دستايردَای پژيَطی داوطکدٌ بُداضت در یک سال اخیر

هفته پژوهش

6932

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت عمومي

بررسی ضیًع قلدری سىتی ي سایبری در داوص آمًزان ديرٌ ايل متًسطٍ ضُر کاضان 5931
3

ػلی فخزی ،1حغیي اکثزی ،2فاعوِ ػزتؾاّی ،3سیٌة گلغتاًِ ،3هزین فزاهی ،3هْغا اعذاهلل سارع
چکیده:

سابقه و هدف :قلذری ًَػی خؾًَت عغح پاییي اعت کِ هَرد تَجِ رٍاًؾٌاعاى قزار گزفتِ اعت .اًَاع قلذری
ؽاهل جغوی ،کالهی ،ارتثاعی ٍ یا ایٌتزًتی هی تاؽذ .پضٍّؼ حاضز تا ّذف تزرعی ؽیَع قلذری عٌتی ،عایثزی ٍ
قلذری در ؽثکِ ّای اجتواػی در تیي داًؼ آهَساى ؽْزعتاى کاؽاى اًجام ؽذ.

مواد و روش ها :پضٍّؼ حاضز اس ًَع هقغؼی ،تَفیفی -تحلیلی هی تاؽذ .تؼذاد ً 600فز اس داًؼ آهَساى دٍرُ ی
هتَعغِ اٍل ؽْز کاؽاى تِ رٍػ تقادفی اًتخاب ؽذًذ .اس ایي تؼذاد ً 581فز تِ پزعؾٌاهِ ی خَدگشارػ دّی
قلذری الَئَط پاعخ دادًذ .اعالػات جوغ آٍری ؽذُ ٍارد ًزم افشار  SPSSگزدیذ ٍ تزای تحلیل دادُ ّا ،آسهَى
ّای آهاری کای اعکَئز ٍ دقیق فیؾز ٍ ّوثغتگی پیزعَى تِ کار رفت.
نتایج :تز اعاط یافتِ ّای ایي پضٍّؼ ،ؽیَع قلذری در داًؼ آهَساى دٍرُ اٍل هتَعغِ ؽْز کاؽاى تِ عَر کلی
 %24/4تَد .ؽیَع قلذری عایثزی ًیش  %4/6هحاعثِ ؽذ کِ ػوذُ ایي قلذری اس عزیق ؽثکِ ّای اجتواػی اػوال
ؽذُ اعت( .)%72تیي تیي تَهی تَدى ٍ قلذری(ً ٍ )p=0/02یش تیي جٌغیت ٍ ّوِ اًَاع قلذری ٍ قزتاًی()p=0/00
راتغِ ی هثثت هؼٌی دار هؾاّذُ ؽذ تا ایي تَضیح کِ ارتثاط هؼٌی دار تیي جٌغیت ٍ قلذری تٌْا در هَرد قلذری
اس عزیق ؽثکِ ّای اجتواػی ًقض گزدیذ(.)p=0/16
نتیجه گیری :هغالؼِ حاضز تیاًگز ایي ٍاقؼیت اعت کِ ؽیَع قلذری در داًؼ آهَساى دٍرُ اٍل هتَعغِ ؽْز کاؽاى
در هقایغِ تا هغالؼات دیگز کوتز اعت اها ًیاس تِ تَجِ دارد؛ ضوي ایٌکِ تا ػٌایت تِ تَجَد آهذى ؽکل ّای جذیذ
قلذری ٍ فزاٍاًی اعتفادُ اس ؽثکِ ّای اجتواػی هَتایل هحَر ٍ تحت ٍب ،تَجِ جذی تِ هَضَع قلذری ّن تزای
اجزای تحقیقات آیٌذُ ٍ ّن اًجام هذاخالت پیؾگیزاًِ ٍ درهاًی حائش اّویت اعت.

واژه های کلیدی :قلذری عایثزی ،قلذری عٌتی ،قلذری در ؽثکِ ّای اجتواػی ،داًؼ آهَساى

 1اعتادیار گزٍُ تْذاؽت ػوَهی ،داًؾکذُ تْذاؽت ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
 2اعتادیار گزٍُ آهار ٍ اپیذهیَلَصی ،داًؾکذُ تْذاؽت ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
 3داًؾجَی کارؽٌاعی تْذاؽت ػوَهی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
پژوهش دانشکده بهداشت

شماره تماس496 - 11104666 :
آدرس پرتال دانشکده بهداشتhttp://healthf.kaums.ac.ir :

دستايردَای پژيَطی داوطکدٌ بُداضت در یک سال اخیر

هفته پژوهش
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دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت عمومي

مقایسٍ کیفیت زودگی زوان بعد از زایمان طبیعی ي سساریه در زوان مراجعٍ کىىدٌ بٍ مراکس
بُداضتی درماوی ضُر کاضان در سال 5931
ػلی کثزیایی ،4عیذ غالهؼثاط هَعَی ،5هؼقَهِ عادات هیزػالیً ،6اّیذ ّواٍردی ،3عواًِ عادات عیذیي ،3ففیِ تَکلی

3

چکیده:

سابقه و هدف :تِ ًظز هی رعذ ًَع سایواى تزکیفیت سًذگی تؼذ اس سایواى هَثز اعت لذا ایي هغالؼِ تِ هٌظَر هقایغِ
کیفیت سًذگی سًاى هزاجؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش تْذاؽتی درهاًی ؽْز کاؽاى تؼذ اس سایواى عثیؼی ٍ عشاریي اًجام ؽذ.
مواد و روش ها :ایي هغالؼِ تَفیفی تحلیلی در عال 1395تز رٍی  346خاًن هزاجؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش تْذاؽتی
درهاًی ؽْز کاؽاى کِ هؼیارّای ٍرٍد تِ هغالؼِ را داؽتٌذ اًجام ؽذ .کیفیت سًذگی ًوًَِ ّا تا اعتفادُ اس
پزعؾٌاهِ کیفیت سًذگی  )SF36( WHOدر ّ 6-8فتِ پظ اس سایواى در حیغِ ّای ّؾت گاًِ هَرد ارسیاتی
قزار گزفت .دادُّای جوغآٍری ؽذُ تا اعتفادُ اس آسهَىّایی ًظیز آسهَى  ،Tکای دٍ ،هي ٍیتٌی در ًزم افشار
ًSPSSغخِ  16هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت.
نتایجً :تایج ًؾاى داد در ّ 6-8فتِ تؼذ اس سایواى ،هیاًگیي ًوزُ در سیز هقیاط عالهت جغوی در گزٍُ تا سایواى
عثیؼی  ٍ 83/93±21/08در گزٍُ تا سایواى عشاریي  79/65±23/59هی تاؽذ کِ ایي اختالف اس ًظز آهاری هؼٌی
دار ًوی تاؽذ .هیاًگیي ًوزُ در سیز هقیاط ع الهت رٍاًی در گزٍُ تا سایواى عثیؼی ٍ عشاریي تِ تزتیة
 73/38±23/83 ٍ 73/85±21/94هیثاؽذ کِ ایي اختالف اس ًظز آهاری هؼٌی دار ًوی تاؽذ.
نتیجه گیری :تزاعاط یافتِ ّای پضٍّؼ حاضز کیفیت سًذگی در دٍ گزٍُ تا سایواى عثیؼی ٍ عشاریي اس ًظز آهاری
تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ًذارد کِ تا عایز هغالؼات اًجام ؽذُ در ایي خقَؿ ّوخَاًی دارد لذا پیؾٌْاد هی ؽَد تا
هغالؼات ٍعیغ تزی پیاهذ ّای کَتاُ هذت ٍ تلٌذ هذت ًَع سایواى را در کیفیت سًذگی هادر هَرد تزرعی قزار

دّذ.

واژه های کلیدی :کیفیت سًذگی ،سایواى عشاریي ،سایواى عثیؼی

 4داًؾیار گزٍُ تْذاؽت ػوَهی ،داًؾکذُ تْذاؽت ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
 5هزتی گزٍُ آهار ٍ اپیذهیَلَصی ،داًؾکذُ تْذاؽت ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
 6داًؾجَی کارؽٌاعی تْذاؽت ػوَهی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
پژوهش دانشکده بهداشت

شماره تماس496 - 11104666 :
آدرس پرتال دانشکده بهداشتhttp://healthf.kaums.ac.ir :

دستايردَای پژيَطی داوطکدٌ بُداضت در یک سال اخیر

هفته پژوهش
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دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت عمومي

ضیًع افسردگی  ،اضطراب ي استرس در بیه داوطجًیان دختر داوطکدٌ بُداضت داوطگاٌ علًم
پسضکی کاضان در سال تحصیلی 5931
یذالِ رهضاًی ،7عیذ غالهؼثاط هَعَی ،8حَریِ هخول فزٍػ ،9ػاعفِ خثاسیاى سادُ ،3حذیث کزهی ًیا ،3فاعوِ سارػی

3

چکیده:

سابقه و هدف :اختالل اضغزاتی ٍ ا فغزدگی اس اختالالت رٍاًپشؽکی ٍ اس هؼضالت هْن ٍ ًگزاى کٌٌذُ جَاهغ در
قزى تیغت ٍ یک اعت .داًؾجَیاى ًقؼ تغشایی در عالهت جاهؼِ تز ػْذُ دارًذ .تز ایي اعاط پضٍّؼ حاضز تا
ّذف ؽیَع افغزدگی ،اضغزاب ٍ اعتزط در داًؾجَیاى داًؾکذُ تْذاؽت داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى در عال
 1395فَرت گزفت.
مواد و روش ها :در ایي هغالؼِ تَفیفی هقغؼی ً 180فز اس داًؾجَیاى دختز داًؾکذُ تْذاؽت داًؾگاُ ػلَم
پشؽکی کاؽاى تِ رٍػ آعاى اًتخاب ؽذًذ .اعالػات السم تا اعتفادُ اس پزعؾٌاهِ  DASSدر قالة هقاحثِ فزدی ٍ
در قالة ًزم افشار  SPSSتا اعتفادُ اس آهار تَفیفی ٍ تحلیلی تجشیِ ٍ تحلیل ؽذ.
نتایج :در ایي پضٍّؼ  % 29/83اس داًؾجَیاى دارای ّز عِ هؾکل افغزدگی ،اضغزاب ٍ اعتزط تَدًذ %35/35 ،فاقذ
ّز گًَِ هؾکل %5/52 ،فقظ افغزدگی %6/07 ،فقظ اضغزاب ٍ  %4/97فقظ هؾکل اعتزط داؽتٌذ .تیي عاتقِ
تیواری رٍاًی در فزد داًؾجَ ٍ ؽیَع افغزدگی ارت ثاط هؼٌی داری ٍجَد دارد ،اها تیي ٍضؼیت تاّل ،درآهذ هاّیاًِ
خاًَادًَُ ،ع عکًَت ،عاتقِ فَت ٍ جذایی ٍالذیي ،رؽتِ تحقیلی ،عال ٍرٍد تِ داًؾگاُ ٍ عاتقِ تیواری رٍاًی در
تغتگاى درجِ یک تا ؽیَع افغزدگی  ،اضغزاب ٍ اعتزط ارتثاط هؼٌی داری ٍجَد ًذارد.
نتیجه گیریّ :زچٌذ اکثز داًؾجَیاى فاقذ ّزگًَِ اختالل رٍاًی ّغتٌذ اها ضزٍرت اًجام هذاخالت آهَسؽی السم
اعت .ضوي فزاّن کزدى اهکاى هؾاٍرُ ،تایذ ؽزایظ حاکن تز هحیظ ّای آهَسػ تِ ًحَی افالح گزدد کِ تاػث
هحافظت داًؾجَیاى اس اختالالت رٍاًی ؽَد.

واژه های کلیدی :افغزدگی  ،اضغزاب  ،اعتزط ،داًؾجَیاى

 7هزتی گزٍُ تْذاؽت ػوَهی ،داًؾکذُ تْذاؽت ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
 8هزتی گزٍُ آه ار ٍ اپیذهیَلَصی ،داًؾکذُ تْذاؽت ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
 9داًؾجَی کارؽٌاعی تْذاؽت ػوَهی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
پژوهش دانشکده بهداشت

شماره تماس496 - 11104666 :
آدرس پرتال دانشکده بهداشتhttp://healthf.kaums.ac.ir :

دستايردَای پژيَطی داوطکدٌ بُداضت در یک سال اخیر

هفته پژوهش
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دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت عمومي

بررسی ضیًع اختالل وقص تًجٍ -بیص فعالی در کًدکان دبستاوی ضُر بادريد در سال 5931
یذالِ رهضاًی ،10حغیي اکثزی ،11سّزا قضاٍی ،12سّزا ایشدی ،هزضیِ سهاًیاى ،ػاعفِ قزتیاى ،پزدیظ پاکشاد
چکیده:

سابقه و هدف :اختالل ًقـ تَجِ -تیؼ فؼالی اختاللی اعت کِ در اٍایل کَدکی ٍ تاػالئوی هثل تکاًؾگزی ٍ یا تی
تَجْی ظاّز هی ؽَد ٍ ایي ػالئن تز رٍی کارکزد کَدکاى هثتال تاثیز هی گذارد .تاتَجِ تِ ایٌکِ در ًقاط هختلف
جْاى ؽیَع هتفاٍتی گشارػ ؽذُ اعت ٍ داهٌِ ی ؽیَع ایي اختالل ٍعیغ هی تاؽذّ ،ذف اس هغالؼِ حاضز تزرعی
ؽیَع اختالل ًقـ تَجِ -تیؼ فؼالی در کَدکاى دتغتاًی ؽْز تادرٍد درعال 1395هی تاؽذ.
مواد و روش ها :ایي هغالؼِ تِ فَرت هقغؼی ٍ تِ رٍػ ًوًَِ گیزی عثقِ ای در عال  1395اًجام ؽذ ٍ ٍالذیي
داًؼ آهَساى دتغتاًی دختز ٍ پغز در گزٍُ ّای عٌی  6-13عال در جوغ آٍری اعالػات ؽزکت دادُ ؽذًذ.
ؽٌاعایی ایي اختالل ،درکَدکاى تز پایِ ی تزرعی ًتایج حافل اس پزعؾٌاهِ کاًزس اًجام گزفت .دادُ ّا تِ کوک
آسهَى ّای  t ٍ Chi_Squareهغتقل هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت.
نتایج 272:داًؼ آهَس دختز ٍ پغز در پایِ ّای تحقیلی اٍل تا ؽؾن اتتذایی( 125دختز ٍ  147پغز) در هغالؼِ
ؽزکت دادُ ؽذًذ .هیشاى ؽیَع کل درایي هغالؼِ %59تِ دعت آهذ؛ ؽیَع ایي اختالل در پغزاى  ٍ ٪69/4در
دختزاى ٪48/8تَد .اس ًظز آهاری ًیش تیي جٌظ ٍ ؽیَع ًقـ تَجِ -تیؼ فؼالی تفاٍت هؼٌی داری هؾاّذُ ؽذ در
حالی کِ ای ي راتغِ تیي عي ٍ پایِ تحقیلی هؾاّذُ ًؾذّ .وچٌیي در ٪92/9کَدکاى هثتال عاتقِ ی هزاجؼِ تِ
رٍاًپشؽک دیذُ ؽذ.
نتیجه گیری :ؽیَع ًقـ تَجِ -تیؼ فؼالی در کَدکاى دتغتاًی ؽْز تادرٍد در هقایغِ تا عایز هٌاعق ایزاى تغیار
سیاد هی تاؽذ .تا تَجِ تِ پیاهذّایی کِ ایي اختالل تز افزاد هی گذارد ،غزتالگزی کَدکاى دارای ػولکزد ضؼیف
تحقیلی ضزٍری تِ ًظز هی رعذ .ػَاهلی هثل جٌغیت ،ؽغل پذر ،درآهذ ،عاتقِ ی اختالل رٍاًی در اقَام درجِ،2
عاتقِ ی هزاجؼِ ی کَدک تِ رٍاًپشؽک ٍ عاتقِ ی اتتال فزسًذ هیتَاًذ در تزٍس تیؼ فؼالی هؤثز تاؽذ.

واژه های کلیدی :اختالل ًقـ تَجِ-تیؼ فؼالی ،اختالل داًؼ آهَساى ،تادرٍد

 10هزتی گزٍُ تْذاؽت ػوَهی ،داًؾکذُ تْذاؽت ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
 11اعتادیار گزٍُ آهار ٍ اپیذهیَلَصی ،داًؾکذُ تْذاؽت ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
 12داًؾجَی کارؽٌاعی تْذاؽت ػوَهی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
پژوهش دانشکده بهداشت
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دستايردَای پژيَطی داوطکدٌ بُداضت در یک سال اخیر

هفته پژوهش
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دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت عمومي

بررسی وگرش جامعٍ وسبت بٍ بیماری َای رياوی در کاضان در سال 5931
ػلی فخزی 13غالهؼثاط هَعَیً 14اسًیي عادات جاللی ،15عؼیذُ عحاى

3

چکیده:

سابقه و هدف :اهزٍسُ تار ًاؽی اس آعیة ّا تِ تؼذ رٍاًی عالهت ،هغؤٍلیي عالهت در عغح جْاًی را ًگزاى کزدُ
اعت .هیشاى ؽیَع اختالالت رٍاًی در کؾَر ّای در حال تَعؼِ رٍ تِ افشایؼ اعت .در ایزاى ًیش تیؼ اس  20درفذ
اس هزدم اس اختالالت رٍاًی رًج هی تزًذ .ػلیزغن پیؾزفت ّای ػلوی در حَسُ ؽٌاخت ٍ درهاى تیواری ّای رٍاًی
ٌَّس ّن ارائِ خذه ات رٍاًپشؽکی تِ دلیل ًگزػ ّای خزافی ٍ کلیؾِ ای تا اؽکال هَاجِ هی گزدد .هَضَع پضٍّؼ
حاضز تزرعی ًگزػ هزدم ؽْزعتاى کاؽاى در هَرد تیوار ی ّای رٍاًی اعت .

مواد و روش ها :هحل اجزای تحقیق ؽْزکاؽاى ٍ ًوًَِ ّا تِ فَرت تقادفی دٍ هزحلِ ای اًتخاب ؽذًذ ٍ در
هغالؼِ ؽزکت کزدًذ(ً 98فز) .اتشار پضٍّؼ پزعؾٌاهِ Community Attitudes toward Mental CAMI
) )Illnessتؼذیل ؽذُ تَد کِ دارای  30عَال ًگزؽی تیي  1تا  5اهتیاس اعت .دادُ ّا تا اعتفادُ اس ًزم افشار SPSS
ًغخِ  ٍ16آسهَى ّای آهاری هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفتٌذ.
نتایجً :تایج ًؾ اى داد کِ اکثز افزاد هَرد تزرعی ًگزػ هثثت ٍ ٍاقغ تیٌاًِ ای ًغثت تِ تیواری رٍاًی داؽتٌذ (تا
هیاًگیي  ٍ 3/65اًحزاف هؼیار  .) 0/41در تؼذ قذرت علثیً ،گزػ سًاى ٍ افزاد تا تحقیالت تاالتز ،تِ تزتیة اس
هزداى( ٍ )p ; 0/01افزاد دارای تحقیالت پاییي ( )p;0/001تْتز تَد .تیي هتغیز عي ٍ ًگزػ ّوثغتگی هؼٌی
داری دیذُ ًؾذ .تفاٍت هؼٌی داری تیي ًگزػ ًغثت تِ تیواری ّای رٍاًی ٍ هٌاعق هختلف ؽْز کاؽاىٍ ،ضؼیت
تأّل ٍ ؽغل دیذُ ًؾذ.
نتیجه گیریً :گزػ هثثت افزاد ًغثت تِ تیواری رٍاًی هی تَاًذ ًؾاى دٌّذُ ی ػولکزد هٌاعة ًظام عالهت در
حیغِ ّ ای آهَسػ ،اعالع رعاًی تِ هزدم در ایي سهیٌِ ّا ٍ اس تیي تزدى ًگزػ ّای خزافی ٍ کلیؾِ ای در هَرد
ایي تیواری ّا تاؽذ .تا ایي ٍجَد تا تَجِ تِ هیاًگیي ًوزُ ی ًگزػ ٌَّس ّن ًیاس تِ تالػ ّای تیؾتز ًظام عالهت
در ایي سهیٌِ حظ هی ؽَد.

واژه های کلیدی :تیواری رٍاًی ،اًگً ،گزػ تِ تیواری رٍاًی
 13اعتادیار گزٍُ تْذاؽت ػوَهی ،داًؾکذُ تْذاؽت ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
 14هزتی گزٍُ آهار ٍ اپیذهیَلَصی ،داًؾکذُ تْذاؽت ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
 15داًؾجَی کارؽٌاعی تْذاؽت ػوَهی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کاؽاى
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