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حیطه عالئم کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان تحت  بر  تأثیر یوگا 18
 لینی: یک کارآزمایی بادرمانیپرتو
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نسبت ابتالء به سندرم پیش از قاعدگی وشدت آن   بررسی مقایسه ای 14

در دانشجویان تربیت بدنی و سایر دانشجویان مراکز تربیت معلم وابسته 
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 علی دهقانی احمداباد بررسی کیفیت زندگی مراقبین بیماران سرطانی  71
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اعظم شریفی، جهانگیر رضایی، افشین الماسی، 
الدن ابراهیم پوریان، خلیل مرادی، روح انگیز  
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nurses: a qualitative study 
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Alireza Irajpour, Leila Valizadeh 

عوامل مرتبط با آن برخی  و زنان باردارخواب در  اختالالت تنفسی 81
 ( 0188)کرج ،

شراره ضیغمی محمدی، سولماز حقیقی اصغر زاده، 
 شبنم الماسی مقدم
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ماران ین ببیمرتبط با آن در مراقبررسی فشار مراقبتی و عوامل  87
همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت 

 0194در سال 

نسرین مختاری ، مرتضی شمسی زاده، میترا طالبی
، پروانه رضاسلطانی، احسان کاظم نژاد لیلی، الکه

 لیال دهقانکار
دل اعتقاد تاثیرآموزش مادران توسط رابطین بهداشتی بر اساس م 88

بهداشتی بر کاهش اختالل رشد کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی 
 درمانی شهر همدان 

 بابک معینی، هادی رنجبران  ملیحه طاهری، 

بررسی میزان موفقیت تیم احیاء قلبی ریوی و مغزی در مرکز آموزشی  89
 ماه اول سال  1درمانی بعثت همدان در

 بهروز عظیمی ، مینا متقی

تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری خود مراقبتی اورم بر توان خود مراقبتی  91
 بیماران مبتال به دیابت

دکتر حسین ابراهیمی، عظیم  منصورغفوری فرد،
 عزیزی

مقایسه شادکامی و سالمت معنوی در سالمندان مقیم خانه سالمندان و  90
 مقیم منزل

 دکتر محسن ادیب حاج باقری، منا فرجی

نویسندگان: سمیه ضیغمیان، فرحناز فرنیا ، خدیجه  کمپرس سرد  و کرم امال بر شدت درد محل تزریق انوکساپارینتاثیر  94
 دهقانی

رضایت مندی خانواده بیماران بخش مراقبت بحرانی از اجرای مراقبت  91
 خانواده محور: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده

 لیلی فوالدی، فرحناز فرنیا

أثیر گرمادرمانی موضعی بر درد بیماران مبتال به سندرم کرونری حاد ت 92
 )یک کارآزمایی بالینی شاهد دار دو سوکور(

 علی محمدپور، بتول محمدیان، مهدی بصیری

خاطره  -طاهره طوالبی - شیرین محمدی کالوه تاثیر  آموزش خود مراقبتی بر افسردگی بیماران همودیالیزی 91
 قاسمیفاطمه  -عنبری

تاثیر برنامه خودمراقبتی بر سالمت روان وکیفیت زندگی مادران  91
 کودکان فلج مغزی

 سعیده سادات مرتضوی، ساراراموز

 Falcariaشناسایی ترکیبات شیمیایی چندین توده غازیاقی ) 97

vulgaris  موثر در زخم معده و زخم اثنی عشر بیماران مبتال ) 

ئی، محمدرضا حسندخت، وحیده الهام مرتضی
 ناظری 

تاثیر خود مراقبتی برکنترل فشارخون در بیماران مبتال به پرفشاری  98
 خون

فهیمه مهدی پور، فاطمه محمدی فر، خدیجه 
 قادری، اکرم پاکروف

 موسی مهدی زاده ، مهرالسادات مهدی زاده  مدل های همکاری مراقبتی میان رشته ای: مروری بر شواهد 99

پرسشنامه توانمندی سالمندان مبتال به بیماری های قلبی و  طراحی 011
 اعتماد قابلیت و روایی تعیین عروقی در دریافت حمایت های اجتماعی: 

 ابزار

سیده مریم موسوی ، مریم روانی پور ، شهناز 
 پوالدی، نیلوفر معتمد، مریم برکت 

 مژگان نظری علیرضا مرادی، علیرضا پناهی،  بهاریبیمارستان آیت اهللبررسی هزینه خدمات بستری سالمندان در  010

 یریتمد یدر خصوص چگونگ یمارستان هاب یرانمد یدگاهد یینتب 014
 علیه پرستاران محیط کار خشونت

نسا نوغان، دکتر محمدعلی چراغی، دکتر علی 
 بیکمرادی
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 مطالعه کیفینیازهای بیماران مبتال به ام اس و خانواده آنها: یک 
 

 2، احمدرضا زمانی3، احمدرضا یزدان نیک2، فریبا طالقانی1شهال ابوالحسنی

 چکیده:
بیماری مولتیپل اسکلروز بیماری نورولوژیک شایع در افراد جوان و میانسال است. اثرات بیماری بسته به نوع آن  :و هدف مقدمه

-از پیشرفت بیماری و کنترل اختالالت مرتبط با بیماری استفاده می های دارویی و غیردارویی برای پیشگیریمتفاوت است. درمان
ای از خدمات سالمت نیاز دارند. این شود. بیماران مبتال به ام اس نیازهای پیچیده و متعددی دارند و بنابراین به طیف گسترده

 مت انجام شده است.ها به خدمات سالمطالعه با هدف تعیین نیازهای افراد مبتال به ام اس و خانواده آن
کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این مطالعه یک مطالعه کیفی است که مشارکت این مطالعه روش کار:

کنندگان خدمات سالمت برای نفر از ارائه 00نفر از اعضای خانواده و  01فرد مبتال به ام اس،  41ساختاریافته با های نیمهمصاحبه
ها انجام شد. عالوه بر مصاحبه مستندات مرتبط با هدف مطالعه شامل وبالگ بیماران، مجالت نیازهای بیماران و خانواده آنتعیین 

ها توسط روش تحلیل محتوای آوری شد. تحلیل دادهها جمعهای تخصصی افراد مبتال به ام اس و مطالب خبرگزاریام اس، سایت
 کیفی انجام شد.

و  آسودگی، ارتقای آگاهیطبقه اصلی شامل توانمندسازی بیمار) با زیر طبقات رهایی از بیماری،  1ین مطالعه در های اداده نتایج:
خودباوری(، توانمندسازی خانواده) با زیر طبقات آسایش روحی، ارتقای آگاهی(، امنیت اقتصادی)با زیر طبقات کاهش هزینه 

 بندی شد.بقات تسهیل سازگاری، احساس آرامش( طبقهدرمان، حمایت سازمانی( و حمایت معنوی)با زیر ط
های زندگی دارند. برآورده نشدن نیازهای ها نیازهای متفاوتی در مورد تمامی جنبهافراد مبتال به ام اس و خانواده آن نتیجه گیری:

ن خدمات سالمت ارزیابی کل نگر از کنندگاگذارد. بنابراین الزم است که ارائههای دیگر تاثیر میهر جنبه از زندگی فرد بر جنبه
 ها را برآورده کنند.نیازهای بیمار و خانواده داشته باشند و تالش کنند که تمامی نیازهای آن

 مولتیپل اسکلروز، خانواده، بیماران، نیازها، تحقیق کیفی کلمات کلیدی:
 
 
 

  

                            
 استادیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1
 علوم پزشکی اصفهاندانشیار پرستاری، دانشگاه  2
 استادیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3

 دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 4
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منظم بانوان  بررسی تاثیر برنامه آموزشی براساس مدل بزنف در انجام فعالیت جسمانی
 شاغل مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

2، دکتر قدرت ا.. روشنایی2، دکتر بابک معینی2، دکتر سید محمد مهدی هزاوه ایی1مرضیه اتوگرا  

 چکیده

وشیوع یکی از پیامدهای زندگی ماشینی  امروز کم تحرکی است.وبا توجه به مزایای انجام فعالیت جسمانی منظم  :و هدف مقدمه
باالی کم تحرکی در جهان وایران به خصوص بین بانوان ،مطالعه حاضر به بررسی تاثیر برنامه آموزشی براساس مدل بزنف در انجام 

 فعالیت جسمانی منظم بانوان شاغل مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان پرداخت.

پژوهش را کلیه بانوان شاغل دانشگاه علوم پزشکی همدان پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی ومداخله ای است.جامعه  روش کار:
تشکیل می دهد. تقسیم بندی جامعه به  به دوگروه شاهد ومورد به صورت تصادفی سیستماتیک بوده است. ابزار گردآوری داده ها 

Iپرسشنامه تنظیم بر اساس مدل بزنف است وبخش عملکرد براساس پرسشنامه بین المللی فعالیت جسمانی ) P A Q تنظیم)
ماه تحت برنامه آموزشی 0ماه بوده است که بانوان شاغل گروه مداخله به مدت 1گردیده بود. مدت مداخله آموزشی در گروه مداخله 

 اطالعات مربوط به هردو گروه قبل از مداخله، ماه بعد از مداخله تحت پیگیری قرار گرفتند.4براساس مدل بزنف قرار گرفتند و
Sاطالعات با نرم افزار  مداخله،یک ماه بعد از مداخله ،دو ماه بعد از مداخله جمع آوری شد. بالفاصله بعد از P S S وروش آماری

 تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. -توصیفی 

میانگین نمره مربوط به متغیر های اجزای مدل بزنف بین گروه شاهد ومورد در خصوص انجام فعالیت جسمانی منظم  یافته ها:
همچنین گروه مداخله نسبت به گروه شاهد عملکرد بهتری در  بل وبعد از مداخله آموزشی اختالف معنی داری را نشان داد.ق

ماه بعد از مداخله آموزشی داشته است که این اختالف از لحاظ آماری معنی دار بوده 4خصوص انجام فعالیت جسمانی منظم در 
 است.

جمله مدلهای آموزش بهداشت موثر در جهت بهبود وافزایش عملکرد بانوان شاغل در زمینه توانداز  مدل بزنف می نتیجه گیری:
 انجام فعالیت جسمانی منظم طبق استاندارد بین المللی باشد.

 برنامه آموزشی، فعالیت جسمانی منظم، بانوان شاغل.  مدل بزنف، کلمات کلیدی:

 

pدانشجوی -0 h .D دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان 

 اعضاء هیئت علمی  دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان-2
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آموزش مبتنی بر برنامه شکل بعد از دریافت داسیخودکارآمدی بیماران سلول
هفته پیگیری( 22خودمدیریتی )  

 مهرناز احمدی1،  سعید پورمنصوری2، عبدالعلی شریعتی3، سیمین جهانی4

 چکیده

برند و برای مقابله با شکل در طول زندگی خود از عوارض متعدد این بیماری رنج میداسیبیماران مبتال به بیماری سلول مقدمه:
ای از رفتارهایی که منجر به ارتقاء سطح خودمدیریتی و جلوگیری از عوارض مرتبط با بیماری این بیماری باید با مجموعه پیچیده

های خودمدیریتی در بیماریهای مزمن ترکیبی از استراتژیهایی هستند که منجر به افزایش سطح شود، سازگار شوند. برنامهمی
شوند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه خودمدیریتی بر خودکارآمدی بیماران خودکارآمدی و ارتقاء رفتارهای خودمدیریتی می

 ست.شکل اداسیمبتال به بیماری سلول

شکل مراجعه کننده به درمانگاه تاالسمی بیمارستان داسیبیمار مبتال به بیماری سلول 19در این مطالعه نیمه تجربی  کار:روش
شفا اهواز به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. سپس برنامه خودمدیریتی طی دو جلسه آموزش انفرادی، یک جلسه آموزش 

ساعت و  4مدت زمان جلسات انفرادی حدود  هفته اجرا شد. 04مدت  بهی کوچک  گروهی بزرگ و دو جلسه آموزش گروه
میزان خودکارآمدی بیماران قبل از مداخله، هفته دوازدهم و هفته سی و ششم با  ساعت متغیر بود. 2تا  4جلسات گروهی بین 

های از آزمون اندازهها تجزیه و تحلیل دادهشکل  ارزیابی گردید. جهت داسیاستفاده از پرسشنامه خودکارآمدی بیماران سلول
 استفاده شد. تکراری

در مقایسه با قبل از مداخله به طور معناداری ارتقاء یافت  های خودکارآمدی بعد از مداخلهگروهامتیازات کلی و زیر ها:یافته
ششم نسبت به ودر هفته سی خودکارآمدی هایگروهو زیر کل میانگین نمرههای تکراری نشان داد که اندازه(. آزمون <110/1)

 (.<11/1) طور معناداری ارتقاء داشته استبهحال در مقایسه با پایه مداخله هفته دوازدهم اندکی کاهش یافته با این

مؤثر شکل داسیمطالعه نشان داد مداخالت خودمدیریتی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی بیماران مبتال به بیماری سلول گیری:نتیجه
 های خودمدیریتی جهت تغییر رفتار و ارتقاء سطح خودکارآمدی این بیماران قابل توصیه است. بوده است. بنابراین استفاده از برنامه

شکلداسی: خودمدیریتی، خودکارآمدی، بیماری سلولکلید واژه

                            
 اهواز، اهواز، ایران.  جندی شاپور علوم پزشکی کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه 0

Email: mer.ahmadi@gmail.com  
 علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد 4
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تعیین صالحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان کاشان سال 
1333 

 2سمیرا زهتابچی، 0دکتر محسن ادیب حاج باقری 

 چکیده

مراقبت معنوی منجر به حفظ و ارتقاء سالمت و کاهش درد و رنج در بیماران میشود. از همین رو، برخورداری از صالحیت  مقدمه:
تاکنون مطالعات بسیار محدودی در زمینه  حرفه ای در این حیطه برای اعضای تیم مراقبتی بخصوص پرستاران ضروری است.

تعیین صالحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی و با ابزار های غیر بومی در ایران انجام شده است، بنابراین مطالعه 
 انجام شد.  0191حاضر با هدف تعیین صالحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان کاشان سال 

نفر از پرستاران شاغل در بخش های بالینی بیمارستان های  419مقطعی بود که بر روی   -این مطالعه از نوع توصیفی کار:  روش
دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه تعیین صالحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت 

 واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد. آزمون های آماری تی تست و آنالیزمعنوی جمع آوری و با آمار توصیفی و 

% در سطح متوسط و در 10% از پرستاران در سطح نامطلوب، در 41ارائه مراقبت معنوی در   میزان صالحیت حرفه ای در یافته ها:
 12/07% در سطح مطلوب قرار داشت. میانگین و انحراف معیار نمره صالحیت حرفه ای پرستاران در زیر مقیاس مراقبت معنوی 41
 ± 78/4، در زیر مقیاس نگرش 81/00 ± 04/1گاهی ، در زیر مقیاس آ18/41 ± 1/2، در زیر مقیاس ارزش های انسانی 7/21 ±

 بود. 1/7 ± 12/0و در زیر مقیاس خودشناسی  48/00

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اکثریت پرستاران شرکت کننده در این مطالعه از صالحیت حرفه ای متوسط و نا  نتیجه گیری:
، این یافته لزوم ر رابطه با مفهوم مراقبت معنوی دریافت نکرده اندآموزشی دمطلوبی در ارائه مراقبت معنوی برخوردار هستند و 

 انجام مطالعات بیشتر در زمینه معنویت و مراقبت معنوی را، در کشور ایران نشان می دهد.

 مراقبت معنوی، پرستار، صالحیت حرفه ای. کلید واژه ها:
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 گروه داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2
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Survey of operating room stressors and its effects on Operating 

room nurses 

Asadi Fakhr A1,Moazami Z, Asadi S,Mesgaran S 

 

Abstract 

 

Background: Today’s workforce as the organization’s most valuable asset is faced with 
numerous problems. One of them is stressors in the work environment that has adverse effects on 

human body and spirit and reduces their efficiency. This study was performed aimed to survey of 

operating room stressors and its effect on nurses in 2012. 

 Methods: This study is a cross-sectional study and the study population is consisted of 172 

operating room nurses working in 5 hospitals of Hamadan University of Medical sciences. These 

individuals were selected by using total number of sampling method. The instrument for data 

collecting was a questionnaire that has checked stressors in 5 domains, psycho – social, 

economic and welfare, environmental, administrative and physical. Data were analyzed with 

SPSS software (ver 16) and statistics tests such as correlation coefficient and T test. 

Results: Results showed that 14/4% of the study population is exposed to high stress. 

Environmental and administrative domains had the higher levels of stress (p=0/000) and 

economic domain had the lowest level of stress (p=0/98). Between operating room of the 

stressors most likely to cause stress was the risk of injuries from contaminated needles and the 

damage to the skin (11%). 
Conclusion: The present study showed that more than half of the individuals suffer from high 

stress. It is suggested that interventions that are targeted at sources of occupational stress seem to 

be designed and performed in order to support operating room nurses. 
 

Keywords: stressors, operating room, nurse 

 

 

 

 

 

 
                            
1     Academic member of Hamadan medical science university 
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% و آب مقطر در ناحیه لومبوساکرال 1مقایسه تزریق زیر جلدی نرمال سالین ،لیدوکائین 
 بردردکمری مرحله اول زایمان

 اصل توقیری مریم

 چکیده

درد روش های دارویی و غیر دارویی وجود دارد  تقریبا یک سوم زنان از دردهای مداوم کمری در طی لیبر رنج می برند. برای تسکین: مقدمه
که در زنان استفاده می شود اما موارد کمی برای کاهش این درد به خصوص درکشورهای درحال توسعه مانند ایران وجود دارد.بنابراین این 

      ن انجام شد.% و آب مقطر بر درد کمری مرحله اول زایما0مطالعه برای ارزیابی تاثیر نرمال سالین ، لیدوکائین 

زن باردار برای ارزیابی تاثیر تزریق زیرجلدی  011بود که بر روی  4101این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال  مواد و روش ها:
ر تصادفی در % و آب مقطر در ناحیه کمری خاجی بر دردهای کمری مرحله اول زایمان انجام شد. نمونه ها به طو0نرمال سالین ، لیدوکائین 
نفر ( جای گرفتند.چهار ناحیه بر روی ساکروم برای تزریق  11نفر (و آب مقطر )  11% ) 0نفر ( ، لیدوکائین  11سه گروه نرمال سالین ) 

ز یک برای بعد از تزریق توسط مقیاس دیداری درد اندازه گیری شد. امتیا 91و  21،  11،  01انتخاب شد. امتیاز درد قبل از تزریق و در دقیقه 
 کمترین درد و امتیاز ده برای بیشترین درد درنظرگرفته شد. سپس میانگین امتیاز درد در سه گروه مقایسه شد.

سه گروه تفاوت معنی داری از نظر سن ، تحصیالت ، شغل ، شاخص توده بدنی ، افزایش وزن دوران بارداری ،میزان دیالتاسیون و  یافته ها:
،  11،  01از تزریق ، میانگین امتیاز درد در سه گروه مساوی بود.  گروه آب مقطر ، کاهشی را در میزان درد در دقیقه  وزن نوزاد نداشتند. قبل

p% و نرمال سالین بود )0نشان داد و میانگین امتیاز درد به طور معنی داری کمتر از گروه لیدوکائین  91و  21 >0.001 ) 

ناحیه میکائیل رومبوئید در کاهش درد کمری در لیبر موثر است. ازآنجا که این روش ارزان قیمت ،  تزریق زیرجلدی آب مقطر درگیری:  نتیجه
 بی ضرر ، در دسترس و موثر است است برای استفاده بالینی روتین توصیه می شود. 

 %، نرمال سالین ، درد زایمان0آب مقطر ، لیدوکائین  :واژه های کلیدی
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درمان همودیالیز  تحت مارانیب ی(جنس) یزندگ تیفیبر ک یجنس یتوانبخش ریتاث
 نژاد یلباف مارستانیب زیالیمراجعه کننده به مرکز د

 3مهدی طالبی،  2علی افشاری، 1جم علی الوندی

 چکیده

مشکالت جنسی بیماران دیالیزی یکی از مهمترین عوامل موثر بر کیفیت زندگی این افراد و خانواده های آنها  زمینه و هدف:
می باشد. انجام اقدامات الزم به منظور بر طرف کردن آنها گامی موثر در جهت ارتقای کیفت زندگی این بیماران خواهد بود. 

 انجام شدتحت درمان همودیالیز  مارانی(  بی)جنس  یزندگ تیفیر کب یجنس  یتوانبخش ریتاث این پژوهش با هدف تعیین 

 همودیالیز تحت درمانمددجوی   21تجربی دو گروهه ، قبل و بعد بر روی نیمه این پژوهش یک مطالعه  روش تحقیق:
خصیص داده دو گروه شاهد و آزمون ت و به صورت تصادفی به نمونه های در دسترس انتخاب انجام شد. نمونه ها به روش 

 کیفیت زندگی جنسی مردان شدند.ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه 
SQOL-M  سئوال و پرسشنامه کیفیت جنسی زنان 00شامل SQOL-F    مشتمل بر مداخله  سئوال بود. 08شامل

 Limitedاطالعات محدود)-4( Permissionاجازه)  -0که شامل:  PLISST)مداخله چهار سطحی آنون)

Information)-3( پیشنهادات  ویژهSpecific Suggestion)2-  درمان های  اختصاصی تر و ارجاعIntensive 

Therapy)مرحله اندازه گیری شد و با استفاده از روشهای آماری کای دو،من ویتنی، (.کیفیت زندگی جنسی در دوt 
 اندازه گیریهای تکراری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. مستقل و آنالیز واریانس با

گروه آزمون مشاهده  دراز مداخله ، بعد کیفیت زندگی جنسیداری  بین میانگین امتیاز کل  اتفاوت معن ها: یافته
11/1pشد) >  ) 

باشد، لذا به کار گیری موثر می بهبود کیفیت زندگی )جنسی ( بیماران دیالیزی در  توانبخشی  جنسیاجرای  گیری: نتیجه
و  بیماران دیالیزی جنسیمشکالت  حلمی تواند مفید بوده و به عنوان یک روش موثر، جهت  آموزشیاین روش غیر دارویی و

 .توانمندسازی آنان بکار گرفته شود

 کیفیت زندگی جنسی/ توانبخشی جنسی/ دیالیز های کلیدی: واژه

 

                            
 کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان آتیه همدان .  0
 مربی،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان.  4
 کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان آتیه؛ همدان.  1
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اقبتی در بیماران مبتال به  نارسایی بررسی میزان متابعت از رفتارهای خود مر
 سیستولیک قلبی 

 1331-32بستری در بیمارستانهای تامین اجتماعی البرزکرج و شهریار درسال 
 

، ابراهیم 6، بهنام محسنی5، فرزاد فهیدی2 ، پروین فرمانی3، منیژه شکور 2شراره ضیغمی محمدی، 1دکتر فاطمه الحانی
 7فالح طاهر پذیر

 چکیده
جهت ارتقاء کیفیت زندگی، کاهش مرگ و میر و بستری مجدد بیماران نارسایی قلبی ،آگاهی و متابعت از رفتارهای خود   مقدمه:

با هدف تعیین میزان متابعت از رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتال به نارسایی مراقبتی ضروری است.  مطالعه حاضر 
 انجام شد.  0194اجتماعی البرز کرج و شهریار در سال  سیستولیک قلبی بستری در بیمارستانهای تامین

بیمار مبتال به نارسایی قلبی با حداقل یکسال سابقه ابتال به نارسایی  011 این یک مطالعه توصیفی و مقطعی  بود کهروش کار : 
تامین اجتماعی شهریار در %  بستری در بخش داخلی بیمارستان تامین اجتماعی البرزکرج و بیمارستان 21قلبی وکسر جهشی زیر 

 مراقبت رفتار به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه اروپایی 0190-94سال 

Sقلبی به روش مصاحبه تکمیل شد. تحلیل داده ها با نرم افزار آماری  نارسایی بیماران در خود از P S S  و  08ویرایش
 نالیز واریانس یکطرفه انجام شد. آزمون تی مستقل و آ

درصد ضعیف بود. بهترین متابعت رفتارهای خود مراقبتی  01درصد متوسط و  82متابعت از رفتارهای خود مراقبتی در  یافته ها:
های خود مربوط به رژیم دارویی و غذایی و کمترین متابعت مربوط به کنترل وزن روزانه و ورزش بود. میانگین نمره متابعت از رفتار

p=100/1مراقبتی بر حسب سن) p=128/1(، تعداد بیماریهای مزمن)  p=118/1(، وضعیت تاهل)    (، ابتال به فشار خون    
p=114/1( و درجه بیماری)  p=107/1(، بیماری کلیوی)  p=149/1(، بیماری مزمن انسدادی ریه)  p=118/1باال)     )

 تفاوت آماری معنادار داشت. 
متابعت از رفتارهای خود مراقبتی در بیماران نارسایی قلبی مناسب نیست. آموزش و پیگیری رفتارهای خود  :نتیجه گیری 

مراقبتی بایستی با تمرکز بر مشکالت خاص دوران سالمندی ،حمایت اجتماعی، ساده سازی رژیم دارویی و غذایی و توجه به سایر 
 بیماریهای مزمن انجام گردد. 

 یی قلبی ،خود مراقبتی:نارسا کلید واژه ها

 

                            
 alhani_f@modares.ac.irنویسنده مسئول: ایمیل .ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده پرستاری، گروه دانشیار، 0
 مربی گروه پرستاری داخلی وجراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحدکرج، کرج، ایراندانشجوی دکتری پرستاری،  4
 س ارشد پرستاری، سوپروایزر بالینی بیمارستان تامین اجتماعی البرز ،کرج، ایرانکارشنا 1
 رشناس پرستاری، سوپروایزر آموزشی بیمارستان تامین اجتماعی البرز،کرج، ایرانکا 2
 کارشناس پرستاری،سوپروایزر بیمارستان تامین اجتماعی شهریار، ایران 1
 کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان تامین اجتماعی شهریار، ایران 1

 ایرانکارشناس پرستاری، بیمارستان تامین اجتماعی شهریار،  7
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 مامایی پرستاری دانشکده انشجویانبررسی میزان رعایت اصول تزریقات ایمن در د
 1332 سال در همدان

 5،  بتول خداکرمی  2بگیان مینا ، 3خانی راهیمبا علیرضا ، 2سلطانیان علیرضا دکتر ،1امینی رویا

 
 : چکیده

 
یکی از شایعترین اقدامات در کارکنان و دانشجویان رشته های پزشکی و بخصوص رشته پرستاری انجام تزریقات :  اهداف و مقدمه

 رعایت میزانتعیین  هدفمی باشد که در صورت عدم رعایت اصول تزریقات ایمن منجر به ایجاد آسیب می گردد. این مطالعه با 
 انجام شد . 0194 سال در همدان مامایی پرستاری دانشکده دانشجویان در) پس از انجام تزریق(  ایمن تزریقات اصول
 پزشکی های فوریت و مامایی پرستاری، دانشجویان از نفر 412 روی بر که بود مقطعی -توصیفی نوع از مطالعه این:  تحقیق روش

 جهت. بود ساخته محقق دوقسمتی پرسشنامه ها داده گردآوری ابزار. شد انجام همدان در ساده تصادفی برداری نمونه روش با
 SPSS 21 آماری افزار بانرم ها داده تحلیل و تجزیه(. 78/1)شد استفاده مجدد آزمون و محتوی روایی از پایایی و روایی سنجش

 .شد انجام
 و% 9/14% ، 8/11% از دانشجویان مونث بوده و 1011سال قرار داشتند.  40-44بیشتر افراد مورد مطالعه بین گروه سنی :  ها یافته

. در رابطه با رعایت اصول بودند تحصیل به مشغول پزشکی فوریتهای و مامایی،  پرستاری های رشته در دانشجویان% 1/01
و به منظور کارگذاری درپوش نموده  اجتناب تزریق از پس سرسوزن درپوش گذاشتن از دانشجویان از% 4110 تنهاپیشگیری، 

% و 1411% از آنان به ترتیب از وسیله مکانیکی یا روش یک دستی استفاده می نمودند. 4012 % و0412سرسوزن پس از تزریق 
از دانشجویان از حمل وسایل تیز و برنده در دست یا یونیفرم و از دست به دست نمودن سرسوزن خودداری می نمودند . % 2114

 % از دانشجویان اغلب یا همیشه جهت حمل وسایل تیز و سرسوزن از رسیور استفاده نموده بودند. 2117همچنین تنها 
نیاز در خصوص تزریقات ایمن در دانشجویان به ویژه در محیط های کارآموزی یافته ها به آموزش بیشتر  به توجه با:  گیری نتیجه

 . می باشد 

 
  دانشجویان ، سرسوزن با صدمهتزریق ایمن ، :  کلیدواژه

 

 

 

 

                            
 aminiroy@gmail.com.همدان،ایران جامعه، بهداشت پرستاری مامایی،گروه پرستاری همدان،دانشکده پزشکی علوم دانشگاه 1

 .ایران ، همدان ، واپیدمیولوژی زیستی آمار گروه ، بهداشت دانشکده ، همدان پزشکی علوم دانشگاه 2
 ایران ، همدان ، دانشجویی تحقیقات کمیته عضو و پرستاری کارشناس دانشجوی ، همدان پزشکی علوم دانشگاه 3
 ایران ، همدان ، دانشجویی تحقیقات کمیته عضو و پرستاری کارشناس دانشجوی ، همدان پزشکی علوم دانشگاه 4
 ایران ، همدان ، مامایی گروه مامایی، پرستاری دانشکده ، همدان پزشکی علوم دانشگاه 5
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تاثیر دو شیوه آموزش انفرادی و گروهی برخودکارآمدی مراقبت از پا در بیماران مبتال به 
تصادفی تک سوکور: یک مطالعه کارآزمایی بالینی "دیابت  

 الهه سیدرسولی1، طیبه ایزدی2، مریم زارع3،کبری پرون4، لیال ولیزاده5، آزاد رحمانی6

 چکیده 
بیماری دیابت یکی از شایع ترین و مهم ترین اختالالت داخلی غیر واگیر دار و همچنین یکی  از  مشکالت عمده  زمینه و اهداف:

ی بهداشت عمومی در جهان معاصر است که مرگ و میر ناشی از عوارض این بیماری از جمله پای دیابتی به طور چشمگیر در حال 
ی از کنترل دیابت محسوب می شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین افزایش است. آموزش بیمار به عنوان یک بخش اساس

 تاثیر دو شیوه آموزش انفرادی و گروهی بر خودکارآمدی مراقبت از پا در بیماران مبتال به دیابت انجام گرفت.

بیمار  011که  بر روی  مطالعه ی حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی تک سوکور از نوع قبل و بعد می باشد مواد و روش کار:
انجام گرفت. بیماران واجد شرایط به طور تصادفی به  0190مبتال به دیابت مراجعه کننده به درمانگاه نادر کاظمی شیراز در سال

nسه گروه آموزش انفرادی) n( و آموزش گروهی)49= n)(  و گروه کنترل 51= تقسیم و بیماران در دو گروه  (50=
سه درهفته تحت آموزش قرارگرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه خودکارآمدی )انفرادی، گروهی( سه جل

(c o r r b e t شد. ( بودکه قبل و بعد از مداخله آموزشی توسط کمک پژوهشگر با مصاحبه انفرادی تکمیل 2003
09Sافزار ها با استفاده از نرمداده P S S  tار( و استنباطی )آزمون تجزیه و تحلیل و از  آمار توصیفی)میانگین ، انحراف معی /

Aبانمونه های مستقل و  N O V A استفاده شد. و )p  معنی دار تلقی گردید. 0.05>

نتایج  مطالعه حاضر نشان می دهد که میانگین نمره خودکارآمدی بیماران در سه گروه قبل از آموزش اختالف معنی دار  یافته ها:
pآماری نداشت ) داد که خودکارآمدی بیماران مبتال به دیابت قبل و بعد از آموزش نشان( ولی مقایسه میانگین نمره   0.39=

pهم آموزش فردی و هم گروهی منجر به افزایش خودکار آمدی گردیده است ) ≤ 0/05.) 

یافته ها نشان داد که استفاده از هر دو شیوه اموزش فردی و گروهی موجب افزایش میزان خودکارآمدی بیماران می  نتیجه گیری:
pدر حالی که تاثیر آموزش در افزایش خودکارآمدی به روش انفرادی بیشتر  از گروهی می باشد.شود  <0.05)) 

 آموزش انفرادی، آموزش گروهی، دیابت، خودکارآمدی، مراقبت از پا کلید واژه :

                            
-1  گروه آموزشی داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایرانمربی و عضو هیئت علمی  

   

 comadit@yahoo.iz دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران  2
  کارشناس ارشد پرستاری - 3
  مربی و عضو هیئت علمی گروه آموزشی داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران -4

  راناستادیار گروه آموزشی پرستاری کودکان دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ای 1 -
  استادیار گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران - 1

mailto:izadit@yahoo.com
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 و نتایج مثبت آن در مادران باردار  HBSAgفراوانی انجام آزمایش 
 رفعت بخت 1، افسر امیدی2، بتول خداکرمی3 ، عباس مقیم بیگی4

 چکیده
 Bالزم است که مادران باردار از نظر هپاتیت ،  Bبه هپاتیت   +HBSAg: برای جلوگیری از ابتال نوزادان مادران مقدمه و هدف

توجه به اینکه  واکسن و ایمونوگلوبین تزریق گردد و باهر چه سریعتر مورد بررسی قرار گیرند تا در صورت ابتال مادر به نوزادان آنها 
و   HBSAgدر منطقه متوسط قرار گرفته است لذا مطالعه حاضر جهت تعیین فراوانی انجام آزمایش  Bایران از نظر شیوع هپاتیت

 .نتایج مثبت آن در مادران بارداری که  برای مراقبت بارداری به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان مراجعه نموده بودند انجام شد
و جامعه پژوهش   انجام گردید 0191که در سال  و گذشته نگر بوده تحلیلی تحقیق حاضر مطالعه ای توصیفی:  حقیقتروش  

درمانی شهرهمدان مراجعه نموده بودند که با توجه به اطالعات  –مادرانی بودند که برای مراقبت بارداری به درمانگاههای بهداشتی 
نفر و روش نمونه گیری مطالعه دو مرحله ای با طبقه بندی مراکز  111اد نمونه مندرج درپرونده پرسشنامه تکمیل گردید .تعد

بهداشتی درمانی بود یعنی مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان بر اساس مناطق اقتصادی اجتماعی طبقه بندی شده و سپس از هر 
. ک از آن مراکز  نمونه گیری صورت می گرفتدرمانی بطور تصادفی انتخاب و از هر ی -یک از طبقات تعدادی از مراکز بهداشتی 

 انجام شد. SPSSابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار 
% مادران آزمایش  7011درصد نوزادان نولی پار بودند و  14سال بوده و مادران  4117: متوسط سن مادران  نوزادان   یافته ها

HBSAg  درصد 112نفر از آنها یعنی  01انجام داده بودند کهHBSAg+     زمایش آفراد ادرصد  114بودند  همچنین در
VDRL  درصد افراد آزمایش  014و درHIV   1441و  میانگین وزن نوزادان  انجام شده بود که در هیچیک نتیجه  مثبت نبود 
 و ابتال به هپاتیت مزمن و وزن هنگام تولد نوزاد با  P= 0.47با و بین ابتال به هپاتیت مزمن و نوع زایمان  گرم بود.

P= 0.36  .اختالف معنی داری وجود نداشت 
یعنی شیوع هپاتیت در مادران باردار مورد  بوددرصد  0کمتر از  مورد مطالعه: فراوانی هپاتیت مزمن در مادان باردار نتیجه گیری

 %( می باشد. 4مطالعه مانند کشورهای کم خطر )کمتراز 

 

H آزمایش:  کلید واژه ها B S A g هپاتیت ،B مادران باردار ، 

 

 

                            
 عضو هیئت علمی و  عضومرکز تحقیقات مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی همدان 1
 دانعضو هیئت علمی و  عضومرکز تحقیقات مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی هم 2
 عضو هیئت علمی و  عضومرکز تحقیقات مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی همدان 3
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدانو استادیار  4



[T y p e  t e x t ]   

 

18 

 

مقایسه اثر اسانس گیاه اسطوخودوس و بهار نارنج بر میزان  اضطراب امتحان دانشجویان 
 دختر دانشکده پیراپزشکی گرگان

 فوزیه بخشا1، سید یعقوب جعفری2، محمد آریایی3 ، عبدالرحمان توفیقی راد 2، زهرا یوسفی5

 

 چکیده
های مختلفی برای امروزه اضطراب امتحان به پدیده ای گسترده و شایع در نظام آموزشی تبدیل شده است. روش مقدمه و اهداف:

های طب مکمل قرار درمانی استنشاقی را نام برد که در رده درمانتوان رایحه شود، از آن جمله میدرمان اضطراب استفاده می
های معطر بر روی حاالت جسمی و روحی و روانی انسان تاثیر گذارند. رایحه درمانی روشی ارزان، دلپذیر وکم عارضه دارد. اسانس

 باشد. استفاده می قابل دیگر هایشرو سایر با یا همراه تنهایی به است که
انجام  0194گرگان در سال  دانشجوی دختر دانشکده پیراپزشکی 81این کارآزمایی بالینی دو سو کور بر روی  :روش تحقیق

 11دانشجویان به صورت تصادفی در دو گروه بهار نارنج و اسطوخودوس قرار گرفتند. همه دانشجویان اسانس را به مدت  .گرفت
ز اسانس با کمک اپلیکاتور به پیشانی شرکت کنندگان مالیده شد. برای ارزیابی ثانیه استشمام کردند و برای ماندگاری آن مقداری ا

پس از VAS سطح اضطراب تست اضطراب امتحان ساراسون جهت غربالگیری قبل از شروع مداخله و پرسشنامه مقیاس دیداری 
 انجام شد.  مستقل tتوسط آزمون  01 نسخه  spssافزار ها با استفاده از نرم اجرای مداخله استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده

ها در دو گروه نرمال بود. میانگین اضطراب دانشجویان قبل از شروع مداخله در گروه اسطوخودوس و بهارنارنج توزیع داده ها:یافته
نمرات پس از اجرای مداخله دار نبود. مستقل این تفاوت معنی tبود که با کمک آزمون  41/1±11/4و 17/1±11/4به ترتیب 

. هر دو روش باعث کاهش میانگین (P< 110/1اضطراب در هر دو گروه نسبت به نمره قبل از مداخله کاهش معناداری یافت) 
 دار آماری معنی داری مشاهده نشد. سطح اضطراب شدند اما بین دو گروه تفاوت معنی

تواند به می و ضطراب امتحان دانشجویان داشتهبر روی کاهش ا مثبتی اثرات اسطوخودوس و بهار نارنج اسانس  گیری:نتیجه
 های حمایتی برای کنترل و کاهش اضطرابهای مراقبت روان و درمانعنوان یک درمان کم عارضه، ارزان و مطلوب در سیستم

 .توصیه گردد
 : اسطوخودوس، اضطراب، بهار نارنجکلید واژه

 
 

 
                            

 مربی هیات علمی گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تلفن:  1

 bakhsha_fo@yahoo.com، پست الکترونیکی: 
 مربی هیات علمی گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  4
 مربی هیات علمی معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  1

 م پزشکی گلستان استادیار هیات علمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علو 2
 مربی گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  1

mailto:bakhsha_fo@yahoo.com
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  همودیالیزی بیماران در خستگی سنجش معیار دو اساس بر خستگی ای مقایسه بررسی

 3مائده امینی، 2نعیمه ماه حیدری، 1سید رضا برزو

 چکیده

سیر بیماری و  1خستگی یکی ازعوارض زودرس و از جمله شکایات شایع در بیماران دیالیزی است. خستگی درمرحله ی   :مقدمه
با توجه به اینکه  معیار استفاده شده است 4به خصوص در دیالیز اشکار می گردد جهت بررسی خستگی در بیماران دیالیزی 

مه ریزی و اجرای بهتر در تشخیص خستگی کمک می نماید و دست یابی به یک استفاده از این معیار ها به پرستاران برای برنا
معیار مناسب جهت تعیین دقیق میزان خستگی الزم است .لذا تحقیق حاضر با هدف مقایسه و استفاده از دو معیار دیداری سنجش 

 گیرد.   خستگی دیداری روتن وشدت خستگی جهت تعیین میزان خستگی در بیماران دیالیزی  صورت می

زن و مرد همودیالیزی در این مطالعه شرکت نمودند. ابزار گردآوری  411این مطالعه از نوع  توصیفی می باشد.  مواد و روشها:
 اعتبارداده ها در این مطالعه سه پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیک، سؤاالت مربوط به شدت خستگی و نمودار تصویری بود. 

 گردید تکمیل مصاحبه طریق از ها پرسشنامه. شد تأیید مجدد آزمون با پرسشنامه پایایی و محتوا اعتبار روش با ها پرسشنامه

 درصد 0/71 و متوسط خسته گروه در درصد 2/48 غیرخسته، گروه در افراد از صد در 1/0 پرسشنامه  معیار از استفاده با یافته ها:
درصد در گروه خسته 1/24خسته و غیر درصد از بیماران در گروه 2/08.از نظر معیار دیداری  اند گرفته قرار شدید خسته گروه در

ارتباط بود درصد در گروه خسته شدید قرار گرفتند . شدت خستگی با پرسشنامه شدت خستگی و معیار دیداری در 8/18متوسط و 
شدت خستگی با معیار دیداری در رده بندی افراد در درصد بین دو پرسشنامه  1. آزمون آماری دقیق فیشر یا سطح معنی داری 

 سه گروه برحسب میزان خستگی اختالف معنی داری را نشان نداد

:یافته های این پژوهش نشان داد که معیار تصویری روتن و پرسشنامه شدت خستگی در بررسی شدت بحث و نتیجه گیری
ندادند اما  به دلیل ساده تر بودن و تطابق معیار سنجش خستگی روتن  خستگی در بیماران همو دیالیزی تفاوت معنا داری را نشان

 این معیار برای بررسی خستگی پیشنهاد می گردد.

 

 خستگی، همودیالیز،  کلید واژه ها:

 

 

                            
 عضو مرکز تحقیقات مراقبت های مزمن در منزل دانشگاه علوم پزشکی همدان  1
 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان 4
 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان 1
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بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقای رفتار های غربالگری سرطان پستان  در زنان 
 شهر همدان

3، سودابه آقابابایی2، رفعت بخت 1 پریسا پارسا  

 چکیده

سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان ایرانی است . لیکن میزان بکار گیری روشهای تشخیص زودرس  )غربالگری( سرطان   مقدمه و هدف:
پستان در زنان ایرانی کم است. این مطالعه با هدف بکار گیری مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقای باور و رفتارهای بهداشتی زنان در مورد 

 شهر همدان  انجام شده است. پیشگیری از سرطان پستان در

: یک مطالعه مقطعی با نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی شده برای انتخاب زنان استفاده شد. دویست و پنجاه  زن  از مراکز  روش کار
، آگاهی ، باورها در مورد مصاحبه  قرار گرفتند. داده با استفاده از پرسشنامه در مورد زمینه دموگرافیک 0191بهداشتی انتخاب شده در سال 

رم مورد سرطان پستان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی  و رفتارهای پیشگیری از سرطان  پستان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل دتده ها با ن
Sافزار P S S  انجام شد.   41نسخه   

ر و روشهای پیشگیری از سرطان پستان داشتند. نتایج نشان داد که زنان آگاهی کمی در مورد سرطان پستان بخصوص عوامل خط یافته ها:
% از زنان تا کنون معاینه  فیزیکی پستان توسط خود را بصورت مرتب انجام می دادند.   معاینه کلینیکی پستان توسط پزشک یا ماما 01فقط 

ودند. آزمون رگرسیون خطی نشان داد اعتقاد % ماموگرافی انجام داده  ب1سال فقط  21% زنان واجد شرایط انجام شده بود. در زنان باالی 41در 
به منافع معاینه فیزیکی توسط خود  ، اعتماد به خود در انجام صحیح معاینه فیزیکی پستان و آگاهی در مورد روشهای غربالگری سرطان 

p)  پستانبطور معنی آماری انجام معاینه فیزیکی پستان  توسط خود را پیشگویی می کردند <0.05 . 

این مطالعه  تاکید می کند که برای پیشگیری از سرطان پستان در جامعه ، زنان نیاز به افزایش آگاهی ، اعتقاد به منافع  یری:نتیجه گ
  روشهای غربالگری و اعتماد به خود در انجام رفتارهای  مراقبت از سالمت پستان و غربالگری سرطان پستان دارند. 

 

 ی، زنان : سرطان پستان؛ غربالگرکلید واژه ها

 

 

                            
 عیئت علمی  مرکز تحقیقات مراقبت از بیماریهای مزمن ذر منزل، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی همداناستادیار و عضو  0
 عضو عیئت علمی  دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان 2
 عضو عیئت علمی  دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان 3
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تاثیر مشاوره بر سبک زندگی زنان یائسه و همسرانشان  در انجام معاینات دوره ای و 
 استفاده از خدمات بهداشتی درمانی

 3حریری، الهه اسالمی 2فاطمه عباس زاده، 1تیزنوبیک آزیتا 

 چکیده

با افزایش امید به زندگی زنان بعد از یائسگی مدت طوالنی تری زندگی می کنند و در معرض عوارض متعدد  قدمه و اهداف:م
شوند. بهبود و درمان این عوارض عمدتا براصالح سبک زندگی متمرکز است. این  باشند. مردان نیز دچار یائسگی می یائسگی می

خدمات  ای و استفاده از رهتاثیر مشاوره برسبک زندگی زنان یائسه و همسرانشان درابعاد انجام معاینات دومطالعه با هدف بررسی 
 و درمانی انجام شد. بهداشتی

 -زوج از زنان یائسه و همسرانشان در خانوارهای تحت پوشش مرکز بهداشتی 041در این مطالعه مداخله ای، تعداد  روش تحقیق:
گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. اطالعات ااولیه سبک زندگی از طریق  4درمانی محمدیه شهر همدان، به طور تصادفی به 

پرسشنامه و به روش مصاحبه جمع آوری شد. برنامه مشاوره ای در ابعاد انجام معاینات دورهای و استفاده از خدمات بهداشتی و 
ماه بعد پس آزمون اول صورت گرفت، جلسه دوم مشاوره به همان  4ای یکساعته برگزار شد.  درمانی در منازل نمونه ها، در جلسه

ماه بعد پس آزمون دوم انجام شد. اطالعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری مک نمار و مجذور  4صورت اول برگزار و 
 ل قرار گرفت.مورد تجزیه و تحلی 01نسخه  SPSS کای و به کمک نرم افزار آماری 

نتایج اختالف آماری معنی داری را در انجام معاینات دورهای و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی ، در گروه زنان  یافته ها:
  (.P<./.5یائسه و همسرانشان، بین زمان قبل و بعد از مشاوره مرحله اول و دوم نشان داد ) 

زنان یائسه و همسرانشان در ابعاد انجام معاینات دورهای و استفاده از خدمات بکارگیری برنامه مشاوره ای در  نتیجه گیری:
بهداشتی و درمانی از سبک زندگی، تاثیر بسزایی دارد و مشاوره با زوجین در منزل، یکی از روش های مناسب برای اصالح سبک 

 زندگی در این گروه محسوب می شود.

 

 عاینات دوره ایمشاوره، سبک زندگی، یائسگی، م کلید واژه:

 

 

                            
 س ارشد مامایی ، مربی مامایی و عضو مرکز تحقیقات مادر و کودک .همدان، روبروی پارک مردم، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه ماماییکارشنا 1
 گروه مامایی -کارشناس ارشد مامایی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 4
 کارشناس مامایی، دانشکده پرساری و مامایی همدان 3

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=54872
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بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و احساس رنج مراقبتی درمادرانِ دارای نوزادِ نارس 

 1332بستری دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان افضلی پورکرمان

، مهدی علی 5، سید جعفر ترابی2، حسن اسماعیل پور3 محمد امینی زاده ،2طیبه جاللی  ،1فرشته ابوالهادی
 7علی آذرنوش  ،6اسماعیلی

 چکیده
این  .با توجه به حمایت اجتماعی ورنج مراقبتی ازاهمیت ویژه ای برخوردار استفرایند مراقبت از نوزاد نارس   مقدمه و اهداف:

  حمایت اجتماعی و رنج مراقبتی درمادران دارای نوزاد نارس انجام شد. مطالعه با هدف بررسی ارتباط

در بخش مراقبت ویژه نوزادان مادرواجد شرایط 011تحلیلی از نوع  همبستگی ، با حضور  -این پژوهش توصیفیروش تحقیق: 
جمع آوری و  داده ها بااستفاده ازپرسشنامه های حمایت اجتماعی و رنج مراقبتی(انجام شد. 0194بیمارستان افضلی پور کرمان )

 انجام شد. SPSS 19ریانس و نرم افزار  تجزیه و تحلیل آنها با آزمون های تی و آنالیز وا

( مشاهده شد. درحمایت r= -40/1وp=10/1بین رنج مراقبتی و رضایت ازحمایت اجتماعی رابطه معنی دار منفی ) یافته ها: 
ب مادران بیشترین حمایت را از جان (.01/0وانحراف معیار= 94/2اجتماعی کیفیت حمایت مهم تر از تعداد حامیان است)میانگین=

 همسر خود دریافت کرده بودند.

حمایت از مادرنوزاد نارس در بخش مراقبت ویژه مؤثر می باشد. الزم است پرستاران مطلع و با ایجاد شرایط  نتیجه گیری: 
 مناسب، رنج مراقبتی مادران را کاسته و کیفیت مراقبت را افزایش دهند. 

 یرنج مراقبت حمایت اجتماعی، ،بخش مراقبت ویژه نوزادان نوزاد نارس،واژگان : 

 

 

 

                            
ارشد مراقبتهای ویژه، کارشناس اداره آموزش و پژوهش فوریتهای پزشکی، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  کارشناس 1

 fr.ee75@yahoo.comکرمان،  
دانشگاه علوم پزشکی کارشناس ارشد آموزش پرستاری، کارشناس اداره آموزش و پژوهش فوریتهای پزشکی، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی  4

 fahimehjalali2007@gmail.com،19011987118کرمان، تلفن 
 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1
 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 4
 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 5
 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 6
 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 7
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T روش به یمراقبت خود آموزش ریتاث e a c h  B a c k  خود یرفتارها بر 
 : یک کارآزمایی بالینیدو نوع یابتید مارانیب یمراقبت

 ، دکتر مهناز خطیبان، سیفیدکتر خدایار عشوندیجوکار،  مژگان

 چکیده:

 Teachباشـد.  در بیماران دیابتی، آموزش خود مراقبتی یکی از مهمترین رویکردهای کلیدی در کنترل موفق دیابـت مـی   مقدمه:

Back گـردد. لـذا   تواند منجر به افزایش دانش و درک بیمار و ارتقای خـود مـدیریتی آنهـا    ک روش آموزشی تعاملی است که میی
نوع  یابتیماران دیب یخود مراقبت یرفتارها یبر ارتقا Teach Backز خود به روشر آموزش مراقبت ایهدف این مطالعه تعیین تاث

 باشد.شهر همدان می 4
انجام شده اسـت. شـرکت    4نفر از بیماران دیابتی نوع  71باشد که بر روی این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی می روش پژوهش:

 Teachآموزشـی طبـق روش    ینفر( تقسیم شـدند. برنامـه   11کنترل )هر کدام کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و 

Back   مصـاحبه و  یجلسه برای گروه آزمون انجام شد. قبل و یک ماه پس از اتمام مداخله دادها بـا اسـتفاده از پرسشـنامه    2در ،
 ای آمـاری تـی زوجـی و مسـتقل،    و از آزمـون هـ   41نسـخه   SPSSهـا از  خود گزارش دهی جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده

 کوواریانس و کای دو استفاده شده است.
 مـاران یبی آگاه ینمره نداشت، داری معنی تفاوت مداخله از قبل در کنترل و آزمون گروه افراد آگاهی ینمره که چند هر ها:افتهی

110/1p) است داشته واضحی شیافزا مداخله از بعد کنترل گروه به نسبت آزمون گروه ی معنـ  تفاوت مداخله از بعد همچنین(. >
110/1pیی )غذا میرژ تیرعا نهیزم در کنترل و آزمون گروه نیب داری 114/1pی )جسم تیفعالی هانمره ،(=  پـا  از مراقبت ،(=

(110/1p 110/1p) داروها منظم مصرف و ( >  عملکـرد ی دارا آزمـون  گـروه  مـاران یب( 2/90)% مداخله از بعد. آمد دست به(  >
 وجـود  گروه دو نیبی داری معن تفاوت و بوده خون قند کنترل درباره متوسط عملکردی دارا کنترل گروه مارانیب( 0/77)% و خوب
110/1p)داشت  وجـود  کنتـرل  گـروه  به نسبت آزمون گروه مارانیبی مراقبت خود کل ینمره نیبی داری معن تفاوتهمچنین (. >
110/1p) داشت <.) 

دارد و  یبر افزایش میزان خود مراقبتی بیماران دیـابتی اثـر مثبتـ    Teach Backتوان گفت که استفاده ازروش می نتیجه گیری:
 تواند نقش موثری در کاهش عوارض این بیماری و افزایش کیفیت زندگی بیماران داشته باشد.می
 

 Teach Back ،یمراقبت خود دو، نوع ابتید :واژه دیکل
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دانشجویان پرستاری و مامائی از محیط یادگیری در دانشگاه علوم بررسی ادراک 

 پزشکی همدان

 2خدایار عشوندی، 1زهرا مرضیه حسنیان

 
 چکیده:

 

در کلیه دانشکده های پرستاری و مامائی محیط یادگیری برای موفقیت آموزشی دانشجویان اساسی است. محیط آموزشی مقدمه:
یکی از مهمترین عوامل موفقیت برنامه های اثربخش آموزشی است این مطالعه با هدف بررسی درک دانشجویان ترم دوم سال اول، 

 از محیط یادگیری انجام شد. سال دوم، سال سوم و چهارم پرستاری و مامایی 
 

دانشجوی پرستاری و مامائی دانشکده پرستاری و مامائی همدان مورد بررسی قرار گرفتند.برای   118در این مطالعه  روش تحقیق:
ادراک دانشجویان در زمینه های پرسشنامه این استفاده شد. DREEMیررسی کیفیت آموزشی محیط یادگیری از پرسشنامه 

داد مورد بررسی قرار مدرسین دانشگاه، خود دانشجوئی در دانشجویان پرستاری و مامائی ، جو دانشکده،خود اجتماعی را  یادگیری،
دراین مطالعه اعتبار ابزار سنجیده شد و سپس برای دانشجویان پرستاری و مامائی که در دانشگاه علوم پزشکی همدان تحصیل می .

ده ها از طریق پرسشنامه دو قسمتی جمع آوری و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کردند، مورد استفاده قرار گرفت. دا
 و با استفاده از روشهای آمار توصیفی، پیرسون، آنوا و توکی صورت گرفت.Spssتجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار 

نسبت به دانشجویان سال چهارم  DREEMتری از ابزار با توجه به هدف مطالعه دانشجویان سال اول و دوم نمره باال یافته ها:
( و کمترین 87/40بیشترین میانگین ادراک دانشجویان از محیط یادگیری مربوط به دانشجویان ترم دوم سال اول )بدست آوردند.

انشجوئی با درک معدل  ترم گذشته دانشجویان و تجربه کار د ( بود.1/01میزان آن مربوط به دانشجویان سال جهارم مامائی )
 دانشجویان ارتباط داشت.

 
جنبه های قابل توسعه در محبط یادگیری است. این مطالعه نشان دادکه درک دانشجویان از محیط یادگیری  دارای  نتیجه گیری:

بنا بر این تشکیل مبانی برنامه ریزی استراتژی  برای اقدامات  این نکته اساسی است که اقدامات اصالحی در محیط بکارگرفته شود.
 اصالحی  سازمان و تمرکز بر منابع موسسه مهم است.

 

 

 کلمات کلیدی : تاثیر محیطی، دانشجویان، محیط، یادگیری

                            
  عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی همدان0

 دانشیار دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی همدان 4
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درمانی در مراجعین به داروخانه های سطح شهر کرمانشاه در -و علل خودفراوانی میزان 
 1332سال 

 6، صادق یاوریان5،  امیر آرین،2، یزدان جوزانی3، معصومه اسماعیلوند2، فرانک جعفری1اتونیعلیرضا خ

 چکیده

یکی از مشکالت بهداشتی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مصرف خودسرانه دارو است. هدف مطالعه حاضر  زمینه:
 بررسی میزان فراوانی و علل خوددرمانی از دیدگاه مراجعین به داروخانه های سطح شهر کرمانشاه بود. 

وخانه های سطح شهر کرمانشاه به روش در دسترس وارد مراجعه کننده به دار 211در این مطالعه توصیفی مقطعی،  ها: روش
و با  41نسخه  SPSS ها با استفاده از نرم افزار ها پرسشنامه محقق ساخته و روا و پایا بود. داده مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده

 .استفاده از  آمـار توصیفـی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

% بود. شایعترین علل مصرف خودسرانه دارو به ترتیب شامل شلوغی مطب 11انی در حدود میزان وقوع خوددرم ها: یافته
%( بودند. شایعترین 01%(، و توصیه شده توسط اطرافیان و دوستان)44%(، سابقه استفاده قبلی از دارو و اثربخش بودن)10پزشکان)

و آنتی بیوتیکها)کپسولهای آمپی سیلین و آموکسی  %(19داروهای مورد درخواست شامل داروهای مسکن)استامینوفن و بروفن()
 %( بودند. 47سیلین()

باعنایت به شیوع نسبتا باالی خوددرمانی، و نیز مخاطرات ناشی از مصرف بی رویه داروهای مسکن و آنتی بیوتیکها،  نتیجه گیری:
 خصوص، ضروری مینماید.  ارائه آموزشهای الزم از طریق رسانه های جمعی برای افزایش آگاهی جامعه در این 

 درمانی، داروخانه، کرمانشاه -میزان فراوانی،علل، خود ها: کلید واژه

 

 

 

 

                            
 akhatony@kums.ac.ir کمیته تحقیقات دانشجویی ر، عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،استادیا  0

  عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کمیته تحقیقات دانشجویی 4
  عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کمیته تحقیقات دانشجویی  1

   پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کمیته تحقیقات دانشجوییدانشجوی   2
  دانشجوی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کمیته تحقیقات دانشجویی  1

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کمیته تحقیقات دانشجوییپرستاری،  دانشجوی  1
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 اختالل رفتاری در نوجوانان عوامل موثر بر

 1رفعت بخت1، رویا امینی1، زهرا معصومی1بتول خداکرمی

 چکیده :

باالیی  مقدمه و هدف: ان ازشیوع  ن ر است صاحب نظران علوم اختالالت رفتاراجتماعی درنزد نوجوا برخوردا
نی جدید قلمداد می اتوا ن به عنوان  دانش آموزان نوجوانانی هستند که در معرض عوامل فشار زای  نمایند. رفتاری آن را 

 محیط اطراف خود قرار دارند و احتماال بیشتر از سنین دیگر مستعد مشکالت عاطفی و روانی میشوند. 

دانش آموزدخترمقطع راهنمایی همدان انجام گرفت نمونه گیری تصادفی وابزارگرد آوری  191مطالعه مقطعی روی  :روش بررسی
داده ها پرسشنامه استاندارد شده با هنجار ایرانی وودورث وپرسشنامه اطالعات دموگرافیک بود. بررسی ارتباط هر اختالل با 

 تجزیه وتحلیل شد.  SPSSاطالعات دموگرافیک با استفاده از نرم افزار

اختالل و  2% یک الی 7/21% حداقل یک موردرا دارا بودند. 72% از دانش آموزان هیچ یک از اختالالت را نداشتند. 41 یافته ها:
اختالل را همزمان نشان دادند. بین از دست دادن یک یا هر دو والدین، پدران بیکار، بازنشسته یا ازکار افتاده،  2% بیش از 7/49

  ت منزل مسکونی بودند، با اختالل هیجان پذیری ارتباط معناداری مشاهده شد. وکسانی که فاقد مالکی

 میان بروز وسواس در دانش آموزان و سکونت آنان در منازل استیجاری ارتباط معناداری وجود داشت.

االتر ب . بین سن  ایینتردیده شد  پ باسن  زدانش آموزان  االتربیشترا باسن ب و اختالالت رفتاری دردانش آموزان 
ا  ب ا  P=0.002بروز اختالالت وسواس  ب افسردگی   ،P=0.037 ا ب P، پرخاشگری  ا 0.001= ب ، گوشه گیری 

P<0.001ا ب ا  P=0.07، تمایالت ضد اجتماعی  ب Pو بی قراری  رتباط معناداری وجود داشت. 0.001>  ا

زیاد است. تعامل بیشتر مسئولین ،  نتایج نشان می دهند که میزان اختالالت رفتاری در بین نوجوانان دانش آموز :نتیجه گیری
 معلمین و والدین را به منظور پیشگیری ،جهت شناسایی و درمان اختالالت رفتاری در برخی از دانش آموزان را می طلبد. .

 اختالالت رفتاری/ دانش آموز/ وودورث : کلید واژه ها

 

 

 

 
                            

  :Email: zahrabatul2006@yahoo.com Tel ماماییه پرستاری و عضو هیئت علمی دانشکاه علوم پزشکی همدان دانشکد 1
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اسکلروزیس؛ مطالعه تأثیر مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل 
 کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دکتر مسعود خداویسی، فاطمه اشترانی، ناهید محمدی، دکتر علی بیک مرادی، دکتر علیرضا محجوب، دکتر مهردخت 
 مزده

 اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 چکیده

ی سیستم اعصاب مرکزی است که سیر مزمن های ناتوان کنندهبیماری مولتیپل اسکلروزیس از شایعترین بیماری: مقدمه و هدف
باشد. این دهد. مراقبت مستمر و مداوم دراین بیماری شایان توجه میو طوالنی داشته و کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می

 ام شد.انج مطالعه با هدف تأثیر مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
بیمار مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به  74این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است. واحدهای موردپژوهش روش کار:

بیمارستان فرشچیان و انجمن مولتیپل اسکلروزیس همدان بودند که به روش جایگشت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار 
مورد  MSQoL-54ن قبل و بعد از اجرای مدل مراقبت پیگیر با استفاده از پرسشنامه استاندارد گرفتند. کیفیت زندگی بیمارا

و نرم افزار  های تکراریآزمون مجذور کای، تی زوجی و تی مستقل و آنالیز واریانس اندازهها از بررسی قرار گرفت. جهت آنالیز داده
SPSS 16 .استفاده گردید 

 قبل، یک ماه آزمون، درگروه بیماران زندگی کیفیت برای مقایسه گیری تکراری با اندازه واریانس تحلیل آزمون نتایجنتایج:

زندگی در مراحل مختلف سنجش، دارای تفاوت کیفیت گیر، نشان داد میانگین نمرات  دو ماه بعد از انجام مدل مراقبت پی و
نمرات کیفیت زندگی قبل، یک ماه و دو ماه بعد از انجام مدل  (. ولی در گروه کنترل میانگینp<110/1معناداری با یکدیگر بود )

نتایج آزمون تحلیل واریانس تکراری برای مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در هر دو گروه مراقبت پیگیر دارای تفاوت معناداری نبود. 
 (.p<001/0وجود دارد ) آزمون و کنترل در هر سه زمان نشان داد که در تمامی ابعاد کیفیت زندگی اختالف معناداری

های مراقبتی اثربخش، مانند مدل مراقبت با توجه به عدم درمان قطعی بیماری مولتیپل اسکلروزیس، اجرای مدل نتیجه نهایی:
 تواند در افزایش کیفیت زندگی این بیماران تأثیر مثبت داشته باشد.گیر میپی
 

 کیفیت زندگی ، ایرانگیر ، مولتیپل اسکلروزیس، مراقبت پی کلید واژها:
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تاثیرتوانمندسازی خانواده محور بر خودکارآمدی مراقبین بیماران مبتال به سکته 
 فیدشاهد تصا -ردمایی مورآزیک کامغزی : 

 5، جواد فردمال2، فاطمه الحانی3، خدایار عشوندی2 مهناز خطیبان، 1 نرگس خیرالهی

 چکیده

ارگانهای  توسط رفاهی -بهداشتی مداخالت و اجرای پرستاران سوی از محور خانواده درمراقبتتوانمند سازی مراقبین مقدمه و هدف: 
آگاهی، خودکارآمدی و کیفیت مراقبت از بیماران  ارتقای در تواندمی ای و مشاوره عاطفی حمایتی، آموزشی، مختلف رویکردهای با ذیربط

مغزی تاثیر بسزایی داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تاثیرتوانمندسازی مبتال به اختالالت ناتوان کننده و مزمن از قبیل سکته 
 خانواده محور بر خودکارآمدی مراقبین بیماران مبتال به سکته مغزی انجام شد.

نمونه  اـه بـد کـشم اـنجی ازـکته مغـه سـبن اـمبتالیاز ب ـقامر 88فی با شرکت دشاهد تصا -ردمایی مورآزین مطالعه کاا مواد و روش ها:
مشخصات امل: ـهش شوژـپار زـباگرفتند. ار نفر( قر 22رد )موو نفر(  22شاهد )ی هاوهگردر فی دتصار به طوو شدند ب نتخاس استری در دگیر

در شی زموآخله امد خودکارآمدی عمومی شرر بود. که قبل و یک ماه بعد از مداخله توسط کلیه مراقبین تکمیل شد. وفردی، مقیاس بارتل 
 تحلیل شد.  Paired tو  X2 , Independent tی هانموآزها با دادهشد. م نجااپنج جلسه ی در نفر 00ی هاوهگر

(. P=0/594) تـشاندد وـجداری وی ـمعنف تالـخاه ـخلامداز ل ـاهد قبـشرد و وـمی اـهوه رـگخودکارآمدی ات بین میانگین نمر یافتهها:
  ( نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. P<0/001خله، آگاهی و خودکارآمدی گروه مورد به نحو چشمگیری )اما یک ماه پس از مدا

ن ناو خودکارآمدی آگاهی آ  یشازـفاه ـر بـد منجـنای توـمی مبتال به سکته مغزران قبین بیماامرتوانمندسازی خانواده محوردر  :نتیجه گیری
 د.نقش شوی یفاد ابهبوو  مدرآقبت کاامرن در ناری آنتیجه یاو در 

 
 : آموزش خانواده محور، خودکارآمدی، مراقبت، سکته مغزیکلمات کلیدی

 
 

 

 

 

                            
 انپزشکی همدم علوه نشگاه، مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل، دایژی وقبتهاامرری شد پرستاارشناسی رکا 1

 ان، پزشکی همدم علوه نشگادک، داکودر و مای قبتهاامرت مرکز تحقیقار، یادستا، ا 4

    khatiban@umsha.ac.ir-mانپزشکی همدم علوه نشگاه، داشهید فهمیدن خیاباان: همد -لمسئومولف 

 انیران، اهمدان، پزشکی همدم علوه انشگدک، داکودر و مای قبتهاامرت مرکز تحقیقادانشیار،  1
 انیران، اتهررس، تربیت مده نشگا، داپزشکیم علوه نشکدری، داپرستازش مووه آگرر، نشیادا 2
 انیران، اهمدان، پزشکی همدم علوه نشگا، داشتابهده نشکدژی، داپیدمیولور و اماوه آگرر، یادستاا 1

http://mail.umsha.ac.ir/WorldClient.dll?Session=WOACHT8GDHR3D&View=Compose&To=m-khatiban%40umsha.ac.ir&New=Yes
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 بررسی تاثیر رایحه هل بر تهوع ناشی از شیمی درمانی در مبتالیان به سرطان

 دکتر جواد فردمال3، دکتر محسن عباسی4، محسن صلواتی5، شهره رئیسی6 زهرا خلیلی1، دکتر مهناز خطیبان2، 

 چکیده
شیمی درمانی یکی از روشهای درمانی مهم سرطان است. تهوع رایجترین عارضه شیمی درمانی می باشد. برخالف استفاده   مقدمه:

تهوع ناشی  می توانندها  ضد تهوع با های غیر دارویی از داروهای ضد تهوع جدید و موثرتر هنوز بیماران از تهوع رنج می برند. روش
 باشد.درمانی در مبتالیان به سرطان میهدف، تعیین تاثیر رایحه هل بر تهوع ناشی از شیمی .را کاهش دهند درمانیشیمی  از

بیمار مبتال به  11، بر روی  پالسبو کنترل یک سوکور طبقه ای بلوکی آزمایی بالینی تصادفیاین مطالعه کار روش تحقیق:
در بیمارستان و کلینیک  همدان انجام  0194-91درمانی  را گزارش می کردند در  طی سالهای  از  شیمی سرطان، که تهوع ناشی

گردید. بلوکهای نمونه گیری بر اساس دو عامل پیش بینی کننده تهوع ناشی از شیمی در مانی، جنسیت بیماران و شدت تهوع 
اخذ  پس ازیافتند.  تصادفی به گروه هل و گروه پالسبو تخصیصصورت بیماران به زایی داروهای شیمی درمانی صورت گرفت. 

انجام دهند. شدت تهوع  پنج دقیقه به فاصله دو باررا   هل یا  پد آب مقطراز  عمیق تنفس سه خواسته شد تا، از بیماران رضایت
Vبیماران بوسیله  A S  ،تنفس دوم اندازه گیری شد.  1دقیقه بعد از  1تنفس اول و  1دقیقه بعد از  1قبل از مداخله 

 در شدت تهوعمطالعه مشابه بودند. در ابتدای ورود به  شدت تهوع، و  ویژگی های دموگرافیکهر دو گروه از لحاظ  یافته ها:
 .(P<110/1)کاهش یافت به طور معنی داری ها  مداخله در پایان پالسبوگروه   نسبت به هل گروهبیماران 

رایحه درمانی استنشاقی اسانس هل برای کاهش شدت تهوع ناشی از شیمی درمانی در بیماران سرطانی توصیه می  نتیجه گیری:
 شود. 

 آروماتراپی، هل، شیمی درمانی، تهوع کلید واژه ها:

 

 

 

 

                            
 دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان،کارشناس ارشد، مربی دانشکده پرستاری و مامایی  1
2 PhD  ،استادیار دانشکده پرستاری و مامایی همدان 

،Mahnaz.khatiban@gmail.com 
 دانشگاه علوم پزشکی همداندانشکده پزشکی  عضو هیئت علمی 3
 دانشگاه علوم پزشکی همداندانشکده بهداشت، عضو هیئت علمی  4
 دانشگاه علوم پزشکی همدان، ماماییدانشکده پرستاری و عضو هیئت علمی  5
 دانشگاه علوم پزشکی همدان کارشناس پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی 6
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 بیماران ترومایی:یک مطالعه کیفیتعدیل و اصالح سبک زندگی در تطابق با آمپوتاسیون 

 
 ، هادی حسنخانی5، ،عیسی محمدی2، سوسن ولیزاده3،  ناصر مظفری2محمد علی محمدی، 1 بهروز دادخواه

 
 چکیده

روانی و روابط خانوادگی و اجتماعی بر جای می گذارد غیر قابل انکار -تاثیری که آمپوتاسیون بر وضعیت روحیمقدمه و هدف :
اجتماعی بر سالمت روان فرد نیز تاثیر گذاشته و این گونه افراد در مقایسه با  -ناتوانی جسمی عالوه بر سازگاری روانیاست زیرا 

افراد عادی بیشتر دچار انزوای اجتماعی می شوند. این مطالعه هم با هدف تبیین تعدیل و اصالح سبک زندگی در تطابق با 
 ستآمپوتاسیون بیمارن ترومایی انجام شده ا

نفر  41تحلیل محتوا انجام گردیده است. مشارکت کنندگان شامل : مطالعه حاضر با رویکرد تحقیق کیفی وروش  روش تحقیق
آمپوتاسیون اندام تحتانی  ناشی از تروما  بودند .نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف شروع و با استفاده از روش تحلیل محتوای 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.کیفی  و به صورت مقایسه مداوم 
درون مایه اصلی استخراج شده از داده ها تعدیل و اصالح سبک زندگی بود طبقات شامل  کسب اگاهی ،احساس یافته ها: 

 استقالل، کنترل درد ، جایگزین کردن پروتز ،مدیریت امور روزمره ، ورزش کردن و ادامه تحصیل بودند.
شکالت جسمی، روحی و اجتماعی در بیماران ترومایی ، تقویت و شناسایی تعدیل و اصالح سبک با توجه به تعدد منتیجه گیری:

 زندگی  بیماران ترومایی الزم و ضروری به نظر می رسد. 

 کیفی مطالعه تعدیل و اصالح زندگی، آمپوتاسیون، تروما، کلید واژه ها:

 

 

 

 

 

                            
 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،ایران-استادیار و هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی 0
 m.mohammadi@arums.ac.irمسئول ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مولف-مربی و هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی 4
 دانشیار،گروه کودکان،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی تبریز،ایران 1
 دانشیار، گروه پرستاری،دانشکده پزشکی،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،ایران 2
 پزشکی تبریز،ایرانجراحی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم -استادیار، گروه داخلی 1
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  بیماران سرطانی تحت درمان با شیمی درمانیموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی آتاثیر 
 1علی دهقانی احمداباد

 چکیده : 
:سرطان بیماری است که در فرهنگ مردم دارای بار معنایی بشدت منفی می باشد و هر فرد با شنیدن این واژه بی درنگ بیاد بیماری مقدمه

ی دارد رنجور و الغر می افتد که در بستر افتاده و از درد می نالد و باید تحت درمان داروهای شیمیایی قرار بگیرد که این داروهها عوارض زیاد
 هزینه های باالیی را هم بدلیل گران بودن این داروهها باید بپردازد.که این وضعیت باعث ایجاد یاس و افسردگی در فرد بیمار و اطرافیان و البته

وی می گردد. بطوریکه افسردگی شایعترین و مهمترین مشکل روحی روانی بیماران سرطانی تحت درمان شیمی درمانی است که می تواند بر 
ی ،پذیرش درمان و سیر بیماری تاثیر منفی داشته باشد . با توجه به این که مشارکت بیمار ر انجام فعالیتهای مراقبت از خود ، کیفیت زندگ

این کمک به استقالل و سازگاری بیشتر فرد با بیماریش می شود و احتماال کیفیت زندگی او را در ابعاد روانی و فیزیکی بهبود می بخشد ، لذا 
 دف کلی تاثیر اموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران سرطانی تحت درمان با شیمی درمانی انجام گردید. پژوهش با ه
در بیماران سرطانی تحت درمان شیمی درمانی یزد انجام  0194این مطالعه یک کارازمایی کنترل شده تصادفی است که در سال روش کار:

ا استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و مبتنی بر هدف از بین بیماران تحت در مان شیمی درمانی نفر ب 011گردید. نمونه ها به تعداد 
انتخاب گردید ، سپس افراد به روش تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل و آموزش تقسیم شدند. پس از نیاز سنجی بیماران در زمینه مراقبت 

دقیقه( به فاصله سه هفته در  21جلسه آموزش )متوسط  1فاده از جزوه آموزشی و اجرای از خود ،آموزش مورد نظر در گروه آزمایش با است
مورد بررسی و ارزیابی قرار  CES-Dمطب انجام شد.میزان افسردگی بیماران هر دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله ، با پرسشنامه استاندارد 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  01ورژن  SPSSرم افزار گرفت. داده ها توسط آزمونهای اماری با استفاده از ن
 1/19درصد متاهل ، 0/89درصد بیکار ، 1/82درصد زن ،  1/71سال بوده و بیشترین فراوانی ها ، 1/74± 1/11:میانگین سنی افراد  یافته ها

درصد  1/11درصد دارای بیمه تکمیلی و  1/24ده ،درصد بیمه ش 1/91درصد دارای تحصیالت ابتدایی ،  1/24درصد درامد کمتر از حد کفایت ،
انگین داروههای با قیمت باالتر از یک میلیون تومان دریافت می کردند که دو گروه مورد بررسی از نظر این متغیرها با هم تعدیل شده بودند. می

( بطوریکه قبل از  P<1110/1ان می دهد. )امتیاز افسردگی افراد گروه آموزش در قبل و بعد از اجرای مطالعه کاهش معنی داری را نش
(نیز  1/28( و کنترل) 4/41بوده است.همچنین بعد از مطالعه ، میانگین امتیاز افسردگی گروه آموزش ) 4/41و بعد از آموزش  1/14آموزش

شته است. میانگین امتیاز افسردگی تفاوت معنی داری داشته است . . در حالیکه قبل از انجام مطالعه بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندا
 بوده است.  1/28و بعد از مطالعه  0/11گروه کنترل بعد و قبل از مطالعه تفاوت معنی داری نداشته است .بطوریکه قبل از انجام مطالعه 

هد . لذا این بیماران آموزش در زمینه خود مراقبتی ، میزان افسردگی را در بیماران تحت درمان شیمی درمانی کاهش می دنتیجه گیری :
اری و برای مشارکت مستمر و پویا در انجام فعالیتها ی خود مراقبتی ،نیاز به آموزش مستمر در زمینه مراقبت از خود ، سازگاری و تطابق با بیم

 عوارض ان دارند تا از مشکالت جسمی و روانی عدیده ای که این دسته از بیماران با ان مواجه هستندکاستهشود. 
 

 سرطان ، شیمی درمانی ،آموزش مراقبت از خود ، افسردگی  واژه های کلیدی :
 

 

                            
 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد     1
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ای تاثیر ضدعفونی دست با روش معمول:دکوسپت و روش آزمایشی: بررسی مقاسیه
% بر فلور باکتریائی دست77اتانول -بتادین اسکراب  

 میترازندیه،1 قدرت اله روشنایی2

دانشکدهدانشگاه علوم پزشکی همدان ، ،مربی -0 نهمدان ، ایرا اتاق عمل، روه گ  .پیراپزشکی   

دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت، گروه آمارزیستی و  ،های غیرواگیر استادیار مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری -4
 اپیدمیولوژی

 :چکیده 

-ها در مقایسه با سایر آنتیاثربخشی مطلوب الکلزمینه و هدف: ضدعفونی دست از اقدامات اجباری قبل از جراحی است. امروزه 
دست با محلول  ژوهش با هدف مقایسه تاثیر ضدعفونی   های باپایه الکل شده است، این پها موجب استفاده گسترده ازمحلولسپتیک

 شد.  % )روش آزمابشی(بر فلور باکتریائی دست انجام71اتانول-%1/7آماده الکلی دکوسپت )روش معمول( و بتادین

ها تحت هر دو مداخله قرار گرفتند. در نفرداوطلب سالم انجام شد. تمام واحد 41تحقیق: این کارآزمائی بالینی قبل وبعد رویروش
هر مداخله نمونه اول )پایه( پس ازشستشوی دستها با آب و صابون از نوک انگشتان هر دو دست تهیه شد، سپس دستها با یکی از 

اسکراب گردید، بالفاصله بعد از ضدعفونی، نمونه دوم )فوری( ازیکی ازدستها تهیه شد، سپس به دست دیگر های مورد بررسی روش
ساعت( از نوک انگشتان همان دست، تهیه شد. بین  1ساعت بعد پس از خروج دستکش نمونه سوم ) 1دستکش استریل پوشانده و

cدو مداخله حداقل یک هفته فاصله گذاشته شد. نتایج بصورت  f u /m l ها ، فاکتور گزارش شد و برای بررسی اثر محلول
Rکاهش میکروبی ) F.محاسبه شد ) 

و  92/0، 80/1، 97/1شمارش باکتریائی پوست دست قبل، بالفاصله و پس از ضدعفونی با دکوسپت:  01ها: میانگین لگاریتمیافته
ساعت پس از ضدعفونی  1م باکتریائی دست، بالفاصله و بود. در مورد هر دو روش تفاوت تراک  99/4، 21/4، 91/1روش آزمایشی: 

Pدار بود ) با قبل از ضدعفونی معنی اتانول، بالفاصله  -باکتریال ضدعفونی با دکوسپت نسبت به بتادین (. اثر آنتی0.05>
(P Pساعت پس از ضدعفونی ) 1( و 0.001=  ( بیشتر بود.0.05>

دقیقه ضدعفونی با  1دکوسپت، اثر بیشتری بر کاهش فلور باکتریائی دست در مقایسه با دقیقه ضدعفونی دست با  1گیری: نتیجه
 %داشت.71دقیقه با اتانول 0% و بدنبال آن 1/7بتادین

 %، اتانول، فلور باکتریائی پوست1/7ها: دکوسپت، اسکراب، بتادینکلید واژه

 

                            
  :zandyeh@umsha.ac.irE mailمربی، تلفن همراه: - 1
 gh.roshanaei@umsha.ac.irmail: -E، تلفن همراه: استادیار - 4
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 عوامل خطرساز و محافظت کننده مصرف سیگار در نوجوانان

 3، عباس رحیمی فروشانی2، اعظم بحیرایی1سلطانی فرزانه

 چکیده

مصرف سیگار شایع ترین رفتار مصرف مواد در بین نوجوانان ایرانی محسوب می گردند. طراحی و اجرای مداخالت : مقدمه و هدف
پیشگیرانه مصرف مواد در نوجوانان نیازمند شناسایی پروفایل اختصاصی ریسک و محافظت در هر جامعه و سپس انتخاب برنامه 

ل محافظت کننده می باشد و این امر در کشورهای با محدودیت منابع و کاهش عوامل خطرساز و تقویت عوامهای هدفمند با هدف 
مصرف جمعیتی جوان مانند ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا مقاله حاضر عوامل خطرساز و محافظت کننده مرتبط با 

رسه و جامعه مورد بررسی قرار داده را در سطوح مختلف فرد/همساالن، خانواده، مدایرانی  ساله 01-08در بین نوجوانان سیگار 
 است. 

نوجوان  871: در یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، مواد و روشها
رگرسیون  را تکمیل کردند. آنالیزهای  CTC-YSدختر و پسر ساکن مناطق مختلف شهر تهران پرسشنامه روانسنجی شده 

عامل محافظت کننده( برای  01عامل خطرساز و  41عامل )شامل  11تیک دو و چند متغیره برای بررسی قدرت پیشگویی لجس
 در نوجوانان مورد استفاده قرار گرفت.مصرف سیگار 

در رگرسیون لجستیک چند متغیره در طول زندگی خود گزارش کردند. استعمال سیگار درصد نوجوانان  1/41بطور کلی  یافته ها:
، عوامل خطرساز مصرف مواد توسط دوستان، تعامل با دوستان دارای رفتارهای ضداجتماعی، ماجراجویی، قصد مصرف مواد در 
آینده، درک ضعیف از ریسک مصرف مواد، دیدگاه مطلوب والدین به مشکالت رفتاری، مدیریت ضعیف والدین، نزاعهای خانوادگی، 

در مصرف سیگار الت رفتاری در خانواده، شکست تحصیلی، التزام ضعیف به مدرسه و در دسترس بودن مواد در جامعه وجود مشک
طول زندگی نوجوانان را پیشگویی کردند. همچنین عوامل مذهبی بودن، داشتن اعتماد بنفس، تشویق برای مشارکت در خانه و 

 وجوانان بودند.  نمصرف سیگار مدرسه عوامل محافظت کننده در برابر 
: برای طراحی و اجرای موفق مداخالت پیشگیرانه مصرف مواد درنوجوانان، کاهش عوامل خطرساز و تقویت عوامل نتیجه گیری

 محافظت کننده شناخته شده در جامعه بایستی مدنظر سیاستگذاران و ارائه دهندگان خدمات در حوزه سالمت نوجوانان قرار گیرد.
 انان/استعمال تنباکو/عوامل خطرساز و محافظت کننده: نوجوکلمات کلیدی

 

 

                            
 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان 1

 مرکز تحقیقات پژوهشهای سالمت مبتنی بر مشارکت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی تهران 4

 دانشگاه علوم پزشکی تهرانگروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و انستیتیو تحقیقات بهداشتی،  1
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S نقطهدر  فشاری تأثیرطبمقایسه  P  زنان زایمان اول مرحله درد پتدین برشدتمصرف  و6
 زا نخست

،سید جواد 5، اعظم السادات محمودیان2،نرجس بحری3، مریم دروگر2،سمیرا کرمانی1مهدی بصیری مقدم
 7رسول سلیمانی مقدم،6مجتبوی

 چکیده
با توجه به عوارض بالقوه ضد دردها و عوامل آناسنتتیک در اداره درد زایمان،می توان روشهای غیردارویی تسکین : سابقه وهدف

sدردراجایگزین آنها نمود.این مطالعه به منظورتعیین تاثیرطب فشاری برنقطه  p انجام زا نخست زنان زایمان اول دردمرحله وپتدین برشدت6
  گرفت.

 زایمان ودرفازفعال ترم باحاملگیکه  24/42 ±11/1با میانگین سنیباردار زن28یک سکور  بالینی کارآزماییراین د:موادوروشها
Sفشاری طب گروهود بهبراساس معیارهای ورودو انتخاب تصادفی صورت بهبستری شده بودند1-1وبادیالتاسیون P  ومصرفنفر( 42)6-

 مقطع2در فشاری طب گروه برایانجام شد.میزان شدت درد دقیقه11درمدت فشاری طب گروه مداخله.شدند تقسیمنفر( 42)پتدین کنندگان
 پتدین کنندگان مصرف درگروهو مداخله بعدازاتمام دقیقه11و مداخله دقیقه11مداخله،بعداز دقیقه4بعداز ازمداخله،بالفاصله قبل درست:زمانی

 پس دقیقه01ازمداخله، قبل: زمانی مقطع2درددر،انجامد می طول به ساعت2-4شودو می شروع ازتزریق پس دقیقه01اثرپتدین که نیزازآنجایی
 وتحلیل تجزیه.شدواقع  ارزیابیمورد ((VASدرد دیداری سنجش مقیاس توسط ازمداخله پس ساعت1/0ازمداخله، پس ساعت0ازمداخله،

Sازنرم افزار واستنباطی،بااستفاده ازآمارتوصیفی هابااستفاده داده P S Sگرفت.انجام 09ورژن 

دقیقه بعد ازتزریق 01دقیقه پس از شروع مداخله درطب فشاری و4حین مداخله) از مداخله، دردقبل شدت میانگین مقایسه :ها یافته
(.تفاوت آماری معنی داری از نظر میانگین شدت p<11/1ساعت ونیم پس ازشروع مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشته است)0پتدین(و

(.همچنین تفاوت آماری معنی p=114/1دقیقه بعد(،پایان ونیم ساعت پس ازپایان مداخله درگروه طب فشاری وجود داشت)4حین)درد قبل، 
ساعت و نیم پس از تزریق پتدین درگروه پتدین 0دقیقه بعد(، یک ساعت بعد، و4داری ازنظر میانگین شدت درد قبل،حین)

 (.P=110/1داشت)جودو

Sافته های پژوهش و ازآنجایی که اعمال فشار روی نقطهباتوجه به ی :گیری نتیجه P یک روش کم عوارض وکم هزینه برای زائو می 6-
باشد و مصرف پتدین عوارض زیادی چون ضعف سیستم عصبی مرکزی جنین وکاهش تغییر پذیری ضربان قلب داردوازطرفی کاهش 

 ان،ارزان وغیرتهاجمی برای کاهش دردزایمان پیشنهاد می گردد.دردزایمان درهردو یکسان است انجام طب فشاری به عنوان یک روش آس

 ،زایمانزاطب فشاری ،شدت درد،مقیاس دیداری درد،خانم های نخست  :کلید واژه

                            
م پزشکی گناباد. کارشناس ارشد پرستاری گرایش آموزش کودکان،عضو مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت، عضو هیات علمی گروه پرستاری،دانشگاه علو 1

 گناباد، ایران
 گناباد، گناباد، ایراندانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی  4
 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 1
 دانشگاه علوم پزشکی گناباد. گناباد، ایرانکارشناس ارشد مامایی،  2
 دانشگاه علوم پزشکی گناباد. گناباد، ایران پزشک متخصص زنان، 1
 چینی،طب سوزنی و ماساژ درمانی،مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا)ع( مشهد  دکترای تخصصی طی 1
 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران:نویسنده مسئول 7
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 اییک مطالعه تئوری زمینه به پارکینسون: مبتالدر افراد فرایند خودمراقبتی  تبیین

 3، فریده باستانی2رضا نگارنده ،1محمّدعلی سلیمانی

چکیده
های زیادی در امر تشخیص، درمان و بازتوانی افراد مبتال به پارکینسون رخ داده است؛ با اگرچه تاکنون پیشرفت: زمینه و هدف

-ها و چالشخودمراقبتی این بیماران وجود ندارد. بنابراین شناخت هر چه بیشتر مشکالت، نگرانی نحوهاین وجود، تصویر واضحی از 

است. این پژوهش با هدف تبیین فرایند خودمراقبتی در افراد مبتال  ضروریمراقبتی در این گروه از بیماران های خودمراقبتی خود
 به پارکینسون انجام شد.

مشارکت کنندگان از کلینیک مغز و صورت گرفت. ایی زمینهمطالعه حاضر از نوع کیفی و با استفاده از روش تئوری روش بررسی: 
از آوری شد. جمعهای در عرصه های عمیق نیمه ساختار یافته و یادداشت اطالعات الزم با استفاده از مصاحبهاعصاب انتخاب شدند. 

نفر از مراقبین خانوادگی آنان مصاحبه به عمل آمد. افرادی که دارای تجارب متفاوت مراقبتی  2بیمار مبتال به پارکیسنون و  04
کنندگان و یا یکی از ها در منزل شخصی مشارکتنظری نیز حاصل گردد. مصاحبهبودند در پژوهش شرکت داده شدند  تا اشباع 

تحلیل به صورت همزمان انجام  ها و تجزیه  اعضای خانواده آنان و دو مورد در سرای سالمندان انجام شد. فرآیندهای گردآوری داده
 انجام شد.  4118کوربین و اشتراوس  راهبردهای ها با استفاده از تجزیه و تحلیل دادهشد. 

، "ناتوانی پیشرونده"مفاهیم مطالعه با استفاده از تحلیل خرد و در ادامه با تحلیل کلی شناسایی شدند. مفاهیمی چون ها:  یافته
 "ترس از زمینگیر شدن"ناظر به زمینه بودند.  "اختالل در حضور اجتماعی"و "آشفتگی روانی"، "تغییر خود"، "بیماری بار مالی"
ان مهمترین نگرانی بیماران مبتال به پارکینسون شناسایی شد. این نگرانی بدنبال تأثیر بیماری پارکینسون بر ابعاد مختلف عنو به

هایی که بیماران در پاسخ به زمینه مورد استفاده قرار بعد از شناسایی استراتژیایجاد شده بود.  جسمی، روحی، روانی، اجتماعی
( در صدد کشف مهمترین استراتژی/ "جستجوی درمان"و  "مراقبت آگاهانه"، "مراقبت معنوی "، "استقالل طلبی"دادند )می

مهمترین فرایند در انجام خود  "تالش برای انجام مستقل مراقبت"فرایند بیماران مبتال به پارکینسون در خودمراقبتی برآمدیم. 
 به عنوان پدیده مرکزی مطالعه تعیین شد.  "ستقل مراقبتترس از زمینگیر شدن: تالش برای انجام م"مراقبتی بیماران بود. 

فرایند خودمراقبتی در بیماران مبتال به پارکینسون وابسته به زمینه بوده و بر اساس  نتایج مطالعه حاضر نشان داد گیری:  نتیجه
ن نشان داد که در فرایند های این مطالعه همچنییافتهتواند متفاوت باشد. های بیماری میمراحل و شدت عالئم و نشانه

خودمراقبتی مبتالیان به پارکینسون، عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نقش مهمی دارند. با شناخت این عوامل، مراقبین 
 بهداشتی میتوانند بیماران را در دستیابی به حفظ استقالل در مراقبت یاری نمایند. 

 
 ایمطالعه کیفی، تئوری زمینهمراقبتی، دبیماری پارکینسون، مراقبت، خوهای کلیدی:  واژه

 

 استادیار، دانشکده پرستاری و مامای، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.1

 های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران؛استاد، مرکز تحقیقات مراقبت.4

 . دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ تهران، ایران.1 
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بررسی سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز 
 1331بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 

 2،دکتر منصور نظری3، دکتر زهرا معصومی2 مهساپورحمزه ،1شبیری دکتر فاطمه

 چکیده

سال  11تا  21: یائسگی مرحله ای از زندگی زنان است که نشانه گذر از توانایی تولیدمثل و رسیدن به ناباروری است و معموال در حوالی و هدف مقدمه
 71زندگی زنان تا حدود اتفاق می افتد. از آنجایی که این پدیده یک شاخص مناسب از وضعیت بهداشتی جامعه می باشد و با توجه به افزایش امید به 

و سال و عوارض متعدد ناشی از یائسگی به ویژه یائسگی زودرس  و همچنین افزایش خطر بیماری های مزمن این مطالعه با هدف تعیین سن یائسگی 
 .انجام گرفت 0191 -0190عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 

مرکز بهداشتی درمانی سطح شهر  1مراجعه کننده به  ساله 21-11زن یائسه  211مقطعی بر روی -: این مطالعه به صورت توصیفیمواد و روش ها
سال گذشته  01که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، انجام گرفت. زنان برای ورود به مطالعه باید حداقل از  0191-0190همدان در سال 

عصبی،  ساکن شهر همدان بوده و سابقه هیچ گونه جراحی تخمدان، هیسترکتومی، آمنوره اولیه، سرطان، بیماری قلبی عروقی، دیابت، فشارخون، بیماری
عوامل مصرف داروهای هورمونی را نداشتند. اطالعات مربوط به زنان از طریق پرسشنامه و  با مصاحبه جمع آوری شد. مشخصات فردی و سن یائسگی و 

بود و اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم )آنالیز واریانس، رگرسیون چندگانه( موثر بر آن تعیین شد. روش آنالیز داده ها آمار توصیفی و استنباطی 
Sافزار  P S S  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. .  16/

سال و 2/08±1/1سال، سن اولین حاملگی 8/01±1/1سال، سن ازدواج 1/01±1/0سال، سن منارک 2/17±0/1: میانگین سن زنان مورد مطالعه یافته ها

درصد سن یائسگی واقعی زنان شهر 91سال بود که با اطمینان  1/29±14/2سال بود. میانگین سن یائسگی طبیعی 4/11±1/1سن آخرین حاملگی 
چندگانه بین سن منارک، سن ازدواج، سن اولین و آخرین بارداری، سال قرار دارد. هم چنین آزمون آماری رگرسیون  0/21 -1/11محدوده همدان در 

و سن یائسگی ارتباط معنی داری را   سن یا.ئسگی در خویشاوند درجه یک، نظم سیکل های قاعدگی، تحصیالت، فعالیت فیزیکی و سطح درآمد خانواده
 (.> P 11/1نشان داد )

سگی مرتبط می باشد می توان از طریق برنامه های بهداشتی مختلف به آگاهی دادن به زنان در از آنجایی که عوامل متعددی با سن یائ :نتیجه گیری
رفته خصوص یائسگی پرداخته و از یائسگی زودرس و دیررس که هر کدام خطرات خاص خود را دارند پیشگیری کرد. با توجه به اینکه مطالعات انجام گ

 د لذا انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد.در این زمینه نتایج متناقضی را گزارش می کنن

 : یائسگی، عوامل خطر، شهر همدانواژگان کلیدی
                            

 fshobeiri@yahoo.com، ایران )مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک،  دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان 1

 کارشناس مامائی 2

 مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک،  دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران 1

 همدان، ایران، دانشیار گروه انگل شناسی دانشکده  پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان 4
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 خود مراقبتی در خودآزمایی پستان بر اساس مدل مراحل تغییر رفتار

 2، دکتر علی دواتی3، ناهید خلدی2دکتر اشرف پیراسته ، 1کبری خواجوی شجاعی

 چکیده
شیوع این بیماری در ایران در حال است. زنان در سراسر جهان مرگ و میر در شایع ترین علت سرطان پستان مقدمه واهداف:

 پستان یک . خودآزمایی  تر هستند سال جوان 01افزایش است و افراد مبتال در مقایسه با بیماران مشابه در کشورهای غربی، حدود 

که از طرف انجمن سرطان آمریکا بطور ماهیانه ومدام   است زودرس تشخیص جهت ارزان و مؤثر خود مراقبتی ساده، روش
سال توصیه شده است.هدف از این مطالعه تعیین خود مراقبتی درخودآزمایی پستان براساس مدل تغییر رفتار  41به زنان باالی 

 بود.

درمراکز بهداشتی درمانی شهر تهران انجام شد. تعداد نمونه  0191این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی در سال روش تحقیق:
ابزار گردآوری اطالعات شامل سه بخش: فردی، سازه خودکارآمدی و سؤاالت تعیین مراحل تغییر انجام خودآزمایی  بود.نفر  114ها

( و آزمون های آماری کای دو، تی مستقل، 01)نسخه  SPSSافزار آماری  ده از نرم ها پس از گردآوری با استفا پستان بود. داده
 .P)   ≥1 /11( همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 

%( ، از 24/11یپلم )%(،از نظر تحصیالت، د71/11سال ) 19تا 11بیشترین فراوانی افراد مورد مطالعه از نظر سن، گروه سنی  یافته ها:
%( آنان خود 4/41نفر ) 79نتایج مطالعه در زمینه مراحل تغییر رفتار خودآزمایی پستان نشان داد .%( بود92/19نظر شغل، خانه دار )

 بین خودکارآمدی زنان مورد مطالعه و خود مراقبتی آنها در انجام خودآزمایی پستان، .مراقبتی )مجموع مراحل عمل و بقاء( داشتند
( و احتمال انجام خودآزمایی پستان در زنانی که خودکارآمدی باالتری داشتند، p<110/1ارتباط آماری معنی داری وجود داشت)

 .( بود0/0-0/ 44برابر بیشتر از سایر زنان )فاصله اطمینان  07/0
ه د، لذا افزایش خود مراقبتی زنان ببر اساس نتایج مطالعه حاضر خود مراقبتی متأثر از خودکارآمدی افراد می باش نتیجه گیری:

 افزایش خودکارآمدی بستگی دارد.

 خود مراقبتی،خودآزمایی پستان، خودکارآمدی،مراحل تغییر رفتار،الگوی بین نظره ایکلید واژه:

 

 

 

 

 

                            
 بهداشت مادر و کودک، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانمربی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، مامایی،  0

 استادیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دکترای آموزش بهداشت، ، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. 4

 تهران، ایرانمربی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد،  1
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 ناتوانی درخانواده مراقبت کننده  از بیمار اسکیزوفرنی تحمل بار

 3دکتر سعید بشیریان، 2دکتر فاطمه چراغی، 1دکتر فرشید شمسائی

 چکیده
مراقبت از بیمارمبتال به  اسکیزوفرنی یک چالش برای مراقبین در طول مدت مراقبت در منزل می باشد. هدف از این  مقدمه:

 مطالعه تعیین شیوع بارناتوانی حاصل از مراقبت از بیماران اسکیزوفرنی گزارش شده توسط خانواده است.
در این مطالعه مقطعی، مصاحبه چهره به چهره با خانواده  های  مراقبت کننده از بیماران مبتال به اسکیزوفرنی انجام  روش کار:

انتخاب شدند.  0190نفر از مراقبین در بیمارستان فرشچیان شهر همدان در سال  441شد. از طریق  نمونه گیری در دسترس  
 بوط به متغیرهای دموگرافیک مراقبین  و پرسشنامه تحمل بار ناتوانی زاریت بود.ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مر

 8/20درصد خفیف تا متوسط،  1/41درصد از مراقبین تجربه بارناتوانی هیچ تا کمی ،  1/7پرسشنامه زاریت نشان داد که  یافته ها:
 بود. 71/10ن پاسخ دهندگان به پرسشنامه زاریت درصد بار ناتوانی شدید داشتند. میانگین س 0/47درصد متوسد تا شدید و 

سطح بارناتوانی ارتباط معنی داری با متغیرهای دموگرافیک سن، جنس و سطح تحصیالت، طول مدت بیماری و طول مدت 
 مراقبت   داشت.

موثر تر خانواده  با روشهای  می توانبیماران دارند. متخصصان بهداشت روانی نیاز به توسعه برنامه های نوآورانه برای خانواده  بحث:
درگیر مراقبت از به عنوان اعضای فعال تیم مراقبت بهداشتی با اختصاص وظایف خاص برای خانواده ها و تخصیص منابع الزم را 

 . بیمار نماییم
 

 اسکیزوفرنی، خانواده مراقبت کننده، بار ناتوانی کلید واژه ها:

  

 

 

 

 

 

 

                            
 استادیار، مرکز تحقیقات اختالالت رفتاری و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی همدان

 دانشگاه علوم پزشکی همدان بیماری های مزمن در منزلاستادیار، مرکز تحقیقات  2
 دانشگاه علوم پزشکی همدان گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت،استادیار، 
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بررسی تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی دیابتی و کیفیت زندگی دیابتی بیماران 
 یک مطالعه کارآزمایی بالینی: 2دیابتی نوع 

 6، حمید حقانی5، کوروش جودکی2، دریادخت مسرور3مرتضی شمسی زاده، 2، شکوه ورعی1محمد خواصی

 چکیده

که در تسهیل نمودن  آموزش به بیماران دیابتی امری ضروری بوده و یکی از انواع آموزش، آموزش همتا می باشد واهداف:مقدمه
توجه به ابعاد روانشناختی بیماران، به ویژه از طرف دیگر  و پیشرفت بهداشت و ایجاد محیطی برای یادگیری تاثیر بسیار دارد.

این مطالعه با هدف تاثیر آموزش همتا بر  د درمان این بیماران بسیار مهم باشد.خودکارآمدی و کیفیت زندگی، می تواند در رون
 خودکارآمدی دیابتی و کیفیت زندگی دیابتی بیماران دیابتی انجام شد.

بیمار دیابتی نوع دو که دارای ویژگی های شرکت در پژوهش بودند، در بیمارستان 71در این کارآزمایی بالینی،  روش تحقیق: 
وسپس تخصیص بیماران به دو گروه به روش تخصیص تصادفی بلوکی انجام شد. ابزار ر با نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدهفیروزگ

گردآوری داده ها، پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و بیماری، پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دیابتی و پرسشنامه خودکارآمدی 
روه مداخله توسط همتایانی که خود آموزش دیده بودن، طی دو جلسه آموزش دیدند اما بیماران دیابتی نوع دو بود.بیماران گ

-گروه مداخله و کنترل قبلزندگی بیمارانوکیفیتبیماران گروه کنترل فقط آموزش روتین بخش را دریافت نمودند.خودکارآمدی

Sکمک نرم افزار ماه بعدازآموزش سنجیده شد. در آخر، اطالعات جمع آوری شده با 4وازآموزش P S S مورد تجزیه و  (19)
 تحلیل قرار گرفت.

p/.78در روز بستری اختالف آماری معناداری نداشتند )زندگی درهردوگروهوکیفیتمیانگین خودکارآمدی یافته ها: =()8./p .)=
 موزش تفاوت معنی داری داشت بعدازآماه4زندگی بیماران گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل در وکیفیتمیانگین خودکارآمدی

(110/1p<.) 

با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد، آموزش همتا برای بیماران دیابتی روشی موثر در جهت افزایش  نتیجه گیری:
 شود. زندگی بیماران می باشد. لذا توصیه می شود جهت آموزش بیماران، از این رویکرد آموزشی استفادهوکیفیتخودکارآمدی

                            
 پرستاری، مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، دانشکده پرستاری و مامایی ابادان، آبادان، ایرانکارشناس ارشد  1
 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، تهران، ایران 4
 پزشکی شاهرود، دانشکده پرستاری و مامایی شاهرود، شاهرود، ایران کارشناس ارشد پرستاری، مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 1

 کارشناس ارشد پرستاری، مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، تهران، ایران 2

 پرستاری و مامایی قم، قم، ایرانکارشناس ارشد پرستاری، مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده  1

 کارشناس ارشد آمار، مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، تهران، ایران 1
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 آموزش همتا، کیفیت زندگی، خودکارآمدی، دیابت نوع دو کلید واژه ها:

 

Motivational factors affecting collaboration among nurses: A 

qualitative study 

Masoumeh Shohani
1
, Vahid Zamanzadeh

2
, Alireza Irajpour, Leila Valizadeh 

 

Abstract: 

Background: collaboration among nurses is a complex and multifaceted process that several 

factors have effects on it. Considering constructive effects of this process, identifying the 

motivational factors is particularly important. 

Objectives: The purpose of this study investigates motivational factors in collaboration among 

nurses. 

Materials and methods: This qualitative study was conducted on 18 nurses from Tehran, Tabriz 

and Ilam teaching hospitals of Iran. The data were obtained by interviews with nurses. These 

interviews were transcribed and analyzed by the inductive content analysis method. 

Result: Categories obtained from analysis of data, appreciation, hospitalization experiences and 

input sources, were identified as motivational and promotional factors in collaboration among 

nurses. 

Conclusion:  The present study results led to discovery of motivational factors affecting 

collaboration among nurses based on their experiences, which are indicative of importance of 

motivation, especially in the area of religious beliefs and appreciation of their collaboration. 

Paying more attention to these factors is necessary in nursing collaboration and care. 

Keywords: collaboration, motivation, nurses, qualitative research 
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بیماران مبتال به نارسایی تأثیر به کارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت خواب 
 قلبی

 

 6، محمد حسن رخشانی5، لعیا ضرابی2، سارا امینی3هاجر صادقی ،2، مهدی گل افروز1سمیه نیری
 

 چکیده
 

-خواب پایینی برخوردار هستند. از راه : نارسایی قلبی یک وضعیت شایع و تهدید کننده زندگی است. این بیماران از کیفیت هدف
های اصالح کیفیت خواب، آموزش مراقبت از خود با استفاده از مدل در پرستاری است، لذا این مطالعه با هدف تأثیر به کارگیری 

 قلبی انجام شد.  مراقبت مشارکتی بر کیفیت خواب بیماران مبتال به نارسایی  مدل 

نفر از بیماران مبتال به نارسایی  014است؛ که بر روی  یشدهپژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی شاهددار تصادف ها:روشو مواد 
انجام گرفت. بیماران به روش تصادفی در دو گروه  0194-91قلبی مزمن پایدار بستری در بخش قلب بیمارستان واسعی سبزوار 

ه شد. مداخله مورد استفاد مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ از جهت سنجش کیفیت خواب بیماران آزمون و کنترل قرار گرفتند.
 هایروش از استفاده با اطالعات تحلیل و تجزیه سه ماه براساس مدل مراقبت مشارکتی اجرا شد.  مدت به آزمون گروه نظر، در

ویتنی و تحلیل کوواریانس به سبک رگرسیونی و رگرسیون لجستیک دو، آزمون مک نمار، یومن)آزمون کای تحلیلی و توصیفی آمار
 درصد انجام شد. 91در سطح اطمینان  910نسخه  SASو   0011نسخه  spssافزارهای های همبسته( با نرمدادهچند سطحی 

میانگین و  از مداخله پس دار نبود، امامداخله اختالف آماری معنی از بین نمره کیفیت خواب دو گروه قبل داد نشان نتایج ها:یافته
-منبود و آزمون آماری یو 2121±4189و  9114±2111روه کنترل و آزمون به ترتیبانحراف معیار نمره کلی کیفیت خواب در گ

 (.p=11110داری نشان داد )ویتنی بین دو گروه اختالف آماری معنی
اجرای  شوداست. لذا پیشنهاد می مؤثر نارسایی قلبی بیماران خواب کیفیت افزایش بر اجرای مدل مراقبت مشارکتی گیری:نتیجه

 این مدل مراقبتی در سایر بیماران مزمن نیز آزمون گردد و در مورد آنان مورد استفاده قرار بگیرد.  
 مشارکتی، کیفیت خواب،نارسایی قلبیمراقبت مدل واژگان کلیدی:

 

                            
 دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، کمیته تحقیقات 0
 مربی و کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده پرستاری و مامائی، سبزوار، ایران 4
و مامائی ، اراک، ایران نویسنده مسئول: مربی و کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک،دانشکده پرستاری  1

 :haj.sadeghi@yahoo.com  Email  آدرس:اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده پرستاری و مامایی،  تلفن:  
دانشگاه علوم پزشکی استادیار و متخصص قلب و عروق، عضو مرکز تحقیقات و پیشگیری از آترواسکلروز بیمارستان امام رضا)ع( مشهد، عضو هیئت علمی  2

 سبزوار، سبزوار، ایران
 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران  استادیار و متخصص قلب و عروق، عضو هیئت علمی 1
 ستادیار و دکترای آمار زیستی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده بهداشت، گروه آمار زیستی، سبزوار، ایرانا1
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 چالش های استقالل بیماران بستری: یک تحقیق کیفی

 3سیدفاطمی نعیمه ،2صادقیان عفت، 1ابراهیمی حسین

 ه چکید

P  ) استقالل بیمار ) مقدمه:  a t i e n t  a u t o n o m y فرد گرا،   از عناصر اصلی مراقبت
چالش های استقالل بیمار وابسته به فرهنگ بوده و در ایران روشن نمی باشد لذا این مطالعه به  بیمارمحور و اخالقی می باشد.

 .منظور کشف چالش های استقالل بیمار در بالین انجام شد
 (Conventional content analysis) این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و روش آنالیز محتوی مرسوم کار:  روش

پزشک بر اساس نمونه گیری هدفمند انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه  0پرستار و  7بیمار،  01با مشارکت  0194در سال 
نی تبریز و همدان جمع آوری شدند.  یافته ها از طریق ماهه از مراکز آموزشی درما 01های جامع و مشاهده در یک دوره 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت MAXQDA10  تحلیل محتوی کیفی و به روش استقرایی و با کمک نرم افزار
کد اولیه از مصاحبه ها استخراج شدند. کد های اولیه بر اساس  192مشارکت کننده  40از مجموع مصاحبه های  یافته ها:

طبقه که  1زیر طبقه را ایجاد کرد که با مرور بیشتر و مقایسه زیر طبقات  15و تفاوت هایشان طبقه بندی شده و   تشابه
بیانگر چالش های استقالل بیمار در بالین بودند، شناسایی و براساس ماهیتشان بصورت مفهومی و انتزاعی نام گذاری شدند. 

 . بی کفایتی سازمانی بودند.1باطات تغییر یافته . ارت4. عوامل درون فردی 0این طبقات شامل: 

مدیران و برنامه ریزان سالمتی باید یافته ها این مطالعه چالش های استقالل بیمار را نشان داد که تیم درمان،  نتیجه نهایی:
 به این فاکتورها توجه کرده و با تعدیل این فاکتورها به بهبود استقالل بیمار کمک کنند.

 

 : چالش/ بیماران/  استقالل/ بیمارستان/تحقیق کیفیهاکلید واژه 

 

 

 

 

 
 

                            
 یار گروه روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.دانش.  1
 تبریز.)نویسنده مسئول( . دانشجوی دکتری پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری و مامایی4

Email:sadeghianefat@gmail.com 
 روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران.. دانشیار مرکز تحقیقات مراقیتهای پرستاری و گروه  1
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های مقایسه تاثیر دو روش گرم کردن بیماران در اعمال جراحی شکم بر شاخص
 فیزیولوژیک و بروز لرز آنها

 ، سودابه اسدی1محسن صلواتی

 

 چکیده

زا بوده و خطرات  طور فیزیولوژیک استرس کاهش دمای مرکزی بدن یکی از پیامدهای جراحی است1 این عامل به زمینه تحقیق و هدف:
 رخ هیپوترمی به دنبال و بدن تنظیم حرارت در اختالل اثر در موارد اکثر در عمل از پس زیادی را برای بیمار به دنبال دارد. لرز

عنوان حامی بیمار باید از ایجاد این عوارض جلوگیری کند، این مطالعه باهدف مقایسه تأثیر دو روش گرم کردن  ازآنجاکه پرستار به .دهد می
 و بروز لرز انجام گرفته است. فیزیولوژیکهای  بیماران در عمل جراحی شکم بر شاخص

عمل جراحی شکم تحت بیهوشی عمومی، در بیمارستان بعثت همدان بیمار کاندید  014در یک مطالعه کارآزمایی بالینی  روش مطالعه: 
: پوشاندن بدن بعد 4کننده گرمای قبل از القای بیهوشی و گروه :دریافت0طور تصادفی در دو گروه مداخله )گروه  صورت هدفمند انتخاب و به به

ه در فواصل منظم حین عمل جراحی و در ریکاوری و بروز های فیزیولوژیک هر سه گرو از القای بیهوشی( و گروه کنترل قرار گرفتند. شاخص
Sافزار  ها با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی در نرم لرز بعد از عمل در ریکاوری بررسی و ثبت شد. داده P S S تجزیه و  01ورژن   

 تحلیل شد.

های مختلف بعد از القای بیهوشی در سه گروه ی بدن در زمانداری بین میانگین دمای مرکزنتایج مطالعه نشان داد که اختالف معنی ها: یافته
p 11/1موردمطالعه وجود داشت) (. اختالف میانگین متغیرهای فشارخون سیستولیک1 فشارخون دیاستولیک1 فشارخون متوسط شریانی1 >

ای بیهوشی عمومی در سه گروه آزمایشی های مختلف پس از القمیزان اشباع اکسیژن خون شریانی1 تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس در زمان
p 111/1دار نبود. اختالف میانگین فشارخون دیاستولیک)معنی p 11/1( و فشارخون متوسط شریانی)= ( قبل از تزریق داروی بیهوشی =

موردمطالعه وجود داری در میانگین درجه لرز بیماران در ریکاوری بین سه گروه  دار بود. اختالف معنیبین سه گروه موردمطالعه معنی
p 110/1داشت) کننده گرمای قبل از القای بیهوشی( نیز  )دریافت0(که میزان لرز در گروه کنترل از دو گروه دیگر بیشتر بوده و لرز گروه>

 ) پوشاندن بدن( بوده است.4بیشتر از گروه

 

 
 

 

                            
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان 1
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 در مراکز تعهد سازمانی پرستاران برحسب مشخصات دموگرافیک آنهاتجزیه و تحلیل 
 1332درمانی دانشگاه علوم پزشکی  همدان در سال  -آموزشی 

 2، دکتر عباس مقیم بیگی3، دکتر علی بیک مرادی2، طیبه صمصامی1دکتر امیر صادقی

 چکیده
درتحقق  درمانی نقش کلیدی و بهداشتی مراقبت سازمانهای انسانی در منابع مهمترین و ترین بزرگ عنوان پرستاران بهمقدمه: 
دارند. یکی از متغیرهایی مهمی که درتحقق اهداف این مراکز نقش اساسی ایفا  جامعه سالمت ارتقای سطح سازمان واهداف 

میکند، تعهد سازمانی پرستاران است که میتواند تحت تأثیرمشخصات دموگرافیک آنها قراربگیرد. این مطالعه تالشی درجهت تجزیه 
 در بیمارستانهای آموزشی شهرهمدان می باشد.  صات دموگرافیک آنهابرحسب مشخو تحلیل تعهد سازمانی پرستاران 

نفر از پرستاران  111طبقه ای از نوع نسبتی تعداد  -تحلیلی با استفاده ازنمونه گیری تصادفی -دراین مطالعه توصیفیروش کار: 
مراکز آموزشی درمانی همدان بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه 

بعد تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری است. داده ها ازطریق روشهای  1یر بود که دارای سؤالی ساخته آلن و ما 08تعهد سازمانی 
آماری توصیفی )توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و روشهای آماری استنباطی )آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، 

 پست هاک توکی( تحلیل شدند. 

درصد( قرار داشتند. بیشترین  1/12سال ) 19تا  11درصد( زن ودرطیف سنی  4/74هش )اکثرشرکت کننده گان در پژویافته ها: 
سال بودند. مطابق با نتایج بدست آمده از پژوهش، تعهد سازمانی  01تا  1درصد( دارای سابقه کاری 1/17تعداد پرستاران )

انی پرستاران بر حسب گروه سنی و سابقه کاری پرستاران درحد متوسط بود. براساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، تعهد سازم
سال  01-41و داری سابقه کاری  21≤آنها تفاوت معنادار آماری داشت. نتایج آزمون توکی نشان داد که پرستاران در گروه سنی 

ان برحسب نمونه های مستقل، تعهد سازمانی پرستار  tتعهد سازمانی بیشتری نسبت به سایر پرستاران داشتند. براساس آزمون
 جنسیت آنها تفاوت معنادارآماری نداشت.

به نظر میرسد افراد با افزایش سن و سابقه کاری، واقع گراتر شده و با بروز مشکالت ساده ناراضی نمی شوند و بیشتر  نتیجه گیری:
. باال بردن پیوستگی عاطفی به فکر تأمین خانواده و فرزندان خود هستند، از این رو بیشتر نسبت به سازمان احساس تعهد می کنند

درکارکنان و درگیرساختن بیشتر آنها با اهداف سازمان، مشارکت آنها در تصمیم گیری، استقالل نسبی در انجام وظایف و غنی 
 سازی شغلی از عواملی است که می تواند تعهد سازمانی پرستاران را افزایش دهد.

 کلید واژه ها: 

                            
 دانشگاه علوم پزشکی همدان استادیار 1
 دانشگاه علوم پزشکی همداندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری  4
 استادیاردانشگاه علوم پزشکی همدان 1
 ه علوم پزشکی همداندانشگا یارنشاد 2
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 های مراقبت ویژه قلبیبستری بخش ایسکمی قلبیتأثیر ماساژ پا بر کیفیت خواب بیماران 
1عباس مقیم بیگی، دکتر 1، آرزو کرمپوریان2عبدی، سعید 1دکتر خدایار عشوندی

 

دچار اختالل در معموال  های ناشی از این بیماری،به دلیل روند بیماری و ترس عروقی قلبی اختالالتمبتال به بیماران : مقدمه 
های درمانی تکمیلی برای کمک به بیماران جهت دستیابی به نیاز روانی و اقدامات پرستاری متفاوتی به عنوان شیوه .خواب هستند

درد را داده و اضطراب و تنش را کاهش   ماساژ .باشدمیو .. ماساژ ، آرام سازی ،جسمانی انجام شده که شامل تصویر سازی ذهنی
  . استخواب  بهبود و اضطراب کاهش ،روانی و آرامش بدنی آن مزایای از .دهدتسکین می

محاسبه که به نفر  11حداقل تعداد نمونه برای هر گروه . است با گروه آزمون و کنترل بالینی کارآزمایی یک مطالعه این روش کار:
ابزار نفر( تقسیم شدند.  11نفر( و کنترل ) 11کشی به دو گروه آزمون )صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش قرعه

جهت ارزیابی کیفیت خواب شب گذشته بیماران  SMHSQ0 یپرسشنامهو ای اطالعات دموگرافیک ها، پرسشنامهگردآوری داده
)هر  دقیقه 41 به مدت گروه آزمون .سنجیده شدابتدا کیفیت خواب بیماران هر دو گروه . بودبستری در بیمارستان طراحی شده 

 با موازی هایساعت در فقط نگرفته و ماساژ پا صورت گروه کنترل درداده شد.  پا متوالی ماساژشب  دوبه مدت  (دقیقه 01پا 

Sها با استفاده از نرم افزار شد. تجزیه و تحلیل دادهبررسی پرسشنامه کیفیت خواب به آنان با آزمون،  گروه P S S  01نسخه 
 ها استفاده گردید.برای تجزبه و تحلیل داده زوجی T مستقل، Tهای مورد استفاده مجذور کای، انجام شد. از آزمون

زوج نشان داد که که در گروه آزمون بین میانگین نمرات کیفیت خواب قبل و بعد از ماساژ کف پا تفاوت  tآزمون آماری  نتایج:
P)داری وجود داردمعنی های معمول در گروه . اما بین میانگین نمرات کیفیت خواب قبل و بعد دریافت مراقبت (0/002=

P)داری وجود نداشت کنترل تفاوت معنی مستقل نشان داد که بین میانگین نمرات  tهمچنین آزمون آماری  .(0/964=
P)داری وجود ندارد کیفیت خواب قبل از ماساژ کف پا تفاوت معنی انجام مداخله بین میانگین نمرات . اما پس از (0/64=

P)داری وجود دارد کیفیت خواب در دو گروه تفاوت معنی  =0/01).  

طور  به درمانی ماساژ انجام از پس مداخله گروه در کیفیت خواب نمرات میانگین که است آن از حاکی پژوهش این نتایج: بحث
 و شود بدن در ها یا آندوژننیاندورف ترشح باعث تواند می پوستی تماس برقراری و لمس واقع در .است یافته کاهش داریمعنی

 آرامش این دنبال به. گردد حوادث با رویارویی جهت فرد در مجدد انرژی ایجاد و بدن کل در آرامش ایجاد احساس باعث خود این

 این فرض بر یابد. بنابراینمی کاهش سمپاتیک سیستم عصبی فعالیت و گردندمی بلوکه اضطراب استرس و به مربوط هایمپیا

 مقایسه در کیفیت خواب بهتری استرس، و اضطراب سطح کاهش خاطر به کنندمی را دریافت پا بازتابی ماساژ که بیمارانی که است

 .دارند اند،هنکرد دریافت را مداخله این که با افرادی

اقتصادی بودن، تقریباٌ در تمام موارد فاقد هر گونه عارضه جدی و  ماساژ پا را به عنوان یک اقدام غیر دارویی با وجودنتیجه گیری: 
 شود را در بهبود خواب بیماران قلبی پیشنهاد نمود.تداخالت دارویی بوده و انجام آن ساده و توسط بیمار پذیرفته می

 علوم پزشکی همداندانش آموخته کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه  -4اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-0

                            
1 S t . M a r y 's  H o s p i t a l  S l e e p  Q u e s t i o n n a i r e  
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Impact of prenatal consultation on the type of delivery 

Fathalizadeh Soheila
1
, Razi mohseneh

2
 

Abstract 

Background: an important development indicator in the world to be considered as an indicator, ratio of 

deaths due to pregnancy and pregnancy complications Cesarean delivery for mother and newborn is a 

risky process. Cesarean delivery occurred in a median of 43% is estimated and the Middle East is much 

higher than and the country is increasing unnecessary cesarean. This study its impact on prenatal 

counseling is a type of delivery. 

Methods: This study reviewed 25 articles Search the site using Jahad and other papers are checked 

PubMed. 

Results: In a study conducted in 91 showed that fear of pain is a major reason for the increase in cesarean 

section. According to one study, about 40-60% of all cesarean deliveries performed in and this figure is 

increasing. According to a survey conducted in 1390 on pregnant women admitted to hospital for 

delivery, Majority of women who delivered vaginally did (44%) were housewives and did the majority of 

women with cesarean delivery (55%) were employed 67% vaginal delivery and cesarean section was 

33%. The highest percentage of cesarean delivery (66%) to prevent loosening of the genital tract, 60% 

offer a gynecologist and obstetrician, 54% were afraid of the pain of labor In another study that was 

conducted in 90 in ZABOL: cesarian: 55% due to repeated cesarean, 20% due to dystocia, fetal distress 

due to 12%, 9% for elective cesarean section, 2% and 2% due to other medical and surgical disease is. 

Conclusions: Childbirth preparation classes during pregnancy because it is a good time to provide 

information to pregnant women and reduce the cesarean rate, reduce fear, anxiety and labor contributed 

and as a result of this training will be effective in reducing the cesarean section and is recommended by 

physicians and midwives the opportunity to give the necessary information to pregnant women to use. 

Studies have shown that the caesarean rate is considerably higher than the international standard. (Half to 

15 percent). Since the hospital stay following caesarean, postpartum bleeding, pelvic pain and adhesions  

more  and as long as the person is able to return to a more normal life and then there is the possibility of 

infertility,   So all of these can be a heavy financial burden on the shoulders of the economic system of the 

Ministry of Health to apply. health and medical service provider must follow the proper change and move 

towards the future More delivery methods less pain or no pain may be promoted and sufficient 

information should be given to the patient to unnecessary caesarean complications can be reduced 

prevalence Rate is high due to previous cesarean and the need to increase vaginal birth after caesarean 

intervention programs and increasing awareness about labor and reduce the need caesarean. 

Keywords: Pregnancy - delivery - death - mother 

 

                            
1 Mashhad University of Medical Sciences, IRAN 
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 تبیین فرآیند ارتباط پرستار بیمار در اتاق عمل: نظریه زمینه ای

 3، فریبا برهانی2، عباس عباس زاده1فرحناز فرنیا

 چکیده

ارتباط پرستار بیمار جزء کلیدی و اساس پرستاری است. ولی علیرغم اهمیت و مطالعات زیاد راجع به ارتباط قدمه و هدف:م
پرستار بیمار، اطالعات چندانی  در زمینه این موضوع در موقعیت های حاد، کوتاه مدت و  پراسترس موجود نمی باشد. لذا با توجه 

تبیین فرآیند » ی این پدیده در اتاق عمل و تدوین نظریه مبنایی ، مطالعه ای کیفی با هدفبه نیاز به درک زیر ساخت های نظر
 انجام گرفت.« ارتباط پرستار بیمار در اتاق عمل

این مطالعه نظریه زمینه ای  در بیمارستان های یزد انجام شد. نمونه گیری به روش هدفمند و نظری  تا دستیابی  روش تحقیق:
مصاحبه رسمی نیمه ساختار با هشت پرستار اتاق عمل؛ هفت بیمار و دو همراه  40طبقاتی بود. داده ها از طریق  به اشباع نظری و

گزارش در عرصه با مشاهده عرصه اتاق عمل و نیز هشت مصاحبه غیر رسمی گردآوری شد. داده ها هم  02بیمار با سابقه جراحی، 
  تحلیل شد. 0998با رویکرد اشتراوس و کوربین   MAXQDA10زمان با گردآوری، رونویسی و در نرم افزار 

تالش "مورد استفاده توسط اغلب مشارکت کنندگان برای توصیف روند ارتباط پرستار بیمار در اتاق عمل،  طبقه مرکزی  یافته ها:
بود. پنج درون مایه اصلی بدست آمده عبارت بودند از: درک تهدیدات و مخاطرات،  احساس  "برای حضور مراقبتی اطمینان محور

و پویایی حضور اطمینان محور و تجربه متفاوت از حضور. بعالوه بر پایه  نیاز به اطمینان، حضور مراقبتی اطمینان محور، پیچیدگی
 پدیدار شد.   "حضور مراقبتی اطمینان محور در اتاق عمل"روابط مفهومی داده های فوق، نظریه مبنایی 

این مطالعه بینش و درک جدید و منحصر به فردی راجع به پدیده ارتباط پرستار بیمار در اتاق عمل ارائه می دهد.  :نتیجه گیری
یافته ها بر پیچیدگی فرآیند مزبور و اهمیت صالحیت فرهنگی در پرستاری تأکید می کند. نتایج بدست آمده در کلیه حوزه های 

 فعالیت پرستاری حرفه ای کاربرد دارد.   
 ارتباط پرستار بیمار، اتاق عمل، نظریه زمینه ای، مطالعه کیفی. : کلید واژه ها
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بررسی حساسیت اخالقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 
1332 

 3، سیده نیره فالحان2،مهناز خطیبان  1رویا امینی

 چکیده

لحاظ کردن آن در تصمیم ها و در نظر گرفتن نقش و وظیفه آن به حساسیت اخالقی توجه به ارزش های اخالقی و : مقدمه
برای اتخاذ تصمیم های درست در رشته پرستاری می بایست ابتدا نسبت به موضوعات . خصوص در مواجهه با شرایط ویژه است

ال چهارم پرستاری در . این مطالعه با هدف تعیین میزان حساسیت اخالقی دانشجویان ساخالقی حساسیت کافی وجود داشته باشد
 انجام گردید.0194دانشکده پرستاری ومامایی علوم پزشکی همدان در سال 

دانشجوی سال چهارم  11که درمجموع  .در این مطالعه توصیفی مقطعی، نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد: روش ها 
برای تعیین میزان ن استفاده شد. در این پرسشنامه  پرستاری در مطالعه شرکت کرداند  پرسشنامه حساسیت اخالقی کیم وهمکارا

Sنرم افزاراز   نتایج حاصل با استفاده .استفاده گردید حساسیت اخالقی دانشجویان از طیف لیکرت پنج نقطه ای P S S تجزیه
 وتحلیل شد.

بود .ودر  پنج بعد حساسیت اخالقی است که       8/3+_5/0میانگین نمره حساسیت اخالقی در دانشجویان پرستاری  :نتایج 
تجربه ی مشکالت و کشمکش  ،46/4+_2/1 ،میزان مسئولیت پذیری  حرفه ای ،3/4+_12/0 عبارتند از:مراقبت بیمار محور

 های 
،وصداقت وخیرخواهی   4/3+_56/0 ،به کارگیری مفاهیم اخالقی در تصمیم گیری های اخالقی06/3+_44/0اخالقی

 بود .46/1+_7/0

  نتایج این مطالعه نشان داد دانشجویان سال چهارم پرستاری ازنمره حساسیت اخالقی مناسبی برخوردارنمی باشند: نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان دهنده این واقعیت است که .  که نشان دهنده لزوم آموزش اخالق وتوجه بیشترمسئولین پرستاری است.

 اجهه با  معضالت اخالقی  قادر به اخذ تصمیم مناسب  و برخورد صحیح بامسئله نمی باشند. نیمی از دانشجویان در مو
 

 حساسیت اخالقی، دانشجو، پرستاری : ژه ها  کلید وا
 
 
 

                            
 تاری ومامایی همدان،گروه بهداشت جامعه ،همدان ،ایراندانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده پرس-1
 
 دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده پرستاری ومامایی همدان،گروه داخلی وجراحی ،همدان ،ایران-2
 
 ی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ،همدان ،ایراندانشجودانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده پرستاری ومامایی همدان، -3
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ریزی مراقبتی خانواده محور برای پیشگیری از زخم فشاری جهت  بررسی تأثیر برنامه
 بیماران ضایعات مغزی نخاعی بستری در منزل

 5دکتر علیرضا سلطانیان ، 2، محسن صلواتی3، دکتر فرشید شمسایی2غالمحسین فالحی نیا  ، 1محمدولی کیان

 

  چکیده
 راهی نخاعی بستری در منزل -مغزی ریزی مراقبتی با مشارکت خانواده در بیماران دچار ضایعه کارگیری برنامه به هدف: و زمینه
ها در مورد عوامل خطر و پیشگیری از زخم فشاری اطالعات اندکی  آن یبیماران و خانواده باشد. پیشگیری از زخم فشاری میبرای 
ریزی مراقبتی خانواده محور برای پیشگیری از زخم فشاری جهت این بیماران انجام  تأثیر برنامهلذا این مطالعه باهدف تعیین  دارند،

 شد.
بندی شده در دو گروه مداخله  گیری تصادفی طبقه بیمار در منزل با استفاده از روش نمونه 11در این مطالعه کار آزمایی  روش کار:

تشک مواج و  به همراهتغییر پوزیشن منظم بیماران به مدت سه هفته ریزی مراقبتی ) برنامه و کنترل انتخاب شدند. در گروه مداخله
دیده )از اعضای خانواده( با نظارت پژوهشگر  فشارو رعایت بهداشت پوست( توسط مراقب آموزش در نواحی تحت از بالشتکاستفاده 

بیماران گروه  از نظر وضعیت زخم فشاری مورد ارزیابی قرارداد. NPUAPبیماران را با استفاده معیار  روزانه پژوهشگر. انجام شد
ها  کردند و در نهایت با گروه مداخله مقایسه شدند و داده ک مواج نیز استفاده میهای پایه همگی از تش کنترل ضمن دریافت آموزش

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مورد spss 07افزار  با استفاده از نرم

% 7/11 % ترومای ستون فقرات بودند.1قطع نخاع،  %1% ضربه به سر، 7/1% سکته مغزی، 1/81بیمار مورد مطالعه  11از  ها: یافته
(. =p 117/1دار بود ) % از گروه مداخله به زخم فشاری مبتال شدند که از نظر آماری اختالف معنی1/01ز بیماران گروه کنترل و ا

ولی شدت زخم درجه سه و چهار در دو گروه از  (=0pدار نبود ) شدت زخم فشاری درجه یک و دو در دو گروه از نظر آماری معنی
 (.=p/.141)دار بود  نظر آماری معنی

جهت بیماران دچار ضایعات ریزی مراقبتی با مشارکت اعضای خانواده برای پیشگیری از زخم فشاری  برنامهانجام  گیری: نتیجه
شود و مراقبت در منزل با تاکید  ها می مغزی نخاعی بستری در منزل موجب کاهش ابتال به زخم فشاری، کاهش درجه و عمق زخم

 شود. آید و توصیه می در مراقبت از بیماران امری حیاتی بشمار می بر مشارکت فعال خانواده
 

 دیده تغییر پوزیشن،مراقبت خانواده محور، مراقب آموزشزخم فشاری، ضایعات مغزی نخاعی،  ها: کلیدواژه

                            
 های پزشکی، همدان، ایران های ویژه، مرکز فوریت کارشناس ارشد پرستاری مراقبت 1

 های مزمن در منزل، همدان، ایران دانشگاه علوم پزشکی همدان، مرکز تحقیقات مراقبت بیماری 2

 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی همدان، مرکز تحقیقات اختالالت رفتاری و سوءمصرف مواد، همدان، ایران 3

 دانشگاه علوم پزشکی همدان، مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک، همدان، ایران4

 استادیار گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکی، همدان، ایران  5
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بررسی تاثیر استرس شغلی پرستاران بر سالمت روانی و عملکرد شغلی آنان در مراقبت از 
 بیمارستان بعثت همدان بیماران بستری شده در

 3، مهدی ذوقی2، الدن شکری میرعزیزی1بهمن گلزار خجسته
 چکیده

در هر سازمان نیروی انسانی مهمترین رکن تعالی وترقی سازمان وعامل اساسی تحقق اهداف پیش بینی شده در  :مقدمه  و اهداف
بود . بنابراین شناخت انگیزه ها ، نیازها ،رفتار، دانش که بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد ، آن مجموعه است

ومهارتهای کارکنان نه تنها الزم است بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح ،راهبردهای مناسب  وبرنامه های موثر ضروری می باشد. 
مدیریت و کارکنان و در لذا عدم توجه به این موضوع منجر به بروز مشکالتی از جمله افزایش استرس شغلی، عدم رضایت شغلی 

بررسی تاثیر استرس شغلی پرستاران بر سالمت  هدف از انجام این تحقیق نتیجه کاهش رضایت بیماران از مراقبت خواهد شد.
روانی و عملکرد شغلی آنان  در مراقبت از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان می 

 باشد.
نفر  از کارکنان پرستاری که شامل  18بر روی   0194 تحلیلی در سال –این نوع مطالعه، یک نوع مطالعه توصیفی  تحقیق: روش

پرستار زن ( شاغل در بیمارستان بعثت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده انجام شد. ابزار گردآوری 18پرستار مرد ، 41)
(  که پنج جنبه از رضایت شغلی شامل عوامل ساختاری و مدیریتی، 0992ترس آر. اس .الیوت)داده ها  پرسشنامه استاندارد اس

فردی، اجتماعی، ماهیت شغل و محیطی و رفاهی را مورد سنجش قرار داد. داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی شامل 
 تحلیل شد. SPSS17به کمک نرم افزار آزمون ضریب همبستگی رتبه ای اسپیر من ، تحلیل واریانس چند متغیره 

درصد نشان داد که به تفکیک برای  7/74بر اساس تحقیقات انجام شده میزان شیوع استرس را در بین افراد مورد مطالعه  :یافته ها
 مشخصه برای 01در صد بود. در رتبه بندی کلی عوامل استرس زا ،  4/29درصد و برای پرستاران زن  1/41پرستاران مرد 

 8مشخصه  برای پرستاران مرد و  7مشخصه برای پرستاران زن استرس زا شناخته شدند که از این تعداد  41پرستاران مرد و 
مشخصه برای پرستاران زن از جمله عوامل استرس زای شغلی بودند . در بخش ارزیابی استرس بر عملکرد افراد مورد مطالعه ، 

که استرس تمرکز فکر آنها را جهت مراقبت موثر از بیماران بستری شده کاهش داده است.  پرستاران مرد و زن گزارش نموده بودند
پرستاران مرد و زن همچنین گزارش نموده بودند که استرس بر کیفیت کارشان اثرات سوء داشته است از اثرات دیگر استرس تاثیر 

 ن اثرات جدی تر بود.آن بر سالمت روانی افراد مورد پژوهش بود که برای پرستاران زن  ای
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تاثیرات استرس بر عملکرد و بهره وری پرستاران بیمارستان بعثت همدان نتیجه گیری: 

موجب ازبین رفتن تمرکز فکر جهت تصمیم گیری موثر وکاهش کیفیت کار آنان شده است بطوری که بین عوامل استرس زای 
 رابطه معنی داری وجود دارد.شغلی وسالمت روان 

 

 استرس شغلی، سالمت روانی، بیماران، بیمارستان بعثت کلید واژه ها:
                            

مرکزبهداشت شهرستان همدان، واحد  کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط،کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان، 1
 bahman_golzar@yahoo.com)نویسنده مسئول(،  بهداشت محیط و حرفه ای

 ایران-کارشناس روانشناسی عمومی، مربی بهداشت، آموزش وپرورش شهرستان همدان 4

 مرکزبهداشت شهرستان همدان  کارشناس بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان، 1
 

mailto:bahman_golzar@yahoo.com


[T y p e  t e x t ]   

 

51 

 

بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده محور بر مدیریت کنترل قند خون کودکان مبتال به 
 دیابت

 2،  دکتر عباس مقیم بیگی3، دکتر فرشید شمسایی2سیده زهره مرتضوی، 1دکتر فاطمه چراغی

   چکیده
باشد. لذا منبع حمایت اصلی برای مدیریت رژیم درمانی و کنترل قند خون کودکان مبتال به دیابت می  خانوادهمقدمه و هدف: 

توانمندسازی خانوادهمحوربر مدیریت کنترل قندخون کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر
 تحقیقات دیابت همدان انجام شد.

عضو  21تصادفی گیری، با روش نمونهحاضرپس آزمون -تجربی تک گروهی پیش آزموندر مطالعه نیمه روش تحقیق:
به عنوان نمونه پ 01 - 02مراقب کودک  بتی  ا له دی نتخاب شدند. سا ا  2جهت توانمندسازی عضو مراقب ژوهش 

ها برگه ثبت مقادیر گلوکز خون و پرسشنامه دقیقه ای برگزار شد. ابزارهای گردآوری داده 21تا  11جلسه آموزش گروهی 
ی کرونباخ رفتارهای مدیریتی عضو مراقب کودک دیابتی بود. اعتبار ابزارها براساس نظرات اعضای هیئت علمی بررسی شد. آلفا

ر نمایانگر پایایی مناسب حیطه های پرسشنامه بود.  18/1-81/1 فزا ا نرم  ز طریق  ا Sداده های حاصل  P S S  ا ب و 
ز آزمون ا  .اسمیرنوف، تی زوج و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. -های کلموگروفاستفاده 

: گیری قند خون، اصول انسولین حیطه نظارت بر اندازه در چهارعضو مراقب میانگین نمرات رفتارهای مدیریتی  یافته ها
های بدنی، میانگین قند خون کودک در طول یک هفته  قبل و بعد از آموزش و همچنین درمانی، رژیم غذایی و انجام فعالیت

 ( تفاوت معنا داری آماری داشتند.P<110/1هموگلوبین گلیکوزیله قبل و سه ماه بعد از آموزش )

زه نتیجه گیری: ندا ا ر  ب ابتی در نظارت  نمندسازی عضو مراقب کودک دی نسولین درمانی، توا ا گیری قندخون، 
نجام فعالیت رژیم ا یی و  های بدنی موجب کاهش میانگین قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله کودک شد. غذا

واده ن نمندسازی خا ذا توا ابتی شد. سبب محورل  بهبود مدیریت کنترل قند خون کودکان دی

بتی، مدیریت کنترل قند خون کلیدی: واژه های ا واده، کودک دی ن نمند سازی خا  توا

                            
 cheraghi@umsha.ac.ir, -fهمدان پزشکی علوم دانشگاه ،منزل در مزمن بیماریهای مراقبت تحقیقات مرکزتادیار اس1 

 .همدان پزشکی علوم دانشگاهکارشناسی ارشد پرستاری گرایش پرستاری کودکان، نویسنده مسئول دانشکده پرستاری و مامایی،  2
z.mortazavi@umsha.ac.ir 

  همدان پزشکی علوم دانشگاه، استادیار مرکز اختالالت رفتاری 3

E-Mail: Shamsaei@umsha.ac.ir  
و خدمات بهداشتی پزشکی م علوه نشگاژی، دانشکده بهداشت، داپیدمیولوو ایستی ر زماوه آگر، مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیر واگیر دانشیار4

 انهمددرمانی 

mailto:f-_cheraghi@umsha.ac.ir,
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بررسی اثر بخشی آموزش غنی سازی روابط بر کیفیت زندگی زوجین نازا در مراجعه 

 1332کنندگان به بخش نازایی بیمارستان فاطمیه شهر همدان 

 2شبیری، فاطمه 3، سید عباس موسوی2، افسانه کرامت1سیده زهرا معصومی

 چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش غنی سازی روابط بر کیفیت زندگی زوجین نازای مراجعه کننده به بخش نازایی  مقدمه:
 بیمارستان فاطمیه شهر همدان صورت گرفت.

 011اجرای پژوهش . به منظور ه استپس آزمون با گروه کنترل بود-روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون روش تحقیق:
جلسه بر  8زوج( بطور تصادفی جایگزین شدند. برنامه غنی سازی روابط زوجین در  11زوج( و کنترل) 11زوج در دوگروه آزمون)

روی گروه آزمون انجام شد. در این جلسات آموزش باز تعبیر شناختی، آموزش بهبود صمیمیت زناشویی و روابط جنسی، شیوه های 
له، آموزش مدیریت در منزل داده شد. در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. ابزار پژوهش حل تعارض و حل مسئ

WHپرسشنامه کیفیت زندگی عمومی سازمان بهداشت جهانی ) O -Q O L( و اختصاصی نازایی )F E R T I  -

Q O L .بوده است. برای تحلیل داده ها از آنالیز کوواریانس استفاده شد ) 
وهش نشان داد که غنی سازی روابط زوجین بر افزایش میانگین نمره تمامی حیطه های کیفیت زندگی یافته های پژیافته ها:

Pعمومی و اختصاصی زوجین نازا موثر بوده است ) ( . نتایج پیگیری پس از یک ماه نشان داد که بین دو گروه آزمون 0/001>
Pو کنترل میانگین نمره کیفیت زندگی تفاوت معنادار داشته است )  (. و اثر بخشی آن بعد از یک ماه باقی مانده است. 0/001>

یافته های این پژوهش می تواند اطالعات مفیدی را برای پژوهشگران، متخصصین بهداشت باروری، کارشناسان ارشد نتیجه گیری:
دگی فراهم نماید. و با مشاوره در مامایی، مشاوران و روان درمانگران در مورد اثر بخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت زن

 مشاوره مناسب زوجین نازا می توان کیفیت زندگی این افراد را ارتقا داد.
 ، نازایی غنی سازی روابط زوجین، کیفیت زندگی کلید واژه ها:

 

 

 

 

 

                            
 مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان 1
 گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 4
 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1

 مادر و کودک، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان مرکز تحقیقات مراقبتهای 2
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بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و رابطه آن با منبع کنترل سالمت در بین دانش 
 نآموزان مقطع متوسطه شهر همدا

 7، حسین ملکی6، مهدی اکبر زاده5، مهناز شریفی2، محمد احمد پناه3، سعید دشتی 2،  وحید کفعمی1بابک معینی
 

 چکیده:

 و آماده بزرگسالی ورود به برای را افراد که است تکاملی و عاطفی جسمانی، مهم تغییرات دوره نوجوانی مقدمه:
در  سالمت ارتقاء دهنده رفتارهای هدف از این مطالعه بررسی کند. تعیین می بزرگسالی در را آنان بهداشتی رفتارهای

 .و منبع کنترل سالمت بود بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان و تعیین رابطه آن با سالمت عمومی

 مقطع متوسطه آموزان دانش نفر از 111 پژوهش جامعه بود. مقطعی -مطالعه تحلیلی  یک حاضر پژوهشروش کار: 

 گردآوری شدند. ابزارهای چند مرحله ای انتخاب ای خوشه روش به که بود همدان کاردانش( شهر-هنرستان-)دبیرستان

( و سالمت عمومی بود. Aپرسشنامه های رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت، منبع کنترل سالمتی چند وجهی )نوع  ها شامل داده
Sآماری  از نرم افزار P S S دو ( -و آزمون کای 8آماری مناسب )آزمون همبستگی، تحلیل واریانس( و آزمون های 01)نسخه

 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. 

بعد رفتار فعالیت بدنی و رفتار مسئولیت  4بعد رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی، وضعیت  1داد از  نشان پژوهش نتایجیافته ها: 
تمامی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت با منبع کنترل سالمت درونی و شانس رابطه پذیری سالمتی کمتر از حد مناسب بوده است. 

آماری معنا داری وجود داشت و منبع کنترل بیرونی فقط با مسئولیت پذیری سالمت از رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت رابطه آماری 
زارش شد و با رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی درصد از دانش آموزان در حد متوسط گ 11معنی داری داشت. سالمت عمومی در 

110/1P) بجز حمایت اجتماعی رابطه معنی دار داشت -v a l u e =). 

مناسب جهت افزایش رفتارهای ارتقاء  آموزشی های برنامه که است با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه الزم نتیجه گیری:
  کنترل سالمت در بین دانش آموزان انجام شود. دهنده سالمت و سالمت عمومی با بکارگیری تئوری منبع

 بیرونی. -سالمت روان، کنترل درونی  ارتقا سالمت، دانش آموزان،کلید واژه ها: 

                            
Eنویسنده مسئول دانشيار آموزش بهداشت، مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران.  1 m a i l : 

k v a h i d 66@y a h o o .c o m 
 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، همدان، ایران. 4
 دانشجوی دکترای آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد ، ایران 1

 خدمات بهداشتي درماني همدان، ایران. علوم پزشكي ومركز تحقيقات اختالالت رفتاري و سوء مصرف مواد، دانشگاه   دانشيار روانشناسی شناختی، 4

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  همدان، همدان، ایران 1
 دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، همدان، ایران. 1
 سازمان آموزش و پرورش استان همدان، ایران ت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی،مدیر گروه سالم 7

8 ANOVA 

mailto:kvahid66@yahoo.com
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 قلبیمراقبت ویژهبخشهایدربستریبیماراندرآنبامرتبطعواملوخوابکیفیت
 2، جواد فردمال3، فاطمه چراغی2خدایار عشوندی، 1مهناز مقدری کوشا

 چکیده:
 منجر به بیماران در مختلفی دارد. عوامل مهمی نقش بیماران سالمت و عملکرد ارتقاء و حفظ اعاده، در استراحت و خواب مقدمه:

 هدف از لذا کنند، مختل را خواب کیفیت می توانند دیگر ناراحتیهای یا درد با توأم جسمی می شود. بیماریهای خواب اختالل بروز

مرکز آموزشی درمانی  قلبی مراقبت ویژه بخشهای در بستری بیماران در آن با مرتبط عوامل و خواب کیفیت بررسی مطالعه این
 .اکباتان همدان می باشد

مرکز آموزشی درمانی  قلبی مراقبت ویژه بخشهای در بستری بیمار  81روی  بر که است مقطعی نوع از مطالعه اینروش تحقیق: 
 استاندارد پرسشنامه از داده ها جمع آوری برای .شد انجام بودند، شده انتخاب ای خوشه روش به اکباتان همدان که

S M H S Q  از شاخصهای هاه داد تحلیل و تجزیه شد. جهت استفاده خواب اختالل بروز در مؤثر محیطی عوامل پرسشنامهو 

S رنرم افزا کمک به واریانس آنالیز و توصیفی P S S .استفاده شد 
سال بود.  1/11±11/00% مؤنث بودند. میانگین )انحراف معیار( سن بیماران  1/14% مذکر و 1/17مورد مطالعه  بیمار 81از نتایج: 

% از بیماران اختالل 2/4بود. از نظر شدت اختالل خواب  18/41± 12/1میانگین )انحراف معیار( نمره کل کیفیت خواب بیماران 
% نیز اختالل خواب شدید داشتند. نتایج حاصل 1/9اختالل خواب متوسط و % 1/11% اختالل خواب خفیف، 7/40خواب نداشتند ، 

%( بوده است. عوامل 0/70از بررسی عوامل مختل کننده خواب نشان داد بیشترین عامل ایجادکننده اختالل خواب  سر و صدا )
(، %0/11(، تستهای تشخیصی )%1/18(، دمای اتاق )%2/21) ، کنترل عالئم حیاتی(%2/29)دیگر به ترتیب شامل: تجویز دارو 

 اند.بوده (%0/42)نور زیاد ( و  %1/41)کیفیت تخت 
 کیفیت زندگی و عملکرد بر خواب تأثیر به توجه با .داشته اند نامطلوب خواب کیفیت بیماران اکثریت مطالعه این در گیری: هنتیج

 .کرد کمک بیماران به خواب اختالل بر مؤثر عوامل رفع یا کنترل جهت الزم اقدامات اجرای با می توان افراد
 

 خواب کیفیت / بیمار / بخش مراقبت ویژه قلبیها:  کلیدواژه

 

 

 

                            
  کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران1

دانشیار پرستاری و عضو مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 2
 استادیار پرستاری و عضو مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 3
 استادیار پرستاری و عضو مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 4
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 تجربه بارداری در نوجوانان :جستجوی حمایت در مسیر تکامل سریع

 3، دکتر جواد عالقبندراد2سیمین منتظری، 1دکتر نورالدین محمدی

 چکیده 

بارداری در سن نوجوانی کماکان یکی از معضالت و چالش های مهم بهداشتی در دنیا و بخصوص در کشورهای  :مقدمه و اهداف
در حال توسعه است. پر واضح است که همزمانی بلوغ و پدیده بارداری، نوجوانان را با مسائل عدیده ای روبرو می سازد. لذا 

سالمت نیازمند شناخت عمیق از تجربه بارداری در دوران نوجوانی متخصصین بهداشت باروری به عنوان عضو کلیدی در سیستم 
 هستند. هدف این مقاله که بخشی از یک مطالعه بزرگتر می باشد شتاخت و توصیف نیازهای حمایتی نوجوانان باردار می باشد.

که به سال بودند  01-09نوجوان  00مطالعه حاضر یک مطالعه با رویکرد کیفی است. مشارکت کننده ها شامل روش تحقیق: 
. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار چهره به چهره جمع آوری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه شدند

 گرفتند. روش تحلیل محتوی قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار

زیرمضممون در جستجوی  6استخراج شده بود که شامل اصلی مضمون جستجوی حمایت در مسیر تکامل سریع : یافته ها
حمایت های آموزشی و مشاوره ای، در جستجوی حمایت های معنوی،در جستجوی حمایت همسر، در جستجوی حمایت خانواده،  

 از خود بود.جستجوی حمایت از طرف فرزند و در جستجوی حمایت 

تجریه مشارکت کنندگان نشان داد که نوجوانان به منظور سازگاری با دو پدیده پر تنش تکاملی همزمان )نوجوانی و  نتیجه گیری:
ازدواج( در جستجوی حمایت های آموزشی و مشاوره ای در سطوح مختلف و همه جانبه بودند. با توجه به ازدواج زودرس و به 

داری در نوجوانان در برخی از نقاط ایران و اطالعات محدود در زمینه تجارب نوجوانان از این پدیده، یافته های دنبال آن فراوانی بار
پژوهش می تواند به سیاستگزاران نظام سالمت و متخصصین بهداشت باروری در طراحی و برنامه ریزی مداخالت آموزشی ، مشاوره 

 ه کمک نماید.ای، حمایتی از طریق شناخت عمیق تر این پدید

 : بارداری در نوجوانان، مشاوره بارداری، حمایت های مشاوره ای،بارداری زود هنگامواژه های کلیدی

 

 

 

 

                            
 mohammadi.n@iums.ac.irده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتری پرستاری، استادیار گروه پرستاری دانشک 1

دانشجوی دکتری بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران  -عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی جندی شاپور اهواز  4
mrssiminmontazeri@yahoo.com  

 نوجوان روانپزشکی کودک وتهران فوق تخصص  دانشگاه علوم پزشکی روانپزشکی دانشکده پزشکی گروهدانشیار  1

http://medicine.tums.ac.ir/loadnode.aspx?nodeid=124
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 تدارک فناوری نوین بر کدام محورِ نیاز بیمار؟ درخواست پرستار؟ بودجه مراکزدرمانی؟ یا...

 5، دکتر محمد محمدی2، دکتر سیما عجمی3نیک ، دکتر احمدرضا یزدان2پور ، دکتر مرضیه حسن1دکترمرضیه عادل مهربان

 چکیده
باشد و تغییرات روز افزون آن کاربرد فناوری را امری  های موجود در جامعه، نظام سالمت نیز امروزه با رشد بسیار سریعی مواجه می در کنار سایر نظاممقدمه: 

کارگیری فناوری مستثنی نیست. این مطالعه  ترین آن ارکان، از به به عنوان یکی از مهم سازد. پرستاری نیز در کنار سایر ارکان نظام سالمت اجتناب ناپذیر می
گامی در با هدف چگونگی تدارک فناوری در مراکز درمانی به صورت یک مطالعه ترکیبی طراحی و انجام گردیده است تا بر اساس نتایج حاصل از مطالعه 

 بالینی برداشته شود.  جهت بهبود و توسعة کاربرد فناوری در پرستاری

بندی طراحی شده است. در بخش اول که  گیری از مدل توسعه طبقه اکتشافی بوده و با بهره : این پژوهش یک مطالعه ترکیبی از نوع متوالیروش پژوهش
های عمیق نیمه ساختار یافته فردی و  های مربوط به نحوة تدارک فناوری در مراکز آموزشی درمانی از طریق انجام مصاحبه باشد، داده یک مطالعة کیفی می

ستاری، و مهندس تجهیزات پزشکی شاغل در هشت مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نفر از پرستاران، مدیران پر 42گروهی با 
آوری گردیده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی متعارف مورد تحلیل قرار گرفت. پس از آن، در بخش دوم  گیری هدفمند، جمع با استفاده از نمونه

آوری اطالعات  هایی جهت طراحی پرسشنامه و جمع های کیفی، گویه باشد، به منظور بررسی بیشتر یافته ی و به صورت مقطعی میپژوهش، که یک مطالعة کمّ
 91/1مه معادل با استفاده از آنها تدوین شد. پس از تهیّة پرسشنامه و حصول اطمینان از روائی صوری و محتوای و پایائی آن )شاخص روایی محتوای پرسشنا

پرستار و مدیر پرستاری که به صورت تصادفی منظم انتخاب شده بودند  411های کمّی، از توزیع پرسشنامه در بین تعداد  (، داده89/1یب آلفای کرانباخ و ضر
Sها با استفاده از نرم افزار  آوری گردید. سپس داده جمع P S S  ل قرار گرفت. سپس و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی، مورد تجزیه و تحلی 07نسخة

 ها بر اساس ادغام، ترکیب و مقایسه نتایج هر دو بخش از مطالعه انجام گردید.  تفسیر یافته

عوامل سازمانی موثر در "و   "عوامل انسانی موثر در تدارک فناوری "های مطالعة کیفی مطالعه منجر به توسعة دو طبقه نتایج تحلیل محتوای دادهها:  یافته
و در عوامل سازمانی زیرطبقات  "تقاضای بیماران "و  "درخواست پرستاران"، "درخواست پزشکان"گردید. در طبقه عوامل انسانی زیرطبقات  "تدارک فناوری

بر اساس های کمّی نیز نشان داد که گویة تهیة فناوری  مشخص گردید. نتایج حاصل از تحلیل یافته "رقابت با سایر مراکز درمانی"، و "کسب نمره ارزشیابی "
و رقابت با  81/1های تهیة فناوری به خاطر ارتقاء رتبة بیمارستان با میانگین  بیشترین میانگین را داشته و پس از آن گویه 91/1تمایل مدیران با میانگین 

و مسئولین تجهیزات  1/1پزشکان با میانگین اند. گویة تهیة فناوری بر اساس تقاضای  ها داشته میانگینی بیش از سایر گویه 7/1سایر مراکز درمانی با میانگین 
نیز با میانگین منفی در جهت عکس در تهیة فناوری مورد  08/4های بعدی قرار داشتند. گویة تمایل بیماران با میانگین  نیز در رتبه 44/1پزشکی با میانگین 

فناوری بر اساس درخواست پرستاران نیز میانگین معنی داری نداشته و تائید واقع شده است. همچنین گویة تهیة فناوری بر اساس نیازسنجی و گویه تهیّه 
باشد و  موجود می نیاز به بررسی بیشتری دارد. نتایج این پژوهش به طور کلی نشان داد پرستاران معتقدند تمایل مدیران بیشترین عامل موثر در تهیة فناوری

بر   گردد. همچنین پرستاران معتقدند تهیّه فناوری بی باالتر و رقابت با سایر مراکز درمانی تهیّه میفناوری در مراکز درمانی اغلب به خاطر کسب رتبة ارزشیا
 اند. شود. عالوه بر آن پرستاران، تهیّه فناوری بر اساس نیازسنجی و درخواست پرستاران را تأیید ننموده اساس تمایل بیماران انجام نمی

اد چالشهایی در رابطه به نحوه تدارک فناوری در مراکز درمانی مورد پِژوهش وجود دارد که این در حالی است که این مطالعه نشان دگیری:  بحث و نتیجه
است که در   رادیاصوالً فناوری بایستی متناسب با نیاز بیمارستان و بیماران تهیّه شده باشد. این امر مرتبط است با مدیریت صحیح فناوری و شامل همة اف

های فرسوده،  های موجود، تعیین فناوری ل با آن نقش دارند. تناسب فناوری با بودجة موجود در سازمان، دسترسی به لیست دقیقی از فناوریکاربرد و تعام
در  های موجود جهت کاربرد های بیش از حد و یا کمتر از حد مورد نیاز، تعیین محل دسترسی به فناوری های بدون کاربرد، تعیین فناوری تعیین فناوری

های کاربران  ها جهت بر اساس مصرف و بودجة جاری؛ دریافت درخواست آینده؛ تهیه اطالعاتی دربارة میزان مصرف و هزینة واحدها؛ تعیین الگوها و سیاست
رکیبی متوالی اکتشافی، پژوهش تها:  کلید واژه  در مورد فناوری، همه از مواردی هستند که در تدارک فناوری جهت سازمان بایستی در نظر گرفته شوند. 

 پرستاری بالینی، فناوری، تحلیل محتوای کیفی
                            

 استادیار دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1
 مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استادیار دانشکده پرستاری و 2
 استادیار دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3
 استادیار دانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 4
 استادیار دانشکده آمار و ریاضی دانشگاه اصفهان 5
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عه جبررسی تاثیر آموزش مراقبت در منزل بر کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مرا
 ابت شهر همدانیکننده به مرکز تحقیقات د

5محمدی، ناهید 2، دکتر منوچهر کرمی3دکترمسعود خداویسی ،2، فرزانه میری1افسر امیدی
 

 
 چکیده

یکی از بزرگترین چالشهایی که بیماران دیابتی با آن مواجهه هستند، یادگیری نحوه زندگی با دیابت و کنترل قندخون  مقدمه:
میباشد. آموزش به بیمار در منزل موجب افزایش توانایی بیماران برای سازگاری با بیماری خود، انجام مراقبت از خود و به حداقل 

. لذا مطالعه ای با هدف تعیین تاثیر آموزش مراقبت در منزلبر کنترل قند خون بیماران دیابتی رساندن بروز هرگونه عارضه می شود
 .نوع دو مراحعه کننده به مرکز تحقیقات دبابت شهر همدان انجام شد

بیمار دیابتی نوع دو انجام شد. که به روش بلوک جایگشتی  11این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده، در کار: روش 
دقیقه ای به صورت چهره به  21جلسه  1به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. مداخله آموزشی به روش بازدید از منزل در 

عضای خانواده وی انجام شد وگروه کنترل آموزش معمول دریافت کردند. قبل و سه ماه چهره با حضور بیمار و حداقل یک نفر از ا
ها با استفاده از پرسشنامه که شامل اطالعات دموگرافی، و فرم کنترل قندخون، فشارخون و شاخص توده  پس از اتمام مداخله، داده

کای دو و   آماری  های و از آمار توصیفی و آزمون 41یرایشو SPSS ها از نرم افزار آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده بدنی جمع
 تی زوج شده استفاده شده است.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پس از آموزش مراقبت درمنزل، قند پالسمای خون وریدی ناشتا بیماران گروه  یافته ها: 
ی  و همچنین کاهش نمایه ( >110/1pآماری معنی دار بود )آزمـون نسـبت به گروه کنترل کاهش یافت که این اختالف از نظر 

اندازه نسبت دور کمر به دور  .(=101/1Pتوده بدنی بیماران گروه آزمـون نسـبت به گروه کنترل اختالف معنی داری نشان داد )
نشان داد اما این اختالف باسن و فشارخون در بیماران گروه آزمـون نسـبت به گروه کنترل پس از آموزش مراقبت در منزل کاهش 

  .(P>11/1معنادار نبود )
استفاده از روش آموزش مراقبت در منزل در بیماران دیابت نوع دو موجب تداوم رفتارهای مراقبت از خود و کنترل  نتیجه گیری:

مانی میتوانند یاور قند خون آنها می شود با توجه به نقش مهم اعضای خانواده درکنترل بیماریهای مزمن،پرسنل بهداشتی و در
 بیماران در اجرای برنامه های مراقبت از خود در منزل و عاملی جهت تقویت تواناییهای آنان باشند. 

 
 دیابت نوع دو، کنترل قند خون ، آموزش مراقبت در منزل ها: کلید واژه

 

 

                            
 دانشگاه علوم پزشکی همدانمرکز تحقیقات مراقبت درمنزل بیماریهای مزمن  1
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان 2
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان 3
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان 4
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان 5
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: یک درمانیحیطه عالئم کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان تحت پرتو بر  تأثیر یوگا
 لینیکارآزمایی با
 

 فریبا یزدانی
 چکیده

سرطان، به ویژه برای درمانهای اصلی  ی ازپرتو درمانی به عنوان یک. باشدمی جهان در شایع سرطان دومین پستان سرطان مقدمه:
، یپوست مشکالتخستگی، کاهش عود تومور در نظر گرفته می شود. عواقب سوء پرتودرمانی به خوبی شناخته شده است؛ از جمله 

به صورت مقاوم بعد از پایان درمان فعال ادامه  می تواند حتی؛ که عموماً کیفیت زندگی ضعیفو  بی خوابی، افسردگی، اضطراب
پرتودرمانی  تحت پستان سرطان به مبتال بیماران زندگی کیفیت عالئم تأثیر یوگا بر حیطه تعیین مطالعه این از هدف شته باشد.دا

 .باشد می

سرطان  به مبتال بیمار زن 21ای قبل و بعد از مداخله می باشد. مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی دو مرحله :هامواد و روش
هفته به مدت  8گرفتند. جلسات یوگا در فاصله  قرار بررسی مورد اصفهان "ع"پرتودرمانی بیمارستان سیدالشهدا پستان در بخش

 پرسشنامه و جمعیتی و درمانی؛ مشخصات پرسشنامه شامل هاداده آوریجمع شد. ابزارهفته اجرا می دقیقه روزهای زوج هر 71

( و پرسشنامه استاندارد اختصاصی جهت بررسی (EORTC QLQ-C30سرطان اروپا درمان و پژوهش سازمان زندگی کیفیت
 چهره با بیماران به چهره مصاحبه صورت بود که به (EORTC QLQ-BR23)کیفیت زندگی در مبتالیان به سرطان پستان 

 گردید.  تکمیل 0190ماه از ابتدای فروردین تا پایان خردادماه  1متخصص انکولوژی، طی  یک توسط
 0112ی تعیین شد که بعد از مداخله، نمره 1118 ±0419ی کلی کیفیت زندگی قبل از مداخله در گروه یوگا نمره میانگین ها:یافته

اشتها و مشکل خواب و کمترین  اهشک عالمتی هایرا به خود اختصاص داد. قبل از مداخله، بیشترین نمره در مقیاس 8017 ±
های عالمتی تهوع و استفراغ، تنگی نفس و نمره به مقیاس عالمتی تنگی نفس و یبوست مربوط بود. بعد از مداخله در مقیاس

 (. p<1111هده شد)یبوست در گروه یوگا کاهش قابل توجهی مشا
ادامه این تمرینات در منزل و مراکز درمانی و ؛ و بیماری سازگاری با افزایش جهت تمرینات مناسب یوگا اجرای گیری:بحث و نتیجه

پیشنهاد  مددجویان از دسته اینمنظور ارتقاء کیفی زندگی  بهمراقبت  تیم اعضای سایر و انکولوژی همکاری پرستاران مراقبتی با
  .گرددمی 

 درمانی. یوگا، کیفیت زندگی، سرطان پستان، پرتو :کلید واژه ها
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 آموزش به بیمار

 دکتر امیر صادقی 

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

ی آموزش به بیمار فرایند برقراری ارتباط با بیمار بمظور فراهم آوردن اطالعات مربوط به تشخیص درمان و فعالیتهای مراقبت از خود برای و
می باشد. در این افرایند متخصص سالمت ضمن بررسی نیازهای بیمار/مددجو اطالعات الزم در ارتباط با اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبتی 

ر اختیار وی بیمار قرار دهد. براساس بند دوم منشور حقوق بیمار، تدوین شده در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اطالعات مرتبط را د
ش با بیماری از قبیل نوع بیماری، راههای تشخیصی و درمانی، گروه ارائه کننده مراقبت و وظایف و مسئولیتهای آنها، هزینه های درمان، پوش

 ... باید در بدو ورود بیمار/مددجو و یا در اولین فرصت ممکنه در اختیار بیمار قرار داده شود. بیمه و 

آموزش به بیمار بعنوان یک کارتیمی شناخته میشود و کلیه مراقبین سالمت در اقبال اجرای آن مسئولیت دارند؛ لیکن اجرای اثر بخش این 
متعددی مواجه است. نبود وقت کافی، کمبود آگاهی در رابطه با اصول آموزش به بیمار،  فرایند در سیستمهای بهداشتی درمانی با مشکالت

حمایت مدیریتی ناکافی، حجم کار زیاد، نبود ظوابط و مقررات الزام آور، کم اهمیت بودن موضوع برای کارکنان بهداشتی درمانی، تداخل 
 ر میروند.وظایف و مواردی از این قبیل از موانع آموزش به بیمار بشما

 بکارگیری راهکارهای ذیل میتواند اجرای فرایند آموزش به بیمار را تسهیل نماید:

 گنجانیدن واحد درسی اصول و روشهای آموزش یه بیمار در کوریکولوم دانشجویان گروه پزشکی

 افزایش تعداد واحد درس اصول یادگیری و آموزش به بیمار در رشته پرستاری

  تدوینضوابطومقرراتالزامآورآموزشیهبیمارتوسطوزارتبهداشت

 گنجانیدن آموزش به بیمار در شرح وظایف کلیه حرف پزشکی

 سازماندهی مجدد فعالیتهای کارکنان بهداشتی درمانی

 کلید واژه: آموزش به بیمار، اصول یادگیری، سیستمهای بهداشتی درمانی
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 ری و روستایی در شهرستان بهارمقایسه کیفیت زندگی زنان باردار شه

 2زهرا معصومی قاضی نوری ،3مژگان نظری، 2، لیال احمدی1علیرضا مرادی

  چکیده:

 تغییرات در آید. این می حساب روانی برای زنان به پراسترس همراه با تغییرات فیزیولوژیکی و یک دوره اغلب دوره بارداری :مقدمه

مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در زنان باردار شهری و  .زندگی شود کیفیت تغییر باعث تواند زنان می از بسیاری
 روستایی شهرستان بهار انجام شد.

های دوران  نفر از زنان بارداری که جهت انجام مراقبت 188تحلیلی است که بر روی -این پژوهش یک مطالعه توصیفی :روش ها
به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان بهار مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزار  0190-0194بارداری در سال 

 بود  (SF-36) استاندارد شده شناختی و  های اطالعات جمعیت گردآوری اطالعات، پرسشنامه
زنان باردار مناطق روستایی و در  1/14±1/01مناطق شهری باردار  در زنان زندگی کیفیت شده کسب امتیاز میانگین یافته ها :

نان باردار ساکن در مناطق شهری ز).  P<0.06) آماری اختالف معنی دار بین دو گروه نشان نداد که از نظربود  1/02±1/11
 ازی(. امت(P<0.008در بعد سالمت عمومی امتیاز بیشتری نسبت به زنان باردار ساکن در مناطق روستایی کسب کرده بودند 

 یشامل ابعاد عملکرد جسمان یزندگ تیفیدر زنان باردار مورد مطالعه در چهار بعد ک یبر حسب زمان باردار یزندگ تیفیک
P<0.001) )، محدودیت عملکرد ناشی از مشکالت جسمانیP<0.02))ی، درد جسمان ) P<0.001 )یو عملکرد اجتماع 
P<0.008)شتدار وجود دا یاختالف معن ی( از نظر آمار.  

برای ارتقای ابعاد  ریزی برنامهدر این مطالعه و مطالعات مشابه،  زنان باردار زندگی کیفیت بودن پایینبا توجه به  :نتیجه گیری
 است. ای برخوردار ویژه اهمیت در شهر و روستا از بارداری و عوامل تأثیرگذار بر آن در دوران زندگی مختلف کیفیت

 
 SF-36کیفیت زندگی، بارداری، پرسشنامه  کلیدی: گانواژ
 

 
 
 

                            
 شبکه بهداشت شهرستان بهار، همدان، ایرانکارشناس ارشد مبارزه با بیماریها  1
 بهداشت خانواده شبکه بهداشت شهرستان بهار، همدان، ایرانمسئول  کارشناس 2

 ایران دانشگاه علوم پزشکی گیالن، ،دکترای بهداشت باروری 3

 دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران هیئت علمیعضو  و دکترای بهداشت باروری2
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 مبتنی بر شواهد از دیدگاه پرستاران  بررسی وضعیت اجرای دستورالعمل های پرستاری مراقبت 

 3ایرج باقری ساوه ، 2، محمد صالح واحدی1مارلین اردالن

 چکیده
داشته و  ییاستاندارد نمودن روش ها، نقش به سزا در ارایه راه حل ها و دستورالعمل های بالینی مراقبت مبتنی بر شواهد: مقدمه 

به عنوان ابزاری کمک کننده و راه نما برای تیم درمانی محسوب می شوند که باعث کاهش اختالف در فهم و اجرای دستورالعمل 
ی ملی با ها  کلی  و ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، باال بردن سطح سالمت جامعه و هم سطح نمودن استانداردها

 از شواهد بر مبتنی پرستاری های دستورالعمل اجرای . لذا، این مطالعه با هدف بررسی موانع  شد استانداردهای بین المللی خواهند
 شاغل در بخش های ویژه ی بیمارستان های شهر سنندج انجام شد. پرستاران دیدگاه

نفر پرستار شاغل در بخش های ویژه به روش سرشماری در  77مقطعی است که برروی  -: این مطالعه از نوع توصیفیروش کار
در بیمارستانهای آموزشی شهر سنندج انجام شد. ابزار گردآوری این پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن به روش  0191سال 

s( و داده ها با نرم افزار r=81/1روایی محتوی و پایایی آن به روش آزمون مجدد تایید شد) p s s روش آمار توصیفی و  به
 آزمون استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

% واحدهای پژوهش اعالم کردند برای مراقبت بالینی دستورالعمل استاندارد وجود ندارد. هنگام ارائه 28:  نشان داده که یافته ها
واحدهای پژوهش اعالم کردند که دستورالعمل ها از  %1/71از دستورالعمل های استاندارد استفاده نمی شود.  %18مراقبت بالینی 

% اعالم کردند دستورالعمل ها حالت کلی داشته وبرای 1/11استاندارد داخلی مربوط به بیمارستان بوده و به آن اعتماد ندارند.
اقص در دستورالعملها % تن1/14% واضح و روشن نبودن دستورالعملها را اعالم کرده اند. 1/21بیماران بخش ویژه طراحی نشده اند.  

% اعالم کرده 1/90% اعالم کرده اند منابع و امکانات کافی برای اجرای دستورالعمل ها در بخش وجود ندارد. 1/82را ذکر کرده اند. 
% واحد ها اعالم کردند دانش و مهارت کافی 011اند که آموزش کافی در زمینه اجرای دستورالعمل های موجود به آنها داده نشده 

 رای اجرای دستورالعمل ها را دارند.ب

:  اجرای دستورالعمل های بالینی به طور شایعی توسط پرسنل و دانشجویان به منظور بهترین کار بالینی موجود به نتیجه گیری
ن کار می رود و روش کلیدی برای کار بالینی مؤثر، داشتن پروتکل های مبتنی بر شواهد است.  همچنین مشاهده می شود که ای

دستورالعمل ها کلی و مبهم هستند و در زمینه ی استانداردسازی هنوز خالهایی به چشم می خورد . به همین دلیل نیاز به تدوین 
دستورالعمل های استاندارد و به روز رسانی آنها، به خصوص در بخش های ویژه که حساسیت بیشتری وجود دارد احساس می 

 شود.

 نی بر شواهد، دستورالعمل، پرستاریمبت  : مراقبت،واژه های کلیدی

 

                            
 علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستانعضو هیئت  0

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 4

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1
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نسبت ابتالء به سندرم پیش از قاعدگی وشدت آن در دانشجویان   بررسی مقایسه ای
تربیت بدنی و سایر دانشجویان مراکز تربیت معلم وابسته به آموزش و پرورش شهر 

 همدان

 ،2آزادی مقتدرآزاده  ،1آزادی مقتدر مهناز

 چکیده
اغلب زنان در روزهای قبل از قاعدگی تغییرات جسمی و خلقی تحت عنوان سندرم پیش از قاعدگی را تجربه می  مقدمه و هدف:

کنند که در سالمتی و روش زندگی آنان تأثیر می گذارد.در بعضی از زنان این تغییرات به قدری شدید است که به عنوان یک 
مقایسه ی نسبت ابتالء به سندرم بیش از قاعدگی و شدت آن در عارضه طبی در نظر گرفته   می شوداین مطالعه با هدف 

 دانشجویان تربیت بدنی و سایر دانشجویان مراکز تربیت معلم وابسته به آموزش و پرورش شهر همدان انجام شد .
ی از نفر از این دانشجویان به صورت تصادف 411دانشجوی تربیت معلم انتخاب شدند ،  211در این مطالعه  روش تحقیق:

سال سن داشتند ودر  08نفر از دانشجویان غیر تربیت بدنی انتخاب شدند .این دانشجویان حداقل  411دانشجویان تربیت بدنی و
سه ماه قبل از شروع مطالعه قاعدگی طبیعی داشتند . عالوه براین دانشجویان تربیت بدنی ورزشهایی مانند شنا ، دو، بسکتبال ، 

ساعت در سه جلسه درهر هفته انجام می دادند .برای جمع آوری اطالعات از یک  1و بدمینتون را حداقل والیبال ، تنیس روی میز 
پرسشنامه دو قسمتی استفاده شد . در قسمت اول ابتالء به سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی با 

( مجزا از هم تعیین و با یکدیگر مقایسه شدند ، سپس شدت این 0991) استفاده از پرسشنامه عالمت شناسی آبراهام ـ تیلور
سندرم در این دو گروه جدا از هم تعیین و با یکدیگر مقایسه و نتیجه گیری انجام شد . در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی 

 شامل کای ـ اسکور ، فیشر ، تی تست و منتل هنزل استفاده شد .
و سن نشان ندارد .یافته ها نشانگر آن است که نسبت ابتالء به سندرم  PMSمطالعه ارتباط معنی داری بین شیوع  نتایج یافته ها:

 P < 11110/1% ، بیش از دانشجویان تربیت بدنی بود)  91پیش از قاعدگی در دانشجویان غیر تربیت بدنی با اطمینان 
% ، بیشتر از دانشجویان تربیت بدنی بود)  91تربیت بدنی با اطمینان  پیش از قاعدگی در دانشجویان غیر(.همچنین شدت سندرم 

111110/1 > P .) 
ورزش باعث کاهش شدت ونسبت ابتال به سندرم پیش از قاعدگی می گردد.در پایان این مطالعه ، محقق پیشنهاد  نتیجه گیری:

ساعت در هفته ورزش کنند و  1ر منظم  و حداقل می کند به منظور کاهش شیوع وشدت سندم پیش از قاعدگی، زنان باید به طو
 به صورت کار آزمایی بالینی سنجیده شود . PMSپیشنهاد می شود در مطالعه آتی ، تأثیر ورزش بر 

 
 سندرم پیش از قاعدگی ، نسبت ابتالء، شدت . کلید واژه ها :
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Evaluation of nurses' knowledge, attitude and performance from 

airway care patients in intensive care units in teaching hospitals of 

Hamadan city 

 امیر اسدی فخر، سهیال مسکران سفید، حمیده مظفری، سمیه نصیری راد

Abstract 

Objectives: One of the difficulties in airway management of patients in intensive care unit is 

tracheal suctioning and mouth wash. Because airway secretions is a great risk of can cause 

infection. The aim from care of the patient's airway is to prevention of infection upper airway 

and transported to lower airway. Of the important items in the care of patients admitted to the 

ICU is contributes to knowledge, attitude and practice of airway care .This study have been done 

aimed to assess the knowledge and function of airway care patients in intensive care units in 

teaching hospitals in Hamadan city. 

Material and Methods: This study was a cross-sectional study that the study population was 

formed of all the nurses in intensive care at teaching hospitals in Hamadan city.  In this study, is 

evaluated knowledge, attitudes and function of nurses in relation to caring for the airway by 

questionnaires and their function? 

Results: 98% of the population has a positive attitude relative to the care of the airway. 69% of 

the study population needs for improvements of oral and pharyngeal secretions by suctioning in 

work methods and 31% their functions have been unacceptable .The relationship between 

knowledge and function of in tracheostomy suctioning, mouth, throat, nose and mouthwash with 

the Pearson correlation coefficient p-value respected 0/09, 0/62, 0/09 therefore the knowledge of 

the staff with functions regarding to the values of the p-value rates had no significant relation. 

Conclusions: Given that none of the variables had significant correlations with each other and 

knowledge of the population under study were within acceptable limits it can be concluded that 

the ratio of patients to nurses was higher than the standard level which increases the workload 

and their performance is affect 
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 مقطع متوسطه اول بررسی شاخص بهداشت دهان دانش آموزان پسر کم توان ذهنی
 شهر همدان

 2چی، مرجانه مس3الهام اشترانی ،2، فرشید شمسایی1فاطمه اشترانی

 چکیده:

بیماریهای دهان و دندان به دالیل بسیاری در بهداشت عمومی و دندانپزشکی پیشگیری مورد توجه هستند. مقدمه و اهداف: 
شان را در آینده تحت تأثیر قرار دهد و یکی از مهمترین سالمت دهان و دندان می تواند عملکرد کودکان را در مدرسه و موفقیت

سالمت دهان و دندان است. هدف از این مطالعه تعیین شاخص بهداشت دهانی توانی روی فرد، عدم توانایی او در حفظ تأثیرات کم
 در دانش آموزان کم توان ذهنی پسر می باشد.

انجام گرفت. تعداد کل  39-39باشد که در شهر همدان و در نیم سال اول تحصیلی این پژوهش از نوع بررسی مقطعی میروش تحقیق: 
نفر بود که جهت نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد. جمع آوری اطالعات از  93متوسطه اول توان ذهنی پسر مقطع آموزان کمدانش

Oگیری شاخص بهداشت دهانی ساده شده )طریق معاینه دندان دانش آموزان و اندازه H I -S ).برای تعیین شاخص  بودO H I -s 
ی سوند جهت تعیین میزان پالک استفاده خواهد شد که از کنارهی دندانپزشکی یکبار مصرف وسایل معاینه شامل سوند و آیینهاز 

 روی سطح دندان و از نوک آن جهت تشخیص جرم دندانی استفاده شد.

دهد که میانگین و بود و اکثراً وضعیت اقتصادی ضعیف داشتند. نتایج نشان می18/01 ±11/0آموزان میانگین سن دانش ها:یافته
% 7/02% متوسط و 88/11% شاخص بهداشت دهانی ضعیف، 20/49بود.   11/4 ±01/0دهانی شاخص بهداشت انحراف معیار 

 خوب بودند.

آموزان از نظر وضعیت ذهنی وضعیت بهداشت دهان افراد مورد مطالعه غالباً متوسط بود و با توجه به اینکه این دانش گیری:نتیجه
نتیجه به بهداشت دهان و دندان خود توجه کمتری دارند این امر توجه تری هستند در آموزان در سطوح پاییننسبت به سایر دانش

 باشد.کند و لزوم اهمیت به آن ضروری میبیشتر و آموزش در این زمینه را بارزتر می

 آموزان، شاخص بهداشت دهانکم توان ذهنی، دانش ها:کلید واژه

                            
aکارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران،  1 s h t a r a n i 66@y a h o o .c o m 

 مواد دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایرانمرکز تحقیقات اختالالت رفتاری و سوء مصرف استادیار،  2

 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 3

 متخصص دندانپزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران 4
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توان ذهنی مقطع بررسی رفتارهای بهداشتی دهان و دندان دانش آموزان پسر کم 
 متوسطه اول شهر همدان

 2چی، مرجانه مس3، فاطمه اشترانی2فرشید شمسایی، 1الهام اشترانی

 چکیده:

دهد. کودکان کم توان ذهنی به لحاظ توانی ذهنی )عقب ماندگی ذهنی( بخش قابل توجهی از اجتماع را تشکیل میکم مقدمه و اهداف:
توانی روی فرد، عدم توانایی او در حفظ سالمت دهان . یکی از مهمترین تأثیرات کمدهمساالن خود متفاوتنفکری، جسمی، عاطفی و رفتاری با 

و دندان است و از آنجایی که دانش آموزان یکی از گروه های آسیب پذیر هستند بهداشت فردی در آنها دارای اهمیت است. بهداشت فردی 
دهد. بنابراین وظیفه هر فرد، مراعات ه در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت خود انجام میهایی است که فرد، خود مسئوالنکلیه فعالیت

بهداشت فردی است و این اقدام در صورتی میسر خواهد بود که شخص نسبت به رفتار صحیح بهداشتی آگاهی داشته باشد. هدف از این 
 پسر می باشد.مطالعه تعیین رفتارهای بهداشتی در دانش آموزان کم توان ذهنی 

انجام گرفت. تعداد کل  94-91باشد که در شهر همدان و در نیم سال اول تحصیلی این پژوهش از نوع بررسی مقطعی میروش تحقیق:
آوری اطالعات از نفر بود که جهت نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد. جمع 12توان ذهنی پسر مقطع متوسطه اول آموزان کمدانش

های آمار توصیفی ) نمودارها، ها از روشگیری شد. جهت تحلیل دادهلیست محقق ساخته انجام شد که روایی و پایایی آن نیز اندازهطریق چک
Sافزار آماری های عددی( با استفاده از نرمها و شاخصجدول P S S  انجام شد. 18 

دهد که میانگین و انحراف قتصادی ضعیف داشتند. نتایج نشان میبود و اکثراً وضعیت ا18/01 ±11/0آموزان میانگین سن دانش ها:یافته
  % ضعیف بودند.0/27% متوسط و 4/18% رفتار بهداشتی خوب، 7/02بود که  11/11آموزان معیار رفتارهای بهداشتی دانش

این  که داشتندضعیفی  رفتارهای بهداشتی اکثراً آموزان کم توان ذهنی پسر مقطع متوسطه اول از لحاظ رفتارهای بهداشتیدانش گیری:نتیجه
 کند.آموزان بیشتر میمیزان ناتوانی این دانشلزوم توجه و اهمیت به اجرای آموزش بهداشت دهان و دندان را با توجه به  امر

 آموزاندانش: کم توان ذهنی، بهداشت دهان، هاکلید واژه

                            
 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 0

 shamsaei68@yahoo.com، ایران قیقات اختالالت رفتاری و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی همدانمرکز تحاستادیار،  4

 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران 1

 متخصص دندانپزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران 2
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ران شاغل در بیمارستانهای پرستاواکنشهای هیجانی  با تعیین ارتباط بین هوش معنوی
 دانشگاه تهران

 

 2علی افشاری، 1 مهدی طالبی
 چکیده

نسان های مختلف زندگی اهوش معنوی یکی از تواناییهای شناختی انسان است که نقش مهمی در ابعاد و جنبه: زمینه و هدف
ها، یکی از عوامل موثر بر عملکرد افراد در سازمانها است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط دارد و با تاثیر بر رفتار و فعالیت

    انجام گردید پرستاراناضطراب، افسردگی و استرس در هوش معنوی با 

پرستاران شاغل در  از نفر 471. در این پژوهش می باشدپژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی همبستگی  :مواد وروشها
ها  ه ابزار گردآوری داد. انتخاب شدند در دسترس )آسان( گیرینمونه به صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران نهای منتخببیمارستا

، لفهوم 2با ماده ای هوش معنوی  42 قسمت دوم پرسشنامه ،بود. قسمت اول شامل اطالعات دموگرافیکقسمتی  1پرسشنامه
D  پرسشنامهبخش سوم  A S S گیری گردید. سنجد اندازهمی حالت افسردگی ،اضطراب و استرس را 1ماده که  40که شامل

وری گردید و مورد تجزیه آساعت جمع  42پس از  وعصر و شب قرار داده  ،در سه شیفت صبح پرستارانپرسشنامه ها در اختیار 
 .و استنباطی استفاده شد ها از روش های آمار توصیفیهتحلیل قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داد

r 11/1بین هوش معنوی واضطراب) نتایج نشان داد که  : یافته ها =،110/1p   28/1 ((، بین هوش معنوی و افسردگی=

r =،110/1 p 28/1rبا استرس)   ( و بین هوش معنوی= =  ،110/1p  داری وجود دارد.ارتباط معنی (  =

بایست جهت دستیابی به پیشرفت و ارتقاء عملکرد و رفتار پرستاران و همچنین کنترل واکنشهای هیجانی آنان، می نتیجه گیری : 
   ای معمول، تمهیدات الزم جهت ارتقاء هوش معنوی نیز  مورد توجه قرار گیرد.عالوه بر آموزشهای ضمن خدمت و دوره

 واکنشهای هیجانی. ،اضطراب،استرس،افسردگی ،هوش معنوی : کلید واژه ها

 

 

                            
 کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان آتیه همدان .  0

 ، ali.ems77@yahoo.comدانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان نویسنده مسئول،  مربی. 4 
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روانی و ارگونومیکی محیط کار بر میزان استرس پرسنل  -بررسی تاثیر عوامل روحی
 های پزشکی استان همدانفوریت

 2، محمد جواد دارابی1علی افشاری
 چکیده

های خواستهکنند تا ها بخش مهمی از زندگی هستند که عالوه بر رفع نیازهای مادی به ما کمک میمشاغل و حرفه مقدمه:

تواند های پزشکی در نظام سالمت، بررسی عواملی که میشخصی خود را نیز برآورده سازیم. با توجه به اهمیت باالی شغل فوریت

بر عملکرد، رضایت شغلی و کاهش اشتباهات این حرفه اثر بگذارند از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه میزان تاثیر عوامل 

 های پزشکی استان همدان بررسی نموده است.رگونومیکی محیط کار را بر میزان استرس پرسنل فوریتروانی و ا -روحی

 یباشد. پرسشنامههای پزشکی شهر همدان مینفر از شاغلین در مراکز فوریت 84جامعه آماری پژوهش شامل  : مواد و روش ها

نر پرسشنامه را تکمیل نمودند.  84نفر تکنسین  90توزیع که از بین استاندارد اسیپو در بین تمامی پایگاههای فوریتهای پزشکی 

شرایط فیزیکی بر  و میان گروهی روابط کار، به مندیعالقه از ناشی هایبراساس استرس ارزیابی شامل که بخش سه از پرسشنامه

از نرم  داده ها بررسی است. برای نتایج بدست آمده و تکمیل لیکرت ای درجه 1 مقیاس در که باشدارگونومیک می پایه عوامل

sافزار p s s   استیودنت استفاده شد.تی  و اسمیرنوف -های کولموگروفو آزمون  16 
میان  روابط کار، به عالقمندی فرعی )شامل فرضیه بین سه داریمعنی رابطه وجود نشان دهنده آمده بدست نتایج : یافته ها

 است. های پزشکی(شاغلین در مراکز فوریت اصلی )استرس فرضیه و فیزیکی و ارگونومیک( عوامل و گروهی

 از تر بیش شاغلین فوریتهای پزشکی استـان همـدان کلی استرس که سطحبه خوبی آشکار شد  پژوهشدر این  : نتیجه گیری

ایجاد کننده و تشدید کننده باشد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و فیلد کاری فوریتهای پزشکی، می بایست عوامل می میانگین

  استرس شناسایی و مرتفع گردد.
 استرس ، ارگونومی، سیستم فوریتهای پزشکی : کلید واژه

                            

 ali.ems77@yahoo.com،  دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدانمربی،  . 0 

 دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشجوی کارشناسی فوریتهای پزشکی.  4
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 در تیز نوک اشیا و سرسوزن با آسیبکمک های اولیه فوری پس از بررسی اقدامات 
 1332 سال در همدان مامایی پرستاری دانشکده دانشجویان

 2بگیان مینا ، 3خانی ابراهیم علیرضا ، 2سلطانیان علیرضا دکتر ، 1امینی رویا

 : چکیده
یکی از مهمترین اقدامات در فردی که دچار آسیب با سرسوزن و وسایل نوک تیز شده ، اقدامات فوری پس از :  اهداف و مقدمه

 در تیز نوک اشیا و سرسورزن با آسیب از پس فوری اولیه های کمک اقدامات تعیین هدفآسیب می باشد . این مطالعه با 
 انجام شد . همدان مامایی پرستاری دانشکده دانشجویان

 پزشکی های فوریت و مامایی پرستاری، دانشجویان از نفر 412 روی بر که بود مقطعی -توصیفی نوع از مطالعه این:  تحقیق روش
 جهت. بود ساخته محقق دوقسمتی پرسشنامه ها داده گردآوری ابزار. شد انجام همدان در ساده تصادفی برداری نمونه روش با

 SPSS 21 آماری افزار بانرم ها داده تحلیل و تجزیه(. 78/1)شد استفاده مجدد آزمون و محتوی روایی از پایایی و روایی سنجش
 .شد انجام

نفر ( برآورد گردید. میانگین سنی دانشجویان مورد  89% ) 18شیوع آسیب با سرسوزن در دانشجویان   :  ها یافته
 آسیب دیده را دانشجویان رشته دانشجویان %2/04 و% 1/20 ،% 0/21مونث بوده و  دانشجویان از% 9/14بود.  41148±417آسیب

)  وزایمان زنان ،%(8/11) اورژانس بخشهای موردصدمه بخش شایعترین. تشکیل دادند پزشکی فوریتهای و مامایی ، پرستاری های
% دانشجویان، به ترتیب 14% و 11% ،  11در رابطه با اقدامات کمکهای اولیه فوری پس از آسیب  . بود%( 4/40)  داخلی و%( 47

خون به چشم وغشاء مخاطی ناحیه موضع آسیب دیده را با آب شستشو داده ، از مالش چشم ها خودداری نموده و پس از پاشیدن 
بود که در مجموع در حد متوسط 81/04 ± 11/4 دانشجویان اولیه کمکهای نمره را با مقادیر زیاد آب شستشو داده بودند. میانگین

 ارزیابی گردید. 

اقدامات فوری پس از بخصوص  آموزش بر تاکید ، بیماریها انتقال احتمال و استیک نیدل باالی شیوع به توجه با:  گیری نتیجه
 . رسد می نظر به ضروری آسیب

 

 دانشجویان ، پیشگیری  ، سرسوزن با صدمه:  کلیدواژه

                            
 aminiroy@gmail.com.جامعه، همدان،ایران بهداشت پرستاری مامایی،گروه پرستاری همدان،دانشکده پزشکی علوم دانشگاه 0
 .ایران ، همدان ، واپیدمیولوژی زیستی آمار گروه ، بهداشت دانشکده ، همدان پزشکی علوم دانشگاه 4
 . ایران ، همدان ، دانشجویی تحقیقات کمیته عضو و پرستاری کارشناس دانشجوی ، همدان پزشکی علوم دانشگاه 1
 ایران ، همدان ، دانشجویی تحقیقات کمیته عضو و پرستاری کارشناس دانشجوی ، همدان پزشکی علوم دانشگاه 2
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تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای غربالگری سرطان پروستات 
 :کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شدهمردان بازنشسته آموزش پرورش شیراز

 5، ساره کشاورزی2، علی آریا فر3، طیبه ایزدی2مریم زارع، 1فریبا قدس بین

 
 چکیده

گزارش شده است . مطالعات نشان  4101سرطان پروستات دومین علت مرگ ناشی از سرطان در مردان  در سال زمینه واهداف: 
دهند. بنابراین هدف ما در  داده است که مردان با سطوح دانش باالتر تمایل بیشتری نسبت به غربالگری سرطان پروستات نشان می

 این مطالعه، تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای غربالگری سرطان پروستات می باشد.

ساله  انجام شد .  71تا  11مرد بازنشسته 401:مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی می باشد که بر روی ها روش و مواد
(قرار گرفتند. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه n=105و کنترل )( n=105فی در دو گروه مداخله )افراد بطور تصاد

دموگرافیک،دانش و اعتقاد بهداشتی در دو مرحله ی ، قبل از مداخله و یک ماه بعد از مداخله  جمع آوری شد.داده ها با نرم افزار 
spss 18  آنالیز شد وp<0.05 معنی دار تلقی گردید. 

میانگین نمره حساسیت درک شده ،شدت درک شده،انگیزه های سالمتی،منافع درک شده ،موانع درک شده در گروه   یافته ها :
در گروه کنترل حساسیت درک شده نیزافزایش معنی داری  (.p<0.05مداخله بدنبال آموزش، افزایش معنی داری یافت)

% یک و سه ماه 1/20%و42% به8در برنامه غربالگری سرطان پروستات از  در گروه مداخله بدنبال آموزش،شرکت(.p<0.05یافت)
 بعد از مداخله افزایش یافت.

: برنامه آموزشی طراحی شده بر پایه مدل اعتقاد بهداشتی تاثیر مثبتی بررفتارهای غربالگری سرطان پروستات با نتیجه گیری
 سالمتی وکاهش موانع درک شده در افراد ایجاد میکند. افزایش سطح دانش 1حساسیت ،شدت منافع درک شده،انگیزه های

  آموزش، سرطان پروستات ،غربالگری، مدل اعتقاد بهداشتی کلید واژه ها:
 
 
 
 
 

                            
، شیراز،  مرکز تحقیقات مراقبت های روانی مبتنی بر جامعه ، گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1

 ایران

 پرستاری بهداشت جامعه ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران 4

 دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران 1
 مرکز تحقیقات سرطان اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران 2
 راز، ایرانگروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شی 1
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 های اجرایی حاکمیت بالینی در بخشهای جراحی بررسی میزان رضایت بیماران از روش

 بیمارستان بعثت همدان

 2آرزو کرمپوریان  -3ابوالفتحیزهرا  -2دکتر زهره ونکی -1بهزاد ایمنی

 چکیده:

ها به منظور افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به عوامل متعددی نیاز  اجرای طرح حاکمیت بالینی در بیمارستان  :زمینه و هدف
فزایش دارد که از آن جمله میتوان به عوامل مؤثر بر کاهش یا افزایش رضایت بیماران ،تآثیر نحوه ی برخورد پرسنل بر روی ا

 کیفیت سطح افزایش جهت در لذا بر آن شدیم  .رضایت بیماران و میزان تبعیت و مشارکت پرسنل در اجرای طرح اشاره کرد.

 نحوه در موجود های نقص اصالح و بیماران رضایت افزایش نتیجه در و بیمارستانها درمانی و بهداشتی خدمات ی ارائه

  انجام دهیم.مطالعه فوق را  بالینی حاکمیت اجرای

بیمارستان   جراحی های بخش در بستری بیماران از نفر 044 بر روی ، ای زمینه ی مطالعه این :ها مواد و روش
 بوده ساده تصادفی گیری نمونه روش به ها داده آوری .جمع بودند انجام شد  گرفته قرار جراحی تحت که بعثت همدان

پس از تکمیل پرسشنامه توسط  .ساخته بود  پژوهشگر قسمتی دو پرسشنامه شامل یک ها داده گرداوری ابزار . است
Sبیماران داده ها توسط نرم افزار  P S S  مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.17 

 بیماران از درصد 12سکونت محل اندو نداشته را مذکور دربیمارستان قبلی بستری سابقه بیماران ازدرصد  12 ها: یافته

 درصد4اند . نتایج نشان داد که  داشته دیپلم زیر حصیالتدرصد( ت 21ن )بیمارا امار بیشترین وهمچنین است بوده شهر

 رضایت زیاد  درصد 14 و  متوسط درصد رضایت 11 ، رضایت کم بیماران از درصد 00 ، بدون رضایت بیماران

 .اند داشته

 کردن آگاه ، بیمار سؤاالت به دهی پاسخ ، بیمارستان پرسنل خوب رفتار و برخورد داد نشان نتایج :گیری نتیجه

 و بیماران رضایت افزایش به منجر همگی درمان مراحل توضیح و همچنین  خود بیماری فعلی وضعیت از بیمار
 شود. می بیماری درمان و بهبودی روال روند شدن طی بهتر نتیجه در و پزشکی باکادر آنها بیشتر همکاری

  :حاکمیت بالینی ، رضایت بیماران ، بیمارستانواژگان کلیدی

                            
1 

دانشجوی دکترای آموزش پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران -عضو هیات علمی گروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان
 

2 
 دانشیار گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 
 دانش آموخته رشته کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان

4 
 دانشجوی دکترای سالمت در بالیا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -هیات علمی گروه فوریت  دانشگاه علوم پزشکی همدانعضو 
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بررسی جامعه نگر بودن کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری و عوامل موثر برآن از دیدگاه 
 در دانشکده پرستاری و مامایی همدان مربیان و دانشجویان پرستاری

 2بهزاد ایمنی 3کتایون جهانگیری2، آرزو کرمپوریان1ناهید محمدی

  چکیده

در  بررسی جامعه نگر بودن کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری و عوامل موثر برآن از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری  :عنوان
 0189دانشکده پرستاری و مامایی همدان در سال 

این هدف ازگیرد.  ا در نظر مـیهای عملیاتی خود تمام مشکالت بهداشتی ر نگـر آموزشـی اسـت کـه درجنبه آمـوزش جامعه: مقدمه وهدف
 .جامعه نگر بودن کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری و عوامل موثر برآن از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاریاست تعیینمطالعه 

 011رشته پرستاری)نفر( و کلیه دانشجویان سال آخر 41مقطعی با روش سرشماری کلیه اساتید و مربیان)-این مطالعه توصیفی:درروش کار
sافزار آماری  وبا استفاده از نرم جمع آوری نفر( شرکت نمودند و داده ها از طریق پرسشنامه سه قسمتی p s s موردتجزیه و  (16)

 .تحلیل گردید

هردو گروه کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه را بیش از سایر کارآموزی های در عرصه پرستاری جامعه نگر می  نتایج:
% (از آموزش جامعه نگردرحدخوب بود.هردوگروه معتقدبودندکه خدمات 1/82%( و اساتید)12آگاهی اکثریت دانشجویان )دانستند.

برارتقای سالمتی،بهبودکیفیت زندگی،پیشگیری ازبیماریها تاکیدداردوبرقراری ارتباط مناسب با مددجو وآموزش بهداشت جامعه نگر
را طبق درخواست مددجو وبر اساس فرآیندپرستاری،وتوانایی تصمیم گیری رادر آموزش جامعه نگر مهم وارائه خدمات 

عوامل موثر بر خدمات جامعه نگر از دیدگاه دانشجویان عبارت بود  %(71)دانستند. بیشترینمددجورادرحل مشکل خودضروری نمی
اعضاء  دسترسی ،ارائه خدمات جامعه نگرداشتن انگیزه دراساتید برای ،توجه دست اندرکاران امر سالمت به خدمات جامعه نگر  از:

 در حالی که  جامعه نگراز برنامه های آگاهی سطوح  مختلف مدیریتی ،به منابع علمی هیئت علمی ومربیان آموزشی 
،وجود جامعه نگرعالقمندی دانشجویان به برنامه های عوامل موثر بر ارائه خدمات جامعه نگر از دیدگاه اساتید ،%(011.)بیشترین

و ،داشتن تناسب بین آموزش تئوری و عملی  و کوریکولوم آموزشی در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه وبرنامه مدون 
  پرستاری جامعه نگربود استقبال مسئولین دانشگاه و دانشکده دراجرای

برگزاری کارگاه ت جامعه نگر در حد خوب بود لذا :نتایج حاکی از آن بودکه میزان آگاهی دانشجویان و اساتید از خدمانتیجه نهایی
و تدوین  و اجرای  برنامه جامعه نگر توسط گروههای  های آموزش پزشکی پاسخ گو برای ارتقای آگاهی اعضای هیئت علمی 

          مختلف آموزشی توصیه می گردد.

 نگرش-جامعه پذیری-دانشجویان پرستاری-: کارورزی بالینیکلید واژه ها

                            
 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ،ایران 1
 ،ایرانبهشتی تهران  شهید پزشکی علوم دانشگاه تها فوری و بالیا در سالمت دکترای دانشجوی 4
 بهشتی تهران ،ایران شهید پزشکی علوم دانشگاه تها فوری و بالیا در عضو هیات علمی و دانشیار گروه سالمت 1
 همدان، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران عضو هیات علمی گروه اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی 2
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 تاثیر آوای قرآن کریم بر کاهش اضطراب بیماران همودیالیزی

 2، راهب قربانی3، چنگیز جهانی2، نعمت ستوده اصل1حسن بابامحمدی

 چکیده

 نیارد. هدف داچشمگیری رشد  اخیر در ایرانهای در سالو هزینه های روان شناختی ناشی از آن بیماران کلیوی   :مقدمه
 می باشد. زیالیدتحت  مارانیب یاضطراب اختاللبر به عنوان یک موسیقی عرفانی  قرآن کریمآوای  ریتاث یمطالعه بررس

 با همراه آزمون پس و آزمون پیش طرح از استفاده با تجربی از نوع کارآزمایی بالینی، حاضر، یک مطالعه نیمه مطالعه: ش کاررو

 معیارهای ورود و خروج در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند.بیمار همودیالیزی با توجه به  11تعداد بوده است.  شاهد گروه
 توسط بیماران تکمیل شد. یک ماه )بعد مداخله(  از شروع دیالیز و پس از مقطع قبل اضطراب اسپیل برگر در دو پرسشنامه ارزیابی

ها با استفاده از نرم افزار همداخله موسیقی درمانی بر روی گروه آزمون طبق پروتکل تهیه شده انجام شد. در پایان داد
s p s s  .گرفتقرار  لیو تحل هیمورد تجز یزوج tو  شریمستقل، کای دو، ف t ی،فیو آزمونهای آماری توص 18

و در  1/048 ±1/01میانگین و انحراف معیار اضطراب بیماران قبل از مداخله در گروه آزمون)شنونده اوای قران کریم (    :یافته ها
 آوای قرآن کریمنتایج این مطالعه نشان داد،  (. >70775که این اختالف از نظر آماری معنی دار نبود)بود  1/008 ±1/02گروه شاهد 

. نتایج  تغیرات معنی دار بود  0.001>بوده و این اختالف در سطحدر شهر تبریزموثر  زیالیتحت همود مارانیاضطراب ب شدت بر
 (0.001>قران کریم بر کاهش اضطراب بیماران تحت همو دیالیز نسبت به گروه گواه بود)قبل و بعد مداخله بیان گر تاثیر اوای 

کاهش  جهت دارویی غیر روش های درمانی از استفاده رو به تزاید پزشکان، پرستاران و بیماران به تمایل به توجه با : نتیجه گیری
جهت کاهش اضطراب بیماران تحت  هزینه کم و آسان ،مکمل یک درمان عنوان به کریم قرآن استفاده از نوای بیماراناضطراب 

  همودیالیز توصیه می شود.

 آوای قرآن کریم، موسیقی، اضطراب، همودیالیز، ایران  کلمات کلیدی:

 

 

 

                            
 شکده پرستاری و پیراپزشکی، پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، داندکترای پرستاری دانشگاه علوم  1
 دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی 2
 درمانی سمنان، دانشکده پرستاری و پیراپزشکیدانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  3
 دکترای آمارزیستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان 4
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 سنجی پرسشنامه ایفای نقش مادری طراحی و روان

 2، نیلوفر معتمد3فرحناز کمالی، 2نیا سمیه توسل، 1پور روانیمریم 
 

 کیدهچ

شود  باشد. دستیابی به نقش مادری از زمان بارداری شروع می مادر شدن یک پروسه مهم در زندگی برای زنان میمقدمه و هدف: 
شود. بنابراین  یابد. سازگاری موفق با نقش مادری منجر به رضایت از خود و اعتماد به نفس در مادر می و بعد از تولد نوزاد ادامه می

 باشد. احی ابزاری جهت تعیین میزان ایفای نقش در مادران میهدف از این مطالعه، طر

گویه طراحی شد. روایی پرسشنامه از طریق  12در این مطالعه توصیفی بر اساس بررسی متون، پرسشنامه اولیه با روش بررسی: 
ثبات درونی با محاسبه روایی صوری و روایی محتوا در دو بخش کمی و کیفی انجام پدیرفت. پایایی پرسشنامه تحقیق در بخش 

 افزار براون با استفاده از نرم -ضریب آلفای کرونباخ و در بخش پایایی بیرونی با محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن

s p s s  تعیین گردید. 18

ودند. همچنین برخوردار ب 1/0ها از شاخص امتیاز تأثیر باالتر از  های پرسشنامه، تمام گویه نتایج نشان داد که از کل گویهها:  یافته
مورد  41بودند. ضریب آلفای کرونباخ در  79/1و شاخص روایی محتوا باالتر از  14/1ها نسبت روایی محتوا باالتر از  در تمام گویه

tصورت  نمونه به e s t -r e t e s t ،90/1 محاسبه شده است.  94/1براون  -و ضریب همبستگی اسپیرمن 

گویه و روایی و پایایی مناسب، از استحکام باالیی جهت  12ایفای نقش مادری با نتیجه نشان داد که پرسشنامه گیری:  نتیجه
   کاربرد در عرصه سالمت برخوردار است.

 

  سنجی، روایی، قابلیت اعتماد نقش مادری، پرسشنامه، روان ها: کلید واژه

 

 

 
                            

 گروه آموزش پرستاری ، مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران    دانشیار 1

پزشکی بوشهر، بوشهر،  دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری کودکان،  دانشکده پرستاری و مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم 4
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نابارور مراجعه کننده به بخش  و زوجین بارور جنسی رضایتو  کیفیت زندگی مقایسه
 1333نازایی بیمارستان فاطمیه شهر همدان 

 2، بتول خداکرمی3، مریم گروسیان2سمیه خانی ،1یدکتر سیده زهرا معصوم

 

 چکیده
باروری یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده به شمار می رود وناباروری باعث اختالالت مهم عاطفی، عواقب اجتماعی مقدمه:  

وروانی وکاهش رضایت زندگی وکیفیت زندگی می شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی زنان بارورونابارور مراجعه 
 ام شده است.     کننده به مرکز درمانی فاطمیه شهر همدان انج

زوج بارور ونابارور با انتخاب تصادفی از مراجعه کنندگان به مرکز نازایی  111در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی  کار: روش 
بیمارستان فاطمیه شهر همدان مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت کنندگان در این مطالعه، پرسشنامه ی کیفیت زندگی عمومی 

وآزمون  spss16 سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ،برگ را تکمیل نموده ینداجهانی ورضایت جنسی لسازمان بهداشت 
در  11/1درصد وسطح معنی دار 91تجزیه وتحلیل شدند در آزمون های انجام شده ضریب اطمینان  نیهای آماری کای دو، من ویت

 نظر گرفته شد.  

ه و همگن سایر متغیرهای مداخله گر وسالمت عمومی اختالف معنی دار نداشت ومشخصات فردی  افراد دو گروه از نظریافته ها: 
رضایت جنسی کمتری نسبت به زوجین نابارور داشتند  و زوجین بارور با اختالف معنی دار میانگین نمره کیفیت زندگی بودند ولی

(110/1 > p                                        .) 

ی حاضر کیفیت زندگی در زوجین بارور کمتر از نابارور بوده است که شاید یکی از علل اختالل در روابط در مطالعهیری:  نتیجه گ
زناشویی زوجین ناشی از فرزندان ومشکالت مالی و.... باشد بنابراین انجام مطالعات بیشتر جهت کمک به ارتقاء کیفیت زندگی 

   ه خانواده وجامعه ضروری به نظر می رسد. ورضایت زناشویی زوجین به عنوان پای

  

 

 

 

                            
 شکی همدانهیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، عضو مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشگاه علوم پز 0
 همدان،ایراندبیر انجمن علمی دانشجویی رازی ستاد شاهد،  دانشجوی مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم همدان،  4
 ،همدان،ایران سوپروایزرآموزشی بیمارستان فاطمیه 1
             مربی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان 2
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بر تاب آوری در برابر استرس  "آموزش گروهی آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی "اثر بخشی
 و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی

 5مهناز خطیبان 2، ابوالقاسم خوش کنش3، آناهیتا خدابخشی کوالیی2، تقی پور ابراهیم1نسیم اشتری

 چکیده
: سندرم پیش از قاعدگی مجموعه ای از نشانه های روانی و جسمانی مرتبط با چرخه قاعدگی است که بر ابعاد زمینه و هدف

پاسخگویی به این مختلف زندگی فرد از جمله کیفیت زندگی و تاب آوری در برابر استرس تأثیر می گذارد. این پژوهش با هدف 
گروهی آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی چه تأثیری بر تاب آوری در برابر استرس و کیفیت زندگی پرسش که آموزش 

 دانش آموزان دختر دبیرستانی دارد ، انجام شده است.
پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش  –این مطالعه نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون  روش:
روش  بود. 91-0194شهر تهران در سال تحصیلی  2ن دختر مبتال به سندرم پیش از قاعدگی پایه دوم دبیرستان منطقه آموزا

دانش آموز از دو دبیرستان بود که به طور تصادفی به گروه کنترل و آزمایش   11نمونه آماری شامل  نمونه گیری خوشه ای است و 
محتوای جلسات شامل یک بسته  .دقیقه ای برگزار شد 71گی و در قالب جلسات جلسه هفت 01آموزش گروهی در منسوب شدند.

آموزشی در مورد بلوغ ، چرخه قاعدگی ، اختالالت پیش از قاعدگی و روش های غیر دارویی جهت کنترل عالئم و شیوه های 
ماه پس از پایان یافتن جلسات ، پس  مدیریت استرس  بود که با روش های سخنرانی ، بحث و تبادل نظرو پاورپوینت ارائه شد. دو

 2جهت گرد آوری اطالعات از  آزمونی با هدف اندازه گیری مجدد متغیر های وابسته در دو گروه آزمایش و شاهد انجام شد.
شامل سن ، قد، وزن، سن شروع قاعدگی ،  -پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی )دموگرافیک( -0پرسشنامه استفاده گردید.: 

مقیاس تاب  -1پرسشنامه تشخیصی اختالل پیش از قاعدگی  -4ریزی در هر دوره و فاصله زمانی بین دو دوره قاعدگی. مدت خون
سوالی  11پرسشنامه زمینه یابی سالمت فرم کوتاه  -2( Connor-Davidson resilience scaleآوری کونور و دیویدسون) 

(SF-36پس از استخراج داده ها از پرسشنامه ها جه .) ت تجزیه و تحلیل ، از آمار توصیفی و استنباطی  مانند تحلیل کوواریانس با
 استفاده شد. SPSS v16.0درصد جهت داده های با توزیع غیر نرمال توسط نرم افزار آماری  91اطمینان 

کیفیت زندگی دانش نتیجه تحلیل کواریانس تفاوت معناداری را در میانگین سندرم پیش از قاعدگی ، تاب آوری و  یافته ها :
 (.P< 11/1آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل پس از مداخله نشان داد)

یافته های پژوهش نشان می دهد که داشتن دانش و آگاهی های الزم در مورد سندرم پیش از قاعدگی می تواند  نتیجه گیری :
شناختی و همچنین باعث ارتقای کیفیت زندگی در طول دوران نوجوانی برای نوجوانان مفید بوده و مانع از بروز ناراحتی های روان

 شود.
 : آموزش گروهی، آگاهی افزایی، تاب آوری، سندرم پیش از قاعدگی، کیفیت زندگی واژه های کلیدی

 
 

                            
 خانواده، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانکارشناس ارشد مشاوره  1
 استادیار گروه مشاروه، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 2
 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات اراک، اراک، ایران 3

 دیار گروه مشاروه، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراناستا 4
   il.commahnaz.khatiban@gmaاستادیار مرکز تحقیقات مراقبت از مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران )نویسنده مسئول( 5 
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  بررسی کیفیت زندگی مراقبین بیماران سرطانی

 1علی دهقانی احمداباد

 چکیده

: سرطان بیماری است که در فرهنگ مردم دارای بار معنایی بشدت منفی می باشد و هر فرد با شنیدن این واژه بی درنگ بیاد  مقدمه و هدف
رض بیماری رنجور و الغر می افتد که در بستر افتاده و از درد می نالد و باید تحت درمان داروهای شیمیایی قرار بگیرد که این داروهها عوا

ته هزینه های باالیی را هم بدلیل گران بودن این داروهها باید بپردازد.که این وضعیت باعث ایجاد یاس و افسردگی در فرد زیادی دارد و الب
 بیمار و اطرافیان وی می گردد. این بیماری می تواند کل خانواده را پریشان و درگیر نماید و سبک زندگی انها را تغییر دهد و باعث برهم

ه گردد همچنین عواقب مالی ، روحی و اجتماعی این بیماری اثرات مهمی بر کلیه اعضای خانواده می گذارد . خانواده ها با ریختن تعادل خانواد
العات ارزش ترین و آسیب پذیرترین منبع برایب یماران ناتوان میباشند و نقش اساسی را در مراقبت از و حمایت از بیمار برعهده دارند. اکثر مط

اونده و مراقبین بیمار توجه کنند به بیماری توجه می کنند .که البته در این بین این موضوع مورد غفلت قرار گرفته شده است بجای انکه بر خ
 م. لذا ما بران شدیم تا تاثیر بیماری عضوی از خانواده را بر اعضای دیگر خانواده که درگیر مراقبت مستقیم از وی بر عهده دارند را بسنجی

نفر از مراقبین بیماران سرطانی که حداقل یک سال از تشخیص انها می گذرد  411مطالعه یک پژوهش توصیفی بوده که در ان  : اینروش کار
و با روش نمونه گیری مستمر شرکت کرده اند از ابزار پرسشنامه فردی ، شاخص کیفیت زندگی مراقبین مک میالن و ماهون )ضریب الفای 

بود(جهت گرداوری داد ه ها استفاده گردید. این پرسشنامه در این ابزار سئواالت مربوط  89/1ان با ازمون مجدد و پایایی  19/1همسانی درونی 
سئوال جهت  1در ان                        معنوی تنظیم شده است که  -وحیبه ابعاد کیفیت زندگی در چهار بعد جسمی ، روانی ، اجتماعی و ر

 -بررسی وضعیت روحی سئوال جهت 7  سئوال جهت بررسی وضعیت اجتماعی و 9 از وضعیت روانی، سئوال 01بررسی وضعیت جسمی ،
 معنوی مراقبین از بیماران سرطانی مطرح شده است. 

درصد از مراقبین دارای  9/11در این پژوهش  سال قرار داشتند. 24سال با میانگین  11- 11درصد مراقبین در محدوده سنی  1/29:  یافته ها
زندگی، سن و وضعیت اقتصادی  بین کیفیت درصد دارای کیفیت زندگی در سطح مطلوب بودند. 0/21ح کیفیت زندگی نامطلوب بودند و سط

 ارتباط معنی داری وجود داشت. 

ه تحقیق فوق نیز : با توجه به این واقعیت که سرطان می تواند بر کلیه شئون زندگی فرد و خانواده موثر باشد و با توجه به اینک نتیجه گیری
 این فرضیه را تایید می کند لذا پیشنهاد می شود تا در جهت حمایت و پشتیبانی از خانواده بیماران سرطانی و همچنین کاهش اثرات و عوارض

دانش الزم را مخرب این بیماری بر انها با اجرای برنامه های منظم اموزشی و با کمک گرفتن از مدد کاران و روانشناسان اجتماعی انگیزه و 
                                                جهت مراقبت از بیماران در انها افزایش داده و از بروز عوارض مخربی همچون افسردگی ، دلسردی و دلزدگی و بی میلی

                             ی تواند پررنگ باشد. از مراقبت جلوگیری کرد که در این بین نقش پرستاران بعنوان افراد درگیر با خانواده و مراقبین م
 لذا الزم است پرستاران را نیز تشویق به مداخله بیشتر در این زمینه نمود. 

 
 

 از سرطان ،خانواده ، کیفیت  : سرطان ، مراقبت واژه های کلیدی

 

                            
 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد
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  بارداربر کنترل پره اکالمپسی زنان  الگوی مراقبت ازخود اورمبررسی تاثیر کاربرد 
 5دکتر علیرضا سلطانیان، 2، دکتر ربیعی3، دکتر شبیری2، دکتر عشوندی 1فریبا دوستی

 چکیده

پره اکالمپسی جزو بیماری های پرخطر در دوران بارداری محسوب می شود که با مرگ و میر باالیی همراه می باشد. همچنین بخشی سابقه و هدف: 
ما با از هزینه های درمان و بستری را شامل می گردد.گرچه ماهیت ناشناخته بیماری پیش بینی و پیشگیری بیماری را با مشکل مواجه ساخته است، ا

راقبتی بر اساس یک مدل در پرستاری خصوصا الگوی اورم می توان از بروز برخی مشکالت و عوارض مادری و جنینی جلوگیری نمود. آموزش خود م
بر کنترل پره اکالمپسی زنان باردار و سالمت جنین آنها طراحی الگوی مراقبت ازخود اورم بررسی تاثیر کاربرد بنابراین این پژوهش تحت عنوان 

 گردید. 
بیمار مبتال به پره اکالمپسی در بیمارستان فاطمیه  11با شرکت  کار آزمائی بالینی شاهددار تصادفییک  این مطالعه به صورت :و روش ها مواد

 -تشخیص بیماری پره اکالمپسی با تایید پزشک، نداشتن بیماری زمینه ای قلبیانجام گردید. معیارهای ورود به مطالعه؛  0194همدان در سال 
هفته، داشتن سواد ابتدایی و باالتر و عدم وجود بیماری روانی در قالب  41، تک قلو بودن جنین، سکونت در شهر همدان، سن حاملگی باالی عروقی

ماران این بیدو گروه کنترل و آزمون تعیین گردید. چهار جلسه آموزشی برای گروه مداخله با ارائه اسالید و پمفلت انجام پذیرفت و تا اتمام بارداری 
ر تحت پیگیری قرار گرفتند، گروه کنترل مراقبت های روتین بخش را دریافت نمودند. فرم های مربوطه و چک لیست نهایی بصورت قبل و بعد در ه

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. spss -01و نرم افزار دو گروه تکمیل گردید. داده ها با آزمون آماری ) تی زوجی(

(، مهارت P =0/2(، در زمینه تمایل و نگرش نسبت به خود مراقبتی )P =0/07نمرات شرکت کنندگان قبل از مداخله در زمینه آگاهی از خود مراقبتی )نتایج: بین 
در گروه  1/9 ±8/0 ی( در گروه کنترل و آزمون تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بعد از مداخله در زمینه آگاهی از خود مراقبتP =0/02و عملکرد خودمراقبتی)

(، مهارت خود P<0/001)در گروه کنترل 8/01  ±  4/2در گروه آزمون و   0/1 ± 2/1(، تمایل به خود مراقبتی P<0/001در گروه کنترل ) 1/1 ± 1/4آزمون و
همچنین در زمینه معیارهای فشارخون،  د.(، تفاوت آماری معنی داری مشاهده گردیP<0/001)در گروه کنترل  11/7 ± 2در گروه آزمون و 8/01 ± 2/1مراقبتی

( و در دو گروه کنترل و P<0/001(، پروتئینوری )P =0/9( و وزن قبل زایمان )P = 0/06وزن، پروتئنوری و بیماران قبل از مداخله، فشارخون قبل از زایمان )
ر مورد معیار پروتئینوری در دو گروه تفاوت معناداری وجود داشته است آزمون در مورد معیارهای فشارخون و وزن بیماران تفاوت معناداری وجود نداشت، اما د

(P<0/05 بعد از مداخله معیار فشارخون .)1/007  ± 1/8در گروه کنترل و  1/042  ± 1/01 (در گروه آزمونP =0/007  در مورد معیار وزن در گروه کنترل )
 ±8/1آماری معناداری بین دو گروه مشاهده گردید.  در مورد معیار پروتئینوری در گروه کنترل   ( تفاوتP =0/01) 1/11 ± 9/04در گروه آزمون  2/14 ± 1/00
 ( تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید.  = 1/1P) 4/0 ± 2/1در گروه آزمون  1/0

ای خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم برای افزایش با توجه به ماهیت ناشناخته این بیماری و عدم پیش بینی آن، استفاده از برنامه ه نتیجه گیری:
 توان خودمراقبتی بیماران مبتال به پره اکالمپسی به عنوان یک مداخله پرستاری جهت ارتقاء سطح سالمت این بیماران پیشنهاد می گردد.

 الگوی خود مراقبتی اورم، پره اکالمپسی، سالمت جنین واژه های کلیدی:

 

                            
 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی،  دانشگاه علوم پزشکی همدان،  همدان 0
 تحقیقات مراقبت های مادر و کودک،  دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران مرکز  2

 مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک،  دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران  1

 استاد گروه زنان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان،  همدان2

 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  همدان 1
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 ها چالش و ها ضرورت -تاریپرس در ای حرفه اخالق

 رضوی ناهید

 چکیده

مراقبت های پرستاری بر اساس اخالق حرفه ای با نزدیک شدن به استاندارد های جهانی معیارهای رفاه بیماران را باال برده و به 

می گیرد و کیفیت زندگی و حرمت او را در نظر  حریم شخصی و امنیت او را تضمین می کند، انتخاب وی احترام می گذارد،

ارائه خدمات  -عدالت را در استفاده از منابع ممکن می سازد.اخالق حرفه ای در پرستاری شامل مسئولیت حرفه ای پرستاری

ارتباط متقابل با تیم درمانی و جامعه و تالش مستمر در امور آموزش و پژوهش  -بالینی تدوین شده بر اساس استاندارد سازمانی 

 ی را شامل می شود.است که ابعاد گسترده ا

پرستاری،پرستاران را ملزم می کند که مراقبت از بیماران را در چارچوب اخالق حرفه ای انجام دهند که  امروزه قوانین حرفه ای

 این مهم بر اساس آیین نامه و کدهای حرفه ای تعریف شده می باشد.

اشت تدوین گردید اما در خصوص آموزش و معرفی واضح کدهای ملی اخالق در حرفه پرستاری از سوی وزارت بهد 0194در سال 

 ضرورت ها و چالش های اخالقی پیش روی پرستاران اقدام هماهنگی از سوی سازمانهای ذیربط صورت نگرفته است.

در این مقاله با مروری بر متون و منابع موجود به معرفی و شناسایی بیشتر ضرورت ها و چالش های اخالقی حرفه پرستاری 

 داخته می شود.پر

 

 

 

 
 کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان
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The effect of empowerment program on empowerment level and 

self-care self-efficacy of patients with hemodialysis treatment 

 

Zahra Royani 

 

Abstract 

Aims: Patients with end-stage renal disease (ESRD) who receive dialysis confront the burdens of 

long-term illness and numerous physical problems. 

Methods and Material: it is a quasi-experimental study. Qualified patients in Gorgan dialysis 

centre were randomly assigned into an empowerment group (n =40) and a control group (n =40). 

Instruments comprised scales of Empowerment and the Strategies Used by People to Promote 

Health (SUPPH). Data were collected at baseline and at 6 weeks following the intervention. The 

data were analysed by descriptive and inferential statistics through SPSS (version =17). 

Results: The results indicated that scores of the empowerment (p ≤ 0.001), self-care self-efficacy 

(p = 0.003) in the empowerment group have a significantly greater improvement than the control 

group. 

Conclusions: The study supports the effectiveness of the empowerment program to promote 

empowerment level and self-care self-efficacy of haemodialysis patients  

 

Key-words: Empowerment, self-care self-efficacy, ESRD. 

 

 

1 MSc, Golestan University of  medical Science .Iran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



[T y p e  t e x t ]   

 

80 

 

 

 رابطه خودکارآمدی و خودمراقبتی با توانمندسازی در بیماران تحت درمان باهمودیالیز

 رویانی زهرا

 چکیده 

ی بیماران در چشم انداز مراقبت های بهداشتی، نقش بسزایی دارد و مبتنی براین نکته است که سازامروزه توانمند زمینه و هدف:
بهترین نتایج مراقبت بهداشتی زمانی حاصل می شود که بیماران به طور فعال در مراقبت خود درگیر باشند. لذا پژوهش حاضر با 

  شد.بیماران تحت درمان باهمودیالیز گرگان انجام  در با توانمندسازی خودکارآمدی و خودمراقبتیرابطه هدف بررسی 

 آذر گرگان به1بیمار تحت درمان با همودیالیز مرکز دیالیز 011تحلیلی  است که  _طالعه توصیفی این مطالعه یک م روش کار:
پرسشنامه توانمند  -4پرسشنامه اطالعات دموگرافیک -0روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل: 

Eسازی  m p o w e r m e n t  S c a l e  (E S پرسشنامه راهبردهای مورد استفاده برای ارتقا  -1 (
Sسالمت   ) U P P H )2- (پرسشنامه خودمراقبتیs e l f  c a r e بود. داده ها در نرم افزار ) 

S P S S  قرار گرفتند.با استفاده از استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد  تجزیه و تحلیل 16

در تحلیل  ( پایین است و همچنین  71/40 ±4/2: نتایج نشان داد که در کل میانگین سطح توانمندی بیماران )یافته ها
p 128/1ی با خودمراقبتی )سازتوانمند رگرسیونی، p 100/1خودکارآمدی )بعد کاهش استرس  ( و  > ارتباط معنی داری  ( >

  .داشت

سطح توانمندی و خودمراقبتی بیماران، نیاز به آموزش این بیماران جهت ارتقاء سطح با توجه به پایین بودن  نتیجه گیری :
 توانمندی و رفتار های خود مراقبتی ضروری به نظر می رسد.

 

 ی، همودیالیز، خود مراقبتی، خودکارآمدیسازتوانمند کلید واژه ها: 

 

 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
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ی عوامل مرتبط با خستگی در چهارچوب تئوری عالیم ناخوشی در بیماران بررسی برخ
 تحت درمان با همودیالیز مراکز دیالیز کرمان

 زهرا رویانی

 چکیده

است. یکی از تئوری های مرتبط با خستگی در  خستگی شایع ترین عارضه جانبی بیماران تحت درمان همودیالیز زمینه و هدف :
فاکتور: فاکتور جسمی ،  1همودیالیز تئوری عالیم ناخوشی است که بر طبق این تئوری خستگی دارایبیماران تحت درمان با 

فاکتور روانی و فاکتور موقعیتی است. مطالعه حاضر به بررسی برخی عوامل مرتبط با خستگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز 
 در چهارچوب این تئوری پرداخته است.

روش سرشماری کلیه بیماران واجد شرایط در مراکز دیالیز   تحلیلی  است که با _لعه یک مطالعه توصیفی این مطا روش تحقیق:
کرمان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارجمع آوری داده ها مشتمل بر پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، مقیاس سنجش شدت 

Eخستگی، پرسشنامه حمایت اجتماعی  S S I ود. داده ها در نرم افزار و پرسشنامه افسردگی بک ب S P S S با 16
 استفاده از استفاده ازآمار توصیفی  و   تی زوجی  و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

حمایت اجتماعی خوبی برخوردار  % از افراد از81 .محاسبه گردید 92/1 ±44/0میانگین خستگی در کل بیماران   یافته ها:
p /11بررسی ارتباط خستگی با سوء تغذیه و آنمی ارتباط معنی داری یافت نشد اما خستگی با طول مدت دیالیز ) بودند. در = 

110/1P(، افسردگی)0 p /10( و حمایت اجتماعی) ≥  ( ارتباط معنادار داشته است.0 =

 

ثیر عوامل متعدد بر آن ، توصیه می شود  با توجه به  شیوع باالی خستگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز و تا نتیجه گیری:
ارائه دهندگان مراقبت از عوامل موثر در بروز و نیز چگونگی کاهش اثرات آن  بر کیفیت زندگی بیماران، آگاهی بیشتری کسب 

 نمایند. 

 

 خستگی، همودیالیز ، حمایت اجتماعی و افسردگی کلید واژه:

 

 گلستانکارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی 
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عنوان: بررسی کیفیت اجرای  منشور حقوق بیمار توسط پرسنل هوشبری  اتاق عمل 
 های آموزشی همدان بیمارستان

 ، اکرم پاکرو پایروندی2اله روشنایی قدرت 1زندیه، میترا

 نهمدان ، ایرا اتاق عمل، روه گ  .پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ، دانشکده،مربی -0

دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت، گروه آمارزیستی و  ،های غیرواگیر مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری استادیار -4
 اپیدمیولوژی

 چکیده:

های تخصصی ارائه مراقبت مورد تاکید است و -ها و توسط گروهسابقه و هدف: امروزه رعایت منشور حقوق بیمار در تمام بخش
ها دارد. کنترل نحوه رعایت مفاد این منشور ابزار مناسبی برای تضمین اجرا و ارتقای کیفیت ر مراقبتنقش به سزائی در اجرای سای

آن و در نهایت رضایت بیماران است. این بررسی با هدف تعیین کیفیت اجرای  منشور حقوق بیمار توسط پرسنل هوشبری اتاق 
 انجام شد. 90های آموزشی همدان در سال عمل بیمارستان

های آموزشی همدان در بیمارستان نفر( اتاق عمل 014تحلیلی بر روی تمام پرسنل هوشبری ) -ش تحقیق: این بررسی توصیفیرو
انجام شد. اطالعات الزم بر اساس فیلد کاری پرسنل هوشبری )اتاق جراحی و ریکاوری( و مفـاد منشـور حقـوق بیمـار، از       90سال 

بار تحت مشاهده با چک لیست مربوطـه قـرار گرفتنـد. بـرای تعیـین       1پرسنل هر بخش آوری گردید. برگ مشاهده جمع 4طریق 
ها اسـتفاده شـد. بـرای تحلیـل     کیفیت رعایت حقوق بیمار از میانگین امتیازات چک لیست و مقایسه آن با امتیاز کامل چک لیست

 دید.نتایج از آمار توصیفی و استنباطی )کای اسکور، آنالیز واریانس، ( استفاده گر

بـود و   ( متوسـط M=5.4± 1.1 %( )28( و در ریکـاوری ) M=6.2± 1.4%() 11ها: رعایت حقوق بیمـار در اتـاق جراحـی)   یافته
های انتخاب و کسب رضایت  از شیوه درمانی، شناسائی گروه درمانی، ارائه اطالعات در مورد روش مراقبتـی  کمترین موارد در زمینه

داری %(بـود، نحـوه رعایـت حقـوق بیمـار، بـا جنسـیت ارتبـاط معنـی         29یمار در حد متوسط )بود و در کل کیفیت رعایت حقوق ب
pداشت)  = 0.03 .) 

های آموزشی شهر همدان در سطح متوسط بود. لذا گیری: رعایت حقوق بیمار توسط پرسنل هوشبری دراتاق عمل بیمارستاننتیجه
والدین  کودک در ریکاوری، شناسائی تیم درمانی، ارائه اطالعـات درمـورد   های حضور الزم است برای ارتقاء حقوق بیماران در زمینه

 روش بیهوشی، انتخاب شیوه بیهوشی  توسط بیمار و حفظ حریم بیمار اقدامات مناسب انجام شود.

 های کلیدی: حقوق بیمار، اتاق عمل، مراقبت پرستاری، کارشناس هوشبریواژه

 
                            

  :zandyeh@umsha.ac.irE mailمربی، تلفن همراه: - 1
  gh.roshanaei@umsha.ac.irmail: -E،   ، تلفن همراه: استادیار - 4

mailto:zandyeh@umsha.ac.ir
mailto:gh.roshanaei@umsha.ac.ir
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هورمون درمانی در زنان یائسه  مراجعه  بررسی فراوانی برخی مکمل های مصرفی و
1331کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال   

 3دکتر منصور نظری  ، 2عاطفه مجلسی ،1دکتر فاطمه شبیری
مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک،  دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران  0

(f s h o b e i r i @y a h o o .c o m ) 
 مامائیکارشناس 4

 همدان، ایران، دانشیار گروه انگل شناسی دانشکده  پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان 1

از  جدیدی دوران به زنان فرآیند این طی در .افتد می زنان اتفاق ی همه زندگی طول در که است ای حادثه یائسگیمقدمه: 
دارد. زنان در این دوران به دنبال راهی برای تخفیف عالئم و مشکالت ناشی از  متعددی عوارض و عالئم که گذارند می پا زندگی

قطع استروژن می باشند. از درمان های مورد استفاده هورمون درمانی می باشد که به دلیل عوارضی که دارد زنان را به سمت 
راوانی استفاده از درمان های مکمل و هورمون استفاده از درمان های مکمل و گیاهی سوق داده است. هدف از این مطالعه بررسی ف

 درمانی می باشد. 

Cمقطعی ) -این مطالعه توصیفیروش مطالعه:  r o s s -S e c t i o n a l زن یائسه که در  182( که بر روی
مرکز بهداشتی  11سال قرار داشتند انجام شد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای بود. از  21-11محدوده سنی 

مرکز بهداشتی درمانی در قسمت شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز همدان انتخاب شد که از هر مرکز بر  1درمانی در شهر همدان 
Sس سهمیه مورد نظر نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند. اطالعات جمع اوری شده توسط نرم افزار اسا P S S ، امار  16/

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. x 2ازمونتوصیفی ، جداول توزیع فراوانی و 

نفر از  011اساس این مطالعه بر  سال بدست آمد. 1/11و میانه ان  21/28± 18/1در مطالعه حاضر میانگین سن یائسگی نتایج: 
نفر از درمان های هورمونی استفاده می کردند. با  11نفر از داروهای گیاهی و  41نفر کلسیم،  027زنان از مکمل های ویتامینی، 

نشان داده شد که سن منارک، مصرف سیگار، تحصیالت مادر، شاخص توده  x 2ازمونتوجه به نتایج بدست امده با استفاده از 
ی، نوع یائسگی، تعریق شبانه، اختالالت خواب، اختالالت سایکولوژیک، اختالالت لوکوموتور)حرکتی(، اختالالت اوروژنیتال، بدن

مصرف انواع مکمل های ویتامینی، مصرف کلسیم و مدت مصرف آن، مصرف داروهای گیاهی و مدت مصرف آن، استفاده از درمان 
شروع هورمون درمانی در بین گروه های سنی یائسگی از لحاظ اماری معنی دار نبوده های هورمونی و مدت استفاده از آن و سن 

pاست ) (. در حالی که استفاده از انواع روش های پیشگیری از بارداری و عالئم گرگرفتگی در بین گروه های سنی 0/05<
pیائسگی از لحاظ اماری معنی دار بوده است ) <0/05 .) 

با توجه به نتایج بدست امده از این مطالعه نشان می دهد که اگاهی و اطالعات زنان یائسه شهر همدان در زمینه نتیجه گیری: 
آموزش و مداخله های استفاده از درمان مناسب به منظور بهبود عالئم مربوط به یائسگی بسیار پایین است که همین موضوع لزوم 

 شد،  نشان می دهد. باعث بهبود کیفیت زندگی زنان یائسه خواهد را که  در دوران یائسگیموثر 

 یائسگی، مکمل، شهر همدانکلید واژه ها:  
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بررسی میزان آگاهی و رضایتمندی افراد مراجعه کننده به مراکز حجامت شهرکرمانشاه 
 1332در سال 

 

 5، روح انگیز  رمضان زاده2خلیل مرادی، 2، الدن ابراهیم پوریان3، افشین الماسی2جهانگیر رضایی ،1اعظم شریفی

 

 چکیده

حجامت یکی از روشهای طب مکمل می باشد که با توجه به افزایش رویکرد جامعه به انجام  حجامت، این پژوهش با هدف  مقدمه واهداف:
 تعیین میزان آگاهی و رضایتمندی افراد مراجعه کننده به مراکز حجامت در شهر کرمانشاه انجام گردید. 

، با در نظر گرفتن 0194نفر از مراجعین به مراکز حجامت در شهر کرمانشاه در سال  471مقطعی،  -در این پژوهش تحلیلی وش تحقیق:ر
ود. معیارهای ورود به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته، روا و پایا ب

sستفاده از نرم افزار دادها با ا p s s  و روش های آماری توصیفی و تحلیلی موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت.  18

 21/12( 14/1میانگین سنی)اکثریت افراد مراجعه کننده به مراکز حجامت مرد، متاهل، تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم، شهر نشین و با  یافته ها:
درصد افراد آگاهی ضعیف تا  2/81میزان آگاهی مردم در مورد حجامت در حد مطلوب نبوده و  بودند. نتایج این مطالعه نشان داد کهسال 

بین آگاهی و رضایتمندی  درصدافراد متوسط به باال بود. همچنین 82متوسطی در مورد حجامت داشتند. اما میزان رضایتمندی در بیش از 
  .  ارتباط آماری معناداری یافت نشد

با انجام تحقیقات به ناکافی بودن آگاهی افراد در مورد حجامت علیرغم باال بودن میزان رضایت آنها، توصیه می شود  با توجهنتیجه گیری: 
 وسیع در این زمینه و اطالع رسانی به مردم، میزان آگاهی آحاد جامعه از حجامت را افزایش داد.

 طب مکمل، آگاهی،  حجامت،  رضایتمندی کلید واژه ها:

                            
نویسنده مسئول: آدرس: نهاوند، میدان امام، دانشکده  مربی عضو هیات علمی، دانشکده پیراپزشکی نهاوند، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. 1

 sharifi38@yahoo.comپیراپزشکی، شماره همراه: ، پست الکترونیک: 

 مربی عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران 4

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایراندانشجوی دکتری آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده  1

 کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان امام رضا )ع(، کرمانشاه، ایران 2
 کارشناس پرستاری، بیمارستان امام رضا )ع(، کرمانشاه، ایران 5
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Meaning of collaboration, from the perspective of Iranian nurses: a 

qualitative study 

Masoumeh Shohani
1
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3
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Abstract: 

Background: Interdisciplinary collaboration among nurses is a complex and multifaceted 

process that is an essential element in nursing and is crucial to maintain an efficient, safe, and 

viable medical setting. 

Materials and methods: This qualitative study was conducted on 18 nurses from Tehran, Tabriz 

and Ilam teaching hospitals of Iran. The data were obtained by interviews with nurses. These 

interviews were transcribed and analyzed by the inductive content analysis method. 

Result: Categories obtained from analysis of data in explaining the meaning of collaboration 

consist on, prerequisites of collaboration, actualizing of collaboration and achieving a common 

goal. 

Conclusion:  The present study results led to discovery meaning of collaboration in which 

confirm and complete the results of other studies and can help to make the concept clear and 

disambiguate it. Study results can be useful to develop collaboration theories and measuring 

tools. 

Keywords: collaboration, Iran, nurses, qualitative research  
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 ( 1311)کرج ،عوامل مرتبط با آن برخی  و زنان باردارخواب در  تنفسیاختالالت 
 3، شبنم الماسی مقدم2، سولماز حقیقی اصغر زاده1شراره ضیغمی محمدی

 
 

 چکیده
 

اختالالت تنفسی خواب در دوران بارداری ریسک فاکتور مهمی برای بروز دیابت، پره اکالمپسی و کاهش رشد  زمینه و هدف:
جنین است. هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی اختالالت تنفسی خواب در زنان باردار و برخی عوامل مرتبط با آن داخل رحمی 

 بود.0188در سال
زن باردار مراجعه کننده به بخش زایمان  411انجام شد.  0188این یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که در سال  روش بررسی:

کرج به روش نمونه گیری آسان و بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند. اطالعات زمینه ای و بیمارستان تامین اجتماعی البرز 
پرسشنامه استوپ بنگ)جهت غربالگری اختالل تنفسی خواب( از طریق مصاحبه، اطالعات مربوط به وزن نوزاد، آپگار جنین از 

Sی شد. اطالعات توسط نرم افزار آماری پرونده و شاخص های تن سنجی با کمک ترازوی باسکولی و متر نواری بررس P S S 
 با استفاده از آزمونهای تی مستقل تحلیل شد. 08ویرایش

% 1% فشار خون باال، 7% وقفه تنفسی خواب، 1/40% خستگی و خواب آلودگی روزانه ،  17% دارای خرخر عادتی،  1/12 یافته ها :
% در معرض خطر زیاد 1/02سانتیمتر داشتند.  21دازه دور گردن باالی % ان01کیلوگرم بر متر مربع،  11توده بدنی باالی شاخص 

(، فشار خون p  =111/1برای اختالالت تنفسی خواب قرار داشتند. تفاوت آماری معناداری در میانگین  اندازه دور گردن)
بتال به اختالالت (با میزان خطر ا  p=101/1( و شاخص توده بدنی )  p=121/1( و دیاستولیک)p  =112/1سیستولیک)

 تنفسی خواب بدست آمد.
غربالگری زنان باردار از نظر اختالالت تنفسی خواب، انجام آزمایشات اختصاصی تر با پلی سومنوگرافی و درمان آن، نتیجه گیری: 

 جهت کاهش پیامدهای منفی مادری و جنینی توصیه می گردد.
 

 : بارداری، اختالل تنفسی خوابکلید واژه ها
 
 
 
 
 
 
 

                            
 کارشناسی ارشد پرستاری، مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، البرز، ایران. 1

 ایرانکارشناس پرستاری ،بیمارستان تامین اجتماعی کرج، البرز،  4

 بهیار، بیمارستان تامین اجتماعی کرج، البرز، ایران 1
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ماران همودیالیزی مراجعه ین ببیبررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراق
 1332کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 

، لیال 5، احسان کاظم نژاد لیلی2پروانه رضاسلطانی ،3نسرین مختاری الکه، 2شمسی زاده مرتضی، 1میترا طالبی
 6دهقانکار

 چکیده
-انجام می و بیمارستان درمنزل اشدیالیزیبیمار برایار حمایتی خانواده اقداماتکلیه، انتهایی نارساییدر بیماری :مقدمه وهدف

مراقبتی و عوامل مرتبط مطالعه به منظورتعیین میزان فشار اینکند.میبه مراقب وارد  را زیادی فشارمراقبتی و خستگی.مراقبت،دهد
 با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی انجام گرفت. 

رازی شهر رشت به درمانیکننده به مرکزآموزشیراقب بیمارهمودیالیزی مراجعهم 012تحلیلی، دراین مطالعه توصیفی:روش تحقیق
-و عوامل فردی ی فشارمراقبتی زاریتپرسشنامهها از طریق مصاحبه با تکمیل دو داده .تدریجی انتخاب شدندگیریروش نمونه

s 44آوری و با استفاده از نرم افزار جمعاجتماعی بیمار و مراقب p s s تی ) های آماری توصیفی و استنباطیو آزمون
 .تجزیه و تحلیل شد( ایرتبهلوجستیکرگرسیون،مدلاسپیرمنطرفه،ضریب همبستگی پیرسون/یکمستقل،آنالیز واریانس

111/1pبین میزان فشار مراقبتی با سن مراقب ) .بودنددارای فشار مراقبتی شدید  درصد واحدهای موردپژوهش 7/72 :ها یافته  

119/1p) (، مدت مراقبت از بیمار= P 110/1(، تأهل مراقب )=  P 111/1(، ابتالی مراقب به بیماری )=  (، نوع مسکن = 
(128/1 P P 110/1(، زندگی با بیمار ) =  P 110/1تحصیالت مراقب )(، =  118/1p(، وضعیت درآمد )=  (، نسبت با =

107/1pبیمار ) 1110/1p(، توان بیمار )= 1110/1p(، نیاز مراقبتی بیمار )= 111/1p( وعضو انجمن دیالیز بودن )= =) 
و مراقب از مدل  اجتماعی بیمار-فردی متغیرهایی . جهت مشخص نمودن اثر پیشگویی کنندهدار آماری مشاهده شدارتباط معنی

رگرسیون لوجستیک استفاده گردید و نتایج نشان داد که متغیرهای تاهل مراقب، زندگی با بیمار، توان بیمار و مدت مراقبت از 
بیمار با فشار مراقبتی مراقبین ارتباط معناداری دارد. بطوریکه مراقبینی که متاهل بودند،با بیمار زندگی می کردند فشار مراقبتی 

ی داشتند همچنین با کاهش میزان توان بیمار در انجام کارها و افزایش مدت مراقبت از بیمار میزان فشار مراقبتی مراقب بیشتر
 افزایش می یافت.

تاهل مراقب،زندگی بابیمار،توان بیمارومدت مراقبت ازبیماربا اجتماعی مانند ها نشان دادبرخی عوامل فردی:یافتهگیرینتیجه 
مراقبینی که دارای این  شود بهی فشارمراقبتی می باشند.توصیه میکنندهدار داشته و پیشگویی مراقبین ارتباط معنیمراقبتی فشار

 کاهش فشارها،صورت گیرد.از جهتنینظر بررسی فشارمراقبتی و اقدامات موردباشند توجه بیشتری ازشرایط می
 

 فشار مراقبتی، مراقب، همودیالیز : هاکلیدواژه

                            
 مربی عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری مامایی شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران 1
 مربی عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری مامایی شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران 2
 هیات علمی، دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایرانمربی عضو  3
 مربی عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران 4
 پزشکی گیالن، رشت، ایراناستادیار آمارحیاتی، دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی رشت، دانشگاه علوم  5
 مربی عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری مامایی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران 6
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تاثیرآموزش مادران توسط رابطین بهداشتی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر کاهش 
 اختالل رشد کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان 

 

  3، هادی رنجبران2بابک معینی ،1ملیحه طاهری 
 

 چکیده                                                                                                                 

با توجه به با توجه به اینکه نا آگاهی مادران از مسائل تغذیه ای از علل اختالل رشد کودکان می باشد و رابطان بهداشتی  مقدمه:
خانواده ها و هماهنگی طبقاتی، تحصیلی و اجتماعی با آنها موثرترین و مناسبترین استراتژی آموزش به خانواده ها استمرار ارتباط با 

تاثیرآموزش مادران توسط رابطین بهداشتی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر در جامعه شهری هستند این مطالعه با هدف تعیین 
                                                                                                              انجام گرفته است.  کاهش اختالل رشد کودکان

مادر دارای کودک دچار اختالل رشدانجام گرفت. مادران گروه مداخله )تعداد  011مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 
تغذیه صحیح کودکان بر اساس اجزای مدل اعتقاد بهداشتی و اهداف رفتاری را دریافت نمودند. جلسه، آموزش  2نفر( به مدت  11

به منظور ارزیابی متغیرها قبل و بعد از آموزش از پرسشنامه تنظیم شده بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و چک لیست 
S  افزارنحوه تهیه غذای کمکی استفاده گردید.داده ها با استفاده از نرم  p s s تحلیلی از  –و روشهای آمار توصیفی  16

 جمله آزمونهای تی زوجی،تی مستقل، آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
رل در بالفاصله اجزای مدل اعتقاد بهداشتی، بین گروه مداخله و کنت : میانگین نمره های مربوط به متغیر های آگاهی و یافته ها  
p). 11/1دار آماری نشان داد ) ماه پس از انجام مداخله آموزشی تفاوت معنی 4و  میانگین کل نمره عملکرد مادران در گروه >

گروه اختالف معنی دار  4مداخله به صورت معنی داری بیش از گروه کنترل بود. در نهایت کاهش اختالل رشد در کودکان بین 
p). 11/1آماری داشت ) <                                                                                                                                                                                

داشتی توسط رابطین بهداشتی، بر بهبود نتیجه گیری: یافته های این بررسی نشان داد برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد به
وضعیت تغذیه کودکان موثر بوده است. نتیجه اینکه امروزه رویکرد جدید در زمینه خدمات بهداشتی مستلزم ارائه شیوه های  نوین 

 باشد.  آموزشی مبتنی بر تئوریها ی تغییر رفتار و رعایت اصل مشارکت مردمی می
                                                                                                      

   رشد اختالل تغذیه، بهداشتی، اعتقاد رابطین بهداشتی،مدل : ها واژه کلید

                            
Pدانشجوی  1 h D عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه بهداشت  

e r i @u m s h a .a c .i rm a .t a h 

 همدان دکترای آموزش بهداشت، دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  و گروه بهداشت عمومی دانشکده یهداشت دانشگاه علوم پزشکی 2

b a b a k _ m o e i n i @u m s h a .a c .i r 
 کارشناس دانشگاه علوم پزشکی همدان3

mailto:ma.taheri@umsha.ac.ir
mailto:ma.taheri@umsha.ac.ir
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بررسی میزان موفقیت تیم احیاء قلبی ریوی و مغزی در مرکز آموزشی درمانی بعثت 
 ماه اول سال  6همدان در

 بهروز عظیمی1 ، مینا متقی2

 چکیده

C: احیاء قلبی ـ ریوی)  مقدمه و هدف a r d i o p u l m o n a r y  R e s u s c i t a t i o n   فراینـدی اسـت ،)
Cکه طی آن تالش می شود تا با احیا مجدد دو عضو حیاتی بدن )قلب و ریه( ادامه زندگی بـرای بیمـار میسـر شـود.      P R   در جلـوگیری از

مرگها بخصوص مرگهای خارج از بیمارستان نقش مهمی دارد. تریاژ بیماران در بخش اورژانس ، به عنوان یکی از مهمترین دپارتمان های  25%
موفقیـت تـیم   میـزان  درمانی با اقدامات سریع و صحیح، در نجات جان بیماران ارزش فراوان و غیر قابل انکار دارد. این پژوهش با هدف تعیـین  

C P R .در ارتباط با بیماران نیازمند به احیاءقلبی ریوی و مغزی انجام شده است 

C)این پژوهش یک مطالعه توصیفی  روش تحقیق: r o s s  s e c t i o n a l است  که با هدف ارزیابی موفقیـت تـیم     (
Cاحیا ) P R ان هـای  بیمارسـتان بـه    بیمار که در دپارتمـ  372بر روی 1332ماهه اول سال  6( در مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان در

Cدلیل ایست قلبی ـ تنفسی،   P R  .ابزار گرداوری اطالعات،  فرم های تنظیم شده برای ثبت گـزارش پزشـکان و تـیم    شده اند انجام گرفت
فـزاری  اطالعات از طریق چک لیست جمـع آوری شـده  بـا اسـتفاده از نـرم ا     پرستاری از نظر اطالعات دموگرافیک و بالینی بیماران بوده است. 

Sآماری  P S S  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 15.0 

C: کل یافته ها P R  36/51میانگین سنی کل افراد مـورد مطالعـه    مونث بودند. %21مذکر و  %53مورد بود که  372انجام شده در مرکز 
از بیمـاران هنگـام شـروع     % 1/35ت. ناشـی از حـوادث غیـر ترومـایی بـوده اسـ       %31ناشی از ترومـا و   احیا، قلبی ریوی %63 . سال می باشد

C P R بطور کلی معیار موفقیت اولیه در احیا قلبی ریوی برگشـت فعالیـت قلـب اسـت کـه بـا مانیتورینـگ جریـان          .لوله تراشه نداشته اند
الکترکی قلب و نیز لمس نبض مرکزی و محیطی معین می شود و معیار نهایی موفقیت ترخیص زنـده بیمـار از بیمارسـتان مـی باشـد در ایـن       

Cبررسی از کل  P R بوده اسـت. متوسـط    %11ناموفق بودند و موفقیت نهایی فقط  %66موفق و  %32 های انجام شده میزان موفقیت اولیه
Cزمان  P R  دقیقه بوده است. از کل  7/32انجام شده نیزC P R   در % 23/ 7در شـیفت عصـر    %1/23در شـیفت صـبح،    %2/27هـا

 شیفت شب انجام شده بود.

C: نتایج این پژوهش نشان می دهد که آموزش مداوم تیم نتیجه گیری P R    از الویت برخوردار می باشد.  از طرفی ریفرال بـودن مرکـز در
Cسطح استان از نظر بیماران ترومایی و غیر تروما می تواند در باالبودن تعداد  P R        تـاثیر بسـزایی داشـته باشـد. آمـار بـاالیC P R  در

Iدم ارجاع به موقع بیماران بد حـال بـه   شیفت شب را می توان به کمبود پرسنل و در نتیجه عدم مراقبت صحیح بیماران بد حال و ع C U 
I بدلیل کمبود تخت  C U  .ارتباط داد 

 ایست قلبی ـ تنفسی، تریاژ، احیاء قلبی ـ ریوی ::کلید واژه

                            
 فوق تخصصی بعثت، دانشگاه علوم پزشکی همدانکارشناس پرستاری، مرکز آموزشی درمانی تخصصی و  1

 سوپروایزرآموزشی ، مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت، دانشگاه علوم پزشکی همدان 4
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تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری خود مراقبتی اورم بر توان خود مراقبتی بیماران مبتال به 
 دیابت

 عظیم عزیزیدکتر حسین ابراهیمی،  منصورغفوری فرد،

 چکیده 

با این وجود بسیاری از بیماران   خود مراقبتی هسته اصلی سالمتی و مراقبت از بیماری های مزمن از جمله دیابت است. :مقدمه
دیابتی، آموزش های الزم در زمینه خود مراقبتی را دریافت نمی کنند یا این آموزش ها به شکل منسجم و سیستماتیک ارائه نمی 

پژوهش شود. برای ارتقاء خود مراقبتی بیماران، استفاده از تئوری ها و الگوهای مربوط به رشته پرستاری پیشنهاد شده است. این 
 انجام شده است. آموزش الگوی خود مراقبتی اورم بر توان خود مراقبتی بیماران مبتال به دیابتبا هدف تعیین تأثیر 

نفر از بیماران دیابتی در بخش غدد بیمارستان امام رضا )ع( تبربز انجام  41مطالعه نیمه تجربی بر روی تعداد  این  مواد و روشها:
ابتدا نیازهای خود ها از یک چک لیست ارزشیابی توان خود مراقبتی بیماران دیابتی استفاده گردید.  برای جمع آوری دادهشد.  

رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی، اندازه گیری قند خون، رژیم دارویی، مراقبت از پای دیابتی( حیطه اصلی ) 1مراقبتی بیماران  در 
سپس نمره گذاری گردید.  01تا  1ت بیماران بر اساس مقیاس لیکرت بین هر یک از حیطه ها، میزان اطالعاو در شناسایی شدند 

بر اساس شرایط بیمار و با استفاده از منابع معتبر پرستاری و طبق تئوری خود مراقبتی اورم آموزش های الزم در سه سطح سیستم 
اساس چک لیست میزان اطالعات بیماران جبرانی کامل، سیستم جبرانی ناقص و سیستم حمایتی آموزشی انجام گرفت.  دوباره بر 

 ارزیابی گردید و نتایج قبل و بعد از مداخله مورد مقایسه قرار گرفت.

درصد( متاهل و میانگین  91اکثریت نمونه ها ) درصد نیز مونث بودند. 01درصد از نمونه ها مذکر و  71در این مطالعه،  یافته ها:
درصد( بی سواد بودند. 11سال و بیشترین نسبت نمونه ها )  27/01ابتال به دیابت، سال، میانگین مدت  12/24±01/41سنی آنها 

حیطه )رژیم غذایی، انجام فعالیت فیزیکی، اندازه گیری  1نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره توان خود مراقبتی در هر یک از 
کلی آنها بعد از آموزش مبتنی بر الگوی خود مراقبتی اورم   قند خون، رعایت رژیم دارویی، مراقبت از پای دیابتی(  و نیز نمره

 (.p<11/1افزایش معنی داری نشان دارد )

از آنجا که بخش زیادی از مراقبت های روزانه در افراد مبتال به دیابت از طریق خود فرد و یا یکی از اعضای خانواده نتیجه گیری: 
با توجه به اثرات مثبت آموزش خود مراقبتی در بیماران دیابتی بسیار ضروری است.  آنها ارائه می گردد بنابراین آموزش مهارت های

 مبتنی بر خود مراقبتی اورم، استفاده از این الگو به عنوان روش مناسب در کنار سایر اقدامات درمانی پیشنهاد می گردد.

 دیابت، خود مراقبتی، الگوی خود مراقبتی اورم واژه های کلیدی:
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 شادکامی و سالمت معنوی در سالمندان مقیم خانه سالمندان و مقیم منزلمقایسه 

  
 2منا فرجی، 1دکتر محسن ادیب حاج باقری

 
 چکیده

 گر می جلوه جهانی عمده واقعه یک صورت به گذشته از بیش سالمندی پدیده سوم، هزاره آغاز به تدریجی شدن نزدیک با: مقدمه

عوامل مؤثر بر سالمت انسان محسوب می شود.تا کنون این دو متغیر بطور همزمان در بین شود .شادکامی و سالمت معنوی از 
 سالمندان مقیم سرای سالمندان و سالمندان مقیم منزل مورد بررسی قرار نگرفته است.

 شادکامی و سالمت معنوی در سالمندان مقیم خانه سالمندان و سالمندان مقیم جامعه میزان : مقایسه هدف
نفر از سالمندان بوده که تعداد  182مقطعی است .جامعه آماری این مطالعه شامل  -این پژوهش از نوع توصیفی رسی:روش بر

نفر  80و  87نفر و در مراکز سالمندان در اراک و کاشان به ترتیب  018سالمندان مقیم منزل در هر یک از شهرها اراک و کاشان 
ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه  انجام شد.بوده است نمونه گیری به روش در دسترس 

 ای تکمیل شدند. تجزیهها به شکل مصاحبهشادکامی آکسفورد و پرسشنامه سالمت معنوی پولوتزین و الیسون بود. پرسشنامه

کای تی مستقل و آماری  های آزمون و معیار انحراف و میانگین فراوانی، تعیین جهت آمار توصیفی از استفاده با ها،داده وتحلیل
 انجام شد.  ANOVA اسکوئر و فیشر و 

نفر سالمندان مقیم خانه های سالمندان بوده  018%( و 4/28سالمندان جامعه ) نفر  401، پژوهش مورد نمونه 182 از یافته ها:
( باالتر از سالمندان مقیم 11/70±87/44سالمندان)نمره سالمت معنوی در سالمندان مقیم سرای  %(. طبق یافته ها، 8/21اند )

( . 77/10±00/40( بوده است. بطور کلی نمره سالمت معنوی در سالمندان در سطح متوسط بوده است )18/12±81/01منزل )
ره ( بوده است و بطور کلی نم49/10±20/01( و در سالمندان مقیم منزل )29/42±24/8نمره شادکامی در سراهای سالمندان )

( بوده که نشان دهنده سطح پایین شادکامی در سالمندان است.ارتباط بین شادکامی و سالمت معنوی 17/19±18/07شادکامی)
( و در سالمندان مقیم =r 0/ 17و=p /.212در هر گروه به صورت هم جهت بوده است.بطوری که ،در سالمندان مقیم آسایشگاه)

 ت.شادکامی نیز افزایش یافته اس ،سالمت معنویبا افزایش r=0.212) و p=0.006جامعه )
در سالمندان مقیم آسایشگاه ها سالمت معنوی بطور معنی داری باالتر از سالمندان مقیم جامعه است ولی شادکامی  نتیجه گیری:

اکز سالمندی توصیه در آسایشگاه ها بطور معنی داری پایین تر از سالمندان مقیم منزل است. لذا با توجه به افزایش پذیرش در مر
آنان صورت  برای مرفه و شاد و برنامه ریزی جهت ایجاد محیطی شود بیشتر انجام کیفیت عزیزان با این برای می شود ارائه خدمات

 گیرد.
 

 کلید واژه ها: شادکامی، سالمت معنوی، سالمندان 

 
  

 

                            
 Email: adib1344@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی کاشان،، کاشان ایران. ،استاد پرستاری دانشکده پرستاری 1
  پرستاری، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد  4
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 تاثیر کمپرس سرد  و کرم امال بر شدت درد محل تزریق انوکساپارین

 ، خدیجه دهقانی 2فرحناز فرنیا ،1سمیه ضیغمیان

 چکیده

یکی از پروسیجرهای متداول دردناک پرستاری، تزریقات است. درد ناشی از تزریق می تواند موجب اضطراب،  مقدمه و هدف:
با استفاده از مؤثرترین کاهش اعتماد بیمار به کارایی پرستار شود. لذا با توجه به وظیفه پرستار در تأمین راحتی بیمار  ناراحتی و

 مقایسه تاثیر کمپرس سرد  و کرم امال بر شدت درد محل تزریق انوکساپارین انجام شد.      تعیین و  »روش، این مطالعه با هدف 
بیمار با  11 شامل با طرح متقاطع یک گروهی و سه مرحله ای بود. نمونه پژوهش کارآزمایی بالینیمطالعه از نوع  :روش تحقیق

ساعت تحت یکی از  42هر آزمودنی به صورت تصادفی در سه مرحله مجزا به فاصله . ور روزانه تزریق زیرجلدی انوکساپارین بوددست
بیماران بالفاصله بعد از هر تزریق، شدت روش های استفاده از کمپرس سرد، کرم امال در موضع تزریق و بدون مداخله قرار گرفت. 

s 16نرم افزار تحتداده ها  درجه ای تعیین می کردند.. 01داری درد درد محل تزریق را با معیار دی p s s  تجزیه و تحلیل
 شد.

کرم ،  12/0کمپرس سردسرمای موضعی توسط از  کننده استفادهدر گروه میانگین شدت درد نتایج حاکی از آن است که  یافته ها:
(. ولی در مقایسه میانگین شدت درد با استفاده P<1110اشت )دآماری دار  ااختالف معنه و بود 88/1بدون مداخله و   10/4امال 

 (.P>11/1داری مشاهده نشد ) ااز کرم امال و کمپرس سرد تفاوت معن
 ولی . ددهمی تواند درد محل تزریق انوکساپارین را کاهش تسکینی  طبق نتایج بدست آمده هر دو روش بحث و نتیجه گیری:

، به عنوان روش ارجح  غیردارویی برای کمتر، سهولت دسترسی و مقرون به صرفه بودن کمپرس سرد با توجه به میانگین درد
 د.گردمی پیشنهاد  تسکین درد محل تزریق

 
    ، کرم امال، انوکساپارینی موضعیدرد، تزریق، سرما کلید واژه ها:

 

 

 

 

 

                            
کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان شهید صدوقی، یزد دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ، پرستار   1

somayehz196@gmail.com :  Mail-E 
 دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، یزد 2
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ر: یک رضایت مندی خانواده بیماران بخش مراقبت بحرانی از اجرای مراقبت خانواده محو
 مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده

 2فرحناز فرنیا، 1لیلی فوالدی نویسندگان:

 چکیده

،  به میزان قابل توجهی کیفیت مراقبت در بخش مراقبت ویژه سنجشمهم قابل  به عنوان برآیند رضایت خانواده  مقدمه و هدف:
مراقبت محور در بخش مراقبت خانواده تحت تأثیر روش مراقبتی واقع می گردد. در این راستا تحقیقات در کشورهای غربی تأثیر 

د خو به طور فعال در مراقبت بیمار خانواده ها  اهمیت موضوع  معموالً با وجودبر رضایت ارباب رجوع را گزارش نموده اند. ولی ویژه 
از سویی مطالعات اندکی در این خصوص در ایران انجام  رکت نداشته و احساسات و نیازهایشان مورد غفلت قرار می گیرد.اشم

تعیین تاثیر مراقبت خانواده محور بر رضایتمندی "مطالعه حاضر با هدف  گرفته است. لذا با توجه به تفاوت فرهنگ ایرانی با غربی
 انجام گرفت. "خش مراقبت ویژه بزرگسالخانواده بیماران بستری در ب

انجام  0194مراقبت ویژه اعصاب بیمارستان شهید رهنمون یزد در پاییز سال  های این مطالعه تجربی در بخش  روش تحقیق:
ت از رضای ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه عضو خانواده بیمار با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند.  72شد. 

مراقبت خانواده تحت روش گروه تجربه توسط یکی از نزدیکان بیمار، تکمیل پرسشنامه  بعد از روز سوم بستریاز  بود. مراقبت
هر دو گروه مجدداَ در  پرسشنامه مذکور در روز هفتم بستریسپس ند. تحت مراقبت روتین بخش قرار گرفت گروه کنترل ومحور 
 تجزیه و تحلیل شد. SPSS ارداده ها تحت نرم افز شد. تکمیل
تفاوت و   8/12 و در گروه تجربه 81/11گروه کنترل دردر بدو مطالعه میانگین نمره رضایت خانواده بدست آمده نتایج طبق  نتایج:

نمره رضایت گروه  (. حال آن که بعد از اجرای مداخله،P<281/1) داشتنوجود   در مقایسه با یکدیگردو گروه بین  معنی داری 
 (.P<1110/1)افزایش بیشتری نشان داد کنترل  نسبت بهتجربه 

د. لذا پیشنهاد می تأکید دارمراقبت خانواده محور در بخش مراقبت ویژه بر اهمیت اجرای  یافته های این پژوهش نتیجه گیری:
بعالوه  برنامه ریزی . قبت ویژه به کار گرفته شوداین مدل مراقبت در بخش های مرا ان،افزایش رضایت خانواده بیماربه منظور  شود

 جهت رفع موانع اجرایی مد نظر سیاست گزاران حرفه پرستاری قرار گیرد.
 : مراقبت، خانواده محور، بخش مراقبت ویژه، رضایت، خانوادهکلمات کلیدی
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  E-Mail: far.farnia@yahoo.com؛  1110-8421777استادیار پرستاری، ، دانشکده پرستاری و مامایی یزددکتری پرستاری،  - 2

mailto:fooladi.leili@yahoo.com
mailto:far.farnia@yahoo.com
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کارآزمایی مبتال به سندرم کرونری حاد )یک تأثیر گرمادرمانی موضعی بر درد بیماران 
 بالینی شاهد دار دو سوکور(

 3، مهدی بصیری2بتول محمدیان، 1علی محمدپور

 چکیده

مهمتـرین  تسـکین درد یکـی از    .می باشددر مبتالیان به سندرم کرونری حاد شکایت  شایعترین قفسه صدری درد زمینه و هدف:
. یکی از روش های غیردارویی مورد بحـث  شود می استفادهروشهای دارویی و غیر دارویی مختلفی بدین منظور از که اقدامات است 

 گرمادرمانی می باشد. هدف این مطالعه نیز تعیین تاثیر گرمادرمانی موضعی بر درد مبتالیان به سندرم کرونری حاد می باشد.

 CCUبخـش   در 0194اسـت کـه در سـال     و دو سـو کـور  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی شاهد دار مـوازی   مواد و روش ها:
بیمار با تشخیص قطعی سندرم کرونری حاد به صورت تخصیص  تصـادفی بـه    11انجام شد. بهمن شهرستان گناباد  44بیمارستان 

 11با هات پگ  با درجه حـرارت    موضعی بیمار( تقسیم شدند. در گروه آزمون گرمادرمانی11بیمار( و آزمون )11) پالسبودو گروه 
روز انجام و در گروه شاهد نیـز همزمـان از    4بار به مدت  4دقیقه در قسمت قدامی قفسه سینه روزی  41درجه سانتیگراد به مدت 

استفاده شد. قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه شـدت درد قلبـی ، طـول     درجه سانتیگراد( 17)هات پگ با درجه حرارت پالسبو 
مدت درد، تعداد دفعات وقوع درد، نیاز به مخدر و دوز مخدر مورد نیاز برای تسکین درد اندازه گیری و ثبـت شـد. ابـزار گـردآوری     

طول مدت و تعداد دفعات درد، فرم ثبت نیاز به مخـدر و دوز مخـدر    داده ها فرم ثبت اطالعات جمعیت شناختی و فرم ثبت شدت،
 تجزیه و تحلیل شد. spssاس درد مک گیل بود. داده ها به کمک نرم افزار مورد نیاز جهت تسکین درد و مقی

تعداد دفعات ، شدت، و مدت زمان درد قبل و بعد از مداخله در گروه پالسبو معنی دار نبود، امـا در گـروه آزمـون بعـد از      یافته ها:
و مدت زمان درد قبل از مداخلـه در دو گـروه    (. تعداد دفعاتP<11/1مداخله نسبت به قبل از مداخله کاهش معنی داری داشت )

تفاوت آماری معنی داری نداشت، اما بعد از مداخله تعداد دفعات و مدت زمان درد در گروه آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه 
شـدت درد گـروه   . همچنین علیرغم باالتر بودن شدت درد قبل از مداخله در گروه آزمـون، پـس از مداخلـه    (P<11/1)پالسبو بود 

(. از نظـر نیـاز بـه مخـدر و دوز مخـدر مـورد       P<11/1آزمون کمتر از گروه پالسبو بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بـود ) 
نیازجهت تسکین درد قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشت امـا گـروه پالسـبو بعـد از مداخلـه      

 ه مخدر بیشتری نیاز داشتند.جهت تسکین درد ب
نتایج مطالعه حاضر نشاندهنده تاثیر مثبت گرمادرمانی بر درد بیماران مبـتال بـه سـندرم کرونـری حـاد مـی باشـد         نتیجه گیری:

 بنابراین می توان این روش را بعنوان یک درمان مکمل در کاهش درد این بیماران پیشنهاد نمود. 
 ، درد قفسه صدری، گرمادرمانی موضعیسندرم حاد کرونری کلید واژه ها:

 

                            
 اد، ایراناستادیار، دکترای آموزش پرستاری، گروه آموزشی داخلی جراحی،  دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناب.  0
 ل و ارائه دهنده مقاله( . و. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران  )نویسنده مسؤ 4

     mohammadian.b@gmu.ac.ir: یکالکترون پست
 پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایرانکارشناسی ارشد پرستاری، مربی گروه داخلی جراحی، دانشکده  .1
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 تاثیر  آموزش خود مراقبتی بر افسردگی بیماران همودیالیزی
 2فاطمه قاسمی -3خاطره عنبری -2طاهره طوالبی - 1شیرین محمدی کالوه

   چکیده

 شده شناخته مؤثر همودیالیزی بیماران افسردگی ایجاد در زندگی رویدادهای و است زا تنش فرآیندی همودیالیز :و اهداف مقدمه

 .شد انجام ستان جوانرودشهر همودیالیز تحت بیماران افسردگی تاثیر بازتوانی بر هدف با حاضر مطالعه اند،

نفر( تحت همودیالیز مراجعه کننده  11کلیه بیماران )این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی به روش قبل و بعد است که روی :  روش تحقیق 
انجام شد. برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس بسته آموزشی طراحی شده  0194دیالیز بیمارستان حضرت رسول جوانرود  در سال به مرکز 

مراقبتی  که قبل و بعد از برنامه  آموزش خود هفته اجرا شد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه افسردگی بک بود 8توسط پژوهشگر به مدت 
sمصاحبه با بیماران تکمیل گردید. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار  توسط کمک پژوهشگر طی p s s و آزمونهای آمار توصیفی،  20

 تی زوجی، آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

% غیر شاغل بودند. 1/81و % از بیماران بی سواد 71%متاهل بودند. 1/91% مرد و 11سال،  8/11±1/02میانگین سنی بیماران یافته ها: 
مراقبتی  سال بود. تجزیه و تحلیل داده ها  بین میانگین نمره  افسردگی قبل از خود 1±2/4میانگین مدت زمان دیالیز در این بیماران 

در تحلیل مقایسه شاخص افسردگی  .P) < 1110/1( تفاوت  معنا داری را نشان داد  ) 1/01±0/1مراقبتی )  (  و بعد از خود9/01±2/11)
در بیماران تحت همودیالیز به تفکیک خصوصیات فردی و همچنین مدت زمان انجام دیالیز نتایج نشان داد که تفاوت معنا داری در میانگین  

نشد، اما میزان  میزان افسردگی بر حسب سن، جنس، وضعیت تاهل ، میزان تحصیالت و طول مدت دیالیز در بیماران مورد مطالعه دیده 

مستقل این تفاوت به لحاظ آماری معنا  tافسردگی در بیماران  شاغل به صورت معناداری کمتر از بیماران غیر شاغل بود و بر اساس آزمون 

 .(P<111/1دار بود)

برنامه  اجرای بطوریکه شد، ایجاد همودیالیزی بیماران افسردگی در داری معنی تفاوتمراقبتی  برنامه خود اجرای با نتیجه گیری:
 .است همراه همودیالیزی بیماران زندگی وضعیت بهبود با مراقبتی خود

 مراقبتی، افسردگی ، همودیالیز خود واژه های کلیدی:

                            
خرم آباد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،ایران  1

Tرونیک: ست الکتپ-نویسنده مسئول علوم پزشکی لرستان،ایران o l a b i .t @l u m s .a c .i r 

 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،ایران 9

 استادیار گروه پزشکی اجتماعی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،ایران 9

 لرستان، ایرانعضو هیئت علمی  دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی  3
 



[T y p e  t e x t ]   

 

96 

 

 

 تاثیر برنامه خودمراقبتی بر سالمت روان وکیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی

 2ساراراموز 1سعیده سادات مرتضوی

 چکیده  

فلج مغزی شایعترین ناتوانی حرکتی مزمن در کودکان است که می تواند تاثیر منفی  برکیفیت زندگی وهمچنین مقدمه  و هدف: 
 شود.باالخص مادر  مخانواده وژی واسترس برای  تحمیل هزینه های گزاف مالی وصرف وقت وانر

 
ساله مراجعه کننده به مرکز  8-02کودک  فلج مغزی با بهره هوشی  متوسط به باال 01در مطالعه مقطعی حاضر،  روش بررسی:

وبرنامه اموزش خود  به روش نمو.نه گیری دردسترس انتخاب شدند 0191کاردرمانی الوند در فروردین تا خرداد ماه سال 
روز اجرا  21نها تعلیم داده شده و در یک دوره  آ توسط درمانگر به رژیم مناسب، بهداشت فردی، فعالیتهای حرکتی( (مراقبتی

 GHQ28وسالمت روانی با  sf36 با  با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگیقبل وبعد از مداخله گردید. کیفیت زندگی مادران 

 از آزمون آماری تحلیل گردید.مورد بررسی قرار گرفت. اطالعات جمع آوری شده با شاخص های مرکزی وپراکندگی وبا استفاده 
 

بود. میانگین نمره  18/1و  01/00و کودکان  1/ 74و  04/14میانگین وانحراف معیار سن مادران مورد مطالعه به ترتیب ر یافته ها:
 مداخله معنادار بود. از قبل وبعدمادران افراد مبتال به فلج مغزی وسالمت روانی کیفیت زندگی 

مادران آنها وسالمت روان  ه نتایج فوق ، آموزشهای خود مراقبتی به افراد فلج مغزی در بهبود کیفیت زندگی نتیجه گیری: با توجه ب
 . تاثیر بسزایی دارد

 
 مادران کودکان فلج مغزی ، کیفیت زندگی، سالمت روان ،خودمراقبتی کلید واژه:

 

 

 

 

 

                            
  s.mortazavi.ot@gmail.comكاردرمانيهيات علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان ، دانشكده توانبخشي، گروه  1

 دانشجوي كارشناس ارشد كاردرماني دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي  2

mailto:كاردرمانيs.mortazavi.ot@gmail.com
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( موثر در زخم معده و زخم Falcaria vulgarisشناسایی ترکیبات شیمیایی چندین توده غازیاقی )
 بیماران مبتال اثنی عشر

  3، وحیده ناظری2، محمدرضا حسندخت* 1ئیالهام مرتضی

 دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،کارشناسی ارشد -0
 دانشگاه تهران، کرج پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشیار -4

 دانشگاه تهران، کرج پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشیار -1
 

 

   خالصه

Fمقدمه : جنس  a l c a r i a   چتریان ) تیرهازA p i a c e a e) قدمت استفاده از گیاه باشد. می 

F .v u l g a r i s های غازیاقی در درمان زخم معده و اثنی عشر، زخم .در طب سنتی غرب کشور بسیار زیاد است
 گیرد. مورد استفاده قرار میپوستی و دیگر بیماری ها 

با استفاده از نشانگر فیتوشیمیایی به منظور  (Falcaria vulgarisهای غازیاقی)هدف : در این تحقیق تنوع ژنتیکی برخی توده
 شناسایی مهمترین ترکیبات در درمان زخم معده و اثنی عشر مورد ارزیابی قرار گرفت. 

های همدان، اسانس، برگ های گیاه از محل رویش خود از هشت منطقه در استانمواد و روش ها: در بررسی فیتوشیمیایی 
کردستان، کرمانشاه، تهران، البرز و گیالن جمع آوری و پس از خشک شدن در سایه به روش تقطیر با آب و به وسیله دستگاه 

Gکلونجر اسانس گیری و توسط دستگاه های  C  وG C M S S  .اجزای آن ها شناسایی گردید 

و  )%89/01(یافته ها: مهمترین ترکیباتی که در هر منطقه شناسایی شد به شرح ذیل است: در وامکوه بیسابولول اکساید
بود. در  )% 10/8 (و اسپاتولنول )%41/02 ( بود. توده آتشگاه دارای آلوآرومادندرن اکساید )%48/02(آلوآرومادندرن اکساید 

مهمترین  )%89/01(و بتاپینن  )%12/02(و آلفا پینن )%11/9(، اسپاتولنول )% 14/9 (دیلمان و باباولی به ترتیب نفتالنول
مهمترین ترکیب بود. در سه توده استان تهران )هنزک، گلندوئک و  )% 8/21 (ترکیبات بودند. در وینسار اسپاتولنول با مقدار

بیشترین مقدار را  )% 28/9 (و پتنالن)% 17/1 (، نئوفتادین)%89/9 (کال( به ترتیب ترکیبات آلوآرومادندرن اکسایدنازنین
 داشتند. 

از آنجاییکه براساس تحقیقات انجام شده تاثیر مثبت این گیاه در درمان زخم معده و اثنی عشر به اثبات رسیده است و  نتیجه :
%( اسپاتولنول 81/21ار )مهمترین ترکیب این گیاه در این تحقیق اسپاتولنول مشاهده شده می توان گفت توده وینسار با مقد

باشد. در آخر پیشنهاد داده می شود این گیاه بهترین جایگزین برای استخراج ترکیب ارزشمند اسپاتولنول به منظور تولید دارو می
 در مراقبت از بیماران دارای زخم های گوارشی به صورت تازه یا خشک در رژیم غذایی گنجانده شود.

 ژنتیکی، نشانگر فیتوشیمیایی، اسپاتولنول، زخم معده و اثنی عشر کلمات کلیدی: غازیاقی، تنوع

                            
    elhammortezaei@yahoo.com، سنتی کارمند دانشکده طب -  1

mailto:elhammortezaei@yahoo.com
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 تاثیر خود مراقبتی برکنترل فشارخون در بیماران مبتال به پرفشاری خون

 2، اکرم پاکروف2، خدیجه قادری1، فاطمه محمدی فر1فهیمه مهدی پور

 چکیده 

عروقی، سکته ها و -فشارخون یک بیماری مزمن بدون عالمت است و مهم ترین عامل تمام بیماری های قلبی هدف:مقدمه و 
بیماری کلیه می باشد؛ هم چنین اولین عامل ایجاد کننده ناتوانی و مرگ می باشد و قابل درمان نیست و الزم است مدیریت شود. 

اضر با هدف تعیین عوامل مرتبط بر خود مراقبتی در فشارخون انجام شده الزمه مدیریت فشارخون،  خود مراقبتی است. مطالعه ح
 است.
 این مقاله به روش کتابخانه ای با جستجو در اینترنت و استفاده از کتب و مجالت در این زمینه انجام شده است. :کار روش

 ای از رفتارهای سالم و انتخاب الگوهای صحیح زندگی است که در نتیجه باعث خواهد شد فرد یا دچار بیماری نشود یا در صورتی هم که بیمار خودمراقبتی مجموعه یافته ها:
اش به مصرف  دون آگاهی دقیق از نوع بیماریکه فردی ب شد، با علم و آگاهی به درمان موثر خود اقدام کند. بین خوددرمانی و خودمراقبتی فاصله زیادی وجود دارد. این

های شغلی،  نه، کاهش استرسخودسرانه دارو اقدام کند، این کار خودمراقبتی نیست و همین کار ممکن است بیماری او را حادتر کند. ترک سیگار و مواد مخدر، ورزش روزا
های خودمراقبتی است که با رعایت آنها احتمال ابتالی شما به  ترین روش تحرکی از جمله مهم ز کمکنترل مداوم فشار خون، رژیم غذایی مناسب، کنترل مداوم وزن و اجتناب ا

 کند. العالج کاهش پیدا می های مزمن و صعب انواع بیماری

 خودمراقبتی به افرادی عبارتی، به .دارد وجود مستقیمی و رابطه معنادار سالمت، ارزش و خودمراقبتی زندگی سبک بین که است آن بیانگر تحقیق نتایج گیری: نتیجه

 .است مستقیم ارتباط در افراد سوی از سالمت ارزش درک با خودمراقبتی، که آن است نشانگر تحقیق نتایج هستند.  قائل ارزش خود برای سالمت که پردازند می بیشتری
 

 خود مراقبتی، کنترل فشارخون کلید واژه ها:

 دانشگاه علوم پزشکی همدان پرستاری،، دانشکده کارشناس ارشد پرستاری -0

 کارشناس هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان -4
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 مدل های همکاری مراقبتی میان رشته ای: مروری بر شواهد

2ه، مهرالسادات مهدی زاد1موسی مهدی زاده    

                                                
 چکیده

سالمت، همکاری میان رشته ای به عنوان یک پدیده پیچیده تعریف می شود که اغلب بین دو یا چند در مراقبت  :و هدف مقدمه
گروهی است که  یمراقبت تالش. نفر از رشته های مختلف حرفه ای برای رسیدن به اهداف و آرمان های مشترک صورت می گیرد

. و کار با یکدیگر، برای مراقبت اثر بخش، امری حیاتی استتنهایی و از یک فرد ساخته نیست. هماهنگی، ارتباطات  تداوم آن به
ها و پیامد  زمینهمفاهیم،  ،همکاری میان رشته ای در بالینر خصوص د مطالعه حاضر با هدف بررسی عمیق مطالعات انجام شده

 آن انجام گرفت.های 
 Scopus ,Science Direct ,Proquest, pub Med  scholar اطالعاتیگرد آوری داده ها از پایگاه های  مطالعه: روش

Google,  .مورد بررسی قرار توسط دو نفر  ،همه مقاالت و پایان نامه ها انگلیسی و فارسی زبان بدون محدودیت زمانیانجام شد
 مطالعات موردی، نامه به سر دبیر، مقاالت مروری و متینگ و مقاالت تکراری از مطالعه حذف شدند. گرفتند.

اغلب مطالعات به روش کیفی انجام شده بود. پانزده اثر علمی مرتبط که سه مورد آن پایان نامه مقطع دکتری بود مورد  یافته ها:
 تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

مطالعات بر فرهنگ و  شده بود. طرحبرای اثر بخشی مراقبت م ،به عنوان راه حلدر بالین  میان رشته ایهمکاری  :گیری  نتیجه
سازمانی به عنوان زمینه همکاری اشاره داشتند. عمده مفاهیم استخراج شده اعتماد و احترام متقابل، ارتباطات اثر بخش، ساختار 

به منظور اثر  بالیندر میان رشته ای تعیین یک مدل پارادیمی برای همکاری  توانایی و شایستگی حرفه ای بود. اغلب مطالعات بر
 بخشی مراقبت تاکید کرده بودند.

 

 مراقبتیهمکاری  ،و پرستار همکاری پزشک ،همکاری بالینیواژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

                            
 کارشناسی ارشد پرستاری هیات علمی علوم پزشکی مشهد، دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی 1
 دانشکده بهداشتدانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقائ سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  2
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پرسشنامه توانمندی سالمندان مبتال به بیماری های قلبی و عروقی در دریافت  طراحی
ابزار اعتماد قابلیت و روایی تعیین حمایت های اجتماعی:   

 سیده مریم موسوی1 ، مریم روانی پور2 ، شهناز پوالدی3، نیلوفر معتمد4، مریم برکت5 

 چکیده:

: افزایش مشکالت دوران سالمندی  به همراه اختالالت قلبی و عروقی، توانمندی سالمندان را در مدیریت زندگی مقدمه و هدف
سنجش فردی جهت بهره مندی از حمایت های اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا طراحی ابزاری روا و پایا به منظور 

 توانمندی سالمندان مبتال به بیماری های قلبی و عروقی در دریافت حمایت های اجتماعی حائز اهمیت است.
سالمند مبتال به بیماری های قلبی و عروقی به روش نمونه گیری آسان در مرکز تخصصی  411: در این پژوهش توصیفی، روش 

و بر اساس بررسی هدفمند متون و  استفاده شد 4101ز روش والتز جهت طراحی پرسشنامه اقلب بوشهر وارد مطالعه شدند. 
گویه طراحی شد. پس از تأیید اعتبار صوری و محتوی پرسشنامه  11پرسشنامه های حمایت اجتماعی موجود، پرسشنامه اولیه با 

د. پایایی درونی با محاسبه ضریب نفر از متخصصین دانشگاه، روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی انجام گردی 01توسط 
 .آلفای کرونباخ و پایایی بیرونی با محاسبه آزمون همبستگی پیرسون تعیین گردید

شاخص و نسبت روایی محتوی به .گویه مربوط به پرسشنامه از نظر روایی محتوی پایین و حذف گردید 11: چهار گویه از یافته ها
گویه تقلیل یافت و ابعاد  41لیل عامل اکتشافی تعداد گویه های پرسشنامه به /. محاسبه شد. براساس تح91/. و 92ترتیب 

عامل شامل دریافت اطالعات از خانواده و اطرافیان، دریافت اطالعات از کادر درمان، مدیریت عوامل خطرزای  7توانمندی در 
ا اطرافیان و رضایتمندی از دستیابی به اهداف، بیماری، مدیریت درمان دارویی،استقالل عملکردی و ذهنی، برقراری ارتباط مؤثر ب

( محاسبه  R=.83( و ) R=.85دسته بندی گردید. پایایی درونی و بیرونی پرسشنامه به ترتیب )  17/11با توان پیش بینی 
 گردید.

بکارگیری توسط  های روانسنجی مناسب، قابلیت گویه، استحکام ساختار عاملی و ویژگی41پرسشنامه تدوین شده با : نتیجه گیری
پیش بین  اندازه گیری سایر انواع اعتبار مانند اعتبار باشد. های مراقبتی و بهداشتی کشور را دارا می مراقبین امور سالمت، در سیستم

 در پژوهش های بعدی پیشنهاد می شود.
 

 : پرسشنامه، سالمندان، بیماری های قلبی و عروقی، توانمندی، حمایت اجتماعیواژگان کلیدی
 

 

                            
 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی  1
 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر  4
 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر       1
 دانشیار و متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی بوشهر  2
 استادیار و متخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی قلب عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی بوشهر1

mailto:maryam_musavii@yahoo.com
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  بهاریخدمات بستری سالمندان در بیمارستان آیت اهللهزینه بررسی 

 3مژگان نظری ،2، علیرضا پناهی1علیرضا مرادی

 چکیده: 

 منظور به بهداشتی -اقتصادی مطالعات انجام جهت در بزرگی کمک دوره سالمندی،خدمات بستری هزینه  دقیق ارزیابی :مقدمه

پژوهش حاضر با هدف تعیین هزینه خدمات بستری سالمندان  ، لذاباشد می پیشگیری و غربالگری راهبردهای اثربخشی و ارزیابی کفایت
  بهاری شهرستان بهار انجام گرفت.در بیمارستان آیت اهلل

نفر از سالمندان بستری شده در بیمارستان آیت  418در این مطالعه توصیفی مقطعی مشخصات فردی و هزینه خدمات بستری  :تحقیقروش 
 انجام شد. 94در سال   بهاریاهلل

درصد 1/04زن بودند. سالمندان بستری شده، سالمندان  درصد  4/12تقریبا  .سال بود 10/70±9/7هش ومیانگین سنی نمونه های پژ :یافته ها
ات بستری بود. درصد کل هزینه های ارائه خدم2/41از کل بیماران بستری شده را تشکیل می دادند و هزینه خدمات بستری آنها معادل 

Pمیانگین هزینه هر مورد خدمات بستری بیمار سالمند بیش از دو برابر هزینه خدمات بستری یک فرد غیر سالمند بود < 0.000)   .)
Pت میانگین هزینه بستری در مردان بیشتر از زنان بوده اس <0.03) .) 

نتایج بیانگر بیشتر بودن هزینه های خدمات بستری بیماران سالمند نسبت به بیماران غیر سالمند در بیمارستان بود. بنابراین  گیری:  نتیجه  
 اجرای برنامه های پیشگیرانه و غربالگری این دوره از زندگی،  امری ضروری می باشد.

 

 بیمارستان.خدمات سالمندان ، هزینه ،  کلیدی: های واژه  

 

 

 

                            
 بهداشت شهرستان بهار، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، مرکز MPH & کارشناس ارشد 1

M & پزشک عمومی 2 P H  بهاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان، بیمارستان آیت اله 

Pدکترای بهداشت باروری  3 h D، ، ایمیل:    گیالنپزشکی علوم  دانشگاهm o .n a z a r i @u m s h a .a c .i r 

 

mailto:mo.nazari@umsha.ac.ir
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علیه  محیط کار خشونت یریتمد یدر خصوص چگونگ یمارستان هاب یرانمد یدگاهد یینتب
 پرستاران

 

3، دکتر علی بیکمرادی2، دکتر محمدعلی چراغی1نسا نوغان
 

 

 چکیده 

پرستاران بعنوان بیشترین افرادِ در معرض خطر خشونت محیط کار، عالقمند به رفع خشونت هستند زیرا ارایه  مقدمه و اهداف:
تواند با تبدیل محیط کار به محلی خصومت مراقبتی ایمن و با کیفیت در محیطی خشن و غیر ایمن دشوار است. خشونت محیط کار می

ای پرستاران، بر کیفیت مراقبت از بیمار نیز تاثیر منفی چشمگیری غلی و ارتباطات حرفهآمیز عالوه بر تاثیر منفی بر عملکرد، رضایت ش
 باشد.می کار یطخشونت مح یریتمد یدر خصوص چگونگ یمارستان هاب یرانمد یدگاهد یینتببگذارد. هدف این پژوهش 

انجام مصاحبه با مدیران  ه روشبری داده ها گردآوک مطالعه کیفی در مراکز آموزشی درمانی شهر همدان انجام شد. یروش تحقیق: 
نفر از مدیران جهت تبیین دیدگاه آنان در خصوص چگونگی  41نمونه گیری مبتنی بر هدف تا زمان اشباع داده ها با تعداد ، گرفت

 .مدیریت خشونت محیط کار انجام شد و داده ها به روش تحلیل کیفی محتوا تجزیه و تحلیل گردید
، نحوه کار نسبت به پرستاران یطساز خشونت مح ینهعوامل زممایه استخراج شد که شامل درون 8ز تحلیل محتوا، پس ایافته ها: 

، خشونت یریتاداره و مد، برخورد مدیران با عاملین خشونت، خشونت یبا پرستار قربان مدیران برخوردی، موانع گزارش دهگزارش دهی، 
 ه بود.و کنترل خشونت در موسس یشگیریپ یاجرا شده برا یرتدابو اداره بهتر خشونت  یبرا یشنهاداتیپ

علیرغم شیوع باالی خشونت، گزارش کتبی و پیگیری قانونی آن کم است. مدیران ابراز نمودند با تقویت همکاری و نتیجه گیری: 
-بخش، تقویت نگهبانی و ارتباط بین پذیری پزشکان، آموزش به پرستاران، حمایت از آنان، نظارت بر حضور همراهان بیمار درمسئولیت

 توان از میزان این خشونت کاست.فردی موثر می
 

 خشونت، محیط کار، پرستار، مدیریت بیمارستانکلید واژه: 

                            
 persiannurse121@gmail.comمربی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، پست الکترونیک:  1

تلفن: پست الکترونیک:  دانشیار، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2
cheraghiali2000@yahoo.com 

 ات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همداناستادیار، عضو هی 3

 


