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 1393-94اجعین به مراکز اقامتی بهزیستی اهواز طی سال هايرزمینه ساز اعتیاد در ماجتماعی بررسی عوامل 

 1احمدزاده بهاره	:نویسندگان
 * .ایران اهواز، اهواز، شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، معاونت پزشکی، انفورماتیک ارشد رشناسکا

کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه  2	نسرین سعادتی
  .علوم پزشکی جندي شاپوراهواز

 .پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراھواز 3محمد جواد ظاهري 

: پست الکترونیک 6133843153: کدپستی. جندي شاپور اهواز، معاونت بهداشتدانشگاه علوم پزشکی  -اهواز: آدرس

b_ahmadzadeh١@yahoo.com   

 به گرایش اجتماعی علل. علل شیوع اعتیاد پیچیده است و بنا به ویژگی جوامع، تفاوت هاي قابل مالحظه اي دارد: 	زمینه و هدف 

 اعتیاد، به افراد ابتالي از پیشگیري براي توان می وشناسایی آنها، دانستن بوده و با متکی شناختی روان دیدگاههاي نظري مبناي بر اعتیاد

  .داد انجام مؤثر و دقیق هاي ریزي برنامه

نفر از مراجعین به مراکز اقامتی بهزیستی اهواز طی  200همبستگی به روش سرشماري بر روي  -این مطالعه توصیفی	:روش مطالعه
اجتماعی به عنوان متغیر  به منظور بررسی عوامل طیف پاسخگویی از نوع لیکرت وپرسشنامه با . انجام گرفت 1393-94سال هاي

 	براي آنالیز داده ها. داراي روایایی و پایایی مناسب بودگزینه اي طراحی شد که  5گویه، در یک طیف  6مستقل از دیدگاه پاسخگویان
داده ها به . اسمیرنوف و آزمون آماري همبستگی ساده اسپیرمن استفاده شد-توصیفی و آمار استنباطی  شامل آزمون کلموگروف آمار  از 

 .، مورد تحلیل قرار گرفتند20نسخه 	SPSS	وسیله نرم افزار

 نشان دهنده وجود رابطه معنی دار میان عوامل) sig=000/0(و سطح معنی دار ) r=781/0(ضریب همبستگی اسپیرمن  :	هایافته	
  .بود کنندگان مراجعه اعتیاد و اجتماعی

 مواد به آسان دسترسی. است تأثیرگذار مخدر، مواد سوء مصرف اجتماعی در چرخۀ عواملنتایج مطالعه نشان داد که : نتیجه گیري
سکونت  محل حمایتی، و اي مشاوره اقتصادي، عدم دسترسی به امکانات تفریحی و ورزشی، کمبودامکانات هاي مخدر، بیکاري، نابرابري

اپیدمیولوژیکی عوامل اجتماعی زمینه  بررسی لذا. ناباب از جمله علل اجتماعی گرایش به اعتیاد هستند و همچنین وجود دوستان
 .میباشداعتیاد پر اهمیت 

 
 .،  اعتیاد ، مراکز اقامتی بهزیستی اهواز اجتماعیعوامل   :    کلمات کلیدی
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رابطه ساده و چندگانه استرس شغلی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی در کارمندان نیروي 
 انتظامی شهر تهران 

 ، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینیبیتا فیروزکوهی مقدم  

 روان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستانعلی عرب، استادیار 

 رضا نظري ، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

  چکیده

 :مقدمه

می  تهران شهر رابطه ساده و چندگانه استرس شغلی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی در کارمندان نیروي انتظامیبررسی  پژوهش حاضر:هدف 
  .این پژوهش از نوع همبستگی می باشد .باشد

تشکیل می دهند که نمونه گیري از بین آنها  به بصورت تصادفی طبقه اي   تهرانجامعه آماري این پژوهش را کارکنان نیروي انتظامی شهر  :روش 
. انتخاب شدند) 1971(که براساس جدول گرجسی و مورگان  مذکور می باشدنفر از جامعه  400نمونه پژوهش حاضر شامل تعداد  .انجام پذیرفت

پرسشنامه رضایت شغلی توصیف  ابزار مورد استفاده در این پژوهش .براي انتخاب آنها از روش نمونه گیري تصادفی مرحله اي استفاده شده است
 .بود )1981مسلش و جکسون،(پرسشنامه فرسودگی شغلیو  )1983(پرسشنامه فشار روانی شغلی پارکر و دکوتیس، )jDI(شغل

 امعن رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی در کارمندان نیروي انتظامیبین  .گرفتانجام spss تحلیل داده هابا استفاده از نرم افزار : یافته ها
رابطه  کارمندان نیروي انتظامیرضایت شغلی با فرسودگی شغلی در بین  همچنین مشاهده می شود). r=   41/0و  p=0001/0(وجود دارد داري 
 ). r=  49/0و  p =0001/0( وجود داردمعنی داري منفی 

  .تأیید می گردد پژوهشبنابراین فرضیه با توجه به تحلیل داده ها و نتایح حاصله ، :نتیجه 
 

 کارمندان نیروي انتظامی ،فرسودگی شغلی ،رضایت شغلی ،استرس شغلی :واژه هاي کلیدي
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واسطه گري رابطه زناشویی براي نیاز به خدمات روانشناختی،نیازهاي آموزشی و بررسی نقش 
 سالمت معنوي

 سیمین غالمرضایی و سعید فرحبخش و مینا زرنقاش

 

                                                                  .        نیازهاي آموزشی و سالمت معنوي بود هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گري رابطه زناشویی براي نیاز به خدمات روانشناختی، :مقدمه

خـانوار از   300پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماري پژوهش کلیه خانواده هاي ساکن در شهر شیراز بودنـد کـه     :روش 

نیاز (ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه نیازهاي خانوادگی . بین آن ها به صورت خوشه اي چند مرحله اي، از بین چهار ناحیه شیراز انتخاب شدند

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماري تحلیل رگرسیون چند . ، رابطه زناشویی، و سالمت معنوي بودند)مات روانشناختی و آموزشی به خد

 . گانه به روش همزمان استفاده شد

امـا واسـطه   . معنـوي نـدارد   نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه زناشویی نقش واسطه گري  بـراي نیازهـاي آموزشـی و سـالمت     : یافته ها

از طرفی نیازهاي آموزشی رابطه منفی معناداري با سالمت معنوي دارند، ولی در مورد  نیـاز  . مناسبی براي نیاز روانشناختی و سالمت معنوي است

 . به خدمات روانشناختی با سالمت معنوي رابطه معنی داري دیده نشد

د که رابطه زناشویی نقش واسطه گري  براي نیازهاي روانشناختی و سالمت معنوي دارد، اما واسطه یافته هاي این مطالعه نشان دا: نتیجه گیري

.        مناسبی براي روانشناختی، سالمت معنوي نیازآموزشی و سالمت معنوي نیست  

  رابطه زناشویی ، نیاز هاي آموزشی،  خدمات: واژگان کلیدي
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جنس و فرسودگی تحصیلی از طریق مقایسه دانشجویان غیربومی ارتباط با غیر هم اعتیاد به اینترنت، نگرش بهبررسی 
 و بومی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 
 ٢، سعید کردي تمندانی١صفورا خوشدل دریاسري

 .، دانشگاه سیستان و بلوچستانآموخته کارشناسی ارشد روانشناسیدانش .1
 . آزاد اسالمی واحد زاهداندانشگاه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشجوي  .2

  صفورا خوشدل دریاسري :نویسنده مسئول
 44751-71585کد پستی ، 41پالك مرتضوي، ... استان گیالن، شهرستان لنگرود، شهر شلمان، خ آیت ا :آدرس

 yahoo.com@safoorakhoshdel٩١ :پست الکترونیک
 

 چکیده
ها و فشارهایی مواجه هاي جدید، ممکن است با چالشدانشجویان غیربومی با انتقال به دانشگاه، در کنار کسب فرصت :و هدفزمینه 
جنس و فرسودگی تحصیلی از طریق مقایسه بررسی اعتیاد به اینترنت، نگرش به ارتباط با غیر هم لذا هدف از این پژوهش. شوند

  .بود انشگاه سیستان و بلوچستاندانشجویان غیربومی و بومی د
جامعه آماري شامل تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد  .بوداي مقایسه -از نوع علی توصیفی روش تحقیق در پژوهش حاضر :روش

-به روش نمونه بود که نفر دانشجوي بومی و غیربومی 189اي شامل و نمونه )1394-95سال تحصیلی (دانشگاه سیستان و بلوچستان 

هاي نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج با غیرهم جنس و پرسشنامه گیري در دسترس انتخاب و مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ
و تی دو  چندمتغیرههاي تحلیل واریانس هاي بدست آمده با استفاده از آزمونداده .نمودندرا تکمیل و فرسودگی تحصیلی شوفلی 

 .نمونه مستقل تحلیل شدند
بارز بودن، هاي اعتیاد به اینترنت و زیرمقیاسنمره کلی در نسبت به دانشجویان بومی نتایج نشان داد که دانشجویان غیربومی  :هایافته

همچنین در نمره کلی نگرش به ارتباط با غیر  .)p>05/0(نمره باالتري را کسب نمودند  کاري، انتظار و غفلت از زندگی اجتماعیاهمال
هاي فرسودگی تحصیلی، میانگین نمره دانشجویان غیربومی نسبت به دانشجویان بومی زیرمقیاس شک و بدبینی از مولفههمجنس و 

تفاوت  هاي خستگی عاطفی و خودکارآمدي تحصیلینمره کلی فرسودگی تحصیلی و زیرمقیاسدر  .)p>05/0(باالتر گزارش شد 
 ).p<05/0( آماري معناداري بین دو گروه مشاهده نشد

در  جنس و شک و بدبینی نسبت به امور تحصیلیدر پژوهش حاضر میزان اعتیاد به اینترنت، نگرش به ارتباط با غیر هم :گیرينتیجه
در  این مشکالتهاي نظري و عملی جهت کاهش شود راهنماییلذا پیشنهاد می .بود بیشتر از دانشجویان بومی دانشجویان غیربومی

 .دانشجویان غیربومی انجام گیرد
 

 .و بومی دانشجویان غیربومی، فرسودگی تحصیلی، جنساعتیاد به اینترنت، نگرش به ارتباط با غیر هم :دواژهیکل
 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQkvG6t-PYAhWCb1AKHZjJBcQQFghHMAU&url=http%3A%2F%2Fmed.iauzah.ac.ir%2F&usg=AOvVaw0mKkBIJFjceIflqLaQL5C7
mailto:safoorakhoshdel91@yahoo.com
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 استعمال دخانیات و سوئ مصرف الکل در بین دانشجویان:بررسی میزان شیوع رفتارهاي خطر: عنوان

 

 *،علیرضا سلطانیان*،محمد احمد پناه*بهمنش،هلن *،لیال جهانگرد*محمد حقیقی

 مرکزتحقیقات علوم رفتاري و سوئ مصرف مواد،دانشگاه علوم پزشکی همدان،همدان،ایران

از عوامل توسعه پایدار و همه جانبه ،توجه ویژه به جمعیت جوان و به ویژه دانشجویان به عنوان قشر :مقدمه
زندگی وتغییر جهت علل اصلی مرگ ومیر و ناتوانی به سمت با افزایش امید به .صاحب تفکر و اندیشه است

بیماري هاي مزمن و غیر مسري ،جوامع به طور فزاینده در معرض خطرات مدرن ناشی از عدم فعالیت فیزیکی ، 
هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع رفتارهاي خظر و به بیان .وخطرات مرتبط با سیگار و الکل قرار میگیرند

ات رفتاري شایع در زمینه سالمت مانند استعمال دخانیات،سوئ مصرف الکل و داروها در بین دیگر خطر
 دانشجویان می باشد

دانشجوي مقطع  800در این مطالعه حدود .این مطالعه از روش بررسی مقطعی تحلیلی استفاده شد:روش
گاهی خود یک خوشه را به وجود یک دپارتمان دانش.کارشناسی به طور تصادفی از دو استان کشور انتخاب شدند

پس از اخذ موافقت هاي الزم از مدیریت دانشگاه ها با خذ .آورد و یک واحد نمونه گیري در نظر گرفته شد
رضایت از دانشجویان وارد مطالعه شدندو پرسشنامه هاي بدون نام در بین آنان توزیع و پس از تکمیل جمع آوري 

 گردید

درصد از دانشجویان سابقه مصرف  41.4.سالگی بودند 22تا  18گان در سنین بین درصد از شرکت کنند 66 :نتایج
حدود هفت .درصد از مصرف کنندگان به صورت روزانه سیگار مصرف میکردند 30و تقریبا .دخانیات را داشتند

 .درصد از دانشجویان سابقه مصرف الکل داشتند

ات و الکل بر سالمتی و در نظر کرفتن این رفتار به با توجه به اثرات مخرب مصرف دخانی:بحث و نتیجه گیري
عنوان رفتارهاي خطر سالمتی و شیوع باالي مصرف دخانیات الزم است برنامه هایی براي پیشگیري و درمان این 

 .رفتارهاي خطر دربین دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته در نظر گرفته شود

  



 

 6 
poster 

 معناگرایی بیماران مبتال به حشیش شهرستان دزفول اثر بخشی آموزش خوددلسوزي شناختی بر بهبود

 3فاطمه بیرانوند  ،2، سیمین غالمرضایی*،1فیروزه غضنفري

 ایران  آباد، خرم لرستان، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده روانشناسی، دانشیار، گروه 1   
 ایران آباد، خرم لرستان، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده روانشناسی، گروه استادیار، 2   
 ایران آباد، خرم لرستان، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده روانشناسی، گروه ارشد، کارشناس 3   
 آباد، خرم لرستان، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده روانشناسی، فیروزه غضنفري، دانشیار، گروه: نویسنده مسئول*

 ایران
 firoozeh.ghazanfari@yahoo.com: ایمیل 

 

  چکیده

شناسی بوده که از یک سو، معناي لغت خوشبختی  یک اختالل روان پزشکی و روانمخدر، وابستگی به مواد  :هدفزمینه و 
 هدف .هاي اجتماعی و اقتصادي بیشماري را به همراه دارد آسیببرد و از سوي دیگر  را در زندگی فرد و خانواده او از بین می

 بیماران مبتال به حشیش شهرستان دزفول دلسوزي شناختی بر معناگراییاثربخشی آموزش خود این پژوهش، تعیین میزان
 . بود

ن بـا گـروه کنتـرل آزمـوپـس - آزمـونتجربـی بـود کـه در آن از طـرح پـیشاین پژوهش به صـورت شـبه :روش مطالعه
انتخـاب و بـه  بیماران مبتال به حشیش شهرستان دزفولآزمـودنی بـود کـه از میـان  40نمونـه پـژوهش . اسـتفاده شـد

مداخله گروه  در مرحله. شـدندگمارده  گواهو  )آموزش خوددلسوزي شناختی(هـاي آزمـایشصـورت تصـادفی در گـروه
کنترل  در طی این مدت گروه. قرار گرفتند آموزش خوددلسوزي شناختیتحت  و نیم ساعت یکجلسه  8آزمایش به مدت 
براي دو  آزمونآزمون و پسدر مراحل پیشمعناگرابی ها از مقیاس آوري دادهبراي جمع. اي دریافت نکردهیچ نوع مداخله

  .تجزیه و تحلیل شدند اریانسوهاي پژوهش با روش تحلیل کوداده .استفاده شدگروه آزمایشی و گواه 
که آموزش  بود ها حاکی از آن یافته. بین دو گروه نشان داد داريیتحلیل کوواریانس تفاوت معن نتایج :یافته ها

  .)> P 001/0(اثربخش استبیماران مبتال به حشیش  بهبود معناگراییخوددلسوزي شناختی بر 
شناختی بر بهبود معناگرایی بیماران مبتال به حشیش توصیه میشود، با توجه به تاثیر آموزش خوددلسوزي  :نتیجه گیري

مسئولین مربوطه در حوزه اعتیاد و روانشناسان از روش مذکور براي براي بهبود معناگرایی بیماران وابسته به حشیش 
 .استفاده کنند

 حشیش، خوددلسوزي شناختی،  معناگرایی :کلیدي کلمات
  

mailto:firoozeh.ghazanfari@yahoo.com
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 کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر میزانبررسی 

دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري داخلی جراحی، ) دهنده هیارا و مسئول سندهینو (اهللا صفرزاییعنایت
  fatemehdarban@gmail.com: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران ایمیل

ی، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجوی هايي دانشجوي کارشناسی فوریتکوهسار سیادر
 پزشکی ایرانشهر،

 دانشجوي دکتري تخصصی پرستاري، مرکز تحقیقات پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،  فاطمه دربان 
محققان و  استهاي عمده متخصصین بهداشتی در حال حاضر کیفیت زندگی یکی از نگرانی :مقدمه و هدف

بررسی کیفیت زندگی و تالش در راه اعتالي آن نقش بسزایی در سالمت و زندگی فردي و اجتماعی معتقدند که 
شان شود، دانشجویان هستند؛ زیرا آنان به اي به کیفیت زندگیافراد دارد از جمله کسانی که امروزه باید توجه ویژه

لذا  این . آیندي مهم جامعه به حساب میدلیل نقش مهمی که در اداره آینده کشور به عهده دارند، یکی از قشرها
 .مطالعه با هدف تعین میزان کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرانجام شد

نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی   120، واحد هاي پژوهش توصیفی مقطعیدر این مطالعه  :روش کار
آوري اطالعات، پرسشنامه ابزار جمع. اي تصادفی انتخاب شدندبودند که به شیوه طبقه 1395سال ایرانشهر در 

این پرسشنامه کیفیت  .که روا و پایا بودند بود  ۳۶SFکیفیت زندگی پرسشنامه  و حاوي اطالعات دموگرافیک
دودیت مح ، محدودیت ایفاي نقش به دلیل مشکالت جسمی ، عملکرد جسمی ( حیطه زندگی را در هشت 

 و  ژي و خستگیانر ، سالمت عاطفی ، عملکرد اجتماعی ،درد بدنی ، ایفاي نقش به دلیل مشکالت روحی
و با  19نسخه  SPSSاطالعات بدست آمده به وسیله نرم افزار  .داردسوال  36و  سنجدمیسالمت عمومی 
 .زیه و تحلیل گردیدتجو اسپرمن  هاي آماري توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده از آزمون

از نظر تاهل، اکثر واحدهاي و  بودند  ونثم آنان%  50.8سال بود و  22.4پژوهش  يمیانگین سنی واحدها :هاافتهی
میانگین .  بود  9/78±64/16واحدهاي پژوهش    کیفیت زندگی کلمیانگین نمره . مجرد بودند%) 88.7(پژوهش 

، 24تا  0در دامنه   سالمت عمومی، میانگین بعد 9/11±75/3،  20تا  0در دامنه  سالمت عاطفی بعد 
میانگین بعد ، 0/8±89/3، 12تا  0در دامنه ي  اختالل در عملکرد به علت مشکل روحی، میانگین بعد 81/3±4/11

در  عملکرد اجتماعی میانگین بعد ، 6/11±3/4، 16تا  0در دامنه جسمانی   اختالل در عملکرد به علت مشکل
انرژي و ، میانگین بعد 8/15±6/4، 20تا  0در دامنه   عملکرد جسمانی، میانگین بعد 0/5±84/1،  8تا  0دامنه 

بر اساس . بود   1/6±75/1، 8تا  0در دامنه درد بدنی میانگین بعد و   8/8±68/3، 16تا  0 يدر دامنه خستگی
داري یافت نشد متغیرهاي دموگرافیک ارتباط معنا با کیفیت زندگی و ابعاد آنهاي این مطالعه بین نمره یافته

۰/۰۵(pvalue> ) 

. داشت در سطح متوسطی قرار کیفیت زندگی دانشجویان هاي این مطالعه بر اساس یافته :بحث و نتیجه گیري
به ریزان به دنبال راهکارهایی براي افزایش کیفیت زندگی دانشجویان و مدیران و برنامهشود لذا  پیشنهاد می

 .تبع آن ارتقاء سطح سالمت جامعه باشند

 ، سالمتکیفیت زندگی، دانشجو: هاي کلیديواژه
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 سبک دلبستگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نوعبررسی 
هاي پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجوي کارشناسی فوریت.   )دهنده هیارا و مسئول سندهینو(کوهساري سیادر

: ایمیل ۰۹۱۵۸۴۶۱۶۰۱: دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران نویسنده مسئول، تلفن
e.safarzai@gmail.com  

یی دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، صفرزا اهللاتیعنا 
  e.safarzai@gmail.com: ایمیل ۰۹۱۵۸۴۶۱۶۰۱: ایران نویسنده مسئول، تلفن

 انشگاه علوم پزشکی کرمان، د پرستاري، مرکز تحقیقات پرستاري، دانشجوي دکتري تخصصی فاطمه دربان 
 حیاتی اهمیتی سالم، رشد براي جوامع اکثر در که است خاص رفتاري ي الگو کیدلبستگی   :مقدمه و هدف

 کودکی يدوره به وجه هیچ به مانند ومی باقی فعال زندگی سراسر در آنها پیامدهاي و دلبستگی در واقع. دارد
یک  با همجواري آن، در که شوندمی تعریف دوییدوبه روابط عنوانبه  بزرگسالی و شوند؛ جوانیمحدود نمی

لذا هدف از این مطالعه  .شودمی منجر ایمنی ابی و حفظ احساسیدست به شده، داده ترجیح و ویژه شخص
 . باشددانشجویان میسبک دلبستگی تعیین 

نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی   120مقطعی، واحد هاي پژوهش توصیفی در این مطالعه  :روش کار
آوري اطالعات، پرسشنامه ابزار جمع. اي تصادفی انتخاب شدندبودند که به شیوه طبقه 1395سال ایرانشهر در 

وال س18حاوي .  که روا و پایا بودند حاوي اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید بود
 از کدام هر به آزمودنی.  اجتنابی  و دوسوگرا  طراحی شده است ،منیهاي دلبستگی اباشدکه بر مبناي سبکمی
 .شودمی محسوب او سبک دلبستگی عنوان به توصیف همان دهد، اختصاص ي باالترينمره هاتوصیف این

هاي آماري توصیفی و ضریب و با استفاده از آزمون 19نسخه  SPSSاطالعات بدست آمده به وسیله نرم افزار 
 .همبستگی پیرسون  و اسپرمن تجزیه و تحلیل گردید

آنان مونث بودند  و از نظر تاهل، اکثر %  50.8سال بود و  22.4پژوهش  يمیانگین سنی واحدها :هاافتهی
حدهاي پژوهش سبک دلبستگی ایمن، وا% 58از نظر سبک دلبستگی، . مجرد بودند%) 88.7(واحدهاي پژوهش 

تا  0میانگین نمره سبک دلبستگی ایمن در محدوده . سبک مقاومتی داشتند% 31درصد سبک اجتنابی و  31
و سبک دلبستگی  12.7 ±3.4، 24تا  0،  میانگین نمره سبک دلبستگی اجتنابی در محدوده 13.4 2.9±،  24

هاي مختلف تفاوت ها و ترمبستگی بین دانشجویان رشتههمچنین از  نظر سبک دل. بود 11.0 ±5.4مقاوم 
داري وجود نداشت و بین سطح تحصیالت والدین، رتبه تولد و وضعیت تاهل  و سبک دلبستگی نیز آماري معنا

<pvalue)۰٫۰۵داري یافت نشد ارتباط معنی ). 
بود که قابل تامل ایمن  دانشجویان% 58 هاي این مطالعه سبک دلبستگیبر اساس یافته :بحث و نتیجه گیري

هاي فرزندپروري براي شود به منظور ارتقاء سطح سالمت جامعه، با برگزاري کالسلذا  پیشنهاد می. است
  .یابد کودکان تقویت در سبک دلبستگی ایمن  ، مادران

 ، سالمتسبک دلبستگی،  دانشجو: هاي کلیديواژه
  

mailto:e.safarzai@gmail.com
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ي آموزه هاي مذهبی از طریق رسانه هاي اجتماعی بر شادکامی دانشجویان بررسی اثر بخشی آموزش بر مبنا
 1394بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 ، علی محمد کشتکار *1مریم حسن شاهی

کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقا سالمت،گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم   -1
 ، ایرانشیراز، شیرازپزشکی 

 گروه پرستاري ،بیمارستان شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز، ایران-2
 :چکیده

زه هاي دینی از دیر باز مورد توجه بسیاري از پژوهشگران بوده است اما در اگرچه توجه به مذهب و آمو : زمینه و هدف
گرفته بیش از گذشته مورد توجه قرار بویژه شادکامی آنان  افرادروان تاثیر آن بر سالمت  سالهاي اخیر نقش و

بویژه در دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته و آینده ساز شناسایی و ایجاد زمینه هایی در جهت افزایش شادکامی .است
از طریق رسانه هاي  بررسی اثر بخشی آموزش بر مبناي آموزه هاي مذهبیمطالعه حاضر با هدف . جامعه اهمیت زیادي دارد

 . انجام شدن بر شادکامی دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفها اجتماعی 

ناسی بهداشت بروي دانشجویان کارشآزمون ، پس آزمون و آینده نگر  مه تجربی از نوع پیش نیپژوهش : روش کار
مبتنی بر هدف انجام  نمونه گیري از نوع در دسترس روش  به  1394سال  ان درعلوم پزشکی اصفهعمومی دانشگاه 

 با استفاده از.استفاده گردیدمبتنی بر آموزه هاي دینی ، از محتواي آموزشی برانگیزاننده شادکامی افراد . گرفت
 .پرسشنامه شادکامی اکسفورد میزان شادکامی افراد قبل و بعد از مداخله آموزشی ارزیابی شد

تحلیل نتایج با .ارتقا پیدا کرد 63.54و پس از مداخله به 49.18قبل از مداخله آموزشی نمره شادکامی افراد : نتایج 
دوگروه همبسته نشان داد که آموزش آموزه هاي دینی به طور معنی داري باعث افزایش   tاستفاده از روش آزمون 

 ).٠٫٠٠٠١ =P.(شادکامی افراد می شود

درنتیجه آموزش .پس از اجراي مداخله و آموزش سطح شادکامی اقراد به میزان چشمگیري ارتقا یافت:نتیجه گیري
 .شادکامی افراد را افزایش می دهدآموزه هاي دینی شرایطی را ایجاد می کند که میزان 

 شادکامی ، آموزه هاي دینی، آموزش، دانشجو:  کلید واژه
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 شناختی و تنظیم هیجان شناختی با اضطراب بررسی رابطه بین سالمت روان
 

. استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران علی افشاري
a_afshari@maragheh.ac.ir 

 . استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران، زهره هاشمی 
 
 

 چکیده
دختر دانشگاه  یانبا اضطراب در دانشجو یشناخت یجانه یمشناختی و تنظ سالمت روان ینرابطه ببررسی  هدف از تحقیق حاضر،

جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه . در این مطالعه از پارامتر آماري همبستگی جهت بررسی استفاده گردید. بود یهاروم یانفرهنگ
مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از روش  93-94اد که در سال تحصیلی د دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان ارومیه تشکیل می

نفر به عنوان حجم نمونه  100مورگان  -انشجوي این دانشگاه، با استفاده از جدول کرجسید 329اي از بین  گیري تصادفی طبقه نمونه
 هاي تنطیم هیجان شناختی نامه سبک ، پرسش)1972(نامه سالمت عمومی گلدبرگ پرسشها، از  داده آوري به منظور جمع. انتخاب شدند

 هاي آماري ها با استفاده از روش داده. استفاده شد )1959(لتون نامه سنجش اضطراب همی پرسش ) 1999(گرنفسکی، کرایچ و اسپینهاون 
شناختی و اضطراب،  نتایج نشان داد که بین سالمت روان. همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

ختر دانشگاه فرهنگیان ارومیه ارتباط شناختی در دانشجویان د تنظیم هیجان شناختی و اضطراب، تنظیم هیجان شناختی و سالمت روان
توانند اضطراب را در دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان  شناختی و تنظیم هیجان شناختی ناسازگار می همچنین سالمت روان. وجود دارد

 .بینی کنند ارومیه پیش
 .شناختی، تنظیم هیجان شناختی، اضطراب سالمت روان :واژگان کلیدي
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 )مقاله مروري( سالمت باروري   اثرات طالق بر
 زهره خاکبازان -3رزو پیركآ*-2رضا نگارنده -1
 .تهراندانشگاه علوم پزشکی  و مامایی  پرستاري مرکز تحقیقاتاستادو عضو هئیت علمی  -1

دانشگاه مربی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایرانشهر و دانشجوي دکتراي بهداشت باروري دانشکده پرستاري و مامایی * -2
 .تهرانعلوم پزشکی 

 .  تهراندانشگاه علوم پزشکی  استادیار و عضو هئیت علمی دانشکده پرستاري و مامایی -3

4- >pirak.arezoo@yahoo.comarezoo Pirak < 

 تأثیر تحت را خانواده و فرد زندگی ابعاد تمام تواند می که شود می تلقى انسان حیات هاي پدیده ترین مهم از طالق : و هدف مقدمه
لذا این مطالعه با هدف مروري بر اثرات   .است انکارناپذیر امري خانواده افراد روانی و جسمانی سالمت بر طالق منفی اثرات . دهد قرار

 . طالق بر سالمت باروري انجام گردید

 سالمت بر آن اثرات و  طالق پیرامون2016-1986 سالهاي فاصله در شده منتشر پژوهش 30 از بیش بر مروري مطالعه این :روش کار
 .  میباشد باروري

 و افسردگی ازجمله روانی هاي بیماري به ابتال معرض در را اشخاص که میتواند. است زندگی اتفاقات زاترین استرس از یکی طالق :نتایج
 است، آنان شخصیت ي دهنده تشکیل شاخص صفت عاطفی ظرافت که زنان در روانی اختالالت به ابتال. قراردهد دوقطبی اختالالت

 به دادن تن سبب، مشکالت این. شود می دیده بیشتر زنان در طالق وقوع از بعد اقتصادي مشکالت. است محتمل بسیار امري
 قرار  HIV فونتوع مقاربتی هاي بیماري به ابتال معرض در را ها آن و گردیده زنان در اجتماعی عرف از خارج یا موقت هاي ازدواج

 مقاربتی، هاي بیماري القایی، سقط آن دنبال به و ناخواسته بارداري درخطر) مجرد بیوه، مطلقه،( تنها زنان طرفی از .دهد می
 این در باروري سالمت هاي شاخص عبارتی به یا و باشند می مقاربتی هاي بیماري درمان عدم علت به نازایی و لگن التهابی هاي بیماري

 اساسى و مشروع واحد تنها چون. .نیز تاثیر گذار است جامعه یک در جمعیت کیفیت و کمیت بر طالق .است نامطلوبی وضعیت در زنان
 جدایی از پسزیرا  دارد اثر جمعیت کیفیت بر دیگر طرف از .گردد می موالید کاهش باعث و پاشد می هم از را خانواده یعنى تولیدمثل

 و ریزد می هم در بود ایجادشده ها آن اساسی احتیاجات به پاسخگویی و نوجوانان و کودکان سکونت براي که امنی محیط مادر و پدر
 بر خانواده و تأهل وضعیت. دهد سوق انحراف و جرم سوي به را نوجوانان تواند می نیازها این ارضاي در اختاللی هرگونه است بدیهی
 طور به زندگی محیط و اجتماعی جسمی،روانی، بعد چهار در مطلقه زنان زندگی کیفیت .است تأثیرگذار نیز افراد زندگی کیفیت

 .است مطلقه غیر زنان از کمتر معناداري

سالمت باروري ابعاد گسترده . حاصل از مطالعات مختلف نشانگر اثرات منفی طالق بر سالمت باروري است نتایج :بحث و نتیجه گیري
بنابراین الزم است در زمینه پیشگیري از . میباشد..... اي دارد که شامل سالمت جسمی و روانی زنان ، نوجوانان، بیماریهاي مقاربتی و 

 . آن اقداماتی در سطوح اجرایی از طریق سازمانهاي وابسته انجام گیرداین پدیده ي شوم اجتماعی و عواقب ناشی از 

 .طالق، سالمت باروري، زنان :کلید واژه
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 1396بررسی مشکالت نوزادان نارس در مادران معتاد بستري در بیمارستانهاي آموزشی شهر زاهدان سال
 3، زینب پودینه 2، زهرا پودینه 1علیرضا سندگل

 پرستاري و ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایرانکارشناس -1
 دانشجوي کارشناسی مامایی،دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان،ایران-2
 کارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،دانشکده پرستاري و مامایی، زاهدان ،ایران-3

 سندگل09155410940همراه –زاهدان مرکز فوریتها وحوادث پزشکی زاهدان : آدرس 
alirezasanadgol@gmail.com 

 سوءمصرف و از طرفی وابستگی. مرگبار میشود  و شدید عوارض به منجر مخدر مواد به اعتیاد :مقدمه و اهداف
صدمات و مرگ مادر و کودك و در نهایت بسیاري از مشکالت روانی ، دارد و  رشد به رو روندي زنان در مواد

این مطالعه با هدف تعیین مشکالت نوزادان نارس در مادران معتاد  لذا ایجاد نمایدمی تواند  را مشکالت جسمی و روانی
 .انجام گردید 96در سال 
وزشی شهر هفته ، که در بیمارستان هاي آم 32-36نوزاد نارس  150این مطالعه به صورت مقطعی بر روي : روشها 

ابزار سنجش پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و . بستري و واجد شرایط پژوهش بودند انجام شد  96زاهدان در سال 
وآزمون  18ورژن  spssنرم افزار  استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته ، مشاهده و چک لیست بود و آنالیز آماري با

 .تحلیلی انجام گردید  –هاي توصیفی 
 ± 8،   32.3 ± 4،  26.4 ± 1.6مادران معتاد ، سن جنینی نوزاد و سن واقعی نوزاد به ترتیب سن میانگین: یافته ها 

 زودرس، مانند زایمان که اعتیاد در بین مادران معتاد باردار باعث عوارضی  داد نشان یافته ها بررسی. بوده است  11.21

 رحمی داخل رشد اختالل مکونیال، آمینوتیک ، مایع آب کیسه سزودر پارگی فشارخون ، افزایش پراکالمپسی،

 نوزاد ، در تشنج و گلیسمی هیپو پنجم نوزادان ، و اول دقیقه پائین آپگار ، مشهود در نوزادان آنومالیهاي ، جنین

می  نوزادان دورسر و قد وزن ، نوزاد و کاهش احیاي اقدامات به نیاز نوزادان ، تنفسی زجر سندرم و تنفسی مشکالت
 .را فراهم می سازد   NICU در نوزادان شود و احتمال بستري 

 به توجه همچنین با  شود می نوزاد و جنین مادر، براي خطرناکی عوارض سبب مخدر مواد به اعتیاد:نتیجه گیري 

بر  مادر اعتیاد تأثیر طرفی، از و آینده در آنان عوارض و مشکالت فرزندان با بارداري دوران در مادر اعتیاد ارتباط
 کنترل سوء و درمان پیشگیري، بر اهتمام و کودك و هاي مادر مراقبت به توجه فرزندان، سالمتی هاي جنبه تمام

 .است بارداري ، ضروري هنگام و قبل مراقبتهاي در مواد مصرف
 نوزادان نارس اعتیاد،  مادران، : کلید واژه ها 
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 فعال سازي رفتاري و قرار دادي گروهی بر درمان بیماران وابسته به مواد افیونیبررسی اثر بخشی روش درمان 
  کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان فهیمه زارع

  کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان محسن افسري 
 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان ، مهوش رقیبی

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی روش درمان فعال سازي رفتاري و قراردادي گروهی بر درمان اختالالت 
بر پایه (با تشخیص وابستگی به مواد افیونی  زنبیمار  60در یک طرح آزمایشی گروهی . مصرف مواد مخدر

بودند به صورت تصادفی به مراجعه کرده  شهر تهران که براي درمان نگهدارنده با متادون) DSM-۵معیارهاي
گروه درمان با روش ) 1: نفر اختصاص داده شدند 15تساوي در سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه در هر گروه 

گروه درمان با روش فعال سازي رفتاري و ) 2فعال سازي رفتاري و قراردادي گروهی همراه با داروي متادون، 
 -درمان با روش شناختی ) 3نواده همراه با داروي نگهدارنده متادون، قراردادي گروهی همراه به اضافه حمایت خا

گروه هاي . گروه چهارم درمان با داروي نگهدارنده متادون تنها) 4رفتاري همراه با داروي نگهدارنده متادون و 
ان قرار دقیقه اي به صورت گروهی تحت درم 90جلسه و گروه آزمایشی سوم دوازده جلسه  دهآزمایشی اول و دوم 

و پرسشنامه سالمت روانی ) OTI(آزمودنیها توسط مصاحبه ساختار یافته شاخص مصرف مواد افیونی . گرفتند
)MHI (گروه گواه بدون . قبل از شروع درمان و صدوپنجاه روز پس از پایان درمان گروهی مورد ارزیابی قرار گرفتند

ها به کمک روش آماري تحلیل وایانس با اندازه گیري  داده. هیچ درمان گروهی تنها داروي متادون دریافت کرد
یافته ها نشان داد که هر سه گروه روش درمان فعال . هاي مکرر و روش آماري خی دو مورد تحلیل قرار گرفت

سازي رفتاري و قراردادي گروهی، روش درمان فعال سازي رفتاري و قراردادي گروهی به همراه آموزش خانواده و 
رفتاري در کاهش میزان عود، باقی ماندن در درمان و درمان کاهش مصرف مواد، بهبود  –اختی روش درمان شن

عملکرد اجتماعی، کاهش رفتارهاي بزهکارانه، بهبود تندرستی، افزایش بهزیستی روانشناختی، کاهش درماندگی 
ي رفتاري قراردادي گروهی همچنین روش درمان فعال ساز. روانشناختی از روش درمان با متادون تنها موثرتر است

 . به اضافه آموزش حمایت خانواده در حفظ بیماران در درمان و کاهش میزان عود از سه روش دیگر موثرتر است
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 در حوادث و بالیا اجتماعی -ی روانآسیبهاي 

 4 فاطمه مرادي – 3صدیقه افشاري – 2دکتر فاطمه سخنوري – 1محمد باقر رضا علی: نویسندگان 

 بیمارستان چمران –دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –کارشناس آموزش سالمت  -1
 مرکز بهداشت شماره یک اصفهان -مسئول امور پژوهشی  –دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  –پزشک   -2
 کارشناس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  –کارشناس مامایی   -3

 کارشناس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  –کارشناس ارشد آموزش سالمت  
 

 3200000000نفر در اثر بالیاي طبیعی جان خود را از دست داده اند و بیش از  4000000حدود  ،طی چهل سال گذشته :مقدمه
آسیب هاي جسمی کمتـر قابـل مشاهده هستند، ولی زمان الزم جهت آسیب هاي روحی نسبت به . بی خانمان شده اند  نفر مصدوم، 

قرار  کشور حادثه خیز دنیا10کشور ما جزو .بهبود این آالم بـه مراتـب بیـشتر از خـسارت مـالی و یـا آسـیب هـاي جـسمی اسـت
میلیارد ریال  1100طور میانگین سالیانه  در ایران به.مدل از بالیاي طبیعی درایران تجربه شده است 41مورد از 32دارد و طبق آمار 

عمده زلزله بوده  نفر در این بالیا که بطور180000اخیربیش از  سالهاي در.شود صرف جبران خسارات ناشی از رویدادهاي طبیعی می
را  1500000و  نفر در بالیاي طبیعی جان خود را از دست می دهند 2900به طور متوسط هر سال در ایران  .است، کشته شده اند

  .می گیرند که مهمترین آنها آسیبهاي روانی استقرار عواقب آن تحت تاثیر 
که درچند دقیقه اول پـس از  مرحله تماس با ضربه ، -می شود مرحله تقسیم 5 به  انسان ها در رویارویی با بالیا وحوادثواکنش 

ـ مرحله . که درساعات اولیه وقوع حادثه بروز می کند  ،شجاعانه یا قهرمان گرایی  مرحله برخوردـ . حادثـه بروز می کند 
کـه در  مرحله مواجهه با واقعیـتـ . معموالً یک هفته تا چند ماه بعد از حادثه بروز می کند شادمانی یا فراموش کردن غم ، 

ال بعـد از وقـوع حادثه بروز می ماه تا یکـس 5تجدید سازمان است که  ـ مرحله آخر ، .بعد از وقوع حادثه بروز می کند  طی سه ماه
کودکان افت تحصیلی یا امتناع  در. نیز از مواردي است که باید مد نظر باشد واکنش ها وعالئم روانی در گروههاي آسیب پذیر .کند 

مشکالت خواب عالئم بدنی مثل دردهاي شکمی، سردرد، ناراحتی هاي پوستی، دردهاي نامعلوم،  انوجوان ان نوجوان، ازرفتن به مدرسه
ممکن است  به عنوان مثال فراموش کاري یا حواس پرتی درآنها،  شود نادیده گرفته ممکن استفسردگی اسالمندان در .   وکابوس

 -تیم حمایت روانینکته مهم دیگر در حمایت روانی در بالیا در رابطه افرادي است که  نیاز به ارجاع به .عالمتی ازافسردگی باشد
 •.احساس ترك شدن واضطراب •، درك فقدان ، انکار فقدان • :یک فرد سوگوار ممکن است موارد زیررا تجربه کند.  دارند اجتماعی

 احساس گناه •.و خشم

آگاهی از این واکنش ها کمک می کند تا عکس العملهاي روانی آسیب دیدگان را بشناسیم و نحـوه برخـورد بـا  :ث ونتیجه گیري بح
 آموزش افراد قبل از امدادگري براي کنترل استرس هایی که در جریان بالیا و حوادث غیرمترقبه با آن روبرو. آنـان را دریابیم 

کنترل هیجانات شدید مثل .بنابراین یادگرفتن مهارت کنترل استرس و. خواهند شد میتواند از ایجاد چنین مشکالتی پیشگیري کند
ز سویی آموزش و اراه توصیه هاي الزم به والدین کودکان آسیب دیده بسیار مهم و ا .خشم میتواند درحل اینگونه مشکالت مفید باشد

  .تاثیر گذار است

 بالیا ،حوادث ،  اجتماعی ، یروان ،آسیب : کلمات کلیدي
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بررسی میزان آگاهی ونگرش والدین از آسیب هاي اجتماعی کودکان وراههاي پیشگیري از آن دردبستان شهید بهشتی 
 1396سال -اصفهان 2ناحیه 

 )اصفهان2بهشتی ناحیه معاون دبستان شهید (مریم سلطانی بابوکانی   - 1

                                                                                       )رئیس امورعمومی مرکزقلب شهید چمران اصفهان(محمدباقررضاعلی  -2   
 )اصفهان2شهید بهشتی ناحیه مدیر دبستان (خسرواحمدي-3

نقش والدین   .آسیبهاي اجتماعی به عنوان اموري که نظم عمومی جامعه را به هم می زنند  بسیار حایز اهمیت می باشند:زمینه وهدف
ونگرش والدین میزان اگاهی بنابراین    .کودکان استسالمت ر و از مهم ترین عوامل در تأمین در شکل گیري شخصیت کودکان غیرقابل انکا

 .ازاهمیت باالیی برخوردار می باشد از آسیب هاي اجتماعی کودکان وراههاي پیشگیري از آن

 جامعه مورد مطالعه را . انجام گردید است که به صورت مقطعی (Descriptive) این پژوهش یک مطالعه توصیفی: مطالعهروش 
 مراجعه کننده بصورت تصادفینفر ازوالدین 150توسط   پرسشنامه خود ایفا ،هاجهت گردآوري داده .  تشکیل می دهندوالدین دانش آموزان 

  .توصیف گردید spss هاي حاصل با کمک نرم افزار کامپیوتري سپس داده. گردید تکمیل

سال  40-30در صد باالي82سال   و 25-30در صد،  15  بررسی نتایج مطالعه فوق  نشان می دهد که  مراجعین از نظر سنی، : یافته ها
درصددیپلم 48تحصیالت دانشگاهی و داراي درصد46در صد زن بوده و77در صد مرد و  23از نظر جنس . هستندسال 40درصدباالي 3و
خشونت ورفتارهاي جنسی پرخطر را جزوآسیبهاي اجتماعی می ,دزدي,بزهکاري,درصد والدین اعتیاد100.درصدزیر دیپلم بودند 6و

سال را اعالم  15درصد باالي 25 سال و14تا7درصدبین 61سال و7شروع آسیب هاي اجتماعی رازیردرصد از آنهاسن 14.دانستند
درصد 10درصد مدرسه و5درصد دوستان و6آسیب هاي اجتماعی  موثر می دانند وتنهاپیشگیري از درصد نقش خانواده را در 79ونمودند

 درصد ازطریق مدرسه3درصد آموزش دیده تنها 56دیده اند وازنآسیب هاي اجتماعی درصد آموزشی درزمینه پیشگیري از 44جامعه  و
درصد نیازروانی 61.  اطالعات کسب نموده اندسایر درصد از 28درصد کتاب و27صدرسانه،در21دوستان،درصد13درصد از طریق  خانواده،8و
درصد 43.هاي اجتماعی موثر می دانند آسیبپیشگیري از  درصد نیاز جسمانی رادر3درصد نیاز اخالقی وتنها 14درصد نیاز آموزشی و22و

درصد حاصل مشکالت جسمی  3درصد حاصل مشکالت آموزشی و16درصد حاصل مشکالت اخالقی و38اعتیادرا حاصل مشکالت اجتماعی و
ت درصد آن راناشی از مشکال3درصد خودکم بینی وافسردگی راناشی از عدم توجه به مشکالت عاطفی وروانی کودك  ونتها 97.می دانند

درصدکودکان پرورش یافته درخانواده آشفته وسختگیروسهل گیررابیشتر درمعرض آسیب هاي اجتماعی می 89.اخالقی وآموزشی می دانند
درصد بریکی از گروههاي بزرگسالی یا 19درصد به سرمایه گذاري درپیشگیري فرهنگی درنوجوانان وجوانان توجه  داشته وتنها 81.دانند

درصد نگرش 100.درصد فراراز مدرسه را ناشی از عدم توجه به مشکالت آموزشی دانش آموزان می دانند64.تنهایینوجوانان وجوانان به 
درصدمعتقد به تاثیر خانواده 89والدین موافق زمینه ساز بودن عدم توجه به نیازهاي عاطفی وروانی کودکان به آسیب هاي اجتماعی بوده و 

درصد نقش ارضاي نیاز هاي 89درصد نقش دوستان رادر بروز آسیب اجتماعی موثردانسته و91.بربروز  آسیب هاي اجتماعی می باشند
کودکان وتقویت اعتقادات دینی وایجاد محیط امن وآرام توام با رابطه عاطفی در آنها درپیشگیري از آسیب هاي اجتماعی را مهم اعالم 

درپیشگیري از آسیب هاي  .پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی بودنددرصد موافق نقش مهم ارتباط والدین با مدرسه در  95 .نمودند
درصد 64درصد کنترل وسائل ارتباط جمعی و 75درصدبرنامه ریزي  جهت اوقات فراغت و74درصدآموزش صحیح والدین و 85اجتماعی 

 .آموزش صحیح درمدارس راموثر میدانند
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ترین عامل  حاکمیت تربیت دینی در خانواده و ایجاد محیطی امن و آرام توأم با روابط گرم عاطفی براي فرزندان مهم   : نتیجه گیري 
گیر، بیشتر در معرض خطر  هاي سهل گیر و خانواده هاي سخت هاي آشفته، خانواده فرزندان خانواده .هاي اجتماعی است پیشگیري از آسیب

هاي خطرزا مثل کنترل خشم و خشونت، دوري از  هاي اجتماعی، کاهش عوامل و موقعیت ي از آسیباز دیگر عوامل پیشگیر  هستند، 
ها نیز نقش محوري در این زمینه دارند بر این  هاي فرهنگی و تربیتی نظیر مدرسه کنار خانواده، محیطدر  .دوستان بزهکار و غیره است

این مهم منجر به    .کنند، بسیار با اهمیت است را با کودکان و نوجوانان سپري میهاي علمی و آموزشی که زمان زیادي  اساس توجه به محیط
وجود  .شناختی اجتماعی شده است گیري خانواده گسسته و بروز پیامدهاي آسیب شکل تعارض بین عقاید مذهبی و اجتماعی شده وباعث

تغال جوانان و بیکاري، وضعیت بد اقتصادي، پایین بودن سطح نظمی، عدم صمیمیت و وجود خشونت خانوادگی، عدم اش پیامدهایی مانند بی
هاي زودرس و عدم تجربه و ناپختگی در زندگی زناشویی، طالق و جدایی بین زن و  ها، تمسخر و تحقیر افراد خانواده، وجود ازدواج نگرش

اخالقی و نامالیمات  امنیت اجتماعی و اقتصادي، بی پذیري فرزندان، اعتیاد، عدم هاي فراوانی چون فرار، فحشاء، عدم جامعه شوهر، با آسیب
ها،  رسانده و منجر به سقوط ارزش از جمله مواردي هستند که بر پیکره خانواده آسیب... رفتاري، کاهش همبستگی روابط خانوادگی و 

ي  هاي اجرایی در زمینه دستگاههاي اجرایی صورت گرفته توسط  ارزیابی و نقد برنامه.شوند هنجارها، اخالق و رفتارهاي فرهنگی می
هاي پیشگیرانه و تبدیل تهدیدها به فرصت و  هاي اجتماعی نوپدید به منظور ارتقاء برنامه هاي اجتماعی، به ویژه آسیب پیشگیري از آسیب

بسیار موثر خواهد هاي اجتماعی  هاي پیشگیرانه براي کاهش و کنترل آسیب ریزي گیري از نظرات متخصصان و پژوهشگران در برنامه بهره
  .بود

 :از جمله فعالیتهاي پیشگیرانه جهت جلوگیري از آسیبهاي اجتماعی عبارتند از 

 …تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشی از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه، کتاب و -1

 آموزش والدین و جوانان به روشهاي نوین روانشناسی نوجوان و جوان -2

 باط کالمی و عاطفی والدین با یکدیگر و با فرزندانآموزش برقراري ارت -3

 ف و روشهاي تربیتی صحیحینسبت به نقش ها و وظاسازي والدین  آگاه -4

 برنامه ریزي صحیح نسبت به استفاده بهینه از اوقات فراغت نوجوانان -5

 .آموزش مهارت هاي زندگی براي جوانان -6

 ،خانواده ،جامعه آسیب اجتماعی آگاهی ،نگرش ،: واژ ه هاي کلیدي
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بررسی رابطه دین مداري و آگاهی به مسائل اعتقادي و میزان آسیب پذیري اجتماعی دانش آموزان دبیرستان فاروق 

 اعظم شهرستان ایرانشهر 
 

   2عشرت کریمی افشار  ، 1فاروق دامنی
: نویسنده مسئول(دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان، کرمان   1

Behzadrigi١٣۶٧@gmail.com ، 
 . استادیار و عضو هیئت دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان 2

 چکیده
، لذا این پژوهش به اعتیاد نقش مهمی در گرایش به مواد مخدر دارد نوجوانان نسبت بهگرش دانش و ن: زمینه و هدف

منظور بررسی رابطه میان دین مداري و آگاهی به مسائل اقتصادي و میزان آسیب پذیري اجتماعی دانش آموزان انجام 
 . شد

نفر  100 که) استان سیستان و بلوچستان(هاي شهر ایرانشهر آموزان دبیرستاندانشکلیه جامعه پژوهش  :روش مطالعه 
نمونه  صورتبه از دانش آموزان مدرسه فاروق اعظم شهر ایرانشهر  با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران 

 امین و زارع دینی آزمون سنجش اعتقاداتجهت جمع آوري داده ها از . گیري خوشه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند
  .استفاده شد هاي اجتماعیپرسشنامه سنجش نگرش به آسیبو ) 1390(پور

داراي باالترین  )88/4(و انحراف معیار ) 94/18(میانگین  با مشارکت دینی، بعد دین مداريدر متغیر  :هایافته
. باشدداراي کمترین نمره می )00/3(و انحراف معیار ) 15/13(میانگین و پایبندي به اعتقادات دینی نیز با میانگین 

دار در و معنی) =r 49/0(با آسیب پذیري اجتماعی همبستگی مثبت ) آگاهی به مسائل اعتقادي(دین مداري بین 
در واقع با افزایش دین مداري و آگاهی نسبت به مسائل اعتقادي نگرش منفی  .دباشبرقرار می) ≥01/0p(سطح 

 آسیب هاي اجتماعیبینی  پیش براي رگرسیون نتایج. نسبت به گرایش به آسیب هاي اجتماعی افزایش می یابد
   . کنندمی بینی پیش را  درصد آسیب هاي اجتماعی 28/0 دین مداري و آگاهی به مسائل اعتقادي که دهدمی نشان

دین مداري و آگاهی به مسائل اعتقادي نقش به سزایی در کاهش گرایش به آسیب هاي اجتماعی ایفا  :گیرينتیجه
 .می کند

 دین مداري، آسیب پذیري اجتماعی :کلیديکلمات 
  

mailto:Behzadrigi1367@gmail.com
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 با پرخاشگري و ابعاد آن در بیماران بستري در مرکز روانپزشکی رازي تهرانتحمل ناکامی بررسی رابطه بین 

 4بهزاد ریگی کوته، 3نخکوب مریم، 2زهرا حیدري رامشه، 1زهرا ویسانیان
 2، بخش سینا تهران رازي روانپزشکی کارشناسی ارشد روانشناس بالینی، روانشناس بیمارستان. 1
   2، بخش سینا تهران رازي روانپزشکی کارشناسی ارشد روانشناس بالینی، روانشناس بیمارستان. 2
 2، بخش سینا تهران رازي روانپزشکی کارشناسی ارشد روانشناس بالینی، روانشناس بیمارستان. 3
 .سی بالینی، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهراندانشجوي دکتراي روانشناسی بالینی، گروه روانشنا. 4

با پرخاشگري و ابعاد آن در بیماران بستري در  تحمل ناکامیبین با هدف بررسی رابطه  حاضر پژوهش :زمینه و هدف
 .انجام گردیدروانپزشکی رازي 
بیمار  30گیري در دسترس تعداد روش نمونهکه با  مردانهاي بیماران بستري در بخش آماري تمامیجامعه :روش مطالعه

و پرسشنامه تحمل ناکامی ) 1991(پرسشنامه پرخاشگري گالدو گردآوري اطالعات از جهت  .بعنوان نمونه انتخاب شدند
 . استفاده گردید

بیمار مدرك  4که به لحاظ وضعیت تحصیلی تعداد   ٧٫٧٨=SDبا انحراف معیار  ٣٣٫۵۶=Mمیانگین سنی  :هایافته
با  35.40میانگین کلی تحمل ناکامی  .باشندمی%) 6.7(باالي دیپلم  2و %) 40(دیپلم  12، %)40(سیکل  12، %)13.3(ابتدایی 

حمل ناکامی، تهاي مقیاسبین زیر در. باشدمی 21.18با انحراف معیار  84.90میانگین کلی پرخاشگري  و 11.56انحراف معیار 
مربوط به نیز کمترین نمره  و 5.41انحراف معیار ، 14.73مقیاس ارزیابی ذهنی پریشانی با میانگین  مربوط به زیر باالترین نمره

با پرخاشگري یک  تحمل ناکامی به صورت کلی بین .باشدمی 2.81و انحراف معیار  6.30مقیاس تنظیم پریشانی با میانگین رزی
معکوس  بیشترین رابطه پرخاشگري فیزیکی تحمل ناکامی با مؤلفه  ).≥p  ٠٫٠۶٢،٠٫٣۴- = r(برقرار است  رابطه معکوس

 ). ٠٫٠٣١≥pو  ٠٫٣٩- = r(را دارد 
-هاي بینآموزش مهارتلذا  .شودمی میزان پرخاشگري آنها در بخش کمتربیماران با افزایش تحمل ناکامی  :گیرينتیجه

 .پرخاشگري آنان تأثیر بسزایی داشته باشدتواند در کاهش فردي می
 تحمل ناکامی، پرخاشگري :کلمات کلیدي
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 پذیري با پرخاشگري و ابعاد آن در بیماران بستري در مرکز روانپزشکی رازي تهرانبررسی رابطه بین تحریک

 4، زهرا حیدري رامشه3، زهرا ویسانیان2، بهزاد ریگی کوته1مریم نخکوب
 2روانشناس بالینی، روانشناس بیمارستان رازي، بخش سینا  کارشناسی ارشد. 1
 .دانشجوي دکتراي روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران. 2
 2کارشناسی ارشد روانشناس بالینی، روانشناس بیمارستان رازي، بخش سینا . 3
  2رشد روانشناس بالینی، روانشناس بیمارستان رازي، بخش سینا کارشناسی ا. 4

پذیري با پرخاشگري و ابعاد آن در بیماران بستري در مرکز بین تحریکپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه  :زمینه و هدف
 . انجام گردید روانپزشکی رازي تهران

 30که با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس تعداد  هاي مردانبیماران بستري در بخش ،آماريجامعه :روش مطالعه
و پرسشنامه تحریک پذیري ) 1991( پرسشنامه پرخاشگري گالدوطالعات از جهت گردآوري ا .بیمار بعنوان نمونه انتخاب شدند

)IRQ( استفاده گردید.  
 12، %)53.3(بیمار مجرد  16تعداد  .باشدمی  ٧٫٧٨=SDبا انحراف معیار ٣٣٫۵۶=Mمیانگین سنی نمونه پژوهش :هایافته

میانگین کلی و  8.74راف معیاربا انح 31.23پذیريمیانگین کلی تحریک %).6.7(اندبیمار متارکه کرده 2و ) %40(نفر متأهل 
 هاي پرخاشگري، باالترین نمره پرخاشگري مربوط بهمقیاساز بین زیر. باشدمی 21.18معیار با انحراف 84.90 پرخاشگري نیز

و ) ۵٫۴۶(هاي پرخاشگري، کمترین میانگین مقیاسبین زیراجتناب از  ،)6.76(با انحراف معیار ) 19.20(می پرخاشگري کال
 = r(دار برقرار است پرخاشگري یک رابطه مستقیم و معنیپذیري با بین تحریکهمچنین  .باشددارا می) 2.64(انحراف معیار 

٠٫٨٠ ،p≤ پذیري همچنینتحریک .رودمیحریک پذیري بیماران میزان پرخاشگري آنان باال یعنی با افزایش ت .)  ٠٫٠٠١ 
پذیري با مؤلفه اجتناب ا تحریکام ،بیشترین رابطه ٠٫٠٠١≥pو سطج معناداري    = r ٠٫۶۴با مؤلفه تکانشگري همبستگی 

 ).٠٫۴١≥r = ، p ٠٫١۵ همبستگی( رابطه معناداري ندارد
آموزش روانی به  .شودهاي بستري بیشتر میمیزان پرخاشگري آنها در بخش پذیري بیمارانبا افزایش تحریک :گیرينتیجه

 .پذیري و پرخاشگري تأثیر داشته باشدتواند در کاهش تحریکمیبیماران 
 پذیري، پرخاشگريتحریک :کلیديتکلما
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رابطه آن با ادراك شیوه هاي تک همسري و چند همسري و آموزان خانوادهبررسی رفتارهاي پرخطر در دانش
 والدین

 2هزاد ریگی کوته، ب1مسعود رئیسی

 ، ایران آزاد اسالمی واحد زاهدان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه. 1

نویسنده (بهزیستی و توانبخشی تهران  دانشجوي دکتراي روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم. 2
 ). 989157303914، شماره تماس gmail.com@Behzadrigi١٣۶٧مسئول، 

لذا این پژوهش درصدد . دهند یم قرار خطر معرض در را بهزیستی نوجوانان پرخطر رفتارهاي: زمینه و هدف
همسري و رابطه آن با ادراك همسري و چندهاي تکآموزان خانوادهو ابعاد آن در دانشبررسی رفتارهاي پرخطر 

 . شیوه والدین است

، همسري شهرستان نیکشهرهاي چندهمسري و تکتمامی فرزندان خانواده پژوهش جامعه آماري :روش مطالعه
همسري با روش هاي تکر خانوادهدخت 38پسر و  62هاي چندهمسري و تعداد دختر خانواده 44پسر و  53تعداد 
مقیاس و ) 1994(مقیاس ادراك شیوه والدین رابینز ها از  براي گردآوري داده. گیري در دسترس انتخاب شدندنمونه

تحلیل  وها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون  تجزیه و تحلیل داده. استفاده شدخطرپذیري نوجوانان ایرانی 
  .واریانس چندمتغیره انجام گرفت

هاي مقیاسدر زیرهمسري و چندهمسري هاي تکفرزندان خانوادهتفاوت آماري معناداري بین نشان داد  :هایافته
کشیدن سیگار، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، کشیدن قلیان، خطرپذیري جنسی و  ،، خشونترانندگی خطرناك

-فرزندان خانواده ،ها با توجه به تفاوت میانگین وجود دارد) =p ،127/12F>005/0(نمره کلی رفتارهاي پرخطر 

هاي فرزندان خانوادهنمره بیشتري نسبت به آن، هاي هاي چندهمسري در نمره کلی رفتارهاي پرخطر و زیرمقیاس
نمره کلی نیز نشان داد زیرمقیاس درگیري مادر با مصرف الکل و نتایج ). p>01/0(همسري کسب کردند تک

رفتارهاي پرخطر، زیرمقیاس حمایت از خودمختاري مادر با کشیدن قلیان و گرایش به خطرپذیري جنسی، 
زیرمقیاس درگیري پدر با گرایش به خطرپذیري جنسی و زیرمقیاس حمایت از خودمختاري پدر با خشونت، 

هاي چندهمسري رابطه معکوس و گرایش به خطرپذیري جنسی و نمره کلی رفتارهاي پرخطر در فرزندان خانواده
 . معنادار دارد

 . هاي اجتماعی داردخانواده تاثیر به سزایی در کاهش آسیب :نتیجه گیري
 همسري، چندهمسريتکرفتارهاي پرخطر، ادراك شیوه والدین،  :کلمات کلیدي
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 بررسی گرایش به رفتارهاي پرخطر در نوجوانان

  2، بهزاد ریگی کوته1پریسا بهادري

 کارشناسی ارشد روان پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران . 1

 دانشجوي دکتراي روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران. 2

پژوهش حاضر با هدف برّرسی . رفتارهاي پرخطر همراه استباشد که با شیوع اي حساس در زندگی مینوجوانی دوره: هدف زمینه و
 . آموزان نوجوان مقطع دبیرستان انجام شدرفتارهاي پرخطر در دانش

متوسطه شهرستان خاش آموزان پسر مقطعي دانشآماري پژوهش کلیهجامعه. باشدپیمایشی می –پژوهش حاضر توصیفی: ابزاروروش
-کار رفته در پژوهشابزار به. آموز به عنوان نمونه انتخاب شدنددانش 120گیري در دسترس تعداد نمونهباشد که با استفاده از روش می

 . باشدمی82/0کرونباخ آلفايآمده براي آن به روشباشدکه ضریب پایایی به دستنامه رفتارهاي پرخطر میحاضر پرسش

آزمون (و در سطح آمار استنباطی ) میانگین و انحراف استاندارد(مار توصیفی ها در سطح توصیفی از آجهت تجزیه و تحلیل داده :هایافته
باشد که براساس می) 88/2(آموزان خطر در بین دانشکل رفتارهاي پرها نشان داد که میانگینیافته. استفاده شد) تحلیل واریانس یک راهه

-هاي رفتارهاي پرخطر، باالترین میانگین مربوط به رفتار پرمقیاسخرده همچنین در بین. باشدتر از سطح متوسط میپایین 3میانگین فرضی 

همچنین براساس آزمون تحلیل . باشدمی) 07/1(روانگردان داروهايترین میانگین مربوط به مصرفو پایین) 56/4(جرح و خطر ضرب
داري در سطح ه رفتارهاي پرخطر تفاوت معنیبه لحاظ گرایش ب) سال18تا  14(مختلف آموزان سنینواریانس یک راهه بین دانش

)01/0p≤ (وجود دارد . 

-مقیاساما در برخی خرده. توان نتیجه گرفت که میانگین رفتارهاي پرخطر نسبتاً باال نیستهاي بدست آمده میبراساس یافته :گیري نتیجه

هاي فردي و گردد مدارس جلساتی را در قالب مشاورهمی که دراین راستا پیشنهاد. باشدها میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر باال می
 . خانوادگی جهت پیشگیري و کاهش میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر ترتیب دهند

 آموزان، نوجوانرفتارهاي پرخطر، دانش :گان کلیديواژه
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 هاي اجتماعیهاي دلبستگی و سالمت روانی با اعتیاد به شبکهرابطه میان سبک

 
   2، بهزاد ریگی کوته1ساالریانزهرا 

 .دانشجوي دکتراي روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران  1
دانشجوي دکتراي روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران  2
 .)989157303914: ، شماره تماسgmail.com@Behzadrigi١٣۶٧: نویسنده مسئول(

 چکیده
است، لذا پژوهش حاضر با هاي اجتماعی شبکهظهور و بروز  ترین تحوالت فضاي مجازيمهم از یکی: زمینه و هدف

 .شد انجام اجتماعی هاي شبکه به اعتیاد با روان سالمت و دلبستگی هاي سبک رابطههدف بررسی 

استفاده از روش  تهران که با کاربردي علمی دانشگاه شامل کلیۀ دانشجویان پژوهش آماري جامعه :روش مطالعه 
جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه . عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدندنفر به 120گیري دردسترس، تعداد نمونه

 و کالینز بزرگساالل دلبستگی سبک پرسشنامه ؛)2013(تورشم برنبورگ و پالسن در سال  هاي اجتماعیاعتیاد به شبکه
در دو سطح توصیفی و  ها داده تحلیل. استفاده شد )1995(استرس الویبوند  افسردگی اضطراب پرسشنامه و) 1990(رید 

 . انجام گرفت SPSS-۲۲ افزار نرم استنباطی با استفاده از

هاي اجتماعی داراي رابطه با اعتیاد به شبکه) افسردگی اضطراب استرس(هاي سالمت روان مولفه داد نشان :هایافته
اضطرابی با اعتیاد به  دلبستگی دلبستگی، هايهاي سبک، از بین مولفه) =p≤ ،50/0r 001/0(مثبت و معنی داري است 

روان در  سالمت هاي مولفه از بین. است)  =p≤ ،23/0 r 001/0 دار هاي اجتماعی داراي رابطه مثبت و معنیشبکه
هاي و از بین مولفه)  40/0(استرسگذاري مربوط به مولفه هاي اجتماعی بیشترین ضریب تاثیربینی اعتیاد به شبکهپیش

 . باشدمی) 26/0(گذاري متعلق به مولفۀ دلبستگی اضطرابی هاي دلبستگی، بیشترین ضریب تاثیرسبک

-هاي ناشی از اعتیاد به اینترنت از سویی شبکهکژکاري اهمیت نتایج این پژوهش به این دلیل است که :گیرينتیجه

هاي ناشی از شود لذا اهمیت توجه به آسیب، افسردگی اضطراب، استرس منجر میهایی نظیرهاي اجتماعی به اختالل
 .بایست مورد توجه قرار گیردهاي اجتماعی میاعتیاد به شبکه

 اجتماعی هاي شبکه به اعتیاد روانی، سالمت ،دلبستگی سبک هاي :کلمات کلیدي
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 ایرانشهر شهر خودپنداره نوجوانان دوره متوسطه اولمیزان بررسی 
دانشجوي دکتري تخصصی پرستاري، مرکز تحقیقات . عضو هیت علمی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران فاطمه دربان 

 پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 دانشجوي کارشناسی پرستاري، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران .سهیال پودینه 1
 دانشجوي کارشناسی پرستاري، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران  اسماء میرشکار. 1

 poudinh٩۴@gmail.com: ایمیل
 دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران ییاهللا صفرزاعنایت.  1

فرد به شدت متأثر از  اجتماعی -ي دشوار زندگی است که سازگاري روانیدوران نوجوانی مرحله :و هدف سابقه
قبلی، ادراکات و بازخورد هاي خودپنداره بر اساس قضاوت هاي . ثبات خودپنداره و تصویر فرد از خود است

ي ارزیابی فرد را دیگران و افراد مهمی در زندگی انسان شکل گرفته و تمام ابعاد شناختی ادراکی، عاطفی و نحوه
ي بسیاري از اختالالت نوجوانان مانندافسردگی، اضطراب، رفتار پرخاشگرانه، سوء امروزه  ریشه. در بر می گیرد

 شهر ایرانشهر خودپنداره نوجوانمیزان هدف از این مطالعه تعیین  لذا  . مسئله یافت استفاده مواد را در همین
 باشدمی

مقطع  آموزان و دانش نفر از نوجوانان  140، واحد هاي پژوهشتوصیفیدر این مطالعه  :هامواد و روش
آوري اطالعات، جمعابزار . اي تصادفی انتخاب شدندمتوسطه اول شهر ایرانشهر بودند که به شیوه طبقه

ند که روایی و پایایی آنها تایید بودهریس  -پیرز پرسشنامه خودپنداره و  پرسشنامه حاوي اطالعات دموگرافیک
رفتار، ظاهر، محبوبیت، وضعیت عقلی و تحصیلی، محبوبیت و ( این ابزار خودپنداره را در شش بعد . شده بود

عات بعد از تصویب طرح و تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم آوري اطال=جمع، . سنجدشادي و رضایتمندي می
-و با استفاده از آزمون 19نسخه  SPSSاطالعات بدست آمده به وسیله نرم افزار . پزشکی ایرانشهر انجام شد

 .هاي آماري توصیفی تجزیه و تحلیل گردید

میانگین معدل نوجوانان مورد مطالعه . د آنان مونث بودن%  70.2سال بود و  13.8میانگین سنی نوجوانان  :هایافته
میانگین نمره خودپنداره . واحدهاي پژوهش فرزند اول خانواده بودند% 42.3از نظر رتبه تولد، . نمره بود 17.5 3.5±

میانگین نمره بعد رفتار  . که در سطح متوسطی قرار دارد بود نمره 86تا  0در محدوده   6/49 ± 64/10نوجوانان  
 نمره،  18تا  0در فاصله  ±10.17 1.45نمره ، بعد تحصیلی و عقلی   16تا  0در فاصله  8.06 ± 64/2خودپنداره 
نمره،  بعد  14تا  0در فاصله   10.43 ±64/2نمره ، بعد اضطراب  16تا  0در فاصله   5.89 ±84/1بعد ظاهر 
 10تا   0در فاصله  5 /36 ± 45/1=6نمره و بعد شادي و رضایتمندي  12 تا 0در فاصله  6.05 ± 1/ 61محبوبیت 

 . نمره بود

با  .در سطح متوسط قرار داشت هاي این مطالعه خودپندار  نوجوانانبر اساس یافته :بحث و نتیجه گیري
با نامه ریزان مدیران و بر شود لذا  پیشنهاد میعنایت به اینکه دانش آموزان آینده سازان هر کشوري هستند،

 . خودپنداره نوجوانان را ارتقاء بخشندآموزي مهارت هاي برگزاي کالس

 آموز، دانشخودپنداره، نوجوان: هاي کلیديواژه
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 بررسی ارتباط بین سبک دلبستگی مادران با خودپنداره نوجوانان دوره متوسطه اول ایرانشهر

دانشجوي دکتري تخصصی پرستاري، مرکز تحقیقات . عضو هیت علمی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران فاطمه دربان
 .پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 دانشجوي کارشناسی پرستاري، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران  اسماء میرشکار 
 poudinh٩۴@gmail.com: ایمیل

 دانشجوي کارشناسی پرستاري، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران .سهیال پودینه
 جوي کارشناسی ارشد پرستاري داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایراندانش اهللا صفرزاییعنایت

فرد به شدت متأثر از  اجتماعی -ي دشوار زندگی است که سازگاري روانیدوران نوجوانی مرحله :و هدف سابقه
عوامل متعددي بر خودپنداره نوجوان تاثیرگذارند که در این میان . ثبات خودپنداره و تصویر فرد از خود است

نظر  به اساسی بسیار گیري خودپنداره افراد  شکل در یکدیگر با آن ارتباطات اعضاي ة نحو و خانواده نقش
از سویی، سبک دلبستگی  . ادر از اهمیت ویژه اي برخوردار استاز میان اعضاي خانواده نیز، نقش م. رسدمی

هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین سبک دلبستگی مادر  مادر بر نحوه رفتارش با کودك بسیار موثر است؛ لذا
 باشدو خودپنداره نوجوان می

وانان مقطع  متوسطه اول نفر از نوج 140در این مطالعه همبستگی مقطعی، واحد هاي پژوهش :هامواد و روش
آوري اطالعات، پرسشنامه حاوي ابزار جمع. اي تصادفی انتخاب شدندشهر ایرانشهر بودند که به شیوه طبقه

.  و پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید بودهریس  -پیرز اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه خودپنداره 
هاي آماري توصیفی و ضریب و با استفاده از آزمون 19نسخه  SPSSاطالعات بدست آمده به وسیله نرم افزار 

 .همبستگی پیرسون  و اسپرمن و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید
بود که  38.2آنان مونث بودند  و میانگین سنی مادران %  70.2سال بود و  13.8میانگین سنی نوجوانان  :هایافته
از نظر سبک . بود  6/49 ± 64/10میانگین نمره خودپنداره نوجوانان  . داشتند آنان تحصیالت دانشگاهی% 38.1

سبک دوسوگرا % 17.9درصد سبک اجتنابی و   31.4واحدهاي پژوهش سبک دلبستگی ایمن، % 50.7دلبستگی، 
وجوان، نتایج آزمون آماري پیرسون نشان داد بین میانگین نمره سبک دلبستگی ایمن مادر و خودپنداره ن. داشتند

وجود داشت و افرادي که نمره سبک دلبستگی ایمن باالتري داشتند، کیفیت زندگی  داريارتباط مستقیم معنی
همچنین بین نمره ابعاد ظاهر، محبوبیت، رفتار ، وضعیت ذهنی و  (٠٫٠٠٠>p value) ..بهتري داشتند

 م معناداري وجود داشترضایتمندي خودپنداره نوجوان و نمره سبک دلبستگی مادر ارتباط مستقی
هاي این مطالعه بین سبک دلبستگی ایمن مادر و وخودپندار  نوجوانان بر اساس یافته :بحث و نتیجه گیري

مطالعات تجربی اهمیت گرم بودن و پذیرش والدین را براي رشد روانشناختی . ارتباط مستقیمی وجود داشت
هاي فرزندپروري و تقویت سبک دلبستگی ایمن زاي کالسشود با برگلذا  پیشنهاد می. کودك توصیف کرده اند

 . باشند، خودپنداره نوجوانان را در آینده ارتقاء بخشنددر کودکان که مادران آینده جامعه می
 سبک دلبستگی، مادر، خودپنداره، نوجوان :هاي کلیديواژه
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بررسی مقایسه اي میانگین اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و 
 کرمان 

 ،  3، زهرا پودینه2، سعیده مهدي پور1زینب پودینه
 کارشناس ارشد پرستاري کودکان دانشکده پرستاري  ومامایی،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان ، ایران -1
 اعصاب، بیمارستان خاتم االنبیاء  ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، زاهدان، ایرانپرستار بخش جراحی  -2
 دانشجوي کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاري و مامایی،دانشگاه آزاد اسالمی ، زاهدان،ایران -3

 

 همـه  اینترنـت از  پاتولوژیـک  و منطقـی  غیـر  اسـتفاده  یا اینترنت از استفاده سوء از ناشی هاي تفاوت ، اینترنت به اعتیاد :مقدمه
 اعتیـاد  میـانگین بـا هـدف تعیـین     ، می باشد لذا ایـن مطالعـه   اینترنت از ناشی مدرن هاي بیماري از یکی توصیف براي یعبارات

 . انجام گردید  کرمان و زاهدان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان اینترنتی

 220 ایـن مطالعـه بـه طـور مقطعـی بـر روي      . اسـت  مقطعـی و از نـوع   تحلیلـی -توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش  :روشها 
 تصـادفی  گیـري  نمونه روشاز  استفاده با که انجام گردید 1394 سال در کرمان و زاهدان پزشکی علوم هاي دانشگاه دانشجوي

بخـش دوم  ، ) سن،جنس،رشته تحصیلی،وضـعیت تاهـل  ( بخش اول شامل اطالعات فرديکه  یبخش سه پرسشنامه و اي طبقه
و ) زمان استفاده از اینترنت،مدت استفاده از اینترنت،هزینه مورد استفاده،مکان مـورد اسـتفاده  ( شامل متغیرهاي مربوط به اینترنت

 .بوده است IATبخش سوم پرسشنامه استاندارد ترجمه شده  اعتیاد به اینترنت یانگ

 بـر  عـالوه . بـود   سال 35 تا 18 سنی محدوده در 21 ±21.2 دانشجویان سن میانگین که داد نشان مطالعه این نتایج:  یافته ها
 آنهـا  ٪75تحصـیلی  درجـه  نظـر  از. بودنـد  مجـرد   و متاهل مرد، زن، ترتیب به دانشجویان ٪88.6و ٪11/ ٪48.6 ،٪51.4 این،

 در کننـده  شرکت دانشجویان از ٪ 55.9اینترنت اعتیاد آزمون نمرات کل اساس بر.  بودند دکتري دانشجویان ٪25 و کارشناسی
 .بودند  شدید و متوسط ،معمولی معتادان ٪2.3 و ٪5.9 ،٪35.9 ترتیب به و عادي کاربران مطالعه این

 خاصـی  زمـان  تعیـین  و اینترنـت  از استفاده مناسب مدیریتدر زمینه اعتیاد به اینترنت ،  اقدامات مهمترین از یکی : نتیجه گیري
 اینترنـت  در گـذار  و گشت صرف را زیادي زمان که افرادي افکار و ها نگرش درك این، بر عالوه. است اینترنت از استفاده براي
 و منظمـی  تربیتـی  هاي برنامه سازي پیاده و توسعهتا  کند می کمک ما به بینند می آسیب اینترنت به اعتیاد دلیل به و کنند می

 .فراهم آوریم  اینترنت به اعتیاد براي یافته سازمان

 جویاندانش ، اینترنت ، اعتیاد :کلید واژه ها 
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 مشکالت نوزادان نارس در مادران نوجوان معتاد 
 6سارا شیخ،   5، فاطمه کیخواه نژاد4، زهرا سماواتی 3، زهرا پودینه2، دکتر فرشته قلجایی1زینب پودینه

 پزشکی زاهدان، زاهدان ، ایراندانشکده پرستاري  ومامایی،دانشگاه علوم کارشناس ارشد پرستاري کودکان  -1
 ، ایرانزاهدان ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،دانشکده پرستاري ومامایی ،استادیار گروه کودکان -2
 دانشجوي کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاري و مامایی،دانشگاه آزاد اسالمی ، زاهدان،ایران -3
 ابی طالب ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان،ایرانسرپرستار بخش جراحی اطفال بیمارستان علی ابن  -4
 پرستار بیمارستان علی ابن ابی طالب، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران -5
 سوپروایزر آموزشی بیمارستان علی ابن ابی طالب ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان،ایران -6

 

 

اسـت و   اي پیچیده موضوع نوجوانی دوران طی در بارداري.  دارد رشد به رو روندي زنان در مواد سوءمصرف و وابستگی :مقدمه
بسیاري از مشکالت روانی ، صدمات و مرگ مادر و کودك و در نهایت مشکالت عدیده جسمی و روانی می تواند ریشـه در ایـن   

در بیمارسـتان علـی بـن ابـی      مادران نوجوان معتادمشکالت نوزادان نارس در این مطالعه با هدف بررسی  لذا .دوران داشته باشد
 .انجام گردید 96سال  طالب زاهدان در

هفتـه ، کـه در بیمارسـتان      32-36مـادرنوجوان معتـاد داراي نـوزاد نـارس     15این مطالعه به صورت مقطعـی بـر روي    :روشها 
ابـزار سـنجش پرسشـنامه    . دند انجام شد بستري و واجد شرایط پژوهش بو 96آموزشی علی بن ابی طالب شهر زاهدان در سال 

 spss 20اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه پژوهشگر ساخته ، مشاهده و چک لیست بود و آنالیز آماري با اسـتفاده از نـرم افـزار    
 .تحلیلی انجام گردید  –وآزمون هاي توصیفی 

 ماننـد زایمـان   مادران معتاد باردار باعـث  ایجادعوارضـی  که اعتیاد در بین  داد در این پژوهش نشان یافته ها بررسی :یافته ها 

زودرس و به دنبال آن مشکالت تهدید کننده حیات براي نوزادان می شود این عوارض در این تحقیق شامل بروز ناهنجاریهـاي  
 سـندرم   ،) %16(جنین رحمی داخل رشد اختالل ،)28%(مشکالت تنفسی ،)30%(،  اسپیراسیون موکونیوم )12%(مادرزادي 

 .بود)NICU  ) % 14نوزادان در  نوزاد واحتمال بستري  احیاي اقدامات به نیاز ونوزادان  تنفسی زجر

ایجاد  به توجه همچنین با . شود می نوزاد و جنین مادر، براي خطرناکی عوارض سبب مخدر مواد به اعتیاد : بحث و نتیجه گیري
یـر  ژفرزندان واز آنجـایی کـه آ   سالمتی هاي جنبه بر تمام مادر اعتیاد تأثیر متولدشده وبر نوزادان تازه  مادر اعتیاد عوارض جدي

 توجـه  لذا اینکه این  نوزادان اینده سازان این مرز وبوم خواهند بود ودیگر به صدا در آمده استخطرکاهش جمعیت در کشور ما  

 هنگـام  و قبـل  مراقبتهـاي  در مواد مصرف کنترل سوء و درمان پیشگیري، بر اهتمام و کودك و هاي مادر مراقبت آموزش و به

 .است بارداري ، ضروري

 نوزادان نارس اعتیاد،  مادران نوجوان، :  کلید واژه ها
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بررسی رابطه سالمت معنوي و ناامیدي با خودکار آمدي در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
 اصفهان

  2، مریم حسن شاهی 1*علی محمد کشتکار
 پرستاري، بیمارستان شهید چمران،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایرانگروه -1
کارشناس ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقا سالمت،گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی  -2

 شیراز،شیراز،ایران
 

 :چکیده
ناامیدي یکی از اختالالت مربوط به سالمت روان است که منجر به تضعیف روابط بین فردي و سالمت روان  :زمینه و هدف

مطالعه . مطالعات مختلف نشان داده است که سالمت معنوي با سالمت روان مرتبط است. بویژه در قشر جوان می شود
رآمدي در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی حاضر با هدف تعیین ارتباط سالمت معنوي و ناامیدي  و مولفه خودکا

 .اصفهان انجام شد

نفر از دانشجویان دانشکده هاي   175تعداد . انجام شد 1393همبستگی در سال  -این پژوهش  توصیفی :روش کار 
 پزشکی، بهداشت و فناوري هاي علوم نوین در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند

اطالعات با پرسشنامه هاي مشخصات دموگرافیک، سالمت معنوي و نا امیدي و خودکار آمدي جمع آوري گردید و با نرم  .
 . در نظر گرفته شد 0/ 05تجزیه و تحلیل شد و سطح معنی دار کمتر از SPSSافزار 

همچنین بین سالمت معنوي . بر آورد شد58/3و نمره ناامیدي 5/97میانگین نمره سالمت معنوي در دانشجویان  :یافته ها
همچنین رابطه معنی ) ٠٫۶٣٢- =Rو   ٠٫٠٠٠١˂P(و ناامیدي در دانشجویان، همبستگی معنادار و معکوس وجود داشت 

و همچنین رابطه معنی دار و معکوسی بین )  ٠٫۴١ =Rو  ٠٫٠٠٠١˂P(دار  و مثبت بین سالمت معنوي و خودکارآمدي
 . وجود داشت) ٠٫۵٠- =Rو  ٠٫٠٠٠١˂P(ناامیدي و مولفه خودکارآمدي 

توجه به عواملی مانند مذهب، اعتقاد به خدا، اعمال مذهبی، توکل به خدا و هدفمند بودن در زندگی می تواند  :نتایج
پیشنهاد می گردد در دانشگاه ها دوره هاي . ت روان پیشگیري کندباعث کاهش ناامیدي در افراد گردد و از بروز اختالال

 .آموزشی جهت ارتقا سالمت معنوي برگزار گردد

 خودکارآمدي  -سالمت  -نامیدي -دانشجو -معنویت :کلید واژه
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مطالعه همبستگی ناامیدي با گرایش به رفتار پرخطر جنسی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
 1394اصفهان، سال 

  2، مریم حسن شاهی 1*علی محمد کشتکار
 گروه پرستاري، بیمارستان شهید چمران،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران-1
کارشناس ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقا سالمت،گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی  -2

 شیراز،شیراز،ایران
 

یکی از اختالالت مربوط به سالمت روان است که منجر به تضعیف روابط بین فردي و سالمت روان بویژه در قشر جوان ي ناامید:  :هدفزمینه و 
مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط . .است پرخطر رفتارهاي باشد، روانشناختی بهزیستی مخل میتواند که شایع مسائل از .می شود
 . نسی  در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شدو رفتار پرخطر ج ناامیدي

نفر از دانشجویان دانشکده هاي پزشکی، بهداشت   175تعداد . انجام شد 1394همبستگی در سال  -این پژوهش  توصیفی :روش کار
اطالعات با پرسشنامه هاي  .و فناوري هاي علوم نوین در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند 

تجزیه و تحلیل شد و سطح معنی دار کمتر  SPSSجمع آوري گردید و با نرم افزار ناامیدي و رفتار پرخطر مشخصات دموگرافیک، 
 . در نظر گرفته شد 0/ 05از

سال  23.8±0.29میانگین سنی نمونه ها . زن در این مطالعه شرکت کردند  100مرد    75دانشجو شامل 175در مجموع  :یافته ها
میانگین نمره رفتار و   3.51دانشجویان مورد مطالعه ناامیديمیانگین نمره .. دانشجویان مجرد و مابقی متاهل بودند%  70در حدود . بود

رفتار پرخطر جنسی در دانشجویان،  امیدي  و نابین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که  .برآورد شد 13.29پرخطر جنسی 
 . )   ٠٫٠٠٠١˂P(همبستگی معنادار و معکوس وجود داشت 

به نقش مثبت با توجه  بین مولفه هاي ناامیدي و گرایش به  ارتباط جنسی رابطه معنی داري مشاهده گردیدمطالعه حاضر  در: نتایج
کاهش گرایش به رفتار هاي پرخطر  دانشجویان در نتیجه  و  روان متدر سالمت روان پیشنهاد می گردد جهت ارتقاء سال امید

 .تمهیداتی اندیشیده شود

 ، رفتار پر خطر جنسیناامیدي، دانشجو، :کلید واژه
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ارزیابی نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران در حال مرگ و ارتباط آن با تحمل پریشانی و کنترل عواطف در میان 
رشت) ص(بیمارستان حضرت رسول اکرمپرستاران   

دانشگاه ازاد زاهدان-کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی-فهیمه بزي  

 چکیده

هدف انجام این پژوهش ارزیابی نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران در حال مرگ و ارتباط آن بـا تحمـل پریشـانی و    
جهـت بدسـت آوردن داده هـا از سـه     . باشـد  رشت) ص(بیمارستان حضرت رسول اکرمکنترل عواطف در میان پرستاران 

مقیـاس  و DTS) (تحمـل پریشـانی هیجـانی سـیمونز و گـاهر     ، )1997(عواطف ویلیـامز   کنترل پرسشنامه استاندارد مقیاس
ضـریب   روشـهاي آمـاري توصـیفی و اسـتنباطی     از با استفادهاستفاده گردید و  ارزیابی مراقبت از بیمار در حال مرگ

استفاده شده است که روایی آن توسـط چنـد تـا     براي تجزیه و تحلیل داده هايهمبستگی پیر سون و رگرسیون چند گانه 
از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و براي بدست آوردن پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـد کـه مقـادیر آن     

. مـی باشـد  /. 84و مقیـاس ارزیـابی از بیمـاران درحـال مـرگ      /. 87 ، تحمـل پریشـانی  /.79براي پرسشنامه کنترل عواطف 
کـه تعـداد    مـی باشـد   رشت) ص(بیمارستان حضرت رسول اکرمجامعه ي آماري پرستاران بخش هاي مراقبت هاي ویژه 

نتـایج ایـن پـژوهش نشـان داد کـه تحمـل پریشـانی و کنتـرل         . نفر از طریق سرشماري به عنوان نمونه انتخاب شده انـد  64
در مواجه با بیماران درحال مرگ در سـطح خـوبی    رشت) ص(بیمارستان حضرت رسول اکرمعواطف در میان پرستاران 

 .می باشد

 

 رشت ،)ص(بیمارستان حضرت رسول اکرمتحما پریشانی، کنترل عواطف، بیمار، پرستار، بیمارستان، : کلمات کلیدي
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 بررسی تاثیر سوء دود قلیان بر سالمتی

 4،  مهران خمري 3،ابراهیم میري مقدم2عصمت شهریاري ،1خمريعبدالعلی 

 کارشناس ارشد مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران) 2و1

 دانشیار مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران)3

 تبریز، ایران دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر، دانشجوي دکتراي عمومی)4

 

 .بر پارامتر هاي خونی تأثیر گذارد تواند می دخانیات مصرف که دهند می نشان مختلف مطالعات :زمینه و هدف
ماده شیمیایی از  4000قرار داشتن در معرض دود سیگار و قلیان موجب مواجه با ترکیب پیچیده اي از بیش از 

پژوهش، مشاهده اثرات دود قلیان بر پارامتر هاي  این از هدف. جمله برخی کارسینوژن هاي شناخته شده می شود
 .    خونی در موش صحرایی نر می باشد

شاهد وگروه  هاي گروه به تصادفی صورت به موش عدد 16تعداد آزمایشگاهی -ربیدر این تحقیق تج :روش کار
 یکماه  از بعد. بود صحرایی موش سر 8حاوي گروه هر و شدند بندي دود قلیان تقسیم کننده دریافت تحت حاد

اندازه گیري    cell counterتوسط دستگاه  متعاقباً میزان پارامترهاي خون گرفت و انجام قلب از خونگیري ،مواجهه
 .مستقل جهت تحلیل داده ها استفاده شد Tآمار توصیفی و از آمار استنباطی مانند آزمون  از .گردید

 4.60و در گروه تحت کنترل  5.17نتایج نشان داد که میانگین گلبول سفید در گروه تحت حاد  :یافته ها
میانگین . بود 8.82گروه تحت کنترل  و در 9.37میانگین گلبول قرمز در گروه تحت حاد  .(٠٫۵۴=P)بود

  میانگین هماتوکریت در گروه تحت حاد. بود 15.09و در گروه تحت کنترل  18.44  هموگلوبین در گروه تحت حاد
و در گروه تحت کنترل  770.71  میانگین پالکت در گروه تحت حاد. بود 50.20و در گروه تحت کنترل  56.61

. بود 148.25و در گروه تحت کنترل 174.62  ت آمینوترانسفراز در گروه تحت حادمیانگین آسپارتا .بود  838.50
میانگین آلکالن . بود 63.25و در گروه تحت کنترل 60.62  میانگین آالنین آمینوترانسفراز در گروه تحت حاد

  .بود536.83و در گروه تحت کنترل 536.0  فسفات در گروه تحت حاد

برپارامترهاي خونی تاثیر میگذاردو باعث افزایش  قلیان دود که دهد می نشان حاضر مطالعه نتایج :نتیجه گیري
 .هاي متعدد اثر گذار باشد بیماري می تواند در ابتالي  کنندگان بنابراین دود قلیان براي مصرف. مقادیر آن میشود

 .کرد پیشگیري خطرات این از میتوان قلیان استعمال کاهش جهت در برنامه ریزي که با
 ، گلبول ها، هموگلوبین، هماتوکریت، پالکتقلیان :کلمات کلیدي
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 رفتارهاي پرخطر، سرمایه فرهنگی؛
 بررسی رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی بر تمایل به رفتارهاي پر خطر؛

 )96-97دانش آموزان دوره دوم متوسطه بخش میان والیت تایباد در سال تحصیلی : مطالعه موردي(
 

 کبیري ، مهدي کرمانی، حسین دهقان فاطمه 
   

امروزه شیوع رفتارهاي پرخطر  به خصوص در بین جوانان به عنوان یکی از  اساسی ترین دل نگرانی   :زمینه و هدف
بر این اساس سرمایه فرهنگی می تواند در گرایش وعدم گرایش به انحرافات و . هاي  جوامع بشري تبدیل شده است

سرمایه فرهنگی بر تمایل به رفتارهاي بررسی  رابطه بین ابعاد "هدف پژوهش حاضر .رفتارهاي آسیب زا موثر باشد
 .می باشد "پرخطر  در بین دانش آموزان

نفر از دانش آموزان دوره دوم  400به صورت پیمایشی و از نوع کاربردي است و جامعه آماري شامل   روش تحقیق
مورد آزمون قرار  نفربا روش نمونه گیري کوکران  به شیوه تصادفی انتخاب و 136متوسطه  بوده که از این تعداد  

و براي  76/0ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده  و آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه سرمایه فرهنگی .گرفت
براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون . به دست آمد که قابل قبول می باشد  85/0پرسشنامه رفتارهاي پرخطر 

 .گرسیونی متناسب با هر متغیر استفاده شدهاي همبستگی ، آزمون فرض میانگین ومحاسبات ر

با ابعاد رفتارهاي ) بعد تجسمی ، عینیت یافته و نهادي( یافته هاي تحقیق نشان داد که بین ابعاد سرمایه فرهنگی
رابطه معناداري وجود دارد و فرضیه هاي تحقیق بر مبناي نظریه بوردیو مورد تایید قرار )نگرشی و عملی( پرخطر 
، همبستگی مثبت ومولفه فعالیت 23/0و فعالیت تفریحی و سرگرمی با 36/0مولفه فعالیت بصري  با  دو .  گرفت 

، همبستگی منفی معناداري با متغیر رفتارهاي پرخطر -16/0و مولفه مدارك کسب شده با  -21/0مطالعاتی با 
رفتارهاي (یانس متغیر وابستهاز وار 46/0در مجموع ابعاد سرمایه فرهنگی در این تحقیق توانست .نشان می دهد

 .راتبیین نماید ) پرخطر 

 .ابعاد سرمایه فرهنگی، سرمایه فرهنگی،رفتارهاي پرخطر، دانش آموزان: کلیدواژه ها
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 مسمومیت با سرب در مصرف کنندگان خوراکی تریاك، گزارش موردي
 متخصص داخلی، دانشگاه آزاد کازرون، بیمارستان شهید بهشتی تامین اجتماعی شیراز :دکتر سید علی اکبر بنی هاشمی

 پزشک عمومی، دانشگاه دانشگاه آزاد کازرون، بیمارستان شهید بهشتی تامین اجتماعی شیراز: تواضع محمدامیندکتر 

 ن اجتماعی شیرازمتخصص داخلی، دانشگاه آزاد کازرون، بیمارستان شهید بهشتی تامی :دکتر علی شاهوران

 پزشک و متخصص اپیدمیولوژي، مرکز تحقیقات بیماریهاي غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران *:دکتر عیرضا میراحمدي زاده

 

مصرف تریاك . بنابر آمارهاي جهانی، ایران داراي باالترین میزان شیوع مصرف مواد افیونی را در دنیا داراست :پیشینه
برخی سودجویان براي سود بیشتر با اضافه . وان سنتی ترین ماده مخدر مصرفی در ایران شناخته شده استبه عن

این مطالعه به بررسی موارد مسمومیت با سرب در بین . کردن سرب به تریاك وزن حجمی آن را افزایش میدهند
 .پردازد مصرف کنندگان خوراکی تریاك می

 2مورد مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهاي شیراز در بازه زمانی  20به بررسی در این مطالعه موردي، : روش کار
دانشجوي  2تاریخچه در دو مرحله توسط . با عالیم و نشانه هاي مسمومیت با سرب میپردازد 2016ماهه در سال 

مرجع در  پزشک متخصص داخلی تایید و آزمایشهاي مرتبط در آزمایشگاه 2پزشکی پرسیده شد، عالیم توسط 
 .ضرایب تصحیح مصرف روزانه تریاك انجام گردید و همه مقادیر بر اساس گرم محاسبه شد. شیراز انجام شد

مرد و همه متاهل و بیشترین مقطع % 85. سال بود 38-82سال و با دامنه  8/57 ±2/12میانگین سنی افراد  :نتایج
. سال بود 20سابقه مصرف تریاك و مدت مصرف حدود % 100شایع ترین شغل کارگر ساده، . تحصیلی ابتدایی بود

لی داراي شغ% 90. مصرف تدخینی داشتند% 85مصرف خوراکی و % 100. بود 1/2 ±3/2میانگین مصرف روزانه 
افراد داراي یک یا چند عالمت با مسمومیت با % 100تا  55بین . بودن که حداقل تماس با سرب را هم نداشتند

در برخی از آزمایشهاي این افراد ) بنابراین همه داراي حداقل یک عالمت مسمومیت با سرب بودند. (سرب بودند
(CBC, LFT, ABG, KFT)  افراد داراي سطح سرمی باالي % 100و لی تا حدودي موارد غیر طبیعی دیده میشد

30(µg/dl)  بودند 30-833و محدوده  162±2با میانگین. 

غیر قانونی بودن تولید، فراوري، . بر اساس عالیم مشهود و سطح سرمی، مسمومیت با سرب محرز است: نتیجه گیري
شاید ارایه تریاك کوپنی بتواند . تحمل و نقل و عرضه این فرصت را براي سودجویان و قاچاقچیان فراهم نموده اس

آموزش عومی و بازآموزي مدون پرسنل پزشکی براي رسیدگی و درمان مناسب و . کمکی به رفع این مشکل نماید
 .به موقع میتواند موثر و مفید واقع شود

 مسمومیت با سرب، تریاك، مصرف خوراکی : کلیدي: کلمات
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در  يبستر با و بدون درمان کامل کودکان والدین توسط درمان از امتناع با مرتبط عوامل بررسی
 امام علی در شهر زاهدان مارستانیبخش اطفال ب

 )نویسنده مسئول(.رانیا ،زاهدان علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه ي اطفال، استادیار، دانشکده پزشکی،ها يماریبمتخصص  خلیلی ژهیمن

۲۰۰۰Email:dr_khalili @yahoo.com  
  .رانیا ،زاهدان علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، سرگلزایی نرجس 

 .رانیا ،زاهدان علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه پزشکی، دانشکده دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، سارانی یازتپه جعفر

 رانیا ،زاهدان علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه دانشجوي پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، فر فرزانه رامیت ،
1                                                                                                                      

 ارائه براي درمان کادر به قبالً که يا اجازه از بیمار انصراف معنی یا امتناع از ادامه درمان به ترخیص: مقدمه و هدف
پژوهش حاضر . گردد یم بیمار فوت حتی یا و مجدد بستري به منجر موارد برخی در که باشد یم بود، داده خدمت

بستري در بخش اطفال بیمارستان امام علی  امتناع از درمان توسط والدین کودکان ی عوامل مرتبط بابررس منظور به
 .است شده انجام در شهر زاهدان

 درکه  صورت نیبد. انجام گردید مورد شاهدي صورت بهاین مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده که : ها روش و مواد
ي اطفالی که با ها پرونده و با روش تصادفی ساده دو گروه از در بخش اطفال بیمارستان امام علی زاهدان 1394 سال

ي که داراي دو بخش ا پرسشنامهنفر بودند بررسی و  62 که هر گروه شامل اند شدهدرمان ناقص و کامل ترخیص 
 .تکمیل شد گروه دوباز بوده به شیوه مصاحبه با والدین کودکان هر  سؤال کی وفرم اطالعاتی 

میانگین سنی  سال بود که 18نی کمتر از یک سال تا کودك در دامنه س 130ی شامل موردبررسجامعه  :ها افتهی
را  )نفر 63(درصد  5/48و پسران ) نفر 67(درصد  5/51دختران حدود . داشتند 3 ±7/3در حدود  آمده دست به

ي درمانی رابطه معناداري وجود داشت ها گروهنشان داد بین سطح تحصیالت پدر و  جینتا .دادند یمتشکیل 
)05/0<P .( طور بههمچنین مشخص گردید میانگین دوره درمانی و مدت بستري کودکان با درمان کامل 

موردمطالعه،  يفاکتورها ریسا ).P>05/0(باشد  یمي کمتر از میانگین دوره درمانی کودکان با درمان ناقص دار یمعن
 ).P<05/0(ناقص نشان ندادند  ایرا با درمان کامل  يدار یارتباط معن

 ارائه .باشند یممتنوعی اثرگذار  صورت بهعوامل مختلف فردي و اجتماعی بر امتناع از درمان کامل  :يریگ جهینت
 ها آنبه والدین و بیان منافع و معایب امتناع از درمان و سعی در بررسی درك این موضوع در  يا حرفهي ها آموزش

کودکان با درمان کامل و هم به بهبود وضعیت جسمی و  فرآیند دوره درمانیهم به اتمام  احتماالً ،فهم قابلبا زبانی 
 .کند یمروانی کودکان، کمک شایان توجهی 

 کودك آزاري،درمان ناقص،رضایت شخصی: کلیدي يها واژه
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بررسی دلزدگی زناشویی و عوامل مرتبط با آن در زوجین تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت 
 1395حاشیه شهر بیرجند درسال 

 1، ویدا حمیدي طبس 4، رضا دستجردي 3، عباسعلی رمضانی 2، محمد رضا میري1امین احراري: نویسندگان 

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند ، بیرجند ، ایران .1
. ٠٩١۵۶۶٨١٨٩۴amin.ahrari۶۴@gmail.comEmail : 

دانشیار ، مرکز تحقیقات عوامل احتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند ، بیرجند ، . 2
 ایران

زشکی بیرجند ، بیرجند ، مرکز تحقیقات عوامل احتماعی موثر بر سالمت ، مربی اپیدمیولوژي گروه بهداشت عمومی ، دانشگاه علوم پ. 3
 ایران

 استادیار روانشناسی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند ، بیرجند ، ایران. 4
 

به دلیل در معرض خطر بودن . دلزدگی زناشویی تاثیر بسزایی در کیفیت روابط زناشویی زوجین دارد : سابقه و هدف
دلزدگی زناشویی و  تعیینمطالعه با هدف ساکنین مناطق حاشیه شهرها و مشکالت عدیده حاشیه نشین ها ، این 

 .ام گرفتانج 1395عوامل مرتبط آن در زوجین تحت پوشش مراکز حاشیه شهر بیرجند درسال 
این مطالعه توصیفی تحلیلی ، جامعه مورد مطالعه کلیه زوجین ساکن در مناطق حاشیه شهر  در : مواد و روش ها

ابزار گردآوري اطالعات . به صورت تصادفی انتخاب شدند )نفر  400( زوج  200بیرجند بود که از میان آنها تعداد 
و با استفاده  18spssیه و نحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تجز. بود ) CBM(پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز 

 .در نظر گرفته شد  ۰/۰۵مستقل انجام گرفت وسطح معنی داري کمتر از  t testو  anovaاز آزمون هاي آماري

و باالترین درصد درجه دلزدگی زناشویی مربوط  ۱۷/۸۵۹±۵۷/۰۴۰میانگین نمره کل دلزدگی زناشویی : یافته ها
بین میانگین نمره دلزدگی زناشویی با سطح تحصیالت زوجین ، % ) . 5/46(یا خط دلزدگی زناشویی بود  2به درجه 

نحوه ازدواج زوجین ، سکونت با والدین زوجین ، نسبت فامیلی داشتن زوجین ارتباط آماري معناداري مشاهده نشد 
 ) .۰/۰P > ۵  .( سال ، در افراد بارور ، زنان خانه دار و نیز  40دلزدگی زناشویی در زنان ، گروه سنی بیشتر از

سال  5سال مدت زندگی زناشویی و زوجینی که بیشتر از  15زوجین داراي بیشتر از سه فرزند ، زوجین با بیشتر از 
 ).  > ۰/۰۵P( در محل سکونت داشتند به طور معنی داري بیشتر بود 

براساس نتایج مطالعه و با اگاهی از عوامل مرتبط با دلزدگی برگزاري جلسات آموزشی با موضوع : نتیجه گیري
 .دلزدگی زناشویی و انجام مشاوره جهت زوجین جوان و در معرض خطر ضروري به نظر می رسد 

 دلزدگی زناشویی ، حاشیه نشینی ، عوامل مرتبط ، بیرجند: واژه هاي کلیدي
 

 

mailto:amin.ahrari64@gmail.com
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 نقش ارزشهاي دینی خانواده در پیشگیري از اعتیاد به مواد مخدر بررسی

ئت علم دانشگاه علوم پزشک زاهدان دکـتر نورمحمد بخشان  عضو ه
د عرب ، دانشگاه خوارزم تهران سع  کارشناس ارشد روانشناس عموم

ر ن م زاد اسالم واحد زاهدان نورالد ، دانشگاه آ ن  کارشناس ارشد رواشناس بال

اب حانه ظفر  ستاد مواد مخدر–کارشناس ارشد حقوق  ر
ده  :چک

اد به مواد مخدر م باشد :هدف ری از اعت شگ ن خانواده در پ مطالعه :روش. هدف پژوهش حاضر، بررس نقش ارزشهای د

ن  ماری پژوهش حاضرتمام جوانان و نوجوانان ب ش بود،جامعه آ ما بر . سال شهر زابل م باشند ۳۵تا  ۱۷حاضر از نوع پ
ن حجم نمونه، جامعه باالی  ها  ۵۰۰۰۰اساس فرمول کوکران برای تع زمودن دند۳۱۸نفر باشد تعدادآ ن . نفر انتخاب گرد بنابرا

ن تعداد افراد  ری طبقه ای تصادف از جامعه مورد نظر انتخاب نمودندپژوهشگران ا وری . را به روش نمونه گ سپس برای جمع آ
د اد اهواز استفاده گرد مادگ به اعت اس آ دنداری گالک و استارک و مق ل داده های . اطالعات از پرسشنامه د ه و تحل جهت تجز

مار تو ۲۰نسخه   spssپژوهش از نرم افزار  ه های و از روش های آ ار و استنباط جهت  بررس فرض ن ، انحراف مع انگ ف م ص
د رع استفاده گرد ره و چند متغ ون تک متغ ماری همبستگ و رگرس  . پژوهش از روش های آ

نداری جوانان رابطه معنادار  :یافته ها اد و ابعاد عاطف و رفتارهای مرتبط با د مادگ برای اعت ن آ ی وجود افته ها نشان داد که ب

ش به مواد مخدر دارند ری از گرا شگ ن عوامل نقش موثری در پ نکه ا عن ا  .دراد، 

ش به مواد مخدر تالش فرد برای پرکردن :نتیجه قات پژوهشگران، گرا مده از پژوهش حاضر و با توجه به تحق ج بدست آ ا براساس نت

ن باور هستند که ارائه روش های درمان مبتن بر ارتباط خال معنوی ناش از زندگ در جوامع سکوالر در نظر گرفته م ش ود و بر ا
اد کمک موثری خواهد کرد مان به پزشکان در درمان اعت ت ا  .با خدا و تقو

ش به مواد مخدر:واژگان کلیدي ، جوانان، گرا ن  ارزشهای د
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 رستان زاهدانبررسی رفتارهاي پرخطر جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز کاهش آسیب شه

حانه تفرش بقال امچ*ر  *** . ،سمانه فوالدی**، دکـتر نور محمد بخشان *، اصغر خاقان 
ن ، دانشگاه علوم پزشک زاهدان *  .دانشجوی کارشناس ارشد روانشناس بال

ات علم دانشگاه علوم پزشک زاهدان ** ن ، عضو ه  .دکـترای روانشناس بال
ن ***  . کارشناس ارشد روانشناس بال

 چکیده 

های جوامع :  زمینه و هدف ن دل نگران ن وگسترده تر ک از مهمتر وع رفتارهای پرخطرجنس بخصوص در زنان به  امروزه ش
ورده است زی را به وجود آ م تهای سه دهه گذشته فقرهای مخاطره آ رغم فعال ل شده و عل رفتارهای جنس پرخطر . بشری تبد

 -۴متوسل شدن به خشونت درزمان تماس جنس   -۳جنس نامعمول تماس های  -۲داشتن شرکای جنس متعدد  -۱عبارتند از 
ا روانگردان قبل از برقراری تماس جنس   ).عدم استفاده ازکاندوم(تماس جنس محافظت نشده -۵مصرف الکل، مواد مخدر و 

ب شهرستا س  . ن زاهدان م باشد هدف از مطالعه حاضر بررس رفتارهای پرخطر جنس در زنان مراجعه کننده به مراکز کاهش آ

ف بود : روش  ماری پژوهش . روش پژوهش توص ب بود که به صورت  ۵۰جامعه آ س زن ب خانمان مراجعه کننده به مراکز کاهش آ
ری دردسترس انتخاب شدند  وری داده ها ، از پرسشنامه . نمونه گ  . استفاده شد  SSRSو برای جمع آ

سک متوسط و د% ۱۰افته ها نشان داد ،  :یافته ها  سک باال ، در رفتارهای پرخطر جنس بودند % ۹۰ارای ر  . دارای ر

ن معتادان زن بود :  نتیجه گیري وع باالی رفتارهای پرخطر جنس در ب ج نشان دهنده ش ش معتادان در . نتا با توجه به  افزا
ک از راه نها  ن آ وع باالی رفتارهای پرخطرجنس در ب ران ش ن های اصل اا های مقاربت است ، بنابرا مار گر ب دز و د نتقال ا

ماری  ل ب ن قب وع ا ری از منتقل شدن و ش ار مهم مانجام مداخالت در راستای کاهش رفتارهای پرخطر جنس و جلوگ -ها بس
 . باشد

 

دز  :کلید واژه   . رفتارهای پرخطرجنس ، معتادان ، ا
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	رفتارهاي جنسی پرخطر زنان روسپیبررسی میزان عوامل مرتبط با 

 3، دکتر زهرا قیاسی2، سمانه فوالدي1 سمانه بابایی

 عمومی، معاونت تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کارشناسی ارشد روانشناسی.1

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .2

 دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  ،روانپزشک .3

 

 چکیده

با توجه به تبعات روسپیگري بر سالمت جامعه، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان عوامل مرتبط با رفتارهاي جنسی  :مقدمه
  .پرخطر زنان روسپی  انجام شده است

ي آماري ، شامل افراد داراي رفتار جنسی پرخطر و خارج از روابط ازدواج می  تحلیلی، جامعه-در این پژوهش توصیفی :کار  روش
به  1396-97نفر از زنان داراي رفتار جنسی پرخطر از خانه هاي تیمی در شهر زاهدان در سال  30گیري تعداد  براي نمونه. باشد
ي مشخصات  نامه آوري اطالعات، پرسش به منظور جمع. و مورد مطالعه قرار گرفتندگیري در دسترس، شناسایی  ي نمونه شیوه

براي بررسی میزان عوامل مرتبط با رفتارهاي جنسی ) α %=72: با روایی و پایایی قابل قبول( دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته 
بکار برده ) فراوانی و درصد ( و امار توصیفی  SPSSافزار  ها از نرم جهت تحلیل داده. پرخطر زنان روسپی مورد استفاده قرار گرفت

  .شد
و 33.8با میانگین سنی ) متاهلین،مطلقین و بیوه شدگان%) 30(نفر 9زنان مجرد و %) 70(نفر 21(نتایج نشان داد که  :ها یافته 

( دنی ها عواملی همچون  اعتیادکل خانواده آزمو. این افراد اعتیاد به مواد مخدر داشتند % 100، بودندکه ، 9.94انحراف استاندارد  
از بدو تولد معتاد %) 16.7(نفر2اعتیاد حداقل یکی از افراد خانواده را گزارش دادند، که از بین انها %) 36.8( نفر11و %) 60(نفر  18(

%) 20(نفر 6مودند  و تنها را بیان ن%)80(نفر 22بودند، و عدم پذیرش توسط خانواده و امکان جبران جهت بازگشت به خانواده در 
%) 70(21همچنین عواملی همانند وضعیت اقتصادي ضعیف در. رضایت خود را از روند زندگی فعلی خود و ادامه ان گزارش کردند

فرد جهت برقراي ارتباط جنسی براي دریافت پول و دریافت مواد %)  76.6(23نفرگزارش شد ،که این عوامل را دلیلی براي گزارش  
از افراد موارد ازار و اذیت خانواده ، ازار و اعتیاد همسر و تحریک دوستان جهت ترك خانه و گرایش %) 80(درصد باالیی .  ست بوده ا

مهم ترین عوامل ، شامل اجباري ) متاهل ،مطلقین و بیوه شدگان(به رفتارجنسی را بیان کردندو عالوه بر عوامل فوق در میان زنان 
و خیانت توسط همسر % ) 80( و عدم اعتماد به همسر%) 90(و فاصله سنی زیاد با همسر %)100( ر نف 9بودن ازدواج در هر 

 . است می باشد که ، قابل تامل%)70(

بنا بر نتایج فوق ، مبنی بر نقش و اهمیت عوامل مختلف خانوادگی ، اجتماعی بر رفتارهاي پرخطر جنسی و از سویی : گیري  نتیجه
 .ي امروزي، توجه به کلیه این عوامل  براي پیشگیري از آن ضروري است رفتارها در جامعهدیگر گسترش این گونه 

 . روابط جنسی ؛رفتارهاي پرخطرروسپیگري؛: کلیدواژه ها   

  

http://jfmh.mums.ac.ir/?_action=article&kw=11381&_kw=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1
http://jfmh.mums.ac.ir/?_action=article&kw=11382&_kw=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
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-94هايزمینه ساز اعتیاد در مراجعین به مراکز اقامتی بهزیستی اهواز طی سال  عوامل خانوادگی و محیطیبررسی 
1393 

 3، محمد جواد ظاهري2 ، بهاره احمد زاده *1نسرین سعادتی :نویسندگان

کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی       .١
 saadatynasrin@gmail.com : پست الکترونیک. جندي شاپوراهواز

 .ایران اهواز، اهواز، شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، معاونت پزشکی، انفورماتیک ارشد کارشناس   .2
 .پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپوراهواز     .٣

 

اعتیاد بیمارى اجتماعی عصرحاضر است که از مرزهاي بهداشتی درمانی فراتر رفته و به یک معضل روانی و :  زمینه و هدف 
لذا . خانواده اصلی ترین نقش را در تربیت فرزندان دارد. سن مصرف مواد مخدر رو به کاهش است. خانوادگی تبدیل شده است

زمینه اعتیاد بعنوان مساله مهم مورد توجه این تحقیق بوده یطی خانوادگی و محبررسی اپیدمیولوژیک و اندازه گیري عوامل 
 .است

نفر از مراجعین به مراکز اقامتی بهزیستی اهواز طی  200همبستگی به روش سرشماري بر روي  -این مطالعه توصیفی :روش مطالعه
به منظور  یی آن از نوع لیکرت بودهطیف پاسخگو .انجام شد) 1394(با استفاده از پرسشنامه فتحی و همکاران 1393-94سال هاي

گزینه  5گویه طراحی شد که دریک طیف  6بررسی عوامل عوامل خانوادگی و محیطی به عنوان متغیر مستقل از دیدگاه پاسخگویان
محاسبه میانگین، انحراف (توصیفی  آمار  از  براي آنالیز داده ها. بیان کنند) کامال مخالفم، مخالفم، بی نظرم، موافقم، کامال موافقم(اي

داده ها به . استفاده شدمن ویتنی و کروسکال والیسو براي آمار استنباطی از آزمون هاي آماري همبستگی ساده اسپیرمن و ) معیار
 .، مورد تحلیل قرار گرفتند20نسخه  SPSS وسیله نرم افزار

نشان دهنده وجود رابطه معنی دار میان ) sig=000/0(و سطح معنی دار ) r==851/0(ضریب همبستگی اسپیرمن  : هایافته 
  .عوامل خانوادگی و محیطی و اعتیاد مراجعه کنندگان بود

اختالفات بی توجهی والدین به تربیت فرزندان و  .معتادین اغلب به خانواده هاي ازهم پاشیده و بی ثبات تعلّق دارند: نتیجه گیري
به ابعاد بیشتر  بایدلذا . والدین معتاد غالباً فرزندان معتاد دارند .در آینده فرزندان به دنبال خواهد داشتعواقب وخیمی خانوادگی 

 .پرداخته شودزمینه اعتیاد  خانوادگی و محیطیاپیدمیولوژیکی عوامل 

 .،  اعتیاد ، مراکز اقامتی بهزیستی اهواز خانوادگی و محیطیعوامل   :    کلمات کلیدي

  

mailto:saadatynasrin@gmail.com
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 اختالالت به مبتال بیماران در وسواسی باورهاي و شده بهاداده بیش عقاید هذیانی، باورهاي بین رابطه بررسی

 رازي روانپزشکی مرکز در بستري سایکوتیک
 استادیار گروه روان پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، مرکز تحقیقات سایکوز بیگی ندا علی

 ،  شناسی، مرکز روان پزشکی رازي روانکارشناسی ارشد  امیر مقتدر
 ، شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز دانشجوي دکتراي روان حمیده عسکري

 ،  شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشجوي دکتراي روان زهرا دادبین 
 سنجی ارشد رواننویسنده مسئول، کارشناسی  راضیه مخبریان نژاد 

 آنها بین و دارند قرار پیوستار و یک طیف در وسواسی باورهاي و شده داده بها بیش عقاید هذیانی، باورهاي: زمینه و هدف
 باوري و عقیده و شدت کند، می یکدیگر جدا از را باور سه این که آنچه تشخیصی بررسی در بنابراین. ندارد وجود مرزدقیقی

 سمت به وسواسی باورهاي از فکر در محتواي اختالل شدت .ها دارد آن به پایبندي و نادرستی یا درستی در فرد که است
. )2005سدلر، (هستند هذیانی باورهاي و وسواسی باورهاي بین شده مرز داده بها بیش عقاید و شود می بیشتر هذیانی باورهاي

 مبتال در بیماران باورهاي وسواسی و شده داده بها بیش عقاید هذیانی، باورهاي بین رابطه بررسی پژوهش، این انجام از هدف
 .است بوده رازي پزشکی روان مرکز در بستري سایکوتیک اختالالت به

 مبتال به بیماران کلیه شامل نیز آن آماري جامعه و بوده همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش روش:روش مطالعه
 در بستري طبی عمومی بیماري از ناشی سایکوتیک اختالالت سایر و مواد از ناشی سایکوز جزء به سایکوتیک اختالالت

 نمونه عنوان به نفر  60تعداد  این از. در زمان مطالعه بودند نفر 150 مجموعاً بود که  رازي پزشکی روان مرکز حاد هاي بخش
 داده بها بیش باورهاي و مقیاس )PDI- ۴٠(همکاران  پیتر و هذیان  پرسشنامه .شدند انتخاب هدفمند گیري نمونه روش با و

پرسشنامه ها توسط . گرفتند قرار استفاده مورد پژوهش ابزار بعنوان )OBQ- ۴۴(و پرسشنامه باورهاي وسواسی   (OVIS)شده
 . مراقب اصلی  هر بیمار در بیمارستان تکمیل شد

 شده بها داده بیش عقاید بین و همچنین شده داده بها بیش عقاید و هذیانی باورهاي بین که داد نشان پژوهش نتایج:هایافته
 وسواسی باورهاي و هذیانی باورهاي بین داري معنی رابطه ، ولی)<P 0.05(دارد  وجود دار رابطه معنی وسواسی باورهاي و

 .نشد یافت
 به نیاز مقابل در طلبی و کمال (٠/٠۵>P)، باورهاي وسواسی (٠/٠۵>P)شده  داده بها بیش عقاید میانگین نمره مقایسه

 هذیانی  باورهاي میانگین نمره دهد، اما مقایسه می نشان را داريمعنی تفاوت زنان و مردان بین در (٠/٠۵>P)اطمینان 
(P=٠/١٠٢)خطر ارزیابی در مقابل پذیريمسئولیت (P=٠/٠۶٨) کنترل مقابل در افکار به دادن اهمیت و تفاوت 

 .نداد نشان را داري معنی زنان تفاوت  و مردان بین در  (٠/٠٨۵=P)رفتار
 و شده بها داده بیش عقاید بین و همچنین شده داده بها بیش عقاید و هذیانی باورهاي رابطه معنی دار بین: گیري نتیجه

باورها به . نشان می دهد با افزایش شدت عقاید بیش بها داده شده می توان شکلی از هذیان را مشاهده کرد وسواسی باورهاي
عنوان طیفی از اعتقاد راسخ، شک وسواسی و اعتقاد وهمی با عقاید بیش بهاداده شده است که با درجه اي ضعیف تر و پایین تر 

 . نسبت به هذیان حفظ شده اند
 .سایکوتیک اختالالت وسواسی، باورهاي شده، بهاداده بیش عقاید هذیانی، يباورها :کلمات کلیدي
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 اثربخشی درمان شناختی رفتاري بر کنترل درد و عملکرد روانی اجتماعی در بیماران مبتال به کمر درد مزمن

  سایکوزاستادیار گروه روان پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، مرکز تحقیقات  بیگی ندا علی
  شناسی کارشناسی ارشد روان فاطمه رضوي 
  شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند دانشجوي دکتراي روان بدرالسادات طباطبایی 
  شناسی سالمت دانشگاه خوارزمی دانشجوي دکتراي روان فاطمه دایمی 
 سنجی نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد روانراضیه مخبریان نژاد 
 

هدف پژوهش تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاري بر کنترل درد و عملکرد روانی اجتماعی بیماران مبتال به کمردرد مزمن  :هدف
 .بود

ساله مبتال به کمردرد مزمن مراجعه کننده  50تا  20زن داوطلب از بیماران  7این پژوهش یک مطالعه موردي بود که در آن  :روش
 -گیري در دسترس انتخاب شدند و درمان شناختی به بیمارستان قدس شهر اراك که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند به روش نمونه

نوبت  4آوري اطالعات، آزمودنیها در   جهت جمع. جلسه به آنها ارائه شد 11در ) 2002( نی اوتیس رفتاري بر اساس پروتکل درما
هاي درد مزمن، ناتوانی رولند و موریس، اضطراب و  به پرسشنامه) آزمون و پس 8و  4آزمون و دو میان آزمون در جلسات  پیش(

آوري، با استفاده از آزمون  ها پس از جمع داده. به آنها نمره داده شد نیز GAFافسردگی بک جواب دادند و توسط مقیاس عملکرد روانی 
 .آماري تحلیل کوواریانس بررسی شدند

=P)۰/۰۰۰نتایج نشان داد نمرات آزمودنیها به طور معناداري در متغیرهاي شدت درد ادراك شده  :ها یافته و محدودیت عملکرد  (
=P)۰/۰۰۱ناشی از درد  =P)۰/۰۰۴متغیرهاي اضطراب کاهش یافته است، در  ( =P)۰/۱۶۸و افسردگی  ( داري  تفاوت معنی (

=P)۰/۰۰۴مشاهده نگردید و در متغیر عملکرد روانی اجتماعی   .ها وجود داشت افزایش نمره (
 درمان شناختی رفتاري بر شدت درد ادراك شده و محدودیت عملکرد در بیماران مبتال به کمردرد مزمن مؤثر است و :گیري نتیجه

 .تواند به عنوان یک راهبرد درمانی در بهبود عملکرد و کاهش شدت درد مورد استفاده قرار گیرد می

 عملکرد اجتماعی -شدت درد -کمردرد مزمن -درمان شناختی رفتاري :کلید واژه ها
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 پیش بینی کننده هاي صمیمیت و روابط زناشویی در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
 شفیقه محمدي تبار  ،پروين رھنما   ،خديجه محمدي 
 دانشکده پرستاری و مامایی  -دانشگاه شاھد

  
 چکیده

دچار تغییراتی در سبک زندگی از منظر فیزیولوژیک و عاطفی هستند که ) MS(بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس  :سابقه و هدف
 . می تواند صمیمیت و روابط جنسی را تحت تاثیر قرار دهند

از مطالعه حاضر تعیین عوامل دموگرافیک و تعیین کننده هاي مرتبط با بیماري و ارتباط ان با اختالل عملکرد جنسی در زنان  هدف
 .است MSمبتال به 

که به درمانگاه هاي  MSزنان مبتال به . تهران انجام گرفت بوده و در clinic-based studyاین مطالعه مبتنی بر بالین  :روشها
براي ارزیابی عملکرد جنسی از پرسشنامه  . سرپایی  بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کرده بودند وارد مطالعه شدند

تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از روش سلسله مراتبی براي شناسایی متغیرهاي . استفاده شد) ١٩-MSISQ(سوالی  19
 .با اختالل عملکرد جنسی صورت گرفت مرتبط

میانگین سنی شرکت . با تشخیص پزشک متخصص اعصاب در این مطالعه قرار گرفتند MSزن مبتال به  226در مجموع  :یافته ها
متغیره با  چند ) (hierarchical method تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی. بود) SD=  8.07(سال  35.77کنندگان 

ي جمعیت شناختی در مرحله اول ، متغیر نورولوژیکی مرتبط در مرحله دو م و متغیرهاي روان شناختی در مرحله سوم وارد متغیرها
در مرحله . را دارا بود)MSISQ  )001/0< Pدرصد از واریانس توتال مشاهده شده براي نمره 39به طور کلی، هفت متغیر . شدند

در مرحله دوم،  ). P >001/0(را به خود اختصاص دادند  MSISQاریانس براي نمره درصد و 13اول، متغیرهاي جمعیت شناختی 
درصد واریانس مشاهده شده را توضیح داد  27را به میزان قابل توجهی افزایش داد و  R٢وارد کردن متغیرهاي مرتبط با نورولوژیکی ، 

)001/0< P .( در نهایت در گام سوم در نظر گرفتن عوامل روانشناختیRرا  به طور قابل توجهی افزایش داد  ٢)Rتعدیل شده تا   ٢
 ). P >0/0 01(افزایش یافت  0.39

یافته هاي این پژوهش نشان داد که عالوه بر عوامل جمعیت شناختی و عوامل مرتبط با بیماري، عوامل روانشناختی در  :نتیجه گیري
، MSبه نظر می رسد بعد از تشخیص قطعی . ایجاد اختالل عملکرد جنسی در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس نقش مهمی دارند

 .مداخالت روانشناختی مناسب ضروري است
 

، اختالل عملکرد )١٩-MSISQ( 19مولتیپل اسکلروزیس، پرسشنامه انسداد مولتیپل اسکلروزیس و رابطه جنسی : هاکلیدواژه 
 جنسی
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اجتماعی انتشار اخبار مرتبط با حوادث خشونت آمیز علیه کودکان بر پدران و مادران شهر  -فهم پیامدهاي روانی
 زاهدان

  ت شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایراندکتراي جمعی ١خدیجه اسدي سروستانی
۱۹۸۲Asadi.kh @gmail.com 

 دکتراي جامعه شناسی، مدرس دانشگاه علمی کاربردي بهزیستی فارس، شیراز، ایران 2مریم حسینی
 

بر این اساس یکی از اهداف اصلی هر دولتی فـراهم  . یکی از مهمترین نیازهاي بشر، احساس امنیت اجتماعی و روانی است :بیان مساله و هدف
پژوهشگران اجتماعی معتقدند که که احساس  امنیت داراي دو بعد عینی و روانی است و بعد دوم آن . آوردن احساس امنیت اجتماعی و روانی است

متخصصان آسیب شناسی جرایم بر این باورند، هر چند جرم ممکن است یک یا دو قربـانی داشـته   . ر از بعد عینی می دانندیعنی بعد روانی را مهمت
نگاهی کوتاه به اخبار منتشر شده از حوادث نشان مـی دهـد یکـی     . اجتماعی آن بر جامعه طیف وسیعی می تواند موثر باشد -باشد اما  اثرات روانی
اخبار منتشره در طی یکسال گذشته از قربانیـانی همچـون سـتایش، آتتـا، کیانـا،      . خشونت در اخبار منتشره، کودکان بوده اندپررنگ ترین قربانیان 

مروري کوتاه بر عکس العمل هاي . بازتاب هاي گسترده اي در فضاهاي اجتماعی از سوي مردم به همراه داشته است....کیمیا ،  سپهر، حسین، اهورا
و فضاهاي مجازي نشان می دهد که این حوداث می تواند پیامدهاي روانی  و اجتمـاعی متعـددي در میـان عمـوم مـردم بـویژه        مردم در رسانه ها

اجتماعی انتشار اخبار مرتبط بـا حـوادث خشـونت آمیـز علیـه       -بر این اساس هدف اصلی از انجام مطالعه فهم پیامدهاي روانی. والدین داشته است
شهر زاهدان یکی از کالن شهرهاي ایران می باشد که بدلیل موقعیت جغرافیـایی و سـایر متغیرهـاي    . ان شهر زاهدان استکودکان بر پدران و مادر

 اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خود وضعیت ویژه اي را داراست
جامعه مورد مطالعه این پژوهش کلیه والـدین سـاکن   . این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی صورت پذیرفته است :روش پژوهش

سـاختار   اطالعات با استفاده از مصاحبه عمیـق و نیمـه  .  ، انتخاب شده اند)تعمدي(گیري هدفمند  شهر زاهدان می باشند که استفاده از روش نمونه
مـورد  ) شامل پـدران و مـادران  (نفر  30مصاحبه ها تا زمان اشباع اطالعات ادامه پیدا کرد و در نهایت . و مورد تحلیل قرار گرفتندآوري  یافته جمع

 .تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
 :سواالت اصلی این پژوهش شامل موارد زیر می باشد :سواالت پژوهش

 دان در برابر شنیدن حوادث خشونت آمیز علیه کودکان چه بوده است؟واکنش هاي روانی و اجتماعی پدران و مادران شهر زاه -
 این اخبار در حوزه هاي ذهنی و عینی رفتار آنها چه پیامدهایی بجا گذاشته است و چه تغییراتی ایجاد نموده است؟  -

رخ داده پپیامـدهاي روانـی و اجتمـاعی     یافته هاي حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اخبار حوادث بویژه حوادث :یافته ها و نتیجه گیري
به عالوه یافتـه هـاي ایـن مطالعـه نشـان مـی دهـد کـه         . متعددي از جمله افزایش هراس اجتماعی و کاهش احساس امنیت اجتماعی داشته است

اجتمـاعی پیرامـون و  در    اجتماعی حاصل از این حوادث، منجر به  درجاتی از تغییرات رفتاري در بین والدین نسبت بـه محـیط   -پیامدهاي روانی
بعـد از رخـداد چنـین حـوادثی       می گـردد کـه   به طور کلی بر اساس یافته هاي حاصل از این مطالعه پیشنهاد. ارتباط با اعضاي خانواده شده است

حوزه ي آسیب  همچنین پیشنهاد می گردد که محققان. اجتماعی بعد از آن صورت پذیرد -اقدمات علمی جهت کنترل و کاهش آسیب هاي روانی
به عالوه تاثیرات حاصله از نشـر     .روانی بپردازند –شناسی به نحو دقیق تري به بررسی علل حوداث اخیر و تاثیرات آن بر احساس امنیت اجتماعی 

 .حوادث اجتماعی نشان از نیاز به مدیریت کارآمدتر رسانه هاي اجتماعی دارد
 ، هراس اجتماعی خشونت، رسانه، امنیت اجتماعی: واژگان کلیدي
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  پیامدهاي گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر بررسی علل افزایش نرخ اعتیاد زنان درجامعه و

: ایمیل. آموزش و پرورش زاهدان 1، ناحیه  )مشاور دبیرستان قدسیه (شهناز پودینه کارشناس ارشدروانشناسی بالینی
۸۰۳Poudineh @gmail.com    

 :چکیده

اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات شایع عصر حاضر است که ساالنه قربانیان بی شماري می گیرد و آسیبی جدي بر :زمینه وهدف
اعتیاد به مواد مخدر یک آسیب اجتماعی است که ویرانگري هاي حاصل از آن زمینه ساز سقوط  .پیکر خانواده و جامعه وارد می کند

هرچند معضل اعتیاد به مواد مخدر دربین مردان بیش از زنان است، اما در . بسیاري از ارزش ها و هنجارهاي فرهنگی و اخالقی است
صرف نظر از (در این تحقیق، علل و پیامدهاي ناگوار اعتیاد زنان. است چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته 

در قالب فردي و اجتماعی، پیامدهاي اعتیاد زنان، میزان آسیب پذیري زنان معتاد، خانواده و جامعه ) پیامدهاي مشترك با اعتیاد مردان
مواد در آنها و ترك و مشکالت پس از آن مورد بررسی قرار می در برابر اعتیاد زنان، نقش اعتیاد زنان در تربیت  فرزندان، الگوي مصرف 

از آن جا که پیامدهاي اعتیاد زنان بر جامعه بسیار ناگوارتر از پیامدهاي اعتیاد مردان است، پژوهش در این زمینه ضروري به نظر . گیرد
 .می رسد

ري داده هاي تحقیق پرداخته شده است تا تبیینی مناسب با استفاده از روش مطالعه کتابخانه اي و اسنادي به جمع آو :روش مطالعه
 . در رابطه با موضوع مورد نظر ارائه شود

چالش -3آسیب ها وپیامدهاي اعتیاددرمیان زنان-2دالیل گرایش به اعتیاددرمیان زنان-1مباحث مطرح شده در سه حوزه ي :یافته ها
ها و پیامدها و نیز درمان سوءمصرف مواد در میان زنان است واین  ش، آسیبعوامل مؤثر بر گرای هاي درمان اعتیاددرزنان، ازمهمترین

اعتیاد زنان حائز اهمیت هستند ،یا   صورت اختصاصی در مقوله مورد نظر، عواملی وجود دارند که یا به هنشان می دهد که در سه حوز
ن دو جنس، درخصوص زنان از اهمیت و تأثیر بیشتري عواملی که با وجود تاثیرگذاري بر وضعیت و پیامدها و درمان اعتیاد در میا

 .برخوردارند

با توجه به بررسی ها مشخص می شودکه سابقه مصرف مواد در خانواده، نوع منطقه محل سکونت، تنش در زندگی و  :نتیجه گیري  
پیامدهاي حاصل از . ارتباط با دوستان معتاد، روابط نامناسب خانوادگی از شرایط تاثیر گذار بر پدیده مصرف مواد مخدر در زنان است

زنان نخستین قربانیان . ومشکالت جسمی وروانی را درزنان به دنبال داشته باشد  جتماعی،می تواندارتکاب انحرافات ااین پدیده 
هر جا . یکی از مهم ترین آنان است, در این میان اعتیاد اگر نه اولین و عمده ترین بلکه .بسیاري از آسیبها و انحرافات اجتماعی اند 
وجود در این رابطه نیز باید کنترل و  ربانیان آن زنان قرار دارند، باایندر صف نخست ق, که پاي اعتیاد به مواد مخدر باز می شود 

سال است، بیشترین عامل اعتیاد زنان در جامعه،  40تا  20که سن اعتیاد زنان بین  فرهنگسازي بیشتري شود؛ چرا که با توجه به این
  .بیشتري شوداعتیاد همسران یا دیگر اعضاي خانواده است که در این رابطه باید اهتمام 

 .علل اعتیاد زنان، نرخ اعتیاد زنان درجامعه، پیامدهاي گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر :کلمات کلیدي
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 استعداد به اعتیاد در میان دانش آموزان مقطع متوسطه  مدرسه و کالس درس با جوبررسی رابطه بین 

 ، عاطفه کیانی، زهرا خان محمد زاده*فرهاد کهرازئی

 farhad_kahraz@ped.usb.ac.irاستادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان  

 :چکیده

 .هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش جو و محیط مدرسه و کالس درس در پیش بینی استعداد به اعتیاد است  :زمینه و هدف

جامعه ي آماري شامل کلیه ي دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه . روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود :روش مطالعه
دانش آموز سال سوم دبیرستان از ناحیه یک شهرستان زاهدان با روش نمونه  100تعداد  ناحیه یک شهر زاهدان بود که از بین انها 

و پرسشنامه استعداد به  ه پرسشنامه هاي استاندارد محیط کالس درس و مدرسهگیري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و ب
 . اعتیاد پاسخ دادند

داده ها طبق اهداف پژوهش با روش هاي آماري ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد آزمون قرار گرفت و  :یافته ها
 . درصد از تغییرات مربوط به استعداد به اعتیاد دانش آموزان را تبیین می کند 2/7مشخص شد که محیط مدرسه تقریباْ 

کالس درس نقش  معنی داري در پیش بینی استعداد به اعتیاد در دانش آموزان نتایج نشان داد که محیط مدرسه و  :نتیجه گیري
 .پسر پایه ي سوم دبیرستان دارد

 
 .جو مدرسه و کالس درس، استعداد به اعتیاد :واژه هاي کلیدي
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 هفتماثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقالنی، هیجانی و رفتاري بر اصالح باورهاي غلط دانش آموزان پسر کالس 

 *)نویسنده مسئول(دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان عباس هانی اصل حیزانی

 دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان اسماعیل محمدي 

 

هاي رفتاري و روانی ریشه در عقاید و باورهاي غلط افراد در مورد  ها و اختالل لت بسیاري از ناراحتیع :زمینه و هدف
هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش مشاوره گروهی با رویکرد عقالنی، محیط و جهان پیرامون خود است لذا 

 . ودهیجانی و رفتاري بر اصالح باورهاي غلط دانش آموزان پسر کالس هفتم ب

جامعه آماري این . آزمون با گروه کنترل اجرا شد پس -آزمون این پژوهش از نوع آزمایشی بوده با طرح پیش :روش
نمونه . تشکیل دادند 1395 -96پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر مقطع هفتم شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 

اي  گیري خوشه ارس راهنمایی شهر زاهدان به روش نمونهنفر از دانش آموزانی بودند که از میان مد 30پژوهش شامل 
ها از پرسشنامه باورهاي رایج دانش آموزان  آوري داده براي جمع. انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند

)CBIS( تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس با نرم افزار . استفاده شدspss دانجام ش ٢٢ . 

نشان داد که مشاوره گروهی با رویکرد عقالنی، هیجانی  )ANCOVA(نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري  :ها یافته
به این صورت که مشاوره گروهی با رویکرد عقالنی، هیجانی و ). p=22/0(و رفتاري بر اصالح باورهاي غلط تأثیر دارد 

 . جر شدرفتاري به کاهش باورهاي غلط دانش آموزان پسر من

هاي این پژوهش مشاوره گروهی عقالنی، هیجانی و رفتاري باعث کاهش باورهاي غلط در دانش  بنا بر یافته :گیري نتیجه
 .آموزان پسر پایه هفتم تحصیلی شد

 مشاوره گروهی با رویکرد عقالنی، هیجانی و رفتاري، اصالح باورهاي غلط، دانش آموزان پسر :واژگان کلیدي
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-96رفتار رانندگی پرخطر بر اساس ویژگیهاي شخصیتی در بین رانندگان خطرآفرین شهر زاهدان در سالهاي تبیین 
1395 

 حمیدرضامیرشکاري
 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی واحدعلوم تحقیقات دانشگاه آزاداسالمی زاهدان

 :چکیده
مـی   1395-96راننـدگان پرخطـر شـهر زاهـدان در سـال       تبیین رفتار رانندگی پرخطر بر اساس ویژگی هاي شخصیتی در بین :هدف
 .باشد

رفتارهاي رانندگی مثل تخطی از قوانین رانندگی و سرعت غیر مجاز و یا اختالل در مهارت هاي رانندگی مثل خسـتگی، عـدم    :مقدمه
بـر رفتارهـاي خطرآفـرین    ویژگـی هـاي شخصـیتی مـی توانـد      . تمرکز و ناتوانی هاي فیزیکی، رابطه با ویژگی هاي شخصیتی فرد دارد

رفتار رانندگی خطرآفرین شامل هرگونه رفتاري است که از راننده سر می زنـد و  .رانندگی و درك افراد از سالمت و خطر تاثیرگذار باشد
، این رفتار شامل نقض قانون و مقررات راهنمایی و راننـدگی ماننـد سـبقت و سـرعت غیرمجـاز     . احتمال وقوع حادثه را افزایش می دهد

عدم رعایت حق تقدم،عبور از چراغ قرمز،عدم توجه به عالیم رانندگی، انحراف به چپ و تغییر باند است که همـه نمونـه هـایی از رفتـار     
دراین پژوهش به تبیین رفتاررانندگی پرخطربراساس ویزگیهاي شخصیتی مندرج درپرسشـنامه پـنج عـاملی    .رانندگی خطر آفرین است
 .شهرراهدان پرداخته شده استنئودربین رانندگان پرخطر

راننـده   2000جامعـه آمـاري شـامل   . پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام شده اسـت  :روش
توسط پلیس راهنمائی و رانندگی بدلیل رانندگی پرخطر اخطـار   1395-96وسائط نقلیه در استان سیستان و بلوچستان بود که در سال 

راننده پرخطر بود کـه بـر    365نمونه آماري شامل . نمونه گیري بصورت در دسترس و داوطلبانه انجام گردیده است.ه شده بودندو جریم
 .اساس فرمول کوکران محاسبه شد

، پرسشنامه رفتار رانندگی منچسـتر و پرسشـنامه پـنج    )دموگرافیک(در این پژوهش از سه پرسشنامه شامل پرسشنامه جمعیت شناسی
داده ها با استفاده از آمارتوصـیفی و اسـتنباطی از جملـه رگرسـیون چنـد      . ی شخصیت نئوکاستا و مک گري استفاده گردیده استعامل

 . متغیره موردتجزیه وتحلیل قرارگرفتند
یافته هاي تحقیق نشان می دهد که بر اساس ویژگیهاي شخصـیتی روان رنجـور خـوئی،برون گرائـی، گشـودگی،       :یافته هاي پژوهش

وافق و وجدانی بودن می توان مؤلفه هاي رفتار رانندگی را پـیش بینـی کـرد و همبسـتگی بـین متغیرهـاي پـیش بـین شخصـیتی و          ت
 .متغیرهاي رفتار رانندگی معنی دار بود

متـرین  ویژگیهاي شخصیتی و مؤلفه هاي رفتار رانندگی رانندگان در بروز حوادث رانندگی نقش مهمی دارد و بر اساس نتایج مه :نتایج
 .عامل در بروز رفتارهاي پرخطر رانندگی عوامل فردي و شخصیتی است

 .پیشنهاد می گردد مسئولین امر تالش بیشتري در راستاي فرهنگ سازي رانندگان پرخطر و دیگر افراد جامعه انجام دهند
 يرانندگی پر خطر، ویژگی هاي شخصیتی، مؤلفه هاي رفتار رانندگی، فرهنگ ساز :کلید واژه ها
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 18تا  6غربالگري  میزان شیوع مصرف دخانیات و مواد افیونی برمبناي پرسشنامه آسیست در والدین داراي کودك 

 1395سال شهرستان اهواز در سال 

 معاون اجرایی دفتر سالمت روانی ، اجتماعی واعتیاد وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی   –روان شناس علی اسدي 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ( مدیر کل دفتر سالمت روانی ، اجتماعی واعتیاد وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی   –روان پزشک احمد حاجبی  

 )پزشکی ایران 
  .معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز –مدیرسالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد  - بهداشت روان   MPH رضا دواساز ایرانی 

 معاونت آموزشی وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی –روان پزشک . احمد فخري  
 

مصرف مواد یکی از جدي ترین معضالت شهري د رسالهاي اخیر و یکی از پیچیده ترین پدیده هاي انسانی است که به عنوان الگوي غیر  :مقدمه 
 . انطباقی مصرف مواد  منجر به بروز مشکالت خانوادگی ، شغلی و اجتماعی گردیده است

 6مواد افیونی برمبناي پرسشنامه آسیست در والدین داراي کودك غربالگري  میزان شیوع مصرف دخانیات و این مطالعه با هدف :  هدف
 .بود 1395سال شهرستان اهواز در سال  18تا 

سال ساکن شهرستان اهواز ،  18تا  6جامعه مورد مطالعه، کلیه ي خانوار هاي داراي کودك . مقطعی بود -این مطالعه از نوع توصیفی:  روش کار
خانوار بر اساس بلوك هاي مورد نظر توسط مرکز آمار ایران،  انتخاب  1000ري خوشه اي چند مرحله اي تعداد، که با استفاده از روش نمونه گی

این پرسشنامه  از سوي وزارت . مورد ارزیابی قرار گرفت assistابزار بکار گرفته شده در این مطاله ، بر اساس سواالت غربالگري پرسشنامه . شدند
براي .  کشوري پیشگیري و درمان مصرف مواد در سطح مراکز خدمات جامع سالمت  مورد استفاده ، قرار می گیرد بهداشت و درمان در برنامه

 .تجزیه و تحلیل داده ها  از آمار توصیفی استفاده شده است

بود که از این میان بیشترین درصد  8/16سال  18تا  6این مطالعه نشان داد که شیوع انواع مصرف مواد در میان والدین داراي کودك  :یافته ها
همچنین یافته ها نشان داد که مصرف مواد در . بود%)  2/2(،ترکیبات افیونی %)5/12(میزان مصرف مواد در سه ماهه گذشته به ترتیب دخانیات 

رف مواد در  افراد مورد مطالعه  در ادامه تحلیل داده ها بیشترین ماده اي که میل و وسوسه ي شدید در میان انواع مص. مردان بیشتر از زنان است
 .داشت،  به ترتیب دخانیات وسپس مواد افیونی بود

سال در مقایسه با  میزان شیوع در سطح  18تا  6با توجه به نتایج بدست آمده انواع مصرف مواد در والدین داراي کودك : بحث و نتیجه گیري
پیشگیرانه متغییر  خانواده قوي ترین عامل محافظت کننده نوجوانان در مصرف   لذا در راستاي  سیاست. جهانی و کشوري همخوانی داشته است

 . که می بایست در خصوص توانمند سازي خانواده ها برنامه هاي آموزشی در سطح جامعه صورت پذیرد. مواد است

 .،اهواز  ASSIST همه گیر شناسی، مصرف مواد، شیوع، :کلید واژه 
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 ودر ارتباط با متغیرهاي زمینه اي 1394سال استان خوزستان درسال  18خودکشی زیر میزان شیوع رفتارهاي 

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز  –متخصص عفونی  معاون بهداشت دانشگاه ،دکتر شکراله سلمان زاده   -1
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندي  -یاد مدیر سالمت روانی ، اجتماعی واعت -بهداشت روان   MPH رضا دواسازایرانی - -2

 شاپور اهواز

 معاون فنی مرکز بهداشت استان دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز -پزشک عمومی  دکتر ناصر ضیغمی  – -3

 کی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزش -معاون اجرایی دفتر سالمت روانی ، اجتماعی واعتیاد  -روان شناس علی اسدي   – -4
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور  -کارشناس گروه سالمت روانی ، اجتماعی واعتیاد    -روان شناس فیروزه نریمیسا  – -5

 اهواز

 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز  –کارشناس ارشد انفور ماتیک پزشکی  بهاره احمد زاده_  -6
 

 : چکیده 

بروز رفتارهاي خودکشی به عوامل متعددي بستگی . مساله خودکشی درحوزه آسیب هاي اجتماعی و بهداشتی است :مقدمه وهدف 
اما مطالعات انجام شده در .همه گیر شناسی وشناسایی این عوامل می تواند زمینه اقدامات مؤثر درسیاست پیشگیرانه را فرهم آورد. دارد

هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع رفتارهاي . نوجوانی درسطح کشورمحدود استخصوص رفتارهاي خودکشی در دوران کودکی و
 .بود 1394سال استان خوزستان درسال  18خودکشی زیر

جامعه آماري این پژوهش براساس ثبت مواردرفتارهاي خودکشی در نظام . مطالعه از نوع  توصیفی با راهبرد گذشته نگربود  :روش کار 
. اشتی توسط مراکز بهداشت شهرستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز صورت می گرفت مراقبت هاي اولیه بهد

تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش . براي گرد آوري اطالعات ازمقیاس ثبت موارد خودکشی وزارت بهداشت و درمان استفاده شد
 .هاي آمارتوصیفی انجام گرفت

مورد اقدام به  380سال در سطح شهرستان هاي تابعه ثبت گردیدکه از این تعداد  18رد رفتار خودکشی زیر مو 412  :یافته ها 
نتایج نشان . در صد هزارنفربود 1سال  18نرخ خودکشی منجر به فوت در افراد زیر . نفر مورد منجر به فوت بوده است 32خودکشی و

کمترین سن .بودند%)  65( مورد دختر   268پسر  % )  35(  مورد 144دادکه از لحاظ رفتار خودکشی برحسب جنس 
مهمترین عوامل زمینه سازدر بروز رفتارخودکشی به . شایعترین روش خودکشی ، مسمومیت دارویی بود. سال بود 10رفتارخودکشی

 .ترتیب مربوط به مشکالت خانوادگی ، ازدواج تحمیلی و شکست تحصیلی بود

لعه نشان دادکه در برنامه هاي پیشگیري از رفتارهاي خودکشی کودکان ونوجوانان بایستی به روابط این مطا : بحث ونتیجه گیري
صحیح خانوادگی توجه بیشتري شود و این طیف سنی در گروه آسیب پذیري قرار دارند که با اجراي برنامه هاي آموزشی مهارت هاي 

وري هوشمندانه ویژه والدین بتوان به عنوان یک عامل محافظت کننده زندگی به دانش آموزان وهمچنین آموزش مهارت هاي فرزند پر
 .دراین حوزه عمل نماید

 شیوع ، رفتار خودکشی ، خوزستان :    کلید واژه
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 )یک مطالعه کیفی(نقش کمپ ترك اعتیاد بر بازگشت مجدد به اعتیاد مواد مخدر در شهر زاهدان 

 2مصطفی پیوند، 1دکتر محمد خمر نیا

 زاهدان، ایران دکتراي تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،1
 زاهدان، ایران مرکز تحقیقات  ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،2

                        mp.peyvand@yahoo.com: ایمیل

 : چکیده 

بازگشت به مواد مخدر در میان افرادي که سابقه ترك اعتیاد دارند را به عنوان یک چالش جدي تبدیل شده است که  :زمینه و هدف
در این میان کمپ ترك اعتیاد نقش بسزایی را ایفا می کند، لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش  کمپ ترك اعتیاد بر بازگشت 

 .گرفته است مجدد به اعتیاد مواد مخدر شهر زاهدان انجام

نفر از افرادي  22 .در شهر زاهدان انجام شد1396تفسیري در سال این مطالعه از نوع مطالعات کیفی بوده که با رویکرد  :روش کار
داده ها از طریق مصاحبه . که داراي سابقه ترك و بازگشت مجدد به مواد مخدر داشتند با روش نمونه گیري هدفمند انتخاب شدند

در این  .له پرسشنامه نیمه ساختار یافته جمع آوري شد و تمام مصاحبه ها ضبط و بر روي کاغذ پیاده سازي شدفردي و به وسی
 .مطالعه تحلیل داده ها به روش آنالیز محتوا انجام شد

مضمون اصلی  5بر اساس نتایج مطالعه . آنها فاقد شغل بودند) 27%/2(نفر  6و ) 90/90(% نفر از افراد مورد بررسی مرد 20  :نتایج
اکثریت . استخراج گردید "جلسات کمپ " ،"نحوه نامناسب برخورد"، "مدیریت ضعیف "، "نگه داشتن بیش از حد"،"نظارت ضعیف"

از دیدگاه . شرکت کننده گان بد رفتاري پرسنل، تنیه بدنی، مدیریت و نظارت ضعیف کمپ را علل اصلی بازگشت به اعتیاد می دانستند
عه نظارت بیشتر بر کمپ ها ،انتخاب کمپ ترك اعتیاد مناسب، شرکت منظم در جلسات، داشتن برنامه براي ترك از افراد مورد مطال

 .مهمترین راهکارها جهت پیشگیري از بازگشت به مواد مخدر بود

لذا نیاز است با تاکید بر این عوامل به . در این مطالعه تاثیر کمپ هاي ترك اعتیاد به صورت بارزي مشاهده شد: بحث و نتیجه گیري
 . خصوص نظارت بیشتر بر کمپ هاي ترك اعتیاد بازگشت به اعتیاد را کاهش داد

 کمپ ترك اعتیاد-مواد مخدر -اعتیاد:  کلمات کلیدي
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اجتماعی در بازگشت به اعتیاد به مواد مخدر در مراجعه کنندگان به مراکز ترك بررسی نقش عوامل خانوادگی و 
 )یک مطالعه کیفی: (اعتیاد

 2، مصطفی پیوند1دکتر محمد خمر نیا

 زاهدان، ایران دکتراي تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،1
 زاهدان، ایران ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،مرکز تحقیقات  2

۱۹۸۵m_khammar: ایمیل @yahoo.com                        

 : چکیده 

به سوء مصرف ترك مصرف مواد مخدر از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مسئولین و خود مبتالیان :زمینه و هدف
اختالفات خانوادگی و  .مشکل اصلی، بازگشت و شروع دوباره به این عادت ناپسند است. مواد و خانواده هاي آنها بوده است

لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش  . شرایط اجتماعی نامناسب نیز از عوامل تاثیر گذار در بازگشت مجدد به اعتیاد می باشد
 .انجام گرفته است اعی در بازگشت به اعتیاد به مواد مخدر در مراجعه کنندگان به مراکز ترك اعتیادعوامل خانوادگی و اجتم

نفر  از  22 .در شهر زاهدان انجام شد 1396تفسیري در سال این مطالعه از نوع مطالعات کیفی بوده که با رویکرد : روش کار
داده ها از طریق . داشتند با روش نمونه گیري هدفمند انتخاب شدند افرادي که داراي سابقه ترك و بازگشت مجدد به مواد مخدر

در  .مصاحبه فردي و به وسیله پرسشنامه نیمه ساختار یافته جمع آوري شد و تمام مصاحبه ها ضبط و بر روي کاغذ پیاده سازي شد
 .این مطالعه تحلیل داده ها به روش آنالیز محتوا انجام شد

بیشتر . نفر زیر دیپلم  بودند  10نفر بی سواد و  7نفر متاهل و   12مشارکت کننده در این مطالعه  حدود نفر   22از بین    :نتایج
بار بوده و بیشترین  ماده  مصرفی در بین افراد   7سال بودند، متوسط تعداد  ترك  کردن افراد   30تا    21افراد در محدوده سنی  

 "،"اجبار  براي ترك "، "حمایت نظارت و ضعیف "، "اختالفات خانوادگی "،  "ون اصلیمضم 8بر اساس نتایج مطالعه .. تریاك بود
اکثریت . استخراج گردید "نبود اوقات فراغت سالم  "،"دوست ناباب  "، "، شهر نشینی "عوامل مرتبط با مواد" ،"مشکالت اقتصادي

خانواده، اجبار براي ترك، مشکالت اقتصادي، نبود اوقات فراغت شرکت کننده گان اختالفات خانوادگی، بیکاري، ، داشتن فرد معتاد در 
از دیدگاه افراد مورد مطالعه حمایت و نظارت بیشتر خانواده، عدم . و داشتن دوست ناباب را علل اصلی بازگشت به اعتیاد می دانستند

 .جهت پیشگیري از بازگشت به مواد مخدر بود تنبه در خانواده، حمایت عاطفی، تغذیه اي، شغلی و پس از ترك از مهمترین راهکار ها

لذا با تاکید . نقش عوامل خانوادگی و شرایط اجتماعی در این مطالعه  به صورت بارزي در بازگشت به اعتیاد مشاهده شد: نتیجه گیري
مرتبط  می توان بازگشت بر این عوامل به خصوص آموزش بیشتر خانواده ها و بهبود شرایط اجتماعی از طریق همکاري با سازمان هاي 

 . به اعتیاد را کاهش داد

 ترك اعتیاد-اعتیاد-عوامل اجتماعی-خانواده:  کلمات کلیدي
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 بررسی اثربخشی یک جلسه دو دقیقه اي  افشاي هیجانی نوشتاري بر عالیم روانی دانشجویان دچار ضربه روانی 

 4مشتاق، نهاله 3، بهروز دولتشاهی2، پروانه محمد خانی1*دراپرو

 دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران*

 دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی-1

 دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی -2

 دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی -3

 دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی -4

اما اثربخشی افشاي هیجانی مختصر و همچنین . ربخش می باشدمطالعات نشان داده اند که افشاي هیجانی نوشتاري اث: زمینه وهدف
لذا این مطالعه با هدف بررسی افشاي هیجانی نوشتاري دودقیقه اي بر روي . متغیرهاي تعدیل کننده آن زیاد مورد بررسی قرار نگرفته است

 . عالیم روانی انجام شد
پس آزمـون بـا گـروه کنتـرل، بطـور تصـادفی بـه دوگـروه          -یش آزمون دانشجویان دچار تروما طی یک مطالعه آزمایشی پ: روش مطالعه

عالیم روانـی قبـل وبعـد از مداخلـه     . تقسیم شدند) گروه کنترل(و نوشتن در مورد یک موضوع خنثی ) گروه آزمایشی(نوشتن در باره تروما 
 .ورد سنجش قرار گرفتندم) DASS-۲۱(سوالی  21با استفاده از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ) جلسات نوشتن(

. نتایج نشان داد که گروه آزمایشی بطور معناداري عالیم روانی کمتري در مقایسه بـا گـروه کنتـرل در پیگیـري گـزارش کردنـد      : یافته ها 
وع خنثـی،  در مقیسـه بـا نوشـتن در مـورد موضـ     . بطور معناداري اثرات گروهی را تعدیل کردند) خط پایه(عالوه براین تفاوتهاي فردي اولیه 

نوشتن در مورد تروما در شرکت کنندگان با ابراز هیجانی کمتر، دیسترس هیجانی بیشتر و ترومـاي شـدیدتر در خـط پایـه بـه عالیـم روانـی        
 .کمتري منجر شد

فـردي   تفاوتهـاي . حداقل دوزاژ الزم براي کاهش عالیم روانی ممکن است از آنچه قبال تصور می شده است پایین تر باشـد : نتیجه گیري
 .ممکن است در نقش شرایط مرزي یک جلسه کوتاه افشاي هیجانی نوشتاري عمل کند

پیشنهاد می شود که پژوهش هاي آینده بمنظور درك بیشتر شـرایط مـرزي پـارادایم افشـاي هیجـانی نوشـتاري طـول افشـاء را دسـتکاري و          
 .متغیرهاي تعدیل کننده مختلف را مورد بررسی قرار دهد

 افشاي هیجانی نوشتاري، تروما، دانشجویان: کلمات کلیدي
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 آوري بر اساس تنظیم شناختی هیجانی در مدیران بحران وزارت راه و شهرسازي بینی تاب پیش

 ، مهین حمیديراحله سموعیمینا نظري کمال، کوروش قنبري، نفیسه غایبی، 

 samouei@mail.mui.ac.ir 
 چکیده

تاب آوري و . مدیریت بحران و بالیا نیازمند ویژگی ها و توانایی هایی براي کنترل و اداره شرایط استرس زا و بحرانی است :سابقه و هدف
بر این اساس . مدیریت هیجان ها از جمله توانایی هاست که می تواند براي مدیران بحران در کنترل چنین شرایطی نقش تعیین کننده داشته باشد

 .شده است آوري مدیران بحران وزارت راه و شهرسازي انجام تعیین سهم تنظیم شناختی هیجانی بر تاب مطالعه باهدفاین 

گیري در  نفر از مدیران بحران وزارت راه و شهرسازي به روش نمونه 136مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است که بر روي : روش بررسی

) CD-RIS) (2003(آوري کونور و دیویدسون  براي شرکت در پژوهش، مقیاس سنجش تاببعد از اخذ رضایت . انجام شد 1395دسترس در سال 

اطالعات توسط ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی . اجرا گردید) CERQ( )2001(گارنفسکی  و تنظیم شناختی هیجانی

 .گام تحلیل گردید به چندگانه به شیوه گام

مدیران بحرانی  .بینی کننده تاب آوري در مدیران بحران بوده است هاي تنظیم شناختی هیجانی پیش داد که مؤلفهها نشان  تحلیل داده :ها یافته

هاي تنظیم شناختی هیجانی ناسازگار  آوري بیشتري و مدیران بحرانی که مؤلفه هاي تنظیم شناختی هیجانی سازگار داشتند، از تاب که مؤلفه

 ).٠٫٣۴٢=R٢(ردار بودند آوري کمتري برخو داشتند، از تاب

یافته هاي این مطالعه در تفهیم لزوم توانمندبودن مدیران بحران براي رویارویی باشرایط و موقعیت هاي غیر مترقبه و بحرانی مفید  :گیري نتیجه

 .سازمان هاي مرتبط با مدیریت بحران در ارزیابی مدیران می توانند از این نتایج بهره بگیرند. خواهد بود

 آوري، تنظیم شناختی هیجانی، بحران، بالیا، مدیران بحران تاب: واژگان کلیدي
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 بر اختالل استرس پس از سانحه و افسردگی اساسی در زنان بازمانده تصادفات رانندگی  micbtاثر بخشی روش 
 

 مینا نظري کمال،  راحله سموعی، نفیسه غایبی، مهین حمیدي
mnkamalabadi@gmail.com 

 
بر کاهش عالیم اختالل استرس پس از سانحه و افسردگی اساسی در زنان بازمانده   micbtهدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روش  :چکیده

روش نمونه . و افسردگی اساسی استفاده شد PTSDاز پرسشنامه . مطالعه از نوع نیمه تجربی و آزمایشی است. تصادفات رانندگی شهر تهران بود
زن بازمانده از تصادفات جاده اي شهر تهران که سه ماه از تجربه تصادف آنها می گذشت، انتخاب شده  30سترس است، بدین صورت که گیري در د

به عنوان پس آزمون در دوگروه آزمایش و گواه اجرا   نفري گمارش کرده، پس از اتمام جلسات، پرسسشنامه 15و به صورت تصادفی در دو گروه 
منجر به  Micbtنتایج نشان داده است که روش . و با روش آماري تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد ۱۶Spssبا نرم افزار داده ها. گردید

جلسه مشاوره فردي که به صورت هفته اي یک بار  8. کاهش عالیم اختالل استرس پس از سانحه و افسردگی اساسی در این زنان گشته است
 . نتایج آن موید اثربخشی این رویکرد پس از سه ماه ادامه داشته است. سه ماه پس از خاتمه جلسات اجرا شد پس آزمون دوم، . برگذار شدند

 اختالل استرس پس از سانحه، افسردگی اساسی، تصادفات رانندگی: کلمات کلیدي
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 آموزانهاي اجتماعی مجازي بر دانششناسی شبکهواکاوي آسیب

 ) آبادآموزان شهر نوكدانش: مطالعه موردي (
 زادهزینب عباس2مهدیه شهرکی، 1
 gmail.com@Mshahraki١١٧آباد، ، روزي پروین اعتصامی نوكسرپرست دبیرستان شبانه1
 آبادروزي پروین اعتصامی نوكمشاور دبیرستان شبانه2

 
 چکیده

( هاي نوین ارتباطیآوري گیري، گسترش و حفظ آن بواسطه پیدایش و ورود فنهاي حاکم بر شکلمکانیسمفردي و ارتباطات میان
-هایی هستند که از یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافههاي مجازي، سایتشبکه. در حال دگرگونی است... ) اینترنت و 

ها به دهند و با اتصال مردم یا گروهگذاري را به کاربران خود ارائه مییت اشتراكشدن امکاناتی مانند چت، ایمیل و امکانات دیگر، خاص
هاي مجازي عالوه بر جامعه، تأثیري رو به گسترش پیدایش شبکه. شوندگذاري اطالعات از طریق اینترنت می یکدیگر سبب به اشتراك

آموزان هاي ارتباطی ارجح به ویژه براي دانشزي به یکی از رسانههاي اجتماعی مجا لذا، شبکه. فردي و جمعی یافته استدر عرصۀ روان
. باشدآباد میآموزان شهر نوكهاي اجتماعی مجازي بر دانشهاي شبکهبنابراین، هدف پژوهش حاضر، واکاوي آسیب. اندتبدیل شده

براي  .دهدآباد تشکیل میطح شهرستان نوكآموزان در سنفر از دانش 500روش تحقیق از نوع کمی و تحلیلی بوده، جامعه آماري را 
-از روش نمونه. اندنفر، به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده 312تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که بر این اساس 

اصل از به کارگیري نتیجۀ ح. مورد بوده است 22هاي مورد بررسی  که شاخص .گیري تصادفی براي انتخاب افراد نمونه استفاده شد
 . دهد درصد واریانس را توضیح می 61/62عامل نهایی است که  6هاي پژوهش به  تحلیل عاملی، تقلیل شاخص

 .آموزانهاي اجتماعی مجازي، دانششبکه: واژگان کلیدي
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دردانش عملکرد خانواده، کفایت اجتماعی وشادکامی در کاهش آسیبهاي اجتماعی سنین نوجوانی  بررسی رابطۀ 
 آموزان  پسر دبیرستانی شهرستان ري

 حسن عمرانی کارشناس ارشد مشاوره خانواده  

 لیال بوژآبادي کارشناس ارشد پرستاري سالمت جامعه 

 دکتر افسانه بوستان  متخصص مشاوره خانواده

عملکرد خانواده، کفایت اجتماعی وشادکامی در کاهش آسیبهاي اجتماعی سنین تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطۀ  :وهدفزمینه 
 دانش آموزان  پسر دبیرستانی شهرستان ري  انجام شده استنوجوانی  

در سال دانش آموزان  پسر دبیرستانی شهرستان ري نوع پژوهش کاربردي، همبستگی وجامعه آماري این پژوهش  :روش مطالعه
نمونه گیري تصادفی ساده از میان دبیرستانهاي دوره دوم متوسطه  روشنفر  بود، که به  250حجم نمونه . بودند1396-97تحصیلی

ی آکسفوردو آسیبهاي براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي عملکرد خانواده،کفایت اجتماعی ، شادکام. شهرستان ري انتخاب شدند
و آمار استنباطی ) میانگین و انحراف معیار(هاي آمار توصیفی  شده از طریق روش هاي خام گردآوري داده. اجتماعی نوجوانی استفاده شد

 .هاي استنباطی از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است براي تحلیل. . تجزیه و تحلیل شده است

از متغیر % 7از کفایت اجتماعی  و % 8عملکرد خانواده%  8.2متغیرآسیبهاي اجتماعیکه حقیق نشان داد یافته ها ي این ت :.یافته ها
 .شادکامی  را پیش بینی می کند

نوجوانانی که عملکرد خانوادگی بهتري دارند کفایت اجتماعی وشادکامی باالتر داشته وبه تبع آن افرادي که   : نتیجه گیري
خود را به صورت مثبت ارزیابی و در نتیجه به تبادل انرژي مثبت با محیط و اطرافیان پرداخته و رابطه خود را  شادکامترند، توانایی هاي

با آن ها بهبود می بخشند و اینکه افراد شادکام، داراي ویژگی هاي شناختی خاصی هستند که از طریق آن ها اطالعات محیط خود را 
خوش بینی و خوشحالی می شود، که موجب می شود در میزان کیفیت زندگی خود به نحوي پردازش می کنند که موجب تقویت 

بهبود قابل مالحظه اي داشته باشند، و نسبت به محیط خود دید مثبتی داشته باشد و حتی در فعالیت هاي اجتماعی موفقیت زیادي 
 .عی در میان نوجوانان خواهد شدو سبب کاهش آسیبهاي اجتماکسب نماید درنتیجه باعث کفایت اجتماعی بیشتر می گردد

 
  عملکرد خانواده ، کفایت اجتماعی، شادکامی،آسیبهاي اجتماعی سن نوجوانی :کلمات کلیدي
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 تحمل پریشانی و اعتیاد، بازگشت مجدد پیشگیري از بر) تاب آوري امید،(بررسی تاثیر سرمایه هاي روانشناختی 

 اصفهان بازتوانی شهر مراکزدرمان ویافته  مشکالت بین فردي معتادان بهبود

کارشناس ارشدروانشناسی مدیرعامل انجمن ارتقاءسالمت جسم وروان اصفهان ومسئول مرکزگذري کاهش  ام البنین عصمت پناه
 *آسیب امید 

 کارشناس مسول دفترمشاوره سازمان بهزیستی استان اصفهان، کارشناس ارشدروانشناسی حسین خاکشور

 
 :چکیده

برپیشگیري ازبازگشت مجدد به ) امید،تاب آوري(اثربخشی آموزش سرمایه هاي روانشناختی بررسی هدف از پژوهش حاضر 
 نیمه روش از تحقیق این در. بوداعتیاد،تحمل پریشانی و مشکالت بین فردي معتادان بهبود یافته مراکز درمان و بازتوانی شهراصفهان 

نفر از  90جامعه آماري این پژوهش کلیه معتادان بهبود یافته شهر اصفهان بودند که به صورت دردسترس تعداد . شد استفاده آزمایشی
در (و کنترل ) دقیقه اي 90جلسه  10(، آموزش هاي تاب آوري )دقیقه اي 90جلسه  12(آنها انتخاب و در سه گروه امید درمانی 

آزمون، پس آزمون و پیگیري یک ماهه به پرسشنامه هاي پژوهش شامل  جایگزین شدند و در سه مرحله پیش) انتظار درمان
و مشکالت بین فردي بارخام ) 2005(، تحمل پریشانی سیمونز و گاهر )1386(پرسشنامه ي گرایش نسبت به مواد مخدر عسکري 

با اندازه گیري مکرر مورد تجزیه با روش تحلیل واریانس  SPSS-۲۲داده هاي پژوهش توسط نرم افزار . پاسخ دادند) 1996(وهمکاران 
آموزش سرمایه هاي روانشناختی امید و تاب آوري بر پیشگیري از بازگشت مجدد اعتیاد،  نتایج پژوهش نشان داد . و تحلیل قرار گرفت

بین دو  ولی. )P>05/0(موثر استتحمل پریشانی و مشکالت بین فردي معتادان بهبود یافته مراکز درمان و بازتوانی شهر اصفهان 
درنتیجه می توان بیان داشت استفاده از سرمایه هاي روانشناختی رویکردي . )P>05/0(درمان ارائه شده تفاوت معناداري مالحظه نشد

نوین و موثر در پیشگیري از بازگشت و دیگر مشکالت افراد داراي سایقه سوء مصرف مواد می باشد و به درمانگران حیطه اعتیاد 
 .ز این درمان ها براي درمان و کاهش عالئم سوء مصرف مواد استفاده گرددپیشنهاد می شود ا

سرمایه هاي روانشناختی، امید، تاب آوري، پیشگیري از بازگشت مجدد اعتیاد، تحمل پریشانی، مشکالت بین فردي،  :کلید واژه ها
 .معتادان بهبود یافته
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 پرستاري دانشجویان بین در اینترنت به اعتیاد سالمت روان با بررسی رابطه

فوزیه ریگی، مهدي ناروئی، سیما آشنا، اسماء ناروئی  
 Beshkar.moslem@gmail.comایران،  -دانش آموخته پرشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: نویسنده مسئول-1
 Simaashena@yahoo.com، ایران -چابهار واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی ریزي برنامه و مدیریت کارشناسی دانشجوي -2
 mehdinarouei٧۵@gmail.com، ایران -چابهار واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی ریزي برنامه و مدیریت کارشناسی دانشجوي -3

 shoes.chanel@yahoo.com، ایران -چابهار واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی ریزي برنامه و مدیریت کارشناسی دانشجوي -4
 

 چکیده
شهرستان  ي دانشکده علوم پزشکیپرستار انیدانشجو نیدر ب نترنتیبه ا ادیرابطه سالمت روان با اعتبررسی پژوهش حاضر به منظور 

کده دانشجویان پرستاري دانش جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. انجام پذیرفتایرانشهر 

کرجسی و ساده با استفاده از جدول  ینمونه ي آماري به روش تصادفو  است نفر 130به تعداد که  بود علوم پزشکی شهر ایرانشهر

) IAT(، و آزمون اعتیاد به اینترنت )GHQ( گلدبرگ هاي سالمت روانگردآوري داده ها پرسشنامه  ابزار .شدنفر برآورد  97مورگان 

 یدانشکده علوم پزشک يپرستار انیدانشجو نترنتیبه ا ادیسالمت روان با اعت نیبنتایج پژوهش حاکی از آن است که . یانگ بود

در سالمت روان آنها  یراتییباعث تغ نترنتیبه ا يپرستار انیدانشجو ادیاعت زانیم یعنی .داردوجود  يو معنادار میرابطه مستق رانشهریا

با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معناداري بدست آمد اما بین ) عالئم جسمانی، عالئم اضطرابی(بین ابعاد سالمتهمچنین  .خواهد شد

نتیجه کلی تحقیق . با اعتیاد به اینترنت ارتباط مثبت و معناداري یافت نشد) یو عالئم افسردگ ی، کارکرد اجتماع(ابعاد سالمت روان 

ارتباط  تیقابلبا اینترنت با  ازیرفع ن ایبازتاب روابط و  اینمودي از انتقال  یحت ای وندیآرزوي برقراري پ ای یرفتاري وسواسنشان داد 

 .رابطه دارد گرانیموزون و هماهنگ با د

 سالمت روان، اعتیاد به اینترنت، دانشجویان پرستاري :واژگان کلیدي
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تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسرانه متوسطه دوره اجتماعی کالس با مشغولیت -بررسی تاثیر جو روانی
 دوم شهر چابهار

 علی عرب، مسلم بشکار، نسرین جنگی زهی، اسالم بشکار 
 Arab@hamoon.usb.ac.ir :نویسنده مسئول استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان -

 - Beshkar.moslem@gmail.comمی واحد زاهدان،دانشجوي دکتري روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسال
 Beshkar.moslem@gmail.com دانشجوي دکتري روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، -

 Beshkar.moslem@gmail.com بلوچستان،دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري از دانشگاه سیستان و 

  

   

 چکیده
آموزان انجام اجتماعی کالس با مشغولیت تحصیلی و انگیزش  تحصیلی دانش -پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه  جو روانی 

دوم شهر چابهار به جامعه آماري شامل کلیه دانش آموزان پسرانه متوسطه دوره . روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. پذیرفت

ابزار گردآوري . آموزان انتخاب شددانش 302نفر بود که از بین آنها به روش تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان  1400تعداد 

یافته ها نشان می دهند که . اجتماعی کالس بودداده ها پرسشنامه مشغولیت تحصیلی، مقیاس انگیزش تحصیلی و پرسشنامه جو روانی

هم چنین رابطه معناداري بین جو . اجتماعی کالس با مشغولیت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد -بطه معناداري بین جو روانیرا

با ) جو وابستگی کالس(اجتماعی کالس-اجتماعی کالس با انگیزش تحصیلی دانش آموزان وجود دارد، بین ابعاد جو روانی -روانی 

اجتماعی کالس -ی داري وجود دارد و در سایر ابعاد ارتباطی بدست نیامد و بین ابعاد جو روانیمشغولیت تحصیلی  رابطه مثبت و معن

اجتماعی کالس و نتیجه کلی تحقیق این است که جو روانی .آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود نداردیا انگیزش تحصیلی دانش

  . نگیزش تحصیلی بهتر دانش آموزان نقش داشته باشدمشغولیت و ا و تواند در کسب موفقیتسرزندگی دانش آموزان می

اجتماعی، جو اصطکاك، جو وابستگی، جو انضباط، جو رقابت، مشغولیت تحصیلی، انگیزش -جو روانی :واژگان کلیدي

 تحصیلی 

  

mailto:Beshkar.moslem@gmail.com
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شهرستان معلمان مدارس ابتدائی : مطالعه موردي(بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با رویکرد معلمان به تدریس 
)نیک شهر  

 
 صادق بلوچ، فائزه رضاییان، نظیر سرکوري، زهرا باشنده

 Sadegh.baluch@yahoo.comایران،  -دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان: نویسنده مسئول-1
 faezehrezaeyan۶@gmail.comایران ،  -چابهاردانشجوي کارشناسی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -2
 nazirsarkori٩۶@gmail.comایران،  -دانشجوي کارشناسی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار -3
  gmail.com@bashandeh٢٠١٧ایران ،  -دانشجوي کارشناسی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار -4
 

 چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با رویکرد معلمان به تدریس در مدارس مقطع ابتدائی شهرستان 
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نیک شهر بود که با توجه به محدود . نیک شهر بود

این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردي و از نظر . ل جامعه مبناي نمونه قرار گرفتبودن جامعه آماري ک
  ابزار جمع آوري داده ها در این تحقیق دو پرسشنامه. ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد

نتایج حاصل . یی قابل قبول برخوردارندبود که از پایایی و روا مدیریت مشارکتی و پرسشنامه رویکرد معلمان به تدریس
از تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادکه بین مدیریت مشارکتی با رویکرد محلم محوري به تدریس در مدارس مقطع 
ابتدایی شهرستان نیک شهر رابطه منفی و معنادار وجود داشت اما رابطه مدیریت مشارکتی با رویکرد دانش آموز 

همچنین مشخص شد هریک از ابعاد مدیریت مشارکتی به تفکیک با رویکرد . معنادار بود محوري به تدریس مثبت و
 .معلم محوري به تدریس رابطه منفی و معنادار و با رویکرد دانش آموز محوري به تدریس رابطه مثبت و معنادار داشتند

 آموز محور مدیریت مشارکتی، رویکرد تدریس، رویکرد معلم محور، رویکرد دانش: کلمات کلیدي
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معلمان مدارس ابتدائی شهرستان نیک : مطالعه موردي(  بررسی رابطه رهبري تحولی با رویکرد معلمان به تدریس
)شهر  

 صادق بلوچ،  سها بهار، منوره اربابی، هنگامه ایرندگانی
 Sadegh.baluch@yahoo.comایران،  -دانش آموخته  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان: نویسنده مسئول-1
 Sohabahar١٣٧۶@gmail.comایران،  -دانشجوي کارشناسی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار -2
 moniarbabiii@gmail.comایران،  -دانشجوي کارشناسی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار -3
 gmail.comh@engameh.irandegani٢٠١٨ایران ،  -دانشجوي کارشناسی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار -4

 

 چکیده

جامعه . هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رهبري تحولی با رویکرد معلمان به تدریس در مدارس مقطع ابتدائی شهرستان نیک شهر بود
آماري کل جامعه مبناي آماري این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نیک شهر بود که با توجه به محدود بودن جامعه 

تحقیق حاضر از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردي و از نظر ماهیت و روش اجراي کار جزو تحقیقات توصیفی از نوع . نمونه قرار گرفت
از بود که  رهبري تحولی و پرسشنامه رویکرد معلمان به تدریس  ابزار جمع آوري داده ها در این تحقیق دو پرسشنامه. همبستگی می باشد

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادکه بین رهبري تحولی با رویکرد محلم محوري به . پایایی و روایی قابل قبول برخوردارند
تدریس در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان نیک شهر رابطه منفی و معنادار وجود داشت اما رابطه رهبري تحولی با رویکرد دانش آموز 

همچنین مشخص شد هریک از ابعاد رهبري تحولی به تفکیک با رویکرد معلم محوري به تدریس . یس مثبت و معنادار بودمحوري به تدر
 .رابطه منفی و معنادار و با رویکرد دانش آموز محوري به تدریس رابطه مثبت و معنادار داشتند

   انش آموز محوررهبري تحولی، رویکرد تدریس، رویکرد معلم محور، رویکرد د: کلمات کلیدي
  

mailto:hengameh.irandegani2018@gmail.com
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 ترم و جدیدالورود پسر دانشجویان بین نقش مقایسه اي احساس تنهایی بر وابستگی به نیکوتین و رفتارهاي پر خطردر

 بلوچستان و سیستان دانشگاه اخري

 علی عرب، فاطمه یحیی پور: نام نویسندگان

 

 چکیده 

میکنند که خود  ایفا نقش متعددي هايزمینه آن گیري در شکل که است اجتماعی و روانی جسمی، بیماري یک وابستگی به نیکوتین 
تنهایی بر  بررسی مقایسه اي رابطه ي احساس حاضر مطالعه هدف. شودباعث  ایجاد احساس تنهایی و بروز رفتارهاي پرخطر می

اي  و با روش نمونه گیري در دسترس  مقایسه_علی  این مطالعه از نوع .باشدوابستگی به نیکوتین و گرایش به رفتارهاي پرخطر می
نفر از دانشجویان پسر سیگاري ساکن خوابگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت نمونه گیري در دسترس  150براي این منظور

ا استفاده تقسیم و سپس ب) نفر65(و ترم اخري) نفر85(دانشجویان سیگاري با توجه به سال ورود به دو دسته جدیدالورود.انتخاب شدند
  و تنهایی احساس بین که داد نشان نتایج .از پرسشنامه وابستگی به نیکوتین، مقیاس احساس  تنهایی و رفتارهاي پرخطر ارزیابی شدند

 تنهایی از احساس داد نشان نیز رگرسیون تحلیل .دارد وجود مثبت معناداري وابستگی به نیکوتین در بروز رفتارهاي پرخطر همبستگی

پژوهش حاضر نشان داد که با کاهش احساس تنهایی میتوان میزان . وابستگی به نیکوتین و رفتارهاي پرخطر است بین پیش عوامل
با استناد به یافته هاي تحقیق به پژوهشگران توصیه میشود که طرق کاهش .وابستگی به نیکوتین و رفتارهاي پرخطر و را کاهش داد

 .را مورد مطالعه قرار دهند) از طریق آموزش هاي عملی(احساس تنهایی و بروز رفتارهاي پرخطر

 احساس تنهایی، وابستگی به نیکوتین، رفتارهاي پرخطر :کلید واژه ها
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 درنوجوانان پسر اعتیاد کاهش و اجتماعی مهارتهاي بهبود در) نمایشگري روان(پسیکودرام  اثربخشی
 دفترمشاوره سازمان بهزیستی استان اصفهانکارشناس ارشدروانشناسی؛کارشناس مسول  حسین خاکشور

کارشناس ارشدروانشناسی ؛مدیرعامل انجمن ارتقاءسالمت جسم وروان اصفهان ومسئول مرکزگذري کاهش ام البنین عصمت پناه 
 آسیب امید 

 چکیده
 نوجوانان معتاد در کاهش اعتیاد و اجتماعی بهبودمهارتهاي بر روان نمایشگري اثربخشی هدف بررسی پژوهش با این :هدف

  .است شده انجام اصفهان شهر در
 دردسترس نمونه گیري به صورت که نوجوان معتادمراجعه کننده به مراکزدرمان اعتیاد 36 آزمایشی، نیمه یک طرح در :روش

 اجتماعی با مهارتهاي آموزش جلسه آزمایش ده گروه براي .شدند جاي داده گواه آزمایش و گروه دو در تصادف به بودند شده

 یانگ وپرسشنامه مقیاس اعتیاد ترتیب از به اجتماعی ومهارتهاي اعتیاد ارزیابی براي .شد اجرا روان نمایشگري رویکرد

 ارزیابی یک ماهه پیگیري و پس آزمون کمک پیش آزمون، انجام شده به مداخله تاثیر .شد گرفته بهره اجتماعی مهارتهاي

  .شدند تحلیل کوواریانس تحلیل وآزمون ضریب همبستگی آماري کمک آزمونهاي به داده ها.شد
 میانگین نمره هاي افزایش و p<0/001)(معنی داري  به طور گواه گروه به آزمایش نسبت گروه اجتماعی مهارتهاي :یافته ها

 .کاهش یافت p<0/ 001)(داري  طور معنی به گواه گروه آزمایش نسبت به گروه اعتیاد
 توسط نهایی حل به راه دستیابی و گروه در مسئله مطرح کردن روان نمایشگري، درگروه هاي افراد تعامل هاي :نتیجه گیري

براي  مؤثر مداخله اي را روان نمایشگري رویکرد می توان همچنین .مداخله است این اثربخشی در مؤثر عوامل شخص از
 .نوجوان دانست معتادان براي اجتماعی افزایش مهارتهاي

 نوجوان روان نمایشگري؛پسیکودرام؛ اجتماعی؛ مهارتهاي ؛ اعتیاد :کلیدواژه
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 بررسی اثربخشی مدافینیل در درمان افسردگی و پرخاشگري بیماران وابسته به آمفتامین و متامفتامین در شهر زاهدان

  3، طیبه جمشیدبیگی  2، مریم لشکري پور  1امیر ادیبی 
 ، دانشگاه علوم پزشکی ایالم ، ایالم ، ایراناستادیار، گروه روانپزشکی  1
 دانشیار ، گروه روانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، زاهدان، ایران  2
 استادیار، گروه داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی ایالم ، ایالم ، ایران 3
 

 چکیده

هسـتند کـه ابتـدا بـه عنـوان دارو، مـورد مصـرف قـرار گرفتنـد  يدسـت سـاز یمـواد صناعـ یـنو مـت آمفتام یـنآمفتام  :مقدمه
 يتختها درصد 50 در ایران . یافتند بـه عنـوان مـواد روان گـردان گسـترش یک،بـه علـت اثـرات مقلـد سـمپات یـجبـه تدر یولـ

 روند نیا که  است شده اشغالو آمفتامین ها  شهیش مصرف از یناش افسردگی وپرخاشگري ای کوزیسا لیدل به یروانپزشک يها بخش
اثربخشی بررسی  با هدف مطالعه بنابراین  .کرده است وارد یروانپزشک اختالالت به مبتال مارانیب درمان بخش به يجد بیآس

 .انجام گردیدفتامین تامدر درمان افسردگی و پرخاشگري بیماران وابسته به آمفتامین و ممدافینیل 
بهاران مراجعه کننده به بیمارستان مرد وابسته به آمفتامین و متامفتامین بیمار  50تعداد  کارآزمایی بالینی مطالعه ایندر  :روش کار

دریافت  و بیماران براساس بلوك هاي جایگشتی به دو گروه بود به روش تصادفینمونه گیري  .بررسی شدند 1393در سال زاهدان 
در . میزان نمره افسردگی با تست بک و پرخاشگري  با پرسشنامه پرخاشگري بررسی شد .کننده مدافینیل و گروه شاهد تقسیم شدند

 .آنالیز شدند chi-squareو  T-testو آزمون  ١٨ .SPSS Verپایان داده ها با نرم افزار 
 و در گروه شاهد 2/8±7/5در گروه مدافینیل  افسردگیاهش نمره میانگین ک. سال بود 5/29±4/6سنی بیماران  میانگین:نتایج

. بود 9/4±5/2 و در گروه شاهد 3/16±9/7میانگین کاهش نمره پرخاشگري در گروه مدافینیل ) P>001/0(. بود 8/1±9/1
)001/0<P( 

پرخاشگري بیماران را کاهش می داروي مدافینیل به میزان معنی داري افسردگی و که  می دهدمطالعه حاضر نشان   :گیري نتیجه
 .دهد

 فتامین، آمفتامین، افسردگی، پرخاشگريتامممدافینیل،  :کلمات کلیدي
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 بررسی اپیدمیولوژیکی توصیفی خشونت در مراجعه کنندگان به دادگستري شهر زاهدان
 4، صفیه مالشاهی زارع3، سمیه امین افشار2دکتر علیرضا انصاري مقدم_1آسیه امین افشار

 1دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 
 2 دکتراي اپیدمیولوژي،  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 3دانشجوي دکتراي فقه و حقوق اسالمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، 
 4کارشناس بهداشت عمومی،  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۶۶۳۱aminafshar @gmail.comEmail:  
 
 

خشونت عبارت است یک الگوي رفتاري کـه از طریـق توسـل بـه ایجـاد تـرس، تهدیـد، رفتـار زیـان آور و           :چکیده
اقتصـادي  آزاردهنده به منظور اعمال قدرت و کنترل بر فردي تحمیل میشود و شامل سوء استفاده جسمی، جنسی، 

نفر بعلت خشونت هاي شخصی، بین فردي و یا جمعی جان خود را از دسـت  4400روزانه  .و تهدیدات لفظی میباشد
خشونت باعـث   .میدهند و هزاران نفر شاهد خشونت و یا قربانی عوارض جسمی ناشی از آسیب هاي بدنی آن میشوند

انیان، هزینه هاي حمایتی جهـت خـانواده هـا و پیگـرد     با از هم گسیختن خانواده ها، تحمیل هزینه هاي درمانی قرب
 .قانونی مجرمان منجر به کاهش بهره وري و سرمایه مالی میگردد

آمار و اطالعات از طریق چک لیست و از اطالعات پرونده . استمقطعی  – این مطالعه توصیفی :مواد و روش ها
هر زاهدان استخراج و از طریق نرم افزار آماري مراجعین به دادگستري ش 1388 -1389هاي مختومه شده در سال 

۱۶spss  .آنالیز شده است 
در بایگانی راکد دادگستري ) نفر 387درگیري (پرونده مورد بررسی  177نتایج نشان داد که از مجموع  :نتایج

یت اکثر. درصد از سوي زنان رخ داده است 7/12درصد موارد خشونت از سوي مردان و  3/87شهرستان زاهدان 
 1/2تنها. سال مشاهده شد  20-29بویژه در گروه سنی %) 84(سال  40درگیري ها در گروه هاي سنی کمتر از 

 .درصد مردان داراي پیشینه کیفري بودند و هیچکدام از زنان داراي سابقه کیفري نبودند
آسیب دیده سر و  و بیشترین عضو) درصد6/15(و مشکالت مالی %)   3/28(دو علت عمده درگیري ها خانوادگی

استفاده شده بود که در بین .....) چاقو، شمشیر، تبر(درصد از موارد از اشیاي نافذ 42در . بود) درصد9/34(گردن
. درصد از موارد از نیروي بدنی استفاده شده بود 40پس از آن در . اینها بیشترین فراوانی به چاقو اختصاص داشت

 .در حاشیه شهر بوده است) درصد7/50(همچنین بیشترین مکان وقوع خشونت 
بیشترین محل وقوع خشونت در حاشیه شهر و در جنس مذکر بوده که با توجه به یافته هاي   :نتیجه گیري

مطالعه آگاه سازي والدین و برنامه ریزي آموزشی بمنظور آگاه سازي افراد علی الخصوص در گروه هاي سنی پایین 
 .اي زندگی براي کاهش خشونت پیشنهاد میگرددو در حاشیه شهر جهت آموزش مهارت ه

 دادگستري زاهدان -توصیفی -خشونت :کلمات کلیدي
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 مروري بر مشکالت خانواده هاي داراي فرزند معلول ذهنی
 فاطمه اویژگان

 
 چکیده

. داردخانواده یک نظام اجتماعی است که به عنوان رکن اساسی تربیت، نقش مهمی در حفظ و ارتقا جامعه :مقدمه
فرزندانی که از نظر جسمانی یا ذهنی کم توان هستند، مسائل و مشکالتی را براي خانواده هاي خود به وجود می 

از یک طرف نگرش نادرست جامعه به معلوالن و نگاه ترحم آور مردم به آنها،و از طرف دیگر نگرانی خانواده . آورند
مطالعه حاضر می . با کودك معلول ذهنی محسوب می گردد نسبت به اینده کودك از عمده ترین معضالت خانواده

 .کوشد تا به بررسی ابعاد مختلف تاثیر کودك ناتوان ذهنی بر ساختار خانواده بپردازد
 

 و شده ایندکس الکترونیکی، مقاالت منابع از استفاده با که است مروري مقاله یک حاضر مقاله  :ها روش و مواد
مقاله  13مقاله بدست آمده،  32، از بینمرتبط يو پژوهش ها SIDو  Google،Google scholarدر معتبر کتب

   .که با هدف مطالعه هماهنگ بودند، انتخاب و بررسی شد
این امر تا حد زیادي به . وجود کودك معلول ذهنی می تواند بر تمام ابعاد و روابط خانواده تاثیر بگذارد  :ها یافته

 . ان و میزان سازگاري و درك آنها از معلولیت بستگی داردشرایط خانواده، حمایت اطرافی
کاهش روابط اجتماعی و : بررسی مطالعات جمع آوري شده نشان داد که موضوعاتی از قبیل :گیري نتیجه و بحث

عدم شرکت در محافل عمومی، یاس و ناامیدي، تنش و اضطراب، کاهش انسجام خانواده و روابط زناشویی، خستگی 
رسد  یبه نظر م. دعاطفی و تاثیر بر وضعیت اقتصادي از عمده مشکالت خانواده داراي کودك معلول ذهنی میباش

 .باشد یهاي همه جانبه م تیبه حما ازیخانواده ها ناین مشکالت  جهت کاهش
 معلولیتناتوانی ذهنی، خانواده،   :کلیدي کلمات
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 تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر شادکامی، کیفیت زندگی، امید به زندگی زنان حاشیه شمال شهر اصفهان

 خوانساري و محسن فیاض و زهرا اسماعیلی و فرزانه حاج احمديمهرنوش احتشامی و ابوالفضل 

 

نشینان حاشیه .نشینی و روند روبه گسترش آن است از جمله مهمترین مشکالت اجتماعی در کشورهاي جهان سوم،حاشیه :مقدمه 
-حاشیه. برنداي نمیشهري بهره عنوان یک شهروند، از امکانات و خدماتکنند، اما بهمعموال کسانی هستند که در شهرها زندگی می

ترین قشرهاي جامعه گردند و جزء محرومنشینان شهري، از ابعاد مختلف زندگی، یعنی بعد فیزیکی، اجتماعیو اقتصادي متمایز می
 نشین هستند و این معضل امروزه، دامنگیر شهرهايدر ایران، حدود هشت میلیون از جمعیت کشور، حاشیه. شوندشهري محسوب می

گویی به این سوال است که از جمله اقشار مورد آسیب در این نواحی زنان هستند؛ پژوهش حاضر به دنبال پاسخ. کالن کشور شده است
 آیا آموزش تنظیم هیجان بر شادکامی، کیفیت زندگی و امید به زندگی زنان ساکن حاشیه شمال شهر اصفهان موثر است؟

. روز بود 45آزمون با گروه کنترل ودوره پیگیري پس –آزمون و طرح پژوهشی از نوع پیش آزمایشیپژوهش از نوع نیمه روش اجرا
ماده اي امید به زندگی   8ماده اي کیفیت زندگی و پرسشنامه  26ابزارهاي سنجش شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد ، پرسشنامه 

 . بود

تا  31هاي سنی بیشترین فراوانی در گروه. نفر در گروه کنترل  20آزمایش و  نفر در گروه20اند؛ نفر بوده40تعداد کل نمونه  : یافته ها
هاي اجتماعی اقتصادي بیشترین فراوانی در گروه. سال به باال بود40گردد وکمترین فراوانی نیز در گروه سنی سال مشاهده می 35

بر اساس نتایج .  اجتماعی اقتصادي خوب مشاهده شد ها در  گروه اجتماعی اقتصادي ضعیف وکمترین فراوانی نیز در گروهخانواده
آزمون و پیگیري، در دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداري در ایجاد آزمون، پسآموزش تنظیم هیجان در طی سه زمان پیش

>P(شادکامی و کیفیت زندگی داشته است  <P.(ولی  تاثیري بر امید به زندگی نداشته است) . 0.05 0.05.( 

نشین، دوره آموزش گردد که براي ارتقاي شادکامی و کیفیت زندگی زنان حاشیهبا توجه به نتایج پیشنهاد می: و نتیجه گیريبحث 
 . تا با تغییرات تنظیم هیجان زنان، باورشان به زندگی تغییر یابد. تنظیم هیجان اجرایی گردد

 زندگی، حاشیه نشینیتنظیم هیجان، شادکامی، کیفیت زندگی، امید به  : کلمات کلیدي
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  مورد مطالعه )مرکزآموزشی درمانی سیناي تبریز(سطح رضایتمندي بیمارانو انتقادي پزشکان  تفکر

comGmail۱۱۵۶bahram. بناب دانشگاه آزاد اسالمی واحددانشجوي دکتري رشته مدیریت دولتی   بهرام جلیل زاده امین            @ 

 

 چکیده

اعمـال وتصـمیم گیـري دربـاره ي آنهـابر       نظـرات،  تفکري است مستدل ومنطقی در جهت بررسی وتجدید نظر در عقاید، تفکر انتقادي،
هدف این پژوهش بررسی رابطـه تفکـر انتقـادي پزشـکان     . مبناي دالیل وشواهد مؤید آنها ونتایج درست ومنطقی که پیامد آنها ها است

. تحلیلـی اسـت  -مطالعه حاضر یک بررسـی توصـیفی   .باسطح رضایتمندي بیماران در مرکز آموزشی درمانی سیناي شهر تبریز می باشد
نفـر از بیمـاران بسـتري     170نفر از پزشکان و  30تعداد . جامعه آماري شامل پزشکان و بیماران مرکز آموزشی درمانی سیناي تبریز بود

اطالعات با استفاده از پرسشنامه تفکر انتقادي، واتسون و گلیزر و پرسشنامه رضایت بیمـاران، مقیمـی و   . به روش تصادفی انتخاب شدند
نتـایج از دیـد   . واز آزمون هاي همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شـد .رمضان جمع آوري شد

کان و رضـایت بیمـاران رابطـه معنـی دار و مثبتـی در همـه ابعـاد بـه جـزء بعـد           پاسخ دهندگان نشان می دهد بین تفکر انتقادي پزش
نتـایج آزمـون   . تفکر انتقادي وجود داشته و با تغییردر هر کدام از ابعاد تفکر انتقادي، رضایت بیمـاران هـم تغییـر مـی کنـد     ) شناسایی(

اسـتنباط، شناسـایی، اسـتنتاج، تعبیروتفسـیر و     (ه آنرگرسیون نشان دهنده شدت تاثیر متغیر مستقل با توجه به ابعـاد تشـکیل دهنـد   
با توجه به .است که این نشان دهنده همبستگی نسبتاَ نسبتاَ قوي بین این دو متغیر است/. 558بر متغیر وابسته برابر ) ارزشیابی منطقی

امـا در نظـام سـالمت،    . میت می باشـد یافته هاي پژوهش اگرچه تفکر انتقادي پزشکان و کادر درمان در بهبود رضایت بیماران  حائز اه
لذا مسئووالن نظام سالمت بایستی در راستاي پرورش تفکر انتقـادي کـادر درمـان جهـت رسـیدن بـه       . توسعه چشمگیري نداشته است

 .خود تالش کنند) بهبود هرچه بهتر رضایت بیماران(اهداف سازمانی
 .تفکر، تفکر انتقادي، رضایت، پزشک، بیمار :واژگان کلیدي
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 بررسی میزان افکار خودکشی در دانشجویان کارشناسی پرستاري دانشکده علوم پزشکی همدان

 3، عفت صادقیان 2، فرشید شمسایی1صفورا یغمایی

دانشجوي کارشناسی ارشد روانپرستاري ، معاونت پژوهشی دانشجویان ، دانشکده پرستاري و مامایی ، دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان،       .1
 safurayaghmaei@gmail.com .09189062495 . ن همدان ،  ایرا

۶۸shamsaei .ایراندانشیار، مرکز تحقیقات اختالت رفتاري و سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی همدان،        .2 @yahoo.com 
  sadeghianefat@gmail.com .دانشگاه علوم پزشکی همدان ، ایران ، ، دانشکده پرستاري و ماماییاستادیار،        .3

 
 چکیده 

بر اساس مطالعات صورت . خودکشی یک پدیده چند بعدي است که از نظر تاریخی قدمتی برابر با تاریخ بشر دارد: زمینه و هدف
گرفته میزان خودکشی در جهان در حال افزایش است ، از سوي دیگر نوجوانان و جوانان از گروه هاي آسیب پذیر در پدیده خودکشی 

 متعدد مانند نگرانی در مورد آینده تحصیلی و آینده شغلی ،جامعه هستند که به دالیل  دانشجویان از جمله گروه هاي جوان. می باشند
شاید خودکشی جوانان دانشجو یکی از تاسف برانگیزترین . آسیب پذیرند ،در مواجهه با این پدیده....  مشکالت و مسائل مالی و عاطفی و

 علت به ، پرستاري ویژه به پزشکی دانشجویان علوم. کاران را می طلبد رخدادهایی باشد که توجه ، رسیدگی و بررسی تمامی دست اندر
 و مختلف  نقشهاي براي متعدد تهاي مهار دانش و فراگیري به نیاز و خود حرفه در کم گیري تصمیم دامنه و روانی باال هاي خواسته

مطالعه حاضر با هدف . بیشتر خودکشی قرار می دهدمیشوند که آنان را در معرض خطر  مواجه متعددي زاي عوامل استرس با گسترده،
 .انجام شد 1396بررسی میزان افکار خودکشی در دانشجویان کارشناسی پرستاري دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 

 97-96دانشجوي کارشناسی پرستاري شاغل به تحصیل در نیمسال تحصیلی  342مقطعی _در این مطالعه توصیفی :روش بررسی
ابزار گرد آوري داده ها شامل پرسشنامه افکار خودکشی بک و پرسشنامه اطالعات . ش نمونه  گیري سرشماري وارد مطالعه شدندبه رو

و    ۱۶SPSSدموگرافیک بود که به صورت خودگزارش دهی توسط شرکت کنندگان تکمیل و پس از جمع آوري به کمک نرم افزار 
 .یل شدآمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون تحل

 8/51درصد را پسران و  48/ 2بود و  77/21 ±11/3نتایج این مطالعه نشان داد که  میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان :یافته ها
طبق تفسیر . درصد دانشجویان ساکن خوابگاه بودند3/64و  1بیشترین تعداد دانشجویان ترم . درصد را دختران تشکیل میدادند

 5/8درصد از دانشجویان افکار خودکشی نداشتند و یا خطر پایین اقدام به خودکشی را داشتند ،  9/90کشی بک پرسشنامه افکار خود
درصد نیز قصد اقدام به خودکشی یا خطر بسیار  6/0درصد آمادگی جهت اقدام به خودکشی یا خطر باالي خودکشی را ذکر کردند و 

بیشتر از سنین باالتر بود و پسران بیشتر از  18-21ت افکار خودکشی در گروه سنی با اینکه میانگین نمرا. باالي خودکشی را داشتند
دختران آمادگی جهت خودکشی و قصد اقدام به خودکشی را گزارش کردند اما هیچ رابطه معناداري بین افکار خودکشی با سن ، 

 .جنسیت ، ترم تحصیلی و وضعیت اسکان یافت نشد

درصد از دانشجویان پرستاري  مورد مطالعه داراي افکار خودکشی  1/9وهش نشان دهنده این است که یافته هاي این پژ :نتیجه گیري
این آمار توجه ویژه دست اندرکاران بخش آموزش و مشاوران دانشجویی به جهت شناسایی . و خطر باالي اقدام به خودکشی می باشند

 .ی طلبدبه موقع دانشجویان مستعد خودکشی و مداخالت به موقع را م

 دانشجویان پرستاري ، افکار خودکشی ، همدان:  کلید واژه ها
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 تبیین درك تجربه خودکشی در اقدام کنندگان به خودکشی

 2،فرشید شمسایی 1صفورا یغمایی
همدان  پزشکی علوم دانشگاه ،مرکز تحقیقات پژوهشی دانشجویان ، پرستاري روان ارشد کارشناسی دانشجوي -1

safurayaghmaei@gmail.com 
۶۸shamsaei. ایران دانشیار، مرکز تحقیقات اختالالت رفتاري و سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  -2 @yahoo.com 
09189062495. فهمیده دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشکده پرستاري مامایی  همدان بلوار شهید:  آدرس  

 
 چکیده 
خودکشی . افزایش  اقدام کنندگان به خودکشی   باالخص در استان همدان  یک مشکل اساسی است که نیاز به بررسی دارد: مقدمه 

از این رو مطالعه در این حیطه نیاز به استفاده از . یک پدیده چند بعدي ،  ازجمله داراي ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی است
مطالعه تجربه اقدام .  ررسی ابعاد  مشکل راهکارهاي پیشگیري و مداخله اي مناسبی را به اجر ا گذاشترویکردهاي متفاوتی دارد تا با ب

کنندگان به خودکشی با روش کیفی می تواند محقق را از تجربه زنده و عمیق بیماران آگاه سازد لذا این مطالعه با هدف تبیین تجربه 
 . اقدام کنندگان به خودکشی طراحی شده است

فنومنولوژي  حاضرازرویکرد مطالعه در.  مطالعه حاضر یک تحقیق کیفی است که با روش فنومنولوژیک انجام شد : کار روش
شرکت کننده با  9 .شد استفاده نجات یافتگان اقدام به خودکشی زنده تجربیات کشف براي مانن ون روش استفاده از هرمنیوتیک با

 ها نمونه در فرایند نمونه گیري گزینش. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق جمع آوري شد هدفمند انتخاب شدند گیري نمونهروش 
 هایی داده به کرد احساس پژوهشگر نشد و پدیدار کنندگان مشارکت توصیفات در جدیدي داده هیچ هنگامیکه تا کرد پیدا ادامه

کلمه به کلمه و مطابق با گفته هاي شرکت  شده ضبط هاي مصاحبه .است یافته دست مطالعه مورد پدیده با رابطه در غنی و عمیق
بر  مصاحبه، هر در این مطالعه براي .همه مصاحبه ها توام با مشاهده دقیق بودند .کنندگان بر روي کاغذ نوشته و سپس تایپ  شد

 .شناسایی مضمونها انجام شد اساس رویکرد ون مانن مراحل تجزیه و تحلیل داده ها به منظور

با زیر مضمون هاي فرار ازمشکالت، عدم تحمل شرایط  رهایی ازرنج زندگی. 1: مضمون اصلی شامل  4در تحلیل داده ها  :یافته ها 
با زیر مضمون هاي عدم درك و طرد شدن توسط  حس تنهایی عمیق. 2، موجود ، امتحان تنها راه باقیمانده و تغییر شرایط موجود  

با زیر مضمون هاي آینده مبهم بعد از مرگ ، احساس  نگرانی ترس و. 3ن و هم صحبت مورد اعتماد ، اطرافیان ، نداشتن هم نشی
با زیر مضمون هاي تجربه مرگ ، شروع زندگی جدید و متفاوت ، تجربه حس جدید . 4گناه و پشیمانی ، درماندگی ، فرار از گذشته  

 . حس کنجکاوي ، استخراج شد

مرتبط با انسان نظیر پرستاري، پذیرش و کاربرد رویکردهایی که به توصیف و درك از معناي تجارب در حرفه هاي :  نتیجه گیري
با توجه به قابل پیشگیري بودن پدیده خودکشی تبیین تجربه اقدام کنندگان به خودکشی به . انسانی می پردازند، حائز اهمیت است

 . خواهد بودجهت طرح ریزي هاي پیشگیرانه براي این پدیده کمک کننده 

 خودکشی ، درك،  فنومنولوژي :کلید واژه ها 
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 1391 تا 1389 سال از کردستان استان در  عمدي غیر و عمدي هاي آسیب اپیدمیولوژیک مطالعه
 

 عبدالرحیم افخم زاده، دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان -1
 خالد رحمانی، استادیار اپیدمیولوژي، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان -2
 چکیده
سـپري شـده بـا    سـال هـاي   بـار بیمـاري و تعـداد     لتع آسیب هاي عمدي و غیر عمدي به عنوان سومین علت مرگ و میر و دومین  :مقدمه

 1391تـا   1389رونـد  اپیـدمیولوژیک سـوانح و حـوادث در اسـتان کردسـتان از سـال         بررسیاین مطالعه با هدف . می باشد ایران ناتوانی در
 .طراحی و اجرا شده است

 –شـهري  (در استان کردستان برحسب سن، جنس، محل حادثـه   1391تا  1389سال هايآسیب هاي عمدي و غیر عمدي  آمار   :روش ها
از مراکز بهداشـتی درمـانی شـهري و روسـتایی و بیمارسـتان هـاي تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم            آن ماهانهگزارش ، نوع حادثه که )روستایی

، و )دایره اي، میله اي(جداول فراوانی، رسم نمودارهاي مناسب  شامل کیفیتوصیفی براي متغیرهاي آنالیز  .دشپزشکی کردستان جمع آوري 
 -تحلیلی این مطالعه شامل تعیین ارتباط نوع سوانح با متغیرهاي کیفی، از آزمـون کـاي   براي آنالیز. هاي مرتبط بود نسبتها و  محاسبه فراوانی

  .شداستفاده  و تست دقیق فیشر دو
آسـیب هـاي عمـدي و غیـر      تعداد کل   1391تا 1389در استان کردستان در سال هاي آسیب هاي عمدي و غیر عمدي  در بررسی : نتایج 

مورد بوده است  کـه در کـل رونـد کاهشـی      21406تعداد  91و در سال  22527تعداد  1390مورد، در سال  24621تعداد   89در سال عمدي 
پیـاده رونـد    تصـادفات عـابر  . ودبـ ) درصـد  20(بـه   1391و  1390و در سال ) درصد 22( 1389فراوانی تصادفات خودرو در سال . داشته است

) درصـد  15(رسیده است  و سقوط نیز روند صعودي داشته و از  91در سال ) درصد 5(به  90و  89در سال ) درصد 2/0(که از  داشتهصعودي 
در استان کردستان بر حسـب جنسـیت، در مـردان بیشـترین     آسیب هاي عمدي و غیر عمدي  . رسید 91در سال ) درصد 20(به  90و   89سال 

مربوط به ضربه بود هرچند که تصـادفات خـودرو در مـردان در طـول سـه سـال رونـد کاهشـی         ت خودرو و در زنان افراوانی مربوط به تصادف
رونـدي صـعودي پیـدا     90نسـبت بـه سـال     91ولی تصادفات موتور سوار افزایش یافت و تصادفات عابر پیاده در هر دو جنس در سـال   ،داشته
برابـر افـزایش در    3و  4جنس زن و مرد داشـت کـه بـه ترتیـب      خودکشی در طول سال در استان کردستان روندي صعودي را در هر دو. کرد
 . مشاهده شد 89به سال نسبت  91سال 

به و ردر اسـتان کردسـتان، ضـ    1391 تـا  1389در سـال هـاي   آسیب هـاي عمـدي و غیـر عمـدي      در بررسی اپیدمیولوژیک : نتیجه گیري
و مسـمومیت رونـد    تصادفات موتور سـوار رونـد صـعودي   .  فراوانی بودتصادفات خودرو در مردان و ضربه و سقوط در زنان داراي بیشترین 

ضـربه و سـقوط در منـاطق شـهري و روسـتایی      . در هردو جنس افزایش پیدا کرده بـود  91تا  89خودکشی نیز از سال  اقدام به. داشتنزولی 
 . و تصادفات خودرو در خارج از شهر و روستا بیشتر بود داشتفراوانی باالیی 

 روند اپیدمیولوژیک، سوانح و حوادث، کردستان  :هکلید واژ
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 بررسی رابطه بین تجربه حوادث زندگی با اقدام به خودکشی
  خالد رحمانی، استادیار اپیدمیولوژي، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران -1
 اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایرانعبدالرحیم افخم زاده، دانشیار پزشکی  -2
 پریا میرکی، کارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران -3

 

خودکشی یکی از چالش هاي اصلی در بهداشت عمومی اسـت کـه در جوامـع مختلـف متـاثر از فاکتورهـاي        :مقدمه و هدف
یکی از مهمترین فاکتورهاي تاثیرگذار در خودکشی، رخدادهاي ویـژه زنـدگی فـرد    . متفاوت اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است

شی و ایجاد زمینه براي مداخالت مرتبط با کـاهش آن در  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر این حوادث بر اقدام به خودک. است
 . سنندج طراحی و اجرا گردید

در بـین  . شاهدي بود که در بیمارستان هاي بعثت و توحید سنندج انجام شـد  -مطالعه حاضر یک بررسی مورد :روش بررسی
د و از بین همراهان و سایر افراد مراجعه نفر به عنوان گروه مور 180کسانی که در طی یک سال اقدام به خودکشی کرده بودند، 

شاهدها از نظر سن بـه صـورت گروهـی و جـنس بـا موردهـا       . نفر به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند 180کننده به بیمارستان، 
 تجزیه و تحلیل. داده هاي الزم با استفاده از یک چک لیست و با انجام مصاحبه با شرکت کنندگان گردآوري شد. همسان شدند

 .و با استفاده از آزمون هاي کاي اسکوئر و رگرسیون لجستیک انجام شد 20نسخه  SPSSداده ها در نرم افزار 

بر اساس نتایج بـه  . سال بود 23/25 ± 51/9و  58/26 ± 36/8میانگین سن گروه هاي مورد و شاهد به ترتیب برابر با  :نتایج 
، )OR=  17/18(و مشکالت خانوادگی ) OR=  64/2(، مشکالت اقتصادي و شغلی )OR=  33/5(دست آمده، شکست عاطفی 

اگر چه مشـکالت تحصـیلی، مـرگ عزیـزان و بیمـاري خویشـاوندان و       . شانس اقدام به خودکشی را در افراد افزایش داده است
 .  دکشی از نظر آماري معنی دار نبوددرگیري با قانون در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود اما رابطه آن ها با اقدام به خو

شـغلی و   -نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مشکالت فردي همچـون شکسـت عـاطفی، مشـکالت اقتصـادي      :نتیجه گیري
پیشنهاد می شود مسـئوالن و سیاسـتگذاران در   . مشکالت خانوادگی نقش پررنگ تري در انگیزه اقدام به خودکشی ایفا می کنند

 . مداخله اي مرتبط با کاهش خودکشی این موارد را مدنظر داشته باشند ارائه برنامه هاي
   

 شاهدي-حوادث زندگی، مطالعه مورداقدام به خودکشی، : کلمات کلیدي
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 بررسی رابطه افسردگی با مصرف الکل و دخانیات در دانشجویان علوم پزشکی کردستان 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم عبدالرحیم افخم زاده، دانشیار پزشکی اجتماعی، -1
 پزشکی کردستان

خالد رحمانی، استادیار اپیدمیولوژي، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی  -2
 کردستان

در معرض خطر مشکالت سـالمت   امل اجتماعی دیگرن و عودانشجویان به علت شرایط جدید دانشجویی، دوري از خانواده و فشار همساال :مقدمه
ما در این مطالعه به بررسـی  . از طرف دیگر ما آمار دقیقی از وضعیت مصرف سیگار و الکل و مواد مخدر در دانشجویان نداریم. بویژه افسردگی هستند

 .نشجویان علوم پزشکی کردستان پرداختیمشیوع افسردگی و رابطه آن با رفتارهاي پرخطر مثل مصرف سیگار و الکل و مواو مخدر در دا

شیوع افسردگی در دانشجویان بررسی و رابطه آن با عوامـل دموگرافیـک و فاکتورهـاي مـرتبط بـا تحصـیل و       در یک مطالعه مقطعی  :روش کار
دانشـجو از چهـار    323. گرفـت همچنین رفتارهاي پرخطر چون مصرف دخانیات، مصرف الکل و مواد مخدر و رفتار پر خطر جنسی مورد ارزیابی قرار 

بـراي تجزیـه و   . دانشکده پزشکی، بهداشت، پرستاري و پیراپزشکی با رعایت نسبت جنسی و سهم هر دانشکده به صـورت تصـادفی انتخـاب شـدند    
 .تحلیل از روش هاي آنالیز تک متغیره مجذور کاي و تست دقیق فیشر و آنالیز چند گانه رگرسیون لجستیک استفاده شد

تاهـل،   ، متغیرهاي رضایت از رشته تحصیلی، شکست تحصیلی. از دانشجویان عالیم افسردگی داشتند) 45/%5(نفر  147نتایج نشان داد که  :نتایج
بقیه فاکتورهـاي مـورد بررسـی    . مشکالت خانوادگی، سابقه بیماري، مصرف دخانیات در دانشجویان و مصرف الکل  با افسردگی رابطه معنادار داشت

هـر  . ت، سن، دانشکده، مقطع تحصیلی، غیر بومی بودن، سکونت در خوابگاه، شغل و درآمد خانواده در مطالعه ما با افسردگی رابطه نداشتمثل جنسی
در مورد مواد مخدر چون خوشبختانه  .معنی دار نبوداز نظر آماري ولی  متفاوت بودبعضی از این فاکتورها بین دو گروه  برحسبافسردگی  فراوانیچند 

مشـکل   مواد مخـدر  مصرف کنندگاناز %) 40(نفر  2سابقه مصرف داشتند تعداد از نظر آماري قابل بررسی نبود درحالیکه %)  5/1(نفر  5تعداد اندکی 
 .افسردگی داشتند

همچنین مصرف الکل و همچنین عدم رضایت از رشـته   این مطالعه نشان داد که مصرف دخانیات بویژه در دانشجویان پسر مجرد و :نتیجه گیري
  .با افسردگی رابطه دارد تحصیلی

 افسردگی، شیوع، دانشجویان علوم پزشکی: کلمات کلیدي
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تعیین تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر خوددلسوزي، تجربیات معنوي و اختالالت خلقی دانش آموزان دختر پایه دهم 
 شهر زاهدان

 عربعلی  ،سعیده متانت
 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی، زاهدان،ایران 

 دکتراي روانشناسی بالینی ،هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان،ایران

 :   خالصه مقاله
. بودتعیین تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر خوددلسوزي، تجربیات معنوي و اختالالت خلقی دانش آموزان دختر   هدف پژوهش حاضر،

جامعه مورد نظر در پژوهش حاضر شامل . است) به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل(نوع نیمه آزمایشی روش پژوهش از  
نفر از  30بدین ترتیب که . گیري تصادفی انتخاب شدندها به روش نمونهزمودنیآ. کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم شهر زاهدان است 

گروه آزمایش ). گروه آزمایش و گواه(شوند ها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم میدانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب شده، آن
) 2003( خوددلسوزي نف پرسشنامه  :ر این پژوهش شاملابزار اندازه گیري د . جلسه آموزش ذهن آگاهی توسط محقق دریافت کرد 8

بناب، لواسانی، تجربه معنوي غباري پرسشنامه ) 1999(  )خرده مقیاس افسردگی و شیدایی(پرســشنامه چنــد وجهــی مینوسوتا 
تجربیات معنوي و آموزش ذهن آگاهی بر خوددلسوزي، نتایج پژوهش حاضر نشان داد، . بودپروتکل آموزشی و ) 1384(محمدي 

بین خود دلسوزي و تجربیات معنوي دانش آموزان دختر ). 0/. 007سطح معناداري (آموزان دختر تأثیر دارد اختالالت خلقی دانش
سطح معناداري (بین خود دلسوزي و اختالالت خلقی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد ). 008/0سطح معناداري (رابطه وجود دارد 

 ).001/0سطح معناداري (ین خود دلسوزي با تجربیات معنوي و اختالالت خلقی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد ب ). 001/0

 .آموزان در زمینه ذهن آگاهی توجه بیشتري شودبه آموزش دانش :گیرينتیجه
 ذهن آگاهی خوددلسوزي، اختالالت خلقی، تجربیات معنوي،: کلید واژگان
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 »نشینی بر عوارض اجتماعی و روانی ثیر حاشیهأبررسی ت«

 حسنی شاهرخ: نویسنده
 ravanshenasi۵۵ @gmail.com: کارشناس ارشد،آموزش و پرورش،چابهار،ایران    رایانامه

 
 : چکیده

 ،اجتماعیثیر عوامل اجتماعی و روانی انجام شده است و از بین معضالت روانی و أتو نشینی  حاشیه ةاین تحقیق به منظور بررسی پدید
اینکه احساس گاه  و هیچ .آورد نشین خود را شهروند جامعه به حساب نمی ، فرد حاشیهچون بی هویتی، سطح سواد پایین و درآمد کم

در این مقاله سعی شده است، مواردي که باعث سرخوردگی فرد از جامعه شده و  .تواند یک شهروند باشد در خود پیدا نکرده است می
از قبیل مهاجرت روستاییان به . ه موجب شده تا چنین احساسی در فرد ایجاد شود، مورد بررسی قرار داده استهمچنین عواملی ک

 . هایی که باید از جانب صاحبان اندیشه در حوزة مدیریت کالن شهري صورت پذیرد حاشیۀ شهرها و حمایت

  .شده هاستفاد اي کتابخانه هاي داده از و –روش انجام این مقاله توصیفی است 

 . نبود امکانات. حاشیه نشینی ، آسیب هاي اجتماعی ، آسیب هاي روانی ، فقر: واژگان کلیدي
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 ادراك شیوه تربیتی والدین و عاطفه مثبت در تاب آوري نوجوانان داراي والدین وابسته به مواد

  آموزش و پرورش زهککارمند  کارشناس ارشد، نور علی اشترك

 دانشیار گروه روانشناسی، عضوهیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان زهرا نیک منش 

 چکیده

امروزه اعتیاد بدون شک به یک معضل بزرگ در جوامع بشري تبدیل شده است وهمه اندیشمندان وصاحب نطران به  :زمینه و هدف
دراین بین . همه صاحب نظران هم عقیده هستند که پیشگیري بهتر از درمان اعتیاد است. فکر یافتن راه حل براي این معضل هستند

این پژوهش باهدف یافتن تاثیر ادراك شیوه . در پیشگیري از اعتیاد موثر است روانشناسی مثبت ومولفه هاي آن بخصوص تاب آوري
 .والدین وعاطفه مثبت در درپیش بینی تاب آوري فرزندان وابسته به مواد به اجرا درآمد

ر نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه باروش نمونه گیري د 63همبستگی است که بر روي  -این پژوهش ازنوع توصیفی  :روش 
،  عاطفه مثبت و  ) آرجی رابینز(اك شیوه والدین مقیاس ادرآوري داده ها از پرسشنامه هاي دسترس انجام شده است وبراي جمع 

داده ها بااستفاده از همبستگی پیرسون ورگرسیون گام به گام تجزیه وتحلیل قرار . یاس تاب آوري کونرو دیوسن استفاده شده استمق
 . گرفت

شان داد که عاطفه مثبت وادراك شیوه مادر رابطه مثبت ومعنی داري با تاب آوري دارند و نتایج تحلیل رگرسیون گام به نتایج ن :یافته 
 .گام نیز نشان داد عاطفه مثبت بیشترین تاثیر را درپیش بینی تاب آوري دارد

آوري فرزندان والدین وابسته به مواد شود  تواند سبب افزایش تابافزایش عاطفه مثبت وتصحیح شیوه ادراك مادر می :نتیجه گیري 
 .ومی تواند به عنوان راهکار مناسبی جهت پیشگیري از اعتیاد فرزندان مورد استفاده قرار گیرد

 .تاب آوري، ادراك شیوه والدین، عاطفه مثبت: کلید واژه
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 پرخطر دانش آموزان ياز رفتارها يریشگیبه زندگی در پ دیو ام ينقش سالمت معنو  یبررس

 ، ، دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان زاهدانیساکارشناس ارشد روانشن زهرا مرتضوي

 و   عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران تهرانمریم جلیلوند  

 دانشیار گروه روانشناسی، عضوهیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان زهرا نیک منش

 

 دهیچک

شناختی و اجتماعی افراد و جامعه را  شود که سالمت و بهزیستی جسمی، روان رفتارهاي پرخطر به رفتارهایی گفته می :هدفزمینه و 
محوري و عدم  شناختی و اجتماعی گسترده همراه است، به دلیل خود ي نوجوانی که با تغییرات جسمانی، روان دوره. اندازد به خطر می

  یحاضر بررس ژوهشهدف از  .شود ي مهمی براي شروع رفتارهاي پرخطر محسوب می اي خود، مرحلهدرك مناسب نوجوانان از رفتاره
 .  بود یرستانیپرخطر دانش آموزان دب ياز رفتارها يریشگیبه زندگی در پ دیو ام ينقش سالمت معنو

 يتوصیفی ازنوع همبستگی و جامعه آماربین روشهاي  پژوهش از نظر هدف کاربردي، و از نظر روش از انو اع توصیفی و از نیا :روش
حجم نمونه از روش نمونه  نییتع يبرا. باشد یم 94-95 یلیشهرستان زاهدان در سال تحص یرستانیدانش آموزان دب یشامل تمام

. شود ینفر از دانش آموزان شهر زاهدان را شامل م 250استفاده شده است که تعداد  يچند مرحله ا ياز نوع خوشه ا یتصادف يریگ
 اسیو مق دریاشنا یبه زندگ دیپرسشنامه ام سون؛یو ال نیالوتزپ يجهت پاسخگویی به سواالت تحقیق از سه پرسشنامه سالمت معنو

نامه ها و  انیمجالت، مقاالت، پا ،ياطالعات از منابع کتابخانه ا يجهت جمع آور. استفاده شده است یرانینوجوانان ا يریخطر پذ
جهت . دیاستفاده گرد یسیانگل و یفارس انپرخطر به زب يو رفتارها یبه زندگ دیام ؛يسالمت معنو نهیدر زم ینترنتیمعتبر ا يها تیسا

 .دیاستفاده گرد SPSS اطالعات از نرم افزار لیو تحل هیتجز
پرخطر دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار  ياز رفتارها يریشگیبا پ یبه زندگ دیو ام يسالمت معنو نینشان داد که ب جینتا  :نتایج

 . وجود دارد
بنابراین، شناسایی . گرایش به رفتارهاي پرخطر محصول تعامل عوامل شناختی، هیجانی، اجتماعی و خانوادگی است: نتیجه گیري

 شگیري و کنترل این رفتارها دقیق عوامل مؤثر در گرایش به رفتارهاي پرخطر در نوجوانان و همچنین تدوین برنامه هاي مربوط به پی
 .  تواند مؤثر باشدهاي آموزشی با مضمون سالمت معنوي و امید به زندگی میهمانند برگزاري کارگاه

 پرخطر يرفتارها ،یبه زندگ دیام ،يسالمت معنو :يدیکل کلمات
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؛ مطالعه ابعاد اقتصادي و تهرانهاي استان هاي اجتماعی زندان بر مددجویان آزاد شده از زندانبررسی تاثیر آسیب
 1394در سال  اجتماعی زندگی مددجویان

 *ییزینب زنجیره
  ، تهران، ایرانتحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه مقطع دکتري، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی شناسی، جامعه رشته دانشجوي

 Z_Zanjirehee@yahoo.com: نویسنده مسئول * 

 
 

زندان همواره یکی از ابزارهاي بشر به منظور اهداف گوناگون در ارتباط با کسانی بوده است که قواعد اجتماعی را  :زمینه و هدف
این ابزار مانند سایر مصنوعات بشري کارکردهاي مثبت و منفی . شوندرعایت نکرده و به عبارت صحیح تر موجب انحرافات اجتماعی می

بر این اساس این پژوهش  .خی موارد زندان، ابزاري براي حاکمان شرور بمنظور به بند کشیدن افراد صالح بوده استدارد به نحوي که در بر
 گردید انجام پس از آزداي آنها زندان بر ابعاد اقتصادي و اجتماعی زندانیان تاثیر بررسی هدف با

 ساختاري معادالت یابی مدل شاخه از همبستگی نوع از توصیفی اجرا نظر از و کاربردي -اي توسعه هدف، نظر از روش پژوهش :روش
از زندانیان آزاد شده زندان هاي استان تهران که تحت پوشش مرکز مراقبت هاي پس از نفر   1494 حاضر پژوهش آماري جامعه.باشد می

.  ه به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدندنفر از زندانیان آزاده شده بود ک 500نمونه شامل  . ، بودقرار داشتند  1394خروج در سال 
 . استفاده شد از پرسشنامه محقق ساخته  ها در این پژوهش تاثیرروش گردآوري داده

است زندان تاثیر عمیق و گسترده اي بر ابعاد عینی زندگی زندانیان آزاد شده اعم از اشتغال،  آن از حاکی ها داده تحلیل نتایج :یافته ها
د درآمد و معیشت آنها داشته و تاثیر نسبی بر متغیرهاي ذهنی و اجتماعی زندگی زندانیان اعم از انزواطلبی، ازهم گسیختگی خانواده، اعتما

 . ی دارداجتماعی، حمایت اجتماعی و نیز همبستگی اجتماع
ابتدا باید در ارتباط با گردآوري اطالعات مربوط به جنبه هاي شود به منظور برنامه ریزي دقیق و مفصل بنابراین پیشنهاد می :نتیجه گیري

اقتصادي انجام شده و با ایجاد یک نظام متمرکز حمایتی اقتصادي از مشکالت مربوط به اشتغال، درآمد و معیشت ناشی از زندانی شدن 
 . شودمشکالتی که در نهایت منجر به تاثیر گذاري در ابعاد زندگی اجتماعی چنین افرادي می. فراد بکاهدا

 هاي اجتماعی زندان، ابعاد اقتصادي،ابعاد اجتماعیآسیب: کلید واژه
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 زاهدانبررسی رابطه استرس ادارك شده و امیدواري با بهزیستی روانشناختی زندانیان وابسته به مواد شهر 

 
 ،   کارشناس ارشد روانشناسی ، کارمند اداره خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانهاي استان سیستان و بلوچستانمعصومه خسروي *

  . کارشناس ارشد روانشناسی ، کارمند دانشگاه سیستان و بلوچستان  زهرا حسن زاده
 کارشناس ارشد روانشناسی ، کارمند دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  مریم زیباییان 

 
 چکیده

هاي منفی و اغلب وابستگی به مواد با پیام. وابستگی به مواد یک شکل شایع در سراسر جهانن به ویژه در ایران است :زمینه و هدف
هدف از این پژوهش بررسی رابطه استرس ادراك شده و امیدواري با بهزیستی روانشناختی . شرایط مزمن و عود کننده همراه است
 . زندانیان وابسته به مواد شهر زاهدان بود

نفر از آنها به عنوان نمونه به روش نمونه  275باشد که نفر از افراد وابسته به مواد زندان زاهدان می 950جامعه آماري شامل :روش
و ) اسنایدر(، امیدواري )1983کوهن،(هاي استرس ادراك شدهها از پرسشنامهبراي جمع آوري داده. تخاب شدندگیري در دسترس ان

ها به وسیله آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل داده . گردیداستفاده ) 1989ریف ، (بهزیستی روانشناختی 
 . گام به گام انجام شد

حقیق نشان داد بین استرس ادارك شده با بهزیستی روانشناختی رابطه معکوس و بین امیدواري  با بهزیستی یافته هاي ت :هایافته
 بهزیستی روانشناختی نشان بینی پیش براي گام به گام رگرسیون همچنین نتایج.  روانشناختی رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد

 واریانس متغیر%  39 هم روي دوم امیدواري به همراه استرس ادراك شده گام و در %34 تنهایی متغیر امیدواري  به اول گام در که داد
  .کنندمی تبیین را بهزیستی روانشناختی

به ارتقاء سطح بهزیستی روانشناختی  تواند زندانیان می جهت آموزش به  نگري مثبت آموزشی همانند هايکارگاهبنابراین  :گیرينتیجه
 . آنان کمک کننده باشد

  بهزیستی روانشناختی، استرس ادارك شده ، امیدواري، زندانیان وابسته به مواد :هاي کلیديواژه
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 عوامل آسیب زاي زندگی مشترك از دیدگاه زوجین داراي تجربه قبلی طالق مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج

 یان ، کارشناس ارشد ماماییفریبا بخش
 دکتر حسین جباري بیرامی ، دانشیار دانشکده پزشکی  
 دکتر سید یعقوب فتح الهی ، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  
  عذرا داداشی ، کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  
 

رشد فزاینده آمار طالق و نابسامانی هاي متعاقب ان در جامعه  ، لزوم شناخت عوامل اسیب زا براي برنامه  :مقدمه 
لذا این مطالعه با هدف شناخت  عوامل اسیب زاي .ریزي جهت مراکزمشاوره ازدواج را اجتناب ناپذیر نموده است 

 .دد صورت گرفته استزندگی مشترك از دیدگاه مراجعین به مراکز مشاوره جهت ازدواج مج

بحث گروهی ( FGDجلسه  چهاردر قالب  جهت ازدواج مجدد نفر از مراجعین 44مطالعه توصیفی کیفی با شرکت 
نمونه گیري به . در مرکز مشاوره ازدواج تبریز طراحی و انجام گردید 1396در آذر ماه سال ) نفره 8تا  6 متمرکز

 .و تحلیل اطالعات به روش تحلیل محتوي انجام گردید تجزیه. روش غیر تصادفی و مبتنی بر هدف بود

 27درصد مدرك دانشگاهی و  50از نظر تحصیالت . آنان آقا بودند نصفسال و   11/30میانگین سنی شرکت کنندگان برابر  :نتایج 
, اقتصاديمشکالت  ترتیبمهمترین عناوین آسیب زا را به داراي تجربه طالق زوجین  . بودنددرصد خانمها کارمند  55,درصد دیپلم

 سازيمهارتهاي زندگی را براي توانمند , روانشناختی اجباري و تدارك مشاوره هاي  ندنمود تشریفات و جهیزیه ، عدم بلوغ عاطفی بیان
  .تاکید قرار دادندو کاهش آسیب ها مورد 

یافته هاي این مطالعه با نتایج مربوط به بررسی علل طالق در پژوهش هاي متعدد نزدیکی  :بحث و نتیجه گیري
 . داشته و لذا طراحی و اجباري نمودن برنامه توانمند سازي زوجین در شرف ازدواج اقدامی بسیار ضروري است

 مرکز مشاوره ازدواج -عوامل آسیب زا -طالق: کلمات کلیدي
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 دانشجویان عامل شخصیتی کتل در شناختی و شانزده هايوارهرابطه بین طرح

 ***، مجید زارعی**، فردین عزیزیان*سعیده زنوزیان

 دکتراي تخصصی روانشناسی بالینی، عضو هیات علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان*
 درمانی البرز، ایرانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کارشناس ارشد روان**

 شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایرانکارشناس ارشد روان***

 چکیده

-هاي شناختی مفهومی روانوارهطرح. عوامل تشکیل دهنده صفات شخصیت همواره یکی از موضوعات اصلی مورد توجه پژوهشگران است :مقدمه
پژوهش . انداین مفهوم براساس رویکرد شناختی شکل گرفته . شناختی صفات شخصیت نقش مهمی دارند تحریفشناختی هستند که در تشکیل و 

 .باشدهاي غیربالینی میهاي شناختی با صفات شخصیت در نمونهوارهطرححاضر تعیین ارتباط 

نفر مرد و  95 (نفر 250رس و بصورت تصادفیگیري دردستروش نمونه. باشدمطالعه توصیفی مقطعی از نوع همبستگی میاین پژوهش  :روش
هاي شانزده نامهپرسشها کنندهدر این پژوهش شرکت. انتخاب شدند 1394-95هاي زنجان در سال تحصیلی از دانشجویان دانشگاه )نفر زن155

روش همبستگی پیرسون و رگرسیون هاي بدست آمده با استفاده از داده. استفاده شده است) -90YSQ(واره یانگ و طرح )PF16(عاملی کتل 
 .تجزیه و تحلیل شد SPSS 22افراز چند متغیري در نرم

هاي وارهطرحبینی کننده و صفات شخصیت پیش هاي شناختی ارتباط وجود داردوارهبین صفات شخصیت با طرح داد نشان نتایج :هایافته
 .شناختی است

هاي وارهدهد طرحهاي پژوهش حاضر نشان میهاي شناختی، یافتهوارهشخصیت و طرحهاي قبلی با صفات همسو با پژوهش :گیرينتیجه
 .اي دارندناسازگارانه اولیه و ابعاد شخصیتی همگرایی و همپوشی مفهومی قابل مالحضه

 گانه شخصیتی کتلصفات شانزدههاي شناختی، وارهطرح :هاي کلیديواژه
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 یک مطالعه کیفی: به خودکشی در نوجوانانفاکتورهاي محافظتی در برابر اقدام 

 1، راضیه رحمتی1، اسماعیل کاوي2، نسرین شکرپور2، فریدون جهانگیر*1محمدرفیع بذرافشان
 دانشکده پرستاري، دانشکده علوم پزشکی الرستان، الرستان، ایران .1
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .2
 

 خالصه

بسیاري از کشورها اقداماتی را به منظور کاهش . میان نوجوانان در سراسر دنیا شایع می باشد اقدام به خودکشی در :زمینه و هدف
هدف مطالعه . میزان بروز باالي اقدام به خودکشی تعیین کرده اند، به این هدف که از نابود سازي مردم به دست خود جلوگیري کنند

 .خودکشی نوجوانانی که اخیرا اقدام به خودکشی داشته اند بوده استحاضر بررسی کیفی فاکتورهاي محافظتی در برابر اقدام به 
 

که تماما مجرد بودند و به دو بیمارستان شهر شیراز  44/17 ± 15/1نوجوان با میانگین سنی  18در این مطالعه کیفی  :روش مطالعه
روش جمع آوري داده ها مصاحبه . انتخاب شدندنمونه ها به روش نمونه گیري ساده . مراجعه کرده بودند شرکت داشتند) جنوب ایران(

 . جهت آنالیز داده ها از رویکرد قراردادي تحلیل محتواي کیفی استفاده شد. هاي عمیق نیمه ساختار یافته بود
 

ادات عدم درگیري ذهنی، اعتق(عوامل فردي : طبقات اصلی شامل الف .زیر طبقه از داده ها استخراج شد 10طبقه اصلی و  3 :یافته ها
تعامل با دوستان، انگ اجتماعی اقدام (عوامل اجتماعی : ، ب)دینی، ترس از مرگ، اندیشیدن به خانواده، امید به آینده، مشاوره معنوي

 .بودند) مشاوره روانشناختی(مشاوره و حمایت هاي حرفه ایی : ، ج)به خودکشی، احساس صمیمیت با اعضاي خانواده
 

مت از یافته هاي این تحقیق می توانند به عنوان راهنما جهت مقاصد پیشگیري و برقراري ارتباط متخصصین حوزه سال :نتیجه گیري
درمانی با افرادي که در معرض خطر خودکشی می باشند، همچنین کمک به افرادي که در دوره نقاهت پس از اقدام به خودکشی قرار 

 . دارند جهت پیشگري از عود مجدد استفاده کنند
 

 نوجوانان، تحلیل محتوا، فاکتورهاي محافظتی، تحقیق کیفی، اقدام به خودکشی: کلیديکلمات 
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Non-Job Related HIV Risk Factors Among Medial Universities Students: A Cross Sectional Study in 
Shiraz, Southern Iran 

 

Forough Salehi*, Behnam Honarvar, Maryam Papari Moghadam Fard, Reyhaneh Sefidkar, Fatemeh 
Shaygani, Kamran Bagheri Lankarani 

Affiliation: Health Policy Research Centre, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, 
Iran. ۷۱۳۴۸Postal Code: -۴۵۷۹۴  

 

Abstract  

 

Background :Till now, we know more about job-related risk factors of HIV transmission among medical 
students, but this study aimed to reveal non-job related factors among this group of population. 

Method :Medical and paramedical students were interviewed through filling questionnaire. Data was 
analyzed in SPSS. 

Results :Ninety eight ۶۲ ۶۳٫۲٪par cipated in this survey. Female (  ; ) to Male ۳۵ ۳۵٫۷٪ ۱٫۷( ; ) ra o was . 
Median of a ۲۲ge was  years ۱۸(range: -۳۲ ۳۸ ۳۸٫۷٪ years). ( ) were medical (medicine, pharmacy and 
dentistry) students ۶۰ ۶۱٫۲٪and  ( ) were ۲۷ ۲۷٫۵٪paramedical (nursery, midwifery) students. Overall ( ) had 

۱۷ ۶۳٪history of sexual contact and  of this group ( ) disclosed their tendency toward con nue their sexual 
۱۵contacts as before.  (۶ medical and ۹ paramedical students) ۲۷of  ۵۵٫۵٪( ) students with history of sexual 

contact used to use condom regularly in their sexual contacts while ۸ ۲۷ ۲۹٫۶٪ of ( ) used condom only for 
contraception. Emotional needs, sexual needs and mobile messages were the most common triggers of 
sexual contact among participants. Regul ۱۵٫۷٪ ۱۵٫۵٪ ۰٫۹ar Smoking [ , ,p= ], Alcohol 

۱۰٫۵٪ ۲۶٫۶٪ ۰٫۰۷ ۵٪ ۰٪ ۱٫۵ ۰٪ ۱۰٪ ۰٫۰۷using[ , ,p= ], Opium using [ , ,FE= ], Ta ooing [ , ,FE= ] were among studied 
behaviors in medical and paramedical groups respectively.  

Conclusion : ۱ ۴At least  of  medical and paramedical university students had extramarital sexual contacts 
۱ ۲and only  of  use condom  regularly in their sexual contacts. When these figures are added to Job related 

risks for HIV acquisition in medical related job, it recalls for a more effective preventive interventions to 
protection these students against HIV/AIDS. 

Keywords:   HIV, Sexual, Behavior, Medical, Students 
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کیفیت زندگی سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دولتی تحت پوشش نظام مراقبت هاي ادغام یافته 
 سالمندي، شهر شیراز 

 
 1، فروغ صالحی1، یاسمن موحد نژاد 1بهنام هنرور، 1فاطمه شایگانی

 

 ایران مرکز تحقیقات سیاستگذاري سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، .1

 

این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی . خواهد رسید% 30میالدي جمعیت سالمندان ایران به بیش از  2050تا سال : مقدمه 
 1395سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دولتی تحت پوشش نظام مراقبت هاي ادغام یافته سالمندي در شهر شیراز در سال 

 .انجام شد
 .استفاده شد  SPSSتحلیلی از نمونه گیري چندمرحله اي ، پرسشنامه لیپاد و نرم افزار -در این مطالعه توصیفی :روش کار

. خانم ها نسبت به آقایان مورد مصاحبه قرار گرفتند 1/1سال و با نسبت 1/68 ±2/6نفر سالمند با میانگین سنی  412تعداد  :نتایج
بعد اصلی کیفیت زندگی بترتیب، عملکرد فیزیکی،  7در بین . شد) 93از نمره کل (  2/70 ± 5/10میانگین نمره کل کیفیت زندگی 

افسردگی و اضطراب، عملکرد ذهنی، مراقبت از خود، عملکرد اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد جنسی با نمره کل کیفیت زندگی و 
شم، اعتماد به نفس، مطلوبیت اجتماعی و اعتقاد به خداوند بعد واسطه اي کیفیت زندگی ، اختالل شخصیتی درك شده، خ 5در بین 

بر اساس آنالیزهاي تک متغیره شش متغیر جنسیت، سطح . بترتیب با نمره کل کیفیت زندگی در این قسمت رابطه معنا داري داشتند
ور مالی خانواده بودن و بر تحصیالت، وضعیت اشتغال سالمند و همسرش، سن فرد در زمان اولین ازدواج و تصمیم گیرنده اصلی ام

، سالمندان فاقد نقش در زمینه تصمیم گیري در خصوص امور مالی ) β =-۳٫۹۴(رگرسیون خطی چندگانه سالمندان فاقد سواد اساس 
 .از سطح کیفیت زندگی کمتري برخوردار بودند) β ۲٫۷۴-=(و خانم هاي سالمند )   β =-۲٫۹۹(خانواده 

انجام مداخالت در کیفیت زندگی سالمندان مورد مطالعه باالتر از حد متوسط بود و لذا  این مطالعه،بر اساس  :بحث و نتیجه گیري
ارتقا، نقش سالمندان در امور مالی خانواده و فراهم سازي ارتقا، سطح تحصیالت جهت ارتقا کیفیت زندگی به ویژه جهت زنان سالمند ، 
 .ها پیشنهاد می گردد این گروه از جمعیت در جهت بهبودي سطح کیفیت آن

 

 سالمند، کیفیت زندگی، لیپاد، شیراز، ایران :کلید واژه ها

  



 

 84 
poster 

 

Extramarital Sexual Relationship In Before and After Marriage Married Women: A Cross 
Sectional Study in Shiraz, Iran 

Behnam Honarvar*, Fatemeh Shaygani, Forough Salehi 

Affiliation: Health Policy Research Centre, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, 
Shiraz, Iran.  

 

Abstract  

 

Background :Sexual contact is now the most common route of HIV/AIDS acquisition in the females of Iran. 
This study was aimed to declare these points.   

Methods :This questionnaire-based study was conducted in Shiraz, Iran. Married women were interviewed 
through a semi randomized and stratified population- based sampling in different areas. 

Results :۴٨٣ married women with mean of age ٨٫ ± ٣١٫٣۶ years were interviewed. Their mean of age at 
marriage was ٢١٫۴±٣٫٨ years. ١٩۶ (۴٠٫۶٪ ) and ٢٢٨ (۴٧٫٢٪ ) had diploma and higher educational level 
respectively. ٧٫٨)٣٨٪ ) were not satisfied with their marital quality . ٢۴(۵٫٣٪ ) had history of premarital 
sexual relationship and this figure for after marriage's illegal sexual relationship was ٢٩(۶٪ ). ٨٫١)٣٩٪ ) were 
alcohol users. ٣٢(۶٫۶٪ ) had history of sexual transmitted disease (STDx) and its treatment in the past. 
٨٠٫)٣٨٩۵٪ ) believed that testing of couples for HIV in pre-wedding stage should be mandatory, while 
٨۶(١٧٫٨٪ ) were tested for HIV. Married women stated that in case of need to HIV testing, they prefer to 
refer to private laboratories (١٨٫٢ ;٨٨٪ ), Blood Transfusion Organization (٢٧; ۵٫۶٪ ) and Public health 
counseling centers (٢١;۴٫٣٪ ). Only ٣۶ (٧٫۵٪ ) knew about HIV/AIDS behavioral counseling center affiliated 
with Shiraz University of Medical Sciences. 

Conclusions :Establishment of more accessible and private counseling centers for females, including 
married women, should be addressed in the HIV national program. Moreover, mandating testing of couples 
for HIV/AIDS in pre-wedding stage should also be considered while respecting the ideas of the majorities of 
population about it and also its pros and cons. 

Keywords:   HIV, Attitude, Performance, Married, Women  
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 در استان ایالم) 1390-1395(روند خودکشی، اقدام به خودکشی، قتل عمد و طالق طی یک دوره شش ساله

 

 فتح اهللا محمدیان، یوسف ویسانی، ستار کیخاونی

هدف این پژوهش بررسی روند سه آسیب عمده . با مساله خودکشی مواجه استاستان ایالم بیش از سه دهه است که : زمینه و هدف
 .خودکشی و اقدام به خودکشی، قتل عمد و طالق در استان ایالم بوده است: اجتماعی -روان

ر در یک مطالعه مقطعی با استفاده از پرسشنامه هاي محقق ساخته و با همکاري سازمان هاي مرتبط با آمار ه: مواد و روش ها
آسیب از جمله دانشگاه علوم پزشکی، پزشکی قانونی و اداره ثبت اسناد اطالعات مستند جمع آوري و با استفاده از روش هاي آماري بر 

 .، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند  SPSSاساس 

، اما روند قتل عمد )>p 05/0(ر داشته روند خودکشی  و اقدام به خودکشی در استان ایالم طی دوره مذکور کاهش معنادا: یافته ها
خودکشی ، اقدام به خودکشی و ).>p 05/0(، طالق افزایش معناداري داشته است )<p 05/0(هر چند کاهش داشته اما معنادار نبوده

 ).>p 05/0(قتل در مردان بیشتر از زنان بوده و هر سه آسیب در بین جوانان بیشترین شیوع را داشته است 

علیرغم کاهش معنادار خودکشی باید گفت که همچنان نرخ خودکشی در استان ایالم نزدیک به سه برابر نرخ  :نتیجه گیريبحث و 
به . می توان بیان کرد که استان ایالم دچار حالت پرمساله اي شده و توجه جدي مسئولین کشوري و استانی را می طلبد. کشوري است

 .ش خودکشی و اقدام به خودکشی در زنان استان ایالم نقش داردنظر می رسد که احتماال طالق در کاه

 .روند، خودکشی، اقدام به خودکشی، قتل عمد، طالق، ایالم: کلید واژه
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 ی زابلپزشکوم دانشگاه علدخترخوابگاهی  دانشجویانی سالمت روانواعتیاد به اینترنت بررسی ارتباط بین 
 

 3، سیده زینب الماسی1سعید اکاتی، *2عزیز اهللا مجاهد، 1الهام رستمی
 زاهدان واحد یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده روانشناس ،ینیبال یارشد روانشناس یکارشناس يدانشجو 1
 مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2
  mojahed@zaums.as.ir: نویسنده مسئول *

 اپیدمیولوژیست مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، عضو هیئت علمی گروه اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان3
 
 

 چکیده

 زیان بار باشد و نامناسب، استفاده دلیل به یا و اثربخش بوده و مفید توانددنیاي امروز می جدید دستاورد عنوان به اینترنت :مقدمه
دختر  دانشجویان در روان سالمت با اینترنت به اعتیاد رابطه بررسی حاضر هدف پژوهش .سازد روبرو تهدید با را کاربران روانی بهداشت

 .بود پزشکی زابل علوم دانشگاه خوابگاهی
 شده انتخاب تصادفی گیرينمونه روش به زابل که پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نفر 50 روي بر حاضر پژوهش :روشها و مواد
 .بود) GHQ-28( روان سالمت پرسشنامه و) 1198( یانگ اینترنت به اعتیاد پرسشنامه مورد استفاده شامل بزارا. شد انجام بودند،

 . انجام شد 21نسخه  SPSSافزار آماري نرم توسط اسپیرمن یهمبستگ بیضرها با استفاده از تجزیه و تحلیل آماري داده
و افسردگی  )P=04/0( داري بین اعتیاد به اینترنت و اضطرابنتایج تحلیل آماري نشان داد که ارتباط آماري معنی :هایافته

)018/0=P( نشدیافت  اما بین اعتیاد به اینترنت و سالمت جسمانی، کنش اجتماعی و سن ارتباط معنی داري ،وجود داشت 
)050/>P.(  

شیوع آن روز افزون بوده و وقت زیادي از مردم بویژه جوانان را که  ینترنتیا ادیاعت دهیپدباتوجه به نتایج پژوهش حاضر و  :يریگجهینت
 .رسدتر و تدابیر کاهش آسیب ضروري به نظر میتوجه به این امر و انجام تحقیقات گسترده ،می گیرد

 دانشگاه علوم پزشکی، زابلسالمت روان،  نترنت،یا :ديیهاي کلواژه
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شاهرود وافراد )ع(مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین 2مقایسه سالمت روان وکیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 
 غیردیابتی

 سید شاهرخ آقایان –منیژه صادري :نویسنده 

 هدف از پژوهش حاضر. گذارد فردي، روانی واجتماعی فرد اثر می است و بر عملکرد دیابت نوع ترینشایع 2نوع  دیابت :سابقه و هدف
 .بود غیر دیابتیو افراد  2در بیماران دیابتی نوع  مقایسه سالمت روان و کیفیت زندگی

ساله  60تا  20 نفر افراد غیر دیابتی100و نفراز بیماران دیابتی100 نمونه شامل .است مقطعی از نوع این مطالعه :ها مواد و روش
دراین . گیري غیرتصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدندشاهرود به روش نمونه)ع(مراجعه کننده به بیمارستان  امام حسین

ها با   اطالعات حاصل از پرسش نامه. استفاده شد) WHOQOL(کیفیت زندگیو )GHQ-۲۸( هاي سالمت روان  پرسشنامهاز مطالعه
 .شدتجزیه و تحلیل  spss18توسط نرم افزار ، 05/0و همبستگی پیرسون در سطح معنا داري  t- test هاي آماري  استفاده ازآزمون

تر نسبت به افراد غیردیابتی پایین 2این مطالعه نشان داد که سالمت روان و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع  :ها یافته
بین متغیر ). p=04/0(نسبت به زنان دیابتی بیشتر است  2بیماران مرد مبتال به دیابت نوع ، کیفیت زندگی در )=004/0p(است 

 p=04/0(نیز رابطه معناداري برقرار است و بر یکدیگر تاثیر دارند  2سالمت روان و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع 
با مدت ابتال به دیابت رابطه منفی معنادار داشت  2بتال به دیابت نوع همچنین سالمت روان و کیفیت زندگی در بیماران م). r=48/0و
)04/0=p 24/0 وr= - .( 

جهت کاهش مشکالت می تواند  هاي الزم و کاربردي براي بیماران دیابتی مداخالت روانشناختی و آموزش انجام :گیري نتیجه 
 .موثر واقع شودهاي ناشی از این بیماري روانشناختی و آسیب

 .2سالمت روان، کیفیت زندگی، بیماران مبتال به دیابت نوع  :واژگان کلیدي
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 شخصی  -و میزان پرخاشگري در روابط اجتماعی  خشم کنترل ارتباط باورها و نگرش هاي دینی با

 بر حسین محسن ، فاطمه کرد ساالرزهی
۲۰fa.salarzehiایرانشهر پزشکی علوم دانشکده پرستاري رشته دانشجوي -1 @gmail.com 
 عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر  -2

 چکیده
 

داشتن باورها ونگرش هاي عمیق دینی و نقش آن در سالمت روحی و جسمی برهمگان پوشیده نیست سال هاست که :مقدمه وهدف
تاثیر گذار درحوزه سالمت  بخصوص سالمت روان توجه متخصصین این امر را به خود جلب نموده است این مسئله به عنوان یک مولفه 

 .این پژوش نیز با هدف برسی باورها ونگرش هاي دینی و ارتباط آن با پرخاشگري انجام گردید.

نمونه مورد .سال می باشند  18-25این پژوهش ازنوع توصیفی تحلیلی می باشد وجامعه آماري آن کلیه نوجوانان :مواد و روش
نفر از دانشجویان دانشکده ایرانشهر که به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب و با دو ابزار پرسشنامه دینمداري و 277مطالعه شامل 

 .پرسشنامه کنترل خشم مورد ارزیابی قرار گرفتند 

میانگین امتیاز کسب .سال می باشند23گین سنی نفر مرد با میان)=۱۱۰n(درصد 40نفر زن و  )=۱۶۷n(درصد60حدود :یافته ها
دردومولفه .که نشان دهنده کنترل پرخاشگري باالترمی باشد) 95.01(و درزنان ) 86.07(شده در مولفه کنترل پرخاشگري در مردان

ترل خشم و اما بین کن.خشم در روابط اجتماعی و خشم درروابط شخصی زنان داراي میانگین باالتري نسبت به مردان می باشند
،خشم درروابط  )=۰/۱۵r(، احساس خشم )=۰/۳۳r(میزان همبستگی  دینمداري با کنترل خشم .جنسیت تفاوتی یافت نشد

 .می باشد  )=۰/۴۵r(، خشم در روابط شخصی ) =۰/۳۵r(اجتماعی 

ویت باورها ونگرش هاي دینی و دینمداري و باورهاي دینی می توانند درابراز رفتارپرخاشگرانه موثر باشند پس با تق :نتیجه گیري
 .معنوي می توان از ابراز بعضی رفتارها تعدیل ایجاد کرد

 

 دینمداري، نگرش دینی ،کنترل خشم ،پرخاشگري  :کلید واژه
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 بررسی  ارتباط هوش معنوي ، بهزیستی معنوي با  سالمت روان  در یک نمونه دانشجویی

 

 2ستوده،میترا 2،محسن حسین بر1فاطمه کرد ساالرزهی

۲۰fa.salarzehi دانشجوي کارشناسی پرستاري دانشکده علوم پزشکی  ایرانشهر-1 @gmail.com  

 عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر-2

 چکیده

بهداشت روان از مهمترین موضوعات حوزه روانشناسی می باشد و مسائل مربوط به سالمت روان دانشجویان بعنوان  :و هدف مقدمه
امروزه معنویت به .سرمایه هاي جامعه  درسال هاي اخیر توجه بسیاري از متخصصین و سیاست گذاران را به خود جلب نموده است 

 و رواننژندیها درمان راه دارند معنویت باور که افرادي شمار به روزه همهرار گرفته و عنوان یک جنبه کنشی انسانگرایانه مورد پذیرش ق
 .میشود افزودهباشد آنها می روانی درماندگی

می باشد که با سه ابزار پرسشنامه هوش )دختر  167پسر و110(دانشجو 277نمونه مورد مطالعه شامل :مواد وروش
مورد ارزیابی قرار گرفتند وداده )GHQ٢٨(و سالمت عمومی)1388دهشیري؛(معنوي و پرسشنامه بهزیستی ) 2008کینگ؛(معنوي

 .هاي جمع آوري توسط آزمون هاي آماري توصیفی و وهمبستگی مورد تحلیل قرار گرفت

پژوهش یا فته هاي . باشند سال می 23درصد آن دختران با  میانگین سنی  60درصد دانشجویان مورد بررسی پسران و  40:یافته ها
بین بهزیستی معنوي و . )P > 01/0(نشان دهنده آن می باشد که بین هوش معنوي و سالمت روان ارتباط معناداري وجود دارد 

  )٠/٧٧=r(یافته هاي پژوهش نیز نشان دهنده همبستگی باال . )P > 01/0(سالمت روان نیز ارتباط معنا دارمنفی  وجود دارد
همچنین بین هوش معنوي، بهزیستی معنوي و سالمت .ین هوش معنوي و بهزیستی معنوي می باشند ب )P > 01/0(وارتباط معنا دار 

 .بر حسب جنسیت ارتباط معنا داري یافت نشد  روان 

هوش معنوي ،بهزیستی معنوي وسالمت روان رابطه نزدیکی باهم دارند و انتظار می رود با ارتقاءهوش معنوي بتوان سبب :نتیجه گیري
زیستی معنوي وسالمت روان دانشجویان گردید لذا با فراهم نمودن برنامه ها و سازکارهاي مناسب در محیط هاي دانشجویی ارتقاء به

 .می توان از بسیاري از آسیب هاي سالمت روان جلوگیري بعمل آورد

 

 هوش معنوي ،بهزیستی معنوي،سالمت روان:کلمات کلیدي
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وبیماریهاي عفونی درمصرف کنندگان پرخطرمواد   HIV/ناشی ازاعتیاداجراي برنامه کاهش آسیب وبررسی عوارض 
 مخدر

 محسن حسین بر

 mnhosbr@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

 چکیده
نه در سالیا.اعتیاد ،آسیب ها وعوارض ناشی از آن همواره دغدغه اصلی دولت ها و دست اندرکاران حوزه بهداشت و درمان بوده است 
فلذا اجراي .دنیا میلیون ها انسان از این اختالل رنج می برند و هزینه هاي اقتصادي و اجتماعی هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند

برنامه هاي پیشگیرانه اي که موجب تقویت عامل هاي باز دارنده وسبب تضعیف عوامل مخاطره آمیز گردد دراولویت برنامه ها قرار 
درهلند و سپس در انگلیس واسترالیا و دیگر کشورها بعنوان برنامه  1980ي برنامه کاهش آسیب براي اولین بار درسال اجرا.گرفته است

نیز  2004ودیگر عفونت ها در مصرف کننده مواد مخدر تزریقی اجرا گردید و درسال HIVاي استراتژیک جهت کاهش انتشار ویروس 
برنامه کاهش آسیب به مجموعه  سیاست .امه موثر و مقرون به صرفه معرفی شده است توسط سازمان بهداشت جهانی بعنوان یک برن

ها و برنامه هاي که به منظور کاهش عواقب  منفی بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادي ناشی از مصرف مواد مخدر بدون حذف رفتار مشکل 
 .صورت می پذیرد) مصرف مواد(ساز

 :ي برنامه هاياستراتژي کاهش آسیب درحال حاضر با اجرا
 توزیع سرنگ و سوزن دربین مصرف کنندگان تزریقی مواد-1
 امکانات تزریق ایمن و بهداشتی-2
 برنامه جایگزین مواد مخدر-3
 توزیع مواد غذاي سالم -4
 .برنامه هاي آموزشی و حمایتی جهت افراد درگیر و خانواده هاي آنها درحال اجرا می باشد-5

دراین زمینه کاهش استفاده از سرنگ مشترك ،کاهش تزریق ) ایرانشهر و نیکشهر(آسیب شهرستان هايیافته هاي سه مرکز کاهش 
درنتیجه می .ناایمن ،جایگزین و کاهش مصرف مواد مخدرصنعتی ،کاهش رفتارهاي جستجوگرانه مواد غذاي ناسالم را نشان می دهد 

 .مورد حمایت سیاست گذاران  حوزه سالمت قرار گیردتوان گفت  اجراي برنامه کاهش آسیب بعنوان یک  برنامه موفق 

 

 HIVکاهش آسیب ،تزریق مواد مخدر،اعتیاد، :کلید واژه
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 بهمن گناباد 22ارتباط هوش معنوي با استرس درك شده درمراقبین سالمندان بستري در بخش داخلی  بیمارستان 
 

 3لیال صادق مقدم ، دکتر2،حبیب شارعی نیا1محمد محمد زاده ،1ایمان قربانی مقدم

 دانشجو کارشناسی پرستاري، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران  - 1
 جراحی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران-عضو هیئت علمی گروه پرستاري داخلی -2
 ه، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایراندکتراي سالمندشناسی، عضو هیئت علمی گروه پرستاري سالمت جامع -3
 

ها به مراقبت مداوم و وجود همراهان، مشکالتی براي  هاي مزمن سالمندان و نیاز آن با توجه به افزایش روز افزون بیماري: سابقه و هدف
در معرض آسیب و اختالالت سالمتی و بهداشتی هاي مزمن  دهنده به سالمندان مبتال به بیماري افراد مراقبت. آید اطرافیان و اقوام بوجود می

 22این مطالعه به منظور بررسی رابطه هوش معنوي با استرس درك شده در مراقبین  سالمندان بستري در بخش داخلی بیمارستان . قرار دارند
 .بهمن گناباد انجام شد

. بهمن گناباد انجام شد 22مراقب سالمند بستري در بخش داخلی بیمارستان   113تحلیلی بر روي  –این مطالعه توصیفی: ها مواد و روش
، پرسشنامه هوش )PSS )Perceived stress scaleها از طریق پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه استرس درك شده کوهن  داده

به روش در دسترس از بین مراقبین سالمندان  )SISRI)The Spiritual Intelligence Self-Report Inventoryمعنوي کینگ 
و آزمون همبستگی   و با استفاده از آمار توصیفی 20نسخه  SPSSتجزیه داده ها به وسیله نرم افزار . بستري در بخش داخلی جمع آوري شد

 .پیرسون انجام گرفت

را زنان تشکیل %) 57.5(سال بود و اکثریت آن ها  36.95 ± 11.79و مراقبین مورد مطالعه  76.78 ±9.59میانگین سنی سالمندان :یافته ها
. باشد دیپلم می%) 37.2(متأهل بوده و سطح تحصیالت بیشترشان%) 83.2(ها  خانه دار بوده و اکثریت آن%) 42.5(اکثر مراقبین . می دادند

می باشد همچنین در بین ابعاد هوش معنوي نیز بعد آگاهی متعالی بیشترین  26.23± 7.12میانگین استرس درك شده در مراقبین سالمند
داري وجود  آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین استرس درك شده و هوش معنوي رابطه آماري معنی). 15.89±4.89(نمره را داشت

 ).  = 0.01P(داشته

ها و سالمندان را تحت تاثیر قرار  کنند که سالمت آن مراقبین سالمندان بستري در بیمارستان استرس باالیی را تجربه می :نتیجه گیري
لذا مداخالتی همچون برگزاري کالس هاي مذهبی، تقویت هوش معنوي و مشورت با روحانیون براي این گروه جهت کاهش عوارض . دهد می

 .  شود استرس توصیه می

 هوش معنوي، استرس درك شده، مراقبین سالمندان :ي کلیديها واژه
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 مقایسه عملکرد اجرایی مادران با و بدون فرزند اتیستیک

 ناصرمرادي کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

 نورمحمد بخشانی دکتري روانشناسی بالینی استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

دهنده نقش ابعاد مختلف عملکردهاي اجرایی در  هاي نشان سنجش عملکردهاي اجرایی والدین اتیسم یکی از راه: هدف زمینه و
 .صورت گرفت مقایسه عملکرد اجرایی مادران با و بدون فرزند اتیستیکپژوهش حاضر باهدف .شناسی اختالل اتیسم است سبب

گیري در دسترس  باشد، که به روش نمونه نفر می 60مقایسه  شامل  نمونه مورد .شاهدي است -روش مطالعه از نوع مورد: روش
نامه دنیس  ووندال و  با پرسشنفر از مادران بدون  فرزنداتیستیک انتخاب و  30نفر از مادران داراي فرزند اتیستیک و  30.انتخاب شدند
 .ر مورد آزمون واقع شدندها، فراخناي ارقام و تنظیم تصاویر تست وکسل هاي مکعب خرده آزمون گرانسفکی و

جز دریکی از  هاي بدست آمده تفاوت معناداري را بین عملکردهاي اجرایی والدین با و بدون فرزند اتیسم به تحلیل داده:ها یافته
 .بنام مالمت دیگران نشان نداشت)هاي عملکرد اجرایی عامل از(هاي تنظیم هیجانی عامل

توان گفت والدین کودکان مبتالبه اتیسم الزاماً نقص در عملکرد اجرایی ندارند و الزم است  می هاي تحقیق توجه به یافته با:گیري نتیجه
 .شناختی و نوروسایکولوژیک توجه شود هاي روان هاي آتی به سایر جنبه در پژوهش

 عملکردهاي اجرایی، اتیسم، تنظیم هیجانی:هاي کلیدي واژه
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ذهن آگاهی برتمرکز و توجه وخودکنترلی دانشجویان پسر دانشگاه علوم  بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی مبتنی بر
 پزشکی زاهدان

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: ناصر مرادي
 دکتري روانشناسی بالینی استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: عزیز اهللا مجاهد

 

تمرکز و خودکنترلی خصوصا در دوران دانشجویی وآگاهی از تاثیرات مطلوب این درمان با توجه به اهمیت توجه و : هدف زمینه و
روي انواع اختالالت پژوهش حاضر با هدف برسی تاثیر گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برتمرکز و توجه وخودکنترلی 

 .دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان صورت گرفت 

جامعه آماري پژوهش کلیه دانشجویان پسر دانشگاه علوم . ع نیمه آزمایشی همراه با گروه آزمایش و گواه بودپژوهش از نو :روش
دانشجو بودند که به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی  در دو گروه  30نمونه مورد مطالعه شامل .پزشکی زاهدان بودند

براي جمع آوري داده ها استفاده ) تست وکسلر(نترلی تانجی و فراخناي ارقام از پرسشنامه خودک. آزمایش و کنترل گماشته شدند
دقیقه اي ذهن آگاهی را هفته اي دو جلسه دریافت کردند، گروه کنترل هیچ مداخله مشخصی دریافت  90جلسه  7گروه آزمایش .شد

 .ل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندداده ها از طریق تحلی).پس آزمون(در پایان هردو گروه مجدا ارزیابی شدند.نکردند

 .یافته ها نشان داد که گروه درمانی ذهن آگاهی تاثیر معناداري بر خودکنترلی و توجه و تمرکز دانشجویان ندارد: ها یافته

گرفته دراین  با استناد به یافته هاي این تحقیق میتوان گفت درمان گروهی ذهن آگاهی باتوجه به روش هاي صورت: نتیجه گیري
 .تحقیق به صورت فوق پیشنهاد نمیگردد

 ذهن آگاهی ،خودکنترلی،توجه و تمرکز: واژه هاي کلیدي
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 بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر ارتقا عزت نفس زنان داراي رفتارهاي پرخطر شهرستان زاهدان

 بهاره ذاکر هرفته و ناصر مرادي و جاوید دهقان حقیقی

براي  را و اجتماعی شناختی روان جسمی، مخرب نتایج که پرخطري هستند رفتارهاي تأثیر تحت زیادي میزان به زنان :مقدمه و هدف
 خود اثرمندي و افراد اجتماعی عاطفی سازگاري در می شود قائل خود براي فرد نفس به عنوان  ارزشی که در پی دارد و عزت فرد وجامعه

 انگیزه موضوع ها آن در که توجه شده است درمانی هاي برنامه از دسته آن به ي  اخیر بیشتردر سال ها .آن ها در این زمینه اهمیت دارد
شیوه اي جهت افزایش انگیزه درونی، به طورمستقیم ،  انگیزشی به عنوان چنین باشد و مصاحبه برخوردار خاصی اهمیت از مراجع

 کاربرد بودن به نو نظر و شده انجام تحقیقات وسعت در تفاوت به توجه با .دوسوگرایی مراجع را براي تغییر،کشف و آن ها را حل می کند
  .داد قرار زنان با رفتارهاي پرخطر موردآزمون عزت نفس ارتقاء بر را این روش تأثیر حاضر مطالعه ایران، در انگیزشی مصاحبه

مطالعه حاضر، شبه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه شاهد بوده و جامعه مورد مطالعه زنان با رفتارهاي  :روش ها مواد و
نفر به روش نمونه گیري  39بود ،که تعداد  1395تحقیقاتی خانه محبت شهرستان زاهدان در سال -درمانی-پرخطر بستري در مرکز اقامتی

). نفر مداخله 19نفر شاهد و 20(اب و به صورت تصادفی به دوگروه مداخله و شاهد تقسیم شدنددردسترس به عنوان نمونه آماري انتخ
دقیقه اي بر روي گروه مداخله اجرا شد و براي جمع آوري داده  120جلسه  5جلسات مشاوره گروهی به سبک مصاحبه انگیزشی در طی 

 . ها از پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت استفاده شد

ر مرحله پیش آزمون بیشتر افراد عزت نفس پایینی داشتند ولی پس از شرکت در جلسات گروهی مصاحبه انگیزشی ، تفاوت د :یافته ها
بین  نمره عزت نفس نسبت به مرحله پس آزمون ایجاد شد ،یعنی عزت نفس نسبت به پیش آزمون و نسبت به ) >004/0P(معناداري 

دهنده اثربخشی مصاحبه انگیزشی بود و البته بین نمره عزت نفس با سن و تحصیالت و  نشانافزایش یافت که ) >007/0P( گروه کنترل
 وضعیت تاهل ارتباط معناداري وجود نداشت

و تالش  براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که مصاحبه انگیزشی می تواند در افزایش عزت نفس گروه مداخله موثر واقع شود :نتیجه 
پرخطر بدون در نظر گرفتن بحث انگیزش کافی نیست چرا که بیشتر این افراد بیش از آن که داراي مقاومت یا اراده براي درمان رفتارهاي 

 .ضعیف باشند در مورد تصمیم گیري در زمینه تغییر  احساس دوگانه اي دارند

 مصاحبه انگیزشی ،عزت نفس،زنان داراي رفتارهاي پرخطر  :واژه هاي کلیدي
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 )ره( خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت خانوار سرپرست زنان افسردگی فراوانی و زندگی کیفیت بررسی

 ۴قاسمی ساناز ،4توالیی رشید زهرا ،3شهریاري جمیله ،2شعبانی نفیسه ،1پور لشکري دکترمریم
 زاهدان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات روانپزشکی،عضو گروه دانشیار روانپزشک،۱
  زاهدان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی  هاي پژوهش مرکز عضو بالینی، روانشناسی ارشد کارشناس*۲
 پزشکی دانشکده عمومی، پزشک۳

 بالینی روانشناسی ارشد کارشناس ۴

 در کلیدي نقش زنان. کند می ایفا آن سالمتی و جوامع سازندگی در اصلی نقش که است اجتماعی نهاد مهمترین خانواده :مقدمه
 منابع ترین عمده از. دارند عهده بر را خانواده سرپرستی مسئولیت مختلف دالیل به بنا زنان گاه. باشند می دارا خانواده روان سالمت
 زنان روان سالمت و  زندگی کیفیت به توجه.  است واحد زمان در متعدد هاي نقش ایفاي جامعه افراد  از گروه این براي استرس

 کیفیت  وضعیت بررسی منظور به پژوهش این. است ضروري خانوارها این  مشکالت و معضالت  حل و جلوگیري براي خانوار سرپرست
 .گردید انجام زاهدان شهر خانوار سرپرست زنان افسردگی فراوانی و زندگی

 شهر امداد کمیته پوشش تحت خانوار سرپرست زنان نفراز 340نمونه تحقیق شامل  .است  تحلیلی توصیفی نوع از مطالعه :کار روش 
از آمار توصیفی و   براي تحلیل نتایج .بود بک افسردگی پرسشنامه و زندگی کیفیت ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه. .زاهدان می باشد

 . آزمون ماتریس همبستگی و تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد

بین متغیر . دادند گزارش را زندگی پایین کیفیت سطح درصد98.5 و  افسردگی رصدد 99.7نفر از شرکت کننده ها   340از بین :نتایج
بین متغیر کیفیت زندگی با سن و بعد خانوار نیز . وجود دارد) =۰/۰۱P(کیفیت زندگی با افسردگی همبستگی مثبت و معنی داري

خطی متغیرهاي کیفیت زندگی و افسردگی بین سطوح مختلف تحصیالت از نظر ترکیب ) . =۰/۰۱P(همبستگی معنادار مشاهده شد
)۰/۰۰۱(P= همینطور بین سطوح مختلف وضعییت مسکن . زنان سرپرست خانوار تفاوت معنادار وجود دارد)داراي مسکن و فاقدآن (

 .از نظر ترکیب خطی متغیرهاي کیفیت زندگی و افسردگی  تفاوت معنادار مشاهده شد

شایع  بوده و کیفیت زندگی این افراد نیز در سطح مطلوب نمی  خانوار سرپرست زنان گی درافسرد که داد نشان  نتایج :گیري نتیجه
با توجه به نتایج، در برنامه حمایت اجتماعی این افراد، مداخالت روانپزشکی و روانشناختی در بهبود کیفیت زندگی و درمان . باشد

  .عالیم افسردگی این افراد موثر خواهد بود

 خانوار سرپرست زنان افسردگی، زندگی، کیفیت :واژه کلید
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Relation between Intensity of Alexithymia's Aspects and Depression  

Nafise Shabaniab*, Nour-Mohammad Bakhshanic,Maryam Lashkaripourd, Seyed Alireza Sadjadif 

a. Shababi n. MS Student.department of psychology. Faculty(school) of medicine.zahedan university of 
medical sciences. Zahedan. IR Iran 

b. Students' Scientific Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan. IR Iran. 

c. Department of Psychiatry and Clinical Psychology, Research Center for Health of Adolescents and 
Children, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, IR Iran. 
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Sciences, Zahedan, IR Iran 

f. Associate Professor of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Ibn-e-Sina 
Hospital, Faculty of Medicine , Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,IR Iran 

Introduction: Depression disorder is a temperament disorder which requires a person to have the following 
symptoms at least for two weeks: depressed character, apparent reduction of enthusiasm in his or her 
activities, reduction of vitality and changing pattern of sleeping. Alexithymia is a characteristic trait that 
applies to incapability of assessment and expression of feeling and defines as a form of deficit in recognition 
and description of feelings, deficit in discriminating between bodily feelings and emotional stimulation and 
externally-oriented thinking. In this study we have separately examined the relation between all the three 
aspects of major depressive disorder(MDD), i.e. Cognitive, affective and physiological, and three aspects of 
Alexithymia  

Materials and Methods : In present study we have applied cross-sectional method. The study population 
comprised ١٢٠ mens and womens suffering from major MDD who had referred to "BAHARAN hospital" in 
ZAHEDAN and "EBNE SINA hospital" in MASHHAD. self-reported depression with the Beck Depression 
Inventory (BDI-٢١). Alexithymic features were assessed with the Twenty-Item Toronto Alexithymia Scale 
(TAS-٢٠).  

Results: In terms of intensity , ٨ , ٣١ , ٣۶ persons Respectively have mild, Moderate and severe depression 
and ١١٠ persons have Alexithymia symptoms and ١٠ persons without alexithymia                          (p= 
٠٫٠٠٠١). The result of correlation coefficient between Alexithymia aspects and that of MDD shows that, 
MDD is assosiated with all three aspects of Alexithymia. Also physiological and cognitive aspects of major 
depression disorder is associated with all three aspects of Alexithymia. And affective aspects of MDD is 
associated with Difficulty Describing Feelings and Difficulty Identifying Feelings(DDF, DIF), but no 
meaningful relationship with EOT was found.  

Discussion and Conclusion : The more a person has difficulty in identification and discriminating of his or 
her emotions, he or she experience the more powerful degree of depression. The treatment solutions that 
aimed for Alexithymia may effective in the prevention and the treatment of depression disorders  

Keywords: Alexithymia; Depression; Cognitive aspect; affective aspect; physiological aspect . 
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صمیمیت و سازگاري زناشویی در خانواده هاي داراي افراد بررسی اثر بخشی خانواده درمانی ساختاري بر رضایت، 
 وابسته به مواد مخدر

 خراسان رضوي ، شهرستان گناباد، خیابان ناصر خسرو، اداره آموزش و پرورش گناباد: آدرس حسین نجفی

 

 چکیده

یمیت زناشویی و سازگاري این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی رویکرد خانواده درمانی ساختاري بر سطح رضایت زناشویی، صم
وابسته به مواد مخدر انجام شد، جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه خانواده هایی مراجعه کننده به  زناشویی خانواده هاي داراي افراد

خانواده به روش  20مرکز مشاوره هیوا در شهر مشهد که داراي فرد وابسته به مواد مخدر بودند را تشکیل می دهند که از میان آنان 
جایگزین ) خانواده 10(و گواه ) خانواده 10(گروه آزمایش 2نمونه در دسترس، هدفمند و داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در 

اعضاي گروه به . این مطالعه با استفاده از روش نمیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نابرابر انجام شد. شدند
دقیقه اي در معرض مداخله خانواده درمانی ساختاري قرار گرفتند، در طول مدت مداخله، گروه گواه هیچ گونه  90جلسه  8ت مد

آزمون سازگاري پرشنامه رضایت زناشویی انریچ،  مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون،(ابزار این پژوهش شامل . درمانی دریافت نکرد
یافته ها نشان داد که خانواده درمانی ساختاري بر . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 18spssافزار   بود که با نرم) زناشویی الك واالس

، نتایج حاکی از اهمیت توجه به مداخالت خانواده ) 5p<0/00(سطح رضایت زناشویی و صمیمیت و سازگاري زناشویی موثر می باشد 
  و سازگاري زناشویی خانواده هاي داراي فرد معتاد  بوددرمانی در افزایش رضایت زناشویی ، صمیمیت زناشویی 

 
 خانواده درمانی ساختاري، اعتیاد، رضایت و صمیمیت زناشویی و سازگاري زناشویی:  واژگان کلیدي
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  هاي ناسازگارانه اولیه در افراد وابسته به مواد بررسی رابطه باورهاي فراشناختی و هوش معنوي با طرحواره
 1396شهرستان مشهد سال 

 

 حسین نجفی آموزگار ، ابتدایی، اداره آموزش و پرورش گناباد، گناباد ،ایران
  دانشگاه علوم پژشکی شاهرود، شاهرود ، ایران رضا محمد پور هدکی

 راهبر آموزشی، اداره آموزش و پرورش گناباد، گناباد، ایران  عباسعلی مصطفوي شورآبی
 

 

 چکیده

هاي فراوان جسمی، روانی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادي به دنبال اي مزمنی است که آسیبسوء مصرف مواد پدیده :مقدمه
هاي ناسازگارانه اولیه افراد وابسته به مواد در بررسی رابطه هوش معنوي و باورهاي فراشناختی با طرحوارههدف این تحقیق . دارد

 .بوده است 1392شهرستان مشهد در سال 

هاي ترك اعتیاد به کلینیک ۹۶جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه افراد وابسته به موادي است که در سال  :روش
براي . گیري در دسترس انتخاب شد نفر معتاد به صورت نمونه 217از بین این مراجعین تعداد . بودند شهرستان کاشمر مراجعه کرده

بر اساس ضریب  هاداده. ولز استفاده شدو باورهاي فراشناختی  ، هوش معنوي کینگره یانگطرحوا  پرسشنامهجمع آوري اطالعات از سه 
معنوي و باورهاي  بین هوش تحلیل شد که نشان داد ) 20 نسخه( SPSSافزار  همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم

 .داري وجود دارد ه به مواد رابطه منفی و معنیهاي ناسازگارانه اولیه در افراد وابست فراشناختی با طرحواره

هاي ناسازگارانه اولیه در افراد وابسته به مواد معنوي و باورهاي فراشناختی با طرحوارههوش بین  نشان داد که هایافته :نتایج
 ).>۰/۰۵P(دارد داري وجود  رابطه منفی و معنی

 .، اعتیادمعنوي، باورهاي فراشناختیهوش هاي ناسازگارانه اولیه، طرحواره :کلیدواژه
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 1395شیوع تظاهرات بالینی سندرم پیش از قاعدگی در دختران دبیرستانی شهرستان ایرانشهر سال 

 6، وحید زراعتی 5، فاطمه کردساالرزهی 4، آمنه شه ولی بر 3، عبدالغنی عبداللهی 2، مهسا  بن *1فرزانه رسولی زاده

   کارشناس مامائی، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، ایران     -1
 ایرانکارشناس مامائی، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر،  -2
 استادیار،دانشکده پرستاري ومامایی،دانشگاه علوم پزشکی زابل، ایران -3
 دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، ایران     کارشناس اتاق عمل، -4
 انشکده علوم پزشکی ایرانشهر، ایران     د دانشجوي کارشناسی پرستاري، -5
 دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، ایران      دانشجوي دکترا تخصصی بیوفیزیک، -6

۹۶f.rasoulizadeh:نویسنده مسوول*  @gmail.com 

گذاري هر سندرم پیش از قاعدگی مجموعه اي از تغییرات پریشان کننده عصبی، روانی و رفتاري است که در مرحله تخمک  :مقدمه
هدف از این مطالعه تعیین شیوع سندرم قبل از قاعدگی در دختران دبیرستانی شهرستان ایرانشهر در سال . دوره ماهانه عود می کند

 .بوده است 1395

ابزار جمع آوري . دانش آموز دختر دبیرستانی ایرانشهر انتخاب شدند 352تحلیلی  –در این مطالعه توصیفی  :مواد و روش ها
قسمت اول خصوصیات دموگرافیک دانش آموزان و قسمت . عات پرسش نامه پژوهشگر ساخته، مشتمل بر دو قسمت بوده استاطال

تجزیه   SPSSاطالعات بعد از جمع آوري با نرم افزار آماري . دوم بررسی وجود عالئم بالینی جسمی و روانی قبل از قاعدگی بوده است
 .و تحلیل شدند

شایعترین عالئم مربوط به . ان داد که عالئم سندرم قاعدگی در دختران دبیرستانی ایرانشهر بسیار شایع استنتایج نش  :یافته ها 
می %) 5/20(و احساس دلواپسی %) 21(، احساس ناخوشی )4/24( %، خشم%)3/31(، افسردگی %)3/31(اختالالت روانی و خستگی

در روزهاي قبل از قاعدگی نیز شایعترین شکایات جسمی شامل درد . ندروز طول می کشید 1-3موارد % 5/69این عالئم در . باشند
 . بود و بروز این عالئم در تابستان بیش از زمستان بوده است%) 27(و پادرد %) 52(، کمردرد)5/54(%شکم 

ه  یک برنامه آموزشی ارای. سندرم پیش از قاعدگی می تواند باعث تداخل در فعالیت هاي خانوادگی و اجتماعی فرد شود :نتیجه گیري
 .در مدارس و اطالع رسانی به دانش آموزان در این زمینه می تواند گام موثري در بهداشت روان و سالمت جسمی دختران باشد

 ، شهرستان ایرانشهرسندرم پیش از قاعدگی، دختران دبیرستانی :کلید واژه ها
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 بیمارستانهاي شهر ایرانشهربررسی درك وجدان پرستاري در  کادر پرستاران شاغل 

 رؤیا متین،محسن حسین بر ،میترا ستوده ،علی میر بلوچ زهی 
 کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران

 عضو هیت علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران  
 انشهر ،ایرانعضو هیت علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایر

 عضو هیت علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران
 

 :چکیده

وجدان کاري احساس تعهد درونی در رابطه با کار می باشد، وجدان پرستاري یک جزء اساسی در خدمات بهداشتی  :مقدمه و اهداف
 . پرستاران شاغل بیمارستانهاي شهر ایرانشهر بود درمانی است لذا هدف ما از این تحقیق بررسی درك وجدان پرستاري در بین

این پژوهش یک تحقیق توصیفی در جهت مطالعه درك وجدان پرستاري در بین پرستاران بیمارستانهاي ایرانشهر انجام  :روش کار 
آمده توسط نرم  گویه جمع آوري گردید و اطالعات بدست 24گردید، داده ها از طریق پرسشنامه ي درك وجدان پرستاري و داراي 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت spssافزار 

یافته ها نشان داد که میانگین نمره درك وجدان پرستاري در افراد مورد مطالعه در حد باالي متوسط قرار داشت که نشان   :یافته ها
، 7/20±7/3، بعد محافظ پیشگیرانه6/30±9/3دهنده ي درك وجدان در بین کادر پرستاري بود همچنین میانگین بعد اخالقی وجدان

 بود 4/21±3/3و بعد بازتابی 9/12±0/2، بعد مراقبتی 0/17±7/2بعد ناظر 

 :نتیجه گیري

 

 کادر پرستاري،درك وجدان،بیمارستانها،ایرانشهر:واژهاي کلیدي
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 بررسی میزان نگرش دینی در بین کادر پرستاري شاغل در بیمارستانهاي شهر ایرانشهر

 علی میر بلوچ زهی ،رویا متین ،میترا ستوده ،محسن حسین بر  

 عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران  -1
 کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران -2
 عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران -3
 عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران -4
 

 

 :چکیده

 :مقدمه و اهداف

نگرش مذهبی باعث استمرار وپایداري فردي می گردد که در حیطه ي سازمانی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد بخصوص درشغل 
این پژوهش هم  بررسی میزان نگرش دینی در بین پرستاران حوزه  پرستاري که نیاز به تعهد اخالقی بسیار باال یی دارد  که هدف از

 .دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر بود

 :روش کار

این پژوهش یک تحقیق توصیفی  است که جهت بررسی میزان نگرش مذهبی در بین پرستاران بیمارستانهاي شهر ایرانشهر با حجم 
مورد تجزیه و  spssنگرش سنج مذهبی براهنی جمع آوري و توسط نرم افزار  نفر بود که داده ها توسط پرسشنامه ي 150نمونه ي 

 .تحلیل قرار گرفت

 :یافته ها

بود که  3/64±4/14درصد مذکر بودند، میانگین نگرش دینی  9/45درصد مؤنث و  1/54نفر حجم نمونه  150یافته ها نشان داد که از 
 بین سمت و نگرش مذهبی در پرستاران شاغل وجود داشت در حد متوسط قرار داشت، همچنین ارتباط معنا داري

 :نتیجه گیري

با توجه به یافته هاي پژوهشی این مطالعه  میطلبد که برنامه هاي مدون و مستمري جهت ارتقا سطح نگرش مذهبی و باال بردن هر 
 چه بیشتر نگرش مذهبی جهت باال بردن تعهد اخالقی بخصوص پرستاران مدنظر  قرار گیرد 

 

 نگرش دینی،کادر پرستاري،بیمارستانها،ایرانشهر:واژهاي کلیدي
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شخصیت قبل و بعد از درمان با سبکهاي خود تنظیمی در مصرف کنندگان مواد مخدر بر حسب ي  بررسی و مقایسه

 متادون

 

 دانشگاه آزاداسالمی واحدزاهدان-کارشناس ارشد روانشناسی بالینی-فهیمه گلوي

 

 :چکیده 

شخصیت قبل و بعد از درمان با سبکهاي مقایسه خود تنظیمی در مصرف کنندگان مواد مخدر بر حسب  وبررسی  ،حاضرهدف پژوهش 

قبل از درمان با متادون نفر  100(نفر 200نمونه آماري تعداد . بود زاهدان  شهرمرد  جامعه آماري پژوهش کلیه معتادین . متادون بود 

الوندوسکی  و  خود تنظیمی میلر و براونپرسشنامه   .انتخاب شدبا روش نمونه گیري  در دسترس  )نفر بعد از درمان با متادون 100و 

بین خود تنظیمی در   :مورد استفاده قرار گرفت نتایج نشان داد که  )1994(رابینز و همکاران  یشخصسبک پرسشنامه  و ) 1999(

   ..درمان با متادون تفاوت معنی دار وجود دارد شخصیت قبل و بعد ازسبکهاي مصرف کنندگان مواد مخدر بر حسب 

   متادون ،شخصیت سبک  ،مواد مخدر  ،خود تنظیمی  :کلید واژه ها 

  



 

 103 
poster 

 

اصفهان و مدیریت آن  بر مبناي  شهر دوقطبی خلقی اختالل به مبتال بیماران در بیکاري نوع الگوي و شیوع بررسی
 مشاوره ي شغلی توانبخشی

 roz_zeinabrostami@yahoo.com دکتري مشاوره شغلی دانشگاه اصفهاندانشجوي  زینب رستمی

 

 چکیده 

، بودهت جامعه الاز بزرگترین مشک بیکاري یا الگوي ناصحیح کار  یکی از آسیب هاي ناشی از ابتالي به بیماري روانی و: زمینه و هدف
 به مبتال بیماران در بیکاري الگوي و شیوع میزان بررسیمطالعه این  هدف از انجام. استن ملی شده الهاي ک که منجر به هدر رفتن سرمایه

  .باشد میاصفهان  شهر دوقطبی خلقی اختالل

بیماران مبتال به اختالل نفر از  67این پژوهش با استفاده از روش درونه اي و  از طریق نمونه گیري در دسترس بر روي  :مطالعهروش 
 مصاحبه و پرسشنامه ي خودگزارش دهی ها با استفاده از داده. انجام گرفت 1396 -1395خلقی دوقطبی شهر اصفهان در طی سالهاي 

  .موردتجزیه وتحلیل قرار گرفتند 21ویرایش  SPSSگردآوري شد و با استفاده از نرم افزار 

درصد از افراد  یا به مشاغل پاره وقت مشغول بودند و  یا اینکه به واسطه ي  3/31 .به طور کل بیکار بودند  نمونه  از درصد 2/55: ها یافته
 4/13تنها .غیبت هاي متعدد به صورت دوره اي و دلبخواهی کار کرده و به طور منظم به کار مشغول نبوده یا در محل کار حاضر نمی شدند

 .درصد از این بیماران به کار تمام وقت مشغول بوده اند

 باال بودن شیوع بیکاري در میان افراد مبتال به اختالل دوقطبی که به بدتر شدن سیر و پیش آگهی این بیماري دامن می زند  : گیري هنتیج 
نتایج  شده و  کاهش آسیب منجر به مشاوره ي شغلی توانبخشی هاي میتواند زنگ خطري براي مسئولین باشد؛ در این راستا اجراي برنامه

  .داردپی سودمندي را در 

 مشاوره ي شغلی توانبخشی، بیکاري، الگوي اختال ل خلقی دوقطبی :کلیديکلمات 
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 رابطه بین سبک هاي دلبستگی و شیوه هاي تربیتی والدین کودکان دبستانی

 محمد حسن غنی فر نویسنده مسؤل، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

ghanifar@iaubir.ac.ir 

 عبدالسالم نصرت ناهوکی   دانشجوي دکتراي تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

Salam.nosrat@yahoo.com 

 

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهاي دلبستگی و شیوه هاي تربیتی والدین دانش آموزان دبستانی شهرستان سراوان در 
از  372همبستگی است که برروي  -این پژوهش با توجه به موضوع و اهداف تحقیق از نوع پژوهش توصیفی. می باشد 1396سال 

روش نمونه گیري به صورت خوشه اي چند مرحله اي در مدارس مختلف شهرستان . ام شدوالدینی که فرزند دبستانی داشتند، انج
که پس از کسب رضایت آگاهانه جهت سنجش سبک . سراوان و از والدین شرکت کننده در جلسات انجمن اولیاو مربیان می باشد

آن تائید شده است، استفاده گردید و همچنین به  سوالی که در ایران نیز روایی و پایایی 18دلبستگی از پرسشنامه سبکهاي دلبستگی 
روایی و   سوالی شیوه هاي فرزندپروري که براساس نظریه بامریند ساخته شده است، 30منظور تعیین شیوه فرزندپروري از پرسشنامه 

نتایج نشان داد . د و آنالیز گردیدوار spssداده ها پس از جمع آوري در نرم افزار . پایایی آن در ایران نیز تائید شده است، استفاده شد
همچنین بین دلبستگی ایمن و شیوه . که بین دلبستگی ایمن و شیوه فرزندپروري مستبدانه والدین همبستگی معنادار وجود ندارد

ین  رابطه فرزندپروري مقتدرانه والدین  رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین دلبستگی ایمن و شیوه فرزندپروري آسان گیرانه والد
 .همبستگی  معنادار وجود ندارد

 سبک دلبستگی ایمن، شیوه هاي تربیتی. سبک هاي دلبستگی :واژه هاي کلیدي

 

  

mailto:ghanifar@iaubir.ac.ir
mailto:Salam.nosrat@yahoo.com
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هاي شهرستان خاش در نیمسال اول  بررسی رابطه بین اعتیاد به تلفن همراه و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه
 1396تحصیلی 

 ۴، نرگس نوري 4افسانه ریگی ، ۲  ، سمیه شاهرودي ۱*فریدون سلطانی

 فریدون سلطانی دانشجوي کارشناسی اتاق عمل ، موسسه آموزش عالی سالمت خاش ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،: سخنران

۷۲۰۳Email:freydoonsoltani @gmail.com                             
 s.shahroodi@zaums.ac.irه علوم پزشکی زاهدان ، ایران             ،عضو هیات علمی، دانشکده بهداشت، دانشگا۲
 کارشناسی ارشد پرستاري،مسئول آموزش موسسه آموزش عالی سالمت خاش، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران3
 وسسه آموزش عالی سالمت خاش ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، ایرانکارشناس ارشد آموزش بهداشت، معاون آموزشی و پژوهشی م4

 چکیده

هاي مهم دانشجویان از جمله  تواند منجر به وابستگی شود و اثرات منفی برفعالیت استفاده افراطی از تلفن همراه می :.سابقه و هدف
بین اعتیاد به تلفن همراه و انگیزه پیشرفت تحصیلی در  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط. انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان داشته باشد

 .دانشجویان انجام شده است

نفر از دانشجویان مراکز آموزش عالی شهرستان  300بر روي  1396همبستگی حاضر، در سال  –مطالعه توصیفی  :ها مواد و روش
ها پرسشنامه تعدیل شده اعتیاد به تلفن همراه سواري  آوري داده ابزار جمع. اي بود بندي سهمیه گیري طبقه روش نمونه. خاش انجام شد

هاي اعضاي هیات علمی  ها در مطالعات قبلی و دیدگاه وایی پرسشنامهر. و پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس بود
، spssها با استفاده ازنرم افزار  داده. محاسبه گردید ۰٫۷۳پایایی پرسشنامه تعدیل شده با استفاده از آلفاي کرانباخ، . تایید شده است

 .تحلیل شد ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و

متاهل  ۲۰٫۸درصد مجرد و  ۷۹٫۲درصد مرد، ۶۲ درصد زن و  ۳۸دانشجو  ۳۰۰هاي پژوهش نشان داد از یافته:هاي پژوهش یافته
  ۸٫۴۵±۷۹٫۹و میانگین نمره انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان  ۱۲٫۲±۴۸٫۲۸میانگین نمره اعتیاد به تلفن همراه، . بودند

همبستگی پیرسون بین اعتیاد به تلفن همراه و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی ارتباط  براساس آزمون . مشاهده شد
>۰٫۰۰۱p(منفی و معنی دار مشاهده شد  ,  r= - ۰٫۳۳ .( 

گردد  با توجه به تاثیرات منفی تلفن همراه بر انگیزش تحصیلی، به مسئولین و سیاست گزاران آموزشی پیشنهاد می :گیري نتیجه
 . هاي آموزشی در خصوص تاثیرات تلفن همراه و پیامدهاي مثبت و منفی آن بر زندگی دانشجویان برگزار نمایند ها و برنامه کارگاه

 اعتیاد به تلفن همراه، انگیزه پیشرفت تحصیلی ، دانشجو: کلمات کلیدي
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Comparison of Behavioral Cerebral Systems and Locus of Control between Addicted 
People with and Without Tattoo 
 

Sedighe Moallemi ١ 
Zohre Salaridargi ١ 
Behnaz Shahbakhsh ١ 
 ١ Zahedan university of medical sciences 
 
Background: Tattoos or stencils on the body have always a special charm for people from different 
cultures. The fact that such stencils are considered attracting and essential to some people from a 
specific culture while other people from that culture do not consider them essential has led to this 
argument that there are certain factors that make tattoos appealing to some people.  
Objectives: The aim of the present study was to determine and compare behavioral 
activation/inhibition brain systems (BAS/BIS) and internal and external loci of control between 
substance-dependent people with and without tattoo.   

Materials and Methods: The study consisted substance-dependent people referring to 
rehabilitation center (Baharan hospital of psychiatric) in Zahedan. Of this population, ١۴۶ people 
(٧٣ with tattoo and ٧٣ without tattoo) were selected by convenience sampling. Data gathering was 
conducted by the short form of the Gray–Wilson Personality Questionnaire and the Rotter's Locus 
of Control Scale, and data analysis by independent t-test and chi-square.  

Results: Regarding BIS, there was significant difference between people with and without tattoo 
(and extinction subscale). Regarding the two remaining systems, no significant difference was 
observed between the two groups. There was no significant difference in locus of control between 
the two groups as well. 

Conclusion: BAS is associated with positive emotions and BIS with negative emotions, and both 
BAS and BIS are activated by internal and external stimuli. Given the results, the conditions of 
substance-dependent people with and without tattoo in this regard are different. Differences in this 
system can be explained by brain responses to different types of psychosocial pathology and 
associated preventive approaches. Nowadays, tattoos have a special status as one of the functions of 
globalization among all people of the community. Substance-dependent people's attitudes toward 
tattoos are slightly different from other people. The types of stencils that substance-dependent 
people select are also different from those selected by other people of the community. 
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 رفتاري پدر با گرایش به ارتباط جنس مخالف در دختران نوجوان  –رابطه بین ادراك از ویژگیهاي عاطفی 

 4سیبی مژده میرمرادزهی، 3محمود شیرازي ،  2غالمرضا ثناگوي محرر ،1بیتا فیروزکوهی مقدم 

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی:1
 زاهدان، ایران واحد گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، :2
 عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان: 3
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .4

 psyrezanazari@gmail.com :ایمیل نویسنده مسئول *:
 
 

 
 :چکیده 

رفتاري پدر با گرایش به ارتباط جنس مخالف در   -پژوهش حاضر با هدف رابطه بین ادراك از ویژگیهاي عاطفی  :هدف پژوهش

 . دختران نوجوان است

جامعه آماري پژوهش کلیه دانش آموزان دختر  مقطع دوم . همبستگی است -روش پژوهش از نوع توصیفی : روش پژوهش

=۱۴۰N 1396متوسطه مشغول به تحصیل  شهرستان ایرانشهر سال تحصیلی  بوده، نمونه آماري دانش آموزان دختر مقطع ) (

=۱۰۳nدوم متوسطه  پژوهش از پرسشنامه هاي ادراك از ویژگیهاي  براي. که با روش نمونه گیري خوشه ي انتخاب شدند) (

براي . مورد استفاده قرار گرفت) 1393ریاحی،(؛ پرسشنامه گرایش به  ارتباط جنس مخالف)1394شکرپور،(رفتاري پدر  –عاطفی 

 .تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون  بهره گرفته شده است

رفتاري پدر و گرایش به ارتباط جنس مخالف در دختران نوجوان رابطه  –بین ادراك از ویژگیهاي عاطفی  :یافته هاي پژوهش

 . معنادار معکوس وجود دارد 

 رفتاري پدر، گرایش به ارتباط جنس مخالف، نوجوان  -ادراك از ویژگیهاي عاطفی :کلید واژگان
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 دانشگاه آزاد زاهدانهاي  ناسازگاراولیه و نگرش به خیانت در بین کارکنان  بررسی رابطه بین طرحواره

 

 3رضا نظري ، 2 مژده میرمرادزهی سیبی 1* علی عرب

 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان: 1

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی:2

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی: 3

۱۱۱ali* :ایمیل نویسنده مسئول  _arab@yahoo.com   

 

 
 چکیده

ایجاد هر صفتی در بزرگسالی فرد نتیجه شرایط دوران . خانواده مهمترین رکن اجتماع و اساس شکل گیري شخصیت فرد می باشد  
بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی . بنابراین مطالعه در این زمینه از اهمیت باالیی برخوردار می باشد . کودکی وي می باشد

روش پژوهش حاضر توصیفی . اولیه و نگرش به خیانت در بین کارکنان دانشگاه آزاد زاهدان می باشدهاي ناسازگار  رابطه بین طرحواره
نفر با نمونه  116جامعه آماري شامل کارکنان متاهل دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان بوده که تعداد .تحلیلی با رویکرد همبستگی می باشد

و پرسشنامه ) YSQ-SF(فرم کوتاه) 1998(پرسشنامه طرحواره یانگ داده ها  ابزار گردآوري. گیري تصادفی ساده انتخاب شده است
ثباتی،  بی/نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که رهاشدگی. باشد می) 2006(نگرش به خیانت زناشویی مارك واتلی 

از طرفی بین . ري وجود داردبدرفتاري، محرومیت هیجانی و شکست با خیانت رابطه مثبت و معنادا/اعتمادي منشی، بی بزرگ/استحقاق
خود تحول نیافته، /بیگانگی، گرفتار/خود انضباطی ناکافی، اطاعت، انزواي اجتماعی/داري پذیري در برابر ضرر و بیماري، خویشتن آسیب

 .ردکفایتی با خیانت رابطه معکوس و معناداري وجود دا بی/شرم و وابستگی/ایثار، بازداري هیجانی، معیارهاي سرسختانه، نقص

 هاي ناسازگار اولیه، نگرش به خیانت، روابط زناشویی طرحواره: کلمات کلیدي
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 اجتماعی خرافه گرایی بر جامعه و راهکارهاي پیشگیري و درمان -هاي روانیآسیب
 

 Hasanifar@lihu.usb.ac.irاستادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان،  -دکتر عبدالرسول حسنی فر

 
 -اجتماعی که کمتر به اثرات آن در جامعه توجه شده است و اساساً شاید از منظري هنوز آسیب روانی –هاي روانی یکی از آسیب

اگرچه گسترش سطح سواد و فرهنگ . گرایی استاجتماعی شمرده نمی شود باور به خرافه در سطوح فردي و اجتماعی یا خرافه
عمومی جامعه منجر به کاهش اعتقاد به باورهاي خرافی می شود و خرافه گرایی از گذشته تا امروز نیز کمتر شده است اما در حال 

اجتماعی به آنها باور  حاظر نیز می توان به انواعی از خرافه در جامعه اشاره کرد که بسیاري از افراد جامعه چه به صورت فردي و چه
 -گرایی نه تنها خود آسیب روانی و اجتماعی می باشد بلکه می تواند ریشه بسیاري از دیگر آسیب هاي روانیبر این اساس خرافه. دارند

 .اجتماعی جامعه را در نوعی خرافه گرایی جامعه جستجو کرد
 -ا ارائه تعریفی جامع از خرافه و خرافه گرایی، تاثیرات روانیتحلیلی ب -از این جهت این مقاله تالش می نماید به روش توصیفی
هاي اجتماعی که کمتر به آن توجه می شود را مورد بررسی قرار دهد و در اجتماعی خرافه گرایی در جامعه را به عنوان یکی از آسیب

 .هاي آن را ارائه نمایدپایان راهکارهایی براي درمان و پیشگیري از آسیب
هرگونه باور، عقیده، عمل و رفتار نامعقولی اطالق می شود که براي واداشتن یا بازداشتن از کاري، تسکین، تلقین و در سطحی خرافه به 

خرافه می تواند در قالب وحشت غیر منطقی یا ترس از یک چیز ناشناخته و . کلی براي جلب منفعت یا دفع ضرر استفاده می شود
وجه اشتراك خرافه ها، نفی روابط علت و معلولی و منطق عقالنی رفتارها و اعمال . ت بروز نمایدمرموز، خیالی یا عمل از روي عاد

اجتماعی بسیاري مانند  -انسان در حوزه فردي و اجتماعی و ریشه در ترس و جهل از عوامل ناشناخته است که تاثیرات روانی
 .اجتماعی، فوبیا و هراس روانی و آنومی اجتماعی را در دارد -یجبرگرایی و بی ارادگی انسان، اعتماد به نفس کاذب، خشونت روان

 
 گرایی، آسیب روانی، آسیب اجتماعی، ترس، جهلخرافه :واژگان کلیدي
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مقایسه رضایت جنسی در همسران بیماران مبتال به وابستگی مواد مخدرصنعتی و سنتی در مراکز اقامتی واقع در 
 شهرستان زاهدان

 زهرا کمالی ، عزیزاهللا شه بخش،عزیزهللا مجاھد 
 چکیده

مقایسه ایی رضایت جنسی در همسران بیماران مبتال به وابستگی مواد مخدرصنعتی و سنتی در مراکز هدف از این پژوهش بررسی  
جامعه آماري این پژوهش را کلیه همسران بیماران مبتال به وابستگی مواد مخدرصنعتی و سنتی . بوداقامتی واقع در شهرستان زاهدان 

که حجم نمونه . می دهدتشکیل  ،داشتندمراجعه  1395در سال  خودمراکز اقامتی شهرستان زاهدان جهت بهبودي همسران  که به
که  همسران آنها وابستگی به مواد مخدر  نفر 40نفر که همسران آنها وابستگی به مواد مخدر سنتی داشته  و  40تعداد    یعنی نفر  80

  .شدندصنعتی  داشته اند ، انتخاب 
 

میانگین . سال بود 45میانگین سنی معتادان  .بود استاندارد رضایت جنسی هادسوناز طریق پرسشنامه  ها،آوري دادهروش جمع
سال  38و  3کمترین و بیشترین میزان مدت تأهل افراد به ترتیب . بودسال  2و  17ها به ترتیب دت مصرف مواد و مدت درمان آنم

 .انجام شد مستقل و تحلیل واریانس  tازمون  و  21نسخه  SPSSافزار آماري ها با استفاده از نرمآنالیز داده .بود
معناداري همسران معتادان داراي اعتیاد به مواد صنعتی رضایت جنسی بیشتري نسبت به همسران که در حد حاکی از این بود  هایافته

با توجه به یافته هاي این پژوهش رضایت جنسی بعنوان یکی از دالیل احتمالی گرایش به . معتادان داراي اعتیاد به مواد سنتی داشتند
 .تغییرات الگوي مصرف قابل مطالعه خواهد بود

 ، رضایت جنسی پمواد مخدرصنعتی و سنتی ، بیماران مبتال به وابستگی مواد مصرف مواد، سوء :هاکلیدواژه
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پرستاري دانشجویان بین در اینترنت به اعتیاد با زندگی معناي بررسی رابطه  

محمد سعید بارك زهی، مهدي آبروش، آیلین سعیدي، مسلم بشکار  
 Beshkar.moslem@gmail.com ایران، -زاهدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی روانشناسی دکتري دانشجوي: نویسنده مسئول-1
 Sadegh.baluch@yahoo.comایران،  -روانشناسی بالینیدانش آموخته کارشناسی ارشد  -2
 yahoo.com@Abravesh٢٠٠٩ایران،  -چابهار بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم اجتماعیدانشجوي کارشناسی ارشد  -3
 yahoo.com@Abravesh٢٠٠٩، ایران -چابهار الملل بین واحد اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی علوم ارشد کارشناسی دانشجوي -4
 

 چکیده

شهرستان  ي دانشکده علوم پزشکیپرستار انیدانشجو نیدر ب نترنتیبه ا ادیبا اعت یزندگ يرابطه معنابررسی پژوهش حاضر به منظور 

دانشجویان پرستاري دانشکده  جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. انجام پذیرفتایرانشهر 

کرجسی و ساده با استفاده از جدول  ینمونه ي آماري به روش تصادفو  است نفر 130به تعداد که  بود علوم پزشکی شهر ایرانشهر

. یانگ بود) IAT(و آزمون اعتیاد به اینترنت  )MLQ(هاي معناي زندگی گردآوري داده ها پرسشنامه  ابزار .شدنفر برآورد  97مورگان 

رابطه  رانشهریا یدانشکده علوم پزشک يپرستار انیدانشجو نترنتیبه ا ادیبا اعت یزندگ يمعنا نیبنتایج پژوهش حاکی از آن است که 

 .آنها خواهد شد یزندگ يدر معنا یراتییباعث تغ نترنتیبه ا يپرستار انیدانشجو ادیاعت زانیم یعنی؛ ردوجود دا يو معنادار میمستق

با اینترنت با  ازیرفع ن ایبازتاب روابط و  اینمودي از انتقال  یحت ای وندیآرزوي برقراري پ ای یرفتاري وسواستیجه کلی تحقیق نشان داد 

 .ی رابطه داردزندگ يبرا ییمعنا افتنیتالش در 

 معناي زندگی، اعتیاد به اینترنت، دانشجویان پرستاري: واژگان کلیدي
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اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در جوانان در شرف ازدواج شهرستان سمنان در 
 1396سال 

  * )MA(ابوالحسن سلطانی ،)Ph.D(نعمت اهللا ستوده اصل  : نویسندگان

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،  و مرکز تحقیقات مراقبتهاي پرستاري .1

 ایران

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران مرکز بهداشت سمنان، واحد سالمت روان،  .2

 چکیده

با وجود تمام ویژگی هاي مثبت اینترنت، نگرانی هاي جدي در خصوص استفاده و تاثیرات این تکنولوژي برسالمت  :سابقه و هدف
 جوانان در شرف ازدواجدر ارتقاء دهنده سالمت  زندگیبا سبک  این مطالعه با هدف بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت. انسان وجود دارد
 .سمنان انجام شد

جوانان در کل این تحقیق، جامعه آماري . پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و به صورت پیمایش انجام شداین  :ها مواد و روش
بود براي جمع آوري اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه  329 و حجم نمونه 96در سال شهرستان سمنان  35تا  18شرف ازدواج 

داده ها با کمک . لی نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت استفاده شدسوا 52و پرسشنامه) IAT(اطالعات فردي، پرسشنامه یانگ
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 21spssنرم افزار آماري 

در معرض آسیب یا داراي اعتیاد متوسط به اینرنت بودند و % 27.7افراد گروه نمونه کاربر معمولی، % 70.2نتایج نشان داد که :یافته ها
میانگین نمرات سبک . بود 14با انحراف معیار  7/34میانگین نمرات اعتیاد به اینترنت . د شدید به اینترنت داشتندآنها اعتیا% 2.1

بین اعتیاد به اینترنت و سبک زندگی ارتقاء سالمت رابطه معنی دار منفی در . به دست آمد 47/27با انحراف استاندارد 53/146زندگی 
. چه اعتیاد به اینترنت بیشتر باشد میزان برخورداري از سبک زندگی سالم کمتر می شودیعنی هر. به دست آمد>p 006/0سطح 

همچنین تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از نظر اعتیاد به اینترنت و برخورداري از سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت بین دختران 
 .و پسران تفاوت معنی دار وجود نداشت

یاد به اینترنت در بین جوانان درشرف ازدواج سمنان زیاد نیست و خوشبختانه از نظر سبک زندگی ارتقاء هرچند اعت :نتیجه گیري
دهنده سالمت در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارند اما با توجه به تاثیر نامطلوب اعتیاد به اینترنت بر سالمت باید این آسیب مورد توجه 

 .ودقرار گیرد و از گسترش بیشتر آن پیشگیري ش

 جوانان در شرف ازدواج، سبک زندگی ارتقاء سالمتاعتیاد به اینترنت،  :واژه هاي کلیدي
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 "همکاري خانه و مدرسه"توانمندسازي کودکان در مقابل اعتیاد با اجراي برنامه درسی
 

 اداره کل بهزیستی استان کرمان –دانشجوي دکتري برنامه ریزي درسی و دبیر شوراي هم اندیشی  مهشید مهرجو

)Mahshidmehrjoo@yahoo.com 
 اداره کل بهزیستی استان کرمان -اونت امور توسعه پیشگیري عاعتیاد م پیشگیري از کارشناس  محمدعلی محمدي

)            siavashh۶۵٩@yahoo.com( 
 

 چکیده
به منظور که به فست معروف شده است،  و مدرسه) خانواده(خانه درسی  برنامهتبیین بررسی و حاضر هدف پژوهش 

منابع داخلی از جامعه آماري در این پژوهش . توانمندسازي و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی به ویژه اعتیاد می باشد
وش پژوهش از نظر گردآوري اطالعات ر. بوده است 2017تا  1974و منابع خارجی از سال  1396تا  1390سال 

 .توصیفی، نمونه گیري هدفمند و از نظر هدف کاربردي می باشد
برخی از  سپسو بیان شده  همکاري خانه و مدرسهبرنامه درسی  در این پژوهش ابتدا تعاریف و مفاهیمی پیرامون

 . شده استین برنامه درسی پرداخته مزایا و محدودیت هاي اارایه گردیده و در نهایت به  نظریات نظریه پردازان
حاکی از آن می باشد، دراین زمینهپرورشی، روانشناسی و اجتماعی دیدگاه هاي مختلف که بر اساس  آمده دست به نتایج

است که برنامه درسی فست توجه ویژه اي به مراحل رشدي کودکان داشته و از سوي دیگر تاك و روابط اجتماعی را مد 
با برقراري رابطه و پیوند میان والدین ، کودکان و مراکز آموزشی در دراز مدت سبب توانمند شدن  نظر قرار داده و

در پاره متخصص و منابع مالی و  کمبود نیروي انسانی اما محدودیت هاي این برنامه. کودکان در مقابل اعتیاد می شود
 .عدم توجه به ارزش هاي بومی، فرهنگی و دینی می باشد اي از موارد

 
 

 توانمندسازي، برنامه درسی همکاري خانه و مدرسه، فست: واژگان کلیدي
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 هاي منتخب زاهدان معنویت با کیفیت زندگی و رضایت شغلی در پرستاران بیمارستانرابطه 

 ، 3، علی فرنام2محمود شیرازي1علیرضا سندگل
 زاهدان سیستان وبلوچستانارشد روان شناسی، دانشگاه کارشناس  -1
 زاهدان سیستان وبلوچستاندکتراي روان شناسی، دانشگاه  -2
 زاهدان سیستان وبلوچستاندکتراي روان شناسی، دانشگاه  -3

 سندگل  -مرکز فوریتهاي پزشکی –آدرس زاهدان 

می از زندگی در همه ادوار تاریخ سالمت معنوي بخشی از زندگی انسان بوده است و هنوز هم بسیاري از افراد آن را بخشی مه :مقدمه
شناسان و روانپزشکان  امروزه مردم جهان، بیش از پیش به سالمت معنوي و مسائل معنوي گرایش دارند و روان. کنند خود قلمداد می

 هاي سنتی و ساده براي درمان اختالالت روانی کافی نیست یابند که انتقاد از روش طور روزافزون درمی نیز به
جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل کلیه پرسنل خانم .باشد همبستگیمی-ز نوع روش تحقیق توصیفیپژوهش حاضر ا: ها مواد و روش

نفر زن و  61(نفر پرستار  87نمونه آماري پژوهش حاضر را تعداد. باشد هاي زاهدان می وآقا مشغول به خدمت در بخشهاي بیمارستان
 دهند تشکیلمی) نفرمرد 26

پرسشنامه «و )SF-۳۶(پرسشنامه کیفیت زندگی «، )SQ(پرسشنامه معنویت «هاي الزم از  ادهبه منظور جمع آوري د: ابزار پژوهش
 .استفاده شد» رضایتمندي شغلی

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سالمت معنویبا کیفیت زندگی ورضایت شغلی در پرستاران  :هاي پژوهش خالصه یافته
 .از کادر درمان انجام شدنفر  87بیمارستانهاي منتخب زاهدان بود که برروي 

همچنین سالمت معنوي با . درصد دارد 5نتایج نشان داد سالمت معنوي با کیفیت زندگی پرستاران رابطه مثبت و معناداري در سطح 
سالمت معنوي و رضایت شغلی پرستاران بر اساس سابقه . درصد داشت 5رضایت شغلی پرستاران رابطه مثبت و معناداري در سطح 

 درصد داشت 1ان تفاوت معناداري در سطح شغلی آن
 کردند جامعه مورد پژوهش پرستارانی که در بخشهاي مختلف بیمارستانها در شیفتهاي صبح، عصروشب انجام وظیفه می :چکیده

امه پر بایست پرسشن نفرمی 90نفر بودند وتعداد  250باشد، در این پژوهش بااستفاده از فرمول کوکران که تعداد کل پرستاران  می
مرد که با استفاده  26خانمو  61پرستار که  87شامل : تعداد کل. پرسشنامه پرگردید 87شد که در این تحقیق با ریزش کمی تعداد  می

از روش نمونه گیري در دسترس انتخاب و از طریق سه ابزار پرسشنامه کیفیت زندگی، پرسشنامه رضایت شغلی و پرسشنامه سالمت 
ها  تجزیه و تحلیل داده. ها از روش تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد جهت تجزیه و تحلیل داده. قرار گرفتند معنوي مورد ارزیابی

همچنین . درصد دارد 5نشان داد که نتایج نشان داد سالمت معنوي با کیفیت زندگی پرستاران رابطه مثبت و معناداري در سطح 
سالمت معنوي و رضایت شغلی پرستاران . درصد داشت 5طه مثبت و معناداري در سطح سالمت معنوي با رضایت شغلی پرستاران راب

اما کیفیت زندگی پرستاران بر اساس سابقه شغلی آنان تفاوت . درصد داشت 1بر اساس سابقه شغلی آنان تفاوت معناداري در سطح 
 معناداري نداشت

مهمترین منابع هر سازمانی، نیروي انسانی آن است و عوامل تشکیل نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یکی از  :نتیجه گیري
دهنده آن افرادي هستند با نیازهاي بی شمار که در صورت رفع نیازها و داشتن انگیزه کافی، استعداد و مهارت خود را در خدمت 

 دارد موفقیت و پیشرفت بیمارستان نیز به نیروي انسانی آن بستگی. سازمان به کار خواهند گرفت

 رضایت شغلی، کیفیت زندگی، سالمت معنوي:کلمات کلیدي
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 چالش ها و راهکارها/ دالیل بروز خشونت در اورژانس بیمارستان ها

 )کارشناس ارشد روانشناسی(علیرضاسندگل 
 )کارشناس مامایی(مریم غفاري مقدم

 115زاهدان بلوار شهید مطهري  اورژانس: آدرس .
 

کارکنان مورد آزار و اذیت، تهدید یا حمله چه کالمی و چه فیزیکی، به دلیل کارشان قرار می گیرند، که شامل حوادثی که : مقدمه
 .زمان رفت و آمد به محل کار نیز هست، و بواسطه آن سالمت و امنیت آنها به خطر می افتد

به صورت خاص در اورژانس یک معضل قابل بر این باور است که، خشونت در محیط کار و  (ACEP) کالج پزشکان اورژانس آمریکا
پیشگیري است و زمانی میتوان توقع درمان بهینه بیمار را داشت که بیمار، پرسنل بخش اورژانس و بقیه افراد حاضر در اورژانس از این 

تگیرانه در خصوص در راستاي انجام این مهم، این کالج پیگیري بسیار زیادي براي وضع قوانین محکم و سخ. مشکل در امان باشند
تحت عنوان محافظت از خشونت فیزیکی در بخش اورژانس،  1993از سال . افرادي که مسبب خشونت در اورژانس میشوند، میباشد
 .روند این پیگیري ها آغاز شده و تا کنون هم ادامه دارد

 .این کالج توصیه هایی نیز در این خصوص دارد
پرسنل نگهبانی کافی، آموزش : منیتی مناسب بر اساس شرایط خاص هر بیمارستان شاملا -ایجاد یک سیستم نگهبانی و ایمنی  -

 مناسب پرسنل، موانع فیزیکی، وسایل مراقبتی و موارد مشابه
 بررسی منظم نحوه صحیح عملکرد سیستم امنیتی اورژانس -
 هماهنگی الزم سیستم امنیتی بیمارستان با مسئولین دادگستري منطقه -
 تکلهاي مناسب براي مواقع رخداد خشونت براي ایجاد ایمنی مناسب براي بیماران، همراهان و پرسنل بخش اورژانستدوین پرو -
آموزش مناسب پرسنل براي درك مناسب احتمال رخداد خشونت و یادگیري تکنیکهاي مناسب براي جلوگیري از آن، انجام  -

 مداخالت غیر خشن و لزوم درخواست کمک
 شویق و اجبار پرسنل به گزارش خشونت و ضرب و شتم بدون ترس از اخراج و یا هر اتفاق بد کاري دیگرتدوین سیاست ت -
 .تشریح سیاست تحمل صرف براي کارکنان، بیماران و همراهان با این توضیح که هیچ خشونتی در اورژانس قابل قبول نیست -
 درمان، مشاوره، استرسزدایی و کمکی: یر در حادثه شاملایجاد شرایط مناسب بعد از رخداد براي حمایت از پرسنل درگ -
 .تدوین حداکثر تنبیه و مجازات ممکن براي افرادي که باعث خشونت در اورژانس بیمارستان میشوند -

 .به نظر می رسد نسبت به جمعیت و بیماران مراجعه کننده به اورژانس، این آمار در کشور ما باالتر است
نفراز پرسنل شاغل پرستاري بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد وبا نرم 152این تحقیق روي  :بیان مسئله

 انجام که نتایج ذیل انجام گرفت  spssافزار 
 علل خشونت در اورژانس:نتیجه گیري

 در اورژانس) بیماران و همراهان(ازدحام  -
 بخش اورژانسافزایش ماندگاري و انتظار بیماران  -
 کمبود پرسنل پزشکی و پرستاري -
 (وجود پرستاران طرحی و اینترنها که کمترین تجربه شغلی و اجتماعی را دارند(کم تجربه بودن و جوان بودن پرسنل اورژانس  -
 تاثیر مسائل اجتماعی اقتصادي سیاسی روي جامعه و افزایش اضطراب و کاهش آرامش روانی جامعه -
 اي و قومیتی عوامل منطقه -
 ارجاع نابجاي بیماران به بخش اورژانس -
 نقص موجود در قوانین و نظارت و اجراي قوانین در مورد افراد خاطی -
 عدم وجود برنامه هاي مداوم براي آموزش پرسنل اورژانس براي کنترول و پیشگیري خشونت -
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 خستگی و فشار باالي کاري پرسنل اورژانس -
 سنل اورژانس و عدم تامین مالی آنهاکم بودن دریافتی پر -

 .بررسی ها و مطالعات زیادي در خصوص حفاظت از خشونت در بخش اورژانس انجام شده که نتایج آماري جالبی نیز داشته است
 .تجربه کرده اند بیشتر افراد شاغل در اورژانس خشونت را بیش از یک بار  -
بروز خشونت در جنس مذکر بیشتر . و میزان تحصیالت کمتر بیشتر رخ داده استمیزان خشونت در پرسنل با سنین، سنوات کاري  -

 .بوده و در ساعات عصر و شب و روزهاي غیرتعطیل بیشتر خشونت گزارش شده است
ایی همراهان بیماران ترومایی و بیماران غیرترومایی بیشترین خشونت را از خود نشان داده اند و مشاهده شده است که بیماران تروم -

حاصل نزاع و ضرب و جرح بیش از بیماران ترومایی عادي و بیماران غیرترومایی روانپزشکی و مسمومیت بیش از بیماران غیرترومایی 
سوء رفتار کالمی رتبه اول، تهدید رتبه دوم و ضرب و جرح رتبه سوم الگوي خشونت ها را به خود . داخلی مستعد خشونت بوده اند

 .اختصاص داده اند
کشور ما هم سال هاست قوانین مشخصی در خصوص برخورد با کسانی که ایجاد خشونت به خصوص با پرسنل درمانی و به ویژه در 

ولی سئوال آن است که چقدر این قوانین اجرا شده و از آن مهمتر اینکه این . بخش اورژانس بیمارستان می کنند وضع شده است
 .قوانین چه مقدار بازدارنده بوده است

قطعا بحث آموزش به پرسنل درمانی و کارکنان بخش اورژانس در نحوه برخورد با بیماران آماده خشونت بسیار حائز اهمیت است که 
رسیدگی مناسب به بخش اورژانس بیمارستان ها چه به لحاظ فضاي فیزیکی و چه به لحاظ امکانات و . متاسفانه مغفول مانده است

 .ه در حفاظت از خشونت در بخش اورژانس تاثیر مشخصی خواهد داشتتجهیزات نکته مهم دیگري است ک
 .، استفاده از پرسنل نگهبانی و امنیتی مناسب و کارآمد جهت پیشگیري و کنترل این شرایط در بخش اورژانس الزم است

وسط زمان ویزیت بیماران مثال اینکه مت(آموزش عمومی در سطح جامعه هم به لحاظ یادگیري مناسب از استاندارهاي بخش اورژانس 
و هم به لحاظ درك شرایط حساس اورژانس و لزوم تمرکز و داشتن !!) ساعت است 2در بخش اورژانس در بهترین مراکز دنیا نیز حدود 

 فکري آرام و آزاد براي درمان مناسب بیماران در پرسنل بخش اورژانس، بسیار مهم و ضروري است
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 1396مادران معتاد بستري در بیمارستانهاي آموزشی شهر زاهدان سال بررسی مشکالت نوزادان نارس در

 3، زینب پودینه 2، زهرا پودینه 1علیرضا سندگل
 کارشناس پرستاري و ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران-1
 دانشجوي کارشناسی مامایی،دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان،ایران-2
 ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،دانشکده پرستاري و مامایی، زاهدان ،ایرانکارشناس ارشد پرستاري-3
 سندگل09155410940همراه –زاهدان مرکز فوریتها وحوادث پزشکی زاهدان : آدرس  
 

 روندي زنان در مواد سوءمصرف و از طرفی وابستگی. مرگبار میشود  و شدید عوارض به منجر مخدر مواد به اعتیاد :مقدمه و اهداف
ایجاد می تواند  را بسیاري از مشکالت روانی ، صدمات و مرگ مادر و کودك و در نهایت مشکالت جسمی و روانیدارد و  رشد به رو

 .انجام گردید 96این مطالعه با هدف تعیین مشکالت نوزادان نارس در مادران معتاد در سال  لذا نماید

هفته ، که در بیمارستان هاي آموزشی شهر زاهدان در سال  32-36نوزاد نارس  150این مطالعه به صورت مقطعی بر روي :  روشها
ابزار سنجش پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه پژوهشگر ساخته ، . بستري و واجد شرایط پژوهش بودند انجام شد  96

 .تحلیلی انجام گردید  –ون هاي توصیفی وآزم 18ورژن  spssنرم افزار  استفاده از مشاهده و چک لیست بود و آنالیز آماري با

بوده  11.21 ± 8،   32.3 ± 4،  26.4 ± 1.6مادران معتاد ، سن جنینی نوزاد و سن واقعی نوزاد به ترتیب سن میانگین:  یافته ها
 افزایش پراکالمپسی، زودرس، مانند زایمان که اعتیاد در بین مادران معتاد باردار باعث عوارضی  داد نشان یافته ها بررسی. است 

 آپگار ، مشهود در نوزادان آنومالیهاي ، جنین رحمی داخل رشد اختالل مکونیال، آمینوتیک ، مایع آب کیسه زودرس پارگی فشارخون ،

 اقدامات به نیاز نوزادان ، تنفسی زجر سندرم و تنفسی مشکالت نوزاد ، در تشنج و گلیسمی هیپو پنجم نوزادان ، و اول دقیقه پائین

 .را فراهم می سازد   NICU در نوزادان می شود و احتمال بستري  نوزادان دورسر و قد وزن ، نوزاد و کاهش احیاي

 در مادر اعتیاد ارتباط به توجه همچنین با  شود می نوزاد و جنین مادر، براي خطرناکی عوارض سبب مخدر مواد به اعتیاد: نتیجه گیري

 به توجه فرزندان، سالمتی هاي جنبه بر تمام مادر اعتیاد تأثیر طرفی، از و آینده در آنان و مشکالت فرزندانعوارض  با بارداري دوران

 .است بارداري ، ضروري هنگام و قبل مراقبتهاي در مواد مصرف کنترل سوء و درمان پیشگیري، بر اهتمام و کودك و هاي مادر مراقبت

 نوزادان نارس اعتیاد،  مادران، :  کلید واژه ها
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 اجتماعی و بلوغ عاطفی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ارتباط اعتیاد به اینترنت در خود اظهاري تأثیر

 ایران ،زاهدان سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده روانشناسی، گروه فرنام  استادیار، علی
Farnam@ped.usb.ac.ir،  

 سیستان و بلوچستان، دانشگاه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده هانیه نوبخت دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،
 omhaniyenobakhtt@gmail.c2 ایران ،زاهدان

 :چکیده

 

 و درنوردیده را مرزها شده، فراگیر جهان در سرعت به ؛ واست ارتباطی نوین يها يفنّاور نیتر شرفتهیپ از اینترنت،: هدف و زمینه
 عوارض و رفتارهاي افراطی وجود اینترنت، مثبت کاربردهاي برخالف بنابراین است کرده جهانیان فراهم ییگرا هم براي خوبی يها فرصت

 مخرب پیامدهاي از به همین دلیل نباید است کرده جلب خود به را همگان توجه جوانان، در اینترنت به اعتیاد ژهیو به آن از ناشی آور انیز
ارتباط اجتماعی و بلوغ  اعتیاد به اینترنت در خود اظهاري تأثیر باهدفحاضر  ژوهشپماند  غافل اجتماعی و روانی هاي زمینه در ژهیو به آن

 .است شده انجامعاطفی دانشجویان 

نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان  70 بر روي که ؛هست) نیب شیپهمبستگی ( همبستگی –توصیفی نوع مطالعه حاضر از :روش
 تباطار خود اظهاري ،اعتیاد به اینترنت يها پرسشنامهاطالعات  ابزار گرداوري .بوددر این پژوهش در دسترس  يریگ نمونهروش  .اجرا شد
پیرسون و رگرسیون  ضریب همبستگی ،توصیفی آمار يها روشو  ۱۶SPSS افزار نرمبا استفاده از  ها داده .و بلوغ عاطفی بود اجتماعی

 .شد لیوتحل هیتجز گام به گام

 اجتماعی ارتباط تغییرات مربوط به متغیر خود اظهاري و تبیین ینیب شیپحاضر نشان داد که بعد فقدان کنترل قادر به  نتایج پژوهش :ها افتهی
p استبوده  تغییرات مربوط به متغیر بلوغ عاطفی و تبیین ینیب شیپو همچنین بعد بارز بودن اینترنت قادر به ) >۰/۰۱p(است  ۰/۰۱< (.( 

 يساز فرهنگزمینه  این در و بود آگاه آن مخاطرات از باید اما دیآ یم شمار به مهم ابزاري اینترنت حاضر حال در اگرچه :يریگ جهینت
 .داد انجام فراملی و ملی صورت به گسترده

 .عاطفی بلوغ اجتماعی، ارتباط اظهاري خود به اینترنت، ادیاعت :واژگان کلیدي

  

mailto:Farnam@ped.usb.ac.ir
mailto:haniyenobakhtt@gmail.com
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دانشجویان مرکز علمی و : مطالعه موردي( دانشجویان روان سالمت و اجتماعی بررسی  رابطه بین سرمایه

 )کاربردي بهزیستی استان قزوین
 

 رضا ریش پوراحمد ابراهیمی،   کلثوم روشن قیاس، علی احمدي،، احمد اشرفی
 msi.journal@yahoo.com: ایمیل . کارشناسی ارشد جامعه شناسی، رئیس دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهی انتظامی استان قزوین

پژوهشگردفتر تحقیقات کاربردي فرماندهی  مدرس دانشگاه علمی و کاربردي بهزیستی،) یگرایش منابع انسان(کارشناس ارشد مدیریت دولتی- 1
_۵۶۷۱visitor انتظامی استان قزوین، @yahoo.com 

 کاربردي فرماندهی انتظامی استان قزوینمدرس دانشگاه علمی و کاربردي بهزیستی، پژوهشگردفتر تحقیقات  -کارشناس ارشد مدیریت آموزش - 1
 دانشجو دکتري مددکاري اجتماعی، سرپرست و مرکز دانشگاه علمی و کاربردي بهزیستی قزوین - 1
 مدرس مرکز علمی کاربردي بهزیستی قزوین -کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی -1

 

 :چکیده
 جامعه وسالمت بهزیستی در تأثیرگذار مهم از متغیرهاي یکی اجتماعی سرمایۀ و بوده اجتماعی رفاه جزء اساسی ترین روان سالمت

 روش از این مقاله در. است گرفته انجام دانشجویان  میان در روان سالمت اجتماعی و سرمایۀ رابطۀ شناسایی هدف با مطالعه این.است
 تحصیلی دوم سال نیم در مرکزعلمی و کاربردي پسر و دختر دانشجویان ، همه مقاله این آماري جمعیت.است شده استفاده پیمایشی

 فرمول از استفاده با حجم با انتساب متناسب نوع از اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش به نفر 125تعداد،  این از که.هستند93-92
 اول، بخش: استشده  شد استفاده تنظیم بخش سه در که ي از پرسشنامه  تحقیق، اطالعات گردآوري براي. انتخاب شدند  کوکران

 گیري سرمایه اندازه به مربوط دوم، بخش) اجتماعی -اقتصادي پایگاه و سن جنس،(دانشجویان  هاي فردي ویژگی به مربوط اطالعات
 ي دهنده نشان نتایج تحقیق. می باشد عمومی گلدبرگ سالمت سؤالی 28 ي شده استاندارد ي پرسشنامه سوم، بخش و اجتماعی ي

 سالمت بر اجتماعی، سرمایه افزایش با که معنی بدین. روانی است اجتماعی بر سالمت سرمایه دار بین معنی و مستقیم رابطه وجود
 .شود می افزوده روانی دانشجویان

 
 دانشجویان، مرکز علمی  و کاربردي، بهزیستی روان، سالمتی، اجتماع سرمایه: کلمات کلیدي
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 شهر قزوین رانندگان پرخطر آسیب هاي روانی دربررسی 

 msi.journal@yahoo.com: ایمیل . کارشناسی ارشد جامعه شناسی، رئیس دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهی انتظامی استان قزوین احمد اشرفی 
 دکتراي علوم انتظامی، فرماندهی انتظامی استان قزوینمهدي محمودي 

 ghodratimahdi@gmail.comعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  مهدي قدرتی
 dr.m.akbarzadeh@gmail.com  ١عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور میثم اکبرزاده

 

 چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی . رانندگی پرخطر به عنوان یکی از مهمترین شاخص هاي انسانی بروز سوانح رانندگی شناخته می شود

نمونه . روش پژوهش حاضر پس رویدادي گذشته نگر است. می باشد 1392آسیب هاي روانی در رانندگان پر خطر شهر قزوین در سال 
نفر راننده با تخلف و خطاي رانندگی باال می  128ونه گیري هدفمند انتخاب شد، تعداد ي شرکت کننده در پژوهش که بر اساس نم

ابزار به کار رفته جهت سنجش  .سال بود 32و حداکثر  21با حداقل سن  27/26میانگین سن شرکت کنندگان در پژوهش . باشد
تحلیل داده هاي پژوهش به شکل آمار توصیفی . بوده ي چندوجهی شخصیتی مینه سوتا پرسشنامآسیب هاي روانی رانندگان پر خطر 

اسکیزوفرنی  وهیپو مانی ازمتوسط باالتر ، انحراف روانی اجتماعی ،رانندگان پر خطر در مقیاسهاي افسردگی نشان داد کهنتایج . بود
ی مواجه شوند که نیاز به این نتایج بیانگر آن است که رانندگان پرخطر در شاخص هاي باال ممکن است با آسیب هاي روان. ندبود

 . دریافت خدمات روان درمانی احساس می شود

 .آسیب روانی، رانندگی پرخطر، قزوین :کلید واژگان
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 تحلیلی در شهر شیراز -یک مطالعه توصیفی: دولتی هاي بیمارستان بر علیه پرستاران در خشونت 
 

 1، فروغ صالحی1، فاطمه شایگانی1رستمی، سارا 2، هادي رئیسی شهرکی1، بهنام هنرور1نیما غظنفري

 .مرکز تحقیقات سیاستگذاري سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .1

 .گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .2

و امنیت شغلی ایشان، تاثیر منفی بر تهدید سالمت عالوه بر خشونت انواع با  فزاینده پرستاران شاغل در بیمارستان ها مواجهه :زمینه
این مطالعه با هدف تعیین شیوع وعوامل مرتبط با انواع خشونت اعمال شده بر . کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنها نیز دارد

 .علیه پرستاران بیمارستان هاي دولتی شهر شیراز انجام شده است
 

انجام شد، پرستاران بصورت تصادفی مورد مصاحبه حضوري از طریق  1396در سال که  تحلیلی -توصیفی طالعهمدراین  :روش کار
مورد تجزیه و  توصیفی و غیرپارامتریک  بصورتو  SPSSبا استفاده از نرم افزار داده ها . تکمیل پرسشنامه پنج قسمتی قرار گرفتند

  .تحلیل قرار گرفتند
 

ماه  و  24میانه دوره زمانی اشتغال . مونث به مذکر بود 2/4سال با نسبت جنسی  28پرستار مورد مصاحبه  405میانه سنی  :نتایج
پرستاران دوره هاي آموزشی چگونگی مواجهه با خشونت در محیط % 68. نفر بود  9میانه تعداد بیماران تحت مسئولیت در هر شیفت 

، )94/11(، تهدید کالمی %)2/68(انواع خشونت اعمال شده بر علیه پرستاران بترتیب خشونت کالمیبیشترین . کار را طی نکرده بودند
( و بیشترین منبع اعمال خشونت بترتیب همراهان بیمار ) 35/2(و خشونت قومی)17/6(،خشونت جنسی) 35/11(خشونت فیزیکی

ر علیه پرستاران مونث، خشونت کالمی بر علیه پرستاران متاهل، از نظر تحلیلی، خشونت فیزیکی ب. بودند) 44/25( و بیماران )  65/41
انواع خشونت بر علیه پرستارانی که خود سابقه بیماري داشتند، تهدید کالمی بر علیه شیفت کارهاي صبح و خشونت کالمی بر علیه 

 .آنها که سابقه کاري بیشتري در بیمارستان داشتند بطور معناداري بیشتر بود

لذا . خشونت بر علیه پرستاران در بیمارستان ها سیر فزاینده اي دارد و بصورت مقتضی مورد بررسی قرار نگرفته است  :نتیجه گیري
شغلی و ارائه راه کارهاي مداخله اي کوتاه  -آسیب شناسی گسترده خشونت هاي بیمارستانی بعنوان گونه اي از آسیب هاي اجتماعی 

 .اد می گرددمدت و درازمدت  در این زمینه پیشنه

 همراهان بیمار -بیماران -بیمارستان  –پرستاران   -خشونت :کلمات کلیدي
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بر علیه پرستاران شاغل در بیمارستان هاي  و کارمندان بیمارستانپزشکان خشونت هاي اعمال شده ازسوي  فراوانی
 دولتی شهرشیراز

 
 1، فروغ صالحی1، فاطمه شایگانی1رستمی، سارا 2، هادي رئیسی شهرکی1، بهنام هنرور1نیما غظنفري

 .مرکز تحقیقات سیاستگذاري سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .1

 .گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .2

 
دهند و کیفیت مراقبت هاي بهداشتی تا حد زیادي به نحوه ي  پرستاران بزرگترین گروه کارکنان تیم بهداشتی را تشکیل می:هینمز
 پس هدف ما بررسی .و روانی آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است ، عاطفیبستگی دارد، لذا تامین سالمت جسمی شانه خدماتئارا

در جهت توجه بیشتر  کارمندان بیمارستانو پزشکان خشونت هاي اعمال شده بر علیه پرستاران بیمارستان هاي دولتی ازسوي  فراوانی
 .به این موضوع است

 
دولتی  هاي پرستاران بیمارستان برروي1396-1395بین سالهاي  است کهتحلیلی  –توصیفیي ا پژوهش حاضر مطالعه: روش کار
بود  قسمت 5حاوي  اي ابزار جمع آوري اطالعات پرسش نامه تصادفی و نحوه انتخاب پرستاران بصورتصورت گرفته که شهر شیراز 

و روش هاي آماري توصیفی و تست هاي پارامتریک اطالعات مورد  spssاستفاده از نرم افزار آماري  با پس از جمع آوري اطالعاتکه 
  .ندتجزیه و تحلیل قرار گرفت

 
% 6/54ك لیسانس داشته و آنها مدر% 81آنها مونث و حدود % 81سال که 2/30پرستار با میانگین سنی حدود  405جمعیت ما :نتایج

انها دوره ي کنترل خشونت را فرا دیده و بخاطر % 16شیفت در ماه داشتند که تنها  30آنها متاهل بودند که بطور میانگین هریک 
خشونت کالمی داراي بیشترین فراوانی بود و بعد از آن به ترتیب فراوانی، خشونت هاي جنسی و فیزیکی قرار داشتند که . داشتند

 .بود%) 5/40(و خشونت از طریق پزشکان%) 5/59(ونت از طریق کارمندانخش
 

با توجه به سیر فزاینده ي خشونت ها به خصوص در محیط کار و آن هم در محیط هاي ارائه گر خدمات :بحث و نتیجه گیري
از قبیل جدي گرفتن برنامه هاي بهداشتی و درمانی وتاثیر مستقیم آن بر روند بهبود بیماران بایستی سیاست هاي جامع و درستی 

آموزشی کنترل خشونت به تیم درمانی، مدیریت صحیح ارتباط کارکنان با یکدیگر و باالتر بردن ضریب امنیت کارکنان شاغل در 
 . بیمارستان در نظر گرفت تا کمتر شاهد چنین معضالتی باشیم

 
 پرستاران -بیمارستان –کارمندان  –پزشکان -خشونت:کلمات کلیدي
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  تاثیرحضوردرمراسم اعتکاف براضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 
 4، میالد مختارزاده3،نجمه سادات حاجی وثوق2، رسول سلیمانی مقدم2،ابوالفضل قدیمی فر1مهدي بصیري مقدم

ارتقاي سالمت، عضو هیات علمی گروه پرستاري،دانشگاه علوم کارشناس ارشد پرستاري گرایش آموزش کودکان،عضو مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و  -1
 پزشکی گناباد،گناباد،ایران

 دانشجوي کارشناسی پرستاري،عضوکمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایران -2
 د،گناباد،ایرانمشاوره دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گنابا مرکز روانشناسی بالینی،عضو کارشناس ارشد -3
 ،عضوکمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایرانبهداشت محیط دانشجوي کارشناسی  -4
 

مطالعه حاضر با تاکید بر روش هاي غیر دارویی وغیر تهاجمی با هدف بررسی تاثیر شرکت در مراسم اعتکاف بر میزان  :سابقه وهدف
 .لوم پزشکی گناباد، انجام شده استاضطراب دانشجویان دانشگاه ع

 158در این مطالعه .پس آزمون با گروه کنترل می باشد -پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پش آزمون: مواد و روش ها
داده ها با . ازدانشجویان، به صورت سرشماري درگروه مداخله وتصادفی ساده درگروه کنترل قرار گرفتند) نفر مرد37نفر زن و121(نفر 

استفاده ازپرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد اضطراب آشکار وپنهان اشپیل برگر، در دو نوبت قبل از مداخله وبعد از 
مستقل و  tو آزمون هاي آماري  5/11ورژن SPSSانجام مداخله همزمان در دو گروه کنترل ومداخله ، گرداوري و با استفاده از نرم افزار

 .کاي اسکوئر، من ویتنی، ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد

 69.9(نفر  110بومی، ) درصد 30.4(نفر  48مرد، ) درصد33.4(نفر  37از واحد هاي پژوهش زن و ) درصد 76.6(نفر 121 :یافته ها
تفاوت آماري معنی داري بین دو گروه کنترل  .متأهل بودند) درصد 19.6(نفر 31مجرد، ) درصد 80.4(نفر  127غیر بومی، ) درصد

تفاوت آماري معنی داري پس .)p=0.8(ومدخله از نظر میانگین نمره اضطراب کل، قبل از مداخله وجود نداشت ودو گروه همگن بودند
پس از شرکت در بطوریکه میانگین نمره اضطراب ). p=0.001(از شرکت در مراسم اعتکاف بین دو گروه کنترل و مداخله وجود داشت 

 .بود) 1.96±0.44(و در گروه کنترل)1.48±0.35(مراسم اعتکاف در گروه مداخله

 .نتایج نشان داد که مراسم اعتکاف باعث کاهش معنی دار سطح اضطراب دانشجویان شرکت کننده در مراسم می شود :نتیجه گیري

 اعتکاف، اضطراب،افسردگی،دانشجویان :واژه هاي کلیدي
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 1396میزان افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران تحت درمان همودیالیز در شهرستان گناباد در سال بررسی 
 

میالد            6ایمان قربانی مقدم، 5میثم محسنی خواه ، 4ثریا رضایی،  3، رها تباح فر 3، رسول راز نهان2، محمد خواصی1علی دلشاد نوقابی
 7مختارزاده

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران ،ییدانشکده پرستاري و ماماگروه پرستاري سالمت جامعه و روان،  -1
 رانیا آبادان، آبادان، یعلوم پزشک دانشکده ،يپرستار گروه ،يکارشناس ارشد پرستار -2
  دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران، ایران ،ییدانشکده پرستاري و ماما ،ارشد سالمت جامعهي پرستار یدانشجوي کارشناس -3
 دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك، ایران ،ییدانشکده پرستاري و ماما ي،پرستار یدانشجوي کارشناس -4
  دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران ،ییدانشکده پرستاري و ماما ، کمیته تحقیقات دانشجویی،ارشد سالمت جامعه  يپرستار یدانشجوي کارشناس -5
 رانی، اگناباد، گناباد یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهی، کميپرستار یدانشجوي کارشناس -6
 رانی، اگناباد، گناباد یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم بهداشت محیط، یدانشجوي کارشناس -7

در بیمـاران تحـت درمـان همودیـالیز عـواملی      . شایع ترین تظاهرات بیماري هاي مزمن افسردگی، اضطراب و استرس می باشد: سابقه و هدف
ایـن پـژوهش بـا هـدف تعیـین       .مانند؛ مشکالت جسمی، اقتصادي، اجتماعی و روان شناختی می توانند زمینه ساز بروز اخـتالالت روانـی باشـد   

 .بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام گرفتافسردگی، اضطراب و استرس در 

بـا   1396سـال   ي درگنابـاد بیمارستان عالمـه بهلـول    بخش همودیالیزدر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که پژوهش  نیا :ها مواد و روش
 داده هـا  يابـزار گـردآور  . شـد انجـام  که داراي معیار ورود پژوهش بودند  همودیالیز مارانیاز ب رنف 46استفاده از نمونه گیري سرشماري بر روي 

شده با کمک نرم افزار  ياطالعات جمع آور .بود )٢١-DASS(افسردگی، اضطراب و استرس پرسشنامه  ک،یپرسشنامه اطالعات دموگرافشامل؛ 
SPSS  قرار گرفتمورد تجزیه و تحلیل درصد با دو روش آمار توصیفی و استنباطی  95و ضریب اطمینان   20 نسخه. 

درصد در بیماران تحت درمـان   67.4درصد ، استرس  65.20درصد، اضطراب  63.05یافته هاي پژوهش نشان داد که میزان افسردگی  :ها یافته
 ).=0.189p= ،0.448p=، 0.763p. (بین افسردگی، اضطراب و استرس با جنس تفاوت معنادار وجود نداشت. با همو دیالیز بود

ارجاع  جهت دیالیزيهموبیماران  کاهش مشکالت روانپزشکی در خصوص به موقعاقدام با توجه به یافته هاي پژوهش، شناسایی و  :گیري نتیجه
تواند تـأثیر   اضطراب و استرس بیماران شود می، بنابراین هر اقدام عملی که منجر به کاهش افسردگی .ضروري به نظر می رسد به مراکز مشاوره

 .داشته باشدآنان مستقیم بر درمان 

 استرس، همودیالیز اضطراب، افسردگی،: هاي کلیدي واژه
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 بررسی رابطه باور به دنیاي عادالنه با سالمت روان و گرایش به اعتیاد دانشجویان دانشگاه والیت

 2رضا نظري، *1علی فرنام

 بلوچستانروان شناسی دانشگاه سیستان و گروه استادیار  .1

 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی.2 

velayat@gmail.com۹۲counseling:ایمیل نویسنده مسئول   *  

* 

 :چکیده

دنیاي عادالنه  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه باور بهبا توجه به تاثیر باورها و اعتقادات در سالمت و افزایش آمار اعتیاد،  :مقدمه
 .با سالمت روان و گرایش به اعتیاد دانشجویان دانشگاه والیت است

جامعه آمـاري مـورد مطالعـه همـه دانشـجویان دانشـگاه       . همبستگی است -توصیفی از نوع این مطالعه روش پژوهش،: روش پژوهش
 -روش نمونـه گیـري تصـادفی    جـدول مورگـان و   از نفر از دانشجویان بودند که با استفاده 331نمونه پژوهش. بود1395والیت در سال 

. باور به دنیاي عادالنه، سالمت روان و گرایش به اعتیاد اسـتفاده شـد  : براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي. طبقه اي تعیین شدند
 .براي تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام بهره گرفته شده است

و ). P>۰٫۰۱(دار مـی باشـد  المت روان داراي رابطه مثبـت معنـی   نتایج بدست آمده نشان داد که باور به دنیاي عادالنه با س :یافته ها
رگرسـیون  ). P>۰٫۰۵(باشد منفی میدار  گرایش به اعتیاد داري رابطه معنی همچنین یافته ها نشان دادند که باور به دنیاي عادالنه با

 .دنروان و گرایش به اعتیاد واریانس باور به دنیاي عادالنه را پیش بینی می کنبود که سالمت به گام نیز حاکی از آنگام 

باعث افـزایش سـالمت روان و کـاهش گـرایش بـه       آنآموزش و نهادینه کردن با توجه به تاثیرات باور به دنیاي عادالنه،  :نتیجه گیري
 .اعتیاد دانشجویان می شود

 .نه، سالمت روان، گرایش به اعتیاد، دانشگاه والیتدنیاي عادال: واژه اي کلیدي

  

mailto:velayat@gmail.com
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 گناباد پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در روانشناختی بهزیستی با مذهبی گیري جهت  رابطه

 
 5حجت لشکري، 4خدادايزهره  ،3رضا تولیده اي، دکتر حمید2جهانشیر توکلی زاده دکتر ،1صادقی سجاد

 گناباد،ایران گناباد، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده آزمایشگاهی، علوم کارشناس -1
 گناباد،ایران گناباد، پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو روانشناسی، دکتراي -2
 گناباد،ایران گناباد، پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو اپیدمیولوژي، دکتراي -3
 گناباد،ایران گناباد ، پزشکی علوم دانشگاه راهنمایی و مشاوره مرکز بالینی، روانشناسی کارشناس -4
 گناباد،ایران گناباد، پزشکی علوم پرستاري، گروه پیراپزشکی، دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته ،بهداشت محیط دانشجوي -5
 

مثبت نگر به بهداشت روانی گسترش یافته و بر مفهوم بهزیستی روانشناختی با مؤلفه هاي مثبتی مانند  رویکرد اخیراً :و هدف سابقه
برداشتی از سالمت روانی بنظر می رسد با مذهب که نقش  چنین. شده است تأکید رضایتمنديعزت نفس، روابط اجتماعی مناسب و 

این مطالعه با هدف تعیین رابطه جهت گیري مذهبی با بهزیستی . مهمی در تکوین ویژگی هاي انسانی دارد در ارتباط باشد
 . انجام گرفته است 1390-91روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال تحصیلی 

 شیوه به تحصیلی مختلف هاي رشته و مقاطع دانشجویان از نفر 320) تحلیلی –توصیفی (این مطالعه مقطعی  در :مواد و روش ها
 موردمذهبی آلپورت  گیريجهتگیري چندمرحله اي تصادفی انتخاب شده و با پرسشنامه هاي بهزیستی روانشناختی ریف و  نمونه

 .مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد Tآزمون و  SPSS داده ها با استفاده از نرم افزار . بررسی قرار گرفتند

حالی که بین  در) =P 0.128(مذهبی درونی رابطه اي وجود نداشته  گیري زیستی روانشناختی و جهتنشان داد بین به نتایج :ها یافته
همچنین بین دو جنس از نظر جهت گیري ) . =0.009P(گیري مذهبی بیرونی رابطه منفی وجود داشت  بهزیستی روانشناختی و جهت

( مذهبی بیرونی تري برخوردار بودند  گیري نسبت به دختران از جهتمذهبی بیرونی تفاوت معنی داري موجود بود به نحوي که پسران 
0.007P= .( بین سن و جهت گیري درونی نیز رابطه  مستقیم و معنی داري مشاهده شد، به گونه اي که با افزایش سن، دانشجویان از
 ). =P 0.012(مذهبی درونی بیشتري برخوردار بودند  گیري جهت

مذهبی بیرونی با بهزیستی روانشناختی توصیه می شود دانشجویان براي کمک به  گیري رابطه منفی جهتتوجه با  با :گیري نتیجه
 .درونی توجه بیشتري نمایند گیري ارتقاء سالمت روانی خود، به تقویت باورهاي دینی با جهت

  .سالمت روان. گیري مذهبی، بهزیستی روانشناختی، دانشجویان جهت :کلیدي واژه هاي

  



 

 127 
poster 

 
 در گناباد پزشکی علوم دانشگاه رابطه ي شبکه هاي اجتماعی مجازي با افسردگی و انزواي اجتماعی در دانشجویان

 1393-94 سال

 حجت لشکری
 

اینترنت یکی از وسایل ارتباطی در عصر جدید است که باعث سرعت و دقت در کارها و گسترش ارتباطات  :سابقه و هدف
برقراري ارتباط اصلی ترین دلیل استفاده کاربران از شبکه هاي اجتماعی می باشد و افراد می توانند در زمان کم . شده است

نجر به استفاده افراطی افراد به خصوص جوانان و نوجوانان می شود و با افراد متعدد ارتباط برقرار کنندکه بسیاري از موارد م
باعث می شود افراد به ارتباط در فضاي مجازي بیش از فضاي واقعی عالقمند شوند که این امر می تواند سالمت روانی آنها را 

سات، عدم اعتماد به نفس که اختالالتی همچون اعتیاد به اینترنت، افسردگی، انزواي اجتماعی، کاهش احسا. تهدید کند
 .نتیجه ي استفاده مفرط و بیش ازحد شبکه هاي اجتماعی می باشد

با توجه به اهمیت موضوع مطالعه اي با هدف بررسی ارتباط شبکه هاي اجتماعی مجازي با افسردگی و انزواطلبی اجتماعی 
 .صورت گرفت 1394در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد  329این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که طی آن  :د و روش هاموا
داده هاي مورد نیاز از طریق پرسشنامه خود ساخته اطالعات . انتخاب شدند) تصادفی –طبقه اي ( به صورت  1394سال 

سپس داده ها وارد نرم افزار . به دست آمد UCLAدموگرافیک و پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه انزواي اجتماعی 
SPSS  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند گردید و با استفاده از آزمون هاي آماري توصیفی و تحلیلی متناسب مورد 16نسخه. 

میانگین سنی افراد شرکت کننده . مجرد بودند) درصد8/84(مؤنث و ) درصد 62/ 9(اکثر نمونه هاي مورد مطالعه  :یافته ها
بین استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي و افسردگی ارتباط معنی داري وجود داشت . سال بود 21در این پژوهش 

)P<٠/٠۵(ستفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي و انزواطلبی اجتماعی ارتباط معنی داري وجود نداشت ، ولی بین ا
)P>٠/٠۵ .( به طور کلی بین استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي با افسردگی و انزواطلبی اجتماعی ارتباط معنی داري

 .وجود داشت
ماعی و افسردگی و انزواطلبی اجتماعی در دانشجویان بایستی با توجه به ارتباط بین استفاده از شبکه هاي اجت :نتیجه گیري

 .فرصت ها و تهدیدات این شبکه ها وجود داشته باشد, نگاه واقع بینانه اي به نقاط قوت و ضعف
با توجه به افزایش روز افزون استفاده از فضاها و شبکه هاي اجتماعی به خصوص در جوانان بایستی فعالیت این شبکه ها 

 .همچنین آموزش هاي کاربردي و مؤثر به کاربران اینترنتی این شبکه ها داده شود, دهنظارت ش
 شبکه هاي اجتماعی ، افسردگی ، انزواطلبی اجتماعی ، دانشجویان :واژه هاي کلیدي
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 یک مطالعه مروري: ارتباط ویژگی هاي شخصیتی و اختالالت خوردن

 پناهی، مریم السادات موسوي،سعید  ، امید قاسم زاده اسماعیل رمضانی

 کارشناس مشاوره و برنامه ریزي، کلینیک بعثت ناجا، دایره بهداشت روان -1

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، کلینیک بعثت ناجا، دایره بهداشت روان -2

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، کلینیک بعثت ناجا، دایره بهداشت روان -3

 کلینیک بعثت ناجا، دایره بهداشت روان کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، -4

 

مطالعات پیشنهاد می کنند که اختالف معنی دار در شروع، سیر بـالینی، پروفیـل عالیـم و تـداوم اخـتالالت خـوردن        :مقدمه و هدف
هـاي  از این رو مطالعه حاضـر بـه بررسـی جـامع بـر ارتبـاط ویژگـی        . مختلف می تواند توسط ویژگی هاي شخصیتی توضیح داده شود

 .شخصیتی و اختالالت خوردن که در مطالعات دهه اخیر گزارش شده است پرداخته است

و مدالین از بـین   PsycINFOانتخاب کلید واژه هاي مناسب و استاندارد جستجوي جامعی در پایگا هاي اطالعاتی  با: روش جستجو
مطالعه مـرتبط بـا    14نهایتا، ازبین مطالعات اولیه یافت شده تعداد . میالدي صورت گرفت 2016تا  2004مطالعات منتشر شده از سال 

 . اهداف مطالعه مورد بررسی بیشتر قرار داده شد

الت خوردن مستعد ویژگی هـاي شخصـیتی از قبیـل    یافته ها در بیشتر مطالعات نشان می دهد که اغلب افراد مبتال به اختال :یافته ها
 . کمال گرایی تشدید یافته، روان رنجوري و حساسیت بیش از حد به پاداش هاي اجتماعی می باشند

برپایه یافته ها به نظر می رسد که در نظر گرفتن ویژگی هاي شخصیتی در درمان اختالالت خوردن نه تنها به فهم بهتر  :نتیجه گیري
بیماري کمک می کند بلکه در تخصیص درمان متناسب با فرد بسیار کمک کننده و نیازمند توجه بیشـتر در مطالعـات آینـده    اتیولوژي 

 . است

 شخصیت، ویژگی هاي شخصیتی، اختالالت خوردن، بی اشتهایی عصبی، پرخوري عصبی   :کلمات کلیدي
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 اعتیاد ترك مراکز درمان تحت معتاد افراد در خانواده انسجام و زندگی کیفیت با دفاعی هاي سبک کاربرد رابطه بررسی
 زاهدان شهرستان

    بلوچستان و سیستان بهزیستی کل اداره مشاور و روانشناس– دوستکامی سعیده

                                                بلوچستان و سیستان بهزیستی اجتماعی اورژانس روانشناس– سرگزي سمیه -

 

 

                               چکیده

 اعتیاد ترك مراکز در درمان تحت معتاد افراد در خانواده انسجام و زندگی کیفیت با دفاعی هاي سبک کاربرد بین رابطه بررسی حاضر مقاله از هدف
 در درمان تحت افراد کلیه شامل آماري جامعه و بوده همبستگی -توصیفی حاضر مطالعه تحقیق روش. است بوده 95 سال در زاهدان شهرستان

 دسترس در گیري نمونه روش به که معتادان از نفر 100شامل آماري نمونه و اند بوده زاهدان شهر در 1395 سال اول ماهه 6 در اعتیاد ترك مراکز
 سنجش مورد خانواده انسجام پرسشنامه و (SF-۳۶)زندگی کیفیت پرسشنامه و (DSQ)دفاعی هاي سبک پرسشنامه ابزار با و انتخاب داوطلبانه و

 هاي سبک بین داد، نشان همبستگی ضریب آزمون نتایج. گرفت قرار تحلیل مورد پیرسون همبستگی ضریب آماري آزمون با داده و گرفتند قرار
 روانی، سالمت فیزیکی، وضعیت جسمانی، سالمت عمومی، سالمت( زندگی کیفیت هاي متغیر با آزرده روان و نایافته رشد یافته، رشد دفاعی

 درد متغیر با آزرده روان و نایافته رشد یافته، رشد دفاعی هاي سبک بین اما ،(<P 05/0(ندارد وجود معناداري رابطه) سالمتی نگرش سرزندگی،
 خانواده انسجام با آزرده روان و نایافته رشد یافته، رشد دفاعی هاي سبک بین ادامه در و (>P 05/0( دارد وجود نیز مستقیمی معنادار رابطه بدنی
 درد بین گرفت نتیجه توان می انتها در. گردد می تایید نیز صفر فرض و رد پژوهش خالف فرض بنابراین .(<P 05/0(ندارد وجود معناداري رابطه
 دارد وجود مستقیمی معنادار رابطه معتادان در) آزرده روان و رشدنایافته رشدیافته،( دفاعی هاي سبک با بدنی

 معتاد خانواده، انسجام زندگی، کیفیت دفاعی، هاي سبک :ها واژه کلید 
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 رابطه بین سبک والدگري با نحوه گفتگوي عمومی در میان مادران و دختران نوجوان

 2، مژگان جوادنوري1مریم ترکی هرچگانی

 پرستاري و مامایی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایرانکارشناس ارشد مامایی، مربی گروه آموزشی مامایی، دانشکده .1

 دکتري بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامایی، داشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، اهواز، ایران.2

 :چکیده

گفتگو . دارد عهده بر وجوانانن به سالم رفتارهاي آموزش در را نقش ترین مهم اجتماعی، واحد اولین عنوان به خانواده :زمینه و هدف

بررسی رابطه بین  لذا مطالعه حاضر با هدف. دهد در مورد موضوعات مختلف با والدین مهارت هاي تصمیم گیري آگاهانه را افزایش می

 .سبک والدگري با نحوه گفتگوي میان مادر ودختر انجام شد

نمونه گیري به . اهواز انجام شد شهر )سال 14-18(دبیرستان  دختر مقطع 363این مطالعه توصیفی تحلیلی برروي  :روش پژوهش 

دختر -گفتگوي مادر بامریند و پرسشنامه والدگري ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک. اي انتخاب شدند اي چند مرحله صورت خوشه

جهت تجزیه و تحلیل . تآیید گردید%) 72(روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و صوري و پایایی آن توسط همسانی درونی. بود

 . اسپیرمن استفاده شد  و آزمون 21نسخه  SPSSها از نرم افزار  داده

سطح گفتگوي  آنها فقط با سبک والدگري سهل . از گفتگو با مادران را دارا بودند%) 63(اکثر دختران نوجوان سطح متوسطی: ها یافته

گیر داشتندازسطح گفتگوي عمومی کمتري برخوردار  و دخترانی که مادران سهل) =r-148/0وp/.=005(گیر ارتباط معنا داري داشت

  .بودند

 بالعکس، بنابراین کیفیت مادران سهل گیراحتماآل موفقیت کمتري در برقراري گفتگوبادختران نوجوان خوددارندو :گیري نتیجه

 .است نوجوانان پرخطر رفتارهاي بینی پیش براي مهم عامل یک دختران و گفتگوي مادران

 parenting style, adolescent, mother-daughter communication: ها کلید واژه
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 اثرات مخرب مواد روان گردان بر گفتار و زبان و صوت افراد
 

زاهدان، گفتاردرمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده توانبخشی،  کارشناسی ارشد. محدثه غالمیان عارفی
 .ایران

 .دانشجوي کارشناسی گفتار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده توانبخشی، زاهدان، ایران. سمانه سلجوقی

 

هدف از مقاله  .سالمت قرن حاضر در تمام دنیاست اقتصادي و اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها، از معضالت اجتماعی، :مقدمه
 .است اثرات سو مواد مخدر و روانگردان بر گفتار و زبان و صوتحاضر، مروري بر نتایج پژوهش هاي انجام شده پیرامون 

تغییرات گفتار وزبان و صوت را در اثر مصرف مواد ، 2018تا  2000با جستجوي مقاالت چاپ شده بین سال هاي  :مواد و روش ها
،  Psychoactive material ،ecstasy 	اطالعات این مطالعه را با کلیدواژه هاي. مرور کرده ایممخدر و روان گردان در افراد 

MDMA ،speech ،language ، ،voice از بانک هاي اطالعاتی	Sciencedirect, Medline, Google scholar    منابع و
 .جستجو نمودیمکتابخانه اي 

. مصرف مواد روانگردان می تواند اثرات سوء بر گفتار، صوت و نیز رشد زبان در کودکان با والدین مصرف کننده ایجاد نماید :یافته ها
مصرف متامفتامین . دپس از مصراف مواد روان گردان پیوستگی و روانی گفتار، روانی معنایی، خود ارزیابی و تولید گفتار تغییر می کن

همچنین . می تواند باعث مشکالت صوتی از قبیل گرفتگی صدا، اسپاسم حنجره، تورم راه هوایی فوقانی در مصرف کنندگان شود
 .  مصرف مواد روانگردان می تواند باعث ایجاد تاخیر زبان بیانی در کودکان والدین مصرف کننده خصوصا مادران در دوران بارداري گردد

 .مواد مخدر، روان گردان، گفتار و زبان و صوت :واژه ها کلید
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یک : بررسی ارتباط هراس اجتماعی با کیفیت زندگی در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترك اعتیاد شهرستان جهرم
 مطالعه توصیفی همبستگی

 4، شهین رحمانیان3، حمیدرضا دولتخواه*2، عباس رحمانیان 1دکتر الدن معین
 .دکتراي مشاوره ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، مرودشت، ایران. 1
 .کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، مرودشت، ایران. 2

 کارشناسی ارشد امار، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.3
 جهرم، جهرم، ایران کارشناسی ارشد جامعه شناسی، فرمانداري ویژه شهرستان.4

: ایمیل:  تلفن. کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت. عباس رحمانیان: نویسنده مسئول
Abbasrahmani٨۴@yahoo.com 

 چکیده

که منعکس کننده وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی می باشد و  شود کیفیت زندگی  به حالتی از شادکامی اطالق می :مقدمه
از عوامل موثر بر کیفیت زندگی .اعتیاد می تواند به عنوان یک بحران در بعد روحی و جسمانی منجر به کاهش کیفیت زندگی شود

از آن به هراس اجتماعی تعبیر معتادان ، ترس از ارزیابی نامناسب دیگران ناشی از محیط هاي اجتماعی و روابط بین فردي است که 
مراجعه کننده به مراکز ترك اعتیاد  معتادان لذا در این پژوهش به بررسی ارتباط هراس اجتماعی با کیفیت زندگی در. شود می

 .شهرستان جهرم پرداخته شد
اعتیاد شهرستان جهرم در نفر از معتادان مراجعه کننده به مراکز ترك  150این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، در  :روش کار

ابزار جمع اوري اطالعات پرسشنامه هاي هراس اجتماعی کانور و . به روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند  1395سال 
و استنباطی با استفاده از آزمون ) میانگین، درصد و انحراف معیار( تجزیه وتحلیل اطالعات در دو سطح توصیفی. کیفیت زندگی بود

 .مبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شدضریب ه
از ).-=r 0 /194(تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که هراس اجتماعی  با کیفیت زندگی رابطه معکوس معنی دار دارد :یافته ها

 ).-=r 0 /230(بین ابعاد هراس اجتماعی، فقط بعد ترس  با کیفیت زندگی رابطه معکوس و معنی دار دارد
با توجه به رابطه هراس اجتماعی معتادان با کیفیت زندگی آنها، باید تمهیداتی اندیشیده شود که مواردي که باعث  :یجه گیرينت

 . کاهش ترس در معتادان میشود را تقویت تا کیفیت زندگی آنان افزایش یابد

 .اعتیاد، کیفیت زندگی، هراس اجتماعی،مراکز ترك اعتیاد، معتادان :واژگان کلیدي
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 )95لغایت  86سال (بررسی فراوانی و علل حوادث جاده اي  در شهرستان  سپیدان دریک دوره ده ساله 

 )3(زینب نیک کردار)    2(سجاد مرادپور)*      1(راضیه وزیري:نویسندگان

 -کارآموزي و کارشناس پژوهشی دانشکده بهداشت سپیدانمربی -کارشناس ارشد آموزش بهداشت-1

 کارشناس ارشد مدیریت و معاون پژوهشی دانشکده بهداشت سپیدان-2

 مرکز بهداشت سپیدان -مسئول بیماریهاي غیر واگیر -3

 

ایران . مجروح میکند میلیون نفر را نیز  50نفر از مردم در جهان را میگیرد و  1200000حوادث ترافیکی ساالنه جان :زمینه و هدف
همچنین با .از نظر سوانح و حوادث ترافیکی به عنوان یکی از کشورهاي داراي بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر معرفی شده است

بیشترین آمار تصادفات را به خود اختصاص داده برآن شدیم تا  فراوانی و علل حوادث جاده اي  95توجه به اینکه استان فارس در سال 
 .ا در یک دوره ده ساله در شهرستان سپیدان مورد بررسی قرار دهیمر

اطالعات حاضر از دفاتر ثبت حوادث در بخش . این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطی  و ازنوع گذشته نگر میباشد  :روش مطالعه
اطالعات پس از ورود در . دیده سپیدان استخراج گر -اورژانس بیمارستان امام حسین و همچنین دفتر مدیریت  پلیس راه شیراز

  نرم افزار access .آنالیزگردید

درصد به حوادث جاده اي اختصاص ) 56.5(مورد حادثه ثبت شده در بخش اورژانس ،بیش از نیمی از حوادث  7886از بین  :یافته ها 
درصد زن  35درصد از مصدومین مرد و 65. درصد میباشد 8و موتورسوار  43.5،خود روسوار  5داشت که به ترتیب  تصادف عابر پیاده 

درصد تصادفات دربزرگراه اتفاق  87.درصد بیشترین آمار مصدومین را به خود اختصاص داده بود 42سال با  40-20گروه سنی . بودند 
 .درصد سهم داشتند 3و  87،8همچنین در بروز تصادفات عوامل انسانی،درصد عوامل جاده اي به ترتیب .افتاده بود

با توجه به اینکه  بیش از نیمی از حوادث مربوط به حوادث ترافیکی میباشد ودر گروه سنی مولد  و جوان  :و نتیجه گیري بحث
 .بیشترین میزان بروز را به خود اختصاص داده، برگزاري جلسات آموزشی به منظور ارتقا فرهنگ ایمنی ضروري به نظر میرسد

                    تصادف  ،عوامل انسانی،بروز                                                                                                    :کلمات کلیدي
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بررسی نقش آموزش در رضایتمندي جنسی در زنان شرکت کننده در کارگاه بهداشت جنسی شهرستان سپیدان از سال 
94-96 

 
 هانیه نوروزي        -4فرحناز عابدي        -3فاطمه موثقی  -2سکینه قاسمپور         -1

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سپیدان –دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 

ف تعری طبقو در طول زندگی فرد ادامه دارد غرایز و تمایالت جنسی جزئی از فطرت انسان می باشد که : مقدمه و هدف
به دلیل تابو بودن موضوع متأسفانه . جسم می باشد ، احساس وهداشت جنسی هماهنگی بین ذهنب بهداشت جهانی، سازمان

شاهد بروز مشکالتی چون اختالفات خانوادگی، اختالف نظرهاي  ،و جنسی مناسب در گروههاي سنیآموزش  عدمسکس و 
برگزاري  بررسی تاثیر مداخله آموزشی از طریقاین تحقیق هدف از . هستیم و طالقجنسی جنسی، افزایش انحرافات 

  .و افزایش رضایتمندي جنسی بودمشکالت جوانان  در حلکارگاههاي آموزشی بهداشت جنسی 

 96-94 هايسال در فاصلهکارگاه بهداشت جنسی  10در کننده شرکت  زن 320این مطاله توصیفی بر روي :  مواد و روش
خطر جنسی، ارتباط رفتارهاي پر کانون و خارج از کانون خانواده، انجام رفتارهاي جنسی در  بروزدر این مطالعه میزان . انجام شد

به تفکیک سم و انزال در فازهاي تمایل ، تهییج ، ارگابه تفکیک پرونده اختالالت جنسی خود ارضایی ، جنسی با جنس مخالف
 . قرار گرفت  یلتجزیه و تحلقبل و بعد از آموزش مورد متغیرهاي جمعیت شناختی، 

 رضایتمندي جنسی شرکت کنندگان پس از. متاهل بودند%  75مجرد و % 25در پژوهش حاضر:  یافته ها و نتیجه گیري
 جراحی حاصلو روش هاي دارو  با %3آموزش و شرکت کنندگان از طریق %  87تا  68رضایتمندي . افزایش یافت آموزش 

در رضایتمندي زوجین بسیار موثر بوده و باید به آموزش در این مقوله هداشت جنسی که آموزش ب داداین مطالعه نشان .  گردید
 .بیشتر پرداخته شود

  

 تارهاي پر خطر جنسی، خودارضایی، رضایتمندي جنسی، سکس، انحرافات جنسیرف:  واژه هاي کلیدي

 

  



 

 135 
poster 

 

در کارگاههاي آموزش مهارتهاي بررسی تأثیر آموزش مهارتهاي زندگی در سالمت روان زنان روستایی شرکت کننده 
 1395زندگی شهرستان سپیدان در سال 

 
 فرحناز عابدي -4         فاطمه موثقی-3سیاوش کریمی      -2سکینه قاسمپور      -1

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سپیدان_دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تصمیمات  در اتخاذکه به افراد  باشدو میان فردي می  اجتماعی -رتهاي زندگی شامل مهارتهاي روانیمها :مقدمه و هدف
یکی از راههاي ارتقاء بهداشت روان در ابعاد مختلف . موثر و در نتیجه رضایت از زندگی منتهی می شودارتباط آگاهانه، برقراري 

هدف . ر می رود به شما رنامه هاي پیشگیري در سطح اولاز اساسی ترین ب می باشد کهآموزش مهارتهاي زندگی زندگی، 
 . می باشد  روان زنان روستاییسالمت مهارتهاي زندگی در اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آموزش 

 80تعداد . زنان روستایی شهرستان سپیدان انجام شدنفر از  160 بر روي 1395در سال  این مطالعه شبه تجربی :مواد و روش 
بوده که  scl-90ابزار مطالعه پرسشنامه  .، انتخاب شدندپس از یکسان سازيهد نفر بعنوان شا 80و  مورد زنان در گروهنفر از 
، بصورت حضوري توسط پرسشگر جمع آوري گردید و نتایج با استفاده از گذراندن دوره آموزش مهارتهاي زندگیپس از قبل و 

 .  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت من ویتنی و کادوآماري  هايروش

، ، حساسیت، پرخاشگري، خود بیمار انگاريداد که پس از آموزش بین ابعاد افسردگی، اضطرابنشان مطالعه نتایج  :یافته ها
 . ، تفاوت معنی داري وجود دارد دوره ندیده افرادفوبیا، سرمست روان در افراد شرکت کننده در کارگاههاي آموزشی و 

و پیشگیري از مشکالت رفتاري و زنان  روانی در ارتقاء سالمت آموزش مهارتهاي زندگاین مطالعه نشان داد که :  نتیجه گیري
 .تدوین برنامه جامع و توسعه آن براي گروههاي  مختلف جامعه یک ضرورت است  تاثیر دارد واجتماعی 

 مهارتهاي زندگی ، سالمت روان ، آموزش:  واژه هاي کلیدي
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 )مقاله مروري(حاشیه نشینی و عوارض آن 

 

 ، میترا رحیمی حقیقی، زهرا اعرابی، مژده نعمت اللهی، زهره توکل*لیال نعمت اللهی: نویسندگان

 

 :چکیده

حاشیه نشین ها به کسانی اطالق می گردد، که در اطراف شهرها بخصوص کالن شهرها ساکن هستند و اغلب  :زمینه و هدف 
حاشیه نشینی پدیده اي ناهمگون و ناهمسو . کرده اندمهاجرانی هستند که  براي بدست آوردن زندگی بهتر به سمت شهرها مهاجرت 

که در این مقاله سعی شده است تا نتایج .با سایر ابعاد جامعه تلقی می شود که به نوبه خود پیامد هاي متعددي براي جامعه بدنبال دارد
 .محققان در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

وص عوارض ناشی از حاشیه نشینی بر اساس پژوهش هاي مختلفی که صورت مطالعه مروري است در خص:  روش مطالعه
 گرفته،انجام شده است

بر اساس یافته هاي استنباطی ، نتایج حاکی از این است که ساکنین اینگونه محل ها و حاشیه نشین ها بعلت :   یافته و نتیجه گیري
یر رسمی مشغول می باشند و بعلت عدم بهبود موقعیت اقتصادي و نداشتن سرمایه کافی و عدم تحصیالت مناسب اکثرا در مشاغل غ

اجتماعی خویش دچار نوعی محرومیت شده که این خود زمینه اي در جهت ارتکاب جرایم اجتماعی را سبب خواهد شد، چرا که افراد 
 .با درآمد پائین بیشتر مرتکب جرائم اجتماعی شده اند

 .ت، حاشیه نشینی، محرومیتآسیب هاي اجتماعی، مهاجر: کلمات کلیدي
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 پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس عملکرد خانواده در زوج هاي متقاضی طالق
 عبدالجلیل آرامش  ،عزیزاهللا مجاهد

 امرکز ارتقائ سالمت، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زاھدان
 واحد زاھدان، دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی -١ 

 
 چکیده

 . اساس عملکرد خانواده در زوج هاي متقاضی طالق انجام گرفت پژوهش حاضر با هدف پیش بینی دلزدگی زناشویی بر :هدف
جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه زوج هاي متقاضی طالق در دادگاه . روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی پیش بین بود :روش 

. از جامعه مورد پژوهش به شیوه در دسترس انتخاب شدند) نفر 100(زوج 50 نمونه اي به حجم .تشکیل دادند 1395در سال  زاهدانخانواده شهر 
و روش تجزیه و تحلیل اطالعات ضریب  و پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده؛) CMB(دلزدگی زناشویی پرسشنامه  ابزار گرد آوري اطالعات

 .بود ٢١-SPSSتحلیل رگرسیون به شیوه همزمان به کمک نرم افزار همبستگی پیرسون و 
آمیزش عاطفی، . ، همراهی عاطفی و آمیزش عاطفی، پیش بینی کننده مثبت و معنادار دلزدگی زناشویی استحل مشکل نتایج نشان داد :یافته ها

میزش عاطفی، پیش بینی کننده مثبت و معنادار دلزدگی ، همراهی عاطفی و آحل مشکل .پیش بینی کننده مثبت و معنادار دلزدگی جسمی است
 .است روانی، همراهی عاطفی و آمیزش عاطفی، پیش بینی کننده مثبت و معنادار دلزدگی حل مشکل .عاطفی است

 .تلویحات کاربردي فراوانی در زمینه هاي پژوهشی، سبب شناسی و درمان دلزدگی زناشویی دارد عملکرد خانواده :نتیجه گیري

 عملکرد خانواده، زوج هاي متقاضی طالق دلزدگی زناشویی، :کلید واژه
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	غربالگري اختالالت روانشناختی در دانشجویان دانشگاه هاي شهر زاهدان

 

 عایشه گرگیج،عزیزاهللا مجاهد 

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاھدان
 عضو مرکز تحقیقات ارتقائ سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاھدان. عضو ھیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاھدان ١

 

جامعه آماري این پژوهش دانشجویان . حاضر غربالگري  اختالالت روانشناختی در دانشجویان دانشگاههاي زاهدان بود هدف پژوهش
از میان آنها براساس . نفر بودند 30500سالمی و دانشگاه فرهنگیان زاهدان به تعداد دانشگاههاي سیستان و بلوچستان، دانشگاه آزاد ا

نهایتاٌ ترکیب نمونه . که بصورت خوشه ایی سهمی انتخاب شدند. نفر مناسب تشخیص داده شد 320فرمول کوکران نمونه اي به حجم 
براي گردآوري داده ها ي از . نفر مجرد بود 246 متأهل و 74نفر پسر و  120دختر و  200از نظر جنسیت و تأهل متشکل از 

 . استفاده شد scl-۹۰پرسشنامه غربالگري معتبر 

گروه دانشجویان مجرد در سطح معناداري  SCL-۹۰-Rگانه بالینی و مقیاس هاي تکمیلی آزمون  9نشان داد که در تمام ابعاد  نتایج
روانی بیشتري رنج می بردند و مقایسه میزان اختالل هاي روانی در بین  نسبت به گروه دانشجویان متاهل از اختالل و آشفتگی هاي

دانشجویان دختر و دانشجویان پسر نشان می دهد که دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر از اختاللهاي اضطرابی نظیر 
میانگین نمرات دانشجویان پسر در مقیاس  رنج می برند ، اما در مقابل) در حدي معنی دار(عملی و اضطراب بیشتري -وسواس فکري

 .هاي شکایات جسمانی، پرخاشگري و روان پریشی در حد معناداري باالتر از دانشجویان دختر بود

 غربالگري، اختالالت روانشناختی، دانشجویان :کلید واژه ها
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 1393-94اهواز طی سال هايزمینه ساز اعتیاد در مراجعین به مراکز اقامتی بهزیستی اجتماعی بررسی عوامل 

 3، محمد جواد ظاهري2	نسرین سعادتی،  *1احمدزاده بهاره	:نویسندگان
   yahoo.com@b_ahmadzadeh١: پست الکترونیک

  .ایران اهواز، اهواز، شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، معاونت پزشکی، انفورماتیک ارشد کارشناس 
کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندي  .١

  .شاپوراهواز
 .پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراھواز .٢

 

 به گرایش اجتماعی علل. علل شیوع اعتیاد پیچیده است و بنا به ویژگی جوامع، تفاوت هاي قابل مالحظه اي دارد: 	زمینه و هدف	
 اعتیاد، به افراد ابتالي از پیشگیري براي توان می وشناسایی آنها، دانستن بوده و با متکی شناختی روان دیدگاههاي نظري مبناي بر اعتیاد
  .داد انجام مؤثر و دقیق هاي ریزي برنامه

نفر از مراجعین به مراکز اقامتی بهزیستی اهواز طی  200همبستگی به روش سرشماري بر روي  -این مطالعه توصیفی	:روش مطالعه
اجتماعی به عنوان متغیر  به منظور بررسی عوامل طیف پاسخگویی از نوع لیکرت وپرسشنامه با . انجام گرفت 1393-94سال هاي

 	براي آنالیز داده ها. داراي روایایی و پایایی مناسب بودگزینه اي طراحی شد که  5گویه، در یک طیف  6مستقل از دیدگاه پاسخگویان
ده ها به دا. اسمیرنوف و آزمون آماري همبستگی ساده اسپیرمن استفاده شد-توصیفی و آمار استنباطی  شامل آزمون کلموگروف آمار  از 

 .، مورد تحلیل قرار گرفتند20نسخه 	SPSS	وسیله نرم افزار

 نشان دهنده وجود رابطه معنی دار میان عوامل) sig=000/0(و سطح معنی دار ) r=781/0(ضریب همبستگی اسپیرمن  :	هایافته 
  .بود کنندگان مراجعه اعتیاد و اجتماعی

 مواد به آسان دسترسی. است تأثیرگذار مخدر، مواد سوء مصرف اجتماعی در چرخۀ عواملنتایج مطالعه نشان داد که : نتیجه گیري
سکونت  محل حمایتی، و اي مشاوره اقتصادي، عدم دسترسی به امکانات تفریحی و ورزشی، کمبودامکانات هاي مخدر، بیکاري، نابرابري

اپیدمیولوژیکی عوامل اجتماعی زمینه  بررسی لذا. دناباب از جمله علل اجتماعی گرایش به اعتیاد هستن و همچنین وجود دوستان
 .اعتیاد پر اهمیت میباشد

 
 .عوامل اجتماعی ،  اعتیاد ، مراکز اقامتی بهزیستی اهواز  :    کلمات کلیدي

  

mailto:b_ahmadzadeh1@yahoo.com
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دانش آموزان پسر ی  لیتحص شرفتیبا پ یجانیه یستیو بهز یاجتماع هیسرما نیرابطه ب یبررس
 1396-97 یلیشهر زاهدان در سال تحص کی هیمقطع متوسطه دوم ناح

 
 مهنا ینشاه ،بنجار یريمرضا مسعود  ،يفاطمه سرگز ،نادر پورمند، یجگرگ یحمزه چپات

 h_gorgij@yahoo.com      09153418263،  زاهدان یدانشگاه علوم پزشک -ی کارشناس ارشد روانشناس -نویسنده مسئول 
 زاهدان یعلوم پزشک دانشگاه - بهداشت عمومیکارشناس  1
 زاهدان یدانشگاه علوم پزشک - یکارشناس ارشد روانشناس 1
 زاهدان یدانشگاه علوم پزشک - یاجتماع یشناس یبکارشناس آس 1
 زاهدان یدانشگاه علوم پزشک - یکارشناس ارشد روانشناس 1

 
  دهیچک

دانش آموزان پسر مقطع  تحصیلی پیشرفت با هیجانی بهزیستی و اجتماعی سرمایه بین رابطه هدف از این تحقیق بررسی
 تاطالعا گردآوري هايروش نظر از و کاربردي هدف، نظر از، پژوهش این .باشدمیشهر زاهدان  کی هیمتوسطه دوم ناح

شهر  کی هیدانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم ناحدر این تحقیق، جامعه آماري شامل . ، از نوع پیمایشی استتوصیفی
گیري در این پژوهش، براي نمونه. نفر می باشد 545باشند که تعداد کل جامعه آماري می 1396-97 یلیزاهدان در سال تحص

تصادفی استفاده شد و براي تعیین حجم نمونه از جدول معتبر تعیین حجم نمونه مورگان استفاده شد که طبق این از روش 
ها از در این تحقیق براي گردآوري داده. نفر می باشند 225، تعداد نمونه آماري، جدول و با توجه به تعداد جامعه آماري

و پرسشنامه  1995-97) پیمایش ارزش هاي جهانی( WVSاز گزارش  برگرفته  یاجتماع هیپرسشنامه سرما(پرسشنامه 
براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي استفاده شده است و ) )1989( ریف) سوالی 18( کوتاه ي نسخه هیجانی بهزیستی

استفاده شده ) ضریب همبستگی پیرسون آزمون( آمار استنباطی و. . . ) فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و ( توصیفیآمار 
معناداري  آموزان رابطه مثبت ودانش هیجانی بهزیستی و اجتماعی بین سرمایه نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که .است

 و هیجانی بین بهزیستی. آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارددانش تحصیلی پیشرفت و اجتماعی بین سرمایه. وجود دارد
 .آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارددانش تحصیلی پیشرفت

 دانش آموزان ،یلیتحص شرفتیپ ،یجانیه یستیبهز ،یاجتماع هیسرما :کلیدي کلمات
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 از دیدگاه. . . ) وایبر واتس آپ(اولویت بندي آسیب هاي اجتماعی شبکه هاي مجازي تلفن همراه

 دانشجویان دانشگاه اصفهان

 رسول صالحی،زهرا نفر                          

 

 :چکیده

گفت انجام   اي که شاید بتوان گونه اند،  به شبکه هاي مجازي تلفن همراه  به بخشی جدایی ناپذیر و بدیهی از زندگی روزمره ما بدل شده
هاي پیش از خود را در خود جمع کرده اسـت، در   تلفن همراه به عنوان رسانهء غالب فردا، که همه رسانه.  ها میسر نیست امور بدون آن

هـاي زیـادي در    سـاز دگرگـونی   این امـر سـبب  . اي دارد هاي زندگی ما حضوري فراگیر و همه لحظه ترین عرصه تا عمومی ترین خصوصی
 در این مقاله،  با توجه به . اند کار گرفته جوانان بیش از همه، این فناوري را در زندگی خود به  در این بین. زندگی روزمره افراد شده است

باالي شبکه هاي مجازي به اولویت بندي این آسیب ها از منظر دانشـجویان دانشـگاه اصـفهان     منفی و مثبت پتانسیل هاي و ها ظرفیت
بر مبنـاي    پژوهش  پرسشنامه. تحلیلی از نوع میدانی می باشد -توصیفی  نوع طرح به کار گرفته شده در این پژوهش. پرداخته شده است

 . گرفتادبیات پژوهش و نظر نخبگان و صاحبنظران شکل 

دســترس،    اصفهان بود که به صـورت تــصادفی از نــمونه در      دانشگاه  جامعه تحقیق، دانشجویان دختر و پسر در مـقطع لیـسانس در
حجـم نــمونه مــورد    . نفر می باشـد  7341تعداد جامعه آماري پژوهش . سال بود 23-18  محدوده سنی این دانشجویان. شدند  انتخاب

پرسشنامه صـحیح بازگشـت داده    315که با توزیع پرسشنامه تعداد . نفر می باشد 382مطابق با جدول مورگان  بررسی در این پژوهش
با توجه به تجزیه . که براي پژوهش هاي علوم این مقدار قابل قبول است. می باشد 0.901پایایی پرسشنامه براساس آلفاي کرونباخ . شد

ی شبکه هاي مجازي تلفن همراه دور کـردن عـاطفی دوسـتان و آشـنایان از هـم و عـدم       و تحلیل داده ها مهمترین آسیب هاي اجتماع
رعایت حریم خصوصی افراد و نداشتن امنیت کافی کاربران در نگهداشتن اطالعات شخصی خود و اتالف وقت و از بین بردن عمـر افـراد   

 .می باشد

 یب هاي اجتماعیدانشجویان، شبکه هاي مجازي، وایبر، واتس آپ، آس: واژگان کلیدي
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 1396بررسی سنجش اعتیاد به اینترنت در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کالله در سال 

 3، زهرا کریم کشته 2،محمد رضا رحمدلی 1محمد دادي پور:نویسنده

 کارشناس بهداشت عمومی،مرکز بهداشت کالله-1
 کارشناس مدیریت دولتی،مرکز بهداشت کالله-2
 بهداشت عمومیکارشناس  -3

 01735444971:استان گلستان،کالله،خیابان شهید بهشتی،شبکه بهداشت و درمان تلفن:آدرس

 

 :زمینه و هدف
در حال حاضر اینترنت تاثیر زیادي در زندگی مردم داشته و در کنار تمام مزایایی که با خود بهمراه دارد ،تاثیرات سوء هم دارد که یکی 

که می تواند موجب  شده، تعریف اینترنت از استفاده دراستفاده نادرست و بیش از حد  شکل به است که  ینترنتا به از این موارد ،اعتیاد
 .مشکالت اجتماعی و روحی روانی در افراد شود

 .کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کالله طراحی و اجرا شده است در اینترنت به سنجش اعتیاد  هدف با مطالعه این
  :مطالعهروش 

حجم نمونه تعداد .جامعه آمار کلیه پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان کالله می باشد .تحلیلی می باشد-نوع مطالعه مقطعی
جهت سنجش  اعتیاد به اینترنت از پرسشنامه استاندارد . نفر از پرسنل می باشد که با نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شد 300

جهت آنالیز داده ها از نرم افزار               .تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد براي تجزیه و.یانگ استفاده شد
SPSS VERاستفاده شد ٢٢. 

 :یافته ها
درصد داراي تحصیالت عالی  4/73درصد جنسیت زن و  54.سال بود 4/33±5/8میانگین و انحراف معیار سنی نمونه ها 

بین .درصد اعتیاد به اینترنت داشتند1/2درصد در معرض اعتیاد به اینترنت بودند و  4/38اینترنت نداشتند، درصد اعتیاد به5/59.بودند
 .)٠٫٠٢=P(اعتیاد به اینترنت و میزان تحصیالت ارتباط آماري معنی دار مشاهده شد

 :نتیجه گیري
نترنت یا داراي اعتیاد به اینترنت بودند، الزم است جهت درصد افراد مورد پژوهش در معرض اعتیاد به ای 40با توجه به اینکه بیش از   

 .آگاه سازي عواقب اعتیاد به اینترنت بر سالمت فردي،اجتماعی،ارتباطات خانوادگی و اقتصادي برنامه ریزي انجام گردد
 

 کالله اینترنت،اعتیاد، به اعتیاد :کلیدي کلمات
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  هاي شهر زاهدانهاي شهر زاهدانآموزان دبیرستانآموزان دبیرستاندانشدانش) ) BBMMII((بررسی رابطه بین کیفیت خواب با شاخص توده بدنی بررسی رابطه بین کیفیت خواب با شاخص توده بدنی 
  
  44، محمد نافلی، محمد نافلی  33، بهنام ریگی کوته، بهنام ریگی کوته22، فرزانه منتظري فر، فرزانه منتظري فر11مریم لشکري پورمریم لشکري پور  

  روانپزشک،دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدانروانپزشک،دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  11
  دانشگاه علوم پزشکی زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهداندکتراي تغذیه،دانشیار گروه تغذیه وعضو مرکز تحقیقات  سالمت بارداري و ارتقاء سالمت دکتراي تغذیه،دانشیار گروه تغذیه وعضو مرکز تحقیقات  سالمت بارداري و ارتقاء سالمت   22
  پزشک عمومیپزشک عمومی  33
  دانشجوي پزشکیدانشجوي پزشکی  44

    
  ::چکیدهچکیده

هاي بیولوژیک است که توسط عملکرد فیزیولوژیک، در روشنایی و تاریکی، هاي بیولوژیک است که توسط عملکرد فیزیولوژیک، در روشنایی و تاریکی، چرخه خواب و بیداري یکی از چرخهچرخه خواب و بیداري یکی از چرخه  ::مقدمه و هدفمقدمه و هدف
. . کندکندانسان نقش مهمی را در این چرخه بازي میانسان نقش مهمی را در این چرخه بازي میگیرد و ساعت بیولوژیک گیرد و ساعت بیولوژیک ها تحت تأثیر قرار میها تحت تأثیر قرار میهاي کاري، مراقبت و سایر فعالیتهاي کاري، مراقبت و سایر فعالیتبرنامهبرنامه

تواند کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد به تواند کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد به خوابی شبانه میخوابی شبانه میبیبی. . سالمت انسان با کمیت و کیفیت خواب او در ارتباط استسالمت انسان با کمیت و کیفیت خواب او در ارتباط است
همچنین طول مدت همچنین طول مدت . . کم شودکم شود  اي که احتمال ابتالي به افسردگی و اضطراب افزایش یافته و توانایی مقابله با استرس هاي روزمرهاي که احتمال ابتالي به افسردگی و اضطراب افزایش یافته و توانایی مقابله با استرس هاي روزمرهگونهگونه

هر دو این هورمون ها در کنترل تغذیه، بیداري و انرژي هر دو این هورمون ها در کنترل تغذیه، بیداري و انرژي . . خواب نقش مهمی در تنظیم سطح لپتین و گرلین در انسان ها ایفا می کندخواب نقش مهمی در تنظیم سطح لپتین و گرلین در انسان ها ایفا می کند
مصرفی در بدن اگر چه هنوز نامشخص است تاثیر دارند ولی ممکن است به طور موازي به عنوان همتایان متابولیک براي کنترل وزن مصرفی در بدن اگر چه هنوز نامشخص است تاثیر دارند ولی ممکن است به طور موازي به عنوان همتایان متابولیک براي کنترل وزن 

--آموزان دبیرستانآموزان دبیرستاندر بین دانشدر بین دانش) ) BBMMII((وهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت خواب با شاخص توده بدنی وهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت خواب با شاخص توده بدنی پژپژ  ..بدن عمل کنندبدن عمل کنند
  . . هاي شهر زاهدان انجام شده استهاي شهر زاهدان انجام شده است

جامعه آماري پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان می جامعه آماري پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان می . . تحلیلی استتحلیلی است  ––پژوهش حاضر توصیفی پژوهش حاضر توصیفی   ::مواد و روش کارمواد و روش کار
جهت بررسی کیفیت جهت بررسی کیفیت . . دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدنددانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند  352352اي تعداد اي تعداد با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی طبقهبا استفاده از روش نمونه گیري تصادفی طبقهکه که   باشدباشد

با تقسیم وزن به کیلو گرم بر با تقسیم وزن به کیلو گرم بر ) ) BBMMII((استفاده شد و ارزیابی شاخص توده بدنی استفاده شد و ارزیابی شاخص توده بدنی )  )  PPSSQQII((خواب از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ خواب از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ 
  ..مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند  ١١٩٩--SSPPSSSSداده ها با استفاده از نرم افزار داده ها با استفاده از نرم افزار . . شدشدمجذور قد بر حسب متر مربع انجام مجذور قد بر حسب متر مربع انجام 

و کیفیت خواب رابطه ي معناداري وجود دارد و شاخص توده بدنی و کیفیت خواب رابطه ي معناداري وجود دارد و شاخص توده بدنی ) ) BBMMII((یافته ها نشان داد، بین شاخص توده بدنی یافته ها نشان داد، بین شاخص توده بدنی   ::یافته هایافته ها  
))BBMMII ( ( پیش بینی کننده کیفیت خواب در دانش آموزان است پیش بینی کننده کیفیت خواب در دانش آموزان است))00//0101PP<< .( .( ابعاد ابعاد   ها نشان داد که شاخص توده بدنی وها نشان داد که شاخص توده بدنی ویافتهیافتههمچنین همچنین

  ).  ).  >>00PP//0101((  ارداردکیفیت خواب در بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دکیفیت خواب در بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود د
  ، دانش آموزان ، دانش آموزان ))BBMMII((کیفیت خواب، شاخص توده بدنی کیفیت خواب، شاخص توده بدنی : : کلید واژهکلید واژه
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 بررسی ارتباط حساسیت اضطرابی با  عدم تحمل بالتکلیفی و رضایت زناشویی در زنان شاغل و  خانه دار 

 **ناهید قوچی ،  *عاطفه فدایی
 دانشجوي دکتراي روانشناسی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، ایران*

 کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور،واحدخواف، خواف، ایران**

 

 چکیده

 را در بر می گیرد که مستقیماً شناختی اجتناب و مشکل به منفی نگرش نگرانی، از اي زنجیره بالتکلیفی تحمل عدم :زمینه و هدف
 .  گذارد می تأثیر خانواده مطلوب سطوح و مشکل به فرد نگرش بر

-٢٠ سنی  دامنه در سنگان شهر زنان کلیهجامعه پژوهش حاضر . مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود :مواد و روش ها
زن خانه دار پرسشنامه ها را  75زن شاغل و  75. نفر با روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند 150بودند که تعداد  سال۴٠

داده ها با . جهت سنجش متغیر ها از پرسشنامه عدم تحمل بالتکلیفی فریستون و رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. تکمیل کردند
 . مون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتآز

عدم بین  و حساسیت اضطرابی با رضایت زناشویی ارتباط معنی دار و منفی و بالتکلیفی تحمل عدم بین نتایج نشان داد :یافته ها
در زنان شاغل و خانه دار در متغیر حساسیت اضطرابی . تحمل بالتکلیفی با حساسیت اضطرابی رابطه معنی دار و مثبت  وجود دارد

 . تفاوتی مشاهده نشد ولی میزان رضایت زناشویی در زنان شاغل بیشتر از زنان خانه دار بود

هاي تحمل ابهام و کاهش عدم تحمل بالتکلیفی می تواند شیوه ي  دهد افزایش مهارت نتایج مطالعه حاضر نشان می :نتیجه گیري
  .موثري در افزایش رضایت زناشویی باشد

 عدم تحمل بالتکلیفی، رضایت زناشویی، شاغل، خانه دار :کلید واژه ها
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 بررسی رابطه سبک ها ي فرزند پروري، حساسیت اضطرابی  و رضایت زناشویی

 *****، سناء اربابی****زینب هوشیار ،***غالم رضا حسن نژاد سالمی، **ناهید پورناصر، *عاطفه فدایی

 دانشکده علوم پزشکی تربت جام، ایراندانشجوي دکتراي روانشناسی، *
 کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور،واحدخواف، خواف، ایران**

 دانشگاه پیام نور،واحدخواف، خواف، ایران کارشناس ارشد روانشناسی،*** 
 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران****

 وان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد چابهار، سیستان و بلوچستان، ایراندانشجوي کارشناسی ر*****

 چکیده
هدف این پژو هش حاضر بررسی . رضایت از زندگی زناشویی زمینه تعلیم و تربیت مناسب فرزندان را فراهم می کند :زمینه و هدف

 .رابطه سبک ها ي فرزند پروري، حساسیت اضطرابی و رضایت زناشویی بود

به این . روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع  همبستگی بود، جامعه آماري والدین ساکن در شهر خواف بودند :مطالعه روش
براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه سبک فرزند پروري با مریند، . نفر با روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند 150منظور

داده ها با آزمون همبستگی پیرسون . سشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شدپرسشنامه حساسیت اضطرابی ریس و پترسون و پر
 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

نتایج نشان داد سبک فرزند پروري مقتدرانه با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار، بین سبک فرزندپروري آزادگذار و  :یافته ها
 . یت اضطرابی و رضایت زناشویی ارتباط معنادار و منفی وجود داردمستبدانه و رضایت زناشویی و بین حساس

بر اساس نتایج فوق هرچه حساسیت اضطرابی کمتر باشد رضایت زناشویی بیشتر است و همچنین در سبک فرزندپروري  :نتیجه گیري
 .اقتدارطلب نسبت به سایر سبک ها رضایت زناشویی باالتري وجود دارد

رضایت زناشویی، حساسیت اضطرابی  , ي فرزند پروري سبک ها :کلید و اژه ها    
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کودك بر کاهش اختالل رفتاري و هیجانی -مقایسه ي اثر بخشی بازي درمانی شناختی رفتاري و آموزش والد 
 کودکان پرخاشگر

 ***، زینب هوشیار*، سیاوش کیانی**، شاهرخ مکوند حسینی*عاطفه فدایی

 سمنان، ایراندانشجوي دکتراي روانشناسی، *
 دانشیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی سمنان، سمنان، ایران*

 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران***
 

 :چکیده
شی بازي درمانی با توجه به شیوع باالي پرخاشگري در خانواده و جامعه، هدف پژوهش حاضر مقایسه ي اثر بخ :زمینه و هدف

 . کودك بر کاهش اختالل رفتاري و هیجانی کودکان پرخاشگر می باشد-شناختی رفتاري و آموزش والد

جامعه ي آماري پژوهش،  شامل کلیه ي کودکان پیش . پس آزمون با گروه کنترل بود -طرح پژوهش حاضر پیش آزمون :روش 
سپس به . کودك پرخاشگر انتخاب شدند 24روش نمونه گیري در دسترس تعداد دبستانی شهرستان تایباد می باشد که با استفاده از 

جایگزین ) نفر 8(و گروه کنترل) نفر 8(کودك -، آموزش والد)نفر 8(روش تصادفی ساده در سه گروه، بازي درمانی شناختی رفتاري
گروه کنترل .براي آزمودنی ها انجام شد کودك -جلسه آموزش والد 8جلسه بازي درمانی شناختی رفتاري کداسن و شفر و  8. شدند

جهت شناسایی کودکان پرخاشگر از نرم افزار مشاهده گر و جهت ارزیابی اختالل رفتاري و هیجانی از  .هیچ نوع درمانی دریافت نکردند
 .تحلیل داده ها با تحلیل کوواریانس انجام شد. پرسشنامه ي توانایی ها و مشکالت استفاده گردید

نتایج نشان داد بازي درمانی شناختی رفتاري و آموزش والد کودك باعث کاهش اختالل رفتاري و هیجانی و به تبع آن   :یافته ها
 ). >۰٫۰۰۱p(باعث کاهش پرخاشگري می شود ولی به طور کلی اثر بخشی بازي درمانی شناختی رفتاري بیشتر است

رمانی شناختی رفتاري و آموزش والد کودك می تواند به عنوان راهی بازي د توان گفت با توجه به نتایج پژوهش می :نتیجه گیري
 . جهت کاهش اختالل رفتاري و هیجانی کودکان پرخاشگر استفاده شود

 بازي درمانی شناختی رفتاري، آموزش والد کودك، مشکالت رفتاري وهیجانی، پرخاشگر :واژگان کلیدي
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 بازداري رفتار و باورهاي فراشناخت در دانشجویان دانشگاه پیام نورخواف -بررسی رابطه بین سیستم هاي فعالسازي 

 ****، سناء اربابی***، زینب هوشیار**، فائزه نامه بر*عاطفه فدایی

 دانشجوي دکتراي روانشناسی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، ایران*
 کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور،واحدخواف، خواف، ایران**

 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران***
 دانشجوي کارشناسی روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران****

 
 چکیده

فرآیندهاي شناختی رفتاري از طریق الگوهاي مربوط به برانگیختگی و بازداري در سیستم اعصاب قابل تبیین می :  زمینه و هدف
بازداري رفتار و باورهاي فراشناخت در دانشجویان دانشگاه  -هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین سیستم هاي فعالسازي . باشند

 . پیام نور خواف می باشد

دانشجو بودند که به روش تصادفی چند  204کنندگان پژوهش،  شرکت. پژوهش حاضر مطالعه توصیفی ـ همبستگی است طرح :روش
سیستم فعال ساز و بازداري رفتاري  پرسشنامه باورهاي فراشناخت ولز و پرسشنامه . نور خواف انتخاب شدند پیام   اي از دانشگاه مرحله
 . ها با  استفاده از روش همبستگی گشتاوري پیرسون تجزیه و تحلیل گردید دهدا. تکمیل شد) BAS/BIS( ویلسون -گري

اما بین (.....)نتایج پژوهش نشان داد که بین فعالسازي رفتار و باورهاي فراشناخت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد  :یافته ها
تم جنگ و گریز رابطه بسیار ضعیف و منفی با باورهاي و سیس) >۰٫۰۵p(بازداري رفتار و باورهاي فراشناخت رابطه اي وجود نداشت 

 . فراشناخت داشت

گیري تحت تأثیر  تأییدي است بر اینکه فرآیندهاي شناختی مانند تصمیم درمجموع، نتایج پژوهش حاضر: بحث و نتیجه گیري
  .باشند هاي مغزي ـ رفتاري می زاد از قبیل سیستم مستقیم و غیرمستقیم عوامل زیستی و درون

 ، سیستم  فعال ساز ، سیستم  بازداري رفتاري،  جنگ و گریز ، باورهاي فراشناخت: واژه هاي کلیدي
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بررسی ارتباط تحمل ابهام با استرس ادراك شده  و ویژگی هاي روانشناختی در بین پرستاران بیمارستان امام خمینی 
 بهشهر

 ****، سناء اربابی***زینب هوشیار، **گرجی، حسین میالدي **فاطمه صغري پناهی گرجی، *عاطفه فدایی
 دانشجوي دکتراي روانشناسی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، ایران*

 کارشناس پرستاري، بیمارستان امام خمینی بهشهر، بهشهر، ایران** 
 دانشیار گروه فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی سمنان**

 پزشکی تربت جام، تربت جام، ایرانکارشناس ارشد مامایی، دانشکده علوم ****
 دانشجوي کارشناسی روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران*****

 چکیده
بررسی رابطه تحمل هدف پژوهش حاضر اضطراب و افسردگی هستند، ,پرستاران در معرض خطر باالي ناراحتی روانی  :زمینه و هدف

 . بهشهر بود ویژگی هاي روانشناختی و استرس ادراك شده در بین پرستارانابهام با  

جامعه پژوهش حاضر کلیه پرستاران بیمارستان شهرستان بهشهر می . مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود :روش مطالعه
، تحمل ابهام ۹۰sclها از پرسشنامه  جهت جمع آوري داده. نفر انتخاب شدند 100باشند که با روش نمونه گیري در دسترس تعداد 

 . داده ها با  آزمون آماري همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. لین ، استرس ادراك شده کوهن استفاده شد

به طوري که بین . نتایج نشان داد بین تحمل ابهام، استرس ادارك شده و ویژگی هاي روانشناختی ارتباط وجود دارد :یافته ها 
استرس ادارك شده و تحمل ابهام ارتباط معنادار منفی، بین تحمل ابهام و ویژگی هاي روانشناختی ارتباط ارتباط مثبت و معنادار، بین 

 . نشناختی ارتباط معنادار و منفی وجود دارداسترس ادارك شده و ویژگی هاي روا

همچنین اهمیت آموزش راهبردهاي . قدرت تحمل ابهام باالتر سالمت روان پرستاران را در پی داردبا توجه به نتایج  :نتیجه گیري
 .س در مباحث آموزشی غیر قابل انکار استکنترل استر

 گی هاي روانشناختیتحمل ابهام، استرس ادراك شده  و ویژ  :کلید و اژه ها
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 بررسی ارتباط استعداد اعتیاد با سالمت روان در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور خواف

 ****، سناء اربابی***زینب هوشیار، **، محسن زارع**عباس برازنده، *عاطفه فدایی
 دانشجوي دکتراي روانشناسی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، ایران*

 روانشناسی، دانشگاه پیام نور،واحدخواف، خواف، ایرانکارشناسی **
 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران****

 دانشجوي کارشناسی روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران*****
 

 چکیده
استعداد اعتیاد ممکن است در طی دوران رشد به موازات شکل گیري افکار، عقاید، شیوه زندگی ظاهر شود و سالمت  :زمینه و هدف

 . باشد هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استعداد اعتیاد و سالمت روان می. روان فرد را به خطر اندازد

نور خواف بودند که  حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه پیامجامعه پژوهش . پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود :روش مطالعه
و  ۹۰SCLبراي سنجش متغیر ها از از پرسشنامه . نفر از رشته هاي مختلف انتخاب شدند 202 گیري نسبی تعداد روش نمونهبا 

 .گرفتها با روش همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار  داده. استعداد اعتیاد وید و همکاران استفاده شد

افسردگی، اضطراب، پرخاشگري، روان پریشی، افکار (نتایج نشان داد بین استعداد اعتیاد و زیر مقیاس هاي سالمت روان  :یافته ها 
 .رابطه مثبت معنادار و بین استعداد اعتیاد با سایر زیر مقیاس هاي سالمت روان رابطه معناداري مشاهده نشد) وسواسی اجباري

اس یافته هاي پژوهش حاضر افراد با استعداد اعتیاد ریسک باالي ابتال به اختالالت روانی را دارند و باید به این بر اس: نتیجه گیري
 . افراد توجه ویژه داشت

 استعداد اعتیاد، سالمت روان  :کلید و اژه ها
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 بررسی عوامل موثر بر گرایش به قلیان در زنان مصرف کننده 

 ***، مسلم بشکار**عاطفه فدایی، *سناء اربابی

 دانشجوي کارشناسی روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران*
 دانشجوي دکتراي روانشناسی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، ایران**

 زاهدان، ایران دانشجوي دکتراي روانشناسی تربیتی ***
 

 چکیده
د به مواد مخدر به عنوان یک اختالل روان پزشکی، با ابعاد زیست شناختی، روان شناختی، اجتماعی و معنوي اعتیا: زمینه و هدف

 .پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر گرایش به قلیان در زنان مصرف کننده  انجام گرفت. یکی از مشکالت عصر حاضر است

 3جامعه پژوهش حاضر را کلیه زنان مراجع کننده به مرکزسالمت شماره . ی باشدمطالعه از نوع توصیفی تحلیلی م :مواد و روش ها
را تشکیل دادند که بعد از غربالگري اولیه با آزمون غربالگري درگیري با الکل،  96ماهه از خرداد تا بهمن ماه  8چابهار در برهه زمانی 

ه گیري در دسترس انتخاب شدند سپس پرسشنامه خود ساخته زن با مصرف قلیان به روش نمون 71، تعداد )ASSIST(سیگار و مواد
 .تحلیل شد chi squareداده ها با آزمون آماري . تکمیل گردید

نتایج نشان داد مهمترین عامل مصرف قلیان از دیدگاه زنان به ترتیب تحصیالت پایین، دسترس بودن قلیان، استفاده قلیان  :یافته ها
 . سال بود 35تا  20میانگین سنی استعمال قلیان . توسط همسر،کنترل خشم و سرگرمی بود

شگیري از مصرف مواد در مدارس،  فراهم کردن براساس یافته هاي پژوهش حاضر آموزش کنترل خشم،  اموزش پی: نتیجه گیري
 . امکانات رفاهی و انجام مداخالت پیشگیرانه میتواند درکاهش استفاده از قلیان موثر باشد

 قلیان، زنان  :کلید واژه ها
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بررسی ویژگی هاي شخصیتی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در بیمارستان بهاران زاهدان در سال 

1390 

 دکتر محمدرضا هرمزي دکتر نسرین روشنی دکتر مهرنوش بدخش
 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 :چکیده
آمار و گزارش هاي نهاد هاي بهداشت جهانی نشان . سوي مصرف مواد یک بیماري روانی، اجتماعی و اقتصادي است :مقدمه و هدف

مخدر هاي صنعتی ترکیبی از مخدرهاي . می دهد که الگوي سوء مصرف مواد خیلی سریع از سنتی به صنعتی در حال تغییر است
رکیبی از اثرات تخریبی چند ماده است یکی از راههاي مقابله با این معضل سنتی با مواد شیمیایی هستند و اثرات آنها در واقع ت

شخصیت هر فرد به صورت الگوهاي متمایز و . شناسایی عوامل مساعد کننده و برنامه ریزي درمانی جهت مقابله با این عوامل می باشد
اجتماعی را مشخص می سازد بنابراین شناخت اختصاصی اندیشه هیجان و رفتار فرد است که سبک تعامل وي با محیط فیزیکی و 

الگوهاي غیر انطباقی در ساختار شخصیت می تواند راهنماي ما در امر درمان این افراد باشد در مطالعه حاضر هدف ما بررسی ویژگی 
 .می باشد 1390هاي شخصیتی افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون در بیمارستان بهاران زاهدان در سال 

ساله ي تحت درمان نگهدارنده متادون  34تا  18) زن 50مرد و 50(بیمار  100تحلیلی بر روي -این مطالعه توصیفی :اجراروش 
 NEO PI-Rانجام شد کلیه بیماران سابقه سوء مصرف مواد صنعتی داشتند و به منظور جمع آوري اطالعات از پرسشنامه شخصیت 

 استفاده شد T-TESTبراي آنالیز آماري از روش 

به ترتیب باالتر و  =۰/۰۱۴Pو برونگرایی =۰٫۰۰۲Pدر این مطالعه نمرات زنان به طور معنی داري در شاخص هاي عصبیت : یافته ها
در افرادي که مراجعه غیر داوطلبانه داشتند به طور معنا ) =۰٫۰۱۰P(پایین تر از نمرات مردان بود همچنین نمرات شاخص عصبیت 

افرادي بود که مراجعه داوطلبانه داشتند بین متغیرهاي سن شروع اعتیاد و سابقه اعتیاد تزریقی با نمرات شاخص هاي  داري باالتر از
 شخصیت ارتباط معناداري بدست نیامد

ی با توجه به نتایج بدست آمده زنان و افرادي که مراجعه غیراوطلبانه داشتند داراي صفات شخصیتی غیر انطباق: بحث و نتیجه گیري
 بیشتر و نیازمند مشاوره و درمان هاي روانشناختی بیشتري هستند

سو مصرف مواد، مواد مخدر صنعتی، ویژگی هاي شخصیتی، درمان نگهدارنده با متادون، پرسشنامه شخصیت : واژه هاي کلیدي
NEO PI-R 
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 1396مهر تا  1395در مرکز مشاوره شیر دهی زاهدان از مهر بررسی افسردگی در مادران شیرده  

 هما کلیم شستانی   کارشناس مشاوره شیردهی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  -1: نویسندگان 
 کارشناس مامایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان : مریم سهراب زهی  -2

                    Teravat.Kavire@gmail.com: ایمیل 

 
 :اهداف 

 .شناسایی زودرس مادرانی که مستعد به افسردگی  پس از زایمان هستند قبل از حاد شدن  بیماري در مراکز -1

 .جایگزین نمودن داروهایی که منع شیردهی ندارند در درمان مادران شیرده  -2 

ادر مشکل دار مراجعه کننده به مرکز مشاوره شیردهی انجام شده که  نتایج م 2493این مطالعه برروي  :روش کار 
 .پس از مصاحبه با مادران ، تکمیل پرسشنامه وشرح حال استخراج گردیده است 

 :یافته ها 

 .بودند % 4/20، زیر دیپلم وباالتر %  3/26زیر دیپلم ، بی سواد %  3/53اکثر مادران  .1
 %  8/26سال  38، باالي %  5/63سال   30تا   38، %   7/9سال  20زیر : سن مادران .2
 %  7/27: کارمند %   51: ، کارگر % 3/20بیکار : وضعیت اشتغال همسر  .3

%  2/86: داراي یک همسر : تعداد زوجات *  

 % 8/13: یا چند همسر  2                   

 % 9/40: سزارین --% 1/59: طبیعی :   وضعیت زایمان *

 رتبه زایمان  رتبه اول        رتبه دوم         رتبه سوم و باالتر %              *   5/12همسر : اعتیاد *
 %    8/43%              4/21%                  8/34%                                   6مادران شیرده 

 % 8/12هردو  

 %7/41تومان                    700زیر       : میزان درآمد ماهیانه 
 %4/39تومان               700 -   120000               

 %9/18تومان               2000000باالي                  
 

 تا یک سال 6ماه       4-6ماه       1-4ماه      1مراجعه به دلیل مشکالت اعصاب و روان و افسردگی     زیر 
                                                                       9/11      %16            %9/4           %6/0      % 

 % 48سابقه قبلی داشتن افسردگی قبلی        

mailto:Teravat.Kavire@gmail.com
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%  4/33که به دلیل مشکالت اعصاب و افسردگی ) یک  سوم مراجعین کل ( درصد باالیی از مادران  : نتیجه گیري

 .بنا به تجویز پزشک تغذ یه با شیر فرموال شروع  و توصیه به منع شیردهی مطلق گردیده اند . تشکیل می دهند  

اعتیاد –میزان درآمد ، سابقه خانوادگی و فردي افسردگی  –در بررسی کلی چنین به نظر می رسد بین نحوه زایمان 
 .معناداري وجود دارد  میزان سواد ، ارتباط تنگاتنگ و–تعداد زوجات 

الزم است ترتیبی اتخاذ شود که مادران شیردهی که دچار مشکل اعصاب و افسردگی پس از زایمان می  :پیشنهاد 
وناچار به مصرف داروهاي اعصاب هستند، متخصصین اعصاب محترم با علم به ) ماه اول تولد کودك  6در ( شوند    

ی و سالمت  مادر کودك داروهاي مجاز در شیردهی جایگزین داروهاي که اهمیت شیر مادر در تامین  امنیت روان
 .منع شیر دهی دارند شوند ، تا مادر و کودك وبه دنبال آن جامعه سالم تري داشته باشیم 

 افسردگی ، شیردهی ، مادر شیرده :  کلمات کلیدي
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اي روان شناختی مثبت بیماران مبتال به بر افزایش حالته (RCET) هیجانی دینی-بررسی اثر بخشی درمان شناختی 
 صرع

    دکتر عبداله دهواري متخصص اطفال:نویسندگان 
 سارا ندایی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی  

      دکتراي روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد تربت جام دکترعلیرضا رجایی
 شاهین دهواري دانشجوي پزشکی

      تربت جامواحد دانشگاه آزاد روانشناس بالینی  کامران واحدي
 

بنابراین بررسی در مورد آن بسیار .هر چند تعریف آن براي ان ها مشکل باشد ,معنویت یکی از عناصر بسیار مهم زندگی مردم است 
عاطفه و ,بررسی اثر بخشی شکل جدیدي از درمان شناختی است ك در سطح شناخت ,لذا هدف از پژوهش حاضر .ارزشمند است 

که در آن بینش هاي دینی ومعنوي در تبیین رفتار و درمان انسان ,انجام می گیرد ) معنوي( جان وعمیق ترین سطح درمان دین هی
 .ودرمان اختالالت روان شناختی استفاده شده است 

ی مثبت بیماران بر تغییر حالت هاي روان شناخت(RCET) هیجانی دینی-این پژوهش قصد دارد اثر بخشی درمان شناختی ,بنابراین 
این تحقیق مطالعه تجربی است که به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بر روي بیماران ,مبتال به صرع را بررسی کند 

ابزار .مبتال به صرع مراجعه کننده به مطب پزشک متخصص اعصاب وروان تربت جام از طریق نمونه گیري تصادفی ساده انجام شد 
سن ,پرونده پزشکی بیماران در مطب که اطالعاتی در مورد سابقه بیماري ,شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک گردآوري داده ها 

داروهاي مصرفی بیمار را در اختیار پژوهشگر قرار می داد وهمچنین پرسشنامه حالت هاي روان شناختی مثبت  تشنجات و تعداد,بیمار 
گروه کنترل در ,د الشرایط به صورت تصادفی به دو گروه آزمون وکنترل تقسیم شدندبود که مصروعین واج) 1390,رجایی ودیگران (

هیجانی دینی طی مدت -جلسه یک ساعت ونیمه درمان شناختی 11معرض پیش آزمون وپس آزمون و گروه آزمون عالوه بر آن 
هفته از اتمام مداخله با استفاده از نرم افزار  4داده هاي پیش آزمون در هر دو گروه وپس آزمون پس از .تقریبی یک ماه دریافت کردند 

SPSS  اسمیرنوف و آزمدن لوین وتحلیل کوواریانس مورد بررسی وتجزیه وتحلیل آماري قرار گرفت -و آزمون هاي آماري کولموگروف
خله در دو گروه آزمون به طور کلی از مقایسه میزان تغییرات حالت روان شناختی مثبت بیماران مصروع در مراحل قبل وبعد از مدا.

افزایش نمره کلی حالت هاي روان شناختی مثبت در مقایسه با گروه کنترل معنادار بود ومیانگین تعدیل ,وکنترل نتایج زیر حاصل شد 
 شده گروه آزمایش در پس آزمون ونیز افزایش نمره کلی حالت هاي روان شناختی مثبت با توجه به تعداد تشنجات معنادار بوده است 

( partian#٠/٢٧٩, P>٠/٠۵,f= ٨/١٣  )  اما در نمره کلی حالت هاي روانشناختی مثبت با توجه به سابقه ي بیماري تفاوت
 .معناداري پیدا نشد 

همچنین در تمامی زیر معیارهاي حالتهاي روان شناختی مثبت مورد بررسی در این پژوهش تفاوت معناداري در پس آزمون پیدا شد 
 .هیجانی دینی بر افزایش حالت هاي روان شناختی مثبت بیماران مبتال به صرع موثر است -رمان شناختی نتیجه اینکه د.

 هیجانی ودینی -درمانگري شناختی , حالت هاي روانشناختی مثبت,صرع : واژه هاي کلیدي
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مخـدردربیـن اقصـادي فـرهنگی مـوثر بـرپـدیـده اعتیـاد به مـواد ,اجتمـاعـی  بررسی عوامـل
 دانشجـویان دانشگـاه آزاد اسالمـی واحد ایـرانشهـر

 پرویز رضا میرلطفی و مریم اربابی بزمان و مریم میری و مسعود میری

 

سالهاست که اعتیاد به مواد مخدر به صورت تهدید جدي جامعه بشري وبه ویژه نسل جوان رادر معرض خطر  :مقدمه و بیان مساله 
جوانان زیادي به سمت . نجایی که شهر ایرانشهر به عنوان شهري که قاچاق مواد مخدر در آن رواج پیدا کرده است از آ.قرار داده است

امروه اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک معضل و نقش بسیار . مواد مخدر گرایش پیدا کرده اند و گرفتار این بالي خانمان سوز شده اند
بخصوص قشر جوان جامعه ایفا می کند که عوامل مختلفی در گرایش به آن دخالت دارند که از  مهمی را براین اقشار مختلف جامعه
اقتصادي و فرهنگی و همچنین عوامل شخصیتی و خانوادگی رادر آن دخیل دانست در درجه اول , جمله می توان به عوامل اجتماعی 

نظریه برچسب زنی که توسط لمرت منتشر شد براین مبنا است که  .خانواده بر گرایش فرد به مواد مخدر نقش دارد وتاثیر گذار است 
 انحراف فرآیندي است که توسط آن برخی مردم موفق می شوند برخی دیگر را منحرف تعریف کنند و

ی نمی در مورد اعتیاد اولین بار کسی که از روي کنجکاوي آزمایش یا سرخوردگی رو به مواد مخدر می آورد این عمل را اقدامی انحراف
والدین مقامات رسمی و پلیس و انحرافات تلقی می شود وبا مجازات , پندارد اما چون این کنش توسط افراد مهم دیگر چون دوستان 

و طرز رفتار دیگران با وي بر مبناي همین برچسب .منحرف و معتاد رااز دیگران دریافت می کند , روبرو می گردد فرد برچسب بزهکار 
ر نتیجه فردي که از ابتداي قد عمل انحرافی و کجروي نداشته وبه صورت آگاهانه و یا نا آگاهانه خود نیز این تنظیم می شود ود

برچسب را می پذیرد و تصویري جدید از خود می سازد و کنش وي با دیگران بر مبناي همین برچسب تعریف و تنظیم می شود این 
, براي جمع آوري اطالعات بدست آوردن آمار توصیفی . فرد در جامعه نیز منجر می شود مساله می تواند به انحراف قانونی و ناهمنوایی 

, ضریب همبستگی , کی دو ( استفاده شده واز آمار استنباطی   SPSSتجزیه و تحلیل از نرم افزارهاي مخصوص علوم اجتماعی 
 .نقش تعیین کننده اي دارند می توانیم استفاده کنیم این آمارها در علوم اجتماعی) اسپیرمن  –پیرسون 

مشاهدات و تحقیقات در ایران براین مساله گواه است که تلقی  عمومی و نگاه حاکمان و سیاست پردازان از اعتیاد مساله شخصی و 
معموال افراد معتاد از جامعه طرد شده اند وبا .فردي است و فرد مجرم نیز مجرم تلقی می شود وهمیشه مورد سرزنش و نفرت است 

 ومت و دوستان مواجه شده اند وهمین برچسب مجرم رادر ذلت وانزوا ودوري از جامعه قرارداده است سخت ترین مجازات از سوي حک

درصد معتقد ند که سن بر روي اعتیاد تاثیر  47درصد از پاسخگویان غیربومی بوده و 13درصد از پاسخگویان بومی و 57دراین تحقیق 
درصد معتقدند که میزان تحصیالت اثر کمی برروي  10د تاثیر گذار است و درصد معتقدند که تحصیالت بر روي اعتیا 60گذار است و 

اعتیاد داردو بعضی از پاسخگویان معتقدند که خانواده تاثیر چندان زیادي برروي فرد براي گرایش به اعتیاد ندارد وعده اي هم معتقدند 
مل فرهنگی در گرایش افراد به اعتیاد نقش بسیار مهم دارند بین که آداب و رسوم بر روي اعتیاد افراد تاثیر گذار است و معتقدند که عوا

درصد قابل توجهی معتقدند که فقر تاثیر زیادي بر روي اعتیاد افراد می گذارد وبین , اعتقادات مذهبی رابطه معناداري وجود دارد 
 .اعتیاد و فقر افراد رابطه وجود دارد

 ،  ایرانشهررهنگ نطریه بر چسب زنی، ف -اعتیاد: کلید واژه ها
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 بررسی تاثیر سبک زندگی اسالمی بر پیشگیري از اعتیاد در جوامع  سنتی

  
دکترپرویز رضا میرلطفی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان -1  
مسعود میري کارشناس امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان -2  
وزش و پرورش زاهدانآم 2مریم میري کارشناس ارشد مشاوره ناحیه  -3  
زهره نظامی کارشناس آموزش دانشکده پزشکی زاهدان -4  

 
 :مقدمه و بیان مساله 

سبک زندگی عبارت است از مجموعه رفتارها و الگوهاي کنش فردي و گروهی که معطوف به ابعاد هنجاري و معنایی زندگی اجتماعی 
با توجه به ویژگی انتخاب گري که در سبک زندگی وجود دارد، می توان هر مجموعه منسجمی از الگوهاي رفتاري برآمده از . باشد

براي تعریف، . ب معین شده از طرف دین قرار داشته باشد، یک سبک زندگی دینی به شمار آوردآموزه هاي دینی را که در چارچو
ترسیم و ترویج سبک زندگی دینی الزم است که با تکیه بر منابع معرفتی اسالم به بازخوانی فرهنگ دینی خود پرداخته و به جایگاه 

 . ه ویژه داشته باشیممقدمی سبک زندگی در فرآیند شکل گیري تمدن نوین اسالمی توج
سوال اساسی در این مطالعه این بود که در جوامع سنتی همچون سیستان و بلوچستان   آیا سبک زندگی اسالمی  می تواند جایگاه 

 ؟ در این صورت  از چه استراتژي ها و برنامه هایی می توان بهره برد ؟ ارزنده اي در پیشگیري از اعتیاد داشته باشد 
در این مطالعه عبارت  است از بنظر می رسد در جوامع سنتی  ، سبک زندگی اسالمی نقش مهمی در پیشگیري از اعتیاد :فرضیه اصلی 

این مطالعه به شیوه توصیفی تحلیلی طراحی شد و با استفاده از اسناد کتابخانه اي و مصاحبه  اطالعات و مسندات مورد نیاز . دارد 
 .جمع آوري گردید 

ه نشان دادکه بازخوانی آموزه هاي اسالم و ژرف اندیشی در آن، توانایی باالي این آموزه ها را براي فرهنگ سازي و ارائه نتایج این مطالع
الگوهاي رفتاري مناسب نشان می دهد؛ زیرا انتزاعی ترین الیه هاي اعتقادي و معرفتی تا عینی ترین سطوح رفتاري که امروزه با عنوان 

شود، در چارچوب نظام معنایی اسالم جاي گرفته و در مسیر تکامل و سعادت انسان مورد استفاده قرار می  سبک زندگی از آن یاد می
در این راستا، قرآن که مهم ترین منبع آموزه هاي اسالمی به شمار می رود، سرشار از الگوهایی است که شیوه زیست مؤمنانه و . گیرد

به عنوان اسوه و نمونه عالی زندگی به تمام ) نیز(آیات آن، سیره پیامبر گرامی اسالم  مورد نظر اسالم را معرفی می کند؛ و در پرتو
 . مسلمانان معرفی شده است

اعتیاد یک مسئله بزرگ بهداشتی وبالیی  اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات شایع عصر حاضر است که ساالنه قربانیان بی شماري می
در این نوشتار، ضمن تعریف سبک زندگی . اقتصادي ،سیاسی ،فرهنگی،روانی ،اخالقی وحقوقی است اجتماعی وداراي جنبه هاي متعدد

 اسالمی و طرح راهبرد هاي تحقق آن، سعی شده است تا علل پیدایش و تداوم اعتیاد و عوامل پیشگیري از آن  توضح داده شده است 

اعتیاد، سبک زندگی ،پیشگیري، اسالم : کلید وازه  
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 شیوع و علل خشونت در زنان ناباروربررسی 

 2، مرضیه اکبرزاده1نعیمه طیبی

 ، دانشکده پرستاري و مامایی بم، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران)آموزش مامایی(کارشناسی ارشد مامایی-1
 ، شیراز، ایران)س(طمهمربی گروه مامایی، عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پرستاري و مامایی حضرت فا -2
 

 چکیده 
ناباروري یک عامل استرس زا در زندگی زناشویی می باشد که باعث اعمال خشونت از جانب همسر و مشکالتی را  :زمینه و هدف

این مطالعه با هدف بررسی شیوع . بین زوجین بوجود می آورد که بر سالمت فرد، خانواده و به طور کلی بر سالمت جامعه اثر می گذارد
 .ابخانه اي انجام گردیدو علل خشونت در زنان نابارور به صورت کت

این مقاله مروري براساس مقاالت مرجع مرتبط با کلید واژه هاي خشونت زنان، خشونت زنان نابارور با استفاده از : روش مطالعه
 . تهیه شده است 1995-2014منابع اینترنتی و کتابخانه اي بین سال هاي

و %3/87، خشونت اقتصادي%3/89، خشونت فیزیکی%2/99و کالمیمطالعه اي در ایران نشان داد که خشونت روانی  :یافته ها
پناه به منزل پدري، %5گذشت، %2زنان مقابله به مثل و شوهر خود را کتک می زدند،%7در زنان گزارش شد که% 4/73خشونت جنسی

کردند که خشونت خانگی را زنان اعالم % 8/61در مطالعۀ دیگري. هیچ روشی براي مقابله با خشونت انجام نمی دادند%62گریه و 24%
در مطالعۀ دیگري در زنان . که رایج ترین شکل خشونت علیه زنان نابارور گزارش شد% 8/33تجربه کرده اند، شیوع خشونت روانی

در .نابارور و بارور همسرآزاري در بعدهاي خشونت روانی، فیزیکی و اقتصادي بیشتر بود اما از نظر جنسی تفاوتی وجود نداشت
در یک مطالعۀ . می باشد%9/2وکمترین آزار مربوط به خشونت اقتصادي%55/29دیگري بیشترین آزار مربوط به خشونت روانیمطالعۀ

خشونت %3/73خشونت جنسی و جسمی، % 8/77نفر از زنان نابارور  2023: سال نتایج نشان داد 49تا  15زن  33632هند با حضور 
مطالعۀ ترکیه در گروه نابارور مقدار خشونت روانی، اقتصادي و . خشونت عاطفی وجود داشتعاطفی و ارتباط معناداري بین ناباروري و 

مطالعۀ بنگالدش، . جنسی بیشتر اما مقدار خشونت کالمی کمتر بود اما در هر دو گروه براي خشونت فیزیکی تفاوتی وجود نداشت
مشترك در ایران و خارج  شامل تحصیالت پایین زن و شوهر،  افریقاي جنوبی و تایوان نیز مشابه نتایج فوق بوده است سایر عوامل

ازدواج .نداشتن منزل شخصی، ناباروري طوالنی مدت، دوره هاي درمانی ناموفق، تشدید استرس که منجر به خشونت زناشویی می شود
در بعضی از . نواده نقش داشته باشندمرد ساالري حاکم با توجه به اینکه زنان نابارور نمی توانند در ادامۀ بقاي خا. در سنین پایین

 .جوامع از جمله ترکیه ناباروري منجر به طالق می شود
با توجه به اینکه مانند بسیاري از کشورهاي شرقی در ایران هم داشتن فرزند گنج بزرگی است به همین دلیل زنان : نتیجه گیري

میل جنسی، انگیزة جنسی و میزان ارگاسم در زنان نابارور .وادار می شوند نابارور بیشتر از زنان بارور به انجام مقاربت از سوي شریکشان
در نتیجه به منظور کاهش خشونت هاي مختلف  شناسایی  شده، می .میل جنسی و نعوظ در مردان نابارور کمتر است.کمتر می باشد

 .داشتن زندگی با استرس کمتر را انجام داد بایستی به این زوجین آگاهی الزم، مشاورة حمایتی، اقدامات و مراقبتهاي الزم براي

 خشونت، سالمت روان، زنان، ناباروري،    : کلمات کلیدي
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 1396فراوانی سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره  دوم متوسطه شهر خاش در سال 

 5راحله نوري 4فریبا بامري 3،سمیه شاهرودي2،الهه کرد کوهستانی2،پروین ریگی1نرگس نوري
 کارشناس ارشد آموزش بهداشت،معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع عالی سالمت خاش، زاهدان، ایران-1
 دانشجوي بهداشت عمومی مجتمع عالی سالمت خاش، زاهدان، ایران-2
 کارشناس ارشد آمار زیستی، عضو هیات علمی، مجتمع عالی سالمت خاش، زاهدان، ایران-3
 کارشناس بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش، زاهدان، ایرانکارشناس ارشد روانشناسی بالینی، -4
کارشناس مامایی، کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش، زاهدان، ایران-5  

 

سوء مصرف مواد مخدر از معضالت اجتماعی اقتصادي و بهداشتی در اکثر کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران  : زمینه و هدف
باشد و با توجه به ساختار جعیتی جوان ایران یکی از گروههاي در معرض خطر دانش آموزان هستند، با توجه به نکات یاد شده این  می

 .انجام شد 1396پژوهش نیز به منظور تعیین فراوانی سوء مصرف مواد در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر خاش در سال 

نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر خاش  200بر روي  1396ی مقطعی در سال این مطالعه توصیف: مواد و روش کار
روش نمونه گیري طبقه بندي سهمیه اي بود، ابزار مورد استفاده، پرسشنامه شامل مشخصات عمومی و دموگرافیک و بررسی . انجام شد

 . مورد آنالیز قرار گرفت spssنرم افزار داده هاي جمع آوري شده با استفاده از . وضعیت سوء مصرف مواد بود

سال با  17در گروه سنی )درصد58(بیشتر واحدهاي پژوهش.  درصد دختر بودند 37درصد شرکت کنندگان پسر و  63 :یافته ها
آموزان مادرشان  درصد دانش82درصد دانش آموزان پدرشان شاغل و 50بودند، )درصد93( و بدون سابقه مردودي 7/16میانگین معدل 

 .بیکار بودند

آموزان پسر و  درصد دانش 5/12. درصد دانش آموزان دختر حداقل یک بار سیگار مصرف کردند 10آموزان پسر و  درصد دانش 5/27 
درصد دانش آموزان دختر سابقه مصرف  9/2آموزان پسر و  درصد دانش 2/4درصد دانش آموزان دختر سابقه مصرف مشروب  9/2

درصد دانش آموزان دختر سابقه  4/11آموزان پسر و  درصد دانش 3/13صرف ایکس، آموزان پسر سابقه م دانش درصد3/3حشیش 
 .مصرف تریاك داشتند

با توجه به یافته هاي این مطالعه می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان دوره متوسطه شهر خاش در معرض خطر سوء  :نتیجه گیري
اي براي آموزش  و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی ریت اقدامات مداخلهمصرف  مواد هستند و لذا نتایج این تحقیق بر اهمیت و فو

 .کنند نوجوانان تاکید می

 سوء مصرف مواد، دانش آموزان، شهر خاش :کلمات کلیدي
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 رابطه بین شادکامی و مثبت اندیشی با اضطراب امتحان در دانشجویان

 .آزاد اسالمی تنکابن ، ایران ، تنکابنکارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه  بهرام قیطرانی
          کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن ، ایران ، تنکابن محمدرضا اسدي

 ؛ مرکز تحقیقات روان.استادیار گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان ، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهربانو قهاري   
  ایران. ساري. پزشکی و علوم رفتاري ، پژوهشکده اعتیاد ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

، مرکز پرستاري روانپزشکی، دانشکده علوم (IUMS) استاد گروه روانپزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانرئوفه قیومی 
 نویسنده ي مسئول. رفتاري و سالمت روان، تهران، ایران

 

 :چکیده

یکی از موانع موفقیت تحصیلی دانشجویان اضطراب در مواقع امتحان می باشد که باید تدابیر الزم جهت کاهش آن :بقه و هدفسا
 .اتخاذ گردد ، لذا هدف از انجام تحقیق پیشرو بررسی رابطه بین شادکامی و مثبت اندیشی با اضطراب امتحان در دانشجویان می باشد

وع توصیفی و همبستگی می باشد، جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان این مطالعه از ن :مواد و روش
نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده اند می باشد ، جهت جمع آوري  60می باشد ، جامعه مورد مطالعه شامل   96ارومیه در سال 

براي سنجش مثبت اندیشی و  اضطراب امتحان )LOT(زندگی يجهت گیر داده ها از پرسشنامه هاي شادکامی آکسفورد  ، آزمون
 .تجزیه و تحلیل شد  ۲۲SPSSساراسون استفاده گردید ، داده هاي بدست آمده با آزمون پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره و 

همچنین بین مثبت  و) p.>05(در سطح ) =r -.983(نتایج بدست آمده نشان داد که بین شادکامی با اضطراب امتحان: یافته ها
 ).p.>05(در سطح ) =r -.995. (اندیشی با اضطراب امتحان رابطه معنا داري وجود دارد

با توجه به یافته هاي بدست آمده می توان نتیجه گرفت که بین  شادکامی و مثبت اندیشی با اضطراب امتحان رابطه منفی :استنتاج
 .ثبت اندیشی در دانشجویان ، اضطراب امتحان کاهش می یابد و بالعکسوجود دارد به عبارت دیگر با افزایش شادکامی و م

 .شادکامی ، مثبت اندیشی ، اضطراب امتحان: کلید واژه

 

  



 

 160 
poster 

 

 شهر ایرانشهرسالمندان  زندگی کیفیت و روانی -معنوي سالمت

 ، مریم سراجی1ایرج ضاربان

ارتقاء سالمت ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، گروه آموزش بهداشت و  -1
 زاهدان ، زاهدان، ایران

 :چکیده

 عوامل از یکی .یابد می اهمیت پیش از بیش آنها زندگی کیفیت به توجه لزوم سالمندان، شمار افزایش به توجه با :هدف و زمینه
 .شود می واقع غفلت مورد اغلب که رود می بشمار آن مهم ازابعاد معنوي سالمت و است سالمتی وضعیت کیفیت زندگی، بر موثر

 .باشد می شهر ایرانشهر سالمندان در زندگی کیفیت و معنوي سالمت بین تعیین ارتباط مطالعه این انجام از هدف
 

دردسترس  گیري نمونه از استفاده با شهر ایرانشهر سالمند 377بوده همبستگی نوع از و مقطعی بصورت مطالعه این  :بررسی روش
جمع آوري شد و با استفاده  (SF٣۶)زندگی  معنوي  و کیفیت سالمت پرسشنامه از استفاده با داده ها . کردند شرکت مطالعه این در

  .بود 19نسخه  SPSS واریانس تحلیل شد نرم افزار مورد استفاده ، آنالیز و تست تی پیرسون، همبستگی ضریب آماري هاي آزمون
 

). ٠/٠٣=p(کیفیت زندگی زنان به طور معنی داري کمتر از مردان بود . بود  ۶٫٢۵±۵٨٫٢زندگی  کیفیت نمره میانگین :یافته ها
 ).٠/٠٣=p(بین سالمت معنوي و کیفیت زندگی رابطه مثبت وجود داشت . بود   98/88±35/7میانگین نمره سالمت معنوي 

 
 مد نظر گروه این از مراقبت در سالمندان زندگی کبفیت با مرتبط عوامل است الزم مطالعه این نتایج به توجه با: کلی گیري نتیجه

 .کند می مشخص را سالمندان از مراقبت در امر این به توجه لزوم زندگی کیفیت و معنوي سالمت بین ارتباط وجود .گیرد قرار
 

 سالمندان زندگی، کیفیت روانی ،-معنوي سالمت :ها واژه کلید
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مقایسه میزان شیوع گرایش به خودکشی و آسیب پذیري نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان با مقایسه میزان شیوع گرایش به خودکشی و آسیب پذیري نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان با بررسی  بررسی  
  والدین طالق گرفته و والدین بهنجاروالدین طالق گرفته و والدین بهنجار

                  ..کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد واحد تنکابن ، ایران ، تنکابنکارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد واحد تنکابن ، ایران ، تنکابن  زینت سعیداییزینت سعیدایی
                                        ..مراغه ، ایران ، مراغهمراغه ، ایران ، مراغه  دولتیدولتی  عمومی دانشگاهعمومی دانشگاه  روانشناسیروانشناسی  کارشناس رشتهکارشناس رشته  مریم رحیمیمریم رحیمی  

  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد واحد تنکابن ، ایران ، تنکابنکارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد واحد تنکابن ، ایران ، تنکابن  بهرام قیطرانیبهرام قیطرانی
                

  چکیده چکیده 

طالق والدین اثرات منفی روحی و روانی زیادي بر فرزندان دارد که این امر ضرورت توجه به بررسی شیوع این طالق والدین اثرات منفی روحی و روانی زیادي بر فرزندان دارد که این امر ضرورت توجه به بررسی شیوع این   ::مقدمه و هدفمقدمه و هدف
پیامدها در فرزندان طالق را فراهم می نماید ، لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی  مقایسه میزان شیوع گرایش به خودکشی و پیامدها در فرزندان طالق را فراهم می نماید ، لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی  مقایسه میزان شیوع گرایش به خودکشی و 

  ..جوانان با والدین طالق گرفته و والدین بهنجار می باشدجوانان با والدین طالق گرفته و والدین بهنجار می باشدآسیب پذیري نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوآسیب پذیري نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نو

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مقایسه اي می باشد ، جامعه آماري شامل تمامی نوجوانان شهر ارومیه و نمونه پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مقایسه اي می باشد ، جامعه آماري شامل تمامی نوجوانان شهر ارومیه و نمونه   ::مواد و روشمواد و روش
ان از هم جدا شده اند  ان از هم جدا شده اند  نفر از نوجوانانی که والدینشنفر از نوجوانانی که والدینش  2525((نفر نفر   5050مورد مطالعه به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده و  شامل مورد مطالعه به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده و  شامل 

می باشند، جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه آسیب پذیري نسب به سوء مصرف مواد می باشند، جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه آسیب پذیري نسب به سوء مصرف مواد ))نفر نوجوان با والدین بهنجارنفر نوجوان با والدین بهنجار  2525و و 
نجفی و بیگدلی و پرسشنامه افکار خودکشی بک استفاده شد، داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و نجفی و بیگدلی و پرسشنامه افکار خودکشی بک استفاده شد، داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و 

  ..تجزیه و تحلیل گردیدتجزیه و تحلیل گردید  ٢٢٢٢  SSppssssبوسیله نرم افزار بوسیله نرم افزار 

نتایج بدست آمده نشان داد که میزان گرایش به خودکشی و آسیب پذیري نسبت به مواد در نوجوانانی که والدین آنان نتایج بدست آمده نشان داد که میزان گرایش به خودکشی و آسیب پذیري نسبت به مواد در نوجوانانی که والدین آنان ::یافته هایافته ها
  ..از هم جدا شده اند نسبت به نوجوانانی که والدین آنان با هم زندگی می کنند بیشتر استاز هم جدا شده اند نسبت به نوجوانانی که والدین آنان با هم زندگی می کنند بیشتر است

ه طالق والدین بر فرزندان اثرات منفی زیانباري داشته و زمینه انحراف آنان و گرایش به ه طالق والدین بر فرزندان اثرات منفی زیانباري داشته و زمینه انحراف آنان و گرایش به می توان نتیجه گرفت کمی توان نتیجه گرفت ک  ::نتیجه گیرينتیجه گیري
  ..خودکشی و مواد مخدر را فراهم میکندخودکشی و مواد مخدر را فراهم میکند
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  اثربخشی  بازي درمانی وقصه درمانی بر کاهش اضطراب کودکان آزاردیده جنسیاثربخشی  بازي درمانی وقصه درمانی بر کاهش اضطراب کودکان آزاردیده جنسی

  
  ورامین ،  ایرانورامین ،  ایران. . پیشواپیشوا  --مهري امیرزادگان کارشناس ارشد روان شناسی  از دانشگاه ازاد ورامین  مهري امیرزادگان کارشناس ارشد روان شناسی  از دانشگاه ازاد ورامین  

انستیتو روان پزشکی انستیتو روان پزشکی ((شهربانو قهاري دکتراي روان شناسی بالینی ،  استادیار گروه سالمت روان دانشکده علوم رفتاري و سالمت روانشهربانو قهاري دکتراي روان شناسی بالینی ،  استادیار گروه سالمت روان دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان
  gghhaahhhhaarrii..sshh@@iiuummss..aacc..iirr::نویسنده مسئولنویسنده مسئول: .: .تهران ، ایران تهران ، ایران . . دانشگاه علوم پزشکی ایراندانشگاه علوم پزشکی ایران) ) تهرانتهران

  

  : : چکیده چکیده 

کودك آزاري جنسی یکی از معضالت شایع روانی اجتماعی است که با پیامدهاي جسمی و روانی زیادي  همراه است کودك آزاري جنسی یکی از معضالت شایع روانی اجتماعی است که با پیامدهاي جسمی و روانی زیادي  همراه است : :   زمینه و هدفزمینه و هدف
پژوهش حاضر به مقایسه  اثربخشی بازي درمانی و قصه درمانی در پژوهش حاضر به مقایسه  اثربخشی بازي درمانی و قصه درمانی در . . و لذا مستلزم مداخالت روان شناختی براي کاهش این پیامدهاستو لذا مستلزم مداخالت روان شناختی براي کاهش این پیامدهاست

  ..ددکاهش اضطراب کودکان ازار دیده جنسی می پردازکاهش اضطراب کودکان ازار دیده جنسی می پرداز

  77جامعه آماري  شامل کلیه کودکان جامعه آماري  شامل کلیه کودکان . .. .مطالعه حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل  است مطالعه حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل  است : : روش بررسیروش بررسی
به این مرکزمراجعه کرده به این مرکزمراجعه کرده   ١١٣٣٩٩۶۶لغایت خرداد لغایت خرداد   13951395ساله مراجعه کننده به موسسه رویش نهال تهران بودند که از اسفندساله مراجعه کننده به موسسه رویش نهال تهران بودند که از اسفند  1212الی الی 

نفر نفر   1515((در سه گروه یعنی دو گروه آزمایشی در سه گروه یعنی دو گروه آزمایشی   نفر به روش تصادفی انتخاب ونفر به روش تصادفی انتخاب و  4545  معیارهاي ورود تعداد معیارهاي ورود تعداد ازبین کودکان واجد  ازبین کودکان واجد  . . بودندبودند
جلسه تحت جلسه تحت   1010گروه هاي آزمایشی به طور مجزا درگروه هاي آزمایشی به طور مجزا در. . نفر در گروه کنترل گنجانده شدندنفر در گروه کنترل گنجانده شدند  1515و و ) ) نفر قصه درمانینفر قصه درمانی  1515بازي درمانی و بازي درمانی و 

پایه و پس از درمان پایه و پس از درمان هردو گروه در مرحله هردو گروه در مرحله . . آموزش بازي درمانی و قصه درمانی  قرار گرفتند، گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندندآموزش بازي درمانی و قصه درمانی  قرار گرفتند، گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند
این پژوهش  با استفاده از تحلیل کواریانس این پژوهش  با استفاده از تحلیل کواریانس داده هاي داده هاي ..را تکمیل کردندرا تکمیل کردند  ((MM..AA..SS..CC))( ( مقیاس چند بعدي  اضطراب کودکانمقیاس چند بعدي  اضطراب کودکان

((AANNCCOOVVAA))    (( مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت..  

نتایح نتایح . . ت معناداري وجود داردت معناداري وجود داردنتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین دو گروه ازمایشی با گروه کنترل تفاونتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین دو گروه ازمایشی با گروه کنترل تفاو  ::یافته هایافته ها
  ) .) .٠٠۵۵//٠٠>>PP((مطالعه همچنین نشان داد که قصه درمانی در کاهش اضطراب موثرتر از بازي درمانی است مطالعه همچنین نشان داد که قصه درمانی در کاهش اضطراب موثرتر از بازي درمانی است 

قصه درمانی و بازي درمانی به کاهش اضطراب در کودکان آزار دیده جنسی  منجر می شوند و در این بین قصه درمانی قصه درمانی و بازي درمانی به کاهش اضطراب در کودکان آزار دیده جنسی  منجر می شوند و در این بین قصه درمانی   ::نتیجه گیرينتیجه گیري
  ..در کاهش اضطراب کودکان ازار دیده جنسی  از  بازي درمانی موثرتر استدر کاهش اضطراب کودکان ازار دیده جنسی  از  بازي درمانی موثرتر است

  بازي درمانی،قصه درمانی ،اضطراب،  ازار جنسیبازي درمانی،قصه درمانی ،اضطراب،  ازار جنسی::  کلمات کلیديکلمات کلیدي
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  شخصیت بر اساس سبک هاي فرزند پروريشخصیت بر اساس سبک هاي فرزند پروريبررسی شیوع اختالالت بررسی شیوع اختالالت 

  ::aa__aaffsshhaarrii@@  MMaarraagghheehh..aacc..iirr          EEmmaaiill                                  نویسنده مسئولنویسنده مسئول. . استادیار گروه روانشناسی ، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران استادیار گروه روانشناسی ، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران علی افشاريعلی افشاري

  آذربایجان شرقی، مراغه، میدان مادر، بلوار دانشگاه، دانشگاه سراسري مراغهآذربایجان شرقی، مراغه، میدان مادر، بلوار دانشگاه، دانشگاه سراسري مراغه: : آدرسآدرس  

  چکیدهچکیده

. . ژوهش با هدف بررسی شیوع اختالالت شخصیت بر اساس سبک هاي فرزند پروري در دانشجویان اجرا گردیدژوهش با هدف بررسی شیوع اختالالت شخصیت بر اساس سبک هاي فرزند پروري در دانشجویان اجرا گردیداین پاین پ
جامعه آماري در این پژوهش تمام دانشجویان دختر و پسر کارشناسی بودند که از جامعه آماري در این پژوهش تمام دانشجویان دختر و پسر کارشناسی بودند که از . . طرح پژوهش از نوع همبستگی بودطرح پژوهش از نوع همبستگی بود

ابزار هاي ابزار هاي . . خوشه اي به عنوان نمونه انتخاب شدندخوشه اي به عنوان نمونه انتخاب شدندنفر به صورت تصادفی نفر به صورت تصادفی   200200  بین آنها با توجه به جدول مورگان تعدادبین آنها با توجه به جدول مورگان تعداد
نتایج حاصل نتایج حاصل . . بودبود) ) 19771977((و اختالالت شخصیت میلون و اختالالت شخصیت میلون ) ) 19721972((پژوهش شامل پرسشنامه هاي سبک فرزند پروري بامیرندپژوهش شامل پرسشنامه هاي سبک فرزند پروري بامیرند

اختالل شخصیت وابسته با اختالل شخصیت وابسته با از تحلیل رگرسیون نشان داد که بین اختالل شخصیت افسرده با سبک فرزندپروري مستبدانه، از تحلیل رگرسیون نشان داد که بین اختالل شخصیت افسرده با سبک فرزندپروري مستبدانه، 
سهل گیر و مستبدانه و سهل گیر و مستبدانه و   فرزندپروريفرزندپروريسهل گیر و مستبدانه، اختالالت شخصیت ضد اجتماعی با سبک سهل گیر و مستبدانه، اختالالت شخصیت ضد اجتماعی با سبک   زندپروريزندپروريفرفرسبک سبک 

با توجه به این یافته ها با توجه به این یافته ها . . رابطه معنی داري وجود داردرابطه معنی داري وجود داردبین اختالالت شخصیت وسواسی با سبک فرزند پروري مستبدانه بین اختالالت شخصیت وسواسی با سبک فرزند پروري مستبدانه 
ل پیش بینی کننده براي شیوع انواع اختالالت ل پیش بینی کننده براي شیوع انواع اختالالت توان نتیجه گرفت که سبک هاي فرزند پروري خانوادها یک عامتوان نتیجه گرفت که سبک هاي فرزند پروري خانوادها یک عاممیمی

  ..شخصیت می باشدشخصیت می باشد

  اختالالت شخصیت ، سبک هاي فرزندپروري، دانشجویان اختالالت شخصیت ، سبک هاي فرزندپروري، دانشجویان : : واژ گان کلیديواژ گان کلیدي
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بررسی ارتباط تجربیات تجزیه اي با تروماي روانشناختی دوران کودکی و نوجوانی در دانشجویان پزشکی و 
 1394سال دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در 

 فاطمه اعتدالی ،دکتر محسن کیانپور، زهرا رییسی، نیلوفر ستاري، بهناز شه بخش
 گروه روانپزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیمارستان روانپزشکی بهاران : نویسنده مسئول

 کارشناس ارشد داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیمارستان روانپزشکی بهاران     1
 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیمارستان روانپزشکی بهاران 1

 چکیده

تجربیات تجزیه اي یک اصطالح روانشناسی است که به معناي گسست و جداشدن از محیط اطراف و حتی گسست :  مقدمه و هدف
بر خالف سایکوز که به معناي نبود واقعیت است ، مهمترین ویژگی تمام تجربیات تجزیه اي . از احساسات و بدن فرد می باشد 

لذا با توجه به اینکه تجربیات . عاطفی دوران کودکی اختالالت تجزیه اي است یکی از نتایج آسیب هاي . گسیختگی از واقعیت میباشد 
داشته باشد و دانشجویان پزشکی و دندان .... و اختالالت تجزیه اي میتواند عوارض مهمی چون افسردگی ، سومصرف مواد ، اضطراب و 

با انجام این مطالعه شیوع این اختالل و آسیب هاي پزشکی نقش مهمی در سالمت جامعه در آینده ایفا مینمایند بر آن شدیم تا 
 .عاطفی دوران کودکی را بررسی نماییم 

نفر از دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی   320بر روي  1394این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی در سال :  مواد و روش ها
جهت ارزیابی تجربیات تجزیه اي و آسیب هاي عاطفی     TLEQو  DES دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به وسیله ي پرسشنامه هاي

مستقل و با  Tنتایج با استفاده از آزمون هاي آماري کاي اسکوار و. نمونه گیري به صورت خوشه اي بود. دوران کودکی انجام داده شد 
 . تحلیل شد  SPPSنرم افزار 

و نسبت تعداد ) 31/55(نفر زن 177، )69/44(نفر مرد 143. دانشجو انجام پذیرفت  320مطالعه ي حاضر  بر روي :  یافته ها
میانگین میزان تجربیات تجزیه اي . سال بود  09/21±97/1میانگین سن شرکت کنندگان . دانشجویان در هر مقطع یک به یک بود

ه اي بر اساس رشته و مقطع شیوع اختالالت تجزی. درصد داشتند  30نمره باالي ) 75/8(نفر  28و تعداد . درصد بود  58/13 78/11±
درصد در بالینی  28/14درصد علوم پایه دندان پزشکی  75/8درصد ؛ بالینی پزشکی  25/6تحصیلی به ترتیب در علوم پایه پزشکی

، بین سن . بود  69/4 ± 7/3میانگین تعداد تجربه هاي تلخ زندگی بیماران به طور کلی در مطالعه ي ما . درصد بود   1/8دندانپزشکی 
 0.05. جنس ، مقطع و رشته تحصیلی و میزان آسب هاي دوران کودکی با میزان اختالالت تجزیه اي رابطه معنی داري مشاهده نشد 

>P  

درصد  75/8مطالعه ي حاضر نشان می دهد که فراوانی تجربیات تجزیه اي در بین دانشجویان پزشکی و دندان  پزشکی :  نتیجه گیري
سبت به سایر یافته ها و مطالعات موجود نسبتا پایین تر است که میتواند به دلیل تفاوت در نوع ابزار سنجش می باشد که این درصد ن

مطالعه یا کم آسیب پذیر بودن دانشچویان پزشکی و دندانپزشکی به دالیل شرایط فرهنگی جامعه ي ما در دوران کودکی آنها باشد 
ان حادثه ناگوار کودکی ، نوع حادثه ناگوار کودکی و همچنین رشته و مقطع همچنین در بررسی هاي انجام شده بین سن ، میز

 .تحصیلی تفاوت معنی داري از نظر آماري مشاهده نگردید 

 تجربیات تجزیه اي ، اختالالت تجزیه اي ، آسیب هاي عاطفی دوران کودکی ، تروما  :  واژه هاي کلیدي
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 جامعه بررسی اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی در

پروین ریگی ، ندا میر، هما آزادي، ندا جدگال   
 روانشناسی مقطع کارشناسی: دانشجوي

 parvinrigi٠٠٧۶@gmail.com: دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی چابهارایمیل

 :چکیده
 هضم قابل معتادان غیررسمی آمارهاي است درآورده صدا به جامعه و ها خانواده براي را خطر زنگ آن رشد به رو روند و اعتیاد معضل

 و ضرر موجب مخدر مواد به اعتیاد که جا آن از. باشد می مخدر مواد به مربوط ما کشور سطح در جرایم از نیمی از بیش. نیست درك و
 در و ایران در رو، این از کند، می فراهم ها روي کج از بسیاري براي را زمینه و شود می فراوانی اجتماعی و فردي هاي آسیب و زیان

 نقش شک بی. است اعتیاد ترك به اقدام اعتیاد،علت درترك مهم موضوع یک. است شده دانسته جرم اعتیاد کشورها، از بسیاري
. است تردید غیرقابل و واضح اعضا، اکتسابی و ذاتی خصوصیات و رفتارها روابط، بر تأثیرگذار عنصر و اصلی واحد عنوان به خانواده

 هاي پژوهش و مطالعات اصلی عنصر همواره خانواده شده یکدیگر،باعث از اجتماعی کوچک نهاد این افراد تأثیرپذیري و تأثیرگذاري
 بستر سالم خانواده.  شود سنجیده مختلف موضوعات در اجتماعی و فردي هاي آسیب یا ها موفقیت بر آن تأثیر و گیرد قرار اجتماعی
 و فراوان تأثیر آنها روانی و جسمی سالمت ارتقاي و حفظ در و کند می فراهم خود اعضاي بالندگی و شکوفایی و رشد براي مناسبی
 به را افراد و کرده فراهم اجتماعی و روانی جسمی، ابعاد در اختالف ایجاد براي را زمینه ناسالم خانواده مقابل، در. دارد انکاري غیرقابل

 بین عوامل اجتماعی؛ - فرهنگی محیط.شوند می اعتیاد بروز باعث که را عواملی کلی، طور به: درنتیجه .دهد می سوق بزهکاري سمت
 .بیولوژیک تأثیرات رفتاري روانی متغیرهاي شخصی

 اجتماعی آسیب جامعه،، اعتیاد : واژگان کلیدي

mailto:parvinrigi0076@gmail.com
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