــو ســپیروز دــر مرکــز بهداشــتی درمانــی 
ــر رســید. ــه صف ــه بیمــاری لپتوســپیروز ب ــال ب ــراد مبت ــاد اف ــوزش, تعد ــس از آم ــود وپ ــورد ب احمدســرگوراب 5م

نتیجــه گیری:ایــن بررســی بــه خوبــی نشــان دــاد کــه  آموزش بهداشــت چــه نقــش ارزندــه ای را دــر ارتقاءرفتــار ایمن کشــاورزان 
جهــت پیشــگیریاز بیمــاری لپتوســپیروزداردو مــا بــا آمــوزش کشــاورزان توانســتیم ازبــروز بیمــاری پیشــگیری کنیــم. نتایــج حاصل 
از ایــن بررســی قابــل تعمیــم بــه ســایرجمعیت هاســت .امیدــوارم بــا عنایــت پروردگاربــی همتــا  ایــن بررســی ســرآغازی بــرای 

توجــه بیشــتر همــه بــه تاثیــر مهــم آمــوزش بهداشــت دــر ارتقــاء رفتــار ایمــن شــاغلین باشــد.

واژگان کلیدی: آموزش بهداشت ‚لپتوسپیروز ‚کشاورزان ‚ شفت
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مولفه های موثر در تعریف بسته خدمات بیمه پایه سالمت
الهه دهقان نیری1 ، عادله نیک خواه2

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی.

 adele_nickhah@yahoo.com،

چکیده

ــه  ــا توجــه ب ــی، فهرســتی از خدمــات و کاالهــای ســالمتی مــی باشــند کــه ب ــه بیمــه هــای درمان ــدف: بســته خدمــات پای ــه و ه زمین
مالحظــات اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی عــالوه بــر قابلیــت ارائــه در کشــور، طــی یــک فرآینــد اولویــت گــذاری و ســهمیه بنــدی، 
تعییــن و هزینــه آنهــا طبــق ضوابــط توســط ســازمانهای بیمــه گــر پایــه تامیــن مــی شــود و از جملــه اهــداف آن مــی تــوان بــه کاهــش فقــر 
و عدالــت اشــاره نمــود. هــدف پژوهــش حاضــر شناســایی عوامــل موثــر بــر تعییــن بســته خدمــات بیمــه پایــه ســالمت، معیارهــا و چالــش 

هــای آن مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مقالــه یــک مطالعــه مــروري بــود و مقــاالت مرتبــط بــا موضــوع از متــون منتشــر شـــده و ســـایت هــای معتبــر 
 Health Insurance, Health ( بــا اســتفاده از کلیــدواژه هــای )PubMed, Science Direct Google Scholar,SID(
Package, Criteria( و معــادل هــای فارســی جســت وجــو گردیــد و تعــداد 64 مقالــه یافــت شــد. پــس از پاالیــش مرحلــه بــه مرحلــه 

مقــاالت در نهایــت 15مقالــه انتخـــاب گردیــد.

یافتــه هــا: یافتــه هــای ایــن مطالعــه در چهــار بخــش مهــم تعریــف بســته خدمــات پایــه، معیارهــای مهــم در تعییــن بســته خدمــات پایــه 
بیمــه ســالمت، اهمیــت هریــک از معیارهــا و چالــش هــای تعییــن بســته خدمــات بیمــه پایــه ســالمت آورده شــده اســت.

نتیجــه گیــری: از معیارهــای مهــم تعییــن بســته خدمــات بیمــه پایــه ســالمت مــی تــوان بــه اثربخشــی، امــکان پذیــر بودــن، 
هزینــه اثربخشــی و ضــروری بودــن مراقبــت اشــاره نمــود. متاســفانه دــر اجــرای ایــن معیارهــا مشــکالتی دــر ســازماندهی، تامیــن 
مالــی، نظــام پرداخــت، نظــارت و کنتــرل، هماهنگــی و غیــره وجــود دــارد. بــا توجــه بــه عوامــل فــوق پیشــنهاد مــی گردــد کــه 
سیاســتگذاران جهــت حــل ایــن مشــکالت بــه ارزشــیابی مســتمر بســته مزایــای بیمــه پایــه ســالمت و تدویــن چارچوبــی بــرای 

تصمیــم گیــری دــر مــورد بســته خدمــات بیمــه پایــه ســالمت بپردازنــد. 

واژگان کلیدي: بسته خدمات سالمت، بیمه سالمت، چالش ها، معیارها 
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تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای سالمت 

دهان و دندان در دانش آموزان پسر دوره ی دوم ابتدایی)پایه ششم( شهر 

مریوان در سال 1395
سمیرا محمدی 1، هایده قجری2، آرزو فالحی3، سروه قادری4، مسعود مرادی5 ، ناصح قادری6  ، امید زارعی 

ورو7

1 دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 
ایران

2 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی آبادان، آبادان، ایران
3 استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

4 کارشناس علوم تربیتی، آموزش و پرورش شهرستان مریوان، مریوان، ایران
5 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ایران

6 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
7 کارشناس بهداشت عمومی، آموزش و پرورش شهرستان مریوان، مریوان، ایران

naseh_1366@yahoo.com

چکیده

مقدمــه و هدــف: مشــکالت بهداشــت دهــان و دندــان یکــی از مشــکالت شــایع قابــل پیشــگیری دــر دانــش آمــوزان اســت، یکی از 
مهمتریــن راه هــای پیشــگیری از بیمــاری هــای دهــان و دندــان و ارتقــای ســطح ســالمت آمــوزش اســت. بنابرایــن مطالعــه حاضــر 
بــا هدــف تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر الگــوی اعتقاد بهداشــتی دــر ارتقــاء رفتارهای ســالمت دهــان و دندــان دــر دانش آموزان پســر 

دــوره ی دــوم ابتدایی)پایــه ششــم( شــهر مریوان در ســال 1395 انجــام گرفت.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر مطالعــه ای تجربی اســت کــه دــر140 نفر از دانش آموزان پســر ســال ششــم مقطع دــوره دوم 
ابتدائــی شــهر مریــوان انجــام گرفــت. نمونــه هــای مطالعه بطــور تصادفــی انتخاب شــدند و بطــور تصادفی در  دــو گــروه آزمون)70 
نفــر( و شــاهد )70 نفــر( قــرار گرفتنــد. مشــارکت افــراد دــر مطالعــه داوطلبانــه و بــا رضایــت آگاهانــه بــود. دادــه هــا بــا اســتفاده از 
پرسشــنامه کرمــی و همــکاران جمــع آوری شــد.  پرسشــنامه هــا دــر دــو مرحلــه قبــل و 2 مــاه بعــد از مداخلــه آموزشــی تکمیــل 
گردیــد. ســپس دادــه هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS18 و آمــار توصیفــی و آزمــون U مــن- ویتنــی تجزیــه و تحلیل شــدند.

یافتــه هــا : یافتــه هــای حاصــل از مطالعــه نشــان دــاد کــه بعــد از انجــام مداخلــه آموزشــی، دــر ســازه هــای شــدت درک شــده ( 
P( <  ./004 و عملکــرد P( <  ./005 تفــاوت آمــاری معنادــار دــر گــروه مداخلــه بعــد از آمــوزش مشــاهده گردیــد. امــا دــر گــروه 

.P( <  ./005 )کنتــرل دــر هیــچ کدــام از ســازهای الگــوی اعتقــاد بهداشــتی تفــاوت آمــاری معنادــار مشــاهده نگردیــد

نتیجــه گیــری: تغییــرات معنادــار ایجــاد شــده دــر برخــی از ســازه های مدــل اعتقــاد بهداشــتی دــر گــروه مداخله نشــان دهنده 
ی موثــر بودــن آمــوزش مبتنــی بــر الگــوی اعتقــاد بهداشــتی دــر ارتقــای رفتارهــای ســالمت دهــان و دندــان دــر دانــش آمــوزان 
اســت.  بنابرایــن انجــام برنامــه هــای آموزشــی ارتقــای رفتارهــای بهداشــتی دهــان و دندــان با الگــوی اعتقاد بهداشــتی دــر مدارس 

توصیــه مــی شــود.

کلید واژه ها : الگوی اعتقاد بهداشتی، دانش آموزان پسر،  رفتار هاي بهداشتي دهان و دندان، مریوان.
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بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه ی ایران : مطالعه مروری

عطیه مصلح*1، فاطمه استبصاری2 

1کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی
atieh.mosleh@yahoo.com

2 دانشجوی دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده

مقدمــه و هــدف: دــوران یائســهگی یکــی از مراحــل تکاملــی اســت کــه دــر زندگــی تمــام زنــان دــر فواصــل ســنین 59-40 
ســاله رخ میدهــد و مطالعــات گوناگــون نشــان دادهانــد کــه کیفیــت زندگــی زنــان بــه دنبــال آن دســتخوش تغییــرات اساســی 
قــرار میگیــرد. مطالعــه مــروری حاضــر بــا هدــف بررســی کیفیــت زندگــی زنــان یائســه دــر ایــران دــر طــول دــه ســال گذشــته 

انجــام گرفــت.

رو ش هــا: مقالــه حاضــر یــک مطالعــه مــروری میباشــد کــه جســتجوی جامــع بــا ترکیبــی از کلمــات کلیدــی "کیفیــت زندگــی" 
و "زنــان یائســه" بــا توجــه بــه معیارهــای ورودــی و خروجــی مطالعــه دــر پایگاههــای magiran,irandoc انجــام گرفــت. 

یافتــه هــا: دــر مــورد یافتههــای کیفیــت زندگــی یائســگی دــر مطالعــات مختلــف تناقــض وجــود دــارد بــه صورتــی کــه دــر 
برخــی مطالعــات رایطهــی معنیدــار وجــود دــارد برخــی رابطه متوســط و دســته ســوم هیــچ رابطهــی معنیدــاری را نیافتنــد. تمامی 
مطالعــات انجــام شــده از نــوع توصیفــی بودنــد. تعدــاد نمونــه هــا 200 ±500 و متوســط ســن زنــان یائســه دــر ایــران 57-42 
ســال اســت.کیفیت زندگــی دــر زنــان متاهــل، غیرســیگاری، تحصیــل کردــه و زنانــی کــه فعالیــت بدنــی خوبــی داشــتند باالتــر 

بــود. بدتریــن کیفیــت زندگــی مربــوط بــه بعــد وازوموتــر و عالمــت گرگرفتگــی مــی باشــد.

نتیجــه گیــري: بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه توجــه بــه دــوران یائســگی زنــان طراحــی و اجــرای یــک برنامهــی آموزشــی 
مناســب بــا کمتریــن هزینــه میتوانــد نقــش موثــری دــر افزایــش ســطح آگاهــی زنــان دــر زمینــه عالئــم، کاهــش عــوارض، بهبــود 
کیفیــت زندگــی دــر مرحلهــی یائســگی و پیشــگیری از عالئــم و عــوارض آن بــا اســتفاده از روشــهای غیــر دارویــی، تغییــر ســبک 

زندگــی و ورزش دــارد.

واژگان کلیدي:  زنان یائسه،کیفیت زندگی
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بررسی تاثیر آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتی در خودکنترلی 

فشارخون بیماران مبتال به پرفشاري خون 
مرادعلی زارعی پور1، مهین علی نژاد2 ،  فاطمه زارع3

1 دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه،  
ایران                                           

2 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، مرکز بهداشت شهرستان ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران
3 دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران

 z.morad@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بیمــاري فشــارخون بــاال از جملــه بیماریهایــی اســت کــه ســهم عمدــه درمــان و کنتــرل آن بــه عهدــه بیمــاران 
اســت، لــذا آگاهــی آنــان دــر خصــوص جنبــه هــاي مختلــف درمــان ایــن بیمــاري از اهمیــت باالیــی برخوردــار اســت. ایــن مطالعه 

بــا هدــف بررســی کارآیــی مدــل اعتقــاد بهداشــتی دــر خصــوص آمــوزش بیمــاران مبتــال بــه فشــارخون بــاال انجــام گردیــد. 

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی 160 بیمــار مبتــال بــه پرفشــاری خــون کــه تحــت پوشــش مراکــز بهداشــتی 
درمانــی شهرســتان ارومیــه بودنــد بــه طــور تصادفــی ســاده بــه دــو گــروه مداخلــه ) 80 نفــر( و کنتــرل )80 نفــر( تقســیم شــدند. 
مداخلــه آموزشــی طــی ســه جلســه 45 دقیقــه ای انجــام شــد. اطالعــات از طریــق پرسشــنامه هــای اســتاندارد طــی مصاحبــه 
مســتقیم قبــل از مداخلــه آموزشــی و ســه مــاه بعــد از آن، جمــع آوری گردیــد. دادــه هــا بــا اســتفاده از آزمــون هــای تی مســتقل، 

تــی زوجــی  و آزمــون ویلکاکســون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی گــروه مداخلــه و کنتــرل بــه ترتیــب 11/99±56/01 و 12/75±53/66 ســال بــود. پــس از مداخلــه، 
نمــرات آگاهــی دــر گــروه مداخلــه دــر مقایســه بــا گــروه کنتــرل افزایش یافــت. نمرات حساســیت درک شــده، شــدت درک شــده، 
موانــع دــرک شــده، منافــع دــرک شــده، راهنمــا بــرای عمــل، خودکارآمدــی و رفتــار  پــس از مداخلــه در گــروه مداخله در مقایســه 
بــا کنتــرل افزایــش نشــان دادــه و اختــالف معنــی دار بــود ولی در گــروه کنترل افزایشــی نداشــته و اختــالف معنی داري مشــاهده 
نگردیــد. همچنیــن میانگیــن فشــارخون سیســتولیک و دیاســتولیک دــر گــروه مداخلــه بــه طــور معنــی دــاري دــر مقایســه باگروه 

کنتــرل کاهــش یافــت

نتیجــه گیــري:   برنامــه آموزشــی مبتنــی بــر مدــل اعتقــاد بهداشــتی نســبت بــه آمــوزش هــای ســنتی دــر کنتــرل بیمــاری 
فشــارخون موثــر بودــه اســت. بنابرایــن پیشــنهاد مــی گردــد دــر کنــار روش هــای ســنتی از ایــن مدــل نیــز اســتفاده گردــد.

واژه گان کلیدی: فشارخون باال، مدل اعتقاد بهداشتی، آموزش بهداشت
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ارزیابی میزان مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی در راستایآموزشهای الزم برای اصالح سبک 

زندگی در فضای مجازی)درسال 1395(

طیبه حبیبی اصل

کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت
t.habibi.1375@gmail.com

چکیده

زمینــه وهــدف: امــوزش، اولیــن جــزء از اجــزاي مراقبتهــاي بهداشــتي اولیــه اســت.با اصــالح ســبک زندگــی و پیــروی از شــیوه 
هــای صحیــح بســیاری از عوامــل خطــر را  مــی تــوان تحــت کنتــرل دــر آورد ؛و از طرفــی بــا توجه بــه رســالت مهم وزارت بهداشــت 
و  دانشــگاههای علــوم پزشــکی دــر ایــن مســیر،لذا دــر مطالعــه حاضــر بــه اقدامــات  اموزشــی انجــام یافتــه ی دانشــگاه هــای علوم 

پزشــکی در فضــای مجــازی پرداخته شــد.

ــا بررســی اموزشــهای الزم  ــه ســایت هــای مجــازی دانشــگاههای علــوم پزشــکی مختلــف و ب ــا مراجعــه ب ــواد و روش کار: ب  م
درخصــوص بهبــود واصــالح ســبک زندگــی )افزایــش تحــرک بدنــی و پرهیــز از اســتعمال دخانیــات وتغذیــه مناســب و.... (  کــه در 
قالبهــای پوســتر،پمفلت ، فیلــم هــای اموزشــی، پیــام  هــای بهداشــتی متحــرک وغیــره صــورت گرفتــه بــود مــورد بررســی هــای 

الزم قــرار گرفــت ونتایــج بــه صــورت درصــد تنظیــم گردیــد . 

یافتــه هــا: ازمیــان 30 ســایت فعــال دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور، تنهــا دــر دــو دانشــگاه )  6,7%   ( برنامــه هــای اموزش 
همگانــی درخصــوص بهبــود ســبک زندگــی دیدــه نشــد  .  دــر )  30%   ( از دانشــگاه هــا برنامــه هــای امــوزش همگانی  بــه صورت 
پمفلــت ، دــر )  30%   ( از دانشــگاه هــا دــر قالــب  فیلــم ،و دــر)6,7% (  از دانشــگاه هــا بــه صــورت پیــام هــای بهداشــتی متحــرک 

ــاهده شد.  مش

نتیجــه گیــری: بدیهــی اســت بــا تــالش دــر جهــت بهبــود شــیوه زندگــی و آمــوزش عمومــی مردــم ، گامــی بــزرگ دــر راســتای 
ســالمت جامعــه  و کاهــش مــرگ و میــر برداشــته مــی شــود . همچنیــن از مرگهــای زود رس ناشــی ازبیمــاری هــای مختلــف ) 
قلبــی و ســکته هــای مغــزی و..( کاســته خواهــد شــد .امیــد اســت، بــا رقابتــی کردــن فضــای اموزشــی شــاهد مشــارکت فعــال 

ومســوالنه ی دانشــگاه هــای علــوم  پزشــکی  کشــور دــر بهبــود و ارتقــا امــوزش مجــازی باشــیم.

کلمات کلیدی:آموزش ،اصالح سبک زندگی،  فضای مجازی ، دانشگاههای علوم پزشکی ،ایران
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تاثیر مدیریت انرژی بر هزینه های بیمارستان های آموزشی درمانی قزوین 

از سال 91 تا 94
داریوش جعفرزاده*1، آناهیتا خبیری2، محمدزکریا کیایی3،  روح اله کلهر3،  بهزاد اشتیاق4

1دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادبهداشت،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز، قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران

ormia71@gmail.com
2دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین، کمیته تحقیقات دانشجویی
3عضو هیات علمی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کمیته تحقیقات دانشجویی

4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 
پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: مدیــران بیمارســتان هــا بــا کمبــود شــدید منابــع مالــی رو بــه رو هســتند، بنابرایــن اســتفاده ی کارآمــد از منابع 
محدــود انــرژی منجــر بــه ارائــه ی خدمــات اثربخــش بــه بیمــاران و کمــک دــر تثبیــت نــرخ خدمــات بهداشــتی و درمانــی خواهــد 
شــد. ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی میــزان مصــرف انــرژی و هزینــه هــای ناشــی از آن دــر بیمارســتان هــای آموزشــی اســتان 

قزویــن صــورت گرفتــه اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی، گذشــته نگــر بودــه و مبتنــی بــر اطالعــات بیمارســتانی مــی باشــد جامعــه ی 
آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه ی بیمارســتان هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن بودــه کــه از ســال هــای 1391 تــا 1394 

مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه انــد. و اطالعــات مربوطــه از واحدهــای مالــی، تدــارکات وآمــار جمــع آوری گردیــد و تحلیــل شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن مقدــار هزینــه ی مصرفــی آب بــه ازای تعدــاد تخــت فعــال دــر بیمارســتان هــای مــورد پژوهــش در دــوره ی 
چهــار ســاله ی مذکــور 1806774 ریــال، بــرق 4136160 ریــال و گاز 4059656 ریــال اســت. شــاخص هــای تخــت بیمارســتانی 

از جملــه تعدــاد تخــت فعــال بــا میــزان مصــرف انــرژی رابطــه ای خطــی و مســتقیم دــارد.

ــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمدــه از ایــن پژوهــش مشــخص گردیــد بیــن شــاخص هــاي تخــت بیمارســتانی و میــزان  نتیجــه گیــری: ب
مصــرف انــرژي  دــر بیــن بیمارســتا نهــاي مــورد نظــر ارتبــاط وجــود دــارد بنابراین مــی تــوان با داشــتن شــاخص هاي تخــت بیمارســتانی 
مطلــو بتــر، میــزان مصــرف انــرژي  بــه ازاي هــر تخــت را کاهــش دــاد و متعاقــب آن هزینــه هــاي انــرژي کمتــري بــه بیمارســتان هــا تحمیل 

. گردد

کلیدواژه ها: مصرف انرژی، بیمارستان ها، درصد اشغال تخت، گردش تخت، متوسط اقامت بیمار، تخت روز اشغال.
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بررسی شیوه زندگی سالم در گروه سنی 59- 30 سال از نظر تغذیه در 

مراکز بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
ناهید عرف حسینی*1، رزیتا فیروز نیا2، نسرین فرشباف قاسمی راسخ3، ناصر رهبری فرزو4

1 کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
arefhoseinin@yahoo.com

2 دانشجوی دکتری مدریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
3 کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

3 پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

زمینــه و هــدف : گــذر اپیدمیولوژیــک، تغییــر ســیمای بیمــاری هــا و مخاطــرات تهدیــد کنندــه ســالمتی دــر عصــر حاضــر کــه 
بــه دالیــل متفاوتــی اتفــاق افتادــه اســت، نیازهــای ســالمت را بــه طــور بنیادــی تغییــر دادــه و پاســخگویی بــه ایــن نیازهــای دائماً 
دــر حــال تغییــر را بــه یکــی از چالشــهای مهــم دــر نظــام ســالمت دــر همــه جوامــع تبدیــل کردــه اســت.یکی از گروههــای ســنی 
مهــم دــر ایــن تغییــر رویکــرد نظــام ســالمت، گــروه ســنی بزرگســاالن اســت. خودمراقبتــی یعنــی مراقبــت از خــود، یعنــی اینکــه 
مــا بــرای حفــظ ســالمت و شــادابی خــود، کارهــای روزمــره کوچکــی انجــام دهیــم تــا زندگــی بهتــر و ســالم تــری داشــته باشــیم.
تغذیــه ســالم یکــی از راه هــای پیشــگیری از بــروز بیمــاری هــا اســت لــذا ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی شــیوه زندگــی ســالم دــر 

گــروه ســنی 59- 30 ســال از نظــر تغذیــه دــر مراکــز بهداشــتی درمانــی آذربایجــان شــرقی انجــام گرفــت.

مــواد و روش هــا : ایــن مطالعــه توصیفــی –  تحلیلــی اســت .دادــه هادــر برنامــه نــرم افــزاری Excel جمــع بندی وتحلیل شــده 
اســت .

یافتــه هــا : حدــود 33,3جمعیــت اســتان آذربایجــان شــرقی را گــروه ســنی 30 تــا 59 ســال تشــکیل مــی دهنــد.  تعدــاد 59496 
نفــر از گــروه ســنی 30-59 ســال دــر ســال 94 بــه مراکز بهداشــتی درمانــی مراجعــه نمودنــد از این تعدــاد حدــود 60,8% وضعیت 
مطلــوب رژیــم غذایــی را کــه شــامل مصــرغ روزانــه لبنیــات: 2 تــا 3 واحــد، مصــرف معمــول میــوه هــا : 2 تــا 4 واحــد، نــوع روغــن 

مصــرف: مایــع مــی باشــد، مصــرف معمــول ســبزی هــا: 3تــا 5 واحــد را دارابودند. 

نتیجــه گیــری: ازآنجایــی کــه نیمــی از جمعیــت کشــورهای دــر حــال توســعه را بزرگســاالن تشــکیل مــی دهنــد بــه طــور روز 
افزونــی جمعیــت آنــان دــر حــال افزایــش اســت بــه ویــژه دــر کشــورهای دــر حــال توســعه ســریعتر از رشــد کل جمعیــت دــر این 
گــروه اتفــاق مــی افتــد و از طرفــی دیگــر ایــن گــروه ســنی دــارای نقــش مولــد اقتصادــی بودــه بــه همیــن دلیــل ســایر گروههــای 
ســنی دــر خانوادــه و جامعــه بــه آنــان وابســته انــد. بــا توجــه بــه اینکــه رعایــت اوصــول شــیوه زندگــی ســالم کــه تغذیــه صحیــح 
یکــی از راههــای رســیدن بــه ایــن نــوع ســبک زندگــی مــی باشــد از اهمیــت بــه ســزایی برخوردــار مــی باشــدتا افــراد بتواننــد از 

ســالمت جســمی و روانــی برخوردــار باشــند.

واژگان کلیدی: شیوه زندگی سالم ، تغذیه، گروه سنی 59- 30 سال
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پیش بینی درگیری شغلی براساس سرمایه روانشناختی و ویژگی های 

شخصیت در کارکنان شرکت گاز
زینب رجب زاده1،نگین کاظمی 2،فاطمه شجاعی مقدم3 ،زینب مثلی4

1 دانشکده علوم پزشکی بهبهان،بهبهان،ایران.
2  دانشجوی کارشناسی اتاق عمل  ،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان،بهبهان،ایران.
3 دانشجوی کارشناسی رادیولوژی،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان،بهبهان،ایران.

4  دانشجوی کارشناسی اتاق عمل  ،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان،بهبهان،ایران
rajabzade1390@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: هدــف از ایــن پژوهــش پیــش بینــی درگیــری شــغلی براســاس ســرمایه روانشــاختی وویژگــی هــای شــخصیت 
دــر بیــن کارکنــان شــرکت گاز بهبهــان بود .

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش ازنــوع توصیفــی تحلیلــی اســت چامعــه امــاری راکلیــه کارکنــان شــرکت گازبهبهــان دربرگرفتــه 
کــه 150نفــر بــه صــورت تصادفــی دردســترس انتخــاب شــدند .ابــزار بــه کارگرفتــه شــده عبارتندــاز پرسشــنامه درگیــری شــغلی 
الراهــل وکجنر،پرسشــنامه روانشــناختی لوتانــز .پرسشــنامه ویژگــی هــای شــخصیت نئــو فــرم کوتــاه .دادــه هــا بــا اســتفاده از نــرم 
افــزار   SPSS مــورد تجزیــه وتحلیــل قــرار گرفــت کــه از روش ضریــب همبســتگی ورگرســیون چندگانــه مــورد تجزیــه وتحلیــل 

قــرار گرفــت .

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دادنــد کــه ازبیــن متغییرهــای ســرمایه روان شــناختی  امیدواری،تــاب اوری ،پیــش بینــی معنادــاری 
را بــرای درگیــری شــغلی دــر برداشــتند .ازبیــن متغییرهــای شــخصیت ،فقــط مســولیت پذیــری  پیــش بینــی معنادــاری بــرای 

درگیــری شــغلی مشــخص شــده اســت.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه یافتــه هــا الزم اســت کــه میــزان تــاب اوری وامیدــواری ومســولیت پذیــری دــر کارکنــان افزایــش 
پیدــا کنــد کــه از ایــن طریــق درگیــری شــغلی آنهــا نیــز بــاال رود.

واژگان کلیدي: درگیری شغلی،سرمایه روانشناختی ،ویژگی های شخصی
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ارزشیابی  سبک زندگی دانشجویان دانشکده سالمت خاش
فرزانه وکیلی

کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده سالمت خاش

چکیده

زمینــه و هــدف: ایــا تاکنــون ایــن ســوال برایتــان پیــش امدــه کــه برخــی افــراد زندگــی ســالمی دارنــد یــا بیمارنمیشوندوبدنشــا 
ن دربرابرامــراض مقــاوم اســت؟ بامطالعــه ســبک زندگــی افراد}دانشــجو{میتوان بــه ایــن موضــوع بــرد کــه رابطــه تنگاتنگــی بیــن 
ســبک  زندگــی وســالمتی افــراد وجــود دــارد کــه باارزشــیابی ســبک زندگــی دانشــجویان دانشــکده ســالمت خــاش  ایــن موضــوع 

مــورد نقــد وبرســی قرارمیگــرد

ــار هــای بهداشــتی انهــا ازاهمیــت  ازانجاکــه دانشــجویان بخــش عظیمــی از جمعیــت را تشــکیل میدهنــد ســبک زندگــی ورفت
خواســتی برخوردــار اســت.مطالعه حاضرباهدــف تعییــن ســبک زندگــی وعوامــل موثربررفتارهــای ســالم وبهداشــتی ووادارکردــن 
دانشــجویان  بــه رعایــت اصــول ســبک زندگــی ســالم وبهداشــتی ماننــد داشــتن تغذیــه مناســب تحــرک ،فعالیــت هــای بدنــی  

مناســب دانشــجویان دانشــکده ســالمت خــاش انجــام شــده اســت

مــواد وروش هــا: ایــن مطالعــات برروی100دانشــجوی دانشــکده ســالمت خــاش بــاروش نمونــه گیــری تصادفــی انجــام گرفــت.
همچنیــن پرسشــنامه اســتانداردرفتارهای ارتقــا دهندــه ســالمت دررابطــه بافعالیــت هــای فیزیکــی وعادــات غذایی وســبک زندگی 
ســالم تهیــه شــده اســت  ومدــل مونــت مــورد تجزیــه وتحلیــل قــرار گرفتــه اســت)spss(وداده هــای جمــع  اوری  بــا اســتفاده از 

نــرم افــزار 

نتیجــه گیــری: تغیــرات واجتمایــی شــدن درزندگــی امــروزی باعــث بهبودوارتقــای ســبک زندگــی جامعــه بخصوص دانشــجویان 
ازنظرفعالیــت هــای فیزیکــی عادــات غذایــی نامناســب میشودســبک زندگــی بیشــتر دانشــجویان ســالمت 0,38درصــد ارزشــیابی 
شــده اســت کــه مربــوط بــه فعالیــت هــای فیزیکــی مثــل پیادــه روی بــه علــت دــور بودــن خابــگاه وکــوه نوردــی بخاطــر نزدیــک 
بودــن کــوه تفتــان بــه دانشــکده ومابقــی ان مربــوط بــه عادــات غذایــی میباشــد .تحقیقــات انجــام شــده نشــان میدهــد کــه ســبک 
زندگــی ارتبــاط نزدیــک بارشــته دانشــچویان حتــی بــا ســن وجنــس انهاداردهمچنین بــرای بهترشــدن ســبک زندگی دانشــجویان 

وتغیــرات مثبــت دررژیــم انهاهــا امــوزش بــه دانشــجویان بااســتفاده از تکنولــوژی اموزشــی توصیــه میشــود

واژگان کلیدی: سبک زندگی دانشجویان دانشکده سالمت خاش 
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مروری نظام مند بر افسردگی بعد از زایمان و عوامل مؤثر بر آن
سارا مغاره دهکردی1، الهه توسلی2 ، الله قریشوندی*3 

1دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، کمیته تحقیقات دانشجویی
2دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،  عضو هیأت علمی

3دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، کمیته تحقیقات دانشجویی،
laleh.qarishvandi74@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: افســردگی یکــی از مهــم تریــن اختــالالت روانــی اســت کــه حــاالت، رفتــار و زندگــی افــراد را تحــت تأثیــر مــی 
گیــرد. تغییراتــی کــه دــر روح و روان زن باردــار ایجــاد مــی شــود او را مســتعد ابتــال بــه اختــالالت روانــی از جملــه افســردگی مــی 
کنــد. عدــم توجــه و درمــان ایــن بیمــاری مــی توانــد اثــرات نامطلوبــی روی ســالمت فــرد، کیفیــت روابــط زناشــویی او و همچنیــن 
رونــد تکاملــی و رشــد و نمــو نوزادــش بگــذارد. هدــف از انجــام ایــن مطالعــه، مــروری بــر مطالعــات انجــام شــده دــر خصــوص 

افســردگی بعــد از زایمــان و عوامــل مؤثــر بــر آن بــود. 

 magiran, مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه، بــا کلیــد واژه هــای )افســردگی، زایمــان، عوامل( دــر پایگاه هــای معتبــر داخلــی
 Pumped, Embase, ــر خارجــی ــگاه هــای معتب ــد واژه هــای )depression, parturition, factors( دــر پای ــا کلی sid و ب
ــا  ــط ب ــه مرتب ــت 30 مقال ــر نهای ــد کــه د ــه دســت آم ــه ب ــاد 100 مقال ــا 2016 تعد google scholar از ســال هــای 2000 ت

موضــوع، مــورد بررســی قــرار گرفــت. 

یافتــه هــا: یافتــه هــای حاصــل از بررســی مقــاالت نشــان دــاد دــر خانــم هایــی کــه ســطح تحصیــالت پاییــن، اســترس دــر 
رابطــه بــا مراقبــت از کودــک، باردــاری ناخواســته و ســابقه افســردگی قبلــی دارنــد بیشــتر از بقیــه دچــار افســردگی پــس از زایمان 
مــی شــوند. زنانــی کــه دچــار اختــالالت خــواب بودنــد، بیشــتر از زنــان دیگــر دــر معــرض افســردگی پــس از زایمــان بودنــد. نــوع 
زایمــان  نیــز دــر میــزان ابتــال بــه افســردگی مهــم بــود، بطوریکــه زنانــی کــه ســزارین میدادنــد حدــود 2 برابــر بیشــتر دــر معــرض 
ابتــال بــه افســردگی بودنــد. همچنیــن دــر زنانــی کــه مــورد خشــونت قــرار مــی گرفتندــو از حمایــت هــای اجتماعی_عاطفــی 

کمتــری برخوردــار بودنــد، احتمــال بــروز افســردگی بیشــتر بــود.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفته،بررســی متــون گذشــتگان و اســتفاده از یافتــه هــای نویــن مــی تــوان قبــل 
از باردــاری بــه آمــوزش هــای الزم جهــت بــه کارگیــری مهــارت هــای مقابلــه بــا شــرایط اســترس زا و آمادگــی جهــت مراقبــت 
از کودــک، غربالگــری هــای مــورد نیــاز و شناســایی افــراد دــر معــرض خطــر پرداخــت و مراقبــت هــای الزم را انجــام دــاد. البتــه 
وجــود حمایــت هــای عاطفــی دــر کنــار ایــن مــوارد مــی توانــد درصــد قابــل توجهــی از ابتــال بــه افســردگی پــس از زایمــان را 

کــم کنــد.

واژگان کلیدی: افسردگی، زایمان، بارداری، عوامل 
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بررسی رابطه سبک زندگی و سواد سالمت با پرفشاری خون در شهر تبریز 

در سال 1395
لیال بهبودی1، توحید بابازاده2

1 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی،  دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2  دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

l.behboodi.94@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف:  شــیوع بــاالی پرفشــاری خــون دــر سراســر جهــان و ایجــاد عــوارض جدــی بــر ارگان هــای بدــن ایــن بیمــاری 
را بــه شــکل مشــکل عمدــه بهداشــتی دــر سراســر جهــان تبدیــل کردــه اســت. پرفشــاری خــون ماننــد ســایر بیمــاری هــای مزمن 
بــا ســبک زندگــی و ســواد ســالمت بیمــاران ارتبــاط نزدیکــی دــارد. و دــر صــورت عدــم کنتــرل به موقــع عــوارض جبــران ناپذیری 
ایجــاد خواهــد کرد.لــذا مطالعــه حاضــر بــا هدــف بررســی رابطــه ســبک زندگــی و ســواد ســالمت بــا پرفشــاری خــون دــر مبتالیــان 

بــه پرفشــاری خــون انجــام گرفتــه اســت.

ــه  ــا اســتفاده از روش نمون ــی اســت کــه ب ــوع توصیفــی- تحلیل ــن پژوهــش یــک مطالعــه مقطعــی از ن ــا : ای ــواد و روش ه  م
گیــری تصادفــی ســاده بــر روی 210 نفــر از بیمــاران مبتــال بــه پرفشــاری خــون دــر شــهر تبریــز دــر ســال 1395 انجــام گرفــت. 
ابــزار گردــآوری اطالعــات پرسشــنامه ســبک زندگــی)LSQ( و پرسشــنامه ســواد ســالمت منتظــری و همــکاران بــود. بــرای تجزیــه 

تحلیــل دادــه هــا از  SPSS-16و آزمــون هــای آمــاری تــی مســتقل و آزمــون آنالیــز واریانــس یــک طرفــه اســتفاده گردیــد.

ــار دیاســتولی  ــار پرفشــاری خــون سیســتولی 146/37و20/82 و میانگیــن و انحــراف معی ــا: میانگیــن و انحــراف معی ــه ه یافت
90/02 و 14/47 بــود. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان دــاد کــه:  ارتبــاط آمــاری معنــی دــاری دــر میانگیــن نمره ســبک زندگــی بیماران 
مبتــال بــه پرفشــار خــون بــر حســب جنســیت وجــود دــارد )0P/035= (.  از نظــر ســطح تحصیــالت ارتبــاط آمــاری معنــی دــاری 
دــر ســبک زندگــی بیمــاران پرفشــار خــون وجــود دــارد)0P/032=(.از نظــر گــروه های ســنی ارتبــاط معنا دــاری در ســبک زندگی 
بیمــاران پرفشــار خــون وجــود ندارد)P=0/378(.کــه از نظــر  شــغل ارتبــاط معنــی دــاری دــر ســبک زندگــی بیمــاران پرفشــاری 
خــون وجــود ندــارد)0P/053= (.کــه از نظــر وضعیــت تأهــل ارتبــاط معنــی دــاری دــر ســبک زندگی بیمــاران پرفشــار خــون وجود 

.=0P/424(ندــارد

نتیجــه گیــری: بــا افزایــش ســواد ســالمت، ســبک زندگــی بهتــر و فشــار خــون کاهــش پیدــا میکنــد. نتایــج ایــن مطالعــه بــر لــزوم 
اجــرای برنامــه هــای آموزشــی مناســب  دــر جهــت بهبــود و ارتقــاء ســواد ســالمتی و ســبک زندگــی بیمــاران مبتــال بــه پرفشــاری 

ــد دارد. خون تأکی

 واژگان کلیدی: سبک زندگی، سواد سالمت، فشارخون باال

طراحی و روان سنجی ابزار سنجش رفتارهاي خود مراقبتی در بیماران 

جراحی باي پاس عروق کرونر – مبتنی بر مدل پندر
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حسین محسنی پویا1، فرشته مجلسی2، داود شجاعی زاده2 ، رحمان غفاری3

PhD 1، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 
2 استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشیک تهران

3 استادیار، گروه جراحی قلب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بیمارستان مرکز قلب مازندران 
 hosseinmohsenipouya@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هدــف: دــر مطالعــات قلبــی-  عروقــی ازخودمراقبتــی بــه عنــوان میــزان پایبندــي بــه توصیــه هــاي درمانــی، واکنــش بــه 
عالئــم بیمــاري و اتخــاذ شــیوه هــاي زندگــی ســالم نــام بردــه شــده اســت. پژوهــش حاضربــا هدــف طراحــی ابــزار مناســب بــراي 

ســنجش رفتارهــاي خودمراقبتــی دربیمــاران جراحــی قلــب انجــام گرفتــه اســت.

ــود کــه روي 220 بیمــار جراحــی قلــب بیمارســتان مرکــز قلــب  مــواد وروش هــا: مطالعــه یــک بررســی توصیفــی-  تحلیلــی ب
مازندــران دــر ســال 1394 انجــام شــد. پــس از مطالعــه متــون علمــی، مقــاالت ونظــرات متخصصیــن، پرســش نامــه اولیــه ســاخته 
شــد ومــورد ویرایــش قرارگرفــت. بــه منظــور تعییــن روایــی، پایایــی ومیــزان بــرازش مدــل بــا دادــه هــاي بــه دســت آمدــه بترتیب 
از روش هــاي روایــی محتوایــی، تحلیــل همســانی درونــی و روش آزمــون بازآزمــون و تحلیــل عاملــی تاییدــي بــا اســتفاده ازنــرم 

افــزار AMOS-22 اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: جهــت ســنجش کیفــی روایــی محتــوا، پیشــنهادات ارائــه شــده توســط صاحــب نظــران در پرســش نامــه اعمــال گردید. 
جهــت ســنجش کمــی آن ازکل112 گویــه اولیــه، 15گویــه حــذف شــدند وبــا محاســبه 97 گویــه باقیماندــه، میانگیــن CVI و 
CVR کل پرسشــنامه بــه ترتیــب 0/90 و 0/84 تهییــن گردیــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ کل پرسشــنامه 0/77 و میانگیــن ضریــب 

همبســتگی r =0/88 بــود. دــر تحلیــل عامــل تاییدــی همــه شــاخصها مناســب بودند. 

نتیجــه گیــری: پرســش نامــه طراحــی شــده از خصوصیــات روان ســنجی مناســب بــراي اندــازه گیــري رفتارهــاي خودمراقبتــی دــر 
بیمــاران جراحــی قلــب برخوردــار اســت. پایایــی و روایــی پرســش نامــه مطلــوب و ســاختار کلــی ســؤاالت مــورد تاییــد قــرار گرفت.

واژگان کلیدي: روانسنجی، خودمراقبتی، جراحی باي پاس قلب، مدل پندر، تحلیل عاملی تاییدي 
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Abstract
Background: Diabetes Mellitus )DM) is a metabolic and vascular disorder of multiple etiology. sphingosine -1 
phosphate receptor -1 )S1PR1) an important member of the G protein-binding receptors that activation of  this 
receptor triggers intracellular signaling cascade eventually leading to cellular responses such as immigration, 
proliferation, angiogenesis and cell survival. S1PR1 dysfunction in diabetes is an important sign for cardiac micro 
vessels complications. Aminoguanidine drug is an inhibitor of advanced glycation compounds )AGE) and has an 
antioxidant effect. In this study, the expression levels of S1PR1at mRNA levels in the heart tissue in diabetic rats 
treated with aminoguanidin were assessd for determing its therapeutic value by affecting the expression of S1PR1 
at the heart of diabetic patients. 
Materials and Methods: the number of 34 rats in 8 different groups )Diabetics,  diabetic rats treated with 50, 
100 and 200 mg/kg doses of aminoguanidine, normal health rats treated by 50, 100 and 200 mg/kg doses of ami-
noguanidine and untreated normal rats was obtained as a gift from Dr.Alipoor and his colleagues’survey. After 
total RNA extraction from heart tissue, and cDNA preparation, the expression of S1PR1 and GAPDH )as internal 
control) genes was determined by quantitative Real-Time PCR. Finally the fold change in S1PR1 expression was 
compared between diabetic mice treated with different doses of aminoguanidine compared to the control groups 
using Pfaffl formula and Mann-Whitney non-parametric statistical analysis.
Results: Analysis of S1PR1 gene expression in diabetic mice without treatment showed a significant decrease 
compared with the healthy controls. Upregulation of S1PR1 gene expression was occurred after treatment using 
aminoguanidin and expression of S1PR1 tended to be significantly higher compared with the either untreated 
diabetes mice and healthy controls which have already been treated by the same amounts of aminoguanidin 
)P<0.001, p=0.07 respectively).The expression of S1PR1 was significantly upregulated in diabetic rats treated by 
200mg/kg of the drug vs. the other groups )P<0.001).
Conclusion: Based on the results, the expression of S1PR1 gene is decreased in diabetic rats compared to the 
normal healthy ones. It seems aminoguanidine drug has a positive influence on the expression level of S1PR1 
gene in diabetic rats but not in normal healthy ones. Therefore, the use of aminoguanidin could be beneficial for 
the prevention of the cardiovascular complications associated to diabetes. Understanding the mechanisms of al-
teration in the level of S1PR1 receptors and diabetes,could lead to right perspective and also create new targets in 
the therapeutics of cardiovascular diseases related to diabetes.
Keywords: S1PR1, aminoguanidine, diabetes, gene expression
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Association between fruit and vegetable intake during preg-
nancy and postpartum depression: a population-base study
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Abstract
Background: One of the major health problem after delivery is postpartum depression )PPD). Some women 
may feel self-worthless and isolated due to the physical and emotional stress during delivery and the dilemma in 
meeting the demands of infant care. The purpose of this study was to determine the relationship between fruit and 
vegetable intake during pregnancy and postpartum depression.
Methods: the present study was population-based cross-sectional study applied on a representative sample of 360 
delivered women refer to healthcare centers of Ardabil, Iran. Systematic random sampling method was used for 
selecting participants from 30 health- care centers in Ardabil County. 25% of eligible women based on delivery 
date were selected in each center. dietary intakes was assessed by 106-items Willett-format Dish-based Semi-
quantitative Food Frequency Questionnaire )DS-FFQ) that was particularly designed for Iranian adults. Postpar-
tum depression was investigated by Edinburgh Postnatal Depression Scale )EPDS). EPDS is a 10-items self-re-
port scale. Each item has four response categories ranging from 0 to 3. Total score of EPDS is 0-30. The score of 
13 or more was considered as depression. Validity and reliability of the EPDS were confirmed previously. Addi-
tional information included age, education, occupation, type of delivery, the interval of the previous delivery, sex 
of the infant, birth order, physical activity, height and weight before pregnancy were collected by questionnaire. 
SPSS version 18 was used for data analysis. Subjects were categorized based on quartiles of fruit and vegetable 
consumption. For initial analyses Student’s t-test, Mann–Whitney U-test )if distribution was not normal), one-
way ANOVA test and Cruskal-Wallis test )if distribution was not normal) was used for continuous variables and 
Chi-square test for analysis the categorical variables. To examine the association of fruit and vegetable intake with 
postpartum depression, we applied logistic regression in different models.
Results: two participants did not complete at least one of the questionnaires and were excluded from the analysis. 
According to EPDS, the prevalence of postpartum depression was 34.8%. There was no statistically significant 
differences between demographic characteristics in the depressed and non-depressed subjects ) P > 0.05). 
Based on the first quartile as a reference group there was significant association between fruit intake and postpar-
tum depression in crude model )P trend< 0.001), model 1 )adjusted for age, education, BMI and sex of the infant) 
)P trend< 0.001) and model 2 )adjusted for age, education, bmi, sex of the infant, intake of meats, grains, nuts, 
fish and Poultry, caffeine and dairy )P trend= 0.003). There was significant association between vegetable intake 
and postpartum depression in crude model )P trend< 0.001), in model 1 )adjusted for age, education, bmi and sex 
of the infant) )P trend< 0.001) and model 2 )adjusted for age, education, BMI, sex of the infant, intake of meats, 
grains, nuts, fish and Poultry, caffeine and dairy )P trend= 0.004).
Conclusion: Increasing intake of fruit and vegetable during pregnancy were associated with an decreased odds 
of postpartum depression.
Keywords: pregnancy, postpartum depression, population-base, fruit and vegetable.
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چکیده

زمینــه و هــدف: مراقبت پیــش از باردــاری مجموعه اقدامــات مراقبتــی اســت که به ارزیابــی وضعیــت ســالمتی و خطرات موجود 
بــرای باردــار شدن مــی پردــازد و با ارائه آموزشها و اقدامات تشــخیصی و درمانــی قبــل از باردــاری دــر زمینه سالمت زنان تالش 
مــی کنــد. پژوهــش حاضــر بــه بررســی تاثیــر آمــوزش بــر اســاس  تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده دــر ایــن زمینــه پرداختــه 

اســت.

ــه شــامل 110 زن  ــورد مطالع ــی باشــد. جمعیــت م ــی آموزشــی م ــه کارآزمای ــک مطالع ــا: پژوهــش حاضــر ی ــواد و روش ه م
شهرســتان اســدآباد )ایــران( بودنــد، کــه از طریــق نمونــه گیــری دــر دســترس انتخــاب و بصــورت تصادفــی دــر دــو گــروه مــورد 
)55( و شــاهد )55( نفــر قــرار گرفتنــد. اطالعــات از طریــق پرسشــنامه محقــق ســاخته بــر اســاس تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی 
شــده جمــع آوری و ســپس مداخلــه آموزشــی دــر قالــب 4جلســه آموزشــی بــرای گــروه مــورد انجــام شــد، و دــر نهایــت پــس از 
گذشــت 3 مــاه مجددــاً اطالعــات از دــو گــروه جمــع آوری و بــا اســتفاده از آزمون هــاي wilcaxon و  Mann Whitneyو نــرم 

افــزار  spss 20 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: مقایســه میانگیــن نمــرات متغیرهــای آگاهــی و نگــرش، هنجــار ذهنــی، کنتــرل رفتــار دــرک شــده و قصــد رفتــاری 
زنــان نشــان دــاد، قبــل از مداخلــه همــه متغیرهــا بــه اســتثنای نگــرش و هنجــار ذهنی در دــو گــروه اختــالف معناداری نداشــتند. 
 .)p<0/001(ولــی پــس از انجــام مداخلــه دــو گــروه از نظــر همــه ســازه هــای مــورد بررســی تفــاوت معنادــار آمــاری نشــان دــاد
بــه منظــور کنتــرل اثــر نمــره قبــل از مداخلــه، اختــالف نمــره قبــل و بعــد از مداخلــه بــرای زنــان دــر همــه ســازه هــا محاســبه 
و دــر دــو گــروه مقایســه شــد، کــه نتایــج نشــان دهندــه اختــالف معنادــار آمــاری دــر دــو گــروه از نظــر تغییــرات نمــره بــود 

.)p<0/001(

نتیجــه گیــری :نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان دــاد کــه آمــوزش بــر اســاس تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده تاثیــر چشــمگیری 
بــر افزایــش قصــد انجــام مراقبــت پیــش از باردــاری دــر جمعیــت مــورد مطالعــه داشــت. بــا توجــه بــه تاثیــر آمــوزش بــر اســاس 
تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده دــر زمینــه انجــام مراقبــت پیــش از باردــاری پیشــنهاد مــی شــود از ایــن روش آموزشــی دــر 

مراقبــت هــا اســتفاده گردــد.

کلید واژه ها: مراقبت پیش از بارداری، تئوری  رفتار برنامه ریزی شده ، قصد



231

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در دو دهه اخیر در ایران
شادیه کنعانی*1،مصطفی مدملی2،یعقوب مدملی3، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو4

1-دانشجو کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران ،ایران
2- دانشجو کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی دزفول،دزفول ، ایران

3-دانشجو کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ،ایران
4-کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول ، ایران

shadikanani@rocketmail.com                

چکیده

زمینــه و هــدف: نقــش اشــتغال دــر پویایــی زندگــی انســان انــکار ناپذیــر اســت و مــی تــوان آن را کانــون ارتباطــات انســانی 
و اجتماعــی تلقــی کــرد. دــر جهــت ایــن پویایــی بــی تردیــد زنــان بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت، تاثیــر مســتقیمی دــر توســعه 
جامعــه دارنــد، زیــرا هدــف هــر جامعــه ای، بــه حداکثــر رســاندن رفــاه اجتماعــی اســت و رفــاه اجتماعــی تابعــی از درآمــد ســرانه، 
توزیــع عادالنــه درآمــد، بهبــود ســطح امکانــات آموزشــی، بهداشــتی، رفاهــی ومیــزان مشــارکت اجتماعــی، اقتصادــی، فرهنگــی، 
سیاســی مردــان و زنــان مــی باشــد. لــذا ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی وضعیــت فعالیــت و اشــتغال زنــان دــر دــو دهــه اخیــر 

دــر ایــران انجــام شــد.

 iranmedex و Google scholar، magiran، Sid، PubMedروش کار: ایــن مطالعــه مروری باجســتجودر ســایتهای علمــی
باکلیدــواژه هــای مشــارکت اقتصادــي، میــزان فعالیــت اقتصادــي، زنــان، اشــتغال، نیــروي کار طــی ســال هــای 1995 تــا 2015 

انجــام شــد.

نتایــج: نتایــج مطالعــات نشــان دــاد کــه زنــان بیــش تــر دــر رشــته علــوم اجتماعــي، پزشــکی، بازرگانــي و حقــوق فــارغ التحصیل 
شــده انــد. بیــن 85 تــا90 درصــد زنــان شــاغل، مــزد و حقــوق بگیــر بخــش عمومــي و خصوصــي هســتند و 10تا15درصــد زنــان 
فــارغ التحصیــل صاحــب پســت هــاي مدیریتــي مــي باشــند. رابطــه بیــن افزایــش تحصیــالت عالــی دــر زنــان و احتمــال یافتــن 
ــازار کار ضــد و نقیــض اســت. دــر واقــع افرادــي کــه از وضعیــت شــغلي مناســب تــري برخوردارهســتند، کیفیــت  شــغل دــر ب
زندگــي مناســب تــري هــم دارنــد. رابطــه بیــن تحصیــالت زنــان و افزایــش اشــتغال آنــان دــر بخــش عمومــي مثبــت بــود. عواملــي 
نظیــر دانشــها و اطالعــات کســب شــده دــر دــوران تحصیــل دــر دانشــگاه، وجــود داشــتن زمینــه هــاي شــغلي متناســب با رشــته 
تحصیلــي و مهارتهــاي عملــي کســب شــده دــر دــوران تحصیــل دــر دســتیابي زنــان بــه شــغل موثــر بودــه اســت. همچنیــن دــر 
مطالعــات زیادــی، عواملــي نظیــر تعدــاد زیــاد زنــان نیازمنــد کار، آشــنا نبودــن بــا کارفرمایــان و نبــود اســتخدام دــر بخــش هــاي 

دولتــي، از دیدــگاه زنــان بــه عنــوان موانــع جــذب دــر بــازار کار تلقــي مــي شــوند.

ــارغ  ــان پذیرفتــه شــده و ف ــت از افزایــش زن ــارغ التحصیــل، حکای ــان ف ــج سرشــماري از زن ــه نتای ــا توجــه ب ــری: ب ــه گی نتیج
التحصیــل دــر دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــي دــارد کــه دــر آیندــه نــه چندــان دــور نیازمنــد کار خواهنــد بــود. بنابرایــن 

بــراي جلوگیــري از ایجــاد بحــران و از بیــن رفتــن فرصتهــا، برنامــه ریــزي بــراي بــازار کار زنــان ضــروري اســت.

واژگان کلیدی: مشارکت اقتصادي، میزان فعالیت اقتصادي، زنان، اشتغال، نیروي کار
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