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 مدیریتی خود میزان افزایش برBPMAP) خون ) پرفشاری یتیریخود مد موبایل افزاری نرم برنامه ریتأث

 شده تصادفی بالینی کارآزمایی یک : خون پرفشاری

 

 مهدی منصوری -علی یونسی -علی رمضانخانی  -حسن افتخار  -حامد حسینی  -رضا مجدزاده  -علی بزرگی -مهناز آشورخانی

 مقدمه

. است برخوردار بسزایی اهمیت از آن با مرتبط یهایناتوان و خون پرفشاری بیماری یابنده افزایش روند به توجه با فشارخون خودمراقبتی و کنترل

 پایبندی در دیریتیمخود اپلیکیشن ریتأث ارزیابی هدف با مطالعه این. است یافته افزایش پزشکی در  mobile Health از استفاده اخیر یهاسال در

 .است شده طراحی خون پرفشاری درمان به

 کار روش

 مدت به BPMAP ناپلیکیش. گرفت انجام خون پرفشاری به مبتال بیمار 120 روی بر بازویه دو شاهددارموازی بالینی کارآزمایی قالب در مطالعه

 رژیم به پایبندی و اولیه پیامد عنوانبه درمان به پایبندی. شدند پیگیری هفته 24 برای افراد این. گرفت قرار کنندگان شرکت اختیار در هفتههشت 

 تغییرات تفاوت.شد آوری جمع اپلیکیشن و حضوری پرسشنامه توسط ترتیب به ثانویه پیامد عنوانبه فیزیکی فعالیت خون، فشار منظم پایش دش،

 .گردید تحلیل Repeated measurement ANOVA (GLM)آماری مدل توسط زمان طول در گروه دو

 ها یافته

 همچنین. یافت افزایش کنترل گروه به نسبت درجه  9/5 (CI 95%:0/5-7/6)میانگین طوربه مداخله گروه در دارویی درمان به پایبندی نمره

-3/138)متوسط فیزیکی فعالیت و 5/1 (CI 95%:2/1-9/1) نمک کم رژیم درجه،  7/1 (CI 95%:3/1-1/2)چربی کم رژیم به پایبندی

7/61:%95 CI) 0/100  یافت ارتقا کنترل به نسبت مداخله گروه در هفته در دقیقه. 

 گیری نتیجه

 یهایگوش شدن فراگیر به توجه با. است جانبه چند رویکرد نیازمند نیز آن درمان و کنترل فشارخون، بودن عاملی چند و پیچیدگی به توجه با

 BPMAP که داد نشان حاضر مطالعه نتایج. باشد مؤثر درمان به افراد بهتر پایبندی و یتیریخود مد در تواندیم mHealth مداخالت هوشمند

 توسعه حال در کشورهای در عمومی یهامارستانیب به کننده مراجعه بیماران در حتی خون، پرفشاری خودمراقبتی برای موفق ابزار یک عنوانبه

 .بود
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  قلبینارساییبهمبتالافرادیآورتاببرخودمراقبتیآموزشریتأث

 

 نعیمه سیدفاطمی -فاطمه بابائیان کشتلی -مهناز سیدالشهدایی

 مقدمه

 آوریتاب که دهدمی نشان شواهد .باشدمی ایران و دنیا در زیاد میر و مرگ علت که است قلبی نارسایی قلبی، اختالالت ترینخطرناک از یکی

 با هدف مطالعه این دارد قلبی نارسایی به مبتالیان ازجمله مزمن یهایماریب مبتالبه بیماران در مدیریتی خود و خودمراقبتی در کننده بینیپیش نقش

 .شد انجام قلبی نارسایی مبتالبه افراد آوریتاب بر خودمراقبتی آموزش تأثیر تعیین

 کار روش

 وابسته آموزشی هایبیمارستان به کنندهمراجعه قلبی نارسایی به مبتالیان پژوهش جامعه .بود کنترل گروه با تجربی نیمه پژوهش یک حاضر پژوهش

 تعداد .شد آوریجمع (CD-RISC) دیویدسون -کانر آوریتاب پرسشنامه از استفاده با هاداده .بودند 1396 سال در بابل پزشکی علوم دانشگاه به

 روتین هایمراقبت ، کنترل گروه در افراد (گروه هر در نفر 44)شدند تقسیم کنترل و مداخله گروه دو به تصادفی طوربه و شدند انتخاب بیمار 88

 کتابچه یک قالب در را موردنظر آموزشی مداخله درمانی، مرکز روتین هایمراقبت بر عالوه آزمون گروه و نمودند دریافت را درمانی مرکز

  .کردند دریافت ایدقیقه 60 تا45 جلسه 6 مدت به یآموزش

 و توصیفی آمار از استفاده با شدهآوریجمع هایداده .شد تکمیل گروه دو هر توسط دیویدسون –کانر آوریتاب ،پرسشنامۀ ماه یک از پس

  .گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد 22 نسخه SPSS برنامه از استفاده با و(   ANCOVA ،مستقل Chi-square، t-test هایآزمون( استنباطی

 ها یافته

 مداخله از بعد کهدرحالی (p=0.69) است نداشته  داریمعنی اختالف  مداخله از قبل آزمون و کنترل گروه دو بین آوریتاب نمره میانگین

 در .(P=0.02) داشت افزایش واحد   2.95  آوریتاب نمره میانگین کنترل گروه در مداخله، از بعد (p<0.001). داشت داریمعنی اختالف

 (p<0.001)است داشته داریمعنی اختالف آماری لحاظ به  که داشته افزایش واحد20.55 آوریتاب نمره میانگین مداخله از بعد آزمون گروه

 گیری نتیجه

 پرستاران توسط برنامه این که شودمی پیشنهاد موضوع اهمیت و قلبی نارسایی مبتالبه افراد آوریتاب بر خودمراقبتی آموزش اثربخشی به توجه با

 .شود اجرا بیماران این برای
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 بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان در سالمت سواد بررسی

 مقطعی مطالعه یک  : زنجان شهر درمانی

 

 حیدری احمد

 مقدمه

 هامهارت این یریکارگبه و گیری تصمیم و تحلیل و تجزیه و شنیدن خواندن، به قادر را فرد که هاستمهارت از یامجموعه شامل سالمت سواد 

 به ریتأث جامعه کل و خانواده اعضای شادابی و سالمت در خانواده یک در زنان برای مهارت این وجود که دینمایم سالمتبه مربوط مسائل در

 بهداشت مرکز پوشش تحت شهری درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان سالمت سواد سطح تعیین حاضر مطالعه از هدف .دارد ییسزا

 .بود 1395 سال در زنجان شهرستان

 کار روش

 مراجعه زنان بین از یاطبقه تصادفی گیری نمونه طریق از نفر 323 بود تحلیلی – توصیفی نوع از (Cross-sectional) مقطعی حاضر پژوهش 

 این یهاداده .بود بالغین عملکردی سالمت سواد پرسشنامه هاداده آوری جمع ابزار .شدند انتخاب زنجان شهر درمانی بهداشتی مراکز به کننده

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 21 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با مطالعه

 ها یافته

 سواد موردمطالعه افراد از درصد 29/6 داشتند دانشگاهی تحصیالت (%39) افراد اکثر و بود سال 8.30 ± 4.5 کنندگان شرکت سنی میانگین

 تحصیالت سطح با داری معنی ارتباط سالمت سواد .داشتند کافی سالمت سواد درصد 50/1 و مرزی سالمت سواد درصد 22/3 ناکافی، سالمت

(P<0.001) بودن شاغل و دار خانه شغلی وضعیت و (P=0.044) داشت. 

 گیری نتیجه

 نقش به نظر  .نبود مطلوب حد در زنجان شهر درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان از نیمی حدود سالمت سواد داد نشان مطالعه این نتایج

  .شود انجام مهم گروه این سالمت سواد ارتقاء زمینه در آموزشی ریزی برنامه تا است ضروری اجتماع و خانواده سالمت در بانوان حیاتی
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 ایران در سالمت سواد مطالعات بر  مندنظام مروری

 حسن برکتی  -س توکلی کیاجنر -الهام الهی

 مقدمه

 از متفاوتی الگوهای .است قرارگرفته موردتوجه سالمت بر مؤثر اجتماعی هایمؤلفه از یکی عنوانبه و داشته زیادی اهمیت سالمت سواد موضوع

 .ایمداشته مهم حوزه این در ایران در شدهانجام مختلف مطالعات بر مروری مطالعه، این در .است شدهانجام ایران در افراد، سالمت سواد سنجش

 کار روش

 مختلف منابع از را سالمت سواد موضوع با مرتبط مطالعات

 

PubMed, Google Scholar, Cumulative نمایه to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Ovid, Scientific 

Information Database, Barakat Knowledge Network System 

 

 .شد انجام نتایج بندیجمع هاآن مرور و مرتبط منابع انتخاب از بعد و کرده آوریجمع

 ها یافته

 از استفاده با که متعددی مطالعات در.گردید پژوهش وارد مقاله 55 هاآن بین از که آمد دست به سالمت سواد موضوع با مرتبط مقاله 62 جمعاً

 نسخه و TOFHLA ساالنبزرگ در عملکردی سالمت سواد آزمون پرسشنامه ،(HELIA) ایران شهری جمعیت سالمت سواد سنجش پرسشنامه

 هایجمعیت و مختلف هاینمونه حجم در و ایران مختلف شهرهای در سالمت سواد متفاوت میزان .بود گرفته صورت TOFHLA-S آن کوتاه

 آمد دست به متون بررسی با که بود مهمی موارد از متفاوت،

 گیری نتیجه

 و طراحی اهمیت برخوردار، کم مناطق برخی در پایین امتیاز به توجه با .شودمی مطرح آموزش به نیاز ایران، کشور در سالمت سواد حوزه در

 .شودمی مطرح کشور در سالمت سواد افزایش برای مداخالت کردن اجرایی
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 پرستاران دیدگاه از بیمار به آموزش موانع بررسی

 نسرین پوربایرام  - زاده حمیده کریم -الهام انیسی

 مقدمه

 از بیمار به آموزش موانع بررسی با هدف تحقیق این لذا .باشدیم بیمار به آموزش درمان، و بهداشت سیستم در پرستاران کلیدی یهانقش از یکی

 .شد انجام آستارا بهشتی شهید بیمارستان در شاغل پرستاران دیدگاه

 کار روش

 روش با آستارا بهشتی شهید بیمارستان پرستاری کارکنان از نفر 140 تعداد آن در که بود تحلیلی توصیفی نوع از مقطعی مطالعه یک حاضر مطالعه

 اول بخش که بوده بخش دو بر مشتمل مذکور پرسشنامه .گرفت انجام پرسشنامه وسیله¬به اطالعات آوری جمع .شدند مطالعه وارد سرشماری

 پرستاران دیدگاه پرسشنامه، از قسمت این .بود بیمار به آموزش موانع مورد در سؤال 18 شامل دوم بخش و دموگرافیک و فردی اطالعات شامل

 و توصیفی آمار یهاشاخص از استفاده با داد و قرار سنجش مورد آموزشی مهارت و پرستاران، نگرش کاری، شرایط مدیریت، حیطه چهار در را

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد کای مجذور آزمون

 ها یافته

 .باشد¬می درصدی 83 یدهپاسخ میزان دهنده نشان که دادند پاسخ پرسشنامه به پرستاری کارکنان 116 شده توزیع پرسشنامه 140 تعداد از

 معناداری ارتباط بیمار به آموزش موانع یهاطهیح با تحصیلی مدرک و تأهل کار، سابقه جنس، سن، متغیرهای بین که داد نشان کای مجذور آزمون

 تأثیر بیشترین مدیریت، حیطه به مربوط موانع که معتقدند پرستاران از درصد  4/3 که داد نشان آمده به دست یهاداده .(p ≥5/0) ندارد وجود

 پرستاران نگرش حیطه به مربوط موانع درصد 7/14 کاری، شرایط به مربوط موانع نیز درصد 6 که حالی در .دارند بیمار به آموزش اجرای در را

 اعالم دارند، بیمار به آموزش اجرای در را تأثیر بیشترین که موانعی عنوانبه را آموزشی های¬مهارت حیطه به مربوط موانع درصد 9/12 و

 پرستاران نگرش حیطه دوم، رتبه در کاری شرایط حیطه عامل، نیترمهم عنوانبه مدیریت حیطه که داد نشان ها¬داده تحلیل چنین هم .اندنموده

  .اندشده شناخته بیمار به آموزش موانع ایجاد در چهارم رتبه آموزشی مهارت حیطه و سوم رتبه در

 گیری نتیجه

 در الزم حمایت و توجه مسئولین شود¬می پیشنهاد گیرد،¬می عهده به بیمار به آموزش اجرای در را ریتأث بیشترین مدیریت حیطه اینکه به توجه با

 پرستاران در را بیمار به آموزش جهت الزم انگیزه زمینه این در کافی یهانهیهز نیتأم با و باشند داشته را پرستاران آموزشی نیازهای رفع زمینه

 .دهند افزایش
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                      اجتماعی-شناختی تئوری بر مبتنی زندگی یهامهارت آموزش تأثیر

 متادون مراکز به کننده مراجعه معتادان فرزندان در اعتیاد از رانهیشگیپ رفتارهای برارتقای

 97-96 سال در میانه شهرستان در درمانی

  رضا توکلی -الهام کریمی

 مقدمه

 .زندمی برهم را جوامع توسعه و رشد تعادل، و است اقتصادی و اجتماعی بهداشتی، فرهنگی، ساختارهای برای جدی تهدیدی مخدر مواد به اعتیاد

 تأثیر حاضر پژوهش در دارند، اعتیاد به گرایش برای بیشتری استعداد بزرگسالی در هاآن فرزندان  هستند، معتاد والدین دارای که ییهاخانواده در

 مراکز به کننده مراجعه معتادان فرزندان در اعتیاد از پیشگیرانه رفتارهای ارتقای بر اجتماعی-شناختی تئوری بر مبتنی زندگی یهامهارت آموزش

 .است گرفته قرار بررسی مورد میانه شهرستان در درمانی متادون

 کار روش

 که بودند درمانی متادون مراکز به کننده مراجعه معتادان فرزندان از نفر 40 حاضر پژوهش ینمونه .بود تجربی نیمه مطالعه یک حاضر پژوهش

 هاداده آوری جمع ابزار.گرفتند قرار کنترل و مداخله گروه دو در همگن صورتبه و انتخاب یامرحله چند تصادفی گیری نمونه صورتبه

 آوری جمع مداخله از بعد ماه دو و مداخله از قبل نوبت دو در هاداده.است بوده اجتماعی-شناختی تئوری اساس بر ساخته محقق  پرسشنامه

 صورت کوواریانس آزمون و زوجی تی آزمون ،هانیانگیم مقایسه توصیفی، آمار صورتبه spssافزار نرم از استفاده با  اطالعات تحلیل تجزیه.شد

 .گرفت

 ها یافته

 گروه در اعتیاد از کننده پیشگیری رفتار و پیامد یهاارزش آگاهی، نمرات میانگین در معناداری تفاوت که داد نشان حاضر پژوهش یهاافتهی

 گروه دو در پیامد انتظارات و موقعیتی درک در معناداری تفاوت اما ، (p<0.01)است آمده به وجود کنترل گروه به نسبت آموزش از بعد مداخله

 استفاده با اجتماعی شناختی تئوری بر مبتنی زندگی یهامهارت آموزش اساس این بر.(p>0.01)است نداشته وجود آموزش از بعد مداخله و کنترل

 درمانی متادون مراکز به کننده مراجعه معتادان فرزندان در اعتیاد از کننده پیشگیری رفتارهای ارتقای در پیامد یهاارزش و آگاهی یهاسازه از

 .است بوده مؤثر

 گیری نتیجه

 رفتارهای ارتقای در پیامد یهاارزش و آگاهی یهاسازه از استفاده با اجتماعی شناختی تئوری بر مبتنی آموزشی مطالعه،مداخله این نتایج اساس بر

 . است بوده مؤثر درمانی متادون مراکز به کننده مراجعه معتادان فرزندان در اعتیاد از کننده پیشگیری
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 GERD با زندگی و خودمراقبتی

 حسینی امین - نژاد بهرام فاطمه

 مقدمه

 گوارش دستگاه مزمن اختالالت ترین¬شایع جمله از (Gastroesophageal Reflux Disease:GERD) مری به معده ریفالکس بیماری

 )سر دل سوزش بیماری، این متنوع عالئم میان در .است افزایش حال در صنعتی و توسعه حال در جوامع در آن شیوع و شدت که بوده

Heartburn) بارت مری .است شده شناخته اصلی عالمت عنوانبه (Barret)، بیماری این عارضه نیترخطرناک که است سرطانی پیش ضایعه 

 زندگی کیفیت تواند¬می بیماری این عالئم که یطوربه بگذارد؛ منفی ریتأث بیماران زندگی کیفیت بر تواند¬می بیماری این عوارض و عالئم .است

 این زندگی، کیفیت بر عالوه .بیاورد پایین بیشتر ... و دئودنوم یهازخم آنژین، قلب، احتقانی نارسایی نظیر ها¬بیماری از دیگر بسیاری از را

 .شودیم درمانی - بهداشتی یهانهیهز افزایش سبب ونیز گذاشته ریتأث اقتصادی یهاشاخص بر بیماری

 شده نگاشته گاستروازوفاژیال ریفالکس به مبتال بیماران زندگی کیفیت بر خودمراقبتی آموزش های¬برنامه اثرات برشمردن هدف با مطالعه این

 .است

 کار روش

 و Web of science، Scopus، PubMed, Cochrane Library  ، SID های¬پایگاه در جستجو روش با مروری صورتبه مطالعه این

Google scholar یهادواژهیکل با Self-care، Quality of life، Gastroesophageal Reflux ,Disease GERD یهادواژهیکل و 

 ریتأث بررسی به که مقاالتی . گرفت انجام مقاالت واژه کلید و چکیده عنوان، در مری به معده ریفالکس و زندگی کیفیت خودمراقبتی، فارسی

  .شدند بررسی بودند، شده انجام گاستروازوفاژیال ریفالکس به مبتال بیماران زندگی کیفیت بر خودمراقبتی آموزش  هابرنامه

 ها یافته

 دسترس در کاملشان متن نیز مقاله  4شد حذف تکراری مقالهEndNote ، 10افزار نرم کمک با تعداد این از که .شد یافت مقاله 30 مجموع در

 دل سر سوزش عالئم بروز از درصد 80 از بیش تا تواندیم خودمراقبتی که داد نشان مطالعه یهاافتهی .شدند مطالعه وارد مقاله 16نهایت در و نبود

 بر  عالوه گام 9 این رعایت معتقدند و اندکرده خالصه گام 9 در را بیماری این در خودمراقبتی برنامه مطالعات اساس، نیبر هم .کند پیشگیری

 کم حجم با و زیاد دفعات در -1 .کندیم جلوگیری %65  از بیش نیز بیماری این بروز از حتی کند، پیشگیری عالئم بروز از تواندیم نکهیا

 برای را بدن و سر پوزیشن -5.نخوابید غذا صرف از بعد -4.کنید اجتناب گازدار یهایدنینوش خوردن از -3.دهید نظم خوردنتان به -2.بخورید

 داشته مالیم روی پیاده یک شب در بخصوص غذا خوردن از بعد -8.نکشید سیگار -7دارید نگه متعادل را خود وزن -6.کنید تنظیم خوابیدن

   .کنید مدیریت را عوارض این و بشناسید را تجویزی داروهای عوارض -9.باشید



  بسمه تعالی       

 

 

 

 گیری نتیجه

 و دوم سطح پیشگیری بر عالوه .کرد پیشگیری گرد بیماری عوارض از بسیاری از توانیم ساده بسیار یهاآموزش با که دریافت توانیم یراحتبه

 بهداشتی یهاسازمان .شود سالمتی برآیندهای و رفتار تغییر سبب و باشند کننده کمک نیز اول سطح پیشگیری در توانندیم هاآموزش این سوم،

-سیاست و هابرنامه اولویت در را هابرنامه این اجرای و باشند داشته بیماران این به خودمراقبتی یهابرنامه آموزش به یاژهیو توجه باید درمانی و

  .شوند خود درمانی یهانهیهز کاهش موجب و داده افزایش را بیماران زندگی کیفیت ترتیب بدین تا دهند قرار خود های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 خون سرطان به مبتال افراد اضطراب و زندگی کیفیت بر مشارکتی مراقبت الگوی تأثیر

 

 صدیق شقایق -خاچیان آلیس

 مقدمه

 اجتماعی متعدد مشکالت بروز سبب ، مبتالیان برای جسمی مشکالت ایجاد ضمن بیماری این .است ایران در شایع سرطان 5 از یکی خون سرطان

 کنترل عدم دلیل به بیماران این.است زندگی ،کیفیتردیگیم قرار ریتأث تحت سرطان به ابتال اثر در که ییهاجنبه از یکی .شودیم نیز روانی و

 انجام اقدامات سایر مزیت نشود، اصالح بیماران این در زندگی پایین کیفیت این که زمانی تا و دارند پایینی زندگی کیفیت بیماری عوارض مناسب

 یا پیشرفته مراحل در بیماران.است سرطان به مبتالیان در یشناختروان اختالل نیترعیشا اضطراب .ردیگیم قرار موضوع این  شعاع تحت شده

 تواندیم اضطراب این که کنندیم تجربه را اضطراب از درجاتی ... و بیماری پیشرفت درمان، فرایند مورد در ییهااضطراب اغلب سرطان پایانی

 مشاوره علل نیترمعمول از یکی اضطراب .بگزارد ریتأث نیز بیماران این ماندن زنده مدت طول بر حتی و گذاشته درمانی فرایندهای سایر بر منفی اثر

 مطرح جدید یهامدل از یکی مشارکتی مراقبت الگوی . است مرتبط نیز زندگی پایین تیفیباک که است سرطان پایانی مراحل در یپزشکروان

 الگوی اجرای ریتأث بررسی به تا شدیم آن بر ما مطالعه این در جهت بدین.است شده بنا درمان در مشارکت مبنای بر که است پرستاری در شده

 .بپردازیم خون سرطان به مبتال بیماران اضطراب و زندگی کیفیت بر را مشارکتی مراقبت

 کار روش

 و فیروزگر یهامارستانیب در خون سرطان به مبتال بیمار 60 روی بر که بود کنترل گروه با یتصادف ریغ بالینی ییکار آزما یک حاضر مطالعه

 هر  در بیماران .شدند بندی تقسیم آزمون و کنترل گروه دو به هامارستانیب سکه پرتاب روش با .گرفت صورت تهران اکرم رسول حضرت

  .نشد انجام خاصی اقدام  کنترل، گروه در و گردید اجرا مشارکتی مراقبت ،الگوی آزمون در گروه .شدند انتخاب دسترس در روش به بیمارستان

 اضطراب و (QLQ-C30) سرطان به مبتال بیماران زندگی کیفیت پرسشنامه با  بیماران زندگی کیفیت مداخله از پس  ماه سه و یک و مطالعه از پیش

 یهاآزمون) استنباطی و توصیفی آمار از استفاده با آمده دست به نتایج .شد سنجیده گروه 2 هر در بک اضطراب پرسشنامه از استفاده با بیماران

 فرعی و اصلی اهداف راستای در 22 نسخه SPSSافزار نرم و (مکرر اندازه تحلیل و من ،فرید ویتنی واریانس،من آنالیز زوجی، تی دو، کای

 .شد تحلیل و تجزیه پژوهش

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 ها یافته

 کیفیت و اضطراب نمرۀ .(P>0/05)نداشتند معناداری آماری اختالف دموگرافیک مشخصات نظر از بررسی مورد گروه دو که داد نشان ها¬یافته

 کیفیت و اضطراب نمرۀ  اما . (P >0/05) نداشت معناداری آماری تفاوت مداخله اجرای از قبل گروه دو  بین ، آن مختلف یهاطهیح و زندگی

  در زندگی کیفیت افزایش و اضطراب میزان کاهش از حاکی که (P<0/05)بود معنادار تفاوت دارای مداخله اجرای از پس گروه دو بین زندگی

 میزان کاهش در  مشارکتی مراقبت الگوی میرسد نظر به که داد نشان ، مکرر اندازه تحلیل و ویتنی من آزمون از حاصل نتایج و بود آزمون گروه

 .است بوده مؤثر خون سرطان به مبتال بیماران زندگی کیفیت افزایش و اضطراب

 گیری نتیجه

 مراقبت الگوی میرسد نظر به  آزمون گروه در اضطراب نمره میانگین کاهش و زندگی کیفیت نمره میانگین افزایش به توجه با مطالعه این نتایج طبق

 منجر و تواندیم الگوی این از استفاده و است داشته مثبتی ریتأث خون سرطان به مبتال افراد زندگی کیفیت افزایش و اضطراب کاهش در مشارکتی

 .گردد بیماران این اضطراب و زندگی کیفیت بهبودی به
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 خودمراقبتی پیچیده مداخالت برای گراواقع برنامه نظریه یک ساخت

 

 نیلوفر معتمد  -بتول امیری

 مقدمه

 تواندمی مداخالت این .است ناپذیر اجتناب واقعیتی خودمراقبتی پیچیده مداخالت اجرای و طراحی واگیر، غیر یهایماریب شدن فراگیر با امروزه

 این طراحی .شود اعمال پیشگیری مختلف سطوح در و باشد -سازمانی و اجتماعی گروهی، فردی، –مختلف سطوح در مداخله چندین از ادغامی

 .بپردازیم خودمراقبتی در مداخله نظریه طراحی بررسی به تا شدیم آن بر منظور همین به و است مناسب مداخله نظریه یک طراحی مستلزم مداخالت

 کار روش

 ,Medline, ISI انگلیسی زبان به و (SIDدانشگاهی جهاد علمی پایگاه ) فارسی زبان به یاداده یهاگاهیپا در جستجو با مروری مطالعه این

ProQuest و Cochraneبه تا شد انجام گراواقع ارزشیابی و سالمت پیچیده مداخالت ، برنامه نظریه خودمراقبتی، کلیدی واژگان از استفاده با 

 .شد نگارش نتایج از توصیفی نهایت در و شد انتخاب معتبر و مرتبط مقاالت .رسید اشباع حد

 ها یافته

 یکردهایرو و هاهینظر اغلب .است شده ارائه خودمراقبتی مداخالت برنامه طراحی در سالمت ارتقا و بهداشت آموزش نظریه از مختلفی انواع

 .شود استفاده بیشتر نیز سوشیواکولوژیک رویکرد جمله از دیگر یهارشته از است بهتر اما شده استفاده مداخله برای رفتار تغییر سایکولوژیک

 فراهم نیز را منطقی تحلیل تواندیم که است کاربردی یهامدل از یکی گرا واقع ارزشیابی که دارد وجود برنامه نظریه ارزیابی مدل چندین همچنین

 گرفته شکل ویژه یهاطیمح در هاتیمحدود و هاارزش هنجارها، ساختارها، به توجه با خودمراقبتی جدید مداخالت مدل، این از استفاده با .کند

 استفاده با موجود مستندات پایه بر و کرده عمیق بررسی به اقدام ابتدا بیماری، یهارگروهیز برای مداخله نمودن متناسب و بهتر یریگهدف پی در و

 گرا واقع برنامه نظریه یک پایه بر خودمراقبتی مداخالت اگر .دهدیم انجام مناسب مداخله برنامه برای یچند سطح یهالیتحل منطقی، مدل یک از

  .کرد ارزشیابی یدرستبه را پیامد و مداخله فرایند و کرد بررسی ترصادقانه را هاآن ییکارا توانیم شوند اعمال

 گیری نتیجه

 را پیامد  سازوکار زمینه ترکیب تا ساخت مداخله برای گراواقع برنامه نظریه یک باید خودمراقبتی، پیچیده مداخالت اجرای و تعریف از قبل

   .کرد ارزیابی
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 ایدز بیماری از کننده پیشگیری رفتارهای زمینه در دانشجو سالمت سفیران آگاهی ارتقای بر آموزشی مداخله ریتأث

 

  بهناز مرزبانی -مرزبانی بهجت

 مقدمه

 ارتقای بر آموزشی مداخله تأثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش دانشجو، سالمت سفیران تربیت و خودمراقبتی برنامه اجرای اهمیت به توجه با

  .گردید انجام کرمانشاه استان در ایدز بیماری از کننده پیشگیری رفتارهای زمینه در دانشجو سالمت سفیران آگاهی

 کار روش

پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار گردید، انجام 1396 سال در کرمانشاه استان دانشجوی سالمت سفیران از نفر 100 روی بر تجربی نیمه مطالعه این

 ایدز بیماری از کننده پیشگیری رفتارهای سؤاالت و فردی مشخصات بخش دو بر مشتمل و شده سنجیده آن پایایی و روایی که ساخته محقق ای

 انجام غیرمستقیم و مستقیم آموزش هایروش از استفاده با آموزشی مداخله .گرفت قرار استفاده مورد آموزشی مداخله از بعد و قبل که بود،

  .گرفت انجام زوجی تی آماری آزمون و spss15 افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه .گردید

 ها یافته

 بعد و قبل میانگین بین معناداری آماری تفاوت مطالعه این در .بودند زن %57 و مرد هاآن %43 بود سال 23.3±4.61 دانشجویان سنی میانگین

 میانگین اساس بر.  (P<0.05)یافت افزایش دانشجویان آگاهی سطح آموزشی مداخله اجرای از پس که یطوربه .گردید مشاهده آموزش از

  .آمد به دست درصد 77.5 مداخله از بعد و درصد 22.4 مداخله اجرای از قبل آگاهی نمرات

 گیری نتیجه

 ارتقای موجــب ایدز بیماری از کننده پیشگیری رفتارهای آموزش محوریت با خودمراقبتی برنامــه اجرای کــه داد نشــان حاضــر پژوهــش 

 کیفیـت و آگاهی ارتقای موجب مختلف طرق به آمـوزشی یهابرنامه اجــرای بــا توانیم بنابرایــن  .شودیم دانشجو سالمت سفیران آگاهی

 .شد آنــان فعــال عمــر یهاسال افزایش و جوانان زندگـی
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 کیفی مطالعه یک :سالمت برخط نادرست اطالعات با مواجهه یراهکارها                    

 

 محمد زارع زاده  -آرزو دهقانی -خدیجه نصیریانی -محمد امین بهرامی -پریسا کیانی

 مقدمه

 سالمتبه مرتبط ادعاهای صورتبه سالمت نادرست اطالعات .هستند سالمت اطالعات جستجوی برای جدیدی ابزار اجتماعی یهارسانه و اینترنت

 و تولید غیرعمدی یا عمدی صورتبه اطالعات گونهنیا .است شده تعریف شوندیم شمرده دروغین اعتماد، قابل علمی منابع فقدان دلیل به که

 برخط نادرست اطالعات با مواجهه یراهکارها شناسایی حاضر، پژوهش هدف .کنند تحمیل جمعیت سالمت بر منفی اثرات توانندیم و شده منتشر

 .بود یزد شهر سالمت متخصصین دیدگاه از سالمت

 کار روش

 انجام یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه سالمت متخصصین با عمیق مصاحبه شد. انجام محتوا تحلیل رویکرد از استفاده با کیفی مطالعه این

 MAX افزار نرم از استفاده با هامصاحبه از حاصل هایداده .شدند شناسایی برفی گلوله گیری نمونه روش از استفاده با شوندگان مصاحبه .شد

QDA10 گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد قراردادی محتوای تحلیل شیوه به و. 

 ها یافته

 آموزش شامل تم زیر 14  و نادرست اطالعات پیامدهای کاهش یراهبردها عنوان تحت اصلی تم یک شده، استخراج کدهای تحلیل و تجزیه از

 جامعه سازی آگاه عمومی، آموزش  تقویت برخط، فضای مورد در مردم آموزش مسئول یهاسازمان ایجاد سطوح، تمامی در بهداشتی کارکنان

 تبلیغات پخش برخط، فضای از استفاده شیوه مورد در جامعه عمومی فرهنگ ارتقاء مجازی، فضای اطالعات یتمامبه اعتماد امکان عدم به نسبت

 و خوانی کتاب به دهی ارزش اطالعات، یساز معتبر و آزمایی راستی نادرست، اطالعات انتشار از جلوگیری جهت فیلتری دادن قرار آموزشی،

 بهبود تفکر، نحوه یادگیری متخصص، افراد توسط دقیق پاسخگویی نادرست، اطالعات زمینه در مردم حساسیت و آگاهی افزایش آن، از حمایت

 .آمد دست به )گیری تصمیم برای آیتم چندین گرفتن نظر در( گسترده اطالعات بر اساس درست گیری تصمیم و نقادانه تفکر فرهنگ

 گیری نتیجه

  .گیرد قرار  مدیران و گذاران سیاست استفاده مورد سالمت برخط اطالعات مدیریت برای راهنمایی عنوانبه تواندیم مطالعه این یهاافتهی

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 تبریز شهداء درمانی -آموزشی مرکز در پرستاران شغلی رضایت با معنوی سالمت ارتباط

 

 خدیجه نظیری  -مرجان شیرازی -علیرضا خدائی -پور خانمیریثریا قلی 

 مقدمه

مؤثر بر پیامدهای سالمتی انسان، در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. براساس متون، رضایت شغلی از  سالمت معنوی یکی از عوامل

بیماران و افزایش میزان بهره وری سازمان است. لذا پژوهش عوامل مهم و تاثیرگذار بر سالمت روانی و جسمی و ارتقاء کیفیت مراقبت از 

 درمانی شهداء شهر تبریز انجام شده است. -حاضر با هدف تعیین ارتباط سالمت معنوی پرستاران با رضایت شغلی پرستاران مرکز آموزشی

 کار روش

. جامعه پژوهش  انجام شد 1395شهر تبریز ، در سال  که در مرکز آموزشی ـ درمانی شهداء استـ تحلیلی پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی 

 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سه بخشی؛ مشخصات دموگرافیک، 155پرستاران شاغل در مرکز بودند که 

جمع آوری گردید. مطالعات قبلی روایی و پایایی  (MSQ) ( و مقیاس رضایت شغلی میته سوتاSWBSمقیاس سالمت معنوی پولتزین و الیسون )

به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و به منظور بررسی روایی محتوایی و  هاپرسشنامهدر این مطالعه پایایی  .تأیید کرده اند ها راپرسشنامه

توصیفی)فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار( و  آنالیز داده ها با استفاده از آمار صوری پرسشنامه ها، از نظرات خبرگان کمک گرفته شد.

 انجام شد. spss 16و آزمون تعقیبی توکی( از طریق نرم افزاز آماری  ANOVAآمار استنباطی)تی مستقل، پیرسون، اسپیرمن، 

 ها یافته

 آموزش شامل تم زیر 14  و نادرست اطالعات پیامدهای کاهش یراهبردها عنوان تحت اصلی تم یک شده، استخراج کدهای تحلیل و تجزیه از

 جامعه سازی آگاه عمومی، آموزش  تقویت برخط، فضای مورد در مردم آموزش مسئول یهاسازمان ایجاد سطوح، تمامی در بهداشتی کارکنان

 تبلیغات پخش برخط، فضای از استفاده شیوه مورد در جامعه عمومی فرهنگ ارتقاء مجازی، فضای اطالعات یتمامبه اعتماد امکان عدم به نسبت

 و خوانی کتاب به دهی ارزش اطالعات، یمعتبر ساز و آزمایی راستی نادرست، اطالعات انتشار از جلوگیری جهت فیلتری دادن قرار آموزشی،

 بهبود تفکر، نحوه یادگیری متخصص، افراد توسط دقیق پاسخگویی نادرست، اطالعات زمینه در مردم حساسیت و آگاهی افزایش آن، از حمایت

 .آمد دست به )گیری تصمیم برای آیتم چندین گرفتن نظر در( گسترده اطالعات بر اساس درست گیری تصمیم و نقادانه تفکر فرهنگ

 گیری نتیجه

  .گیرد قرار  مدیران و گذاران سیاست استفاده مورد سالمت برخط اطالعات مدیریت برای راهنمایی عنوانبه تواندیم مطالعه این یهاافتهی
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 قلبی ایسکمی به ابتال بر زندگی سبک تأثیر بررسی

 

 برکتی حسن

 مقدمه

 تداوم صورت در .آیندمی حساببه هامرگ سومیک عامل و گیرندمی جهان سراسر در را نفر میلیون 17 جان ساالنه یعروق یقلب یهایماریب

 است ریواگ ریغ یهایماریب از ناشی جهان در ومیرهامرگ %60 امروزه .رسید خواهد نفر میلیون 25 به 2020 سال تا مرگ تعداد این فعلی روند

 خواهد افزایش ومیرهامرگ کل %73 به 2020 سال تا نیز نسبت این و شودمی داده نسبت یعروق یقلب یهایماریب به ومیرهامرگ این از نیمی که

 .دارد ارتباط فرد زندگی سبک با ینوعبه هاآن از عامل 7 که شودمی مالحظه جهان کل در ومیرهامرگ برتر عامل 10 لیست به نگاهی با .یافت

 .است قلبی ایسکمی به ابتال روی بر افراد زندگی سبک گوناگون هایجنبه تأثیرات ارزیابی مطالعه این از هدف

 کار روش

 گردآوری ابزار .است گرفته انجام دماوند شهرستان شعبان سوم بیمارستان در که بوده شاهد 65 و مورد 65 با شاهدی-مورد مطالعه یک مطالعه این

 .است شده تکمیل مستقیم مصاحبه طریق از که بوده پرسشنامه آن اطالعات

 ها یافته

 .اندبوده قلبی ایسکمی به ابتالء بر اعتناء قابل تأثیری دارای روان سالمت و غذایی رژیم فیزیکی، فعالیت دخانیات، استعمال تأهل، سن،

 گیری نتیجه

 در مهمی فاکتورهایریسک و عمده دالیل توانندمی روانی نامناسب وضعیت همچنین و فیبرکم و پرچرب غذایی هایرژیم کافی، عدم تحرک

 .باشند قلبی ایسکمی بروز
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 کاربرد و دست بهداشت خصوص در شده ریزی برنامه رفتار نظریه  بر مبتنی ابزار سنجی روان و طراحی

 تهران استان منتخب دولتی یهامارستانیب شاغل پرستاران در یامداخله مطالعه یک در آن

 

  یداله محرابی -علیرضا نیکبخت - علی رمضانخانی -محتشم غفاری -حسن برکتی

 مقدمه

 از یکی دست شستشوی و شودیم محسوب دنیا کشورهای تمامی در درمانی و بهداشتی های سیستم هایش چال از یکی بیمارستانی عفونت

 هدف با شده ریزی برنامه رفتار تئوری مفاهیم از گیری بهره با حاضر مطالعه .است بیمارستانی عفونت از پیشگیری برای مهم و ساده راهکارهای

 مداخله ریتأث میزان تعیین و پرستاری گروه کارکنان در دست بهداشت خصوص در شده ریزی برنامه رفتار نظریه بر مبتنی ابزار یسنجروان و طراحی

  .است گرفته انجام  دست بهداشت بر مطالعه همین از آمده به دست ابزار با

 کار روش

 گروه در شده ریزی برنامه رفتار نظریه بر مبتنی یامداخله و پرسشنامه سنجی روان و طراحی برای شناختی روش بخش دو در حاضر پژوهش

 نیمه یهامصاحبه از گیری بهره با نیز و متون مرور و خارجی و داخلی موجود ابزارهای از استفاده با ابزار طراحی بخش در .باشدیم پرستاران

 همسانی یهاروش از ابزار پایایی تعیین برای و شد انجام محتوا روائی و صوری روائی بررسی ابزار، روایی سنجش برای .گردید تدوین ساختارمند

 گروه در شده ریزی برنامه رفتار نظریه بر مبتنی یامداخله مطالعه دوم بخش .شد استفاده بازآزمون -آزمون پایایی و)کرونباخ آلفای( درونی

 صورتبه شاهد و آزمون گروه دو انتساب و آمد به عمل منتخب دولتی یهامارستانیب از گیری نمونه .بود نفر 194 نمونه حجم با و پرستاران

 رفتاری کنترل و انتزاعی هنجارهای نگرش، یهاسازه شامل که بود TPB بر مبتنی خودساخته پرسشنامه داده گردآوری ابزار .شد تعیین تصادفی

 مداخله برنامه آموزشی سنجی نیاز و هاپاسخ تحلیل و تجزیه با و انجام آزمون پیش ابتدا یامداخله مرحله در .باشدیم رفتار و قصد و شده درک

 و SPSS 16 از استفاده با مطالعه این در شده آوری جمع یهاداده و گرفته انجام بعد ماه دو و بالفاصله آزمون پس .شد اجرا بالفاصله و تدوین

  .شدند تحلیل و تجزیه 0/05 داری معنی سطح در دو کای و آنالیزکوواریانس ویتنی، من فریدمن، آماری هایآزمون

 ها یافته

 رفتار با قصد و شده درک رفتاری کنترل و انتزاعی هنجارهای نگرش، یهابخش در شده ریزی برنامه رفتار نظریه بر مبتنی آمده به دست ابزار

  روایی شاخص و قبول قابل 0.51 باالی نمره متخصص 14 تعداد نظر به توجه با الوشه جدول اساس بر که بوده 1-0.57 محتوا روایی نسبت



  بسمه تعالی       

 

 

 

 قسمت در .است قبول قابل باسل و والتس روش از استفاده با 0.79 باالی نمره به توجه با و بود 1-0.9 بین محتوا

 انتزاعی هنجارهای امتیازات میانگین که داد نشان یامداخله مطالعه نتایج .بود مناسب یاطبقه داخل همبستگی ضریب و کرونباخ آلفای نیز پایایی

 اندداشته دار معنی تفاوت آموزشی مداخله از بعد ماه دو و بالفاصله شاهد و آزمون گروه دو در رفتار و رفتار قصد و شده درک رفتاری کنترل و

 یهاتیوضع در مداخله با که گردید بررسی تفکیک به وضعیت 5 در دست بهداشت رعایت .نبود دار معنی نگرش سازه مورد در تفاوت این اما

 .گردید مشاهده دار معنی تفاوت بیمار با تماس از بعد و بیمار ترشحات با تماس و تماس از قبل

 گیری نتیجه

 بر مبتنی مداخالت همچنین .برخورداراست مطالعات در کاربرد و استفاده برای خوبی قابلیت از تحقیق این در TPB بر مبتنی آمده دست به ابزار

TPB دهد ارتقاء و بهبود درمانی و بهداشتی یهاطیمح در را دست بهداشت رفتار تواندیم. 
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 )مروری مطالعه (ایران در خودمراقبتی و معنوی سالمت

 

 رحیمی فاطمه -درگاهی حسین-میمنه حضرتی زهرا

 مقدمه

 مراقبت خویش سالمت از مستقل طوربه و خود بر اتکا با تا کندیم استفاده خود آگاهی و توانایی و علم از فرد که است فعالیتی ،خودمراقبتی

 و هماهنگ ارتباط که است انسان سالمتی مهم ابعاد از معنوی سالمت .نماید را اتخاذ سالمی زندگی سبک باید فرد هر خودمراقبتی در .نماید

 خویشتن، با نزدیک ارتباط هماهنگی،احساس و تناسب صلح، زندگی، در ثبات یهایژگیو با و کندیم فراهم داخلی نیروهای بین را یکپارچه

 .شودیم مشخص محیط و جامعه خدا،

 

 هاآن به مطالعات از بیشتری سهم که هدفی یهاگروه و معنوی سالمت و خودمراقبتی درباره شده انجام مطالعات بررسی باهدف مطالعه این

 .است پذیرفته صورت دارد وجود باب این در که خالءهایی و شده داده اختصاص

 کار روش

 کلمات از استفاده با …و Google Scholar, SID, Magiran, PubMed :نظیر اطالعاتی یهاگاهیپا جستجوی با مروری مطالعه این مقاالت

 قرار بررسی مورد بود شده چاپ 1397 تا 1390 سال از که معنوی معنوی،خودمراقبتی سالمت خودمراقبتی،:قبیل از انگلیسی و فارسی کلیدی

 از نیز معنوی هوش و معنوی رهبری عنوان با مطالعاتی همچنین و شدند خارج مطالعه از بالینی های کارآزمایی و کیفی و مروری مطالعات .گرفت

  .شد انتخاب مرتبط، مقاله46 شده، یافت مقاله 150 از .شدند خارج مطالعه

 ها یافته

 بیماران-4 و بیماران-4 دانشجویان-3 کارمندان-2 پرستاران -1 شامل مختلف هدف یهاگروه در معنوی سالمت موضوع با شده انتخاب مقاله 46 

 درصد 15.3 و بیماران، درصد19.7 و دانشجویان درصد 26 کارمندان، درصد13پرستاران، به مربوط مطالعات درصد26 که است سرطانی

 باشندیم دانشجویان و پرستاران شده انجام هاآن درباره معنوی سالمت و معنوی مراقبت مطالعات بیشتر که هدفی گروه .باشدیم سرطانی بیماران

 این خود معنوی سالمت و تحصیل اتمام بعد از دانشجو افراد بخشی اثر و بیماران درمان روند در عزیزان این ارزشمند و واال نقش به توجه با که

 مطالعات عموم در معنوی و اجتماعی و جسمی سالمت یهاطهیح تمام در خودمراقبتی حوزه گستردگی به توجه با.است پراهمیتی موضوع افراد

 ارتباط  شده انجام مطالعات اکثر در و.شد مطالعه وارد شده پرداخته چهارگانه با ابعاد سالمت یهاجنبه از یاجنبه به که مطالعاتی همه شده انجام

 .(p<0/05).داشت وجود معنوی سالمت و مطالعه مورد متغیرهای و عناوین بین داری معنا و مثبت
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 گیری نتیجه

 هامطالعه همه در و .است گرفته صورت دانشجویان و  کارمندان و و پرستاران سرطانی، بیماران،بیماران در معنوی سالمت زمینه در خوبی مطالعات

 راهکار و یهابرنامه و دستورالعمل شودیم مشاهده که خالئی و نکته اما .است شده بیان معنوی سالمتبه بیشتر توجه و رسیدگی لزوم پیشنهاد

 سالمت در باب مطالعاتی شودیم پیشنهاد که .است نشده گرفته نظر در افراد معنوی سالمت ارتقا و افزایش برای مهارتی و عملیاتی و اجرایی

 معنوی سالمت عرصه در پژوهشی موضوعات اولویت در کاربردی و مهارتی رویکردی با اسالمی و دینی یهاآموزه طبق معنویت شیو افزا معنوی

 .گیرد قرار
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 سالمت سواد سطح ارتقا جهت آموزشی مداخله

 

 براهیمی حمید-پناه عفت محمد -خزایی سعید

 مقدمه

 در تواندیم کلیه مزمن بیماری به مبتال بیماران در سالمت سواد افزایش .است افزایش حال در ریواگ ریغ یهایماریب از یکی کلیه مزمن بیماری

 .شد طراحی کلیه مزمن بیماری به مبتال بیماران سالمت سواد در صوتی پیام ارسال ریتأث بررسی جهت مطالعه این  .باشد مؤثر هاآن بهبودی روند

 کار روش

 پرسشنامه گروه دو هر در  .گردید انتخاب تهران جنوب پوشش تحت مراکز از شاهد و مداخله گروه دو در مرکز چهار تصادفی انتخاب اساس بر

 به مبتال بیماران به ماه یک مدت به دو بار روزانه صوتی پیام ارسال با شده طراحی مدل اساس بر مداخله گروه در    و شده تکمیل سالمت سواد

 آموزشی مدل اجرای از پس   .گرددیم عمل معمول روال طبق کنترل گروه در و بعد ماه 5 بعد ماه  .شودیم داده آموزش کلیه مزمن بیماری

 .گردید آنالیز آن نتایج آماری تحلیل و تجزیه از پس و تکمیل سالمت سواد پرسشنامه مجدداً

 ها یافته

 186 .شدند تقسیم کنترل گروه و مداخله گروه دو به سازی تصادفی از استفاده با افراد این .کردند شرکت مطالعه این در نفر 413 مجموع در

 سال 61 مداخله گروه سن میانگین و سال 3/60 کنترل گروه افراد سن میانگین .گرفتند قرار کنترل گروه در نفر 227 و مداخله گروه در نفر

 22 کنترل گروه در و افراد از درصد 2/31 مداخله گروه در .بودند مرد کنترل گروه افراد درصد 5/22 و مداخله گروه افراد درصد 36/ .بود

  دهدیم نشان مطالعه نتایج .بودند سوادیب افراد از درصد

 بود معنادار آماری نظر از اختالف این .بود کمتر گیری اندازه دوم مرحله نمره از 61/7 مداخله از قبل نمره میانگین

 (p-value  0/001 از کمتر )میانگین که صورت این به .داشت وجود آماری معنادار اختالف نیز سوم مرحله و  )مداخله از قبل(اول مرحله بین 

 نیز سوم و دوم مرحله نمره میانگین بین اختالف( 0/001 از کمتر p-value )بود بیشتر  95/11 اول ویزیت به نسبت سوم ویزیت در افراد نمره

 .داشت افزایشی روند مداوم طوربه زمان طول در سالمت سواد نمره(. 0/001 از کمتر p-value ) داشت معناداری اختالف آماری نظر از

 گیری نتیجه

 صوتی پیام لهیوسبه آموزشی محتوای ارسال از استفاده با کلیه مزمن بیماری به مبتال بیماران آموزش که شد داده نشان مطالعه این نتایج اساس بر

 .بود مؤثر هاآن سالمت ارتقا افزایش در سوادیب افراد در ژهیوبه



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 محدود سالمت سواد با دو نوع دیابت به مبتالیان در خودمراقبتی رفتارهای پیشگویی در اجتماعی شناختی تئوری کاربرد

 

 فاضلی حمید

 مقدمه

 بیماران خصوصاً و دو نوع دیابت به مبتالیان معموالً اما ،است یضرور و مهم امری دیابت بیماری مدیریت برای خودمراقبتی رفتارهای انجام اگرچه

 آموزشی مداخالت طراحی جهت خودمراقبتی رفتارهای بر رگذاریتأث عوامل نیترمهم شناخت .زنندیم باز سر آن انجام از محدود سالمت سواد با

 باسواد دو نوع دیابت به مبتالیان در خودمراقبتی رفتارهای بر رگذاریتأث عوامل تعیین باهدف حاضر یمطالعه بنابراین .باشدیم ضروری اثربخش

  .ردیپذیم صورت اجتماعی شناختی تئوری اساس بر محدود سالمت

 کار روش

 صورت محدود سالمت سواد با دو نوع دیابت به مبتال بیمار 293 روی بر که است مقطعی نوع از تحلیلی توصیفی پژوهش یک حاضر مطالعه 

 از استفاده با حاضر مطالعه اطالعات .گردید استفاده  S-TOFHLA پرسشنامه از محدود سالمت سواد با بیماران شناسایی جهت .پذیرفت

 سنجش برای (OEQ) پرسشنامه خودکارآمدی، سنجش برای (DMSS) پرسشنامه خودمراقبتی، سنجش برای (SDSA) استاندارد یهاپرسشنامه

 استفاده با شده آوری جمع اطالعات .گردید آوری جمع اجتماعی شناختی تئوری یهاسازه سنجش برای استاندارد پرسشنامه یک و  پیامد انتظارات

  .گردید تحلیل و تجزیه چندگانه رگرسیون آنالیز یریکارگبه با و SPSS V22 افزار نرم از

 ها یافته

 خودکارآمدی و پیامد انتظارات تکمیلی، بیمه داشتن بیماری، دوره طول جنسیت، متغیرهای گام، به  گام  رگرسیون آنالیز نتایج اساس بر :نتایج

 نمودند تبیین را خودمراقبتی رفتارهای تغییرات درصد 66 و بودند مطالعه مورد بیماران در خودمراقبتی یهاکننده پیشگویی شده، درک

(R2=0.66). بود بیشتر 7/1 آقایان به نسبت هاخانم در خودمراقبتی نمره متوسط  .(β=1.7,p=0.007)دوره طول افزایش سال کی ازای به 

 نداشتند، تکمیلی بیمه که افرادی خودمراقبتی نمره میانگین  (β=0.25,p<0.001).یافت افزایش 25/0 اندازهبه خودمراقبتی نمره میانگین بیماری،

 یک ازای به خودمراقبتی نمره متوسط .(β=-2.36,p<0.001)  بود کمتر 36/2 میزان به بودند، مندبهره تکمیلی بیمه از که افرادی به نسبت

 انتظارات نمره در افزایش واحد یک ازای به همچنین (β=0.21,p<0.001)  یافت افزایش  21/0 میزان به خودکارآمدی، در افزایش واحد

   (β=0.20,p=0.002). داد نشان افزایش 2/0 میزان به خودمراقبتی نمره متوسط پیامد،

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 گیری نتیجه

 پیشگویی نیترمهم پیامد انتظارات و خودکارآمدی تکمیلی، بیمه داشتن بیماری، دوره طول جنسیت، که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج 

 همچنین و شناختی جمعیت یهایژگیو این به توجه لذا .بود محدود سالمت باسواد دو نوع دیابت به مبتالیان در خودمراقبتی رفتارهای یهاکننده

  .باشدیم ضروری پذیر، آسیب گروه این برای آموزشی مداخالت طراحی جهت پیامد انتظارات و خودکارآمدی یهاسازه
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 سالم تغذیه انجمن موردی مطالعه :تغذیه یمراقبت خود آموزش در نهاد مردم یهاسازمان حضور

 یزد عشق دیار

 

 سمانه السادات ملک ثابت  -خاطره خانجانخانی

 مقدمه

 حال عین در و است تغذیه نوع از ما هایبیماری از بسیاری شودیم گفته که یطوربه است سالم تغذیه به توجه ،خودمراقبتی اساسی اصول از یکی 

 در که هستند مواردی سالم غذای به توجه عدم و آماده غذاهای از استفاده نامناسب، غذایی هایرژیم .است غذاها در نیز دردها از بسیاری درمان

 این در .است حوزه این در توجه نیازمند که است هاییاستان از یکی دیابت باالی شیوع با یزد استان .است شده توجهی کم هاآن به ایتغذیه امور

 فعالیت و شد سیتأس 1393 سال در سالم غذای از استفاده و فرهنگ ترویج باهدف «یزد عشق دیار سالم تغذیه انجمن» نهاد مردم سازمان راستا

 .بود انجمن این هایفعالیت از گزارشی ارائه مقاله این از هدف .کرد آغاز زمینه این در را خود

 کار روش

 .است پرداخته موردی مطالعه یک قالب در انجمن این توسط شده انجام هایفعالیت بررسی به مقاله این

 ها یافته

 غذایی موارد تولید واحدهای استقرار برای سالمت دهکده ایجاد پیگیری غذایی، مواد مشاوره جهت مراکز ایجاد نظیر هاییفعالیت کلی طوربه

 از رسانی اطالع درمانی، هایکلینیک اندازیراه و ایجاد و درمانی مرکز ایجاد رفاهی، گردشگری، تفریحی، ورزشی، مراکز و ارگانیک و سالم

 تخصصی هاینشست و هاهمایش آموزشی، هایکارگاه برگزاری ،ربط یز مراجع نظر زیر کتاب انتشار محلی، یهاروزنامه در مقاله درج طریق

 نجات و زیست محیط حفظ و ارگانیک کشاورزی به کمک برای خود تندرستی و سالمت حفظ به جامعه مردم تشویق سالم، غذای خصوص در

 .شودمی انجام انجمن این در است، تغذیه آن اساس و اصل که هابیماری از

 گیری نتیجه

 که آنجا از .افتدیم اتفاق مندان دغدغه از گروهی سوی از که است خودجوش تالشی خودمراقبتی امور در نهاد مردم هایسازمان شدن درگیر

 این در نیز را دیگر نهادهای حوزه، این نهاد مردم یهاسازمان از حمایت ضمن شودیم پیشنهاد است خودمراقبتی در اساسی اصول از یکی تغذیه

 .شوند تشویق زمینه

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 

 باردار زنان خودمراقبتی بر  آن ریتأث و  بارداری یدوره در سالمت سواد ارتقای

 آغا فاطمه حسینی  -فربد عبادی فرد آذر -مهناز صلحی -خدیجه عباسی

 مقدمه

 هدف .گرددمی سالم نوزاد تولد به منجر و نموده حفظ را مادر سالمت دهد،می کاهش را حاملگی نامطلوب پیامدهای بارداری، دوران هایمراقبت

 بر آن تأثیر تعیین و سالمت جامع خدمات مراکز به کنندهمراجعه باردار زنان در بارداری یدوره در خودمراقبتی سالمت سواد ارتقای مطالعه این

 .است زنان این در بارداری دوره در خودمراقبتی

 کار روش

 گیری نمونه روش به باردار زنان از نفر ۸۰ شده، تصادفی بالینی کارآزمایی این در .داشت ادامه ماه شش و شروع 1395 ماه بهمن  در مطالعه این

 اطالعات گردآوری ابزار .شدند تقسیم کنترل و مداخله نفره ۴۰ گروه دو به ساده تصادفی تخصیص روش با و انتخاب ایمرحله چند ساده تصادفی

 یک مداخله، از قبل هاپرسشنامه .شد کسب مقدماتی مطالعه یک در آن پایایی و اعتبار که بود مطالعات نتایج اساس بر ساخته محقق هایپرسشنامه

 مداخله ها،پرسشنامه اولیه تکمیل از آمدهدستبه نتایج اساس بر .بود شده پر  1396 فروردین و 1395 اسفند و بهمن در مداخله، از پس ماه دو و

 و پرسش گروهی، بحث سخنرانی، آموزشی یهاروش از استفاده شامل مداخله این  .شد اجرا و طراحی مداخله گروه در فقط مناسب آموزشی

 نسخه SPSS افزار نرم در هاداده .بود آموزشی یهالمیف و پاورپوینت نمایش آموزشی، یهاکتابچه ارائه همچنین مشاوره، و عملی تمرین پاسخ،

 مقایسه مورد RMA (ANOVA) کای مجذور آزمون و ویلکاکسون آزمون و زوجی t آزمون ویتنی، من آزمون مستقل، t آزمون از استفاده با 16

 .شد تعیین 0.05 آماری تحلیل و تجزیه در داری معنی سطح .گرفتند قرار تحلیل و

 ها یافته

 سواد و رفتار خواندن، درک محاسبات، درک نمرات همچنین کل، خودمراقبتی و روانی جسمی، خودمراقبتی نمرات میانگین مداخله، از قبل

 مداخله گروه در متغیرها این نمرات میانگین مداخله از بعد ماه دو و یک اما نداشتند داریمعنی تفاوت مداخله و کنترل گروه دو در کل سالمت

 (p< 0.001.)شد مشاهده معنادار تفاوت این نظر این از گروه دو بین و یافت افزایش

 گیری نتیجه

برنامه بنابراین شد، زنان این در خودمراقبتی افرایش موجب بررسی، مورد زنان در بارداری یدوره در خودمراقبتی درباره سالمت سواد ارتقای

 .شد پیشنهاد آموزشی مداخالت برای ریزی
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 سندروم به مبتال بیماران خودمراقبتی عملکرد و شناختی توانایی بر اورم خودمراقبتی مدل کاربرد ارزیابی

 مرورسیستماتیک:حاد کرونری

 آمنه آل خمیس -زینب رئیسی فر -راضیه شیرزادگان

 مقدمه

 از مراقبت نیروی تعیین خوددرمانی، از مراقبت نیاز بررسی پرستاران و نقش خود از مراقبت به مددجویان تشویق اورم خودمراقبتی الگوی  هدف

 برنامه یعمده قسمت آموزش، مزمن یهایماریب در .است مزمن بیماری به مبتال بیماران در خود از مراقبت نقص وجود عدم و وجود و خود

  باهدف مطالعه این .کندیم را فراهم موجود وضعیت با ماریبهتر ب مقابله و داده شرکت خودمراقبتی امر در فعال طوربه را بیمار که باشدیم مراقبتی

 .شد انجام حاد کرونری مسندر به مبتال بیماران خودمراقبتی عملکرد و شناختی توانایی بر اورم خودمراقبتی مدل کاربرد ارزیابی

 کار روش

 از سال Google Scholar  و ,PUBMED,SCOPUS, SCIENCE DIRECT, , EMBASE MEDLINE  اطالعاتی یهاگاهیدر پا مرور متون

 کرونری مسندر اورم، خودمراقبتی الگوی بیمار، به آموزش خودمراقبتی، توانایی ,   یهاواژه کلید با و  یو فارس انگلیسی زبان به 2019-2010

 تحقیق موضوع با مقاالت خالصه بودن مرتبط ، مقاالت کامل متن به دسترسی ورود معیارهای بر اساس مرتبط )مقاالت کامل متن . شد انجام   حاد

 مقاله 35 نیاز ب و بررسی مستقل طوربه محقق دو توسط (مقاالت کامل متن به دسترسی عدم) خروج و  2010-2019 از (مقاالت انتشار تاریخ ،

 . گردید استفاده هااز آن حاضر یدر مطالعه و انتخاب کیفیت یابیاز ارز پس مقاله 15تعداد ،

 ها یافته

 و تنش کاهش روزانه، کارهای انجام در استقالل ایجاد مراقبت، تداوم رضایتمندی، افزایش باعث توجهی قابل طوربه خود از مراقبت آموزش

 هزینه کم و غیرتهاجمی دارویی، غیر ایمن روشی اورم خودمراقبتی برنامه  .شودیم حاد کرونری سندرم به مبتال بیماران ناتوانی کاهش درنهایت

 با که داد نشان چنین هم نتایج.است آموزش قابل  قلبی مشکالت ریدرگ مددجویان به یراحتبه و است یشناختروان و جسمی مشکالت کنترل در

 یافته افزایش خود بیماری به نسبت بیماران آگاهی و شناختی توانایی خودمراقبتی، آموزشی برنامه در شرکت به بیماران این تشویق و منظم آموزش

 .است شده ییو دارو غذایی رژیم رعایت در بعد خودمراقبتی عملکردی توانایی  افزایش باعث اورم خودمراقبتی مدل اجرای عبارتی به .است

 کرونری مسندر بیماران در خودمراقبتی ییبر توانا مثبتی تأثیر بیماران، به خودمراقبتی آموزش و بالینی کار در اورم الگوی اجرایگیری نتیجه

 آموزش برنامه تدارک است ذکر شایان   .است آورده فراهم را بیماران خودمراقبتی توان افزایش موجبات آموزشی حمایتی رویکرد و دارد حاد

 .شودیم پیشنهاد خودشان از مراقبت امر در بیماران جانبه همه مشارکت و آنان درک سطح با متناسب و بیماران نیازهای اساس بر خودمراقبتی



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 

 بیماران یاهیتغذ خودمراقبتی آموزش برنامه یگذاراستیس در سیستمی تفکر یریکارگبه نقش تحلیل

 ایران سالمت نظام در هارسانه از استفاده با دیابت مبتالبه

 امیرحسین تکیان  -حامد پورآرام -الهام شکیبازاده -رامش عالی پور

 مقدمه

 در یگذار استیباس نیز ایران سالمت نظام در.باشدیم دیابت مبتال بیماران خون قند کنترل در هاروش نیمؤثرتر از یکی غذایی رژیم از پیروی

 ن میزا ، بیماران زندگی کیفیت ارتقاء ضمن است شده سعی هارسانه انواع یریکارگبه و دیابت به مبتال بیماران خودمراقبتی برنامه اجرای راستای

 یگذاراستیس در سیستمی تفکر نقش بررسی هدف با مطالعه این .یابد کاهش صحیح غذایی رژیم آموزش طریق از آن عوارض و بیماری این شیوع

 صورت کشورها دیگر در مطالعات نتایج با مقایسه و با مختلف یهارسانه از استفاده با دیابت مبتالبه بیماران یاهیتغذ خودمراقبتی آموزش برای

 .پذیرفت

 کار روش

 بر اجزاء عالوه.شد استفاده ایران سالمت نظام در یاهیتغذ خودمراقبتی آموزش سیاست تحلیل برای گیلسون والت سیاستی از مثلث مطالعه این در

 با مدل یاهیتغذ خودمراقبتی برنامه در هارسانه از استفاده سیاست فرآیند انطباق نحوه ، ذینفعان و محتوا،بافتار،فرآیند شامل یگذاراستیس مثلث

 .گردید مقایسه جهان در شده انجام مطالعات نتایج به با توجه سیستمی تفکر

 ها یافته

 ،پیامک سایت ،وب پوستر،بروشور،کتابچه شامل آموزشی یهارسانه یریکارگبه در سیستمی تفکر یهاگام اعمال با و سیاستی مثلث اجزاء اساس بر

در  یافته انجام مطالعات در چنانچه.نمود تسهیل را دیابت به مبتال بیماران یاهیتغذ خودمراقبتی برنامه اجرای توانیم سالمت نظام در همراه تلفن

 بخصوص بیماران دسترسی و یافته کاهش هاآموزش دریافت منظوربه مراکز به مراجعه برای بیماران هزینه ،صرف مختلف آمد در سطح هابا کشور

  .است یافته افزایش دیابتی غذایی رژیم از پیروی و مناسب غذای انتخاب در ابهامات منظور رفعبه  آموزشی منابع به روستایی مناطق در

 گیری نتیجه

 آموزشی یهارسانه یریکارگبه طریق از دیابت به مبتال بیماران در یاهیتغذ خودمراقبتی آموزش یگذاراستیس منظوربه سیستمی تفکر از استفاده

 قند و کنترل دیابت مبتالبه بیماران غذایی رژیم از پیروی و بیماران آگاهی افزایش در اعتماد قابل رویکردی عنوانبه،تواندیم نوین تکنولوژیهای و

 .گردد توصیه هاآن خون



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 مورد در شرقی آذربایجان استان  پوشش تحت محالت سالمت داوطلبین نگرش و آگاهی میزان بررسی

 پستان سرطان

 خدیجه رضایی  -مجید کارآموز -توفیق علیزاده مباشر -راحله سلطانی -رقیه جوادی ساوجبالغی

 مقدمه

 باال، سن .شوندمی مبتال سرطان این به ایرانی زن هزار 7 ساالنه و شودمی محسوب ایرانی زنان میان در هاسرطان نیترعیشا از یکی سینه سرطان

 هورمون و شیردهی حاملگی،عدم سال،عدم 55 باالی سال،یائسگی 12 زیر سال،قاعدگی 30 باالی حاملگی سرطان،اولین به ابتال فامیلی سابقه

 60 تا 40 سنین زنان در شیوع اول رتبه در کلی طوربه سرطان از نوع این .هستند سینه سرطان به ابتال در خطر عوامل از یائسگی از بعد درمانی

 بیماری این .  هستند مبتال بیماری این به نفر 80 نفر، هزار 100 هر از جهانی آمار طبق .باشدیم سالگی 40 تا 30 سنین در دوم رتبه و سالگی

 .دهدیم رخ متوسط و پایین اقتصادی وضعیت دارای کشورهای در موارد درصد 70 از بیش  در

 کار روش

 زمان .باشدیم  یشرق جانیآذربا استان درمانی بهداشتی مراکز  زن سالمت داوطلبین از نفر1200 پژوهش  مورد جمعیت و  مقطعی حاضر پژوهش

 تکمیل یامصاحبه صورتبه که سؤال21 شامل یاپرسشنامه هاداده گردآوری ابزار.باشدیم تصادفی طوربه گیری نمونه و1395 تابستان مطالعه

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد توصیفی یهاآزمون SPSS  آماری افزار نرم با هاداده .گردید

 ها یافته

 زیر درصد49.34 تحصیالت نظر از .بود سال 9.4±5 سالمت داوطلب عنوانبه  فعالیت سابقه میانگین و 42±5کنندگان شرکت سنی میانگین

   پستان توده بدخیمی تشخیص مورد در و (%20) فقط پستان سرطان موقعبه تشخیص از .بودند دانشگاهی درصد3.3 و دیپلم درصد47.3دیپلم،

 .(p<0.002) آمد به دست  داری معنی رابطه تحصیالت سطح با  آگاهی میزان بین .داشتند درستی آگاهی سالمت داوطلبین (%25) فقط

 .داشتند  خوبی  آگاهی درصد 29 و متوسط درصد11 ، ضعیف آگاهی درصد 60  پستان سرطان به ابتال در تغذیه نقش زمینه در سالمت داوطلبین

 گیری نتیجه

 در  سالمت داوطلبین مهارت و آگاهی افزایش که گرفت نظر در توانیم . فردی خودمراقبتی زمینه در سالمت داوطلبان سالمت سواد ارتقای

 در زنان پستان سرطان موقعبه درمان و شناسایی برای مناسب روشی کشور سطح در موجود آموزشی امکانات به توجه با  پستان سرطان خصوص

 بهبود و میر و مرگ کاهش سبب و نماید ایفا درمان و موقعبه تشخیص در یمؤثر نقش امکانات و هزینه کمترین با تواندیم و است هدف گروه

 .گردد زنان زندگی کیفیت



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 

 و بالیا حوادث در خود از در مراقبت دیالیزی بیماران خودمراقبتی نقش

 فاطمه بهرام نژاد  -زهرا عباسی دولت آبای

 مقدمه

 خاص، درمانی-مراقبتی خدمات دریافت به نیازمند و مزمن یهایماریب به مبتال افراد جمله از پذیر¬آسیب های¬گروه بالیا، و حوادث وقوع از پس

 از پیش شرایط به بازگشت و خود نیازهای نیتأم برای و شوند¬می بیشتری و ملموس تلفات و خسارات متحمل جامعه، اعضای سایر با مقایسه در

 در بیماران این به صحیح آموزش با درمانی، حمایتی تجهیزات به وابستگی لیبه دل دیالیزی بیماران  بین این در .دارند نیاز بیشتری منابع به حادثه

  و داشته خود مدیریت در اساسی نقش توانندیم حوادث و بالیا وقوع زمان در مایعات دریافت کنترل و همودینامیک وضعیت دقیق پایش جهت

 بیماران خودمراقبتی نقش بر دیتأک هدف با حاضر مروری مطالعه .کنند پیشگیری نیز سالمت سیستم به اضافی بار تحمیل از خود مدیریت بر عالوه

  .است شده انجام بالیا و حوادث در همودیالیز

 کار روش

 و حوادث مدیریت بالیا، و حوادث جمله، از مرتبط یهاواژه از استفاده با  آن در .است فازی چند مطالعه یک از بخشی حاضر مروری مطالعه

 Science مانند هایی-پایگاه در انگلیسی و فارسی زبان دو هر با خودمراقبتی مراقبت، دیالیز، اقلیم، تغییر سیل، طوفان، آمادگی،زلزله، بالیا،

Direct، PubMed، Up to Date، WHO، Prevention web، Relief، CDC، IFRC،ICRC، SID و MagIran محدودیت بدون 

 70تحقیق، تیم توسط شده طراحی ابزار و ورود معیارهای بر اساس اولیه جستجوی در آمده دست به مقاالت بررسی از پس .شد انجام جستجو زمانی

  .گردید مطالعه وارد مقاله

 ها یافته

 افراد این است الزم .دارد مهمی نقش هااورژانس شرایط در خصوصبه عوارض بروز از پیشگیری و کنترل در دیالیزی بیماران در خودمراقبتی

 آمادگی حوادث این وقوع از پیش بالیا، و حوادث با روبرویی جهت درمان تیم اعضای و دوستان خانواده، جمله از خود، مراقبت فرد با همراه

 محل یاسازه ریغ و ای¬سازه ایمنی افزایش امدادی، دگر و یخود امداد یهادوره گذراندن نجات، کیف تهیه مانند اقداماتی انجام با را خود

 الزم نیز حوادث در .دهند افزایش جایگزین، دیالیز مراکز انتخاب جهت ریزی برنامه اضطراری، تخلیه جهت الزم ریزی برنامه خود، کار و زندگی

 پیامدهای یافتن شدت از نرمال شرایط به رسیدن تا عفونت، کنترل و ممکن حد تا دارویی و غذایی رژیم رعایت مانند مراقبتی اصول رعایت با است

  .نمایند پیشگیری خود بر بالیا و حوادث وقوع از ناشی



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 گیری نتیجه

 افراد خصوصبه افراد تمام است الزم بنابراین دارد، وجود هاآن وقوع امکان مکانی و هرلحظه در که هستند مرز بدون ییهادهیپد بالیا، و حوادث 

 خود آمادگی مناسب استراتژی با بالیا و حوادث با روبرویی جهت مناسب، خطر درک با دیالیزی بیماران همچون مزمن حیات تهدید شرایط در

  .است بالیا و حوادث در افراد آوریتاب  ارتقای جهت مناسب تژیااستر یک خودمراقبتی .دهند ارتقا را
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  پوشش تحت سالمندان زندگی برکیفیت خودمراقبتی برنامه تاثیر                       

 تهران جنوب بهداشت مرکز

  کرامت ا...نوری جلیانی -حسن افتخاراردبیلی -زهره سادات میرسعیدی

 مقدمه

 که آنجا از .ابدییم کاهش سن افزایش با سالمتی که داده نشان مطالعات است، سالمتی سالمندان زندگی کیفیت کننده¬تعیین عامل نیترمهم

 مطالعه .باشند¬می سالمت ارتقاء در مؤثر مراقبتی خود برنامه رعایت و توجه نیازمند باشند،¬می آسیب مستعد فراوان مشکالت علت به سالمندان

 .است پذیرفته صورت آن بر خودمراقبتی برنامه یریکارگبه ریتأث و تهران جنوب بهداشت مرکز سالمندان زندگی کیفیت بررسی باهدف حاضر

 کار روش

قرار  (نفر80 شاهد ونفر  52) تجربی گروه دو در که بودند نفر 132 مطالعه مورد افراد تعداد .باشد¬می شاهد گروه با یامداخله نوع از مطالعه

 ماه سه طول در خودمراقبتی آموزشی برنامه سپس .شدند انتخاب درمانی بهداشتی مرکز 5 از تصادفی ای¬خوشه گیری نمونه صورتبه و گرفتند

 از زندگی کیفیت بررسی استاندارد ابزار و دموگرافیک خصوصیات پرسشنامه آن ابزار و ساختاری مصاحبه روش به هاداده گردآوری شد اجرا

 سپس .شد گیری¬اندازه دو گروه در آموزش از بعد دو ماه و قبل مرحله دو در کوتاه پرسشنامه از استفاده با زندگی کیفیت .بود کوتاه فرم  نوع

 .گرفتند قرار بررسی مورد تحلیلی و توصیفی آماری های¬آزمون کمک با ها¬داده

 ها یافته

 75/52±50/25از فیزیکی بعد نمرات مجموع میانگین و یافت افزایش آموزشی مداخله از پس تجربی گروه در زندگی کیفیت ابعاد مطالعه نیدر ا

 از قبل در 61/53±46/24 از روانی بعد نمرات مجموع میانگین همچنین .یافت افزایش مداخله از پس 11/66±96/18 به مداخله از قبل در

 تفاوت از مطالعه قبل به نسبت مطالعه از پس شاهد گروه زندگی کیفیت ابعاد نمرات ولی یافت افزایش از مداخله پس 85/70±07/15 به مداخله

  .نداشت داری¬معنی

 گیری نتیجه

 است سالمندان زندگی کیفیت بر خودمراقبتی برنامه مثبت ریتأث از حاکی نتایج
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 های¬شاخص بر خانواده نقش بر مبتنی ترخیص برنامه تأثیر تعیین

 ران مفصل اینترتروکانتریک شکستگی دچار بیماران ای¬تغذیه آزمایشگاهی

 میرسعید یکانی نژاد  -بابک سیاوشی -محمد زارعی -هومن شهسواری -سحر مالمیر

 مقدمه

 درمانی نتایج با سوءتغذیه .برند¬می رنج جراحی عمل از بعد و شکستگی از قبل زمان در تغذیه سوء از اغلب ران مفصل شکستگی به مبتال بیماران

 بیماران، این در تغذیه سوء باالی شیوع به توجه با لذا .شود¬می تلقی مهم هاآن یاهیتغذ وضعیت بررسی بنابراین .دارد ارتباط بیمار در ضعیف

 بر خانواده مراقبتی نقش بر مبتنی ترخیص برنامه تأثیر بررسی به و نموده بیماران این تغذیه به خاص توجه ترخیص ریزی برنامه در پژوهشگر

 .پردازد¬می بیماران این ای¬تغذیه آزمایشگاهی های¬شاخص

 کار روش

 با تهران شهر منتخب های¬بیمارستان به کننده مراجعه اینترتروکانتریک شکستگی به مبتال بیمار 56 روی بر شده کنترل تصادفی کارآزمایی این

 بر مبتنی ترخیص برنامه معمول، ترخیص برنامه بر عالوه مداخله گروه .شد انجام نفر 28 مداخله و نفر 28 کنترل )گروه دو در تصادفی تخصیص

 پیگیری و آموزشی کتابچه ارائه با همراه جلسه، سه طی جراحی عمل از پس دوره در چهره به چهره فردی آموزش صورتبه را خانواده نقش

 واسطهبه ترخیص از بعد ماه 3 و هفته 6 مداخله، از قبل بیماران یاهیتغذ خونی های¬شاخص بررسی با مداخله اثربخشی .داشتند دریافت تلفنی

  SPSS 16 افزار نرم از استفاده با شده وریع آجمی هاداده .شد سنجیده ها¬لنفوسیت کل شمارش و سرم تام پروتئین سرم، آلبومین گیری اندازه

  .گردید تحلیل و تجزیه

 ها یافته

 بعد ماه 3 و (P = 0.71) نداشت معنادار تفاوت ترخیص از بعد هفته 6 ها¬گروه بین افزایش این اما یافت، افزایش گروه دو هر در سرم آلبومین

 در معناداری افزایش ها¬گروه بین کواریانس آنالیز اساس بر ترخیص از بعد هفته 6 در .(P = 0.05) داشت قرار معناداری مرز در ترخیص از

 داشت وجود مداخله گروه در T.pr سطح در معناداری افزایش ترخیص از بعد ماه سه ولی (P = 0.22) نداشت وجود بیماران T.pr سطح

(0.001 >P). پیگیری، دوره طول در TLC در ترخیص از بعد ماه سه و هفته 6 افزایش این اما یافت افزایش گروه دو هر در داری¬معنی طوربه 

 .(P > 0.05) نداشت تفاوتی ها¬گروه بین

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 گیری نتیجه

 ترخیص از بعد هفته 6 با مقایسه در ترخیص از بعد ماه 3 پارامترها، افزایشی تغییرات داری معنی یاهیتغذ آزمایشگاهی یهاشاخص با ارتباط در

 را خود اثر بتواند تا باشدیم ضروری بیمار درمانی مراقبتی نتایج ارتقاء منظوربه ترخیص از بعد تا مداخله تداوم دهدیم نشان که داشت وجود

 در تغذیه سوء پیشرفت از باشد بیماران خانواده محوریت با که ترخیص برنامه یک یریکارگبه با توانندیم درمان تیم اعضای و پرستاران .بگذارد

 .بکاهند ران مفصل شکستگی دچار سالمند بیماران
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 از پس پیامدها بهبود برای خانواده مراقبتی نقش بر مبتنی ترخیص برنامه           

 ران مفصل اینترتروکانتریک شکستگی

 میرسعید یکانی نژاد  -بابک سیاوشی -محمد زارعی -هومن شهسواری -سحر مالمیر

 مقدمه

 در میر و مرگ بیشترین .شوندیم میر و مرگ و عوارض باالی میزان به منجر که هستند رایج سالمند بیماران در اینترتروکانتریک یهایشکستگ

 پزشکی متعدد مشکالت دلیل به فیزیولوژیک ذخایر کاهش با و ضعیف بیماران این اغلب .دهدیم رخ جراحی عمل یدوره از پس اولیه مرحله

 مراقب نقش بنابراین گردد،¬می بیمارستانی مجدد پذیرش به منجر و کندیم پیچیده را هاآن بهبودی فرآیند که هستند مواجه موجود قبل از

 زندگی، کیفیت ای،¬تغذیه وضعیت بر خانواده مراقبتی نقش بر مبتنی ترخیص برنامه تأثیر بررسی مطالعه این از هدف .است مهم بسیار غیررسمی

 .است ران مفصل اینترتروکانتریک شکستگی دچار بیماران در میر و مرگ و مجدد پذیرش سقوط،

 کار روش

 یهامارستانیب ارتوپدی های¬بخش به کننده¬مراجعه اینترتروکانتریک شکستگی به مبتال بیمار 40روی بر شده کنترل تصادفی کارآزمایی این

 صورتبه مطالعه به ورود از پس پژوهش های¬نمونه .است شده انجام تهران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته سینا و( ره)خمینی امام آموزشی

 شامل عمل از پس دوره در مداخله گروه در خانواده مراقبتی نقش بر مبتنی ترخیص برنامه .گرفتند قرار کنترل و مداخله گروه دو در تصادفی

 از ترخیص از بعد ماه شش تا بارکی هفته دو هر تلفنی پیگیری و آموزشی، کتابچه جلسه، سه طی در عملی نمایش صورتبه فردی آموزش

 قبل زندگی کیفیت و یاهیتغذ وضعیت مداخله، تأثیر بررسی برای .کردند دریافت را بیمارستان روتین یهامراقبت تنها کنترل گروه بود؛ بیمارستان

 .گرفتند قرار سنجش مورد ترخیص از پس ماه 6 میر و مرگ و مجدد پذیرش سقوط، و شدند گیری¬اندازه ترخیص از پس ماه 6 و مداخله از

 .شد تحلیل و تجزیه  SPSS 16 افزار نرم از استفاده با شده آوری جمع یهاداده

 ها یافته

 با مقایسه در همچنین، (p<0.001) یافت افزایش داری معنی طوربه مداخله گروه در (MNA) ای¬تغذیه وضعیت نمره مداخله، از بعد ماه شش

 بین (p<0.001) یافت افزایش داری¬معنی طوربه مداخله گروه در VAS score و EQ-5D index بر اساس زندگی کیفیت نمره کنترل، گروه

 (p<0.05) نداشت وجود معناداری تفاوت ماه 6 از پس میر و مرگ و مجدد پذیرش سقوط، لحاظ از گروه دو

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 گیری نتیجه

 برنامه اجرای درنتیجه .بودند برخوردار باالتری زندگی کیفیت و ای¬تغذیه وضعیت از مجموع در مداخله گروه بیماران که داد نشان مطالعه این

 .گردد¬می اینترتروکانتریک شکستگی به مبتال بیماران زندگی کیفیت و یاهیتغذ وضعیت ارتقای باعث ترخیص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 اختالالت بیماران جهت موبایل بر مبتنی خودمراقبتی کاربردی برنامه طراحی

 آنان خانواده و دوقطبی

 شهربانو پهلوانی نژاد  -سعیده حیدریان

 مقدمه

 کاهش باعث اختالل این .است افزایش به رو جهانی بهداشت سازمان آمار طبق آن شیوع میزان که است مزمن روانی بیماری نوعی دوقطبی اختالل

 است صرفهبه مقرون و دسترس قابل ابزاری هلث موبایل .کندیم تحمیل وی خانواده و فرد برای زیادی عوارض و ،هزینه شده افراد زندگی کیفیت

 در که شوندیم ایجاد سالمت ارتقا و متخصصین درمان مکمل منظوربه خودمراقبتی یهابرنامه .دارند روان سالمت زمینه در حمایتی نقشی که

 موبایل بر مبتنی خودمراقبتی کاربردی برنامه طراحی پژوهش این از هدف .شوند ایجاد بیماران نیاز با متناسب که باشند مفید توانند¬می صورتی

 .است آنان خانواده و دوقطبی اختالل با بیماران برای

 کار روش

 اختیار در و شده تنظیم یاپرسشنامه موجود کاربردی یهابرنامه و مطالعات بر مروری با اول مرحله در که بوده کاربردی نوع از حاضر پژوهش

 و تحلیل پرسشنامه این از حاصل نتایج .باشد آنان خانواده و بیماران یهاتیاولو با متناسب برنامه یهاتیقابل تا گرفت قرار آنان خانواده و بیماران

 .شد طراحی آنان خانواده و بیماران برای خودمراقبتی کاربردی یبرنامه ، نتایج یهیپا بر

 ها یافته

 مصرف برای ییهایادآوری آموزشی، اطالعات شامل اصلی بخش 6 در بیماران و خانواده نظر از شده طراحی کاربردی برنامه اصلی یهاتیقابل

 با تعامل برقراری جهت اجتماعی محیط ایجاد آنان، خانواده و بیماران به انگیزشی و آموزشی یهاامیپ دریافت پزشک، با مالقات زمان و دارو

 آدرس و کنندیم فعالیت دوقطبی اختالالت زمینه در که پزشکانی روان از لیستی خود، یهاتجربه و اطالعات گذاری اشتراک به جهت بیماران

  .است موجود یهامطب و هامارستانیب

 گیری نتیجه

 بیماران و خانواده برای استرس کاهش بخصوص اختالالت مدیریت و روان سالمتبه مربوط یهامراقبت در ابزاری عنوانبه فناوری از استفاده

 سایر نظر  بیماران دیدگاه بر عالوه است بهتر .است نیاز دوقطبی اختالل مدیریت یهابرنامه بخشی اثر و توسعه برای و بوده کننده کمک تواند¬می

  .گیرد قرار نظر مد حوزه این بالینی متخصصین

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 زنان بیماری از درک بر لونتال خودتنظیمی تئوری تأثیر بررسی                           

 دار شاهد شده تصادفی بالینی کارآزمایی مطالعه  یک :بارداری دیابت به مبتال

 مریم مافی  -نسیم بهرامی -محمدعلی سلیمانی -سمانه خداپرست

 مقدمه

 رفتار مورد در ¬نگرش و دانش بارداری، دیابت به مبتال زنان در .است همراه ناتال پری عوارض و مادر  میر و مرگ باالی میزان با بارداری دیابت

 درک بر لوتئال خودتنظیمی تئوری تأثیر بررسی هدف با مطالعه این .دارند افراد سالمت در مهمی نقش تغذیه و ورزش وزن، کاهش به توجه سالم،

 است شده انجام بارداری دیابت به مبتال زنان بیماری از

 کار روش

 بیمارستان ناتال پره بخش در بستری بارداری دیابت به مبتال زنان بین از هانمونه .بود دار شاهد شده تصادفی بالینی کارآزمایی یک مطالعه این

 نفر و40 کنترل گروه دو در تصادفی چهارتایی بندی بلوک روش به  و شده انتخاب 97 شهریور تا 96 اسفند زمانی بازه در رشت شهر الزهرا

 اساس بر مداخله آزمون، گروه در .شد تکمیل گروه دو هر در بیماری از درک  و دموگرافیک مشخصات پرسشنامه .شدند داده قرار رنف40آزمون

 مجدداً مداخله، از پس هفته 4 و مداخله اتمام از پس .شد اجرا یاقهیدق 90 تا 60 جلسه 3 در انفرادی صورتبه لوتئال خودتنظیمی تئوری

 آزمون و درصد و تعداد معیار؛ انحراف و میانگین توصیفی آزمون از استفاده با هاداده .شد تکمیل گروه دو هر در بیماری از  درک ¬پرسشنامه

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 23 نسخه spss افزار نرم در (مکرر گیری اندازه با واریانس آنالیز  و اسکوئر کای مستقل، تی تحلیلی

 ها یافته

 امتیاز میانگین مداخله، از پس بالفاصله ،(p=0/19 )نداشت وجود معناداری آماری تفاوت گروه دو بیماری از درک نمرات بین مداخله از قبل

 درک نمرات میانگین مداخله از پس ماه یک .(p=0/003) بود (9/43±8/6 )کنترل گروه و (38/9 ±6/8) آزمون گروه در بیماری از درک

 .(P<0/001) بود یافته کاهش (45/7±6/9) کنترل گروه میانگین  به نسبت معناداری طوربه (39/3±5/8) آزمون گروه در بیماری از

 گیری نتیجه

 این انجام توانیم لذا باشد مؤثر بارداری دیابت به مبتال زنان بیماری از درک بر تواند¬می لونتال تنظیمی خود تئوری از استفاده نتایج، اساس بر

 .نمود توصیه بارداری دیابت به مبتال زنان در را مداخله

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 تحت بیماران خودمراقبتی رفتارهای بر  وب بر مبتنی آموزشی مداخله ریتأث         

 ترخیص از پس آنژیوپالستی درمان

 رحیم طهماسبی  -حکیمه واحدپرست -عظیمه خدامی نسب -سید همام الدین جوادزاده

 مقدمه

 پیشگیری راهکار نیترمهم عنوانبه خودمراقبتی برای آموزش دریافت فرصت آنژیوپالستی عمل تحت بیماران در کوتاه بستری زمان مدت طول

 سو دیگر از .ندارد مطلوبی وضعیت بیماران این در خودمراقبتی رفتارهای رو این از .سازدمی محدود را قلبی رویدادهای دیگر یا ثانویه حمله از

می قرار وی دسترس در بیمار زندگی و کار بستر در را هاآموزش و بوده حضوری یهامراقبت برای خوبی مکمل دور راه از و  وب مبتنی آموزش

 از پس آنژیوپالستی درمان تحت بیماران خودمراقبتی رفتارهای بر وب بر مبتنی آموزشی مداخله اثربخشی تعیین هدف با حاضر مطالعه لذا .دهد

 .پذیرفت صورت1396-1397 سال در بوشهر شهر در ترخیص

 کار روش

 (کنترل گروه نفر 50مداخله، گروه نفر 49 )آنژیوپالستی درمان تحت بیمار 99 روی بر که بود شاهد دار کارآزمایی پژوهش یک حاضر یمطالعه

 در .نمودند دریافت وب بستر از را خودمراقبتی رفتارهای ایچندرسانه آموزش بیمارستان، روتین خدمات بر عالوه مداخله گروه .گرفت صورت

 توسط روزبه و ایلحظه صورتبه تیساوب مدیریت پنل از مداخله گروه آموزشی یدوره پیگیری وضعیت مشاهده آموزشی، مداخله انجام طول

 اطالعات شامل بخشی دو ایپرسشنامه اطالعات گردآوری ابزار .نمودند دریافت را بیمارستان روتین خدمات نیز کنترل گروه .بود پذیر امکان محقق

 (اضطراب و استرس مدیریت و دخانیات استعمال بدنی، فعالیت سالم، غذایی رژیم درمان، به پایبندی) خودمراقبتی رفتارهای و شناختی جمعیت

 SPSS افزار نرم توسط تحلیل و تجزیه ها،داده آوری جمع از بعد .گردید تکمیل )آموزش از بعد ماه سه و بعد هفته دو قبل،( مرحله سه در که بود

 .شد انجام 22 ویرایش

 ها یافته

 استعمال بدنی، فعالیت سالم، غذایی رژیم درمان، به پایبندی(نیز خودمراقبتی رفتارهای .بودند مشابه شناختی جمعیت متغیرهای توزیع نظر از گروه دو

 مداخله گروه در آموزش از بعد که حالی در نداشتند، تفاوتی آموزش از قبل کنترل و مداخله گروه دو (اضطراب و استرس مدیریت و دخانیات

  .شد مشاهده دخانیات استعمال بعد در جزبه خودمراقبتی رفتارهای ابعاد یهمه در (p<0.001) معناداری بهبود

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 گیری نتیجه

 به توجه با بنابراین .بود بیماران این در خودمراقبتی رفتارهای ارتقاء در وب بر مبتنی آموزشی مداخله اثربخشی بیانگر مطالعه، از حاصل یهاافتهی

 تکرار قبلی، مطالب به جدید اطالعات کردن اضافه آموزش، زمان در اضطراب عدم اطالعات، سازی ذخیره توانایی وب، تحت آموزش اینکه

 حفظ و ماندگاری سبب تواندمی کندمی فراهم بیماران برای را روز شبانه از ساعتی هر در اطالعات به دسترسی امکان و آموزشی مطالب پذیری

 .کند عمل مؤثر بسیار ثانویه پیشگیرانه خدمات و بخشی توان به دستیابی در  و شود بیماران در خودمراقبتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 ایرانی طب مکتب در خودمراقبتی

  حوریه افشاری پور -مهدی خادمی -سیده زهرا آدابی نیا

 مقدمه

 " عنوان تحت و داشته دیتأک مهم این بر نیز ایرانی اطبای و حکما .است بوده طبی مکاتب تمامی اهداف از همواره سالمتی، ارتقای و نگهداشت

 .دادندیم اختصاص آن به را یاجداگانه کتاب حتی و داده اختصاص آن به را خود جامع کتب فصول از یکی ، "السته باالسباب الصحه حفظ

 .کندیم بیان سالمتی، نگهداشت را روشن و ساده مسیری ضروریه، سته به مشهور اصل، شش بر تکیه با الصحه، حفظ

 کار روش

 خودمراقبتی بهبود راستای در زندگی سبک اصالح برای مفیدی راهکارهای بیان در سعی ایرانی، طب یاکتابخانه منابع از استفاده با پژوهش این

 .دارد

 ها یافته

 :یعنی سالمت، در مؤثر اصل شش اساس بر را تدابیری ضروریه، سته

 

 هاآب و فصول تدبیر اصول و محیط هوای .1

 

 غذاها و هایدنینوش انواع .2

 

 ورزش) سکون و حرکت .3

 

 بیداری و خواب .4

 

 استفراغات .5

 .کندیم ایراد را ییهاهیتوص فرد، هر شرایط نوع با متناسب و کرده بیان(روان بهداشت) نفسانی اعراض .6

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 گیری نتیجه

 ،...غم ترس، مانند رفتاری هیجانات کنترل چگونگی و عالئم ،هایخوراک و هایدنینوش مصرف تأخر و تقدم بدنی، شرایط با سازگار هوای و آب

 یاصول جمله از ،یداریوبخواب ساعت و میزان در الزم تدابیر و ضروری مواد نگهداشت و بدن از زائد مواد دفع استراحت، و مؤثر تحرک اصول

 .دارد خودمراقبتی طریق از زندگی کیفیت افزایش در سعی آن، انیباب الصحه حفظ که است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 در خودمراقبتی برای شده طراحی بدنی تمرینات ریتأث بررسی

 باردار مادران عملکرد محدودیت و بارداری لگنی و کمری دردهای

 میرموالیی طاهره سیده

 مقدمه

 روانی سالمت و بدنی عملکرد روی بر درد این و دارند درد خاصره لگن و کمر تحتانی قسمت در آن از پس و بارداری دوران در زنان اغلب

 تیفیدر ک تواندیم سالمتی حفظ و مشکل رفع و خود از مراقبت برای هاآن به راهکارهایی آموزش و ارائه که است بدیهی .است گذار ریتأث هاآن

 بررسی و خودمراقبتی صورتبه باردار مادران به آن آموزش و مناسب تمرینات طراحی مطالعه این از هدف لذا، .باشد مؤثر باردار مادران زندگی

 .بود بارداری لگنی و کمری دردهای بر هاآن ریتأث

 کار روش

 به تهران، شهر منتخب بارداری یهامراقبت درمانگاه دو به کننده مراجعه باردار زن 180 آن در که است تجربی نیمه مطالعه یک پژوهش این

 پیش مرحله دو در هاداده .گرفتند قرار کنترل گروه در نفر 90 و مداخله گروه در نفر 90 تصادفی طوربه و شدند انتخاب آسان گیری نمونه روش

 کمر ناحیه آناتومی هفته، یک فاصله به آموزشی کالس جلسه دو طی در مداخله گروه برای .شد آوری جمع (بعد هفته 12 )آزمون پس و آزمون

 طراحی خاص بدنی تمرینات همچنین و مختلف های پوزیشن در بدن حیصح یهاتیوضع بارداری، در لگنی و کمری دردهای بروز دالیل لگن، و

 همراه یاکتابچه درمانگاه، در یادگیری از پس که بود تمرین هشت شامل بدنی تمرینات .شد داده آموزش دردها این کاهش یا پیشگیری در شده

 ثبت فرم تا شدیم خواسته مادران از آن، همراه .دهند انجام منزل در هفته 12 مدت به را هاآن روزانه تا شدیم داده مادران به حرکات این تصاویر

 نفر 9 شدیم انجام نیز هفتگی تلفنی پیگیری مدت این طی در .دهند عودت پژوهشگر به هفته 12 انتهای در و کرده تکمیل نیز را روزانه تمرینات

 ابزار و مشاهده و مصاحبه انجام با کتبی پرسشنامه تکمیل هاداده آوری جمع روش .شدند خارج مطالعه از مداخله گروه در نفر 2 و کنترل گروه در

 با هاداده تاًینها .بود اسوستری عملکرد ناتوانی استاندارد و پرسشنامه (VAS) درد دیداری مقیاس درد، ترسیم ابزار پرسشنامه، هاداده آوری جمع

 افزار نرم نیز و یو ویتنی من و ویلکاکسون نمار، مک مستقل، تی زوجی، تی فیشر، دقیق دو، کای آماری های تست و توصیفی آمار از استفاده

SPSS گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد. 

 ها یافته

 .نداشت وجود آماری دار معنی تفاوت کنترل و مداخله گروه دو در عملکرد محدودیت همچنین و درد شدت بین مداخله از قبل که داد نشان نتایج

 .(P<0.001) شد مشاهده مطالعه، مورد گروه دو بین در عملکرد محدودیت نیز و درد شدت بین آماری دار معنی تفاوت مداخله اجرای از پس اما

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 گیری نتیجه

 کاهش موجب روزانه طوربه باردار مادران توسط شده داده آموزش تمرینات انجام صورتبه خودمراقبتی مداخله که داد نشان پژوهش این نتایج

 بارداری، دوران آموزشی یهاکالس در تمرینات این که شودیم توصیه بنابراین، .شد هاآن عملکرد محدودیت و لگنی و کمری دردهای شدت

 .کنند کمک خود سالمت حفظ و زندگی کیفیت به آن انجام با هاآن تا شود داده آموزش باردار یهاخانم به ماماها توسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 کنندگان مراجعه در اورالیتیکوم آپالسما اوره فراوانی بررسی       

 رفتاری یهایماریب کلینیک به جنسی خطر پر رفتارهای با

 سهیال ربیعی پور  -علیرضا سالمت بخش -شهره افشار یاوری

 مقدمه

 فرصت یهایباکتر عنوانبه اورالیتیکوم آپالسما اوره  .دیآیم شمار به جنسی راه از منتقله یهاعفونت مستعد کننده علل از جنسی پرخطر رفتارهای

 اوره سرولوژیک فراوانی بررسی تعیین با هدف حاضر مطالعه .کنندیم شرکت مختلف یهاعفونت در و شوندیم دیده تناسلی ناحیه در طلب

 .شد انجام ارومیه شهر رفتاری یهایماریب کلینیک به جنسی خطر پر رفتارهای با کنندگان¬مراجعه در آن بر مؤثر عوامل و اورالیتیکوم آپالسما

 کار روش

 انجام برای که شاهد گروه عنوانبه نیز نفر 140 و ارومیه شهرستان رفتاری های¬بیماری مرکز به کننده¬مراجعه 140 شاهدی-مورد مطالعه این در

 خون سی سی 5 و تکمیل پرسشنامه ها¬نمونه همه برای .شدند مطالعه وارد دسترس در گیری¬نمونه روش به بودند کرده مراجعه روتین آزمایشات

 .شدند بررسی ایمنوفلورسانس روش از استفاده با ها¬آزمایش .شد گرفته اورالیتیکوم آپالسما اوره ضد یهایبادآنتی  سرولوژی سطح تعیین جهت

 نظر در 0/05  از کمتر داری، معنی سطح .شد استفاده دو کای و توصیفی آمار و 16 نسخهSPSS  افزار نرم از اطالعات تحلیل و تجزیه جهت

 .شد گرفته

 ها یافته

 آزمون انجام با شاهد گروه و جنسی پرخطر رفتار با افراد گروه دو در اورالیتیکوم آپالسما اوره ضد   IgG سرولوژیک فراوانی حاضر مطالعه در

 کنندگان¬مراجعه در اورالیتیکوم آپالسما اوره ضد یهایبادآنتی  وجود و تحصیالت میزان بین .بود متفاوت آماری لحاظ به دو کای آماری

نتی آ وجود و آمیز¬مخاطره و خطر پر رفتارهای بروز ی¬سابقه چنین هم و دموگرافیک مشخصات سایر بین ولی . داشت وجود معناداری ارتباط

 .نشد یافت یمعنادار ارتباط اورالیتیکوم آپالسما اوره ضد بادی

 گیری نتیجه

 با کننده مراجعه افراد در شودیم پیشنهاد ، آن از حاصل عوارض و تناسلی دستگاه یهاعفونت بروز در اورالیتیکوم آپالسما اوره نقش به توجه با

 .بگیرد قرار برنامه جزو آن غربالگری رفتاری یهایماریب کلینیک به جنسی خطر پر رفتار

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 با کنندگان مراجعه در ژنیتال های مایکوپالسما فراوانی بررسی

 رفتاری یهایماریب کلینیک به جنسی خطر پر های¬رفتار

  سهیال ربیعی پور -بخش علیرضا سالمت -شهره افشار یاوری

 مقدمه

 اورالیتیکوم آپالسما اوره و هومینیس مایکوپالسما  .دیآیم شمار به جنسی راه از منتقله یهاعفونت مستعد کننده علل از جنسی پرخطر رفتارهای

 بررسی تعیین هدف با حاضر مطالعه .کنندیم شرکت مختلف یهاعفونت در و شوندیم دیده تناسلی ناحیه در طلب فرصت یهایباکتر عنوانبه

 به جنسی خطر پر رفتارهای با کنندگان¬مراجعه در آن بر مؤثر عوامل و اورالیتیکوم آپالسما اوره و هومینیس مایکوپالسما سرولوژیک فراوانی

 .شد انجام ارومیه شهر رفتاری یهایماریب کلینیک

 کار روش

 انجام برای که شاهد گروه عنوانبه نیز نفر 140 و ارومیه شهرستان رفتاری های¬بیماری مرکز به کننده¬مراجعه 140 شاهدی-مورد مطالعه این در

 خون یسیس 5 و تکمیل پرسشنامه ها¬نمونه همه برای .شدند مطالعه وارد دسترس در گیری¬نمونه روش به بودند کرده مراجعه روتین آزمایشات

 روش از استفاده با ها¬آزمایش .شد گرفته اورالیتیکوم آپالسما اوره و هومینیس مایکوپالسما ضد یهایباد آنتی سرولوژی سطح تعیین جهت

 معنی سطح .شد استفاده دو کای و توصیفی آمار و 16 نسخهSPSS  افزار نرم از اطالعات تحلیل و تجزیه جهت .شدند بررسی ایمنوفلورسانس

 .شد گرفته نظر در 0/05  از کمتر داری،

 ها یافته

 رفتار با افراد گروه دو در اورالیتیکوم آپالسما اوره ضد   IgG و هومونیس میکوپالسما ضد   IgGو IgM سرولوژیک فراوانی حاضر مطالعه در

 ضد یهایباد آنتی وجود و تحصیالت میزان بین .بود متفاوت آماری لحاظ به دو کای آماری آزمون انجام با شاهد گروه و جنسی پرخطر

 دموگرافیک مشخصات سایر بین ولی . داشت وجود معناداری ارتباط کنندگان مراجعه در اورالیتیکوم آپالسما اوره ضد و هومینیس مایکوپالسما

 .نشد یافت یمعنادار ارتباط هومینیس مایکوپالسما ضد دیبا آنتی وجود و آمیز مخاطره و خطر پر هایررفتا بروز یسابقه چنین هم و

 گیری نتیجه

 خطر پر رفتار با کننده مراجعه افراد در شودیم پیشنهاد آن از حاصل عوارض و تناسلی دستگاه یهاعفونت بروز در پالسما مایکو نقش به توجه با

 .بگیرد قرار برنامه جزو آن غربالگری رفتاری یهایماریب کلینیک به جنسی

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

دفیبریالتور  دارای بیماران اضطراب بر اورم خود از مراقبت مدل آیا

  قلبی موثر است ؟

 شبنم مددی  -محمد صاحب الزمانی -سمانه پارچه بافیه -شیوا اسالمیان کوپائی

 مقدمه

 روان جدی مشکالت دچار بیماران برخی شوک، دریافت از بعد است، جسمانی درد با همراه و بینی پیش رقابلیغ قلبی داخل دفیبریالتور شوک

 و دهد سوق رفاه و سالمتی حفظ سمت به را فرد تواندیم خودمراقبتی یهاتیفعال فراگیری اورم، نظر طبق .شوندیم اضطراب مانند، شناختی

 دهد افزایش بیماری با را فرد سازگاری

 کار روش

 صورتبه و انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه روش با تهران رجایی شهید بیمارستان در بستری ،ICD دارای بیمار 60تجربی، نیمه مطالعه این در

 آموزشی برنامه .بود DASS-21 پرسشنامه و دموگرافیک پرسشنامه شامل اطالعات گردآوری ابزار .گرفتند قرار برسی مورد بعد و قبل گروهی تک

 2 طی اضطراب .شد اجرا فرد به منحصر صورتبه خودمراقبتی نیازهای بر اساس یاقهیدق 20-30 جلسه 3 طی اورم خودمراقبتی الگوی بر اساس

 و تجزیه مورد 22 نسخه  SPSS افزار نرم از استفاده با هاداده .شد سنجیده آموزشی جلسه پایان از بعد ماه یک و آموزش از قبل شامل مرحله

 .گرفت قرار تحلیل

 ها یافته

 دار معنی  آماری نظر از اختالف و یافته کاهش آموزش قبل به نسبت آموزش از بعد اضطراب، معیار انحراف و میانگین که داد نشان مطالعه این

  .(P=0.001 ) بود

 گیری نتیجه

 و مدل این اجرای با توانندیم پرستاران .باشد مؤثر ICD دارای بیماران اضطراب کاهش در تواندیم اورم خود از مراقبت آموزش مدل از استفاده

 .باشند داشته شناختی روان مشکالت کاهش در سزایی به نقش بیماران آموزشی نیازهای بررسی

 

 

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 

  ماژور یتاالسم به مبتال نوجوانان کارآمدی خود بر خود از مراقبت آموزش تأثیر بررسی

 

 تراکمه طاهره

 مقدمه

 عوارض و اثرات با مقابله برای خودمراقبتی آموزش طریق از هاآن توانمندسازی ماژور، تاالسمی به مبتال نوجوانان خودکارآمدی ارتقاء یهاراه از 

 از مراقبت آموزش تأثیر تعیین منظوربه حاضر مطالعه .است زندگی و روزانه عملکرد و زندگی صحیح شیوه حفظ بیماری، بر بیشتر تسلط بیماری،

 .شد انجام ماژور یتاالسم به مبتال نوجوانان کارآمدی خود بر نرسینگ تله شیوه به خود

 کار روش

 و کنترل مداخله گروه دو در تصادفی صورتبه و شدند مطالعه وارد ماژور تاالسمی به مبتال سال 18-12 نوجوان 60 یامداخله مطالعه این در

 بدنی فعالیت تغذیه، محتوای با آموزشی مداخله .شد استفاده نوجوانان و کودکان خودکارآمدی پرسشنامه از هاداده گردآوری برای .گرفتند قرار

 .شد انجام مداخله گروه برای ماه یک مدت در تلگرامی ارتباط 5 طریق از استرس رفع عملی انجام روش و استرس مدیریت ،یروادهیپ و

 ها یافته

 خودکارآمدی نمره میانگین(  p=0.02 )26.29 و 24.9 ترتیب به آموزش از بعد و قبل اجتماعی خودکارآمدی نمره میانگین مداخله گروه در 

 و 21.46 ترتیب به آموزش از بعد و قبل عاطفی خودکارآمدی نمره میانگین( p=0.02)27.2و25.03 ترتیب به آموزش از بعد و قبل تحصیلی

22.1(p=0.004 )بود 76.23و 71.4 ترتیب به آموزش از بعد و قبل کل خودکارآمدی نمره میانگین و. 

 گیری نتیجه

 دلیل به .شد ماژور تاالسمی به مبتال نوجوانان خودکارآمدی بهبود باعث نرسینگ تله روش به خودمراقبتی آموزشی که داد نشان مطالعه این جینتا

 یهایماریب با نوجوانان در خودکارآمدی ارتقاء آموزش روش این گرددیم پیشنهاد اجتماعی، یارسانه امیپ و مجازی دنیای به نوجوانان عالقه

 .گیرد قرار توجه مورد هم دیگر مزمن

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 کیفی محتوای تحلیل : خودمراقبتی از همودیالیز با درمان تحت بیماران تجربه

 

 زهرا عباسی دولت ابادی  -فاطمه بهرام نژاد

 مقدمه

 کیفیت و داده افزایش را عمر طول همودیالیز بیماران، این در نکهیباا.باشندمی همودیالیز تحت هیمزمن کل نارسایی با بیماران از درصد ۵۰ ایران در 

 اختالل وسدیم، آب واحتباس اداری ده برون کاهش علت به مایع حجم اضافه همچون دیگری متعدد مشکالت هاآن اما بخشیده بهبود را زندگی

 عدم درمانی،رژیم و بیماری درباره آگاهی کمبود همچنین دهان، مخاطی غشاهای در اختالل و غذایی هایمحدودیت بدن، نیاز از کمتر هیتغذ

 صحیح خودمراقبتی با که .هستند روبرو وابستگی علت به نفساعتمادبه در اختالل و زائد مواد احتباس خونی،،کم خستگی علت به فعالیت تحمل

 .شوندیم مدیریت و پیشگیری موارد این درصد 70 از بیش

 کار روش

 همودیالیز مراکز به کننده مراجعه همودیالیز تحت بیماران از هدف بر مبتنی گیری نمونه با قراردادی محتوای تحلیل کیفی رویکرد با حاضر مطالعه

 محرمانه خصوص در کتبی آگاهانه نامه رضایت و موافقت کسب از پس .است شده انجام 1398 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته

 هاداده گرداوری برای)مصاحبه هر زمان دقیقه 60 تا 45(ساختارمند نیمه و عمیق یهامصاحبه و شد داده اطمینان هاکننده شرکت به اطالعات بودن

 قرار تحلیل و تجزیه مورد و شدهپیتا آن متن مصاحبه هر پایان از پس بالفاصله و شده ضبط نوار روی بر شده انجام یهامصاحبه تمام .شد انجام

  .گرفت

 ها یافته

 عرصه در یهاادداشتی و مصاحبه یهاداده تحلیل و تجزیه .کردند شرکت 12/01±50/12 سنی میانگین با کننده شرکت 18 مطالعه این در

 منجر مطالعه این در طبقه ریز 8 و طبقه 5 به نهایت در و ادغام باهم هاآن از بسیاری معنایی تقریب لیبه دل که شده اولیه کد 550 ظهور به منجر

 "نامعلوم آینده " و "مذهبی باورهای" ، "لبه دو شمشیر فرهنگ" ،"گمشده حلقه آموزش"،"خودمراقبتی معنای درک در سردرگمی" طبقات .شد

 .شدند ظاهر مطالعه این در

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 گیری نتیجه

 سوی از صحیح آموزش عدم و ندارند خودمراقبتی از صحیحی تعریف هنوز افراد موارد از بسیاری در است، مشهود مطالعه یهاافتهی از که آنچه

 از و است خداوند دست مرگ که مذهبی باروهای یا و فرهنگ همچون عواملی همچنین .است کرده کمک آگاهی عدم این به نیز درمانی تیم

  این در شده ظاهر مضامین بر اساس توانیم بنابراین .است کرده ترمیوخ را هاآن شرایط بیماران این روحی مشکالت همراه به موارد قبیل این

 که شودیم توصیه همچنین .بردارند گام بیماران این آموزش جهت در همودیالیز یهادر بخش شاغل پرستاران بخصوص پرستاران مطالعه،

  .کند مشاوره را بیماران این همودیالیز یهابخش در مقیم شناس روان یک یا و شناسی روان یهامشاوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 شریان بیماری به مبتال بیماران دارویی خودکارآمدی بر الکترونیک شیوه به آموزشی مطالب توزیع تأثیر

 کرونر

 نبوی حشمتی فاطمه دکتر

 مقدمه

 از بیماران از توجهی قابل میزان بیماران، میر و مرگ کاهش در آن اثربخشی و کرونر شریان بیماری درمان در داروها گسترده مصرف رغمعلی

 جهت در پرستاری مداخالت انجام است، درمان از تبعیت مهم کنندهییشگویپ خودکارآمدی که آنجا از .دکنننمی تبعیت خود دارویی درمان

 خودکارآمدی بر الکترونیک شیوه به آموزشی مطالب توزیع تأثیر تعیین با هدف مطالعه این .شد خواهد درمان از مناسب تبعیت به منجر آن بهبود

 .شد انجام کرونر شریان بیماری به مبتال بیماران دارویی

 کار روش

 بیمارستان سالمت آموزش کلینیک به کنندهمراجعه و قلب بخش در بستری کرونر شریان بیماری به مبتال بیمار 104 روی بر بالینی کارآزمایی این

 پس .یافتند تخصیص مداخله و شاهد گروه دو به یبلوک زمان تصادفی صورتبه و انتخاب دسترس در روش به بیماران .شد انجام مشهد (عج)قائم

 SAM ابزار و SMOG(Simple Measure Of Gobbledygook) شاخص از استفاده با هاپمفلت آموزشی محتوای سازیاستاندارد و تهیه از

(Suitability Assessment of Materials)، طریق از هاپمفلت الکترونیک نسخه Wi-Fi اختیار در اینترنت به نیاز بدون و همراه تلفن 

 مقیاس با دارویی خودکارآمدی میزان .گرفت قرار شاهد گروه در بیماران اختیار در روتین روش به چاپی نسخه و مداخله گروه در بیماران

 و ارزیابی بعد هفته یک و پذیرش بدو در(Self-Efficacy for Appropriate Medication use) دارو از مناسب استفاده خودکارآمدی

 .شد انجام 21 نسخه SPSS افزار نرم در تحلیلی و توصیفی آمار از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه

 ها یافته

 در و 8/51±1/1 مداخله گروه در بیماران سن میانگین .بودند مرد (%7/31)نفر 33 و زن مطالعه در کنندهشرکت افراد از (%3/68)نفر 71

±7/8)مداخله گروه در مداخله از قبل مرحله در خودکارآمدی نمره میانگین داد نشان ویتنیمن آزمون نتایج .بود سال 7/52±3/1 شاهد گروه

±3/4) مداخله گروه در مداخله از بعد میزان این اما (=987/۰P)نداشت داریمعنی آماری تفاوت (0/28±9/8)شاهد گروه در و (5/28

 p=0.045 .داشت معناداری تفاوت (5/32±4/6) شاهد در گروه و (2/35

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 گیری تیجهن

 را داروها مصرف از تبعیت نتیجه در و دارویی خودکارآمدی تواندیم کرونر شریان بیماری به مبتال بیماران در آموزشی مطالب الکترونیک توزیع

 .شودمی توصیه بیماران این به آموزشی مطالب ارائه در روش این از استفاده لذا .بخشد بهبود
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 مداخالت لهیوسبه سرطان به مبتال بیماران زندگی کیفیت بهبود مقاالت به نگاهی

 

 محمد عنبری -رحیمی فاطمه

 مقدمه

 است ییهامهارت و کافی اطالعات داشتن امر این دارند،الزمه عهده به خود یهامراقبت در را فعالی نقش سرطان،بیماران بیماری ماهیت به توجه با

 سازمان شکل به خودمراقبتی زمینه در بیماران به آموزش ارائه رو این از.کنندیم بازی مناسب زمان در درست یهایریگ تصمیم در مهمی نقش که

 بهداشتی مداخالت وضعیت بررسی جهت در مطالعه این.گیرد قرار توجه مورد ستیبایم زندگی کیفیت بهبود هدف با بیمار مشارکت با و یافته

 .است شده انجام سرطان به مبتال بیماران زندگی کیفیت بر مؤثر

 کار روش

 یهاگاهیپا در"سرطان" با را" خود از مراقبت و خودمراقبتی"یهاعبارت 1398 خرداد در پژوهشگران.است ساده مروری نوع از مطالعه

( کیفی 1 و کمی 29 )مقاله 30نتیجه، در.کردند جستجو فارسی زبان به و زمانی محدودیت بدونSID،Magiran،Google scholarاطالعاتی

 کامل متن نبودن دسترس بودن،در هدف،تکراری با همخوانی عدم علت به مطالعه 10 و 4 ،8چکیده، سپس و عنوان بررسی در.آمد به دست

 .گردیدند حذف

 ها یافته

 تا 84 یهاسال بین و مشخص مورد 4 در مطالعه انجام زمان.بودند تجربی نیمه نوع از(شهرستان مورد 3 و تهران در مطالعه5) مانده باقی مطالعه 8

 تحت بیماران بررسی به مطالعه3 و 5 ترتیب به.بود sf36 و زندگی کیفیت اختصاصی و کلی یهاپرسشنامه اطالعات آوری گرد ابزارهای.بود 94

 سرطان نوع به مطالعات از یکی.بودند شده بررسی حاد،مری،معده پستان،لوسمی یهاسرطان به مبتال بیماران.بودند پرداخته جراحی و درمانی شیمی

 3.داشتند پاسخ و پرسش و اصلی،بحث روش بر عالوه مطالعه 3.بود متنوع مداخله از بعد و قبل در اطالعات آوری جمع زمان.بود نکرده اشاره

 طول به دقیقه 45 تا 15 بین آموزشی جلسات.بود شده بیان مطالعه 6 در آموزشی یهارسانه از استفاده.بودند تلفنی پیگیری دارای مورد

 بر مبتنی آموزشی موضوعات که بودند کرده بیان مورد 2.بود شده اشاره خانواده اعضای از یکی کنار در بیمار آموزش به مورد 2 در.دیانجامیم

 مطالعات از کدام هیچ.بود کرده اشاره اورم جامع برنامه به مورد یک و بیمار آموزشی استاندارد پروتکل به مورد یک.است شده انتخاب بیماران نیاز

 .بودند نکرده استفاده نوآوری و آموزشی نوین یهاروش از
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 گیری نتیجه

 وسایل و هارسانه،هاروشها، استراتژی)آموزشی یهامداخله برای خاصی الگوی رسدیم نظر به.بود گسترده آموزشی یهاروش از استفاده طیف

 خاصی قانون تابع بیماران پیگیری مداخله،زمان از بعد و قبل در اطالعات آوری جمع زمان.ندارد وجود (مدت طول و آموزشی،زمان کمک

 سرطان به مبتال بیماران زندگی کیفیت پایداری صورتبه تواندیم چقدر مداخالت این انجام که بود این ماند باقی سؤال صورتبه که آنچه.نیست

 .دهد بهبود-نیست بیماری از هاآن دانش ریتأث تحت فقط که-را
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 بالیا و حوادث در دیالیزی بیماران  خودمراقبتی

 فاطمه بهرام نژاد  -زهرا عباسی دولت آبای

 مقدمه

 نارسایی جمله از مزمن یهایماریب روزافزون شیوع ،اندمواجه آن با یکادر بهداشت و جوامع که یاواقعه نیتربرجسته میالدی، 21 قرن آستانه در

 کلیه پیوند و همودیالیز جمله از زیادی یهاشرفتیپ علیرغم و بوده کننده ناتوان اغلب دارند که یروندها شیپ سیر علت به که باشدیم کلیه مزمن

 و افتاده مخاطره به مارانیاز ب گروه این در بزرگ مشکل یک عنوانبه زندگی کیفیت گرفته، صورت کلیه مزمن نارسایی بیماری درمان در که

 باشدیم بالیا و حوادث در بیماران این مهم یهاچالش از و بیمارهمودیالیزی از مراقبت اولیه اصول  طرفی از.باشدیم طبیعی حد از ترنییپا اغلب

 مانند ،هارساختیز و فناوری به خود زندگی حفظ برای و کنندیم زندگی اجتماعی پزشکی پیچیده وضعیت یک در ESRD دیالیز به مبتال بیماران

 .شود ویرانگر نتایج به منجر تواندیم طبیعی بالیای توسط زیرساخت این شدن مختل .کنندیم زندگی آب و برق نقل، و حمل

 کار روش

 است شده انجام 95 سال در دیالیزی بیمار 125 جهت دیالیز درمانی یمرکز آموزش دو در تحلیلی توصیفی از نوع مقطعی یامطالعه پژوهش این

 نارسایی با دربیماران غذایی رژیم و دارویی مدیریت ،پرسشنامه بالیا و حوادث با ارتباط در آمادگی ، دموگرافیک اطالعات پرسشنامه مطالعه ابزار .

 .است شده تحلیل توصیفی و استنباطی یهاآزمون توسط مطالعه این یهاداده . است بوده حوادث و بالیا در کلیوی مزمن

 ها یافته

 دیالیزی بیماران آگاهی ،میزان ضعیف بالیا و حوادث در آمادگی میزان ، سال 5 دیالیز زمان مدت میانگین ,مرد درصد45 مطالعه این نتایج طبق

 .بود بالیا و حوادث در %25 رابدومیولیز و درصد55 بالیا و حوادث زمان در غذایی رژیم کنترل درصد،48 داروها مصرف رعایت در خصوص

 توان دیالیزی بیماران اکثر پژوهش این یهاافتهی اساس بر . داشتند بیمارستان در بستری به تمایل بالیا و حوادث زمان در دیالیزی بیماران از 85%

  . بود بالیا و حوادث زمان در زنان از بیشتر مردان خودمراقبتی توان و  ضعیف خودمراقبتی

 گیری نتیجه

 زیرا هستند؛ حوادث و بالیا در بیماران نیرتریپذبیآس از یکی دیالیزی بیماران .است مواجه مزمن یهایماریب به ابتال رشد با پزشکی جهان امروزه

 افزایش در تغذیه و دارو حوزه در مراقبتی آموزشی راهکارهای.باشدیم ویژه پزشکی تجهیزات و کارکنان نیازمند در آنان مراقبت و درمان فرایند

   .کاهدیم درمانی یهانهیهز کاهش و جدی یهابیآس از بالیا و در حوادث دیالیزی بیماران در ایمنی و خودمراقبتی
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 پورسینا درمانی آموزشی مرکز در بیمار به آموزش عملکرد ارزیابی

 مسکینی فاطمه

 مقدمه

 سبب سالمت نظام کنندگان مراجعه و بیماران در رضایتمندی افزایش بر عالوه که است پرستاری یهامراقبت از مهمی بخش بیمار به آموزش

 صورت در آن پیامدهای و بیمار به آموزش اهمیت به توجه با.گرددیم بیمار مجدد مراجعه تعداد کاهش و هزینه بستری،کاهش مدت طول کاهش

 آموزش عملکرد تعیین کلی هدف با حاضر تحقیق .هستند شده ایجاد خسارات مسئول پرستاران آموزش، ناکافی دریافت دلیل به بیمار مجدد بستری

 .است گرفته صورت پورسینا درمانی آموزشی مرکز در بیمار به

 کار روش

 در بیمار به آموزش حیطه در عملکردشان و انتخاب آسان گیری نمونه روش با ماهه شش زمانی بازه در پرستار 505 حاضر مقطعی پژوهش در

 بود، شده حاصل اطمینان آن علمی اعتماد و اعتبار از و تدوین منظور همین به که پرسشنامه از استفاده با هاداده.گرفت قرار بررسی مورد شیفت سه

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS  18 افزارنرم و توصیفی آمار از استفاده با و آوریجمع

 ها یافته

 در ترتیب به آموزشی عملکرد نیبهتر.است بوده (%84/43)شب و (%74/1)،عصر(%76/3)صبح شیفت در شده ارائه یهاآموزش عملکرد

 (%73/6)یک ارتوپدی و (%76/6)تروما یهابخش در آن کمترین و (%4/84)الکتیو اعصاب جراحی و (%7/87)زنان جراحی یهابخش

 .است گرفته قرار خوب محدوده در که بوده (%83/73)هابخش کلیه عملکرد ارزیابی کلی میانگین.است بوده

 گیری نتیجه

 عملکرد بر مؤثر و اصلی علل شناسایی با توانیم ترخیص از قبل صبح شیفت در پرستاران توسط ژهیوبه بیمار به آموزش مسئله اهمیت به توجه با

 حاصل اطمینان اساسی نیاز این تأمین از تردد پر و اورژانس یهابخش در ژهیوبه پرستار نیروی جذب شرایط و امکانات نمودن فراهم و پرستاران

 .نمود
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 قلبی نارسایی به مبتال بیماران زندگی کیفیت بر خودمراقبتی آموزش ریتأث بررسی

 شیوا حسن پور  -الله گودرزوند

 مقدمه

 قرار ریتأث تحت را مبتالیان زندگی کیفیت پیشرونده و مزمن اختالل یک عنوانبه و بوده عروقی-قلبی یهایماریب نیترعیشا از یکی قلبی نارسایی

 کیفیت بر خودمراقبتی آموزش ریتأث بررسی هدف با حاضر مطالعه  .باشدیم خودمراقبتی آموزش زندگی، کیفیت ارتقاء یهاروش از یکی .دهدیم

 است شده انجام قلبی نارسایی به مبتال بیماران زندگی

 کار روش

 انتخاب دسترس در گیری نمونه صورتبه ، حشمت دکتر قلب بیمارستان به کننده مراجعه قلبی نارسایی به مبتال بیمار 120 تجربی، مطالعه این در

 یمداخله از قبلSF- 36زندگی تیفیک یپرسشنامه .شدند تقسیم (n=60) مداخله و (n=60) کنترل مساوی گروه دو به تصادفی صورتبه و

 مبتنی آموزشی یبرنامه بخش، معمول مراقبت بر عالوه مداخله گروه بیماران در سپس .گردید تکمیل مصاحبه شیوه به گروه دو توسّط آموزشی

 چهره صورتبه آموزش .گردید برگزار ساعت یک تا میحدوداً ن جلسه هر و جلسه چهار تا یک بین که شد تهیه بیمار برای خودمراقبتی نیازهای بر

 زندگی تیفیک دوباره ماه یک از پس .گرفتند قرار معمول آموزش و مراقبت تحت بستری مدّت در نیز کنترل گروه بیماران .گرفت انجام چهره به

 در 16 نسخه spss افزار نرم و آماری یهاآزمون از استفاده با اطالعات نهایت در .شد سنجیده مصاحبه روش به )مداخله و کنترل( گروه دو هر

 .گردید تفسیر و تحلیل تجزیه، p<0.05 داری معنی سطح

 ها یافته

نمره معیار انحراف و میانگین مداخله از پس امّا، .(P = 0/62) نبود دار معنی آماری اختالف مداخله از قبل گروه دو زندگی تیفیک ینمره بین

 اختالف گروه دو بین مستقل تی آزمون و بود 63/73 ± 52/4و 63/64± 94/3 ترتیب به مداخله و کنترل گروه در زندگی تیفیک یکل ی

 .(P = 0.001) داد نشان داری معنی آماری

 گیری نتیجه

 کیفیت بر اثربخش یهاروش از یکی عنوانبه شودیم توصیه و باشدیم مؤثر قلبی نارسایی به مبتال بیماران زندگی کیفیت بر خودمراقبتی آموزش :

 .شود برده بکار بیماران زندگی

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 

 تهران شهر دولتی هایبیمارستان در شاغل عمل اتاق کارکنان در روانی سالمت مجازی آموزش ریتأث بررسی

 درین نیکبخت  -وحید رحمانی -اسماعیل تیموری -احسان فرجیان -محمد عرب سرخی میشابی

 مقدمه

روش از یکی .باشند برخوردار کاری ساعات طول در خوبی روان سالمت سطح از باید کیفی و ماهرانه خدمات ارائه جهت عمل اتاق کارکنان

 حضوری، آموزش درمانی بهداشتی هایمراقبت فشردگی لیبه دل .باشدمی آموزش درمانی، کارکنان از گروه این روانی سالمت سطح ارتقاء های

بیمارستان در شاغل عمل اتاق کارکنان در روانی سالمت مجازی آموزش ریتأث بررسی مطالعه این از هدف لذا است رو به رو هاییمحدودیت با

 .باشدمی تهران شهر دولتی های

 کار روش

 کلیدی هایواژه از استفاده با ISI، PubMed، Scopus، Sid، Magiran اطالعاتی هایبانک در شده نمایه علمی معتبر مقاالت مطالعه این در

 مورد )Virtual Education, Mental Health, Operating Room Personnel عمل اتاق کارکنان روانی، سالمت مجازی، آموزش(

 میان، این از که بودند مقاله ۱۲۰ شده یافت مقاالت .شد گرفته نظر در مقاالت انتخاب برای 20۱۹ تا ۲۰۱۳ زمان محدوده .گرفت قرار بررسی

 تکراری موارد حذف از پس و گرفتند قرار ارزیابی مورد کامل متن و یدهچک عنوان، نظر از مقاالت این سپس و شدند مطالعه وارد مقاله ۷۰ حدود

 .گردید انتخاب پژوهش با مرتبط مقاله ۳۶ حدود نامرتبط، و

 ها یافته

 سمت ،تأهل جنس، سن، و روان سالمت میزان بین .بود ۹/۲۲ مجازی صورتبه آموزش در روان سالمت کل نمره میانگین مطالعات، بررسی طبق

 مداخله از بعد با  مداخله از قبل در روانی توانمندی امتیاز میانگین بین همچنین .نداشت وجود داری معنی ارتباط استخدام نوع و کاری سابقه شغلی،

  .(p≤0/001) داشت وجود معناداری اختالف

 گیری نتیجه

 فشار و زمانی محدودیت دلیل به گرددمی پیشنهاد .شد عمل اتاق کارکنان روانی سالمت سطح افزایش موجب مجازی فضای بر مبتنی آموزش

  .شود داده قرار روانی سالمت ارتقاء جهت در درمانی خدمات بخش کارکنان مداوم آموزش هایبرنامه در آموزشی روش این باال، کاری
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 جامعه سالمت و نهاد مردم یهاسازمان نقش

 شهرام صیدالی  – مهدی نوروزی -الهام شکیبازاده -مریم صابری

 مقدمه

 و ییتوانا دانش، از گیری بهره با کوشدیم شخص فردی، خودمراقبتی در .است جمعی و گروهی فردی، مشارکت سطح سه دارای خودمراقبتی

 و همسان یهاگروه تشکیل طریق از افراد گروهی، خودمراقبتی در.نماید اقدام بیماری از پیش یا و بیماری هنگام خود از مراقبت به نسبت مهارت،

گروه صورتبه افراد جمعی خودمراقبتی در .شوند یممندبهره خودمراقبتی مزایای از(مجازی فضاهای در آموزش مانند)خودمراقبتی در مشارکت

 یهاسازمان نقش دلیل همین به .پردازندمی خودمراقبتی مقوله به سالمت حامی شوراهای و یردولتیغ یا دولتی سازمان اداره، یک در تربزرگ های

  .است مهمی بسیار نقش جامعه سالمت حفظ و خودمراقبتی در نهاد مردم

 کار روش

  است بوده یاکتابخانه صورتبه تحقیق روش

 ها یافته

 به نیاز .باشدیم هاآن بندی تیاولو و سالمت حوزه مشکالت نیازسنجی به نیاز ، هاسمن ظرفیت از استفاده و  جامعه سالمت سطح ارتقا منظوربه

 هاجشنواره و ،سمپوزیوم هاشیهما ، هاکارگاه برگزاری و( سازمانی و گروهی ، فردی ) خودمراقبتی مختلف سطوح آموزشی یهابرنامه طراحی

  زمینه  این در هاسمن فعال حضور و یامشاوره و یآموزش خدمات ارائه در هاسمن قابلیت به توجه با یالمللنیب و یامنطقه ، استانی سطوح در

   .باشدیم جامعه سالمت سطح ارتقا مقوله در هاآن عملکرد و نقش ارزیابی و هاسمن گسترش به نیاز .است

 گیری نتیجه

 از پیشگیری در یمؤثر بسیار بالقوه نقش و شوندیم شناخته جامعه سالمت ارتقای پنهان ظرفیت عنوانبه سالمت حوزه در نهاد مردم هایسازمان

 حل در مؤثر اقدامی هاسمن ظرفیت از استفاده و  خودمراقبتی اجرای برای سازی ظرفیت امروزه .دارند خودمراقبتی و بیمار به آموزش ها،بیماری

  .کندیم مواجه کندی با را توسعه روند هاآن از نکردن استفاده و است سالمت نظام هایچالش
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مراقبت  دریافت توانمندی یهااسیخرده مق با شدهیزیررفتار برنامه تئوری هایسازه ارتباط بررسی

 باروری سنین متأهل زنان در سالمت

 بهرام محبی  -آذر طل -الهام شکیبازاده -مریم صبوری

 مقدمه

 توانمندی مطلوب سطح است، متمرکز خود سالمتی حفظ بر افراد توانایی و فردی پذیریمسئولیت بر سالمت علوم در توانمندی مفهوم امروزه

 ارتباط تعیین مطالعه، این از هدف .گرددمی زندگی اساسی موضوعات درباره مستقالنه گیریتصمیم برای آنان به یقدرت بخش موجب زنان،

 سال در تهران جنوب باروری سنین متأهل زنان در سالمت مراقبت دریافت توانمندی یهااسیمق خرده با شده ریزی برنامه رفتار تئوری یهاسازه

  .بود 1397

 کار روش

 تشکیل را پژوهش جامعه تهران، جنوب درمانی بهداشتی مراکز به کنندهمراجعه باروری سنین متأهل زنان از نفر 488 حاضر، مقطعی مطالعه در

ریزیبرنامه رفتار تئوری بر یمبتن ساختهمحقق  پرسشنامه ،یشناخت تیجمع اطالعات شامل قسمتی سه پرسشنامه یک ها،داده  گردآوری ابزار .دادند

-24افزارنرم تحت استنباطی و توصیفی آماری هایآزمون از استفاده با هاداده .بود مراقبت سالمت دریافت توانمندی استاندارد پرسشنامه و شده

SPSS  شد تحلیل. 

 ها یافته

 ذهنی هنجار سازه شده، ریزی برنامه رفتار تئوری یهاسازه ریز و هاسازه بین از .بود 6/33 ±  1/7 پژوهش، در کنندگان شرکت سن میانگین

 از .دادند اختصاص خود به را معیار انحراف و میانگین بیشترین ،(86 ± 2/13) رفتاری پیامدهای ارزشیابی سازه ریز و (9/84 ± 3/14) مستقیم

  توانمندی یهاطهیح بین

 که داد نشان نتایج همچنین .داد اختصاص خود به را (4/48 ± 9/27) معیار انحراف و میانگین بیشترین تعامل درجه سالمت، مراقبت دریافت

 ریزی برنامه رفتار تئوری انتزاعی هنجار بعد با استاندارد پرسشنامه سالمت مراقبت دریافت توانمندی کنترل درجه بعد جزبه مدل یهاسازه تمامی

 .داشت داری معنی آماری ارتباط هم با اطاعت برای زهیباانگ مراقبت دریافت توانمندی تعامل درجه بعد ؛ شده
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 گیری نتیجه

 کمک سالمت مراقبت دریافت زمینه در باروری سنین زنان توانمندسازی با تواندیم شده ریزی برنامه رفتار تئوری مدل مطالعه، نتایج به توجه با

 برنامه رفتار تئوری با شده یاد زنان در سالمت مراقبت توانمندی میزان در  اثربخشی برسی برای یامداخله مطالعات شودیم پیشنهاد .باشد کننده

 .گردد اجرا و طراحی ریزی
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 پرستاران معنوی سالمت و پرستاری مراقبت کیفیت بین ارتباط بررسی

 

 عبدالقائم قربانی  -مریم فخربراتی

 مقدمه

 مراقبت کیفیت ارتقای پرستاران نهایی هدف که آنجایی از .دارد بیماران زندگی کیفیت و بودن خوب سالمت، در مهمی نقش معنوی بعد

 تعیین هدف با پژوهش نیهدف ا .نماید کمک هاآن یاحرفه نقش بهتر ایفای به تواندیم پرستاران باورهای و انسانی یهایژگیو است؛ مددجویان

 .شد انجام پرستاران معنوی سالمت و پرستاری مراقبت کیفیت بین ارتباط

 کار روش

 97 سال در قوچان شهدای بیمارستان در بستری بیمار و بالینی پرستار 160 مشارکت با دسترس در گیری نمونه با مقطعی همبستگی پژوهش این 

 روایی که بود الیسون و پالوتزیان معنوی سالمت و ((QUALPAC پرستاری مراقبت کیفیت پرسشنامه اطالعات آوری جمع ابزار .گرفت انجام

 و تجزیه جهت .گرفت قرار دیتائ مورد0.85 و0.89 ضریب با ترتیب به کرونباخ آلفای روش به پایایی و محتوا ایندکس تعیین روش به هاآن

 .شد استفاده spss18 از هاداده تحلیل

 ها یافته

 بیماران دیدگاه از و  152 ± 32خودشان دیدگاه از پرستاری مراقبت کیفیت نمره میانگین و102 ±  12 پرستاران معنوی سالمت نمره میانگین

 .(r=0.21) و (=0.02p) داشت وجود داری معنی و مستقیم ارتباط پرستاران معنوی سالمت و پرستاری مراقبت کیفیت بین .بود 122 ± 11

 گیری نتیجه

 شخصیت و باورها تقویت در معنوی سالمت اینکه به عنایت با ولی شد؛ ارزیابی خوب سطح در پرستاران از نیمی از بیش معنوی سالمت چند هر

 یهاکارگاه برگزاری همانند راهکارهایی ارائه با پرستاری مدیران شودیم توصیه نماید، کمک بیماران مراقبت کیفیت بهبود به نتیجه در و پرستاران

 .نمایند اقدام پرستاران معنوی سالمت ارتقای و پرورش به کمک جهت در سمینارها یا آموزشی
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 کیفی مطالعه یک :سالم تغذیه یهابازدارنده

  فریدون عزیزی -فهیمه رمضانی تهرانی -پریسا امیری -مریم فرهمند

 مقدمه

 سالم، تغذیه روش .دهدیم نشان را هایماریب این از پیشگیری یهاروش شناخت و یریکارگبه ارزش واگیر، غیر یهایماریب روزافزون شیوع

 جهت هاروش بهترین از یکی .است واگیر غیر یهایماریب از پیشگیری و سالم زندگی ارکان نیترمهم از یکی و خودمراقبتی در مهم روشی

 پژوهش لذا .محدوداست بسیار ایران جامعه در مطالعات گونهنیا که است زمینه این در جامعه مردم نظرات دریافت سالم، تغذیه موانع شناخت

 .گرفت انجام ایرانی جامعه در سالم تغذیه روش موانع تشخیص هدف با حاضر

 کار روش

 صورتبه اطالعات، آوری جمع روش .شدند انتخاب تنوع حداکثر با و مشخص با هدف تهران لیپید و قند مطالعه جمعیت میان از کنندگان شرکت

 کیفی روش به و زمینه بر مبتنی کردیبا رو مطالعه .شد انجام تهران لیپید و قند مرکز در مصاحبات تمامی و بود یافته ساختار نیمه گروهی یهابحث

 صورت زمانهم طوربه هاداده تحلیل و تجزیه فرآیند .شدند پیاده جلسه پایان از پس بالفاصله و شده ضبط گروهی یهابحث تمام .شد انجام

 .شد ارزیابی پژوهش کمیته توسط ،هاافتهی کدگذاری و پذیری تطابق و پذیرش قابلیت .پذیرفت

 ها یافته

 یهابازدارنده که بود آن از حاکی نتایج و گرفت صورت هاداده محتوایی تحلیل و تجزیه شد؛ انجام کیفی روش به مطالعه این که امر این به توجه با

 .دارند قرار  "شخصی یعالقه و ذائقه نوع" و "دسترسی فقدان" ،"نامناسب سازی فرهنگ و آموزش" طبقه سه قالب در سالم، یهیتغذ

 گیری نتیجه

 برای که است تهران لیپید و قند یمطالعه در کنندگان مشارکت  از جمعی دیدگاه از سالم یهیتغذ یهابازدارنده نشانگر حاضر، پژوهش یهاافتهی

 .است اهمیت حائز بسیار واگیر غیر یهایماریب از جلوگیری جهت در ریزی برنامه
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 حمایت طریق از بیماران خانواده در سایکولوژیک پیامدهای بهبود

 بیمار از مراقبت نکات آموزش و اطالعاتی

  نعیمه سید فاطمی -زهرا حیدری -معصومه ایمانی پور

 مقدمه

 آنان، از مراقبت رکن ترین¬اصلی عنوانبه بیماران خانواده چراکه است همراه بیمار خانواده اعضای در اضطراب بروز با اغلب باز قلب جراحی

 بحران و جسمی منفی پیامدهای تواندیم اضطراب این .ندارند را بیماران در خود از مراقبت نحوه و درمان روند چگونگی از کافی اطالعات معموالً

 جراحی عمل تحت بیماران خانواده اطالعاتی حمایت اثربخشی بررسی حاضر مطالعه هدف اساس، نیبه را .شود سبب خانواده اعضای در را روحی

 .است بوده آنان رضایتمندی و اضطراب بر بیمار از مراقبت نحوه خصوص در باز قلب

 کار روش

 به تصادفی طوربه و انتخاب دسترس در گیری نمونه روش به باز قلب جراحی کاندید بیماران خانواده اعضای از نفر 64 بالینی کارآزمایی این در

 یو سی آی از بیمار ترخیص تا بستری زمان از بیماران خانواده اطالعاتی حمایت و آموزش شامل مداخله .شدند تقسیم کنترل و آزمون گروه دو

 آموزشی، پکیج این در .گرفت صورت آموزشی پمفلت و بوکلت ارائه حضوری، آموزشی جلسات ،ICU با آشناسازی تور روش سه به که بود

 مداخله هیچ کنترل گروه در .شد ارائه قلب جراحی بیماران در خود از مراقبت چگونگی خصوص در خانواده اعضای نیاز مورد اطالعات کلیه

 .گردید بررسی پرسشنامه با مداخله از بعد و قبل بیماران خانواده رضایتمندی و اضطراب .نگرفت صورت خاصی

 ها یافته

 همچنین(P<0.0001) است داشته معنادار کاهش عمل از قبل با مقایسه در ICU از بیمار ترخیص زمان در گروه دو اضطراب داد نشان هاافتهی

 .(P<0.0001) بود کنترل گروه از بیشتر معناداری طوربه مداخله گروه رضایتمندی میانگین

 گیری نتیجه

 تواندیم جراحی عمل به مربوط مراقبتی نکات آموزش و باز قلب جراحی عمل تحت بیماران خانواده اطالعاتی حمایت مطالعه، این نتایج اساس بر

 کاهش دارد، دنبال به روانی و جسمی نامطلوب پیامدهای که را آنان اضطراب نیز و داده افزایش را شده ارائه یهامراقبت از هاآن رضایتمندی

 .گردد لحاظ مراقبتی یهابرنامه در نیز مارانیب خانواده اطالعاتی حمایت و آموزش بیمار، به آموزش کنار در است ضروری رونیا از .دهد
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 اقلیمی تغییرات در قلبی نارسایی به مبتال بیماران خودمراقبتی نقش

  مقدمذاکریمعصومه-آبادیدولتعباسیزهرا

 مقدمه

 پیامدهای یافتن شدت از پیشگیری در عروقی-قلبی یهایماریب انواع همچون مزمنی و ریواگ ریغ های¬بیماری در خود از مراقبت :هدف و مقدمه

 یهایماریب به ابتال دیابت، و خون پرفشاری مانند ریواگ ریغ های¬بیماری افزایش همچون عواملی دنبال به .دارد ییبه سزا نقش بیماری از ناشی

 سبب موضوع این .است بهبود به رو جمله از دنیا در زندگی به امید درمانی، و تشخیصی یهاروش بهبود با دیگر سوی از .است یافته افزایش قلبی

 تولید افزایش مانند تغییراتی دنبال به دیگر سوی از .یابد افزایش قلبی نارسایی مانند یعروق یقلب یهایماریب به مبتال افراد بقای میزان است شده

 گرما موج مانند اقلیمی تغییرات از بشر گرفتن قرار ریتأث تحت افزایش دهنده نشان آمارها اخیر های سال در صنعت، توسعه و یاگلخانه گازهای

  .است شده انجام گرما موج در قلبی نارسایی به مبتال بیماران در خودمراقبتی نقش شناسایی هدف با حاضر مطالعه .است

 کار روش

 ،Science Direct، PubMed، ,  Up To Date، WHO همچون مرتبط ای¬داده های¬پایگاه در  جستجو با حاضر نقلی مروری مطالعه

Prevention web، IFRC، CDC، Relief، SID و MagIran  آموخته،-درس خودمراقبتی، های¬کلمه با 2018 سال انتهای تا 2000 سال از 

 .است شده انجام انگلیسی و فارسی زبان دو هر با بالیا، و حوادث خطر مدیریت و بالیا و حوادث آمادگی، گرما، موج ،میاقل رییتغ قلبی، نارسایی

 ها یافته

 بیماریهای به ابتال بر گرما موج .شدند مطالعه وارد مقاله 25 مطالعه به ورود معیارهای بر اساس اولیه جستجوی در آمدهدستبه مقاله 150 بین از

 افزایش دیگر سوی از .است شده سال گرم فصل در بیماریها دست این به ابتال الگوی تغییر سبب و است داشته ریتأث اخیر های¬سال طی در قلبی

 این  در دارویی مسمومیت افزایش و مجدد بستری قلبی، نارسایی بیماری از ناشی عوارض یافتن شدت بر رگذاریتأث عوامل جمله از محیطی دمای

 آموزش ارائه آن، ی الزمه که است مشکالت این بروز از پیشگیری جهت در مناسبی راهکار خودمراقبتی .است سالمند مبتالیان خصوصبه بیماران

  .است هاآن مراقبین و مبتالیان به درمان تیم توسط مبتالیان به کافی

 گیری نتیجه

 بالیا از ناشی ناملموس و ملموس پیامدهای مدیریت جهت .است حاضر قرن در انسان سالمت بر رگذاریتأث عامل دو ریواگ ریغ بیماریهای و بالیا

 مدیریت و پیشگیری ی نحوه و سالمتی بر بالیا پیامد شناسایی هدف با کاربردی مطالعات انجام .دارد قرار اولویت در مناسب راهکارهای از استفاده

 موج همچون شرایطی در قلبی نارسایی به مبتالیان سالمت مدیریت در کاربردی و هزینه کم راهکاری خودمراقبتی .دارد قرار اولویت در هاآن

  .است گرما
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 دچار بیماران برخودکارآمدی خودتدبیری برنامه اجرای تأثیر

 خون پرفشاری

 مقدم ذاکری معصومه

 مقدمه

 سبک به مربوط رفتارهای در مدت طوالنی و وسیع تغییرات ایجاد علت به که باشدیم عودکننده و مزمن شایع، هایبیماری از خون پرفشاری

 .شودمی محسوب پراهمیت، درمانی نظر از دنیا سراسر در و برانگیز چالش زندگی،

 

 .باشدمی اولیه خون پرفشاری به مبتال بیماران خودکارآمدی سطح ارتقاء در خودتدبیری برنامه اجرای تأثیر بررسی مطالعه این از هدف

 کار روش

 مراکز به کننده مراجعه اولیه خون پرفشاری متوسط و خفیف فرم به مبتال بیمار 150 روی بر گروهی دو و بالینی کارآزمایی نوع از پژوهش این

 و (75) کنترل گروه دو در تصادفی صورتبه و انتخاب دسترس در روش به که باشدمی تهران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته درمانی -بهداشتی

 با هاداده .بود تلفنی پیگیری دو ماه مدت سپس و سناریو طرح (ساعت چهار)روزه یک کارگاه برگزاری شامل مداخله .گرفتند قرار (75) تجربه

  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد آماری هایروش از استفاده

 یافته

 ،(p=0.001) دارد وجود دارمعنی آماری اختالف مداخله اجرای از بعد خودکارآمدی میزان نظر از تجربه و کنترل گروه بین داد نشان نتایج 

   دهد افزایش را بیماران خودکارآمدی سطح است توانسته خودتدبیری برنامه اجرای یعنی

 نتیجه

 و رفتاری تغییرات انجام به بیماران کردن متقاعد برای تواندمی خودمراقبتی و  خودکارآمدی سطح ارتقاء آن متعاقب و خودتدبیری برنامه اجرای

 باشد کارآمد و مناسب فشارخون کنترل نتیجه در و فیزیکی فعالیت و ورزش دارویی، غذایی، هایرژیم به پایبندی

 

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 آرپی بینای کم دانشجویان در ناسازگار یهاوارهطرح کاهش بر درمانی وارهطرح اثربخشی

  منیژه عزتی رستگار -حسین سراوانی -منصور شادکام

 مقدمه

 و است پیشرونده اما تدریجی آرپی بیماری در دید کاهش .کندمی مبتال را شبکیه که است ژنتیکی چشمی هایبیماری از گروهی نام RP بیماری

 آن یراحتبه که نیست یادهیپد بینایی حس،یعنی فرمانده دادن دست از.دهندینم دست از کامل طوربه را خود دید بیماری این مبتال افراد معموالً

 بینای کم دانشجویان در ناسازگار هایطرحواره کاهش بر درمانی طرحواره اثربخشی تعیین با هدف حاضر پژوهش .کند پیدا سازگاری آن با فرد

  .گرفت انجام تهران یهادانشگاه آرپی

 کار روش

 در آرپی بینای کم دانشجویان بین از منظور این به .باشدیم پیگیری و آزمون پس - آزمون پیش با گروهی تک آزمایشی نیمه طرحی پژوهش این

 نمونه روش با ،باشدیم موجود ایران بینایان کم و نابینایان انجمن نزد هاآن اطالعاتی بانک که تهران شهر دولتی یهادانشگاه کارشناسی مقطع

 پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش مرحله در را یانگ طرحواره پرسشنامه سؤالی 90 کوتاه فرم افراد این .شدند انتخاب هدف بر مبتنی گیری

 وابسته یهاگروه برای فریدمن یپارامتر ریغ آزمون از افراد، این ناسازگار های طرحواره کاهش بر درمانی شیوه تأثیر بررسی برای .کردند پر ماهه2

 .شد استفاده یارتبه ویلکاکسون آزمون از هاگروه زوجی یهاسهیمقا برای آن تعقیب در و

 ها یافته

 معنی نیز پیگیری مرحله در کاهش این و یافته کاهش داری معنی طوربه درمانی طرحواره در شرکت از پس افراد طرحواره نمرات داد نشان نتایج

  .نداشت داری معنی  کاهش آزمون پس به نسبت پیگیری مراحل در طرحواره نمرات اینکه توجه قابل .ماند باقی دار

 گیری نتیجه

 نوعی بتواند و احتماالً شودمی توصیه آرپی بینای کم افراد در ناسازگار های طرحواره کاهش جهت مناسب روشی عنوانبه درمانی طرحواره روش

 خود حرکت به ،رندیگیم شکل زندگی اول یهاسال در ها طرحواره از سیاری .کند فراهم افراد این در درد از ناشی پیامدهای از ثانویه پیشگیری

از  را خود کامل بینایی رمنتظرهیو غ آرپی ژنتیکی بیماری به علت که افرادی و ابندییم حضور کامالً زندگی بعدی تجارب در و دهندیم ادامه

 آرپی بینای کم فرد سازگاری در حدی تا اتفاق این از قبل زندگی تجربیات بازسازی لذا شودیم دیگری دنیای یک وارد عمالً دهندیم دست

 است شده طراحی روانی اختالالت شناختی منش مزمن یهاجنبه درمان برای درمانی طرحواره که بگیریم نظر در باید البته باشد اثربخش تواندیم

 .نیست مناسب شدید یهایافسردگ مثل حاد عالئم کاهش برای و



  بسمه تعالی       

 

 

 

 بیمار به آموزش

 سلیمانی منیژه

 مقدمه

 موقعیتی هر سازد، برآورده را خود نیازهای مختلف شرایط در بتواند جدید یهامهارت و دانش فراگیری با تا است درصدد موقعیتی هر در انسان

 یسالمت دادن دست از. نماید تضمین را او حیات خاص یهامهارت یادگیری بساچه و نندیب یخودم مقابل در را جدیدی نیازهای کندیم تجربه که

 مهم ابعاد از یکی بیمار به آموزش . دینمایم چندان دو را یادگیری به نیاز که است ییهاتیموقع از یکی بیمارستان در شدن بستری اناًیاح و

 بیمار به بیشتری دسترسی پرستاران زیرا. رودیم شمار به درمانی و بهداشتی خدمات ارائه در پرستاران کلیدی یهانقش از و پرستاری یهامراقبت

 بیمار آموزش .شودیم فراهم آموزش برای مکرری یهافرصت نتیجه در و کنندیم ماریاز ب مراقبت صرف را بسیاری زمان و دارند وی خانواده و

 مورد در آگاهانه و مشارکتی گیری تصمیم در بیمار به کمک برای بیمار و پزشک توسط شده تعیین نیازهای بر مبتنی محور بیمار است فرایندی

  .گرددیم اجرا اشیماریب با بیمار بهترچه هر آمدن کنار و کنترل برای که اشیماریب

  کار روش

 .است گرفته انجام معتبر مراکز سایت به مراجعه همچنین و ایکتابخانه روش به مقاله این

 ها یافته

 .شودیم محسوب هاآن حقوق نیترمهم از و  بیماران اساسی نیازهای جزو و است تیمسئول یک بلکه مهارت کیتنها  نه بیمار به آموزش امروزه

 هاآن که است این بیماران به آموزش در ما سعی درواقع .دهند تغییر  را خود زندگی شیوه باید و چرا چگونه ، وقت چه بدانند دارند نیاز بیماران

 و از کنند شناسایی را خود یهاییو توانا هامهارت میکنیم کمک هاآن به ما .بیاموزیم را دهند انجام چگونه دانندینم اما دهند انجام باید را آنچه

 .گیرند بهره کنند یاری سالمت سطح اعتالی در را هاآن توانندیم که افرادی

 گیری نتیجه

 یهاروش زمینه در هم آگاهی، عدم این . باشدیم بیمار آموزش مسیر در مانع نیترتیبااهم پرستار آگاهی عدم عامل شده انجام مطالعات طبق

 عوامل و بودند پرستار به مربوط عوامل ، موانع نیترمهم ترتیب بدین . است شده مطرح بیماران یادگیری نیازهای شناخت زمینه در هم و آموزشی

 برنامه و پرستاران یهایآگاه افزایش قدم اولین بیمار آموزش موانع بر غلبه برای بنابراین. رندیگیم قرار بعدی درجات در بیمار و محیط به مربوط

 . است پرستاران آموزش توان شیافزا برای ییهااقدام اجرای و یزیر

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 استخوان پوکی بیماری برای موبایل بر مبتنی خودمراقبتی کاربردی برنامه ایجاد و طراحی

 

 مرضیه معراجی  -مریم صاحباری -نیلوفر محمدزاده -شراره رستم نیاکان کلهری -موژان گرانفر

 مقدمه

 اپیدمیولوژیک الگوی تغییر و کشورها تمامی در مزمن یهایماریب توجه قابل گسترش ، کرده جلب را ریزان برنامه و محققان توجه امروزه آنچه

 ژهیوبه جامعه، یک بر افراد گذار ریتأث مزمن یهایماریب از یکی .است مزمن یهایماریب یسوبه شیو گرا سالمندی و میانسالی سنین در هایماریب

 ،هایماریب از پیشگیری بهداشتی، یهامراقبت هزینه کاهش باعث موبایل کاربردی یهابرنامه راستا این در .است استخوان پوکی آن دختران و زنان

 کاربردی برنامه ایجاد و طراحی منظوربه حاضر پژوهش لذا .شوندیم بیمارستان در بیماران اقامت کاهش و مزمن یهایماریب درمان و مدیریت

  .است شده انجام استخوان پوکی بیماری برای موبایل بر مبتنی خودمراقبتی

 کار روش

 پوکی بیماری برای خودمراقبتی کاربردی برنامه ایجاد و طراحی آن هدف و باشدیم یاتوسعه توصیفی مطالعه نوع و کاربردی کنونی پژوهش

 و داده یهاگاهیپا،یاکتابخانه منابع در جستجو استخوان پوکی بیماری یتیریخود مد بر مؤثر یهامؤلفه تعیین جهت اول فاز در.باشدیم استخوان

 نیاز مورد یهابخش و اطالعات نیترمهم تعیین جهت نیازسنجی پرسشنامه از دوم مرحله در سپس و گرفت انجام بالینی های گایدالین و مقاالت

 دموگرافیک اطالعات مورد در سؤال 19)سؤال ۷۰ و اصلی بخش سه در استخوان پوکی به مبتال افراد برای متون بررسی اساس بر خودمراقبتی برنامه

 امتیازی پنج مقیاس در (برنامه یامداخله یهابخش و هاتیقابل مورد در سؤال ۱۴ و بیماری آموزشی مختلف یهاحوزه در سؤال۳۷بیمار، بالینی و

 روایی که پرسشنامه.گردید تهیه محقق توسط بود، شده گرفته نظر در پزشکان نظرات دریافت جهت بخش هر انتهای در باز سؤال یک که لیکرت

 به 91/0 با برابر  کرونباخ آلفای ضریب توسط هم آن پایایی و بود شده دیتائ روماتولوژی و سالمت اطالعات مدیریت متخصصین توسط آن

 و غدد و روماتولوژی تخصص فوق نفر10 تعداد از دسترس در و تصادفی شکل به نیازسنجی .گرفت قرار پزشکان اختیار در بود آمده دست

 به اپلیکیشن حاضر مطالعه در .بود اول فاز در شده انجام نیازسنجی اساس بر کاربردی برنامه ایجاد و طراحی دوم مرحله.گرفت انجام  متابولیسم

 . است شده نوشته استودیو اندروید افزار نرم محیط در  react native  کتابخانه بستر بر و اسکریپت جاوا زبان

 مورد(  QUIS) کاربران استفاده قابلیت ارزیابی استاندارد پرسشنامه کاربردی، برنامه استفاده قابلیت و کاربردپذیری ارزیابی جهت سوم فاز در

 .پذیرفت انجام  روماتولوژی تخصص فوق 10 تعداد از  ارزیابی و قرار گرفت استفاده

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 ها یافته

 .گردید مشخص و تعیین کردند، دریافت پزشکان نظر از را الزم امتیازی میانگین که برنامه نیاز مورد عملکردی یهاتیقابل و اطالعاتی عناصر

 و کارایی ارزیابی سپس .شد نوشته استودیو اندروید افزار نرم محیط در  react native  کتابخانه بستر بر و اسکریپت جاوا زبان به اپلیکیشن

 .شد برآورد خوب سطح در برنامه نهایت در و گرفت صورت پزشکان توسط برنامه عملکرد

 گیری نتیجه

 موفقیت هایماریب این مدیریت در  توانیم زمانی و دارد مزمن یهایماریب از مراقبت در یاژهیو نقش خودمراقبتی که است این بر جهانی اجماع

 زندگی سبک حفظ و سالمت نوسانات مناسب،پایش صورتبه دارو مصرف جمله از خود از مراقبت یهاتیفعال در بتواند بیمار که نمود حاصل

 شرایط با سازگاری مکرر، بستری از ناشی درمانی یهانهیهز زندگی،کاهش کیفیت بهبود سبب خودمراقبتی یهاتیفعال رعایت .باشد داشته نقش

 و بهداشت بخش یهانهیهز کاهش برای باید همراه تلفن مانند دسترس در و ارزان مدرن یهایفناور .شودیم مزمن یهایماریب کنترل و بیماری

 یهابرنامه از پیروی جهت بیماران ،کنترل بیماری یهانشانه و عالئم از مستمر ارزیابی طریق از بیماران بر نظارت بهبود مردم، درمان،توانمندسازی

 سالمت وضعیت بر مستمر نظارت امکان ایجاد با همراه سالمت فناوری .شوند استفاده نحو بهترین به مزمن، یهایماریب از پیشگیری و مدیریتی خود

 کاهش منجر به تواندیم همراه تلفن کاربردی یهابرنامه تاًینها .شودیم آنان مزمن یهایماریب از پیشگیری و سالمندان توانمندسازی موجب افراد

 .گردد مدت بلند در سالمت بهبود درنهایت و پیشگیری تیتقو با بهداشتی رفتارهای تغییر نیو همچن بهداشتی یهامراقبت کیفیت بهبود ،هانهیهز
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 بدون و با متوسطه  مقطع آموزان دانش در سالمت دهنده ارتقاء زندگی سبک یهاکننده پیشگویی مقایسه

 پندر سالمت ارتقاء الگوی از کاربردی :چاقی و وزن اضافه

 همام الدین جوادزاده  -مرضیه محمودی -زینب دهجان -مهنوش رئیسی

 مقدمه

 تمام در جدی مشکل یک به اکنون هم و داشته چشمگیری شیوع که است وزن اضافه و چاقی نوجوانان، سالمت در جدی بسیار مشکالت از یکی

 تحت اساساً نماید، ایفا یاارزنده نقش چاقی معضل کنترل و پیشگیری بر تواندیم که سالمت دهنده ارتقاء زندگی سبک .است شده تبدیل دنیا

 این از کدام هر شناخت .باشدیم محیطی و فردی اقتصادی، اجتماعی، عوامل شامل که رندیگیم قرار عوامل بسیاری از یادهیچیپ تعامل ریتأث

 روحی لحاظ از وزن اضافه دارای و چاق نوجوانان .باشد مؤثر بسیار تواندیم هاآن تعدیل و یرگذاریتأث برای متدها بهترین از استفاده در عوامل

 و اجتماعی روابط بر مسائل این که کنندیم تجربه را افسردگی و اضطراب نفس، به اعتماد نداشتن خوابی، کم همچون نامطلوبی عواقب روانی

 مقایسه با هدف سالمت، دهنده ارتقاء زندگی سبک با مرتبط عوامل بهتر شناخت جهت پژوهش این .گذاردیم ریتأث آموزان دانش تحصیلی

 وزن اضافه بدون و با متوسطه  مقطع آموزان دانش در پندر سالمت ارتقاء الگوی اساس بر سالمت دهنده ارتقاء زندگی سبک یهاکننده پیشگویی

    .پذیرفت صورت چاقی و

 کار روش

 مطالعه این در .گرفت انجام بوشهر استان در دیر شهر متوسطه مقطع آموزان دانش روی بر که بود شاهدی–مورد پژوهش یک حاضر یمطالعه

 ۸۲ دختر، ۹۱)چاقی و وزن اضافه بدون آموزان دانش از نفر ۱۷۳ و(پسر ۹۲ و دختر  88)وزن اضافه دارای و چاق آموزان دانش از نفر 180

 با شده آوری جمع یهاداده .شد انجام استاندارد و ساخته محقق یهاپرسشنامه از استفاده با اطالعات آوری جمع .گرفتند قرار بررسی مورد(پسر

 افزار نرم از استفاده

 SPSS V22کای آزمون و مستقل تی آزمون چندگانه، خطی رگرسیون مدل نیز و (اسپیرمن یا) پیرسون همبستگی ضریب یهاآزمون توسط و 

  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد اسکور

 ها یافته

 فعالیت ، p<0.002 استرس تیریمد  p<0.02 پذیری مسئولیت p<029معنوی رشد ابعاد یهمه در سالمت دهنده ارتقاء رفتارهای نمره میانگین

  دانش از ترنییپا داری معنی طوربه وزن اضافه دارای و چاق آموزان دانش در فردی بین روابط جزبه ، p<0.002 سالم تغذیه p<0.001 بدنی



  بسمه تعالی       

 

 

 

 مورد در پذیری مسئولیت معنوی، رشد) سالمت دهنده ارتقا رفتارهای بین .بود چاقی و وزن اضافه بدون آموزان

 درک موانع ، شده درک منافع ) پندر سالمت ارتقاء الگوی یهاسازه با ( سالم هیتغذ بدنی فعالیت استرس، مدیریت فردی، بین روابط سالمت،

 رابطه وزن اضافه و چاق آموزان دانش گروه دو هر در (عمومی سالمت وضعیت ، شده درک اجتماعی حمایت شده، درک یخودکارآمد ، شده

 و وزن اضافه بدون نوجوانان در سالم زندگی سبک یکننده پیشگویی سازه تنها رگرسیون تحلیل نتایج اساس بر p< 001 شد یافت معناداری

  اجتماعی حمایت و  p<01 شده درک موانع وزن اضافه دارای و چاق آموزان دانش در و p< 0001شده درک کارآمدی خود سازه چاقی،

p<02، بودند سالم زندگی سبک کننده پیشگویی یهاسازه. 

 گیری نتیجه

 چاقی و وزن اضافه بدون آموزان دانش با مقایسه در نامطلوبی زندگی سبک وزن اضافه دارای و چاق آموزان دانش داد نشان حاضر مطالعه نتایج 

 الزم یهامشاوره و هاآموزش زندگی شیوه اصالح و غذایی رژیم خصوص در است ضروری وزن اضافه دارای و چاق افراد کلیه برای .داشتند

 یهاسازه بر تمرکز با و چاقی و وزن اضافه بدون آموزان دانش در خودکارآمدی سازه بر تمرکز با را پندر سالمت ارتقا الگوی یهاسازه بر مبتنی

   .نمایند دریافت وزن اضافه دارای و چاق آموزان دانش در شده درک موانع و اجتماعی حمایت
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 میزان بر اجتماعی شناختی تئوری یهاسازه بر مبتنی و وب تحت آموزشی مداخله ریتأث بررسی               

 برازجان شهر چاق یا وزن اضافه دارای میانسال زنان بدنی فعالیت

 رحیم طهماسبی  -لیال نامی نظری -همام الدین جوادزاده -مهنوش رئیسی

 مقدمه

 فعالیت چاقی، درمان و کنترل جهت هایاستراتژ نیمؤثرتر از یکی و باشدیم جهان سراسر در سالمت جدی مشکالت از یکی وزن اضافه و چاقی

 نیترمهم از یکی تئوری بر مبتنی یهاآموزش خصوصاً و سالمت آموزش .ردیپذینم صورت افراد توسط مطلوب صورتبه متأسفانه که است بدنی

 جدید یهاروش از یکی عنوانبه وب بر مبتنی آموزش امروزه و شودیم محسوب بدنی فعالیت انجام برای افراد رفتار اصالح جهت راهکارها

 شناختی تئوری کاربرد با وب بر مبتنی آموزشی مداخله اثربخشی تعیین هدفبا  حاضر یمطالعه لذا است، گرفته قرار توجه مورد بسیار آموزش،

 .شد انجام 1396-1397 سال در برازجان شهر وزن اضافه دارای یا و چاق میانسال زنان در اجتماعی

 کار روش

 گروه نفر 44 و مداخله گروه نفر 47 )وزن اضافه دارای یا و چاق میانسال زنان از نفر 91 روی بر که است تجربی نیمه پژوهش یک حاضر مطالعه

 گروه .گرفت صورت شدند، انتخاب کنترل و مداخله مراکز عنوانبه تصادفی صورتبه که سالمت جامع خدمات مرکز دو پوشش تحت ( کنترل

 اجتماعی شناختی تئوری یهاسازه بر مبتنی آموزش مرکز، روتین خدمات بر عالوه مداخله گروه و نمودند دریافت را مرکز روتین خدمات کنترل

 به مربوط هایسازه شناختی، جمعیت اطالعات بخش سه بر مشتمل ایپرسشنامه توسط مطالعه مورد افراد اطالعات .نمودند دریافت وب بستر از را

 گردآوری (آموزش از بعد ماه سه و هفته دو قبل،) مرحله سه در بدنی فعالیت روزه هفت ثبت استاندارد پرسشنامه و اجتماعی شناختی تئوری

  .شد انجام 22 ویرایش  SPSS افزار نرم توسط تحلیل و تجزیه ،هاداده آوریجمع از بعد .گردید

 ها یافته

 در (خودکارآمدی و خانواده و دوستان اجتماعی حمایت خودتنظیمی، پیامد، انتظارات آگاهی،) اجتماعی شناختی تئوری یهاسازه نمره میانگین

 تمام خصوص در گروه دو بین تفاوت آموزشی مداخله انجام از پس که حالی در نداشتند، تفاوتی آموزشی مداخله از قبل کنترل و مداخله گروه

 دوستان اجتماعی حمایت ،(p=0.013) خودکارآمدی ،( p=0.001) خودتنظیمی ،(p=0.012) آگاهی) اجتماعی شناختی تئوری هایسازه

(p=0.002 خانواده اجتماعی حمایت و (p=0.001) پیامد انتظارات سازه از غیر به (p=0.063 )، رفتار خصوص در .بود دارمعنی آماری نظر از 

 بودند یکسان و نداشته معناداری آماری تفاوت روز، طی در مصرفی انرژی میزان نظر از مداخله از قبل دو گروه نیز (MET) بدنی فعالیت

 



  بسمه تعالی       

 

 

 (p=0.012826). بدنی فعالیت میزان مداخله، گروه در آموزشی مداخله انجام از پس ولی 

 یحال در .( p=0.005) است داشته دار معنی افزایش مطالعه دوره طول در روز، طی در مصرفی انرژی میزان بر مبتنی

 است داشته بدنی فعالیت کاهش جهت در داری معنی تغییرات دارای مطالعه دوره طول در بدنی فعالیت میزان میانگین کنترل گروه در که

(p=0.024 ). مطالعه طول در کنترل و مداخله گروه دو بین بدنی فعالیت میزان تغییرات که داد نشان هاافتهی گروه، دو بین تغییرات مقایسه نظر از 

 کنترل و مداخله گروه دو بین معناداری آماری تفاوت آموزشی مداخله از قبل نیز بدنی توده شاخص نظر از .( p<0.001) داشتند معنادار تفاوت

 همچنین .است داشته معنادار کاهش p=0.042) کنترل و (p<0.001) مداخله گروه دو هر در شاخص این مداخله دوره طول در و نداشت وجود

 (p=0.815) نداشتند داری معنی آماری تفاوت مطالعه دوره طول در بدنی توده شاخص در تغییرات نظر از گروه دو

 گیری نتیجه

 هایسازه یعمده  ارتقاء آگاهی، سطح افزایش در وب بر مبتنی محور تئوری آموزشی مداخله اثربخشی بیانگر مطالعه این از حاصل هاییافته

 که یحال در بود؛ برازجان شهر وزن اضافه دارای و چاق زنان در مطالعه دوره طول در بدنی فعالیت وضعیت بهبود تاًینها و اجتماعی شناختی تئوری

 وب بر مبتنی و الکترونیک آموزش که داد نشان مطالعه این یتجربه .نداشتند تفاوتی یکدیگر با گروه دو  بدنی توده شاخص در تغییر نظر از

 .نماید ترغیب سالمت آموزش یهابرنامه در مشارکت به را افراد این و شود مواجه افراد این سوی از خوبی استقبال با تواندیم
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 مراجعه افراد رفتار و نگرش دانش، بر کارگاهی آموزش و  الکترونیکی یادگیری روش دو ریتأث مقایسه

 التور وبای زمینه در درمانی بهداشتی مراکز به کننده

  میترا ذوالفقاری -آیین محمدی -لیال نوری فرد -میترا قریب

 مقدمه

 زندگی آن در که یاجامعه و خانواده خود، سالمت مورد در تا کندیم کمک هاآن به مردم سالمتی سواد بردن باال با بهداشتی رفتارهای آموزش

 نیازهای به توجه درمانی، بهداشتی خدمات مراکز یهاتیاولو از یکی .نمایند اتخاذ بهداشتی مناسب رفتارهای و شده گیری تصمیم به قادر کنندیم

 این از پیشگیری بر رابطه همین در جامعه به آموزش یهابرنامه است، بوده وبا بیماری بومی منطقه قدیم از شوشتر شهرستان .است افراد سالمت

 مطالعه این .کند ایفا آن موفقیت در مهمی نقش تواندیم هابرنامه این در آموزشی مناسب تکنولوژی از استفاده حال عین در .اندافتهی تمرکز بیماری

 مراجعه افراد رفتار و نگرش دانش، بر حضوری کارگاهی آموزش و (وبالگ از استفاده با) الکترونیکی یادگیری روش دو ریتأث مقایسه با هدف

 .شد انجام التور وبای بیماری زمینه در شوشتر درمانی بهداشتی مراکز به کننده

 کار روش

 شوشتر پزشکی علوم دانشکده به وابسته درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه افراد کلیه شامل آماری جامعه .بود تجربی یامداخله پژوهش روش

 صورتبه داوطلب، افراد .شد انجام نفر 58  تعداد به مدنظر نمونه حجم به رسیدن تا فراخوان توسط گیری نمونه .است بوده 1396 سال در

 یاطبقه تصادفی

 (Stratified Random Sampling) استاندارد پرسشنامه هاداده آوری جمع ابزار .گرفتند قرار وبالگ و حضوری آموزش  هگرو دو در 

  .بود رفتار و  نگرش دانش، بعد سه قالب در وبا بیماری درمان و کنترل پیشگیری،

 ها یافته

 بین حال عین در .است یافته افزایش وبا مورد در کننده مراجعه افراد رفتار و نگرش دانش، میزان گروه دو هر در آموزش از بعد داد نشان هاافتهی

   P=0.54       و  P=0.176 و P=0.072 نداشت وجود تفاوت رفتار و نگرش ، دانش متغیر در وبالگ و کارگاهی آموزش گروه دو
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 گیری نتیجه

 از پیشگیری زمینه در افراد رفتار و نگرش دانش، ارتقاء در (وبالگ از استفاده با) الکترونیکی و حضوری آموزش یکسان تأثیر دهنده نشان نتایج

 از یا و جایگزین عنوانبه وبالگ روش از  آموزش، مراکز در حضور برای افراد مشکالت و پراکندگی به توجه با میتوان نتیجه در .بود التور وبای

 . نمود استفاده جامعه افراد داشتن نگه روزآمد برای ترکیبی و مکمل صورتبه روش دو هر
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 1397 سال در پورسینا درمانی آموزشی مرکز در خودمراقبتی یهاآموزش از بیماران رضایتمندی میزان بررسی

 

 محسنی مینا

 مقدمه

 مهمی بسیار نقش بیمار به آموزش مختلف، عناصر میان در است، بهداشتی یهامراقبت کیفیت تعیین در مهم معیارهای از یکی بیمار رضایتمندی

 درمانی آموزشی مرکز در خودمراقبتی یهاآموزش از رضایتمندی میزان تعیین کلی با هدف حاضر تحقیق .کندیم ایفا بیمار رضایتمندی جلب در

 .است گرفته صورت نایپور س

 کار روش

 دسترس در گیری نمونه روش با ترخیص از پس ماه کی همچنین و ترخیص از قبل بستری،بالفاصله حین بیمار 824 حاضر مقطعی پژوهش در

 آن علمی اعتماد و اعتبار از و تدوین منظور همین به که پرسشنامه از استفاده با هاداده .گرفتند قرار بررسی مورد مصاحبه و مشاهده با و انتخاب

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS  18 افزارنرم و توصیفی آمار از استفاده با و آوریجمع بود، شده حاصل اطمینان

 ها یافته

 شده ارائه یهاآموزش از رضایتمندی میزان .داشتند سال 60-40 بین سن (%32/3) افراد بیشتر .بودند زن نفر 360و مرد نفر 464 تعداد این از

 از اطالعات ارائه .است گرفته قرار راضی محدوده در که است بوده (%62/8) ترخیص از پس و (%66)ترخیص از قبل ،(%63/7)بستری حین

 میزان کمترین سؤاالت به پاسخگویی برای مؤسسات به دسترسی امکان و (%69/7)رضایتمندی بیشترین منزل در مراقبت مؤسسات

 .داد اختصاص خود به را (%40/26)رضایتمندی

 گیری نتیجه

 توانیم بنابراین است، هاآن سؤاالت به پاسخگویی برای مؤسسات به دسترسی امکان بیماران خودمراقبتی در مهم عوامل از یکی اینکه به توجه با

 اطمینان اساسی نیاز این تأمین از خصوصی بخصوص الزم شرایط و امکانات نمودن فراهم و مؤسسات عملکرد بر مؤثر و اصلی علل شناسایی با

 .شد بیماران رضایتمندی نهایت در و خدمات کیفیت ارتقاء سبب و نمود حاصل
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 نوجوانان در سالم زندگی سبک با سالمت سواد ارتباط بررسی

 مریم صابری  -بهرام محبی -آذر طل -رویا صادقی -ندا کریمی

 مقدمه

 زندگی سبک که آنجا از و دهندیم نشان خود از یترنامناسب زندگی سبک و دارند یترنامناسب سالمت وضعیت محدود باسواد سالمت افراد

 در نوجوانان در سالم زندگی سبک با سالمت سواد ارتباط تعیین با هدف مطالعه این باشدیم ضروری آینده در نوجوانان سالمت حفظ برای سالم

 .شد انجام1397 سال در تهران شهر متوسطه دوم مقطع دختر آموزان دانش

 کار روش

سواد   یانهیزم و دموگرافیک یهاپرسشنامهاده از با استف .شد انجام یاخوشه گیری نمونه روش به نفر۳۷۰ روی بر تحلیلی -توصیفی مطالعه این

 تحلیلی و توصیفیبرای تجزیه و تحلیل  گردید یآورجمع  (HPLPII) نوجوانان سالمت ارتقاء دهنده زندگی سبک  و (HELMA)سالمت نوجوانان

 .شد استفاده۲۵ نسخه  SPSS از

 ها یافته

)  خودکارآمدی یهاطهیح جمله از آن ابعاد و (  >p ۰۰۱/۰ و  =r ۴۳/۰)سالمت باسواد سالمت ارتقاء دهنده زندگی سبک بین داد نشان هاافتهی

۳۸/۰ r=  ۰۰۱/۰ و p<  ) ، دسترسی(۳۰/۰ r=  ۰۰۱/۰ و p<  ) ، خواندن (۲۱/۰ r=  ۰۰۱/۰ و p<  ) ، درک (۲۵/۰ r=  ۰۰۱/۰ و p<  )  ،

 مشاهده معناداری و مستقیم ارتباط ، (  >p ۰۰۱/۰ و  =r ۳۵/۰)ارتباط و  (  >p ۰۰۱/۰ و  =r ۴۳/۰) استفاده ،  (  >p ۰۰۱/۰ و  =r ۲۴/۰) ارزیابی

 .(p =۵۸۸/۰)نبود معنادار ارتباط سالمت سواد محاسبه بعد و سالمت ارتقاء دهنده زندگی سبک بین.شد

 گیری نتیجه

 بهبود جهت مداخالتی انجام و آموزشی یهابرنامه تدوین لزوم  نوجوانان، در سالم زندگی سبک اتخاذ با سالمت سواد مستقیم ارتباط به توجه با

 .گیرد قرار نظر مد باید مدارس در آموزان دانش در سالمت سواد افزایش و زندگی سبک
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 بیماران بر آن نتایج و بیمار آموزش مطالعات بر مندنظام مروری

 

 الهام الهی  -حسن برکتی -نرجس توکلی کیا

 مقدمه

 برای بیماران به کمک برای سازی توانمند .است گرفته قرار توجه مورد بیماران درمان ندیدر فرا ارکان نیترمهم از یکی عنوانبه بیمار آموزش

 .میاداشته مهم حوزه این در شده انجام مختلف مطالعات بر مروری مطالعه، این در.دارد اهمیت شانیزندگ بر کنترل قدرت کسب

 کار روش

 Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literatureدر مختلف منابع از را بیمار آموزش موضوع با مرتبط مطالعات

(CINAHL), Barakat Knowledge Network System  و Ovid, Scientific Information Database ,PubMed, Google 

Scholar شد انجام نتایج بندی جمع مقاله، کامل متن مطالعه و مقاالت کل،کیفیتپروت از تابع مقاالت انتخاب از بعد و آوری جمع. 

 ها یافته

 اهدافی .گردید پژوهش وارد بیمار آموزش موضوع با مرتبط مقاله 56  شده، یافته مقاله 73 بین از خروج و ورود معیارهای گرفتن نظر در از بعد

 از استفاده نحوه و بیماری عود و مجدد بستری کاهش مانند فیزیولوژیک اهداف استرس، کاهش مانند روانی اهداف بیماران، در رفتار تغییر چون

  توانمندسازی(self-efficacy), خودکارآمدیself-management),  ( خودمدیریتی .بود مقاالت در شده مطرح موارد از سالمت خدمات

 .است شده پرداخته آن به که بود اصلی مفاهیم از زندگی تیفیبهبود ک و

 گیری نتیجه

 بیمار به آموزش موضوع .ردیگیم قرار توجه مورد مزمن بیماری دارای افراد یمیخود تصم از حمایت در اصلی موضوع یک عنوانبه توانمندسازی

 دانشجویان و پرستاران در مهارت ایجاد مبحث این در مهم نکته ولی شده صحبت آن مورد در هاستسال که است مهمی یهادغدغه از یکی

 .است هدف این کردن محقق برای پزشکی

 

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 

 فشارخونی زنان خودمراقبتی رفتارهای بر یار خود یهادر گروه عضویت ریتأث

 

 رحمت اهلل مرادزاده  -محبوبه خورسندی -فاطمه صفری-نسرین روزبهانی

 مقدمه

 مغزی و کلیوی عروقی، و قلبی یهایماریب عمده خطر عامل و است توسعه حال در و پیشرفته کشورهای اساسی مسائل از یکی خون پرفشاری

 خودمراقبتی رفتار بر خودیار های¬گروه ریتأث تعیین مطالعه این هدف .است عمر تمام در ویژه خودمراقبتی رفتارهای نیازمند باال فشارخون .است

 باشد¬می خون پرفشاری بیماران

 کار روش

 فشارخونی افراد از نفر 220 روی بر آموزشی بسته تهیه و نیازسنجی با هدف مقطعی مطالعه .شد انجام یامداخله و مقطعی مرحله دو در مطالعه این

 یامداخله مطالعه در سپس  .بود باال خون فشار  در خودمراقبتی انگیزه و خودکارآمدی رفتار، نامهسشپر اطالعات آوری جمع ابزار .گردید انجام

 بسته .یافتند تخصیص (نفر 50 کدام هر) و کنترل آزمون گروه دو به و انتخاب تصادفی گیری نمونه روش به که ساله 59-30 هاخانم از نفر 100

 .شدند دهی سامان(نفره 10 گروه 5) خودیار یهاگروه در آزمون گروه سپس .شد ارائه گروه هردو به باال خون فشاری در خودمراقبتی آموزشی

 تکمیل پرسشنامه دوباره ماه 3 از پس .شد برگزار (جلسه 4یاهفته) ماه یک مدت به خودیار گروه  جلسات یهاآموزش خودیار یهاگروه رهبران

 .شدند تحلیل و تجزیه اطالعات و

 ها یافته

 و خودمراقبتی رفتار مداخله از بعد ماه سه .کردند پیشگویی را خودمراقبتی رفتار درصد 58 انگیزه و خودکارآمدی یهاسازه مقطعی مطالعه در

 فشارخون میانگین و کنترل آزمون گروه دو هر در (p<001) .بود کنترل گروه از بیشتر داری یطور معنبه خودیار در گروه خودکارآمدی و انگیزه

 کنترل گروه از بیشتر داری معنی طوربه آزمون گروه در کاهش این ولی داشت کاهش داری معنی طوربه آن از قبل نسبت به از مداخله بعد بیماران

 (p<001). بود

 گیری نتیجه

  .شودیم باال فشارخون بیماران در فشارخون کاهش همچنین و خودکارآمدی و  انگیزه خودمراقبتی، رفتار ارتقا باعث خودیار یهاگروه در عضویت

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 

 خودمراقبتی آموزش در مجازی واقعیت فناوری نقش

 اکرم پاکرو پایروندی، رضا خاکسارفرد  -فهیمه مهدیپور -مرضیه خالدنوری -شهال نورنژاد -نفیسه رضائی

 مقدمه

 فیلم بازی، یهاحوزه در آن، کاربرد بیشترین و ردیگیم دربر را هاحوزه از وسیعی محدوده   Reality Virtual(VR)مجازی واقعیت تکنولوژی

 گرافیک قبیل از مختلف های تکنولوژی ترکیب از که است )ماشین -انسان(ترکیبی کاربری رابط یک مجازی واقعیت .است سازی شبیه و

 از و پردازدیم تعامل و کامپیوتری سازیه شبی تولید به صوتی های سیستم و شبکه مصنوعی، هوش الگو، تشخیص تصویر، پردازش کامپیوتری،

 ضروری چهارعنصر .دهدیم کاربر به را واقعی محیط در حضور احساس غیره و لمسی شنیداری، دیداری، مانند حسی متعدد بازخوردهای طریق

 و قوانین و فضا یک در اشیاء از یامجموعه مجازی، دنیای .تعامل و حسی بازخورد ،یورغوطه مجازی، دنیای :دارد وجود مجازی واقعیت در

  .شودیم تولید کامپیوتر توسط مجازی دنیای این مجازی واقعیت در .کندیم توصیف را اشیاء این بر حاکم روابط

 کار روش

 مقاالت .است مراقبتی ودخ و سالمت حیطه در مجازی واقعیت کاربردهای بررسی پیرامون یاکتابخانه روش به مروری نوع از مطالعه این

 یهاسال  زمانی بازه در و PubMed،Google Scholar، Web of knowledge ، Scopus یهاگاهیپا در پژوهش، این در مورداستفاده

 خودمراقبتی، و"مجازی واقعیت" آموزش، و "مجازی واقعیت" کلمات ترکیب از استفاده با .گرفت قرار بازیابی و جستجو ،مورد 2018 تا 2010

 و جستجو موردنظر مقاالت "خودمراقبتی" و "ویدیویی یهایباز" ،"آموزش"و "ویدیویی یهایباز" ،"سالمت مراقبت" و "مجازی واقعیت"

 موردنظر کلیدی کلمات از چکیده و عنوان در که مقاالتی و (مروری و اصیل) انگلیسی مقاالت شامل مطالعه به ورود معیارهای .شدند استخراج

  .بودند کرده استفاده

 ها یافته

 خودمراقبتی حیطه در .تعامل ابزار یک عنوانبه VR و سازی شبیه ابزار یک عنوانبه VR :دارد تمرکز جنبه دو بر درمان و بهداشت در VR از استفاده

 این از و است غالب تعامل بر تمرکز خودمراقبتی در که است یدر حال این و کنندیم استفاده سازی شبیه ابزار یک عنوانبه VR از عمده طوربه

 و مشاوره درمان، تشخیص، از اعم یاگسترده کاربردهای دارای VR تکنیکهای درمان، و بهداشت زمینه در .شودیم استفاده بیشتر VR حیطه

 .باشدیم یبخشتوان

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 گیری نتیجه

 وظیفه، بر مبتنی تعاملی، پویا، فعال، محیط یک مجازی واقعیت .است افزایش به رو درمان و بهداشت مختلف یهاطهیح در مجازی واقعیت کاربرد

  کرده آسان خودمراقبتی مخصوصاً و سالمت مختلف یهاطهیح در را آن کاربرد مجازی، واقعیت یهالیپتانس .کندیم فراهم را تکرار و آموزش

 از استفاده مثبت تأثیر مختلف تحقیقات نتایج و است پیداکرده زیادی رواج خودمراقبتی آموزش در اخیر یهاسال در سازی شبیه از استفاده .است

 و تجربی یادگیری ،نفساعتمادبه انتقادی، تفکر بیماران، مشکالت تشخیص توانایی ارتباطی، یهامهارت نگرش، دانش، برافزایش سازی شبیه

 .است کرده تأیید را بالینی یهاطیمح با مواجهه هنگام در فراگیران اضطراب و فشار کاهش همچنین و خودمحور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 یتیریخود مد و یبر خودمراقبت آموزشی مداخله ریتأث بررسی                           

 اجتماعی شناختی تئوری کاربرد : هاکیوتیبیآنت منطقی مصرف  نهیدرزم

 مریم صابری  -بهرام محبی -آذر طل -رویا صادقی -نگار اکبری سومار

 مقدمه

 هاکیوتیبیآنت صحیح الگوی بودن ضروری به با توجه . شود اولیه یهامراقبت به نیاز  کاهش باعث تواندیم یتیریخود مد و خودمراقبتی افزایش

 منطقی بر مصرف یتیریخود مد و یبر خودمراقبت اجتماعی شناختی یبر تئور مبتنی آموزشی مداخله ریتأث تعیین هدف با حاضر پژوهش

                                                                          .گرفت انجام تهران جنوب درمانی بهداشتی مراکز به نیدر مراجع هاکیوتیبیآنت

 کار روش

 یاخوشه صورتبه گیری نمونه .گردید انجام تهران جنوب درمانی یمراکز بهداشت به مراجعین از نفر 260 روی بر و  تجربی از نوع مداخله این

 مداخله) نفری130 دو گروه در و گردید انتخاب تصادفی صورتبه (نفر 40 هرکدام مرکز2 از و نفر 30 هرکدام مرکز 6  از و انتخاب مرکز 8)

خود  و خودمراقبتی خصوص در آموزشی یمداخله . شد انجام دقیقه 45مدت در آموزشی یچهار جلسه در مداخله . قرار گرفتند ( کنترل و

 از استفاده با آموزشی آمد ادی و گروهی بحث ، پاسخ و پرسش سخنرانی، یهاروش از استفاده با  هاکیوتیبیآنت منطقی مصرف در یتیریمد

 ، مداخله گروه افراد هاآموزش اتمام از پس ماه شش . شد انجام مداخله گروه در آموزشی های پمفلت و پوسترها دادن قرار اختیار در و پیامک

  خودمراقبتی استاندارد  پرسشنامه و دموگرافیک اطالعات ) وجهی چند پرسشنامه شامل اطالعات  یگردآورابزار  . کردند تکمیل را هاپرسشنامه

 افزار نرم از استفاده با شده گرداوری های داده . بود ( اجتماعی شناختی تئوری یهاسازه با مرتبط ساخته محقق سؤاالت و یتیریخود مد و

SPSSدو کای آماری یهاآزمون از . قرار گرفت بررسی مورد 23 نسخه ، tمستقل ، tشد استفاده هاداده تحلیل و تجزیه برای زوجی . 

 ها یافته

 p>0.05  )نداشتند داری معنی تفاوت یتیریخود مد و خودمراقبتی سؤاالت و مدل یهاسازه دموگرافیک، متغیرهای نظر از گروه دو مداخله از قبل

 معنی افزایش مداخله در گروه وخودمدیریتی خودمراقبتی سؤاالت اجتماعی، شناختی تئوری یهاسازه نمره میانگین آموزشی یمداخله از پس(

 .(p<001) داشت دار

 گیری نتیجه

 در افراد هاکیوتیبیآنت منطقی مصرف زمینه در یتیریخود مد و خودمراقبتی بهبود در تواندیم اجتماعی شناختی تئوری بر اساس آموزشی مداخله

                                                                                          .باشد مؤثر



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 مواد کنندگان مصرف سوء افسردگی و استرس اضطراب، میزان بر گروهی درمانی روایت اثربخشی

 

 خدیجه امانی  -کریم قلعه بان -فرشته چنگیزی -یوسف وارسته مقدم

 مقدمه

 مرکز در بستری مواد کنندگانمصرف سوء افسردگی و استرس اضطراب، میزان بر گروهی درمانی روایت ریتأث بررسی هدف با فوق پژوهش

 .شد تبریزانجام شهر رازی درمانی آموزشی

 کار روش

 در بستری مواد مصرف سوء به مبتال افراد کلیه را آماری جامعه .بود کنترل گروه با آزمونپس و آزمونپیش با یتجرب مهین نوع از حاضر پژوهش

 معیارهای پایه بر مواد مصرف سوء اختالل تشخیص با بود که مرد آزمودنی 20 شامل پژوهش آماری نمونه .دادندمی تشکیل تبریز رازی بیمارستان

DSM-5 هاداده آوریجمع برای .گرفتند قرار تصادفی شیوه به (کنترل و آزمایش) نفره 10 گروه 2 در و انتخاب دسترس در گیرینمونه شیوه به 

 درمانی روایت برنامه سپس .دادند پاسخ مذکور پرسشنامه به هانمونه همه ابتدا .شد استفاده  (DASS )مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس از

 تحلیل و تجزیه جهت .شد گرفته کنترل و آزمایش دو گروه هر از آزمونپس نهایت در و شد اجرا جلسه  10 در آزمایش گروه روی بر گروهی

  .گردید استفاده کواریانس تحلیل آزمون و توصیفی آمار از  هاداده

 ها یافته

 آزمایش گروه در افسردگی و استرس اضطراب،  میزان کاهش باعث گروهی درمانی روایت جلسات فرایند که داد نشان پژوهش این هاییافته

  (P <0.001)شودیم کنترل گروه به نسبت

 گیری نتیجه

 مواد مصرف سوء به مبتال بیماران اضطرابی و خلقی عالئم کاهش برای یگروه یدرمان روایت از توانیم که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج

 .نمود استفاده

 

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 

 

 اجتماعی مجازی و رفتارهای ارتقادهنده سالمت در دانشجویان علوم پزشکی یهاشبکهحضور در 

 

 فاطمه رحیمی، اسماعیل فتاحی، شهرزاد خواجه یار  -کاظم حسین زاده - اکرم شاهرخی -مهناز پوراسماعیل

 مقدمه

با افزایش کاربران  .کنندیماجتماعی مجازی حضور دارند و وقت قابل توجهی را در این فضاها سپری  یهاشبکهچشمگیری در  طوربهدانشجویان 

های روزمره فعالیت تواندیمشبکه های اجتماعی مجازی، سبک جدیدی از زندگی به اسم سبک زندگی مجازی در بین جوانان رواج  یافته که 

اجتماعی مجازی با  یهاشبکهتعیین ارتباط میزان استفاده از  با هدفقرار دهد؛ لذا این مطالعه  ریتأثرا تحت  آنانرفتارهای بهداشتی  ژهیوبهدانشجویان 

 رفتارهای ارتقادهنده سالمت در دانشجویان علوم پزشکی قزوین انجام شد.

 کار روش

دانشجوی علوم پزشکی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده وارد مطالعه شده و با استفاده از پرسش  318تحلیلی،  -در این مطالعه توصیفی

اجتماعی مجازی مورد مطالعه قرار  یهاشبکهمیزان استفاده از  پژوهشگر ساختهو پرسش نامه  یسؤال 52المت نامه رفتارهای ارتقا دهنده س

کروسکال والیس  ها(،اسمیرنوف )جهت بررسی نرمال بودن داده-کولموگروف آماری یهاآزمونبا  22SPSSبا استفاده از نرم افزار   هادادهگرفتند.

 مورد استفاده قرار گرفت.05/0،در سطح معنی داری ANOVA one-wayمستقل،  T،آزمون ، من ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن 

 ها یافته

( و نمره میانگین رفتارهای ارتقادهنده سالمت دانشجویان در حد 66%اجتماعی مجازی در حد زیاد) یهاشبکهمیزان استفاده از 

روابط بین "و "وضعیت تغذیه"، "مسئولیت پذیری در قبال سالمت"ابعاد ارتباط معنی داری را بین  هادادهبود. آنالیز  ( 32/135±35/19وسط)مت

 یهایژگیواجتماعی مجازی با  یهاشبکه(. هم چنین بین میزان استفاده از >05/0Pاجتماعی مجازی نشان داد) یهاشبکهبا میزان استفاده از   "فردی

(ولی  با سایر >05/0P، سن ، وضعیت اشتغال  و محل سکونت رابطه آماری معنی دار مشاهده شد)تأهلدموگرافیک دانشجویان شامل وضعیت 

سالمت و هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک رابطه  ارتقاء دهندهبین سبک زندگی  متغیرهای دموگرافیک رابطه آماری معنی داری به دست نیامد.

 نشد.  مشاهدهآماری  معنی دار

 

 



  بسمه تعالی       

 

 

 

 گیری نتیجه

یک فرصت نگریست و از طریق ایجاد  عنوانبهاجتماعی مجازی  یهاشبکهبه حضور دانشجویان در  توانیم رسدیمنظر مطالعه به  یهاافتهیبا توجه به 

 هاشبکهنسبت به انتشار محتواهای علمی در این  توانیمخاص دانشجویی تحت نظارت اساتید شاغل در حوزه بهداشت و ارتقاء سالمت  یهاگروه

 اقدام نمود تا بتوان در راستای ارتقاء سالمت دانشجویان گام برداشت.

 


