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  خالصه مقاالت
  
  

  پنجمين سمينار سراسري پرستار، ماما و پژوهش
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي گلستان
  
  
  

  دانشكده پرستاري و مامايي بويه
  
  
  

  1391آذر  23و  22
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o ماما و پژوهشسمينار سراسري پرستار پنجمينخالصه مقاالت : نام كتاب ، 
 

o سمينار سراسري پرستار، ماما و پژوهش پنجميندبيرخانه : تهيه و تنظيم 
 
o  ،0171-2224336بارچيان – چاپخانه گرگان: و صحافي چاپليتوگرافي 
 
o 1391آذر : تاريخ انتشار 
  
 صحت علمي مطالب مندرج در كتابچه به عهده نويسنده يا نويسندگان مقاالت مي باشد.  
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  تخاري سميناررئيس اف

  عباسي... دكتر عبدا

  رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدماتو  ريمقام وز قائم

  بهداشتي درماني گلستان

  

  رئيس سمينار

  مسلم حسام

  رياست دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان

  

  دبير علمي سمينار

  دكتر ليال مهستي جويباري

  م پزشكي گلستانسرپرست مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علو

  

  

  دبير اجرايي سمينار

  عليرضا شريعتي

  معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان
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  ماما و پژوهش پرستار، يسراسر سمينار نيپنجم يافتخار سيپيام رئ
  مياهللا الرحمن الرح بسم

 هياله عل يصل(يه خدا، حضرت محمد مصطففرستاد نيخلقت، آخر نهيگنج ليبد يگوهر ب گانهيسالم و صلوات بر  با

راه علم و  ياسالم و انقالب باالخص شهدا دانيشه بهيو با سالم و درود به روح پر فتوح حضرت امام و ارواح ط) و آله

 يعلوم پزشك  دانشگاه ييو ماما يدانشكده پرستار يوالمت يها شيهما يدانش خدا را شاكرم كه به بركت برگزار

مسرت و  يبس يجا. مياستان هست يدانشگاه يدر فضا تيروح علم و معنو دنيشاهد دم گريگلستان، بار د

موفق به ارائه  يكشورمان با همت و تالش شبانه روز ييو ماما يو پژوهشگران پرستار نياست كه محقق يخوشبخت

كه در  يهائ شرفتيپ ديترد يب. پرستار، ماما و پژوهش شده اند يسراسر ناريسم نيبه پنجم يمقاالت ارزنده علم

 يكننده و شگرف بوده چنانچه در دهه ها رهيخ اريدر جهان رخ داده بس يو پژوهش يعلم قاتيعرصه علوم و تحق

سوق داده است كه  يفزائو هم ا يهمگرائ يرا به سو يو برق آسا دانش بشر عيسر يدر شتاب يعلم يجنبش ها رياخ

نقش  تيبه علم وبشر رخدمتيپا به عرصه عمل نهاده ودرمس يبشراست كه در جوامع  ياز ره آورد آن علوم متنوع

 يبار اقدام به برگزار نيپنجم يگلستان مفتخراست برا يرو دانشگاه علوم پزشك نيا از. دينما يم فاءيا يكاربرد

و  يپژوهشگران عرصه پرستار ييگردهما يبرا يفرصت لهيوس نيتا بد ديپرستار، ماما و پژوهش نما يسراسر ناريسم

 مانياسالم زيعز هنيشاخه از دانش در م نيا شتريو رشد هرچه ب يموثر در جهت بالندگ يآمده و گام ديپد ييماما

 ييو ماما يكه به همت دانشكده پرستار شيهما نيصاحب نظران در ا يعلم ياست دستاوردها ديام. برداشته شود

 با تشكر از برگزار نجانبيا .هدف مهم باشد نيق اتحق يموثر در راستا يدانشگاه انجام گرفته،  بتواند گام نيا

 يحضرت ول اتيخادمان علم و معرفت، در ظل عنا يتمام يمراسم ارزنده، از درگاه خداوند متعال برا نيكنندگان ا

  .مسئلت دارم يو سربلند قيتوف ،)عج(عصر 

  

  يعباس... عبدا دكتر

  ريمقام وز قائم

  گلستان يدانشگاه علوم پزشك سيرئ و
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  سمينارام رئيس پي
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

و سرآغاز ) ص(احياگر اسالم ناب محمدى اللَّه نفسه الزكيه انقالب اسالمى به رهبرى حضرت امام خمينى قدس

هائى از حكمت  شد كه ما جلوه جبمو بيدارى و خوديابى و ايستادگى مسلمانان. تحوالت عميق و سريع در جهان شد

از انقالب اسالمي ايران به سر مي بريم كه مقام معظم رهبري از آن به  در برهه ايبا اين وجود الهى را شاهد باشيم 

به نام سال  1391با استعانت از پروردگار متعال و عنايت به نامگذاري سال از اين رو  عنوان پيچ تاريخي ياد كرده اند

داشتن قدم هاي جديدي در عرصه تحقيقات و بر له،  توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي معظم

  .تواند ما را به معناي واقعي در عرصه توليد ملي شريك و سهيم سازد پژوهش مي

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان مفتخراست پنجمين سمينار سراسري پرستار، در اين راستا 

تا بدين وسيله فرصتي براي گردهمايي  .برگزار نمايد 1391ماه سالآذر  23و  22در تاريخ  ماما و پژوهش را

پژوهشگران عرصه پرستاري و مامايي پديد آمده و گامي موثر در جهت بالندگي و رشد هرچه بيشتر اين شاخه از 

   .مان برداشته شود دانش در ميهن عزيز اسالمي

خوب دانشجويان عزيز و آرزوي گذران اوقاتي  اينجانب ضمن خير مقدم به كليه اساتيد فرزانه، پژوهشگران گرامي، و

حرفه اي اميدوارم مباحث مطروحه در اين محفل علمي ره توشه اي براي ارتقاء موازين  گرگان، شهيد پرور در شهر

  . در نظام سالمت باشدپرستاري و مامايي 

  

  مسلم حسام

  ماما و پژوهش رئيس پنجمين سمينارپرستار،
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  مينارپيام دبير اجرايي س
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

سه دهه از پيروزي انقالب بيش از  با گذشت) ص(پس از حمد خداوند متعال و درود و صلوات بر محمد و آل محمد 

شكوهمند اسالمي كه منجر به تغييرات بنيادين در ساختارهاي موجود در حوزه سالمت كشور گرديده است شاهد 

افزون ارائه خدمات بهداشتي درماني به مردم شريف ايران اسالمي  وسعه روزارتقاي كمي و كيفي نظام سالمت و ت

اي، مطرح  در نظام سالمت ايران اسالمي به عنوان يك ضرورت حرفه ارائه خدمات پرستاري و ماماييامروزه  .هستيم

م است، تمامي سعي و ساز اسال بوده و برنامه ريزان نظام سالمت با درك عميق اين ايده كه بر گرفته از مكتب انسان

از  و مامايي پرستاري، چرا كه اند تالش خود را در جهت پياده سازي اين اصل مهم انساني و اعتقادي بكار گرفته

ارزشمندترين مشاغل در همه جوامع و نزد همه ملتها و عموم مردم است و كيست كه در طول عمر خود چندين و 

  . نبوده باشد اين عزيزانافر چند بار شاهد و ناظر بر اين تالش و سعي و

 اقدام به ارتقاء علمي اين بزرگواران،با درك ضرورت  دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان

. نموده استترين اساتيد كشور  با بكارگيري برجستهو مامايي  سراسري در حيطه پرستاري پنجمين سميناربرگزاري 

  .جلو با سرعت بيشتر بتواند به بالندگي و شكوفايي ميهن اسالميمان كمك كند اميد است كه اين حركت رو به

هاي موثري در شناساندن  م تا به اين جمع علمي توفيق برداشتن گاميطلب از درگاه حضرت حق استمداد ميدر خاتمه 

  .عطا كند ي حرفه ايها ها و مشكالت و همچنين تبادل تجارب و انديشه فرصت

  

  عليرضا شريعتي

  دبير اجرايي پنجمين سمينار پرستار، ماما و پژوهش
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  پيام دبير علمي سمينار
  بسم اهللا الرحمين الرحيم

  بنورالفهم اكرمني و الوهم ظلمات من اخرجني اللهم

  رسيدن به مرجعيت علميبراي ي راه، پژوهش هاي نافععلم نافع، 

  

خيري نيست در "ند روايت است كه فرمود) ص( اكرم لدر نگاه اسالمي، علمي كه نفع ندارد، مطلوب نيست؛ از رسو

  ."ددانشي كه سود ندار

از توليد دانش و به كارگيري درست آن در صحنه عمل و تصميم گيري به عنوان بزرگترين سرمايه دولت ها و ملت ها 

  قات را افزايشمحدوديت منابع، اهميت انتقال دانش و تالش براي بهره برداري از نتايج تحقي. نام برده مي شود

كار و يا توليد محصول (براي حركت به سوي توليد ملي بايد از مقاله محوري به سمت خدمت محوري . مي دهد 

از توليد صرف مقاله به توليد محصول و  براي توليد ملي بايد علم خود را نافع كنيم .حركت كرد )مبتني بر دانش

به عنوان كساني كه مسئوليت آموزش و پژوهش دانشجويان  .اوريمدست بيه از مقاالت، محصول ب. برسيمدانش بنيان 

توليد علم نافع و به كارگيري آن در كه به صورت متمركز براي  دانشجويي تشكيل مجموعه هايمان را بر عهده داريم 

  .جامعه مي تواند گامي باشد براي اين شروع در جامعه پژوهشگران جوان

توليد ملي و ارائه خدمات به صورت ايران اسالمي در جهت  توانمندن جوان و استفاده از توان بالقوه پژوهشگرا

بسياري از . هاي اساسي مان را تامين نمايديازد نبايد بتوانمقاالت ما . نياز به آموزش و برنامه ريزي دارد ،تخصصي

شكل در بسياري از رد و اين مارائه يك خدمت و يا توليد يك محصول همخواني نداچاپ مي شود با مقاالتي كه 

  .گزارش مي شود ي دنيا نيزكشورها

استان هاي مختلف كشور، در مرحله اول با حذف اسامي نويسندگان براي  هفتصد مقاله ارسالي به پنجمين سمينار از

در مرحله دوم داوري كليه مقاالت توسط دبيران علمي سمينار بررسي شدند و در . دو داور هيات علمي ارسال شد

وم مقاالت بر اساس نمره كمي و كيفي ثبت شده در برگه هاي داور انتخاب و موارد منتخب توسط داوران مرحله س
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 ،دانشجويي يپايان نامه ها با اولويت ،در انتخاب مقاالت. اپيدميولوژيست و هسته مركزي كميته علمي بررسي شدند

  . نافع بودن كار پژوهشي و امكان ترجمان دانش مطرح بوده است

توجه به فرصتي كه در اختيار داشتيم در مورد چكيده مقاالتي كه امكان بازنگري و يا تكميل داشتند با نويسنده با  

  .اصالحات را اعمال نمايند مسئول تماس گرفته شد و درخواست نموديم،

ي مي ماند سمينار فرصتي فراهم آورد تا از تجارب هم بياموزيم و آنچه كه منتشر مي شود و باق هدف آن بود اين

اگرچه به دليل محدوديت زماني به آنچه مد نظرمان بود . براي آناني كه در اين مسير جوان ترند با آموزش همراه باشد

بيشترين داليلي كه سبب شد تا امكان چاپ برخي از مقاالت در اين مجموعه ميسور . به طور كامل دست نيافتيم

كار مانند عدم ذكر حجم نموته،  سلم شده، اشكاالت متعدد در روشتكراري بودن و موضوعات م قديمي و يا"نگردد 

 خواننده، براي پيامي نداشتن ها، يافته مطالعه، ذكر ناكافي نامناسب، طراحي يا ابزار روش نمونه گيري، اعتبار ابزار و

 اختار در مورد مقاالتنداشتن س ترديد در واقعي بودن و اصالت كار، گيري، نتيجه و ها يافته با عنوان نداشتن تناسب

  .بوده است "مروري

برگزاري دو كارگاه پژوهشي با حضور اساتيد خبره هيات علمي و دانشجويي، افزودن بخش اختراعات و رسانه هاي  

  .آموزشي از ديگر ويژگي هاي پنجمين سمينار پرستار ماما و پژوهش مي باشد

عمل مي كنند كه درس هاي  پنهاني كوريكولوم ود به مثابهبر اين اعتقاديم كه همايش ها، سمينارها، كنگره ها، خ

خالصه مقاله از همكاران و دانشجويان گرامي به ويژه تحصيالت تجميع حدود سيصد . ندناگفته اي براي همه ما دار

رگاه تكميلي از سراسر كشور مايه مباهات ما مي باشد و اميد است آنچه انجام داده ايم به عنوان فعاليت معنوي در با

  .الهي مورد پذيرش قرار گيرد

 فعاليت هاي پژوهشي ما رنگ و روي ارزشي و حسيني و باشد قرين بركت با اين سمينار برگزاري اين ايام، در انشااهللا

اگر حرفه ما و فعاليت هاي . است نموده مطرح خداوند كه است ارزشي باالترين ها، انسان حيات حفظ. به خود گيرد

محيط  تحقق از پروردگار متعال براي. شود، به تقرب الهي نزديك مي شويم انساني نفوس حفظ به منجرما علمي 

  .است، استعانت مي طلبيم فضيلت كه چيزي هاي ارزشي و هر

  دكتر ليال جويباري

  ي پنجمين سمينار پرستار، ماما و پژوهشعلمدبير 
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  سميناران بخش پژوهشگران جوان ام دبيرپي
 
ا فَالَ تَقُل لَّهمĤ أُف والَ تَنْهرْهما وقُل الَّ تَعبدواْ إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانًا إِما يبلُغَنَّ عندك الْكبرَ أَحدهما أَو كالَهموقَضَى ربك أَ" 

  "لَّهما قَوالً كَرِيما
ره پدر و مادر نيكويي كنيد و چنانكه يكي از آنها يا هر دو در نزد تو پير و و خداي تو حكم فرموده كه جز او را نپرستيد و دربا"

اي كه رنجيده خاطر شوند مگو و بر آنها بانگ مزن و آنها را از  زنهار كلمه) كه موجب رنج و زحمت تو باشند(سالخورده شوند 
  ".گو خود مران و با ايشان به اكرام و احترام سخن

  "ءسوره اسرا 23آيه "

  
نمايندگي از نسلي مي نويسيم، كه نيروي جواني خويش را به مدد گرفته تا با اميد، آينده اي روشن را به تصوير  به

نسلي كه اگر موفق است، اگر پژوهشگر است، به بركت حضور هميشگي و ناپيداي عزيزاني است، كه همواره در . كشد
مان بوده است، كه  شان، ملجا تمام خستگي هاي سختي ها، رنج ها و نا اميدي ها، آغوش گرمشان و قنوت دست
  .شايد ما آن را در روزمرگي هاي هر روزه زندگي فراموش كرده ايم

نسل پر بركتي كه قسمت عظيمي از هويت و شخصيت ما را شكل داده اند و مسير را برايمان هموار نمودند تا امروز 
اين حضور سبز در زندگي خود هستيم و اين بار مسئوليت هنوز هم محتاج . در اين جايگاه و در اين عرصه بدرخشيم

و تعهد از آن ماست، كه به قلم مهر و صبوري، لبخند را بر لبانشان نقش زنيم و به حرمت و كرامت، بركت حضورشان 
ن را ارج نهيم و كوله باري از تجربه را با شور و اشتياق جواني خويش در آميزيم و فرهنگي را متجلي سازيم كه آيي

  .خرد و فرزانگي را با استعانت از حضور معنوي سالمندان به تصوير  كشد
مان  اين بار مسئوليت و تعهد از آن ماست، كه دست بگيريم و همراه باشيم و خاطره ساز روزهاي زندگي براي عزيزان

ي بگيريم تا شايد روزنه درد را بشناسيم و به دنبال درمان باشيم، پژوهش را به يار. و همه سالمندان كشورمان باشيم
امروز، در اين ايستگاه و آستانه، تمامي تالش . اي باز كنيم به دنياي محجوري كه ما براي سالمندانمان ساخته ايم

خود را به كار بسته ايم تا، در اين هم انديشي عظيم جرقه اي روشن كنيم تا هر يك سهم كوچكي از نور را با خود به 
  ...آتشي روشن كنيم به پهناي مهر، صبوري و حرمت براي تمامي سالمندان اين مرز و بومشهرمان بريم و در آنجا 

  ......ما دستانمان را براي ياري جلو آورده ايم، منتظر استعانت شما هستيم
  
  

  مريم چهره گشا؛ دبير علمي پژوهشگران جوان 
  

 محمد زمان مجنوني؛ دبير اجرايي بخش دانشجويي سمينار
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  :نندگان سميناربرگزار ك

  دانشگاه علوم پزشكي گلستان

  دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان

  مركز تحقيقات پرستاري

  با همكاري

  معاونت آموزشي دانشگاه

  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه

  

  با تشكر از

  رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان

  فرهنگي معاونت محترم دانشجويي

  معاونت محترم پشتيباني

  معاونت محترم بهداشتي

  حراست دانشگاه

  مديريت محترم روابط عمومي دانشگاه
  

  
  
  



 

12 

  

  داوران مقاالت
  )درون دانشگاهي(

  
 كتايون جاللي آريا   دكتراكرم ثناگو
  مسلم حسام   عليرضا شريعتي
  حسين نصيري  مريم چهره گشا

 دكتر غالمرضا محمودي  علي كاوسي
 صديقه مقسمي  سيان فاطمه رئي

 فاطمه سيفي   عين اله ماليي
 دكتر جمشيد فرجي  قنبر روحي

 سهيال كالنتري  حسين رحماني
 ليال پاداش  سيد عابدين حسيني

 حميده منچري  زهرا سبزي
 علي اكبر عبداللهي

  
  

  از حوزه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه
  

 دانشگاهمعاون تحقيقات و فناوري :  دكتر محمدجعفر گلعلي پور
 كارشناس ارشد اپيدميولوژي:  محمد ابراهيم آريايي

 كارشناس ارشد اپيدميولوژي: رسول محمدي
  
  

  داوران مقاالت
  )برون دانشگاهي( 

  
 دانشگاه علوم پزشكي مشهد:  دكتر حسين كريمي مونقي

 دانشگاه علوم پزشكي مازندران:  دكتر يداله جنتي
 م پزشكي مازندراندانشگاه علو: نسامي دكتر معصومه باقري
 دانشگاه علوم پزشكي تهران:  دكتر حميد پيروي
 دانشگاه علوم پزشكي تهران:  دكتر سرور پرويزي

 دانشجوي دكتراي بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشكي تهران:  حمزه گردشيزينب 
 )عج(دانشجوي دكتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا  : حميد شريف نيا

 دانشجوي دكتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اهواز: تيحميد حج
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  اعضاي كميته اجرايي

 سميه كمال غريبي   مسلم حسام
  اعظم حاجي حسيني   عليرضا شريعتي

  طاهره مرتضي  دكتر ليال جويباري
 مريم درويشي  دكتر اكرم ثناگو

 مازيار رستمي   سيد ضياء عسگري
 مريم قنبري   كتايون جاللي آريا

 حسن بابامحمديم  حيدر آرش
 فهيمه شيخ ويسي  بهزاد تقوي كيش
 سعيد نوچمني  معصومه اژدري
 سيد زبير حسيني  شهرزاد رجبي
  علي اكبر تازيكي  عليرضا مهري

 گلي اماني   غالمرضا جمال ليواني
  مونا رضايي   قربانعلي احمدي
  زين العابدين رستاقي  حسن احمدي

 سكينه صالحي  مريم چهره گشا
 سيد علي سادات مدني   محمد رضا مخبرياني

 طيبه نوشك   عباسعلي جنتي عطايي
 محترمه صادقي  مريم ميرشهيدي

 رضا غريب  حبيب اخلي
 علي اكبر صالح  رسول محمدي

 سعيد نوشك  محمد ابراهيم آريايي
  حسن شهدادي  مهران كاشفي
    علي محمدي
     مرضيه هژبري
    صديقه مقسمي
   صديقه نوروزي
    حسين بازيار

    حسيني وجيهه سادات محب
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  :پژوهشگران جواندبير علمي بخش 
  

  مريم چهره گشا
  كارشناس ارشد، مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه

  
  

  :داوران  مقاالت از كميته تحقيقات دانشجويي
  

  سيد محسن حسيني نژاد ، )دانش آموخته كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه(ميترا حكمت افشار 
، محمد زمان مجنوني )دانش آموخته مامايي(ساميه غنا ، )دانشجويي دانشكده پزشكي دبير كميته تحقيقات(
 )دانشجوي پرستاري(
  

  
  

  سميناردر طول برگزاري داوران دانشجويي 
  

    مريم فغاني  ميترا حكمت افشار 
 نجمه شاهيني  نژاد يسيد محسن حسين

 كيميا طهاني  ساميه غنا
  دانيال عبدي  محمد زمان مجنوني 

  
  

  اجرايي دانشجويي كميته
  

  محمد زمان مجنوني: دبير اجرايي دانشجويي
  

  سيد محسن حسيني نژاد
  زهرا كريمي

 ميترا حكمت افشار
  ساميه غنا

  محمدتقي مجني
 سعيد صحتي
 مبينا رمضاني

 مريم مالح
 كيميا طهاني
 زهرا طيب لي

 امين حسن زاد
 سميرا سعيدي
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  فهرست خالصه مقاالت سخنراني
  

  صفحه  حيطه  كد  عنوان مقاله  نويسندگاناسامي   رديف

، دكتر سيد رسول حسيني كوهستاني ،رضا زارعي سمنگان  1
  قنبري محمدرضا، غالمعلي زارع

  32  سالمندي  163  آرامش و سالمندي در معارف اسالمي

  ناهيد رژه دكتر، مجيده هروي كريمويدكتر   2
يك رويكرد معنوي جهت : تالوت قرآن مجيد

  في ناشي از سالمندآزاريكاهش رنج هاي عاط
  33  سالمندي  314

، دكتر نعيمه سيد فاطمي، طاهره منصوريدكتر طاهره دهداري،   3
  دكتر محمودرضا گوهري

بررسي تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر 
فشار بار مراقبتي، مراقبين سالمندان مبتال به 

  آلزايمر
  34  سالمندي  100

، شادان پدرام رازي ،يريدكتر ناهيد دهقان ن ،سپيده محمدي  4
  تاج محمد آرازي قجق، انوشيروان كاظم نژاد

بررسي تاثير برنامه حمايت از خانواده بر اجراي 
رژيم بازتواني، غذايي و دارويي در بيماران 

  مبتال به سكته مغزي ايسكميك
244s  35  سالمندي  

  37  اخالق  383  مديريت اخالقي و موفقيت سازماني  دكتر غالمرضا منتظري  5

  حسين كريمي مونقيدكتر   6
درك و مديريت دانشجويان و رفتارهاي چالش 

  برانگيز در آموزش عالي
  38  آموزش  115

- رضا آقا ، دكتر حميدالهه شكوهي طرقيدكتر عباس حيدري،   7

  محمديان شعرباف، دكتر محمدتقي شاكري

توجيهي بر - بررسي تأثير برنامه آموزشي
مقطع  اي دانشجويان خودپنداره حرفه

  كارشناسي پرستاري

1-13  
  

+ آموزش
  روان

39  

حورالنساء  ، حسين رحماني، قنبر روحي،دكتر غالم رضا محمودي  
  شيخ، حسين نصيري

خودپنداره پرستاران و رابطه آن با برخي 
  عوامل حرفه اي

133  
  

  41  اخالق

  ، مژگان كالنتر زاده، سكينه محمد عليزادهمريم حسين نژاد  8

عمل به تعهدات  ندهكن بيني پيش نقش
ارتقادهنده  رفتارهاي بيني پيش در مذهبي

سالمت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي 
  1391 سال كرمان در

109  
  

  43  روان+ اخالق

تراب، دكتر  ، دكتر طاهره اشكزاده شوريده دكتر فروزان آتش  9
  مجد فريده يغمايي، دكتر حميد علوي

دگي شناسي با تني هاي جمعيت ارتباط ويژگي
  اخالقي و قصد ترك خدمت پرستاران

  يو سي آي 

16  
  

  45  روان+ اخالق

، رضا زارعي سمنگان، دكتر سيد رسول حسيني كوهستاني  10
  غالمعلي زارع، محمدرضا قنبري

نقش پرستار در اميدبخشي به بيمار درآموزه 
  هاي ديني

1-162  
  

  46  اخالق

  ه احمديدكتر فضل ال ،، دكتر عيسي محمديويدا شفيع پور  11
  

تجربه و ديدگاه : حضور التيام بخش پرستار
  بيماران جراحي قلب

243s  
  

مراقبت هاي 
  ويژه

47  

12  
 دكتر ضيغمي، رضا دكتر مرادي، محمد ،مقدم بهنام محمد

  مقدم بهنام عزيز عليپور، محمود دكتر جوادي، رضا حميد
  

 و چشم حركات با زدايي حساسيت روش
 ديدج درماني )EMDR( مجدد پردازش

 سكته به مبتال بيماران اضطراب كاهش براي

  ماهه چهار پيگيري در درماني نتايج قلبي،

1 -2S 

  
مراقبت هاي 

  ويژه
48  

13  
  اسماعيلي،...فرزانه حسن زاده،  حبيب ا طوبا حسيني عزيزي
  محمدرضا احصايي 

  

تاثير حضور حمايتي خانواده بيماران ضربه 
ترل مغزي بستري در بخش مراقبت ويژه بر كن

يك كارآزمايي باليني : سطح اضطراب آنها
  تصادفي شده

320  
  

مراقبت هاي 
  ويژه

49  
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14  

، دكتر اسماعيل حسين زادهدكتر غالمرضا محمودي شن، 
محمدعلي وكيلي، دكتر كاظم كاظم نژاد، دكتر محمدرضا 

 محمدي، دكتر حسين تازيكي، دكتر رحيم كهنسال

  

يافته بررسي تاثير تحريكات شنوايي سازمان 
بر سطح هوشياري بيماران كمايي مبتال به 
ضربه مغزي  بستري در بخش هاي مراقبت 

  ويژه

242s  
  

مراقبت هاي 
  ويژه

50  

  ، زرين تن سازدكتر حسن بابامحمديدكتر محسن سليماني،   15
  

بررسي تاثير برنامه مراقبتي متمركز بر خانواده 
بر ميزان اضطراب بيماران بستري در بخش 

  ژه قلبمراقبت وي
9s  
  

مراقبت هاي 
  ويژه

51  

16  
طاهره گل معصومه باقري نسامي، دكتر حميده عظيمي لولتي، 

  ، جمشيد يزدانيزرودي
تاثير مالقات بر شاخص هاي فيزيولوژيك 

  بيماران مبتال به سكته قلبي بستري
161  
  

مراقبت هاي 
  ويژه

52  

لي ، دكتر فريده باستاني، دكتر منصوره اشقفرزانه گل آقايي  17
  فراهاني

تسهيل باليني توليد و به كارگيري رسانه 
نوشتاري در آموزش به بيماران جراحي مغز و 

  اعصاب

106 s  
  

داخلي 
  جراحي

53  

احمدي، عيسي محمدي، ... ، فضل اروانبخش اسمعيلي  18
  عبدالحكيم تيرگري سراج

مهم ترين دغدغه بيماران در : تهديد حيات
  مواجهه با تشخيص سرطان

82s  
  

لي داخ
  جراحي

54  

19  
، سيد حميد شريف نيا، رضا محمدعلي سليمانينسيم بهرامي، 

  مسعودي
  

بيني درصد موارد مرگ و مير بيماران پيش
با استفاده  هاي ويژهبستري در بخش مراقبت

  MPMو   APACHE IVاز 

1-5s 

  
  55  مراقبت ويژه

20  
، جمشيد  مريم سهرابييداهللا جنتي ، معصومه باقري نسامي ، 

  زداني چراتي ، شهزاد مزدارانيي
  

تاثير عوامل مداخله گر بعد از عمل بر ميزان 
بروز دليريوم در بيماران تحت عمل جراحي 

  قلب باز

42s  
  

  56  مراقبت ويژه

  نورالدين محمديدكتر ، زهرا عرب، عيسي عباسي  21
  

تاثير بازتواني قلب بر كيفيت زندگي بيماران 
  رونرمتعاقب عمل جراحي پيوند عروق ك

251  
  

  58  مراقبت ويژه

22  
، دكتر ناصر بهنام سعيد قاريعين اله مالئي، دكتر محمد موجرلو، 

  پور، عليرضا شريعتي
  

بررسي تاثيرتركيب پروفايل سديم و 
اولترافيلتراسيون بر برخي از عوارض شايع 

حين همودياليز در بيماران دياليزي مراجعه 
  انآذر گرگ 5كننده به مركزآموزشي درماني 

27s 

  
داخلي 
  جراحي

59  

23  
،  حسين رحماني اناركي، علي اكبر عبدالهي مهري فرهنگ رنجبر،

  ناصر بهنام پور
  

كاربرد سرماي موضعي و طول مدت  تاثير
تزريق زير جلدي انوكساپارين سديم بر شدت 

اندازه كبودي محل تزريق در بيماران  درد و
آذر گرگان 5بستري در مركز آموزشي درماني 

1390  

59s 

  
داخلي 
  جراحي

60  

24  
، زهرا عرب، حميد آسايش، حميدرضا بهرامي، عليرضا شريعتي  

عباس ، مسلم حسام، حسين نصيري محمدعلي وكيلي،
  نژاد، محمد گيالسي متقيان

فشاري بر كيفيت زندگي وابسته به   تأثير طب
  سالمتي بيماران با بيماري انتهايي كليه

269  
داخلي 
  جراحي

62  

، سعيد واقعي، نرجس خاتون طاهري كريمي مونقي،حسين   25
  حميدرضا بهنام وشاني

تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي به پرستاران 
بر كيفيت مراقبت از بيماران در بيمارستان 

  هاي آموزشي شهر مشهد

362s  
  

داخلي 
  جراحي

63  

  يحيي سليمي، دكترشهناز ريماز ، بهرام سنگلجي،مريم دستورپور  26
  

اني بر كيفيت زندگي بيماران مبتال به اثر ناتو
مولتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن 

  )تهران(ام اس ايران 

80s 

  
داخلي 
  جراحي

64  
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27  
، دكتر عيسي محمدي، دكتر علي ضرغام، دكتر ماهرخ كشوري

  دكتر زيبا فرج زادگان
  

تبيين فرايند ارائه خدمات سالمت خانواده به 
ش مراكز بهداشتي خانواده هاي تحت پوش

مطالعه گراندد : درماني روستايي شهر اصفهان
  تئوري

212  
بهداشت و 
  سالمت

65  

، دكتر فريبا برهاني، دكتر عباس عباس زاده، منصور اسراء ناصحي  28
  عرب، مجتبي جعفري

بررسي تاثير اجراي مدل هاي آموزشي بر 
  كيفيت زندگي بيماران مبتال به آسم

295  
  

داخلي 
  جراحي

67  

  مرضيه رئيسي ،معصومه علي دوستي، زينب همتي  29
  

بر دانش و عملكرد  مداخله آموزشيتاثير 
 نوع يك، به ديابت دانش آموزان مبتال انهمتاي

  1391در دبيرستان هاي شهركرد در سال 

170  
  

داخلي 
  جراحي

68  

  مرضيه رئيسيمعصومه علي دوستي،   30
  

بررسي تأثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد 
داشتي بر ارتقاي عملكرد مادران در مصرف به

  آهن كمكي
  ماهه 24تا  6كودكان  

103s  
  

بهداشت 
  روان

70  

  ، مريم حضرتيفرخنده مهبودي  31
  

بررسي تاثير مداخالت آموزشي و رواني بر 
ميزان فرسودگي شغلي پرستاران بيمارستان 
هاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي 

  شيراز

30  
بهداشت 

  روان
72  

  ، فاطمه قائدي، ايمانه باقريپگاه مطوري پور  32
  

بررسي تاثير آرام سازي پيشرونده عضالني بر 
  تنش شغلي پرستاران در بخش هاي ويژه

2-55s  
  

+ روان
  مراقبت ويژه

73  

، مرجان دلخوش، فرح عباسيان، سميه زهرا عباسي دولت آبادي  33
  ه سعيديسلطاني نژاد، محمدرضا عبدي گنج آبادي، سيده الل

  لزوم آمادگي پاسخ به باليا در پرستاران
  

38  
  

  74  سالمت

34  Bahare Bahman Bijari, Sedigheh Iranmanesh, 

Fateme Eshghi,  Mohammad Reza Baneshi 

Gentle Human Touch and 

Yakson: The Effect on Preterm’s 

Behavioral Reactions 

291  
  مراقبت ويژه

  
76  

35  
، دكتر حسن بسكابادي، دكتر محجوبه رمضان زاده مهين تفضلي،

  حبيب اهللا اسماعيلي
  

بررسي مقايسه اي تأثير ماساژ معكوس نرم 
كننده ي آرئول و كمپرس سرد بر شدت 
احتقان و درد پستان بعد از زايمان زنان 

شيرده مراجعه كننده به كلينيك بيمارستان 
  مشهد شهر )عج(قائم

336s 

  
  77  مامايي

، ناهيد گلمكاني، ناهيد جهاني شورابابراهيم زاده ذگمي، سميرا   36
  دكتر سيدرضا مظلوم، دكتر علي نحوي، فريال پابرجا

تاثير اجراي سيستم واقعيت مجازي بر سطح 
خانم هاي  اضطراب مرحله اول زايمان در

  نخست زا
1-218  

  مامايي
  

78  

37  
 دكتر صديقه ابراهيمي، ،، دكتر رمضان حسن زادهزينب طاهري

  معصومه طاهري فاطمه قنبرپور گروي،
  

بر افزايش  "پذيرش و تعهد" ثير درمانأت
  صميميت و بهداشت باروري زوج هاي نابارور

  79  مامايي  198

نورلميعيان، دكتر رضا عماني ساماني، دكتر  دكتر مي زهرا آزاد،  38
  آزيتا گشتاسبي

سي در زنان نابارور استفاده پاكالم بروز پره
  كمك باروري پيشرفته هاي يككننده از تكن

341s 

  
  81  مامايي

، شهناز ترك زهراني، دكتر رضا حشمت، دكتر خديجه قبادي  39
  نزهت شاكري

بررسي تاثيرطب فشاري بر نوع زايمان درزنان 
  نخست زاي ترم

235  
  

  82  مامايي

  ، ژيال گنجيمرجان احمد شيرواني  40
تاثير سرماي موضعي بر درد و پيامدهاي 

  زايمان
213  
  

  83  مامايي

، مرتضي قوجازاده، دكتر فرشته فرتاشفهيمه صحتي شفايي،   41
  زهرا فردي آذر، آسيه قاسم پور

پيامدهاي مادري ناشي از دريافت سولفات 
  منيزيم در مهار زايمان زودرس

89  
  

  84  مامايي
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  فهرست خالصه مقاالت پوسترهاي شفاهي
  

  صفحه  يطه ح  كد مقاله  عنوان مقاله  اسامي نويسندگان  رديف

  ، ليندا مهدي زاده مالباشيزهرا صفوي بيات  1
بررسي تاثير تمرينات تعادلي برميزان تعادل 

در سالمندان مقيم آسايشگاه هاي شهر 
  تهران

1-166s 

  
  87  سالمندي

  ، الگارسلماسي، هانيه حجتيحميد حجتي  2
  

تاثير خاطره گويي گروهي بر احساس 
  دانتعلق خاطر سالمن تنهايي و نياز به

  

2-3  
  

  88  سالمندي

3  
، دكتر محسن اديب حاج باقري، معصومه سادات موسوي

  زهرا يوسفي

  

ارزيابي استقالل عملكرد جسماني و شدت 
ناتواني سالمندان بازنشسته شهرستان 

  139 0كاشان در سال

221s  
  

  89  سالمندي

4  
، معصومه باقري نسامي، جواد ينج، محمدجواد ابراهيمي

  سميرا گلچين مهر
  

بررسي رابطه بين خودكارآمدي و رضايت از 
زندگي در سالمندان ساكن منازل شهر 

  1391ساري، 

1-285s 

  
  90  سالمندي

  سعيده ضيائي، دكتر سمانه رحيمي پطرودي  5
  

 و شاخص توده بدن وزن بدناثر  بررسي

بر تراكم معدني استخوان در زنان يائسه 
  سالم

382s 91  سالمندي  

6  
بهزاد حسين خبيري، رك، زيرسول ، سيد جعفر حسيني فر

  شهيدي، رابعه شهيدي
  

بررسي ارتباط بين عزت نفس، سرسختي 
رواني و حمايت اجتماعي با بهزيستي 

  سالمندان در شهرستان گرمي

1-288  
  

  92  سالمندي

، علي تنهايي، سيد رسول زيرك، ليال جعفر حسيني فر  7
  فاتحي اقدم، بهزاد شهيدي، حسين خبيري

ش خودكارآمدي بر كيفيت اثربخشي آموز
  سالمندانزندگي 

  

288  
  

  93  سالمندي

 علي اكبرحق دوست سيد حميد شريف نيا،  8

  
ارتباط اختالالت اسكلتي عضالني با عوامل 

  شغلي در پرستاران
1-1  

  
داخلي 
  جراحي

94  

9  
، دكتر شهناز ريماز، دكتر كاظم محمد، مريم دستورپور

 معصومه صادقي، دكتر سيدرضا مجدزاده

  

سرمايه اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي 
  بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس

1-80 s  
  

داخلي 
  جراحي

95  

  ، پروين سربخش، سعيد قاسميميمنت حسيني  10
  

مقايسه رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتي در 
بيماران مبتال به اختالالت عروق كرونر 

بستري در بيمارستان و مراجعين به مراكز 
  درماني شهر تهران بهداشتي

107s 

  
داخلي 
  جراحي

96  

، سپيده محمدي،دكتر رضا نگارنده، تاج محمد آرازي قجق  11
  پور سهيال زابلي

بررسي همبستگي بين كيفيت رفتارهاي 
مراقبتي دانشجويان دوره عرصه پرستاري 

  بارضايت بيماران

164s  
  

داخلي 
  جراحي

97  

ي، تكتم نوروزي، ، شهناز طبيعي، هايده هدايتمرضيه مقرب  12
  فهيمه خادم

در  كيفيت زندگي كاري پرستاران شاغل
  بيرجند شهرستان بيمارستان هاي آموزشي

174  

  

داخلي 
  جراحي

99  

13  
، دكتر فرخنده شريف، دكتر سيدضياءالدين زهرا خادميان

تابعي، دكتر حميدرضا عباسي، دكتر شهرام بلندپرواز، دكتر 
  باس زادهميترا خادم الحسيني، دكتر عباس ع

 هاي اورژانس تروما ايمني بيمار در بخش

  
1-195s 

  
داخلي 
  جراحي

100  
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، دكتر منصورره زاغري معصومه اطاقيدكتر پرخيده حسني،   14
  تفرشي، دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي

عوامل تسهيل كننده در فرايند گذار به 
بخشي از يك مطالعه نظريه : همودياليز

  مبنايي

216s  
  

داخلي 
  حيجرا

101  

  ، معصومه باقري نساميمريم سهرابييداهللا جنتي،   15
رويكردي : دليريوم و ابزارهاي تشخيصي آن

  جديد براي حرفه پرستاري
  276كد

  
داخلي 
  جراحي

102  

، قنبر روحي، عليرضا شريعتي، حميد آسايشمسلم حسام،   16
  حسين نصيري

ارتباط كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي 
  پرستاران و تعهد سازماني

281  
داخلي 
  جراحي

103  

، عباس عباس زادهدكتر دكتر فريبا برهاني، ، اسراء ناصحي  17
  منصور عرب، مجتبي جعفري

بررسي ابعاد مختلف كيفيت زندگي بيماران 
  مبتال به آسم

295  
  

داخلي 
  جراحي

104  

18  
، دكتر ماندانا شيرازي، دكترعلي لباف، دكتر فاطمه منجذبي

عظيم ميرزازاده، دكتر فرشيد عالء  محمد جليلي، دكتر
  الديني، فرناز احمدي

تربيت بيمار استاندارد شده با الگوي 
Peggy Wallas  و ارائه گايد الين دفتر

  بيمار استاندارد شده،

302 s 

  
داخلي 
  جراحي

105  

، سعيد واقعي، نرجس خاتون طاهري حسين كريمي مونقي،  19
  حميدرضا بهنام وشاني

هاي پرستاري از  بتبررسي كيفيت مراق
ديدگاه پرستاران و بيماران مراكز آموزشي 

  درماني مشهد

 362s- 1كد 

  
داخلي 
  جراحي

107  

، دكتر نورالدين محمدي، مهناز سيدالشهدايي، مجتبي راد  20
  دكتر حقاني

عمل جراحي دوباره، سابقه  طارتبا بررسي
مصرف سيگار، سابقه اعتياد به مواد مخدر و 

 بادليريومي آرام بخش سابقه مصرف داروها
  باز قلب جراحي عمل متعاقب

65  
داخلي 
  جراحي

108  

، هادي دالرامي پور، ايوب توماج، زهرا محمد زمان مجنوني  21
  طيب لي، مريم مالح، دكتر اكرم ثناگو، دكتر ليال جويباري

بررسي تاثير تنفس ريتميك بر شدت درد 
  بيماران تحت عمل جراحي هاي شكم

699  
داخلي 
  جراحي

109  

22  , Dr.Akram Sanagoo, Maryam Chehrehgosha
Azam Mohammadi  

The Relationship between 
demographics & clinical 

characteristic of cancer and 
fatigue severity in patients 

referred to Panj‐Azar hospital 

384  
داخلي 
  جراحي

110  

عيسي محمدي، دكتر  ، سوسن وليزاده،معصومه آقامحمدي  23
  حسين ابراهيمي

يك : معناي سالمت در تجربه زنان ديابتي
  مطالعه پديدارشناسي

143 

  
داخلي 
  جراحي

111  

  ، دكتر اكرم ثناگو، دكتر ليال جويبارينصيبه كر  24
بررسي عوامل مستعد كننده در بروز زخم 

فشاري در بيماران بستري در مركز آموزشي 
  ي گلستاندرماني دانشگاه علوم پزشك

49s 

  
داخلي 
  جراحي

112  

25  
دكتر علي ضرغام  ،مجتبي قاضي ،افسانه پيرنيا نائيني

  بروجني
  

Evaluation Of Acacia Senegal Gum 
Effect On Prevention And 

Treatment Of Peristomal Skin 
Disorders In Iranian Children   

119  
داخلي 
  جراحي

113  

  ضدي، پرويز عفائزه جهان پور  26
استرس دانشجويان پرستاري در بخش هاي 

  يك مطالعه كيفي: مراقبت هاي ويژه
1-34  

  
  114  روان

، غالمرضا حبيبي، مجتبي زارعي، آذر كريمي ،رحيم حبيبي  27
  ميثم رفيعي

بررسي ميزان افسردگي و كيفيت زندگي در 
بيماران داراي نقص عضو مراجعه كننده به 

علوم بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه 
  پزشكي قزوين

12  
  

  115  روان

، دكتر سيده فاطمه اسكويي، دكتر سودابه دكتر رضا ضيغمي  28
  جواليي

پيامد مثبت ابتالي والدين به اختالل رواني 
  مطالعه اي كيفي: بر فرزندان

25  
  

  116  روان
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دكتر اكرم ثناگو، دكتر ليال سميرا اسكندرلي، ، ناديا بازيار  29
  جويباري

ميد و اميدواري در بيماران انكاشي در ك
  حت درمان با همودياليزت

1-31s  
  

  117  روان

، ابوالفضل ره گوي، دكترمهدي رهگذر، فاطمه ابراهيمي بليل  30
  دكتر حميد رضا خانكه

بررسي تاثير اجراي نمايش رواني گروهي بر 
  وضعيت رواني بيماران رواني مزمن

1-101  
  

  118  روان

دكتر غالمرضا محمودي، سيد ، قنبر روحي حميد آسايش،  31
  عابدين حسيني

ارتباط افسردگي و رضايت از زندگي 
  جانبازان گرگان

1-261  
  

  119  روان

، دكتر نعيمه حميده منچريناهيد دخت شريفي نيستانك،   32
  سيدفاطمي، عباس مهران

بررسي ارتباط بين مشكالت رواني اجتماعي 
با درك از حمايت اجتماعي در خانواده هاي 

  دينمعتا

268  
  

  120  روان

هادي زمانيان، عليرضا شعوري بيدگلي،  ، زهرا طاهري خرامه  33
  حميد آسايش، الهام يزدي

بررسي ارتباط بين سالمت معنوي و كيفيت 
  زندگي در بيماران همودياليزي

2-283s 

  
  121  روان

  سكينه سبزواري  ، اسراء ناصحي،مجتبي جعفري  34
مراقبت  بررسي صالحيت پرستاران در ارائه

  معنوي به بيماران
  122  روان  385

، فاطمه رجب ديزاوندي، معصومه كردي، سعيد سعيد واقعي  35
  ابراهيم زاده

مقايسه فراواني و شدت عاليم وسواس 
عملي در دوره هاي قبل ازدواج،  - فكري

بارداري و پس از زايمان در زنان مراجعه 
كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر 

  مشهد

1-289  
  

  123  روان

  124  روان  386  انگ وابسته به ديابت نوع يك در اصفهان  ، دكتر پروانه اباذري، ليال مردانياندكتر سامره عبدلي  36

  ، حيدر علي عابديليدا ساساني سيدعلي ناجي،  37
يك : زندگي تاريك بيماران مبتال به ايدز

  مطالعه پديدارشناسي
  125  روان  387

  مات، حميد توكلي قوچاني، محمدرضا آرويدا طيبي  38
مقايسه دو روش ارائه بازخورد شفاهي و 

ي دانشجويان كتبي در آموزش بالين
  پرستاري

37  
  

  126  آموزش

، جليل عظيميان، دكتر رضا ضيغمي، يوسف ياسين آزادمنش  39
  اكبري، دكتر حسن جهاني هاشمي

همبستگي سبك هاي يادگيري و مشخصات 
و  جمعيت شناسي دانشجويان پرستاري

مامايي دانشگاه علوم پزشكي قزوين با 
  استفاده از الگوي وارك

245s 

  
  128  آموزش

، حميد آسايش، زهرا طاهري خرامه، فردفاطمه شريفي  40
  عليرضا شعوري بيدگلي، سيد احمد بطحايي

ارتباط خودكارآمدي و اضطراب امتحان 
  دانشجويان دانشكده پيراپزشكي قم

282s 

  
  129  آموزش

 دكتر حسين حبيب زاده، ،، يوسف محمدپورسوليداود ر  41

  حسين جعفري زاده،زهرا صفايي، امين سهيلي هروان

 يحيترج يريادگي يسبك ها يبررس
دانشگاه علوم  ييو ماما يپرستار انيدانشجو

  هياروم يپزشك

299  
  

  130  آموزش

  ، مهرداد كالته جاري، اكرم السادات منتظريسحر كشاورز  42
شدت اعتياد به  بررسي ميزان شيوع و

اينترنت در دانشجويان مراجعه كننده به 
  كافي نت در شهرستان شاهرود و دامغان

345s 
  

  132  آموزش

، مرجان قوشه، الميرا نوري خشه حيراندكتر افسانه كرامت،   43
  مهران فالح پور

بررسي كيفي ديدگاه هاي دانشجويان رشته 
فوريت پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 

وص رشته تحصيلي و آينده شاهرود در خص
  شغلي خود

347s 

  
  133  آموزش
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  حسين ابراهيمي ،ربابه زروج حسيني  44

بررسي ارتباط رويكردهاي يادگيري با 
 پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري و

در مامايي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
  1390سال

  134  آموزش  388

  ادمهريفاطمه ش ، شيما بيرمي،يحسن قدس ،مرتضي فارسي  45

مقايسه اي مالك هاي همسر گزيني  بررسي
بين دو گروه دانشجويان دختر و پسر 
دانشكده علوم پزشكي نيشابور در سال 

1391  

1-241 s 

  
  137  بهداشت

  ، آرزو فالحيبابك نعمت شهر بابكي  46
تأثير آموزش مدون بر كاهش شاخص پالك 
دنداني بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در 

  دانش آموزان

1-62s 

  
  138  بهداشت

احمدي، بهشته ... غفراني پور، فضل ا... فضل ا ،آرزو فالحي  47
  ملك افضلي، ابراهيم حاجي زاده

اجتماعي در مراقبت  –شرايط محيطي 
مطالعه : دهان و دندان از نگاه دانش آموزان

  اي با رويكرد كيفي
1-54s  139  بهداشت  

  مژگان قاسمي  48

يمارستاني و فراواني عفونت هاي ببررسي 
عوامل مرتبط با آن در بيمارستان 

گناوه بر اساس سيستم )ع(اميرالمومنين 
NNIS  

67s  
  

  140  بهداشت

  زهرا كشتكاران،علي كاووسي ،علي محمد پروينيان نسب  49
بررسي تأثير برنامه حمايتي طراحي شده 
ارتقاي سالمت بر مديريت استرس مادران 

  كودكان مبتال به فلج مغزي

2-75  
  

  141  هداشتب

دكتر محمد  ، روزيتا چراغيشيوا صالحي، فائزه صحبايي،   50
  زارع

بررسي ارتباط شاخص توده بدني و تغذيه 
با شير مادر در كودكان مراكز پيش دبستاني 

  شهر اروميه

136s  
  

  142  بهداشت

، دكتر عيسي محمدي، دكتر علي ضرغام، ماهرخ كشوري  51
  دكتر زيبا فرج زادگان

رفتارهاي جستجوي سالمت در  نگراني ها و
  خانواده ها

1-212  
  

  143  بهداشت

  ، رحيم حبيبيراهنورد زهرا دكترزاده،  واعظ حسين سيد  52

 مدل از استفاده با آموزش تاثير بررسي
 مواد مصرف از پيشگيري بر بهداشتي اعتقاد
 دبيرستان آموزان دانش در صناعي مخدر

  تهران شهر 17 منطقه دولتي هاي

356  
  

  144  اشتبهد

  ، ندا پروينليال رفيعي وردنجانيآذر فاطمي،   53
تأثير جلسات آموزش مهارتهاي زندگي بر 
وضعيت رضايت زناشويي پرسنل پرستاري 

  شهركرد) س(زن شاغل در بيمارستان هاجر

1-11s  
  

  145  مامايي

  ، سميه نقي زاده، مرتضي قوجازادهفهيمه صحتي شفائي  54
زايماني در اي طول مراحل  بررسي مقايسه

زنان بستري شده در فاز نهفته و فعال 
  در بيمارستان طالقاني تبريز زايمان

 14كد 

  
  146  مامايي

  ، دكتر الدن متقي، ليال مهندس مجرددكتر منيكا متقي  55
بررسي تاثير ورزش بر افسردگي خفيف بعد 
از زايمان و عوامل مرتبط با آن در مراجعين 

  انبه مراكز بهداشتي درماني كاش

1-18  
  

  147  مامايي

  نيره حائري فر  56
در درمان ناباروري  توسين اكسي نقش

  گذاري هاي فاقد تخمك خانم
  57كد 

  
  148  مامايي
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، شيوا رئوف، مرتضي قوجازاده، سهيالباني، شيرين حسن پور  57
  شمسعلي زاده ندا

تست  بر مادر تغذيهو تحريك صوتي تاثير 
 يك غير واكنشي )NST( بدون استرس

  كارآزمايي باليني
  تصادفي شده

150  
  

  149  مامايي

، دكتر شوكت كبري ميرزاخانيناهيد جهاني شوراب ،   58
  ابراهيمي، زينت هوشيار

مقايسه اثر آتروپين موضعي با تغيير 
  پوزيشن بر بهبود ادم دهانه رحم

173  
  

  150  مامايي

، نرگس سادات مطهري، معصومه مرجان احمد شيرواني  59
  يباقري نسام

بررسي عملكرد جنسي زنان سالمند و برخي 
  عوامل مرتبط با آن

1-213  
  

  151  مامايي

  فرانك عاقبتي، اميررضا صالح مقدمدكتر   60
بررسي عملكرد اوروژنيتال و عوامل مرتبط 
با آن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز 

  بهداشتي درماني شهر مشهد

1-247s 

  
  152  مامايي

راضيه السادات حسيني، مهتاب  پور، انمعصومه عليج  61
  عليجان پور، اكرم زيركي دانا

بررسي استرس درك شده در مراقبين زنان 
  باردار شده اند ARTناباروري كه با 

1-248s 

  
  153  مامايي

62  
، ناهيد سميرا ابراهيم زاده ذگميناهيد جهاني شوراب، 

گلمكاني، دكتر سيدرضا مظلوم، دكتر علي نحوي، فريال 
  ابرجاپ

بر سيستم واقعيت مجازي  اجراي تاثير
رضايتمندي زائو و عامل زايمان از كاهش 

در حين ترميم  خانم هاي نخست زا دردرد 
  اپي زياتومي

288  
  

  154  مامايي

  مي نور لميعيان، دكتر ، فاطمه رئيسيان  63
  دكتر ابراهيم حاجي زاده

بررسي تاثير فاكتورهاي دموگرافيك، 
و سرمي بر وقوع زايمان باروري، تغذيه اي 

  زودرس

297  
  

  155  مامايي

، نرگس زارعي، نسرين محمد باقريدكتر تاجدار عليزاده،   64
  فاطمه داداشي، بيتا چوبينه

بررسي ارتباط بين ويژگي هاي جفت با 
پيامدهاي حاملگي و نوزادي در زنان مراجعه 

بهمن در سال 29كننده به بيمارستان 
1391  

309s 

  
  156  مامايي

دكتر پروين عابدي، دكتر حامد  ، خديجه حكمت،رقيه باقري  65
  تابش

با  Eبررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين 
  ديابت بارداري

340s 

  
  157  مامايي
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 فهرست خالصه مقاالت پوسترهاي الكترونيك
  

  صفحه  حيطه  كد  عنوان مقاله  اسامي نويسندگان  رديف

1  
دكتر  ،رضا زارعي سمنگان ،سيد رسول حسيني كوهستاني

  غالمعلي زارع
  160  سالمندان  162  اخالق تعامل باسالمندان

  فرهادي فهيمه، شيدا فيوض يوسفي، سيده مريم ميرنژاد  2
  

 60وضعيت سالمت و بيماري در سالمندان 
  ساله شهرستان گنبد 

  161  سالمندان  43

3  
، محبوبه احمدي، مهدي اكبر تبار طوري، پروين عنقا

  ، عليرضا ابديكامبيز كريم زاده شيرازي
  

بررسي حمايت اجتماعي، فعاليت فيزيكي و 
رفتارهاي كم تحرك در زنان ميانسال 

  شهرياسوج 
  162  سالمندان  46

  اندوكرين و متابوليك اختالالت و سالمندي  مژگان قاسمي  4
4-67 s 

  
  163  سالمندان

5  
، سيد محمد افضلي، يوسف اصالني، شهرام اعتمادي فر

  انيرضا مسعودي، زهرا كيو
  

بررسي وضعيت سالمت جسمي رواني 
سالمندان تحت پوشش مراكز بهزيستي 

  شهركرد
  164  سالمندان  220

6  
، دكتر محسن اديب حاج باقري، معصومه زهرا يوسفي

  سادات موسوي

ارزيابي اختالالت عملكرد جسماني زنان 
سالمند بازنشسته و خانه دار شهرستان 

  كاشان
222s  165  سالمندان  

7  
 مريم گل محمدي، ،نعينفيسه قا

  معصومه باقري نسامي
ختالل خواب تجربه ابررسي مقايسه اي 

  شده در سالمندان زن و مرد
  166  سالمندان  1-255

8  
محمدجواد سميرا گلچين مهر، معصومه باقري نسامي، 

  ، جواد ينجابراهيمي
  

آيا حمايت اجتماعي در سالمندان ساكن 
 منازل با برخي از عوامل جمعيت شناختي

  رابطه دارد؟
  167  سالمندان  285

9  
، معصومه باقري نسامي، مريم كبرا عابديان كاسگري

  مبيني، فرشته يزداني، صفا مومني بادله
بررسي رابطه استئوپني و استئوپروز با برخي 

  از عوامل مرتبط با آن در سالمندان
  168  سالمندان  294

10  
 مرتضي، ناهيد رژه دكتر، مجيده هروي كريمويدكتر 

  مرادپور
  

بررسي ميزان آزار جسمي نسبت به 
  سالمندان توسط اعضاي خانواده

  169  سالمندان  314

11  
معصومه عليجان پور آقا ملكي، راضيه السادات حسيني، 

  معصومه معصومي خلجي، مهتاب عليجانپور اقا ملكي
  

بررسي ارزيابي تعادل در سالمندان مقيم 
  آسايشگاه سالمندان صادقيه شهر اصفهان

  170  سالمندان  321

12  
  فاطمه مهاجر نوعي، حكيمه آب رخت

  
در  مقيم سالمندان زندگي كيفيت بررسي

  خانواده شهرستان دشتي
  171  سالمندان  349

  عاطفه اميري ،سميه مشكاني  13
بررسي سالمت روان سالمندان مقيم خانه 

سالمندان ميرعماد و عضو كانون 
  جهانديدگان شهر گرگان

378s 172  سالمندان  

14  
، سيد عابدين حسيني، عارف صالحي، علي اكبر عبداللهي

  ناصر بهنام پور
سالمندي و عوامل خطرساز اختالالت عروق 

  كرونري
  173  سالمندان  389
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  ، علي اكبر حق دوستسيد حميد شريف نيا  15
حاد نشانه هاي انفاركتوس  برديابت  نقش

  ميوكارد
3-1  

داخلي 
  جراحي

174  

16  
ربابه معماريان، دكترزهره ونكي، مسلم  كتر، دعلي كاوسي

  حسام، عليرضا شريعتي
تاثير برنامه بازآموزي صالحيت محورطراحي 

  شده برميزان موفقيت احياء قلبي ريوي
4-329  

داخلي 
  جراحي

175  

17  
  ، سينا وليئي، شهناز خالدي، محمد فتحيگلرخ مريدي

  
مفهوم سالمت از ديدگاه بيماران 

  كيفييك مطالعه : ديابتي
6  

داخلي 
  جراحي

176  

18  

دكتر كاظم كاظم نژاد، ملكه  سيد علي موسوي مهاجر،
  امين حسن زاد السادات بني عقيل،
  
  

تاثير داروهاي ليدوكائين، تيوپنتال، فنتانيل 
و نرمال سالين در بروز و شدت درد ناشي از 

  تزريق پروپوفول
1-10 s 

داخلي 
  جراحي

177  

19  

ر كاظم كاظم نژاد، دكتر دكت ،سيد علي موسوي مهاجر
  ماهرخ السادات مداح، 

  امين حسن زاد 
  

فنيل افرين و افدرين در درمان  مقايسه اثر
افت فشار خون ناشي از بلوك عصبي به 
روش اسپاينال در بيماران تحت عمل 

  جراحي سزارين

3-10s 
داخلي 
  جراحي

178  

20  
 ضرغام علي دكتر ،نائيني پيرنيا افسانه ،مجتبي قاضي

  جنيبرو
  

بررسي فراواني نسبي كمر درد در بين كادر 
پرستاري شاغل در مركز پزشكي الزهرا 

 و تعيين عوامل موثر يا خطر ساز بر آن ) س(
118  

داخلي 
  جراحي

179  

 ،واي اچ چان علي اكبر حق دوست، سيد حميد شريف نيا،  21
 اميد عابديني بهزاد تقي پور، ،پوريا نوروزي ليال زراعتگر،

اهرات باليني ايست قلبي در زنان تفاوت تظ
  و مردان

258s 
داخلي 
  جراحي

180  

22  
بهزاد  ، ليال زراعتگر بابك عالئي، سيد حميد شريف نيا،

 مزرئي، فهيمه نوروزي،حمد اسماعيلي، پوريا م ،تقي پور
 يمان طالبي

تفاوت تظاهرات باليني در بيماران مسن و 
  جوان مبتال به سندرم حاد كرونري

257s 
ي داخل

  جراحي
181  

23  
، ليال رفيعي وردنجانيخديجه قرباني دهكردي، ندا پروين، 

 نسترن رئيسيان فر

 بر جلسات بازآموزي و ماندگاري آن تاثير

شاغل در  آگاهي پرسنل پرستاري ميزان
شهركرد ) س( هاجر درماني آموزشي مركز

 و سازگاري تجويز، نحوه در خصوص كاربرد،
در احياء قلبي مورد استفاده  داروهاي شكل

  عروقي

11s 
داخلي 
  جراحي

182  

24  
صفورا غالمرضا حبيبي، ، مهري قليچي ،رحيم حبيبي

  اسدي

مقايسه اثربخشي دو روش جراحي 
سرنو و جراحي پيچش لوزه در - الكتروكوتر

عمل تونسيلكتومي در بيمارستان آموزشي 
  درماني قدس قزوين 

7-12  
داخلي 
  جراحي

183  

  ليال مردانيان  25
 اي در ل مرتبط با سبك هاي مقابلهعوام

  بيماران تحت درمان با همودياليز
1-32  

داخلي 
  جراحي

184  

  ، محمد تقي مجني، دكتر اكرم ثناگوسعيد صحتي  26
  

: خطاهاي باليني در دانشجويان اتاق عمل
  تكنيك هاي ظريف ياد گرفته نشده

390s 
داخلي 
  جراحي

185  

27  
 رامين صيري،ن حسين آسايش، حميد ،شريعتي عليرضا

 اكبر ماليي، علي اله عين حسام، مسلم بخش، تاج

  سيئر نيك مهرنوش روحي، قنبر عبدالهي،

 مراجعه بيماران در دياليز كفايت مقايسه

 استان همودياليز هاي بخش به كننده

  1390در سال  گلستان
1-72  

داخلي 
  جراحي

186  
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  شهره سيام  28
 ءدرارتقاخودمراقبتي  آموزش برنامه اثيرت

  تاالسميبيماران  زندگي كيفيت
78  

داخلي 
  جراحي

187  

29  
، فريبا كيقبادي، فرزانه هاجر صادقي مهدي گل افروز،

  كيقبادي، ياسر تبرايي

بررسي موانع مديريتي و وابسته به اخالق 
ابراز خطاي كاري پرستاران از ديدگاه آنان 

در بيمارستان هاي آموزشي شهرستان 
  1391سبزوار در سال 

3-97  
حاكميت 
  باليني

188  

  ، حميد حجتي، اشكان اقبالمحسن آقاماليي  30
روش كنترل درد توسط بيمار  تأثير مقايسه

بعد  و روش تزريقي بر ميزان رضايت مندي
  از اعمال جراحي شكم

128  
داخلي 
  جراحي

189  

31  
  ، هايده هدايتي، ، شهناز طبيعيمرضيه مقرب

 تكتم نوروزي، فهيمه خادم 

  در شاغل پرستاران كاريزندگي  كيفيت
  174  بيرجند شهرستان آموزشي بيمارستان هاي

داخلي 
  جراحي

190  

  فر فرخي مريم زاده، مصطفي ، مصطفيمتولي ميالد  32
 در شاغل پرستاران باليني صالحيت تعيين

 شهيد و روحاني اهللا آيت هاي بيمارستان
   خود ارزيابي روش به بابل بهشتي

262s 
داخلي 
  جراحي

191  

33  
، مومن ملي رودي، اكرم شهر مهسا عليدوستعلي غالمي، 

  آييني
بررسي كيفيت خواب كاركنان بيمارستان 

  هاي شهرستان نيشابور 
263s 

داخلي 
  جراحي

192  

يترا حكمت افشار، قنبر روحي، رسول ، محسين رحماني  34
  رخشاني حسينمحمدي، حسين نصيري، 

بررسي آگاهي، نگرش و موانع پيشگيري از 
فشاري در پرستاران شاغل در بخش زخم 

هاي مراقبت ويژه مركز آموزشي درماني پنج 
  آذر گرگان

272  
داخلي 
  جراحي

193  

35  
، شايان مصطفي مصطفي زاده بورامريم فرخي فر، 

  عليجانپور
اهميت آموزش به بيمار از ديدگاه پرستاران 

  شاغل در بيمارستان هاي شهر بابل
280s 

داخلي 
  جراحي

194  

36  
، هادي زمانيان، عليرضا شعوري بيدگلي،طاهري خرامه زهرا

  اعظم السادات واحدي، حميد آسايش، مريم شيدائيان
بررسي فراواني و شدت عاليم جسمي و 

  همودياليزي رواني در بيماران
283s 

داخلي 
  جراحي

195  

37  
بهروز سياح، فرهاد مالكي شيبك، شهال خسروان، 

  نرگس صابر حميدرضا توليده اي،

 بيماران در شده درك درد يتكيف
 به مبتال غير و مبتال ميوكارد انفاركتوس

  نوع دو ديابت
293s 

داخلي 
  جراحي

196  

  علي جهاني،، مجيده هروي كريموي، دكتر ناهيد رژهدكتر   38
 عروق اختالالتبه  مبتال بيماران اميد در

 مراكزآموزشي به مراجعه كننده كرونر

  پزشكي علوم دانشگاه هاي درماني
199  

داخلي 
  جراحي

197  

  ، مريم سادات شهشهانيمريم شيرازي  39
كاربرد الگوي جامعه به عنوان شريك در 
  ارتقاء سالمت ساكنين جوامع روستايي

  198  بهداشت  303

  فاطمه تنگستانيپوران دخت پوركرمانيان،   40
بررسي تاثير هيپرگليسمي بدو ورود بر 
ميزان مرگ و مير در بيماران مبتال به 

  كته مغزيس
312s 

داخلي 
  جراحي

199  
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41  
 احمدرضا ايزدي ،اكرم انصاري

  

بررسي وضعيت بيماران دچار انفاركتوس 
حاد ميوكارد از نظر درمان ترومبوليتيك در 
بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطمه 

  بادآالزهرا نجف 

338s 
داخلي 
  جراحي

200  

42  
گلناز نمازي، ، دكتر فاطمه مهرآوردكتر محمد دهقان، 

  دكتر سهيل رفيعي

بررسي فراواني و توزيع انواع سل پوستي در 
- 1377شهرستان گرگان طي سال هاي 

1391  
1-344 s 

داخلي 
  جراحي

202  

43  
 دكتر غنا، هيسام ،يروزيف گل ديسع دكتر ،رمهرآو فاطمه

  يخيش مهناز
بررسي وضعيت بروز بيماري سل در استان 

  1389تا  1387گلستان در طي سال هاي 
2-344 s 

داخلي 
  جراحي

203  

44  
كنيز رضا حسين پور، سيدعلي اكبر ميراحمدي، نازنين 

  زهرا رازانيسادات حسيني، 

بررسي علل بروز خطاهاي دارويي از ديدگاه
پرستاران مركز آموزشي درماني شهيد صياد

    شيرازي گرگان
370s 

داخلي 
  جراحي

204  

45  
دكتر محمد ، ابزادهشهرام تر، دكتر اكبر علي بابايي

  رويا جاجونديان، شريعتي، سهيال پيدا
اسكلروزيس در خراسان  بيماري مالتيپل 

  شمالي
701  

داخلي 
  جراحي

205  

46  
اكبر علي بابايي، دكتر ، مرجانه انوري، مريم بلند همت

  ساعد وحدت
مرتبط با سالمت كيفيت زندگي بررسي 

  بجنورد هاي دانشگاهعلمي  اعضاي هيات
702  

ي داخل
  جراحي

206  

47  
سعيده جعفري، مهرزاد جاللي، مهستي مينا توسلي نيا، 

  گنجو
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان مقطع 
  دبيرستان شهر بوشهر در مورد بيماري ايدز

137s 
داخلي 
  جراحي

207  

48  
  دكترمحمود رضا نخعي، ابراهيم زاده كر بهروز

  

 بيماران در )SGA( ذهني جامع ارزيابي

 بيمارستان به كننده مراجعه يهمودياليز

  مركزي استان هاي
204  

داخلي 
  جراحي

208  

49  
اراز بي بي سلطاني ،  آرزو اناركي ،حسين ميالنيدكتر 

  يلمه

بررسي فراواني نسبي ترخيص با رضايت 
شخصي و متغير هاي مرتبط با آن در 

  بيمارستان طالقاني گنبد كاووس
205  

داخلي 
  جراحي

210  

  عليدوستي ومهمعص، زينب همتي  50
ارتباط افسردگي با سندرم پاي ي بررس

تحت همودياليز در مراكز  بيمارانبيقرار در 
  همودياليز استان چهارمحال و بختياري

  211  روان  194

دكتر ليال  سحر عرب، دكتر اكرم ثناگو، ،زهرا طيب لي  51
  جويباري

خطا در بالين در بين دانشجويان مامايي 
  تاندانشگاه علوم پزشكي گلس

380s 
داخلي 
  جراحي

212  

52  
معصومه سيمبر، محمدعلي سليماني، سيد  ،،نسيم بهرامي

  حميد شريف نيا

در  چالش هاي بهداشت جنسي نوجوانان
  ايران يك مطالعه مروري

2-4s 213  مامايي  

53  
، محمد علي سليماني، سيد حميد شريف نيا، نسيم بهرامي

  رضاييرضا مسعودي، مريم ايراني پور، ژيال محمد 
بررسي برخي عوامل تعيين كننده اختالالت 

  وزن هنگام تولد
4s 214  مامايي  

54  
سيد حميد شريف نيا،  محمدعلي سليماني،نسيم بهرامي، 

  حوريه شايگان رضا مسعودي، ژيال محمد رضايي، 
و عوامل  وماراستريا گراويد بررسي شدت

  زنان پرايمي پاردر  مرتبط با آن
5s 215  مامايي  

  را هاديان جزيزه  55
يكي از مراحل هفت (بررسي مرحله نطفه 

از نظر قرآن و مقايسه آن ) گانه خلقت انسان
  با يافته هاي علمي

  216  مامايي  7-15
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56  
  علي تقي پور، ، زهراعابديان ،مريم رستگار

  سعيد ابراهيم زاده

بررسي تاثير آموزش بر اساس نقش 
جنسيتي بر انتخاب روش پيشگيري از 

  توسط زوجينبارداري 
  217  مامايي  40

57  
  ،وحيده ابوالحسن نژاد فهيمه گلي، منصوره رخشاني

  بي بي نرگس معاشري، ناهيد براتي 
بررسي ميزان كنترل خشم در ماماهاي 

  شاغل در بيمارستان
  218  مامايي  52

58  
، اسرين شافعي ، فرزانه  ، دكتر روناك شاهوياوين شافعي

  خسرويظاهري، فريبا رعنايي، فرنگيس 
ارتباط جنسيت جنين با ميزان و علل 

  سزارين در بيمارستان امام شهرستان سقز
  219  مامايي  68

59  
، دكتر شهناز ريماز، دكتر كاظم محمد، مريم دستورپور

  معصومه صادقي، دكتر سيدرضا مجدزاده

 در آن با مرتبط عوامل و زندگي كيفيت
 اسكلروزيس مولتيپل به مبتال بيماران
  ايران اس ام انجمن به ندهكن مراجعه

3-80 S 
داخلي 
  جراحي

220  

60  
، دكتر شهناز ريماز، طاهره منصوري، مريم دستورپور

  نرگس ساعي پور، زهرا بيگي، دكتر سحرناز نجات

بررسي كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن 
در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 

  شهر تهران 9شهرداري منطقه 
2-80 s  221  بهداشت  

61  
 ليال اسكندري

  

بررسي چالش هاي ماماها در طرح پزشك 
خانواده روستايي در دانشگاه علوم پزشكي و 

  خدمات درماني سمنان
  222  بهداشت  81

62  
  ، ثريا مهدوي، شكوه صادقي،كتايون اسمعيلي
  مريم پش ابادي 

  

بررسي ميزان سوء رفتار نسبت به زنان 
ر زايمان كرده توسط همسران معتاد آن ها د

  شهر كرمانشاه
  223  بهداشت  2-91

  ،سيده مريم هاشمي نسبكبري اصفهانكالتي،   63
  اعظم اصفهانكالتي  

بررسي مقايسه اي اثربخشي دو روش 
در ارتقاء  يو بحث گروه يسخنران يآموزش
 ييمنطقه روستا چهارزنان باردار  يآگاه

  شهرستان گرگان

  224  آموزش  124

  سلمه دادگر اهيد گلمكانين ،سميرا ابراهيم زاده ذگمي  64
  

بررسي تاثير تجويز اكسي توسين بر شكل 
  انقباضات رحمي

  225  مامايي  228

65  
، ناهيد جهاني ناهيد گلمكانيسميرا ابراهيم زاده ذگمي، 

شوراب، دكتر محمد تقي شاكري، دكتر فاطمه همائي 
  شانديز

  226  مامايي  229  چپ دستي و خطر ابتال به سرطان پستان

  اوغلي آذر صفر رويا، نايبي ماندانا،  فروزانفرسهيال  66
  

  227  مامايي  231  زنان علل ترجيح سزارين در بررسي شيوع و

  ميررضا صالح مقدم، دكتر افرانك عاقبتي  67
  

  228  مامايي s 247  بررسي عملكرد جنسي در دوران بارداري

  زاده حسن مجيد زاده، بينا نجمه ،انيرضو رايسم  68
  

و چاقي  فشار خون باالبررسي ارتباط 
  شكمي در بانوان يائسه

264s 229  مامايي  

 زاده حسن مجيد ،زاده ولي عليه  69

  

بررسي علل مرگ و مير مادران باردار طي 
در بيمارستان نهم دي ) 80–89(سالهاي 

  شهرستان تربت حيدريه
279s 230  مامايي  

عبداهللا خرّمي ماركاني، عبدالصمد جليلي  ،بهمن خزمه  70
  ملو، ندا اميرعابدي، كامران حسن زادهقاس

بررسي فراواني علل و نوع خطاهاي دارويي 
دانشجويان پرستاري دانشكده ي پرستاري و 

  بهداشت خوي
286s 

حاكميت 
  باليني

231  
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  ، دكتر اكرم ثناگو، دكتر ليال جويباريپروين ويزواري  71
در زنان باردار  +HBsAg بررسي شيوع

داشت شهرستان مراجعه كننده به مركز به
  آق قال

  232  مامايي  348

  سميه رمضانلي، زهره باديه پيما ،نحله پرندآور  72
بررسي وضعيت سالمت عمومي زنان يائسه 
مراجعه كننده به درمانگاه هاي زنان وابسته 

  به دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
  233  مامايي  2-360

، شهال نوراني سعدالدين، دكتر نوشين معصومه گودرزي  73
  پيمان، دكتر حبيب اهللا اسماعيلي

بررسي باورها، قصد رفتاري و عوامل 
 پيشگويي كننده آي يو دي گذاري در زنان

مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني 
  شهر مشهد

  234  مامايي  363

  سميه رمضانلي،، زهره باديه پيما ،نحله پرندآور  74
  زهره صلح جو 

بررسي علل تجويز شير مصنوعي در 
دكان زير يك سال توسط پرسنل كو

بهداشتي در مراكز شهري وروستايي تحت 
  پوشش دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

  235  بهداشت 360

، طاهره سكينه گرايلوانسيه شريفي، سيد سعيد مظلومي،   75
  سلطاني، زهره كريميان كاكلكي

بررسي تعيين كننده هاي رفتار پيشگيري 
- اردار بركننده از عفونت ادراري در زنان ب

  اساس سازه هاي
  مدل اعتقاد بهداشتي در شهرستان نايين 

355s 236  بهداشت  

، دكتر عيسي محمدي،دكتر علي ماهرخ كشوريدكتر   76
  دكتر زيبا فرج زادگان ضرغام،

آيا خدمات سالمت خانواده در مراكز 
بهداشتي درماني روستايي جامع و كل نگر 

  مطالعه كيفي: مي باشند
367 s  237  بهداشت  

77  
Seyyed-Mohsen Hosseininejad, Dr. Akram 

Sanagoo, Dr. Leila M. Jouybari 
  

Physician’s attitude toward 

breaking bad news to cancer 

patients 

391s 238  اخالق  

، نجمه عزيزاللهي، حسن مويدفر، دكتر اكرم زهرا كريمي  78
  ثناگو، دكتر ليال جويباري

ت انديشه بر ميزان بررسي اثر طرح ضياف
معنويت دانشجويان دختر دانشگاه هاي 

  استان گلستان
84s 239  اخالق  

غالمرضا حبيبي، ،  زاده مجتبي هادي ،رحيم حبيبي  79
  مهوين قبادي، متينا محمدي

بررسي ميزان استرس شغلي، افسردگي و 
هوشبري و اتاق  پرستارانكيفيت زندگي در 
تامين هاي شهيد رجايي و  عمل بيمارستان

  اجتماعي شهر قزوين 

  240  روان  5-12

80  
، مليحه غريبي، غالمرضا ثناگوي محرر، كتايون اسمعيلي

  شكوه صادقي
  

بررسي ارتباط بين اعتياد در مردان و سوء 
رفتار با همسران شان در مراجعين درمانگاه 

  هاي شهر زاهدان
  241  روان  91

  ، ايرج مهديزاده، امير قمراني، مجتبي ذاكريانالهام نباتيان  81
بررسي مقايسه اي جهت گيري مذهبي، 
خودپنداره با كيفيت زندگي جانبازان و 

  معلولين شهر بيرجند
  242  روان  1-117

82  
سمانه  ، ليال زراعت گر، سيد حميد شريف نيا، بابك عالئي

  ريحانه متولي، عطيه كلبادي نژاد، مريم بدوي، شهيدي فر
  

از بررسي سطح رضايتمندي بيماران 
عملكرد اخالقي، حرفه اي كاركنان 

  بيمارستان شهر آمل
197 s  243  اخالق  

  مليحه سدهي،/، حميد آسايش، كتايون جاللي آريا  83
  مريم قنبري  

هاي مقابله با اضطراب  تاثير آموزش مهارت
بر رضايت از زندگي دانش آموزان در يكي از 
  دبيرستان هاي دخترانه شهرستان گرگان

  244  روان  267
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84  
حسين  ،علي اكبر عبداللهي ،حميد آسايش ،قنبر روحي

  رحماني
  

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و باورهاي 
خودكارآمدي با انگيزه تحصيلي دانشجويان 

  دانشگاه علوم پزشكي گلستان
  245  روان  261

  داوود رسولي ،سميه خضرلو  85
  

ارتباط معنويت پرستاران بر ميزان رضايت 
در  هاي پرستاري بيمار از مراقبت

  بيمارستان هاي آموزشي اروميه
3-379s 246  اخالق  

، سيدرسول حسيني كوهستاني دكتر رضا زارعي سمنگان  86
  غالمعلي زارع

نقش آموزه هاي ديني و اخالق اسالمي در 
  مراقبت هاي باليني

  247  اخالق  1-162

  ، عليرضا شعوري بيدگليزهرا علي اكبر زاده آراني  87
  

 و ر موسيقي بر اضطراب پزشكانتاثيبررسي 
پرستاران و دستياران حين عمل جراحي در 

هاي جنرال و قلب بهشتي و  اتاق عمل
  جنرال نقوي شهرستان كاشان

  248  روان  1-259

  ، رويا رفيعي، اعظم خوشبين،فاطمه نجفي  88
  فاطمه زارع زاده مهريزي، هادي نوذري 

بررسي ارتباط افسردگي و هوش هيجاني در 
جويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد دانش

  صدوقي يزد
392s  249  روان  

89  
، سعيد صحتي، دكتر محمد تقي مجني ،جنتي مصطفي

  اكرم ثناگو، دكتر ليال جويباري
  

بررسي ميزان ارتباط بين سالمت معنوي و 
دانشجويان دانشگاه هاي استان  اميدواري در

  گلستان
1-358s 250  اخالق  

  يقبادي، فرزانه كيقبادي،، فريبا كهاجر صادقي  90
  ياسر تبرايي 

بررسي ارتباط آشفتگي اخالقي و فرسودگي 
بيمارستان هاي آموزشي هيجاني پرستاران 

  سبزوار
  

  251  اخالق  4-97

91  
، طيبه خزاعي، زهرا شهناز طبيعيمحمد ايزد پناه،  علي

  مرضيه مقرب فرج زاده،
  

طراحي و اجراي نحوه ارائه كارآموزي در 
به منظور توانمند  )3(شت جامعه عرصه بهدا

  سازي دانشجويان پرستاري در پژوهش
  252  آموزش  135

  فروزنده ، سميه درخشنده، مرضيهنسرين فروزنده  92
  

ارتباط متقابل استاد و  عوامل موثر بر
دانشجو از ديد گاه دانشجويان دانشكده 

  پرستاري و مامايي بروجن
  253  آموزش  2-191

93  
امير ، بابك عالئي، رقيه نظري، سيد حميد شريف نيا

اسماعيل تقوي نسب، الهام حسين اكبر خواه گلسفيدي، 
  اسفندياري، سمانه فاضلي، آزيتا لطفي پور

در دانشجويان  بررسي علل افت تحصيلي
  پرستاري

196 s  254  آموزش  

  نسرين اكبري، دكتر فرشته آئين  94
  

بررسي درك دانشجويان پرستاري از مدل 
روه همتايان در يادگيري آموزش توسط گ

  فرآيند آموزش به بيمار
  255  آموزش  292

  256  آموزش 392s  راهكارهاي توانمند سازي اعضا هيات علمي  ، دكتر حسين كريمي مونقيفيروزه مجيدي  95

  ، دكتر حيدرعلي آباديشقايق داروغها  96
بررسي تاثير همسازان سازي گروه هاي 

PBL قطع بر ميزان يادگيري دانشجويان م
  پرستاري كارآموزي

  257  آموزش  700
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  سهيال جعفري ميانايي، سپيده محمدي، نسرين گله دار  97
  

چالش فاصله بين تحقيقات و حوزه باليني 
  پرستاري

333 s  258  آموزش  

  ، مهستي گنجومعصومه معصومي  98
  

مقايسه تأثير آموزش به روش نقشه مفهومي 
و روش سخنراني بر ميزان يادگيري و 

  داري دانشجويان پرستاريياد
  260  آموزش  77

  ، فاطمه مهرآورشيرين ملكي  99
  

گزارش يك مورد كودك مبتال به اوتيسم و 
  نتايج كاردرماني

376 s  261  كودكان  

، حميد سلطاني پاشا، مريم حاجي مرادلو، بتول آذرتاش  100
  زهرا سبزي

  معرفي شيرخوار مبتال به بيماري گوشه
  

  262  كودكان  208

101  
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  163د ك

  آرامش و سالمندي در معارف اسالمي
  

  4قنبري محمدرضا، 3غالمعلي زارعدكتر ، 2سيد رسول حسيني كوهستاني ،1رضا زارعي سمنگان 
  

ن درونـي  ترين نيازهاي آدمي است كه معموالً از جانب عوامل گوناگو آسايش يكي از ضروري احساس امنيت و :زمينه و هدف 
 .اين تهديدات جدي تر مي شـوند  سستي شود، چنانچه آدمي در ابعاد دروني يا بيروني دچار ضعف و شود و بيروني تهديد مي و

احسـاس   اينكه آدمي بياموزد با وجود اين تهديدات چگونه بـا آرامـش و   و سستي هاست سالمندي يكي از مصاديق اين ضعف و
اين مطالعه به بررسي  .م و ضروري است كه در معارف اسالمي مورد مداقه قرار گرفته استامنيت زندگي كند، از جمله نكات مه

  .آرامش در سالمندي از ديدگاه اسالم مي پردازد
كتـب روايـي ماننـد     نهـج البالغـه،   جملـه قـرآن،   معـارف اسـالمي از   كتابخانه اي با بررسي متـون و در اين پژوهش : كارروش 

 اهميـت آرامـش و   مفهـوم آرامـش،  شـامل   اسـالمي  فرهنـگ  رهنمودهايي از منظـر  ،اينترنتدر  همچنين جستجو و بحاراالنوار
  .ارائه مي شود سالمندي راهكارهاي رسيدن به آرامش در

حالت اطمينان و سكون نفس، به طورى كه در برابر رويدادهاى مختلف زندگى و حوادث ناگوار و : مفهوم آرامش) الف :يافته ها
رو شـود و راه حـلّ مناسـب و      بـه  نشود و بتواند با خونسردى در فضاى روانى امن و آرامى با مشكالت رو شرايط سخت، متزلزل

قـرآن بـه عنـوان     :زنـدگي  اهميت آرامش در)ب .منطقى را بيابد و از اين طريق، كارآمدى خود را در شرايط مختلف تأمين كند
نظـر قـرآن    از. ارد به مسأله آرامش از جهات مختلف پرداختـه اسـت  كتاب زندگي كه به همه ابعاد آن توجه و اهتمام ويژه اي د

انسان مؤمن كسي است كه از شخصيت سالم و از آرامش و امنيت برخوردار بوده و نسبت به گذشته حزن و انـدوهي بـه دل راه   
با ايـن  . را فرامي گيردچنان كه خوف و ترسي نيز نسبت به آينده ندارد و اين گونه است كه آرامش سراسر وجود وي  .نمي دهد

قـرآن  . همه برخي از مردم به جهاتي گرفتار مشكالت متعددي مي شوند كه موجبات اضطراب و تشويش آنان را فراهم مي آورد
متون ديني ريشه و خاستگاه اين گونه تشويش را در حوزه هاي مختلفي ردگيري مي كند و براي رهايي از آن و دسـت يـابي    و

سـالمندان   راهكارهايي كه بـه آرامـش در  . يي به عنوان راه برون رفت از علل و عوامل اضطراب بيان مي كندبه آرامش، راهكارها
 توسـل، نمـاز،   تقويت رابطه سالمندان با خدا از طريـق دعـا و  "شامل موارد ذيل است منظر فرهنگ اسالمي  كمك مي نمايد از

، نگهـداري آنـان در محـيط خـانوادگي     لمندان در محـيط خـانواده و  احترام به سـا ، الهي قدر و راضي بودن به قضا تالوت قرآن،
 هـا  تقويـت روح بازگشـت از بـدي   ، )احساس كنند هنوز مفيد هستند(جامعه  تجربيات در خانواده و استفاده از اطالعات آنان و

اوقـات فراغـت آنـان از     پركـردن ، روحي در دوران سالمندي آشنا نمودن آنان با اطالعات مورد نياز در حفاظت جسمي و، )توبه(
 طريق آينده نگري، از تامين نيازهاي مالي سالمند ،ورزش تفريح، جلسات خانوادگي، مجالت مفيد، نمايش و طريق تهيه كتب و
 "پشتيباني حكومت از آنان طول دوران زندگي و اسراف نكردن در

متون ديني براي  له دوران سالمندي راهكارهايي درجم از تمام دوران زندگي و توجه به ارزش مقوله آرامش در با: نتيجه گيري
تامين  پركردن اوقات، توبه، تجربه آنان، استفاده از احترام به سالمندان، خدا، ارتباط با"از جمله سالمندان  رسيدن به آرامش در
   .ارايه شده است "...و نيازهاي مالي سالمند

  ه هاي دينيآرامش، سالمندي، معارف اسالمي، آموز: كلمات كليدي 
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  314 دك

  يك رويكرد معنوي جهت كاهش : تالوت قرآن مجيد
  رنج هاي عاطفي ناشي از سالمندآزاري

  
  ٢ناهيد رژه دكتر، ١مجيده هروي كريمويدكتر 

  
  
است كه سالمت و كيفيت زندگي شخص  يخانگ سالمندآزاري توسط اعضاي خانواده يكي از اشكال خشونت: هدف و نهيزم

درصد از  25 شواهد نشان مي دهد حدود. ره انداخته و شرايط عاطفي دردناكي را براي وي ايجاد مي نمايدسالمند را به مخاط
غالباً سالمندان زندگي در اين شرايط عاطفي  .سالمندان حداقل يكي از انواع سوءرفتار را در دوران سالمندي تجربه مي نمايند

ه از بسالمندان تجربيات  تبيين مطالعه اين فهد .رايط سازگار گردندآزاردهنده را ادامه داده و تالش مي كنند با اين ش
  .بودكارگيري رويكردهاي رويارويي با سوءرفتار 

 با ساختار بدون هاى منظور مصاحبه اين به .است انجام شده محتوا تحليل روش به و كيفي رويكرد با پژوهش اين: كار روش
كارگيري رويكردهاي ه ب خصوص در را خود ان ديدگاه هايسالمند آن طى در كه گرفت صورت ساله 89 تا 65 سالمند 17

روش تحليل محتوا  از استفاده با و گردآوري اطالعات، اشباع به رسيدن تا ها مصاحبه .دنمودن بيان پديده اين رويارويي با
  .گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد قراردادي رويكردمطابق با 

 در رويارويي با پديده سالمندآزاري در سالمندان توسط شده اتخاذاستراتژي به عنوان اصلي ترين  "ارتباط با خدا" تم: ها افتهي
همه سالمندان شركت كننده در پژوهش تأكيد كردند كه عقيده و ارتباط با خدا به آن ها اميد داده و . شناسايي شد مطالعه اين

مي دانند خدا هميشه با آن ها بوده و تنها اميدشان مي باشد و با  آن ها بيان نمودند كه. قدرت تحمل آنان را افزايش مي دهد
همچنين با خواندن نماز، تالوت قرآن مجيد و دعا از خدا . وجود توكل و ايمان به خدا احساس آسايش خاطر و امنيت مي كنند

برخي از آن ها در مراسم  .طلب رهايي و نجات از اين شرايط سخت وعاقبت به خيري را براي خود و فرزندانشان را دارند
مذهبي، روضه خواني و نماز جماعت شركت كرده و از اين طريق در كاهش رنج هاي عاطفي ناشي از سوءرفتار تالش مي 

  .نمودند
 هپديد عي رويارويي بانو به همگى كه سالمنداني ديدگاه از روشن تصويرى توانست مطالعه اين هاى يافته: يريگ جهينت

ي از يك راارتباط با خدا  ها آن كه داد نشان پديده اين از سالمندان تجربيات .دده ارائه بودند نموده جربهت راسالمندآزاري 
 مهمي مفاهيم ها يافته ينا. دانسته و تالش مي كنند از آن بهره مند گردند تراتژي هاي رويارويي با اين معضلبديهي ترين اس

را  توانبخشي و درماني -بهداشتي هاي مراقبت دهندگان ارائه توانايي تواند مي و ساخته آشكار سالمندان از مراقبت عرصه در را
  .دهد افزايشمددجويان  در ارائه آموزش و خدمات مؤثر بر اساس رويكردهاي معنوي

  تحليل محتوارويارويي،  رويكرد معنوي، ،رنج هاي عاطفي ، سالمندآزاري: يديكل كلمات
  
 

  

                                                 
 heravi@shahed.ac.ir ،   02166418590:هيات علمي، دانشگاه شاهد، دانشكده پرستاري و مامايي، تلفن ثابت: نويسنده مسئول  1
  هيات علمي، دانشگاه شاهد، دانشكده پرستاري و مامايي  2
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  100كد

  رت هاي ارتباطي بر فشار بار مراقبتي، بررسي تاثير آموزش مها
  مراقبين سالمندان مبتال به آلزايمر

  
  ٤، دكتر محمودرضا گوهري٣، دكتر نعيمه سيد فاطمي٢طاهره منصوري، ١دكتر طاهره دهداري

  

  
طات ضعيف ارتبا. ارائه مراقبت خوب به بيماران آلزايمري، مستلزم برقراري ارتباط صحيح با اين بيماران است :زمينه و هدف

اين پژوهش با . بين مراقب و بيمار از جمله عواملي است كه باعث تحميل فشار بار مراقبتي قابل توجهي بر مراقبين مي شود
انجام شده  91هدف تعيين تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر فشار بار مراقبتي ، مراقبين سالمندان مبتال به آلزايمر در سال 

  .است
نفر از مراقبين بيماران آلزايمري مراجعه كننده به انجمن  91العه از نوع نيمه تجربي مي باشدكه طي آن اين مط :روش كار

) نفر 49( و كنترل) نفر 42(صورت تخصيص تصادفي در دو گروه آزمون ه آلزايمر ايران كه شرايط ورود به پژوهش را داشتند ب
ل فرم مشخصات فردي و پرسشنامه خودساخته فشار بار مراقبتي مي باشد ابزار مورد استفاده در اين مطالعه شام. قرار گرفتند

 13اين پرسشنامه بر اساس مطالعات مشابه و با محوريت ابزار سنجش بار مراقبتي رابينسون طراحي شده است كه مشتمل بر 
ليكرت بوده و پاسخ از يك دامنه نمرات در هر گزينه از يك تا چهار در مقياس . گزينه اي است چهار گويه در قالب ليكرت

جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار . طبقه بندي شده است) خيلي زياد(و چهار ) زياد(، سه )متوسط(، دو )كم(
سپس نمونه هاي مطالعه پرسشنامه هاي  .محتوي و براي تعيين پايايي ابزار از روش محاسبه آلفاي كرونباخ استفاده شده است

ه قبل از مداخه آموزشي تكميل كرده و مداخله آموزشي بر اساس نتايج پيش آزمون طراحي و براي گروه مذكور را در مرحل
يك . مداخله آموزشي با توجه به محدوديت زماني و مكاني جهت دسترسي به مراقبين، در دو جلسه برگزار شد. آزمون اجرا شد

 spss يدر نهايت داده ها با كمك نرم افزار امار. تكميل كردندماه بعد از مداخله دو گروه مجددا پرسشنامه هاي مربوطه را 
  .دو و آناليز واريانس يك طرفه تحليل شدند كايمستقل و زوجي،  تيو با استفاده از آزمون هاي آماري  16نسخه 

و  24ل سن با حداق) سال به باال61(اساس يافته هاي پژوهش اكثرواحدهاي پژوهش در گروه كنترل و آزمون  بر: يافته ها
ي دو نشان داد كاسال، زن، متاهل و از نظر نسبت خويشاوندي فرزند بيمار بودند، نتايج آزمون آماري تي مستقل و  78حداكثر 

همچنين ). P<05/0( كه دو گروه آزمون و كنترل از نظر عوامل دموگرافيك كامال همسان بوده و تفاوت معني داري نداشتند
 و در گروه آزمون 59/36±61/8ميانگين فشار بار مراقبتي قبل از مداخله در گروه كنترل نتايج مطالعه نشان داد كه 

بود كه پس از انجام مداخله آموزشي، ميانگين فشار بار مراقبتي گروه آزمون نسبت به گروه كنترل كاهش معني  78/8±23/35
  .تكاهش ياف 09/32±33/8 به 23/35±78/8به طوري كه از ) P>01/0(داري داشت 
هاي ارتباطي استراتژي مناسبي جهت كاهش فشار بار مراقبتي مراقبين سالمندان مبتال به  آموزش مهارت: نتيجه گيري

  .آلزايمر مي باشد
  آلزايمر، سالمند، مراقب، مهارتهاي ارتباطي، فشار بار مراقبتي: كلمات كليدي

  )پايان نامه كارشناسي ارشد( 
                                                 

 نشگاه علوم پزشكي تهران، گروه آموزش بهداشت هيات علمي، دا  1
 06637226076: تلفن ثابت. دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران: نويسنده مسئول 2

mansoori87@yahoo.com 
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه روان پرستاري  3
 تهران، گروه آمار زيستيهيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي  4
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 244s كد

از خانواده بر اجراي رژيم بازتواني، غذايي و دارويي در  بررسي تاثير برنامه حمايت
  بيماران مبتال به سكته مغزي ايسكميك

  
  5تاج محمد آرازي قجق، 4انوشيروان كاظم نژاد ،3شادان پدرام رازي ،2دكتر ناهيد دهقان نيري ،1سپيده محمدي

  
  

ان از بيمارستان مرخص مي شوند و خانواده ها بيماران مبتال به سكته مغزي با عوارض جسمي و روحي فراو :و هدف زمينه
ست كه خانواده ها حمايت كافي از سوي كادر درمان در زمينه مراقبت از ا اين در حالي. مراقبين اصلي بيماران در منزل هستند

ي باشد با بيمار را دريافت نمي كنند و در اجراي رژيم بازتواني، غذايي و دارويي كه سه ركن اصلي درمان اين بيماران م
اين پژوهش با هدف تعيين تاثير . مشكالت فراواني مواجه هستند كه نهايتا منجر به عوارض جبران ناپذير در بيماران مي شود

 .برنامه حمايت از خانواده بر اجراي رژيم بازتواني، غذايي و دارويي در بيماران مبتال  به سكته مغزي ايسكميك انجام شد

كارآزمايي باليني غير تصادفي است كه روي بيماران مبتال به سكته مغزي ايسكميك با درجه اين پژوهش يك  :كارروش 
نمونه گيري در دو . انجام شده است) نفر 30(و كنترل) نفر30(و مراقبين اصلي آنها در دو گروه آزمون 3رانكين باالي 

گروه مقايسه برنامه معمول بيمارستان و گروه . شدبيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران و به صورت بلوكي انجام 
آموزش به خانواده ها بر . را دريافت كردند ،بود "نياز سنجي، آموزش، پيگيري و ارجاع"تجربه برنامه حمايت از خانواده كه شامل

سنجي  ازاساس مدل يادگيري بزرگساالن طراحي شد، تعداد جلسات آموزشي و مدت زمان هر جلسه بر اساس چك ليست ني
جلسات آموزشي حداقل سه . تعيين شد و جلسات آموزشي طي زمان بستري بيمار در بيمارستان براي خانواده ها ارايه گرديد

مدت مطالعه از . ساعت با توجه به زمان مورد نياز مراقبين در يادگيري مطالب اجرا شد دوالي  يكجلسه و هر كدام به مدت 
ابزارهاي به كار رفته در پژوهش فرم اطالعات . ماه بود دويگيري براي هر نمونه پژوهش شروع برنامه حمايتي تا پايان پ

بود براي تعيين روايي ابزار از روايي ) رژيم بازتواني، غذايي و دارويي(دموگرافيك و ابزار محقق ساخته تبعيت از رژيم درماني
- 18داده ها با استفاده از نرم افزار . ستگي دروني استفاده شدصوري و روايي محتوا و به منظور تعيين اعتماد ابزار از روش پيو

spss و آزمون هاي آماري دقيق فيشر، كاي دو، تي مستقل و كولموگروف اسميرنوف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  
ي داري نداشتند واحدهاي مورد پژوهش در دو گروه آزمون و كنترل از نظر متغيرهاي دموگرافيك اختالف آماري معن :يافته ها

سال، با جنسيت زن، فرزند بيمار، ديپلمه، با شغل  49تا  30اكثر مراقبين هر دو گروه بين سنين  .و با همديگر همگن بودند
سال، زن، متاهل، بي  70الي  61اكثر بيماران هر دو گروه بين سنين . آزاد و بدون سابقه مراقبت از بيمار با بيماري مزمن بودند

دار، با ميزان درآمد تا حدي كافي، ابتال به همي پلژي راست، اختالل گفتاري، اختالل دفع ادرار و مدفوع، اختالل سواد، خانه 
 سه( نتايج حاصل از پژوهش تفاوت آماري معني داري را در نمرات .بوده اند 5دركي شناختي و بلع با درجه مقياس رانكين 

                                                 
  sepidmohamadi@yahoo.comدانشجوي دكتري پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،: نويسنده مسئول 1
 دانشيار و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران -  2
 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران -  3
  عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس گروه آمار -  4
 دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران -  5
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 يم بازتواني، غذايي و دارويي بين دو گروه آزمون و كنترل نشان دادابزار تبعيت از رژ) ضعيف، متوسط و خوب ؛طبقه
)000/0P<.(  متغير مورد بررسي در طبقه خوب تبعيت قرار گرفتند و اكثريت  سهبه طوري كه اكثر افراد گروه آزمون در هر

  .دنافراد گروه مقايسه در طبقه متوسط و ضعيف جاي گرفت
پژوهش و موثر بودن برنامه حمايت از خانواده در بهبود اجراي رژيم درماني بيماران مبتال با توجه به يافته هاي : نتيجه گيري

به سكته مغزي، از پرستاران انتظار مي رود با توانمند كردن خانواده ها در امر مراقبت نقش مهمي را در كاهش نارسايي ها و 
  .معلوليت جسمي روحي بيماران مبتال به سكته مغزي ايفا كنند

  سكته مغزي، حمايت خانواده ،رژيم بازتواني، رژيم دارويي، رژيم غذايي :د واژه هاكلي
   IRCT201202128978N1:كد ثبت كارآزمايي باليني
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  383 كد

  مديريت اخالقي و موفقيت سازماني
  

  1دكتر غالمرضا منتظري
  
  
  

. ق صعود بر آن را در سر مي پرورانندجستجوي آن هستند، قله رفيعي است كه همگان شو موفقيت مقصدي است كه همه در
بي شك مولفه هايي نظير حسن تدبير، برنامه محوري، همت و تالش از عناصر دستيابي سازمان بدين مقصود محسوب مي 

ياد مي شود، سهم بيشتري  "اخالق"شوند، اما در اين ميان، احساس تعهد و مسئوليت دروني اعضاء سازمان كه از آن به عنوان 
ترين عناصريك سازمان  ارزش هاي اخالقي را مي توان از مهم. از وضع موجود به سوي وضع مطلوب خواهد داشت در حركت

است كه روحيه احساس  -مبتني براخالق حرفه اي –حاكميت مديريت اخالقي  پرتو پويا، سرزنده و موفق قلمداد نمود، زيرا در
گردد، عملكرد سازماني روي به بهبودي مي نهد و بهينه سازي  تقويت مي) بروني -دروني(مسئوليت فرد در قبال محيط 

 را براي سازمان به ارمغان مي آورد و "اعتماد آفريني"عملكرد رضايت مشتري و در نهايت مهمترين سرمايه اجتماعي يعني 
  .ترين پله صعود به بام بلند موفقيت است اعتماد آفريني، آخرين و مهم

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان، گرگان . استاديار 1
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  115كد 

  درك و مديريت دانشجويان و رفتارهاي چالش برانگيز 
  در آموزش عالي

  
  1حسين كريمي مونقيدكتر 

  
  
  

درك . مديريت دانشجويان چالش برانگيز يكي از عوامل استرس زا و فرسوده كننده استادان دانشگاه مي باشد :زمينه و هدف
ي را مي ييريت اين گونه دانشجويان و رفتارها خود استراتژي هااز طرفي مد. دانشجويان و رفتارهاي چالش برانگيز آسان نيست

، ارائه تصوير واضحي از چنين دانشجوياني است هدف از اين مقاله .طلبد كه غالبا استادان در اين مورد نيازمند كمك هستند
در  دانشجويان )dysfunctional( باعث رفتارهاي نامناسبِ كهاست از عواملي رخي بشناسايي  و) دنيا را چگونه مي بينندآنان (

  .چنين رفتارهايي مي باشدسنجش و مديريت و  مي شودشان عملكرد
ابتدا . مقاالت مرتبط در منابع اينترنتي و كتابخانه اي مورد بررسي قرار گرفت ،براي رسيدن به اهداف اين پژوهش :روش كار

يان چالش برانگيز، رفتارهاي چالش برانگيز، آموزش عالي، دانشجو"در سايت هاي مختلف با كليد واژه هاي فارسي و انگليسي 
صورت مجزا و تركيبي ه ب "مديريت دانشجويان و رفتارهاي چالش برانگيز ،شناسايي و مديريت چالش در آموزش علوم پزشكي

در . و استخراج شدطور سريع مرور و مقاالتي كه با موضوع ارتباط بيشتري داشتند، انتخاب ه مقاالت چاپ شده در اين زمينه ب
سپس محتواي انتخاب شده به دقت . منابع كتابخانه اي هم كتب و مجالت مرتبط با موضوع مرور و مطالب الزم انتخاب گرديد

  .جنبه هاي مختلف توصيف و مقايسه شدو چندين بار مطالعه و خالصه برداري 
كه داراي عملكرد كمتر از انتظار، حواس پرتي و بي  به دانشجويي اشاره دارد "دانشجوي چالش برانگيز"اصطالح  :يافته ها

ي را ياين دانشجويان رفتارها .گرددباعث مي شود تا كاركردن با آنان غيرلذت بخش و مشكل ، به طوري كه انگيزگي مي باشد
عال و بي انف. م مي زند، ممكن است تهاجمي، خطرناك و يا دفاعي هم نباشده نشان مي دهند كه روال معمول تدريس را به

مديريت براي دانشجويان داراي مشكل، . هستند ،توجهي زياد و به مسخره گرفتن آموزش از رفتارهاي چالش برانگيز شايع
، خود اصالحي كه توسط دانشجو آغاز مي شود، تغييرپذيري و تداوم آن رفتار مشكل بي توجهي به"شامل گزينه هايي از جمله 

  .مي باشد "داخالت حرفه اياز همكالسي ها، مديريت استاد و م
اساتيد در مديريت رفتارهاي دانش و مهارت ارتقاي . رفتارهاي چالش برانگيز قابل سنجش و مديريت هستند: نتيجه گيري
   .مي شودشادابي و نشاط به جو آموزشي  سبب تزريق ضمن تضمين كيفيت و كميت آموزشچالش برانگيز 
 آموزش عالي، انشجويان، مديريت دانشجورفتارهاي چالش برانگيز، د: كلمات كليدي

  
  
  
  

                                                 
مشهد،  استاديار گروه داخلي و جراحي دانشكده پرستاري و مامايي، گروه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي 1

karimih2001@yahoo.com  
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  13-1كد

  اي توجيهي بر خودپنداره حرفه- بررسي تأثير برنامه آموزشي
  دانشجويان مقطع كارشناسي پرستاري 

  
  ، ٣محمديان شعربافرضا آقا ، دكتر حميد٢الهه شكوهي طرقي، ١دكتر عباس حيدري

  ٤تقي شاكريدكتر محمد
  
  

اشد و بر چگونگي تفكر، تكامل نقش و باي مي راد از خود به عنوان يك فرد حرفهاي، ادراك اف خودپنداره حرفه: زمينه و هدف
هاي اخير، باال بردن خودپنداره به عنوان يك هدف جهاني مهم در آموزش عالي به  در سال. اي آنان تأثير دارد عملكرد حرفه

هايي در جهت باال بردن آن، تنها تعداد  سي و ايجاد استراتژينياز به برر رغم اما علي. ويژه در رشته پرستاري مطرح شده است
لذا اين مطالعه با هدف تعيين تاثير . اند ارتباط با اين ويژگي مهم پرداختهاندكي از محققين پرستاري به انجام مطالعاتي در 

  . يداي دانشجويان مقطع كارشناسي پرستاري انجام گردتوجيهي بر خودپنداره حرفه-برنامه آموزشي
دانشگاه علوم پزشكي  هاي سوم تا هفتمدانشجوي كارشناسي پرستاري از ترم 50تجربي،  ي نيمه طي يك مطالعه: روش كار

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل . انتخاب و به روش تخصيص تصادفي به دو گروه مداخله و كنترل تقسيم شدندمشهد، 
؛ )سوال در مورد مشخصات فردي، خانوادگي و شغلي دانشجويان 36حاوي (ت فردي پرسشنامه مشخصا)الف :پرسشنامه بود دو

پرسشنامه خودپنداره )ب. استفاده شد )اعضاي هيئت علميبررسي توسط ده نفر از (جهت تعيين روايي ابزار از روايي محتوا 
، 9، ارتباط8رتباطات بين همكاران، ا7، مراقبت6خودپنداره عمومي پرستاري" بعد در ششسوال  36حاوي  )NSCQ(، 5پرستاري

 Westernروايي نسخه انگليسي اين ابزار در دانشگاه  .با نحوه ي امتيازدهي در قالب طيف ليكرت "11، رهبري10، دانش9ارتباط

Western Sydney Macarthur Research Office  علمي هيئتآن نيز توسط ده عضو نسخه فارسي محتوايي روايي و
پرستاري با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  پرسشنامه خودپندارهكل پايايي  .قرار گرفتو انجام مطالعه آزمايشي مورد تاييد 

را قبل، بالفاصله و سه  دپنداره پرستاريخو واحدهاي پژوهش در دو گروه، پرسشنامه .مورد تأييد قرار گرفت) α=91/0(پايايي 
مول در دوره كارشناسي پرستاري و گروه مداخله عالوه بر هاي معگروه كنترل تنها آموزش. هفته بعد از مداخله تكميل نمودند

اسكوئر، دقيق فيشر، تي هاي آماري كاياز آزمون. توجيهي را دريافت نمودند- اي برنامه آموزشيدقيقه 90جلسه  شش آن، 
  . ها استفاده شدل دادهجهت تجزيه و تحلي SPSSافزار ويتني، آناليز واريانس مكرر و آناليز واريانس دو طرفه و نرممستقل، من

                                                 
 دانشيار گروه پرستاري ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي. 1

 كارشناس ارشد روانپرستاري، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي: نويسنده مسئول. 2

  shokouhie@yahoo.com)  02133039657: (تلفن ثابت 
  استاد گروه روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي. 3
  دانشيار گروه آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پزشكي. 4 

5 Nurse Self Concept Questionnaire (NSCQ) 
6 Nurse General Self-Concept  
7 Caring 
8 Staff Relations 
9 Communication 
10 Knowledge 
11 Leadership 
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درصد  60. دانشجويان از ترم سه بودند) بيشترين(درصد  36سال و  54/20±27/1ميانگين سني واحدهاي پژوهش : ها افتهي
. از افراد گروه كنترل مجرد بودند) نفر 18(درصد  72از افراد گروه مداخله و ) نفر 23(درصد 92از واحدهاي پژوهش، مؤنث و 

از واحدهاي پژوهش رشته پرستاري را خود به عنوان ) نفر 41(درصد  82. بود 1/16± 1احدهاي پژوهش ميانگين معدل و
از واحدهاي پژوهش عنوان نمودند كه رشته پرستاري را به صورت ) نفر 35(درصد  70رشته دانشگاهي انتخاب نموده بودند و 

هيچگونه تجربه پرستاري را قبل از ورود به رشته ) نفر 48(ددرص96نفر شاغل بودند و  چهارتنها . اندآگاهانه انتخاب نموده
نمره خود پنداره پرستاري در مراحل  داري بين ميانگينهاي حاصل از مطالعه، تفاوت معنيبر اساس يافته. پرستاري نداشتند

كه در گروه كنترل اين در حالي ) P=003/0(قبل از مداخله، بعد از مداخله و سه هفته بعد در گروه مداخله مشاهده گرديد 
بدين ترتيب كه انجام مداخله باعث افزايش ميانگين نمره خودپنداره در مراحل بعد از مداخله ). P=65/0(دار نبود تفاوت معني

  . شده بود
اي توجيهي منجر به ارتقاء خودپنداره حرفه-دهد برنامه آموزشيهاي پژوهش كه نشان ميبا توجه به يافته: يريگ جهينت
اي هايي كه با اهداف مشخص جهت تكامل حرفهتوان گفت، آموزشگردد، مينشجويان مقطع كارشناسي پرستاري ميدا

-شوند و حرفه پرستاري را با دامنه دانش، عملكرد و استقالل آن به شكل حقيقي نشان ميريزي ميدانشجويان پرستاري طرح

  .انشجويان پرستاري گردنداي دتوانند منجر به افزايش خودپنداره حرفهدهند مي
  توجيهي، پرستاري-اي، دانشجويان پرستاري، برنامه آموزشيخودپنداره، خودپنداره پرستاري، خودپنداره حرفه: يديكل كلمات
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  133كد 

  خودپنداره پرستاران و رابطه آن با برخي عوامل حرفه اي
  

 5، حسين نصيري4حورالنساء شيخ ،3نبر روحي، ق2، حسين رحماني1دكتر غالم رضا محمودي

 
 

پرستاران بايد درك كافي و مناسبي ازخود و نقش هاي خود داشته باشند كه در واقع خود پنداري حرفه اي :زمينه و هدف
تحقيقات نشان مي دهد كه خود پنداري پرستاران در ارتباط با سالمتي آنها مي باشد و رفتارهاي . آنان تشكيل مي دهد

خود پنداري، پيامدهاي مهمي در زندگي فردي و حرفه اي پرستاران دارد و تا حد . مت محور را تحت تاثير قرار مي دهدسال
بنابر اين بررسي . توانايي نيل به اهداف زندگي كاري را نيز متاثر مي سازد. زيادي ادراكات بالقوه آنها را تحت تاثير قرار مي دهد

در مطالعه ) 2001(براي سالمت وموفقيت حرفه اي آنها بسيار مهم مي باشد، چنانكه كاوين  وارزيابي خود پنداري پرستاران
خود دريافت كه پايين بودن نمره خود پنداري در بين پرستاران با استرس باال، و وضعيت حرفه اي پايين رابطه دارد وخود 

 عواملي برخ با آن رابطه و پرستاران خودپندارهي اين مطالعه با هدف بررس. پنداري مثبت پيش بيني كننده سالمت مي باشد
  .ي انجام گرفته استا حرفه

در  91-1390پرستار شاغل در سطح استان گلستان در سال  315مطالعه حاضر از نوع توصيفي تحليلي است كه : روش كار
پرسشنامه خود . خ دادندچند مرحله اي انتخاب شدند و به پرسشنامه خودپنداري پرستاران پاس روش نمونه گيريآن به 

 حوزه فرعي 6گويه و 36قسمتي تنظيم شده و شامل  8در شش حوزه با معيار رتبه اي ليكرتي ) NSCQ(٦پنداري پرستاران
را ) درصد 50(24مي باشد كه محقق نمره كمتر از  48حداكثر نمره در هر حوزه . سوال مي باشد 6هر حوزه داراي . مي باشد

سازگاري دروني و پايايي آن با نمره آلفاي كرونباخ براي كل و هركدام از . را خوب تلقي كرده است 36 ضعيف و نمره باالتر از
-Backپرسشنامه مزبور بوسيله محقق و افراد متخصص ترجمه و با رويكرد . متغيربوده است 83/0تا  93/0زير طبقات از 

Forward Translation ر تعيين روايي محتوي از ده نفر محقق و متخصص سپس به منظو. از نظر محتوي كنترل گرديد
روش نمونه گيري در اين . بدست آمد 81/0و پايايي ابزار معادل 85باالتر از ) CVI(نظر خواهي و شاخص روايي محتوي 

براي تحليل داده ها از آماره هاي توصيفي و تحليلي مانند شاخص هاي مركزي و . چند مرحله اي مي باشد مطالعه به صورت
  .استفاده شد ANOVAآزمون هاي نان پارامتريك مانند كاي دو، من ويتني و پارامتريك مانند 

. مرد بودند) درصد19(نفر  65زن و ) درصد 9/72(نفر 250نفر بودند كه از اين تعداد 315تعداد نمونه هاي تحقيق :يافته ها
درصد  9/65. سال بودند 35تا  25ها در محدوده سني درصد نمونه  53سال بود كه حدكثر  54تا  22توزيع سني نمونه ها از 

ميانگين نمره خود پنداره در حوزه خود . درصد نمونه ها ليسانس بودند 86. درصد مجرد بودند 6/23آنها ازدواج كرده بودند و 
ري و رهب 08/41±94/6، دانش 36/42±14/8، ارتباطات 88/38±18/5كاركنان  ، روابط75/41±39/6پنداره، مراقبت 

بين برخي ابعاد خود پنداري . باالتر بود 36بدست آمد كه از نمره  29/36±86/9، و ميانگين اين شش حوزه نيز 68/6±43/37

                                                 
   mahmoodigh@yahoo.comاستاديار دانشگاه علوم پزشكي گلستان، : نويسند مسئول 1
  عضوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 2
  عضوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 3
  زشي درماني صياد شيرازيكارشناس مامايي مركزآمو 4
 عضوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 5

  
6. Nurse Self-Concept Questionnaire 
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رابطه معني ) P=02/0(و خود پنداره عمومي و تعداد شيفت هاي شبكاري ) P=04/0(پرستاران مانند حوزه مراقبت و سابقه كار 
  . خود پنداري و ميزان ساعات اضافه كاري رابطه معني داري مشاهده نشداگر چه بين ابعاد .داري مشاهده شد

بوده است مي توان گفت  36نظر به اينكه نمره خود پنداري پرستاران در تمام حوزه هاي ششگانه باالتراز : نتيجه گيري
ند شيفت و سابقه كار در خود مواردي مان. پرستاران جامعه تحقيق ما از خوپنداره حرفه اي نسبتا خوبي برخوردار بوده اند

  .پنداري افراد مورد توجه قرار گيرد
خود پنداري، پرستاران، عوامل حرفه اي: كلمات كليدي
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  109كد 

ارتقادهنده  رفتارهاي بيني پيش در عمل به تعهدات مذهبي كننده بيني پيش نقش
  1391 سال سالمت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي كرمان در

  
  3، سكينه محمد عليزاده2، مژگان كالنتر زاده1دمريم حسين نژا

  
  

 بعدي سنين مزمن هاي بيماري از پيشگيري بنيادين براي اقدامات يكي از سالمت دانشجويان بهبود به توجه :هدف زمينه و

 جوامع، در پيشگيري برنامه هاي جزو كه مي تواند است هايي راه مؤثرترين از رفتارها كننده پيش بيني عوامل شناخت. تاس

 بيني پيش در عمل به تعهدات مذهبي نقش تعيين منظور به مطالعه اين. گيرد قرار توسعه حال در كشورهاي در خصوص به

 .گرفت صورت 1391 سال ارتقادهنده سالمت در دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي كرمان در رفتارهاي

داده ها با . گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند دانشجو به روش نمونه 520همبستگي،  مطالعه اين در: كار روش
ويژگي هاي فردي، عمل به تعهدات ديني، احساس مسئوليت در برابر  شامل استفاده از پرسشنامه اي مشتمل بر پنج بخش

بخش عمل به تعهدات مذهبي پرسشنامه اي پژوهشگر . سالمتي، عادات غذايي، انجام فعاليت هاي ورزشي جمع آوري شد
سواالت در . مورد تاييد قرار گرفت 8/0آلفاي كرونباخ ابزار با ضريب  پاياييا استفاده شد و روايي محتواز وايي براي ر. اخته بودس

مربوط به قسمتي از پرسشنامه استاندارد  "احساس مسئوليت در برابر سالمت، عادات غذايي و انجام فعاليت هاي ورزشي"مورد 
روايي كافي براي  اعتبار و از ت كه به طور وسيعي در تحقيقات ارتقا سالمت استفاده شده است وشيوه زندگي ارتقا سالمت اس

 ، رابررسي و مقايسه ارتباطات و تعيين عوامل شيوه زندگي ارتقاءدهنده سالمتو استفاده در ميان گروه هاي مختلف اجتماعي 
پرسشنامه  براي كل اين قسمت از 86/0قسمت مذكور و  سه براي هر يك از 68/0 و 81/0 ،82/0ميزان آلفاي كرونباخ . دارد

آزمون مجذور كاي دو، رگرسيون دو متغيره و  تحليل داده ها از شاخص هاي مركزي و پراكندگي، جهت تجزيه و. به دست آمد
  . چندگانه استفاده شد

درصد نمره  56/62بود كه ) 06/65±9/11(نمره رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت  يافته هاي پژوهش نشان داد ميانگين: ها يافته
احساس مسؤليت در برابر  "نمره رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت حاصل جمع نمرات سه مقياس فرعي . كل را تشكيل مي دهد

درصد دانشجويان هميشه يا  7/69از نظر عمل به تعهدات ديني . مي باشد "عادات غذايي"و  "هاي ورزشي فعاليت"، "سالمت
توجه به . درصد امر به معروف و نهي از منكر مي كردند 5/39گرفتند و  درصد روزه مي 7/28ت نماز مي خواندند، اكثر اوقا

درصد از افراد مورد  2/13. درصد دانشجويان هميشه يا اكثر اوقات رعايت مي كردند 1/60حالل و حرام بودن مواد غذايي را 
درصد دانشجويان  5/49شركت در همه يا اكثر مراسم مذهبي را . قرآن داشتندبار قرائت  مطالعه هر روز يا حداقل هفته اي يك

 يا مواد مخدر داشتند به طور معني داري كمتراز ساير دانشجوياني كه سابقه مصرف و يا مصرف سيگار .گزارش كردند
خواندن نماز، (ف ديني بر اساس رگرسيون دو متغيره هر يك از وظاي). P>05/0(دانشجويان به وظايف ديني عمل مي كردند

به تنهايي ارتباط ) امر به معروف و نهي، توجه به حالل و حرام بودن مواد غذايي، قرائت قرآن و شركت در مراسم مذهبي ،روزه

                                                 
. كارشناس ارشد پرستاري بهداشت جامعه، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان، دانشكده پرستاري مامايي و بهداشت: نويسنده مسئول  1

      maryam.hosseininejad@gmail.com 0341- 3201783: تلفن
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان  2
  عضو هيات علمي  دانشگاه علوم پزشكي كرمان  3
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در رگرسيون چندگانه، موارد امر به معروف و نهي از ). P>05/0( معني داري با نمره رفتارهاي ارتقادهنده سالمت نشان داد
به حالل و حرام بودن مواد غذايي، قرائت قرآن و شركت در مراسم مذهبي با رفتارهاي ارتقادهنده سالمت نتيجه  منكر، توجه

  ).P>05/0(معني داري نشان داد
مطالعه حاضر نقش پيش بيني كننده عمل به تعهدات مذهبي را براي طيفي از رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت در : گيري نتيجه

به نظر مي رسد براي جلوگيري ازبيماري هاي مزمن  و مشكالت ناشي از آن مي توان شيوه . اييد مي كندبين دانشجويان را ت
  .زندگي سالم را از طريق تقويت دينداري ارتقا بخشيد

 دانشجويان سالمت ، عمل به تعهدات ديني، رفتارهاي ارتقادهنده: كليديكلمات 

 كرمان واحد اسالمي آزاد دانشگاه محترم پژوهشي ه با تصويب و حمايت مالي معاونتاين مقاله مربوط به قسمتي از طرح پژوهشي است ك

  .اجرا شده است
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  16 دك

القي و قصد ترك خدمت پرستاران شناسي با تنيدگي اخ هاي جمعيت ارتباط ويژگي
  يو سي آي

  
  ،3، دكتر فريده يغمايي2تراب ، دكتر طاهره اشك1زاده شوريده دكتر فروزان آتش

  4مجد ميد علويدكتر ح 
  
  

شود و پيامدهاي يو است كه به داليل مختلفي ايجاد مي سي اخالقي يكي از مشكالت پرستاران آي تنيدگي: زمينه و هدف
يو با تنيدگي اخالقي و سيشناسي پرستاران آيهاي جمعيتي حاضر با هدف تعيين همبستگي ويژگيمطالعه. گوناگوني دارد

  .رفتقصد ترك خدمت آنان انجام گ
آموزشي  يو بيمارستانسيپرستار شاغل در آي 159همبستگي است كه در آن پژوهش حاضر، يك مطالعه توصيفي: روش كار

ها شامل ابزار گردآوري داده. انتخاب شدند 1390در سال ) شهر مختلف كشور 13از (هاي علوم پزشكي كشور درماني دانشگاه
مقياس قصد ترك خدمت هينشاو و "و  "يوسياس تنيدگي اخالقي پرستاران آيمقي"، "شناسيمشخصات جمعيت" پرسشنامه

طراحي و روانسنجي . بود كه روايي صوري و محتوا و پايايي به روش آلفاي كرونباخ و آزمون مجدد ابزارها انجام شد "آتوود
 SPSSافزار ها با استفاده از نرمدهتجزيه و تحليل دا. به طور كامل انجام شد "يوسيمقياس تنيدگي اخالقي پرستاران آي"

براي تعيين ارتباط متغيرهاي پژوهش و از ضريب همبستگي پيرسون و  هاي آماري تي تستآزمون. انجام گرفت 17نسخه 
تنيدگي "با  "شناسيهاي جمعيتويژگي"براي تعيين همبستگي ) اياي و رتبههاي فاصلهبر حسب نوع داده(اسپيرمن 

  .استفاده شد "ترك خدمت قصد"و  "اخالقي
يو سيو ميانگين نمره قصد ترك خدمت پرستاران آي 4از  08/2ها نشان داد كه ميانگين نمره تنيدگي اخالقي يافته: يافته ها

بين متغيرهاي سن، سابقه كار پرستاران و نسبت تعداد پرستار به تعداد تخت با تنيدگي اخالقي همبستگي . بود 5از  03/3
يو با سياما جنس، وضعيت تأهل، سطح تحصيالت و شيفت كاري پرستاران آي). >05/0P(ار آماري وجود داشتمثبت معناد

يو با قصد سيچنين، بين تنيدگي اخالقي پرستاران آيهم). <05/0P( تنيدگي اخالقي آنان همبستگي معنادار آماري نداشتند
  ).<05/0P(ترك خدمت آنان همبستگي معنادار آماري وجود نداشت 

بهتر . اين مطالعه نشان داد كه سن، سابقه كار و نسبت پرستار به بيمار با تنيدگي اخالقي همبستگي مثبت دارد: نتيجه گيري
از طرفي نتايج اين پژوهش ضرورت رعايت . ي كاري كمتر استفاده شودتر و با سابقهيو از پرستاران جوانسياست در آي

ارايه راهكارهايي جهت كاهش تنيدگي اخالقي و . دهدهاي مراقبت ويژه را نشان مير در بخشاستاندارد نسبت پرستار به بيما
  .يو ضروري استسيقصد ترك خدمت پرستاران آي

  تنيدگي اخالقي، قصد ترك خدمت، پرستار، بخش مراقبت هاي ويژه: كلمات كليدي
  .اين مقاله برگرفته از رساله دكتراي پرستاري است

                                                 
 forooata@yahoo.com) 02188655366: (تلفن ثابت. استاديار، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران: نويسنده مسئول 1
  علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران دانشيار، دانشگاه 2
 دانشيار، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران 3
 دانشيار، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران 4
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  162-1كد 

  رستار در اميدبخشي به بيمار درآموزه هاي دينينقش پ
  

  4، محمدرضا قنبري3غالمعلي زارعدكتر ، 2، رضا زارعي سمنگان1سيد رسول حسيني كوهستاني 
  

خداوند  .داشتن اميد به آينده يكي از موضوعات اساسي براي ايجاد آرامش و بهبود زندگي نابسامان آدمي است: زمينه و هدف
بر عكس، . كند براي او ترسيم مي ااميدواري و خوش بين بودن به نظام زندگي دعوت كرده و آينده روشني ر انسان را به همواره

كرم بي  كند؛ زيرا سبب يأس از لطف، رحمت و دومين گناه كبيره قلمداد مي را آنو  زشت شمرده اميدي را بسيار يأس و نا
اخالق اسالمي مي پردازد كه پرستاران را در ايفاي اميد بخشي به بيماران اين مقاله به راهكارهايي از منظر . شود پايان الهي مي

  .كمك مي نمايد
قرآن، نهج البالغه، كتب روايي، دانش نامه احاديث  اين مطالعه كتابخانه اي بوده و از طريق جستجوي درمنابع ديني :روش كار
اميد، ارزش اميد در بيماران و راهكارهاي  مفهومامل؛ مفاهيم مورد بررسي در مطالعه ش. و اينترنت انجام شده استپزشكي 

  .تقويت اميد در بيماران توسط پرستار مي باشد
رجاء و اميد از نظر مفهومي عبارت است از احساس راحتي قلب در نتيجه انتظار امري كه نزد فرد خوشايند است در  :يافته ها

كه روحيه ناتواني و افسردگي و اضطراب را از بيمار است ي از عواملي اميدوار كردن يك.  صورتي كه اكثر اسباب آن فراهم باشد
مي ) ص( پيامبر اكرم. نيرو و نشاط مي دهد و به بهبودي سرعت مي بخشد بيمارمي كند، زيرا كه اميد به زندگي به  دور

ار ساختن در قضا و قدر مؤثر نيست، هر گاه بر بيماري وارد شديد، او را به طول عمر اميدوار سازيد، اگر چه اين اميدو: فرمايند
به همين جهت از جمله وظايف تيم پزشكي اميدبخشي به  .ولي بيمار را دلخوش مي سازد و باعث آرامش و تسكين او مي گردد

تقويت ) الف: راهكارهاي تقويت اميد در بيماران توسط پرستاران در هفت بخش زير مورد بررسي قرار گرفته است. بيماران است
از طريق تقويت روحيه توكل در بيمار، استفاده از دعا و توسل و توجه به اين حقيقت كه طبيب واقعي : مذهبي در بيمارانحس 

در فرهنگ ديني به بيماري : تغيير نگرش بيمار نسبت به مقوله بيماري) ب. خداست و درمان هيچ دردي براي او دشوار نيست
موجب آثار ارزشمندي در زندگي انسان است از جمله وسيله اي براي تأديب،  به عنوان يك مقوله مثبت نگاه شده است كه

دادن اطالعات كافي در مورد ) ج. آزمون الهي، آمرزش گناهان، رقت قلب، كرامت انساني، اجابت دعا و پاداش وثواب است
كم اهميت ) د. ي و درمان مي باشدآنچه كه باعث تشويش ذهن بيمار مي باشد، عدم آگاهي او نسبت به بيمار: بيماري به بيمار

اين دستور بدان جهت است كه او . يكي از دستورات در عيادت از بيمار اين است كه به اوخيره نشويم: جلوه دادن بيماري
در روايات آمده است . از عواملي كه موجب نااميدي بيمار مي شود بپرهيزند) ه. احساس نكند دچار بيماري خطرناكي شده است

چون دعاي : دعا كردن در بالين بيمار) و. نداشته باشيد، غذا نخوريد و نجوا نكنيد) استعاذه(بيماران پناه بردن به خدا  كه نزد
  .توصيه به اينكه علم در حال پيشرفت است و معالجه بيمار امكان پذير خواهد شد) ز. ديگران در حق هم مستجاب است

در . بهبودي بيمار دارد، يكي از وظايف پرستاران دادن اميد به بيماران است از آنجا كه اميد نقش اساسي در :نتيجه گيري
تقويت حس مذهبي در بيماران، تغيير نگرش بيمار نسبت به مقوله بيماري، دادن "فرهنگ اسالمي پرستار مي تواند از طريق 

 "به اين كه علم در حال پيشرفت استاطالعات كافي در مورد بيماري به بيمار، كم اهميت جلوه دادن بيماري دادن، توصيه 
  .اقدام نمايد و از عواملي كه موجب نا اميدي بيمار مي شود، بپرهيزد و دعا كردن در بالين بيمار را اجرا نمايد

  اميدبخشي، پرستار، آموزه هاي ديني، مراقبت اسالمي، مراقبت باليني، اخالق پزشكي، اخالق در بالين: كلمات كليدي

                                                 
 مربي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه : نويسنده مسوول 1
  انشگاه علوم پزشكي گلستاناستاديار د 2
  استاديار دانشگاه علوم پزشكي گلستان 3
 مربي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 4
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  243s كد

  تجربه و ديدگاه: لتيام بخش پرستارحضور ا
  بيماران جراحي قلب 

  
  3دكتر فضل اله احمدي ،2، دكتر عيسي محمدي1ويدا شفيع پور

  
  

وجه به نيازهاي جسمي، تامين آرامش و سالمتي بيماران، جوهرة عملكرد باليني پرستاري است كه از طريق ت :زمينه و هدف
لب علي رغم موفقيت آميز بودن در مراقبت قلب براي بسياري از بيماران تجربه معنوي فراهم مي شود جراحي ق و روحي رواني

اي استرس زا، ترسي ناخواسته و تهديدكننده زندگي است كه نيازهاي زيادي را در بيماران به وجود مي آورد در اين بين 
عه با هدف تبيين تجارب و ديدگاه مسئوليت اصلي پرستاران شناخت نيازهاي مراقبتي بيماران و رفع آنهاست لذا اين مطال

  .بيماران جراحي قلب درباره حضور پرستار صورت گرفت
بيمار تحت  13اين مطالعه با رويكرد كيفي و روش تحليل محتوي قراردادي انجام گرديد مشاركت كنندگان شامل : كارروش 

نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند جمع بودند كه به صورت  91جراحي قلب در سه بيمارستان آموزشي شهر تهران در سال 
 با همزمان و طور مستمر به داده ها تحليل و تجزيهآوري داده ها به صورت مصاحبه هاي بدون ساختار و مشاهده انجام شد 

  .گرديد انجام اي مقايسه صورت به و ها داده آوري جمع
با زيرطبقات  "آسودگي و امنيت"درون مايه ها شامل  تحليل داده ها منجر به پيدايش سه درون مايه اصلي شد اين: يافته ها

با زير طبقات احترام  "رابطه اي انساني و اعتمادزا"فراخوان به موقع پزشك، بازديد منظم، پيگيري مداوم مراقبت ارائه شده، 
ت توجه به عالئم و با زير طبقا "رفع نياز به موقع با دسترسي آسان"گذاري بيمار، بردباري و صبوري، وضوح در پاسخگويي؛ 
  .نماي باليني بيمار، و ارائه به موقع نيازهاي مراقبتي بودند

طبق نتايج، حضور پرستار مداخلة موثر در آرامش و آسودگي ذهني، احساس امنيت و اطمينان خاطر، كاهش : نتيجه گيري
رستاري و مديران مي توانند با اتكا بر استرس و عاملي نويد بخش با تامين نيازهاي بيماران هست پرستاران بالين، مربيان پ

ستار ، آموزشي و باليني خود را به گونه اي طراحي كنند تا حضور پرين يافته ها، فعاليت هاي مديريتيبصيرتي مبتني بر ا
  .براي بيماران تحقق يابدهمانند فرايندي التيام بخش 

  تويحضور پرستار، تجربيات بيمار جراحي قلب، تحليل مح: كلمات كليدي
 

  
  
  
  

                                                 
  vidashafipour@yahoo.comدانشجوي دكتري پرستاري دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده پزشكي، دپارتمان پرستاري، .   1
  دانشيار گروه پرستاري دانشگاه تربيت مدرس  2
  پرستاري دانشگاه تربيت مدرساستاد گروه   3
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 2S-1 دك

 جديد درماني )EMDR( مجدد پردازش و چشم حركات با زدايي حساسيت روش
   قلبي، سكته به مبتال بيماران اضطراب كاهش براي

    ماهه چهار پيگيري در درماني نتايج
  

   ،5عليپور محمود دكتر ،4جوادي رضا حميد دكتر ،3ضيغمي رضا دكتر ،2مرادي محمد ،1مقدم بهنام محمد

  6مقدم بهنام زعزي
  

اضطراب شايع ترين پاسخ رواني . بيماري هاي قلبي عروقي شايع ترين علت مرگ و مير در تمام دنيا مي باشد: زمينه و هدف
داروهاي ضد اضطراب عوارض جانبي مهمي دارند و بعد از قطع مصرف، دوباره عاليم اضطراب ظاهر . به سكته قلبي مي باشد

ف بررسي پيگيري چهار ماهه كارآيي روش درماني حساسيت زدايي با حركات چشم و پردازش اين مطالعه با هد. مي شوند
  .مجدد بر ميزان اضطراب بيماران مبتال به سكته قلبي انجام شد

بيمار مبتال به سكته قلبي بستري در بخش هاي قلب بيمارستان  60. پژوهش حاضر يك كارآزمايي باليني مي باشد :روش كار
به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمون و كنترل  1391زوين در سال بوعلي سينا ق
. براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي و پرسشنامه اضطراب بك استفاده شد .تقسيم شدند

ميزان اضطراب بيماران قبل از مداخله،  .ه انجام شددقيق 90تا  45مداخالت در دو جلسه به صورت يك روز در ميان به مدت 
و آزمون هاي آماري تي زوجي،  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار . بعد از مداخله و در پيگيري چهار ماه اندازه گيري شد

  .تي مستقل و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شد
با استفاده از آزمون آماري تي مستقل در گروه آزمون  ب قبل از مداخلهنتايج نشان دادند كه ميانگين ميزان اضطرا :يافته ها

كاهش پيدا  9/6±96/1و  37/7±42/2بود اما بعد از مداخله و در پيگيري چهار ماهه اين مقادير به ترتيب به  ±87/48 28/4
  ). p=001/0(از نظر آماري اختالف به دست آمده معنادار بوده است . كرد

يج درماني روش حساسيت زدايي با حركات چشم و پردازش مجدد در كاهش اضطراب بيماران مبتال به سكته نتا: نتيجه گيري
به عنوان يك الگوي مراقبتي  روشپرستاران بخش مراقبت هاي ويژه مي توانند از اين . قلبي در پيگيري چهار ماهه ادامه داشت

  .ستفاده نمايندجديد و استاندارد براي درمان يا كاهش اضطراب بيماران ا
  مجدد، پيگيري چهار ماهه پردازش و چشم حركات زدايي حساسيت قلبي، سكته اضطراب؛: كليدي كلمات

  )است ارشد كارشناسي نامه پايان از مستخرجه مقاله اين(

  
                                                 

 mbehnammoghadam@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، : نويسنده مسئول 1
  هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پرستاري و مامايي 2
  رستاري و ماماييهيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پ 3
  هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پزشكي 4
  هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پرستاري و مامايي 5
  مدرس دانشگاه پيام نور ياسوج 6
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  320كد 

تاثير حضور حمايتي خانواده بيماران ضربه مغزي بستري در بخش مراقبت ويژه بر 
  يك كارآزمايي باليني تصادفي شده :كنترل سطح اضطراب آنها

 
  ،3اسماعيلي...،  حبيب ا2، فرزانه حسن زاده1طوبا حسيني عزيزي

  4محمدرضا احصايي 
  

بحران جدي شده، عاليم اضطراب را بروز مي  بخش مراقبت ويژه، اعضاي خانواده دچار با پذيرش بيمار در: هدفو  زمينه
ش اضطراب آنان كمك مي كند كه نياز به اطالع رساني و نزديكي فيزيكي به بيمار برآورده سازي نيازهاي خانواده به كاه. دهند
لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير حضور حمايتي خانواده بر كنترل سطح اضطراب خانواده بيماران ضربه . ترين آنهاست مهم

  .مغزي بخش مراقبت ويژه صورت گرفت
در بخش هاي مراقبت ويژه اعصاب بيمارستان امدادي شهيد  1390تا مرداد  1389 بين اسفند اين كارآزمايي باليني :كارروش 

نمونه گيري بيماران به روش . عضو خانواده در دو گروه مداخله و كنترل مورد مطالعه قرار گرفتند 60كامياب مشهد انجام و 
دو گروه قرار گرفته و به ازاي هر بيمار،  غير احتمالي و در دسترس  بود، بيماران واجد شرايط با تخصيص تصادفي در يكي از

مداخله، حضور عضو خانواده در بخش مراقبت ويژه و انجام مراقبتهاي اوليه از بيمار دو بار در . يك عضو خانواده وارد مطالعه شد
داده ها توسط . ديداز ابزار اضطراب و افسردگي بيمارستاني براي بررسي اضطراب استفاده گر. روز در هفته اول پذيرش بيمار بود

  . تجزيه و تحليل شد5/11نسخه   SPSSمستقل، كاي اسكوئر و دقيق فيشر با نرم افزار  tزوجي،  tآزمون هاي آماري 
مستقل نشان داد بين ميانگين  tنتايج آزمون . اعضاي خانواده بيماران در بدو پذيرش،  مضطرب بودند درصد 3/88 :يافته ها

). =76/0p( از شروع مداخله در گروههاي مداخله و كنترل، تفاوت آماري معني داري وجود نداشتنمره اضطراب خانواده قبل 
معني داربود، اما اين ) =004/0P(و كنترل با ) >001/0P(بعد از مداخله با اينكه كاهش سطح اضطراب در گروه مداخله با 

به شكلي كه مقايسه شيوع اضطراب ). >001/0P(بود كاهش در گروه مداخله نسبت به گروه كنترل به شكل معني داري بيشتر 
  ). =003/0P(اسكوئر، تفاوت معني دار آماري نشان داد -در اعضاي خانواده بيمار در دو گروه بعد از مداخله، توسط آزمون كاي

ضربه مغزي نتايج پژوهش نشان داد اضطراب از شيوع بااليي در بين اعضاي خانواده در بدو پذيرش بيماران  :نتيجه گيري
حضور حمايتي اعضاي خانواده اين بيماران در بخش مراقبت ويژه، روند كاهش سطح . بخش مراقبت ويژه برخوردار است

در واقع رفع نياز نزديكي و اطالع رساني . اضطراب در طي هفته اول پذيرش بيمار را تسريع و بروز اضطراب را كاهش ميدهد
رفع مقررات مالقات ممنوع در كنار . بيمارموجبات تسكين آنان رافراهم مي كند اعضاي خانواده در روزهاي نخست بستري

حمايت مديران پرستاري از پرستاران بخش مراقبت ويژه در تعامل با خانواده بيمار مي تواند زمينه را براي اجراي مراقبت جامع 
  .فراهم آورد

  خانواده بيمار، اضطراب، بخش مراقبت ويژه: كلمات كليدي
   IRCT201106126776N1بت كارآزمايي باليني ايران ث كد

                                                 
) نويسنده مسئول(پزشكي خراسان شمالي  كارشناس ارشد پرستاري مراقبت ويژه، مربي عضو هيات علمي، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم  1

hoseini.tooba@gmail.com  
  كارشناس ارشد پرستاري، مربي عضوهيات علمي گروه داخلي جراحي، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد  2
  ه علوم پزشكي مشهددانشكده بهداشت، دانشگا - دكتراي آمار حياتي، دانشيارگروه آمار زيستي و عضو مركز تحقيقات  3
  متخصص جراحي مغز و اعصاب، دانشيار گروه جراحي مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشكي مشهد  4
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بررسي تاثير تحريكات شنوايي سازمان يافته بر سطح هوشياري بيماران كمايي مبتال 
  به ضربه مغزي بستري در بخش هاي مراقبت ويژه

دكتر محمدرضا ، دكتر محمدعلي وكيلي، دكتر كاظم كاظم نژاد، ٢اسماعيل حسين زاده، ١دكتر غالمرضا محمودي شن
 محمدي، دكتر حسين تازيكي، دكتر رحيم كهنسال

  
صدمات مغزي ناشي از خونريزي، كوفتگي، هيپوكسي يا تروما مي باشد كه مي تواند منجر به صدمات فيزيكي، : زمينه و هدف

ي استفاده مي تحريك شنوايي سازمان يافته در جهت پيشرفت سطح هوشيار. شناختي، رفتاري يا اختالالت حسي و كما شود
مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير تحريكات شنوايي . شود و بيمار احتماالًسريع تر به عملكردهاي قبلي خودش بر مي گردد

  .سازمان يافته توسط پرستار بر تغييرات سطح هو شياري بيماران كمايي مبتال به ضربه مغزي صورت گرفت
بيمار مبتال به ضربه مغزي بستري در بخش  28يني يك سو كور مي باشد كه روي اين مطالعه از نوع كارآزمايي بال :روش كار 

بيماراني كه معيار ورود به مطالعه را داشتند . انجام شد 1391مراقبت ويژه مركز آموزشي درماني پنج آذر گرگان در سال 
روز، هر روز سه  10مداخله به مدت در گروه . براساس تكنيك تخصيص تصادفي وارد يكي از دو گروه كنترل يا مداخله شدند

دقيقه با صداي پرستار مرد با محتوايي در ارتباط با مكان، زمان، مشخصات  15بار در شيفت هاي  صبح و عصر و شب به مدت 
كه مختص  GCSسطح هوشياري بيماران با ابزار  .خود بيمار، اعضاي خانواده و برخي شرايط حرفه اي تحريك شنوايي شدند

هم چنين عاليم هموديناميك قبل و نيم ساعت . كمايي مي باشد و روايي وپايايي ان تاييد شده است اندازه گيري شدبيماران 
  . بعد از هر بار تحريك شنوايي توسط پرستار آموزش ديده اندازه گيري شد

 در گروه كنترل و) 7/29±44/11( ميانگين سن در گروه مداخله. بود 8/27±88/11 ميانگين سني بيماران :يافته ها
بيماران در هر دو گروه از نظر نوع ضربه مغزي نيز . )p=44/0( كه اين اختالف از نظر آماري معني دار نبودبود  51/12±91/25

مبتال به  هشت بيمارنمونه پژوهش  14 بيمار و در گروه كنترل از هفتنمونه پژوهش  14مقايسه شدند و در گروه مداخله از 
نتايج مطالعه نشان داد اگرچه تحريك شنوايي سازمان يافته در افزايش سطح هوشياري بيماران درگروه . ندكانتيوژن مغزي بود

از روز ششم در گروه  GCSافزايش  مداخله تا روز پنجم مطالعه در مقايسه با گروه كنترل تفاوت معني داري نداشت اما
 گروه مداخله هشتم مطالعه در در روز GCSطوري كه  سير صعودي داشت به 16/11±46/1 دهم تا روز 91/8±62/1مداخله

كه مبين بهبود سطح هوشياري بيماران در گروه مداخله در مقايسه  )p=017/0(بود  33/7±96/1و درگروه كنترل  53/1±10
  . با گروه كنترل بود

له در مقايسه با گروه كنترل نتايج پژوهش حاضر مبين اين است كه تحريك شنوايي سازمان يافته در گروه مداخ: نتيجه گيري
بنابراين مي توان تحريكات شنوايي  افزايش سطح هوشياري در بيماران كمايي مبتال به ضربه مغزي شده است و باعث بهبود و

سازمان يافته را درجهت افزايش سطح هوشياري بيماران كمايي مبتال به ضربه مغزي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه 
 .استفاده نمود

  تحريك شنوايي، سطح هوشياري، كما، ضربه مغزي، بخش مراقبت ويژه: مات كليديكل
مصوب مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم ) رساله كارشناسي ارشد( IRCT2012071810325N1:كد ثبت كارآزمايي باليني

  پزشكي گلستان

                                                 
  عضوهيئت علمي، مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان  1
  گلستاندانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، مركز تحقيقات پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي  2
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بيماران بستري در بررسي تاثير برنامه مراقبتي متمركز بر خانواده بر ميزان اضطراب 
  بخش مراقبت ويژه قلب

  
  ٣، زرين تن ساز٢دكتر حسن بابامحمدي، ١دكتر محسن سليماني

  
استفاده از توانايي . حوادث قلبي عروقي يك منبع مهم اضطراب براي بيمار و خانواده محسوب مي شود تجربه: زمينه و هدف

هدف اين مطالعه . ت مطلوبي در كاهش اضطراب بيمار داشته باشدهاي بالقوه خانواده در برنامه هاي مراقبتي مي تواند اثرا
   .تعيين تاثير برنامه مراقبتي متمركز بر خانواده بر اضطراب بيماران ايسكمي قلبي مي باشد

در  1390بيمار و همراه وي در بخش ويژه قلب بيمارستان فاطميه سمنان در سال  90اين مطالعه نيمه تجربي روي : روش كار
دارا بودن توانايي ذهني و هوشياري كافي : معيارهاي ورود بيمار به مطالعه شامل. وه روتين، كنترل و آزمون انجام شدسه گر

 دواي كه پيگير وضعيت بيمار باشند، و احتمال بستري بودن بيش از سال، وجود خانواده 35-70براي برقراري ارتباط، سن بين 
هاي قابل انتقال از  ابتال به بيماري رواني مشخص و بيماري"روج بيمار از مطالعه معيارهاي خ. روز در بخش ويژه قلب بود

هاي خطرناك، نياز به انجام مداخالت اي چون شوك يا آريتميطريق تنفس يا تماس فيزيكي، وجود شرايط تهديد كننده
. ماني دو هفته اي در گروه ها قرار گرفتندبيماران به صورت تصادفي در فاصله هاي ز.  بود "تهاجمي آنژيوگرافي و آنژيوپالستي

هاي  در گروه كنترل همراه بيمار در زمان. هاي معمول براي بيماران و اعضاي خانواده انجام شد در گروه روتين تنها مراقبت
ل پرستار، در گروه آزمون، برنامه مراقبتي متمركز بر خانواده با تعام. مشخصي با هماهنگي با پرستار در بخش حضور مي يافت

اضطراب بيماران در سه گروه در روز اول و سه روز پس از بستري با استفاده از پرسشنامه . بيمار و خانواده انجام مي گرفت
از آزمون هاي آماري كاي اسكوئر، آناليز واريانس و كراسكال واليس و تي زوج براي . اسپيل برگر اندازه گيري و مقايسه شد

  .شد ها استفادهآناليز داده
نتايج نشان داد كه در روز اول تفاوت معني داري در ميانگين نمره اضطراب موقعيتي، شخصيتي و اضطراب كل در :  يافته ها

ليكن بعد از اجراي برنامه، تغييرات نمره اضطراب بيماران در گروه آزمون در مقايسه با دو ). <05/0p(سه گروه وجود نداشت 
نحراف معيار تغييرات نمره اضطراب سه اهمچنين بررسي ميانگين و  ).>001/0p( نشان دادگروه ديگر كاهش معني داري را 

، اضطراب شخصيتي )P=006/0(گروه روز اول و سوم بستري نشان داد كه ميانگين تغييرات نمره اضطراب موقعيتي 
)009/0=P( و اضطراب كل ،)001/0=P (در سه گروه معني دار است.  

لذا . امه مراقبتي متمركز بر خانواده مي تواند سبب كاهش اضطراب بيماران ايسكميك قلبي شوداجراي برن: نتيجه گيري
پيشنهاد مي شود، اين برنامه در قالب يك طرح جامع و به عنوان يك روش موثر غير داروئي و كم هزينه در كاهش اضطراب 

  .اين بيماران به كار گرفته شود
  اده، خانواده، بيماري ايسكميك قلبي، اضطراب، بخش ويژهمراقبت متمركز بر خانو: كلمات كليدي

   )پايان نامه كارشناسي ارشد( IRCT201105146481N1: كد ثبت كارآزمايي باليني

                                                 
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، مركز تحقيقات پرستاري 2و1
 كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، بيمارستان الزهراء اصفهان 3
 babamohammady2007@gmail.com 02313354190:هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان، تلفن ثابت: نويسنده مسئول 2
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  تاثير مالقات بر شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران مبتال به سكته قلبي بستري
 

  ، جمشيد يزداني٢روديطاهره گل ز، ١معصومه باقري نساميدكتر حميده عظيمي لولتي، 
  

به عنوان محيط درمان بيماران قلبي منجر به محروميت از ادراكات حسي و جدا شدن از خانواده  CCUبخش  :و هدفزمينه 
مي شود و ساعات مالقات يكي از موضوعات اصلي و نيازهاي اساسي براي بيماران و خانواده هايشان در بخش هاي مراقبت ويژه 

هدف اين مطالعه . مدارك كافي براي تاثير مالقات بر وضعيت فيزيولوژيك و رواني بيماران قلبي وجود نداردولي هنوز . مي باشد
بيمارستان آيت اهللا  CCUتعيين تاثير مالقات بر شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران مبتال به سكته قلبي بستري در بخش 

  .مي باشد 1391در سال  طالقاني چالوس
بيمار مبتال به سكته قلبي به روش نمونه گيري  60. است )pre-experimental(از نوع پيش تجربي اين پژوهش : كار روش

دستگاه  و اطالعات دموگرافيك، طبي ابزار پژوهش پرسشنامه. بررسي شدند CCU در دسترس از روز دوم بستري در بخش
فشارخون، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و ( انشاخص هاي فيزيولوژيك بيمار. بود) ايران، ساخت ايران مارك صا(پايش قلبي

دقيقه بعد از پايان مالقات در دو روز  30و  10دقيقه قبل از مالقات، حين مالقات،  10، )ميزان اشباع اكسيژن خون شرياني
و نتايج قبل واحدهاي مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله مورد بررسي قرار گرفتند . متوالي با دستگاه پايش قلبي بررسي شدند

تجزيه و تحليل شاخص هاي فيزيولوژيك از نرم افزار براي ). گروه كنترل وجود نداشت(و بعد از مداخله با هم مقايسه شدند 
  .و آزمون آناليز واريانس با اندازه گيري تكراري استفاده شد SPSS آماري

ولي تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس از  ،ي دار نبوديافته ها نشان دادند كه تغييرات فشارخون از نظر آماري معن :يافته ها
درصد اشباع اكسيژن خون  .)>001/0P(زمان قبل از مالقات تا حين مالقات و زمان بعد از مالقات روند كاهشي داشتند 

 دنداز لحاظ آماري معني دار بو وشرياني از زمان قبل از مالقات تا حين مالقات و زمان بعد از مالقات افزايش يافت 
)001/0P=.(  

مالقات باعث كاهش شاخص هاي فيزيولوژيك در محدوده طبيعي مي شود كه مي توان توصيه نمود محدوديت  :نتيجه گيري
  .كاهش يابد CCUمالقات در بخش 
  CCUمالقات، شاخص هاي فيزيولوژيك، بخش  :كلمات كليدي

مركز تحقيقات دانشگاه علوم / مصوب معاونت پژوهشي 30/3/91رخ مو 91-42با كد ) بخشي از پايان نامه كارشناسي ارشد(اين مطالعه 

  .پزشكي مازندران مي باشد
 

                                                 
  يبه ساريسدانشگاه علوم پزشكي مازندران، دانشكده پرستاري و مامايي ن عضو هيات علمي،.  1
 ساري، دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه  bahar_golzaroodi@yahoo.com: كارشناسي ارشد، نويسنده مسئول.   2
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  تسهيل باليني توليد و به كارگيري رسانه نوشتاري در آموزش به 
  بيماران جراحي مغز و اعصاب 

 
  3، دكتر منصوره اشقلي فراهاني2، دكتر فريده باستاني1فرزانه گل آقايي

  
  

جستجو، انتخاب، پااليش و ويرايش محتواهاي آموزشي متناسب با نياز و سواد سالمت بيماران و همچنين  :فزمينه و هد
پرستاران باليني به دليل كمبود وقت و منابع مورد نياز و محدوديت . ارزيابي تاثير آن به توانايي و مهارت هاي خاص نياز دارد

انع متعددي در زمينه توليد و به كارگيري موثر رسانه در آموزش به بيمار مهارت هاي كسب شده در دوره تحصيالت پايه با مو
اين مطالعه با هدف، تسهيل باليني توليد و به كارگيري رسانه نوشتاري در آموزش به بيماران جراحي مغز و . روبرو مي باشند

  .اعصاب صورت گرفته است
منظور بهبود عملكرد آموزش بيمار در يك بخش جراحي مغز و اين مطالعه بخشي از يك اقدام پژوهي گسترده به  :روش كار

ده پرستار باليني به . در استان مركزي انجام شده است 1389-1390اعصاب مي باشد كه طي يك دوره دو ساله در سال هاي 
مواد آموزشي  عالوه سرپرستار بخش و يك هيئت علمي پرستاري به عنوان تسهيل گر بيروني در قالب چهار زيرگروه به توليد

قابليت درك محتوا براي استفاده كنندگان با نظر سه . براي بيماران و خانواده هاي آنان با سواد حداقل پنجم ابتدايي پرداختند
 يك مجموعه منسجم آموزشي در چهار بخش شامل راهنماي بيماران و. عضو خانواده براي هر موضوع ارزيابي شد/ تا پنج بيمار

ان ورود، تصويربرداري هاي تشخيصي، درمان و مراقبت هاي قبل و بعد از عمل در جراحي هاي مغز و ستون خانواده ها در زم
مجموعه آموزشي به تعداد تخت هاي بستري تهيه و بر بالين هر بيمار تعبيه شد به طوري كه برحسب . مهره ها تهيه شد

عمل با استفاده از روش  بازانديشي بر. د استفاده قرار گيردشرائط بيماران مي توانست به عنوان رسانه يا وسيله آموزشي مور
بحث گروهي متمركز توسط پرستاران شركت كننده صورت گرفت و داده ها با استفاده از تحليل محتواي كيفي تجزيه و تحليل 

  .شد
به موفقيت  "و خانواده برآيندهاي مثبت آموزش به بيمار"و  "بازخوردهاي تقويت كننده"هاي  به دست آمدن طبقه :يافته ها

واحدهاي معنايي حاصل از داده هاي . پرستاران در به كارگيري موثر مجموعه آموزشي در عملكرد آموزش بيمار اشاره داشت
كيفي نشان دهنده برآورده شدن نياز آموزشي بيمار و خانواده، شناخته شدن نقش آموزشي پرستار، بهبود ارتباط پرستاران با 

  .اده ها و همچنين بهبود كاركرد پرستار بودخانو بيماران و
پرستاران باليني از طريق كارگروهي و كمك فني و مشاوره اي تسهيلگر دانشگاهي در محيط واقعي عمل  :نتيجه گيري

ن با آموزش به بيمارا. توانستند توانايي خود را در زمينه توليد و به كارگيري رسانه درآموزش به بيمار و خانواده افزايش دهند
استفاده از رسانه هاي متناسب با بستر مراقبت، برايندهاي مطلوب و متقابلي را براي مراقبت دهندگان و مراقبت گيرندگان در 

  . بر داشت موقعيت باليني مورد مطالعه در
  رسانه نوشتاري، تسهيل باليني  آموزش به بيمار،: كلمات كليدي

در  "نهادينه كردن آموزش بيمار با رويكرد اقدام پژوهي"تخصصي پرستاري تحت عنوان  اين مقاله حاصل بخشي از پايان نامه دكتراي
  .مي باشد كه با حمايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران اجرا  شده است 909با كد  1389 - 1391سال 

 

                                                 
  08614173524: م پزشكي اراك تلفن ثابتدانشجوي دكتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران ، هيئت علمي دانشگاه علو: نويسنده مسئول  1

fgolaghaie@yahoo.com 
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 2
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران  3
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  82sد ك

  مهم ترين دغدغه بيماران در مواجهه با تشخيص سرطان: تهديد حيات
  

  4، عبدالحكيم تيرگري سراج3، عيسي محمدي2احمدي... ، فضل ا1وانبخش اسمعيلير
  
  

بيماري در حال گسترش و براي مبتاليان فوق العاده ترسناك و از نظر روحي و رواني ويرانگر مي  ،سرطان :و هدف زمينه
. ناشي از اين بيماري مي افزايد مرگ و مير ناشي از سرطان كه دومين علت مرگ و مير در حال حاضر است، بر هراس. باشد

امروزه در بسياري از جوامع اين نظريه كه بيمار را بايد با تشخيص سرطان مواجهه نمود نظريه غالب است و لذا پس از مواجهه 
با تشخيص، نگراني هايي در بيماران به وجود مي آيد كه شناخت اين نگراني ها و دغدغه ها مسئله اي مهم و اساسي براي 

لذا اين مطالعه با هدف شناخت دغدغه هاي بيماران مبتال به سرطان پس از مواجهه با تشخيص سرطان . كنان درماني استكار
  . انجام شده است

بيماران مبتال به سرطان از يكي از مراكز آموزشي . اين مطالعه يك تحقيق كيفي و با رويكرد آناليز محتوي است :روش كار
اونكولوژي و مركز امداد بيماران سرطاني شهرستان ساري كه با تشخيص مواجهه شده بودند، به  درماني، كلينيك فوق تخصصي

بيمار، سه پرستار، سه پزشك و چهار نفر از بستگان نزديك در  15تعداد . صورت هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند
تجزيه و تحليل داده ها به روش . ت عرصه انجام شديادداش 12مشاهده و  17مصاحبه،  35مطالعه مشاركت كردند و جمعاً 

  .گرانهيم و الندمن انجام گرديد
احساس داشتن بيماري بد، درك سنگيني تشخيص، تصور آينده "طبقه اصلي  ششدر تحليل داده ها جمعاً  :يافته ها

م اصلي و مشترك مفهو. استخراج گرديد "نامشخص، احساس عجز، احساس خسران و آشفتگي شديد فردي و خانوادگي
  . دغدغه اصلي بيماران در مواجهه با سرطان شناخته شد به عنوان است كهبوده  "تهديد حيات"اين طبقات برگرفته از 

با توجه به اين كه تهديد حيات به عنوان مهم ترين دغدغه بيماران در مواجهه با تشخيص سرطان مي باشد،  :نتيجه گيري
وص پرستاران در برنامه هاي مراقبتي خود به اين مسئله توجه خاص نموده و حمايت هاي الزم است كاركنان درماني به خص

  . الزم روحي و رواني از بيماران را در اين زمينه اجرا نمايند
 سرطان، مواجهه با تشخيص سرطان، تهديد حيات، تحقيق كيفي :كلمات كليدي

  

                                                 
  esmaeili42@yahoo.com. دانشجوي دكتري پرستاري دانشگاه تربيت مدرس تهران 1
  عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تهران 2
  ات علمي دانشگاه تربيت مدرس تهرانعضو هي 3
  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 4
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1-5s 

با  هاي ويژهبيني درصد موارد مرگ و مير بيماران بستري در بخش مراقبتپيش
   MPMو   APACHE IVاستفاده از 

  
  ٤، رضا مسعودي٣، سيد حميد شريف نيا٢محمدعلي سليماني، ١نسيم بهرامي

  
 APACHE IV (Acute Physiology and Chronic بندي شدت بيماري ها با عنوان از سيستم طبقه :زمينه و هدف

Health Evaluation IV)  وMPM (Mortality Probability Map)بيني ميزان مرگ و ، به شكل وسيع براي پيش
ها به عنوان اين شاخص. شوداند، استفاده ميهاي ويژه بستري شده هاي مختلف در بخش مراقبت مير بيماراني كه با تشخيص

ي بيماران مزمن يهاي ارائه شده و شناسامدت اقامت بيماران در بخش، ارزيابي كيفيت مراقبتيك ابزار استاندارد براي بررسي 
بيني درصد موارد مرگ و مير و مدت اقامت بيماران هدف از اين مطالعه مقايسه پيش. شونددر مطالعات در نظر گرفته مي

  .هاي ويژه بوده استدر بخش مراقبت MPMو  APACHE IVبستري با تكنيك 
دو مركز آموزشي درماني بوعلي و  مراقبت هاي ويژه مقطعي، تمامي بيماران بستري در بخش هاي در اين مطالعه :روش كار

بعد از اعمال معيارهاي . به صورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند 1389ماه از سال  شششهيد رجايي شهر قزوين طي 
تجزيه و تحليل آماري . جمع آوري شد APACHE IVو  MPM امه، ابزار بيمار با استفاده از پرسشن 240خروج، اطالعات 

و آمار استنباطي نظير آزمون تي ) ميانگين و انحراف معيار( و با استفاده از شاخص هاي توصيفي 17نسخه  SPSSبه كمك 
  .رفته شددر نظر گ 05/0داري كليه آزمون ها كمتر يا مساوي  مستقل و رگرسيون لجستيك استفاده و سطح معني

 APACHEميانگين نمره. زنده ماندند) نفر 159(درصد  3/66 بيمار بستري در بخش مراقبت هاي ويژه، 240از  :يافته ها

IV  درصد بود 7/33در حالي كه ميزان مرگ مشاهده شده بيماران . بود )98و حداكثر  13حداقل ( 62/50±07/19بيماران .
ميانگين نمره . درصد بود MPM ،62/39و با  APACHE IV ،81/11 ميزان مرگ پيش بيني شده با استفاده از

APACHE IV  و اين اختالف از نظر آماري معني  77/61ني كه فوت كردند او در بيمار 94/44در بيماراني كه زنده ماندند
شده و در بيماران فوت  91/34±91/36در بيماراني كه زنده ماندند  MPMميانگين نمره  .)P>001/0( دار بود

  ). P=013/0(بود  55/42±85/48
قادر خواهند بود كه ميزان مرگ و مير بيماران بستري  APACHE IVو  MPMنتايج مطالعه نشان داد كه  :گيرينتيجه 

بندي اين ابزارها و ساير ابزارهاي طبقه. ابزار مؤثرتر و مفيدتري است MPMبيني كند اما هاي ويژه را پيشدر بخش مراقبت
بيني روند درمان بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه مفيد خواهند بود، اگرچه مطالعات  ها همچنين در پيش ريشدت بيما

  .بيشتري در اين زمينه بايد صورت گيرند
 هاي ويژه ، مرگ و مير، بخش مراقبتAPACHE IV  ،MPM :كلمات كليدي

                                                 
 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، قزوين، ايران و دانشجوي دكتراي بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،.  1

  تهران
، 02812237268: تلفن ثابت): نويسنده مسئول(راي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشگاه علوم پزشكي قزوين و دانشجوي دكت.  2

soleimany.msn@gmail.com 
 دانشكده پرستاري و مامايي آمل، دانشگاه علوم پزشكي مازندران.  3
 پزشكي جندي شاپور اهوازدانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و دانشجوي دكتراي پرستاري دانشگاه علوم .  4



 

56  
  

   42s كد

يريوم در بيماران تحت عمل تاثير عوامل مداخله گر بعد از عمل بر ميزان بروز دل
  جراحي قلب باز

  
  5، شهزاد مزداراني 4، جمشيد يزداني چراتي 3مريم سهرابي،  2معصومه باقري نساميدكتر ،  1يداهللا جنتيدكتر 

  
  

دليريوم نوعي تخريب شناختي نوسان دار، اختالل هوشياري و يك مشكل شايع و حاد براي بيماران بستري  :زمينه و هدف
هدف اين مطالعه . ه با افزايش ميزان مرگ، طوالني شدن مدت بستري، افزايش هزينه و كاهش بازتواني همراه استمي باشد ك

  .تعيين ميزان بروز دليريوم و يافتن عوامل خطر مرتبط با آن در عمل جراحي قلب باز است
بيمار تحت عمل جراحي  404بر روي  90ماه از ماه هاي تير تا آذر سال  ششدر مدت توصيفي تحليلي اين مطالعه  :روش كار

. نمونه گيري به صورت هدفمند و غير تصادفي بود. شهرستان ساري صورت گرفت) س(الكتيو قلب در مركز قلب فاطمه زهرا
ابتدا از زبان انگليسي به  NeeChamكه براي ارزيابي روايي محتوايي . بود NeeChamابزار سنجش دليريوم پرسشنامه 

مورد استفاده قرار ) يك روانپزشك و سه روانپرستار(بعد از ترجمه نظرات افراد متخصص در اين زمينه . فارسي ترجمه شد
براي سنجش . گرفت و با توجه به معيارهاي روان بودن، مرتبط بودن و واضح بودن سواالت نظرات اصالحي آنان اعمال شد

از نظر دليريوم مورد بررسي قرار گرفتند كه ضريب  NeeChamاز بيمار با استفاده  30پايايي نيز در ارزيابي پيوستگي دروني 
ارزيابي دليريوم با اين پرسشنامه و  ،از روز اول تا پنجم بعد از عمل 16-20روزانه ساعت . دست آمده ب 96/0آلفاي كرونباخ 

دليريوم يا اتمام زمان پنج  ارزيابي تا زمان بروز. تكميل چك ليست عوامل بعد از عمل توسط پرستار آموزش ديده صورت گرفت
 18نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار ) كاپالن ماير و رگرسيون كاكس(براي آناليز يافته ها از آناليز بقا . روزه مطالعه بود

براي مقايسه ميزان بقاي محاسبه شده از روشهاي مختلفي استفاده مي شود كه مهمترين آن آزمون رتبه . استفاده شد
مدل (براي بررسي تاثير متغيرهاي كمكي بر زمان تا رسيدن به حادثه مورد نظر از رگرسيون كاكس . مي باشد لگاريتمي

به منظور تعيين خطر نسبي بين هر كدام از متغيرهاي مستقل و پيامد از ضريب رگرسيون استفاده مي و ) مخاطرات نسبتي
ب نشانه آن است كه با پيامد رابطه معكوس دارد و در صورت بعد از معني داري آزمون در صورت منفي بودن اين ضري. شود

  مثبت بودن نشانه داشتن رابطه مستقيم است

، افزايش )999/0با خطر نسبي بروز دليريوم (در اين مطالعه متغيرهايي مانند شامل مدت زمان وصل به ونتيالتور  :يافته ها
ميانه (ساعت اول  24، نياز به جراحي مجدد در )075/1وز دليريوم با خطر نسبي بر(ساعت اول  24ميزان ترشحات از درن در 

، مصرف داروهاي افزايش دهنده قدرت انقباضي )روز 4در برابر  2ميانه بقا (، بروز آريتمي خطرناك )روز 02/4در برابر  20/2بقا 
، افزايش ميزان دي )روز 65/4در برابر  37/4ميانه بقا (، افزايش دفعات مصرف مسكن )روز 35/4در برابر  60/3ميانه بقا (قلب 

 ، استفاده از)روز 60/4در برابر  60/3ميانه بقا (، عدم داشتن مالقاتي )روز 08/4در برابر  48/2ميانه بقا (اكسيد كربن شرياني 

                                                 
  دكتراي پرستاري، مركز تحقيقات روانپزشكي وعلوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1
  دكتراي پرستاري، استاديار دانشگاه علوم پزشكي مازندران 2
   sohraby.maryam@gmail.com، دانشگاه علوم پزشكي مازندران )نويسنده مسئول(دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبتهاي ويژه  3
  دكتراي آمار زيستي، استاديار دانشگاه علوم پزشكي مازندران  4
  متخصص روانپزشكي، بيمارستان مركز قلب فاطمه زهرا، دانشگاه علوم پزشكي مازندران  5
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مراقبت ويژه  و افزايش مدت زمان ماندن در بخش) روز 01/4در برابر  1ميانه بقا (محدودكننده فيزيكي در روزهاي بعد از عمل 
  .دست آمده ب% 5/28ميزان بروز دليريوم بعد از عمل . بر بروز دليريوم موثرند) 902/1با خطر نسبي بروز دليريوم (

كشف اختالالت شناختي از اهميت بااليي برخوردار است و مي بايست مطالعات بيشتري در جهت شناسايي علل  :نتيجه گيري
  .ين عوامل مي تواند در درمان دليريوم كمك كننده باشدزمينه ساز صورت گيرد، چراكه حذف ا

   NeeChamدليريوم، جراحي قلب، عوامل خطر،  :كلمات كليدي
  )رساله كارشناسي ارشد(
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  251كد

  تاثير بازتواني قلب بر كيفيت زندگي بيماران متعاقب عمل جراحي پيوند عروق كرونر
  

   نورالدين محمديدكتر ، زهرا عرب، ١عيسي عباسي
  
  

عمل جراحي پيوند عروق كرونر به عنوان يكي از روش هاي درماني بيماري هاي عروق كرونر رو به افزايش مي : زمينه و هدف
با هدف بررسي پژوهش حاضر  . نتايج مطالعات انجام شده حاكي از وضع نامطلوب بيماران پس از عمل جراحي مي باشد. باشد

  . اران پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر انجام شدتاثير بازتواني قلبي بر كيفيت زندگي بيم
نفر از بيماران پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر بيمارستان قلب شهيد رجايي  70اين مطالعه نيمه تجربي روي : روش كار

زندگي بيماران دو كيفيت . جلسه براي گروه آزمون انجام شد 12برنامه بازتواني قلبي به مدت . انجام شد 1390تهران در سال 
. گروه قبل و بعد از برنامه بازتواني قلبي با استفاده از پرسشنامه كيفيت زندگي بيماران قلبي فرانس و پاورس اندازه گيري شد

مورد تجزيه  >05/0Pو با آزمون هاي آماري تي مستقل و تي زوجي در سطح معناداري   SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار
  .ر گرفتو تحليل قرا
نمره كيفيت زندگي بيماران . بيماران دو گروه كنترل و آزمون از نظر متغيرهاي زمينه اي سن و جنس همگون بودند: يافته ها

در ).   ≥P 0001/0(گرديد  99/19 ±11/1و در گروه آزمون  49/18±48/1پس از اجراي برنامه بازتواني قلبي، در گروه كنترل 
كيفيت زندگي ) =02/0P(و روابط خانوادگي )   ≥P 0001/0(خله از نظر ابعاد سالمت و عملكرد مقايسه دو گروه بعد از مدا

در حالي كه در دو بعد رواني معنوي و اجتماعي اقتصادي، اختالف آماري معناداري مشاهده . داري مشاهده شد اختالف معني
  ). <P 05/0 (نشد 

برنامه بازتواني قلبي بر بهبود كيفيت زندگي بيماران متعاقب عمل جراحي  نتايج اين مطالعه نشانگر اين بود كه: نتيجه گيري
  .پيوند عروق كرونر موثر است و تمامي بيماران به يك ميزان از فوايد آن سود مي برند

  بازتواني قلبي، كيفيت زندگي، پيوند عروق كرونر: كلمات كليدي
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  abbasiisa@yahoo.comكارشناس ارشد آموزش پرستاري، بيمارستان ثامن االئمه ناجا مشهد ،  1
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 27Sكد 

ترافيلتراسيون بر برخي از عوارض شايع حين بررسي تاثيرتركيب پروفايل سديم و اول
  آذر گرگان 5 همودياليز در بيماران دياليزي مراجعه كننده به مركزآموزشي درماني

  
  ، دكتر ناصر بهنام پور، عليرضا شريعتي2سعيد قاري، دكتر محمد موجرلو، 1عين اله مالئي

  
 

يكي از روش . راغ از عوارض شايع همودياليز مي باشندافت فشار خون، كرامپ هاي عضالني، سردرد و استف: زمينه و هدف
اين مطالعه با هدف،  .هايي كه اخيرا براي پيشگيري از اين عوارض مطرح شده، تركيب پروفايل سديم و اولترافيلتراسيون است
  .تبررسي تاثير تركيب پروفايل سديم و اولترافيلتراسيون بر برخي از عوارض شايع حين همودياليز انجام گرف

آذر گرگان، در  5بيمار تحت همودياليز مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني  44در اين مطالعه كارآزمايي باليني  :روش كار
درصد جلسات دياليز، دچار افت فشار خون حين دياليز  20كه در طول يك ماه قبل از انجام پژوهش در بيش از  1390سال 

پروتكل  4براي همه بيماران . نفره تقسيم شدند 11گروه  4في بلوك بندي شده، در شده بودند، بر اساس روش تخصيص تصاد
اولترافيلتراسيون خطي  2سديم مايع دياليز خطي و اولترافيلتراسيون ثابت، پروتكل : 1پروتكل . همودياليز مختلف به اجرا درآمد

سديم مايع دياليز ثابت و : ودياليز روتينسديم خطي و اولترافيلتراسيون خطي، پروتكل هم: 3و سديم ثابت، پروتكل 
اين مطالعه به صورت يك طرح يك سو كور . جلسه همودياليز در نظر گرفته شد 6به ازاي هر پروتكل . اولترافيلتراسيون ثابت

اي تجزيه و داده ها با استفاده از آمار توصيفي و مجذور ك. بوده كه در آن بيماران نسبت به نوع پروتكل درماني آگاهي نداشتند
  .در نظر گرفته شد 05/0سطح معناداري براي تمامي آزمون ها . تحليل شدند

ميزان بروز افت فشار خون و كرامپ عضالني در . درصد زن بودند 5/54سال و  75/54±33/11ميانگين سني بيماران  :ها يافته
 3ولي ميزان بروز سردرد و استفراغ در پروتكل ) P >05/0(طور معناداري كاهش يافت ه در مقايسه با روش معمول ب 3پروتكل 

  ).P<05/0(در مقايسه با روش معمول تفاوت معناداري نداشت 
آنجا كه استفاده از پروفايل هاي سديم و اولترافيلتراسيون روشي ساده و بدون هزينه است و ميزان بروز  از :گيري نتيجه 

به نظر مي رسد مي توان به منظور كاهش . ني را كاهش مي دهدعوارض حين دياليز از جمله افت فشار خون وكرامپ عضال
   .بروز اين عوارض، از تركيب پروفايل سديم خطي و اولترافيلتراسيون خطي به جاي روش روتين استفاده نمود

  همودياليز، پروفايل سديم، اولترافيلتراسيون، افت فشار خون، كرامپ عضالني :كلمات كليدي
 ، طرح مصوب مركز تحقيقات پرستاري )رساله كارشناسي ارشد(  IRCT201111208140N1 :ينيكد ثبت كارآزمايي بال

  

                                                 
  ت علمي، مركز تحقيقات پرستاري،دانشگاه علوم پزشكي گلستانعضو هيا 1
  saiedghari@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد مراقبت هاي ويژه، مركز تحقيقات پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي گلستان،  2
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 59sكد 

كاربرد سرماي موضعي و طول مدت تزريق زير جلدي انوكساپارين سديم بر  تاثير
  1390آذر گرگان 5مركز آموزشي درماني در  اندازه كبودي محل تزريق در بيماران بستري شدت درد و

 
  4، ناصر بهنام پور 3، علي اكبر عبدالهي2حسين رحماني اناركي ،1گ رنجبرمهري فرهن

  
  

) هپارين معمولي يا غير فراكنشه و هپارين با وزن ملكولي پايين(در تزريق زير جلدي هر دو نوع هپارين : زمينه و هدف
اين . وه نامناسب تزريق داردواكنش هاي موضعي از قبيل درد و هماتوم و كبودي ديده مي شود كه ارتباط مستقيم با شي

مطالعه با هدف تعيين تاثير طول مدت تزريق زير جلدي انوكساپارين سديم برشدت درد و وسعت كبودي محل تزريق در 
  .بيماران انجام شده است

ميلي گرم زيرجلدي، بستري در بخش هاي  60بيمار تحت درمان با آناكسوپرين 72اين مطالعه تجربي بر روي  :روش كار
گروه درماني  چهارطور تصادفي به ه بيماران ب. انجام شد 1391آذر گرگان در سال  5اخلي و جراحي مركز آموزشي و درماني د

دقيقه قبل  پنجكاربرد سرما ( 2و درگروه آزمون) روش روتين(ثانيه 10تزريق زير جلدي با طول مدت : گروه اول. تقسيم شدند
دقيقه قبل و بعد  پنجكاربرد سرما ( 4 ، گروه)ثانيه صبر در خروج سوزن 10و سپس تزريق روتين ( 3، گروه)ازتزريق روتين

سانتي متري ربع فوقاني سمت  پنجتمامي تزريقات در فاصله . انجام شد) ثانيه صبر در خروج سوزن 10تزريق روتين و سپس 
سانتي  10روي خط  VASر عددي شدت درد ابزا بيمار بالفاصله پس از تزريق، شدت درد را با استفاده از. چپ شكم انجام شد

ساعت بعد از تزريق با  72-48-24عالمت گذاري مي كرد، همچنين ميزان وسعت كبودي و توسعه آن  10و  صفرمتري بين 
مستقل و كاي اسكوئر مورد تجزيه و تحليل قرار  tداده ها با آزمون هاي اماري . خط كش شفاف ميلي متريك اندازه گيري شد

  .گرفت
از . سال بود 65و بيشترين سن  18كمترين سن نمونه ها . نفر بودند 18تعداد نمونه هاي بررسي شده در هر گروه  :فته هايا

. سال بود 50ميانگين سن بيماران . درصد را زنان تشكيل مي دادند 4/44درصد بيماران مرد و  6/55نظرجنسيت در هر گروه 
آزمون  3و در گروه  33/2±87/1آزمون  2و در گروه  86/3 ± 75/2شاهد در گروه) VAS(ميانگين شدت درد با مقياس 

آزمون آناليز واريانس ارتباط معني دار آماري بين چهار گروه در شدت درد . 54/2±91/1آزمون  4بود و در گروه  71/0±05/3
و در گروه دوم آزمون  94/5 ±83/11ساعت بعد از تزريق در گروه كنترل  24ميانگين وسعت كبودي ). P=14/0(را نشان نداد 

ساعت بعد از تزريق  48ميانگين وسعت كبودي . بود 83/4±73/9و در گروه چهارم  22/8±26/15و در گروه سوم  51/2±88/1
و در گروه چهارم آزمون  72/12±81/16و در گروه سوم  38/6 ±12/6و در گروه دوم آزمون  61/11±95/13در گروه كنترل 

و در گروه دوم آزمون  47/11±43/13ساعت بعد از تزريق گروه كنترل  72انگين وسعت كبودي مي. بود 8/ 25/12±5
آزمون آناليز واريانس نشان . بود 38/8±95/11و در گروه چهارم آزمون  66/11±17/17و درگروه سوم آزمون  61/12±94/8

). P<05/0(اط معني دار آماري ديده نمي شود ساعت بعد از تزريق، ارتب 72-48-24داد، بين چهار گروه از نظر وسعت كبودي 

                                                 
وم پزشكي گلستان، گرگان دانشجوي كارشناسي ارشد مراقبت هاي ويژه، مركز تحقيقات پرستاري، دانشگاه عل: نويسنده مسئول  1

farhangmehri@yahoo.com  
  عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري مامايي بويه، دانشگاه علوم پزشكي گلستان  2
  عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري مامايي بويه، دانشگاه علوم پزشكي گلستان  3
 عضو هيئت علمي، كارشناسي ارشد آمار، دانشگاه علوم پزشكي گلستان  4
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ساعت پس از  48ساعت اول و در  24همچنين بررسي ميانگين وسعت كبودي ها نشان داد كه كمترين وسعت كبودي در 
  .تزريق مربوط به گروه كاربرد سرما قبل از تزريق زير جلدي مي باشد

مورد در شدت درد ادراك شده توسط بيمار و ميزان كبودي و  تحقيق حاضر نشان داد كه بين دو گروه شاهد و: نتيجه گيري
و 2وسعت آن در ساعات آتي از نظر آماري تفاوت معني داري وجود ندارد ولي با توجه به ميانگين درد گزارش شده گروه آزمون 

ج سوزن در كاهش شدت ممكن است كاربرد سرما و صبر قبل از خرو. از نظر باليني ميزان درد كمتري را گزارش كرده بودند 4
  . درك درد و كاربرد سرما در كاهش بروز كبودي پس از تزريق موثر باشد

  تزريق زير جلدي، طول مدت تزريق، كبودي، درد، انوكساپارين سديم :كلمات كليدي
  ، طرح مصوب مركز تحقيقات پرستاري)رساله كارشناسي ارشد(  IRCT201201158731N1كد  :كد كارآزمايي باليني
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  269 كد

  فشاري بر كيفيت زندگي وابسته به سالمتي بيماران با بيماري انتهايي كليه  تأثير طب
  

  ،٧، حسين نصيري٦مسلم حسام ،٥، محمدعلي وكيلي٤، حميدرضا بهرامي٣، حميد آسايش٢، زهرا عرب١عليرضا شريعتي  
  ٩، محمد گيالسي٨نژاد عباس متقيان 

  
  

شود، اما اين افراد در مقايسه  دياليز باعث افزايش بقاء بيماران مبتال به بيماري انتهايي كليه مياگرچه درمان با : زمينه و هدف
فشاري بر كيفيت  بر اين اساس مطالعه حاضر با هدف بررسي تأثير طب. تري برخوردارند با افراد سالم از كيفيت زندگي پايين

  .يه انجام شدزندگي وابسته به سالمتي بيماران با بيماري انتهايي كل
نفر بيمار همودياليزي مراجعه كننده به سه مركز دياليز شهر  108اين مطالعه تجربي دوسوكور بوده كه در آن : روش كار

در گروه طب فشاري ماساژ نقاط . نفره، طب فشاري، نقاط كاذب و كنترل قرار گرفتند 36مشهد به صورت تصادفي در سه گروه 
در گروه نقاط . هفته در حين دياليز انجام شد 4اي سه بار براي  دقيقه در هر دست، هفته 3ت ها به مد مچ دست) HT7(من شن

ها انجام گرديد و براي گروه كنترل فقط  من مچ دست سانتيمتري از نقاط شن 1- 5/1كاذب ماساژ با همان تكنيك در فاصله 
 SPSSوسيله نرم افزار  ها به داده. بود SF36ت زندگي ها پرسشنامه كيفي ابزار گردآوري داده. هاي معمول صورت گرفت مراقبت
  .زوجي و ويلكاكسون مورد ارزيابي قرار گرفتندtهاي آماري تحليل واريانس، كروسكال واليس،  و آزمون
 و )  ≥P 0001/0( و جزء ذهني)   ≥P 0001/0( ، جزء فيزيكي)  ≥P 0001/0( نتايج بعد از مداخله، بهبود در نمره كل: يافته ها

 اجتماعي ، عملكرد )    =P 008/0 ( ، انرژي و خستگي)  ≥P 0001/0(، درد بدن)    =P 039/0 ( هاي نقش جسماني  همچنين حيطه
)0001/0 P≤  (نقش عاطفي ، )0001/0 P≤   (و احساس خوب بودن عاطفي )0001/0 P≤   (نتايج . فشاري نشان داد در گروه طب

هاي درد  فشاري و گروه كنترل در ميانگين نمره كل، جزء ذهني و حيطه كه بين گروه طب ها نشان داد دوي گروه مقايسه دوبه
  .داري وجود داشت عاطفي و احساس خوب بودن عاطفي اختالف معني بدن، عملكرد اجتماعي، نقش

ن با بيماري فشاري بر بهبود كيفيت زندگي بيمارا توان نتيجه گرفت، طب هاي پژوهش مي با توجه به يافته: نتيجه گيري
  . انتهايي كليه تأثير مثبت دارد

  طب فشاري، همودياليز، كيفيت زندگي، بيماري انتهايي كليه: كلمات كليدي
  )استخراج شده از پايان نامه دانشجويي( IRCT201106145864N2كد ثبت كارآزمايي باليني  

  

                                                 
  كارشناس ارشد آموزش پرستاري، عضو هيئت علمي، مركز تحقيقات پرستاري، داتشگاه علوم پزشكي گلستان  1
 afsoon_arab@yahoo.com، 0511- 8004300: ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، بيمارستان ثامن االئمه ناجا مشهد، تلفن كارشناس 2
 م پزشكي قمكارشناس ارشد پرستاري، عضو هيات علمي دانشگاه علو 3
  چيني سنتي  دكتراي پزشكي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، متخصص طب 4
 دكتراي آمار، عضو هيئت علمي داتشگاه علوم پزشكي گلستان 5
  عضو هيئت علمي داتشگاه علوم پزشكي گلستان 6
  عضو هيئت علمي داتشگاه علوم پزشكي گلستان 7
  من االئمه ناجا مشهدكارشناس پرستاري، بيمارستان ثا 8
 كارشناس پرستاري، بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد 9
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  362sكد 

بت از بيماران در تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي به پرستاران بر كيفيت مراق
  بيمارستان هاي آموزشي شهر مشهد

  

  4، حميدرضا بهنام وشاني3، سعيد واقعي2نرجس خاتون طاهري ،1حسين كريمي مونقيدكتر 
  

  

 كيفيت مطلوب به دستيابي گيرد، قرار مي مورد توجه هاي پرستاري ارائه مراقبت در همواره كه مهمي مسأله :زمينه و هدف

مطالعه حاضر . تواند كيفيت مراقبت را افزايش دهد هاي ارتباطي مي رسد كه آموزش مهارت به نظر مي. باشد مي مراقبت ارائه
  .هاي ارتباطي را بر كيفيت مراقبت از بيماران در پرستاران مورد بررسي قرار داد تاثير آموزش مهارت

نفر از  60واحدهاي پژوهش را . ترل بودآزمون با گروه كن پس-آزمون اين مطالعه يك پژوهش تجربي از نوع پيش :كارروش 
دادند كه براساس تخصيص تصادفي به دو گروه مساوي  تشكيل ) ع(رضا و امام) عج(هاي قائم پرستاران شاغل در بيمارستان

هفته  3،  2، 1بيمار به ازاي هر پرستار در هريك از مراحل قبل و  3گيري در دسترس  تقسيم شدند، همچنين بر اساس نمونه
. ساعت در طي دو روز برگزارگرديد 8هاي ارتباطي به مدت  مداخله شامل كارگاه آموزش مهارت. از مداخله انتخاب شدند بعد

ليست  و چكQUALPAC پرسشنامه كيفيت مراقبت  ها، پرسشنامه مشخصات دموگرافيك، ابزار گردآوري داده
  .گرديد و آمارهاي استنباطي تجزيه و تحليل SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده. هاي ارتباطي بود مهارت
هفته بعد از مداخله، نسبت  4و  3،  2هاي ارتباطي، در مراحل  ميانگين نمره كيفيت مراقبت كلي گروه آموزش مهارت: ها يافته

فزايش در اين ا). >001/0P(باشد  داري بيشتر از گروه كنترل مي به مرحله قبل از مداخله تغيير يافته است كه بطور معني
اجتماعي گروهي  -درصد، در بعد رواني  8/50اجنماعي فردي  -بعدهاي مختلف كيفيت مراقبت  يكسان نبوده، در بعد رواني 

درصد  98درصد و در بعد حرفه اي  41درصد، در بعد عمومي  6/50درصد، در بعد فيزيكي  5/54درصد، در بعد ارتباط  8/63
داري كاهش يافته است  ره كيفيت مراقبت كلي در مراحل بعد از مداخله به طور معنيدرگروه كنترل نيز ميانگين نم. بود

)001/0P<(.  
شود به  باشد، پيشنهاد مي هاي ارتباطي، شيوه موثر براي بهبود كيفيت مراقبت مي از آنجايي كه آموزش مهارت :گيري نتيجه

  . ئولين قرار گيردمنظور ارتقاي كيفيت مراقبت از بيماران، مورد توجه مديران و مس
  . هاي ارتباطي، كيفيت مراقبت هاي ارتباطي، پرستار، مهارت آموزش، آموزش مهارت :كلمات كليدي

  

                                                 
  گروه آموزش پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، ) 2گروه داخلي و جراحي دانشكده پرستاري و مامايي؛ ) 1استاديار  1
  ري و مامايي، مشهددانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پرستاري داخلي جراحي، دانشكده پرستا  2
  پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، مشهد كارشناس ارشد آموزش روان 3
  پرستاري كودكان، دانشكده پرستاري و مامايي، مشهد كارشناس ارشد  آموزش   4
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اثر ناتواني بر كيفيت زندگي بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به 
  )تهران(انجمن ام اس ايران 

  
  ٤، دكترشهناز ريماز٣يمييحيي سل ،٢بهرام سنگلجي ١،مريم دستورپور

  
  

ناتواني از مهم ترين عوامل تعيين كننده بر دوره بيماري، درمان و نتايج توانبخشي و كاهش كيفيت زندگي : زمينه و هدف
مطالعه حاضر به منظور تعيين اثر ناتواني بر كيفيت زندگي مبتاليان به ام اس انجام . مبتاليان به مولتيپل اسكلروزيس است

  .شد
بيمار مراجعه كننده به بخش فيزيوتراپي انجمن  325روي  1389تا آخر  1387اين مطالعه مقطعي از ابتداي سال : ارروش ك

و ميزان ناتواني  MS QOL-54پرسشنامه  ؛سنجش كيفيت زندگيبراي  ابزار گردآوري داده ها. انجام شد) تهران(ام اس ايران 
توسط پزشك ) EDSSيا  Expanded disability status scale(ي بيمار با استفاده از مقياس سنجش ميزان ناتوان

داده هاي مطالعه با استفاده از ميانگين، آناليز واريانس يكطرفه و رگرسيون چند متغيره  .، بوده استمتخصص مغز و اعصاب
سطح معني داري در اين . انجام شد16نسخه   SPSSتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

  .در نظر گرفته شد P>05/0مطالعه 
ميانگين نمره شدت . سال بود 7/26±6/8و ميانگين سن شروع بيماري  سال 1/39±4/10ميانگين سني بيماران : يافته ها

به  وطمرب زندگي كيفيت حيطه كيفيت زندگي نشان داد كه بيشترين نمره14تجزيه و تحليل . تعيين شد 4/4±2/2ناتواني
در مدل . بود) 31±1/37(جسمي  مشكالت به علت محدوديت نقش و كمترين مربوط به حيطه) 8/67±7/25(حيطه درد 

رگرسيون چند متغيره نشان داده شد كه ناتواني تاثير معني دار و معكوسي بر دو حيطه تركيبي سالمت جسمي و سالمت 
  ).P>001/0(روحي رواني و حيطه كيفيت زندگي كلي دارد 

كاهش ابعاد كيفيت زندگي در بين بيماران مبتال به مولتيپل  به طور قابل توجهي تأثير ناتواني را بر يافته ها :نتيجه گيري
بنابراين ارتقاء كيفيت زندگي در اين بيماران نه تنها مبتني بر مداخالت درماني است بلكه، با . اسكلروزيس تاييد مي كند

نده سالمت و آموزش سالمت بستري فراهم خواهد كرد تا بتوان عالوه بر بهبود وضعيت بيمار، به استفاده از رويكردهاي ارتقا ده
  . درك عوامل مستعد كننده اين بيمار از منظر توانمند سازي فردي فراهم نمود

 ناتواني، كيفيت زندگي، مولتيپل اسكلروزيس: كلمات كليدي

  
  
  
  
  

                                                 
  07443225022: تلفن ثابت. دانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران: نويسنده مسئول 1

mdastoorpour@yahoo.com 
  )تهران (كارشناسي ارشد فيزيوتراپي، مركز ام اس ايران  2
 دانشجوي دكتراي اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 3
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي  4
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واده به خانواده هاي تحت پوشش مراكز تبيين فرايند ارائه خدمات سالمت خان
 مطالعه گراندد تئوري: بهداشتي درماني روستايي شهر اصفهان

  
  ٤، دكتر زيبا فرج زادگان٣، دكتر علي ضرغام٢، دكتر عيسي محمدي١دكتر ماهرخ كشوري

  
  

مراقبت بهداشتي را در  هاي ارائه تغييرات و پيچيدگي هاي زندگي خانواده هاي روستايي، بسياري از سيستم: زمينه و هدف
مطالعات نشان مي دهد با . تشخيص و شناسايي باورها، ترجيحات و شيوه هاي زندگي روستاييان با چالش مواجه كرده است

لذا . ها وجود دارد وجود خدمات و برنامه هاي مختلف بهداشت خانواده، هنوز مشكالت عديده تهديد كننده سالمتي خانواده
. هاي مناسب ضروري مي باشد هاي سالمت خانواده در زمينه و عرصه ارايه خدمات و ارايه مدل ئه مراقبتدرك بيشتر پديده ارا

هدف مطالعه حاضر، تبيين فرايند ارائه خدمات سالمت خانواده در مراكز بهداشتي درماني روستائي و طراحي مدل مناسب ارائه 
  . مراقبتها مي باشد

داده ها، از طريق مصاحبه هاي بدون ساختار . يفي با روش تئوري زمينه اي مي باشدمطالعه حاضر، يك پژوهش ك: روش كار
نفر ارائه  27(مشاركت كننده  47عميق فردي و گروهي، مشاهدات و يادداشت در عرصه، و بررسي مدارك و اسناد موجود از 

نفر  دوارشد مركز بهداشت استان و  نفر كارشناسان پنجبهورز،  13ماما و  هفتپزشك خانواده،  هفت: دهنده خدمات شامل
 صورت صورت هدفمند شروع سپس به گيري به نمونه. دريافت كننده خدمات جمع آوري گرديد نفر از 13متخصص اطفال؛ و 

 مورد تجزيه كوربين و داده ها با استفاده از رويكرد مقايسه اي مداوم و روش اشترائوس. يافت ادامه نظري تا اشباع كامل نظريه 
سپس براساس نظريه استخراج شده و نظريه هاي مرتبط و مكمل ديگر يك مدل پايش اثربخش سالمت  قرار گرفت تحليل و

  .خانواده، با استفاده از روش ساخت نظريه واكر و اوانت طراحي گرديد
وري شامل؛ طبقات مح. طبقه اصلي، شش طبقه محوري بدست آمد 47بر اساس تجزيه و تحليل نهايي داده ها  :يافته ها

) 4ناهماهنگي، ) 3اطالع رساني نامناسب، ) 2تكاپوي ناموفق در پايش و حفظ سالمتي خانواده ها و جلب مشاركت آنها ، )1
تحليل . اعراض و انتظارات تامين نشده، بودند -مشاركت جويي) 6بي اعتمادي فراگير، و ) 5ارزشيابي ناعادالنه و غيراثربخش، 

ابي نشان داد كه نگراني اصلي مشاركت كنندگان تهديد سالمت و موقعيت بوده و آنها براي براي حل داده ها در كدگذاري انتخ
راهبردهاي ارائه دهندگان خدمات در راستاي تالش : اين نگراني اصلي از راهبرد هاي متعدد و متنوعي استفاده مي كردند

در جهت خودكنترلي؛ و مديران ارشد بصورت تالش وظيفه مدارانه در جهت پايش؛ دريافت كنندگان خدمات بصورت تالش 
اين سه دسته راهبرد بيانگر يك فرآيند غالب رواني و اجتماعي است كه بيانگر  .هينه سازي فرآيند پايش بوده استبراي ب

 "كشمكش و تكاپوي مستمر و فرسايشي در پايش سالمتي خانواده ها"صورت ه چگونگي مواجهه همه مشاركت كنندگان ب
با توجه به ماهيت متغير مركزي . عنوان متغير مركزي يكپارچه كننده تمام طبقات و روندها حول خودش مي باشده كه ب بوده

                                                 
   0311-7922904: ، مركز تحقيقات دانشكده پرستاري و مامايي تلفن ثابتهيات علمي، دانشگاه علوم پزشگي اصفهان: نويسنده مسئول 1

keshvari@med.mui.ac.ir  
  هيات علمي،  دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پزشكي  2
  هيات علمي،  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مركز تحقيقات دانشكده پرستاري و مامايي 3
  فهان، دانشكده پزشكيهيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي اص 4
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طراحي و ارايه  "پايش اثربخش سالمت خانواده "مدل،  "كشمكش و تكاپوي مستمر و فرسايشي در پايش سالمتي خانواده ها"
 . گرديد

ز يك مطالعه زمينه اي است بيانگر ماهيت و روند معيوب و ناموفق ارايه خدمات به يافته هاي فوق كه حاصل ا :نتيجه گيري
خانواده ها با محوريت پايش سالمت است كه تحت شرايط زمينه اي نامساعد و عوامل مداخله گر بصورت فرسايشي و 

يافت و ارايه كنندگان خدمات را اثرات اين روند فرسايشي همه مشاركت كنندگان اعم از در. غيراثربخش ظهور پيدا كرده است
اين مطالعه نشان داده است كه يافته هاي زمينه اي توانسته پايه و اساس بسيار مناسبي و بهينه اي براي .  متاثر كرده است

  . گردد "پايش اثربخش سالمت خانواده"طراحي يك مدل كاربردي بنام 
  هاي سالمت خانواده خانواده، مدل مراقبت تحقيق كيفي، تئوري زمينه اي، خدمات سالمت: كلمات كليدي

  )پايان نامه دكترا( 388277: كد ثبت طرح تحقيقاتي
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  بررسي تاثير اجراي مدل هاي آموزشي بر كيفيت زندگي بيماران مبتال به آسم
  

  5، مجتبي جعفري٤، منصور عرب٣، دكتر عباس عباس زاده٢، دكتر فريبا برهاني١اسراء ناصحي

  
  

كيفيت زندگي بيماران مبتال به آسم تحت تاثير عوامل متعددي از جمله عدم آگاهي و دانش آنها نسبت به اين  :و هدف زمينه
هاي آموزشي مختلفي جهت بهبود كيفيت زندگي اين بيماران مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج  تاكنون روش. بيماري قرار دارد

مقايسه تاثير دو مدل آموزشي مبتني بر رعايت و توانمندسازي بر كيفيت زندگي  متفاوتي داشته است، لذا مطالعه حاضر جهت
  .بيماران مبتال به آسم انجام گرديده است

. بيمار مبتال به آسم را مورد ارزيابي قرار داد 70بر كيفيت زندگي  نيمه تجربي، تاثير دو مدل آموزشي، اين مطالعه: روش كار
اب و سپس به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند، در يك گروه آموزش بر اساس مدل نمونه ها به روش در دسترس انتخ

قبل از مداخله وهشت هفته بعد ازاتمام مداخله . مبتني بر رعايت و در گروه ديگر آموزش بر اساس مدل توانمندسازي داده شد 
ها  با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده. يل كردندهردو گروه پرسشنامه كيفيت زندگي مربوط به بيماران مبتال به آسم را تكم

  .انجام گرديد 18نسخه  spssافزار 
 5/44±93/10 و در گروه آموزش توانمندسازي 6/47±15/8 ميانگين سني بيماران در گروه آموزش مبتني بر رعايت: يافته ها

ان مبتال به آسم در دو گروه قبل و بعد از مداخله تفاوت نتايج نشان داد كه ميانگين نمره كلي و ابعاد كيفيت زندگي بيمار. دبو
آزمون آماري تي زوج افزايش آماري معني داري را در نمره كلي و ابعاد كيفيت زندگي قبل و  .)<05/0P( معناداري نداشتند

  .)>05/0P(بعد از مداخله در هر دو گروه نشان مي دهد 
دو مدل آموزشي مي توانند سبب ارتقاء كيفيت زندگي بيماران مبتال به آسم  نتايج اين مطالعه نشان داد كه هر :نتيجه گيري

لذا نقش آموزش جهت ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتال به آسم توسط كادر درمان به ويژه پرستاران بايد مدنظر قرار . گردد 
  .گرفته شود

  ،كيفيت زندگي، بيماران مبتال به آسممدل آموزشي مبتني بر رعايت، مدل آموزشي توانمندسازي: مات كليديكل
  
  
  

                                                 
  كارشناسي ارشد آموزش پرستاري، دانشكده پرستاري رازي .1
 دانشكده پرستاري شهيد بهشتي استاديار ، عضو هيئت علمي .2

  دانشيار ، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري شهيد بهشتي .3
 مربي، كارشناس ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي رازي، كرمان  .4

  بي جعفري، كارشناسي ارشد آموزش پرستاري، دانشكده پرستاري رازيمجت .5
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نوع  به ديابت دانش آموزان مبتال انبر دانش و عملكرد همتاي مداخله آموزشيتاثير 
  1391در دبيرستان هاي شهركرد در سال  يك،

  
  ٣مرضيه رئيسي ،٢معصومه علي دوستي، ١زينب همتي

  
  
تكامل فرد مي باشد و ايجاد بيماري مي تواند در اين دوران اختالل دوران نوجواني از مهم ترين دوران هاي : هدف و نهيزم

ديابت نوع يك بر روي جنبه هاي مختلف زندگي نوجوان از جمله روحي، رواني، جسمي، خانوادگي و تحصيلي تاثير . ايجاد كند
اي خود در چگونگي برخورد فرد و در اين ميان بستگان، دوستان، همبازي ها و معلمان نيز با واكنش ها و برداشت ه گذار است

بيمار با بيماري اش تاثيرگذار خواهند بود اما متاسفانه اين قشر از افراد اطالعات كمي از اين بيماري دارند و اكثر برنامه هاي 
مداخله تاثير  "لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين . آموزشي فقط توجه به آموزش كاركنان سيستم بهداشتي درماني دارند

  .انجام شد "1391در دبيرستان هاي شهركرد سال  نوع يك به ديابت دانش آموزان مبتال انبر دانش و عملكرد همتاي شيآموز
دانش آموز بطور تصادفي در دو گروه آزمون و كنترل  80انجام شد  91اين مطالعه نيمه تجربي كه در سال  در: كار روش

بر (برخورداري از سالمت رواني  همكالسي هاي نوجوان ديابتي،، طالعهتمايل به شركت در م: معيارهاي ورود .تقسيم شدند
، جابه جايي و انتقال از دبيرستان مورد نظرمعيارهاي خروج شامل  و ، توانايي پاسخگويي به سواالت)اساس پرونده  دانش آموز

  . امه بودعدم تكميل همه بندهاي پرسشن غيبت بيش از يك جلسه از برنامه ي آموزشي ارتقاء سالمت،
در دو مرحله، قبل از اجراي برنامه ارتقا سالمت و  دانش آموزان با استفاده از پرسشنامه و عملكرد بوسيله چك ليست آگاهي 

با ايجاد محيط مصنوعي و نمايشي سنجيده شد به اين طريق عملكرد . بعد از آن توسط افراد گروه آزمون و كنترل تكميل شد
د و نحوه رفتار و عملكرد تك تك دانش آموزان توسط ايپوگليسمي را بصورت مصنوعي نمايش دكه همكار پژوهشگر حمالت ه

بر اساس نتايج حاصل از پيش آزمون با هدف مشخص،  برنامه ارتقاء سالمت .پژوهشگر بررسي و در چك ليست نمره دهي شد
به روش سخنراني، بحث  ه صورت مستقيمب اي گروه آزمونبرمحتواي علمي معتبر و مواد آموزشي متناسب طراحي گرديد و 

تجزيه و تحليل  16نسخه  SPSSي بدست آمده با نرم افزار داده هاگروهي، پرسش و پاسخ و اجراي حركات نمايشي انجام شد 
 شد

بين آزمون تي مستقل نشان داد  .گروه از نظر مشخصات دموگرافيك تفاوت معني داري با يكديگر نداشتنددو : ها افتهي
، اما بعد از )05/0P( قبل از مداخله اختالف معناداري وجود نداشت كنترلو  آزموندر گروه  عملكردو  آگاهي اتن نمرميانگي

كه تفاوت معني داري در ميانگين نمرات  دادنشان آزمون تي زوج همچنين . )P>001/0( مداخله اين اختالف معني دار بود
 اتميانگين نمربطوري كه  ،دبومعني دار  آزموناما اين تفاوت در گروه  تشوجود ندا كنترلقبل و بعد از آموزش در گروه 

  .)P>001/0(آزمون داشت در گروه افزايش معني دار  عملكردو  آگاهي

                                                 
 كارشناس ارشد پرستاري، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  1
: تتلفن ثاب. كارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، مركز تحقيقات باليني بيمارستان هاجر: نويسنده مسئول 2

03817222859   m_alidosti@hlth.mui.ac.ir 
  دانشجوي كارشناسي ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 3
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به دليل گرايش نوجوانان به گروه همسال و حمايت اجتماعي اين گروه، آموزش به دانش آموزان و همساالن، مي : يريگ جهينت
نتايج اين مطالعه نشان داد اجراي برنامه ارتقاء سالمت در دانش آموزان همتاي مبتاليان به ديابت سبب  تواند مفيد باشد و

توصيه مي شود با اتخاذ خط مشي ها و سياست گذاري ها  افزايش آگاهي و بهبود عملكرد آنان در مورد بيماري مي گردد لذا
در زمينه ي ساير بيماري هاي رساني بهتر به قشر جوان جامعه  توسط متوليان بهداشت، برنامه ريزي هاي جامع جهت اطالع

 انجام شودمزمن 

  مداخله آموزشي، آگاهي، عملكرد، ديابت، دانش آموزان: يديكل كلمات
  .است 1099 اين مقاله حاصل طرح پژوهشي تصويب شده در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با كد :طرح كد
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  103s كد

زش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي عملكرد مادران در بررسي تأثير آمو
  ماهه 24تا  6كودكان  مصرف آهن كمكي

  
  2مرضيه رئيسي، 1معصومه علي دوستي

  
  

كم خوني يكي از موضوعات مهم سالمت عمومي در كودكان است و در اين ميان كم خوني فقر آهن شايعترين : زمينه و هدف
پيشگيري از بروز . هاي بدن به آهن اضافي نياز دارند مي باشد شيرخواران و كودكان براي رشد بافت نوع كم خوني در اين قشر

فقر آهن با تجويز به موقع آهن كمكي منجر به افزايش فراگيري، افزايش بازده بدني و كاهش ميزان بروز عفونت ها و مرگ و 
سود كشور به شمار مي رود لذا مطالعه حاضر با هدف  اري هاي پرمير ناشي از آن خواهد شد و در دراز مدت يكي از سرمايه گذ

ماهه در  24تا  6تعيين تأثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي عملكرد مادران در مصرف آهن كمكي كودكان 
  .شهركرد انجام شد

ماهه كه تحت پوشش مراكز  24تا  6دك مادر داراي كو 64تعداد  ،1391ر سال ددر اين مطالعه نيمه تجربي : روش كار
قبل از اجراي برنامه . بهداشتي شهرستان شهركرد بودند به صورت تصادفي در دو گروه كنترل و آزمون طبقه بندي شدند

. و رواي طراحي شده بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي توسط هر دو گروه تكميل شد) a=77/0(آموزشي، پرسشنامه ي پايا 
سوال سنجش عملكرد و  پنجسوال سنجش آگاهي و  10سوال مربوط به خصوصيات دموگرافيكي، هفت مل بر پرسشنامه مشت

هاي الگوي اعتقاد بهداشتي جهت سنجش حساسيت، شدت، منافع و موانع درك شده با مقياس ليكرت  سوال براي سازه 20
دقيقه اي آموزش  50تا  40جلسه ي  7ن، در سپس گروه آزمو. بود 100و حداكثر نمره  صفرپنج گزينه اي و حداقل نمره 

مورد نظر را در زمينه ي عالئم و عوارض كم خوني فقرآهن، پيشگيري از آن در كودكان، لزوم استفاده از قطره آهن براي كودك 
ز يك ماه بعد ا. و نحوه خوراندن قطره آهن را بصورت سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي و بارش افكار دريافت كردند

و آزمون هاي تي  16نسخه  SPSSآموزش پرسشنامه مجدداً توسط دو گروه تكميل شد و اطالعات با استفاده از نرم افزار 
  .مستقل، تي زوج تجزيه و تحليل شد

 09/28±86/3ميانگين سن گروه كنترل .دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيك تفاوت معني داري با يكديگر نداشتند: يافته ها
آزمون تي مستقل نشان داد بين ميانگين نمرات آگاهي، . اختالف دو گروه معني دار نبود .بود 78/29±82/3ن آزموروه و گ

 حساسيت، شدت، منافع و موانع درك شده و عملكرد در گروه آزمون و كنترل قبل از مداخله اختالف معناداري وجود نداشت
)05/0P>( بود، اما بعد از مداخله اين اختالف معني دار )001/0<P .( همچنين آزمون تي زوج نشان داد كه تفاوت معني داري

در ميانگين نمرات قبل و بعد از آموزش در گروه كنترل وجود نداشت اما اين تفاوت در گروه آزمون معني دار بود، بطوري كه 
درك شده كاهش معني داري  ميانگين نمرات آگاهي، حساسيت، شدت و منافع درك شده و عملكرد افزايش معني دار و موانع

  ).P>001/0( در گروه آزمون داشت

                                                 
 كارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، مركز تحقيقات باليني بيمارستان هاجر 1
  mrz.reisi@gmail.com    03812221790: تلفن ثابت. ي تهراندانشجوي كارشناسي ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشك: نويسنده مسئول 2
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درصد بطور منظم  61در كشور ما در حالي كه اكثر مادران قطره آهن را بطور رايگان دريافت مي كنند اما فقط : نتيجه گيري
نگرش مادران از اهميت از مصرف مي كنند لذا سرمايه گذاري بيشتر در جهت ارائه قطره آهن الزم نبوده بلكه آموزش و تغيير 

بيشتري برخوردار است و يافته هاي اين تحقيق نشان دهندة اثر بخشي برنامه آموزشي بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي بر 
افزايش آگاهي و نگرش و عملكرد مادران در زمينه استفاده از قطره آهن براي كودكشان بود بنابراين با توجه به نقش مراكز 

پيشنهاد مي شود كه مداخالت آموزشي مستمر در اين  زمينه به صورت قابل دسترس در اين مراكز تدوين و بهداشتي درماني 
  .اجرا گردد

  ماهه، كم خوني، قطره آهن، الگوي اعتقاد بهداشتي 24تا  6آموزش، مادران، كودكان  :كلمات كليدي
  .است 658كي شهركرد با كد اين مقاله حاصل طرح پژوهشي تصويب شده در دانشگاه علوم پزش: كد طرح
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  30كد 

بررسي تاثير مداخالت آموزشي و رواني بر ميزان فرسودگي شغلي پرستاران 
  بيمارستان هاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

  
   2، مريم حضرتي 1فرخنده مهبودي

  
  

ه مولفه خستگي، احساسات منفي نسبت فرسودگي شغلي پاسخي به استرس هيجاني مزمن است، كه شامل س :زمينه و هدف
فرسودگي شغلي يافته اي شايع در ميان پرستاران است و مي تواند تاثيرات . به مددجو و كاهش عملكرد شخصي مي باشد

پژوهش حاضر . جا گذارده سويي بر كيفيت مراقبت از بيمار، سالمت جسمي و رواني پرستار و هزينه هاي پرسنلي و درماني، ب
  . بررسي تاثير مداخالت آموزشي و رواني بر ميزان فرسودگي شغلي پرستاران انجام گرفته است به منظور
در بخش هاي اورژانس، كودكان و ) نفر 250( بوده كه حجم نمونه را كليه پرستاران شاغل مداخله ايمطالعه حاضر  :روش كار

اطالعات با استفاده از پرسشنامه . شكيل داده اندداخلي بيمارستان هاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز ت
و نمره  )<9(، احساسات منفي)<26(نمره خستگي هيجاني. جمع آوري گرديد) MBI( اطالعات فردي و پرسشنامه ماسالچ

افراد مبتال به فرسودگي شغلي، به روش تصادفي تخصيص . ، منعكس كننده فرسودگي مي باشد)>33(پايين كفايت شخصي
فرسودگي " روزه سهگروه آزمايش كارگاه آموزشي براي . قه اي به دو گروه مساوي آزمايش و شاهد تقسيم شدنديافته طب

پس از سه ماه ميزان . و نيز تحت مشاوره فردي و گروهي در طول سه ماه قرار گرفتند برگزار شد "شغلي و راه هاي مقابله با آن
و روشهاي آماري  SPSSجهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار . ديدمقايسه گر فرسودگي شغلي دو گروه مجددا بررسي و

  .كروسكال واليس، ويلكاكسون و مجذور كاي استفاده گرديد من ويتني، ؛تحليليو  توصيفي
ارتباط معني داري بين ميزان فرسودگي  .از پرستاران دچار فرسودگي شغلي بودند )نفر 112( درصد 66در مجموع   :يافته ها

) سابقه كار، تعداد فرزندان جنس، وضعيت تاهل، شيفت كاري، سن،(ي پرستاران با مشخصات جمعيت شناختي آنان شغل
و پرستاران  P)=011/0(و  57/10±33/6انحراف معيار در مولفه احساسات منفي، بخش اورژانس با ميانگين و اما مشاهده نشد؛

 )P=007/0(، )درصد+ 2/33(مرحله پس از مداخله كاهش احساسات در . در سطح باالتري قرار داشت) P=039/0(غير رسمي 
نسبت به قبل از مداخله تغيير داشته كه اين تغييرات در جهت هدف  )P= 002/0(، )درصد – 2/27(و افزايش كفايت شخصي 

  .مي باشد
يك مولفه فرسودگي شغلي از نمونه هاي اين پژوهش، حداقل در ) درصد 66( با توجه به اين كه بيش از نيمي :نتيجه گيري

نمره متوسط و باال را كسب نموده اند، مي توان اظهار داشت كه ميزان فرسودگي شغلي پرستاران، به دليل تنش هاي رواني 
همچنين با وجود مشكالت متعدد واحدهاي مورد مطالعه در طول جلسات آموزش و مشاوره . مداوم در سطح قابل توجهي است

، اختالف نمره بين دو گروه، و بهبود گروه آزمايش را مي توان با مداخله ...)شيفت كاري فشرده و  ي،خستگي ناشي از شبكار(
  .انجام شده دراين گروه مرتبط دانست

  فرسودگي شغلي، پرستاران، برنامه هاي آموزشي و رواني  :كلمات كليدي
 

                                                 
     zeitoon_123@yahoo.com كارشناس ارشد پرستاري داخلي و جراحي، مربي دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر،: نويسنده مسئول  1
  اه علوم پزشكي شيراز كارشناس ارشد پرستاري داخلي و جراحي، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري دانشگ  2
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  55s-2د ك

  اران بررسي تاثير آرام سازي پيشرونده عضالني بر تنش شغلي پرست 
  در بخش هاي ويژه 

  
  3، ايمانه باقري2، فاطمه قائدي1پگاه مطوري پور

  
  

امروزه نيروي انساني به عنوان ارزشمندترين سرمايه سازمان محسوب مي شود و كنترل هرگونه عاملي كه مي  :زمينه و هدف
در حرفه پرستاري نيز عوامل متعددي . يردتواند اثر منفي بر جسم و روان آن ها داشته باشد مورد توجه مسئولين امر قرار مي گ

وجود دارد كه در مجموع سبب بروز استرس شغلي و در نهايت فرسودگي شغلي در آنان گرديده و از راندمان كمي و كيفي 
اين پژوهش با . از آنجا كه بسياري از عوامل مسبب استرس شغلي از كنترل پرستاران خارج است. مراقبت از بيماران مي كاهد

سعي در سنجش ميزان اثر اين مداخله ) به عنوان يك تكنيك سازگاري هيجان مدار(رسي اثر آرام سازي پيشرونده عضالني بر
  .در كاهش شدت اين مشكل در پرستاران نموده است

 33ي بعد، با به كارگيري مداخله آرام سازي پيشرونده عضالني رو -اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي از نوع قبل: روش كار
جهت . و اورژانس از طريق نمونه گيري آسان، به مدت دو هفته مي باشد) CCUو  ICU(نفر از پرستاران بخش هاي ويژه 

روايي اين پرسشنامه با استفاده از روايي محتوا و پايايي آن . سنجش استرس شغلي از پرسشنامه تافت اندرسون استفاده گرديد
نحوه انجام آرام سازي به شكل عملياتي در قالب جزوات در اختيار . ائيد شده استت 95/0از طريق محاسبه آلفا كرونباخ 

  .، به فاصله دو هفته براي آنان تكميل گرديد)قبل و بعد از انجام مداخله(پرستاران قرار گرفت و پرسشنامه دو بار 
 ،CCUدرصد در بخش  3/33. نددرصد متاهل بود 58 و درصد زن 73در بررسي خصوصيات دموگرافيك پرستاران  :يافته ها

درصد از آنان شيفيت در گردش  8/81 .درصد در بخش اورژانس مشغول به كار بودند 4/36و  ICUدرصد در بخش  3/30
ميانگين نمره كل اضطراب پرستاران قبل از انجام مداخله . )تا اينكه به شكل ثابت تنها در يك شيفت كار كنند(داشتند 

با وجود تغيير . در هر دو نوبت ميزان استرس در سطح خيلي زياد بوده است .بود 4/72±52/12 و پس از آن 28/12±43/74
در ابعاد بار كاري پرستاران ). P=39/0و  t=87/0(ي را نشان نداد تغيير آماري معنادار آزمون تي زوجي ،در نمره اضطراب

)27/2=t  03/0و=.P (رات به دست آمددر نمعناداري ، تفاوت مو بعد رنج و مرگ بيمار )94/3=t  000/0و=P.(  
يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه به كارگيري تكنيك آرام سازي پيشرونده عضالني به عنوان يك تكنيك  :نتيجه گيري 

انجام پژوهش هاي بعدي با تعداد . سازگاري هيجان مدار مي تواند در كاهش برخي ابعاد استرس شغلي در پرستاران موثر باشد
ه بيشتر و در بخش هاي گسترده تر و متنوع تر و همچنين به كار گيري مداخله در مدت زمان طوالني تر ضروري به نظر نمون

  .مي رسد
 آرام سازي پيشرونده عضالني، تنش شغلي، پرستاري، بخش ويژه: كلمات كليدي

  

                                                 
: تلفن ثابت، دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، كميته تحقيقات دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران: نويسنده مسئول 1
)03125245616(  ،matourypour@yahoo.com  
 دانشكده پرستاري و مامايي كارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 2
  دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، كميته تحقيقات دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران 3
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  38كد 

  لزوم آمادگي پاسخ به باليا در پرستاران
  

  ، ٤، سميه سلطاني نژاد٣، فرح عباسيان٢دلخوش ، مرجان١زهرا عباسي دولت آبادي
  ٦، سيده الله سعيدي٥محمدرضا عبدي گنج آبادي

  

  
كشور ايران با خصوصيات جغرافيايي، ژئولوژيكي و سياسي خاص . باليا اغلب به طور متناوب و ناگهاني به وقوع مي پيوندند

نوع آن در ايران اتفاق  31نوع بالي شناخته شده در دنيا  40مستعد وقوع انواع بالياي طبيعي و بشر ساخت مي باشد و از بين 
چرخه اي متناوب شامل  ٨، فاز آمادگي٧)NIMS(بر اساس تعريف ارائه شده توسط سيستم مديريت ملي حوادث . مي افتد

در نظام سالمت در نقشه مديريت و كاهش خطر باليا . برنامه ريزي، سازماندهي و تجهيز، آموزش، تمرين، ارزيابي و بهبود است
از اهداف كالن اين . ايران نيز، يكي از كاركردهاي فاز آمادگي، آموزش تخصصي مديران و كاركنان بهداشت و درمان مي باشد

نقشه، ارتقاي آمادگي عملكرد براي پاسخ نظام سالمت به مخاطرات طبيعي و انسان ساخت است و يكي از اهداف راهبردي در 
شه، واجد باالترين آمادگي عملكردي براي پاسخ به باليا و فوريت هاست و تربيت نيروي انساني عالم، نظر گرفته شده در اين نق

پرستاران به عنوان بزرگترين تيم ارائه خدمات بهداشتي و درماني، . ماهر و با انگيزه به تعداد كافي از راهبردهاي اين نقشه است
به طور سنتي و از ديرباز پرستاران در تيم . افراد آسيب ديده مي باشندبه عنوان اولين ارائه دهندگان خدمات سالمتي به 

واكنش دهندگان اوليه پاسخ به باليا قرار دارند و با توجه به نقش كليدي اعضاي تيم درمان از جمله پرستاران در فاز پاسخ به 
اين، اغلب پرستاران جهت روبرويي با وجود با . باشد الزم ميبه آنها باليا، ارائه آموزش هاي استاندارد در رابطه با انواع مخاطرات 

در صورت وقوع بال، مردم منطقه از مسئولين انتظار يك واكنش مناسب و موثر را  .بالياي بزرگ با تلفات انبوه آمادگي ندارند
دانش و . اسب استدارند و اين يك وظيفه حياتي براي تيم درمان است كه الزمه انجام آن، آموزش هاي حرفه اي صحيح و متن

از اين رو الزم است اين افراد در زمينه . در ايفاي نقش موثر آنها در زمان واكنش به بال تاثير به سزايي دارداين افراد مهارت 
در اغلب اوقات عدم آمادگي كافي در پاسخ به باليا وجود . پاسخ گويي به باليا آماده باشند و دانش و مهارت كافي داشته باشند

ترميم را كاهش  كه مي توان با آموزش پرسنل درگير در امداد رساني اين عدم آمادگي نيروي انساني در فاز پاسخ گويي و دارد،
هر پرستار بايد بداند در صحنه چطور مي نويسد  ٩)INCME(باليا با تلفات انبوه  درانجمن بين المللي آموزش پرستاران . داد

بت فوري به افراد در صحنه را بداند، با نقش خود و محدوديت هاي موجود در زمان باليا از خود محافظت كند، نحوه ارائه مراق
به دنبال افزايش ميزان وقوع بالياي طبيعي و بشر ساخت در سراسر دنيا ) WHO(بهداشت جهاني جهاني سازمان . آشنا باشد

الزم . اليا ويژه پرستاران تنظيم و اجرا كنندبه مدرسين و پژوهشگران پرستاري توصيه مي كند كه برنامه هاي آمادگي در ب

                                                 
  .دانشجوي دكتري تخصصي سالمت در باليا و فوريت ها دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران: نويسنده مسئول  1
    z-abbasi@razi.tums.ac.ir   
 ه پرستاري بهداشت جامعه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهرانعضو گرو2
 مربي پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان 3
 مربي پرستاري و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد بندرعباس 4
 كارشناس ارشد پرستاري، بيمارستان عالي نسب تبريز 5
  هيد مدرس، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيكارشناس پرستاري، بيمارستان ش 6

7National Incident Management System (NIMS) 
8 Preparedness 
9 International Nursing Coalition for Mass Casualty Education (INCME) 
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نكته مهم انجام يك بررسي اين است كه بتواند . است قبل از تدوين اين دوره هاي آموزشي سطح آمادگي پرستاران تعيين شود
  . ائه گرددبراساس نقاط ضعف تعيين شده تنظيم و ارمورد نياز نقاط قوت و ضعف دانش افراد را تعيين كند و برنامه ي آموزشي 

اغلب پرستاران معتقدند ميزان آمادگي آنها كم است، ميزان آموزش و مهارت هاي الزم آنها براي ، بر اساس مطالعات انجام شده
پاسخ به باليا كافي نمي باشد و معتقدند آنها نياز به فرايند برنامه ريزي درزمان وقوع باليا دارند، در زمان باليا پرستاران به 

استانگلند . اما آنها به آموزش بيشتر به منظور ارتقا دانش قبل از بروز باليا نياز دارند ،ارتيمي نياز دارندمهارت هاي مراقبتي و ك
مي گويد با توجه به نقش ارزشمند پرستاران در زمان روبرويي با باليا، شكاف قابل توجهي در علم و دانش پرستاران در پاسخ 

بيشتر با هدف بررسي تجربيات افراد در حين باليا و در نتيجه توليد علم از اين گويي به باليا وجود دارد و انجام تحقيقات 
مطالعه ي خود بيان مي كنند كه پرستاران در زمينه پاسخ به باليا نياز به  قنبري و همكاران در .پژوهش ها الزم مي باشد

    .آموزش مداوم دارند
ويزنيوسكي و همكاران به گسترش و ايجاد ابزار بررسي ميزان آمادگي پرستاران در پاسخ به باليا پرداختند و  2003در سال 

سوالي ميزان  44 در اين ابزار. را طراحي كردند  EPIQ(Emergency Preparedness Information Questionnaire(ابزار 
، ارتباطات در باليا،  ايزوله سازي، آلودگي ١)ICS(سيستم فرماندهي حوادث  ترياژ در باليا، " آشنايي پرستاران با هشت حيطه

 هي و دسترسي به منابع حياتي و رنطينه سازي، اختالالت رواني، اپيدميولوژي و تصميم گيري، گزارش دقآلودگي زدايي و 
پرستار بيشترين ميزان آشنايي آنها با ترياژ و  877 در بررسي انجام شده روي. بررسي مي شود "شناسايي عوامل بيولوژيكي

همكاران در مطالعه خود با  گاربوت و. كمك هاي اوليه بوده است و ميانگين ميزان آشنايي آنها با پاسخ به بحران كم بوده است
 ستندپرستاران خود را براي مقابله با باليا آماده نمي داناظهار داشتند  امريكايي پرستار 776و در ميان  EPIQ ستفاده از ابزارا

و كمترين ميزان آشنايي آنها با ابعاد ارتباطات، اپيدميولوژي و تصميم گيري و بيشترين ميزان آشنايي آنها با حيطه ترياژ مانند 
پرستار  44ورال در بررسي انجام شده بر. ميزان آشنايي پرستاران با ابعاد پاسخ به باليا پايين بوده است مطالعه اوليه متوسط

دو مركز تروما در انگلستان، كمترين ميزان آشنايي آنها با ابعاد اپيدميولوژي و تصميم گيري، جمعيت خاص و اختالالت رواني 
در اين مطالعه نيز با وجود اين كه پژوهشگر ابزار را به . دهي سانحه بوده استمي باشد و بيشترين آشنايي آنها با سيستم فرمان

پژوهشگران بيان مي كند  .دليل بومي سازي تغيير داده است مجدد متوسط آشنايي پرستاران پايين تر از حد انتظار بوده است
آموزش آمادگي پاسخ به باليا به پرستاران عاملي است كه به دنبال افزايش سطح آگاهي و دانش آنها موجب افزايش اعتماد به 

  . آسيب پذيري آنها در برخورد با يك واقعه پيش بيني نشده مي شود ارت وش ميزان خسنفس آنها و كاه
اولين مرحله در فاز آمادگي اين است كه بدانيم به كدام گروه از افراد متناسب با وظايف و دانسته هاي آنها چه آموزشي  

بر اساس مطالعات انجام شده در دنيا . باشد بدهيم و بهترين راه دانستن اين مطلب، ارزيابي دانش فرد توسط خود فرد مي
پرستاران احساس مي كنند آمادگي الزم پاسخ به باليا مي تواند به طور مستقيم تحت تاثير تجربيات قبلي و آموزش هاي آنها 

ري آنها آموزش در اين زمينه نه تنها باعث افزايش آمادگي آنها در اين زمينه مي شود، بلكه ميزان حس آسيب پذي. مي باشد
آمادگي پاسخ به باليا موجب افزايش اهميت كاهش آسيب پذيري . در روبرويي با يك واقعه پيش بيني نشده را كاهش مي دهد

  . آموزش آنها موجب افزايش آمادگي بيمارستان هاي محل كار آنها مي شود. و كاهش خطرات مي شود
بنابراين الزم است جهت كاهش آسيب و تلفات از . فاوت وجود داردايران كشوري است كه در آن احتمال وقوع انواع بالياي مت 

پرستاران افرادي هستند كه مي توانند در اين روند نقش به . اين باليا الزم است افراد دست اندركار آمادگي الزم داشته باشند
موضوعي است كه الزم است به آن سزايي داشته باشند و آمادگي و حفظ توانايي آنها در جهت پاسخ گويي به بالياي احتمالي 

مطالعه اي بر پرستاران بخش اورژانس بيمارستان هاي  EPIQبر اين اساس در حال حاضر با استفاده از ابزار . توجه شود
  .آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در حال انجام مي باشد

    پرستاران، آمادگي پاسخ به باليا: كلمات كليدي

                                                 
1 Incidence Command System (ICS) 
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291كد  

Gentle Human Touch and Yakson: The Effect on Preterm’s 

Behavioral Reactions 

 
Bahare Bahman Bijari1, Sedigheh Iranmanesh2, Fateme Eshghi3,   

Mohammad Reza Baneshi4  
 
 

Objective: Touch is one of the first strong positive senses that develop in neonate. 
Therapeutic touch could be considered as a complementary treatment in Neonate intensive 
care units (NICU).  
Methods: This quasi-experimental study was conducted to compare the effect of Yakson and 
GHT on behavioral reaction of preterm infants hospitalized in NICU in south-east of Iran. 90 
preterm infants participated in this study. They are randomly divided into three groups: (1) 
Yakson group, n=30, (2) GHT group, n=30, (3) control group, n=30. Each infant received the 
GHT and Yakson interventions twice a day for 5 days. Each session lasted 15 minutes. The 
control group received routine nursing care. Chi-square and ANOVA tests were applied to 
compare distribution of demographic characteristics across two intervention and control 
groups.Impact of variables on ABSS score was evaluated applying Mixed Model. 
Results: In interventional group, an increase was found in sleep state score after the Yakson 
and GHT intervention. Their awake and fussy states’ scores decreased after both 
interventions. No significant difference was found between Yakson and GHT group in their 
behavioral state scores(P>0.05). 
Conclusion: The findings suggest that Yakson and GHT had soothing and calming effect on 
preterm infants and could be beneficial in nursing interventions. 
Keywords: Gentle Human Touch, Yakson, Preterm newborn, Behavioral Reaction, NICU 
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 336s كد

بررسي مقايسه اي تأثير ماساژ معكوس نرم كننده ي آرئول و كمپرس سرد بر شدت 
  احتقان و درد پستان بعد از زايمان زنان شيرده 

  مشهد  شهر )عج(ده به كلينيك بيمارستان قائممراجعه كنن

  
  4، دكتر حبيب اهللا اسماعيلي3، دكتر حسن بسكابادي2محجوبه رمضان زاده، 1مهين تفضلي

  
  

هاي پيشنهادي احتقان شامل ماساژ، گرما و سرمادرماني  درمان. احتقان پستان از مشكالت مادران شيرده است :زمينه و هدف
 براي مناسبي جانشين كننده خنك ژل. محل درد مي شود سوزش باعث است كه سرمادرماني هاي روش از يخ بسته. است

، ماساژ معكوس نرم كننده )2003(كاترمن. ها باعث تحميل هزينه به خانواده مي شود با اين حال ژل .است يخ خرده و بسته
نرم كننده ي آرئول و كمپرس سرد بر شدت  در اين پژوهش اثر ماساژ معكوس. ي آرئول را براي درمان احتقان پيشنهاد كرد

  . احتقان و درد پستان بعد از زايمان زنان شيرده مورد بررسي قرار گرفت
زن شيرده در روزهاي دوم تا چهاردهم بعد از زايمان كه مبتال به  66با شركت  1390در سال  اين كارآزمايي باليني :روش كار

بعد از ثبت . تقسيم شدند) بسته ي حاوي ژل خنك كننده( وه ماساژ و كمپرس سردافراد به دو گر. احتقان بودند، انجام شد
نوبت  6شدت احتقان و درد پستان و آموزش روش درماني مورد نظر، از واحدهاي پژوهش درخواست شد تا روشهاي درماني را 

شدت احتقان و درد . مراجعه كنند ساعت يكبار انجام دهند و بعد از اتمام درمان، به كلينيك 8الي  6در فواصل شيردهي، 
  . پستان در هنگام مراجعه ي به كلينيك، پس از اتمام نوبتهاي درماني، ثبت گرديد

دو گروه ماساژ و كمپرس سرد از نظر متغيرهاي سن، تحصيالت، شغل، نوع زايمان و فاصله ي زماني بين آخرين  :يافته ها
تفاوت معناداري بين اختالف شدت احتقان و درد پستان راست و چپ . ندنوبت درمان تا ثبت شدت احتقان و درد همگن بود

احتقان و درد پستان راست و چپ قبل و  مقايسه ي اختالف شدت). >001/0P(قبل و بعد از درمان، در دو گروه وجود داشت
يشتر از ماساژ معكوس نرم بعد از مداخله بين دو گروه نشان داد كه تأثيرگذاري كمپرس سرد بر شدت احتقان و درد پستان، ب

  ).>001/0P(كننده ي آرئول بوده است 
اين مطالعه نشان مي دهد كه ماساژ و سرمادرماني هر دو شدت احتقان و درد پستان را كاهش مي دهند و اين  :نتيجه گيري

  . كاهش در استفاده از كمپرس سرد بيشتر از ماساژ بوده است
  مپرس سرد، ماساژ معكوس نرم كننده آرئولاحتقان پستان شيردهي، ك :كليديكلمات 
  : زمايي بالينيآكد كار

  
  
  

                                                 
  كارشناس ارشد مامايي و عضو هيئت علمي و مربي گروه مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد.  1
    mahjoubehramezanzadeh@yahoo.coom) نويسنده مسئول(دانشجوي كارشناسي ارشد مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد . 2

   فوق تخصص نوزادان و دانشيار گروه نوزادان دانشگاه علوم پزشكي مشهد.  3
   دكتراي آمار زيستي و دانشيار گروه آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي مشهد.  4
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  218-1كد   

  تاثير اجراي سيستم واقعيت مجازي بر سطح اضطراب مرحله اول زايمان 
  خانم هاي نخست زا در

  
  6فريال پابرجا، 5، دكتر علي نحوي4، دكتر سيدرضا مظلوم3، ناهيد گلمكاني2ناهيد جهاني شوراب، 1سميرا ابراهيم زاده ذگمي

  

  
اضطراب و استرس در زمان زايمان باعث كاهش فعاليت . زا براي فرد باردار استزايمان از جمله شرايط استرس :زمينه و هدف

با توجه به اينكه  .سزارين خواهد شديا انقباضي رحم و افزايش مدت زمان زايمان و افزايش احتمال زايمان با كمك وسايل و 
تا كنون تاثير سيستم واقعيت مجازي بر كاهش اضطراب در مرحله  هاي نوين است ورس جزو مراقبتكاهش اضطراب و است

آن شديم كه تاثير اجراي سيستم واقعيت مجازي بر سطح اضطراب مرحله اول  بر فعال زايمان مورد بررسي قرار نگرفته است
  .مورد بررسي قرار دهيمرا  خانم هاي نخست زا  زايمان در
گيري آسان از واحدهاي پژوهش به صورت نمونه. اين مطالعه نيمه تجربي از نوع كارآزمايي باليني تصادفي مي باشد :روش كار

به طور تخصيص تصادفي با روش روش شير يا  مراجعه كرده بودند، انتخاب شدند و 1390بين مادراني كه از تير تا شهريور 
ها در هر تعداد نمونه. شدندو گروه كنترل تقسيم ) عينك دپالريزه(ه بعدي كنندگان از نمايشگرهاي سخط به دو گروه استفاده

هاي مزبور را به آنان پژوهشگر توضيحات الزم را در زمينه واقعيت مجازي ارائه داده و طريقه استفاده از عينك. نفر بود 15گروه 
نمايش داده شده و بيمار به دلخواه يكي از آنها را  فيلم كوتاه سه بعدي براي بيمار 5ثانيه  30ابتدا به مدت . دادآموزش مي
ميزان اضطراب بيمار با استفاده از مقياس اضطراب اشبيل . كردهاي مزبور استفاده ميدقيقه از عينك 30بيمار . كردانتخاب مي

  .شددقيقه بعد از انجام سيستم واقعيت مجازي سنجيده مي 30قبل و  برگر
و  )32-42(در گروه مداخله، اضطراب متوسط رو به پائين ) نفر8(واحدهاي پژوهش  درصد 3/53 در شروع مطالعه، :هايافته

دچار  ) نفر 11( درصد 3/73كه در گروه كنترل،  داشتند در حالي )43-53(اضطراب متوسط رو به باال ) نفر 7( درصد 7/46
ه باال بودند كه با استفاده از آزمون كاي اسكوئر، دچار اضطراب متوسط رو ب) نفر 3( درصد 20اضطراب متوسط رو به پائين و 

دچار  اضطراب متوسط رو ) نفر 15(بعد از مداخله، تمامي واحدهاي پژوهش در گروه مداخله . دار نبوداين اختالف آماري معني
اضطراب ) نفر 3( درصد 20در گروه كنترل، اضطراب متوسط رو به پائين و ) نفر 11( درصد 3/73به پائين بوده در حاليكه 
كاهش و در گروه  53/6±76/1اختالف ميانگين نمره اضطراب قبل و بعد از مداخله، در گروه مورد . متوسط رو به باال داشتند

  ).P>001/0(دار بود  افزايش يافت كه بر اساس آزمون من ويتني اين اختالف معني 93/0±79/1كنترل به ميزان 
هاي دپالريزه، اضطراب زنان را در مرحله اول زايمان كاهش  زي با استفاده از عينكاجراي سيستم واقعيت مجا :گيري نتيجه

  .شود مطالعات بيشتري در اين زمينه انجام شود توصيه مي. دهد مي
  واقعيت مجازي، عينك دپالريزه، اضطراب، مرحله اول زايمان :كلمات كليدي

  )طرح تحقيقاتي(  NCT01687933: كد ثبت كارآزمايي باليني
  

                                                 
  پرستاري و مامايي مشهد، گروه مامايي انشكدهمربي و عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، د   1

 مربي و عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، گروه مامايي: نويسنده مسئول  2
jahanishn@mums.ac.ir  259داخلي   05118591511: تلفن ثابت    

  ، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، گروه ماماييمربي و عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد  3
  عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، گروه داخلي جراحي 4
  استاديار، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده مهندسي مكانيك، گروه آموزشي طراحي كاربردي 5
  )س(تان ام البنين كارشناس مامايي، بيمارس 6
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 198 كد

  بر افزايش صميميت و بهداشت باروري "پذيرش و تعهد" ثير درمانأت
  زوج هاي نابارور 

  
  5معصومه طاهري ،4، فاطمه قنبرپور گروي3دكتر صديقه ابراهيمي ،2، دكتر رمضان حسن زاده1زينب طاهري

  
  

ز جمله تغييرات در محيط زنان و مرداني كه مشكل ناباروري دارند با فشارهاي رواني متعددي ا: زمينه و هدف
كه با ، خانوادگي و شبكه هاي اجتماعي، مشكالت در روابط جنسي و چالش هاي استرس ناباروري مواجه اند

هنگام درمان ناباروري پزشكي و در نتيجه اندوه و ه ب افسردگي و پريشاني رواني مرتبط بوده و مي تواند به ترك نا
 يكسانيمبتاليان به ناباروري در مقايسه با بيماران سرطاني از سطح افسردگي چنانچه محققين دريافتند، . فقدان شود
پذيرش و تعهد بر افزايش صميميت و بهداشت باروري زوج هاي  ثير درمانأتبررسي اين تحقيق با هدف . برخوردارند

  .نابارور انجام شد
ساله با سابقه يك تا  45-23 هلأمت خانم 30 رويين مطالعه از نوع تجربي، پيش آزمون و پس آزمون ا :روش كار

روش نمونه استفاده از با  .، انجام شدمركز درمان ناباروري شهرستان بابلشش سال ناباروري، مراجعه كننده به سه 
منظور درمان ( "تنها با درمان دارويي"كنترل  انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروهنمونه ها گيري در دسترس 

با درمان دارويي و زوج "و گروه آزمايش  ...)و  HCGروهاي روتين از جمله كلوميفن، آمپول و مصرف داIUI پزشكي 
 با )1384( حسن زاده توسط رانيا در) 1995اسنل و فيشر، ( پرسشنامه خودپنداره جنسي. ندگرفتقرار  "درماني

 همزمان ييروا و 94/0 كل ييايپابا  ،)1384( ياعتمادي باگاروزي توسط صميميت زوج هاو پرسشنامه  87/0 ييايپا
 Acceptance and( پذيرش و تعهد زوج درماني با رويكرد. و افسردگي بك قبل و بعد از درمان اجرا شد 58/0

Commitment Therapy(  جلسه 8طي )برگرفته از روان درماني روز دنيا و بر اساس فرهنگ و ) يك ساعت و نيم
هدايت زن و شوهر در جهت توسعه مفهوم سازي جديد از ( زوج نابارورباورهاي ايراني تنظيم و به صورت تكاليف 

خودشان و توجه به تفاوت هاي شخصيتي و ذاتي بين زوجين، انعطاف پذيري رواني، اجتناب تجربي و تالش براي 
در جلسات ...) كاهش و يا مديريت تجربيات منزجركننده ناخواسته، اجراي مثلث صميميت، شور، شهوت و تعهد و

مستقل و تحليل واريانس يكطرفه در سطح معني داري  tداده ها با استفاده از آزمون هاي  .موزش داده شدآ
)05/0P<( آناليز شدند.  

                                                 
   0111- 3296000كارشناس مامايي و كارشناس ارشد روانشناسي، دانشگاه علوم تحقيقات واحد ساري، تلفن ثابت : نويسنده مسئول  1

psychobs.taheri@gmail.com   
  هيأت علمي، دانشكاه آزاد اسالمي ساري، دانشيار گروه روانشناسي 2
  ت واحد ساري، گروه روانشناسيهيأت علمي، دانشگاه علوم تحقيقا  3
  كارشناس ارشد آمار، دانشگاه آزاد اسالمي بابل  4

  كارشناسي ارشد الهيات، دانشگاه آزاد اسالمي ساري 5 
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داده هاي تحقيق با آزمون هاي واريانس يكطرفه، كوواريانس و تي مستقل تحليل شدند و اختالف معني : هايافته 
آزمايش و كنترل مشاهده گرديد به نحوي كه ميانگين گروه آزمايش  بين ميانگين دو گروه )>05/0P(داري در سطح 
درصد افزايش يافت و نشان داده شد  4/62درصد و بعد از درمان آن به  8/38 ،)پذيرش و تعهد( ACTقبل از درمان 

درصدي صميميت زوج هاي نابارور نسبت به گروه كنترل  3/45سبب افزايش  ،)پذيرش و تعهد( ACTكه درمان 
  .ديده استگر

به همراه درمان پزشكي زوجين  "پذيرش و تعهد" درماني به شيوه رواننتايج پژوهش حاضر نشان داد  :نتيجه گيري
بر اساس پيگيري چند ماه بعد ( نابارور سبب افزايش صميميت و تسريع باروري گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل

  .شد) تيم تحقيق
  ، صميميت، بهداشت باروري، زوج نابارور)تعهد پذيرش و( ACTدرمان  :كلمات كليدي
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 341sكد 

  سي در زنان نابارور استفاده كننده از پاكالم بروز پره
  كمك باروري پيشرفته هاي تكنيك

  
  ٤، دكتر آزيتا گشتاسبي٣، دكتر رضا عماني ساماني٢لميعيان نور دكتر مي ،١زهرا آزاد

  
بروز آن در  ترين عوارض در دوران حاملگي محسوب مي شوند و گي يكي از شايعاختالالت هيپرتانسيون حامل: زمينه و هدف

اكالمپسي،  در ميان انواع اختالالت هيپرتانسيو، سندروم پره درصد گزارش شده است 12تا  5مناطق مختلف ايران بين 
از طرفي ديگر با توجه . گردد ميناتال  خطرناك ترين حالت محسوب شده كه باعث افزايش مورتاليته و موربيديته مادري و پره

اي در زمينه بروز اين اختالل در اين  مطالعهبه افزايش روز افزون تكنيك هاي كمك باروري در جهان و دركشورمان، تاكنون 
اكالمپسي  بنابراين هدف پژوهشگر از مطالعه حاضر پاسخ به اين سوال است كه آيا تفاوتي در بروز پره. گروه انجام نگرفته است

  شوند وجود دارد يا نه؟ طور خودبخودي باردار ميه در زنان نابارور استفاده كننده از تكنيك هاي كمك باروري با زناني كه ب
انجام شده با توجه به فرمول، حجم نمونة الزم  90-91هاي  اين مطالعه به صورت كوهورت گذشته نگر طي سال: روش كار

لقاح آزمايشگاهي و تزريق داخل سيتوپالسمي (هاي كمك باروري  بارداري با تكنيك )نفر برآورد گردد كه به دو گروه الف 854
:  معيارهاي انتخاب نمونه. يم شدندنفر تقس 427بارداري خودبخودي با حجم نمونه ) گروه ب نفر و 427با حجم نمونه ) اسپرم

ساكن استان  -ناتال كامل در طول دوران بارداري داراي پرونده پره -هفته بارداري 20حاملگي باالي  -عدم هيپرتانسيون مزمن 
هاي بارداري و زايمان تا كامل شدن حجم نمونه مورد مطالعه قرار  در طول دورة پژوهش پرونده. تهران و نژاد ايراني بودند

بعد  90/140ويمسا -اكالمپسي فشارخون باالتر  ها در پرسشنامه ثبت گرديد، و حداقل معيار براي تشخيص پره گرفتند، و داده
ساعته و يا  24ميلي گرم پروتئين در ادرار  300پروتئينوري كه به صورت دفع بيش از (پروتئينوري  واز هفته بيستم حاملگي 

  .هاي تصادفي ادرار در نظر گرفته شد ميلي گرم در دسي ليتر در نمونه 30وجود پايدار پروتئين به ميزان 
درصد  8/6 درصد و در گروه بارداري با تكنيك هاي كمك باروري3/3بارداري خودبخودي  اكالمپسي در گروه بروز پره: يافته ها

برابر بيشتر از  06/2 هاي كمك باروري اكالمپسي براي گروه تكنيك پره) Relative Risk( همچنين خطر ابتال. برآورد شد
سن مادر (اكالمپسي  كتورهاي مؤثر بر بروز پرهبا انجام آزمون رگرسيون لوجستيك و با تعديل فا .گروه بارداري خودبخودي بود
  .)<05/0P(  دار نبود ، اين ارتباط معني)ها ي بدني، تعداد بارداري و همچنين تعداد قل در زمان بارداري، نماي توده

با  نشان دادند كه تكنيك هاي پيشرفته كمك باروري پس از تعديل فاكتورهاي مؤثر، حاضر هاي مطالعه  يافته: نتيجه گيري
  .داري ندارند بروز پره اكالمپسي ارتباط آماري معني

  تكنيك هاي پيشرفته كمك باروري، پره اكالمپسي، ناباروري: كلمات كليدي
  )پايان نامه كارشناسي ارشد(

  

                                                 
: تلفن ثابت  .دانشجوي كارشناسي ارشدمامايي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده پزشكي، دپارتمان مامايي و بهداشت باروري: نويسنده مسئول.  1
)3779655 -0281  (z.azad@modares.ac.ir   

 

  هيات علمي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده پزشكي، دپارتمان مامايي و بهداشت باروري  2
 مركز تحقيقات پزشكي، پژوهشگاه رويان  هيات علمي، دپارتمان اپيدميولوژي و بهداشت باروري 3
 ركز تحقيقات پزشكي، پژوهشگاه علوم تحقيقات بهداشت، جهاد دانشگاهيم  هيات علمي، دپارتمان اپيدميولوژي و بهداشت باروري 4
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  235كد 

  زنان نخست زاي ترم طب فشاري بر نوع زايمان در بررسي تاثير
  

 ، دكتر نزهت شاكري، شهناز ترك زهراني، دكتر رضا حشمت1خديجه قبادي

  
  

سزارين به عنوان يك عمل جراحي بزرگ بالقوه اثرات سوئي بر نتايج حاملگي و پيامد هاي  مادري و جنيني : زمينه و هدف
هدف از اين . دارد و طب فشاري از روش هاي غير تهاجمي و ارزان است كه مي تواند در جهت كاهش آن به كار گرفته شود

  .فشاري بر نوع زايمان در زنان نخست زاي ترم بوده استمطالعه تعيين تاثير طب 
زن باردار ترم مراجعه كننده به بيمارستان دزياني گرگان انجام  150اين كارآزمايي باليني تصادفي كنترل دار در : روش كار

در دو گروه مداخله  .قرار گرفتند) نفر در هر گروه 50(شد كه به صورت تصادفي در سه گروه پژوهشگر، مادر و مراقبت روتين
جلسه، به ترتيب توسط  1-5دقيقه فشار در نقطه شش طحالي يا سانينجيائو، به مدت  20عالوه بر مراقبت روتين، روزانه 

ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطالعاتي، فرم . پژوهشگر و مادر و در گروه كنترل فقط مراقبت روتين انجام گرديد
براي تعيين اعتبار پرسشنامه اطالعاتي، فرم مشاهده و معاينه از اعتبار . رم ثبت روزانه و پيگيري بودمشاهده و معاينه و ف

نفر با استفاده از آمار توصيفي و  133نمونه، اطالعات مربوط به  150در پايان مطالعه از مجموع . محتوي استفاده گرديد
آزمون هاي مورد استفاده شامل مجذور كاي دو، آناليز واريانس . شد ، تجزيه و تحليل17نسخه  SPSSاستنباطي و با نرم افزار 

  . بود 05/0يكطرفه و آزمون ناپارامتريك كروسكال واليس و سطح معني داري 
در گروه پژوهشگر، ) نفر 41از  23(درصد  8/54بر اساس اين مطالعه اكثر مادران مورد مطالعه در سه گروه، با فراواني  :يافته ها

يافته هاي اين . در گروه كنترل زايمان طبيعي داشته اند) 50از  27(درصد  54در گروه مادر و ) نفر 41از  23(د درص 1/56
مطالعه نشان داد كه ميزان زايمان طبيعي در دو گروه مداخله و به خصوص در گروه طب فشاري توسط مادر نسبت به گروه 

همچنين آزمون ). p=2/0(تالف معني داري بين سه گروه نشان نداد كنترل باالتر بوده است، ولي آزمون مجذوركاي دو اخ
  ).p=53/0(كروسكال واليس اختالف معني داري را بين سه گروه از نظر آپگار نوزادي نشان نداد 

طب فشاري روشي ارزان، آسان و غير تهاجمي است و عارضه مادري و جنيني ندارد ولي علي رغم ميزان باالتر  :نتيجه گيري
  .مان طبيعي از نظر آماري بر نوع زايمان تاثيري نداردزاي

  طب فشاري، سانينجيائو ، زنان نخست زا: كليدي كلمات
  )رساله كارشناسي ارشد( IRCT201204239542N1: كد ثبت كارآزمايي باليني

  
  

  

                                                 
  kadijehg@yahoo.comدانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،  1
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  213كد 

  تاثير سرماي موضعي بر درد و پيامدهاي زايمان
  

  2، ژيال گنجي1مرجان احمد شيرواني
  
  

ترس از درد زايمان باعث افزايش درد، طوالني شدن ليبر، عدم رضايت مادر و افزايش تقاضا براي سزارين مي : مينه و هدفز
جمله سرما درماني رو به  به علت عوارض مادري جنيني، روش هاي دارويي كاهنده درد، كاربرد روش هاي غيردارويي، از. شود

  .سرماي موضعي بر شدت درد زايمان و پيامدهاي مادري و جنيني بوده استهدف اين مطالعه بررسي اثر  .افزايش است
زن در آغاز فاز فعال زايمان با تخصيص تصادفي و بلوك بندي ازنظر  64در اين مطالعه باليني تصادفي كنترل شده، : روش كار

BMI  نولي پاريته، حاملگي ترم، تك  ؛معيارهاي ورود. نفره پگ يخ و كنترل قرار گرفتند 32و پارگي كيسه آب در دو گروه
قلويي، پرزانتاسيون سفاليك، رضايتمندي از شركت در مطالعه و معيارهاي خروج، استفاده از داروي مسكن و بي حسي، 

در گروه درمان، طي مرحله اول زايمان، . ديسترس جنين، ضايعات پوستي در نواحي سرما درماني و حاملگي هاي پرخطر بودند
 5دقيقه هر نيم ساعت و در مرحله دوم عالوه بر اين مناطق در ناحيه پرينه به مدت  10ي كمر و شكم به مدت پگ يخ در نواح

از آمار توصيفي، كاي دو، تي تست و آزمون اندازه گيري مكرر  .بررسي شد VASشدت درد با معيار . دقيقه قرار داده شد
  .استفاده شد
ك، سن بارداري، وزن نوزاد، پارگي كيسه آب و شدت اوليه درد تفاوت معني داري دو گروه از نظر عوامل دموگرافي: يافته ها
و طول مدت مرحله اول و سوم زايمان با ) P>001/0(و در ساير مراحل با ) P>02/0(شدت درد در فاز تسريع با . نداشتند

)001/0<P ( و مرحله دوم با)006/0=P (تعداد ضربان قلب جنين، آسيب  تفاوت معني داري در. در گروه پگ يخ كمتر بود
  .پرينه، نوع زايمان، استفاده از اكسي توسين و آپگار نوزاد ديده نشد

كنترل درد با سرما . احتماال سرما از طريق تئوري كنترل دريچه اي، باعث كاهش احساس درد زايمان مي شود: نتيجه گيري
مي رسد استفاده از  لذا به نظر. يني نامطلوب داشته باشدپيشرفت زايمان را بهبود مي بخشد بدون آن كه آثار مادري جن

  .سرماي موضعي روش مناسبي براي كنترل دردهاي زايمان است
  زايمان سرما، زايمان، درد، پيامد: كلمات كليدي

  IRCT: 201108277422N1: كد ثبت كارآزمايي باليني
  

                                                 
، 01512267345عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، خيابان وصال، دانشكده پرستاري و مامايي،  1

mashirvani@mazums.ac.ir  
 كارشناس ارشد مامايي 2
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  89كد 

  زايمان زودرس پيامدهاي مادري ناشي از دريافت سولفات منيزيم در مهار
  

  5، آسيه قاسم پور4، دكتر زهرا فردي آذر3، مرتضي قوجازاده2فرشته فرتاش، 1فهيمه صحتي شفايي
  
  

امروزه در صد بااليي از زنان باردار قبل از رسيدن زمان مقرر دچار زايمان زودرس مي شوند و اين مساله باعث  :زمينه و هدف
زناني كه دچار پره ترم ليبر مي شوند براي . و هم براي نوزاد نارس او مي شودوجود آمدن مشكالت زيادي هم براي مادر ه ب

  .جلوگيري از انقباضات رحمي معموال توسط تركيبات دارويي خاصي تحت درمان قرار مي گيرند
ز آموزشي جامعه پژوهشي زنان باردار مراجعه كننده به مراك. استمطالعه حاضر يك كارآزمايي باليني تصادفي شده  :روش كار

صورت تصادفي و با ه درماني الزهرا و طالقاني تبريز بودندكه با عالئم زايمان زودرس و داشتن شرايط ورود به مطالعه بستري و ب
در يك گروه سولفات . تايي در دو گروه وارد مطالعه شدند ششو  چهاررعايت پنهان سازي تخصيص با استفاده از بلوك بندي 

عنوان ه در گروه ديگر قرص نيفيديپين و همزمان سرم رينگر ب. جاي نيفيديپين داده شده السبو بمنيزيم و همزمان قرص پ
  .ابزار جمع آوري داده ها، چك ليست و فرم پارتوگراف بود. پالسبو انفوزيون شد

). P>001/0(دار بود  تفاوت توزيع فراواني تأثير دارو روي مهار انقباضات و ترخيص در دو گروه از لحاظ آماري معني :يافته ها
درصد از موارد انقباضات رحمي و روند زايمان  5/47درصد از مصرف كنندگان نيفيديپين و در گروه سولفات منيزيوم  5/85در 

درصد مصرف كنندگان  65ديس پنه در . درصد موارد در گروه نيفيديپين، تاكيكاردي مادر وجود داشت 5/67در . مهار شد
درگروه نيفيديپين بعد از زايمان عارضه اي ديده نشد ولي در . در حين دريافت دوز اول وجود داشت سولفات منيزيوم بخصوص

از لحاظ نوع زايمان در دو گروه تفاوت معني داري وجود . مورد دكولمان ديده شد دومورد آتوني و  سهگروه سولفات منيزيوم 
  .نداشت

مهار زايمان زودرس مؤثرتر از سولفات منيزيوم است و عوارض جانبي  اين مطالعه نشان داد كه نيفيديپين در: نتيجه گيري
  . به همين دليل نيفيديپين مي تواند جايگزين بهتري در درمان پره ترم ليبر باشد. كمتري دارد

  پيامدهاي مادري، سولفات منيزيوم، نيفيديپين، زايمان زودرس: كلمات كليدي
  IRCT201201308878N1: كد كارآزمايي باليني

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي تبريز، دانشگاه علوم پزشكي تبريز .  1
  fereshtefartash@gmail.com، دانشكده پرستاري مامايي تبريز )نويسنده رابط(مامايي  ارشد كارشناس. 2
  تبريز ستاديار فيزيولوژي مركز تحقيقات سالمت باروري زنان، دانشگاه علوم پزشكيا.  3
  عضو هيأت علمي دانشكده پزشكي تبريز، دانشگاه علوم پزشكي تبريز 4
 آسيه قاسم پور، كارشناس مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز   5
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 166s-1كد 

  بررسي تاثير تمرينات تعادلي برميزان تعادل در سالمندان مقيم
  آسايشگاه هاي شهر تهران  

  
  ، ليندا مهدي زاده مالباشي1زهرا صفوي بيات

  
  

 افزايش و عضالني قدرت كاهش تغييرات اين از و يكي دهد مي رخ بدن اعضاي در كليه تغييراتي در سالمندي :و هدف زمينه
 ها آسايشگاه مقيم سالمند در افراد تعادل بر ميزان تعادلي تمرينات تاثير تعيين هدف با مطالعه اين .باشد مي افتادن احتمال
  .است شده انجام

ن يك ماه بعد با يك گروه در سال اين مطالعه شبه تجربي، از نوع پيش آزمون و پس آزمون يك دوره پس آزمو :روش كار
در دو گروه زن  76-80و 71-75و  65-70بيمار به روش نمونه گيري مبتني بر هدف به سه گروه سني  48. بود1389-1388

 30جلسه و هفته اي سه روز و هر جلسه به مدت  12و مرد به طور مساوي قرار گرفتند، تمرينات تعادلي به مدت يك ماه، طي 
داده ها توسط آمارتوصيفي . استفاده شد (POAM)در اين پژوهش از آزمون ارزيابي قابليت حركتي . گرفت دقيقه انجام

  .مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت 16نسخه  SPSSو آناليز واريانس اندازه هاي تكراري با نرم افزار) ميانگين، انحراف معيار(
 25درصد داراي شاخص توده بدني بين  69و  20ص توده بدني زيردرصد داراي شاخ 31نمونه مورد پژوهش  48از  :يافته ها

درصد طي شش  65درصد يك بار و  25درصد سابقه افتادن دو بار طي شش ماه اخير را داشتند و  10بودند، در اين بين  20و
تعادلي با امتياز آزمون بعد  افزايش امتياز آزمون عملكرد تحرك آگاهانه قبل از انجام تمرينات. ماه اخيرافتادن را گزارش نكردند

اما تغيير امتياز آزمون بين دو گروه زن و مرد تفاوت ). P>0001/0(از انجام تمرينات و يك ماه بعد تفاوت معني داري داشت 
  ). P>154/0(معني داري نشان نداد 

انجام ورزش هايي . بود بخشداين پژوهش نشان داد كه تمرينات تعادلي مي تواند قدرت عضالني و تعادل را به :نتيجه گيري
جهت تقويت اندام تحتاني باعث افزايش استقالل عملكرد در هنگام فعاليت هاي روزمره و پيشگيري از افتادن در افراد سالمند 

  .مي شود
  سالمند، تمرينات تعادلي، تعادل، امتياز آزمون ارزيابي قابليت حركتي :كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  zahrasb16@yahoo.com  بهشتي عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري ومامايي شهيد: نويسنده مسئول  1
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  3-2كد 

  تعلق خاطر سالمندان ي گروهي بر احساس تنهايي و نياز بهتاثير خاطره گوي
  

  2، الگارسلماسي، هانيه حجتي1حميد حجتي
  
  

از آنجا كه پديده سالمندي منجر به تغييرات فيزيولوژيكي، رواني و اجتماعي مي شود ممكن است عملكرد  :زمينه و هدف
اين مطالعه با هدف بررسي  .افزايش احساس تنهايي كند سالمندان ضعيف شده و آنها را مستعد اختالالتي چون افسردگي و

  .تاثير خاطره گويي گروهي بر احساس تنهايي و نياز به تعلق خاطر سالمندان شهر ساري انجام شد
نفر از سالمندان مراجعه كننده به مركز روزانه  32انجام گرفته تعداد  1388در اين مطالعه تجربي كه در سال : كارروش 

. ندتقسيم شد) نفر16(آزمون و ) نفر16(كنترل و به صورت تصادفي به دو گروه  آسان انتخابهر ساري به روش سالمندان ش
  به تعلق خاطر مقياس نياز ،(UCLA) داده ها با استفاده از پرسشنامه احساس تنهايي

 (Belonging Needs Scale)وضعيت رواني معاينه مختصر و ) (MMSEآمار توصيفي و  نتايج به كمك .جمع آوري شد
 .تجزيه و تحليل گرديد Repeated Measure آزمون

در بعد تنهايي، بعد برقراري شرط كرويت با گزارش اسپرسيفتي اختالف معني Repeated Measure نتايج آزمون : يافته ها
در بعد تعلق خاطر ). P>01/0(داري را بين گروه ها نشان داد كه اين اختالف بيشتر در پس آزمون گروه مداخله مشاهده شد 

  با برقرار نبودن شرط مخلي آزمون گرين هوس، اختالف معني داري را بين گروه ها نشان نداد
)054/0=P.(  

قابل اجرا را كه ، ارزان و با توجه به اثرات مثبت خاطره گويي بر كاهش ميزان تنهايي مي توان اين تكنيك آسان :نتيجه گيري
  .به كار گرفت، در تمام مراكز نگهداري سالمندان و يا در منازل بي توجهي قرار گرفته است مورد

 خاطره گويي، احساس تنهايي، تعلق خاطر، سالمندان: كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                 
 h_hojjati1362@yahoo.comعلوم پزشكي اهواز،  .دانشجوي دكتراي پرستاري دانشگاه: نويسنده مسئول 1
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحدعلي آبادكتول، باشگاه پژوهشگران جوان، علي آباد كتول 2
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  221sد ك

  ارزيابي استقالل عملكرد جسماني و شدت ناتواني سالمندان بازنشسته
  139 0شهرستان كاشان در سال 

  

  3، زهرا يوسفي2سن اديب حاج باقري، دكتر مح1معصومه سادات موسوي

  
  

شد روز افزون جمعيت سالمندي در دو سه دهه آينده موجب تغيير نمودار جمعيتي از شكل هرمي كنوني، به ر :زمينه و هدف
استوانه اي خواهد شد، بدين معني كه از هر پنچ نفر، يك نفر سالمند خواهد بود و اين امر اهميت پرداختن به موضوع 

در سالمندي، سيستم هاي مختلف بدن تحليل رفته و از كارآيي . ا در جوامع در حال توسعه دو چندان خواهد كردسالمندي ر
با شناخت ناتواني هاي . جسمي و ذهني انسان كاسته مي شود و كاهش ناتواني، باعث وابستگي سالمندان به ديگران مي شود

بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان ناتواني . هداشتي انجام داداين گروه مي توان برنامه ريزي مناسب در زمينه هاي ب
  .و اختالالت عملكرد جسمي در سالمندان بازنشسته انجام شد

جهت . انجام شد 1390نفر از سالمندان بازنشسته كاشان درسال 100اين مطالعه به صورت توصيفي مقطعي روي  :روش كار
بخش . كه مشتمل بر سه بخش است) RDRS(مقياس ارزيابي ناتواني سريع . ستفاده شدجمع آوري داده ها از دو پرسشنامه ا

اول پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافيك، بخش دوم ليست بيماري هاي همراه و بخش سوم شامل سواالتي براي تعيين ميزان 
يزان استقالل در انجام فعاليت روزمره را مي پرسشنامه دوم مقياس شاه بارتل بود كه م. نمره دهي شد 48تا  0ناتواني است كه از 

و ) 91-99(، وابستگي خفيف )61-90(، وابستگي متوسط )21- 60(، وابستگي شديد )0-20(سنجد و به صورت، وابستگي كامل 
  .دتجزيه و تحليل ش 16نسخه  SPSSداده ها با استفاه از آمار توصيفي و تحليلي در نرم افزار . ، نمره دهي شد)100(مستقل 
اكثر سالمندان متاهل . قرار داشتند 98/67±68/6درصد مرد بودند و در محدوده سني  78از مجموع شركت كنندگان :يافته ها

بيش از دو سوم سالمندان داراي تحصيالت ابتدايي و دبيرستان بودند . درصد از آنها به تنهايي زندگي مي كردند 1بودند و تنها 
درصد سالمندان عضو كانون بازنشستگان كارگران،  49از مجموع واحدهاي پژوهش . هر بودنددرصد سالمندان ساكن ش 82و نيز
درصد عضو كانون بازنشستگان  14درصد كانون بازنشستگان علوم پزشكي و  9درصد كانون بازنشستگان آموزش و پرورش،  28

 64درصد ناتواني شديد داشتند و  1تواني كم و درصد نا 95درصد از سالمندان بدون ناتواني،  4همچنين . نيروهاي مسلح بودند
پرسشنامه فعاليت هاي روزمره نشان داد كه . درصد همزمان به بيش از سه بيماري مبتال بودند 18درصد يك تا سه بيماري و 

درصد مستقل  89درصد وابستگي خفيف و  5درصد وابستگي متوسط،  4از سالمندان وابستگي كامل، ) يك نفر(درصد  1
، بيماري هاي )درصد 38(، عضالني اسكلتي )درصد 55(رايج ترين بيماري ها در سالمندان به ترتيب بيماري هاي قلبي . ندبود

 ناتواني شدت با سن بين داري معني و مستقيم ارتباط. است) درصد 18(، اندوكرين)درصد 21(، اوروژنيتال )درصد 25(چشمي 

  .)r ،001/0<P=283/0( كوسي بين سن و فعاليت روزمره يافت شدو ارتباط مع) r ،001/0<P=384/0( سالمندان
 جمعيت توسعه به رو روند به توجه مورد بررسي، از ميزان توانايي خوبي برخوردار بودند اما با اگر چه سالمندان :نتيجه گيري

   .شودسالمندان توجه  هاي ناتواني كيفيت زندگي و كاهش سالمت، ارتقاء سالمندان، ضروري است كه به
  ناتواني، بازنشسته، سالمند :كلمات كليدي

                                                 
  .ي، كميته تحقيفات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي كاشاندانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراح: نويسنده مسئول. 1

ms_mousavi2012@yahoo.com 
  .دانشيار، گروه پرستاري داخلي جراحي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان. 2
  .شاندانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي كا. 3
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 285s-1كد 

  بررسي رابطه بين خودكارآمدي و رضايت از زندگي 
   1391شهر ساري، در سالمندان ساكن منازل 

  
  4، سميرا گلچين مهر3، جواد ينج2، معصومه باقري نسامي1محمدجواد ابراهيمي

  

 
اد درباره ي قابليت هاي خود براي ارايه سطوحي از عملكرد كه رويدادهاي خودكارآمدي به عنوان باورهاي افر :زمينه و هدف

بارز از سازگاري موفقيت آميز فرد  يرضايت از زندگي به عنوان نشانه ا .زندگي آنها را تحت تأثير قرار مي دهد، تعريف مي شود
رابطه بين خودكارآمدي و  ا هدف بررسياين مطالعه ب. با تغيير در موقعيت هاي گوناگون زندگي مورد توجه قرار مي گيرد

  .رضايت از زندگي در سالمندان ساكن منازل انجام شده است
مركز بهداشت به صورت  10مركز بهداشت موجود در شهرستان ساري  20در اين مطالعه توصيفي تحليلي، از  :روش كار

ابزار جمع آوري داده ها سه پرسشنامه . دندسالمند با رضايت شخصي وارد مطالعه ش 129تصادفي انتخاب و از اين مراكز 
پرسشنامه رضايت از زندگي  .اطالعات دموگرافيك، پرسشنامه خودكارآمدي عمومي و پرسشنامه رضايت از زندگي داينر بود

 27- 35خوب،  16-26كم،  5-15(بوده است  5-35امتياز بندي آن بين . سوال و هر سوال داراي هفت گزينه بود 5شامل 
در مطالعه حاضر ضريب آزمون  .گزارش شده است69/0اين ابزار در ايران استاندارد بوده و اعتبار آن از طريق بازآزمايي ). زياد

پرسشنامه خودكارآمدي عمومي  همچنين ).ICC000/0=P ,=98/0( بدست آمد 98/0برابر ) ICC(همبستگي درون طبقه اي 
- 9/0 با آلفاي كرونباخ پايايي اين ابزار) خوب 31-40متوسط و  21-30 ضعيف، 10- 20( مي باشد 10-40امتيازات آن بين 

 بدست آمد 94/0برابر ) ICC(در اين مطالعه ضريب آزمون همبستگي درون طبقه اي . گزارش شد 76/0
)98/0=, ICC000/0=P.(  داده ها با نرم افزارSPSS  و به كمك آمار توصيفي)و ) ميانگين، انحراف معيار و فراواني نسبي

  .ضريب همبستگي پيرسون تحليل شدند
وضعيت اقتصادي پايين  درصد 7/52. از آنان مرد بودند) درصد 5/39(نفر  51. سال بود 60-92بازه سني سالمندان  :يافته ها
 35/24±55/7ميانگين خودكارآمدي . درصد تنها زندگي مي كردند 6/25درصد سالمندان بيسواد بودند و  8/48. داشتند

درصد نيز خودكارآمدي  6/18درصد خودكارآمدي متوسط و  8/48درصد سالمندان خودكارآمدي ضعيف،  6/32 .محاسبه شد
درصد رضايت از زندگي 8/38درصد رضايت از زندگي كم،  4/29. بود 64/20±36/8ميانگين رضايت از زندگي . خوب داشتند

ضريب همبستگي پيرسون ارتباط مستقيم معني داري بين  با استفاده از. درصد نيز رضايت از زندگي زياد داشتند 8/31خوب و 
  .)P ,49/0=r=000/0(رضايت از زندگي و خودكارآمدي وجود داشت 

پرستاران و ساير  .با توجه به داده ها بين خودكارآمدي با رضايت از زندگي ارتباط معني داري مشاهده شد :نتيجه گيري
توانند با توجه به راهكارهاي ارتقاي هر دوعامل خودكارآمدي و  مطالعه مي پرسنل بهداشت و درمان با عنايت به نتيجه اين

  .رضايت از زندگي در بهبودي شرايط زندگي سالمندان موثر باشند
 خودكارآمدي، رضايتمندي از زندگي، سالمندان ساكن جامعه، عوامل دموگرافيك: كلمات كليدي

  

                                                 
   دانشگاه علوم پزشكي مازندران دانشجوي كارشناسي پرستاري،: نويسنده مسئول1
  mjebrahimi69@gmail.com 
  استاديار دانشگاه علوم پزشكي مازندران2
 دانشجوي كارشناسي پرستاري،دانشگاه علوم پزشكي مازندران3
  دانشجوي كارشناسي پرستاري،دانشگاه علوم پزشكي مازندران4
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 382S كد

 و شاخص توده بدن وزن بدناثر  بررسي

   در زنان يائسه سالم ر تراكم معدني استخوانب  
  
  ٢سعيده ضيائي، دكتر ١سمانه رحيمي پطرودي

  
 

بايد براي پيشگويي تراكم معدني  (BMI)مطالعات اپيدميولوژيكي زيادي نشان داده اند كه شاخص توده بدن : هدف و نهيزم
مطالعه بررسي اثر وزن بدن و شاخص توده بدن بر  هدف از اين. اين، ممكن است اشتباه باشد. استفاده شود (BMD)استخوان 

  .تراكم معدني استخوان در زنان يائسه سالم است
ساله مراجعه كننده به  69تا  51زن سالم  51زن در دوران پس از يائسگي و  46روي  اين مطالعه به صورت مقطعي: كار روش

بعد از ثبت . ترس نمونه گيري شده بودند، انجام گرفتمركز پزشكي هسته اي بيمارستان شريعتي تهران، كه به شكل در دس
سپس، محتواي معدني استخوان . وزن و قد افراد، شاخص توده بدن آنها به صورت وزن تقسيم بر مجذور قد محاسبه شد

(BMC)  تمام بدن و تراكم معدني استخوان در نواحي گردن فمور(femoral neck)  و مهره هاي كمري(L1-L4)  توسط
هاي  ها با استفاده از آزمون هتجزيه و تحليل داد. اندازه گيري شد X (DEXA)جذب سنجي دوگانه با اشعه  تكنيك

  .انجام شد رگرسيون خطي چندگانه به روش گام به گام همبستگي و
ور و در نواحي گردن فم BMDتمام بدن و اندازه گيري هاي  BMCاز لحاظ آماري، ارتباط منفي معني داري بين : ها افتهي

بر اساس نتايج حاصل از آناليز رگرسيون . مشاهده شد BMIمهره هاي كمري با سن و ارتباط مثبت معني داري با وزن و 
 6/28(گردن فمور  BMD، تنها وزن و سن توانسته بودند BMIخطي چندگانه به روش گام به گام، پس از تعديل با قد و 

، فاكتورهاي BMIدر حالي كه قد، وزن و سن تعديل شده با . يشگويي كنندرا پ) r²=درصد 23(و مهره هاي كمري ) r²=درصد
  .بودند) r²=درصد BMC )7/43معني دار پيشگويي كننده 

 كه در مقايسه با شاخص توده بدن، وزن بدن به تنهايي پيشگويي كننده بهترنتايج پژوهش حاضر نشان داد : يريگ جهينت
  .لم استتراكم معدني استخوان در زنان يائسه سا

  زنان در دوران پس از يائسگي، تراكم معدني استخوان، شاخص توده بدن: يديكل كلمات
  

                                                 
  ) 02182884560: (تلفن ثابت دانشجوي كارشناسي ارشد مامايي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران: مسئول نويسنده 1

samaneh.rahimi2011@yahoo.com   
 استاد، متخصص زنان و زايمان، گروه مامايي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران 2
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  288-1كد 

بررسي ارتباط بين عزت نفس، سرسختي رواني و حمايت اجتماعي با بهزيستي 
  سالمندان در شهرستان گرمي

  
  5ي، رابعه شهيد4بهزاد شهيدي، 3حسين خبيري، 2ركزي، سيد رسول 1جعفر حسيني فر

  
  

از جمله افزايش بار بيماري  ،مان ايران و مسائل ناشي از آنزروند رو به افزايش جمعيت سالمندان در ميهن عزي :زمينه و هدف
ها، ضرورت توجه و شناخت عوامل موثر بر سالمتي و رفاه آنان به عنوان بخش مهمي از جامعه و تعيين اولويت ها را در اين 

مطالعه به صورت مقطعي و به منظور بررسي رابطه بين عزت نفس، سرسختي رواني و حمايت اين . زمينه آشكار مي نمايد
  . اجتماعي با بهزيستي سالمندان انجام گرديد

سال به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله  62نفر مرد در سنين باالتر از  200، 1391در اين مطالعه در سال  :روش كار
 حمايت اجتماعي و) GSSE( نفس كوپر اسميت تپرسشنامه هاي عز نفر 181. رديدنداي از شهرستان گرمي انتخاب گ

)SSI(سرسختي رواني ، )AHI( روايي و پايايي ابزارها در مطالعات قبلي به  .را به طور كامل پاسخ دادند و بهزيستي رواني
ن و تحليل رگرسيون در سطح معني تاييد رسيده است و براي تحليل داده ها از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسو

  .استفاده شد) >05/0P(داري 
ميانگين سني . درصد از آنها همسران خود را از دست داده بودند19متأهل بوده و ) درصد 81(اكثريت آزمودني ها  :يافته ها

، 51/19± 08/3تماعي ، حمايت اج9/42± 1/3و ميانگين، انحراف استاندارد سرسختي رواني 1/67±03/6آزمودني ها برابر با 
تحليل آماري داده هاي به دست آمده به روش ضريب همبستگي . بود 2/11±9/2، و بهزيستي 97/28± 37/5عزت نفس 

با بهزيستي همبستگي ) r ،03/0<P=59/0(و حمايت اجتماعي ) r ،01/0<P=72/0(پيرسون نشان داد، كه سرسختي رواني
همچنين تحليل ). P=18/0(به دست نيامد رابطه معناداري  سالمندان بهزيستي وعزت نفس  در اين تحقيق بين .مثبت دارند
نشان داد كه از بين متغيرهاي پيش بين، متغيرهاي حمايت اجتماعي و سرسختي رواني بهترين  به روش پيش رونده رگرسيون

  . بهزيستي سالمندان بودند بيني كنندهپيش 
ايت اجتماعي با بهزيستي سالمندان مورد تأييد قرار مي گيرد از طرفي تأثير ارتباط بين سرسختي رواني و حم :نتيجه گيري

تگذاري ها با هدف ارتقاء كيفيت و كميت شبكه هاي سمتغيرهاي پيش بين بر سالمت روان نشان مي دهد كه تغيير سيا
محافظتي حمايت اجتماعي و مي تواند باعث اثرات  و نيز تقويت مهارت سرسختي حمايتي به ويژه براي گروه هاي آسيب پذير

  .در نهايت سالمت رواني گردد
  سالمت روان، حمايت اجتماعي، عزت نفس، سرسختي رواني :كليدي كلمات

                                                 
  Jafarhoseinifar@yahoo.comكارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران، : سئولنويسنده م 1
 كارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران 2
 كارشناس مديريت آموزشي از دانشگاه اردبيل 3
  ليسانس معارف دانشگاه آزاد اسالمي اردبيل 4
 اه آزاد اسالمي اردبيلدانشجوي فوق ليسانس ادبيات دانشگ 5
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  288كد

  سالمندان اثربخشي آموزش خودكارآمدي بر كيفيت زندگي 
  

  ٦ري، حسين خبي٥، بهزاد شهيدي٤، ليال فاتحي اقدم٣، سيد رسول زيرك٢، علي تنهايي١جعفر حسيني فر
  
  

همان طور كه طول عمر افراد افزايش مي يابد، اهميت كيفيت زندگي سالمندان نيز روز به روز بيشتر آشكار  :هدف و نهيزم
 تعيين بنابراين پژوهش حاضر با هدف .، بهبود كيفيت زندگي است21مي شود و يكي از اهداف بهداشت براي همه در قرن 

  .انجام گرفته است اردبيل شهر مسن مبتال به بيماري قلبي مردان ندگيز چگونگي بر خودكارآمدي آموزش اثربخشي
از  به روش نمونه گيري در دسترس ساله 65 تا 45 مردان از نفر 50 انتخاب از پس 1390در سال  منظور، همين به :كار روش

 كه ها، آن از نفر SF-36(، 25( زندگي كيفيت نامه پرسش اجراي و پژوهش، نمونه عنوان به ،اردبيل خانه سالمندان شهر
 و آزمايشي گروه به تصادفي، اي گونه به و انتخاب، نهايي نمونه عنوان به بود، تر پايين ها آزمودني ديگر از شان زندگي كيفيت
 پس اجراي و آزمايشي گروه براي خودكارآمدي آموزش يا دقيقه 120 هفتگي نشست 14 برگزاري. شدند تقسيم گواه گروه

 جمعيت مشخصات نامه پرسش از استفاده بر افزون آزمون، پيش هاي نامه پرسش همان وسيله به گروه، دو هر روي بر آزمون
  .انجام گرفت 16نسخه  SPSS همه محاسبات توصيفي و استنباطي به كمك نرم افزار ،استفاده شد شناختي

ل از اجراي مداخله ميانگين نمره كيفيت سال بررسي شدند، قب 15/53±05/7نفر با ميانگين سني  25در مجموع  :ها افتهي
 73/54±1/4بودكه سه ماه پس از مداخله به ترتيب برابر با  21/45±1/7و در گروه كنترل  7/46±83/6زندگي در گروه آزمون 

مقايسه ). P=002/0(آزمون آماري نشان دهندة بهبود نمره كيفيت زندگي در گروه آزمون بود  .تغيير يافت 59/46±2/6و 
 آموزش تاثير كه داد نشان وت پيش آزمون و پس آزمون نمرات كيفيت زندگي در پايان آموزش گروهي خودكارآمديتفا

و جسماني  رواني سالمت مقياس زير هاي نمره بر نيز و مردان مسن مبتال به بيماري قلبي اين زندگي كيفيت بر يادشده
  ). P=01/0( است معنادار زندگي كيفيت نامه پرسش

به دليل آن كه يافته هاي پژوهش نشان داد كه آموزش گروهي خودكارآمدي باعث افزايش معنادار كيفيت  :يريگ جهينت
زندگي در هر دو بعد جسمي و رواني مي گردد، بنابراين پيشنهاد مي شود كه اين برنامه آموزشي، به گونه اي منظم، در مراكز 

  . به بيماري قلبي در كشور اجراء شوددرماني و آموزشي ويژه سالمندان و سالخوردگان مبتال
  رواني سالمت ،مردان ،مردان مبتال به بيماري قلبي زندگي، كيفيت خودكارآمدي، آموزش: يديكل كلمات

  
  
  
 
  

                                                 
  Jafarhoseinifar@yahoo.com   كارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران،  : نويسنده مسئول 1
  كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت اسالمي دانشگاه پيام نور تهران 2
  سي دانشگاه عالمه طباطبايي تهرانكارشناس ارشد روانشنا 3
  ليسانس ادبيات دانشگاه پيام نور واحد اردبييل 4
  ليسانس معارف دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل 5
  كارشناس مديريت آموزشي دانشگاه اردبيل6
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  ارتباط اختالالت اسكلتي عضالني با عوامل شغلي در پرستاران 
 

 2علي اكبرحق دوست ،1سيد حميد شريف نيا

  
  

ختالالت اسكلتي عضالني يكي از مشكالت اساسي، پر هزينه و جدي در پرستاران به عنوان يك گروه اگرچه ا: زمينه و هدف
. پرخطر شغلي شناخته شده است، اما متاسفانه مطالعات اندكي به خصوص در ايران جهت شناخت علل آن انجام گرفته است

ونوميكي مرتبط با آن در كادر پرستاري انجام شده اين پژوهش به منظور بررسي شيوع اختالالت عضالني اسكلتي و عوامل ارگ
  .است

بيمارستان شهر آمل  سهنمونه به روش سرشماري از پرستاران  400 ،1389در سال  در اين مطالعه تحليلي مقطعي: روش كار
 ييرواطريق روايي پرسشنامه از . داده ها به كمك پرسشنامه تغيير يافته نورديك جمع آوري شد. مورد بررسي قرار گرفتند

و  SPSSتجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار . ارزيابي شد كرونباخ و آزمون مجدد يآن به كمك آلفا ييايمحتوا و پا
  .با استفاده از آزمون تي تست مستقل، مجذور كاي و رگرسيون الجستيك انجام شد

 5/35درصد گردن درد،  50درصد مچ درد،  5/29كمردرد، درصد پرستاران طي يك سال گذشته حداقل يك بار  81: يافته ها
و ) =22/2OR(زن بودن شانس گردن درد و كمردرد را به ترتيب . درصد زانو درد را تجربه كرده اند 5/63درصد شانه درد و 

)03/3OR= (خم شدن لب تخت بيمار، جهت انجام رويه هاي پرستاري شانس مچ درد را . افزايش مي دهد)3/1OR=( ، هم
ابتال به گردن ) =2/1OR(و باال بردن دستها باالتر از سطح شانه نيز شانس ) =3/1OR(چنين جابه جا كردن وسايل بخش 

در . شانس ابتال به شانه درد را افزايش مي دهد) =4/1OR(از طرف ديگر جابه جا كردن وسايل بخش . درد را بيشتر مي كند
ورزش كردن به صورت . شانس كمردرد را بيشتر مي كند) =5/1OR(اتاق  نهايت خم شدن جهت بلند كردن اشياء از كف

  .شانس ابتال به كمر درد را كمتر مي كند) =4/0OR(منظم 
بنابراين تعديل و . عوامل شغلي و فردي متعددي شانس ابتال به اختالالت اسكلتي و عضالني را افزايش مي دهد: نتيجه گيري

پرستاران جهت استفاده از وسايل كمكي به منظور كاهش عوارض ناشي از آن مي تواند اصالح عوامل ايجادكننده و آموزش 
  .موثر باشد

 پرستاران، بيماري هاي عضالني استخواني، بيماري هاي شغلي، پيشگيري و كنترل: كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
 
  

                                                 
  ... دانشجوي دكتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا: نويسنده مسئول 1
. pegadis@yahoo.com  
  ahaghdoost@gmail.com مركز تحقيقات تحقيقات مدلسازي در سالمت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان. انشيار رشته اپيدميولوژيد 2
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  سسرمايه اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزي
 

 5، دكتر سيدرضا مجدزاده٤، معصومه صادقي٣، دكتر كاظم محمد٢، دكتر شهناز ريماز١مريم دستورپور

 
 

بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس به دليل ناتوانايي هاي مرتبط با سالمتي، با محدوديت هاي جسماني  :زمينه و هدف
د مولفه هاي سرمايه اجتماعي در افراد مبتال به مولتيپل كمبو. براي مشاركت اجتماعي فعاالنه در جامعه روبرو هستند

اين . اسكلروزيس به دليل عدم مشاركت، عضويت در گروه ها و انجمن ها، منجر به كاهش كيفيت زندگي در اين افراد مي گردد
مراجعه كننده به  پژوهش با هدف، تعيين ارتباط بين مولفه هاي سرمايه اجتماعي با كيفيت زندگي بيماران مبتال به ام اس

   .انجام شد )تهران( انجمن ام اس ايران
ماه، طي نمونه  10به مدت ) تهران(بيمار مراجعه كننده به انجمن ام اس ايران  172اين مطالعه مقطعي بر روي  :روش كار

اعي بانك جهاني ابزار جمع آوري اطالعات شامل، پرسشنامه سرمايه اجتم. در دسترس و به صورت مصاحبه اي انجام شد گيري
)SC-IQ ( و كيفيت زندگي بيماران مالتيپل اسكلروزيس)MSQOL-54 (داده ها با استفاده از نرم افزار . بود SPSS و با به

  .كارگيري آزمون هاي توصيفي مانند ميانگين، انحراف معيار و هم چنين آناليز رگرسيون چند متغيره تجزيه و تحليل شد
تجزيه و تحليل حيطه هاي شش گانه پرسشنامه سرمايه اجتماعي نشان . سال بود 8/34±6/9اران ميانگين سني بيم: يافته ها

و كمترين مربوط به حيطه ميزان ) 3/63±3/15(داد كه بيشترين نمره ميانگين مربوط به حيطه عضويت در گروه ها و انجمن ها 
) 8/59±7/21(رواني  -ميانگين نمره سالمت روحيدر دو حيطه تركيبي كيفيت زندگي . بود) 3/44±7/13(اعتماد اجتماعي 

نتايج . بود 5/52±8/7ميانگين نمره كلي سرمايه اجتماعي شركت كننده در پژوهش . بود) 2/58±5/17(بيشتر از سالمت جسمي 
  مدل رگرسيون چندگانه توام نشان داد كه بين كيفيت زندگي با سرمايه اجتماعي ارتباط معني دار و مثبت وجود دارد

)001/0<P.( 

يافته ها حاكي از اين است كه افزايش سرمايه اجتماعي منجر به ارتقاء كيفيت زندگي اين افراد و برعكس مي : نتيجه گيري
بنابراين افزايش مولفه هاي سرمايه اجتماعي اين افراد، از يك سو مي تواند موجب برخورداري جامعه از توانايي هاي آنها و . شود

  .همي در سالمت جسمي و روحي و به تبع بهبود كيفيت زندگي آنان خواهد داشتاز سوي ديگر نقش م
  سرمايه اجتماعي، كيفيت زندگي، مولتيپل اسكلروزيس :يديكل كلمات

  
  
  
  
  

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران: نويسنده مسئول 1
 mdastoorpour@yahoo.com  )07443225022: (تلفن ثابت 
 ه علوم پزشكي تهران، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستيهيات علمي، دانشگا 2
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي 3
 دانشجوي دكتراي اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان  4
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي 5
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مقايسه رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتي در بيماران مبتال به اختالالت عروق كرونر 
  ز بهداشتي درماني شهر تهرانبستري در بيمارستان و مراجعين به مراك

  
  3، سعيد قاسمي2، پروين سربخش1ميمنت حسيني

  
  

 و استقالل عملكرد حفظ جهت سالمت دهنده ارتقاء حفظ رفتارهاي اهميت پيشرفت هاي پزشكي، موازات به: هدف و نهيزم
سالمت افراد سالم  دهنده ارتقاء هايمقايسه رفتار لذا، مطالعه حاضر با هدف. شود مي بيشتر آنها زندگي كيفيت افزايش و افراد

  .و مبتال به اختالالت عروق كرونر انجام گرديد
بيمار بستري  280منتخب و درماني بهداشتي مراكز به كننده مراجعه نفر 612( نفر 892بر  حاضر توصيفي مطالعه: كار روش

 در سالمت ارتقاء 2نيمرخ " ها داده آوري گرد رابزا. گرديد به روش مبتني بر هدف انجام )تهران بيمارستان آموزشي شهر 3در 
 آلفا ضريب(دروني  همساني روش از آن با استفاده پايايي و باسل و والتس شاخص از استفاده با ابزار روايي .بود "زندگي شيوه

 مستقل، تي نآزمو و نيز درصد و معيار انحراف ميانگين، از داده ها تحليل منظور به. شد تعيين مجدد و آزمون) كرونباخ
  .گرديد استفاده

معنوي  رشد مقياس زير به در گروه سالم مربوط ميانگين بيشترين كه داد ابزار نشان هاي مقياس زير توصيفي آمار: ها افتهي
 به در افراد سالم و بيمار مربوط ميانگين كمترين. بود) 10/3(و در گروه بيمار مربوط به زير مقياس روابط بين فردي ) 49/3(
آزمون تي نشان داد كه دو گروه در كليه زير مقياس ها به جز زير . بود 55/1و  08/2فيزيكي به ترتيب  فعاليت مقياس رزي

  . )p>05/0( مقياس روابط بين فردي تفاوت معنادار آماري داشتند
اين امر مورد توجه  ضروري است. در اين مطالعه زير مقياس فعاليت فيزيكي در هر دو گروه رضايت بخش نبود: يريگ جهينت

بيماران، مسئولين، كاركنان بهداشتي و درماني و همچنين تيم سالمتي قرار گيرد و در زمينه رفع يا كاهش اين مشكل اقدام 
  . گردد

  ارتقا سالمت، شيوه زندگي 2، نيمرخ بيماران مبتال به اختالالت عروق كرونر، رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت: يديكل كلمات
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
عضو هيئت علمي گروه بهداشت جامعه دانشكده پرستاري و مامايي، دانشجوي دكتراي واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد : ئولنويسنده مس1 

 meimanathosseini@yahoo.com) 02188360558: ( تلفن ثابت. بهشتي
  دانشجوي دكتري آمار زيستي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2

  نشجوي كارشناسي ارشد گرايش مديريت پرستاري بهداشت جامعه دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتيدا3 
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  بررسي همبستگي بين كيفيت رفتارهاي مراقبتي دانشجويان 
  رضايت بيماران دوره عرصه پرستاري با

 
  4پور ، سهيال زابلي3،دكتر رضا نگارنده2، سپيده محمدي1آرازي قجق تاج محمد

  
 

رستاري دردوره دانشجويان پ .هاي اصلي مديران پرستاري است هاي پرستاري از دغدغه كيفيت مراقبت :زمينه و هدف
هاي  يكي از شاخص .آموخته را به طور مستقل انجام دهند هاي پرستار دانش شوند تا مسؤوليت كارآموزي درعرصه آماده مي

مطالعه حاضر با هدف تعيين همبستگي . هاي پرستاري است ارزيابي كيفيت، تعيين ميزان رضايت بيماران از كيفيت مراقبت
هاي ارايه شده  ديدگاه بيماران با رضايت آنان از مراقبت دانشجويان دركارآموزي درعرصه ازبين كيفيت رفتارهاي مراقبتي 

 .توسط دانشجويان، صورت گرفته است

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران  بيماربستري در دو بيمارستان  200 .اين مطالعه توصيفي تحليلي بوده است: روش كار
بندي دانشجويان دوره عرصه پرستاري به محيط پژوهش رفته و  شگر با توجه به جدول زمان پژوه. انتخاب شدند 1390 در سال
هاي داخلي غدد، داخلي قلب و عروق،  گيري در بخش نمونه .گيري در دسترس انتخاب كرد هاي خود را به روش نمونه نمونه

ه از ابزار محقق ساخته كيفيت رفتار مراقبتي و ابزار ها با استفاد داده .جراحي عمومي، جراحي مغز و اعصاب و دياليز انجام يافت
براي تعيين روايي پرسشنامه محقق ساخته كيفيت . آوري شد جمع) PSNCQQ(رضايت بيمار از كيفيت مراقبت پرستاري 

ده از هاي بعد از اخذ اجازه استفا پرسشنامه رضايت از كيفيت مراقبت. رفتارهاي مراقبتي، از روايي محتوا استفاده گرديد
به منظور تعيين پايايي، انسجام دروني پرسشنامه . كننده، با استفاده از روش ترجمه، بازترجمه نسخه فارسي آن تهيه شد ابداع

 تن 20 بدين صورت كه پرسشنامه توسط. هاي پرستاري بررسي شد كيفيت رفتارهاي مراقبتي و رضايت بيمار از كيفيت مراقبت
براي پرسشنامه كيفيت  823/0 و 89/0 زيه و تحليل آماري ميزان آلفاي كرونباخ به ترتيباز بيماران تكميل و پس از تج

افزار  هاي حاصل از پژوهش به كمك نرم داده .هاي پرستاري تعيين گرديد رفتارهاي مراقبتي و رضايت بيمار از كيفيت مراقبت
سطح معناداري . ي اسپيرمن تجزيه و تحليل شدندو با استفاده از آمار توصيفي و ضريب همبستگ 13نسخه   SPSSكامپيوتري

  .درنظرگرفته شد) >05/0P(آماري دراين مطالعه 
درصد نيز داراي  5/35 سال قرار داشتند و 51- 60 درصد آنان درگروه سني 5/32 درصد بيماران مرد بودند، 54 :ها يافته

تي دانشجويان دوره عرصه پرستاري، ميانگين نمرات در مورد كيفيت رفتارهاي مراقب. تحصيالت راهنمايي و دبيرستان بودند
بر ). 37/73±89/6( بيانگر اين مطلب است كه از ديدگاه بيماران كيفيت رفتارهاي مراقبتي كل درسطح متوسط بوده است

درسطح خوب ) 99/25±49/2( ها، در زير مقياس دانش و مهارت پرستاري ميانگين نمرات اساس نمرات حاصل از زير مقياس
و ) 43/17±23/2( و در زير مقياس ارتباط با بيمار) 92/11±13/2( در زير مقياس آموزش به بيمار در سطح ضعيف. وده استب

هاي  در زمينه رضايت بيماران از كيفيت مراقبت. ميانگين نمرات در سطح متوسط بوده است) 45/15±06/3( اخالق پرستاري

                                                 
 tajmohamadarazi@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشدپرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران : نويسنده مسئول 1
  دانشجوي دكتري پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 2
  بهداشت جامعه -وم پزشكي تهران گروه آموزشي پرستاري و ماماييدانشياردانشگاه عل 3
   دبير كميته تحقيقات باليني بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج. كارشناس ارشد پرستاري 4
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. درسطح نسبتاً مطلوب بوده است) 67±28/7( اري ميانگين نمره كل رضايتارايه شده از سوي دانشجويان دوره عرصه پرست
در سطح ) 65/26±98/2( ها، در زير مقياس دانش و مهارت پرستاري ميانگين نمرات براساس نمرات حاصل از زير مقياس

) 18/13±23/2( رتباطو در زير مقياس ا) 02/11±13/2( در زير مقياس آموزش به بيمار در سطح نامطلوب. مطلوب بوده است
 و معناداري) r=3/0(هاي پژوهش همبستگي مثبت  بر اساس يافته. درسطح نسبتاً مطلوب بوده است) 02/17±91/2( و اخالق

)001/0<P ( بين رفتارهاي مراقبتي دانشجويان دوره عرصه پرستاري بارضايت بيماران به صورت كلي و همچنين در هر يك از
 .ها مشاهده شد زير مقياس

هاي ارتباط با بيمار،  هاي تكنيكي، به جنبه ها دانشجوياني كه حين مراقبت، عالوه بر توجه به مهارت براساس يافته :گيري نتيجه
لذا توجه نظام آموزش . شوند دهند، موجب رضايت بيشتر بيماران مي اخالق پرستاري و خصوصاً آموزش به بيمار اهميت مي

  .شود ده توصيه ميهاي ياد ش پرستاري كشور به جنبه
  رفتارمراقبتي، رضايت بيمار، دانشجويان پرستاري :كلمات كليدي
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   بيرجند شهرستان در بيمارستان هاي آموزشي كيفيت زندگي كاري پرستاران شاغل
  

  5، فهيمه خادم4، تكتم نوروزي3، هايده هدايتي2، شهناز طبيعي1مرضيه مقرب
  
  

 جذب و نگهداري و، ت زندگي كاري مركب از متغيرهاي محيط كاري است كه بر ارتقاي رضايتمنديكيفي :زمينه و هدف
مطالعه حاضر با هدف تعيين كيفيت زندگي كاري پرستاران شاغل در . موثر مي باشد كاركنانكيفيت ارائه خدمات  بهبود

  .بيمارستان هاي آموزشي بيرجند صورت گرفت
بيمارستان هاي آموزشي به روش سرشماري انجام پرستار شاغل در  300روي  ي و مقطعي،تحليلتوصيفي  مطالعه: روش كار

با استفاده از . بود) قسمتي 7(پرسشنامه دو بخشي اطالعات فردي و كيفيت زندگي كاري بر اساس مدل ريچارد والتون . شد
داده . شد تأييد) 65/0(ر و آلفاي كرونباخ پرستا 40پس از يك هفته روي  پرسشنامه با تست مجدد منابع علمي، نظر اساتيد و

 .استنباطي تجزيه و تحليل گرديد وو آمار توصيفي  5/11نسخه SPSSها با فايل آماري 

در شيفت هاي در گردش مشغول  درصد 7/73فرزند و  2داراي درصد  3/24متأهل،  درصد 74 ،مؤنثدرصد  3/80 :ها يافته
 درصد 63و  بوده منزل شخصيداراي  درصد 7/66شيفت اضافه كاري،  درصد 3/79مدرك كارشناسي، درصد  7/78. كار بودند

پست سازماني  درصد در 7/72 در بيمارستان وليعصر ودرصد  68. داشتندتومان  پانصد هزارتا  سيصددرآمد ماهيانه بين 
. پايين بود، متوسط و باالحد  درصد در 3/10درصد و  8/83درصد،  7 دربه ترتيب كيفيت زندگي كاري  .پرستار كار مي كردند
ارتباط بين متغيرهاي فردي با . و بيانگر كيفيت زندگي كاري در حد متوسط مي باشد 79/40±77/10ميانگين كل نمرات 

 .)P>05/0( كيفيت زندگي كاري در رابطه با سن، سابقه ي كار و تعداد شيفت در ماه و اضافه كاري معني دار بود

بازنگري در حقوق و مزاياي و سات گروهي در محيط بخش ها، استفاده از تجربيات پرستاران قديمي برگزاري جل :گيري نتيجه
  .پرستاران توصيه مي شود

  ، پرستار، رضايت مند)Qwl(كيفيت زندگي كاري : كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  

                                                 
 )0561- 4443041: (مربي عضو هيأت علمي گروه پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، تلفن: نويسنده مسئول 1

marziehmogharab@yahoo.com    
  مربي، عضو هيأت علمي گروه پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 2
  مربي، عضو هيأت علمي گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند3

  لوم پزشكي بيرجندكارشناس پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه ع 4
  كارشناس پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 5
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 هاي اورژانس تروما ايمني بيمار در بخش

  
  ، دكتر حميدرضا عباسي، دكتر شهرام بلندپرواز،3ر سيدضياءالدين تابعي، دكت2، دكتر فرخنده شريف1زهرا خادميان

  دكتر ميترا خادم الحسيني، دكتر عباس عباس زاده 

  
 

مصدومين به ويژه در بخش هاي اورژانس بيمارستان ها، از جمله گروه هاي پرخطر از نظر اختالل در ايمني  :زمينه و هدف
هدف اين مطالعه شناسايي راه هاي . ين ايمني اين گروه از بيماران اهميت بسياري داردبنابراين شناسايي راه هاي تأم. هستند

 .ارتقاء ايمني بيماران ترومايي در بخش هاي اورژانس بود

داده ها با استفاده از روش هاي . اين مطالعه كيفي در بخش هاي اورژانس بيمارستان شهيد رجايي شيراز انجام شد :روش كار
 2، )ماه 15زماني   در فاصله(ها ي مختلف  و شركت در جلسات و كميته ي اورژانسهاي بخش ها فعاليت مستقيم مشاهده

 .جمع آوري شدندسوپروايزر 2پرستار و  4پزشك،  5سوپروايزر، مصاحبه عميق با  6پرستار و  12جلسه مصاحبه گروهي با 
ها  اهدات به طور كامل يادداشت برداري و مصاحبهمش. شركت كنندگان با روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند

  . ها با استفاده از روش تحليل محتوايي كيفي انجام شد آناليز داده. برداري شدند ضبط و به طور كلمه به كلمه نسخه
بيماران و هماهنگي بين حرفه اي، ارائه توضيحات به (راه هاي ارتقاء ايمني بيماران در قالب چهار مضمون ارتباط : يافته ها

، ...)نظارت بر عملكرد كمك بهيار و بيماربر، نظارت بر حفظ ايمني مصدومين حاصل از مشاجرات و(، نظارت ...)همراهان، 
نحوه اداره بيماران (، تهيه پروتكل ها ....)باال كشيدن نرده كنار تخت، رعايت اصول صحيح دارو دادن و(پايبندي به استانداردها 
برخي از عوامل آسيب زا عدم انتقال صحيح . پديدار شدند...) ها، جابجايي و نقل و انتقال بيمار ودر زمان شلوغي بخش 

اطالعات توسط اعضاي تيم، عدم رعايت اصول صحيح جابجايي و نقل و انتقال بيماران، دخالت همراهان مضطرب در جابجايي و 
ل مشخص براي اداره بيمار، كنترل استرس و مواجهه با ساير اقدامات مربوط به بيمار، خطر سقوط، عدم وجود دستورالعم

  .بودند... چالش ها، عدم نظارت بر عملكرد نيروهاي كمكي و
با توجه به تنوع عوامل آسيب زاي بيماران ترومايي، تأمين ايمني آن ها مستلزم به كارگيري روش هاي جامع  :گيري نتيجه

آن جمله مي توان پيش بيني اين عوامل و تدوين پروتوكل هاي مناسب، براي پيش گيري از بروز عوامل خطرزا است كه از 
  .نظارت، رعايت استانداردهاي مراقبتي و ارتباط مناسب را نام برد

  ايمني، تروما، بخش هاي اورژانس، مطالعه كيفي: كلمات كليدي
  
  
  
  

                                                 
 .، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران) س(كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه : نويسنده مسئول  1

zahrakhademian@yahoo.com  
 شگاه علوم پزشكي شيرازدانعضو هيات علمي   2
 دانشگاه علوم پزشكي شيرازعضو هيات علمي  3
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  216sكد 

  :عوامل تسهيل كننده در فرايند گذار به همودياليز
  نظريه مبنايي بخشي از يك مطالعه 

  
  4، دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي3، دكتر منصورره زاغري تفرشي2معصومه اطاقي، 1دكتر پرخيده حسني

  
  

پرستاري طي فرايند  مراقبت هايبيشتر . است يگذار عبور از يك مرحله زندگي، شرايط يا وضعيت به ديگر :زمينه و هدف
مداخالت پرستاري با هدف پيشبرد يا حفظ . براي بيمار استمطلوب نتايج  پرستاري رسيدن بهمراقبت و هدف داده گذار روي 
ابعاد فردي، خانوادگي و سازماني صورت مي گيرند بيماران مزمن به نحوي گذار را تجربه مي كنند و پرستاران  سالمتي در

ند گذار به همودياليز صورت گرفته اين مقاله با هدف تبيين عوامل تسهيل كننده در فراي. نقش مهمي در حمايت از آنان دارند
  .است

گيري  نمونهروش با ها اولين نمونه . در رساله دكترا مي باشد) نظريه مبنايي(اين مطالعه بخشي از يك مطالعه كيفي  :روش كار
 .ه يافتانتخاب و تا اشباع داده ها ادامبا نمونه گيري نظري بر اساس يافته هاي پژوهش و نمونه هاي بعدي  بهدفمند انتخا

 22داده ها با  .مكان نمونه گيري بخش همودياليز بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي شهر تهران بود
. شديادداشت هاي عرصه انجام  و ، ثبت هاي يادآورنيمه ساختار يافتهبا مصاحبه هاي جمع آوري داده ها . نفر به اشباع رسيدند

مالحظات اخالقي . دقت مطالعه با روش لينكلن و گوبا تأييد شد. صورت گرفتاشتراس و كوربين  به روش تحليل داده ها
  .رعايت شد
ويژگي هاي مثبت فردي، تجارب قبلي از (عوامل تسهيل كننده در فرايند گذار به همودياليز شامل عوامل فردي  :يافته ها

ري، تشريك مساعي خانواده و آشنايان، پشتيباني سازمان هاي حمايت تخصصي تيم پزشكي و پرستا(، عوامل اجتماعي )دياليز
  .بودند) توكل به خدا، توسل به اولياي خدا(و معنويت ) اجتماعي، اثرات تعامل با همتايان

. بر اساس يافته ها عوامل فردي، اجتماعي و معنوي در پذيرش و تطابق شركت كنندگان با همودياليز مؤثر بودند :نتيجه گيري
جه ويژه پرستاران به اين عوامل، فراهم آوردن بستري مناسب براي شناسايي و تقويت آنها و انجام اقدامات حمايتي لذا تو

  .مناسب نقش بسزايي در فرايند گذار سالم به همودياليزخواهد داشت
  پرستاري، همودياليز، گذار، پژوهش كيفي:كلمات كليدي

  
  
  
  
 
  

                                                 
 استاديار، عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1

 masoome_otaghi@yahoo.comدانشجوي دكتراي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  2

  مي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتياستاديار عضو هيات عل  3
 دانشيار، عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران  4
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  رويكردي جديد براي حرفه پرستاري: دليريوم و ابزارهاي تشخيصي آن
  

  3معصومه باقري نساميدكتر ، 2مريم سهرابي، 1يداهللا جنتيدكتر 
  
  

بروز دليريوم در بيماران . دليريوم نوعي اختالل شناختي نوسان دار بوده كه ظرف مدت كوتاهي بروز مي كند :زمينه و هدف
. افزايش هزينه هاي بستري و كاهش بازتواني آنان همراه است بستري با افزايش ميزان مرگ و مير، طوالني شدن مدت بستري،

هدف از اين مطالعه مقايسه معايب و مزاياي ابزارهاي مختلف تشخيص دليريوم از جمله  اعتبار و دقت آن ها و نحوه كاربرد آنها 
  .توسط پزشك يا پرستار مي باشد

رهاي مختلف تشخيص دليريوم اطالعات مورد نياز از روش در اين مطالعه مروري، براي شناسايي و تبيين ابزا :روش كار
 delirium assessment, delirium tools, cognitive disorder and nurseجستجوي منابع با كليد واژه هاي

,nurse and delirium  در پايگاههاي اطالعاتي در دسترس مانندpubmed, MEDLINE, Science Direct, 

ProQuest   مقاله كامال  20جمع آوري شد كه نهايتا  2011تا  1999هاي  مقاله از سال 55تعداد . گرفتجستجو صورت
  .مرتبط جهت بررسي ابزارهاي تشخيصي دليريوم و نقش پرستار در تشخيص آن مورد مطالعه قرار گرفتند

مي تواند توسط افراد متفاوت تيم  مروري بر مطالعات مرتبط نشان داد كه شايع ترين ابزار هاي غربالگري دليريوم كه :يافته ها
در صورتي كه . توسط افراد با تجربه بايد پر شود. است% 8/92داراي حساسيت ( CAMدرماني بكار گرفته شود شامل -مراقبتي

% 96و ويژگي % 81داراي حساسيت ( CAM-ICU،  )توسط غير پزشك بكار گرفته شود حساسيت آن كاهش پيدا مي كند
داشته و براساس فعاليت % 95و ويژگي % 87حساسيت ( NeeCham، )پزشك يا پرستار تكميل گردداست مي تواند توسط 

بر اساس فعاليت روزانه پرستار و مشاهده رفتارهاي بيمار ( ICDSC ،DSI ،CTD ،DOS، )روزانه پرستار ساخته شده است
، )سال مناسب نبوده و حساسيت پاييني دارد 65در ضمن براي افراد سالمند باالتر از . توسط روانپزشك تكميل گردد. است

Nu-DESC )هر كدام از اين ابزارها داراي روايي و پايايي . مي باشند) جز ابزار فرعي سنجش دليريوم محسوب مي شود
  . متفاوتي هستند و در بيماران متفاوتي كاربرد دارند

با اين حال پرستاران به خوبي عاليم اوليه دليريوم . مقاالت در زمينه پرستار و تشخيص دليريوم محدود بود :نتيجه گيري 
براي تشخيص دليريوم يك پرستار نياز به دانش يافته . مانند گيج بودن، بي قراري، رفتارهاي نامناسب و غيره را درك مي كنند

در سازمان دهي هاي كليدي دليريوم، استفاده از يك ابزار مناسب ارزيابي دليريوم، مستند سازي عاليم، حمايت مسئولين 
براي بيماران بدحال و بخش هاي ويژه كاربرد بيشتري  CAM-ICUو  NeeChamكردن اين ابزارها دارد دو پرسشنامه 

به راحتي توسط پرستار حين انجام  NeeChamبر اساس يافته ها پرسشنامه . دارند و داراي حساسيت و ويژگي باالتري بودند
  .استفاده مي باشد و حتي بيماران مستعد را مي تواند زودتر شناسايي كند فعاليت روزانه بر بالين بيمار قابل

  دليريوم، ابزارهاي تشخيصي، پرستار، اختالالت شناختي، گيجي :كليدي كلمات

                                                 
  دكتراي پرستاري، مركز تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1
   sohraby.maryam@gmail.comمازندران  ، دانشگاه علوم پزشكي ) مولف مسئول( ه كارشناس ارشد پرستاري مراقبتهاي ويژ  2
  دكتراي پرستاري، استاديار دانشگاه علوم پزشكي مازندران 3
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  ارتباط كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران 
 

  5، حسين نصيري4ي، عليرضا شريعت3، قنبر روحي2حميد آسايش، 1مسلم حسام
  
  

. كيفيت زندگي كاري، به عنوان يك مفهوم چند بعدي به استدالل افراد درباره كار و سازمان شان اشاره دارد :زمينه و هدف
لذا اين مطالعه با . بر عملكرد شغلي افراد ارائه نموده اندبرخي مطالعات شواهدي از اثرات مثبت كيفيت زندگي كاري مناسب 

تگي كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران مراكز آموزشي درماني شهر گرگان هدف بررسي همبس
  .انجام شده است

. پرستار از مراكز آموزشي درماني شهر گرگان به طور تصادفي انتخاب شدند 167در اين مطالعه توصيفي تحليلي  :روش كار
داده ها در محيط . تعهد سازماني براي جمع آوري داده ها استفاده شدندپرسشنامه هاي كيفيت زندگي كاري، رضايت شغلي و 

با استفاده از آزمون هاي توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون لجستيك تجزيه و  16نسخه   SPSSنرم افزار آماري
  .تحليل شد
درصد از پرستاران، داراي  7/64. نگين بوددرصد از پرستاران بيشتر از ميا 6/59كيفيت زندگي كاري مبتني بر نياز  :يافته ها

كيفيت زندگي كاري با رضايت . درصد بود 7/62رضايت شغلي كمتر از ميانگين بودند و اين رقم در مورد ميزان تعهد سازماني 
با افزايش سال هاي . ارتباط معنادار داشت) r ،001/0<P=472/0(و تعهد سازماني پرستاران ) r ،001/0<P=676/0(شغلي 

، r=-213/0(و تعهد سازماني ) r ،001/0<P=-288/0(، رضايت شغلي )r ،01/0<P=259/0(سابقه كاري كيفيت زندگي كاري 
05/0<P (به ميزان معناداري كاهش مي يافت.  

بهبود كيفيت زندگي كاري مي تواند ميزان رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران را افزايش دهد و در نهايت  :نتيجه گيري
خي معضالت حرفه پرستاري را حل كند و همچنين با افزايش سابقه كاري افراد، نياز به توجه و ارتقاي مقوله كيفيت زندگي بر

  . بيشتر مي شود
  كيفيت زندگي كاري، رضايت شغلي، تعهد سازماني، پرستار :كلمات كليدي

 
  
  
  
  
  
  

                                                 
 لوم پزشكي گلستان، ي و مامايي بويه گرگان، عضو هيات علمي دانشگاه عرمربي، دانشكده پرستا 1
 مربي، دانشكده پيراپزشكي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي قم، : نويسنده مسئول 2

asayeshpsy@gmail.com 
 ي و مامايي بويه گرگان، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستانرمربي، دانشكده پرستا3
 ت علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستاني و مامايي بويه گرگان، عضو هيارمربي، دانشكده پرستا 4
 ي و مامايي بويه گرگان، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستانرمربي، دانشكده پرستا 5
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  295 كد

  بررسي ابعاد مختلف كيفيت زندگي بيماران مبتال به آسم
  

  ، 4منصور عرب، 3عباس عباس زادهدكتر ، 2دكتر فريبا برهاني، 1سراء ناصحيا
  5مجتبي جعفري

  
  

آسم بيماري مزمن و ناتوان كننده اي است كه محدوديت هاي جسمي و عاليم پيشرونده ناشي از آن سبب  :هدف و نهيزم
م هاي مراقبتي و بهداشتي ارزيابي كيفيت به دليل اهميت ويژه ارتقاي كيفيت زندگي در سيست. كاهش كيفيت زندگي مي شود

لذا پژوهش حاضر با هدف . زندگي بيماران مبتال به آسم به پرستاران كمك مي كند تا مراقبت هاي اصولي تري را ارايه دهند
  .بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتال به آسم انجام گرديد

آسم مراجعه كننده به درمانگاه بعثت واقع در شهركرمان در سال بيمار مبتال به  150در اين مطالعه توصيفي تعداد : كار روش
اول مشخصات : واحد هاي مورد پژوهش به دو سري پرسشنامه پاسخ دادند. به صورت در دسترس انتخاب گرديدند 1390

سوال  20ل اين پرسشنامه شام )AQLQ( فردي اجتماعي، دوم ابزار استاندارد كيفيت زندگي اختصاصي بيماران مبتال به آسم
براي هر يك از . مي باشد كه در چهار جنبه جسمي سوال، رواني، اجتماعي و نگراني در مورد سالمتي طبقه بندي شده است

بدين  .در نظر گرفته شد) 4(و خيلي زياد ) 3(، زياد )2(، تا حدودي )1(، بندرت )0(سواالت در هر حيطه مقياس هاي اصالً 
) شرايط مطلوب(و حداقل امتيازها  20امتياز ) شرايط نامطلوب(و رواني حداكثر امتيازها  ترتيب كه در حيطه فعاليت جسمي

و حداقل  28امتياز ) شرايط نامطلوب(در مورد فعاليت اجتماعي و نگراني در مورد سالمتي حداكثر امتيازها . امتياز صفر داشت
  .انجام گرفت 18نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  تجزيه و تحليل داده ها. امتياز صفر بود) شرايط مطلوب(امتيازها 

. سال بودند 41-50و در دامنه سني ) درصد 4/91(، متاهل )درصد 9/82(اكثريت واحدهاي مورد مطالعه زن : ها افتهي
ره بررسي ابعاد كيفيت زندگي نشان داد كه، بيشترين ميانگين نم. بود) 35/28±31/12(ميانگين نمره كلي كيفيت زندگي 

با توجه با اين . مي باشد) 21/6±33/3(و كمترين ميانگين نمره مربوط به بعد اجتماعي ) 47/9±85/3(مربوط به بعد جسمي 
بنابراين . در اين مطالعه هر چه ميانگين نمرات باالتر باشد نشان دهنده كيفيت زندگي پايين تر است AQLQكه در آزمون 

  .مي نشان دهنده آسيب بيشتر اين بعد از كيفيت زندگي بيماران مي باشدباالتر بودن ميانگين نمرات در بعد جس
به طور كلي نتايج اين مطالعه نشان داد كه بيماران مبتال به آسم از كيفيت زندگي مطلوب برخوردار نمي باشند،  :يريگ جهينت

اي الزم براي مراقبت هاي پيگير و لذا پيشنهاد مي گردد ارايه دهندگان مراقبت بهداشتي درماني با فراهم كردن زمينه ه
  .مداخالت درماني در ارتقاء كيفيت زندگي بيماران به سطوح عالي قدم هاي موثرتري بردارند

  كيفيت زندگي، آسم: كلمات كليدي

  
  

  
                                                 

 Nassehi88@yahoo.comكارشناسي ارشد آموزش پرستاري، دانشكده پرستاري بم، : نويسنده مسئول 1
 استاديار، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري شهيد بهشتي 2
 دانشيار، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري شهيد بهشتي 3
 مربي، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري رازي كرمان 4
 مربي، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري بم 5
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 S 302كد

دفتر بيمار و ارائه گايد الين  Peggy Wallasتربيت بيمار استاندارد شده با الگوي 
  علوم پزشكي تهراناستاندارد شده، دانشگاه 
  

، دكتر فرشيد عالء 5، دكتر عظيم ميرزازاده4، دكتر محمد جليلي3، دكترعلي لباف2، دكتر ماندانا شيرازي1فاطمه منجذبي
  7، فرناز احمدي6الديني

 
 

. پزشكي است آموزش علوم حيطه در مشكل و پيچيده وظايف از باليني يكي توانمندي هاي آموزش و ارزيابي: نه و هدفزمي
 شده مطرح پزشكي دانشجويان علوم در باليني كسب توانمندي هاي نحوه و عملكرد ارزيابي زمينه در بسياري چالش هاي

 حال در و مطرح باليني عملكرد زمينه آموزش و ارزيابي در جديدي گيري هاي جهت اخير سال هاي در حال در عين. است

 چند تست هاي و شفاهي آزمون هاي اساتيد، مشاهدات شامل باليني ارزشيابي روش هاي سنتي، روش در. است گسترش

 به پيشرفت هاي و باليني مهارت هاي ارزيابي سنتي هاي شيوه از نارضايتي باليني، اساتيد كاري حجم افزايش .است اي گزينه

 زش و ارزيابيآمو روش هاي انواع ايجاد و جديد ماهيت شكل گيري به منجر آموزش و روانشناسي هاي رشته آمده در وجود

يكي از روش  Standardized Patientاستفاده از بيماران استاندارد شده يا  .است گرديده مشخص تعريف با توانمندي ها
بيماران استاندارد شده افراد تعليم ديده اي هستند كه به درستي  .مهارت هاي باليني است ارزيابي هاي نوين در آموزش و

ساختار عاطفي پاسخ ها و يافته هاي باليني يك بيمار حقيقي را نمايش مي دهند و ايفاي  ،يتاريخچه فرد ،تاريخچه بيماري
عالوه بر استفاده از بيماران استاندارد شده در طي ارزيابي دانشجويان . نقش آنان به طريقي مشابه قابل تكرار و پايدار مي باشد

  .دمي توان از بازخورد ايشان نيز استفاده آموزشي به عمل آور
نفر داوطلب جهت  10در اين مطالعه نمونه مورد پژوهش شامل . مطالعه حاضر يك مطالعه ي توصيفي تحليلي است :روش كار

پس از ارائه . دانشجو در مقطع كارآموزي بود 30دريافت آموزش هاي الزم و ايفاي نقش به عنوان بيمار استاندارد شده و 
نفر از اين  10وم دانشگاه علوم پزشكي تهران مراجعه نمودند، مصاحبه شد كه نهايتا فراخوان با افرادي كه به مركز آموزش مدا

در چهار  Peggy Wallasآموزش بيماران استاندارد شده بر اساس الگوي . افراد انتخاب شده و تحت آموزش قرار گرفتند
مهارت هاي باليني به پژوهشگر معرفي دانشجو از طريق مركز  30. مرحله با تأكيد بر پركردن چك ليست هاي ارزشيابي بود

پس از برگزاري دوره آموزش دو ماهه سه نفر از اعضائ هيات علمي دانشگاه كه قبال تجربه كار با . شده و وارد مطالعه شدند
بيمار نما را داشتند با يك سناريو از پيش تعيين شده به ارزيابي عملكرد و نحوه پر كردن چك ليست ها توسط بيماران 

با كمك آزمون هاي آماري، همبستگي بين نمرات و موافقت بين نتايج ارزيابي صورت گرفته توسط . اندارد شده پرداختنداست
اعضاي هيات علمي، بيماران استاندارد شده از بين افراد آموزش ديده مشخص شده و جهت برگزاري آزمون هاي باليني ساختار 

                                                 
  فاطمه منجذبي، كارشناس ارشد آموزش پزشكي، دانشجوي دكتري پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي: نويسنده مسئول 1
  fmonjazebi@gmail.com ) 02188278679: (فن ثابتتل
  هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران ،استاديار، گروه آموزش پزشكي 2
  هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران ،استاديار، گروه طب اورژانس 3
 هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشيار، گروه طب اورژانس 4
 علوم پزشكي تهران، استاديار،گروه داخلي هيات علمي دانشگاه 5
 هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، استاديار،گروه داخلي 6
  دكتراي رشته اپيدميولوژي 7
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همچنين گايداليني ساختار يافته به همراه جزئيات كاربردي جهت تربيت بيمار . ديافته به مركز مهارت هاي باليني معرفي شدن
  .استاندارد شده تدوين شد

سال بوده اند و ميانگين سن بيماران  20-30در گروه سني ) درصد 40(بيشترين تعداد بيماران استاندارد شده : يافته ها
زن و كمترين تعداد ) درصد 73/72(اد بيماران استاندارد شده بيشترين تعد. سال بوده است 80/40±79/16استاندارد شده 

داراي تحصيالت ) درصد 70(بيشترين تعداد بيماران استاندارد شده . مرد بوده اند) درصد 27/27(واحد هاي مورد پژوهش 
) زير ليسانس(تاني داراي تحصيالت دبيرس) درصد 30(بوده اند و كمترين تعداد بيماران استاندارد شده ) ليسانس(دانشگاهي 

همبستگي . متأهل و نيمي ديگر مجرد بوده اند) درصد 50(نيمي از بيماران استاندارد شده : متغير وضعيت تأهل. بوده اند
نمرات اعضائ هيات علمي و توافق بين نتايج ارزيابي صورت گرفته توسط اعضاي هيات علمي، نشان داد كه به جز يك نفر از 

نقش به عنوان بيمار استاندارد شده را ندارد و در بقيه موارد همبستگي بين نمرات داده شده به بيمار افراد توانايي ايفاي 
 Intraclassتوافق بين نمره اعضاي هيات علمي با آزمون ). =8/0r(استاندارد شده توسط اعضاي هيات علمي باالي بود 

Correlation Coefficient  01/0(بررسي شد كه نتايج معني دار با=P ( 85/0و =ICC بود.  
احتمال بسيار كمي وجود دارد كه ارزيابي تك تك اساتيد توافقي صد در صد ايجاد نمايند و نتايجي كامال  :نتيجه گيري

 90اما توافق باالي ارزيابي هاي به عمل آمده توسط اعضائ هيات علمي نشان داد كه . يكسان براي افراد مختلف ارائه دهند
 . ش ديده به قابليت ايفاي نقش به عنوان بيمار استاندارد شده رسيده انددرصد افراد آموز

 مهارت هاي باليني، آموزش پزشكي، ارزشيابي آموزشي، بيمار استاندارد شده :كلمات كليدي
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 362s-1كد 

هاي پرستاري از ديدگاه پرستاران و بيماران مراكز آموزشي  بررسي كيفيت مراقبت
  ماني مشهددر

  
   4، حميدرضا بهنام وشاني3، سعيد واقعي2نرجس خاتون طاهري ،1حسين كريمي مونقيدكتر 

  
  

بيمار اتفاق  هاي ارايه مراقبت بين پرستار و فردي است كه در لحظه مراقبت پرستاري فرآيندي تعاملي و بين :زمينه و هدف
 گيرد، مي قرار توجه مورد ها ارائه مراقبت در همواره كه مهمي سألهم. گيرد اين فرآيند پرستار و بيمار را در بر مي. افتد مي

توان به سطح  از آنجايي كه هرگز نمي. باشد شوندگان مي  مراقبت رضايت جلب و مراقبت ارائه كيفيت مطلوب به دستيابي
ضر با هدف تعيين كيفيت مطلق كيفيت دست يافت، لذا بررسي مداوم و مستمر آن همواره الزامي است، از اين رو مطالعه حا

  .مراقبت پرستاري از نظر پرستاران و بيماران انجام شد
هاي  نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان 60واحدهاي پژوهش را . اي بود اين مطالعه يك پژوهش توصيفي مقايسه: روش كار

هاي مذكور به صورت در دسترس تشكيل  خشبيمار بستري در ب 420اي و  گيري طبقه به صورت نمونه) ع(رضا  و امام) عج(قائم 
رواني (بعد  6در  QUALPACپرسشنامه كيفيت مراقبت ها، پرسشنامه مشخصات دموگرافيك و  ابزار گردآوري داده. دادند مي

طي و آمارهاي استنبا SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده. بود) اي اجتماعي فردي و گروهي، ارتباط، فيزيكي، عمومي و حرفه
  .گرديد تجزيه و تحليل

 2/51درصد كيفيت مراقبت را مطلوب و اكثريت بيماران  4/56نتايج مطالعه حاكي از آن است كه اكثريت پرستاران  :ها يافته
 6بين ديدگاه اين دو گروه در رابطه با كيفيت مراقبت در اين . درصد كيفيت مراقبت را تا حدودي مطلوب ارزيابي نمودند

  ).>001/0P(داري مشاهده شد  آماري معنيحيطه، تفاوت 
 ديدگاه درك و داراي زندگي مختلف تجارب و متفاوت فكري زمينه پيش بودن دارا علت به پرستاران و بيماران :گيري نتيجه

 خاذات محوري، رويكرد مددجو با مراقبت كيفيت استانداردهاي مجدد ارزيابي لذا. باشند مي ها مراقبت كيفيت به نسبت متفاوتي
  .دارد ضرورت بيماران نيازهاي به توجه و پرستار بيمار بين مناسب ارتباط افزايش جهت تدابيري

  بيمار، پرستار، ديدگاه، مراقبت پرستاري و كيفيت مراقبت :كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  گروه آموزش پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد .گروه داخلي و جراحي دانشكده پرستاري و مامايي استاديار 1
 شجوي كارشناسي ارشد آموزش پرستاري داخلي جراحي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،دان: نويسنده مسئول 2
  پرستاري، عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد كارشناس ارشد آموزش روان 3
  دپرستاري كودكان، عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي مشه كارشناس ارشد آموزش  4
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عمل جراحي دوباره، سابقه مصرف سيگار، سابقه اعتياد به مواد مخدر و  طارتبا بررسي
  باز قلب جراحي عمل متعاقب دليريوم باف داروهاي آرام بخش سابقه مصر

  
  4، دكتر حقاني3، مهناز سيدالشهدايي2، دكتر نورالدين محمدي1مجتبي راد

  
  

بيماري شريان كرونر يكي از شايعترين بيماري ها در بزرگساالن مي باشد، كه بيشترين علت مرگ و مير و : زمينه و هدف
عوارض نورولوژيكي يكي از عوارض شايع بعد از عمل جراحي قلب مي باشند، كه از اين . داده استناتواني را به خود اختصاص 

دليريوم سندرومي است كه با اختالل هوشياري و تغيير در . دسته مي توان به نقايص شناختي مانند دليريوم اشاره نمود
بررسي عوامل بر اين اساس  .آن رنج مي برند درصد بااليي از بيماران پس از عمل جراحي ازشناخت مشخص مي شود، كه 

 سندرم عيسر تشخيص و پيشگيري اهميت كردن برجسته خطر پس از عمل جراحي قلب باز مي تواند گام ارزشمندي در جهت
عمل جراحي دوباره، سابقه مصرف سيگار، سابقه اعتياد به مواد (اين مطالعه با هدف تعيين عوامل خطر  .باشد داشته دليريوم

  .مرتبط با دليريوم متعاقب عمل جراحي قلب باز انجام شد )خدر و سابقه مصرف داروهاي آرام بخشم
بيماران تحت . نفر بودند 370تعداد شركت كنندگان در اين مطالعه . بودي مقطعي فيتوص مطالعه يك مطالعه اين :روش كار

مورد  خش مراقبت ويژه متعاقب عمل جراحي قلب بازكليه بيماران بستري در بدر اين پژوهش . ساله بودند 19-85مطالعه 
پس از انجام عمل جراحي و جداسازي بيمار از پژوهشگر . روش جمع آوري داده ها به صورت مستمر بود. مطالعه قرار گرفتند

ي مشاهده اي ها را با استفاده از مقياس غربالگر دستگاه تهويه مكانيكي، با حضور در بالين بيماران روزانه وضعيت رواني آن
 16 نسخهبا  SPSSداده ها وارد  .دليريوم تا ترخيص بيمار از بخش مراقبت ويژه و انتقال آنان به بخش جراحي ارزيابي كرد

  .گرديد و با استفاده از آزمون تي زوج و كاي دو و تست دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرر گرفت
 .نفر آنها مبتال به دليريوم بودند 86بيمار شركت كننده در اين مطالعه  370ين يافته هاي اين مطالعه نشان داد از ب: يافته ها

 شركت درصد 5/22 كهي حال در ،هنبود وميريدل به مبتال ،لسا 60-80نيب كنندگان شركت از درصد 5/77 مطالعه نيا در
 مبتال كه مطالعه نيا در كننده ركتش مارانيبي سن نيانگيم نيهمچن. بودندشده  وميريدل دچاردر اين محدوده سني  كنندگان

 آزمون جينتا. بود 68/59 ±06/13 نبودند وميريدل به مبتال كهي مارانيبي سن نيانگيم و بود 95/57±28/13 بودند وميريدل به
يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه بين عوامل خطر بررسي شده . شد گزارش 065/1 سن مورد در مطالعه نيا در مستقلي ت
ل جراحي دوباره پس از عمل جراحي قلب باز، سابقه مصرف سيگار، سابقه اعتياد به مواد مخدر و سابقه مصرف داروهاي عم(

  .و بروز سندرم دليريوم رابطه معني دار آماري وجود نداشت) آرامبخش
جراحي دوباره، سابقه  عمل( مرتبط خطر عوامل از كدام چيه كنندگان، شركت در دليريوم باالي شيوع رغم علي :نتيجه گيري

ي بررس مورد مطالعه نيا در كه وميريدل با) مصرف سيگار، سابقه اعتياد به مواد مخدر و سابقه مصرف داروهاي آرام بخش
 توجه با بيماران در باز قلبي جراح عمل از بعد وميريدل بروز بنابراين. نداشتي آمار داري معن ارتباط وميريدل بروز با، قرارگرفت

 وجود عدم يا و وجود از نظر صرف بيماران كليه در دليريوم بروز شانس ديگر، عبارته ب. باشد نمييي شگويپ قابل عوامل اين به
 پيشگوئي عنوانه ب توانند نمي گرفتند، قرار بررسي مورد مطالعه اين در كه عواملي و باشد مي يكسان ها آن در عوامل اين

  .باشد مطرح آنان در دليريوم بروز كننده
  وميريدل بروز خطر عوامل باز، قلبي جراحدليريوم، : كلمات كليدي

                                                 
  rad.mojtaba89@yahoo.comكارشناس ارشد پرستاري، مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، : نويسنده مسئول 1
 دكتري آموزش پرستاري، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران 2
 كارشناس ارشد پرستاري، مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران 3
  رشد آمار زيستي، مربي وعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهرانكارشناس ا 4



 

109  
  

 699s كد

  بررسي تاثير تنفس ريتميك بر شدت درد بيماران تحت عمل جراحي هاي شكم
  
  

  7، دكتر ليال جويباري6، دكتر اكرم ثناگو5، مريم مالح4، زهرا طيب لي3، ايوب توماج2، هادي دالرامي پور1محمد زمان مجنوني
 

 
اين . درصد از بيماران از درد شكايت دارند 60به طوري كه . دردهاي جراحي شكم از شديدترين دردها هستند: نه و هدفزمي

به همين علت درد بعد از عمل در ايجاد كاهش . دردها سبب ايجاد بي حركتي عضالت شكمي، سينه اي و ديافراگم مي شوند
روش تسكين در بعد از عمل جراحي، زماني . م عروق موثر مي باشدحركات دودي دستگاه گوارش، استاز وريدي و اسپاس

تنفس ريتميك يكي از روش هاي انحراف . مناسب است كه موثر، ايمن، بدون عوارض جانبي، آسان و با هزينه قابل قبول باشد
تاثير تنفس ريتميك  عيينلذا هدف اين مطالعه، ت. فكر است، كه مي تواند در تسكين درد بعد از اعمال جراحي شكم موثر باشد

  . مي باشد بر شدت درد بيماران تحت عمل جراحي هاي شكم
در مركز آموزشي درماني  1391بيمار به صورت در دسترس در سال  64در اين مطالعه مداخله اي آموزشي،  :روش كار

بيمار  32ه كنترل، تنفس ريتميك بيمار، گرو 32دانشگاه علوم پزشكي گلستان، بعد از اعمال جراحي شكم در دو گروه مداخله 
بيمار در تنفس ريتميك، دم خود را در طي چهار ثانيه انجام مي دهد و سپس چهار . به روش روتين تسكين درد قرار گرفتند

ثانيه نفس خود را نگه مي دارد و در انتها، بازدم خود را نيز طي چهار ثانيه خارج مي كند و اين كار به صورت متناوب صورت 
شدت، ميزان و استفاده از داروهاي مسكن با استفاده از چك . آموزش تنفس به بيمار و همراه بيمار آموزش داده شد. گرفتمي 

  . از آزمون آماري تي تست و كاي دو براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. ليست و مقياس بصري مورد بررسي قرار گرفت
درصد سيستاني  1/28درصد تركمن و  9/21درصد فارس،  50.رصد بيماران مذكر بودندد 5/56داده ها نشان داد كه : يافته ها

همسان . بوده است 4/24±14/6و در گروه آزمون  33/26±17/4ميانگين شدت درد در گروه كنترل . و ساير قوميت ها بودند
ميانگين شدت درد ). P<05/0(نبود  سازي بين دو گروه مداخله و كنترل از نظر سن، جنس، نوع عمل از نظر آماري معني دار

از نظر تعداد مسكن و . اختالف معني داري را نشان داد) P=01/0(در دو گروه مداخله و كنترل با استفاده از آزمون تي تست با 
  . اختالف معني دار آماري ديده شد )P=03/0(نوع مخدر با استفاده از آزمون كاي دو با 

بيانگر اين است كه انحراف فكر بيماران از درد محل عمل با استفاده از تنفس ريتميك با شدت نتايج اين مطالعه : نتيجه گيري
 .درد، تعداد مسكن و نوع مسكن دريافتي مي تواند تاثير گذار باشد

  درد، جراحي شكم، تنفس ريتميك، انحراف فكر: كلمات كليدي
  
  

                                                 
 mzmajnuni@yahoo.com  كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان، 1
 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 2
  كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 3
 جويي دانشگاه علوم پزشكي گلستانكميته تحقيقات دانش 4
 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 5
 دانشگاه علوم پزشكي گلستان، مركز تحقيقات پرستاري عضو هيات علمي  6
 دانشگاه علوم پزشكي گلستان، مركز تحقيقات پرستاري عضو هيات علمي 7
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The Relationship Between Demographics And Clinical 
Characteristic Of Cancer And Fatigue Severity In Patients 

Referred To PanjAzar Teaching Hospital In 2012 
 

Maryam Chehrehgosha1, Dr.Akram Sanagoo2, Azam Mohammadi3 
 
 

Background and aim: Cancer is considered as a complicated disease. On the other hand, 
cancer is a multidimensional disease which impacts on all aspect of patients’ life. Repeated 
hospitalization and constant worries in can be exhausting to patients and their families. The 
aim of the study was to assess the relationship between demographics, clinical characteristic 
of cancer and fatigue severity in cancers patient.  
Method: This descriptive - analytic study was conducted in radiotherapy and oncology ward 
of Panj-Azar educational hospital. One hundered patients, through convenience sampling, 
filled in the demographics and clinical characteristic of disease form and the multidimensional 
fatigue inventory (MFI) questionnaire. MFI contained five domains (general fatigue, physical 
fatigue, reduced activity, reduced motivation and mental fatigue) and score for each domain 
ranged from 5 to 20 and the total score was 100; the upper score in each domain and the total 
score were interpreted as higher fatigue in patients. All data were analyzed by SPSS (16.v) 
and Mann-Whitney and Kruskal–Wallis tests. 
Results: Forty seven percentages of the patients were categorized in 37-57-years age group. 
60% of the patients were female and 58 percent of the respondents afflicted with cancer for 
less than a year. 60 percent of patients underwent chemo- radio- surgical treatment. Mean 
total and every domain’s score were calculated as follow: the total score (64.52±1.5), general 
fatigue (10.34±2.4), physical fatigue (13.84±3.3), mental fatigue (14.04±3.2), reduced activity 
(15.90±2.5), and reduced motivation (16.40±4.9). Age (P<0.001) and gender (P<0.02), were 
statistically related to fatigue severity. Of the elderly, fatigue severity in female patients was 
evaluated higher. In the clinical characteristic, treatment regime (P<0.001) was significantly 
related to the fatigue severity which was shown higher in chemo- radio- surgical Regime than 
others.  
Conclusion: It seems that cancer treatment may reduces disease complications but can also 
influence on physical and mental wellbeing which should be managed along with the disease 
as well. 
Key words: fatigue severity, cancer patient, demographics and clinical characteristic  
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 يك مطالعه پديدارشناسي: معناي سالمت در تجربه زنان ديابتي
 

 4، حسين ابراهيمي3، عيسي محمدي2، سوسن وليزاده1معصومه آقامحمدي

 
سالمتي يكي از مفاهيم اصلي پرستاري است كه در متون پرستاري به اندازه كافي توصيف نشده و با توجه به  :زمينه و هدف

محققين نيز نياز به واضح سازي اين . سالمتي با حفظ و بهبود ارتقاي سالمتي در جامعه ارتباط دارد اين كه روشن شدن مفهوم
مفهوم به عنوان جزء اصلي و مهم متاپارادايم پرستاري را شناخته اند، لذا مطالعه حاضر با هدف تبيين معناي سالمت در زنان 

 . ديابتي ضروري به نظر ميرسد

زن ديابتي مراجعه كننده به  19. براي انجام اين مطالعه استفاده شدتفسيري هايدگر ديدارشناسي از روش كيفي پ :روش كار
مركز ديابت بيمارستان امام خميني اردبيل كه تجربه حداقل يك سال ابتال به ديابت نوع دو را داشته و قادر و مايل به انتقال 

از مصاحبه هاي عميق و رو در رو براي جمع آوري داده ها . ديدنداين تجربيات بودند با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب گر
گفتگوها با اجازه شركت كنندگان ضبط و بالفاصله پس از اتمام جلسه به طور كامل و كلمه به كلمه توسط . استفاده گرديد

  .ون منن براي تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شد محقق نوشته شد و همزمان آناليز

ام توانايي انج". بود "داشتن زندگي معنوي"ز مضامين مهم استخراج شده در تجربيات زنان ديابتي از پديده سالمت، ا :يافته ها
زير مضمون هاي زندگي معنوي را تشكيل  "داشتن يك زندگي پر ارزش"و  "ارتباط با خدا"، خواسته هاي خدا و اعمال مذهبي

، "سالمتي مهمترين نعمت الهي"زير مضمون هاي . بود "همه چيز فردديدن سالمتي به عنوان "دومين مضمون . مي دادند
تشكيل دهنده  "ندانستن قدر سالمتي تا زماني كه فرد مبتال به بيماري نشده است"و  "سالمت بزرگترين دارايي انسان"

اني سالمتي اشاره كه بيشتر بر جنبه هاي رو "سالمتي به معناي خوشي"از . مضمون سالمتي به عنوان همه چيز انسان بود
يكي ديگر از مضامين  "استقالل"مضمون . زير مضامين اين مضمون بود "رضايتمندي"و  "راحتي"، "خوشي رواني". داشت

حفظ روال عادي "، "محتاج نبودن به ديگران". استخراج شده بود كه به كرات در گفته هاي شركت كنندگان شنيده مي شد
نيز به عنوان زير مضامين مربوط به اين  "توانايي مراقبت از خود"و  "وط به منزل و فرزندانانجام مستقل كارهاي مرب"، "زندگي

اكثر شركت كننده ها از تشخيص اوليه بيماري دچار ناراحتي و اندوه شده ولي مدعي بودند كه با گذشت . مضمون مطرح است
در اين مضمون قرار  "داشتن اميد بهبودي"و  "ردنتحمل ك"زير مضامين . و آن را پذيرفتند "بيماري كنار آمده"زمان با 
تنها زير مضمون مرتبط با اين مضمون بود  "تغيير شيوه زندگي". بود "جلوگيري از پيشرفت بيماري"آخرين مضمون، . داشتند

 .اشتد كه درگفته هاي همه شركت كنندگان ديده مي شدوحكايت ازتغييررژيم غذايي،فعاليت بدني،كنترل وزن وكاهش استرس

مي  بر اساس يافته ها، سالمتي لزوما به معناي يك زندگي ايده آل نيست چرا كه زنان ديابتي در عين بيماري :نتيجه گيري
بنابراين توجه به عواملي كه باعث احساس سالمتي بيشتر در اين بيماران مي شود مي تواند عامل . توانند احساس سالمتي كنند

آنها باشد، به همين دليل توصيه مي گردد اين مساله در برنامه هاي مراقبت از بيماران زن  مهمي براي ارتقاي كيفيت زندگي
 .ديابتي مورد توجه قرار گيرد

  سالمت، ديابت، پديدارشناسي :كلمات كليدي

                                                 
 دكتراي پرستاري، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل: نويسنده مسئول 1

m.agamohammadi@arums.ac.ir 
 دكتراي پرستاري، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 2
 دكتراي پرستاري، عضو هيات علمي دانشكده پزشكي تربيت مدرس 3
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 49sكد 

بررسي عوامل مستعد كننده در بروز زخم فشاري در بيماران بستري در مركز 
  ي گلستان آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشك

  
  3، دكتر ليال جويباري2، دكتر اكرم ثناگو1نصيبه كر

  
  

از شايع ترين و جدي ترين آنها آسيب هاي جلدي . بي حركتي به مدت طوالني مي تواند عوارض به دنبال آورد :زمينه و هدف
اي را به بيمار و جامعه  به دليل عوارض بسيار مي تواند زيان هاي عمده. هستند كه به صورت زخم هاي فشاري بروز مي كند

هدف اين مطالعه، تعيين عوامل مستعد كننده در بروز زخم فشاري در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني . تحميل كند
  .بوده استوابسته به دانشگاه علوم پزشكي گلستان پنج آذر 

 پنج آذر مركز آموزشي درمانيدر  1391-1390 هاي در سال مونث بستريبيمار  528 توصيفي مطالعهدر اين  :روش كار
از مقياس برادين كه پيشگويي كننده عامل خطر زخم فشار و حاوي شش حيطه، ادراك حسي،  .مورد بررسي قرار گرفتند

به هر يك از اين حيطه ها امتيازي بر اساس . رطوبت، فعاليت، حركت، تغذيه، سائيدگي و كشش پوستي مي باشد، استفاده شد
يا  12خطر متوسط، 13-12كمترين خطر،  16امتياز، . ه شكل خيلي ضعيف، ناكافي، كافي و عالي تعلق گرفتمقياس ليكرت ب

با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي به صورت جداول توزيع فراواني و مقايسه . كمتر پر خطر محاسبه شد
  .آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ميانگين ها، تنظيم و به وسيله آزمون هاي آماري كاي دو، تي و

ميانگين . درصد خانه دار بودند 8/95درصد متاهل،  9/91. سال بودند 80-61درصد  7/33بيشترين درصد بيماران  :يافته ها
در درصد پرخطر، كه 3/12درصد خطر متوسط،  5/20درصد كمترين خطر،  2/67.روز بوده است  6/4روزهاي بستري بيماران 
ميانگين پيشگويي كننده عامل خطر در حيطه ها به ترتيب آسيب پذيري سائيدگي و كشش پوستي . معرض خطر  قرار داشتند

درصد بيماران زخم فشار  4/14. بود 58/3، ادراك حسي 09/30، تغذيه 98/2، رطوبت 76/2، حركت 43/2، فعاليت 99/1
  ).P>001/0(ل پيشگويي كننده با زخم فشار ديده شد از نظر آماري ارتباط معني داري بين عوام. داشتند

نتايج اين مطالعه نشان داد، هم عوامل پيشگويي كنند و هم زخم فشار درصد بااليي را در بين بيماران شامل مي  :نتيجه گيري
زخم بستر در نظر  بنابراين الزم است از معيارهاي مناسب براي غربالگري بيماران و تدابيري پرستاري براي پيشگيري از. شود

  گرفته شود 
  زخم بستر، بيمار، عوامل خطر :كلمات كليدي
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119كد   

Evaluation Of Acacia Senegal Gum Effect On Prevention And 
Treatment Of Peristomal Skin Disorders  

In Iranian Children In 2012 
  

  م بروجنيدكتر علي ضرغا ،مجتبي قاضي ،1افسانه پيرنيا نائيني
  

Background: Intestinal stomas are produced when a section of gastrointestinal tract is opened 
to the skin surface for drainage of the stoma effluents. Most surgically formed stomas are 
colostomies, ileostomies, and urostomies. The stoma formation can be temporary or 
permanent. A majority of patients undergo stoma reversal in a few weeks. However, there are 
some patients that their reversal is delayed with stoma requiring continuing ambulatory care. 
The most common postsurgical complication in ostomy patients is peristomal skin damage. 
Ostomy complications at the peristomal skin are common and could be considered as chronic 
wounds. The peristomal skin complication exerts extra costs to patients and directly affects 
their life quality. Usage of herbal medicines which are usually cheap, available, easy to use 
and safe could be a good solution for such patients’ problems. The aim: of this study was to 
evaluate the effect of Acacia senegal gum in treatment/management of the ostomy 
complications of the peristomal skin (area defects, skin situation: Chemical irritation and 
Mechanical trauma).  
Methods: Clinical observation methods with especial assessment tools (DET and get 
photograph) were used. DET (ostomy skin tools) was used for the evaluation of treatment and 
software (Auto CAD2010) to calculate the wound size in order to understand the effectiveness 
of Acacia senegal gum in treatment of wounds. 10 patients were observed for 8 months (5-
Under effect of Acacia senegal gum, 5- Under effect of Zinc Oxide ointment).  In this study, 
examined Effects of Acacia senegal gum in prevention and treatment of children peristomal 
skin disorders as compared to Zinc Oxide.  
Results: The peristomal complications were positively influenced by the use of the Acacia 
senegal gum with in period of 8 days. The total DET score in all domain effectively reduce 
from7.60 (3.05) on day 0 to 3.00(2.34) on days 8.The size of discolouration skin area in mm2 
on 0 day was 1433.5(1037.83) mm² that decreased to 654.3(446.78) mm² on 8th day. 
Conclusion: In this study, it was found that Acacia senegal gum is useful remedy in the 
peristomal complications and  may act as a good barrier to treatment of complications.  
Key words: Ostomy complications, peristomal skin, Acacia Senegal 
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  34-1كد 

  يك مطالعه كيفي: استرس دانشجويان پرستاري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه
  

  2، پرويز عضدي1فائزه جهان پور
  
  

مطالعات نشان مي . بخشي از واحدهاي آموزش باليني پرستاري در محيط بخش هاي ويژه صورت مي گيرد: زمينه و هدف
لذا بررسي ديدگاه . ردند، كه بر روي ميزان يادگيري آنها موثر استدهند كه دانشجويان در اين بخش ها دچار استرسي مي گ

در اين مطالعه سعي . دانشجويان از عوامل موثر در ايجاد استرس، در برنامه ريزي جهت بهبود كيفيت آموزش باليني موثر است
  .در بخش هاي ويژه روشن گرددشده است با استفاده از ژورنال نويسي بازانديشانه درك واقعي دانشجويان از تجربه استرس 

جهت جمع آوري داده ها از ژورنال نويسي بازانديشانه . اين پژوهش يك مطالعه توصيفي از نوع كيفي مي باشد: روش كار
ژورنال نويسي بازانديشانه يك روش جديد تدريس و ارزشيابي در آموزش است كه در سال هاي اخير در . استفاده شده است

دانشجوي پرستاري به صورت  15با استفاده از نمونه گيري هدفمند . پرستاري دنيا به كار رفته است حد وسيعي در آموزش
از مشاركت كنندگان خواسته شد با استفاده از راهنماي مكتوب تجارب واقعي خود را در محيط . داوطلبانه وارد مطالعه شدند

ي ها، تمايالت و عقايد خود در انتهاي هر روز كارآموزي و پس از بخش هاي ويژه نوزادان و با بيان خواسته ها، نگرش ها، كاست
فرم . پرستاري بودند 6جامعه پژوهش دانشجويان ترم . بازانديشي بر روي وقايع مكتوب نموده و در اختيار پژوهشگر قرار دهند

جزيه و تحليل قرار گرفته و درون داده ها با استفاده از روش آناليز داده هاي كيفي مورد ت. رضايت آگاهانه جمع آوري گرديد
  .مايه هاي اصلي بدست آمد

كمبود مهارت، ترس از محيط ناآشنا و نياز : پس از تجزيه و تحليل داده ها سه درونمايه اصلي بدست آمد كه شامل: يافته ها
دستگاه هايي كه در بخش دانشجويان اذعان داشتند كه عدم مهارت از كار با نوزاد كم وزن و بد حال و كليه . به حمايت بود

از سوي ديگر شركت كنندگان حمايت و حضور مربيان ماهر . هاي ويژه وجود دارند عامل اصلي در ايجاد استرس در آن هاست
  .از عوامل موثر در كاهش تنش خود مي دانستند. و پرستاراني را كه عالوه بر مهارت از ارتباط مثبت برخوردارند

نكه از ديدگاه دانشجويان شركت كننده، تنش ناشي از كمبود مهارت باليني و برخوردهاي تند و با توجه به اي: نتيجه گيري
لذا بر اساس نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي گردد كه مسئولين آموزش . تحقير آميز بعضي پرستاران مانع يادگيري در آنهاست

تفاده از مربيان با تجربه ي باليني، برگزاري كارگاه هاي پرستاري با برنامه ريزي در جهت ارتقا صالحيت باليني مربيان و اس
آموزشي براي پرستاران شاغل در بخش هاي ويزه براي بهبود ارتباطات بين فردي در جهت ارتقا كيفيت آموزش باليني كوشا 

  .همچنين كار با دستگاه هاي تهويه مكانيكي بطور جداگانه و بصورت عملي آموزش داده شود. باشند
 دانشجويان پرستاري، بخش هاي ويژه، استرس: كليديكلمات 
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  12كد 

بررسي ميزان افسردگي و كيفيت زندگي در بيماران داراي نقص عضو مراجعه كننده 
  1391در سال به بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

  
   5ميثم رفيعي، 4، مجتبي زارعي3غالمرضا حبيبي، 2آذر كريمي ،1رحيم حبيبي

  
  

نقص عضو از ديدگاه توانبخشي نوعي نقص محسوب مي شود كه نتيجه و پيامد آن در فرد ناتواني خواهد بود  :زمينه و هدف
نقص عضو نه تنها باعث از بين رفتن . كه تحت تأثير عوامل اجتماعي و نوع فعاليت توانبخشي، كاهش يا افزايش پيدا مي كند

يكي از مشكالتي كه اين افراد به آن دچار هستند . با ضايعات رواني نيز مي باشد قدرت جسمي و عملي مي شود بلكه همراه
اين مطالعه با هدف، تعيين ميزان افسردگي و كيفيت زندگي در بيماران داراي نقص . كاهش كيفيت زندگي و افسردگي است

  .انجام گرفت 91عضو مراجعه كننده به بيمارستان هاي آموزشي قزوين در سال 
به ...) قطع اندام، نابينايي، قطع نخاع و (بيمار داراي نقص عضو  90مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفي مقطعي روي  :ركا روش

پس از كسب رضايت آگاهانه، پرسشنامه هاي رضايت آگاهانه، اطالعات دموگرافيك، افسردگي بِك و . روش در دسترس بود
با استفاده از آزمون هاي آماري  SPSSداده ها در نرم افزار . گرديدكيفيت زندگي بين واحدهاي پژوهش توزيع و جمع آوري 

  .كاي اسكوئر، دقيق فيشر، من ويتني، كراسكال واليس و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
زندگي  فيتو كي) درصد 9/48(آزمون من ويتني نشان داد كه اكثرا واحدهاي پژوهش داراي افسردگي خطرناك  :ها افتهي

) =016/0P(و ميزان افسردگي اختالف آماري معني داري ) سال40تا  21(بين گروه هاي سني . بودند) درصد 3/73(متوسط 
در مورد ارتباط . وجود نداشت) =26/0P(بين گروه هاي سني و ميزان كيفيت زندگي اختالف آماري معني داري . وجود داشت

يفيت زندگي آزمون من ويتني نشان داد كه اختالف آماري معني داري و ك) =33/0P(ميزان افسردگي و  جنسيت
)304/0P= (آزمون كراسكال واليس نشان داد كه بين سطوح كيفيت زندگي و سطوح افسردگي اختالف آماري . وجود نداشت

ي رابطه ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين نمره كيفيت زندگي و افسردگ. وجود دارد) =019/0P(معني داري 
  .بطوريكه با افزايش كيفيت زندگي از ميزان افسردگي كاسته مي شود. وجود داشت) =000/0P(اختالف آماري معني داري 

لذا رسيدگي . نتايج نشان داد كه اكثر بيماران دچار نقص عضو داراي كيفيت زندگي متوسط و افسرده مي باشند :يريگ جهينت
  .اني و برنامه ريزي مناسب تر براي اين بيماران توصيه مي شودبهتر و بيشتر به همراه مداخالت درم

 افسردگي، كيفيت زندگي، نقص عضو، بيمارستانهاي آموزشي قزوين :يديكل كلمات
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  25كد 

  :پيامد مثبت ابتالي والدين به اختالل رواني بر فرزندان
  مطالعه اي كيفي  

   
  ودابه جواليي، دكتر س2، دكتر سيده فاطمه اسكويي1دكتر رضا ضيغمي

  
  

مطالعاتي كه روي فرزندان بيماران مبتال به اختالل رواني انجام شده بيشتر برروي پيامدها و اثرات منفي  :زمينه و هدف
اين مطالعه با . بيماري بر آنها بوده و توجه كمي بر پيامدهاي مثبت احتمالي بيماري والدين روي فرزندان معطوف شده است

انجام  1387-1390ثبت ابتالي والدين به اختالل رواني بر فرزندان آنها در شهر قزوين در سال هاي هدف تبيين پيامدهاي م
  .شد

مطالعه اصلي با هدف . اين مطالعه بخشي از مطالعه بزرگتري است كه با روش نظريه داده بنيان انجام شده است :روش كار
مشاركت كننده برگزيده  17مصاحبه نيمه ساختارمند با  17. جام شدتبيين نيازهاي فرزندان بيماران مبتال به اختالل رواني ان

 يكوالد سالم و  2(، خانواده آنها )نفر 10(گيري هدفمند و نظري شامل فرزندان بيمار مبتال به اختالل رواني  به روش نمونه
كارشناس  يكاس ارشد روانپرستاري، كارشن دو(اي حيطه بهداشت روان  و افراد حرفه) همسر فرزند بيمار مبتال به اختالل رواني

تجزيه و ) 1988(ها به روش استراوس و كوربين  انجام شد و داده) كارشناس ارشد مشاوره يكارشد روان شناس باليني و 
  .تحليل گرديد

الب دو خرده كه در ق. اند هاي مثبتي نيز در بيماري والدين خود يافته فرزندان با وجود پيامدهاي منفي بسيار، جنبه :يافته ها
اين دو خرده مقوله خرده مقوله بزرگتري به نام پيامد . مقوله استقالل و در نظر گرفتن نيازهاي ديگران طبقه بندي شده است

  . هاي مثبت را ساخته اند كه خود بخشي از مقوله تكميلي پيامدهاي بيماري بوده است
بيماران و خانواده و بويژه فرزندان آنها مي تواند موجب مقابله بهتر با به كارگيري اين يافته ها در برنامه مراقبتي  :نتيجه گيري

  .مفهوم بيماري گردد
 فرزند، والدين، اختالل روان، نظريه داده بنيان، پيامد مثبت، رشد پساسانحه، رشد تنش مدار :كلمات كليدي
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  31s-1كد 

  دياليزحت درمان با هموتاميد و اميدواري در بيماران نكاشي در ك
  

  4، دكتر ليال جويباري3دكتر اكرم ثناگو، 2سميرا اسكندرلي، 1ناديا بازيار
  
  

ميلر مي گويد . اميد داشتن بيمار دياليزي براي سازگاري با بيماري و پيگيري رژيم درماني موثر مي باشد: زمينه و هدف
ندانه براي توسعه، حفظ، وضعيت اميدواري چالش پرستاري اين است كه اميد را عميق درك كنيم و از استراتژي هاي خردم

لذا اين هدف اين مطالعه، بررسي اميد و اميدواري در بيماران تحت درمان با . بطور كلي در بيمار و خانواده استفاده كنيم
  .همودياليز بوده است

تاثير گذار بر آن بر اساس  به منظور كاوش در معناي اميد و اميدواري و منابع 1391در اين مطالعه كيفي در سال : روش كار
بيمار تحت درمان با همودياليز در مركز دياليز استان گلستان مصاحبه هاي نيمه ساختار  15نمونه گيري مبتني بر هدف با 

براي جمع آوري اطالعات از راهنماي سواالت شامل شش سوال در مورد معني اميد و منشاء اميدواري و . انفرادي به عمل آمد
  .آناليز شدند "تحليل محتواي مورس "مصاحبه ها ضبط، خط به خط دست نويس و مطابق رويكرد . ده شدغيره استفا
درصد مشاركت كنندگان مونث و به ترتيب فراواني از قوميت هاي تركمن، فارس، بلوچ و كليه بيماران مورد  60 :يافته ها

فرصتي براي زندگي و "مضمون اصلي استخراج شده  .وده اندبررسي بي سواد و يا كم سواد با ميانگين مدت دياليز چهار سال ب
. منشاء مي گرفت "باورهاي معنوي، مذهبي و حمايت هاي خانواده و اطرافيان"اميد بيماران از . بوده است "لذت بردن از آن

كاهش اين حس به آنان انرژي زندگي كردن مي بخشيد ولي وابستگي ها و مشكالت مالي باعث  "هدف داشتن و سرگرم بودن"
  .مشاركت كنندگان، دياليز را راهي و فرصتي براي پيگيري اهداف باقي مانده در زندگي خود مي دانستند. مي شد

اين مطالعه اطالعاتي را فراهم مي آورد كه فهم پرسنل مراقبتي را از معني اميد و منابع آن در بيماران دياليزي : نتيجه گيري
دياليز به علت داشتن فرصت ارتباط با بيمار مي توانند نقش حمايتي و تقويتي در عوامل تاثير پرستاران بخش . افزايش مي دهد

  .گذار بر اميدواري بيماران داشته باشند زيرا نااميدي بيمار در سازگاري و متابعت در رژيم درماني تاثيرگذار است
  همودياليز، اميد، بيماري مزمن، تحليل محتواي كيفي: كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  n_baziar70@yahoo.com   دانشجوي كارشناسي پرستاري، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آبادكتول: نويسنده مسئول 1
 تاري، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آبادكتولدانشجوي كارشناسي پرس 2
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، مركز تحقيقات پرستاري 3
  هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، مركز تحقيقات پرستاري 4
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  101-1كد 

  بررسي تاثير اجراي نمايش رواني گروهي بر وضعيت رواني بيماران رواني مزمن
  

  4، دكتر حميد رضا خانكه3، دكترمهدي رهگذر2، ابوالفضل ره گوي1فاطمه ابراهيمي بليل
  
  

اين تحقيق . ه استتغييرات اساسي در سالمت جامعه باعث ايجاد تغيير در اداره بيماري هاي رواني مزمن شد :زمينه و هدف
 .جهت تعيين تاثير اجراي نمايش رواني گروهي بر وضعيت رواني بيماران رواني مزمن زن بستري انجام گرفته است

پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي بوده كه در مركز آموزشي درماني، روانپزشكي رازي تهران انجام گرديده  :روش كار
بيمار رواني مزمن زن واجد  30ني مزمن زن بستري در آن مركز بوده كه از بين آن ها جامعه پژوهش شامل بيماران روا. است

سپس . معيارهاي ورودي پژوهش انتخاب و به روش بلوك بندي تبديلي تصادفي به دو گروه كنترل و مداخله تخصيص يافتند
جلسه نمايش رواني گروهي براي گروه 12آنگاه . وضعيت رواني آنان توسط مقياس اختصاري بررسي وضعيت رواني ارزيابي شد

پس از اتمام مداخله وضعيت رواني بيماران مجددا . مداخله اجرا گرديد و گروه كنترل برنامه مراقبتي معمول را دريافت كردند
اندازه گيري شد و داده هاي جمع آوري شده با آزمون هاي كولموگروف اسميرنوف،كاي اسكوئر و آناليزكوواريانس تحليل 

  .يدگرد
هم چنين بين وضعيت رواني بيماران قبل و بعد . وضعيت رواني قبل از مداخله در دو گروه اختالف معني دار نداشت :يافته ها

ولي وضعيت رواني بيماران قبل و بعداز اجراي . از اجراي نمايش رواني در گروه كنترل اختالف معني دار آماري مشاهده نگرديد
در دو گروه پس از انجام مداخله اختالف وضعيت ). p=000/0(ف معني دار آماري را نشان داد نمايش در گروه مداخله اختال

مقايسه ميانگين وضعيت رواني حتي با تعديل اثر سن و وضعيت رواني قبل از مداخله با ). p=302/0(رواني معني دار نشد 
 ).p=39/0(استفاده از آناليز كوواريانس در دو گروه اختالف معني دار نشان نداد 

مطالعات . اجراي نمايش رواني گروهي سبب بهبود وضعيت رواني بيماران رواني مزمن زن در گروه مداخله شد: نتيجه گيري
  .بيشتر با تعداد نمونه بيشتر و هم چنين بررسي گروه هاي ديگر اجراي اين درمان را كاربردي تر خواهد كرد

 مار رواني مزمن نمايش رواني، وضعيت رواني، بي: كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  

                                                 
  sara.1381@yahoo.com، مربي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل: نويسنده مسئول 1

 توانبخشي عضو هيأت علمي گروه پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و  2
   توانبخشي ستاديار گروه آمار و كامپيوتر دانشگاه علوم بهزيستي وا 3
  توانبخشي عضو هيأت علمي گروه پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و. 4
 
 



 

119  
  

  261-1كد 

  ارتباط افسردگي و رضايت از زندگي جانبازان گرگان
  

  4، سيد عابدين حسيني3، دكتر غالمرضا محمودي2قنبر روحي ،1حميد آسايش
  
  

افسردگي به عنوان يكي از شايعترين اختالالت روانشناختي اثرات منفي زيادي بر جنبه هاي مختلف زندگي  :زمينه و هدف
جانبازان جنگ تحميلي به سبب مشكالت ناشي از صدمات جسمي و . اد دارد و سبب افت كيفيت زندگي مبتاليان مي شودافر

اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط افسردگي و رضايت از زندگي . رواني ناشي از جنگ مستعد ابتال به بيماري هاي رواني هستند
  .جانبازان گرگان انجام گرفته است

به روش تصادفي ساده 1389نفر از جانبازان شهرستان گرگان در سال  294در اين در اين مطالعه توصيفي تحليلي :روش كار
و ) SCL-90-R(انتخاب شدند و با استفاده از خرده مقياس افسردگي از فهرست بازبيني شده وارسي نشانه هاي مرضي 

داده ها در . زار استاندارد و در جامعه ايراني هنجار مي باشندهر دو اب. پرسشنامه رضايت از زندگي مورد بررسي قرار گرفتند
با آزمون هاي آماري توصيفي، آزمون تي مستقل و آناليز واريانس مورد تجزيه و  16نسخه   SPSSمحيط نرم افزار آماري

  .در نظر گرفته شد 05/0در تمامي آزمون ها سطح معني داري . تحليل قرار گرفت
درصد نيز درجاتي از  9/56ز جانبازان شركت كننده در اين مطالعه داراي افسردگي شديد بودند و درصد ا 2/15:ها يافته

افسردگي با رضايت از زندگي ارتباط . درصد از جانبازان از فاقد نشانه هاي افسردگي بودند 9/27افسردگي داشتند و فقط 
جانبازان داراي هر سه نوع مصدوميت جسمي، ). P ،494/0-=r=000/0( از نظر آماري معنادار بودمعكوس داشت و اين رابطه 

رواني و شيميايي، شيميايي و رواني و مصدوميت رواني به ترتيب باالترين ميزان افسردگي را داشتند و از نظر آماري نيز 
  .اختالف ميانگين نمرات افسرگي بر اساس نوع مصدوميت معنادار بود

داد ميزان افسردگي در بين جانبازان شهر گرگان قابل توجه است و به عنوان يك  يافته هاي اين مطالعه نشان :نتيجه گيري
امروه روش هاي متعدد درماني براي مك به بهبود . عامل كه بر ميزان رضايت از زندگي اثر منفي دارد نيازمند پيگيري مي باشد

  .ظر قرار گيردافسردگي وجود دارد كه بايد در طراحي و اجراي برنامه هاي سالمت روان مد ن
 افسردگي، رضايت از زندگي، جانباز، گرگان: كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 علوم پزشكي قمعضو هيئت علمي دانشگاه 1
 roohi_43@yahoo.com، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان: نويسنده مسئول2
 استاديار دانشگاه علوم پزشكي گلستان3
  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان4
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  268كد 

  بررسي ارتباط بين مشكالت رواني اجتماعي با درك از حمايت اجتماعي 
  در خانواده هاي معتادين 

  
  4، عباس مهران3، دكتر نعيمه سيدفاطمي2حميده منچري، 1ناهيد دخت شريفي نيستانك

  
  

اعتياد به مواد بعنوان يكي از مشكالت بهداشتي، رواني، اجتماعي قرن حاضر است كه عالوه بر اينكه ابعاد  :زمينه و هدف
جسمي، عاطفي و اجتماعي فرد معتاد را تحت تاثير قرار مي دهد، موجب مشكالتي براي جامعه و همچنين خانواده هاي آنان 

ورد در عين حال به نظر مي رسد كه حمايت اجتماعي، تنش هاي شده، مشكالتي مانند اضطراب، افسردگي را به وجود مي آ
بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت درك . رواني اين افراد را مهار كند و سبب بهبود كيفيت زندگي اين افراد مي شود

  . از حمايت اجتماعي در خانواده هاي معتادين صورت گرفته است
پژوهشگر براي جمع آوري نمودن نمونه ها به . انجام شده است 1390وده كه در سال اين مطالعه توصيفي مقطعي ب: روش كار

اعضاي درجه يك خانواده اين افراد معتاد كه نقش حمايت و (نفر  400مركز درماني ترك اعتياد پنج آذر گرگان مراجعه كرده و 
براي بررسي  SCL90از ابزار . كت نمودندرا به روش تصادفي ساده در اين مطالعه شر) رسيدگي به فرد معتاد را داشتند

مشكالت رواني اجتماعي و از ابزار حمايت اجتماعي نورتوس براي بررسي حمايت اجتماعي استفاده شد و سپس داده ها با 
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 16نسخه  SPSSاستفاده از آمار توصيفي و استنباطي در نرم افزار 

تجزيه و تحليل داده ها نشان دادند كه بيشترين اعضاي خانواده هاي شركت كننده در اين مطالعه  نتايج حاصل از: يافته ها
درصد بدون پرخاشگري و از نظر حساسيت بين  8/48درصد، اضطراب متوسط،  35درصد داراي افسردگي متوسط،  8/36

در ) درصد 3/70(جتماعي بيشتر خانواده ها درك از حمايت ا. داراي حساسيت كم بوده اند) درصد 8/40(فردي بيشترين آنها 
، حساسيت در روابط بين )P>001/0(، افسردگي )P>01/0(نتايج نشان داد بين اضطراب . بود) 787/110(سطح متوسط 

در حالي كه اين ارتباط بين پرخاشگري با درك . با درك از حمايت اجتماعي ارتباط معني داري وجود دارد) P>001/0(فردي 
  .)p=055/0(اجتماعي معني دار نبود  از حمايت

وجود مشكالت رواني و اجتماعي در خانواده هاي معتادين و ارتباط آن با درك از (از يافته هاي اين پژوهش : نتيجه گيري
مي توان در ارائه مراقبت هاي خانواده محور در وابستگي به مواد استفاده كرده و همچنين نتايج اين پژوهش ) حمايت اجتماعي

 .مي تواند پايه و اساسي در جهت پيشگيري از مشكالت ناشي از اعتياد با ديدگاه خانواده محوري باشد

  مشكالت رواني اجتماعي، حمايت اجتماعي، خانواده، اعتياد :كلمات كليدي

  
  

                                                 
  مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1
  لستاندانشگاه علوم پزشكي گ، كارشناس ارشد روانپرستاري: نويسنده مسئول 2

hamideh.mancheri@yahoo.com   
 دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران 3
 مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران 4
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 283s-2كد 

  بررسي ارتباط بين سالمت معنوي و كيفيت زندگي در بيماران همودياليزي
 

 5، الهام يزدي4، حميد آسايش3، عليرضا شعوري بيدگلي2هادي زمانيان ، 1زهرا طاهري خرامه

  
  

مشكل عمده ي بيماران دياليزي كه موجب پيچيده تر شدن شرايط كيفي زندگي آنان مي گردد، سازگاري با  :زمينه و هدف
پژوهش حاضر با  .باشدمي داراي اهميت زيادي  تحت درمان با همودياليزدر سازگاري بيماران سالمت معنوي . بيماري است
  .انجام گرفته است تحت درمان با همودياليز بيمارانارتباط بين سالمت معنوي و كيفيت زندگي هدف تعيين 

مراكز همودياليز بيمارستان كننده به  مراجعه تحت درمان با همودياليز بيمار 95 تحليلي، در اين مطالعه توصيفي :كارروش 
 يعموم يزندگ تيفيك ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده. گيري آسان انتخاب شدند ش نمونه، به رو139 0هاي شهر قم در سال

 در هاي آمار توصيفي و تحليلي روشها با استفاده از  داده. بود و سالمت معنوي اليسون و پالوتزين (SF-36) 36فرم كوتاه 
   .تجزيه و تحليل شد16نسخه   SPSSمحيط نرم افزار آماري

ميانگين . درصد آنها مرد بودند 61و  سال 50±16ايج حاصل نشان داد، ميانگين سني شركت كنندگان در مطالعه نت :ها يافته
هر دو بعد  بود و 79/91±05/15و  54/39±76/19بيماران به ترتيب سالمت معنوي و انحراف معيار نمره كلي كيفيت زندگي و 

گي به استثناء سالمت عمومي، عملكرد و محدوديت نقش جسماني مذهبي و وجودي سالمت معنوي با تمام ابعاد كيفيت زند
  ).P>05/0(ارتباط معنادار داشت 

تمركز بر تقويت سالمت معنوي و حمايت هاي معنوي در مراقبت هاي معمول توسط مطالعه با توجه به نتايج : يگير نتيجه
  .مراقبان بهداشتي، مي تواند كيفيت زندگي اين بيماران را بهبود بخشد

  سالمت معنوي، كيفيت زندگي، همودياليز، سازگاري :كلمات كليدي
  

  

  
  
  
  
  

                                                 
  .دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري ويژه، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قم: نويسنده مسئول 1

@yahoo.com  z.taherihkarame  
  دانشجوي دكتراي آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي قم 2
  هيات علمي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قم3 
  هيات علمي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قم 4
  ه علوم پزشكي قمكارشناس پرستاري، بخش مراقبت ويژه، مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي، دانشگا 5
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  385 كد

 بررسي صالحيت پرستاران در ارائه مراقبت معنوي به بيماران
 

  
  3سكينه سبزواري  ،2، اسراء ناصحي1مجتبي جعفري

 
 

نيازهاي معنوي بيماران به كار  مراقبت معنوي يكي از ابعاد مهم عملكرد پرستاري مي باشد كه به منظور رفع :زمينه و هدف
صالحيت در امر مراقبت معنوي به مجموعه اي از مهارت هاي . برده مي شود و تاثير به سزايي در سالمتي و رفاه بيماران دارد

ن، در با توجه به اهميت مراقبت معنوي از بيمارا. كار گرفته شده در زمينه اي حرفه اي يا فرايند پرستاري باليني اشاره دارده ب
مراقبت هاي روتين پرستاري اين جنبه از مراقبت از جايگاه مناسبي برخوردار نمي باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي 

 .انجام گرديد 1390مراقبت معنوي در سال  صالحيت پرستاران شهر كرمان در امر ارائه

آموزشي شهر كرمان، كه با توجه به تعداد آنها در هر نفر از پرستاران بيمارستان هاي  320در اين مطالعه توصيفي : روش كار
و شهيد بهشتي  90نفر، باهنر  105نفر، افضلي پور  95از بيمارستان شفا (بيمارستان درصد آنها محاسبه و به صورت سهميه اي

 Cusveller  و  van Leeuwenتوسط كه 4معنوي مراقبت صالحيت استفاده از پرسشنامه مقياس ها با داده.انتخاب شد)نفر30
 پنج حسب مقياس ليكرت بر هايي پاسخ با عبارت 27در مجموع شامل  و) بعد(زير شاخه 6طراحي شده كه با  2004در سال 

ابعادي كه اين . براي سنجش صالحيت مراقبت معنوي استفاده شد كه از آن) كامال موافق تا كامال مخالف(قسمتي مي باشد 
اجرا ي مراقبت معنوي، بعد حرفه اي نمودن و بهبود كيفيت مراقبت معنوي، بعد حمايت  بعد بررسي و: ابزار مي ستجد شامل

. مي باشد 165تا  27نمره كلي بين . فردي و مشاوره بيماران، بعد ارجاع، بعد نگرش به معنويت بيمار، بعد ارتباط مي باشد
-Backward(رسي به انگليسي برگردانده شدپرسشنامه صالحيت مراقبت معنوي ابتدا از انگليسي به فارسي و سپس از فا

Forward (جهت  .و سپس دو نسخه انگليسي از نظر تطابق با هم توسط فردي كه به هر دو زبان مسلط است بررسي شد
استفاده شده است و به منظور تعيين پايايي ضريب آلفاي كرونباخ )  CVI(5 اندازه گيري روايي ابزار گردآوري از روايي محتوا 

نسخه  SPSSپس از جمع آوري پرسشنامه ها، داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري . به دست آمد 75/0
  .كه در آن عالوه بر آمار توصيفي ،آزمون تي مستقل، اناليز واريانس يك طرفه و آزمون توكي  تجزيه و تحليل گرديد18

سال ) 2/9±3/6(سال و از لحاظ سابقه كار بالين پرستاران ميانگين 8/32±1/7ميانگين سن پرستاران  در اين پژوهش: يافته ها
دربررسي ارتباط بين نمرات . بود )58/97±59/13 (ميانگين و انحراف معيار نمرات صالحيت مراقبت معنوي پرستاران .بودند

، نوع بيمارستان، شركت سن، جنس، سابقه كار، سمت، بخش كاري(صالحيت مراقبت معنوي ومتغيرهاي دموگرافيك از قبيل 
  .به جزء شركت در كارگاه با مضامين اخالقي درساير متغيرها ارتباط معنا داري مشاهده  نگرديد) در كارگاه اخالق
نتايج نشان داد كه ميزان صالحيت اكثريت پرستاران در ارائه مراقبت معنوي، با توجه به خودارزيابي در محدوده  :نتيجه گيري

قرار داشت لذا با توجه به اهميت مراقبت معنوي، پرستاران نيازمند آگاهي ودرك كافي از مراقبت ) وسطمت(نسبتاً مطلوب 
 معنوي و كاربردآن در مراقبتهاي روتين هستند و لذا ايجاد شرايط ارائه آن از طريق محتوي آموزشي براي دانشجويان و

  .كالس هاي ضمن خدمت براي پرستاران مفيد خواهد بود
  صالحيت مراقبت معنوي، پرستاران: ه هاكليد واژ

                                                 
 كارشناسي ارشد آموزش پرستاري، عضو هيات علمي دانشكده پرستاري بم 1
  كارشناسي ارشد آموزش پرستاري، دانشكده پرستاري رازي 2
 مربي، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري رازي 3

4 - Spiritual Care  Competence Scale (SCCS) 
5 - Content validity index 
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  289-1كد 

عملي در دوره هاي قبل ازدواج،  -مقايسه فراواني و شدت عاليم وسواس فكري
  بارداري و پس از زايمان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر مشهد 

  
  4ه ، سعيد ابراهيم زاد3، معصومه كردي2، فاطمه رجب ديزاوندي1سعيد واقعي

  
  

اختالل وسواس فكري عملي يكي از ناتوان كننده ترين اختالالت اضطرابي است، كه با افكار مزاحم، ناخواسته و  :زمينه و هدف
با توجه به افزايش سطح اضطراب در چرخه باروري زنان، اين مطالعه با هدف . عود كننده و رفتارهاي تكراري تظاهر مي يابد

عاليم وسواس فكري عملي در دوره هاي غير بارداري، بارداري و پس از زايمان در زنان مراجعه  بررسي مقايسه فراواني و شدت
  . انجام شد 1390درماني شهر مشهد در سال -كننده به مراكز بهداشتي

ر دوره نفر د 200نفر باردار و  200نفرغير باردار،  500(زن  900اين مطالعه از نوع توصيفي مقايسه اي بود كه روي : روش كار
، بر اساس نمونه گيري چند 1390واجد شرايط مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر مشهد در سال ) پس از زايمان

داده ها با پرسش نامه وسواس فكري عملي مادزلي، وسواس فكري عملي ييل براون و افسردگي ادينبورگ . مرحله اي انجام شد
آناليز درصد  95در سطح اطمينان  SPSSآمار توصيفي و استنباطي، توسط نرم افزار  داده ها با استفاده از. گردآوري شد

  .گرديد
درصد و پس از  5/18درصد، بارداري  4فراواني عاليم وسواس فكري عملي در زنان در دوره هاي قبل از ازدواج : يافته ها
در سه گروه ميانگين نمره ). =000/0P(تند درصد بود و سه گروه از اين نظر با هم اختالف معني داري داش 24زايمان 

) 3/44(، كندي)1/61(، بازبيني)70(شك و ترديد : حيطه شامل 4عاليم وسواس فكري عملي در ) 100صفر تا (استاندارد شده 
و  6/20±5/4، باردار 9/15±1/7ميانگين نمره شدت عاليم وسواس فكري عملي در گروه غير باردار . بود) 9/40(و شست و شو 
هم چنين شدت وسواس فكري عملي در افراد ). =007/0P(به دست آمد و تفاوت معني دار بود  9/20±1/5پس از زايمان 

 ).=000/0P(در سه گروه تفاوت معني داري داشت ) بر اساس مادزلي(داراي عاليم وسواسي 

كري عملي هستند كه اغلب تشخيص زنان در دوران بارداري و پس از زايمان در معرض خطر اختالل وسواس ف :نتيجه گيري
. داده نمي شود، در نتيجه درماني هم براي آن صورت نمي گيرد و موجب عواقب خطرناكي براي مادر، فرزند و خانواده مي گردد

  .الزم است توجه مسئولين بهداشتي كشور به سالمت روان مادران در دوران بارداري و پس از زايمان جلب شود
  فكري عملي، بارداري، پس از زايمان، افسردگي وسواس :كلمات كليدي

                                                 
  ، كارشناسي ارشد روان پرستاري، مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد: مسئولنويسنده  1

VagheeS@mums.ac.ir  
  دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پرستاري گرايش روان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 2
  ي دانشگاه علوم پزشكي مشهدكارشناسي ارشد آموزش مامايي، مربي و عضو هيئت علم 3
 كارشناس ارشد آمار زيستي، مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 4
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  386كد

  انگ وابسته به ديابت نوع يك در اصفهان
  

  3، ليال مردانيان2، دكتر پروانه اباذري1دكتر سامره عبدلي

  
  

 به خود از فرد درك بيانگر هويت. است هويت از بخشي عنوان خود به در ديابت ادغام معناي به توانمندي: زمينه و هدف
 با رتباطا در كه اجتماعي و تعاملي محصولي. است گوناگون ابعاد در ديگران با متفاوت و فرد به منحصر موجود يك عنوان
 ديگري زدن به انگ با اي عده متاسفانه اما .ددار قرار فرد به ديگران نگاه و خود به فرد نگاه تاثير تحت و گيرد مي شكل ديگران

شواهد حاكي از آن  .دارند اجتماعي هاي انگ كردن دروني به تمايل افراد كه چرا شوند؛ مي سهيم وي هويت گيري شكل در
با توجه به ناشناخته . است شديدتر آسيايي جوامع نظير جوامع بعضي درنوع يك  ديابت وابسته به انگ خصوصاً انگاست كه 

ي اولين بار ماهيت انگ وابسته به ديابت نوع بودن ماهيت انگ وابسته به ديابت نوع يك در ايران، اين پژوهش قصد دارد تا برا
  .يك را در اصفهان تبيين نمايد

فرد مبتال و  29داده ها با استفاده از مصاحبه رسمي عميق بدون ساختار از . اين پژوهش يك مطالعه كيفي است: روش كار
اي مرسوم مورد تجزيه و تحليل جمع آوري شده و از طريق روش تحليل محتو 1390غير مبتال در سطح شهر اصفهان در سال 

  . قرار گرفته است
هميشه بيمار و ( "موجودي ترحم برانگيز"در اصفهان به عنوان  1يافته ها نشان داد كه يك فرد مبتال به ديابت نوع : يافته ها

محروم از زندگي " و) همسري پردغدغه، حامله اي پر خطر( "گزينه رد شده ي ازدواج"، )ناتوان، پيام آور مرگ، باري فرساينده
ضمن آنكه مبتاليان تمامي ابعاد انگ اجتماعي وابسته به ديابت را . تصور مي شود) زنداني بايدها، در حسرت لذتها( "طبيعي

  . درك مي كردند؛ با اين وجود تنها به خود به عنوان انساني محروم از زندگي طبيعي انگ مي زدند
نگ اجتماعي وابسته به ديابت را به عنوان موضوعي برجسته و مساله اي قابل تامل يافته هاي حاصل از مطالعه ا: نتيجه گيري

به نظر مي رسد تسهيل فرايند توانمندي افراد مبتال به ديابت و ارتقاء كيفيت . در بستر فرهنگي اجتماعي اصفهان مشخص نمود
  . تزندگي آنها نيازمند اجراي مداخالت مبتني بر جامعه در راستاي كاهش انگ اس

 انگ وابسته به ديابت، افراد مبتال به ديابت نوع يك، تحقيق كيفي: كلمات كليدي
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، دكتراي پرستاري، مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي، گروه پرستاري بزرگساالن، دانشكده پرستاري و مامايي اصفهان: نويسنده مسئول  1

Samereh_abdoli@nm.mui.ac.ir 
  دكتراي پرستاري، مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي، گروه پرستاري بزرگساالن، دانشكده پرستاري و مامايي اصفهان 2
  كارشناس ارشد پرستاري، گروه پرستاري بزرگساالن، دانشكده پرستاري و مامايي اصفهان 3
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  387كد

  يك مطالعه پديدارشناسي: دگي تاريك بيماران مبتال به ايدززن
  

  3، حيدر علي عابدي2ليدا ساساني ،1سيدعلي ناجي
  

بيماري كه نه  .ين بيماري هاي عصر حاضر به شمار مي آيديكي از چالش برانگيزتر 21بيماري ايدز يا طاعون قرن  :زمينه و هدف
اين بيماران به دنبال آگاهي خود و . جسم، بلكه بر روح و روان، جايگاه و شان اجتماعي اين بيماران نيز تاثيرگذار است تنها بر

اهيت خاص بيماري ايدز است و مي اطرافيانشان از ابتال به اين بيماري، مسائل و مشكالت زيادي را تجربه مي كنند كه ناشي از م
لذا پژوهش حاضر با هدف . تمام ابعاد زندگي آنان را تحت تاثير قرار داده و باعث كاهش كيفيت زندگي اين بيماران گردد تواند

  .توصيف تجارب تلخي است كه اين بيماران با آن مواجه بوده و زندگي آنان را تيره و تاريك نموده است
بيمار مبتال به  13جامعه پژوهش شامل . ضر به روش كيفي و با رويكرد پديدارشناسي انجام شده استمطالعه حا: روش كار

مكان پژوهش، مركز بيماري . ايدز بودند كه به روش نمونه گيري مبتني بر هدف و تا به اشباع رسيدن اطالعات انتخاب شدند
داده ها با استفاده از مصاحبه عميق و بدون ساختار جمع . بود) درمانگاه نواب صفوي(هاي رفتاري بهداشت استان اصفهان 

  .جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هفت مرحله اي كاليزي استفاده شد. آوري گرديدند
 7/4ابتالي زمان سال با ميانگين  57تا  25در محدوده سني ) مرد 10زن و  3(بيمار مبتال به ايدز  13مصاحبه ها با : يافته ها

نفر از راه دندانپزشكي،  1نفر از طريق روابط جنسي،  4نفر از شركت كنندگان از طريق تزريق مشترك مواد،  6. شد سال انجام
 نفر مجرد و 4نفر متاهل،  7در زمان مطالعه . نفر از راهي نامشخص به اين بيماري مبتال گرديده بودند 1نفر از راه خالكوبي و  1
پس از تجزيه و تحليل متن . كت كنندگان از حداقل بي سواد تا حداكثر فوق ديپلم بودسطح تحصيالت شر. نفر مطلقه بودند 2

استخراج كدهاي مفهومي و ادغام آن ها در هم زير مفاهيم افسردگي، اضطراب، درماندگي، بي پناهي، تنهايي، عدم مصاحبه ها و 
" زندگي تاريك"تحت عنوان مفهوم اصلي  ، انگ، تبعيض از آن ها استخراج شدند كه در نهايت همگيحمايت، طرد شدگي

  .نامگذاري گرديدند
بيماران مبتال به ايدز نه تنها تجربياتي ناخوشايند از ابتال به يك بيماري وخيم و كشنده دارند، بدين علت : يگير نتيجه

و تبعيض ها و طرد  لذا انگ ها ،اين بيماري در بسياري از كشورها مانند ايران به عنوان يك تابوي اجتماعي نيز شناخته مي شودكه 
اجتماعي ناشي از آن را نيز متحمل مي شوند كه زندگي آنان را نه تنها از نظر جسمي و روحي بلكه به عنوان يك  شدگي

لذا در امر مراقبت و درمان اين بيماران عالوه بر تيم . فرد با حقوق اجتماعي برابر با ديگران تحت الشعاع قرار مي دهد
ستاري، مشاركت كارشناسان مذهبي، روانشناسان، سازمان هاي حمايتي و رسانه هاي جمعي، جهت كمك به پزشكي و پر

از طريق تغيير نگرش جامعه نسبت به (مراقبت و درمان اين بيماران از يك سو و از سوي ديگر رفع تبعيض ها، انگ ها 
يك فرد خاطي بلكه به عنوان يك انسان ضروري به  ، حمايت از مبتاليان و پذيرش آنان در جامعه نه به عنوان)بيماران

  .نظر مي رسد
  زندگي تاريك، ايدز، پديدارشناسي: كلمات كليدي

                                                 
 . خوراسگان، اصفهان، ايرانري و مامايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دكتراي پرستاري، عضو هيات علمي گروه پرستاري، دانشكده پرستا 1
 خوراسگان، اصفهان،  پرستاري، گروه پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد  كارشناسي ارشد: نويسنده مسئول 2

l.sasani_79@ yahoo.com   
  خوراسگان، اصفهان، ايران مامايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دانشيار، گروه پرستاري، دانشكده پرستاري و. 3
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  37كد 

  يمقايسه دو روش ارائه بازخورد شفاهي و كتبي در آموزش بالين 
  دانشجويان پرستاري 

 
  3، حميد توكلي قوچاني2، محمدرضا آرمات1ويدا طيبي

  
  

يني، قلب آموزش علوم پزشكي و بازخورد عملكرد، به عنوان هسته مركزي مسئوليت مربيان باليني، آموزش بال: زمينه و هدف
به نظر مي رسد، ابهام در مورد نحوه بازخورد مناسب، باعث شده است كه مربيان در رسيدن به مهمترين . شناخته شده است

آموزشي اين مقوله، مطالعات اندكي كه در زمينه انواع  از طرفي عليرغم اهميت. جزء آموزش خود، موفقيت كافي نداشته باشند
پژوهش حاضر بدنبال پاسخ اين سوال است، كداميك از انواع شفاهي يا كتبي . ارائه بازخورد انجام گرفته است، كافي نمي باشد

   بازخورد در آموزش باليني، مزاياي بيشتري خواهند داشت؟
. انجام شده است 1390ده تصادفي، دوگروهي و يك سو كور بوده كه در سال اين پژوهش يك كارآزمايي كنترل ش :روش كار

 به صورت مبتني بر هدف صورت گرفت كه بطور تصادفي گروه بندي شده و به) نفر 44(انتخاب دانشجويان ترم آخر پرستاري 

نفره دانشجويان  8-7ربي با دو گروه هر م. در يكي از گروه هاي بازخورد كتبي يا شفاهي قرار گرفتند) نفر 3( همراه مربيان خود
محيط پژوهش، بخش هاي سي سي يو، جراحي و نوزادان بيمارستان . كارآموزي داشته و در هر دو نوع بازخورد حضور داشت

قبل از شروع كارآموزي، مربيان در مورد ساختار جلسات بازخورد . و بنت الهدي بجنورد بود) ع(، امام رضا )ع(هاي امام علي
هر مربي، حداقل يك نوبت در روز و در نزديك ترين زمان . هايي را بر طبق اصول ارائه بازخورد موثر، دريافت كردند آموزش

ممكن به عملكرد دانشجو، يكي از روش هاي بازخورد را به كار گرفته و ضمن آن، فرم جلسات بازخورد را بطور روزانه و در 
كارآموزي نيز در هر دو نوع بازخورد، پرسشنامه كيفيت ارائه بازخورد توسط در پايان دوره . روزه ثبت نمود 9طول دوره 

در هر دو گروه بازخورد شفاهي و كتبي شامل يك  ابزار جمع آوري داده ها براي دانشجويان .دانشجويان و مربيان تكميل گرديد
ي مربوط به كيفيت ارائه بازخورد مشخصات واحدهاي پژوهش، سواالت اختصاص(پرسشنامه خود ايفا مشتمل بر سه بخش بود 

كه در آخرين روز كارآموزي ) رتبه بندي شده به صورت ليكرت و بخش پاياني حاوي چهار سوال با پاسخ هاي بلي يا خير
  .تكميل گرديد

در مورد مربيان، براي هر گروه دانشجو دو فرم تدوين شد كه يكي حاوي مشخصات واحدهاي پژوهش و كيفيت ارائه بازخورد 
همانند پرسشنامه دانشجويان بود و در آخرين روز كارآموزي تكميل گرديد و ديگري مربوط به نحوه اجراي جلسات بازخورد 

روز كار آموزي براي هر يك از دانشجويان  9شامل پنج سوال بصورت پاسخ كوتاه و بلي يا خير بود و در پايان هر روز، به مدت 
وايي صوري و محتوي و با كسب نظر متخصصين در امر آموزش و يادگيري و پايايي آن، روايي ابزار بر اساس ر .تكميل گرديد

درصد، نمره چك ليست مربوط به نحوه  80پس از مقايسه نتايج اجراي ابزار توسط دو مشاهده گر همزمان و كسب حد نصاب 
فاي بين نتايج دو نفر  ريب همبستگيبازخورد موثر در مورد يك صحنه باز سازي شده از يك موقعيت فرضي در كارآموزي و ض

  .احراز گرديد = 84/0φبرابر با 

                                                 
  ، )2296909: ( تلفن محل كار. هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي مربي عضو آموزش پرستاري، كارشناس ارشد: نويسنده مسئول 1

vi_tay@yahoo.com 
 وم پزشكي خراسان شمالي هيأت علمي دانشگاه عل دانشجوي دكتري پرستاري، مربي عضو 2
 مربي عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي دانشجوي دكتري آموزش بهداشت، 3
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مقايسه ميانگين كل امتياز كيفيت بازخورد در دو روش بازخورد شفاهي و كتبي در دانشجويان و همچنين در مربيان  :يافته ها
ورد بين گروه هاي بازخورد همچنين مقايسه ميانگين كل امتياز كيفيت بازخ). <07/0P(تفاوت معنادار آماري نشان نداد

اين نتيجه در مورد گروه هاي بازخورد كتبي در ميان . شفاهي در دانشجويان و مربيان نيز تفاوت معنادار آماري نداشت
مقايسه ميانگين زمان بازخورد در دو گروه نشان داد كه جلسات بازخورد شفاهي به . تفاوتي نشان نداد دانشجويان و مربيان نيز

ارتباط نوع عكس العمل منفي دانشجو با نوع بازخورد در سطح اطمينان ). >001/0P(ورد كتبي كوتاهتر بوده است نسبت بازخ
بدين معنا كه تعداد عكس العمل هاي شديد، در گروه بازخورد شفاهي بيش از گروه بازخورد ). P=02/0(درصد معنادار بود  90

  .كتبي بود
شايد وجود محدوديت . اي در كارآيي دو روش بازخورد كتبي و شفاهي نشان نداد مطالعه حاضر، تفاوت عمده :نتيجه گيري

به . زمان و تكرار در ارائه بازخوردها به دليل عدم وجود زمان كافي در طول آموزش باليني، در نتيجه كلي تاثيرگذار بوده باشد
  .د توجه قرار بگيردهر حال نظر مي رسد كيفيت ارائه بازخورد بايستي بيش از نوع ارائه آن مور

 ارائه بازخورد، بازخورد شفاهي، بازخوردكتبي، آموزش باليني :كلمات كليدي 

  IRCT 201111128076N1:كد ثبت از مركز كارآزمايي باليني
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 245sكد 

همبستگي سبك هاي يادگيري و مشخصات جمعيت شناسي دانشجويان پرستاري و 
  لوم پزشكي قزوين با استفاده از الگوي واركمامايي دانشگاه ع

  
  5، دكتر حسن جهاني هاشمي4، يوسف اكبري3، دكتر رضا ضيغمي2، جليل عظيميان1ياسين آزادمنش

  
  

مهم و حياتي  بسيار شناسايي عوامل عوامل موثر بر يادگيري در رفع مشكالت و نارسايي هاي نظام آموزشي :زمينه و هدف
بر يادگيري، سبك يادگيري است كه افراد به تناسب تفاوت هاي فردي خود از سبك هاي متفاوتي  يكي از عوامل موثر. است

هدف از اين مطالعه بررسي همبستگي سبك هاي يادگيري و مشخصات جمعيت شناسي . براي يادگيري استفاده مي كنند
  .مي باشد " VARK" واركدانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي قزوين با استفاده از الگوي 

 "VARK"اين مطالعه از نوع توصيفي همبستگي بوده و جمع آوري داده به وسيله پرسشنامه استاندارد وارك  :روش كار
انتخاب جامعه مورد مطالعه به . محاسبه گرديد 87/0ميزان اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفاكرونباخ . صورت گرفته است

كليه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي قزوين كه تمايل به شركت در مطالعه صورت سرشماري بوده و 
نفر بوده و در تجزيه و تحليل داده ها از شاخص  242تعداد كل شركت كنندگان در پژوهش .داشتند، در آن مشاركت نمودند

سطح معني داري كليه . ستقل و كاي دو استفاده شدو آمار استنباطي نظير آزمون تي م) ميانگين، انحراف معيار(هاي آماري 
استفاده  16نسخه  SPSSبراي تجزيه و تحليل آماري داده ها از نرم افزار  .در نظرگرفته شد 05/0 آزمون ها كمتر يا مساوي

  .شد
ديداري به نتايج مطالعه نشان داد كه ميانگين نمره خام سبك جنبشي حركتي، شنيداري، خواندني و نوشتني و :يافته ها

بود كه باالترين ميانگين مربوط به سبك خواندني  36/4±34/2و  15/6±76/5،67/2±55/2، 16/5±63/2ترتيب معادل 
وضعيت ). P>05/0(بين جنسيت و دوره تحصيلي با تك تك سبك هاي يادگيري رابطه معناداري وجود داشت. نوشتني بود

حركتي و  -و مقطع تحصيلي هم فقط با سبك جنبشي )P>05/0(تنوشتني رابطه معنادار داش -تاهل با سبك خواندني
با هيچكدام از متغيرهاي  "Total VARK"چنين سبك يادگيري تركيبيهم). P>05/0(ديداري رابطه معنادار داشت

  .)P<05/0( جمعيت شناسي مطالعه رابطه معني داري نداشت
ز تنوع سبك هاي يادگيري در بين دانشجويان آگاه بوده و با با توجه به نتايج مطالعه، مهم است كه مدرسين ا :نتيجه گيري

  . انتخاب سبك مناسب با نوع يادگيري دانشجويان اثر بخشي آموزش هاي داده شده را ارتقا بخشند
  سبك يادگيري، وارك، دانشجويان، پرستاري، مامايي: كلمات كليدي

  
  

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت ويژه، دانشگاه علوم پزشكي قزوين: نويسنده مسئول 1

yasinazadmanesh@yahoo.com 
  نشكده پرستاري و ماماييهيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دا 2
  استاديار، دانشگاه علوم پزشكي قزوين 3
  دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت ويژه، دانشگاه علوم پزشكي تهران 4
  دانشيار، دانشگاه علوم پزشكي قزوين 5
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 282sكد 

  انشكده پيراپزشكي قمارتباط خودكارآمدي و اضطراب امتحان دانشجويان د
  

  5، سيد احمد بطحايي4، عليرضا شعوري بيدگلي3، زهرا طاهري خرامه2، حميد آسايش1فرد فاطمه شريفي
  
  

آزمون ها و امتحانات در تمامي سطوح تحصيلي به ويژه در تحصيالت عالي، به عنوان ابزاري براي ارزيابي : زمينه و هدف
شواهد نشان مي دهد امتحانات سبب افزايش سطح اضطراب دانشجويان . قرار مي گيردتوانمندي هاي فراگيران مورد استفاده 

در اين بين باورهاي خودكارآمدي با . مي شود و اين مي تواند سبب عملكرد افت عملكرد دانشجو در موقعيت امتحان شود
دانشجويان داراي باورهاي مثبت در . دميزان تالش صرف شده، استقامت در انجام تكاليف و عملكرد موثر فراگيران ارتباط دار

اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط خودكارآمدي و اضطراب امتحان در . مورد توانايي هاي خود، عملكرد تحصيلي بهتري دارند
  .بين دانشجويان دانشكده پيراپزشكي قم انجام شده است

ان دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم به نفر از دانشجوي 288در اين مطالعه توصيفي تحليلي تعداد : كار روش
برگه اطالعات جمعيت . صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه ها قبل از برگزاري امتحان توسط ايشان تكميل شد

در داده ها . شناختي، پرسشنامه اضطراب آزمون و مقياس باورهاي خودكارامدي به عنوان ابزار گردآوري داده ها استفاده شدند
با آزمون هاي آماري توصيفي، آزمون تي مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و آناليز 16نسخه   SPSSمحيط نرم افزار آماري

  .در نظر گرفته شد 05/0در تمامي آزمون ها سطح معني داري . واريانس يكطرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
ارتباط . ان بيشتر از ميانگين اضطراب در بين دانشجويان بوددرصد از دانشجوي 4/43نمره اضطراب امتحان : ها يافته

اضطراب امتحان دانشجويان دختر باالتر از ). P ،481/0-=r=000/0( خودكارآمدي با اضطراب امتحان از نظر آماري معنادار بود
مره باورهاي خودكارآمدي همچنين ميانگين ن .)P ،49/2-=t=01/0( پسران بود و اين اختالف از نظر آماري نيز معنادار بود

هاي تحصيل، ميزان اضطراب امتحان نيز  با افزايش تعداد ترم). P ،10/4=t=000/0( دانشجويان پسر بيش از دختران بود
اضطراب امتحان ارتباط معناداري با سن، وضعيت تاهل، ). P=02/0( يافت و اين ارتباط از نظر آماري معنادار بود افزايش مي

  ).P<05/0(عدل دانشجويان نداشترشته تحصيلي و م
يافته هاي اين مطالعه نشان داد دانشجويان داراي خودكارآمدي بهتر، اضطراب امتحان كمتري را تجربه مي : نتيجه گيري

كنند، بنابراين تقويت اين ويژگي فردي در دانشجويان مي تواند با كاهش اضطراب امتحان عملكرد دانشجويان را در زمان 
بر اساس تفاوت هاي موجود در بين دو جنس، دختران بيشتر نيازمند برنامه هاي تقويت خودكارآمدي . ايش دهدآزمون ها افز

  .هستند
  اضطراب، امتحان، خودكارآمدي، دانشجو، علوم پزشكي: كلمات كليدي

  
  

                                                 
 fatemeh.sharififard@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، مربي آموزشي، دانشگاه علوم پزشكي قم 1

 هيات علمي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قم 2

 دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري ويژه، مربي آموزشي، دانشگاه علوم پزشكي قم 3

 هيات علمي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قم 4

  هيات علمي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قم 5
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  299كد 

  ييو ماما يپرستار انيدانشجو يحيترج يريادگي يسبك ها يبررس
   هياروم يدانشگاه علوم پزشك 

  
  6، امين سهيلي هروان5،زهرا صفايي4حسين جعفري زاده ،3دكتر حسين حبيب زاده ،2، يوسف محمدپور1داود رسولي

  
  

در طول دهه گذشته، آموزش پرستاري براي آموزش مهارت و صالحيت با ارزش يكسان در تدريس تئوري و : هدف و نهيزم
العات به اين نكته اذعان داشته اند كه يادگيري دانشجويان به طور باليني پيشرفت هاي زيادي داشته است و بسياري از اين مط

مؤثر با استفاده از اهداف مناسب تدريس كه با ترجيحات و سبك هاي يادگيري دانشجويان هماهنگ شده است، اتفاق مي 
زش و نگهداشتن سبك هاي يادگيري به صورت راه هاي منحصر به فرد طبيعي، عادتي و ترجيحي براي دريافت، پردا .افتد

 يپرستار انيدانشجو يحيترج يريادگي يسبك ها يبررسهدف از اين مطالعه . اطالعات و مهارت هاي جديد تعريف شده است
  .مي باشد هياروم يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما
ترم  نشجوياننفر از دا  100 آماري آن را است كه جامعه 1390در سال  مقطعي اين مطالعه يك پژوهش توصيفي: كار روش

داده ها از پرسشنامه  يجهت گردآور. تشكيل مي دهند اروميه دانشگاه علوم پزشكي پرستاري و ماماييدانشجويان  سه و باالتر
و  ي، خواندن)Aural( ي، گفتار)Visual( يداريد: يها آن سبك يكه بر مبنا شداستفاده ) VARK(استاندارد وارك 

 يا نهيسوال چهار گز 16 يپرسشنامه دارا نيا. شد نييتع) kinesthetic( يركتح/يو جنبش) Read & write( ينوشتار
، 2، 1 ستتوان يم و بودهها كامال آزاد  نهياست و دانشجو در انتخاب گز يريادگي ياز سبك ها يكينه معرف يهر گز. باشد يم
پرسشنامه را كامل  خود مطابق با ترجيحاتويان دانشج پس از تائيد روايي و پايايي ابزار .ديرا انتخاب نما نهيچهار گز يو حت 3

با هم جمع شده و براي هر  مربوط به )اولويت ها( يانتخاب شده، مجموع پاسخ ها هاي در نهايت، با توجه به اولويت. كردند
درصد  90 كرونباخ اين پرسشنامه با استفاده از محاسبه ضريب آلفاي پايايي. يك مجموع نمره به دست آمداز اين سبك ها يك 

دادن  در سطح آمار توصيفي براي نشان. آماري قرار گرفت سطح آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل. برآورد گرديد
 t استنباطي، از آزمون ميانگين و انحراف معيار استفاده گرديد و در سطح آمار شاخص هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري از

  .ه گرديدمستقل و مجذور كاي دو استفاد
) درصد 33(نفر پسر  26و ) درصد 67(دختر  نفر 54از اين تعداد، . بود درصد 80 ميزان پاسخ دهي به پرسشنامه ها: ها افتهي

 حركتي -جنبشي 7/30±3نوشتني  -، خواندني5/33±3/4يادگيري شنيداري  هاي انحراف معيار سبك ميانگين و. بودند
 بين داري معني تحصيلي تفاوت رشته به توجه با يادگيري سبك هاي ررسيب در. بود 42/ 5±5/5و ديداري  6±4/29

                                                 
  جراحي،دانشكده پرستاري و مامايي -هيئت علمي گروه پرستاري داخلي:ئولنويسنده مس 1

 rasouli_d@umsu.ac.ir  
 جراحي ،دانشگاه علوم پزشكي اروميه  -دانشجوي دكتري تخصصي آموزش پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي، هيت علمي گروه داخلي 2

 جراحي، دانشكده پرستاري و مامايي اروميه -ستاري داخلياستاديار گروه پر 3

 جراحي، دانشكده پرستاري و مامايي اروميه - مربي گروه پرستاري داخلي 4

 دانشجوي كارشناسي ارشد، مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي تهران 5

  دانشجوي كارشناسي، پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي اروميه  6
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دانشجويان تفاوت وجود داشت كه بيشترين سبك ياد گيري  بين سبك هاي يادگيري. يافت نشد دو رشته اين دانشجويان
 معني تفاوت دانشجويان به جنس توجه با يادگيري سبك هاي بين .ديداري و كمترين سبك يادگير ي جنبشي حركتي بود

 رشته به دانشجويان عالقه بين ميزان كاي، مجذور ناپارامتري آماري آزمون اساس بر). P<05/0(نشد  يافت آماري نظر از داري

به منظور مقايسه سبك ها از ديد دانشجويان  .)P>05/0(نشد  يافت آماري نظر از داري معني تفاوت يادگيري نيز سبك هاي و
و پسر  اگرچه بين انواع سبك دانشجويان دخترنشان داد، نتايج  .براي نمونه هاي مستقل استفاده گرديد tاز آزمون  پسر دختر و

همچنين در اين مطالعه با سبك هاي مطالعه چند . ولي اين تفاوت از نظر آماري معني داري نمي باشد تفاوت وجود داشت
نمونه هايي كه پيشرفت تحصيلي مناسب داشتند، الگوي . شدمدله با معدل كل دانشجويان ارتباط آماري معني داري مشاهده 

  ). P>05/0(يادگيري تركيبي را بيشتر ترجيح مي دادند 
كمك به جنبه هاي مورد نياز فراگيران  تواند مدرسان پرستاري را براي ادگيري دانشجويان ميي توجه به سبك: يريگ جهينت

فراگيران  نياز آموزشي با توجه به سبك يادگيري بخصوص آموزشي، پاسخ گوياستفاده از استراتژي هاي مختلف  برانگيزد تا با
هاي  در انتخاب روش دانشگاه علوم پزشكياساتيد ، با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه پيشنهاد مي شود. باشند

  . فراگيران شودمؤثرتر  تر و سبب يادگيري دانشجويان توجه نموده تا تدريس مطلوب تدريس به سبك يادگيري
  سبكهاي يادگيري، تدريس، وارك، پرستاري: يديكل كلمات
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  بررسي ميزان شيوع و شدت اعتياد به اينترنت در دانشجويان مراجعه كننده
  به كافي نت در شهرستان شاهرود و دامغان 

  
  3ي، اكرم السادات منتظر2، مهرداد كالته جاري1سحر كشاورز

 
  

آشنا شده و شانس بيشتري  با عنايت به اين كه دانشجويان با ورود به دانشگاه با تكنولوژي روز و علم كامپيوتر :زمينه و هدف
پيدا مي كنند كه از اينترنت استفاده كنند، اما در صورت استفاده ي افراطي از اينترنت احتمال ابتال به اعتياد در آن ها افزايش 

ف مطالعه حاضر تعيين شيوع و شدت اعتياد به اينترنت در دانشجويان مراجعه كننده به كافي نت در شهرستان مي يابد، لذا هد
  .شاهرود و دامغان مي باشد

جامعه پژوهش شامل كليه دانشجويان مراجعه . مي باشد 1390در سال پژوهش حاضر يك مطالعه تحليلي مقطعي  :روش كار
به شيوه نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند و ) نفر مرد 246نفر زن و  58(دانشجو  304تعداد كننده به اين مكان ها بودند، كه 

جنس، سن، شغل، ميزان تحصيالت و وضعيت تاهل واحدهاي (براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه مشخصات دموگرافيك 
پرسش با نمره بندي ليكرت از يك تا پنج  20شامل  "كيمبرلي يانگ"و پرسشنامه استاندارد اعتياد به اينترنت ) مورد پژوهش

  .براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمون آماري كاي مجذور استفاده گرديد. مي باشد
 48. مرد بودند) درصد 9/89(نفر از نمونه ها  246از واحد هاي پژوهش زن و و ) درصد1/19( نفر 58 :يافته ها

. بود  47/21±09/1متاهل بودند و ميانگين سن واحدهاي پژوهش ) درصد5/11(نفر 35از دانشجويان شاغل و ) درصد4/19(نفر
درصد در دچار  7/47درصد دچار وابستگي متوسط،  7/22درصد دانشجويان وابستگي كم،  8/16همچنين مشخص شد كه 

اينترنت بر اساس جنس درصد دانشجويان دچار وابستگي شديد مي باشند و از نظر ميزان وابستگي به 8/13وابستگي زياد و 
 اما آزمون تي. بود) P>001/0(زياد در زن ها بيشتر بود و در هر سه مورد وابستگي كم و شديد در مردها و وابستگي متوسط و 

با افزايش سن در دانشجويان ميزان اعتياد با اينترنت كمتر مي . مسقل تفاوت معني داري در ميانگين نمرات دو گروه نشان نداد
با افزايش ). P ،58/0-=r=310/0(ند اين ارتباط به لحاظ آماري براساس ضريب همبستگي پيرسون معني دار نبودشود هر چ

همچنين اين مطالعه نشان داد با ). P ،17/0-=r= 002/0(مدت آشنايي با اينترنت ميزان اعتياد به اينترنت كاهش مي يابد 
  ).P ،152/0-=r=008/0(كاهش مي يابد افزايش وابستگي به اينترنت معدل تحصيلي دانشجويان 

در هنگام بروز هر مشكل جديدي گام اول شناسايي ميزان شيوع و شدت آن مي باشد، تا بدين طريق گامي در  :نتيجه گيري
اعتياد به اينترنت در دانشجويان شايع است و . جهت تدوين برنامه هاي الزم جهت كاهش و كنترل آن مشكل به دست آيد

  .عوارض و خطرات امري جدي به نظر مي رسدپيشگيري از 
  اينترنت، اعتياد به اينترنت، دانشجو، تست اعتياد اينترنت يانگ، كافي نت :كلمات كليدي

  
  

                                                 
   دانشجوي كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود: سئولنويسنده م 1

s.keshavarz.69@gmail.com 
 ت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرودئكارشناس ارشد بهداشت روان و عضو هي 2
  ت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرودئكارشناس ارشد پرستاري و عضو هي 3
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بررسي كيفي ديدگاه هاي دانشجويان رشته فوريت پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
  شاهرود در خصوص رشته تحصيلي و آينده شغلي خود 

  
  4، مهران فالح پور3، مرجان قوشه2الميرا نوري خشه حيران، 1رامتدكتر افسانه ك

  
  

توجه به وضعيت تحصيلي دانشجويان گامي مؤثر . دانشجويان منابع معنوي جامعه و آينده سازان كشور هستند :هدف و نهيزم
هدف از اين . رفته استهاي اخير در كشور هاي مختلف مورد توجه روزافزون قرار گ به سوي توسعه پايدار است كه در سال

  .هاي دانشجويان رشته فوريت پزشكي نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي خود مي باشد مطالعه تبيين ديدگاه
نمونه هاي مورد مطالعه شامل دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي . بود 1390در سال اين مطالعه يك بررسي كيفي  :كار روش

نمونه گيري به صورت مبتني بر . هاي تحصيلي در مصاحبه ها استفاده گردد مقاطع و ترم شاهرود بودند كه سعي شد از تمامي
نفره بر اساس مصاحبه نيمه ساختار يافته كه  6-8از دانشجويان در گروه هاي  )FGP( اطالعات به روش بحث گروه. هدف بود

شت كه اطالعات به اشباع رسيد و داده جديدي نمونه گيري تا زماني ادامه دا .پژوهشگر با آنان مطرح ساخت، جمع آوري شد
هاي موجود در مورد  در اين پژوهش سعي شد ديدگاه. روش تحليل اين بررسي ها به روش تحليل محتوا بود. بدست نيامد

  .رشته تحصيلي و آينده شغلي به همراه موانع يا عوامل مساعدكننده موجود در اين ميان به ترتيب معرفي شود
ميانگين سني . نفر از دانشجويان رشته فوريت پزشكي از مقاطع تحصيلي كارداني انجام شد 18مطالعه با حضور  اين :ها افتهي

به اشباع  يافته ها)نفره 6سه گروه (انجام شده در طي سه جلسه  بر اساس مصاحبات. بود) سال 19-37(سال  28دانشجويي 
نگرش دانشجويان به رشته ". ر سه بخش اصلي بررسي شديافته هاي اين تحقيق د. نتايج زير حاصل گرديد و رسيد

، "نگرش دانشجويان به آينده شغلي شان" ،"نگرش نسبت به رشته تحصيلي از ديد دانشجويان عوامل تاثير گذار بر"،"تحصيلي
زمان ميزان نگرش اما پس از ورود به دانشگاه به مرور  ،اكثر دانشجويان فوريت پزشكي با نگرش مثبتي وارد دانشگاه شده بودند

همچنان هم همين  ،تعدادي هم با بي عالقگي وارد شدند .كاهش پيدا كرده است و ديدگاه مثبت نسبت به رشته و آينده شغلي
  .ديدگاه را دارند و تعداد محدودي هم همچنان به رشته ي خود عالقه مند بودند و نگرش مثبتي به رشته و آينده شغلي دارند

به يافته هاي تحقيق انتخاب رشته در اكثر دانشجويان فوريت پزشكي با شناخت نسبي و عالقه صورت  با توجه :يريگ جهينت
ه ب. گرفته است، اما تعدادي از اين دانشجويان در طول تحصيل ديدگاه مثبت خود را نسبت آينده شغلي شان از دست داده اند

ايت گر و در نهايت تعيين جايگاه مشخص فوريت پزشكي نظر مي رسد ارتقاي كيفيت آموزش و تدوين قانون هاي كشوري حم
در نظام سالمت مي تواند به ارتقاي ديدگاه مثبت دانشجويان فوريت پزشكي نسبت به رشته و آينده شغلي شان كمك كند و 

  .در نهايت منجر به بهبود كيفيت ارائه خدمات گردد
  آينده شغلي رشته تحصيلي، ،فوريت پزشكيدانشجويان رشته  :يديكل كلمات

  

                                                 
 استاديار دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
 Elmiranouri333@yahoo.com  دانشجوي مامايي، عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود: نويسنده مسئول 2
 عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، دانشجوي مامايي 3
  عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، دانشجوي پزشكي 4
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  مامايي  بررسي ارتباط رويكردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري و
  1390سالدر دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 

  
  2حسين ابراهيمي ،1ربابه زروج حسيني

  
توان از  جويان ميبراي سنجش يادگيري دانش. ترين شاخص عملكرد دانشگاه، يادگيري دانشجويان است مهم: زمينه و هدف

كند تا بتوانند  ريزان دانشگاه اين امكان را فراهم مي تبيين عملكرد تحصيلي براي برنامه. ها استفاده كرد پيشرفت تحصيلي آن
منظور از پيشرفت تحصيلي پيامد آموزش و پرورش است كه تا چه . بيني كنند براي بهبود كاركرد دانشگاه راهبردهايي را پيش

علم و موسسه به اهداف آموزشي از پيش تعيين شده خود رسيده است كه معموالً توسط امتحانات و ارزيابي حد فراگير، م
هاي يادگيري دانشجويان اندازه هاي آموزشي مدرس و كوشش گيري درباره ميزان دستيابي فعاليت مستمر به منظور تصميم

مورد بررسي ) عيني(شرفت تحصيلي به عنوان شاخص شناختيدر اين تحقيق ارتباط رويكردهاي يادگيري با پي .شودگيري مي
 .قرار كرفته است

شاغل به تحصيل در نيمسال دوم ) شماريسر( تمامي دانشجويان پرستاري و مامايي شامل جامعه مورد پژوهش: روش كار
نفر پرستاري و  164: فرن 281(بود كه حداقل دو نيمسال تحصيلي را گذرانده بودند در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  90-91

آوري اطالعات  و فرم جمع )ويستيلبيگز و آنت(ها پرسشنامه فرآيند مطالعه و يادگيري آوري دادهابزار جمع ).نفر مامايي 117
محققين مذكور براي تعيين روايي محتواي پرسشنامه، ابتدا . در دانشگاه شيراز استفاده گرديداين پرسشنامه . دموگرافيك بود

به فارسي ترجمه و جهت اطمينان از صحت ترجمه ابزار مطالعه، مجدداً آن را به انگليسي ترجمه نمودند و از نظرات افراد  آن را
راي ب مجموع آن شد كه تائيدآلفاي كرونباخ  با روشپايايي پرسشنامه . صاحب نظر براي اصالحات نيز استفاده كردند

در مطالعه شكري و همكاران پايايي پرسشنامه با . گزارش شد درصد 78، 80، 78دانشجويان پرستاري و مامايي به ترتيب 
در اين پژوهش . گزارش گرديد درصد 83و  79محاسبه آلفاي كرونباخ براي رويكرد يادگيري عميق و سطحي به ترتيب 

. تاييد قرار گرفت پرسشنامه ترجمه شده فوق مجدداً توسط سه نفر از اساتيد دانشگاه علوم پزشكي شاهرود مورد بررسي و
شامل سن، (اطالعات دموگرافيك شامل ده سوال . باشدسواالت پرسشنامه دموگرافيك برگرفته از بررسي مقاالت مرتبط مي

جنس، رشته و سال تحصيلي، معدل ترم، معدل كل، محل سكونت، ميزان عالقه، ميزان آگاهي و شناخت قبلي از رشته 
و ) سوال 20(، استراتژيك )سوال16(سوال با زير مقياس عميق  52يادگيري شامل پرسشنامه رويكردهاي  .بود) تحصيلي
باشد و كسب باالترين امتياز در هر حيطه مالك تعيين  بندي ليكرت پنج امتيازي در هر حيطه مي با درجه) سوال 16(سطحي 

سواالت سه رويكرد با هم برابر نبود،  الزم به ذكر است چون تعداد. باشد ترين رويكرد مورد استفاده توسط دانشجو مي رايج
يعني در هر حيطه نمرات كسب شده جمع و بر تعداد سواالت آن . باالترين امتياز در هر رويكرد از نمره پنج محاسبه گرديد

 هاي الزم ها ابتدا مجوز آوري دادهبراي جمع. سپس نمره كسب شده از سطح يادگيري با هم مقايسه گرديد. رويكرد تقسيم شد
هاي درس دانشجويان، ضمن توجيه اهداف تحقيق، اطمينان دادن به سپس محقق با حضور در كالس. از دانشگاه اخذ گرديد

واحدهاي مورد پژوهش در مورد محرمانه بودن اطالعات و داوطلبانه بودن مشاركت دانشجويان در تحقيق و تكميل پرسشنامه، 
توزيع و . آنان خواسته شد كه در درج صحيح اطالعات دقت كافي را مبذول دارندها توزيع نمود و از ها را بين آنپرسشنامه

                                                 
 r_zhosseini@yahoo.com) مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(شگاه علوم پزشكي شاهرود، دانشكده پرستاري و مامايي دان 1
 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، دانشكده پرستاري و مامايي 2
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آوري پرسشنامه در بين ترم تحصيلي در زماني كه دانشجويان درگير امتحانات نبودند جهت به حداقل رسانيدن مداخالتي جمع
  .مانند كمبود وقت و استرس امتحان و افزايش سطح دقت در تكميل پرسشنامه صورت گرفت

 محقق معدل كل دانشجويان را با كسب. دانشجو حاضر به شركت در مطالعه شده و پرسشنامه را تكميل كردند 234تعداد 
ها به نرم افزار، ميانگين و آوري اطالعات و بررسي معدل كل و انتقال دادهاجازه قبلي، از اداره كل آموزش اخذ و بعد از جمع

بندي دانشجويان به سه گروه معدل باال، معدل متوسط و معدل پايين به منظور تقسيم. مودانحراف معيار دانشجويان را تعيين ن
تر از ميانگين هايي كه به اندازه يك انحراف معيار باالتر و يا پايينبه طوري كه معدل. از ميانگين و انحراف معيار استفاده گرديد

و كساني كه معدل آن ها بيش از يك انحراف معيار از ميانگين  به دست آمده بودند به عنوان معدل متوسط طبقه بندي شدند
كسب شده بيشتر بود در گروه معدل باال و كساني كه معدل آنان بيشتر از يك انحراف معيار از ميانگين كسب شده كمتر بود 

ل باال، معدل پايين تر از به عنوان معد 72/16نتايج بررسي به صورت معدل باالتر از . در گروه معدل پايين تقسيم بندي شدند
با توجه به پرسشنامه تكميل شده،  به عنوان معدل متوسط طبقه بندي شد 72/16-84/13معدل پايين و بين  84/13

رويكردهاي مورد استفاده دانشجويان، . دانشجويان هر ورودي بر اساس انتخاب رويكردهاي يادگيري به سه گروه تقسيم شدند
، رشته و سال تحصيلي، معدل ترم، معدل كل، محل سكونت، ميزان عالقه، ميزان آگاهي و بر حسب متغيرهاي سن، جنس

هاي آماري آناليز واريانس براي تحليل اطالعات از آمار توصيفي و آزمون .شناخت قبلي از رشته تحصيلي، با هم مقايسه شدند
  .طرفه، توكي و كاي مجذور استفاده گرديديك

ها را نفر از دانشجويان پرستاري و مامايي پرسشنامه 234پرسشنامه توزيع شده، تعداد  281از تعداد در اين مطالعه  :يافته ها
هاي نمونه) درصد 7/89(و  سال بود) 85/21 ± 76/2(ميانگين سني دانشجويان شركت كننده در پژوهش . عودت دادند

كمترين فراواني را %) 4/15(انشجويان ترم پنجم و د%) 9/29(دانشجويان ترم سوم بيشترين فراواني . پژوهش دختر بودند
درصد  70بود و  28/15ها ميانگين معدل كل آن. در رشته پرستاري مشغول به تحصيل بودند%) 56(اكثر دانشجويان . داشتند

يري عميق از دانشجويان از رويكرد يادگ) درصد 7/60(دانشجويان در خوابگاه سكونت داشتند نتايج نشان داد كه بيش از نيمي 
آگاهي و شناخت قبلي براي انتخاب رشته  ،)P=641/0(بين رشته تحصيلي ارتباط معني داري ولي  .كردنداستفاده مي

)817/0=P( عالقه به رشته تحصيلي و )254/0=P (چند فراواني استفاده از  .مشاهده نشدرويكردهاي مختلف يادگيري  با
- معدل متوسط نسبت به دانشجويان معدل باال و پايين بيشتر بود اما رابطه معنيرويكرد يادگيري عميق در بين دانشجويان با 

با آزمون كاي دو بين رويكردهاي مختلف يادگيري با سطح معدل كل دانشجويان  .)P=364/0(ها مشاهده نشد داري بين گروه
بين استفاده از رويكردهاي مختلف  .داري مشاهده  نشدارتباط معني) P=439/0(و رشته مامايي ) P=453/0(رشته پرستاري 

درصد از دانشجويان  P (61=359/0(داري مشاهده نگرديد يادگيري و سال تحصيلي دانشجويان مورد مطالعه ارتباط معني
دو كردند و همچنين با استفاده از آزمون كايدرصد از دانشجويان پسر از رويكرد عميق براي مطالعه استفاده مي 54دختر و 

با ) P=108/0(داري ديده نشد واحدهاي مورد پژوهش با استفاده از رويكردهاي مختلف يادگيري رابطه معني بين جنس
داري بين محل سكونت دانشجويان با رويكردهاي مختلف يادگيري انتخاب مجذور ارتباط آماري معني استفاده از آزمون كاي

با ) P=002/0(كردند داشتند بيشتر از رويكرد عميق استفاده مي شده وجود داشت به طوري كه افرادي كه در خوابگاه سكونت
طرفه عليرغم اينكه دانشجويان استفاده كننده از رويكرد استراتژيك وعميق از پيشرفت استفاده از آزمون آناليز واريانس يك

ني بين رويكردهاي يادگيري با دار نبود يعباالتري برخوردار بودند، اما اين تفاوت از نظر آماري معني) معدل كل(تحصيلي 
طرفه بين پيشرفت با انجام آناليز واريانس يك) P=099/0(داري مشاهده نشد پيشرفت تحصيلي كل دانشجويان اختالف معني

آزمون توكي ). P=044/0(داري ديده شد تحصيلي دانشجويان پرستاري با رويكرد يادگيري مورد استفاده آنان تفاوت معني
اما ) P=05/0(دار بود استفاده كنندگان از رويكرد عميق و رويكرد سطحي از نظر پيشرفت تحصيلي تفاوت معنينشان داد بين 

طرفه بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان مامايي با با انجام آناليز واريانس يك .داري مشاهده نشدبين ساير رويكردها تفاوت معني
  . داري ديده نشدعنيي آنان تفاوت مرويكرد يادگيري مورد استفاده
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دار بين نوع رويكرد مورد استفاده دانشجويان با پيشرفت تحصيلي و با با توجه به عدم مشاهده ارتباط معني :گيري نتيجه
هاي  رسد در روش عنايت به اين كه رويكردهاي يادگيري تحت تاثير طيف وسيعي از عوامل مختلف قرار دارند، به نظر مي

هاي تدريس و  يا متناسب با روش هاي ارزشيابي استاندارد و اصولي و به خوبي صورت نگرفته و يا شيوهتدريس انتقال مفاهيم 
به ويژه روش  پژوهش در مورد ارتباط روش هاي تدريس و در اين زمينه و تحقيق بيشتر. محتوي دروس انجام نشده است

  . ارزشيابي با رويكردهاي يادگيري ضروري به نظر مي رسد
  مامايي  پيشرفت تحصيلي، دانشجويان پرستاري و يادگيري، رويكرد: ديكلمات كلي

 )رساله كارشناسي ارشد آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي(
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 241s-1كد 

 مقايسه اي مالك هاي همسر گزيني بين دو گروه  بررسي

  ي نيشابور دانشجويان دختر و پسر دانشكده علوم پزشك
  

  فاطمه شادمهري ،٣، شيما بيرمي٢يحسن قدس ،١مرتضي فارسي
 

ازدواج اولين و مهمترين مرحله در سيكل خانوادگي مي باشد و يك پديده اجتماعي و نياز و خواست طبيعي  :زمينه و هدف
وان خود را به ازدواج ترغيب همه ي مكاتب سالم بشري به ويژه مكتب آسماني اسالم بر آن صحه نهاده و پير. زن است مرد و

درصد قابل توجهي از جمعيت  .موفقيت در ديگر مراحل زندگي به موفقيت در مرحله ي انتخاب همسر بستگي دارد .كرده است
پژوهش  .كشورمان را جوانان تشكيل مي دهند و امر انتخاب همسر مناسب، يكي از موضوعات اصلي فكري جوانان مي باشد

مقايسه اي مالك هاي همسر گزيني بين دو گروه دانشجويان دختر و پسر دانشكده علوم پزشكي حاضر با هدف بررسي 
  .انجام شد نيشابور،

مي باشد كه به روش نمونه گيري در دسترس انجام  1391تحليلي در سال  اين پژوهش، يك مطالعه ي توصيفي :روش كار
كه پس از حذف مواردي كه  ندهوشبري و اتاق عمل بود ي،نفر در رشته هاي پرستار 225تعداد كل نمونه . گرديده است

سوال اطالعات  18ابزار مطالعه، پرسشنامه اي دو قسمتي شامل . نفر رسيد 176پرسشنامه را ناقص پر كرده بودند، به 
توايي و در دو بعد مح درصد 75و روايي ) 88/0( سوال مرتبط با مالك هاي همسر گزيني با آلفاي كرونباخ 22دموگرافيك و 

منظور از بعد محتوايي خصوصياتي است كه فرد به همراه  .فرايندي بود كه روش پاسخدهي به آن به صورت ليكرت بوده است
و نيز سالمت جسماني، رواني، قوميت ) شغل، درآمد سن، تحصيالت،( دارد؛ مانند ويژگي هاي روان شناختي فردي و خانوادگي

مجموع كنش هايي مي باشد كه موجب سازماندهي سيستم خانواده مي شود، كنش هايي  منظور از بعد فرايندي. و مذهب فرد
براي تفسير داده ها از آزمون هاي توصيفي،  .مهارت هاي ارتباطي، مهارت هاي كنار آمدن و گذشت درك طرف مقابل،: مانند

  .استفاده گرديد t و آزمونكاي دو آزمون 
و خانم ها  )p=01/0(مسر در دو بعد محتوايي و فرايندي بين دو گروه آقايان مقايسه ي مالك هاي انتخاب ه :يافته ها

)003/0=P( به طوري كه خانم ها در هر دو بعد محتوايي و فرايندي نسبت به آقايان نمره باالتري . تفاوت معنا داري داشت
ك هاي محتوايي دو عبارت شغل و در ميان مال). 3/4±4/0در برابر 6/4 ±3/0(و ) 2/4 ±3/0در برابر  51/4±2/0( داشتند

آقايان درصد  5/8شغل همسر براي  ) P=000/0(مشاهده شد درآمد همسر، اختالف معنا داري بين دو گروه آقايان و خانم ها 
درصد آقايان  4/3خانم ها بسيار مهم بود؛ همچنين درآمد همسر براي  درصد 2/43 براي همين مالكدر حالي كه  ،بسيار مهم

  .خانم ها بسيار مهم بودصد در 3/19و
 با توجه به افزايش آمار طالق كه مالك هاي همسر گزيني نقش زيادي در وقوع آن دارد، لذا بررسي اين مالك :نتيجه گيري

ها قبل از ازدواج و در نتيجه انتخاب همسر بر اساس مالك هاي صحيح، مي تواند در كاهش آمار طالق، نقش موثري داشته 
  .باشد

  ازدواج، مالك هاي همسر گزيني،دانشجويان علوم پزشكي :يديكلمات كل
  

                                                 
    mf_mordad4@yahoo.com، دانشجوي كارشناسي اتاق عمل، دانشكده علوم پزشكي نيشابور: نويسنده مسئول1
 بهمن نيشابور 22كارشناس ارشد پرستاري، مديرخدمات پرستاري بيمارستان 2
  كارشناسي پرستاري،دانشكده علوم پزشكي نيشابور دانشجوي3
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 62S-1كد 

  تأثير آموزش مدون بر كاهش شاخص پالك دنداني بر اساس
  الگوي اعتقاد بهداشتي در دانش آموزان 

  
  2، آرزو فالحي1بابك نعمت شهر بابكي

  
  

پذير سالمت عمومي است به طوري كه دهان سالمت دهان فراتر از داشتن دندان هاي سالم و جزء جدايي نا: زمينه و هدف
بيماري هاي دهان و دندان مي توانند فعاليت هاي فرد را در مدرسه، محل كار و يا در . آئينه اي از سالمت يا بيماري مي باشد

 مطالعه حاضر با هدف. منزل محدود كرده و موجب از دست رفتن ميليونها ساعت كاري و تحصيلي در سراسر جهان مي گردد
  .تعيين تأثير آموزش بر كاهش شاخص پالك دنداني بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در دانش آموزان انجام شد

دبيرستان شهرستان  8نفر از دانش آموزان دختر و پسر در  340مطالعه اي مداخله اي، از نوع تجربي شاهددار روي  :روش كار
ه اي و ابزار و روش هاي گردآوري اطالعات شامل پرسشنامه، چك روش نمونه گيري چند مرحله اي خوش. سنندج انجام شد

ليست، مشاهده چگونگي عملكردهاي مسواك زدن و استفاده از نخ دندان، پرونده هاي بهداشتي دانش آموزان و معاينه دهان و 
نجام مطالعه توصيفي ادراكات ابتدا با ا. عامل مداخله گر نيز آموزش براساس الگوي اعتقاد بهداشتي بوده است. دندان آنها بود

سپس با توجه به نتايج بدست آمده و الگوي در نظر . فردي اوليه، رفتارها و شاخص پالك دنداني مورد بررسي قرار گرفتند
گرفته شده برنامه آموزشي مناسب برنامه ريزي و در گروه تجربي به اجرا درآمد و پس از گذشت شش ماه مجدداً پرسشنامه 

هاي آماري كاي دو، من  و آزمون 16نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزاره داد. دنداني اندازه گيري شد تكميل و پالك
  .تي تست آناليز گرديد و ويتني، پيرسون

تفاوت آماري معنادار در خودكارآمدي، فوايد و موانع درك شده و نيز شاخص پالك دنداني دانش آموزان بعد از  :يافته ها
، )P>001/0(متعاقب اجراي برنامه آموزشي افزايش معناداري در ميانگين نمره خودكارآمدي). P>001/0(آمد دسته مداخله ب

نسبت به قبل از مداخله ) P>04/0(و بهبود در پالك دنداني ) P>02/0(، كاهش موانع درك شده)P>03/0(فوايد درك شده
ر ارتباط آماري معنادار بين موانع، فوايد و خودكارآمدي درك نتايج آزمون همبستگي پيرسون بيانگ. در گروه مداخله بدست آمد

 ).β=314/0(از ميان سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي خودكارآمدي قويترين پيشگويي كننده بود  ).=03/0P( شده بود

كه روي اتخاذ  يك دسته از عواملي هستند) خودكارآمدي، موانع و فوايد درك شده( نتايج نشان داد، ادراكات: نتيجه گيري
نتايج اين مطالعه  .هاي دهان و دندان و شاخصهاي بهداشت دهان و دندان اثر مي گذارند رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري

  .مي تواند زمينه ساز مداخالت آموزشي ارزشمند در حيطه سالمت دهان و دندان باشد
  پالك دنداني، دانش آموزانالگوي اعتقاد بهداشتي، سالمت دهان و دندان،  :كلمات كليدي

  
 
 

                                                 
 . كارشناس بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي جيرفت، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني:نويسنده مسئول1

neamatbabak@gmail.com  
  دانشجوي دكتري آموزش بهداشت دانشگاه تربيت مدرس، دپارتمان آموزش بهداشت2

  arezofalahi@yahoo.com، ) 0871-6621803: (تلفن ثابت
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  1s-54كد 

  :اجتماعي در مراقبت دهان و دندان از نگاه دانش آموزان –شرايط محيطي 
  مطالعه اي با رويكرد كيفي

 
   5، ابراهيم حاجي زاده4، بهشته ملك افضلي3احمدي... ، فضل ا2غفراني پور... فضل ا ،1آرزو فالحي

  

الگوهاي مراقبت دهان اثر داشته و به طور مستقيم و غيرمستقيم بر مراقبت از دندان عوامل اجتماعي جامعه بر  :زمينه و هدف
مطالعات محدودي در شناسايي اين عوامل و تأثير آن در مراقبت دهان و دندان از نگاه دانش آموزان انجام . تأثير گذار مي باشند

اعي در مراقبت دهان و دندان از نگاه دانش آموزان گرفته است بنابراين مطالعه حاضر با هدف تبيين عوامل محيطي و اجتم
 .انجام شد

از  2012دانش آموز مقطع راهنمايي شهر تهران در ايران سال  18اين مطالعه با رويكرد كيفي آناليز محتوا در  :روش كار
پس از كسب رضايت . طريق مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته انفرادي با استفاده از نمونه گيري مبتني بر هدف انجام گرفت

جهت حمايت از صحت و . آگاهانه، دادها جمع آوري، ضبط، دست نويس و به روش تحليل محتوا مرسوم تجزيه و تحليل گرديد
  .    استحكام دادها، معيار مقبوليت، تأييد پذيري و انتقال پذيري لحاظ شد

با دو زير طبقه آموز ش اثر گذار و آموزش كم ( آموزش از تجزيه و تحليل مصاحبه ها طبقات و تم هاي اصلي تأثير :يافته ها
با دو زير (، سياستها و نظام اجرايي )با سه زير طبقه منزلت اجتماعي، فرهنگ و تغيير در سبك زندگي( ، شرايط زندگي)اثر

د به دندانپزشك، با سه زير طبقه اعتما( ، نقش دندانپزشك)طبقه تأثير رسانه ها در مراقبت از دندان و ضعف سيستم اجرايي
با سه زير طبقه تعامالت ( همساالن – مدرسه -و مثلث خانواده) تضاد نقش دندانپزشك و كاهش ترس از طريق دندانپزشك

درون مايه . در مراقبت از دهان و دندان استخراج گرديد) خانوادگي، جايگاه مدرسه در مراقبت دهان و دندان و گروه همساالن
  .در داده هاي مطالعه از تأكيد بيشتري برخودار شدر مراقبت دهان و دندان اجتماعي د –شرايط محيطي
استفاده از . اجتماعي جزء جدايي ناپذير مراقبت دهان و دندان دانش آموزان محسوب مي شود -عوامل محيطي :نتيجه گيري

ش آموزان و دندانپزشكان، ارايه تجربيات دانش آموزان در اين مطالعه مي تواند در گسترش جو حمايت و اعتماد متقابل دان
خدمات بيشتر در مدارس از طريق سازمانهاي ذي نفع، بهبود شرايط زندگي، تدوين و اصالح سياستها و برنامه هاي آموزشي و 
توجه به نقش حياتي والدين كمك نموده و نهايتاً نتايج اين مطالعه مي تواند زمينه ساز مداخالت آموزشي ارزشمند در حيطه 

 .ت دهان و دندان باشدسالم

 هان، عوامل اجتماعي، تحليل محتوادانش آموزان، سالمت د :كلمات كليدي 

  

                                                 
، 0871-6621803: ، تلفن ثابت)ارائه دهنده( دپارتمان آموزش بهداشت ،دانشجوي دكتري آموزش بهداشت دانشگاه تربيت مدرس  1

arezofalahi@yahoo.com  
 دانشيار دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس، دپارتمان آموزش بهداشت  2
 استاد دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس دپارتمان پرستاري  3
 دپارتمان اطفال دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي دانشيار  4
 دپارتمان آمار زيستي رسدانشيار دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مد  5
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  67Sكد 

  فراواني عفونت هاي بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن دربررسي 
 NNISگناوه بر اساس سيستم )ع(بيمارستان اميرالمومنين  

  
  1مژگان قاسمي

  

  
يكي از معضالت قرون گذشته و حاضر بوده است و به عنوان درصد 15تا  5ا شيوع بعفونت هاي بيمارستاني  :زمينه و هدف

سبب تحميل هزينه هاي سنگين به سيستم بهداشتي، زياد شدن مدت زمان بستري و افزايش مورتاليتي و موربيديتي بيماران 
ي از ايجاد آن داراي اهميت ويژه اي لذا شناخت شيوع و عوامل مرتبط با عفونت هاي بيمارستاني و راه هاي پيشگير. مي گردد
فراواني عفونت هاي بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان اميرالمومنين با هدف بررسي حاضر پژوهش  .مي باشد

  .گرديدانجام  1390سال در  NNISگناوه بر اساس سيستم )ع(
بيمار بستري بيش  2469روي ، 1390در سال د كه بو )يك ساله( اين پژوهش يك مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي :كارروش 

گردآوري داده ها بر . گرفتانجام كه با روش سرشماري انتخاب شده بودند گناوه ) ع(در بيمارستان اميرالمومنين  ساعت 24از 
و ) NNIS )National Nosocomial Infection Surveillanceاساس پرسش نامه طراحي شده بر اساس سيستم 

در راهنماي كشوري ) ريوي، ادراري، خوني و محل جراحي(يتم تشخيص عفونت بيمارستاني براي چهار عفونت اصلي طبق الگور
بيماران مرتبا از لحاظ عاليم باليني  .نظام مراقبت عفونت بيمارستاني كه پايايي و روايي آن قبال اثبات شده بود صورت گرفت

، آزمايش و كشت هاي NNISاساس عاليم باليني و معيارهاي سيستم  كنترل شدند و در صورت مشكوك بودن به عفونت بر
آمار توصيفي و آزمون هاي كاي اسكوئر، آزمون تي و من ويتني با  جهت تجزيه و تحليل داده ها از. الزم جهت آنها انجام شد

  .شداستفاده  19نسخه  SPSSنرم افزار آمارياستفاده از 
بيشترين فراواني عفونت بيمارستاني مربوط به بخش هاي ارتوپدي و  .بوددرصد 5/1تاني فراواني عفونت هاي بيمارس :يافته ها
شايع ترين محل عفونت ها به ترتيب محل جراحي  .در زمينه كنترل عفونت بيمارستاني آموزش ديده بودند درصد 71 .ويژه بود

درصد موارد جهت بيماران  34/84در . درصد بودند 37/9درصد و ادراري 62/15درصد، خون 75/18درصد، تنفسي 25/56
بيشترين عاليم . اقدامات تهاجمي نظير فيكس فولي، كتتر ادراري، وريدي، ساكشن، انتوباسيون و پين گذاري انجام شده بود

ميانگين مدت زمان بستري . درصد موارد بيماران فوت كرده بودند 5/6در . باليني شامل خروج ترشحات، تورم، قرمزي و تب بود
  ).p>05/0( معناداري وجود داشتبين استفاده از روش درماني تهاجمي و ايجاد عفونت بيمارستاني رابطه . روز بود3±10

بر اساس يافته هاي پژوهش استفاده از روش درماني تهاجمي، سبب باال بردن ريسك ابتال به عفونت بيمارستاني  :نتيجه گيري
ي بيمار، اقدامات الزم جهت آموزش پرسنل و رفع موانع بايد در سطح مديريت لذا به نظر مي رسد جهت افزايش ايمن. مي شود

به منظور كاهش عفونت هاي بيمارستاني استفاده از روش هاي درماني تهاجمي فقط در . و كميته كنترل عفونت صورت گيرد
و پرستاران پزشكان، بر عملكرد كميته كنترل عفونت بيمارستاني نظارت بيشتر مواقع لزوم با بكار گيري روش هاي آسپتيك، 

در اجراي دقيق گايد الين هاي كنترل عفونت و استفاده از تجهيزات حفاظتي و آموزش هاي ساير افراد در تماس با بيماران 
  .هاي مداوم ضمن خدمت پيشنهاد مي گردد چهره به چهره، شبيه سازي شده و آموزش

  NNISيستم س، فراواني، عفونت هاي بيمارستاني :كلمات كليدي
 

                                                 
 ghasemimoj@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  1
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  75-2كد 

بررسي تأثير برنامه حمايتي طراحي شده ارتقاي سالمت بر مديريت استرس مادران 
  كودكان مبتال به فلج مغزي

 
  3علي كاووسي ،2زهرا كشتكاران ،1علي محمد پروينيان نسب

 
نيازهاي اوليه خود با  كودك فلج مغزي به دليل درگيري تمام سيستم هاي بدن و اختالالت همراه در تأمين :زمينه و هدف

مشكل مواجهه هستند و از آنجايي كه معلوليت در درون خانواده اتفاق مي افتد، استرس زيادي را برمراقب اصلي يعني مادر 
ارتقاي سالمت بر مديريت استرس مادران حمايتي برنامه ، از اينرو مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير برنامه تحميل مي كند

 .به فلج مغزي انجام شدكودكان مبتال 

نفر به روش نمونه گيري غير ) 30(نفر و كنترل ) 30(دوگروه آزمون . مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي است: كارروش 
برنامه حمايتي ارتقاي سالمت براي گروه آزمون در سه مرحله بررسي و شناخت، برنامه ريزي حمايتي و . احتمالي انتخاب شدند
ابزار گردآوري اطالعات در اين تحقيق شامل دو پرسشنامه اطالعات . نامه و ارايه بازخورد اجرا شدارزشيابي اجراي بر

بود كه قبل و يك و نيم ماه پس   (HPLPII)پرسشنامه سبك زندگي ارتقا دهنده سالمتجزء مديريت استرس  دموگرافيك و
 .رفتاز مداخله توسط دو گروه تكميل و نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گ

، از نظر ميانگين نمرات مديريت استرس و رشد روحي كنترل نتايج نشان داد كه قبل از مداخله بين گروه آزمون و: يافته ها
در حاليكه بعد از مداخله، آزمون تي مستقل نشان دادكه بين گروه آزمون و . )P<05/0(اختالف آماري معناداري، مشاهده نشد

اين اختالف در گروه . )P>05/0( يريت استرس و رشد روحي اختالف آماري معنادار وجود داردشاهد، از نظر ميانگين نمرات مد
  ).P>05/0(آزمون نيز قبل و بعد از مداخله معنادار بود 

اجراي برنامه حمايتي ارتقاي سالمت بر مديريت استرس در مادران كودكان فلج مغزي مؤثر مي باشد و به عنوان  :نتيجه گيري
  .ناسب در بهداشت رواني مادران كودكان با بيماري هاي مزمن پيشنهاد مي گردديك برنامه م

  برنامه حمايتي ارتقاي سالمت، مديريت استرس، رشد روحي، مادران كودكان فلج مغزي: كلمات كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
. الرستان، دانشگاه علوم پزشكي شيراز،  مربي هيئت علمي) س(دانشكده علوم پزشكي الرستان، دانشكده پرستاري حضرت زينب  :نويسنده مسئول 1
.ali_parviniyan@yahoo.com  
  مربي هيئت علمي. الرستان، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، ايران، شيراز) س(دانشكده علوم پزشكي الرستان، دانشكده پرستاري حضرت زينب  2
  دانشگاه علوم پزشكي گلستان، دانشكده پرستاري و مامايي گرگان، مربي 3
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  136sكد 

  بررسي ارتباط شاخص توده بدني و تغذيه با شير مادر در كودكان
  ر اروميه مراكز پيش دبستاني شه 

  
  4دكتر محمد زارع ، 3روزيتا چراغي، 2، فائزه صحبايي1شيوا صالحي

  
 

تنها ماده غذايي كه بطور انحصاري ويژه انسان خلق شده است شير مادر مي باشد و تركيب آن منطبق بر  :زمينه و هدف
سالگي  ششاز آنجايي كه بعد از سن  .نيازهاي بدن شير خوار بوده و مناسب ترين وضعيت رشد را در كودكان تامين مي نمايد

پديده بازگشت توده چربي رخ مي دهد و كودك در سن پيش دبستاني كمترين ميزان چربي را در بدن دارد و از سويي بدليل 
اينكه شاخص توده بدني در كودكان پيش دبستاني منعكس كننده اين شاخص در بزرگسالي و بيماري هاي مرتبط با آن مي 

ت متعددي تاكنون در جهت بررسي مزاياي تغذيه با شير مادر و فاكتورهاي موثر بر روي شاخص توده بدني صورت باشد، مطالعا
اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط شاخص توده بدني و تغذيه با شير مادر در . گرفته است اما نتايج، ضد و نقيض مي باشند

  .كودكان مراكز پيش دبستاني شهر اروميه، انجام گرفت
 سه كودك پيش دبستاني 385بوده كه در آن  1390 -91در سال  همبستگي توصيفي مطالعه حاضر از نوع پژوهش: روش كار

روش جمع آوري داده ها يك . ساله مراكز پيش دبستاني به روش نمونه گيري تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند ششتا 
 ار آن به روش اعتبار محتوي و اعتماد آن به روش آزمون مجدد موردپرسشنامه پژوهشگر ساخته اطالعات شير مادر بود كه اعتب

تائيد قرار گرفت، توسط مادران تكميل گرديد و چك ليست بررسي شاخص توده بدني كودكان، كه توسط پژوهشگر تكميل 
بيماري ها  زا پيشگيري و كنترل نتايج شاخص توده بدني كودكان بر اساس منحني هاي استاندارد مركز "نهايتا. گرديد

و آزمون كاي دو مربعي و ضريب همبستگي پيرسون  19نسخه  SPSSافزار  نرم استخراج گرديد و سپس داده ها با استفاده از
  .قرار گرفت تحليل و مورد تجزيه
 ولدت زمان ،)P=044/0(مادر  شير با تغذيه اهميت مورد در اطالعات ها نشان دادند كه متغيرهاي دريافت يافته: يافته ها

 بالفاصله مادر با شير شيردهي اولين آغاز ، زمان)P=05/0(ماهگي  6بعد از  كمكي تغذيه شروع زمان ،)P=002/0(بصورت ترم 
 با تغذيه مدت طول ،)P=000/0(كامل  ماه 6 تا مادر شير با انحصاري تغذيه ،)P=000/0(تولد  از پس ساعت 2 فاصله با يا و

  .دارند دبستاني پيش كودكان بدني توده ، ارتباط معني دار با شاخص)P=000/0(ر بيشت و يكسال مدت براي مادر شير
 طور به تولد از پس ساعت 2 فاصله با يا و بالفاصله مادر شير با انحصاري تغذيه داد نشان حاضر مطالعه نتايج :گيري نتيجه 

 ميزان كننده منعكس كه دبستاني پيش كودكان در طبيعي بدني توده شاخص داشتن با يكسال تا آن ادامه و ماه 6 تا انحصاري
 . است ارتباط در كامال باشد، مي چاقي و تغذيه سوء از ناشي مشكالت از جلوگيري و بزرگسالي در بدني توده شاخص

  دبستاني پيش كودك بدني، توده شاخص مادر، شير با تغذيه :كليدي كلمات
  )ارشد ينامه كارشناس انيپا(

                                                 
 اري داخلي و جراحيعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران، گروه پرست. 1
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران، گروه پرستاري بهداشت جامعه. 2
 تلفن ثابت. دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران، گرايش داخلي و جراحي: نويسنده مسئول. 3
)2238561 - 0441( ،rozitacheragi@yahoo.com  
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران. 4
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  212-1كد 

 رفتارهاي جستجوي سالمت در خانواده ها نگراني ها و
  

   4، دكتر زيبا فرج زادگان3، دكتر علي ضرغام2، دكتر عيسي محمدي1ماهرخ كشوريدكتر 
  
  

تغييرات و پيچيدگي هاي زندگي خانواده ها، بسياري از سيستم هاي ارائه مراقبت بهداشتي را در تشخيص و  :زمينه و هدف
با وجود خدمات مختلف بهداشتي درماني در . زندگي خانواده ها با چالش مواجهه كرده استشناسايي باورها، ترجيحات و شيوه 

لذا درك بيشتر پديده ارائه مراقبت . مديريت سالمت خانواده ها، هنوز مشكالت عديده تهديد كننده سالمتي بيماران وجود دارد
اين مطالعه با هدف، درك نگراني ها و رفتارهاي  .از سالمت خانواده ها در زمينه و عرصه ارائه خدمات ضروري مي باشد

   .جستجوي سالمت در خانواده ها بوده است
مصاحبه فردي با  23خانواده و  5در مطالعه كيفي حاضر، داده ها با استفاده از يك مصاحبه گروه متمركز با تعداد  :كار روش
جمع آوري  1390تا  1388روستائي شهر اصفهان، از سال نفر از اعضاي خانواده تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني  23تعداد 
 .مصاحبه ها نيمه ساختار بوده و پس از ضبط و پياده سازي، مورد تحليل محتوا قرار گرفت. گرديد

جستجوي اطالعات در : هفت طبقه توصيفي، از رفتارهاي جستجوي سالمت خانواده ها بدست آمد كه عبارت بودند از :ها افتهي
پايش سالمت، ورود با ترديد به سيستم، محك و مقايسه دانش و تجربه ارائه دهندگان خدمات، استفاده از درمان  مورد خدمات

ها و روش هاي سنتي رايج در جامعه، ايجاد تسهيالت خانگي به منظور پايش سالمتي، خودداري از دريافت خدمات، مراجعه به 
  .بخش خصوصي و متخصصين

ين مطالعه مبين نگراني و احساس تهديد سالمتي خانواده ها از ماهيت معيوب و ناموفق ارائه خدمات يافته هاي ا :يريگ جهينت
لذا بازنگري در . گرداني آن ها از خدمات جاري در سيستم ارائه خدمات مي گرديد به خانواده ها بود به طوري كه سبب روي

و خانواده محور از ضرورت و اهميت بااليي برخوردار بوده و همت فرايند ارائه خدمات سالمت خانواده ها و ارائه الگوي مناسب 
   .واالي مسئولين و تالش بي وقفه آنان را مي طلبد

  نگراني ها، رفتارهاي جستجوي سالمت، خانواده  :يديكل كلمات
 )پايان نامه دكترا( 388277: طرح تحقيقاتي ثبت كد

                                                 
  هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشگي اصفهان، مركز تحقيقات دانشكده پرستاري و مامايي : نويسنده مسئول 1

  keshvari@med.mui.ac.ir) 0311-7922904: (تلفن ثابت
  هيئت علمي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پزشكي 2
  هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مركز تحقيقات دانشكده پرستاري و مامايي   3
 هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده پزشكي 4
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  356كد 

 مواد مصرف از پيشگيري بر بهداشتي اداعتق مدل از استفاده با آموزش تاثير بررسي
  تهران شهر 17 منطقه دولتي هاي دبيرستان آموزان دانش در صناعي مخدر

  
 3، رحيم حبيبي2راهنورد زهرا دكتر، 1زاده واعظ حسين سيد

  
  

لف مخت مسائلو  دباش يدر سطح جهان م يبحران اجتماع يكو  مشكالت عصر حاضر يناز مهمتر يكي ياداعت :زمينه و هدف
آموزش با  يرتاث يينتعي حاضر با هدف  لذا مطالعه. است تر ساختهيرپذ يبآسآن را نسبت به  يرانااز جمله جوان بودن جمعيت، 
شهر  17منطقه  يها يرستاندر دانش آموزان دب ياز مصرف مواد مخدر صناع يشگيريبر پ ياستفاده از مدل اعتقاد بهداشت

  . است  انجام شده تهران
 پسر و دختر آموزان دانش از نفر 100انجام شد،  1390-91تجربي در سال  ر اين مطالعه كه به صورت نيمهد :روش كار
اي انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه تجربه و  خوشه گيري شهر تهران با نمونه 17 منطقه روزانه دولتي مدارس دبيرستان

دي آموزش و جزوه بر  ي سي ي آموزشي و با ارائه ه طي چهار جلسهمداخله به صورت آموزش به گروه تجرب. كنترل تقسيم شدند
دموگرافيك و اجزاء مدل شامل  بخش؛ اطالعات 5 شامل اي اطالعات با استفاده از پرسشنامه. اساس مدل بهداشتي ارائه شد

 گروه دو از هيد خودگزارش روش صناعي مخدر مواد مصرف از پيشگيري به نسبت شده درك موانع و حساسيت، شدت، منافع
اسكوئر و  و با استفاده از آزمون آماري توصيفي و كاي. شد آوري ماه جمع 3ي  به فاصله آزمون پس و آزمون پيش صورت به
  .مستقل و وابسته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تي

  فزايش داشت و آزمون آماري تيي گروه تجربه در هر چهار جزء مدل اعتقاد بهداشتي بعد از مداخله ا ميانگين نمره :يافته ها
مستقل نشان داد كه اختالف بين   همچنين آزمون آماري تي. )P>001/0(ي اجزاء نشان داد  داري در همه زوجي تفاوت معني

  .)P>007/0(باشد  دار مي گروه كنترل و مداخله بعد از مداخله معني
 نمرات ميانگين افزايش سبب و داشته پي در مثبتي نتايج مدل ناي از استفاده كه داد نشان حاضر ي مطالعه نتايج :گيري نتيجه
ي نوجواني  به اين كه دوره توجه با .گرديد) شده درك موانع و منافع شدت، حساسيت،(مدل  هاي سازه تمام در تجربه گروه

 رفتارهاي ارتقاء در موزشآ نقش اهميت نوجواني و با توجه به دوره مواد مصرف به شروع نظر از زندگي دوران آميزترين مخاطره
 پيش از بيش جامعه در مختلف ابزارهاي با و وسيع ابعاد در آموزش ضرورت صناعي، مخدر مواد مصرف سوء از پيشگيري
  .گردد مي احساس

  صناعي مخدر مواد بهداشتي، اعتقاد مدل پيشگيري، آموز، دانش :كلمات كليدي
 

  
  
  

                                                 
  تهران، درماني خدمات و پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشجوي كارشناسي ارشدپرستاري، دانشكده 1 

  تهران، درماني خدمات و پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده بهداشت، گروه علمي هيات عضو يار،دانش: نويسنده مسئول 2
Zahra.rahnavard@gmail.com  

  قزوين درماني خدمات و پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده گروه اتاق عمل، علمي هيات عضو مربي،  3
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  11S-1كد 

  زناشوييبر وضعيت رضايت  تأثير جلسات آموزش مهارتهاي زندگي
  شهركرد) س(در بيمارستان هاجر پرسنل پرستاري زن شاغل

  
  3، ندا پروين2ليال رفيعي وردنجاني، 1آذر فاطمي

  
  

رضايت زناشويي نيز . مهارت هاي زندگي موجب تقويت يا تغيير نگرش ها، ارزش ها و رفتار انسان مي گردد :زمينه و هدف 
با هدف تعيين تأثير جلسات آموزش مهارت هاي پژوهش حاضر  .ابي به اهداف زندگي استيكي از عوامل پيشرفت و دستي

  .انجام شد 1390در سال  شهركرد) س(زندگي بر وضعيت رضايت زناشويي پرسنل پرستاري زن شاغل در بيمارستان هاجر
) س(جراهبيمارستان  شاغل در زن پرسنل پرستاريجامعه پژوهش، كليه  .بود نيمه تجربياين مطالعه يك پژوهش  :كار روش

. گرديدندنفر از اين كاركنان بود كه به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب  43 پژوهش و نمونه 1390در سال  شهركرد
 يحاطر. بوده است رضايت زناشويي انريچ سوالي 47و پرسشنامه  مشخصات فردي فرمابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، 

اجرا مهارت هاي زندگي  پيش آزمون انجام شد، سپس مداخله آموزش تستبتدا ا. پس آزمون بود -پيش آزمون پژوهش از نوع
شاخص هاي  و 16نسخه  SPSS اطالعات با استفاده از نرم افزار آماري. و يك ماه پس از اتمام برنامه، پس آزمون به عمل آمد

  .شدتحليل و ه تجزيآزمون آناليز واريانس يك طرفه ، آمار توصيفي
بود كه آزمون  93/179±75/22و پس از مداخله  09/135±6/23ميانگين نمرات رضايت زناشويي قبل از مداخله،  :ها افتهي

و لذا مداخله موجب ارتقا وضعيت رضايت زناشويي پرستاران ) P=000/0(تي زوج تفاوت معناداري را در دو مرحله نشان داد 
سن با رضايت زناشويي ارتباط داشت و با افزايش سن رضايت زناشويي كاهش يافته بود  در بين عوامل دموگرافيك تنها. شد

)001/0=P .(  
بنابراين پيشنهاد مي . زن داشت پرستارانآموزش مهارت هاي زندگي تأثير مثبتي در افزايش رضايت زناشويي  :يريگ جهينت

  .طور دوره اي انجام شودگردد كه آموزش مهارت هاي زندگي براي كاركنان بيمارستان ها به 
  ي، پرستارمهارت هاي زندگي، رضايت زناشوي :يديكل كلمات

  .مي باشد 988مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد شماره  HSRاين چكيده منتج از يك طرح تحقيقاتي
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد)س(ان هاجركارشناس پرستاري، بيمارست 1

 rafiee.leila@yahoo.com. دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان: نويسنده مسئول 2

 مربي، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد 3
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 14كد 

فعال  اي طول مراحل زايماني در زنان بستري شده در فاز نهفته و بررسي مقايسه
  در بيمارستان طالقاني تبريز زايمان

  

  3، مرتضي قوجازاده 2، سميه نقي زاده1فهيمه صحتي شفائي
  

  

بستري . تواند تأثير مهمي در سرانجام زايمان داشته باشد زمان پذيرش و بستري كردن مادر جهت زايمان مي: زمينه و هدف
شان و انجام مداخالت تهاجمي  يجاد عوارض روي مادران و نوزاداندر فاز نهفته با افزايش طول مدت بستري در بيمارستان، ا

تواند ميزان رضايت مادران را از زايمان طبيعي كاهش داده و با انتخاب مجدد زايمان طبيعي توسط  بيشتر همراه است كه مي
جاد بسياري از مشكالت براي مادر تواند مانع از اي بنابراين توجه به زمان پذيرش زنان جهت زايمان مي. آنها تداخل داشته باشد

اي طول مراحل زايماني در زنان بستري شده در فاز نهفته و فعال زايمان  اين مطالعه به منظور بررسي مقايسه. و نوزاد گردد
 .انجام گرفت

قاني تبريز نفر كه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بودند، در بيمارستان طال 500روي  اي اين مطالعه مقايسه: كار روش
و گروه دوم ) نفر 250(ها به طور تصادفي از دو گروه انتخاب شدند، گروه اول افرادي كه در فاز نهفته زايمان  نمونه. انجام گرفت

اي بود كه به ترتيب آوري اطالعات شامل پرسشنامهابزار جمع. بستري شده بودند) نفر 250(زناني كه در فاز فعال زايمان 
مورد پژوهش، چك ليست ارزيابي مراحل اول، دوم، سوم و چهارم زايمان و نتايج معاينات قبل از ترخيص مشخصات واحدهاي 
همبستگي،  دو، هاي كاي و آزمون 13نسخه  SPSSها از نرم افزار آماري  براي تجزيه و تحليل داده. كرد مادران را بررسي مي

  . و رگرسيون لجستيك استفاده شد تي تست
و طول مدت بستري در بخش بعد از زايمان بين دو گروه ) >0001/0P(طول فاز فعال در ها نشان داد كه  يافته: يافته ها

كه طول مدت مرحله دوم و سوم زايمان در گروه فاز نهفته بيشتر از فاز فعال  با اين). =04/0P( داري دارد اختالف آماري معني
داراي فاز  )نفر 28(درصد 2/11رادي كه در فاز نهفته بستري شده بودند در ميان اف. دست نيامدبه داري ااما اختالف معن ،بود

افرادي كه در فاز فعال زايمان بستري شده بودند . نفر فاز فعال طول كشيده داشتند) نفر 54(درصد  6/21نهفته طول كشيده و 
تحريك و تقويت زايمان،  توسين جهت در مورد استفاده از اكسي. فاز فعال طول كشيده داشتند )نفر 19( درصد 6/7

آمنيوتومي، فشار بر فوندوس رحم در حين زايمان، ماساژ رحم از روي شكم، انقباضات هيپوتونيك رحم در جريان ليبر، 
 داري بين دو گروه مشاهده شد اختالف آماري معني خونريزي پس از زايمان و ميزان هموگلوبين و هماتوكريت قبل از ترخيص

)05/0P< .(  
نتايج اين مطالعه نشان داد كه پذيرش زنان در مرحله نهفته زايمان با افزايش طول مدت ليبر، افزايش مدت  :ريگي نتيجه

 بنابراين پيشنهاد مي. بستري شدن در بخش بعد از زايمان و افزايش عوارض و مداخالت انجام شده روي مادر همراه است
مام زنان باردار در مورد عالئم شروع مرحله فعال زايمان داده شود و به هاي دوران بارداري آموزش كافي به ت در مراقبت ،گردد

آنها توصيه گردد در صورت نداشتن مشكل، با وارد شدن در مرحله فعال زايمان در بيمارستان پذيرش شوند تا از عوارض ناشي 
 .از بستري شدن زودرس آنها جلوگيري شود

  فاز فعال زايمان ،مانمراحل زايماني، فاز نهفته زاي: كلمات كليدي

                                                 
  04114790648تلفن ثابت . عضو هيئت علمي گروه مامائي، دانشكده پرستاري و مامائي تبريز، دانشگاه علوم پزشكي تبريز: نده مسئولنويس. 1

sehhatief@tbzmed.ac.ir  
 عضو هيئت علمي گروه مامائي، دانشگاه آزاد تبريز2
 عضو هيئت علمي گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز. 3
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  18-1كد 

بررسي تاثير ورزش بر افسردگي خفيف بعد از زايمان و عوامل مرتبط با آن در 
  مراجعين به مراكز بهداشتي درماني كاشان

  
 3، ليال مهندس مجرد2، دكتر الدن متقي1دكتر منيكا متقي

  
  

كه در صورت عدم تشخيص و درمان به موقع  افسردگي بعد از زايمان يك بيماري مهم و مشكل ساز بوده: زمينه و هدف
بنابراين جهت پيشگيري از هرگونه اختالل ناشي از افسردگي در روابط همسر و . ممكن است تشديد يافته و طوالني شود

هدف از اين مطالعه تعيين تاثير . خانواده و تامين سالمت مادر، كودك و خانواده يكي از اقدامات توصيه شده ورزش مي باشد
  .مرينات ورزشي بعد از زايمان بر بهبود افسردگي خفيف در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني كاشان بوده استت

نفر از مادراني كه زايمان طبيعي كرده  50تعداد . است 1390در سال  مطالعه حاضر يك كارآزمايي باليني دوسوكور: روش كار
تي درماني كاشان مراجعه نمودند پس از آن كه توسط آزمون افسردگي بك افسردگي و در هفته دوم زايمان به مراكز بهداش

و مقايسه ) ورزشي(آنان خفيف تشخيص داده شد به روش تصادفي انتخاب و به صورت يك در ميان در دو گروه تجربي 
دو گروه تعيين و با هم ادغام سپس شش هفته بعد از زايمان، مجددا با تست بك ميزان افسردگي در . قرار گرفتند) غيرورزشي(

  .شد
درصد داراي  44درصد خانه دار،  55سال،  30-20از افراد مورد بررسي در گروه سني ) درصد 58(بيشترين ميزان : يافته ها

درصد از گروه تجربي در  72شش هفته بعد زايمان، . درصد داراي دو بار سابقه زايمان بودند 66تحصيالت ديپلم و زير ديپلم و 
درصد از گروه مقايسه نيازمند مشورت با  16درصد از گروه تجربي در مقابل  8درصد از گروه مقايسه بهبود يافته و  40قابل م

  ).P>05/0(اختالف معني داري در دو گروه نشان داد  تيآزمون . روانپزشك بودند
پيشنهاد مي . از زايمان تاثير مثبت داردنتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ورزش در بهبود افسردگي خفيف بعد  :نتيجه گيري

  .شود در مراقبت هاي بعد از زايمان بر انجام تمرينات ورزشي مناسب تاكيد شود
  ورزش، افسردگي خفيف، دوران پس از زايمان: كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،دكتراي مديريت خدمات بهداشتي در ماني: مسئول نويسنده1

monika3005@yahoo.co.uk 
 دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،پزشك عمومي2
  دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،معاونت بهداشتي ،كارشناس بهداشت خانواده3
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  57كد 
  گذاري هاي فاقد تخمك خانمدر درمان ناباروري  توسين اكسي نقش

  
  1نيره حائري فر

  
 

گير خانواده و جامعه  هزينه درماني باالي آن نيز گريبان روحي و رواني، عوارضاست كه عالوه بر  شكلينازائي م: و هدف زمينه
را جانشين  شايد بتوان آن ،هزينه كمتر و عوارض و گذاري تخمكتوسين در تحريك  هورمون اكسي نقشبا توجه به . باشد مي

فاقد  يها خانم يدر درمان نابارور نيتوس ينقش اكسبا هدف بررسي  هاين مطالع .گرفتنظر  در HCGمناسبي براي 
 .ي انجام گرفته استگذار تخمك

هاي تخصصي دانشگاه علوم  كننده به كلينيك از بين بيماران داراي مشكل نازائي مراجعه در اين مطالعه مورد شاهدي: روش كار
عنوان   نفر به 20تصادفي به صورت، شدندهاي بالغ  كلوميفن داراي فوليكولبوده و پس از تحريك با گذاري  تخمك فاقدپزشكي تبريز كه 

ررسي ب :موارد زير مورد بررسي قرار گرفتند. توسين انجام شد واحد اكسي 5بيمار نيز تزريق عضالني  20گروه شاهد انتخاب شدند و در 
خون در فواصل زماني معين در  LHسنجش سطح  ، ها با استفاده از سونوگرافي و سنجش قطر فوليكول رشد و تكامل فوليكول

براي تشخيص بارداري، دو هفته پس  .گذاري با استفاده از سنجش پروژسترون خون در وسط فاز لوتئال تأئيد تخمك و دو گروه هر
فرم  صورت كيفي سنجيده شد و نتيجه مثبت يا منفي آن در  خون در هر دو گروه به HCGها سطح  از تشخيص رسيدگي فوليكول

  .اطالعات ثبت گرديد
دو  جهت آناليز متغيرهاي اسمي دوحالته از آزمون كاي. ندآناليز شد ها با استفاده از تي تست آمده در گروه دست  اطالعات به: يافته ها

طح متوسط س). x2 ،288/0=P=129/1(داري وجود نداشت  ها از نظر جواب تست بارداري اختالف معني بين گروه .استفاده گرديد
اختالف  ng/ml88/23 و در گروه آزمون  ng/ml 92/15خون مطابق آزمون من ويتني در گروه شاهد  پروژسترون ميدلوتئال

  .)=029/0p( داري را نشان داد معني
بودن اختالف متوسط  دار داري وجود نداشت ولي معني ها از نظر جواب تست بارداري اختالف معني هر چند بين گروه :نتيجه گيري

گذاري اميدوار  توسين در تحريك تخمك طح پروژسترون خون ميدلوتئال در دو گروه، ما را به مؤثر بودن تجويز اكسيس
  . سازد مي

  گذاري توسين، بارداري، تخمك اكسي :كلمات كليدي
  

  
  
  
  
  

                                                 
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز .كارشناس مامايي و كارشناس ارشد فيزيولوژي: نويسنده مسئول1 

  )0411 – 3396404: (تلفن ثابت
 naiyereh.haerifar@yahoo.com  
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  150كد

يك  غير واكنشي )NST( تست بدون استرس بر مادر تغذيهو تحريك صوتي تاثير 
  صادفي شدهكارآزمايي باليني ت

 
  5شمسعلي زاده ندا، 4شيوا رئوف، 3مرتضي قوجازاده، 2سهيالباني، 1شيرين حسن پور

  
  

و از امروزه يكي از رايج ترين تست هاي انجام شده براي ارزيابي سالمت جنين مي باشد  تست بدون استرس: زمينه و هدف
غير واكنشي دارند در معرض  تست بدون استرس ي كهاين تست نتايج مثبت كاذب باالئي دارد و بيشتر جنين هاي آنجائي كه

خطر نمي باشند، شناسايي روش هاي موثر در مشخص نمودن چنين مواردي، از مداخالت غير ضروري در مراقبت هاي دوران 
غير  تست بدون استرس بر مادر تغذيهو تحريك صوتي تاثير  لذا مطالعه حاضر با هدف مقايسه. بارداري ممانعت مي نمايد

  .انجام شدواكنشي 
 1390، در سال بارداري، در بيمارستان الزهراي تبريز 32-42خانم باردار سالم در هفته هاي  104اين پژوهش روي : روش كار
به يكي از گروه ها يك عدد كيك و يك عدد سانديس داده شد و . نمونه ها به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. انجام شد

قرار گرفته و نيم ساعت بعد دوباره ) بار كف زدن به فاصله يك سانتيمتر از شكم مادر 3-5(تحريك صوتي گروه بعدي در معرض
داده ها با استفاده از . در هر دو گروه تست بدون استرس در شرايط محيطي يكسان انجام شد و نتايج مورد ارزيابي قرار گرفت

  .يشر آناليز شدندو آزمون هاي آماري كاي دو و آزمون ف SPSSنرم افزار 
 درصد از نتايج 8/80 مادر تغذيهو پس از درصد  75 تحريك صوتيپس از استفاده از يافته هاي پژوهش نشان داد كه : يافته ها

مقايسه نتايج آزمون ها در دو گروه تفاوت آماري معني داري را نشان . به واكنشي تبديل شد تست بدون استرسغير واكنشي 
  .نداد

نتايج پژوهش نشانگر آن بود كه استفاده از هر دو روش تحريك صوتي و تغذيه مادر بر اساس امكانات و : نتيجه گيري
ترجيحات مراقبين بهداشتي مي تواند در اكثريت موارد نتايج مثبت كاذب تست بدون استرس را مشخص نموده و از انجام 

  .مداخالت غير ضروري و تهاجمي ممانعت نمايد
   صوتي، تغذيه، تست بدون استرس تحريك: كلمات كليدي

 IRCT20121148459N2: كد ثبت كارآزمايي باليني

  
  
  

                                                 
   تبريز مربي گروه مامائي دانشكده پرستاري مامائي دانشگاه علوم پزشكي: نويسنده مسئول 1

nara.an63@gmail.com 
 ريزمربي گروه مامائي دانشكده پرستاري مامائي دانشگاه علوم پزشكي  تب 2
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز - مركز تحقيقات سالمت باروري زنان  - استاديار فيزيولوژي 3
  دانشجوي كارشناسي ارشد مامائي دانشكده پرستاري مامائي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 4
 كارشناس مامايي 5
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  173كد 

  مقايسه اثر آتروپين موضعي با تغيير پوزيشن بر بهبود ادم دهانه رحم 
  

  4، زينت هوشيار3، دكتر شوكت ابراهيمي2كبري ميرزاخاني، 1ناهيد جهاني شوراب 
  
  

يكي  .ي باشدشعلتي براي ديستو نه رحم از جمله اختالالت بافت نرم است كه مي تواندمشكالت دها و ها تنگي :زمينه و هدف
 گاهي اوقات بدون ضايعه آناتوميكي ادم لبه هاي دهانه رحم مانع. از مشكالت زايماني تورم دهانه رحم در مرحله اول ليبر است

اين مطالعه . شيوه درماني روش هاي متفاوتي بكار مي روداما در مورد نحوه پيشگيري و يا  .پيشرفت اولين فاز زايماني مي شوند
  .مقايسه اثر آتروپين موضعي با روش هاي غيردارويي بر بهبود ادم دهانه رحم انجام شد با هدف

بيمارستان هاي زن مبتال به ادم سرويكس بستري در  40اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي مي باشد كه در آن  :روش كار
و دارا بودن معيارهاي  صورت بروز ادم سرويكس در .شركت داشتند 91لغايت تير  90و ام البنين مشهد از تيرماه هاشمي نژاد 

بسته به نظر  چگونگي روش درماني دارويي و نحوه اداره بيمار يافت ومي  محيط حضور كمك پژوهشگر در ورود به مطالعه،
همچنين معاينه واژينال . بيمار ثبت مي شد براي) تغيير پوزيشن او ي ميلي گرمي موضعي 5/0عدد آتروپين  2درمان با (پزشك 

بهبود ادم در معاينه . توسط كمك پژوهشگر هر نيم ساعت تا زمان زايمان جهت بررسي پيشرفت ليبر و بهبود ادم انجام مي شد
بهبود ، عدم بهبودورت بص) همانند افاسمان(بر حسب تعيين ضخامت لبه دهانه رحم  كمك پژوهشگر باليني توسط همان

جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه اي مشتمل بر مشخصات دموگرافيك و مامايي بيمار، . گزارش شدكامل  بهبود ،نسبي
) CVR=75/0(روايي پرسشنامه از طريق روايي محتوي تعيين شد . چگونگي روش درمان و سير ليبر براي بيمار انجام شد

تجزيه و تحليل آماري داده ها با استفاده از آزمون ). r=84/0(ينه از روش پايايي هم ارز استفاده شد براي تعيين پايايي فرم معا
  .هاي من ويتني و مجذور كاي انجام شد

دقيقه و در گروه دريافت كننده آتروپين موضعي  7/43± 8/25در گروه تغيير پوزيشن  طول مدت بهبود ادم :ها افتهي
اما بين درصد موفقيت در ). P، 5/119=U=023/0(اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار بود . ددقيقه محاسبه ش 7/21±5/58

  .)P>05/0( گروه درماني تفاوت معني دار آماري مشاهده نشد دوبين 
 استفاده از روش هاي غير دارويي مانند تغيير پوزيشن جهت اداره تورم دهانه رحم در ليبر بدليل ايمني بيشتر، :يريگ جهينت

  .هزينه كمتر و كارايي يكسان نسبت به آتروپين موضعي توصيه مي شود
  سرويكس، مرحله اول ليبر، ادم :يديكل كلمات

  
  
  
  

                                                 
 هيات علمي، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد،كارشناس ارشد مامايي1
  هيات علمي، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد،كارشناس ارشد مامايي: نويسنده مسئول2

mirzakhanik@mums.ac.ir  
  ژاد مشهد مسئول زايشگاه بيمارستان هاشمي ن متخصص زنان ومامايي،3
  ژاد مشهد كارشناس مامايي، شاغل در بيمارستان هاشمي ن4
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  213-1كد 

  بررسي عملكرد جنسي زنان سالمند و برخي عوامل مرتبط با آن
  

  ، نرگس سادات مطهري، معصومه باقري نسامي1مرجان احمد شيرواني
  
  

قرار ... ي پديده اي چند بعدي است كه تحت تاثير بسياري از عوامل زيستي، رواني، اجتماعي و عملكرد جنس: زمينه و هدف
بنابراين در طول زندگي با نوساناتي همراه است كه نظر به اهميت آن در دوام و گرمي زندگي زناشويي بايد مورد . مي گيرد

جسمي، روحي و پيامدهاي آن از جمله تغييرات عملكرد سالمندي دوره اي از زندگي است كه با تغييرات . توجه قرار گيرد
  .در اين مطالعه برخي عوامل مرتبط با عملكرد جنسي زنان سالمند بررسي شدند. جنسي همراه مي باشد

زن سالمند با نمونه گيري در دسترس  97. انجام شد 1391اين مطالعه مقطعي در مراكز درماني قائمشهر در سال  :روش كار
معيارهاي . سال، متاهل، باسواد كه از شركت در مطالعه رضايت داشتند بود 60معيارهاي ورود شامل زنان باالي . بررسي شدند

عملكرد جنسي با استفاده از پرسشنامه استاندارد شاخص عملكردي . خروج ابتال به بيماري هاي جسمي و روحي شديد بود
كه شامل حيطه هاي ميل جنسي، برانگيختگي، لغزندگي، انجام شد) Female Sexual Function Index(جنسي زنان 

آناليز اطالعات با . مي باشد 36و حداكثر  2ارگاسم، رضايتمندي و درد است و بر اساس آن حداقل امتياز عملكرد جنسي
  .استفاده از آمار توصيفي، ضريب همبستگي و كاي دو انجام شد

سال و امتياز  40/11±82/7سال، مدت يائسگي  18/66±03/6ر سال، همس 70/63±48/3ميانگين سني زنان  :يافته ها
سن زن، همسر و مدت يائسگي با نمره كل عملكرد جنسي و حيطه هاي آن ارتباط معني . بود 72/17±52/5عملكرد جنسي 

بقيه در نفر لوبريكانت دريافت مي كردند كه اختالف معني داري با  9نفر هورمون و  7در كل نمونه ). P>05/0(دار نداشت
  .)P>05/0(اختالل عملكرد جنسي نداشتند

تغييرات عملكرد جنسي در سالمندي تحت تاثير تغييرات كلي در اين دوران است و عواملي مانند سن زن، : نتيجه گيري
عدم ارتباط معني داري بين عملكرد جنسي با برخي عوامل . همسر و مدت سپري شدن از زمان يائسگي بر آن موثر نمي باشند

  .مثل استفاده از لوبريكانت و هورمون درماني ممكن است به علت تعداد كم نمونه ها در اين دو گروه باشد
 عملكرد جنسي، سالمندي، عوامل خطر: كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ستاري مامايي ساريدانشگاه علوم پزشكي مازندران، دانشكده پر: نويسنده مسئول 1

MAShirvani@mazums.ac.ir 
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  247s-1كد 

بررسي عملكرد اوروژنيتال و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه كننده به 
  شهر مشهدمراكز بهداشتي درماني 

  
   2فرانك عاقبتي، 1اميررضا صالح مقدمدكتر 

  
  

اين دوره با تغييراتي در عضالت كف لگن و ديافراگم . بارداري از حساس ترين دوره هاي زندگي زنان است :زمينه و هدف
كف لگن قاعدتاً  بنابراين، تغييرات ايجاد شده در عضالت. اوروژنيتال همراه است كه آن را براي روند زايمان آماده مي كند

توجه به تغييرات جنسي و ادراري ايجاد شده در دوران بارداري و نيز . تاثيراتي بر عملكرد ادراري تناسلي خواهد داشت
اختالالتي كه بدنبال آن ممكن است رخ دهد، مراقبين بهداشتي را به سمت مراقبت و بررسي مادران از نظر عملكرد اوروژنيتال 

اين مطالعه به بررسي عملكرد اوروژنيتال و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار . مت زنان سوق خواهد دادو نيز افزايش سطح سال
  .مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر مشهد مي پردازد

ك، دموگرافي انجام شد، از چهار پرسشنامه مشخصات 1391در اين مطالعه توصيفي تحليلي كه در نيمه اول سال :كار روش
) Incontinence Impact Questionare( پرسشنامه شاخص عملكرد جنسي زنان، پرسشنامه عملكرد ادراري و پرسشنامه

نمونه گيري . زن باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني منتخب مشهد جمع آوري شد 200داده ها از . استفاده شد
مبتني بر هدف به منظور رعايت معيارهاي ورود براي انتخاب واحدهاي بصورت خوشه گزيني براي انتخاب مراكز بهداشت و 

و با استفاده از آزمون هاي آمار توصيفي شامل  SPSSدر نهايت داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار آماري . پژوهش بود
ستگي، آناليز واريانس يكطرفه و ميانگين و انحراف معيار و از آمار تحليلي آزمون هاي كروسكال واليس، تي مستقل، ضريب همب

  . كاي دو، مورد تجريه و تحليل قرار گرفت
هفته  25/11±25/24سال با متوسط سن بارداري  43/5±41/26در اين پژوهش متوسط سن زنان شركت كننده  :ها افتهي

و  )=022/0P(ي، رطوبت مهبل)=043/0P(نتايج آزمون كروسكال واليس بيان كننده آن است كه سن با ميل جنسي. بود
نكته ). r=79/0(سن حاملگي با رضايت جنسي رابطه معكوس دارد . مرتبط است )=012/0P(ايت كلي از زندگي جنسي رض

 9/11درصد خانه دار و  1/88جالب اين است كه از ميان افرادي كه تجربه تكرر ادرار در چهار هفته گذشته را ذكر كرده بودند، 
درصد افرادي كه نشت ادرار بدون ارتباط با فعاليت و فوريت دفع ادرار، را  6/92همچنين ). P=006/0(درصد شاغل بودند 

تكرر ادرار با سن حاملگي و تعداد ساعاتي از روز كه ). P=02/0(درصد اين افراد شاغل بودند  4/7تجربه كرده بودند، خانه دار و 
همچنين تعداد زايمان هاي واژينال با بي . )=013/0P(و ) =001/0P(فرد در حالت ايستاده قرار دارد ارتباط دارد، به ترتيب 

در آناليز داده هاي حاصل از پرسشنامه كيفيت ). P=023/0(اختياري استرسي ادراري از ارتباط معناداري برخوردار است 
درصد موارد بر  2/28ر زندگي در بي اختياري ادراري، نتايج بيانگر آن است كه بيشترين تاثير اختالالت ادراري در بارداري د

درصد موارد بر  2/26رفتن به مكان هايي است كه از در دسترس بودن سرويس بهداشتي اطمينان ندارند، و در رتبه بعدي در 
  .خواب بوده است

كه عملكرد جنسي و رضايت از زندگي جنسي تحت تاثير معكوسي از سن مادر و  نتايج پژوهش حاضر نشان داد :يريگ جهينت
لگي قرار دارد و عملكرد ادراري نيز با سن حاملگي و تعداد ساعاتي كه فرد در حالت ايستاده قرار دارد، ارتباط معكوسي سن حام

  . در نهايت مي توان گفت عملكرد اروژنيتال در بارداري مختل مي شود و بيشترين عامل موثر بر آن سن بارداري مي باشد .دارد
  بارداري، سن حاملگي، رضايت جنسي، بي اختياري ادراري، كيفيت زندگيعملكرد اوروژنيتال،  :يديكل كلمات

  
                                                 

 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: نويسنده مسئول  2

 faranakaghebati@ymail.com ) 05117121299: (تلفن ثابت
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  باردار شده اند ٢ARTدر مراقبين زنان ناباروري كه با  1بررسي استرس درك شده
  

  6، اكرم زيركي دانا 5، مهتاب عليجان پور4راضيه السادات حسيني ،3پور معصومه عليجان
  

  
منفي ترين حوادث در زندگي فرد است كه اثرات بدي را از نظر جسمي و رواني براي زوجين،  ناباروري يكي از :زمينه و هدف

به دليل اينكه بارداري براي اين زنان بسيار پر استرس است و سطح وابستگي زن باردار به . بخصوص زنان و مراقبين آنها دارد
فشار بار مراقبتي در مراقب نيز به مراتب افزايش مي  مراقب خود روز به روز بيشتر مي شود، سطوح باالي استرس، خستگي و

باردار شده اند مي  ARTاين مطالعه با هدف، مطالعه حاضر بررسي استرس درك شده در مراقبين زنان ناباروري كه با . يابد
  . باشد

سال سن  60تا  18جامعه پژوهش شامل افرادي است كه . اين مطالعه يك پژوهش ارتباطي توصيفي تحليلي است :روش كار
روش . ماه به عهده داشته باشد 3داشته و از وابستگان نزديك زن باردار بوده و مسئوليت مراقبت مستقيم از وي را حداقل براي 

محيط نمونه گيري بيمارستان هاي . نفر برآورد شد 100نمونه گيري به صورت مستمر مبتني بر هدف بوده و حجم نمونه 
آيتمي طراحي شده بوسيله  9براي بررسي اطالعات دموگرافيك از پرسشنامه . كي اصفهان مي باشدآموزشي دانشگاه علوم پزش

سئوال استفاده شده  14همچنين براي بررسي استرس درك شده از مقياس استرس درك شده حاوي . پژوهشگر استفاده شد
-  56(امتياز پاسخ ها بين . آن به اثبات رسيده است اين پرسشنامه بكرات در مطالعات ايراني به كار رفته و روايي و پايايي. است

بوده، كه از ميانگين نمرات نمونه هاي پژوهش به باال استرس درك شده باال و از ميانگين به پايين استرس درك شده 0)0
ناليز واريانس يك براي تجزيه و تحليل اطالعات، از آمار تحليلي و توصيفي فراواني، كاي اسكوئر و آ. پايين در نظر گرفته شدند

  .طرفه استفاده شد
( درصد  60درصد از مراقبين را همسران زن باردار تشكيل مي دادند و  67نتايج حاصل از مطالعه نشان داد كه  :يافته ها

ارتباط معني داري بين استرس درك شده و . از آنها سطوح بااليي از استرس درك شده را تجربه مي كردند) نفر 60معادل 
، تحصيالت )P=01/0(خويشاوندي  ، نسبت)P=011/0(، وضعيت اقتصادي )P=09/0(ايي مانند مدت ناباروري متغيره

)05/0=P (و مدت مراقبت )005/0=P (با اين وجود، بين استرس درك شده و سن فرد مراقب . در فرد مراقب وجود داشت
  .تفاوت معناداري مشاهده نشد

سترس درك شده در مراقبين از زنان نابارور باال است و اين افراد سطوح بااليي از اين مطالعه نشان داد كه ا :نتيجه گيري
بنابراين، اهميت حمايت و توجه به اين گروه از مراقبين براي ارائه مراقبت موثرتر و ارتقاي كيفيت . استرس را تجربه مي كنند

  .مشخص مي شودباردار شده اند،  ARTمراقبت در زنان ناباروري كه با 
   ناباروري، مراقبين، استرس درك شده: لمات كليديك

                                                 
1 Perceived stress 
2 Assisted Reproductive Technology 

  دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: نويسنده مسئول 3
masoomalijanpoor@yahoo.com  

  عضو هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 4
  ي كارشناسي ارشد ويروس شناسي دانشگاه علوم پزشكي گلستاندانشجو 5
  دانشجوي كارشناسي ارشد مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 6
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بر رضايتمندي زائو و عامل زايمان از كاهش درد سيستم واقعيت مجازي  اجراي تاثير
  در حين ترميم اپي زياتومي خانم هاي نخست زا در

  
  6، فريال پابرجا5دكتر علي نحوي، 4، دكتر سيدرضا مظلوم3، ناهيد گلمكاني2سميرا ابراهيم زاده ذگمي، 1ناهيد جهاني شوراب

  
  

مي  بيماران نظرات نقطه به است توجه خدمت ارائه و مراقبت كيفيت مهم هاي شاخص از يكي بيماران رضايت :زمينه و هدف
در طي دهه هاي اخير از تاثير مثبت كاربرد واقعيت  .گردد آنان رضايت افزايش همچنين و پيامدها روندهاو ارتقاء موجب تواند
پارگي ها شايعترين صدمات پرينه در  اپي زياتومي و. براي كنترل درد در مداخالت طبي دردناك استفاده شده است 7زيمجا

بر سيستم واقعيت مجازي  اجراي اين مطالعه با هدف تعيين تاثير. زنان نخست زا مي باشد و از عوارض شايع آن درد مي باشد
  .در حين ترميم اپي زياتومي انجام شده است خانم هاي نخست زا در رضايتمندي زائو و عامل زايمان از كاهش درد

زن نخست زا حائز شرايط پژوهش به صورت نمونه گيري آسان از بين مادراني   30در اين كارآزمايي باليني تعداد :روش كار
پس . بودند، شركت داشتندجهت زايمان در بيمارستان ام البنين مشهد بستري شده  1391كه از ارديبهشت تا انتهاي تيرماه 

استفاده از عينك هاي سمعي بصري در زمان ترميم اپي زياتومي به روش تخصيص تصادفي به دو توضيحات الزم در زمينه از 
تزريق (و گروه كنترل ) تزريق معمول ليدوكائينو  استفاده كنندگان از عينك هاي سمعي بصري(نفره مداخله  15گروه 

) كه ترميم كننده اپي زياتومي نيز بود(رضايت بيمار و عامل زايمان . رت يك در ميان تقسيم شدندبه صو) معمول ليدوكائين
بخش مشخصات دموگرافيك زائو، مشخصات زايماني و اپي  3بالفاصله پس از ترميم سوال شد و در پرسشنامه اي مشتمل بر
  SPSSو تحليل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار تجزيه. زياتومي و رضايت مندي بيمار و عامل زايمان از ترميم ثبت شد

  .و با استفاده از آزمون هاي فيشر و كاي دو انجام شد5/11نسخه 
در هيچكدام از گروه ها رضايت . درصد مدت ترميم كمتر از مدت واقعي آن توسط بيماران تخمين زده شد 46 :يافته ها

به طوري كه رضايت بسيار باال . كنترل تفاوت معني دار وجود داشت اخله واما بين رضايت بيمار در گروه مد. ضعيف نبود
اما ). P، 8/6=x2=032/0(درصد از واحدهاي گروه معمول گزارش شد  3/33درصد واحدهاي گروه مداخله و تنها  80توسط 

  ).P=651/0(اداري وجود نداشت در زمان ترميم در دو گروه با استفاده از آماره فيشر تفاوت معن بين رضايتمندي عامل زايمان
  .استفاده از واقعيت مجازي در زمان ترميم اپي زياتومي، رضايتمندي زائو را افزايش مي دهد: نتيجه گيري

 واقعيت مجازي، عينك دپالريزه، رضايت، اپي زياتومي :كلمات كليدي

  )طرح تحقيقاتي( RCT 01659359 :كد ثبت كارآزمايي باليني

                                                 
  مربي و عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، گروه مامايي  1
  . پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، گروه مامايي مربي و عضو هيات علمي، دانشگاه علوم: نويسنده مسئول  2

      05118591511: تلفن ثابت
  مربي و عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، گروه مامايي  3
  داخلي جراحيعضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، گروه  4
  استاديار، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده مهندسي مكانيك، گروه آموزشي طراحي كاربردي 5
  ) س(كارشناس مامايي، بيمارستان ام البنين  6

7 -Virtual  reality 
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  فاكتورهاي دموگرافيك، باروري، تغذيه اي و سرمي بررسي تاثير 
  بر وقوع زايمان زودرس

  
  ، دكتر ابراهيم حاجي زاده2، دكتر مي نور لميعيان1فاطمه رئيسيان

  
هفته كامل حاملگي تعريف مي شود و عامل مهمي در بروز  37به صورت زايمان قبل از  زايمان زودرس: هدف و نهيزم

امروزه زايمان زودرس به عنوان سندرمي شناخته شده كه توسط مكانيسم . ادان محسوب مي شودمورتاليتي و موربيديتي نوز
تصور مي شود كه تشديد هر يك . هاي متعددي مانند التهاب، عفونت، استرس و ساير فرآيندهاي ايمونولوژيكي ايجاد مي شود

تولد . زودرس يا پارگي زودرس پرده ها شوداز اين ريسك فاكتورها سبب انتقال رحم از وضعيت خاموش به سمت زايمان 
زودرس همچنين سبب تحميل هزينه هاي اقتصادي و فشارهاي روحي قابل توجه به خانواده ها مي شود و بر بخش خدمات 

بررسي تاثير  لذا پژوهش حاضر با هدف. عمومي مانند بيمه، آموزش و ساير سيستم هاي حمايت اجتماعي اثر گذار خواهد بود
  .هاي دموگرافيك، باروري، تغذيه اي و سرمي بر وقوع زايمان زودرس انجام شده استفاكتور
هفته مراجعه  14- 20نفر از زنان باردار  1033مي باشد كه بر روي ) آينده نگر(پژوهش حاضر يك مطالعه طولي : كار روش

 ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه. ند انجام شدكننده به درمانگاه هاي پره ناتال شهر تهران كه واجد شرايط ورود به مطالعه بود
. بود كه توسط پژوهشگر آموزش ديده تكميل گرديد) FFQ(دموگرافيك و باروري و پرسشنامه بسامد خوراك  اطالعات حاوي

اندازه گيري عنصر روي و آهن به ترتيب به روش . مورد بررسي قرار گرفتند RDAداده هاي تغذيه اي بر اساس مقياس 
و  N4تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار . وفوتومتري جذب اتمي و كيت آهن شركت پارس آزمون انجام شداسپكتر

SPSS16 و آزمون مجذور كاي، و رگرسيون لجستيك صورت گرفت.  
تغذيه اي آهن  كمبود سرمي آهن و روي و كمبود. درصد محاسبه شد 7ميزان بروز زايمان پره ترم در پژوهش حاضر : ها افتهي

درصد موارد  100. درصد زايمان هاي زودرس مشاهده شد 2/72درصد و  9/88درصد،  6/30درصد،  7/16و روي به ترتيب در
در . درصد آنها داراي سابقه زايمان زودرس بودند 8/95زايمان هاي زودرس داراي سابقه پارگي زودرس پرده هاي جنيني و 

آهن باالتر از ساير واحدهاي پژوهشي بود و اين اختالف از لحاظ آماري تقريبا معني دار بود زنان با زايمان زودرس سطح سرمي 
)09/0=P .(وجود سابقه سقط ارتباط معني داري با وقوع زايمان زودرس در بارداري فعلي داشت  از ميان فاكتورهاي باروري
)01/0=P .( با وقوع زايمان زودرس ارتباط آماري معني داري هيچ يك از فاكتورهاي دموگرافيك و تغذيه اي مورد بررسي

در آناليز رگرسيون ارتباط معني داري ميان افزايش سطح سرمي آهن و وجود سابقه سقط با وقوع زايمان  .)P<05/0(نداشتند 
   ).P<05/0(زودرس مشاهده نشد 

علي رغم . رس از تنوع بااليي برخوردارندكه فاكتورهاي دخيل در وقوع زايمان زودنتايج پژوهش حاضر نشان داد : يريگ جهينت
معني دار نشدن ارتباط ميان افزايش سطح سرمي آهن و وجود سابقه سقط با وقوع زايمان زودرس در آناليز رگرسيون نمي 
توان تاثير آنها را ناديده گرفت و غربالگري از نظر سطح سرمي آهن در بررسي افراد داراي ريسك فاكتورهاي زايمان زودرس 

  .وصيه مي شودت
  زايمان زودرس، وضعيت تغذيه، عوامل دموگرافيك، عوامل باروري: يديكل كلمات

                                                 
  reisian2008@gmail.com. ي گلستانكارشناسي ارشد مامايي، مربي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشك: نويسنده مسئول 1
 دانشگاه تربيت مدرس 2
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  بررسي ارتباط بين ويژگي هاي جفت با پيامدهاي حاملگي و نوزادي در
   بهمن29زنان مراجعه كننده به بيمارستان  

  
 5، بيتا چوبينه4داشي، فاطمه دا3، نرگس زارعي2نسرين محمد باقري، 1دكتر تاجدار عليزاده

  
  

جفت يك نقش حياتي در روند رشد يك جنين نرمال را دارد و هرگونه نقص در جفت و اختالل در عملكرد آن : زمينه و هدف
اين مطالعه براي تعيين ارتباط بين ويژگي هاي جفت با پيامدهاي حاملگي و . مي تواند نتيجه اي مخرب در جنين داشته باشد

  .نوزادي انجام شد
 جفت 244اين مطالعه به صورت تصادفي روي . است 1391در سال  پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي مشاهده اي: روش كار

روش . بهمن تبريز مراجعه كرده بودند، صورت گرفت 29دست آمده از زنان بارداري كه براي زايمان طبيعي به بيمارستان ه ب
مشخصات فردي اجتماعي، (قسمت  سهيل اطالعات آن توسط پژوهشگر در گردآوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه و تكم
كه با پارامترهاي دقيق اندازه گيري .... شكل و وزن و(ها و مشخصات ظاهري  اطالعات زايماني و بررسي جفت از لحاظ آنومالي

مادري و رفتارهاي بهداشتي صورت گرفت و متغيرهاي وزن تولد، وزن جفت، سن مادري، سن حاملگي، پاريته، بيماريهاي ) شد
و امتياز آپگار در ) طبق آخرين سونوگرافي(جنس نوزاد، شكل جفت، ميزان مايع آمنيوتيك و محل قرارگيري جفت  مادري،

 SPSSدر نهايت يافته هاي بدست آمده با نرم افزار . دقيقه اول و پنجم بعد از زايمان مورد مشاهده و اندازه گيري قرار گرفت
  .و تحليل قرار گرفت مورد تجزيه
با استفاده از . بود) هفته 39- 40±25/1(، )سال 5/26±33/5(به ترتيب ها  سن مادران و سن حاملگي در زايمان: يافته ها

، ورزش كردن )P=004/0(آزمون آماري كاي دو و آناليز واريانس يك طرفه رابطه ي معني داري بين وزن جفت با وزن نوزاد 
، مصرف و )P>001/0(هاي جفتي  بين شكل جفت با ناهنجاري. مشاهده شد) P>001/0(ار دقيقه اول و آپگ) P=004/0(مادر 

و همچنين اختالالت بند ناف با ) P> 001/0(و اختالل بندناف و پرده ها ) P= 005/0(عدم مصرف سيگار و الكل توسط همسر 
همچنين . ارتباط معني داري وجود داشت) P>001/0(، ميزان مصرف پروتئين توسط مادر )P>001/0(ميزان مايع آمنيوتيك 

  ). P>004/0(بين طول بند ناف با اختالالت بند ناف ارتباط معناداري وجود داشت
در اين بررسي ارتباطي بين برخي از رفتارهاي بهداشتي و تغذيه مادران و مصرف سيگار و الكل توسط : نتيجه گيري

هاي حاملگي مشاهده گرديد كه توجه به تغذيه مادر در اين دوران و پرهيز از همسرانشان و برخي از مشخصات جفت و پيامد
  .برخي رفتارهاي بهداشتي پرخطر مي تواند از اين اختالالت جلوگيري نمايد

  جفت، پيامد حاملگي، پيامد نوزادي: كلمات كليدي
 

                                                 
  ) استاد راهنما(تبريز  دحدانشگاه آزاد اسالمي وا ،علوم پزشكي دانشكده، هيئت علمي تمام وقت عضو 1

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،دانشكده علوم پزشكي ،دانشجوي كارشناسي مامايي :نويسنده مسئول2 
  nmohammadbagheri@yahoo.com) 04115257658: (تلفن ثابت

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز، دانشكده علوم پزشكي ،دانشجوي كارشناسي مامايي3 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،دانشكده علوم پزشكي ،دانشجوي كارشناسي مامايي 4
  ي واحد تبريزدانشگاه آزاد اسالم ،دانشكده علوم پزشكي، دانشجوي كارشناسي مامايي 5
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  با ديابت بارداري Eبررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين 
  

  4، دكتر حامد تابش3دكتر پروين عابدي ،2ديجه حكمتخ ،1رقيه باقري

  
ديابت بارداري به عدم تحمل كربوهيدرات با شدت متفاوت گفته مي شود كه در دوران بارداري شروع و يا نخستين  :زمينه و هدف

پژوهش . وجود دارد Eبار در دوران بارداري شناسايي شده است، شواهدي مبني بر ارتباط ديابت مليتوس با سطح سرمي ويتامين 
در زنان مبتال ) آلفاتوكوفرول(  Eهدف اين پژوهش بررسي سطح سرمي ويتامين. ها به نتايج متفاوتي در اين زمينه دست يافته اند

  .به ديابت بارداري در مقايسه با زنان باردار سالم مي باشد
ردار مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اهواز اين پژوهش از نوع مورد شاهد و نمونه هاي مطالعه شامل زنان با :روش كار

 اساس نتايج سونوگرافي سه ماهه اول بارداري قبيل هفته و يا باالتر بر 32بودند كه واجد شرايط ورود به مطالعه از سن بارداري 
امي زنان باردار قبل از ورود به تم. ، تك قلوئي، بارداري اول تا چهارم و قند خون ناشتاي نرمال در اوايل بارداري بودند18-35سن 

مطالعه پرسشنامه دموگرافيك و استاندارد غذايي را تكميل و براي ورود به مطالعه گروه مورد و شاهد مي بايست داراي رژيم هاي 
از معيارهاي خروج از مطالعه شامل وجود بيماري سيستميك، بيماري هاي اتوايميون، بيماري ديابت قبل . غذايي يكساني بودند

 30بارداري، فشارخون باال در بارداري قبلي و فعلي، عفونت هاي حاد يا مزمن، استعمال دخانيات، شاخص توده بدني بيش از 
 كارپنتر بر اساس معيار( زن مبتال به ديابت بارداري 41در نهايت . كيلوگرم بر متر مربع و مصرف مكمل مولتي ويتامين بود

دو گروه از نظر سن، سن بارداري و . زن باردار سالم نيز به عنوان گروه شاهد انتخاب گرديدند 41به عنوان گروه مورد و ) كوستان
خون وريدي تهيه و با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي با عملكرد باال سي سي  5شاخص توده بدني همسان سازي و از هر فرد 

تي تست مورد قضاوت قرار  استفاده از آزمون آماري كاي اسكوئر ودر نهايت داده ها با . سطح سرمي آلفا توكوفرول تعيين گرديد
  .گرفتند

بود كه تفاوت آماري  92/6و در گروه شاهد 21/6ميانگين غلظت سرمي آلفاتوكوفرول در افراد مبتال به ديابت بارداري  :يافته ها
بيمار براي درمان نياز انسولين داشتند و  19نمونه در گروه مورد  41از ميان  ).P<05/0(معني داري بين دو گروه مشاهده نشد 

با  ،مورد 2و  1آلفاتوكوفرول سرم در زير گروه هاي . بيمار نيز با استفاده از رژيم درماني و تغيير سبك زندگي بهبود يافتند 22
سه ميانگين سطح سرمي ، مقايندبا گروه هاي شاهد مربوط به خود مورد مقايسه قرار گرفت ،توجه به نياز به انسولين براي درمان

همچنين اين مقايسه در ). P<05/0(رتينول در بيماران نيازمند به انسولين با گروه شاهد تفاوت آماري معني داري را نشان نداد 
  ).P>05/0(بيماراني كه نياز به انسولين نداشتند نيز تفاوت آماري معني داري را نشان نداد 

طح سرمي آلفاتوكوفرول در مبتاليان به ديابت بارداري در مقايسه با زنان باردار سالم مي با توجه به پايين بودن س :نتيجه گيري
توان به رابطه احتمالي ديابت بارداري و سطح سرمي اين ويتامين پي برد كه مي تواند نشانگر كاهش دفاع آنتي اكسيداني در اين 

  .بيماران باشد
  ، آنتي اكسيدانEيتامين ديابت بارداري، آلفاتوكوفرول، و :كلمات كليدي

                                                 
  كارشناس ارشد مامايي، مركز تحقيقات ديابت دانشگاه علوم پزشكي اهواز :نويسنده مسئول 1
   rb.msmidwifery@yahoo.com) 02155080721: (تلفن ثابت 
 كارشناس ارشد مامايي، مربي، دانشگاه علوم پزشكي اهواز، دانشكده پرستاري و مامايي 2
 ، استاديار، دانشگاه علوم پزشكي اهواز، دانشكده پرستاري و ماماييدكترا با گرايش تغذيه جامعه 3
 آمار زيستي، استاديار، دانشگاه علوم پزشكي اهواز، دانشكده بهداشت يدكترا 4
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  سالمندان  اخالق تعامل با 
  

  3غالمعلي زارع، دكتر  2رضا زارعي سمنگان،  1سيد رسول حسيني كوهستاني 
  

  

ران كودكي و دوران سالمندي همانند دوران كودكي يا جواني، يكي از مراحل زندگي است با اين تفاوت كه دو :زمينه و هدف
هم . جواني، سرشار از انرژي و تالش، ولي دوران سالمندي، همراه با تحليل قوا و كاهش ميزان فعاليت هاي فيزيكي مي باشد

اخالق "يكي از اين ابعاد . عواطف انساني و هم كرامت آدمي ايجاب مي كند كه، سالمندان از ابعاد گوناگون مورد توجه باشند
  .كه اين موضوع را از منظر تعاليم اسالمي بررسي كرده ايمبا آنان است،  "تعامل
اي بوده و از طريق جستجوي در منابع ديني قرآن، نهج البالغه، كتب روايي، رساله الحقوق، قانون  كتابخانه اين مطالعه :كار روش

اه سالمندان در اسالم، وظيفه ، جايگمفهوم سالمندي: مفاهيم مورد بررسي در مطالعه شامل. اساسي و اينترنت انجام شده است
  .ن، وظيفه متوليان بهداشت و درمان مي باشددر قبال سالمندا حاكمانوظيفه ، ظيفه جامعه در قبال سالمندانافراد خانواده، و

ديدگاه سازمان ملل متحد ولي از . متفاوت استروانشناسي و فقهي  مفهوم و معناي سالمندي از منظر علم پزشكي و :يافته ها
سن شصت سالگي نقطه ي  به عنوان نقطه آغاز و شروع سالمندي معرفي مي شود، زيرا ،سن شصت سالگي" تحاديه عربو ا

  ."آغاز مناسبي است براي احتساب حقوق فرد سالمند
اين كه در . سالخوردگان و سالمندان در فرهنگ اسالمي از موقعيت و جايگاه ويژه اى برخوردارند: جايگاه سالمندان در اسالم -

آنچه در اين . در كتب روايي متعدد است) ع(و اهل بيت ) ص(و بيان پيامبر ) ع(رابطه عالوه بر قرآن، رساله الحقوق امام سجاد 
  .زمينه يافته ايم، در چهار بخش زير بررسي مي كنيم

در . ربزرگ و مادربزرگ مي باشندپد غالباً پدر و مادر و يا ،سالمنداني كه در خانواده قرار مي گيرند :وظيفه افراد خانواده )1
از جمله محرمات و گناهان بزرگ عقوق  لذا با نيكي با آنان رفتار كنند،افراد خانواده  اسالم سفارش هاي زيادي داريم كه تعاليم

، گره گشاي انتقال فرهنگ ،محور وحدت اولياء نعمت، اين تاكيد بدان جهت است كه سالمندان درخانواده. والدين است
توجه  ،"و قرو اكباركم"فرهنگ ديني با توجه به  :وظيفه جامعه در قبال سالمندان )2  .هستند.... ادي از افراد خانواده واقتص

احترام قرار گيرند و از  سالمندان در جامعه بيش از ديگران مورد توجه و بايد و جامعه به رعايت حقوق سالمندان ضروري است
د، كه شوپرهيز ... القاب زشت، سخنان تند و زننده، ظلم و  ، اعم از تسخار، غيبت، طعنه،هر گونه بداخالقي نسبت به ايشان

احترام، رفع : در قبال سالمندان حاكمانوظيفه  )3  .به تفصيل بيان شده است) 11و  10، 9(حجرات آيات  در سوره آن موارد
ان از وظايف حاكمان است كه در متون ديني بر آن ها نيازهاي مادي و معنوي، استفاده از تجربيات ساليان طوالني خدمات آن

پرداخته  سالمندان رفع نياز مالي در قبال حاكمانوظيفه  نيز به جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي 29اصل . تاكيد شده است
عضالت و  سستي مفاصل، كم بينايي، كم شنوايي، يسالمند از عوارض دوران :وظيفه متوليان بهداشت و درمان )4  .است

عالوه بر اين از آنجا كه نجات جان . لذا وظيفه حاكمان و جامعه توجه به رفع نياز بهداشتي اين قشر است. مشكالت روحي است
  .بيماران واجب كفايي است، وظيفه پزشكان و تيم پزشكي رسيدگي به آنان است گر چه حاكميت به وظيفه اش عمل ننمايد

 گروه هايدر فرهنگ اسالمي داراي جايگاه بسيار وااليي هستند، در توصيه هاي ديني  اناز آنجا كه سالمند: نتيجه گيري
مختلف اجتماعي در تعامل با آنان اعم از خانواده، جامعه ، حكومت و متوليان درمان مسئول بوده و چنانچه به اين مهم اقدام 

  .ننمايند، در پيشگاه خداوند بايد پاسخ گو باشند
  ندي، سالمندان، آموزه هاي ديني، اخالق اسالميسالم :كلمات كليدي

  
                                                 

 مربي دانشگاه علوم پزشكي گلستان، دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه  :نويسنده مسئول 1
 زشكي گلستاناستاديار دانشگاه علوم پ 2
  استاديار دانشگاه علوم پزشكي گلستان 3
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  شهرستان گنبد  ساله 60وضعيت سالمت و بيماري در سالمندان 
  

  3، فهميه فرهادي2 ، شيدا فيوض يوسفي1سيده مريم ميرنژاد
  

رآيندي است پيري ف .شدن مي باشد كه جهان در حال پير با نگاهي به وضعيت سالمندي درجهان خواهيم ديد: زمينه و هدف
هاي ويژه مي توان اين دوران را به دوراني مطلوب و لذت بخش و  كه متوقف نمي شود و تنها با داشتن زندگي سالم و مراقبت

كه نيازمند برنامه ريزي و  ،زمره گروه هاي اجتماعي خاص قرار مي گيرند سالمندان در .سالمتي تبديل كرد توام با
بوده و با توجه به رشد فزاينده جمعيت سالمندي و افزايش اميد به زندگي، ارتقاء كيفيت مردم  اري هدفمند دولت وذسياستگ

 بيماري در هدف كلي ارزيابي وضعيت سالمت و. زندگي و مشاركت در روند توسعه جامعه از خواسته هاي به حق آنان، مي باشد
  .ساله شهرستان گنبد بوده است 60سالمندان 
در اين راستا  .ساله از روي پرونده خانوار شناسايي، استخراج و در ليست مربوطه ثبت گرديد 60اسامي سالمندان : روش كار

بعد از مراقبت توسط بهورز بر اساس راهنماي آموزشي  ،زماني كه سالمندان به دنبال فراخواني به خانه بهداشت مراجعه كردند
داني كه بيمار يا احتمال ابتال به بيماري بودند به نزد پزشك هاي ادغام يافته خدمات سالمندي ويژه غير پزشك، سالمن مراقبت

راهنماي مراقبت هاي ادغام يافته خدمات  دفترچهپزشك مركز بهداشتي و درماني سالمندان را بر اساس . ارجاع داده مي شدند
 . ه نيز ثبت مي گرديدنتايج حاصل از اين ارزيابي در فرم هاي مربوط. سالمندي ويژه پزشك معاينه و ارزيابي مي كردند

درصد فاقد مشكل 19/18نفر سالمند برابر با  136ساله مراقبت شده توسط غيرپزشك،  60نفر سالمند  718از تعداد : يافته ها
كه  ،نفر سالمند جهت ويزيت به پزشك ارجاع شدند 587تعداد  ،نفر سالمند مراقبت شده توسط غيرپزشك 718از تعداد . بودند

درصد 8/61نفر 363نفر سالمند مراقبت شده توسط پزشك  587از تعداد  .درصد فاقد مشكل بودند 31نفر  182از اين تعداد 
نفر  212نفر سالمند مراقبت شده توسط پزشك تعداد  587از تعداد  .درصد سالمند مرد بودند 1/38نفر  324سالمند زن و 

درصد بيمار با عارضه  17/0نفر  41بيمار بي عارضه، تعداد  درصد 78/20نفر  122درصد مواجهه با عوامل خطر، تعداد  11/36
درصد  17/55عوارض چشمي : توزيع عوارض به دليل دو بيماري فشارخون و ديابت در سالمندان مراقبت شده به ترتيب .بودند

  . درصد بوده است 34/10درصد و عوارض كليوي  48/34عوارض قلبي 
ماني سالمندان كه به آن نياز دارند با ساير گروه هاي سني متفاوت است و نيازمند هاي بهداشتي و در مراقبت: نتيجه گيري

جلوگيري از عوارض بيماري هاي . هاي دولتي و غير دولتي است هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي تمامي سازمان
آمده در روز جهاني سالمت و سالمند  مبتال به سالمندان و بهره مندي آنان از كيفيت زندگي بهتر با عنايت به فرصت به دست

مي تواند فرصت هاي مناسبي براي انجام اقداماتي بنيادي و  ،كه به موضوع سالمت سالمندان پرداخته است 2012در سال 
  .ريشه اي باشد
  مراقبت هاي ادغام يافته خدمات سالمندي، سالمت، بيماري، سالمندان: كلمات كليدي

  

                                                 
  . كارشناس مسئول سالمت سالمندان، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، معاونت بهداشتي :نويسنده مسئول 1

  mirnezhad2006@yahoo.com) 0171-2243097( تلفن ثابت
 تيكارشناس پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، معاونت بهداش 2
  كارشناس مسئول تنيم خانواده و جمعيت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، معاونت بهداشتي 3
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  46كد 

  فعاليت فيزيكي و رفتارهاي  بررسي حمايت اجتماعي،
  1390كم تحرك در زنان ميانسال شهرياسوج 

  
  5، عليرضا ابدي 4، كامبيز كريم زاده شيرازي3، مهدي اكبر تبار طوري2، محبوبه احمدي1پروين عنقا

  
 

عي، فرهنگي و فعاليت فيزيكي، يك رفتار پيچيده متاثر از عوامل چندگانه اي مانند فاكتورهاي محيطي، اجتما :زمينه و هدف
در شاخه عوامل اجتماعي فرهنگي، حمايت اجتماعي از علل مهم جهت شركت در برنامه هاي ورزشي منظم . روانشناختي است

علي رغم مهم بودن حمايت اجتماعي در انجام فعاليت فيزيكي، مطالعات كمتري به منبع و نوع حمايت اجتماعي موثر بر . است
اين مطالعه به بررسي ارتباط دو نوع حمايت اجتماعي . تحرك در زنان ميانسال پرداخته اندفعاليت فيزيكي و رفتارهاي بي 

با فعاليت فيزيكي ) خانواده و دوستان(و دو منبع حمايت اجتماعي ) مشاركت و تشويق به منظور شركت در برنامه هاي ورزشي(
  .روزانه و رفتارهاي بي تحرك در زنان ميانسال پرداخته است

ساله از مراكز بهداشتي درماني پنج گانه شهر ياسوج به  40-60زن ميانسال  227اين مطالعه بصورت مقطعي روي  :روش كار
حمايت اجتماعي براي سنجش حمايت اجتماعي از پرسشنامه . روش طبقه اي و به صورت تصادفي انتخاب و وارد مطالعه شدند

چهار سوالي تاثيرات خانواده روي فعاليت جسماني را  مقياس كه Sallisو  Grosmanدرك شده براي انجام فعاليت ورزشي
 IPAQ )Internationalبا استفاده از نسخه كوتاه پرسشنامه خود ايفاي  فعاليت فيزيكي .استفاده شد ،كند ارزيابي مي

physical activity questionarrie( ارزيابي شد .  
. بود 6/12±6/5حمايت اجتماعي فعاليت جسماني ميانگين نمرات  و 7/46±2/5ميانگين سني افراد تحت مطالعه  :يافته ها

درصد از زنان در مطالعه  64به طوري كه بيش از . نتايج حاكي از، ميزان فعاليت ناچيز و يا كم در گروه مورد مطالعه است
ضريب همبستگي مثبت  نمايه توده بدن، با هر چهار نوع حمايت اجتماعي، .حاضر زندگي توام با سكون را تجربه مي كردند

تشويق خانواده براي انجام فعاليت جسماني، ضريب همبستگي منفي با مدت زمان نشسته نشان داد . )>001/0P(داشت 
)05/0P<  ،08/0r=-(. 

با عنايت به ميزان فعاليت جسماني كم و يا ناچيز در بين زنان مورد مطالعه، بنظر ميرسد اثر حمايت اجتماعي :نتيجه گيري
يان آنچنان كه شايسته است تاثيرات مثبت خود را بر روي سالمتي افراد و شركت در برنامه هاي تندرستي و ورزشي و اطراف

  .الگوي غذايي مناسب نگذاشته است
  حمايت اجتماعي، فعاليت فيزيكي، ياسوج :كلمات كليدي

  
  

                                                 
كارشناسي ارشد مامايي گرايش مادر و كودك، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  :نويسنده مسئول 1

p_Angha @yahoo.com    
 نشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پرستاري و ماماييمربي و عضو هيئت علمي دا 2
  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، معاونت آموزشي، مديريت پژوهش ، Phdمهدي اكبرتبار طوري، استاديار، تغذيه انساني 3
  روه بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، دانشكده بهداشت، گPhdكامبيز كريم زاده شيرازي، استاديار، آموزش بهداشت  4
  ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، گروه پزشكي اجتماعي Phdعليرضا ابدي، دانشيار، آمار حياتي 5
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  67ss-4د ك

  اندوكرين و متابوليك اختالالت و سالمندي
  

  1مژگان قاسمي
  
  

 كـرده  بيني پيش ملل سازمان. است افزايش حال در جهان كشورهاي ساير همانند ايران در سالمندان جمعيت :و هدف زمينه
 سـير . برسـد  جمعيـت  درصـد كـل   33 بـه  درصد 26 رشد با 2050 تا 2011 سال هاي طي سال 60 باالي سالمندان جمعيت

بيمـاري   بـار  كه يابد، مي افزايش زيادي ميزان به سن افزايش با اندوكرين و متابوليك اختالالت جمله از اختالالت و بيماري ها
 فراوانـي  تعيـين  هـدف  با پژوهش اين. شود مي) رفته دست از عمر هاي سال( DALY افزايش باعث و باالست آن عوارض و ها

  .شد انجام 1390 سال در گناوه شهرستان ساله 60-69 سالمندان در اندوكرين و متابوليك اختالالت
 سال 60-69 سالمندان از سرشماري روش با ها نمونه. باشد مي) ساله يك( مقطعي و توصيفي نوع حاضراز پژوهش :اركروش 
 شهرستان درمان و بهداشت شبكه درماني بهداشتي مراكز سالمندان يافته ادغام مراقبت هاي اي وزارتخانه طرح هدف گروه
 اي وزارتخانه طرح طرح به مربوط) وزارتخانه پيشنهادي شده استاندارد( يفرم ها از ها داده. شدند انتخاب 1390 سال در گناوه

 قرار بررسي ، مورد19نسخه   SPSSافزار نرم و توصيفي آمار استفاده با و گرديد استخراج سالمندان يافته ادغام مراقبت هاي
  .گرفت

 94/43جمعيـت،  درصـد كـل   2/3 نفـر،  2913سـال  60-69 سـالمندان  جمعيت كه داد نشان پژوهش اين هاي يافته :يافته ها
 40 چـاقي،  123: مشـكل  تفكيـك  بـه  انـدوكرين  و متابوليـك  اخـتالالت  داراي افراد تعداد. بودند درصد زن 06/56 مرد، درصد
 بيماريهـاي  96 ديابـت،  73 بـاال،  فشارخون 121 استئوپروز، 53 سال، 40 از بعد شكستگي سابقه22 زودرس، يائسگي2 الغري،
  ).>05/0P( داشت وجود داري معني ارتباط شهرنشيني و زن جنسيت و فراواني بين. بود هيپرليپيدمي 34 عروقي، قلبي

اجراي دقيق طرح مراقبت هاي ادغـام يافتـه از سـالمندان بـا     ، اختالالت متابوليك و اندوكرينبا توجه به فراواني  :نتيجه گيري
  .در تنظيم برنامه هاي بهداشت و درمان ضروري است محوريت مراقبت هاي مبتي بر شواهد در جهت پيشگيري اوليه

  متابوليك سالمندي، اندوكرين، اختالالت، :كلمات كليدي
 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ي،ارشد آموزش پرستار يكارشناس يدانشجو :نويسنده مسئول 1

ghasemimoj@yahoo.com  
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  220كد

  بررسي وضعيت سالمت جسمي رواني سالمندان تحت پوشش 
  مراكز بهزيستي شهركرد

 
  3، زهرا كيواني2، سيد محمد افضلي، يوسف اصالني، رضا مسعودي1شهرام اعتمادي فر

   

از اين رو بررسي . جمعيت جهان به سوي سالمندي پيش مي رود و به همراه خود مسائل جديدي را به وجود مي آورد: زمينه و هدف
، 1382چهار محال و بختياري طبق آمار مركز بهداشت استان، در سال  در استان. مسائل مربوط به سالمندان داراي اهميت ويژه اي است

شناخت شايع ترين بيماري هاي سالمندان جهت برنامه ريزي آموزشي و . سال تشكيل داده بود 60ندان باالي درصد جمعيت را سالم 4/6
بنابراين پژوهشگران بر آن شدند، پژوهش حاضر را با هدف تعيين وضعيت سالمت جسمي و رواني . درماني در آينده بسيار مفيد خواهد بود

 .نجام دهندسالمندان تحت پوشش مراكز بهزيستي شهركرد ا

جامعه پژوهش شامل كليه سالمندان تحت پوشش مركز بهزيستي استان چهار . اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مقطعي بود: كار روش
سال به  65سالمند باالي  101نمونه گيري به روش آسان از . محال و بختياري بودند كه در زمان انجام پژوهش در اين مراكز حضور داشتند

: قسمت چهارابزار گردآوري داده ها، فرم جمع آوري اطالعاتي پژوهشگر ساخته اي مي باشد كه در . متوالي انجام شدماه  سهمدت 
مشخصات فردي، وضعيت سالمت جسمي سالمندان، وضعيت سالمت رواني سالمندان و وضعيت سالمت سالمندان از نظر حوادث و 

از خود سالمندان و پرونده پزشكي آنان جمع آوري گرديد و با استفاده از تست  اطالعات توسط دو پژوهشگر. مسموميت ها تنظيم گرديد
 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSSهاي آماري توصيفي و نرم افزار آماري 

 65-74درصد در محدوده سن  2/67 درصد زن، 3/74يافته ها در مورد اطالعات فردي واحد هاي مورد پژوهش نشان داد كه : يافته ها
درصد از  4/63 درصد بيكار، 7/32درصد از نظر مسكن تحت پوشش مراكز بهزيستي،  3/69 درصد داراي تحصيالت ابتدايي و 97سالگي، 

در رابطه با وضعيت . درصد از آنان داراي پرونده پزشكي بودند 3/69هزار تومان و 100نظر درآمد وابسته به بهزيستي با در آمد ماهيانه زير 
درصد داراي بيماري هاي عضالني اسكلتي و از  9/13درصد داراي بيماري هاي قلبي عروقي و  8/23درصد سالم،  8/21: سالمت جسمي

خصوصا اضطراب (درصد داراي نوروز  9/12، )خصوصا افسردگي(درصد داراي انواعي از سايكوز  7/26درصد سالم،  5/47: لحاظ روحي رواني
 . بودند) و استرس

ه به وجود مشكالت اقتصادي، شغلي و مسكن سالمندان و همچنين شيوع بيشتر بيماري هاي قلبي و عروقي، عضالني با توج: نتيجه گيري
اسكلتي، افسردگي استرس و اضطراب در سالمندان اين مطالعه، لزوم اجراي طرح مراقبت از سالمندان با هدف آموزش روش ها و شيوه هاي 

ان نظام سالمت، لزوم همكاري بين بخشي بيشتر در جهت رفع مشكالت معيشتي، اقتصادي و صحيح زندگي و مراقبت از خود توسط كاركن
سكونت آنان، اختصاص بودجه مخصوص به سالمت سالمندان و تالش در جهت بيمه نمودن كليه سالمندان و ارائه تسهيالت بيشتر به آنان 

  . توصيه مي گردد
  وضعيت سالمت، سالمندان، مراقبت: كلمات كليدي

  
                                                 

  دمامائي شهركر عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و: نويسنده مسئول  1
   sh.etemadifar@yahoo.com 

   اعضا هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامائي شهركرد 2
 كارشناس ارشد پرستاري  3
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 222sكد 

 دار شهرستان كاشان زنشسته و خانهزنان سالمند با ارزيابي اختالالت عملكرد جسماني
  

  3، معصومه سادات موسوي2، دكتر محسن اديب حاج باقري1زهرا يوسفي

  

  

اين امر، باعث نگراني . در حال افزايش استنيز با افزايش جمعيت سالمندان، شيوع ناتواني هاي جسمي : زمينه و هدف
پيش بيني هاي جمعيت در يكي دو دهه آينده حاكي از رشد جمعيت سالمندان است، تخمين . ستم هاي سالمت شده استسي

پديده سالمند شدن جمعيت كشورها، . يك سوم جمعيت ايران را افراد سالمند تشكيل دهند 2050زده مي شود در سال 
مهم ترين مسئله در ارتقاء سالمت و كيفيت  .مي طلبد رااستراتژي هاي الزم براي پيشگيري مشكالت همراه با سالمندي 

يكي از بهترين راه . شناختي و ادامه زندگي به صورت فعال است، زندگي سالمندان حفظ استقالل آنان در فعاليت هاي جسمي
هدف مقايسه  مطالعه حاضر با .هاي ارزشيابي سالمت سالمندان، بررسي سطح ناتواني و فعاليت آنان در زندگي روزانه است

  .اختالالت عملكرد جسماني در زنان سالمند بازنشسته و خانه دار انجام شدو ميزان ناتواني 
. انجام شد 1390زن بازنشسته و خانه دار كاشان در سال  نفر از سالمندان 100اين مطالعه به صورت مقطعي روي: روش كار

پرسشنامه شامل اطالعات . پرسشنامه استفاده شداز اده ها جهت جمع آوري د. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب گرديد
سوال  36اين ابزار . جهت بررسي ميزان ناتواني بود WHO-DAS2دموگرافيك و ابزار استاندارد شده سازمان بهداشت جهاني 

ش با ديگران، انجام مراقبت از خود، ساز، تحرك و جابجاييطلب،ارتباط، درك م حوزه برقراري 6افراد را در  دارد، كه ناتواني
  )صفر با امتياز(تا ناتواني شديد ) 4با امتياز (ليكرت از بدون ناتواني  وظايف روزمره زندگي و مشاركت در جامعه، در مقياس

  .استفاده شد     )تي تست، آناليز واريانس(براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و تحليلي . مي سنجد
 601/7ميانگين سن شركت كنندگان . درصد خانه دار بودند 55درصد بازنشسته و  45ند مورد بررسي سالم 100از  :يافته ها

درصد هشت  1درصد همزمان سه بيماري و  29درصد افراد بيماري خاصي نداشتند، در حالي كه  4تنها . سال بود 36/67 ±
، روماتيسم و بيماري )درصد 64( پرفشاري خون: ودند ازشايع ترين بيماري ها و درصد ابتال به ترتيب عبارت ب. بيماري داشتند
 38(، بيماري هاي سايكولوژيك از جمله افسردگي و اضطراب )درصد 57( ، باال بودن چربي خون )درصد 59(هاي مفصلي 

سطح بين ميزان ناتواني و  .درصد افراد خانه دار، فعاليت هاي ورزشي دارند 2/18درصد افراد بازنشسته و  1/51).درصد
به اين صورت كه با افزايش ميزان تحصيالت، ناتواني ). >001/0P(تحصيالت همبستگي معكوس و معني داري مشاهده شد 

 26درصد افراد بازنشسته و  36. درصد ناتواني شديد داشتند 1درصد افراد بدون ناتواني و  44همچنين . افراد كمتر مي شد
بازنشستگان در مقايسه با افراد خانه دار ارزيابي بهتري از . كامال مستقل بودنددرصد افراد خانه دار در انجام امور شخصي 

وضعيت روحي درصد زنان خانه دار  7/32درصد بازنشستگان و  42به اين صورت كه . سالمت روحي و جسمي خود داشتند
نمره . ار خوب، ارزيابي كردنددرصد زنان خانه دار سالمت جسمي خود را بسي 6/3درصد بازنشستگان و  1/11خود را خوب و 

كمترين ميزان ناتواني مربوط به بازنشستگان آموزش و . بود نمره باال نشان دهنده ميزان توانايي باال است 120تا  0ناتواني بين 
  .بود) 84/75نمره ناتواني (و بيشترين مربوط به زنان خانه دار ) 85/100نمره ناتواني (پرورش 

الت و سابقه مشاركت هاي اجتماعي مي تواند تاثيرات مثبتي روي افزايش توانمندي، سالمت داشتن تحصي :نتيجه گيري
لذا توصيه مي شود مسئولين امر به تاثير تحصيالت و فعاليت هاي اجتماعي زنان كشور . جسم و روان زنان سالمند داشته باشد

  .لمندي توجه نماينددر جهت افزايش سالمت جسمي و رواني و توانمند كردن زنان در سنين سا
  سالمندي، ناتواني، بازنشسته، خانه دار: كلمات كليدي

 

                                                 
دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي كاشان :نويسنده مسئول .1

stu.yousefi@yahoo.com  
  نشكده پرستاري و مامايي،دانشگاه علوم پزشكي كاشاندانشيار دا. 2.

  دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي، كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي كاشان. 3
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  255-1كد

  بررسي مقايسه اي اختالل خواب تجربه شده در سالمندان زن و مرد
  

  3معصومه باقري نساميدكتر  ،2مريم گل محمدي ،1نفيسه قانعي

  

با توجه به شكايات و . ت بهبود آن ها كمك مي كنداطالع از كيفيت خواب سالمندان به اتخاذ تدابيري جه :زمينه و هدف
درك متفاوت در زمينه ي اختالل خواب در زنان و مردان، اين مطالعه با هدف بررسي مقايسه اي شدت اختالل خواب در 

  .سالمندان زن و مرد انجام شده است
 62درصد از آنان افراد غير بستري و  38نفر از افراد سالمند كه  100اين مطالعه به روش توصيفي مقطعي روي  :روش كار

هدف از بررسي اختالل . درصد بقيه بيماران بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان امام خميني ساري بودند، انجام شد
. خواب مقطعي در زمان انجام مطالعه نبود، لذا سواالت پرسشنامه اي در قالب عالئم و عملكردهاي روتين سالمند طراحي شد

روايي پرسشنامه به وسيله مطالعه . سانتيمتري اندازه گيري شد 10الل خواب نيز بر اساس ابزار معياري ديداري شدت اخت
. نفر از اعضاي هيات علمي كارشناس در اين زمينه مورد تاييد قرار گرفت 3كتب، مقاالت و منابع مربوط طراحي شد و توسط 

و  16نسخه  SPSSتجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار . برآورد شد 85/0آزمون  باز –پايايي اين ابزار به روش آزمون 
  . آزمون هاي آمار توصيفي و تي مستقل انجام شد

درصد از افراد سالمند مورد  38. سال قرار داشتند 65-60درصد از افراد مورد مطالعه در محدوده سني بين  47 :يافته ها
درصد از سالمندان مورد مطالعه بي سواد بودند و  65. درصد متاهل بودند 82از اين تعداد . درصد زن بودند 62مطالعه مرد و 

. درصد از سالمندان بيشتر اوقات دچار اختالل در خواب بودند 62به طور كلي . درصد، تحصيالت دانشگاهي داشتند 2تنها 
لعه بيماري زمينه اي خاصي كه اختالل در خواب درصد از افراد مورد مطا 56. بود 3±21/3ميانگين شدت اختالل در خواب 

ميانگين شدت اختالل ). درصد 9(بيشترين مورد اختالل در خواب، بصورت بيدار شدن مكرر از خواب بود . ايجاد كند داشتند
ر بين جنس زن و مرد از نظ. بود 42/2±23/3ميانگين شدت اختالل در خواب در مردان . بود 35/3±17/3در خواب در زنان 

  ). t=41/1و  P=15/0(شدت اختالل در خواب اختالف معني داري وجود نداشت 
ميانگين شدت اختالل خواب در هر دو جنس در محدوده كم بوده است و بين جنس زن و مرد از نظر شدت  :نتيجه گيري

جه به نتايج ساير مطالعات با تو. ولي شدت اختالل خواب در زنان بيشتر بود. اختالل در خواب اختالف معني داري ديده نشد
  . انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه با حجم نمونه گسترده تر ضروري به نظر مي رسد

  .سالمند، شدت اختالل خواب، كيفيت خواب :كلمات كليدي
  
  

                                                 
  مربي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه، دانشگاه علوم پزشكي مازندران :نويسنده مسئول 1

n.ghanei@yahoo.com  
 ي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه، دانشگاه علوم پزشكي مازندرانمرب 2
 استاديار دانشكده پرستاري و مامائي نسيبه، دانشگاه علوم پزشكي مازندران 3
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  285كد 

  آيا حمايت اجتماعي در سالمندان ساكن منازل با برخي از عوامل 
  جمعيت شناختي رابطه دارد؟

  

  4، جواد ينج3محمدجواد ابراهيمي، 2معصومه باقري نساميدكتر ، 1ين مهرسميرا گلچ
  

  

پديده سالمندي در بسياري از جوامع به خصوص جوامع در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و دليل اصلي آن : زمينه و هدف
برخورداري از محبت، همراهي حمايت اجتماعي به ميزان  .افزايش نرخ سالمندان و تغيير شكل هرم سني جمعيت جوامع است

هدف از مطالعه حاضر بررسي رابطه حمايت اجتماعي با برخي . و توجه اعضاي خانواده، دوستان و ساير افراد تعريف شده است
  .از عوامل جمعيت شناختي در سالمندان ساكن منازل مي باشد

مركز بهداشت به  10وجود در شهرستان ساري مركز بهداشت م 20از  اين مطالعه از نوع توصيفي تحليل بوده و :روش كار
در اين مطالعه از دو پرسشنامه  .گرديدندسالمند با رضايت شخصي وارد مطالعه  129صورت تصادفي انتخاب و از اين مراكز 

داراي دو بخش حمايت اجتماعي خانواده و دوستان و حمايت اجتماعي كادر (مشخصات فردي و حمايت اجتماعي . استفاده شد
آلفاي ). زياد 14-18خوب،  10-13ناكافي، 6-9(مي باشد  6-18در بعد خانواده و دوستان امتيازات آن از ) داشت و درمانبه

به دست آمد  94/0برابر ) ICC(گزارش شد و در مطالعه حاضر ضريب آزمون همبستگي درون طبقه اي  89/0كرونباخ آن 
)94/0ICC=  0001/٠وP= .(بود  5-15مان، بازه امتيازات آن در بعد كادر بهداشت و در)13-15خوب،  9-12ناكافي ، 5-8 

ميانگين، انحراف (و به كمك آمار توصيفي  SPSSداده ها با نرم افزار . گزارش شد 88/0و آلفاي كرونباخ براي اين بعد ) زياد
) ساير متغيرهاي دموگرافيكبراي بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با و (و ضريب همبستگي پيرسون ) معيار و فراواني نسبي

  .تحليل شدند
. ز نوع مالكيت شخصي بوددرصد، ا 3/78كه در  ،منزل شخصي داشتنددرصد  6/80از بين مشاركت كنندگان  :يافته ها

اقتصادي  وضعيتدرصد  7/52. از شركت كنندگان بصورت مستقل بوددرصد  5/70در  )ADL(وضعيت انجام كارهاي روزانه 
درصد به  5/15. شركت كنندگان مذكر بودند) نفر51(درصد  5/39. بود 86/67±49/7انگين سني سالمندان مي. داشتند پايين

، كه به دست آمد 08/25±98/5ميانگين حمايت اجتماعي كلي . درصد متاهل بودند 8/63هيچ بيماري مزمني مبتال نبودند و 
بين حمايت اجتماعي كلي با  با آزمون كاي دو. ياد بوددرصد نيز ز 2/51درصد خوب و در  3/33درصد ناكافي، در  5/15در 

 ADLو  )X2 ،55/0=P =93/4(، سطح تحصيالت )X2 ،09/0=P =04/8(، وضعيت اقتصادي )X2 ،91/0=P=17/0(جنس
)85/1= X2،76/0=P( ولي بين حمايت اجتماعي كلي با وضعيت تاهل . رابطه معني داري مشاهده نشد)57/11= X2 ،

02/0=P( داشتن منزل شخصي ،)17/16= X2 ،001/0=P( نوع مالكيت منزل ،)30/16= X2 ،003/0=P(  رابطه معني دار به
  .دست آمد

با توجه به نتايج بين حمايت اجتماعي كلي با برخي از عوامل جمعيت شناختي در سالمندان رابطه معني داري  :نتيجه گيري
  .مطالعات بيشتر در اين زمينه ضروري استبا اين وجود به نظر مي رسد انجام . وجود دارد

  سالمندي، حمايت اجتماعي، عوامل دموگرافيك، عوامل جمعيت شناختي: كلمات كليدي

                                                 
 دانشجوي كارشناسي پرستاري،دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1
 استاديار دانشگاه علوم پزشكي مازندران 2
  وي كارشناسي پرستاري،دانشگاه علوم پزشكي مازندراندانشج: نويسنده مسئول 3

mjebrahimi69@gmail.com 
  دانشجوي كارشناسي پرستاري،دانشگاه علوم پزشكي مازندران 4
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  294كد 

  بررسي رابطه استئوپني و استئوپروز با برخي از عوامل مرتبط با آن در سالمندان 
  

  5صفا مومني بادله  ،4يزداني، فرشته 3، مريم مبيني2، معصومه باقري نسامي1كبرا عابديان كاسگري
   
  

خطر مرگ . استئوپروز به عنوان شايع ترين بيماري متابوليك استخواني، از بالياي قرن اخير محسوب مي شود :زمينه و هدف
ناشي از آن چهار برابر احتمال مرگ و مير ناشي از سرطان دهانه رحم و مساوي با مرگ ناشي از سرطان پستان در نظر گرفته 

هزينه هاي درمان و بازتواني . هر سال بيش از پنج ميليون مورد شكستگي ناشي از استئوپروز در جهان رخ مي دهد. تشده اس
بنابراين هر گونه اقدامات پيشگيرانه در اين . شكستگي هاي وابسته به استئوپروز با خسارت هاي اقتصادي وسيعي همراه است

مطالعه ي حاضر با هدف بررسي رابطه استئوپني و استئوپروز با برخي از عوامل  لذا. زمينه نياز به بررسي وضعيت موجود دارد
  .  مرتبط با آن در سالمندان اجرا شد

سال كه به دليل اختالالت  60بيمار سالمند باالي  62، تعداد 91در اين پژوهش توصيفي در طي چهار ماه در سال  :روش كار
داده ها توسط پرسشنامه اي محقق ساخته . مراجعه نمودند وارد مطالعه شدند عضالني اسكلتي به درمانگاه طوبي شهر ساري

مورد تاييد قرار گرفت ) به همراه يك فوق تخصص روماتولوژي(جمع آوري شد كه روايي ابزار توسط اعضاي محترم هيات علمي 
  .انجام شد 16نسخه SPSS و تحليل داده ها توسط 

. بودند) درصد 1/58(و خانه دار ) درصد1/37(د آنان زن بودند كه بيشتر آنان بي سواد درص 8/96از بين سالمندان  :يافته ها
درصد  4/27درصد ناچيز، 5/64از نظر سابقه انجام ورزش روزانه، . درصد آنان متاهل بودند 6/72درصد آنان ساكن شهر و  77

. را ذكر كردند) درصد 6/72(هفتگي اكثرا ناچيز از نظر انجام ورزش روتين . درصد عالي بودند 5/6درصد خوب و  6/1متوسط، 
از نظر . درصد عالي را ذكر كردند 1/16درصد خوب و  5/43درصد متوسط،  6/30درصد ناچيز، 7/9از نظر مصرف سبزيجات 

درصد عالي را ذكر  6/1درصد خوب و  7/17درصد متوسط،  3/61درصد ناچيز،  4/19مصرف مواد لبني نظير شير و ماست 
 بر اساس. درصد استوپورز داشتند 2/8درصد استوپني و  5/29دانسيتومتري ستون فقرات، Tscore بر اساس .كردند

Tscore با آزمون ضريب همبستگي پيرسون . درصد استئوپورز داشتند 9/4درصد استئوپني و  41دانسيتومتري گردن فمور
گردن فمور و همچنين بين  Tscoreت شيردهي با بين سن شروع يائسگي، مدت يائسگي، سن اولين و آخرين زايمان و مد

با آزمون كاي دو و فيشر بين . )P<05/0(ستون فقرات هيچ ارتباط معني داري يافت نشد  Tscoreمتغيرهاي مذكور با 
Tscore  ستركتومي پيش از ي، سابقه ه)شهر يا روستا(، محل سكونت شاخص توده بدني ستون فقرات با متغيرهايي مانند
مصرف سيگار، سطح فعاليت و تحرك، مصرف لبنيات و سبزيجات سابقه انجام ورزش، انجام ورزش روزانه روتين فعلي،  يائسگي،

همچنين . )P<05/0(سابقه استئوپروز در اقوام درجه يك، سطح تحصيالت، شغل و عداد زايمان ارتباط معني داري يافت نشد 
   ).P<05/0(تباط معني داري يافت نشد گردن فمور نيز ار Tscoreبين متغير هاي مذكور با 

با توجه به تحليل داده ها، پيشنهاد مي شود كه مطالعات بيشتر در حجم نمونه وسيع تري جهت بررسي روابط  :نتيجه گيري
  . بين متغيرهاي مربوط به استئوپني و استئوپروز انجام شود

  استئوپني، استئوپروز، عوامل مرتبط، سالمندان :كلمات كليدي
                                                 

  مازندران پزشكي علوم دانشكاه ،كارشناس ارشد مامايي دانشكده پرستاري مامايي: نويسنده مسئول 1
Kobra_Abedian1384@yahoo.com  

 مازندران پزشكي علوم دانشكاه علمي هيات عضواستاديار و  2
  فوق تخصصص روماتولوژي و عضو هيات علمي دانشكاه علوم پزشكي مازندران 3
 كارشناس مامايي 4
 دانشجوي دكترا داروسازي 5
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  314 كد

  بررسي ميزان آزار جسمي نسبت به سالمندان 
  توسط اعضاي خانواده  

  

  3مرتضي مرادپور، 2ناهيد رژه دكتر، 1مجيده هروي كريمويدكتر 
  

  

خشونت شناخته شده ترين و شديد ترين انواع  خطرناكيكي از به عنوان نسبت به سالمندان  آزار جسمي: هدف و نهيزم
كه از طريق  شته مورد توجه جوامع و متخصصان مراقبت هاي بهداشتي قرار گرفته استخانگي است، كه در چند سال گذ

 الگويي جسمي آزار. شود ارتكاب عملي آزاردهنده به سالمند تحميل و سبب صدمه و آسيب جسمي، رواني و اجتماعي وي مي

سالمند آزاري تعيين ميزان ر با هدف حاض پژوهش .دهد مي قرار تهاجم مورد را سالمند فرد جسمي تماميت كه رفتار است از
صورت  1390 سال نيمه اول درنسبت به سالمندان عضو كانون هاي جهانديدگان شهر تهران توسط اعضاي خانواده  جسمي
  .گرفت
 ساكن شهر تهران در) مرد 125زن و  254(سالمند  379اين مطالعه مطالعه اي مقطعي است كه با مشاركت : كار روش

داده ها از طريق مصاحبه چهره به چهره با  .سال و باالتر عضو كانون هاي جهانديدگان شهر تهران انجام شد 65محدوده سني 
نسخه فارسي آزمون كوتاه سالمنداني كه بر اساس . منازل سالمندان انجام گرديد كانون هاي جهانديدگان ياسالمندان در 

بعد سپس، . ندگرديدپس از كسب رضايت آگاهانه وارد پژوهش فاقد اختالل شناختي تشخيص داده شدند،  وضعيت شناختي،
پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري اطالعات و  پرسشنامه بررسي سوءرفتار خانواده نسبت به سالمندان سالمندآزاري جسمي

تي تست تحليل  داده ها پس از جمع آوري با استفاده از آماره هاي مجذور كاي و .دموگرافيك و فردي براي آنان تكميل گرديد
  .شدند

پرتاب اشياء و وسايل و اقدام به ضرب وجرح، مربوط به  جسمي آزاربيشترين ميزان يافته هاي پژوهش نشان داد كه : ها افتهي
و كمترين آن مربوط به  )درصد2/3(بي مورد داروهاي خواب آور يا مسكن  تجويزو سپس  )درصد7/4(منزل به سمت سالمند 

ميانگين متغيرهاي وضعيت عملكردي، تعداد و جسمي  سوء رفتار بين ميزان. بود )درصد6/2(سالمند اقدام به خفه نمودن 
 سوءرفتاردو گروه سالمندان با تجربه و بدون تجربه بين  بستري مجدد و نمره غفلت نسبت به سالمند توسط اعضاي خانواده

   .تفاوت معناداري وجود دارد جسمي
توجه ويژه و اتخاذ تدابيري به منظور پيشگيري از تبعات آن  سالمندان، جسمي نسبت به آزاربه وجود  توجه با: يريگ جهينت

را  مشكل اجتماعي و بهداشتي به اين نسبت اصولي و مداوم سريع، رسيدگي لزوم يافته هايي از اين دست .مورد نياز است
 .آورد شمار به خصوص اين در اولويت هاي اساسي از آن را بايد مختلف هاي جنبه از پديده اين سازي شفاف. گوشزد مي كنند

تمام سازمان هاي دست اندر كار امور  همكاري و مشاركت و بوده پذير همه جانبه امكان رويكردي با اتخاذ تنها مهم اين
 اجتماعي و بهداشتي، كارشناسان و متخصصان حوزه هاي پرستاري، رفاه اجتماعي، پزشكي، روان شناسي، مددكاري و آحاد

  .طلبد را مي جامعه
  خانواده ، سالمند،ار جسميآز: يديكل كلمات

                                                 
  هيات علمي، دانشگاه شاهد، دانشكده پرستاري و مامايي :نويسنده مسئول 1

heravi@shahed.ac.ir  
 گاه شاهد، دانشكده پرستاري و مامايي هيات علمي، دانش 2
 دانشجوي كارشناسي، دانشگاه شاهد، دانشكده پرستاري و مامايي 3
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  321كد 

  بررسي ارزيابي تعادل در سالمندان مقيم آسايشگاه سالمندان صادقيه شهر اصفهان
  

  4، مهتاب عليجانپور اقا ملكي3، معصومه معصومي خلجي2معصومه عليجان پور آقا ملكي، 1راضيه السادات حسيني
  
  

مندان به عنوان يكي از گروه هاي آسيب پذير جامعه در تمام دنيا هستند و توجهات خاصي را به خود سال: زمينه و هدف
يكي از مشكالتي كه سالمندان را در معرض آسيب هاي جسماني قرار مي دهد، اختالل در تعادل و راه رفتن . معطوف مي دارند

هدف مطالعه حاضر بررسي ارزيابي تعادل در سالمندان . همين اختالل سبب بروز زمين خوردن سالمند مي شود. مي باشد
  .مقيم آسايشگاه سالمندان صادقيه شهر اصفهان مي باشد

جامعه مورد . در سالمندان مقيم آسايشگاه سالمندان صادقيه اصفهان بود اين بررسي، يك مطالعه توصيفي تحليلي،: روش كار
عنوان نمونه انتخاب ه نفر ب 90اين بين  كه از ،رستان اصفهان بودبررسي سالمندان آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه شه

سال و حداكثر  60 مطالعهحداقل سن براي شركت در  .روش نمونه گيري تصادفي بوده است. شركت نمودند مطالعهو در  شدند
اخته شده به گونه اي معيار حذف براي اين شركت كنندگان مواردي مانند بيماري رواني شن .سال بود 91سن شركت كنندگان 

آرتروز بيماري جسمي مانند  ،....)افسردگي شديد و  آلزايمر، اسكيزوفرني،(انجام گويه هاي ارزيابي كننده ناتوان باشند كه از 
ابزار مورد استفاده در اين رابطه  .بودو يا عدم تمايل سالمند جهت شركت در مطالعه ... شديد، شكستگي هاي مختلف، فلج و 

تعادل در نشستن روي صندلي، برخاستن، تالش براي برخاستن، تعادل در (گويه  9يابي شامل تست تعادل، شامل فرم ارز
درجه، و  360ثانيه اول، تعادل در ايستادن، مقاومت در برابر هل دادن، ايستادن با چشم بسته، چرخيدن  5ايستادن فوري طي 

به گونه اي كه امتياز باالتر نشان دهنده  . متغير مي باشد 16تا  0ر بين دامنه امتيازهاي به دست آمده از ابزا. بود) نشستن
  .به دست آمده است% 83روايي و پايايي ابزار مورد بررسي قرار گرفته و آلفاي كرونباخ آن معادل . تعادل بيشتر مي باشد

عيت تعادل نامناسبي برخوردار بوده، به از وض) نفر 30(درصد از سالمندان  33نتايج حاصل از مطالعه نشان داد كه : يافته ها
همچنين بيشترين موردي كه سالمندان در . بوده است 12گونه اي كه امتياز به دست آمده از وضعيت تعادلي آن ها كمتر از 

 25(، هل دادن )درصد 34(ايستادن فوري ) درصد 37(آن از نظر وضعيت تعادلي مشكل داشتند، آيتم تعادل در چرخيدن 
  .بود) درصد 23(ايستادن با چشم بسته  و) درصد

با توجه به نتايج حاصل از مطالعه، درصد زيادي از سالمندان از نظر تعادلي در وضعيت ناامني قرار دارند و از اين : نتيجه گيري
ن بخشي لذا ارزيابي تعادلي سالمندان جهت جلوگيري از خطر زمين خوردن بايد به عنوا. رو در معرض خطر سقوط قرار دارند

  .از هر ويزيت روتين در مراقبت هاي بهداشتي در نظر گرفته شود
  سالمندان، تعادل، زمين خوردن: كلمات كليدي

  

                                                 
كارشناس ارشد آموزش پرستاري، عضو هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد،   :نويسنده مسئول 1

ra.hosseiny@yahoo.com 
  .رشد مامايي، دانشكده پرستاري مامايي، داشنگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهاندانشجوي كارشناسي ا 2
 كارشناس ارشد آموزش پرستاري، عضو هيات علمي دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر 3
  دانشجوي كارشناسي ارشد ويروس، دانشكده پيراپزشكي، داشنگاه علوم پزشكي گرگان 4
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  349كد

  شهرستان دشتي  هاي در خانواده مقيم سالمندان زندگي كيفيت بررسي
  

  2فاطمه مهاجر نوعي، 1حكيمه آب رخت

  
بهداشت . يابد مي اهميت پيش از بيش آن ها زندگي كيفيت به توجه لزوم سالمندان، شمار افزايش به توجه با :زمينه و هدف

هدف از  .است الزم بيشتري توجه آن به ايران در كه كند، مي بازي سالمندان خصوصا افراد زندگي كيفيت در مهمي نقش روان
  .سال ساكن در شهرستان دشتي مي باشد 65اين پژوهش بررسي كيفيت زندگي سالمندان باالي 

ساكن در شهرستان دشتي ساكن  65سالمند باالي  40 شامل تحقيق مي باشد و نمونه از نوع مقطعي مطالعه اين :ش كاررو
 پرسشنامه از اطالعات آوري جمع براي. شدند انتخاب اي مرحله چند تصادفي گيري نمونه روش به كه باشد، مي در خانواده

SF-36 افزار نرم 16 نسخه توسط ها داده. گرديد استفاده ،نجدس مي را سالمندان زندگي كيفيت ارزيابي كه SPSS مورد 
  .گرفت قرار تحليل تجزيه

 افراد در ساير. متوسط برخوردارند زندگي كيفيت از مطالعه تحت افراد از درصد 48 كه دادند نشان تحقيقات نتايج :يافته ها
. است شده تعيين نامناسب بسيار زندگي وضعيت آنها زا درصد 15 در به طوري كه بوده پايين زندگي كيفيت مطالعه، مورد
 بين نمره باالترين كردند كه، سبرا ك 6/77±25/21و شاخص درد بدني نمره  2/78±20نمره  اجتماعي عملكرد معيار

 با ترتيب به انرژي داشتن و زندگي سر احساس و سالمت در تغيير احساس حالي كه در .بودند زندگي كيفيت معيارهاي
 كيفيت نمره ميانگين. كردند كسب را زندگي كيفيت معيارهاي بين در را نمرهكمترين  7/42±17و  5/37±6/16گين نمره ميان

  . با افزايش سن كيفيت زندگي كاهش مي يابد. در زنان به طور معنا داري از مردان كمتر بود زندگي
ط است و عمده مشكالت انان با افزايش سن بيشتر يافته ها نشان مي دهد كه كيفيت زندگي سالمندان متوس :گيري نتيجه

لذا پيشگيري مداخله اي در سطح خرد و كالن بخصوص از طريق رسانه هاي جمعي و ارائه فرهنگ مناسب . مي گردد
  . سالمندي در مدارس براي دانش اموزان بسيار حائز اهميت مي باشد

  دشتي كيفيت زندگي، سالمندان، خانواده، شهرستان  :كلمات كليدي
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  كارشناس ارشد مددكاري اجتماعي، كارشناس پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر :نويسنده مسئول 1

Abrakht_377@yahoo.com 
    كارشناس مددكاري بهزيستي استان گلستان    2
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 378sكد 

  بررسي سالمت روان سالمندان مقيم خانه سالمندان ميرعماد و
  عضو كانون جهانديدگان شهر گرگان 

  
  ، قربان محمدكوچكي2، عاطفه اميري1سميه مشكاني

  
 سالمندي دوران حساسي از زندگي بشر است و توجه به مسائل و نيازهاي اين مرحله يك ضرورت اجتماعي: هدف و نهيزم

جوامع را گرفتار  درصد از افراد بالغ 10گزارش اخير سازمان بهداشت جهاني حاكي از آنست كه اختالالت رواني حدود . است
از سويي مطالعات متعدد بيانگر آن است كه با افزايش سن، اختالالت رواني افزايش . كرده است و بروز آن رو به افزايش است

نسبت به  2030پيش بيني مي شود، ميزان اين اختالل ها در سال . بحران دانسته اند به طوري كه برخي آن را يك. مي يابد
تحقيق حاضر با هدف تعيين سالمت روان در سالمندان مقيم خانه سالمندان . ، حدود چهار برابر افزايش يابد2000سال 

  . ميرعماد و عضو كانون جهانديدگان شهر گرگان انجام شد
سالمند، كه به طور  55وضعيت سالمت روان، مطالعه اي توصيفي تحليلي و مقطعي بر روي  به منظور بررسي: كار روش

-GHQ(ابزار به كار برده شده به منظور اندازه گيري سالمت روان، گونه فارسي پرسشنامه . تصادفي انتخاب شدند انجام شد

28(General Health Questionnaire ده مقياس اضطراب، افسردگي، نشانه كه در برگيرنده سالمت رواني و چهار خر
و آزمون آماري  18نسخه  SPSSبه منظور تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار . هاي جسماني، كاركرد اجتماعي است، مي باشد

  .به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شدP >05/0. مجذور كاي استفاده شد
ميزان شيوع اين . از سالمندان تحت مطالعه، مشكوك به اختالل كلي بودند درصد 9/30نتايج اين بررسي نشان داد، : يافته ها

درصد  5/34درصد اضطراب و اختالل خواب،  40درصد اختالل عملكرد جسماني،  4/36.اختالالت در مردان بيش از زنان بود
عيت شناختي با سالمت روان در بررسي ارتباط هر يك از عوامل جم. درصد افسردگي داشتند 4/16اختالل عملكرد اجتماعي و 

بين متغيرهاي جنس، وضعيت تأهل، وضعيت تحصيلي و شركت در فعاليت هاي اجتماعي و سرگرم كننده، ارتباط آماري معني 
  . سال به باال، مالحظه نشد 70سال و  69تا  60ولي اختالف معني داري بين دو گروه سني  ،داري بدست آمد

درصد از اين  30پژوهش، اختالالت رواني از جمله معضالت مهم در سالمندان بوده و بيش از بر اساس نتايج اين : يريگ جهينت
افراد به نوعي با اين معضل رو به رو هستند و اين مشكل در مردان بيش از زنان به چشم مي خورد و با وضعيت هايي از قبيل 

لذا گسترش . ماعي و سرگرم كننده افزايش مي يابدبدون همسر بودن، تنها زندگي كردن، بي سوادي و عدم فعاليت هاي اجت
مراكز مشاوره و افزايش كارايي سيستم هاي بهداشت روان در استان جهت كاهش مشكالت و آشفتگي هاي رواني اجتماعي در 

  . سالمندان پيشنهاد مي شود
  سالمت روان، سالمندان، ميرعماد، كانون جهانديدگان، گرگان: يديكل كلمات

  
  
  

                                                 
  meshkani.23@gmail.com گلستان يپزشك علوم دانشگاه عمل، اتاق يكارشناس يدانشجو :مسئول سندهينو 1
 گلستان يپزشك علوم دانشگاه عمل، اتاق يكارشناس يدانشجو 2
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  389كد

  لمندي و عوامل خطرساز اختالالت عروق كرونريسا

   
  4، ناصر بهنام پور3، عارف صالحي2، سيد عابدين حسيني1علي اكبر عبداللهي

   
  

اي است كه از دوران كودكي  بيماري هاي قلبي عروقي مهم ترين بيماري دوران سالمندي و عارضه پيشرونده: زمينه و هدف
پژوهش حاضر به منظور تعيين ارتباط عوامل خطر . كند عمده از ميانسالي به بعد آشكار ميآغاز و تظاهر باليني خود را به طور 

  .ساز اختالالت عروق كرونر با سالمندي انجام گرفته است
سال مراجعه كننده به مركز آنژيوگرافي كوثر استان  65سالمند باالي  722در يك مطالعه توصيفي تحليلي بر روي : روش كار

بيماران بر اساس درگيري عروق كرونر و عدم . كه به صورت سرشماري انجام شد 1388الي  1387سال هاي گلستان در طي 
، فشار خون، ديابت، )BMI(عوامل خطر شامل سن، جنس، نمايه توده بدني . درگيري عروق كرونر به دو گروه تقسيم شدند

ر گرفت و با استفاده از روش آماري آزمون تي و من ويتني سيگار و اعتياد به مواد مخدر در نمونه ها پژوهش مورد بررسي قرا
  . ، انجام شدspss - 16در محيط نرم افزاري

سال و مردان  70±48/4ميانگين سني زنان . سال بود 75تا  65بين ) درصد 3/83(بيشترين سن نمونه ها  :يافته ها
از بين عوامل خطر . درصد بود 5/31چرخشي با  سال بود و بيشترين درگيري عروق در بين سه رگ اصلي، شاخه 90/4±7/71

در . ، در بيماراني كه درگيري عروق كرونر داشتند)>014/0p(و فشار خون سيستوليك با ) >047/0p(مورد بررسي جنس 
شانس درگيري عروق درگروه فشار . مقايسه با كساني كه عروق كرونر نرمال داشتند، تفاوت آماري معني داري مشاهده گرديد

برابر نسبت به افراد داراي فشار خون نرمال بيشتر  11/1و  13/1ن سيستوليك باال و فشار خون دياستوليك باال به ترتيب خو
ولي عوامل خطر ديابت، نمايه توده بدني و مصرف سيگار ريسك خطر يك برابر در كساني كه درگيري عروق كرونر . بود

  .داشتند، نسبت به افراد نرمال بيشتر بود
سالمنداني كه درگيري عروق كرونر دارند، ريسك فاكتور جنس مرد و فشار خون سيستوليك ار عوامل مهم و : ه گيرينتيج

لذا كنترل اين عوامل خطر شايد مي تواند از پيشرفت بيماري عروق . مي باشند مساعد كننده قوي تري در درگيري عروق كرونر
  .كرونر پيشگيري نمايد

  عروق كرونر، عوامل خطر ساز، آنژيوگرافي، سالمند بيماري هاي: كلمات كليدي
  

                                                 
ي گرگان، گروه پرستار يگلستان، دانشگاه علوم پزشك كيسكمياختالالت ا قاتي، مركز تحقيعلم ئتيعضو ه يمرب: نويسنده مسئول 1

Abdollahy64@yahoo.com  
 پرستاري گروه گرگان، پزشكي علوم مربي عضو هيئت علمي دانشگاه 2
 قلب گروه گلستان، پزشكي علوم دانشگاه گلستان، ايسكميك اختالالت تحقيقات يئت علمي، مركزاستاديار، متخصص قلب و عضو ه 3
 مربي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشگي گرگان گروه بهداشت و امار حياتي دانشكده بهداشت وپيراپزشكي 4
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  1-3كد 

  ميوكاردحاد نشانه هاي انفاركتوس  برديابت  نقش
  

 2، علي اكبر حق دوست1سيد حميد شريف نيا

  
  

از . انفاركتوس ميوكارد معموالً به دنبال انسداد حاد شريان كرونر و قطع ناگهاني خون كرونر ايجاد مي شود :زمينه و هدف
جا كه تاخير در ارائه درمان و كاهش عوارض بيشتر به علت كمبود آگاهي از نشانه ها است و ديابت مي تواند بر بروز عاليم آن

  .سكته قلبي تاثير بگذارد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي عاليم سكته قلبي در بيماران ديابتي و غير ديابتي انجام گرفت
بيمار با تشخيص سكته حاد قلبي به صورت تصادفي در بخش قلب بيمارستان امام  294 در اين مطالعه مورد شاهد :روش كار

تجزيه . داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شد. شهر آمل بستري شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند) ع(رضا 
  . و تحليل داده ها به كمك تست مجذور كاي و رگرسيون لجستيك چند گانه انجام شد

نفر 122از شركت كنند گان مرد و ) درصد 5/58(نفر 172. سال بود 67/59 ±2/12ميانگين سني شركت كنندگان :يافته ها
، آروغ زدن )=01/0P(، سكسكه )=001/0P(، خستگي )>001/0P(، ضعف )=002/0P(تنگي نفس . زن بودند) درصد 5/41(
)01/0P= ( و وزوز گوش)002/0P= (ديابت بيشتر از بيماران سكته حاد قلبي وجود داشت كه اين  در گروه بيماران بدون

، ضعف )=8/1OR(رگرسيون لوجستيك چند گانه نشان داد، ديابت شانس تنگي نفس . اختالف از لحاظ آماري معني دار بود
)01/2OR= ( و وزوز گوش)06/2OR=( را افزايش مي دهد.  

نقش مهمي در بروز عاليم غير اختصاصي سكته حاد قلبي و از آنجا كه با توجه به نتايج مطالعه حاضر، ديابت  :نتيجه گيري
آگاهي از وجود عاليم . پرستار در بخش نزديك ترين فرد به بيمار است و تغيير در وضعيت بيمار را بالفاصله متوجه مي شود

  . غير اختصاصي در اين بيماران مي تواند شانس مرگ و مير و عوارض سكته قلبي را كاهش دهد
 ميوكاردحاد انفاركتوس ، ديابتعاليم،  :كلمات كليدي

  
  
  
  
  

                                                 
  ...دانشجوي دكتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا :نويسنده مسئول 1

pegadis@yahoo.com  
  ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانتحقيقات مدلسازي در سالمتمركز تحقيقات . دانشيار رشته اپيدميولوژي 2

ahaghdoost@gmail.com 
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  329-4 كد

 ميزان موفقيت احياء قلبي ريوي طراحي شده بر تاثير برنامه بازآموزي صالحيت محور
  

  زهره ونكي، مسلم حسام، عليرضا شريعتي ، دكتر2ربابه معماريان ، دكتر1علي كاوسي
  

احياء قلبي ريوي مي گذرد ، متاسفانه ميزان زنده ماندن افراد و موفقيت در سالهاست كه از شروع عمليات  :زمينه و هدف
با توجه به پيشرفت هاي روزافزون تكنولوژي و رشد بي سابقه درعلوم .عمليات احياء قلبي ريوي هم چنان ضعيف مي باشد

دربخش هاي اورژانس يك پزشكي درزمينه احياء قلبي ريوي نيازبه آموزش و بهسازي نيروي انساني بخصوص پرستاران 
لذا پژوهش حاضر باهدف تاثير برنامه بازآموزي صالحيت محورطراحي شده برميزان موفقيت احياء قلبي . ضرورت مي باشد

  .ريوي دربخش اورژانس انجام شد
و ) رنف15(، داراي دو گروه آزمون)30تعداد نمونه (اين پژوهش ازنوع نيمه تجربي ، نمونه گيري غيرتصادفي : روش كار

. انجام شد 1390سال بخش اورژانس بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گلستان در در) نفر15(شاهد
برنامه بازآموزي . ابزارگردآوري اطالعات شامل چك ليست مشاهده و ثبت عملكرد پرستاران درزمينه احياء قلبي ريوي مي باشد

زمينه احياء  در) C.B.T(اساس صالحيت بازآموزي و گام هاي اصلي آموزش بر اساس اصول برنامه هاي صالحيت محور بر
آزمون و شاهد جمع آوري و  ماه بعد در دو گروه چهاردر دو مرحله قبل و  داده ها. قلبي ريوي طراحي و درگروه آزمون اجرا شد

  .رار گرفت، آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل ق16نسخه    SPSSتوسط نرم افزار 
يكسان هستند ... آزمون آماري كاي دو نشان داد دو گروه از نظر متغيرهاي دموگرافيك مثل سن، جنس و سابقه كار و :يافته ها

)05/0P>.(  آزمون آماري من ويتني تفاوت معني داري بين ميزان موفقيت احياء قلبي ريوي در دو گروه آزمون و شاهد بعد از
  ).>05/0P( ماه نشان دادچهار 

نتايج پژوهش نشان داد كه برگزاري برنامه بازآموزي صالحيت محور بر ميزان موفقيت احياء قلبي ريوي موثر مي  :نتيجه گيري
زمينه احياء قلبي ريوي ارتقاء دهد لذا پيشنهاد مي گردد برنامه در توانسته است عملكرد پرستاران بخش اورژانس را  و باشد

  .رود بهسازي نيروي انساني پرستاران در بخش هاي اورژانس بكاربازآموزي صالحيت محور جهت 
  صالحيت محور اورژانس، ، احياء قلبي ريوي،بازآموزي :مات كليديكل
  )بخشي از رساله كارشناسي ارشد(

  

                                                 
    ali_kavosi1365@yahoo.comكارشناسي ارشد پرستاري ، دانشكده پرستاري و مامائي بويه گرگان،دانشگاه علوم پزشكي گلستان   1
  ري ، دانشكده علوم پزشكي، دپارتمان پرستاري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران دكتري پرستا  2
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  6كد

  يك مطالعه كيفي: مفهوم سالمت از ديدگاه بيماران ديابتي
  

  4حي، محمد فت3، شهناز خالدي2، سينا وليئي1گلرخ مريدي
  
  

سالمت مفهومي نسبي و احساس سالمت نيز فرآيندي ذهني و منحصر به فرد است و معيارهاي سالمتي در  :زمينه و هدف
از جمله شرايط بسيار مهم در درك سالمت حضور يك بيماري بين گروه هاي سني، فرهنگي و طبقات اجتماعي متفاوت بوده و 

ر رابطه با سالمت را تحت تاثير قرار مي دهد، با توجه به شيوع باالي بيماري چرا كه ادراك بيمار د. مي باشد مزمن در فرد
هدف تبيين مفهوم سالمت در اين گروه از بيماران با اين مطالعه ديابت در كشور و لزوم برنامه ريزي سالمت محور براي آنان 

  .انجام شد
ني بر هدف، اطالعات با انجام مصاحبه هاي عميق و اين پژوهش يك مطالعة كيفي بود كه پس از نمونه گيري مبت: روش كار

بيمار ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان توحيد شهر سنندج جمع آوري گرديد و با روش  20نيمه ساختار با 
هش بدست رويكردي كه در آن نتايج مستقيمًا از بيانات شركت كنندگان در پژو) Conventional( آناليز محتوي قراردادي

  . مايه هاي اوليه و نهايي استحصال گرديد نهايت درون مي آيد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در
از تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده در اين پژوهش پنج درون مايه نهايي پيرامون مفهوم سالمت بيماران ديابتي  :يافته ها

زندگي "، "تن سالم دل خوش"ن گروه از بيماران ديابتي سالمتي به معناي يافته ها نشان داد كه براي اي. استحصال گرديد
  .بود "عدم وجود عوارض بيماري"و  "معنويت"، "آرامش خاطر"، "بدون محدوديت
مي شود و لذا با توجه به درونمايه هاي  در هر اجتماع و گروهي، سالمتي بر اساس شرايط خاص آن گروه تعريف: نتيجه گيري

ارائه دهندگان مراقبت هاي سالمتي بايد با در نظرگرفتن اين ابعاد در جستجوي راه هاي دستيابي به سطح  استحصال شده
  . مطلوب درك شده بيماران ديابتي براي سالمتي تالش نمايند و اين ابعاد را در برنامه مراقبتي خود به گنجانند

  تاريديابت، مطالعه كيفي، آناليز محتوي، پرس سالمت،: كلمات كليدي
  
  
  
  

                                                 
  كارشناسي ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي كردستان :نويسنده مسئول 1

g_moridi@yahoo.com 
  پزشكي كردستان، دانشجوي دكتراي تخصصي پرستاري دانشگاه تهرانمامايي، دانشگاه علوم  مربي عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و 2
  هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان 3
  مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، دانشجوي دكتراي تخصصي پرستاري دانشگاه تهران مربي عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و 4
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 10s-1كد 

  تاثير داروهاي ليدوكائين، تيوپنتال، فنتانيل و نرمال سالين در بروز و
  شدت درد ناشي از تزريق پروپوفول 

  
  ،3، ملكه السادات بني عقيل2دكتر كاظم كاظم نژاد ،1سيد علي موسوي مهاجر

  4امين حسن زاد 
   
 

درصد، در وريد هاي دست در حين اينداكشن  91تا  28غين بين شيوع درد ناشي از تزريق پروپوفول در بال :و هدف زمينه
از سال ها قبل مطالعات متعددي جهت بررسي اثرات روش هاي مختلف در كاهش درد ناشي از . بيهوشي گزارش شده است

لين در بروز و هدف از اين مطالعه اثر داروهاي ليدوكائين، تيوپنتال، فنتانيل و نرمال سا. تزريق پروپوفول صورت گرفته است
  .شدت درد ناشي از تزريق پروپوفول مي باشد

 261اين مطالعه كار آزمايي باليني دوسوكور با يك گروه كنترل دارونما و يك گروه روتين و سه گروه مداخله، روي  :روش كار
بيماران به . انجام شد 1390بيمار كانديد عمل جراحي در مركز اموزشي درماني پنج آذر دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال 

در تمامي گروه ها به جز گروه روتين قبل ازتزريق پروپوفل مداخله صورت . نفره قرار گرفتند 54طور تصادفي در پنج گروه 
، هيچ اقدامي قبل از تزريق پروپوفل صورت نگرفت، گروه سوم )روتين(ميلي نرمال سالين، گروه دوم  2گرفت، گروه اول، كنترل 

ميكروگرم فنتانيل قبل از تزريق  100ميلي گرم تيوپنتال سديم و گروه پنجم  200م ليدوكائين، گروه چهارم ميلي گر 20
داده ها با استفاده  .اندازه گيري و ثبت شد VAS5شدت درد محل تزريق پروپوفل با استفاده از مقياس . پروپوفل صورت گرفت

  . تجزيه و تحليل قرار گرفتاز توصيف درصد، آزمون آماري تي تست و كاي دو مورد 
درصد درد  3/31درصد بدون درد،  8/18، )نرمال سالين(بررسي شدت درد در بين پنج گروه نشان داد، گروه اول  :يافته ها

درصد بدون  2/59، )ليدوكائين(درصد، درد شديد، گروه سوم  6/22درصد بدون درد و  5/24) روتين پروپوفل(شديد، گروه دوم 
درصد بدون درد و هيچ كدام از بيماران درد شديد  7/53، )تيوپنتال سديم(گروه چهارم .ماري درد شديد نداشتدرد و هيچ بي

ارتباط معني دار آماري بين گروه . درصد درد شديد داشتند 7/3درصد بدون درد،  1/45، )فنتانيل(گروه پنجم . نداشتند
  . )P>05/0(وپوفل ديده شد ليدوكائين و تيوپنتال سديم با شدت درد ناحيه تزريق پر

نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه استفاده از داروهاي ليدوكائين و تيوپنتال سديم نسبت به داروهاي ديگر،  :نتيجه گيري
  .بيشتر سبب كاهش درد حاصل از تزريق پروپوفول در محل تزريق شده است

  مال سالين، فنتانيل، دارونما درد، پروپوفول، ليدوكائين، تيوپنتال سديم، نر: كلمات كليدي
  IRCT:2012072310340N1: كد ثبت كارآزمايي باليني

  
                                                 

 دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشجوي بيهوشي، كميته تحقيقات دانشجويي 1
 استاديار بيهوشي و مراقبت هاي ويژه دانشگاه علوم پزشكي گلستان 2
 دانشجوي بيهوشي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 3
  دانشجوي بيهوشي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان :نويسنده مسئول 4

hassanzad.amin@yahoo.com 
5 Visual Analogue Scale 
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 10s-3د ك

فنيل افرين و افدرين در درمان افت فشار خون ناشي از بلوك عصبي به  مقايسه اثر
 روش اسپاينال در بيماران تحت عمل جراحي سزارين

  
  ، 3هرخ السادات مداح، دكتر ما2دكتر كاظم كاظم نژاد ،1سيد علي موسوي مهاجر

  4امين حسن زاد 
  

  

رامي روش افت فشار خون  نيا عياست از عوارض شا يا هيناح يهوشيب يها از روش يكي ينخاع يحس يب :زمينه و هدف
درمان افت فشار خون .دهد يرخ ماين عارضه  رنديگ يم يداخل نخاع يحس يكه ب يمارانيسوم ب كيدر حدود . توان نام برد
درجه، هيدراسيون، مايع درماني بيمار قبل از بي حسي  5-10جايي فرد به وضعيت خفيف سر به پايين به ميزان شامل، جابه 

تعيين مقايسه اثر فنيل افرين و افدرين اين مطالعه با هدف،  .نخاعي، داروهاي سمپاتيك مانند فنيل افرين و افدرين مي باشد
  .وش اسپاينال در بيماران تحت عمل جراحي سزارين انجام شده استدر درمان افت فشار خون ناشي از بلوك عصبي به ر

گرگان در سال شهر دزياني  آموزشي اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني دو سو كور، در اتاق عمل بيمارستان :كارروش 
بعد از . قسيم بندي شدندنفري ت 52بيمار مورد ارزيابي قرار گرفتند كه به دو گروه  104در اين مطالعه . انجام گرفت 1390

ميلي گرم داروي  6ميكروگرم داروي فنيل افرين و به گروه دوم  100مشاهده افت فشار خون در اين بيماران به گروه اول
توصيف داده ها از طريق جداول، نمودارها و شاخص هاي عددي و تحليل داده ها در مقايسه با ميزان افت . افدرين تزريق شد
 .ن تي تست استفاده شدفشار خون از آزمو

در درمان افت فشار سيستوليك بعد از زايمان بين دو گروه از نظر آماري اختالف معناداري يافت نشده است  :ها يافته
)21/0<P( .در درمان افت فشار خون دياستوليك . اما داروي افدرين در درمان افت فشار خون سيستوليك موثرتر بوده است

در درمان افت فشار . اما داروي افدرين موٍثرتر بوده است، )P<69/0(ماري اختالف معناداري يافت نشد بعد از زايمان از نظر آ
اما داروي افدرين موثرتر بوده ، )P>61/0(متوسط شرياني در بعد از زايمان از نظر آماري اختالف معناداري يافت نشده است 

  .است
سي داخل نخاعي، هر چند از نظر آماري معنادار نبودند، اما از نظر درصد در درمان افت فشار خون ناشي از بي ح :نتيجه گيري

به نظر مي آيد . داروي افدرين در كاهش افت فشار خون موثر تر از داروي فنيل افرين بوده است. هر دو دارو موثر بوده است
ينال در بيماران تحت عمل جراحي اين دو دارو از نظر باليني، در كاهش افت فشار خون ناشي از بلوك عصبي به روش اسپا

  .سزارين موثر باشد
  افت فشار، فنيل افرين، افدرين، بي حسي ناحيه اي :كلمات كليدي

  IRCT2012072910340N4:كد ثبت كارآزمايي باليني

                                                 
  ، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستاندانشجوي كارشناسي هوشبري  :نويسنده مسئول 1

hassnzad.amin@yahoo.com  
  استاديار بيهوشي و مراقبت هاي ويژه دانشگاه علوم پزشكي گلستان 2
  زشكي گلستانمتخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه دانشگاه علوم پ 3
  دانشجوي كارشناسي هوشبري 4
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و  )س(مركز پزشكي الزهرا بررسي فراواني نسبي كمر درد در بين كادر پرستاري شاغل در 
  بر آن  خطر ساز تعيين عوامل موثر يا 

   

  بروجني ضرغام علي دكتر ،نائيني پيرنيا افسانه ،1مجتبي قاضي
   

 كمر "اختصاصي به طور و بوده سالمتي مشكالت مهم ترين از گذشته زمان هاي از اسكلتي عضالني اختالالت: زمينه و هدف
 بودن خطر معرض در دهد مي نشان ستردهگ تحقيقات .رود مي شمار به ها اختالل اين بارزترين از پرستاري حرفه در" درد

 و تحركي بي كار، حين در نامناسب هاي پوزيشن بيماران، كشيدن كردن، بلند مانند خطرزا عوامل به توجه با پرستاري پرسنل
 ليفتينگ، مانند مدرن مكانيكي تجهيزات از استفاده عدم مستهلك، و مناسب نا مصرفي تجهيزات ، عضالني ضعف (فعاليتي كم
 و پرسنل اجباري كاري اضافه و فشرده شيفت هاي ،)درماني پروسيجرهاي انجام و گيري رگ حين (تخت ها نامناسب رتفاعا

 .برد نام عوامل از دسته اين از توان مي را نيروها نامناسب سازماندهي
 شامل(پرستاري  نانكارك از نفر 916 روي كه بوده 1389-90در سال  توصيفي تحليلي مطالعه يك پژوهش اين :روش كار
 كه. است گرفته انجام اصفهان )س (الزهرا پزشكي مركز درماني بخش هاي در) اداري كادر و بهياران كمك و بهياران پرستاران،

 اندازه ليست چك و پرسشنامه استفاده مورد ابزار. باشد مي شده ذكر مراكز در شاغل پرستاري كاركنان كليه شامل واقع در
 شامل پرسشنامه .است شده استفاده ها داده گردآوري براي short form McGill pain questionnaire)( درد ميزان گيري

 عوامل و مبتال افراد كمردرد خصوصيات و درد كمر به ابتال با رابطه در سواالتي پژوهش، مورد افراد فردي مشخصات از سواالتي
 مبتال گروه دو در عوامل اين كمردرد، شيوع ميزان تعيين از پس احتمالي، خطر عوامل تعيين جهت .بوده است احتمالي خطر

 شامل توصيفي آمار از ها يافته تحليل و تجزيه منظور به. گرفتند قرار آماري مقايسه مورد كمر درد به مبتال غير و كمر درد به
 كاي مجذور آزمون و مستقل t ونآزم شامل استنباطي آمار و معيار انحراف و ميانگين نسبي، و مطلق فراواني توزيع جداول
 .است گرديده استفاده
 در كمردرد شيوع ميزان .بوده است سال 58/10±47/36سني  ميانگين ومونث  )نفر 228(از نمونه ها  درصد 5/74: ها يافته

 متاهلين در ولي  )P<05/0( نگرديد مشاهده جنس با كمردرد شيوع در داري معني تفاوت و بوده درصد4/8 پرستاري كاركنان

 با كه بود 77/23±09/4 كمردرد داراي گروه درشاخص توده بدني  ميانگين. )P>05/0(بوده است بيشتر مجردين به نسبت

 داري معني رابطه )ورزش و عدم سنگين، سبك(ورزش  نوع با كمردرد وجود . داشت افزايش كمردرد به ابتال شانس آن افزايش
، پرستار، بهيار( شغلي ، رده)ويژه بخش و دفتري، نرمال(كار  نوع پرستاري، هاي حرفه در كار سابقه. )P>05/0(داد نشان را

 است نداشته نقشي پرستاري كاركنان كمر درد بروز ، در)سرپرستار، سوپروايزر، مترون( مسئوليت و )اداريو  بهيار كمك
)05/0>P(. 

 ارگونوميك، هاي برنامه اجراي پيشگيري براي ست،باال پرستاري پرسنل در كمردرد ميزان داد نشان نتايج :گيري نتيجه
 با مرتبط كاري وظايف و رواني عوامل به توجه با وسيع تر مطالعات و بار كردن بلند تيم بار، حمل صحيح تكنيك آموزش
 ريپيشگي اصول پيرامون كاركنان و مديران آگاهي ميزان مورد در شود مي توصيه. گردد مي پيشنهاد پيشگيري جهت كمردرد

  .گردد انجام الزم پژوهش هاي بهداشتي بزرگ معضل اين از پيشگيري جهت موثر راهكارهاي تعيين و كمردرد از
  پرستاري پرسنل خطر، عوامل كمردرد، شيوع، :كلمات كليدي

                                                 
 Mjtb1348@yahoo.com دفتر حاكميت باليني. اصفهان) س(مركز آموزشي درماني الزهرا  :نويسنده مسئول  1
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  تفاوت تظاهرات باليني ايست قلبي در زنان و مردان

 
   ،5پوريا نوروزي ،4ليال زراعتگر ،3انواي اچ چ ،2علي اكبر حق دوست ،1سيد حميد شريف نيا

   5اميد عابديني ،5بهزاد تقي پور
  

بيماري عروقي ار علل اصلي مرگ و مير در مردان و زنان است به طوري كه تفاوت عاليم سكته حاد قلبي در  :زمينه و هدف
اين آگاهي از عاليم  بنابر .ر داردمردان و زنان بر تشخيص و زمان تصميم گيري جهت درمان و در نتيجه ي پيامد بيماري تاثي

بررسي تفاوت تظاهرات باليني سكته قلبي در "اين مطالعه با هدف .متفاوت با توجه به جنسيت بر پيش اگهي بيماري تاثير دارد
  .انجام شد "زنان و مردان

ت ويژه قلب بيمارستان در بخش هاي مراقب) زن 59مرد و  110( بيمار بستري 169 در اين مطالعه توصيفي مقطعي :كارروش 
ابزار داده ها شامل پرسشنامه . مورد مطالعه قرار گرفتند 1388 -89 امام رضا در شهر آمل با تشخيص سكته حاد قلبي در سال

ضريب الفاي ) محاسبه آلفا كرونباخ( و پايايي) محتوا(فرم اطالعات دموگرافيك و چك ليست عاليم كه پس از تعيين روايي 
عاليم سكته ي حاد قلبي به صورت مصاحبه با بيماران بررسي شد كه . مورد استفاده قرار گرفت )r=88/0( جددآزمون م و 91/0

  .و روش هاي آماري توصيفي و نسبت شانس تجزيه و تحليل شدند16نسخه  SPSSنتايج با استفاده از نرم افزار 
برابر و  2/2 اضطراب را برابر، 47/2 خستگي را برابر، 96/1 استفراغ را برابر، 76/2 زن بودن شانس عالمت ضعف را :يافته ها

 78/2گردن را  برابر، 49/3شانس درد مرتبط با سكته ي حاد در نواحي فك را  همچنين جنس زن،. برابر نمود 37/2سكسكه را 
  .برابر كرد 38/2برابر و كتف چپ را  43/2شانه را  برابر، 24/3گلو را  برابر،

پيك بخصوص در زنان ممكن است موجب تاخير در مراجعه ي بيماران و نيز تصميم گيري براي عاليم آتي :نتيجه گيري
نيازمند اطالعات بيشتر و تخصصي تري در  از اين رو كاركنان بخش هاي ويژه و بيماران،. تشخيص و درمان توسط پزشكي شود

  .زمينه ي شناخت عاليم سكته حاد قلبي به خصوص با توجه به جنسيت هستند
  تظاهرات باليني جنسيت، سكته قلبي، :كليدي لماتك
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  تهران ،)عج. (.دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا دانشجوي دكتري پرستاري، ايران، ساري، ان،ردانشگاه علوم پزشكي مازند 1
  ندانشگاه علوم پزشكي كرما مركز تحقيقات فيزيولوژي، 2
  سنگاپور بين المللي پزشكي سرپرست مركز آمار زيستي 3
  ساري دانشگاه علوم پزشكي مازندران، آمل،) ع(بيمارستان امام رضا   4
  Noorozi.poorya@yahoo.comساري دانشگاه علوم پزشكي مازندزان، كميته تحقيقات دانشجويي، 5
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  مبتال به سندرم حاد كرونري تفاوت تظاهرات باليني در بيماران مسن و جوان
  

   ، 4، پوريا نوروزي 4محمد اسماعيلي  ،4 بهزاد تقي پور ، 3ليال زراعتگر ،2بابك عالئي ،1سيد حميد شريف نيا
   4پيمان طالبي ،4فهيمه مزرئي

  
 

يي دارد نسبتا بيماري هاي عروق كرونري يكي از مهمترين علل مرگ ومير بشمار مي روند و با اينكه شيوع باال :و هدف زمينه
بيماران جوان با سندرم حاد كرونري .مطالعات كمي در زمينه شناخت تفاوت هاي عاليم در بيماران جوان و مسن انجام گرفت

)ACS(  افرادي با  نشانه هاي غيرمعمول و سوتشخيص و تحت درمان مي باشند بدين دليل ما عاليم باليني در بيماران جوان
  .ري را بررسي كرديمو مسن با سندرم حاد كرون

 1390آمل در سال ) ع(بيمار در بخش هاي ويژه قلب بيمارستان امام رضا  294مقطعي روي  -اين مطالعه توصيفي :كارروش 
عاليم معمول درد قفسه سينه و عاليم غير معمول به عنوان عاليم غير همراه درد  .به روش تصادفي نمونه گيري و انجام شد

 )سال 60بيش  از ( مسن و) سال 60كمتر از ( جوان اطالعات از اسناد ثبت شده و مصاحبه با بيماران .قفسه سينه تعريف شد
اختالف دموگرافيك و متغيرهاي باليني بين بيماران جوان  .به دست آمد كه اخيرا بستري شده اند براي اولين بار ACSداراي 

با آناليز . بررسي شد كاي اسكوئر و تي تست ادند با استفاده ازو مسن و بين بيماراني كه عاليم معمول و غير معمول نشان د
  .جستجو شد رگرسيون الجستيك در اطالعات عاليم غير معمول بيماران جوان و مسن فاكتورهاي مستقل

بيماران  .عاليم معمول پديدار شد )نفر 131(بيماران مسن درصد6/46و ) نفر 163( بيماران جواندرصد  4/55 در :يافته ها
و كمتر از دردهاي  )OR>001/0( كاهش تعداد تنفس) OR=04/0( استفراغ تهوع و، )OR=01/0(مسن بيشتر از سو هاضمه

آناليز رگرسيون الجستيك نشان داد كه بعد  .شكايت مي كردند) OR=018/0( و درد بازو و شانه) OR=007/0( قفسه سينه
مي در بيماران جوان و بيماري هاي همراهي مثل بيماري هاي بطور عمده ديابت و هيپرليپيد ACSاز تطبيق جنس و نوع 

  .مزمن ريوي و سكته قلبي در بيماران مسن عاليم غيرمعمول تعيين شدند
پرستاران  .اولين كليد براي كادردرمان  براي كاهش ميزان بيماري و مرگ و ميراست ACSتشخيص دقيق عاليم:نتيجه گيري

در معاينه بيمار از لحاظ COPD ن جواني و بيماري هاي مزمن دوران پيري نظير سكته و بايد تمركز بيشتري روي ديابت دورا
به افراد در معرض  ACS پژوهشگران پرستاري آموزش بر مبناي افزايش آگاهي از انواع عاليم.درد قفسه سينه داشته باشند

  .رده اندخطر و خانواده هايشان را كه روشي بهتر از آموزش عمومي مي باشد را توصيه ك
  سندرم حاد كرونري شريان كرونري، افراد مسن، سكته قلبي، :كلمات كليدي

  
 
 
 
  
  تهران ،)عج. (..دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا دانشجوي دكتري پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي مازندزان،ساري،ايران،1
  گاه دانشگاه آزاد اسالمي،تهراندانشجوي كارشناسي ارشد آزمايش دانشگاه علوم پزشكي مازندزان،ساري،ايران، 2
  ساري دانشگاه علوم پزشكي مازندران، آمل،) ع(بيمارستان امام رضا 3
         Taghipour.behzad55@yahoo.comساري دانشگاه علوم پزشكي مازندزان، كميته تحقيقات دانشجويي،4
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شاغل در  آگاهي پرسنل پرستاري ميزان بر بازآموزي و ماندگاري آن جلسات تاثير
 و سازگاري تجويز، نحوه در خصوص كاربرد،شهركرد ) س( هاجر درماني آموزشي مركز

  مورد استفاده در احياء قلبي عروقي داروهاي شكل
  

  4، نسترن رئيسيان فر3ليال رفيعي وردنجاني، 2، ندا پروين1خديجه قرباني دهكردي

  
  

 جمله از پرستاران و است بيماران جان دهنده نجات كه است اقداماتي مهم ترين جمله از ريوي قلبي احياء: زمينه و هدف

 .باشد مي اهميت حائز عمليات اين كيفيت در آن ها عملكرد و دانش لذا .دارند امر مشاركت اين در كه هستند پرسنلي اولين
   مختلف اشكال به بازآموزي هاي كالس زمينه برگزاري اين در پرستاران دانش ارتقاي هاي روش جمله از

 شاغل در مركز آگاهي پرسنل پرستاري ميزان بر مطالعه با هدف تعيين تاثيرجلسات بازآموزي و ماندگاري آن لذا باشد، مي

در احياء قلبي  داروهاي مورد استفاده شكل و سازگاري تجويز، نحوه شهركرد در خصوص كاربرد،) س( هاجر درماني آموزشي
  .عروقي انجام شده است

 بيمارستان بستري هاي بخش در شاغل پرستار 168 آزمون، پس آزمون، پيش طراحي با اي مداخله مطالعه اين در :روش كار

 و سازگاري تجويز، نحوه كاربرد، از پرستاران آگاهي خصوص در ساخته خود پرسشنامه. داشتند شهركرد شركت )س(هاجر 
 افزار نرم استفاده از با نتايج و تكميل آموزش از بعد يك ماه و هفته يك قبل، مرحله سه در احيا، رايج ترالي يداروها شكل

SPSS  شد تحليل و تجزيه ويلكاكسون و دو كاي ميانگين، آماري هاي و آزمون 16نسخه.  
 10سال و بقيه بيش از  10كمتر از ) نفر 108( درصد 3/64سال و سابقه كاري  72/32± 62/6ميانگين سن پرسنل: يافته ها
در ابتداي مطالعه، وضعيت آگاهي پرسنل در خصوص كاربرد . سال بود 78/8 ±97/6ميانگين سابقه كار پرسنل . سال بود

داروهاي ترالي احيا، شكل داروها، سازگاري و روش استفاده از داروها نسبت به دو مرحله بعد از آموزش به شكل معناداري كمتر 
نيز با يكديگر معنادار بوده و با گذشت يك ماه از ) يك هفته و يك ماه بعد(تفاوت دو مرحله بعد از آموزش ). >001/0P(بود 

در بخش اورژانس، قلب و سي سي يو وضعيت آگاهي پرسنل در خصوص داروهاي ترالي ). =009/0P(آموزش افت بوجود آمد 
  ).>05/0P(ي مشاهده شد احياء بهتر از ساير بخش ها بوده و تفاوت معنادار

باشد  مي موثر احيا داروهاي از پرسنل آگاهي افزايش در آموزش رسد، مي نظره ب مطالعه هاي يافته به توجه با: گيري نتيجه
پايداري  و تداوم كه يادگيري روش هاي ساير از است الزم و يافته كاهش هفته 4 گذشت از پس آموزش اثر بخشي ولي

  .گردد استفاده بازآموزي جلسات بين در كمتر فواصل يا و نمايد مي جاداي يادگيري در بيشتري
  پرستار بازآموزي، ريوي، قلبي احيا: كلمات كليدي

  
                                                 

  كارشناس پرستاري، بيمارستان هاجر، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1
  زشكي شهركرد مربي، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پ 2
 rafiee.leila@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه دانشگاه علوم پزشكي گلستان: نويسنده مسئول3
  كارشناس پرستاري، بيمارستان هاجر، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 4
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  12-7كد

سرنو و جراحي پيچش لوزه در عمل -مقايسه اثربخشي دو روش جراحي الكتروكوتر
  تونسيلكتومي در بيمارستان آموزشي درماني قدس قزوين 

  
  4صفورا اسدي، 3غالمرضا حبيبي، 2قليچي مهري ،1رحيم حبيبي

  
  

تونسيلكتومي داراي . ترين اعمال جراحي در حيطه گوش و حلق و بيني است يكي از شايع تونسيلكتومي: هدف و نهيزم
به همراه روش جراحي انتخاب هاي هوايي و تنگي نازوفارنكس است كه دقت در  عوارضي از قبيل درد، خونريزي، انسداد راه

لذا هدف از اين مطالعه مقايسه اثربخشي دو روش . ه والدين و اقدامات پرستاري از ميزان بروز عوارض مي كاهدآموزش ب
  .بود 1391سرنو و پيچش لوزه در عمل تونسيلكتومي در بيمارستان آموزشي درماني قدس قزوين در سال -جراحي الكتروكوتر

بيمار با تانسيلكتومي به دو  60نمونه گيري در دسترس روي  به روش) 1391در سال (اين پژوهش مقايسه اي : كار روش
پرسشنامه اطالعات دموگرافيك، مقياس ديداري و عددي . انجام شد) نفر 30(و پيچش لوزه ) نفر 30(سرنو -روش الكتروكوتر

با  SPSSزار آماري داده ها در نرم اف. و پرسشنامه جراحي لوزه حين و بعد از عمل توسط پژوهشگر تكميل گرديد) 0-10(درد 
  .استفاده از آزمون هاي كاي اسكوئر، دقيق فيشر، من ويتني تجزيه و تحليل شدند

 ، ميزان درد بعد از )=000/0P(آزمون من ويتني نشان داد بين دو روش جراحي از نظر متغير مدت زمان جراحي : ها افتهي
 اري معني داري و از نظر متغير هزينه جراحياختالف آم) =000/0P(و ميزان خونريزي حين عمل ) =000/0P(مل ع
)633/0P=( مدت بستري ،)000/1P= ( و تعداد داروي تجويزي)317/0P= (معني داري وجود نداشت اختالف آماري.  
برابر بيشتر از روش  9/1نتايج مطالعه نشان مي دهد كه روش جراحي پيچش لوزه داراي ميزان خونريزي : يريگ جهينت

  .سرنو بيشتر از روش پيچش لوزه بود-و ميزان درد بيماران در روش الكتروكوتر سرنو-الكتروكوتر
  سرنو، پيچش لوزه، تونسيلكتومي، بيمارستان آموزشي درماني–اثربخشي، جراحي الكتروكوتر: يديكل كلمات

  
  
  
  

  
  
  

                                                 
يات علمي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پيراپزشكي، كارشناس ارشد آموزش پرستاري گرايش داخلي و جراحي، عضو ه: نويسنده مسئول - 1

 habibirahim@yahoo.comگروه فوريت هاي پزشكي، 
 دانشجوي ناپيوسته كارشناسي اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پيراپزشكي - 2
 وين، دانشكده علوم پايه، گروه آمارقز) ره(دانشجوي كارشناسي ارشد آمار رياضي، دانشگاه بين المللي امام خميني  - 3
 كارشناس اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پيراپزشكي - 4
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  32-1كد 

  بيماران تحت درمان با همودياليز اي در عوامل مرتبط با سبك هاي مقابله
  

  1انيانليال مرد
  
  

اي كه براي ادامه زندگي از  گونهباشند به  ميزاي مختلفي   بيماران همودياليزي در معرض عوامل تنش :زمينه و هدف
اي در بيماران  هنيز بررسي سبك هاي مقابل اين مطالعههدف . جويند مياي كه فرايندي محافظتي است بهره  ههاي مقابل هشيو

  .تحت درمان با همودياليز بود
نفر از بيماران مراجعه كننده به مراكز همودياليز وابسته به  96در  1390اين مطالعه توصيفي تحليلي در سال :كار روش

 و خصوصيات دموگرافيكشامل دو قسمت پرسشنامه اي از استفاده اطالعات با . دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد
  .ريك ونان پارامتريك تجزيه و تحليل شدآوري و با آزمون هاي پارامت سازگاري با بيماري جمع

اي  در مقايسه با روش هاي مقابله) 07/20±39/4(مدار  اي هيجان بيماران به منظور سازگاري از روش هاي مقابله :يافته ها
و بعد ) =027/0P(بين سنين مختلف از نظر سازگاري همچنين . نمودند ميبيشتر استفاده ) 65/14±08/5(مدار  مساله
  ).=134/0P(مدار ديده نشد  اما ارتباط معناداري در بعد مساله. ارتباط معناداري وجود داشت) =008/0P(مدار  هيجان

نمودند، لذا  مدار استفاده مي اي هيجان از آنجا كه اكثر بيماران تحت درمان با همودياليز از سبك هاي مقابله: نتيجه گيري
مدار براي اين بيماران به منظور كاهش  اي مساله كارگيري سبك هاي مقابله هاي آموزشي مبتني بر به هشود برنام ميتوصيه 

  .فشارهاي ناشي از بيماري و درمان و افزايش سالمت رواني، كيفيت زندگي و كارآمدي در نظر گرفته شود
  بيماري كليويسازگاري، همودياليز، : كلمات كليدي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي اصفهان :نويسنده مسئول 1

 mardanian@nm.mui.ac.ir  



 

185  
  

 390S كد

  تكنيك هاي ظريف ياد گرفته نشده: اتاق عملخطاهاي باليني در دانشجويان 
  

  3، دكتر اكرم ثناگو2، محمد تقي مجني1سعيد صحتي
  
  

شته كارشناسي پيوسته اتاق عمل شاخه اي از علوم پزشكي است كه طي اين دوره دانشجويان با اصول جديد ر :زمينه و هدف
خصصي آشنا شده و مراقبت و كمك به اداره بيمار را اتاق عمل و تكنولوژي هاي نوين جراحي در جراحي هاي تخصصي و فوق ت

شناسايي خطاهاي . اموزش بالين همواره با خطاهاي پزشكي رخ داده همراه مي باشد .قبل و حين و بعد عمل مي آموزند
دف ه .دانشجويي دراطاق عمل مي تواند در حفظ ايمني بيمار و ارتقائ آموزش دانشجويان اتاق عمل نقش اساسي داشته باشد

بوده  1391اين مطالعه، تبيين خطاهاي باليني در دانشجويان علوم پزشكي اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال 
  .است

ابزار جمع آوري داده ها مصاحبه هاي نيمه  .انجام شده است 1391در سال  در اين مطالعه كه با رويكرد كيفي :روش كار
رشته كارشناسي  دانشجوي دختر و پسر 20بر اساس نمونه گيري مبتني بر هدف با . ساختار، متعامل و عميق بوده است

داده ها مطابق مصاحبه ضبط، دست نويس و . مصاحبه به عمل آمدپيوسته اتاق عمل كه تجربه كاراموزي در بالين را داشتند 
  .شد آناليزمرسوم اي روش تحليل محتو

دانشجويان به دليل ندانستن تكنيك دچار خطا شده و . بوده است "دن تكنيكرعايت نكر"مضمون اصلي اين مطالعه  :يافته ها
هويدا شدن خطاها توسط پرسنل اطاق عمل و هشدار به ان . تهديدي از آسيب هاي جدي تا جزيي را براي بيماران در برداشت

ا، احتمال عفونت بعد از عمل، بيشترين آسيب ها ي ناشي از اين خطاه. ها يكي از مشخصات بارز اين محيط اموزشي مي باشد
  . بوده اندهدر رفتن هزينه و وقت سبب برخي از اين خطاها . صدمه به بافت و عصب و احتمال ايست قلبي را براي بيمار داشت

نتايج اين مطالعه نشان دهنده اين است كه دانشجويان اتاق عمل مي بايست تمرينات بيشتري در محيط هاي  :نتيجه گيري
فشار به عضله و عصب در اثر تكنيك نادرست در . ني براي وارد شدن به محيط واقعي اطاق عمل را داشته باشندمجازي بالي

  . زمان عمل و نداستن تزريق نحوه صحيح دارو و آن استريل كردن وسايل همه و همه نياز به بكارگيري تكنيك درست دارد
 خطاهاي باليني، اتاق عمل، دانشجو  :كلمات كليدي

  
  

    

                                                 
 saeed.sehati@yahoo.comي گلستان، دانشجوي كارشناسي اتاق عمل، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشك 1
  .دانشجوي كارشناسي اتاق عمل، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان 2
  عضو هيات علمي، مركز تحقيقات پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي گلستان 3
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  72-1د ك

  به كننده مراجعه بيماران در دياليز كفايت مقايسه
   گلستان استان همودياليز هاي بخش 

  
  حسام، مسلم بخش، تاج رامين نصيري، حسين آسايش، حميد ،1شريعتي عليرضا
  سيئر نيك مهرنوش روحي، قنبر عبدالهي، اكبر ماليي، علي اله عين 

  
  

 افزايش سبب ناكافي دياليز و مي رود شمار به كليه مزمن نارسايي جايگزين ماندر روش رايج ترين همودياليز: هدف و نهيزم

 مقايسه هدف با مطالعه اين .است برخوردار زيادي اهميت از بيماران اين در دياليز كفايت تعيين لذا .مي شود بيماران مرگ

  .شد امانج گلستان استان دياليز مراكز به كننده مراجعه بيماران در همودياليز كفايت
 دياليز مركز 8 به كننده مراجعه دياليزي بيمار نفر 389 تعداد ،1390در سال  اي مقايسه توصيفي مطالعه اين در: كار روش

 ثبت مشخصات پرسشنامه و )سوال7(شناسي  جمعيت اطالعات فرم .شدند مطالعه وارد سرشماري صورت به گلستان استان

 BUN سرمي سطح .شد استفاده داده ها گردآوري ابزار عنوان به )سوال 12( پژوهش اهداف بر اساس بيمار هر پرونده در شده
 استفاده با دياليز كفايت .شد گيري اندازه شرياني مسير از آهسته خون جريان روش به همودياليز در پايان همچنين و ابتدا در

  .گرفت قرار ارزيابي مورد (URR) اوره كسر مدل و KT/Vمعيار از
 ميانگين باالترين. بود 22/63و  33/1با  برابر ترتيب به همودياليز استان، مراكز كلدر  URR و KT/V يانگينم: ها افتهي

KT/V 59/1با  كالله شهرستان دياليز مركز به مربوطKT/V= 03/1 با قال آق دياليز درمركز آن كمترين وKT/V= به دست 

 در همودياليز زمان و KT/V بين معناداري ارتباط .P)=03/0( بود دار معني مقادير اين بين اختالف اين آماري نظر از كه آمد

 داشت وجود خون جريان سرعت و وريدي شرياني سوزن تزريق جهت و وريدي ازسوزن شرياني سوزن فاصله جلسه، هر
)05/0=P.(  
 حد به نزديك دياليز كفايت يدارا مذكور دياليز مراكز گذشته، با درمقايسه همودياليز نوين هاي روش وجود با :يريگ جهينت

 سوزن فاصله دستگاه، پمپ دور جلسه، هر در دياليز زمان افزايش مانند موارد برخي رعايت با توان مي و است بوده استاندارد

  .بخشيد بهبود را دياليز كفايت عروق، به يابي دست نحوه اصالح و وريدي سوزن از شرياني
   دياليز كفايت همودياليز، كليه، انتهايي مرحله نارسايي: يديكل كلمات

  
   

  
  

  
  
  

                                                 
 shariati1382@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشگي گلستان  1
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  78د ك

  تاالسميبيماران  زندگي كيفيت ارتقاء درخودمراقبتي  آموزش برنامه اثيرت
  

  1شهره سيام
  
 

مزمن بودن و درگيري مادام العمر آن كه به دليل  .استژنتيكي كم خوني هموليتيك  تاالسمي يك بيماري: هدف و زمينه
 آموزش برنامه اثر تعيين منظور به مطالعه اين. بيماران داشته باشد زندگي كيفيت بر غيرمستقيم و مستقيم اثرات مي تواند

 .شد انجامزندگي بيماران تاالسمي  كيفيت ارتقاء درخودمراقبتي 

تاالسمي مراجعه كننده به  بيماران از نفر 125 روي بر بعد و قبل نوع از تجربي نيمه اي مداخله مطالعه اين: كار روش
 قبل. بيماران انجام شد آموزشي نيازهاي اساس بر خودمراقبتي آموزش برنامه طراحي. يمارستان هاي شهر رشت انجام گرفتب

 تاالسمي بيماران برايخودمراقبتي  پژوهشگر ساخته پرسشنامه و SF-36 زندگي كيفيت پرسشنامه آموزشي مداخله اجراي از

خودمراقبتي بر كيفيت  آموزشي برنامه تاثير دو ماه ميزان از پس و نمودند ريافتد را مورد نظر مداخله بيماران. گرديد تكميل
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از . گرديد تعيين  SF-36زندگي كيفيت استاندارد پرسشنامه از استفاده با بيماران زندگي

 .انجام گرفت 16نسخه  SPSS استنباطي به كمك نرم افزار آمار توصيفي و

 نمره ميانگينزن بودند، ) درصد 4/62(بيشتر افراد مورد بررسي . بود 3/46 ±6/11ميانگين سني افراد مورد مطالعه  :ها فتهيا 

 اين يافت؛ افزايش 2/76 ±3/9كه بعد از مداخله  4/59±8/12آموزشي  مداخله از پيش مطالعه مورد افراد زندگي كيفيت كل

  ).P>001/0(بود  دار معني آماري لحاظ از تفاوت
  .گردد آنان مي زندگي كيفيت سبب ارتقاءتاالسمي  بيماران خودمراقبتي به  آموزش كه داد نشان مطالعه اين: گيري نتيجه

 زندگي ، كيفيت، خودمراقبتيآموزشي بيماران تاالسمي، برنامه: كلمات كليدي

  

                                                 
  استاديار، گروه زيست شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه گيالن :مسئول نويسنده 1

sh_seyam@yahoo.com  
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  97-3كد 

ران از ديدگاه آنان بررسي موانع مديريتي و وابسته به اخالق ابراز خطاي كاري پرستا
 در بيمارستان هاي آموزشي شهرستان سبزوار 

  
  5، ياسر تبرايي4، فرزانه كيقبادي3، فريبا كيقبادي2هاجر صادقي ،1مهدي گل افروز

  

با وجود اين كه خطا در عرصه ي ارائه خدمات سالمت پديده اي آسيب رسان و در بعضي مواقع غير قابل : و هدف زمينه
منظور از خطاي پرستاري . يك از افراد ارائه كننده خدمات بهداشتي از ارتكاب خطا مبرا نخواهند بود يچجبران مي باشد، ه

. كوتاهي در انجام استانداردهايي است كه مبناي اين استانداردها وظايف و مسئوليت هاي مصوب وزارت بهداشت و درمان است
از اين رو جهت افزايش گزارش دادن . د كه مرتكب خطا استارتكاب خطا، مي تواند تجربه اي مخرب براي پرستاري باش

خطاها، درك ديدگاه هاي پرستاران، موانع گزارش دهي و راه هاي ممكن براي افزايش گزارش دهي اين خطاها ضروري مي 
ي موانع هدف مطالعه حاضر بررس. باشد، چرا كه اين مهم، سبب بهبود عملكرد پرستاران و افزايش ايمني بيماران مي گردد

  .مديريتي و وابسته به اخالق ابراز خطاي كاري پرستاران، از ديدگاه آن ها مي باشد
هاي  بيمارستان نپرستارا جامعه مورد بررسي را،. باشد مي 1391در سال  توصيفي تحليلياين پژوهش از نوع : روش كار

 مشخصات :قسمت دواي شامل  عات، پرسشنامهاطال ابزارگردآوري. دادندآموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهر سبزوار تشكيل 

تمامي  در اختياركه بود،  84/0موانع مديريتي و وابسته به اخالق با آلفاي كروتباخ  ساخته پرسشنامه پژوهشگرو  فردي
  .نمودندتكميل  نفر 224در نهايت . قرار گرفت هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار بيمارستانشاغل در  پرستاران

، آموزش )درصد 84(يافته ها نشان داد كه پرستاران عدم دريافت بازخورد مثبت از طرف مديران به دنبال ابراز خطا  :ته هاياف
خطر افتادن موقعيت و به ) درصد 82(ناكافي پرستاران و احساس كاهش توانمندي در خصوص نحوه مواجهه با خطاهاي كاري 

، )درصد 87(نع مديريتي ابراز خطا و عدم حمايت پزشك از پرستار مرتكب اشتباه را به عنوان مهم ترين موا) درصد 82(شغلي 
را به عنوان مهم ترين موانع ) درصد 79(و عدم اميد به بهبود ايمني با گزارش خطا ) درصد 80(نگراني از واكنش خانواده بيمار 

  . وابسته به اخالق ابراز خطاي كاري ذكر نمودند
يفيت خوب از بيمار جزء حقوق الزامي بيمار بوده و هيچ دليلي جبران ضعف مراقبت هاي تخصصي مراقبت با ك: نتيجه گيري

از اين رو پرستاران به دليل داشتن استقالل حرفه اي در برابر اعمال شان مسئول بوده و بايستي . در بيمارستان را جبران نيست
و مديريت پرستاري مبتني بر اخالق باعث صداقت در گفتن  به عالوه توجه به اخالقيات. خطاهاي كاري خود را گزارش دهند

واقعيت به بيمار و پيشگيري از صدمه رساني به وي شده و منجر به احياء روابط مبتني بر اعتماد بين بيمار و ارائه كنندگان 
  . خدمات سالمت مي گردد

  ابراز خطا، اخالق، مديريت، پرستار: كلمات كليدي

                                                 
  كارشناسي ارشد آموزش مديريت پرستاري و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -1
  وارپزشكي سبز كارشناسي ارشد آموزش پرستاري داخلي جراحي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم: نويسنده مسئول-2

haj.sadeghi@yahoo.com  
 دانشجوي كارشناسي مامايي و عضو كميته تحقيقات دانشجويي  -3

  دانشجوي كارشناسي مامايي و عضو كميته تحقيقات دانشجويي -  4
  كارشناسي ارشد آمار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -5



 

189  
  

  128كد 

  و روش تزريقي بر ميزان رضايت منديوش كنترل درد توسط بيمار ر تأثير مقايسه
  بعد از اعمال جراحي شكم 

  
  3، اشكان اقبال2، حميد حجتي1محسن آقاماليي

  
 

روش كنترل درد . بي دردي بعد از عمل جراحي باعث كاهش عوارض، مدت اقامت و هزينه بيماران مي شود :زمينه و هدف
 تأثير مقايسههدف اين مطالعه . باشد كه به دليل بي دردي موجب رضايت بيماران مي شود توسط خود بيمار روش جديدي مي

  .مي باشدبعد از اعمال جراحي شكم  و روش تزريق عضالني بر ميزان رضايتمنديروش كنترل درد توسط بيمار 
و ) نفر 30(اوي تزريق عضالني بيمار كه به صورت تصادفي به دو گروه مس 60اين مطالعه كارآزمايي باليني روي  :روش كار

براي . همه بيماران با شرايط يكسان و استاندارد بيهوش شده بودند. انجام گرفت) نفر 30(گروه كنترل درد توسط خود بيمار 
گروه كنترل درد توسط خود بيمار از  ميلي گرم پتيدين به همراه يك سرم دارونما و در 50كنترل درد در گروه تزريق عضالني

با  درصد 9/0سرم نرمال سالين سي سي  50پتيدين در  1/0ميلي گرم به ازاي كيلوگرم در ساعت  1/0 پمپ وريديطريق 
آزمون آماري . سپس ميزان رضايت دو گروه توسط يك مقياس ديداري سنجيده شد. تزريق شد سي سي در ساعت 2 سرعت

  .من ويتني براي تجزيه تحليل داده ها استفاده شد
درصد به ميزان  57درصد و در گروه كنترل درد توسط خود  67در گروه عضالني را ترين درصد رضايتمندي بيش :يافته ها

 9/2±5/0  كنترل درد توسط خودو در گروه  6/2±6/0رضايت در گروه تزريق عضالني همچنين ميزان . بسيار زياد نشان داد
  ).>045/0P(كه اين اختالف از نظر آماري معني داري بود . بود

روش كنترل درد توسط خود بيمار يك روش جديد بي دردي مي باشد كه به موجب افزايش درك بيمار از زمان  :نتيجه گيري
  .شروع و شدت درد عالوه بر افزايش بي دردي پس از عمل جراحي موجب رضايت بيشتر بيماران مي شود

  كنترل درد، رضايت، بعد جراحي  :كلمات كليدي
  .و تاييد كميته اخالق دانشگاه جندي شاپور اهواز انجام گرفت 267مه كارشناسي ارشد پرستاري با شماره اين طرح حاصل پايان نا

  
  
  

                                                 
 اني گرگان، سازمان تامين اجتماعيسوپروايز آموزشي، بيمارستان حكيم جرج :نويسنده مسئول 1
  دانشجوي دكتري پرستاري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد كتول،باشگاه پژوهشگران جوان، علي آباد كتول، ايران 2
  كارشناس آموزش پرستاري، بيمارستان حكيم جرجاني گرگان، سازمان تامين اجتماعي 3
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   بيرجند شهرستان آموزشي بيمارستان هاي  در شاغل پرستاران زندگي كاري كيفيت
  

  5، فهيمه خادم4، تكتم نوروزي3، هايده هدايتي2 ، شهناز طبيعي1مرضيه مقرب
  
 جذب و نگهداري و، كيفيت زندگي كاري مركب از متغيرهاي محيط كاري است كه بر ارتقاي رضايت مندي :هدف زمينه و 

مطالعه حاضر با هدف تعيين كيفيت زندگي كاري پرستاران شاغل در . موثر مي باشد كاركنانكيفيت ارائه خدمات  بهبود
  .بيمارستان هاي آموزشي بيرجند صورت گرفت

. بيمارسـتان هـاي آموزشـي بـه روش سرشـماري انجـام شـد       پرستار شـاغل در   300روي  تحليلي، وصيفيت مطالعه: روش كار
بـا اسـتفاده از   . بـود ) قسـمتي  هفـت (پرسشنامه دو بخشي اطالعات فردي و كيفيت زندگي كاري بر اساس مدل ريچارد والتون 

داده ها . شد تأييد 65/0پرستار و آلفاي كرونباخ  40پس از يك هفته روي  پرسشنامه با تست مجدد منابع علمي، نظر اساتيد و
 .استنباطي تجزيه و تحليل گرديد و و آمار توصيفي 5/11نسخه  SPSSآماري  استفاده از نرم افزار با

در شـيفت هـاي    درصد 7/73فرزند و  2داراي درصد  3/24متأهل،  درصد 74 ،مؤنثدرصد از شركت كنندگان  3/80 :ها يافته
منـزل  داراي  درصـد  7/66شـيفت اضـافه كـاري،     درصـد  3/79مـدرك كارشناسـي،   درصد  7/78. كار بودنددر گردش مشغول 

 بيرجند در بيمارستان وليعصر درصد 68 .داشتند سيصد هزار تا پانصد هزار تومان درآمد ماهيانه بين درصد  63و  بوده شخصي
درصد  3/10درصد و 8/83درصد،  7 دربه ترتيب كاري  كيفيت زندگي .كار مي كردند ،پست سازماني پرستار درصد در 7/72 و

. بـوده اسـت  و بيانگر كيفيت زندگي كاري در حد متوسط  79/40±77/10ميانگين كل نمرات . پايين بود، متوسط و باالحد  در
كـاري معنـي   ارتباط بين متغيرهاي فردي با كيفيت زندگي كاري در رابطه با سن، سابقه ي كار و تعداد شيفت در ماه و اضـافه  

 .)P>05/0( دار بود

بازنگري در حقوق و مزايـاي  و برگزاري جلسات گروهي در محيط بخش ها، استفاده از تجربيات پرستاران قديمي  :گيري نتيجه
  .پرستاران توصيه مي شود

  ، پرستار، رضايتمنديQWL ،كيفيت زندگي كاري :كلمات كليدي

                                                 
  پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند مربي عضو هيأت علمي، گروه :نويسنده مسئول 1

marziehmogharab@yahoo.com  
 مربي عضو هيأت علمي، گروه پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 2
  بيرجندمربي عضو هيأت علمي، گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي  3
 كارشناس پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 4
 كارشناس پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 5
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   و روحاني اهللا آيت هاي بيمارستان در شاغل پرستاران باليني صالحيت تعيين
  خود ارزيابي روش به بابل بهشتي شهيد

 
  3فر فرخي مريم ،2زاده مصطفي ، مصطفي1متولي ميالد

  
  

 فعاليت بر رشته در اين نيز مطالعاتي هاي برنامه و ها پژوهش و بيشتر است باليني اي رشته اساسا پرستاري: و هدف زمينه
 مي قرار استفاده مورد باليني صالحيت سنجش در كه است هايي روش از يكي ارزيابي خود. ستا شده متمركز باليني هاي

 تأمين پرستاري، هدف نهايت. نمايد مي يادگيري فرايند در تر فعال نقش ايفاي و انديشي باز به تشويق را پرستاران گيرد و
 از پس پرستاران، كه است در حالي و اين باشد مي بمناس كيفيتي با ها مراقبت ارايه طريق از مددجويان و سالمت بهبودي

 را پرستاري هاي مراقبت پرستاران اگر است بديهي لذا. شوند مي سر در گمي دچار باليني هاي در محيط شدن التحصيل فارغ
 نگران ندرت به، باشند برخوردار مناسبي باليني صالحيت از عبارتي به و يا نمايند ارايه خود اي حرفه استاندارد هاي بر اساس
 اهللا آيت هاي  بيمارستان در شاغل پرستاران باليني صالحيت مقايسه جهت مطالعه اين لذا. شوند مي اي حرفه تخلفات و دادگاه
    .گرفت انجام بابل بهشتي و شهيد روحاني

 بيمارستان دو در شاغل پرستار 200 باليني صالحيت سر شماري، روش به ،1390در سال  مقطعي مطالعه اين در :روش كار
 و روا اي پرسشنامه استفاده مورد ابزار. شد بررسي بودند، مطالعه در مشاركت داوطلب كه بابل بهشتي و شهيد روحاني اهللا آيت

. كند مي بررسي مختلف حيطه 7در  را مهارت 43و  شده طراحي "ماهر تا مبتدي"از  نظريه براساس كه باشد مي شده تعديل
 هاي مهارت عملي گيري كار به و ميزان) 0- 100(دهند  مي خود به ها نمونه كه امتيازي بر اساس باليني صالحيت سطح

 SPSSافزار  نرم از استفاده با ها داده سپس. شد تعيين ليكرت اي رتبه چهار مقياس وسيله به باليني هاي محيط در پرستاري
   .گرفتند قرار و تحليل تجزيه مورد 16نسخه 
 مي احساس آنها كردند؛ گزارش) 59ـ80( "خوب" سطح در را خود صالحيت پرستاران آمده بدست نتايج سبر اسا :ها يافته
) امتياز 51/81 حداكثر( برخوردارند بيشتري لياقت و مهارت از "شغلي وظايف" و "مديريتي موقعيت هاي" حيطه در كه كردند

 .ددانستن مي) امتياز 25/63 حداقل( "كيفيت تضمين" و "راهنمايي و آموزش"حيطه  به مربوط را خود مهارت كمترين و
   .داشت مستقيم نسبت باليني صالحيت افزايش با مهارت ها كار گيري به فراواني
 متفاوت بيمارستان، دو اين مختلف هاي بخش در ها مهارت كار گيري به فراواني و پرستاران صالحيت سطح :گيري نتيجه

 26 حدود به كار گيري عدم ولي است، شده گزارش "خوب" پرستاران صالحيت سطح يكل طور به چه اگر بين اين در. بود
  .است كننده نگران "كيفيت تضمين" و "راهنمايي و آموزش" به مربوط حيطه در خصوص به ها مهارت از درصد
  باليني صالحيت، بيمارستان، ارزيابي خود، پرستاران: كليدي كلمات

 

                                                 
  بابل پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته: نويسنده مسئول  1
 miladmotevali2010@yahoo.com   

  بابل پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي، قيقاتتح كميته  2
  بابل پزشكي علوم دانشگاه پرستاري، گروه  3
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  1390نان بيمارستان هاي شهرستان نيشابور در سال بررسي كيفيت خواب كارك
  

  4، اكرم شهر آييني3، مومن ملي رودي2مهسا عليدوست، 1علي غالمي
   

  
با توجه به اين كه كاركنان مراكز درماني در . خواب از جمله نيازهاي مهم و فيزيولوِيك همه انسان ها مي باشد :زمينه و هدف

فعاليت مي كنند، لذا بيشتر از ساير افراد در معرض ابتال به اختالالت خواب مي ) شبصبح، عصر و (شيفت هاي كاري مختلف 
  .اين مطالعه با هدف بررسي كيفيت خواب كاركنان بيمارستان هاي شهرستان نيشابور انجام شده است. باشند

كه به روش  1390در سال  نفر از كاركنان بيمارستان هاي شهرستان نيشابور 394در اين مطالعه مقطعي تعداد : روش كار
. ابزار جمع آوري داده ها در اين مطالعه پرسشنامه كيفيت خواب پيتزبورگ بوده است. تصادفي ساده، مورد بررسي قرار گرفتند

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است 16نسخه  Spssداده هاي جمع آوري با استفاده از نرم افزار 
كاركنان مورد بررسي داراي اختالالت خواب بودند، به نحوي ) نفر 236(درصد  9/59شد كه  در اين مطالعه مشاهده: يافته ها

. داراي اختالل خواب متوسط بودند) نفر 35(درصد  8/14آن ها داراي اختالل خواب خفيف و ) نفر 231(درصد  2/85كه 
ين اختالف از نظر آماري معنادار بود اختالل خواب در كاركنان مرد مورد بررسي بيشتر از كاركنان زن مشاهده شد و ا

)05/0P< .( ولي بين سن و سابقه كاري با اختالل خواب در كاركنان رابطه آماري معناداري مشاهده نشد)05/0P>.(  
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه اختالل خواب در بين كاركنان بيمارستان هاي شهرستان نيشابور نسبتا : نتيجه گيري
  .، لذا الزم است، مديران مربوطه جهت كاهش اختالالت خوابي كاركنان تمهيدات الزم را اتخاذ نمايندشايع مي باشد
  كيفيت خواب، اختالل خواب، بيمارستان، نيشابور :كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 كارشناس ارشد اپيدميولوژي، دانشكده علوم پزشكي نيشابور 1
  دانشجوي كارشناسي اتاق عمل، دانشكده علوم پزشكي نيشابور  :نويسنده مسئول 2

aki_dey89@yahoo.com 
  دانشكده علوم پزشكي نيشابوردانشجوي كارشناسي پرستاري،  3
  دانشجوي كارشناسي اتاق عمل، دانشكده علوم پزشكي نيشابور 4
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  بررسي آگاهي، نگرش و موانع پيشگيري از زخم فشاري در پرستاران شاغل 
  آموزشي درماني پنج آذر گرگان در بخش هاي مراقبت ويژه مركز

  
  رخشاني حسين ، قنبر روحي، رسول محمدي، حسين نصيري،2ميترا حكمت افشار ،1حسين رحماني 

  
آن از مسائل مهم  زخم فشاري عارضه بالقوه بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه است و پيشگيري از: زمينه و هدف

هزينه محسوب مي شود  سومين بيماري پر ،از سرطان و بيماري هاي قلبي عروقيامروزه زخم فشاري پس . پرستاري مي باشد
درصد متغيير مي باشد و منجر به افزايش مدت زمان بستري و در نتيجه  56تا  1و شيوع آن در بخش هاي مراقبت ويژه بين 

پرستاران و موانع ادراك شده در اين مطالعه با هدف تعيين ميزان آگاهي و نگرش  .افزايش خطر مرگ و مير بيمار مي گردد
پيشگيري از زخم هاي فشاري در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گلستان انجام 

  . شد
پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم نمونه گيري به روش سر شماري از بين  :روش كار

از نظر ساختاري و محتوي به  روا و پايامحقق ساخته گردآوري داده ها با استفاده از پرسشنامه . انجام شدگلستان  پزشكي
از عوامل خطر ساز با  اطالعات دموگرافيك و اطالعات مرتبط با آگاهي(پرسشنامه شامل چهار بخش  ،كمك اساتيد انجام شد

سوال  11با  نگرشسوال با مقياس ليكرت،  20از عوامل پيشگيري كننده با  آگاهي ،سوال دو گزينه اي درست و يا نادرست 20
داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي با نرم . بود) سوال 13با  ، و موانع ادراك شده توسط پرستارانبا مقياس ليكرت

  .تجزيه و تحليل شد 16نسخه  SPSS افزار
 3/8ميانگين سابقه خدمت افراد . سال در مطالعه شركت كردند 45/33با ميانگين سن ) درصد زن 2/94(پرستار  70 :يافته ها

ميانگين امتياز حيطه نگرش پرستاران نسبت به پيشگيري از زخم فشاري با . سال بود 9/5 آي سي يوسال و ميانگين سابقه كار 
ميانگين حيطه عوامل موثر در پيشگيري . ودبر اساس مقياس ليكرت پنج طبقه اي ب 55از كل امتياز  15/33±31/3سوال،  11

همچنين ميانگين امتياز در . و بر اساس سواالت صحيح غلط بود 40از امتياز كل  33/38±12/2سوال،  20از زخم فشاري با 
از  20/60±22/9طبقه اي  چهارسوال با معيار ليكرت  20حيطه آگاهي پرستاران از عوامل خطر ايجاد كننده زخم فشاري با 

به ترتيب مربوط به كمبود پرسنل وسيله پرستاران در پيشگيري از زخم فشاري ه موانع ادراك شده ببيشترين  و 80متياز كل ا
بيشترين امتياز در حيطه آگاهي پرستاران از عوامل خطر ايجاد . پرستاري، بي انگيزگي پرستاران شاغل و كمبود وقت مي باشد

  .حيطه نگرش پرستاران نسبت به پيشگيري از زخم فشاري بود كننده زخم فشاري و كمترين امتياز در
و افزايش زمان بستري بيماران به دنبال آن،  با توجه به عوارض بالقوه زخم فشاري و هزينه هاي ناشي از آن: نتيجه گيري

ن شاغل در بخش توجه به آموزش مداوم پرستاران در حيطه هاي آگاهي، نگرش و موانع پيشگيري از زخم فشاري در پرستارا
  .ضروري و مفيد به نظر مي رسدهاي مراقبت ويژه 
  يگرش و موانع پيشگيري از زخم فشاربخش مراقبت ويژه، زخم فشاري، پرستار، آگاهي، ن :كلمات كليدي

  
  

                                                 
  ، مركز تحقيقات پرستاريگلستان يپزشك علوم دانشگاهعضو هيئت علمي  :نويسنده مسئول 1

rahmani_anaraki@yahoo.com  
  دانشگاه علوم پزشكي گلستاندانشجوي كارشناسي ارشد مراقبت هاي ويژه، عضو كميته تحقيقات دانشجويي  2
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  غل در بيمارستان هاي شهر بابل اهميت آموزش به بيمار از ديدگاه پرستاران شا
  

  3، شايان عليجان پور2ي زاده بورامصطفي مصطف، 1مريم فرخي فر
  

ترخيص رخ مي دهد و به عنوان يكي از  مداوم است كه از زمان پذيرش تا و يك فرايند پويا آموزش به بيمار :زمينه و هدف
ثيرگذار روي هزينه ها، بهبودي و درمان او به عنوان يكي از عوامل ت مي آيد استاندارد هاي كيفيت مراقبت پرستاري به شمار

اين مطالعه با هدف  .مي گردد شناسايي وضعيت موجود آموزش به بيمار موجب برنامه ريزي بهتر در اين راه. مي باشد يمارانب
  .انجام شد 1391اهميت آموزش به بيمار از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهر بابل در سال 

بيمارستان (پرستار شاغل در بيمارستان هاي شهر بابل  183روي  1391در سال  مقطعي مطالعه ي توصيفياين  :روش كار 
اطالعات از طريق يك پرسشنامه كه پايايي و روايي آن  .به روش در دسترس اجرا گرديد) روحاني، شهيد بهشتي و يحيي نژاد

رش سنج در سوال نگ 22در مطالعات قبلي تعيين شده است كه اين پرسشنامه مشتمل بر دو بخش ويژگي هاي دموگرافيك و 
تي  و آزمون هاي آماري18نسخه  SPSSدر نهايت اطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار  .مقياس ليكرت مي باشد

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ANOVAو تست 
نفر مونث  )درصد 7/84( 155پرستار مورد بررسي  183و از  38/33±5/7يافته ها نشان داد ميانگين سني پرستاران  :ها يافته

روحاني بيمارستان از نظر بيمارستان، تحصيالت، بخش، سمت و تجربه ي كاري بيشترين فراواني به ترتيب  .و بقيه مذكر بودند
ساير بخش (نفر در بخش هايي غير از داخلي و جراحي  99، )درصد 6/89(پرستار در مقطع كارشناسي  164، )درصد 9/39(
همه پرستاران نگرش  .نفر بودند) درصد 9/45( 84سال  پنجو تجربه كاري زير ) درصد 3/74( ارپرست 136، )درصد 1/54() ها

آموزش به بيمار را امري ضروري مي ) درصد 3/89( در بين عبارات، اكثريت پرستاران .مثبتي به آموزش به بيمار داشتند
بين نوع بيمارستان،  .ه بيمار با كار بخش داشتندرا با لطمه زدن آموزش ب )درصد 4/92(همچنين بيشترين مخالفت . دانستند

 ولي بين بخش با نگرش رابطه معني دار بوده است .تحصيالت، تجربه كاري، بخش و سمت با نگرش رابطه معني دار نبوده است
)019/0=P.(  
هر بابل به اهميت با توجه به نتايج اين مطالعه، نگرش مثبت پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دولتي ش :گيري نتيجه 

  .با اين حال تأمين وقت، زمان و مكان اين امر بسيار مهم مطرح مي گردد .آموزش به بيمار نشان مي دهد

  آموزش، بيمار، پرستار، مراقبت پرستاري :كليدي كلمات
  
  
  
  
  
  

                                                 
  دانشگاه علوم پزشكي بابل گروه پرستاري، 1
 bora158@yahoo.com كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي بابل:نويسنده مسئول 2
  كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي بابل 3
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 همودياليزي بررسي فراواني و شدت عاليم جسمي و رواني در بيماران

  
  6، مريم شيدائيان5، حميد آسايش4، اعظم السادات واحدي3، عليرضا شعوري بيدگلي2هادي زمانيان، 1زهرا طاهري خرامه

  
  

عاليم جسمي و رواني از مصاديق اصلي بيماري مزمن هستند و نقش اساسي در تجربه ي بيمار از بيماري تهديد : زمينه و هدف
ع از وضعيت موجود در كشورايران، اين مطالعه با هدف تعيين با توجه به شيوع باالي عاليم و عدم اطال. كننده ي حيات دارند

  .فراواني و شدت عاليم جسمي و رواني و ارتباط آن با مشخصه هاي فردي در بيماران همودياليزي انجام شد
ان هاي بيمار تحت درمان با همودياليز از مراكز همودياليز بيمارست 95، )توصيفي تحليلي(در اين مطالعه ي مقطعي : روش كار

  ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اطالعات دموگرافيك و مقياس عاليم دياليز. شهر قم به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند
(Dialysis Symptom Index) هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون  ها با استفاده از آمار توصيفي، آزمون داده. بود

  .تحليل شد  تجزيه و 16نسخه  SPSSزار آماري آماري كاي دو در محيط نرم اف
شايع ترين . بود 30تا  3با دامنه ي تغييرات بين  19/18±42/7ميانگين و انحراف معيار نمره كلي فراواني عاليم برابر با  :ها يافته

احساس  ،9/77، تحريك پذيري و بي حوصلگي 3/85عاليم گزارش شده به ترتيب شامل احساس خستگي يا فقدان انرژي 
با (بيشترين ميانگين نمرات شدت عاليم . بودند 6/71و گرفتگي عضالني  8/75، احساس غمگيني 7/73، نگراني 8/76عصبانيت 

و كاهش ميل جنسي  5/3 ، احساس عصبانيت52/3، نگراني6/3 مربوط به اختالل در شروع خواب) پنجتا  يكمقياس ليكرت 
  ).P>05/0(ن نمره ي كلي شدت با طول مدت دياليز ارتباط معني داري وجود داشت از بين اطالعات فردي تنها بي. بود 51/3

شناخت، ارزيابي و . نتايج مطالعه نشان داد شيوع عاليم جسمي و رواني بيماران همودياليزي در حد بااليي قرار دارد :گيري نتيجه
مي تواند در كاهش عوارض و بهبود كيفيت زندگي آن ها درمان عاليم و مشكالت بيماري در برنامه ريزي مراقبت موثر از بيماران 

  . موثر باشد
 رواني ، عالئمهمودياليز، عاليم جسمي :كلمات كليدي

  
  
  
  
  

  

                                                 
  ztaherikharame@yahoo.comده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قم دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري ويژه، دانشك :نويسنده مسئول 1
 دانشجوي دكتري آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي قم 2
 هيات علمي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قم 3
 قم كارشناس پرستاري، بخش مراقبت ويژه، مركز آموزشي درماني كامكار عرب نيا، دانشگاه علوم پزشكي 4
  هيات علمي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قم5
 دانشجوي كارشناسي هوشبري، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قم 6
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  و مبتال ميوكارد انفاركتوس بيماران در شده درك درد كيفيت
  نوع دو ديابت به  مبتال غير 

 
   5نرگس صابر ،4درضا توليده اي، حمي3، شهال خسروان2، فرهاد مالكي شيبك1بهروز سياح

  

  
  

اكنون ديابت چهارمين علت مرگ و مير در بيشتر كشورهاي توسعه يافته است و همچنين يك عامل خطر مهم : زمينه و هدف
نوروپاتي يكي از عوارض ديابت مي باشد كه مي تواند در ادراك درد در سراسر بدن . براي بيماري هاي قلبي و عروقي مي باشد

انفاركتوس ميوكارد بيماري خطرناك اختالل عروق كرونر . مبتال اختالل ايجاد كرده و حتي بي دردي را در او القا نمايدبيمار 
مطالعه حاضر به منظور مقايسه كيفيت درد درك شده در بيماران انفاركتوس . قلب است كه با عامل درد مشخص مي شود

 .اشدمي ب 2ميوكارد مبتال و غير مبتال به ديابت نوع

بيماران بستري با تشخيص قطعي انفاركتوس ميوكارد در دو گروه مبتال و غير مبتال , در اين پژوهش تحليلي مقطعي: روش كار
به روش غير احتمالي از بيمارستان هاي زير نظر دانشگاه علوم پزشكي مشهد انتخاب شدند و با فرم هاي  2به ديابت نوع 

اي ديداري و آدمك ترسيم شده كه نشان دهنده محل درد بود مورد ارزيابي قرار  مقياس ده درجه, اطالعات دموگرافيك
  .و آمار توصيفي و استنباطي تجزيه وتحليل شدند Spssداده ها با استفاده از نرم افزار . گرفتند

ن شامل شدند كه درصد را مردا 7/76درصدآزمودني ها را زنان و13/23بيمار انجام شد،  180دراين پژوهش كه روي : يافته ها
 نتايج نشان داد كه در بين دو گروه كيفيت درد درك شده با. درصد غير ديابتيك بودند 4/49درصد ديابتيك و  6/50از اين بين
اين در حالي است كه كيفيت ). P<05/0(مدت زمان درد و نوع انفاركتوس ارتباط معناداري وجود ندارد , محل درد, شدت درد

همچنين در بررسي . در بين دو گروه ارتباط معناداري را نشان مي داد). P=032/0(درد درك شده درد درك شده با نوع 
  ).P<05/0(ارتباط درد درك شده با مدت ابتال به ديابت و سابقه سكته قلبي تفاوت معناداري مشاهده نشد 

شده را محتمل دانسته و خواهان توجه  باتوجه به يافته هاي اين مطالعه تاثير نوروپاتي ديابتي در درد درك: نتيجه گيري
بيشتري نسبت به ويژگي درد اين بيماران به عنوان نكته مهم در تشخيص هاي پرستاري مي باشد، تا از بروز سكته هاي قلبي 

  .با پيش آگهي ضعيف جلوگيري شود
 2نوع  ديابت, ميوكارد انفاركتوس, درد :كلمات كليدي

  
  
  

                                                 
  كارشناس پرستاري،كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1
 ابادكارشناس پرستاري،كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گن 2
  عضو هيئت علمي،دانشگاه علوم پزشكي گناباد 3
 عضو هيئت علمي،دانشگاه علوم پزشكي گناباد 4
  دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري ويژه، كميته تحقيقات دانشجويي،دانشگاه علوم پزشكي گناباد :نويسنده مسئول 5

tajrobiha@hotmail.com  
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 مراكزآموزشي به مراجعه كننده كرونر عروق اختالالتبه  مبتال بيماران اميد در

  شهر تهران پزشكي علوم دانشگاه هاي درماني
  

  3علي جهاني، 2مجيده هروي كريموي، دكتر 1ناهيد رژهدكتر 
  
  

 ودبهب براي بيماري فرآيند روند در توان مي كه بشمار مي روند  مهم سازگاري منابع از معنوي و ديني منابع :هدف و زمينه

 اين با خود فرهنگ به و الزم است پرستاران با توجه نمود استفاده آنها از كرونر عروق اختالالت به مبتاليان در جمله نااميدي از

 صورت كرونر اختالالت عروقي به مبتال بيماران در بررسي اميد هدف با پژوهش اين .شوند آشنا آنها بين ارتباط و متغيرها

  .گرفت
 آموزشي به مراكز مراجعه كننده كرونر عروق به اختالالت مبتال بيمار 364 تحليلي، يتوصيف مقطعي مطالعه اين در: كار روش

 داده گردآوري ابزار .دشدن انتخاب تداومي آسان نمونه گيري روش بهو  1390تهران در سال  پزشكي علوم دانشگاه هاي درماني

 پيرسون و ضريب همبستگي آماري هاي آزمون و توصيفي آمار از ادهاستف با ها داده .دبو "هرث"شاخص اميد پرسشنامه ها 

  .شد تحليل و تجزيه 05/0 معناداري سطح در SPSSرگرسيون با نرم افزار  آناليز
به عنوان  )موارد درصد 55( مذهبي و نيز سالمت اعمال ديني سازمان يافته) موارد درصد 68(در اكثريت موارد  :افته هاي

  . )p>05/0( بود معنادار براي اميد مي باشند و ميزان اميدواري در اين موارد بيش از ساير بيماراننده عوامل پيشگويي كن
 ،كرونر اختالالت عروق به مبتالبيماران در  اميد افزايش و سالمت حفظ منظور نتايج پژوهش حاضر نشان داد به: گيري نتيجه

 ،كرونر عروقي اختالالت مانند زندگي كننده تهديد هاي بيماري از پرستاري هاي در مراقبت پيشگويي كننده نقش اهميت به
  .شود بيشتري توجه

   كرونر عروق اختالالت، عمال ديني سازمان يافتها اميد،: كلمات كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 د عضو هيات علمي، دانشگاه شاه: نويسنده مسئول 1
  عضو هيات علمي، دانشگاه شاهد 2
  دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، دانشگاه شاهد 3



 

198  
  

  303كد 

  كاربرد الگوي جامعه به عنوان شريك در ارتقاء سالمت ساكنين جوامع روستايي
  

  2ت شهشهاني، مريم سادا1مريم شيرازي
  

مناطق روستايي به علت دارا بودن آب و هوايي مطلوب و محيطي آرام جمعيت بي شماري را در خود جاي مي : زمينه و هدف
علي رغم تصورات موجود درباره وضعيت جوامع روستايي، هنوز بسياري از مناطق روستايي در كشور از شرايط بهداشـتي  . دهند

به كـار بـردن الگوهـايي بـراي بررسـي و      . ين مسئله سالمت روستائيان را به مخاطره مي اندازدمطلوبي برخوردار نمي باشند و ا
شناخت جوامع روستايي از ابعاد مختلف، شناسايي مشكالت موجود و برنامه ريزي و جلب مشاركت جوامع روستايي بـراي حـل   

وجه به اهميت اين مسـئله، مطالعـه حاضـر بـا هـدف      لذا با ت. مشكالت آن ها مي تواند به ارتقاء سالمت روستائيان كمك نمايد
  . معرفي الگوي جامعه به عنوان شريك و بيان كاربرد آن در ارتقاء سالمت ساكنين جوامع روستايي انجام شده است

 اين پژوهش معرفي كاربرد يك فرآيند ارتقاء سالمت ساكنين جوامع روستايي است كه با استفاده از الگوي جامعه به: روش كار
نيمسـال اول  (تا كنـون   88-89عنوان شريك آندرسون در جوامع روستايي توابع شهرستان فالورجان از نيم سال دوم تحصيلي 

كارشناسـي   1كارشناسي پرسـتاري و دانشـجويان تـرم     7در كارورزي عرصه بهداشت جامعه دانشجويان ترم ) 91-92تحصيلي 
 . مايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شده استارشد پرستاري سالمت جامعه دانشكده پرستاري و ما

بررسـي و شـناخت    برگرفتـه از فـرم اسـتاندارد    شـناخت جامعـه   فرم بررسـي و  ازاستفاده در اين الگو دانشجويان با : يافته ها
دآوري بـه گـر   استاندارد معيارهاي بهداشتي اماكن عمومي و مشاهده و مصاحبه با ساكنين روسـتا  و چك ليست هاي آندرسون

و مرحله تجزيه و تحليل داده هاي حاصله، ليست كردن تشخيص هاي پرستاري و اولويت بندي تشخيص هاي داده ها پرداخته 
انجام داده و از بررسي و شـناخت   روستا 5تا  4هر گروه كارورز اين الگو را براي . پرستاري را طبق فرمت اين الگو انجام داده اند

سپس براي حل يك مشكل توسط هر گروه برنامه . تشخيص پرستاري استخراج شده است 388تا  100هر جامعه روستايي بين 
انجام و راهكارها به مرحلـه اجـرا   ) رابطين بهداشت، بهورز، اعضاي شورا و دهياري(ريزي با مشاركت نمايندگان جامعه روستايي 

پيشگيري و غربالگري متمركـز شـده و تمـامي مـوارد      الزم به ذكر است كه مداخالت انجام شده بر فغاليت هاي. در آمده است
همچنين بخشي از مداخالت انجام شده بـر بهداشـت محـيط متمركـز شـده      . شناسايي شده به مراكز باالتر ارجاع داده شده اند

 .  پس از انجام مداخالت برنامه ريزي شده ارزشيابي دستيابي به اهداف انجام گرفته است. است
روسـتايي در همـه    جوامـع عيين وضعيت بهداشتي ت ره به كاربردي بودن الگوي جامعه به عنوان مددجو دبا توج: نتيجه گيري

بهداشـت   الگو براي بررسي وضـعيت بهداشـتي جوامـع روسـتايي مختلـف در كـارورزي در عرصـه        ابعاد پيشنهاد مي شود اين
  . دكار گرفته شوه ب رشته هاي پزشكي و پيراپزشكيدانشجويان 

  ارتقاء سالمت، جوامع روستايي، الگوي جامعه به عنوان شريك: يكلمات كليد

                                                 
  هيئت علمي گروه بهداشت و مديريت دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان :نويسنده مسئول 1

m_shirazi@nm.mui.ac.ir   
  ده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهانهيئت علمي گروه بهداشت و مديريت دانشك 2
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 312sكد 

  بررسي تاثير هيپرگليسمي بدو ورود بر ميزان مرگ و مير در بيماران 
  مبتال به سكته مغزي

  
  2فاطمه تنگستاني، 1پوران دخت پوركرمانيان

  

  

ترين اختالل ناتوان كننده عصبي است  شايع بيماري سكته مغزي سومين علت مرگ در كشورهاي پيشرفته و: هدف و نهيزم
 نشان مطالعات. هيپرگليسمي يافته شايعي بعد از سكته مغزي است. كند مي تحميل جوامع بر ي رادزيا بسيار اقتصادي بار و

نسبت به افراد بدون  ايسكمي را متعاقب تخريب هاي پروسه و ايسكمي مغزي استروك، از پس هيپرگليسمي اند داده
هدف اين پژوهش بررسي تاثير هيپرگليسمي بدو ورود بر ميزان مرگ و مير در بيماران مبتال به  .كند مي تشديد يسميهيپرگل

  .سكته مغزي است
در مركز  1391تا  1390كه از سال  NIHSS<13بيمار مبتال به سكته مغزي با  112اين مطالعه گذشته نگر : كار روش

اطالعات مورد نياز به وسيله مطالعه . ري بودند را، مورد بررسي و مقايسه قرار داده استآموزشي درماني الزهرا شهر اصفهان بست
  .در نظر گرفته شده است هيپرگليسمي 130قند خون بيشتر از . پرونده ها جمع آوري شد

بيمار بررسي  112ز ا. درصد بوده است 5/31 بيماران مبتال به سكته مغزي در اين مطالعه فراواني كلي مرگ و مير در: ها افتهي
. بوده است 198ميانگين قند خون بدو ورود در بيماران فوت شده . بدو ورود داشتند هيپرگليسمي درصد بيماران 8/42شده، 

ميانگين قند خون بدو ورود در بيماران فوت شده به طور معني  .بوده است 141ميانگين قند خون بدو ورود در بيماران زنده 
 =P).02/0( بوده استاختالف معني دار  ران زنده بوده و اينداري بيشتر از بيما

بدو ، سطح قند خون هيپرگليسمي بدو ورودبا مبتال به سكته مغزي با توجه به افزايش مرگ و مير در بيماران  :نتيجه گيري
مبتال به سكته ان در بيمار هيپرگليسمي نشانگر مفيدي براي تعيين پيش آگهي بدتر مي باشد و همچنين كنترل مناسب ورود
  .توصيه مي گردد مغزي
 ، مرگ و مير، سكته مغزيهيپرگليسمي: يديكل كلمات

  
  
  
  

  
  
  

                                                 
 زدي پزشكي علوم دانشگاه ژه،يو يها مراقبت يپرستار ارشد يكارشناس يدانشجو 1
   سمنان پزشكي علوم دانشگاه ژه،يو يها مراقبت يپرستار ارشد يكارشناس يدانشجو: نويسنده مسئول 2

tangestanif@yahoo.com 
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 338sكد 

بررسي وضعيت بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد از نظر درمان ترومبوليتيك در 
  بادآبيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطمه الزهرا نجف 

 
 ياحمدرضا ايزد ،1اكرم انصاري

   

  
از آنجا كه برقراري مجدد پرفيوژن  .از شايع ترين علل مرگ و مير مي باشد) AMI(انفاركتوس حاد ميوكارد : هدف و نهيزم

شود،  آگهي كوتاه مدت و بلند مدت از جمله كاهش مرگ و مير و ناتواني مي در اين بيماران به صورت سريع باعث بهبود پيش
پرفيوژن مكانيكي  باتوجه به اين كه امكان برقراري ري. ه هر چه سريعتر برقرار شودضروري است كه پرفيوژن رگ مسدود شد

ترين شكل برقراري پرفيوژن زودرس در دنيا  تراپي هنوز شايع ها وجود ندارد به همين دليل فيبرينوليتيك در همه بيمارستان
اء اين بيماران بستگي به فاصله زماني شروع درد تاثير درمان فيبرينولتيك بر ميزان بق .باشد مي AMIبراي درمان بيماران 

دقيقه  30بهترين زمان براي ترمبولتيك تراپي. يابد تاثير فيبرينوليتك ها با افزايش زمان كاهش مي. سينه تا شروع درمان دارد
دريافت درمان  اين پژوهش با هدف بررسي وضعيت بيماران مبتال به انفاركتوس حاد ميوكارد از نظر .در نظرگرفته شده است

  .فيبرينوليتيك انجام گرديد
در بيمارستان تامين اجتماعي فاطمه الزهرا نجف  1391اين مطالعه به صورت توصيفي مقطعي در نيمه اول سال  :روش كار

 ها از داده. يو بستري گرديدند سي در بخش سي AMIجامعه پژوهش شامل كليه بيماراني بود كه با تشخيص . آباد انجام گرديد
اي طراحي شده و  طريق فرم بررسي وضعيت بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد كه توسط محققين و با مطالعات كتابخانه

اطالعات فردي، زمان شروع درد، زمان پذيرش در . آوري شدند توسط سرپرستاربخش و يا پرستاران آموزش ديده جمع
مان شروع استرپتوكيناز، ريسك فاكتورها و علل عدم دريافت استرپتوكيناز بيمارستان، دريافت يا عدم دريافت استرپتوكيناز، ز

نسخه  spssهاي آماري مجذور كاي و تي مستقل در نرم افزار  هاي آمار توصيفي، آزمون شاخص. توسط اين فرم بررسي گرديد
  .ها مورد استفاده قرار گرفت جهت تحليل داده 16

با ميانگين ) درصد 3/14(زن  5و ) درصد 7/85(مرد  30بيمار مورد مطالعه 35ز مجموع هاي پژوهش، ا بر اساس يافته :ها يافته
) درصد 7/45(بيمار  16نفر در شيفت عصر و ) درصد 9/22( 8در شيفت صبح، ) درصد 4/31(بيمار  11. بودند 64±10سني 

بيماران ) درصد 3/14( 5صي و توسط وسيله نقليه شخ) درصد 7/85( 30اكثريت بيماران، . در شيفت شب مراجعه كردند
 11استرپتوكيناز دريافت كردند و ) درصد 6/68(نفر 24از مجموع بيماران . به بيمارستان منتقل شدند 115توسط آمبوالنس 

تاخير ) درصد 1/17(بيمار  6علل عدم دريافت استرپتوكيناز در . موفق به دريافت درمان ترومبوليتيك نشدند) درصد 4/31(نفر 
نفر به دليل عدم تشخيص توسط پزشك 1وجود كنترانديكاسيون براي تزريق و ) درصد 4/11(نفر  4عه به بيمارستان، در مراج

ساعت، ميانگين زمان پذيرش بيمار در بيمارستان تا پذيرش  52/2ميانگين زمان شروع درد بيماران تا ورود به بيمارستان . بود
كننده استرپتوكيناز، ميانگين زمان پذيرش بيمار در بيمارستان تا شروع دريافت دقيقه و در بيماران دريافت  65يو  سي در سي

رابطه معني دار ميان دريافت يا عدم دريافت استرپتوكيناز و شيفت مراجعه . دقيقه بود door to needle (68(استرپتوكيناز 

                                                 
  بيمارستان فاطمه الزهرا، نجف آباد، اصفهان، سازمان تامين اجتماعي، رشد پرستاريكارشناس ا :نويسنده مسئول 1

a_ansari52@yahoo.com  
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غير سن، رابطه معني دار مشاهده گرديد بين دريافت يا عدم دريافت استرپتوكيناز و مت .)=31/0P(بيماران مشاهده نشد 
)001/0P<.(  

تاخير در مراجعه شايع ترين علت عدم دريافت استرپتوكيناز گزارش گرديد كه نياز به اموزش همگاني در جامعه  :نتيجه گيري
يين شده است كه با از طرفي ميانگين زمان تزريق استرپتوكيناز در اين مطالعه بيشتر از زمان استاندارد تع. سازد را اشكار مي

رساني در اين بيماران براي كادر درماني هنوز   رسد، اهميت برقراري سريع خون خواني دارد و به نظر مي مطالعات ديگر نيز هم
  .سازد اين مطلب ضرورت اموزش كادر پزشكي و پرستاري در برخورد سريع با اين بيماران را آشكار مي. محرز نشده است
  كتوس ميوكارد، ترومبوليتيك تراپي، استرپتوكينازانفار :كلمات كليدي
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 344s-1كد 

  بررسي فراواني و توزيع انواع سل پوستي در شهرستان گرگان
  1391-1377طي سال هاي  

  
  4، دكتر سهيل رفيعي3، دكتر گلناز نمازي2فاطمه مهرآور، 1دكتر محمد دهقان

  

سل . كه از ديرباز با سالمت و سرنوشت تاريخ ايران گره خورده استبيماري سل يكي از بيماري هايي است  :زمينه و هدف
پوست به مايكوباكتريوم توبركولوزيس  كه تهاجم عليرغم اين. درصد همه موارد سل خارج ريوي را شامل مي شود5/1پوستي 

 واقعه اي نادر در صورت سل و بهبود استانداردهاي زندگي به ي موثر ضداتوسعه يافته به خاطر دسترسي به داروه دركشورهاي
مجدداً سل پوستي در حال بازپديدي  و بروز مقاومت عليه داروهاي ضد سل HIVپاندمي  اما در حال حاضر به خاطر .آمده بود

  .است
پرونده بيمـاران بـا تشـخيص پاتولوژيـك سـل پوسـتي       . اين مطالعه به صورت توصيفي گذشته نگر انجام شده است :روش كار

مورد بررسي قرار  1391تا پايان تابستان  1377آذر و آزمايشگاه هاي سطح شهر گرگان از ابتداي سال  5تان موجود در بيمارس
  .شد و مورد آناليز قرار گرفت  SPSSاطالعات مورد نياز از پرونده بيماران استخراج و وارد نرم افزار. گرفت

زن نفر زن و بقيه مرد بودند و نسبت  18ه از اين ميان مورد سل پوستي اثبات شده وجود داشت ك 30طي اين مدت  :يافته ها
سـاكن   هيـ و بق) درصـد  7/76( ساكن شهر ماريب 23بيمار تشخيص داده شده ي سل پوستي،  30از بين . ، سه به دو بودبه مرد

ـ            . روستا بودند . وداز نظر نوع سل پوسـتي، لوپـوس ولگـاريس شـايع تـرين نـوع درگيـري پوسـتي در بيمـاران مـورد بررسـي ب
بـه  ) درصـد 3(و اريتم اينـدوراتوم بـازن   ) درصد6(، سل زگيلي )درصد10(، اسكلروفلودرما )درصد20(پاپولونكروتيك توبركلوئيد 

بيشترين گروه سـني  . سال بود 7/47 ± 5/1ميانگين سني اين افراد . ترتيب انواع ديگر سل پوستي در بيماران مورد مطالعه بود
بيشـترين  ) درصـد 23(صـورت   .سالگي بود 85سالگي و بيشترين سن  17ن سن بروز بيماري كمتري. سال بودند 21-40درگير 

مبـتال بـه    ماريب 30 نياز ب. محل درگيري در بيماران بود و به ترتيب دست، ساق پا و گوش شايع ترين محل هاي درگيري بود
 مـار يتمـاس بـا ب   يسـابقه   ماريب 5نكردند و  مبتال به سل را ذكر ماريتماس با ب يسابقه ) درصد 7/46( ماريب 14 ،يسل پوست

از بيماران مورد مطالعه قوميـت  ) نفر19(درصد  3/63 .تماس نامشخص بودند ياز نظر سابقه ) درصد7/16( هيداشتند و بق يسل
  .سيستاني بودند) نفر7(درصد 23فارس و 

نواع خارج ريوي اين بيماري و غير اختصاصي با توجه به شيوع باالي سل در استان گلستان و همچنين افزايش ا: نتيجه گيري
بودن تظاهرات باليني در سل خارج ريوي و مخصوصا سل پوستي توصيه مي شود كه اين بيماري در افراد با ضايعات پوستي 

  . غيرقابل توجيه و مقاوم به درمان هاي عادي مدنظر قرار داده شود
  سل خارج ريوي، لوپوس ولگاريس سل پوستي، مايكوباكتريوم توبركلوزيس،: كلمات كليدي

 
                                                 

 استاديار، متخصص پوست و زيبايي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1
درخشان و مركز  يرشد استعدادهامركز  ،يبهداشت قاتيتحق يتويدانشكده بهداشت و انست ،يولوژيدميارشد اپ يكارشناس يدانشجو :نويسنده مسئول 2

   رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ان،يدانشجو يعلم يپژوهش ها
mehravar10261@yahoo.com 

 پزشك عمومي، مركز تحقيقات بيماري هاي عفوني دانشگاه علوم پزشكي گلستان 3
  اري هاي عفوني دانشگاه علوم پزشكي گلستانمركز تحقيقات بيمكارشناس ارشد كنترل بيماري هاي واگير، پزشك عمومي،  4
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 344s-2كد 

  1389تا  1387بررسي وضعيت بروز بيماري سل در استان گلستان در طي سال هاي 

  
  يخيش مهناز دكتر غنا، هيسام ،يروزيف گل ديسع دكتر ،1رمهرآو فاطمه

 
  

رد جديد در جهان تشخيص داده هر ثانيه يك مو ،ترين بيماري هاي عفوني در انسان است كه سل يكي از مهم :زمينه و هدف
با توجه به اينكه استان گلستان مقام دوم بروز سل را در كشور داراست، اين پژوهش با هدف بررسي وضعيت بروز . مي شود

  .انجام گرفت1389تا  1387بيماري سل در استان گلستان در طي سال هاي 
به سل ريوي و خارج ريوي با استفاده از چك ليست از  در اين پژوهش توصيفي مقطعي داده هاي بيماران مبتال :كارروش 
  .جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي استفاده گرديد. جمع آوري گرديد 1389الي  1387سال 
. در هر صد هـزار جمعيـت بـوده اسـت     4/44به جمعيت همان سال،  1389نسبت تعداد كل موارد سل در طول سال  :ها يافته

  .در هر صد هزار جمعيت بوده است 38/49و  59/43به ترتيب  1388و  1387ولي در سال 
 91/0 ،1387 سال به نسبت و كاهش درصد 98/4 قبل سال به نسبت 1389 سال در سل موارد كل بروز زانيم :گيري نتيجه
  .و روندي افزايشي يا كاهشي نداشته است است كرده دايپ شيافزا درصد
  يوي، سل خارج ريوي، بروز، استان گلستانبيماري سل، سل ر :كليدي كلمات

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دانشكده بهداشت و انستيتوي تحقيقات بهداشتي، مركز رشد استعدادهاي درخشان و مركز ، دانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژي: نويسنده مسئول 1

  پژوهش هاي علمي دانشجويان، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
mehravar10261@yahoo.com 
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 370Sكد 

  بررسي علل بروز خطاهاي دارويي از ديدگاه پرستاران
    شهيد صياد شيرازي گرگان مركز آموزشي درماني 

 
 4زهرا رازاني، 3، نازنين سادات حسيني2، سيدعلي اكبر ميراحمدي1كنيز رضا حسين پور

 

   
روزانه وقوع . ي تواند ناشي از هرعملكرد يا نقص درانجام عملي باشد كه منجر به صدمه بيمار شودخطا يا اهمال م :زمينه و هدف

از خطر آفرين و شايع ترين . هزاران اشتباه پزشكي و پرستاري سالمت بيماران و خانواده آنان را در معرض مخاطره قرار مي دهد
بررسي علل بروز خطاهاي دارويي از ديدگاه پرستاران  فهد با حاضر شهوپژ. خطاهاي مراقبتي بيماران، خطاهاي دارويي مي باشند

   .ستا گرفته رتصو   در سال جاري
كليه بخش ها درخواست شد كه  نفر پرستار داوطلب شاغل در 100، از تعداد 1391در سال  در مطالعه توصيفي حاضر :روش كار 

همچنين با مراجعه به پرونده بيماران اطالعات . د، ثبت نمايندخطاهاي دارويي خود و علت بروز آن را بدون ذكر مشخصات خو
  .مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت SPSSاين اطالعات با نرم افزار . مربوط به خطاهاي نسخه خواني نيز جمع آوري گرديد

روي در حال انفوزيون توسط و دست كاري دا) ميكرو دراپ(يافته ها نشان داد كمبود وسايل الزم جهت انفوزيون داروها  :يافته ها 
، شلوغي محيط )درصد 78(، شيفت هاي كاري فشرده، خستگي و تعداد زياد بيماران تحت مراقبت )درصد 64(بيمار و يا همراهان 

، استفاده اشتباه از )درصد 38(، عدم اطالعات كافي در مورد داروها، تداخالت و عوارض آن ها )درصد 41(كار و حضور همراهان 
همچنين يافته ها . ، علل بروز خطاهاي دارويي از ديدگاه پرستاران مي باشد)درصد 33(به دليل شباهت ظاهري به يكديگر  داروها

درصد خطاها مربوط به نسخه خواني بوده و ناخوانا بودن دستورات پزشك، ويزيت پزشك بدون حضور پرستار، قيد  26نشان داد كه 
  .و اشتباه در كاردكس كردن دستورات دارويي توسط پرستار، علل بروز آن بودند نشدن شكل داروي مصرفي در دستور پزشك

پرستاران با تجربه اولين كساني هستند كه متوجه يك دستور دارويي اشتباه و يا تجويز مقدار كشنده از دارو براي : نتيجه گيري
و افزايش اطالعات و دانش آنان از كليدي ترين مسايلي  لذا استاندارد سازي نيروي انساني، وضعيت كاري پرستاران. بيمار مي گردند

  .است كه بايستي مد نظر قرار گيرند
  ان بستري، حاكميت بالينيپرستار، خطاهاي دارويي، بيمار: كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  

                                                 
 مركز آموزشي درماني شهيد صياد شيرازي گرگان كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، مديريت 1
 ،مترون مركز آموزشي درماني شهيد صياد شيرازي گرگان كارشناس پرستاري 2
 كارشناس ارشد مديريت اجرايي،سوپروايزر مركز آموزشي درماني شهيد صياد شيرازي گرگان 3
  hv_raz2000@yahoo.comمركز آموزشي درماني شهيد صياد شيرازي گرگان  كارشناس پرستاري، :ولنويسنده مسئ 4
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  701كد 

  اسكلروزيس در خراسان شمالي بيماري مالتيپل 
  

  ، 4، سهيال پيدا3ريعتيدكتر محمد ش، 2شهرام ترابزاده، دكتر 1اكبر علي بابايي
  5رويا جاجونديان

  
  

 رود كه در بيماري مولتيپل اسكلروزيس از جمله اختالالت، حذف ميلين در سيستم اعصاب مركزي به شمار مي: هدف و نهيزم
از لذا انجام هرگونه مطالعه در جنبه هاي مختلـف ايـن بيمـاري    . ترين علل ناتواني در سنين جواني مطرح است جهان، جزو مهم

. هاي ارتقاي سالمت در جامعه و نيز تدابير درماني بسيار ارزشمند خواهد بود اين ديدگاه كه وضعيت موجود را براي برنامه ريزي
تواند  نتايج اين پژوهش مي. پژوهش حاضر به منظور تعيين اپيدميولوژي و سير باليني بيماري در خراسان شمالي صورت گرفت

  .مت به كار گرفته شوددر برنامه ريزي هاي نظام سال
 "ام اسانجمـن  "صورت مقطعي تحليلي توصيفي در كليه ي بيمـاران خراسـان شـمالي و تحـت پوشـش      ه مطالعه ب: كار روش

بيمار شناخته شده كه تائيد بيمـاري بـا اسـتناد بـه      111در مجموع در . صورت گرفت 1390تابستان سال  خراسان شمالي در
ت صورت گرفته بـود، خصوصـيات دموگرافيـك، تاريخچـه ي بيمـاري، توسـط مصـاحبه در        توسط نورولوژيس MRIيافته هاي 

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSsپرسشنامه ثبت گرديد و آناليز آماري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 
ت استان برآورد شده است، كه در نفر جمعي صد هزار به ازاي هر  94/12شيوع بيماري در استان خراسان شمالي، : ها افتهي

با استناد به يافته . نفر جمعيت مي باشد صد هزاربه ازاي هر  06/18نفر جمعيت و در زنان،  صد هزاربه ازاي هر  71/7مردان، 
سن نيمي از بيماران . بود) سال 61-16ي  در محدوده(سال  10/33±05/1هاي پژوهش، ميانگين سني بيماران مورد مطالعه 

درصد از  18. با تحصيالت كارشناسي بودند) درصد 3/24(و خانه دار ) درصد 6/21(بيشتر بيماران بيكار . سال بود 31از كمتر 
 30) درصد 27(نفر فارس،  51) درصد 9/45(دهد كه بيشتر بيماران  بررسي قومي بيماران نشان مي. بيماران از كار افتاده بودند

ترين نشانه  شايع. هاي ديگر نيز گزارش شده است بيماران؛ بيماري) درصد 6/12( 14در . هستند) درصد 4/23(نفر كرد كرمانج، 
هاي  و متوسط سن بروز نخستين نشانه) درصد 3/33( 37و حسي ) درصد 31/35( 39در هنگام بروز بيماري، اختالالت بينائي 

 76خانوادگي بيماري در  ي سابقه. است 1به  36/2نسبت جنسي زن به مرد در اين بررسي، . بوده است 37/27 ±44/8بيماري 
  .منفي بود) درصد 4/97(
تواند با نتايج بسيار  هاي تشخيصي اين بيماري مي افزايش آگاهي افراد جامعه در خصوص عالئم اوليه و نشانه: يريگ جهينت

ز افزايش ميزان ناتواني و افزايش موقع و تشخيص به هنگام بيماري داشته باشد كه خود با جلوگيري ا  ي به مطلوبي در مراجعه
  . سطح سالمتي افراد همراه خواهد بود

  اسكلروزيس، خراسان شمالي اپيدميولوژي، مالتيپل: يديكل كلمات

                                                 
 هيات علمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد، دانشكده پرستاري و مامايي: نويسنده مسئول  1
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 2
 شمالي هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي خراسان   3
 مدير عامل انجمن ام اس خراسان شمالي  4
 هيات علمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد 5
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  702كد 

  بجنورد  هاي دانشگاهعلمي  اعضاي هياتمرتبط با سالمت كيفيت زندگي بررسي 
  

  4ساعد وحدت، دكتر 3اكبر علي بابايي، 2مرجانه انوري، 1مريم بلند همت
  

  
از آنجا كه . اندازه گيري درك و احساس افراد در مورد سالمتي خود به منظور ارزيابي وضع موجود اهميت دارد: هدف و نهيزم

ها و مراكز آموزش عالي هستند، بايستي از وضعيت سالمت ايـن افـراد و نگـرش آنهـا      علمي از منابع اصلي دانشگاه اعضاي هيات
لذا اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت سالمت مرتبط بـا كيفيـت زنـدگي اعضـاي هيئـت      . لع گرديدنسبت به سالمت خود مط

  .علمي صورت گرفت
-1390يسـال تحصـيل   هـاي بجنـورد طـي    كليه دانشگاهعلمي در اعضاي هياتنفر از  123اين مطالعه توصيفي روي: كار روش
سـوالي كيفيـت    36ي  فـرم كوتـاه شـده    نامـه  ل پرسـش ابزار جمع آوري اطالعـات شـام   .گرفتبه روش سرشماري انجام 1389
  .بررسي گرديد19نسخه   SPSSنتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري. بود (SF-36)زندگي

نتايج آماري نشان دادند كه هيچ گونه تفاوتي در نمرات سالمت مرتبط با كيفيت زنـدگي اعضـاي هيئـت علمـي بـه      : ها افتهي
ميانگين نمرات اعضاي هيئت علمي بر اسـاس جنسـيت نشـان    . وضعيت استخدامي،كالس سني وجود نداشتتفكيك دانشگاه، 

در مقايسه  .با يكديگر تفاوت معني داري نداشتند) P=043/0(دادكه در هيچ يك از ابعاد كيفيت زندگي به جز عملكرد جسمي 
صيلي، اعضـاي هيئـت علمـي از نظـر نمـره نشـاط و       ميانگين نمرات سالمت مرتبط با كيفيت زندگي به تفكيك رشته هاي تح

بـا يكـديگر    )P=029/0(و بعد سالمت رواني  )P=034/0(، سالمت رواني )P=034/0(، سالمت اجتماعي )P=001/0(سرزندگي 
  .تفاوت معني داري داشتند

اني تاثير به سـزايي داشـته   يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه رشته تحصيلي مي تواند بر سالمت اجتماعي و رو: يريگ جهينت
  .لذا بايد تدابير مناسب براي ارتقاي سطح كيفيت زندگي در بعد سالمت صورت گيرد. باشد

  ، سالمتيفيت زندگي، دانشگاه، كعلمي اعضاي هيات: يديكل كلمات
   

                                                 
 هيات علمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد، دانشكده پرستاري و مامايي: نويسنده مسئول 1
 هيات علمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد، دانشكده پرستاري و مامايي 2
 لمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد، دانشكده پرستاري و ماماييهيات ع  3
 هيات علمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد، دانشكده پرستاري و مامايي 4
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 137Sكد 

  بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر بوشهر در مورد بيماري ايدز
  

  4، مهستي گنجو3، مهرزاد جاللي2سعيده جعفري ،1سلي نيامينا تو
   
  

ميزان بروز و شيوع در  از جمله بيماري هايي است كه به لحاظ گرفتاري هاي اجتماعي، HIV/AIDSعفونت : زمينه و هدف
ي محسوب مي الت مهم سيستم بهداشتي و درمانضميزان كشندگي باال و هزينه هاي فراوان مراقبتي از مع سنين فعال جامعه،

پيش  .ايدز به شكل چالشي سخت و دشوار در بهداشت جامعه و حقوق انساني نسل جديد شكل گرفته و رشد كرده است. شود
نوجواني زمان تجربه كردن و انتخاب است و هويت . يك نفر به بيماري ايدز مبتال باشد ايراني پنج هزار كه از هر  شود بيني مي 

در اين مطالعه ميزان آگاهي دانش آموزان مقطع دبيرستان كه قشر فعال جامعه . شكل مي گيردشخصي و جنسي در اين زمان 
را تشكيل داده و بسيار آسيب پذير هستند را در مورد بيماري ايدز، راه هاي سرايت، درمان و نيز منابع اطالعاتي آن ها را در 

العات بتوان براي آموزش آنان برنامه ريزي هاي مناسب را انجام اين خصوص را مورد بررسي قرار داديم تا با استفاده از اين اط
  .پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان آگاهي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر بوشهر انجام پذيرفته است. داد

جامعه ي پژوهش را دانش آموزان مقطع . انجام شده است 1390در سال  وصيفي مقطعيت تبه صوراين پژوهش  :روش كار
نفر بود كه به روش  750حجم نمونه . دبيرستان در سه گروه آموزشي تجربي، رياضي و هنرستان شهر بوشهر تشكيل داده اند

  و آماره هاي توصيفي و  Spssداده هاي حاصل از مطالعه با استفاده از نرم افزار . نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند
  .آزمون هاي تحليلي، مورد بررسي قرار گرفت

ميانگين . دختر بودند) درصد 9/55(نفر  417پسر و ) درصد 1/44(نفر  329نفر واحد هاي پژوهش، تعداد  750از  :افته هاي
و در  79/16به دست آمد، كه ميانگين امتياز در دانش آموزان دختر  20از امتياز كل  29/16ميزان آگاهي در هر دو جنس 

و متعلق به دانش آموزان رشته ي تجربي بود و  23/17ترين ميانگين آگاهي باال. محاسبه گرديد 67/15دانش آموزان پسر 
دانش آموزان هنرستان از ميزان آگاهي متوسط . در دانش آموزان هنرستان استخراج شد 46/14پايين ترين ميانگين آگاهي 

چنين در بررسي انجام شده از هم. بودند و دانش آموزان رشته ي تجربي و رشته ي رياضي از آگاهي كافي برخوردار) 46/14(
و كمترين منبع كسب ) درصد 3/50(و كتاب ) درصد 1/73(زيون يلحاظ منبع كسب آگاهي بيشترين كسب آگاهي از طريق تلو

  .گزارش گرديد) درصد 5/13(آگاهي از طريق مربيان 
ميانگين ميزان آگاهي .  يابي گرديدبه طور كلي ميانگين ميزان آگاهي در هر دو جنس مناسب ارزدر اين مطالعه : نتيجه گيري

از آنجايي كه آمار تعداد دانش آموزان ايران در مقطع دبيرستان حدود . در دانش آموزان هنرستاني پايين تر از ساير رشته ها بود
ر دارند، قرا 15-24سه ميليون و ششصد هزار نفر هستند و بر اساس آمار جهاني بيشترين تعداد مبتاليان به ايدز در گروه سني 

لذا ارزيابي آگاهي اين گروه مي تواند اطالعات زمينه اي مناسبي در برنامه ريزي هاي بهداشتي در اختيار برنامه ريزان بهداشتي 
ضروري است و سبب تقويت  همچنين لزوم تقويت جايگاه مربيان بهداشتي مدارس در آموزش بهداشت دانش آموزان. قرار دهد

به اين ترتيب مدارس مي توانند به عنوان يكي از منابع مهم اطالع . ي در باره بيماري ايدز مي شودنقش مدارس در اطالع رسان
  .رساني در كنار خانواده و رسانه ها نقش فعال تري در ارتقا سطح آگاهي عمومي دانش آموزان داشته باشند

  بيماري ايدز، دبيرستان، آگاهي، منابع اطالعاتي: كلمات كليدي
  

                                                 
  عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-دانشجوي كارشناسي پيوسته اتاق عمل :نويسنده مسئول 1

Tavasolinia7089@gmail.com  
 دانشجوي كارشناسي پيوسته اتاق عمل، عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 2
  دانشجوي كارشناسي پيوسته اتاق عمل، عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 3
 دانشكده پيراپزشكي،گروه اتاق عمل ،عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 4
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  كننده مراجعه همودياليزي بيماران در ذهني جامع يابيارز
  مركزي استان هاي بيمارستان به 

   
  2دكترمحمود رضا نخعي، 1ابراهيم زاده كر بهروز

  

 

نارسايي مزمن كليوي تخريب پيشرونده و برگشت ناپذير عملكرد كليوي است كه در آن توانايي بدن در حفظ  :زمينه و هدف
دياليز در سال هاي اخير يكي از روش . و الكتروليت ها از بين رفته و در نتيجه اورمي ايجاد مي گردد سوخت و ساز و تعادل آب

يكي از مشكالت شايع بيماران دياليزي .هاي مؤثر افزايش طول دوره زنده ماندن بيماران مبتال به نارسايي مزمن كليه شده است
ن شيوع سوء تغذيه بر اساس شاخص ريسك تغذيه سالمندان و روش اين مطالعه باهدف مقايسه ميزا. سوء تغذيه مزمن است
در بيماران مراجعه كننده به مراكز دياليز بيمارستان هاي  )Subjective Global Assessment )SGAارزيابي جامع ذهني 

به دست آمده و  استان مركزي انجام شد تا بدين وسيله اطالعات پايه اي در زمينه وضعيت تغذيه اي اين قشر از بيماران
  .چنانچه مشكالت تغذيه اي مشاهده گرديد، مداخالت زود هنگام به عمل آيد

وء س. صورت تصادفي انتخاب شدنده بيمار تحت درمان با دستگاه همودياليز ب 190اين مطالعه توصيفي تحليلي،  در: روش كار
بـه   7برابر  SGAامتياز شاخص . تيازي تعريف گرديدام 31 سؤال هفتصورت ه تغذيه با استفاده از روش ارزيابي جامع ذهني ب

 26سوء تغذيه متوسط و امتيـاز   25الي  13به عنوان سوء تغذيه خفيف، امتياز  12الي  8عنوان وضعيت تغذيه اي خوب، امتياز 
سـن، جـنس،   ( ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي شامل اطالعات دموگرافيك. به عنوان سوء تغذيه شديد تعريف شد 31الي 

بلندي زانو، قد، دور وسط بازو، دور عضله بازو، چين پوستي عضله دوسر (، اطالعات آنتروپومتريك )شغل، قوميت و سابقه دياليز
و اطالعـات  ...) تري گليسيريد، ظرفيت اشباع آهن و  هماتوكريت، هموگلوبين، كلسترول،(، اطالعات بيوشيميايي )و سه سر بازو

داده ها با اسـتفاده از آزمـون   . ، سابقه دياليز و شدت ناتواني، معاينات باليني بود)اريخچه بيمار و معاينه بالينيت( معاينات باليني
نسـخه   SPSSهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون،كاي اسكوئر، تي تست و آناليز رگرسيون لوجستيك در نرم افـزار آمـاري   

  . مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت 10
، سوء تغذيه )درصد 4/47(نفر  90، )7(وضعيت تغذيه اي خوب ) درصد 4/8(نفر  16از مجموع بيماران مورد مطالعه،  :هايافته 

ضريب همبستگي پيرسون رابطه معني دار و . داشتند )13-25(، سوء تغذيه متوسط )درصد 2/44(نفر  84، )8-12(خفيف 
و  3GNRIاي تحت درمان با دياليز و رابطه معني دار و منفي با با نمايه توده بدني، طول سال ه SGAمثبت نمره شاخص 

، )P ،37/6=x²=041/0( درصد وزني 23آزمون كاي اسكوئر نيز اثر معني دار توده عضالني كمتر و بيشتر از . وزن را نشان داد
در روز به ازاي كيلوگرم وزن گرم  8/1كمتر و بيشتر از پروتئين ، سرعت كاتابوليسم )P ،104/17=x²=002/0( نمايه توده بدني

نيتروژن اوره خون  40مقاير كمتر و بيشتر از، )P ،77/5=x²=056/0(سطوح مختلف فسفر خون  ،)P ،96/5=x²=051/0(بدن 

                                                 
  كارشناس ارشد علوم تغذيه،دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ودرماني ارك، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان دليجان :نويسنده مسئول 1

  يفن آور قاتيمعاونت تحق ،ارك يودرمان يوخدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك: كننده تيسازمان حما
ebrahimzadeh1358@gmail.com 

 يه وعضوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اراكدكتراي علوم تغذ 2
3 Geriatric Nutritional Risk Index 
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)02/0=P ،202/8=x²( مقاير ،URR1  درصد  63/0كمتر و بيشتر از)017/0=P ،02/8=x²( مقادير كمتر و بيشتر از ، 

mL/min12 012/0( كليرانس كراتين=P ،769/8x2=(منفي  ، مقادير مثبت وCRP )037/0=P ،569/3=x2(  را در بروز سوء
ميانگين طول دوره سال هاي دياليز نيز، در بيماران با وضعيت تغذيه اي خوب به طور معني داري پايين تر از . تغذيه نشان داد

داري طول دوره دياليز وكليرانس كراتينين را در شانس ابتال  آناليز رگرسيون لوجستيك نيز اثر معني. افراد دچار سوء تغذيه بود
  .به دياليز نشان داد

بيش از نيمي از بيماران مورد بررسي، سـالم يـا سـوء تغذيـه خفيـف       SGAحسب شاخص  در مطالعه حاضر، بر :نتيجه گيري
نشـانگر وضـعيت نسـبتا قابـل قبـول      هيچ كدام سوء تغذيه شديد نشان ندادنـد كـه   . داشتند و بقيه سوء تغذيه متوسط داشتند

، برخـي  ...)مقادير فسفر، سديم، كليـرانس كـراتينين و  (عالوه بر رابطه معني دار بعضي شاخص هاي بيوشيميايي . بيماران است
ايـن در كنـار شـاخص هـاي      نشان داد، بنابر SGAنيز رابطه معني داري با شاخص ) توده عضالني(شاخص هاي آنتروپومتري 

  . اهميت شاخص هاي آنتروپومتري نيز مشخص مي شودآزمايشگاهي، 
  SGA، همودياليز، سوء تغذيه، ارزيابي جامع ذهني :كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
1 Urea Reduction Ratio 
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  بررسي فراواني نسبي ترخيص با رضايت شخصي و 
  متغيرهاي مرتبط با آن در بيمارستان طالقاني گنبد كاووس 

  
  3اراز بي بي سلطاني يلمه، 2 كيآرزو انار ،1حسين ميالنيدكتر 

  
تلقي مي گردد و زاي عود بيماري و بستري مجدد  عدم تكميل دوره بستري به عنوان يكي از عوامل خطر: هدف و نهيزم

به طور كلي براي مديران بهداشتي، رويكرد . ترخيص با رضايت شخصي از مشكالت اساسي در شرايط بستري محسوب مي شود
 مطالعه حاضر با هدف بررسي .شخصي، در مقايسه با رويكرد به پذيرش مجدد بيماران دشوار تر مي نمايدبه ترخيص با رضايت 

  . انجام شد 1390بيمارستان طالقاني در سالفراواني نسبي ترخيص با رضايت شخصي و متغيرهاي مرتبط با آن در 
جامعه مورد . طالقاني گنبد صورت گرفته استپژوهش حاضر با رويكرد توصفي مقطعي و در بخش هاي بيمارستان : كار روش

 در اين مدت كل بيماران. از اين مركز ترخيص شده اند 1390مطالعه كليه بيماراني بودند كه، با رضايت شخصي در سال
  SPSSنتايج در نرم افزار پس از جمع آوري داده ها .نفر بوده است 520نفر و كل بيماران ترخيص شده  3562پذيرش شده 

  .قرار گرفتبررسي وارد گرديده و مورد  16 نسخه
به درصد،  6/16درصد افراد ترخيص شده به ميل خود به داليل شخصي،  70/25نفر مورد مطالعه،  520از مجموع : ها افتهي

به علت  درصد 6/7، تمايل بيمار يا همراهان جهت مراجعه به مركز ديگردرصد به دليل  5/5دليل احساس بهبودي نسبي، 
به  درصد، 08/2، مراجعه به پزشك معالج خود در شهر ديگربه علت  درصد 25/6، ه مندي جهت ادامه درمان در منزلعالق

به دليل ساير درصد  5/35و  مراجعه به پزشك معالج خود در شهر ديگردرصد به دليل  9، بومي نبودن و نداشتن همراه خاطر
درصد در شب،  6/38زمان ترخيص اين بيماران . خاصي را ابراز نمي كنندعوامل مثل نزديك شدن به ايام تعطيالت و يا دليل 

  . درصد صبح مي باشد 4/1درصد روز هاي تعطيل و 3/17درصد در ساعاتي غير از شب،  6/34
درصد بيماران بستري شده در بيمارستان طالقاني با رضايت  14 مطالعه حاضر نشان مي دهد به طور متوسط: يريگ جهينت

يص مي شوند كه با توجه به نتايج فوق پيشنهاد مي گردد، با ايجاد انگيزه هاي قوي در تيم درماني و نظارت قويتر شخصي ترخ
مديريت ها بر عملكرد خدمات پزشكي و پرستاري بتوانيم رضايتمندي بيماران را افزايش دهيم تا آمار ترخيص با رضايت 

  .شخصي را با استانداردهاي موجود همگام نماييم
  خدمات پزشكي،  خدمات پرستاري، رضايتمندي، بيمارانترخيص، رضايت شخصي، : يديكل ماتكل
  
  

  
  
  

                                                 
 ، دانشگاه علوم پزشكي گلستاندكتراي حرفه اي، سرپرست بيمارستان طالقاني گنبد  1
 Arezou.anaraki@yahoo.com، مسئول حاكميت باليني بيمارستان طالقاني گنبد ييكارشناس ماما 2
 كارشناس پرستاري، مديريت خطر بيمارستان طالقاني گنبد 3
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تحت همودياليز در  بيمارانارتباط افسردگي با سندرم پاي بيقرار در ي بررس
  مراكز همودياليز استان چهارمحال و بختياري 

  
  2عليدوستي معصومه، 1زينب همتي

   
  

افراد مبتال . است شكل اصلي درمان  همودياليز،و يكي از بيماري هاي رايج بشري مي باشد  زمن كليهنارسايي م :زمينه و هدف
به داليلي از جمله، مستمر بودن درمان، تهاجمي بودن روش هاي درماني و وقت گير بودن درمان، با مشكالت روحي از جمله 

با هدف بررسي  پژوهش حاضر لذا. درم پاي بي قرار مي باشداز عوارض اين بيماري سناز طرفي يكي  افسردگي مواجه مي شوند
در مراكز همودياليز استان چهارمحال و بختياري  بيماران كليوي تحت همودياليزسندروم پاي بيقرار با ميزان افسردگي ارتباط 

  .انجام شد
بيمار همودياليزي در دو گروه  171كه در آن  بود 1390در سال از نوع توصيفي تحليلي يك مطالعه  پژوهش حاضر :روش كار

ابزار . مبتال به سندروم پاي بيقرار و بدون سندروم با تاييد معاينه عصبي، عروقي و حركتي به صورت آسان وارد مطالعه شدند
و  پرسشنامه بين المللي سندروم پاي بيقرار، مربوط به مشخصات دموگرافيك پرسشنامه با سه بخشگرداوري داده ها 

  .تحليل شد 16نسخه  SPSSاطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار . سردگي بك بودپرسشنامه اف
دو گروه از نظر  .بدون سندرم بودند) درصد 7/42(نفر  73مبتال به سندرم پاي بي قرار و ) درصد 3/57(نفر  98 :يافته ها

اختالف وضعيت افسردگي دو گروه را از نظر  و آزمون من ويتني مشخصات دموگرافيك با يكديگر تفاوت معني داري نداشتند
  ).P>05/0(آماري معني دار نشان داد 

  با توجه به باال بودن سطح افسردگي بيماران همودياليزي مبتال به سندروم پاي بيقرار توصيه مي شود  :گيري نتيجه
  .برنامه هاي حمايت عاطفي و روحي جهت بهبود وضعيت روحي اين بيماران اتخاذ گردد

  افسردگي، سندروم پاي بيقرار، بيماران همودياليزي :مات كليديكل
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
  z_hemate@nm.mui.ac.ir. كارشناس ارشد پرستاري، دانشكده پرستاري، مامايي، دانشكاه علوم پزشكي شهركرد :نويسنده مسئول 1
 m_alidosti@hlth.mui.ac.ir. شهركرد دانشگاه علوم پزشكي كميته تحقيقات باليني بيمارستان هاجر، كارشناس ارشد آموزش بهداشت، 2
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   380S كد

  خطا در بالين در بين دانشجويان مامايي 
  

  4دكتر ليال جويباري ،3ثناگو ، دكتر اكرم2سحر عرب ،1زهرا طيب لي
 
 

هاي حرفه اي دانشجويان دوره هاي كارآموزي و كارورزي در شكل دهي مهارت هاي اساسي و توانمندي : زمينه و هدف
محسوب  و يك منبع ضروري و بي بديل در آماده سازي دانشجويان براي ايفاي نقش حرفه اي آنها مايي نقش اساسي دارندما

مراكز آموزشي درماني به دليل محيط آموزشي و وجود دانشجو  .خطاهاي باليني تهديد جدي در امنيت بيمار هستند. مي شوند
علل  هاي كيفي عالوه بر آن كه در تحليل پژوهش. دنمي باش خطا به دليل كسب كردن تجربه دانشجو مكرر در معرض تهديد

آيد، در ساير جوانب عملياتي تعالي خدمات  هايي كه در آن پيچيدگي عامل انساني بسيار بارز است، به كار مي اي پديده ريشه
خطا در بالين در بين دانشجويان مامايي دانشگاه علوم  علل ينتبياين مطالعه با هدف  .نمايد اي ايفا مي باليني نقش عمده

   .انجام شدپزشكي گلستان 
ابزار جمع آوري داده ها مصاحبه هاي نيمه  انجام شده است 1391در اين مطالعه كه با رويكرد كيفي در سال  :روش كار

كارورزي در موزي و آوي مامايي كه تجربه كاردانشج 15 بر اساس نمونه گيري مبتني بر هدف با. بوده است متعامل و ساختار
 ؟يدآبه ذهن شما مي  ه چيزيوقتي مي گويم خطا در بالين چ"سوال اصلي مطالعه . عمل آمد عرصه را داشتند مصاحبه به

. پرسيده شد ي بالينيچرايي و چگونگي وقوع خطاها .در همه مصاحبه ها تكرار شد "مائيدنا در بالين خود را بازگو تجربه خط
  .گرديدآناليز مرسوم  ضبط، دست نويس و داده ها مطابق روش تحليل محتوايها مصاحبه 
 "اررساندن به بيم امكان ضرر" و "خالف اصول انجام دادن يك اقدام بر"لين از ديدگاه دانشجويان باي مفهوم خطا: يافته ها

عواملي  ي بيمار، ازرد شماتت قرار گرفتن، بي اعتماديابي ضعيف، مو، ترس از ارزن نزد استادنمودترس از بد جلوه . ه استبود
از  ،هانجام پروسيجرها به روش اشتبا، خطاهاي دارويي، رعايت نكردن استريل. ي مي شدالينكه مانع گزارش خطاي ب ه استبود
ه و شلوغي ، عجلموقعيت و شرايط جديد قرار گرفتن ، درام خطاي ديگران بودنوسيله انج". بودهاي رايج دانشجويان خطا

قرار مي  يبالين يخطا بروزكه دانشجويان را در معرض  هاز عمده موقعيت هايي بودنيز  "، دستورات شفاهي را اجرا كردنبخش
  .پيشگيري نمايد از بروز خطاتايان مي توانسته هم و مربي حضور. داد

هاي خود، منبعي سرشار  علت پيچيدگيه ببالين براي دانشجويان موزشي در آها نشان داد كه محيط هاي  هداد: نتيجه گيري
ضرورت . ضروري است دانشجويان شيوه هاي اخالقي و قانوني مديريت خطاي باليني را بياموزند. از خطا را در بطن خود دارد

  ماران حق دارند كه انتظار داشته باشند، مراقبت از بي. وجود برنامه هاي گزارش دهي خطاهاي باليني بسيار مهم مي نمايد
  .آخرين شواهد علمي و باليني باشد ها و براساسابق با بهترين شرايط و استانداردآن ها مط

  ، اخالق پزشكي خطا در بالين، دانشجوي مامايي :كلمات كليدي
  
 

                                                 
  z.tayebli@yahoo.com.  ي گلستاندانشگاه علوم پزشك ييدانشجو قاتيتحق تهيكم: نويسنده مسئول 1
 ي گلستاندانشگاه علوم پزشك يي،دانشجو قاتيتحق تهيكم 2
 دكتراي پرستاري، مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 3
 ري،  مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستاندكتراي پرستا 4 4
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 4s-2كد 

  يك مطالعه مروري : در ايران چالش هاي بهداشت جنسي نوجوانان
 

  4يد حميد شريف نيا، س3، محمدعلي سليماني2معصومه سيمبر، 1نسيم بهرامي

 
   

. تبديل شدن به فرد بالغي كه از نظر جنسي سالم باشد، يكي از فعاليت هاي تكاملي كليدي در نوجوانان است :زمينه و هدف
سالمت جنسي شامل تكامل جنسي و بهداشت باروري و همچنين توانايي ايجاد و حفظ روابط درست بين فردي، ارزش قائل 

امل محترمانه با هر دو جنس به روش صحيح و اظهار تمايل، عشق و صميميت بر اساس ارزش هاي بودن براي بدن خويش، تع
هدف ما از انجام اين مطالعه مروري، طبقه بندي يافته هاي مقاالتي بوده است كه در طي دو . پايدار فردي و اجتماعي است

  .ت جنسي در نوجوانان انجام شده انددهه اخير در ايران در زمينه عوامل مرتبط با هرگونه رفتار و تمايال
 در اين مطالعه با استفاده از كلمات كليدي نوجواني، رفتار جنسي، روابط جنسي، رفتار پرخطر و بهداشت جنسي: روش كار

مورد بررسي قرار  Google Scholarو  IranMedex ،Irandoc، Medlib ،SIDدر  1390تا  1370مطالعات مرتبط از سال 
 .مقاله انتخاب شد 26س حيطه هاي مطرح در زمينه هاي ذكر شده، در نهايت بر اسا. گرفت

بر اساس يافته هاي حاصل از مطالعات عوامل و چالش هاي مرتبط با بهداشت جنسي نوجوانان را، مي توان به صورت  :يافته ها
وت هاي جنسيتي، فقدان فعاليت ، تفا)abstinence(اعتقادات مذهبي و معنويت، خويشتن داري جنسي  :زير طبقه بندي كرد

هاي آموزشي، باورها و دانسته هاي غلط در مورد عملكرد جنسي، منابع اطالعاتي نوجوانان، مراكز ارائه خدمات بهداشت باروري 
به نوجوانان، چالش هاي ارتباطي نوجوان با والدين، جامعه و مسائل نوجوانان، نظارت و كنترل توسط خانواده ها، ارتباط با 

  ."نه گفتن"مساالن، نگرش نوجوان نسبت به رفتارهاي پرخطر و روابط جنسي، ابتال به بيماري هاي مقاربتي، مهارت ه
در بررسي هاي صورت گرفته، نشان داده شد كه در برخي حيطه ها ازجمله روابط والدين با فرزندان، تفاوت هاي : نتيجه گيري

. جنسي و نيز تأثير همساالن مطالعات خوبي در كشور ما انجام شده است جنسيتي و بررسي ميزان دانش، نگرش و رفتارهاي
  اما در زمينه هايي از قبيل تأثير معنويت و اعتقادات مذهبي، خويشتن داري، شيوع بيماري هاي مقاربتي و ايدز، بررسي 

نوجوانان جاي خالي زيادي  مهارت هاي زندگي در نوجوانان و نيز انجام راهكارهاي مداخله اي براي ارتقاي سالمت جنسي
مشكل آموزش به نوجوانان در مورد مسائل و بهداشت جنسي نه تنها يك مسئله مذهبي يا سياسي بلكه يكي از  .وجود دارد

مسائل اجتماعي است كه دامنه آن با بسياري از موضوعات متفاوت است و حل اين مسأله به برنامه ريزي مدون و پيگير نياز 
  . دارد

  بهداشت جنسي، نوجوان، رفتار پرخطر، روابط جنسي، رفتار جنسي: يديكلمات كل
 
   

  

                                                 
دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشجوي دكتراي بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،  :نويسنده مسئول.  1

  nbahrami87@gmail.com تهران،   
 اري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهراندانشيار گروه بهداشت باروري دانشكده پرست. 2
  دانشگاه علوم پزشكي قزوين و دانشجوي دكتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران. 3

  دانشكده پرستاري و مامايي آمل، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري.  4
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 4sكد 

  بررسي برخي عوامل تعيين كننده اختالالت وزن هنگام تولد
   

  ،4، رضا مسعودي3، سيد حميد شريف نيا2محمدعلي سليماني ،1نسيم بهرامي
  6، ژيال محمد رضايي5مريم ايراني پور 

   
  

لد يكي از عوامل اصلي تعيين كننده رشد جسماني و مغزي نوزاد بوده و نشانه معتبري از رشد وزن هنگام تو :زمينه و هدف
رشد جنين و وزن هنگام تولد با بسياري از فاكتورها و وضعيت هاي خاص طبي كه در دوران حاملگي وجود . داخل رحمي است

عوامل تعيين كننده وزن هنگام تولد در زنان مراجعه  هدف از اين مطالعه بررسي برخي. داشته يا ايجاد مي شوند ارتباط دارند
 .بود 1389كننده به بخش زايمان مركز آموزشي درماني كوثر شهر قزوين در سال 

تجزيه و . زن و نوزاد آن ها به روش نمونه گيري در دسترس مورد بررسي قرار گرفت 3076در اين مطالعه مقطعي،  :روش كار
براي بررسي مشخصات دموگرافيك از آزمون هاي توصيفي . صورت گرفت 17نسخه  Spssرم افزار تحليل آماري با استفاده از ن

، آزمون تعقيبي شفه و ANOVAو آمار استنباطي نظير آزمون تي مستقل، آزمونهاي كاي دو، ) ميانگين، انحراف معيار(
  .در نظر گرفته شد 05/0سطح معني داري كليه آزمون ها كمتر يا مساوي  .رگرسيون خطي استفاده شد

ميـانگين وزن نـوزادان در   ). نفـر بـود   97(درصد  2/3و ماكروزومي ) نفر 205(درصد  7/6شيوع وزن كم هنگام تولد  :يافته ها
، نـوع  )P=023/0(، سـن مـادر   )P=001/0(، جنسـيت  )P=001/0(بين تعداد زايمان . گرم بود 18/3248 ±458مطالعه حاضر 

نتايج رگرسيون خطي مـدل  . با وزن هنگام تولد ارتباط معني دار وجود داشت) P=008/0(مسي و پره اكال) P= 001/0(زايمان 
، پـره  )پسـر / دختـر (، جنسـيت نـوزاد   )مـولتي پـار  / پرايمي پـار (، مرتبه زايمان )ترم/ پره ترم(تك متغيره نشان داد نوع زايمان 

  . وزن هنگام تولد نوزادان داشتندو سن مادر به ترتيب بيشترين تأثير را بر ) ندارد/ دارد(اكالمسي 
شناخت و كنترل فاكتورهاي . در مطالعه حاضر برخي عوامل مرتبط با وزن هنگام تولد مورد بررسي قرار گرفت :نتيجه گيري

احتمالي ديگر كه با وزن هنگام تواد ارتباط دارند، مي تواند منجر به تولد نوزادان با وزن نرمال شده و شيوع وزن كم هنگام 
 . ولد و ماكروزومي را كاهش دهدت

  وزن هنگام تولد، وزن كم هنگام تولد، ماكروزومي :كلمات كليدي
 
 
 
 

                                                 
زشكي قزوين و دانشجوي دكتراي بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پ :نويسنده مسئول . 1

  nbahrami87@gmail.com تهران
  دانشگاه علوم پزشكي قزوين و دانشجوي دكتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران.  2
  دانشكده پرستاري و مامايي آمل، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري.  3
  ده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و دانشجوي دكتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايراندانشك.  4
  دستيار تخصصي زنان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين .  5
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه.  6
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 5sكد 

  زنان پرايمي پار در  و عوامل مرتبط با آن وماراستريا گراويد بررسي شدت
  ،4، رضا مسعودي3سيد حميد شريف نيا ،2محمدعلي سليماني، 1نسيم بهرامي

  6شايگان حوريه ، 5ژيال محمد رضايي 
  

استرياي حاملگي يكي از تغييرات شايع بافت همبند در دوران حاملگي است كه ممكن است سبب ايجاد  :زمينه و هدف 
هدف اين مطالعه شناسايي ميزان استرياي حاملگي در زنان حامله و ارتباط احتمالي آن با برخي از ويژگي . نگراني هايي شود

 پار يميو عوامل مرتبط با آن در زنان پرا داروميگراو ايشدت استراين مطالعه با هدف بررسي . هاي مادران و نوزادان آن ها است
  .صورت گرفته است

 مورد 1390زن نخست زا در اولين ويزيت بعد از زايمان در مركز آموزشي درماني كوثر شهر قزوين در سال  182 :روش كار
هاي فوق كليوي، عدم وجود استرياي در دوران قبل  عدم ابتالء به بيماري شاملمعيارهاي ورود به مطالعه . بررسي قرار گرفتند

داده . بود) براي محاسبه شاخص توده بدني( هاي دوران بارداري دريافت مراقبت و هفته 38 – 42از حاملگي، سن حاملگي بين
ه وجود استريا و نيز شدت استريا متغيرهاي وابسته در اين مطالع. ها از طريق پرسشنامه و معاينه فيزيكي جمع آوري گرديد

ده متغير پيشگويي كننده، شامل سن مادر، سابقه فاميلي استرياي . بررسي شد Daveyبودند كه شدت استريا از طريق مقياس 
حاملگي، وضعيت اقتصادي اجتماعي، ميزان تحصيالت، افزايش وزن مادر در حاملگي، شاخص توده بدني، وزن و جنس نوزاد، 

جهت تعيين و ارتباط عوامل خطر احتمالي با بروز . استفاده از كرم هاي موضعي براي پيشگيري از استريا بودندنوع پوست، 
  . و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد ANOVAاستريا از آزمون هاي آماري كاي دو، 

بين شدت استرياي . بود 76/1±2و ران  31/4±2/2، شكم 08/1±5/1ميانگين شدت استرياي حاملگي در پستان  :يافته ها
، rs=-18/0(، شاخص توده بدني )rs ،007/0=P=-21/0(، سن شروع استريا )rs ،001/0=P=- 26/0(حاملگي با سن مادر 

01/0=P ( و افزايش وزن دوران حاملگي)18/0=rs ،01/0=P (ارتباط وجود داشت.  
ر اطالعاتي در مورد عوامل مرتبط با استرياي حاملگي به زنان باردار در ويزيت هاي پره ناتال خود اغلب خواستا :نتيجه گيري

يافته هاي مطالعه حاضر مي تواند به ماماها و پزشكان در پاسخ دادن به اين سؤاالت كمك . منظور پيشگيري از آن ها هستند
م تولد نوزاد و سن سابقه فاميلي استريا، وزن هنگا(اگر چه برخي از عوامل مرتبط با استريا غير قابل تعديل هستند . كند

؛ اما ساير فاكتورهاي قابل تعديل از قبيل شاخص توده بدني قبل از حاملگي، افزايش وزن دوره )حاملگي در زمان زايمان
 .حاملگي، افزايش مصرف مايعات از عوامل قابل اصالح هستند

  استريا، بارداري استريا گراويداروم، عوامل خطر، شدت :كلمات كليدي
  

                                                 
  .هرانته علوم پزشكي قزوين، دانشجوي دكتراي بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگا. 1
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين، قزوين، ايران و دانشجوي دكتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران  :نويسنده مسئول. 2

soleimany.msn@gmail.com  
 گاه علوم پزشكي مازندراندانشكده پرستاري و مامايي آمل، دانش. 3
 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و دانشجوي دكتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز. 4
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه. 5
 دانشكده پرستاري و مامايي شرق گيالن، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت. 6
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7-15كد   

  از نظر قرآن و) يكي از مراحل هفت گانه خلقت انسان(ي مرحله نطفه بررس
  مقايسه آن با يافته هاي علمي 

  

  1زهرا هاديان جزي
  

  

 و تاز يكه را خود و ساخته روشن را والدت تا نطفه از جنين گيري مختلف شكل مراحل كه شناسي جنين علم :زمينه و هدف
 .است گواه قرآن عظمت بر خود و اين باشد مي كريم قرآن آيات با تطبيق قابل احلمر اين تمامي حالي كه در .داند نوآور مي

هدف از اين  .افزايد مي حرف و كلمه هر در آيات حكمت و آن رموز روشن شدن به شناسي جنين علم هاي تمامي يافته
  .با يافته هاي علمي امروزه مي باشد از نظر قرآن و مقايسه آن) نطفه(مطالعه بررسي تنها يكي از مراحل هفت گانه خلقت انسان

اين مطالعه از نوع مروري مي باشد كه با جستجو در مطالعات چاپ شده، آيات قرآن و معارف اسالمي موجود در اين  :روش كار
  .زمينه بدست آمده است

از گل گرفته شده بود  قطعاً ما انسان را از خالصه اي كه": مي فرمايد12-14قرآن كريم در سوره مومنون آيات  :يافته ها
آفريديم، سپس او را نطفه اي در جايگاهي آرام قرار داديم، آنگاه نطفه را خوني بسته شده كرديم، سپس خون بسته را گوشتي 

... بعداً استخوان ها را گوشت پوشانيديم. جويده شده كرديم، سپس گوشت جويده شده را به صورت استخوان هايي قرار داديم
 300تنها  دارند، شركت لقاح عمل در كه ميليون اسپرم 300 ات 200حدود  از كه اند دريافته امروز شناس جنين دانشمندان. "

 با را مطلب قرآن اين كه مي گردد، لقاح عمل انجام به موفق آن ها از يكي فقط و رسيده محل باروري به اسپرم عدد 500تا 

 تصريح آن قيامت به ي سوره 37آيه  در كه باشد مي مني همان قرآن بيان در نطفه مبداء .است كرده بيان" مهينٍ ماء" ذكر

 دهد مي پاسخ قرآن كجاست؟ مقدار بي و پست آب ايجاد اين محل اين كه اما ."يمنى مني منْ نطُْفَةً يكُ ألَمْ ":است شده

 و صلب كه از شده خلق اي جهنده آب انسان از ).6- 7الطارق آيات ( بِو التَّرائ الصلْبِ بينِ منْ يخْرُج ماء دافقٍ، منْ خُلقَ"كه
 قلب سپس و مرد در پشت كه است شوكي نخاع پيدايش مني، عامل ترين عمده. "آيد مي بيرون زن هاي سينه استخوان ميان

 و الصلْبِ ينِب ما "تعبير همين سبب به و آن هاست ميان در ديگري و سينه هاي استخوان زير يكي كه كبد است و
 سينه هاي فوقاني استخوان ترائب و مرد كمر هاي مهره ستون هاي استخوان يعني صلب. است شده انتخاب آن براي"التَّرائبِ

 هم به دو اين كه زماني در و شده تشكيل ترائب در و تخمك شود مي ايجاد فقرات ستون هاي استخوان در اسپرم و است زن

 از را خود تغذيه رشد شان جريان در تخمدان بيضه و كه كرده ثابت علمي هاي بررسي شود، مي انسانايجاد  باعث رسند مي

 از كه است عصب دهم از مشتق رسند، مي آن ها به كه اعصابي و مي كند دريافت است ترائب صلب و بين كه خوني شريان

 اعصاب توسط تناسلي هاي اندام از آوران هاي سيگنال .شوند خارج مي يازدهم و دهم هاي مهره بين از و گذرد مي نخاع كنار

 منتقل لگني اعصاب پاراسمپاتيك طريق از نيز وابران هاي سيگنال و شوند مي منتقل نخاع خاجي قسمت عمدتاً به حساس

   .منشاء مي گيرند) دنبالچه(خاجي  نخاع از هم اين ها كه ،شوند مي
پيشرفت هاي بسيار در زمينه تكنولوژي و  كه علم امروزه با به دست آوردنمي توان گفت بسياري از مسائلي  :نتيجه گيري

تجهيزات و وسايل پزشكي بدست آورده است، قرن ها پيش در قرآن بيان شده است و اين خود تاييدي از معجزه بودن قرآن 
  .لذا تامل و تفكر در آيات قرآني بسيار الزم و ضروري مي باشد. است

  ، آموزه هاي ديني، آموزه هاي قرآنيسان، نطفه، يافته هاي علميخلقت ان :كلمات كليدي

                                                 
  شهركرد يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستار يعلم ئتيعضو ه :ولنويسنده مسئ 1

zahra_hadianj@hotmail.com 
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  40كد 

  بررسي تاثير آموزش بر اساس نقش جنسيتي بر انتخاب روش پيشگيري از 
 بارداري توسط زوجين  

  

  4، سعيد ابراهيم زاده3علي تقي پور، 2زهراعابديان ،1مريم رستگار
  

  

از تصميمات مهمي است كه توسط زوجين اتخاذ شده و بر روند زندگي فرد  انتخاب روش جلوگيري از بارداري: هدف و نهيزم
بنابراين بايد در جهت ايجاد مسئوليت مشترك در مورد روش ها به عنوان روشي جهت پرهيز از بي عدالتي . اثر مي گذارد

نقش  .ار مردان و زنان استاز عوامل موثر برانتخاب روش، نقش جنسيتي است كه انتظارات در مورد رفت. اجتماعي تالش شود
كه نابرابري در پذيرش  با توجه به اين. جنسيتي بر اساس هويت جنسي رشد مي كند ولي مانند آن تغيير ناپذير نيست

آموزش بر اساس  ، هدف از اين پژوهش تاثيرمي تواند ناشي از نگرش متفاوت به نقش جنسيتي باشد مسئوليت كنترل باروري
  .روش پيشگيري توسط زوجين است نقش جنسيتي بر انتخاب

نفر از زنان سنين باروري مراجعه كننده  46اين پژوهش، نيمه تجربي و دو گروهه پيش آزمون پس آزمون بر روي : كار روش
نمونه گيري، چند مرحله اي و جهت گرداوري داده ها از . مي باشد) نفر92(به مراكز بهداشتي درماني مشهد و همسران آن ها 

پرسشنامه ها در اختيار افراد در  ابتدا .نگرش به نقش جنسيتي و مشاركت در انتخاب روش پيشگيري استفاده شد پرسشنامه
ساعته به شيوه بحث گروهي و مشترك 1هفته اي يك جلسه  هفته، 3دو گروه داده و آموزش در گروه مداخله به مدت  هر

ه را در مدت پنج دقيقه مطرح و سپس اعضاي گروه با هم به شروع جلسه، ارائه دهنده هدف از تشكيل جلس در. برگزار شد
دو گروه پرسشنامه نگرش به نقش جنسيتي و انتخاب روش پيشگيري را تكميل  بعد از اتمام جلسات هر. بحث مي پرداختند

  . كردند
بين دو گروه نشان داد  در انتهاي مطالعه مقايسه. بود 9/30±8/5و مداخله  4/30±3/6ميانگين سن در گروه كنترل : ها افتهي

 2/65درصد روش هاي زنانه را انتخاب كرده اند و در گروه مداخله، 4/30درصد روش هاي مردانه و  6/69كه در گروه كنترل، 
درصد روش هاي زنانه را انتخاب كرده اند و در مجموع در هر دو گروه تمايل به روش هاي  8/34درصد روش هاي مردانه و 

اما ميزان تفاهم در انتخاب روش و . و آموزش تفاوتي در انتخاب روش در دو گروه نداشته است نانه بوده استمردانه بيشتر از ز
درصد بدون مداخله و  13در مرحله بعد از مداخله، در گروه كنترل، . گرايش به روش ترجيحي زن يا مرد تفاوت داشته است

گرايش به روش ترجيحي مرد داشته و هيچ يك گرايش به روش  درصد 22فقط به علت طول زمان با هم به تفاهم رسيدند، 
درصد به علت مداخله و طول زمان با هم به تفاهم  22ولي در گروه مداخله در مرحله بعد از آموزش، . ترجيحي زن نداشتند

صد رسيدن به عبارتي در. درصد گرايش به روش ترجيحي زن داشتند 22درصد گرايش به روش ترجيحي مرد و  22رسيدند و 
  .به تفاهم در گروه مداخله بيشتر شده است

پرسنل بهداشتي مي . به دليل تناقض در نگرش به نقش جنسيتي، بايد در جهت كم كردن فاصله ها تالش شود: يريگ جهينت
  .توانند با اجراي برنامه هاي مشاوره با زوجين جهت افزايش مشاركت آنان قدم بردارند

  روش پيشگيري بارداري، آموزش نقش جنسيتي،: يديكل كلمات

                                                 
 كارشناس ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1
 maryamrgr_62@yahoo.comكارشناس ارشد مامايي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد : نويسنده مسئول 2
 ولوژي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهددكتراي اپيدمي 3
 كارشناس ارشد آمار حياتي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 4
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  52كد 

   بررسي ميزان كنترل خشم در ماماهاي شاغل در بيمارستان
  

 وحيده ابوالحسن نژاد1، بي بي نرگس معاشري2، ناهيد براتي3، فهيمه گلي4، منصوره رخشاني5 
  
  

ساعد كاري را تحت الشعاع از جمله تنش هايي كه در محيط هاي كار وجود دارد، بروز خشم است كه شرايط م: هدف و نهيزم
با توجه به نقش انكار ناپذيري كه ماماها در سالمت مادران و نوزادان دارند، اين مطالعه با هدف تعيين ميزان . قرار مي دهد

  . كنترل خشم در ماماهاي شاغل در بيمارستان ها انجام گرفت
و تامين اجتماعي بيرجند به ) عج(ارستان هاي وليعصر كليه ماماهاي شاغل در بيم تحليلي، درمطالعه توصيفي اين : كار روش

ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه اي است كه از دو بخش مشخصات دموگرافيك و . انجام شد روش سرشماري
توسط پژوهش شوندگان  پرسشنامه تكميل طريق از ها داده گردآوري. استاندارد كنترل خشم تشكيل شده استپرسشنامه 

مورد تجزيه و تحليل  SPSS نرم افزار با استفاده از دست آمده پس از كدگذاري وارد كامپيوتر وه انجام و داده هاي ب
  .گرفتقرار
ميان سطح خشم و . سال بود 5/12±5/7ميانگين سابقه كاري  وسال  1/36± 2/7ميانگين سني افراد مورد پژوهش: ها افتهي

ميزان اضافه كاري در افرادي كه خشم خود را كنترل مي نمودند، . )p>05/0( ود داشتنوع بيمارستان ارتباط معني داري وج
خشم در روابط شخصي "ارتباط معني داري ميان محل كار و . كمتر از افرادي بود كه خشم خود را فرو مي خوردند

تباط معني داري بين سن، ار. )p>05/0(مشاهده شد  "و اجتماعي) خانوادگي(خشم در روابط شخصي "و نيز  ")خانوادگي(
  .)p<05/0(سطح تحصيالت، وضعيت تاهل با مقياس هاي كنترل خشم مشاهده نگرديد

با توجه به اين كه عدم ثبات محل كار در سطح كنترل خشم شخصي و اجتماعي افراد موثر بوده، پيشنهاد مي : يريگ جهينت
  .حل انجام كار مورد توجه بيشتري قرار گيردشود كه با استخدام پرسنل مورد نياز، موضوع ثبات پرسنل در م

  كنترل خشم، ماما، بيمارستان: يديكل كلمات
  
  
  
  

                                                 
  V.Abolhasannejad@bums.ac.irهيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، مركز تحقيقات سالمت خانواده و محيط،  :نويسنده مسئول - 1
  پزشكي بيرجند، مركز تحقيقات سالمت خانواده و محيط هيات علمي، دانشگاه علوم. 2
  كارشناس مامايي، بيمارستان آموزشي وليعصر بيرجند. 3
  دانشجوي كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. 4
  كارشناس پرستاري، بيمارستان تامين اجتماعي شهيد احمد رحيمي بيرجند. 5
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  68كد 

  ارتباط جنسيت جنين با ميزان و علل سزارين در
  امام شهرستان سقز  بيمارستان 

  
  6، فرنگيس خسروي5، فريبا رعنايي4، فرزانه ظاهري 3، اسرين شافعي2 ، دكتر روناك شاهوي1اوين شافعي

   
  

با وجود عوارض ناشي از سزارين يكي از معيارهاي اصلي سنجش سالمت مادر به عنوان يكي از مهم ترين : زمينه و هدف
با توجه به مشخص بودن و ذكر جنسيت . شاخص هاي بهداشتي كشور ميزان زايمان طبيعي در مقابل زايمان سزارين مي باشد

 ن موجود در رابطه با دو برابر بودن ديه جنين پسر در مقايسه با جنين دخترجنين در سونوگرافي هاي اواخر حاملگي و قواني
اين سوال پيش خواهد آمد كه، آيا ترس بيشتر از آسيب به جنين پسر موجب افزايش تعداد سزارين بدون انديكاسيون مناسب 

  . لل زايمان سزارين مي باشددر مادران آن ها مي شود؟ هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط جنسيت جنين با ميزان و ع
مادر باردار كه جهت انجام زايمان  2820است كه روي  1390در سال  اين مطالعه يك بررسي مشاهده اي مقطعي :روش كار

جهت جمع آوري اطالعات از چك ليست . ماهه انجام شد 12در بيمارستان امام شهرستان سقز بستري شدند در يك دوره 
مامايي، معاينه فيزيكي، سير زايمان و تست هاي آزمايشگاهي موجود استفاده گرديد كه با استفاده مشتمل بر شرح حال كامل 

 SPSSو نرم افزار آماري  تست نتايج حاصله با استفاده از تست هاي كاي دو و تي. از روش مصاحبه و مشاهده تكميل گرديد
  .  مورد آناليز قرار گرفت 18نسخه 

 04/51از مجموع نوزادان . درصد زايمان سزارين داشتند 59/40درصد زايمان طبيعي و  41/59ردار مادر با 2820از  :يافته ها
 49درصد در گروه زايمان طبيعي و  96/48درصد در گروه سزارين داراي جنسيت پسر و  51درصد در گروه زايمان طبيعي و 

در ). P=93/0(ت جنين و نوع زايمان وجود نداشت درصد در گروه سزارين داراي جنسيت دختر بودند كه، ارتباطي بين جنسي
درصد از  46/14در درجه بعدي ) درصد 58/35(اين ميان بيشترين دليل سزارين در هر دو گروه به دليل سزارين قبلي بوده 

وه تفاوت موارد سزارين به دليل پرزانتاسيون معيوب بود كه تشخيص اين مورد و انجام سزارين به اين دليل نيز در بين دو گر
  ).P=116/0(معني دار نداشت 

به نظر مي رسد ارتباطي بين جنسيت جنين و تشخيص اختالالت زايماني كه منجر به سزارين مي شوند وجود  :نتيجه گيري
  . ندارد

  جنسيت جنين، ميزان، علل سزارين: كلمات كليدي
  

                                                 
   avin_shafeay@yahoo.com كردستانكارشناسي ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشكي  :نويسنده مسئول.  1
  مامايي، گروه كردستانهيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي سالمت زنان دكتراي  . 2
  كردستان، دانشگاه علوم پزشكي ارگونومي كارشناسي ارشد. 3
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 80s-3كد 

 مراجعه اسكلروزيس لتيپلمو به مبتال بيماران در آن با مرتبط عوامل و زندگي كيفيت
  )تهران( ايران اس ام انجمن به كننده

  
    5، دكتر سيدرضا مجدزاده4، معصومه صادقي3، دكتر كاظم محمد2، دكتر شهناز ريماز1مريم دستورپور

 

اما  ندارد، منافاتي زندگي ي با ادامه است كه مخرب و التهابي مزمن بيماري يك اسكلروزيس مولتيپل بيماري :زمينه و هدف
 بيماران مبتال به مولتيپل زندگي كيفيت تعيين پژوهش اين از هدف. موثر باشد بسيار بيماران زندگي كيفيت در مي تواند

 .است آن با مرتبط عوامل و اسكلروزيس
 يريگ طي نمونه ماه، 10 مدت به) تهران( ايران اس ام انجمن به كننده مراجعه بيمار 172 روي مقطعي مطالعه اين: كار روش

 مالتيپل بيماران زندگي كيفيت پرسشنامه ابزار جمع آوري اطالعات، .شد در دسترس و به صورت مصاحبه اي انجام
 ميانگين، مانند توصيفي كارگيري آزمون هايبه و با  SPSS افزار نرم با استفاده از داده ها. بود) MSQOL-54(اسكلروزيس

 .شدتحليل  جزيه وت متغيره چند رگرسيون آناليز و معيار انحراف
حيطه فرعي پرسشنامه كيفيت زندگي نشان داد كه 14تجزيه و تحليل . سال بود 8/34 ±6/9ميانگين سني بيماران : يافته ها

محدوديت  و كمترين مربوط به حيطه) 7/71 ± 21(به حيطه عملكرد اجتماعي  مربوط زندگي بيشترين نمره ميانگين كيفيت
و در دو حيطه تركيبي كيفيت زندگي ميانگين نمره سالمت روحي رواني  بود) 2/44±4/39(جسمي  مشكالت به علت نقش

نتايج مدل رگرسيون چند متغيره توام بعد از حذف اثر مخدوش . بود) 2/58±5/17(بيشتر از سالمت جسمي ) 7/21±8/59(
وسي با حيطه تركيبي سالمت جسمي كنندگي ساير متغيرها نشان داد كه سن و وجود بيماري فعلي غير از ام اس، رابطه معك

زندگي جسماني كاهش يابد و  داشته است، به عبارتي ديگر با افزايش سن و حضور ساير بيماري ها، انتظار بر اين است كه كيفيت
م و بود كه رابطه مستقي) بناي منزل زير(تاثير گذار بر حيطه تركيبي سالمت روحي رواني، متغير متراژ محل مسكوني  تنها متغير

 ).P>001/0(مثبت را نشان داد 

بر ابعاد كيفيت زندگي  دهد كه متغيرهاي دموگرافيك، طبي و اقتصادي از عوامل مرتبط مطالعه نشان مي :گيري نتيجه
شناسايي عوامل مرتبط بر كيفيت زندگي اين بيماران مي تواند در پيشگويي كيفيت . باشند بيماران مولتيپل اسكلروزيس مي

در طراحي برنامه هاي مداخله اي موثر در جهت افزايش كيفيت زندگي بيماران ام اس  .كمك كننده باشدزندگي آنان 
 .متغيرهاي تأثير گذار بر كيفيت زندگي بايد مورد هدف باشند

   انجمن ام اس ايران ،مولتيپل اسكلروزيس، كيفيت زندگي :يديكل كلمات
  
  

                                                 
 mdastoorpour@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران : نويسنده مسئول 1
 و آمار زيستي هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه اپيدميولوژي 2
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي 3
 دانشجوي دكتراي اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان 4
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي 5
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 80ss-2 كد

  ا آن در زنان سرپرست خانواربررسي كيفيت زندگي و عوامل مرتبط ب
  شهر تهران 9تحت پوشش شهرداري منطقه  

  
  6، دكتر سحرناز نجات5، زهرا بيگي4، نرگس ساعي پور3، طاهره منصوري2، دكتر شهناز ريماز1مريم دستورپور

  
  

تم تبديل شده سرپرستي خانوارها به وسيله زنان، به يك پديده مهم در سراسر جهان از نيمه دوم قرن بيس :زمينه و هدف
هم از حيث مادي و هم از حيث جسمي،  جامعه نشان مي دهد كه اين گروه آسيب پذير ر،سرپرست خانوا انمطالعه زن. است

. نسبت به خانوارهاي مرد سرپرست، تجربه مي كنند نيز استرس و اضطراب بيشتري را رواني و عاطفي داراي مشكل بوده و
 شهر 9 منطقه شهرداري پوشش تحت خانوار سرپرست زنان در آن با مرتبط عوامل و گيزند هدف از اين پژوهش تعيين كيفيت

  .مي باشد تهران
 ماه14 مدت در تهران شهر 9 شهرداري منطقه پوشش تحت خانوار سرپرست زنان تمام روي مقطعي مطالعه اين: روش كار

-WHOQOL(يت زندگي سازمان جهاني بهداشت كيف پرسشنامه هاي اطالعات دموگرافيك و: ابزار مطالعه شامل. شد انجام

Bref (آماري  افزار نرم كمك به نتايج آناليز. گونه ايراني بودSPSS  با استفاده از آزمون هاي آمار توصيفي و تحليلي 16نسخه 

 گرفته نظر در α>%5 مطالعه اين در داري معني سطح. متغيره انجام شد چند مانند ميانگين، انحراف معيار و آناليز رگرسيون
   .شد
. بودند) درصد 1/71(سال و اكثريت زنان سرپرست خانوار غيرشاغل  8/50 ±8/13ميانگين سني شركت كنندگان  :ها افتهي

) 87/9(گانه كيفيت زندگي نشان داد كه حيطه سالمت محيط و رابطه اجتماعي به ترتيب كمترين  4در حيطه هاي  يافته هاي
 )013/0( در مدل رگرسيون چندگانه توام نشان داده شد كه متغير سن. خود اختصاص داده اند نمره را به) 61/12(و بيشترين 

  .تنها متغيرهاي تاثير گذار بر روي شاخص كلي كيفيت زندگي هستند) 001/0( و متغير بيماري فعلي
 برنامه و جدي العه، نيازشركت كننده در اين مط خانوار سرپرست زنان زندگي پايين بودن كيفيت به با توجه: نتيجه گيري

جزء  پذير آسيب قشر اين زندگي كيفيت بهبود افزايش مداخالت موثر و به تبع آن راستاي امر در مسولين مدت دراز ريزي
 .مي باشد اولويت هاي جامعه

  WHOQOL-Brefزنان سرپرست خانوار، كيفيت زندگي،  :يديكل كلمات
  

  

                                                 
 mdastoorpour@yahoo.com  ي، دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژ: نويسنده مسئول 1
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي 2
 دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران 3
 دانشجوي دكتراي آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 4
 شهر تهران  9انشناسي عمومي، امور بانوان شهرداري منطقه كارشناسي ارشد رو 5
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي 6
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  81كد 

  خانواده روستايي  بررسي چالش هاي ماماها در طرح پزشك
   در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني سمنان

  
 1ليال اسكندري

   

ترين برنامه هاي سيستم سالمت و بهداشت كشور در دهه اخير مي باشد كه  طرح پزشك خانواده يكي از مهم :زمينه و هدف
برانگيخت و با تدوين نهايي آيين نامه نظام در زمان تشكيل جرقه اي از اميد را در دل فعاالن و دلسوزان بخش سالمت كشور 

عنوان يكي ه تر روستائيان به خدمات بهداشتي و درماني، حضور ماما ب ارجاع و پزشك خانواده، به منظور دسترسي هر چه آسان
و كودكان  جا كه بيش از نيمي از جمعيت روستاها را زنان ز آنا .از اعضاي اصلي تيم سالمت در طرح پزشك خانواده الزامي شد

خواهد  شورتشكيل مي دهند و دسترسي مناسب اين قشر به خدمات بهداشتي درماني تاثيرات مثبت زيادي بر نظام سالمت ك
 ؛داشت و از طرفي كمبود پرستار در جامعه ارائه خدمات پرستاري و دارويي در برنامه پزشك خانواده را با مشكل مواجه كرده بود

پژوهش حاضر با توجه به گذشت حدود هفت سال از اجراي برنامه با . خانواده در نظر گرفته شدجذب ماما براي اجراي پزشك 
  .هاي برنامه از ديدگاه ماماهاي شاغل در طرح پزشك خانواده در استان سمنان انجام گرديد هدف كلي تعيين چالش

جامعه آماري پژوهش شامل كليه . م شدانجا 1391در سال مبتني بر هدف نمونه گيري  با مطالعه حاضر توصيفي: وش كارر
ابزارهاي مورد استفاده . ماماهاي طرح پزشك خانواده شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان بودند

  .ها و ارايه پيشنهادات بود شامل فرم مشخصات فردي و پرسشنامه محقق ساخته بررسي چالش
نفر در طرح شركت  21نفر ماماي شاغل در استان سمنان  23ناختي نشان داد؛ از كل نتايج پرسشنامه جمعيت ش: يافته ها
ميانگين جمعيت تحت . بومي استان و شهرستان بودنددرصد  80قراردادي،  درصد 56ماماهاي شاغل متاهل،  درصد 52كردند، 

از ديدگاه ماماهاي  .ماه بود 21ح استان در سط نفر و ميانگين سابقه خدمت ماماها در سطح 2952پوشش هر ماما در سطح استان 
نداشتن امنيت شغلي و عقد قرارداد ساالنه، حقوق و مزاياي نامتناسب با توجه به حجم ارائه  ،شاغل در برنامه پزشك خانواده

ز، انجام خدمات خارج از حيطه وظايف و بهره مند نشدن اكثر ماماها از كارانه پزشك خانواده به دليل پايين بودن جمعيت مراك
و در هنگام  كه ماماها دوره تخصصي اين فعاليت را در هنگام تحصيل نديده اند با توجه به اين ،خدمات پرستاري و داروياري

خطاهاي پزشكي با مشكالت قانوني مواجه خواهند شد، نبود امكان اقامت در مركز بهداشتي درماني و رفت و آمد و مشكالت 
نوبت صبح و  دوو خطرات ناشي از تردد كه به دليل نبود امكانات بيتوته مجبور به رفت و آمد در مربوط به هزينه اياب و ذهاب 

عصر گردد، عدم بيمه مسئوليت در قبال خدمات پرستاري، باتوجه به اين كه بيش از نيمي از مسئوليت ماماها در برنامه ارائه 
ناسب نبودن خودرو براي ارائه خدمات در روستاهاي تيم سيار خدمات پرستاري است، عدم پرداخت حق ماموريت در سياري ها، م

  .مهم ترين چالش هاي برنامه پزشك خانواده مي باشد

مطالعه حاضر نشان داد؛ براي كاهش چالش هاي  بررسي پيشنهادات ماماهاي شاغل در طرح پزشك خانواده در :نتيجه گيري
هاي طرح پزشك خانواده و برگزاري جلسات آموزشي متناسب با ماماي برنامه پزشك خانواده، آموزش كامل در بدو خدمت ماما

طرح در ضمن خدمت، برقراري حق بيمه مسئوليت در قبال خدمات پرستاري در كنار ساير خدمات، افزايش حقوق متناسب با 
ه اقامت در مركز مي باشد، به سابقه كار و حجم كار، برقراري بيتوته در مراكزي كه به دليل فاصله زياد از شهرستان ماما مجبور ب

كار گيري پرستار مرد و زن جهت خدمات پرستاري و داروياري به مرور زمان به دليل مشكالت قانوني فعاليت ماماها در ارائه 
خدمات پرستاري و داروياري، تفهيم مسئوليت اعضاي تيم سالمت و ارائه شرح وظايف در بدو استخدام جهت كاهش چالش هاي 

 .ثر مي باشدبرنامه مو

  مامايي، چالش، طرح پزشك خانواده :كلمات كليدي

                                                 
 leilaeskandari27@yahoo.com) 02313334435(كارشناسي ارشد مامايي تلفن ثابت : نويسنده مسئول  . 1
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  91-2كد 

  بررسي ميزان سوء رفتار نسبت به زنان زايمان كرده توسط 
  همسران معتاد آن ها در شهر كرمانشاه

  
  4، مريم پش ابادي3، شكوه صادقي2، ثريا مهدوي1كتايون اسمعيلي

  
اعتياد بر جنبه . با توجه به نوع ماده مخدر تاثيرات مخربي بر انسان دارداعتياد رفتار بيمار گونه است كه  :زمينه و هدف

از عوارض مهم مصرف مواد مخدر و الكل سوء رفتارنسبت به . هاي رفتاري، اقتصادي و رواني اخالقي افراد تاثير مي گذارد
فتار از سوي همسر معتادش واضح است اگر زني طي دوران بارداري مورد حمله و سوء ر. ديگران توسط فرد معتاد است

يعني خشونت دوران بارداري باعث . قراربگيرد، نه تنها خودش آسيب مي بيند، بلكه جنين هم دچار مخاطراتي خواهد شد
خونريزي واژينال، بستري شدن در بيمارستان، دردهاي زودرس زايماني، : ايجاد عوارض مادري و نوزادي خواهد شد مانند

با توجه به اهميت موضوع بر آن شديم تا به بررسي ارتباط اعتياد در . و باالخره تولد نوزاد كم وزنزايمان زودرس، سزارين 
  .همسر و ميزان بروز سوء رفتار بپردازيم

زن زايمان كرده در بيمارستان زنان كرمانشاه، به صورت تصادفي  380روي ين پژوهش از نوع توصيفي بوده كه ا :روش كار
داده ها از طريق . قسمت استفاده شد 4سوال روا و پايا و در  81وري اطالعات از پرسشنامه اي با جهت جمع آ. انجام شد

شامل سواالتي در دوم تا چهارم  سوال دموگرافيك و بخش هاي 27قسمت اول شامل . مصاحبه با زنان جمع آوري گرديد
آزمون هاي آماري ،  SPSSاز طريق نرم افزارپس از جمع آوري داده ها . مورد سوء رفتارهاي جسمي، عاطفي و جنسي بود

  .توصيفي كاي دو و تست دقيق فيشر جهت تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار گرفت
درصد از واحدهاي مورد پژوهش داراي همسراني معتاد بودند و مورد آزار و اذيت قرار  52يافته ها نشان داد كه  :يافته ها

. درصد خشونت شديد 4درصد متوسط و  4درصد خشونت خفيف،  44. ه اين شرح بودچگونگي سوء رفتارها ب. گرفته بودند
  ).P=002/0(بين ميزان خشونت نسبت به زنان باردار و اعتياد در مردان، ارتباط معني دار آماري وجود داشت 

از اين پژوهش  با توجه به نقش سالمت كودكان در ايجاد جامعه اي پويا و كارآمد و نتايج بدست آمده :نتيجه گيري
اهميت اين موضوع در جامعه ما مشخص مي شود، لذا بايد افراد در معرض خطر شناسايي شده و تحت حمايت هاي قانوني 

  . برگزاري كالس هاي آموزشي و آموزش از طريق وسايل ارتباط جمعي هم موثر خواهد بود. قرار گيرند
  سوء رفتار، زن باردار، اعتياد :كلمات كليدي

  
  
  
  

                                                 
 .دانشكده پرستاري مامايي . اري بهداشت جامعه عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهكارشناس ارشد مديريت پرست :نويسنده مسئول 1

Katayon_esmaeili@yahoo.com 
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، دانشكده پرستاري مامايي 2
  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، دانشكده پرستاري مامايي 3
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در ارتقاء  يو بحث گروه يسخنران يبررسي مقايسه اي اثربخشي دو روش آموزش
  شهرستان گرگان ييمنطقه روستا چهارزنان باردار  يآگاه

  
 3،  اعظم اصفهانكالتي2سيده مريم هاشمي نسب ، 1كبري اصفهانكالتي

 
 

 يجهبر نت يگرد يو از سو ينمت مادر و جنسال سو بر يكباشد كه از  يم يدوران باردار ياتيعامل ح يهتغذ :و هدف زمينه
 يمقايسه ميزان تأثير روش تدريس بحث گروهي با روش تدريس سخنراني بر آگاههدف از مطالعه حاضر . مؤثر است يباردار

  . است بوده يراددر بار يحصح غذيهزنان باردار در خصوص ت
تحت پوشش  يروستا هشت نفر از زنان باردار 88از جامعه مورد مطالعه . روش پژوهش حاضر نيمه تجربي است :كارروش 
دوران  يهنفر آموزش تغذ 52 ؛و گروهدر د زنان باردار. ندشد يلشهرستان گرگان تشك ييمركز بهداشتي درماني روستا چهار
آزمون جهت سنجش  يشپ يكسپس در هر گروه . يدندآموزش د ،يبحث گروه رتنفر به صو 36و  يبه صورت سخنران يباردار

ها  ينهسوال بود و گز 20شامل  يپرسشنامه سنجش آگاه. پس آزمون انجام شد يكجلسه  يانها و در پا يآزمودن يآگاه يزانم
كرونباخ  يمستقل و آلفا t و بستهوا  t ،يرسونپ يداده ها از آزمون همبستگ يلتحل يبرا. شدند يرياندازه گ يكرتل ياسدر مق
  .ستفاده شدا پرسشنامه ياييپا جهت
درصد در 3/7 سواد، يدرصد ب7/1 از نظر تحصيالت. بوده است 5/24 ينزنان باردار ب يسن يانگينپژوهش م يندر ا :ها تهياف

درصد  9/51 يسابقه باردار حاظاز ل .درصد در حد متوسط به باال بودند 8/2و  ييدرصد در حد راهنما 5/86، ييحد ابتدا
پژوهش نشان دادند كه  يها يافته. از آن بوده است يشترسوم و ب يبارداررصد د 3/17دوم و  يدرصد باردار 8/30اول،  يباردار

روش بحث  يانگينماگرچه  ،)p<05/0( وجود ندارد يدار يتفاوت معن يو سخنران يدو روش آموزش به صورت بحث گروه ينب
در دوران  يهتغذ يتاهم ينهزم در ينمرات سنجش آگاه يانگينم ينب ينهمچن. بوده است ياز روش سخنران يشترب يگروه
 يشاز پ يشترنمرات پس آزمون ب يانگين، ميو بحث گروه يآزمون و پس آزمون در هر دو روش سخنران يشدر پ يباردار

 نشد يدهد يدار يتفاوت معن يآزمون و پس آزمون دو روش آموزش يشپ بين ياز لحاظ آمار يآزمون بوده است، ول
)05/0>p(. معني دار به دست نيامد رابطه  يالتو تحص ي، سابقه بارداريبا سن باردار يرانروش آموزش به صورت سخن ينب
)05/0>p(.  

در خصوص تغذيه صحيح در بارداري سبب افزايش آگاهي زنان روش آموزش سخنراني و بحث گروهي هر دو  :نتيجه گيري
  .مي شوند و تفاوت معني داري با يكديگر ندارند

  حث گروهي، زنان باردارآگاهي، سخنراني، ب: كلمات كليدي
  

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشت، كارمند دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1
 Hasheminasab1360@gmail.comكارشناس ارشد روانشناسي، كارمند دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان،  2
 كارشناس ارشد مديريت آموزش بزرگساالن 3
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  بررسي تاثير تجويز اكسي توسين بر شكل انقباضات رحمي

  
  3، سلمه دادگر2ناهيد گلمكاني ،1سميرا ابراهيم زاده ذگمي

  
  

درصد سزارين هاي انجام شده  50امروزه مسئله زايمان و كنترل مناسب آن، امر بسيار مهمي است زيرا تقريباً : زمينه و هدف
استفاده از اكسي توسين جهت القاء يا تقويت زايمان، يك مسئله . مي باشد ز پيشرفت غيرطبيعي در مرحله اول زايمانناشي ا

نقش انقباضات موثر رحمي در با توجه به اهميت پيشگيري از بروز زايمان هاي سخت و . شايع در ليبر و زايمان مي باشد
لذا اين مطالعه با هدف تعيين تاثير . قباضات رحمي ضروري به نظر مي رسدپيشرفت زايمان، شناسايي عوامل مرتبط با شكل ان

  . تجويز اكسي توسين بر شكل انقباضات رحمي انجام گرفت
اول زا از ابتداي مرحله اول زايمان با حاملگي تك قلو و نمايش قله سر انتخاب  نز 100، كوهورتدر اين مطالعه  :روش كار

قبل  .سانتي متري دهانه رحم مانيتور شد 8-10دقيقه در اتساع  30و 3-4دقيقه در اتساع  30انقباضات رحمي به مدت . شدند
. زن به دليل عدم پيشرفت، از اكسي توسين استفاده شد 53در . و حين ثبت اولين نوار، از اكسي توسين استفاده نشده بود

انقباضات در ) R(ه زمان رسيدن از خط پايه به قله ب) F(طول زمان برگشت يك انقباض از قله به خط پايه ( fall/riseنسبت 
تجزيه و تحليل  .محاسبه و مقايسه شد) با و بدون تجويز اكسي توسين(دو مرحله شروع و انتهاي مرحله اول زايمان در دو گروه 

  .وكاي اسكوئر انجام شد استيودنت Tزوج،   Tو آزمون آماري  5/11SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار 
 قبل و بعد از F:Rهمچنين نسبت . تفاوت آماري معني داري نداشتدر دو گروه در ابتدا و انتهاي ليبر  F:Rنسبت : يافته ها

  .اكسي توسين تفاوت آماري معني داري نداشتتجويز 
  .استفاده از اكسي توسين جهت تقويت انقباضات رحمي تاثيري بر شكل انقباضات رحمي ندارد: نتيجه گيري

، مرحله اول زايمانانقباضات رحمي شكل، اكسي توسين، F:Rنسبت : كليدي كلمات

                                                 
،  259داخلي  05118591: مربي و عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، تلفن ثابت 1

Ebrahimzadehzs@mums.ac.ir  
  مربي و عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 2
  استاديار گروه زنان، بيمارستان ام البنين، دانشگاه علوم پزشكي مشهد 3
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  چپ دستي و خطر ابتال به سرطان پستان
  

  ،4، دكتر محمد تقي شاكري3، ناهيد جهاني شوراب2ناهيد گلمكاني، 1سميرا ابراهيم زاده ذگمي
  5دكتر فاطمه همائي شانديز

  
  

ايع ترين سرطان در زنان مطرح بوده و شيوع آن در سراسر جهان در حال افزايش سرطان پستان به عنوان ش: زمينه و هدف
يكي از عوامل خطر ابتال به سرطان پستان، قرار گرفتن در معرض هورمون هاي استروئيدي به ويژه استروژن در  .مي باشد

ال در دوران جنيني در چندين چپ دست بودن زنان با در معرض قرار گرفتن آنها با استروژن با. زندگي داخل رحمي است
بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي . مي باشند درصد افراد چپ دست 10مطالعه گزارش شده است و اين درحالي است كه 

  .ارتباط چپ دستي با خطر ابتال به سرطان پستان بود
 89-90بـين سـالهاي   ) نفـر سـالم   240نفر مبتال به سرطان پستان و  240(زن  480در اين مطالعه مورد شاهدي، : روش كار

. پرسشنامه اي شامل اطالعات دموگرافيك، باروري، سبك زندگي و سوال در زمينه برتري دسـتي تكميـل شـد   . شركت داشتند
  . ، كاي اسكوئر و من ويتني تجزيه و تحليل گرديدt-testو آزمون هاي آماري  5/11نسخه  SPSSداده ها با نرم افزار 

طالعات نشان داد كه بين چپ دستي و ابتال به سرطان پستان ارتباط آماري معني داري وجود دارد نتايج م: يافته ها
)001/0p= .( همچنين در بررسي جداگانه در قبل و بعد از يائسگي، نتايج نشان دادند كه بعد از يائسگي، شيوع سرطان پستان

ولي  قبل از يائسگي اختالف آماري معني داري ) =003/0p(در زنان چپ دست در مقايسه با زنان راست دست بيشتر بوده 
  .چپ دستي و ابتال به سرطان پستان مشاهده نشدبين 

چپ دست بودن خانم هاي يائسه، يكي از عوامل خطر جهت ابتال به سرطان پسـتان مـي باشـد گرچـه در ايـن      : نتيجه گيري
  .زمينه، مطالعات بيشتري الزم است

  دستي، يائسگي سرطان پستان، چپ: كلمات كليدي

                                                 
  مربي و عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، گروه مامايي1
: ه مامايي؛ تلفن ثابتمربي و عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، گرو: نويسنده مسئول 2

05118591511 Golmakanin@mums.ac.ir  
 مربي و عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، گروه مامايي 3
 دانشيار گروه پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد 4
  كي مشهد، بيمارستان اميد مشهداستاديار گروه راديوتراپي و انكولوژي، دانشگاه علوم پزش 5
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  زنان علل ترجيح سزارين در بررسي شيوع و
  

  اوغلي آذر صفر رويا، نايبي ماندانا، 1سهيال فروزانفر
  
  

 يبرا يگر،د يو مادر است و از سو ينو سالمت جن ياتحفظ ح يبرا ياز اقدامات اساس يكيسو  يكاز  ينسزار :زمينه و هدف
ن سزارين خطر سالمت مادران و نوزادان را زياد و روند بهبودي مادران را كند نموده و زايما. يستبدون عارضه ن ينمادر و جن

اساس توصيه سازمان بهداشت جهاني در هيچ قسمتي از دنيا نسبت سزارين  بر. خطر نسبي مرگ در مادران را افزايش مي دهد
ايران  هاى خصوصى در يمارستاندر برخى ب يناراما متأسفانه عمل هاى سز .درصد تمام زايمان ها باشد 10-15نبايد بيش از 

شده در اكثر نقاط دنيا تفاوت  نتشرمتاسفانه آمار م. درصد رسيده است 70تا  60هاى دولتى به  يمارستاندرصد و در ب 100به 
هدف از  .تهاي زايمان موجب گرايش زنان ايراني به سزارين شده اس شرايط اتاق ترس از زايمان و. زيادي با اين نسبت دارد

 يجباشد تا براساس نتا يدر مراكز بهداشتي درماني غرب تهران م ينعلل تمايل زنان به سزار و يوعش يينحاضر، تع يانجام بررس
  .كرد يزيبرنامه ر يمنا يها يمانانجام زا يبتوان برا نآ

 سال غرب تهران در يدرمان ياشتزن مراجعه كننده به مراكز بهد 629روي  تحليلي  اين مطالعه به صورت توصيفي :روش كار
تحصيالت مادر، نوع  سن مادر، يرهايپرسشنامه هاي اطالعات دموگرافيك با متغ جمع آوري داده ها ابزار .انجام گرفت 1389

 صورت تصادفي وه نمونه گيري ب .اجتماعي طراحي شد وضعيت اقتصادي، و سزاريناولين بارداري، علل تمايل به  يمان، سنزا
   ستفاده شدا 16ويرايش  spss نرم افزار براي تحليل داده ها از .صاحبه انجام گرفتبه روش م

يا  ين، درد زايمانزنان علت ترجيح سزار درصد 75 بود كه در درصد 7/46زنان مطالعه  در ينسزار يحترج يزانم :ها يافته
 يا و يسخت قبل يمانزا يا يمشكل پزشك يكد وجو يا يقبل ينسزار يلزنان به دل درصد24 .بيان كردند يعيطب يمانزا از ترس

ميزان تمايل به   .ديده شد تحصيالت ارتباط معني دار سزارين و يحبين ترج .دادند يم يحترج را ينعمل لوله بستن سزار يبرا
ديده  ني دارمنطقه زندگي زن ارتباط مع بين ترجيح سزارين و). =01/0p( بيشتر بود تحصيالت باالتر، زنان با انجام سزارين در

مناطق پايين  زنان ساكن در زنان ساكن مناطق باالي شهرتهران، ميزان تمايل زنان به سزارين بيشتر از طوري كه دره ب شد،
  .=p)001/0( تهران بوده است

 آموزش و ارائه ياز دوران باردار يشبرنامه هاي مداخله اي مشاوره زنان پ. درصد انتخاب زايمان سزارين باالست :يريگ يجهنت
  .كند يم ييراهنما يمانزا يحزنان را در انتخاب روش صح ياديز يزانالزم به م يها

  زايمان سزارين روش زايمان، زايمان طبيعي، :كليدي كلمات

                                                 
 sohafoz@yahoo.comبهشتي،  معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد   1
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  بررسي عملكرد جنسي در دوران بارداري
  

  2ميررضا صالح مقدم، دكتر ا1فرانك عاقبتي
  

ترين بخش هاي سالمت مي باشد كه در فرآيند بارداري، به دليل تغييرات  معملكرد جنسي يكي از مه: هدف و نهيزم
از آنجايي كه بارداري يكي از حساس ترين دوره هاي زندگي . بيولوژيكي، روان شناختي و اجتماعي، دستخوش تغيير مي شود

. عملكرد جنسي هر يك از زوجين شودزنان است، توجه ناكافي به امور جنسي در دوران بارداري مي تواند باعث بروز اختالل در 
هدف از اين مطالعه بررسي عملكرد جنسي در دوران بارداري و تعيين اختالل عملكرد جنسي و برخي عوامل مرتبط با آن مي 

  .باشد
انجام شد و در آن عالوه بر استفاده از  1391اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي مي باشد كه در مقطعي از سال : كار روش

كه روايي و پايايي آن قبال به تاييد ) FSFI(پرسشنامه اي حاوي اطالعات دموگرافيك، از پرسشنامه اختالل عملكرد جنسي 
سوال در مورد تهييج  چهار سوال در مورد تمايل جنسي،دو  سوال مي باشد؛ 19اين پرسشنامه شامل . رسيده، استفاده شد

سوال در مورد درد زمان سه سوال در مورد رضايت و  سه وال در مورد ارگاسم،س سه سوال در مورد لوبريكاسيون، چهار جنسي،
مي باشد در نهايت نمره حاصل از مجموع نمرات حيطه ها، نمره كلي  نمره ششنزديكي، و حداكثر نمره براي هر حيطه 

بهداشت و مبتني بر هدف نمونه گيري به صورت خوشه گزيني براي انتخاب مراكز . را تشكيل مي دهد) FSFI(عملكرد جنسي 
زن باردار مراجعه كننده به مراكز  223به منظور رعايت معيار هاي ورود براي انتخاب واحد هاي پژوهش و حجم نمونه شامل 

پرسشنامه به صورت مصاحبه چهره به چهره تكميل گرديد و داده ها با نرم افزار . بهداشتي درماني منتخب در شهر مشهد بود
آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار و آمار : آزمون هاي آماري شامل. د تجزيه و تحليل قرار گرفتمور SPSSآماري 

  .تحليلي شامل آزمون هاي ضريب همبستگي، آناليز واريانس يك طرفه و كاي دو بود
و متوسط سن سال  4/26±4/5 براساس يافته هاي به دست آمده، متوسط سن زنان شركت كننده در پژوهش :ها افتهي

درصد آنان داراي سواد  7/45درصد خانه دار و از نظر تحصيالت  83از نظر شغل . هفته بود 25/11±25/24بارداري آنان 
درصد  آنان سابقة يك بار زايمان واژينال را  4/18درصد زنان مورد مطالعه فاقد سابقة زايمان واژينال و  2/68. متوسطه بودند

، براي تهييج جنسي 15/3±15/1براي تمايل جنسي FSFIمرة كسب شده در پرسشنامه متوسط ن. ذكر كرده بودند
و براي درد در زمان  78/3±12/2، براي رضايت جنسي17/3±93/1، براي ارگاسم54/3±94/1، براي لوبريكاسيون 69/1±98/2

در ادامه نتايج . بود 91/19ره، نم 36براي زنان مورد مطالعه از  FSFIمتوسط نمره كل پرسشنامه . بود 30/3±93/1 نزديكي
همچنين نمره كل . )p( )85/0=r=05/0(نشان دهنده آن است كه سن از ارتباط معكوسي با نمره رضايت جنسي برخوردار است

  .)p>0001/0( پرسشنامه عملكرد جنسي نيز از ارتباط معكوس و معني داري با سن حاملگي برخوردار است
دهد كه نمرة عملكرد جنسي در دوران بارداري با افزايش سن زنان و نيز افزايش  مينشان نتايج پژوهش حاضر : يريگ جهينت

مي شود كه پژوهش هاي گسترده تري جهت يافتن مقدار طبيعي كاهش عملكرد  سن بارداري كاهش پيدا مي كند لذا توصيه
  .جنسي در دوران بارداري انجام شود

  FSFIل عملكرد جنسي، پرسشنامه عملكرد جنسي، بارداري، اختال: يديكل كلمات

                                                 
 faranakaghebati@ymail.comدانشجوي كارشناسي ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،  1
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پرستاري و مامايي 2
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  و چاقي شكمي در بانوان يائسه بررسي ارتباط فشار خون باال
  

  3زاده حسن مجيد ،2زاده بينا نجمه ،1انيرضو رايسم
  
  

چاقي به ويژه در بين زنان يك مشكل بهداشت عمومي در سراسر جهان است و بسياري از بيماري هاي مزمن : زمينه و هدف
... فشار خون باال كه يك عامل خطر ساز براي بيماري كرونر قلب، سكته، نارسايي مزمن كليوي و . هاي آن مي باشد از پيامد

و چاقي  يهدف مطالعه حاضر بررسي ارتباط بين فشار خون باال با نمايه توده بدن. است با چاقي و افزايش سن مرتبط مي باشد
  .شكمي در بانوان يائسه بود

نفر از بانوان يائسه مراجعه كننده به دو مركز بهداشت درماني تربت حيدريه به  60العه مقطعي حاضر تعداد در مط :روش كار
وزن و قد افراد و نيز اندازه دور كمر . براي هر فرد يك پرسشنامه اطالعات عمومي تكميل گرديد. صورت تصادفي انتخاب شدند

خون فشارخون سيستولي و فشار. چاقي شكمي محاسبه گرديد و  يدنتوده بو دور باسن آنها اندازه گيري و نمايه هاي 
دقيقه و در حالت نشسته روي بازوي چپ با فشار سنج جيوه اي اندازه گيري شد و ميانگين دو  15دياستولي دو بار به فاصله 

و ضريف همبستگي  t-testو آزمون هاي آماري  SPSSاز نرم افزار . بار اندازه گيري به عنوان فشار خون فرد ثبت گرديد
  .براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد partialپيرسون و ضريب همبستگي 

به ترتيب  خون دياستوليفشار، خون سيستوليفشارميانگين . سال بود 62/51±25/3ميانگين سن افراد  :يافته ها
 يتوده بدنشاخص  ميانگين. ون باال بودندخدرصد افراد دچار فشار 37. وه بودميلي متر جي 04/85±35/12و  03/20±18/133

شاخص توده بر اساس تقسيم بندي . سبه گرديدامحسانتيمتر  87/0±06/0و  kg/m238/4±53/28به ترتيب و چاقي شكمي 
با  DBP، خون سيستوليفشاربين . درصد داراي چاقي شكمي بودند 7/84درصد افراد داراي اضافه وزن و چاق و  4/78، بدني

همبستگي مثبت معني دار با آزمون همبستگي پيرسون به دست آمد كه با كنترل  و چاقي شكمي يبدنتوده شاخص 
نيز  partialمتغيرهاي مخدوش كننده احتمالي مانند سن، سن ازدواج، تعداد بارداري و مدت زمان يائسگي با تست همبستگي 

 r ،001/0<p=44/0( شاخص توده بدنيبا  دياستوليخون فشار ،سيستولي همبستگي مثبت معني دار به ترتيب بين فشار خون
 r=3/0و  r ،02/0<P=33/0چاقي شكمي ، با خون سيستوليفشار، خون دياستوليفشارو به ترتيب بين ) r 0001/0<P=52/0و 
  .وجود داشت P>03/0و 

تال به فشار خون باال مي با توجه به يافته هاي به دست آمده چاقي عمومي و چاقي شكمي از عوامل خطر مهم اب :نتيجه گيري
لذا الزم است به تدوين برنامه هاي كنترل وزن و كاهش چاقي در بين بانوان به عنوان يكي از اولويت هاي مهم بهداشتي . باشند

  .توجه خاص شود
  فشار خون باال، شاخص توده بدني، چاقي شكمي :كلمات كليدي

                                                 
 حيدريه تربت پزشكي علوم دانشكده پرستاري ويدانشج 1
 حيدريه تربت پزشكي علوم دانشكده پرستاري دانشجوي 2
 )راهنما استاد( حيدريه تربت يپزشك علوم دانشكده علمي هيئت عضو پرستاري ارشد كارشناس 3
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  s279كد

  ) 80–89(اي بررسي علل مرگ و مير مادران باردار طي ساله
  در بيمارستان نهم دي شهرستان تربت حيدريه

  
 2زاده حسن مجيد ،1زاده ولي عليه

  
  

مير مادران و  عوارض و آسيب هاي ناشي از بارداري قابل پيش گيري بوده، بررسي علل مستقيم مرگ و :زمينه و هدف
ده و يا پيش گيري كننده و پيشنهاد راهكارهاي مقايسه ي كاهش يا افزايش تعداد آن منجر به دست يابي به عوامل مستعد كنن

اين مطالعه با هدف بررسي پرونده ي مادران فوت شده در اثر عوارض . عملي در جهت ارتقاء سالمت مادران باردار خواهد شد
  .در شهرستان تربت حيدريه انجام شد 80حاملگي، زايمان يا دوره نفاس طي دهه ي

به علت عوارض حاملگي،  80ي بود كه طي آن پرونده ي تمامي مادراني كه طي دهه ي اين پژوهش از نوع توصيف :روش كار
مورد بررسي قرار گرفت و داده هاي جمع آوري شده با ) سال 10نفر طي  22500(زايمان و يا در دوره ي نفاس فوت نموده اند 

  .توجه به اهداف پژوهش مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند
 مورد مرگ و مير مستقيم مادري در طي ده سال مورد مطالعه قرار گرفت و با توجه به تعداد 13ي در اين بررس يافته ها

شايع ترين علل مرگ و مير عبارت بودند . مورد بود صد هزاردر  65مواليد زنده در اين دهه، نسبت مرگ و مير مادران  20000
 7(نفر  1، اكالمپسي )درصد 15(نفر  2، آمبولي )درصد 30(نفر  4، خونريزي )درصد 38(نفر  5بيماري هاي زمينه اي : از

از نظر نسبت مرگ و مير مادران به تفكيك سال هاي مختلف اين دهه، . بود)درصد 7(نفر  1و كارديوميوپاتي زايماني ) درصد
سير  80-89اين نسبت در طي سال هاي . بود 89و  80بيش ترين و كم ترين نسبت مرگ و مير به ترتيب متعلق به سال هاي

از نظر . كه از اين روند تبعيت نمي كرد و اين مسئله در آمار كل استان نيز مشاهده شد 87و  86، 83نزولي داشت؛ جز سالهاي 
 8/25(سال 35-39رابطه بين مادران فوت شده و ميزان مرگ و مير، بيش ترين درصد مرگ و مير مستقيم مادري در سنين 

بيش ترين درصد مرگ و مير مستقيم مادري در اين دهه در . بود) درصد7/9(سال 40- 45 و كم ترين درصد در سنين) درصد
نتايج بارداري در . درصد مادران فوت شده، اهل شهرستان و يا روستا بودند 5/61مادراني مشاهده شد كه زايمان داشتند و 

  .درصد سقط جنين بود 8ه و درصد تولد نوزاد مرد 46درصد تولد زنده،  46مادران فوت شده به ترتيب شامل 
مورد مرگ ومير رخ داد كه بيش  13نتايج پژوهش نشان داد كه طي دهه ي اخير در شهرستان تربت حيدريه  :نتيجه گيري

شايع ترين علت . ميري مشاهده نشد مرگ و 89 و 88هاي  در سال اتفاق افتاده و 87-86-83ترين ميزان آن طي سال هاي 
در اين شهرستان استفاده ي صحيح از آنتي بيوتيك و باال رفتن سطح بهداشت، نفش . ينه اي بودمرگ ومير، بيماريهاي زم

آموزش به مادران باردار در زمينه . شهرستان ها داشته است عمده اي در كاهش مرگ ومير ناشي از عفونت در مقايسه با ساير
تقويت برنامه  اعزام آن ها به مناطق دوردست و امايي وتوسط مراكز بهداشتي، تربيت نيروهاي ورزيده ي م ي تغذيه ي مناسب

ميرهاي ناشي از آن و موجب ارتقاء اين شاخص مهم سالمتي  هاي تنظيم خانواده باعث كاهش عوارض حاملگي و مرگ و
  .مادران باردار مي گردد

  ييماري زمينه اب، مرگ و مير مادران، علل مستقيم مرگ، خون ريزي، اكالمپسي :كلمات كليدي

                                                 
 valizade2020@yahoo.comدانشجوي كارشناسي پرستاري دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه،  1
 تربت حيدريه يكارشناس ارشد پرستاري عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشك 2
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  بررسي فراواني علل و نوع خطاهاي دارويي دانشجويان پرستاري
  پرستاري و بهداشت خويدانشكده  

  
  3، كامران حسن زاده3، ندا اميرعابدي3، عبدالصمد جليلي قاسملو2عبداهللا خرّمي ماركاني ،1بهمن خزمه

  
 

امنيت بيماران نگراني عمده سيستم هاي  ي پرستاري،امروزه با توجه به تاكيد بر ارتقاء كيفيت مراقبت ها: زمينه و هدف
 باهاي پرستاري، اين مطالعه  با توجه به تاثير خطاهاي دارويي در عملكرد دانشجويان پرستاري و ازدياد آمار خطا. مراقبتي است
 .هاي دارويي دانشجويان پرستاري دانشكده ي پرستاري و بهداشت خوي انجام شد علل و نوع خطا هدف تعيين

پرستاري واجد  هشتتا  سهنفر از دانشجويان ترم هاي   70مقطعي و تك گروهي تعداد  -در اين مطالعه توصيفي :كارروش 
جهت جمع آوري داده ها . مورد مطالعه قرار گرفتند 1391 شرايط ورود به مطالعه به روش سرشماري از فروردين تا مرداد ماه

داده . روايي و پايايي پرسش نامه به روش متوالي تعيين شد. استفاده شد) 1390(ن از پرسش نامه طراحي شده بقايي و همكارا
كارگيري آمار توصيفي و استنباطي مورد تحليل قرار ه و با ب 16نسخه  SPSSهاي جمع آوري شده با استفاده از برنامه 

  .گرفتند
اين خطاي دارويي مربوط به ) درصد42(موارد درصد از دانشجويان خطاي دارويي ديده شد كه در اكثر  8/13در : يافته ها

درصد موارد محيط كاري و روتين هاي بخش و در  53در زمينه علل وقوع خطاهاي دارويي، در . دادن دوز داروي اشتباهي بود
بروز درصد دانشجويان اعالم كردند كه در موارد  78. درصد موارد آموزش ناكافي را در بروز اين خطاها موثر مي دانستند 36

  .خطاي دارويي، آن را به مربيان خود گزارش مي كنند
با توجه به ميزان باالي وقوع خطاهاي دارويي، تاثير روتين هاي كاري روي انجام دستورات دارويي و پايين بودن  :نتيجه گيري

است بر اهميت درس  ضروري "زيان نرساندن براي بيمار"دانش داروشناسي دانشجويان و نيز با توجه به اصل اخالق زيستي 
داروشناسي تاكيد شده و مربيان پرستاري بر فرايند اجراي دستورات دارويي طبق اصول ياد گرفته شده توسط دانشجويان توجه 

   .نمايند
 خطاي دارويي، ايمني، دانشجوي پرستاري : كليدي كلمات

                                                 
 خوي، دانشكده پرستاري و بهداشت، Bahman.nurse@yahoo.comپرستاري دانشگاه علوم پزشكي اروميه،  هفتدانشجوي ترم  1
 هياروم يپزشك علوم دانشگاه يعلم اتيه عضو 2
 هياروم يپزشك علوم دانشگاه يپرستار هفت ترم يدانشجو 3
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 348كد 

  در زنان باردار مراجعه كننده  +HBsAg بررسي شيوع
  ت شهرستان آق قال به مركز بهداش

  
  ، دكتر ليال جويباري2، دكتر اكرم ثناگو1پروين ويزواري

  
  

تواند نوزاد را در معرض ابتالي بعدي به هپاتيت مزمن قرار  مي  HBVهاي هپاتيت آلودگي مادر به ويروس: زمينه و هدف
 تعيين منظور به لذا. تبط مي باشداز طرفي شيوع هپاتيت با عوامل اقتصادي اجتماعي و بهداشتي مردم يك منطقه مر دهد،

 انجام فوق بررسي آلودگي كودكان، كاهش جهت در موثر آق قال و اقدامات حامله شهرستان زنان در ويروس ژن آنتي فراواني

- 90در زنان باردار مراجعه كننده به مركز بهداشت شهرستان آق قال در سال+HBsAg هدف از اين مطالعه تعيين شيوع  .شد
  .بود 89

 1389نفر از مهر ماه  3826در اين مطالعه توصيفي مقطعي، كل مادران باردار شهرستان آق قال با روش سرشماري  :روش كار
خانه بهداشت روستايي مورد بررسي قرار  12در سه مركز بهداشت شهري و  +HBsAgاز نظر شيوع  1390لغايت مهر ماه 

داده ها با استفاده از  آمارهاي  . دي، محل سكونت مورد بررسي قرار گرفتشيوع هپاتيت با متغيرهاي قوميت و اقتصا. گرفتند
  .توصيفي مورد بررسي قرار گرفتند

. بودند +HBAgمادر  59نفر در محدوده زماني مورد مطالعه  3826يافته ها نشان داد كه از كل مادران باردار  :يافته ها
در مادران باردار در  +HBAgشيوع . ادي پايين و ساكن روستا بودندبيشترين درصد مربوط به قوميت سيستاني، از نظر اقتص

  .درصد مي باشد  5/1اين منطقه 
  .در شهرستان آق قال نسبت به شهرستان گرگان نيم درصد افزايش را نشان مي دهد+HBsAg شيوع  :نتيجه گيري

 ، بارداري، شيوع ، مادران باردار+HBsAg :كلمات كليدي

   

                                                 
 5دانشگاه علوم پزشكي گلستان، مركز بهداشت گرگان، مركز شماره  1
 عضو هيات علمي، مركز تحقيقات پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي گلستان  2
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  360-2كد 

عيت سالمت عمومي زنان يائسه مراجعه كننده به درمانگاه هاي زنان بررسي وض
  وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم

  
  3سميه رمضانلي، 2زهره باديه پيما ،1نحله پرندآور

  
  

قاعدگي به مدت يك سال تعريف مي شود و زنان در اين دوره مستعد عالئم و  ميدايبصورت قطع  يائسگي: زمينه و هدف
از سويي زندگي در دنياي امروز زنان را مستعد چالش ها و استرس هاي . ي مزمن ناشي از كمبود استروژن خواهند شدنشانه ها

با توجه به مسئوليت سنگين زنان . فراواني مي كند كه مقابله با بسياري از مشكالت زندگي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد
هدف از اين پژوهش بررسي وضعيت سالمت عمومي . وريات نظام سالمت استتامين بهداشت و سالمت آنان از ضر ،در جامعه

  .زنان يائسه به عنوان اركان جامعه و خانواده بوده است
ساله  45 – 60نفر از زنان يائسه  200وضعيت سالمت عمومي  1391در سال مقطعي  -در يك مطالعه توصيفي: روش كار

. سوالي به انضمام پرسشنامه اطالعات دموگرافيك مورد بررسي قرار گرفت 28شهر جهرم با استفاده از پرسشنامه گلدبرگ 
داده ها پس . نمونه گيري به صورت تصادفي طبقه اي در سطح درمانگاه هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم انجام شد

  .تجزيه و تحليل شدند 16نسخه  SPSSاز جمع آوري با استفاده از نرم افزار
 51/34±6/11نمره كلي سالمت عمومي . سال بود 22/53± 21/4انگين و انحراف معيار سني افراد شركت كننده مي: يافته ها

بين سطح تحصيالت و . بود 72/14±37/5، در حيطه رواني 49/11±07/7نمره حيطه عملكرد اجتماعي در اين گروه سني . بود
ه عملكرد اجتماعي ارتباط معني داري مشاهده شد نمره عملكرد اجتماعي و همچنين بين نمره حيطه رواني با نمر

)0001/0<p .(  
با توجه به نمره برش اين پرسشنامه ميانگين نمره سالمت عمومي در زنان يائسه از وضعيت مطلوبي برخوردار : نتيجه گيري

ف، افراد در حيطه در بررسي حيطه هاي مختل. نبود اما به لحاظ سطح بندي ميانگين نمره سالمت عمومي در حد متوسط بود
لذا توجه به سالمت عمومي اين گروه و بررسي مطالعات ديگر به صورت كيفي جهت يافتن . رواني بيشترين مشكل را داشتند
  .از اهميت زيادي برخوردار است) دو خرده مقياس حيطه رواني(علل اصلي اضطراب و افسردگي 

  ، يائسهيائسگي، سالمت عمومي، عالئم كليماكتريك: كلمات كليدي
  
  

                                                 
: تلفن ثابت )نويسنده مسئول( كارشناس ارشد مامايي گرايش بهداشت مادر و كودك، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، دانشكده پرستاري و پيراپزشكي 1
)07913333686(  shaghayegh_ne.2001@yahoo.com 
 كارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، دانشكده پرستاري و پيراپزشكي 2
  كارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، دانشكده پرستاري و پيراپزشكي 3
  



 

234  
  

  363 كد

  بررسي باورها، قصد رفتاري و عوامل پيشگويي كننده
  مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر مشهد آي يو دي گذاري در زنان 

 
  4، دكتر حبيب اهللا اسماعيلي3، دكتر نوشين پيمان2، شهال نوراني سعدالدين1معصومه گودرزي

  
  

ن ضد بارداري است ولي در ايران در مقايسه با ساير جوامع مورد استقبال قرار آي يو دي يك وسيله مطمئ :زمينه و هدف
در بسياري از موارد باورهاي غلط، هنجارهاي انتزاعي و عدم آگاهي بر انتخاب روش پيشگيري از بارداري تأثيرگذار . نگرفته است

در زنان واجد شرايط  آي يو ديفتاري بر انتخاب اين مطالعه با هدف تعيين عوامل پيشگويي كننده، باورها و قصد ر. مي باشد
  .شهر مشهد انجام شد

نفر از زنان مراجعه كننده به واحد بهداشت خانواده مراكز بهداشتي درماني  400روي  تحليلي -اين مطالعه توصيفي :روش كار
دموگرافيك، باورها و قصد  نمونه ها به صورت چند مرحله اي انتخاب و اطالعات مربوط به مشخصات. شهر مشهد انجام شد

گذاري و عوامل پيشگويي كننده انتخاب آن از طريق پرسشنامه پژوهشگر ساخته، جمع آوري و با  آي يو ديرفتاري نسبت به 
  .تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت -هاي توصيفي و آزمون 5/11نسخه  SPSS استفاده از نرم افزار آماري

و خانه ) درصد 3/47(و اكثريت با تحصيالت متوسطه  8/27±01/5اف معيار سن واحدهاي پژوهش ميانگين و انحر :يافته ها
درصد افراد، مخالفت  5/46 .گذاري كردند آي يو دياز زنان واجد شرايط اقدام به  درصد 5/16تنها . بودند) درصد 88(دار 

. را علت اصلي عدم انتخاب آن گزارش نمودند يآي يو د درصد افراد وقت گير بودن مراجعات بعدي جهت كنترل 49همسر و 
معني داري بين شغل، سابقه حاملگي ناخواسته، تمايل به داشتن فرزند ديگر و  طبق آزمون رگرسيون لوجستيك ارتباط آماري
  ).P=001/0( وجود داشت آي يو ديروش فعلي پيشگيري از بارداري نيز با انتخاب 

فردي،  متعدد، از آنجا كه عوامل. نمي باشد برخوردار وضعيت مطلوبي در جامعه ازگذاري  آي يو ديرفتار  :نتيجه گيري
به ويژه (لذا توجه به افزايش آگاهي، ارتقاء نگرش فرد و اطرافيان . تأثيرگذار است آي يو دي انتخاب اجتماعي و محيطي بر

  . ي و اجرايي ضروري استگذاري در برنامه ريزي هاي آموزش آي يو ديو مقابله با موانع ) همسران آنان
 باورها، قصد رفتاري، عوامل پيشگويي كننده آي يو دي،: كلمات كليدي

 

  
  
  
  
  

                                                 
 goudarzim522@yahoo.com .  ه علوم پزشكي مشهدكارشناسي ارشد مامايي، دانشگا :نويسنده مسئول 1
 گروه مامايي هيئت علمي، كارشناس ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 2
 هيئت علمي، دكتراي آموزش بهداشت، استاديار دانشگاه علوم پزشكي مشهد 3
 و دانشيار گروه آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي مشهد هيئت علمي، دكتراي آمار زيستي 4
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بررسي علل تجويز شير مصنوعي در كودكان زير يك سال توسط پرسنل بهداشتي در 
  روستايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي جهرم مراكز شهري و

  
  4زهره صلح جو، 3سميه رمضانلي ،2زهره باديه پيما ،1نحله پرندآور

  
  

تغذيه انحصاري با شيرمادر در سال اول تولد به عنوان بنيان اصلي تامين سالمت كودكان مي باشد و مزاياي : هدف و نهيزم
منحصر به فرد آن بر تمامي افراد روشن مي باشد؛ زيرا تغذيه با شيرمادر نه تنها رشد كامل جسمي و ذهني كودك را تامين 

بررسي عواملي كه منجر به . بلكه به ميزان زيادي شيوع بيماري هاي مزمن و مرگ ومير در كودكان را كاهش خواهد داد نموده
مي شود و كودك را از يك حق مسلم محروم مي نمايد،  شروع تغذيه با شير مصنوعي توسط والدين و كادر بهداشتي درماني

  .ضروري مي باشد
كودك زير يك سال كه از شير  403انجام گرديد پرونده  1390در سال  صورت توصيفيدر اين مطالعه كه به : كار روش

كليه اطالعات مورد نياز در . اي به صورت كمكي و يا كامل استفاده مي نمودند مورد بررسي قرار گرفت مصنوعي يارانه
ده از آزمون كاي دو مورد تجزيه و تحليل و با استفا 16نسخه  SPSSداده ها از با نرم افزار . ثبت گرديد پرسشنامه تهيه شده،

  .قرار گرفت
درصد به صورت  84/20درصد استفاده شيرخواران از شير مصنوعي به صورت كمكي و  16/79 آناليز داده ها بيانگر: ها افتهي

ي توسط بيشترين علت تجويز شير مصنوع) درصد 1/21(و بعد از آن چند قلويي ) درصد 9/51(اختالل رشد . كامل مي باشد
ارتباط معنا داري بين نوع  .روزگي بوده است7ماه و  3متوسط زمان شروع شير مصنوعي در سن. پرسنل بهداشتي بوده است

 9/89درصد موارد و در  7/83تجويز شير مصنوعي به صورت كامل در . )p>001/0( شير مصرفي و علت تجويز وجود داشت
هيچ ارتباط معناداري بين سن . ري تجويز شيرمصنوعي صورت گرفته بوددستور العمل كشو درصد موارد شير كمكي مطابق

  .)p<05/0(مادر و نوع تغذيه با شير مصنوعي وجود نداشت
با توجه به خطرات ناشي از تغذيه شيرخوار با شير مصنوعي و برخي اشتباهات كادر بهداشتي در زمينه تجويز : يريگ جهينت

تور العمل هاي كشوري ضروري است تاسيس مراكز مشاوره شيردهي، سنجش ميزان شير مصنوعي خارج از منابع علمي و دس
آگاهي پرسنل به صورت دوره اي در راس كار مسئولين امر قرار گيرد تا بتوان با كمك والدين، سالمترين تغذيه را به كودكان 

  . مان عرضه كنيم
  ودكان شيرخوارتجويز شير مصنوعي، تغذيه انحصاري با شير مادر، ك: يديكل كلمات

                                                 
: تلفن ثابت) نويسنده مسئول(كارشناس ارشد مامايي، گرايش بهداشت مادر و كودك، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، دانشكده پرستاري و پيراپزشكي 1
)07913333686  (shaghayegh_ne.2001@yahoo.com 
 يراپزشكيپ و يپرستار دانشكده جهرم، يپزشك لومع دانشگاه ،پرستاري ارشد كارشناس 2
  كارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، دانشكده پرستاري و پيراپزشكي3
 كاردان مامايي، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، حوزه معاونت بهداشتي  4
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 355sكد  

- بررسي تعيين كننده هاي رفتار پيشگيري كننده از عفونت ادراري در زنان باردار بر

  در شهرستان نايين مدل اعتقاد بهداشتي   اساس سازه هاي
 

  1، زهره كريميان كاكلكي1، طاهره سلطاني3سكينه گرايلو، 2، سيد سعيد مظلومي1انسيه شريفي

  
  

شايع ترين عفونت باكتريال در طي  دستگاه ادراري يكي از شايع ترين عوارض پزشكي بارداري و عفونت :زمينه و هدف
هدف از اين مطالعه بررسي تعيين كننده هاي رفتار پيشگيري كننده از عفونت ادراري در زنان . حاملگي به حساب مي آيد

ج مطالعه بتواند گامي موثر در ارتقاء سالمت مادران باردار باردار براساس سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي است به اميد اينكه نتاي
  .باشد

نفر زنان باردار مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نايين  207روي  1391اين مطالعه توصيفي تحليلي در سال  :روش كار
طالعات دموگرافيك، آگاهي، ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه شامل ا. كه به صورت تصادفي انتخاب شدند انجام پذيرفت

. روايي و پايايي پرشنامه قبال مورد بررسي قرار گرفته بود. سازه هاي الگوي اعتقادي بهداشتي بود اساس نگرش و عملكرد بر
تجزيه و ) من ويتني، كروسكال واليس(و با استفاده از روش آماري با توجه به جامعه مورد مطالعه  SPSSاطالعات حاصله وارد 

  .گرديد تحليل
بود و بيشترين افراد تحصيالت ديپلم را دارا  27±62/6نتايج نشان داد كه ميانگين و انحراف معيار افراد از نظر سني  :يافته ها

و نگرش با متغير سطح تحصيالت معنادار  بود  )P=004/0( نفر خانه دار بودند نسبت ميزان آگاهي 183بودند و در مجموع 
)008/0P= (ي الگو شدت موانع درك شده با متغير سن معنادار شد و در سازه ها)04/0P= .( بين نمره آگاهي و نگرش و

عملكرد با سازه هاي الگوي اعتقادي بهداشتي همبستگي مثبت معنا داري وجود داشت و در مجموع همبستگي معناداري بين 
  .)p>001/0( سازه هاي الگو وجود داشت

انست به عنوان ابزاري در ارزيابي وضعيت زنان باردار در زمينه عفونت ادراري موثر واقع مدل اعتقاد بهداشتي تو :نتيجه گيري
اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در ارتقاي رفتارهاي پيشگيري كننده از عفونت ادراري  پيشنهاد مي شود برنامه آموزشي بر. گردد

  .براي زنان باردار در نظر گرفته شود
   شهرستان نايين ،مدل اعتقاد بهداشتي ي،باردار ،عفونت ادراري :كلمات كليدي

                                                 
 زدي يصدوق ديشه يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشك علوم دانشگاه بهداشت، آموزش ارشد يكارشناس يدانشجو 1
 زدي يصدوق ديشه يپزشك علوم دانشگاه استاد بهداشت، آموزش يدكترا 2
 زد،ي يصدوق ديشه يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشك علوم دانشگاه بهداشت، آموزش ارشد يكارشناس يدانشجو :مسئول سندهينو 3

gerayllo65@yahoo.com  
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 373sكد

  آيا خدمات سالمت خانواده در مراكز بهداشتي درماني روستايي 
  مطالعه كيفي: جامع و كل نگر مي باشند

  
  4دكتر زيبا فرج زادگان ،3دكتر علي ضرغام ،2، دكتر عيسي محمدي1ماهرخ كشوريدكتر 

 
در  ارائه دهندگان خدماتهدايت  كه در راستاياست  يتخصص كل نگر، يك عملكرد و جامعارائه مراقبت  :هدف و نهيزم

بدن،  يعني، هم پيوندي، كليت انسان كرداين عمل. مي باشد درماني با مردم در مراقبت از خود بهداشتي تبديل شدن به شركاي
ارائه دهندگان خدمات سالمت . مي شناسد ط، زمينه، و محيط را به رسميتابترافرهنگ، /ذهن، احساسات، روح و روان، اجتماع

. بگذارند، احترام مرتبط با سالمتي هاي و ارزش ، باورهايبه تجربه ذهني هر فرد در مورد بهداشت و سالمتبايد كل نگر  جامع و
 يي بههدف آنها پاسخگو بوده وبه جامعه و كل نگرانه  رويكرد جامعمراكز بهداشتي درماني روستايي در ايران، مبتني بر 

با  .براي رسيدن همه اعضاي جامعه به سالمت مطلوب است ،جمعيت محروم با استفاده از منابع موجود شده نيازهاي ارزيابي
لذا درك بيشتر پديده ارائه خدمات سالمت . اين وجود ، هنوز مشكالت عديده تهديد كننده سالمتي خانواده ها وجود دارد

هدف از مطالعه حاضر درك ارائه دهندگان خدمات و خانواده ها از . وري مي باشدجامع در زمينه عرصه ارائه خدمات ضر
  .چگونگي خدمات سالمت خانواده بوده است

ارائه دهنده  26مصاحبه فردي با  11مصاحبه گروه متمركز و  پنجكيفي حاضر، داده ها با استفاده از  هدر مطالع :كار روش
شاغل در مراكز بهداشتي درماني ) بهورز12ماما و  هفتخانواده،  پزشك هفتشامل (خدمات سالمت جامع به خانواده ها 

اعضاي خانواده بيماران تحت پوشش  زنفر ا 23مصاحبه فردي با تعداد  17روستايي اصفهان، و يك مصاحبه گروه متمركز و 
ه ها نيمه ساختار بوده و پس مصاحب. جمع آوري گرديد 1390تا  1388مراكز بهداشتي درماني روستائي شهر اصفهان، از سال 
  .از ضبط و پياده سازي، مورد تحليل محتوا قرار گرفت

آناليز داده ها نهايتا منجر به شكل گيري يك طبقه تحت عنوان خدمات جامع و كل نگر نبودن خدمات سالمت  :ها افتهي
دسترسي نابرابر به خدمات، كامل نبودن  خانواده شامل خرده طبقاتي مانند عدم تناسب خدمات با نيازهاي واقعي خانواده ها،

خدمات، عدم تداوم و منقطع بودن خدمات، عدم دسترسي آسان به خدمات تخصصي، خانواده محور نبودن خدمات، ناهماهنگي 
  . در بين سطوح ارائه خدمات، عدم اطالع رساني مناسب گرديد

دمات ارائه شده به خانواده ها بوده است به طوري كه نبودن خجامع و كل نگر يافته هاي اين مطالعه مبين  :يريگ جهينت
عليرغم تالش مسئولين به منظور ارائه خدمات جامع و كامل به خانواده ها، متاسفانه كل نگري در ارائه خدمات تحقق نيافته و 

ريافت كنندگان نامطلوب بودن خدمات سبب تهديد سالمتي خانواده ها و احساس نگراني و نارضايتي در ارائه دهندگان و د
  .خدمات شده است

  خدمات سالمت خانواده، مراكز بهداشتي درماني روستايي، جامع و كل نگر، مطالعه كيفي :يديكل كلمات
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Physician’s attitude toward breaking bad news to cancer patients 
 

Seyyed-Mohsen Hosseininejad1, Dr. Akram Sanagoo2, Dr. Leila M. Jouybari3 
 
Background and Objective: To the news media, nothing sells like bad news. However, in 
medical practice, bad news is not only unpleasant news to the patients and their relatives but 
often difficult information to be delivered by physicians. The aim of the present study was to 
assess physician’s attitude toward breaking bad news to cancer patients. 
Methods: In this descriptive, cross sectional study conducted in Gorgan (Northern Iran), 145 
of the physicians, by a census, participating in medical refresher courses’ of Golestan 
University of Medical Sciences in 2012 filled in a ten-item questionnaire. Cronbach's Alpha 
was 0.69 for Persian version of the quessionaire. To analyze descriptive analysis and Chi-
Square test were applied.  
Results: GPs and specialists constituted 83% and 17% of the sample, respectively. The 
participants’ Job experience ranged from 3 to 48 years (15.3 ± 8.3 SD); 43 percent of the 
physicians had much experience in coping with cancer patients. About 60% of the physicians 
agreed in principle that the truth should be always told to patients. Almost all the physicians 
(96.5%) believed that involvement of family members in the process of disclosing the 
diagnosis of cancer could be helpful. Less than half of the respondents assessed their 
performance while giving bad news as good or very good; having guidelines for breaking bad 
news to cancer patients was declared essential by 76.9% of responding physicians. Female 
physicians tended to give the bad news more than the male ones (P<0.05). No significant 
relationship was detected between the centers physicians worked at and endorsing the view to 
always tell the diagnosis to patients (P>0.05). Also, the relationship between their job 
experience and preference for choosing place of disclosure to cancer patient was not detected 
statistically significant (P>0.05). 
Conclusion: Alongside changes in medical education and complexity of social manners, 
further efforts such as formal training to modify physicians’ attitudes towards giving bad 
news to cancer patients and to enhance their communication skills in dealing with such 
patients and their families seems to be essential in clinical practice. 
Keywords: Bad News, Cancer Patients, Physicians’ Attitude  
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  84S دك

  بررسي اثر طرح ضيافت انديشه بر معنويت دانشجويان دختر
  دانشگاه هاي استان گلستان 

  
  ، دكتر ليال جويباري4دكتر اكرم ثناگو، 3، حسن مويدفر2نجمه عزيزاللهي ،1زهرا كريمي

  
هاي معارف اسالمي و انديشه هاي  طرح ضيافت انديشه يكي از طرح هاي آموزشي و علمي است كه در زمينه :زمينه و هدف

سياسي با هدف اصلي تقدم كيفيت بر كميت در دانشگاه هاي سراسر كشور برگزار مي گردد كه هدف ايجاد فضاي معنوي و 
آميختگي علم با معنويت و پاسخگويي به شبهات ديني و فرهنگي در فضايي آزاد و راحت تر و صميمي تر از فضاي رسمي و 

اثر بررسي  هدف از اين مطالعه .ماد به نفس و بروز توانمندي ها و استعدادهاي دانشجويان را دنبال مي كندايجاد روحيه اعت
  . بوده است هاي استان گلستان طرح ضيافت انديشه بر ميزان معنويت دانشجويان دختر دانشگاه

در طرح ضيافت انديشه در ماه رمضان دختر دانشگاه هاي دولتي استان گلستان كه  دانشجوي 130مطالعه در اين : روش كار
سوالي معنويت بر گرفته شده از  40از پرسشنامه . مورد بررسي قرار گرفتند ،برگزار شده بود 1391روز در تابستان  15مدت ه ب

 نباخو پايايي آن با آلفاي كروي ايز طريق روايي محتوپرسشنامه اي رواي. استفاده شد هاي متقين ويژگيدر خصوص نهج البالغه 
رفتارهاي معنوي دانشجويان قبل از اجراي طرح و اثر اين طرح بر رفتارهاي معنوي آنان  .قرار گرفت تاييدمورد درصد  84/0

  .براي آناليز داده ها استفاده شداز آزمون آماري تي زوج ميانگين . صورت خود گزارش دهي سنجيده شده بعد از اجراي طرح ب
تفاوت ميزان معنويت . بود 83/131و بعد از طرح  3/121 دانشجويان قبل از طرح ز معنويت درميانگين نمره امتيا: يافته ها

با شب و راز و نياز با خدا  خواندن قرآن در. )p=001/0( بوده استمعني دار دانشجويان  قبل و بعد از شركت در طرح ضيافت 
درصد افزايش  نسبت به قبل از اجراي  36 با كر خدادرصد افزايش و شكر و ذ38 با درصد افزايش، شكيبايي در سختي ها 52

  .گزارش شدطرح 
يژگي نتايج نشان داد آموزش دروس ديني و قرار گرفتن در فضاي معنوي، رفتارهاي معنوي دانشجويان را به و: نتيجه گيري

ايش معنويت در آنها شده دانشجويان هر چند رفتار معنوي داشتند اما اين طرح باعث افز. كردهاي يك انسان متقي نزديكتر 
   .بود آنها بيشترين تاثير پذيري را نزديكي به خدا و راز و نياز شبانه با او و قرائت قران در شب ذكر كردند

  معنويت، دانشجو، طرح ضيافت انديشه : كلمات  كليدي

                                                 
  zahrakarimi2010@yahoo.comدانشجوي كارشناسي بهداشت محيط، كميته تحقيقا ت دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان  1
 كارشناس امور خواهران در نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي گلستان ٢
  ، مدرس دانشگاه منابع طبيعي گلستانفرهنگي طرح ضيافت انديشه خواهرانمعاونت   ٣
 عضو هيات علمي، مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 4
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  12-5كد 

ل هوشبري و اتاق عم پرستارانبررسي ميزان استرس شغلي، افسردگي و كيفيت زندگي در 
  هاي شهيد رجايي و تامين اجتماعي شهر قزوين  بيمارستان

  
  5، متينا محمدي4مهوين قبادي، 3غالمرضا حبيبي، 2 زاده مجتبي هادي ،1رحيم حبيبي

  
  

هوشي و اتاق عمل گروهي بزرگ از كادر درمان هستند كه در بخش بسيار مهم و حساسي از روند  پرستاران بي: هدف و نهيزم
شامل عمل هاي جراحي مختلف است؛ شركت دارند و به همين دليل برآيند استرسي كه در طول انجام  درمان بيماران كه

استرس يكي از عوامل مهم ايجاد كننده افسردگي است و مي تواند كيفيت . وظيفه متحمل مي شوند قابل توجه مي باشد
لذا هدف . يت هر انساني در طول زندگي مي باشدداشتن كيفيت زندگي مطلوب الزمه رضا. زندگي فرد را تحت تأثير قرار دهد

از اين مطالعه تعيين ميزان استرس شغلي، افسردگي و كيفيت زندگي در پرستاران هوشبري و اتاق عمل در دو بيمارستان 
  .بود 91شهيد رجايي و تأمين اجتماعي قزوين در سال 

. پرستار اتاق عمل و هوشبري انجام شد 80روي مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفي مقطعي به صورت سرشماري : كار روش
پرسشنامه رضايت آگاهانه، معيارهاي ورود به مطالعه، پرسشنامه اطالعات دموگرافيك، پرسشنامه افسردگي بِك، پرسشنامه 
  . استرس شغلي و پرسشنامه كيفيت زندگي در بين واحدهاي پژوهش توزيع و جمع آوري شد

د و با استفاده از آزمون هاي آماري كاي اسكوئر، دقيق فيشر، من ويتني، كراسكال واليس و ش SPSSداده ها وارد نرم افزار 
  .ضريب همبستگي پيرسون و اسپرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

درصد  8/53درصد داراي كيفيت زندگي متوسط و  8/73درصد پرستاران در دو بيمارستان فاقد افسردگي،  5/67: ها افتهي
بر متغيرهاي فوق، رضايت از حرفه، ميزان درآمد و نوع ) >05/0P(عوامل تاثيرگذار . ر استرس شغلي متوسط بودندافراد دچا

آزمون من ويتني نشان داد كه بين دو رشته از نظر ميزان افسردگي، كيفيت زندگي و استرس شغلي به تفكيك . استخدام بودند
همبستگي پيرسون نشان داد كه بين افسردگي و كيفيت زندگي . توجود نداش) <05/0P(جنس اختالف آماري معني داري 

 و منفي و بين استرس) =021/0P(و منفي، بين استرس شغلي و كيفيت زندگي رابطه معني دار ) =000/0P(رابطه معني دار 
  . و مثبت وجود داشت) =004/0P(شغلي و افسردگي رابطه معني دار 

نند با دقت و توجه كافي به اهميت شغل پرستاران بر روي عوامل مؤثر بر ميزان مديران بخش درمان مي توا: يريگ جهينت
افسردگي و كيفيت زندگي و استرس شغلي افراد و بر طرف نمودن مشكالت، شرايط الزم را جهت ارتقاء كيفيت زندگي و 

  .كاهش استرس شغلي و افسردگي پرستاران اتاق عمل فراهم آورند
  افسردگي، كيفيت زندگي، پرستاران، هوشبري، اتاق عمل، بيمارستان آموزشي قزوين استرس شغلي،: يديكل كلمات

                                                 
كارشناس ارشد آموزش پرستاري گرايش داخلي و جراحي، عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پيراپزشكي، گروه فوريت هاي  1
 habibirahim@yahoo.com) 02822233210: (زشكي تلفن ثابتپ
 دانشجوي كارشناسي هوشبري، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پيراپزشكي- 2
 قزوين، دانشكده علوم پايه، گروه آمار) ره(دانشجوي كارشناسي ارشد آمار رياضي، دانشگاه بين المللي امام خميني - 3
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پيراپزشكي دانشجوي كارشناسي هوشبري،- 4

 دانشجوي كارشناسي هوشبري، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پيراپزشكي-5
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  91 كد

 بررسي ارتباط بين اعتياد در مردان و سوء رفتار با 

  همسران شان در مراجعين درمانگاه هاي شهر زاهدان
  

  ، غالمرضا ثناگوي محرر، شكوه صادقي 2، مليحه غريبي1كتايون اسمعيلي
   

  
مصرف مواد مخدر و الكل مي تواند بر رفتارهاي فردي اجتماعي افراد اثر گذاشته و سالمت روح و روان را به  :زمينه و هدف

سوء رفتار يعني . جمله عوارض مهم در مصرف كنندگان مواد مخدر و الكل به شمار مي رود سوء رفتار و خشونت از. خطر اندازد
ر؛ يا عليه يك گروه يا اجتماع است كه باعث آسيب ديدگي جسمي؛ استفاده عمدي از قدرت جسمي عليه خود؛ اشخاص ديگ
با توجه به مشكل روزافزون در زمينه تاثير مصرف مواد و بروز سوئ . آسيب تكاملي رواني؛ ضعف؛ محروميت و حتي مرگ شود

ين مراجعين به درمانگاه هاي رفتار؛ بر آن شديم تا به بررسي ارتباط بين اعتياد مردان و انجام سوء رفتار در همسران شان در ب
  . شهر زاهدان بپردازيم

بين زنان همسر  نفر مي باشد كه به شكل تصادفي از 308 اين مطالعه از نوع توصيفي بوده و نمونه هاي آن شامل :روش كار
چهار قسمتي جهت جمع آوري اطالعات از پرسشنامه اي . دار مراجعه كننده به درمانگاه هاي شهر زاهدان انتخاب شده بودند
قسمت اول شامل سواالت دموگرافيك و ساير قسمت ها؛ . استفاده شد و داده ها به شكل مصاحبه با زنان جمع آوري گرديد

پس از جمع آوري داده ها از طريق نرم افزار كامپيوتري . شامل سواالتي در مورد سوء رفتارهاي جسمي؛ عاطفي و جنسي بود
  . و تست دقيق فيشر جهت تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار گرفتآزمون هاي آماري توصيفي كاي دو 

از بين همسران زنان؛ . درصد زنان توسط همسران شان دچار سوء رفتارجسمي؛ روحي و جنسي شده بودند 91 :يافته ها
مردان خشن؛  درصد100(افرادي كه سيگار؛ الكل و مواد مخدر استفاده مي كردند بيشتر به همسران خود آسيب مي رساندند 

و رابطه معني دار آماري بين مصرف سيگار و خشونت عاطفي ) درصد آن ها از مواد مخدر استفاده مي كردند5/95از الكل و 
)02/0P= ( و خشونت جسمي)02/0P= (همچنين بين مصرف مواد مخدر و خشونت جسمي ارتباط معني دار . وجود داشت

  .شد مشاهده) =02/0P(آماري 
ا توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد مي گردد تالش بيشتري در زمينه آموزش عوارض اعتياد در خانواده و ب :نتيجه گيري

در اين خصوص مي توان از وسايل ارتباط جمعي . جوامع صورت گيرد و از هر نوع وسيله اي جهت اين آموزش ها استفاده شود
دهاي تبليغاتي؛ تبليغات روي وسايل نقل و انتقال موتوري؛ و غيره استفاده مانند اينترنت؛ راديو؛ تلويزيون؛ روزنامه؛ مجالت؛ بور

  .گردد و در ضمن غربالگري گروه هاي در معرض خطر و مشاوره با معتادين و خانواده آن ها مي تواند از ميزان عوارض بكاهد
  اعتياد، سوء رفتار، همسر :كلمات كليدي

                                                 
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه،    1

kesmaeili2000@yahoo.com 
  .اعضائ هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي زاهدان، دانشكده پرستاري مامايي 2
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  117-1كد 

  ي، خودپنداره با كيفيت زندگيبررسي مقايسه اي جهت گيري مذهب
  جانبازان و معلولين شهر بيرجند 

  
  4، ايرج مهديزاده3، مجتبي ذاكريان2، امير قمراني1الهام نباتيان

  
  

جانبازان و معلولين از اقشار آسيب پذير جامعه هستند و كمك به آنها مي تواند تاثيرات مثبتي بر زندگي شان  :زمينه و هدف
بر ايشان وارد شده داشتن ... با توجه به ضربه هاي جسمي و رواني اي كه ناشي از جنگ و تصادفات و . و جامعه داشته باشد

اين پژوهش با هدف مقايسه جهت گيري  .رواني پس از حادثه را كم كند يك زندگي سالم و بي حاشيه مي تواند اثرات روحي
  .رجند انجام شدمذهبي و خودپنداره با كيفيت زندگي جانبازان و معلولين شهر بي

به صورت تصادفي و ازطريق نمونه گيري در دسترس انتخاب و دو گروه با يكديگر  )معلول30جانباز و  30( نفر 60 :روش كار
بررسي طرح پژوهشي از نوع علي . اطالعات دموگرافيك در اين پژوهش دخيل شدندو  )حركتي -معلوليت جسمي( دهمتا شدن

به پرسشنامة جهت گيري مذهبي آلپورت، پرسشنامة خودپندارة كاليفرنيا و فرم كوتاه  دو گروه. مقايسه اي مي باشد –
بهداشت پاسخ دادند و براي جلوگيري از اثرات ناشي از سوگيري به دو گروه گفته شد  جهاني پرسشنامة كيفيت زندگي سازمان

  .كه نيازي به نوشتن نام و نام خانوادگي نيست
يل داده ها عالوه بر روش هاي آمار توصيفي مانند ميانگين، انحراف معيار از روش آمار استنباطي براي تجزيه و تحل :يافته ها

تفاوت  مستقل نشان داد كه بين خودپندارة دو گروه جانبازان و معلولين tنتايج حاصل از . مستقل استفاده شد tچون آزمون 
دروني و كيفيت زندگي در دو گروه جانبازان و معلولين بين جهت گيري مذهبي بروني و ). p>05/0(معناداري وجود دارد 

  .بين كيفيت زندگي جانبازان و معلولين تفاوت معناداري به دست نيامد. تفاوت معنا داري مشاهده نشد
 از لحاظ كيفيت زندگي و جهت گيري مذهبي دو گروه جانبازان و معلولين در يك سطح هستند و ميزان: نتيجه گيري
  .ازان باالتر از معلولين مي باشدخودپنداره جانب
  جهت گيري مذهبي، خودپنداره، كيفيت زندگي، جانباز، معلول : كلمات كليدي

  

                                                 
  Elham_nabatian@yahoo.comكارشناس ارشد روان شناسي باليني    1
  استاديار گروه روان شناسي با نيازهاي خاص، دانشگاه اصفهان 2
  كارشناس ارشد روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي 3
 بيرجند گاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنرمدرس دانش 4
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 197sكد 

  بررسي سطح رضايتمندي بيماران از عملكرد اخالقي، 
  حرفه اي كاركنان بيمارستان شهر آمل

  
  7، مريم بدوي6، عطيه كلبادي نژاد5يحانه متولير ،4سمانه شهيدي فر ،3، ليال زراعت گر 2، بابك عالئي1سيد حميد شريف نيا

 
 

 

آن جامعه مي ... اخالق در فرهنگ و جامعه مبتني بر باور، ارزش، تعهد، نگرش ها، رضايت از فرايند زندگي و  :زمينه و هدف
اما بايد . همگان باشدبنابراين نمي توان در حد عالي انتظار داشت اخالق به عنوان يك عملكرد حرفه اي پاسخگوي نياز . باشد

به خاطر داشت كه استاندارد، قوانين، بخشنامه، راهنما و دستورات زماني كاربرد دارد كه عاملين به ارزشهاي واالي اخالقي، 
لذا مطالعه حاضر به منظور بررسي سطح رضايتمندي بيماران از عملكرد اخالقي حرفه اي . حرفه اي و انساني پايبند باشند

  .رستان شهر آمل انجام شدكاركنان بيما
شهر آمل كه ) ع(بستري در بيمارستان امام رضا ) زن 150/مرد 150(بيمار  300در اين مطالعه تحليلي مقطعي  :روش كار

بيش از چهار روز در بخش بستري بودند به روش نمونه گيري تصادفي و با رضايت شخصي وارد مطالعه شدند و پرسشنامه 
پرسشنامه مذكور برخي عوامل شناخته شده از عملكرد اخالقي و . ص جهت تكميل به آنها داده شدپژوهشگر ساخته روز ترخي

بيماران تماما سواد خواندن و . حرفه اي كاركنان بيمارستاني را با طيف ليكرت از كامال راضي تا كامال ناراضي مي سنجيد
مجذور كاي و ضريب همبستگي (ار توصيفي و تحليلي و آم16نسخه  Spssداده ها به كمك . تند و هوشيار بودندنوشتن داش
  . تجزيه و تحليل شدند) اسپيرمن
درصد آموزش  9/73درصد بيماران از نحوه برخورد اجتماعي پرستاران با آنها،  68توجه به نتايج پژوهش حاضر : يافته ها
درصد از نحوه برخورد  64باليني پرستاري،  درصد از مراقبت هاي 4/76درصد از نحوه انجام اقدامات پرستاري،  2/82بيماران، 

 6/53درصد از ايجاد حيطه شخصي و  8/50درصد از نحوه برخورد منشي، نگهبان و خدمات با آنها،  5/54پزشك هنگام ويزيت، 
به ترتيب با ) روستا/شهر(از لحاظ آماري سطح تحصيالت و محل سكونت . درصد از ايجاد حيطه اجتماعي كامال راضي بودند

  رابطه ) =04/0P(و آموزش بيماران ) =03/0P(ميزان رضايتمندي از نحوه برخورد اجتماعي پرستاران با آن ها 
با سطح رضايتمندي از ايجاد ) -=03/0P= ،82/0r(همچنين رابطه معني داري بين مدت زمان بستري . معني داري داشت

  . ود داشتوج) 03/0P= ،79/0=r(حيطه اجتماعي و افزايش سن با حيطه شخصي
با توجه به نتايج پزوهش حاضر رفتار و عملكرد كاركنان در بيمارستان مذكور جهت افزايش سطح رضايتمندي  :نتيجه گيري

بيماران و بهبود كيفيت كاري از ميزان بااليي برخوردار است و اين مي تواند حاكي از افزايش باور پذيري و ارتقا سطح دانش و 
در محيط هاي درماني و بيمارستاني باشد كه خود به بهبود كيفيت و تضمين خدمات بهداشتي و  معلومات كاركنان حرفه اي

  .سالمتي مي انجامد
  اخالق، حرفه، رضايتمندي، محيط درماني :كلمات كليدي

                                                 
 ، تهران)عج.. (دانشجوي دكتري پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا. دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايران 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد آزمايشگاه، دانشگاه آزاد اسالمي، ساري. دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايران 2
  ساري آمل،دانشگاه علوم پزشكي مازندران،) ع(اعتگر، بيمارستان امام رضا ليال زر 3
   Sama.shahidi57@yahoo.com كميته تحقيقات دانشجويي،دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري: نويسنده مسئول 4
  كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري5
   نشگاه علوم پزشكي مازندران، ساريكميته تحقيقات دانشجويي، دا  6
  كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري7



 

244  
  

  267كد 

هاي مقابله با اضطراب بر رضايت از زندگي دانش آموزان در يكي  تاثير آموزش مهارت
 شهرستان گرگانه از دبيرستان هاي دختران

  
  4، مريم قنبري3مليحه سدهي، 2حميد آسايش، 1كتايون جاللي آريا

 

  
به دليل آن كه كشور ما بافت . مي دهد نوجواني دوره اي بحراني از زندگي است كه تغييرات فراواني در آن رخ :هدف و نهيزم

اختالالت . سزايي در آينده كشور داشته باشدجواني دارد اهميت دادن به موضوعات مرتبط با نوجوانان مي تواند نقش به 
مي تواند در كاهش آن موثر باشد و سالمت  هاي خاص مهارت اضطرابي در اين دوران از شيوع بااليي برخوردار است اما كسب

ن رضايت از از اين رو پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش مهارت هاي مقابله با اضطراب بر ميزا. رواني افراد را تامين كند
  .انجام شد 1389زندگي دانش آموزان دبيرستاني دختر شهر گرگان سال 

نفر از دانش آموزان دبيرستاني دختر در شهرستان گرگان  60اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي است كه روي : كار روش
  توسط   "ت از زندگي دينررضاي"در اين مطالعه ابتدا پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش دموگرافيك و . انجام گرديد

سپس نمونه ها بر حسب شرايط ورود انتخاب شدند و . آموزان دختر كه به روش آسان انتخاب شدند تكميل گرديددانش 
عدم : شرايط ورود عبارت بود از. نفر از افراد كه شرايط ورود را دارا بودند ادامه يافت 60تكميل پرسشنامه تا رسيدن به تعداد 

اريهاي جسمي، تحت درمان نبودن به علت ابتال به بيماريهاي رواني، عدم مصرف داروهاي آرام بخش، عدم وجود ابتال به بيم
براي گروه . سپس اين عده به طور تصادفي به دو گروه مداخله و كنترل تقسيم شدند. مشكالت تحصيلي در خصوص مردودي

) مدرس دانشگاه(حث توسط كارشناس ارشد روان پرستاري مبا. مداخله كالسهاي آموزش مقابله با اضطراب تشكيل گرديد
شناخت عالئم اضطراب و اجتناب از ، ارائه اهداف كارگاه و تعريف مفاهيم: موضوعات مورد بحث عبارت بود از. تدريس گرديد

ت برداري، كنترل ياداش ،رويارويي مثبت تسلط گرايي، ارزيابي اوليه منطقي، جلوگيري از غلبه اضطراب، تنبيه بيهوده خويشتن
در طول دوره  .حرف زدن با خود هنگام مواجهه با مشكالت و كنترل رژيم غذايي صفات اضطراب زا، نام گذاري مجدد ادراكات،

براي مقايسه ميانگين نمره رضايت از زندگي در هر گروه قبل و . نفر تقليل يافتند 23نفر از گروه مداخله خارج شدند و به  هفت
  .گروه با يكديگر از آزمون تي مستقل استفاده شدز آزمون تي زوجي و براي مقايسه دو بعد از آموزش ا

ميزان  .در مقطع متوسطه بود) درصد 7/56(و در گروه كنترل) درصد 8/34(تحصيالت بيشتر پدران در گروه مداخله : يافته ها
. تحصيالت ابتدايي بود) درصد 1/39(داخله در گروه كنترل مقطع متوسطه و در گروه م) درصد 40(تحصيالت بيشتر مادران 

داراي رضايت زندگي در ) درصد 7/56(و پس از آموزش ) درصد 60(نتايج نشان داد در گروه كنترل بيشتر افراد قبل از آموزش 
درصد و رضايت زندگي در  47درصد به  4/78اما در گروه آموزش پس از مداخله رضايت زندگي متوسط از . حد متوسط بودند

زندگي قبل و بعد از آموزش  رضايت از در گروه مداخله بين ميانگين نمره. درصد تغيير يافت40درصد به  6/8حد زياد از 
   .)p>05/0(معني داري وجود نداشت فاما در گروه كنترل اختال )P=028/0(اختالف معني دار بود

ميزان رضايت از زندگي در دانش آموزان دختر گردد  كسب مهارت هاي مقابله با اضطراب مي تواند باعث افزايش: يريگ جهينت
  . اشيمبلذا مي تواند آنها را در مقابله با بسياري از مسائل و مشكالت اجتماعي توانمند ساخته تا درنهايت جوانان شادتري داشته 

  آموزش، مهارت، اضطراب، رضايت از زندگي، دانش آموزان :يديكل كلمات
   IRCT201204189507N1: ينيبال ييكارآزما ثبت كد

                                                 
  jalaliaria@goums.ac.ir، ) 01714430351: (هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گروه مامايي تلفن ثابت 1
 هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي قم، گروه پرستاري  2
 مايي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان كارشناس ما 3
 كارشناس مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گروه مامايي 4
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  261كد 

با انگيزه تحصيلي  و باورهاي خودكارآمديهوش هيجاني  بين بررسي ارتباط
  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان

  
  4حسين رحماني ،3علي اكبر عبداللهي ،2حميد آسايش، 1قنبر روحي

  
  

اين مطالعه با هدف . ئل مختلف زندگي ارتباط داردعملكرد هيجاني با انگيزه و كفايت افراد در برخورد با مسا: و هدف زمينه
با انگيزه تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان انجام  ارآمديهوش هيجاني و باورهاي خود ك بين تعيين ارتباط

  .شد
به  1390ل نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سا 275اين مطالعه توصيفي و تحليلي تعداد  در: روش كار

به عنوان ابزار و مقياس هوش هيجاني مقياس انگيزش تحصيلي، مقياس باورهاي خود كارآمدي . روش تصادفي انتخاب شدند
با آزمون هاي آماري توصيفي، ضريب  16نسخه   SPSSداده ها در محيط نرم افزار آماري. گردآوري داده ها استفاده شدند

در تمامي آزمونها سطح معني داري . ناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهمبستگي پيرسون، آزمون تي مستقل و آ
  .در نظر گرفته شد 05/0

درصد از نمونه را تشكيل مي  68بود و دانشجويان دختر  97/20 ±47/2ميانگين و انحراف معيار سن دانشجويان : يافته ها
) r ،003/0=P=178/0(و خرده مقياس انگيزه دروني ) r ،014/0=P=149/0(هوش هيجاني با نمره كل انگيزه تحصيلي . دادند

باورهاي خودكارآمدي نيز با نمره كل انگيزه تحصيلي ارتباط مستقيم و معنادار داشت . ارتباط مستقيم و معنادار داشت
)155/0=r ،01/0=P .( از نظر آماري نيز ميانگين نمره انگيزه تحصيلي دانشجويان دختر بيشتر از پسران بود و اين اختالف

 با نمره خرده سن دانشجويان .ولي خودكارآمدي و هوش هيجاني در دو جنس اختالف معناداري نداشتند) P=01/0(معنادار بود
  .ارتباط معنادار داشت) r 002/0=P= -191/0( و نمره كل انگيزه تحصيلي) r ،000/0=P=- 221/0(مقياس بي انگيزه گي 

هاي مطالعه حاضر هوش هيجاني و خودكارآمدي با انگيزه تحصيلي ارتباط دارد و سبب بهبود بر اساس يافته : نتيجه گيري
انگيزه مي شوند بنابراين برنامه هاي آموزشي ارتقاء دهنده هوش هيجاني و باورهاي خودكارآمدي، مي تواند بر انگيزه تحصيلي 

  .موثر باشد
  ، دانشجوانگيزه تحصيلي، هوش هيجاني، خودكارآمدي: كلمات كليدي

 

                                                 
 عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان.  1
 دانشگاه علوم پزشكي قم ،عضو هيات علمي  2
 گلستاندانشگاه علوم پزشكي  ،عضو هيات علمي 3
 ستانگلدانشگاه علوم پزشكي  ،عضو هيات علمي 4
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  379s-3  كد

  ارتباط معنويت پرستاران بر ميزان رضايت بيمار از 
  در بيمارستان هاي آموزشي اروميه مراقبت هاي پرستاري

  
  2داوود رسولي ،1سميه خضرلو

  
  

 مهمترين دغدغه و نگراني در مراكز مراقبتي، كيفيت ارايه مراقبت مي باشد و جستجوي هدف و معنا در كار :زمينه و هدف
هنوز مطالعات كمي در ارتباط با معنويت پرستاران بر . براي پرستاران ممكن است بر كيفيت مراقبت از بيماران موثر باشد

بر همين اساس، پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط بين معنويت كاركنان پرستاري بر . ميزان رضايت مندي بيمار وجود دارد
  .گرفت ميزان رضايت بيمار از مراقبت ها انجام

آموزشي وابسته به بيمار بستري در بيمارستان هاي  100پرستار و  100. اين مطالعه از نوع همبستگي توصيفي بود :روش كار
و ) SWBS(داده ها با استفاده از ابزار استاندارد سالمت معنوي . به روش تصادفي انتخاب شدند اروميهعلوم پزشكي دانشگاه 

  .پرستاري گردآوري شد ابزار رضايت بيمار از مراقبت
با انحراف معيار  3/162يافته ها نشان داد كه ميزان رضايت بيماران بستري شركت كننده در اين تحقيق با ميانگين : يافته ها

. مي باشند 8/11با انحراف معيار  2/98سالمت معنوي پرستاران شركت كننده در اين تحقيق با ميانگين . مي باشند 3/21
  .)P>05/0( معناداري بين سطح معنويت پرستاران و ميزان رضايت بيماران وجود داردهمچنين ارتباط 
معنويت پرستاران در حد باال و مثبت قرار دارد، ارتباط بين معنويت پرستاران و رضايت بيماران معنادار است و  :نتيجه گيري

موثر است الزم است كه تحقيقات بيشتري در اين معنويت قسمتي از مراقبت پرستاري است كه بر ميزان رضايت بيماران بسيار 
  .ارتباط انجام شود و آموزش پرستاري تاكيد بيشتري بر اين جنبه از مراقبت ها داشته باشد

  مراقبت پرستاري ، معنويت، معنويت پرستار، رضايت بيمار :كلمات كليدي

                                                 
 khezerloos13@yahoo.com            0441 - 2754916: دانشگاه علوم پزشكي اروميه، تلفن، پرستاريدانشكده عضو هيأت علمي  1
  عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي اروميه 2
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 162-1كد 

 نقش آموزه هاي ديني و اخالق اسالمي در مراقبت هاي باليني

  
 3، دكتر غالمعلي زارع2رسول حسيني كوهستاني ، سيد1رضا زارعي سمنگان

 
  

يكي از اموري كه انسان در زندگي خويش با آن مواجه مي گردد بيماريست ، كه در متون ديني از آن به زندان  :زمينه و هدف
ست اموري مانند، انتقال ميكروب تن و يكي از شروري كه موجب آزمون انسان مي شود نام برده شده است، عوامل آن ممكن ا

در اثر عدم رعايت بهداشت، تغذيه ي بد، حوادث طبيعي، وراثت، آزمون الهي و يا عواملي چون پاكسازي روح، تكامل و تربيت 
ضعف جسماني و بعضا ناراحتي روحي از آثار طبيعي آن است كه شخص مريض را نيازمند به مراقبت و رسيدگي . انسان باشد
  سختي هاي آن ) پرستار(براي آنكه عمل مراقبت هم مفيد و موثر واقع گردد و هم براي مراقب . مي كنند

تحمل پذير شود متون ديني ضمن بيان آداب پرستاري به تبيين ارزش هاي معنوي آن پرداخته است؛ كه اين مقاله متكفل 
  .بيان هر دو جهت است

ه ي به متون ديني قران، نهج البالغه،كتب روايي، دانشنامه احاديث اين يررسي از نوع مروري بوده و با مراجع: روش كار
  . پزشكي به بررسي موضوع پرداخته شده است

در متون ديني در مورد مراقبت هاي باليني دو نوع تعاليم وجود دارد، بخشي عهده دار تبيين جايگاه ارزشي و آثار  :يافته ها
در بهشت برين، عبور سريع از ) ع(توفيق همنشيني با حضرت ابراهيم خليل . معنوي مترتب بر عمل مراقبت و پرستاري است

پل صراط، پاكي از گناهان، در جرگه محسنين قرار گرفتن، مشمول رحمت واسعه اللهي شدن، بهره مندي از هفتاد حاجت 
ا بخشي از آن ثمرات مي توان نام دنيايي و نجات از نفاق خانمان سوز و در نهايت بهره مندي از دعاي  قرين به اجابت بيماران ر

  .برد كه اين ها سواي از اجر و پاداش فراواني است كه براي خدمت به خلق در متون ديني در نظر گرفته شده است
احساس مسئوليت در برابر بيماران، . بخشي ديگر از تعاليم عهده دار بيان آداب و اخالق الزم الرعايه از سوي پرستاران است

حفظ اسرار بيماران به عنوان امانتي . الهي كه به تعبير امير المومنين همراه با خير خواهي و جهد و تالش است رعايت تقواي
نزد پرستاران، ايجاد اميد در دل بيماران از طريق تقويت حس مذهبي در بيماران و اعتماد به خداوند، عدم رنجاندن بيمار در 

و غني در خدمت رساني، اجتناب از رفتار هايي كه بيمار را نسبت به بيماري اش حال رسيدگي، عدم تفاوت بين بيماران فقير 
حساس مي كند، نهايت اين كه رعايت حدود و احكام شرعي در خدمت رساني و رعايت تناسب جنسيت با بيمار در حالت غير 

افا بر اين كه موجب تسريع درمان و كه رعايت آن ها مض. ضروري نمونه هايي از آداب و اخالق مورد اشاره در متون ديني است
  .يا تسهيل تحمل درد در بيماران را به همراه دارد باعث شادابي و احساس آرامش رواني خود پرستار نيز مي شود

براي حفظ . متون ديني براي ايجاد انگيزه ي كار در پرستاران به تبيين ارزش هاي معنوي آن پرداخته است :نتيجه گيري
و موثر واقع شدن درمان و درجهت بهبود و تسهيل تحمل بيماري آداب و اخالقياتي را براي پرستاران ذكر جايگاه بيماران 

  .نمودند كه رعايت آنها براي پرستاران ضروري است
  آموزه هاي ديني، اخالق پزشكي، پرستار :كلمات كليدي

                                                 
 ، گروه معارف اسالمياستاديار علوم پزشكي گلستان  1
 دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، تانمربي دانشگاه علوم پزشكي گلس 2
 استاديار دانشگاه علوم پزشكي گلستان 3
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  259-1كد 

حين عمل جراحي  پرستاران و دستياران و تاثير موسيقي بر اضطراب پزشكانبررسي 
  هاي جنرال و قلب بهشتي و جنرال نقوي شهرستان كاشان در اتاق عمل

  
  2، عليرضا شعوري بيدگلي1زهرا علي اكبر زاده آراني

  
  

هم خوردن ه تصور معمول از اتاق عمل يك محيط آرام و جدي است كه وجود هر نوع صداي اضافي موجب ب :زمينه و هدف
اطالعات در زمينه اثرات پخش موسيقي در محيط اتاق عمل بر كيفيت . مي بين افراد خواهد شدتمركز و تداخل در ارتباط كال

اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط پخش موسيقي با ميزان اضطراب پرسنل و پزشكان در اتاق عمل . كار كاركنان اندك است
  .انجام گرفت
نفر از پرسنل و پزشكان اتاق عمل  50نمونه پژوهش شامل . است 1391پژوهش حاضر از نوع مداخله اي  در سال  :روش كار

. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد اشپيل برگر مي باشد. هاي جنرال و قلب بيمارستان بهشتي و جنرال نقوي مي باشند
بود و پرسنل مداخله شامل پخش موسيقي در اتاق عمل قلب بيمارستان شهيد بهشتي و اتاق عمل جنرال بيمارستان نقوي 

. اتاق عمل جنرال بيمارستان بهشتي به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند كه هيچ موسيقي براي آنها حين عمل پخش نشد
پرسشنامه ها بعد از عمل توسط نمونه هاي پژوهش در دو گروه شاهد و مورد تكميل گرديد و در مورد اضطراب حين عمل از 

  . مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت 16نسخه   SPSSبا استفاده از نرم افزار اطالعات جمع اوري شده. آنها سوال شد
همچنين اضطراب موقعيتي . )p=8/0( يافته ها نشان داد كه تاثير موسيقي روي اضطراب شخصيتي معني دار نيست :يافته ها

  ).p<05/0(شكان تاثيري نداشته است در هر دو گروه مورد و شاهد يكسان بوده و پخش موسيقي بر روي اضطراب پرسنل و پز
 با توجه به داده ها و اطالعات به دست آمده در اين تحقيق به اين نتيجه رسيديم كه پخش موسيقي در اتاق :نتيجه گيري

همچنين مقايسه ميانگين ها در دو گروه نشان داد . عمل تاثير شايان توجهي در كاهش اضطراب پرسنل و پزشكان نداشته است
موسيقي مي تواند منجر به افزايش اضطراب در بين پزشكان و پرسنل اتاق عمل حين انجام جراحي گردد كه مي  كه پخش

  .تواند به دليل كاهش تمركز و دقت پرسنل حين جراحي باشد
  اضطراب، موسيقي، اتاق عمل :كلمات كليدي

                                                 
 nursing_aran@yahoo.com يراپزشكيپ دانشكده قم، يپزشك علوم دانشگاه يعلم اتيه عضو و ارشد كارشناس 1

  ، دانشكده پيراپزشكيقمكارشناس ارشد و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي .  2



 

249  
  

 392s كد

  بررسي ارتباط افسردگي و هوش هيجاني در 
  م پزشكي شهيد صدوقي يزد دانشجويان دانشگاه علو

  
  5، هادي نوذري4، فاطمه زارع زاده مهريزي3، اعظم خوشبين2، رويا رفيعي1فاطمه نجفي

  
  

افسردگي يك حالت خلقي است كه مي تواند جنبه هاي مختلفي از زندگي فرد را در بر گيرد، اين بيماري مـي   :زمينه و هدف
ه، عالقه براي فعاليت درسي، ارتباط دانشجو با استاد و اعتماد بـه نفـس تـأثير    تواند بر فرايندهاي شناختي، حافظه، دقت، انگيز

از آنجا كه مؤلفه هاي هوش هيجاني و آموزش آنها در افزايش سالمت روان به طور . منفي داشته و منجر به افت تحصيلي گردد
هـدف از ايـن مطالعـه بررسـي     . ا كـاهش داد معني داري مؤثر است مي توان با آموزش اين مؤلفه ها عاليم بيماري هاي رواني ر

افـزايش   بود تا بتوان با1389در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال  ارتباط هوش هيجاني و افسردگي
  .ندتوانايي هاي بيشتري براي مقابله با افسردگي داشته باش مهارت هاي مربوط به هوش هيجاني،

به صـورت  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد  دانشجوي 176يفي تحليلي از نوع مقطعي، در اين پژوهش توص :روش كار
 "Beck"و افسـردگي   "Bar-on"گرد آوري داده ها از طريق پرسشنامه هاي استاندارد هوش هيجاني  .تصادفي انتخاب شدند

بخـش  . هوش هيجاني ارائـه گرديـد   پرسشنامه شامل سه بخش اطالعت دموگرافيك، سؤاالت سنجش افسردگي و. انجام گرفت
مؤلفه ي هوش هيجاني را نيـز مـي سـنجد؛ حـداقل      15نمره ي كلي،  سؤال بوده كه عالوه بر 90سنجش هوش هيجاني شامل

سؤال  21بخش سسنجش افسردگي شامل . بود 450تا  90بوده و نمره ي كلي آزمون از  30و حداكثر  6نمره براي هر مقياس 
براي تجزيه تحليـل  . است 63مي باشد و نمره ي كلي آزمون از صفر تا  سهاي هر سؤال صفر و حداكثر است كه حداقل نمره بر

  .كراسكال واليس استفاده شد، من ويتني تي تست،  و آزمون هاي 16نسخه  SPSS از نرم افزار آماري
درصـد   25. از دانشجويان دختر بودنددرصد  4/53 درصد از اين دانشجويان پسر و 6/46نتايج اين پژوهش نشان داد  :يافته ها

دانشكده درصد دانشجويان از  85/18دانشكده بهداشت، درصد دانشجويان از  2/43 دانشكده پرستاري و مامايي ودانشجويان از 
ميـانگين نمـره   . دانشكده دندانپزشكي بودنددرصد دانشجويان از  چهار دانشكده پزشكي ودرصد دانشجويان از  1/9 ،پيراپزشكي

بود، ميانگين هـوش هيجـاني و افسـردگي    ) 2/308±9/32(و ميانگين نمره هوش هيجاني ) 7/12±4/10(فسردگي دانشجويان ا
دانشجويان نسبت به متغيرهاي دموگرافيك نظير جنس، نوع رشته، نمره معـدل و محـل سـكونت تفـاوت آمـاري معنـي داري       

ه ي هوش هيجاني دانشـجويان و نمـره ي افسـردگي آنهـا وجـود      نتايج نشان داد رابطه معكوس و معني داري بين نمر. نداشت
  .)p(، )51/-0=r=001/0(داشت 

با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان گفت دانشجوياني كه داراي هوش هيجـاني بيشـتري بـوده انـد نمـره ي       :نتيجه گيري
اني دانشـجويان را در مقابلـه بـا افسـردگي     افسردگي كمتري داشته اند و لذا مي توان با آموزش راهكار هاي افزايش هوش هيج

  .ياري داد
  افسردگي، هوش هيجاني، دانشجويان، علوم پزشكي :كلمات كليدي

                                                 
  najafifatemeh18@yahoo.com زد،ي يصدوق ديشه يپزشك علوم ،دانشگاهييوماما يپرستار ،دانشكدهييماما وستهيپ يكارشناس يدانشجو 1
 ذهيا شهره دو، شمار مركز ،ييماما كارشناس 2
 زدي يپزشك علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشكده ،ييماما گروه ريمد ،ييماما ارشد يكارشناس 3
 زيمهر الزهرا فاطمه مارستانيب ،ييماما ارشناسك 4
 زدي يصدوق ديشه يپزشك علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشكده وسته،يپ يپرستار يكارشناس 5
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  358s-1كد 

  بررسي ميزان ارتباط بين سالمت معنوي و اميدواري 
  دانشجويان دانشگاه هاي استان گلستان در

  
  ، دكتر ليال جويباري 3، سعيد صحتي، دكتر اكرم ثناگو2محمد تقي مجني ،1جنتي مصطفي

  
  

تواند به تمام نيازهاي معنوي، رواني و بالتبع جسمي و  شود كه مي در ادبيات اسالمي، منبعي اليزال معرفي مي :زمينه و هدف
عنوان يك بعد از سالمتي در نظر گرفته ه هر چند ب. در سالمت انسان دارد جامعيسالمت معنوي جايگاه  .اجتماعي پايان دهد

از نظر جهان بيني توحيدي، اميد تحفه الهي است كه چرخ . يكي از ساز و كارهاي حيات و زندگي، اميدواري است .شده است
اگر روزي اميد از انسان گرفته شود، دوران خمودي . شتاب مي كند مي دارد و موتور تالش و انگيزه را پر زندگي را به گردش وا

از . ري است كه بايد همگان به خصوص نسل پوياي جوان، دانشجويان آن را فراگيرنداميدوار بودن، هن .دو ايستايي او فرا مي رس
كه سالمت معنوي خوب به تنهايي در سالمت جايگاه ويژه اي دارد ارتباط ان را با اميدواري مورد سنجش قرار گرفته  نجائيآ

  .بوديان دانشگاه هاي استان گلستان دانشجو ارتباط بين سالمت معنوي و اميدواري درهدف از اين پژوهش بررسي  .است
 علوم پزشكي و غير علوم پزشكي نفر از دانشجويان 209با استفاده از نمونه گيري آسان  در اين مطالعه تحليلي: روش كار

جمع آوري اطالعات از . وارد مطالعه شدند ،1391تابستانه سال  در طرح ضيافتشركت كننده دانشگاه هاي استان گلستان 
هر دو و پايايي  محتوايي روايي. سوال گردآوري شد 20با  "سالمت معنوي"و  سوال 48داراي  "اميد ميلر"پرسشنامه  طريق دو

و امتياز سالمت معنوي با  240اميد با حداكثر  ز پرسشنامهمتياا. ابزار قبال در مطالعات داخلي منتشر شده به تاييد رسيده اند
داده ها با استفاده از آزمون آماري نيز در بررسي لحاظ و جنسيت، قوميت و تاهل  متغيرهاي. محاسبه شدنمره  120حداكثر 

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند >05/0pدر سطح معني داري من ويتني و ويلكاسون و همبستگي اسپيرمن 
و  55/176± 23 اميداز  ميانگين نمره كسب شده. بود 21,17 ±1,48و ميانگين سني درصد دانشجويان مذكر  9/58: يافته ها

معني دار  ارتباط آماري بين سالمت معنوي و اميد در دانشجويان. بود 81/89±17 سالمت معنوياز ميانگين نمره كسب شده 
ارتباط معني دار آماري ديده نيز  )=017/0P( و سالمت معنوي )=007/0P( بين متغير جنسيت و اميد .)=001/0P(بوده است

درصد  7/29درصد دانشجويان از اميد و  3/26در كل . ز اميد و سالمت معنوي بيشتري بر خوردار بودنددانشجويان دختر ا. شد
  .بودند دانشجويان از سالمت معنوي خوبي برخوردار

در دانشجويان نشان مي دهد با اينكه اين دو عنصر اميد و سالمت معنوي خصوص در يافته هاي به دست آمده  :نتيجه گيري
درصد دانشجويان سرشار از سالمت معنوي و  28اما تقريبا . سالمت معنوي الزمه حركت به سوي آينده است حياتي اميد و

افزايش اميد و سالمت معنوي در دانشجويان به عنوان آينده سازان اين كشور   اتخاذ راهكارهايي براي .اميد كامل هستند
  .ضروري مي  نمايد
  ي دانشگاهدانشجو، اميدواري، سالمت معنوي: كلمات كليدي

                                                 
 دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ١
  m_taghimojni@yahoo.com، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 2
 عضو هيات علمي، مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 3
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  97-4كد 

  بررسي ارتباط آشفتگي اخالقي و فرسودگي هيجاني پرستاران
  بيمارستان هاي آموزشي سبزوار 

  
  3، ياسر تبرايي2، فرزانه كيقبادي2، فريبا كيقبادي1هاجر صادقي

  
  

و آسيب و نگراني روحي  باشد و عامل درد، رنج، اضطراب، غم آشفتگي اخالقي از جمله پديده هاي اخالقي مي :زمينه و هدف
پيوندد كه  زماني به وقوع مي و ي فرسودگي شغلي است فرسودگي هيجاني كه يكي از سه مولفه مطرح در حوزه. دباش مي

توان به  مي آنازجمله عالئم آشكار  .هاي شغلي در طول زمان موجب انباشت خستگي در فرد شود فشارهاي ناشي از تقاضا
اين مطالعه با هدف . گيري و غيبت اشاره كرد بازگشت به شرايط كار پس از كناره گيري و ترس از هافزايش غيبت از كار، كنار

  .بررسي ارتباط آشفتگي اخالقي و فرسودگي شغلي انجام گرديد
هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي  بيمارستان نپرستاراجامعه مورد بررسي را . باشد مقطعي مي اين پژوهش از نوع :روش كار

، فردي مشخصات قسمتسه اي شامل  پرسشنامه ؛پژوهش اين در اطالعات گردآوري ابزار. دادندر سبزوار تشكيل شه
فرسودگي هيجاني مسلش " پرسشنامه استانداردو  )82/0الفاي كرونباخ (روا و پايا  ساخته آشفتگي اخالقي پرسشنامه پژوهشگر

هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در  بيمارستاندر  نفر 382شامل  شاغل كه توسط تمامي پرستاران بود، "و جكسون
  .و ضريب همبستگي استفاده شد ANOVAاز آزمون هاي آماري تي تست و  .گرديدتكميل  1391سال

 نتايج داده ها نشان دادند بين پريشاني اخالقي و فرسودگي هيجاني پرستاران رابطه ي معني دار وجود دارد :يافته ها
)05/0<p(.  ،پرستاراني كه در بخش اورژانس اشتغال دارند با پرستاراني كه در بخش هاي قلب، داخلي، اعصابCCU  و

 84از  25/60±12/14ميانگين آشفتگي اخالقي در جمعيت پژوهش . )= 004/0p(جراحي كار مي كنند، تفاوت معني دار دارند
بين جنسيت و پريشاني اخالقي و فرسودگي هيجاني . آمد نمره به دست 45از  28±17/9نمره و ميانگين فرسودگي اخالقي 

بين آشفتگي اخالقي و فرسودگي اخالقي رابطه مثبت و معني داري وجود داشته است   .)P<05/0(رابطه معني داري يافت نشد
)78/0=r( )001/0=p(  

ريزي در زمينه ارائه كليه درمان ها  برنامه با توجه به ارتباط مستقيم بين فرسودگي هيجاني و آشفتگي اخالقي، :نتيجه گيري
و مراقبت ها در چهارچوب اخالق حرفه اي و انساني توصيه مي گردد و همچنين اتخاذ دستورالعمل هاي آموزش اصول اخالقي 

  .شيوه هاي مقابله اي با تنش هاي اخالقي در آموزش باليني پيشنهاد مي گردد و
  .علوم پزشكي سبزوارمعاونت پژوهشي دانشگاه مصوب  طرح تحقيقاتي 

  فرسودگي هيجاني، پريشاني اخالقي، پرستار :كلمات كليدي

                                                 
 پزشكي سبزوار كارشناسي ارشد آموزش پرستاري داخلي جراحي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم 1
 دانشجوي كارشناسي مامايي و عضو كميته تحقيقات دانشجويي 2
 ارشد آمار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزواركارشناسي  3
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  به منظور  )3( طراحي و اجراي نحوه ارائه كارآموزي در عرصه بهداشت جامعه
  در پژوهشتوانمند سازي دانشجويان پرستاري 

 
  ه مقربمرضي ، طيبه خزاعي، زهرا فرج زاده،2شهناز طبيعي، 1محمد ايزد پناه علي

  
  
 .هر رشته به خصوص در رشته هاي پرستاري و مامايي مي باشد كار آموزي بخش اساسي و مهم آموزش در :هدف و نهيزم

. باشد ، انتقال دانش و مهارتهاي الزم در زمينه بهداشت جامعه مي)3(هدف از تدريس درس پرستاري بهداشت جامعه 
هاي موجود در جامعه آشنا  هداشت در ارتباط با بهداشت جامعه و آسيبدانشجويان در طي اين درس با نقش هاي پرستار ب

لذا . ريزي بهداشتي، بهداشت شهر و روستا كسب خواهند نمود خواهند شد و اطالعات الزم را در رابطه با بهداشت جامعه، برنامه
ر آن ارايه مي شود تا با استفاده از اين درس به منظور آشنايي دانشجويان با مسايل بهداشت محيط در جامعه و عوامل موثر ب

دانش و آموخته هاي بهداشتي خود بتوانند با پژوهش مشكالت بهداشتي جامعه را تشخيص و راهكارهاي ممكن را با تكيه بر 
بدين لحاظ اين فرايند با هدف غني سازي محتوي و اجراي كار آموزي به روش پيشنهادي  .اصول فرآيند پرستاري ارائه دهند

  .نظور توانمند سازي دانشجويان پرستاري در امر پژوهش اجرا گرديده استبه م
با توجه به سر فصل درس كار ورزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه كه تاكيد شده است در نيمسال هفتم يا : كار روش

، پژوهشي دانشكده و مدير با برنامه ريزي انجام شده و انجام جلسات توجيهي با همكاري معاونت آموزشي. هشتم  ارائه شود
گروه پرستاري در برنامه ريزي طرح درس كار آموزي در عرصه ارائه تحقيق به صورت پروژه كامل مد نظر قرار گرفت و 

كارگاه سه روزه روش . نفره تقسيم شدند و راهنماي انجام پروژه تحقيقاتي به آنها ارائه گرديد 3-2دانشجويان به گروههاي 
در كارگاه ارائه شده دانشجويان به گروه هاي . اساتيد دانشكده جهت گروه هدف برنامه ريزي و اجرا گرديدتحقيق با همكاري 

پس از آموزش كارگاهي . مساوي تقسيم گرديد و هر گروه يك عنوان تحقيقاتي را به صورت آزمايشي طراحي و اجرا نمودند
بر اساس اهداف اختصاصي برنامه . هاي تحقيقاتي را انجام دادنداستاتيد راهنماي معرفي شده از طرف دانشكده، هدايت پروژه 

  .ريزي الزم براي انجام طرح پژوهشي مرتبط با مشكالت جامعه انجام گرديد
پروژه تحقيقاتي در شوراي پژوهشي دفاع شد  29پروژه تحقيقاتي مصوب و تعداد 35در طي مدت اجراي طرح تعداد  :ها افتهي

  .هت تصويب به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال گرديدو به صورت گزارش نهايي ج
مي بايست دانشجويان پرستاري به منظور  با توجه به نقشه علمي كشور و هدف گذاري مرجعيت علمي ايران :يريگ جهينت

كسب مهارت پژوهش و رفع مشكالت بهداشتي منطقه و كشور بر اساس فرايند مشكل گشايي و تحقيقات، مهارت الزم را كسب 
  .موده و در سطح جامعه و محيط آموخته هاي خود را جامه عمل بپوشاندن

  دانشجويان پرستاري، پژوهش، كارورزي در عرصه :يديكل كلمات

                                                 
   izadpanahy@yahoo.comمربي هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي بيرجند، خيابان غفاري1
  shahnaztabiee@bums.ac.irغفاري مربي هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي بيرجند، خيابان 2
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  ارتباط متقابل استاد و دانشجو از ديد گاه دانشجويان عوامل موثر بر
  دانشكده پرستاري و مامايي بروجن 

  
  3فروزنده رضيه، م2، سميه درخشنده1نسرين فروزنده

  
  
 براي عامل ترين استاد اساسي. باشد مي آموزشي و محيط دانشجو استاد، دانشگاه هر در آموزش بنيادي اركان: هدف و نهيزم

توانايي برقراري ارتباط موثر يكي از شاخص هاي مهم در تدريس اثر  .است آموزشي هاي تحقق هدف در مطلوب موفقيت ايجاد
 اين لذا. داد خواهد ارتقاء را آموزش كيفيت اساتيد مهارت هاي ارتباطي بر موثر شناخت عوامل لماًبخش اساتيد مي باشد، مس

ارتباط متقابل استاد و دانشجو از ديد گاه دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي بروجن  عوامل موثر بر هدف تعيين با مطالعه
  .شد انجام
 دانشكده پرستاري و مامايي بروجن بود دانشجويان از نفر 100 تحليلي توصيفي مطالعه اين انجام براي نمونه حجم: كار روش

 تأييد آن و پايايي روايي كه بود اي پرسشنامه اطالعات جمع آوري ابزار. كه به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند
  .شدند تحليل و تجزيه استنباطي و توصيفي آمار به كارگيري با ها داده. گرديد

 درصد، تسلط 1/79استاد اخالق ارتباط متقابل استاد و دانشجو از ديدگاه دانشجويان شامل بيشترين عوامل موثر بر: ها تهافي
 در عمومي دانش و تدريس درصد، تجربه 3/71دانشجويان  بين استاد تبعيض درصد، عدم7/74درسي داشتن  بر مطالب استاد

 و بيان ي درصد شيوه 1/62استاد علمي درصد، سطح 8/62استاد  توسط دانشجو احترام و حرمت حفظ درصد؛ 8/69تدريس 
 يادگيري براي انگيزه ايجاد استاد و توانايي خلوص و درصد فروتني 5/57 استاد توسط درسي مفاهيم انتقال در تفهيم قدرت
 حرمت رعايت ، اهميت)P>001/0(دانشجويان  استاد از سوي احترام رعايت همچنين اهميت .بودند درصد 7/51استاد  توسط

رشته  و عالقه دانشجويان به )P>003/0(ها  همكالسي با ارتباط دانشجويان ي ، نحوه)P>01/0(كالس فضاي و ها همكالسي
  .با ارتباط متقابل استاد و دانشجو رابطه مثبت داشتند )P>04/0(تحصيلي 

 اي دهنده آموزش هر آن ها براي با آشنايي كه است اي شده شناخته فنون و اصول ارتباط داراي برقراري :يريگ جهينت
كارگاه  طراحي در را مهارتهاي ارتباطي و آموزش در رهبري مانند مباحثي بايد آموزش توسعه بنابراين مراكز. باشد مي ضروري

  .مورد توجه قرار دهد آموزشي هاي
  ارتباط، استاد، دانشجو: يديكل كلمات

                                                 
  .و هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهركردكارشناس ارشد روانپرستاري، مربي عض1

  Nas_for @ yahoo.com  0381- 3346714: فاكس 03813335648 :، شماره تلفن387صندوق پستي  شهركرد، رحمتيه، دانشكده پرستاري،
  .كارشناس مامايي، مركز بهداشت شهرستان بروجن 2
 .مركز بهداشت شهرستان شهركرد كارشناس مامايي، 3
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 انشجويان پرستاريدر د بررسي علل افت تحصيلي
  

  ،4اسماعيل تقوي نسب ،4امير حسين اكبر خواه گلسفيدي، 3بابك عالئي، 2، رقيه نظري1سيد حميد شريف نيا
  4، آزيتا لطفي پور4، سمانه فاضلي4الهام اسفندياري

 
 

شكل فردي افت تحصيلي دانشجويان پرستاري مسئله بسيار مهم در سيستم آموزشي است كه نه تنها يك م :هدفزمينه و 
اين مطالعه با هدف بررسي علل افت تحصيلي در . مطرح است بلكه باعث ايجاد معضالت اجتماعي، خانوادگي و روحي مي شود

  .آمل انجام شد) س(دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب
دانشكده پرستاري و مامايي آمل  هشتالي  چهار نفر از دانشجويان ترم 100اين مطالعه توصيفي مقطعي بر روي  :روش كار

جهت جمع آوري داده ها از پرسش نامه اي مشتمل بر خصوصيات بر اساس پرونده موجود، دموگرافيك و سواالت . انجام گرفت
معدل واحدهاي گذرانده شده ( دانشجويان به دو گروه داراي افت تحصيلي. مربوط به عوامل موثر بر افت تحصيلي استفاده شد

تجزيه و تحليل داده ها به كمك نرم افزار . تقسيم شدند) 16معدل واحدهاي گذرانده شده بيشتر از (و بدون افت ) 16تر ازكم
SPSS16آزمون كاي اسكوئر، فيشر، ضريب همبستگي ( و استنباطي) ميانگين، انحراف معيار و درصد فراواني( ، آمار توصيفي

  .انجام شدند) پيرسون و من ويتني
. بود 99/15 ±2/1و ميانگين معدل واحدهاي گذرانده  87/16 ±6/1مطالعه  موردنگين معدل ديپلم نمونه هاي امي :ايافته ه

 ، عالقه به رشته)P=01/0(، سهميه قبولي)P=009/0(، وضعيت مسكن)P=000/0( بين دو گروه دانشجويان از نظر وضعيت تاهل
)001/0<P (و مشاوره تحصيلي)02/0=P (بيشترين همبستگي بين افت تحصيلي با معدل وجود . ي وجود داشترابطه معنادار

  ).P>001/0(داشت
 پيشگيري از افت. تواند بر افت تحصيلي دانشجويان تاثير بگذارد با توجه به نتايج مطالعه، عوامل متعددي مي :نتيجه گيري

  .وثر استتحصيلي و بروز آسيب هاي متعاقب آن مستلزم شناخت دقيق و برنامه ريزي جدي و م
  افت تحصيلي، خصوصيات فردي، خصوصيات آموزشي :كلمات كليدي

                                                 
 تهران ،)عج.. (دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا دانشجوي دكتري پرستاري، .ايران ساري، م پزشكي مازندران،دانشگاه علو 1
 تهران ،)عج.. (دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا دانشجوي دكتري پرستاري،. ايرانساري، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، 2
 ساري دانشگاه آزاد اسالمي، اسي ارشد آزمايشگاه،دانشجوي كارشن. ايران ساري، ان،ردانشگاه علوم پزشكي مازند3
    ساري، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، كميته تحقيقات دانشجويي، 4

Akbarkhah.amir@yahoo.com 
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بررسي درك دانشجويان پرستاري از مدل آموزش توسط گروه همتايان در يادگيري 
  فرآيند آموزش به بيمار

  
  2نسرين اكبري، 1دكتر فرشته آئين

  
  

ي ضروري اسـت كـه دانشـجويان پرسـتاري بايسـتي در      يادگيري مهارت آموزش به بيمار، يكي از صالحيت ها :زمينه و هدف
فارغ التحصيالن پرستاري مهارت و اعتماد به نفـس الزم در آمـوزش بـه     شواهد نشان مي دهد كه. دوران تحصيل كسب نمايند

مهـم   بيمار را ندارند لذا بررسي رويكردهاي مختلف در ياددهي مهارت آموزش به بيمار به دانشجويان پرستاري يكي از وظـايف 
اين مطالعه به منظور بررسـي درك دانشـجويان پرسـتاري از مـدل آمـوزش توسـط گـروه همتايـان در         . اساتيد اين رشته است

  .يادگيري فرآيند آموزش به بيمار انجام گرفت
مطالعه از نوع اقدام پژوهي بود كـه در آن درك دانشـجويان پرسـتاري از مـدل آمـوزش توسـط گـروه همتايـان در          :روش كار

 20و  چهـار دانشـجوي پرسـتاري تـرم     20نمونـه هـاي پـژوهش را    . نددگيري فرآيند آموزش به بيمار مورد بررسي قرار گرفتيا
مدت يك ترم در طـول كـارورزي   ه از دانشجويان كارورز پرستاري كه ب. تشكيل مي دادند هشتدانشجوي كارورز پرستاري ترم 

ضور مربي بر بالين بيمار اجرا و تمرين نموده بودند خواسته شـد تـا در تـرم    ، آموزش به بيمار را به طور رسمي و در حهفت ترم
جهـت  . عهـده بگيرنـد  ه را در اجراي بخش عملي درس آموزش بر بالين بيمار را ب چهار، رهبري دانشجويان پرستاري ترم هشت

ـ    4جمع آوري داده ها از ابزار محقق ساخته با  ه نفـس، رضـايت از يـادگيري و    سؤال در حيطه مهارت رهبري، كسـب اعتمـاد ب
تعلـق  ) زيـاد =4متوسط، =3كم، = 2اصالً، = 1( 4تا  1تمايل به تداوم اين شيوه آموزشي استفاده گرديد كه به هر سؤال از امتياز 

  .و آزمون فراواني استفاده شد Spssداده ها از نرم افزار آماري  جهت تجزيه و تحليل. گرفت
ن داد كه از نظر اكثريت نمونه ها، تجربه آمـوزش در گـروه همتـا بـه ميـزان متوسـط تـا زيـاد         يافته هاي مطالعه نشا :يافته ها

 درصـد  3/57 و اعتماد به نفس در امر آموزش بـه بيمـار   درصد 5/62توانسته است در ارتقاء مهارت رهبري در آموزش به بيمار 
و تمايـل   درصـد  75وسط تـا زيـاد رضـايت داشـتند     هم چنين اكثريت دانشجويان از اين روش آموزش، به ميزان مت. مؤثر باشد

  . درصد3/70زيادي به تداوم اين شيوه آموزشي داشتند 
بر طبق يافته هاي پژوهش آموزش توسط گروه همتا توانسته بود به ميزان متوسط تـا زيـادي در ارتقـاء مهـارت      :نتيجه گيري

هم چنين اكثريـت دانشـجويان از ايـن روش رضـايت     . نمايدرهبري و اعتماد به نفس دانشجويان در امر آموزش به بيمار كمك 
بنابراين به مدرسان پرستاري پيشنهاد مي شود از اين روش آموزشي جهت تمرين عملي آموزش به بيمـار  . قابل توجهي داشتند

  در بالين استفاده نمايند
  گروه همتا، آموزش به بيمار، دانشجويان پرستاري : كلمات كليدي

                                                 
 fereshtehaein@yahoo.com، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1
  شگاه علوم پزشكي شهركردمربي دانشكده پرستاري و مامايي دان 2
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  هاي توانمند سازي اعضا هيات علميراهكار

  
  2، دكتر حسين كريمي مونقي1فيروزه مجيدي

  
رونـد و توانمنـدي آنهـا بـر عملكـرد       اعضا هيات علمي از عوامل اصلي و مهم نظام آموزشي كشور بـه شـمار ي  : زمينه و هدف

اينكـه چـه راهكارهـاي مـي     . مي كننـد آموزش عالي تاثير مستقيم دارد و بزرگترين نقش را در بهبود كيفيت آموزش عالي ايفا 
بسـياري از اسـتادان در   . توانند توانمندي اعضاء هيات علمي را ارتقاء بخشند، از موضوعات چالش برانگيز و ناشناخته مي باشـد 

لـذا پيـدا   . آنان معتقد هستند كه رويه هاي فعلي كار آمـد نيسـت  . برنامه هاي فعلي توانمندسازي با بي ميلي شركت مي كنند
  .ردن بهترين روشها و راهكارها ضرورت زيادي پيدا مي كندك
 , scholar  Google ,ISI, Pubmed براي رسـيدن بـه اهـداف ايـن پـژوهش ابتـدا در پايگاههـاي اطالعـات          :روش كار 

Proquest , SID, web of knowledge  و مجـالت  و مجله ايراني آموزش در علوم پزشـكي medicine , academic 

medicine  family با ارائه كليد واژه هاي انگليسي, staff development - Faculty empowerment / training 

– in service training - faculty medicine             توانمندسـازي ،توانمندسـازي اسـاتيد   (و معـادل فارسـي آن  ،
تااواسـط   1390فاصـله زمـاني اسـفندماه سـال     در بصورت مجزا و تركيبـي ) توانمندسازي اساتيد باليني و آموزش حين خدمت

مقاالتي با تمركز بر توانمندسازي اساتيد به منظور بهبود اثر بخشي آموزش و با هدف قرار دادن اساتيد باليني  1391شهريور ماه
له كامـل مـورد   مقا 70چكيده و  34مقاله كامل استخراج و در نهايت 120چكيده و  50از اين مقاالت تعداد . و پايه بررسي شد

سپس محتواي انتخاب شده بدقت چندين بار مطالعه و خالصه برداري شد پس از تسلط كامـل بـر   . تحليل محتوايي قرار گرفت
  ..موضوع راهكارهاي مختلف توانمندسازي اعضا هيات علمي توصيف شد

 راهكارها با فرمت-1: دو گونه دسته بندي كردتوان به  با توجه به مرور متون انجام شده راهكارهاي توانمندسازي را مي: يافته ها
مربيگـري  : جـايگزين  -كارگاهها، سمينارها، دوره هاي كوتاه مدت، مشاوره هاي فرد به فرد، فلوشـيپ ب : رايج شامل -هاي الف

مندسـازي  دانشكده هـاي توان : مشاركتهاي سازماني شامل -راهكارها با الف-2همكاران، خودآموزي، يادگيري الكترونيكي، ادغام،
سـنجش عملكـرد دانشـجويان،    :مشاركت گروههاي كوچـك و يـا انفـرادي شـامل      -حرفه اي ، همكاري هاي بين سازماني،و ب

  .توان بكار برد  مطالعه موردي، اقدام پژوهي  تقسيم كرد، كه هر كدام را با توجه به شرايط دانشگاهها و اعضا هيات علمي مي
ا هيات علمي مهمترين منابع براي موسسات مي باشند، به نظر مي رسد كه سرمايه گذاري با توجه به اينكه اعض: نتيجه گيري 

بنابراين دانشكده هاي پزشـكي  . در برنامه هاي توسعه حرفه اي از طريق توانمند سازي اساتيد يك گام مهم در اين زمينه است
ي خويش را فراتر از حيطه تخصصي خود گسترش دهنـد  بايد راهكارهاي را اتخاذ نمايندكه اساتيد به كمك آن بتوانند قابليتها

  .و قادر باشند آموزش دانشجويان را در باالترين حد ممكن عملي سازند
  آموزش حين خدمت ،توانمندسازي اساتيد باليني ،توانمندسازي اساتيد، توانمندسازي :كلمات كليدي

  
                                                 

   MajidiF891@mums.ac.ir. دانشگاه علوم پزشكي مشهد) نويسنده مسئول(دانشجوي كارشناسي ارشد  آموزش پزشكي   1
   03812221420شماره تماس ثابت 

   گروه آموزش پزشكي) دانشكده پرستاري و مامايي،  ب،  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد) الف  2
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  گيري دانشجويان بر ميزان ياد PBLبررسي تاثير همسازان سازي گروه هاي 
  پرستاري مقطع كارآموزي

  
  2، دكتر حيدر علي عابدي1داروغها شقايق

  
  

هاي سنتي بوده و  يك روش آموزشي مفيد و جايگزين در برابر روش) PBL(اساس حل مسأله  يادگيري بر: و هدف زمينه
مديران و . باشد هداري اطالعات ميهاي خود يادگيري، افزايش انگيزش و حفظ و نگ مشخصه آن ياد دادن حل مسأله و مهارت

ما در اين مطالعه به . باشند هاي آموزشي مي هايي جهت كارآمدتر كردن روش مسئوالن آموزشي همواره در صدد يافتن روش
  .آمدي اين روش پرداخته ايمرگروه هاي كوچك در جهت افزايش كا بررسي تاثير همسان سازي

در بخش روان هفت  نفر از دانشجويان مقطع كارآموزي پرستاري ترم 30روي اين مطالعه بصورت نيمه تجربي: روش كار
در يك كارگاه  PBLدر ابتدا روش . صورت گرفته است 1390تهران در سال  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش در شهر

 PBLروش آموزشي به دانشجويان تدريس و دو سر فصل آموزشي مشابه و هم سطح از نظر ضريب سختي جهت تدريس به 
صورت ه جهت تدريس مبحث اول دانشجويان به صورت تصادفي، و در تدريس مبحث دوم دانشجويان ب .انتخاب گرديد

Srtatified Random Sampling،  هاي آموزشي به روش  و سر فصل  نفره تقسيم شده، 5هاي  از نظر معدل، به گروهPBL 
ارزيابي علمي . زمان و امكانات مورد استفاده مشابه طراحي گرديد جهت تدريس دو مبحث آموزشي، اساتيد و .تدريس گرديد

 تيو تست آماري  16نسخه  SPSSافزار  هاي نظرسنجي صورت گرفته و نتايج با نرم دانشجويان توسط آزمون قبل و بعد و برگه
  .اند مورد تحليل آماري قرار گرفته يزوج

 يري دو مبحث آموزشي، از نظر دانشجويان تفاوت معني داري نداشتميزان ضريب سختي و حجم مطالب مورد يادگ :يافته ها

)05/0>P( . از سويي مقايسه ميانگين ارزيابي علمي دانشجويان قبل از تدريس دو مبحث آموزشي نيز تفاوت معني داري را
نتايج آزمون قبل از  بان بعد از تدريس دو مبحث آموزشي، به ترتيب ميانگين ارزيابي علمي دانشجويا). P<05/0(نشان نداد

ميانگين ارزيابي علمي دانشجويان در پايان تدريس  .)P=000/0( داري گزارش گرديد تدريس مقايسه شد و تفاوت آماري معني
  ).P>05/0( داددر پايان تدريس مبحث نشان  در مقايسه با ارزيابي دانشجويان مبحث دوم آموزشي مقدار باالتري را

همان طور كه حضور و ايفاي . هاي آموزشي همواره مورد توجه مديران آموزشي بوده است روش كارآمدتر شدن :نتيجه گيري
نقش اساسي را داراست؛ حضور دانشجويان فعال  PBLهاي كوچك در روش  در پيشرفت و هدايت گروه "توتور"نقش صحيح 

تواند در حل مسائل و روند  ي ميتر در گروه هاي همسان نسبت به گروه هاي تصادف آموزشي در كنار دانشجويان ضعيف
مداخله نموده و با همسان سازي  PBLهاي كوچك در روش  گردد اساتيد در تشكيل گروه پيشنهاد مي. يادگيري موثر باشد

  . ها از نظر معدل به هر چه بهتر اجرا شدن اين روش كمك نمايند گروه
 همسان سازي  آموزش پزشكي عمومي، يادگيري بر پايه حل مساله،: كلمات كليدي

   

                                                 
) اصفهان(جوي كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان دانش 1

shaghayegh.darougheha@yahoo.com 
 )اصفهان(هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان  2
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  چالش فاصله بين تحقيقات و حوزه باليني پرستاري

  
  3، سپيده محمدي2سهيال جعفري ميانايي، 1نسرين گله دار

  
  

تحقيق پرستاري يك فرآيند علمي است كه باعث توليد دانش جديد گرديده و داراي تاثير مستقيم و غير : زمينه و هدف
حتي برخي از يافته هاي  .م گيري آگاهانه، اعمال باليني و تعامل با مددجويان مي شودمستقيم بر عملكرد پرستاري، تصمي

استفاده از نتايج تحقيقات يكي از مهم . تحقيقاتي منجر به حذف بعضي از اقدامات پرستاري كه پيامد مطلوبي ندارند، مي گردد
مراقبت ايمن و مطمئن جايگزين  ز نتايج تحقيق،ترين راههاي قدرت بخشيدن به حرفه پرستاري است و در صورت استفاده ا

  در مورد اينكه پرستاري بايد  .عملكرد سنتي شده و استاندارد مراقبتي و كيفيت خدمات پرستاري را ارتقاء مي بخشد
اگر به فرآيند استفاده از تحقيق، . حرفه اي مبتني بر تحقيق، در ابعاد آموزشي، باليني و اجرايي باشد، مخالفتي وجود ندارد

معني انتقال نتايج حاصل از تحقيق براي استفاده در عمل است، چرا هنوز فاصله زيادي بين انجام تحقيق و استفاده از نتايج آن 
چرا حرفه پرستاري هنوز استفاده زيادي از يافته هاي علمي بدست آمده از تحقيق نمي كند؟ چرا . در كار پرستاري وجود دارد

چندين اقدام رسمي در جهت كاهش فاصله  مي گيرد؟ اري هنوز بر اساس اصول سنتي و روتين صورتبسياري از كارهاي پرست
بين تحقيق پرستاري و عملكرد پرستاري انجام شده است ولي هنوز هم عمالً مشاهده مي شود كه اين فاصله همچنان باقي 

تاري كه همانا تصوير واقعي اين حرفه در اجتماع مي است و اثر خود را بر روي عملكرد پرستاري و در نهايت يرآيند نهايي پرس
  . باشد، مي گذارد

اين فاصله مختص به كشور خاصي نبوده و ظاهراً جهاني مي باشد چرا كه در منابع مختلف به تحقيقاتي در زمينه روشن سازي 
وري با هدف بررسي فاصله بين لذا مطالعه اي مر.اين فاصله و همچنين به برنامه هايي جهت رفع اين مشكل اشاره شده است

  تحقيقات پرستاري و كاربرد آن در حوزه بالين انجام گرديد 
كاربرد چالش  زمينه در اي كتابخانه ازمنابع استفاده با بررسي هدف با كه بوده مروري مطالعه يك حاضر پژوهش: كار روش

 و اينترنتي جستجوگر موتورهاي با مقاالت جويجست از استفاده همچنين و كاربرد آن در حوزه بالين پرستاري و تحقيقات
 digital  library plus,  pubmed, SID, Iran medex, Google Scholarقبيل از علمي معتبر هاي سايت

,medlib  مراقبت عملي  چالش پرستاري، طرح تحقيقاتي، كاربرد تحقيق، تحقيق،" قبيل از فارسي هاي واژه كليد و با
 practical domain-nursing research-researchو كليد واژه هاي انگليسي شامل "موانع ني،بالي حوزه و پرستاري

application- nursing challenge-nursing  practice –barriers-nursing care  مقاالت جستجو در. بوده است 
 قرارگرفت و مورداستفاده (full text)كامل متن داراي فقط مقاالت پژوهش اين در .گرديد انجام 2011 تا 1980هاي سال
انجام  مروري و تحليلي توصيفي، هاي به شيوه استفاده مورد قاالتم. رنديبگ قرار نظر در با نظرات متفاوت مقاالت هم شد سعي
  .شد استخراج زمينه دراين مختلف منبع  80 حدود مجموع در. بودند گرفته

                                                 
 دانشجوي دكتري پرستاري و  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1
 اريدانشجوي دكتري پرست 2
 دانشجوي دكتري پرستاري 3
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متفاوت بيانگر وجود عدم كاربرد اصولي نتايج در حوزه باليني پرستاري بودند نتايج حاصل از بررسي و مطالعه منابع  :يافته ها
هرچند كه موانع و تسهيالت را هر يك به عنوان ابزاري براي بيان اين نقيصه بكار برده اند ولي مي توان گفت كه اكثريت 

موجود بين تحقيق و بالين، آن را  ضمن بيان علل خالء) Dempsy(دمپسي  .مطالعات بيانگر اين مشكل در سراسر جهان است
اما مطالعات ديگر نداشتن وقت . حاصل بي توجهي پرستاران به نتايج تحقيق و عادت به ارائه مراقبت روتين و سنتي مي داند

برخي مطالعات نشان داده اند كه پرستاران باليني از يافته هاي . كافي جهت مطالعه يافته هاي تحقيق را عنوان مي كند
كارگيري نتايج تحقيق را جهت عملكرد پرستاري ضروري مي دانند و اين درك به عدم حمايت ه ي آگاه نبوده و بتحقيق

در مطالعه پرستاران سوئدي عامل زمان، غير قابل فهم بودن روشهاي آناليز آماري، كافي نبودن . مديريت نسبت داده شده است
شمار ه ي نزديك بين دانشگاه و بيمارستان به عنوان مهمترين موانع بتسهيالت جهت اجراي يافته هاي تحقيقي و عدم همكار

   .آمده اند
كاربرد تحقيق در حوزه باليني پرستاري اندك است و علل متعددي سبب بروز نقصان گستره استفاده از نتايج  :نتيجه گيري

از به معلومات و آگاهي براي مراقبت از پرستاري رشته ايست كه عليرغم ني. تحقيقات در حوزه عملكرد پرستاران گرديده است
بيمار نيازمند به عملكرد مناسب و عملي در سطح باال مي باشد و اين امر محقق نخواهد شد مگر اينكه علوم خود را بروز رساني 

ات بيانگر ست كه نتايج برخي مطالعا اين در حالي. نموده و از نتايج تحقيقات كه جديدترين منابع علمي مي باشند بهره ببرند
حال آن كه همايش هايي نيز با همت بسياري از عزيزان و . عدم استفاده از نتايج تحقيقات در درصد بااليي از پرستاران است

  . صاحب نظران با هدف گسترش نتايج علمي مطالعات اجرا شده و هزينه و زمان زيادي نيز مصرف مي گردد
  طالعه مروريتحقيق، حوزه باليني، پرستاري، م:كلمات كليدي
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  77كد 

مقايسه تأثير آموزش به روش نقشه مفهومي و روش سخنراني بر ميزان يادگيري و 
  يادداري دانشجويان پرستاري

  
  2، مهستي گنجو1معصومه معصومي

  
  

هاي تدريسي را به كار ببرند كه به جاي يادگيري سطحي دانشجويان، باعث  مدرسان پرستاري بايد روش :زمينه و هدف
اين مطالعه با هدف مقايسه تأثير آموزش به روش نقشه مفهومي و روش سخنراني بر . ي يادگيري و يادداري در آنها شودارتقا

  . ميزان يادگيري و يادداري درس پرستاري قلب و عروق در دانشجويان پرستاري انجام شد
پرستاري  5دانشجوي ترم  66آزمون،   سپ -آزمون در يك مطالعه نيمه تجربي با طرح دو گروهي و با روش پيش :كار  روش

با روش سرشماري و به روش تصادفي ساده، . انجام گرفت 1388- 89 دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ارتش در سال
 8هاي شاهد و تجربي به مدت  آزمون، دانشجويان گروه پس از اجراي پيش. دانشجويان به دو گروه شاهد و تجربي تقسيم شدند

آزمون  يك پس. ماه به ترتيب تحت آموزش با روش سخنراني و نقشه مفهومي توسط محقق قرار گرفتند 2در طول جلسه و 
ها، از آزمون پيشرفت تحصيلي  آوري داده براي جمع. هفته بعد از اجراي دوره گرفته شد 4بالفاصله و آزمون يادداري 

دانشجويان را در ) درك و كاربرد(معنادار نش و يادگيري ساخته، متشكل از دو قسمت استفاده گرديد، كه سطوح دا محقق
براي تجزيه و تحليل . بود 40حداكثر نمره قابل كسب از اين آزمون، صفر و حداقل و . زمينه درس قلب و عروق بررسي مي كرد

  . گيري مكرر و تي مستقل استفاده شد اندازه  ها از آزمون آماري آناليز واريانس با داده
آزمون و  در پس 69/25±49/2قبل از مداخله به  87/11±48/2ميانگين نمرات يادگيري در گروه شاهد از : يافته ها

قبل از مداخله به  30/15±4/5در گروه تجربي، ميانگين نمرات يادگيري از . در آزمون يادداري رسيد 37/3±21/21
ها در درون هر دو گروه از نظر آماري  ميانگين تفاوت. در آزمون يادداري رسيد 72/26±84/2آزمون و  در پس 81/2±21/32

نسبت به گروه  90/16±18/5آزمون در گروه نقشه مفهومي  آزمون با پيش ميانگين تفاوت نمرات پس). >05/0P(معنادار بود 
 ).P ،934/2=t<005/0(اختالف آماري معنادار داشت  81/13±12/3سخنراني 

شود؛ ولي  خنراني باعث ارتقاي يادگيري و يادداري دانشجويان پرستاري ميروش نقشه مفهومي مانند روش س: گيري نتيجه
  .تأثير روش نقشه مفهومي در ارتقاي يادگيري و يادداري بيشتر از روش سخنراني است

  ، دانشجويان پرستاريسخنراني، يادداري، يادگيرينقشه مفهومي، : كلمات كليدي

                                                 
  masoumy@yahoo.comعضو هئيت علمي دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  1
  عضو هئيت علمي دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 2
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  s376 كد

  گزارش يك مورد كودك مبتال به اوتيسم و نتايج كاردرماني 
  

  ، فاطمه مهرآور1شيرين ملكي
  
  

اوتيسم نـوعي از اخـتالالت نافـذ رشـدي اسـت كـه بـا آسـيب شـديد در تعـامالت اجتمـاعي و مهـارت هـاي               :زمينه و هدف
بــوده و در  1000در  6شــيوع اوتيســم . ارتبــاطي و وجــود رفتــار هــا، عالئــق و فعاليــت هــاي كليشــه اي مشــخص مــي شــود

قبـل از سـه سـالگي شـروع مـي شـود و نقـائص و ناهنجـاري هـا در سراسـر           ايـن اخـتالل   . پسر ها چهار برابر شايع تـر اسـت  
 كـه  رفتـاري  انحرافـات  اسـت زيـرا   دشـوار  بسـيار  مـاهگي  هجـده  سـن  از اوتيسـم پـيش   تشـخيص . طول عمر ادامه مي يابند

هـدف از ايـن مطالعـه معرفـي يـك مـورد       . انـد  نيافتـه  تكامـل  سـن  ايـن  تـا  هنـوز  رونـد  مـي  كـار  بـه  تأييـد تشـخيص   براي
  .مي باشد دك مبتال به اوتيسم و نتايج كاردرماني در آنكو

بيمار پسري چهـار و نـيم سـاله كـه بـا تشـخيص اوتيسـم توسـط روانپزشـك بـه كلينيـك كاردرمـاني اخـوان               :معرفي مورد
ابـتال بـه اوتيسـم در ايـن كـودك باعـث ايجـاد اخـتالالت شـديدي در حيطـه هـاي            . ارجاع و تحـت كاردرمـاني قـرار گرفـت    

كاردرمـاني بـراي ايـن بيمـار بـا هـدف بهبـود        . و ارتباطات اجتماعي، شـناختي، ادراكـي حركتـي و حسـي شـده بـود      رفتاري 
مهارت هاي ارتباطي و رفتاري، و بـاالبردن مهـارت هـاي ادراكـي حركتـي و شـناختي بـه مـدت سـه مـاه انجـام گرفـت و در             

بـه  . كتـي كـودك بـه ميـزان زيـادي كـاهش يافـت       نتيجه ي اين دوره ي درمـاني، مشـكالت رفتـاري، ارتبـاطي و ادراكـي حر     
عنوان نمونـه پرخاشـگري او كـه در جلسـات اول بـه شـدت زيـاد بـود بـه ميـزان قابـل تـوجهي كـاهش يافتـه و توانسـت بـا                 

تمـاس چشـمي او بـه ميـزان زيـادي بهبـود يافـت و        . درمانگر و ساير پرسنل حاضـر در كلينيـك ارتبـاط خـوبي برقـرار كنـد      
با درمـانگر افـزايش يافـت و همچنـين كـودك توانسـت بـا اطرافيـان خـود خـارج از محـيط كلينيـك             ميزان همكاري كودك 

  . ارتباط بهتري برقرار نمايد
مطالعه ي ما در طي جلسـات كـار درمـاني بهبـود      توجه بينايي و شنوايي كودك و پيگيري و تمركز بيمار مورد :نتيجه گيري

را به ارزيابي دقيق و همه جانبه كودكان مبتال به اوتيسم، تركيب مناسب مداخالت  نتايج اين مطالعه، توجه كاردرمانگران. يافت
درماني و پيگيري مرتب وضعيت بيمار در خانه و محيط اجتماعي به همراه اهميت مشـاركت والـدين در درمـان جلـب و مـورد      

  .تاكيد قرار مي دهد
  اوتيسم، كاردرماني، كودك :كلمات كليدي

                                                 
 Shirin.maleki68@yahoo.com.،دانشجوي كارشناسي ارشد كار درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران 1
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  208كد  

  وار مبتال به بيماري گوشه معرفي شيرخ
  

  2، حميد سلطاني پاشا، مريم حاجي مرادلو، زهرا سبزي1بتول آذرتاش
  
  

بيماري  و )از دسته ليپيدوز(اي ليزوزومال  هاي ذخيره جزء بيماري) Gaucher's disease(بيماري گوشه  :زمينه و هدف
يا كمبود آنزيم بتا گلوكوسربروزيداز بيماري گوشه با نقص در فعاليت . باشد ژنتيكي اتوزومال مغلوب مي

)bglucocerebrosidase (هاي بافتي كه در كبد، طحال و مغز استخوان و تجمع گلوكوسربروزيد در ماكروفاژ و در نتيجه
هدف از اين مطالعه، معرفي كودك مبتال به بيماري گوشه، . شود شوند، تشخيص داده مي گاهي در ريه، كليه و روده يافت مي

  .مي باشدكودكان در مركز آموزشي درماني بستري 
  .كودك و بررسي پرونده پزشكي و شرح حال از والدين با استفاده از  گزارش مورد :روش كار

به  آبان ماه سال جاري  در توسط والدين مورد شناخته شده گوشه مي باشد كه ه،ماه 23بيمار شيرخوار پسر  :معرفي مورد
 گرم 3400حاصل ازدواج فاميلي، ترم و با وزن كودك . ي درماني طالقاني گرگان آورده شددليل سرفه و تب به مركز آموزش

در بدو تولد به دليل ايكتر و كودك  .مادر مراقبت پره ناتال را پيگيري كرده است و مشكل خاصي نداشته است. بوده است
 .مي سازدمتوجه بزرگي شكم كودك را خانواده  ،برنامه واكسيناسيون در سه ماهگي. هيپوگليسيمي چند روز بستري بوده است

هايي را نبيماري گوشه تشخيص  )وجود سلولهاي گوشه(و سپس بيوپسي مغز استخوان ) گزارش اسپلنومگالي(سونوگرافي شكم 
نظر  ر رشدي دچار نارسايي رشد و ازظاز ن .بار داروي سرازايم دريافت مي نمايد زمان تاكنون هفته اي يكاز آن بيمار . نمود

 ترمبوسيتوپني، ،) انفيلتراسيون ريه راست(پنوموني بيمار بعد از درمان   .در حد يك كلمه فقط سخن مي گويدتكاملي فقط 

  .رخص شدمعفونت و  آنمي
آموزش والدين در خصوص مشاوره ژنتيك قبل از بارداري بعدي، شناسايي به موقع، پيگيري درمان با سرازايم،  :نتيجه گيري
  .مي باشد حائز اهميت

  شيرخوار، گوشه، بيماري ليپيدوز، معرفي مورد :كلمات كليدي
    

                                                 
 ارشناس پرستاري، دفتر پرستاري مركز آموزشي درماني طالقاني گرگانك 1
 دانشكده پرستاري و مامايي بويه . دانشگاه علوم پزشكي گلستان 2



 

263  
  

  102كد 

  قطع راهنمايي شهر قزوين بررسي رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتي در نوجوانان م
  

  ٥طاهره صادقي، ٤، زينب عليمرادي٣فاطمه سميعي سيبني، ٢، نسرين نوراني١افسانه رعيت

  
 

براي ورود به را  فرد ، عاطفي و تكاملي همراه بوده ومهم و حياتي است كه با تغييرات جسمينوجواني دوره ي   :زمينه و هدف
. تاثير اين تغييرات، چگونگي رفتارهاي بهداشتي نوجوان را در بزرگسالي تعيين مي كنداز سوي ديگر  .مي كندبزرگسالي آماده 

اي اقدام مناسب در جهت حفظ و ارتقاء سطح سالمت اين قشر بنابراين بررسي رفتارهاي ارتقاءدهنده سالمت و برنامه ريزي بر
  .اين مطالعه با هدف تعيين رفتارهاي ارتقاءدهنده سالمتي در نوجوانان مقطع راهنمايي شهر قزوين انجام شد .ضروري است

زان در دانش آمو 513جامعه پژوهش شامل . مي باشد 1390در سال تحليلي -پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي: كارروش 
ابزارهاي گرد آوري داده ها، پرسشنامه  .به روش خوشه اي انتخاب شدندمقطع راهنمايي در سطح شهر قزوين بودند كه 

مي باشد كه توسط نمونه هاي پژوهش ) HPLPII( اطالعات دموگرافيك و پرسشنامه استاندارد رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت
و با استفاده از آماره توصيفي تحليلي، آماره كاي دو و آناليز رتبه اي  16نسخه   SPSS ارتكميل و داده ها با استفاده از نرم افز

  . لجستيك مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت
يافته هاي پژوهش نشان داد كه نمره كل بدست آمده در رفتارهاي مربوط به ارتقاء سالمت در نمونه هاي مورد : يافته ها

پسران مربوط به تغذيه و فعاليت فيزيكي در حيطه هاي  .ران از نمره باالتر برخوردار بودندبوده و پسمتوسط پژوهش در حد 
ولي در ساير حيطه ها  )p=001/0( فعاليت فيزيكيو ) p=04/0( تغذيه ان از وضعيت مطلوبتري برخوردارندنسبت به دختر

  .هده نشدارتباط معني داري مشا
در سطح متوسط بوده، بنابراين  نوجوانان تارهاي مربوط به ارتقاء سالمت دركه رفنتايج پژوهش حاضر نشان داد : نتيجه گيري

ارائه خدمات بهداشتي مناسب و خدمات آموزشي و در برخي موارد مشاوره اي به نوجوانان و خانواده هاي آنها بايد مدنظر 
  . قرارگيرد
  نوجوان، مقطع راهنماييارتقاء سالمت، : يكليدكلمات 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 دانشجوي پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي قزوين.  1
 دانشجوي پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي قزوين.  2
 samiei.modares@yahoo.com) يسنده مسئولنو(هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين.  3
  هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين . 4
 دانشجوي دكتري پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي تهران.  5
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  75-3كد 

  بررسي تأثير تكنيك آرامسازي پيشرونده عضالني بر كيفيت زندگي مادران 
 كودكان مبتال به فلج مغزي

 
 3علي كاووسي ،2كاظم اكبري ،1علي محمد پروينيان نسب

 
  

نياز هاي اساسي كودكان خود دارند،  موفق و تأمين مادران كودكان فلج مغزي نقش اساسي در توانبخشي :زمينه و هدف
بنابراين پژوهش حاضر با هدف تعيين . است كيفيت زندگي آن ها را متأثر سازد ها ممكن ح بااليي از تأمين اين نيازاگرچه سط

  .تأثير تكنيك آرامسازي پيشرونده عضالني بر كيفيت زندگي مادران كودكان مبتال به فلج مغزي انجام گرفت
و ) نفر 30(ي غيرتصادفي در دسترس، داراي دو گروه آزمونمطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي است كه نمونه گير :روش كار

ابزارهاي گرد آوري اطالعات شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافيك و پرسشنامه كيفيت زندگي . مي باشد) نفر 30(شاهد
SF36 دوبار و هر كارگيري روش آرامسازي از آن ها مي خواهد كه روزي ه اين تكنيك به طور عملي و ثبت آثار و دفعات ب. بود

نوار كمك آموزشي با محتواي متن تكنيك . دقيقه به مدت دو ماه به كارگيري اين تكنيك را گزارش كنند15-20بار به مدت
داده ها در دو  .آرامسازي در اختيار مادران قرار داده شد كه اين روش ابتدا به صورت عملي توسط خود پرستار انجام شده بود

مورد تجزيه و تحليل قرار  16نسخه   spssآزمون و شاهد جمع آوري و توسط نرم افزار ر دو گروهمرحله قبل و دو ماه بعد د
  .گرفت

بين ابعاد كيفيت زندگي در دو گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله، آزمون آماري تي مستقل اختالف معني داري را  :يافته ها
اختالف معني داري را قبل و بعد از مداخله دربين  ه آزمون نيزهمچنين آزمون آماري تي زوجي در گرو). >05/0p(نشان داد 

  ). <p 05/0(، ليكن در گروه شاهد اين اختالف معني دار نبود)>p 05/0(ابعاد كيفيت زندگي نشان داد
ي نتايج نشان داد كه اجراي تكنيك آرامسازي اثر قابل توجهي بر كيفيت زندگي مادران دارد، لذا پيشنهاد م :نتيجه گيري

  . گردد عنوان يك روش موثر در ارتقاء كيفيت زندگي مادران كودكان با بيماري هاي مزمن به كار گرفته شود
  تكنيك آرامسازي، كيفيت زندگي، مادران كودكان فلج مغزي :كلمات كليدي

  
  

                                                 
مربي هيئت علمي . الرستان، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، ايران، شيراز) س(دانشكده علوم پزشكي الرستان، دانشكده پرستاري حضرت زينب  -  1

ali_parviniyan@yahoo.com  
  .مربي هيئت علمي. الرستان، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، ايران، شيراز) س(دانشكده علوم پزشكي الرستان، دانشكده پرستاري حضرت زينب  -  2
  .دانشگاه علوم پزشكي گلستان، دانشكده پرستاري و مامايي گرگان، مربي -  3
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  209كد 

  ماهه مركز آموزشي درماني طالقاني گرگان 59-1گزارش مرگ ومير كودكان 
  91در شش ماهه اول  

  
  زهرا سبزي، بتول آذرتاش، طوطي صالح نيا شهابي، اعظم اصغري، صفا آريان نژاد، 1چهار ناييطاهره 

  
 

 در سال. باشد سال مي 5هاي مهم توسعه و سالمت در كشورها ميزان مرگ و مير كودكان زير  يكي از شاخص :زمينه و هدف
يافته است اما همچنان نسبت به كشورهاي در حال توسعه سال كشورمان كاهش  5هاي اخير ميزان مرگ و مير كودكان زير 

با توجه به حس فوريت جدي با منابع بسيج شده در جهت پيشرفت كاهش ميزان مرگ و مير كودكان تا سال . باشد مي باالتر
ط به شش ماهه مركز آموزشي درماني طالقاني گرگان مربو 59-1مير كودكان  گزارش موارد مرگ وبا هدف مطالعه اين  2015

  .انجام شد 91ماهه اول 
در اين مطالعه توصيفي بر اساس فرم هاي مشخص شده وزارت بهداشت و درمان كليه موارد مرگ داخل  :روش كار

    .تندمير مورد بررسي قرار گرف مرگ و بيمارستاني تكميل و تك تك پرونده ها نيز در كميته
 مورد 11كه  داشت؛مورد مرگ داخل بيمارستاني وجود  21ه اول سال يافته ها نشان داد كه در اين شش ماه :معرفي مورد

ها  ميانگين سني آن. ساعت اول از زمان پذيرش اين بيماران روي داد 24ها در  و بيشترين مرگ ندمورد دختر بود 10پسر و 
مورد، بيماري  4( ها ها به ترتيب شامل سرطان علت فوت آن. سن داشتند ماه 3-2ماه بود و بيشترين گروه فوت شده  9

 3(متابوليك  و بيماري غدد و )مورد 3(باكتريال  ، بيماري عفوني و)مورد 3(بيماري تنفسي  ،)مورد 4(دستگاه عصبي مركزي 
بيماري هاي سيستم خون ساز و بيماري هاي حول تولد هر كدام  بيماري قلبي عروقي، و بيماري هاي دستگاه گوارش،) مورد

  . بيشتر مرگ ها در ارديبهشت ماه اتفاق افتاده بود همچنين. يك مورد بود
اقداماتي جهت باال بردن آگاهي والدين . هاي پژوهش ميزان مرگ مير درون بيمارستاني باالست بر اساس يافته :نتيجه گيري

در رشد هاي دستگاه تنفسي و گوارشي و توجه به هرگونه نارسايي  بيماري ها به خصوص هاي بيماري به عاليم و نشانه
  .تواند در كاهش اين ميزان مؤثر باشد مي

  .، بيماريماهه 59-1كودكان ، مرگ ومير :كلمات كليدي

                                                 
 آموزشي درماني كودكان طالقاني مركز . دانشگاه علوم پزشكي گلستان  1
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 12-6كد 

هاي بعد از عمل جراحي لوزه در  بررسي ميزان آگاهي و عملكرد والدين از مراقبت
  ن مراجعين به بيمارستان آموزشي درماني قدس قزوي

  
  4معصومه خضري، 3غالمرضا حبيبي، 2سيد مصطفي محسني زاده ،1رحيم حبيبي

  
  

 برداشتن. دهد لوزه تشكيل مي بيني را برداشتنو حلق  توسط متخصص گوش، جراحياز اعمال درصد  20: هدف و نهيزم

عليرغم تالش زياد جراحان جهت . فارنكس است هاي هوايي و تنگي نازو لوزه داراي عوارضي از قبيل درد، خونريزي، انسداد راه
نقش والدين در مراقبت از كودكان بعد از عمل به نظر نقش بسيار . مي باشد خونريزي شايععوارض همچون ، رضكاهش عوا

هدف از اين مطالعه بررسي ميزان . مهمي در كنترل و كاهش عوارض عمل در كنار دقت و مهارت جراح و پرستاران مي باشد
لوزه در مراجعين به بيمارستان آموزشي درماني قدس قزوين در مراقبت هاي بعد از عمل جراحي  آگاهي و عملكرد والدين از

  .بود 1391سال 
نفر از والدين در بخش  90روي  تحليلي مقطعي با روش نمونه گيري در دسترس پژوهش حاضر از نوع توصيفي: كار روش

كرد مراقبت بعد از جراحي پرسشنامه رضايت آگاهانه، اطالعات دموگرافيك، آگاهي و عمل. جراحي بيمارستان قدس انجام شد
با استفاده از آزمون  SPSSداده ها در نرم افزار آماري . لوزه بين واحدهاي پژوهش توزيع و پس از تكميل جمع آوري گرديد

  .هاي كاي اسكوئر، دقيق فيشر، من ويتني و كراسكال واليس، همبستگي پيرسون و رگرسيون لوجستيك تجزيه و تحليل شد
نفر  13و كمترين مربوط به سطح عالي ) درصد 1/31(نفر  28فراواني آگاهي والدين مربوط به سطح خوب  بيشترين: ها افتهي
 1و كمترين مربوط به سطح ضعيف ) درصد 0/60(نفر  54بيشترين فراواني عملكرد مربوط به سطح خوب . بود) درصد 4/14(

زان نمرات آگاهي و عملكرد ارتباط آماري معني دار آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه بين مي. بود) درصد 1/1(نفر 
)000/0P= ( و مثبتي)431/0r= (به طوري كه با افزايش ميزان آگاهي ميزان عملكرد والدين در مراقبت بعد از . وجود دارد

اط آماري آزمون رگرسيون خطي نشان داد كه بين نمره آگاهي و نمره پيش بين عملكرد ارتب. عمل لوزه نيز افزايش مي يابد
  .واحد به نمره عملكرد اضافه مي شود 154/0با افزايش يك واحد نمره آگاهي . وجود دارد) =000/0P(معني داري 

نتايج نشان داد خوشبختانه ميزان آگاهي و عملكرد والدين در سطح متوسط به بااليي بوده و با ارائه آموزش، : يريگ جهينت
هد ارتقاء سطح آگاهي و عملكرد هرچه بيشتر والدين و عوارض كمتر جراحي لوزه كارگاه ها، كالس ها و جزوات آموزشي شا

  .بود
  والدين، مراقبت بعد از عمل، جراحي لوزه، بيمارستان آموزشي، عملكرد، آگاهي: يديكل كلمات

                                                 
كارشناس ارشد آموزش پرستاري گرايش داخلي و جراحي، عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پيراپزشكي، گروه فوريت هاي  - 1

 habibirahim@yahoo.com .پزشكي
ه علوم پزشكي خراسان جنوبي، دانشكده پرستاري قائن، گروه كارشناس ارشد آموزش پرستاري گرايش داخلي و جراحي، عضو هيات علمي، دانشگا- 2

 .داخلي و جراحي
 .قزوين، دانشكده علوم پايه، گروه آمار) ره(دانشجوي كارشناسي ارشد آمار رياضي، دانشگاه بين المللي امام خميني - 3
 .دانشجوي كارشناسي اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده پيراپزشكي- 4
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  79كد 

  معرفي كودك مبتال به مولتيپل اسكلروزيس
  

  1معصومه طباطبايي، زهرا سبزي زينت لشكربلوكي،
  
  

نوعي بيماري مزمن . در بيماري مولتيپل اسكلروزيس سلول هاي سازنده ميلين و خود ميلين آسيب مي بينند :ه و هدفزمين
صورت ه غشاي ميلين در برخي از اعصاب مغز و نخاع ب است كه با از بين رفتن دستگاه عصبي مركزي و اغلب پيشرونده

علت اين بيماري . اعت اختالل در انتقال پيامهاي عصبي استرفتن غالف ميلين ب از بين. شود هاي كوچك مشخص مي تكه
  .مي باشدمبتال به مولتيپل اسكلروزيس ساله  12هدف از اين مطالعه معرفي يك كودك  .است ناشناخته
اين مطالعه گزارش مورد مي باشد كه اطالعات با توجه به شرح حال، معاينه فيزيكي و پرونده بستري بيمار جمع  :روش كار

  .ي شدآور
مادر به دليل سرگيجه و به دنبال عدم تعادل در اي است كه خرداد ماه سالجاري توسط ساله  12بيمار كودك  :معرفي مورد

ح حال مشخص در بررسي پرونده و كسب شر. آورده شد )تخصصي اطفال( درماني طالقاني گرگانآموزشي راه رفتن به مركز 
در . و مصرف داروي خاص تاكنون نداشته و رشد و تكامل وي طبيعي بوده است گونه بستري، بيماريشد كه كودك سابقه هيچ

كودك از . معاينه فيزيكي به جز سرگيجه واضح و عدم تعادل در راه رفتن، رفلكس انتهايي خفيف مشكلي ديگر نداشته است
ده است و با تشخيص اوليه ادم مغزي صبح روز مراجعه استفراغ مكرر داشته و با بروز سرگيجه به اورژانس مركز درماني آورده ش

اقدامات درماني و پاراكلينيك از جمله نوار مغز، نوار قلب، سي تي اسكن طبيعي بوده و مشاوره قلب و . بستري شده است
و مناطق T2انجام شده دميليه شدن در  MRIمشاوره گوش و حلق و بيني انجام شده كه مشكلي نداشته است ولي در 

كاهش  CSF  ،IgG ,IgMآزمايشات خوني و مايع مغزي نخاعي نيز انجام شد و در گزارش . ديده شد هيپرسيگنال متعدد
روز  هشتپردنيزلون بعد از دارويي   تشخيص نهايي مولتيپل اسكلروزيس بود و با درمان MRIبا توجه به گزارش . يافته بود

  . بستري مرخص گرديد
رگسالي بيشتر روي مي دهد لذا شناسايي عالئم و درمان به موقع بيماري در از آن جا كه بيماري در سنين بز :نتيجه گيري

  . كودكان حائز اهميت مي باشد
  ، معرفي موردمولتيپل اسكلروزيس. كودك :كلمات كليدي

                                                 
  مركز اموزشي درماني طالقاني گرگان. شگاه علوم پزشكي گلستان دان 1
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  26sكد

به عنوان يكي از  )Facilitated tucking(پوزيشن جمع شده تسهيل شده 
  راهكارهاي غير داروئي كاهش درد نوزادان

  
 1ا علي نژاد نائينيمن

  
 

. نياز به يك روش كنترل درد موثر و ايمن در نوزادان همواره وجود داشته است و بسيار چالش بر انگيز است :زمينه و هدف
پرستاران در كنترل درد نقش فعالي دارند و با كمك به نوزاد براي سازگاري با درد و استرس ناشي از درد مي توانند از عوارض 

هدف اين . ار شونده و نتايج باليني منفي آن مانند اختالت فيزيولوژيك، رفتاري، شناختي، تكاملي و عصبي بكاهنددردهاي تكر
باره كنترل درد و استرس نوزاد با تاكيد بر پوزيشن جمع شده تسهيل شده و مالحظات پرستاري  مقاله بررسي متون موجود در

  . مربوط به آن است
در پايگاه  neonateو  facilitated tuckingوpain management وري، از كليدواژه هاي در اين مطالعه مر: روش كار
مقاله پژوهشي و مروري يافت و  26براي تهيه اين مقاله مروري از . استفاده شد science directو  pubmedپزشكي 

  . ه استفاده شدهمچنين از دو كتاب تخصصي در زمينه نوزادان نيز براي تدوين اين مقال. استفاده شد
امروزه در نتيجه پيشرفت علم پريناتولوژي و كاربرد تكنولوژي در مراقبت هاي ويژه نوزادان كوچكترين و بيمارترين : يافته ها

عصبي نوزادان نارسي كه براي  -سيستم فيزيولوژيك و رفتاري. نوزادان نيز زنده مي مانند و از بيمارستان ترخيص مي شوند
بخش مراقبت هاي ويژه  بر اساس تحقيقات، در. ه به مراقبت هاي ويژه هستند تحت تاثير اين محيط مي باشدزنده ماندن وابست

در مطالعه اي كه بر . نوزادان پروسيجرهاي تشخيصي و درماني متعددي انجام مي شوند كه مي توانند باعث درد در نوزاد شوند
اقبت هاي ويژه نوزادان در طول دو هفته اول زندگي انجام شد، هفته در بخش مر 31تا  27نوزاد بستري با سن  124روي 

  .پروسيجر دردناك را تجربه كرده است 134مشخص گرديد هر نوزاد به طور متوسط 
در اداره دردهاي شديد ممكن است از داروهايي مثل . اداره درد در نوزادان به دو روش دارويي و غير دارويي انجام مي شود

د، اما استفاده از دارو بدون خطر نيست و ممكن است باعث عوارضي نظير دپرسيون تنفسي، تهوع، تشنج و مخدرها استفاده شو
در مديريت درد نوزاد به روش غير داروئي تاكيد بر كاهش درد و استرس به وسيله افزايش توانائي . وابستگي فيزيولوژيك شود

دارويي كه براي اداره درد خفيف تا متوسط در نوزادان مطرح  از درمان هاي غير. سازگاري و خود تنظيمي در نوزاد است
هستند مي توان به پوزيشن دادن، تحريكات چند حسي، مراقبت هاي آغوشي، ماساژ، مكيدن مغذي يا غير مغذي، كاهش 

  .محرك هاي محيطي، موزيك و پوزيشن جمع شده تسهيل شده اشاره كرد
پرستاري غير دارويي كنترل درد است و از عوامل ضروري در مراقبت هاي  پوزيشن جمع شده تسهيل شده يكي از مداخالت

نوزادان نارس . حمايتي تكاملي است كه پرستار و مراقبين بهداشتي براي اداره درد در نوزاد نارس مي توانند از آن استفاده كنند
قرار دادن نوزاد در حالت جمع . لوژيك برسندقادر نيستند به طور مستقل خود را در حالت جمع شده نگه دارند و به ثبات فيزيو

را افزايش مي دهد، باعث ارتقاء تكامل حركتي طبيعي مي  2شده تسهيل شده به نوزاد اجازه مي دهد كه حالت امنيت وضعيتي

                                                 
 نوزادان، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران ژهيو يارشد مراقبت ها يكارشناس يدانشجو 1

2 postural security  
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  پوزيشن جمع شده تسهيل شده به نوزاد كمك مي كند از مهارت ها و . شود و به ذخيره انرژي كمكمي كند
  . د تنظيمي استفاده كند و بنابراين، بتواند با دردهاي ماليم و متوسط و استرس سازگار شودتوانايي هاي خو

براي قرار دادن در پوزيشن جمع شده تسهيل شده، نوزاد به پهلو قرار مي گيرد، پشت نوزاد به آرامي خم مي شود، پاها با زاويه 
ع مي شوند و دستهاي مراقب به روي سر، نزديك دهان يا بر درجه جم 90درجه جمع مي شوند، شانه ها نيز تا  90بيشتر از 

داشتن نوزاد با دستهاي گرم به عنوان محرك  پوزيشن جمع شده تسهيل شده شامل نگه. روي صورت نوزاد قرار مي گيرد
  .لمسي و گرمائي است كه باعث كاهش درد در طول پروسيجرهاي تهاجمي مي شود

ر نشان مي دهد كه پوزيشن جمع شده تسهيل شده به طور معناداري باعث كاهش نمره مروري بر مطالعات حاض :نتيجه گيري
همچنين، در دو مطالعه نشان داده شده است كه اين پوزيشن باعث . درد در نوزادان در حين مراقبت هاي معمول مي شود

روش مناسبي براي كاهش استرس كاهش پاسخ هاي رفتاري و فيزيولوژك و رفتارهاي وابسته به استرس در نوزاد مي شود و 
بدين ترتيب، پوزيشن جمع شده تسهيل شده مي تواند به عنوان يك روش غير داروئي موثر به منظور كنترل . در نوزاد مي باشد

  .درد و استرس توسط پرستار در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان مطرح شود
  ي، مقاله مروريد غيردارويهيل شده، نوزاد، كاهش درپوزيشن جمع شده تس :كلمات كليدي
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  393 كد

مطالعه اي با استفاده از : دانش آموزان ابتدايياز منظر  پرستار، كودك بيمار ،پزشك
  ترسيم آدمكتست 

  
   6، دكتر علي فرهادي5دكتر ليال جويباري  4؛ دكتر اكرم ثناگو3، عارفه نيازي2مرضيه دولتي ،1طاهره حبيب لي

  
يك خانه، درخت و غيره استفاده مي كنند تا دريابند كه  ،دستورالعمل هاي ترسيم يك آدمك روان شناسان از :زمينه و هدف

دستورالعمل هاي ترسيمي متنوع كمك مي كند تا هم ادركات . شان را درك مي كنند مراجعان، چگونه خود و محيط
قادر به بيان به خوبي  كودكان  جايي كهاز آن .هوشيارانه خود را منعكس كنند و هم عواطف ناهوشياراشان را به تصوير بكشند

 .وضوح نشان دهده ترسيم نقاشي مي تواند ديدگاه انها را نست به موضوعات ب نمي باشند لذا عميق خود از موضوعات اطراف
هدف از اين مطالعه تبيين ديدگاه  .بيماري و بستري شدن، ديدن پزشك و پرستار، همواره براي كودكان استرس زا مي باشد

  .مي باشد كودك بيمار، با استفاده از ترسيم آدمك و نش آموزان ابتدايي در باره پزشك و پرستاردا
دوم تا چهارم و پسر مشغول به تحصيل در كالس  دانش آموز دختر 74 ،1391در سال  در اين مطالعه توصيفي :روش كار
از كودكان . آسان بررسي شدندصورت نمونه گيري ه من ببندرترك و مراوه تپه ،ي گنبدهاچهار دبستان ابتدايي روستا ابتدايي از

مداد رنگي و كاغذ نقاشي در اختيار انها . خواسته شد كه در يك برگه نقاشي پزشك و پرستار و كودك بيمار را ترسيم نمايند
اصول تست از  برگه هاي نقاشي با استفاده. دهند توضيحرا  نقاشي خودكودكان درخواست شد بعد از ترسيم از . قرار گرفت

  .قرار گرفت "تحليل محتواي كمي و كيفي"ترسيم آدمك، مورد 
موارد درصد  98در . بوده استخندان و شاد ، بيماركودكان چهره موارد، درصد  86 تصاوير در آناليز كميبر اساس  :يافته ها

از نظر  درصد پزشكان 61و  ندرصد پرستارا 80 .شدترسيم مهربان اطفي چهره پزشك و پرستار خندان و نيز از لحاظ ع
ان پرستارموارد رنگ لباس درصد  50و در  صورتي و نارنجي ،لباس كودك بيمار موارد رنگ درصد 25. بوده اندمونث جنسيتي 

ترسيم  رستاران در كنار بيمارتقريبا در تمامي موارد پ. بوده است سفيدموارد رنگ لباس پزشكان، درصد  40و در  بي و سفيدآ
ترسيم شد اما كيف و پزشك با سرنگ و گوشي موارد  درصد 70در. ودبمطب ان در پزشكحالي كه نماي غالب شدند در 
پرستار را مراقبت كننده، محتواي نقاشي ها، نقش  اناليز كيفي. به تصوير كشيده شدندآمپول  و پرونده، سرمهمراه با پرستاران 

  .مشخص شدعاينه كننده، عمل جراحي و تشخيصي به صورت منيز پزشك نشان داد و نقش  حامي بيمار و شفا دهنده 
نقش مراقبتي پرستار و . است كه كودكان دبستاني نظر مثبت نسبت به پزشك و پرستار دارندمويد آن نتايج  :نتيجه گيري

به  .دگرديپزشك و پرستار با عطوفت و شاد ترسيم چهره . ر نقاشي ها ديده شده روشني دتشخيصي و درماني پزشك بنقش 
پرستاران، انتظاري است كه كودكان در ذهن خود دارند و در نقش مراقبتي  و پرستار بر بالين بيمار نظر مي رسد حضور مستمر

  .تصاوير آنان نيز منعكس شده است
 ان سن مدرسه، بيمارستانبيمار، دانش آموزكودك  ، پرستار، پزشك،آدمك، تست ترسيم نقاشي: كلمات كليدي

                                                 
  tahereh70_habibly@yahoo.com ،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستاندانشجوي كارشناسي پرستاري،  1
  كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 2
  كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان  3
  عضو هيات علمي، مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 4
 تانعضو هيات علمي، مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلس 5
 عضو هيات علمي، دكتراي روانشناسي، دانشگاه علوم پزشكي لرستان 6
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 20-1كد 

  ي عوامل خطر و شايع ترين تظاهرات بالينيبررس
  شروع لوسمي لنفوبالستيك حاد در كودكان 

  
  1هايده هاشمي زاده 

  
  

تحقيقات ارتباط  وآن مشخص نيست  از اختالالت نئوپالستيك است كه علت ايجاد دقيق گروهيخون سرطان  :هدف زمينه و
لوسمي لنفوبالستيك مؤثر در ايجاد عوامل خطر در اين مطالعه  .تداده اس نشانرا  با ايجاد اين بيماري خطر برخي از عوامل

  .گرفتبيماري در كودكان استان خراسان مورد بررسي قرار اين شروع  هنگامو همچنين شايع ترين تظاهرات باليني حاد 
نده به درمانگاه كودك مراجعه كن 400و ) مورد(كودك بستري مبتال  100بود كه بر يشاهد -مورد مطالعهاين يك  :كارروش 

روش نمونه گيري غير احتمالي و نمونه ها از نظر . بيمارستان فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ مشهد صورت گرفت) شاهد(
با مادران بيماران و پر كردن  آوري اطالعات، مصاحبه رو در رو روش جمع. سن و جنس و محل سكونت همگون شدند

 و مورد تجزيه 14نسخه  SPSS افزار با استفاده از روش رگرسيون لجستيك و نرمها  داده .گر بود نامه توسط پژوهش پرسش
  .تحليل قرار گرفت

بر اساس اين مطالعه متغيرهاي تماس با اشعه ايكس در دوران جنيني، وجود فرد سيگاري در خانواده، سابقه مصرف  :ها يافته
نزديكي منزل تا خطوط فشار برق قوي از مهم ترين عوامل  قرص ضد بارداري توسط مادر، تماس شغلي پدر با مواد شيميايي و

   شاملهمچنين شايع ترين تظاهرات باليني به ترتيب اولويت ). P>05/0(محسوب شد ايجاد سرطان خون 
  .بود عاليم سرماخوردگي بي حالي و ضعف، تب، درد پا، لنفادنوپاتي گردني، خونريزي، درد در ناحيه شكم و

و اين امر از  آگاهي تواند به ميزان بااليي مربوط به عوامل محيطي باشد و وثر در ايجاد اين بيماري ميعوامل م :گيري نتيجه
 . گام مهمي در پيشگيري استآموزش در اين زمينه 

 عوامل خطر، تظاهرات باليني، كودكانلوسمي لنفوبالستيك حاد، : كلمات كليدي

                                                 
 پرستاري، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسالمي، قوچان، ايران  گروه 1
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  194-1كد 

مبتال به  دانش آموزان همتايانو عملكرد ر دانش ارتقاء سالمت ب ه يثير اجراي برنامأت
  اصفهان  سهدر دبيرستان هاي ناحيه ماه پس از مطالعه  ششآسم 

  
  3، دكتر مرضيه حسن پور2، زهره قضاوي1زينب همتي

  
  

ني از آن جايي كه دوران نوجوا. باشد مي دسته بيماري هاي مزمن آسم شايع ترين بيماري دوران كودكي و سر :و هدف زمينه
 پژوهش حاضر لذا، ايجاد كند اختالل اين فرايند در تواند ايجاد بيماري آسم مي و از مهم ترين دوران هاي تكامل فرد مي باشد

  .صورت گرفت "مبتال به آسم دانش آموزان همتايانو عملكرد ارتقاء سالمت بر دانش  ةثير اجراي برنامأت تعيين" هدف با
نفر از همتايان دانش آموز مبتال به بيماري آسم را با  40ميزان آگاهي و عملكرد  )1389( اين مطالعه نيمه تجربي :روش كار

نفر نيز به عنوان  40همچنين تعداد . استفاده از پرسشنامه و چك ليست قبل و بعد از مداخله آموزشي مورد مقايسه قرار داد
. همزمان با گروه آزمون سنجيده شد گاهي و عملكرد آنانگروه شاهد بودند كه هيچ گونه مداخله اي دريافت نكردند و ميزان آ

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتداده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل، تي زوج، من ويتني 
از ماه بعد  ششو  3/1±03/0ميزان آگاهي همتايان دانش آموز مبتال به آسم در گروه آزمون قبل از مداخله آموزشي  :يافته ها

اين ميزان در گروه شاهد در ). >001/0p(تفاوت معني داري بين آن ها وجود داشت بود و 5/80 ±5/21مداخله آموزشي 
ميزان عملكرد همتايان دانش . ه استفاوت آن ها معني دار نبوداين ت. بود  9/6±5/5ماه بعد شش و  2/2±25/1ابتداي مطالعه 

و تفاوت معني داري بين آن  9/80 ±4/18ماه بعد  ششو  2/2±8/0مداخله آموزشي  آموز مبتال به آسم در گروه آزمون قبل از
 بدون وجود 4/2±3/1ماه بعد از مداخله  ششو  صفر اين ميزان در گروه شاهد در ابتداي مطالعه). >001/0p(داشت ها وجود

  .ي بوده استتفاوت معني دار
وز مبتال به آسم سبب افزايش آگاهي و بهبود عملكرد آنان در مورد اجراي مداخله آموزشي در همتايان دانش آم :نتيجه گيري

  .لذا اجراي اين برنامه در ساير بيماري هاي مزمن نيز پيشنهاد مي گردد. بيماري آسم گرديد
  آسم، دانش، عملكرد، ارتقاء سالمت :كلمات كليدي

                                                 
 z_hemate@nm.mui.ac.ir. ، ايراندانشكده پرستاري و مامايي كارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، 1
 .اصفهان، دانشكده پرستاري و مامايي، ايران انشگاه علوم پزشكيد ،مربي گروه پرستاري 2
  .استاديار گروه پرستاري كودكان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده پرستاري و مامايي 3
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 394sكد

An Unusual Cause Of Bowel Obstruction-Gossipiboma-Retained 
Surgical Sponge After A Gynecologic Procedure 

 
Maryam Faghani1, Dr. Abdolreza Fazel2 

 
 

Introduction: Gossipiboma is derived from two Latin and Swahili words: gossypium (cotton) 
and boma (place of concealment). It is a kind of retained foreign body (RFB) following 
surgery. 
Case report: A 35-year old woman presented with colicky abdominal pain, vomiting and 
constipation since one week ago. She expressed a history of C-section (Cesarean section) 
about two years ago. On physical examination she had generalized abdominal distention and 
tenderness; bowel sounds were hyperactive. Plain abdominal radiograph revealed multiple air 
fluid shadows and cistern of coin event. No sign of a radio-opaque marker was seen in her 
abdomen. Ultrasonographic examination of the abdomen and pelvis showed partial dilation in 
the proximal loop of ascending, transverse and descending colon. Thickening of descending 
and proximal sigmoid colon wall was also found. The laboratory investigation yielded the 
following results: a WBC count=15400, hemoglobin=6.5 g/dl, ESR=54 and three plus 
positive CRP. Exploratory laparatomy was performed. There were two sponges in the 
abdomen. The first one was in omentum and the other in enterocolic fistula of the distal 
ileum, 10 centimeters proximal to ileocaecal junction.  
Discussion: According to recent reports only one RFB occurs in 1000 to 1500 laparatomies. 
Presentations of gossipiboma may vary from an asymptomatic condition to different 
complications. It may present like intra-abdominal mass and migrate to the intestine and result 
in intestinal obstruction. In some cases, it may cause fistulas into surrounding structures or 
result in granulomatosis reaction, sepsis and gastrointestinal bleeding. Emergency C-section 
was reported as one of the important causes of gossipibima in developing countries. It is 
recommended to consider radiographic imaging to assess possible occurrence of RFB after 
high risk operations, especially when the textile counting seems to be wrongly performed. 
Key words: Bowel Obstruction, Gossipiboma Retained Surgical Sponge, Gynecologic 
Procedure, Case Report 
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  dr-mike21@yahoo.com  

 دانشگاه علوم پزشكي گلستانپزشكي، گروه جراحي،  هيئت علميعضو   2



 

274  
  

  599كد  

  خرده اتنوگرافي پزشكي: نسخه هاي گياه درمانگران روستاي النگ استان گلستان
  

  ، دكتر ليال جويباري2، دكتر اكرم ثناگو1جواد نجاتي
  
  

رويد و  بنابراين همه چيز در همه جا نمي. واع از گياهان دارويي استهر خاكي و هر آب و هوايي، بستر ان: زمينه و هدف
روستايي از توابع النگ  .شود حكمت خلقت در اين است كه هر جا بيماري هست، قطعا نوع گياه دارويي آن نيز يافت مي

و پته نو محل رويش گياهان  اين روستا به علت نزديكي به كوه درازنو، رادكان .شهرستان كردكوي در استان گلستان ايران است
  . بررسي نسخ گياهان دارويي درمانگران محلي روستاي النگ مي باشدهدف از اين مطالعه . دارويي بسياري مي باشد

براي . انجام شدروستاي النگ  اين مقاله بخشي از مطالعه وسيع تري است كه در خصوص طب عاميانه مردم: روش كار
مصاحبه نيمه ساختار با درمانگرهاي محلي و جمع آوري مكتوبات و مستندات موجود استفاده  گرداوري اطالعات از مشاهده و

داروهاي گياهي منطقه كه در طب عاميانه به . يادداشت در عرصه و مصاحبه دست نويس و كدگذاري و طبقه بندي شدند .شد
  .عرفي مي شودويژه براي درمان بيماري هاي شايع منطقه مورد كاربرد است، م

مردم روستاي النگ از گياهان دارويي زيادي براي درمان بيماري ها استفاده مي كنند كه همه آن را از زمين هاي  :يافته ها
را براي دل درد و شكم درد؛ گل گاو زبان را براي  "گياه مارمبو"درمانگران محلي . روستا و حاشيه آن جمع آوري مي نمايند

سرماخوردگي؛ گل بنفشه را براي درمان تب؛ دارچين را براي درمان شكم درد؛ كندوس را  درمان سينه پهلو؛ بارتنگ را براي
براي ميكرب كشي، ضدچربي، ضد اوره؛ وليك را براي ميكرب كشي معده و بيماري هاي كيسه صفرا و خونسازي؛ موره را براي 

   .تسكين دل درد نوزاد و سيب وحشي را براي درمان چربي خون تجويز مي نمايند
گياهان دارويي به صورت طب عاميانه در درمان بيماري ها رايج هستند در صورت بررسي جدي و كار تحقيقي : نتيجه گيري

جا دارد كه تا دير نشده و تا اين شمع لرزان در . بر روي آنها مي توانند در بهبود وضعيت بهداشت و درمان در كشور موثر باشند
  .شده است دست كم اطالعات مربوط به آن را ثبت كردگرد باد تحوالت بنيان كن خاموش ن

  گياهان دارويي، طب عاميانه، درمانگران محلي، نسخ گياهي، شمال ايران :كلمات كليدي

                                                 
  javad.nejati@yahoo.comباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي علي آباد كتول   1
 عضو هيات علمي، مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 2
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 145كد 

 بررسي پژوهش هاي پرستاري و مامايي در آموزش علوم پزشكي
  

 3، زهره رمضاني 2مهدي فرجي شوي ،1سميه رستمي مسكوپايي
  

  
توسعه . الش جهت كشف حقايق حقايق حرفه هاي مختلف يكي از نياز هاي انسان امروز به شمار مي رودت :زمينه و هدف

در سايه تحقيقات كاربردي امكان پذير   جزء... پژوهشي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و  ابعاد مختلف علمي،
ء اعتبار حرفه، توليد علم جديد و تصحيح و بازبيني دانش موجود پژوهش در حوزه پرستاري و مامايي منجر به ارتقا .نمي باشد

هدف از اين  .فعاليت، بازدهي و ارتقاء حرفه اي پرستاري و مامايي اثر گذار استمي گردد كه به طور محسوسي بر عملكرد، 
  .پژوهش بررسي پژوهش هاي پرستاري و مامايي در همايش ساالنه آموزش علوم پزشكي بود

 ر اين مقطعي؛ جامعه مورد مطالعه تمامي مقاالت پذيرفته شده در سيزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي بود،د :روش كار
به تفكيك موضوعات و حيطه ها ) عضو هيئت علمي و كارشناس(تمامي مقاالتي كه نويسنده مسئول آن ماما و پرستار بودند 

  .بررسي شدنداز آمار توصيفي و بهره گيري  spssفزار جمع آوري و طبقه بندي گرديد و داده ها با استفاده نرم ا
درصد  6/73.نگاشته شدند) اعضاء هيئت علمي و كارشناسان(مقاله توسط پرستاران و ماماها  1224مقاله از  201 :يافته ها

به طور (دند نفر در مقاالت همكاري نمو 613درصد نويسنده ها مربي،  7/56درصد از نويسندگان مرد،  4/26نويسندگان زن و 
همكار پژوهشي،  3درصد با بيشترين فراواني داراي  9/25نفره،  8، بيشترين همكار پژوهشي )نفر3متوسط به ازاي هر مقاله 

مقاالت در حيطه الگوهاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي، كم جمعيت ترين حيطه ) بيشترين فراواني(درصد  9/28
بود،  2,5و رقابت سالم در آموزش علوم پزشكي، نسبت نويسنده مسئول در حيطه ها مربوط به حيطه شكوفايي خالقيت 

در سخنراني نسبت . درصد بودند 6,5درصد ، قزوين 7درصد از مازندران، گلستان و بوشهر 10,4بيشترين مقاالت به ترتيب 
حيطه تحول و نوآوري و كمترين  در) درصد 28,91(بيشترين مقاالت . بود 2,79يكسان اما در پوستر ) زن به مرد(جنسي 

بين حيطه ها و جنسيت نويسندگان نسبت معناداري . در حيطه شكوفايي خالقيت و نوآوري بود) درصد 1,5(تعداد مقاالت 
  .وجود داشت، بين درجه رتبه دانشگاه ها و مقاالت ارسالي رابطه معكوس وجود داشته است

نه پرستاري و مامايي با هدف آموزش موثر درصد ناچيزي را به خود اختصاص برطبق يافته ها، تحقيقات در زمي :نتيجه گيري
داده است روش هاي مختلفي مثل اصالح و بازبيني شرايط شغلي دانشجويان پرستاري و مامايي، برنامه ريزي و بازبيني 

ليت هاي مهم مراقبتي، كوريكولوم هاي آموزشي و پژوهشي، ايجاد دانش الزم درخصوص اهميت پژوهش و كاربرد آن در فعا
 توجه به جايگاه واقعي تحقيقات، جايگيري پژوهش رشته هاي مهم در آموزش علوم پزشكي، توجه به كاربردي نمودن پژوهش

ايجاد امكانات آموزشي،گسترش علوم  مسئولين آموزشي و برنامه ريزان،ضرورت وجود ديد نقادانه در ميان تمركز بر  در عرصه،
پژوهش، مركز تحقيقات كاربردي پرستاري و مامايي، گسترش علوم تحقيقاتي و دروس تحقياتي در برنامه  مرتبط با آموزش در

ها و محتواي درسي رشته هاي پرستاري و مامايي، تاسيس دفاتر تحقيقاتي با كمك متخصصين پژوهشي، ايجاد درك مشترك 
تحقيقات و پژوهش هاي گسترش  حقيقاتي تخصصي،ايجاد مديريت ت تخصصي، رشد مراكز تحقيقاتدرخصوص علوم تحقيقات، 
مي تواند نقش موثري بر افزايش تحققيات پرستاري و مامايي بگذارد گرچه رشد توليد مقاله خود ... و عرصه پرستاري كاربردي

رشد و  به تنهايي براي افزايش و ارتقاء علوم پرستاري و مامايي كفايت نمي كند اما اصلي ترين قدم و شاهرگ حياتي براي
  .گسترش علمي رشته هاي پرستاري و مامايي است كه بر فراهمي جايگاه واقعي اين رشته ها كمك مي نمايد

  .آموزش در پژوهش پژوهش، پرستاري و مامايي، آموزش علوم پزشكي، :كلمات كليدي
                                                 

  كارشناس آموزشي دانشگاه علوم پزشكيكارشناسي ارشد تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي مازندران، . 1
  پزشك عمومي  2

  كارشناس پرستاري3 
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214-3كد   
Approach To Restore Of Scientific Authority In Iran: The Perspective Of 

Post Graduate Students In Golestan University Of Medical Sciences 
 

Hekmatafshar M1, Sanagoo A2, Jouybari LM2 

 
 

Background and Objective: Iran needs to realize the vision of scientific authority that takes 
a generation to be competitive in the world. As post graduate students and young intellectuals 
today have a great mission in this way. This study was conducted explaining the perspective 
of post graduate students to achieve scientific authority in the country in Golestan University 
of Medical Sciences. 
Methods: Qualitative study with 20 male and female Postgraduate students of Medical 
Sciences (2011) with semi-structured interviews was performed. All interviews started with 
an open question: "when I say scientific authority in Iran's what comes to your mind" and 
probing questions have been continue the interview. All of the interviews, was recorded and 
written, and “were analyzed using "content analysis. Sampling data has been completed by 
Conceptual data saturation. 
Results: Three main themes and several sub-themes were extracted. "Tell the last word of 
science" was theme that expresses the concept of authority from the participants in this 
study".Referring and having seats in science" was the sub-themes. In their view, the country 
now in terms of scientific authority "in the academic dependence".  Evidenced by the "need to 
use the materials translated and wait for the scientific achievements abroad" is."Localization 
of knowledge" was another key theme that emerged. "To be attainable" is the theme that the 
participants believed in the possibility of achieving scientific authority knows. Having a 
record of scientific authority in Iran and also having the spirit of combating in the academics 
and students could be the restoration of this approach. 
Conclusion: The themes derived from study show a range of views of post graduate students. 
At one end of the spectrum of scientific authority in the country and in the end it is being 
accessed. As leader said "scientific authority must be followed with hope, and hopefully the 
results will be. Sure that you will see the day when scientific authority in Iran by Iranian 
universities and scientists, it is within our reach; very close to yours. Young will see it sure. 
"This data can be studied in order to achieve the strategic objectives of the authority of Iran. 
Keywords: scientific authority, medical students, localization Science, Academic combating 
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2 PhD of nursing, Golestan University Of Medical Sciences, Nursing Rsearch Center 

 



 

277  
  

  287كد 

  بررسي زمان انتظار براي ارائه پاسخ در مراودات اداري حوزه معاونت آموزشي دانشگاه 
  

  ، حيدر آرش، محمد رضا قنبري، سيد ضياء عسكري1مسلم حسام
  
  

انتظـار طـوالني   . باشد هاي اداري مي مشكالت امروزه نظام اداري كشور، طوالني شدن فرآيند يكي از مسايل و :زمينه و هدف
اقشار مختلف جامعه را از عملكرد واحدهاي اداري در پي خواهد داشـت ايـن    ارباب رجوع براي دريافت پاسخ موجبات نارضايتي

   بوده استزمان انتظار مراجعين به حوزه معاونت آموزشي براي دريافت پاسخ  سطه منظورتعيين متوپژوهش ب
امعه هدف تمامي نامه هاي اداري ثبت شده در دبيرخانه حوزه معاونت آموزشي دانشـگاه  در اين مطالعه توصيفي، ج :روش كار

نامه  نمونه گيري تصادفي سيستماتيك از بين با استفاده از نامه اداري118 در اين مطالعه .ندبود كه اقدامات بعدي در پي داشت
نامه ها بررسي و فاصله زماني اولين  پس از انتخاب، تمامي سوابق .شدندانتخاب  معاونت آموزشي دانشگاهحوزه  هاي مختلف در

با اسـتفاده از   پس از جمع آوري داده ها. شد تعريفبراي هر نامه  شماره نامه، به معني انجام كارثبت  دستور تا آخرين امضاء و
نتـايج بـدون توجـه بـه      ودر اين مطالعه محتوي نامـه محرمانـه   . ، تجزيه و تحليل شدندشاخص هاي آماري و SPSSنرم افزار 
  بود محتوي
بيشـترين   .شدنداين پژوهش شده بود بررسي  اساس تعريفي كه از جامعه آماري درنامه بر 118در اين تحقيق تعداد  :يافته ها

با عنايت به . امور مالي بود مديريت آموزش و م شده در حوزه معاونت آموزشي متعلق به سه قسمت اصلي معاونت،مكاتبات انجا
 3/8روز بـا انحـراف معيـار     5/6 ،متغير اصلي مطالعه يعني متوسط مدت انتظار براي ارائه پاسخ به ارباب رجوع، موارد اشاره شد
 29داده و  داراي بيشترين فراواني بوده، روز بوده و مدت زمان انتظار صفر روز 4 ظاردراين بررسي ميانه زمان انت. روز برآورد شد

  .روز با يك فراواني كمترين فراواني را داشته است
مي توان چنين استنباط كرد در  داده شده اندروز پاسخ  4نامه ها دركمتر از  درصد 50با توجه به اينكه بيش از  :گيرينتيجه 

خصوص در قسمت مـديريت  ه بوضعيت و اين  بودهدهي به ارباب رجوع در حوزه معاونت آموزشي، خوبي  مجموع وضعيت پاسخ
  .آموزشي بهتر بوده است

  مراودات اداري، معاونت آموزشي، دانشگاه، زمان انتظار :كلمات كليدي

                                                 
 نويسنده مسئول، عضو هيات علمي، مديريت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان  1
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  351كد 

  حركتي هوشمندانه در مسير خودكفايي و توليد ملي :كميته اختراع دانشجويي
  

  ، 7، نجمه شاهيني6، فاطمه مهرآور5، مهين نوملي4، محمد تقي مجني3، جواد نجاتي2، دكتر ليال جويباري1كرم ثناگودكتر ا
  ، سيد علي موسوي، ايمان شاهيني، كيميا طحاني،10، سعيد صحتي9، سيد محسن حسيني نژاد8امين حسن زاد

  گيل، دكتر سيامك رجايي پوريا عليرضا شريعتي، مسلم حسام، دكتر 
  
  

 و كار از حمايت ملي توليد سال در اقتصادي خودكفايي و ملي مورد توليد در عليه اهللا رحمت خميني امام :زمينه و هدف
 مي را كشورند خودكفايي و استقالل درصدد مخلصانه و ادعا بي كه كساني همه بازوي و دست من"فرموده اند  ايراني سرمايه
سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است سالي كه  يمقام معظم رهبر از طرف 1391سال  ."بوسم

اقتصاد  .انتظار مي رود در پايان آن كشور عزيزمان ايران اسالمي در بسياري از جهات به خودكفايي و استقالل كامل ملي برسد
ي و مذهبي تحت تاثير همين اقتصاد همه چيز يك كشور است و همه جوانب ديگر آن چه سياسي و چه اجتماعي و حتي دين

دور نيست كه با فقر، كفر "قدر باال است كه شارع دين اسالم صراحتاً اشاره كرده است كه  اهميت اين موضع آن. قرار مي گيرد
دانشگاه  علوم پزشكي گلستان با داشتن  .امسال به عنوان سال حمايت از توليدي ملي نامگذاري شده است "…هم ورود كند

هدف از  .زشي پويا و تشكيل كميته مخترعين درصد حركت در مسير خود كفايي و توليد ملي گام هايي را برداشته استآمو
كميته اختراع دانشجويي در دانشگاه علوم پزشكي گلستان به منظور حركت  يفرآيند آموزشكلياتي از اين مقاله معرفي 

   .هوشمندانه در مسير خود كفايي و توليد ملي مي باشد
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان، با همكاري معاونت تحقيقات و  ي،در اين فرايند آموزش :روش كار

دانشجويان با . بوده است "توليد ملي ايراني"هدف از اين كميته . تشكيل داده استفناوري دانشگاه كميته اختراع دانشجويي را 
رشته اي، ابتكار و خالقيت و نوآوري هاي خود را در قالب اختراع دانشجويي انجام مي هم فكري اساتيد و دانشجويان بين 

ت هاي دانشجويي در حوزه سجهت تقويت اين كميته نش. شروع شد و تاكنون ادامه دارد 1386در اين فرايند كه ار سال . دهند
استفاده . بار برگزار مي گردد وري هفته اي يكفناوري هاي نوين از طرف كميته تحقيقات دانشجويي و معاونت تحقيقات و فنا

  .يكي از تدابيري است كه در اين كميته در نظر گرفته شده استهاي مهندسي دانشجويان رشته مشاركت و همياري از 
 6طرح گواهي نامه ثبت اختراع را كسب نمود و  5. ه استطرح شد 12منجر به اختراع  آموزشي تا كنون اين فرايند :يافته ها

طرح  6علمي پژوهشي جهت چاپ ارائه و  تدو طرح در قالب مقاله به يكي از مجال. طرح در همايش هاي دانشجويي ارائه شد

                                                 
 عضو هيات علمي، سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و  مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان  1
 كي گلستانعضو هيات علمي، مركز تحقيقات پرستاري، دانشگاه علوم پزش  2
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي برق، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد كتول 3
 دانشجوي كارشناسي اتاق عمل، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 4
 دانش آموخته كارشناسي پرستاري، دفتر استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 5
 ناسي ارشد اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشجوي كارش  6
 دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان   7
 دانشجوي كارشناسي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان  8
 تاندانشجوي پزشكي ، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلس  9

 دانشجوي كارشناسي اتاق عمل، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 10
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براي يادگيري و   پراتيك دانشكده پيراپزشكياتاق در اين اختراعات از  نمونه اي. از كشور مطرح شده است در كنگره هاي خارج
  . تمرين دانشجويان نصب مي باشد

در  "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني"به عنوان سال  1391يام رهبر معظم انقالب و نامگذاري سال پ: گيري نتيجه
چه كه رهبر معظم انقالب در سال گذشته بيان فرمودند، امسال با  يعني آن. واقع پيام تداوم جهاد اقتصادي را در خود دارد

اگر بخواهيم با اين پيام برخوردي جدي و عملي و فراتر . اند تأكيد مجدد قرار داده عنوان گسترش و حمايت از توليد ملي مورد
  .اين سرمايه عظيم را دخيل نمائيم بايد دانشجويان از تعارف و تكرار شعار داشته باشيم،

   توليد ملي، خود كفايي، آموزش پزشكي، اختراع، دانشجو: كلمات كليدي
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  s132كد 

  د در مردم گاليكش استان گلستانطب عاميانه مادر و نوزا
  

  ، دكتر ليال جويباري2، فهيمه عرب، دكتر اكرم ثناگو1آزاديخواه فاطمه
  
  

رفتار هاي مراقبتي و بهداشتي مردم منفك از باور ها و اعتقادات و آئين و رسوم آن ها نمي باشد از اين رو  :زمينه و هدف
ر گاليكش منطقه اي در استان گلستان و مردمي با قوميت سيستاني مي شه .ضروري است تا اين اطالعات را ثبت و ضبط نمود

هدف از اين مقاله بررسي باورها و درمان هاي طب عاميانه مادر و نوزاد مردم شهر . باشد و از اين لحاظ قابل اهميت است
  .گاليكش از استان گلستان است

مي پردازد كه به درمان هاي خانگي براي  از تجربيات افرادي اين مقاله در خصوص درمان هاي عاميانه در بين مردم :روش كار
. جمع آوري داده ها مصاحبه هاي باز با مادران و سالمندان و ماماي محلي به عمل آمد براي .مراقبت از مادر و نوزاد مي پردازند

آن ها در مورد درمان نوزاد و  سواالت در مورد باور و عقايد و رفتار. مصاحبه ها دست نويس و كدگذاري و طبقه بندي شدند
  .دليل و چرايي استفاده از اين رفتار ها مورد بررسي قرار گرفت. مادر باردار بود

درمان هاي عاميانه در نوزادان و كودكان، استفاده از گل بنفشه براي كاهش تب، آب گياه گند جارو براي دل درد،  :يافته ها
ناف با  بستن سكه بر روي آن، خاك زير نمد براي سوختگي كشاله ران، درمان ها سياه سرفه با شير خر و كدو حلوايي، فتق 

ريشه گياه جنسينگ و ماهي  استفاده از عاميانه مادر باردار و زايمان، نازايي با گذاشتن گياهان صحرايي بر ناحيه تناسلي،
، دم كرده زعفران براي سقط جنين مرده، يبراي قطع خونريزي در باردار كمر قفل كردن به همراه دعا و چادر .بود سمنقور

گل گاو زبان به همراه ليمو براي خوردن مهر و زغال براي ويار، بستن نمك و سركه به سر براي درمان تهوع و استفراغ بارداري، 
خود به سر ن اردتخم مرغ ومخلوط ماليدن  ،دعاي و آيت الكرسي براي زايمان راحت انجام كار فراوان و، رفع عطش در بارداري

جوشانده تخم شويد، زيره، سياه دانه، منع آب سرد تا ده روز، دادن دود ترياك، براي خروج  براي كاهش فشار در زمان زايمان،
ي از دست ژخوردن ده روز روغن زرد و نبات و گوشت بره براي جبران انر خون از رحم و پيشگيري از عفونت بعد از زايمان،

  . مي باشد فاده از چاي زيره و گزنه براي افزايش شيراست، رفته بعد از زايمان
مردم گاليكش در طب عاميانه جهت مادر و نوزاد درمان هاي متنوعي دارند كه در صورت نياز از آنها استفاده مي  :نتيجه گيري

  .نياز است اين درمان ها ثبت شود. كنند
  طب عاميانه، گاليكش، مادر و نوزاد  :كلمات كليدي

                                                 
 fmidwif@yahoo.comكميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان،  1
  عضو هيات علمي، مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان  2
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  120-3كد 

  بررسي تاثير آموزش كارگاهي اصول اخالق بر حساسيت اخالقي مديران پرستاري
  

  ، 4، دكتر اكرم ثناگو3، فرهاد كرد2، دكتر ليال جويباري1سهيال كالنتري
  6، مريم چهره گشا5سكينه بيگم كاظمي

  

  
پرستاران . المت قرار گرفته استدر دنياي امروز بار ديگر موضوع اخالق در كانون توجه حرفه هاي مرتبط با س :زمينه و هدف

طور موثري در ه نيز نياز دارند كه نسبت به مباحث اخالقي مرتبط با مسئوليت هاي خود حساس باشند و معضالت اخالقي را ب
حساسيت اخالقي به عنوان درك موقعيت آسيب پذير بيماران تعريف شده است به اين معني كه . عملكرد باليني مديريت كنند

اين مطالعه با هدف تعيين تاثير . وجود آمده هوشيار باشنده رگيري اخالق در تصميم گيري هايشان در موقعيت هاي بدر به كا
 1391آموزش كارگاهي اخالق بر ميزان حساسيت اخالقي مديران پرستاري شاغل در مراكز درماني استان گلستان در سال 

  .انجام شده است

نفر از مديران پرستاري شاغل در مراكز  30است كه رويكارگاهي  اي آموزشي لهاين مطالعه يك پژوهش مداخ :روش كار

به مدت هشت ساعت كارگاهي با محتواي اخالق در بالين و تناقض هاي اخالقي، تصميم  .درماني استان گلستان انجام شد
ديران پروايزرهاي آموزشي و منمونه ها شامل تمام سو. گيري هاي اخالقي توسط گروه مدرسين اخالق و پرستاري برگزار شد

ابزار جمع آوري داده ها نيز پرسشنامه . وارد مطالعه شدندنمونه گيري مبتني بر هدف كه به روش  بودند) ترون هام(پرستاري 
آلفاي كرونباخ ( و پايايي آن) از طريق هيات علمي(محتوايي  كه روايي بود )2010(و همكاران  Hanترجمه شده از مطالعه 

 -sample Tو ANOVA و آزمون هاي آماري 16نسخه  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار  .رد تاييد قرار گرفتمو) 8/0

test  ندگرفت مورد بررسي و تحليل قرار.  

ميانگين نمره حساسيت اخالقي  .ندبود 78/39±18/7ميانگين سني و  از شركت كنندگان زن )نفر 17( درصد 7/60 :يافته ها

بين ميانگين معني داري تفاوت . بود 30/3±75/0 ميانگين نمره حساسيت اخالقي بعد از كارگاهو  61/2±47/0 اهقبل از كارگ
  ).=02/0p(مشاهده شد قبل و بعد از كارگاه

  . تواند روي ارتقاء حساسيت اخالقي پرستاران موثر باشد اين مطالعه نشان داد كه آموزش كارگاهي مي :نتيجه گيري

  ، آموزش كارگاهييپرستارمديران ساسيت اخالقي، ح :كلمات كليدي

                                                 
 گلستان يپزشك علوم نشگاهدا يپرستار فترد ،يپرستار ارشد كارشناس 1
  عضو هيئت علمي، مركز تحقيقات پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي گلستان  2
  كارشناس پرستاري، دفتر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان  3
  دانشگاه علوم پزشكي گلستان ، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي،عضو هيئت علمي 4
  رستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستانپدفتر  ،كارشناس پرستاري  5
  دانشگاه علوم پزشكي گلستان ،مركز تحقيقات پرستاري كارشناسي ارشد آموزش پرستاري،  6
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 s3-352كد 

  فرصت ها و تهديد ها در ارتباط  بررسي چالش ها،
ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم : صنعت دانشگاه هاي علوم پزشكي و

 پزشكي و خوراسگان اصفهان 
  

  3دكتر سيد علي ناجي ،2دكترشايسته صالحي ،1زهره قزلسفلي
  

  

ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعي است كه بيش از يك دهه به طور جدي در كشور مطرح و به ارتباط بين آنها  :هدفزمينه و 
به علت اهميت آن بايد به صورت جامع به مشكالت ارتباط . و نيز آسيب شناسي ارتباط دانشگاه و صنعت پرداخته شده است

شت، چرا كه توسعه ي كشور ها مرهون ارتباط نزديك دانشگاه و دانشگاه و صنعت و علل پديد آمدن اين مشكالت توجه دا
اگرچه در دهه . وجود تعامل بين دانشگاه و صنعت از مهم ترين سياست گذاري ها در كشورهاي مختلف است. صنعت مي باشد

در ارتباط بين اخير پيشرفت هاي چشمگيري در ارتباط دانشگاه ها و صنعت به وجود آمده است ولي وجود موانع و مشكالتي 
از اين . دانشگاه و صنعت نياز به بررسي دارد، زيرا پيدا كردن راه حل مناسب منجر به ارتقاء سطح آموزش و صنعت خواهد شد

فرصت ها و تهديدها در ارتباط دانشگاه هاي علوم پزشكي و صنعت و ارائه راه كار  ها، چالش رو مطالعه حاضر به منظور تعيين
  .مناسب مي باشد

اين مطالعه با روش حل مسئله، در ارتباط با مشكالت و چالش هاي ارتباط دانشگاه هاي علوم پزشكي و صنعت، در  :ش كاررو
نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و نيز اعضاي هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي و پرستاري  20بين

جهت جمع آوري اطالعات از روش دلفي با فرستادن ايميل به . يرفتصورت پذ 1391دانشگاه خوراسگان اصفهان در سال 
  .اعضاي هيئت علمي طي چهار مرحله براي رسيدن به اجماع نظرات استفاده گرديد

ارتباط تنگاتنگ دانشگاه علوم پزشكي و : تجزيه و تحليل داده ها نشان داد چالش ها عبارتند از ضعيف بودن در :يافته ها
ملي مرتبط با صنعت و دانشگاه، برنامه ريزي آموزشي مناسب با آشنايي تخصصي با بيماري هاي صنعتي، صنعت، ساختار تعا

كنكاش در شيوه هاي نوين آموزش بيماري هاي صنعتي، آگاهي دقيق از اهميت بيماري هاي نوين صنعتي كه با پيشرفت 
ايع جهت ورود به دانشگاه علوم پزشكي به عنوان چالش تكنولوژي نوين فزوني يافته و به كارگيري سهميه اي براي كاركنان صن

ها و به عالوه رشد روز افزون صنايع و عالقه مندي به ارتقاي آموزش در بين افراد جامعه به عنوان فرصتي براي ارتباط دانشگاه 
  .و صنعت و نيز تغييرات تكنولوژي و امكانات و كمبود وقت از تهديد هاست

ه هاي پژوهش، راهكارهاي مناسب از جمله اين پژوهش سرمايه گذاري نيروي انساني از بدو ورود و براساس يافت :نتيجه گيري
تعامل آن با صنعت،ارتباط تنگاتنگ بين علوم پزشكي و صنعت جهت تربيت اصولي دانشجويان علوم پزشكي، سرمايه گذاري در 

ردي مرتبط با صنعت و درمان، هم سويي علوم پزشكي بخش آموزش، تشويق دانشجويان علوم پزشكي به انجام پروژه هاي كارب
با صنعت، آشنايي دانشجويان علوم پزشكي با نياز هاي درماني صنعت، افزايش بودجه تحقيقاتي جهت پژوهش هاي درمان 
صنعتي به دانشگاه هاي علوم پزشكي، شركت فعال دانشجويان علوم پزشكي در فعاليت هاي پژوهشي و طرح هاي تحقيقاتي 

ت ايجاد خالقيت و نوآوري و نگرش نسبت به بيماري هاي صنعتي، جلسات هم انديشي مديران با مديران ودانشجويان جه
  ... .دانشگاههاي علوم پزشكي، و ساير موارد

  دانشگاه، صنعت، علوم پزشكي، چالش ها، تهديدها، فرصت ها :كلمات كليدي

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ايران 1
  ، دانشكده پرستاري و مامايي)اصفهان(واحد خوراسگان، دانشيار، دانشگاه آزاد اسالمي وزشي،دكتراي تخصصي مديريت آم 2

zghezelsefli @yahoo.com      
  ، دانشكده پرستاري و مامايي )اصفهان(دكتراي تخصصي پرستاري، عضوهيئت علمي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خوراسگان  3
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  395 كد

  تاريخ گرايي در پرستاري
 )Historicism in Nursing(  

  
  2، نسرين گله دار1سهيال جعفري ميانائي
  
  

پرستاري در طي مراحل توسعه خود تحت تأثير فلسفه هاي مختلف قرار گرفته و با استفاده از آن ها تغييراتي را در  دانش
  . يكي از اين فلسفه هاي تأثيرگذار، تاريخ گرايي است. جهت بهبود پرستاري در بالين ايجاد كرده است

تجربه گرايان معتقد بودند كه دانش از طريق تجربه و به وسيله . اوج تجربه گرايي در پرستاري بود 1967تا  1964 سالهاي
در پرستاري مبتني بر . گردد حواس كسب مي شود، عيني و قابل اندازه گيري است و به صورت قضايا و فرضيه ها ارائه مي

تأكيد دانشمندان  1975تا  1970سالهاي . راقبت جسمي از بيمار توجه داردتجربه گرايي، پرستار فقط به معاينات فيزيكي و م
تئوري پردازي . اساس تحقيقات كمي مبتني بر تجربه گرايي ساخته مي شدپرستاري بر ساخت تئوري بود و عمدتا تئوري ها بر

به ايراداتي كه بر تجربه گرايي وارد  با توجه 1976از حدود سال . در اين دوران نقش زيادي در توسعه دانش پرستاري ايفا كرد
اساس عقيده تجربه گرايان دانش ماهيتي يكي از اين ايرادات اين بود كه بر. بود، تاريخ گرايي در پرستاري مورد توجه قرار گرفت

تواند بر  يدر اين ديدگاه به مسائلي كه م. خارجي و عيني دارد و وظيفه دانشمند اين است كه اين واقعيت خارجي را كشف كند
از سوي ديگر مراقبت . دانشمند در توليد دانش تأثير بگذارد توجه نمي شد، در واقع فرايند توليد دانش اهميتي نداشت

، باورها، ارزش ها و تجربيات خود تأثير )تاريخ(تاريخ گرايي هر انساني از محيط  اساسبر .پرستاري نيز فقط مراقبت جسمي بود
نيز در توليد دانش متأثر از اين عوامل است، بنابراين نبايد از زمينه اجتماعي تاريخي افراد و افكار و  مي پذيرد و هر دانشمندي

مراقبت پرستاري در اين ديدگاه عالوه بر مراقبت جسمي، توجه به افكار و احساسات مريض را نيز مي . احساسات آنها غافل بود
الدان و كوهن . ، محيط و ارزش ها مستلزم تفاوت در ارائه مراقبت نيز مي باشدطلبد و اينكه متفاوت بودن انسانها از نظر تجربه

هر كدام از اين دانشمندان نظريات مختلفي در . دو دانشمند تاريخ گرا هستند كه از نظريات آنها در پرستاري استفاده شده است
  . بحث دانش پرستاري استفاده نمايند زمينه علم و توسعه آن ارائه كرده اند و پرستاران توانسته اند از آنها در

تاريخ گرايي با تأكيد بر عوامل تأثير گذار برانسان شامل عقايد، ارزش ها، تجربيات و تاريخ ديدگاه جديدي به پرستاري داد كه 
   .اساس آن هم در توليد دانش و هم در مراقبت از بيمار توجه به اين عوامل مورد اهميت قرار گرفتبر

   تاريخ گرايي، دانش پرستاري، مراقبت پرستاري: كلمات كليدي
  
  

   

                                                 
 m_jafari@nm.mui.ac.irانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده پرستاري و مامايي، مربي و دانشجوي دكتري پرستاري، د  1
 هيات علمي و دانشجوي دكتري پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دانشكده پرستاري و مامايي 2
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Hip Abductor 
  

    ، عباس فرامرزي، افشين نظرنجاتي1محمد تقي مجني
  

ثابـت نگـه داشـتن پـاي بيمـار در      يكي از مشكالت اساسي در مراقبت هاي بعد از عمل جراحي تعويض مفصـل لگـن،    :زمينه
كه اين مراقبـت هـا خـود سـهم      است كه توسط جراح مشخص مي شود، )External Rotation و Abbduction(پوزيشن 

حال حاضر به دليل نبـودن وسـيله اي مناسـب و جـامع جراحـان       در مهمي در بهبودي بيمار و افزايش كيفيت جراحي او دارد،
استفاده مي كنند كه اين وسايل عليرغم ظاهري نامناسب، ...ز وسايلي مثل بالش، پتوي لوله شده وبراي پوزيشن دادن به بيمار ا

جمله اين ايرادها مي توان حركت و چرخش پـاي   از .كنند خود داراي ايرادهايي مي باشد كه هدف مدنظر جراح را برآورده نمي
كه همه اين عوامل بر كيفيت  ،التي در زمان دفع بيمار را نام بردمشك تعريق و خستگي و عدم عبور هوا از بين پاي بيمار، بيمار،

عوارض غير قابل جبراني را براي بيمار به همراه داشته باشد كه هميشه نمي توان اين  تواند منفي داشته و گاه مي جراحي تاثير
  .عوارض را جبران نمود

شود پس از اتمام عمل جراحي بايد بيمار توسط جراح در جرا حي هايي كه روي لگن انجام مي  :كارگيري اختراعه روش ب
پاي او به مقدار مورد نياز باز شود و  در پوزيشن مخصوص قرار گيرد تا بتوان او را به بخش منتقل كرد، به طوري كه بين دو

اين محدوديت  فيكس شود،) معموالساعت48( كمي به سمت خارج چرخانده شود و در همين وضعيت به مدت چند روز
براي اين منظور بايد از  روند بهبودي بعداز عمل سريع تر طي شود و خطر در رفتگي لگن كاهش يابد، .فعاليت كمك مي كند

طراحي و  Hip Abductorبنابراين دستگاه  را براي انجام اين فرآيند فراهم آورد استفاده شود، دستگاهي كه بتواند نياز ما
پاي  طوري كه پس از اتمام جراحي بين دو ،حي شده كه به راحتي قابل نصب باشداين دستگاه به گونه اي طرا. اخته شدس

يكي در باالي زانو و بين دو ران و قسمت ديگر در پايين زانو و  بيمار قرار داده مي شود و از دو نقطه به پاي او متصل مي شود،
بين  .بلند و چه قد كوتاه قابل تنظيم باشد راد چه قداين دو نقطه توسط رابط هايي به هم وصل شده تا ارتفاع آن براي تمامي اف

 .دو پاي بيمار هم توسط رابط هايي اتصال داده شده كه قابل تنظيم باشد و ميزان باز شدن بين دو پا را براي ما ممكن سازد
ه پس از قرار دادن شامل يك حلقه ي نيم دايره و قسمت بند مي باشد ك ،قسمت هايي كه در تماس با پاي بيمار قرار مي گيرد

طراحي اين  پاي بيمار مي توان زاويه چرخش پا را به خارج تنظيم كرد و توسط بند آن را بست و در همين وضعيت نگه داشت،
آسيب  براي جلوگيري از .قسمت از دستگاه به گونه اي مي باشد كه براي افراد مختلف با قطر پاي متفاوت قابل كاربرد باشد

در  .ه در تماس با بيمار مي باشد از مواد نرم استفاده شده تا آسيب احتمالي را به حداقل ممكن برسانيمقسمت هايي از پا ك
  .واقع با ساخت دستگاهي كم هزينه،سبك و مطمئن مي توان به بهبودي پس از جراحي تعويض مفصل لگن به بيمار كمك كرد

ثابت نگه داشتن پاي بيمار در پوزيشـني كـه بعـد از     ،ها مي توان اين دستگاه مزاياي زيادي دارد كه از جمله آن: نتيجه گيري
، امكان عبور جريان هـوا در بـين   )پا داراي فاصله مناسب و چرخش پاها به خارج بين دو( عمل جراحي لگن مورد نياز مي باشد
دن دستگاه و قابليت نصب سبك بو دنبال آن كاهش خواب رفتگي و زخم شدن بين پاها،ه ب پاي بيمار در طول اتصال دستگاه و

آزاد  بودن ايـن وسـيل،   قابل شستشو قابليت تنظيم براي افراد مختلف با طول قد هاي متفاوت، آسان و سريع آن بر روي بيمار،
 كنـار  نوع عمل جراحي و متناسب با داشتن ظاهري مناسب و نوع بررسي توسط جراح مربوطه، جهت هر بودن سطح پاي بيمار

از جمله كاربرد هاي دستگاه در اتاق عمل ها و بخش هاي پرستاري بيمارستان هايي كه  .قديمي نام برد ي وگذاشتن لوازم سنت
   .عمل جراحي تعويض مفصل لگن را انجام مي دهند

  Hip Abductorاختراع، دستگاه، پرپ، : كلمات كليدي
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  دستگاه كمكي پرپ اندام در عمل هاي جراحي ارتوپدي
  

  1محمد تقي مجني
  
  

يكي از مشكالت اساسي در عمل هاي جراحي ارتوپدي نگهداري اندام براي پرپ اول و دوم توسط جراح يا پرسنل اتاق  :مينهز
عدم توان نيروي انساني و . عمل است، در حال حاضر در اتاق هاي عمل براي نگهداري اندام از نيروي انساني استفاده مي شود

زمينه گاها موجب طوالني شدن زمان عمل جراحي و بيهوشي بيمار شده و عوارضي را به مهيا نبودن نيروي انساني ماهر در اين 
همراه دارد كه هميشه نمي توان اين عوارض را جبران نمود، براي بر طرف كردن اين مشكل دستگاه كمكي پرپ اندام در عمل 

  .ت شده استدر سازمان ثبت اختراع كشور ثب 1391كه در سال . هاي جراحي ارتوپدي طراحي شد
يك روش به كارگيري دستگاه به اين صورت مي باشد كه آن را به ديوار نصب نموده و يك قرقره : كارگيري اختراعه روش ب

آن را به سقف درست باالي دستگاه و كنج ديوار و قرقره بعدي را باالي تخت عمل نصب مي كنيم و سيم را از داخل قرقره ها 
پس از اتصال دستگاه به برق سيم آن را پايين مي آوريم و . ت عمل و اندام مريض قرار گيردرد كرده به طوري كه باالي تخ

در پرپ اول توسط گيره غير استريل و در پرپ دوم توسط گيره استريل و به اندازه اي كه (اندام بيمار را به آن اتصال مي دهيم 
توسط كنترل از راه دور دستگاه انجام مي شود و پس از اتمام فرايند  نياز ما را فراهم مي كند آن را به باال مي آوريم كه اين كار

درپ و شستشو پاي بيمار را در فيلد استريل رها مي كنيم و دوباره سيم را جمع مي كنيم و به باال مي بريم تا مزاحم ما در 
  . فيلد عمل نباشد
تاق عمل، كم حجم بودن، كنترل آن از هر نقطه از از ويژگي هاي اين دستگاه قابليت نصب در نقاط مختلف ا: نتيجه گيري

  .محيط اتاق عمل و قابليت ضد عفوني كردن و كم هزينه بودن آن مي باشد
  اختراع، پرپ اندام، ارتوپدي، عمل جراحي  :كلمات كليدي
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  سرنگ تنظيم شونده خروجي خودكار در تخليه و برداشت نيدل وريدياختراع 
  

  3، دكتر اكرم ثناگو2، جواد نجاتي1دكتر ليال جويباري
  
  

داليلي از قبيل، شوك، درد و كبودي محل . اكثر داروها مي بايست با طول زمان خاصي در وريد بيمار تزريق شوند :زمينه
تزريق، باعث مي شود كه دستورالعمل تزريق اين داروها اهسته صورت گيرد و از طرفي كشيده شدن نيدل، خود باعث صدمه 

ار عروق به علت لرزش و فشار دست پرستار بشود، همچنين سريع كشيدن نيدل باعث نشت دارو به اطراف و باعث ديدن جد
طراحي ساخت سرنگ تنظيم شونده خروجي خودكار در . بنابراين نياز است در اين زمينه چاره انديشي شود. كبودي و درد شود

  .ن مي باشدتخليه و برداشت نيدل وريدي جهت كاهش عوارض در بيمارا
سرنگ مذكور قابليت تنظيم در خروج . اين مجموعه از دو قسمت سرنگ و نيدل تشكيل شده است: كارگيري اختراعه بروش 

نيدل خود متشكل از دو . مايع را دارد، يعني متناسب با نوع دارو مي توان مدت زمان انتقال مايع به داخل رگ را تنظيم نمود
ي تزريق و ديگري براي فعال سازي نيدل و نيز داراي دو مجراي است، يكي عمل رفت و مجراي خروجي است، كه يكي برا

  ديگري عمل برگشت است، در مسير رفت عمل شارژ سرنگ و مسير برگشت عمل انتقال مايع به داخل وريد را انجام 
  .مي دهد

  
  
  

ن به علت خطاي دارويي و همچنين درد و رنج با توليد اين سرنگ به صورت انبوه مي توان از مشكالت پرستارا :نتيجه گيري
  . بيماران كاست
  اختراع، سرنگ، تزريق : كلمات كليدي
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  دستكش پوش التكس
  
  2جواد نجاتي، 1فاطمه مهرآور

  
  

دستكش پوش التكس دستگاهي است كه جهت تسهيل و تسريع در پوشيدن دستكش هاي التكس طراحي گرديده : زمينه
به دليل انعطاف پذيري باالي دستكش با استراتژيك افزايش سرعت العمل در پوشيدن دستكش  دستكش پوش التكس. است

به طوري كه پرسنل هاي بهداشت درماني براي استفاده از . به خصوص بدون پودر آن در هر لحظه با آسودگي انجام مي گردد
با استارت سيستم مي توانند دست را درون دستكش پوش التكس، آن را روي دهانه و استيشن تعبيه شده قرار مي دهند و 

  .محفظه تحت فشار قرار دهند تا شروع به پوشيدن دستكش نمايند
 ،از دو قسمت برقي و محفظه فشار تشكيل شده دستگاهي است كه دستگاه دستكش پوش التكس :كارگيري اختراعه بروش 

  صورت كنترل شده انجام ه يرو به دستكش بانتقال ن ،مكش و محفظه فشار كنترل ظيفهو سيستم برقي به طوري كه
طوري كه ه ب، يك قسمت براي كف دست و ديگري براي انگشتان: محفظه تحت فشار از دو قسمت تشكيل شده است .مي دهد

انعطاف پذيري و اصطكاك التكس در اين  .حفره ايجاد شده براي كف دست كمتر از قسمت انگشتان در نظر گرفته شده است
در اين روش ابتدا . قرار دادبه همين دليل اين فاكتور نقش اساسي را در آسان پوشيدن مورد بحث  است،ر موضوع مد نظ

و سرعت بخشيدن به آن  كه اين عمل باعث آسان پوشيدن ،انگشتان و سپس كف دست درون دستكش التكس قرار مي گيرند
 دائما حفره قرارگيري دستكش را سنس مي كند تا اين دستگاه مذكور مي تواند استارت خودكار باشد به طوري كه. گرددمي 

و با  استارت مي خورد و شروع به باز كردن التكس مي كند Air Pumpكه دستكش در محل قرار گيرد كه در اين صورت 
پرسنل بهداشت و درمان از مقاومت ديناميك و استاتيك التكس زمان قرار دادن دست را درون دستكش  توجه به تشخيص

مه ريزي مي نمايد و بعد از قرار دادن دست در دستكش و حس كردن پرسنل از قرار گيري انگشتان در غالف خود شروع به برنا
و بعد دست را از محفظه تحت  عمل التكس شروع به چسبيدن به دست مي كندخارج كردن آن از استيشن مي كند كه با اين 

قرار وجود دارد كه با  Switchكليدي تحت عنوان . عين خاموش مي شودفشار خارج مي كرده كه دستگاه بعد از مدت زمان م
  . دادن در حالت يك سيستم به صورت دستي عمل مي كند و با قرار دادن در حالت دو سيستم به صورت اتومات عمل مي كند

ه عمل در پوشيدن ببا استراتژيك افزايش سرعت ال ي دستكشدستكش پوش التكس به دليل انعطاف پذيري باال :نتيجه گيري
  . طراحي شده استخصوص بدون پودر آن در هر لحظه 

  اختراع، دستكش پوش، التكس :كلمات كليدي
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  شير مكنده مايعات ويسكوزيته پايين تو جيبي بدون مصرف انرژي
 

  2فاطمه مهرآور، 1جواد نجاتي
  
 
  مصارف خانگي كه بدون مصرف انرژي الكتريكي انجام  يكي از راه هاي انتقال مواد شيميايي در حجم با دبي كم در :زمينه 

مكانيزم اين نوع مكنده ها بر اين اساس . مي شود، تلمبه هاي دستي هستند كه بنيان گذار آن را مي توان ارشميدس نام برد
راي سطح است كه با پاال و پايين كردن دسته روي تلمبه عمل مكش را انجام مي دهيم و فشار هواي سطح رو مايع كه دا

هدف اصلي از طراحي اين نوع مكنده قابل حمل بودن آن، بدون  .بيرون محفظه مي شودبه بيشتري است، سبب انتقال آن 
  .، تا هيچ احتمال براي انتقال مايعات شيميايي از طريق دهان صورت نپذيرداست مصرف انرژي الكتريكي در هر شرايط ممكن

به . قطعه مي باشد چهاراحي شده، يك مجموعه كامال مكانيكي است كه داراي شير مكنده طر: كارگيري اختراعه بروش 
طوري كه، گويي از جنس آهن و يا هر جنس ديگر كه داراي وزن زياد باشد قرار مي گيرد و سپس فنر را در استوانه بعد از 

لوگيري از بيرون آمدن قطعات گوي و يا همان بدنه اصلي جاگذاري مي شود و در آخر در پوش استوانه بسته مي شود كه ج
هدف طراحي دستگاه، قابل حمل در شرايط هاي متفاوت به دليل كوچك بودن آن است و متعاقب آن نيز، . درون استوانه شود

 اسيدسولفوريك است كهموجب كاهش انگيزي براي مكيدن از طريق دهان مي شود كه عوارضي بعضي از اين مايعات مانند 

 معده شدن مي باشد و همچنين سوراخ واسهال خونى استفراغ همراه به شكم ودرد مرى دهان، در شديد هاى سوختگى سبب

  .و مرى را مي تواند همراه داشته باشد را ، از بين مي برد
كه به موجب آن عوارض و مسموميت هاي ناشي از . با طراحي اين ساكشن مشكل حمل و فضا هموار مي گردد: نتيجه گيري

  .برطرف مي شودمكيدن دهان را 
  اختراع، شير مكنده، ويسكوزيته: كلمات كليدي
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  ينمعلولو دستگاه سرپيچ هوشمند جانبازان 
  

  1جواد نجاتي
  

  
نقش تعيين كننده اي در ايجاد انگيزه مضاعف ، "سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" 1391شعار سال  :زمينه

جوانان بايد "طور كه مقام معظم رهبري فرمودند  همان. مي كند جهاد علمي و نهضت توليد علم ايفاجوانان نخبه و مخترع در 
و جانبازان  ويژه معرفي اختراع دستگاه سرپيچ هوشمند قالههدف از اين م. "نسبت به خودسازي و هويت يابي اهتمام ورزند

  .به ثبت رسيده استدر سازمان ثبت اختراع كشور  1389، كه در سال مي باشد ينمعلول
سرپيچ هوشمند جانبازان و معلولين سرپيچي است كه نياز به چرخاندن المپ در سوكت گيرنده  :كارگيري اختراعه بروش 
، فك نقطهدقيق شده وجود دارد كه با قرار دادن المپ در اين  در دهنه ي سوكت سه فك به صورت كامال متقارن و. را ندارد

تا المپ ، رو محرك اين سيستم بعد قرار گرفتن المپ درون فك، مهره ي متحرك را چرخاندهالمپ را قفل كرده سپس ني
اين دستگاه در اين مرحله به پايان مي رسد، حال اگر المپ بعد پيمودن عمر خود يا بنا  كار ،اگر المپ روشن شد .روشن شود

ين كار يعني قرار دادن المپ در فك را مي دهد تا سيستم تشخيص سالمت المپ دستور الزم را براي عكس ا ،به داليلي بسوزد
 .ثانيه المپ را از سوكت جدا كرده و در همين مدت زمان المپ سالم را در سوكت قرار دهد 2بر بتواند به راحتي كمتر از ركا

از نصب دستگاه  در زمان سوختن المپ پيام دلخواهي را كه قبلشده است و  زيبراي افراد نابينا، دستگاه به سيستم صوتي تجه
   .را پخش مي كند است ضبط كرده برركا

نگهدارنده سه (دارنده سه فك متقارن ؛ تمام اتوماتيك"ي اين سرپيچ هوشمند شامل موارد ذيل است مزايا: نتيجه گيري
ز جلوگيري ا؛ تشخيص المپ سالم از خراب؛ )براي جانبازان و معلولين(عايق كه جايگزين يك دست انسان است ) پارچه

افزايش ضريب حفظ جان انسان در هنگام تعويض المپ ؛ در سوكت گيرنده) قطعه فلزي در انتها المپ(گيركردن سرپيچ المپ 
با پيام ) سيستم صوتي(به وسيله ي سيستم هشدار دهنده  اعالم گزارش سالمتي المپ در هنگام خرابي آن ؛بدون قطع برق

بيماران (ط افراد نابينا و افراد يك دست و افرادي كه تعادل جسمي ندارند تعويض المپ توس ،مديريت الكترونيكي ،دلخواه
  . نصب و راه اندازي راحت؛ بست المپ توسط كاربر در ارتفاعات گوناگون و جلوگيري از بازو  و جانبازان) اعصاب

  اختراع، سرپيچ هوشمند، جانبازان :كلمات كليدي
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  javad.nejati@yahoo.com .تول دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي برق، قدرت دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد ك 1
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  Algometer)(سنج  درد: آلگومتر
  

  2، امين حسن زاد1يدعلي موسوي مهاجرس 
  
  

   فراهم الكتريسيته از طريق را درد حس گيري اندازه قابليت كه است دردسنج دستگاه نوعي شده ابداع دستگاه :زمينه
 با توجه چنين هم .نمود اشاره آن آسان جايي جابه و وزن كاهش به توان مي بخش اين در نوآوري هاي قسمت از گونه .آورد مي
 گردد مي ملي ارز شدن خارج موجب كه دنيا، نقاط ديگر از آن تهيه جهت بسيار گزاف هزينه و در كشور ايران وسيله اين نبود به
   .برسانيم ظهور مرحله به را اختراع اين كه دانستيم الزم وسيله اين به درماني و بهداشتي بخش مبرم نياز چنين هم و

 درد ايجاد سبب كه نيرويي و فشار حداقل( درد آستانه گيري اندازه بر عالوه دستگاه، اين نوآوري از: كارگيري اختراعه بروش 
 را ان قابليت اين كه باشد، مي نيز )كند تحمل تواند مي فرد كه نيرويي و حداكثر فشار( درد تحمل گيري اندازه به قادر )شود مي
ويژه  هاي مراقبت بخش در عمل اتاق ريكاوري بر قسمت وهعال وسيله اين ديگر كاربرد.است ساخته متمايز ها نمونه ديگر از
)ICU (اين دستگاه از طريق دو پروب جريان الكتريسيته را به دست هاي شخصي كه تحت آزمون قرار مي گيرد . باشد مي نيز

  شخص منتقل  ولت شروع گرديده و به18جريان الكتريسيته از ميزان . منتقل مي كند و از آن طريق حس به فرد وارد مي آيد
هنگامي كه فرد جريان الكتريسيته را . مي شود، تنظيم ميزان جريان انتقالي به شخص از طريق فرد آزمون گيرنده كنترل مي شود

  در نظرگرفته ) حداقل ميزان دردي كه فرد مي تواند تحمل كند(حس مي كند، آن نقطه به عنوان آستانه درد بيمار 
ه افزايش مي رود تا جايي كه فرد ديگر قادر تحمل ميزان ولتاژ وارده نيست كه آن نقطه به عنوان اين ميزان ولتاژ رو ب. مي شود

  . نظرگرفته مي گردد تحمل درد در
 يافته كاهش برابر 19 خارجي مدل در مقابل آن هزينه كه دارد تحقيقاتي، پژوهشي، صنعتي قابليت دستگاه اين: نتيجه گيري 

  .شود رسانيده توليد انبوه هب مي تواند راحتي به و است
  آلگومتر، درد سنج، اختراع: كلمات كليدي
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  رسانه هاي آموزشي
   

  سالمندي و سالمت: فيلم كوتاه
  مرضيه جعفر پور، كارشناس پرستاري بيمارستان آيت اهللا كاشاني شهركرد استان چهارمحال و بختياري  

و احترام به سالمندان، پذيرش سالمندان در جمع صميمي خانواده، استفاده از  محتواي اين فيلم در باره سالمندي و سالمت
است و ) سراي سالمندان(تجربيات ارزنده ي سالمندان، پرهيز از سپردن سالمندان در مراكز شبانه روزي نگهداري سالمندان 

سالمنداني كه در مراكز سراي سالمندان  مقايسه اي بين سالمندان در جمع خانواده كه روحيه اي با نشاط و سرزنده دارند با
  . نگهداري مي شوند و روحيه اي افسرده و به دور از نشاط دارند، صورت گرفته است

  
  نحوه استفاده از دستگاه الكتروشوك: فيلم آموزشي

  طيبه مرادي، دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كاشان، عضو كميته تحقيقات دانشجويي
  دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كاشان، عضو كميته تحقيقات دانشجويي رزانه مقامي نژاد،ف

  هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان ودكتر محسن اديب حاج باقري، دانشيار و عض
دقيقه و در دانشكده  30ي به مدت اين فيلم آموزش. محتواي اين فيلم در باره نحوه استفاده از دستگاه الكتروشوك مي باشد

شوك دفيبريالسيون، شوك (در اين فيلم، انواع شوك . پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان تدوين گرديده است
  .، نحوه كار با دستگاه و نمونه عملي اجرا شده روي بيمار، آموزش داده شده است)كارديوورژن

  
  وب سايت تخصصي پرستاري 

: نويسنده مسئول(الهه ميقاني ، )اورژانس بيمارستان امام حسين تهران ICUكارشناس پرستاري، پرستار (ني زاده صادق دهقا
   Elahe.meighani@yahoo.com) 4572451-0861(كارشناس پرستاري، مربي دانشگاه علوم پزشكي اراك 

از جمله عواملي ... و رسيدنش به جايگاه واقعي خود و عالقه به علم، هنر و حرفه پرستاري؛ عالقه به ارتقاي روزافزون اين رشته 
يك . در اين زمينه بنماييم www.nurse-station.irتخصصي با ادرس بودند كه سبب شدند اقدام به طراحي يك وب سايت 

كه مطالب آن هم  وب سايت تخصصي براي دانشجويان، اساتيد و پرسنل پرستاري در مقاطع مختلف و در عناوين مختلف
عالوه بر آن به . لمي، هم كاربردي و جديد است و همچنين بر اساس نياز و درخواست اعضاي آن تهيه و تنظيم مي گرددع

دليل وجود آيتم هايي خاص كه متعاقبا ذكر خواهند شد بيماران و خانواده هايشان نيز مي توانند از مطالب موجود در آن بهره 
رو نمايي گرديد و تا پيش از آن طراحان اين وب سايت يعني آقاي  1389بان آ 3اين وب سايت به طور رسمي در  .ببرند

دهقاني زاده و الهه ميقاني وبالگي تخصصي در همين زمينه را اداره مي كردند كه با توجه به مطالب عنوان شده آن را ارتقا 
 - Nursing Tips– Pharmacologyداده و به وب سايت تبديل كردند كه شامل بخش هاي متنوعي است چون  

Patient Education - Medical Library, Medical Surgical - Nursing Procedure - Emergency   است
. اين كه وب سايت هاي مهم و كاربردي را نيز لينك دارد

 
  تارنوشت تولد

  s-ghana@hotmail.comساميه غنا، دانش اموخته مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، 
را مي عنوان تولد  دليل انتخاب . متولد شد 1389تير ماه  هفتماز  "Iumss.blogfa.com"با آدرس اينترنتي "تولد"وبالگ 

در اين . انسان به كمك ماما به دنيا مي آيد و نيازمند مراقبت هاي ويژه اي توسط ماماها مي باشند آن دانست كه توان به علت
ه رشته مامايي مي باشد و شامل مراقبت هاي دوران قبل بارداري، دوران بارداري و پس از زايمان، بيماري هاي وبالگ مطالب ب
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زنان، بهداشت مادر و كودك، تنظيم خانواده، دستورالعمل هاي جديد اين رشته، تحقيقات و اخبار جديد، آزمايشات كاربردي 
، آموزش شيردهي، حاكميت باليني، تجربيات روزمره يادگيري باليني، در مامايي، كارشناسي ارشد مامايي، سايت هاي مفيد
از موضوعات فرعي آن مي توان به سخنان بزرگان و معصومين و شاعران . سواالت كالسي مطرح شده در كالس درس مي باشد

گ مردم و دانشجويان رشته بازديد كنندگان اين وبال. و نويسندگان اشاره كرد كه به صورت ثابت در وبالگ قرار داده شده است
يكي از مطالبي باعث جذابيت اين وبالگ شده پاسخ به سواالت مردم مرتبط با مامايي . هاي مزتبط با مامايي مي تواند باشد

در اين بخش سواالت توسط افراد مختلف به از طريق ايميل يا كامنت فرستاده شده، پاسخ داده مي شود و سواالت اين . است
نام نويسندگان در وبالگ قرار داده مي شود تا افرادي كه به داليل عرفي، فرهنگي و شرم و حيايي كه در ايرانيان افراد، بدون 

  . وجود دارد، نمي توانند سواالت خود را بپرسند، پاسخ سوال خود را دريافت كنند
  

  
  

  وبالگ آموزشي علم و پژوهش پرستاري
ه پرستاري و مامائي بويه گرگان، دانشگاه علوم پزشكي كارشناسي ارشد پرستاري، دانشكد :علي كاوسي

    ali_kavosi1365@yahoo.com،گلستان
، راه اندازي 1390از اواخر مرداد ماه سال   ali-kavosi@blogfa.comبا آدرس اينترنتيوبالگ علم و پژوهش پرستاري 

، منابع آزمون هاي ارشد و دكتري پرستاري، در اين وبالگ مطالبي با موضوعات مربوط به معرفي رشته پرستاري. شده است
فرآيندهاي تخصصي (اطالع رساني در زمينه همايش هاي علوم پزشكي داخل و خارج كشور، پرستاري داخلي و جراحي 

، آشنائي با مجالت علمي و پژوهشي معتبر كشور در زمينه موضوعات تحقيقاتي پرستاران، فراهم كردن شرايط الزم )پرستاران
براي پرستاران و .... و روش تحقيقآمار و خگوئي به تمامي سواالت علمي مربوط به مسائل پزشكي و پرستاري، پاسجهت 

همچنين از ابزارها و كدهائي مانند . اشاره نمود ها در اختيار داشتن فضايي براي بيان ديدگاهدانشجويان پرستاري و همچنين 
  . وبالگ استفاده شده است براي جذابيت بيشتر در... اوقات شرعي، تقويم و 

 
مسئوليتي در قبال محتوا بعد از اين تاريخ بر (محتواي اين رسانه ها تا  تاريخ چاپ كتابچه مورد تاييد مي باشد 

 )عهده دبيرخانه نمي باشد
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   از با يادي مقاالت سمينار پرستار ماما و پژوهش ختم كتابچه
  

  حكيم سيد اسماعيل جرجاني
  
 

د زين الدين، شرف الدين، ابو ابراهيم اسماعيل بن، سي
حسن بن، محمد بن، احمد الحسيني الجرجاني در 

ميالدي در جرجان  1041هجري برابر با  434سال 
  .متولد شد

جرجاني تحصيالت خود را نزد ابوالقاسم عبدالرحمان 
بن علي بن ابي صادق النيشابوري ملقب به بقراط ثاني 

ن شاگردان شيخ الرئيس ابوعلي كه يكي از بزرگتري
ابن ابي صادق استاد . سينا بوده است به انجام رساند

جرجاني در تربيت و رشد علمي او نقش بسيار مهمي 
در نيشابور در ايام جواني تحصيل نزد  .ايفا نموده است

 ابوالقاسم عبدالكريم قشيري، عارف و دانشمند مشهور،
 .وايت مي كردحديث شنيده و كتاب االربعين او را ر

اين دانشمند باالخص در باره كتب جالينوس مطالعات 
بسيار نموده و تفاسير او در مورد آثار جالينوس بسيار 

پنج كتاب در علم پزشكي به  .محكم و رسا مي باشد
زبان فارسي تاليف و تعداد ديگري نيز در زمينه 
فلسفه، اخالق و غيره  اكثرا به زبان عربي تاليف نموده 

كتاب تلخيص االعضاء جالينوس  تاليف  ابن ابي  .است
، همچنين كتب .صادق، را با شرح اضافات تكميل نمود

، ين ابن اسحقشرح كتاب مسائل في الطب  تاليف حن
شرح كتاب فصول بقراط و شرح كتاب تقدمه المعرفه  

كتاب جواب هاي قراط را تاليف  نموده و باالخره ب
جالينوس را نيز از آثار  ايرادات محمد زكرياي رازي  بر

هاي لخفي العالئي، الطب الملوكي،  كتاب .او مي دانند
 .اغراض، يادگار، كتابي را بر رد بر فلسفه تاليف نمود

 ليله، كتاب وصيف نامه   نگارش تدبير يوم و

ميالدي به خوارزم مي  هجري 504در سال  .مي باشد
 در دولت قطب الدين محمد  خوارزمشاهي، كتاب. رود

  .ه خوارزمشاهي را  تاليف مي كندذخير
حكيم سيد اسماعيل حسيني جرجاني طبيبي جامع 

وي مراتب  علمي آموزش . االطراف و حاذق بود
پزشكي را از اساتيد زمان خود فرا گرفته و مراتب 
عملي را با هوشمندي و حدت ذهن خويش به كمال 
 آموخته و در نقل احاديث  به مرحله وااليي از وثوق در

مراتب سير و سلوك . يافته بود نزد اهل ايمان دست
عرفاني را نزد بزرگان معرفت نظير ابوالقاسم قشيري 

اول كسي است كه مجموعه كتاب ها و . طي كرده بود
رسائلي تا اين حد جامع در طب به زبان پارسي 

كتاب  ذخيره او عالوه بر طب، ذخيره . نگاشته است
زبان  به دو. است اي از كلمات و لغات ناب فارسي

  .تسعربي و  فارسي آثار برجسته اي نوشته ا
مقام اخالقي و حسن خلق و طبع لطيف و خوش 
. سخني  او سخت مورد ستايش منابع قرار گرفته است

مردي با هوش و خوش قريحه بوده و در طب و 
  .حكمت بسيار متبحر بوده است

گرچه جرجاني، اهل جرجان بود ولي در خوارزم 
وفات  .رو منتقل شديد و در اخر عمر به مسكني گز

ميالدي در  1136هجري برابر  531جرجاني در سال 
  . مرو اتفاق افتاد و در همين شهر مدفون گرديد

  
  
  
  


